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zr  olvasd : annyi  mint
ám.  =  annyi  mint
dth.  =  átható ige
átv.  =  átvitten
átv.  ért.  =  átvitt  értelemben
bdtt.  =  belszenvedő ige
elv.  =  elvontan,  elvont  értelemben
fér.  kn.  = férfi  keresztnév
fn.  =  ffinév  • ,
fS-  ét  iKn.  =r  f8  és  melléknév
gyök.  =  gyakorlatos
A.  =  helyett
helyn.  =  helynév
helyr.  =  helyragok  v. helyraggal
htn.  =:  határtalan mód
ih.  =  igehatárzó
igék.  =  igeképző
MS.  =  indulatszó
k. =  középige
kies.  —  kicsiny ezö
fan. =  közmondat
kn.  =  kötöző

kaim. =  külszenvedö ige
l.  =  lásd
m.  =  múlt  idő
magath.  =  magashangon
mélyh.  =  mélyhangon
mivelt.  =:  miveltető
pro.  :=  melléknév
mtxíro* =  mezőváros
névk.  =r  uévképzö
nőt  Jfcn. ^ női keresztnév
nm.  =  névmás
névr.  =r  névrag
önh. =  önható ige
«M.  =  öszvetett
p. pl. =  például, v
pár. ^  parancsoló  mód
(6.  =  többes  szám
t. i.  =  tudniillik
M.  =r  tárgyeget
v.  =  vagy
v. V. =  vesd  öszve.
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ÉLŐBESZÉD,

Ezen  szótár  keletkezése;  akadémiai  utasítás  és  a  szerzők
vezérelvei  annak  készítésében,

Még  1839-ben  tett  az  Akadémia  készületeket  egy  nagy  szótár  létrehozására, e
czélból  utasítást  dolgoztatván.  Az  utasítás  a  tagok  számára  1840-ben  kinyomatott és a  tagok
az Akadémia  zsebszótára  fonalán munkálataikat  osztályonként meg  is  kezdették.

Egykét  évi  tapasztalás  az  időnként befolyt  mutatványok és  eléadások  nyomán azon
meggyőződést  kelté,  miszerént  minden egyes  tag  saját  nyelvtudományi  elveiből  és készültségé-
ből indulván ki, az egyes  czikkek  sokszor  a  legkülönbözőbb és  eltérőbb nézeteket  tüntetek  elé
Mely  eljárás  ha  folytattatok,  a  szótár  csupa  vegyes  nyelvnézeti elemeket  tartalmazandó  vala.

Elhatároztatott  tehát  1844-ben, hogy  más útra térve, az Akadémia  kiválóan  két  szak-
fétfit  bízzon  meg  az egésznek  elkészítésével.  3  e nagyszerű  bizodalommal legkisebb  igényünk
és befolyásunk  nélkül  mi  tisztelteténk  meg. Mi  érezve  e megbízatás  véghetetlen  fontosságát s
hiányos  ismereteinket, aggodalommal, de az  ügy  Ictesülendése végett, hogy  az  egyszer  általunk
bemutatott munkát  aztán  az egész  nemzet  vihesse  a  tökély  lehető  fokára,  minden tőlünk  kitel-
hető  áldozatra  is  készen  állva,  a  választásnak,  jobban  parancsolatnak  hódoltunk. És miután
egyszer magunkat  elhatároztuk,  teljes  erőnket és  tehetségünket annak  végrehajtására  fordítók,
az  általános  utasításon  kivül  különösen  még  azon  meghagyást  is  nyervén,  hogy  kettőnk
közötti  vélemény  különbség  esetében,  az  egyes  tárgyat  eldöntés végett  a  nyelvtudományi  osz-
tály  elébe terjeszszük.  De amire  szükség  egyszer  sem vala.  8  hogy  az Akadémia sőt  az egész
olvasó közönség a  munka belső  minőségéről  is  tudomást szerezhessen, magunktól is  számos mu-
tatványokat  közlöttünk  és  független  eléadásokat  tartottunk, mintegy  kikémlelendök  illetékes
férfiak  nézeteit;  és  amik  nagyobb  részben  mind  az  Akadémia  mind a  közönség  helyeslését
megnyerték  vala,  azokat  követtük  a  további  munkálatokban.  De maga  az  Akadémia  is  azon
kivül, hogy  évenkinti  bizottságok  utján tudomást  kívánt  szerezni a  munkálatok  eléhaladásáról,
több  izben  különösen  az  iránt  is  küldött  ki  kebeléből  szakférfiakat,  —  mint  alább  elé  fog
adatni  —  hogy  a  dolgozatokat  belső  tartalmukban  és  minöségökben  is  megvizsgálva,  illetőleg
vitatva ez iránt is  tegyenek jelentést  az Akadémiának.

így  készült el  1844-től  kezdve és  csupán  a  politikai  zavarok  éréi  alatt  megsza-
kadva, 1861-dik  évnek  mintegy  közepéig  az egész  szótár,  s  tett jelentésünkre  a nyomtatás azon-
nal  megkezdetett.

Ennyi  év  lefolyta  alatt  kétségen  kívül  változbatának  egyben-másban  nemcsak  a mi
nézeteink,  de a  tudományok  némely  egyes  szakmái, tételei  is,  melyekre  vonatkozás fordulhat
elé munkálatunkban, módosulatokon  menetének  által.

És  noha  nyomdába  adás  előtt  még  egyszer  keresztülfutjuk  az  egyes  czikkeket  s
hirtelelenében kiigazítjuk  és  pótoljuk a nézetünk  változtával  vagy  tágasbultával  kiigazitandókat
és pótolandókat; de  annyira még  sem dolgozhatjuk újra,  mint nagyobb  tökély  elérhetése  végett
kívánatos  volna; különben még egyszer  15 év kivántatnék  átdolgozásához, s  ekkor  alkalmasint
újból  kellene  ez  eljárást  ismételnünk.  Aztán  nem  is  tudhatunk mindent, mert,  miként az  írás
mondja  :  bennünk is csak  rész  szerént  vagyon  az  ismeret.

Adjuk  tehát  dolgozatainkat  úgy, mint  a  mondott  körülmények között adhatjuk, leg-
főbb  igyekezetünket  arra  fordítván,  hogy  azok  mi hamarább  világot  lássanak.  Az  Akadémia
sőt  az egész  nemzet dolga  aztán  —  amire  nézve  már  is  hol gáncsolólag,  hol méltánylólag nagy



részvét és igy  minden  tekintetben  örvendetes  jelenségek  mutatkoznak —  azokba  bele  tekin-
teni, a hiányokat  annak  helyén és  idején  kipótoltatni, a hibákat  kiigazittatni s  ekképen  — ta-
lán egy pótlékkötetben  —  azokra  a koronát is föltétetni.

Azonban,  hogy  akár eljárásunk  kellőleg méltányoltathassék, akár a hiányok  és hibák
alaposabban  eltávolíttathassanak, szükséges itt egy  élőbeszéd alakjában  elterjesztenünk:

L  Az  eredeti  utasítást, későbbi  előterjesztések  és  vizsgálatokra  következett  jóváha-
gyásokkal vagy  útbaigazításokkal együtt;

II.  Részletesb  igazolását  azon  elveknek,  illetőleg  eljárási  módoknak,  melyeket  a
munkálatok  folytán  az általános utasítások  nyomán szem előtt tartónk  ;

ÜL  Dolgozatunk  rendszerét  egy  egészben, mely a szótár egyes  czikkeinek készíte-
nél vezérfonalul szolgál vala.

E L S Ő  RÉSZ.
A  nagy  magyar szótár  belső elrendelésének  s raiképeni kidolgoztatásának terve.

Utasításul  a  magyar  Tudóstársaság  tagjainak.  1840.
Előszó.  E  terv  első része, gróf  Teleki József  akadémiai  elnöknek,  alapul  elfogadott,

koszorús munkája (Egy  tökéletes  magyar  szótár  elrendeltetne, készítése  módja.  Pest],  1821.) után
készítve, előleges  tudomásul a tagok  számára, 1834. kinyomatqtt.

Azóta annyira  haladván az előkészületek, hogy  mag.i a kidolgozás  is  már munkába
vétethetnék; e terv,  1839-dik  évben, a kis  gyűlésekben  még egyszer  átnézetett, nagyobb  vilá-
gosság okáért  helyenként  példákkal  toldatott  meg,  itt-ott  a kifejezések határozottabban ejtettek;
a  VH-d.  nagy  gyűlés  határozata  a  szótár  miképeni  dolgoztatásáról,  valamint  a  Vörösmarty
Mihály  nyelvtudományosztályi  megbízott  rendes  tag példány-czikkelyei,  miképen  azok,  a  kis
gyűlésekben! szoros vizsgálat  után, el  lőnek fogadva,  hozzá kapcsoltattak: a  mind ezek  együtt,
utasításul  a  tagok  számára, a X-d.  nagy  gyűlés  rendeletéből,  ezennel kibocsáttatnak,  Pesten,  a
kit  gyűltem június 30.1840.  D. SCHEDEL  FERENCZ  titoknok.

I.  A nagy  magyar  szótár  belső  elrendeléséről.

L uakMi. A uótir képxete.
Tökéletes nagy  szótárnak  a  nyelv gyermekkora,  előmenetele, virágzása s megrom-

lásának  philosophiai  történeteit  kell  magában  foglalnia;  ebből következik, hogy  ily  nemű szó-
tárakban  puszta előadással megelégedni  nem  lehet, hanem  megkivántatik, hogy  minden  szónak
eredete lehetőleg kimutattassék, változásának, vagy talán hanyatlásának kora és okai  kifejtessenek.
E  szerint a szótárdolgozó a  nyelvbeli  szóknak  történetirója,  s  mint  ilyennek  soha  okosdásból
történeti adatokat  merítenie, sem valamely szónak jelen  divatját  elmagyarázni  s  megváltoztatnia
nem  szabad;  jövendőre pedig  másithataüan  törvények  színe alatt javaslatokat adni épen  vesze-
delmes. Az ily  önkény  szerint  dolgozott  szótár  csak akadályára lehetne a nyelv haladásának  s
kifejlődésének.

A  magyar  szótár  alkotásának,  nyelvünk természete szerint, némely  főbb  szabályo-
kat  kivéve,  különbözének  kell  lenni minden egyéb  nyelvek  szótárainak  alkatától, valamint az eddig
készült magyar  szókönyvekétol  is.  Végre  mivel e szótárban  idegen  nyelv nem vétethetik  segé-
dül, minden egyes szóról el kell  mondani  mind  azt, mit róla nyelvtudósnak  tudnia lehet, és kell
a  kívánt  felvilágosítás  csak  ott maradhatván  el, hol azt a dolog természete, vagy  nyelvünk ha
tározatlan állapotja  nem engedé.

A  szótár létreszei következők:
a) A nyelvbeli  egyes szók.
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b) Azoknak  grammaticai  tulajdonságaik.
c\ Értelmök tökéletes meghatározása,
d) Származásuk.

n.  szakasz. A szótárba tartozó egyes szókról.

Tulajdonképen  tökéletes  magyar  szótárban  minden magyar  szónak  fel  kellene  talál-
tatnia ; de e szerint  igen  sok  haszontalan,  roszúl  alkotott szóval  terhelnök  szótárunkat,  s  más-
felül  minden magyar  szónak kikutatása  nem is  oly  könnyű mint első  tekintetre  vélnök.  Azonban
a  helyeién  alkotott  szók  felvételére  sem  szoríthatjuk  magunkat;  mert  igen  sok helytelenül alko-
tott szó divatozik  közönségesen,  melyet kihagyni  nem szabad. De az írás- a beszedőéit köz  szokást
sem  lehet  venni  kizárólag  útmutatóul : mert  igen  sok jó  szavaink  a kor  viszontagságai vagy
szeszélyei  miatt  elavultak,  ellenben írók által  is  sok helytelen  szó  használtatik. Azonban a  szótár
dolgozásában  mind  ezen  pontokat  folyvást  sem  eíőtt kell  tartani,  s  minden egyes  szót  különös
vizsgálat alá  venni.

Bizonyosabb  szabályul  lehet  tenni  a  következőt :  Mind  azon  szók, melyek  classicus
íróinknál  és pedig akár régiebbeknél,  u. m. Pázmán,  Gyöngyösi  stb, akár  ujabbaknál, u. m.  Faludi,
Berztengi  ttb,  előfordulnak,  valamint  azok  is,  melyeket  a köz szokás kelendőkké  tett,  a  szótárba
felvétessenek.  A  szótárban  mindazáltal  az  egyes  szóknál  megjegyeztessék,  melyik új,  régi vagy
avult szó, melyek  helyes, vagy  helytelen alkotásuak,  vidékiek  vagy  közszokásbeliek s  országo-
sak ; továbbá  mely  új,  vidéki  vagy  elavult  szók  érdemlik  a megtartást s  felélesztést.

Mi a classicus  Írókat  illeti, azoknak  használása  által  az  új  szó bizonyos polgári just
nyer, azért  is  efféle  szókat  a  szótárból  ki  nem  szabad  hagyni ; de köz  szokásnak  különösen az
ideijén  szókra nézve nem kell  fölötte  nagy  kiterjedést  adni,  ha azt nem akarjuk,  hogy  szótárunk
minden nyelvek  zűrzavarával  megterhelhessék.  Az  idegen szók  közöl tehát  csak  azokat  kell  fel-
vennünk,  melyek  nyelvünkben  régen  meggyökerezve,  s  átalakítva  vannak,  B minden  köz
embertől érthetők, mint : pintér,  templom,  kápolna,  apostol  stb.;  vagy  amelyekre  okvetetlen, ha
tán csak  ideiglen  is, szükségünk  vagyon,  mint : philosohia,  passió,  character  stb.,  megjegyezvén,
hogy némelyek  ezek közöl csak kénytelenségböl  vétettek  fel,  mihelyt  helyökbe  jó  magyar  szó
alkottatik, kiirtandók.

A  műszók  közöl  (akár  tudomány-, akár  művészet-, vagy  kézmfibeliek)  fölvétessenek
mind azok, melyek  vagy eredetiek  s köz nyelven forognak, vagy  ha kölcsönözöttek is,  nyelvünk
hangejtése  szerint módosultak ; p. állomány, rendszer,  mód, rím,  vers,  stb.

Családok, nemzetek,  országok,  tartományok, városok,  hegyek,  vizek,  helységek  stb.
tulajdonneveik,  mivel  a  szófejtegetésben  felvilágosítást  adhatnak ,  szinte  felveendők ,  mint :
magyar,  eteh, Ön,  Sajó,  Pécs  stb.

Az  új  szók  közöl  felvétessenek  mind  azok,  ha  helytelen  alkotásuak  is,  melyek
áltclassicus  irók  által  használtattak,  vagy  köz  divatba jöttek,  mint péld. rény, modor,  lég,  s tö

efféle  ; a helyes  alkotásuak,  ha szinte  rósz  irók  által  használtatnak  is, mint péld.  lény,  lényeg ;
a helytelen  alkotásuak  ellenben,  s  a  haszontalanok, melyek  sem  divatba  nem jöttek, sem jobb
irók  munkáiban  elő  nem fordulnak, általánosan ki  legyenek  zárva,  ilyen  péld.  ptlsp&kségedelem
(Barczaíalvi-Szabótól).

Egyébiránt  a  szótárdolgozóknak,  mint a  nyelvbeli  szók  történetíróinak  új  szókat
alkotni,  s beigtatni nem szabod, néhol  azonban  ajánlólag, s nem  a  többi  szók  sorában,  hanem
ezeknek  magyarázatiban  új  szókat javaslatul  felhozni  megengedtetik.

Az  elavult  t  vidéki  szóknál  azoknak haszonvehetőségére  kell figyelemmel lennünk
» felvennünk  mind  azokat,  melyek  nyelvünk  belső  történetire nézve  nevezetesek,  vagy  termé-
szetének  kifejtésére  szolgálhatnak, mint péld. pest,  tereny  (tenyér  értei),  stb.

Szóképzinnktt  s  szór againkat,  ha  azok  szinte  egy  betűből  állnának  is  p. o. ó, ad-ó,
a szótárból  kihagyni  nem  lehet,  mert  ezek  azon  kivül,  hogy  nagy  részint  önállók, nyelvünk
grammaticai  alkotásának s a szóeredetnek  kimutatására  okvetetlen szükégesek.

Megjegyeztetik,  hogy  ahol a szóeredet  kétes, olyannak  jelentessék  ki  a szótárban  is ;
péld.  íöets,  mely  tőből,  de  tííböl  is  eredhetett,  hihetőleg  emebből,  mert  a  tő  inkább  tompa,
a  tű  hegyes.

Hátra van  meghatározni,  micsoda alakban  vétessenek  fel  egyes  szavaink  a  szótárba.
Erre nézve nyelvünknek  a nyngotiakétól  különböző természete azt hozza magával,  hogy minden
szó  físztd törzsökében t  azaz  ragatlan  állapotjában vétessék  fel, és  ugyan  a  uév a  nevező esetben



(nominativus),  p.  o.  was,  flíz;  az  ige  a jelentő  mód  jelen  idejének  egyes  számú harmadik sze-
mélyében  (cselekvő  igéknél  a  határozatlan formában)  p. o. lát,  'örül,  A  megjegyzett  személyben
állítassanak  elő  azon  igék  is,  melyekben  a  tiszta  törzsök  ik  szótaggal  van  megtoldva, p. o.
fdz-ik, nyil-ik.

A  szók  sorozatában  a  származati bettirend tartassék  meg; a gyökerek  után tudniillik
a  származékok  következzenek  magyarázataikkal;  magyarázatlanul  azonban  s  hívatkozólag a
a  magyarázott helyekre,  minden  szó  előforduljon  szoros betűrendben is.  *)

ÜL Szakasz. A  szók grammaticai természetének  kifejtése.

Hogy  szavainkkal  helyesen élhessünk,  szükséges  azoknak  grammaticai tulajdonsá-
gaikat  ismernünk,  s  noha  ezeknek  általánosabb  szabályai  inkább  grammaticába tartoznának,
nyelvünk  sajátsága  mindazáltal  a közönségesebb  grammaticai  törvények  felvételét is  néha meg-
szenvedi ; ugyan  is  a  fölebb  mondottak  szerint  szótárunkban  nem csak  az úgy  nevezett  beszéd-
részek  foglalandanak  helyett,  hanem  a ragok  és  szőképzok  is  mindennemű változásaikkal  együtt,
a  mi  által  nem  csak  nyelvünk belső  alkotásaival  ismerkedünk meg,  hanem  annak minden ele-
meit, a törzsökszókat  épen  úgy,  mint  a  származtatás!  vagy  ragozás!  szótagokat,  összegyűjtve
leljük  szótárunkban.

.Egyes  szóknál,  milyen közönséges  grammatikai  szabályok  s  mint  adassanak  elő:
a  szótár  dolgozását eszközlő  társaságnak  elveitől  függ,  s  azt,  minthogy nagy grammatikánk  még
nincs,  itt  előre  meghatározni nem lehet. A  szótárírók azonban itt se felejtsék,  hogy a  nyelvnek
és szavainak  nem  alkotói, csak  történetírói;  különben pedig a jót javallni, a roszat kárhoztatni
lehet  is, kell  is.

A  szók  különösebb  grammatikai  tulajdonainak  meghatározása  már  szorosabban
kívántatik. Meg kell  tádniillik határozni, melyik szó miféle  beszédrész, név-e, ige-e ?  s  továbbá

-fő-  vagy  mellék-név-e?  cselekvő  vagy  szenvedő  ige-e stb.  Mert ettől függ  mind a  nevek, mind
az  igék  ragozása.

Nyelvünkben  a  ragozás  igen  egy-  és szabályszerű;  vannak mindazáltal eltérések,
melyeket  szabály  alá  vonni  lehetetlen;  ezeket  tehát  minden szónál följegyezni szükséges,  és
ugyan  a) a főneveknél 1) a szenvedés  ragát  mindenkor ki  kell  tenni  ekképen : fa,  fát,  vár,-át;
hab,-ot; üst,-öt; szék,-ét  stb.  2)  Ki kell  tenni a többes  szám ragát  is, valahányszor a többes  hang-
zóval, a  szenvedő pedig a nélkül formáltatik,  p. o. bárány,  szenvedő:  bárány-t,  többes:  bárányok.

b)  Az  igéknél szükséges  fbijegyezni  1) a jelentő  mód  jelen  idejének  első  személyét
akkor, midőn  az  igetörzsök  vég  szótagában  í  hangzó vagyon, p. o. sír-ok,  csíp-ek  stb.  **)  2)  A
jelentő  mód múlt  idejének harmadik, néha  midőn  eltérnek,  első  személyei ragát p. o. ad-ott,-tam.
3)  A  parancsoló  mód  egyes  számú  második  személyét,  p. o.  ad,-j;  vett  vess;  vdlf,-s.  4)  Az

*)  Ezen  pont  a  kivitelben  egy  részről  véghetetlen  sok  nehézkességgel  járt  rolna;  mert  a  leg-
több  szó,  t.  i.  a  származóitok  (és  alábbi  példák  szerént  az összetettek  is)  kétszer  fordulnak  vala  elé,  egy-
szer  a  gyökök  illetőleg  törzsek  után, másodszor  a  szoros  betűrendben.  Mi  által  nemcsak  hogy  az  olvasóra
nézve  a kikcresgetés,  még pedig  csaknem  minden  egyes  származékra  és összetételre  nézve,  sok  idővesztéssel
járna,  de a  szótár  is  terjedelmében s  kiállítási  költségeiben  czéltalanűl  tetemesen  nagyobbodnék; mert  mer-
jük  állítani, hogy  ha  például  a  mostani elrendezés  szerént  százezer  szó  vagyis  czikk  van  e szótárban,  a  fön-
tebbi  szabály  megtartása  mellett  közel  két  annyira  növekedett  volna;  hisz  tudjuk,  hogy  a  származott  és
összetett  szók  teszik  a  nagy  többséget.  A  tulajdonnevek pedig  (városok,  faluk,  hegyek,  vizek  stb.  nevei)
minthogy  jelentését  csak  kevésnek  tudjuk,  nagy  részben  bizonytalan  és  önkényes  származtatásra  adnak
vala  alkalmat.

Más  részről  a  mi  eljárásunk  tökéletesen  pótolja  a  szabályt  az által,  hogy  az  Akadémia jóvá-
hagyásával,  —  mint  alább  eléjön  —  a  szóelemzést  egész  terjedelemben,  s  minden  egyes  szónál  annyiban,  a
mennyiben  magyar  elemek  léteznek  benne,  fólvevo'k  munkálatunkba  s  minden  egyes  származék  és  összeté-
tel  mellett  föl  vannak jegyezve zárjel  között  azok  elemei  tehát  gyöke  vagy  törzsöké  is, a  kétségesebbeknél
a  czikk  folytán  vagy  végén  még némi  fejtegetés  kíséretében  is.

A  kétes  szarmazatd  szók,  mint mindjárt a  munka  elején:  ablak,  abrak,  stb.  ha  szinte  meg  iá
kísértjük  a  közös  forrás  megjelölését,  annál  inkább  a  kétségtelen  idegen  nyelvből  kölcaönzöttek,  elemzés
nélkül  állanak,  s  ezzel  is  mutattuk ki  kételyünket.

**) Ez, eljárásunk  nyomán a  múlt  idő ragjában  eléggé  kifejezve lévén:  sir-lam, ctip-Um,  vagy iá
i  mennyiben  kifejezve  van  (mit sokszor  a  példák  \»  kitüntetnek), új  alak  fölvétele nem látszék  szükségesnek.



óhajtó  mód félmúltja  s  a  határtalan  mód a na vagy  ne,  és ni  ragok  elé  néha hangzót  vesznek,
az  ilyeket  is  föl  kell  jegyezni  p.  o.  mond-ana; mond-ani.  Azonban  itt  elég  kettő  közöl csak
egyet jegyezni  meg,  minthogy  egy  szabályt  követnek.

A  névmások  ragozásai  szinte helyet  foglalandanak  a  szótárban.  A  melléknév  hason-
lításai ellenben  csak  ott tétetnek  ki, hol a szabálytól  eltérnek; mint: szép,  szebb ;  nagy, nagy-óbb.

A  mi  a  rendhagyó  szókat  illeti,  azoknak  eltérései  elmaradhatatlanul  följegyez-
tessenek.

A  szószerkezet általánosabb szabályai  szótárban  nem adathatnak  elő;  vannak  mind-
azáltal  e  részben  is oly  észrevételek, melyeket  egyes  szóknál  megtenni  szükséges  p. o.  ki  sze-
mélyt, mely  tárgyat  jelent; továbbá, mely ige mi ragu nevet vagy  névhatározót kivan  maga  mellé,
p.  o.  tartani  valami-föl,  élni  a  magáé-ból,  isten-t  félni,  haza felé menni. Az  efféléket  tanácsos
lesz,  rövid példák  által  felvilágosítani.

A  nyelv  s egyes  szavai  grammatikai  tulajdonainak fejtésében  ügyelettel  kell  lenni a
nyelv  régiségeire,  s  a  nevezetesebb  változásokat  röviden megemlíteni, vagy  csak  érinteni  a ke-
vesbbé nevezetest.

A  szók  helyesírása  a  társaság  nyelvszabályai  szerint tartássék. *)  Ezenkivttl  vannak
némely  főbb  szabályok  melyeket  szinte szem  előtt kell  tartani,  p. o. hol a  származás világos, ott
nem szabad  annak  ellenére  a  szokáshoz  állani, p. o. némi  nemű jobb, mint nemű  nemű;  hol nem
világos a  származás,  ott a szokás  szab  törvényt,  p. o. édes jobb, mint idea. A  hol sem  egyik  sem
másik  nem utasít, ott a széphang  határoz.  Szükség azonban a különböző leírást, p. o. ismer,  esmer,
ösmer, megemlíteni  s az  elfogadottnak  röviden okát  adni.

A  szók  kimondásának  különösebb meghatározása  s a  poétái  mérték  följegyzése,  ma-
gyar  szótárban  nem  szükségesek;  mert  szavaink  kimondását tulajdon betűink  legjobban  meg-
határozzák, minél többet világszerte  elfogadott betűk  nem létében  kívánni  nem lehet; a magyar
mértéknek  szabályai  oly egyszerűk  s  oly  kevesek,  hogy  azt  minden szónál különösen  följegyezni
nem  érdemes,  miután  a  magyar  szók  mértéke  fökép  az  accentusok  helyes  fölrakásától  függ,
mire szótárírónak ügyelni  különben is kötelessége.

A  mondottak  szerint  szótárunkban  egy  oly  teljes  és  tökéletes  grammatikát  fogunk
bírni, melyet  semmi egyes  grammatikai  könyv ki  nem pótolhat.

IV. szakasz. A szék értelmének meghatározása.

A  szók  valódi  értelmét s  erejét  a nagy  szótárnak  kell  legfontosabban el- s  meghatá-
roznia. A  magyar  szók  értelme ne idegen  megfelelő  (a  legszükségesebb helyeket kivéve) hanem
magyar  szók  által  határoztassék  meg;  idegen  megfelelő  szók  által  azért  ne,  1) mert  ritkán
felel  meg  egyik  nyelvbeli  szó  tökéletesen  a másik  nyelvbelinek;  2)  mert a  megfelelő  idegen
szók  értelmére  s  definitiójára  ügyelés  a magyar  értelme meghatározásban  könnyen félre  vezet-
heti  a  szótárírót;  3)  mivel  kisebb  német-,  deák-,  franczia-magyar,  vagy  viszont,  szótárak kü-
lönben  is  fognak  készülhetni  a  magyar  nagy  szótárból.

*)  A  helyesírásra  nézve  természet  szerént  az  Akadémia  legutolsó  megállapodása  határoz.  Az
egyetlen  a  betűre  é*  elemre  nézve  találhatni  aki,  ami,  amely,  amennnyi  stb  szikban  némi  eltérést,  ha  ugyan
eltérésnek  lehet  tekinteni  az  olyast,  mire  nézve  eddigi  szabályaink  nem szólanak;  de  ami  előttünk  oly  vi-
lágosnak  látszott, miszerint  nem hihetők, hogy  felakadásokra  adjon  alkalmat.  Mi jelennen  is,  minél  többet
gondolkodunk  e  tárgyról  e  mennél  jobban  visgíüjuk  nyelvünk  természetét,  annál  inkább meggyőződünk  Írás-
módunk  helyességéről.  Alig  tagadhatja  valaki,  hogy  amely,  ami,  aki  szókban  ugyanazon  mutató  (a)  elem
vagyon,  mely  ahol  (eléjön  mint  tudjuk  ihol  is),  ahonnan,  avagy  e  másokban,  melyek  régiesen  szintén
írattak  * kíséretében  is:  azhol,  azvagy,  mégis  nem  lévén  nevek,  senki  sem tekinti  azon  a  vagy  át  elemet
névelőnek  —  artikulusnak.  S azoknak  egy  szóba összevonása  és  irása  már csak  azért  is  czélszerűnek  mutat-
kozik,  hogy  megkülönböztethessük  a  névelős  névmásoktól  pl.  ne nézd  a  kit  hanem a  mit,  minthogy  az első
esetben  akár  kit,  mit, akár  akit,  amit  írjunk  és  olvassunk,  tárgyi  ragozásnak  nincs  helye,  mint  van egyebek-
nél  pcld. a* olyan,  az  ilyen  névmásoknál  is,  melyek  tárgyesete  az  nélkül  határozatlan  igeragozással jár:  o*
olyan  embert  ntrtttm  és:  olyan  embert  szeretek.  S ha  akit,  amit  mellett  több  ezer  példa  között  egy  tárgyi
ragozást találunk  (mi mai  napon  is  megtörténik  azokon,  kiknek  nincs  teljes  hatalmukban  a  nyelvérzés),  ez
az általános szabályt  semmikép meg  nem gyöngíti.  A  hangsúly  is  az  általános  népnyelvben  az  a  tagon  fek-
szik. A  franczia  nyelvből  felhozott  példa  pedig  lequel,  laquelle  szókban  épen  mellettünk  harczol,  mert  épen.
ezek  is  együvé  szoktak  íratni. Nem tartozik  ide : a  ezcrént,  mert  itt  az  a névmás.
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Szükséges  tehát,  hogy  a  magyar  szók  értelme magából a nyelvből  fejtessék  ki, an-
nak  elemeiből  állítáasék  elő, és pedig vagy  szoros  definitio  által,  a hol az lehetséges, vagy  körül-
írások, magyarázatok,  a  szavak  tulajdonainak  kijelentései által; az  efféle  puszta  magyarázatok
gyakran  a  szó teljes  értelmét kifejezik. Egyébiránt  a  nagy  szótár magyarok  számára lévén írva,
minden  olvasónál  feltehetni  a  szók  némi  nemű  értését,  melyet a nagy  szótár  egy  kis  utasítás
által is tökéletessé tehet

.  A  mety szónak  többféle értelme divatozik,  annál  meg kell jegyezni,  melyik  a  saját
s legelső'értelent, s amennyire lehet,  magyarázattal  kisérni  s fejtegetni,  mint s  miért vitethetett

•  a  többi  értelmekre" át. "Hol  az  ilyen értelem-átvitelekben oly nagy  ugrás van, hogy azt  a  képze-
:.;,:;.-..  tek rokonságából  semmikép  kimagyarázni  nem lehet, a két  vagy  több értelmű szót,  több külön

'  szóhaJ?  kjell  tekinteni. Ilyen  szó:  szeg,  1)  secat;  2)  valamit  beszeg, limbo  circumdat;  S) szeg,
•  angulus; 4) szeg, clavu*. Ilyen: ásó,  1) aki  ás, 2) vas eszköz  az ásáshoz.

.  /;  ; _  Van  szó,  mely  értelöéf  cijikk  összeköttetésben  változtatja,  az  ilyet  mind előhordani
lehetetlen, a nevezetesb- és divatosbakat  azoűban,  valamint a példabeszédeket, és  saját  szóláso-

:kat is a magok  helyén  elő kell adni,  p.  o.  végjn  ctattan az ostor, azaz, a dolgot vége határozza.
.!••.•;  •">'•'  Az  úgynevezett  synonytnák'ritkán  pgy  értelműek,  legalább  nem  használtatnak egy-
*;'.'.'  árafttj  p. o. von cs  húz  csaknem egy,  s  még  sémi mőndatik :  megvonták  a haját,  hanem:  meghúz-
;'•  .  Íá£v Az ily hason  értelinü  szók  bármi  kis  különbözésének kijelölése  egyenesen a nagy  szótárt

;',*  illeti, minthogy azt  valami közönséges  szabályok által meghatároz! épen  nem lehet
*" •:''  • ' • • ;>.  ;  A szók értelme  meghatározásában  sokszor minden körülírásnál többet  ér  a  jól'vá

.  lasztött példa, kivált ha az valamely jó  íróból  vétetik. Ajánltátik  tehát, hogy a  szótárírók a szók
értelmét  minél  sűrűbben  példák  által  is felvilágosítani  ügyekezzenek.

Ide tartozik az  is,  hogy  jegyeztessék meg,  melyik  szó  mineműr'előadáshoz  tartozik.
Vannak  tudniillik aljas  tréfás  kifejezések,  melyekkel  p. o. a költés  főbb  nemeiben élni nem sza-
bad,  és  viszont; így  péld. arcz  helyett pofa  csak  aljasb  nyelvben használható.

^_~-  .  v -  V. uakMi. A u<«iirniaitatÍBróL  ,''"
'  A  saószármaztatás  könnyen  tévedésre  s képtelenségekre visz, szí  Ágoston szerint: a

szók  eredetét  kiki,  mint az álmokat, jó  szánta  szerint  magyarázván.  A kimondás által  a  betűk
gyakran  elcseréltetvén,  csaknem  lehetetlen  a  szók  való  eredetéig  feljutni,  .erötetéssel  pedig
csaknem miáden szót ki  lehet a  legidegenebb nyelvből is  magyarázni;  Etyrtíologiát  mindazáltal
szótárfrónalc  étit aggni  nem szabad;  az  által világosodik  fel  nyelvünk  története,  szavaink  értelme,
s  új  szók  alkotására  csak  a szószármaztatás  törvényeiből  lehet szabályokat  venni.  Azonban a
szók  eredetének'kinyomozásában  a  kSnnyenhivSség  és túlságos  kétkedés  közi  közép  utat kell  tar-
tani, s inkább tudatlanságunkat megvallanunk, mint hibát tanítani.

Á  szók  vagy  gvökök,  mint  péld.  rom,  vagy  származékok,  mint  romladék,  vagy
.  •; összetételek,  mint »ár-ro«,  le-ronf.
;  )•;'  '  '  Gyökszónak hivatik az, mely nincsen  szóképzö által  alkotva.  Az ily gyökszók vagy

"eredetek vagy  kölcsönzőitek. Ezek  eredetéről,  a  természeti  hang .után képzetteket  kivéve,  alig
mondhatni valamit,  mert az  ős régiség  homályában  vész  el.. Már az ily gyökszókról, akár  azok
a finn, zsidó, arab,  akár  a  perzsa,  mongol,  török,  tatár, akár  tót, német, deák, görög nyelvvel
legyenek  közösek, legtanácsosabb ezen szabályt követni, hogy: kol a kölcsb'nözéa akár nyelvünkbe,

,.  akár  nyelvűnkből  világos,  ott  az kíjelentessék;  hol pedig  eléggé  ki  nem mutatható,  ott  kétesnek  ma-
• J  ' radjon  a  szótárban is,  egyszerűen  az jegyeztetvén  meg,  hogy  ez vagy  amazmogyar  gyökszó,  ez  vagy
'  '  amaz idegen nyelvvel közös..  .

. .  A  még  divatos  idegen  szókat  is,  mint péld. status,  philosophia  stb. fel kell  venni s
megmagyarázni,  ami alkalomul szolgálhat  arra,  hogy  idővel helyettök magyar  szó alkottassék.

>  —Néha-az idegen szó nem azon nyelvből jön  át, melynek tulajdona,  p.  o. piacz, az  olasz  piazza-
bórvan véve, noha eredetié a német Platz.  Tévedés  elhárítására  a  nagy  szótárban  ennek  is  föl

•  k.jaf jegyeztetnie.
°  .  :'.  :  A  származék  és  Összetett szóknál ki  kell jelelni  azon elemeket,  melyekből  összeál-

lottakj  hacsak a származás és  összetétel  könnyen-érthetősége azt  szükségtelenné nem teszi, p. o.
rfíág, híres stb.  *)

*)  £  82akau  az,  melytől  a kivitelben  némi  határozatlansága  miatt  is  eltérve,  noha  különösen
kiküldetésünkkor  főleg  csak  az  értelmezésre  val&nk  utalva,  az  elemzésekbe  és  hasonlításokba  is  mélyebben

-rakedtünk.  De  tettük  ezt  számos  eléadások  és  mutatványok  alapján  is  az  Akadémia világos  helyeslése  .



VL szakasz. A szótári rövidségről

Hogy  szótárunk  megszerezhető,  olvasható, szóval, haszonvehető  legyen, szükséges a
rövidségre ügyelni.

A rövidség háromképen  eszközölhető:  1)  ha  előadásunkat  a tehetségig  összevonva
szerkesztjük,  2)  ha a  mondottakat nem ismételjük,  3)  a  többször  előforduló  szavakat  rövidítve
nyomatjuk.

Az  előadás  rövidsége  abban  áll,  ha benne  semmi fölösleges  nincs.  Erre nézve azon-
ban inkább csak  útmutatást  mint szabályokat  adhatni, és  ugyan

1) Amely  szót helyesen  meghatározni nem lehet,  ne  törekedjünk  azt hosszas  körül-
írással elérni, mert  ez többnyire  nevetséges, sokszor  lehetlen.  A  tudományok  s  mesterségek  sza-
vainál  néha  elég  csak azon tudományt  vagy  mesterséget  említeni,  melyhez a  szó  tartozik,  vagy  főbb
tulajdonságaikat;  az  efféle  szók egyébiránt  is  egy  különös  szótárba  tartozván.

2)  A  szók  grammatikai  tulajdonainak,  vagy  különböző  értelmeinek  felvilágosítá-
sára  a  tehetségig rövid  példákkal  éljünk,  szükségtelenekkel pedig a  szótárt  ne terheljük.

3)  Hosszas grammatikai vitatkozásokba  ne avatkozzunk.
4)  A  szók  meghatározására  szükséges  tárgyak  rendéhez  felettébb  szorosan ne ra-

gaszkodjunk,  hanem  tartsuk  magunkat  ahhoz, melyet  az  egyes  szók  minemüsége  megkíván.
Vannak  oly  tulajdonok,  melyek  több  szavakkal  néha azoknak  egész  osztályával kö-

zösek ; ezeket elég egy  helyen  elmondani s az olvasót  oda utasítani,  valamint  a  szók  különö-
nösebb és csak  némely  szókkal  közös  tulajdonit  is  elégséges  egy  szónál előadni,  s  a  többieknél
arra  hivatkozni.  A  szükségtelen  ismétlés  a többiek  közt mellöztetik az  által  is,  ha  a  ragozatok-
nal a törzsököt kihagyván,  csak a ragokat  teszszük  ki, péld. htt-et, e. helyett: hit, hitet.  Holmind-
azáltal a törzsökben, ragozáskor,  akár  egy  vagy  több  betűben akár a mértékben  változás  törté-
nik, a  törzsök egészen  kiteendö, péld.  híd,  hid-at;  ló, lovat;  hó, havat;  vb',  veje;  derék,  derekak;
vet, véts;  bocsát, bocsáss.

Igen  sok  hely  kiméltctik  meg az által,  ha a grammatikai  műszók  s  egyéb  gyak-
ran  előforduló  szók  rövidítve nyomatnak, melyekre nézve  megkivántatik,  hogy  az  ily  összehú-
zott  szók  egymástól  különbözzenek,  s hogy  lajstromuk  a magyarázattal  együtt  a szótár  elébe
fuggesztesgék.

II. A nagy  magyar  szótár  mikéneni  dolgoztatásáról.

Előre bocsátván,  hogy  a  nagy  szótár írása két  külön  munkálatból,  úgymint  a  szók
teljes  összegyűjtéséből,  továbbá  az  egyes  szók  kidolgozásából  áll:  a  társaság  nem  tartotta
szükségesnek  ez  utóbbit  az  elsőtől  felfüggeszteni;  ugyanis  a  szók  magyarázatához  előre
hozzá  lehet  fogni, és pedig  ilyenképen:

mellett. £  szakasz elején t.  i. az mondatik:  „A  szók  eredetének  kinyomozásában a könnyenhivöség s túl
ságos kétkedés közt közép utat kell  tartani s inkább  tudatlanságunkat megváltanunk,  mint  hibát  tanítani.*
Továbbá  .Ezek  (a gyökszók)  eredetéről,  a  természeti  hang  után  képzetteket  kivéve  alig  mondhatni  vala-
mit.'  Végül , A  származék  és  összetett  szóknál  ki  kell  jelelni  azon  elemeket, melyekből  összeállóitok,  ha-
csak  a származás és összetétel  könnyenérthetösége azt  szükségtelenné nem teszi."

Már ha  egy  részről  a  gyökszók  eredetéről  nagy  részben  alig  mondhatunk  valamit,  más  részről
a  «aArma»ásas  és összetétel könnyen  érthetősége az  elemek  kijelölését  szükségtelenné  teszi:  akkor  alig ma-
radna, mit elemezzünk. Pedig ennek az értelem meghatározására  is  végtelen  befolyása  van. Ez  okból  határoz-
tak  el  magánkat az általános,  de  inductiok  és abstractiók  utján  nyert  elveken  alapuló  s  némileg  a  hasonlí-
tás  szabályaival  is egybekötött  elemz jsnek  magyar  származatú  szókban  az  egész  szótáron  keresztül  vitelére,
mit  számos  mutatványokban  az  Akadémia  elébe  is  terjesztettünk,  s  ez által  helyeslést  és  az  e  szerénti  mun-
kálkodásra  megbízatást  nyertünk,  mint alább  eléjön.  De  eléjön  igazolása  is  részünkről  azon  eljárásnak, me-
lyet  e tekintetben  kövcténk  vala.
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1. Vétessék vezérkönyvül a m. tud.  társaság által kiadott Zsebszótár; menjenek ennek
minden  czikkelyén  végig az osztályok,  mindenik kurván belőle azon szókat, melyek  vagy kizá-
rólag  hozzátartozók,  vagy  módosított, átvitt, alkalmaztatott  értelemben  jönek  benne elő.  Ki  le-
vén  így  minden  osztály jutványa  írva,  osztassék  fel az,  az  értelem-magyarázat  kidolgozása vé-
gett,  az  illető  osztály  tagjai  között,  kik  mind azon  czikkelyeket, melyek  másokkal  családi ro-
konságban állanak,  egyetértőleg, tudományos  megkülönböztetéssel  fogják  kidolgozni;  ily  egy-
másra ügyelő figyelmet fognak például kívánni ezek: inger, báj,  kellem, kecs, kedvesség; vagy:
ijed,  rémül, retten, borzad  slb.; vagy: elme, ész, értelem, okosság; indulat és  szenvedély; öröm,
kéj,  gyönyör,  elragadtatás,  és  száz  efféle.  Az  ily  felosztás  után  fenmaradó  szók  osztassanak
fel  azután  osztálybeli  különbség  nélkül  a  rendes,  és  netalán  vállalkozó  tiszteleti  és  levelező
tagok  közt.

2.  Aki  osztályrészéből  bizonyos  számú  szót kidolgozott,  azt  azonnal  felolvashatja
vizsgálat  végett  a  kis  gyűlésben  a nélkül, hogy betűrendet  tartson,  vagy arra várakozzék; te-
kintettel  azonban  azon  szókra,  melyeknek  értelme,  mint fenébb említetett,  egyebekkel  össze-
vetve  határoztathatik csak el  lehető  legpontosabban.

3.  Az  igy i felolvasott  s helybenhagyott munka, egy  különösen e végre készült jegy-
zőkönyvbe  úgy  irassék,  hogy  a  magyarázott  szók  mindenkor  kitetszőleg vagy  felül  magáno-
sán álljanak.  Munka-egyszerítés  végett  e jegyzőkönyvnek  csak egyik  lapja  irassék be, hogy  be-
tftrendezéskor  azokat elszelni, és igy  könnyebben sorozni  lehessen.

4.  Ami  az  így  összeszedendő  szók  szerkesztését  illeti,  minthogy  az  még  talán
csak huzamosb idő lefolyta után kezdethetik  meg, e kérdésbe a nagy  gyűlés  nem ereszkedvén,  a

Í
'elen  pontbeli határozat  szerint  intézendő  munkálkodásnak  minél  elébbi  megindítását a kis gyü-
éeekre bízta.

III.  Dolgozat-példányok.  *)

A,  hangzó  s  egyszersmind legelső betű az Abc-ben,  mely a  nyelvünkben  uralkodó
hangosztály  szerint a mélyekhez vagyis vastagokhoz  tartozik.

A  szokás két egymástól alaposan  különböző  a betűt ismer:  zárt  és  nyíltat  A  zárt,
valamint a nyílt,  ismét vagy rövid, vagy  hosszú. Zárt  rövid  a von ezekben: harang, akarat;  zárt
hosszú ezekbon: aara, amoara, a mi csak  némely  vidékek  sajátja.  A  felső  vármegyék,  Hont,
Bán,  Nógrád  stb.  a  zá.i  rövid  a helyett nyílt röviddel  élnek,  s a magam nálok magám,  harag
harag. Nyílt hosszú á van ezekben: kár, vár, tár;  mely  mindenkor vonással jegyeztetik. Az írói
nyelv  s miveltebb beszéd mind  ezekből  csök a zárt  rövid  a-t, s a nyílt  hosszú  d-i  fogadta el, vo-
nással  emezt, amazt vonás  nélkül.

A  vont  á  hosszú  tagot  tesz  a versmértékben:  ad, ár;  a vonatlan magában  mindig
rövidet: hamar, magyar;  de hosszút,  ha utána ugyanazon szóban két mássalhangzó következik  :
adna, vannak.  Ugyan  ez törvénye  minden  hangzónak.  A  ez, cs, gy, ly, ny, ty,  sz, zs, nem tesz-
nek  két  mássalhangzót.

A  zárt  rövid a  igen  rokon a rövid o hangzóval. A  régieknél  Arad=Orod;  7Yhany=
Tichon; J3thar=Bihor. Dunántúl: haza, látna  helyett hallani:  házo,  látno. A  mai írónyelvben is
vannak  példái  az  ily  felcseréléseknek:  álmádat, álmodot; lakadalom, lakodalom.

*)  E  dolgozatpéldányok  összeköttetésben  különben  is a  föntebb!  utasítással  legjobban  megfe-
lelnek  azon mindennemű  követelésekre, melyek  ujabb  időben,  midőn  mar magának  a  szótárnak  egyes füzetei
sajtó  alól  kikerülni  kezdettek, erre nézve tétetének.

Ifi  az utasításhoz  s a példányokhoz  tartottak  magánkat.  S  hogy  minden  most  feltünedező  kö-
veteléseknek  megfeleljünk,  ezekre kettőnknek  egész  életünk  sem lett  volna  elegendő.

Az  Akadémia  sokkal gyakorlatibb  volt utasításaiban, mint sem két embertől erejök  fölötti  dolgo-
kat  kívánjon.  A  munka  megjelentével  pedig  bizonyosan  könnyebb  lesz  annak  tökéletesbítése  és  hálás  kö-
szönettel  reendi  az  Akadémia az alapos pótlásokat, tehát mindenkinek  alkalma  fog  nyílni,  hogy  nyelvészeti
terjedelmesb  öamereteivel  az ügynek  és hazának  szolgálhasson.  Mi megtörtük  az  utat,  igyekezünk  rajta  to-

haladni.



A,  a betű jelenti  1) a hirtelen  zaj  által  meglepettnek,  vagy  valamely  váratlan  esetre
foleszmélőnek figyelmét vagy figyelmeztetését, s  ilyenkor mint felkiáltó vagy figyelmeztető hang
mind  elül, mind utói  tétethetik.  A ! harangoznak; amott a! ahon a! Hihetőleg ezen rövid a  kap-
csoltatott  eleinte  mutatóul s határozóul a nevek  elejéhez is:  a  vár,  a ház;  amint ezeket  némely
vidékek  máig is  röviden  ejtik.  1. Az,  a.

2) Jelent mindenféle indulatot  és  szenvedélyt,  u.  m. haragot,  boszankodást,  fajdal-
mát, csodálkozást, s ilyenkor  hangja  az  indulathoz képest  változó;  de többnyire hosszú,  vagy  a
h betűnek gyenge  leheletét  is  felveszi:  ah! áh! hah!  stb.

3)„ Jelenti  az  egyes  3-dik  személyt az igéknél,  vagy  annak  birtokát a vastag hangú
neveknél  (1. Ó.), de ezt nem mint eredeti,  hanem az  ő-böl  hangrendesen  elváltozott  rag:  ad-a,
adt-a, adni-a;  s a neveknél:  kalpag-a, tor-a, vár-a.  Az ily  Tagozatokban :  ad-j-a, hi-v-a, ro-v-a,
kalap-j-a,  munká-j-a, ha-v-a, sa-v-a, &j  és  v  segédbetük.

Néha pedig, szükségtelenül,  hihetőleg a késedelmes  nyelv  hibájából,  a  szók  végé-
hez ragasztatik:  máj-a,  zúz-a,  tors-a,  máj,  zúz, tors  helyett.  Ilyenkor,  minthogy értelmet nem
változtat,  el  is  hagyathatik.

Vég,  fn.  -ét;  jelent  1) határt  időben és  térben: világ vége, bot vége, vége az élet-
nek. 2) Jelenti Magyarország határvidékét  s a határörzőket egyszersmind:

Vitézek! mi lehet
A kerek  föld  felett

Szebb  dolog a végeknél.  (Balassa.)
3) Röfös  portékákban  valamely  egészet, mint: vég  vászon, vég  gyolcs,  vég  posztó.

Származékai: véges, végetlen, végső, végez,  végezet, véghetetlen stb. (Ezek külön is-
mét, mint a czikkszó,  kidolgozandók.)

Összetételei:  Végbél,  1.  Bél.
Véghely,  1. Hely.
Végszó,  L  Szó.  *
Faluvég, hidvég  (itt kidolgozandók).

B&tor, -őrt vagy bát-r-at; t. bát-r-ak, hasonl.  -orabb  vagy  bát-rabb. Jelent  1)  maga
erejében,  tehetségében  bizót, merészet,  harczban s veszélyekben.  Ily  értelemben  lett  tisztelet-
neve  Opusnak, ki  Salamon s László királyok  alatt híres  bajnok  volt. 2) Veszedelemtől  mentet, s
rokon  értelmű  a  ment,  mentes,  biztos  szavakkal;  de  ekkor  inkább  a  brftorsdgos  használtatik.
3) Bátor,  kötszó gyanánt  használtatik  ezek  helyett:  noha,  bár,  ámbár, jóllehet. Szokásban  vau
leginkább a régieknél, s ráhagyást,  megengedést,  s  megnyugvást  jelent;  mondatik dm-mal is:
ámbátor. A  híres  Bátoriak nemzetsége s több helységek  emlékeztetnek ezen szó régiségére.

Származékai: bátran,  bátrúl, bátorít, bátorítás,  bátorság, bátorságos, bátortalan,  bá-
tortalanság, 8tb.

Én, személyes nm. szenvedő  eset:  engem, éngemet,  mely  Dunán  túl  s  Erdélyben
divatozik; helyette  engem, éngemet  van  szokásban,  mi talán az  én-em-et-böl  változott  el,  hol  az
én egyszer épen,  utóbb elváltozott alakban  (em) s  szenvedő raggal  (ét)  toldva jelenik  meg;  a  g
betűt  az erősebb kiejtés  adhatta  hozzá. (L. Beh; bég  édes,  beh édes  helyett).  E  névmás hiányos,
több esetei  nincsenek;  de elváltozott alakban:  em (öm, ám,  óm)  a név- és  igeragozásban  több-
ször  megjelenik.  1. Em.  Hibázó  eseteit  a ragoktól  kölcsönözi,  holott elváltozott alakban  végül
jelenik meg, nek-em, töl-em, vel-em, ról-am  stb.  Mondatik:  én-nek-em,  én-től-em  stb.  mi nyo-
mositásúl használtatik. Többesét 1. Mi, mink.

Nyelvtudományilag jelenti  az egyes  első  személyt, különben pedig  mindenki  magát,
saját  személyét  nevezi  én-nek,  melyhez  teste,  lelke  érzékei  s  tehetségeinek  munkálatai  tartoz-
nak  közvetlenül, ellentétben  a tárgyakkal, melyek az érzéket s tehetséget  mozgásba hozzák. Kant
az  eszmélet (öntudat)  eszméletének  nevezte az  ént;  Fichte  ellenben  az  eszméletet  az én ered-
ményének tárta s  igy az én-t valami  felsőbbnek:  alanynak,  mely mindennek alapja  s kútfeje;  s
a  nem-én  maga  (a  mi  másoknál  tárgy)  nem  egyéb  szerinte,  mint az énnek ellentéte,  s az én
munkásságának  eredménye.

A  keleti  nyelvekben  ugyanazt  jelentik  a  rokon  hangú  ani  (zsidó), ana (arab), az
aram  eno és ana  szavak s a finn én,  mely  az egyes  első  személyeiben  fordul  elő.

Származékai:  enyém,  enyéim.
Nek, névrag, birtokitó  és  tulajdonító  jelentéssel bír.
1)  Mint  birtokitó  megfelel  a  deák  genitivusnak, s  ekkor  a nek-kel  ragasztatott  szó

oly  viszonyban  áll  egy  másikkal, mint birtokkal,  s  a birtokszó rendesen  közvetetten  a nek ragu
szót kíséri vagy  előzi; de változatosság kedvéért,  kivált  költői  nyelvben  több  szók,  sőt  egész

AEAB.  KU»Y  MÖli*.  2
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mondás  is, jöhetnek közbe : A jó fiú atyjának  haragját  nem ingerii;  vagy  a jó fiú atyjának  nem
ingerii  haragját;  a jó  fiú  atyjának,  ha oka volna is az  ellenmondásra, nem ingerii  haragját.

A  birtokitó nek, ki is  hagyathatik  :  harangnak  lába,  vagy  harang lába ;  hiányjellel
némelyeknél, másoknál a nélkül. Kivételt tesznek  az érintett közbenvetések  :  a hazának  minden
hazafi  kivánja  virágzását, nem mondhatnók  :  a haza minden  hazafi  kívánja  virágzását  Az illető
melléknevek  közbejövetele nem gátolja  a nek kihagyását: a hazának  minden  fiai,  vagy  a  haza
minden  fiai.

A  birtokszó nek után a harmadik  személynek birtokragait veszi  fel,  és  ugyan  amint
egy  vagy több a birtokos, úgy  a ragoknak  is vagy  egy vagy több  birtokuaknak  kell  lenni: em-
bernek  élete, embereknek  életük ; mely törvénytől azonban a nyelvünkben  uralkodó gazdálkodás,  a
szebb hangzás,  de a köz szokás  is eltérni  szabadságot  adván, így  mondhatni: embereknek  élete,  v.
emberek élete.

A  független névhatározók is  : előtt, mellett, megett,  alatt, felé, hozzá stb.  felveszik  a
birtokitó nek után a birtokragot, de mihelyt a nek elhagyatott, ezek  is  elvesztik  ragaikat: a  ház-
nak  eló'tte, a ház  előtt

A  birtokszó, elébe  is  tétethetik  a nek rágós  szónak;  de ily  esetben  a  nek-et nem le-
het kihagyni: nem mondhatni  tehát:  gyümölcse kertem, kertemnek helyett

2) Mint  tulajdonító  megfelel a nek a deák  dativusnak, s  felvevén a  birtokragokat,  az
egyes  és többes szám mind a három  személyeinek  tulajdonító  esetévé válik:

nek-em  nek-ünk
nek-ed  nektek
nek-i(ie)  nek-ik(iök)

Mondatik  nyújtva is  : nékem  stb.  Nyomosítóul  felveszi  a személyes névmásokat elül is: én-nekem,
te-neked  stb.

A nek hajdan  nem változva  állott  a vastag  hangúak  után is  :  pokol-nek,  halál-nek,
Tuhutum-nek; de a szokás nak-ra változtatta  : pokolnak, halálnak,  Tuhutumnak.

TŐI, névrag,  fölveszi  az egy  birtokú személyragokat
töl-em  töl-ünk
től-ed  tői-etek
töl-e  töl-ök

A  mélyhanguak után tói-rá változik: kár-tói.  A  rövid hangzó (az i, u, ü-t kivéve) előtte  hosszúvá
lesz : eke,  ekétől.

A  szót, melyhez ragasztatik, az eredés tövévé, vagy  a megindulás, eltávozás  pontjává
teszi, vagyis oly határvonallá, honnan valaminek eredése,  távozása  vagy  távolsága  méretik,  pl.
mindnyájan  Ádámtól eredünk. Buda Pesttől  200  ölnyire van.  Hy  értelemben  módosítja  továbbá
mind azon  szók  jelentését,  honnan  jónak  vagy  rosznak  eredését  várjuk  vagy  rettegjük,'  pl.
Istentől jót  várni.  Félni  a haláltól. —  Használtatik  a miatt helyett is!  pl.  nem alhatik  a  fájda-
lomtól = fájdalom  miatt: nem hit a  szemétől  =  szeme miatt; sok fától  (fa miatt) az erdőt

Rokon értelmű a  bSl  és ról ragokkal, tolok annyiban elhajló, hogy amaz a kútfő, emez
az alap  eszméjét  kapcsolja  a nevek  értelméhez, a  tífl pedig inkább  az általános  és  kul  vonalok-
nál marad.

Összetettnek  hitszik a  ta  (honnan to-va s tá-vol  erednek)  vagy tő, és el részecskékből,
mely  szinte távozást jelent: ta-el  =  tői, mintha mondanék  : tova- el.

Mér, cs. mér-sz. —  mér-t  Jelenti  1) meghatározását a  távolságnak  és aránynak  tér-
ben, 2) időben : ahhoz méri az időt; 3) meghatározását a mennyiségnek s ekkor  vei ragot  kivan,
pl. itczével mérni a bort,  sert stb.;  4) a súlynak  : mérni valamely testet, hány  font,  mázsa  stb.;
5)  árnak,  bizonyos  mennyiség  vagy  súly  szerint  valamit  árulni,  pl.  sert,  bort  mérni;  6)-hoz
mérni, jelent: valamely  személyt vagy tárgyat  máshoz hasonlítani vagy  szabni.

Származékai: mérleg, mérnök, mérsék, mérsékel, mérséklet, mérték, mértéklet,  mér-
tékletes, mértékletlen,  mértéktelen.

Összetételei: bemér, felmér, kimér, megmér, összemér (vei)  stb.
Fut, k. fut-sz.  fut-ott; futtám  tájdivat  a szokottabb futottam  helyett  Jelenti  1) em-

bernek  vagy állatnak  a rendes lépésnél gyorsabb, erőszakosabb haladását; gyorsabb s nem oly ál-
talános  mint a járás, kevesb a rohanásnál, egy értelműnek vehetni  a  szaladással;  2) híg testnek
mederből, de sajátabbal, edényből kiömlését, pl. fut  a  leves  stb.

Használtatik cselekvöleg is :  versenyt fut = versenyez,  pályát  fut = pályáz, s  mind
két  esetben  vei ragu  szót  kivan.
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Származékai  : futamik, futamat,  futaioatnyi;  futamodás;  futás;  futó,  futós;  futtat, fut-

tatás stb.
Öszvetételei:  elmefuttatás;  kengyelfutó;  lófuttatás;  befut;  elfut,  kifut,  megfut,  k.  és

cs;  megfutamodik.
Kondik, romol, k.  romlom, romlói, romiunk, romlótok, romlanak;  vagy  :  romolok,

(szokatlan), romolsz, romolunk, romoltok, romolnak;  múlt  3-d személy  : romlott, vagy romolt.
Jelenti  1) valamely  testnek  bontakozását, pusztulását, aljasodását:  2) jelent  szellemi,

vagy  erkölcsi megfogyatkozást, aljasodást:  romlik  a nép, a szív.
Ered e szóból: rom; hozzá járul az el szóképzö, s  lesz  hangváltozással  rom-ol;  éhez

járulván  az t'k,  lesz  öszvehuzva  romlik.
Származékai: romladék, romladékony; romladozik;  romlékony;  romlott, romlottság.
Öszvetételei: elromlik, leromlik, megromlik,  öszveromlik.
VMX, hiányos és rendhagyó  cs. valamely  dolognak elfoglalását, vagy  általvíve, áron

szerzését jelenti. Csak jelentömód jelen  ideje  van : veszek,  veszeaz  stb; egyéb  módjait  s időit a  vV
gyökből  veszi » közbevetésével vagy  a nélkül,  ve-v-ém, ve-end  stb.

2)  A  parancsoló  mód  2-dik  sz.  végy,  mely  vonatlanul  szokottabb  a  többi  szemé-
lyekben  stb. stb.

Nagygyfllési  határozat
1844.  dec.  16-án.

(M. Akad. Értés. 1844.  223—225.  L).

A  nagy  szótár  hirtelen  el  nem készülhetvén, miután a  legnehezebb részek  még hátra
vannak, úgymint  a származtató, hasonlító és nyelvtörténeti, mint a melyekhez  még  a szükséges
előkészületek nincsenek  együtt, az Akadémia  által  egy  oly, csupán  értelmező  szótár  fog  kiadatni,
mely  a  m. nyelvnek egyetemes  szókincsét magában  foglalja,  nem zárván  ki  abból semmit, mi nyelv-
tanilag  helyesen  készült  s  bár  mely  ágún  az  életnek  és  tudománynak  él  és  használtatik.  Heg a nem
lelyeten  képzett, de az  életben vagy  egy  és  más  tudomány  körben  felkapott  szók  is  felveendők,
nem különben,  a  nyelvfejlödése  folytával  értdmoket,  változtatott  szóknak  régibb  értelniök, sőt
egyes Íróknak  bár  nem helyeslendő,  de  jeles  müvekben  előforduló  kifejezései  is,  megjegyezvén
azonban az ilyeneknél  mindig, akár a  képzési, akár  az  értelmezési  hibásságot,  mi  által  e szótár
gyakorlati  használatossága  nevekedtével  egyszersmind a iiyelvtisztitására  is  üdvös hatást fog gya-
korolni.  Felveendők  ezeken  kívül az  újra felélesztett  régi  szók  is, valamint a  tájszók  közöl mind
azok,  mik  bármely  tekintetben  magokat  ajánlják.  Végre  felveendők  egész  kiterjedésükben  a
ragok és  képzők  minden  lehető  viszonyaikban.

Mi az  értelmezést  illeti,  az  magyar  nyelven készítendő,  és  deák,  német, vagy  más
nyelvű  szó csak akkor  és  ott feljegyzendö,  hol az  a magyarázandó  szó  értelmileg bővebb  felvi-
lágosítására élesebb és  szabatosabb  meghatározására  szolgál.  Minthogy  pedig  számos  szóknak,
fökép pedig az  igéknek  értelme  különböző  mondatokban sokfélckép módosul, és  saját  árnyékla-
tokat vészen  fel;  de különben is az értelmezés  a  maga  általánosságában  nem  lévén  mindenkor
képes elég élesen  festeni  a szó lényegét: a szükséghez  képest példák  is  fognak  az értelmezéshez
adatni, szokott mondatok és  szólásformák,  sőt példabeszédek  is  : mikhez Kresznerics és Dugonics
munkáiban bő anyagot  tahiihatni.

A  nyelvtani  részt  illetőleg  feljegyzendö  minden  szónak, mely beszédrészhez  tartozása,
kivévén összetételeket, megemlitendök  továbbá a szóknak  mind azon sajátságai,  mik az  általános
paradigmáktól  eltérnek,  végre  a  szókötési  tulajdonságok  is,  mik  ismét példák  által legjobban
kitüntethetők.

Ezek szerint e szótár  a nyelvet annak  -nyelvtani  és  lexicographiai  jelen állapotja  sze-
rint adván  vissza,  mellőzni  fogja  annak  belső  történetét,  a  szószármaztatást és  nyelvhasonlítást
és a dolog  természeténél  fogva  csak  egy  részből  fog  állani.

Magát  a kétzitésmódját  illetőleg, ide fordítandók a  nagy  szótár  részére  készült  é* ké-
tzitendő értelmezési dolgozatok; a  szóanyag pedig a Társaság zseb-, táj- és  müszótárain kívül te-
kintélyesb szó- és  tankönyveinkből lesz öszveszedendö. E munkával a Társaság által a maga  kebe-
léből választandó  szerkeszti)  fog megbizatni. A  szerkesztő  köteles  dolgozását  időnként  egy  szinte
a Társasáé által  választandó  vizsgálóval  közölni. A  szerkesztő  s  vizsgáló  lesznek  kezesek  a  Tár-

Sí*
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saság előtt, a munkának az utasítás  szellemében  és  formái  szerint szorgalmatos  és  lelkiismeretes
elkészüléseért. Osztályok és kisgyülés mindenben  tartoznak  a szerkesztő  és ellenőrző  vizsgáló-
nak  segedelmére lenni, nevezetesen  a  műszók  értelmezése és  minden  új  képzésű  szó  az  illető
osztálylyal  helybenhagyás  végett  közöltetik; ha  pedig  valamely  tárgyra  nézve  a  szerkesztő  s
vizsgáló meg nem egyezhetnének, a fenforgó  kérdés  eldöntése a kisgyülést  illeti.  Hogy a Társa-
ságnak nyelvtani  kifejezett  elvei  mindkettösökre nézve kötelezők, a  mondottakból magában kö-
vetkezik.  A  Társaság ilynemü  szellemi, organicus és  anyagi  hozzájárulta  mellett,  e munkát ma-
gáénak  fogja  vallhatni, s  ez  leend  az első valóban akadémiai magyar  szótár,  s  egyszersmind ré-
szét teendi a majdan  elkészülendő Nagy Szótárnak.

Az  első dolgozatok  felolvasása  az 1846.  évi  osztályülésekben  történt,  az  osztálynak
teljes  helybenhagyásával.

Ugyanez  évben a XVH  nagygyűlés  a kis gyűlés  javaslatára  a  csupán  szoros-tudo-
mánybeli  használatban  levő műszókat a nagy  szótárból kirekesztetni  határozta.

Pótlék-utasítások,  iltetóleg  jóváhagyások.

L  Kivonat az  1847-diki Értesítőből.  Kisgyülés  febr. 8.  (A  nyelvtudományi  osztály
részére), 24. lapon : „Czuczor  G-. és Fogarasi J.,  amaz mint a nagy  szótár  szerkesztője, ez mint
annak ellenőrző vizsgálója  bejelentették,  hogy ők túl  menvén  az utasításon,  mely  a  szók  kime-

~Htő értelmezését, úgy  a nyelvtani  és  szókötési  viszonyok  eléadását  kívánja  csak, az etimológiát
is  fel kezdek  venni  a munkába, s ennek felderítésére, hol szükségesnek  látszik  a szók  más nyel-
vekkeli  egybehasonlÜdsdba  is bocsátkoztak; mely kibővítése a tervnek,  miután több rendbeli, ek-
kép  dolgozott szóczikk  felolvastatott,  köz helyeslést  nyervén,  kinyilatkoztató  a  két  megbízott
tag, hogy e szerént közös munkával az eddig már elvégzett  betűket  kipótolandják,  s az  egészet
így  folytatandják,  miáltal a nagy  szótár nemcsak  értelmező,  hanem  szónyomozó és  öszvehason-
lító is  leszen.  Az ülés kedvesen  vevén  a szerkesztők e dicséretes buzgóságát, melynél  fogva fel-
adásuknál  teljesb  és tökéletesb munkát adni vállalkoznak,  azt,  méltánylata mellett, a nagy  gyű-
lésnek  is bejelentetni rendelte."

ÍL  Kivonat  az 1801. Értesítőből.  Kisgyűlés nov. 8.  (A nyelv- és  széptudd, osztálya
számára), 298. lapon  : „Olvastatott a nagy  szótári  munkálatok mibenléte iránt kiküldött választ-
mány  (Hun&lvy Pál, Mátray  Gábor,  Toldy  Ferencz)  tudósítása  az  osztályhoz,  melyből kitűnt,
hogy  az utolsó tudósítás  ólta a szótár a  Hézag  szótól a  Ka-ig  haladt elő, mely rész mintegy 8000
czikket  foglal magában; hogy azokban  már nemcsak  az értelmező, hanem  az utóbb bővített  terv
szerint a  szófejtő és  nyelvhasonlító  elem is jóformán  szerepel; sőt hogy ott, hol a szók rokonsága
más, az  elébbi  betűk  sorában  álló szókra vezetett vissza,  ezek  is bővebb kifejtést  nyertek. To-
vábbá, hogy az  idők, s a megbízott férfiak  közbejött viszonyai által  többször megszakadt munká-
lat sept  1-től ismét  rendesen,  sőt  kettőzött  élénkséggel  foly.  Mi az etymologiai és  nyelvhasonlí-
tási  fejtegetéseknek  netán szabandó határokat illeti: hosszas tanácskozás után úgy  nyilatkozott a
választmány, miszerént leginkább  a  tudva, s a kétesen  idegen  szók, melyek  több-kevesebb nyel-
vészek által  s nem minden ok nélkül,  idegeneknek  tartatnak, óvatosan  tárgyaltassanak  és hódtí-
tassanak  a magyar  nyelv  eredeti  birtokául;  a nyelvhasonlítás pedig a rokon hangú és  értelmű  szók
egymásmelleit elsorolására  szorittassék:  kivévén, hol az egyik vagy másik nyelvből vétel nagyobb-
kisebb bizonyossággal állíttathatik. E javaslatban az  osztály  megnyugodván,  az a két szerkesz-
tőnek  figyelmébe ajánltatott"

HL  Kivonat az 1853-diki Értesítőből.  Öszves kis gyűlés január  31-dikén  10. lapon :
„Olvastatott b. Eötvös József, Balogh Pál és Toldy Ferencz  bizottmány! jelentésűk a nagyszótári
munkálatok mibenlétéről,  melyszerént  a munka 1861. nov.  4-től e hó végéig a  Kanétól  czikktől
Afeggörbeszf  czikkig haladt, e részben  10,724 kisebb-nagyobb  czikket  foglal  s  a szerző  jelenleg
az egésznek  ötödik hetedében munkálkodik; hogy  továbbá e  rész  is  minőségileg  azon  gonddal,
alapossággal,  beható  és  kiterjedt  nyelvismerettel  készült,  melyet  a  társaság  szerző  előadásaiból
már ismer."
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IV.  Kivonat az 1854-diki Értesítőből.  Kis  gyűlés  febr. 6.  (A nyelvtudományi  osztály
részére), 35. lapon : „Olvastatott b. Eötvös József,  Balogh  Pál  és  Toldy  Ferencz  megbízott t  és
rr. tt jelentése a  nagy  szótár mibenlétéről,  melyszerint  az a  múlt évi  vizsgálat,  vagyis  1853-diki
febr.  1-töl  f. évi január  végéig a  „Meggörbeszt"  szótól az  „Öröm"  czikkszóig haladott elő, e  rész
04<X) czikkböl  állván, s  így  kevesebből ugyan  egy  negyeddel  a múlt évi  dolgozatnál: de ami ré-
szint azon  három havi betegeskedésnek  tulajdonítandó,  mely a  folytonos  munkálkodás  következ-
tében is fogta  el a múlt évben a szorgalmas szerzőt,  részint  azon,  a  szótárírással szoros  kapcso-
latban  lévő  nyelvnyomozó munkásságnak,  melynek gyümölcseit  az  osztály  több kis  gyűlési  elö-
aiLiíukban vette, a miknek  tárgyalása  a  szótárra  magára  csak  a  legnagyobb hasznú lehet. Külön-
ben  több újabb  czikkek  figyelmes  átnézést  meggyőzte a bizottmányt afelől,  hogy  szerző  ernyedet-
l>-ii gonddal és  lelkesedéssel  folytatja  müvét  —  Ezekhez  Fogarasi  János  rt.,  mint megbízott mun-
katársa a  szótárszerkesztőnek, jelentette,  hogy harmadszor  ment  ez évben keresztül  a munkán a
H betűig, miután az  akadémiai  nyelvtudományi mozgalmak  szükségkép  hatottak  a  dolgozókra,
úgy hogy  míg  egyfelül  a hasonlító  résznek  nagyobb  kiterjedés  és  beljebbható munkásság,  úgy
másfélül  nagyobb  óvatosság  is jutott; reményli egyébiránt, hogy  miután  a később  fölvett  szónyo-
niuzó elem  a  most átvizsgálás  alatt  lévő  részekben  bőven  van  tárgyalva,  a  munka az  ö részéről
is ezentúl gyorsabban  haladand.  Az  osztály  e  jelentések  után az ügy  mibenlétére  nézve  teljesen
megnyugodott"

Ezeken kivül  évenként küldött ki  az Akadémia  bizottságot,  mely  a munkálat eléha-
ladáááról vala jelentést  teendő.

MÁSODIK  RÉSZ.
Részletesb  igazolása  azon  elveknek,  illetőleg  eljárási  módoknak,  melyeket  a  munka

folytában  az  általános  utasítások  nyomán  is  követtünk.

L  Szakuz. A szók értelmezető.

Az  „értelmező  szótár"  fogalmához  tartozik,  hogy  a  szók  érteményét  minél  szabato-
sabban körülírva meghatározza. E  végre  mindenek előtt  a  nyelv  belső  forrásait,  nevezetesen  a
szók  mind mai, mind ószerü vagy  elavult, mind országos  és  tájbeli,  mind  népies és irodalmi  diva-
tát szemügyre kell vennie s  fölhasználnia,  különös  figyelemmel  lévén a közmondatokra, példabe-
szédekre, népdalokra, népmesékre, dajkanyelvre, melyekben bizonyos kifejezések  és formák mint-
egy megcsontosulva változatlanul szállnak  szájról  szájra,  korról  korra  által.  Midőn tehát valamely
szónak —  legyen az sajátunk, közös, vagy  kölcsönözött —  egyedül  elnevezési  tárgya  van  kér-
dviben, azt  közvetlenül  és  határozottan  a  belső  nyelvszokás  mondja  meg,  s  tisztában  lehetünk
vtle a nélkül, hogy  akár  rokonnal, akár  idegennel hasonlítanék  öszve. Ez  a  szónak  egyéni önálló
mivoltát  illeti, s  nem terjeszkedik  tovább, mint  azon  eszmeképre, melyet  elménkben  eléidéz,  pl.
a/<•/', mint az  állati  testnek  köz  ismereti! alkatrésze,  minden  magyar  ember előtt  világos fogalom-
kt'-p tűnik  fel, ha  nem gondol  is  rá, hogy  mily magyar  szókkal áll  családi rokonságban,  sőt az ide-
p-n/olüsto'kömö't is  legott  érti  a nélkül, hogy  tudná, vagy  csak  gyanítaná  is, hogy  a német  fríí/ts-
"ii-bol származott, ellenben  az  éjomét,  tősgyökeres  magyar  létére, már csak  bizonyos vidéken  is-
ineretes. Továbbá, midőn  a  szó  bizonyos  érzék  által  felfogható  tapasztalati  tárgyat  jelont,  milye-
nek az állati, növényi, ásványi  testek, vagy  különféle  eszközök, müvek nevei, vagy  egyszerű  cse-
ivkvést, állapotot  jelentő  igék stb. az  értelmezés szabatos  és  világos  lehet,  ha  az  illető  tárgynak
sajátságait  úgy  leírja, hogy  azt  minden  egyébtől  meg  lehessen  különböztetni. Az  ily  szókat  más
n\ elveken  is  tökéletes  szabatossággal  vissza  lehet  adni, pl.

kéz,  hell. fílo,  lat. manus, nem. hand,  szláv,  ruka ;
vcu, hell. ffldijQov, latin ferrum,  nem. eisen, szláv, zelezo ;
&#, hell.  ií&Of,  lat  lapis,  nem. stein, szláv, kimen  stb.

Az  ily határozott  tárgyakra  vonatkozó szók  tulajdon  értelme minden  nyelvben  egyezik,  tehát  ér-
vhuezésök is ugyanazon körülírás  áltál  eszközölhető, vagyis  amely  meghatározás  illik  rajok  az
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egyik nyelvben, ugyanaz illik a  másikban is. Ilyenekre  nézve az  „értelmező" az idegen szótárok-
ban foglalt érteményezéseket átveheti a magáéba.

De  vannak  minden  nyelvben  oly  sajátnemü  szók, kivált  származékok, melyeknek
más  nyelvben ugyanannyit mondó másuk nincsen, hanem vagy  szélesebb vagy szűkebb jelentésű,
vagy  egészen  másnemű szóval adhatók csak vissza. Ilyenek  :

a) azon szók, melyek valamely népnek saját  ismerettárgyait jelentik, milyek pL csak
azon nép körében  létező, vagy  eredetileg ott támadt állapotok, foglalkozások, hivatalok,  szokások,
szertartások, viseletek, ételek, italok, nyavalyák, játékok, mulatságok, eszközök,  szerszámok  stb.
nevei, melyek érteményei bizonyos idegenekéihez  némileg hasonlók ugyan,  de nem azonosak, pl.
főbíró,  dúló, huszár,  csikós, gulyás, csirái, pákász, csákó, gucsma, gatya,  topán,  tarhonya, gáncza,
laska,  tyúkver6,  herticze',  ördöglomba  stb., melyeket úgy  kell értelmezni, hogy az  idegen  is  világos
fogalmat  nyerjen abból. Ebben áll  előnye az  értelmező  szótárnak  a  közönséges  szótárok  fölött,
melyek midőn szót szóval  törekesznek visszaadni,  a valódi érteményt  nem  képesek  szabatos  vi-
lágossággal  meghatározni.

b) oly származékok, melyek képzőiknél  fogva  több  fogalmat  rejtenek  magukban,  s
idegen  nyelvre  csak  körülírva  fordíthatók, milyenek nyelvünkben a  tehető,  míveltető,  gyakorlatos,
visszaható,  belszenvedS  igealakok,  pl. üldögélhet, iratgathat, gondolkodik, kezeskedik,  kanyarodik,
hánykolódik, csendül, kondul, zörren, durran; általán a származékigék finom árnyalatai, melyek-
ben nyelvűnk páratlanul,  szintén bujálkodásig  gazdag,  és  pazar.

c) a hasonuemüek  (synonymák), melyeket a hanyagabb nyelvszokás egymással fölcse-
rélve használ, holott gyökeikre nézve árnyalatilag különböznek pl. ballag = kényelmesen,  lassú
léptekkel, mintegy  biUegve  megy, járdogál; baktat =  bukdosva bukdácsolva megy,  mint a  nyúl;
kullog = magát megkunva, mintegy lesve,  alattomosan lépdegel, mint a zsákmány  után szimatoló
farkas; kammog = tanyán, magát elhagyva, mintegy  kamós, azaz görbült  testtel  mendegel,  mint
a kamasz  vagy a mélázó komondor; sunnyog  =  magát megsúnyva,  testét  öszvehúzva,  óvatosan,
lassúdon mozog, így  különböznek gyökre  nézve egymástól ezen hasonló nemüek :  barangol, csa-
tangol,  csatoldl, csavarog, tekereg,  kóborog,  kóvályog,  koslat, kósternyál,  kóstál,  kóriczál,  kalézol,
kelekolál, kurittol,  csámolyog,  sátrat,  sertepertél,  zalánbol  stb.

EL  Szakasz, ugyanazon szónak többféle érteménye.

Az  emberi észjárás  valamint a fogalmakat,  úgy  azok  hangképeit  is rokonitani szokta,
vagyis, amelyek bizonyos  közjegyben  egyeznek, s ennélfogva  egynemű  fogalom  alá  vonhatók,
ugyanazon szóval  fejezi  ki. Ez  esetben  az értelmezés  föladata  a rokonértemények  észtani  öszve-
függését,  illetőleg  származási egymásutánját  és rendét eléadni.  Első  helyen  áÜ  a  tulajdon  érte-
meny, azután következnek  az átvitték, a képesek.  Előbbi  eredetű  az anyagi,  érzéki, mint  a  szelle-
mi, erkölcsi, előbbi az b'szszerü  (concret) mint az  elvont, a  természeti  mint a  mesterségi,  pl.  síp  a)
természeti hang, melyből lett slpít,  sipog;  b) sipító panaszos, kesergő, csengő hangú érzelemnyilvání-
tás, honnan a  sipánícodik  vagy  sopánkodik;  c) ily  hangot adó csöves  hangszer,  honnan sípol,  sí-
pos ; d) csőalakú nyilas,  kóros lik  a  testen,  a  sipoly  származékban.  Hasonlóan  a  szűr  főnév  a)
=S26V, b)  szőrből vagy  szörnemü durva  gyapjúból kallott  posztókelme, c)  ily  kelméből  varrott
ruha. A  tulajdon  értemény azon középpont, mely körül a  többi  forog, melyre bizonyos közjegynél
fogva  mindnyája visszavihető; de minthogy valamely  tárgynak  másmás jegyei  szolgálhatnak  ha-
aonlitási alapul, gyakran  történik, hogy az átvitt  értemények  egymással nem,  csak  a  középponti-
val állanak  viszonyban, s ezek  a másod-  vagy mellékértemények,  pl. fej  vagy f ő, tulajd.  ért  caput
aninmlis  :  emberfej,  lófej,  borjúfej,  disznófej,  vtrébfej,  varjúfej  stb., melynek

L egyik jegye a magos helyzet,  tetőzet,  honnan  átv.  ért.  jelenti  a)  a  kéznek,  lábnak
felső  lapját:  lábfej,  kézf«j,  s innen ismét átv.  ért. csizmafej,  mely a  lábfejet  takarja,  különbözte-
tésül a talpat, sarkat,  íábszárt  födő csizmatalptól, csizmasarktól, csizmaszártól,  b) valamely  kéz-
műnek, állványos  készítménynek  tetejét, pl.  oszlopfej,  nyeregfej,  c) vizek, erek, folyók eredeti he-
lyét, mennyiben ezek  fölülről  alá  folynak  :  Pinkafej,  Szalaftj,  kútfej,  TapokzafS,  BalatonfS,
ellentéte az alattiságot jelentő tő, mely a  fejhez  képest legalantabb  fekszik,  pl.  Marcealto,  Zsit
vűtS;  innen átv. szélesb ért  kiindulási  pont, pl. pálya fő,  honnan a versenyfutás  kezdődik,  hídfő,
a híd eleje. Mint mértani magasságot jelentővel  családi  viszonyban  állanak  : fel,  fen,  fed  vagy
födél,  s ellentétesei, le, len, lent, ál, alant, láb.

Átv. képes  ért  társadalmilag  vagy  erkölcsileg  mások  fölött,  mintegy  legmagasabb
polczon álló személy : ház feje,  család feje  „a nemzetnek teste a nép, feje  annak a király"  (Kisf.
&\ főúr,  főnemes, főpap.  Ellentéte  : alattvaló.
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H.  Második  szembeötlő jegye a deréktól  különváló, buczkós, csomós,  tömör, zömök,
gnmbnemü, hengerded stb. alak, honnan  átv.  ért  botfej,  „minden  botnak  végén  a  feje",  szölüfej,
kagymafej,  kukoriczafej,  káposztafej,  mákfej,  gabnafej,  szegfej  stb.

ÜL  Mint a  léleknek, szellemi működések  szerveinek  székhelye,  s mintegy  tartalma-
lója átv. ért.: elme, ész, akarat, pl. okos világot fej;  jó, rósz fej;  kemény, makacs fej,  rávetni  va-
lamire a fejét  =. akaratát rászánni.  Tartalmazó  a tartalom helyett.  Innen a) mint lényeges, legne-
mesebb rész, az egész emberi  lényeg,  azaz  személy, egyéniség helyett:  szegény fejem  !  me  mise-
nun! fejedre  szóltál,  tenmagad ellen; fej  önként;  egyenként,  személyenként; b)  helyettes  valami,
melv mintegy képvisel, személyesít valamit: kölcsön fejében  adni,  adóitság  fejében  fizetni;  aján-
dék, barátság,  ingyen f  éjében,  szégyen  fejében,  vagyis  szégyen  megváltására,  kikerülésére,  falu
fejében = helyett,  „falu  fejében  nem mindig  tanácsos kardot  rántani",  (közm.) c)  mint  az  élet-
szervek központja,  jelenti  magát  az életet:  fejét  koezkázMja,  fejére  halált  mondottak,  fejemet
ménem rátenni, fejemre  fogadok,  nem félti  a fejét,  fejét  vették.

íme  igy  folynak  egymásból,  és  függenek  öszve  a  szók  érteményei!  Különösen  ama
vázlatos érteményezésből kitetszik, hogy  a fejnék  a) magas  helyzete b) alakja,  c)  belső  lényege,
szervezete  szolgál  érteményezési alapul, melyekből  a többi  átv.  és képes  értemények  szétágazva
tairmartak, s  azokat végelemzésben az  illető  testrésznek  mint szemmel látható tárgynak tulajdon
értelmére  lehet  és kell  visszavinni.

Ezen  alapon  értelmezendök a f 'ej  származékai  is :
fejes,  a) aminek  tulajdon  ért. állati  feje  van, b) aminek, átv.  ért.  fejhez  hasonló  bucz-

iója, alakja  van  : fejes  bot, fejes  szeg, fejes  káposzta,  saláta, c) a fejbcn'székelö  léleknek,  illetőleg
kedélynek  makacs, magát  megkötő tulajdonságával  bíró: fejes  gyermek, fejeskedik,  makacskodik,
fejtsség,  makacsság. Ellentéte fejetlen  a) aminek állati  feje  akármily  okból hiányzik  b)  buczkót-
lan, csomótlan, fejetlen  gabonaszár, szőlővessző, fejetlen  káposztatorzsa,  fejetlen  bot, szeg,  c)  erköl-
csi, társadalmi  fej  nélkül  való  '.fejetlen  nép,  ország;

fejedelem,  átv.  legfelsőbb  hatalmat gyakorló  személy valamely  nép, ország  fölött;  ro-
konai  i felség,  f elsőség,  fenség,  fensb'ség;

fejel,  átv. a  lábbelinek  azon részét  csinálja,  mely  a  lábfejet takarja;  s  mennyiben  a,  fej
régiesen fe,  innen f ék = lófejkötő,  capistrum;

fejez,  a)  tulajd.  vagy  átv.  értelmű fejet  levág, lemetsz; embert fejezni,  mákot,  gabonát
ftjezni;  b)  befejez  = valamely  műnek, munkának  mintegy  fejét,  födelét, fölét  elkészíti s bevégzi.
Ettől különbözik  a  kifejez,  melynek gyöke nem a caput, fej,  hanem azon fej,  melyből fejlik,  fejt,
fejteget  származnak, s  rokona a fés  feslik,  mert kifejezni  magát  vagy  valamit = gondolatát vagy
valamely  eszmét világosan, mintegy  burkából  kifejteni,  latinul explicare,  exprímere,  németül aws-
drticken, azaz  átv.  ért.  mintegy  héjából  kifejteni, kinyomni, kiválasztani, tehát az elválasztásra vo-
natkozó fél,  vei, vál  családhoz  tartozik,  valamint a fejsz  f,  mint  vágó,  hasító  eszköz,  (securis  a
secando), és a fej  ige, mely  a tejet  kifejti,  kiválasztja  a  tőgyböl.

ÜL  Szakasz.  Szóosaládosítás.

Az  értelmezés  egyik  fő  segédeszköze,  sőt  kelléke  a  szócsaládositás.  Alig  van  szó,
melynek a maga nyelvében  családtársa nem volna.  A  családi  szók  egyenes  vagy  oldalágon  roko-
nok ; amazok  bizonyos változatlan  gyökből  vagy  törzsből  folynak ki,  pl.  a rom  gyök *)  szárma-
zékai : romi, romos, romtolan, romol, romlik  romt  (ront),  romgál  (rongál),  romcs  (roncs),  romgy
l rongy), melyekből  ismét  fióksarjak  fakadnak  :  rombol, rombolás,  nwnbolgat, romboló, rontás,  ron-
tí, rontogat,  rongálás,  roncsol, roncsos, rongyos,  rongyosodik, rongyolódik,  rongyász  stb.

*) Gyök  tulajdonképen  a  szónak  azon  egytagú  elemi  része  volna,  melynek  nincs  többé  önálló-
kos haamilata  értelme,  milyen  pl.  dar  darab,  darabol  stb.  szókban.  Azonban  részint  mivel  az  ily  szó-

ük  ionét lehet tana, mely  önálló  szó pl.  dar-nak  töt;  részint  mivel gyakran  számos egytagú  szók  vagy  szó-
r&iek  egymással  ismét megegyeznek  valamely  közös  elemben  pl.  roz  (rozzan  gyöke),  roh  (rohad  gyöke),
f**,  (mely  ma  ugyan  önálló  szó,  de régebben  szinte  csak  elemezett  szórész  vala),  ro^y-(ik),  rotz  (önálló)
«b. besxédrészeknek  közős  eleme  :  ró,  mely  mint  látjuk,  már  részint  sajátlagos  (nem  önálló)  gyökökből,
rr-zint pedig  önálló  szókból  vonatott  el,  csak  gyökelemnek nevezhető.  Innen  a  ,gyök'  nevezet alatt a  magyar
oTelrtndományban  ennek  két  faját  értjük,  mely  is  :  önálló  (vagy  élő)  gyök;  és  elvont  (régiesen  holt)  gyök.
Aaas másképen  jyöterf,  pl.  <u,  e*,  íl,  hal,  ro»z, tör  stb.  emez csak  egyszerűen  gyök  pl.  ám  cm  (amaz,  emez
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Az  oldalágu rokonok némi  saját  jegygyei  bírnak, de gyökeik  vagy  törzseik  mind  bi-
zonyos alaphangban, mind  alapfogalomban  egyeznek, pl.

kar, karika, karima, karám, karing;
kér, kerek, kerül, kerít, kereng, kerge;
kor, korong, korcz, korlát;
kör, körös, köröz, körny, környez,  körül;  «
kur, kurittol  (csavarog, tekereg), kurtula; melyekben a kerekség nemét jelentő alap-

hangok a k—r, a  fajt  különböztetök, a, e, o,  'ó, «.  Az  ily  rokon szócsaládok  egy  szónemzetséget
képeznek.

A  szónemzetségek  ismét rokonithatók, mennyiben alaphangra és érteményre hasonlók,
péld. a fentebbiekkel  azon g—rt  gy—r  gyök  hanguak, melyek a kerekdedhez hasonló görbe alak-
ra vagy  mozgásra vonatkoznak :

gör, görbe, görcs, gördül, görnyed, görhes;
gwr, gurba, gurul,  gurit, guriga;
gyíír. gyűrű, gyürke, gyüremlik;
továbbá a h—r  alaphangnak, mint:
hór, horog, horgas, norgad, horpaszt;  a k—l  győkhanguak,  melyek  a  keményebb  r

helyett  lágyabb  l-t  vesznek  föl:
kai, kaland, kalandoz (ide-oda jár,  csavarog), kalézol, kalimpáz, kalisztál, kalinkó, ka-

lantyú, kalincs;
kel, kelekóla, kelekolál,  kelentyü; és a még lágyabb  k—j  alaphangnak :
kaj,  kajcs, kajla,  kajmó,  kajsza,  stb. Tudnivaló, hogy némely családok  szaporábbak, s

többfelé  elágazók, mások kevesebb  fajzatuak.
Az  idegen  nyelvekből  kölcsön vett  szók egyenes  ágon szintén  eresztenek  családi  ra-

jokat, magyaros képzők  által, pl. czégér  (zeiger),  czégéres, czégértelen, czégérü,  czégérez,  czégé-
rezés; iskola, iskolai, iskolás, iskoláztat,  iskolátlan;  patak,  pataki,  patakú,  patakos,  pataktalan,
patakzik; de ezek  idegen  eredete már  onnan  is  gyanítható,  hogy  oldalágu  rokonaik  nincsenek,
mennyiben gyökeik  alapérteményre nézve más magyar  szókkal  nem családosithatók, pl. a kostát,
palajbdsz,  formondor,  igrecz,  ámbár mind  elő-  mind  utótagjokra  nézve  több magyar  gyökhöz,
illetőleg képzőkhöz  hasonlók, de  minthogy azokkal  érteményi  rokonságban  nincsenek,  idegen
eredőtöket  legott elárulják,  ha nem tudnék is, hogy a hóstat = vorstadt,  & palajbász = bleiweisz,
aformondor = vormund  (ér), az tgreez = szláv igracz,  azaz, játszó, különösen hangszeren játszó,
mert  igrati = játszani.

Ha az anyaszó önálló, világot  vet  s mintegy saját  bélyegét üti leányaira,  pl. tör, törés,
törött, töretlen, tördel, törtet, töredék, töredékeny; ha pedig önállással  nem bír,  vagy elavult,  ak-
kor  érteményét a rokon érteményü  származékok  öszvegéböl vonjuk  el, pl.

gom, gomb, gombócz, gomboly, gombolyag, gömbölyít, gombolyodik, gomoly, gomolyit
gomolyodik;

göm, gömb, gömböly, gömbölyű, gömböcz, gömbölyeg, gömbölyít, gombolyodik;
gum, gumó, gumós, gumósodik;
güm, gümő, gtimős, gümösödik;
kom, komp, koinpis, kompol, kompoty;
hóm, homp, hompol, homolít, homolka, homorú, homorodik;
kém, hén, henger, hengeredik, hengerit, hengerget, henter, henteredik, henterget;
hőm, hömb, hömböly, hömbölyög, hömp, hömpölyög, hömpölyget;
csőm, csomb, csombor, csombók, csoma;
csőm, csömb, csömböly, csőmbölék, csőrnek,  csömör;
dóm, domb, dombor, domborodik,  domborít;
döm, döme, dömöczkös, dömbicz, dömsödi;

azokban),  hal  (,halad, halaszt* szókban), rőt, dar  Btb.  S ba  a két  rendbeliek  némelyikének  találjuk  még  egy
közös  elemét,  melyet a magyar  nyelyérzés  még mindig  ért  vagy  érteni  látszik, pl.  föntebb  ró, ennek  gyök-
elem, némelyek  szerént  csíra  (szócsira) a  neve. További  azon  szó  vagy  szórész, mely  már  mint gyök  módo-
salaton  ment által és  szinte  mind  önálló  szó  mind  csak  elvont  szórész  lehet, pl.  romot  (önálló)  ős  romi  (mint
romlik  alapja),  továbbá  romiad  (mint  romladik  alapja),  rombol  (önálló,  honnan  rombolok,  rombolás, romboló
stb.),  íörw-nek  vagy  különösen  ragozásnál  WW-nak  nevettetik.  Révaynál  még mind  a törzs, mind  a  gyök
radix.
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töm, tömb, tombácz, tomp, tompor;
ttom, zsomb, zsombék,  zsomboly.
A  részletek  ilyetén  öszveállitásából  kitűnik  az  alapértemény, mely  valamennyinek

közös jegye, mint a  fölhozott  családokban  a gömbölyű, dndorú, kerek alak. Innen  sarjadzanak  ki
a  fajok,  alfajok,  és  fajták,  melyek  öszvesen  egy  nemet képeznek,  s a megállapított belső nyelvszo-
kásból  ismerhetők meg, péld. hogy a  maga  nemében más a gomb,  mint  a  gömb,  más  a  gombócé,
mint a gömböcz, más a gombolyag,  mint a gombolyag, valamint a növényismében  különböznek fajra
nézTC ezen  egyneműek  : tök,  uborba, dinnye; makk, mogyoró, dió stb.

Ebben  áll  a szók belhasonlítása, mely  szerint  a  rokonhangu  és  érteményü  szókat  bi-
znnyos gyökre viszszük vissza, mi annál világosabbá  teszi  az egyes  fajok  jelentését,  minél  népe-
sebb a család, melynek  tagjai  közé  számitvák; s ez esetekben  külhasonlitás  és  rokonítás  nélkül
i? tisztában  lehetünk  velők, mint a  fentebbi  példák  mutatják.

Különösen az  úgynevezett  belső  hajlitás,  belalakulás  igen  terjedelmes szereppel  bír a
szóképzéseknél  a magyar  nyelvben. Ezen  belső  hajlítás  alatt különösen azt értjük,  midőn  legki-
sebb  hangböviilés  nélkül,  sokszor  pedig  e mellett  is  a gyökben  vagy  törzsben  leginkább  csak
az önhangzó módosulata (mélyebbre  vagy  magasbra  változása) által  állanak  elé  új  vagy  módosí-
tott  fogalmakra  új  szók, még pedig gyakran  igékből  nevek  és  viszont.  Ilyenek  ér  (valet)  és  ár
(rolor, pretium), csap és  csép,  láb  és  lép,  vál  és fél  (honnan  válaszol  és  felesel  is), leng  és  láng,
tág  és  vég  stb.  Különösen ezek  öszveállitásában  kitűnő  munkásságot  fejtett  ki  Lugossy  József
társunk.  „Hangrendi párhuzam  ezer  példában"  czimű munkájában, ki  általán  nagy  mestere a csa-
ládositasnak. Vele  csaknem  egy  időben  értekezett  e tárgyban  egy másik jeles  nyelvészünk Ballagi
Móricz is.

Mi kezdettől  fogva  ezen  szellemben  mnnkálkodánk.

IV. Szakasz.  Táj-  és  elavult  szók.

A  hasonlításnak különös  segédforrásai  a  táj-  és  elavult  szók.  Amazok  csak  bizonyos
tájakon  divatoznak  s a  deréknyelvbenszokatlanok, és pedig  1) melyek  tudtunkra bizonyos tájnak
saját  képezményei, mennyiben egyes  vidéknek  különös  tapasztalati,  gyakorlati,  életnemi  stb. is-
meretei lévén, azok  elnevezésére  külön  szókat  szükségei, pl. a hegyes  tartományban lakó székely
a nagy ereszkedőkön váluszabásu  fatalpat tesz  a kerék alá, s azt az ál  gyöktől  vagy alap törzstől
alabör-nak  nevezi, mire  a  síkfoldi  magyarnak  szüksége nem lévén  azt nem ismeri;  ellenben a Ti-
sza, Duna  melléki  hajósok  alattsága,  hosszú  vontatókötele, mely  nagyjában  a  víz  alatt  nyúlik  el,
a hegyes vidéki magyarság elqtt  ismeretlen szó, valamint  általán  a hajósok  és  halászok  számos
műszavai, így  az  ergetytft  csak  a hegyi,  péld.  tornai, gömöri magyarok  használják, kik  a  levágott
ftkat a hegyről  leeregetik, lecsúsztatják  rajta,  vagyis  ergetyü = eregető, faeregetésre  való  hegy-
oldali öblös lejtő. A  csalamádé  szót azon vidék  lakosai képezték,  hol  a  máiét, azaz  kukoriczát ta-
karmányul sűrűén  termesztik,  s  eredetileg  csadaj-málé,  azaz, csadajos, csádés,  sásos málétermény.
Mindezek  gyökei  vagy egyes részei  a  deréknyelvben  közismeretüek,  csak  mint  származékok
vagy  öszvetételek  egyes  tájak  sajátai,  s mint ilyenek  viszonyosán  fölvilágosítják  egymást.

2) Némely  tájakon  a  nemi (genericuru)  szókat a  fajiaktól  (specificum)  szabatosabban
megkülönböztetik, s  e végre  saját  szókkal  élnek, pl. a  tövis vagy  tüvis  a köznyelven jelent  tiíféle
hegyes szurós kinövésü terményt,  cserjét:  tövisbokor; különösen annak  bökőczéjét  is  : tttvia ment
a lábába; holott a tüvis  eredetileg  melléknév = tűs,  tüves, t. i. növénynem, melynek  második ér-
teményét  szabatosabban  adja  a balatonmelléki  afct'cs  vagy  ákics, melynek  gyöke ak  megvan  a  tűs
aiócz, matyusföldiesen  akaes, agacs  nevekben, és  az  akad, akaszt  igékben,  minthogy az akicsnak
tulajdonsága, hogy a vele érintkező  testekbe  akad, honnan átv. ért. akácziós  ember  a  székelyek-
nél, aki másokba  beleakadni,  belekötni  szeret,  és  aklálni,  Öszveaklálni  valamit = imígyamúgy
öezveakgatni. Rokon vele az  éles  szélű, illetőleg hegyesen  végződő, s hasításra, szúrásra alkalmas
&. valamint  a hellén  axij  hegyéi, áxnr&a  akics, axá£m hegyesitem, a  latin  acus  tű,  acies,  acutus,
oeiiMe«t.

3) Néha a  tájnyelv  másmás  gyökből képezi  saját  szavait,  pl. a közösebb divatú  töpörtö
T.  töpörtyü,  töpik  töpörödik  igéktől  vette  nevét,  mennyiben az =  tűzön  megtöpött,  töpörödött,
*agy is hígabb  részeitől  elpárlás által  megfosztott  szeletes,  koczkás  szalonna,  háj  stb.  rostja, tö-
móttebb, szilárdabb alkatrésze; ellenben  a  szűkebb divatú p'órcz  egy  gyökről  származik a  pörgői,

öf, pontyé  szókkal, mert a pörcz = tűzön pörgőit szalonnaszelet v. koczka, a kecskeméttájéki
pedig vékonyhangon  ejtve  kürczine,  változattal gSrczine,  az  égrtí'sro,  sütésre  vonatkozó

szűri*.  3
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görhön, s a fordított  rög, rögtön  (hevenyében),  rekkenS,  rögvel,  regvei  szókkal egy  eredetű.
Tehát a töpörtű elnevezésének  alapját az okozat, az eredmény  t  i. a topéi, megaszás  teszi, a poros
és  kurezincr-ét  pedig  az  okozó ok t  i. a tűz, égés, pörgölés,  görjesztés,  honnan  szabatosan véve
ennek  felel  meg  a  latin cremtum  (a  cremo), melyből a német Krammel,  továbbá a  tót sktoarek
pörcz,  skwarit  pörkölni,

4) Néha valamely  szűk zugban  rejlő  tájszó  világot  vet  oly közös szóra, melyről  azt
véljük,  hogy  csupán csak valamely  idegen  rokon nyelvből  fejthetni  meg,  pl.  iker,  gemini,  azaz
kettős rokona a kettőt jelentő török iki, melyről eddig  azt tartottuk,  hogy  nyelvünkben nincsen
családtársa, holott van, és pedig olyan, mely az iker  jelentését kézzelfoghatókig fölvilágosítja t  i.
az iker régiesen hangváltozattal: ökör,  tiker; ugyde a vasvármegyei Őrségben él a népnyelven tíkltt
v.  ökieiy,  mely  jelent  két ág  által képzett  közt,  pl.  szekérrúd üklüje, mely a tengely  alatt  két-
felé  ágazik,  ágas üklüje mely az ágas  végén  V alakban  ketté  válik, tehát elemezve = üklS,  az
elavult tiklik (geminatur)  igétől.

5)  Némely szók  és  kivált  ragok  eredeti  alakjokat  a  tájnyelvben  tartják  meg, mig a
deréknyelven  elváltoztatják pl. a  vei, nál  a palóczos'szójáráaokban  nem alkalmazkodnak a hang-
rendhez, mint: kapável,  vittável, nappel,  herczegnál,pütpöknál;  így  verénk(verünk),kerténk(ker-
tünk) ; hogy  pedig ezen alakok  eredetiebbek, onnan  tűnik  ki,  mert a deréknyelvben  is amazok
személyragozva  vel-em,  nál-am  nem  nél-em,  s  ezekben  az  én em első  személynévmáa  rejlik:
ver-en-k, kert-em-k. Ellenben  a tájejtés a szókat gyakran  kivetkőzteti. eredeti  alakjaikból,  s va-
lóban  elrontja, illetőleg elkoptatja,  pl. Aö6ölygő=hóbolygó, küttyü vászon = kittől v. (kettői) vá-
szon,  kivált  a  ragokban  és  képzőkben pl. magává, hatémás, = magával, hatalmas. Ily tájszók
korcs  volta abból  látszik ki, hogy magukkal  nem következetesek,  mert aki  így  beszél: magdvó,
hatómás, nem mondja:  vóm,  v.  vem, hanem, velem, nem mondja:  hatóm, hanem, hatolom.  Ezen
tájbeli  szórontást  azért  is szemmel kell tartania  az értelmezőnek, mert helylyelkőzzel a derék-
nyelvben is eléfordul  pl. gyttsztf, =  tützü,  ttizü; bódul, bódi  =  bőidül, boldi.

Az  elavult  szók  többfélék a) számos gyökök, és törzsek;  melyek  hogy hajdan önál-
lóan  is divatoztak, származékaikból  kitűnik, mint: az üdvös, üdoöz, üdvözöl torzáé: üdv, s ennek

"gyöke  tid;  az  olvad  törzse:  olv,  olu, s  ennek  gyöke: öl. Ezek közöl némelyek  csak a  derék-
vagy  irodalmi nyelvből vesztek ki, de még itt-ott él velők  a tájszokás,  pl. sü v.  stív  a székelyek-
nél = sógor,  és  régente  = jusjurandum,  melyből  a mai eskü származott, de Csalóközben még
hallani: sok esre, hitre adják,  azaz  esküvel  erősített Ígéretre, hitelre; b) képzett és öszvetett szók,
pl. hiedeJmez  = hivesít, a hi v. M  gyöktől, melyből hiwes v. hűvös  származott;  folnagy  =  ma-
jorosgazda  (villicus, villáé  praefectus),  folnagyság,  folnagykodik,  mint: hadnagy, várnagy,  nász-
nagy,  melyből értelmezhető afolu v.falu,  azaz,  több folból  (majorból), mezei, gazdasági  lakból
álló helység,  c) melyek  eredeti  érteménye átv. értelemben  elváltozott, pl. ápol,  régen  =  csókol,
még  Molnár  A-nél  is, holott ma megnyújtva ápol = gyöngéd  bánásmóddal gondját viseli pl. a
gyermekeknek,  betegnek, szegénynek;  t. i. gyöngéd,  szeretetteljes  gondoskodásnak,  bánásnak
természetes módja,  szokása az ölelgetés, csókolgatás,  s  jelentése  helyett ma már csak  amaz di-
vatozik. Ezen  érteményben  egyezik  vele  a Szeged tájékán  szokásos ajnároz  =  ápolgat,  s e két
szó  öszhasonlításábol  okszerüleg  állíthatni, hogy  mindkettő a szájnyílást,  szájkarimát,  szájgyü-
rüt  jelentő  aj-(ajak)-ból  származott,  t  i. ajol  = szájjal  érint, mint, ölel, karol, markol, körmöl,
vállal,  nyelvel, = ezen testrészekkel illet,  érint, fog valakit  v. valamit, melyből a j-nek  szerv-
rokon  v-re  változtával  lett  av-ol,  s  ebből ap-ol. Hasonló észjárás  szerint azonosítvák a szó";' és
csók  a hellén <nóput  és nofuaiof,  a  latin  ős és  osculum, a szláv  hu6a és  huoicska  szókban.  Vala-
mint más részíöl nyilasra vonatkoznak  a magyar  aj  és ajt,  ajtó,  a  latín  ős és  ostium.

V. SnkMK. Szóelemiéi.

Az  eddig  előadottakból következik,  hogy  a szók  helyes  érteményezésére szükséges
a  szóelemzés is, t  i. azon elemek  fejtegetése,  melyekből a szók  alkotvák.  Ezek  között főhelyen
áll a  tSelem, vagyis a gyök, melyben az alapértemény  rejlik,  azután a  képzők,  melyek  a  gyökhöz
új-új  eszméket  kötvén  azzal egy  szervezetes  egészet alkotnak.  A  gyökök  és származékok leg-
szorosb  belviszonyban  állanak  egymással,  melyet  a  közös alapérteményből  lehet megismerni,
t  i.  amely  származékok  ebben  egyeznek,  azokról  észszerüleg  állíthatjuk,  hogy  ugyanazon
gyöknek  kisarjadzásai,  ellenkező  esetben a  gyökök  csak  hangra  nézve  azonosak vagy hasonlók
(homonyma) de érteményre egészen  másnemtiek,  pl.  a  pörcz, pörköl, porzsol, pörnye, pun, por'
ten,  pOrsedék  (pustula = ustula, ab uro)  szókban a por  tűzre, égésre, gyuladasra, tüzszinre  vő-
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ütközik,  s oldalrokonai  azon  por, per, pir,  por,  vér, vir, vör, melyekből  parázs,  pereg,  (elégett
vas  salakja),  pergyó,  égető  napos  szabad  égaly  (apricum), pirít, piros, pörgői, porit, verő  (fény)
égető  sütő  nap,  verö-malacz  =  sütnivaló,  veres,  vtrad,  t-örö* eredtek,  különböznek  tőle a más-
nemű part  pár,  por, por,  mint körös alakot  vagy  keringő  mozgást jelentő  származékok' gyökei,
milyenek: pörög, fordul,  pörge, pereszlén, parittya,  párocska  vadat  körülfutkosva fityésző  ebfaj,
portydz,  melyekhez  oldalágon  rokonok a fér,  fór,  fór, fúr,  ver, vir,  mint körös  mozgásra vonat-
koió származékok gyökei;  milyenek: féreg, férgéteg,  férgetyu,  forog,  fordul, förgetyü,  fúró,  fií-
r$g, ftirge,  verőcéé,  virgoncz,  és  a körültakarást  jelentő  bérhe,  bőr, borít,  burok,  burkol  tőelemei:
bér, bSrt  bor,  btir.

Ezen  alapon nyugszik  a  szófajok,  szónemek,  és  szóseregek  meghatározása, valamint
több  hasonszók  (synonyma)  elemzése  is,  melyek  gyakran  hangra  nézve  más-más  tőelembttl
erednek,  de  ugyanazon  vagy  rokon  alapnézetből  indulnak ki  pl.  kukacz, féreg,  herny'ó,  pérge,
pondra, giliszta, mely  állatkáknak  közös  tulajdonságuk,  hogy  geríncztelen gyűrűs  testeiket  ösz-
izegöngyölgetik,  zsugorgatjik,  hogy  forgékonyak,  tekerödzők, miszerint, kukacz = kis kuko-
rodó, gugorodó,  a  forgó,  tekeredő  kukorához v.  gugorához hasonló állatka, féreg  =  testét fér-
get}, forgató;  hernyó = gernyó, gornyadó, magái  görnyeszteni  szokó, horgadó,  s rokona a her-
wd, heroatag, a minek bőre,  vagy  levele,  szirma,  héja öszvezsugorodik;  pérge  (szalonnaféreg)
pergő,  perdülő;  pondró = bondorodó,  pendergő,  penderedö;  giliszta  xi  golószta,  golyósodé,
golyóként Öszvetekeredő.

De vannak  oly azonos értelmű szók  is,  melyek  bizonyos  határozott  dolgot  jelente-
nek, de más-más körülményről véve pl. máié  (zea  mays)  Maldivae vagy  Maié Dive szigetektől,
mint  ősi  hazájától,  máskép:  törökbuza, mennyiben  közvetlenül  a  törökök  hozták be;  tengeri,
mert csakugyan  tengeri  szigetekről  származik,  különben is a  távolfekvő  tengeri  vidékekről  ide
származott  állatokat és növényeket így  szokta jellegezni  a magyar: tengeri nyúl (cuniculus), ten-
geri  baraczk  (malum  armeniacum), tengeri köles (müium solis), tengeri szőlő (ribes) stb.; végre  kw-
ko.-icta = kis kukorához  azaz hengerkéhez  hasonló terménye a  máléféle  növénynek.

A  szók  érteményének helyes  meghatározására nem kevésbé  szükséges a képzők  je-
lentésének tudása, melyet csak úgy  érhetünk  el, ha  inductio útján  az  egy  képzőiü  szókat  ősz ve-
hasonlítjuk,  s  belölök,  ami  közös,  elvonjuk,  pl.  az  atag, eteg-féle  melléknevek  ad  ed képzőjtt
önhato  törzsigékböl  fejlődtek ki,  s jelentenek  hajlamot, képességet,  tekéteket  (anlage),  könnyüsé-
get, készségei  azon állapot vagy  cselekvés  gyakorlására,  melyet a  törzsige  fejez  ki,  pl.  lankatag,
henatag,  olvatag,  ingatag,  viszket ég,  reszketeg,  csörgeteg,  förgeteg,  =  ami lankadni,  hervadni,
olvadni,  ingadni,  viszkedni,  reszkedni, csörgedni,  förgedni  természeténél  fogva  hajlandó, kész,
képes, vagy szokott

Az  inductíon  alapuló  elemzés által  vagyunk  képesek  azon finom árnyalatokat  meg-
határozni,  melyek  ugyanazon  gyökszó  körül  vagy  hátterében  mintegy szétsugárzanak, pl.

fór,  forog,  forgat,  fordul,  fordít;  csőr, csörög, csörget,  csordul,  csördít, csörren, csör-
rent, csőrtől, csörtölödik;

köt,  köthet,  köttet,  kötöz, kötözhet, kötöztet, kőtöget, kötögethet, kötögettet, kötöz-
ködik,  kötölödik,  kötölődhetik,  kötölődzik;  melyekkel  szoros  viszonyban  állanak  a  belölök
származott  nevek:  kötés,  kötet, kötözés, kötögetés, kötözködés, kötölődés, kötény, kötél, kötő,
kötelék, átv. ért  kötekedik, köteles, kötelez,  kötelezés, kötvény, kötelezvény  stb.

Ugyanazon  úton jövünk  rá,  hogy  az  it  öszvetett képzöjü  áthatok jelentése:  olyanná
tesz, amilyet  a  törzsszójelent:  sárgít  sárgává,  feketít  feketévé  tesz,  s párhuzamos társa az  önha-
tókat  képző,  úl,  Ül,  az  az,  olyanná, lesz, amilyet  a  törzs Jelent: sárgul sárgává, fékétől  feketévé
lesz. És igy  az  elsönemü képzőben az olyanná tevés, a másodikban az olyanná levés fogalma rejlik.

Mennyiben  valamely  gyökből  több származék  képződik,  a  legközelebbi  nemet  (ge-
nus prozimum) az illető  gyök vagy  törzs, a határozott  fajt  (differentia  ultima) a  közvetlen képző
teszi  pL  ezekben:  törés,  töret,  törött,  töretlen,  törtet, tördel,  töredék  legközelebbi  vagy  köznem a
tör,  melynek  fajai  az  és,  ét, ott, étien, tét, dél,  edék  által határozódnak meg. Ez  a családi  belvi-
tzonyra vonatkozik, melyben a  fajok  ujabb  alfajokat  eresztenek :  töréses,  törettí,  törötten,  töret-
Itnűí,  tOrtetés,  térdeiét,  töredékes,  töredékeny,  töredékenység.

De a képzős  szó a családi belviszonyon kivül  egy  más viszonyban is  tekinthető, t. i.
mint magiban  önálló egyed,  mennyiben azon nyelvbeli  minden más  szótól  különbözik, melynek
gyöke, illetőleg törzse úgy  viszony lik  a képzővel, mint az  öszvetett  szó  fő  részei egymással, me-
lyekről  világos,  hogy  az  elürész,  mint  faj,  szűkebb,  az  utórész,  mint  nem,  tágabb  fogalmu,
vagyis  amaz  határozó,  emez  határozandó valami pl.  szűr dolmány,  nem posztóból, nem selyem-

3*
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böl, nem vászonból  stb. hanem  szürkéiméből  való  dolmány,  itt a  szűr  jelenti a kelmefajt,  a dol-
mány & ruhanemet;  ellenkezőleg:  dolmányszűr  =  nem  köpönyeg-,  nem subaszabásu,  hanem
dolmányforma  szürruha,  hol  a  dolmány-szabás  faji,  a szűr  öltönynemi elnevezés.  Hasonlóan  a
képzős  szóban,  (mely  végelemzésben  szintén öszvetett), a gyök  vagy  törzs jelenti  az egyedi  fajt,
mely  által  az  minden más szótól különbözik,  a  képző  pedig a  nemet, mely  alá  az  illető  gyök
vagy  törzs  tartozik, különböztetésül más nemekből, pl.  hegy-ség,  hegy-i,  hegy-es, hegy-etlen,  itt  a
hegy  (mons)  önálló  fogalmu  valami,  mely  minden  egyébtől  különbözik, a ség, í, és, étien pedig
oly képzőnemek, melyekhez a  képzős  szók több másokkal együtt  tartoznak; 1.1 a  hegység  azon
nemüekhez, melyek képzője ség  ság  bizonyos nemű  terjedelmet, sokaságot  jelent, mint, erdőség,
mezősig, síkság, pusztaság,  rétség,  rónaság,  stb. a  hegyi  az i képzőjüekhez:  erdei,  mezei, síki, pusz-
tai, réti,  rónai;  a  hegyes  az  és képzöjüekhez:  erdős,  mezős,  síkos, pmztás, rétes, rónás;  a  hegyet-
len a  hasonnemüekhez:  erdődén, mezőtlen,  síktalan, pvsztátlan,  réttelen, rónátlan;  tehát  az  érte-
ínényezésben az  illető  képző jellentését, mint állítmányt kell  körülírva  eléadni,  s a gyökre  vagy
törzsre  viszonyítani  pl.  hegység  =  egymással  öszvekötetésben  álló,  egy folytonos terjedelmű
egészet  képező  hegyek  sokasága, öszvege.  Tudnivaló, ily  értelmezésben  fölteszszűk,  hogy  a ha-
tározó  faj  ismeretes, különben  ráutalunk,  pl. vesd  öszve:  Hegy.

Midőn egy a képző, ez a határozandó legközelebbi  nem, pl. köí-öz = ismételve,  folyto-
nosan, gyakran,  vagy  több valamit  köt, mennyiben ezen képzőnek  és több  rokonmásainak  egyik
jelentése:  ismétlés,  folytatás,  gyakorlás;  ha pedig több a képző, akkor  a  nemet az utolsó mu-
tatja  a  többi  pedig a gyökkel  együtt egy  törzset képezve,  jelenti a határozó fajt,  pl. kötöz-és =
cselekvés,  mely  által  vagy  midőn  valamit  kötözünk;  kötözget-és  =  cselekvés,  mely  által
vagy, midőn valamit kötözgetünk; kőtelez-veny, oklevél,  okmány,  melyben  valaki  bizonyos szó-
adás, ígéret, fogadás  teljesítésére  kötelezi  magát.

Ha valahol, a képzők értelmezése körül van azon tehetségre  szükségünk, melyet nyelv
érzéknek  hívunk, mert ezek  annyira belsajátságai  a  nyelvnek,  hogy gyakran  más nyelven min-
den  árnyalataikkal  szabatosan  alig,  vagy  épen nem fejezhetők ki  pl. az ős  és, öt  ős  melléknév-
képző,  mely  legszélesb  értelemben öszvekSttetési,  együttségi  viszonyt  jelent,  de  más-más árnya-
latú  módosításokban, melyeket nyelvünkben, csak a magyar  észjárása  képes fölfogni, s kellőleg
alkalmazni  pl.  boros  hordó,  a  hordónak  mint  tartalmazó edénynek  együttes viszonya  a borral
mint  tartalmat képező anyaggal; boros gazda,  a  gazdának  mint  termelőnek  vagy  birtokosnak
viszonya  a  borral  mint  saját  terményével  vagy  birtokával; boros ember, vendég,  az  embernek,
vendégnek,  mint kellő mértéken  túl  ivónak  viszonya a borral  mint szeszesitallal;  boros  vidék,
valamely  vidéknek  mint  termelőnek birtokviszonya  a  rajta  termő borral.  Melyik  nyelvben  ta-
lálunk  oly  szót, mely a boros-nak  mind  ezen jelentéseit  magában  foglalná ?  Mit  mondjunk  még
az  igékről,  melyek  három-négy képzőik  által  egész  mondatot rejtenek  magukban,  pl.  mentege-
tSdzik,  rángatódzik, hurczolkodtk, akaratoskodtk,  látogathatja}

VL  Szakasz. Kfllhasonlitás.

A  szóelemzésben  nem  ritkán  oly  szókra  bukkan  az  értelmező, melyek  elemeit  az
illető  nyelvből  megfejteni  nem  képes,  mert  nem talál  oly  családot, oly  oldalágat,  melyhez ro-
konithassa.  Az  ily  szókon  a  gyakorlottabb  elemző  hamar  észreveszi,  hogy anyagjukra vagy
alakjokra  vagy  mindkettőre nézve  idegen  színűek, s a  többi  közöl mintegy kirínak.  E  körül-
mény  az  elemzőt ösztönszerüleg  sürgeti,  hogy  ily  szók  eredetét,  s  rokonaikat  más  nyelvekben
kutassa, s eredeti  érteményeiket  azok  nyomán határozza meg.  Hogy  ezen eljárásban  nem lehet
csupán bizonyos nyelvcsaládra szorítkoznia, hanem szükséges  más családokra is  forditnia  figyel-
mét, azon világos okból tetszik  ki,  mert vannak minden nyelvben  (ha  teljesen  elszigetelve  nem
volt  és nincs) oly szók, melyek más idegentől kölcsönöztettek,  tehát végelemzésben  csak  azok-
ból  fejthetek  meg. Az  értelmező szótárnak  nem az a föladata, hogy  egész nyelveket  egész  nyel-
vekkel  hasonlítson  őszre,  vagy  hogy  azokat  családilag  rendszerezze,  hanem,  hogy az egyes
szók  érteményét  elemzés és a nyelvszokás  nyomán  meghatározza, s mennyiben a szükség  úgy
hozza magával,  vagy  nagyobb felvilágosítás  végett, más  nyelvbeli  szókkal is öszvehasonlítsa.  Ez
által  adatokat gyűjt,  melyekből a nyelveknek  mind  közös  anyagát,  mind alakját,  vagyis szótári
és nyelvtani hasonlatukat öszveállitani,  s  azok  szerint a nyelveket családokra  osztályozni  az ál-
talános nyelvészet  dolga.

Minden  szónak  van  saját  egyéni  története,  vagyis  eredete, képződése, idomulása,
családi rokonsága, mint ezt az újabb román nyelvek  bizonyítják.  Mirenézve  a  szóhasonlító  úgy
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járhatna legbiztosabb úton, ha hiteles  irott adatok  nyomán ezen történeti  folyamot  minél régibb
korra  visszakisérhetné.

Az  idegen  nyelvekkel  közös  szók  nemei:

I.  Melyek  mind elemeikre,  mind szerkezetökre nézve  nyelvünkből mintegy  kirínak,
melyeket, hogy  úgy  szóljunk, nyersen  vettünk által, s csak némileg idomítottunk  saját  formáink-
hoz. Ide  tartoznak  általán  azok,  melyeket a századok  sőt ezer  év  óta  köztünk vagy mellettünk
lakó,  vagy  átmenöleg  érintkezésbe jött  idegen népektől  kölcsönöztünk, milyenek az  itt  fölvett
keresztény  valláshoz,  polgári, hadi  szerkezethez, mesterségekhez,  társadalmi  viszonyokhoz  stb.
tartozók,  pl.  templom,  oltár, mise, plébános,  esperes, püspök,  érsek,  gróf.  ispán, káplár,  kapitány,
tsekrény,  almáríom  stb.  E  nemüek  között vannak olyanok  is, melyeknek  megfelelő magyar  ma-
sakat  is bírjuk,  pl.  sógor  süv, fölöstököm  éjomét,  vacsora  estebéd,  strázsa őr, sróf  csavar  stb.  En-
nélfogva  a  magyar  értelmezőnek  szem  előtt  kell  tartania,  kivált a  latin, illetőleg hellén, szláv,
német,  román  nyelvek  ágait,  a  törököt stb. de itészeti óvatossággal,  mert a  viszony  fordítva  is
áll,  mennyiben  a  szóelemzésböl kitűnik,  hogy  a  szomszéd népek  is  kölcsönöztek tőlünk,  birván
yelünk  oly  közös szókat,  melyeket  önnyelvökből  megfejteni  nem képesek,  milyenek csákó, nu-
tzár,  aiubruch  (aszúborok).  Vegyük  különösen  a  szlávfajú  szerb  nyelvet,  Stephanovics  szó-
tára szerint:

magyar  szerb
baktatni  baktati,
bot  batina,
bélyeg  bilyega,
bitang  bitanga,
gombkötő  gombár,

karika,
katona  (lovas)  katana,
kenőcs  kenyácsa,

magyar  szerb
keszeg  keszega,
megye  metya,
mézga  mezgra,
mérték  mertik,
válu  valov,
város  város,
szttrszabó  szurszabov,
taliga  talyige, stb.

De  vannak  oly  szók  is,  melyek  mint  kiképzett  származékok  idegenből  vétettek
ugyan  által,  de  gyökeikre  nézve  nyelvükben  is megvannak, pl. borosta v.  borséta  egy  a német
fitirsto-vel, mely  mint készítmény annak anyagát  jelentő  Borste-töl  (sorté,  tüskés  szőr) vette ne-
vét,  de  ennek  gyb'ke  bor  borz  megvan  a magyar  tüskés  borz,  a  tüske  gyanánt  fölmerevedö bor-
iad,  borzas, borz,  börzenkedik  szókban is.  Hasonlóan  a  latin-hellén  szerkezetű  koroná-nak,  mint
fejet,  homlokot kerítő díszjelnek  gyöke  kor,  megvan & korong, korcz, korlát-bán,  s  általán  a ke-
rek alakot jelentő  kar,  kér,  kör  származékaiban.  A  szláv  eredetű, vajda,  vojvoda  (had-, csata-,
harczvesérj  gyöke  voj,  bnj  önállóan  létezik  a magyar  bq/-ban,  mint a  bajnok,  bajlódik,  viudik
származékok gyöke.

Tehát  a szók  értelmezésének  nem  teszünk  fölösleges  vagy hálátlan  szolgálatot, mi-
dőn nagyobb  fölvilágositás  végett  oly  nyelvbeliekkel  is  hasonlítjuk, melyek  alajtólag  (hypothe-
tice)  másnemű  családhoz  tartoznak,  mit  bizonyos  nyelvosztály!  rendszerhez  ragaszkodó  né-
mely  nyelvészek  készakarva  mellőznek, sőt  mellöztetni  akarnak.

Itt  egyszersmind elvileg  és gyakorlatilag  visszautasítjuk  azon  ránkfogást,  mintha mi
minden  nyeivunkbeli  szót  a  magyarból  megfejthetönek  tartanánk, sőt valóban  megfejteni töre-
kednénk.  Hely  állításnak  czáfolatát  számos  szótári  czikkeink  homlokukon  viselik,  miért hosz-
ssabb vitatásra nem tartjuk  e tárgyat  szükségesnek.

H. Melyekről  bizonyosan  nem állíthatjuk,  hogy  nyelvünk  innen  vagy  onnan kölcsö-
nözte volna,  mert  itt  iá  ott is  van  saját  családjok, és  szerkezetök, melyek eredete az  ó kor ho-
mályában  vesz el,  milyennek  a)  a természeti  hangokból utánzás által alakultak, mint:  mor-og,
rounnwr-at,  murmel-n; 6ő-g, bo-at; sus-ogás, sus-urrus,  sat/s-en ; b) a kedélyhangokból képzettek,
pl. oA-ajt,o-ptat;  ah-itani,  űch-zen; «y-ong, y«b-ilat; röh-ög, rid-et; kacz-ag, cach-ínnatnr; c) első
tzükségüek a társadalmi  viszonyokból  eleve  kifejlettek:  pl. eszik, est, ess-en, jeszt;  evés,  ét, étel,
&, éket, esca, esor, esuríes, epulum;  atya,  páter,  otecz;  aba  abba; ide tartoznak a személynév-
mások,  a  számnevek,  a  tagadók  stb.  d)  igen nagy  számmal  olyanok, melyek  alapérteményei,
illetőleg  gyökei egyeznek, s  csak  képzésben vagy idomulásban módosultak pl. gomb  Knopf,  gom-
Ucx  K*8dl,  golyó  glóbus, f  oly  flvit,  kajmacs  camns, tompa stumpf,  ír  Schmier ; szóval mindazok,
melyek  illető  nyelveikben  egyenes  és  oldalágu  családokat  képeznek,  pl.  a latin  bat-uo  ütőm
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honnan  batvlus  változva  bacttlut,  ütő  eszköz,  francz.  battre  ütni,  laton  bot,  melyekkel  egy
a magyar  bot, botol,  botoz, botlik, botránkozik, s ezekhez rokon az  öt,  üt,  b'Űik,  ütközik.  Sőt nem
csak  gyökök, hanem képzők  és  ragok  is  vannak az alajtólag  külön családu nyelvekben közösek,
mit a képzők és  ragok  tárgyalásánál részletesen kimutatunk.

ÜL  A  külhasonlitás  legközelebbi  nemét teszi  a szoros  értelemben  vett  rokon  nyelv-
béli  szók  öszhasonlítása. Itt mindenek előtt az a kérdés: mit értünk a rokon nyelvek  alatt V Ezen
kifejezés  „rokon  nyelvek"  átv.  értelmű,  minélfogva  a  nyelvek  származási viszonyát az emberi
nem  leszármazásához hasonlítjuk,  s e szerint  1) legközelebbi  rokonok, melyek között anyát és  le-
ányt' viszony  létezik, milyenek a történelem tanúsága  szerint a régi  latin, és újabb román, az ó és
új  hellén, az ó és új  germán  nyelvek.  A  leánynyelveknek,  ha  úgy  szabad  szótanunk,  embryoja  a
tájnyelv  (dialectus), mely fokonként  hovatovább máskép idomulván, s helylyel-közzel idegen ele-
meket hasonitván magához, vagy  egészen  újakat  alkotván,  lassan-lassan  egy  új  külön  nyelvvé
képződik.  Midőn tehát a leánynyelv egy részről az illető anyának  testét lelkét  örökli, más részről
oly  tulajdonságokat  vesz  fel, melyeket az anyában hiába keresünk. Miből  okszerüleg következik,
hogy  lehetnek sőt vannak  is a leánynyelvben  oly  szóanyagok  és  alakok,  melyeket  az  anyaiból
megfejteni  nem lehet  Ugyanez áll  a  tájnyelvekre  is, pl. a dunántúli hókony,  zsombor,  nem  a  de-
rékmagyarból  hanem a német Hacke,  és  Simmer  v.  <Simperl-ből  származott  Valamint  tehát  té-
vedne a szóelemzö, ha minden tájszót az anyai  deréknyeívből erőlködnék  fejtegetni; nem  külön-
ben tévedne akkor  is, ha a leánynyelv minden szavaival  ezt akarná  tenni. Az élő nyelvek, tehát  a
leányok is, folytonos  változásnak, illetőleg  fejlődésnek,  növekedésnek, vagy  kopásnak,  korcsoso-
HAan^V  romlásnak vannak kitéve, s idővel annyira átalakulhatnak, hogy az ősanyának csak némi
alapvonásait  lehet észrevenni  rajtok.

2) Másodágu rokonságban vannak  egymással  a testvérnyeloek,  melyek  t  i.  közvetle-
nül  azonegy  anyától  származtak, pl. az olasz, spanyol, portugál, franczia, mint a régi latin leányai,
vagy a szlávcsaládu cseh, lengyel,  orosz, illír, szerb stb. Ezek oly viszonyban állanak, mint ugyan-
azon deréknyelvhez  tartozó  tájnyelvek,  mennyiben  majd  távolabb  majd  közelebb  esnek  mind
egymáshoz, mind a deréknyelvhez,  pl. nálunk a székely, a göcseji, a mátravidéki  palócz,  melyek
közöl a két  utolsó több tekintetben  oly sok anyagi és kivált idomulási sajátsággal  bír, hogy ha azt
ezen úton tovább fejlődve  és terjeszkedve, s magukat a  deréknyelvtől  elszigetelve  előbb  népies
könyveikben,  utóbb külön irodalomban alkalmaznák, néhány  század múlva annyira  különbözőé-
nek a deréknyelvtől mint az újabb románok a latintól, vagy a hollandi a köz némettől.

A dolog természetéből  foly  tehát, hogy a  testvér  nyelvek  között mind az  egyes  szók
anyagára  mind azok  idomulására nézve  még több különbség  létezhetik,  mint  az  anyaiak  és  le-
ányiak között, melyeket  mint saját  egyéniségükhöz  tartozókat  se  az  anyából  se  a  testvérekből
megfejteni  nem lehet, pl. a dán és  su«'d  germánfaju  nyelvek  szki képzőjét a germán  isch  helyett:
danszki = danisch, himmehzki = himmlisch; t  i. ezen képző bizonyos szláv családok  sajátja.

Ha már a testvérnyelvek  is, melyeknek  egy  köz  anyától  szármázta  a történelemből
bizonyos, annyira  elütnek egymástól, mit tartsunk  azon nyelvek  felől,  melyek  nemzedéki  leága-
zása, illetőleg törzse az őskor  sötét homályában vesz  el ? melyekről csak azon korból vannak írott
adataink, midőn már kifejlett szervezetben, s külön egyéni  önállóságban tűnnek elé ? Mily  átala-
kulásokon  eshettek  ezek  által, mielőtt ez álláspontra  jutottak?  Nem valószinti-e,  hogy  amelyek
más-más  éghajlati, vérkeverési, polgári, közlekedési,  foglalkozási, mlveltségi viszonyok  következ-
tében  jelenen  más-más alakúak, ezredévek  előtt hasonlóbbak valának  egymáshoz ? Legalább ezt
sejdíttetik  azon nagy  számú gyökök  sőt származékok  is, melyek  mind az árja,  mind  az altáji,  de
még a sémi nyelvekben  is  közösek,

Ha valamely nyelv  egyetemes átalakulásnak  indult, egyes szavai annálinkább elütnek
az  ős anyáétól, mennél  távolabb  esnek  tőle utókorra nézve, pl. a mai franczia épi  épine  még négy
öt századdal  ezelőtt espic  espine  valának, s az  eredeti  spica  sptna-hoz  közelebb  állottak.  Végre
oly  álláspontra juthatnak, melyen önmagukból elemezhetlenek, ha t  i.  nem bírjuk  a  nemzedéki
fonalat, melyen az anyától leágaztak.  Mi édes nyelvűnket  illeti, hatszáz év  ólta,  honnan írott  ha-
gyományaink  kezdődnek, szintén szenvedett holmi változásokat,  de  nem  oly  lényegbe  vágókat,
melyek  ősi természetét elkorcsositották, vagy  ifjú  arczvonásait ránczokba zsugorítottak,  vagy  el-
mázolták  volna. Ugyanis  a szógyökök jobbára  illetetlenttl  épen szállottak reánk. Alakjának fő vál-
tozatait a párhuzamossági hangrend okozá, mennyiben a képzőket és  ragokat  a  gyökökhöz  ido-
mította, de e változatok kézzelfogható kulcsát föntartotta  a tájejtés,  mely még ma is  több  esetben
az ősi alakokat  használja, s eligazítja  a nyelvészt, hogy az eredetiebb elemek  nyomára  jöhessen.

Mennyiben  az egyetemes átidomulásnak idő folytával  több fokozatai lehetnek, ez utób-
biakat  —  hogy a nemzedéki hasonlatnál  maradjunk —  úgy tekinthetni, mint egy  ősanya unokáit,
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másodonokait stb.  Hogy  ezek  hovatovább  mindinkább elütöttek az  ősanyától,  oly  nyelveken  ve-
hetjük  észre, melyek  fejlődési  fonalát  a történelemből, írott  nyelvemlékek  után,  bírjuk,  pl.  mily
különbség létezik a mai Palais  Royal, és a  tizenkét  törvénytáblák  nyelve  között ? Innen  túl a ré-
gibb Útin nyelvről keveset tudunk, és  így  egyenes  ágon  menvén  fölfelé  a  íranczia  szók  elemzé-
sét a latin nyelvnek  csak azon koráig (mintegy  2,400 évig) vihetjük  vissza,  melyből  írott  adato-
kat bírunk. Minthogy  azonban a  többi román nyelvek  is  ugyanazon  forrásból  származtak,  tudni-
való dolog, hogy  ezek  is, mint testvérek  nagyobb  részt  fölvilágosítják  a  francziát;  mondók  „na-
gyobb részt", mert, úgy  véljük,  senki  sem fogja  tagadni,  hogy  ezen oldalágak  mindegyikében  ta-
láltatnak  oly  anyagok  és idomulatok, melyeket az  ősanyában, vagy  többi  rokonaikban  hiába  ke-
resünk, minthogy  azokat  vagy  más családbeli nyelvektől  kölcsönözték, vagy  egyéni  önállásuknál
fogva  saját  magukból  fejtették  ki.

De hogy  a magyar  nyelvre  térjünk,  ebből  írott  hagyományokat  legfölebb  a  Xl-dik
századtól  kezdve bírunk, nem említvén azon  rideg  szókat,  melyek  idegen  Íróknál  több  magyar
hangok  szokatlansága miatt elferdített  alakban  fordulnak elé; valamint  azokat sem, melyeket leg-
régibb  okleveleinkben  s  a  Névtelen  Jegyzőnél  szórványosan  találunk,  s  a  sokkal  kevesebb
hangjegygyei  bíró latin  alphabetum  által  csak tökéletlenül  körülírva, s távol sem híven visszaadva
olvasunk.  És  így  egyenes ágon  visszamenve  nyelvünket  csak  azon korszakából  kezdjük  ismerni,
midőn a  magyar nép teljes  erejére  fejlődve  mint polgárilag szervezett  tekintélyes nemzet  lép  föl
a történelem  mezején. Sőt bármily  messze képesek  is  fölvinni  történetbuváraink  a  magyarok ere-
detét ; ha  minden kétkedés nélkül  elfogadjuk  is, hogy  az avarok  és hunnok egyenes  őseink, vagy
hogy a kunok, besenyők, válók  stb. oldalágu  rokonaink:  e  tudomás  nyelvészetünkre  nézve  alig
nyújt  némi  segédforrást,  mert nem bírunk  tolok  nyelvemlékeket.

Minthogy  tehát hiteles  történeti  adatok  hiányában  eddigelé  nem  vagyunk  képesek
fokonként  egy  régibb néptörzsig  följutni,  mélytől  egyfelül  vérségi,  másfelül  nyelvi  származásun-
kat kétségtelenül megállapíthatnék, nincs egyéb hátra,  mint a régi és  újabb  nyelvek  tömkelegé-
ben búvárkodni, vagyis a nyelvhasonlítás. Mellékesen  legyen  itt  észrevéve, hogy  a  történelem ta-
núsága  szerint vannak  népek, melyek  nyelve  rokon sőt  azonos,  holott  vérségre  nézve  más-más
törzsnek  sarjadékai, pl. a  román nyelvű  olaszok, spanyolok, francziák, keleti  románok nem mind a
régi latinok  sarjai, hanem a  római birodalom világuralma  s a népvándorlások alatt elrománosodott
longobardok, normannok,  gallusok,  frankok,  dákok  stb.  utódai.  A  mai  porosz-németek  a  17-
dik szazadban  feledték  el végképen  ősi  szláv  nyelvöket.  Hazánkban  is,  világos  tudtunkra,  nem
csak egyes helységekkel, hanem vidékkel  is  történt, hogy  ősi  nyelvöket. egy  másikkal  cserélék
fel. Minélfogva  sem a nyelvrokonságból  vérrokonságot, sem viszont vagy  ellenkezőleg  következ-
tetni józan okoskodással nem lehet  A  közelebbi vagy  faji  vérrokonság  kimutatására külön  törté-
neti okmányok  szükségesek.

VIL  SxakaM.  A  uóhasonlítii elvei, éa uabályai.

Előleg és  újra  megjegyezzük,  hogy  szótárirói  föladatunk, nem  egész  nyelvrendszere-
ket  és  nyelvcsaládokat, mint olyakat, hanem  szókat szókkal  öszhasonlitani.  Különben  is  a  nyel-
vek rendszerezésének  és családosításának egyik  fóalapja  a  szóhasonlitás.

A  szókban  általán  hármat, mint lényegest különböztetünk meg, a)  az  anyagot  vagyis
bizonyos  hangokból  álló alkatrészeit, b)  az  alakot, vagyis  az  anyag  formáját  és  idomulatait,  c)
izon fogalmot, vagyis  érteményt,  melyet  kifejez.

Mind három ugyanazon  nyelvben is  változások és módosulásoknak van alávetve, neve-
zetesen az  anyag gyakran nangtanilag módosulva  új  alakot  ölt, egyszersmind  érteménye  más  ár-
nyalatot kap.  Dy szók, mint hasonlók, azonegy  családhoz tartoznak, pl. gomb gömb, komp kompoty,
gombócz  gdmbtfcz  dímbj'cz  stb.  Ha tehát akármily  nyelvekben  oly  szókra  akadunk,  melyek  e  há-
rom pontban  vagy lagalább alaphangban  és  érteményben  egyeznek, észszerüleg állíthatjuk  rolók,
hogy eredetre rokonok,  pl. a hellén  ywp-óff,  lat.  ctr-cus, magy. kör,  német  Kreis,  vagy a lat.  üort-it,
magy. ford-it  szí. icráí-i; a lat. A<wí-us, fran./ard-in, nem. Gart-en, magy. kert, szí. hrad, grod,  górod.

A  szóhasonlitás elé legtöbb  nehézséget gördít  a  hajngok  változkodása  és  idomulása,
mely esetben a hangi  viszonyok  physiologiai  rendszere, s főképen  az  alapértemény  igazít  el,  pl.
frfZy-a,  bul-a, búr-ok  első  tekintetre  és hallomásra  különböznek, de  alaphangjaik  hasonlók,  érte-
ményök  is  egyezik, mert mindegyik  takaró,  befödő, körülövedzö  valamit  jelent,  honnan  a  szár-
mazékok  : pólyái,  bvldl, burkol  legközelebbi  rokonok,  s csak  árnyalatban  különbözők. Ezekhez
batonló  a  latin  cel-um, velő  takarok,  revelo kitakarok,  pallinm,  voia  öszveburkolt  kéz;  ismét  a
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_.. „  ,  j  a tiszta eget  beborítja, felhődzik = oorúl, mint a lat  nvbo és  nuoes, s helye-
sen hasonlítja  Adelung a német  Wolke-t  is a  latin  bulga-hoz, mely a  volvo, involvo, volva  szókkal
rokon. Hasonlóan egyeznek a lat  vellus, eillus, püus, nem.  Woüe,  Fiiess, szláv  toolna, wlasz, magy.
polyh,pölyh,  pi/t; vagy a perzsa  xatSva  (Xenophonnál), m. kantus, köntös, kankó, gúnya, tót  hunya.

Valamint ugyanazon nyelvben  bizonyos  gyökből  különféle  származékok  sarjaznak,
s ennélfogva hasonlíthatók, nem különben áll  a  dolog  a  külön  nyelvek  között  is,  ha  gyökeik
egyeznek, pl. a  vel-amen  és  bul-ázó, a per-eszlén és  wer ticillum,  a fór  ámen  ésfur-adék,  ámbár
mint  származékok  saját  nyelvök  szelleme szerint képződtek, de gyökre  és alapérteményre hason-
lók,  sőt a f oramen-vel  lehet csaknem azonos fwomány  is.

Vegyük  már a dolgot alkalmazásba.
Amely nyelvekről  hiteles  történeti  adatok  nyomán tudjuk, mily  törzsről  származtak,

azok  öszvehasonlitásában közvetlenül a  törzsnyelvet  tartjuk  szem  előtt, s per  syllogismum  vagyis
analytice  így  okoskodunk  : „ezen  és  ezen szók  innen és  innen  származtak  :  tehát  egymással ro-
konok" pl. az  olasz  dió, spanyol  diós,  franczia  dt'ew közvetlenül  a  latin  deus-nak  idomulatai; te-
hát rokonok. Hasonló rokonság van  a  német  ungetchaffen,  hollandi ongeschapen, és svéd  otkapadr,
vagy  az orosz-szerb  twar,  cseh  tzttoor,  lengyel  sztworzen (teremtmény) között  Azonban,  mint fö-
nebb megjegyzők,  ily  nyelveknél  is  tekintetbe  kell  venni  az  idegen  családokból  kölcsönzött
elemeket

E  leánynyelveken azt tapasztaljuk, hogy  az anyanyelv szavaival jobbára'úgy  bánnak,
mint merő lelketlen  anyaggal,  melyet majd  megcsonkítva, majd  megtoldva,  néha kisimítva,  majd
öszvevisszahányva  saját  szerveikhez  és izlésökhöz  idomítanak a nélkül,  hogy gyökeiket  és  kép-
zőiket épségben hagynák,  s alapérteményökröl  öntudatok volna. Ezekben a szoros ért  vett nyelv-
alkotó  érzék  és szellem kihalt, s helyette csupán  az  idomitási  hajlam  és ügyesség működik. Tud-
niillik  épen úgy  bánnak az anyai  szókkal,  mint a nyelvrontó  tájbeszédek  az  értelmezhetőbb de-
réknyelvéivel,  pl. midőn  a palócz csillapít helyett etiplagü-ot,  a  bodrogközi  és  székely  vakmerő
h. makverőt, a balatonraelléki  hágcsó h. Adskót  mond, vagy midőn valamely  nép  az  idegen nyelv-
ből kölcsönzött szókat a magáéba  illeszti, pl. hospitale  ispita,  Hofmeister  Aopmeater.  Az  ily  szók
elemzésével  lehetetlen boldogulnunk,  ha csak az  anyatörzsre, vagy  illetőleg  deréknyelvre  nem
viszszük vissza.

Amely  nyelvek nemzedéki fonala  pedig  az  őskor,  sötét  homályában  tudomásunkra
nézve megszakadt, azokat észtanilag csak  tnduefto  vagy  syntAesis  útján  hasonlíthatjuk,  mely  el-
járásban úgy  tapasztaljuk, hogy  némelyek több, mások kevesebb pontban hasonlók. Ez  alapon a
nyelvbuvárok  a nyelveket  bizonyos családokra osztályozták,  u. m. térni, árja v.  indoeurópai, vral-
altájiakra  stb., különösen a magyart az altáji  nemzetségbe, a finntörők családba  kebelezvén.

Vitt  Szakasz.  Ezen osztályosat értéke a magyar szóhasonlitásra nézve.

Minthogy eddig  a  történetíróknak  nem sikerült hitelesen  bebizonyítani,  hogy  a ma-
gyar  faj,  mely  altáji  népekkel  van akár egyenes, akár  oldalágú vérségi  rokonságban,  valamint
azt  sem, melyik  nyelvvel  van ezek  közöl  leányi, vagy  melyekkel  testvéri,  szóval  egyenes  leszár-
mazási viszonyban  : ennélfogva  a  magyar  és altáji  nyelvek  hasonlítását  illetőleg  oly nyílt téren
állunk, mint a többiekre nézve. Különben  okszerű alap  nélkül  előleg  föltennök,  hogy  ezekkel  a
magyarnak  soha, a legrégibb őskorra visszamenve, semmi köze, semmi viszonya  nem  volt, hogy
egészen elszigetelve alltak  egymástól.  Ennélfogva a velünk  született tudvágy  ösztönszerüleg azon
kérdést  támasztja  bennünk : vájjon  azon  szók,  melyek  az  altáji  nemzetség  nyelveit  alkotják,
csak  ezeknek  kizárólagos  sajátjai-e,  vagy talán a többiekkel is  legalább  részben közösek? E kér-
désre csak hasonlítás által  felelhetni meg, melyet  ha  a  felsőbb  nyelvészettudomány  elvei szerint
űzünk, nevezetesen ha a magyart  az  árjaféle  nyelvekkel  öszvehasonlítjuk, nem mondjuk  több, de
aligha  annyi közös anyagot nem találunk,  mint amazokban. Aki  a hellén, latin,  germán  és  szláv
nyelveket, mint nálunk ismeretesbeket figyelemre veszi, s szavaikat a magyaréival  öszvehasonlit-
ja: ez állításról  megfog  győződni, s még inkább,  ha  ezeknek  állítólagos  törzsanyjokkal,  a  régi
szanszkrittal öszveveti. Tudnivaló, hogy  itt nem kölcsönzött szókat  értünk,  hanem  olyakat, me-
lyeknek  itt  is ott is meg van eredeti gyökük,  saját  képzési  rendszerék, és családi  rokonságuk.

Bopp Ferencznek  „Glossarium  sanscritum,"  Benfey  Tódornak  „Griechisches Wur-
cellexicon"  és  Eichoffhak  „Parallelé  des langues"  munkájok  ntán  mintegy  150 szanszkrit gyököt
szemeltünk  ki,  melyekhez  magyar  gyökök  és  származékok alaphangra  és érteményre hasonlók.
Minden gyök  után  (magyaros helyesíráshoz és hangoztatáshoz alkalmazva)  először  annak  német
jelentését, azután más indoeurópai rokonszókat, végre a megfelelő magyarokat  állítjuk  :
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ad  (essen): hellén  td-o>  latin  ed-it,  német  ess-en, szlávjesz-t,  magyar  esz-ik,  ét,  ét-el;
ág v. ads, (bewegen) : hell. «jw, lat  ag-o, m. haj ! haj-t,  haj-it,  haj-igéi;
agh  (sohaden) : hell. ají'oj,  ájoff,  nem. ach, dchzen,  magy. agg,  aggódik;
av  (wünschen) : hell. őíto, lat  aoeo, m. óh, oh-ajt,  ah, ah-aj t,-
arv  (brechen,) spalten  : hell. apo'eo, lat  aro, magy. arat, őrt,  irt;
szvan (tönen, schallen) : lat  sonus, orosz zweniu, magy.  szó, szól, zen-g;
stvad  (kosten, schmecken) : hell.  íjJt'er. m. ed, édes;  vesd  öszve : ad, eszik,  ét;
szóid  fausdünsten, scmelzen): lat  sudo, hell.  «<?/<», nem. schwitzen, schweiss, m. izz-ad;
tzogh  (schneiden) : lat.  seco, secula, szí. szekat, m. szeg,  szak, szakad, szakaszt, szakó-

cza, szekereié;
10. szvap (schlafen)  : lat  söpör,  sopio,  sommus, m. szuny, szunyáikul,  szendereg;
szí, sziv  (verbinden) : lat  suo,  sepio, sepes,  szí. schijem,  m. sző,  szövet, söv, sövény, sző-

nyeg, fordítva  : őse, öszve;
szri v. szar  (gehen) : magy. szar-ándok, szar-ahora;
ni, naj  (lenken, ríchten) :  hell. vem, lat  nuo, nem.  neigen, nicken, magy.  fordítva : int,

intéz, inog, ingat, indul,  indít;
nw (Siessen, netzen) : hell.  *%<*>,  nem. nass, netzen, lat  madeo, magy. ned.  nedv;  hell.

fonó;, magy. nedves;
nam (grüssen, ausprechen) : hell. ovona, lat  nőmén, nem. Nahme,  m. név, nevez;
dd  (gebén,  darbieten)  : lat  dó, szí. dám, m. ad;
dtí v. diís (schaden, verderben) : hell. dvúta, m. dúl,  dúló, dtí-s;
dar  v. dór  (schneiden, brechen) : hell.  «<(><», lat. térő, m. tör, törés, tördel,  dörgöl;
dal (spalten) : hit  dőlő,  nem. Dolch, m. gyalu, gyalk,  gyilk;
20. dhd  (stellen, bewirken) : hell. #«'<»,  &iaig,  nem. thun,  That,  m. tesz, tét;
dhúp (rauchen, ausdünsten): h.  #to'<u,  Tv'qpw, nem. duft,  m. duvad  (a  füst,  midőn  a  ké-

ményen kinyomni), doh ;
dhor  (befestigen, haltén) : hell. ieQsa>,  &QK<», lat  duro, n. dauern, szí.  trwd,  m. tart;
dhars (wagen, trotzen) : nem. írotz, m. durcz, durczás, durmunyás,  derczés,  dérdúr;
tatz  (stossen), szí. szteszkoti', m. tasz,  taszít,  taszít,  tuszkol ;
túsz  (ertönen, erschallen) : lat  tussio, hell. dtavaau, m. tüszög,  tuszkol,  tücsök ;
tan (verl&ngern, dehnen)  : hell.  isit>a>,  lat  tendo, nem. dehnen, m. tény,  tenyész, tenger /
tan  íertönen, erschallen) : hell. nbm, tovóta, lat  tono, tinnio, m. dong, cseng, zeng;
tud (schlagen) : hit  tudó, tundo, szí. uderití,  m. üt;
tvacs  (bedecken, einschUssen) : hell. ráyto,  1. tego, nem. decken, m. íok,  takar,  tok, tok-

miny, tel, tekenö, teg, tegez  (nyíltok);
30. top  (brennen, heizen) : lat  tepeo, tepor, szí. teplo,  m. tapló,  mint  gyúlékony,  tííz-

fogó anyag;
tup  (klopfen, schlagen) : hell. tvinto, m. táp, top, tápod, toppant, dob, dobál;
tar  (brechen)  : lásd föíebb: dar,  m. tör;
tol  (vollenden, grundén): hell. tdim, szanszkrit tálat, talitasz, m. teli, teljes,  tölt, talap •
tztri  v. $ztar  (ausdehnen, verbreiten)  : hell.  oto^ém,  lat  síerno,  síraíwm, m. tér,  terít,

Ml,  terjed,  tereget;
íd  (feiern, singen) : hell. «*«/<fo,  wíi/, m. idv, idvezel, idnep,  innep,  (feiertag);
if  (gehen) : hell.  lűvm, lat.  tto, szí. idem,  m. idő, út, jut  ;
ikh  (gehen, bewegen)  : hell.  fxw,  Í/XOT, m. i/g-et,  űz;
ír  (schleudern) : lat  erro, m. ir, iram, iramuk, iront, ér,  ered;
írs, irst (neiden, hassen) : hell.«?'?> lat  ira, magy. irigy, harag ;
40. il  (eUen) : hell.  iláio,  láU.<o,  nem. eilen, m. i'll, illan,  illeg,  előtéttel:  bili,  billeg,

«H villog, villám, piU,  pülog  •,
ja (gehen)  : hell.  íisj«««,  m.jb',já-r;
hd  (mangeha) : lat  hio, hiatus, m. hi, hiú,  hiány;
cus (troknen, brennen) : lat.  sicco, szí. susim, m. süt, szikk-ad;
fdr  (durchdringen, durchbohren) : lat  sarrio, sarculum, nem. scharren, scharf, ra. sár,

»rol, sarából, sarló,  sarj;
gór  (wiederhallen, schreien) : lat  garrio, nem. girren, m. garatyol,  karatyol;
gardh  (wünschen, begehren) : lat. quaero, néin. (be-)gehren, m. keV, kérd, kérelem;
gdrA  (einschlisseu): lat  gyro, nem. Garten, Gürte,  m. kar,  kor,  kér, kert, kör,  karing,

kerit, köröz, korong, garád;
JU«T  nteJju  4
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ghar  (brennen) : orosz gori, cseh. horí, lat  cremo, m. gör,  görjed,  görhön,  ford.  rög,
rögvei,  rögtön, rökkenö;

kasz  (hauen) : tótul kosza, koszit, m. kasza, kaszab,  kaszabol, kés;
50. kan (ertönen, erschallen) : lat  cano, cantus, magy. kon, kong, kondul, hang;
kút, kud  (bedecken), honnan ktíía  (Haus): lat  casa, nem. Hütte, m. kutyolló, kunyhó;
ka; (spalten) : vő. kosz, és magy. has, hasáb, hasit, hasogat, kasul  (keresztül);
kalch  (schreien, lachen) : lat  cachinnor, nem. kichern, m. kacz, kaczag;
kamp, (krümmen), honnan kampitasz (biegsam): helL  xaporóc, hit camus, camurus, m.

komp, kampó, kampós;
kúp  (entbrennen, heftíg  werden) : lat  cupio, m. kiv, kivan; szanszkrit  kaupasz  m. kí-

vánás, szenvedély;
kúp  v. kuo (bedecken)  : lat  cnpula, francz. —  cupe, m. kúp, kupak, köp, koporsó;
Jfcur  (ertönen, erschallen) : hell. xpotioo,  fr.  crier, szí. kricsi,  m.  kur-jant  kurjogat,  húr

hurit, hurogat;
kars v. kart  v. karc (hauen, spalten) : Üt curtus, hell.  xttQm,  m.  karez,  karczol,  kárt

kártol;
kai (ertönen, erschallen)  : lat  calo, clamo, m. kaj,  kajált,  kiált;
60. kul  (anhkufen) : lat  collis, magy.  hal-om;
csár, csiri  (hauen, spalten) : hell.  xt/pw, lat  sarrio, sarculum, nem. scheren, m. tar  sa-

rol, sarából, sarló, estin' = rövidre vágott  hajú;
cehad  (bedecken)  : nem. Schatten, m. setét;
szkod (hüpfen):  lat  scando, szí. szkokon, szkákám, szkocsím, m. szők, szökdös, szökcsö;
u  (erschallen, schrein) : hell.  ctvto, lat  ovo, m. uh-og, ujj-u,  ujj-ong;
ud, und  (flissen,  benetzen) : lat  undo, unda, m. ont, omlik, ondó, őt-vös,  önt;
úr  (ausdehnen) : lat  orior, ortus, magy. «r-ed, eredet;
vá  (blasen) : lat  ventus, nem. wehen, szL weter, m. vi, vihar,  viheder, fú;
vasz  (bedecken): bit vestío, vestis, fr. vétir, m. mez, meztelen, mező, véd, vedlik, (mint

hám hámlik);
wf  (schlagen) : szí. uderim, m. üt, ütés;
70. vai  (umfassen, umgeben): lat  vieo, vimen, vinculum, vincio, szí. vényem, venyecz,

finn wö, m. ford.  öv, övez;
vah  (bewegen, tragen) : lat  veho, szí. vezem, m. visz, vitel;
vác f ertönen, schreien) és vacs (reden): lat  vagio, voxm. vak-og,vahákol,t>acsog, fecseg;
víf  (einnehmen), vai fasz  (Wohnung), vaicman (Haus): h. otxotr, m. et'skrf, hiskó, vityilló;
vap  (bewirken), vip  (treiben) : hit opus, operor, nem. ttben, m. ip-, ipar, iparkodik;
vart  (wenden) : lat  verto, versus, szí. wratím, m. fór, ford,  fordít,  forog, far,  fartat,

fáról,  ferde;
vark  (ergreifen,  eimchlucken), txirkosz, (wolf) : lat  voro, n. würgen, Würger, m. mar,

farkas(?);
val  (bedecken)  : lat  velő, velum, m. óul, bula, bulál, pől, póla, pólál;
val  (wahlen) hell.  &a>, lat  volo, m. vdl, válik, választ, nem. wáhlen, wollen;
vil  (theilen) : lat  vello, m. val, valag, valaska, vei veleszta, fél  felez;
80. ma, masz  (messen) : lat. metior, nem. messen, m. mer, mérték;
mos (hauen, brechen) : lat  meto, mntilo, hell. ford.  ««yt*>o»,  nem.  metzeln, Metzger, m.

mett  metsz, metél, meddő;
mán v.  mán (unterrichten, benachrichtígen) hell. fii;vvm,  hit moneo, mando, nem. mah-

nen,  m. mond, mondat;
mid  (schmelzen) : hell.  padóta>, hit madeo, m. med, medv, medves, meder, ned, nedves,

vid, vider, veder (= víz,  vizer);
mid,  mód (anpassen) : nem. mittel, m. id, idom, idomít,  idomtalan;
math  (bewegen, treiben)  : hell.  páa>, lat. moveo, motus, m. moz, mozog, mozdul;
máj  (gehen,. bewegen) : lat  meo, moveo, m. megy, mén;
mah  (wachsen) : hell.  ftiyeta,  lat  magnus, m. mag, magas, máglya, nagy;
mac  (erschallen) : hell. /</£>, lat  musso, m. musz,  muszog;
mar  (schneiden,  brechen)  :  lat.  mordeo,  nem.  mordén,  m. mar,  marczangol,  maris

kai,  mereg;
mur  (hemmen) : lat  moror, mora, m. marad, maraszt;
90. mard  (brechen,  nagen)  : 1. mar;
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maró* (erachallen) : lat  murmur, nem. murmeln, m. mór, morog, mord, morcz;
matzds  (netzen) : nem. waschen, szí. mocsim, m. mos, mosd-ik;
bon (erschaUen, schreien) : hell.  /9o««», lat  boo, m. bőg,  búg,  bég,  bon-g;
badh (schlagen) : hit  batuo,  fr. battre, hell. aaifa,  m. bot, botol, botlik,  botoz, pat-é\;
bandh  (binden) : lat  pedio, nem. binde, bánd, m. bongy, bongyol, bengy  bengyele;
iarh, brú  (ertönen, erschallen) lat. barrio, fr. bruis, m. bar, barbora, bér, berreg, brtíg,

brágatyu;
bah (wachsen, dick werden): hell. nayya,  szanszkrit bahusz =  magy. pohos, szí. bachor,

btchratí, nem. Bauch /
bhos (reden) : hell. yá£ui, szí. beszeda, m. beszél,  beszéd,
Ihid  (schneiden, brechen)  : lat findo, fissus, m. fejt,  feslik;
100. bhf  (zittern, fürchten)  : lat.  paveo,  szí. bojim,  fé1,  szanszkrit bhÜusz, =  magy.

füSt,  megijedt
bhtid (verbergen, verhohlen): m. bújik,  bujdoklik;
bhards (heizen, brennen): hell. HVQÓW,  lat.  ferveo,  nem. brauen,  brennen,  magy. pár,

parázs, por, pörköl, porzsol, pörnye, pír, pirít;
bharv (zerbrechen): hit  foro,  nem. bohren, m. fúr,  fúró;
posz (binden): szí. pasz (öv),  m. pászma ;
pad  (gebén, treten): hell. aaréto, lat  spatior, m. pat, pata;
pat  (fliegen), pataga, patát  (Vogel): hell. ntiofucii,  m. mád,  madár;
pi (trinken): hell. nirto, lat.  bibo,  szí. pijem, m. piti, pitizál, pityók:
pidt, picsa (schlagen, verwunden): lat. pungo, fr. piquer,  szí. pichnem, ín. bök, bökdös;
púj  (stinken, faulen)  '•  lat.  puteo, pedo,  foeteo,  m. bűd, bűz, pina! pöcz, pöcze;
110.prus  (brennen): hell.  nvQÓto, m.parázs,  pörgői, porzsol;
piti  (fliessen):  lat  pluo, fluo, nem. fliessen, m. f oly,  folyó;
phval  (athmen): lat  flo,  nem. blahen, szí. fúkám,  m. fúj,  fúl  (dúlfúl);
ár, ár  (gehen, erreichen): magy. ara  (= ? meny, férjhez  menő), ér, elér; •
rís  (hauen, schneiden): lat  rodo, rado, nem. reissen, ritz, m. rés, riszál,  reszel;
roá  fbrechen,  spalten): lat. rodo, m.  rág;
rúd (erachallen): lat  rudo, rugio, m. átvetve  : ordít, virdít;
rí  (fliessen): hell.  QÚCO,  lat  rivus, nem. rinnen, m. ér, ered, ir  (ungventum);
rí f,  L ris;
rádt  (hervorleuchten, glánzen): m. ragy, ragya, ragyog,  ragyiva;
120.  ruds (brechen, schaden) :  lat  ruo,  ruino,  rumpo,  m.  rom,  ront,  rongál,  rongy,

roncs, rósz;
raph, riph  (stőrén, brechen): lat.  rapio, nem. rauben, m. rab, rabol,  rif,  rifol,  rib, ribál,

ríbancz,  rop, rapancz;
li  (auflösen,  schmelzen) : hell. Ivw,  lat  luo, szí. lejem,  m.  lé,  leves,  licslocs,  ford.  öl,

öl v, olvad;
lábk  (schleudern) : bit  libro, m. lob, lóbál, lob, lobog, lód, lódít, lobda, labda;
lovp (laufen):  m. láb,  lép, lább,  lábbad, nem. Lauf.
szu v. sztí  (werfen,  schieszen, hervorstossen): honnan  szusz  (Schwung),  szúnasz, szú-

Mut (Sohn): helL fftvca, atím, m. tv,  suh, suhan, suhit, sugár,  suhancz;
ttom v. szám (zusammenthun), szamasz  (derselbe): hell.  ó/*ó$,  óftoio;,  m. ö«zi> ;
dón, düts (hauen, trennen): hell. 3ai£o), m. hasit, hasad;
div  Ígl&nzen) : m. dítiik;
pat (schalten, herschen) : lat  potior, possum; m. hat;
130.  íi'il (aufsteigen): hell. rAiw, tiUto, m. száll;
tuZ (aufheben,  stützen): hell. raiáco, tollo, m. tol;
yákh (durchdringen, erreichen), gáchá  (Zweig): lat  cacumen, m. csak ;
dn (siegen): m. f/yöz ;
Teri v. kar  (machen, schaffen), kartar  (schöpfer) : lat.  creo,  creator,  m. gyárt;
csap (brechen, zerbrechen): hell. xótma, m. csap;
kart> v. iarp (brechen, verringern): lat  carpo,  m. csorba ;
khjfá  (reden, aussprechen): hell. xodw, kajá-lt  v. kiá-lt, kiabál;
vbh v.  wmbh  (aufh&ufen,  vereinigen): m. bő, buja ;
aun v. un (wegnehmen): hell. avim,  irfe>,  ávtv, m. in-cs  (régies),  tn-ség /
140.  twc v.  vacsA  (wünschen): hell. év^o^xi,  ivjrf,  m. vágy;

4*
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var, vars (begiessen), vár, vári (Wasser): hell. ÓQO$, m. ár;
vat'Z, vmü (bewegen, wenden): hell. éiáco, eiiém, m. ill-an, víllan, billeg, ball-ag;
bükk  (schreien), bwkkasz, búkká (Bock, Ziege): hell. jítífw,  /fcv£«>,  lat  buccino, magy.

7, bak-og, vakog;
bhaV (brennen): hell. nv^ón, lat  ferveo, m. pír, pir-ft, p«r-g-el, par-ázs;
blász (glanzen, brennen): hell. q>láyoi, tpioyim,  lát  fulgeo, m. világ ;
ap  (Wasser): lat  aqua, m. hab;
pab, pamb (gebén): m. bábó (= láb,  gyermek  nyelven);
agntsz (Feuer): hit ignis, m. ég;
jam (haltén): m. gyám, gyámol;
150. somi (lacheln): m. mosoly, mosolyog, mosolyodik stb. stb.
íme példákul azon 550 gyök közöl, melyeket  Eichhoff  feljegyzett,  több mint egy ne

gyedrész rokonítható a magyarral.
Az elszámlált  szanszkrit igéken kívül még több mások  találtatnak  a  nevek,  névmá

sok, számnevek, névhatározók,  tagadók, kötezók stb. között, mely ék a magyarral mind alaphangra
mind érteményre rokonok. Ennyi  hasonlóságot nem lehet csupa vak találkozásnak, véletlen  eset
nek venni, sőt észszerüleg gyaníthatni, hogy részint egy  ősibb, elődibb közös nyelv maradványai,
részint az emberi szellem közős természetében alapszanak.

XX. Szakasz. A  magyar szók ftszhasonlitása  ám altajl, nevezetesen a finn
családdal.

Hogy a dologról tisztább fogalmunk  legyen, azon szókat, melyek e nyelvekben közö-
sek, több categoriára  osztjuk.

1) Melyek mint természet-  vagy  kedólyhangutánzók  más  caaládbeliekkel  is  egyez-
nek, mint:

finn : barakká, m. szarka, szL  sztraka,
—  barka,  —  ökör, wog. okuz. nem. ochs,
—  kukko,  — kakas, szí  koko^
—  rehotan,  — röhögök, szL rihotat, lat  rideo,
—  iha,  — ihog. lat  io! jubilum,
—  riekun,  — rikítók, szí. krikám, fr. crier,

. —  flano,  — szó, lat  sonus,
—  sarvan,  — szörbölök, lat  sorbeo,
—  varpalainen, m. veréb,  szL wrabecz  stb.

Ezek és  ilyenek nem faji  sajátságok,  hanem szélesebb nyelvnemfi  közös szók.
2)  Melyeket  mi  is,  amazok  is  más családtól  kölcsönöztünk,  mint: pispa,  püspök,

wiszkup, Bischof,episcopus; provasti, prépost, Próbát, praepositus; messu, mise, Messe, omsa, mis-
sa; palavüna, pálinka, pálené wino  (égett bor); pakana, pogány, paganus,  pohan.

Ezek  sem  nyelvfajhatározók.  Ellenben másmás közlekedési, szükségi stb. viszonyokra
mutatnak, melyeket a) csak  azok kölcsönöztek pl. a finnek a svédektől, oroszoktól,  vagy  a  törö-
kök az araboktól, perzsáktól; b) vagy  csak mi kölcsönöztünk a velünk közelebb viszonyban  levő
népektől

3) Melyek mind  gyökre, mind  származékaikra  nézve  egy  ősibb köz eredetre  mutat-
nak,  mint:

finn :  ajan, magyar hajtok,  szláv hányim,
—  akkuna, m. akna, szí. okno,
—  annan, m. adok, hit  dó, szí. dám,
—  aprakka, m. abrak, szí. obrok,
•—  arvo, m. ár,  áru, nem. Waare,
—  arvaan, m. érdemesítek, n. ébren,
—  elő, m. élet, hit  aló, n. lében,
—  emk, m. eme, éne, n. amme,
—  havi, m. haj, n. haar,
—  hiinan, m. hibázom, lat  hiatus, hio, bilum,
<—  heina, m. széna, szL  szeno, n. Heu,
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finn :  huonet, m. hon, n. heim, Heimat,
—  kaappan, m. kapok, lat  capio, accipio,
—  kaari, m. karaj,  szí. kraj, kroj,  koroj,
—  kampela, m. kampó, heŰ.  xa/urró;,
—  kasa, m. gazdag, perzs. gaza (kincs),
—  kéri, m. kör, hell.  fVQÓo,  lat  circus,
—  keríáaen, m. kérek, lat  quaero,
—  kiélő, m. kila, szerb kila,
—  kivi, m. kő, szí. kamen,
—  kiiva, m. kivan,  lat  cupio,
—  kohó, m. koh, szí. kujem  (koholok),
—  kota, m. kutyolló  (házikó),  szí. kutya, n. Hütte,
—  kyynftra,  m. könyök, hell.  /óyv, n. Enie,
—  kasi, m. kéz, hell.  jr«?>
—  kayn, m. kelek, nem. gebén,
—  lannun, m. lankadok,  lat  langueo,

lapio, m. lapát, szí. lopat, lat  pala,
lennen, (röpülök)  légy, szí. letyim  (röpülök), n.  fliegen,
liemi, m. leves, szí. po-levka,
me, mö, myö, m. mi, mű, szí. mi  (nos),
meden, meni, m. méz, szí. med. mjed,
ménen, m. mének, lat  meo,
muoto, m. mód, lat  modus,

—  myrkky, m. méreg, lat  vírus,
maarci, m. mérték, hell.  prfrpoy,  szí. mericza,
nain, naida, m. nő  (femina),  szerb neva, nevjeszta,
neidytan, m. nedvesítek,  nem. netzen,
nieini, m. név, lat  nőmén, nem. Nahme,

__  niska, m. nyak, n. nacken, olasz nuca,
ölen, m. voltam, szí. bol, bil,

__  pehn, m. pelyva, lat  palea, szí. pljewa,
pikku, m. piczi, olasz  piccolo,

_  pyöra, m. pörgető, lat  verticillum,
__  pahoan, m. pukkadok,  szí. puknem,

papu, m. bab,  lat  fába,  nem. Bohne,
peso, m. mosás, nem. waschen,
pukki, m. bak,  n. Bock  (caper),

._  puoli, m. fél, szí. puol, pól,

.  pun, m. fa, n. baum,
poikas, m. fiú, hell.  naíg,  lat  puer, n. Bűbe,
püökki, m. bük,  nem. Buch, szL bük, lat  fag-us,
rappaan, m. rablók,  lat  rapio, nem.  rauben,

__  raukean, m. rogyok,  lat  ruo,  corruo,
__  ruis, m. rozs, szí. rezs,  n. Roggen,
__  rukki, m. rokka, n. Rokken,
_  ruostet, m. rozsda, n. Rost, lat  rubigo,
_  saipio, m. szappan, lat  sapo, n. Seife,

revin, m. repesztek, lat  rumpo,  rupi, tót  zdrapim,
._  romu, m. rom, lat  ruina, n. Trümmer,
__  sorran, m. szorítok, héber czur = szoros,
_  sata, m. száz, orosz sót, sat, sotnia = század,
«_  syöksin, m. szököm, szí. szkocsim, szkákám,
__  suo, m. tó, n. Teich,  See,
_  suolo, m. BÓ, szí. szol, lat  sál,
_  syön, m. eszem, nem. essen  stb.

sakki, m. zsák, lat.  saccus, nem. Sack,
saari, m. szár (lábszár), lat  sura,

—  aireppi, m. sarló, saraboló, szerb szrp, 1. sarculum.
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finn :  tartun, m. tartok, szí. trwám, drzsim,
—  tappi, m. csap, n. Zapfen,
—  táska, m. táska, n. Tasche,
—  teen, m. teszek, n. thun, That,
—  tárna  tuo,  (ez),  szí. ten, tento,
—  tallainen, (olyan),  lat  talis, szL taki,
—  tuska, m. tusa, n. Stoss, szL  tjeszkati,
—  teysi, m. teli, szanszkrit tálat, talitas,
—  törky, m. töredék, lat  tritum  (aliquid),
—  uros, úr (vitéz), hit herus, hell. ifea;,  n. Herr,
—  varas, m. őr, orv,  lat  fúr,
—  tie,  m. út, szL pút, hit  iter, hell.  ödóq,
—  tupa, m. szoba, nem. Stube, szerb  szoba,
—  uuhi, m. juh, út  ovis, szí. owecz,
—  vaara, m. (hegy)  orom, szl. hóra, gora, werch,
—  vájna,  m. baj,  szí. voj, boj, voják, vojno,
—  vaíitsen, m. választok, n. wählen,
—  weitsi, m. vésü, n. wetzen,
—  vési, m. víz, n. Wasser, szl.  woda,
—  vien, m. viszem, szí. veznem, lat  veho,
—  viria, m. virgonca, n. flink,
—  valkia, m. világ, n. Welt,
—  vilvan, m. villanok, n. bÚtzen, hit  fulguro,
—  vuo, m. folyó, hit fluvius, n. Fluss.
—  yksi, m. egy,  szL jeden, héb. echad,
—  kaarna, m. kéreg, L cortex, corium, crusta,
—  kaikká, m. kiki, lat  quisquis,
—  ke ku, m. ki, lat  quis, szí.  kdo,
—  kippa, m. kupa, hit  cupa, capula,
—  orpo, m. árva, lat  orbus, orpnanns,
—  suu, m. száj, török  aghüsz, lat  ős,
—  muutan, m. (másítok), lat  műtő,
—  pyyd&n, m. fogok,  n. fangen,
—  uuto, m. öntés, lat  unda, undo,
—  kylma, m. hüves, n. kühl, kait,
_  kylmaan, m. hűlök, n. kühlen,
—  kyrjá, m. írómba, n. Zierde, zieren,
—  poljo,  m. sok (falka), hell. aoiva, orosz polk,
—  paska, m. fos, lat  forium  (mint arbos, arbor),
—  pelto, m. föld, n. Féld,
—  pilvi, m. felhő, hit velum (coeli) = nubes,

porét, m. forró, lat  fervens,
punon, m. fonok, n. spinnen,

—  syys, m. ősz, szí. jeszen  (autumnus),
.—  vyö, m. öv, lat  vieo, vimen, szí.  venyecz.

4) Oly szók, melyek  csak  ezen családnak  sajátjai, vagyis melyekhez más  családokban
legalább  gyökre  hasonlók  nem  léteznek.  És  itt  a  bökkenő!  Mert lehet-e ezt  akarmely  altáji

f ökflzóról  bizonyosan állítani, mielőtt a többi családbeliekkel végtől végig öszhasonlíttattak volna ?
kérdés alatt  levő  szókra  a  nyelvbúvár  észszerüleg  legfölebb  azt  mondhatja:  „ezen  szónak

gyöke más családban tudtomra nem létezik"; ellenkező esetben vagy azt kellene  velünk  elhitet-
nie, hogy az  illető körben mindentudó, vagy azt megmutatnia, hogy  bizonyos gyöknek  közös léte
egy  más családdal fogalmilag lehetetlen.

A  hasonlító nyelvészkedés  általán sok hiányban szenved, minélfogva  gyakori  botlás-
nak van kitéve, s ennek föoka, hogy a hasonlított nyelveket  egész  terjedelmekben  nem ismerjük.
Vegyük  csak a  magunkét  Ki merné állítani maga  felől, hogy nyelvünknek minden régi és  újabb,
minden elavult, vagy csak a nép között és bizonyos  tájakon divatozó szókat  nem  mondom  emlé-
kezetében, hanem legalább  gyűjteményben birja?  Innen  van,  hogy  gyakran  az  elemzésben  éa
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családoaftáaban  fönnakadunk, mert a kérdésben  forgó  szónak rokonát  sem a  szótárokban,  sem az
irodalmi,  sem a mindennapi  köznyelvben  nem találjuk,  s  az  idegen  nyelvekben  keresvén  azok
szavaira csigazzuk, holott mása és  rokonai  talán  ittott  a  legegyügyübb  magyar  ember  ajkán fo-
rognak. Ha saját  honi nyelvünkkel  így vagyunk,  melyet első dadogásunktól kezdve sok évig gya-
korlánk : mit tartsunk oly nyelvbeli  tudományunkról, melynek  élő  hangjait  soha  sem hallottuk,
vagy melynek  csínját  az illető  nyelvbuvárok  még annyira  sem fejtették ki,  mint  mi  a  mienket,
vagy melyekről  (a holtakról) csak  hiányosan is csak  azt  tudhatjuk, ami írott emlékekben jutott el
hozzánk, vagy  (az élőket értve), amit rolók némely utazók futtában  kapkodtak  öszve,  kivált  ha
az előttök ismeretlen  idegen  hangokat  alig voltak  képesek fölfogni, vagy  ha  fölfogták  is,  nem bí-
rák kellő hangjegyek  által  kifejezni s  leírni ?  Valóban  még  egy  finn  nyelvésznek  is,  ha  elébb
hangjainkat  gyakori hallás  által  el nem tanulta, nehéz föladat azon magyar  hangokat, melyeket  a
finn  nyelv nélkülöz, úgy körülírni, hogy  valódi  kiejtésöket  földiéivel  fölfogassa,  nem  említve  a
könnyebben eltanulható b, ez, és, d, f,  g, z, hanem kivált  a gy,  ly, ny, ty,  za, dz,  ds  hangokat

Ebből  azonban  nem azt akarjuk  kihozni, hogy a nyelvek  ily  hiányos ismerete mellett
ne hasonlítsunk, sőt  igenis  tegyük  azt  itészettel,  amennyire hiteles adataink  vannak, sőt  tehetjük
(korlátolt időnk  és erőnk  tekintetéből) egyszerre csupán két  nyelv között  is,  azon  óvakodó  fön-
tartással, hogy  a netalán föllelt vagy  gyanított hasonlóság több más nyelvben  is  létezhetik.  Ezen
eljárást  követé a  tiszt  Akadémia, midőn azelőtt mintegy húsz évvel  az  illető  tagokat fölszólította,
hogy  a  magyar  nyelvet  különkülön  ki  a  hellénnel,  ki  a latinnal, ki  a némettel, szláwal,  ro-
mánnal stb. öszvehasonlítván, a közös szókat, képzőket és ragokat  jegyezzék  föl.

Véleményünk szerint  mindeddig a  synthesis  vagyis  adatgyűjtés  nyomán,  mint  a he-
lyes inductióra  szükséges  előzményen  állunk, s  csak  ennek  minél  teljesebb  öszveállítása  után
lehet biztosan  a nyelvek  mind belső, mind külső  rendszerezéséhez fogni.  Kevesebb  botlás  vésze-
ljenek  teszi ki  magát  oly nyelvész, aki  előbb hasonló (analóg)  adatokat gyűjt,  azután következtet
és rendszerez, mint aki  előre  bizonyos rendszert  föltételez,  s  ahhoz  alkalmazza,  vagyis  abból
vonja ki  hasonlításait, péld. midőn  egy,  különben szakavatott nyelvbúvár a  török  bír  (unum)  és
magyar  egy  szókat azonosítja, addig  csűrvén  csavarván, csigázván  őket, míg végre  csakugyan  ki-
süti, amit állított, tudnivaló azon alapnál  fogva, mely  szerint  a  török  és  magyar  egy  családhoz
tartoznak. Mintha bizony a számnevekben is  egészen  és  kizárólagosan  egyeznének  a  különféle
családú nyelvek. Ha az  illető  okoskodási  mód áll,  akkor  a magyar  tíz  és  török  ön, valamint  a
magyar van  ven (hatvan, hetven) egymásnak  módosulatai volnának, s a  tíz mint altajimagyar nem
haaonlanék  a szanszkrit dagan, hell.  öéxa,  lat  derem, szí. djeszat,  czig.  disch,  fr. dix-hez, mert ezek
irjafélék,  és  a török  bír  nem volna hasonlítható a hell. ng<a,  tiQmroff,  lat  prae, primus, nem.  fítr,
ftirtt, vor, ér,  erst,  a szí. prw, prwi-hcz, mert hiszen  ezek  az árja  családhoz  tartoznak.

Hasonlóan  a magyar  héí-hez, a hell.  ínra,  lat. septem,  szí.  szjedem,  nem.  síében  nem
volnának hasonlók, de a  török  sette és finn seíísemán-hez  sem, holott  egyik  tojás alig hasonlóbb a
másikhoz, mint a lat  septem  és török  sette, a  szí. szjedem  és  finn  seitsemtín.

Vagy a magyar  ezer és perzsa  hazar  sem  hasonlíthatók ?  stb.
A finn nielen (glutio) magyarul  nyelek,  s  világos, hogy  hasonlók; de  a  lingva  finnül

kuli, nem m'elt'; tehát  a magyar  nyelv  is  nem annyi mint  nyelő  (glutiens,  glotta) s talán  kelo-nek
kellene lennie ?  Ezen  okoskodást megfordítva,  az árja  családhoz tartozó lat  lingva, n. Zunge,  szí.
>«ii i hellén  ylwVra  egymásnak  csak  idomúlatai, s  nem  külön  gyöküek  volnának;  valamint  a
helL  jtlQ  és  hit marna  is. Sőt hogy még közelebb rokonságra  menjünk  által,  a  horvát  krttha  és
oerb  Ifb,  Ijéb  (kenyér) egyek  volnának, mert a horvátok és  szerbek  testvérek  is  szomszédok is,
holott a horvát  krttha  inkább  a  lat  crustum  (sütemény), a  Ijéb  inkább  a finn leipd,  n. Laib, lat  It-
6um-hoz hasonlítható.

X. Szakán. A képzők és ragok ősihasonlítása.

A  szóhasonlításnak  egyik  szótári  tárgyát  teszik a képzők és ragok, melyekről  inductio
útján  szintén  azt veszszük  észre, hogy többen különféle  családú nyelvekben  egyeznek.

A  képzett  szók  hasonlóságának  különféle  nemei  vannak.
1) merő idomúlatok, midőn  a) a  kölcsön  vett  szó  az  illető  nyelv  hangrendszeréhez

idomittatik, pL a  lat  hódié, nem.  heute; a magy  kenőcs, a  szerb  kemjácsa;  a  német Stáb, a m.  istdp;
» nem.  Vortuehj  a  tót ferttuchka  ;  b)  midőn  a  deréknyelvbeli  szó  tájejtésileg  módosul, pl.  balta,
ptL  brffa,  bavta; oldal  pal. ódó;  tüstént  bodrogközi üstöllést;  a  német  Bűbe, a hiencz puj,  a  finn
poikat; n. Magdiéin,  Aíadl  • c) midőn  a  testvérnyelvek  az anyai  szót  módosítják pl. lat  páter,  fr.
pere, oL padre; lat  spirítus, öl. spiríto,  spany.  espiritu,  fr. esprit.
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2) Midőn csak a gyökök  vagy  törzsek egyeznek,  és pedig a) vagy  egészen pl.  sar-ló,
sar-aboló, lat sar-culum, nem. scharr-en; magy. sar-jaz, nem. schdr-fen; magy. komp-ó, min komp-
ék, hell. xa/wr-róf/  m. kwp-ak,lat  cwp-ula; m. kop-onya,kt cap-ut; m.  intl-&, latbwl-ga; m./«rm-
edek, ktf*ro-eo; vagy némi hangváltozattal pl. finn kyyn-ara, m. köny-ök, hell.  yóf-v,  lat  gen-u,
n. Jfn-ie; finn neyd-itan, m. ned-vesítem, n. nete-en; finn wal-kia, m. vil-ág, n. Wel-t;  finn  kyi-maan,
m. htóí-ök, nem. köAl én; hell. lat  táy-w,  teg-umen,  m.  íak-aró,  tok-mány;  lat  und-a,  m.  ond-ó;
szanszkrit vart, lat  vorí-o vert-igo, m. ford-ítok; szanszk. iadA, lat  baí-ulus, (bac-ulus), m. pof-él,
bot-oz, bot-lik; c) vagy átvetve, vagy öszvehuzva: m.foíy-ó, lat/u-men, nem. Fltt-m;  m. gomb, n.
Knopf;  kt  curv-us, n. krumm, tót kriw-i (görbe); m. kár  og, n. kra-hen; m. karoe-olok, n. krotz-en;
m. par-ázsolok, n. brott-en,  brenn én; m. ger-jesztek, kt.  crem-o.

3) midőn csak a képzők vagy  egyes  alkatrészek  hasonlók : m. sánt-tk-ál,  lat  claud-
íc-at; m. rántsz-»'k-ál, lat  vell-tc-at, m. váj-ik-ál, lat  fod-íc-at; m. asszony-ka, tót zsen-ka, latmu-
lier-owla, nem. Weib-chen ; m. szel-es, n.wind-isch; L cur-s-o, m. fut-o»-ok,  lat  quas-s-o  (quat-is-o),
m. verd-es-ek; lodóxog  nyü-tok (tegez).

4) midőn mind a gyökök, illetőleg törzsek, mind a  képzők  vagy  alkatrészek  egyez-
nek: dtfr-g-öl  v.  toV-g-öl, ter-g-it; mar-os-g-at, mor-s-tc-at; gurg-es =görg esz (gördülő); «»r-os-ua,
mirigy-és,  mérg-et; pug-io bök-ő,  lengy. pik-a; mám-Tea, mami-ka; görb-e gurb-a,  fr.  cour-be;  fok-
wiány, teg-men;/bly-omdny, flu-men; szeg-meny, seg-men; fur-omány,for-amen:  ond-ó, vnd-a: ur-cu,
h«rr-t'sch ; vala-ki, ali-yuis,  vola-lcdo.

ő) az igéknek idő- és módképzői, pl. a határtalan nem. én  ford. ni: sitz-«n  ül-m, laof-
en fut-m;  a parancsoló szláv és magy. nehám nagyok, néha/ hagy;', piszám írok, piszaj  írj;  igrám
játszom, igraj  jdttzj-ál;  a múlt részesülő a latin-, a német-, szláv- és magyarban t,  a  helL  ,̂  pL
dic-í-us, Itz-G-sít, gesag-t, mond-oíí; scrip-t-us, yp«(p-*-í/f, irt; verber-aí  us, ivy-O-tis, bi-í-i, ver-< stb.

6) a személyes igeragok, melyek alapját mind  az  altáji  mind  az  árja  nyelvekben  a
személynévmások módosulatai teszik, s némelyek  nagyon hasonlók egymáshoz:

finn  és  izldv:
revin  (tépek)  vidim (latok)
revit  vidisch,
repii  vidi,
revimme  vidííne,
revitte  vidíte,

Jínn  és latin:
muntan  (másítok)  műtő,
műutat  mutas,
muuta  mutat,
muutamme  mutamus,
muutatte  mutatis,
muuttavat  mutant

így  egyeznek  a latin-magyar :
sonas szóiasz,  sonatis  szólatok  (tik);

a magyar-hellén :
rrómitr ütsz,  rvtnevt  üttök 5

a magyar-sztóv :
veszem  veszesz  veszi  veszitek,
veznem  veznesch  vezne  veznete,

maga az első személy is a legtöbb árja nyelvek  igeragozásában  teljesen  összeüt a magyarral,  pl.
bélien  #töm-pt,  szanszkrit dodd-mi, magyar od-om;  miknek s többeknek részletesb öszveállítáaát
az  „Igeragozás" czikke alatt tárgyaljuk, s mind ezekre  mind a többi ragokra nézve a tudnivágyó-
kat alábbi  értekezésünkre utasítjuk.  A különféle családú gyökök,  képzők  éa  ragok  öszvehaaon-
lítását czélszerünek és  tanulságosnak tartottuk két  fő  okból: a) hogy bizonyos  elöitéleti  elfogult-
ságot, mint hibás ítéletre vagy  felfogásra  vezető okot  elhárítsunk,  mely  szerint  némelyek,  nem
tudni  miféle  nemzeti igényből  valamely  idegen  nyelvvel, közös  szavainkról  általán azt vitatják,
hogy  azokat mi magyarok, mind másoktól kölcsönöztük,  így tett különösen néhai Dankovszky  a
magyar és szláv közős szókkal a nélkül, hogy tekintetbe vette volna  a  szóelemzést,  vagy a  fel-
sőbb nyelvhasonlítási elveket, a szóosaládosítáat  stbv pl. lapdt  a tót íopat-ból  volna átvéve, holott
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a  lapát  gyöke lop, egy  származékokban  dús termékenységit  családnak  gyöke,  mint: lop,  lapos,
lapít, lapul, lapu, lapadék, lapácz, lapály,  lapályos, lapány,  lapányos,  lapoczka,  lapincs,  laponya,
laposka, lapoz, lappad,  lappan, lappang,  lappancs,  lappant,  laboda,  midőn  a  szlávok  a  lopaton,
lopuchon  (lapu) és  ezek  közvetlen  származékaikon  kivül  aligha  bírnak  gyökre  és  érteményre
nézve  több  hasonló szót; c) figyelmeztetésül a  nyelvhasonlítóknak,  hogy  midőn  úgynevezett ro-
konnyelvek  szavait hasonlítgatják,  s bennök  olyanokat találnak, ne mutassák  azokat  általán  úgy
be, mint fajbélyegzö  hasonlatokat, hanem  tekintsenek  más  családokban  is  körül,  s  reájönnek,
hogy  ezek  közöl sok, közös  eredetű.

Különösen  édes magyar  nyelvünket  illetőleg,  a mi hivatásunk  és  feladatunk  azt min-
den oldalú hasonlítások  által  a  külföld  nyelvészeivel  megismertetni.  Ezt  tenni a dolog természe-
ténél  fogva  mi vagyunk  legképesebbek  is, s ha ők hasonlításaikban  észszerülcg  akarnak  eljárni,
nyelvünk  egyéniségét, bellényegét kell  elébb  alaposan megtanulniuk,  hogy  azt másokkal  helye-
sen hasonlíthassák.  Ezt  tevén,  rendszeröket nem  fogják  egyoldalúlag  alkotni, s úgy  tekinteni a
magyar nyelvet,  mint amely  testestül  lelkestül bizonyos családba  tartozik,  mintha a  kölcsönvett
fzókon  kivül akár a gyökök  eredetére,  rendszerére,  akár  a képzőkre  és ragokra, szóval nyelvtani
alakokra  és  idomitásokra nézve a többi családoktól egészen  különböznék.  A  felsőbb  (általánosb)
nyelvhasonlitásban  legalább  azt  ki  kell mutatni,  mely  dolgokban működnek  a  különféle nyel-
vek  észjárásai  egészen  hasonlóan,  melyekben  egymáshoz közelítőleg,  melyekben  sajátnemüen,
egyénileg.

Nem magunkban  állunk nézetünkkel  o téren, akár a kül-, akár a  belföldi,  nyelvésze-
ket tekintsük. Külföldön  egyebeket  mellőzve a  legkitűnőbb nyelvészek  egyike Pott Ágoston  Fri-
gyet  hasonlító  roppant nyelwisgálatait több nyelvtörzsre  kiterjeszti.  A  nagyhírű  Ewuld  Henrik
egy újabb  értekezésében  : Abhandlung  über  den Zusammenhang  des Nordischen  (Türkischen), Mit-
Ulldndüen *), Semitischen und Koptischen  Sprachstammes,  (Göttingen, 1862)  épen ezen említett tör-
zseket rokonitja s rokonságukat  egy  közös ősibb nyelvben alapúknak  hiszi.

Különösebben a 39. lapon az északi  (altaji)  és középföldi (árja) nyelvekről ezt mondja.
„Dió  Sprachwissenschaft .... muss  lehren, dasseskeine zweigrosse Sprachstamme gibt, wolche,
Mibald mán  auf  das  wesentlichc  sieht,  troz  aller  scheinbaren oder wirklichen  Verschiedenheit  só
nahe  mit einander vcrwandt, und só sicher  aus  érnem  letzten Grundé entsprungen  sind**), wie dicse
K-idon; und  sic beweist nicht minder, dass  unter allén mittclliindischcn  Sprachen  wieclcrum  keine
<'«»! nnrdischtn  Sprachstammo  só nahe geblieben  ist, als  geradc  das  Sanskrit  mit dem ihm ursprüng-
lk-h  só cng  verbundenen Altpersischen Mundarten."  Sőt egyenesen  kimondja az északi  (altaji, kü-
l'"u<">sen  török)  nyclvtörzsről, „hogy semmi más  nyelvtörzs nem  hasonlítható  vele  és  biztos  isme-
rt-tó,  a minden emberi  nyelvekére  igen  tanulságos  lehet"  (dass  kein  anderer  Sprachstamm  sich
mit  ihm vergleichen  lasst, und seine  sichcrc Erkenntnisz  für  die aller inenschlichen Sprachen  schr
lehrreich werden kann).  De azt  is kimondja, „hogy  mielőtt az  öszves  nyelvtudomány  utolsó  és
általán  legfontosabb feladatait szerencsésen megoldani remélhetnök, minden  egyes  nyelvet  a  leg-
p-ndosabban  és  biztosabban  kell  megérteni,  amit egész  máig  még  mind  azon nyelveknél  is,  me-
lyeket  több  idő  óta (seit  langcrer Zeit) közelebbről ismerheténk  és visgálhatánk,  távolról  sem  er-
űink el.a  Nálunk  is  mind  régibb  mind újabb  időben jeles  férfiak  észlelték az  öszvefüggést  a  kü-
I"iib<">zö nyelvtörzsekben, és  ezért  hasonlításaikban több nyelvcsaládra kitérjeszkedének,  például
B-regszászi Pál, kit  Révay  is  nagy  dicsérettel  említ, a  sémi nyelvekre, továbbá  a perzsára, zendrc
ítb. maga Révay  is  mind a  sémi, mind az  altaji  családokra.  Ujabb  időben  pedig  több  jeleseink
ú. m. Nagy  János a  sémi nyelvekkel, Mátyás  Flórián az  árja  nyelvekkel,  Repiczky  János, és Bal-
la^i Móricz mind  az  árja,  mind  a  sémi  mind az altaji  nyelvekkel  egybehasonlítósokban  nagy
sikerrel  működtek  és működnek. Senki  nálunknál jobban  nem méltányolja  Hunfalvy  Pál,  Fábián
Ltván, Ricdl  Szende, Budenz és  Vámbéry  társaink  buzgalmát és  általában helyes  irányú munkál-
kxL-isáikat, midőn a szűkebb finn és török nyelvcsaládra  fordítják  kiváló  figyelmeket,  sőt azt hisz-
»z-'üc, hogy  a  munkafelosztás  elvei  szeréut  is  sokkal  dúsabb  eredményt  várhatunk,  ha  mennél
inkább  lehet,  egyes nyelvtudományi kört  választunk  kimerítőbb  tanulmányozásaink  tárgyául;
W  többen volnának  közöttünk, kik  magában a magyar  nyelv birodalmában is egyes szakokat pl.
a régi iratokban  feltaláltató nyelvet, a  különböző  tájszokásokat  stb.  tekintenék  és  tennék  éltök

*) mely alatt  az  indo-európai  vagy  árja  nyelvtörzset  érti; az északi  alatt  is  az  egész  altaji  tör-
titt  kívánja  értetni, hanem  közelebbi  például  a  törököt  veszi.

**) nézetét  egy  kö^üs  ősi  nyelvről  többször  kijelenti;  az  imént  említett  nyclvtörzseket  nem
Kazírmaz&M,  hanem  testvéri  rokonságban  levőknek  jellemezvén.

AKAD.  HAOT  UOTÍB.  «>
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feladatául!  Csak  azt  nem óhajtanok, ha valaki  saját  buvárlatait  tartaná  és hirdetné egyedül czélra
vezetőknek,  és más  nemű, más  terjedelmű  törekvésekben  ellenséges  irányt gyanítana  és  nézne.
Egyes egyedül  öszves  munkálkodásainkat  fogja  teljes  siker koronázni.

Az  előadottak  szerént  szótárirói eljárásunk az utasítások  alapján vázlatba foglalva, há-
rom fő pontra terjed ki: a) értelmezésre, b) elemzésre, c) hasonlításra. Az első pont teszi a dolognak
népszerű  oldalát, s úgy  szólva  nyelvünk  belügyéhez  tartozik,  melyben külső beavatkozásnak sem
helye  sem  szüksége, mert mily  őrleményekben  használt  vagy  használ  valamely  nyelv  akár  saját-
nemű, akár közös eredetű szókat, azt egyenesen  és kizárólag  a  belső  nyelvszokás,  illetőleg  az ó
és  tájbeszéd  határozza meg, sőt a kölcsönzött szóknak  is  csak azon értemé'nyei vehetők  tekintet-
be, melyeket a nyelvszokásnak  tetszett rajok  alkalmazni, pl. a német Stab-ból  kölcsönzött és ido-
mított tstop-nak  nem vette  át a  magyar  mind  azon  érteményeit,  melyekben  a 5tab-ot  a német
nyelvszokás  használja, milyenek  Maszstab,  Bettlersiab,  Generalttab,  Stabgerickt  stb.  Ezt figye-
lembe kell  venni még a  legrokonabb nyelvek  hasonlításában  is,  pl. a franczia több  latin szónak
oly értelmeket  is  adott,  melyeknek  az  ősi  latinban  semmi  nyoma, s az olasz, spanyol, gyakran
ugyanazon törzs-latin  szóhoz  más-más fogalmakat  kötött. Ilyenek  kimutatása  és  értelmezése  szin-
tén  az  illető nyelvek  egyéni  belügyéhez  tartozik,  mely közvetlen hasonlítást kizár. A szóelemzés-
nek is két  oldala van:  egyik  a belhasonlításon alapszik, melynek  eszközlöje  a  családositás, má-
siknak segédforrása  a külhasonlitás, mennyiben ez  által  részint  a homályosbakat  per  analógiám
felvilágosítjuk,  részint  a kölcsönzőiteket kimutatjuk.

Ha e módszerű  munkálatokban csak némely irányvonalakat is képesek valánk kitűzni,
melyek  helyes  útra mutatnak, vagy óvakodókká  tenni a hasonlító nyelvészeket  némely  csábútra
vezethető tekervényektől: minden lehető hiányaink  és botlásaink  mellett  azon  szerény  remény
kecsegtet bennünket, hogy  ami  jót netalán  felhoztunk,  az  illetők  méltányolni és  követni,  amit
pedig az egészben  elmulasztottunk, pótolni, vagy  amiben  ily  nagy  terjedelmű  munka folytán  bot-
lottunk, azt  részletekben  időről  időre helyreigazítani  fogják.

S  ha a többé kevésbé rokon nyelvek, csak annyira  is  lesznek  megfejtve,  mint  mi  e
szótárban  a magyart  megfejteni iparkodánk,  a  hasonlító nyelvészet  és  általános  nyelvtudomány
—  meg vagyunk  győződve —  annál biztosabban  fog kitűzött czélja  felé  haladhatni.

HARMADIK  RÉSZ.
A  magyar  szók  alkatrészeinek  rendszere.

A  magyar  szók  részeit  alkotják  1) a  hangok,  (melyeket  iráaban  betűknek  hívunk) ;  2) a  gyökük,  illetőleg
i  3) a képtök;  4) a  ragok.

L  SiakaM.  A magyar bötük,  illetőleg szóhangok  fejtegetése.

A  bötük  száma.

A  magyar  élő nyelvben  létező számosabb hangokra  az  Írásban  csak  korlátolt  rncny-
nyiségben negyven  önálló bötűt különböztetünk  meg, s azokat  következőkép jegyezzük  :

a,  á,  b,  cs,  ez,  d,  ds,  c,  é,  é,  f,  g,  gy,  h,  i,  í,  j,  k,  l,  ly,
m,  n,  ny,  o,  ó,  ö,  ő,  p.  r,  s,  sz,  t,  ty,  u,  ú,  ü,  ü,  v,  z,  zs.

Jegyzetek  :  1) Hogy  kivált  az  önhangzókra jóval  több j< gynek  (bötíinek)  kellene  len-
nie , az alább  mondandókból fog kitetszeni.
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2)  A  ds habár  kevés, s  részint  kölcsönzött  szókban fordul elé; inindazáltal, inert külön
önálló elegyült  hangot  fejez  ki, s  ejtését a magyar  hangszerve  általán  megszokta,  továbbá,  mert
bizonyos  idegen, különösen  arab,  török, szanszkrit  szók átírására is alkalmas  : ennélfogva bötüink
számába  felvettük. Ilyen szók  : dsadsa,  dsindsa,  dsamál,  dsida, bandsa. Hangszervileg  legközelebb
áll a cs, gy,  zs  hangokhoz,  melyekkel  váltakozik. Ly  betűvel  kezdődő törzs-szónk is alig van több
kettőnél, de  ez a képzésben,  kivált  mint az  l  lágyított mássá, gyakran  cléfordúl.

3) A  megjelölt  betűk  mind  egyszerű  hangot  jelölnek, úgyhogy  a  mássalhangzók  is
magukban  torlatot  (positiót) sem tesznek, s idegen nyelvekbeli számos más betű megjelölésére  több
betűt szoktunk  alkalmazni, például  a hellén-latin X-nek  a magyarban ksz, gsz felelnek meg:  rágsz,
rúgsz, faragtz,  nyugszik, fekszik. Hasonlók  a gs, ks keményebb  hangok  is  : gugsol,  kuksol,  buksi,
fokit,  Taksony  szókban,  így  a hellén y-nek  a  magyarban  psz  és  bsz  felel  meg,  pl.  lopsz,  kapsz,
csapsz,  lepsz,  dobsz,  dobszó,  rabszíj,  ülepszik,  telepszik,  tepszi  szókban,  és  a  keményebb  bs, ps,
ezekben  : habtól,  lebsél,  taps,  silapsi.

A  bötük  felosztása.

A  hangok  és  így  a bötük  is  önhangzók vagy  mássalhangzók.
'  A szokott  jegyű  önhangzók idömértékre  nézve :

a)  rövidek  :  a,  e,  é,  i,  o,  u,  ö,  ü,
b)  hosszúk  :  á,  é,  í,  ó,  ú,  ö,  ü.

1) A  rövid  a  szabatosan  megkülönböztetve a köz  beszédben  is kétféle kiejtésü  volna.
Példánl  e két  szóban  madár  és majom  ha jól  figyelünk  a ma szótagra,  amabban  magasabb,  nyíl-
tabb, emebben  mélyebb,  vastagabb,  tompább a  tűnik elé.  így  különbözik a ba  szótagban  levő  a
egyfelül  barát,  barátság,  barátom,  másfelül  barlang,  barangol  szókban  is. Ezekre  nincs  külön be-
tünk, de  nyelvészetben,  különösen az  elemzésben meg kell különböztetnünk.

a)  A  nyílt  a közönséges  nyelvejtésben  o-ra nem változik, s  mint  vastagliangunak  pár-
huzamos  vékonyhangu  társa  a  nyílt  e p. ka»ar  kever,  csaló,  csele,  galagonya  gelegenye,  rakottya
rekettye,  kalantyú  kelentyü,  nyakgat  nyekget,  továbbá  a kétágú  ragokban,  mint  nők nek:  fal-nak,
hely-nek; ba b«: fal-ba, hely-be; bán ben:  fal-bán,  hely-ben;  val  vei:  olló-val,  kefé-vel;  rá re :
tal-ra, hely-re; és  képzőkben,  mint  ad  ed :  clag-ad,  ep-ed;  ászt  észt:  dagasz-t,  epesz-t; át  ét :
akar-at, ered-et; afag  eteg : ing-atag, leng-eteg,  stb.

b) A  zárt a o-ra szokott  változni, mint: baglya  boglya, falufolu,  falka  folka,  kapar
kopor,  konya  konya,  tál  tol, taliga  toliga,  taszít,  toszit,  kapó  kopó,  hamu homu stb. A  nyílt  a  bizo-
nyos érteményi módosításokban  i  re is változik  : falat  fűit,  darab  diríb,  topog  tipeg, t. i. ezekben
és hasonlókban  az a  a maga  nemében nagyobb,  az i kisebb  valamit jelent; ellenben a zárt a több-
ször o-ról «-ra megyén  által,  mint: baglya,  boglya, buglya;  adu,  odt«, udu;  kapar,  kopor,  kupor;
tiKigál,  toszigál,  tuszkol. Ezek  szerint a  zárt a  mintegy középhang  a nyílt  a  és o között,  s  mint
flyan  a többi vastaghangu  zártak  (o, u)  felé hajlik. Ezen  hang  fordul  elé az élő  nyelvben leggyak-
rabban  a  rövid a kimondásakor,  melyet a magyar  öblösebb  szájjal  szokott kiejteni,  s  megfelel az
augol rövid o-nak  god,  nőt  szókban.  Azért  a  mennyiben  ez  értekezés  czéljára  tartozik  a  kettőt
megkülönböztetni, a  nyilt a hangot a jegygyei  írjuk.

2)  A  rövid  e szabatos  kiejtés  által  megkülönböztetve négyféle, a) Nyilt e (minden más
JA  nélkül),  mint párhuzamos  társa  a nyilt á-nak  mi a  ragokban  és  képzőkben  világosan  kitűnik;
L föntebb 1. Ezen nyilt  e hangot már a  közbeszéd  is  (legalább  vidékek  szerént)  világosabban  meg
szokta különböztetni  egy  másik  zártabb  e hangtól, melyet némely  nyelvtanok  é  jegygyei  írnak.
A gyökökben  a  tisztább  és  közösebb  divatu  nyelvszokás határozza  meg,  hol kell  nyílt  e  és  hol
zárt é hangot  ejtenünk, mit  részint az  illető  szók  különböző  értelme megkíván, p.  „Aki  jó  porté-
kát c«sz, annak pénze  kárba  nem  vesz."  „A  varrónő  ruhát,  az  éhes  kenyeret szeg."  „Egyenes
K<g  íszög) angutus rectus." Különben  is  e  hangok  egymással  fölcserélése  részint  rúttá,  részint
homályossá  tenné a  beszédet, péld. ha ezeket: keletre fekszenek  telkeim, így  ejtené valaki: kelétre
fekszenek  telkeim.  Miszerént a  szépejtés  kellékéhez  tartozik, hogy  e  két  önhangzó között elvá-
lasztó vonalat  húzzunk.  Már „A  magyar  nyelv  rendszere"  cziinü akadémiai  munkában is  a  zárt
t  hang egy  ponttal  van  megjegyezve,  így  : é, a másik  t. i. a  nyilt jegytelenül  hagyatva,  mit jelen
szótárunk  folyamában  mi  is  követünk. Azonban ezen zárt  é  sem  windenüt  tökéletesen  egyenlő
kiejtésü.  T.  i. b)  Zárt  é van  oly  gyökökben,  ragokban,  és  képzőkben,  melyeket  részint  a  régi

5*
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nyelvemlékek  ö-vel irtak,  részint  ma is  terjedelmes  tájszokás  szerint  oly hangon ejtenek,  mely
az ö-höz legközelebb  áll, különösen a Tisza  némely  alsó  vidékem  lakó magyarok; túl  a Dunán
pedig  némely tájakon egészen ö-vel váltanak  fel,  mint  ezekben  :  csérég  csörög,  pereg  pörög,  per-
zsél porzsol,  c) A  nyílt e és zárt  é hangokon kívül  (vagyis a nyílt  e és  i hangok között) hallatszik
még nyelvünkben  egy  szintén rövid, de élesebb  kiejtésü  e, mely  a  rövid  i-hez  áll  legközelebb,
minthogy  ezzel mind a régi nyelvhagyományok,  mind az  élő  szokás  szerint  váltakozni  szokott,
melyet  amazoktól megkülönböztetés  végett  ezen  értekezésben  két  ponttal jelölünk  meg  ekké-
pen :  e,  ilyenek  :  és  is  (latin,  ét)  esmeg  ismeg,  ede  ide,  ett  itt,  elyen  ilyen,  mend  mind,  szeget
sziget,  kees kies, seet  siet  stb.  vékonyhangú, s ehoi t'hol,  vella villa,  veldg  világ,  heány,  hiány  stb.
vastaghangú szókban. Főleg abban különbözik mindkettőtől, hogy ez (valamint az éles t  f,  e) nem
csak  vékony, hanem vastag önhangzókkal  is egyesül, mint  láttuk, egy szóban; hasonlók ezek is:
hervad, hernyó, régies  tanejt  (= tanít) s ezen idegeneknek  tartott  szók  :  gelyva, geleszta,  berena,
deszka, gyertya, mely minőségben  o-val cserélődik  fel, pl. tanojt,  golyva, borona,  doszka,  gyortya,
stb. Úgy ezen öszvetételekben  is : seha soha, sehol sohol, sehonnai sohonnai.  Az  éles  é' tehát mint-
egy  fél hangja  az i-nek, melynél valamivel tompább, ellenben az  é nél élesebb; vagyis az é  az  ö-
höz s az  é' az  i-hez  közeledik  inkább.  Egyébiránt  ezen  e-t  a hangzók tiszta kiejtését  elhanyagolta
szokás  néhol zárt  é másutt nyílt e gyanánt  hangoztatja. És  ami legfőbb, mind vékony,  mind  vas-
tag  szókban  feltaláltatík. Tehát  tulajdonképen  kétféle természetű, s benne kétféle e lappang. Mint-
hogy ezen hangzó csak gyökökben  és  törzsekben,  nem  egyszersmind  ragokban  és  képzőkben,
(talán  az egyetlen  ny< nyi mértékképzőt kivéve) fordul  elé,  az  ábéczerendben  egyelőre  különös
helyet  és nevet nem adunk  neki, elegendőnek tartván, ha az egyes  szók  elemzésekor  figyelmez-
tetjük  reája  az olvasói Ilyenek a tiltó  né' (különbözik tőle a kínáló ne/), a kérdő  -é'  (itt van-e?), a
tagadó  se, sem,  stb.

3) Nyelvünk  gyökeiben  négyféle i  rejlik,  melyeket a különböző  ragozások  után vo-
nunk el, ú. m. egy  vastag (mély) hangú, és három vékony  (magas) hangú. Tehát

a) Vastaghangu t oly gyökökben,  melyek  vastaghangu  ragokat  és  képzőket  vonza-
nak, milyenek :

id,  idom, idomos, idomít, idomtalan;
tf,  ifjú,  rokona : tv, ivadék, ivás, ivar;
ig, iga, igaz, igtat, rokona : tó vagy jó, jog, jogtat  szókban;
ih, ihász, ihar, ihog, rokona : itt  vagy ju: juhász, juhar  szókban;
tk, iklat, ikra, ikrás, ikrásodík;
ül,  illan, illant, illat, illatoz, illó;
im, ima, imád, imádkozik, imolya;
in, inas,  inai, inog, indít, indul; rokona : tó vagyjo  : jonkább (= inkább)  szóban;
tp, ipa, ipar, iparkodik;
ir,  részvéti kedélyszó, irg, irgat, irgalom; rokona: io v&gyjo  : jorgat (régies) szóban;
ir,  sebes mozgásra vonatkozó iram, iramlik, iramodik, stb. melyeket  1. az  ábéczerend-

ben I bötü alatt Különben is némely szókban  o-val szokott váltakozni,  pl. irt  őrt,  irtovány  orto-
vány, pirít  porit, sivár  sóvár, vagy a-val,  o/-val, mint: fartőt firtat,  kiált kajált,  M!  haj l hibarcz,
habarcz.

b) Oly vékonyhangu i, mely vékonyhangu ragokat  és képzőket  vesz  fel,  de ez ismét
háromféle :

a) mely  tájcjtés vagy közösebb szokás  szerint  tt-re változik,  ezzel fölcseréltetik, mint:
id, idő, üdö; idv, idvés, idvéz,  idvczél, üdv, üdvös, üdvöz, üdvözöl; ig, igét,  üget;  tk,  iker,  ükör,
üklü; in, im, ing, imég, ümög; iv, ívelt, üvölt; iz, ízen, üzen; így, igyekszik, ügy, ügyekszik;bik,
bikk, bükk, bikkés, bükkös; hi, hű, híves, hűvös, hideg, hüdeg; hi,  hisz,  hüsz, hit, hűt, hites,  hű-
tős, ki, (ex)  kű, kil, kül, kilsö, külső, kívül, küvül;  miv, müv, mivel,  müvei,  míves,  műves; rí*,
rtth, rihes, rühes; sík,  siket, süket  stb.

/9) azon i,  melyről föntebb  az e alatti jegyzetben  szóltunk, mely  t. i. vékonyhangu  lé-
tére az éles  e változata, vagyis ezzel könnyen fölcseréltetik,  mint:  is  és,  ilyen  elyen,  szitid  szelíd,
stb.  Néha ám.  ej  pl. igénye jegenye.

7) mely se ii se pedig  éles  e-re nem változik,  mint  ezekben  : icz,  iczég; 6icz,  biczeg,
bicczent ;./tcz, ficzke; id, ideg, idegen, vidék; ig, igen; ig, iglicze; ül, illik,  illem, illendő; iii, illeg,
6ill, billeg, billeget, billen; in, inger,  ingerül, ingérkédik, in, ingy, ingyen, incs, ínség;  in, int,  in-
cselkedik ; ir,  irigy, irigykedik; csíp, csipéget, csipdés, csipke; csir,  csirég,  csirke;  hím,  himlik,
hint  (him-t); liszt, lisztes, lisztésédik; pih, pihég, pihen; pil, pille, pillés, pillésedik; pi, pipe, pipi,
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pipis, pipiske, pipitér; pisz, pisze,  piszke; pity,  pityer,  pityérég, zsi, zsizsi,  zsizséreg,  zsizsik,  stb.
Ide tartoznak  ezen  és  ilyen  ikerszók  is  : csiribiri,  tiripiri,  lityifityi,  iczipiczi,  ityipityi,  bibi. Mi-
dőn a vastaghangu  szókat  kicsinyítve  ikeritjük,  ezen  t  hangzik bennök  : diribdarab, diribei  dara-
bol, csipcsop,  csippel  csoppal. Ez a  legtisztább  t, a  többi  különösen az «)  és  /9) alatti  elegyhangú,
mely  «- vagy íí-vel  váltakozik.

Van egy-két i  hangzós  gyökszó,  melyek  tájszokások  szerint  majd  vastag  majd  vé-
konyhanga  ragokat és képzőket vesznek  föl, mint: nyir  (tondet)  nyírek  (v. tájdivatosan:  nyürök)
v. nyirok  (tondeo), ir  (kenőcs), irék  v. írok, szirt, szirtek v. szirtok,

4) A  rövid  o mint vastaghangú  mélyebb hang az általános nyelvben változás alá nincs
vetve, azaz  egyenlő  mély  ejtéssel  mondatik  ki,  némely  erdélyi  szójárást  kivéve,  mint  asszony,
mondám. Változatlan az különösen  részint belelteiménél fogva  a  távolra  mutató  oda,  ott,  olyan,
onnan  szókban,  részint  köz  szokásból,  milyenek  ok, okád,  őr,  orv, orsó, fog  (dens), fogy  stb.
Mindazáltal az  alapértelemnek  némi módosításával  néha elváltozik  a)  ö  vékonyhangra, mint; gom
gSm, gomb  gömb,  gombócz  gömböcz, göndör  göndör;  csombolék  csombolék,  csömör  csömör,  kovács
kövecs^  b) ikerítve vagy különben  is  i-re, pl. gyom, gyimgyom, lom limlom, lobog libeglobog, csont-
lók  crimbók, bombik  bimbó, csórna  csíma,  bogyó  bingyó.  c) Eléfordúl  kivált  a gyökszókban  a  zárt
a-nak gömbölyűbb változata, L Zárt a; d) néha a  szinte  mély  hangú u-val.cserélődik,  mint: oson
utón, onszol  unszol,  ostor  ustor,  ország  urszág  (régies),  bocsú  búcsú,  boga  buga,  boglya  baglya,
bőrű  burü, botor  buta,  donga  duga,  lőcs  lucs,  mohar  muhar, porhanyó  purhanyó purha,  sokorú
mkorő,  szoros  szurdék,  toszkál  tuszkál  stb.

5) A  rövid  ö a) változatlan  ezekben  : öb, öböl, ők,  ököl, ökör,  öklei,  ökrödik,  öl,  ölel,
ölt, őr, öreg, örvény,  öv, övez, őz,  özön,  stb. b)  tájejtéssel  némely  szókban  zárt  é-vel váltakozik,
mint: öcs  écs, (écsém) ördög  érdég,  kötény kétény, 1. föntebb  zárt  é. c) a vastaghangu  o-nak  pár-
huzamos  vékonyhangu  változata,  mint: göndör  göndör,  1. o.  d)  gyakran  ti-vel  cseréltetik  fel,
pl.  göbü  gilbü,  gömb'  gtímö,  göztí  giizil,  kökörcs  klikörcs,  kölü  killü,  lüktet  lüktet,  söveg  süveg,
ctörK  cstírlö.

6) Az  u a) változatlan,  pl.  ugat,  ugar,  ugrik,  uszu,  uszít,  buja, bukik,  bunda, csuk,
csuklik,  csuka, csuta, czucza, czulák,  csupasz,  duda, fut  stb.  b) párhuzamosan a vékonyhangu  il-vei
váltakozik,  mint: űrök  űrök,  csúcs csücs,  csucska csücske, sundor  stíndör, pupóka püpoke,  c) táj-
tjtéssel  a zárt a-nak  vagy  o-nak változata, 1. a, o.

7) Az « változatlan  ezekben itthödik, tthög, fi!  (némely  régieknél: il), «st, «s<ök, «szk,
üszög,  büszke, csücsül, csünik, csűrök, fürt,  gyügyíl,  gyüszü,  hillye,  nyüst, stb.  A  ragokban  és  kép-
zőkben  az « és u párhuzamosak,  melyek  az általános nyelvben  minden  egyéb  hangzót  kizárnak,
mint: kar-unk, oor-unk, kör-ünk,  szém-íink,  lát-unk, fut-unk,  néz-ünk,  ill-ilnk,  vár-t-uk,  tol-t-uk,
W-f-tti, néz-t-ük, stb. Régente  volt  néz-enk  is. Változásait  1. az  i  és ü alatti  jegyzetekben.

A  rövid  önhangzók  viszonyai  egymáshoz.

A  föntebb!  hangelemzés  szerint a rövid  önhangzók :
a)  vastagok  :  a,  a,  o,  u,
b') vékonyak  :  e,  é,  ö,  ü,
c)  élesek  és  közösek  :  ö,  i.

A  két  első  felekezetüek  (a, és  b, alatt)  a mai  magyar  hangrend  szerint  ugyanazon  szóban  nem
tűrik  egymást és nem keverednek  öszve,  kivévén a  szoros  értelemben  vett  öszvetettekct,  mint:
ftlhadnagy,  karperecz,  ilvegpohár,  vagyis  a vastaghangu  gyökhöz  és  törzshöz  nem járul  vékony-
liangu  rag  vagy  képző  és viszont  Tudnivaló, mint megcrintök, hogy  ezt a  kisimult mai  nyelvről
kell érteni, mert  ez hajdan  nem mindig és  mindenütt  volt  úgy, mint  a  régi  nyelvhagyományok
bizonyítják, pl. a régi halottas  beszédben  : magánek,  hálálnék, pokolnek, milosztben, s  Béla  király
jegyzőjénél:  Tosu-nek, (Tas-nak)  Uszubu-nek,  (Uszubu-nak).  Sőt ma  is  némely  tájakon  hallani
ilyeket  : síp-vei,  dob-vei, herczeg-nál,  püspök-nál.

Az  éles  'é és i  mindkét osztálybeli  szókban  vegyesen  divatoznak,  azon  különbséggel,
h'igy  az  éles  e csak a gyökökben  és  törzsekben  (kivéve  a  ny« nyi  mértékképzöt  s  Knt  int  határo-
zót) az i pedig a ragok  s képzőkben  is használtatik.

E  hangrend szerint  a vastagok  és vékonyak  ily párhuzamban állanak :
ó,  «,  nyíltak,
a,  é,  zártak,
o,  ö,  gom-gömbölytiek,
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«,  tí,  csucs-csUcsVrösek.
«,  i,  élesek.

I.  á  e  nyíltak.

1) A névviszonyitó ragokban :
ba, be: ház-ba, ól-ba, kert-be, ölbe ;
bán, ben: ház-bán, ól-ban, kert-ben,  öl-ben;
nak, nek: ház-nak, ól-nak, kert-nek, öl-nek;
vai, wel: hó-val, bú-val, lé-vel, tű-vei;
rá, re:  hó-ra, bú-ra, lé-re, tü-re;
abb, ebb:  igaz-abb, okos-abb,  nyers-ebb,  hüs  ebb.

2)  Az  igeviszonyitókban:
hal-nők, tol-nak, kel-nek, ül-nek;
hak-am, tolt-am, kelt-em,  ült-em ;
halt-ak, tolt-ak, kelt-ek, ült-ek;
hal-na, tol-na, kel-ne, ül-ne;
halni-a, tolni-a, kelni-e, ülni-e;
hal-tto, tol-eo, kel-ve,  ül-ve/

Ezeket kétágú ragoknak nevezhetnÖk, mennyiben a vastaghanguakban csak a-val, vé-
konyhanguakban  csak  e-vel  hangzanak.

3) A képzőkben:

a, e: csal-a, csel-e, dar-a, der-e;
aj,  ej:  kacz-aj,  mor-aj, dör-ej,  zör-ej;
át, ét: ir-at,  lát-at, él-et, szöv-et;
asz,  esz: tap-asz, kop-asz, rek-esz, csip-esz;
oszt, észt: dag-aszt, sorv-aszt,  ep-eszt, görb-eszt;
ka, ke: madár-ka,  kosár-ka,  bőr-ke,  gyür-ke;
atag, eteg: lank-atag, olv-atag, leng-eteg,  förg-eteg;
talon, telén: nyng-talan, só-talan, hív-telén, bün-telen;
átlón, étien: ház-atlan, goud-atlan, kegy-etlen, szün-etlen;
ad, ed: dag-ad, pukk-ad, eng-ed,  förm-ed;
ön, én: patt-an, zuh-an, pih-en, röpp-en,
ont,  ént: patt-ant, lobb-ant, csepp-ent, röpp-ent;
hot, hét: áll-hat, tol-hat, kel-hét,  ül-het;
and, end: csikl-and, lát-and, ül-end, lel-end ;
dal,  dél: jár-dal, szűr-dal,  lép-del, nyög-del;
an, én:  lass-an, okos-an, szép-en, örokös-en;
ön,  én  (számhatárzó): sok-an, hárm-an, nyolcz-an, keves-en,  kett-en, öt-en.

E  párhuzamosan  váltakozó,  s  más  önhangzókat  kizáró  ragok  és képzők  a  simább
nyelv  hangrendé szerint meg vannak  alapítva, daczára  némely tájejtésnek,  habár  ez a  szóelem-
zéshez  hüvebb,  pl.  a  harmadik  személy  ragozása a Dunán túl több vidéken  ö v. é:  nép-ö,  v.
nép-é, kedv-ö  v. kedv-é,  mely a harmadik  személynévmást  (ő) tisztábban  kifejezi,  mint a  közös
divata  nyílt e: nép-e, kedv-e.

II.  o,  é,  zártak.

Valamint a zárt a középhangot  képez  a nyílt ó és o között,  úgy  a zárt  é  középhang
a  nyilt e  és S között:

a,  a,  o,
e,  é,  ö.

A  zárt  a  létezését  a  gyökökben  föntebb  már  érintettük.  A  viszonyragokban  és  képzők*
ben  ezt  nehezebb  meghatározni;  mindazáltal  a  magyar  hangrend  párhuzamos  tulajdonságá-
nál  fogva  némileg  gyaníthatjuk,  hol  és  mikor  van  helye.  Ugyanis  köztudomású dolog,  hogy
Vannak úgy  nevezhető háromágú viszonyragok  és képzők, melyek  a vastaghangn  szókhoz o-val,
a  vékonyakhoz  é-vel vagy  ö-vel járulnak, mint:
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hat-szőr  két-szér  öt-ször,
part-on  kert-én  kürt-ön,
part-hoz  kert-kéz  kürt-höz,
part-om  kert-ém  kürt-öm,
part-od  kert-éd  kürt-öd,
part-ot  kert-ét  kürt-öt,
part-ok  kert-ék  kürt-ök,
part-os  kert-és  kürt-ös,
part-óz  kert-éz  kürt-öz,
fal-ok  nyel-ék  ül-ök,
fal-tok  nyel-íék  ül-tök,
for-og  pér-ég  dör-ög,
ipar-kod-ik  kér-kéd-ik  ör-köd-ik stb.

Továbbá  azon  sem  kételkedhetünk,  hogy  bizonyos viszonyokban  a  vastaghanguak
nyílt á, a vékonyak  nyílt e hangokkal  ragoztatnak  és  kcpeztctnek.

Ugyanis ha e példákat  tekintjük :
nyar-áí  lik-áí  tel-eí  köv-ef,'
nyar-ak  lik-ak  tel-ek  köv-ek,
fal-as  toll-as  viz-es  csöv-es,
fal-az  toll-az  viz-ez  csöv-ez,
fal-am  toll-am  viz-ewi  csöv-ewi, stb.

e  kétféle  ragozás  öszveállításából  eredtek  ezen  ötágú ragozási  csoportok,  melyeket  bizonyos  ra-
gok  és képzők  alkotnak, u. m.:

v a s t a g

v é k o n y

nyar-aí  „  bot-oí,
nyar-ak  bot-ok,
nyar-am  bot-om,
nyar-ad  bot-od,

hely-ét  kert-ét  kürt-öt,
hely-ek  kert-ék  kürt-ök,
hely-em  kert-ém  kürt-öm,
hely-ed  kcrt-éd  kürt-öd.

Úgyde  e  példákból  kitűnik,  hogy  hangrendi  párhuzamban  a  nyílt  vastag á-nak  a
nyilt vékony  e, a  gomolyú vastag  o-nak a  gömölyíí  vékony  ö felel  meg  szabatosan;  dó  az  é-nek
megfelelő  mélyebb  hang  a  fentebbiekben  nem  létezik.  Tehát  kell  lenni  e  ragokban  oly
a hangnak  is,  mely  a  nyílt  á  és o közötti hézagot  betölti,  (valamint  a  nyílt e és  ö közötti  helyet
betölti  a  zárt é).  Ez  pedig  nem  más, mint  azon  zárt  a,  melynek  létezését  a  gyökökban  már
föntebb  kimutattuk.  És  valóban,  ha tisztább  magyaros  kiejtésre  figyelünk,  azt  bizonyos  szók-
hoz  járuló  ragokban  és  képzőkben  észre  kell  vennünk,  milyen  a  hosszú  á  után  következő
rövid a pl.:

ház-at  ház-ak  ház-am,
ház-as  ház-aZ  ház-acs-ka,
ágy-az  ágy-ba  ágy-an-ként,

melyeket  a  tájejtés  o-ra  szokott  változtatni:  ház-oí,  ház-ok,  ház-o»i, ház-os, ház-ol;  sőt  némely
ragozások  és  származtatásokban  az  általános  nyelvszokás  is  hol a  hol o hangot használ pl. láb-at
láb-ol  (meglábol)  és  láb-al  is  (ellábal);  gát-ok  gát-ol,  gyár-ak  gyár-os  stb. Ellenben  a  nyilt a-t
megtartja  eredeti  miségében,  pl.  fal-at,  fal-ak,  fal-am,  fal-as,  fal-az,  és  nem mondja:  fal-ot, fal-ok,
fal-om,  fal-os,  fal-oz.

Tehát  a  mondottak  után  a  szóban  forgó vastag  és  vékony  hangú ragok  és  képzők
párhuzamban így állanak:

nyilt  zárt  gom-gömölyű.
á  a  o
e  é  ö

s tolajdonképen  nem öt, hanem hatágú  ragozási  csoportot kell  felállítanunk:
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hal-ák  tál-ak  sor-ok,
hal-ás  tál-as  sor-os,
hal-ám  tál-am  sor-om,

fej-ek  szér-ék  tör-ök,
fej-es  szér-és  tör-os,

szér-ém  tőr-öm.
v é k o n y

Egyébiránt a zárt é-re nézve  megjegyzendő,  hogy  midőn  a gyökben  is megvan:  ek-
kor,  mint a terjedtebb  szokásnak tetszik, vagy a mondatbeli széphangzat  igényli  (a sok e kike-
rülése Végett)  o'-t használhatunk  helyette,  s  ilyenkor  a ragozás  is  hozzá  alkalmazkodik  pl. per,
pér-ém-  pér-éd,  pér-ék,  pér-és,  vagy:  por,  pör-ö'm, pör-öd,  pör-ö'k, pör-o's. Máskép  áll  a  dolog  a
viszonyragok  és  képzőkre nézvo,  melyekben  az  é az  ö-vel  fél,  az  o-val egész  ellentéti  viszony-
ban  áll,  t  i.  bizonyos  esetekben  ö és ü után közvetlenül ö, a többi  vékonyhangok  után  é járul,
pl.  tör, tör-ök, tör öm, tőr-tök, tördel-ék  (nem tördel-ök),  tördel-ték  (nem tördel-fök),  töre-kéd-ém
(nem tőre-ködöm); tehát a viszony  magokban  a zárt hangú  alakulásokban háromágú,  ilyformán:

dolg»oz-ik  éh-éz-ik  ölt-öz-ik,
úr-kod-ik  kér-kéd-ik  őr-köd-ik,
fanyal-og  enyel-ég  füstöl-ög,
rop-og  csép-ég  zöp-ög,
idom-ős  idv-és  üdv-ös,
lát-ok  vet-ék  üt-ök,
bokr-on  kert-én  ökr-ön,
fodr-om  védr-ém  gödr-öm,
kotr-oíok  pédr-éíé*  gyötr-ötök,
kotor-fok  pédér-tófc  gyötör-fök.

Ezen  és  hasonló viszonylatokban  é helyett  ö-t irni annyi  volna,  mint nyelvünk  hang-
rendét  megzavarni,  s  nyelvünket  egy  sajátnemü  alkotó hangjától  megfosztani.  Ezt  tennok  pe-
dig,  ha igy  Írnánk és  beszélnénk:  verekődik,  enyelög,  csépiig,  pézsög,  idvős,  vetők,  vettük,  vetítők,
kertőm, embörök, selyöm,  szerétóm,  hegyőz,  széntől  stb.

A tájejjtést nem szabad  a  közösen  elfogadott simább nyelv  rovására  feltolni.  Az  ly-ct
is a hanyag nyelvszokás  majd  j'-vel  majd  csupasz  1-vol pótolja,  de azért  a szabályos tiszta be-
szédben  és  írásban a  szónok,  szavaló, színész, író  óvakodni  fog ily  különcz és a széphangzatot
sértő  kiejtésektől.

El.  o,  ö.

E  két  hangzónak  párhuzamossága  nyelvünk  hangrendében  világos, s mind a  gyö-
kökre, mind a viszony ragokra és képzőkre kiterjed,  mint:

csőm  csőm  csömör  csömör,
gomb  gömb  göndör  göndör,
gombocz  gömbőcz  gomoly  gömöly,
csomoszol  csömöszöl  porzsol  porzsol,
bontok  döntök  bontom  döntöm,
bontson  döntsön  bonczol  dönczől.

Tudnivaló,  hogy  mint föntebb érintők,  o  két  ellentétes  önhangzó között egy  közép-
nemű  felhangzó  é létezik,  melynek  kiválólag  a háromágú  ragozásban  és  képzésben  van  helye:

vár-om  ver-ém  tür-öm,
vár-tok  ver-ték  tűrtök,
for-og  fér-ég  für-ög.

Ha a vastaghangu gyököt vékony  hangúra  alakítjuk,  az o és « után közvetlenül  kö-
vetkező  0 átmegyen ö-re pl. csomoszol csömöszöl, sundorog,  sündörVg.

IV.  «,  «.
Ezek  a  ragokban  és  képzőkben  szabály  szerint  más hangzót kizárnak,  az első  a

vastag, a második  a vékony  hangú  gyökök  és  törzsekhez járulván:
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görbe  láb-M  csonka  kez-tí
szap-w  val-M  köp-tí  gyöp-ti,
ház-unk  ur-unk  fej-tínk  sziv-tink,
jár-unk  áll-unk  megy-iink  jöv-iínk,
lát-t-wk  vár-t-«k  les-t-«k  tör-t  iífc,
lát-nunk  vár-nunk  les-ntink  tör-ntínk.

Néha o, é helyett  állanak  pl. ezen  igékben:  alkussík,  vajuszik,  szélhtidtk,  petyhüdik.
A  széphangra nem ügyelő  tájejtés  sok  szóban a szebb hangzata  o és ö helyett  hasz-

nálja  pl.  tol  fal,  tolom  tulom,  boglya  buglya, csoport  csujport,  ó'röl őrül,  töröl  törül, porol porul.

Az  t  közös  hangzó,  melyet  mind a vastag  mind a vékonyhangu  gyökök  és  törziek
; valamint  az i-hangzóju  ragok  és képzők  mindenféle szóhoz járulnak  u. m. :

tg:  ház-ig,  kút-ig,  kert-ig,  tölt-ig,
int:  alkalmaa-int, meg-int, képes-int,
i (1) : ház-i, kút-i, kert-i,  füst-i,
i (2) : suny-i, bodr-i, picz-i,
di (1): okton-di,  szelever-di, pökhen-di,
di (2) : lovas-di, katonás-di,  kergetős-di,
est : Jan-csi, Fer-csi, Ter-csi,
st : vak-sí, buk-si,  silap-si, tök-si.

Ennek  bizonyos  okszerűsége van,  t. i. mint föntebb  elemeztük,  az i  mint  gyökhang
négyféle,  habár  magán  kiejtve  egynek  tetszik, nevezetesen  a) mély  hangú ragokat és  képzőket
vonz,  mint az m, t;  főnevekben,  jegye  lehetne ez értekezésben : i,  mely  a  törők  nyelvben  is
megvan ; b)  mely  éles «-re  szokott  változni, de vékonyhangu  ragokat és képzőket  vesz  fel, mint
ezekben : ily,  ide,  mind, is, régiesen :  e)y,  ede,  mend, és ;  c) mely «-re változik,  mint idS,  üdS,
ide, üdv;  d)  mely  vékonyhangu  létére  se  é-re se  (í-re nem változik,  pl. az  ideg, illik, hint  szók-
ban,  mint  föntebb.

E  szeriut az  első  pont alatti  t  a  vastaghanguak  lejtőjéhez  tartozik,  s mint legmaga-
sabb vastagbangu  annak  fő fokán áll,  s utána  azon  e következik,  mely  szintén  vastaghangulag
ragoztatik,  p. hervad, hervaszt  szókban.  A  többi  a vékonyak  lejtőjén  jár.  Legmagosabb minden
önnangzók  között  azon  vékony- (vagy  fel-)hangú  t,  mely  se é-re,  se  ü-re nem szokott  változni,
s  mint  i lég is tisztább.

A  hanglejtés  fokai  tehát fölülről lefelé ily  sorozatban állanak :
v a s t a g  l,  8  ('i-vel  váltakozva),  8  (o-val vált),  á, a,  O, U.
v é k o n y  i  (tiszta),  i  (ü-vel vált),  i  (e-vel vált.),  e,  é,  ö, (L

P é l d á k :
1) v a s t a g  l  v é k o n y  i  (tiszta)

ig-az, id-om,  irg-alom,  ig-en, id-eg, ill-eg,
fir-ka,  ir-am,  izgat,  int-ek, hint-ek, him-lö,
sir-at, nyir-ok ;  irigy-kedik, liszt-es,

2) v a s t a g  e  (= í)  v é k o n y  i  (= é)
he-án (régies), hi-ány,  ily,  ely  ) d
le-ány, li-ány  (tájdivatos),*  ide,  ede
le-hó,  li-ju,  is,  és
geleszta, giliszta,  mind,  mend

3) v a s t a g  e  (= o)  v é k o n y  i  (= ü)
se  ha  so-ha,  id-ő  üd-ö,
se-hol  so-hol,  iz-en  üz-en,
se-honnai  so-honnai,  sik-et  sük-et,

sik-er  sük-er,
4) n y í l t  fc  n y í l t  6

csal  caala,  csel  csele,
kavar  csata  csattan,  kever  esete  esetten  stb.

AKAD.  KAAT  UÓTÍB.
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ő)  zár t  a  zárt  é
tár-ak  tál-ak,  tér-ék  vér-ék,
tár-as  tál-as,  •  tér-és  vér-és,

6)  g o m o l y ú  O  g ö m ö l y ü  ö
bődön  csömör,  bődön  csömör,

7)  c s u c s o r ú  U  c s ü c s ö r ü  fi
csúcs  gyúr  sundor,  csücs  gyűr  sündör,

Ugyanezek  lépcsözete alulról  felfelé:

a l s ó  o c t a v a  f e l s ő  o c t a v a

l,  2,  8,  4,  5,  6,  7,  8( (l,  2,  S,  4,  5,  6,  7,  8,
u,  o,  a,  a,  8,  e,  S,  fi,  S,  é,  e,  í,  l,  i,  -

melyek  közöl  írásunkban csak hétnek  van  külön  jegye  (a,  e,  i,  o,  u,  ö,  ü),  mert az  é is csak
némely  nyelvtanokban  és  ezen szótár értelmezendő  czikkein van  megkülönböztetve.

A hosszú önhangiók és viszonyaik egymáshoz.

Ezek  általán  két  osztályba rendezhetők,  a) melyek  egyszerű meg nyújtás által ke-
letkeztek, s időmértékileg két röviddel  érnek  fel,  mint ág = á-ág,  év = e-ev, ív = i-iv, kór =
kő-őr, Őr = ö-ör;  ezek,  legalább tudtunkra, nem két külön szórész  önhangzóinak  öszveolvadá-
sából eredtek, s leginkább  a gyökszótagokban  fordulnak ölé; hanemha azt veszszük, hogy  a hosz-
szú önhangzók,  mint  több  rövidből  összeolvadottak,  oly  fogalmakat  jellemeznek,  melyekben
nagyobb  terjedség  fejeztík  ki.  Azonban  némelyek  csak  tájejtésileg  és csak a  tőszóban hosszúk,
mint: ad, hagy,  vész  (perit),  léi, vét  (jacit, seminat);  mások  eredetileg  szintén  rövidek  valának,
s kisebb nagyobb  tájszokas  szerint ma is  azok, mint: árpa  árpa, gyanta  gyanta, láng  láng,  ápol
ápol, wriás urias, kaczhíát  kaczkias, fuvát  fuvat  stb.;  másokban a megnyújtás  a szónak értemé-
nyét  hasonló  rövidtől  megkülönbözteti pl. dl  ál, vár  var,  háj  haj, él (vivit és acies) el,  szél  szel,
őröl örül; b) melyek ragozás vagy képzés által két vagy  több hangzó egybeolvadásából  képződ-
tek,  mint:  ídtám  =  láta-am; c) melyeket  a szokás,  de  kétségen  kívül  természeti  hangtörvény
alapján  a  szók régén mássalhangzóval kezdődő viszonyító ragok  előtt  megnyújt,  mint:  fá-hoz,
fa-tői, fá-ra,  kefe,  kefé-hez,  kefe-tői,  kefé-re,  kapa,  kapá-val  stb.  Némelyek  ennek  okát  a hang-
súlyban keresték. Mire elég legyen röviden  megjegyezni,  hogy  ezen nézetet az élő beszéd  meg-
czáfolja,  mert például  keféhez,  kapával  szókban  is, a hangsúly  épen nem a hasszu  é s á,  hanem
az első  szótagban levő rövid  «,  a  hangokon  fekszik  minden rendszerénti magyaros  kiejtésben:
keféhez,  kapával; úgy  hogy  ha a megnyujtott,  é, á hangokat  súlyosbítjuk, ez a beszédben  kérdő
alakot  öltene  magára:  keféhez?  kapával?  A  megnyújtás  oka  itt  minden esetre más valami-
ben rejlik.

Több külföldi jeles nyelvész is tanítja,  hogy  valamely  önhangzó kiejtésekor  mind elül,
mind utói hallatszik valamely  gyönge szellet; így elül a sémi, továbbá a hellén hangjelelésben (írás-
ban)  minden  önhangzó  valamely  azelleti  jegyet  szokott  kapni.  Továbbá  utói a persa írásban
van  azon szokás, mely szerént  minden szó, mely  különben  önhangzón végződnék  h jegyet (szel-
letet) vészen föl. Ezekből  érthető némely régi magyar Írásmód is, mely szerént némi szelletet talá-
lunk  följegyezve  mind az önhangzón kezdődő némely szók elején  pl.  imád, íze (ajakszellet a régi
halotti beszédben),  H (= ő, ille),  fitet,  őneki  stb.  (torokszellet Bátori bibliájában),  mind az  ön-
hangzón végződő szók utolján, pl. ah, akra, ki*, oek, d«b, ne*, alá11, szómon*11, szeresse*, irák, akarta*,
volna', születőié*  és ezer meg ezer példa a Debreczeni legendáskönyben,  melyekre nézve  Toldy F.
társunk is azt tartja,  hogy  ezen vég  h „épen  csak  is  szellet  volt."  Szintén  itt  találjuk  ezeket is:
halálaVól, hivatalban, népeivel.  T. i. halála11, hivatala1*, népe', ujabb ragozás mellett is  megtart-
ják  a szelletet, mi által  torlat  áll elé: Ár,  hb, hv, és a megelőző önhangzó ragozáskor vagy  képzés-
kor  már a torlatnál  fogva  is hosszúvá  lesz s könnyen  meg is nyújtatik;  s  itt a kulcsa ezen  meg-
nyújtásnak,  mint  a'ra  ma  is  tájdivatosan  így  ejtetik:  árra.  Még jobban  támogattatik e  véle-
mény  az által,  hogy  az önhangzón kezdődő ragok  előtt  megnyújtásnak  rendszeréül nincs helye,
mert nincs torlat, pl. fáé (= fa*é),  fáig (= fa'ig), fáért (= fa*ért), barátságáért (= barátságáért),
tehát  nyelvészetileg  ez  a  helyesebb  a  néhutt  szintén  divatos  megnyújtásnál.  A  kor,  ként
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(=r ki-ént),  ieli,  kép  ragok,  illetőleg  képzők  előtt pedig  azért  nem nyújtatik  meg  az  önhangzó,
mert  ezek  még  ma  is  önálló  szóknak  tekinthetők,  tehát  a  megelőzd  egész  szóra  nincsenek
befolyással. A  tág,  ség  képzőkben oly  erős  és  változhatlan a  hosszú á, é, hogy  mellettök a  torlat
sem tűnik elé,  sőt gyakran,  ha a  szelletesnél  erősebb  torlat előzi meg  azon  képzőket,  még  se-
géd önhangzó is járul közbe pl. sok-a-ság, ur-a-ság, szüz-e-ség stb. sokság, urság stb. helyett. Az
i, u, it-ről alább lesz szó.

á

A  magyar  hosszú á hang, a magosságot  tekintve  általában  a rövid  nyilt el hangnak
felel  meg, azaz a  közbeszéd általán  véve a hosszú á-t nyíltabban,  magasabban  ejti  mint a rövid
zárt a hangot, és csak  némely tájbeszédben hallható a hosszú zárt  á (= a hasonló a  terpedt an-
gol o-hoz nor, fór  szókban) például:  baatyaam.

A hosszú á  származékokban  többféleképen alakúi:
1) á = a -f- a:  dara-am  darám,  dara-ad  darád,  buta-an bután, kora-an korán, sza-

fora-tm  szaporán,  várta-ok  várták, várja-ak  várják,
2) á = a -f- i vagy j  (vagy  v)  -f- a: lát-a, tárgymutatóval: láta-i vagy  láta '̂ (vide-

bat iatud vagy  isthic), személyraggal: láta-j-a  (videbat  istud  ille) =  látá, mint  régiesen  iratik  is
igy: hadla-v-a (= hallava), különösen,;'-vei  Idtna-j-a,  hallana-j-a  alakban;  hasonlók: látóra, lá-
tód, látnám,  látnád.

3)á = o-|-v-j-a:há =  hova, kacs = kovács,  rács = rovács, tá = tova, honnan
a gyermeknyelvben  tata a. m. tovatova, messze: tatába menni.

4)  Az  úgynevezett  ékvesztökben  eredetileg  rövid lehetett, mint  tájszokásilag  ma is
ejtik: fonál  fonal, madár  madár, bogár bogár. Ilyek  a  gyakorlatos  igékben  előforduló  ál  (él)  pl.
járdogál,  irdogál,  álldogál, melyet régente  röviden  használtak  s  a  határozatlan ragozása  múlt
idő egyes 2-ik  személye: láttál, hallottál, melyek  tájánként  ma is röviden hangzanak: láttál, hal-
lottól; így a régi  codexekben  az e is rövid: mentei, jöttei.

5)  A  mássalhangzóval  kezdődő  néwiszonyitó  ragok  előtt  megnyújtásból  eredt:
hazd-ra, hazától, hazá-hoz, hazá-la, mint föntebb  láttuk.

Hogy  az ily  ragozásokban  az a  szinte rövid volt eredetileg, onnét gyaníthatni,  mert
néhait  a  szokás  ma  is  röviden  használja,  sőt némelyek  mint:  ért,  ig, ként, kép, továbbá a kor,
Wi, tág, i  képzők  előtt az irodalom is  rövidnek  veszi: fa-ért, f  a-ig,  ma-ig,  nap  nyugta-kor,  bttta-
lág, haza-i. Tájejtéses:  apa-ka  e h.  apáka

A  hosszú á akármily  elemekből állott öszve,  a  tiszta kiejtésü  magyarok  ajkán  egy-
öntetű hang gyanánt  egyforma nyiltan hangzik,  de  a  palóczos vidékeken  ad, oá, oá, oá, ua, uá
iker változatokban  hallatszik,  s  a bennük  eléforduló  a  is  inkább  a zárt  a-hoz hasonlít.

Hosszú é botunk csak  egy  van, holott párhuzamosan  négynek  kellene  lennie,  hogy
egyik a nyilt  e másik  a zárt  é,  harmadik  az éles  é hangnak  feleljen  meg,  még  pedig  ez utolsót
illetőleg  mind  mély  mind  magas  szókban. Azonban részint a  szabatos  kiejtésben,  részint rago-
lisban és képzésben mind  a  négy  é-t megkülönböztethetjük,  ú. m.:  1)  magas  hangú szókban
is egy tompábbat és  egy  élesebbet, melyeket  arról  ismerünk meg, hogy a  tompa,  tájejtés  szerint
tem szokott i-re változni,  és hogy  ez rendesen ékvesztő, vagy  összeolvadt; az  éles  pedig némely
legtnagyarosabb vidéken  is í-vel cseréltetik fel. így  különböznek egymástól:

e*g (coclum), eg-et,  eg-ek,
ég  (ardet),  tájejtéssel:  íg,
ér  írivua, véna), er-et, er-ek, er-es,
«V(valet), tájejtéssel:  ír,  ráír,
szél  (ventus), szel-et, szel-ek, szel-es,
szél  (margó)  széles,  v. szilés,
fél  (dimidium), fel-et,  fel-ek,  fel-ez,
fél  (mentuit)  tájejtéssel:  fíl.

Az  elsőbbekben  tompább é hangzik, valamint ezekben is: dél, dér, tél,  tej,  kéz, mész,
rá, egér,  födél,  szekér, s  általán az ékvesztökben. Élesebb  é (= é) ezekben :  szép,  kép, kék, lép,
ttdtűy, txtgény,  tájejtéasel:  kzlp,  Mp  stb.

Amazokban  t.  i.  az  é eredetileg  nem egyéb,  mint a  nyulósan  kiejtett  nyilt  e, tehát
6*
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terpedt ée, vagy  é, noha a mai általanosabb  kimondásban  inkább az éléé 9-nek  megfelelő  hosszút
találjuk,  kivévén  ha palóczosan ejtetík  ki.

Ezen két  l-nek öszveolvadásból támadt fajai:
a) é = e  -\- e: kefe-em  kefém,  kefe-es  kefés,  kepe-ez  képez.
b)é =  é-j-e + ö: vé-e-ffn vén,  íé-e-ön tén, lé-e-ön lén, t  i. a ve, te, lé elvont gyökökből

képzett  múlt idők; máskép, mint a mely  ö-böl is olvadóit egybe : vön, tön, lön,
c) é = e + é:  vere-ek  verek  (én),  «te-«k üték (én),  eke-én  ekén,
d) é c= é -j- e: lé-eí lét,  íé-et tét, vé-et vét, létei,  tétel,  vétel.
e) é = e -f- i (vagy j,  vagy  v) +  e:  var  (caedit),  «er-e, (caedebat) were-t  (caedebat

istud vagy  isthic), vere-i-e, vere-j-e (caedebat  istud ille), öszveolvadva: veri, régiesen: vérévé  v.
vereje; különösebben az óhajtó  módban  : verae-i-e v.  vern-e-j-e.

2) Magas hangú szókban találunk oly é-t is, mely az egyszerű S helyett áll, mint:  tetéz,
tetőz, be bő, fé  fő, hé hő, csé cső.

3) Ama rövid 8-nek, mely a vastaghanguakkal is párosul,  azon  hosszú  éles é (= é)
felel  meg,  mely  szintén  vastaghangu  szók  gyökeiben  fordul  elé mint:  béka,  béna, békló,  léka,
néma, dévaj,  héja,  dézsa,  séta, vékony, vézna, véka, atb.

Éj  a;-nak változata ezekben: gané, ganéj, ganaj,  (áré, taréj,  taraj, karé, karéj,  haraj,
Aé héj, haj.

E következőkben  öszveolvadásokból  támadt:
a) é =  a +  i, pl. látsza-tk  látszék, íátszano-ifc  látszanék;
b) é =  a -j- é, láta-ék  láték, látna-ék  látnék.
4) Néha ó v.  o helyett áll, mint  tanét  (régiesen  tanót), ajándék  ajándok,  szándék szán'

dók,  fazék  fázok;  ide  tartoznak:  ámé,  iámé,  kópé,  csóré,  boné,  góré  stb.  melyekben  é = ó.
A. hosszú  é ezeken kívül különféle  tájejtéssel:  ikeritve: ée, te, ét, pl. keerém, kiérem,

keirém,  szeepen,  sziepen,  szeipen.  Ez  ily  kiejtések  néha az illető szók  eredeti  elemeit tüntetik
elé, eedés = é-ed-es, v. é-et-és,  azon é gyöktől,  melyből é-hetik,  é-tet származtak;  feek = fék
az elavult fe  gyöktől.

<

A  hosszú {is kétségen kívül különböző ezekben:  csíp  (csípek) éa sír  (sirok).  Emez
mélyebben hangzik.  Mindkettőtől  különböznek ismét  azok  melyek  1)  é-vel  2)  tf-vel  szoktak
felváltatni  mint ímelygő = émelygő, és  mív = mű, nyí =  nytt.

1) Megnyujtott  egyszerű  <  létezik  leginkább  a gyökökben,  mely némely szókban  a
képzők  előtt röviddé leszen, mint: hízik hizlal, bír  birodalom, ví  viadal,  csíp  csipdes,  így  igyen,
sír  siralom sirat stb.

2) Öszvehuzás által: i = i -f- j,  midőn az ilyformán  eredt:

di-j  hi-j  szi-j,
di-u  hi-u  azi-u,
di-v  hi-v  szi-v,
di  hi  szi,

toTábUisi + o:
csi-ogat  csigát,  rí-ogat  rigat, v. ríkat  atb.

ó.

1) Megnyujtott de eredetileg  rövid  o,  mint:  hóit  holt vagy halt (hal igétől), óid  old,
ólom  ólom  (az  olvadékonyságtól),  óriás  óriás  (or-om gyökétől).  2)  Mint igenévképző  az  S sze-
mélynévmás  vastaghangu  változata.  3)  Tanya  ejtésben  öl,  aí-ból  van  öazvehnzva:  fót  folt,
bódog boldog,  bót  bolt,  óma  alma,  szórna  szalma, fóka  falka,  bóta balta. 4)  Két önhangzónak
együvé olvadása, nevezetesen:

aW = o -f- o; no-ogaí nógat, no-odíí  nódit,  lo-odí< lódít, lo-og  lóg.
bW =: ó -j- o; kamó-os kamós, hajtó-os  hajtós,  kapó-os kapós.
c) ó =  a -f- i (vagy j)  -j- u: láta/-wk látók,  látna-j-vlc,  látnók.
Ki nem simult palóczos ejtéssel:  Só, aó,uo,wí:  rólam, raolom. raólam, ruólam, más

tájejtéssel  Sí  éa  ú iá: ló lau, lú.
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K

1)  A  gyökökben  megnyujtott  ö  milyenek:  S,  őr,  őz,  ősz,  8n  (hal), bősz, szőr, tőr.
2) Tájejtéssel  öszvehuzott öv üv, mint: öveg ög,  söveg, süveg  sög, tfvőlí őt.  3)  Az  öl öszvehúzva:
/Öiáföd,  köldök ködök,  bölcső bőcsö,  ölt őt. 4)  Öszveolvadásból  eredt:  bö-ög bőg, vevő  vő,  növő
nő, jövő jő,  csőr  cső,  töt?  tő,  köv kő,  szőv  sző.  Némely  szókban  é-vel cseréltetik  fel:  gőg gége,
etSk  esek,  bő be,  hő  hé.  Tájejtéssel  ikerhangzóként:  eö, eV, öö,  Ott", üö,  de  U U is:  tőke,  tööke,
teoke, tfiöke,  «Jeke, tűké, tűké, M  (kő),  lő (lő).

u

1)  Ragatlan  állapotú  gyökszókban  az  egyszerű  rövid  u-nak  megnyújtása,  s  mint
olyan  jobbára  ékvesztő,  pl.  úr,  urat,  urak,  kút,  kutatni,  kutatás,  búb,  buborodik,  csúcs,
csucsor,  lúd,  ludat,  ludak, ludas, rúd,  rudat,  rudak,  rudas,  stb.  2)  Rúthangzatú  tájnyelven  ó
helyett  ejtetik : lú  ló, vagy  ol-ból  húzódott  öszve : dúgozik  dolgozik,  kúdus  koldus.  3)  Mint
melléknévképzö  eredetileg  ó s  a régieknél  gyakorta  így  is  találjuk :  savanyú savanyó,  domború
domboró,  csikoltti  csikoltó,  tovább  a  tyú  végzetü  szókban :  _ cságatyú  = cságató, pattantyú =
pattantó,  tárogatyú = tárogató,  szivatyú  =  szivató  stb.  4)  Oszvehuzás által  eredt : °bu-og  búg,
n-og  súg, zu-og zúg,  to-ul túl,  tiszta-ul  tisztul, stb.

Tájejtéssel : oó, ow, «ó : szomoroó, szomorou, szomoruó.

ü

1) Ragozatlan gyökszókban  megnyujtott  ü, s jobbára  ékvesztő,  mint : fűz,  füzet,  fü-
zek.  füzes,  tűz,  tüzet,  tüzek,  tüzel,  tüzes,  szűz,  szüzet, szüzek.  2)  Tájdivatos kiejtéssel  a jobb
hangzata 8 helyett  használtatik: ü  (ille), bűi (bői), rűl (ről), dűl  (dől), bű  (bő), kű (kő).  3)  Mint
névképző eredetileg ő, mint :  keserű keserő, seprű  seprő, gyeplű gyeplő. Ilyenek : csörgetyű,  fór-
gttyti,  leffentyil,  ergetyil.  Vesd  öszve : ú.  4)  Öszvehuzás  által alakult, mint :

hőí =  hü-ít,fűt  =  fü-ít;

fékeiül = fekete-ül,  gyöngül =  gyönge-ül ;
szü =: szüv, nyü = nyüv, hű = hüv.

Némely  szókban régies vagy tájdivatos szokás szerint  t-vel  váltakozik : fűz  fiz,  bűz
bír, bűn bín, nyü  nyí, mű mi, szü  szi.

A  rövid  és  hosszú  önhangzók  részletes  párhuzamban.

I.
vastag rövid ü  vastag hosszú í (= i)

iz-om  ig-az  ip-ar>  biz-om  víg-ak  kin-os,
csik-asz  ig-a  vil-ág,  csík-ok  csíg-at  nyil-ás,

vékony  rőtid i  vékony  hosszú  i
hint  illik  irigy,  bír  csíp  így,

II.
vastag rövid  8 (rokon  i'-vel)  vastag  hosszú é  (==  é)

lehó  lijn,  béna  béka,
geleszta,  giliszta,  méltó  vékony,

vékony  rövid  i  (rokon  é-vel)  vékony  hosszú  i  (rokon é-vel)
is  és,  imett  émett,
ily  ely,  ímely  émely,
mind  mend,  íperedik  éperedik,
imítt  emitt,  díványos  déványos.

III.
vastag ro'via* 8 (=" o)  vastag hosszú  é  (=  ó v. o)

•eh*  soha,  tanét  tanót,
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gelyva  golyva,  bámé  bámó,
gyertya  gyortya,  szándék  szándok,

vékony rövid i  (=  ü)  vékony  hosszú i (= ü)
idő  üdö,  hív  hű,
izén  üzen,  miv  mű,
idv  üdv,  nyív  nyű,

IV.
nyílt rövid á  nyílt  hosszú  á

csala  kavar,  nyár  (nyarat)  sár  fsarat),
nyakgat  dara,  fonál  (fonalak)  kanál  (kanalat).

nyilt rövid e  nyílt hosszú é
kepe  kever,  ér  íerek)  szél  (szelek),
nyekget  dercze,  kötél  (kötelek)  egér  (egerek),

V.
zárt  rövid a  zárt  hosszú á  (jobban  a)

tár-am  vár-am,  kapám = kapa-am,
ágy-az  ház-al,  tisztáz  = tíszta-az,

zárt  rövid é  zárt  hosszú é  (= ö)
pereg  peréi,  tén  =  té-e-ön  =  tön,
pórgél  perzsel,  lén  =  lé-e-ön  =  lön,

hé  hő,  csév  cső.
Ví.

rövid 0  hosszú ó
kor  por  korom  koros,  kór  pór  kórom  kórós,

rövid ö  hosszú ő
tör  tök  dörög  örül,  tör  töke  döre  őrül,

VII.
ro'otd a  hosszú Ú

udu  ugat,  húz  bú,  .
rövid  fi  hosszú  fi

kürt  ül  küzd,  ttz  bűz  gyűrű
tehát:

vastag  rövidek:
—  hosszúk:

vékony  rövidek:
—  hosszúk:

Némely  példák  a két  lejtőzet  szerint ragozott  szók párhuzamos  változataira.

lam-od-a  am-ott-an  am-oly-an  am-ágy-an,
jem-id-e  em-itt-en  em-ily-en  em-így-en,

hó  ha  hó!  hucs  hal  kahácsol,  kalantyú,
hő  he  hői  hücs  hűl  kehécsel,  kelentyü,

(goncs-os-kod-ás-a  á*ll-hat-at-lan-ság-od,
izsémi-és-kéd-és-e  él-het-et-len-ség-éd,
Wsz-ös-köd-és-e  tór-het-et-len-ség-éd,

fsony-ar-ú-ság-os  ing-ad-oz-ó-lag,
skes-er-ü-ség-és  leng-ed-éz-ö-leg,
'syö«y-ör-fi-ség-és  csorg-ed-éz-ö-leg.
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Az  i, u,  tt  és i, ú,  il  mértékéről

A  rövid  és hosszú önhangzók  megkülönböztetésének nyelvünkben  nem csak  helyesej-
tési, hanem ragozási és  érteményi tekintetben is  nagy  fontossága van.  Mi az a á, o ó vastag, és e
e, i, 8, 5 vékony  önhangzókat  illeti,  ezekre  nézve  a  nyelvszokás,  kevés  kivétellel  alkalmasint
egyező, mit részben annak  tulajdonithatni, hogy  ezen hangok mértékének fölcserélése  által  gyak-
ran  a szó értelme egészen megváltozik, vagy legalább homályossá lesz. így  különböznek  egymás-
tól : baj,  báj; kar,  kár; mar, már; haj, háj;  csap,  csáp; tar,  tár;  nyak, nyák; szór, szór; kor, kór;
pók, pók; sor, sor;  hon, hón; csép, csép ; ver vér;  tör,  tör, stb.  Ellenben  az i, M,  ü  hangoknak,
melyeket szélsőknek  nevezhetünk,  minthogy  a  többiek  sorában  széltül  állanak  (i—u, és i—ü)
mértékére nézve  nagy  ingadozást  tapasztalunk,  mert  ezeket  több  vidéken,  nevezetesen  túl  a
Danán még  azon  szókban  is  röviden ejtik,  melyekben  túl  a  Tiszán, s Erdélyben  megnyújtják,
ragy megnyújtani  szokták. Mit ismét onnan  fejthetni  meg, hogy ezen hangzók akár hosszan, akár
röviden ejtve az illető szók  érteményét se nem változtatják,  se homályossá nem teszik, pl.  írás  v.
írás, utat  v. utas, bűnös v.  bünSs. Minélfogva ezeket  és más  ilyeneket  a  verselésben  közös  mérté-
kiieknek szokták venni. De a nyclvszabályosság és helyesejtés méltán igényli, hogy  ezen ingado-
zást ha végkép ki  nem írhatjuk  is,  részint  a  terjedelmesb gyakorlaton, részint az elemzésen  ala-
puló  szabályokba  illeszszük.  Erre  nézvo  véleményünk  szerint  következő  irányszabályokat
állíthatni.

L  A  helyesejtésnek  egyik  fő  elvénél  fogva, amit a legelterjedtebb nyelvszokás röviden
szeret ejteni, az rövid; t  i. a  tájejtés,  hacsak  az ellenkezőnek  valamely  okszerű  alapja  nincsen,
illő, hogy  az országos divatnak  tóduljon.  Szótárunk  folyamában  elsorolva adjuk  legnagyobb  ré-
szét azon gyököknek, melyekben a közösebb szokás az t, «, « önhangzókat röviden ejti.

BT. Amit terjedtebb  szokásnál  fogva  megnyújtanak, kivált  ha  ezen  nyújtásnak  saját
okszerűsége van,  az szabályszerüleg  hosszú,  milyenek :  ím,  íme,  mert  ikcrtársa  ám, honnan  :
immcldmmal,  hímelhdmol;  {mély  ímélyég  mert  eredetileg  émély  émelyeg;  íny,  mert  mint evésre
vonatkozó szerv és érzék  az éh ét szókkal egy  eredetű,  s tulajdonkép : ény ; gím  más kiejtéssel  :
gém, Gines, Gémes;  szít mert folytonos,  huzamos  fuvásra  vagy  vonzásra  vonatkozik,: „tüzet szí-
tanLa  „valakihez szítani";  bií,  folytonos  szomorú kedélyi  állapot;  húgy,  midőn csillagot jelent,
mert  eredetije  hold, hód,  htíd, honnan  többese is  : Mgydk,  mint  hold-é  holdak,  ellenben a  hngy
i pisa)  többese  hugyok.  Ide tartoznak  általán, melyek  képzés következtében nyúltak  meg, mint:
mi£ = miig; Mg, súg, zúg, dúl, gyúl, fül, nyúl  (igo  és  főnév),  nyújt,  túl,  tíz,  dili,  fül,  hú'l,
jywl, tűz  stb.

Egyébiránt  az állandó hosszúk  száma  sokkal  kevesebb, mint a  rövideké,  mely tüne-
mény  oda mutat, hogy  ezen  önhangzókra nézve nyelvünk a rövid ejtésre hajlandóbb;  mi abból is
látszik, hogy,  mint föntebb  láttuk, midőn az a  e hangzókkal végződő  szókhoz viszonyító rag  vagy
kc'-pzö járul, rendesen  megnyúlnak, pl. kapa, kapával,  kapára,  kapától,  kapál;  kefe,  kefével,  ke-
fére,  kefétől, kefél:  ellenben az t, w, « végzetüek  rövidek  maradnak, pl. kocsi,  kocsim,  kocsival,
kocsis; kapu,  kapum, kapuval, kapus; gySptí,  gyöpüm, gyöpüvel, gyöpüs.

Dl. Melyek  két  nagy  terjedelmű szokás, sőt az  irók két  külön  felekezete  szerint  is
majd  röviden  majd  hosszan  divatoznak,  körülbelül  ezek  :  ige  ige, ígér  igér, így  igy,  íj  ij,  iv  iv,
itfl  ítél, íz  íz (articulus), bír  bir, bíró  bíró, bízik  bizik, esik esik, dísz disz,  csúcs  csúcs,  híg  híg,
hím  hím, hír hir, hizik hízik, kin kin, kíván  kíván, nyír nyír,  (főnév  és  ige), sík  sik, síp  sip,  sir
sir, szín szin, tíz tíz, víg víg, vigyáz  vigyázz, víz  viz,  zsír  zsír, úgy  ügy  ugyan, új  új, ujj  ujj, úr
iir, úszik  úszik, út üt, bugyor  bugyor, búza  búza, csúszik  csúszik,  fúr  fúr,  gúnár  gunár, húg  húg,
húr húr, hús hús, húsz húsz, kút  kút, lúd  lúd, múlik  múlik, nyúz nyúz,  nyúl  nyúl,  rúd  rúd,  rúg
riy, rút  rút, sugár sugár, sudár sudár,  súly  súly,  szűr  szűr,  túr  túr,  zúz  zúz,  bűz  bűz, bűn  bűn,
csűr csűr,  fűz  fűz,  tűz tűz,  gyűrű  gyűrű,  gyüszü gyüszü, nyűg  nyűg,  szűk szűk, sűrű  sűrű, szűz
nüz,  tűr tűr.

Az  ide tartozó  fő-  és  melléknevek  egy  részét az ékvcsztök  köze sorozhatjuk, melyek
t  L az  d  éa é gyök- vagy  törzsbeli hangokat is bizonyos viszonyokban hosszan hagyják,  más  vi-
szonyokban pedig megrövidítik, sőt  némelyek tájszokás  szerint ragozatlan  állapotban is  rövidek,
mint: tej,  tehén, tzeker, nyel, sudár, madár. Különben  ez utóbbiaknak ragozási  és  képzési  szabá-
lyaik  következők  :

1) Elvetik az ékezetet a) a többesben, tárgyesetbcn, és  személyragozásban: nyár, nya-
rak, nyarat, nyaram; kéz, kezek,  kezet, kezem, b) az  önhangzóval  kezdődő képzők  előtt:

pohár,  poharas, poharaz, poharacska;
méu, meszes, meszez, meszel, meszecske;
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nehéz, nehezen, nehezít, neheztel;
kevés, kevesen, kevesít, keveaedik.

Kivétetnek az t és ül ül képzők : nyári,  téli, kézi, szamárul, tehénül,  nyélül.

2) Megtartják az ékezetet a) más névmódositó  ragok  előtt:  nyár,  nyárba,  nyárban,
nyárra, nyáron, nyárhoz, nyárnál, nyárral, nyárig, nyárért;  tél,  télbe,  télben,  télre,  télen, télhez,
télig, télkor, b) a mássalhangzóval kezdődő képzők  elöttt: kosár, kosárnyi, szekérnyi, tenyérnyi;
pohár  pohárnok, nehéz  nehézded, kevés kevésded, szél  szélhttdik. Kivétetnek  a ka  ke előtt a kétta-
guak, melyek közösek : madárka v. madárka,  kosárka  vagy  kosárka, egérke  vagy  egerke,  sze-
kérke vagy szekerke; továbbá ezek: feeztyűnem kéztyü, kezkenő, nem kézkenő, neheztel, nem nehéz-
tel, reznek (vörnyeges  túzokfaj)  nem réznek.

Tegyünk már most hasonlítást  az ékvesztők  és a fentebb  elsorolt i,  w,  ü hangzós  ne-
vek  között  1) Abban általán mindkét felekezetbeliek  megegyeznek, hogy  ragozatlan  áflapotban
tájejtések  ezerint majd  hosszúk  majd  rövidek. 2) Az  d  e'-fél e ékvesztők  bizonyos ragokat  és  kép-
zőket mindnyájan  nyílt a- vagy nyilt e-vel vesznek fel, mely esetben  a gyökbeli á és  é  megrövi-
dül. Ugyanez történik többekkel amazok közöl is, minélfogva  szintén az ékvesztők  szabályai alá
Borozhatok, milyenek : híg,  higak, vagy hígak, de : higgad; úr, urat, urak, uras, ural;  lúd,  ludat,
ludak, ludas; rúd,  rudat, rudak, rudal, rudas, rudaz. Ilyenek  : sugár,  víz, tűz.  Más  részről  az ék-
vesztők  szabályai  szerint:  víz,  vízre,  vízen, vízről; úr,  úrban,  úrnál,  úrhoz,  úrtól;  tűz,  tűzre,
tűzről, tűzhöz, tűznél, tűztől, stb. Melyek pedig a többes  számban  nem ak  ék, hanem  ok,  ék,  ők,
ragokat  vesznek  föl, s  ennélfogva az ékvesztöktől  elütnek, úgy  látszik, hogy helyesebben mindig
hosszúk, pl. csík,  csikók,  csíkos, csíkoz; hír, hírek,  híres,  hírlel,  hírre;  sir,  sírok,  sírba,  síron;
zsír,  zsírok, zsíros, zsíroz; továbbá szín színék, cstíz  csúzok, Aiís húsok, súly  (Tisza mellett inkább
súly) súlyok, gúny gúnyok, bűz  bűzök, Min bűnök, csűr csűrök, nyűg  nyűgök.  A  Tisza  vidékén
ezek  is hosszúk  noha  a- s e-vel  ragoztatnak  : híd  hidak, új  újak, ujj  ujjak,  víg  vígak, út  utak,
kút  kutak,  tíz  tízes  tízen  (de : tizenegy,  tizenkettő),  húsz  húszas  húszan  (de  huszonegy,  huszon-
kettő),  szűc szüzek, fűz  fűzek,  szűk szűkek, nyúl nyulak.

Egyébiránt, mint már érintők, ezen hosszú őnhangzók  mértéke fölötte ingadozó, mert
gyakran  a közszokásilag vagy elemzésileg hosszú gyök  is némely  származékokban  általán meg-
rövidül, mint: sulyok  (eszköz)  nem súlyok,  gytílevetz  nem gyűlevész, dukál nem dukál stb.

Mi a  fent  elsorolt gyökigéket illeti, azok helyesebben minden módban és  időben  hosz-
szúk, (épen úgy, mint az ékvesztö nevek a föntebbi módosító ragok  előtt), bír, bira, bírt, bírj,  bírni,
bírna, bírva; húz, húza, húzott, húzz, húzni, húzna, húzva; szűr,  szűre, szűrt, szűrj, szűrni, szűrne,
szűrve; és  csak  kevés kivétellel  mint múl múlandó.

Származékaikban  pedig  szokotton rövidek,  ú. m. ír,  iromány, irkái, irodalomodé írás,
irat  is; fúr, turkál, de túrás; szűr,  szüret, szürcsöl,  de szűrés;  bír,  birtok,  birodalom,  birkózik;
bízik, bizalom, bizomány, biztat,  biztos;  csíp,  csipkéd,  csiptet, csipeget,  csipke,  csipesz;  c*úsz,
csuszka, csuszkái, csuszamodik, csuszkorál; dúz,  duzzad,  duzzog,  duzma,  duzmati; fúr,  furdal,
furkál;  hízik, hizlal, hizodalmas; húz, hnzakodik, huzkál, de huzamos; nyír,  nyirbál,  nyirkai,  de
nyírés, nyíradék; nyúz, nyuzár, nyuzga; rtíg, rugdal, rugdos, rugalmas, rugony; sír,  siralom, sirat,
sirám, siránkozik, siránkozás, de: sírás; szúr,  szurkai,  szurdal,  szurdancs, de:  szúrás;  zúz, zu-
zorka; tűr, türelem, türelmes, türelmetlen; tűr, midőn ám.  gyűr,  türödzik, türemlik,  (gyüremlik,
gyürközik).

Az  ékvesztők szabályait  követik általán a) más  fő-  és melléknevek  is, melyek gyökét
egy magánálló vagy egy  megelőző mássalhangzóval járó  önhangzó képezi, milyenek: 6 vagy av,
avas, avar, avatag;  cső, csövet, csövek,  csöves;  fő  vagy  fe;',  fejet,  fejek,  fejel,  fejes  fejezj  hé,
hevet,  hevek, heves, heveny;  M vagy hav, havat, havak, havas, havazik.  Hasonlók : hő,  hű,  jó,
kő,  lé,  ló,  só,  szil,  tó,  tő.  Kivétetnek  : fű  füvek;  bő,  bővet,  bővek,  bővelkedik,  bőség;  tő,
tűz,  tűzdel,  tűzés,  stb.  Hasonlóan  több-kevesebb  származékokban  és  ragozásokban  meg-
rövidülnek  ezen  gyökigék  :  bú",  búvok,  bujkál;  fű",  fúvás,  fuvat,  fű valóm,  fuvolya;  jSt

jövök,  jövet,  jövés,  jövendő;  lő,  lövök,  lőtt,  lövés,  lövet,  lövel  lövöldöz;  nyí,  nyivás,  nyi-
vácskol, nyivákol;  rí,  rivás, riad, riog, rigó,  rikolt;  ró, rovás, rovat, rovaték, rovátkol;  sí, sivit,
sipít; szí,  szívás, szivornya, szivatyú;  ví, vívás,  viadal,  vita;  sző,  szövök,  szőtt,  szövés,  szövet,
szövevény,  szöveg.

A  ragok  és képzők között ti ű, ni ül, és ít, sőt tói tűi, rúl  rül, búi bűi is  elfogadják  a
megnyújtást

Mind ezekben  és többekben  az általánosabb nyelvszokás  igazit el bennünket, és pedig
ezen két  fő szabályban  :  l-szőr amely szókban  e szélső  őnhangzók az általánosb nyelvszokásban
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röviden ejtetnek, azok állandóan rövideknek vétessenek  és  Írassanak;  2)  amelyekben  azok  az
ország nagy részében,  ú. m. a  Tisza  vidékén  és  Erdélyben  jobbadán  megnyújtva  ejtetnek  is,
azoknak akár hosszú, akár  rövid használata a magyar nyelvérzést  nem sérti, innen  a  verselésben
is ingatagok, de csak a hosszúk. Mi e szótárban a hosszúkat, mert csak  ezen  körülmény  a hatá-
rozó, pontosan  följegyeztük.

Ai foluuigiók mfikMéti  rendisére nyelvünkben.

Nyelvűnkben az önhangzók nem  valami  bitang  vagy  pótlékféle  segédhangok, me-
lyeket  akármikép  Bszvezavami, vagy  elnyelni vagy  kihagyni  lehet,  mint az árja  nyelvek  néme-
lyikében, péld. a németben, csehszlávban stb. hol néha három, négy, sőt öt mássalhangzó  is  Ösz-
vetorlódik. Az ily  szók, úgy  mint vannak, lehetetlen, hogy eredetiek, vagyis a nyelvek  ős alkotási
korából valók legyenek, hanem különféle  változatokon átesve  elkorcsosultak,  őszvezsugorodtak,
De a különben  lágyabb  hangzatú római  származású nyelvekben sincs az  őnhangzóknak  határo-
zott rendszerök, mert az eredetiebb  latintól elfajultak, s önmagokból alig, csak a latinból elemez-
hetők. Ellenben  nyelvünkben az önhangzók bizonyos rendszert  követnek  a)  győktani,  b)  alak-
tani, vagyis ragozási és képzési viszonyban, c) érteményi  tekintetben.

L  Az önhangzók rendszeressége a gyökökben.

Mindenek  előtt  jellemző  sajátsága  nyelvünknek,  hogy  a  mássalhangzók  nehézkes
őttvetorlódását  nem tűri, s hogy  két  mássalhangzóval  kezdődő  gyökszója,  néhány  természeti
hangutánzót pL trttw, trttcsök kivéve, alig van, s hogy önhangzója ragozáskor  változatlan marad.
De gyakran  ha a  feníüévőhöz  valamely  rokon  fogalmat  akar  kifejezni,  meghagyván  a  mással-
hangzókat, az  önhangzón tesz  változást, mely  a  rokon fogalmat  más  rokon  hangzóval  mintegy
árnyalja pL :

bab, babó, babug;  bob, boborcs,  boborcsék;  bal,  balga,  balgatag;  bol, bolond; bél,
belénd;  bán,  bankó,  bún,  bankó,  bunczi;  bog,  boglya;  bwg,  boga;  csob,  csobány,  csobo-
lyó;  e»Sb,  csöbör;  csőm,  csomó,  csombor;  csőm,  csömör,  csőrnek;  esöcs,  csecs; csúcs, csücs;
dóm,  domb,  dombor;  dám,  dömbicz,  döme;  far,  fáról;  fór,  forog,  fordul;  fér,  ferde,  ftrge-
ryfi;  gom,  gomb, gomba,  gombócz;  göm,  gömbölyű,  gömböcz,  stb.  stb.  A  rokonhangzók,  és
részben  mássalhangzók változásain alapszik  a szrfcsalrfdWfás,  melyről alább  külön  czikkben  és
részletesebben lesz  szó.

IL  As  önhangzók  rendszeres viszonya, illetőleg hangrendé  a  képzőkben  és  vi-
szonyító ragokban.

Általán ismert dolog nyelvünk  szervezetében,  hogy  a  vastaghangn  gyökök  és  tör-
zsekhez vastag, a vékonyhangoakhoz pedig  vékony hanga képzők  és ragok járulnak,  mint  a tö-
rök és némely más altaji  vagy szittya nyelvekben. E  sajátságnál  fogva a szók  két  fő rendre  ősz-
lanak, egyik a vastagok  (ál  vagy mély hangúak)  másik  a  vékonyak  (föl vagy  magas hangúak)
rendé. Hely önhangzók tartoznak az első, melyek a második  rendhez, azt a fentebbi, önhangzók
fejtegető §§-ban részletesen  előadtuk. Azt is emiitettük, hogy vannak  t,  (, é  hangzója  ragok  és
képzők, melyek  mindkét rendbeli  szókhoz változatlanul járulnak,  mint:  hdz-i, kert-t, völgy-i,  ló-
«u-díykatoiuít-di1körö»-di;  Idb-nyi,  újj-nyi,  öl-nvi;  fol-ig,  rét-ig,  v»lyy-ig;  akad-ék,  reped-Oc,
OrtdrA;  a*-ért,  es-ért, bor-ért, tor-ért. Itt azokat  fogjak  őszveállitva elsorolni, melyek  Önhangzóji
párhozamosan váltogatják  egymást

Kétágn  képzők  és  ragok.

Ezek közöl az egyik, mint vastag  önhangzója,  mindenféle  vastaghangzós  szóhoz,
vékony önb

«4«T  UttÍM,

máak, mint vékony önhangzója, mindenféle vékonyhangzóju gyökhöz vagy törzshöz járul. Dyenek:
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.  •  ...  a). ezen  n é v k é p z ö k :  .  -

ab,  eb ;  darab, dereb  (régies) ;
ab, eb : nyal-áb, has-áb, ver-éb,  ger-éb';
dd,  ed.:  caat-ád,-gál-ád, csel-éd, seg-éd;  ~
aj>  ej  •  soh-aj,  zuh-aj,  mor-aj,  csör-ej, dör-ej, zör-ej ;
ák, ék :  fon-ák,  czul-ák, mell-ék, körny-ék ;
alom, elem :  irg-alom, jut-alom, kér-elém, tür-elém ;
ály,  ély  : szab-ály, oszt-ály, szeg-ély, görvjóly ;
ap,  ép  : al-ap,~gyar-ap,  ker-ep,  ül-ep.

Kivétetnek az idegen  származásról gyanús  : oszlop, czölöp, kolop ;
ány, ény  : yág-ány, csák-ány, lep-ény, köt-ériy ;
ár,  ér  : buv-ár, sov-ár, füz-ér, vez-ér;
ás, és  :  lát-ás, lop-ás, ver-és, üt-és ;
ász,  ész :  horp-asz, dob-ász, rek-esz, rönk-ész ;

Kivétetnek  : gonosz, pákosz, rogosz ;
ász, ész  :  halász,  csík-ász, kert-ész,  ökr-ész ;
át, ét : rak-at, nyom-at, üt-et, cseleked-et ;

Kivétetnek : nyug-ot, állap-öt ;
atag, eteg : lank-atag, olv-atag, leng-eteg,  pöf-eteg;
ótól, étel : hív-atal, rov-atal, men-etel, jö-v-etel ;
otlan,  étien :  ház-atlan. tell-adan, kea-etlen,  bőr-etjén;
talán,  telén : mag-tálán, bú-taían, mez-telén, szün-telen ;
mány, meny : tanul-mány, tok-mány, kcrcs-mény, küldemény ; ,
vány, vény  : lát-vány, hal-vány, kér-vény, tör- vény ;  .
$ág,  ség  :  agg-ság, jó-ság, szép-ség,  bö-ség;
ka, ke :  szál-ka, sós-ka, röp-kc, tüs-ke ;
csa, cse :  szár-csa, tó-csa, vér-cse, kenő-cse ;
ónk,  énk :  nyul-ánk, fal-ánk, cl-énk, fél-énk ;
ékony, ékény:  csal-ékony, mul-ékony, reped-ékény, tör-ékényj
dad, ded  : karcsu-dad, kicsi-ded, körös-aed, iv-ded ;
ú,  íl,  sanyar-ú,,szigor-ú, keser-ti, sür-ü;
ó,  6' :. szab-ó, irt-ó, kend-ö, furd-ö ;
a, e : 'huza-von-a, peng-e, csörg-e;

íf-ba, Jom-jia, reny-he,  csür-he ;

b)  i g e k é p z ö k  :

ad ed : ap-ad, loh-ad, ep-ed, süpp-ed;
akodik,  ekedtk  :  mar-akodik, tol-akodik, ver-ekédik, tör-ekédik;
akozik,  ekezik : vár-akozik, azór-ako^ik, igy-ekózik, gyül-ekézik ;
an,  én  : csatt-an, ropp-an, rett-en, döbb-en ;
ant, ént : csatt-ant, ropp-ant, rett-ent, döbb-ent;
ász, ész : markol-ász, bogár-ász,  legei-ész, böng-ész ;
aszkodik, e*zkédik : rug-aszkodik, ereszkedik,  döleszkedik ;
oszt, észt  .- ap-aszt, loh-aazt,  ep-eazt,  süpp-eszt ;
át,  ef : rak-at, foly-at, nyir-et, öl-et;
dl,  él-,  álldog-ál, folydog-ál, mendég-él, üldög-él;
ődik, Mik  :  zár-ódik, huz-ódik, vet-ödik, üt-ödik ;
ál,  ül : jav-úl, bor-úl, szeg-ül, szük-ül ;
dal, dél  : jár-dal, fior-dal, szeg-dél, to'r-del ; •
hot,  hét  : áll-hat,  fút-Hat,  vi-het, ül-het ;  -  .
kál, kél  : ir-kál, tur-kál, cser-kel, té-kél, (tévégél) ;
tat,  tét : jár-tat, foly-tal^  csör-tet, ül-tet;
gát,  get  :  for-gat, csor-gat, pér-get, zör-get;

:.  c) h a t á r o z ó k ;  '

an, én : bátr-an, okos-an, szép-en, bölcs-en ;
HÍ, itó : al-ul, botor-úl, szegény-ül,  föl-üf ;



—  51  -—

lóg, lég  : futó-lag,  utö-íág; keltö-leg; eté-leg;  C
Ion, len : addig-lan, holtig-lan, meddig-len, eddig-len;  .
fa,  te (1) : hajdan-ta,  leány-ta, régen-te, fiivén-te;
ta, te (2) : hatszor-ta, nyolczszor-ta, kétszér-te,  Ötször-te;

d)  n é v i n ó d o s i t ó  r a g o k :

óbb, ebb  :  igaz-abb, okos-abb,  helyés-ebb, bölcs-ebb ;
ön, én  : hárm-an, nyolcz-an, négy-en, öt-en;
öt, ét (többes) : falak-at,  botok-at, vizek-et,  török-et;
iá, be : ház-ba, ól-ba, hely-be, öl-be;
bon, ben : ház-bán, ól-ban, hely-ben, öl-ben;
Ml, b8l:  ház-ból, ól-ból, hely-böl, öl-ből;
nők, nek : vas-nak, hús-nak, réz-nek, kö-nek;
tiál, nél: vas-nál, hús-nál, réz-nél, kö-nél;
ró, re :  vas-ra, hús-ra, réz-re, kö-re;
ról, ró'! : vas-ról, hús-ról, réz-röl, kö-röl;
vá, ve :  fa-vá,  hó-vá, lé-vé,  kö-vé;
val, vei:  fá-val,  hó-val,  lé-vel, kö-vel;

e ) s z e n i é l y r a g o s  n é v i n ó d o s í tok.

óm, em  : nál-am, ról-am, vel-em, töl-em;
ad, ed : nál-ad, ról-ad,~vel-ed,  töl-ed;
o, e : nál-a, ról-a, vel-e,  töl-e;

f )  s z e m é l y r a g o s  n é v u t ó k :

óm, em : alatt-am, után-am, mellett-em,  fölött-em;
ad, ed  : alatt-ad, után-ad, mellétt-ed,  fölött-ed;
a, e : alatt-a, ntián-a,  mellett-e,  fölött-e;
wnfc,  ünk  : alatt-unk, után-unk, mellett-ünk,  fölött-ünk;
ofok,  etek  : alatt-atok, után-atok, mellett-eték,  fölött-eték;
ok, ők : alatt-ok, után-ok,  mellett-ök, fölött-ök;

g)  i g e m ó d o s i t ó k ,  b i z o n y o s  i d ő k -  és  s z e m é l y e k b e n :

o»z, etz  :  tart-aez, hord-asz, teng-esz, dönt-esz;
nők, nek ; jár-nak, foly-nak, kel-nek, ül-nek;
ám, em : járt-am, tolt-am, kelt-em, ült-em j
ad,  ed  : látt-ad, tolt-ad,  vert-ed,  szürt-ed;
a, e : látt-a, tolt-a, vert-e, gzürt-e;
á, f:  lát-á, tol-á, ver-é,  szür-é;  .  .  .
ok, ék : járt-ak, tolt-ak, vert-ek, szűrt-ék ;
anok, ének  : járt-anak, tolt-anak, vert-ének,  szürt-enek ;
j-o, j-e : jár-j-a, tol-j-a, ver-j-e,  szür-j-e,  (parancsoló);
j-ok, j-ek : jár-j-ak, tol-j-ak, ver-j-ek,  szür-j-ek;
•dk, ők  .-Ját-ók, mond-ók, lel-ök, ver-8k;

'  vJc, ük :  látt-iik, mondt-uk, lelt-ük, vert-ük;  - - • - . " -
wnk, ««k  : lát-unk, mond-unk, lel-ünk, ver-ünk;

B.

Háromágú  képzők  és  ragok.

.Ezekben  o, é, ö az  uralkodó  ünhangzók.  Az  elsü  o  iniiideiúele  vastaghanghoz járul.
Az ö közvetlenül  az  ö vagy  ti  hangokat  követi,  a  többi  vékunyhanguak  után zárt  é  következik:

7*



a) g y a k o r l a t o m  igeképzök:

°9>  *9t  y9  - nyaf-og, zuh-og, csev-eg, röf-ög,
og-oí, ég-eí,  ffg-et:  lát-og-at, néz-ég-et, üt-ög-et, httt-ög-et;
ong, éng, öng: boly-ong, ker-éng, düh-öng,  örj-öng;
og-ál, ég-él, ög-él: járd-og-ál, mend-ég-él, üld-ög-él;
odtk, édik, ödtk  : takar-odik, teker-édík, töpör-ödik;
okol, ékéi, ököl: fidd-okol, nyeld-ekél, öld-ököl;
oklik, Mik,  oklik: fald-oklik, esd-éklik, tttnd-öklik;
oztk, ézik, özik:  dolg-ozik, éh-ézik, ölt-özik;
doa, déi, döií  kap-dos, lop-dos, csip-dés, öl-dös;
doz, dég, dög:  csap-doz, tol-doz, kérd-éz, ül-döz;
kod, kid, köd:  kap-kod, csip-kéd, köp-köd;
kodik, kédik, ködik:  úr-kodik, két-kédik, ör-ködik;
kötik, kétik, kő tik:  zár-kozik, ér-kezik, üt-közik stb.;

b)  n é v m ó d o s í t ó k :

ön, én, ön :  fal-on, domb-on, tér-én, völgyön;
ott, étt, ott :  Kolozsvár-öt^ Pécs-ét̂  Győrött

Kivételesen : utt, Ott: más-utt, minden-tttt, vagy  ott, ett:  al-att, mell-ett;
hot,  Mg, fcte : fal-hoz,  ól-hoz, hely-héz, kör-höz, nö-höz;

hangrend ellen az újabb : hely-höz, kör-héz. nö-héz;
ttor, Mér, s*ör :  sok-szőr, száz-szőr, egy-szer,  több-szőr;

c)  i g e m ó d o s í t ó k :

ofc,  ék, ők : vár-ok, fut-ok,  lel-ék, visz-ék, öl-ök, üt-Ök;
óm, ém, öm :  vár-om, tol-om, lel-ém, visz-ém, öí-öm, ttt-öm;
ód, ed, öd: vár-od, tol-od, lel-éd, visz-éd, öl-őd, üt-öd;
nőm, nem, nőm : vár-nőm, tol-nom, lel-ném, vin-ném, öl-nöni, ut-nöm;
tok, ték, tök :  var-tok, tol-tok, lel-ték, visz-ték, öl-tök, üt-tök.

Ha a gyöki önhangzó után nem közvetlenül járulnak, csak kétáguak: tok, ték :
láthat-tok, őlhet-ték, üthet-ték, nem: ölhet-tök, üthet-tök,hasonlóan  óm, ém: láthat-om, verhet-ém,
ölhet-ém, üthet-ém, nem : ölhet-öm, üthet-öm; tatom, tetem : lat-tatom, üt-tetém, nem : üt-tetöm.

Jegyzetek.  1)  A  fent  elszámlált képzők és viszonyragok  eredetileg  kétpárosak, azaa
négyáguak  lehettek: t  i. zárt a, é, és o, ö: ház-an (pn), méz-én, gomb-on, gömb-ön; náz-hox (hoz),
méz-héz, gomb-hoe, gömb-htfz; Ujvár-att, Mór-ott, Pécs-étt, Győr-ött Ezen zárt o-nakaz erdélyiea
kiejtésben  maiglan világos nyomai vannak,  de a közösebb  szokásban  o-ra  ment által  Azonban
országos divat szerint négyáguak a számnevekhez járuló ad, ed, ód, öd:  száz-ad, ezer-ed, hat-od,
öt-öd, valamint ezek is : ős, ás, ős, ős : száz-as, ezer-es, hat-os, öt-ös.  2)  Hibás,  vagyis a köz szó*
járás elleni kttlönczködés így  szólani és írni: tör-héz, gőzös-én; e helyett: tőr-hőt, gözös-őn vagy:
kéz-ön, e helyett: kéz-én, verek-őd-ik, e helyett: verek-éd-ik.

C.

Hatágú képzők és viszonyragok, vagyis hárompároaak, i  i.  nyílt á e, cárt a « és
o ö hangzókkal.

a)  n é v k é p z ő k :

öcs, ees, nyilt:  lik-ács, ur-acs, köv-ecs, szég-ecs(ke);
ács, écs, zárt :  tál-ács, ház»aos(ka), kert-écs(ke), ttveg-écs(ke);
öcs, öct:  bod-ocs, har-ocs(ka), tör-öcs(ke).

Ide tartozik ics, mely mind vastag,  mind vékonyhanga törzsekhez járul, mint:
kav-ics, kak-ics, géb-ics;
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áet,  eez,f nyilt:  kuk-acz, jeg-ecz;
oce, éez, zárt: a caangós  ejtésü  láb-acz(ka), ág-acz(ka)  szókban, kert-écz = ketr-écz;
öcs,  Vcz  :  lib-ocz, gömb-öcz;

Ide tartozik  »cz : .náp-icz, bib-icz;
ad,  ed, nyilt: Lov-ad, Ölv-ed, Eb-ed, ("helynevek) ;
ad, ed, zárt  : Láb-ad, Vár-ad, Pér-éd,  (helynevek);
ód, öd : Bok-od, Tok-od, Bög-öd, Döms-öd, (helynevek);
ág,  ég,  nyilt: lov-ag, héz-ag, mel-eg, szöny-eg;
ág,  ég, zárt : hály-ag (og),  tály-ag (og):  fér-ég, kér-ég;
og,  Og:  bal-og, gyal-og, üsz-ög, örd-ög;
dk, ék, nyilt: kob-ak, ~kup-ak, tel-ek, tör-ek;
ok, ék, zárt  :  vakond-ak  (ok),  vét-ék,  ét-ék;
ok,  ők  :  mar-ok, bur-ok, kölyök, bür-ök;
óm, em, nyilt: foly-am,  ir-am, kell-em, tet-em;
óm, ém, zárt  : áll-am, ver-ém, sely-ém;
óm, öm  : ál-om, ól-om, kör-öm, ür-öm;
őr, ér, nyilt: agy-ar, czud-ar, megy-ér, sik-er;
ár, ér, zárt  : paz-ar (őr), czucz-ar  (őr), éb-ér, emb-ér;
őr, őr:  gond-or, und-or, gönd-ör,  sünd-ör;
ái, ei, nyilt: fal-as,  lik-as, fel-es,  öl-es,  fül-es;
ős, éi, zárt  : há/.-as, tág-as, tér-és, üveg-és;
ős, ős  : kor-os, túr-os, kör-öa, ször-ös.

Ez ntolsók néha is  us alakot  vesznek  föl:  har-is, ham-is  (régen: ham-os), lap-is
-us  (máj-as  hurka);

b)  i g e k é p z ö k :

ól, el, nyilt: forr-al, hizl-al, érl-el,  fül-el;
ál, él, zárt  : ház-al, árny-al, bér-él,  szém-él,  szér-él;  '
öl, öl:  karm-ol, gond-ol, ör-öl,  bfiz-öl;
ár,  ér, nyilt: tak-ar, kav-ar, tek-er, kev-er;
őr, ér  : zárt  : kap-ar (kop-or), sép-ér, péd-ér;
őr, őr : kot-or, típ-or, gyöt-ör, pöd-ör;
ős, és, nyilt: olv-as, ker-es;
tű,  ét, zárt  : hág-as, lép-és, típ-és, reb-és(get);
Of,  öi:  tap-os,  foly-os,  röp-ös,  köpd-ös;
az, ez, nyílt: fal-az, hid-az, fel-ez, köny-ez;
az, ez,  zárt  : háj-az, ágy-az, ér-éz, bélyeg-éz;
ős, őz  : bot-oz, arany-oz, ör-öz  (iz), nyüg-öz.

c)  n é v m ó d o s i t ó k :

Í
ok, ék, nyilt: fal-ak, hid-ak, fel-ek, öl-ek;
ak, ék, zárt  : ház-ak, nyáj-ak, szér-ék, szém-ék;
ok, ők  : bor-ok, sír-ok, ör-ök, csür-ök;

t á r g y e s e t

• x e m é l y -
ragok

át,  ét, nyilt: fal-at,  hid-at, fel-et, öl-et;
át, ét, zárt : ház-at, nyáj-at,  szém-ét, gyép-ét;
oí, K t :  bab-ot, bot-ot, köd-öt, üdv-öt;

ám, em, nyilt: fal-am, hid-am, fel-em,  ölem;
óm, ém, zárt  : ház-am, nyáj-am, szém-ém, szér-ém;
óm, öm : bab-om, bot-om, tör-öm,  üdv-öm;
ad,  ed, nyilt:  fal-ad, hid-ad, fel-ed,  öl-ed;
ad,  ed,  zárt  : ház-ad, nyáj-ad,  szém-éd, szér-éd;
ód, Sd  : bab-od, bot-od, tör-öd, üdv-öd.

Jegyéét.  A  legközelebbi  példákból  látszik,  hogy a  mássalhangzóval  végződő  nevek
BWí*, tdrgfmti  és  birtokragi  hangzója  ugyanaz.  Továbbá nyelvünk  rendszeréből  ez is  kitűnik,
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hogy  a nevekhez járuló hárompáros képzők és  ragok  általán az  illető  név  többesszámának  ön-
hangzóját veszik  fel, péld. nyak-ok,  nyak-ut,  nyak-am,  nyak-ad,  nyak-os,  nyak-óstul,  nyak-ol,
nyak-az, nyak-ócska ,• lov-ak, lov-aí, lov-am, lov-od, lov-as, lov-astul, lov-al,  lov-ag,  lov-or,  lov-
oz, lov-ocsko; bot-ok, bot-ot,  bot-om, bot-od, bot-os,  bot-óstul,  bot-öl,  bot-oz,  bot-or,  bot-ocs-ka;
szem-ék, szém-ét, szém-ém, szém-éd, szém-él, szém-éz, szém-éstül, szém-ér, szem-énként,  szém-écs-
ke; körm-ök, körm-öí, körm-öm, körm-öd, körm-öl, körm-ös, körm-őstül, körm-o'eske.

Miután ezeknek mintegy iránytöül a többesszám önhangzója szolgál, helyén leszen itt
ennek  szabályait  kimutatni.

A  tSbbesuim ragosiaénak uabályai

L  A mássalhangzóval  végződő gyökszókban.

1) Ha a gyökszóban o, ó, vagy  u, ú áll, a  többestag  o hangzót vészen  fel  : ok,  ok-ok,
őr, or-ok, orr, orr-ok, kor, kor-ok, koV, kór-ok; ducz, ducz-ok, gúzs, gúza-ok; hasonlók: bog,bogy,
boly, bor, bocs, bonca, bot, dob, doh, fok,  fos, gom, gyom, jog, koh, kos, kosz, lob, lőcs, lom, mocs,
moh, moly, mór, nyom, pocs, pocz, poh, pók, por, rom, sód, som, sor, tok, topp, tor; bob, bók, csók,
czók  (mók), gócs, gócz, gór, kócz, lók, mód, mór, pók, pór, pót, sor; czucz,  ducz, juh, lucs, nyűg,
sut, szug, szül, zug; búg  (főnév)  csúcs,  gug, gúny,  húg, húr, hús, hugy  (pisa), lúg, súr,  túr, tűz,
tyúk. Ide tartoznak a jobbára  elvont, vagy  elavult gyökökből  képzettek  :  bonca,  bongy,  csomb,
czomb, domb, gomb, lomb, jobb  (főnév, manus  dextra), komp, koncz, konty,  korcz, korcs, korty,
loncs, molyh, polyh, orv, porcz, roncs, rongy, rost stb.

Kivétetnek  a) melyek  eredetileg  melléknevü  tulajdonságnak,  a  mint  ilyenek  nyílt
a-val ragoztatnak, (miről L alább) ú. m. sok-ak, nyolcz-ak, toll-ak  (toló-ak, tolu-ak) morj-ak,  (mo-
ri-ak) orj-ak  (ori-ak) mony-ak  (moni-ak, mint: meny-ek = meni-ek,  menő-ek), odv-ak  (odu-ak,)
lov-ak, fog-ak, b) az ékvesztők, melyek általán, ha vastaghanguak nyílt a-val, ha vékonyhanguak,
nyílt  e-vel ragoztatnak, ú. m. úr, ur-ak, rúd,  rud-ak, kéz,  kez-ek, szűz,  szüz-ek  stb. c) hold (luna
és jugerum) hold-ak, és  ennek* módositványa : húgy  (csillag) hugy-ak, ól ól-ak, lyuk  lyuk-ak.  Ide
járulnak  út  utak, kút kutak, új  újak  ujj  ujjak, bár  nem ékvesztök.

2)  0,  S, és  ü, ti, után ö, ü, m. öcs öcs-ök, &n ön-ök, ön (hal)  ön-ök, és így: őr, ős, bocs,
bőg, bögy, csöcs, dög, dőzs, csök, csősz, csőd, göca, göm, gör, gőz, gyök, köd, kög, kör, köz, lőcs,
mög, pöcs, pök, por, pös, pőzs, pőcz, rög, sör, szőr, szösz, tök, tör, tőzs, ük,  űr, b fin, bükk,  .bűz,
csúcs, csüg, csűr, düh, fűr,  gyűr,  küsz  (= kisz,  halfaj),  szűr, zűr;  továbbá  elvont  vagy  elavult
gyökökből képzett  törzsek:  böjt, bötyk, gömb, görcs, göngy, gyöngy,  füst,  üst, kürt, íutyk, bütyk,
üdv, orv, szűcs stb.

Kivétetnek a) melyek eredete melléknév tulajdonságú, ú.  m. kőv-ek, csöv-ek, töv-ek,
öv-ek, ölv-ek, müv-ek, nyüv-ek, azüv-ek,köny-ek,könyv-ek,tölgy-ek, völgy-ek,rügy-ek,hölgy-ek,
ügy-ek, szügy-ek, fürj-ek,  b) ezek  : őz  öz-ek,  öl öl-ek, fül,  füTek,  föld  föld-ek,  toras  törzs-ek,
öröm  öröm-ek, tűz  tüz-ek, /űz  fűz-ek,  szűz szüz-ek.

3) Nyílt e következik  a) nyílt e után : csel csel-ek, f  egy  fegy-ek,  hasonlóan  ezekben  :
év, geny, hely, jegy, jel, leh, len, les, mez, nesz, seb  (vulnus) szegy, b)  az  é hangzóju  ékvesztök-
ben  : eV er-ek, ég eg-ek, dél del-ek, és így  : bél, dér, tél, tej, nyél, kéz, hév, lév, fél, jég, légy, lék,
mész, réz, szél  (ventus), szén; c) ezen melléknév természetű törzsekhez : éi, {e-ő evő) éb-ek,  to-
vábbá : mely, mell, nedv, kedv,  redv, enyv, senyv, elv, nyelv, terv, sérv, szenny,  fej, kegy, kéj, éj,
eperj,  szederj,  enyh, vemh, terh, d) ezen é gyökhanguak  után :  csév, tév, év,  gép, kép, fék,  ék,
lép, nép, csép, rész, rét, vész, méz.

Kivétetnek  és zárt é-vel ragoztatnak  : cseh  cseh-ék, nem vagy  nem, .(genus)  nem-ék,
nyest, zseb, esek, él, éh, fény, gém, kém, rém, mécs, mén, rés, véd, vér, bér.

4) Zárt é után zárt é : begy bégy-ék, csecs csécs-ék, és  így :  becs,  csend, gyep,  hegy
(cuspis), még, pécs, pélyh, per, ser, szem, szér,ténk, s több mások, melyekben az é ö-vel  váltako-
zik, u. m. bögy-ök, csöcs-ök stb.

5ÍNyílt A után nyílt ó; a) ezekben : agy agy-ak, aj  aj-ak, ajk  aik-ak, továbbá :  fal,
galy, haj, haá, has, nyak, vaj, vad, vas, var, és ezen ékvesztökben  : sár  sar-ak,  nyár  nyar-ak,  b)
a}', v képzőjü  törzsekben:  gyapj-ak, varj-ak,  sarj-ak,  tarj-ak,  marj-ak,  av-ak, jav-ak, sav-ak, tav-
ak, szav-ak, darv-ak, szarv-ak, adv-ak, magv-ak, hamv-ak.

6) Zárt a után o:  a) melyekben tájejtés  vagy elemzés szerint az a = o, u. m. bab (bob)
bab-ok, bak (németül Bock) bak-ok, kot  (kosár) kas-ok, hab (hav, hov) hab-ok, kan(kfiui, kondás).
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kan-ok, lám  (lom) lam-ok, far  (forog)  far-ok, gyap  (gyopár) gyap-ok,  top  (top) tap-ok,  b)  ezek-
ben : bal, csal, csap, csat, dacz, dag,  dal, fan, gaz,  han, kacs, kajcs,  kar,  lak, lap, mag, makk, mart,
part, pad, rab, rag,  szag, szak, szar, tag,  tan, tat, vak,  vaczk,  zab.

7)  Hosszú  á után zárt a  ezekben  : ág, ágy,  áll, ár, háj, hárs, hát, ház, kád, máj,  nyáj,
nyál, láb, nyárs, száj, szál, szár, szárny, tál, táj, tárgy, társ, vágy, váll, vár,  t.  i.  ezekben  tájejtés
szerint a ragi a = o : ág-ok,  ágy-ok  stb.

8) Hosszú  d  után o ezekben  : ács,  ángy,  csáb, csak, csáp, dáb (dib)  gát,  gyám,  gyár,
gyász, hám, kár,  lány,  láncz, mák, mái, máz, nász, pár,  rács, rácz, rák, sáv, szám,  szán,  tói,  tám,
tár, záp, zár, vád,  zár.

9) Vastaghangu t után nyílt ó ezekben : in  (in-ak),  híd  (híd-ak),  híg,  víg,  ij, díj,  híj,
szíj,  nyíl, lik.  Ezekben  pedig o:  ih-ok, csík-ok, csín-ok, csíny-ok, fing-ok, gyík-ok,  sík-ok, kín-ok,
nyirk-ok, pír-ok, szirt-ok  (vagy  szirt-ék), sír-ok,  zsír-ok.

10) Vékonyhangu i  i, után  nyílt e ezekben  íz  (íz-ek),  víz  (viz-ek)  ily,  mily,  ív,  hív,
szív, nyiv, iny,  rih, szik. Zárt  é pedig  ezekben: idv, ír, bikk, csíz,  dics, gím, hír, him, kis, lih, liszt,
pih, pitty, pinty,  rím,  ris,  sin, szín.

II. Az önhangzóval végződő főnevek után.

1) Az  a  és  e az utána járuló  k előtt megnyúlik  : fa,  fá-k, kapa  kapá-k, karimá-k, pa-
ripá-k; epe  epé-k, kefe  kefé-k, medenczé-k, köpüczé-k. Ennek  valószínű  akarói szólánk.

2)  A  szélső önhangzókat illetőleg pedig, a) A  rövid t a k  előtt  rövid  marad: tepszi-k,
kocsi-k, gugyi-k, ki-k, mi-k, ti-k. Kivétetnek; fi fi-ak, és a helyi  tulajdon  s  köznevek: Teleki-ek,
Pesti-ek, Tasi-ak,  Sári-ak,  Kürti-ek, Horti-ak, ugyanez történik az y-nál irt vezetéknevekkel: Kis-
falndy-ak, Kölcsey-ck.  Ellenben a  keresztnevek  a  szabályt  követik  :  Pisti-k,  Gyuri-k,  Feri-k,
Kafi-k, Panni-k. b)  Közösebb szokíis  szerint a rövid  ejtősü u  U  is  a  k-nak  hozzájok járultával rö-
videk maradnak  : kapu-k, lap-uk, válu-k, szapu-k, gyöpü-k, csöpü-k, külü-k;  de  ha  e-re  változ-
nak, ekkor  ok  ek-et vesznek  föl :  daru  aarv-ak,  ham« hamv-ak, ad«  adv-ak,  szara  szarv-ak,  tetíi
trtv-ek, nedű  nedv-ék, enyil  enyv-ek  stb.

3)  A  hosszú  é, ó, ti, ú,  ű-höz  k : málc-k, csáté-k,  kópé-k, csikóté-k, golyó-k,  bogyó-k,
felhő-k, gümö-k, bú-k, pattantyú-k, csengetyü-k, töpörtyü-k. Kivétetnek, melyek egyik  részét be-
"Ivadtj  vagy r teszi,  s melléknevek módjára  ak  ék járul hozzájok: hé hev-ek, lé lev-ek,  ló  lov-ak,
l f! hav-ak, szó  szav-ak,  tó tav-ak,  cső' csöv-ek,  kó' köv-ek,  tS töv-ek,  nő  nej-ek  (v.  nők) «ő  vej-ek
(T. vők) é éjek,  ke kcj-ek. Ide tartoznak  a  hosszú  i,  «í,  tt'-vel végződök  is  : i  ij-ak,  szí  szij-ak,  szú
szuv-ak, f  ü füv-ek,  szü szüvck,  bii büv-ek, v. büv-ök. A jó, ha fönév,  többese jav-ak,  ha  mellék-
név  :j6-1e.  Különbség  van  ezek  közt  is  :  sók és savak  (ennek  törzse : sa»), szók  (egyes  szók  —
Wörter) és  tzavak  (Worte).

III.  Mássalhangzóval  végződő  származék-főnevek után.

Itt oly  származékokat értünk, melyek képzője  önhangzóval jár, legyen ez akár állandó,
niint ecekben:  lát-ás, rúl-sdg,  szép-ség,  akár  ékvesztö, mint: mad-ár,  eg-ér, akár kiugratható, mint
••zekben  : ól-nrn, hatal-om, ver-ém,  öb-öl,  csup-or.

Általános  szabály.  A  származék-főnevekben  zárt önhangzó  az uralkodó, és pedig a vas-
ughanguakban  o, a vékonyhanguakbán  « vagy  ö, emez  az  ö tí, amaz  a  többi  vékonyhangok után
k"zvedenül járulva. Nyilt  (á e) hangzók csak  kivételesen fordulnak  elé, melyek kiváltkép  a mel-
'•-koevek  többesét jellegzik;  különösen

1) Az  egyágu  ék képző  után a vastagokhoz  ok, a vékonyakhoz ék járul: marad-ék-ok,
takad-ék-ok, toldal-ék-ok, hullad-ék-ok; mened-ék-ék, kell-ék-ék,  töred-ék-ék, üled-ék-ék.

2)  Az  egytagú  tk  után ok, illetőleg ék : ladik-ok, kuvik-ok,  poczik-ok,  kuczik-ok, ib-
rik-ék, csiszlik-ék, zsizsik-ék, pöcsik-ék.

3)  A  kéttagos képzöjüek  többese ok  ék  ;  család-ok, garád-ok, cseléd-ék,  ebéd-ék,  se-
-̂ék, virág-ok  vüág-ok, vendég-ék, alap-ok, talap-ok, telcp-ék, ülep-ék, moraj-ok,  robaj-ok,  zö-

'•j-̂ k, csörej-ék,  hivatal-ok, rovatal-ok, incnetcl-ék, jövetol-ék,  ital-ok, étel-ék,  vitel-ék,  hitel-ék,
-zabály-ok,  nadály-ok, szegély-ék, görvély-ék, vágány-ok,  csákány-ok,  legény-ék,  kökény-ék; az
'-.!•» oh őny  képzőhöz  ők : red-önyök, clö-nyök; kádár-ok, bodnár-ok, vezér-ék, füzér-ék, tapasz-ok,
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kuvasz-ok, rekesz-ék, csipesz-ék, halász-ok, vadász-ok,  ökréss-ék,  furjész-ék,  látás-ok,  lopás-ok,
verés-ék,  ütés-ék,  akarat-ok,  folyamat-ok,  menet-ék,  jövet-ék,  hallomány-ok, iromány-ok, lele-
mény-ék, sütemény-ék, látvány-ok, járvány-ok, szelvény-ék, örvény-ék, bálság-ok, rútság-ok, vét-
ség-ék, bőség-ék.

4) A hatáguaknál a vastaghangu törzsekhez ok, a vékonyakhoz közvetlen ö ü  utánffk,
a  többi után  ék járul: likacs-ok, tálacs-ok, bodocs-ok, szégecs-ék,  kertécs-ék,  tőröcs-ök, kukacz-
ok, ketrécz-ék, gömböcz-ök, lovag-ok, süveg-ék, üszög-ök, kobak-ok, törek-ék, bürök-ök v. bürk-
ök, orm-ok, verm-ék, körm-ök,  magyar-ok, siker-ék, csömör-ök, savany-ok,  fövény-ék,  görhöny-
ök, kupak-ok, érdek-ék, küldök-ök.

Kivételkép nyílt ő, e-vel  ragoztatnak :

1) Az ékvesztők  : agar-ak, bogar-ak, madar-ak, sugar-ak, kosar-ak;  eger-ek,  cserep-
ek, kenyer-ek, kerek-ek, tenyer-ek, vereb-ek, fenek-ek, szeker-ek, tehen-ek  stb.

2) Az alom elém képzőjüek: hat-almák, olt-almak, nyug-almak, kér-elmek, figy-elmek,
tttr-ehnek;  mert  ezek  igenév-féle  melléknevekből  fejlődvén  ki  a  melléknevek  tulajdonságai-
val birnak.

3) A j  képzöjü vagy  toldaléka  nevek  : var-jak, sár-jak, tar-jak, mór-jak,  if-jak,  OMT-
«  l  j»f  «  l̂   ^ 1 1  •  TT  <f  '  *  '  *  •  ír  •  *  rjek, fér-jek, eper-jek, szeder-jek.

IV.  Mássalhangzóval végződő melléknevek.

AUaldnot  szabály.  A melléknevek többese jobbára  nyílta, e hangzót vészen föl, s osak
kivételkép  zárt o, é, ö-t, különösen

1) A  gyökök  és  azon törzsek, melyek képzőji  önhangzó nélküliek, ú. m. lágy-ak, rosz-
ak, tág-ak, új-ak,  rút-ak, sok-ak,  vad-ak, hány-ak,  oly-ák,  más-ak  (ha  főnév  :  más-ok^  bús-ak,
dús-ak, gyors-ak, ép-ek,  szép-ek,  kék-ek,  szük-ek,  hüs-ek, hös-ek,  (ha  főnév  :  hős-ök)  bőv-ek,
ily-ek, mily-ek, mely-ek, mély-ek. Kivétetnek : csúf-ok, nagy-ok, vak-ok.

2) A számnév-gyökök és törzsek: hárm-ak, nyolcz-ak, husz-ak, száz-ak, egy-ek, négy-
ek, het-ek, kilencz-ek, tíz-ek, ezer-ek. Kivétetnek : hat-ok, öt-ök, milliom-ok.

3) A hangzós és hangzóüan  képzőjü  múltidöbeli részesülök: holdak, mult-ak, sült-ek,
főtt-ek, halott-ak, látott-ak, szedett-ek, szülött-ek.

4) A  fokozott  melléknevek:  jobb-ak,  (ha  főnév,  jobb-ok), roszabb-ak,  nagyobb-ak,
kisebb-ek, szebb-ek, különb-ek, erősb-ek, közösb-ek, üresb-ek.

5) A párhuzamos, vagyis kétágú  képzőjüek  :
áfcony,  ékény  : hajlék-onyak,  félék-ény-ek,  törék-ények;
ály, ily  : szik-ályak, (sikeresek) kev-élyek, csek-élyek;
dny,  ény  :  sil-ányak,  sov-ányak,  szeg-ények, (ha főnév,  szeg-ényék), ser-ény-ek  (ha

főnév  : juba, ser-enyék);
vány, vény : hal-ványak, hit-ványak, jőve-vények,  ezökevény-ek,  ha  főnevek  : jöve-

vények, szökevények.
ánk, «nk  : fal-ánkak,  nyul-ánkak, él-énkek,  fél-énkek,  tájejtéssel:  ok, St,;  fal-ánkok,

nyul-ánkok, él-énkék, fél-énkék;
ár, ér  : szik-árak, kop-árak, led-érék, Ösztőv-érek, tájejtéssel  zárt a  é-vel:  szik-árok,

kop-árok, led-érék, ősztöv-érék.
asz,  esz:  kop-aszak, csnp-aszak, csemp-eszek, s a csangós  : kedv-eszek, csend-eszek:
ás, is:  fá-sak, hálá-sak, epé-sek, szekerczé-sek;
ás, és  fnyilt) : hal-osak, fiu-asak, nép-esek;
ős, és (zárt)  : ház-asak, ág-asak, kény-ések, vér-ések;
ős, ős:  kalapos-ak, bolt-osak, nyerg-ések, örök-ösek; ha pedig  főnevek  :  kalap-osok,

bolt-osok, nyerg-ések, örök-ősök;
az, «z : ig-azak, szár-azak, idv-ezek, neh-ezek;

^Kivételesen  zárt ot é-vel ragoztatnak :
atag,  eteg  : huik-atagok, herv-atagok, leng-etegék, reszk-etegék, melyek közöl  néme-

lyek  főnevek  : siv-atagok, csörg-etegék, förg-etegek.
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talán,  telén  és  atlan,  étien:  nyug-talanok  szám-talanok,  hir-telenék, szün-telenék,
láb-adanok, ing-atlanok, kéz-étiének,  szül-etlenék.

ág, ég: hany-agok,  gazd-agok, mel-egék  v. ék, hideg-ék  v. ék.
árt  ér:  czud-arok,  paz-arok,  ik^erék  v.  ikrek, éb-erék.
őr,  őr:  (o-val  v.  ö vei): bőd-örök, gond-orok,  gond-örök, sünd-örök.

V.  önhangzóval  végződő melléknevek  után.

1) Az  a, e megnyúlik,  mint a  főnevekben:  csúnya  csúnyák,  buta  buták,  henye  he-
nyék, büszke  büszkék.

2) A  szélső  hangzók  után  a)  Az  i  után  nyílt  a  v.  e:  házi-ak,  budai-ak,  kerti-ek,
pesti-ek,  midőn  főnevekké  lesznek  is:  Pápai-ak,  Aradi-ak,  Gömöri-ek, Teleki-ek;  lábnyi-ak,
anyányi-ak,  felényi-ek,  ölnyi-ek.  b)  Az  «,  ü  után is nyílt a v.  e:  domboru-ak,  szomoru-ak,  szi-
gorn-ak,  keserü-ek,  gyönyörűek,  vagy  öszvehúzva:  domborúk,  szomorúk, szigorúk,  keserűk,
gyönyörük,  mely  esetben  az  eredeti  ó, ö-höz  közelednek:  domboró-k, savanyó-k,  keserö-k, mint
némely  tájakon  ejtetik.  Hasonló  viszony  van  ezek  között:  pattantó-k,  pattan tyúk,  csikoltó-k,
csikoltyá-k,  cséngetö-k,  cséngetyü-k,  s  több  ilyek  között,  azon  különbséggel,  hogy  az  elsők
melléknevek,, emezek  pedig  főnevek.

Észrevételek.  A  mondottakból kitetszik,  a)  hogy  a  mássalhangzóval  végződő gyökök
és egytagú  törzsek  után  a  többesszám  képzője  többnyire az  illető  gyök  vagy  törzs  hangzóját,
vagy  ennek  legrokonabbikát  veszi  föl;  b)  hogy a  két  vagy  több tagú  főnevek  többes  képzője
zárt  hangzókat  vonz,  és  pedig  a  vastag  hanguak  után  általán o-t,  tájejtéssel  zárt  a-t,  a  vékony-
hanguak  után  a  végső  szótag  önhangzójához  alkalmazkodik,  t.  i. ö S, il  ü  után  ö-vel, a  többi
után  zárt «-vel;  c) hogy  a  melléknevek többes képzője  a  főnevekével ellenkezőleg nyílt  a  e-vel
jár; minélfogva ha  ugyanazon  szó melléknév  is,  főnév  is,  akkor  amaz  esetben  nyíltan,  emebben
zártan  ragoztatik  pl.  „a  huszárok  sllveges-ek,  a  nászúJos-ok  knlapos-ak,  amazok  fövegét  hajdan
türegét-ék  (süveggyártók)  most  mindegyikökét  kalapos-ok  készítik."  „A.  váczi  utczai  házak
Wfoí-afc,  s  haszonbérlőik  boltos-ok.tt  Kik  nyergeket  készítenek, nyerges-ék,  a  nyereggel  fölsze-
relt lovak  nyergés-ek."  „Az  ablakok  üvegés-ak,  e  a  törött  ablakokat  kijavítják  az  üveges-ék.  Ha-
sonlóan  a  családnevek:  Boros-ok,  Erös-ök,  Lakatos-ok,  különben:  boros-ak,  erös-ek,  la-
katos-ak stb.

III.  Az  önhaugzók  rendszeressége  érteményi tekintetben.

Ha  a  nyelvünkben  létező  gyököket  végtől  végig  figyelemre  veszszük  s a  bennök
rejlő  értemények  szerint  öszvehasonlítjuk,  szembeszökőleg  látni fogjuk,  hogy  a  rokon  eszmék,
fogalmak,  tárgyak,  és  ezek  különféle  viszonyaik  elnevezésében  bizonyos  hangzók  uralkod-
nak. Vegyük  fel  például az  i hangzót.

1)  Az i, i  természetutánzólag  is oly kedély  és  indulatszókon  vonul végig,  melyek  a
i maguk nemében élénk, vidor, gyermekded  érzésnek  kitörései:  hi hi.' ihog,  iliáczol, viháczol,  nyi-
'''*)<  "y'kog,  nyikkan, nyi, hinnyog,  vinnyog,  vigyorog,  vigyori,  vicsorog,  vidám,  vidor,  víg,  nyifog,
>'. rí, ticalkodik, sipit,  pityereg.  2) Éles  vékony  természeti  hangokban  kivált  kisebbnemti vagy
tioncz  állatokéban:  csibe, csirke, pipe, pizse,  liba, libusz,  zsiba,  csíz,  csicsereg,  czicza, pinty,  bibicz,
f:tnt<je,  csihol, csikorog,  kikiri, csirip,  csiszol,  czikákol, czivodik, cziuczog,  szí,  sziszeg,  tilinkó, zi-
r-ir,  zsizsi,  zsizsereg,  zsibog, piszeg.  Mind  ezek  és  több  hasonlók  annyira utánozzák  a  természeti
Hangokat, hogy  vastagra változtatva  egészen  elvesztenék  eredeti  hüségöket.  3)  Kicsit, fiatalt je-
tatö gyökökben:  kis, kicsi, iczipiczi, csiribiri, timpiri, pirinyó, iuczen, pincz,  figyfirits,  pisze,jiling,
'•!"»'.j, czipó,  bibi, ívik  ivadék,  fi,  fiú,  iffiu.  Továbbá a  kicsinyített  vastaghanguak  ikertársaiban:
i)«i, apa,_/íltí  falat,  dt'n'b darab, gyim  gyom, gtz gaz,  lim  lom,  -csíp  csop,  lity  loty,  )>ip  hop,  bibir-
f.*l boborcsó, bimbó bombik, bingyó  bogyó,  csimbók  csombók. A  keresztnevekben a  kicsinyítésen
kivül  némi  gyengéd vonzalmat s  kedveskedést  fejez  ki:  Pisti,  Jani,  Feri,  Misi,  Gyuri,  Erzsi,
A<rfí, Juczi,  nagyítva: Pista, Jankó, Ferkó,  Misa, Gyura,  Erzsók,  Kató, Judka. Hasonlók:  bácsi,
"íii, ángyi,  táti, mami.  4)  Elénk,  fürge,  könnyű,  illetőleg  kicsinyes  vagy  aprózottt  mozgást
vajy  ennek  szervét  jelentökjén;  iczeg,  biczeg,  iczke,  ficzke,  ille-/,  billeg,  billen,  ideg,  inger,  igét,
i<7Vti«ík, {», indul,  inog,  inai, ingó, bingó,  illan,  illő,  villan,  villog,  villám, pilla, pillant, pillangó,
A":'Í,  ipar,  iram,  iramodik,  iszam, iszamlik,  iszánkol,  iz,  izey,  izseg,  bizseg, izgat,  bizgat,  piszkál,
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csiga,  csigolya,  esik,  csiklik,  csikíó,  csikland, gyík, kígyó,  czika, czikúzik,  ficza,  ficzamodik,  jícz-
kándozik,  ficzánkol,finta,  fintor,  fitogat,  hibban, hibbók, himbál, hinta, hintó,  limbál,  nyíl,  nyilam-
lik,  sík,  síkos,  szikra,  szilái, viczkand, vinczos, vinczároz, virgoncz,  vizsla,  vizslat.  5) Közelséget
jelentökben,  mint  térbeli  nagyság  ellenében  térbeli  kicsiségre  vonatkozik:  ily,  ide,  itt,  innen,
így,  thol,  imez, imitt, imily  ellentéteik; oly, oda, ott, onnan, úgy,  ahol, amaz, amott, amoly.

Mindezekben  általán a kicsiség  élénkség, vagy  ezekkel  rokon fiatalság alapfogalma
rejlik,  melyet  az önhangzók legélénkebbike  úgy  szólván  legvékonyabb  hangtesttel  bíró t  fejez
ki  legtermészetbübben.

A  nyilt á 6 és  á é nyilast,  rést,  szétterjedést,  szétválást jelentő  szókban  uralkodik,
pl.  ezekben: aj,  ajak,  ajt,  ajtó,  áj,  váj,  ás, vásik, vág, vég, val, valag, válik, száj,  szád, szab, szeg,
szel, ta, tág,  tár,  tát,  táj,  tál,  te, téved,  tép,  tér, gyér,  szét, szél,  széled,  tenyész,  tenyér.  Különösen
szájtátást,  és ezzel járó  bámulást, ostobaságot jelentő  szókban:  ásít,  mámor, á, ám, ámé,  áméko-
dik, árnál, ámít, ámolyog,  áncsorog, ácsori, ángó, gágó,  bá, bdva, bám, barna, bámész, bámít,  bámul,
bakó,  bamba,  bacza,  bászli,  máié;  fordítva:  méla, mélák, mamuk, mamiasz, tdcsó,  tájbász,  tátri,
táti, az evéshez szájtátogató  mámog  múmol, máhol, majzol,  nyámmog.

De  hogy  még  inkább kitűnjék,  mennyire következetes  nyelvünk  bizonyos  önhang-
zók  alkalmazásában  egy  szósereget idézünk  elé, mely  sok nemzetséget és családot foglal magá-
ban. Ezek  közös jegye abban áll,  hogy  mindnyájan valami  dudorú, gömbölyű, pvffadt,  kerekded
vagy hengerded, csomódad  alakú  testeket jelentenek,  s  gyökhangzójuk  az egy  osztályba  tartozó
zárt «, o,  M, vagy párhuzamos  é,  S, tó.

K e r e k  szók.

, így  nevezzük azon gyököket,  melyek  önhangzója két  ugyanazon mássalhangzó közé
szorult,  u.  m.:  bab,  babó,  babócs,  babug  =  csecsbimbó,  bob,  boborcs,  boborcsék,  bob,  bó-
bita, bóbiskol, azaz,  feje  bobját hajtogatva  szunyókál,  búb, búbos, bubor,  buborék,  csecs,  csöcs,
cstics,  csúcs,  csucsor,  csucsorodik, död,  döddö, dödöke,  dud, dudor, dudorodik, dudorú,  dudorit
dudva, gog v. góg, búbos, boglyas kernencze, gogy, gogyola = golyva,  gSg, gőgös, a  felfuvalkod-
ástól, g«g, guga, gugor, gugora,  gugorodik,  guggol,  gtfg,  gügtt  (kenyér  ducza, púpja) g«gy,  gü-
gyü (egy  marok  nyütt  kender),  kok,  kokojsza  (borsónyi  fekete  bogyó),  kuk,  kukó  v.  kuku,
kukora,  kukori,  kukoricza,  kukorodik,  kukorczol,  kukacz,  púp,  pupa,  tűt  v.  tuty,  tutu,  tu-
tuska, tutyi.

A j a k h a n g o k k a l  k e z d ő d ő k :

bocs, bocska, kis  kádféle edény,  bucs, bucskó = tuakó, bucsér,  bocz,  boczkó,  bócz,  hengerbócz,
bóczéros =  boglyas,  böcz,  böczek = tuskó,  bucz, buczka,  buczkó,  bőd, bődön, bodoca, bodor,
bőd, bődön, búd, búdon, budonka, bog, ágbog, boga, bogács, boglya, boglár,  bogrács, bőg, bögre,
bwg, buga,  buglya,  bogy, bogya,  bogyó, bogyói, bögy, bögyök, bögyökös, bugy, bugyor,  bugyola,
bugya = tölgyfa  buborcsékja,  bök,  boka,  bokolyó,  bokor,  bők,  bőké  —  csomós,  bük,  buksi,
bukta,  bökk  =  makk,  boly,  bolyó,  bolyos,  hangyaboly,  bői  bölőke = tuskó, biti, bulál, bulga,
boncz  fordítva  czomb,  bőm  v. bőn,  böndő  böngyöle = káka  csomós töve, bún, bunkó, bunczi =
tökerépa,  bús, busa = zömök, puffadt,  bot, botk, botkos, botos = gombos pézsmavirág, bőt, bötk,
bötkös, bötkö, böíyk, bötykös, bút, butíkó = nád bugája,  buty, butyor, butyka = hasas bugyogó
korsó,  btíty,  bütyk, bütykös, bűz, buzma, föd,  fodor,  fodorodik, füty,  fütyk,  fütykös,  magy, mogy
= bogy, magyal, magyaró v. mogyoró, mony monyorú, moty, motyó, mot, motring, pocz, poczok,
poczokos,  pöcz,  pöczczed = puffad,  dagad,  pog,  pogácsa,  poh,  pohos, pohók, pók, poka,  pom,
pompos, pomposka, pót, pota  =r  csomós kiforradás  a  fa derekán,  potroh, stb.

T o r o k h a n g o k k a l  k e z d ő d ő k :

gob,  gobhal,  goboncza,  göb,  göbre,  göbecz,  gub,  gubacs,  gubó,  g«b,'gübe  s=  vizörvény,
gübü  =  nyélbe  ütött  göcs,  melylyel  a  halászok  a  vizet  zavarják,  gőcs,  göcsört,  gőd,  gödör,
goly,  golyó,  golyva,  göiy,  gölye,  hizlalni  való  disznó,  gólodon,  gom,  gomoly,  gombolyag,
gomb,  gombor,  gomboly,  gombóca,  göm,  gömő,  gömöly,  göngy,  gömb,  gömböly,  gömbö-
lyeg,  gond,  göndör,  göndörödik,  gum,  gumó,  güm,  gümő,  gyön/,  gyomor,  hóm,  homolit,  ho-
molka, homlok,  homorú,  honcsok,  hompol,  hén  v.  hém,  henger,  héngérég,  héngérböcz,  hente-
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reg,  hőm,  hömöres, hömbölyög, hömpölyög, hop, hoporcs, hoportyag, hup,  hupa, hátahupás,  hup-
polyag,  (egyszersmind  hangutánzó.)  Jtöv  v.  hilv,  hövely,  hüvely,  lióly  hólyag,  köb,  kobak,
köb,  köböl,  kul,  kuly,  kulacs,  kulyak = ököl,  kom, komló, konkoly, kondor,  kompoty,  koncz,
köny, könyök,  könyv  (göngyölített  papírlapok),  kony,  konya,  köp,  koponya, kopolya, köp,  kö-
pez,  köpczös,  köpöly,  köpü,  köpücze,  kúp,  kupa,  kupak,  kupalag,  kupacz,  kuporu,  kijv,  kö-
vér = göbér.

N y e l v h e g y i  h a n g o k k a l  k e z d ő d ö k :

«oó, csobány, csobolyó, csö6, csöbör,  cíög,  csögbog,  fordítva:  göcs,  csök, csokor, csök  =r  tuskó,
ctom, csórna, csomó, csömör, csont,  csombók, csombolék, csombor, csőm,  csöineg (forradás  a fán)
csömör,  csőnk,  csönköly  (forgócsont),  csömpöly,  csombolék, csop, csopor,  csoport,  czom,  czomb,
rzompó,  dob  (egyszersmind  hangutánzó),  dobasz,  dobzó,  dobosz,  dobon, döL,  dobon,  döbörke,
doh, döhér, dől, dölmecz  (dundi),  dölf,  dóm, domb,  dombor,  dombár,  domó,  döm,  dömbicz,  döme,
dümsödi,  dömöszke,  dun,  dttny,  dundi,  dunna v.  dunyha,  dtiz,  duzma,  duzmati,  tob, toboz,  tok,
toka, tokiász, tokmány,  töm, tombácz,  tompa, tompor, tök,  tök, töke,  töm,  tömlő,  tömpe, tönk, tön-
kesz, tus,  tuskó, tűd,  tüdő, tügy, tüttös,  zöm, zöm, zsom, zömök, zömök, zsombék.

De  hogy  a  példák  annál  szembetűnőbbek  legyenek,  az  ide  tartozó  szókat  külön
osztályokra  választva állítjuk  elé.

1) Melyek  az  állatok  és állati  testek  különféle gömbölyű,  dudorú,  kerekded,  fölpuf-
fadt  alakjait,  vagy  kinövéseit,  jelentik,  ú. m.: bob, bóbita, boborcs, boborcsó, búb,  boka, buczkó,
b<igy,  böndö,  mony,  poczok, poh,  potroh,  púp, pofa,  czompó,  potosz(hal),  buksi,  bonfordi,  busa,
ponty,  göbör,  guga,  golyva,  gogyola,  gög,  göndör,  gyomor,  kondor, konya,  göbe,  gölye.  gubó,
köldök,  könyök,  köpcz,  kukó,  kutyák,  ököl,  hupa, hoporty,  hólyag,  hályog,  csont,  czomb, csö-
mör, csőnk,  csönköly, dobasz, döme, dömsödi, dömöczkös, dömbicz, dölmecz, döhér, dundi, duczi,
duzmati, zömök, tömpe, toka,  tompor, tüdő,  tügy,  tüttös.

2)  Növények,  és  terményeik, vagy  részeik: bob v.  bab,  bodacs,  bogy, bogya,  bogyó>
lugya,  bodza,  bog,  bogács,  bőg,  buga,  bükk,  ballá,  bobor,  bolyó,  bölöke,  bonibék,  böngyöle,
bunkó, botk, bötk, bötyk,  btUyk, fütyk,  mag,  inagyal, mogyoró,  makk,  pota, gomba, gomó, gömö,
gyümölcs,  gyök,  göcs,  gubacs, kobak,  komló, konkoly,  kukoricza,  csombor, csög  tuskó,  toboz.

3)  Puffadt  dudorú,  töltelékes,  vagy  kerekded  tésztanemünk, sütemények:  kenyér
dúcza,  domőja,  púpja,  gügüje,  gyürkéje,  bodok, bukta,  dödölle, pompos,  pampuska, pupa, puf-
fancs,  pánkó, pogács, goboncza,  gombócz, gömbölyeg, gömbücz, kalács, kalinkó,  kukori.

4)  Edények,  s  holmi  más körded,  öblös  üregü  eszközök:  bocska,  bődön, bődön, do-
kin, döbörke,  bokolyó,  bogrács,  bögre,  bucsér,  csobolyó,  csobány,  csöbör,  dobosz,  gog,  gugora,
köböl, köcsög,  kubucz,  kópicz,  köpü,  köpücze, kulacs,  kupa,  kupak,  tömlő.

5)  Öszvegöngyölgetett,  hajtogatott  holmi, ököl,  batyu,  butyor,  inotyó, motring, pod-
grasz, balázó, csokor, pólya, fodor, bodor, gomoly, gombolyag,  pongyola,  göngyöleg, gúzs,  zsugor.

Egyébiránt, ha a  más nyelvbeli  ilynemü  szókat  is  szemügyre  veszszük,  hasonló szó-
képzésekre és rokonitásokra  akadunk, így  a  közelebb  ismert  latin:  glans, glandula, glóbus,  glo-
nut,  glomero  a  magyar  golyó,  golyva  szókkal  ütnek  öszve,  a  citmulus  =  gomoly, cucurbita =
kukó,  kukoraforma  növény,  tűmet,  tiimulus, tuber,  tumidtts,  tubus,  a  magyar  domb, domó, tom-
bácz,  tutu-hoz,  hasonlók;  bacca = bogyó,  bucca = pofa,  bvfo  = puffadó  béka.  A  németben:
Kwpf=  gomb,  Knöuel  = gombolyag,  ATíiödl = gombócz,  Knoten  =  gomó, csomó,  Knochen =
koncz, csont, Knie = könyö!:, Knopper  =: gubacs,  stb.

A  m á s s a l h a n g z ó k r ó l .

A  mássalhangzók  szószervre  nézve  a)  ajkiak,  melyek  idomitásában  kiválólag  az  aj-
kak működnek, n. m. b, p,  w, v, f,  b) nyelvgyökiek,  melyek a  torok  ürege táján a nyelv  tövénél
képződnek,  másképen  torokhangok:  g, k, h; c) nyelvlieyyiek,  melyek  képződése  azon  tájra  esik,
Imi  a nyelv  a felső  áll  és  szájpadlás  mellső  részének  fekszik  neki: d, t, s, sz, z, n, l, r, j,  melyek
k'ízöl, az  öt  elsőbbet  foghangoknak  is  nevezik.  Az  öszvetett  hangokból állók,  ú. m.: ez, cs,  ds,
<!-j.  ly,  ny,  ty,  zs}  elemeikre  nézve  szintén  ezen  osztályba  tartoznak.

Minden  osztálybeli  mássalhangzó  önnön szervtársához  áll  legközelebb,  s  egymásnak
kisebb  nagyobb árnyalatai;  honnan  a  nyelvekben  általán  minden  mássalhangzó  a maga  szerv-
t;ir<ával  szokott  főleg  váltakozni,  sőt  némelyekben nem  csak  kivételesen,  haneui  általán  folcse-

8*
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rélve  ejtetnek,  pl.  a  németben  a b és p, d és t, g és k. Ennek  tudomása egyik  kulcs mind  a bel
mind a kül nyelvbeli szók  öszvehasonlitása és rokonítására. Lássuk a dolgot példákban:

£  magyar  szóban: bűz,  a, b ajki, a  z nyelvhegyi,  s  ennek  szervtársa  a d, honnan  bűz
és  bíld,  bűzös  és  büdös  egy jelentésűéit.  De  ugyan  ezen gyökhangok rejlenek a  latin ped-or-ban
is,  mert a b és p  ajkiak.  Tehát tudván azt, hogy  e szók  alapérteménye  kellemetlen rósz szag,  a
magyar  bűz,  bűd  és a  latin ped-or, pnt-or,  foet-or épen úgy  rokoníthatók,  mint a magyar  bodor'
és pótor, (csavargó)  zsúp és zsuf.  Ez  alapon  hasonlíthatók  a fim pliii  (pee) és magyar f e?,  a fim
pilwi és  magyar felhő',  és német  Wolke,  a  latin pellis  és német Feli.  A  nyelvgyökiek  hasonlatá-
nál  fogva rokonok a  magyar:  hóm, gom, kom, homolka, gomoly,  komjpoty,  homolit, gomolyít,  kom-
pol;  a  latin:  colttmba,  szerb:  golub,  cseh:  holub; a latin: crimen, szerb: grich, cseh: hrich ; a
latin:  cormen,  szerb :  greben,  cseh:  hreben ;  a hellén:  TV, ó  latín, persa:  tű, magyar: te, német,
svéd, dán: du, orosz és több szláv: ty, szerb: ti, szanszkrit:  tván, héber: attá, arab: ente, török:
ezen,  finn:  sínü  (többese: te) stb.  stb.

De  a  mássalhangzók  nem  csak  szószervi,  hanem  már  tulajdonsági  viszonyoknál
fogva  is osztályozhatók, u. m. a maguk  nemében :

a)  kemények:  f,  k,  p,  s,  sz,  t,  ty,  h,
vagy b) lágyak;  v,  g,  b,  zs,  z,  d,  gy.

Ha  ragozáskor  vagy  öszvetétkor  a  lágy  után  kemény  következik,  akkor  amaz  szószerve
szükségkép  keményen hangzik,  pl. dobsz, kiejtésben  dopsz,  dobtam, doptam,  dobhatsz,  dophatsz,
adtam, attsan, hobsol, hapsol,  nyugszik,  nyukszik.  E változás néha az Írásba'is átmegy,  pl.  lepke
elemezve lebke, azaz  lebege  lebegő, a  leb gyöktől,  butyka = bugyga,  bugyoga.  így  a latinban:
scn'bo scrib-si helyett scripsi, scribtum h. scriptum, a hellénben:  ÍUyto,  ityato  h.  iUfo,  &U{ita,  ölípao>
h.  &lí\p<u,  a  németben: Qrube  Gruft,  tragen Tracht, schlagen  Schlacht.

Megfordítva  a  lágyak  előtt  a  kemények  meglágyulnak  pl.  akgof  aggat,  fok-
gót  faggat,  szakgat  szaggat,  lopdos  lobdos,  lakzi  lagzi,  kapzsi  kabzsi,  ttsdt  uzsdi,  menyekzS,
menyegzö.

Néha  a gyöknek  elöbötűjét  követi  a  második  is,  azaz,  ha  az  első  keményre  vál-
tozik,  a  második  is  azzá  leszen  és  viszont,  pl.  bök  pók,  bodor  pótor,  búb púp, bimbó pimpó,
bogyói  patyol, biggyed pittyed, bizgál  piszkál,  guyoro kukora,  dobban toppan, gongy konty,  bogos
fokos,  gaútgyol  kalatyol, gombócz, kompoty  stb.

Á  lágy  és  kemény  mássalhangzók  ezen  viszonya hellén igeragozásban különösen
feltűnő,  egyszersmind a szóelemzésnek  egy  második kulcsa.

b) érülkb'zök,  melyeknek kiejtésekor az ajkak  egymást, vagy a nyelv a fogakat, vagy  a
szájpadlást  szorosabban  érintik,  milyenek: b, p, melyekben az ajkak  egymáshoz;  d, t,  a nyelv
a  fogakhoz;  g, k, n, l, r, a nyelv  a  szájpadláshoz  szorul;  az m az első  osztálybeliekhez tartozik,
mennyiben  az  ajkakat,  de  a  harmadikhoz is,  mennyiben, mint az n, a  szájpadlást  érinti;  nem
érülközök, melyeknek kiejtésekor az ajkak  öszve nem szorulnak, u. m.: a kemény fúvó f  és lágy
.fúvó  v, a  fogak  közt könnyebben átsikomló sz, z,'zs,  és a  lágyan  lehőj',  h.

Itt  rejlik  annak  oka,  hogy  ezen  párosak  inkább  szeretnek  egymással  mint  más
szervtársaikkal váltakozni, vagy  a b inkább p-vel mint f-, v-vei, a d  inkább  t-vel, mint sz-, e-vel,
stb. tehát  rokonság szerint: b, p; v, f;  d, t; g, k/ sz, z; s, zs; m,  n;  l, r;j,  h.

Ez  a  szóelemzés  és  szóhasonlítás harmadik kulcsa.  E  szerint cserélődnek  fel: pon-
gyola  pongyola,  bizseg  pizseg,  bufo  pofa, • bufog  pufog,  bulya  pólya,  boné póné, bajtárs  pajtás,
böfög  pöfög,  csafar  csavar,  fanyar  vonyár,  fekete  vakota,  fészek  vaczok, f.  ív  (adék),  JiczTcand
viczkand,  finczároz  vinczároz,  finczos  vinczos,  fon  von, fttrgencz  virgoncz, devemya  tivornya,
dobász  tobosz,  dobzódtk  tobzódik,  dombácz  tombácz,  dömbtcz  tömpe,  dobog  topog,  gamó  kamó,
gócza  kacsa,  göndör  kondor,  góbé'  kópé,  gugoro  kukora,  gugorodik  kukorodik, szamot zamat,
izilál  zilál,  szarándok  zarándok, &ola Zala, szug zug, szár  (kopasz) zár;  súrol zsúrol,  Sigmond
Zsigmond,  nevet  mevet,  nedencze  raedencze,  neder,  meder,  Írómba  ilomba,  botránícozik  bot-
lánkozik. stb.

Továbbá  & b, d, g  különböző  szervüek  ugyan,  de  egyeznek  abban, hogy  a maguk
nemében  lágyabbak  és  érülközök,  honnan  kivált  a  fejletlen  gycrmeknyelvben  felcserélődnek
mint: bondor  göndör, döndöre, göndör, dömbicz  gömböcz, dörg, dördül, f org  fordul,  hasonlóan  a
p,  t, k, mint a maguk  nemében kemények  és érülközök, pl. köp top, kotorász  totolász,  kedig  pe-
dig,  csutka csupka, a finn többes képzője  t és a magyar  k. És ez:  & szóelemzés és szóhasonlitáa
negyedik  kulcsa.
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A  v, f  egy  felül és a h külön szervüek, de egyeznek  a) hogy  nem érülközök  b)  hogy
a két első  ajaklehet  a  h  pedig  toroklehes,  honnan: vinnyog  hinnyog, kova  koha, pnrva purha,  kö-
wites kSmihet, fönt&rög  höntörSg  vöntörög,  finta  hinta,  viskó  hiskó, vityilló  huíyolló,  sávoly  sáholy.

A  v, mint gyönge  fuvalmú;  a  szintén  lágy  lehüj-vel,  mint:  táv táj, szívós  szijas,  bu-
tit bújik,  fut»k  fújok,  rovat  rojt;  sőt  &j  révén  átmegy  keményebb  l-,  r-re:  nöoök  nölök,  szívok
szilok, szívós szíj,  szilánk, szilács,  szirom. Az f,  mennyiben  érülközés  nélküli  és  kemény  átvál-
tozik  néha  s-re,  sz-re:  fanyar,  sanyar,  fanyalog  sanyarog,  fűzfa  Baranyában  szízfa,  fű  (foe-
num) széna.

A  mássalhangzók  ilyetén fölcíwrélődésén alapszik  több  képzők  módosítása  és  rokon-
sága, milyenek:

d  önható  t  átható  d  önható  t  átható
szak-ad  szakasz-t,  dag-ad  dagasz-t,
mar-ad  marasz-t,  olv-ad  olvasz-t,
eng-ed  engesz-í,  görb-ed  görbesz-t,
rep-ed  repesz-t,  döl-ed  dölesz-t  ;

d  visszaható  t  átható  d  visszaható  t  átható
marak-od-ik  marog-at,  huzak-od-ik  huzog-at,
vonak-od-ik  vonog-at,  tolak-od-ik  tolog-af,
verek-éd-ik  vereg-éf,  kötek-éd-ik  kötög-ef;

d  belszenvedö  t  külszenvedö  d  belszenvedö  t  külszenvedö
hany-ód-ik  hány-at-ik,  huz-ód-ik,  huz-at-ik,
nyom-ód-ik  nyom-at-ik,  von-rfd-ik  von-af-ik,
ver-őd-ik  ver-ef-ik,  szed-6'd-ik  szed-et-ik,
szür-őd-ik  szür-et-ik,  tör-ó'd-ik  tör-et-ik;

d  íz  d  sz
marak-od-ik  marak-osz-ik,  tolak-od-ik  tolak-osz-ik,
cselek-éd-ik  cselek-ész-ik,  menek-éd-ik  menek-ész-ik,
törek-éd-ik  törek-ész-ik,  verek-éd-ik  verek-ész-ik;

d  z  d  z
szának-od-ik  szának-oz-ik,  várak-od-ik  várak-oz-ik,
gondolk-od-ik  gondolk-oz-ik,  gyülek-éd-ik  gyülek-ez-ik,

g  k
szur-og-ál  tur-og-nál,  •  szur-k-ál  tur-k-ál,
ir-og-ál  nyir-og-ál,  ir-k-ál  nyir-k-ál,
csacs-og-a  bugy-og-a,  csacs-k-a  bugy-k-a,
locs-og-a  fécs-eg-e,  locs-fc-a  fécs-k-e,
czin-«g-e  huz-og-at,  czin-k-e  huz-ak-odik,
akaszt-g-at  eresz-g-et,  akasz-k-odik  eresz-k-édik,

9  <l

for-g  kong,  for-d-ít  kon-d-ít,
zú-g  csén-g,  zú-d-it  csén-d-ít,
pér-g  dör-g,  pér-d-ít  dör-d-ít;

d  8
tap-od  kapk-od,  tap-os  kapd-os,
caapk-od  repk-éd,  csapd-os  repd-és,
köpk-öd  csipk-éd,  köpd-ös  csipd-és,

•  z
mard-os  kapd-os,  mard-oz  kapd-óz,
verd-«s  köpd-ös,  verd-éz  köpd-öz,  stb.

Igen  számos mássalhangzók  változásai  és  felcserélései  a  koronként  változó kiejtésen
n  tájszóláson  alapulnak,  melyeket  a nyelvszokás  után  lehet csak  tanulmányozni.  Ezek  esetle-
ges  okait  vagy  a beszélők  különböző szószerveinek,  vagy  főleg annak  kell  tulajdonítani,  hogy,
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miután az emberek  a nyelvet csak úgy  gépileg, nem öntudatosan  tanulják, a  gyökszók  alapérte-
ményére nem figyelvén csupán a hangokat fogják  fel, s azokat kényök kedvük szerint  módosítják.

Az  így  módosított szókat  két  fő felekezetre  oszhatjuk.
1)  Melyek  minden  alakban  ugyanazon  érteményflek,  mint:  be  jól  de  jól  buzma,

duzma;  bábuk, doduk; hadar, sadar;  hápog,  sápog;  kóborog,  kódorog;  biliing,  filling ;  sávos,  sá-
hoi; nyirbál, nyirkai;  liba, zsiba; meder, neder;  száj  és  szád  (a hordón);  fajdal,  fájlal;  törde-
lek,  törmelék;  sarju,  sereng;  bodza,  borza, bozza;  fentereg,  hentereg,  csöntörög ;  gyilszü,  tttszil;
génge, gyenge;  hagyma,  hajma;  bankó, mankó stb.

2) Melyek  hasonérteményüek,  de némi árnyalatban  különböznek  egymástól,  mint:
bütyk,fütyk;  bütykös, fütykös;  lóbál,lógál;  bondor, kondor;  ballag, kullog;  bajlódik, vajúdik  ;
gonosz, konok; huny, kuny;  Jiurít,  kurjant;pergel,  perzsel;  dőrgöl, dörzsöl; hervad, torvad;  rojt,
rost;  tóhajt,  sopánkodik;  kajla,  kajsza;  karmol, karczol;  stb.  Az értelmező szótár  föladata  ezek
és hasonlók  érteményét szabatosan  meghatározni.

E l ö t é t e s  m á s s a l h a n g z ó k .

1) Melyek  az alapszó érteményét  nem változtatják,  legfölebb  hangzatosabbá teszik;
a) ajakbötük:  á, bá; amé, bámé;  ámul, bámul;  amit, bámit;  dngó, bangó;  Andri, Bandii;  örzse,
Éörzse;  iczeg,  biczeg;  illeg,  billeg;  izgat,  bizgat;  ringat, bringát;  ringyó,  bregyó;  izseg,  bizseg;
apa,papa;  ityi,pityi;  Ila, Pila;  Ista,  Pista;  Erzse,  Perzse;  Anna,  Panna;  illeng, Jilleng;  irka,
firka;  irics, virics.  b)  más nemüek, mint:  ércze,  jércze;  égszin, kékszin  ;  impók,  himpók;  öveder,
höveder;  álom, hál;  uszít,  huszít.

2) Melyek  az alapszó  érteményét  némi  árnyalattal  módosítják,  mint:  anya,  banya;
állvány,  bálvány;  omlik, bomlik;  őrt,  borotva;  aláz, gyaláz;  óriás, hórias;  odvas, pudvás;  oszlik,
foszlik;  eny, geny.

3) Némely szókban csak  ikeritve divatoznak:  ingó-bingó,  elegy-belegy,  ákom-bákom,
csiga-biga,  csonka-bonka,  inczi-pinczi.

4) Néha az  önálló gyök  vagy  törzsszóból  egészen  újat  képeznek;  mint:  ér,  érték,
bér;  ér  (hozzá ér) fér;  orda, borda;  izifc  (izmosodik) hízik;  ingat,  ringat;  ém  (éber,  vigyázó),
kém;  alap,  talap,  talp;  áj,  váj;  ás, vas;  illan, villan;  egyít,  vegyít.

E ö z b e v e t e t t  m á s s a l h a n g z ó k .

Ezek  is  az  alapszó  érteményét  részint  változatlanul hagyják,  vagy  némileg  módo-
sítják. Az  első  nemüekhez  tartoznak: vénhedik, vénedik;  ifjuhodik,  ifjudik;  korhol, hóról;  pir-
hók, pirók;  csólk, csók; csólka, csóka;  szb'lke,  szőke ; kámva, káva; potyka, ponty;  taszint,  taszít;
kopáncs, kopács;  bogáncs,  bogács;  nándor, nádor  (nagy  úr); dönt, dőt; loncs, lőcs; Szempez,  Sze-
mez  ; piarcz, piacz  (idegen); csatrangol,  csatangol;  emse, eme;  álltó,  ÜÜS  (helyben)  álló,  ülő';  ne-
heztel, nehezei;  hitves, hites;  sertvés, sertés stb.

Némi  érteményi változattal: molyhos,  mohos;  bérlel, bérel;  izlel,  ízei;  szaglal,  szagol;
vérmes, véres;  torlódik,  tolódik;  görcs, gScs;  megye  (vármegye), meggye  (földek  között) stb.

H á t r a t e t t  m á s s a l h a n g z ó k .
Csupán  a  szók  hangzatosságát nevelő toldalékok:  csalárd,  csalár;  fogárd,  fogár;

édesd, édes;  könnyűd, könnyű;  hosszúd,  hosszú;  karcsúd, karcsú;  kend, ken;  fend,  fen;  csaláng,
csalán; foszláng,  foszlán;  szatying,  szatyin;  mócsing, mócsin;  borzag,  borza  ; ottang, ottan;  itteng,
itten;  eperj,  eper;  szeder;, szeder;  nyírj,  nyír;  cser/, cser; bánásai, bandsa;  kancsal, kancsa;  han-
gyái, hangya;  lopval,  lopva;  fSn, fő; f un, fú;  kajszin,  kajszi  (baraczk);  rubint,  rubin:  tulipánt,
tulipán;  araszt, arasz; fost, fos;  választ, válasz;  bibaszt, bibasz;  ereszt a födél eresztje,  e helyett:
eresze;  megest, meges  stb.

Á t t é t e l e s  m á s s a l h a n g z ó k .

1) Midőn egy  vagy több mássalhangzó eredeti helyét megváltoztatja,  mint: parányi,
aprányi;  czómb, boncz;  elme,  érnie; ereszt v.  eresz  (héj),  észter;  f  értény, fétréng;  kertécz,  ketrécz  ;
fekete,  f eteké;  gyarapodik,  gyaporodik;  kebel, keleb;  kölöncz,  czölönk;  kürt,  kürtői;  türk,  türkül;
morzsol,  zsormol;  neteksze  (mint: nesze), nesztek;  selymek,  semlyék;  szájak,  szajkó;  száldog,  szá-
guld  ;  tegnap,  Bodrogközben  tebnak;  tenyér, terény;  világos,  vigályos;  szökcső, szöcskő; hágcsót

háskó; bökcsi (bökő légy),j»őcsik; vakmerő, makoerő; csadajmálé,  csalamádé; csenevész, mecsevész stb!
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2)  Midó'n a gyökszó  egészen visszára  fordul, mint:  bicz-eg,  cztb-ak;  bttl-eg,  Itb-eg;
6o</,  gob;  bőg,  göb;  bög-re,  göb-re;  bod-on,  dob-on; böd-ön, döb-ön; f-ú, tf-jú; facs-ar,  csaf-ar;
ftcs-eg,  csew-eg; gyík, Kgy-ó; gwzs-orodik, zswg-orodik; gör, rög; Aör-ög, röh-ög: kecí-ély (kics-i),
c«A--ély;  köp,  pök;  kof-ló  (bárány), <ok-íó;  czwb-ók,  bwcz-kó;  göes, csög;  suh-áng, hus-áng; no-
szol, ön-szol;  tév, vét;  tris-it, siu-ít  stb.

Jegyzet.  Az  egyes  mássalhangzók, hangtani tulajdonságait, sajátságait  külön-külön
az illető bötük rovatai  alatt  részletesen  tárgyalva  adjuk  elé.

EL  Szakasz. A gyökökről

A  gyökök  fogalma.

Vannak  a  nyelvekben  bizonyos alapszók,  melyekből  vagy  belváltozás,  vagy  toldás
által más-más,  alapeszmében  egyező,  vagyis  ugyanazon eszméből kiinduló szók  erednek. Amazo-
kat  a nyelvészek  gyököknek, emezeket  származékoknak  szokták  nevezni.

Minden  szó vagy  egyetlenegy  fogalmat fejez  ki,  vagy  többet;  amaz egyszerit,  emez
t'Mazertt,  vagy  öszvetett,  pl. fej  egyszerű  szó,  mennyiben minden  mellék  fogalom  nélkül  egyedül
az állati  testnek  bizonyos  részét  jelenti;  fejetlen,  többszerü,  mert a  fej  hiányának  fogalmát ;.s
magában  foglalja;  fejetlenség  még  többszerübb,  mert  a  fentebbieken  kívül  még  azon  állapotot is
kifejezi,  midőn  valaminek  feje  nincs; fejtető,  öszvetett, mert ezen két fogalomnak: fej  és tető, szo-
ros viszonyát, együttes  létét  jelenti.

Az  ilykép  együvé  forrt  alkatrészek  úgy  tekinthetők, mint  fegyelemnek,  melyek viszo-
nyos egymásra  hatás  által  egy  önálló  szellemi egészet  képeznek.

A  gyökök,  mint  minden  járulék  nélküliek, többfélék,  a)  melyek  önállóan  minden
hozzátét  nélkül  is  határozott jelentésűéit, mint:  fa,  fű, jó,  rósz,  én, te, ilt, ver, no!  hi!  czo!  csa!
s ezek  másképen :  gyökszók;  b)  melyek  önállóan  nem divatoznak, de  több különböző képzőket
elfogadnak,  tehát  képzési  vagy  ragozás!  állapotjokat  tekintve egykor  divatozniuk  s határozott
jelentéssel  kellett  birniok,  különben  többféle  származékaiknak sem  volna  rokon  jelentősök,
pl. a fakad,  fakaszt,  apad,  apaszt,  ej>ed  epeszt  igék gyökei fák,  ap,  ép,  melyek  oly  önhatási vagy
áthatási  viszonyban  állanak  az  ad,  ed,  ászt,  észt  képzőkkel,  mint  a  likad,  árad,  düled,  likasét,
nVíwrt, diileszt  származékokban  az  önálló  Itk,  ár,  dűl.  A  csak  származékaikban  élő  gyököket
«'roní  gyököknek,  puszta  gyököknek  nevezzük.  Ujabb  időben  számtalan  szó, mely  nyelvemlé-
keinkben  csak  képzővel  fordul  elé,  tehát csak  mint  elvont létezett, az  irodalom utján  önállóvá
lón, mint: rom,  idv,  rag,  gyök,  dics  stb.  melyeket  ha még  tovább  is  képesek  vagyunk  elemezni,
azaz  több  gyökökkel  közös  oly  elemet  találunk  bennök,  mely  valamennyivel közös jelentést
s<-j<littet  pl.  ró rom, rósz, roz(-z-an)  rogy  stb. gyökökben,  d£ disz, dív(ik),  dics gyökökben,  ezt
zyükelemnek hívjuk,  mint  fentebb  is megérintettük.

Az  elvont  gyökök  valamint  más  nyelvekben,  úgy  a  mienkben  is nagy  számnak,
milyenek  a)  a  hangutánzók  fölös sokasága, mint:  csőr, dör,  hör, por, zör, bon, dón, kon, zon, koíy,
'••ty,  tf/ty,  sí*, tus, szisz,  szusz,  mint  ezen  gyakorlatos  igék gyökei:  csör-ög, dör-ög, pör-ög, zör-ög,
k-n-g,  don-g,  kon-g,  zon-g,  koty-og,  loty-og,  sis-ereg,  sus-og,  szisz-ég,  szusz-og  •, b)  melyektől
Hz-.nyos  éa  más  szókban  is  létező  képzőket  világosan  elkülöníthetünk,  milyenek,  t71-an,
rí'7-ao,  «g-tat,  icz-eg,  Jícz-am,  ir-am,  t'sz-am,  t'-ed,  hetj-ed,  k/-es,  o?n-lik,  bőm-lik,  csom-ó,  dom-ó,
.••int ö,  red-'ó,  ned-v,  Iced-v,  dar-v, szar-v, od-v, fod-or,  bod-or,  iocz-kó,  sil-Ány,  hi-ány,  ht'-ú,  li-ú,
?tb. c) oly  szóelemek,  illetőleg egyes  önhangzók,  melyek  bizonyos szócsaládokban  az  alapérte-
aény t határozottan  kitüntetik  mint  a  közeire  mutató  i,  e ezekben:  t Jé, itt,  innen,  ily,  így,  ihol  v.
MO',  ez,  imez, v.  emez, és  a  távolra  mutató o, a  ezekben :  oda,  ott,  onnan, oly,  ógy,  (úgy)  ahol,
a;, amaz, amott.

A  mutató a  és e önállósággal  is  bírnak, pl.  ott van a!  oda  menyj  a!  ide  hozd  e!  itt
••'iradj  e f  Ezen  e hez  hasonló a  kérdő  e pl.  eljó'sz-e  ?  te  vagy-e ?

E l v o n t  v a g y  e l a v u l t  t ö r z s e k .

Nagy  számmal  vannak  nyelvünkben  oly  származékok  is,  melyek  önállóan  nem di-
vatoznak,  hanem  más  további  származékszók  alapját  teszik.  Ezekrt  a  szoros értelemben vett
5} ''köktől  megkülönböztetve  törzseknek  nevezzük.  A  nyelvbeli  takarékosság  elve  szerint nem
'-Let kétkedni benne, hogy  eredetileg  ezek  is  önálló szók valának, (sőt gyakran  magok  is  önálló
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gyökökből  származtak,  műit  mindjárt  látni fogjuk),  de utóbb elhanyagoltattak,  és csak  szárma-
zékaikban  maradtak  fenn. Az  ily  törzsek  többnemüek a) melyek  elvont vagy  elavult  gyökökből
képeztettek, mint:  isz-am,jicz-am, hár-am, ntd-am,för-m,  der-m, melyek származékai: iszam-odik,
ficzam-odik, háram-lik, sudam-lik, förm-ed,  derm-ed. b) Melyek önálló,  ma is divatozó  gyökök-
ből  származtak,  mint:  fut-am,  nyil-am, csusz-am, vet-em, él-em, fél-em,  a ratamodik, nyilam-lik,
csuszam-odik,  vetem-édik,  élem-édik,  félém-lik  igék  törzsei,  c) Egészen  kifejlett,  világos  érte-
meny ü, de elhanyagolt szók, milyenek: kesét;  szomor, homor, dvdor,  bubor, zsugor,  és  több  má-
sok.  Mind  a  három  pont alattiak,  olyanok,  melyeket  ismét  divatba  lehet  hozni, sőt az  ujabb
irói  nyelv  már  többeket  czélirányosan  használ  is.  d)  Melyek  bizonyos  középképzö  által  egy
más  származékszónak alapját teszik,  de önállóan nincsenek  szokásban,  mint a  látogat,  mondo-
gat,  irogat,  szedeget, titöget, törzsei:  Idtog,  mondog,  irog,  szedeg,  ötög,  s hasonló száz  meg százak.

A  g y ö k ö k  n e m z ö d ó s e  n y e l v ü n k b e n .

A  gyököket  általán  három  fő  osztályra  sorozhatjuk.  1)  Melyek valamely  kedvező
vagy  kedvezőtlen  érzésből  fakadt  hangnak kinyomatai,  vagyis úgynevezett kedélyszók,  és pedig
emberi  vagy  oktalan állati  kedélyhangok, mennyiben  ezek  is  az  illető állatnak  bizonyos  érzését
fejezik  ki, pl. más érzésből  nyerít,  másból röhög, másból fortyog a ló; más-más ebi kedélyhangra
mutatnak:  ugat,  vonyít,  csahol,  szűkülj  & tyúk jó  kedvében  káról, káricsál, ha szomorú kotlik,
midőn  megijed,  kotkodákol,  ha  ragadozó  madarat  lát,  kirrog.  Emberi kedélyhangok  és szók:
hifii!  hnhu ! oh ! ah ! huh l jaj  ! nyö'-g, soh-ajt  stb.  2)  Melyek  akármely  testnek  a levegőbe vagy
más  testbe  ütközött  erősebb  súrlódása  illetőleg mozdulása, mozgása  által  támadott s a  fülekbe
ütődött  hangok  utánzásai  pl.  csőr,  dör, pú,  dú, suh, zuh, sís. Ide tartoznak  az állati  test szervei
által  képzett  mindazon  hangok  is,  melyek  nem  kedélyből  fakadnak,  hanem csupán az illető
szervek  működéséből,  mint:  keh,  lih,  Uh,  pih, korty,  horty,  roty,  szorty,  szusz, szisz, pixz,  posz,
nyif,  tvty,  mukk.  3)  Melyek a  látszervek  közegével  észlelt tárgyakat némi szembeötlő  tulajdon-
ságaikról  vagy  viszonyaikról  nevezik, milyenek a) közelség vagy  távolság;  b) nagyság, kicsi-
ség ;  c)  magasság  alacsonyság;  d) gömbölyüség, tertyedség, laposság;  e) mozgékonyság vagy
tespedö állapot; f)  együttcsség vagy  szétváltság,  stb.

Mi a  tapintás  utján  észlelt tárgyakat  illeti, ezek  közöl némelyek az  érintés által  oko-
zott  hangtól  vették  neveiket,  mint:  táp,  tasz,  csap;  mások a hitszervekre  ható valamely  tulaj-
donságuktól, pl.  lágy;  ami a nyomásnak  engedve  leebb, alább száll,  lohad,  lapul;  rugalmas,  ami
kihúzva, öszvehúzva  ismét  elébbi  állapotába  visszaugrik. Az  ízlésre  és szaglásra  vonatkozó  tár-
gyak  pedig  többen azon kedélyhangtól  vették neveiket, melyet vonzó vagy  eltaszító benyomá-
suk  okozni  szoktak,  pl. bil, bűz, piha, piszok; különben a beszivástól: szag, szamot, szimat,  szop,
szürcsSl,  hörpöl.

A  két  első  pont  alatti  szók a bel vagy  külérzékekre ható benyomások szótestesült
képmásai,  melyek  alkotására  csak  az  alsóbb  elmetehetség  foly  be,  esak az érzékeknek többé
kevesebbé  finom  fogékonyságát  s a szószervek kisebb nagyobb  ügyességét tételezik  föl.  A  kü-
lönbség  köztük  az,  hogy  az  emberi  kedélyhangokat,  vagyis az általok  kifejezett  érzést néma
arczbeszéddel  is  lehet helyettesíteni, és  láthatókká tenni,  a második osztálybelieket pedig  nem.

A  harmadik  osztálybeli  szók képzésénél  már nem csupán  az alsóbb, hanem a felsőbb
tehetségek  is  működnek,  midőn  a  szemmel  látható  tárgyak  kül  viszonyait észlelik, azután  bi-
zonyos  elvont  jegyeiket  kiemelik,  s  azoknál fogva nevezik. Ezek  is oly nemüek, melyeket  né-
mabeszéd, illetőleg taglejtés  által  utánozni,  sőt világosabbá,  élénkebbé  láthatóvá  lehet tenni, p),
a  távolságot, közelséget, magasságot, alacsonságot, gömbölyüséget, keringést, lóbázást  stb.

Természetszerű  dolognak  véljük,  hogy  az  emberi  szózatok  között  eredetre  nézve
elsők a  kedélyhangok,  s  az  ezekből  izeit  kedélyszók  milyenekkel  az  oktalan  állatok  is  bír-
nak ; azután  azok,  melyek  a  fülek  által  felfogott  természeti hangokat utánozzák, mert  ezeket
készen  veszszük  által,  honnan  ezekben  a  legkülönbözőbb  fajú  népek nyelvei  is  többé kevésbé
hasonlók  egymáshoz,  pl. az égdörgést jelentó szókban.

A harmadik osztálybeli szókra nézve már gyakran egészen elválnak a nyelvek egymás-
tól, amint t. i. az elnevezés alapjául  az illető tárgynak egyik emez, másik amaz tulajdonságát fogta
fel, pl. ágyú v. álgyu  az alvó (háló) helyet jelentő ágy v. dtgy-tól vette nevét, vagyis a magyar ész  fel-
fogása szerint álgyu = álgyféle talapon fekvő nagy lőszer, máskép: pattantyú, nagyot pattanó hang-
iától; a német Stück a derekat, darabot jelentő Stilek, vagy  tönköt, tökét jelentő Stock-hoz van hason-
lítva, mintegy különböztetésül a vékonyabb szaru ághoz hasonló puskától; szlávnl: djelo jelent dara-
bot és álgyut. De a német -Síock és rokonaDocfte már a magyar  töke, tönk szóval rokon.A latin serpena
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a hason csúszkáló  s<:iyo-tól, a  magyar  kígyó  fordítva  gyík-ó,  az  élénk  mozgású gyík  =: csik-hoz
hasonló, de a  serpo  gyöke  ser  a  súrlódást jelentő  magyar  ser-lik, seV-lö szókkal  rokon.

A  gyökök  módosulatai :

1) Midőn az  elülálló önhangzó változik, s az  alapfogalomnak másmás árnyalatát vagy
nrmét  fejezi  ki, pl. mint a  metszésre,  hasításra  vonatkozó szócsalád  r  alaphangú  gyöke  : ár, arat,
•ift,  ártány  (= heréit kan),  őr, őrt, orló, ortovány  (fordítva  ró)  :  ir,  irt, irtás, irtogat,  Írómba, írás,
M>, ürii  (heréit  kos); előtéttel  :  bar, barázda;  bor, borotva; bér,  berbécs  (ürü);  csór,  csoroszla;
Jijr,  doroszló; far,  farag, fór,  forgács; k«r, kard, karcz; kor,  korsin, kornicz, korbál; her, herdel;
/<or, hornyol; hnr, har-ap; Nyír, nyirkai; sár,  sarából,  sarol, sarló; tar, tarol.

2)  Midőn  az  elülálló önhangzó  változatlanul  marad,  s  mássalhangzója  változik,  pl.  az
: alaphangú  s  könnyű  mozgású szócsalád: icz, iczcg; ill, illeg; in, inog;  isz,  iszamlik;  izs, izseg;
fl'itéttel  : ií'c.', biczeg; bili, billeg; vili, villog; pizs,  pizscg;  t't'nc?,  vinczároz;  az  ö alaphangú  s
kortk-gömbölyü  szócsalád  : öb, öböl, ők, ököl;  öl, ölel; öv,  övedz;  előtéttel :  csöb,  csöbör;  düb,
ilóliöii; göó, göbii  stb.

3)  Midőn csak  az  elülső  mássalhangzó változik  : ont önt  alaphangú,  párhuzamos  du-
^T(Í család  : bőm, bombék; bőm, böndö;  csőm, csomó, csomb,  csombor; csőm, csömb, csömbölék;
enni, czomb,  dóm, domb, dombor;  döm,  domb, dörnbicz; töm,  tombácz, tomp, tompor;  töm, tömpe,
t"in«ir; zöm, zömök, zöm, zömök, ssom, zsoinb,  zsombék; gom, gomb, gomba, gomoly; göm,  gömb,
•.'"wlxily; gyom,  gyomor, gyöm, gyöngy; hóm, homolít, homolka,  homorú;  hőm, hömp, hömpölyög;
;>jtn,  kompoty; köm, kondor.

4)  Midőn  csak  a középhangzó  változik, pl. fák,  fakad,  fék,  fekély; fon,  fonák, fe»,
tVm'-k,  val,  valag, vál,  válik, válu; vas, vásik,  vés,  vésü; far,  fáról,  fartat, fór,  forog, fér,  ferde;
/' ír,  parázs, per, perzsel, por, pörcz; lap, lapu, lapácz,  lep,  lepény, lip,  lippen.

ő)  Midőn  a véghang  változik, pl. a ka alaphangú  kerek  görbe  család  :  kacs,  kacska,
k.toiba; ka/, kajla,  kajmó;  k«»j,  kampó; kutiy,  kanyar,  kánya; kai, kalinkó,  kalimpázik.

G)  Kettős  változattal, pl. fél,  telel,  telelet, vál, válasz,  válaszol;  fór,  forgó, pár, parít-
•va; dere-dara,  terc-í«ra; cseléd, család; kar-ika, gwr-iga;  btb-asz, pim-asz; bj'z-gál,pisz-kál; 6og,
,-• k; bód-or, pót-or, ni-anczos,  rap-anvzos.

7)  Hármas  változattal: fesz-ek,  vacz-ok;  bös-törködik,  péz-dérkédik;  alt  (alutt) tej,
<W-a;  lfl/-ha,  reny-he.

8)  Fordítva: csaf ár, fac*-ar;  cseu-eg, fecs-eg;  csob-án, bocs-ka; gt<b-ó,  bwg-a; hus-áng,
fih  áng; k«c*-ély,  r*ek-ély, zswg-orodik,  gúzs-orodik.

Az  imént  elszámlált  példák,  melyeket  számtalanokkal  lehet  szaporítani,  mutatják,
li'-íry  a  nyelvalkotó  ész  a  rokon  fogalmakat  rokon  hangokkal  szereti  kifejezni;  legrokonabbak
í «li<f  az  ugyanazon  szerviek, pl. mii, milling, vil, világ villám, pír  piros,  mit* mirigy,  tar  virad;
melyek  mind valami  tüzes  szinüt,  fényűt  jelentenek,  s  első  hangjaik  ajkiak  : m, o, w,  a  második
mindnyájokkal  közös élénk  hangzata  t, a harmadik  l  és r  legközelebbi  rokonok,  így  egyeznek
fffymással  a  magyar fe  vagy f e;', a finn/>«Yí; a magyar fa,  német Baum,  finnpwt/.

Ezen  változáson alapulnak  a  hasonértelmüek  (synonjTiia)  ama nemei, melyek  ugyan-
•i2"n  szer\'i  hangok  módositványai, mint  : bog, csomó  a  fán, bök,  bok-a = csontbog a  lábszáron;
/>y. pogács  =r: boghoz hasonló sütemény; pók, a  szegnek  bogos  feje; po'k,  in-pók,  húsos  bogféle
kinúvés  a  ló  lábszárán,  inán; bwg, buga, a  kender bogforma  koronája;  bogy, bogy-ó,  kis  boghoz
'•a^f.nló  gyümölcs; bwgy, bugy-a, bogos  forradás a  fa  derekán;  bük, bukta,  több  bogból  állá  süte-
ony; bocz}  boczkó, b«cz, buczkó,  csomós, kemény bog; vékonyhangon : bőg,  b'ógy,  bögyök; for-
iin-a  :  gob, gobhal, gömbölyű,  gobos  fejű  hal;  g f/b ,  gubó,  gobbá  alakult  selyemszálak, köb,
k-.bak stb.

Más  nyelvekkel  hasonlítva  : b«r-ok,  b»d-a, lat. vol-ucrum, bul-ga,  wel-um; dob-ász,  lat.
•KW-idus:  biid-ös,  lat.fbct-idus,pní-idus;  bek, latpax,ji,fal,  (régi),  lat.  tílius;  finnülpoikas,  pó-
rla> németül piij,  hell.  »«<>,  tótul paliolek,  lat. puer;  bökő,  lat. pug-io,  lengyelül  pik-a.;  bab,  lat
l'''PPa  ? p«r-eszíén, lat. rer-ticillum, ford-it,  lat. vorí-it; mez, lat. ves-tis;  ned,  med,  lat  mador,  né-
raf-t: nősz,  netzeit,  etb. stb.

Az  cgyenlühangit.  (homonym) gyökökről.

Valamint  más  nyelvekben, úgy  a  magyarban  is  fölös  számnak  az  olyan  szók,  kivált
.•; •  k«'-k, molyek  ugyanazon alakban  egésy.cn  másmás  éteményiiek, péld. ár,  lat. pretium,  ár,  lat.
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incrementum, copia, ár, lat. subula. Ennek  természetes  fő oka  azon  aránytalanságban  rejlik, mely
a  kifejezendő eszmék, illetőleg gondolatok, érzelmek, tárgyak  sokasága és az ízeit hangok csekély
száma között létezik, továbbá,  hogy a rokon  hangokat  egymással  fölcserélni  szokás.  A  leggaz-
dagabb  nyelvnek  is  sokkal kevesebb bötüje  van, hogysem  minden hangárnyalatott bírna. Vegyük
a) a kedélyhangokat,  nemde kiejtve  egészen  más  a  sajnálkozó  a!,  a  figycímező  a  !  (mit  hal-
lok ?), a  boszús a ! (nem is akarom látni) és a mutató ott van a /;  továbbá  máskép  hangzik  a  bá-
muló:  a be furcsa!  a haragos:  a ne boszonts! a  kegyeletei  sohaju  „á kegyes Istenem!"  és a  meglepő
„á rajta  kaptalak!".  Innen  van,  hogy  az  egészen  különböző,  sőt  eŰenkező  kedélyállapotokat
ugyanazon gyökhangzóval  fejezzük  ki; pl.  áldás, áhítat,  átok, ámulat, ásüás. A  részvevő  ír-ga-
lom, a borzadó ir-tózik, a roszakaró  ir-igység abban ugyan  egyeznek, hogy  midenik  a  kedélyt
rázkódásba  hozza, de másmás  értelemből, és kitörő hangon. E  néhány  példa  is  eléggé  mutatja,
hogy  a  szóelemzésben  és  értelmezésben nem csupán a bötükre, hanem az alattok  rejlő  szellemre
is kell  ügyelni. 2) A  természeti hangutánzókat illetőleg ugyanazon hangokat  használjuk,  melye-
ket a kedélyszókban, honnan  az egyenlőhanguaknak  ismét egy  új  forrása  nyílik, pl. har-ag,  ke-
délyszó, har-is har-kály  természetutánzó; kaV-omkodik, kedsz.  kd>-og, kár  ál, madárhang;  sip-ít
a  síró gyermek, és  sip-ol a  bodzasipon.  3)  Az  alakutánzókra  nézve :  dob,  ilyféle  tompa  szavu
hangszer,  dob-ász, dob-zó, átv.  ért.  ezen hangszer  alakjához  hasonló;  dud-ogás,  orron  beszélés,
dud-a tompa, tömlős hangszer, dud-va  sarj,  mely  duda gyanánt kidudorodik.

Az  egyenlő hanguakkal úgy jöhetünk  tisztába,  ha származékaikat  családositjnk,  s a
nyelvekben  általán  divatos hangcseréket, elő-, utó- és közbetéteket tartjuk  szem előtt, mindenkor
bizonyos alapfogalom vezérfonalát  követvén.

Onhangzóval  kezdódó  gyökök  és  gyökelemek.

a, távolra  mutató, pl. ott van a/ oda menj  a/ ahol  a/az  a!  úgy a!  Ellentéte  :  e,  pl.
itt van é.' ide jöjj ét ehol  e f  ez e!  így  e!  toldva  ám,  sőt kettősen  is : an,  pl. am-ott-a, am-ott-an,
am-oly-a, am-oly-an; származéka  a  mutató névmás az, honnan  mást jelent:  „a bika  nem tehén"
és  „az bika  (=  az ott bika)  nem tehén".  Változattal  o,  valamint  az  e változata  i, honnan  oda
ide, onnan innen  ellentétek.

ab,  (1),  v.  ob,  aba  v.  óba,  ap v. op, apa v.  opa,  papa.  Rokonai:  av, öv, át,  aty,
ata,  atya.

ab, (2),  ezen öszvetételben  : abajgat,  a mennyiben aba/  törzs nem a! haj !  öszvetétel-
nek  vétethetnék.

ab, (3),  abár, abárol; rokon a hab, habar, babáról; továbbá : kav,  zav,  kavar,  zavar.
acz, származéka  nemcsak aczél, aczélos, hanem aczint, aczintos is; rokona: edz,  edzett.
ad, (l
ad, "

a9>

, adás, adat, adomány, lat. dó, hellén
, v. ód, adu v. odú, adv v. odv, odor; előtéttel  : p«d, pndva, putri.
>  agg> aggódik, aggaszt, aggastyán.
, agár, agarász, agarászat; v. ö. ég,  (3).

agy, íl\  agyas, ágyaz,  agyatlan,  agyvelö,  agyfa.
agy,  (2), agyar, agyarkodík, agyarkodás, agyaráé.
°«y> (3) agyag? agyagos, agyagoz, agyagtalan.
ah, kedélyszó,  ahít, ahitás, áhítat, ahitatos.

), ajak,  ajt,  ajtó, ajaz,  ajazó, ajvas.  V.  ö. áj,  váj.
), ajándék, ajándékoz, ajánl,  ajánlás.
.), akad, akaszt, akad, akar, akarat; rokona : ék.
l), akó, akna, akona, aknár, aknász.
), alak, alk (székelyesen: lak), alku, alkalom, alkuszik, alkot;  rokona oly, a hon-

nan alak = iv_i
ál, (2),  alá, alatt, alól, alul, alap, alabor, alacson, aláz, alom, fordítva  :  la, honnan  láb,

mint :fe-bölf«;,  előtéttel: gyal,  gyaláz, gyalog, tál, talap, talp.
ál, (3),  alszik  (régen  : alik), alt, alut, olt, alangyár, áléi,  alamuszi;  gyönge  elölehhel  :

hal,  halál, és hál.
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öl, (4),  nyílt  a-val  : alafa  1) =  elefe,  azaz eleven, élő 2) = eleve, első.
ál, (5),  alm, alma, almás, lat  ford  mal-um, rokona : el, ,teljes(  értelemben.
an, and, anda, andal, andalít, andalog, andalodik; rokona  in,  indul  stb.
any, anya, anyás,  anyó, anyus, előtéttel: nyanya, s némi értelemmódosulattal is: banya;
ap, (1),  apa, apó, após, papa; v. ö.  ip.
ap,  (2),  apad, apaszt, apály,  apályos.
apt  (3),  apr (= por), apró, apróz, aprít, aprányi;  fordítva : parány, parányi; rokona:

for,pirí.
ap,  (4),  ápol  (régiesen  ám. csókol), ápolás, apolgat; vagy  azonos  az  aj  gyökkel  (ajak

szóban),  vagy  eredetét  az  ajkakat  mozgató p  ajakhangtól  vette;  a  törökben  is  öp-mek,  ám.
csókolni.

ár, (1), metszésre  vonatkozó : arat, aratás;  rokonai: őr,  ir, őrt,  t rí;  előtéttel: gyár,
gyárat, sár, sarol, tar,  tarol.

ár, (2),  magasság alapfogalmával : arcz;  fordítva : rá, rám, rád;  rokona : őr,  orcza,
orom,  orj.

őr, (3),  arasz,  araszol, arasznyi, arány; rokona : ér (ige), s előtéttel: mér.
ár, (4),  arany  (auruiu), aranyos, aranyoz  (és ara ?),  magyar  elemzés  szerént  azonos

<ír  (2) gyökkel.
asz, (1), aszik,  aszal, aszú, aszovány, aszoványos; rokona sil  (sül, süt szókban)  és  ősz.
asz,  (2),  ászt, asztal, asztag; rokona tesz vagy  ősz, öszv  (tájejtéssel  esz, aszv)  is.
assz, asszony, asszonyos,  asszonyol, asszonyoz;  asszony  rokona a perzsa  zan v. zen,

(a szanszkrit  dsan  ám.  szül),  héber  issáh,  mongol  khatun.  A  régi  ,achszin' talán = ,aki  szül',
>ágzó?<

öt, aiy,  ata, atya,  tata;  v. ö. dad.
av, avat, avas, avít, avul, avat, avatag; rokona az  önálló  ó.
azt, azsag, azsagol,  azsagolás.

á,  (1),  bámulási,  szájtátó  hang : ács (=  ám-cs = án-cs),  ácsorog;  ám, ámé,  ámít,
ámúl, ámékodik; előtéttel:  oá, báni,  bámé,  bámész,  bámészkodik,  báva,  báj,  bájol;  ma,  máié
i szájú),  mámor.

á, (2),  kedélyhang : át, átok, átkoz, átkos; ad, ádáz.
ács,  régen  álcs, ácsol, ácsolás,  ácsodoz; rokona a régies  cseál.
ad, ádáz; azonos át  (1) gyökkel; v. ö. á  (2).
ág, ágas, ágaskodik, ágaz, ágazik; előtéttel rokona : hág, hágdos.
*SH>  *gyas> igyaz, ágyú, ágyuz;  1. ál,  (2).
áh, kedélyszó, áhit, áhítat, áhítatos, áhítoz.

, szájtátásra  vonatkozó : ájul,  ájulás,  áj üldözik.
, kegyeletéé kedélyhang  : ájt,  ájtat, ájtatos,  ájtatoskodik;  v. ő. asz,  ász.
, = ás, földet  ájni = ásni; előtéttel  : váj, vájkál;  v. ö. vas.

ál, , kedélyszó : áld, áldás,  áldomás;  előtéttel: Ml,  hála,  hálál,  háláskodik.  Mint
természeti  hangutánzóval  rokonok  a szláv  chwála, fala,  héber  Indiai  (laudatus  est).

ál,  (2),  álom, álmos, álgy  (amin alusznnk),  álgyu,  ágyforma  talapon  fekvő  nagy  lő-
uer; elölehhel: hál, hálás, hálál,  rokon a  latin  haló, halttus.

a*l, (3),  áloz, álozás, álarcz; v. ö. ál. alakos.
ál, (4),  ált, által =  el-túl; általi, általkodik.
áll,  (l),  ige : állás, állomány, állít, állapít, állapodik, állat  (substantia).
áll, (2),  állat,  (animál),  állati,  állatiság.  Eredetileg  talán  a  lélekzést  jelentő  áh, ál

gyöktől, mint a  latin onimo, (arc/tos),  animál.
áll,  (3),  állas,  állaz,  állazó.  Régiesen  ál,  „megverik  Izraelnek  alak"  Rokonától,

melyből  alatt, alul  stb. származtak.
ám, csudálkozási, bámulási, ráhagyási  kedélyszó  : ámít,  ámúl, ámé;  ám úgy!  ám le-

gyen;  előtéttel: iám; v.  ö. á.
dngy,  ángyomasszony,  ángyi,  ángyika;  előtéttel :  gyángyi.  Az  any,  anya  szók-

kalrokon.
áncs, (ám-cs) áncsorog, áncsori, máskép ács, ácsorog, ácsori; v. ö. szájtátó  á.

y
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áp,  (1),  ápor, áporodik, áporodott; előtéttel  : záp, zápúl,  záptojás.
áp, (2),  ápol, ápolás; v. ö. ap.
ár,  (l),  magasságra, nagyságra  vonatkozó : árad,  áraszt;  rokona : őr, orom, orj.
ár,  (2),  valaminek becse, értéke  : áru, árul, áros, ároz; vékony hangon  : ér, érték, ér-

dem, előtéttel: bér.
ár,  (3),  árny, árnyék,  árnyal, árnyalás; rokona : ér,  ernyő,  eresz.
ár,  (4),  v. árr, szúró, metsző érteményü: varga-ár,  árral  szúrni, bökni; előtéttel:  dár,

dárda,  nyár,  nvárs, 6ár,  bárd.  Rokonai  : ár, arat, ir, irt, őr, őrt
ár,  (ő),  árpa, árpás, röviden : ár, árpa;  talán  szurós  tulajdonságától,  amidőn  gyöke

egy a 4. szám  alattival.
ár,  (6),  árva, árválkodik; rokona a fosztásra  vonatkozó őr, orv, oroz,  s  a latin  orbvg,

orphanus.
ár,  (7), árt, ármány.
ás, (í\  szájtátó  : ásít, ásítás,  ásitozik.  Rokona  : áj, ájul,  ájuldozik.
ás,  (2),  ige : ásás, ásó, ásvány, áskál, áskálódik, ásogat; v. ö. áj,  váj, vásik.
ász, ászok, ászokfa,  valószínűleg = al-z, alzék, hordók alá tett dorong.
át, (1),  boszús kedélyszó  : átok, átkoz; v. ö. á  (2).
át, (2),  átall, átalkodik, átalkodás.
az, ázik, ázás, ázalék,  áztat, áztató, rokona:  víz.

E.  fi.  É.

e, (1),  éles, változattal: i, pl. itt van e!  ehol, ihol, emitt, imitt, emigy, imigy; szárma-
zéka  : ez. Közeire mutató; ellenkezője : o, a, pl. ezekben : ott, oda, az.

e",  (2\  éles,  mint kérdő szócska  : itt van-e ?  láttad-e ?  Rokona  : hé. „Mit  akarsz  hé ?u

é",  (3),  zárt  : eszik,  étet,  éhetik,  eb  (evő,  torkos  állat),  éh  vagy  éh, e'hes  vagy  éhes,
ebéd  (eved, evés).

écs, =  öcs, écsém = öcsém.  Rokona a kis  nyulat jelentő  ocsó gyöke  öcs,  és a kicsi-
nyítő : öcs, ecs, öcs, öcs.

ed, (1),  edény, talán eredetileg  : edény,  amiből  eszünk, az  eszik  igéből;  b  előtéttel :
böd-öny.

ed,  (2),  edz, edzés, edző, edzett; v. ö. acz, aczél.
ég, (1),  több helynév gyöke  : Ege,  Egecse,  Egeg, Egenfölde.
ég, (2), = meg, pl. egverték = megverték, es-eg = es-meg, eg-es-eg, = meg-es-meg.

Rokona a gyakorlatos  igéket  képző ág, og, ég, ög.
ég, (3),  egér,  egerész.  Alakra  olyan mint a vastaghangu agár, agarász.  Mindkét szó a

f Ürge  szóval rokonítható.
ég, (4),  egész, egészít, egészség.  Rokona : egy.
*9y>  (éles)  : egyes, egyetlen, egyen, egyenes,  egyenlő, egység, egyezik,  egyeztet.  Vál-

tozattal  : így, igyenes, igyenlö. Előtéttel  rokona : vegy,  vegyes, vegyít, vegyül.
eh, (l),  boszonkodási  kedélyszó,: eh! ne bánts! eh! nem akarok  róla hallani.
eh, (2),  éhe, ráhagyás! szócska, igen, úgy van helyett, máskép  : ühü.
eh, (3),  kárörömet, gúnyt,  rajtakapást  jelent:  „éhe!  megkaptad  a  magadéd,"  „éhe!

megmondtam, hogy így jársz."
ej,  (1),  különféle  kedélyállapotot kifejező  szócska. „Ej be jó  volna!"  „Ej  be  szép!"

„Ej  ha!"  „Ej no! „Ejnye, még sem  hallgatsz."
ej,  (2), = és :  ej-t,  ejtés, elejt, kiejt  Hasonló változatuak  : fej,  fej-t  és fes  feslik.
ék, eke, tulajdonkép szántóvas, mint az eke  lényeges része. V. ö. ék.
el,  (1),  igekötő, távolító  érteményben; rokona : il,  illan, és ér, ered.
el, (2\  elül, előtt,  első, eleve, eldőd, elő, előz.
el, (3), = egy, a  régieknél:  miniéi = mintegy,  ebből  lett:  minnel,  vastaghangon :

monnal.
el, (4), =  él (vivit) : eleven, eledel, eleség.
el, (ő), ebne, elméi, elmélkedik, elmés; rokona il,  ildom, bű, bücs, beles, bölcs.
tll, (l J ellik, eUö, ellös. Talán  : él-el = éli,  élőt szül. V. ö. olló.
eü, (2),  ellen, ellenkezik,  ellenség, ellenez, ellenző.
em,  (IX  emel, emelés, emelet, emeltyű.
«m, (2),  eme, emik, emes, emtet, emlő, emse; rokonai:  én, éne, un, ünö, ön, ana,  any,
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juiya. Ide sorozható  talán: ember, mintegy  em/i  emlő  állat, képzésre olyan  lévén, mint: gom,  gomb,
£oiubor,  csőm, csonib, csombor, gém, gémb,  gémber, ém, éntb,  ember,  éber.

ém,  (3),  emészt, emésztés,  eming,  emök.  Rokon  a  szopást,  táplálékot  jelentő  énük,
cm/ó' szókkal.

em, (4),  emez, emitt, emily, emigy, változattal  : im, imez, hnitt,  imily;  csupasz gyöke
a közeire  mutató : t.

én,  (1),  első  személynévmás,  1.  én.
én, (2), éne =  borjas,  szoptató tehén. Rokonai: eme, emse, ünö, ana.
én,  (3),  encz = incz, cnczenbencz, inczenbincz.
én,  (4),  eng, enged, engedőiéin, engedély, engeszt, engesztel; alapérteménye: hajlékony-

ság, mozdulás, olvadás.
eny,  (1),  olvadékony, folyékony, ragadós  test, enyü, enyv, enyves, enyvez, enyek, enye-

ke*. Előtéttel rokona  : geny.
eny, (2), rejtésre,  eltakarásra  vonatkozó származékok  gyöke  : enyez, enyeget,  enyész,

enyé>zet.
eny,  (3),  szelidülést,  lágyulást jelent  ezekben : enyh, enyhül, enyhít, enyhe, enyhüdik.

Rokona  azon  én,  mely hol  enged,  engeszt  származtak.
eny,  (4),  enyeleg,  enyelgés,  vastaghangon  any,  anyalog.  Gyermekdeden  nevetgélő,

tréfáikodú,  nyájaskodó  kedelyszó.
eny,  (ő), enyett,  enyettem, enyetted, enyette, régiesen  ara.  miattam, miattad, miatta.
ép,  (1), epe, epés,  epéskedik.  Rokona év,  eves.
ép,  (2),  epecsel,  epecselés,  előtéttel  :  pép,  pepecsel.  Jelent  a  maga  nemében  vala-

mi kicsit
ép,  (3),  eped, epeszt, epekedik = bizonyos kedélybaj  miatt  fogy,  soványodik,  aszik,

r»kona  ap,  apad.
ér,  (1),  midőn  valamely  pont  felé  haladásra  vonatkozik :  erány,  erányoz,  v.  irány,

iráiivoz.
ér,  (2),  származást,  növést jelent ezen származékokban:  ered,  eredet, erdő, eresztvény.

Előtéttel  rokonai: cser,  cserj,  her, ser,  serdül,  sereiig.
ér,  (3),  tovább haladást,  folyást jelent ezekben  :  eredj  innen, ereszt, =  menni  hagy,

W-sát, küld; ergója,  kinek  az  esze  el  szokott menni. V.  ö. ér, gyök.
ér v. err, (4), haragos morgó kedély, hang: erreg, erreget, ergelős = haragos, veszekedő.
ér,  (ő), azon r  gyökü  szók  osztályába  való, melyek  szilárd  hatályos  cselekvési  képes-

séget jelentenek  : erő, erős, erősít, erőlködik, erény.  Előtéttel  rokonai  : bir,  férj,  mer, nyer.
ér,  (fi),  ernyő, ernyös. V.  ö. ár,  árnyék.
és, (1), a régieknél = eskü,  ezen  szónak  gyöke.  Rokona  a  régies  bizonyító isa =

Uza,  bizony.
és,  (2),  esik, esés, eset, est,  esdik,  esdekel.  Rokona ej,  melyből, ejt,  ejtés,  származtok.
és  v.  ess,  (3),  természeti hangutánzó  esik  :  eső, nyomosbitással  : essö, essőzik.
'és,  (4),  éles  ejtéssel:  kötszó, máskép  és, is.  Rokona a gyakorlatos  igeképző  és,  ős,  ős,

Ujrfl-es,  mard-os, öld-ös.
és  v. és,  (ő),  esnie,  esmér,  esméret,  esmerkedik.  Változattal :  is,  isme,  ismer, és  ijs,

•»iue, ösniér.
esz, (1), eszes,  esztelen, esztelenség,  eszesség,  1. ész.
ész,  (2),  tájejtéssel = ősz  :  eszve,  öszve.
ét, több  helynév gyöke  : Ete,  Eted, Etes, Étre.  Talán  eredetileg  :  hét,  v.  hét.  Az er-

l 'Ki  Ét f alva,  máskép  :  Hétfalva.
év,  (1),  evet, evez, eviczkel. Fürge, élénk  mozgásra  vonatkozik.
év,  (2),  eves, evesedik,  eved, evedt  Rokona  : av, avas.
ez, (1),  közeire  mutató  névmás; ezten = ez-nap,  ezten  idő = esztendő.
ez, (2),  ezüst, ezüstöl, ezüstös,  ezüstöz; a gyök  talán : ősz, tehát ezüst = őszesd, azaz

t-íiéres,  szürkés.

É.

&, éber, ébred, ébreszt, ébren. Rokona  : ém, émik, émett
ed, édes, édesit,  édesedik,  édesül,  édesget.  Gyökeleme  azon  é,  melyből  eszik,  étet,

•zánnazik.
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ég,  (1), tompa ékvesztö  é-vel : eget, egek, egtt. Mint magasat jelentőnek  vastaghangu
rokona dg,  hág.

,
ég,  (2),  éles hangú ével, máskép : ig; égés, éget, égékeny, éghetetlen.
éh, éhes, éhezik, éhom, éhség.  Gyökeleleme é-(szik).  Változattal : éj,  éjom (= éhom),

éjomét  (reggeli evés)
éj,  (1\ régiesen  csak  é : éfél,  éjfél,  észak, éjszak;  éjjel,  éjjelez,  éjtszaka.
éj,  (2), indulatszó : éj no ; éj ha : előlehhel : héj !.
ék, (l), hegyes végű, szöget képező valami : ékel,  ékelés,  ékez. V. ö. ék,  eke.
ék,  (2), szépet, kedvest jelent ezekben : ékes, ékesít, ékesget, ékesség. Rokona ég (ige)

vagy  a fordított  ke, kéj, kéjes,  ki, kies.
él, (1), tompa I-vel : éles, élesedik, élez, élesít életlen.  Ék alakú, metsző,  tulajdonsá-

got jelent.
él,  (2),  ige, éles  I-vel : élés, élet, élelem, élénk, éltet, élődik. Némely származékaikban

rövid  el  : eleven, eledel, eleség.
ém, (í),  énük, émett, émetten, ám. ébren. Rokona : eb, előtéttel : kém.
ém, (2),  émely, émelyeg, émelygős, émelyit
én,  (1),  első személynévmás, röviden : én, gyökeleme a közebre mutató e valamint teii

gyöke  de =  ta, tó (= tova, tovább), és ön gyöke ö v. ő =  távolitó, vagyis távolabbi a o.
én, (2),  ének, énekel, énekes.  Vagy kedélyhang,  mint  a vidám  he !  hé  rokona,  vagy

alaphang  benne a zengő n is,  mint  legtöbb  hasonló  szókban  mint  zen-g,  csen-g, don-g,  bon-g,
csan-g, han-g.

ép,  épít, épül, épülés, épület, éperedik. Ellenkezője  : dp,  áporodik, éles  é-vel.
ér,  (1),  önh. ige, érkezik, érkezés. Alapérteménye  : bizonyos helyre  jut
ér(ik), (2), k. érés, éretlen, éretlenség; rokon az előbbivel, a  mennyiben jelentése : a

tökély  fokát  eléri.
ér,  (3),  önh. becsre  vonatkozik : érték, érdem, érdemes;  előtéttel rokona bér,  vastag-

hangon ár, áru.
ér,  (4),  áth. ám. valamit megközelít, közvetlenül illet ; érd, érdél,  érdekel, érez,  érze-

lem, érzékeny ; ért, értelem, értelmes, értemény.
ész, tompa é-vel, ékvesztö  : eszes, esztelen, eszesség, eszme, eszmél,  eszelős ; a szívás

vagyis  lélekzés eredeti értelme rejlik  benne, s rokon szesz, szusz  szókkal.
ét, (é-et) étek, étel, étkes, étkezik. Az  eszik  igével  egy  eredetű.
év, évi, éves, évül; múlt év, jövő év, folyó  év. Rokon vele ív  mint kört jelentő ; ahon-

nan a latin annus és annultts is  rokonságban vannak (Fabri Thesaurus). Hasonlók a latin : aevum,
(ám'v), aetas  (aevitas).

I, rövid.

t, (l\  közeire mutató : itt, ide, ily,  ihol, így, változattal is régiesen e, ett, ede, ely, ehol.
i, (2), remegéssel járó féleimi  hang : ied, íeszt, ieszke, v. jeszke.
t, (3),  gyökeleme iszik, itat, icsar, iand, ihas, ihatik  származékoknak.
tcz, (1),  könnyű, ideoda hajló  mozgás :  iczeg, iczegés,  előtéttel ;  bt'cz, biczeg,  biczeg-

tet; közbetéttel ; incz, bincz, binczk, inczároz.
tcz, (2\  a kicsinyítő écs, öcs, ács változata : iczi piczi, közbetéttel  : incz, inczen pincz.
ics, (IX kicsinyítő, 1. écs, öcs, öcs.
ics, (2), icaog, icsongat, előtétéi: tncs, vicsog, vicsorog, vicsorgat
id, (1\ vékonyhangu i-vel, mely ö-vel váltakozik  : idő, üdő, idős, időz.
id, (2),  vékonyhangu i-vel, mely  tt-re  nem változik ; ideg,  ideges,  idegen,  idegenít,

idegenül, idegenség.
id, (3),  vékL  i-vel mely tt-re változik  : idv, (üdv),  idvez,  idves,  idvesség,  ide,  idttl,

idnep, ÍU, (üli).
id, (4), vastagh. i-vel ; idom, idomos, idomít, idomúi,  idomtalan.
if,  fordítva :fi,  lágyabban  : io : ifjú, fiú, ivar, ivik, ivadék, ivás, ivács. Egyezik vele a

latin juvtnis  gyöke juv.
ig, (1), vékonyhangu ragokkal  és képzőkkel : igen,  igenei.
tg, (2), vékonyh. ragokkal  és képzőkkel, s ü változattal : igét (üget),  igetés, igető.
ig, (3),  vastaghangu ragozással : iga (jngum), igás, igaz.
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ig, (4),  vastaghangu  ragozással, s  változattal jog :  igaz,  igazít,  igazság,  igazodik,  ig-
tat  (jogtat).

így,  (IV  vékonyhangu, ü változattal  : igyekszik, (ügyekszik), igyekezet,
igy,  (2),  vékonyhangu,  'é változattal: igyen, igyenes, (igényes), igyenlö = egyen, egye-

nes, egyenlő.
(1),  vidám kedélyhang : ihá, iháczol, ihog, ihogás,  ihogvihog.

vékonyhangu ragozással  : ihl, ihlel, ihlet,  ihlés.
vastagh.  ragozással: ihász, ihászkodik; változattal: juh,  juhász,  juhászat, ju-

háizkodik.
ih,
ih,

ih,
ik,
ik,

4), iha a szekérben; változattal :juh,  gywh, juha  gyuha =  gyomor, bél.
5), gúnyoló, csúfoló  kedélyszó : ihi!  ihu!.>)>
5),6), vastaghangu  : ihar, iharos, változattal  íjuh,  juhar, jav, jávor.
l), menésre, mozgásra  vonatkozó : iklat; előtéttel : esik, gyik, siklik,  czikázik.
2), ikr, ikra, ikrás, ikrásodik.

ik, (3),  vékonyhangu  : iker, ikerít, ikerül ; változattal : ük, üklü.
il, =  ir, :  ilomba = Írómba, tarkázott, rovatolt.
ül,  (1),  vékonyhangu :  illik,  illő, illet, illendő,  illeszt.
i/1, (2),  vékonyhangu :  illeg ,  illeget,  előtéttel :  bili,  billeg,  billen , billeget,  billent,

billentyű.
ill,  (3),  vastaghangu : illa,  illan,' illant, illó ; előtéttel : pül, pilla, pillant, pillog, pillangó,

m/1/, milling, vitt, villám,  villog.
ill,  (4),  vastaghangu  : illat, illatos, illatozik ; illanó tulajdonságától a honnan a 3. alat-

tival azonos.
ill,  (5),  vékonyhangu, érintési jelentéssel  : valamit  illetni,  engem illet,  kézzel  illetni.

Egyszerű gyöke il = ér, (tangit,  palpat).
im,  (1),  közeire  mutató : imez, imely, imitt. V. ö. ám, amaz.
im, (2),  vastaghangu : imola.  Eredetileg  a  mozgásra  vonatkozó :  in, imola = inola,

vékony, hosszú, ingadozó szárú növény.
im, (3),  ima, imád, imádkozik, imádság ; rokona  em (emel, magasztal),  s a  szanszkrit

ám  (tisztel).
im, (4),  vékonyhangu, ü változattal : imeg, ümög.
in, (1),  vastaghangu  : inog, ingat, inai, inas, indul,  indít,  ingadoz,  ingatag,  ingovány,

inkó ; előtéttel : bin, bingó, hin, hinta, hintái, hintó, hinbál. Alapérteménye : mozdulás, mozgás.
in, (2),  vékonyhangu : inger, v. inder, ingerül,  ingerel,  ingerít, ingeredik,  incselkedik.

Alapérteménye : kedélyi mozgalom.
in, (3),  hiányt, szükséget jelentő  : ingy,  ingyen, inség,  incs  (régies).  Fordítva  rokona

» tagadó, v.  tiltó  ne, nem. Egyeznek  vele a  tagadó  latin in, hellén  öv,  német  un.
in, (4), = jön : inkább, jonkább, (régies).
in, = im, (5),  ing, üng, imeg, ümög.

vékonyhangu  : int, intés, integet ; intéz, intézet, intézkedik.in, (6),  v
ip, (1), az op, kicsinyitője  : ipám, ipád, ipa, v.  ipja.
ip,  (2),  i

,  ,  ,  .
ipar,  iparkodik, iparkodás.  Kemenes  alján  : imp,  imporít = cselekvésre  nógat,

mintegy : iparit.
ir,  (1),  különféle  kedélyszók  gyöke  :  a)  irgalom,  irgalmas,  irgalmaz,  irgalmasság;

változattal  :jor,  jorgat  (régies); b) irigy, irigykedik, irigyel,  irigység; c)  irtózik, irtózás,  irtóztató.
ir, (2),  az irmag öszvetett szóban ám. ér, melyből  ered  származott, t  i. irmag,  ám. ál-

Utnt vagy  növényit  eredtetS,  fajszaporító  mag.  Vagy  talán  az  ivik  (fiadzik)  gyökről  =  iv-mag ?.
ir,  (S\, fris,  mozgási  érteményü  : ireg, fireg ; változattal  : űr,  ürög,  fürög.
ir,  (4),  vastaghangu : irány,  iram, iramlik, iramodik. iront. Alapérteménye :  távolabbi

fontra  czélzás, sietés, futás,  er-edés.
,  ir, (5),  vastag és vékonyhangu : ir (kenőcs) , iró (a tejföl  vize) ; előtéttel  : nyír, virics,

z?ir. Altalán  híg,  folyékony testet  jelent
is,  (1),  isme, ismer, ismerkedik ; változattal : és, ős, esmér, ösmér.
is, (2\  v.  iz», iseg, izseg, előtéttel  : bia, Uzs  ; biseg,  bizseg,  bislet, V. ö. pia, viza.
ü,  (3),  isten, istenes,  istentelen,  istenség,  istenít.  Rokona  az  isten  tanúságára  hivat-

k<-.zó  e» (jnrementum) és a  régies  bizonyító  isa ;  talán a gyök : ős, a  régi  halotti  beszédben  :  is.
űz,  (1),  iszik, isza, iszák, iszákos,  iszos,  gyökeleme  : i, mint  i-and, i-tat,  i-hatik,  i-tt,

= ivott)  matatják.
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isz, (2),  iszam, iszamlik, iszamodik, iszánkodik, (i)szánkó.  Alapértcménye  :  könnyen
sikamló csúszás, tovább  haladás, suh-anás.

tsz,  (3),  isz-ki, iszkódik, iszkurdi. Alapérteménye  : elsurranás, szökő  távozás.  A  fön-
tebbi gyökkel  legközelebb  rokon.

isz,  (4),  borzadalmi  kedélyhang:  iszony,  iszonyú,  iszonyodik,  iszonyat,  iszonyatos,
iszonytató, iszonyúság. Legközelebbi  rokona  : ir,  irtózik.

it,  ity, iti, ityi,  itizál, pityizál, pityó, pityók, pityókos, gyökelcme t, i-szik, i-tat.
t», (1),  vastaghangu  : ivad, ivadék,  ivar,  ivás.  Keményen :  if,  ifjú,  alap  érteménye :

nemzedéki új szaporodás.  Ellenkezője  : av,  avik.
iv, (2),  éles  vékony  kiáltó  hang : ivölt, ivöltés; változattal: üv, üvölt, üvöltés;  előtét-

tel  : stiv, süvölt, süvöltyü.
iz, (1),  = közelítő ez: izébe,  izibe = ezennel, legitten, ezen pillanatban,  izé =  ez e.

ezen  valami, amit most hamarjában nevezni nem birok.
iz,  (2),  mint  mozgásra  vonatkozó  vékony  és  vastaghangu  származékokban  :  izeg,

izegmozog, izog,  izgat,  izgága;  előtéttel: biz,  bizgat,  pisz,  piszkál,  víz,  viszket,  viszketeg  (iz-
ged,  izgeteg)

iz,  (S), izom, izmos, izmosodik.
iz, (4),  prüsszenési  vékony  hang : izik, izlet  v. iztet,  prüsszen.  Hasonló  hozzá  a  né-

met : nieszen.
iz,  (S),  v.  űz,  izén, üzen, izenet, üzenet, izenget, üzenget
izz, izzad,  izzaszt, izzó. Az  égő  test  zizegő hangja, vagyjoly fölmelegült testé, melynek

nyirka, nedve zsizseregve ömlik ki. Rokonai a latin  : oestus, sudor, német  heisz,  sieden,  schweisz,
schwitzen, héber  ózza  stb.

í, hosszú.

í  v.  íj,  vastaghangu : íjas,  ijász,  ijaz,  íász, jász.
íg,  ige, ígéz, igézés, ígér, ígéret, Ígérkezik. Rokonai:  igen, és igaz,  (mint  a  latin  ve-

rum,  és  verbum).
így,  módhatárzó, puszta  gyökeleme  a közeire  mutató t,  mint Agy-é  (ógy-é)  a  távolra

mutató  o.
ím,  (1),  az ám  viszonytársa, immelámmal, előtéttel:  Mm, hímez hámoz.
im, (2),  imely, imelyedik, íraelyeg, ímelygös.  Eredetileg  : ém,  émelyeg.
íny,  az ízlés szerve, régiesen  :  éiiy,  „nincs ínyére  v. ényéreu = nem ízlik  neki, nem

tartja  ennivalónak. Az  eszik  családdal  rokon.
ír,  általán  metszést, rovást,  vonalazást  jelentő  ige : írás,  irat,  irkái,  irogat,  irodalom,

Írómba; irt,  irtogat; változattal  őr, őrt, ortókapa,  ortovány, orló  (olló), ordas; előtéttel:  fir,  firkái,
nyir,  nyirkai.

ít,  itél, Ítélet, ítéltet. Rokona azon int,  melyből  intéz,  intézet  származott  Innen ítél  •=
intél, mint: met, metél. Az  u  szintigy  enyészik  cl  ebben  is  öt = önt; 1. öt  (3).

iv, ives, ivded,  ivez.  Rokona : öv, övez.
iz,  (1),  jelent  részecskét, tagocskát  valamely  egészből; innen  izzéporrá törni valamit:

származékai izék, ízecske, ízül.
iz,  (2),  azon érzés,  melylyel az étel  vagy  ital  az  ínyt  érdekli  : ízei, ízlik, ízlés,  ízlel,

izes, izetlen, se ize se bűze, gyümölcs  ize,  =  kifőzött, kinyomott ízletes része.

O,  rövid.

o, (1),  többféle kedélyállapot  kitörő  hangja, gyönge utólehhel: oh, óhaj,  óhajt,  óhajtás.
o, (2),  távolra  mutató több  szónak  gyökeleme, mint: o-tt,  o-da, o-ly;  ellentéte  t,  i-tt,

i-de,  i-ly.
öcs, (1),  a kicsinyezŐ  écs, öcs, ács  változata,  mint  gyökszó  meg  van  az  ocsó  (nyúl)

szóban, mely  ám. fiatal, kis nyúl.
öcs, (2),  ocsmány, ocsmányság; rokona az  előtetős  :  mocs,  mocsok,  mocskos, mocskit,
öcs, (3),  ocsódik v. ocsúdik,  ocsódás.  Azon  ős változata,  melyből  a  hirtelen  mozgást

jelentő  o»o» származik. Az  álmából fölébredönek  mozgását fejezi  ki.
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ód,  (1),  távol  hely,  távolság  : oda =r ama  távol  helyre.  Gyökeleme  távolt  jelentő  o.
Ellenkezője  : id, ide, ezen közelebbi  helyre.

oá", (2),  == ad,  «d:  odú,  adu,  udu,  odvas,  advas,  udvas,  odor;  p  előtéttel:  podva
pudva, podvás. Alapérteménye  : üreg, lik. A  törökben oda ám. szoba.

ok, (1),  természeti  hangutánzó  : okád,  okádik, okádás, okádtat;  előtéttel: bök,  boká-
kol, vékonyhangon  : ők, ökrendez, öklik, ökrödik.

ok, (2),  fn.  okos, okosság, oktalan,  oktat,  okik, okúi.
öl,  (1), = ál: olcsó  (mintegy  : alsó),  olcsóság,  olcsárol  (közelebbi  öszvetétele  :  alsó

ár) ám. valaminek  árát, becsét  alacsonyítja.
öl, (2),  =  ál,  melyből  alszik, altat  származott:  olt,  oltás,  tűzoltás,  tejet  oltani,  alutt

Új, meszet ölteni = altani, olt var = alutt  var.
öl, (3),  olt fát, v.  fába  olt, lágyítva  : ojt.  Eredetileg  vagy  azon öl,  melyből  ölt  szárma-

zott, mennyiben a fába ágat vagy  szemet öltenek, vagy  azon őr, melyből  őrt  (metsz)  eredt,  mint-
hogy az oltás  rendszerént bemetszéssel  történik.

ói, (4),  oltalom,  oltalmaz, oltalmazás.  Eredetileg  :  öv v.  óv, tehát = ovtalom,  ótalom,
arai  által  valamit  óvunk,  vagy  valamitől  óvakodunk,  lásd  ó  (2).

öl, (5),  olta, régoíta, 1. ó melléknév.
ói, (6),  olu, olv, olvad,  olvaszt,  olvadékony.  Alapérteménye  :  szétváló  valami,  folyé-

kony, hig. Rokon  értelműek  : old, oldoz, olvas, valamint  el gyök  is.
öli,  (1), = eil-ik  : olló, kec^keolló = ellő. „Te fogaid,  miként juhcsordák,  mindenik

kettős  ellövel"  erdélyiesen =  ollóval.  Énekek  éneke.  Döbrentci cod.
öli, (2),  olló (forfex),  ollóz. Elemezve : or-1, óról, orló, azaz  metezö. Olyan  mint:  tattó,

salló, e helyett  : tarló, sarló.
oly,  e kérdésre  : mily ? ám. bizonyos  távolban levőhöz hasonló. Valamint a mily, gyöke

mi, s az  ly,  képző,  hasonlóan az  oly  gyöke a  távolra  mutató o, s  képzője iy. Ellenkezője a közeire
mutató  : Uy = i-ly. Kérdési  h előtéttel  : holy, holyan ? = mily, milyen ?.

óm, omlik, óraiad, omlaszt,  omlékony,  omladoz,  omladékony,  oralatag, ondó  (omdó),
ont, (omt). Vékonyhangon : öm,  ömlik,  ömleszt,  önt,  (ömt)  stb.  Elölehhel :  hóm,  homok,  homu
(omlékony  testek), bőm, bomlik, bont  (bomt) stb.  Alapérteménye : valamely  test  részeinek  szét-
válása,  szétfolyása.

ön, (1),  onszol, onszolás,  fordítva  no,  mely  tovább  menésre,  valaminek  folytatására
sürgető*  indulatszó,  honnan : nosza, nógat, nódit

ön, (2),  ondók, ondokit, ondokság,  1. ?«»,  undok.
ön,  (3)  v.  onn,  (mint: ben,  benn, kun,  künn) —  bizonyos  távolságban  levőn  vagy

levő  fölött:  onnan, onnét (= onn-el).  Gyökeleme  a  távolra  mutató  o;  ellenkezője : in, inn, in-
nen,  innét

ön, (4),  ontok, azon  fonal, melyet a  vetélöröl a szálfonalakon  keresztül  vetnek; ondók,
a gyapotfonó  kerékbe  öltött  közcpfa;  onfra  a  hordóban, a  dongák  végén  kivájt  rovaték.  melybe
a tenékdeszkát beleeresztik;  oníra  a  pcndelyben,  azon  hajtás,  melybe  mint  a gatyakorczba, a
kötő  madzagot  beleöltik.  Mind a  négy  értelemben  valami  beöltöttet  vagy  bcöltésre  valót jelent,
uiiuélfogva  ezen  ön = ói, melyből  olt  (inserit),  vékonyhangon  ölt  származik,  és  így  ontok,  on-
•l'jk = ölték, oldok,  ölték, oldok, és ontra = oltóra, öltőre.

őr, (l\  tompa, rcszketeg állati  hang : ordít, ordítás, ordítoz.
őr, (2),  orsó, előtéttel fór,  forog,  forgat  Alapérteménye, körös  mozgás.  Vékony  han-

pin rokona  : őr, orv,  örvös.
őr, (3),  orj,  orom, ormos, orr;  mcgnyujtva  : ór, órj,  órjas,  óriás;  előtéttel  : hór, hóri,

;,"'>r, góré, mór, marj.  Alapérteménye magasság,  földudorodás.
őr,  (4), == ói v. ál, orda = olda, alda, azaz  oltott, alutt  tejfele  étek.
őr,  (ő),  metszés alapfogalmával:  őrt, ortovány, orló  (olló), ortókapa.  Változatai  :  ár,

arat, aratás, tr, irt, irtovány.  Atv.  ért, ordas,  ám.  barnás  vonalú,  mintha  rovásos,  iratos  (irdas)
volna.  Fordítva : ró.

őr,  (6),  ragadozás,  fosztás  alapérteményével:  orv,  oroz,  orozkodik,  orálkodik.  La-
tínol: fvr.

őrt  (7) •= w v. úr  : ország =: urszág = urság.
őr, (8) = ir  (kenőcs) : orvos (irvos), irral  gyógyító,  orvosság  (irvosság).
ős, íj  siető  elsurranás hangja  : oson,  osont,  változattal us,  uson, usdí;  2) levegőt  su-

h'>gtató  természeti  hang az ostor szóban,  melynek  egyik  ncrae : siihoyó.  Képzésre  olyan, mint :
/•>*zt-ból/o«z<or.

•AQT  SZÓTÍB.  10
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ősz,  (1),  oszlik,  oszlás,  oszlékony, oszladoz, oszlat,  oszt, osztozik, osztogat, osztály,
osztályoz.  Alapérteménye:  egésztől  elváló, szétdarabolt rész. Előtéttel:  fősz,  foszlik, foszt,  stb.
Ellentéte  a  vékonyhangn  ősz,  öszve,  öszveg,  mennyiben a  részeknek  együtt létét, jelenti;  sőt
ezekben: öszveesik, öszvedöl  szintént az oszlás fogalmát leljük.  V.  ö. szó'.

ősz,  (2) = az: osztán, azután.
öv, óvás, övül, ovit. 1. öv.

O,  hosszú.

ó,  (1),  melléknév = av:  ócska = avacska, ósdi = avasdi.  Gyökeleme o v. a rokon
távolra mutató o v. a-val, t. i. ami ó az mint elmúlt, mint régi a jelentől vagy  újtól  távol  van.

ó, (2),  ige:  óvok,  óvás,  óvakodik,  óvhatatlan.  Változattal:  öl,  oltalom,  oltalmaz.
Alapérteménye  szintén  távolodás vagy  távolítás.

ól, (1),  ín. disznóól, tyúkól, lóól, hidas ól; mintegy  óvó hely.  Egyezik  vele  hangban
a hellén  ávii;, lat. aula, szláv: ula (udvar).

ól, (2) ólálkodik, ólálkodás, régiesen őr, orálkodik = lopás v. orrás végett  lappangva
leskelödik.

ól, (3),  ólom, ólmos, ólmoz.  Rokona:  ón,  Molnár A.  szerint:  plumbum  ét  síannwm,
;. i. az  ólom valamivel  halványabb,  homályosb, az ón (stannum) világosabb  színű  fém, honnan :
fmos  eső =  féligmeddig  fagyos,  fehéres  cseppü  eső, ónossá  leírni  ám. ijedtében  elhalaványodni.
Ennélfogva  legvalószínűbb,  hogy  mindkettő  gyöke  a  fehéret jelentő  hol v. hó. Hasonló rokon-
ságban a német: bleich  és  Élei. Lehet ,ol-v-ad' szóval is egy  gyöktí.

őr,  óriás  v.  óriás  (mint, urias, uriás). Előlehvel: hóri, hórias.  Egy  eredetű a magasat
jelentő őr (orom, orj) gyökkel.

óv, L ó  (2).

ő,  rövid.

ö, a harmadik  szemólynévmás elemhangja,  megnyujtva  ő, toldva:  ön, mint:  te,  ten,
e-en, = én. A távolra mutató a, o vékonyhangu  változata.

öb, (1) kidudorodó, kikerekedő,  bizonyos űrt képező térfogat:  öböl, öblös, öblöz, öb-
löz, öblít,  öblöget. Legközelebbi  rokona a testet kerítő öv és  Sí  (sinus, grémium).

öb, (2) = ho'b,  höw: öböl ám. fojtó  meleg, és ragya,  öblöz a kemencze és a nap,  mi-
dőn  égetően süt, miszerint gyöke: hő,  honnan így is  ejtik:  hőbő = hövö, hevitő v. hevülö.

öcs,  fráter  natu  minor  toldva:  öcsé,  honnan:  öcsém, öcséd, öcscse (öcs-je).  Jelent
a  maga  nemében kicsit, fiatalt, vastaghangon: öcs, ocsó  (nyúl).

ők, (1),  gyomorból feltoluló  erölködési  tompa hang: ökrődik, ökrendezik. Rokona a
vastaghangu: ok, okád, okádik.

ők, (2), bőgő hang: ökör, ökrész, ökrös.  Szintén hangutánzók a hellén-latin:  /?o»j, bős.
ők,  (3),  ütés vagy  taszítás végett csomóba szorított kéz : ököl, öklöz.
ők, (4),  elavult  ige = bök, honnan: öklei, őklelődik, ám. böklel, böklelődik.
öl, (1),  Öböl, kebel:  ölbe venni,  szorítani  valakit,  ölel,  ölelget,  ölelkezik.  Átv.  ért.

oldok  (szemöldök) a szemek fölött félöblöt,  vagy  ívet képező szőrvonal,  mely a szemeket mint-
egy  öleli. Továbbá  hosszmérő, mely körülbelül a kinyújtott és öblösen  öszvehajtható  karok  hosz-
szának, illetőleg  öblének  felel meg. Hasonló rokonságban  vannak  a latin  ulna  kebel  és ulna  röf.
A  törökben  el ám.  kéz.

öl, (2),  a  szúrás,  bökés  alapfogalmával:  ölt,  pl. tűbe  czérnát  'ölt  =  beleszúr; ruhát
ölt, karjait  a ruha ujjába  tolja,  öltözik, öltözködik,  nyelvét  kiölti  ajkai  között kitolja.  Különösen
mint önálló ige,  eredetileg  valamely élő állatot úgy  bök vagy  szúr  meg,  hogy  belehal.  Széleab
ért.  életét  veszi  valakinek  bármi  módon,  pl.  megfojtva,  mint  az  ölv  madár.  A  törökben  öl-
mek ám. hal-ni.

öm, vastaghangon:  óm: ömlik, omlik, önt, ont, ömleszt, omlaszt. 1. óm.
ön, (1), harmadik  személynévmás, ő.
ön, (2), —  öm: önt (öm-t) öntöz (öm-t-öz).
őr, (1),  az  igen kedves  érzésre fakadt kedély  természeti hangja:  örül,  öröm, örvend,

örvendez,  örvendet,  örvendetes.  Fordítva  rokona rö,  röh, röhög, röhögés  továbbá  a  latin ricZeo,
szláv rada  (őröm).
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őr, (2),  kerekded  alakot,  vagy  körzös mozgást jelentő  értcménynyel,  orv,  örvös,  ör-
vényes ;  vastaghangon :  őr,  orsó. Átv.  ért.  örök, ami folytonos  szakadatlan  időközben forog.  Ro-
konai : űr, üreg, úr,  űrök.

őr, (3),  a  maga  nemében  valami  nagy :  öreg  templom,  öreg  szemű  bab,  öreg  dió,
öreg szűr.  Atv.  ért.  nagy  korú,  illetőleg vén, régi, öreg  ember,  öreg  apa,  öreg  anya,  öregedik,
öregség, öregít, öregbül.  Rokona a  magasat jelentő  vastaghangu  őr, orom, orj.

őr,  (3),  örd, ördög v.  ördöng. Örjöngö ?
ős,  f i ) ,  mint régi  időre vonatkozót 1. ős.
ős, (2),  ösvény; rokon a vastaghangú  ős gyökkel  ,oson'  szóban.
ősz, (1),  öszv,  öszve,  öszves,  öszvesft,  öszvér, ösztövér  (ösz-töpér,  töpö ?).  Fordítva

rokona, szó', szöv, mennyiben mindegyik több részek  egyesítésére  vonatkozik. V.  ö.  ősz.
ősz,  (2),  ösztöke,  ösztön,  mint  hegyes  szurós  eszközök  közvetlenül a  szláv őszivé,

otzten  szókkal  egyeznek.  Egyébiránt  mennyiben  ezen eszközök  egyik  fő  czélja az  iízés,  s  tájej-
téssel:  üsztöke,  tisztön,  magyar  szempontból véve  igy  elemezhetjük:  ilzdö,  ozdoké  és  ífedön
vagy  iíztön.

'őt,  (1),  számnév : ötös, ötöd, öten. Különféle  módosításokkal,  mind az  altaji, mind az
árja  nyelvekben  megvan.

öt, (2) = «t: ötlik,  ötlet, beleötlik, v. ö. bot, botlik.
öt, (3),  v.  ott = önt: öttöz,  öntöz, öttevény, öntevény, ötvös, öttvös, öntvös. Rokona:

őz, özön, vízözön, = vizörnlés, vizöntés.
öv, valamit körző, kerítő  eszköz : öves,  övez, övedz. Rokonai : iv, öb. Fordítva finnül

KV,  latin,  vieo, szláv : vejem,  vényem.
őz,  (1), özön, özönlik. V.  ö. öt  (3).
őz, (2),  v.  özo : ő::vegy, özvegység,  özvegyedik, özvegy  asszony,  özvegy  ember.  Ro-

kon  ősz  gyökkel, honnan  oszlód,  oszladt ; hasonló családot alkotnak : foszlik,  feslik.

O,  hosszú.

6', harmadik  szeuiélynévmás, máskép  ön.  Rokonai a  török o  vagy  ól,  persa  ó, ói, vei,
szláv  ön stb. L. ő.

Sgy,  ögyeleg  ögyelgés.  Valószínűen,  az  ódalog,  oldalág  változata, mert az  ögyelgö
dologtalanul  idéoda jár  kel,  oldalog.

ön,  hegyes,  szurós  uszószárnyu  pontyfaj.  Talán  eredetileg öln  volt a  szúrást jelentő
öí gyöktől, öszvehúzva  ön,  mint ólom, ón, mólna, móna,  món.

6V, (1),  őriz, őrizet, őrség, őrs. Rokon  a körös  mozgást jelentő  őr  gyökkel.  Atv.  ért.
örül, tájdivatosan  orjiíl,  ürjillt,  ám. keringő bolond.

őr, f2),  őr/,  örjöng, örjül.  L.  őr  (1).
őr, (3) az őr-fa  öszvetételben jelent  magas  rudat,  póznát a  hajó  orrán, tehát orr v.  ór-

fk ; de  lehet  eredetileg  őr  szó  is, mivel mintegy  őrt  áll.
ős = ó»,  az  ó v.  av  gyöktől.  Szelyposen  ejtve :  ősz  az esztendőnek  avuló  szaka,  oly

fogalmi  viszonynyal, mint a  latin avus, avitus  és  autumnus.  Atv. ért.  szürkülő,  fehér,  mint  az  ős
kornak  és  ősz évszaknak egyik tüneménye.

ősz  1. ős. Rokonitható asz  gyökkel  is.
őz, dámvad ; talán  ám.  ilz,  gyors  futásától.

U,  rövid.

t», (1),  biztató hang : u-szú ! u-czu ! = nosza !  elölehvel :  hu-szu ;  uszít,  uszítás, hu-
szft, huszitáé.

w, (2),  kutyahang,  honnan : «g,  ugat,  ugatás,  mint :  be,  bő  természeti  hangokból :

w, (3),  uh, bagolyhang : uhu, uhog, huhog.
ud = ód, ad:  udu, odú, adu,  udor, udvas ; 1. ód.
«g, ugar, ugarol,  (Acker,  ager?).
ugr,  ugrik, ugrá^. ugrat, ugrándozik. Alapfogalomban  rokona :  rúg,  rugdal,  rugdos.

.Lovat rngtatni és ugratni."  „Neki  rugtat. neki  ugrat."
1 10*
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új,  széleskedvü  felkiáltás:  ujjú!  huj ju  t ujjogat,  ujjogatás.
ük  v. tik, = nagyanya  (avia),  némelyek  szerént a nagy  anyának nagy  anyja. Ro-

kon  vele agg, a szanszkritban  is akkó ám. anya,  nagyanya,  s a  törökben  tk régi.
un, (1) = ön, unszol, onszol = noszol, nógat
un, (2),  kellemetlen  hatást  eltaszító kedélyszó : und, undok, ami rút, csúnya  alakja,

vagy  mivolta által  undort okoz. V.  ö. ú, út, utál.
úr = húr:  űrök,  hurok,  urkol,  hurkol.  Vékonyhangon: űr, űrök. Mint kerítő esz-

köz  nevével rokon: őr, orv.
us = ős:  uson,  oson,  usont,  osont, us-di  =  fuss  te!  A  suhogó elsurranás, elszökés

hangutánzása.
üt, után, utó, utói, utolsó. Rokonai: tó, tova és hát hátul, hátsó.

Ú,  hosszú.

ú, távolra  mutató:  úgy,  úgy a!  ugyan.  A  közeire mutató  módhatárzó:  így.  Rokon
a  távolító ó-val. V.  ö. un, út  (2).

új,  újdon  v.  ujdon,  ujonta  v.  ujonta, újul  v.  újul,  újít  v.  újít, újság v.  újság. Fordítva
jú  = iv, if, a maga nemében fiatal, csak  imént származott, készült stb.  Ellentéte  ó = av, avik,
ivik  Atv. ért, ujj  v.  ujj,  a kéznek  mintegy, fia kicsinye, és a  felöltő  ruhának azon része, melyet
újra  vagy  karra húzunk.

un, unja  magát;  gyakran  ékvesztő:  unalom, unatkozik,  untat,  kellemetlen  érzés,
visszataszító, távolító ú v, ó hang által jellemezve.

úr, ékvesztő:  ural,  uras,  uraz,  uraság,  uradalom. Régiesen: őr, honnan, ország =
urszag, urság.

«sz, csak  némelyekben  ékvesztő :  úszik, úszás, úsztat, uszály,  uszamik, uszamodik.
Előtéttel rokonai: cstísz, kúsz.

út,  (1),  ín. útra,  útról,  útba,  utat, utak,  utas, utazik,  utal, utalvány, útasit  Ikeritve
ige is: utfut.  Egyeznek  vele a szláv pút,  Ultin it-er, hellén:  őí-og.

út, (2),  kellemetlen  érzésből  fakadó  visszataszítóét jelent  e származékokban:  utál,
utálat, uíálatos. Gyökeleme a borzadási  és távolitási kedélyhang: ú, hú!

U, rövid, és 0,  hosszú.

ü,  menésre  biztató,  sürgető  hang:  űz = ü, ü!  vagy  hű hangon kiáltozva  hajt =
ti-öz. Előtéttel: hű, hücs! hű bele Balázs!

tíd, (1),  v. td,  vékonyhangu:  üdv,  idv, üdvös, idves,  üdvözöl, idvezel.  Alapértemé-
nye: jó, kedvező,  tetsző, boldogító érzelem vagy  állapot Rokona di, a honnan idv = dív,  azaz
dívó állapot

tid, (2),  v.  td,  vékonyhangon:  üdő  v.  idő, üdös  v. idős, üdöz v.  időz, idén ez  idén.
Alapérteményre mozgásra, haladásra vonatkozó td gyökkel  rokon. Gyökeleme ü V. ő. ti, üg.

üg,  üget, ügetés. Gyökeleme szintén ü 1.  ig, igét
«gy v. igy; ügyes, ügyel, ügyezik, 1. tgy, igyekszik.
uh, tihödik =  büdösödik. Visszataszítási  kedélyhang.
iik,l. fólebb:uk.
ük, üklü =  két ág által képezett köz. Rokona az iker  gyöke tk.
ül,  ülés,  ülep,  ülepedik, ültet, ülő =  szék, kakasülő,  tyúkülö, és a kovácsok széke,

melyen a vasat verik.  Vastaghangon rokona ál, alatt, alá.
üm, (1),  természeti tompa orrhang; ümget, (inget, azaz Ü ti, üm üm!  szóval  int, bizo-

nyít, helybe hagy  valamit.
üm, (2),  ümög, üng,  ing.
un, tinö s üsző, fiatal tehén. Rokonai: éne, ana, eme.
űr,
űr,
űr,
űr,

\ üreg, üres, ürít, ürül. Rokonai: oV,  örvény.
2), ürii = heréit kos. A metszésre vonatkozó ár, ir, őr gyökökkel  rokon.
3), üröm, ürmös, ürmöz. Változattal ir,  írem.
4), ürügy, bizonyos álszín alá rejtett ok, máskép: orv.

üss, (1),  üszög, üszk, üszögöz, rokon ize gyökkel, honnan  izzó.
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fisz, (2X  üsző = üzekedö, folyatni  kezdő fiatal tehén.
ÜK,  (3),  =  ö'sz: üszkölő, üszköpül.
«í, ütés, ütet, ütközik, ütü, ütlik, ütleg, üteg. V. ö. öt, (2) és bot.
üv, (1),  hangutánzó: üvölt,  üvöltés.
öw, (2),  üveg,  üveges,  üvegez.
tíz, üzen, üzenés, üzenget, változattal iz,  izén.
tíz, (1),  tájejtéssel,  íz  helyett.
**> (2), ige, üzés, üzö. L «.

Mássalhangzóval  kezdődő  gyökök  és  gyökelemek.

iá, ba-ba, babba,  gyermekszók, babáz, babázik.
iá,  csudálkozási,  szájtáti  hang: bám, bámé, bámész, báraít, bámul, báva, bdkó ;  báj,

bájos,  báj öl.
bab,  babó, babócs, babug. V. ö. bob.
bdb, bába, bábái,  bábu, bábuzik. V.  ö. búb, buba.
bacs, bacsa, bacsó = ácsa, acsó, atyó, öreg  juhász, a juhászok atyja.
bács =  báty,  bácsi,  bácsika.
bacz, L oecz.
bad, badar,  badarság, badarul. V.  ö. bot, botor, botorság.
bdd,  bádgyad,  bádgyadás,  bádgyaszt.  Az  elfáradt  vagy  gyöngült beteg  embernek

nehéz lélekzetü  hangja.
bog, (1),  bagoly, baglyász.
*<Vi  (2),  ~

menye gömböly

Cl  rf  /  O  w

baglya,  baglyáz,  baglyas.  Változattal: bog, búg, baglya, buglya.  Alapérte

bah / indulatszó, mely valamin megütközést jelent.
baj,  bajlódik,  bajos,  bajnok,  bajtárs.  Változattal: vaj, vajúdik,  vajlódik.
báj,  bájol,  bájolás,  bájoló, bájos. Puszta gyöke  a  csudálkozási bá.
bak, (1),  baktat, baktatás,  bakfincz.  Változattal: bük, buktat,  bukfencz.
bak,  (2),  baka, bakancs, bakancsos. V.  ö. bök,  boka.

fc,  (3),  =  .  .  .
bak,  (4),  =  vak; bakcsó  =  vakvarju.
6ak, (3), =  bök-, bakik,  bakzik; bakó.

bal,  (l),  balaska, balta. Rokona a hasítást,  elválasztást jelentő val, vdl:  valag, válik.
bal,  (2) = ál: balog, balkéz,  balogács.
bal, (3),  balga, balgatag.  V.  ö. bol, bolond,  boly, bolyókás.
ball, ballag, ballagdogál, ballangó, ballangkóró. V. ö. bili, billeg.
bam, bamba, bambu, bambucz. V.  ö. bám.
bám, bámé, bámész, bámékodik, bámul, bámít. Puszta gyöke  a  szájtátó  á, bá.
bon, bankó = mankó. V. ö. bún, bunkó.
bán,  bánik,  bánt,  bánás,  bánat,  bánkódik,  bántalom,  bántalmaz.  Fájdalmas  ke-

tlvhang.
bany, banya.  Az any szónak  elötétes változata: banyalúd =  anyalúd.
bar,  barázda,  barkócza,  barkóczáz,  barcs,  V.  ö. bor borotva, bér,  berbécs. Alapér-

t* íme: metszés, irtás.
bár,  kedélyszó; bár eljönne  ! bár csak  úgy volna; ha bár! ámbár l
Itat,  v.  báty,  batu,  batyu,  batus.  V.  ö.  buty  bugyor,  moíy  motyó, pod  podgyász,

íút, bútor.
báty, bátya, bátyó, székelyesen  öszvehúzva: bá, János  bá, Istók  bá.
be, bel,  belső,  belül, ben, bent, bél, béli, béllés; bő, bőség.
be, természeti  hangutánzó: bég,  bégés,  béget,  és  tájejtési  ige:  béok, bész, bénák az

•Árok, V.  5. W.
beb, hangutánzó, bebeg, hebegés  V.  ö.  lieb, höb, hebeg, höbög.
béét, becsü, becsül, becsület, becses, becstelen. Változattal: bocs.
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becz, (1),  becze,  beczés. Gyermeknyelven: kis  borjú,  vastaghangon: bacz, bacza.
becz, (2),  beczö, beczöke. V. ö. «acz,  vaczok.
bed, több helységnév gyöke: Bedé, Bedecs,  Bedcg,  Bedelö.
begy, begyes, begyeskedik, begyez.  Változattal: bögy, bögyös.
bek, bekeg;  rokonok: mekeg, makog.
beh, kedélyszó, beh szép! beh jó.
bek, (1),  béke, békéi, békéltet,  békés,  békeség,  békit,  békül. Hasonló a latin: pax,

szláv: pokoj.  V.  ö. bőg, csomó.
bek, (2),  vastaghangu ragozással: béka, békás, békász, V. ö. bek, bekeg.
bek, (3),  békó, békóz,  béklyó,  béklyóz. Alapérteménye: kötési  bőg, bog.
bel, (1),  belénd, beléndek, beléndes, beléndeskedik. V. ö. bol,  bolond, bolondos.
bel, (2),  belül, belső, belsőség. Rövidebb eleme: be.
bél, bélés, béli, béllés. V. ö. bel.
béli, bellöke = billöke, bölcsőforma  hinta. V. ö. bili, bUleg, billen.
ben, benn, bent, benső, bensőség. Gyöke be.
bén,  (1),  béndö, béndős. V.  ö. bőn, böndö.
ben, bengy, bengyel, beogyeledik. V.  ö. bony, bongyol.
bér, (1),  bér, erős reszketésü természeti hang: berreg, berren, berrent, berrentytt, bér-

reget, berregtet; berzen,  berzenkedik.
bér, (2\  berek,  berkes, berke.
bér, (3),  beretva, beretvál, beretvás; berbécs. Alapérteménye: irtás, metszés.
bfr,  béres, bérel,  bérlel.  V.  ö. ér, érték,  ár, áru.
besz, besze,  beszéd, beszél,  beszélget.
bet, beteg, beteges, betegeskedik, betegszik, betegedik,  betegít,  betegül.
bez, bezeg  v. bezzeg  —  biz  igen.
bt, bibi, gyermeknyelven = seb.
bib, (1),  bibe, bibircsó, bibircsós.  Alapértemény:  csomócska, kis  babforma  kinövés.

V.  ö. bob, boborcsó.
bib, (2),  bibirkél, bibirkéles, máskép,  bab, babrál,  babirkái, babirkálás.
bics, bicsak, bicska, bicskás, bicskáz, bicsaklik.  V.  ö. bicz.
bicz,  biczeg,  biczegtet,  biczczen,  biczczent. Jelentése:  apró,  ideoda  ingadozó moz-

gás.  V.  ö. icz, iczeg, fax, ficzam, tn'cz, viczkand.
big,  bige,  bigecs.  Változattal:  búg,  buga.  Bige  szarvú  ökör,  buga  ökör.  Jelent  a

maga nemében kicsinyt.
btk, bika, bikus. V.  ö. bak, bők.
bili, billeg, billegés,  billeget,  bilié,  billen,  billent, billentyű. V.  ö. ül, illeg, illeget.

Alapérteménye: kicsinyes, könnyű mozgás.
bim, bimbó, bimbós, bimbózik, bimbózás. Máskép:  bőm,  bombék.  V.  ö. pim, pimpó.

Alapérteménye:  csomódad sarjacska,  fakadás.
bír,  (1),  birs,  birtoka.
bir, (2),  vékonyhangon:  bírge,  birgés,  birgésedik.  Alapérteményénél,  fogva rokon

ver, vír  gyökökkel.
bir,  (3),  biri, csiribiri. Rokona az igen  kicsit jelentő pár, parányi.
bír,  bíró, bírál,  bírság, birtok, birtokol,  birodalom. Alapérteménye : erő.
bit,  (1),  bitang, bitangol, bitor, bitorol. Alapérteménye: zsákmány, zsarolás.
bit, (2),  bitó, bitófa.  V.  ö. boí, botoz,  «í.
bizs, bizseg, bizsegés. Természeti hangutánzó.  Változattal, pizs, pizseg, pezs, pezseg,

bozs, bozsog.
bob, boborcs, boborcsék; bibircsó, buborcsék.  Csomódad kinövés,  kisarjadzás.
bob,  bóbita,  bóba,  bóbás,  bóbáz.  V.  ö.  bííb,  búbos,  púp,  púpos.  Alapérteménye  :

dudorodáe.
bocs, (1),  kis medve, medvebocs.
bocs,  (2),  bocsán, bocsánat, bocsú, bocsát. V.  ö. bites,  bulcs.
bocz,  boczkó,  fordítva:  czob,  czobók.  Változattal;  bucz, buczkó. Általán csomódad

kemény test.
bócz, bóczéros, hengcrbócz.
bőd,  (1) = bogy: bodocs, kis  bogyó, bodacs, bodak,  bodza. Alapérteménye,  gömbo-

lyüség, dudoruság.
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bőd,  (2\  bődön,  bodonka,  bodnár.
6od, (3),  bodor,  bodorít, bodorodik. V.  ö. föd,  fodor,  fodorít.  Körös  kanyarodás.
bód,  (1),  bóda, kard  bódája.
bód,  (2),  bódi, bódít, bódul;  tulajdonkép:  bol-d. V.  ö. bol,  bolond.
bog,  boga, bogos, bogoz;  boglya,  bogács.  Alapérteményc:  csomó,  dudorúság, göm-

bölyüBég. Vékonyhangon:  bőg. V.  ö. bitg,  buga.
bogy,  bogyó, bogya, bogyós, bogyózik.
boh, bohó, bohócz, bohós, bohóskodik. A  bol, bolond szónak  szelídebb  árnyalata.
bök, boka, bokolyó,  bokor,  bokros. V.  ö. bog.
bók,  bókol bókolás,  bókony.  Alapérteménye:  meghajtás,  görbedés.
bői, (1),  bolond,  bolondos,  bolondoz; rokon  boly  (1).
bol,  (2),  bolha, bolhás,  bolház, bolházkodik.
bol, (3),  boldog, boldogul,  boldogít,  boldogság.
boly, (1),  bolyong, bolyongás,  bolygat.
boly, (2),  hangyaboly. Alapérteményo  domboruan  öszvehordott  valami.
bőm, bomlik,  bomlékony, bont, bontogat, bonczol. Előtét nélkül rokona, óm, omlik, stb.
bon,  (1),  tompa hang: bong, bongás.  Rokona,  dón, dong, dongó.
bon,  (2),  bondor, bondorít, bondorodik;  rokona: gon.
bony,  bongy,  bonyol,  bonyolú, bonyolódik,  bonyolúl.  Rokona: poity,  ponyva, mint

takaró lepel,  és  ben, bengyel.
bor, (1),  a  fölmerevedés  alapfogalmával:  borz,  borzad,  borzaszt, borzas,  borzogat.

Kukona  a  vékony hangú  bér,  berz,  berzenkedik.
bor, (2),  a  takarás, körülvevés,  födcs  alapfogalmával;  ború, borúi, borit, borong, bo-

f'iigat.  Rokonai:  bi«r, burok,  bnrkol,  bóV, bőrös, bürödzik.
bor, (3) metszésre, irtásra, vonatkozó:  borot, borotva, borotvál. V.  ö. őr, őrt.
bor (4) = forr>  tüzes,  forongó,  hevítő,  tulajdonságú;  boros, boroz, bors, borsos.
bor,  (5),  forgó,  gördülékeny,  gurogó  : borsó, borsódzik. V. ö. őr,  orsó.
bősz,  boszú,  boszús,  boszonkodik,  boszont.  Haragos  kedély  kifuvási  hangja.  V.  ö.

''•>«, bőszül, böszít, bwz, buzma.
bot,  fn.  botol,  botos,  botoz, botlik, botorkál, botrány, botránkozik.  Alapértemónye :

:iti-4. V.  ö. bű, bitó,  Üt.
boz = borz: bozót, bozótos, bozont, bozontos. V.  ö. bócz,  bóczéros.
bő,  (1)  tompa hang: bőg, bögés, bölöm-bika,  bödit, bődül.  V.  ö.  bé*g,  búg.
bő,  (be-ö),  bőség,  bőven, bővelkedik,  bővít,  bővül.  Alapérteménye;  belterji  sokaság.
bocs, böcsül, böcsülcs, böcsmérel,  1. becs.
bőd,  bődön,  bödönke,  fordítva:  dob,  dobon,  döbönke. Vastaghangon:  bőd, bődön.
böf, gyomorból  föltoluló,  természeti hang:  böfög,  böffcn,  böffent.
bőg, (1),  gömbölyüded  csomósodás  alapfogalmával:  bőg,  bogoz,  bögre.  Fordítva:

;)•'•'», gíibü, göbörödik, göbecz.  Vastaghangon: bog, bogoz, bogács,  stb.
bőg  (2) = bök: bögöly,  bökő  légy,  pöesik.
bögy,  bögyös,  bögyöz,  bögyök,  bögyó's,  bíigyörö.  Rugalmas dagadozás  dudorodás.

Mis-kép:  begy.
bük, (1),  ige, = szúr, öklei: bökcs,  bökdös, bökcsi, bököczo, bököd.  Csupaszon:  ők,

1 kivi.  latinul: pung-o, szláv: pich-ncm.
bök  (2) = bwk: bökkenő = bukkanó.
bői, (1),  bölcs,  bölcseség,  bölcsclkcdik. Régiesen:  beles, bilcs. V.  ö.  il,  ildom.
bol,  (2),  bölcső = bilcsö, billegő, bcllöke.
bol, (3),  bölény,  vad  bika,  ökör.  Rokona:  bol, bolyong.
bol,  (4),  bölö, bölöke, bölöncs. Mint  gömbölyüséget jelentőnek  rokona  boly, bolyó.
bőm, hangutánzó : bőmből, börnbölés,  bölömböl,  bölömbika,  bömmög.
bűn,  (1),  böndö, böngy, böngyöl, bong. V.  ö. ben, bendö, bóngycl.
bőn, (2),  hangutánzó : bong, böngés,  bönget. Vastaghangon:  bon, bong.
bőr  (1) = borz, börzcnkcdik.  \'astaghangon  1. bor, borz,  borzad.
bőr, (2),  börböncze, börhe, börtön, bőrű. Alapérteménye, takarás, borítás,  födés.  Vas-

Vhangon  rokona: bor, borít.
bor, bőrös, boroz,  böretlen, börödzik,  bürhc, bőrke, bőrönd.  V.  ö. bor, borít.
bős, bős törköd! k.  Vastaghangon  rokona:  bősz,  bősz.
botZj  böszít, bőszül, böszme.  Vastaghangon:  bo&z,  boszú, boszont.
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bőt, (1),  bötü, bötüz, bötüzés. V.  ö. bot, botol.
bőt, (2),  bötk, bötke, bötkös. Lágyítva  :  böíy, bötyk,  bötykös.  Alapértelme :  csomós,

dudorú, kemény állományú kinövés.
böv, bőven, bövelkedés, bővít, bővül; L bő.

'  '-délyhang : bús, búsít, búsul, búsít, búvalkodik, búslakodik.
.•mészeti hang : búg, bugás, búgatyu.
vik, búvás, bujkál, bújdosik,  búvár, búvárkodik;  buja,  bujálkodik.
ubor, buborék,  buborodik, buborcsék. V. ö. bob, boborcsó.
uba, bubázik. V.  ö. bab, baba.
i, búboz, búbíta. Máskép: bob. V. ö .púp, púpos. Földndorodott csomós valami.
kó = bucz, buczkó. Rokonai: dúc*, duczi, tus, tusak, tuskó.

bucs, búcsú, búcsúzik; 1. bocs, bocsát
bucz, buczkó, buczkós, buczka, 1. föntebb  : bucs, bocz.
búg = bog : buga, bugás, buglya, buglyos.
bugy, (1\  term. hang :  bugyog, bugyogó, bugyka, bugygyan, bagygyant, bugyborék.
bugy, (2),  bugya = bogya, bogyó,
bty, ige,  bújás, 1. bú  (3).
bük, bukik, bukás, buktat, bukdácsol, bukkan. Rokona : bú, búvik,
bul, bula, buláz, bulázó. Mint takarásra vonatkozónak rokonai: búr, burok, póly, pólya,
bulcs, ám. bol-cs, bolyongni vagy  ballagni enged,  meneszt
búr = bor : borít, borúi, burok, burkol,
bűz, buzog, buzdúl, buzdít, buzgó, buzgóság; buzma, buzmog.
bű v. bű,  kellemetlen  szagot  eltaszító kedélyszó :  bűd,  büdös,  büdösség, bűz,  bűzös,

buzit, bűzöl
bű v. bilv : bűvöl, büs, bűvös. Vastaghangu ikertársa  : Iá, v. báj : buba, bübáj.
bök v. bökk : bükkös,  bükfa.  Rokonai: bőg, bog.
bűn, bűnös, büntet, bűnhődik.
bősz, büszke,  büszkeség,  büszkélkedik.  Alapérteménye :  fölfuvalkodás,  s  rokonai:

bősz, bősz.
bűt, bütü, butus. Azonos öt, bot, gyökökkel
bűz, bűzöl, bűzelit, bűzös, bűzlel.  Változattal: bőd, büdös.

cs.
csa,  ökörterelö  szócska  :  csára  menni,  csálé,  csali.  Alapérteménye:  félre,  egyenes

iránytól  eltérés. Ennélfogva származékai  :  csak,  csákó,  csáklya,  csám,  csámp,  csámpás,  csdnk,
csavar  stb.

csacs, v.  csdcs, természeti h. csacsog, v. csácsog, csacska, csasogás, csacsi
csőd, v. csád, csadaj,  csadajos,  csádé. Változattal  : csat,  csaté.
csah, természeti h. csahol, csaholás, csábos. V.  ö. cst'h, csihol.
csaj,  (1),  csajvadék  = csej,  csejvcdék,  csevedék. Hangutánzó.
cső;,  f 2l = görbeséget  jelentő ka; : csajbos = kajcsos;  csajka,  csajkó.
csaj,  (3),  lucskosat, vizeset, sárosát jelent e származékokban  :  csajbos,  csajt,  csnjtos.
csak, kötszó, vékonyhangon: esek, honnan: csekély. A  maga nemében kicsit, keveset,

csekélyét jelent Törökül andsak.
csak, törzs a csa gyöktől: csákó, csákány,  csáklya, csáklyás. Kifelé görbedést,  fitye-

gést, hajlást jelent
csal, (1),  csalás,  csalárd,  csalatkozik,  csalafínta,  csalfa.  Vékonyhangon : csel,  cselc-

vendi, cseleskedik. Alapérteménye : csáb, csábítás.
csal, (2),  család, családos. Rokona azon csel, melyből  cselekszik  származott,  honnan

vékonyhangon = cseléd,  cselédes.
csal,  (3\  csalán, csalános, csalánoz. Rokona : saj,  saly  : sajog,  sajgat
csal, (4),  =  csór, cser : csalit,  csarit, cserj,  cserje.
csám, (1),  természeti h. csámcs, csámcsog, csámcsogás. Vékonyhangon rokona:  esem,

csémcség.
csám, (2),  törzs a csa  gyökből  :  csáraolyog,  csámp,  csámpa,  csámpás,  csámpásodik.

Jelentése : rendetlen, hibás kigörbedés,  csavarodás.
csan, (1),  hangutánzó : csang, csángó. Vékonyhangon : csen, cseng, csengő.
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csőn, (2),  a görbeség  alapfogalmával: csaniga, csank, csandorog; csángó  (csavargó ?
bujdosó).

etaP>  (l)j ige> es hangutánzó : csapás, csapdos, csapkod, csaptat  Rokona : top, tapos,
tapogat, taps.

etap,  (2), m. csapol, csaplár, csapos. Németül  : Zapfm,  törökül:  topa.
csáp, a rovarok tapogató szarvacskája.  Rokonai: csév, ceiíp.
csór, (1), = sor : csarit, sarjadzó  erdőcske, cserj,  cserje. Máskép : csal,  csalit
csar v. csór, (2),  csarnok, csornok.
csar,  (1\ hangutánzó : csárma, csármás, csáré. Azonos  vele lár, lárma.
esár, (2),  csárda, csárdás. Eredete homályos. A  szanszkritban  cshardtk  ám. hajlék.
csász = csúsz : császkál, csuszkái, császkirál.
csőt, (1),  hangutánzó : csata, csatapata, csatár, csatáz,  csatt, csattan,  csattant,  csattog,

csattogat  Vékonyhangon : eset, csit, esetten, csitípatí.
csat, (2), = sat, csavargó járás : csatangol, csatolál, sátrat,  satrafa.
csat, (3), = csajt,  csaták, csatakos, =  csajtos.
csat, (4),  csatol, csatos, csatlás, csatlakozik.
csőt), csavar,  csavarit, csavarodik, csavargat, csavarog. V. ö. eső.
csat), csáva, csávás. csáváz; csávicza, csáviszka. Rokona : sav, savany.
ese, =  esi : cseál, csiál, csel, cselekszik. Tompahangon rokona te, tesz.
esé = cső : csév, cséve,  csévélő; esek, csök, csecs.
cséb = csöb :  cseber,  csöbör.  Vastaghangon  rokona :  csői,  csobán,  csobolyó.  Edé-

nyek nevei.
csecs = kecs: csecse, kecses, csecseget, kecsegtet
esecs, csécsés, csecsemő. V.  ö. csé, cső.
etef = esev: cseferit,  azaz cseveg.  Vastaghangon: csaf, czafrinka,  csevegő  kis  leány.
eseg = esek : csege, csegély. Alapérteménye : szűkülés, szorulás, keskenyedés.
esek,  csekély,  csekélység,  csekélyedik.  Fordítva  rokona:  kies,  kicsi.  Változattal:

sek, sekély; csak.
esek, csekken, csekként, máskép: csök, csökken. Alapérteményre rokona: esek, csekély.
esel, 1. csal.
etem, (1), = esim : csemete, csemetés, csima, csimota.
etem, (2),  hangutánzó : csemcseg, csemcsegés, csemege. V. ö. esám, csámcsog.
etem = csőm  : csempelődik, csembő = csombók, csimbók.
csen,  (1),  csenés,  cseneget,  csemp (csen-p),  csempész,  csempészkedik.  Rokonai:

csel,  csal.
csen, (2\  csenevész, csenevészik. Rokonai  estin, csünik, sin,  sindik, sinlik.
étén, (1),  hangutánzó : cseng, csengés, csendít, csendül, csenget, csengetyü.
étén, (2),  csend, csendes, csendesít, csendesedik, Az  elébbi csen  hangnak kisebb mér-

tékeit  foka.
csép v.  csöp, (1),  hangutánzó: csepeg, cseppen, cseppent, csepegtet, cseperedik, cseprő.

Atv. ért  mint a maga nemében kicsinyhez hasonló: csip csop.
csép v. csöp, (2),  cseplye, cseplesz, csepöcze, csepőte, csepelyeg, csepü, cseprente. Mint

sűrűén nőtt  növényeket, szőrszálakat jelentőkkel rokonok: gyop, gyapjú, gyop, gyopár, gyop, gyöpti.
csép, csépel, cséplő, cséphadaró. Mint verő, csapó eszköznek  rokona : csap,  csapkod.
csér, v. csőr, hangutánzó: csereg, cserget, cserdit, cserdül, cserren, cserrent, csergeteg,

csermely, cserszeg, csertel, csertet
cser, (1\  cserfa, cseres, cserez, cserző, cserhéju. Latin guer-cus.
cser, (2), := sor, sarj : cserj,  cserje,  cserjés,  csereklye, cserény,  cseresznyeg.  Vastag-

bangón, csór, csarit
éter, (3),  a törékenység  alapfogalmával:  cserép, cserepes, cserepedzik. Rokona : esor,

tör, csörtet, törtet
, Í4), csere, cserél, cserélget,  cserebere,  csereberél = tereferél ?

cser, (5),  cserke, cserkész, cserkél, cserkelődik. Alapérteménye : körüljárva  keresgé-
lés. V. ö. czír, czirkál, kar,  kurkál. A  kör főnévnek változata.

éter = srfr : cséros, cséroz.  „Cserben v. csérben  hagyni  valakit"  Molnár  A. szerint,
,in  luto haerentem  fraudulenter  deserere."

csesz, természeti hang és  ige : cseszel, cseszelődik, cseszkó. V. ö.  cst'sz, csiszol,  cstísz,
csúsztat

AJUD.  BASI  MÓTÍJU  11



—  82  —  .

eset, természeti  hang,  vastagon:  csat:  csetteg,  csattog,  esetten,  csattan,  csetlik,
oseteklik.

étét,  cseter,  esetért  Mint  tekerésre  csavarásra  vonatkozóval  rokon :  séd,  seder,
sad,  sadar.

eset, esete, apró földi bodza. Rokona a maga nemében kicsit, kurtát jelentő  cswt, csata.
cíeft,  csikót, lovat nógató szó, honnan csetkó v. csitkó v. csidkó.
esev, hangutánzó : cseveg, csevegés, csevetel. Rokona: csef,  cseferít
cséw, cséve, csévél, csévélő. V.  ö. csS.
esi, természeti hang, a) hallgatást parancsoló : csitt, csitit, csiba, csigát, b) altató :  esi

esi béli,! csicsigat; c) vékony csevegési hang : csiáp, csiápol, csibe.
csio =  csíp  : csibellérez, csiboráz, = csipdes, csipeget
estes, (1),  hangutánzó : csicser, csicsereg, csicserke,  csicserkél.  Máskép :  csücs,  csü-

csörög, csücsörke.
estes, (2\  =  esees, czicz : csicsó, csicsóz, csecse, csecsebecse, cziczoma, cziczomáz.
estes, (3),  =  csöcs, csúcs, esttcs .• csicsóka, csucsornemtt növény, v.  termény.
csid, csidu, csidkó = csiduka; rokon esett  gyökkel.
cst'g, (1),  tekervényes  mozgás  alapfogalmával:  csiga,  csigáz,  csigolya,  csigoltó.  Ro-

konai : esik, csiklik, csikland, gyt'k, czik, czika, czikáz.
cstg,
csih,
csih,
esik,
esik,

kar,  csikoltó.
csitt,
ctill,
csill,
csill,
csill,

2), csiget, csigeré, savanyu  ital.  Rokona : estes, csicscsed, =  poehad.
, hangutánzó : csihár, csihol, csibéd.
, csikót, lovat nógató szó,; rokon csid, esett, cső szókkal.
, csikó, (=  sik-ó v. csih-kó = csih-ka), csíkozik, máskép : esitk, csitkó.
,  tekerés,  csavarás  alapérteményével,  hangutánzó :  osiklik,  csiklandik,  csi-

11 csend, nesz  szünete : csillap, csillapodik, csillapít Rokona : estit.
2\  fénylés, ragyogás  : csillag, csillám, csillámlik, csillog. V. ö. stl, silánkol.
31 = csel, csen : csillent, alattomban elvisz,  ellop valamit
4\ = esir,: csilla, zöld sás, melylyel a szőlőt  kötözik.
ő), vékonyhangu  képzővel: cst'líe,  kis  szekér  vagy  hajócska, talpacska. V.  ö.

esir, csiribiri.
cst'm, (l\  csimbe, csimbelkedik, csimbeszkedik, csimba, csimbáz. V. ö. csin, csinga.
csim, (2), = kis  csőm, csimaz, csimota.
csin, csinál, csinálgat,  csinálmány;  csinos,  csinosít,  csintalan,  csinosgat
csíny, (1) = csen, (1) : vétkes, hibás cselekvés.
csíny, (2),  a csendesség, lassúság alapfogalmával:  csinnyán, csinytalan — csendtelen,

csittalan.
csíp = síp,  hangutánzó : csipeg, csipog, sipog.
csíp, v.  csíp,  ige : csipdes, csipeget, csipke, csipkéd, csiptet, csíped,  csipedett, csipesz,

csipeszkedik, csipellérez, csipet, csipisz.
cstp, vastaghangu : csipa, csipás, csipalag, csipalagos.  Rokona :  csép, csepeg.
cstp, csipe, v.  csípő, csipertes.
csir, (í\  hangút  csirip, csiripel, csirke, csiricsáré.
cstr, (2), := cser;, sár; ; csira, csirás, csirádzik,  csiráztat,  csiriz,  csirkáka,  csirkó. A

kicsinyes növés, apró sarjadzás alapfogalmával.
csisz, súrolási hang : csiszol, csiszár, csiszam, csiszamlik. V. ö, csesz, estise.
csit, 1) hangutánzó : csiti, csitten, 2) csendet parancsoló : csitt! csitít, csitítgat
cstv, hangút  csivog, csivogat V. ö. síp, sipogás, esev, csevegés.
csíz, 1) hangút madárnév, csízík, csízike, 2) = cstsz, csiszol, csizma.
csó, madárhang : csóka = csó-oga, csó-ogó.
csob, (l\  tompa hang : csobog,  csobogás.
csob, (2\  csobán, csobolyó, vékonyhangon : csői, csöbör, fordítva: bocs, bocska.
csob, (3), = esőm, csobak, fán termő csomós göcs.
csök, csokor, csokros, csokroz.
csók, hangút  csókol, csókolgat, csókolódzik,  csócsL
csőm, (1),  vékonyhangon, csőm, = döm, töm, gyöm : csomoszol, csömöszöl, dömösröl,

tömöBzöl, gyömöszöl.
csőm, (2),  tömör, gömbölyű valami: csomó, csomós, csomósodik, csórna, csomag, csomb,

csombor, csőmből, csombolék, csombók. Vékonyhangon : csőm,  csömör.
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esőm = töm: csonka,  tonka,  csonkit,  csonkul.  A  töm  vékonyhangon  tem,  fordítva
met, honnan metél, metsz. Egyezik  vele a  latin  meto, mutilo, a hellén tépvw,  topos.

csont, csontos, csontosodik, csonttalan. Elemezve  : csom-t, rokona : csőm, csomó.
esop, (1),  tömeget  képező  gyüsokaság,  csoport,  csoportos,  csoportosodik,  csoportoz.

Rokonai: csőp, csöpü, csép, cseplesz.
csöp, (2),  csopor, csupor. Rokonai: csob-olyó, csob-án,  csöb-ör.
csór, rll hangút csorog, csorgat,  csordit, csordul, csorran,  csorrant; csórsz,  csorszog.
csór, (2),  csorda, csordás.  Egyeznek  vele a nem. Herde,  Horde,  lat  grex,  török  szürü.

V. ö. ser, sereg.
csór, (3),  csormoly, csormolya, vékonyhangon : csőr, csörmölye.  Rokona  a feketét je-

lentő kor, korom, a török kara, szláv  cser-ni, csar-ni ̂  fekete.
csór, (4), = csőr, tör  : csorba, = törött, csorbít, csorbul;  < soroszol, csoroszla.
csoV = csavar,  csórcsavar. Vékonyhangon : csűr.
csősz,  sorolási hangút  csoszog, csosztat, csoszszan. V. ö. csisz, csiszol, cstísz,  csúszkál.
csov, hangút = suh, suv : csóvád, csovaszt,  subád, suhaszt.
csóv, rokon a tekergő mozgást jelentő  csav, csavar szókkal: csóva,  csóvál.
cső / lovat menésre biztató szócska, máskép: czo /
cső,  v.  csőv, esős, csöves, csöz,  csövez.
csöb, csöbör.  V.  ö. csob. Egyezik vele a német:  Zuber.
csőcs, csöcsös, csöcsöz, csöcsörész. Rokonai: cstfcs,  csúcs, csecs.
csScs  =  csőd : csöcselék, csödelék.
csőd, (1),  csödít,  csődül.
csőd, (2),  csödör, ménló. Elvont gyöke  cső,  csé, melyből  esek. Csödör  a  cséktöl,  mint

munyas a  monytól.
csőg, fordítva : göcs, kemény állományú csomó; csögös, csögör,  csögbog.
csök, (1\ = csőg : csököny,  csökönyös.
csök, (2), = esek  : csökken, csekélyedik, csökkent, csökött.
csőm = csőm : csömör, csömb, csőmből, csömbölék, csőrnek, csönlp,  csöinpöly.
csőn, (1\ hangút csöng, csönget,  csöndít, csöndül. V. ö. csen, cseng.
csőn, (2V = csőm :  csönköly, forgócsont
csőp, rí), hangút  csöpög, csöppen, csöppent  V. ö. csép,  csepeg.
csöp, (2\ = top : csöpörödik, töpörödik.
csöp, (3),  csöpü, csöpéte. V. ö. csép, cseplesz, cseprente.
csőp, (4), = csép  : csöpül, lecsöpül, = csépel, lecsépel.
csőr,  (1),  hangút  csörög, csörget,  csordul, csördít, csörren, csörrent, csörömpöl, csörtet,

csőrtől, csörfös, csörgeteg.
csőr,  (2), = tör  : csörmelék, törmelik, csörtet, törtet; csörge,  csöröge.
csőr, (3),  csőr : csörlö, =  csörölö, csévélő.
csőr, a cső gyökből = madárorr.
csőt, hangút  csőtől, csötlik, csötör, csötörtök,  melyet a  puska  ad.  V.  ö.  eset,  esetten,

wol, csata.
csúcs v.  csúcs  :  csucsor, csucsorodik, csücsörít, csúcsos, csúcsosodik.
csúf,  csúfol,  csúfos,  csúfondáros.
csuh, (IX hangút  csuhi, csuhu. V. ö. csád, csádé,  suli,  suhu.
csuh, (2), csuhér, = siheder, suhancz, suttyó.
csuk, (1),  hangút csuklik, csuklás. Rokona a  német  sMuchzen.
csuk, (2),  csukás, csukló, csukát,  csukódik.
csum, estima, gyümölcs  szára, nyele.
esup, (1\  csupa, csupasz, csupaszodik. Rokona : köp, kopasz,
csup, (2), = csuporit, csuporodik, = csücsörít, csucsorodik.
csűr, csurog, csordul, csurran csurrant. Gömbölyű hangzóval = csór,  csorog.
csór, vékonyhangon,  csűr,  1. csav,  csavar.
cstísz v. csusz, csúszmász, csuszamodik, csúszik,  csúsztat,  csuszkái,  csuszkorál.  V. ö.

esitz, csesz, hangutánzók.
csut, CL\ = csúcs, csutora, csucsos  szájú  edény, vagy  szopóka.
cswí, (2), csuta, csutak, csutka.
csűr, hangút  csuvik, kuvik, kis  bagolyfaj, halálmadár.
csttcs, (1),  hangút csücsörög, csücsörke. V. ö. estes, csicsereg.

11*
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estié*, (2),  gyermeknyelven  : csücsül, azaz, ül. A  testnek öszvecsücsösödő helyzete.
csild  v. esüg, caontíz, csontdarab, cstigöz, csügözés.
cstín,  csünik, csüng, v. csügg, csügged, csüggeszt
csőr, (1),  kicsit, aprót jelentő csir : csűrbe nép, csűrbe  baromfi, malacz.
csűr, (2),  csontból vagy  fából  való kis teke  : csűrök, csürköz.
csűr, gabona lerakó helye, pajta. Rokona a Üt horc-eum, német Sch«u«r.

cz.
cza,  kicsinyítő, fordítva  ocz, változattal: öcs, esa: Katicza, kukacz, uracs, tócsa. L ács.
czab, czabár, = csavargó, csabdi.
czad, = töd : czadarni a barmot = sadarni, hajszolni.
czaf, 1) = mocs, lőcs, csaj,  csajt;  czafat,  czafol,  czafatos,  2) = íaf, lef alálógó va-

lami : ceafrang,  czafrangos.
ctáf,  czafol,  czáfolat
czak, hangút czakó (czikákoló), bit et'eonta.
czam = kom, kom : czammog, kammog, komondor.
czan, czank, czankó = sank, sónk, valaminek alja, aöpreje, tankja,  sonkolya.
czap y. czop, czapa v. czápa, tengeri  emlős állat
ctav = czaf: czavira, czafra, kis  leány.
czeb, hangutánzó = szép : czebeg, szepeg.
czed = czod : czedele, czodora, czondora, durva szűrruha.
czéd, czéda, = csélcsap, pajkos,  csintalan.
ezek v. ezek, fürge  mozgás : czeka, czekáz v. czékáz. V. ö. czik, czikáz.
czeU,  czelleng, cselleng, azaz görbe utakon, mintegy cselőre jár,  bolyong.
czep, czip, czepel, czipel.  Rokona :  szej>,  szepelkedik,  erőlködik,  mintegy  szepegve,

nehezen libegve. Hangutánzó.
cter, czir, czerkál, czerkó, czirkál, czirkalom. Egy  eredetű a kér, kör gyökökkel.
czeí, czete, czetkény, malmokat tartó gúzskötél. Vastaghangon rokona: esőt.

•»  * \  j  i _  _?j.i  __*•  t  „_ií  t  _ _-»i  ?t_  _  _ _ ÍTL _

CZÍJb,

czib,
csib,

1\ csángós ejtésti  hangutánzó = esto, czibe, esi
2), = bicz : czibak, biczegve járó, sántíkáló; czibek, czibekel.
3\ =  tép:  czibál, czibákol, = tépász, haját  rángatja  valakinek.
4),  ==. czep:  czibek, azon  lánczos  bot,  melylyel  halászatkor  a  gyalom  kötelét

húzzák, czepeUk.
cztcz, fi), hangút  czicza, cziczus, cziczkány, cziczeg. Atv. ért  czicz
cztcz,  f 2) =, csecs, estes : cziczoma, csecse, csicsoma.
czt'cz, (3),  czucz  : cziczerél a hímmadár, midőn párosodik, -vagy  czuczáz, szurkai.
cztg, fl\ = szik : czigár, czingár, azaz  száraz, mintegy szikkadt, szikár.
czíg,  (2), =  tzíg:  czigony, szigony, czigonyoz, szigonyoz.
czt'A, hangút  czihol, cziholás. V. ö. csth, csihol.
czik, = szik, vabuninek  belső csirája, bele, melyből a magzat kifejtik, czika,=caira

átv. ért  íz, darabocska: czikk, czikkely.
czik, (1\ hangút  czikákol, czikákolás.
czik, (2),  élénk, csapongó, szétágazó mozgás : czika, czikázik, czikár, czikornya.
czik  =:  tzik : czikkad, szikkad.
czitn, czimpa, czimbál. V.  ö. csim,  csimpajkodik.
c«'n, (1), hangút czineg, czinege, v. czinke, czinez, czinczog, czinczúr, czinczinbogár

cziniczinL
czin, (2\ = csíny : czinkos, czinkostárs = csinytárs.
cz»», í n, hangút  czipeg. V. ö. tip, tipeg.
cztp,  (2), = tép  : czipár, czipárol, czipa  kutya.
czir, (1\ czirkál, czirkalom, czirkabnaz. V. ö. cz«rt  czerkó,  kdV, körös.
ccir,  (2),  czirogat, czirókál.
czir, (3),  czirom, czirmos, czirmoz. Rokona : scur, szurtos, kor, kormos.
cziv, hangút czivakodik, czivódik.
czo, / tovább menésre sürgető szócska, Czo tovább; czo Dóra! czo ki  kutya! czo Fakó;

gyermeknyelven : czoczo = ló.
ctob = szói : czobor, szobor, kapuczobor = kapubálvány.
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etoez,  malaczhang : czocza, czoczi. Változattal  : pocza, poczi.
czók, vékonyh. czők, = dibdáb, diribdarab : czókmók.
ezom, (1), = czomb, czombos, czomp, czompó. Álapérteménye, dudorodás, csomó.
esőm, (2), = szóm : czompolyodni, = szomorodni.
ezon, czondora, czondra, durva  szöveti! ruha.
czop =  czep :  czop-hát, lovasdi játék, midőn  egyik játszótárs  a másikat hátára veszi,

czor = Aor, kor, hangút  czorholni a bőrt, = horholni, korholni.
czök v.  ez6%, savanyitó,  oltó kovász.
czues,  (1),  hangutánzó, czuczorít, czuczorka, czuczorkál.
czuez, (2), = szucz, csúcs : czucza, czuczál, czuczáz. Álapérteménye :  szúrás, bökés.
czirf = ezur, kw : czula, czurhó, kurva.
cz^pf  (1)> hangút czupog, czuppan, czuppant, csók  hangja.
csttp,  (2), = cswp : czupér = csupér, azaz  csupasz, meztelen.

D.
dob, több helynevek  gyöke  : Dabar, Dabas  stb.
dacz, daczol, daczos, daczoskodik, daczosság.
dag, dagad, dagaszt, dagály, dagonya, dagan, daganat,  (mint : fogan,  foganat, bocsán,

bocsánat).
dód, hangút dadog, dadogás, dada.
daj,  dajka, dajkál,  dajkálkodik,  dajna.
dal  v. dán, hangút dalol, v. danol, dana.
dal  v.  dél, dali, deli. dalia, delié ; dalma,  dalmakodik.  Álapérteménye :  darék,  derék,

tnkjd. és átv.  értelemben.
dám, (IX több helynév gyöke  : Damak, Damos  stb.
dám, (2), damasz, kövér,  hízott disznó. Rokona : döm, döme, dömbicz, dömöszke.
dán, dancs = mocskos. Rokonai  : gan, gam  : ganéj, gamat.
dar, (l\ hangút darázs, daru,  darvadoz.
dar,  (2), vékonyh. dér = tör : dara, dercze, darál, derzál, darab, deréb, darancs, darócz.
dár,  (1), hangút  dárídó. Rokonai  : dáv-orikol, dor-bézol.
dar,  (2), dárda, dárdás. Elöhang nélkül rokona a hegyeset, szurót jelentő ár. V. ö. nyárs.
de,  kötszó  : de úgy, dehogy, de még is.
déb,  débér,  dóbérke, débén. Változattal  : dob, döbör, döbörke.
deez  v. döcz, déczég,  döczőg, déczégtet, döczögtet A  visszataszító  mozgás  alapfogal-

mánál fogva rokona  : dacz, daczol.
ded v. did, a fázónak  reszkető  hangja  : dedereg,  didereg.
ded,  nyílt «-vel  ám. kicsin, kis  gyermek.
déd,  dédős,  dédanya,  dédük.  Szlávul:  dedo,  törökül :  dede. Rokona a vastaghangu :

didé, taté.
o*eg = dag : deged, dagad,  degenyeg.
dél,  (1),  déli, delel v. déli, délest v. delest
dél,  (2), = dől : délczeg,  dölfös.
dér,  (1),  hangút derécsel, deredarál,  dereducsál.  Keményen :  tér :  terefere,  teretura,

teréoeL  V. ö. dt»r, durczás.
dér, (2\ derék, dereglye.  Vastaghangon  : dar,  darék.
dér,  (1),  hangút  dérdár, dérczes, durczás.
dér, (2),  a fehéredés, világosság  alapfogalmával  : dér  (hóharmat),  deres,  derít,  derű,

derül, derhenyő.
di,  (1),  dia,  czizma-dia,  változattal :  zt, esi, zia, csia, a törökben : dsi. V. ö. cse, cseál,

di,  (2\  dió v. dívó, diós.
di, (3),  v.  di,  díj,  dlv  : diadal, dívik,  divat, díványos, dísz, diszlik, diszké.
dib, ikerítve : dibdáb, dibdábság. Jelent a maga nemében  hitvány, aprólékos  valamit
dict y.  dücs : dicsekedik, dicsér,  dicső, dicstelen, dicsőség. Elavult  ige.
dúc.  disznó, disznós, disznóság. Hasonlók  a hellén :  v?,  lat.  sus,  török  domuz,  héber

«<«e*ái (kövér)'
din, díszes, díszít, dísztelen. V. ö. di.
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dob, (l\  hangút dobog, dobban, dobbant; dob, dobol, dobos.
dől,  (2), ige,  dobál, dobás, dobásnyi. Rokona a távolodási:  tov, tova.
doh, (1),  dohos, dohosodik, dohlik, dohot  Nehéz  fojtó  szaggal járó avasság.
doh, (2), hangút dohog, dohogás, máskép: duhog. Rokona a fúvást jelentő dú, dúl, (fül).
dől, dolog, dolgos, dolgozik, dologtalan. Vékonyhangon rokona csel, cselekszik, honnan

dolog = cselek. Egyezik vele a szláv  : djel,  djelo.
dóm, (1),  a dudorú magasodás alapfogalmával:  domb, dombor, domború, domborodik,

dombos, dombár.
dóm, (2), = töm, hangút  dombéroz, tombol.
dón, hangút  dong, dongó. Vékonyhangon : dön, dong, dönget
dór, (1), hangút  doromb, dóromból, dorgál; dorbézol v.  dorbélyoz.
dór, (2), v. dur  =  rúd  :  dorong, durung, dorongol, durungol. Változattal  tájejtésileg:

dür, düring.
dór, (3),  metszés,  vágás,  hasítás  alapérteményével:  doroszol,  dorozma,  dorozmás.

Rokona: csór, csoroszol, dér, derzál.
dosz = tosz,  túsz  : doszol, doszolásj dosztig (duztig, töltig), tőszói, tuszkol, tuszkoláa.

Alapérteménye : taszítás,  távolítás.
dö, gyökeleme  dől, dönt, dbjt  szóknak.
dob, (1),  hangút dobog, döbben, döbbent  Vastagh. dob, dobog.
dob, (2),  dobon, döbönke, döbör, döbörke, fordítva : bőd, bődön; vastagh. dob, dobon,

bőd, bődön.
döcz,  döczög, dőczögtet, döczczen,  döczczent  Ütödés  okozta  ideoda  mozgás.  V.  ö.

décz,  déczeg.
död, dödölle, döddö.  Dudorodás,  fölfuvódás  alapérteményéveL  Rokonai:  tűd,  tüdő,

tügg,  pofa,  tütt, tüttös.
döf,  döfés,  döföd,  döföl,  döföttyü.
dög, döglik, döglel, döglelet, dögleszt, dögös,  dögösködik.
doh, döhér; mint  puffadtat  jelentővel  rokon : döm, döme.
döm, (1\ = töm :  dömöszöl, tömöszöl, dömöcsköl.
döm, (2),  domború vaskosság, testesség alapérteményével:  döme,  dömsödi,  dömöcz-

kös,  dömbicz, dömöszke.
dön, (1),  hangút  dong, dönget, döngöl.
dön, (2), = göm, gön : döndöre juh : göndör szőrű.
dör, (l}, hangút  dörög, dörget, dördít,dördül,dörren,dörrent,dörmög,dörömb,dörömböl.
dör,  (2),  súrolás  és  törés  alapérteményével:  dörgöl,  dörgölödzik,  dörzsöl,  dörmöl

(fogaival).
dór, dőre, dőreség, dőrélkedik. V. ö. őr, őrült
dőzs, dözsöl, dőzsölés. V.  ö. dtZs, dúskál.
dú, (1),  m. (praeda) dúl, dúló, dús, dúskál, dúka,  dukál.
dú, (2), hangút, dúl, dúlfúl,  =  dújfúj,  duvad.
dú, (3), = tó : dulakodik = tolakodik, tuliz.
ducz, duczi, duczos,  duczkó = tuskó.
dud, (1) v.  dtíd, hangút  duda, dudál; dudorog, dúdol, dudog.
dwd, (2),  dudor, dudorít, dudorodik, dudva  Alapérteménye:  gömbölyű,  domború  föl-

fuvódás, duvadás. V. ö. dú,  (2).
dug,  dugasz,  dugaszol, dugdos, duggat, dugul.
düh, hangút  duhog, duhogás. Haragos kifuvás,  dúlásfúlás.
dum v.  dtím,  hangút  dummog, dümmög.
dun v. duny, dunna v. dunyha. Rokon a  fúvást,  fuvódást  jelentő  dú-val.
dttn, dundi. V.  ö. döm, döme, dömbicz.
dur,  (1),  hangút durr, durran, durrant, durrog, durrogat;  dérdúr, durcz, durcza,  dur-

czás, durbonczás,  durmonyás.
dur,  (2),  durva,  durválkodik,  durvaság,  durvít,  durvul.  Egyezik  vele  a  latin  dar-

us, rwd-is.
dús, duska, dúskál, duskálkodik. L. dú  (1).
duw, (1\ = div : duvatlan, divatlan, duvatlankodik,  divatlankodik.
duv, (2), a dagadás,  fölfnvódás,  kinyomulás  alapérteményével:  duvad, duvaszt  V.

ö.  dú  (2).



—  87  —

dúz, v.  dwz: duzma, duzmatí, duzzan, duzzad, duzzaszt, duzzog, duzzaszkodik. Puszta
gyöke a fuvást jelentő  dú.

dücs, dücsö, dücsekszik, 1. dics.
dtih, dühödik,  dühöng,  dühös,  dühít, dühül.  Álapérteménye  : boszúból,  nagy haragból

fakadó fóvás, dúlás-fúlás. Vastagh. rokona  : dú, duó, düh.

D8.

dso,  dsadsa, bizonyos madárfaj  hangja  és neve, máskép : gya, gyagya.
dtam v. dtám, hangút, dsamál, dsámisz, dsámiszka.
dst'd, dsida, dsidás, dsidáz.
dsig=zstg : dsiger, zsiger.
ősin, dsindsa, dsindzás.  Rokona  : csim, csimota.

fa,  fás,  fásít,  fásul,  fajd,  fájsz.  Finnül  :puv,  svédül : boom, németül : Baum.
f ács, facsar,  facsarás,  facsargat ; fordítva- : csav, csavar.
fád,  ige,  a halászok  nyelvén  : hálót  fádni =  öszverakni.
fagy,  (1),  fagyos,  fagyoskodik,  fagyjú  v.  faggyú.
fagy,  (2),  fagyalfa.  V. ö. magy, magyalfa,  mogy, mogyoró. Rokona : bogy.
jaj>  fajta,  fajtalan,  fajtalankodik,  fajzik.  Rokona  : fi, fias, fiú.
fáj,  kedélyszó : fajdal, fájdalom,  fájlal,  fájós.  Rokonok a  lat. vae, török  vaj, német weh.
fok,  (1),  fakad,  fakaszt,  fakgat,  fakadék.  Vékonyhangon  rokona  :fek,  fekély.
fák,  (2),  fakó, fakit,  fakul  Rokona : fék,  fekete, és vak, vakota.
fal,  (1),  fn. falas,  falaz, falazás,  falatlan.
fül,  (2),  ige:  falas,  falat,  falatoz, falánk,  faldos.
fal,  (3),  v. föl,  falu, falusi,  faluz,  falv,  föl,  folu,  folnagy ;  falka  v.  folka.  Álapértemé-

nye : csoportot, sereget  képező  sokaság.  Rokonai  a  hellén :  JTOÜ.IV  és nóiií,  német : viel,  Volk,
firosz : púik  stb.

fony,  fanyar,  fanyarog  v.  fanyalog.  V.  ö. wony,  vonyár, sany,  sanyar.
far,  (1),  a metszés,  hasítás  alapérteményével  : farag,  faragás,  faragcsál,  faragatlan.

Változattal  : fór,  forgács.
fór,  (2),  kerekdedség és körös  mozgás  : fáról,  faros, fartat  (fortat,  firtat).
fáz,  fazék  v. fázok,  fazekas  v. fazokas.  Rokona a latin  : «as, vasis.
fáz,  fázik,  fázás,  fázékony,  fázós.
f e v. fö,  a magasság  alapérteményével  : fél,  fen,  fenn,  fent,  félül,  felső ;  nyilt  e-vel  :

fy  (caput)  fejes,  fejeskedik,  fejetlen;  fcö, fö- v.  fe-é, fé ;  fék,  fékez,  féktelen;  fed,  fedél,  fedez,
zárt ajakkal  : föl, fönt, föd, födél  stb.

fees  v. fécs,  természeti  hangú : fecseg,  fecsegés,  fecske,  fecskend,  fecskendez.  Zártabb
tangón : főét,  fücsög,  föcske  stb.

fedd,  (fegy-d), nyilt  e-vel : feddés,  feddetlen, feddhetlen.
feoy,  fegyelem,  fegyelmes,  fegyelmetlen ; fegyver.  Elavult  ige.
f eh v. fej,  fehér v.  fejér,  fehérség,  fehéredik, fehérít.
fej  , (1),  fn. az  egyszerű  régies  fe-nek  j'-vel  toldott  mássá :  fejes ,  fejetlen ,  fejel,

fej,  (2),  ige : fejes,  fejő ; fejlik,  fejt,  fejsze.  Álapérteménye : elválasztás. V. ö. fes,  feslik.
fék,  (1\ igegyök : fekszik,  fektet,  fekvés,  fekhely.
fék,  (2), elvont gyök: fekete,feketít,  feketül, feketedik. Mint sötét szint, tulajdonkép szín

bányát jelentővel  rokon  a vastaghangu vak, vakota,  vakisa = fekete  v. feketés  foltu, és fák,  fakó.
fel,  feled,  felejt,  feledékeny,  feledtet,  feledkezik.
fél,  feles,  felez,  félül, felség.  L.fé,  fö.
fél,  (1),  ékvesztö  név  : felek,  feles,  felez,  felekezik,  felekezet,  feleség;  felel,  felesel,

énye  : ketté választás,  ketté  osztott egésznek  egy-egy  része.  Vastag  hangon  rokona  :
-i/. válik, válasz  (felelet),  továbbá  fal,  mint  választó vonalat képző  építmény.

fél,  ige : feles,  félelem, félelmes,  félt,  féltékeny.
fém  v. fény,  fémlik  v.  fény lik,  fényes,  fényesít,  fényez,  fénytelen. Rokona :fen,  fenés.
fen,  (1),  ige : fenés,  fenét,  fenéden.
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fen  v. fény,  fene,  fenéz, fenyeget,  fényit, fenyíték.  Törökül fene, ám. rósz.
f eV, féreg,  ferde,  ferdít,  ferdül, fergeteg,  fergetyü.  V. ö.pér, pereg, perdűl, f őr,  forog.
fér,  (1),  ige,  férés, férhet,  férhetetlen.
fér, (2) = ivar: férj,  férfi,  mint fia, ifjú ám. ív-ju, ío-ik  igétől. Rokon a lat  vir, gör. cé^p.
fér,  (3),  =  fér : féreg,  férges,  férgesedik, Alapérteménye  : tekergő, fttrgő mozgás.
f ét, m,  feslik,  feslett,  fesletteég.  Rokona  :fét,  fésű, f e;, fejlik,  és vdt, vásik.
f ét, (2) v.ffcs,  fest,  főst,  festék,  fősték  Vastag hangon  rokona  ifot,  fost,  foetos.
fűz,  feszes,  feszit,  feszül,  feszeleg,  feszeng.
fesz,  fészek,  fészkel,  fészkelődik,  fészkes.  Rokonai: becz, beczö,  és vaez, vaczok, vatt

vaszok. Finnül pdszá,  németül Nett,  latinul  ntdus.
fi,  fiú,  fiadzik,  fial  (régies),  fias,  flatlan,  ficsór,  ficz,  ficzkó,  fiók.  Rokona  if  ifjú,  Ív

ivik, ivadék.
fict,  ficsere,  ficseréz.  Rokona  : csics, csicsoma, csecs, csecse.
ficz, élénk,  síkamló  mozgás : ficza, ficzam, ficzamít, ficzamodik, ficzánk, ficzánkol,

ficrke.  V.  ö. icz, iczeg, btcz, vice.
figy, figyel, figyelem, figyelmes, figyelmetlen, figyelmez. Rokona : trigy, vigyáz.
fik,  fíkik  Vastag hangon  rokona  : bak, bakik.
fik, fika, (magyar gyalog vitéz), baka, bakancsos.
fii,  (1), filkó, tökfilkó,  makkfilkó = felső, tökfelső.  Fil-Istál Csalóközben= Fel-Istál,

filegdría = felgóré.
fii, (2) = bű : filling, biliing; L 6ií.
fin, finta, fintor, fintorít, fintorodik, fintorog, fintorgat Görbe hajlás,  hajlongás.
finy  y.finny, finnya, finnyás, finnyáskodik.

fincza,  finczos,  finczároz;  tnncz,  vinczároz.  Jó  kedvű, csintalan, gyermekded

1) =fár  : firtat, fartat  V. ö.  far.
2 j = Ír ige : firka, firkái, firkálás, firkász, firkant = irka, irkái stb.
'3) =f«r: firge, firgencz, fürge,  fürgencz.  Vastagh. «ir, virgoncz.
itat, fitit, fitog, fitogtat, fitos. V.  ö.fity,  fityeg.

Jíty, (1\ fityeg, fityegtet, fiiyőlék; fityma, fitymáL
-  -,  (2), 'fihrész, fityésző eb = szaglászva keresgélő.  Rokona  :figy,  figyel.

fiz v.fz, fizet, füzet, fizetés, fizetetten.
fog,  (1),  ige:  fogás,  fogdos, foglal,  foglalkodik, fogékony,  fogul, fogulatlan, fogoly.  Ha-

sonló a  német fonóén,  gothfonan,  görög  mff<»,  arff^vfu.
fog,  (2),  név,  fogas, fogatlan,  fogadzik.  Valószínűleg a fog igével azonos, mint: nyom

premit, és  nyom vestígium,  let,  insidiatnr,  és les  insidiae, zár  claudit,  és  tár  clausura,  sera,  s
több  mások.

fogyat, fogyatkozik,  fogyatkozás,  fogyaték.
, kedélyhang : fohász, fohászkodik. Rokona  : soh,  sóhajt

főj  v. fuj,  fojt, fojt, fojtás,  fojtogat  V. ö.ftí,  fól.
fok,  fő.  1) Valaminek  feje,  főrésze,  kiálló része. Hegy  foka, vár  foka, fejsze  foka, kés

foka;  fokos,* ttt  foka. '2)  Nagyobb  folyóból, tóból kiszakadó ér. Siófok,  foktő.
f oly,  folyás,  folyó, folyam, folyamat, folyamodik,  folydogál,  folyat,  folytat,  folyár.  L&-

ún fiúit, német fiietzt, szanszkrit plu.
föl  —fai:  folka,  falka,  folu,  falu.
fon,  fonás, fonóka;  fondor,  fondorkodik,  fonál. V. ö. von, vonal.
fony  v. fonny,  fonnyad, fonnyaszt
fór,  (1),  körös mozgás : forog,  forgat,  fordít,  fordul,  forgékony;  forbát,  forbátol.  Vé-

konyh. :fe>,  féreg  atb.
fór,  (2), buzgó  mozgás : forr, forrong, forradalom,  forrad,  forraszt
fór,  (3),  erős  indulathang : forty,  fortyan.  Rokona : för, fönned.
fos, fosik,  fosos,  fost,  fostos,  latin : fonván.
fősz,  foszlik,  foszt,  foszlad,  foszladoz,  foszlékony,  foszlán,  fosztor.  Alapérteménye  :

részekre otzlá  szakadás, bomlás; rokon  : ősz  gyökkel.
fő, föd, födél, födés, födő. V. ö.fé,  fed.
fS,  (1) =: fe;, mint: vő vej,  nő nej.
fS,  (2), a hőség alapérteményével: fSl,  főz, főzés. Rokona: fű,  fül,  fiit Eredeti értelme

a/u-vásban  rejlik.
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focs  =fécs,  hangút, föcsög,  fecseg.
f őr, (1),  kedélyszó;  förmed,  förmeszt
fSr, (2) = for  : forog, fórgetyü,  förgeteg.
fű  v. fú:  fuvás,  fújás,  fuval,  fuvalom,  fuvalkodik;  fái,  fojt.  Természeti hangút
fül  = fúr,  szúr  :  fulánk,  fulánkos.
f úr  v. fúr  :  fúrás,  fúró  v.  fúrú,  furkál;  furfang,  furfangos,  furcsa. Rokona : fór,  forog.

Latin foro, német  bohreii.
fut,  futás,  futam,  futamodik,  futkos,  futkároz,  futrinka. Latin  fugit.
fii,  (1),  hőség  által  okozott  fuvás  :  fül,  fut,  fütözik,  fűtés,  fíitetlen.  Ellenkezője  :

hű, hűl, hűt
fii,  (2),  füves,  füvész,  füvészet.  Rokona a hellén  <pt!o>,  yvróv.
függ,  függés, függékcny,  független,  függed,  függeszt,  függelék.
föl  v. Jü,  (1),  fülel,  füles,  szemfüles.
fiil  v. fii, (2),  füllent  v. fiilent, = biü, billent, átv.  ért
f űr,  fürge, fürgencz,  fürüg,  fürernedik,  fürdik.  A. fór  (forog)  gyöknek  élénkebb  érte-

ményü árnyalata.
füty,  hangutánzó: fütyöl,  fötyörész,  fütty,  füttyén,  füttycnt,  füttyöget,  füttyös.
f űz,  (1),  név : füzes,  fűzfa.  Tájejtéssel  : f  íz,  Baranyában  sziz-fa.
ftíz,  (2),  ige:  fűzés,  fűzöget,  füzér.

0.

gab, (1), gabona, gabonás, gabonátlan.
gab, (2),  v. gáb, hangút, gabos  madár (galbula),  gáborka,  szarkagábor.
gacs, gacsaly, gacsos,  1. kacs,  kacsos.
gács, hangút, gácsér,  gácséroz. V. ö. kacs,  kacs.
gad, gadócz,  halncm, lat  gadus.
gag  v. gag, lúdhang, gaga, gágog, gágogás.
gág,  1) gágó  ám. tátott  szájú,  2)  gajmó.
gagy, hangút gagyog, gagyogás, gagyúl, gagyula.
gaj,  (1), hangút, gajdol, gajdos,gajdul.  Rokona: haj,  kajdász,  kajdács,  kajált,  kajabál
gaj,  (2\  =  ka/, görbeség,  görbcdés  : gajmacs,  kajmacs,  gajmó, kajmó.
gal, (1),  hangút  galagy,  galagyol,  kalaty,  kalatyol.  Kis  gyermekek  gagyogó  hangja.
gól, (2), =  goly : galacsin  (golyócska agyagból),  galuska.
gal,  (3), = szál: galand, galandféreg = szalag,  szalagfércg.
gal,  (4), = gyal: gálád,  gyalázatos, alávaló.
gall, gallóka,  =r  bellöke, bölcső.
gam (IV  =  keim  : gamó, kamó, gajmó, kajmó.
gam (2),v. gan : piszok, mocsok : gamat, gamatol, ganaj,  ganajoz.
gan, (1),  gangos,  gangosán, gáncs.  Rokona a  görbcséget jelentő gam, kam.
gan,  (2),  v.  gan, gancza, v. gáncza, azaz, gom, gomcza, gomócza.
gány, gányó, (dohánykertész),  gányol  (kerít).
gar,  (1), = kör : garád,  garat,  gárgya.
gór, (2),  a  metszés alapéi-töményével: garda, hal, (cyprinus cultratus). V.  Ö.  kar, kard
gar,  (3),  garázda,  garázdálkodik.  Nagy  zajt,  lármát ütő veszekedés.

z, (rgaz,  (1),  vékonyh. géz  : gazos,  gizgaz,  gezdernye,  gczemiczc,  gezernicze,  gézengiiz.
gaz, (2),  gazdag, a régieknél  : kazdag.  A  török khazine  ám.  kincs.
gát,  gátol, gátolás, gátos,  gátoz.
gáz, gázol,  gázolás, gázló.
géb, gebe, gebéd,  gebedés, gebeszt  Rokona  : gib, giber, giberedik.
ged v.  gegy, gedél, gedélget,  gegyel, gcgyerész. Kedveskedő  bánás.  V. ö. ked,  kegy.
geo* v. gid, gedó, gidó, gödölye, latin, hoedws.
gél v. gil, geleszta v. giliszta,
gely, gily, gelyva, gUyva, 1. goly, golyva,
geg v. gtfg : gége, gégés, gőgös.
gém, = kam, kát;*, görbedés  alapértcményévcl  : gémb, gémber, gémberedik,  gemicse

karapóa bot; gém madár, hosszú  görbe  nyakú; kútgcm.
«AQ»  8ZÚTÁB.  12
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geny, genyed, genyedés, genyes,  genyesedik. Rokona : gon, ganaj.
gép,  gépely, gépi ; rokon gém gyökkel
ger, fl\  sovány, görhes valami  : gernye, gerény, geher,  vastaghangon : gór, gárincza.
ger, (2), gerincz, gerenda, gerendely.
gér  v. gör,  (3),  az •égés, melegség, tűz alapérteményével : gerjed,  gerjeszt,  gerencze ;

fordítva  : reg, rög : regvei,  rögtön  (hevenyében). Rokonai a szláv  : gorí, Aort  (ég,  ardet) goroncz*,
Aoruczi, (forró).

ger,  (4),  a  szúrás,  bökés,  hegyesség,  metszés  értelmével  :  gerely,  gereben,  gereb-
lye ; gerezd.

geszt, gesztes, baranyai tájnyelven ám. fás. tehát geszt = fa.
gib, giber, giberedik, göb, gőbörödik.
gicz, disznóhivó szó, honnan : gicza = disznó.
gíl, hangút  gili, gilicze,  gerlicze.
gím,  vörös vad, u. m. őz, szarvas : gimes.
gob, goboncza, gobhal, latin gobio.
gócz, (1),  hangút  gócza, ám. kacsa, kacsa.
gócz, (2), kuczkó, koczik, kuczik, különösen, melyben tüzelnek.
gog, búbos kemencze.
gogy,  gogyola, ám. golyva.
gon, gohér = kövér, korán érő nagyszemü  szőlőfaj.

'  g°ty>  (1)> a  gömbölyüség,  dudorodás  alapérteményével:  golyó,  golyva.  Rokona :
boly,  bolyé.

goly, (2), = boly ; golyhó, bolyhó, bohó,  bolondos.
gom, gomb, gomba, gombócz, gomboly, gömbölyít, gombolyag,  gomoly ;  gongy,  gön-

gyöl, göndör. Vékonyhangon : göm, gömb, gömböcz  stb. V. ö. gum, gtíro.
gon = kon : gonosz, gonoszság, konok.
gór, (1),  hangút  gordon, gordonka.
gór, (2), = gör, : gornyad, gornyadoz, görnyed, görnyedez.
gór, a magasat,  nagyot  jelentő  ór,  Aór  rokon  érteményóvel : góré,  górtyúk,  gória,

(filagória).
göb, göbe, göbecz, göbü, göb, göböly.
göcs, göcsös, göcsört, göcsörtös, fordítva, csög.
göcz, hangutánzó, göczög = édesdeden  nevet
göd, gödör, gödrös, gödröz.
g6'd =  gó'g : gödény, gögény, tág gögjétöl.
gffg,  (1),  hangút  gögicsél, gőgicsélés.

, ((2),  gőgös, gögösködik, gögjét  fölfójja.
gögy, hangút  gögyög, gögyögés, gagyog, gagyogás.
göl =  gól, gölödény, gölődör = gombócz, mint golyóalakú  tésztás étek.
göm, gömb, gömböcz, gömböly, gömbolyödik, gömbölyít,  gömbölyű;  göndör,  göndö-

rödik, göngy, göngyöl, göngyöle.
gör, (u,  fordítva rög : göröngy, görönce, görvény.
gör,  f 2) = kör : görbe, görbéd,  görnyed, görhes, görcs.
gör,  (3), égés, sütés alapérteményével : görjed,  görjeszt,  görhön. V. ö. ger,  gerjed.
gör,  (4), kerek mozgás és hangutánzás : gördül, gördít, görög, görget, görgöcse.  V. ö.

gur, gurog.
göt, göthös, göthösödik, götiöhös.
g6'z, gőzöl, gőzölög, gőzös, talán eredetileg  hoz, a meleget jelentő  M-töL
gub, guba, gubacs, gubancz, gubó, gubbad, gubbaszt
gug,  gaga, gugg, guggol, gugorodik, gugorczol, gugora, gugy, gugyor.
guly,  gulya,  gulyás.  A  perzsában  ghau,  gao,  a  szanszkritban go, gan, ám. a  német

Kuk,  Odú.
gúny, (1),  gúnya, genyegúnya,  V. ö. köntös, kantus,  szlávul  Aunya.

2)>gúny,  (2), gúnyol, gúnyolódik, gúnyos;  giny, ginyol.
gur,  (1\ gördülés, és ennek hangja: gurul, gurít, guriga, gurgula, gurdúl, gurdít
gur,  (2\ = meghajtási  kör : gurba, gurbancs, görbegurba.
gur,  (3),  gurdal, gurgyal, gordon, góró, kóró.
gtízs, guzsaly, guzsalyos, gúzsol, fordítva : zsug, zsugorodik.
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güb, gübü, gübül, gübülés.
gllg, gügü, kenyér  domója,  gyürkéje.
íflUHi  gtigyti* egy  csomónyi  vagy  maroknyinád, fű,  kender  V.  ö.  gilg.
gttz, güzü, güzmől, güzmötöl.

ÖT.

gyo, gyagya  ily  hangon szóló  madár neve, máskép  dsa,  dsadsa.
gyak, (1),  ige,  a  szúrás,  bökés  alapfogalmával:  gyaka,  gyakás, gyakdos.  Rokonai:

dák, dákos, <%, dögönyeg, dögönyöz.
gyak,  (2),  a cselekvést, működést jelentő dia, csia, szókkal  rokon, gyakor,  gyakorol,

gyakorta.
gyal,  (1),  gyaláz,  gyalázat, gyalázkodik: gyalog,  gyalogol,  V. ö. ál, aláz.

/, (2) = tál,  tol :  gyalu,  (toló  eszköz)  gyalul,  gyalulás ;  gyalk =  gyilk.  Latin,
dőlő,  dolabrum.

gyám  =  tám : gyámol, gyámolít, gyámoltalan.
gyan, gyanú,  gyanús,  gyanakodik, gyanít. Rokona, tan,  tanú.
gyap,  sűrű, dús  növésü,  sarjadzásu  tömött  szálakból  álló  valami :  gyapj,  gyapjas,

gyapjú, gyapott.  Alapfogalomban  rokonai :  gyep,  gyöp,  gyépü, gyöpü, gyepes,  csöp, csöpü, csö-
péte, csap, csép, csapzik, csepzik,  cseplesz.

gyár,  (1) ár: gyárat  =  arat,  vagy  karczoló eszközzel, péld. gerebennel,  kardácscsal
fésüli  a gyapjút.

gyár, (1),  gyarló,  gyarlóság  (fragilitas).  Alapérteményénel  fogva  ám  tör-ik.
gyár, gyáros, gyárt,  gyártó.  Mennyiben  csinálást jelent,  rokona ;  esi, di, csinál,  dia.
gyász,  gyászol, gyászos; hihetőleg  o.m. jajász,  a  mély  fájdalomból  kitörő jaj!  szótól.
gyá, v. gyár, gyáva, gyávaság.  V. ö. iá,  báva.
9yép>  v- W0?!  gyéPu> gyöPü> gyepes, gyöpös. V.  ö. gyap, gyapjú,  csöjp, csöpéte.
gyek, gyékény,  gyékényes,  gyékénykáka.  Mint  takarót jelentő  szónak  rokonai : tak,

takar, tok, teg, tegez, lat,  tego,  nem. decken.
gyér, gyéres, gyérit,  gyérül, gyérség. Ritka, minek  részeit  nagy  tér  választja  szét.
gyér, (1),  nyílt  e-vel :  gyerek,  v.  gyermek,  gyerköcze,  gyerekes,  gyerekeskedik,

gyerekezik, gyermektelen. Rokonai : jer, jércze,  v. gyér,  gyércze,  és a fiatal növényt jelentő  ser,
sereng, serdül.

gyér, (2),  éles  e-vel,  vastaghangon,  gyor :  gyertya,  gyortya,  gyertyán.  Rokona az
égést jelentő ger, gerjed.  Német:  Kerze.

gyesz, = csesz,  csisz : gyeszel,  gy eszetel,  gyeszelödik, =  csiszol,  csiszolódik, cse-
szelődik.

gyeo = hév, höv,  öv  : gyeveder,  heveder, 1. hév, hov.
gyík,  hasonló a  csík,  és  fordítva  a  kígy,  kígyó  szókhoz.
gyil, gyük, gyilkos,  gyilkosság, gyilkol  V. ö. gyal,  (2).  Német : DolcJi.
gyin, gyingya, gyingyás. 1. dsin, dsindsa.
gyol, gyolcs, gyolcsos. Mennyiben  legfehérebb  nemű  vászonszövet,  rokonitható  a fe-

Uret  jelentő  hol  gyökkel,  holos  (fehéres),  hols, holcs, gyolcs.
gyom, (1),  gyomos,  gyomlál,  gyimgyom,  sűrűén  sarjadzó,  mintegy  öszve-go»i6o-

lyjdó  borján ;  gyomor, gyomros, gyomroz. A  csomódadot jelentő  gom  gyökhöz hasonló.
gyom,  (2), = gyöm,  töm : gyomoszol, gyömöszöl, tömöszöl,  csömöszöl.
gyógyt  gyógyít,  gyógyul.  Önálló gyöke : jó, jógy, a javulás alapfogalmával.
gyón, gyónik, gyónás,  gyónkodik,  gyóntat.  Néha  gyóhonik,  melyhez  hasonló  jonftó

&ZM belső részek (viscera). Aki  gyónik, az  lelke belsejét,  titkait kitárja.
gyop, gyopár,  fekete  gyopár.  V.  ö. gyap,  gyapjú.
gyor, gyors, gyorsuikodik, gyorsaság, gyorsít. Azon  r  alaphangú  szók osztályába  so-

roxható, melyek  sebes mozgásra vonatkoznak, milyenek  ir,  iram, ser, serény.
gyök, gyökér,  gyökeredzik,  gyökeres,  gyökeresedik.  Rokona  a növények  különösen

fák  alsó buczkóját  jelentő csög, csök,  tőke ; Gyökét e szerint öszvetett  szó  volna = csök-ér.
gyöm,  (IX = döm,  tőm:  gyömöszöl,  dömöszül,  tömöszöl,  csömöszöl.
gyöm, (2), = götn, gyöngy  (gömgy), gyöngyös,  gyöngyözik.  V. ö. gyiim,  gyümölcs,

yüm, gümd.
12*
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gyön, v. gyén: gyönge,  gyenge,  gyöngéd  gyengéd,  gyöngeség,  gyengeség,  gyöngít,
gyöngül. Tájejtéssel:  gén, génge.  Rokona: zsen v.  zsön, zsenge, zsönge.

gyöny, gyönyör, gyönyörködik, gyönyörű, gyönyörűség.  Eredetre  nézve kedély  szó-
nak  látszik. V.  ö. kéj, kény.

9y®P>  gyöPÖ8>  gyöpösö'dik, gyöpü. V.  ö. csöp, csöpü, csöpéte.
győ, győz,  győzelem, gyözedelem, győzedelmes,  győzködik, győztes. Alapértemény-

ben  hasonló hozzá dő, dől, dőjt,  v.  dönt
gyű, gyúha = gyomor v. belek, régiesen janhó. Rokona íuha a szerkérben.
gyú, gyúl,  gyújt,  gyulád,  gyúlaszt,  gyújtogat  Vékonyhangon  hasonlók,  a  szintén

égésre, vonatkozó: síi,  8Ül, fii,  fül, fő,  föl.
gyúr,  gyúrás,  gyúródik.  Rokonai: gyű, aúr  csűr,  csavar.
gyű, (1), gyűlöl, gyűlölködik, gyülolség. Kedélyhangnak látszik, mint az utál gyöke: ú.
gyű,  (2) = j8,jű,  (jön),  gyűl = jö-ül, gyülekezik  =  jövekezik, gyűjt, =  jö-ít: Táj-

nyelven  mondják  is: gytin = jön.
gyű,  (3) =  tű  (acus)  gyüszü,  tűző, mivel a tűt  nyomdossák.  Hasonló  változatuak:

gyükör,  tükör.
gyttm, gyümölcs,  gyümölcsös,  gyümölcsöz,  gyümölcsléién.  V.  ö.  gőm,  gümö,  göm,

gömb, gwm, gumó.
gyűr,  (1),  fn.  ám.  dudorodás: gyürke  a kenyér  púpja,  továbbá  gyűr  = buczka,  ho-

mokdomb.
györ, v. gy«r, (2) = kör: gyűrű, kört képező karika, gyűrűs, gyürüdzik.
gyűr=sör,  (3): gyürüfa,  fekete  gyűrű,  veres  gyűrű,  máskép:  Sürje.  V.  ö.  sarj,

sarjad.
gyűr,  ige: gyürés, gyüremlik, gyűrközik. Rokonai: csűr, csavar, tűr, türemlik.

ha, (1),  né-ha, vala-ha,  minden-ha,  so-ha  (se-ha).  Alapérteménye: idő,  kor,  innen:
hái-bái = régi, ócska.

ha,  (2),  föltételes  kötszó, melyet a régiek  név gyanánt  ragoztak  is.  „Havai  (föltétel-
lel)  oldozta fel."  Pázmán.

ha, (3),  elvont gyöke  a  takarót,  burkot,  héját  jelentő  haj,  hám,  has,  hártya  szár-
mazékoknak.

Aa,  f 4\ hangosan kifakadó  vidám kedélyhang: haha! hahota, hahotáz.
ha, (5),  a kérdő  hány ? hányadik í  szók  gyöke.
hab,  (1),  hangút  habog,  haboz,  habahurgya,  babától, habsol.  Vékonyhangon:  heh,

hebeg,  hebehurgya. Szanszkrit, zend ap,  perzsa  ab, latin  aqua.
hab, (2),  habzik,  habos,  habuczkol,  habit,  habicza.  A  fehéret  jelentő  hav,  havas

gyökkel rokonítható.
hab, hábor, háborít, háborodik, háborog, háború, háborúság.
had,  1) =  nemzetség v. család, nemesek  hadnagya,  csúnya  hadak  ezek a  szomszéd

népek.  2) = vezekedés, villongás, háború, mennyiben hadak  (népek)  hadak  ellen vívnak,  hadat
indítani, hadakozik, hadakozás.  3) ideoda kapkodás: hadar, hadarász  hadonász.

, hagyás, hagyogat, hagyomány, hagyaték. Tájejtéssel:  hagy.
=  haj v. hej:  hagyma, = hajma.

, hagymáz, hagymázos.
hagy, , hagyigál, hagyigálás. 1. haj,  (1).

, hagyap, = pök, régies, hangutánzó.
hág,  hágcsó, hágdos, hágdicsál. Rokona ág, ágaskodik.
haj!(1),  baromnógató,  űző, távolító  szó:  haj  haj!  hajt,  hajtsár,  hajsz,  hajszol,  haj

hász,  hajdú;  hajít.  V. ö. hi!
haj,  (2) = kaj,  görbedés, görbeség: hajlik,  hajt,  hajlós,  hajlandó,  hajlong,  hajtogat,

hajtóka, hajk.
haj,  (3) = héj, ami valamit föd, takar, borít: haj (szőr), hajatlan, hajma,  hajlék.
haj,  (4) =: fehéret jelentő hol:  hajnal,  régenten : hóival.
háj,  hájaz, hájas,  hájazatlan.  A  beleket s húst héj gyanánt takaró  kövérség.
hák, torokhang hákog, hákogás.
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hal, (1), ige: hálás, halál, halálozik, halandó, halhatatlan, haldoklik. Rokona: ál, alszik.
hal,  (2),  halánték = alanték az alszik  gyökről, mint a németben: Schlufen  és  Schltife.
hal,  (3Í, fn. halas, halász,  halászat.
hal,  (4),  =  hol: halavány, halaványodik, halaványság, halaványit.
hal,  (5),  halad,  halaszt,  halogat,  távolodás,  tartósság  alapérteményével.  Rokona:

Kai, szalad.
hal, (6),  halom, halmos, halmoz, halmozás, halmozott.
hál,  (1), kedélyszó,  hála, hálál, hálás, hálálkodik.  Rokona:  ál, áld, áldás. Hasonlók

a szláv: chwála,  fala.
hál, (2),  háló, hálóz, hálódzik.
hall, hallás, hallomás, hallgat, hallgatódzik; hallk, hallkan.
hály,  hályog,  hályogos, hályogzik  V.  ö.  hrfZy,  hólyag.
ham, v.  hóm:  hamu,  hamv,  hamvad, hamvaszt,  hamvas,  hamvaz.  Régiesen:  hóm,

honra. V.  ö.  óm, omlik.
ham, (2),  hamis v.  hamos, hamisság,  hamiskodik. Hasonló  a német:  htímisch.
ham, Í3), hamar, hamarkodik, hamarság.
hóm, (4),  v.  hóm: hambár, hombár.
hdm, hámos, hámoz, hámlik, hant (hámt). Rokonai: haj,  héj.
hon, bánság, hant, hancsék.  V.  ö. Ián, lanka,  len, Un,  lenkó, linkó. Alacson  fekvésű

söppedékes  tér.
hang, hangos,  hangzik, hangicsál, hangász, hangol. V. ö. zen, zeng.
hány,  (1),  ige  : hányás,  hánytat, hánykolódik, hányogat,  hányakodik.
hány,  (2),  mennyiség kérdő,  elemezve: ha-ny = me-nyi, mennyi.
hány, hanyatt,  hanyatlik,  hanyatlás,  hanyag.  V.  ö. Ián, lankad, és henye.
hap,  hangutánzó: haps, hapsol, hapsi.
háp, hangút sáp:  hápog, sápog, a récze.
har, (l V kedélyhang: haragszik, haragos; harcz, harczol.
Aar, (2),  hangút, haris, harkály,  harang; hars, harsog,  harsány.
har,  (3), = mar: harap,  harapdál, harapós.
har,  r4), = sár, sarj,  haraszt, hargág.
har, (1),  hárántos, háránték, hárántékos, háramlik, hárít. Kicsinyítve:  hír,  hirgál.
har, (2), = hám, hárs,  hártya. V. ö. kér, kéreg; latin cortex.
hat, H), fn. hasal, hasas, hasló. Hasonló a  hellén:  yaatfo.
has,  (2),  hasad, hasadék, hasit, hasogatás, hasáb; hasonlik.
hat, (1),  ige:  hatás  hatalom, hatalmas,  hatalmaz,  ható,  hatóság.  Mint tehetöigének

képzője  vékonyhangon  hét: jár-hat, kel-hét.
hat,  (2), számnév: hatan, hatod, hatos, hatvan.
hát, hátra, halul, hátas, hátrál,  hátság.
hoz, v. ház: haza, hazai, házal, házas, házasodik. Olaszul: casa,  nem.  Haus.
hoz, hazud, hazug, hazugság, hazudtol.
heh, hangút  hebeg, hebegés,  hebetel, hebehurgya. Vastaghangon: hab, habog.
hed, heder,  hederít.  Vastághangon:  had, hadar,  sad,  sadar.  Alapérteménye:  forgó

mozgás.
heg,  (1),  heged, hegedés, hegeszt,  (jeged,  jegedés ?)
heg,  (2), hegedű, hegedül,  hegedűs. Tájejtéssel hed, hedegü  (idegü, ideges hangszer ?)
hegy,  (cuspis) hegyes, hegyez,  hegyésít;  hegy  (mons)  hegyes,  hegyecske, hegység.

Atv. ért  hegyke.
hej,  indnlatszó,  hejhuj  !  hejehuja!
héj,  =  haj:  kenyérjhéj,  héjas,  héjatlan, héjaz.
hely,  helyes,  helyez, helyezkedik,  helyecske  ;  átv.  ért. helyes, helyeséi,  helyesen,

zárt <-vel.
*  h«m,  v.  hóm:  hémpély,  hömpöly,  hempélyég,  hömpölyög,  hémpérég,  hömpörög,

henger, hemzseg, héngéivg. Rokonai: göm, gömöly, gom, gomoly  hóm,  homor.
heny, henye,  henyél. Vastagh. hány, hanyag, hanyagol.
her, (1),  here,  heréi,  heréczel; hereméh.
her, (21 éles  e-vel, hervad, hervaszt,  hervatag. Rokona:  sor,  sorvad.
hert  (3),  hangút  herákol, hereg, hen*eg,  herseg.
hess, madarai:át  űző  szócska.  Hess  innen! hesseget, hessegetés.



hét, hetvenkedik, hetvenkedés. Fordítva  cél,  vethcnkedik, = hányjaveti  magát.
hét, töszámnév, ékvesztö-heted, hetes,  hetven, hétfő  v.  hétfő.
hét), (1\  hever,  heverés, heverész. Rokona: hév, hévizál.
hév, (2), = öo: heveder, ami öv gyanánt  kerít valamit = öveder.
hí, (1), hi-ú hiúság, hiv,  hivalkodik;  hiány, hiányzik, hiányos, hiánytalan; hitvány;

hiba,  hibázik,  hibátlan.
hi!  (2),  lovat nógató szócska. Hi fakó!  Máskép:  gyit  deh!
hi,  (3),  elvont gyöke  hisz, hitet, hit, hitel,  hiteget  azoknak és  származékaiknak.
Aí,  v.  hű, (4),  hideg,  hidegszik,  hiv, híves, hüv, hűvös. Ellenkező  érteményü: hé, Aő.
hib =  lib, az alásüppedés, lemerülés alapértemény ével: hiharcz, hibók, hibban, hibbant
Aid, hidor, had, = hadar,  sód, sadar.
Aid, v. híd: hidal, hidas, hidaz, hidlal.
htm,  v.  hím: himlik, hint, hímez, himes, himlő. V.  ö. óm, omlik.
hin, (1), = tn fn. hinpók = inpók, hinpókos, inpókos.
hin, (2),  hinta,  hintáz,  hintó,  hindzsa,  hínár,  himbál  (hinbál).  Előleh  nélkül  ro-

kona : tn, inog,  ingat.
htnny, hangutánzó: hinnyog, hinnyogás. Hasonló: vinny,  vinnyog.
Aip, v.  hopp,  széles  kedvű  indulatszó hiphop! hopsza! A  szökés, ugrás alapértményé-

vel. Egyezik  vele  a német:  hüpfen.
hír,  néha ékvesztö  fn. híres,  hiresztel, hirtelen, hirdet, hírhedik.
his, hiska, hiskó, v. viskó. A  hoz szónak kicsinyített változata, = házikó.
híz v.  hiz vékonyhangu ragozással: hízeleg, hizelkedik. V. ö. íz, izlik.
híz, v.  At'z, vastaghanga:  hízás,  hízik,  hizodalmas, hizóka, hizlal. Rokona: íz, izom,

izmos, izmosodik.
Aó, (l\  =  hov, v. hav;  hovas, havas, havazik,  hód.
hó, (2), megállító  parancs  szó: hó ha! hódit, hódúi.
hóly, hólyag,  hólyagos, hólyagzik; V.  ö. hdly, hályog.
holl, hangút, holló (hor-ló), hollós; hollároz.
Aom, íl), homály, homályos, homályosit, homályosodik.
Aom, (2\ = gom, kom: homorú,  homorpdik,  homolit, homolka, homlok.
Aom, (3),  homok,  homokos,  homu.  Előleh  nélkül = óm,  omlik.  A  homok  és  Aomu

(hamu) omlékonyak.
Aon, honi, honos, hontalan, honn,  sehonna.  Rokona a német:  Aeim,  török  kon-mak

ám.  lakni.
hón, hón-al, hón alatt, hón alá  fogni valamit
Aqp, hoporcs, hoporcsos, hoporj, hoportyag.

hajlott,  görbült  valami;  horog,  horgas, horgad, horgászt, horgony, horgász,
metszés, dörzsölés érteményével: horhol, horzsol, horny, hornyol, horhó.

), beesett, csappant; horpad, horpasz,  horpaszt.
4), hangút, horcz, horczog, horty, hortyan, hortyog, horkan,  horkol.

Aor, (5), = hoz ige: hord, hordogat, hordoz.
hor, (6),  hordó, talán = gordó,  gördü  lékeny  tulajdonságától ?
hor, magasság: hóri, hórihorgas,  nagy  magas. Előleh nélkül: ór, óriás, óriás.
Aosz, hossz, hosszú, hosszúság, hosszas, hosszit
Aoz,  (1),  ige,  hozás, hozatal, hozakodik, hozomány.
hoz, névrag = ód, oda, ház-hoz, ház-óda.
Aő, = he-ü, heves, mint: bő = be-tí, be-ő.
Aöb, hangút, hőbög, höbögés, höbögő: V.  ö. hab, habog, Aeb,  hebeg.
hők, v.  hők: bökken, hökkent, hőköl, hököltet.
hol, höle, máskép héla = üres,  hiányos. Rokona: héj, híj,  nem.  hohl.
hőm, hömb, hömp,  hömböly,  hömpöly, hömbölyget, hömpölyget. V.  ö. gSm, gömböly.
hor,  hangutánzó: hörög, hörgés; hörp, hörpöl, hőrpent; hörcsök, hőrcsökös.
hu / v.  huh / visszaborzadási  kedélyhang,  és a bagolymadár  természeti hangja: huhog.
hucs / disznóüző  szócska,  vékonyh. hűcs /
huj,  víg kedélyszó: hejhuj,  hejehuja,  hujj,  hujjogat
hull, hullás, hullat, hulladék, hulla.
huny, hunyorog, hunyorgat,  hunyorit, hunyorodik;  hunny, hunnyászkodík. Rokona:

kuny, suny.
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http,  (1),  hangút,  hupog,  hupogás,  huppan, huppant, huppolag, hupora, hupi (kék),
a hupálásnak, verésnek  kék  foltja.

http,  (2) = kúp, ctup:  hupa, csomó, hátahupás, kinek  a hátán púp van.
húr, (1),  hangút, hurit, hurogat; hurut, hunitól,  hurukkol; hurgya,  hebehurgya.
húr, =  kor,  (2),  hord: hurczol, hurczolgat.
hwr, (3),  hurok, hurkol,  burkolás. Elöleh  nélkül: úr, űrök.
húr, húros, húroz. Egyezik vele a  lat.  chorda.
hús, hangút, husáng, husángol, fordítva:  suh, suháng.
hús,  húsos, húsosodik,  húsosság.
hútz, tizedes számnév: huszad, húszas.
húg,  v.  húg,  fiatalabb  nő testvér,  kihangzással: húga, bugám.
húgy, (1),  a  régieknél  ám. csillag,  hód v.  hold-ból  alakulva;  többesben: húgyak.
húgy,  (2),  fn.  többesben, húgyok, húgyos, hugyozik, hugyozás. Máskép: hűd.
húz,  huzavona, hozakodik, huzmény, húzogat, húzódozik.
hűm, hangút, hümmög, hümmögés.
hő,  (1) = hív, a hisz  igének  gyöke: hűség,  hiitelen, hívség, hivtelen.
M, (2),  hűvös, hüvit, hűt, hütözik, hütöget. V.  ö. ki, hideg.

J.

ja  v. jó, jav,  jov,  javas, jovas, jaxasol, jovasol,jobb, javít, javul, jó, jós;  jósol,  józan.
Rokona  t, az  tg jog,  igaz jogos,  igazság,  jogosság  szókban.

jaj,  fájdalmas  kedélyszó : jajgat, jajong,  jajdúl,  jajdit,  jajász = gyász.
jár v. jár: jargal, régies, ám. nyargal; járás, járat, jártat, járdogál, járkál.
ját, (1),  névtárs, névrokon,  drusza.  Székely  szó.  A  török  ad  ám.  név s  innen ad-

dás névtárs.
ját,  (2),  játék, játszik, játszódik; a  szanszkritban: gud.
jav, jávor, máskép: juh,  juhar, i'h, ihar.  A. szláv  nyelvvel  közös.
J*9y>  jegy6"; jegyez, jegyzék, jegyzet, jegyző.  Tájejtéssel:  gyegy.
jég,  ékvesztö  fn. jeges, jegesedik, jegesít,  jegecz, jegeczes.
jel,  jeles  (signatus), jeles (insignis), jelez, jelen, jelent, jelenet, jelel,  jellem, jelleg.
jer  v. jer: jerke, nősténybárány; jércze, nösténycsibe, fiatal tyúk.
jog,  jogos, jogosít, jogosul, jogtalan,  \.ja,jo.
joh v. ju,  1) máj,  belső részek, tájejtéssel:  gyuha,  régiesen, jonha, 2) a  szekérben

j>ái, a rúd  szárnyát  tartó  fa.
juh v.  ih, juhász,  ihász,  juhos,  ihos.
jut, jutás, jutalom, jutalmaz, juttat, jutányos.
jő  -v.j&v, jődögél,  jövedelem, jövevény, jövet,  jövetel, jövendöl, jön. Változattal: győ,

f.vlil»  gyűjt.

ka, kaka, kakái, kakas. Mint  csúnyát  és roszat jelentővel  egyezik  a  hellén:  x«xdf.
kab, 1) kába, babócza; 2) kabona: 3) = kap,  kapar.
káb, kába, kábít, kábúl, kábaság. V. ö. csaó.
kacs, v.  kacs  (1) hangút, kacsa,  kacsáz, kacsa,  kacsén  V.  ö. gócz,  gócza.
kacs, (2),  görbére  hajlás:  kacska,  kacsint. V.  ö. knn-cs.
kacz,  (1),  kedélyhang: kaczag,  kaczagás,  kaczagtat.
kacz (2) = kosz: kacza, kaczor,  szölömetszö v.  kertészkés.
kacz, (3),  kaczér,  kaczéros, kaczérkodik, kaczki, kaczkias.  V.  ö. kecz.
lead,  1) kada =  gödör,  2) kadarka,  szölöfaj.
kád,  kádas, kádár.  Héber, kád, lat.  cadws.
ka/,  hangút: kaffan,  kaffant,  kaffog,  kaffogás.
kogy v. kágy: kagyló, kágyilló. V. ő. kígy,  kígyó.
kah, hangút, kahol,  kahicsol, kahicsál. Vékonyh. keh, kehei, köh,  köhög.
kaj,  (1),  hangút, kajabál,  kajált, kajdacs,  kajdász,  kaj hol. Máskép  kt,  kiált.
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kaj,  (2), görbeség: kajács,  kajcs,  kajcsos,  kajmó, kajla, kajsza.
ka;, (3),  kajtat,  kajtár,  kajtárkodik,  kajtárság.
kok, (1),  hangút  kakas, kakuk, kakukkol.
kok (2) = kuk, hangút, kakucs, kakucsál.
kák, (1),  hangút, kákog, kákegás.
kák, (2),  káka, kakas, kákics.
kai, rokon a görbeséget jelentő ka/ gyökkel:  káliba, kalimpa, kalimpázik, kalisztál,

kalinkó, kalafa, kaland, kalandor, kalandoz.
kam, (1),  görbeség: kamó, kampó, kampós, kankalék  (kamkalék).
kam, (2),  tunya, meggörbedt mozgás: kamasz, kammog, kamutí. V.ö. kom, komondor.
Jcdm,  kampói, kámpolódik, kámpicsorodik.
kan (1) =  kon: kanász, kanozik, kandúr, konda, kondás.
kan  (2) = görbeséget  jelentő  kam:  kancs,  kancsal,  kancsalit,  kandi,  kandics,

kandikál.
kam/, görbeség: kanyar, kanyarít, kanyarodik, kanyarog, kanyargat, kanyó, kanyúl.

V. ö. kony, konya.
leány,  kánya, madárhang, és név.
kft  (1)>  ige,  kapós,  kapdos,  kapkod,  kapsi,  kapaszkodik,  kaptat,  kapczáskodik.

Latin  copit.
kap, (2).  kapa, kapar, kapargat, kapál, kaparász. V. ö. köp  (4).
kap  v.  köp, (3),  koponya (caput).
kar v. kár, (1),  hangút  karai,  karattyol,  karicsál,  karvaly,  kárai, károg,  káromol,

káromkodik, kárakatona.
kar,  (2),  kerekded vagy  görbés  valami:  karaj,  karé,  karéi, karélat, karika, karima,

karing,  karingós, karám. V.  ö. kér, kerek, kor, körös.
kar  v. kár  (3),  éles, hegyes,  metszd:  karcz,  karczol,  kard,  karom,  karmol,  karda,

kardács, karó, kárt, kártol. V. ö. ger, gereben, gerely.
kár,  káros, károsít, kárhozik,  kárhoztat
kas, (1),  kasmatol, kastos. Rokona: ka;', kajtat,  kajtár.
kot  v. kos, (2),  kasornya, kosár, kosaras, kosaraz. Közös a szláv nyelvvel.
kasz, kasza, kaszál, kaszás, kaszab, kaszabol.
kot, hangút  katakol, katangol, kattan, kattant, kattogás. V. ö. kot, kotog.
koíy  v. koty, hangút, katyfol,  kotyfol,  katymál, kotyvál, kotyvaszt, kátyol.  Alapérte-

ménye: locspocsféle  habarék.
kav v.  ken, kavar,  kever, kavarék,  keverék.
kát), kot),  köt), kavics, kova, kovarcz, kövecs.
kaz,  kazal,  kazdag, régies  a mai ,gazdag' helyett.
ke,  kedélyre  tetszetősen  ható:  ke,  kéj,  kegy,  kénes,  ked,  kedv,  kedves,  kedvez,

kény, kell, kees  v. kies.
keb, kebel, kebelez.  V.  Ő. öb, öböl, öblöz.
kecs, (1\ kecske, kecskés, kecskebukázik.
kéét, (2), kecses, kecsesség, kecsegtet
kecz, keczél, keczebecze, keczmereg, rokon  kecs  gyökkel.
ked,  kedv, kedves, kedvel, kedvez, kedvesség.
kegy, kegyel, kegyelem, kegyelmes, kegyelmez, kegyetlen.  V.  ö. gegy, gegyel.
keh,  hangút, kehei, kehes, kehécsel; máskép köh, köhög.
kék,  (ég,  coelum, törökül: gök), kéklik, kékes, kékség.  V. ö. kök,  kökény, kökörcs.
kel,  (1),  hangút  kelep, kelepéi, kelepeíés. V.  ö. kér,  kerepel.
***>(2)>  ige:  kelés,  kelet,  keletkezik  kelendő, kelt, kelevény;  a  törökben geZ-nuk

ám. jönni.
kel,  (3),  tetszés alapérteményével:  kell,  kellem,  kellemes,  kellemetlen, kellett,  kel-

letlen, kellő.
kel,  (4),  görbfldési  jelentéssel:  kelentytt,  kelekóla,  kelepcze.  Vastaghangon:  kai,

kalinkó.
kém, kemény, keményedik, keményit, keményül, keménység. V.  ő. kS.
kém,  (IX  a vigyázásra, ébrenlétre vonatkozóémrokona: kémlel,kémség, kémeskedik.
kém, (2),  kérnél, kémélés, kémélet Kényes,  kedvező  bánásmód.
ken,  ige: kend, kendő, kendőz, kenés, kenőcs, keneget
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ken, kénkö, kénköves, kénesö,  kéneny.
kény, kenyér,  kenyeres,  kenyerez,  átvetve:  kerény.
kény, kényes,  kényesség, kényeztet, kénytelen, kénytelenség. Gyökeleme a tetszésre

vonatkozó ke v.  ke.
kép,
kép,
kép,
kép,
kér,

1 , kepiczkel, kepiczkelödik, azaz  kipkedve mozog.
2  , kepe,  képez. V. ö. kúp,  kupacz.
1  , képes, képez, képzel,  képzeleg, képződik.  Alapérteménye:  hasonlati  alak.
2  =  kóp, kópja. V. ö. bök.
1), hangút, kerep,  kerepel,  kereplö, kerreg, kerra, keríczél.
2), kereng,  kerget,  kerít, kerül,  kerdül, kergeteg, kerek, kert, kertecz  (ketrecz).

V.ö. kör, kar.
kér,  (1),  kéreg,  kérges, kérgesedik.  Alapérteménye: testet  kerítő hártya.  Rokona a

latin: eorter, corium, crusta. Vastaghangon v.  ö. har  hártya.
kért  (2), ige: kérés, kérelem, kérlel; kérd, kérdés,  kérdez.  Rokona a latin: quaer-o,  B

fordított  rog-o.
kér,  (3),  kérődik,  kérödzés,  kérődzik. Alapértelemre hasonló  hozzá a  fordított vas-

taghangu: rág,  rágódik.
kér,  (4),  kérkedik, kérkedés, kérkedékeny.  Rokona a tetszetést  jelentő  kell,  kellet
kés,  (1),  kese,  kesely,  keselyű. V. ö. kész, keszeg  (Albula, Weissfisch).
kés,  (2X keser, keserű, keserv, keserves,  kesergés, keserít,  keseredik.
kés, (3) = kis: keskeny, keskenyít, keskonyedik = széle kicsinyedik.
kés,  (1),  fn.  késes,  késel.  A  régieknél  ám.  kard.  Mint  metsző  eszköznek  rokonai

mély hangon: kasza, kaczor.
kés,  (2),  késik, késő, késedelem, késiéi, késés.
kés  v.  kis, (3),  késér, kísér,  késért,  késértés, késértet.
kész, készít, készítés, készül, készület, készülődik, készség, késztet.
két  v. két, tödzámnév; kettő, kedd, kétely, kételkedik,  kétes, kétség.
kety,  hangút, ketyeg,  ketyegös, ketty, kettyen, kettyent. V.  ö. koíy, kotyog.
kev,  (1), kevereg,  keverés keverget.  Vastaghangon: kav,  kavar.
kev,  (2),  kevély,  kevélykedik, kevély.  V. ö. kény, kényes.
kév,  kéve,  kévés, kévéz. V.  ö. köf, kötés és  csév, cséve.
kéz, kezd, kezdés,  kezdet, kezdődik,  kezdemény.
kéz,  ékvesztő  fn. kezel, kezes,  kezeskedik, keztyü,  kezkenő.
ki  v. kő, kinn v. künn, kívül  v«  küvül, kilső  v.  külső. Fordítva hasonló  a  hellén «x,

latin  ex.
ki, névmás, kié, kinek, kit,  kik,  stb.  Egyezik  vele a  latin qui,  jra's,  persa,  török  ki.
kies,  kicsi,  kicsiny,  kicsinyít,  kicsinyedik.  Máskép: kis.  Csupasz gyöke  ki, azonos

iá, ke kicsinyítő  képzőkkel.
Úgy  v.  kigy,  kígyó, kígyós, kigyódzik. V.  ö. káyy,  kagyló,  és  fordítva:  gyík.
kik,  kakashang,  kikiri, kikirit,  kikiríkol. Máskép: kuk, kukoríkol.
kil, kilincs. V. ö. kalantyú, kel, kelentyü és  kulcs.
kin  v. kén, kínál, kénál, kínálkozik, kinálgat. A  ke kedélyszóval  rokon.
kin v.  kin, kínos, kínoz, kínszer,  kinszerit.
fcir, hangút, kirrog, kirrant.  V.  ö. kár. károg.
kis  v.  kés, kisálkodik, kisaság.  Rokona:  kHz,  küzd, küzködik.
kit; v. ki», kíván,  kivánat, kívánkozik, kívánság.  Régiesen és  tájdivatosan;  kév, ké-

Tin. Rokona: kéj.
kő, békahang: koák,  koákol, koákolás, lat.  coaxo.
köb, (l\  hangút, koborcz, koborczol; koboz.
köb, (2),  gömbölyüség: kobak, kobakfej =  tökfej.
köb, kóbog, kóbor, kóborol, kóbolyog.
kocs, (1),  kocsány,  kocsony, kocsord. V.  ö. kacs.
kocs, (2),  kocsi, kocsis, kocsikázik, kocsizás.
fcócs  v.  köles, kócsag, kócsagos,  kócsagtoll.
kocz, (1),  hangút, koczog, koczogás, koczogtat, koczint,  koczczant, koczódik.  Ütés,

ütközés  hangja.
kocz,  (2),  koczik, kucikó. V.  ö. go'cz.
kocs, kóczos, kóozosodik, kóczoz,  kóczipor.

AKAD.  ruor  UÓTAB.  13
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kod, tyúkhang: kodács, kodácsol, kodkodács.
koh, hangút, koha, kohol, kohó, V.  ö. kov, kovács.
kok v. kok, hangút  kokas, kakas, kakaskodik. Francz. coq, horvát  fcokoí.
kok, ütési hangút  kókál, kókányoz.
kol, hangút  kolomp, kolompol, koltant, koltog.
kól,  görbe  irányú,  csavargó  mozgás,  kóla,  kólái,  kelekóla, kólézol.  V. ö. kai, ka-

lézol, kalóz.
kom, (1) = gom,  gömbölyüség,  csomósság,  dudorodás:  komp,  kompol,  kompoty,

komló, konty, kondor, konkoly.
kőm, (2),  komor, komorodik, komorság, fordítva hasonló: mog, mogor, mogorva,
kom, (3),  komondor, kuvasz, juhász kutya,
kon, (l V  ütési hangutánzó: kong, kongat, kondit, kondúl.
kon, (2), konok, konokság. V. ö. gon, gonosz,
kon, (3),  kontat, kontatás, kontató. V. ö. kin, kínszerít
kony,  (IV  görbedö  lehajlás: konya, konyit, konyúl. V.  ö. kany, kanyar,
kony, (2),  konyorálás. V.  ö. köny, könyörög.
köp, (1),  ütési tompa hang: kopog, kopogás, kopogtat, koppan, koppant.
köp, (2), kopik, kopár, kopasz, koptat
köp, (3) = kap, kopó, vadat elkapó eb, város kopója,  fogdmegje.
köp, (4),  héj, takaró, burok: kopács, kopácsol, kopoltyú  (koporsó ?).
kor, (IV  hangút, korog, korgás,  korogtat, korgatyú; korty, kortyog; kornyikál.
kor, (2),  időkor : koros, korács,  kora, korán, koránl.
kor, (3),  koptató dörzsölés: korhol, korhad,  korcsolya,  korhál, korpa,  kornicz, kor-

bál, körein. V. ö. hor, horhol, horny, horzsol.
kor,  (4t\ =  kör: korong, korhit, korcz, korszovát, (korona?).
kor, m), görbedés: kornyad, kornyaszt. Hasonló: gór, gornyad, gör, görnyed.
kór, (1),  kóros, korosodik, kórság. V.  ö. gór, gornyad. Hasonló a szláv: choroszt, né-

met : krank.
kór,  (2),  kóró, kóródzik; rokon kor (3) gyökkel,  korh-ad szóban.  A  törökben kunt

ám. száraz.
kór, (3),  a körös járás alapérteményével: kórász, kóriczál, korái.
kos, fn. kosol, koslár; koslat, kosta.
kosz, (IV  koszos, koszosit, koszosodik.
kosz, (2),  tahin ám. kor, magas hangon kör: koszorú, koszorús, koszorúz. Szlávul ko-

szira, koszirka,
kot, (IV  hangút  kotog, kotak, kotakol, kotlik, kotíós, kotkodács, kotoka, kótis.
kot, (2),  kotonoz, kotor, kotorász, kotrész, kotnyeles.
koty, hangút  kotyog,  kotty,  kotytyan,  kotytyant, kotyvál, kotyfol, kotyó, kotyogós,

kitykoty.
kov, (1) = kav, kov: kova, kovács, kavics, kövecs.
kov, (2) = hangút  koh: kovács, kovácsol, kohács, kohácsol.
kov, (3),  burok, héj:  kovalik,  kovád,  kovászt V. ö. köp, kopács.
kov = köb: kóvályog,  kóbolyog. V. ő. esóv, csóvál.
M  v. kov: kövecs, köves, kövez, kövezet
köb, köböl, köblös, köbölnyi. Lat  eubulus, nem. Kübel. V.  ö. kúp.
köcs, köcsög, köcsöge, köcsögös. Alapérteménye  sudár, karcsú,  hegyes.
köcz = köt: köczöle = kötőié, kötény.
köd, ködös, ködösít, ködösödik.
koh, torokból szakadó  hang: köhögés, köhécsel, köhint. V.  ö. keh.
kök = kék: kökény, kökényes, kökörcs. kökörcsin.
M  =  kel: költ, kelt, költözik, költség.
köly, kölyök, kölykes,  kölykezik.
köny, (íj) = görbedést, hajtást  jelentő  kony:  könyök,  könyv  (volumen), könyöleg,

könyök. Rokonai a hellén: yo'rv, lat  genw, nem.  Knie.
kony, (2) = göny: könyü, könny, könnyes, könnyezik.
köny, (3) = kuny: könyörög (kunyorog), könyörgés.
könny, könnyű, könnyed, könnyít, könnyebbedik, könnyebbit
köp, (1) =  göb, tömött, zömök, gömbölyű: köpczöa, köpü, köpülö, köpőcze.
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köp,  (2) =  köp, burok, héj : köped, köpeszt, köpeny.
köp,  (3),l./>ök.
kör,  fi), körny, környék,  környez,  körös, körül, körit.
kör,  (2) =  kor, hasitó, metsző, éles : köröm, körmöl,  kormos, karom, karmol,  karcz,

karczol, karamzsál.
kösz, (\\ hangút köszörű, köszörül, köszörűs, köszörülödik. Lat. cos.
kösz, (2), köszvény, köszvényes, köszvényesedik.
kösz, (3),  köszön, köszönt, köszöntés, köszönget, köszöntet.
köt, ige:  kötekedik,  kötél, köteles, kötelesség, kötelez, kötény, kötöz.
kö», (1),  követ, követség,  következik,  következés;  rokona  kU,  honnan,  kőid,  tehát

követ ám. küldött
köw, (2\  követel, követelés,  követelő.
köo, (3),  gö6, gömbölyű, teljes  : kövér, kövéredés, kövéredik, kövérség.
köe, (4) = köp, köp, héj, burok : köved, köveszt
köz, közös, közösség, közönség, közép, közel, közeledik, közelít.
krák, tisztátalan  retyegö  torokhang : krákog, krákogás.
ku, hangút kuasz, kuvasz,  kutya, kuszi. Hell.  KVUV,  lat. canis, nem.  Hund.
kucz = gug, öszvezsugorodás : kuczorog, kuezorodik, kuczorit.
kuh, hangút kuhog a róka, midőn ugat; kuhant, kuhi.
kuk,  (l),  hangút  kukuk, kukucs, kukk,  kukkan, kukorikol.
kuk, (2) = gug, hengereled, gömbölyű :  kukacz, kukor,  kukori,  kukorodik,  kukora,

kukoricza, kuksol  (gugsol); kukó, kuku, kukojcza.
kul, (1\  gömbölyű, dudorú : kulacs,  kulak = ököl.
kul, (2) = kunt, meghajlás,  görbedés  : kullog,  kullogás.
kul,  (3),  kulcs,  kulcsos,  kulcsár.  V. ö. kai, kalincs, kalantyú.
kuni v. kun, meghajlás, görbülés  : kumik, kunik, kunczorog, kunhátas.
kúp v.  kúp,  kupa, kupak, kupalag, kupacz, kupoz; kupor, kuporgat.
kur,  (1),  erős állati kiáltó hang: kurjant,  kurjogat, kurrogat, kuruttyol. V. ö. húr, hunt.
kur, (2),  körös  futkozás  : kurittol  (cursitat), kurittolás.
kur,  (3) = gur  : kurtula, hajósok  dorongja,  kurtulás,  ki  a  vontató  kötelet  tovább

gurdítja.
kur, (4) = kór, kuruzsol, kórosol, kuruzslás,  kóroslás.
kusz, kuszma, kuszmál, kuszmálodik.
kttsz = csusz : kúszó növények, fára kúszni.
kút, (1) = kis : kutak, kicsike, törpe; török  kiicsUk.
kút, (2),  kutat, kutatás,  kutató. V.  ö. mot, motat.
kút, fa. kutas, kútí, v.  kutí.
kuty, (1), kutya, kutyálkodik, kutyó, kutyagol. Hangutánzó.
kuty, (2) =  kuk, gwg  : tekeredett, csavart, görbére hajlott: kutyorék, kutyorodik.
kúfy,  kutya, (házikó) V.  ö. huíy, hutyolló, kttny, kunyhó. Nem. Hüüe,  szláv,  kiííya.
k« = ki; kul, küld.
klik = kék, kök : kükörcs, küklik.
k«í, fordítva l«k (lök): külü = lükü, lökő.
kiír, kürt, kürtői, kürtös, kürtöly. Rokona a latin : corau, nem. Horn,  hell.
küfz,  küszöb = közöb, közép, az ajtónyilás  középtalpa.
kuz, küzd, küzdelem, küzdés, küszködik.  V. ö. kis, kisálkodik.

la v. iá, nézésre  intő, figyelmeztető : lám, Iáé, lát, látszik.
lob, (1\ = lap : laboda, lapulevelü zöldség  neme.
lob, (2\, = lob :  labda, lapdás, lapdázik.
lob, (3),  hangút =  hab : lábától,  babától,  habog.
láb, lábas, lábatlan, Iából, lábos  (edény),  lábad, lábadoz. Mint az állati  test alsó  tagját

jelentő szónak  elvont gyöke !«, le (alá),  honnan  :  láb  v.  láp = alacson  fekvésű  mocsáros,  ingo-
ványos  hely.

íább, ige = úszkál, folydogál, lábbog, lábbó hajó.  V. ö. leb,  lebeg.
13*
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iaf,  (1\ = l«f:  alálóggás : lafog,  lafancz  (fityegő  rongy).
laf, (2), hangút, lafatol  (habatol, habsol) a kutya, midőn  iszik.
lágy  v. lágy  : lagymatag, lágyít, lágyság, lágyul.
la/, lajha,  lajhár,  lajhó.  V.  ö. lej, lejt.
lak,  1) fn.  és ige: lakik,  lakás,  lakható, lakos, lakosság, lakatlan; 2) evésivás:  lakozik,

lakozás, lakzi, lakoma, lakodalom; 3) = alak, báb, székely szó.
lám, = lom : lamos = húgyos, lampos, lompos.
Ián, (1), aláhajlás  : Iánk, lankad, lankaszt, lankatag. V. ö. le, lenn.
Ián v. Ián, (2), lobogó mozgás : láng, láng,  lángol, lángol, lángos, langos haj =  szél-

nek eresztett haj.
láncz, lánczol, lánczos.
lap,  alacson, tertyedt: lapát, lapít, lapul, lapos, lapály, lapácz, lapány, lapoczka, lapu,

laponya, laposka, lappad, lappang, lappancs, lappantyú. Vékonyhangon : lep, lepény.
las, lassú, lassít, lassudik. V. ö. l«s, lusta.
laíy = loty,  lőcs, hangutánzó : latyak, latyakos.
láz, a maga nemében üres, hiú, ritka,  tartálmatlan : laza, lázas.
láz,  lazád, lazaszt, lázit, lázong.
le, igekötö : lenn, lent, leebb, lejt, lejtő, lefeg. Fordítva vastaghangon : ál, alá.  Ellen-

kezője  : f e, fel.
le v.  li  : leány, liány, leányos, leányzó.
U  v. lev: leves, letykó, lőtye. Híg, folyékony test
leb = lib, lob, könnyű mozgás a levegőben: lebeg,  lebenyö, lebernye, lebben, lebbent,

lepke  (lebke,  lebegő).
lecs, hangút  lecseg, lecscsen. V. ö. lics, licseg, lőcs, locsog.
led, ledér, ledérkedik, ledérség. V. ö. lid, lidérez, lód, lódít
lég, (1), legel, legelész, legeltet,  legelő.
lég,  f 2), legény, legénykedik, legénység.  V.  ö. led,  ledér.
lég, (3), felső  fok előképzője : legjobb, legnagyobb; ám. élig. Eléjön  határozóknál is :

legott, legeiül,  legutól.
légy, légy, könnyű mozgás, mint a németben: Fliehen, és Fiiege: legyes, legyeskedik.

legyez,  legyint
leh, hangút  lehel, lehelés, lehelet, lebeg, V. ő. lik, liheg, Ül,  lélek.
Uh,  üres, tartalmatlan, laza : léha, léhás, léhásodik. Fordítva v. ő. hé, ht, héj, hiú.
Iák, általán bevágott mélyedés, lik, lók,  lök. Egyezik vele a nem. Loch. Elvont gyöke

le, mintfák-érfe.
lel, ige: lelés, lelemény, lelet
léi = lehel: lélek, lélekzik.
lem = lep, láp : lemez, vas lemez, réz lemez, laposra vert vas, réz; lat  lamina.
len, (1), fii. azonos a  latin  liwum, nem. Lein  szókkal.
len, (2Í lencse, (lapos szemű hüvelyes vetemény), lat  lens, nem.  Lt'nse.
len, (3), függő  mozgás : leng, lendít, lendül, lengeteg, lengedez.
lep, ige : leped, lepenyeg, lepedő, lepel, lepleg.
lép,  (l), ige : lépés,  lépeget, léptet, lépcső. V. ö. láb, lábitó.
lép,  (2), fii. lépes, lépez. V. ö. Un,  leves.
les, ige és  fn. lesdegél, leskelődik, lesbeteg. Elvont gyöke  le = alá.
lev = leb : leveg, levegés, levegő,  lebeg,  lebegő.
lev = lep, lap  : levél, Teveles, leveledzik.
léé, csavargás, tekergés : lézeg, lézeng. Rokona : löd, lődörög.
Itb, (1\ hangút  liba, libucz, libuska.
lib, (2), könnyűd mozgás, lebegés  : libeg,  libben, libbent. Fordítva : bil,  billeg
lics, lőcs, ikerített hangút  licseglocsog, licsegéslocsogás, licscsenlocscsan.
lift,  fáradt, nehézkés  lehelés : liheg, lihegés.
lik,  likad, likaszt, likas, likócs; máskép : lyuk,  lék,  lók.
Km, ::= mozgást jelentő lom : limba,  limbál, lomba, lomLál.
lin = len : linka, linkó, linkás, lenka, lenkás, lábak  alatt süppedő  ingovány.
lip, = lib, leb, kicsinyes  függő  mozgás : lipiczkél, lipinkáz, lipong, liponka.
luzt  liszt, lisztéi, lisztes, lisztesedik.
liíy, 1) hangút  lityloty; 2) függő  mozgás : lityegfityeg.
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ló v.  low, lovai, lovag, lovagol,  lovas ; lót, lótás.
lob,  lobog,  lobogó,  lobogás,  lobogtat,  lobban,  lobbant.  Vékonyhangon:  It'b,  libeg,

lé, lebeg.
lob, lóbál, lóbálgat. V. ö. lóg, lógál, lógáz.
lőcs, hangút, locsog,  locscsan, locscsant, locska, locskos, locsos,  locsadék.
lód, lódít,  lódul. V.  ö. lót, lótás.
lóg,  lógáz,  lógázkodik, lógázás,  lógó, lógat.  Függő  mozgás.
loh, (1),  lohad, lohaszt, az alászállás,  apadás  alapérteményével = leh, lehed.
loh,  (2),  hangutánzó  : lohol, loholás.
lom,  (IX = lám : lomos, lompos.
lom, (2),  aláfüggö,  lóbálódó valami: lomb, lombos,  lomba,  lombál;  lomha,  lomhaság.
lop,  ige  : lopás, lopogat,  lopakodik,  lopódzik,  lopva. V. ö. lap,  lappang.
loíy, lötyög," lotytyan,  lotytyant. V. ö. lőcs, locsog, hangút
IS  v.  iSv, ige  : lövés,  lövet, lövöldöz.
löd,  löding,  lödör, lödöri,  lődörög. V.  ö. löd,  lódul.
lök, ige: lökés,  lökdös,  löködik, lüktet.
ló'íy, csúnya  lé, lőcs  : lötye,  létye,  letykó.
Ittcs, racsok, lucskol, lucskos. V.  ö. lőcs,  locsos, htst,  lustos.
lúd,  ludas, átv. ért.  csaló,  esküszegő.
lúg,  lúgos,  lúgoz;  németül Lauge,  lengyelül  l«g,  latinul lix.
lük,  lükög, lüktet, lükü. Fordítva  » ktti,  külü.

LT.

lyuk,  lyukad, lyukaszt; máskép  lik,  lék.

ma, mai, mán v.  már, maság, mást v.  most, mostanság.
ma, = bá, mám, mámmám, mamiasz, mamuk.
moes, hangút macsog,  macska.
macz, macza, maczi, maczkó,  cziczamacza.
mód, madár,  madaras, madarász.  Szanszkritul pat  ám.  repül.
mogy =  mogy,  bogy : niagyal, magyalos, magyaró. V. ö. fagy,  fagyai.
mag,  (1),  fn. magv, magvas,  magvasodik,  magzik.
mag, (2),  elv.  gyök = nagy  : magas,  magasság, magaszt,  magasztal.
mag, (3),  magán, magány,  magányos,  magányosság.
mag, máglya. V.  ö. magas,  baglya.
máh, máhol, máholás, változattal: máj,  majzol.  V.  ö. moh, mohó.
máj,  májas,  májhus.  •
mák, (1),  hangút, makog,  makogás. V.  Ö.  mok, mokog, »»«k, mukkan, «ak, vakog.
mák, (2),  makacs, makacsság,  makrancz: makranczos, makrancsoskodik,  makuj.
mák, mákos,  mákoz. Szlávul mák, nem.  Mohn,  hell.  /o/x<ur.
mól,  (1),  malacz, malaczos, malaczozik.
mól,  (2),  malom,  malmos,  inálmoz.  Lat.  mola,  nem.  Mtthle,  szláv,  mim; rokon mól

gyökkel.
mái, (1),  bámuló, szájtátó  értelemben : máié  szájú,  málékodik. V. ö. mél,  méla.
mái, (2), = mell: rókamái, hölgyiuál: aranymáié,  (sárga begyü  madár).
mái,  (3),  burkolt  valami,  göngyöleg: málha, málhás, málház. V.  ö. fái,  páló, pól, póla.
mail, maliik, mállás.  V.  ö. vál, válik.
mom, v. mám, szájtátogási  hangút mamuk, mamlasz, mámmám, mámor, mámmog.  V.

ö. (ám, bamba, bám, bámész.
mán, mankó,  mankós, mancs, mancsoz. V.  ö. bán, bankó,  bún, bunkó.
mar,  (1),  ige: marás,  marakodik,  mardos, martalék,  marczangol.
mar, (2),  marad,  maraszt,  marasztal,  maradék,  maradhatatlan. Rokona  a  latin : mór a.
mar,  (3),  a magasság alapértelmévcl  : mart, martos. Rokona  : pár,  part.
mar, (4), = mr<r; marj, v.  morj.  V. ö. őr,  orj.
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mOr,  (ő),  marok,~markol, markos,  maroknyi.  Rokona a  takarást jelentő  bor,  búr, bo-
rit, burok.

mar, (6),  marha. V. ö. bar, barom.
már, márt, mártalék, mártás, mártogat  Vékonyhangon  rokona  : mer, merít
mos, másod, második, másol, másolat,  másít.
mász,*ige, mászás, mászó, mászkál,  maszkolás, csuszmász.
máz, mázol, mázolgat, mázoló, mázos. Egyezik vele a szláv  máz.
me, fi),  mely, melyik, menyi v. mennyi, mennyiség.  V. ö. mi,  mily.
mét  (2),  mégy,  v. mén, menet, menetel, meny, mehet  Egyezik vele a latin  meo.
mái, (1) = ned : medv,  nedv, medves,  nedves,  meder,  neder,  medencze.  Hasonló a

latin  madeo, modor,  madidus.
med, (2) —  met: meddő, a régi nyelvben  ám. heréit, kimetszett  heréjü.
megy, megye, megyés, megyer, megyéz.
méh, 1) méhanya, asszonyi méh; 2) rovarnem (apis): méhes, méhkas, méhész.
mek, kecskehang : mekeg,  mekegés, mekegtet.
mel, meleg, melegít, melegedik,  melegség.
mél, (l\  méla, mélaság, méláz, mélázás. V. ö. mái,  málészáju.
mél,  (2),  mélt, méltó, méltóság, méltat, méltatlan, méltóztatik.
mell, (í),  fa. melles, mellesedik, mellez, melleszt
mell, (2),  mellett, mellé, mellől, mellék,  mellékel.
mer,  CL\  ige : merész, merészel,  merészkedik.
mer, (21  mered, mereszt, meredek, mereven.
mer, (3),  önálló ige : merít, méreget, merül.  V. ö. már, márt
mér, mérés, méreget, mérték,  mértéklet, mértékletes, mérsék, mérsékel, mériL
mes, mese, mesél, mesélget, mesés. V.  ö. besz, besze.
mész,  ékvesztö fii. meszel, meszelő, meszes.
met, metsz, metzgérel, metél, metélget  Hasonlók  a  latin  meto,  mutílo,  némef  metzeln.
mez, mezes, meztelen, meztelenit, meztelenség,  (ele)mezne;  mező.  V. ö.  ved,  vedlik.
méz a méh szóval  egy  eredetű  : mézes, mézééit
mi, mily, milyen, minő = minemtt,  miség, midőn (miidőn), míg  (miig). Törökfii: ne.
mii = vil — pü  : fényes,  ragyogó  : milling, villám, pilinga.
min v.  mén; mind, régiesen: mend, mindnyájan, minden, mindenség. V. ö. mon, monnó.
mtV, mirigy, mirigyes, mirigyesit
mi v.  mív  : mivel, míves. V.  ö. mű, műves, mtí, munka.
mocs, mocsok, mocskit, mocskos, mocskosodik, mocsár, mocsok. V. ö. pocs.
mocz = moz, moczczan, moczczanás, mozzan, mozzanás.
mogy, mogyoró, mogyorós.  V.  ö. mogy, magyal, bogy, bogyó.
moh,
moh,
mok,
mok,

,  fn. mohos, mohosodik, moha, inohar, mohozik.
, szájtátó-evési  vágy  : mohó, mohókodík, mohóság.  V. ö. mák, máhol.
, hangút mokog, mokogás, mokkán,  mukkan,

mokány, mokányság.  V. ö. mák, makacs.
mól, molna, molnár, molnárság, régiesen  : móna. A  latin mola-ból kölcsönzött  Rokon

mór (2),  gyökkel.
moly,  (IX molyos, molyosít, molyosodik.  V.  ö. mai, mól.
moly, (2),  molyh, molyhos, molyhosodik. Változattal: boly, bolyhos, poly, polyhos.
mon, (1),  mond, mondás, mondat, mondogat  Rokon: bon-g, régi  felső-német  muntigan

(reden,  erzahlen), latin mando.
mon, (2) = min, monnó = mindkettő, monnal = míntel,  mintegy.
mony, monyas, monyorú, tyúkmony, lúdmony = tojás, here.
mór,  1), durva, rengő  hang  : mordul, mormog, inorcz, mord.
mór,  2), apróra, porrá  zúzott, törött valami: morzsa, morzsol, morzsolódik,  morzsalék.
mos,  l),  mosd, mosdat, mosdás, mosdik, mosogat, moslék.
mos,  2), mosoly; 1. som  (3).
mot, motoz, motozik, motozás, motóla.  V.  ö. moz, mozog.
moz, mozog, mozgás, mozgalom, mozgat, mozdul,  mozdít,  mozgatás,  mozaan,  mozza-

nat  Hasonló a  latin moveo, motus.
mű, hangút  mumu, mumus.  V.  ö. bú, bubus, műk, mukkan.
múl, múlik, múlás, mulat, mulatság, múlandó, múlandóság.
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műn, munka (régiesen  muka), munkás, munkál, munkálkodik.  V.  ö. mű,  műves.
mur = mór, töredék,  törmelék, darabocska : muruggya, murva.
műt, mutat, régiesen:  mutál, mutatás, mutatkozik,  mutatvány.
mii v. müv  : műves, müvei, művelés, művész, művészet, működik. V. ö. mi, míves.

N.

na = no /,  biztató, sürgető; 1.  no.
nőd = ned : nadár, a borjazó  tehéntől  elfolyó  nedv;  nadály, vérnedvet  szopó piócza.
nád, nádal, nádas, nádaz. Atv.  ért  nádol, nádolás.
nagy,  nagyon, nagyság, nagyságos, nagyít, nagyobbodik, nagyoll.
nap,  (1),  égi  test;  napi, napol, napos, napság,  nappal, napkelet,  napest.  Talán  n elő-

téttel ám. ap,  apa  ?.
nap,  (2) = anap, az a kihagyásával,  mint: Nacza = Anicza. Finnül anappi = anyós.
nap,  nápicz, v. nya», nyaviga.
nősz = nősz : nászapa, nászanya, nászassony. L. né, no.
nát, orrbeli  hangút, nátha, náthás, náthásodik.
ne, (1\  nyilt e-vel, adást jelentő szócska  : ne-sze, ncsztek v. netek, ne neked.
ne, (2), nyilt e-vel, hívó, csalogató  : Bodri  ne!  Ne Maczi ne! v. ö. név.
ne,  (3),  éles  e-vel, tiltó, tagadó: ne beszélj,  ne fuss,  származékai: nem, nemes (nincs).
ne, (4),  éles e-vel, nagyságot, mértékei jelentő  régies  szócska,  mai divat  szerint: nyi,

ölni = ölnyi, anyányi.
n«, (5X elvoní gyök, melyből  nő (neö), nem (genus), nép, nemz, nemzet  származtak.
né,  íl), határozatlan valami: né-ha, nc-mely, né-mi, né-hol, né-hány, né-ki.
né, (2) = nő, nej; néne (inkább ,anya' után), néniké.
ned, híg,  folyékony valami: nedű, nedv, nedves, nedvesít, ncdvez. V. ö. med, medencze.
neg,  negéd, negédes, negédesség,  negédeskedik; negély,  negélyez.
négy, ékvesztö  töszámnév  : negyed, négyes, negyedel, negyven.
neh, a  tehertől  nyomott  embernek  nyögését  utánzó hang: nehéz v. nehéz, nehezít, ne-

hezedik, nehézkedik, nehezül.  ••
nesz, hangút, neszei, neszez, neszes,  nesztelen,  neszére.
nem, nevet  (régiesen  mevct),  nevetés,  nevetgél,  nevettet.  Mint  hangutánzó  rokon a

k(  he!  kedélyszóval.
név, ékvesztö*  fn. neves, nevetlen, nevez, névtelen,  nevezet,  nevezetes.  V.  ö. ne, hívó.

Hasonlók  a hellén  bropa,  lat  nőmén, nem.  Nahme.
néz  (=r ni-ez), nézés, nézdel, nézeget, nézkél. V.  ö. ni /
ni, szemügyelésre  figyelmeztető,  biztató szócska. Ni ni! Rokona ím,  íme, és a latin én/
nins, eredetileg : nemes,  mint a sincs = scmcs.
no, biztató,  buzdító, távolitó, folytatást sürgető  szócska  : no még! no hát!  no-sza! nó-

•liu noszol, noszogat, nógat, nógatás, nos! = no cs !
nő, (1),  ige,  növés, növendék, növötény, növekedik, növeszt, növény.
nő, (2),  fh.  nős, nősül, nősz, nöszik, nötelcn, nötclenség.
n«, hangút kettöztetve  : nííníí =r nádsíp, (mint íttíw, sese, gyagya  természeti  hangok).

NT.

nyaf, hangút nyafog, nyafogás,  nyafiga,  nyifhyaf.
nyak, nyakas, nyakaz,  nyakgat, nyaklik, nyakló,  nyaksi.
nyak,  sűrű, nyálféle nedv, folyadék, (mucus, mucedo), nyákos.  t

nyal,  (1),  nyálas,  nyalakodik,  nyalánk,  nyalánkság,  nyalogat.  Atv.  ért.  nyalka,
rvalkaság.

nyal,  (2),  nyaláb  (Ballen ?), nyálából; magas  hangon : nyel v. nyél.
nyál,  nyálas, nyálaz, nyálazó, nyálasit, nyálasodik.
nyany  =z  any  : nyanya, anya, mint apa papa, ángyi gyángyi.
nyd;, együtt járó, legelő barmok serege. Atv. ért  társaság  :  nyájas,  nyájasság,  nyá-

jiskodik. Rokon a mennyiséget, sokaságot jelentő nyi, aj  képzővel.
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nyom, hangút  nyámog,  nyámogás, nyámándi. V.  ö. mám, mámog.
nyár, (l\  ékvesztő ; nyári, nyaral, nyaralás ; az arabban nár, ám. tűz.
nyár,  (2), nyárfa, nyáras. V. ö. nyál és nyir, fii. nyirkos.
nyár,  (3),  nyárs, nyársol. Mint  szurós, hegyes  eszköszt jelentőnek rokonai : ár, v. árr,

és dár,  dárda.
nyá», macskahang : nyávog, nyávogás.  V. ö. nyaf, nyafog.
nyeg, nyegle, nyegleség. V. ö. neg, negédes,  és  nagy.
nyék, a szorongatott nyak  fuldokló,  csukló hangja:  nyekeg, nyekegtet, nyekget, nyek-

getés, nyekken. V. ö. nyög, nyögés, nyögtet
nyel v.  nye*l, fa. nyeles, nyeletlen, nyelez. V. ö. nyal, nyaláb.
nyel, ige : nyelés, nyeldegel,  nyeldeklő,  nyelv  (régiesen :  nyelő),  nyelves,  nyelves-

kedik, nyelvel.  Finnül : nielm = nyelek.
nyer, (1\ ige : nyerés, nyereség, nyerészkedik,  nyerekedik.
nyer,  f 2), lóhang : nyerit, nyerités. V. ö. nyir, nyírét, hangutánzó.
''y*>'j (3) = nyir, mely híg testet jelent : nyers = nyires, nyirkos, átv. ért  szivós, ki-

nem aszott;  nyerseség.
nyer, (4),  nyereg  (törökül : ejer),  nyergei, nyerges. V. ö. nyár, nyargal.
nyes, a metszés alapfogalmával : nyesés,  nycsedék.  nyeseget  Rokonai : nyesz, nye-

szetel, nyisz, nyiszál.
nyet, nyeiro, Kemenesali  tájszó,  ám. bicsakló, ami hátra nyaklik, nyéklik,  tehát  tulaj-

donkép : nyékié.
nyif,  orron beszélők hangja : nyifa  nyifog, nyifogás,  nyifnyaf,  nyifíancs,  nyifákol.
nyih, vidám, csintalan kedélyhang : nyihog, nyihogás, nyiharász. V. ö. vih,  vihog.
nyik, hangút  nyikog, nyikogtat, nyikkan, nyikácsol, nyikorog, nyikorgat
nyíl, fii. nyilas, nyilaz, nyilazó ; átv.  ért  nyilai,  nyilalUk.
nyíl  v. nyíl : nyüás,  nyílik,  nyilatkozik,  nyilván,  nyilvány,  nyilványos,  nyilványit,

nyilvánul. Gyökeleme : nyt, melyből  lett egyfelül  nyit, másfelül  nyíl, mint : síi-böl tűt, tűi, /ö-böl
fűt, fül.  Mint hézagot jelentővel  rokon az üreget, üresét jelentő  Át, hiú, mintha volna : hílj'k.

nyir,  (1), fa. vastag és vékonyhangu ragozással : nyírfa, nyires, nyírség, nyirok, nyir-
kos, nyiring. Egyszerűbb gyöke  a nedvet jelentő ir, író, zsír, vir, virics.

nyír,  (2),  hangút  nyírét,  nyirettytt  (=  nyírét*), nyirbál,  nyirkuszkodik.  Rokona :
nyer, nyerit V. ö. nyír, nyivácskol.

nyif  v. nyir,  ige,  vékony és vastagbangu ragozással : nyírek v. nyirok, nyires  v.  nyí-
rás,  nyiredék, nyireget  Tájejtéssel : nyőr, nyürö. Rokona a metszést jelentő ir, irt,  irtás.

nyisz, = nyes .• nyiszál, nyiszálás, nyiszol, nyiszlett,  sovány, mintegy  lenyesett  húsú.
nyit, nyitás, nyitogat, nyitogatás, nyitány.  V. ö. nyíl, nyilik.
nyir, hangút  nyivás, nyivog, nyivákol, nyivácskol. V. ö. »yi/,  nyifog.
nyom, ige és fa.; értelme : nehezen, mintegy  nyögve  szorít, tol, tapos valamit : nyomdos,

nyomkod, nyomogat, nyomakodik, nyomtat, nyomtatók, nyommaszt, nyomdok, nyomoz, nyomban ;
nyomor, nyomorog, nyomorít, nyomorgat

nyöf, disznóhang : nyöfög,  nyöfögés,  nyöffen.
nyög, nehéz lehelési, vagy  fájdabnas  beteges  hang :  nyögdécsel,  nyögés. Keményeb-

ben : nyffk,  nyökög,  nyökken,  nyökörög.
nyösz, hangút nyöszög, nyöszörög, nyöszörgés. V. ö. nyög.
nyú, hosszúság, terjeszkedés  alapfogalmával : nyúló, nyúlik, nyújt,  nyúlós, nyúz.
nyűg, nyugik  (régies), nyűgöt, nyugszik, nyugalom, nyugtat, nyugtalan.  Rokona a ne-
t  elehéz lélekzést jelentő  : nyög, mint jriheg  és pihen  is egy családbeliek.
nyü, (1\ fa. nyüves, nyüvelődzik, nyüzsög, nyüstöl Máskép : nyí, nyives.
nytí,  (2),  ige,  ám. szakgat, tép : kendert  nyűni, ruhát ebyűni.

pa, kettőztetve papa,  gyermeknyelven  ám. étel, papái  ám. eszik.
pacs, pacz, hangutánzók: pacskol, pacskolás,  pacsér, pacscrta, paczi, paczka, paczkáz.

Hellénül: amúaaia. V. ö. pat, patél.
pacz, paczal, paczalos. V. ö. pocz, poczok.
pad,  padol, padolat, pados, padoz,  padló, padlás. Egyezik  vele  a német:  Bódén.
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páh, ütésí, verési hangút, páhol,  páholás.
pají,  (í),  pajkos, pajkosság,  pajkoskodik,  pajzán.  V.  ö. baj,  bajza.
paj,  (2) = baj : pajtás,  pajtáskodik,  pajtásság.
pák,  pákász, pákosztos,  pákosztoskodik.
pol,  laposra  hasított  valami:  pala,  palakö  (vála-kö),  ám.  lapos,  hasított  konem,

(schistus).
pam, (1\ pamat, pamacs, pamacsol. Vékonyhangon  rokona  : pem,  pemet.
pam, (2) = pom, gömbölyű, dudorú : pampus, pampuska.
pan,  pang, pangás, pangó.
pány, pányva, pányvás, pányváz, pányvázás. V.  ö. bony.
íar>  (1)> pergő, körös  mozgás  : parittya, paracskó,  paripa.
pár, (2),  a maga  nemében  kicsi valami:  parány, parányi.  V. ö. pír,  piri és por.
pár, (3),  parázs,  parázsol. V. ö. por,  porzsol, por,  porzsol.  9

pa»z  v. po*z, jelent hitványát a  maga  nemében: posza, poszáta, paszkoncza. V. ö. posz.
pót, fordítva táp,  hangút, pata, patkó, pattan, pattant, pattog, patél, patvar.
poty, takarás, burkolás  : patyol, patyolat, patying'  V. ö. Imyy,  bujjyolál.
p«cz, (1), hangút, péczczent, péczczentés, péczéget, péczégtet.
pecz  v. pöcz,  (2),  fölfútt,  dagadt: péczczed, péczczedt. V.  ö. pöcz,  poc-zok.
pécz v. pöcz,  (3),  szeg,  hegyes  valami:  péczék,  péczkél,  péczkés,  átv.  ért.  péczkés,

un. feszes, hegyke.
ped v. pöd,  peder, pödör, pédrés, pödrés, pédérit, pödörít, pédérédik,  pödörödik.  V. ö.

W, bodor, föd, fodor.
péh v. pöh, pehely, pöhöly, pólyhés,  pölyhös. V.  ö. pih,  pihe.
pej,  családtalan  gyök,  (talán pír),  a  latin bnjus,  franczia  6ai,  olasz baio  értelmében :

pejló,  pejkó.
pén v.pön, (1),  hangút, peng, pöng,  péngés,  pöngés, penget,  pönget, pendít,  péndüL
p«n v. pö«, (2),  péndér, péndérédik, penderít, péndérül. V. ö. bon, bondor.
pen, penész, penészes, penéazesedik. Tájnyelven : ptl, pilisz.
per v. por, (1),  veszekedök  hangja  : peréi, poros, peres, poros,  perlekedik,  perpatvar.
per, v. por, (2),  forgás, keringés  : pereg,  pörög, pérdit, perdül, perget,  pérészlén. V. ö.

/tr, féreg, f őr, forog.
per  v. por, (3),  égés,  égetés,  sütés  neme  :  pergel,  pörgői,  perzsel,  porzsol,  pernye,

perez, poroz, pérgyó, V.  ö. ver, veröfény, verömalacz  (sütnivaló).
p«s v. pis,  a vizelés  hangja  : pesel, pisa, pisái,  piskél,  pisás.
p«sz, pészter, pésztórkedik. V.  ö. léz,  bezderkedik,  bős, böstörködik.
pesz, peszercze,  peszmeg, peszméte.
peí,  pete, petés, petefészek.
péty,pöty,  hangút, pétyég, pötyög, pétyégés,  pötyögéa, pétytyen, pötytyen,  pétytyent,

pOtytyent.
petty, pötty,  pettyes, pöttyös, péttyéget, pöttyöget, pétymet.
pézs, pözs, pezseg, pözsög, pézsdít, pözsdit, pézsdül, pözsdül. V.  ö. pizs,  pizseg.
pi, kettöztetve  : pipe, csibék  hangja és neve; pipis, pipiske.
picz,  piczi,  piczike,  piczurka,  piczuska.  A  maga  nemében  igen  kicsi.  Hasonló az

piccolo.
pig, pige, pigéz.  Mint hegyes  pálczikát jelentőhöz  hasonló:  bök, bőké.
pih,  (1),  nehéz lehelési hangutánzó, piheg, pihegés,  pihen, pihentet.
piA, (2),  pihe, pihés.  V.  ö. pöh, pöhöly.
pii, pille,  pillog,  pillangó, pillant, pillanat.  .
pim,  (í),  pimpó, pimpós, pimpósodik. V.  ö. bim, bimbó.
pim,  (2),  pimasz, pimaszság. Hasonló : bib, bibasz.
pinty, természeti hang,  és  ily  hangon  szóló  madár  neve, pintyeg, pintyőke.
pír, pirít, pirul, piros, pirongat, pironkodik. V.  ö. ver,  veres, pár,  parázs.
ptsz, (1),  hangút, piszszen,  piszszent, pisszeg,  pisszegés.
ptsz, (2) =  picz, a maga  nemében  kicsi,  pisze orr.
ptsz, (3) piszka, piszkál, piszkálás, piszkálodik, piszmog. Előtét nélkül = Íz,  izog, izgat.
pít,  piti, pitizál, pityi, pityó, pityós. Előtét nélkül = it,  ital.
pityt  hangút, pityer, pityereg, pityergés, pitypalaty.
pitty,  pittyed, pittyeszt. V. ö. bigy, bigygyed,^<y,  fityeg.

AKiB.  E1«T  UÓTÍR.  14
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pocs, hangút  pocsolya, pocsos, pocskol, pocséta. V.  ö. mocs, mocsár.
pocz, poczos, poczosság, poczok, poczokos. V.  ő. poh, pohos.
pod, podgyász. V.  ö. bugy, bugyor,  mofy,  motyó.
pof,  (1\  puffadt  vagy puffadékony  : pofa,  pofit,  pofitos,  pofok. Máskép  pof.
pof,  (2),  hangutánzó = puf  / pofoz,  pofozás.
pog, kerek gömbölyüség, bog : pogács-alma, pogácsa. V. ö. bog, bogács.
poh, pohók, pohos, pohosság. Hasonló hozzá a német Bmtch, régi felső német puh, bvh.
pók  v. bók, = bog, csomó, pokreszelő melylyel a szeg bogos  fejét  reszelik, inpók.
poly,  polh, polyhos = bolyh, molyh, bolyhos, molyhos. V.  ö. pölyh,  pölyhös.
póly, burok,  takaró : pólya, pólyáz, polyva. V. ö. óul, bula, bulál.
pon, pondró, pondrós, pondrósodik. V.  ö. bon, bondor.
pony, ponyva, ponyvás, ponyváz. V.  ö. bony, bongy, bonyolít
por, (1\ hangút, porcz, porczog, porczogat. V.  ö. var, vorczog.
por,  f 2), mint sütésre vonatkozó : porzs, porzsol. V. ö. por, parázs, por, porzsol.
por,  (3), parányi  részekre töredezett, omlott valami : porol, poros, porlik, poroz, poraik,

porzó, porhanyó. V. ö. pur, purha és mór,  morzsa.
pos, poshad, poshaszt, posvány, poaványság. Máskép : p«s, peshed. V. ö. bűz, büzhödik.
posz, hangút  poszog, poszszan, poszszant, banyaposz.
pót, bogos,  csomós valami : pota, potosz,  potoszhal.
poty,  leesett test hangja : potyog, potytyan, potytyant,  potyogtál ; átv. ért  potya, ami

ingyen, vagy kárba  esik.
p6'cz, árnyékszék, pőcze, takonypöcz.  V. ö. pocs, mocs.
pöd, pödör, pödörít, pödörget, pödörödik. V.  ö. péd, peder.
pof = pof (1),  felfavódás  utánzása : pöff,  pöffed,  pöffeszt,  pöffeszkedik,  pöfeteg.

kdöpök, pökdös, pökedék, pökhendi, m
pú, hangút puska, puskás, puskázik ; putyóka.
púd, pudva, pudvás, pudvásodik. Előtét nélkül = ud, üdv,  udvas.
puf,  hangút  pnfog,  pufál,  puff,  puffogat ;  továbbá  ám.  felfúvódás,  puffod,  puffancs,

puffaszt  L. pof  (l  és 2).
puh, puha, puhaság, puhít, puhul, puhatol. Latin  molZís.
púp,  kiálló  csomósodás, kinőtt dudorodás, púpos, púposság, pupa. V. ö. búb, búbos.
pur, purha, purhas, purhásodik. V.  ö. por, porhanyó.
pusz, puszta, pusztaság,  pusztít, pusztul.  V. ő. foszt,  fosztor.  Német  Wüste,  lat  wisto,

devasto.
puzs, puzsér, (perzsául pwszer), apró gyermek.  V. ö. pia, pizse, piczi,  puczL
ptics, hangút pücsök, pücskörész.  Máskép : <«cs, tücsök.
püsz, hangút  püszsz, püszszög, püszszen.  Máskép : tíltz, tüszszen.

rá, a  fólszín, magasság alapérteményével: rám,  rajtam, rókm.
rab, rabol, rablás,  rabság.  Hasonlók a lat  röpít, nem. rajfen, rauben.
rács, rácsa, ráesői, rácsolat, rácsos, rácsoz. V.  ö. ró, rovács.
rag,  (l\  hurczoló erőszak: ragad, (áth.), ragadoz, ragadozás, ragadmány.
rag,  (2),  vonzódás, tapadás : ragad  (önh.), ragaszt, ragaszték, ragasz, raggat
rág.  fogakkal  való  őrlés,  zúzás : rágdos,  rágicsál,  rágás, rágódik.  Atv. ért  rágalom,

rágalmaz.  Hasonló a lat  rodif.
ragy, égés, fényesség  :  ragyog,  ragyogás, ragya,  ragyiva.  V.  ö.  lat  rodt'us,  rádiót,

szanszkrit rads.
raj,  (11 rajos,  rajzik, rajzás, rajzát  Atv.  ért  rajong,  rajongás.
raj,  (2),  rajz, rajzol,  rajzolás,  rajzolat  Hasonló a német Rítt.
rak, ige, rakás, rakat, rakgat, rakódik,  rakoncza.
rák,  rákász v. rákész, rákos. Egyezik vele a szláv  rak.
rán, ránt, rántás, rántogat,  ránczigál,  randit,  rándúl,  rángat,  rángatódzik.  Alapérte-

ményben  rokon az erőszakos rab,  rabol, rag,  ragad  gyökökkel.
ráncz, = redő : ránczol, ránczos, ránczosodik. Hasonlók a német Rímet, hit  rugó,
rap, rapos, raposa, rapancs, rapancsos, rapancz, rapanczoa. Rokon a szakgatást jelentő

rtb, ribál, rof, rafol, rtf,  rifol  gyökökkel.
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rdr, madárhang: ráró.
ros, természeti hangút, ráspoly, ráapolyoz. V.  ö. rész,  reszel.  Német,  raspeln.
rósz, rászt, rásztosodik.
rdt,  rátás,  rátotta.  Rokon a veresét, jelentő rós, róska, róka, ravasz  szókkal. Rátani

— pirítani
rat>, (1),  ravasz  (régi  eredeti értelme: róka),  ravaszság, ravaszkodik.
rav, (2) = ró, row, metszés, hasítás, ravat,  ravatal,  rovás.
ráz, ige: rázás, rázogat, rázkodik, rázódik. Mint erőszakos  mozgatást jelentő  rokon

a ránt, ránczigál igével.
re&, hangút  rebeg,  rebegés, rebegö; rebes,  rebesget.
recs, hangút  recseg, recsegés, recsegtet, recscsen, recscsent
recz, íl), hangút  reczeg,  reczegés,  reczegtet. V. ö. recs, recseg.
recz, (2),  recze, reczés, reczéz, reczézés, reczézet  Hasonló a latin:  rété.
reez, hangút, récze, máskép: rucza, gócza,  kacsa,
red, redö, redv, redves, redvesedik, redöz, redőzet.  Latin  ruga.
reg, fi),  rege, regél, regélés,  regény,  regényes.
reg,  (2),  regvei,  reggeli, reggeliz, regveledik. V.  ö. rög, rögtön.
rég,  régen,  régente,  régi,  régül.
re;, rejt,  rejtés,  rejteget, rejtőzik, rejtemény,  rejlik.
rek, (1),  hangút, rekeg,  réteges, rekegtet. Egyezik  vele a lat. raucus.
rek, (2) elzárás, bekerítés alapérteményével:  reked,  rekesz,  rekeszt,  rekeszték, rek-

kent V. ö. ford. kér, kerít.
rém, remeg, remegés, remegtet; remény, reménység,  reménytelen.
rém, rémit, rémül, rémülés,  rémület, rémületes, rémlik.
ren, rázkodó mozgás  és  hang: reng, rendít, rendül, renget, rengeteg.
rend, rendel, rendelet, rendelkezik, rendes, rendetlen.  Hasonlók a  szí. rád,  lat. ordo.
reny, renyhe, renyhéd, renyheség, renyhélkedik. V.  ö.  lány, lanyha.
rep v.  rép,  a  szálló  madár  szárnyainak hangja:  repít, repül, reppen, reppent.  Más-

kép:  rop,  röpít.
rep,  nyílt  e-vel,  hangutánzó:  reped,  repedek,  repeszt, repeget, repedez. Hasonló a

Útin:  rumpo.
rész, (1),  dörzsölés! hang: reszel, reszelés, reszelő, reszelget.  V. ö. rísz, riszál.
rész,  (2) =  réz, rázkodás. félelemből,  vagy  más kedély! állapotból:  reszket, reszke-

tés, reszketeg, reszkettet
rész,  (1), részel, részeltet, részént, részes,  részesedik, rébzesít,  részesül, részvény.
rétz,  (2),  részeg, részeges, részegeskedik, részegít, részegség.
rét v. reít  ijedési,  féleimi  rázkodás: retten, rettenet, rettent, retteg, rettegés, rettegtet.

V. 5. réz, rezzen.
rét,  réteg, réteges, rétes, rétez,  rétü.
rév, reved, reves, revesít,  revesedik.
réz, rázkodás: rezg,  rezgés, rezzen, rezzent, rezked  (reszket).
réz, ékvesztő: rezei,  rezes, rezez;  reznek.
rib, ribál, ribancz, ribanczos. V.  ö. rap,  rapancz, rif,  rifol.
rí  v. rív, hangút  és ékvesztő:  rívás,  ríkat,  rikkan,  rikkant; riad, riadás, riaszt, ri-

talkodik, rfwan,  rimánkodik.
rif,  rifol,  rifolás.  Szakgatás, nyüvés alapérteményével.
rt'g, rigó, rigolyás.  Puszta gyöke n hangutánzó:  n'g  elavult  ige s hasonló  nyög, súg

% igékhez.
rím, rima, rongyó (rimgyó).  V. ö. rom, rongy.
rip,  ripacs, ripacsos. V.  ö. rap, rapancs,  rib, ribál.
rísz, riaBálás,  risz^lodik,  riszszant. V.  ö. rész, reszel.
rif,  ritka,  ritkít,  ritkul,  ritkaság,  ritkán.
ró v. róni  rovás, rovat, rovat, rováték, rovátkol, rovatai, rovogat.  Forditva hasonlók

hozzá a szintén  metszésre vonalazásra  vonatkozó őr,  őrt,  ir,  irt.
ró v.  rav, a veresség alapérteményével, rós, róska, róka,  ravasz.  V.  ö. rö, rőt,  nem.

roth, lat  rufus,  ruous.
rob, hangút  robaj, robban, robbant, robog.
rogy, rogyáa, rogyik, rogygyan, rogygyaszt  Leomlás, leesés  hangja.

14*
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roh, (1). rohan, rohanás, roham. Hasonló a lat.  ruo.
roh, (2),  rohad, rohadás, rohaszt A romlás alapértelmével.  V. ö. rósz.
rq/, rojt,  rojtos,  rojtoz. V. ö. ros, rost, Alapérteménye:  szétváló szálas részek.
rok, rokon, (régente ám. közel), rokonság, rokonit, rokonul.  V.  ö. rak.
rokk, hangút, rokkan, rokkant, rokkanás. V.  ö. roh, rohan.
rom, romb, rombol, romlik, ront, roncs, rongy; ronda^ rondít;  rongál.
rop,  hangút, ropog, ropogtat,  roppan, roppant, ropaj.  Önálló ige is: „ropja a  tánczot."
ros, (1) = rogy:  roskad,  roskaszt. roskatag, roskadt
ros, (2),  szálakra  szakadozott  valami;  rost,  rostos,  rostosodik;  rostély  rostélyoz;

rosta, rostál. V.  ö. ró;, rojt.
rósz, rossz, anyagi vagy  erkölcsi értelemben romlott: rosszaság, rosszall, rosszas.
roty, hangút, rotyog, rotyogás, rotyogtat, rotytyan, rotytyant
roz = ros, rozog, rozoga, rozzan,  rozzant
rozs, a veresség alapérteményével, rozsda, rozsdás, rozsdásodik. V. ö. ró v.  rav.
rö'b, hangút  robog, röhögés.  V.  ö. reo, rebeg.
röcs,  röcs = roncs: röcsköl, roncsol, röcskölődik, roncsolódik, rücskös.
röf, disznóhang: röfög, röfögés,  röffen,  röffent
rög, (1) = gör: rögös, rögöly, rögzik, rögzőtt. Alapérteménye: csomós  keményedés.
rög, (2),  rögtön  (hevenyében),  rögtönöz  (hevenyész).  Alapfogalomban  rokona  reg,

regvei, és a fordított:  ger  gerjed.
roh, emberi és állati hang: röhög, röhögés, röhögtet, röhhent  Fordítva v. 0. hör, hörög.
rö; =  rej:  rojt,  rejt,  röjtöget, rejteget,  röjtözik,  rejtezik,  stb.
rop = rep:  röpít, repít, röpül, repül, röpdös, repdes, stb.
rost v. rést: röstell  v. restell, röstelkedik, restelkedik. V. ö. lusí, lusta.
rö», rövid, rövidít, rövidül, rövidség, rövidséges. Az elvágás, elmetszés, alapfogalma

szerint rokona ró, rovott
rúd, rudal, rudas, rudaz, rudazó. V. ö. dur, durung.
rúg, rúgás, rugdal,  rugdalódzik, rugalmas, rugódozik. Atv. hasonló hozzá: ugr, ugrik.
rus = rút: rusnya  (rútnya), rusnyálkodik, rusnyaság, rusnyít,  rusnyúl.
rút,  rútít,  rútul,  rútság.  Fordítva  hasonló hozzá a genyea sebet jelentő túr,  (túrós a

háta) és a Útin:  tvrpis.
rügy,  bimbófakadás:  rügyezik; máskép: rtgy, rigya.
rüA, rühes, rühesedik, rühölödik, rühülödik, rühelődzik.

sa = cső: sanda, félre, csára néző, sánta, sántikál, sántít, csára  lépdegelve  megy.
sód, Badar, sadargat V. ö. had, hadar.

= sat?: sajmegy,  sajt,  sajtalan.
kedélyszó: sajn,  sajnál,  sajnálkodik,  sajnos, sajog,  sajgat,  sajlódik.
szaglási hang: sajdít,  sejt.
= suj:  sajt,  sajtó, sajtói = sújt,  sújtó,  sujtól.
saját,  sajátság,  sajátságos,  sajátít.

só/,  (6 ,  sajka,  sajkás,  aajkázik. V. ö. csaj,  csajka,  ha;',  hajó.
sah = sav: sáholy, sávoly,  sáholyos,  aávolyos.
sál, (l\  hangút, salap, salapol. V. ö. sáp, (1),  sápit
sál, (2) = szál: salang v. sallang, szalag,  sallangos, szalagos.
sám  =  iám: sámfa,  sámoly.
sany, (1) = saj,  kedélyszó: sanyar, sanyarog, sanyarodik, sanyargat.
sáp, (í\  hangút, sápog (a récze), sápit, sápolódik. V. ö. háp,  hápog.
sáp,  (2),  sáppad, sáppaszt, sáppadt Hasonló  a lat  tab-escit.
sár, (1), metszés, vágás, alapértelmével: sarol, sarló, sarából, sarj (él). V. ő. tar, tarol.
sár, (2) = növés! ser: sarj,  sarjadzik,  snrju,  sarang. V. ö. csar, csőrit
sár, (3),  a láb hátulsó része, szöglete: sark, sarok, saru.
sár,  (1) = sár: sáros, sároz, sárlik. V. ö. csér,  cséros.
sár, (2),  sárga, sárgállik,  sármány, sárarany.
sas,  fn.  talán erős  susoságu  repülésétől?
•ás,  (1),  m. susogó széles levelű  növény. V. ő. csuhu, csaté.
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sas,  (2),  elv.  gyök,  sáska, susogva seregesen  repülő rovarnem.
tat,  satnya, satnyúl. V.  ö. sany, sanyar, seny, sennyed.
sav,  savany,  savanyú,  savanyodik, savó. V. ö. saj,  sajtalan,  só, sós.
se, (1),  tagadó ksz. sem, senki, semmi, sehol, semerre, semily,  sehonnai.  Vastaghan-

gon : só, sohol, soha.
se, (2) =  si, se,  sebes gyors  mozgást utánzó hang:  seet,  siet,  seb,  sebes, sebesség,

sebbel, lobbal.
se, hangút = si: séd. V. ö. si, sió, sivit, stb.
seb, .(vulnus), sebes, sebesít, sebesedik,  sebhed, sebész.
s«g, segít, segítség, segéd,  segedelem.
segg, segges, seggen, seggel,  seggeltet.
sej,  (1) = saj:  sejt,  sejtés,  sejtelem, sejdit,  sajdit
se;, (2),  sejt  (celluJa), sejtes,  sejtszövet.  V.  ö. söu, sövény, szó', szövet.
sek  =  esek: sekély, csekély,  fordítva:  kecs, kecsély, kicsi.
sel, selejt,  selejtes,  selejtesedik.
sely, hangút  selyp,  selypeg, selypes,  selypesség.
seny, senyv,  senyved, senyveszt.  V.  ö. sany, sanyar.
sép, söp,  siip,  hangút  seper, söpör, seprű, söprü, sépredék, söpredék, supra, suprikál.
ser,  (1),  hangút  sercz, serczeg, serp, serpeg, serpenö.
ser,  (2),  növés  alapértelmével:  serdül,  sereg,  serevény, serény  (szőr),  serte.  V.  ö.

«r, sarjad.
ser,  (3),  mozgás, forgás, tekeredés,  serény  (alacer),  sereg,  serken, serteperte; serlik,

atrit, serifikál.  V.  ö. siir, sürög.
ser,  sért, sérelem, sérv, serit, sérül, sérzik.
ses, hangút  vastagh. sus: sese, seseg, susa,  susog, sústya.
séf,  1. sőt.
sét, séta (=  tétn, tétova), sétál,  sétálgat, sétika, sétikál.
si  v. sih, silh:  siheder, süheder.  V.  ö. se  (1),  és su, suh, suhancz, suhanczár, suttyó.
sík v. sík,  (1),  csuszamlós,  egyenes  fölszin:  sikos,  sikál,  sikam,  sikamlik,  siklik

sikk, sikkad, sikkaszt.
sík v. sík = esik (2): arany sík, ezüst sík, sikos  (ruha).
sík = síik: siker, süker, sikeres, sükeres, sikereden, sikerül.
sík  =  csig: sikoltyú, csigoltyú, csikoltó.
sík,  hangút  sikolt, sikoltás, sikoltoz. Puszta gyöke: sí  (rí).
síi, silány, silyánodik, silányság. V. ö. hi, hiú.
sím, (1), sima, simít,  simul. V.  ö. sík,  sikos.
sím,  (2) =  sí«: simánkodik, sivánkodik (rimánkodik).
sín, v. sin: sinlik, sinlödik. V. ö. sany, sanyar, seny, senyv.
síp  v. síp, hangút  sípol,  sípos, sipít, sipákol, sipánkodik. V. ö. sí, sivit.
sís, hangút  siserg, sisergés, sisterékel.
sír v. sir,  (1),  ige: sirám, siránkozik, sírás, siralom, sirat.
sír  v. sir,  (2),  fn. sírbolt,  sírkő, sírvers.
sió, (l),  hangút, sivit, sivölt, sivalkodik.
sír, (2),  hiú, üres, puszta: sivány  (homok), sivatag.  V. ö. sil, silány.
só, sós, sótalan, sóz, sózás. Hasonlók  a  latin: sál, nem. Scdz,  szláv: szol.
tód,  sodor, sodrás, sodorgat, sodorit,  sodorodit. V.  ö. sad, sadar.
soA, kedélyszó: sóhaj,  sóhajt,  sóhajtás,  sohajtoz.
sok,  sokadalom, sokall, sokas, sokasít, sokasodik, sokaság,  soká. Törökül:  csök.
som, (1),  fii.  savany  izü gyümölcs neme;  Somod, Somogy, Somos, helynevek.
som,  (2) =  suny: sompolyog, somfordál  = sunyogva jár,  megy.
som,  (3),  fordítva = mos: somolyog, mosolyog. Szanszkrit szmi.
sop = síp,  kedélyszó: sopánkodik, sipánkodik, sopánkodás.
sor, (l  , ám. szer, rend: soros, soroz.
sor,  2 , hangút sorgyáz, sonkái,  sorofol.  V. ö. sur, surran.
sor,  3  = her: sorvad, hervad, sorvadás, hervadás, sorvatag, hervatag, sorvaszt.
sor,  l  , héj, burok, takaró; sovarlik,  sovarol. V. ö. kov, kovárlik, köp, kopács.
soü,  2 ,  üres,  fogyatkozott:  sovány,  soványodik,  soványság.  V.  ö.  h ío,  hivány,

hitvány  (hitttvány).
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»ov, (3) = soh, kedélyszó: sóvár, sovárog, aohár, sohárog.
«öm = csőm, csőm; sö'mölcs, sömör, sömörög.
sffp  v.  sttp:  alászállás, lemerülés  hangja:  söpped, süpped, söppeszt, süppeszt
sör, (1) = szór: sörény, sorté, sörtés; szúr.
sör, (2) v. sár: főzés, forrás által készített ital: sörös,  söröz.
sör, sőre, kurta  szarvu, ökörfaj.  V. ö. cstr, csira  (ökör).
sőt v. seí =  est? sötét. Német  Schatten.
sőt régiesen  sőg ám. is-eg = és-eg  == és-még, az ,ismét' testvére.
su, a suhintás és sebes mozgás természeti hangja: súg, sugár, sugall,  sugalom,  suga-

tag; sudam, sudamlik; suh, suhog, suhint, suhu; sújt,  aujtogat  V. ő. sí.
sui, suba, subás. V. ö. guo, guba és zubbony.
sül, konyulás, görbedés: suli, kuli = lekonyuló szarvu v.  fülű.
súly = szül, szór: súlyom, azaz, szulákos, szurós, tövises héjú  vízi  termény.
súly  v. súly, nyomás, ütés alapértelmével: súlyos, sulyok, sulykol. V. ö. su,  sújt.
suny, aláhajlás,  hunnyászkodás alapértelmével: sunyi, sunyog, sunydorog.  Vékony-

hangon : sün, sündörög. V. ö. huny,  hunnyászkodik.
sup,  hangút, suppan, suppant. V.  ö. síip, süpped,  süppeszt.
sur, (1),  hangút, surran, suramlik, suramlás.
sur, (2),  növésre vonatkozó: surján  v.  surgyán, surány. V. ö. sor,  sarjad.
su>, dörzsölési hang: súrol,  súrolás,  súrlódik, súrlódás.
sus, (l),  hangút, susa, susog, susárol, sustorog, aústya.
sus, (2) = rus, rút: susnya, rusnya, suspus = erkölcsi rútság, szégyen gyalátat.
sut = csut, (2),  csonkaság:  suta szarvu ökör.
sut,  (S),  kemencze mögé, búvóhely: suttony, suttom,  suttomban.
sut,  (4),  hangút, suttog, suttogás; sutty, suttyan, suttyó = suhancz.
sü, a  tűzön égő testnek hangja: sül, süt, sütöget, sütemény.  V. ö. t'zz.
sü, süv ám. a kölcsönzött sógor. Talán su, si gyökökkel  azonos, mintegy  kisuhanasa,

sugárzása a házas  életnek.
stík v. sík: süket, siket, süketség, siketség, süketül, siketül, süketít, siketít
stíl, = hegyeset, szarosat jelentő std, szül, szúr : aüldisznó.
stíly  vfsilUy,  a  lemerülő  testnek hangja: süllyed, süllyeszt.  V. ö. stíp.  süpped.
sün, sündör, sündörög, sündörködik. V. ö. suny, sunyi.
s«r,
sör,
süv,
süv,

élénb mozgalom; sürög, sürge, sürget, sürgölődik, sürgöny.
=  z«r (zavar), sűrű, sűrít, sűrűsödik.

, hangút  süvölt, Bűvölt, süvöltöz, süvöltyü. V. ö. sir, sivít
2), süveg, süvegei, süveges, máskép söv, söveg. V. ö. fű,  föveg.

sz.
sza,  (1),  tátongó terjedés,  nyilas: szá, száj, azád; szana, száguld. Vékonyh.: «w, szét.
ma, (2),  hasítás, metszési nyilas alapértelmével:  szab,  szabdal,  szak, szakad;  szál,

szalu, szálúi, szalag; szám, számlik, szánt. Vékonyhangon: sze, szeg, szegdel;  szék, szekercze;
(szakócza), azel, szelet

sza,  (3),  a  parancsolómód  nyomatéka,  vékonyhangon:  sze == t«:  add-sza,  jer-sze,
(jösz-te), no-sza, ne-sze. Változattal: szí: jöve-szi, dí: us-di, haj-di,  szu, uszu.

sza v. szo,(4), általán=hang: szav, szov, szó, szól, szavaz, szavatos, szós.Török szö/lemek.
szói, szabás, szabdal, szabó. Puszta gyöke  sza  (2).
szag, orron beszivott, a az illető idegenekre  különös érzéssel  ható levegőnek hangja:

•zagol, szaglász, szagos.
szak,  (1),  szakad, szakasz, szakgaszt, Bzakgat 1. szó,  (2).
szak, (2),  dagadt, dudorú, valaminek  szaka, = toka.
szál, sietési léghang: szalad, szalaszt, szaladgál. V.  ö. hol, halad.
szál, szálka, szálkás, azálkásodik. V. ö. sza,  (2).
száll, mozgási repülési hang, és ige: szállít, szállong.  V. ö. szél  (1).
szóm, azaglási, izlési beszivás hangja:  szamát,  szamócza, Máskép zöm, zamat  V.  ö.

szim, szimat, szimatol.
szám, számlik, szánt; számol, számit, számos. 1. sza  (2).
szán, (1),  fájdalmas részvéti kedélyszó: szánalom, szánás, szánakodik: V. ö. tty'n, sajnál.
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szán, (2),  akarat eltökélése: szándék,  szándékol,  szándékos, szándékoskodik.
szán, (3),  szánkó, szánkózik. Eredetileg: iszán, iszánkol, iszamodik = csúszkál, csu-

szamodik.
szop, (1),  sűrű sokaság: szapor, szapora, szaporít, szaporodik.  V. ö. gyop, gyaporodik.
szop, (2),  ía  edény és  mértéknem: ezapoly,  szapn, szapul,  szapuló.
szar, (1),  szarik, szardik, szartos, (n.int:  fos,  fostos). Szlávul:
szar, (2),  folytonos járás: szarándok, szarándokol, szarahora.
szar, (3), sarjadzás, kinövés: szaru, szarv, szarvas. V. ö. sár, sa
szár, (1), felnövő, felnyúló  szál: növény szára  csizma szára.
szar, (3), sarjadzás, kinövés: szaru, szarv, szarvas. V. ö. sár, sarj, tar,tarjag, tarkó, szár.
szár, (IX felnövő, felnyúló  szál: növény szára  csizma szára.
szár, (2),  eredés, kinövés: származik, származás; szárny, szárnyas. V. ö. sár  (2).
szár, (3),  kopasz, kiaszott:  száraz,  szárít,  szárad,  szárazság.
szaty,  szalagnemü valami: szatying,  szatyor, V. ö. szity, szittyó.
szed, (1),  elv.  gyök: szeder,  szedres,  szederj, szederjes.
szed, ige: szedés,  szedeget,  szedett,  szedetlen.
szeg, nyílt  e-vel, ige: szeges,  szegély,  szegélyez, szegdel.
szeg (]), hegyes,  szúró eszköz neve: szeges, szegez,  szegezés.
szeg v.  szög, (2),  hegyes,  csúcsos  szorulat:  szegei,  szegeiét,  szögei,  szögellik. V. ö.

a^szug.
szeg v.  szög, (3),  sötét barnás  szin: szeghaj,  szöghaj,  szögszinü.
szeg,  éles é-vel, szűk,  szorult  életállapot:  szegény,  szegényedik,  szegénység.  V. ö.

mg, szigor, szigorodik,  szűk,  szükség.
szegy  v.  szegy,  a baromnak, szarvasmarhának  melle, elörésze. A  lónál:  szügy.
szegy,  szégyen, szégyenei,  szégyenít, szégyenkedik.  V.  ö. szem, szemérem.
szék,  (1),  szekeres,  szekerke,  szekerez.  (szök-ik  v.  zök-ik ?)
«zek,  (2),  =  szeg:  szekercze, szekerczés. Vastaghangon:  szak,  szakócza.  Hasonló a

lat  seco, (szeg, szab) securt's.
szel,  (1),  ige.  nyílt  e-vel: szeles, szelet,  szcldel, 1. sza  (2).
szel, (2), éles e-vel, mert máskép rég. szil: szelíd, szilid, sziligy, szelidség, szelídít, szelídül.
szél, (l),  tompa é-vel,  mely  ékvesztö, a  mozgó  lég  hangja:  szeles,  szelei, szellő, szel-

let, izellera.
szél, (2),  éles é-vel: széles, szélesít, szélesedik. V. ö. sza, sze, szét =  szélt ?
szem, személy, (régente  ám. arcz),  szemes, szemesség, szemtelen, szemeden, szemők,

nemzik, szemerkél, szemérem, szende  (szemde). Zártabb  hangzóval: szóm.
szén, tompa é-vel, mely  ékvesztö:  szenes,  szenesedik, szénégető.
szén, (1),  a gyöngéden  alvók szelíd orrhangja:  szender, szenderedik, szendereg, szen-

derít Vastaghangon: szuny, szunydikál.
szén, (2),  fájdalmas  kedélyhang és állapot:  szenv,  szenved,  szenvedés,  szenvedély.

V. ő. sín, sinlik.
szeny v.  szenny: szenyv,  szenny, szennyes, szennyesedik.
szép,  (1),  ijedőnek  beszivott  hangja:  szepeg,  szepegés,  szeppen,  szeppent,  továbbá

erőlködő  szuszogása: szepelkedik.
szép, (2),  szépe,  szeplő, szeplös,  szeplősit,  szeplösödik.
szép,  szépít,  szépül,  szépséges,  szebb,  szebbül; persául: zéb ám. szépség és zéba szép.
szer, 1) sor, rend: szerked,  szerkeszt,  szeres, rendszer,  szerszám;  szerződik,  szerzet.

• k : egyazer, kétszer, tízszer. 3) Különféle  átv.  ért.  mód, eszköz, mennyiség, dolog.
szer, (2), nyílt e-vel; gyökeleme sze talán ám. szí, honnan a szív, szil főnév is: szeret,  sze-

retet, szeretkezik, szerelem,  szerelmes. A  törökben szever  ám.  szerető  s a gyök  szev = szív  (? ía.).
szesz,  (1),  nyílt  e-vel, izlési, szaglási, hang:  szeszes,  szesztelen.
szesz,  (2y,  éles  e-vel, kedélyhang: szeszeg,  szeszszen.
szí, nyelvvel,  vagy  fogak  között  vagy  orron  behúzott  lég  hangja:  szí, sziv, szippan,

'zippant, szipák, szipákol.  Továbbá, más  ilynemü  természeti  hang:  szivar,  szivárog,  szivatyú,
•DToraya; szít, szítás.

szig, (l\  hegyes, bökős  valami:  szigony, szigonyoz. V. ö. szeg,  (1).
szig, (2),  szűk, szoros: szigorog, szigorú.  V.  ö. szeg, szegény; v.  ö. szwg.
szik, (1),  szikkad, szikkaszt, szikár.  Hasonló a  lat. siccus.
szik,  (2),  hangút, szikra, szikrás,  szikrázik.
szim, szaglási hang:  szimat, szimatol. V. ö. szám, szamát.
szín, ékvesztö; valaminek  föle,  héja,  látszata:  színei,  színes, színez, színtelen, szinte*
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szír, (í\  hangút, szirkó, szirkotál = szítja  a tüzet.
sz»V,  (2), = szíj:  szirom, szirmos, szirmoz,
szisz,  természeti hang: sziszeg, sziszegés, sziszereg, sziszszen.
szít,  hangút, szita, szitái,  szitás, szitka.
szív,  (1),  ige,  hangutánzó 1. szí.
szív  v.  szív,  (2),  szivei, szíves, szíveskedik, szívesség, szívtelen.
szó v. szar, szól, szólít, szólogat, szaval, szavaz. Egyezik vele a latin: sontu. L. sza. (4).
szoo, szobor, szobros, szobrász, szobrászat. V.  ö. czob, czobor.
szód, az ételt  mohón beszivó befaló  hangja:  szódé, szodéskodik.
szók, ige: szokik, szokás, szokatlan, szoktat
szóm, (1),  szomor, szomorú, szomorít, szomorodik, szonkolodik, szontyolodik. A szán,

szenv, kedélyszók  rokona.
szóm, (2),  szómé, szomju,  szomjuság,  szomjuzik.  Valószínűleg  iszom  igével  azonos,

valamint éh, éhes  eszik  igével  egy  eredetűek.
szór, (1), = élénk  forgásu,  mozgású stír: szorgos, sürgős, szorgalom, sürgelem, szor-

galmas, sűrgelmes,  szorgolódik, sürgölödik.
szór, (2),  szükhely: szorít, szorul, szorongat, szorítkozik, szoros. V. ö. szúr, szurdok.
szorty, orron vagy más valamely  csőn áthúzódó  nesznek  hangja:  szortyog az  orr,

szortyog a tisztátalan pipaszár.
szoty, fi),  hangút, szotyog, szotytyan, szotyó.
szoty,  (2), = sutty;  magát meghúzó sunyogás; szotyorodik, szotya, szotyka.
szőv. szö»,  átvéve ősz, öszve;  szálak  öszvekötése,  együvé  fonása:  szövés,  szövet,

szövevény, szövetkezik, szőnyeg. Vastaghangon:  tzov,  szováta  =  szövöte,  szövőszék.  Selype-
sen : so'p,  sövény.

sztfk,  szökik, szökdel,  szökdös,  szökcső,  átvetve,  szöcskő.  Hasonló  hozzá a szláv:
szkok (szökés).

szol, szőlő  (=r  szűrölő, vagy  csak  szűrő),  szőlős. V.  ö. szűr,  szüret.
szöm = szem: szömőcsény, szömörcsök.
szőr, (l),  szivási hang: szörcs, szörcsöl, szörpöt, szürcsöl, =  szíricsel. Lat. sor&eo.
szőr, (2),  szörny, szürnyü, szörnyed, szörnyüködik, szörnyeteg. Megrázó, reszkettetö

kedélyszó, mint: bor, borz, borzad.
szór, (3), = élénk  mozgási  sör:  szörszem  v.  szörszöny  ember = sürgöfürgö,  vi-

lágra való.
szőr, szőrös, szörösödik, szöretlen. Rokonai: ser, serény, serte v. sör, sörény, sorté; szúr.
szu v. szó, sznrós, bökős valami: szucza, szűr, szurkai, szulák, szulákos, szutyongat

V.  ő. czu, czucza, czuczáz.
szug, szugoly, szuglya. V.  ö. szűk, zug.
szuny, a gyöngén alvónak orrszuszogása: szunyáta, szunyókál, szunyák, szunydikál,

szunynyad. V. ö. szén, szender.  Hasonló a lat  somnus.
szuny, természeti hang: szúnyog, szúnyogos.
szúr, (1),  szurok, szurkos, szurkol, szurkoz, szurtos.
szúr,  (2), = szór: szurdék v.  szurdok.
szusz, (1), orrhang: szuszog, szuszma, szuszmati, szuszamusza, szuszmog,
szusz, (2), = czucz: szuszai, czuczál, szuszakol czuczakol.
szűk, (1),  szoros,  öszveszorúlt:  szűkít,  szűkül,  szűkölködik,  szükség  V. ö.  szug,

szeg,  tzíg.
szűk,  (2),  szepegö  félő  kutya hangja:  szűkül.
szül, v.  szül, (1), szüle, születik,  szülemény, szülő.
szül, (2),  szűr:  szüleség, mindenféle  betakarított, mintegy beszűrt takarmány.
szitn, szűnik, szünet, szüntelen, szüntet; v.  ö. tiln,  estíny.
szűr,  =  zűr, (zavar)  vegyitek,  keverék:  szürke,  világos  és setét  szín  vegyülete,

sztírke az  ég estve, midőn a világosságba  homály kezd vegyülni,  szürkül  az  ég  hajnalban,  meg-
fordítva.

szűr, (1),  hangút ige: szűrés, szüret, szűrő, szürönködik, szüröget;  szűrös szürcsöl.
szúr, (2),  fn.  =  szőr: szűrös, dolmányszűr.
szűz, szüzeség, szűzen, szüzi. Talán  tisz-ta gyöke; lat. cas-t-us. A törökben: kiz.
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T.

ta v.  fő, messzeség:  taa, toa, tova,  tahát,  táv,  távol,  táj,  tói (tol), túl;  tál, tol, tata,
tön, tács,  tavai.

fa,  felnyitott  száj:  tát,  táté, tájbász, tácsó, tátogat, tátri, tábirtos.
tact, v.  fáo  1)  dajkanyelven  ám. messze,  távol.  Tácsba  menni, v. tatába.  2) tacskó

(b) = csacskó, csacska.
fog,  (1),  tagad, tagadás, tagadhatlan.
fog,  (2),  tagol, tagló,  tagolás, tagozás.
fág,  tágít, tágítás, tágul,  tágulás.  Alapérteménye: a körvonalak egymástól való távol

iág«. Csupasz gyöke  a távolitó ta.
táj,  tajdok, tajkos, tajték. V.  ö. tej.
táj,  bizonyos  távolságra  kiterjedő  vidék:  tájék,  tájékoz.  V.  ö. fa,  táv.
fok,  (1),  födél,  burkolás  =  takar,  takaró,  takarodik,  takarmány.  V.  ö. fék,  teknö.

Hasonló a lat.  tego,  tectwn,  tegumen.
tok,  (2),  takony,  taknyos, taknyosodik, taknyoz.
fák, tákol, tákos, tákoz, bocskorták. V.  ö. fák  (1).
tol, (1),  = ál: talabor, talap,  talp.
tol,  (2),  =  tol:  taliga, toliga,  tab'cska; csupasz gyöke a távolságot  jelentő  fa,  v.  fő.
tol,  (3),  talán,  talál,  találmány, találós, találkozik.
fái, tálal, tálas, tálos, tálgyér  v. tányér. Tágas  öblü edény.
tám, (1),  támad, támasz, támaszt, támogat, támla.
tám, (2\ = aám, támolyog, csámolyog, ide-oda tántorogva  jár.
iám, (3), = szám: táméntalan =  számtalan. Vékonyh.  f«mónfeien.
fan,  tana, tanács, tanakodik, tanít, tanú, tanul.
fán,  ideoda mozgás, ingadozás:  tantor, tántorít,  tántorodik, tántorog.  V.  ö. fám, tá-

molog, és sán, sánta.
fany,  tanya, tanyás, tanyázik,  tanyázás.  ,
fop, hangút, tápod, tapos, tapogat, tapint, taps, tapsol. Atv.  ért. tapad, tapaszt, tapasztal.
táp, táplál, táplálás, táplálék, táplálékony.
tor, (1),  kopasz, nyírt:  tarol,  tarló, taráz, tarka,  tarangy,  tarattyú,  tarhudik.  V. ö.

tor, Barol.
tar, (2\  kinőtt, magas: taré,  taréjos,  tarjag,  tarju,  tarkó.
íar, (3),  maradás,  létfolytatás:  fart a)  önh.  tartós,  tartósság,  lat.  duraf,  nem. datt-

tn: b) áth.  (servat, tenet) tartalék, tartóztat, tartatlan.
tar,
tar,
tár,
tár,
tár,

l, = fúr:  tarhó, turósodotí tej, tarhonya, száraz, túróhoz hasonló morzsolt tészta.
l, fal, föl: targoncza, torboncza, talicska.

1), terjedtség,  nyilas: tárol, tárad, táraszt, tárogat, tárogató. V.  ö. fa,  táv.
2), terem, térhely, lak, ház: kincstár, társzekér,  tárnok.
3), = fái: tárgy = tálgy (pluteus),  deszkaellenzö  az  ostromlók  lövöldözései

ellen, továbbá, azon czéltábla (méta), melyet  lödöznek,  „tárgy  közepe"  (centrum metae).  Atv.
ért objectum,  pl. beszéd  tárgya,  amire a beszéd  mintegy  czélra irányúi.

tat v. fás = far v. tár: tasoly, táska, tarsoly. Azonos a német  Tasche.
fasz v.  fősz:  taszít, toszít, taszigál, toszigál, toszkol, tuszkol. V. ö. ta, tál, tol.
fát,  (1),  a  szájnyitást jelentő  tá  csupasz gyöktől: táté, tátogat.
fát,  (2),  = fűd: tátos v. táltos =  tudós persa  dana.
fáo,  távol,  távolit,  távolodik,  távolság,  távozik.  V.  ö. fa,  tó, tova.
te, (1),  te,  második  személynévmás:  teeget,  tegez,  teez,  ten,  tennen, teed, v.  tied.

Egyezik vele a lat  fű,  nem. du, szláv  fi.
te, (2), = távolitó fa:  tehát, tahát, tege, tegnap,  tegent  v. tegett.
te, tesz, tehet, tetet, tékony, tét, tétel, tekéi, tekéiét, tekéletes. V. ö. ese, esi, cseál, csiál.
fe",  tév, téved,  téveszt, tévelyeg,  tébolyog, tétova. V.  ö. táv,  távol.
fehs=f«/:  tehén (tején,  tejelő),  tehenes,  tehenész,  tehénkedik.  Szanszkrit  dhénu

un. tehén.
Új  v.  t*j:  tejel,  tejes,  tejesedik,  tejetlen,  tejke.
fék, (1),  tekint, tekintés, tekintet, tekintély, tekintetes.
tek, (2), =  fők, gömbölyű: teke,  tekéz, tekézés, földteke, égteke.
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tek, (3),  görbén  csavarodó  mozgás :  teker,  tekerés,  tekerget,  tekeredik,  tekervény,
teketória.

tek,  (4), födő, burok : tekenö, (törökül: tékáé),  tekenős.  V. ö. teg,  tegez, tok, toklasz,
tokmány, tak,  takar.

tel  (1),  v.  tol, telik, teljes, televény, telhetetlen, tölt, töltözik.
tel, (2), = tér v. fér: telek, telep,  telepedik = terepedik.
tél,  ékvesztő, fn. telel, telelés, teletszaka, téli, tólies.
tem v.  töm : temet, temetés, temető, temetkezik; tömör, tömhüdt, tömött
tan, teng, tengés, tenget, tengődik, tenk, tenkre jutni  Török és  perzsa  nyelven  tenk

=  szűk állapot
ten v. tön : ténk, tönk, tönkö,  tengely.
ten v. tény, tenyér, tenyeres; tenyészik, tenyészt; tenger. Alapérteménye :  terjedés.
tép,  teper, tepiczkél. V. ö. táp, tapos,  tip,  tipor.
tép, tépés, tépdel, tépeget, átv. ért  tépelődik.
fér, (\\ hangút  terefere, tereferél,  teretura, terécsel,  teréfa.
tér,  (2) = tér : tereb, terebély, terep,  terepély,  tereget,  térit,  terül; térj,  terjed,  ter-

jeszt; terp, terped, terpeszt, terpeszkedik; terty, tertyed; terv, tervez; terem,  fn.
tér,  (3),  a  növés  alapérteményóvel:  terem,  termés,  termeszt, teremt, természet,  ter-

mékeny. V. ö. ser, serdül, tar,  sarjadzik.
tér,  (4),  terh, terhel, terhes, tejfcesség,  terhenye.
tér, L tó> (1).
tes v.  test, testes, testesedik, testesül, testetlen. V. ö. tét,  tetem.
tét, (1\  látszat, föltünés : tetik, tető, tetéz, tetszik, tettet,  tettetes, tetem.
tét, (2),  tetü, tetv, tetves, tetvesedik, tetvészkedik.
íe», téved, téveszt, tévelyeg, L te, tá, távol
tik, 1) = tyúk, hangút  tikácsol, fuldokló  tik hangon szól, átv. ért  tikkad, a nagy  fá-

radság miatt alig piheg.
til, m,  elavult ige : tilik, tilt, tilos, tilalom, tilalmas, tilalmaz.  Rokona  a  távolító  tol.
til, (2), hangút  tilinkó v. tilinka, tilinkóz; tiló, tilól.
fim, timsó, tímár, aki timsós csávával készíti  a bőrt
tm v. ten, tincs, tencs (= csomó, tömeg szőr,  haj,  kender);  tincsödik = hízik, teste

tömötté lesz. V.  ö. íem,  töm.
tin, tinó, talán ,tehén' módosulata; a szanszkrit dhénu  ám. tehén.
tip, (í\ tipor, tipeg, tipeczkel, tipródik. V. ö. top, tapos, tép, teper.
ttp, (2), tipál, tipász, L tép, tépdel
fisz, m = dtsz : tiszt, tisztel, tisztes, tisztesség, L dt.
twz, (2),  tiszta,  tisztit,  tisztul,  tisztaság,  tisztátalan.
ft'r, (l\  hangút tincsei, tirikol (pacsirtaszó).
<tr, (2).  a maga nemében apró valami : tiripirí, tirinákó, tirink. V. ö. cst'r, c^ribiri
tit, titok, titkol, titkolódzik, titkos. V. ö. csit, csitit
ti», tivornya, tivornyáz. V. ö. dev, devernya, dáv,  dávorikoL
tíz,  számnév: tized, tizedel, tizedes. Hellén  dixct, lat  cfecem, franczia  dix  stb.
tó, tova, tovább. V. ö. tó, táj, táv  stb.
tó v.  táv  : tavas, tovas. Hasonló a nem.  See,  Teich, török, tatár «eu.
tob, (1} = top, hangút  toborzó, toporzó, toborzékol, toporzékoL
tob, (2) =  dob, toboz, doboz,; tobzódik, dobzódik.
toj,  tojik, tojás,  tóját,  tojomány. V. ö. tol,  ige.
tok, (1\ burok, födő  : tokos, tokla, tokiász, tokmány. V. ö. tok,  takar.
tok, (2),  dudoru, dagadt: toka, tokás. V. ö. dag.
tol,  (1),  odább, távolabbra nyomás : tolakodik, tolong, tolóka, toldít, toldul; tolu v.

toll V. ö. tó, to.
tol, (2), tolvaj, tolvajkodik,  tolvajság. V. ö.  dúl
töm, (1\ hangút  tömb, tombol, tombéroz, tombora.
főm,  (2), vágás,  metszés : tompa, tompít, tompul, tonka.  Fordítva  v.  ő.  met,  metéL

Hellén  ttpuu,  tóftot.
töm, (3) = dóm, emelkedett, dudoru : tömb, tombácz, tompor, tompora.
top, hangút topog, toppan, toppant, toporczol, toporzékol, topa, topán. V. ö. top, tápod.
tor, (1),  hangúk  torty, tortyog, torba, tornyikoL
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torok, torkol, torkolat, torkos, torkosság.
torol, torolatlan, torének, disznótor.
emelkedés,  magasodás  : torlik, toromba,  torony,  torz, torzonborz. V.  ö.  tar,

(S) = metszési, vonalazási őr : tordacs =  ordacs, ordas.
tor, (6), torzs, torzsa, torma. V. ö. tör, törzs.
fősz, toszit, toszigál, toszkol. V. ö. tosz, taszít
taty,  hangút totya, totyog, totytyan.
tS v.  ISv  : tös, töves, tősgyökeres,  töke.
tök,  tökös, tökösség, töksi,  tőkéden.
tögy,  tőgyes, tögyellik. Alapérteménye  : dudoruság. V. ö. tűd,  tilgy,  csöcs.
tel, 1) tölgyfa, tölgyes,  2) tölt, töltés. V. ö. tel,  telik.
töm, tömör, tömöszöl, tömpe, tömött. V.  ö. zöm,  zömök.
top,  töpik, töpörödik, töpörtö, töpped, töppeszt  V.  ö. csöp,  csöpürödik.
tér,  (1), tördel, töredék,  törek,  törköly,  törpe.  Atv.  töredelem,  törődik, töprenkedik

(türpenkedik, töri magát).  Rokon dar,  darab.
för, Í2), surlási hang : töröl, törölget, törleszt,  törzsül.  V.  ö.  dör,  dörzsöl. Latin  férő.
tör,  (3),  törzs,  törzsök,  törzsökös. V.  ö. tor, torzsa.
íör, (4X  történik,  történet, történetes. V.  ö. föl, tölt.
t9r, (5),  törlejt, régiesen ám. szerez, csinál; törvény (szervény), törvényes, törvénytelen.
tífr, török, toros. Csupasz gyöke  a hegyeset jelentő  tő v.  *ő.
trécf,  hangút  trécsel, trécselés. V.  ö. fér,  tcreturál.
trücs, borjuhajtó  szó : trücs be! trücs ki!.
frtísz, hangút  trüszög, trüszszen, trüszszent  Máskép : príísz, prüszszen.
tv, hangút  tutu, tutul, tutulás.
fűd,  tudakozik, tudás, tudatlan, tudákos, tudalom, tudomás, tudós, tudósít.
<«h, dagadás, torlódás : tubád, tuhaszt,  tuhúl. V. ö. dttv, duvad.
tűk, tukma, tukmál. V.  ö. dug,
túl,  tulajdon, tulajdonít,  tulajdonság.
ftmy,  tunya, tunyálkodik, tunyaság. V.  ö. suny, sunya.
f«r,  í IV hangút tűni (turtur), turbik,  turbikol.
túr, (2) = magasodási  fór : turzos, turczos =  torzos, borzas.
fúr, Í3), túrba v. tulba  =  bőrönd vagy  tömlő, melyet fel  lehet  fúni.  V. ö. dtíl = fúj.
tár,  ( l ) , ige  : túrás, turkál,  turdogál. V. ö. szár.
tár, (2),  fa.  a) torongy, taíjag,  fekély  :  túrós  hátú  ló;  b)  túró, túródzik, túrós. Hel-

lén  tVQOf.
tűt,  (Í) = ducz  : tasak, tuskó, duczkó.
tűt,  (2) = tosz, fősz:  tusa, tnsakodik = toszakodik, taszigálodik, tusakol = tuszkol.
tws, (3),  tust  inni. V. ő. dús, duska,  dúskál.
fuiz,  tuszkál, tuszkol.  V.  ö. fősz,  taszigál.
fósz,  kezességül lefoglalt személy, mintha dú  (praeda)  gyanánt  lefoglaltat jelentene,

i annyi volna mint: diísz.
fut  v.  fufy,  hangút  tutog, tutyog, tutma, tutyma = orron beszélő.
tű,  fa. hegyes eszköz vagy  test: tüvis, tttz, tűzdel.
fiícs, hangút  tücsök, tücskérez.
tűd, tüdő, tüdős; tilgy  (pofa), ftitt  tüttös, vastag gömböczféle  hurka.  A  dudorodás,  fel-

faTÓdis  alapérteményével. V. ö. död, dödölle, dud, dudorú.
Min, tűnik, tünet, tündér, tündöklik, tünemény, tüntet
tűr  v.  tűr,  (1) = gyíír : türemlik, gyüremlik, türődzik, gyürödzik, türet, gyüret.
fúr  v. ttír, (2),  türelem, tűrhető, tűrhetetlen; türtözik, türtözködik, türtőztet.
«ltt, Ltöd.
tűz,  ékvesztö  fa.  tüzel, tüzes, tüzeskedik, tüztön, tüztént (tüstént,  hevenyében), mint:

fs*,füité*t,  ugyanaz.

V.
«w, elvont gyöke  váj,  vág, vál, vas, önálló szóknak, melyek nyilasra,  szakadásra  vo-

nttkomak.
vaet, (1), hangút  vaczog (a fog), vaczogtat

15*



—  116  —

vacz, (2),  vaczok, vaczkalódik. V. ő. f esz, fészek,  fészkelödik.
vad, vadon, vadas, vadász, vadít, vadul, vadság.
vád, vádol, vádolás, vádoló, vádos, vádoskodik. Hasonló a szláv : vadím, perlek.
rág,  vagdal, vagdos, vagdalkozik, vágány, vágó, 1. va.
vagy,  (f),  ksz. vagy.... vagy. Alapérteménye ketté választás. V. ö. va.
vagy,  (2) = van, val:  vagyon,  vagyonos,  kinek  valamié  van,  vagyontalan, kinek

semmié sincs.
vágy, kedélyszó és  fn.  vágyik,  vágyakodik,  vágyás,  vágyódik.  Hasonló  az  ohajtási

vaj!  vajha!.
vah, hangút  vahákol, vahákolás, vahorász.
vaj,  rN  fii. vajas, vajatlan,  vajaz.
vaj,  L  = baj:  vajúdik, vajlódik = bajlódik.
vaj,  (  isz. vajba, vajki, vajmi,  vajon  v.  vájjon.
váj,  ij  : vajas, vájkál.  V. ö. áj, ás, igék.
vak, (  , hangút, vakog, vakogás, vakkan,  vakkant
vak,  (  vakar, vakarás,  vakargat, vakarcs,  vakaródzik.
vak, (  , mn. vaksi, vakandok, vaklandos. Atv. ért. vakol, vakolat, vakisa, vakota.
val,  C  valag, valaska. V. ö. vál, válik, bal, balta.
val, (!  való, valóság, valótlan, valal, vall. V. ő. vagy.  (2).
vál, v  k, válasz, választ, válogat, vált, váltogat, vám.
vám, vámol, vámos, vámolatlan.
van, vánszorog, vánszorodik. V. ő. von, ige.
vány, ványad, ványol, ványoló.
van, L vagy.  (2).
var,
var,
vár,
vár,

1\  varas,  varacsk, varacskos, varangy, varancs.
21 hangút •varjú, vartyog, varczog.
l V varas, várakozik, várakozás, várat, váratlan.
2), város, várad, váracs, várda.

varr, varrás, varradan, varrogat, varga,
vas, (1), vasal, vasas,  vaskó,
vas, (2), vaskos, vastag, vastagodik,
vas, vásik, vasas, vásott, vastól. Alapérteménye : kopáe.
vász, vászon, vásznas. Fordítva v. ö. szőr, szövete, szováta.
vöt, vatalé = víztartó edény. V. ö. ved, veder.
váz, vázol, vázolat. V.  ö. véa, vézna,
ve, vész, vehet, vétet, vét, vétel, vevő.
véd, vid, vöd, vöt, cod, = víz : vedel, veder, vider, vödör, vatalé, vodér.
ved, nyílt e-vel: vedlik, vedlés. V. ö. mez.
véd, védelem, védelmez, védtelen, védencz. V. ö. fed.
vég,  véges, végetlen, végez, végződik, végheteden. V. ö. vág.
vegy, vegyes, vegyít^ vegyül, vegyülék.  V. ö. egy.
vek, vékony, vékonyít, vékonyodik. V.  ö. vét, vézna,
vei =  fél,  vál: velem, veled, vella, veleszta.
vél, vélekedik,  vélemény, véletlen, vélte,
vem, vemh, vemhes. Hasonló a  lat  venter, nem.  Wamme.
ven, vendég, vendégel, vendéglés, vendéglő, vendégeskedik,
ven, vénhedik, vénit, vénül, vénség.
ver, (1\  sütés, melegség: verőfény,  verőmalacz. V. ö. per,  pergyó.
ver, (2),  ige : verés, verekedik,  vergődik, verdes, vereget, vereség. Lat  verberat.
vér, vőr  : verés, vörös, vérheny, vörheny. V. ö. per, pergel, pír,  pirít
ver, verseny, versenyez, versenyg. Rokona : vir, virrog = perel,
vér, véres, vérez, vérzik.  V. ö. vér, verés,
vés, véső, vésü. V. ö. vas, vásik.
vesz, nyílt e-vel, v. vese, veszély, veszélyes,  veszélyez,  veszendő,  veszt  Különbözik

tőle a  ve gyökből  származott vész  (emit, accipit).
vet, vetés,  vetemény, vetemedik, vetekedik, vétel, vetyeng.
vét, vétek,  vétkei, vétkes, vetkezik. V. ő. tév, téved.
vez, vezér, vezérel, vezény, vezényel,  vezet
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vt v. vív  : viadal, vita, vitat, vitatkozik, vitatás, vívás.
tncs, vicsorít, vicsorog, vicsorgás. V. ö. vigy, vigyorog.
vice, viczk, viczkand, viczkandozik, viczkos. V. ö. ficz, ficzkandozik.
vid, vidám, vidámít, vidámul, vidámság, vidor. V. ö. víg, vigad.
víg,  vígság, vigad, vigaszt, vigasztal,  vigalom.
irigy, (1),  hangút  kedélyszó : vigyor, vigyori, vigyorog, vigygyan.
vigy,  (2),  vigyáz, vigyázat, vígyázatian. V. ö.  figy, figyel.
wíh, vidám kedélyhang : vihog, vihogás, viháczol.
vik,= vih : vikog, vikogás. vikogtat
tTtl, világ, világos,  világuk, világit, világtalan; vili, villám, villó, villany.
vin, vidám kedélyhang : vincz, vínczároz, vinczog, vinczos. V. ö. fin, finczároz.
vír,  f IX  élénk forgásu mozgás : virgoncz. V. ö. fir, fireg, firgencz.
twr, (2), virág, virul, virít. V. ö. pír,  pirul.
vir, (3),  virics. V. ö. nedvet jelentő ir, iró, nyt'r, nyirk.
trirr, virrad, virraszt, virradó. V. ö. pír,  pirul.
tris, (1),  visel, viselés, viselet. V. ö. visz.
vit, (2), hangút  visít, visítás. V. ö. riv, sivít
vitz,  (1),  vihet, vitet, vitel. Puszta gyöke  az elvont vi.
visz, í2), viszony, viszonyos, viszonylik;  viszál,  viszálás, vissza, visszás, viszálkodik.
vitz,  (3),  viszket,  viszketés,  viszketeg,  viszkettet  Előtét  nélkül = mozgást jelentő

vüt  vita, vitat, vitatkozik, vitáz. Puszta gyöke  : ví,  vívás.
víz,  ékvesztö  fa.  vizes,  vizei,  vizelés,  vizelet,  vizenyős.  Hasonlók a  nem.  Wasser,

ulár woda stb.
vízt,  vizsol, vizsla, vizslat, vizsga, vizsgál,  vizsgálódik.
vol = val: volna = válna, mint  holt = halt.
von, vonás, vonatkozik, vonakodik, vonogó, vontat, vonszol, vonz.
vony, vonyár  =  csípős, savanyú.  V. ö. /any,  fanyar.
vor, hangút vorcz, vorczog. V. ö. porcz, porczog.
v8, vöfél, vőlegény.  Eredetileg = vé-ö, vevő.
vül, völgy, völgyei, völgyelés.  V.  ö. vál,  válik, választ, lat  wallis.

z.
zab, (IX zabol, zabló, zabos.  Hasonlók  a  lat  av-ena, nem. Ha f-ér,  szláv  oto-esz.
206, (2),  zabái, zabálás.  V. ö. hab, habsol,  mohón habatolva  eszik.
zab = záp : zabé = kapufa, kapu zápja.
zagy, zagyva, zagyvái, zagyválás,  zagyvalék.
táj,  hangút  zajong,  zajdúl, zajgat, zajos,  zajlik.
zok, (IX hangút, zakat, zakatol, zakatolás.
tok, (2),  zaklat, zaklatás, zakutál. V. Ö. sza,  (1),  szag, száguld.
zák, zákány, zákla, záklás. V  ö. nyálkát jelentő : hák.
zol, zalánbol, zalánbolás. V. ö. zár, zarándok.
zam = szaglás!, izlési szám : zamat, szamát
záp,  a) = csap, kerék  zápja = csapja,  zápfog;

b) = áp, romlott: záptojás,  áporodott;
c)  = tzap, zápor, szapora  eső;
d) = hab, záporkodni,  ám. háborkodni.

zor, zarándok, zarándokol, zarándokság.  V. ö. zal, zalánbol, szar,  szorahora.
zár,  ige  és  fn.  zárol, záros, zárkózik, záratlan és zártalan.
táv, zavar,  zavarodik, zavarg, zavargás.  V. ö. hab, habar, kar, kavar.
z«g, hangút  zegernye, zegernyés.  V. ö. ziv, zivatar.
z*B = szül: zellettség, a székelyeknél ám. atyafiság, szülöttség.
zen, hangút  zeng, zengés, zendít, zendttl, zenebona, zenezuna. V.  ö. zon, zong.
tér, zerge, zernya, ám. szürke macska. V. ö. zttr, zürlik.
ah, hangút  zihál ám. nehezen liheg; zihar ám. zivar, zivatar.
rim  •=. szin: zimforus,  a  székelyeknél ám. képmutató, színforgató.
riv, scélhang, zúgás : zivar, zivatar, zivataros.
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zok, hangút  zokog, zokogás, zokon; zokkan, zokkant
zöm  v.  zöm, zömök, zömök.  V.  ö. döm, dömsödi.
zon, hangút  zong, zongora, zongoráz. V. ő. zen, zeng.
zor, borzalmi kedélyhang : zord, zordon, zordonkodik.
zök, zokog, zökken, zökkent, zöcsköl  (zőkcsöl). V. ö. szök, szökken.
zöl, zöld, zöldellik, zöldit, zöldül, zöldség.
zöm, aránylag kis térimébe szorított, tömött, nyomott sokaság; zömök.  V. 0. dömöcz-

kös, döme, dömsödi.
zön, hangút  zöng, zönge, zöngés.  V. ő. zen,  zeng.
zöp, csukló sírás hangja : zöpög, zöpögés.
zűr, hangút  zörög, zördít, zordul, zörgés, zörren.
zöíy, szekérrazás  : zötyög, zötytyen, zötyögtet
ztt, tompa hang : zúg, zúgás, zúdít, zúdul, zuhog, zuhaj,  zuhan, zuhé, zuhint
zup, hangút  zupog, zupái,  zuppan.
zug, zugoly, szögzug. V. ö. szwg,  szugoly.
zűr v. zűr  : zűrből, zurbolófa,  zűrzavar.
zúz, ige és ín. zúzás, zuzorka.
zűr, zürlik = vénül, szürkül a haja; és szűrük.  V. ö. szűr,  szürke.

zs.
zsám, zsámbok  v. zsámbék.  V. ö. esőm, zsombék.
zsar,  (1),  zsarol,  zsarolás,  zsarnok,  zsarnokság.  V.  ö. tekerést,  csavarást  jelentő

99T)  SS9GT*

zsar, (2), zsarát, zsarátnag.  Hangút mint: zsizsi, zsizser.
zsei, zsebel, zsebelő, zsebmetsző. Törőkül: dseb, dsü.
zseb, zsebre, zsébrék  (aphta). Rokona : seb.
zsém, zsémb, zsémbel, zsémbelödik, zsémbes. Változattal: zsim, zsimb, hangút
«*én, zsön : zsenge, zsönge, zséngés, zsöngés, zséndül. V. ö. gyén, gyenge.
zsér, zsör, hangút zsértél, zsörtöl, zsörtölődik, zsörtölődik.

, hangút  zsiba, zsibaj, zsibog, zsibong,  zsivaj.
, zsibvásár, zsibáru, zsibárus. V. ö.  dfb-ddb.
, zsibbad, zsibbaszt  V. ö. sín, sinlik, «eny, senyved.
, zsiger, zsigeres, tájejtéssel és törökül: dsiger.

eng, (2 , zsugora, az ebek  zsugorító nyavalyája, zsikora, am.töpörtő, öszvezsugorodott
szalonna.  V. ö. zsug, zsugor.

zsil, hangút  zsilip.  Máskép : sel, seléb.
éti = di : zsiók, ám. vízi dió, mogyoró : diók.
zstn, zsinár, zsinárkodik.  V. ö. ztiv, zsivány.
zsír,  zsiradék, zsíros, zsíroz.  V. ö. ir,  irics, virics.
zstzs, hangút  zsizsi, zsizsereg; zsizsik,
zsír, zsivány, zsivanykodik, zsiványság.
zsom ̂  dóm : zsomb, domb, zsombék, dombék, zsomboly.
zsöm = zöm : zsömök, zömök.  V. ö. (töm, dömbicz.
zsug = fordított gúzi  : zsugorodik, guzsorodik, zsugorí, zsugorgat, zsngorog.
esum, hangút  zsummog, zsummogás.
zstír = tár  : dörzsölést hangút  zsúrol, súrol,
zsurm = fordított  morzs, zsurmol, morzsol.
zsúp,  ütési hangút  zsupszalma = zauppolva  kivert  szabna.  Máskép : nwf,  honnan

zsufa  ám. szalmaszinü sárga.
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ÜL  szakasz.  A  szóképzés.

A  képző  fogalma,  és  különbözése  a  ragtól.

Mint  föntebb  a gyököket  tárgyaló  czikkben  kimutattuk,  vannak  nem csak  önálló,
hanem elvont  vagy  elavult  gyökök  is, melyek  önállóan  nőm  divatoznak,  s  érteménycikct csak
származékaikból, hasonlék  (analógia)  nyomán  fejthetjük  ki.  Sőt vannak  származékszók  is, me-
Ijek elavultak, vagy további képzés alapjául  szolgálnak,  s csak ivadékaikban élnek, de  nyelvünk
nagy nyereségére föléleszthetők, pl. a háborodik, guzsorodik, hentérédik,  töpörödik  törzsei: hábor,
giutor,  hmtér,  töp&r,  vagy  ezek  és  hasonlók :  iszam,  atkám,  élem,  türem,  mint  ugyanannyi
igetörzsek.

Minden gyök, legyen  az elvont, kiavult, avagy önálló, egy vagy több belőle képezhető
szónak mintegy  csiráját,  magvát  rejti  magában.  Azon  bötüt  vagy szótagot,  illetőleg  szócskát,
mely akárminő gyökhöz vagy törzshöz járulván, azzal  szorosan egybeforr,  s  belőle új  szót  alkot,
képzőnek  •, azon  szócskát  pedig,  mely már  csak  önálló  szóhoz  vagyis beszédrészhez  úgy  függesz-
teuk, hogy  az  az egész mondatban annak  valamely  viszonyát  határozza  meg,  ragnak  nevezzük.

Különbözéseik :

A  képző  mindig valamely új  fogalmat vagy  fogalomárnyalatot olt a gyökbe,  illetőleg
a törzsbe, s mint új  szónak  alkotója a nyelv  birodalmát terjeszti:  a rag  pedig a már készszé fej-
lett szót bizonyos viszonyok  szerint módosítja,  s  a  mondatba alkalmazza,  tehát  amannak  szóal-
kotási, emennek  szókötéai  műkőre van.  Ennélfogva  oly  hangok vagy  szótágok,  melyek  az  alap-
szóba se új  eszmét  nem oltanak,  se  annak  mondatbeli  viszonyát  nem  határozzák  meg,  se nem
képzők, se nem ragok,  hanem vagy  fölösleges  czafrangok,  toldományok,  vagy  legfölebb  némi
nyomatékul  szolgáló kihangzások, pl. a mája,  méhe, szarva  szókban az a,  e,  vagy  az  araszt, vá-
latzt  (válasz  fn.)  szókban a  t, vagy  ezekben  : aztánnig,  eztéimig  a nig.

A  képző  elvont vagy  elavult gyökök- és törzsekhez is, a rag csak önálló szókhoz járul.
A  képző  a szónak  célszervezetére vonatkozik, s közvetlenül vagy közvetöleg a gyökre

hat vissza  : a rag pedig  azon kapocs, vagy közeg, mely egyik  szót a másikkal  viszonyítja.
Ugyanazon  gyökhöz több képző járulhat,  vagyis  a képzett szót bizonyos határig to-

vább képezni, s végül  (némi kivétellel)  ragozni  lehet: a ragozott szó pedig, nyelvünk rendes  szo-
kása szerint, új  ragot  vagy  képzőt nem vészen  föl.  Azonban  kivételes  példák  vannak, pl. isíen-
lozafei-of,  dictértéasék-et  mondani;  t'síenhozfá-val  idvezelni;  tüled-re, hozzd*d-ra menni;  adfá-zni,
teremt ettl-zni; éljen-exm,  wjfrá-zni;  eszem-iszom-mal tölteni az időt; apjuk-óra,  anyjuk-óra;  a f bgd-
•wj-ek meglepték  őt a  2ebtt/-ban; gondolom-rá, jó  hiszem-ben  tenni valamit; ehetnék-jé,  ihatnék-ja
van;  „és királynak  Aoraguuék-ja megnyugovék"  Bécsi  cod.  Hcster  7.  fej.,  mit Káldi igy  fordít:
,és a király  haragja  megszünék.  A birtokragos neveket  pedig már nem kivételesen,  hanem  álta-
lán ragozzuk, pl.  kez-em-be, kez-em hez, kez-em-tó'l.  Tehát  az  élő nyelvbeli gyakorlat  megczáfolja
azon elméletet, mely  szerint viszonyító raggal ellátott szóhoz  képzőt  vagy  viszonyragot  függesz-
teni nem lehet  Még  az  előttünk  ismeretesb  árjaféle  német  és  szláv  nyelvekben  is  találunk  rá
példát, hogy  az igéket, midőn nevekül használtatnak, ragozzák.  De különben is  minden nyelvnek
rannak sajátságai, melyektől azt megfosztanunk nem lehet, mert más nyelvek nélkülözik. A nyel-
vek nem előre felállított  elmélet, hanem bizonyos észjárás  és  nyelvérzék  szerint képződtek  és fej-
lődtek tovább  tovább,  s a nyelvészet  feladata a  szokás  által behozott s megállapított  gyakorlati
szabályokat  elvonni, s a netalán  szükséges  nyelvújításban  alkalmazni.  A  nyelv  birodalma csak
úgy terjed,  ha hasonlék nyomán müértöleg és  ízléssel  párosítva  újabb és újabb  alakokat  fejt  ki,
mire a magyar nyelv  véghetetlen képességgel, s kivált  a képzőknek oly gazdagságával bir, mely-
hez hasonlót egy  ismeretes nyelv  sem mutathat fel.

A képzők, keveset kivéve,  önállólag  nem ragozhatok  : a ragok közöl pedig  a néwi-
uonyitók nagy része fölveszi a  személyragot: nek-em, vel-em,  től-ero,  ról-am, nálam stb.

A  képzők  lehetnek  elS-, közié- és utótétesek: a ragok,  mint olyanok, csak  utótétesek,
különösen a  névmódosítók rendesen a  latin yraeposiíidk-nak  felelnek  meg, s némelyek, mint szo-
roe értelemben olyanok,  a  viszonyított  szóhoz  ragadnak,  mint: ház-ba,  in  domum,  ház-bán,  in
domo, ház-ról, de domo; mások, mint tulajdonkép névutók, elválasztva  iratnak  : ház  mellett,  pe-
ues dómom, ház felé,  vénás domum, v.  domum versus.
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Szóképzésben  mutatkozik kiváltkép  a nyelvalkotó  ész ereje, a nyelv  fejlődési képes-
sége, sajátsága  s egyéni  önállása, miért a  nyelvhasonlitásban  főleg  ezt  kell  tekintetbe  venni; a
ragozás, mint a nyelv  külsejéhez  tartozó, mint alakzat  könnyebben  utánozható s  elsajátítható,  s
gyakran  a külön fajú  nyelvekben  megegyező, így  látjuk, hogy mind az ária, mind a  sémi, mind
az altaji  nyelvekben  az  igeragozás  személynóvmások  által  történik,  csakhogy  egyiknél  épebb,
másiknál  kopottabb alakban.  A  személynévmások  is többé kevesebbé  hasonlók. Az  árjatörzsbeli
germán nyelv az igekötös igékkel  a  szókötésben csaknem  egészen úgy  bánik,  mint  a  magyar,
midőn  t  i. az igekötőt majd  az illető ige  előtt majd  utána alkalmazza, pL  toenn  ich aufttehe,  ha
fölkelek,  tch  stehe nicht  auf,  nem  kelek  föl;  mit  a  germánnak  némely  más  rokonai,  például  a
latin, vagy  szláv  nem tesznek.

Végre,  mind a név- mind az  igeviszonyitó  ragok  jobbára  elavult  vagy  önálló  szók
módosított alakjai:  a képzők  pedig  (néhány kivételével)  vagy  bizonyos szókból  rövidültek  meg,
vagy  oly elemekből állanak, melyek,  hogy  egykori  önálló szókból  koptak  volna el,  nyelvtudo-
mányunk  eddigi  fokán  alig  gyaníthatjuk.

Egyébiránt  a képzők  és ragok  abban egyeznek,  hogy  önhangzóikra  nézve a  nyelv-
szokás által megállapított bizonyos hangrendhez  alkalmazkodnak, mint  ezt  a fentebbi  czikkek-
ben már részletesen  tárgyaltuk.

A  szóképzés  nemei.

A  szóképzés általán kétfélekép  történik  : Idvátiozás,  vagy  hozzátétel  által.
Belváltozáskor a gyökhöz vagy  törzshöz  semmi  sem járul,  hanem  valamely  hangja

vagy  szótagja átalakul.  E módot követi  nyelvünk, mint föntebb is érintettük, véghetetlen gazdag-
ságban, főleg a rokonnemü gyökök  és  törzsek képzésében. Mi a  szoros  értelemben vett  gyökö-
ket  illeti, azokat  ily esetben csak  elvontan  képzelhetjük,  s  úgy  állanak  rokon  társaikhoz,  mint
rokon  nemek, vagy mint nem & fajhoz.  Lássuk  a dolgot  egy  két  példában.

Fiatal, vagy apróbb nemű  növényeket  jelentenek,  s  e  tekintetben  rokon  nemüek  :
har, mint a haraszt, harap (név) gyöke; her, a ló-her öszvetett szóban, hír, golya-hir; húr,  csibe-
húr, tyúk-húr, melyekben  a  fajképzö  hangzók  a, e, i, «,  a  h-r  alaphangok  között  forognak, és
egy  külön szónemet képeznek. Továbbá,  mennyiben ah és s rokonok és váltakozók,  egy  új nemű
alakot  öltenek ezekben  : sár, sarj,  sarju,  sarang; ser,  Bereng,  serevény; sor, soros; sur,  surjány;
tűr,  sürje.  Ismét az s-nek rokon cs-re, cz-re váltoatával:  csar,  csarit;  cser,  cserj,  cserje,  cserek-
lye; csir, csira, csirkáka;  czír, czirh, v. cziher, egy  harmadik  rokonnem. Innen  átv.  ért.  mint
állati  testnek kinövései : ser, serény, sérte; szőr, szőrös; szar, szaru; tar,  taréj,  tarkó.  Mind ezek
öszvevéve egy  sereget képeznek,  melynek nemei az elvont: h-r,  s-r,  cs-r, cz-r, sz-r,  t-r.

Ily  rokonnemüség létezik  a latin : her-ba, ger-men,  chor-dum,  sur-culus,  és  az  állati
kinövésü hir-tus, htr-sutus, cor-nu, német: haar, haarig, Horn stb. között

Hasonló  nemi  rokonságban  vannak  ezen  tűzre,  égetésre,  fűtésre  vonatkozók: pár,
parázs; per, pernye, pérgyó; pír,  piros, pirul, pirít; por, pörcz, porzsol; por,  pörgői, porit, s közös
elvont gyökük  : p-r.

A  hozzátét háromfélekép történhetik, a) előtét, b) közbetét, c) utótét által. L.  föntebb
62.  lap.  „Az előtetős, közbevetett és hátratett mássalhangzókról."

A  hozzátétes  szóképzésnek  legdúsabb  forrása  az utótét, nem csak  azért,  mert  az  ily
képzők  száma legnagyobb,  de mert ugyanazon gyökhöz több egymás  után következő  képzőt  ra-
gasztani  lehet, sőt ugyanazon képző  egy  szóban kétszer is eléfordulhat, először közvetlenül a gyök,
másodszor egy  közbevetett  képző után, pl. ebben: idv-és-»ég-és,  az és, sztík-ség-ét-ség,  a  tég.

A  származékazók  felbonczolása.

A  származékszók  alkatrészei  rétegek gyanánt egymásra  halmozott s szellemileg  ösz-
veforrt  szervezetes egészet képeznek,  minélfogva tel is  bonczolhatók. Ennek  módja  végről  kez-
deni a mtitétet, pl. atázatosság,  elhagyom a sdg-ot, marad alázatot,  és  igy  tovább : alázat,  aláz,
alá, ál. Mennyiben a képzés  néha elő- vagy közbetét  által  történik,  erre  is  figyelni  kell,  pl.  a
gyalázatos,  egyszerűbb  gyöke  szintén ál, a  bizgat-é,  íz.

A rétegeket hasonlóan vizsgálat  alá  kell  venni,  ha  egyszerüek-e  vagy  öszvetettek,
milyenek  : se*g, edg, oszt,  eszi, ast, est, ont, int.

Ha a  származékszónak  minden  hozzátétes  részeit  elvontuk,  hátramarad  az alapszó,
mint az alapfogalom képviselője, mely a tőle egyenes  ágon származott  ivadékokra  nézve  anya-
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gyíkfii  tekinthető, pl. a fartat, fáról,  járulás  szókban  a f ár. De ezt még tovább  vizsgálni  lehet^
ha nincs-e egy  vagy  több  oldalágu  rokona?  És  csakugyan  mind  alaphangban  mind  alapérte-
ményben  rokonai  : fér,  fór, f  Őr, fúr,  für,  mint  a  féreg,  forog,  forog,  fúró,  fürge  szók  gyökei,
melyek alaphangi közjegye  : f-r, s minthogy közös alapérteményök  a  kerekdedség,  ennélfogva,
oldalrokonaik  b-r, p-r  is, barangol, pereg, pérészlén  szókban.

Hasonló eljárást  követünk  a képzők  hasonlítása és  rokonitásában.

Az  önhangzókról,  mint  szóképzŐkröl.

—ó, —8.  1) A jelen  és  jövöidö  részesülőjének  képzője.  Véleményünk  szerint  ezen
képző*  azonos  a harmadik  személynévmással, és a  távolra  mutató o-, a-nak, valamint a mutató ás
névmásnak  rokon  társa, mert melléknévi  tulajdonságánál  fogva  mint  jelző  az  illető  alany  cse-
lekvését, szenvedését  vagy  állapotát mintegy  rámutatólag határozza meg. Ezen  részesülök,  vagy
melléknevek, pl. pengő  érez,  zengő czimbalom, vagy  főnevek,  mely  alkalmazásban  jelentenek  a)
bizonyos  foglalkozású  személyt, munkást, művest, mint:  szabó, festő,  kStélverö,  szántóvető,  arató,
gyfljfő,  nyomtató, csépi•">,  szüretelő;  b) jelentik  magát  a  foglalkozást:  forgatót  szántani,  fonóba,
l'ítogatóba  menni; ilyenek  ezen házasságkötéshez  tartozók :  susogó,  néző,  kérő,  kézfogó,  sirató,
éekiivS,  menyekző,  tyúkverő,  kárlátó;  c) eszközt,  mint  foglalkozói  és  foglalkozási  közeget: ásó,
résS,  seprő,  cséphadaró,  vonogó,  reszelő,  tagló, vakaró, brúgó,  melyek  a  lelketlen  tárgyakat  mint-
egy  személyesítik, s így  oldhatók fel:  ásó, amivel  ásnak,  reszelő',  amivel  reszelnek,  véső,  amivel
vésnek  stb.  hasonlóan  a dolog természetéből  érthetők  az  ilyenek  :  íróasztal,  amin  írnak,  (nem
ami ir), evőkanál,  amivel  esznek, varrótű,  amivel varrnak,  vágóhíd,  melyen barmokat vágnak  le,
vigószék,  melyen a húst kivágják  stb. d) bizonyos cselekvés,  foglalkodás  anyagát,  tárgyát:  adó,
amit  adni, fizetni kell; legelő, amin  barmok  legelnek,  szántóföld,  melyet  szántának,  kaszáló  rét,
melyet kaszálni szokták  stb.

2)  Elavult  vagy  szokatlan  igegyökökböl  részint  fő-, részint  mellékneveket  képez,
milyenek  : ondó, hordó, bordó, pillangó, sió, való,  tiló,  nyakló, olló,  tapló, gyarló,  túró, orsó,  sutó,
méltó, hiató, ajtó,  savó, leányzi, meddő,  lepedő,  idő, erdő, erő, verő (fény), tüdő, felhő,  gyeplő,  emlő,
himlő, szeplő,  serlő,  csecsemő,  tekenő,  tető  stb.

3) Elő avagy  elavult  vagy  elvont másnemű gyökökből  fő-  és mellékneveket: bab-ó,
csák-o, gam-ó, fak-ó,  dom-ó, csom-ó, kar-ó,  gub-ó,  kór-ó,  bogy-ó,  goly-ó,  moty-ó, fe-ő (fő),  el-ö,
vel-ó"  (bel-ő), dics-ö, feny-ö, verheny-ö, erny-ö  stb.

4)  Néha az a változata; mint ap-ó ap-a, any-ó any-a, Kató  Kata.

Első  változatai  :

—ú, —íf. Asz-ó, asz-ú; csikolt-ó, csikolt-ú; savany-ó, savany-ú; dombor-ó, dombor-ú;
keser-S,keser-ü; heged-ö, heged-ti.  Néha különböztetésül  első alakban  jelent melléknevet, másik-
ban főnevet, mint: vál-ó, vál-ú, v.  váj-ó, váj-ú; far-ó, fur-ú; vés-ö, vés-ü; sepr-ö, sepr-ü; hever-ő, he-
ver-íLIde tartoznak azon tyú  tyil. végzetüek, melyek lágyítás  nélkül ó ő alakban melléknevek: fer-
gety-ű, ferget-ö;  szivaty-ú/szivat-ó;  pattanty-ú,pattant-ó; hasonlók: sarkanty-ú, kannanty-ú, táro-
faty-ú, brúgaty-ú, berrenty-ö, csengcty-ü, csörgety-ü, pörgety-ü, töpörty-ü, leffenty-ü, zörgety-ü  stb.

Elavult,  vagy  átváltozott  igékből  :  hajd-ú  =  hajt-ó; fi-u = iv-ó,  aki  ívik,  ivadÓ;
gral-ú =r  tal-ú, tol-ó; hamu = om-ó, omló; sat-u, sujt-ó;  gyüszü = tüz-ö, esk-ü = eseg-ő.

Nevekhez, vagy  elvont  gyökökhöz járulván  jelent  azt vagy  olyat, ami vagy  amilyen
» grökszó, és pedig  a)  midőn  tekintet nélkül  más hasonlat!  tárgyra  használtatik, mint: savany-ú
keser-ü, homor-ú, dombor-ú, szigor-ú, sanyar-ú, dudor-ú, monyor-ú, hossz-ú, szomj-ú,gyönyör-ü, sür-ü,
S2örny-ü;  melyek  közöl némelyek  főnevek:  álgy-u,  bor-u,  der-ü,  hábor-u, ár-u, bosz-u,  kül-ü,
erür-u,  gyöp-ü,  csöp-ü, szér-ü;  néha  csak  kihangzásos  toldalék:  borj-u,  varj-u, sarj-u,  gyapj-u,
iíj-u; b) midőn valamely hasonlati  tárgyat jelentő fő- vagy melléknév előzi meg: tűz szin-ü, boriz-ü,
nagy azem-ü, kő keménység-ü, kis láb-ú, erős kar-ií, gonosz indulat-ú, fekete haj-ú, piros kép-ü stb.

Ide tartoznak  azon elavult  formák,  melyekből  az  ti,  úl,  ül  igeképzök  fejlődtek  ki,  pl.
Aúony-á,  „ezek  az  ő mondásokat  bizonyútották"  Tihanyi cod.  „mikép  a  lámpás olajnál  kil nem
világosát",  Ugyan.  o. De erről  tüzetesen majd  alább  az  illető képzőknél lesz  szó.

—v. Ázó,  ő, v  tf-böl néha  lesz  », mely  esetben főnevet  alkot, a)  élő  és  elavult ré-
íwülökbiíl: nyel-ö, nyel-v;  öl-ö, öl-ü, ölv; sér-ö,  sér-v;  öt-ö, öt-ü, öt-v,  (ötv-ös); hi-ó, hi-u, hi-v
'alkodik); si-ó, si-v  (alkodik); om-ó,  om-u,  om-v, (homv, hamv);  ol-ó,  ol-u, ol-v, ol-v-ad;  b)  más-
We elvont vagy  elavult  gyökökből  : őr, or-v; ad-u, ad-v; szar-u,  szar-v; dar-u, darv; fal-u,  fal-v;
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enyü,  enyv; fenyö,  fenyü,  fenyv; könyü (= gönü v. göngyü azaz göngyölt), könyv; tetü,
tetv; nedü, nedv; redö, redv.

£  hasonlatok  nyomán helyesen élesztvék föl ezen elavultak: üdv, senyv, szenv, s
újonnan jól  alkotvák:  elv,  élv,  érv, halv, szerv,  terv, mérv, és így lehetnek:  erflböl er-v
(energia); o/ból aj-v  (csőr); kör-bői  kSr-v  (peripheria) stb. Ide füzhetök  s hasonlóan  elemezhe-
tők  ezek is: ív  (arcus) = i-ü; av = au, csőr = csöü, továbbá: bSv, div, hav, hív, jav,  lov, müv,
nytiv, sav, szüv, töv, szav, tüv.

Mint középképző: her-v-ad =  her-u-ad, sor-v-ad = sor-u-ad,  pos-v-ad = pos-u-ad,
koty-v-ad = koty-u-ad.  E  szerint elemezhetni a hangutánzó igék kettöztetett alakjait  is: koty-
ty-an,  koty-u-an,  koty-v-an;  moz-z-an,  moz-u-an,  moz-v-an;  pisz-sz-en,  pisz-ü-en,  pisz-v-en;
zör-r-en, zör-ü-en, zör-v-en; dob-b-an,  dob-u-an,  dob-v-an, t  i. a képző vagy rag e-je át  szokott
változni  a  törzs  mássalhangzójára,  pl.  tör-vel,  tör-rel,  gonosz-val,  gonasz-szal,  rút-vá,  rút-ta,
gaz-val, gaz-zá, stb.

_j,  —h, —f}  _b,  —p.  Az ó, ff, tó, ü-böl  alakult« átváltozik:
a) ;'-re, mint hangrokonára pl. ezekben:  ív, ij;  div, díj;  hív  (üres), hij;  szív,  szíj;

sav,  saj;  terv,  térj;  a közveden  Ö-böl: v8, ve-ő, vej;  nő, ne-ö, nej ; vagy  ó-ból: or-ó, or-j; sar-4,
sar-j; var-ó, var-j; tar-ó, tar-j.

b) h-ra: pos-v-ad, pos-h-ad; pety-v-ed, pety-h-ed; mü-v-es,mü-h-es; pur-v-a, pur-h-a.
c)f-re:  döl-ő, döl-f, döl-fös;  csör-ö, csör-f, csör-fös;  iv,  if,  ifjú.
d) b-re, p-re: gom-ó, gom-v, gom-b; caom-ó, csom-v, csom-b; dom-ó, dom-v, dom-i>;

göm-Ö, göm-v, göm-b; ter-ü, ter-v, ter-p, terpeszkedik; hör-v, hör-p, hörpöl; hor-v, hor-p, horpad.
—9Vt  —ny>  —^  A  j  átváltozik  gy-re,  ny-re,  í-re:  bor-j-u,  bor-gy-u,  bor-ny-u;

var-j-u, var-gy-u, var-ny-n; sar-j-u, sar-gy-u, sar-ny-u;  ir-j, ir-gy, ir-ny; gzi-j,  szi-1.  Hasonló  fo-
kozaton  fejlődtek  ki: hölgy,  völgy, rongy, szőgy, körny, szörny, w»«ny, mony, csíny, kéj,  kény,  térj,
íerny,  íereny,

A  fentebb  elsorolt példák  hasonlata után  elemezhetők: mi (quid, quod), mi-8 v. mi-ü
(cuius  qualitatis ?) =  mi-v = mi-j = mi-ly;

me:  me-ő, me-tt, me-v, me-j, me-ly;  kü, (el): kü-ő, kü-íi, kü-v, kü-1;
t: i-ö, i-ü, i-v, i-j, i-ly;  be: be-8, be-ü, be-v, be-1;
o:  o-ó, o-u, o-j, o-ly;  f e: fe-ö (fö),  fe-ü,  fe-v, fe-j,  fe-1;
ki,  (ex): ki-ö, ki-ü, ki-v, ki-1;  le:  le-ö, le-ü, le-v, le-1.

A z  á t m e n e t e k  f o k o z a t a i :

ó,  ú,  v,  b,  p,  h,  j,  gy,  ny,  l,  és:  ő,  ü,  v  stb.

a l o s z t á l y o k r a  k ü l ö n ö z v e :

ó,  ú,  v:  ol-ó, ol-ú, ol-v; od-ó, od-ú, od-v;  j,  gy,  ny:  ir-j, ir-gy, ir-ny;
v,  b, p:  ter-v,  ter-b, ter-p;  j,  l:  fe-j,  fe-1;
v, j,  h: di-v,  di-j; pos-v, pos-h;  V, V,  v.  öl-ö, öl-ü, öl-v; stb.

mint a vaataghanguakban,

Az  6,  ö másodnemti  változatai.

—a,  —e.  Képeznek  részint  fő-,  részint  mellékneveket,  a)  élő  igékből:  csal-ó,
csal-a;  csoroszl-ó,  csoroszl-a;  húz-ó  vonó,  húz-a von-a;  mond-ó,  mond-a;  fur-ó,  fur-a;  isz-ó
(iv-ó),  isz-a;  csusz-ó, csusz-a;  buj-ó, buj-a;  szül-ő, szül-e, teremt-ö, régiesen:  teremt-e;  üdvö-
zit-8,  rég.  üdvözit-e;  különösen  gyakorlatos  igékből,  a  g kiugratván  az előtte álló önhangzót
gyakran  k-ra változik:  für-ög,  für-g-8,  für-g-e;  sür-ög,  sür-g-ö, sür-g-e;  ür-ög, ür-g-ö, ür-g-e;
len-g,  len-g-ő,  len-g-e;  csir-ég,  csir-ég-8,  csir-k-e,  czin-ég,  czin-ég-ő,  czin-ég-e  v.  czin-k-e;
csacs-og, csacs-og-ó, csacs-k-a; locs-og, locs-og-ó, locs-k-a;  bugy-og,  bugy-og-ó,  bugy-og-a,  v.
bugy-k-a; fécs-ég,  fécs-ég-ö,  fecs-k-e;  csicsér-ég, csicsér-g-ő, csicsér-k-e: hasonlóan elemezhetők
több állatok ka, ke végzetü nevei: róka, pulyka, szarka, macska, szalonka, kecske,  s  több  más
nemüek, mint: irka, firka, ficzke, szürke, csipke, röpke, szotyka, btb.  b)  elavult vagy  szokatlan
igegyökökböl:  sundabanda = sunyó bújó,  ronda = rom-dó,  bika =  bökő,  boglya  =  bogoló;
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kajla =  kajló,  vizsla =  vizsoló,  hinta = hintó,  hetlekotla  =  hetlökotló,  zsenge  = zsengő,
nyozga = nyuzogó, bodza = bodozó, bogyozó, karika =a károgó, guriga  =  gurogó ; c) hang-
utánzó igegyökökböl:  dud,  dud-a  (dudog),  zen,  zen-e (zeneg), bon, bon-a (bonog),  toty, toty-a
(totyog), nyif, nyif-a  (nyifog),  szip, szip-a  (szipog),  gyagy,  gyagy-a (gyagyog),  dad,  dad-a (da-
dog) ; lib-a, csib-e, pip-e, kuty-a, stb.  d)  némely  szókban  a  tulajdonságot jelentő d, ó'-nek  válto-
zatai: koh-ó, koh-a,  szip-ó, szip-a, kusz-ó, kusz-a, czip-ö, czip-e, stb.  e) az  ó, ö, végzetü helyne-
yekben  t képző  előtt: Ard-ó, ard-a-i;  Csurg-ó,  csurg-a-i;  Brass-ó,  brass-a-i;  Mak-ó,  mák-a-i;
Jen-ő,  jen-e-i;  Döbr-ö,  döbr-e-i;  f)  másféle  nevekben  is a birtokragok  előtt:  hordó, horda-ja,
hoHa-im, horda-ink, horda-id, horda-i;  ajtó,  ajta-ja,  ajta-im,  ajta-id,  ajta-i;  velő, vele-je;  szülő,
Küle-im;  g)  néha  csak  kihan^zásos  toldalékok:  szigony,  szigony-a,  rapos,  raposa,  ap, ap-a,
any, any-a,  báty, báty-a,  szarv, szarv-a,  máj, máj-a,  moh, moh-a, méh, méh-e, csév, csév-e,  stb.

—  é,  páratlan  vagyis  közös.  Az  ó, ő néha átváltozik  é-re,  ez pedig  ej-re,  aj-ra,,  pl.
nő, né, nej; vő, vej  ; ámó, ámé; csikoltó, csikolté;  fogató, fogaté;  tátó, taté;  tető, tété, honnan,
tetéz = tetőz; szotyó, szotyé; aló, álé, honnan: alól; hasonlók: máié, vatalé, szómé, boné, góré,
csóré, kópé, taré, taréj  v.  taraj,  karé, karéj  v. karaj,  gané,  ganej  v. ganaj,  csádé,  csadaj,  s  az
ily  régiesek:  tanót,  tanét, tanejt;  bizonyót,  bizonyét,  bizonyejt,  melyekről  a  t  igeképzőnél
bővebben.

—  i,  szintén  páratlan.  1) Mint igékhez  járuló  a részesülőnek  módositványa, mely
gyakran  gúnyt  vagy kicsinylést, kicsinyítést  fejez  ki;  pl.  játszó, játszi;  hányóvetö,  hányiveti;
szegődő, szegődi;  élődö, élödi;  csapódó, csapdi;  kaposó, kapsi, kapzsi;  ugró,  ugri;  nyalófaló,
nyalilali; sunyó, sunyi; lótófutó,  lótifuti;  száj tátó, száj táti;  hazudó, hazudi, markapökö, marka-
pökijtevö,  teszi  ember (erőben levő, életrevaló),  lakozó, lakzi; szélverö, szeleverdö,  szeleverdi;
hasonlók:  szuszimuszi, tityitogyi, tipitapi, kelehajti,  ityipityi,  licsilocsi,  stb.

2)  Midőn  főnevekből  mellékneveket  képez, oly határozottan rámutató,  mint az  ó, ö,
vagy közelebb a  helymutató a, e  (például  a-hol  és  e-hol  vagy  i-hol  szókban); különösen megha-
tározza  a)  az  illető  alany  helyviszonyát,  s  ám.  ottvaló,  odavaló, onnanvaló: pesti  lakos,  házi
bútor, templomi  székek, hegyi, síkföldi  növények,  tengeri, szárazföldi  állatok,  s  általán  a  helyi
családnevek: Áradt,  Budai,  Teleki;  a  névutók után:  föld  alatti,  \\é.z fölötti,  ajtó  mögötti,  s ez
ily ujabbakban:  házbai, kertb'MÍ,  kútnáli; t) az alany  czélját,  rendeltetését,  s  ám.  arravaló an-
nakvaló, ahhozvaló: harczi készület, hadi  fegyverek,  sebészi  szerek, papi,  katonai  nevelőintéze-
tek ; c) az  időviszonyt, s  ám. azon idő alatt,  azon korban vagy  korból  levő addig tartó:  hajdani,
mostani állapot; gyermekség?',  ifjúsági  évek; heti, havi, évi fogság;  korai,  kései gyümölcs :  elébbi,
utóbbi,  éjjeli,  nappali,  reggeli,  déli,  stb.  d)  származási viszonyt,  s  ám. attól való,  abból való:
apai, anyai  örökség; atyai áldás ; királyi  kiváltság, jutalom; kerti, hegyi  borok;  ásványi gyógy-
szerek ; e) ám. azt illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó:  testi,  lelki  fájdalom;  városi, falusi  szo-
kások ; katonai, pofi,  grófi  czim; királyi hatalom.

3)  Midőn  egyedül  kicsinyítést,  vagy  gúnyt  fejez  ki,  mint:  bodor  bodri;  czudar
ezudri;  buksi, mufti,  oktondi,pökhendi, ebhendi, csiribiri;  különösen  a  gyermeknyelvben:  bili,
pipi,  lili,  cziczi, kocsi, papi, mami, bácsi, néni, zsizsi.

Hasonlítások.  Valamint a magyarban  az a,  e a  részesülő  ó,  ő-nek módositványa úgy
a finnben is az iá, ja  részesülőt  képez  pl.  laulaa  énekel,  laulaja  éneklő;  murliaa öl,  murhaja
ölő, gyilkos.  A  latinban  stillo csepegek,  stilla = csép, csepegő, ami csepeg;  bullio  bugyogok,
bvüa, bugyogó;  volvo, volva, vola.  A magyarban az i = ó, ő pl. hányiveti =  hányóvetö, úgy a
finnben:  pattati,  csal,  patturi,  csaló,  csali;  kulhee,  jár,  kulhuri,  járó;  viszkaa,  szór,  viszkuri,
szóró (lapát). De különösen  hasonlók  e magyar-latinok: poto,  potonis, pityó ; bilo, bibonis, ivó  ,-
comedo, comedonis, evő; noso, nagy  orrú, orrok;  capito, f rontó,  labio, bucco, tubero;  pvgio, bökő,
nndo, ondó, stb.  Igen érdekes hasonlóságot találunk  a persa  nyelvben  is,  melynek  egyik része-
sülői képzője: á  pL kard, csináló, uft-á,  eső, dán-á. tudó, bölcs, tuván-á, tevő, ható.

A  mássalhangzói  szóképzőkről.

Czek  1) Önhangzó nélküli  egyetlen  mássalhangzóból  állók,  és  pedig,  a)  melyek  a
gyök vagy  törzs  véghangzójából  alakultak,  mint:  ol-ó,  ol-v;  öl-b",  öl-v;  nyel-ő,  nyel-v;  eny-il,
eny-v;  ter-ü,  ter-v;  fe-b',  fe-j;  sa-ó, sa-v;  me-b',  me-ly; mi-6', mi-ly; kese-ű,'kese-ly, keser-ü,  ke-
ser-v; gom-ó, gom-b; dom-ó,  dom-b;  b)  melyek  a gyök  végmássalhangzójából  és a  képzőhang-
x6ból olvadták öszve, mint:  men-V,  men-i, meny, c) melyek  bizonyos  viszonyokban és  alapszók-

16*
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hoz önhangzó nélkül járulnak, mint: ken,  ken-d,  ken-d-ő, mos, moa-d-ik, öl, ol-d, öl, öl-d (ököl),
un, un-d(or); ker-t, kör-f,  roj-t,  nyer-*, ör-s.

2) Melyeket  önhangzó előz meg és pedig, a) melyek  őnhangzóból  alakultak,  mint:
ter-ü,  ter-p,  ter-ep,  al-u,  al-v,  al-p,  al-ap;  b)  melyek  az  önhangzót  némely  viszonyokban
kiugratják,  mint: fír-ég,  fér-g-es,  ái-om, ál-m-os, öb-öl, öb-l-it; c) melyek  az  elöttökálló önhang-
zót  minden viszonyban  megtartják,  pl. ezek  zsib-aj,  szak-ad, ker-es,  hall-ás, kop-asz, dob-ol.

3) Egyszerűek,  mint: öröm-es, szak-ász, vagy  öazvetettek:  öröm-est, szak-őszt;  hason-
lók: tág,  ség, úl, tíl, gát, get, kodik, ködik, s több mások.

4) JMképzök,  melyek  a szót  teljesen  bevégezik, vagyis a  szó végén  állhatnak  a  nél-
kül,  hogy  más  képzőnek  kelljen  járulni  hozzájok,  és belkepzők. melyek  eredeti  alakjokat  a  szó
közepén  elváltoztatják,  s mint olyanok önálló szót nem képeznek, pl. ezekben: for-d-ít, zör-d-ít,
a  d  oelképző,  s  valószínűen  eredetileg  g,  mint  a for-g,  zör-g  igék  képzője; vagy  ezekben:
lép-ce-ő,  hág-cs-ó a cs = s, ős, és;  lép-es-Ö, hág-os-ó;  és  melyek  csak más képző  vagy rag  előtt
állhatnak, mint:  fej-en-ként,  darab-on-ként, lát-og-at, ver  ég-et.

5)  Másmás  nemitek, ámbár  egyenlőhanguak, pl. az  l  másnemű ezekben: kapál,  hege-
dül,  mint  ezekben:  sárgul,  fékeiül',  vagy  egyneműek,  ámbár  másmás  hangokból  állók,  pl.  a
foly-d-og-dl, jár-d-og-ál,  ül-d-ög-rfi  igékben  mind a  három képző  gyakorlatos, a  ron-gy-ocs-ka  fő-
névben  mind a három  kicsinyítő.

Anyagra  nézve  a mássolhangzós képzők  háromfélék.
1) Égisz,  ép  szók, és pedig  vagy  változatlan önhangzóval, mint:  kor, más-kor, min-

den-kor, ősz-kor; kép:  más-kép, minden-kép, örök-kép; béli: ház-béli, kert-beit, öl-beit; nap:  teg-
nap,  mi-nap,  vasár-nap:  vagy  a  hangrendhez, alkalmazkodók,  mint:  szer,  egy-szer,  hat-szőr,
öt-szörös; Aat: jár-hat, kel-hét; és: keav-es, toll-as, ok-os, bőr o's.

2) Valamely  szónak csonka részei, illetőleg gyökei,  mint:  ke, ka kicsinyítő az em-
ber-ke,  asszony-ka szókban, a ke-ves, ki-s  elvont  gyöke;  nyi, régen nye v. ne (láb-nyi, ől-nyi)  a
nS, nagy  szók  rokona;  t,  a  tesz  (facit),  l,  a  lesz gyökelemei.  Mind ezek  tulajdonkép  öszvetett
szókat képeznek.

3) A  gyöknek  vagy  törzsnek  mintegy  kisarjadzásai,  kifolyásai,  kifejletei,  melyok
az alapszóhoz tolóvá annak  alapérteményéhez  más  ujabb  érteményt toldanak, melyet  példaha-
sonlatok  nyomán haladva  találhatunk  ki.

Az  ép szókból  álló képzőkről.

és, bangrendileg: ős, és, és, ős, ős. A  régieknél  rendesen: és, ma és; kihagyással: s,  a
kapcsolt  szó után: is, leg-es-leg, Péter  és Pál,  apám s anyám, apám is, anyám is. Egyezik vele  a
tompább  latin:  ét  és  it  (em).  Epén  úgy  tapadt  a  szóvégére  mint no-* szóban, mely ám. no-e*.
Mint  kőtszónak  azon szókötési jelentősége van,  melynél  fogva két  alanyt ugyanazon állitmány-
nyal egyesít pl.  Pál  és  te  és én együtt  megyünk; Pált t's Pétert  is megdicsérték.  E  szerint  több-
ségi,  sokasági  viszonyt is  fejez  ki,  s  egyeznek  vele  a)  a  gyakorlatos  igeképzö  és (ős, ős),  pl.
tip-és, rep-és,  fut-os,  szök-ös, csipd-és, kapd-os,  pökd-ös,  s  mint ilyen  ismételve sokasító;  b)  a
fokozásban  divatozó  és,  pl.  leg-es  legjobb  leg-es  legnagyobb,  telid-es  teli,  mint ilyen nagyítva
sokasitó; c) a melléknévképző  és (ás, és, ős, ős, is), mely viszonykötő és sokasító,  pl.  nős  férfi
= nő és férfi  együtt,  szoros  viszonyban;  népes város,  melynek  sok lakosa van. Ily értelműek :
csontos, vattás, tenyeres, talpas  ember.

Mind ezekről  részletesebben alább  az illető képzők  tárgyalásakor  lesz  szó.
beit.  Eredetére  nézve  öszvetett  melléknév a bel és i  alkatrészekből,  s  tulajdonkép

öszvetett  szókat  alkot. A  bel itt főnévi értékű,  s különösen az i-vel  együtt  helyviszonyt  fejez  ki,
mint a kiil,  föl,  öl,  mög,  köz,  kör,  s  a  béli,  ház-béli hasonlatára  lehetne: házküli  (mint van is
nélküli =  nál-küli), házföli, házali,  házmögi stb.

1)  Ám.  valamely  helynek, vagy  térnek  belében, belsejében  levő, vagy belőle való,
vagy  bele való: városbeli, falubeli  lakosok; várbeli katonaság ; idegen országbeli  utasok ;  kertbeli
növények}  házbeit cselédek; ágybéli ruha; kézbeli (bot,  fegyver).

2)  Bizonyos  sokaságból,  tömegből  való,  ahhoz  tartozó.  Világi,  egyházi  rendbeli
személyek.  Szerzetbeli  növendékek.  Kebelbéli  kereskedők.  Tanácsbeli  urak.  Társaságbelitagok.  Ő
nem a mi  nydjunkbeli.

3) Bizonyos dologgal, ügygyei, cselekvéssel,  állapottal  belső  viszonyban  levő.  Szá-
madásáéit hiba. írásbeli  ügyesség.  Munkabeli  nehézség.  Házasságbeli  tfgyek.
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Fonák viszonyú ezen szóban;  lábbeli, t. i. csizma,  saru, czipö, topán,  bakancs,  stb.,
mert  ezek  nem lábba,  vagy  lábból  hanem  lábra  valók,  tulajdonkép,  melyekbe  a  lábat  takarják
bele, nem pedig azt  a  lábba; tulajdonképen ám. láb-veli. Hasonló  fonákságu:  fejébe  teszi  a ka-
lapot, e. h. fejére,  s az  is  eredetileg alkalmasint: ve, fejéve  mint  hova.

féle  v.féíi. Olyan  mint tele v.  téli.  Öszvetett  melléknév a f él és e v. t  elemekből,  s
tulíjdonkép  ez is  Öszvetett  szót képez.  Jelent  bizonyos neműt, fajút,  részhez,  osztályhoz,  félhez
tartozót  Egyféle,  kétféle,  többféle,  sokféle,  mindenféle,  különféle,  másféle.  Úrféle,  polgárféle,  ka-
tmoféle,  szolgaféle.  Borféle  italok.  Húsféle  ételek.  Különösen  ám. bizonyos  birtokoshoz  tartozó.
Telekifíle  ház.  Kovácsféle  tzSlSk,  kertek. Néha hasonlatra  vonatkozik.  Magamféle  ember,  olyan
tulajdonságú,  természetű, állapotú, mint én.  Csalásféle  csíny.

ha, kor.  Időt  jelent,  s  idöhatárzókat  képez  ezen  öszvetételekben:  né-ha,  vala-ha,
w-Ía  (se-ha),  minden-ha.  Egy  érteményü  a  kor  szóval:  némely-kor,  valami-kor,  sémi-kor,  v.
te-mikor, mindenkor,  e helyett: koron, mindenkoron,  stb.  Különben a  ha  föltételt jelentő  kötszó,
melyet a régiek ragoztak is  mint  főnevet,  „Úr  Isten  az  megtisztulásnak  törvényét  havai  (sub
conditíone) adta ki." Tihanyi  cod.  172.  1. Havai  oldozza fel."  Pázmán Kai. 147.1. Mennyiben a
föltétel  teljesítése  bizonyos  idővel van  viszonyban,  e kétféle jelentésű ha rokon.  Adok pénzt,  ha
lm azaz, amikor  lesz.  Különben  mint  kötszót  részletesen tárgyalva  1. a  Szótár  folyamában ha
rovat alatt.

hat.  Önálló  ige  a  latin  valet,  potest,  penetrut,  pertingit  értelmében.  Rokon vele  a
szanszkrit pat,  latin poi-ie.  Mint igeképző  szűkebb  jelentésű,  s  ám.  képes,  van  ereje,  módja  al-
ialma,  valamit  tenni,  nincs  akadályozva,  Jiogy  Ügyen.  Hangrendhez  alkalmazkodva  vékony-
hanga igék után: hét, pl. áll-hat, kel-hét,  ül-het,  (stare,  surgere,  sédére valet  v.  potest).  Altalán
mind gyök- mind származékigékhez járulván  úgynevezett  tehetSigéket  képez:  vár-hat,  száll-hat,
Iái-hat, ver-het, tör-het, marad-hat, szálad-hat, ered-hét; irat-hat, nyomat-hat, kerestet-bet,  ölet-
het stb.  Üfc-ea  igékhez  járulván  szintén  fölveszi  az  ik-et:  al-szik, al-hatik;  nyűg-szik,  nyug-ha-
tik;  eszik e-hetik; fekszik,  fék-hetik  ; gondolkodik, gondolkod-hatik; árulkodik,  árulkod-hatik;
verekedik,  verekéd-hetik;  törekedik,  törekéd-hetik;  húzódik, huzód-hatik;  vergődik,  vergöd-
hetik. stb. Néha  ezt  teszi:  szabad, meg  van  engedve, nincs  tiltva,  pl.  A  foglyok  a  kertbe  sétálni
mektíntk,  de a  várból  nem távozhatnak.  A  tilosban  nem vadászhatunk.  Ha  dolgotokat  végeztétek,
^távozhattok.  Ható,  hetS  alakban  áthatóigék  mellett szenvedő  értelmű:  gondolható,  képzelheti},
érezhető,  ami gondoltathatik, éreztethetik, így a hatatlan, hetetlen is: gondolhatatlan, kezelhetetlen.

kép;  ként (= ki-ént,  régiesen  kéd is).  Az  első  módbatározó,  mely megfelel e  kér-
désre: hogyan? mi módon? s értelme: úgy,  oly módon, mint, hasonlóan,  bizonyos f ormán, gyanánt
„Ulendökép"  úgy  mint  illendő, mint Ülik.  „Máskép"  más  módon, más  formában.  „Azonkép,"
úgy mint az.  „Tolvajkép"  tolvajhoz hasonlóan, „Kölcsönkép"  kölcsön gyanánt.  A  hasonlat alap-
fogalma  rejlik  benne, minthogy a  kép  nem egyéb,  mint  valaminek alakja,  formája,  lemásolt ha-
sonlata. Megtoldva: képen,  melyben az  én  oly  módképzö, mint ezekben:  úgy-an,  így-en,  szép-en,
Myet-en,  ép-en.  Tehát  elég egy  p-vel  írni.  A  kettöztetett képpen vagy csak  hangosbitott kiejtés,
mint  a  tájdivatos:  erSssen,  hálássan,  vagy  így  is  elemezhető:  kép-ü-en,  kép-v-en,  kép-p-en,  pl.
tokképpen = sok  képü-en,  ezen  hasonlatok  szerint:  csep-tí-en,  csep-v-en,  csep-p-en,  röp-íí-en,
rfp-a-en,  röp-p-en.

Némely  esetekben  kép helyett a nyelvszokás  által  ként használtatik  pl.  miként ? mi-
módon ; máiként, más  módon; valamiként, valami módon; ózonként, ezenként. De szabatosan véve
különböznek  egymástól,  és  föl nem  cserélhetők  a)  midőn  a  kép  latin  tér  képzőnek vagy modo
•zónák felel  meg:  egyenlökép,  (aeqnalirer, aequali  modo), nem:  egyenlőként;  hasonlókép  (simili-
ter)  nem: hasonlóként; kiváltkép  (peculiariter)  nem: kiváltként;  eleyendb'kép,  (sufficienter)  nem:
tbgndiiként;  b)  midőn  általán a hasonlóság, mód, olyanság  alapfogalma rejlik benne.  Mentség-
Üp  Mondani valamit,  nem: mentségként.  Ellenben  a  ként, mely ki és ént v. ént-ből alakult: ki-ént,
(hasonló  éhez  mint = mi-ent,  ugyanazon  ént,  mely  van  szerént szóban is, és  a régieknél  szo-
kottabb volt:  irgalmasságodént,  beszédedént)  ám. a  latin  secundum, iuxta  és  quá, tamquam, hon-
nan  különböznek: parancskép,  tanácskép  mondani valamit;  (instar  mandati, consilii;) parancs-
én*,  tanáctként  cselekedni,  azaz,  parancs,  tanács  szerént,  (secundum  mandátum, consilium),
úgy mint a parancs, tanács  tartja;  apaként úgy mint apa.

Különös  figyelmet  érdemel a ként  mint osztó rag  számokkal viszonyban, midőn  azt
jelenő,  hogy  valamely  egésznek  külön-külön részei egymásután  következnek,  s bizonyos  ren-
det,  sxert,  sorozatot  képeznek,  mit  a  latin  nyelv  tt'm raggal,  vagy  per  elüljáróval  fejez  ki:

(singillatim), csapatonként  (turmatim),  tízenként  (per denos), szazanként  (per  centenos).
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né, nő. Közösebb  nyelvszokás  szerint  öszvetételben a né jelent feleséget  (uxor) =
neje, birtokragozva, épen úgy  mint  nőm, nőd  is; a  nő, pedig,  mind önájlólag,  (birtokrag  nélkül)
mind  öszvetételben  általán  asszonyembert  (femina). Jakab  zsidóné, Jakab zsidó felesége.  Ko-
váctné, Kovács nevű vagy  kovácságot űző embernek felesége.  Szakáetné,  szakács  felesége, vagy
neje.  .Szakácsnő,  szakácsságot üzö nöszemély.  Orófné,  báróné,  királyné,  grófnak,  bárónak, ki-
rálynak  felesége;  grófnő,  bárónő,  grófi,  bárói  vérből  származott, királynő  pedig  mint királyi
jogokkal bíró hölgy,  legyen az hajadon, vagy férjezett,  így különböznek: papné,  papnő jszabóné,
szabónő; úrné, úrnő; pórné, pornó"; szinészné, színésznő; kalmáraé, kalmárnö stb. Mint későbbi
divatú  öszvetételben  a  nő  előtt  álló  szónak  vég  önhangzőja  meg nem  nyúlik,  ellenben a né
előtt meghosszabbúl  p. varganS,  de  Vargáné.

szer.  Azon  szer  főnév,  mely  többféle  jelentései  között  megfelel  a magyar  íz,  latin
vicis-nek, s mint ilyen  számnévhatározót képez, mely esetben a hangrendhez alkalmazkodva há-
rom alakú; szer, szőr, szór, ámbár hajdan  csak  egyes eredeti  alakjában  divatozott:  három-szer,
hat-tzér,  számtalan-szer,  s  mint öszvetett  főnév  alkatrésze  ma is  egy akku: pajta-szer,  töltés-szer,
kert-szer, rend-szer,  ház-szer, gyógy-szér,  sok-széi-ü,  tób-széril,  egy-szérü.

Érteménye:  annyi ízben,  amennyit  a tőszó jelent,  p. egy-szer, egy  ízben, tíz-szer, tíz
izben, több-szőr, több ízben,  sok-szőr,  sok-ízbeii,  számtalan-szőr,  számtalan-ízben,  annyi-szőr,
mennyi-szer, annyi mennyi ízben, valahányszor, valahány-ízben. Fölveszi a) a rá re ragot:  hat-
szor-ra,  tízszer-re; b) az t képzőt: egyszer-i, ötször-i, százszor-i; c) a ía  te határzói képzőt: két-
szer-te, hatszor-ta, ezerszer-te; d) az  és, ős, ős, képzőt: kétszer-és, háromszor-os, ötazör-ös.

A  szeV-nek, mint  sort,  rendet  jelentőnek  rokona  a  latin  sertés.  A  szláv  nyelvben
ugyanazon észjárással,  mint a  magyarbam, a rád = szer, sor, és jeden  ráz (rád) = egyszer; a
magyar  ,egyszeriben' (tüstént)  szlávul: porád.

nap, Ezekben: minap, tegnap, és gyakran  vasárnap is határozókat képez, e helyett:
napon, mint kor =  koron és kép =  képen,  talon, telén, v. atlan,  étien  egyersmind:  talanúl  stb.

Ez utolsókat részletesen tárgyalva  L a Szótár  folyamában 218—221.1.

A  csonkított szókból, vagy  elvont gyökökből  álló képzőkről.

—ke, —ka, —csa, — ese, —cza,  —cze.  Kicsinyítőket  képez  fő-  és  melléknevek-
ből:  leány-ka, legény-ke,  halvány-ka, szegény-ke.  Néha megfordítva: ok: kúp ok, kwp-ka, ctut-ak,
csut-ka, btcs-ak, oics-ka. Lágyítva cse csa:  kenő-cse, görgő-cse, gyermek-ese, tó-csa;  fordítva:  ecs,
öcs:  köv-ecs, g&o-ecs, ur-ocs, mely alakhoz ismét különösen ke ka  szokott  járulni,  együtt  kettős
kicsinyítőt képezvén:  köv-ecs-ke, szém-écs-ke,  ttir-öcs-ke,  w-acs-ka,  fi-acs-ka,  bor-ocs-ka,  továbbá
cze, cza: gyer-kö-cze, der-cze,  Gfyuri-cza,  Kati-cza.

Ezen  képzőt  némelyek  szláv  eredetűnek  tartják,  minthogy változataival  együtt a
szláv nyelvekben  is  köz divatú, p. hlava, fej, hlavüska, fejecske,  díva  leány,  divka, divicza, de-
vojka,  devojtsícza  ám.  leányka, nyitravölgyiesen:  lánycsika.  Bókon  vele  a  latin  cu is:  homun-
culus, muliercula, plebecula, és a szásznémet: chen: Mánnchen, Weibchen. Vájjon  van-e a  szláv
ka,  latin  cu, német chen-nek  saját  nyelvbeli mégfelelő gyöke, itt nem kutatjuk:  de azt nem tagad-
hatni,  hogy  nyelvünkben  alaphangra  és fogalomra nézve a ke kicsinyítövel  egyeznek a  kev-es,
ki-s, ki-csi, gyökei,  s a  csekély  ám. a maga nemében kicsi,  továbbá  esők, régiesen  esek,  fogalom-
ban  szintén csekélységre, kicsiségre vonatkozik, valamint az önálló ecs, öcs, kisebbik, fiatalabbik
testvér, és az ocs-ó nyúl ám. kicsi, fiatal nyúl. Eléfordúl  a török nyelvben is főneveknél  dstk, esik,
s mellékneneknél dse, cse alakokban:  ana-dsik  anyácska, udsuz-cse ólcsócska;  a  persában ok:
mwg-hak  madárka, aszp-ak, lovacska; a hasonlító fokban  is: bihtar-ak, jobbacska. A finnben is:
kka, kainen stb.

—nyi.  Régiesen  nye v.  ne, mennyiséget nagyságot, illetőleg  mértéket  jelentő  mel-
lékneveket képez:  egy  öl-nyt, egy  öl hosszú;  órá-nyi, óráig  tartó, mázsá-nyi, mázsa nehézségű,
anyá-nyi  leány,  anyjához hasonló nagyságú,  egészen  felnőtt.  „Hatvan  láb  földnye."  Münch. cod
Luk.  24.  „Kétazász  könyökletnye." U. o. Ján. 21.  „Ennye ideiglen." U. o. Midőn mai nap ró-,
re-vel ragozzuk,  a régiek  a nélkül éltek vele: „Eltávozék  tolok egy kő hagyeitásnye"  (rá). Er-
teményéből világos, hogy a nagyságra vonatkozó nő,  tájejtéssel  nyő  (ereseit, major  fit) és  növel,
nevel, nyúlik, igékkel s a nagy melléknévvel  rokon, péld. őlnyi =  öl-nagy, oly nagy  mint egy öl,
évnyi, egy  évi nagyságú, hordónyi  has, oly nagy,  mint hordó.

—se*g, —ság.  1) Főnevekből  képez  tértSszveget,  tét-sokaságot,  tfljt,  vidéket jelentő  szó-
kat: hegység, völgység, síkság, mezőség, erdőség,  Nyírség, Szilágyság, Ormánság; b) személy-
zeti öszveget, sokaságot: katonaság, papság, diákság, polgárság,  nemesség,  magyarság, tótság,
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bizottság, küldöttség,  vagy  bizonyos személyek,  illetőleg  nép által  lakott  tartományt,  vidéket:
Jászsági Kunság, Őrség; c) átv.  ért.  személyzeti  tulajdonságot,  állapotot,  rangot:  katonaságra
ixánni magát;  nemességet szerezni;  asszonyság, uraság, királyság,  nerczegség, atyafiság,  mes-
terség, kovácsság.

2) Minden melléknévhez járulhat, s jelenti  az illető tulajdonságát,  bőségét, egész mi-
voltát, állapotát: szépség, rútság, kicsiség, nagyság, fényesség,  homályosság;  honnan  szépséges
több  mint szép,  hasonlóan;  rűtságos,  nagyságos,  fényességet,  boldogságot,  gyönyörűséges  a  maga
nemében  több  mint  rút, nagy,  fényes,  boldog,  gyönyörű.  Ide  tartoznak  a  melléknévül  hasz-
nált  részesülők:  forróság,  lehetőség,  járandóság,  múlandóság,  vásottság,  nyíltság, levertség,
érettség.

3) Járul jelenidöbeli igetökhöz:  kivánság,  tanulság,  fogság,  mulatság, mentség, nye-
reség, sietség,  veszteség, stb.

Elemzése.  Eredeti  alakban  ség,  minthogy  a  régiek  vastaghangu  szók  után  is  így
használták.  „Melotosnak  kedig  minden kazdagség#  városit  kivivá, és  megtörő  minden  magas-
ág városokat" Bécsi  cod. Judit I. Ebből kiindulva úgy vélekedünk,  hogy  öszvetett szó az  és
(.is) és ég  elemekből, eredetileg  es-eg,  v.  és-eg. Lássuk  már  ezek jelentéseit nyelvünkben.

és, v.  és, is, mint  föntebb  is  eléadtuk,  1) Kapcsoló:  Péter  és Pál,  én is, te is; alapfo-
galomban  többnek öszveadása, öszvekötése, illetőleg  sokasító. 2) Fokozásban nagyító, sokasitó:
leg-es legjobb,  telid-es  teli.  3)  Gyakorlatos, azaz  ismétlés  által  sokasitó: röp-ös, tip-es, tap-os,
foly-o», verd-és, szökd-ös. Rokona ez  (óz,  őz)  csipd-éz, repd-éz, kapd-oz, köpd-öz, kérd-ez.  4)  Vi-
szonykötő, vagyis kettőt egyesítve sokasító:  család-os  ember = család és ember szoros  együt-
tes viszonyban; bor-os korsó  =  bor és korsó, mint  tartalmazó együtt véve; vér-es kard = ver-
és kard, egymáshoz tapadva.  5)  Nagyítva  sokasitó  ezekben és  ilyenekben:  tenyer-es,  talp-as,
váll-«, mark-os, csont-os, ember.

ég  (ég,  ög, og).  Gyakorlatos  igeképző:  tip-ég,  tip-és,  tap-og,  tap-os,  csipd-ég-el,
cíipd-es, verd-ég-el,  verd-és.  Alapértelme és, p.  szed-eg-et  ám.  szed  és  szed,  vet-ég-et  ám. vet  és
vet, kér-ég-et  ám. kér  és kér,  mér-ég-et ám. mér  és  mér.  2) Belső  viszonyt  kötő: ür-eg ám. ür-es
hely, tér; lov-ag ám. lov-os ember.

Továbbá  ezen  ég  ám. meg.  A  Bakony  és Balaton  vidékén  eg-láttam = meg-láttam,
ty-verték = meg-verték, és a palóczoknál:  es-eg = es-meg,  is-meg  (ismét),  meg-es-eg  — roeg-
u-mg, = és-és-és. Én mtg  te = én és te.

A meg tájtéssel:  met s közösebb  szokássaiméi;  p.  met-mondtam = meg-mondtam,
érmét,  is-mét = es-meg, is-meg, vagy: és-még.

Végre hasonló hozzá a  lég nagyítóban  rejlő  ég,  tájejtéssel:  ét:  lég-jobb,  lét-jobb.
Ezek  szerint  az «s, és, is; ég — meg; met v. met,  ét  jelentenek mind egyenkint, mind

egybefoglalva  általán  kapcsolatot, öszvekötést, s ebből  származó többséget, sokaságot, illetőleg
gyakorlatot.

Hasonló  rokonságban állanak  a) a  latin:  ét  és a  gyakorlatom  igeképzö it, t. p. mooet
noidit, mot-it-at  mozgat,  clamat  kiált,  clam-it-at,  kiáltoz,  rapit  ragad,  rap-t-at  ragadoz,  sálit
Jzökik,  tal-t-at  szökdös  ;  a  magyar:  járat  és  jár-t-at  •=.  folytonosan,  vagy  gyakran  já-
rat ; folyat  és  foly-trat  = gyakran,  tartósan  folyat. 2) a  latin gyakorlatos  képző g = magyar
tg,  u:  ter-o  török,  dörök,  ter-g-o  dör-g-öl.  Hasonló  képzési  rokonságban  vannak  a  latin:
•pörgő, magyar  szopogatok,  lat.  vergo  m. vergődöm, s  a keményebb c (= k)  rá változva:  claudus
^nta, daud-ic-at  eánt-ik-ál,  fodit  ás,  f  od-ic-at  ás-k-ál.  És  így:  vellít,  vellicat, mordét, morsicat.
3) A Útin —et-c = magyar  —es-eg, —esg: sen = es-c-o, cal-es-c-o,  frig-es-c-o,  tep-es-c-o, épen
olyanok, mint a magyar;  ker-esg-él,  fut-osg-ál,  tap-osg-ál.  4)  A  latin  gyakorlatos  s = magyar
grak. és, ég, péld. ver-s-o,  forgatok,  cur-s-o,  futosok,  quasso =  quat-s-o,  verdesek.  Hasonlók  a
pwk, veho  igékből  származott  penso,  vexo stb.  5) A  latin os-(us) = és  (és,  ás, ős, ős) magyar
melléknév  képző:  mucus  mocsok,  takony,  muc-os-us  mocsk-os,  takny-os;  grumus  göröngy,
pram-o»-n8 göröngy-ös;  ririts mirigy,  vir-os-us  mirigy-és;  séta  sérte,  set-os-us,  sert-és;  fumus
füst,  fum-os-us  fílst-ös;  és  az  id képző;  humor  nedv, hum-id-us  nedv-es;  calor  hév,:  cal-id-us
teT-«;putor  bűd, bűz, put-id-us  büd-ös, büz-ös.

Mennyiben a  magyar  ég, ág  ezt  is jelenti:  és,  ás,  hasonló  hozzá a német  képző  ig,
id-i  nachlass-ig  hany-ag,  thőricht  balgat-ag,  és a  német  isch =  magyar  és,  ős,  és:  wind-isch
oel-ei; büb-iscA  gyerek-es;  narr-isch bolond-os; az igeképzö sch = magyar  és:  for-sch-en,herr-
Kh-eo, knirr-8ch-en; leb-s-el,  gug-s-ol, hab-s-ol.

Továbbá,  valamint a magyar: ég, meg, úgy  a  fordított  német: ge a) gyűjtő, sokasitó:
Ge-ioatser,  öe-dflrm,  b)  ismétlő,  gyakorlatos:  (?e-brumme,  morm-og-ás,  öe-flister,  sus-
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og-ás, öe-polt«r, dob-og-ás,  öe-klingel, csén-ég-és:  b) A  latin  ét  magyarul  e», &; ttem magyarul
asmeg, ismeg; idenlidem = item  ét item, magyarul  tájdivatosan  megesmeg, egesseg,  wietesmet.

Mindezekből  kitetszik, hogy az és ég-, és  rokonaikban  a totósig,  sokaság,  gyakorlat,
itmétlés  alapfogalma rejlik.

Alkalmazzuk  már ezeket  a seg, ság, képzőjü szókra.
1) főneveknek sokasági jelentést kölcsönöz: hegység  =  hegy és meg (= hegy  és még)

hegy-eseg =r  hegy  folytában  véve, sok  hegy.  Hasonlóan: erdőség,  mezősig,  teVsé*g, síkság,  elter-
jedt erdők,  mezők, rétek, síkok  folytonos  sokasága; paptág,  katonaság, papok, katonák öszvesen
vagy  bizonyos  seregben;  királyság,  minden, mi a királyi  hatalomhoz; müvészség,  minden, mi a
művész  köréhez  tartozik.  Hasonlóan a melléknevekből:  szép-ség  =  szép jegyek  öszvege, óoi-
dogság  = boldog állapot egész mivoltában.  Valószínűnek  látszik,  hogy  maga a tok melléknév
sem egyéb, minta a ség ság  módositványa.

2) Az  igékből  alkotott ség ság  képzöjú  neveket úgy  is  lehet  feloldani ha a meg v.  ég
előre,  az és pedig  hatratétetik p. kívánság  — roeg-kiván-ás, feledség  = meg-feled-és, nyereség =
meg-, vagy  tájejtéssel  eg-nyer-és.

A  gyakorlatos igeképzőkről.

I. —t, —sz, —z, —zs, —d.  Ezek  a fentebb elemzett és kötszónak módosulatai, mind-
egyik  saját  hangrendü önhangzókkal.

—s, (—és,  —ős, —öt)  rep-és,  tip-és, foly-os, tap-os, szök-ös, köp-ös, csipd-és, verd-és,
fogd-os,  kapd-os,  lökd-ös, törd-ös, mint középképzö: hem-s-eg, har-s-og, pör-s-en.

—ász, —ész.  Rotor-ász, hadár-ász, legel-ósz, csiper-ész, egér-ész, mint köaépképzö:
toll-ász-kodik, tetv-ész-kedík, term-ész-et.

—z, (—az, —ez, —ez, —óz, —Sz).  Von-z, 8r-z, cser-z, fÖ-z, ág-z-ik, hab-z-ik, ágy-az,
level-ez, bélyeg-éz, folt-oz,  köt-öz.

—óz, —ez, (kétágú), ingad-oz, roskad-oz, szakad-oz, ömled-éz, hűled-ez.
—óz, —ez, —Sz, (háromágú).  Eapd-oz,  hord-oz, csipd-éz, lökd-öz, üld-öz, vált-oz-ik,

érk-éz-ik,férk-éz-ik,  ölt-öz-ik, költ-öz-ik.
—sz, mint középképző: von-sz-ol, on-sz-ol, töm-ösz-öl, csöm-ösz-öl.
—zs, mint középképző,  mor-zs-ol, hor-zs-ol, pér-zs-él, dör-zs-öl, leb-zs-él.
—d, (—ód, —ed, —öd,)  tap-od, kapk-od, csapk-od, csipk-éd, röpk-öd.
Mint középképző: fog-d-os = fog-od-os, kap-d-os = kap-od ős, lök-d-ös, = lök-öd-ös,

tépd-és  =  tép-éd-és,  lép-d-és  =  lép-éd-és,  nyel-d-és = nyel-éd-és,  moz-d-úl,  (moz-od-ul,
moz-og-úl), ford-úl  (for-od-úl,  for-og-úl),  ren-d-ül, zen-d-ül, csen-d-ül, zör-d-ül, gör-d-Ül.

H.  —g, —k.  A  g legszaporább  gyakorlati  képző nyelvünkben,  mely  ily nemű  igé-
ket  képez  a) csaknem  valamennyi  természeti  hangból,  különösen,  melyek, az an  én  igeképzöt
is  fölveszik,  o, é, S, hangrenddel,  mint:  csatt-og,  csatt-an,  péty-ég,  petty-en,  zör-ög,  zörr-en.
Ilyenek; bugy-og, csett-ég, berr-ég, csöp-ög, csör-ög,  csor-og, czup-og, dob-og, csosz-og, döcz-ög,
döb-ög, dör-ög, durr-og, duzz-og, forty-og,  föcs-ög, hars-og, horty-og,  hörp-ög,  kocz-og,  kop-og,
koty-og,  korty-og, locs-og, loty-og, nyif-ég,  nyif-og,  nyek-ég,  nyik-og,  patt-og,  pih-ég,  pisz-ég,
pity-ég, poty-og, puff-og,  recs-ég, rétt-ég,  rez-ég, rop-og, roty-og, roz-og, röf-ög, röh-ög, azoty-og,
szorty-og, szusz-og, top-og, toty-og, vics-og, vak-og, zök-ög,  zöty-ög,  zör-ög;  továbbá,  melyek
az  an, én, képzőt nem  szokták  felvenni:  bé-g,  bö-g, bú-g,  nyö-g, sú-g, zú-g,  barcz-og,  bek-eg,
bizs-ég, csaca-og, csámcs-og, csemcs-ég, csén-ég, czaf-og,  czincz-og,  dön-ög,  dud-og,  dunny-og,
dünny-ög, err-ég, gág-og, gagy-og, hák-og, háp-og, herr-eg, hinny-og, höb-ög, huh-og, hümm-ög,
hőr-ög,  kár-og,  köh-ög,  lih-ég,  mi-og,  máv-og,  mok-og,  monn-og,  nyám-og, nyáv-og,  nyik-og,
nyös-ög, pessz-ég,  pinty-ég, pen-ég,  pip-ég,  porcz-og,  sáp-og,  selyp-ég,  sip-og,  sus-og,  suttog,
szisz-eg,  vacz-og,  vih-og, vinny-og, vorcz-og,  zaj-ojr,  zok-og, zen-eg.

b) mozgalmat jelentő  gyökökből: bicz-ég,  bill-ég, boly-og, czamm-og, döcz-ög, in-og,
for-og,  für-ög,  laf-og,  lef-ég,  leb-ég, lib-ég, lob-og, iz-ég, moz-og, rem-ég, pill-og, vill-og, sür-ög,
stb. melyek közöl némelyek fölveszik az an én képzőt is, mint: biczcz-en, bitl-en,  lebb-en, lobb-an,
mozE-an.

c) r,  l,  ly,  képzöjü törzsekből:  ácsor-og,  hábor-og,  tántor-og,  hunyor-og, kóbor-og,
kódor-og,  bódor-og, csavar-og, sanyar-og, könyör-őg, sünydör-ög.  csöpör-ög,  dider-ég,  teker-ég,
szender-ég, henter-ég, fanyal-og,  nyavaly-og, támoly-og, émely-ég, szédel-ég, tévely-ég, gőzöl-ög,
büzöl-ög,  füstöl-ög.  Ezek  általán hangugratók,  valamint  az  a) és b)  pnnt alattiak  is  r,  n, ly, z,
után  jobbára  azok, mint: dör-g, mor-g, kon-g, don-g, boly-g, moz-g, rez-g  stb.
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d) mint középképzö  az  átható  igéhhez  szokott járulni:  lát-og-at, tát-og-at, márt-og-at,
nyujUg-at,  von-og-at, ver-ég-et, szed-ég-et,  takar-g-at,  vakar-g-at,  peder-g-et,  göngyöl-g-et stb.

c) néha n közbetéttel: boly-ong, csap-ong,  zsib-ong, tol-ong, szor-ong, töpr-eng, mely
esetben  némi nagyítási  mellékértelme  van.

A  hangrend  szerint  segédhangzója  o, é, 8:  for-og  fér-ég,  för-ög,  csatt-og, sercz-ég,
tór-ög,  tántor-og, teker-ég, csöpör-ög. Kivételcsen  a, i: csat-ang-ol, bar-ang-ol, ker-ing, gur-ig-ál.
Ai i kicsinyíteni  árnyalat.

—k. Ez önálló gyakorlatos  igéket  nem képez,  hanem, mint középképzö  a g-nek mó-
dosulata, melynek t. i. szervrokona: ás-k-ál = ás-og-ál, jár-k-ál = jár-og-ál,  tur-k-ál = tur-og-ál,
uur-k-ál  szur-og-ál,  ir-k-ál  ir-og-ál,  váj-k-ál  váj-og-ál,  vés-k-él  vés-eg-él,  her-k-él  her-eg-é),
caer-k-él cser-ég-él,  fuld-ok-ol  fuld-og-ol,  hald-ok-ol  hald-og-ol, nyeld-ék-él nyeld-ég-él.

Különös  tárgyalásra  méltók.

A)  —  akodik, —ekédik,  v.  —kodik, —kédt'k,  —ködtk,  —okoaik, —eke'zik, v.  —koeUc,
-kaik, —köztk, —akoszik, —ekétszik.

1) Igéket képeznek  igékből:  huz-akodik,  von-akodik,  ver-ekédik,  tör-ekédik,  vár-
akodik, gyül-ekézik, árul-kodik, emel-kedik, szüköl-ködik; 2)  főnevekből:  király-kodik, ember-
kédik, őr-ködik ; 3) melléknevekből; bátor-kodik, kevély-kédik, eszelö's-ködik.

Ezen  képző  általán  az  alapszó  jelentésének  gyakorlatát  vagy  folytonosságát  fejezi
ki, nevezetesen  a) midőn  igékhez járul, jobbára  visszaható  értelmű, s  mintegy  önhatólag  szen-
vedő. Párhuzamos  társa  az  átható,  gyakorlatosokat  képző:  ogat,  éget,  üget  v.  gót, get.  E  két-
nemű igeképzők alkatrészei következő  rendszerben  váltakoznak:  az  átható ige  zárt  hangzója

.  oviltra, vagyis az  o, a-ra,  az  é, ö, e-re, és  viszont, s  lágy  mássalhangzója  g, kemény  k-ra, és ke-
mény  mássalhangzója  t  lágy  d-re,  v.  z, -sz-re változik,  péld.  mos-og-at  mos-ak-od-ik, huz-og-at
buz-ak-od-ik,  ver-ég-et  ver-ek-cd-ik,  köt-ög-et  köt-ek-édik,  árul-g-at  árul-k-od-ik,  hordoz-g-at
hordoz-k-od-ik, keres-g-et  keres-k-éd-ik,  öriz-g-et  öriz-k-éd-ik,  szán-og-at  szán-ak-oz-ik,  vár-
og-at  vár-ak-oz-ik,  mar-og-at  mar-ak-osz-ik,  ver-ég-et  ver-ek-ósz-ik.  Hasonló  viszonyuak:
("lógat  tolakodik,  vonogat  vonakodik,  szürönget  szürenkedik, pirongat  pironkodik,  illesztget
illeszkedik, meresztgct  merészkedik, eresztget  ereszkedik,  nyalogat  nyalakodik, lopogat  lopa-
kodik, stb. Mindezekben a k  nem egyéb, mint a gyakorlatos g  képzőnek  változata.

b)  Midőn  fő- és  melléknevekhez járul, a  dolog természeténél fogva  nincsen párhuza-
mos átható társa, de  szintén  folytonos  gyakorlatot,  illetőleg belcselekvést  fejez  ki,  B körül  irva
ilyképen  értelmezhető:  a)  a  főnevek  után  „a  főnév  által jelentett  állapotot,  dolgot  folytonosan
^akorolja":  ármánykodik  =  az ármányt folytonosan  űzve működik;  emberkediít,  legfnykedik,
bilmárbodik = ember,  legény, kalmár  lényével  szorosan  öszvefüggö  dolgokat  gyakorol;  ki-
r-ilylcodik,  tandrkodik,  lojtárkodik = királyi  hatalmat, tanári hivatalt,  bojtári szolgálatot  gyako-
rol ; a melléknevek  után  körül  irva  ezt jelenti:  „az  illető  melléknév által  kifejezett  tulajdonsá-
got, minemüséget űzi, gyakorolja  önmagában."  p.

Soványkodik = időről  időre  fogy, soványabb  lesz.
Kényeskédik = tetteiben kényes  érzelmüséget gyakorol.

Ezen  igealakok nyelvűnknek  különös  sajátságai,  melyeket  oly  szabatosan,  ugyan-
annyit mondva egy  szóval  aligha  képes  más  nyelv  visszaadni,  p. gondolkodik  egészen  más  és
t"bb, mint a  latin: cogitat, német: denkt, szláv: müzli.

Jegyzet.  A  fentebbi  elemzésből  könnyű  belátni  az  odt'k  és  kodik  alakok  közti  kü-
lönbséget,  t  i. az első  egyszerű  belcselekvésre  vagy  szenvedésre,  a második  azon  fölül  azok
gyakorlatára  is  vonatkozik;  tehát  más:  soványodik  és  soványkodik,  kényesedik  és kenyeskedik,
Komorodik  és tzomorkodik.  Az  odik  alaknak  párhuzamos  átható  társa  ít:  takarít,  takarodik,
l**:rit}  keseredik, örökít,  orokodik,  a  kodík  alaké  pedig,  mint  fönebb  tárgyaltuk,  ogat v.  gát, ma-
"yat  marakodik, vareget verekedik.

B)  —l,  mint gyakorlatos  igeképző.  Ez különbözik  azon l  képzőtől, mely a  lesz  igének
'•sonkája, s mint olyan  önhatókat képezvén, az  átható t,képzőnek  párhuzamos  társa  p.  tágul,  tá~
]», ioníl, borít,  derül, derű.  Miről  L alább  a —t, —d, —l, képzőket.

Atalán  folytonos, gyakori, tevékeny  működést, mozgalmat  fejez  ki; különösen:
a) Mint hangutánzókat gyakorló:  bcrnyákol,  bokákol,  bőmből, csörömpöl,  csiripel,

tzikikol, dörömböl,  kuruttyol,  kalatyol,  kukorikol, koákol,  kodácsol,  kelepéi,  kiabál,  kárai,
taricsál, hangicsál, turbékol, horkol, mormol,  siápol,  rikácsol.  Scgédhangzója  a  mássalhangzó-
val  végződő  törzsek  után hangrendileg: o,  é, ö.
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b) Mint hangszerekkel bánó, játszó : dobol, dóromból,  hegedül, sípol, kürtői, trombi-
tái, orgonái, dudál, furulyái,  kintornál, s megfelel  neki a  gyakorlatos z : zongorái,  fuvoláé,  kin-
tornáz, tilinkóz, bogoz, czimbahnoz, támburáz, czitaráz.

c) Másféle  eszközökkel,  tagokkal  vagy  érzékekkel  működő : kapál,  kaszál, boronál,
ösztökél, gereblyél, szitái, rostál, borostái,  kefél, csépel,  sajtói, nyüstöl, latol, fontol, mázsál, mér-
legel, gombol, kapcsol,  lakatol,  zárol,  abroncsol,  lánczol, azsagol,  korbácsol,  dorongol, hurkol,
gyilkol,  késel, borotvál, fürészel,  bárdol, kártol, nyársal,  szegei,  fülel,  szeméi, orról, izei, nyelvel,
torkol, kezel, lábal, térdel, könyököl, talpal, oldali, fáról, markol, öklei, sarkal, vállal, hasal, agyai,
nyakai, karol, ölel, inai.  Ezek  segédhangzója a többesszám  hangrendét  követi: nyárs-ak nyárs-
al, bot-ok bot-ol, nyelv-ek  nyelv-el,  szém-ék  szém-él, nyüst-ök  nyüst-öL

d) Valamit létrehozó,  eszközlő, csináló : árnyal,  árnyékol,  ágyásol,  árkol, barázdál,
asztagol, bányol, bélel,  csikói, fejel,  forgácsol, gőzöl, bűzöl,  hornyol,  bírságol,  palástol,  gerezdéi,
keresztel, rovátkol, füstöl.  Hangrendé, mint a többes  számé.

e) Kiválólag gyakorlatosokat képző  és pedig  egyszerű  igékből,:  hál-ál,  szok-ál, mén-
éi, met-él, vet-él, dob-ál, lak-ál, továbbá  ggakorlaíosokból:  turog-ál,  turk-ál,  szurog-ál,  szurk-ál,
járog-ál, járk-ál, moros-ol morzs-ol,  dörös-öl  dőrzs-öl;  kettős gyakorlatotokból:  jár-od-og-ál  jár-
dog-ál,  álJ-od-og-ál álldog-ál,  ül-öd-ög-él üldög-él,  ész-ód-ég-él  észdég-él  éddég-él,  isz-od-og-ál
iszdog-ál  iddog-áL

f)  Számos tk-es  igéket,  melyeknek  t. L  nincsen  t  képzős átható  párhuzamos  társok,
mint: bot-l-ik, cset-1-ik, nyak-1-ik, por-l-ik, bicsak-1-ik, bujdok-1-ik,  hanyat-1-ik.

g)  Kettöztetve  képez  a)  gyak.  álhatókat:  iz-el-el  ízlel,  kér-el-el  kérlel,  tag-ol-al
taglal; és így  : foglal, érlel, bérlel,  kémlel, szaglal, szemlel; b) gyak. ik-eseket: kékelük,  zöldci-
lik,  vereaeŰik, sárgállik, feketéilik,  rongyollik, rostollik, tarkáilik, reggellik, melyekhez értelemre
rokonok : kékesedik, zöldesedik, rongyosodik, rostosodik.

h)  Midőn melléknevekből  álhatókat  képez,  ezt jelenti: „olyannak  tart, vél,  gondol,
itél, amilyent az alapszó teszen, pL javai, roszal, helyesel, igazol,  elégel,  ural,  nehezei, kicsinyei,
korái,  késői.  Néha kettőztetve : javall, sokall, kevesell; sőt ily értelemben ez is a helyesebb írás,
minthogy vall  igéből  látszik  egybehuzottnak  : javall = jó-vall  (jónak vall), sok-all =  sok vall,
igy helyeseli =  helyes-vall, uráli =  úr vall, melytől különbözik az ural-g vagy  ural-kodik  szóban
levő : ural. De: országol, elnököl stb. csak egy l mint a  fentebbiekben.

Jegyzet.  Az  ide tartozó l  képzöjü  igék  minden  iájából  igen  számosan hangugratók,
valahányszor t  i. az önhangzó kihagyása a kiejtést  nehézkessé  nem teszi,  mi különösen az ik-
esekben  szabályszerüleg történik, pl. csuklik,  díszük, rémlik,  fény lik,  tündöklik. Sőt a régi nyelv-
emlékekben  ilyeket  is olvasunk : országi, beteg!, kdroml, hasonl, jogi, forbátlatik,  tékozlatik.

C)  —r. Segédhangzóval  jobbára  elavult vagy  elvont  gyökökből  képez  leginkább  átha-
tókat: ak-ar, csav-ar, csik-ar, íacs-ar, hab-ar, had-ar, sad-ar, kap-ar, kav-ar, tak-ar, vak-ár, zav-ar,
kot-or, sod-or, hid-or, típ-or, tep-er, tek-er,  hev-er,  kev-er,  gyöt-ör,  söp-ör,  ismé-r, dicsé-r, igé-r.
Ezen r  képző a szervrokon  lágyabb  2-nek  erősebb,  hatályosabb  társa.  Valamint az elme, eszme
törzsekből lett a lágyabb  : elméi,  eszmél  ; úgy az isme, dicse szókból  a  keményebb ismer, dicsér.

Az  l és r képzők  közeli  rokonságát  mutatják  ezen  párhuzamok is : fanyalog  fanya-
rog, guggol  gugorodik, homolit homorodik,  bugyola bugyor.  Altalán mint  középképzök  hasonló
nemüek : édeleg,  enyeleg, szédeleg, tévelyeg, hizeleg, tekereg,  kesereg,  könyörög,  bódorog. csö-
pörög, toporog, szomorkodik, fondorkodik  stb.  Egyébiránt  azon  különbség  van köztök, hogy az
2  több igét képez, mint az r, ez pedig több nevet, mint amaz, sőt az  l köaépképzö rendesen lágyí-
tott iy alakot  ölt: csorosz-ly-a, korcs-oly-a, cserek-ly-e, csorm-oly-a, furu-ly-a  stb.

A  sokasító  képzők  táblái.
L  Alaphang:  g.  a)  ég,  og,  ög, gyakorolva  sokasitó  : pér-ég,  fér-ég,  moz-og,  in-og,

sür-ög, zör-ög;
n közbetéttel: éng, ong, öng : ker-éng,  fetr-éng, tol-ong, boly-ong, gyül-öng;
öt, ét álhatóval  : éget, ogat, öget: ver-éget, néz-éget, lát-ogat, mond-ogat, üt-öget;
n közbetéttel: énget, ongat, öngeí : ker-énget, ter-énget, bor-ongat,  szür-önget;
el, ál  gyakorlatossal  : égéi, ogal, ögel, vagy  megnyújtva  él, ál: mend-égél,  járd-ogál,

álld-og-ál,  üld-Ögél;
hangugratva  : gél, gól, göi: her-gél, por-gól, dör-göl;
kicsinyítve: igéi, igái: üld-igél, járd-igál, tasz-igál, gur-igál, haj-igái, álld-igál, huz-igál;
b) hajiami, képességi  sokasító :
ág,  ég  : lankat-ag, hervat-ag, ingat-ag, lenget-eg, csörget-eg;
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%c) az ég, og, Sg igék  részesülőjéből:  égé, oga, ö'ge : czin-ége, bugy-oga, csör-öge;
ge, ga : ker-ge,  für-ge,  sür-ge, var-ga, in-ga; kicsiny, iga: tál-iga, gur-iga, nyaf-iga.
EL Alaphang : k, mint a g szervtársa; a) gyakorolva  sokasitó igékben  :
kod, kéd, köd : csap-kod, kap-kod, csip-kéd, köp-köd;
kodtk, kédik, ködik  : bán-kodik, két-kédik,  ör-ködik;
okodik, ekédik :  szán-akodik, vet-ekédik, men-ekédik,  tör-ekédik;
akosztk, ekészik : mar-akoszik, csel-ekészik,  ver-ekészik;
okozík, ékézik  : vár-akozik, szán-akozik, gyül-ekézik, ért-ekézik;
kod, kéd : lan-kad, pir-kad, ser-ked,  szer-ked;
kant, kent: hor-kant, fir-kant, ser-ként;
Teái, kél:  szur-kál, tur-kál, ás-kál, váj-kál, vés-kél;
ákol, e'kél: szip-ákol, bok-ákol, czik-ákol,  pöf-ékél;
ékéi, okol, ököl: nyeld-ékél, fuld-okol,  öld-ököl.

Mindezekben  a k a gyakorlatos g-nek változata.
b)  a  többesszám  képzője  k,  mint  alanysokasitó : fal-ak,  bor-ok,  kapu-k,  kerté-k,

Iwr-ök, gyöpü-k;
c) nagyítva  sokasitó  : ók, ük  : pof-ók,  pir-ók, mony-ók, szem-ök;
d) hajíami, képességi sokaságot jelentök: ánk, énk: fal-ánk,  nyul-ánk, él-énk,  fél-énk;

Aosy, ékény  :  hajl-ékony,  mozg-ékony, tev-ékeny,  fél-ékény;
e)  gyakorlatos  igék  részesülöjiböl:  ka,  ke :  csacs-ka  csacs-ogó,  locs-ka  locs-ogó,

fécs-ke  íecs-égö.
DL  Alaphang  :  h, mint  a  g  és  k  szervtársa  :  a)  gyakorolva,  folytatva  sokasitó :

M, ied, haszt, heszt: por-had, por-haszt, kor-had, kor-haszt, vén-hedik, vén-heszt;
t) ha, he, mely a ga, ge, ka, ke részesülökkel  rokon : ir-ha, tur-ha, lom-ha, eny-he;
c)  lehelést, kifuvást  megnyújtva  sokasitó :  ter-h,  le-h,  li-h,  pi-h,  ke-h,  kö-h,  dü-h,

o-h, a-h.
IV.  Alaphang : s, és,  és,  is,  mint  öszvekötve  sokasitó : a)  fokozva  sokasitó : leg-es

l'-yubb, leg-es legszebb:
b) ismételve  sokasitó : meg-es-meg, eg-es-eg;
c) és, ős,  ős  a gyakorító  igékben  : rep-és,  csipd-és, tap-os, öld-ös;
d^  középképzö cs = s : hág-cs-ó hág-os-ó, lép-cs-ö  lép-és-ö, szök-cí-ö szök-Ös-ö;
e)  —  zs = t: mor-zs-ol, hor-zs-ol, pér-zs-él,  dör-zs-öl;
f)  egyesítve  sokasitó, nagyító : nép-es vásár.
V.  Alaphang : sz, z :  a) asz,  esz,  gyakorlatos  :  hal-ász,  vad-ász,  fürk-ész,  cserk-ész,

nyer-ész-kédik;
b) 2, gyakorlatos  igeképzö  : ut-az-ik, bor-oz-ik, ser-éz-ik,  nyujtó-z-ik;
c) középképző ez ̂  z : hur-cz-ol, bon-cz-ol, dön-cz-öl.
VI.  Alaphang : d, a) gyakorlatos  igeképzö ód, ed, öd : csap-od, csíp-éd, töp-öd;
b) mint középképzö = g : for-d-úl,  csor-d-úl, zen-d-ül, pén-d-ül.
VTI. Alaphangok : l, r, mint  szervrokonok.

Folytatva  a különösebb képzőket.

D)  —í, —d, —l. A —t nagy szerepet játszó igeképzö. Általán a tevés, cselekvés, mivelés, esi-
MÍát  fogalmát  oltja  az  illető  gyökbe vagy  törzsbe, s  különféle  osztályú igéket  képez, melyeknek
i.^zreliasonlitásából  okszerüleg következtethetni,  hogy  eredetileg nem egyéb,  mint a  tesz  igének
'Ivánt s önhangzójától  megfosztott  te gyöke.  Közel  rokonságban áll  vele szervtársa  a  lágyabb  d,
melylyel az igék  képzésében  párhuzamosan  szokott  váltakozni,  t  i. a  t  képez  átható, külszen-
wlö, miveltető, parancsoló igéket,  a d pedig önhatókat, közép ik-eseket, belszenvedöket, vagyis
amaz erélyesebb, emez gyöngébb hatáskörű. Második párhuzamos társa l, mely azzá vagy olyanná
l^ítt  jelent, ami vagy  amilyen az  illető gyök,  s  nem egyéb,  mint a  lesz  ige,  lé gyökének  cson-
kolása.  Ennélfogva  czélszerü, hogy egymáshoz viszonyítva  tárgyaltassanak.

L  A  t  zárhangul  szolgáló  alkatrésze  oly  gyökigéknek,  melyek  egyszerűségeknél
t'-j.'va el88 alkotásuak, mint a) ezen  önállók  : fut,  jut,  hat, köt, üt, vet, vét;  b) elavultak, vagy  el-
T-ntak, mint: met, származékai,  metsz, metél;  tét  te'szik, tető;  át,  átok;  tit,  titok; bit,  bitó;
ft,  fitat

17*
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H.  Elvont  gyökökből  egytagú  törzseket képez  :  Irf-í,  szi-t,  sü-t  (pinsit,  assat),  Id-t,
td-t, rá-t, tU-t, i»-í, nyi-t, om-f  (ont), őm-í  (önt),  oom-t  (bont),  osz-í, fosz-t, f es-t, fej-t,  rej-t,  sej-t,
tör-t, ár-f, már-f,.. or-f.

ÜL  Önálló egyszerű  igékből  és nevekből  szintén  egytagú  törzsigéket:  ér, ér-t;  tér,
sér-tjfeT,  fél-t; ir, ir-t; öl, öl-t; öl  (al-ik  alszik) ol-t;  kel, kel-t;  em, em-t;  íel-ik,  tel-t, töl-t; txtí-
ik, vál-t; e/-ik (= es-ik) ej-t, (es-t); bán, bán-t; rom, rom-t, ront; hám, hám-t, hant; szám, szám-t,
szánt; him, him-t, hint Ezek  közöl többnek párhuzamos  társai  l-vei  képzett  középigék. Az első
(t) nemüek jelentenek  azzá vagy  olyanná  tevést, ami,  vagy amilyen az  illető  gyök,  a  másik  (1)
nemüek  pedig  azzá vagy olyanná levest,  pl.  rom-t = rommá tesz,  rom-i-ik rommá lesz.  Hasonló
viszony van  az  önt és ömlik, ont és  omlik, bont és  bomlik, oszt  és oszlik, foszt  és foszlik,  hajt  (cli-
nat) és hajlik, fejt  és feflík,  rejt  és re/lik, nyit és nyílik,  hant  és  kámlik,  szánt  és  számlik,  hint
és  Aimlik  között

Továbbá  ezek  némelyikéből-t  (át, ét v. ászt észt) képzővel  átható,  — d  (ad,  ed)-vel
önható, vagy középigék  alakulnak  :

osz-Wk, osz-l-at, osz-l-ad (oz-ik);
fosz-i-tk,  fosz-1-at,  fosz-1-ad  (oz-ik);
om-l-tk, om-1-aszt, om-l-ad  (oz-ik);
rom-Z-ik, rom-1-aszt, rom-l-ad  (oz-ik);
fej-l-ik,  fej-1-eszt,  fej-l-ed  (éz-ik).

IV.  Á kezdő vagy  első  mozzanata an én (=  in) képzős  önható  igékhez járulván,  az
illető cselekvésnek  vagy  állapotnak  mintegy  indítóját,  létesítőjét  fejezi  ki, s ám. teszi, eszközli,
okozza, hogy a  törzsige által jelentett valami meginduljon, megtörténjék,  pl.

csatí-an, csattan-t,  eszközli, hogy  csattanjon;
lobb-an,  lobban-t,  —  —  lobbanjon;
czupp-an, czuppan-t,  —  —  czuppanjon;
rett-en, retten-t,  —  —  rettenjen;
serk-en, serken-t,  —  —  serkenjen;
zörr-en, zörren-t,  —  —  zörrenjen.

Ilyenek  : dobban-t, koppan-t,  csetten-t, robban-t,  csappan-t,  rokkan-t, hSkken-t, zökken-t, stb.
V. Mint át, ét  alakú  képez  a) mirelíetó'ket, és  pedig  egytagú  igékből,  ik  hozzáadásá-

val  pedig  külszenvedSket,  melyeknek  párhuzamosan megfelehiek  az  ódik, ttdik belszenvedSk :

csuk,  csuk-at,  csuk-atík," csuk-ódik;
fon,  fon-at,  fon-atík,  fon-ódik;
kezd,  kezd-et, kezd-etik, kezd-ödik ;
tSr,  tör-et,  tör-etík,  tör-ödik;

b) g  gyakorlatos  kőzépképző  után  átható  igékből  gyakorlatos  áthatókat:  lát,  lát-og-at,  mart,
márt-og-at, mond, mond-og-at, int, int-ég-et,  szed,  szed-eg-et, üt, üt-ög-ct stb.  Értehnök :  a Litást,
mártást, mondást, intést, szedést, ütést, gyakran  teszi. Ezek oly igék, melyek gyakorlatos alakban
önállólag nem léteznek,  pl. nem  mondjuk  : látog, márfog, mondog,  stb.  c)  önható gyakorlatosak-
ból  mtweííefo'ket: kon-g, kong-at, = kongóvá  tesz, vagy eszközli,  okozza, hogy kongjon; és így  :
csikorg-at, forg-at,  pérg-et,  reng-et, zörg-et, sürg-et  stb.  Ide  tartoznak általán a  hangutánzókból
g-vel képzett  gyakorlatosok : cseng,  peng, dong,  búg stb.  melyek  közöl  többnek  párhuzamosan
az  önhatókat képző ad ed felel  meg :

csörg,  csörg-ef,  csörg-ed-ez;
zeng,  zeng-et,  zeng-ed-ez;
ing,  ing-aí,  ing-ad-oz;
mozg,  mozg-at, mozg-ad-oz;

d) némely hangutánzók után egyszerű önhatókat képez: jajg-at,  ujjog-at, kurjog-at,  ug-at, rigy-ct,
nyir-et, bég-et,  nev-et; e) egyszerű  áthatókat elvont, vagy  önálló gyökökből: mut-at, kut-at, fit-at,
sir-at, szer-et,  máskép  : szer-el, honnan :  szer-elem, B a mutat  régiesen :  mutál,  a sirat, régiesen
stral, honnan : siralom, irgat máskép : irgal, honnan : irgalom;  f) ezen önhatók: reszket,  viszket,
siet, tulajdonkép, reteked,  viszked,  sied,  vagyis,  reszket = rezeg-ed,  viszket, = vizeged,  (izeg-
ed =9 izgad).

VL Kettőztetve— tat, —tet,mivcUel8,  cselekedtetS,  illetőleg parancsoló igéketlképez a)
ezen elvont igegyökökből  :é-tet, i-tat, vi-tet, hi-tet, té-tet, al-tat, nyűg-tat, fék-tét;  b) egytagú átha-
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tok, önhatók és középigékböl: lat-tat,  üt-tet, köt-tet, vet-tet, csip-tet; ül-tet, bük-tat,  biz-tat,'fut-tat,
jár-tat; szök-tet, szün-tct; c) többtagú  igékből  rendesen  : takar-tat, vakar-tat,  sodor-tat, kotor-tat,
kopog-tat, csattog-tat, gözölög-tet, gyilkol-tat, ruház-tat, arat-tat, kaszái-tat, botoz-tat, csiráz-tat stb.

1.  Jegyzet.  Vannak  némely igék, melyek  mind az  egyszerű  át,  ét, mind az  öszvetett
tat, tét  képzőket  felveszik,  de másmás érteményi  árnyalattal,  mit a nyervszokásból tanulhatni csak
meg.  így különböznek  :  rúg-át  és  rug-tat,  vág-at  és  vág-tat, jár-at  éa jár-tat, f oly-át  ésfoly-tat,
tósy-ot  és hány-tat, nyom-at  és  nyom-iát, von-at  és  von-tat, un-at és untat, tör-et, és  tür-tet, vár-at
és wír-íot.  Ezek közt  azon  különbség  látszik  lenni,  hogy  az  egyszerűek  egyes, az  öszvetettek
többes vagy  gyakorlatos érteményüek; pl. vizet folyat,  ám.  eszközli,  okozza, hogy  folyjon,  vaia-
tdy  munkát  foly-taf,  ám.  cselekszi, hogy  a munka tovább  tovább  folyjon,  von-at, ám.  eszközli,
parancsolja, hogy vonjanak  valamit, von-tat, ám. folytatólag  vonat.

2.  Jegyzet.  Néha a miveltetö hármasán  is  eléfordúl, pl. a hírlap  valamit  hird-et, e  aki
ezt a hírlapba teteti, az hird-et-t-et;  a  dajka  gyermeket szop t-at,  az  anya dajkával  szop-t-at-tat-ja
gyermekét; a kertész fákat  ül-t-ef,  s az úr, ki  ezt a kertésznek  parancsolja,  iü-t-et-tet.  Egyébiránt
az ily kemény igealakokkal csak a  lehető'  legritkábban  szabad  élni.

3.  Jegyztt.  A  hangzójukat  kiugratott  g képzős  igék át, eí,  különben  tat,  tét mivelte-
tőt vesznek  föl,  de  némi  érteményi különbséggel,  t.  i.  az  első  esetben  közvetlen,  a  másodikban
iüzwtdett  miveltetők pl. az úr  sürgeti  cselédeit önmaga,  sürögteti  bizonyos  eszköz vagy megbí-
zottja  által,  így különböznek  egymástól  forgat  és forogtál,  perget  és peregtél,  ingat  és  inogtat,
moigat  és mozogtat, csorgat  és  csorogtál  stb.

VTL  Az  oszt  észt  öszvetett képzőben  a  t tényező, okozó, eszközlö jelentésű,  s párhuza-
mos önható társa ad  ed: rag-ászt, rag-ad, dag-aszt,  dag-ad, mer-eszt, mer-ed, csügg-eszt, csügg-ed.
Ai elsőnek értelme : azzá vagy  olyanná tesz, a másodiké :  azzá vagy  olyanná  lesz,  önmagában,
Önmaga által. Ennek  földerítése  végett az  asz  esz középképzöt  szükséges  elemeznünk. Némelyek
szerint az nem egyéb, mint az  önható képző  ad  ed változata,  mennyiben a d  és  sz mint  szervro-
konok, kivált némely  igékben  váltakozni  szoktak, pl. cselekszik,  cselekedik, nyugoszik,  nyugodik,
miszerint ragaszt elemezve  ennyi volna : rag-ad-t, azaz  eszközli,  hogy  ragadjon,  mereszt, = mer-
ed-t, eszközli, okozza, hogy  meredjen.  De ezen elemzés,  tetszetőssége  daczára,  a  hangváltozási
viszonylatok analógiájával  nem egyezik,  mert a  d,  midőn  t  járul hozzá,  a  kiejtésben  rendesen
ehhez alkalmazkodik, pl. ad-tam  kiejtve  attam, sőt a törzsbeli  sz is, mint középképző t-re szokott
Tallózni, pL eaz-íem helyett  et-tem,  isz-tam,  hisz-tem, visz-tem,  nyugosz-tam,  alusz-tam  helyett  it-
tam, kittem, vittem  stb. Tehát  a  ragad,  dagad,  mered-féle  önhatókból  a  fentebbi  hasonlat  szerint
kellene lenni : rágott,  dagatt, merett. Véleményünk  szerint valószínűbbnek  látszik,  hogy az  ősz,
ecmint  középképző  azon  ás  és  változata,  mely  mellékneveket  képez,  s  a  csángó  nyelvben
ttitxegve  vagyis szelpesen  hangzik,  pl. édesz, kedvesz.  Sőt  vannak  országos  divatnak is  :  norpasz,
kopott, dobott, csupasz, pimasz, ravasz,  rb'nkesz,  cserkesz, s e  főnevek  :  támasz,  dugasz,  szakasz,
vigasz,  tapasz,  válasz,  eresz; vagy  s-vel  : száraz, igaz, nehéz,  üdvb'z  melléknevek.  Ennélfogva,  va-
lamint kopaszt  (koppaszt) =  kopaszszá  tesz,  horpaszt  = horpaszszá,  borzaszt =  borzassá, szá-
ntzt = szárazzá tesz :  hasonlóan,  likoszt = likassá,  horgászt  =  horgassá,  gerjeszt  =  gerjessé
tesz. Tudniillik  az ily  asz  esz képzőjü  törzsek  nagyobb  részt  elavultak,  mint  nyelvünkben  más
számosak. Ez  is  mily gazdag erű  s kiaknázásra  váró  szókincs-bánya!.

Az  imént tárgyalt igék  közöl némelyek ál, el képzőt  vesznek  fel, mint:  magaszt-al,
•araszt-ai, vigaszt-ál,  tapaszt-al,  nyugoszt-al,  engeszt-el, nehezt-el.  Némelyekben  tájejtéssel  az  sz
itráltozikj-re  : szakaj-t,  hullaj-t,  szalaj-t

Jegyzet.  Az  eddig  mondottakból meghatározhatni azon  finom  érteményi árnyalatokat,
melyekkel a  t  képző  a gyökben  rejlő  alapfogalmat vonalazza :

rom,  ront,  rontat,  romlat,  romlását;
öm,  önt,  öntet,  ömlet,  ömleszt,
nyi,  nyit,  nyittat,  nyilatkozik.

V1Ü. Az  öszvetett  ít  képzőben a  t  ennyit jelent: azzá vagy  olyanná  tesz, alakit, ami
r&gy amilyen  az  alapszó  által jelentett  valami,  pl. tisztít,  tisztává  tesz, domborít,  görbít,  fehérít,
fdíétíty  domború, görbe  alakúvá,  fehér,  fekete  színűvé tesz.  Midőn  igékhez  járul,  ám. az  alapige
Utal jelentett  cselekvést vagy  állapotot  létezővé  teszi,  létezését eszközli,  pl.  mást állít maga  he-
l'jM,  eszközli, hogy  más  álljon  helyette; gabonát  szállít,  eszközli,  hogy  a  gabona  szálljon.

Ezen  igealaknak  mint áthatónak kétféle  párhuzamos  viszonytársa  van a) az önható
<?> 3, pL tiszt-Ü,  tiszt-úl,  zöld-ti,  zo'ld-űl;  és  b)  a  belszenvedö  odik, édt'k,  ödt'k,  pl.  hunyor-Ü,  hu-
*y>r-í>d3c, pédér-tí, pédér-édik,  gimdör-it, göndörödik.  Az  úl,  i(l  régiesen  eléjön  szenvedöleg is,
fi-ftstüljön  ám. feszitessék. Régi  magyar  Passió 16.1.
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Némely  nemű  it-es  igéknek mindkét párhuzamos társok  meg van, pl.  aljas-íí,  aljas-ál,
aljas-odik; nemes-ít, nemes-öl, nemes-édtk; örök-íí,  örök-i'/l, örök-Ödik. Némelyeknek pedig  csak
egyik vagy  másik  társok van : buzd-it, buzd-tíl; pend-ít, pend-ííl;  állap-íí, állap-odik;  futam-lt,
futam-odik.  Mások, kivált  igékből  képzettek  párhuzamos  társ nélkül vannak, pl. aprít, áll-ít, szól-
ít, száll-ít, tasz-ít; vagy  ad ed önható társok  van : has-íí,  has-ad, szak~ít,  szak-ad, láz-lt,  láz-ad,
szár-it, szár-ad.

Az  ít, valamint a párhuzamos úl  ill  képzők  öszvetettek,  minek fölvilágositása  végett
vissza  kell  tekintenünk a régi  nyelvre, melyben ezen képzők ily alakúak  voltak  :

vastag:  ót,  ojt,  út,  új t;  ól;
vékony:  ó'í,  ojt,  üt,  Ujt;  Sí;
közös:  ét,  ejt;

tan-ót, tan-ojt, tan-út, tan-ujt,  tan-ét, tan-éjt; tan-ól; ép-öt, ép-öjt, ép-ül, ép-üjt,  ép-ét,ép-ejt; ép-öl.
A  régi  halotti beszédben  : szabad-ót-ból  szabad-ócsa ám. szabad-ít-ból  szabad-tísa.  A

tihanyi  codexben :
2.  1.  „Ezek  az  ő  mondásokat  bizony-tíf-ották"  (bizonyították).  „És  mikép  lámpás

olajnál  kil nem világos-tíí"  (világosit);  •
5.1. „Az  szép  ruha  megékös-őt  (ékesít)  embert."  s  a  9.  lapon  változattal; „meg-

ékös-ií-ti";
8.1. „Megbizon-u/t-hatjuk"  (megbizonyíthatjuk);
9.1. „Bizon-u/t-ja  (bizonyítja) szent János";
26.1. „Miért keser-őt-él  (keserítél) engemet el";
69.1. „Krisztusban  mind megeleven-őf-tetnek"  (eleveníttetnek);
131.1. „Öröle az én leiköm az  én idvöz-őí-ö (idvezítö) istenömbe, azaz,  az én  idvöz-

őí-ö  fi-amba";
142.1. „Emberi nemzetet ö általa  megép-6't-é (építé)";
139.  L „Negyed csillák  (g) mondatik bódok-tit-ásnak  (bódogitásnak)";
140.  L „Ezek  azért  az  szűz Máriát bódok-tíí-ják  (bódogítják)";
154.1. „Némelyeket közölök elméjükbe  vak-iíí (vakít) meg" ;
174. L „Szent Leiektől  megtan-tót-atván"  (megtaníttatván);
229.1. „ Jöjön  el és  szabad-óh-on  (szabadítson)  titokét";
257.1. „Hogy  tan-ú/i-on  (tanítson) meg minket";
19.  1. „Agyán elfesz-ől-ve  (feszülve)  fekszik";
126.  L „Az éhözőknek megelég-íyí-éséröl"  (elégítéséről).
Hasonlóan  a  bécsi  és  müncheni codexben, a  régi  legendákban,  s  más  nyelvemlé-

kekben  szerteazerint olvashatók az ily  változatok: szabad-ét, szabad-e/t, tan-ét, tan-e/t, szabad-ól,
tan-ól stb.

Annyi s oly közös divatú  példák  után kétkedni  nem  lehet,  hogy  ezen  párhuzamos
képzőkben  azon ó, ö rejlik, mely föntebbi  elemzésünk  szerint  a mutató a-, o-val,  illetőleg  része-
sülő  ó-  S-vei azonos, s jelent  olyat, amilyen az illető  törzsszó, s hol ú ü, hol é éj, hol i-re változik.

E szerint a mai ít  elemezve és  eredetileg = ó-t, v. ő-t,  s a  mai úl  Hí  szintén = ó-l,
Ő-l, pl.  dombor-ó, dombor alakú, dombor-ó-t, domboróvá  tesz,  dombor-ól,  domboróvá lesz;  leeser-S
keser izü, keser-ő-t =  keser izüvé tesz, keser-ő-1, keser  izüvé  lesz. Ezen ót, őt, ól, ől-böl  fejlődtek
ki  változatképen a többi módosítások  : ojt,  öjt, út, üt, ejt, ét, ít; és úl, ül, melyek  között  legújabb
• legszokottabb it, az átható, és úl, ül az önható igékre :

tan, tan-ó, tan-ó-t, tan-oj-t,  tan-tó, tan-tí-t, tan-é, ten-é-t, tan-ej-t, tan-í-t;
kér, ker-ő, ker-ő-^ ker-o^-t, ker-ő, ker-íí-t, ker-é,  ker-é-t, ker-e/-t, ker-í-t;
ow, av-ó, av-ó-1, av-tí, av-ú-1, avtí  /
fesz,  fesz-ő,  fesz-ó'-l,  fesz-tí,  fesz-tt-1, feszit;
lap,  lap-ó, lap-ó-1, lap-tí, lap-ú-1,  lapít;
rém, rém-ő, rém-ő-1, rém-tf, rémí£l, rémit.
Innen magyarázható,  hogy  ezen  képzők már kifejlett átható igékhez is járulnak  mint

tolul = tol-ó-1, nyomul = nyom-ó-1, merít irmer-ö-t, merül =  mer-ö-1, takarít =: takar-ó-t
E  párhuzamos képzöjü  igék  több  osztályúak  :
a) elvont, vagy  önálló  egyszerű  gyökökből: gyű,  gyu-u-t, gyút, gyu-uj-t, gyújt,  gyu-

u-1, gyúljfw,  fu-u-t,  fút (szokatlan), fu-uj-t,  fújt,  fu-u-1,  fúl.  Hasonlók :  fűt,  fül;hűt,  hűl; süt  (rö-
vid),  sül; nyújt,  nyúl; gyüt, gyűjt,  gyűl; avít, avul; lapít, lapul; szorít,  szoriil;  ámít, ámúl; repít,
repül; ürít, ürül; gurít, gurul; feszit,  feszül, kerít, kerül; hevít, hévül stb.
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b) melléknevekből: szépít, szépfii;  rutit, rútul; csendesít,  csendesfii;  érzékenyit,  ér-
zékenyül; vadít, vadul; szelídít, szelídül; igazít, igazul; üdvözít,  üdvözül stb.  különösen  az  ön-
hangzóval végződök  hangzója  a  képzőbe  olvad :  tíszta-it  tisztit, tisztául  tisztul; és  így :  puha,
puhít, puhúl; szürke, szürkit, szürkül; fekete, feketit,  fekctül,

c) önálló származékfönevekből  és  elvont  törzsekből: gyarapít, gyarapúl; alapít, ala-
púi,-istenit, istenül; telepit, települ;  ülepít, ülepül.

d) származékigékböl: buzdít, = (buz-g-ít),  buzdúl  (huz-g-úl), mozdít, mozdul, kondit,
kiindul; csöndít, csöndül; rendít, rendül, és  számos  hasonnemückböl,  süt minden változás  nélkül
is: tolul, nyomul, merít, merül; pederít, s az újabb alkatú  : közvetít

Az  ít-nek második  párhuzamos társa a háromágú odik, édik, ödik, amaz áthatót, emez
pedig belszenvedöt, mintegy  benntevödöt képea:

aavany :  savanyít = savany-ó-t = savany-út,  savanyúvá  tesz;  savany-odik, =  sa-
vany-ó-vá v.  savanyúvá  tevődik.

keser  : keserít, = keser-fit,  keserűvé  tesz; keser-édik  — keserűvé  tevődik.  Hasonló
viszonynak  : domborít,  domborodik;  fodorít,  fodorodik;  penderít, pendcrcdik;  édesít,  édesedik;
savanyít, savanyodik; kövérit, kövéredik  stb.

Ezen  képzők  mutatótáblái :

L  a) Egyszerű  tevést jelentők, önhangzó  és párhuzamos társ  nélkül  :  lát-t,  tá-t, tar-t,
tzi-t,in-t;

b)  önhangzó  nélkül,  párhuzamos  l  társsal  :  rom-t  (ront)  rom-l-ik,  hám-t  hám-l-ik,
fej-t  fej-l-ik,  rej-t  rej-l-ik,  vagy  d  párhuzammal : om-t  (ont) om-l-ik, és  on-d, melyből:  ondó;

c) miveltetök, önhangzó és  párhuzam nélkül:  lobban-t, roppan-t, cseppen-t,  serken-t.
Ü.  a)  Gyakorlatos  tevcsü  át,  ét  párhuzam  nélkül  :  látog-at,  mondog-at,  mereg-et,

úK>g-et;
b)  gyakorlatos  átható  át  ét,  önható ad  ed  párhuzammal  :  ing-at, ing-ad-oz,  csörg-et,

osí>rg-ed-ez, visszaható  ód,  ed,  öd-vel:  verég-et,  verek-«d-ik,  marog-at,  marak-od-ik,  törölg-et,
t»rölk-öd-ik;

c)  gyakorlatos  önható aí  eí  párhuzam nélkül  : ujjong-at,  kurjong-at,  ug-at, bég-et;
d)  miveltetö  és külszenvedö át, ét  belszenvedö ód, öd  párhuzammal :  fon-at,  fon-aíik,

fon-daíi,  tör-et, tör-efik,  tör-ó'dtk ;
DL  Miveltetö tat,  tét  a) külszenvedö  párhuzammal :  lat-tat,  lát-íatik,  üt-íei,  üt-tetik,

Mit-/e<, süt-tetik ,-
b)  külszenvedöi  párhuzam nélkül: csikorog-íat,  forog-t«í,  pörög-íet,  szók-tat.
IV.  Azzá  vagy  olyanná  tevést  jelentve,  a)  asz-t  esz-t, ad  ed  párhuzammal,  szak-

otit szak-ad, mer-eszt  mer-ed;
b)  it, párhuzamos úl  iil  önhatóval  :  bor-ít  bor-tíl,  tan-ti  tan-úl,  der-íí  der-ül,  vagy

•••l- ed- ödik belszenvedövel: fodor-ít, fodor-odtk,  henger-íf,  henger-édik, vagy  ad  önhatóval: szár-
it  szár-od, has-ét has-ad, szak-zt  szak-ad ;

c)  ti  (=. át) miveltetö, párhuzam nélkül : áll-ti  (át), száll-tí (át), szól-ít (át);
d)  ít,  egyszerű  önható, párhuzamtalan  : hur-ét,  nycr-í<, kukor-íí,  siv-tt,  sip-ít.
Jegyzet.  Hasonlítások. A  török legszebben  megegyezik  a magyarral.  Itt t. i. a  raivel-

M«i  ige d-ür  vagy  í-tír, néha pedig  épen csak  t vagy  d képző által  alakúi,  pl.  szew-diir-mek, sze-
ri t-tet-ni, bak-tür-mak  lát-tet-ni;  szöjle-t-mek,  szólal-tat-ni,  okw-t-mak,  olvastatni; a  dttr vagy  tűr
is. úgy látszik, td-«r, id-er  (r=  tevő)  részesülőből  szánnazott,  tehát  szevdilrmek  szó  szerént  ám.
:̂ ret-tevö-ni  (szeret-tenni). Továbbá  a  törökben az  iil,  «l-nak  szintén van  megfelelő  társa: il,  'il,
szenvedő jelentéssel: szev-il-mek  szeret-tet-ni, bak-'rf-mak,  láttatni, mely szinte ol-mak  (= lenni)
iíível rokon. A finn nyelvben  is a  t képez  ön- és  átható  igéket  a)  nevekből  pl.  ahdas,  szoros,
•Mutun, szorítok; lüpi,  lyuk,  lávitttin, lyukasztok;  rippi  gyónás,  ripitanf  gyóntatok;  b)  igékből:
*>•'», eszem, syöttin, etetek; juon, iszom, juotan, itatok;  istvn,  ülök,  istutan,  ültetek.  A  latinban
kf}»ez miveltetö jelentésű  igéket,  mint:  ci«t;-ból  lesz  cz-í-o,  cxci-t-o,  susci-t-o;  jacto-ból  jac-t-o,
''"-tói sta-t-uo, (állítom), hasonlóan  cselekvési  képző ezekben : op-t-o,  ohaj-t-om,  por-t-o,  hor-d-

•'•m, és rokon  d-re  változva  : un-d-o, on-t-om, ten-d-o,  nyújtom.
A  tevési  f-nek  a  latinban  többször facet,  a Icvési  l-nek vagy  d-nek  a^t  felel  meg :

fcile-faeíf,  meleg-ft  /  made-factf,  nedves-ít;  tcrre-facit,  ijesz-t;  tume-facií,  dombor-íí,  dagasz-í ;
wű'-^, meleg-W, —édik/  tcrre-j/ít,  ij-ed.  A  latin  tehát az  illető képzőt  mint  egész  szót  változat-
lanul megtartotta, midőn a magyar  legvégső  elemében a  t hangban, a  törzszsel  egybeforradott.
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E)  —t, mint  idöképzö.  A  t képez be végzett  v. múHidtit, pl. men-f, yár-í, ül  t, s bizonyos igék
után költöztetve o, é, ö elötétes hangzóval: lát-ott, szed  étt,  itt-ott,  melyek  jobbára  a  többi  sze-
mélyragozásban egyszerűek  : lát-t-am, szed-t-em, némelyekben, könnyebb  kiejtés  végett  rende-
sen öszvetettek  : hall-ott-am,  hall-oíí-ál,  hall-oíf-unk;  üt-öíf-em,  üt-ött-él,  üt-öff-ünk;  vet-éff-em,
vet-étt-él, vetétt-Unk; de tájejtéssel, és  régiesen egyszerűek is  : üt-t-em, fut-t-am.

Mennyiben a bevégzett  vagy  múltidö  azt  jelenti,  hogy az illető  ige  által  kifejezett
cselekvés  vagy  állapot be van  fejezve, vagyis meg van  téve  (perfectum),  innen alapfogalomban  a
tevést jelentő  igeképző  f-vel  rokon, melylyel  egyezik  általános jelentésben a  ío,  tooa is, minthogy
tesz mély  hangon ám. tasz, vagyis  tova  mozdit. Ezen  múltidő  főnév  gyanánt ragoztatni is szokott:
élt-em-ben, lát-t-om-ra,  tud-t-om-mal,  men-t-em-ben,  vesz-t-em-re,  jött-öm-ig.  Szoros  érteményi
kapcsolatban  áll vele  azon át, ét,  mely mindennemű igékből  elvont  értelmű  főneveket  képez  :
ír,  ir-at, mozzan, mozzan-at, kel, kel-et, keres, keres-eí,  üt, üt-et, s párhuzamos társa ás, és : ir-ás,
mozzan-ás, kel-és  stb.

Mi e másodnemű képzőt illeti,  ez minden egyes igéből  képezhet  főnevet, s azt jelenti,
hogy  az illető cselekvés vagy  állapot  gyakorlatban, folyamaiban  van. Az  első  nemű hajdan szin-
tén csaknem  általánosan  mindenféle  igéhez járult, pl.  zarándoklat,  mivelkedet,  tündérlet,  szorgal-
mazót, pusztulat,  menekedet, kereskedet stb.,  ma  pedig  az  eredeti  nyelvérzék  megtompultával, a
fogalmak  szabatosságának kárára, ott is ás, éVvel él a hanyag  nyelvszokás,  hol át,  eí-nek  volna
helye, t  i. mint  fentebb  érintettük, az ás és jelenti  az illető igének  cselekvési  vagy  állapota  folya-
mát, tartását,  ellenben az öt, ét  a) annak  bevégeztét,  végrehajtott  mivoltát,  pL  cselekedet,  amit
cselekedtünk, irat, amit irtunk, ami írva van; b) annak tárgyát, lételét, pl. mondat, a mondás  tar-
talma,  tárgya,  öltözet,  amibe  öltözünk.  Ennélfogva  más  és más a  cselekvés  és cselekedet,  írás  és
t'rot, gondolát  és gondolat, (1. a Szótár  folyamában —ás, —át rovatok alatt).  Ázás,  ét alanyi,  ősz-
szerű,  az öt, ét az alanytól elvont értelmű főneveket képez. Ugyanazon különbség  van a  ragozott
múltidő és-a vele viszonyló öt, ét  képzőjü főnevek között, pL  ,Pesten  éltemben'  (midőn Pesten él-
tem) és ,egész  életemben1;  jártában, keltében'  és ,a levél  keleté';  ,írtomban  sokan háborgattak' és
Aratómban sok  idegen  szó van.'  Egyébiránt  a  nyclvszokás  néha a  második  helyett  is  az  elsőt
használja : ,a levél  ketté' e helyett: keleté;  $& jártával* e helyett: járatával;  ez pedig  ,mwltod-
ban nincs öröm' múlt  időt jelentő részesülő, tehát  e helyett: múltadban.

Jegyzet  A  török nyelvben is az egyszerű  múlt  képző  betűje  d, néha (euphoniai ok-
ból) t: szev-d-üm, szeret-t-em,  ktl-d-'im,  cseleked-t-em,  i-d-im,  vol-t-am,  bak-t-üm,  lát-t-am;  s a
részesülőben  : M-d-rfc,  cseleked-t-e, a honnan  kildíkde  ám. cselekedtében.  A  perzsában  az  egy-
szerű vagy általános múlt képző betűje  szintén d vagy t : btí-d-am, vol-t-am, pusi-d-am,  föd-t-cra,
kus-t-am, öl-t-em, s múlt részesülők : btí-d-a, vol-t, pusi-d-a, kus-t-a.  A japán  nyelvben tó : ataje-
ta, ad-ta s a részesülőben te : ataje-te. —  Nevezetes,  hogy  a magyar  egyszerű alakú  múlt  idők
közöl a törökben csak a d v. t képzős (mássalhangzós),  a finnben csak az i képzős (öuhangzós)
múlt van  meg.  (Lásd az utóbbira  Fábián  Finn nyelvtanát 118. lapon).  Mint  különös  találkozást
felhozzuk  itt  is  az árja  t képzőket  A  latinban  az  át,  ét képzőjü  magyar  főneveknek  megfelel-
nek  a múltidö részesülőjéből  képzett  us, um, ura  végzetü részesülők  és  nevek  : ic-t-us, üt-o'íí  és
üt-et,  mo-t-ws,  mozdit-ott és mozzan-at,  fac-t-um,  tett,  cseleked-et,  scrtp-í-ura,  ir-aí.  A német-
ben  az  egyszerű  múlt: lob-t-e,  sag-t-e  és  részesülök  :  gelob-í; tragen-ból  lett  Trach-t,  visel-ef,
(sich)  sch&tyen-ből  (verekedni, ütközni),  Schlach-t,  ütköz-et,  és  így  : prangrn,  Prach-t,  mögen,
Mach-t,  fiiéhen,  Fluch-t,  ztehen, Zuch-t,  thun,  That  (tét)  stb.  A  szanszkrit  dat-tá-sz,  zend  dá-t-<5,
latin  da-t-us, hellén do-r-óg,  (Bopp), magyar  ado-tt, ad-ta a  t ragban  is  egyeznek.

F)  —t, mint tárgyeseti  rag.  A  tárgyeset  raga t (át, ct, ét, öt, öt) szoros viszonyban  áll  a
cselekvőigékkel, mert ahol tárgyeset van, ott átható vagy áthatási érvényű  igének  is kell  lennie.
„Fát  vágok"  itt átható ige  van.  „A bíró törvényt ül" itt az ül  áthatási  érvényű  cselekvés.  Hogy
nyelvünkben  a tárgyeseti  rag  t a tevésnek  fogalmát  illetőleg  tárgyát  fejezi  ki,  s mint olyan  alat-
tomban  minden  álhatóban  foglaltatik,  onnan  gyaníthatni,  mert  bizonyos  viszonyokban  értelem-
csonkítás nélkül  el  is maradhat, nevezetesen, a) A  személyragozott neveknél  az első és  második
személyben : „Eltörtem a kezem."  „Hogy  adtad el  a  házad.?"  b)  A  részesülök  előtt  általán :
„Borivó ember, kötélverö, szíjgyártó,  füstfaragó."  A  régieknél  a  wán vén  ragu  részesülők  mellett
is. „És  jőve Jézus ajtók  betevén  és ablakok  berekesztvén."  Münch.  cod. János  20.  c)  A  határ-
talan  mód  előtt:  „pipa  gyújtani, fa  vágni, háztűz  nézni,  szőlő  kapálni,"  s  az  újabb  alkotása*
,képviselni.'

A  nyelvészet  azon  tana, hogy a tárgyesetben  (accusativusban)  a  wohin  értelme  lap-
pang, a magyarra  teljesen  ráillik, mert  oda  (dorthin),  tooa  (weitorhin)  és  tesz (stellt, legt, sctzt,
thut), általános fogalomban egészen egyezők,  s  lényeges  betűjök f vagy  d.
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G)  —n, igeképzö.  A  vastaghangu gyökök  után nyílt  a,  a  vékonyhanguak  utón  nyílt «
etgédhangzóval  : an, én. unható  igéket képez,  melyekből  átható  leszen,  ha  t  ragasz tátik  hozzá-
jok, pl. dobban-t, röppen-t  Ezen  képzőnek  eredete  úgy  látszik  in gyök  (iu-d-úl,  in-d-it  szókbán),
s értelme: indulás,  egyszerre  történő  levés  (fit), vagyis  a  gyökszó  által jelentett  valaminek  létre-
jövését  fejezi,  minélfogva  hasonló az  önhatókat  képző  d-hez, melynek  párhuzamos  átható  társa
szintén <  (facit), mint  e  viszonyított  igékből kitűnik: puff-an, puff-au-t, puff-ad, puff-asz-t;  pukk-an,
pukk-an-t, pukk-ad,  pukk-asz-t; lapp-an,  lapp-an-t, lapp-ad, lapp-asz-t;  pitty-cn,  pitty-cn-t, pitty-
ed, pitty-esz-t;  söpp-en,  söpp-en-t, söpp-ed, söpp-csz-t  Az  első jelentése  tehát:  lesz  (fit), a  máso-
diké : teszt, hogy  legyen  (fieri  facit).  Hasonló  igékből  származtak  :  dagan-at,  bocsán-at,  fogan-at,
melyekkel  egyeznek  dag-ad, bocsá-t, fog-ad. Egyébiránt  az  an  én  abban  különbözik az  ad-  ed-töl,
hogy amaz az  illető belcselekvésnek  mintegy  indulását, keletkeztet,  kitörését,  s  egyszeri  létét,
emez pedig folytonos  tartását  jelenti.

Az  ön  én  képzőt  különösen  kedvelik  a  hangutánzók,  és  a  mozgalomra  vonatkozó
gyukök: böff-en,  bugygy-an,  csatt-an,  csett-cn,  csurr-an,  czupp-an,  dobb-an,  clöbb-cn,  dörr-cn,
durr-an,  fityty-en,  forty-an,  hars-an,  hork-an,  horty-an,  hörp-en,  hupp-an,  kopp-an,  kotty-an,
kukk-an, koczcz-an, locscs-an, mukk-an, nyekk-en,  nyikk-an, patt-an, pih-en, piszsz-en, potyty-an,
puff-an,  recscs-en, rikk-an, ropp-an,  rokk-an,  rotyty-an, rozz-an,  röft'-en,  suh-an, supp-an,  surr-an,
szipp-an, szotyty-an, tüszsz-en, topp-an, zökk-en, zörr-en;  biczez-cn, bill-en, csuszsz-an,  döczcz-en,
w'bb-an, lebb-en,  leff-en,  libb-en,  lobb-an,  mozz-an,  rett-en,  rezz-cn, röpp-en,  roh-an,  rogygy-an,
swk-en, vill-an  stb.

Öszvetett  vagy  vegyes  igeképzők.
Ugyanazon  gyök  vagy  törzs  két,  három, négy, sőt  épen  öt képzőt  is  fölvehet,  amint

t L együtt véve  önhatást, áthatást,  miveltetést, külszcnvedést,  belszerivedést, kicsinyítést,  tehctö-
"W gyakoriságot  akarunk  kifejezni,  pl.  ősz,  elvont  gyökből  leszen  áth.  osz-t,  mint  az  osz-olt ön-
tatúnak párhuzamos  társa, innen :  osz-t-og-at,  osz-t-og-at-tat,  oszto-og-at-tat-Jtat.  Miután  az  cgy-
SZ-TÜ igeképzöket  részletcsen  tárgyaltuk,  jelen  czikkben  a  szokottabb  öszvetettck  tábláját  adjuk.

I.  Kettős  igeképzők:
an-t,  en-t  :  lobb-an-t, durr-an-t, csill-en-t,  rezz-cn-t, dörr-en-t;
ad-oz,  «d-éz  :  ak-ad-oz,  szak-ad-oz,  ép-éd-éz,  crny-ed-éz,  rep-ed-éz,  hül-ed-éz,

ad-z-(ik), ed-z-(ik)  : fi-ad-z-(ik), sarj-ad-z- kcr-ed-z- pölyh-öd-z-  level-ed-z-ik;
og-dl, ég-él:  ad-og-ál,  isz-og-ál, kér-ég-él, szcd-ég-él, hiv-og-ál;
ig-ál,  ik-ál:  tasz-ig-ál, gur-ig-ál, haj-ig-áí,  sáut-ik-ál, korny-ik-ál;
og-at,  ég-et,  ög-et:  lát-og-at, ad-og-at,  tol-og-at, vcr-ég-ct, néz-ég-et, üt-ög-et;
ong-at,  éng-et,  ing-et  :  bor-ong-at, szor-ong-at, mcr-éng-ct, ker-ing-et;
ar-intt  er-int  (ar-ít,  er-ít)  : csav-ar-int,  hab-ar-int,  pcd-er-int,  tck-cr-int;
or-oá*-(ik), ér-Jd-(ik^  : sod-or-od-(ik), bod-or-od-,  péd-ér-ód-, csép-ér-éd-ik;
ar-od-(ik), er^d-(ik) : tak-ar-od-, vak-ar-od-,  zav-ar-od-, csav-ar-od-,  tck-er-éd-(ik);
or-it, ér-ít:  sod-or-it,  bod-or-ít, péd-ér-ít, csép-ér-it;
ar-íí, er-ít:  tak-ar-it, csav-ar-it,  tek-er-ít;
t-al,  f-el:  vigasz-t-al, marasz-t-al, tapasz-t-al, hircsz-t-el,  engcsz-t-cl;
d-alt  d-el: vag-d-al, szab-d-al, rug-d-al,  szcg-d-el,  szel-cí-el, nyög-d-el;
d-af,  d-ef: mos-d-at, hir-d-et, kül-d-et, kez-d-et;
d-it  : moz-d-ít, for-d-ít, in-d-ít, zén-d-ít, csön-d-it;
d-ií/, d-iil:  moz-d-úl,  for-d-úl,  in-d-úl,  zcn-d-ül,  csön-d-ül;
d-os, d-ét,  d-ös  :  fog-d-os,  kap-d-os,  lép-d-es,  röp-d-ös;
d-«z, d-cz, d-öz  : fog-d-oz, kap-d-oz, hor-d-oz,  tép-d-éz, pök-d-öz,  lök-d-öz;
k-od, k-éd, k-öd :  csap-k-od,  kap-k-od, csip-k-éd, röp-k-öd, köp-k-öd;
g-ot  (og-at),  g-et  (ég-et,  ög-et)  :  for-g-at,  hal-og-at,  moz-g-at,  bor-og-at,  pér-g-et,  ver-

«-' ft. üt-ög-et;
g-ál, g-él, g-öl; ron-g-ál, haj-g-ál,  her-g-él, dör-g-öl;
k-dl, k-él: tur-k-ál, szur-k-ál, váj-k-ál,  fur-k-ál,  vés-k-él;
k-oz- k-éz, k-oz-tk, k-éz-ík, k-öz-ik : fut-k-oz,  szer-k-éz,  zár-k-oz-ik,  üt-k-öz-ik;
l-at,  i-e<: kos-l-at, vizs-1-at, pes-l-et;
í-aí, 1-el: fagy-1-al,  szag-1-al, fog-l-al,  ér-I-el, kér-l-el,  íz-l-el, azin-1-el,  bér-l-el;

UAD.  MAOT  IZÓTÍB.  13
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zs-ol, zs-éi, zs-o'l: mor-zs-ol, hor-zs-ol, pér-zs-él, dör-zs-öl;
k-ol, k-éi: tapicz-k-ol, tepicz-k-él, evicz-k-él;
ód-z-(ik), őd-z-(ik) : lop-ód-z-ik, kér-8d-z-ik;
ar-og,  er-ég : zav-ar-og, csav-ar-og,  tek-er ég;
ar-úl, er-ill  :  csav-ar-úl, kany-ar-ul, tek-er-ül;
k-óz-ik, k-őz-tk :  bir-k-Ó7rik, mér-k-öz-ik, gyür-k-öa-ik;
ak-od-(ik),  ek-éd-(ik) :  mar-ak-od-ik,  tol-ak-od-, húz-ak-od-, lop-ak-od-,  ver-ek-éd-

tör-ek-éd-ik;
l-ód-(ik), i-őd-(ik) : por-1-ód-ik, sur-l-ód-, kin-l-ód-, tor-l-ód-, tör-1-öd-ik;
r-rfd  (or-ód), r4W (ör-8d)-ik  : kot-r-ód-ik, típ-r-ód-, gyöt-r-8d-ik;
ad-oz-(ik), ed-éz-(ik) : szúny-ad-oz, tttn-ed-éz-, tör-ed-éz-ik;
ak-od-, ek-éd-(ik): tol-ak-od-ik, mar-ak-od-ik, huz-ak-od-ik, ver-ek-éd-ik, köt-ek-éd-ik.
ak-osz,  ek-ész-(ik) :  mar-ak-osz-ik,  von-ak-osz-ik,  ver-ek-ész-ik,  csel-ek-ész-ik,  tör-

ek-ész-ik;
ak-oz-, ek-e'z-(ik) : vár-ak-oz-ik, fur-ak-oz-ik,  fel-ek-éz-ik,  ellen-k-éz-ik;
ál-ód-, eWd-(ik), asz-al-ód-ik, zug-ol-ód-ik,tép-el-(5d-ik, mérg-el-öd-ik, zsémb-el-öd-ik;

II. Hármas igeképzők :

ar-g-oí,  er-g-et,  or-g-at,  8r-g-et:  tak-ar-g-at,  vak-ar-g-at,  tek-er-g-et,  kot-or-g-at,
söp-ör-g-et;

al-g-at, el-g-et,  ol-g-at, öl-g-et:  nád-al-g-at  öl-el-g-et, bot-ol-g-at, tör-öl-g-ct, ör-öl-g-et;
os-g-dl,  es-g-Ü  : rak-os-g-ál, fut-os-g-ál,  ker-es-g-él;
os-g-at, es-g-eí ; rak-os-g-a^ ker-es-g-et;
oz-g-oí,  ez-g-ett  éz-g-et,  ö'z-g-eí:  por-oz-g-at,  mot-oz-g-at,  nev-ez-g-et,  rend-éz-g-et,

köt-öz-g-et;
oz-g-ál, ez-g-él, öz-g-^í: por-oz-g-ál, nev-ez-g-él, köt-öz-g-él;
g-oí-óz-, g-et-őz-(ik), hall-g-at-óa-ik, ker-g-et-öz-ik;
d-og-<íl, d-ég-él,  d-ög-él:  áll-d-og-ál, jár-d-og-ál, sir-d-og-ál, men-d-ég-él, ül-d-ög-él;
d-ok-ol, d-ék-él, d-ök-öl; hal-d-ok-ol, nyel-d-ék-él, öl-d-ök-öl;
g-ad-oz, g-ed-éz : in-g-ad-oz, csor-g-ad-oz, zen-g-ed-éz, csör-g-ed-éz;
ol-(ál) k-od-(ik), d (él) k-éd-(ik): hív  (hiú)  al-k-od-ik,  met-él-k-ed-ik,  vet-él-k-ed-ik,

elm-él-k-ed-ik, gond-ol-k-od-ik;
aí-k-oz-(ik), eí-k-éz-(ik) : csal-at-k-oz-ik, hiv-at-k-oz-ik, kel-et-k-éz-ik;
t-og-at,  t-ég-et,  í-ög-et: fosz-t-og-at, bon-t-og-at, rej-t-ég-et,  ön-t-ög-et, dön-t-ög-ct;
aí-k-od-, e^-k-éd-(ik) : ur-al-k-od-ik, fuv-al-k-od-ik,  riv-al-k-od-ik, két-ol-k-éd-ik;
aí-k-oz-, el-k-éz-(ik) : csuda-al-k-oz-ik, kina-al-k-oz-ik,  rend-cl-k-ez-ik;
ar-ód-z-, «r-6el-*-(ik), tak-ar-ód-z-ik, vak-ar-ód-z-ik, tek-er-8d-z-ik;
az-k-od-, ez-k-éd-, oz-k-od-, öz-k-öd-(ik):  ruha-az-k-od-ik, alkalm-az-k-od-ik, hely-ez-k-

éd-ik, or-oz-k-od-ik, köt-öz-k-öd-ik;
k-ol-íd-, k-eWd-(ik) : hány-k-ol-ód-ik, vesz-k-el-8d-ik.

HL  Négyes  igeképzök.

d-os-g-aí, d-és-g-et, d-ös-g-ef : kap-d-os-g-at, lop-d-os-g-at,  ver-d-és-g-et,  lök-d-ös-g-et;
d-oz-g-ot, d-ée-g-et, d-Sz-g-et:  fog-d-oz-g-al^ hor-d-oz-g-at,  csip-d-éz-g-et, ül-d-öz-g-et;
k-ál-g-at, k-él-g-et: jár-k-ál-g-at, ir-k-ál-g-at, cser-k-él-g-et;
l-al-g-at,  l-el-g-et:  fog-1-al-g-at,  szag-1-al-g-at, iz-1-el-g-et, szem-1-él-g-et;
l-al-k-oz-(i) : fog-1-al-k-oz-ik,  táp-1-ál-k-oz-ik;
d-al-k-oz-(ik) : vag-d-al-k-oz-ik, szab-d-al-k-oz-ik;
ar-Ü-g-at:  vak-ar-ít-g-at, hab-ar-lt-g-at;
f-al-g-at, t-d-g-et:  tapasz-t-al-g-at, vigasz-t-al-g-at, hiresz-t-el-g-et;
d-oí-ód-«-(ik) : vag-d-al-ód-z-ik, rug-d-al-ód-z-ik;
g-at-ód-z-, g-et-őd-z-(ik) : hall-g-at-ód-z-ik, ker-g-et-8d-z-ik ;
Jegyzet.  A  tehető  hat.  hét,  és  miveltető tat, tét,  mind az egyszerű, mind a  szárma-

zékigékhez járulhat, pl. áll-hat, áll-tat; ül-het, ül-tet; vakar-hat, vakar-tat; pédér-h«t, pédér-tet:
mulatiat-hat, gyönyörködtet-het, stb.
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Igehatárzói  képzők.

—lag, —lég.  Ezekben  és  ilyenekben:  futó-lag,  muló-lag, kellő-lég, illö-leg, módha-
tárzókat képez  igékből  és  nevekből,  s  értelme:  kép,  képen,  módon, hasonlóan, úgy,  oly  nemilen:
futólag = futóképen  (futva),  mulólag = mulóképen; kellőleg = kellőkép,  keÚö  módon; királyi-
lág=királyi  módon. A  hasonlóság alapfogalma rejlik  benne, minélfogva hasonló a székelyeknél
divatos fak-hoz, mely  máskép alak (forma, kép).  Hasonló-lag = hasonló-alak = hasonló-kép.

—oá, —ve.  A  régiek  részesülőül  használták,  oly  formán,  mint  a  múlt idő harmadik
személyét,  legalább  úgy  ragozták,  mint  ezt.  „ Az  én  postikámat,  mint  tévelygésekkel  rakvát
(rakottat) meveti."  Telcgdi.  „Hivsággal  rakvának  (rakottnak)  erezné  minden javát  e  földnek."
Pázmán.  „Az  Úrnak  igazságával  rakvák  a vizek."  Pétsi.  Hajdan  személyragozták  is:  állvám,
(dum  ego  stabam),  állcád,  (dum tű stabas),  állvája,  álvdnk,  dívátok,  állvájok,  mit a  múlt  idő
részesülőjével  helylyelközzel  ma is  teszünk  :  „megkaptad-e az  írtam  levelet?*'  „Szerettem  édes
anyám."  „Ó az  én kedveltem.  Sőt a  va, ve  többesét  is  használjuk:  „A  lapok  telvék  (telve  van-
nak) dicséretével;"  „Az  ajtók  zárvák"  (zárva  vannak).  Miből  az  tetszik ki,  hogy  itt  a van, val
ige rejlik, s  a  köznépnél gyakran  hallani: meg  van  hagy-val,  ki van Jizet-vel.  A Tatrosi  codexben
iá olvasható: „És  ő igéjét  nem váljatok  tübennetek  lakozóval.u  (Ét verbum  ejut  non  habetis  in
vobis  manens).  Egyébiránt  a  mai közszokás  mind  névszó, mind állapotjegyző,  illetőleg  határozó
gyanánt  veszi:  „írva van"  scriptum  est,  és  „ülve  alszik"  sedendo  dormit,  „rekegve beszél"
rauce loquitur.  Mint határozó egyezni  látszik  a  török  üb  v.  iip  képzővel:  k'ilüb  cselekedve,  dü-
siib esve (én  tombant),  szöjle-j-üp  szólva.

—van, —vén.  Oazvetett  képző,  melynek  alkatrészei  az  imént  tárgyalt  va, ve,  és a
katárzókat képző an, én, tehát = va-an, ve-én, pl. jdrva-an, járván,  kelve-en, kelvén.  A  többi ré-
szesülőkből  is  képződnek  ilyetén határzók, nevezetesen a) a jelenből:  „folyó-an beszél, merö-en
néz,  forró-an  v.  forró-n  süt  a nap;"  b)  a  múltból:  „folyt-on  foly,  futt-on  fut, jött-ön jő, ment-en
ment;"  c) a jövőből:  „szánandó-an,"  „állandó-an,u  „illendö-en," = szánandó,  állandó,  illendő
módon  v.  képen.  A  törökben  szintén  fölveszi  a  föntebbi  alak  még az  én  képzőt  is, kivált  a  köl-
t'jknél:  cir-tíb-en  adván,  csek-ilb-en, húzván.

—vast, —oést.  Igékből  módhatárzókat  képez:  foly-vdst,  lép-vést.  Körülírva  ezt je-
lenti : azon  cselekvési  módot gyakorolva,  űzve, folytatva, melyet a  töige jelent:  Ezen  képző há-
rom elemből áll,  a)  va,  ve részesülöböl:  foly-va,  lép  ve;  b)  kapcsoló  és  (as)-böl, mely másnemű
részesülőkből  is  képez  mellékneveket,  pl.  viselö-s,  kapó-s,  járt-as,  kelt-es, itt-as, ment-es, vi-
selt-es,  várandó-s  stb.  c)  azon  t-böl  mely  határzókat képez,  mint:  örömes-t, egyenes-t, s  mely
többször  an,  én  határzóhoz  is járul,  önhangzóval vagy  a nélkül  pl.  hajdan-ta, régen-te,  alan-t,
hosszan-t  Ezen  elemzés  szerént  képződtek:  fut-va  ás-1  futvást,  biz-va-as-t,  bízvást,  nyargal-
Ta-as-t nyargalvást, néz-ve-es-t nézvést, oldali-va-as-t  oldalvást. Ily nemű határozók nyelvünkben
csekély  számuak.

—ül, —ül, illetőleg —an, —én.  Módhatárzókat képeznek,  s  egypárosak.  Járulnak
aj melléknevekhez: józan  ül, bolond-ül,  rút-ul, rosz-ul,  esztelen-ül,  kelletlen-ül, illetlenül;  érte-
menyre hasonlók  hozzá:  an,  én, mint okos-an,  szilárd-an,  helyes-en, bölcs-en;  mely  mellékne-
vek képződnek  ezzel,  melyek  amazzal,  a  szótár adja  elé;  vannak  melléknevek, melyek  mind-
két képzőt  fölveszik,  pl. ostobá-n (ostoba-an), ostoba ül;  rest-en,  rest-ül;  szilárd-an,  szilárd-ul;
b  főnevekhez ; s mint  által  fölcserélhetö  :  eb-ül,  kutyá-ul,  ember-ül,  pór-ul,  azaz  mint, eb, ku-
tya,  ember,  pór;  magyarok-ul,  erdélyiek-ül = mint  magyarok,  erdélyiek; uémet-ül, szláv-ul,
olasz-nl, görög-ül  =  úgy  beszélve, írva,  olvasva,  mint német, szláv,  stb.  szokott.

Ezen  képzőkben  nem  annyira  hasonlóság mint ugyanazonság  alapfogalma  rejlik,  s
eredetre  nézve  rokon  az  úgy  (ógy)  határzóval.  Alaphangjuk  tehát  a  távolra  mutató zártabb
6,  vagy  H,  melyeknek  rokon  társai  ö  vagy  ii,  nyíltabb  hangokban  pedig  a,  e;  emezekhez
ciég  hozzájok  járul  az  a  (an,  én,  de  ön  is  pl.  nagy-on),  amazokhoz az  n-nel  rokon  l  hang
'  ''l, öl T. t/1, ül).  A  latinban  is  mint tudjuk rendesen  e,  & jellemhang:  mai e,  optim-e,  pulchr-e,
{•"'cherrim-e,  brevissim-e,  sapientissim-e;  a  görögben  rendesen  szintén  önhangzó  az  igehatá-
rozó  képzője:  ár-a  (felül),  xái-to  (alul),  «£w  (kivül),  a  melléknevekből  származóitokban  is
cíak  M a  képző,  mert  ffoy-ó-g  és ffo<f-<ö-g szókban  az  í  mindkettővel  közös:  Buttman  is  az
»-t  tartja  a  határozó  régi  képzőjének;  a  hasonlító  fokban  öt:  aoqwriQ-ov,  a  legfelső  fokban
»  stb.  atb.  A  főneveknél  ül, ül  sajátlag  névmódosító,  s  mindenkor mint,  úgy  mint, azon vagy
dy  módon  szókkal  cserélhető  fel,  pl.  por-nl  venni  be  a  gyógyszert  azt teszi:  úgy  mint  port;
piláttul  viselni a  mentét = úgy  vagy  oly módon  akasztva  mint palástot szokás;  eszközül  hasz-

18*
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nálni valamit = úgy mint eszközt; valakit feleség-tíl  venni = úgy mint feleséget; apui, anyui
testvérek, sajátságos  kifejezés = ugyan azen  apától,  anyától  valók.  £  mondatban: arcz-ul  fúj a
a  szél" ezt teszi: onnan, azon tájról,  mely  felé  az arcz  fordítva van; „arcz-ul (régiesen  arcát!)
csapni valakit," azon  oldalról,  melyen az arcz van. Ezekben  is a  távolra,  valamely  helyre mu
tatás alapfogalma  rejlik,  valamint  ezekben  is alul,  fölül,  kiv ül, belül, elül, hátul  =  ott alatt,
fönt, kunt, bent,  stb.

A föntebb! fejtegetés  szerént valamint  az an, én  határozói  képzők  egykét  kivétellel,
mint  igaz-dn, magyar-on, rövid önhangzóval ejtetnek, úgy  az ül,  ül  képzők  illetőleg  névmódo-
sítók  is  rövidek  volnának  s  különböznek az úl,  iií  igeképzó'ktöl; mindazáltal közbeszédben meg
szoktak  nyújtatni.

—ast, —est, —est, —őst, —üst. Öszvetett képző, mely főnevekből igahatárzókat képez.
Alkatrészei:  az  öszvekötő  s melléknév! képző ás, és,  mely  a hangrendben az illető név  többes
számához  alkalmazkodik,  és  az  an, én határzókhoz járulni szokott  t pl. alkalmasan-t (in-t), ké-
pesen-t  (in-t). Ugyanazon t  egy  érvényű az  an,  én  határzóképzővel,  mely  a  régieknél  gyako-
ribb  használatban  volt, mint ma, pl. a Kinizsi Pálné imakönyvében:  „rettenetösség-ösí  (rettene-
gességesen) huzattatol vala;"  „nagy böség-öst  (bőségesen) kiontád;"  „méltoság-ost  (méltoságo-
san)  engem  meghallgass;"  „gerjedet-ö'sí  (gerjedetesen)  ha  ölellok.*'  Ilyenek  a ma is divatos:
egyén-est  =  egyenesen,  bizony-őst = bizonyosan,  vegy-est  = vegyesen,  öröm-est = örömesen,
rettenet-est = rettenetesen,  ö'szv-est = öszvesen.

Ezen  t  képzőtől  különbözik azon  t, mely részint hely-, részint időhatárzókat képez,
és gyakran  már  egy  megelőző  an,  én képzőkhöz járul  pl.  i-tt, o-tt, minden-ütt, len-t, fen-t,  kun t,
ben-t,  köz  t,  régen-t,  hajdan-t,  korán-t,  megin-t, akkor-t, mos-t v.  mas-t, nyaran-t, megtoldva:
ta, te: hajdan-ta,  régen-te, nyaran-ta, napon-ta, leány-ta  (leány  korában),  füen-te  (fű  korában),
ifjon-ta  (ifjú  korában),  s megfelelnek e kérdésre: mikor ? honnan hibás:  naponta e helyett:  na-
pon-kéní,  mert  naponta = nappal,  pl.  éjente  (éjjel)  korhelykedik, naponta alszik.  Ide tartozik
az  elavult:  el-eszt  (prímitus,  öli m), elesztebb  (antiquiore  tempore) az  el  (prae)  gyöktől, tehát ám.
el-est, el-estebb. Szintén más jelentésű t van ezekben:  néz-t,  kivál-t = néz-ve, kivál-va.

A  módhatárzó  t  képzőben  a  hasonlóság  alapfogalma  rejlik  s megfelel e kérdésre:
hogyan f  míkép  f  mimódon ?  Minélfogva  nem  lehetünk  egy  véleményben Révaival, ki  a  magyar
ast,  est  öszvetett képzőt  az  eszt-htpp  őst, est és  fordított finn  sta-, ste-vel  hasonlítja  öszve, mert
ezek  úgynevezett  ablativust képeznek, pl. kattus-est  tető-tői, tetö-böl, tetö-ről, kaía-sta = haltól,
hal-ról, és így  inkább a magyar  ta, tó,  tói,  től-höz  rokonok;  ellenben a magyar  ast,  est öszvete-
vést, kapcsolást  fejez  ki, mi az astul, estül  öszvetételbeu még inkább kitetszik (lásd ezt itt alább).
Több  hasonlóságot gyanítunk  a német st határzóval, pl. er-st,  egészen  egyezik  e magyar szóval:
el-eszt  vagy  el-est  (primum, prius), milyenek ndch-st, wUrdig-st,  s több hasonló  szók is, melyek
képzője  is a magyar  öröm-est, rettenet-est, egyén-est  szók  képzőjével teljesen  egyezők.

—óstul, —estül, —estül, —óstul, —ösiiil.  Főnevekhez járuló, a többesszám szerint vál-
takozó  hangzóju,  öszvetett képzők,  melyek társas, együttes  érteménytt  igehatárzókat alkotnak:
ház-as-t-ul, házával együtt,  feleség-es-t-iü,  gyerek-es-t-ül  elutazott, feleségével  gyerekével  együtt;
oda vagyunk  falu-s-t-ul,  az egész  faluval együtt. Ezek ast és ül képzők öszvetételei s így elemezhe-
tők : az első íz jelent öszveköttetési viszonyt: ház-as, feleség-es,  gyerek-es, falu-s, a másik  a fen-
tebbi  t, — an, én: ház-as-t = házasán, feleség-es-t = feleségesen,  a harmadik úl, ttl pedig ám.
úgy,  tehát: feleségestül  =  úgy feleségesen,  feleséggel  együtt. L.  föntebb:  őst, est és ttl,  ül.

Kisarjadzás  által  alakult  képzők.

A  szóképzésnek  harmadik s igen dús forrása  a kisarjadzás,  midőn, t  i. nem valamely
ép vagy  csonkított  szó ragasztatik  az alapszóhoz,  hanem  vagy  véghangzója mássalhangzóvá nö-
vekszik  ki,  vagy  mintegy  saij  gyanánt  oly hangot ereszt  ki magából,  mely a bevett  nyelvszo-
kás  szerint  új  érteményt  kölsönöz  neki.  Ezen  képzésmód  teszi  a  nyelvek  legsajátságo-
sabb oldalát

Ajakhangi  kisarjadzások.

Mint az  6, S képzékrŐl  szólva  már  eléadtuk,  ezen  hangzók  gyakran  Vagy közvetle-
nül,  vagy  az  tó,  il  révén ajakhangokra  változnak  által, és  pedig hol megtartván elébbi  értemé-
nyeiket, mint:  adu adv, szaru szarv,  fenyő fényt;,  hol némi  új  értcményi árnyalattal,  pl.  az  által
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linosról  kfilöuösre,  nemről  fajra  menvén  által,  mint:  ölő  ölv,  nyelő nyelv,  csomó csórni,  górná
gomb. Az  ily  kisarjadzás  háromnemü  lehet,  a)  midőn a  mássalhangzóvá  alakult  önhangzó segéd
előhangzó  nélkül  szorosan  odatapad  az  alapszóhoz,  mint a  főntebbi  példákban,  és  ezekben:
etörömb, doromb, dölf, talp;  b)  uiidön  bizonyos  viszonyokban  elöhangzót  vészen  föl,  mi  rende-
sen  könnyebb  kiejtés  végett  történik,  pl.  ter-ep,  ál-óm,  melyet  önhangzóval  kezdődő  képzők
és ragok  előtt kiugratnak;  pl.  terpeszt,  álmos,  álmodik;  c)  midőn  a  fölvett elöhangzót minden-
nemű ragozás alatt állandóan  megtartják,  pl. darab,  telep,  közép,  idom.

Az  a)  pont  alattiakról  világos,  hogy  az  ajakhangi  képzők  nem egyebek,  mint az
illető  hangzók  átalakulásai:  üd-ü üd-v, ned-ü  ned-v,  sér-ő  sérv,  ham-u  hain-v,  dar-u  dar-v,
eny-ü eny-v, sa-ó sa-v, hi-ö hi-v, hi-u hi-v(ság), s  mint középképzök: ol-v-ad, sor-v-ad,  her-v-ad,
seny-v-ed,  szen-v-ed, ször-b-öl, för-m-ed, hor-p-ad, öt-v-ös stb.

A  b)  pont alattiak, hasonlat alapján  szintén  így  elemezhetők  pl.  ál  (infra  sub) ál-ó,
al-v, al-m, al-om  =  barom alá  vetett ágynemű;  ál  (elölehhel:  hál),  ál-ó, ál-v, ál-m, ál-om;  jár,
jár-ó, járv,  jár-m,  jár-om, amiben a  befogott  ökör jár;  tér  (tér),  ter-ö,  ter-ü, ter-m, ter-em.  Ha-
sonlóan  az  elvont  gyakorító  törzsigekböl:  hátai,  hatal-ó,  hátai-m,  hatal-om,  kérd,  kérel-ő, ké-
rel-m, kérel-ém. £  szerint  elemezhetők  valamennyi  óm,  ém, öm úgynevezett hangugratók; hal-m,
hal-om; maj-m,  maj-om  ; iz-m, iz-om; kör-m, kör-öm;  ür-m, ür-öm; kor-m, kor-om; ól-m, ól-om;
or-m, or-om; sóly-m, sóly-om ; ver-m, ver-ém ; szir-m, szir-om; suly-m, suly-om; sely-m, sely-ém;
ér-m, ér-ém ; szemér-m, szemér-ém; hár-m, hár-om;  diadal-ni, viadal-m, unal-in,  sokadal-m, szi-
dal-m, élel-m, félel-m,  kegyel-m, gyötrel-m, figyel-m, szerel-m, stb. Ezekből  látjuk  egyszersmind
a hangugratásnak  okszerűségét,  mert  ezekben  a hangzó nem lényeges  alkatrész,  s  mint olyan,
ha a kiejtés  nem nehezedik, sőt gördülényebb  lesz  általa, kihagyható,  ami hangtani  oknál  fogva
kivált az l,  ly, j, r  után szokott történni.

A  c)  pont  alattiak  hasonló módon  elemezhetők,  melyekben az  előhangzó különféle
okokból  állandóan  megmarad,  «)  mivel  a  szokás  hosszúvá  nyújtotta,  mint: has-áb,  nyal-áb,
ger-éb,  zser-éb,  hull-ám,  vill-ám,  csill-ám, vid-ám; £)  mert  kiugratva a  kiejtés  nehézzé  válnék,
pl.  idom,  ildom,  potom,  iszap,  kaszab,  küszöb,  közep,  sikam, csuszam, iszam, fíczam,
tiitam,  vagyis d, t, tz  után; y)  egyedül  nyelvszokási  szeszélyből,  minthogy  hangugratva sem
hangzanának  keményen,  mint:  dar-ab,  ter-eb,  zsil-ip,  al-ap,  ker-ep,  ül-e p,  gyar-ap,  tel-ep,
mer-ev, tűr-em, ir-am, el-ev(en),  tel-ev(ény),  ing-ov(ány). Sőt némelyeket  csakugyan  kétfélekép
használják:  ter-epély, tér peszkedik, tal-ap, tal-p, hal-avány, hal-vány.

Az  ajakhangok  kisarjadzásának  növekedése:  ba,  be, fa, f e, ma, me,
pa, pe, va, ve.

A  kisarjadzott  ajakhangok  ismét  új  sarjat  eresztenek,  és  pedig,  a) melyek részesü-
lükből  származtak  mint:  él-ó,  cl-ev-c,  el-ef-e,  al-af-a;  ir-ó,  ir-v, ir-om,  ir-omb,  ir-omb-a;  tör-ő,
tör-ve, tör-pe; duz-ó,  duz-m, duz-ma; borot-ó (=  ort-ó), borot-v, borot-vá;  töni-ö,  töm-p, töm-pe;
elvont  gyökökből,  fity,  fity-m,  fity-ma;  szwsz,  szusz-m,  szusz-ma;  tuty,  tuty-m,  tuty-ma;  töm,
tom-p, tom-pa; bűz, buz-m, bnz-ma;  b)  nevekhez vagy  elvont gyökökhöz járuló ő, 6 képzőkből:
'*w-o', bam-ba;  gom-ó,  gom-ba; szak-ó, szak-ma;  bám-ó, bain-ba;  lom, loin-ba;  czim, czim-ba;
W, ber-be ;  gör,  gör-be;  gur, gur-ba;  tűk,  tukma;  el,  el-nie;  is,  is-ine;  dur, dur-va;  mur,
mur-va;  csór,  csor-va;  zagy,  zagy-va;  goly,  goly-va;  ősz,  ösz-ve;  kám,  kám-va;  mogor,
mogor-va;  tor, tor-ma;  haj,  haj-ma.  Ezekben:  kacsi-ba,  kali-ba, kari-ma, pari-pa, ragyi-va  ki-
csinyítő  t vagyon,  kacsává, kalava,  karává, párává, ragyává  helyett, mint guriga, karika,  toliga,
ezek  helyett: garoga, karoga,  tologn.

Némelyek  «,  e  helyett ó, ö-t  vesznek  föl:  bim-bó,  kaj-mó, or-mó,  zúz-mó,  kosz-mó,
kam-pó, pim-pó, pem-pő, büm-bö, Gör-bö,  Öl-bő, Var-bó.

Nyelvhegyi  hangok  kisarjadzásai,

végett járt  rá  a  nyelv,  pl. é éj, f e,  fej, vagy  közvetlenül v-böl  alakult: w  íj,  aiv  díj,  niv  luj,  szío
szíj,  t«r»  térj.  Különben  elvont gyököknek  határozott alakot  és  értelmet  köcsönöz,  mint:  var-j,
s»í-j, tar-j,  mar-j, bor-j, ói -j, cser-j, melyek közöl némelyek ujabb  sarjadzással  öiihangzót  vesznek
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föl:  var-ju, sar-ju, bor-ju, cser-je, per-je,  sür-je,  pozdor-ja, kóp ja,  tur-ja,  ismét ujabb  hajtással:
tur-ján, bojtor-ján,  topor-ján, búr  ján, sur-jány, tátor-ján; hasonló kinövésüek:  dal-ia, del-ie, te-
ketór-ia,  pocskond-ia; b) a  hosszú  é képzőnek kinyulása:  vatalé-j, taré-j, karé-j,  gané-j, paré-j,
vagy,  tara-j,  kara-j,  para-j,  gana-j,  csádé  csada-j ; c) a hangutánzókban a  természeti  hangnak
megnyújtása:  kacza-j,  mora-j, zöre-j, zuha-j, roba-j,  zsiba-j,  soha-j.

— l, —ly.  a)  Midőn  az  l,  az  a,  e  alakú  részesülőkből  nyúlik  ki,  oly szókat  képez,
melyek  a  gyök  alanyi  értelmét tárgyilagosra  változtatják,  vagy úgy  állanak a gyökhöz  viszo-
nyítva,  mint  faj  a  nemhez, vagy .mint  főnév  a melléknévhez, pl.  kötő,  köté, köte-1;/b'dö,  fődé,
föde-1;  lepő,  lepe-1;  fonó,  fona-1;  vonó, vona-1;  fiató  (fiadó), fiata-1;  fió, fia-1 (régi);  néha meg-
nyújtva :  haló,  halá-I;  való,  valá-1  (possessio).  b)  Részint  önálló részint  elvont gyökökből  fa-
kadva  némely szókban  semmi érteményi változást  nem tesz,  mint:  bandzsa-1, sanda-l, kancsa-1,
hangya-1, gurgya-1, vagy  új  árnyalatkép  ágazik ki: mogya-1,  olda-1, panda-1, pacza-1. c) Az illető
törzsnek  határozottabb, szűkebb, vagy  faji  érteményt  kölcsönöz ezekben: rovat-al, hivat-al, me-
net-el,  jövet-el,  ét-el,  tét-el,  vét-el,  it-al,  hit-el,  vit-el.  d) A  dalom,  delem öszvetett  képzőkben
mint  középképzö  szintén  részesülőből  elemezhető,  mint:  riadó, riadal;  diadó,  diada-1; riadó,
viada-1;  riada-1-m,  diada-1-m,  viada-1-m,  lakoda-1-m,  biroda-1-m,  és  így:  bizodalm,  engedelm,
hiedelm,  ijedelm,  türődelm, töredelm, szenvedelm, stb. Ezen  középképzőjü  ál,  el-némű törzsek,
úgy  látszik  eredetileg  névigék  voltak,  mint a  vadász, halász-félék;  néviségökre  mutatnak  az
önálló  riadal,  diadal,  viadal,  igeségökre  pedig a foj'dai-ból  lett  fájdalom,  továbbá  azon  körül-
mény,  hogy  a  belölök  kisarjadzó  m  (óm, ém,  öm) legegyszerüebben  igerészesölőböl elemezhető:
fájdaló,  fajdalra; pöködelö,  pöködelm.

Az  ly,  mint  a  keményebb  l-nek  lágyabb szervtársa, kisarjadzik  a)  részesülőkből  s
alanyról  tárgyra,  nemről  fajra,  melléknévről  főnévre  változó  szókat  képez,  mint az  l, és  pedig
l  képzőjü törzsigék i-re  módosult  részesülőjével  öszveolvadva:  bőgőlő (bökölö),  bögöli, bögöly  ;
székelő,  székely;  hüvelö  (övelö),  hüvely;  csermelő,  csermely: harkdló, harkály; aszaló, aszály;
seregelő,  seregély;  gerelö,  gerely;  konkoló  (gomogoló),  konkoly;  tb'rkb'18  (töregelő)  törköly;
gomboló,  gombolj;  gomboló,  gömböly.  Ezek  hasonlatára  elvont  gyak. törzsigékböl:  akaddtó,
akadály;  szabáló,  szabály;  dagáló, dagály;  kopáló, kopály  (kopár); vészelő  v. vészelő, veszély ;
fogoló,  fogoly;  szipoló  (szivoló), szipoly; szegelő, szegély;  csegelŐ, csegély; gerendelS,  gerendely ;
szemelő  v.  szemelő,  személy; bogoló, bagoly; zugoló, zugoly;  csormoló,  csormoly;  csörmölö,  csör-
möly;  hömpölő, hömpöly;  ragdió, ragály;  lapáló, lapály;  f ékelő, fekély;  szapoló, szapoly; kö-
pölő, köpőly; csekelő, csekély; erdőelő, erdélö, Erdély. Néha a törzsnevekhez ragadva: gurdé-ly ;
tenk  (tönk), tengely; pehe  (pihe),  pehe-ly; kese-ly, serté-ly, kőrté-ly, vagy  az ó, ő képzőkből  ki-
fejlődve : i-ő ily,  o-ó oly,  mi-ő mÜy, me-ö mely.

Ezek  közöl  néhányan  és  némely más l képzőjü igék részesülöji  lágyítva  lya, ly-re
nőnek  ki,  u. m. csoroszol,  csoroszló, csoroszlya;  dóromból, doromboló, doromblya; szabói,  sza-
boló, szablya;  furtdó,  furulya;  csákoló, csáklya;  korcsoló (horzsoló),  korcsolya;  nyoszoló,  (nö-
szölö), nyoszolya  (nöszölö ágy);  csereklő,  csereklye;  csermelő,  csermelye;  mereglő,  mereglye;
szugoló,  szuglya;  csépelő,  cseplye;  bogoló,  boglya;  homoló,  homolya;  imoló,  imolya.  Egyéb-
iránt  némelyeket  a  nyelvszokás  kemény  1-vel  is  használ,  mint:  csoroszla,  korcsola, homola,
homolka.

Az  ly-vel végződök  közöl némelyek bizonyos  viszonyokban  kiugratják  az  elöhang-
zót, midőn t. i. az öszverántás nem nehezíti a kiejtést,  mit a hangérzékkel  bíró, szabály  nélkül,
ösztönszerüleg eltalál, mint: bagoly, baglyok; bögöly,  böglyök; fogoly,  foglyok;  zugoly,  zuglyok;
szapoly, szaplyok; Ipoly,  Iplyot; egyébiránt  kiugratás nélkül is helyesen hangzanak  kivált a tárgy-
esetben : bagolyt,  bögölyt, stb.

—n, —ny. Kisarjadzó n van a) a közeire és távolra mutató szócskákban, B ekkor  mindig
a  gyökhangzóval  rokon hangzót vesz  maga  elé,  vagyis a után  o-t, i  e után  e-t, o- után a-t:  uz-on,
ez-en, oly-an, ily-en,  ott-an, ilt-en, hasonlóak: mind-en, mily-en; b)  midőn  részesülőkből  neveket
alkot:  csaló,  csala, csalá-n;  f oszló, foszla,  foszlá-n;  orozló,  orozla, orozlán (oroszlán);  aggastó,
aggasta, aggastán, aggastyán ;józó,  józa, józa-n; idegő (= jödögö), idege, idegen;  íehő (= í«/ő),
tehe,  tehe-n =  tejen  (tejelő);  pajzó,  pajza  (bajza),  bajzá-n,  pajzá-n;  pereszlŐ,  pereszle,  pe-
reszle-n;  élő,  eleve,  eleve-n,  merő, mereve,  mereven;  tulajdó  (dulajdó),  tulajdo-n;  hajadó,  ha-
jado-n; kölcső (költösö),  kölcsö-n; sttrgő, sürgöny; öző (ötö, öntő), özö-n;  c)  elvont  vagy  elavult
szókból: kajá-n,  kalá-n, ódo-n, ujdo-n, gordo-n, roko-n, haso-n,  sutto-n, vászo-n,  börtö-n, melyek
az  elvont  ka/ó,  kóló,  ódó,  w/dó,  gordó  stb.  kinövései;  d)  önálló szók  toldaléka  ezekben:  ré-
gente-n,  hajdanta-n,  naponta-n,  kicái-n, piczi-n,  alacso-n  (aUcsu-n),  zord-on, torz-on; e)  külön
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értelmű szókat képez a  kid  és  vad  gyökökből:  kül-ön,  vad-on, f)  a, ja  kinövése:  tátorjá-n,  boj-
torjá-n,  toporjá  n.

Az  ny  nem egy eb mint lágyabb  n, minélfogva több szó végén  a nyelvszokás  fölváltva
használja, mint: orozlán  oroszlány, foszlán foszlány, hitván hitvány, csótán csótány, kicsin kicsiny,
alacson alacsony,  sntton  suttony,  ködmen  ködmeny, valamint  a  helynevekben:  Hozson, Pozsoo,
Sopron, Balaton  stb.  Különben kisarjadzik  a) részesülőkből:  savó' sava, savany,  vágó vága  vá-
gány, óozogó (= bogozó)  bozogá-ny,  folyó  folyá-ny,  ed'ó  (evő  v.  tevő?) edé-ny,/ödo  fódé-ny  (fö-
Jél), kötő,  köté-ny  (mint  köté-1), gyöoöíó'  gyövöté-ny,  hitva  hitvá-ny.  b)  részint önálló, részint
elavult, vagy  elvont gyökökből, és  törzsekből:  szakmá-ny, seré-ny,  cseré-ny, nösté-ny, hev-e-ny,
szig-o-ny,  tak-o-ny,  vék-o-ny,  biz-o-ny,  visz-o-ny,  lapá-ny,  lepé-ny,  silá-ny, sivá-ny, szegé-ny,
kemé-nv, remé-ny,  hiá-ny, csáká-ny,  záká-ny,  leá-ny, legé-ny,  dohá-ny,  moká-ny, gödé-ny,  pag-
o-ny; c) ék-féle  származék! szókból,  melyek hasonértelmíi  gyakorlatos  igék  részesülöji  által  föl-
oldhatók,  p. ffiuléko-ny = mulogó,  tevéke-ny =  tevegö,  fofyéko-ny  = folyogó,  hajléko-ny  =s
hajlogó,  töréke-ny = törögö,  feledéíce-ny  =  feledegő  stb.  d) r  végű  gyökök  után az elöhangzót
többször  kiugratja:  horny,  torny,  gorny,  görny, árny,  szárny,  szörny, körny;  e) néha a kisar-
jadzój-nek  változata,  tájejtéssel:  var-j-u  var-ny-u, bor-j-u bor-ny-u,  ir-j  ir-ny; f)  valamint aj  és
ly, új sarjat  ereszt  ezekben:  perny-e,  afony-a,  tarhony-a,  burgony-a,  pagony-a,  szigony-a, ka-
pony-a, mácaony-a, kocsony-a, szivorny-a, jegeny-e, berkony-e,  erny-8, árny-ék,  szárny-ék,  kör-
ny-ék. A  fent elsorolt  pontok  egyik vagy  másika  szerint  elemezhetők a  többi  ny képzőjü  szók
is, nevezetesen:

—vány, —vény, —mány, —meViy.  A  részesülői  va ve, vagy  Révai  útmutatása  után
iOrám. Hung.  Vol. II.  p.  797.)  elavult  múltidönek  maradványa,  mely  egyszersmind  ragoz-
ható mellékneveket  képezett,  mint a  többi  részesülök  csaló,  csnln, csalva, csalt,  csalandó  ; vagy
pedig azonos a  van,  val  létige rá  gyökelemével, a  minthogy  mai nap is  szokásban  van  a  nép-
nyelvben  az  egész szó  pl.  jizetvel;  e hogy  az  nemcsak  múlt hanem  minden  más  időt  is  kifejez
pl. irta ean, írva  volt,  írva  lesz.

Ezen képzőből  fejlett  ki  az  igékhez  járulni  szokott  vány  vény, t.  i. ny  hozzáadással
az  illető  hangzót  megnyujtva:  épen  úgy,  mint  a  másik (=  ó, ö)  részesülőből  n  hozzátéttel  az
<ín, e'n:  foozla  foszlá-n,  pereszl-e pereszl-én. lm  lássuk  a  dolgot több példában,  részint  elöhang
nélkül, részint azzal: hal-a-vá-ny  v.  hal-vá-ny,  állvá-ny,  ing-o-vá-ny, ásvá-ny, oltvá-ny, irtvá-ny,
ízivárvá-ny,  szállitvá-ny,  tanítvá-ny,  alkotvá-ny, s így  elemezendök: kelevény, televény,  teker-
vény, kötelezvény, szökevény,  honnét  hasonlat szerint a nőve (=  növő), szőve, jőve  törzsekből
tulajdonkép  növény, szövény  (mint sövény)  ésjövény,  a  toldott  nöceve, szöveve,  jöceve-\>öl  pedig
i.i"4ereny, szövevény,  jövevény  sarjadztak  ki,  így  képződvén  ezek  is:  gyüleve  gyülevész,  csüneve
rsünevész, keleve  kelevész. Az  él és mer igékből  lágyftás  nélkül: eleve-n, mereve-n, v.  merevé-n.

A  mány  meny  az  elébbinek  változata,  minthogy  a  v  és  m szervrokonok, honnan né-
mely  igékből  mindkét alakban  kifejlődnek,  p.  ragadvány,  ragadmány,  faragvány,  faragmány,
koresvény,  keresmény,  eredvény,  eredmény;  némelyekből  pedig  inkább  egyik  vagy  másik:
adomány, tartomány, élemény, lelemény, sütemény, költemény,  tanítvány, (melytől különbözik
az ujabb  időben  alakult  tanitmány), kelevény,  stb.

Ezekből  bitható,  hogy  e képzők  eredetre  egyek, s  kevés  kivétellel  jelentik  részint
az illető cselekvöt, részint  a  cselekvésnek tárgyát.  Azonban az  ujabb  nyelvszokás  bizonyos ese-
tekben  helyes  tapin  tattal  különbséget  tesz  közöttök, mi által  a  fogalmak  szabatosabb  megha-
tárrást nyernek, midőn t. i. a bizonyos ügyeket  tárgyaló, vagy  magokban  foglaló  iratokat  vány
»'ny-vel képezi:  folyamodvány, nyugtatvány, bizonyítvány,  beadvány,  kibocsátvány,  kérvény,
kötelezvény, térítvény, hirdetvény, utalvány,  stb.

A  mány,  meny, szerint  elemezhetni ezeket  is:  álcl-omás (= áld-va  vagy  áld-ova-as),
aldomány; hallomás,  hallomány;  látomás, látomány;  tudomás, tudomány; vallomás, vallomány,
v«gy  is  az  áldva, hallva, látva, tudva,  vallva  részesülökből;  noha  némely rokon nyelvekben  pl.
a törökben  az  első  rész  t.  i.  az  egyszerű  ma  me  képző  hasonló  értelmű  igeneveket  alkot.  A  fön-
t?bbi elemzéshez  tartoznak  ezek  is: nyargalvás-t,  folyvás-t,  bizvás-t,  szemlátomást, stb.

Jegyzet.  A  bizottmány  nem állja  ki  az  elemzési próbát,  mert  íizottva  részesülő nem
létezik. Helyesen:  bizottság.

A  nem igékből  származott  vány  má/iy-féle  szók  szintén  oá, ve, ma, me, középképzök
rétén sarjadoztak  ki,  u. m. pos, yos-va,  pos-vány,  ör-vény,  ös-vény,  fős-vény,  mor-vány,  het-e-

tőr-vény  (szervény  ?J,  szak-mány,  tok-mány,  sár-mány,  ocs-mány,  or-mány,  ár-mány,

Észrevétel.  Ezen  képzősre nézve  sajátságosán  találkozik  nyelvünk a  latinnal.  Ebben
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is  az  ómen, umen, itnen, s  toldva  am«Mtum,  vntentum,  imentum,  jobbára  szintén  divatozó  vagy
elavult  igékből  elemezhető, s tárgyilagos jelentésit, p. foro,  foravi,  fora-men  =  furomány  az az
furott lik; ferveo  fervui, fer-men (tűm), forromány;  seco seg-raen, szeg-meny ]fiuo,  flu-men,  folyo-
mány  quaeror  quaeri-monia,  panaszos  kéremény,  keresmény;  tego  teg-umen, v.  teg-men, tok-
mány; hasonló képzővel adhatók vissza: gen-imen, szül-emény, stat-umen, állít-rnány, leni-mén,
enyhit-mény,  stra-men,  terit-vény, aláterítni való,  vagy  szétterülő, firm-amen-tum, crösít-vény.
Egészen  múltidöi származásra mutatnak:  atramentum,  incrementum,  momentum, juraraentum,
stb. = atraventum, increventum, moventum,  juraventum.  A görög — fiif-og,  —  ftovt],  szanszkrit
mán-osz, mán szintén  ide  tartoznak.

Hasonlóan  kisarjadzások  a latinban is az n és  l p. tubero  tubero-n-is, sermo  sermo-
n-is,  strabo  strabo-n-is,  ciceró  cicero-n-is;  anima-1,  cervic-al, vertic-al-is, mort-al-is, (lial-ál-os),
vit-al-is, ed-ul-is  (ét-el-es) stb.

—r.  Gazdagon  képviselt sarjadékképző  nyelvünkben, s  járul a) Önálló, vagy elvont
igék  részesülőjéhez,  s  jelenti  azt,  aki  vagy  ami a tőigében  foglalt  cselekvést  vagy  állapotot
gyakorolja:  hajtsár = hajtár  hajtó,  töltsér  a mivel töltögetnek,  csapiár  csapoló,  csiszár csiszó
csiszoló, búvár buvó, bukdácsoló, nyuzár  nyúzni szokó,  rovar  jegyző,  rovó,  tündér,  majd  elő-
tűnő,  majd  eltűnő, tünedezö,  honnan  a  tükör  =  tiingör  is, ami  valaminek  képét  elétünteti,  «ze-
Tcér,  szöke> szökő, buzgár  buzogó, vizbuborék, fegyver,  fegyő  (—  fegyeve)  eszköz, b'sztövér,  ösz-
szetöpödö, vezér  vezető,  fellengér  fellengező,  ember  embő, emő állat, (genus  pro spécié), hitoeder
hövedő, övedző, fut-ár  futó,  szivar  szivogató,  szivar  szívni való  dohánytekeres,  fondor  cseleket
fondó  fonogató, hunyor  hunyogató,  ió'dör,  lézer  lótófutó,  éber = émer, az  émik  (vigilat) elavult
igéből, csapodár,  aki  ideoda  csapja  a  levet,  undor  unalmat  utálatot  okozó,  kajtat-  hajtó,  tor-
kosságból  mindent fölhajhászó,  avar  elavult  elvénült  fű,  határ  bizonyos  végpontig  ható,  «zo-
Icadár  szakadó  (schismaticus),  boglár  bogoló, zivatar zivadó,  foszfor  ruhájából  kifosztott,  nyo-
mor, nyomó Ínséges állapot.  Valószínűig elavult  igékből  származtak:  tenger a terjedésre  vonat-
kozó  tény  tenyeg-ből, mintegy tcnyegő,  széttenyésző  víztömeg; gyakor,  a cselekvészt jelentő  dia
diog-ból, mintegy  diagó, azaz valamit ismételve tevő, cselekvő; ostor az os(on) törzsből: os(on)tó  a
mi  osonásra  sürget,  ökör, a  hangutánzó ők oó'g-böl mintegy ökó', bőgő, (bős, boans). Teljesen egye-
zik  ezzel  a  török ár, ér, ír, űr jelen  részesülői  végzet, pl. bil-ür tudó (tudor),  bak-ar  látó,  szev-er,
szerető, szó'tl-er  szóló, kalgh-ir  ugró  stb., melyekből  lesz a  személyragok  hozzá  járultával  a ha-
tározatlan jelen  pl.  Ulür-üm  tudom, tudó vagyok,  szeoer-im, szerető vagyok,  szever-szin,  szerető
vagy,  szeretsz.  Alkalmasint  egy  eredetű  ezekkel  a  magyar  ár,  ér,  őr  képző  az ilyen  igék-
ben:  kavar,  kever,  csavar,  gyötör,  kapar,  takar,  teker,  sőt  dicsér  is,  melynek  törzse  ,dics'
régente  mint  önálló  ige  divatozott.  A  finn  nyelvben  is  eléjőn  űrt  vagy yri  képző  mind igék
mind  nevek  után  pl.  ktilk-wri  kóbori,  nylk-yri  nyuzár,  v/sk-urt  szóró  (lapát), pat-url  fazekas,
gerencsér  (lásd  itt b).)

b)  Képez  bizonyos  tárgyakkal  bánó,  működő  személynevet,  kézmivesnevet:
bodn-ár  (bodon-ár) kád-ár,  tim-ár, kulcs-ár, göröncs-ér,  tőzs-ér.

c) Néha az ős es-féle  képzőnek  felel  megJ  bog-ár  bogos,  gyop-ár  gyopos,  gyapos,
sajt-ár  sajtos  (edény),  gyánt-ár  gyantás,  agyar  vékony  hangon:  cgyer, hegyer,  hegyes  fog,
száty-ár  szájas,  vid-er  (ved-er)  vizes  edény  (aqualis, hydria),  med-er  ned-er, medv-es ned-ves,
nedtartó,  csomb-or  csombos, bod-or, bodos  od-or odus, dombor dombos, csődör  csöves,  csékes,
máskép  monyas.

d)  egyszerit  kisarjadzás  részint  elavult  részint  divatozó gyökök-,  és  törzsekből:
homb-ár, sud-ar, ag-ár, sug-ár,  lajh-ár,  moh-ar,  szik-ár,  ham-ar,  hínár, zsinár, gunár, sopár,  ko-
sár,  pozsár,  kantár,  kontár,  kaptár,  zavar,  fanyar,  sanyar,  cseber,  sügér,  fejér,  iker,  siker,
gyökér,  kövér, tálnyér,  inger,  fenyér,  alabor,  talabor,  sodor,  bokor,  csokor,  komor,  gyomor,
szomor,  tompor,  bátor,  botor,  pótor,  szatyor,  bugyor,  kaczor,  bitor,  gödör,  csömör,  sömör,
vőntör, atb.

Az  egész tömegből némelyek  a) ékvesztök: bogár, sudár, agár, egér, fenyér, szekér,
stb.  b)  hangugratók: bodr, fodr,  bokr, csokr, gyomr, vedr, medr, gödr. stb.

Több  származékigékben  mint középképző  tartotta  főn  magát, s ha szükség van  rá,
széphangzatú s értelmes  kész  szókkal  kínálkozik  mint:  tantor,  fintor,  töpör,  zsugor,  keser,
szapor, gugyor, kunkor,  gugor,  pender,  göbör,  hábor,  stb.  melyek  csak  alkalmazásra  vára-
koznak.

Jegyzet.  Valamint  a  magyarban,  törökben és finnben, úgy  a  latin,  német- és szláv
nyelvekben  is az igékből  r  képzővel  számos  nevek  alakulnak,  melyek  vagy  részesütőkből  fej-
lődtek  ki, vagy azokat  képviselik, p. a latinban: őr, sortor  szabó,  sutor  varró,  lector  olvasó:  a
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németben «r: őeher néző látó, Springer  ugró,  Fuasgeher  gyalogoló; a  szlávban  ár, tr, bludár  bő
lyongó, bujdosó, pístdr  rovar,  író-diák, krajtsir  szabó, stb.

—d, —gy, —t, —ty, —cs, —ez, —s, —zs, —sz, —z.  Ezeket  1. fölebb a  „Sokasító
képzSk"  tábláján,  mennyiben t  i. gyakorlatot,  ismétlést  fejeznek  ki, s a többesítő k-val,  gyakor-
latot g-vel, s öszvekötö  s  es-vel  rokonok.  Itt csak  azon  nemüekböl  hozunk föl mutatványokat,
melyek  szoros értelmű kisarjadzások  gyanánt tekinthetők u. m. fa/-d,  fai tyúk,  gon-d = kom-d,
mely a komoly, komor szókkal  rokon; ren-d, bár-d, kar-d,  tér-d,  zor-d,  mor-d,  bolon-d, belin-d,
apró-d, csalár-d, gerez-d,  ebé-d, segé-d, csalá-d,  beszé-d,  galan-d,  min-d;  kor-ty,  hor-ty,  for-ty,
uor-ty,  hopor-ty;  vagy  melyek  más hangból  alakultak  által, p. a gy-félék:  gonvf  gomv,  gomj,
gongy;  író,  irv, irj,  irgy; hölö, hölv, hölj,  hölgy; orv,  örj,  örgy, ürgy, ürügy; göm gömö, gömv,
gőmj, göngy, gyöngy;  wöió' (= váló) völj, völgy; romó romv, romj, romgy, rongy, komó, (= gomó)
komv, komj,  konty  =  gongy.

Torokhangi  kisarjadzások:

—h, —g, —k.  Ezek  is  mint az  öszvekötve  sokasitó és rokonai,  már a  föntebbi  táb-
lákon előadvák, s ide tartoznak:

h:  potro-h, ter-h, vem-h, moly-h, poly-h, s kúarjadzó önhangzóval, tur-ha: lé-ha, mál-ha,
pál-ha, szaj-ha,  lany-ha, lom-ha, duny-ha, pnr-ha, mar-ha, bör-he, gőr-he, csür-he, reny-he,  lé-hó,
potro-hó, goly-hó, kuny-hó,  fel-hő;

g:  lovag, csillag, szalag, hézag, hólyag, hanyag,  tarjag,  harag,  gombolyag,  salang,  ha-
rang, katang, bitang, világ, virág, husáng, öreg, üreg,  féreg,  rideg,  hideg,  meleg,  felleg,  pety-
meg, peszmeg, kéreg, méreg, sereg, réteg,  pöfeteg,  lengeteg  (általán  minden  atag  eteg), gőmbö-
lyeg,  lebenyeg, dögönyeg,  szőnyeg, tőzeg, részeg,  keszeg, délczeg, fiileng, billeng,  horog, balog,
hályog,  tályog,  dorong,  korong,  boldog,  dolog, vályog,  szúnyog, ördög, köcsög,  üszög, babug,
hazug;

£:  a) csupán  toldalék:  tövisk,  varacsk,  taraczk,  palaczk,  beleczk, pilinczk; b)
valódi  képző  és  haugngrató:  étk,  poczk,  halk, pöczk, ajk, árk, buczk, bnrk, hurk, leik,  fark,
gyük, fészk,  mark, mocsk, pocsk,  lucsk, murk, nyirk, piszk, sark, sulyk, szurk, tóik, tork, tűik,
tűik, vaczk, hüvelyk, bürk, berk,  hölyk, csürk, stb. c)  nem hangugratók: kobak, bodak, szilák,
kupak, sisak, bicsak, tusak,  csutak,  remek, fenék, kerek, ének, zsombék, zsizsik, poczik, konok,
csomók, czirok, boncsok, könyök, zömök, örök, törzsök, hörcsök, bábuk,  ágyék, mellék, derék,
árnyék, cznlák, szárnyék, vidék,  tájék, környék, borék, íágyék,  fazék, nehezék, szuszék; d) élő
vagy  elavult  igék  módosított  részesülőjéhez járul, s igy  elemezhető : ivad, ivadó, ivadé, ivadé-k,
kajUk,  hajló,  hajié,  hajlé-k,  és  e  szerint:  maradék, fakadék,  játék,  hulladék,  menedék,  érzék,
fenyíték,  halándók, veríték, ragaszték, fogyaték;  néha ál, el közép képzővel:  toldalék,  tartalék
ázalék,  függelék;  némelyekben  az é átváltozik  o-ra vagy  é ö-re: hajlék  hajlok,  szándék  szán-
dók, ajándék  ajándok,  törék  törek, vétek  vétek,  rejtek  rejtek,  undék  undok,  homlék  homlok,
szidék  szitok, szemöldék  szemöldök.

Különös képzésüek: nyúlánk, falánk ,fulánk  (furánk), élénk, tennénk, félénk =  nyu-
lékony, falékony,  furékony, élékeny, termékeny, félékeny.

Nagyító jelentésüek: iszák,  decsák,  csombók, pofok,  pirók, monyok pohók, szemők;
nagyobb korra vonatkozók: Istók, Bertók,  Mihók, Erzsók,  anyók, apók.

Némely  kétes  származása  képzők.

Az  igeképzők  általán határozott alakúak,  világos  szerkezetűek, s  azon  értemények
•zerint, melyeket  az illető  szóknak  kölcsönöznek, nehézség nélkül rendszerezhetők.  Máskép áll
a dolog a nevekre  nézve,  melyek képzése sokkal  bonyolodottabb,  változékonyabb, a játszi ön-
kénynek  inkább  ki  van  téve, s  néha az  idegen  alakokkal  annyira  összevág,  hogy  az elemzés
rostáján  csak  alig  birjuk  a honit  a  jövevénytől,  sajátunkat  a  kölcsönözöttöl  elválasztani,
kivált oly  szókban,  melyek  gyökei  is  homályosak,  vagy  kétesek.  Példakép  álljanak  itt a kö-
vetkezők :

—nők, —nék, —nők.  A  legtökéletesebben  egyezik  a persa  nak képzővel mely ige-
tó'khőz  és  főnevekhez  ragasztva  minőségi mellékneveket alkot pl. andis-nok  andalgó,  ámuz-nok
tanító (mintegy  tanitnok), kAism-nak  haragos,  indulatos.  Egyezik  a  szláv  nik-vel  is, mely öszve-
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tett képző a nf  és k elemekből, pl. dwor-ni  udvar-i,  dworník  udvarnok ; put-ní  utí, putnlk  utas,
zarándok; urad-ní  tiszti,  urad/tik  tiszttartó;  hlász-ni  hangos, harsány, hlásznlk  éji  kiáltó.  Ezen
képző a szláv nyelvekben  oly gyakori  és általános,  hogy azt eredeti  sajátjuknak  kell  tartanunk.
E  szerint egészen  szlávok  : sztolnik, asztalnok, komonuk, komornok,  szwitnik  (világító)  szövet-
nek ; magyaroknak  tekinthetők  : álnok, tálnok, tárnok, fegyvernek;  közös: bajnok  (mely a szláv-
ban wojnik, bojnik), kétesek  : lednek, csarnok,  rosnok.  Magyar  származtatással  egyezni  látszik
,nagy' melléknévvel  (a perzsa ,nak'-ot  Vullers  a szanszkrit  ,nads'-val rokonitja),  s  tárnagy,  tál-
nagy, asztalnagy, udvarnagy, bajnagy, ép oly helyesek  volnának, mint  a fentebbiek. Hajdan csak
néhány  szóban használtatott, de a jelen nyelvújítás  korszakában, túlságosan is  elterjedt, s már azért
sem szaporítandó, mert  némely ragozásokban  a  szókat  ruthanguakká  teszi,  pl. gondnokoknak,
titoknokoknak, melyek ,gondnagy', ,titoknagy' alakban  szintén megállhatnának;  azonban némely
szóképzésnél  a kettő között már különbség szokott tétetni, pl. tábornagy  és  tábornok  különbözők.

—iá, —ie. Ily végzetü szónk  kevés van, melyeket nyelvünkből  megfejthetünk, mint:
file-gória,  teke-tória,  kő-pia,  paskon-dia, csizma-dia, de-lia,  de-lie,  burgundia  (gurdondia).  Ide-
genek : bagázsia,  bagaria, bagazia, spongyia  ; kétes: haramia.

—cza,  —cze.  Ez  nem  mindig  kicsinyítő,  hanem  néha  részesülők  átalakulása,  pl.
szakócza = szakozó,  szekercze = szegelző,  medencze  =  medező,  cserőcze = caerőző,  weró'cze
= veröző.  Nyelvünkből  elemezhetők ezek  is:  katríncza,  rakoncza,  vetrecze, petrencze.  Ide-
genek : keszőcze, szláv  kiszelicza, pincze, szláv  pivnicza, Tapolcza  folyó  Teplicze,  stb.

—na, —ne.  Sok  kölcsönözött szókban  fordul  elé,  mint:  csatorna,  hajdina,  radina,
angolna,  kápolna,  lantorna, alamizsna, czérna, polozsna. Magyarosan  hangzanak:  babona (bu-
buna?), gabona, katona  (hadona), marczona, béna, elemezne, vézna, pózna;  de eredőtök  homá-
lyos ;  hanemha  az  n-et még a  törzshöz számítjuk,  mint bén-a = bén-ó, így  vézn-ó, marczon-ó,
stb.  mint: rohan-ó, csattan-ó.

—nya, —ny«.  Szintén több idegen  származásuakban: szoknya, tarisznya,  pecsenye,
gesztenye,  cseresnye,  lasponya.  Magyarból  elemezhetők:  rnsnya,  susnya, ttzivornya, jegenye,
tarhonya. Homályosak: galagonya, kocsonya, mácsonya, áfonya, kókonya,  dinnye, stb.

—rá, —re.  Magyarok:  csuszkora,  csutora,  ontora,  gugora,  kukora,  bögre, putra,
szapora, supra, tompora, zsigora. Idegenek: vacsora, uzsora, kamara, kusztora, plundra.

—ta, —te.  Jobbára  részesülőkből  elemezhetők: alamuszta, szunyáta, csalafínta, bó-
bita,  hahota,  csimota,  rosta,  giliszta,  osztováta,  veleszta,  kaliszta,  puszta, pacsirta, cseprente,
vakota, fekete, stb.  Kötcsönözöttek:  maláta,  perváta,  palota, trombita, ákovita, palacsinta, pa-
lánta, borosta, saláta, jnngáta, kapta. Kétesek: káposzta, paszita, párta,  bonta, poszáta.

—tya, —tye.  Mint  a  tyú,  tyü  rokonai  nyelvünkből  elemezhetők  ezekben:  hártya,
gyertya,  parittya, puruttya. Idegen  származásúak: kártya,  ostya,  bástya,  sekrestye, kótyavetye
(kótó-vető?), etyepetye.

—lya, lye.  Idegenek: saraglya, fáklya,  csuklya, zsálya, gálya,  pálya,  rokolya,  nas-
polya,  ivolya, natragulya, naspolya, kólya, sólya. Honiak: csoroszlya, boglya, csáklya, nyavalya,
nyoszolya, furulya,  szablya.

Abajdocz  szók.

így nevezzük a)  azon  öszvetett szókat, melyek egyik  alkatrésze  idegen, másik  honi,
pl.  iskola-ügy,  pincze-torok,  kártya-vár,  vacsora-idő,  gálya-rab,  zsálya-levél, kapta-fa,  czérna-
szál  stb.  b) azon idegen szókat, melyekből magyar képzők  által új  szókat alkottunk,  pl.  iskola,
iskoláz,  iskolás;  ábra,  ábráz,  ábrázat,  ábrázol;  istáp,  istápol, istápolás;  kttría, kurtít, kürtül;
alamizsna,  alamizsnás,  alamizsnálkodik.  Az  idegen  főnevekből  rendesen  ás,  és  és  i-vel  ké-
pezünk  mellékneveket, pl. uzsorás, sekrestyés, gesztenyés, pecsenyés;  templomi,  apostoli, püs-
pöki ; igéket  pedig  főleg z-vel, 1-vel: kártyáz,  vacsorái, trombitái, kintornál, stb.

Szóalkotás  öszvetétel  által.

Lásd erről  „Á  magyar nyelv rendszere"  czimü  munka  27-d és  28-d §-ait, melyek-
hez pótlékul ezeket  adjuk:

Vannak  öszvetett  szók,  melyek  alkatrészei  az  állati,  nevezetesen emberi  testnek
egymással  szoros  viszonyban  levő  részeit  jelentik,  u.  m.  fejtető,  hajszál,  szőrszál,  agyvelö,
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nyakszirt, hátgerincz, szemször, szemhéj,  szempilla,  szemgolyó,  fülczimpa, orrczirapa, állkapocs,
szájöböl,  szájpadlás,  szájgyürü,  nyakcsap,  nyelvhegy,  foghús,  mellcsont, mellgödör, csecsbimbó,
vállperecz,  hónai, kézfej,  kézujj,  fartő, oldalborda,  oldalcsont, seggpart, térdkalács,  lábikra,  láb-
szár,  lábfej,  szivkamara, szívcsucs,  szárnytoll, farktoll  stb.

Ezek  birtokragozása  különféle,  ugyanis  a)  némelyekben  mindkettő  fölveszi a  bir-
tokragot,  u.  m.  fejemteteje,  fejedteteje,  fejeteteje,  fejünkteteje  stb.  és  így, hajamszála,  szeme-
wöre,  szájamöble,  nyelvemhegye, hónomalja,  kezedíeje,  orrahegye,  kezemujja,  térdemkalácsa,
l.bamfeje,  szivemcsúcsa; b) némelyeket a  nyelvszokás  kétfélekép birtokragoz: hátgerinczem  v.
bátamgerincze,  szempillám  v.  szemempillája,  és  így  szemhéjam, szemgolyóm,  fülczimpám,  orr-
campám, állkapcsom,  szájpadlásom,  nyakcsapom,  száj gyűrűm,  mellcsontom, csecsbimbóm,  váll-
pereczetn,  lábszáram,  térdkalácsom,  lábikrám,  szívkamarám;  c) némelyekben csak  a  második
ragoztatik:  agy velőm,  szemöldököm,  nyakszirtom,  foghusom,  fartöm,  oldalbordám;  a  madár
farcsíkja,  farktolla.

E  különösségeket  leginkább  a nyelvszokásból  tanulhatni  meg,  oly  öszvetett  szókra
ot'-zve  is, melyek  első alkatrésze  cselekvő  okot  vagy  eszközt,  a másik  pedig  müvet vagy  cselek-
vényt jelent, pl. agyszüleményed v.  agyadszüleménye,  lábamnyoma,  tollvonásom v.  tollamvonása,
kezeirása  stb.

Itt már azon kérdés merül  fel:  A  kettősen  ragozott  öszvetett  szók  együvé,  vagy  elvá-
lifztva  irassanak-e ?  Nézetünk szerint  öszveirandók,  mert ezek  között tulajdonkép  nem birtoki,
Lanein belviszonyi, s  csupán  személyi  vagy  tárgyi  öszveköttetés  van.  Tehát  úgy  öszvetehetök,
mint  ez ilyenek : Pestvárosa, Budavára, Bánfalva,  Bakonyerdeje,  Balatontava,  Mátrahegye, Má-
tyásfölde,  Vágmelléke, Székelyhida, Simonytornya,  mert  ezekben  is  nem a  birtok,  hanem az el-
nevezés viszonya  rejlik.  Igaz  ugyan,  hogy  sok helynévben  a birtokviszony  az  eredeti, pl.  Péter-
háza  helység  onnan vette nevét, mert  Péter  nevű  személy  birtoka  volt, de  utóbb  puszta  elneve-
zéssé vált, s ennélfogva  öszvetétetik,  ellenben  külön  Írandó : ez  Péter  hdza  nem Pálé,  és így :
Pdlfolde,  helység, Pál földe  (birtoka) eladó.  Hasonlóan  öszveirandók  a  béli,  féle,  korú, pl. há-
zambeli,  kertedbeli,  várostokbeli,  maganiféle,  magadféle,  fajunkféle,  népünkféle,  magunkkoru,
magatokkoru.  Tehát  ezen  hasonlék  szerint  Írhatjuk  : fejemteteje,  szemedfétiye,  lábaszára  stb.

Az  anyagnevekre  is megjegyezzük,  hogy  azokat  a ,A magyar nyelv  rendszere' után
is akár külön, akár  öszveirva  is  találhatni az  írók  legtöbbjénél,  pl.  fakanál vagy  fa  kanál,  mely
írásmódot e szótárban  is követénk,  kivévén  ha kétértelműséget  okozott  volna,  pl.  csont olló =
csontból  való  olló  és  csontolló —  csontvágó olló.

Ikerszók.

Az  öszvetett  szók egyik  külön nemét teszik  az  ikerszók,  melyek  ugyanazon  fogalmat,
ugyanazon  szónak  ismétlésével vagy némi  változtatásával  fejezik  ki,  s  mintegy  szószaporitva,
ismétlést, sokasítást, nagyítást, vagy játszi  eszmehasonlítást jelentenek.  Ezek  nyelvünkben  fölös
?zámuak, a magyar  észjárást  különösen jellegzik, s maguk  helyén kellőleg  alkalmazva  a  népies,
kivált  elbeszélő költészeti  nyelv  képes  kifejezéseit  némi kedves  zamattal  fűszerezik.  Ilyenek  :

a)  A  gyermek-  vagy  dajkanyelvben  divatozók, melyek  az  emberi  nyelv  első  nemzö-
•i-'-si  csecsemőkorára  emlékeztetnek,  honnan  többen  közölök  különféle  nyelvcsaládokban  egyez-
rek, u. m. baba kis  gyermek, babba  szép,  belbel  álom,  bibi  seb,  fájdalom,  bumbum víz,  mint ital,
cftcte  ékes, szép, csicsi  álom, csendesség, csücstí  ülő  helyzet,  cziczi  emlő,  czoczo  ló, csacsi  szamár,
tzoesa  malacz, disznó,  gaga  lúd, dada  vén banya,  gogo  dió, yilgil  kenyér  púpja, gyürkéje, gyagya,
kakvlc,  ily  hangon szóló madarak  nevei,  kaka csúnya,  rósz,  kuku v.  kukó  tóját,  lili  liba,  mama,
xyanya  anya, mumu  tehén, ökör,  nene  idösb  nötestvér,  nőrokon, ntínü  nádsip,  papa  étel, és apa,
f»';*  madárfi, tütü  süveg, sisak,  fejkötö,  tata  messze, távolság,  tutu  síp,  tiltü  ital, sese, süsü  susogó
b-széd, zs/zsi tűz.  Hasonlókat  lelünk más nyelvekben  is, pl. a  latinban : furfur,  murmur,  turtur,
nrber, quisquis;  a  francziában  ijmijou,  bonbon, cancan, troutrou, péleméle  stb.

b) Melyek  ugyanazon  önálló szót ismétlik,  s  általán  folytonosságot, ismétlést,  fölosz-
tást  vagy  sokaságot jelentenek,  u. m. megymegy, világvégig megy,  futfut,  világvégig  fut,  néznéz,
n.:tjd  kifoly  a  szeme; újúj,  másmás,  többtöbb  bajok,  egyegy  embernek  egyegy  forint,  tíztíz  ember
i.á  egytgy  szekér; fölföl,  leié, kiki, bébe, aláalá,  továbbtovább,  megmeg  ; hajhaj!  nono ! jaj jaj  !

c) Melyek  két  rokon vagy  azonos fogalmat  két  rokonértelmü  szóval  fejeznek k i : ág-
{•:<?, áctorivicfori  szájtátó,  szájvigyoritó,  tilskén-  v.  csekrenbokron  cserjeken,  bokrokon,  aprócseprö
*pró cseppnyi, dsvét,  biíbáj  bűvöl  bájol, se bűt, se bát  nem mond, mindkét elem bámész csudálkozó
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szájtátásra  vonatkozik; csatapata,  csattogpattog,  cziczamacza, császkálmászkál,  ctútandsz,  csere-
bere, csereberél,  csögbög,  mindegyik  csomót  jelent;  hasonlók :  csörölpöröl,  csürcsavar,  dúlfúl,
eszemiszom, eszikiszik, fúrfarag,  hányvet hányiveti, húzvon huzavona, hözboz, heves boszus, ize-
bűze, járkel, kacskaringó, kenfen  kencsefencse,  kerekutyó,  locspocs, lótfut,  lótifuti  locskafecske
=locsogó fecsegő, nyalfal, okkalmóddal, összevissza, üvöltkiált, perpatvar, pereputty = piri-pöttön,
rihcrongyos, sebbellobbal, sirí, súgbúg, sundabunda= sunyva bújva,  sülfői,  sürögforog,  szántvet,
szanaszét, szarahora, szánbán, azedivedi, szedettvedett,  szegszug, tétova, törimarja,  ütivéti, zürza-

. var, zegzug, zenebona stb.
d) Midőn csak az önhangzó változik, s  ekkor  jobbára  az első  alak  vékonyhangu  és

kicsinyezö értelmű, a második vastaghangu,  u. m. billegballag, bizsegbozsog,  czeleczula,  csihel-
csahol, cselecsala, csettencsattan, csipcsop = csepkicsiségü, típegtopog, denedana,  deredara  de-
réldarál, diribdarab  diribeldarabol, dinomdánom, dérdúr, dibdáb,  dünnyögdunnyog, filitfalat, giz-
gaz, gézengúz,  gyimgyom, gyürgyur, genyegúnya, görbegurba,  hibeghabog,  hibitelhabatol, hetei-
hatol, hetlekotla, hebehurgya, himezhámoz,  <TnTnp|&tnm».l, hiphop! herczehurcza, hűhó,  hejjehujja!
mizegmozog, keczetkaczat, kiffegkaffog,  kipkedkapkod, kelekóla, keteputa, keverkavar, kitykoty,
kityegkotyog, kingkong, kipegkopog, lifinczlafancz, lifeglafog, limlom, bbeglobog, lígglógg, likluk,
lityloty, lityeglotyog, licslocs, licseglocsog, mézesmázos,  mendemonda,  nyifegnyafog,  nyímnyám,
nyímegnyámog, nyekegnyikog, pitypoty, pitypalaty, pittegpattog, retyerutya,  ripegropog,  rityeg-
rotyog, sesesusa, szíreszóra  ne  hallgass,  szittyszotty, szityegszotyog, teretura, típegtopog,  títyeg-
totyog, stb.

e)  Midőn az első önhangzóval, a második mássalhangzóval, s leginkább  ajkival  kez-
dődik,  u.  m.  ajbaj,  agyabugyálni,  ákombákom,  ángóbángó,  elegybelegy,  enczenbencz,  ekcze-
moncza, erregberreg, iczegbiczeg,  iczipiczi,  inczifinczi,  iczkeficzke,  illőfillő,  ihogvihog,  iháczol-
viháczol, illegbilleg, inczenpincz,  ingóbingó, iregfireg,  irúlpirúl, izsegbizseg, ityipityi,  ityegfityeg,
irkafirka,  utfut,  ttzfuz.

f)  Midőn az elüLUló mássalhangzók  változnak  :  szöröstülböröstül,  csecsebecse,  cse-
negbeneg, csigabiga, csiribiri, csinjabinja,  csonkabonka,  csórábnórál,  czókmók,  háibái,  hegyke-
begyke,  handabanda,  horgaaborgas,  kajabaja,  keczebecze,  kongbong,  lityegfityeg,  retyemutya,
suspus, suttogbuttog, szuazimuszi, tarkabarka,  tereiére,  tengleng,  tíripiri,  torzonborz.  Ilyenek  a
mesélő és játéknyelvben előfordulók : farkocoarkos, az is szép,  rókabóka,  az is szép,  ózőmWzöfn,
az is szép, nyúlombúlom, az is szép, kakasbakas, az is  szép, tyúkómbtíkom, jaj  be rút! egyembegyem,
bikavár; tgyiridtbígytridt, váradi vaskoh  stb.

g)  Ellentétesek  : elhal, erreorra, emezdmaz, ilyenolyan,  ütött,  ideoda,  ígytígy,  innen-
onnan, idestova, Aegyvöigy,  égföld.

IV. SiakMx. A  MÓvtaonyító  ragokróL

Mi a rag? s  miben  különbözik  a  képzőtől?  E  kérdésekre  már  fentebb  feleltünk.
Tehát legott a dolog tárgyalásához  fogván  szólunk a) a néwiszonyítókról, b) a  személyragokról,
o) a birtokragokról.

Névviszonyító ragok.

Ezek két  osztálybeliek, a) melyek a  latin praepontíókkal  egy  érvényűek,  pL  víz-b*n,
in aqua, víz-b6'l, ex aqua. E ragoktól a névutók csak abban különböznek, hogy  ez utóbbiak a  vi-
szonyított szókhoz oda nem tapadnak, de szintén a praepositiokat  képviselik, pl.  viz  fölött,  tvper
aqua, ház körül, circa  domum. Mindkét osztálybeliek,  —  a be, bői  ön és tg kivételével  —  (be he-
lyett bele, bői helyett belől, ön helyett rajt  használtatván),  fölveszik  a  személyragokat:  benn-em,
un me, ez is inkább  benn határozó), ról-am  (de me), től-em  (a me), fblött-em  (auperme), elött-em
(ante me); b) melyek  a latin cattuokat  fejezik  ki, u. m. a dativus magyarázója nek,  nak, az aceu-
tativtué a tárgyeseti t. A  Útin praepositiók  bizonyos eseteket  vonzanak, vagyis a viszonyított szón
némi változást idéznek  elé, pl. ad hominem, ab homine : ellenben a magyar ragok  a tőszót  válto-
zatlanul  hagyják,  legfölebb  véghangzóját  nyújtják  meg, pL  ember-hez,  ember-nól,  magá-hoz,
magá-nál.

A magyar, nem különben az altaji  családhoz  tartozó,  és  az  árjaféle  nyelvek  között
egyik különböztető jelleg, hogy amazok utó-, ezek  előragozók. De e különbség  csak  a  praepori-
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tiákn nézve áll, mert az esetek ragai, valamint az igeragok  ezekben  is hátratétetnek, pl. vir, vir-i,
vir-o, vir-um, íerg-o, terg-is, terg-it  Sőt néha utótétetnek az  úgynevezett proeposittók  is, pl.  lum-
bonun  tenut  ágyék-tg,  quo  tisque  medd-t'g,  quem penea  arbitrium  est  (Horatius),  mely  mellett,
Romám  twsus Róma f elé;  a németben : dar-um, az-ért, des-t»egen, a miatt, meinet-wegen, miatt-
am, da-gegen ellen-e. A  sémi nyelvekben  pedig  a birtok!  személyragok  is  utói  tétetnek,  mint  a
magvarban, törökben, persában. Továbbá a magyar  is  a ragokat  és  névutókat  személyragozza,
némileg  hasonlóan az  árjafélékkel,  melyek  a  személynévmásokat a praepontiók  után helyezik:
a M, től-em, de me, ról-am, propter  me, miatt-am, coram nobis, elött-ünk. Néha a  latin  megfordítja:
IW-OHB,  tecutn, nobú-cum. Hanem a magyar  nyomosbitásúl  együtt  magokat  a  személyi  névmá-
sokat is használja:  én velem,  te  veled,  mi  velünk.

Helyviszonyítók,  általán  véve.

Rokonság tekintetéből  mindenek előtt  öszveállitott  táblákon  eléterjesztjük  a helyvi-
uonyító névragokat és utókat

Helyviszonyító  névragok  :
hová t  helyirányzó,  hol ? helyállapító,  honnan ?  helyhagyó;
6« íba} belsőség,  ben, benn, bent, (bán),  bő/, (ból);
rá  (re)  fölszin,  ön, én, ön, (rajt,  rítt),  ról,  (röl);
Aoz, (héz, hoz) közelség,  n<íl, (nél)  tói, (tol);
ni v. nyi = hoz,  m'tt v. nőtt = nál,  nól, női = tői;
ig,  határpont  —  —  —  tói,  tői.

Hely viszonyító  névutók:

föl-é,  föl-ött,  föl-ül,  föl-öl,  fölül-röl;
al-á,  al-att, al-ul,  al-ól, alul-ról;
el-é,  el-ött, el-ül,  el-öl, elül-röl;
mög-é,  mög-ött,  mög-öl;
hegy-é  hegy-étt,  hegy-öl;
köz-é.  köz-ütt,  köz-öl;
kör-é,  kör-ött, kör-ül,  kör-öl;
fel-é,  fel-ül,  fel-öl;
mell-é,  mell-ett,  mell-öl;
bel-é,  bel-ül,  bel-öl;
kfll-é  v. küv-é,  v. kiv-é  kül-ül v. küv-ül, v. kiv-ül  kül-öl, kivül-röl.
Jegyzetek.  1)  Mind ezek  alapját  valamely  önálló vagy  elvont  tőszó  képezi,  melyek

bizonyos helyiranyt, helyzetet, tájt, térfogatot,  téroldalt jelentenek.
2)  Szoros értelmű vagyis  a  viszonyszóhoz  tapadó  hely viszonyragok  :  be, ba;  ben,

bán;bői, bol; rá, re;  ön, én, ön; ról, röl;  hoz,  héz,  hoz;  nál,  nél;  tol,  tói;  ni,  nyi;  nitt, nőtt;
nól, nöl;  ig.

3)  Helyigekötök: be, beáll; ki,  kifut;  föl,  fölmegy;  le,  leesik;  el,  eltávozik;  alá,
aláuáll; elé,  eléhalad; ben, benmarad, kun, kttnszorúl; f ön,  fönmarad  :  elül,  elüljár;  körül, kö-
rülvesz; áí, átmér; hátra, hátranéz; aítíl, alúláll;foltó,  főlülfordúl  stb.

4)  Személyragozható  helynévutók  : rá, rám; bele, belém; alá,  álam; fölé,  fölém; elé,
tlém; mögém, hegyem, körém, alattam, fölöttem,  rajtam, belőlem, alólam, körölem, felölem.

6)  A  hová ? kérdésre megfelelők  részint csupasz  gyökök,  u.  m.  be, kíi v. ki, fS  (táj-
diratos), U,  ig,  részint jobbára  mutató a á, e é hangzókkal  képződtek  :  re-á, hoz-z-á,  al-á,  föl-é,
fel-é, el-é, mög-é,  hegy-é, köz-é, mell-é, od-a, id-e, haz-a, tov-a, messz-e. E  hasonlék  szerint  a pa-
lócz-azékelyes nyi  t<i eredetileg  nyé, né.

6)  Ezekből  származnak  távolító  el képzővel a honnan $ kérdésre  felelök  :  be-el,  bél,
bókból;  bele-el, belel, belől, balól  (régiesen); fá-el,  v.  íé-el, tói, tol;  ro-el, ról, röl;  fSlé-el,  fölíl,
folöl; ald-ef,  alól; elé-el, éléi, elöl; mögé-el, mögél, mögöl; hegyé-el,  hegyéi, hegy öl; köré-el, kön  l,
kőről; kSzé-el, közéi, közöl;felé-e/,  felél,  felöl;  mellé-el, melléi,  mellől; né-el, v.  nyé-el, nél,  nyél,
női, nóL Ezekből: hová, oda,  ide, mindenhová, sehová,  leszen  :  honnan,  onnan,  innen,  minden-
ÍMIM,  tehonnan,  e helyett: honn-el, onn-el, inn-el  stb. vagyis  ezek  tulajdonkép  a  helybenma-
ad& <m, otm-ból fejlődtek ki
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7)  A  hol? v.  hon? kérdőre  felelök állapító jelentésüek, s  mint  olyanok  más  állapító
határzókkal  együtt háromnemü  képzővel alakulnak,  a) n-vel, ben, kun, főn,  len, után, valamint  a
helynevekben  : Budán, Pesten, Bicskén; b) t-vel, mely az n-vel képzett  formákhoz járul:  ben-t,
kün-t, fen-t,  len-t, s  e hasonlatnál  fogva ezek  : alatt, fölött, előtt, mögött,  hegyett,  körött,  között,
mellett, itt, ott, így  elemezhetők  : alan-t,  fölön-t,  mögön-t,  in-t,  on-t, és  így,  Fehérvárott = Fe-
hérváron-^  Győrött = Györön-t; c) 1-vel, vagy tulajdonkép  ül, ül, határzóval: al-ul, föl-ül, kiv-ül,
bel-ül, kör-ül, el-ül, táv-ul, hát-ul, köz-el, és  az  egyszerűbb  ho-1.  Ennélfogva  egy  érteményűek  :
kun, kunt, küvül; ben, bent, belül; fon, fönt, fölül; alant,  alul.

8) Az  állapító itt ott helyett  a nyelvszokás  ide, oda-t  is  használ:  pl.  itthon  idehaza,
otthon'odahaza, s a helyreirányzó  hoz helyett némely palócz vidékeken  mondják  : nál, pl.  gyere
nálunk = hozzánk.

9) A  helyállapítók  és helyhagyók  általán  egy  tőszóból  indulnak  ki,  pl.  be, ben,  bői,
old", alatt, alól, oda, ott,  onnan, föl,  fölött,  fölöl  stb, Kivétetnek a)  hoz, kéz,  köz, nál, nél,  tói,  tol;
az elsőnek megfelel ód  oda, a második a  székely-palócz  nt-ból ül  ül képzővel  származott,  a  har-
madik a te v.  tá v.  tó  származéka  távolító el képzővel; b) ig  határvető, mely  ezen kérdésre  med-
dig,  mily  messze? felel  meg; c) rá, melynek a viszonyragozásban e kérdésre hol?  ön,  én, ön,  n
a társa : láb-ra,  láb-ön,  fej-re,  fej-én,  fá-ra,  fá-n, s személyragozásban  pedig  : rajt,  régiesen : rítt.

10) Ezen  névutók  előtt: alul, fölül,  kivül, belül, túl, innen, az illető  viszonyszók ön,
én, ön ragot  vesznek  föl:  Pesten  alul, vizén fölül, városon kívül,  határon belül, Dunán túl, Tiszán
innen, t. i. a viszonynevek az egyik, a névutók pedig a másik helyállapitó ragot veszik föl, L 7. pont.

11)  Különös figyelemre méltó a tájszokásos  székely-palócz: ni v. nyi, nitt v. nőtt,  és
nól női, melyeket gyüértelmü  családnevekhez  szokás ragasztani, t  i, e kérdésre: hová ? ni nyi, pl.
papni  v. papnyi  ment = a papákhoz; Nagy-ni  =r Nagyékhoz,  e kérdésre; hol ? felelet: papnitt  v.
papnőit, AntaLnott == papéknál, Antaloknál; e kérdésre: honnan ? székelyesen: núl nül: Mikó-núl
=  Mikóéktól, ülésnül = ülésektől, palóczosan: nól női. Ha ezeket a föntebbi mutatótáblán eléadot-
takkal öszvehasonlítjuk, úgy állanak, mint: alá, alatt,  alól;föle',/b'lött,yöfó'lstb.Ezenhelyviszonyitók
puszta gyöke,  véleményünk szerint, a mutató ni!na!  (melyből  nam =  lám), ebből helyreirányzó
képzővel  lett nt-i, ni-á, mint: fölé, alá, öszvehúzva ni, na, pl. papni, s a szokatlan pap-ná, de ebből
magyarázhatni a  „gyere nálunk" kifejezést,  melynek így  kellene  lennie : nőnk, mint:  ránk,  fe-
lénk,  továbbá a hol i  kérdésre  lett: ni-ott,  öszvehúzva : nőtt  v.  nitt:  papnott,  papnitt;  végre  a
kérdésre, honnan ? a  fentebbiek  hasonlata  szerint, távolító el raggal  ni-el,  ná-el,  öszvehúzva  női,
nól, pap-nól, Antal-nól, ülés-női. Innen lehet megfejteni,  hogy  a tői  tói a régieknél néha  nél, nál,
pl. szebb  tőle =  szebb nála, t  L ezen nál tulajdonkép = nól.

12)  Mi a  helyviszonyító,  valamint a többi névmódosító ragokat  illeti, ezeknek  rész-
letes tárgyalását s  szókötesi viszonyait  1. a Szótár  folyamában,  saját rovataik  alatt

A  helynevek  ragozásáról.

Mikép ragoztatnak a helynevek  e kérdésekre ! hová ? hol ? és  honnan ?  Vagyis  mely
esetekben  használ  a nyclvszokás  be, ben, böl,  (vastaghangon,  öa, bán,  ból)  és  melyekben  rá, <m,
í-ói, (re,  én, ön, röl)  ragokat?

Ha valahol, itt gyakorolja  nyelvünk, mit Horátz a szokásról állít:  „Quem  penes  ar-
bitrium est ét jus  ét norma loquendi." E  szerint  majd  az egyik,  majd  a  másikféle  ragozást  oly
szabadon  használja, hogy  illető eljárását  csak  féligmeddig  vonhatni szabályok  alá,  minek  oka  a
dolog természetében  rejlik.  Ugyanis  a helynév, mint olyan, jelent  bizonyos  határok  közé  foglalt
területet, illetőleg  rajta  levő  épületek,  telepítvények  stb. öszvegét,  melyeket  kétféle  viszonyban
lehet tekinteni,  a) mennyiben bizonyos határkörön  belül  léteznek,  vagyis  a  kivülök  fekvő  tér-
ségre nézve belsőséget,  belsötelket  képeznek; b)  mint bizonyos térfölületet,  talapot,  melynek  szine
fölött valami létezik,  pl. Eger-be  megyek,  ám. azon  terület  belsejébe,  melyen  Eger  városa  áll,
Miskolcs-ra  megyek, ám. azon terület fölszinére, mely fölé Miskolcz városa  épült

A  hely belsejére vonatkozó ragok,  hová? be, ba, hol? ben, bán,  honnan? böl,  ból.
A  hely fölszinére vonatkozók :  —  rá, re,  —  ön, én, ön  —  ról, röL
Az  első rendüeket szabály  szerint  fölveszik  a)  a  világrészek,  birodalmak,  országok,

tartományok, kerületek, vidékek, vármegyék, szigetek, közök, erdők, ligetek  nevei, pl.  Afrikába,
Angliába, Tirolba, Bácskába, Kunságba,  Tornába  (megyébe),  Csalóközbe,  Csepelbe,  Bakonyba,
Vértesbe; b) a külföldi városok s más helységek  nevei  általán,  pl. Parisba,  Londonba,  Rómába,
Lipcsébe, Bécsbe, Laxenburgba, Mödlingbe; c) az m, n, ny végzetü magyar  birodalmi  helynevek
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rendesen,  pl.  Komáromba,  Veszprémbe,  Bajomba,  Pozsonba,  Sopronba,  Surányba,  Párkányba,
Serénybe  stb

A többi mássalhangzóval és önhangzóval (az w-t és i-t kivéve) végződő helynevek több-
sége pedig  részint  országos  részint  tájbeli  tetszés  szerint  inkább a másik nemiteket veszik fel, ám-
bár ezekben  sok a  kivétel,  midőn  tájejtések  szerint  ugyanazon  végzetüek,  néha  ugyanazon  ne-
rtek is majd  igy  majd  amúgy  ragoztatnak, pl. Zágráb-ba, Vereb-re; Ohaj-ra  (Nyitrában)  Tokaj-
kPápá-ra, Tatá-ba; Óvár-ra, Ersekujvár-ba;  Csömör-re,  Grömör-be;  Vásárhely-re,  Újhely-be;
Megyeire,  Eger-be;  Kálló-ba,  Szikszó-ra  stb.  miket  csak  a  közel  lakó  nép  szokásából  íehet
megtudni

A  mely nevek  vármegyét  és  várost  jelentenek,  első  minemüségben  be ba  stb.  ragot
vesznek föl, a  másodikban a  föntebb  említett  szabályt  követik, pl.  Nyitrában  (megyében)  bír, s
Syitrdn  (városban)  lakik;  Tolnában  utazván  Tolnán  megállott; Csongrádon, sőt egész  Csongrád-
ban mind magyarok  laknak, így  különböznek: Borsban,  Harson,-  Hevesben, Hevesen]  Baranyába,
Baranyára;  Csanádba,  Csanádra;  Pestben, Pesten.

Némely  helynevekhez szokás hol ?  kérdésre  ott, étt,  'ott,  t  ragot  adni  pl.  Fehévárott,
Pécsett, Győrött, Vásárhelyt. Ennek  okát  már  föntebb  a  helyviszonyító' ragok  táblájához  csatolt
jegyzetek  7-dik  pontja  alatt  eléadtuk.

Helyviszonyító  névutók  példáji.

Ezek  is, mint a névragok,  a  latin  praepositióknak  felelnek  meg,  csakhogy  az illető
viszonynevektöl elválvák;  de, valamint amazok, fölveszik a  személyragokat, s ugyanazon tőszóból
képződve  a hová ? hol ? honnan ? kérdésekre  szabályszerüleg  hasonló  alakot  öltenek,  s  követke-
zetes, világos  öszvefüggés  van  köztök.

hová ?  hol ?  honnan ?
ház  fölé,  ház  fölött  és házon  fölül,  ház  fölöl;
ház.  alá,  ház  alatt  és házon  alul,  ház  alól;
ház  elé,  ház  előtt,  ház  elöl;
ház  mögé,  ház  mögött,  ház  mögöl;
ház  hegyé,  ház  hégyétt,  ház  hegyöl;
ház  mellé,  ház  mellett,  ház  mellől;
ház  köré,  ház  körött,  ház  kőről;
házak  közé,  házak  között,  házak  közöl;
ház  felé,  —  ház  felöl.

—  házon  kívül,  —

E  táblából  látható, hogy  a hová ? és  honnan ? kérdésekre  felelök  a  párhuzamos  hang-
1-jt  nyomán  mind hasonló képzésüek.  Ami  a  hol? kérdésre  válaszolókat  illeti,  ezek  között  két
Jaknak  : fölött  és fölül,  alatt és alul, körött  és körül.  Alkalmazásban  különböznek  alatt,  fölött
és óiul, fölül,  t. i. amazok függőleges,  emezek fekmentes irányra  vonatkoznak, s  ön, én, ön ragu
viízonyneveket vonzanak, pl. Pest fölött  tiszta  az ég, Pesten fölül  esik  az  eső.  A  templom  alatt
'irholtok vannak, a  templomon alul  ötödik  házban  lakom.  Hasonlóan  fekmentes  irányra  vonat-
láznak : hegyen  túl, hegyen  innen, folyón  keresztül,  kerten  belül, kerten kivüL  Midőn  az alatt  időre
t"natkozik, az  illető  időnek tartós  menetelét jelenti, őt  év, három  hónap,  egy  hét  alatt.  Az  alul,

/<'•«/ pedig  e kérdésre, hogy  ? mily  áron ? bizonyos ártól,  mennyiségtől  való  eltérést jelent  Nem
'i'i-ym  Káz forinton  alul. Ennek  öt f"rintonfölül  hat  krajczár  az  ára.

Az  alul, fölül,  kívül,  belül,  elül,  hátul,  mint  igehatárzók  bevett  nyelvszokás  szerint
Elveszik a rá, ról  (re,  röl) ragokat: alulra, alulról, fölülre, fölülről, kívülre, kívülről, belülre, be-
iilrol, élűire, élűiről, hátúba, hátulról.

A  személyragokról, mint  a  személynévmások  módosított alakjairól.

A  személyragok  nem lévén  egyebek,  mint a  személynévmásoknak  különféle  alakban
alkalmazott módosulatai; a  dolog rendé kívánja,  hogy  először a  szcmélynévmásokról  szóljunk.

Nyelvészeti  tekintetben  igen  feltűnő  és  érdekes,  hogy  a  személynévmások a  sémi,
írja  és ál táji  nyelvekben  egymáshoz  hasonlítanak, és  hogy  némely módosulásaikban a különböző

hasonlóbban  hangzanak, mint  az  ugyanazon családhoz  tartozók is, pl. a magyar  ön, és
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szláv: ön, a magyar: mi (nos) és szláv: mi, a birtokos  hellén:  tp-of,  és magyar:  em, latinul  for-
dítva: m«-us, nem. metn. Minthogy a személynévmások  a szóbeszéd első szükségeihez tartoznak,
s ennélfogva  legősibb  eredetűek:  vagy  azt  kell  föltennünk, hogy  az  említett  nyelv-családok
egy  törzsanyának  leányai,  vagy  hogy  külön-külön  ,  de  ugyanazon  ösztönszerü  észjárás
szerint  képződtek,  mint a hangutánzók, és kedélyszók. Akarmint áll a dolog,  annyi  tagadhatat-
lan, mert lett dolog, hogy  nem csak  a különböző,  de  azonegy  családbeli nyelvek  mindegyike a
személynévmásokat saját  modora  szerint idomította,  átalakította  s  ragozásokban  alkalmazta, és
igy rendszereket  saját  magukból  fejthetni  meg  legbiztosabban.  A  hasonlóságok  csak  azon lett
dolgot  tausítják,  hogy  ezen és ezen névmások  eredetileg egyek voltak,  de  alkalmazásban egy-
másra  nézve  nem szabályozók.

Mindenekelőtt  megkülönböztetjük  az  önálló  és  ragozásban  alkalmazott  személy-
névmásokat. Nyelvünkben  az önállók,  kifejlett s megállapodott  mai alakjokbau  egyes számban
ezek:  én,  te,  0;  én-vei  toldva:  enn v.  énen v.  ennen,  fon  v.  tenen v.  fennen,  ön v.  önön v. önnön.
Az  énen, tenen, önön régi divata  a nyelvemlékekben  széltiben olvasható, a többesben is mind ma
mind régen  eléjön  azon toldat: min v.  minnen, fin v.  finnen  és ön v.  önnön,  sőt  maga szóban is:
magán = maga-an.  Hogy  mind  ezekben  az  én, ön csak toldalék, nem a tőszó ismétlése, onnét
tetszik ki,  mert  mindenik  személyhez  járul  s a tőszó ismétlésével  például a  második  személy
igy  volna:  tété v.  fenten.  Az  én toldalék  pedig  a  mutató a vagy e-nek megnyújtása,  olyformán
mint  ezekben: ily,  ily  e / ilyen, oly, oly a f  olyan,  ez, ez  e, ezen, az, az  a,  azon.  Világosan  tanítja
Bopp  Ferencz  hasonlító  nyelvtana  második  kiadásában  is  (az elsőtől némileg  eltérve), hogy  a
szanszkrit aha-m (=  én) és  fwa-m  (= te)  szókban  az m csak végezet (Endung).  A finn nyelv-
ben  az  önálló névmásokban:  mind,  nnd,  hűn,  az n hang szintén mindenik személylyel közös,
tehát  szintén  csak  toldaléknak  látszik.  A  törökben  épen igy:  be-n,  sze-n,  o-n (az utolsó a  ra-
gozásban).

A  magyar  én, te, 8 még öszvetétethetnek ,mag'-töszóval is: énmagam v. ennmagam v.
ennenmagam, temagad v.  tenmagad,  stb.

Miután a  személy-  és  birtokragok  a személynévmásoknak  köszönik  eredőtöket:  le-
hetetlen e helyütt  magok  a  személynévmások  eredetének  is kifürkészésébe  vagy legalább  sej-
ditésébe  nem  bocsátkoznunk.  De  teszszük  ezt  más nyelvekből  is  indulva a  legjelesb  külföldi
nyelvészek  bnvárlatai  után.  Már  föntebb  érintők,  hogy  a  személynévmások  mind  a  három
nyelvtörzsben  többé  kevésbé öszvevágoak,  következőleg  amit a kifejtettebb  árja  családokban
kitűnő  férfiaknak  sikerült  napfényre hozniok,  ennek  világánál  mi is  megkísérthetjük  a tapoga-
tózást.  Elsőben  is  Heyse  munkájából  (System  dér  Sprachwissenschaft)  idézünk (f. 40):  „A
szanszkrit  oham kéttagú  alakja  által  elárulja  magát, hogy nem egyszerű és  eredeti. Kétes, hogy
a  szó  melyik részében  van az  első  személyt  illető közvetlen jelentős  őshang.  Ha az ah-ban van
akkor  a  torok  h  a  jellemzetes  hang,  és  oh-am akkor  egészen  megfelel a régi görög  iywV-nak.
De az  am-ban  is  kereshetjük  azt s akkor az m az első  személyre vonatkozatot fejezi ki,  a  mely
a  ragozott  esetekben  (ín  casibus  obliquia)  és  az  első  személy  igevégezeteiben  (—  fű,  —  m)
mindenütt  mint  az  első  személy  jellemzője lép  fel. Igy  tekinti ezt Pott  (Zahlmethode S.  134),
midőn  ő az aham szóban  az oh  gyökre  (=  dicere)  vezeti  azt vissza, honnan  aha = 17,  latin ott,
és  ah-am-ot igy  értelmezi:  hic gut  lootior.  Az  én  (ich,  ego  stb.)-nek  a  te (du, tű, doríai TV, gö-
rög  <rv)  jelentősen  áll  ellenében,  mely  a  mutató  (t v.  d)  mássalhangzót  a  legszélsőbb  (a,  ü)
hangzóval  köti egybe. —  A  német ér a góth  is-,  latin  is- és régi  felső  német  ir-ből  gyengült és
laposodott el  (ist geschwftcht  und  verflacht);  nyilván  eredeti  demonstrativum,  melynek  mutató
ereje  az  i-ben fekszik  (mint hic, hier-ben).  A  német dér,  szanszkrit  tasz, görög  eredeti  ró; köz-
vetlenül  a  (német)  helymutató da-hoz  csatlakozik  s  ezzel az  önálló substantiának  csak általá-
nos  jellembetüjét sz  (z)  köti öszve." Benfey véleménye (Wnrzellezicon Ér gyök alatt)  az első
személyre  nézve  röviden  ide megy ki:  „A  szanszkrit aham-ban az első a hihetőleg ma  helyett
áll,  mely  magát  az  obliquus casnsokban  tartotta  fenn, a midőn  a  másik  tag  ham, melynek  né-
mely  nyelvekben  itt értelme van, mint a latin  hi-c, s görög # /l-nek.  A görög obliquus casusok-
ban  az  < előhang  (é-pt,  é-pov,  i-pot,  i-pb  szókban) nem henye pótlék,  hanem azon névmás!  törzs,
mely  a  szanszkritban:  a  (== ez),  és  a  névmás!  fogalom  erősbitésére  szolgál." Bopp Ferencz
szerént  (Vergleichende  Grammatik H. kiadás 333.  §!).  „Ezen  szókban  aszmé  (egyik  szanszkrit
többes) és  áfiptí  (aeoliai görög  többes, mindkettő ám. a magyar  mink) csak az a puszta önhangzó
az  első  személy  jellemzetes  eleme,  mert  a  többi  megvan  a  második személyben is:  ju-smé,

Benfey  is  elismeri  ezt (folytatja Bopp  a jegyzékben)  és ezen  módon  az egyes alanyesetet
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okom,  mahom-ból  rövidültnek  nyilvánítja.  *)  De  ha  sem az  egyes  alanyesetböl  sem  az  a-szma
többesből  semmi  kezdő  m  el  nem  veszett,  akkor  az  a  mind  a  két  helyütt nem más, mint a
(szanszkrit) mutató névmás  (demonstrativum) törzse: a (= dieser,  magyar  e v.  ez),  mely  mel-
lett figyelmet érdemel,  hogy  a  hindu  drámákban  az  én gyakran  „ajan  dsanasz"  (azaz  „ezen sze-
mély") kifejezéssel  iratik körül.  A  ma törzs  is  a zend  i-ma  szóban  szintén föltaláltatik, mely  két
névmástörzaből  áll:  t  (== ez) és ma közeire mutató."  Ezekhez  csatolhatjuk a  sémi  nyelveket.
Az arabban  én:  éne v.  ená, s te: ente,  tehát az  én  közös  mindakettövel  s marad  e v.  a = én, és
te = te.  A  héberben  az  első  személy ani v.  anóki, s a  második atta, de ez a nyelvészek  véle-
ménye szerént  szintén  anta-ból  származott  (Gesenius Lehrgebaude.  §. 16.).  Ezek  után  magyar
nyelvésznek  nem  kell  sokat  beszélni,  hogy az  e és  i  épen  a magyarban  a  legkétségtelenebbül
közeire,  magának  a  beszélőnek  legközelebbi  körére  vonatkozó  mutató  gyök  számos  szóban,
mint:  e-s,  e-m(-ez),  i-de,  t'-ff,  t'-ly,  í-gy,  i-nn(-en),  e-Jiol  v.  ihol  stb., (a-z,  a-m-az, o-da, o-tt, o-ly,
ú-gy, o-nn-an,  a-hoí, mint  távolabbra  mutató  szók  ellenében).  Az  első  elem  tehát  az  én-ben  e
vagy  i.  A  második  elemet  n  v.  m-et  sem  nehéz lesz  feltalálni  akár  em-ez,  era-itt,  em-ide stb.
szók  em  törzsében,  akár  ím  vagy  íme,  vagy  ez-en, akár  a  köznépies  e-hen = ihon  v.  ihol  szók-
ban,  tehát  én ám.  e-em, vagy  {m vagy  ez-en, vagy  ihon, éhen,  s ez utóbbiak  hangokban is  egyez-
őének  a szanszkrit  aham-val, tudván hogy  a  szanszkritban  rövid  e nincsen. A  zend azem (=  én)
pedig  épen  a  magyar  ezen-nel egyezik.  A  második  személyben (te) nyilván a  tova  értelme rej-
lik, mely magas  hangon  íé-nek  felel meg pl.  e mondatban: se  te se  tova  (a  szanszkritban  a  2-ik
személy  tva-m). A  3-ik személy  ő (régiesen  néha elöszellettel  is  T# vagy  b#) a  mély  hanga o'-nak
felel  meg, mely  az  időben jelent  távolságot.  A  két  utóbbi szónál  még  az  is jellemző, hogy mind-
kettőben zárt  önhangzó van,  de a  té-ben  az  é mégis kevésbé  zárt  mint  az  6',  mintha  amaz a  ki-
sebb, emez  a  nagyobb  távolságot  akarná  kifejezni.  Ugyanezeknek  többesei  is  figyelmet  érde-
melnek.  Ő-k  és  ti-fc  rendes  ragozásuak  (ez utóbbiban a  te,  tt'-re  is  változik,  de  a  ti  szinte  eléjön
a ft'-ed-ben, ez  tehát  nem valóságos  többesi alak).  Az  én  többese  teljes alakjában  mink.  Ebben  a
végső  It  szintén rendes  többesre  mutat, marad  tehát min;  ebben  az  in  tag  szintén maga  az én,
ágy  hogy  énk vagy  ink  az általános  többségi  ragozás  szerént  alakúit  volna (csupán  a  k elhang-
zójának  elhagytával). De hol veszi  magát az  m?  Erre röviden  az  m-et előtétül  fogadhatnék  el,
de itt, mint a  titek-et szóban,  az  én  kettöztetését  is  föltehetjük,  tehát  én-énk  s  az  első  e elestével
és az n-nek  m-mé változtával: m-énk = m-ink.

A mi, (i alakok, régiesen  miv, tiv  és  mű, tű,  sőt  ez  utóbbiak  némely mai  tájbeszéd-
ben is, például  a  székelyeknél, kétségen  kívül  a mink, tik  csonkulatai,  leginkább  azon okból tá-
madhattak,  hogy  a  ragok  halmozódása  elkerül tessék  pl.  mi  nekünk,  mi vagyunk,  e helyett:
mink nekünk,  mink  vagyunk.  Figyelmet  érdemel,  hogy  a  törökben  is  bú  a  ragozott  esetekben
6m (ám. ez, emez,) a ben (=  én) névmással,  és su, ragozottan: sün (=  az, amaz,) a szén  (=  te)
névmással  látszik  egyezni,  hogy  a  tulajdonító  esetben  bana  és  buna, szana  és suna hangokban
is már csak alig különbőznek.  Figyelmet  érdemel  még  Bopp  Ferencz véleménye  a  szanszkrit
többesekről,  mely  érintett  munkájában röviden ide megyén ki:  az én-nek tulajdonképen nincs  s
nem lehet többese  (§. 331.).  A  szanszkrit  a-szmé (= mink) ésju-smé  (= tik)  szókban  a szma a
harmadik  személyt  képviseli  és az egész a  (d#andva-nak  hivatni szokott)  szanszkrit összetételt
alkotja:  tehát  a-szmé annyi  mint: én (és) ők, éaju-smé  (melyben &ju = tű) annyi mint: te (és)
ők.**) (f. 333.)  A másik többest pedig,  mely: vajam  úgy  fejti  meg, hogy  az  ám. ve -f- ám, mely-
ben a ve =: mé  az  első  személy  törzse  az  egyes  szám  obliquus eseteiben  (ugyanaz  ami általán
az árja családban),  mely  ám taggal  bővült  meg  (§. 331.).  Ezen  érdekes  fejtegetést  a  magyar
nyelv érdekességben  felülmúlja  annyiban, hogy  itt mind a  többi  én magával  a  beszélővel,  mind
a többi te a  társszemélylyel  (a  legközelebbi  te-vel)  a  kettőztetés  által  mintegy  egyenlőnek  is-
mertetik el; abban pedig mind a szanszkrit  (aszmé) mind a  magyar megegyezik,  hogy az utóbbi
részhez többes rag  is járul.

*)  Bopp  F.  szerint  a  ha  szótag  oly  részecske,  mely  mint a görög  f s  (dóriai  f a)  a  névmásokhoz
u«ret (különös jelentés  nélkül)  fttggeszkedni.  Ily  függelékéé  g  van  a  magyar  ilten-eg,  oíían-ag  szókban  is.
A  Tégrf  m-et  iá  Bopp  mint  föntebb  érintők  toldalékhangnak  tartja  (§. 326.).

**)  A  magyarban  is  vannak  ily  öszvetétclek  (és  nélkül):  ide-oda, itt-ott, tcl-túl,  té-tova  (néha:
te  s  tova) dirib-darab  és  több  számtalanok.
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Most lássuk magokat  az egyes  személyragokat.

én = —em,  —tk.  Az  én  önálló  első  személynévmásból  lett  ragozott  állapotban:
—em és —ék, g a hangrendszerhez alkalmazkodva amaz: ám,  óm és ez: ok, ők. T. i. az első  mind
neveknél  mind igéknél  elójön  s önhangzója  hangrendileg a birtokragozásban  a többesszáméhoz
tartja  magát: ház-ak, ház-am; fej-ek, fej-em;  szém-ék, szém-ém; bör-ök,bör-öm; tork-ok, tork-om.
Legközelebb  áll  hozzá a törők  —m (és —im,  ilm,  um),  persa  —ám v.  —em,  továbbá  a  hellén
ip-os,  azután a  fordított  lat.  me-us, nem. me-tn,  szí. moj,  a  finn  ni,  arab  és  héber  i,  pl.  apá^m,
török, baba-m, persa, peder-em ; fej-em,  xt<ftt)uj  ip-q,  caput me-um; szoba-am (szobám) finn. tupa-m,
király-om,  arab  melik-i.  Ez  utolsóra  (arab  i-re  nézve) érdekés  tudnunk, hogy  föntebbi  fejtege-
tésünk  szerént  ez  a  legősibb és  legelemibb  hang,  úgy  hogy  mind az n mind a k némely  nyel-
vekben  a 2-ik  személyt  jelentik,  mint alább  látni  fogjuk.  Némely  leány-nyelvekben  is  egész az
önhangzókig tehát  az  őshangokig leolvadott az  első  személynévmás  pl.  az  olasz  io, portugál  év,
angol  / (olvasd:  áj)  szókban.  A  magyar  igeragozásbeli önhangzója majd  háromágú, pl. kér-em,
lát-om, üt-öm,  majd  kétágú; vert-em,  ölt-em,  látt-am, verj-em,  ölj-em,  láss-am.  Hasonlók  hozzá  a
török,  persa  sőt szláv:  m is:  pl. ber-em  (szed-em),  ver-ím (hisz-em),  pít-dm  (kér-em), s a finn,
valamivel  távolabbi  n,  én,  pl.  saon (kapok),  soanen  (kapjam.  Tudnivaló, hogy  ezen  rag  a ma-
gyarban  tárgymutató  alakot  képez, például  kér-em és kér-ek  a magyarban  különbözők,  kivevén
a  második  multat,  melyben az m mind a két  alakot  képviseli,  pl.  öcsémnek  tegnap  irt-am, e le-
velet nem én irt-am.

Ugyanezen  alakban  járul  az  tk-es  igékhez  is:  feksz-ém,  szök-öm, mosd-om, elmél-
ked-ém, 8rköd-öm, gondolkod-om.

Midőn  az  illető  ige  semmi  tárgyra  nem vonatkozik,  péld.  az  önható  ige,  vagy mi-
dőn  a  cselekvés  tárgyára  határozattan  rá  nem nem mutatunk: az első  személyrag ék, s hang-
rendileg vagy  háromágú,  ék, ők, ok, pl.  megy-ék,  jöv-ök, fut-ok,  pénzt kerea-ék,  vásznat  szöv-Sk,
levelet  ir-ok,  vagy  kétágú:  menj-ek, jöjj-e*,  fuss-ak,  menend-ék,  jövend-ék,  futand-ok.  Ezen
alakú  személyrag  egyezik  a  hellenlat. ego, góth:  ik, német:  ich-vel,  talán  a szanszkrit  a-ham
(= én)  a-Aa két  első  alkatrészeivel  és  a  héber  anóki  (an-óki)  második alkatrészével is, mely
utóbbinak  első alkatrésze  (an)  ismét a  magyar  en-hez  hasonló.

A  magyarban  az  em-nek  az  eVből  alakulása  könnyen  megérthető.  Nehezebbnek  lát-
szik az  ék  megfejtése. Erre nézve egyedül  magából ezen nyelvből nyomozva  vagy  azt kell hin-
nünk, hogy  az  n-be mint orrhangba  is könnyen szokott  torokhang  vegyülni:  én*  v.  enk,  vagy
pedig  ezen  névmásnak  ez  törzsében  a  z  hang  ment  által  torokhanggá,  mint a  zend  azem,  a
szanszkritban aham, a görög és  latinban ego, a góthban  ik, a németben ich stb.  magában  a  ma-
gyarban  is zavar  és kavar, zong és kong rokon szók.

te = —sze, —esz, —ed, —el. Az önálló második személy  névmás:  te, melyhez  leg-
közelebb  állanak  a szírjén:  te, szláv: ti,  latin, persa: tű,  nem.  du,  valamivel  távolabb  a héber
aíía, arab  ente, a  sziszegő finn sintt, török  szert, hellén:  öv,  mely  utóbbiakkal  ismét  rokon  azon
magyar  sze (sza), mely  egyedül a parancsolómód második személyét képezi, pl. jer-sre = jösz te,
add-sza,  valamint második  személyre  vonatkozik  ezekben  is:  no-sza,  haj-sza,  hopp-sza,  ne-sze.
Egyezik  vele  a  fordított  második  személyrag a tárgyatlan vagyis alanyi igeragozásban  használt
esz asz,  pl. dönt-esz, ront-asz, önhangzó nélkül: sz, pl.  vár-sz, tör-sz. Rokonai a  hellén: tis,  ifysts,
hit.  ás, és, is,  am-os, doc-es, leg-is, a szláv:  esch,  isch,  ásch,  ber-esch, vid-isch, csít-dsch, a  finn:
•t  v.  -s,  pl.  soa-t  (kapsz),  soan-et  (kapj),  saa'-os  (vajha  kapj).  A  török  igeragozás  egyszerű
múltjában  a  2-ik  személy  raga -n pl.  izevd-ün  (szerettél),  bakt-ün (láttál),  mely  a birtokragok-
nál állandóvá  válik;  a  héber és arab  nyelvben az egyes  2-ik  személyre  nézve  az igerag ugyan
szintén  t, de a  birtokrag  k, héber: debár-ka  szavad,  arab meliko-ka  királyod.

A tárgyilagos  v.  tárgymutató  igeragozásban az önálló te személyragot  képviseli  az
ed,  mely  nem  egyéb  mint  amannak  fordított  s  lágyabb  mássalhangzóval  ejtett  módosítványa,
némely  időkben: ed, öd, ód hangrenddel,  mint:  ver-éd,  üt-öd, tol-od, másokban  ed, ad  változat-
tal,  mint:  vert-ed, ütött-ed, tolt-ad; verj-ed,  üss-ed,  tolj-od;  önhangzóval öszveolvad:  vere-i-ed
= vered, üte-i-ed = üt-éd, tola-ja-ad, tolád; mint alább. Birtokragozásban  önhangzója a többes-
száméhoz alkalmazkodik  pl.  fal-ak,  fal-ad;  fel-ek,  fel-ed;  szém-ék. szém-éd;  tork-ok, tork-od;
bőr-ök, bőr-**.

Az  imént elemzett ed,  esz  és  sze  második  személyragoktól  különbözik  azon el  v.  l,
mely  a)  a  tárgyatlan  igék  múltjainak  és  ohajtómódjának  második  személyét  képezi,  mint:
véréi, vertél,  vernél;  b) az ik-es igékét általán,  pl.  esd-el,  esd-eV, esdett-é?, esdend-el,  esdj-él,  és-
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den-^f;  c)  mely  az  első  személy  cselekvését  a  második  személyre  irányozza,  pl.  ver-l-ek,
(caedo  te  ego),  veré-1-ek,  vert-el-ek,  verj-el-ek,  verend-el-ek,  lát-l-ak,  látt-al-ak, láss-al-ak,  stb.
Ezen  közbeszúrt  személyrag  nem  csak  az egyes  hanem  a  többes  második  személyre  is  vonat-
kozik, pl.  lát-l-ak  tégedet  (videó te),  lát-l-ak  titeket  (videó  vos).  Mi eredetét  illeti:  Révai  a  gú-
nyosan  szólító  török  alá és  intői ég szólító arab ál  (vagy  la)  indulatszóhoz  hasonlítja,  felhozván
egyúttal, hogy a  magyarban  is van  la,  Iá,  figyelmeztetve  szólító. Mi pedig  hozzá teszszük,  hogy
túl  a  Dunán,  nevezetesen  Pápa  vidékén  a  le használtatik  hivó ne f  értelmében,  mely rendesen
a  te személynévmással  együtt, vagy  e helyett szokott járni pl. le te ! = ne te! M le = hücs  te!
szóval  t  az  /-lel  fölcseréltetik, mint  a  régies  mulal-ban  is a mai mutat  helyett.  Hogy  a szólítás,
hívás második személyt föltételez, a dolog természetéből  világos.  És  ha  a  személynévmások  ős
eredetéről  föntebb  eléadott  fejtegetések  állanak  :  akkor  to(va)  és  el alapérteményben  is egyez-
nek, s a  tol szóban mindkettő  találkozik.

6' = —ön, —ik. Az  önálló harmadik személynévmás:  6', melynek  nyelvünkben  ter-
mészetes  rokontársa  a  távolra  mutató a, o, pl.  az ahol, az, ott, oda származékokban.  Legköze-
lebb áll  hozzá  a  toruk  o v.  öl,  persa ó, ói, vei,  a  héber hú. Toldottan,  mint  hajdan  divatozott,  s
ma újra  szokásba jött: ön, szlávul: ön,  finnül:  htin,  török  ragozott  állapotban  ön— vagy an—.
Rokon  a  franczia:  ön, német, mán, pl.  ön dit,  mán sagt = mondják  (mondatik).

Ragozásban  az # közelebbről,  mint  személyrag,  a,  e  alakot, ölt, de egyéb  ragozás
és képzésben  is  fontos  szerepet játszik,  miről  már  föntebb  az  ő, ó képzőről  eléadott  czikkben
részletesen  szólottunk,  s  alkalmazásáról  még  alább  szólani  fogunk.  A  héberben a  harmadik
személy  birtokraga szintén ó:  debar-ó  szav-a;  a  törökben  i  ('i, u),  pl.  is-i,  ügye,  hakk-i, joga,
doset-u, barátja;  önhangzó után szi:  baba-szi, apja, a persában mint rag  és: peder-es, atyja, de ön-
állólag o :  pederi  o  (mintegy:  atyja  övé,  pederi-ben az i  birtokviszony ragja).  Az árja  nyelvek-
ben  az  igeragozásnál  a  harmadik  személy  képviselője  általán:  t vagy  d, pl. szanszkrit  tuda-ti
(kínoz), persa kúd-ed  (ver), latin  tundi-t  (üt),  német  tödte-t  (öl),  és  a birtokos  névmásoknál  szin-
tén s vagy sz: su-us, szva-sz  se-in stb.  Megfelel nekik  a magyarban  önállólag & z: az, ez.

Harmadik  személynévmást képvisel  azon  ik  is,  mely  szenvedő  és  középnemü igék-
hez  járul,  pl.  tör-ik,  tör#d-ik,  gondolkod-ik,  zárat-ik,  záród-ik,  zárkoz-ik.  Hogy  ezen  ik  vagy
maga  a  megfordított  ki  névmás,  mely kivált  az altaji  nyelvekben  sokféle  szókhoz és  ragokhoz
szokott járulni; így  a  törökben  ol-ki  (ám. az aki),  úgy  hogy  habár  itt  öszveirják,  de ragozásban
csak  az  első  szó változik:  anung  ki  (azé  ki),  anlering  ki  (azoké  ki),  hasonló  kim-lei,  továbbá
benim-Já  ám. enyém-ki (meum quid),  elimde-ki  ám. kezemben-ki;  vagy  pedig  mint  már  Révai
is észrevette,  a  harmadik  személyrag  rokonmása,  mi  abból  is kitűnik,  hogy  a régiek  némely
igék után  fölváltva  használták,  pl.  esz-en, esz-ik, alosz-on, alosz-ik, feküsz-ön,  feküsz-ik.  A  -sémi
nyelvekben  ezen  névmás egyik  betűje h: hu, hűvé,  sőt  Bátor! bibliájában a magyar  6 is mindig
Atf-nek  van  írva.  Honnan valószínű  hogy  az  ik  eredileg  az  6-nek h- vagy  k-val  toldott módosi-
teka,  s  az  6' tájejtéssel  t-re is  változik:  ötét,  ítet,  Sket,  iket,  továbbá  részesülői  ragként  közszo-
kással  is,  mint:  hányóvetű, hányiveti;  markapöM,  markapöki;  játszó,  játszi;  sunyó, sunyi  stb.,
hogy pedig a  k  több  esetben  csak  kihangzásos  toldalék, mutatják  az  ily  példák:  apó-k,  anyó-k,
jtí-t,  pofá-k,  iszá-k,  tSvis-k,  varacs-k.  Mennyiben a  nevekhez járul  pl.  jobb-ik,  szebb-ik,  mint
Révai  is véli, mutató erejű  (vim  demonstratioam  habens)  vagyis a  mutató  az-nak  rokona, a  tör-
zset  körülírva:  jobbik  =  az,  mely  jobb,  szebbik = az,  mely  szebb,  vagy  a mi egyre  megy :
jobb-ki, szebb-ki  (melius  quid, pulchrius  quid).  Többire  személyragként  csak  az  egyesszámban
é* bizonyos  időkben  használtatik, különben a  többes alapját az ön képezi, pl. törnek = tőr-önök,
törekednek  =  vereked-önök ;  történek  =  tört-önök;  ha  ugyan az n-ben  is nem rejlik  a sokaság
fogalma  (nő),  milyen  a  persa  többes  án  s  az árja  nyelvekben  általán  az  igék  cm-t, en-t,  un-t,
<**-d stb. többes harmadik  személy  végzete:  latin  aman-t,  docen-t,  legun-t,  szanszkrit  tudan-ti,
persa kúban-d.

A  személynévmások  és  személyragok  többese.

A  személynévmások  egyes  és  többesszáma  között a nyelvekben  nincs az a  világos
öwvefuggés,  mely  más  neveknél  divatozik,  hogy t.  i.  a  többesszám  úgy  képződik,  ha az illető
egyeshez  többesrag járul. Ez  eltérést az árja  nyelvekben  is  tapasztaljuk:  a  szanszkrit aham töb-
bese oszmán, vajam,  hellén  éyw  többese  ijf<«í,  a  latin ego-é nos, a  német ich-éwir,  a  szláv já-émi;
ilyenek  tvám  és  jújam,  jusmán,  av  és fy*«s, tű  és  vos, du és  ihr,  ti  és wi.  Hasonlóan az  önálló
magyar  «n-nek  önálló  többese,  mint  föntebb  láttuk: ménk  v.  mink, mely  ugyan  az  elő m  nélkül

20*
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gondolva,  egészen a rendes  k raggal képződött többes, de a teljes  alakú  mink-bői  lett csonkítva:
min, pl. minmagunk, s ebből a  még kopottabb mi, mimagtmk.  T.  i.  az  önálló én szabályos ere-
deti  többese ékvesztőleg is, de ami régiesen  az egyes en-ben is  eléfordúl,  en-ek vagy  én-k, s elő-
téttel vagy  költöztetéssel  en-én-k vagy  mén-k = mink.  És  ugyanezen én v.  en-ból  elemezhető a
határozatlan  tárgyú  ige  többes személyraga: önk, ««k,  pl. ver-íínk, mar-unk,  mely több régi em-
lékekben,  sőt  tájejtéssel  pl.  Szálában  és a palóczoknál még ma is  énk  v.  ónk, ónk,  pl. ver-«nA:,
ver-önk (= verünk),  lát-onk  (látunk),  verj-énk,  verj-onk  (verjünk),  láss-onk  (lássunk), s némi vál-
tozással : műk, műk, mint a régi halotti beszédben  eléfordúl.  A  tik,  ők  vagy  önök  rendes alko-
tásnak,  B  igeragozásban  csak  a  hangrendhez alkalmazkodnak.  Megfelelnek ezeknek  többé  ke-
vésbé az árja  törzsbeli nyelvek  is :  ama-mus,  ama-tis,  am-oní,  legi-mus,  legi-tis,  lég-unt  stb.  A
megrövidült mi,  ti  alakok  is  (néha  megfordítva,  például a persa  igeragozásban:  —(m,  —id)
számos nyelvekben  feltaláltatnak.

Mutatványok  a tárgytalan  (a  tárgyra  nem  mutató) igealak  személyragozásából.

Első  személy  ragozása.

Jelentomód.  Jeltnidö.  Tőalakok a puszta igék: ver, tör, mar (egyes harmadik  személy).
egyesszám  többeaazám

ver-ék;  <ör-ök; mar-ok;  ver-iink, (tájejtéssel:  ver-önk, ver-enk);  tör-ünk, stb.

Első  máit:  a, e raggal, töszemélyek vagy alakok: vére,  tőre, mára.
vere-ék, verek;  mara-ek, marék; vere-enk, verénk;  stb.

Második  máit: t v. —ti raggal; tőalakok: ver-t,  tör-t, mar-t.

Itt az egyesszámu első  személynek hasonléknál fogva szabályosan igy kellene lennie :
vert-ék,  tört-ök, mart-ok ;  de minthogy kiejtésben jobbára a jelenidő  többesének  második  szemé-
lyével  egyenlő:  ver-ték  (verberatis),  tőr-tök  (frangitis),  mar-tok  (mordetís):  a  nyelvérzék  ösz-
tönszerüleg inkább  az m alakot  használja:

vert-em, tört-em, mort-om ;  vert-ünk  (tájejtéssel:  vert-önk, v. vert-enk) stb.

Egyébiránt  az  sem  valószintitlen, hogy  itt  eredetileg  az  önálló én (an)  használtatott:
verten,  tört-en, mart-an, s csak  utóbb változott  em, am-ra.

JSvif:  and, end  raggal; tőalakok: wer-end, tör-end, mar-ond.
verend-ék;  törend-ék; marand-ok;  verend-ünk,  (verend-önk,  verend-énk) stb.

Parancsoló  és foglalómód:  j  raggal, tőalakok:  ver-j,  tor-j,  mar-j.
verj-ek;  törj-ek;  marj-ak;  verj-ünk,  (verj-önk,  v.  verj-enk)  stb.

Ohajtómód:  nat  ne raggal; tőalakok:  ver-ne, to'r-ne, mar-na.
(verne-ék),  vernék,  (marna-ék), marnék;  (verne-énk), vernénk,  (marna-enk,-ank), marnánk.

A  tárgyatlan  ünk,  unk  ige-személyragtól  talán  eredetre  és elemre nézve annyiban
különbözik  a  birtokos  Unk, unk,  mert  ennek  alapja  alkalmasint az  egyesszámu  birtokrag  em
(ém, ám, óm, öm)  pl.  fej-em,  több.  fej-em-ék,  fej-em-k,  fej-én-k,  fej-ön-k  (régiesen  és  tájdivato-
san)  végre  fej-ünk;  nyak-am,  nyak-am-ok,  nyak-am-k,  nyak-on-k,  nyak-unk;  szém-ém,
szém-ém-ék,  szém-ém-k,  szém-önk,  szemünk;  orr-om,  orr-om-ok,  orr-om-k,  orr-unk;  bör-öm,
bőr-öm-ök,  bör-öm-k,  bör-ön-k,  bőr-ünk.  így  a  régi  halottas  beszédben:  uromk =  urunk,
ősemök =  ősünk.

Általános  megjegyzés.  Alig  kell  említenünk, hogy  az  igék  minden  személyeinél
(rendszerént elül) az önálló személynévmások  is  eléjöhetnek  súlyosbítás  végett  pl. én verek  azt
teszi a ki  ver  az én nem más. így  van ez a birtokragozásnál  is:  én  házam v. az én házam  (értsd
hozzá: nem a másé.)

Második  személy  ragozása.

A  jelen-  és  jövöidő  egyesszámu  ragja  esz,  asz  v.  sz,  a  múltakban és  óhajtóban  el,
ál,  nyújtva  él, dl.  A  többesszám alapja  az  önálló te, melyből lesz tek, hangrendileg: ték, tök,  tok.
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Ha  pedig  az  igetö  két  mássalhangzóval  végződik, könnyebb kiejtés  végett  elöhangzót vészen
föl, mely  a  jelen-  és  jövőben  a  rag  hangzójához alkalmazkodik,  pl.  kérd-é-ték,  küld-ö-tök,
gzánt-o-tok,  kérdend-é-ték,  küldend-é-ték,  szintand-o-tok,  a  többiben  nyílt  e,  a,  pl.  vert-e-ték,
verj-e-ték,  küldt-e-ték, küldj-e-ték,  mart-a-tok, marj-a-tok,  vagy  a  tőige  önhangzójával  öszveol-
radva é, á : veré-tek, verné-tek, mará-tok, marná-tok. T. i. sokszor  elöhangzót vesz  föl puszta szo-
kásból is, valamint gyakran a névragozásban  is  : ház-átok,  barát-ótok, nép-etek,  öröm-etek; ha-
nemha azt veszszük, hogy a névrag közelebbről  az ed többese,  tehát: edek v.  etek; mint  az  első
személynél, emk,  omk vagy  érnek,  ömök  stb.  az  em  többese.

JelentSmód,  jelenidS:  ver,  tör,  mar,  hisz,  ért, önt,  ont  lesz  a 2-ik  személy  :  ver-sz,
r«r-ték,  íör-sz, tőr-tök,  mar-sz, mar-tok, hisz-esz, hisz-tek,  ért-ész,  ért-é-ték,  önt-esz, önt-ö-tök,  ont-asz,
(mt-o-tok.

JEZsó' múlt: «ere, tőre, mára, (vere-el) véréi, (töre-el) tőréi,  (mara-al) marál, (vere-eték)
teretek, (tőre-etek) töretek, (mara-atok) maratok.

Itt a  többesben  a tőalak  hangzója hangtani  okból  látszik  megnyujtottnak,  miután  a
t<£, mint az  imént  érintők,  igen  szeret önhangzót venni maga  elébe.

Második  múlt:  vert,  tört, mart, lesz: (vert-el) vert-él, (tört-el) tört-él,  (mart-al) mart-ál,
tert-e-ték,  tört-e-ték,  mart-a-tok.

Hogy  az egyesszám raga  eredetileg  rövid el, ál, bizonyítja a dolog természete, továbbá
a régi codexek  k : Ionosén a bécsi  és  tatrosi, minthogy különösen az e rövid jegygyei  iratik; végre
a még  tájilag  élő nyelvszokás, mely  különösen Abaújban, felső  Borsodban,  és vidékén  divatozik,
pl. mit  ettél  f  mit  utal f  e. h.  ettél, ittál.

Parancsoló- és foglalómód.

Ezeknek  azon  sajátságuk  van,  hogy  az  egyes  számban a puszta  tőalakot  második
személyül  is  használják, különben a parancsolónak  illetékes raga: sze, sza, p. jer-sze,  adj-sza.

verj  v.  verj-sze,  törj  v.  törj-sze,  marj  v.  marj-sza,
verj-e-ték,  tifrj-eték,  marj-atok.

Az  ik-es  igéknél,  mint alább  látni fogjuk, a  második személyrag él, ál, p. egyél, igyál,
mit  a  tájszokás  (és jóformán  következetesen) másnemű  igéknél  is  használ, mint:  kérj-él,  adj-ál.

Oha/íómód:  verne, törne, marna.

(verne-el)  vernél,  (törne-el)  törnél,  (marna-al)  marnál,
(verne-etek)  vernétek, (törne-eték) törnétek, (marna-atok) marnátok.

Itt  is  az  etek, átok  alak (elöhangzóval) okozza a  tőalak  önhangzójának  megnyújtását.

Harmadik  személy ragozása.

A  tárgytalan alakban az  egyesszámbeli  harmadik  személy  nincs  világosan  képvi-
*lve, hanem a puszta tb'ige,  illetőleg  idötö  (a töige és idörag egybeforradva) és módtö egyszers-
mind  a  harmadik  személyt  helyettesíti, p. töige:  ver  (verbcrat,  scilicet  iüe),  idötö:  vére,  vert
verberavit), verend  (verberabit),  módtö : verne  (verberaret).  Egyébiránt  világosan kitétetik a pa-

r&ccslő  é*  foglalómódban:  ver-jén,  tör-jön,  mar-jón, továbbá  némely  töigékben,  mint:  tész-én,
rtK-ífi,  létz-én,  hisz-én,  vitz-én,  megy-én,  vagy-an,  s  ily  régiszerüekben:  ész-én,  isz-on,  alwsz-on,
ftidise-Sn.  Hogy  hajdan  a  harmadik személyrag általán is  divatozhatott  onnan  gyanítjuk,  mert a
t •bbeaben,  mint  föntebb  is  érintők, többnyire elébukik,  vagyis  a  többesnek  alapul  szolgál,  p.
''K-én-ek  lesznek,  tész-én-ek  tesznek,  vagy-on-ak  vágynak,  és így:  ver-én-ek  vernek,  tör-ön-ek
v.rnek,  mar-on-ak  marnak,  vere-én-ek  vérének,  vtrt-en-ek  stb.  Hogy  továbbá  a  fentemii-
tett  igékben  az  én, ön, ön nem  csupán  kihangzásos  toldalék,  hanem,  a  mennyiben  nem töb-
U*t jelent (lásd  föntebb  8 = ön,  ik),  valódi személyrag,  kitetszik abból, mert a mely  igék n-vel
rögződnek, azt  azon  tőiül  ragul  is  fölveszik, p. izén  izen-n-ek,  köszön, köszön-n-ek, fon  fon-n-ak.
E-nélfogva  a  harmadik  személyü igeragozásban  az  egyesszám  ragja  maga a  harmadik személy-
i4rmás  ön,  hangrendileg  én, ön,  vagy  én, an, mely  a  többesben  ék, ak  ragot  vészen  föl, s az
ei' tte álló  önhangzót  jobbára  (nem mindig) kiugratja.
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JelentSm<Sd,j«l«nid8:  ver, tör, mar.

ver(én),  ver(é)nek  = vér-önök,
«fr(ön),  íörCO***  =  tőr-önök,
mar(on), mar(o)nak = mar-önök.

.EZsó' máZt:  vére,  tőre,  mára :

véreién),  vere-en-ek, Összeolvadtán: vérének  = vére-önök,
íöre(en),  töre-en-ek,  „  tőrének  = tőre-önök,
mara(an), mara-an-ak,  „  marának = mara-önök.

Második  múlt:  veri,  tűrt,  mart :

vert(en)  verf-en-ek  = vert-önök  v. verí-«k  = vert-ők,
<örí(en)  íörí-en-ek  = tört-önök  v.  <ör<-ek  =  tört-8k,
mort(an) mart-an-ok =  mart-önök v. mart-ok =  mart-ök.

A többesszám  másik  alakjában  (vert-ek)  az egyszerű  ék ok alapja  az egyszerű sze-
mélynév  más S, hangrendi változattal: e, a.

J&vS:  verend,  főrend,  marand.

«erewd(en),  verend-en-ek,  verendnek,
íörend(en),  törend-en-ek,  törendnek,
marandftaai),  marand-an-ak, morandnak.

Parancsold és foglalómód:  verj,  törj,  marj.

verj-én,  (verj-én-ék)  verjenek,
törj-Vn,  ítörj-ön-ök)  törjenek,
marj-on,  (marj-on-ok)  marjanak.

Ohajtómód:  verne,  törne,  marna.

cerne(en),  verne-en-ek,  vern^Mk,
íörne(en),  törne-en-ek,  törnének,
marna(an), morna-an-ak, marnának.

Mutatványok  a tárgymutató igealak  személyragozásából.

Mindenek előtt megjegycendő, hogy a tárgymutató töige öszve van téve, a) a poscta
töigéböl,  b) a tárgymutatóból,  mely  eredetileg maga  a mutató a vagy e (óm.  az, ott v. ez,  itt),
mely  alkalmazásban  i-, vágyj-,  v&gy ja, je-re, változik  (mint tg jog,  thar juhar, igénye jegenye
szókban  is), pl.  «er,  ver-i,  ver-j-ük,  verend-i, verend-j-ük,  were, vere-e v. vere-i = véré, verne,
verne-e  v. verne-i = verné;  mar,  mar-i  v.  mar-ja,  mar-j-uk,  mar-ja-ak (= marják),  marand,
marand-i v. marand-ja,  mára,  mara-a =  mára.  Hogy  a ja  jé  ragokban  harmadik  személyrag
nincs, az mutatja, mert más személyekben  is  eléjön  pl. marjátok = marja-átok;  de némely  táj-
ejtésekben,  nevezetesen a szegedi,  baranyai  somogyi,  tornai  szokás szerint a tiszta i divatos  pl.
bizony nem adi  (adja),  inkább a sárba tapodi  (tapodja);  valamint a vékony  hangú igékben  is  szo-
kásban van néhutt &je,  pl. szeretje.  Az e vagy t vágyj  tárgymutató  csak  az  egyes első és  má-
sodik  személyben nem hallatszik; a többiben tisztán megvan.  Tehát  egészen  ép alakban minden
elemeivel  együtt  a tárgymutató  személyragozás  így állana: «er(-i)-em, ver(-i)-ed, ver-i, (ha agyán
a harmadik személy  ragának itt épen úgy  nincs  helye mint a tárgytalan  igeragozásban, ellen-
kező  esetben  lesz ver-i-e); mor(-»)-om,  mar(-t)-od,  mar-ja,  melyek  közöl a tárgymutató  az  első
és második  személyben  nem tűnik ki világosan, valamint ezekben sem az i: «ern(i)em,  vern(*)ed,
de ebben: vernie igen; hacsak azt nem veazszük, hogy mind itt mind amott az  «-m, e-d-ben levő
e (alhangú szókban a)  lesz maga a  tárgymutató.

A  többes számban  már minden  személyben megtalálhatni a  tárgymutatót, mint mind-
járt  latandjuk.

Ezek előre bocsátása után a tárgymutató  személvragozis táblái  így  állanak:
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Első személy  ragozása,

Jelentíhnód, jelenidb',  töalak:  ver-it  tör-i, mar-i v.  mar-ja,

Egyes:  ver-ém, (ver-i-em  v.  ver-e-m),  tör-öm, mar-om,
Többes:  ver-j-ük,  tör-j-ük,  mar-j-uk.

Ami  a  többes  számot  illeti,  ezt kétfélekép  elemezhetni,  a)  vagy  az  egyesszámu  ém-
ből lett: érnék,  émök, emuk:  ver-i-ém-ük,  tör-i-ém-ük, vastaghangon:  amok, amuk:  mar-i-am-uk,
s utóbb  különösebben  a tárgymutó  j  nagyobb  kitüntetése  végett  az m kihagyásával,  ver-i-ük,
tör-i-ük, mar-i-uk, ver-j-ük,  tör-j-ük, mar-j-uk;  vagy  az  első  személy  legelemibb e (=  ez)  gyö-
kéhez a többes k  képzője  járulván, lett ver-i-ék  (tájejtéssel  ver-j-ék,  ver-j-ök), ver-j-ük,  tör-i-ék,
(tör-j-ék, tör-j-ök),  tör-j-ük,  mar-i-ok  (mar-j-ok),  mar-j-uk.  A  törökben is  a  biz (=  mink) sze-
méh/névmás, mely  a birtokragozásban  még  mVz,  az  igeragozásban  rendesen  űz,  iz  vagy  ük, ük
(lakban  tehát  szintén  az  elő  b vagy m kihagyásával  fordul  elé.

E  kétféle  elemzést  a többi időre s módra is  alkalmazhatni.  Tehát

EUV  múlt,  tőszemély :  vere-i  v. vere-je = véré,  töreje  =  tőré, mara-ja = mard.

vere-i-em v.  vere-e-m) verem, (töre-i-em) törém,  (mara-i-ara) marám;
vere-i-em-ük v. vere-i-ük) öszvehúzva:  verők,
töre-i-em-ük  v.  töre-i-ük)  „  törők,
mara-i-am-uk  v.  mara-i-uk)  „  marók.

Második  múlt, töalak: vert-e, tőrt-e, mart-a, (az e a mindenütt tárgymutató).
Az  első  (és második  személyben)  itt sem tűnik ki  világosan  a  tárgymutató:  vert-em

(e helyett vert-e-em)  vagy  tán  mint  föntebb  verí-e-m.  tört-e-m, mart-a-m ;  a  többesben  is  csak  az
által  tűnik  ki  a tárgyra  mutató  ragozás,  melynek  verte-em-ilk  v.  verte-ük,  vert-ők-nek  kellene
lenni, hogy az  m hang kiesik: vert-ük, tort-ük, mart-uk, de  vannak példáink a régitégben  a „vert-
j-ük" szabályosabb alakra  is.

Jöoő, töalak: verend-i,  törend-i, marand-i
verend(i)em  stb. mint a  jelenben.

Parancsoló  és foglalómód,  töalak:  ver-je,  tör-je-,  mar-j-a,

verj(-e)-em  vagy  verj-e-m,  és  verj(-e-em)ük  ver-j-e-ük, egyszerűen  verj-ük.

Ohajtómód,  tő  alak  :  verne-i  v.  verne-je  ==  verné,  törne-je = törné,  marna-ja =
naná. A régiségben valósággal  vernéje,  márnája  alakokat  találjuk;  lesz tehát:
wme-i-flm  v. verne-je-m = verném, és: verne-i-em-ük v. verne-j-ük = vernők  stb.

Második  személy  ragozása.

Az  egyesszámu  személyrag : ed, öd, ód, a többes : ték v.  etek, tok v.  ótok, tők v. ötök.
Jelentőmód.  Jelenidő:  mar(i)od,  v.  mar-o-d, és  ver(i)éd  v.  ver-é-d, ver-i-ték,  mar-ja-

ttok =  marjátok  stb.
Az  alhangu  igékben  a maritok, aditok  formával már csak  a  tájszokás él, s a közdivat

marjátok,  adjátok  alakot  használ, mely  többször a  parancsoló és  foglalómód többesjnásodik  sze-
mélyével öazveüt

Első  műit:  vere(i)-ed  v.  vere-e-d = vered,  és  vere-i-ték = veretek,  mara-ja-tok =
•arátok. V.  ö. a másik  nemű első múlttal.

Mdtodik  máit:  vert-i-ed v. vert-e-d,  mint az első személynél;  de a  többesben: vert-
i-e-ték =  vertétek.

Jövő,  mint jelen verend(i)ed v. verend-e-d  stb.
Parancsoló  és foglalómód  : verj-é-ed  v.  verj-e-d,  mint az  első  személynél,  de az  egész

/ ttótag kihagyásával is : verd,  törd, mard ; többesben : verj-i-e-ték = verjétek  stb.
Ohajtómód  : verne-i-ed = vernéd,  verne-i-ték = vernétek.
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Harmadik  személy  ragozása.

A  mennyiben a tárgymutató igeragozásban a harmadik  személyragnak a  tárgymuta-
tóval  ellátott  töalak  után egyes  számban is helye volna, ha t  L azt vélnök, hogy  a. ja jé  is  néhutt
két  elemet foglalna magában, ú. m. i v. j tárgymutatót és a e harmadik személyragot, akkor is  ez
utóbbi a vékonyhanguaknál  rendesen elmarad, pl. ver-i, itt az t tárgymutató,  melyhez a személy-
rag is i (= ö) járulna,  de ez a tárgymutatóba olvad (i -4- i = i) tehát veri-i helyett ver-i; hason-
lóan a többesben : verí-ik  h. veri-k. így  olvad öszve a képző i  is az illető törzsnév i-jével, pl.  Úri,
Bugyi  helynevek, úri,  bugyi  lakosok = úri-i, bugyi-i.  Tájnyelven  ugyanez  történik  a  vastagban-
guakkal is  : 6' nem adt, ők nem odik;  de a köz  szokás  egész  ja  szótagot  ragaszt  oda, vagy  oda
ragasztja, ha úgy  tetszik, az  6' helyettesét, az a  személyragot,  mely esetben  a  tárgymutató i /-re
változik : ad-i-a, ad-j-a,  ad-i-ák, ad-j-ák ;  húz-i-a, húz-j-a  (húz-z-a). A  többes  számban egyébiránt
mindig ott van a k mint az ők képviselője  : htk-i-ők, húz-j-ák  (huz-z-ák).

így  van ez a többi idők és módokban is, pL jelentőmódban :
Jövti  : verend-i = verendi-i; mint a jelen.
Első  múlt:  vere-e, v. vere-i, ebben  az egyik  e időrag,  a másik  e vagy  i  tárgymutató,

öszvehúzva : vére', melyekhez a személyrag  e vágyj  közbevetéssel jé, ja  járulván  leszen  :  vere-
i-e v. vere-j-e = reré; a régi halotti beszédben / helyett v van : vete-v-e, teremte-v-e.

Második  múlt:  vert-e, mart-a. Itt  is az e tárgymutató lévén, ha éhez  személyrag járul,
a példa  Így  állana  : vert-e-e, v. vert-e-je.

Parancsoló  és foglalómódban  :  verj-e,  a föntebb! hasonlék szerint ép állapotban :  verj-
e-e volna.

Ohajiómódban  : verné =  verne-i-e v. verne-j-e. Ezen alak az,  mely  a régieknél  igen
gyakran  eléfordúl, mert a  jelentőmód első múltjára  aRévay  felhozta  példákat  a halotti beszédbeli
vete-v-e  stb. szókon kívül, nem igen  találjuk  a  régiségben.

Figyelmet  érdemel még, mint föntebb  is megérintők, az első személynek a másodikra
mint  tárgyra  hatása  -l  képében  ezen  alakban  ver-l-tk  (alatta  értjük téged vagy  titeket), mi  min-
den időben és módban eléfordúl:  veré-l-ek, vert-cl-ek,  verné-l-ek,  verj-el-ek  stb.  Az  arab és héber
nyelvben,  valamint a  perzsában  is,  a  többi  személyek  is  fölveszik,  minden  többi  személyekre
is hatással  ezen viszonyt a puszta  személyragokban.

Mutatványok  az  ik-ea  igék  személyragozásából.

Ezen igék ragozása általán  egyezik a  tárgytalan  igeragozáséval,  kivévén  az  egyes-
számú első  személyt, melynek  ragja  :  -m,  és  a  harmadikat,  melynek  ragja  rendszerént (t  L  a
második múlt kivételé vei): ik. Az egyes második személyragja  pedig  mindenütt 1. Példák  :  es-ém;
es-ém (= ese-em); esí-em; esend-ém;  ess-em; esn-ém (= esne em). A  második  személyrag  l,  hang-
rend szerint  változó  segédhangzóval: es-él; ét-él (= ese-el); est-él;  csend-él; ess-él; esn-él.  A  har-
madik személyrag (a második multat kivéve) : ik, (esik),  változattal:  ék, esek (= es-e-ik);  ha-
sonlók  : esend-ik; «ss-ék (= essen-ik);  esn-ék (= esne-ik);  de  a 2-ik  múlt:  esett.  A  többesszám
ragozása  szintén mint föntebb.

Amely  tk-es igék tárgyesetet is vonzanak, ekkor  a tárgymutató igealak  szerint  is ra-
goztatnak, pl. eszem, eszed, eszi, észszük, eszitek, eszik  (a húst);  évem, éved, évé,  evők, évetek,
évek, stb., iszom, iszod, iszsza, iszszuk, iszszátok, iszszák (a bort);  ivám,  ivád, ivá, ivók,  ivátok,
ivák,stb.

A  névszók  birtokragozásáról.

A birtokragozásban  (azon kivttl, hogy  az elülálló személynévmásoknak csak  nyomós -
bitás esetében van helyök, pl. én házam és házam, még pedig a többesben  rövidült  alakban  :  mi
ház-unk, ti ház-átok, ő ház-ok) három fő elemet különböztetünk meg:  a) a birtokképviselő  szót,
b) a tárgymutatót, c) a  személyragot  A  birtoknév-  és  személyrag  mindenkor  nyilván  ki  van
fejezve.  Ellenben  a tárgymutató nem mindig tűnik  ki  világosan, oly  formán  mint némely szemé-
lyeknél  a tárgymutató igeragozásban is, melylyel a birtokragozás csaknem egyezik, kivévén, hogy
hangzóik  néha más hangrendet követnek, például  :
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/fej-ém,  fej-éd,  fej-i,
Inyel-ém,  nyel-éd,  nyel-i,

§o | les-ém,  les-éd,  les-i,
*""  l nyom-om,  nyom-od, nyom-ja,

' dob-om,  dob-od,  dob-ja.

fej-em,  fej-ed,  fej-e,
nyeí-em,  nyel-ed,  nyele,
les-em,  les-ed,  les-e,
nyom-om,  nyom-od,  nyom-a,
dob-om,  dob-od,  dob-ja.

Midőn  egy  a birtok, s több a  birtokos,  az  első  és második  személyrag a tárgyra nem
mutató, a  harmadik  pedig a tárgymutató  igeszemélyraghoz  hasonló :

t fej-iiak,  fej-ték; de  fej-ik,
«, ;nyel-ünk,  nyel-ték;  nyel-ik,

•^Vnyom-unk,  nyom-tok; nyom-j-ák,
(dob-unk,  dob-tok;  dob-j-ák.

fe/-ünk,  fej(e)-ték,  fej-ök,
nyel-ünk,  nyel(e)-ték,  nyel-ök,
nyom-unk,  nyora(o)-tok,  nyom-uk  v.  nyom-j-ok.
dob-unk,  dob-tok,  dob-j-ok.

Az  egyesszámu  harmadik  személy  előtt  a  tárgymutató  nemcsak  a  vastag, hanem
gyakran a  vékonyhangu  birtoknevek  után  is  kitétetik, mi az  igeragozásban  nem történik,  hol a
tárgymutató  rendesen  elmarad,  vagyis  a  személyragba  olvad,  pl.  ver-i-i  ver-i,  Ut-i-i  ilt-i,  ked-
rel-i-i  kedvel-i. Más részről  a birtokragozásban  a  tárgymutató  néha a vastaghanguaknál  is kima-
rad, pl.  ház-a,  láb-a,  bor-a.

L  Egy  birtok, egy birtokos.  Az  első és  második  személyrag  hangzója  az  illető  név
többesének hangrendét  követi,  a harmadik  pedig  kétágú  : a, e, vagy ja, jé  :

ház-am,  ház-ad,  ház-a,  kar-om,  kar-od,  kar-j-a;
nyel-em,  nyel-ed,  nyel-e,  csépp-ém,  csépp-éd,  csépp-j-e;
tör-öm,  tör-öd,  tör-e,  nyüg-öm,  nyüg-öd,  nyüg-j-e.

De  lehet igy  is  elemezni: ház-a-m, ház-a-d, ház-a, csepp-e-m, csepp-e-d, csepp-j-e;  a
középső  tag  (a, e, j-)  tárgymutatóknak  tekintetvén, mely nézetben mind  külföldi  mind  hazai né-
mely  nyelvészek  osztoznak.

II.  Egy  birtok,  több  birtokos.  Itt  a  birtoknév  egyesszámban  marad,  a  személyrag
többesbe tétetik: kar-unk, kar(o)-tok, kar-j-ok, nyőg-ünk, nyüg(ö)-tök, nyüg-j-ök; haz-unk, ház(a)-
tok, ház-ok,  nyel-ünk, nyel(e)-tek,  nyel-ök.

III.  Több  birtok,  egy  birtokos,  kar-j-a-im,  kar-j-a-id,  kar-j-a-i;  ház-a-im, ház-a-id,
ház-a-i; nyűg-j-e-im, nyüg-j-e-id, nyüg-j-e-i; nyel-e-im,  nyel-e-id, nyel-e-i.  E  viszony  természeté-
b.V.1 önként  foly, hogy  a birtoknévnek  többesben kell  lennie, valamint a személyragnak  egyesben.
Jelen  ragozást tehát  eredetére  visszavive,  egyik  vélemény szerént  így  elemezhetni :  a  személy-
névmások  im, td, t = cm, ed,  e és ám, ad, a,  t. i. az i  közös  jellegű  létére  mind  vastag,  mind
vékonyhangu  szókhoz járul. 8  minthogy nyelvünkben a  többes  ragja  általán  véve-k,  okszerüleg
gyaníthatni, hogy  eredeti  alakban  a  fentebbi ragozás  igy  állhatott:

kar-j-ak-im,  kar-j-ak-id,  kar-j-ak-i;
ház-ak-im,  ház-ak-id,  ház-ak-i;
nyüg-j-ek-im,  nyüg-j-ek-id,  nyüg-j-ek-i;
nyel-ek-im,  nyel-ek-id,  nyel-ek-i.

Igy  van ez a persa és török  nyelvekben  is, pl. a  persa  dsáme  (ruha,  mez)  többese :
dtáme-Jtd,  ettől  dsámehá-j-es,  (a.j  csak  közbeszúrat), szó  szerént ám.  ruhá-k-ja, a  török  oghuller-
»Vi» szószerént ám. fi-ak-om. A  magyar  öszveállitásból  a  mai kopott  alak  fokozatos  változatokon
Jtal  a tárgymutató j  (= i)-vel  együtt  így  fejlődhetett  ki :

kar-j-ak-im,  ház-ak-im,  nyüg-j-ek-im,  nyel-j-ek-im;
kar-j-ah-im,  ház-ah-im,  nyüg-j-eh-im,  nyel-j-eh-im;
kar-j-aj-im,  ház-aj-im,  nyüg-j-ej-im,  nyel-j-ej-im;
karjaim,  házaim,  nyűgjeim,  nyelvim.

A tárgymutató  hol megmaradván,  hol nem, a  -k többesrag  pedig mindenütt eltűnvén.
Ezen  ragozás hangrendé  azon kívül,  hogy  im, td,  ragokat  vesz  föl  ám,  óm, öm  stb.

Wyett,  a  többesszáméhoz abban  sem alkalmazkodik,  hogy  nem  ötágú  hanem  kétágúvá  szorul
'uve, vagyis a vastaghangn birtoknév  után a, a vékonyhangu  után e jáml:  pl.  e  helyett  kar-j-
• k-om,  nyüg-j-#k-öm, leszen  : kar-j-ak-im,  nyüg-j-ek-im, kar-j-a-im,  nyüg-j-e-im.

És ezek is  vezetnek  egy  más  véleményre. T. i. A magyarban  igen  gyakori,  hogy  a
t'-bbség fogalmának  kifejezésére  a  szót  igen  csekély  módosítással, leginkább a magas és mély (ve-
it, ny  és vastag) őnhangzók  fölcserélésével kettőzteti, pl.  itt-ott ám. több  helyütt,  ide-oda  ám. több

•AOT  UÓTÍK.  21



—  162  —

helyűvé, innen-onnan ám. több helyről, hasonlók hápa-hupa,  dirib-darab,  té-tova, tél-túl,  tinó-binó,
csíri-birí  (az elő mássalhangzónak  b ajakhanggá  változtatásával  mint a  japánban is JUo-bito  ám.
fiák, ivadékok, emberek).  Ezek  szerént  gyanítható,  hogy  a  tárgymutatónak  hasonló  kettözteté-
aével, eőt hármaztatásával  is  (a-i, e-i, j-a-i, j-e-i) a  tárgytöbbséget  akará a nyelvalkotó szellem  ki-
fejezni ; hás-a-i-m ám. ház több helyütt vagyis több birtoka  az énnek, mintegy ház a(z) e(z)  éné,
kar '̂-a-t-m-ban pedig  három  tárgymutatóval is,  mintha mondaná : itt, ott, emitt  stb.  V.  ő. alább
é, été* ék.

IV.  Több  birtok,  több  birtokos.  A  fentebbiekből  könnyen  megérthető.  Több  birtok
jegyei: a-i v. e-i, vagy j-a-i, vagy  j-e-i is. Több birtokoséi —nk, t-k, —k.  Tehát: Adz-ot'-nk, kar-
jai-nk, nyüg-jei-nk  ;  hds-ai-tok, kar-jai-tok,  nyiíg-jei-tek,  ház-ai-k, kar-jai-k,  nyűg-jei-k.

Egyébiránt  a birtokragozott valamennyi szók  megannyi  alanyesetek,  melyek a  név-
viszonyító ragokat fölveszik, pl. karjaim,  —ba, —bán, —bóL karunk,  —rá,  —ön,  —ról,  karja-
ink, —hoz, —nál, —tói  stb. karom, —át, —nak, —mai, karod, —ért, —ig stb.  így  van  ez  több
más altaji  nyelvben, pl. a törökben is; de a finn nyelvben azon különösséggel,  hogy elébb a  bir-
tokszó ragoztatik, s azután jön  a személyrag, pl. isaUdni  szó  szerént  ám.  atyának-om,  (.atyám-
nak' helyett).

Birtokos  £, éi és ék.

Ez  két  elemből áll, ú. m. a birtoktárgyra  visszamatató a- vagy  «-böl,  és a  személyre
mutató 6-ből, mely mint tudjuk  a- vagy  e-re rövidül, tehát  a (vagy  e) és  e öszveolvadva =  é,  pl.
ez a ház  Péteré = ez a ház Péter  e-e, mintegy  Péter  az-ja v. ez-je.  így  a persza  nyelvben  is :
áni-ó,  vagy  azdm'-o,  szószerént  ám.  azzá  övé  v.  abbeK-je,  úgynogy  azon  án  vagy  ózon  (az,
amaz) a többi személyekkel is öszvetétethetik,  pl.  áni-men  (azzá  éné vagy  énnek),  dni-tu  (azzá
tenek)  stb.

1) Fölveszi a névmódositó ragokat,  pl.  ezen  ház  Pálé,  amaz  Péteré;  Pálénak  nád-,
Péterének  cserépfödele  van.  Ami házunk  Páléval  töszomszéd, Péterével  szemközt  áll;  Páliban
sokan  laknak,  Péterében kevesen;  Páléért  tíz ezer forintot  Ígértek,  Péteréért  csak  ötezerét  stb.

2)  Járul birtokragos nevekhez : fiam-é, fiad-é, fia-é, fiunk-é, fiatok-é, fiok-é, fiaim-é,
tiaid-é, fiai-é, fiaink-é, fiaitok-é, fiaik-é. E  viszonyban  szintén  fölveszi  a  névmódositó  ragokat:
fiamé-ba, fiadé-ra, fiaé-hoz, fiunké-val, fiaitoké-val stb.

3) Midőn többesszámu birtoktárgyra  vonatkozik, még t ragot vészen föl. „Ezen lovak
Pálé-i, nem Péteré-i. Ezen  i  itt is vagy  a többes k képzőjének  csonkúlata,  s  a  föntebbi  elemzés
szprént tulajdonkép így kellene  lennie  :  Pál-ek-e (= Pál ezek-e v.  ezek-je),  vagy  pedig  itt  is
kettöztetés  rejlik, Pál e(z) a(z)  ö(vé) = Pál-e-a-i =  Pal-é-i.

4)  Midőn  az  é  birtokraggal  ellátott  személynév  valóságos  többesragot  veazen  föl,
családi  és más személyt jelentő többes értelmet kap, vagyis jelenti  mind azokat együtt véve,  kik
az illető személylyel vérségi, vagy családi, vagy  más  társadalmi  viszonyban  állanak,  pL biróék,
papék,  tisettartóék  — a bírónak, papnak, tiszttartónak családja,  háznépe;  Farkasak,  Fodorék =
Farkas, Fodor nevű ember családja, tehát tulajdonképen biró-é-ök, Farkas-é-ők, vagy  biró-é-ak,
Farkas-é-ak. Itt van már az é-nek valóságos többese.  Ez ismét  fölveszi  a névmódosítókat: a bi-
róék  ebe a tiszttartóékét megmarta; Farkasoktól Fodorékhoz  ment

5)  Személyragozott nevek  után  is :  uram-ék,  uraim-ék,  urad-ék,  uraid-ék, fiam-ék,
fiaim-ék, fiad-ék, fiaid-ék stb.

A  személynévmások  birtokragozása.

Ez egyes egyedül csak  abban  tér  el  személyragos  nevek  é és éi birtokragozásától,
hogy a személynévmások birtokos  é-jéhez még saját  személyragja  is járul: én-é és  cm, íe-é és ed,
mi a következő  elemzési példákból bővebben kitűnik :

Egy  birtok, egy személy ; (meum, tuum, suum),
én-é-em = énem v. enyém,  te-é-ed = teéd v.  tiéd,  öv-é-e v. övé-je = övé.

Több  birtok, egy személy  :  (mea, tua, sua),
en-é-im = eny-é-im,  te-é-id = tt'-é-td,  öv-é-t;

sőt enyémek is jó  értelemben helyes, úgy  mint Páléi  és  Pálék,  t. i. enyéi-m minden nemű birtokra
viszonyzódik, mint Páléi, de enyém-ek csak családra  és az énhez tartozó  más személyekre : mint
Prflék,  biróék  alak.  így van nóhutt szokásban  : miénk-ek is.
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Egy  birtok,  több személy  : (nostrum, vestrum, illorum),
mi-é-enk =  mienk,  ti-é-tek =  tiétek,  öv-é-ök =  Vvéök  v.  SvéjVk.

Több  birtok,  több  személy  :  (nostra, vestra,  sua),
»ri-é-i-nk,  tí-é-i-fek,  öv-é-i-k.

A  személynévmások  tárgyeseti  és  tulajdonító ragozása.

Az  első  személynévmás  az  egyes  számban : engemet,  a  másodiké  : tégedet,  rövidült
alakban  : engem, téged. —  Ezek  vagy  ennetnet,  tennedet  szókból az egyik n-nek orrhangbeli ng-vé
változtával alakultak  át, mi mellett az  is harczol, hogy  a többi  személyek  is  mind csak  utói ve-
szik fel a tárgyeseti ragot: ő-t, mink-et, titek-et, ök-et; vagy  pedig  Révai  nézete  nyomán az  első
alapja: én—em, a másiké: te—ed  akképen, hogy  ezek  is, valamint más személynévmás  ragozásban
(én vel-em, te vel-ed) középben  vették  föl a  tárgyeseti  t  ragot: ent-em, te-t-ed,  s  lágyítva  lett be-
lölök :endem, feded, a d pedig  g-vel  rokon lévén, mint a halotti beszédben ge = de:  engem, téged,
s végre a t  utói kettőztetve  (mint ezekben  is  : öt-et, azt-at, ezt-et)  : engemet, tégedet.  Az  ő  tárgy-
esete rendes, de kettöztetni is  szokták  : ötét,  s  tájejtéssel:  ötét, s  ez utolsót szintén kettős elemből
lehet származtatni, t.  i. az  önálló  ó'-böl  és  a tagul használt  e-böl,  honnan  mindkettőt ragozva, le-
szen : őt-ét. A többesszám  első  teljes  személye mink tárgyesete: minket, a  második  személy tárgy-
esetben  kettöztetett  ti-tek  :  tt-tek-et,  vagy  mint  némely  tájakon  ejtik  : tik-tek-et.  A  harmadik
személy  is szabályos : ők,  tárgyesete  : őket, tájejtéssel : iket.  Eléjönnek  mind  régi  emlékekben,
mind mai nyelvben  bennünket,  benneteket  szók  is, melyek  leghihetöbben  minnilnket  és  termeteket
módosulatai.

A  tulajdonító-ragozás  szintén úgy történik, mint általán  a birtokragozásnál  érintettük,
hogy  utói még  saját  személy rágj okát  is  fölveszik,  de  elül  a  személynévmás  csak  nyomosbitás
esetében marad meg, máskor pedig elhagyatik, pl.  (én)nek-em,  (te)nek-ed,  (ö)nek-i;  (mi)nek-ünk,
(ti)n«k-tek, (ö)nek-ik; miből következtetjük,  hogy  a  nek  és  minden más névmódosító  ragok  erede-
tileg  önálló  szók  valának, ami többeknél világosan  ki  is  tetszik, pl. én vel-em = énfel-em,  a név-
utók pedig ma  is  önálló  szók.

A  névmódosítók és  névutók  személyragozása.

A  névmódosítók  és  névutók  is, melyek a  latin praeporitiokat  képviselik, s nyelvünk-
ben mint más  altaji  nyelvekben  tulajdonkcp postpositiok,  vagyis  az  illető nevek  után  ragasztat-
nak, a személynévmásokkal ismét úgy  ragoztatnak, mint a  tulajdonító  nek, és minden birtoknevek
azon különbséggel, hogy  ezek  majd  öt,  majd  három,  majd  kétágú  hangrendet követnek,  mint:
haj-om,  fej-em,  szém-ém, orr-om,  ökl-öm,  haj-a-íok,  orr-o-tok,  szém-é-íék,  ökl-ö-tök,  haj-a,  orr-o,
fej-e,  szém-e, ökl-e; amazok pedig  szabályszerüleg  kétdguak.

íme  a  birtokragozás  és  szemeli/ragozás  párhuzamai  :

(én)  ház-am,  föld-em,  nál-ain,  töl-em;
(te)  ház-ad,  föld-ed,  nál-ad,  töl-ed;
(ő)  ház-a,  föld-e,  nál-a,  töl-e;
(mi) ház-unk,  föld-ünk,  nál-unk,  töl-ünk  stb.

Ezen minták  szerint a) névmódosítókkal: (én)  benn-em, (te)  benn-ed, (ő) benn-e, (mi)
benn-ünk, mintha  volna  : (én)  benső-m,  (te)  bensö-d  stb.:  hasonlók : (én)  r-ám (=ra-am),  (te)
töl-ed,  (S)  ról-a, (mi) vel-ünk, (ti)  ért-etek,  (ő) nál-ok.  Valamint  ben helyett benn,  úgy  be helyett
6ele, hoz helyett  hozzá  (— hoz-ja-a),  ön helyett  rajt,  böl  helyett belől  ragoztatik;  b) névutókkal  :
(én) aW-am = álam, (te)  alá-ad =  álad, (ő) alá-ja, (én)  <ilaft-am,  (te)  előít-ed, (ö)  közöft-e,  (mi)
me/lé-enk = mellénk, (ti) által-atok, (ö) szermt-ök stb.  Fölé-je,  elé-je és közé, hegyé, így is divatosak:
fbli-be,  elé-be vagy  elei-be,  hegyé-be, közünkbe, melyekben  be = ve, (mely  van a  ho-va,  to-va,
szókban iá). De azon különösségök  van,  hogy  az  elsőbb  személyragok  a be ragocska elé  jönnek,
pL  elé-m-be v.  elö-m-be, elé-d-be v.  elö-d-be, elé-nk-be  v.  elö-nk-be,  elé-tek-be  v.  elö-tök-be  és

21*
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ele-j-ök-be,  mint  a finnragozásban. De némelyek  így  is  használják  :  elib-ünk.  így  fölénkbe
vagy/Ölibünk, de egyes személynél általán, több  személynél  tetszés  szerént  fej  szóval pótolta-
tík  : f  éjem  fölibe,  f  éjed  fölibe, fejünk  fölibe  stb.  Hegyembe  vagy  hegyembe  stb. szokatlanok.  Közé,
értelménél  fogva csak több személylyel tétethetik össze: kozenkoe v. közinkbe, köztiekbe, kösikbe;
de : közénk, közétek, közéjek  is. Nélkül  (= nál-kül), maga elébe veszi  ismét a nái-t, és pedig  sze-
mélyragozva  :  nálam  nélkül,  nálad  nélkül;  használják  a  másik  módon  is  :  nélkül-em, nél-
kül-ed stb.

Az  -n (ön, én  stb.)-vel kapcsoltak, mint alul, belül, felül,  tál  stb. csak az n helyettesét
vagyis rajt  törzset személyragozzák : rajtam  alul  (más : alólam), rajtunk túl stb.

Ezekben  foglaltuk  egybe,  egy  rendszerbe  azon  elveket,  melyeket  szemünk  előtt
tartank  vala  e  szótár  készítésében.  Bővebb  és  részletesb  tárgyalásuk  a  szótári  egyes  czik-
kekbe  tartozik.

Pesten,  1862.  évben.

Czuczor  Gergely.  Fogarasi János.
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A,  kiad.  alakban  a,  ekő  bötü  a  magyar  ábéczé-
ben,  honnan  átr.  ért  jelenti  az  ismeretek  első elemi,
vagyis  legalsóbb  fokát,  e  közmondás  szerint:  Még
az  öreg  A-t  sem  ismeri.  Hangmértéke,  időmozzanatra
nézve  a  hossza  á-nak  felét  teszi,  vagyis  a  mértékes
venezetben  egy  hosszú  á  két  rövid  o-val  ér  föl,  p.

ár-jdi,  tiM-ras,  mely  viszony  a  hosszú  és  rövid
hangzók  között  általános.  Kiejtése  különféle  tájszo-
k&sok  szerint  több  árnyalata,  majd  nyíltabb  majd
kerekdedb,  majd  öblösre  gömbölyödő  ajakkal.  Leg-
tisztább  az,  mely  mintegy  közép  arányt  tart  az  éles
qtésü  szláv,  és  az  igen  öblös  szája  pórias  vagy
hiencz-német  között,  vagyis  azon  magyar  vidékeken
divatozó,  melyek  lakosi  se  a  szláv  se  a  német  elem-
mel  vegyítve  vagy  közvetlen  érintkezésben nincse-
nek.  Egyébiránt  a  tiszta  haugoztat&su  rövid  a-nak
u két nemét  különböztetjük  meg,  t.  i.  egy  nyíltab-
bat  és  egy  tártabbat.

A  nyíltabb  a-nak  két  ismertető  jellege  van,  1)
bogy  * sártnemü  o,  u  hangzókkal  tájejtés  szerint
sem  uokott  váltakozni,  p.  e  szók  gyökeiben:  ág,
agg,  agár,  agy,  agyar,  aj,  ají,  ajtó,  ajak,  ajándék,
akad,  akar,  arasz,  arany,  aszik,  aszal,  asszony;  ba-
bvt, bábuktól,  bagoly,  baktat,  bakó;  csa,  csavar,  csa-
ftog,  esaeska,  csahol,  csattan,  csata,  csattog,  csalang;
na/,  ezafat,  ozafrang;  dacz,  daczol,  daczos,  dal,  dó-
id,  dana,  daru,  darvas;  fa,  facsar,  fagy,  fagya,
fok,  fakad,  fal,  ige  és  név, fan, fazék;  gabona, gacs,
gaesaly,  gadócz,  galy,  gajmó,  galand,  galád,  garat,
gazda; gyagya,  gyök,  gyan,  gyanánt,  gyanú,  gyárat,
gyarap;  habsol,  had,  haj,  hajadon,  hajlik,  hajt,  hal
név,  halas,  kalász,  halad,  hall,  halom,  has,  hasad,
hat  ige  és  számnév,  hatalom,  hattyú,  ha,  haha,  ha-
h</ta,  haza,  hazug ; jaj,  jajgat,  jargal ; kacz,  kaczag,
káéra, kaczor,  kaczér,  kacsa,  kajcs,  kajcsos,  kajsz,
ka/sza,  kajtár,  kajtat,  kalauz, kaláka, kólán, kalinkó,
kalantyú,  kalimpátik,  kalisztál,  kalóz,  kamat,  kanaf,
kantáiéi,  kapcs,  kar  (mennyiben  lejttársa  kér,  mint
inriao,  kering),  kattog;  taboda,  lafog,  lafancz,  lajha,
lak,  lakat,  langy,  lanka,  lankad,  táska,  lazsnak,  ías-
">; macska,  magos,  majom,  mojzol,  malacz,  marad,
•*art, maszlag; nagy,  nadály,  nap,  nyak,  nyaf,  nya-
fog,  nyamga,  nyal,  nyargal;  pajkos,  paizs,  pajta,
pijtát,  pala, pataezk,  pandái,  paripa,  ponttyá,  par-
lag, part, pata,  patél,  patkó,  patt,  pattan,  patvar,
pazar;  rá,  rajt,  rab,  rak;  táj,  sajog,  sajka,  sallang,
tájnál,  tojt,  tájin,  talap,  sanda,  tanyar,  sarab,  sa-
raM,  tarol,  tarló,  tat,  satnya,  sav,  savany,  satt'k,
«ró;  szab,  szabad,  stag,  szajkó,  szak,  szakócza,
°op-  scapoly,  szapu,  szapora,  sear,  szarka,  szárú;
tag,  tagod,  tajlék,  takony,  tacskó,  tan,  tana,  tanárok,
tanya,  tar,  (árka,  tart,  taré,  tar;',  tavai;  vaczog, vad,
eaaVm,  vácikor,  vahákol,  vaj,  vak,  vakandok,  vakar,
tokárét, valag,  txinytga,  var,  uarancs, varangy, varr,
tarja,  vargánya,  varjú,  vas,  vaszora,  vaskos;  tab,
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zobola,  zagyva,  zaj,  zaklat,  zakota;  zavar,  zacskó;
zsarát,  zsarol,  zsarnok.

Ezek  közöl  némelyek  és  a  következők  többé
vagy  kevésbbé  elterjedt  szokás szerint  nyílt  e-vel vál-
takoznak,  u.  m. aha  éhe,  alafa  elefe,  ana  éne, mama
eme,  apad  eped;  bacza  becze,  barka  berke,  barkó-
cza  berkenye,  bakog  bekeg;  csal  csel,  csaló,  csele,  cta-
lavandi  cselevendi,  csalafinta  cselefente,  család  cseléd,
csámcsog  csemcseg;  csapzik  csepzik, csarii  cserje,  csat-
tan  esetten, csata  esete,  csak  csekély;  czafro  ctefre;
dana  dtne,  dagad  deged,  dali  deli,  dara  dere  dercze;
fakad  fekély;  gaz  gezemicze,  galagonya  gelegenye ;
gané  geny,  gagyog  gegyeg;  habog  hebeg,  habatol  he-
betel,  habahurgya  hebehurgya,  hadar,  heder,  haj  hej,
hanyag  henye,  harsog  herseg;  kaháctol  kehécsel,  ka-
rika  kerék,  karingós  ken'ngós,  kapaszkodik  kepeszke-
dik  vagy  gebeszkedik,  kalantyú  kelentytt,  kavar  kever,
lap  lep, honnan  lappan  leppen,  laponyag  lepenyeg,  la-
pottya  lepény;  makog  mekeg ;  nap  nép  az  ünnep szó-
ban,  nyal  nyel,  nyafog  nyefeg,  nyakgat  nyekgeí;  pa-
macs  pemet,  patécs  petécs,  palol  pelei;  rakottya
rekettye;  tájait  sejdtí,  sarkantyú  serkentő*,  sanyar
senyv,  sarjú  sereng;  szamócza  szemScze,  szakócza sze-
kercze,  sza  sze,  mint  no-sza  ne-sze;  talabor  terepély,
tapos  teper,  tapiczkol  tepiczkel;  vakota fekete,  varsa
verse,  2)  hogy  hangrendi  párhuzamos  társa  nyílt  e,
nevezetesen  a  képző  és  viszonyító  ragokban,  u.  m. a)
e  névképzökben,  aj  ej :  soh-aj,  mor-aj,  caör-ej, zör-ej ;
alom  elém,  (az  elsőbb  e) :  irg-alom,  jut-alom,  kér-e-
lém,  tür-elém ; op  ép:  al-ap, gyar-ap, ker-rep, ül-ep;
any  eny : ar-any, hig-any,  viz-eny,  mir-eny; asz esz :
horp-asz,  dob-ász,  rek-esz,  pöff-esz;  atag  eteg  .•  lank-
atag,  herv-atag,  leng-eteg,  fórg-eteg;  aíal  étel :  hiv-
atal,  rov-atal, jöv-ctel,  men-etel;  allan  étien ; haz-at-
lan,  vár-atlan,  nép-etlen,  kér-ctlen;  át  ét : lát-at,
mond-at,  szür-et,  Ut-et;  talán  telén  :  nyug-talan,  un-
talan, hír-telén,  szün-telen;  ka  ke :  szál-ka,  sós-ka,
csip-ke,  tüs-ke;  csa  cse : szár-csa,  tó-csa,  vér-cse, ke-
nö-cse;  dód  ded :  karcsu-dad,  kicsi-ded,  körös-ded,
stb; b) igeképzőkben : ad ed : ap-ad,  loh-ad,  ep-ed,
8Üpp-cd;  ászt  észt :  ap-aszt,  loh-aszt,  ep-eszt,  sttpp-
eszt;  an  én  :  csatt-an,  patt-an,  rett-en,  döbb-en;  ant
ént  .•  csatt-ant, patt-ant,  rett-ent,  döbb-ent; át eí: jár-
at, mul-at,  nyir-et,  öl-ct;  tat  tét : jár-tat,  foly-tat, vi-
tet,  ül-tet; hat  hét  :  jár-hat,  foly-hat,  vi-het,  ül-het;

! dal  dél  :  szab-dal  ,  fur-dal  ,  szeg-dél  ,  tör-del;
akodik  ,  ekédik  :  mar-akodik  ver-ekédik  ;  okozik
ekézik : vár-akozik,  gyül-ekézik;  oszkodik  eszkédik  :
rug-aszkodik,  er-eazkédik,  stb;  c)  határzókban  : an
én : bátr-an,  okos-an, szép-en,  bölcs-en; lag  lég : fu-
tó-lag, utó-lag,  elő-leg, kellő-lég;  ta  te : hajdan-ta,
leány-ta,  régen-te,  füen-te  ; d) névviszonyító  ragokban:
ba  be :  h&z-ba,  ól-ba, hely-be,  öl-be; bán  ben :  ház-
ban,  ól-ban, hely-ben, öl-ben; nők  nek : vas-nak, has-
nak,  réz-nek, kö-nek; val  vei : fá-val,  hó-val,  lé-vel,
kő-vel;  abb  ebb :  igaz-abb,  okos-abb,  mély-ebb,
bölcs-ebb; an  én : hárm-an, nyolcz-an,  het-en,  öt-en;
a<  e<  :  falak-at,  borok-at,  erck-et,  őrök-et;  ta  te;

l
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hatszor-ta,  hétsztr-te,  ötször-tc;  oan  veti  .• hat-van,
uyolcz-van,  öt-ven,  hét-ven;  e)  saemélyragozott  név-
viszouyftókban  : óm  em : nál-am,  ról-am,  vel-ein,
tőlem; ad ed:  uál-ad,  ról-ad,  vel-ed,  től-ed;  a  « :
n&l-a,  ról-a, vel-e,  től-e.  f)  személyragozott  névutók-
ban  :  ám  em  :  iránt-am,  miatt-am, helyett-em,  fölött-
em; ad ed :  irant-ad, miatt-ad,  helyett-ed,  fölött-ed;
a  e  :  iránt-a, miatt-a,  helyett-e,  fólött-e,  stb;  g) bi-
zonyos  idő «és  személyi  igemódosftókban:  os>  esz :
tart-asz, hord-asz,  teng-esz,  dönt-esz; nők  nek  :  jár-
nak,  áll-nak,  kel-nek,  ül-nek;  ám  em : járt-am,
állt-am,  kelt-em,  Olt-ein;  ak  ék  : járt-ak,  állt-ak,
kelt-ek,  filt-ek;  ónak  ének : járt-auak,  allt-an&k,
kelt-ének, ült-ének;  jak jek : jár-jak, áll-jak, kel-jek,
üljek; ja  jé  : jár-ja, áll-ja, kel-je, ttl-je, stb.

A  tártabb  a  közép  helyet  foglal  el  a  nyilt  a
és  o között,  melynek  ismertető jellege,  hogy  nyilt e-
vel  aligha, vagy  igen  gyéren,  ellenben  o-val,  sőt en-
nek  révét! néha  a  távolabb  eső  u-val  váltakozik,  mi-
lyen  részint  a  régi nyelvemlékek, részint az élő  nyelv-
divat  tanúsága szerint,  több  gyökszóban  előfordul  u.
m. a  névhatározó és  mutató a,  az, mely a  távoka mu-
tató  oda,  ott,  olyan,  onnan,  szókkal  rokon,  s a  régi
hal.  beszédben  óz,  továbbá  ezek  : óba  óba,  ad  ód, (a
hal. besz.  odutta =  adottá)  adu  odú  udu  vagy  adv
odú  üdv,  ölik  alszik,  aluí  olt,  olaj  olaj,  alma  ólma,
arat  őrt,  ál  öl,  alsó  olcsó,  arló  orló  olló,  arc*  orcz,
avtk o«ik, avas óvás, avtíl ovúí ; bab bob boborosó, bogár
bogár  bogár,  boglya  boglya  baglya,  bogrács  bogrács,
bohó  bohó,  baj  boj  honnan  bajnok  és  bojnyék  (mint
a  latin  latro  eredetileg  zsoldos  vitéz,  utóbb  rabló,
zsiváuy), bakancs  bakancs,  balga  bolond, bankó  bunkó,
baroczk  boroczk,  barona  borona,  barázda  borátda;
csalán  csolán,  csontok  csomók,  czandra  czondra;
dabrocc  dobroce,  doncs doncs; falu folu,  falta  folka,
fanyar  fanyar  vagy  vonyár, far  fór, fartat  fartőt,  fa-
ragforgáctffarkaiforkotjanctikafonetikajanctfonet,
fanyalog  fanyalog;  gyap  gyapjú, gyop gyopár; how  ho»,
havas houas,  hajnal  hóival, hal  hol,  halt  holt,  hombár
hombár,  hamu  homu,  hancsék  honotok,  harag  horog,
(hal. besz.  horoguvék  Isten) ; jaoos  jovos, javít  jovtí  ;
kokat  kokat, komáit  kumatt, kan kon  honnan  kanász
és kondás, kany  kony  kuny,  konyiil  kortyul  könyörög,
kapaec  kopott,  Icatyfol  kotyfol,  kant  köcsány, kocca-
gány  koetogány,  kantor  koetor,  kapó  kopó,  kapar  ko-
por  kupor, koponya  koponya, kos  kosár;  labda  lob-
do,  lám  lom, lompos  lompot,  latyak lotyok; most most,
madár  modár,  mag  mog,  magyal  mogyal,  mogyoró
mogyoró,  magyar  mogyar,  magam mogam,  makog,  mo-
kog, marj  mór;, mar, marczona,  mór mordiát,  mattat
mottót, motóla  motóla, matring  motring,  makacs  mo-
kány; na no;  paszkoncza  poszáta,  pakróct  pokróc*,
pank ponk, pagyász  pogyász,  pataska  poloska,  pam-
puska pompotka, parancs poroncs, parázs póráz* por-
gól,  pacskol  pocskol,  patyol  bogyói;  rágott  rögöse,
randa ronda, paranda porondo, ragya  rogya,  ragyiva
rogyivo,  rovat*  rovott,  ravatal  rovatai,  rakoncta  ro-
koneta;  táj tó  totó  sutú,  sank  sonkoly,  sarok  torok;

szotyus szotyka, szatyor  ttotyor,  szalma szotma;  taho-
nya  tohonya, ta  tó,  tol  tol, taliga  totiga,  tasz  tosz,  ta-
szít  lotttt,  taszigál  toszigál  tuszkál,  tok  takar  tok
tokmány,  táp  top,  tapos  toppan,  tápárján  topárján,
tarló  törlő*; vatorátt  votorátt,  való  vola, nevola  nevo-
la, varty  vorty  ;  zamáncz 'zománcé,  stb.

A  képzőkben  és  viszonyító  ragokban  oly
szók  után, melyek  hangzója  hosszú  á,  mely esetben a
tájejtés  az áltatánosb  a  helyett  o-val  él,  p.  nád-ak
nád-ok,* nád-at  nád-ot,  nád-am  nád-óin, n&d-as  nád-os,
nád-az  nád-oz, iiád-al  nád-ol,  nád-acska  nád-ócska ;
vár-tam  v&r-tom,  talál-jam  talál-jom,  áll-nak 411-nok,
vigyáz-tak  vigyás-tok.  Hangrendileg  vékonyhangon
megfelel  neki  a  zárt  é,  p.  tár-ok  tér-ék,  vár-om  vér-
em,  tár-os  tér-es, s mennyiben tájejtéssel  o, párhuza-
mos tana  leszen  S  :  tár-ok  tér-ök,  rár-om  vér-öro,

|  tár-os tér-ös. Ilyenekben  a ragok  a  hangzója gömbö-
j  lyttbb,  mint  egyebekben,  p.  ezekben  : fal,  fal-ak,

fal-at,  fal-am,  fal-as, fal-az,  fal-acska,  melyet  a  tájvj-
tés  sem  szokott  o-ra  változtatni.

Midőn  az a  gyökhangú szó ikeríttetík, ikertár-
sa  i  vagy  e hangzót vészen föl, s kicsinyítő  jelentésű,
p.  billeg  ballag,  csihel  csahol,  tipeg  tapog,  dirib
darab,  filit  felat,  giz  gaz,  kipked  kapkod,  lifeg  la-
fog,  nyifeg  nyafog,  dene  dana,  dere  dara, hetei  ha-
tol,  keczet  kaczat,  kever  kavar, .csele  csala  stb.

A  1),  távolra mutató  szócska,  mely  bizonyos
távolságra  vonatkozó  szóknak  mintegy  nyomatékot
ad, p. ott van a! oda menj  a l  olyan a! úgy a!  ellen-
téte a közelremutató  e  :  itt  van e!  ide  jőj  e!  ilyen
e! így  e ! Előtéve m toldalékot  vese  föl,  s az  illető
mutatóval  egyesül  :  amott  (=  am-ott)  ,  amoda,
amolyan,  amúgy,  amonnan, valamint a  közeire  muta-
tó  e is  :  emitt,  emide,  emilycn,  croigy,  emumén.  A  hol
előtt  csupaszon marad : a hol a!  és  így  :  e  hol  e!
Utótéttel  n  toldatot  kap:  oM-an,  oly-an, úgy-an,  onn-
an;  elülhátul  toldva  :  omottan,  amonnan,  amolyan,
őrnagyán;  ellentétek  : emitten, eminnen,  emilyen, em-
igyen.  Ezen  zárt  a  rokon  azon  o-hoz,  mely  az  ott,
oda, onnan, oly, úgy (ógy)  távolitokban  rejlik,  s  el-
lentéte  e azon i-hez,  mely az  itt,  ide,  innen,  ily,  Így,
ihol  mutatók alaphangját  teszi, honnan  a  régi  nyelv-
ben  : ett, ede,  ennen, ely,  ehol.

A  2),  névelő,  önhangzóval  kezdődő  szók  előtt
toldva  az, p.  a király,  az  úr;  terjedt  régi  nyelvszo-
kásból, de mai  tájejtés  szerint  is  mássalhangzó  előtt
is  gyakran  marad  az, p.  az  királyt  megkoronázzák  ;
éljen  az  magyar,  az haza!  ás  cseh király, az menye-
kezőnek  hauuálatosságát,  az  tatároknak  (Hargita
legenda); de már a bécsi  codexben  is  elmarad  a  z :
a bírák, a földön, a  nemben, a te néped, a  mely föld,
stb. Másokban  pedig gyakran  h szellet  váltja  fel  azt:
ah  zsidó  népekről, ah  Farahó  király,  ah  napnyugat
felé  stb.  (verses  krónika  1538-ból  Farkas  András-
tól, és szinte  a  debreczeni legendás  könyvben,  noha  itt
más  véghangzók  is  fölveszik  azt,  de  a  mit  Farkas
Andrásnál  csak  •  helyett  találunk).  Eredetre és alap-
fogalomra  nézve  a  fentebbi  mutatóval  egy,  mennyi-
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ben  s, névelő  mintegy  rámutatva  határozza  meg  az
illető nevet  A  mutató  névmás  az  abban  különbözik
tőle, hogy  a  névelő  csupán  határozó,  emez  pedig  bi-
loayos meghatározott  személyt  vagy  dolgot  képvisel,
p. mis jelentése  van  e  mondatban  :  o*  ember  ha-
laxdó, ét  ebben: az  ember  (=r  az  ott  ember) nem pe-
di<j  majom;  hasonlóan  más  : a  ló szép  állat; és az ló,
M* «sama>. Bővebben  1. Névelő, és Át  mutató névmás.

— A (3),  az egyes harmadik személynévmás (ő)
módosított  alakja,  és  pedig  1)  a  birtokragozásban,
oufyhangú  nevek  ntan,  mint:  bor-a,  lov-a,  haj-a,
zop-a; hosszú  á  ntán  zártabb  hangú  : ház-a  (o), láb-
a  10),  nyál-a  (o).  Vékonyhangú  párhozamos  társa
nyilt  e, vagy, tájejtéssel,  zárt  é  :  méz-e, lép-e,  csőv-e,
trj-e,  nyög-e.  Ezekben az  a  e szorosan véve  személyre
vonatkozik, s  a\  tárgymutató  rag  kimarad,  de  előtű-
nik  a  ja  je-féle  ragozásban,  mely  elemezve  =  t-a
i • e : p. kar-j-a,  dob-j-a,  epé-j-e, kecseg-j-e.  2) a ha-
tározott  alakú  (vagyis  tárgyilagos)  igeragozásban,
majd  tárgymatató  nélkül,  mint:  vart-a,  tolt-a,  majd
nyilván  tárgymutatóval  :  vár-j-a,  tol-j-a,  várand-j-a,
bilaad-j-a.  Midőn  a  tőigének  idő- vagy  mód-képzője
stinte a  végzetű,  ezzel  egyesfilvc  hosszú á-t  alkot  :
vir-4 = vár-a-a, tol-á =  tol-a-a, vár-ná = vár-na-a,
tol-ná = tol-na-a.  Bégiesen  :  várá-ja,  tolá-ja, vár-
ná-ja,  tolná-ja, s  talajdonképen ez  az  eredeti  alak,
mtrt *  coVa  és  várna  igétekben  a  az  idő-  és  na  a
ox'-dképzö, ezekhez  a  határozott  formában  járul,  elő-
:*> a tárgymutató  i  vagy  j  :  vára-j, várna-j,  azután
a tzemélyrag  a  :  vara-i-a,  vár-a-j-a,  várna-j-a,  s meg-
iinijtva:  vára-j-a, várná-j-a. Hasonló párhuzamos  eljá-
ri-sal  a  magashangúakban  : véré = vere-j-e veré-j-e,
»fr-né = verne-j-e  verné-j-e.  Hogy  az  i  vagy  ja
tárgyat  mutatja,  vagyis  mint  tárgymutató  világosan  a
személyngtól  külön  előtűnik,  kétségtelen  ezen  ala-
kokban  : ver-j-ük, ver-i-tek, ver-i-ök, vár-j-uk, vár-j-á-
l"k  (•=.  vár-ja-atok),  vár-j-ák  (=  vár-ja-ak),  minde-
nütt a jelentő  módban. Ezen  i  vagy  j, mint  tárgymu-
tató némely személyben  és  időben eltűnik  agyán,  de
ti.-m  tűnik-e  az  el  ezekben  is  :  mondan(i)om,  monda-
ta i «(d, mondan(i)unk,  mondan(i)otok ?  és  ki tagadhat-
ja  hogy  épen  úgy  bennök  rejlik  az  azokban  is,  mint
'ilicosan  kiejtjük  és  írjuk  ezekben  :  mondania,  mon-
<lauiok? L. bővebben  :  SZEMÉLYNÉVMAS.

—  A  (4), időrag,  mely mély hangú igékből úgy-
n-Yfzett  félmúltat képez: száll-a, jár-a,  gondol-a, mu-
tat-a, mely egyszersmind  a  harmadik  személyt  is rej-
ti  magában,  mely  a  többesben  an  (=ön)  alakban  té-
tetik  ki  :  járánsJc = jara-an-ak  (jára—önök),  szal-
unak  =  szálla-an-ak  (szálla-önök),  épen úgy, mint
*  többi  időkben  : járnak  — jár-önök,  jártának =
járt-önök, járjanak  =  járj-önök,  járnának = járna-
"ix'ik. A  magachangnakban  párhuzamos társa  e: kel-e,
h'r-e, ül-e, honnan, kelének  =  kelé-önök, tőrének =
t'"rr-önök, ftlének = öle-önök. Ugyanez  a határozott
^•ragozásban  köz nézet  szerint a tárgymutató a  alak-
tan tétetvén  utána, ezzel  összeolvadva  hosszú  á-t al-
kut  :  láta-a  lati,  monda-a  monda,  és  így  a  többee-

ben,  láták  =.  láta-a-ak  =  láta-a-ők,  mondák  =
monda-a.-ak  =:  monda-a-ők;  hanem  a  tárgymutató
itt  is  inkább  i  vagy  átváltozva j,  műit a jelen  időben,
mert  tata, régiesen:  láta-i-a vagy  láta-j-a,  monda  =
monda-i-a  vagy  monda-j-a,  hoUá = halla-i-a = hal-
la-j-a (=  halla-v-a, a  régi halotti beszédben), így  az
óhajtó  módban is látná = látna-i-a = látna-j-a,  mon-
daná  =  mondana-i-a = mondana-j-a.  V.ö. —  A (3).

A  párhuzamos magaahanguakbaa:  vere-e  vagy
vere-i-e =:  véré,  üte-e vagy  üte-i-e  =r  üté,  vernc-e
vagy  verne-i-e =  verné,  ütne-e  vagy fltne-i-e =  üt-
né,  a  többesben  :  vere-i-ők  =:  verek,  üte-i-ők =
üték,  verne-i-ők  =: vernék,  ütne-i-ők = ütnék,  ügy
hogy  régente valóban  is  megvolt: verné-j-e,  ütné-j-e,
veré-j-ek,  üté-j-ek, verné-j-ek,  ütné-j-ek.

A  mi magát  az a  időragot  illeti  :  Révai  véle-
ménye  szerint  ezen  időképző  eredetije  : va,  melyből
van,  val, vagy  létige  törzse  is  fejlődött  ki, s  a  v  el-
hagytával  lett  volna paszta a, magashangon  e, misze-
rint lát-a = lát-va  =:  lát-vala. Azonban itt  azon ne-
hézség  áll  elő egy  részről, hogy  va  gyök  magában
semmiképen  nem jelent  múlt  időt,  más  részről  épen a
vala  szóban  levő  a  rag  az, a  miről  itt  szó  van ; min-
dig  fenmarad  tehát  azon kérdés  :  hát a vala  szóban,
vagyis  ennek a  ragában,  hol  vette  magát  a  múlt  idő
fogalma?  Mennyiben t. i.  e  rag  múlt  időt  képez, mely
bizonyos  távolban  áll  tőlünk  : valószínűnek  tartjuk,
hogy  ezen  a  rokon a  távolra  mutató a  hanggal  (1. A
1.),  s  tovább  fejlődve  a  távol  levő  időnek,  vagyis  a
múlt  kornak  fogalmát magában  rejtő  ó, vagy  av  szó-
val,  melyből avul,  avik  is  stb.  származtak.  Alapfo-
galomban,  valamint hangban, egyezik  ezzel  az  előle-
hee  ha, mely  először jelent  általán  időt, p.  né-ha, va-
la-ha,  so-ha,  minden-ha,  másodszor  különösen  múlt,
régi  időt,  ezekben  :  hajdan,  elemezve  ha-idón,  azaz
régi  időben,  és  hái-bái, mely túl  a  Dunán  régit, ócs-
kát,  elavultat jelent; p.  háibái  (régi)  irományok.  E
szerint  e  múltképző  legeredetibb  s  egyszerűbb  alakja
a, mely általában  távolba mutat,  tehát  távolt jelent  s
a  magashangú igék után a hangrendhez alkalmazkodva
e-re  változott. Megemlítendő  még,  hogy  a  szanszkrit-
ban  az  a, a  görögben pedig  e  augmcntum  épen az  ira-
perfectumnak  is jellemzője,  mint  a  magyar  félmúlt-
ban ; a persában  pedig  a  múlt  időhöz  minden  szám-
ban  és  személyben i  járulván, azt  tartós  és  viszonyos
múlttá  teszi, mi általános  és  igaz  jellemes jelentése  a
legtöbb  úgynevezett  imperfectumoknak  a  nyelvekben.

—  A (5), az  ó' ó rag, mint részesülői képző módo-
sított,  illetőleg  rövidített  alakja,  mely  képez  részint
fő-,  részint  mellékneveket  1)  élő  igékből  :  csasz-ó
csasz-a, csoroszl-ó csoroszl-a, húz-ó von-ó, húz-a  von-a,
mond-ó  mond-a, csal-ó  csal-a ; magas hangon  e:  szül-ő
Bzül-c,teremt-ő  teremt-e, üdvözít-ő  üdvözíte; különösen
gyakorlatos  igékből, melyekben a g, k-ra változik, egy-
úttal  gyakran  kihagyatván  az előző önhangzó,  mint  :
fürg-ö  fürg-c,  sürg-ö  sürg-e,  leng-ö  leng-e,  csireg-ö
csirk-e,  czineg-ő  czincg-c,  vagy  czink-e,  csacsog-ó
csacsk-a,  locsog-ó  locsk-a,  bugyog-ó  bugyog-a  vagy
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bugyka; e  nyomon  elemezhetők  több  állatok  ka  Ice
végzetü  nevei,  mint:  róka,  csóka,  pulyka,  szarka,
szalonka,  macska,  sőt  más  nemüek  is,  p.  szürögő
szürke,  csipegő  csipke,  röpögő röpke,  szotyogó  szoty-
ka stb. 2)  elavult  vagy  szokatlan  igekötőkből:  sunda-
bunda  (nem török  szó) = súnyóbojó,  ronda  =r ron-
tó  (szenvedőleg),  kajla  =  kajló,  vizsla  =  vizsoló,
hinta  =  hintő,  hetlekotla  =  hetlőkotló,  bodza v.
bogyza =;  bodozó  vagy  bogyozó, eme = emő,  zsen-
ge  =  zsengő, nyurga  =r  nyurogó,  karika = karigó,
károgó, guriga  =  gnrogó. 3) hangutánzó  igegyökök-
böl  : dud(og)  dud-a,  zen(eg)  zen-e,  bon(og)  bon-a,
toty(og)  toty-a, nyif(og)  nyif-a, szip(og) szip-a, gyagy-
(og) gyagy-a,  dad(og)  dad-a ;  hasonlóak  : lib-a  ku-
ty-a, csib-e, pip-e,  zsizs-e  stb.

Több  helynevekben  az i  milységnévi  képző-
rag előtt  az ó-nak  átváltozása,  változéka  :  Ardó, Ar-
da-i, Csurgó  Csnrga-i, Brassó  Brassa-i,  Makó Maka-i,
Szikszó  Sziksca-i, valamint a  magashangúakban  pár-
huzamos társa  e az  ó' változéka  :  Szendrö  Szendre-i,
Jenő  Jene-i,  Döbrő Döbre-i. E hangrendet  követi  más
nevekben  is  a  birtokragok  előtt  :  hordó  borda-ja,
horda-im, borda-id, borda-i,  ajtó  ajta-ja,  ajta-im,  ajta-
id, ajta-i;  velő  vele-je, vele-im,  vele-id,  vele-i;  szőlő
szőle-je,  szőle-im,  szőle-id,  szőle-i.

Számos  fő- és melléknevekben  a  tulajdonságot
vagy milységet jelentő  ó- tí-nak,  és  az  e hangrendileg
K-  ii-nek  felel meg, milyenek  :  csig-a, szucz-a, ragy-a,
bok-a, csup-a,  dar-a, kor-a,  koh-a,  cser-e, pisz-e,  he-
ny-e  stb.  A  megrövidített keresztneveknek némi nagy-
sági,  öregségi  árnyalatot  kölcsönöz,  mint:  Gyur-a,
Józa-a, Mis-a, PUt-a, kicsinyítve:  Gyur-i, Józs-i, Mis-i
P5st-i;  így  Kata, Panna, Jucza, Kati, Panni, Jaczi  stb.

—  A  (6), csupa kihangzásféle toldalék, mely az
illető  gyök  vagy  törzs  értelmét  nem  módosítja,  p.
szigony-a,  rapos-a,  ap-a, any-a, báty-a,zúz-a  (a  tiszai
vidéken, mely a Duna  mellett  : zúz);  ilyenek  a  gő-
csei  nyelvjárásban:  máj-a,  szarv-a,  fenhangú  szóknál:
méb-e, melyek  aztán  így  ragoztatnak  : méhije,*  majá-
ja,  szarvája.  Ily  vidéki  szójárást  követett Béla  király
névtelen jegyzője  is  némely szókban, mint: betű, ős-
e, Erdély-ü  stb., a  mi  onnan  is  megtetszik, hogy  sok
idegen  neveket  is  ily  toldattal  ír  : Ecilbnrgu.  A ha-
sonlókból  vett  állítás  tehát,  hogy  a magyar  gyökszók
régente kéttagűak  voltak  volna, nincs  igazolva,  mert
ily  szójárás  ma is  divatozik, valamint  általában min-
den régi  emlék,  írója  tájbeszédének  jellemét  hordoz-
za, de a  mi általános  szabályt nem alkothat

A!  isz.  mely  különféle  kedélyállapotot  fejez
ki, s  értelmét a hangoztatásból  ismerni  meg. 1) Meg-
lepetésre, megütközésre, véletlen  benyomásra  matató,
illetőleg figyelmeztető. A t mily tájt  hallok.' A l mintha
álgyudoVgésí hallottam volna! Almit  látok l  2) Boseu-,
harag-, nemtetszés  hangja.  A !  ne  alkalmatlankodjál /
Át  ne beszélj/  8) Makacs tagadási  hang.  Át  a!

AB  (1),  több helynév gyöke, u.  m. Aba,  Aba-
liget, Abács,  Abád,  Aba-njvár,  Abaj-homok,  Abara,
Abod,  Abód,  Abláncz,  Abda,  Abony,  Abos.  Eredeti

jelentése meg nem határozható, mennyiben csak  régi
oklevelek  nyomán  lehetne  meghatározni,  ha  azon
helynevek  a régit,  ót  (av-at),  apát,  vagy  pedig  a
hob-ot jelentő  ob-tól, vagy  végre  egészen  ismeretlen  s
kiavúlt  ily  hangú  gyöktől  kapták-e  neveiket

AB (2), elvont gyök, melyből  a  festetlen,  szfir-
nemü  durva  fehér  posztót jelentő  aba  származott, L
Aba;  2.  Valószínű,  hogy  az eredetileg  tajtékot  (spu-
ma)  jelentő  hab  szóval  egyeredetű,  mennyiben  a
bab  színe  rendesen fehér. V.ö. HA V, HÓ, és ABÁROL.

AB  (3), az  összetett  obajgot  igének  gyökize, s
kergetve  űzve távolító  jelentése  van. L.  ABAJOAT.

AB (4), elvont  egyszerű  gyök, melyből kihang-
zissal lett  az elavult  aba,  kemény  ajakhanggal  ap,
apa,  régiesen  06, óba. Rokonai a  héber  ab, török aba,
hell. á/9/íot, nánno?,  arab  abon, aram abo, s  több  más
nyelvbeli  hasonló  szók. Alapérteményben egyezik vele
a  régi  korra  vonatkozó  av  öv,  melyből  avul  ovúí,
avas  óvás, avar, stb. származtak.  Mennyiben  a  régi
kor  a  jelentől  távol  áll,  végelemezésben,  rokonai  m
távolra mutató a, és a távolító, elűző ab. V. ö. AP APA.

—  AB, névképző, mely elavult és élő gyökökből
főneveket képez; magashangon eb, megnyújtva db, eb, p.
dar-ab,  kasz-ab, sar-ab, ter-eb, ver-eb vagy  ver-éb, ge-
r-éb, has-áb, nyal-áb. Bővebben 1. —B mint névképző,
rovat  alatt

ABA  (1), elavult szó, most  apa, honnan a  har-
madik  magyar  király  neve  Aba 5amuet,  minthogy  a
népnek  mint kegyes  atya  különösen  kedvezett  vak.
A  névtelen  jegyzőnél  :  Óba,  „pro  sua  pietate  Óba
vocabatur." Ettől  vette  nevét  Aba-Újvár  is.

ABA  (2), helyek  neve,  d.  m. falué  Fehér me-
gyében  s pusztáké  Komárom-  és  Szabolcsban.  A  ré-
giségben Óba, flaba (Magyar Nyelvkincsek, Jerneytől).

ABA (3), festetlen (fehér), durva, szőrféle szövet,
honnan obaposztó,  abokönfös,  abakopönyeg, abanadrág,
ily  kelméből készített  szövet-  illetőleg  öltözéknemek.
A  föntebbi  ab  0- Ab.  2.)  elemzése  szerint  ám.  hóba
vagy  hava,  vagy  is  hab-,  hau-szinü  t  i. szövet  „Ásón
léceké alá fogják  a  bársonyt  ős  abdval."  (Faludi).

„Ázsiából  jött  dicső eleink,
Párduczbőrös, kalpagos  őseink,
Ha egy  abaposstó  mentét vettek,
Abban  becsülettel megvénhedtek."

(Népdalok  H.  kötet, 249. lap).
A  török  nyelvben  szinte meg van, s  Hindoglu ekkép
magyarázza  franczia  nyelven  : drap  tűre  trés  gros
(igen  durva  tőrök  posztó).  A  penában  dboft  Vullers
szótara szerint: panni  genus  crassnm  ét  spissnm;  s
magáról  a szóról  Vullers  azt mondja  az  á  (hosszú á)
,talán*  az  a  (rövid a)  alpha privativum  helyett, mint-
ha volna: non (bent)  textum, — ti. boft vagy  boffe  szó-
szerint  annyi mint  szövött,  szövet  De  egy  az,  hogy
az  alpha privativum, mely különben  is  ritkán jön  elő
a penában,  itt  rövid  a  szokott  lenni;  más  ás,  hogy
a  ,bene*  szó  csak  oda képzeltetik  az  összetételbe,  de
valósággal  nem  létezik  abban;  nem  volna-e  tehát
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egyszerűbb  és helyesebb  azt  mondanunk  (hisz  ha  a
magyarról  nem akarunk  tudni,  ott  van,  mint  imént
látók, a tőrökben is) :  aba-baft  (azaz  aba-szövet) =
atínfl  rr  ábaft.  Általán  a  persában  számtalan  scy-
tha, illetőleg  turáni vagy  túri  — („Tár, nőmén  regni
Torin"—  Vullere)  és  médiai (ékiratilag  :  mádi) elem
foglaltatik.

ABÁCSFALVA, (Abács-falva), falu  Udvarhely
izékben.  Helyragokkal:  Abáctfalvá-ra,  —ról,  —n.

ABÁD, fáin  Heves megyében.  Helyragokkal  :
Abád-o*,  —rá,  —ról. Régen  Obod,  Abuad.

ABAFALVA,  (Aba-falva)  helység  Gömör me-
gyében. Helyragokkal: Abafalvá-n,  —rá,  —ról.

ABAFÁJA,  (Aba-fája)  falu  Torda-megyében.
Helyragokkal  : Abafájá-n,  —rá,  —ról.

ABAFINÁL,  (aba-finál)  áth.  múlt  Abafindl-t.
Székely  tajszólással,  a  gyermeket  vesszővel,  vagy
mai  embert  is  bizonyos  ütleggel  derekasan  elver.
Eredete homályos,  és  öszvetett  szónak  látszik,  talán
át  ízest, üldözést jelentő  abaj  és fényit  (fényéi)  ele-
mekből  mo-dosítva,  miszerint  ennyit  tenne :  {{Időzve
fényű.  Vagy  talán valamely  verekedő,  kegyetlenkedő
Abafi,  Apafitél  vette eredetét?

ABAHÁZA,  (Aba-háza)  puszta  Zemplén me-
gyében. Helyragokkal  : Aboházá-n,  —ró,  —róí.

ABAJ,  elvont  törzse  1)  a  gyak.  abajg,  abaj-
gat  származékoknak,  1.  ABAJG;  2) abajd,  obajdocz,
szóknak,  L ezeket

ABAJD, fa. tt  Abajd-ot.  Valamely  árának  tisz-
tátalan, belekeveredett  részei  (Füsti).  Az  obojdocz-
tól  elront újabb  alkotása  szó.

ABAJDOCZ  v.  ABAJDÓCZ,  (abajd-ocz)  mn.
és m. tt  abajáocz-o<.  Mondjuk  holmi  terményekről,
nevezetesen  gabona-nemiiekről,  melyek  m&snemüek-
tagy fajukkal  kevervék, elegyítvék, p. búza és  rozs,
különféle  fajú  káposzta,  stb.  Szélesb  ért  holmi  keve-
rék, zagyvalék, őszre  nem  illők  vegyüléke.  Átv.  ért.
különféle  fajd,  nyelvű  népek, emberek  sokasága, vagy
a ni vérkeverés által  elfajult,  elkorcsosodott. Abajdócz
**?&, lakosok. Abajdócz csőcselék.Székelyes  tájejtéssel:
•bajnaet,  gőcaejiesen  :  obanojcz.  Alapérteményénél
fogra  úgy  látszik, hogy  gyökre  nézve  a  habar  igével
rgyezik, mintha  volna  hobardócz, azaz,  öszvehabart,
kavart, zavart  valami.  Képzésre nézve  hasonlók hoz-
ta : oombóec,  gombalakú  tésztásétel,  daróci,  darabos,
darra szövet,  vadáét,  vadzab,  martalócc.  Az  ocz vagy
<fe»  képző  os-bol  változott  át, mintha volna:  obajdos;
így •arpaa  ám. horpat,  gOmböc*  ám.  gömbös.

ABAJDOCZBABÓ  (abajdocz-babó)  ősz.  fn.
A  targabftbó  faja,  melytől  abban  különbözik,  hogy
uara  felálló,  vitorlája  szőrös,  pálhái  zöldek.  (Vicia
hybrida).  V.  8. BABÓ.

ABAJDOCZBÚZA,  (abajdocz-bűza)  ősz.  fh.
Más  gabona-fajjal,  például  rozszsal  kevert,  vegyített,
kéfcwrab&a.

ABAJDOCZKÁPOSZTA,  (abajdocz-káposzta)
óu.  m.  1)  k&lönféle  faja  káposzta-termény  öszve-
wgyfrre,  2)  L  TÁTOEJÁN.

ABAJDOCZOS,  ABAJDÓCZ08  (abajd-ocz-os)
mn.  tt  obajdoezos-t  vagy  —át,  tb.  —ok.  Abajdócz
fajokból  álló,  kevert,  vegyített,  vagy  olyat  termő.
Abajdoczos gabona.  Abajdoczos szántóföld, vetetek. V. ö.
ABAJDOCZ.

ABAJDOCZOSODIK,  (abajd-ocz-os-od-ik)  k.
m.  obajdoczosod-tam,  —tál,  —ott.  Abajdóczossá,
azaz  keverékké  lesz.  Átv.  korcsosodik,  vérkeverés
által  elfajzik.  Meg  nem  abajdóczosodott  régi  eleink.
Csiizi, Tromb.  418.  1.

ABAJDOCZSÁS,  (abajdocz-sás)  ősz.  fa.  A  sá-
sok  neméhez tartozó  növényfaj, a  mátkás,  kocsánta-
lan  barkák  osztályából,  melynek  barkái  fölül  hímek,
szoros  tömött bugában; alsó  ágai  ritkásak;  gyümöl-
cse tojásdad  gömbölyű;  szütyői  csúcsos  orruk,  két-
fogűk,  szemszőrösen  fürészes  karimájuk.  (Cáréi  pa-
radoxa.  W.).

ABAJG,  (abaj-g)  gyak.  önh.  múlt  abajg-ott,
htn.  abajg-ani  vagy  —ni.  Űző,  kergető,  távolodásra
szólító  hangon kiált,  üvölt  Képzésre  hasonló  hozzá,
rivalg.  Törzse  az összetett a.' és  haj / űző  indulatszók-
ból  áll: óhaj,  hangváltozattal  abaj  ; rokon  vele  hábor.

ABAJGÁS,  (abaj-g-ás)  fh.  tt.  obajgás-t,  tb.
—ok. Űző, kergető  kiáltás,  rivalgis.  Szélesb  értelem-
ben  más  ilynemű  hangos  üvöltözés.  V.  ö.  ABAJG.

ABAJG AT,  (abaj-g-at)  áth.  m.  abajgat-tam,
—tál,  —ott.  Erősen  kiáltozva  üldöz,  ütveverve  űz,
kerget,  háborgat  valakit,  külösen  a  barmot  Abajgot-
ni  a megfutamitott  ellenséget, a  csordát.  V. ö.  ABAJG.

ABAJGATÁS,  (abaj-gat-ás)  fh. tt  obojgaíás-í,
tb.  —ok.  Üldözés, kergetés,  háborgatás.

ABAJHOMOK(Abaj-homok) puszta Zemplénben.
ABAJNACZ,  székely  tájszó,  1.  ABAJDOCZ.
ABAJOG,  1. ABAJG.
ABAKÖNTÖS,  (aba-köntös)  ősz.  fn.  Durva

abaposztóból  való  szűrnemü  köntös,  gúnya,  czondora,
p. dolmányszür.

ABAKÖPÖNYEG, (aba-köpönyeg) ösz.fn. Aba •
posztóból varrott köpönyeg-szabású  körülvető  öltözék.

ABÁL,  (ab-ál)  önh.  m. abál-t.  Erdélyi  tájszó,
s  ám.  kéjeng,  lágy  gyöngéd  érzelemben  mereng.
Egynek  látszik  a régies  ápol  igével. L.  Ápol.

ABÁLL, 1. ABÁKL  vagy  ABÁROL.
|  ABANADRÁG,  (aba-nadrág)  ősz.  fn.  Abaféle

szűrszövetből  való  fehér  nadrág.
ABANAJCZ,  göcseji  tájszó,  1.  ABAJDOCZ.
ABAPOSZTÓ,  (aba-posztó)  ösz.fn.  1. ABA  3).
ABÁK,  elvont törzse  obárol  szónak.  L. ezt
AB ARA,  fh. tt  abará-t.  1)  Rudakon vagy czö

löpökön  álló  szalmafödél, mely  a  gabnaasztagot vagy
szénakazalt  az  eső  ellen  takarja.  Talán  a  bontó  ab-
roncs,  abrosz  szókkal  egy  törzsii,  s  annyi  mint  boró
vagy  bora,  innen  a  előtéttel  :  abora ? 2)  Falu  Zem-

|  plén  megyében.  Helyragokkal:  Abará-n, —rá, —ról.
ABÁKL,  1. ABÁROL.
ABÁRLÁS,  (abár-1-is)  fn.  tt.  obárlás-í,  tb.

—ok.  Főzés  neme, mely  által  a  húsféléket  abároljik.
V.  ö. ABÁBOL.
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ABÁELÓ,(abár-l-ó)mn.  és  fa.  tt  abárló-t  tb.
—k.  1) A  mivel  abárolnak,  vagy  a  mit  az  abárlás-
nál  használnak : Abárló vetttö, lapoctka,  karnál. Abár-
ló  fazék,  üst,  tol,  2) személy,  szakács,  a  ki  abárol.
V.  ö.  ABÁROL.

ABÁROL,  (abár-ol)  átb,  m.abároí-t.  l)Aíb*vő
hdslé habzójtisztátalan fölét kalánnal leszedi. 2) Ugyan
a  fazékban, kazánban,  bográcsban  fövő  húst, neveze-
tesen  a  disznó barkáját, belét, csigeréit, kanállal  vagy
lapoczkaval  forgatja,  keveri,  babaija,  hogy meg-
tisztuljon.

Törzse obár, alapérteményénél  fogva  rokon  a
habar, kavar,  covor  igékkel. Egyébiránt egyezik  vele
a  szlovák  obarowati,  mely  szintén leforrázást,  és  ka-
varást jelent, s  óbor  :=  leforrázott  húsféle, melynek
rokontársa zobar.

ABÁRVELLA,  (abár-villa)  ősz. fn.  Hosszú ágú
és  nyeltt  villa, melylyel  az  abárlott búst  forgatják és
kiszedik. V. ö.  ABÁROL.

ABAÚJ,  (Aba-új)  tt.  Abaúj-t  Rövidítve  Aboúj
vármegye  helyett  L.  ezt

ABAÚJVÁB,  (Abaujvár)  ősz.  fh.  Kégi  vár  a
Hernád  pariján, melyet Aba  Sámuel építtető.

ABAUJ-VAKMEGYE  (Aba-új-vár-megye) ősz.
fa.  A  Tiszán  inneni  kerülethez  tartozó  vármegye,
mely a hasonló nevű  vártól  vette  nevezetét

—  ABB,  a középfokú  hasonlítás toldott ragja,
vagy,  ha  úgy  tetszik,  képzője,  párhuzamos  magas-
bangón  —  ebb,  mely  azt jelenti, hogy  azon  tulajdon-
ság, melyet bizonyos alanyról  mondánk, nagyobb fo-
kon  megvan  benne,  mint  a  hozzája  hasonlitottban,
p.  az  ökör  hasznosabb állat  az ebnél;  a vas keményebb,
mint  az  ólom.  Önhangzók  után  bb :  ntó-bb,  elő-bb,
melyek  ha rövidek, a  e, megnyúlnak  : butá-bb, gyön-
gé-bb.  17, «, i után  kétalakú  :  szomorű-bb,  vagy  szo-
moru-abb,  keserű-bb  vagy  keserii-ebb,  deli-bb  vagy
deli-ebb.  Mássalhangzók  után,  ha  önhangzóval kezdő-
dő  rag  járul  utána, egyszerű  b  alakban  is  divatozik:
okos-b-ak,  okos-b-at,  okos-b-an,  okos-b-odik,  mit  a
könnyebb  kiejtés  szokott  meghatározni;  de  a  régi
nyelvben  a  legnehezebb  kiejtés  daczára  is  egyszerű
—  b. p.  kemény-b, kerekded-b, álnok-b, tömérdefc-b stb.
milyeket Révai, Etym. P.  I.  Sect  I.  Cap. II.  fölös
számmal  idéz, s  véleménye szerint, ezen b  eredetileg
b*b, mely rokon a  fordított és sokaságot jelentő  bő* mel-
léknévvel.  Ehhez  oda  tehetjük,  hogy  alapértemény-
ben  egyezik  vele  azon  be.'  vagy  bek !  mely  nagyítást
fejez  ki,  p.  beh jó  / beh szép / miszerint  így  is  elemez-
hető  okos -beh,  kerekded -beh, elhagyván  a  hangzót
vagy  szelletet is: okot-b, kerekded-b, mint a te(sz), le(sz)
igeképzőkből: domború-te(sz) = domború-et = dombo-
rú-t, (domborít), domború-le(sz):= domborti-e! := dombo-
rú-1.  AB előtétes önhangzó, csak a  kiejtés könnyebbíté-
sére  szolgál, mint  a  múlt  időben a  t  képző  előtt,  p.
gyóz-t helyett gyüz-iStt, ragozva: gyóz-t-em,gy««-t-él,gyóz-
í-tínk,  lát-t h.  lát-ott, lát-l-am,  lál-t-ál,  íát-t-unk.

Hasonló  hozzá  a  szuómi  vagy  finn p, pi, mely
az  n rágós  alapfokú  birtokos  esctbez járál,  p.  makia

édes,  mokian édesé,  makian-pi, s  az  n-nek  hangtani
oknál  fogva  m-re  változtával,  mokiam-pi.  Minthogy
pedig  a  magyar  nyelvben  a  hasonlítás!  rag  b, a ha-
sonlító  szóhoz  az  alanyesetben  járul  s  óbb ebb  is
leginkább  a  nyomaték  végett  van  megtoldva,  de  a
mit  igazol  akár  a bS  toldott  alakja  :  600  vagy  bén,
akár  a  beh-ben  rejlő  szellet,  melyekben  mind  a  v
mind  a  h  könnyen átváltozott m másik b-re,  p.  öreg-
bev = öregebv =  öregebb; továbbá, minthogy  s>
finn  ampi, ampi, empi,  ompi  első  íze a  birtokos  eset
ragja,  a  fokozóé  pedig  tolajdonkép  csak p, pi,  innen
állíthatni,  hogy  az  -óbb  ebb és  ampi  empi  elemilcg
egészben  véve  épen  nem hasonlók,  hanem  legfölebb
ab,  be és p, pi.  Van-e  a finn p,  pi-nek  oly  eszme-
rokona,  mint a  magyar  b-nek,  azt  határozzák  el  a
finn nyelvbúvárok.  Azonban különös  figyelmet  érde-
mel  a  persa  nyelv, mely jeles  nyelvbúvárok  tanúsá-
ga  szerint,  igen  sok  scytha  elemet  foglal  magában,
így  a  hasonlító  fokban  szinte  megvan  az  árja  ere-
detű  tor  vagy  tér, de  alkalmaztatík abban  a  bih mel-
léknév  is, melynek jelentése  épen  a  magyar  jó,  bő.
S  a mi még nevezetesb, a  hasonlított szó  mellé  épen
ügy  mint  a  magyarban vagy  tói  (nál) rag, vagy  mint
szó  tétethetik.  Lásd  Pfizmaier  török  nyelvtanának
persa  részét, 80.  §. végén, és Vullers  persa szóköny-
vét  282. lapon.

£  hasonlító  ragnak  két,  sőt háromféle viszony-
társa van,  t  i. a) mint  : ő nagyobb,  mint  te; b) nál,
nél :  Péter  kisebb Pálnál;  c) régiesen  és  tájdivato
san,  tol, tói:  szebb  tőlem  =  szebb  mint  én.  Hogy
ezen  hasonlítás! nál  eredetileg  vagy  mái,  vagy  nél
lehetett, ennek  megvitatását  1. a  ni, nőtt,  «át, hely-
ragokról  szóló  rovatban.  A  hasonlítás  ezen  ne-
mében  némi  távolítás  rejlik,  a nál  pedig  mint  mara-
dó  nem a  távolító kérdésre,  honnan t  hanem  a  Aoí ?
maradóra  felel  meg, p.  Pálnál  voltam;  miszerint  :
szebb nálam  ám.  szebb mellettem, és  szebb  toíem  ám.
szépsége az enyémtöl  bővülve (fölfelé  fokozva)  távo-
zik,  elválik.

— ABBA,  (abb-vá) kettős képcő,  a  középfokú
óbb és  a  változásra  vonatkozó vá  elemekből;  magas
hang  ebbé  (ebb-vé) :  okoe-abb-vá,  bölca-ebb-vé,  üd-
vös-cbb-vé;  egyszerűsítve  :  bbá,  bbé,  (b-vá,  b-vé) :
okos-b-vá,  eszes-b-vé. Az  első  nemitekben  írásbeli  ta-
karékosságból,  de  a  szemet  is  sértő  oly  torlat  elha-
gyása  végett, mely a kiejtésben  sem  hallatszik,  egy
b  kimarad, p.  okoe-abb-bá  helyett  okos-ab-bá,  bölcs-
ebb-bé helyett  bölcs-eb-bé.

ABBA,  (az-ba)  behatólag  ragozott,  távolra
matató  névmás,  mely  ezen  kérdésre  felel  meg, mibe
vagy  kibe t  Melyik  házba  akarsz  menni t  Abba  a.'
Mibe  öltözöl f  Abba a  dolmányba  a / A hanyag  nyelv-
szokás  hol * miben t  kérdésre  is  használja  abban he-
lyett  Abba  hagyja,  abba marad, abba  mtUt. V.ö.  AZ.

ABBAN,  (az-ban)  marasztaló  raggal  viszonyí-
tott  az  névmás, mely  megfelel  e  kérdésre,  miben .'
vagy  kiben  f  Abban  töröm fejemet,  mi  tevő  legyek.  Alt-
ban  bíztam,  ki  már  löbbtzör  megcsalt  t?ala.  Abban  ál-
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tapadtam  üteg,  hogy  Abban  dolgozom,  ipar-
ÍH./«n.  V.  ö.  AZ.

-  ABBAN, (abb-an) kettős képző, magash. —
(Un*, melynek  első  eleine  a  középfoki  óbb  rbb,  má-
*«lik  a módhatárzó  an  én: okos-abb-an, bölcs-ebb-en.

ABBANHAGY,  (abban-hagy)  ősz.  áth.  Bizo-
nyus  megkezdett,  folytatott  munkát,  cselekvést  mie-
l«'t t teljesen  végezte  volna,  megszüntet, vagy is  bevé-
(.virtleu  állapotban  hagy  valamit.  Abbanhagyni  óz
rjntotf.  A  mit  tegnap  abbanhagyott,  ma  ismét  foly-
'.(•'/«.  A  mibe fogott,  abban  nem  hagyja  míg  be  nem
iV./,:/í.  Ha  okosabbat  nem  tudsz  mondani,  hagyd  ab-
i,m  a  brszédrf.  V.  ö.  HAGY.

ABBANHAGYÁS,  (abban-hagyás) ősz.  fn. Va-
lamely  folytatott  munka vagy  cselekvés  időközi  vagy
..n;y  végleges  megszüntetési',  félbcszakasztasa.

—  ABBÍT,  (abb-ít)  ősz.  képző,  a másodfokú
M  és  (t  áth.  igeképző  elemekből,  magash.  ebbít,
Idilliül  hossz-abbit, rövid-ebbít,  tág-abbít  szttk-cbbít,
•'  '"'.'/V  gyükből  :  nagy-obbít.

—  ABBÍTÁS,  (abb-ít-ás)  ősz.  képző,  mely  az
••Wibi  nemű  igékből  ás  hozzájárúltával  cselekvési
F-nevet  képez  :  hosszabbít-ás,  nagyobbft-ás  ,  keve-
vlibit-és vagy  kevesbít-és.

— ABBODÁS, (abb-od-ás)  őse. képző, mely  az
itlutii  cselekvési!  abbllát  oltható  jelentésű  parhuza-
1I.M1  tirea  :  hosez-abbodás  hossz-abbítás,  kis-ebbcdús
ki-flitiitós.  A  középképző  ód  mint  gyöngébb,  ben-
uiar.i.ló, öubató,  az  tí  pedig,  mint  keményebb,  erö-
-Mi, kiható jelentésű.

-  ABBODIK,  (abb-o<l-ik)  ősz.  képző,  vek.
rMw'dik,  mely,  mint  bcuniaradó,  s  félig  szen-

>•••lő,  fölig  cselekvő,  a  kiható  erejű  abblt  párhuza-
IIK>I  fele  : hossz-abbodih,  hossz-abbft,  kis-cbbedik,
li—bbít  Változattal  :  — bodik,  —bédik,  —Mi:
"kn>-bo<lik,  okos-bit,  széles-bédik,  széles-bit.

ABBELI,  (az-bel-i)  mu. tt  abbeli-t,  tb.  —ck.
AÍIIÜ,  azonfélc,  azonnemü,  azon  dolgot  illető,  melyre
t  unit itónévmás  vonatkozik.  Útra  készülök,  *  abbeli
oiiK/ritwBtaí,  ha  jól  emlékszem,  minapi  levelemben  kö-
fH'n  rrlrd.  L.  —BÉLI.

ABBÓL,  (az-ból)  kiható  raggal  viszonyított
tuntató névmás.  Abból semmi tnn  lesz.  Abból  tudom,
'••.•y  arrettt.  Abból  sok  következik.  Abból  még  pSr-
j'itcar  ertdket.

—  ABBÚL,  (abb-úl)  kettős  képző,  magash.
->'.'ml,  a  másodfoki  óbb ebb és  összetettéiül  önható
c-k.'pzöböl :  hossz-abbiil,  kis-ebbttl.  Párhuzamosan
ju- relé  az  áth.  abbtí,  ebbit  :  hossz-abbít,  kis-ebbít.

ABDA,  falu  Győr  vármegyében, helyragokkal:
Ái.l<t-ra,  —»,  —ról.

ABDÁL,  (ab-da-al)  átii. m.  abdál-t.  Kemenes-
ili  tájszó, s «m. told, fold, helytelenül varr, összoapgat.
t'.? jelentésű  vele a  Vasban, Szálában  divatos  aktát,
V"', honnan  valószínű,  hogy  az  abdál  is  hangválto-
tttul  entletileg okdál  volt,  azon  ak gyöktől, melyből
"''"'/,  akant,  akgat  vagy  szokott  kiejtéssel  aggal
"•inuazUk.

ABDALOCZ,  falu Vas  megyében.  Helyragok-
kal  : Abdalóczon,  —rá,  —róí.

ABLAK,  fn.  tt.  ablok-ot.  1) Az  épületeken  vi-
lágosság  és  légnyerés  végett  alkalmazott  nyilas,  mely
üveg  vagy  egyéb  átlátszó,  és  kinyitható  táblákkal
van  ellátva.  Boltíves,  négyszőgii, hosszúkás,  kerek,  ala-
csony, magas,  keskeny, széles,  harántékos  ablak.  Szoba-
ablak ,  padlásablak,  templom-,  torony-,  börtönablak.
Kinézni, bemászni  az  ablakon.  Ablaknál  varrni,  olvasni,
írni.  Ablakon  bejövő  világosság,  frü  levegő,  bűz,  por.
Vakablak,  mely  az  ablakhoz  csak  alakra  hasonló,  de
fényt  nem  bocsát  be.  2)  Azon  táblaucmü  készület,
mely  ezen  nyilast  betölti,  üveges,  lantomat,  papiros-
ablak,  deszkaablak.  Egy  táblája,,  több  fióku,  kél  szár-
nyú  ablak.  Kinyitni,  kiakasztani,  betenni,  mtgtisztitani,
betörni  az  ablakot.  Homályos,  tiszta,  befagyott  ablak.
Téli-ablak,  útv.  tréfás  ért.  szemüveg.  Föltette  a  tr/i
ablakot.  Képes  kifejezéssel,  ami  altul  valahová  be-
láthatni,  vagy  ki- s  bemchctni,  p. Kinek  Isten  akarja,
az  ablakon  is  beveti.  A  szem a  lélek  ablaka.  Ha  ab-
lakkal  beéred, ne  nyiss  kaput  szivednek.  Km.  Jelent
nyilvános,  szembeötlő  helyet  e  közmondásban :  Tu-
dom  nem  teszi  az  ablakba,  p.  az  ellene  szóló  levelet.

Származására  nézve, ha gépileg  csak ab gyököt
vermeik  föl,  ez  a  többi  magyar  szókkal nincs  fogalmi,
illetőleg  családi  rokonságban,  azonban  ha  tekintetbe
ve8Z87.ük,  lisgy  egyezik  vele  a  szlovák-csoh  öblök,
és  a  fényes,  csillagos  eget jelentő  obloha, melyek  ösz-
szetett  szók  az  o és  blok  bloha  elemekből,  s  ezekkel
ismét  rokon  a  blk,  mely  fényt,  villámot  jelent,  továb-
bá,  hogy  ezekhez  hasonlók  a  héber  iSn  (balág),

szanszkrit  blúsz,  hellén  (fltyca,  qJ-oyíia,  latin  fttlgrn
melyek  mind  v'lágosságot  jelentenek,  végre,  hogy
ezekkel  tökéletesen  összeül  a  magyar  világ,  tájdivato-
san  velág,  akkor  épen  nem  hibázunk  lm  gyökül  f//,
vngy  vei, vagy  az  önhangzó  előtetőiével  ii'l  vagy  ér!
=r  avl ^ abl  hangokat  veszszük. Hogy  az  önhangzó
előre  is  tétethetik,  mutatják  apró = porú,  unszol
vagy  otíszol = noszol,  az árja  (szanszkrit,  görög, la-
tin  ,  pcrsa  stb.)  da  vagy  dá  gyök  a  magyarban
ad vagy  ad.

ABLAKADÓ,  (ablak-adó)  ősz. fn.  Az  épületek
azon  megadóztatás)  díja,  mely az azokon levő  ablakok
száma  szerint  vettetik  ki.

ABLAKATLAN,  (ablak-atlan)  mn.  tt.  ab/a-
katlan-t,  tb.  —ok.  A  min ablak  nincsen.  Ablakatlam
földalatti  börtön.  Határozókép ám.  ablak  nélkül.

ABLAKATLANÚL,  (ablak-atlan-ún  ih.  Ablak
nélkül.

ABLAKBÉL,  (ablak-bél)  ősz.  fn.  Azon  desz-
kalemezek ,  melyek  az  ablaknyilás  négy  oldalára
mintegy  béllés  gyanánt  alkalmaztatnak.  Az  ablakbél
két  függőleges  oldalába  eresztett  vaspeczkeken  forog-
nak  az  ablakszárnyak.

ABLAKOSA,  (ablak-csa) kies. fn. tt. ablakcsá-t.
A  maga  nemében,  vagy  aránylag  kisded  ablak.

ABLAKCSINÁLÓ,  (ablak-csináló)  ősz.  fn.  1.
ABLAKOS, fn.
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ABLAKDESZKA,  (ablak-deszka) ősz.  fn.  1)
Az ablakkönyöklőt takaró deszka. 2)Az ablak  felső ré-
szére  alkalmazott deszka,  melyről  a  függönyök  lóg-
nak.  3) Deszka  az ablaknyiláson kívül, melyre  virág-
cserepeket  raknak.

ABLAKELÖ,  (ablak-élő) ősz.  fn.  Ablak  előtt
lógó  függöny.

ABLAKERESZTEK,  (ablak-ereszték)  ősz.  fn.
Ablakosok  nyelvén,  azon  háromszögű  üvegdarab, me-
lyet a kerek  üvegfiókok  közé csíptetnek.

ABLAKERNYÖ,  (ablak-ernyő)  ősz.  fn.  Álta-
lán  ernyő gyanánt  szolgáló  készület,  mely  a  fölösle-
ges  vagy  kelletlen  világosságot  elzárja,  nevezetesen:
1)  Síírü  vászonszövetből  való  ablakközi  függöny.  2)
Deszkalemezekből  szerkezeit, ablakforma  szárnyakra
nyiló  tábla.  3) A  föntebbiekhez  hasonló szerkezetű, s
függőlegesen  vagy  hárántékosan  fölhúzható,  vagy  le-
ereszthető  világossági ellenző  az ablakon  kivttl.

ABLAKFA, (ablak-fa)  ősz.  fh.  Az  ablaknyilás
közepén  végig  nyúló,  s  alúlfelfil  megerősített  faáll-
vány,  mely  a betett  ablakszárnyakat  öszvetartja.  Se
ki,  »e  be, mint  az  ablakfa  (Km).

ABLAKFAL,  (ablak-fal) ősz. fn. A  falnak  azon
része, mely két  ablak  között van.

ABLAKFEJ,  (ablak-fej)  ősz.  fh.  A  fal  azon
része,  mely  az  ablak  felső  részét befödi, s annak mint-
egy  fejét  képezi. Egyénét,  Íves  ablakfej.

ABLAKFÉL,  (ablak-fél)  ősz.  fn.  Fából  vagy
kőből  való, s  az ablakfal  oldalaiba  eresztett gerenda,
melyhez  ablakbél  ragasztatík. V.  ö.  AJTÓFÉL.

ABLAKFÉLFA,  (ablak-fél-fa)  ősz.  fh.  Fából
való  ablakfél. L.  ABLAKFÉL.

ABLAKFÉLKÖ,  (ablak-fél-kő) ősz.  fh.  Rőge-
rendából  való ablakfél. L.  ABLAKFÉL.

ABLAKFIA,  (ablak-fia)  ősz.  fn.  tt  ablakfiá-l
tb.  ablakfiai  nincs  szokásban  hanem  ablakfiak.  Az
ablaknak  egyik  fiók  táblája,  melyet  különösen ide-
oda  lehet  tolni, vagy  kinyitni.

ABLAKFIÓK,  (ablak-fiók)  ősz.  fn.  1)  1. ob-
lakfia.  2)  Az  egész  ablaktábla  egy-egy  külön  rá-
mába szorított  része.  JSgy  ablakfiókot  betörni.

ABLAKFOGANTO,  (ablak-fogantó)  ősz.  fn.
Az  ablakszárny  talpába  eresztett  vas  rudacska,  tnely-
lyel a  kinyitott ablakot  megakasztják.

ABLAKFORDÍTÓ,  (ablak-fordító)  ősz.  fn.
Forgatható  vas  kalantyű,  mely  az  ablakrámát az ab-
lakfával  öszvetartja.

ABLAKFÖ, 1.  ABLAKFEJ.
ABLAKÍV,  (ablak-ív)  ősz.  fn.  ív-alakú  bolto-

zat ai  ablaknyilás fölött.
ABLAKKALANTYÚ,  (ablak-ksJantyú)  ősz.

fn. L. ABLAKFOGANTÓ.  Ha a  kalantyd  két  vége
pörge  alakú,  huszárbajusz  a  neve.

ABLAKKAPOCS,  (ablak-kapocs)  ősz.  fn.  A*
ablakráma  talpába  eresztett  horgocska,  melylyel  a
szél  csapkodaaa  ellen  a kinyitott  ablakszárny  mege-
rősíttetík.

ABLAKKARIKA,  (ablak-karika)  ősz.  fn. Mi-

dőn  áss  ablak  üvegei  nem  nógyszögü,  hanem  rendes
többszögfi  vagy  karikafonna  alakúak,  az  ily  ablak-
fiókok ablakkarikáknak  neveztetnek.

ABLAKKERESZT,  (ablak-kereszt)  ősz.  fa. Ás
ablaknyiláson  keresztül  húzott  nidnemtt  fa, melynek
rovatába  az  alsó  szárnyak  felső,  viszont  a  felső  szár-
nyak  alsó  részei  csukódnak.

ABLAKKERESZTFA, 1. ABLAKKERESZT.
ABLAKKOSÁR,  (ablak-kosár)  ősz.  fh.  1) Ko-

sárforma  fonadék  sodronyból vagy  vesszőből,  melyet
kívülről  az ablakba  illesztenek,  hogy  be  ne  lehessen
nézni.  2)  Vas  vagy  fa  rácsozatból  álló  ilyfonna  ké-
szület, péld. a kolostorok, vagy  fogházak  ablakaiban.

ABLAKKÖ,  (ablak-kő)  ősz.  fa.  L.  ABLAK-
FÉLKÖ.

ABLAKKÖZFAL,  (ablak-köz-fal) ősz.  fo.  Az
épület  egymás  után  következő  két  ablakát  elválasz-
tó  falrész.

ABLAKLEPEL, (ablak-lepel) ősz. fa. Lásd
ABLAKELÖ.

ABLAKLEVELEK,  (ablak-levelek)  ősz.  tb.
fh.  Pariz  Pápainál  ám.  ablakszárnyak.  L.  AB-
LAKSZÁRNY.

ABLAKNYILÁS,  (ablak-nyilas)  ősz.  fn.  Az
épület  falai  között  azon  nyilas,  melybe  az  ablakok
behelyeztetnek.

ABLAKÓLOM,  (ablak-ólom) ősz.  fn.  Az  abla
kok  üvegfiókjait  öszvefoglnló  ólomvessző.

ABLAKÓLOMCSÍPÖ,  (ablak-ólom-csípő)  ősz.
fn.  Vasfogó-alakú  eszköz, melyet  az  ablakólmok  el-
metszésére  szokás  használni.

ABLAKÓLOMHÚZÓ,  (ablak-ólom-húzó)  ősz.
fh.  Gyári  mfieszköz,  mely  által  az  ólomtömegből  ab-
lakokra  való ólomszálakat nyújtanak.

ABLAKON,  (ablak-ón)  ősz.  fn.  1.  ABLAK-
ÓLOM.

ABLAKOROM,  (ablak-orom)  ősz.  fa.  Jelenti
azon  építészeti  díszftményt,  melyet az  ablakok  (Ölé,
vagy  egyenes  vonalú  pártázat  vagy  kerek  ív  vagy
végre  csúcsos  háromszög  alakban  szokás  alkalmazni.

ABLAKOS, (ablak-os)fa.ttaWakos-t,tb.  —ok.
Üvegesféle  mesterember, ki  az  új  ablakrámákat  egé-
szen  új  üvegtáblákkal  fölszereli,  illetőleg  a  törötteket
kijavítja.

ABLAKOS,  (ablak-os) mn.  tt  obíakos-t  vagy
—öt,  tb.  —ok.  Ablakokkal  ellátott, bíró,  fölszerelt
Ablakos  háztető, hiníó.

ABLAKOSSÁG,  (ablak-os-ság) fn.  tt  ablofco*-
ság-oí.  Ablakosmestenég,  fivegesség.  Abíokosságot
tanulni.

ABLAKOSZLOP,  (ablak-oszlop)  ősz.  fa.  1)
Oszlopféle  állvány, a nagyszerű  ablakokban, a közön-
ségesb  ablakfa  helyett.  2)  A*  ablakok  között  emel-
kedő  keskenyebb  közfal, mely mintegy oszlopot képei.

ABLAKOZ, (ablakoz) átb. m. ablakot-tom, —tál,
—ott.  Az  épületet  ablakkal  fölszereli  A fölépített
hasat ablakozni.  Átv.  ért  önbatólag  véve  mondatík
szerelmesekről,  kik  ablakaikból  egymást  nézegetni,
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egymásnak  integetni,  jeleket  adni  stb  szoktak.  Óra-
számra ablakozni valakivel.

ABLAKOZÁS, (ablak-oz-is)  fn.  tt. oblakozás-í,
t  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  bizonyos  épületet
vagy  atv.  ért.  valakivel  ablakoz. V. ö. ABLAKOZ.

ABLAKOZAT,  (ablak-oz-at)  fn.  tt  ablofcosot-
ot. Ás  épületen  levő  ablakok  öszvege,  mint  bizonyos
•lakú  építészeti  mű. Máskép  ablakxat.

ABLAKPÁNT,  (ablak-pánt)  ősz.  fn.  Pánt,
mely  a  ráma sarkait  az ablakfélhez  köti.

ABLAKPÁENA, ősz. fn. 1. ABLAKVÁNKOS.
ABLAKPÉNZ, ősz. fa. 1. ABLAKADÓ.
ABLAKRÁCS,  (ablak-rács)  ősz.  fa.  Az  ablak

elé, vagy  a  téli  és  nyári  ablak közé helyezett  rácsféle
mfi,  mely  rendesen  vasrudakból  áll.  L.  RÁCS.

ABLAKRÁMA,  (ablak-ráma)  ősz.  fn.  Foglal-
v4ny, vagy keret,  mely  az  ablak  üvegtábláit  öszve-
tartja.  V.  ö. RÁMA.

ABLAKBEDŐNY,  (ablak-redőny)  ősz.  fn.  Az
ablak  külső  részén  apró  és  keskeny  deszkácskákból
összeállított  mtt,  leginkább  a  nyári  nap melege fel-
tartóztatása  végett, melyet  mind  egészben  kinyitni s
betenni,  mind  annak  deszkácskái  között  a  világos-
ságot  beereszteni  vagy  együvé  húzva  kizárni lehet
(Jalousie).

ABLAKKOSTÉLY,  1. ABLAKRÁCS.
ABLAKSAKK,  (ablak-sark) ősz.  fa.  1) Az  ab-

lakszárnynak  alsó szöglete.  2)  Az  ablakfélbe  eresz-
tett hengerded  rudacska,  mely  az  ablakszárnyon  levő
csőalakú  kapocsba  megy,  s  mely  körül  az  ablak-
szárny  forog.

ABLAKSAKKVAS, 1. ABLAKSAKK 2).
ABLAKSAROK, ősz. fn. 1. ABLAKSAKK.

ABLAKSZÁRNY,  (ablak-szárny)  ősz.  fn.  Az
ablaknak  saját  rámába  foglalt  része, melyet az úgy-
nevezett  ablaksarkon  forgatva  kinyitni és  betenni le-
het  A* egyik, az alsó ablakszárnyat  kiakasztani.  Felső
ablakszárnyak.

ABLAKSZERŰ,  (ablak-szerű)  ősz. mn. Ablak-
hős  hasonló  alakú,  álablakféle.  Ablaksteril  rés, nyi-
tás  az  épületen.

ABLAKTÁBLA,  (ablak-tábla)  ősz.  fn. Sarkon
forgó,  táblaféle  asztalosmtt  az  ablakon  kivül  vagy
belül, melylyel  az ablaknyil&st  bezárjak.

ABLAKTÁBLASZÁRNY, (ablak-tibla-szároy)
ős*,  fa.  Két  részből  álló  ablaktáblának  egyik  fele,
mely  saját  sarkán  forogva  kinyitható  vagy  bete-
hető.

ABLAKTALP,  (ablak-talp)  ősz. fn.  A  fal  azon
része, melyen az  ablakmfl  alsó fele  nyugszik, s  mely-
re ac  ablakkönyöklőt,  vagyis  ablakdeszkát  fektetik.

ABLAKTOK,  (ablak-tok)  ősz.  fn.  Általán az
ablak  egész  rámazata,  mely  ás  ablaküvegeket  ma-
gában  foglalja.

ABLAKÜVEG,  (ablaküveg) ősz.  fa.  Az  ablak
lényege*  részét  tevő  tivegmü.  Négytzögü,  tíSbb»*S-
00,  kertUed  ablaküveg.

AKAD.  HAOT  SIOTÍB.

ABLAKVÁNKOS,  (ablak-vánkos) ősz.  fn.  Bá-
könyöklés  végett  az  ablakdeszkára  fektetett  vánkos
vagy  párna.

ABLAKVAS,  (ablak-vas)  ősz.  fn.  Általán  vas-
rudak,  melyek  rostélyzatot,  rácsot,  képeznek  az  ab-
lak  között,  vagy  ablak  előtt;  különösen  melyeket
az  ablakólmok  fölé  párhuzamosan  szoktak  vonni.

ABLAKVASALAT,  (ablak-vasalat)  ősz.  fn.
Az  ablakokra  alkalmazott  mindenféle  vasmű,  kü-
lönösen  a  rámák  szögleteit  öszvetartó  pántok,  és
sarkvasak.

ABLEGÉNY, (ab-legény) ősz. fő.  többese nincs.
Dunán  túli  tájszó,  s jelent tojás-  és  darával  készült
tésztát, mely pogácsaként  zsír-  vagy  vajban  sülve a
levesbe tétetik.  Minthogy  más  kiejtéssel  hablegény,  s
lapos  pogácsa  vagyis  lepény  formája  van,  legvaló-
színűbb, hogy  eredetileg  hablepény.

ABOD  ,  fala  Marosszékben.  Helyragokkal
Abod-on,  —rá,  —rói.

ABÓD,  falu  és puszta Borsod  megyében. Hely-
ragokkal  : Abód-on,  —rá,  —róí.

ABOLYOG,  1. ÁBOLYOG.
—  ABOL,  (ab-ol) ősz. igeképző,  az ab nérkép-

zöből  és  öl  igeképzőből: dar-ab-ol, kasz-ab-ol,  sar-ab-
ol,  magash.  ibe'l:  dir-ib-él,  csir-ib-él.  Terméketlen
képző.

—  ABOLÁS,  (ab-ol-ás)  ősz.  képző,  mely  át
abol-féle  igékből  főneveket  alkot:  dar-abol-ás,  sár-
abol-ás.

ABONY, mv&ros  Pest megyében, továbbá  falok
Pozsony megyében és  puszta Zemplénben.  Helyragok-
kal  : Abony-ba,  —ból.

ABOS.falu Sáros megyében. Helyr. —ön, —rá,
—ról.

ABOS-FALVA,  falu Rfiküllő megyében.  Helyr.
Abos-faltiá-n,  —rá,  —ról.

ABR, elvont gyök.  Átvetve  bar  azonos  a  fö-
dést,  takarást  jelentő  bor, búr  gyökkel  a  borit, borúi,
burok  stb.  szókban.  Származékai  :  bon'ncs  vagy  bo-
rones,  betttáttétellel  :  obrincs  vagy  abrincs,  továbbá
abrosz,  mint  asztalborító  szövet.  Hasonló  áttétel  un-
szol  vagy onszol  =  noszol,  idv=.dív, da vagy dá  gyök
az  árja  (szanszkrit,  görög,  latin, persa  stb)  nyelvek-
ben, a magyarban ad vagy  ad,  apró=porú  stb.

ABRAK,  fn.  tt  abrok-ot.  Általán  a  házi-
állatok, nevezetesen  lónemüek  hizlaló, erősítő  eledele
valamely  gabonafajból;  különösen  kukoricza,  árpa,
leginkább  pedig zab.  A  szénát,  szalmát,  lóherét  nem
mondják  abraknak.  A jó  kocsis  abrakon  tartja  lovát,
a  rósz pedig  megiszsza  az  abrak  árát.  Szíjgyártó  ab-
raka  (ostor).  Ökör  tzántja  az  abrakot,  * a  ló  eszi meg.
Km.  Legjobb  ostor  az  abrak.  Km.  Éhet  csikó  abrak-
kal  álmodik. Km. A  vén  ló  is  megrShSgi  az  abrakot.
Km.  Somogyban  az  árpakása-fée  étket  is  abraknak
hívják.  Pestinél  jelent  ételadagot,  ételrészt.  „Hogy
mindenik  szolgának  megadná abrakát  az  kenyérből."
Aesopus élete, Pesti Gábortól.

Eredetét  nyelvünkből elemezni  nehéz.  Hason-
2
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ló  hozzá a  hellén  famffKto,  eszem, és  /?pw/i«  eledel,
étek. Valószínűleg ebből  elemezhető a  szláv nyelvek-
ben  divatos  obrok  is. Egyébiránt  azon  alapnál  fogva,
hogy  az  abrak  régebben  általán,  s  mai  divat  sze-
rint  a  lónemíi  állatoknak  kitűnően  hasznos  eledelt,
étket jelent, vélemény gyanánt  ide  tehetjük, hogy ta-
lán  az  ebéd  (eved)  szóval  egy  eredetű,  s  vékonyhan-
gon  =  ébrek vagy  ébrek. V. ö. EB, EBÉD.

ABRAKATLAN,  (abrak-atlan) ősz. mn. tt  ob-
rakotlan-t,  tb.  —ok.  A  mi  abrakot  nem  evett, a
minek  abrakot  nem adtak; abrakkal  nem tartott  Áb-
rakatlan  16  nem meszsce viszi  a  terhet. Igehatározólag
is  használtatik, az út  képző elhagyásával,  mint min-
den  oílan  étien  képzőjü  melléknév.  Abrakatlan  ha-
gyott  ló.

ABRAKATLANUL, (abrak-atían-ul) ih. A  nél-
kül,  hogy  abrakot  kapott  vagy  evett volna,  abrak
nélkül.

ABRAKBABÓ,  (abrak-babó) ősz.  fa.  A  babok
neme alá  tartozó  növényfaj,  máskép  lednek  vagy  vad-
lencse vagy  bitókon.  (Vicia satíva. L.)

ABEAKCZIPÓ,  (abrak-czipó)  ősz.  fa.  Fekete
korpás  lisztből készült, s abrakul  használtatni  szokott
kenyér.  A székelyeknél =  zabkenyér.

ABRAKGYÜJTÉS,  (abrak-gyűjtés)  ősz.  fa.
Szélesb  értelemben  vett  abrak,  vagyis  zab  és  széna
beszerzése  a katonai  lovak  számára.

ABRAKHÁLÓ,  (abrak-háló) ősz.  fn.  Németes
kifejezés,  magyarosan: abrakos  tarisznya, melyet  a ló
fejére  húznak, hogy  egyék  belőle.

ABRAKKOSÁR,  (abrak-kosár) -ősz.  fa.  Vesz-
szőből  vagy  vékony faszalagokból  font  terebélyes ala-
kú  kosár,  melyet  a szekérrdd  végére  akasztanak, s
a  ki  nem fogott  lovakat  etetik  belőle.  Alsó-nyitrai
vidéken  totósán  : opdlka.  Néhutt zabtókosár.

ABRAKMERTÉK,  (abrak-mérték)  ősz.  fa.
1) Abrakból  azon  határozott mennyiség, melyet egy-
egy  etetésre  a  lónak  adni  szoktak.  2)  Ezen meny-
nyiséget magában  foglaló,  vagy  meghatározó edény.

ABRAKMESTER,  (abrak-mester)  ősz.  fa. Ud-
vari  szolga  vagy  tiszt,  ki  az  istálóslovakat  abrak-
kal  ellátja,  s  az abrakoláera  felügyel.

ABRAKOL,  (abrak-ol) áth. m. abrokol-t.  A  lo-
vakat, illetőleg  más  állatokat  abrakkal  eteti.  Regvei,
délben, estve abrakolni  a  lovakat. Megrestül  a jó  ló is,
ha nem abrakotják. Km.  Átv.  ért  a  lovat úgynevezett
szíjgyártó  abrakával,  azaz ostorral  veri,  vagy  akárkit
erősen  megver.  Csak ne maradj veszteg, majd megabra-
koílak.  Használtatik  önhatólag  is  tárgyeset  nélkül.
Abrokoljunk,  itassunk,  aztán  fogjunk.

ÁBRÁZOLÁS, (abrak-ol-ás)  fn.tt.  abrakolát-t,
tb.  —ok. A  lónak  vagy  némely  m&s  állatnak  abrak-
kal  való  etetése.  Trombitaszóval,  vagy  száldobbal
jelt  adni  az  abrakolasra.  Átv.  tréfás  ért  verés,  ős-
torozás.

ABRAKOLÓ,  (abrak-ol-ó)  fn.  tt.  obrokoló-í,
tb.  —k.  1) A  ki  abrakoL  Abrakoló  lovász,  kocsis.  2)
A  miben az  abrakot föladják.  Abrakoló váltí, kosár.

ABRAKOS,  (abrak-os) nm.  tt.  obrokos-f  vagy
—át,  tb.  —ok.  1)  Amit  abrakkal  etetni,  tartani
szoktak.  Abrakos tiri  lovak.  2)  Amiben  az  abrakot
tartani,  vagy  etetéskor föladni szokták. Abrakos csak,
tarisznya, láda, válú, kosár.

ABRAKPÉNZ,  (abrak-pénz)  ősz.  fn.  Általán
pénz, melyet  abrakért  adni  szoktak; különösen  a  fu-
varos  által  vitelbérbe  kiszegődött  abrakdíj.

ABRAKROSTA,  (abrak-rosta)  ősz.  fn.  Rosta,
melyen  az abrakadagot  etetés  előtt  megtisztítják.  Ab-
rakrostát  vinni  az  útra.

ABRAKROZS,  (abrak-rozs)  ősz.  fo.  Abrakul
használt,  megetetni  való rozs,  különböztetésül  a ke-
nyérnek  vagy  pálinkafőzésre  való  rozstól.

ABKAKSZUSZÉK,  (abrak-szószék)  ősz.  fn.
Szuszék vagy  hombár, melyben az  abraknak  való ga-
bonát,  szemes  jószágot  tartják.

ABRAKTORBA,  (abrak-torba)  ősz.  fn.  Torba
vagy  ládaforma  edény, melybe  etetés  végett  az  abra-
kot  töltik. V.  ö. TORBA.

ABRAKVÁLU,  (abrak-válu)  ősz.  fn.  Etető
válu,  melybe az  abrakot  töltik.  Lovak, birkák  obrok-
váluja.

ABRAKZAB,  (abrak-zab) ősz.  fn.  A  zabok ne-
méhez  tartozó  növényfaj,  melynek  bugája  virági  le-
csfiggők,  csészéji  kétvirágűk, magvai  simák.  Van há-
rom  virágú  is.  Abrakul  használt  közönséges  zab
(Avena  gátivá.  L.)

ABRINCS vagy  ABRONCS, (abr-oncs)  fn.  tt
abn'ncs-ot.  Gyűrű  vagy  karika  formára  öszvefoglalt,
vasból, vagy  más  fémből  vagy  fából  való  szalagnemü
kötőlék,  melylyel a  hordókat, vagy  más  henger  alakú
edényeket,  s hasonló  müveket,  testeket  körfilfoglal-
ják, s megerősítik.  Abríncsot  húzni,  verni a  hordóra.
Elpattant  az  abrincs. Abrinctcsal  keríti farát.  (Gúny
népd.) Elemezésre  nézve 1. Abr.

ABRONCSDORONG,  (abroncs-dorong) ősz. fn.
Dorong,  leginkább  mogyorófából, melynek ketté  ha-
sított  lemezeiből vastagabb  és  szélesebb  nemű abron-
csokat készítenek.

ABRONCSPA, (abroncs-fa)  ősz.  fh. Szívós, haj-
lékony  fanem,  különösen  mogyoróféle,  mely  abroncs-
nak  alkalmas.

ABRONCSHÚZÓ, (abroncs-húzó) ősz.  fn.  Csí-
pő vagy  fogóféle  eszköz  s  kádároknál,  melylyel  az
abroncsot  az  edényre  felhúzzák.

ABRONCSOL, (abroncs-ol) áth. m. abronesol-t.
L.  ABRONCSOZ.

ABRONCSOS,  (abr-oncs-os) inn. tt  abroncsos-f
vagy  —öt, tb.  —ak.  1) Abroncscsal  kerített,  befog-
lalt, erősített  Abroncsot  hordó,  csöbör, dézsa.  Vas, réz
abroncsol  kanna.  2)  Mondják  szoknyaféle  ruhákról,
melyekbe  sajátnemtt  abroncsot  eresztenek,  hogy  ke-
rekdeden  álljanak.  Abroncsos szoknya, krínolin.

ABRONCSOZ, (abr-oncs-oz) ith. m. obroncsoz-
tam,  —tál,  —ott, pár. obroncsoz-c.  Abroncscsal-kerít,
befoglal,  erősít, fölszerel.  Abroncsom*  a  hordót,  ká-
dat,  bSdSnt.  Szoknyát  abroncsolni.
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ABRONCSOZÁS, (abr-oncs-oz-4s)  fii. tt. ooron-
csozás-t, tb.  —ok. Cselekvés, midőn abroncsoznak  va-
lamit  V. ö. ABRONCSOZ.

ABRONCSOKAT, (abr-oncs-oz-at) fn.  tt. obron-
csozat-ot.  Több  abroncsnak  szerkezete,  mint  valamit
körülkerítő  foglalvány,  együttesen  véve.  Hordók  vas
abroncsozata.

ABKONCSOZTAT,  (abr-oncs-oz-tat)  mivelt. m.
obronesostat-tam,  —tál,  —ott,  pár.  obroncsoztoss.
Absoncecsal behiízat, vagyis parancsolja, rendeli, meg-
hagyja,  hogy  valamit  abroncsozzanak.  Abroncsoztatni
a  hordát,  a  kádat.

ABRONCSSZÁL,  (abroncs-szál)  ősz.  fn.  Szúl-
fonna,  lapos  rúd,  fából  vagy  vasból,  rézből,  mely
karikára  hajtva abroncsul  hasznaltatik.

ABRONCSVAS,  (abroncs-vas) ősz. fn.  Abroncs-
nak  vsJó szálvas.

ABROSZ, (abr-osz)  fn.  tt.  abrosz-t,  tb.  —ok.
1)  Kender-,  len-,  gyapot-  s  ilyféle  szövetből  való
asztalruha,  melylyel  az  asztalt  evés  alatt  beterí-
teni  szokták.  Sávolyat,  finom,  durva  szövetli  abrosz.
Tiszta,  szennyes  abrosz.  Ösmerem  az  abroszí,  szöszből,
fonták.  Km.  Széles  az  asztal,  keskeny  az  abrosz, rövid
a vacsora,  népd.  Sáholyos  abrosznak szebb  a szfne,  mint
a  viszája  példab.  2) Lepedő, melyet a  közrcndü  nők
esernyő  helyett  magokra  terítnek.  A  mely  abroszt so-
kan  viselnek, szSszszé üálik. Km. 3)  1. FÖLDABROSZ,
FÖLDKÉP.  Elemezésére  nézve 1. ABR,  elvont  gyök,
melyszerint  eredetileg  borítót, takarót jelent.  Némely
szláv  nyelvekben:  obrusz.

ABRUD,  fa.  tt  Abrud-ot,  tb. nincs. Erdélyi  fo-
lyóvíz,  melytől  Abrudbánya  város,  és  Abrudfalva
helység nevei.

ABRUTÜRÖM,  (abrut-üröm)  ősz.  fa.  A  cser-
jésedö  ürmök  alnemébez  tartozó  nöyényfaj,  melynek
szárnyai súgárok, alsó levelei kétszerszániyaltak ;  fész-
kei félgolyóbisok,  szőrösödők, szőkék;  máskép,  seprö-
ntta.  (Artemisia  abrotanum).

—  ÁCS, (1) hangrendi  változattal:  öcs,  ecs,
ecs,  ict,  Scs,  kicsiny,  névképző,  mely  leginkább  fő-
•  néTia  melléknevekhez  is  járul,  többnyire  ka  ke
kicsinyftővel  egyesülve.  Hangzója  a,  o, e, S, ritkán  i,
rendesen  az  illető  szó  többesében  levőhöz  alkalmaz-
kodik, p.  ur-ak  ur-acs,  ur-acs-ka,  bor-ok  bor-ocs-ka,
köv-ek  köv-ecs-ke, kert-ék  kert-écs-ke,  tör-ök  tőr-öcs-
ke.  Hosszú  á  után  valamivel  zártabb  a-val,  mely  táj-
ejtés  szerint o-ra  változik  :  tal-acska,  tál -ócska,  ház-
acska ház-ócska. A szók végén levő  a, e, ó, 6', hangzók-
kal  ösíveolvadva  megnyúlik  : kapácska  — kapa-acs-
ka, butácska, kefécske,  gubócska, gümőcskc.  Az  u,  11,
i  után hangzója elmarad : kapucska, köpücskc,  fiucska,
patrícska, tepszicske, de  fi  után  fiacska, mert  többese
fok.  Néha  ies-re  változik  : kav-ics,  gub-ics,  varad-ics,
pap-ics. Fordítva  : csa,  magashangon,  cse  :  tó-csa, ga-
lamb-CM,  gyermek-cse, görgő-cse.  A  keresztnevekben
e«a,  esi,  «ó : Borcsa, Marcsa, Julcsa, Jancsi,  Fcrcsó,
Tercsi. Csinczogó  hangváltozattal  egyeznek  vele  : ocz,
tét, ée*,  icff  oot, Se*:  kokacz, perecz, ketrcez,  libocz,

gömböcz,  nápicz,  fordítva  :  cza, ^ ezé :  ntcza,  dercze,
gyerkőcze,  Gyuricza,  Katicza,  Évicza,  továbbá  a ke-
ményebb  ka ke : leányka,  asszonyka, legényke, em-
berke,  kedveske, szegényke; fordítva : ok :  kupak =
kupka,  csutak  :=  csutka.  Ezen  képzőről  többen  azt
tartják,  hogy  a  szlávoktól  kölcsönöztük,  minthogy
változataival  együtt  a  szláv  nyelvekben  is  közönsége-
sen  divatozik, p.  hlav-icska  fej-ecske,  devojka  leány-
ka,  devoj-csicza  leány-ocs-ka,  vagy  nyitravölgyiesen
lány-csika. Rokon  vele a latin  cu : mulier-cula, ho-
mun-culus, a  szásznémet  chen, mánn-chen, weib-chcn.
Váljon  van-e a  latin  cu, szláv,  ka,  csa,  cza,  iát  s  né-
met  ch«n-nek  saját  nyelvökbeli  megfelelő  gyöke,  itt
nem  kutatjuk  : de  azt  senki  sem  tagadhatja,  hogy
nyelvünkben  alaphangra  és  fogalomra  nézve,  a  ke  ki-
csinyítövel  egyeznek  a  keo-es,  ki-s, ki-csi gyökei,  vala-
mint  az  önálló  e'cs  vagy  Scs =  kisebbik, fiatalabbik
testvér  (törökül :  oki),  és  ocs-ó  nyúl  :=  fiatal  vagy
kicsi  nyúl,  egyesítve  pedig  mind  a  kettő,  tökéletesen
megegyezik  csak,  tájdivatosan  p.  o.  Göcsejben  esek
szóval,  melyből  csekély  is  ered.

—  ÁCS, (2) névképző, mely a  kicsinyítő  acs-tól
különbözik , s  részben a  milységet jelentő  ős képzővel
rokon,  illetőleg  annak  módosítása p.  o.  a  makacs,  pi-
pacs,  ordacs szókban, részben mint csinál régiesen esed!
igcszó  gyöke  : esc, alhangon : csa, jelent munkálót, esz-
közlöt,  eszközt,  pl.  szivacs,  dugacs.  L.  ÁCS  képző.

ÁCSA,  (1)  fn.  tt.  acsá-í, tb.  —ák.  Mocsaros  vi-
zek  körül röpködni  szerető  rovarnem,  melynek  négy
hosszúkás, keskeny  röptyüje, bosszúdad dereka, s  több
állkapocsból  szerkezeti  szája  van; máskép  :  szüakSíS
(Libellula).

ÁCSA, (2)  faluk  Fehér,  Pest  és  Somogy  me-
gyékben  és  puszta  Csanádban.  Helyr.  Acsá-n, —rá
—ról.  Régi  oklevelekben  Achya  alakban  is.

ACSÁD,  helynév.  Helyragai  :  —ön,  —ró,
—ról. Bihar,  Vas  és  Veszprém  megyei  helységek.

ACSALAQ-,  Sopron  megyei  helynév,  tt  Acsa-
lag-ot,  helyr.  —ön,  —rá,  —ról.

ACSARKODÁS, ACSARKODIK,  1.  AGYAR-
KODÁS, AGYARKODIK.  Somogyban  divatos  táj-
szók, a gy hangnak  cs-re  változtával,  mint  :  varangy
i-arancs,  göröngy  göröncs.

—  ÁCSON, ACSONY, (acs-on)  kettőzött  kép-
ző : alacson  vagy  alacsony ;  magashangon  : ecsen,  pél-
dául kerecsen.

—  ACSKA,  (acs-ka) kettőzött  kicsinyítő, hang-
rendi  változattal  :  ócska,  ecske,  e'cske, tfcske, ictke  :
hal-acska , bor-ócska,  kez-ecske ,  kert-ccske, tőr-öcs-
ke,  szapor-icska.  A  keresztnevek  igen  ritkán  veszik
föl  kettőztetve,  akkor  is  némi  változattal,  pl.  Mar-is-
ka,  Jul-iska, Jan-csika, hanem többnyire,  akár egyikét
akár  másikát csak  egyszerűen:  Marcsa,  Julcsa,  Bor-
csa ; Lajoska,  Jánoska, Józsika, Andorka.

Elemezésére  nézve 1.  —  ÁCS, kicsiny.
ACSKÓ,  fa.  tt.  acskó-t.  Dunán túl  divatos  táj-

szó, a  szokottabb  zacskó helyett;  1. ZACSKÓ.
a*
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—  ACZ,  képző,  hangváltocattal  <xx,  ecz,  öcz.
Jelentésére  megfelel  az  ács  ragnak,  pl.  kupacc,  ku-
káét, malacz, gerécz (= gerincs),  gSmbticz.

ACZ,  elvont gyök,  melyből  ACZÉL,  ACZHÍ-
TOS, ACZOGAT  származtak, s jelent  valami  kemé-
nyet, szilárdat  Rokona a  szintén  keményítősre  vonat-
kozó  magasbangu  eds (=  ed-ez).

ACZÉL, (acz-él)  fn. tt  aczéí-t, tb.  —ok. A  vas-
nak  oly  neme, mely  bizonyos  műtét által  keménynyé,
szilárddá, hajthatatlanná, illetőleg kitűnően metsző, ha-
sító  erejűvé  lett  Kemény,  mint  aczét.  Km.  Könnyebb
ős  öcséit  eltOrni,  mint meghajtani. Km.  Különösen  ke-
ményített  vasból a végre  készített  eszköz, vagy  szer-
szám, hogy  a kovából  tüzet  üssön.  Aczéla  jó  (a  czél
a jó),  de kovája  rósz  (de  az  eszköze  rósz).  Km.  Azt
sem mondotta, cseréljünk  aczélt,  azaz  barátságtalanul
viselte  magát.  Költői  nyelvben  használtatik  fegyver,
különösen  kard  értelmében.  „Almoai  markokban  vil-
logtak  fényes  aczélok."  Horv. E. Aczélhegyre  venni az
ellenséget. Mint hadi  műszó jelenti  a  puska  azon  ré-
szét,  mely  a  kovához  csaptatva,  ebből  tüzet  fit  ki.
Átv.  ért  jelent szilárd,  hajthatatlan  jellemet, kemény
erkölcsöt  Actél  kebltt,  mellű,  akarata  férfi.  Aezél
anyának  ttitkS  a  leánya. Km.  Asszonynak  minden  fa-
zekaidat aczél. Km. Egyezik  vele  a  szláv  oczél vagy
oczel,  s  mennyiben az  aczél  edzés  által  készül, rokona
a  német íttzen;  régente ozan,  azzan,  etzen. V.  ö. ACZ
gyök, és EDZ.

ACZELCSAT,  (aczél-csat)  ősz.  fa.  1)  Aczél-
•nyagbol  készített csat  2) Gyűrű vagy  karika,  mely-
lyel  még némely  régi  divata  dohányzók  az  aczélt  a
dohányzacskóhoz  kötik.

ACZÉLEDZÉS, (aczél-edzés) ősz. fa. Szerszám-
csináló  kovácsok  műtéte,  mely  által  a vasat  aczéllá
edzik,  keményítik.

ACZÉLEDZÖ, (aczél-edző)  ősz. fa. Szerkovács,
& ki  a vasat  aczéllá  edzi,  szilárdítja.

ACZÉLÉB, (aczél-ér) ősz.  fn.  Szerkovácsok, la-
katosok  nyelvén,  a  vasnak  azon  erei  vagyis  részei,
melyek  aczélkeménységfiek,  s  a  ráspolynak  és  faró-
nak  nem  engednek.

ACZÉLFAL,  (aczél-fal)  ősz. fn.  Átv.  ért  igen
szilárd  kőből,  és  ragasztókból  álló,  s  mintegy  áttör-
hetetlen  kemény  falmü.

ACZÉLFOBRÁS,  (aczél-forrás)  ősz.  fn.  Forrás
víz,  mely  vas  elemeket  tartalmaz,  mely  a  benne  für-
dők  testét  megedzi, mintegy  megaczélozza.

ACZÉLFÜRDÖ,  (aczél-fürdö)  ősz.  fit. Fürdő,
vasrészeket  tartalmazó  vízből; különösen  mestersége-
sen  készített  ilyetén  fürdő,  midőn  a  hideg  vizbe for-
ró  vasat  mártanak.  Accélftirdb't  rendelni,  használni.

ACZÉLGOLYÓ, (aczél-golyó) ősz. fh.  1) Aczél-
anyagból  csinált  golyó.  2) Reszelt  vasporból  és  bor-
kőből  szilárd  tömeggé  gyúrt,  • golyóvá  alakított
vegyanyag.

ACZÉLGOMB,  (aczél-gomb)  ősz.  fn.  Aczél-
anyagból  készített  gombféle  mű.

ACZÉLGOMBOS (auél-gombosj ősz. inn. Aczél-

gombokkal  ellátott,  fölszerelt,  díszített.  Aczétgombos
mellény,  dolmány,  mente.

ACZÉLGYÁR,  (aczél-gyár) ősz. fii. Gyár, mely-
ben  a  vasat  aczéllá  edzik, s  belőle  különféle szereket
készítenek.

ACZÉLHÁMOR, (aczél-hámor) ősz.  fa.  1) Há-
mor,  azaz butái kalapács, pöröly, melylyel  a vasat gya-
koribb koholés által aczéllá edzik. 2) L. ACZÉLHUTA.

ACZÉLHUTA, (aczél-hnta) ősz. fn. Huta, vagy
kon,  melyben  többszöri  olvasztás, kalapálás  által  a
vasanyagból  aczélt  edzenek.

ACZÉLKARIKA,  (aczél-karika)  AczóUnyag-
ból  való  kemény, sziláid  karika.

ACZÉLKEK, (aczél-kék) ősz.  mn.  Edzett vas-
hoz, vagyis  aczélhoz  hasonló  kéksrintt.  Acsélkék  so-
máncz.

ACZÉLKÚT,  (aczél-kút) ősz.  fa.  Kút, melynek
vize  föloldott vasrészeket  tartalmaz.

ACZÉLLAP,  (aczél-lap)  ősz.  fit.  Aczélanyag-
bol  lapított  lemez,  vagy  táblaféle  mű, különféle czé-
lokra, p. az  aczélmetszőknél.

ACZÉLMETSZÖ,  (aczél-metsző)  öss.  fa.  Mű-
vész,  a  ki  aczéllapra  különféle  képeket,  alakokat
metsz vagy  böködve  vés.

ACZÉLMÍV, 1. ACZÉLMÜ.
ACZÉLMÍVES,  (aczél-míves)  ősz. fh.  Külön-

féle  szereket,  díszmfiveket,  árakat  aczélból  készítő
míves.

ACZÉLMÜ,  (aczél-mü)  ősz. &.  Aczélanyagbol
készített  mindenféle  mű,  p.  gombok, karikák, csatok,
eszközök;  különösen ilynemfi  mesterségesb arák.

ACZÉLMÜVES, 1. ACZÉLMÍVES.
ACZÉLNEMÜ, (aczél-nemü) ősz.  mn. tt  ocsét-

nemil-t, vagy  —eí,  tb.  —k, vagy  —ék.  Általán  a mi
aczél tulajdonságával  bír,  s  abból  van készítve.  Ae*éZ-
fiemii  eszközök,  szerek, diszmttvek.

ACZÉLOS,  (acz-él-os)  mn.  tt.  oczétos-í,  vagy
—át, tb.  — ak.  1)  Aczélkeménnyé  edzett,  szilárdí-
tott  Aczélos vas  kard.  2)  Aczélféle  vassal  bevont,
fölszerelt  Aczélos poizs, zaboló.  3)  Aczélból  való  esz-
közökkel  ellátott  Aczélos kosták, melyről  aczél  fityeg.
4)  A  maga  nemében  kemény,  szilárd.  Acsélosjég.
Kfilönböztetésül  a  porhanyótol. Aczélos  búza,  tömör
tartalmú,  nebéz.  Aczélos f Síd.

ACZÉLOSODÁS, (acz-él-os-od-as)  fa.  tt  ocsé-
losodás-t,  tb.  —ok. Erőtulajdonsági  változás  bizonyos
testben,  midőn  aczélossá  képződik;  szilárdolás,  tö-
mörödés, keményedés,  1. ACZELOSODIE.

ACZÉLOSODIK,  (acz-él-os-od-ik)  k.  m.  aeté-
lotod-tam,  —tál,  —ott. Aczél4sá  képződik, e  szónak
több  értelmében.  A  forró  vas  többszöri hideg  vübe
martát  és kalapálás, edzés által  accélosodik.  A jég  ke-
mény  hideg, a  gabnoszem  tartós meleg, eres  által ocsé-
losodik.

ACZÉLOZ, (acz-él-oz) áth. m. aczéloz-íam, —tál,
—ott, pár.  —z. A  vasat sajátnemü  gyári  műtéttel  ke-
ménynyé,  szilárddá, hajihatatlanná,  szóval aczéllá ké-
pezi,  edzi,  illetőleg  élesíti.  Átr.  ért.  testét  különféle
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szerekkel, gyógymóddal, szigorúsággal  megkeményítí,
hogy  ép, tartós legyen, s a viszontagságokkal daczoljon.

ACZÉLOZÁS,  (acz-él-oz-ás) fn. tt  oczéloiás-f, tb.
—ok. Általán  cselekvés, midőn valamit  tulajdon  vagy
átv.  értelemben  aczélozunk.  VatnemU  szerek  ocsélo-
zoso.  Testi  erS  aczélotdia. V.  ö. ACZÉLOZ.

ACZÉLOZÁSI, (acz-él-oz-ás-i) mn. tt  acsélozdsi-t,
tb.  —ok.  Aczéloz&st  illető, ahhoz  tartozó,  arra vo-
natkozó.  Aczétosási műtét,  mesterség.

ACZÉLOZOTT,  (acz-él-oz-ott) mn. tt  ocséZosott-
át. Aczélkeménységfivé  edzett,  szilárdított  Aczélosott
szántóvá*.  Átv.  a  maga  nemében  erőssé,  tartóssá  tett
Aaélozott  tett.

ACZÉLPOR, (aczél-por) öss. fn.  Az aczélmetszők
rescelője,  vagy  véeuje  által ás  aczéllapról  lehullatott
porrészecskék.

ACZÉLPÖRÖLY, (aczél-pőröly) ősz  fn.  Pöröly,
acséllá keményített vasanyagból.

ACZÉLRÖG, (aczél-rög) ősz.  fn.  Átv. ért. aczél-
keménységü  ásványrög,  mely sok  vasat  tartalmaz.

ACZÉLRÚ6Ó, (aczél-nigó)  ősz. fa. Aczélanyag-
ból készült, •  meghajtott,  vagy  gyűrűkbe  tekergetett
vékonyabb- vastagabbféle  huzal  vagy  rodacska,  mely
a\  nyomást  rugalmasan  visszataszítja.

ACZÉLSZÍN, (aczél-szín) vagy  SZÍNŰ, ősz. mn.
L  ACZÉLZÖLD.

ACZÉLTÜKÖR, (aczél-tfikör)  ősz.  fn.  Fényesre
caisaárolt aczéllemezből  való  tükör.

ACZÉLVÉSÖ, 1. ACZÉLMETSZÖ.
ACZÉLVÉSÜ,  (aczél-vésü)  ősz.  fn.  Vésfiféle

eszköz, aezélból.
ACZÉLVÍZ,  (aczél-víz), ősz.  fn.  Ásványos  víz,

mely  leginkább  szénsavban  fóloldott  vasrészeket  tar-

ACZÉLZÁB, (aczél-zár) ősz.  fii.  Zár, melynek
anyaga  ácséiból  van.  Átv.  feltörhetetlen  akadály,
mely  miatt  valamihez  férni  nem  lehet

ACZÉLZOTT  L  ACZÉLOZOTT.
ACZÉLZÖLD,  (aczél-zöld)  ősz.  mn. Homályos

zöld,  mely  sötétes  kékszínbe  megy.  Aczéizöld posztó,
kelme,

ACZINT,  (acz-int) elvont  törzs, mely  valami ke-
ményet, aczélnemfit jelent, mint ás  aczintot,  actiníot-
kodík  szármacékaiból  kitűnik.  V.  ö.  ACZ,  ACZÉL.

ACZENTOS,  (acz-int-os), mn. tt  actintos-t  vagy
—öt,  tb.  —ok. A  székelyeknél  jelent a  maga  nemé-
ben  keményet,  különösen  ilyféle  földet  Az  oczin-
tot  /ifidet  nehéz  szántani,  ásni,  kapálni.  Máskép :
ACZELOS.  %

ACZENTOSKODIK,  (acz-int-os-kod-ik)  k.  m.
acxintotkod-Uun,  —tál, —ott. Székelyesen szólva, aka-
rsOoskodik, nyakaskodik, vagyis átv. ért  mások aka-
ratának, parancsának  stb. mintegy aczél gyanánt  ellen-
szegül,  nem enged.

—  ACZK,  (acz-k)  ősz.  képző,  melynek  eleme
*• ngyilátazik, csak  kihangzáaos toldalék, p. pal-aczk,
tar-acsk, mint a  tövis-k, pilincz-k,  Berecz-k  szókban.
Igen  ritka  divata, s  át  ács  kicsinyítötöl  különbözik.

—  ACZKA, (acc-ka) kettőzött  kicsinyítő,  • nem
egyéb, mint az ócska változata, csangósan  hangoztatva:
hal-ócska, gomb-ócska, kert-ecske, bőr-öczke. Országos di-
vatű : lap-ócska, tájejtéses:  lap-iccko, 1. ÁCS, kicsiny.

ACZOGAT, (acz-og-at)  gyak.  áth. m.  oczogot-
tom, —tál,  —ott. pár. accogass.  Keményen fedd,  dor-
gál,  s  mintegy  ügy  bánik  vele, mint a vassal szoktak,
midőn  majd  megtíizesítve, majd  leforrázva,  majd  pő>
rölyözre  edzik.  Vékonyhangon  : edseget.

ACZOGATÁS  (acz-og-at-ás), fn. tt  ocsogotás-t,
tb. —ok. Kemény  feddés, dorgálás, s  mintegy erkölcsi
aczélozás, edzegetés.

AD, áth. m.  od-tam,  —tál,  —ott. Hosszú  d-val
ad  csak  a  gyökben  használtalak,  különben  soha.  1)
Általán  valamit  másnak  odanyújt  Add  ide  őst  a
fegyvert.  Gyermek  kefébe  kést  ne  adj.  2)  Ajándékké-
pen  nyújt.  A  kocsisnak  borravalót  adni.  Jutalmat,
ajándékot  adni.  A  koldusnak  alamizsnát,  kenyeret,
ruhát  adni.  Adjatok,  adjatok  amit  Itten  adott;
adott  Itten,  adott,  de  eltagadjátok.  Keldusének.
„Adott  jót  felejtsed  s  panaszban  ne  ejtsed.  El-
vött  jórul  pedig  emlékezzél  holtig."  Példabeszé-
dek  Beniczky  Péter  után.  Ha  adsz,  adj  jó  tzíwel.
Km.  Aki  kérdi,  kell-e?  nem üröméit  ad.  Km.  Adj
uram  Isten,  de  hamar.  Km.  Ha  adhatsz,  maradhatsz.
Km.  KiSnnyü  adni,  ami  nem kell.  Km.  Szép  ott  ad-
ni  ahol  senki  sem kér.  Km.  Ki  nem  akar  adni, ott
mondja,  nincs.  Km.  Amit  ott adnak,  kés nélkül  is meg-
eheted. Km. 3)  Jelent  vásárlási  cserét,  s  közvetlen
viszonytársa  vesz.  Hogy  adod  a  butát t  Ha  olcsón
adod,  veszek  belőle.  Mit  adsz e  tinóért f  Amint  vettem,
ügy  adom.  Nem úgy  adja,  amint  árulja.  Km.  Ázás
nem  mind  igaz,  amit  beszél.  4) Kínálást : adj  szé-
ket, pohár  bort  a  vendégnek. 5)  Szelídebb  vagy  ke-
ményebb  fenyegetést  No no  gyerek,  majd  adok l  Ctak
kezeim  kOzé  kerüljön,  majd  adok  én  neki t  Ezek nyo-
mán  használtatik  különféle  átv.  érteimii  mondatok-
ban.  Tudtára, vagy  tudtúl  adni  valakinek valamit  =
tudósítani.  Példát  adni  =  bizonyos  jó  vagy  rósz
tettet  matatni,  melyet  mások  követve  elfogadnak,
vagy  :  kemény  büntetés  által  leiekre  ható  jelenetet
eszközleni.  Énére  adni  =  megfoghatóvá,  érthetővé
tenni.  Áfásnak  valamit  kezére adni  =  bizonyos  cse-
lekvésre  könnyítő  módot,  alkalmat  nyújtani.  Keihez
adni = kézbe  nyújtani.  Számot  adni =  a  tett  költ-
ségek  hova  fordítását  részletesen  előterjeszteni,  vala-
mint  a bevételekről  számolni;  átv. ért  bizonyos tet-
tek  okát,  végrehajtási  módját  okadatolni.  Egyben
vagy  együvé,  vagy  öttveadni  a házasulandókat.  A  le-
ányt  férjhez  adni.  Magát  valamire  adni  =  bizonyos
munkára,  mesterségre,  foglalkodásra,  hivatalra  stb.
szánni.  Jó,  rósz  tanácsot  adni.  Jó  szót  adni.  Hálát
adni.  Jelt  adni.  Puskája  ctütSrtlfkttt  adott.  Búnak,
szomorúságnak,  ivarnak  adni  magát.  Esküszik  Mák
Bandi,  a szomszéd is  hallja,  hogy  fejét  szomorú  buj-
dosásnak  adja.  Vörösmarty.  Valakire  vagy  valamire
tokot  vagy  nem  tokot  adni  =:  várni,  remélni,  félni
tartani  tőle,  vagy  tekintettel, hitellel  lenni, vagy nem
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lenni  iránta.  Szavára  mit »«n  adok,  nem  hiszek neki.
Arra  sokat  adok,  az  soks>t  nyom  előttem,  ^áes
anyám,  adj  tisztát  rám.  Népd.  Adj  Itteni  Adjon
Itten l  köszöntési  szójárások.  Isten  adta  gyflge  em-
bere,  sajnálkodva  neheztelő.  Estem-,  lelkem-, kin-
csem-,  gyöngyöm adta,  kedveskedő,  hízelgő,  enyel-
gő  nyéjaskodó  kifejezések.  Eseemadta  kis  barnája, be
ifltjfc  a  csókom raja.  Népd.  Ilyen, amolyan  adta, milli-
om adta,  szelídebb  és  szépített  neme  a  sokkal  un-
dokabb,  s  itt  nem említhető  káromkodásoknak.  A  ki
sokat  ígér, keveset ad. Km.  Adott szó  =  Ígéret,  foga-
dás.  Kezet  adni, bizonyos  szerződés vagy barátság je-
léfii.  Fiát  katonánakadja.  Falamin  tű  adni =  vala-
mit  mint kelletlent  szükségtelent potomra  odadni, va-
lamitől  megmenekedni. Hála  Istennek, hogy  e  Mvatlan
vendégen  túl  adhattam. A gyermeket mesterségre, iskolá-
ba  adni.  Igekötőkkel öszvetéve:  bead, kiad, felad,  ál-
talad, lead, elad,  megad, ttscvead, visszaad,  melyeket 1.
saját  rovataik  alatt  A  maga nemében  legegyszerűbb
gyökige,  s» rokon  vele  a  szanszkrit  dá,  lappoddom,
finn annan, latin dó, hell.  didmfit,  szláv dámstb.

—  AD (1), helynévképző, mely  az  illető  törzsek
többeséhez  alkalmazkodva  ód,  ed,  ed,  «d  módo-
sításokkal  jár, ú.  m. lov-ak  Lov-od,  lud-ok  Lnd-od,
som-ok, Som-od, ölv-ek,ÖIv-ed, éb«k£bed, bögök Bőg-
öd.  A  hangzóval végződő gyökök,  vagy  törzsek  után:
ad,  ód, ed,  Ód,  ud,  ild,  id  :  Abád,  Tarród,  Ürgéd,
Szapnd,  Gyomrod stb. Igen  sok  helynévben  egyszerű
d  : Udvar-d, Tömör-d,  Farkas-d, Nyaras-d,  Köves-d.
Mint szorosan  vett  helynévképző  egyezik  azon  d-vel,
mely  az  i-de  és  o-da  helymutatókban rejlik,  s mely-
nek  közel  rokona a  helyben  marasztaló  t  az  itt  ott
helybatárzókban.  Egyébiránt  e  nemű  helynevek  kö-
zöl  többen  a  d-t  s-re  változtatják,  mint: Somod  So-
mos,  Szilvád  Szilvás,  Almád  Almás,  miszerint  ezen
képző  egyszersmind  az  öszveköttetési, vagy  birtok-
viszony!  talajdonságot  jelentő  ős,  és, ős,  «* értebnét
is  kifejezi,  p. Ludod = ludas  hely,  Somod  =  so-
mos,  Ebed  =  ebes,  Nyárod  =r  nyáras,  Ölved =
ölves,  Udvard  =  udvaros  hely.  Némely  helynevek-
ben  gy-re változik,  mint:  Somogy,  Szilágy, Almágy.

—  AD (2), osztó számneveket képez,  hangrend
szerint: ód,  ed, ed, s műit  ilyen  1)  főneveket  alkot:
harm-ad,  nyolcz-ad, hnsz-ad, hatvan-ad, nyolczvan-ad,
ezáz-ad, hat-od, milliom-od, kett-ed, negy-ed, tíz-ed, tí-
zenegy-ed, tizenkett-ed, ezer-ed,  öt-öd, s  jelent az  ily
száma részekre osztott egészből egy ilyen részt: barom-
iból) egy, négy(ből) egy, öt(ből) egy, stb. (lásd alább is).
JoVedelme  harmadát,  tizedét,  huszadát,  századát a  köt
jóra f ordítja.  Bérének csak fffödéf kapta meg. 2) milység-
neveket, mely  esetben  sorzó  vagy  rendosztó  értelmű s
közönségesen  ik  toldalékot  vesz  föl:  kettedik  (a ma-
gasabb  vagyis  öszvetett  számokban  mint: tizenket-
tedik, magában  : második; Így  egyedik  is,  mely ma-
gában  első),  harmadik, tizedik,  századik,  ezredik;
ám. három egyik,  tízegyik,  százegyik, ezeregyik; kü-
lönben  a régieknél e nélkül  is  divatozott,  p.  a  mün-
cheni  és  tatrosi  cod.  „harmad-  negyed-  ötöd  capito-

lom, " sőt ma i» több esetben élünk vele s p. harmad- ne-
gyed-  ötöd  éve miit;"  „harmad  ebéd;"  kiváltképen
mint társasági  seregosztóval  : másod  magával  ment el
s  karmod  negyed  magával  jStt  meg;  tized  magával
tttöíí  rám,  midőn  én  csak  ötöd  magammal voltam. Az
álja  nyelvekben  is  a  rendosztó  számnevek d-vel  igen
közel  rokon  í-vel  képeztetuek,  így a hellénben:  nqiö-

og,  a  latinban  :  quar-t-us, quin-t-us,  sex-t-ns,  a  szan-
szkritban  :  pra-th-amasz  (első),  dvi-t-íjasz  (másod),
tri-t-fjasz  (harmad),  csatur-th-asz  (negyed),  a  német-
ben :  zwei-t-e,  dri-tt-e,  vier-t-e,  funf-t-o,  zehn-t-e stb.
Scbott  Vilmos  úr előadása szerint  az egész  altaji  (csúd
vagy  scytha,  török,  tungdz  és  mongol)  családban  is
lényeges  ismerve  (ismertető jele)  a rendelő  számnak t
vagy  d, pl. a  syrjanban  njolj-ed  (negyed), vit-öd (ötöd),
a  lappban  nielj-ad,  vid-ad,  mordvinban  nili-tse  (nili-
te helyett),  néha  n  közbesznrattal  műit a  szuómiban,
törökben ; az ntóbiban a d-nek ds-vd lágynltával  is, pl.
bir-indsi első, régiesen  előlső,  iki-nd-si  (ketted), alty-
ndsy  (hatod), stb.  (lásd : das Zahlwort  in dér  tschudi-
schen  Sprachenclasse von  Wilhelm  Schott  Berlin).  A
magyarban  a  török ndsi-nek bangókban  megfelelni lát-
szó  s6', só, ezekben  : első, utolsó, innenső, túlsó,  végső,
stb. igen  szépen  megfejtetik  az  eső  (azaz  fekvő,  he-
lyezett)  részesülővel : elől-eső  (régiesen csakugyan clől-
ső), utói-eső,  innen-eső,  túl-eaö, vég(ttl)-eső.

—  AD (3), igeképző, s hangrendileg párhozamos
társa  ed,  amaz  mindenféle  mély,  emez  mindenféle
magas  gyökök  és  törzsek után.  Képez  önhatókat  a)
fő-  és  melléknevekből  : ár-ad, horg-ad, lik-ad, vig-ad,
higg-ad, bamv-ad,  sarj -ad, ev-ed, gerj-ed,  rev-ed, ször-
ny-ed, b) igékből : fdl-ad,  gyúl-ad,  forr-ad,  fúgg-ed,
dől-ed, c) leginkább  elvont vagy  elavult  gyökökből  és
törzsekből, melyek kösől  már több önállólag  is  divat-
ba jött : ak-ad,  ap-ad,  borz-ad, dag-ad,  duzz-ad, fak-
ad , fár-ad ,  fonny-ad,  lank-ad ,  lob-ad,  mar-ad,  ro-
h-ad, rag-ad  (adhaeret),  seak-ad, ébr-ed, ep-ed, eng-ed,
enyh-ed,  geb-ed, mer-ed,  terp-ed, stb. Ezen  nemű ön-
ható  ad  ed képzőnek  az  átható  oszt  észt  párhuzamos
társa, t  i. amaz  mintegy  önmagában  működő  benn-
maradó, önmagára ható, emez  kifelé  ható  cselekvést
jelent, vagyis az önható  ad ed = azzá, vagy olyanná
lesz, mintegy  tevődik,  amit  vagy  amilyet  ás illető
alapszó jelent, p. ár-od = árrá  lesz,  horg-ad  = ho-
roggá vagy  horogalakúvá  változik,  higg-ad  =  bigga
lesz, stb. tehát  általán  bizonyos  állapotba  való  átme-
netelt átváltozást  fejez  ki ; az átható  oszt eset pedig  =
más valamit  vagy  valakit  olyanná  tesz, amit  vagy  a-
milyet  az illető  alapszó  jelent,  p. lik-asst = likassá,
horp-aszt = horpaszszá,  kop-aszt = kopaszsza  tesz.

AB  ad  ed képzőnek  önható értelmét  tehát  abból
ismerjük  meg, hogy  oszt észt párhuzamos társa vagyon,
p.  apad  apaszt, akad  akaszt,  marad  maraszt,  ragad
(baeret) ragaszt, eped  epeszt, mered  mereszt ;  külön-
ben  átható  erejű, p. a  rag-ad  (rapit), fog-ad (cselédet,
vendéget)  igékben.  Továbbá,  az ad  ed mint
gyakorlatos önhatókat képez,  mely  esetben
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mos tana a míveltetve átható át ét: ingadoz, ingat,
mocgadoi, mozgat,  lengedez, lenget, csörgedez,
csörget.

£  párhnzamftásokból  kitetszik, hogy  ezen  kép
ző  lényegét  a  d  teszi,  mely,  mint  a  maga  nemében
lágyabb, kisebb hatása  cselekvést  fejez  ki,  ellenben  a
keményebb  t erősebb, erélyesebb, külső változást okozó
hatással bír. A d és  l  mint  nyelvbetük  rokonsága  a
nyelvészektől  általában  elismerve van, s kitűnő  példá-
ul  hozatnak  fel  a  többek  között  a  hellén  dáxoifta  és
latin  lacryma; a  magyarban  is  az igék  egyes második
személyének raga  d  vagy  t  vagy sz helyett többnyire  l,
pl. az egész  szenvedő  igeviszonyításban  : várat-ol, ké-
ret-el, kéretend-el, keretéi (=kérete-el) kéretnél  (=ké-
retne-el); így  az  alanyiban  is a  matató  mód jelen  és
jövő  idején,  s  foglaló  módon  kívül,  mindenütt : kérél
(=kére-el),  kért-él  vagy  kért-eí,  kérnél  (kérne-el),
stb.  Szinte a második személyt jelentő  t vagy  d helyett
áll  az  l  ezen  alakban  is  : kér-lek,  vár-lak,  mint a  ha-
tás  tárgya.  Innen  van, hogy  a  magyar  (últtl) is rokon
értelmű  azaz  önható  igéket  képez,  azon  különbséggel,
hogy  ad  ed  rendszerint  elvont  gyökökhöz  járul,  úl  ül
pedig már  önálló  szókból  alkot  további  származéko-
kat  V.  ö. úl fit, képzőket

—  AD (4), egyes számbeli második személytt bir-
tokrag,  melynek  hangzója  a  többesszámét  követi, s
ennélfogva  mássalhangzó  után  ötágú  :  ad,  ód, ed, ed,
öd  :  fsJ-ad,  bor-od,  kez-ed,  kert-éd,  bőr-öd;  az  ön-
hangzókkal,  mint  a  többes  k-ja,  öszveolvad:  kapa ka-
pád,  kefe  keféd,  csákó  csákód,  tömlő,  tömlőd,  tepszi
tepszid,  kapu  kapud,  csöpü  csöpüd.  Ugyanez  a név-
viszonyítókhoz  is  járul  : nál-ad,  reá-d,  után-ad,  hoz-
zá-d,  miatt-ad,  nek-ed,  vcl-ed,  mellett-cd,  érett-ed,
előtt-ed,  stb.  a  midőn  tisztán  személyragoknak  ne-
vezhetők.

Ezen  rag  nem egyéb, mint  a  második  személy-
névmás  te,  megfordítva  ét,  cd,  módosult  mássá.  Bő-
vebben  L SZEMÉLYNÉVMÁS.

—  AD (5), egyes számbeli második személyrag, a
határozott  alakú  igék  némely  idejében és  módjában,  s
párhuzamos társa ed, nevezetesen a múltban:  irt-ad, itt-
ad,  látt-ad, gyúrt-ad,  mondt-ad  vagy  mondott-ad, vert-
ed, ett-ed, nézt-ed,  iitött-ed vajry ütt-ed, kérdctt-ed vagy
kérdt-ed, ölt-ed, a parancsolóban  és  kapcsolóban :  ir-
j-ad,  igy-ad,  láes-ad,  gyűrj-ad,  mondj-ad,  verj-ed,
nézz-cd, egy-ed, ölj-ed,  mely  alak már ma a  parancso-
ló  mód  képzője  elhanyagolásával  egyszerű  d  : ir-d,
id-d,  (igy-ad),  mond-d,  ver-d, öl-d.  Az  igető  véghang-
sójával  öezveolvad  az  úgynevezett  félmúltban  :  ira-ad
irád,  monda-ad  mondád,  vere-ed  vered,  iite-ed fitéd ;
ax  óhajtóban  :  irna-ad  írnád,  mondana-ad mondanád,
verne-ed  vernéd,  ütne-ed  ütnéd;  a  részesülőben : ir-
va-ad  irvád,  verve-ed  vervéd.  A  jelentőmód jelen  ide-
jében  háromágú  ód,  e'd,  fid:  ir-od,  hord-od,  hú-
z-od;  ver-éd, tcsz-éd, néz-éd,  ölel-éd,  tüzel-éd ; öl-öd,
üt-üd,  bököd-öd; a jövőben  kétágú, t  i. ód  ed :  iran-
d-od,  hordand-od,  hdzand-od;  verend-éd,  nézendéd,
ölead-éd, ütend-ód, böködend-ód. Tájejtéssel  ö ü  után

öd, de ezt se a finomabb, műveltebb  társalgási,  se  a
szónoki, se a  színpadi,  se  általán  a  gondos  irodalmi
nyelv  nem  követi,  p.  ölend-öd,  ütend-öd,  annál  ke-
vesbbé  ezeket  : verend-öd, lelend-öd,  stb.

Hogy  ezen  rag  is  a  második  személynévmás
egyik  módosítása, 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.

—  AD,  képzői  toldat  ezen  szóban  tovább-ad,
egyebütt  nem igen  fordul  elő,  ebben  is  alkalmasint
tovább-ott  vagy  tovább-itt,  t">vább-ett-ből  alakúit

ADA, nagy  helység Bácskában,  a  török  nyelv-
ben szigetet jelent  Helyr. Adára,  —ról, —án.

ADACS, helyn. Heves  és Pest megyében. Helyr.
—rá,  —ról,  —ön.

ADAG  (ad-ag)  fn.  tt  adag-ot.  1)  Étel-italból
egy-egy  rész, s határozott  mértékű  mennyiség,  mely
bizonyos  fogyasztót  illet,  vagy  egyszeri  elköltésre
való.  Ahányan  ülnek  az  asztalnál,  annyi  adag  húst,
bort,  kenyeret  tenni föl.  £gy adagra félfont  hús.  Szé
nából kétfontyi, zabból két öszvetett  maroknyi adagot
szabni a  lónak.  2)  A gyógyszerből  egy-egy  bevevésre
való  mennyiség.  A  porokból  naponkint  három  ada-
got  bevenni. Nagy, kis adagot rendelni. Újabbkorí  alko-
tásit,  s általán  elfogadott jó  szó.  V.  ö.  —ág  képző.

ADAGTAN,  (adag-tan)  ősz.  fa.  A  gyakorlati
gyógytudomány azon ága, mely a gyógyadagokról szól.

ADAKOZÁS, (ad-ak-oz-ás)  fa.tt.  odokozás-í,  tb.
—ok. Jótékony  cselekvés  neme,  midőn  saját  vagyo-
núnkból  másoknak  valamit  ingyen,  jóakaratból  stb.
•'uttatunk;  bőkezűség,  alamizsnálkodás.  V.  ö.  Ada-
kozik.

ADAKOZÁSI, (ad-ak-oz-ás-i)mn. tt  adakozási-t,
tb.  —ak. Adakozást  illető,  ahhoz  tartozó, arra vonat-
kozó. Adakozási  ösztön,  vágy,  hajlam.

ADAKOZAT,  (ad-ak-oz-at)  fű.  tt  adakozat-ot.
Maga  azon jószág,  segédpénz,  alamizsna  stb.  melyet
ajándókképcn  másoknak  adogatunk,  juttatunk.

ADAKOZIK,  (ad-ak-oz-ik)  km.  adakoz-tam,
—tál,  —ott, pár.  —sál. Altalán,  vagyonából  mások
javára,  fölsegélésére  kisebb-nagyobb  mennyiségben
valamit juttatgat, osztogat.  Közintézetekre,  jótékony  czé-
lokra  adakozni.  Könnyű  a  máséból  adakozni.  Km.
Különösen,  vallási  kegyeletből,  irgalmasságból  a  sze-
gényeknek,  szttkölködőknek,  kárvallottaknak  segéd-
pénzt,  élelmet,  ruhát  stb.  nyújtogat,  adogat.  Adakoz-
zunk  a  szegéng  árvák,  özvegyek,  nyomorékok, kórtág-
ban  sinlök  számára.

ADAKOZÓ,  (ad-ak-oz-ó) mn. Aki  adakozni szo-
kott, bőkezű, alamizsnálkodó, kegyes  ajándékokat  osz-
togatni  szerető.  Az  adakozó embert  fölkeresik  a  szegé-
nyek.  Bőven  adakozó  gazdagok.  V.  ö.  ADAKOZIK.

ADAKOZÓSÁG,  (ad-ak-oz-ó-sig)  fn.  tt.  oda-
kozósag-ot.  Jótékonyság  neme,  vagyis, kegyes  tulaj-
donság,  melynél  fogva  valaki  adakozni  szeret,  és szo-
kott.

—  AD ÁL, (ad-al)  ősz. névképző, magash.  ed-el,
melynek  első  eleme  az  önkatókat  képző  ad  ed, a
másik  pedig  valószínűleg  a  részesülő  ó  S  kioarjadzó
módosítása,  p.  ri-ad  ri-ad-ó,  ri-ad-al,  él-ed,  él-ed-6*,
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el-ed-el,  hasonlóak:  vi-adal,  di-adal.  V. 8.  al,  el
képző.

ADALÉK, (ad-al-ék)  fn.  tt  adalék-ot,  tb.  —ok.
Amit  bizonyos  nemű  egészhez,  mennyiséghez  utólag
mintegy  pótlékul  adónk. Különösen, közös adományo-
záshoz  járuló  rész.  Adalék  a  kárvallottak  számára.

AD ALIN, fala Dobok*, megyében.  Helyr.  — 6a,
—ion,  — Ml.

— AD ALOM, (ad-al-om) öez. névképző, magasb.
edelém,  melynek  elemei:  ás  önbatókat  képző  ad
ed: ri-ad, fár-ad,  borz-ad,  forr-ad,  eng-ed, pök-ed v.
pök-öd, a középképző al  el, és  a  bangngrató  óm  em,
honnan: ri-ad-al-om, fár-ad-al-om, bon-ad-al-om, forr-
ad-al-om, eng-ed-el-ém, pök-ed-el-ém, v.  pök-öd-el-óm.
E  hasonlóknál  fogra  valószínű,  hogy  a  vi-odalom  és
di-odoíoro törzsei elavult  viad  és  diód  önhatók,  vala-
mint  a sokadalom  (némelyek  szerint = sok-adás, ela-
dás, árulás)  törzse lehet  sok-ad-ik  önható, mint fceee-
sedik, honnan,  tokadalom = sokból  álló  vasári  gyü-
lekezet Hasonló igetörzsekből  fejlettek  ki: hied-elém,
ijed-elém, gerjed-elém,  töred-elém,  türed-elóm,  késed-
elém, jöved-elém,  győzed-elém,  veszed-elém.

Néha  főnevekhez  is járni: ur-adalom, fej-edelem.
V. 5.  —  ODALOM.

—  ADÁN,  ősz.  határozó  képed  jobbadán  szo-
bán. Maga jobbad  nem  igen  van divatban, hanem  né-
melyek  szerint  a régi jobbágyok  (optimates  regni) =
jobbadok,  az ország  jobbadjai.

ADÁNY,  puszta  Bihar  megyében.
ADÁNYD,  ADÁND,  falu  Somogy  megyében.

Helyr.  —ön,  —ró,  —ról.
ADÁS,  (ad-ás)  fn. tt  odás-t, tb.  —ok.  Általán

cselekvés, mely által valamit adunk,  ezen  ige minden
érteményét véve, nevezetesen  1)  Nyújtás,  odanyiijtás,
leginkább  igekötővel:  átadás,  kiadás, föladás, leadás.
2)  Ajándékozás  különféle  nemei.  3)  Bizonyos  árért
való átengedés:  adds-veoés. Leginkább összetételekben
fordul  elő : kézbeadás,  bérbeadás,  egybeadás,  hálaa-
dás, hozzáadás, jeladás, tanácsadás,  számadás, melye-
ket  és hasonlókat 1. saját  rovataik alatt

ADÁSVÉVÉS  (adás-vévés)  ősz.  fn.  melynek
mindkét tagja  ragozható  :  adást-vévést,  odással-vevés-
s«l, adási-vetési.  Altalán,  minden vásári  csereberélés,
áruváltás, sokadalmi közlekedés.  A  kereskedők,  kalmá-
rok f ogíolfcodása  adátowétbBl  ÓM,

ADÁSVÉVÉSI, (adás-vévési) ősz.  mn.  tt.  odás-
veoési-t, tb. —ék. Adásrevést illető, ahbos tartozó, arra
vonatkozó. Adaraevési  tárgyak,  csikkek,  aruk.  Adas-
vevesi  szerződés, Ügyesség.

ADAT,  (ad-at)  fn.  tt.  adat-ot.  1)  Tudtunkra
adott  tény,  lett  dolog,  mely  bizonyos  tudomásul,
bizonyítványul  szolgál.  TSbb  adatom  vonnak  reá,
hogy  8 kOoette  el  a  rablást.  A  bíró  adatokból  itéZ.
Ninct  rá  adat,  hogy.  . . . .  2)  Az  okmány  keltéről
ssoló idő és hely jegyieké. &  okmány  adatából  kUet-
szik, hogy  az hiteles nem  lehet.  Ás  adat  idejével  nem
egyeztethető1  tény.

ADATLAN,  (ad-atlan)  mn.  tt  odotlan-í,  tb.

—ok.  Hint  ac  adott  ellentéte  jelent  oly  valamit,
amit nem adtak.  Rendesen csak öszvetételekben hass-
náljok:  kiadatlan,  eladatlan,  áltotadatían,  öszeeadat-
lan,  scámadatlon;  háloodotlan,  aki  bálát  nem ad.

ÁDÁZ,  fa.  tt  odáz-f,  tb.  —ok.  Növénynem
az  őtbimesek  és  kétanyások  seregéből;  nagygallérja
nincs, kisgallérja féloldali,  három  levelű, lef&ggő, gyü-
mölcse  karczolt  Fajai: mérges, hajas adós.  (Aethnsa).
Hellén  eredetiből  módosított sió.

ÁDÁZ,  mn.  szokottabban  1. ÁDÁZ.
ADDÉÖ, régies  L ADDIG.
ADDIG, (régiesen  és  tájdivatosan  p.  Mátyurfol-

dén, adzig, L a czikk  végén); ih. Bizonyos  időig vagy
helyig tartó messzeségnyira, távolságnyira.  Addig jár a
korsó  okúira, míg el nem törik. Addig verd a vasat, mig
tűses.  Addig élem  világom,  míg  virít  î úságom, (Nép-
dal).  Addig  a  fáig  terjed  a  határ. Addig  fuss  a / Ás
én  puskám  addig  (bizonyos  távol  pontig)  nem visz.
Távolsági  ellentéte  a  közeke  mutató:  eddig.  Paló-
ccosan  lágyítva: agygyig, egygyig. Elemzését a régies
odzig-ban  szépen feltaláljuk.  „Szent Dorottya asszony
adzig  szóla  nénjeinek,  hogy  őket  is  megtértté  (Sí.
Dorottya élete),  így  a debreczeni  legeadáskönyvben
is  adcég,  adsig  sokszor  előforddl.  Ma  is  mondjuk:
odáig;  a  t  pedig  ás  ás  mutató  névmással  történt
összetételből  eredé:  oda  őzig  vagy  ofatíg  vagy  od*-
zig,  mivel  az  önhangsók a  nép  szájában  gyakran  ki-
esnek  mint  ooTodom =  odaadom,  aztán = osután,
töm =  tudom  stb.  odzig pedig, mivel o  s  a  is  gya-
korta  fölcseréltetnek  mint aztán octán, ores  oreso  stb.
lön:  adzig  s a s  hasonalván  addig.  Úgy eddig  is  =
ide-esig  =:  id'ectg  =r  id-  vagy  edz ,̂  eddig;  mint-
hogy régenten  ac ide is gyakran  ede, p. L edttoa  edetoá
edestodn  (Szent  Katalin  legendájában).  Azok,  akik
gépileg  elemeznek  (ad-|-dig  legfólebb  az-)-dig)  és a
hasonlításban keresnek  minden üdvöt, marmár  a  török
dig  raghoz folyamodtak,  de amely  eljárásnak  tökéle-
tesen  ellentmond az adzig alak,  mely  a Régi  magyar
nyelv-emlékek  IV.  kötete  72.  lapja  szerént  Vasban,
Somogyban  mai napig is  divatozik,

ADDIGI,  (addig-i)  mn. tt  addigi-t,  tb.  —ok.
Addig  való.

ADDIGLAN, ám. odd«g,  Ion,  toldott  képzővel;
1. ADDIG.

ADDIGLANI,  (addig-lan-i);  L  ADDIGI.
—  ADÉK,  (ad-ék)  őse.  névképző, mely  részint

kos  divata,  részint  ekvalt  önható  igékbez  járulván
jelenti  az  illető  cselekvésnek  tárgyát,  vagy  müvét,
eredményét  Első  eleme  át  önhatókat  képző ad  ma-
gash. ed: ak-ad,  mar-ad,  rep-ed,  pörs-ed, a  második
öszvetettnek  látszik, a  részesülő  é  (=  ő) és  k-ból:
ak-ad-á-k  =: akadást  okozó  valami;  mar-ad-é-k  =
maradó,  megmaradó  valami; rep-ed-é-k  =r  repedés
által  támadt  rés,  Uzag,  pörs-ed-é-k  =  pörsedő  va-.
lami  p.  bibircsó.  Dyenek:  hull-adék,  fak-adék,  has-
adék,  nyál-adék,  sarj-adék,  szak-adék,  roml-adék,
oml-adék,  olv-adék,  öml-edék,  stb.

ADÉKONY (ad-ék-ony), binnas névképző, mely-
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nek  első  tagja  ad,  magash.  ed  (ed-ék-eny)  önható-
kat képez,  s  a  többi  két tag  azt jelenti,  hogy  az illető
személy  vagy  dolog  bizonyos  hajlammal,  könnyüség-
gel  bir azon  cselekvés  gyakorlására,  melyet a törzsige
fejez  ki,  p.  olvad-ékony,  ami  könnyen  olvad,  vagy
olvadni  hajlandó,  képes;  gyulad-ékony,  ami  hamar
könnyen  meggyúlad;  enged-éke'ny,  aki  vagy  ami en-
gedni  hajlandó,  vagy  szokott; feled-ékény,  könnyen
feledő.  Ily  alakú  szónk  kevés  van  divatban,  de  ha-
sonlók  szerint  helyesen  szaporíthatok  s  legott  érthe-
tők  volnának  ezek  is:  akadékony,  dagodékony,  faka-
dékony,  fáradékony,  lankadékony,  evedékény,  repe.de-
keny,  söppedéfcény  gerjedéfcény  stb.  Alapfogalomban
hasonló  hozzá: atag,  felhangon :  Heg, melylyel  gyak-
ran  fölcserélhető  p.  lankadékony,  lankatag;  olvadé-
kony,  olvatag;  lengedékeny,  lengeteg,  stb.  V.  ö.
—  ATAG,  —  ETEG.

ADMIRÁL,  fh.  tt.  admirál-t,  tb.  —ok.  Tengeri
hajóhad  parancsnoka, vezére.  Idegen  eredetű  szó, ma-
gyarosan :  tengemagy  vagy  tengernök.  A  nyelvtudósok
szerint  az  arab  amir  (vagy  emir)  alma  szókból  ere-
dett,  s jelentése : parancsnok  a  tengeren.

ADÓ,  (ad-ó)  mn. tt.  adó-1.  Aki  valamit  ad. Ren-
desen  csak  az  illető  tárgy  nevével  öszvetéve  diva-
tozik.  Isten,  lelketadó  ét  lelket  visszavevő  úr,  Jókay.
Hálaadó  ember, gyermek,  számadó tiszt, juhász.  Továb-
bá  némely igekötőkkel  : kiadó  násznagy; eladó  leány,
akit  már  férjhez  lehet  adni  ;  jegyeteket  öszvea-
dó  pap.

ADÓ,  (ad-ó)  fa.  tt.  adó-t.  Harm.  személyrag-
gal :  adója  vagy  adaja.  1)  Széles  ért.  amit  tarto-
zásképen  dijúl  adni,  fizetni  kötelesek  vagyunk,  p.
rámadó,  ostoradó.  Innen  adós =  aki  a  mástól  köl-
csönzött  vagyon  visszaadásával  tartozik.  2) Különö-
sen,  határozott  mennyiség  pénzben  vagy  más jószág-
ban,  melyet  köz  szükségek  födözésére  a  fejedelem
vagy  állam,  vagy  ennek  egyes községei a polgárokra
kivetnek.  KSz  vagy  országot  adó,  ko'zségt adó.  Kivetni,
beszedni,  behajtani  az  adót.  Az  országra  nagy  adót
róni.  Mátyás  király  adó  alá  vetette  a  fő  urakat  is.  A
magyar  nemesség  legújabb  időkben  önként  vállalta
magára  az  adót.  Átv.  ért.  természet  adója  —  halál.
Az  adók  különféle  nemeit,  mint:  személyadó,  frjadó,
keretetadó,  földadó  stb.  1. illető  helyeiken. Megjegy-
zésre  méltó,  hogy  a  török  nyelvben  is  eda  fizetést
jelent

ADÓALAP,  (adó-alap)  ősz.  fn.  Mindennemű
birtok  vagy  birtokképesség,  vagy  jövedelmi  mód,
melyre  adót  vetni  szokás,  p.  földbirtok,  mesterség,
kereskedés, tizérkedéft, kereset  stb.

ADÓALATTI,  (adó-alatti)  ősz.  mn.  Amitől  az
illám  vagy  ország  törvénye  vagy  fejedelem  rendelete
szerint  adót  kell  fizetni,  vagy  aki  koráboz,  polgári
Állapotához képest  adóköteles.  Adóalatti  magánbirtok,
jövedelem,  termények.  Adóalatti  lakosok.

ADÓALATTISÁG,  (adó-alattisag)  ősz. fn.  Álla-
pot  vagy  képesség, melynél  fogva  valamire  vagy  kire
•dót  vetnek.

AKAD.  HAOT  8ZÓTÁB,

ADÓBEVALLÁS,  (adó-be-vallás)  ősz.  fa. BevaJ-
lás, mely  szerint  az  adóköteles  személy  az  illető  adó-
hivatal  előtt  fölfödi  az adóalapot, melytől  adóznia kell.

ADÓBESZEDÉS,  (adó-be-szedés)  ősz.  fa.  Adó-
hivatali  eljárás,  melynél  fogva  az  a  kivetett  adókat az
illető  adózóktól  kellő  nyugtatrány  mellett  átveszi.

ADÓCSIKARÁS,  (adó-csikarás)  ősz.  fn.  Tör-
vénytelen  módon, vagy  mértéken  túl  kivetett  adóra
való  kényszerítés,  különösen a zsaroló  ellenség  által.

ADÓDIK,  (ad-ód-ik)  belsz.  m. adódott.  A  mi
mintegy önmagát adja elő, magától  jő. Ha alkalom adó-
dik.  Ritkán használható  szó,  akkor  is  csak  harmad,
személyben.  Egészen  különbözik toló  a  külszenvedő:
adatik.

ADÓEMELÉS,  (adó-emelék)  ősz.  fa.  A  rendes
vagy  eddig  szokott  adón fölül  kivetett  adómennyiség.

ADÓFELOSZTÁS,  (adó-fel-osztás)  ősz.  fn.  Az
országos  vagy  községi  egész  adónak  az  illető  adózók
képességéhez  arányzott  kivetése.

ADÓFIZETÉS,  (adó-fizetés) ősz.  fa.  A  kivetett
adó  benyújtása  az  illető  hivatalban.

ADÓFIZETŐ,  (adó-fizető) ősz.  mn. és  fn.  A  ki
adót fizetni köteles  vagy  szokott.

ADOGÁL,  (ad-og-al  vagy  ad-og-ál)  gyak.  áth.
m.  adogál-t.  Gyakran, többször, ismételve, folytonosan
vagy  többeknek  osztogatva  s  mintegy  aprózva  ad,
nyűjt  Kévéket  adogatni  a  szekérre,  osztagra.  Kol-
dusoknak  alamizsnát  adagolni.

ADOGÁLÁS,  (ad-og-ál-és) fn. tt  odogálás-í, tb.
— ok. Gyakori, ismételt, folytonos,  aprózott adás, nyúj-
tás,  osztás.

ADOGÁLÓ,  (ad-og-al-ó)  fn.  tt.  odogáíó-t. Mun-
kás ,  napszámos,  aki  kézről  kézre  adogál  valamit,
p. a  kazal-,  asztagrakásnál  a  szénát,  kévét,  az  építés-
nél  a  téglákat,  stb.

ADOGAT, (ad-og-at) gyak.  ath.  m.  odogot-tam,
— tál,  —ott, pár.  adogass.  1. ADOGÁL.

ADOGATÁS,  (ad-og-at-ás) 1. ADOGÁLÁS.
AD9GATÓ,  (ad-og-at-ó) 1. ADOGÁLÓ.
ADÓHÁTRALÉK,  (adó-hátralék)  ősz.  fa.  A

kivetett  adó  része,  melyet  a  rendelt  időre  be nem
fizettek.

ADÓHIRDETÉS,  (adó-hirdetés)  ősz.  fn. Az adó-
köteleseknek adott tudósítás az általok fizetendő adóról.

ADÓHIVATAL,  (adó-hivatal)  ősz.  fa.  Pénzügyi
hivatal,  melynek  rendeltetési  feladata  az  adót  kivetni
és  beszedni.

ADÓILLETÉK,  (adó-illeték)  ősz.  fa.  A  mit  va-
laki  az  adókulcs  szerint  kivetett  arányban  fizetni
köteles.  Az  adóilletéket  féléd  részekben  lefizetni.

ADÓJÖVEDELEM,  (adó-jövedelem)  ősz.  fn.
1) Adó  alá vetett  jövedelem, p. melyet  földbirtok, vagy
tőkepénz  hoz.  2)  Adóból befolyó jövedelem.

ADÓKIVETÉS,  (adó-ki-vetés)  ősz.  fn.  Bizo-
nyos  kulcs  szerinti  meghatározás,  illetőleg személyen-
ként  való  kijelölés,  mennyi  adót  köteles  kiki  fizetni.

ADÓKÖNYV, (adó-könyv) ősz.  fa.  Könyv, mely-
be  az  illető  adóhivatalnál? az  adózás  czimeit,  s  a  ki-
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fizetett  adómennyiséget  feljegyzik.  Személye*  adó-
könyv, melyet  az  illető  adóköteles  kap.

ADÓKÖTELES,  (adó-köteles)  ősz.  mn.  Aki
akármiféle  alapnál  fogva  adót  fizetni  tartozik.

ADÓLEROVÁS,  (adó-le-rovás)  ősz. fn.  A  lefize-
tett  adó vagyadórész  kitörlése  az illető  adókön yvböl.

ADOLF,  fér.  kn.  tt  Adolf-ot.  Adolphus.  A né-
met  nyelvészek  szerént  ám.  edler  Helfer.

ADOM, (ad-om) fn. tt  adom-ot. Régies,  ám. ado-
mány.  „Ügy  ment  a  vezérnek  ez  a  ló  adómban."
Gyöngyösi.  Innen  származik:  adomát.

ADOMA,  (ad-om-a)  fn. tt.  adomá-t, tb.  adomá-k.
Az  elbeszélés  nemei  közt  az,  ami  a  költészeti  fajok
közt  az  epigramma,  mennyiben  egyik  kelléke  élez,
másik  pedig,  hogy  valami  embert,  népet,  osztályt,
körülményt,  eljárást,  fölfogást,  hangulatot  drámai
élénkséggel,  és  színezéssel  jellemez.  Az  adoma  úgy
jó,  ha vége  csattanós. Idegen  hellén  nyelven :  anek-
dota.  Képzésre  olyan  mint:  lakoma.

ADOMAGYÜJTEMÉNY,  (adoma-gyűjtemény)
ősz.  fn.  Adomákat  tartalmazó  gyűjtemény,  illetőleg
könyv.

ADOMÁNY,  (ad-o-mány),  fn. tt  adomány-t,  tb.
—ok.  1)  Minden,  amit másnak  jutalomul,  ajándékul,
saját  birtokul  juttatunk, vagy mint  olyat  valakitől  ka-
punk.  Természeti adomány, p. az  elme, ész, test  sajátsá-
gai.  A hit Itten adománya. Kegyet  adományokból  épített
szentegyház.  Csekély,  szerény  adománynyal  én  is  hoz-
zájárulok,  ígéret  adományt  vár.  Km.  Szanszkritfii:
danán,  latínul:  donum.  2)  Magyar  jogi  értelemben
jelent  nemesjószág  ajándékozását  a  törvényben  kikö-
tött  föltételek  mellett  (Donatio).  Királyi  adomány,
melyet  a  király  osztott  ki  (Donatio  regia).  Nádori
adomány,  mely  az  ország  nádorától, főpapi  adomány
mely  a  főpapoktól  eredt  Tiszta  vagy ingyen  adomány,
és  vegyes  adomány;  amaz  egyedül  hív  szolgálatért,
országos  érdemekért,  emez  szolgálatért  és  pénzért.
Eredeti  adomány,  mely  legelőször  adatott.  Új  vagy
újított  adomány,  újabb  adománylevéllel  megerősí-
tett  Élők  közti,  halál  esetére  Ígért  adomány.  Menyek-
tői  adomány =  nászajándék.

ADOMÁNYJAVAK,  (adomány-javak)  ősz.  fn.
a  többesben, tt  adományjavak-at.  Nemesi joggal járó
jószágok,  melyeket  valaki  adományul  kapott  V. ö.
ADOMÁNY.

ADOMÁNYLEVÉL,  (adomány-levél)  ősz.  fh.
Nemesi  adományról  szóló  oklevél.

ADOMÁNYNEMÉS,  (adomány-nemes)  ősz.  fii.
Magyar  jogi ért. nemesember,  aki a  többi nemesi  jogo-
kon  kívül  nemesi  földbirtokot  is  kapott,  kfilönbö  -
tetésfil  az  úgynevezett  armalistáktól,  kik  csak  nemesi
paizs, pecsétgyűrű, és  fegyverviselési  joggal  rubáztet-
tak  föl.

ADOMÁNYOS,  (ad-o-mány-os)  mn. tt.  adomá-
»yos-t,  tb.  —ok. Adományról  szóló,  vagy  adomány
nyal  biró.  Adományát  oklevél. Adományát  nemet.  E
másod  ért.  ío'név  is  tb.  —ok. A  király,  nádor,  érsek,
főapát  odományosoi  (donataríus).

ADOMÁNYOZ,  (ad-o-mány-oz)  áth.  m.  odomá-
nyoz-tam,  —tál, —ott, pár. —z. Bizonyos  nemesj  bir-
tokot  adománykép juttat  valakinek.

ADOMAYOZAS,  (ad-o-mány-oz-ás)  fn.  tt  ado-
mányozás-t,  tb.  —ok.  Jutalmazás,  bizonyos  nemesi
adomány  által.

ADOMÁNYOZÓ,  (ad-o-many-oz-ó)  fn.  tt  odo-
mányozó-t.  A  ki  nemesi  adománynyal  jutalmaz  va-
lakit

ADOMÁS,  (ad-om-ás)  fn.  tt.  adomát-t,  tb.  —ok.
Adás, ajándékozás.  Képzésre  hasonlók  hozzá  :  áldo-
más,  látomás,  hallómat,  tudómat,  vallómat.  V.  ö.
ADOM.

ADOMÁS,  (ad-om-a-as)  mn.  tt.  adomát-t, vagy
—át,  tb.  —ak. Adomákat  tartalmazó.  Adomát  könyv.

ADOMASZÉRÜ,  (adoma-szérű)  ősz.  mn.  Ado-
mához  hasonló élczfi s csattanásu. Adomatzerü  esemény,
tréfa,  elbeszélés.

ADÓMENT,  (adó-ment)  ősz.  mn.  Adót  fizetni
nem  tartozó.  Át  örültek  adómentek.

ADÓMENTES,  (adó-mentes)  1. ADÓMENT.
ADÓMENTESSÉG,  (adó-mentesség)  ősz. fn. Ki-

váltság,  melynél  fogva  valaki  az  illető  adótörvény
szerint  adót  fizetni nem tartozik. A magyar  németi  osz-
tály  adómentessége  1848-dik  évig.

—  ADÓN,  képző  hajadon,  újdon,  ódon szókban,
igazabban  dón, 1.  ezt

ADONY,  több  helység  neve,  tt.  Adony-t,  tb.
—ok. Helyr.  —ba, —bán, —ból.  Különösen  mezővá-
ros  Fehér  vármegyében  és  falvak  Bcreg-,  Bihar-  és
Szabolcsban.  Régies  Írásmóddal:  Ódon,  Odún,  Addon.
Kis-Ázsiaban  előjön  Adona  város.

ADÓNYUGTA,  (adó-nyugta)  ősz.  fn.  A  lefize-
tett  adóról  szóló  nyugta.

ADÓNYUGTATVÁNY,  1. ADÓNYUGTA.
ADÓPARANCS,  (adó-parancs)  ősz.  fn.  Az  adó

nemeit s  mennyiségét  meghatárzó,  s  fizetését  sür-
gető  felsőségi  parancs.

ADÓPÉNZ,  (adó-pénz)  ősz.  fa.  Pénz,  melyet
adóban  fizetni  kell.

ADÓPÉNZTÁR,  (adó-pénztár)  ősz.  fa.  Pénztár,
melyben  az  adóban  fizetett  pénzt  tartják.

ADÓPÓTLÉK,  (adó-pótlék)  ősz.  fn.  A  rendes
adó alapján  kivetett  mellékes  adó,  melyből  különös
állami  vagy  községi  szükségek  fódöztetnek.

ADORJÁN,  férfi  kn.  tt  Adorján-í, tb. —ok. La-
tinul : Adrionus vagy  .Hadrianus.  Helynevek  is Bács,
Bihar, Somogy,  Szathmár  és Torda megyékben.  .Kis—,
ATogy—,  falvak  Maros  székben.  Szent—,  falu  Szála
megyében.

ADORJÁNHÁZA,  falu  Veszprém  megyében.
Helyr.  Ador/ánházá-n.  —rá,  —ról.

ADÓROVÁS,  (adó-rovás),  ősz.  fn.  Az  adó  ré-
szenkénti  kivetése, s  mintegy  rovatonként  való  meg-
határozása.

ADÓROVÓ,  (adó-rovó) ősz. fn.  Adóhivatali  tiszt,
a  ki  az  adót  rovat  szerint  ki  szokta  vetni.

ADÓS,  (ad-ó-os)  fa.  tt  odós-t,  tb.  —ok,  mint
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mű.  töb.  —ok. 1) Aki  a hitelezőtől  kapott  pénzt vagy
mis  jószágot  ínég vissza  nem adta.  Száz  forinttal,  két
v/ka  búzával  és  egy  kenyérrel  adós.  Adósok  börtöne.  2)
Aki  bizonyos  szolgálatért,  munkáért  másnak  tartozik.
Háromnapi  munkabéremmel adót. Szolgáinak  adót. 3) A-
ki akármily vett jótéteményt  viszonozni tartozik.  Mind-
nyájan  adótok  vagyunk Istennek hálával. Előfordul több
közmondásban.  Fiiliy,  torkig,  nyakig  adós.  tjeikével  is
adós.  Adós  fizess.  Ki  vagyonánál  többel  adós,  semmije
tincs.  Adós  Balázsnak  —  eszelős.  Adós a  zsidónak =
valamit'elfelejtett.  Adós  vele az ördögnek = valamely
kelletlen  munkát  kell  végeznie.  Adóssá  vagyok = vé-
tett  ellenem, boszút  kell  állanoni  érte.  Adós  embernek
sokszor  kell  hazudnia.  Sarkalásnal  szokott  az  adós  jól
fi->ti<i.  Régies  Írásmód szerint:  adun,  odus. Hangra ha-
sonló  bozzá  az  illír  oduzsan,  de  elemezésre  különbö-
zik,  mert  ez  öszvetett  szó  az  o  és  di(z#Iti  (türtozni, de-
bco)  elemekből,  tehát  :=  debitor.

ADÓSBÖRTÖN,  (adós-börtön)  ősz.  fu.  Börtön,
melybe  a  fizetni  nem  biró,  kivált  ruszhitü  adósukat
szokták  z&rni.

ADÓSÍT,  (ad-ó-os-ít)  íith.  m.  adóM-ott,  pár.
— s.  htn.  —a/iivagy  —MI'.  Adóssággal  terhel. Minden
jószágát  eladósitja.  A  szám-  és  könyvvitelben ám.  az
,adós'  rovatba  írja.

ADÓSÍTÁS, (ad-ó-os-ít-ás)  fn.  tt  adósltús-t, tb.
— ok. Kiadás,  költekezés,  mely  által  a  vagyon  adós-
sággal  terheltetik.  ,Adós'  rovatba  irás.

ADÓSÍTOTT, (adó-os-ít-otr)  mn. tt.  adósílott-at,
tb.  —ok.  Adóssággal  terhelt  Adósított  ház,  földbir-
tok.  V.  ö.  ADÓSÍT.

ADÓSLEVÉL,  (adús-levél)  ősz.  fn.  Oklevél,
melyben  valaki bizonyítja, hogy  más  valakinek  adósa.

ADOSORKÖNYV, (adó-sor-könyv)  ősz. fn. Adó-
hivatali  könyv,  mely  a  fizetendő  adóneuu'k  lajstromát
tartalmazza.

ADÓSSÁG,  (ad-ó-os-ság) fn.  tt.  adósság-ot.  MHS-
tól  azon  Ígérettel,  lekötéssel  kapott  pénz,  vagy  más
érték,  hogy  azt  visszaadjuk.  Adósságot  csinálni.  —6a
vfrni  magát.  —gól  terhelni  magát.  —öt  fizetni.
—ért megidézni  valakit. Bizonytalan  adósságnak  szalma
a  kamatja.  Km.  Kevés  ember, kinek  adóssága  nincsen.
Állam-, községi  adósság,  melylyel  az  állam, község tar-
tozik.  Becstüetbeli  adósság,  melynek  megtérítését bö-
CKÜlettelszóval  fogadták.

ADÓSSÁGI  (ad-ó-os-ság-i), mn. tt  adóssági-t,  tb.
—ak.  Adósságot  illető,  althoz  tartozó,  arra vonatko-
zó.  Adóxsági  állapot,  teher,  kötelezettség.

ADÓSSÁGKÉRÉS,  (adósság-kérés)  ősz.  fn.  Az
adóshoz  intézett kérés,  illetőleg  fölszólítús,  sürgetés,
hogy  tartozását  fizesse meg.

ADÓSSÁGKÖNYV,  (adósság-könyv)  ősz.  fn.
Adósok  tartozásait  magában  foglaló  jegyzékkönyv.
Kereskedők,  kalmárok,  literek  adóttágkönyve.

ADÓSSÁfiKÖVETELÉS,  1. ADOSSÁGKÉRÉS.
ADÓSSÁGLEVÉL,  1.  ADÓSLEVÉL.
ADÓSSÁGSZEDÉS,  (adósság-szedés)  ősz.  fn.

Az  adósság! pénz  behajtása  az  illető  adósoktól.

ADOSSAGTALAN,  (ad-ó-os-ság-talan)  mn.  tt
adósságtalan-t,  tb.  —ok.  Akinek  adóssága  nincs;
nemadús;  amin  (mely  jószágon)  adósság  nem  fek-
szik.  Határozókép  ám. adósság  nélkül, adósságtalauúl.

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS,  (adósság-törlesztés)
ősz.  fn.  A  csinált  adósság  részenként  való  lefizetése.

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSI,  (adósság-törlesztési)
ősz.  mn.  Adósságtörlesztést  illető,  amiből  az  adós-
ságot  részenként  fizetik,  vagyis  bizonyos  jövedelmi
alap,  pénztár,  mely  ezen  czélra  fordíttatik.

ADÓSTÁRS,  (adós-tórs)  ősz.  fn.  Aki  az  adós-
ságcsinálásban  részt  vérén,  annak  lefizetésére  mint
társ  kötelezi  magát.

ADÓSUL,  (ad-ó-os-úl)  öuh.  m.  adósúl-t.  Adós-
sággal  terhelődik,  adóssága  lesz.  Kiadósul.

ADÓSULÁS,  (ad-ó-os-ul-as)  fii.  tt.  adósulás-t,
tb.  —ok.  Adóssági  állapotba  jutás.

AÜÓ8S5EDÉS,  (adó-szedés)  ősz.  fn.  Adóbehaj-
tás,  begyűjtés  az  adói  pénztárba.

ADÓSZEDŐ,  (adó-szedő)  ősz.  fn.  Adóhivatali
tiszt,  aki  az  adókötelesektől  lefizetett  pénzt  átveszi,
s  a  pénztúrba  gyűjti.

ADÓSZEDOHIVATAL,  (adó-szedő-hivatal)  ősz.
fn.  Az  adóhivatal  ága, melynek  tisztei  a  kivetett  adót
beszedik.

ADÓSZKDÖSÉG,  (adó-szedőség)  ősz.  fn. Adó-
szedőkből  lilló  tiszti  személyzet.  Megyei,  városi adó-
szedöség.

ADÓTANÁCSNOK,  (adó-taiiAcsuok) ősz. fn. Ta-
nácsnoki  rangban  levő  tiszt  az  adóhivatalnál.

AÜÓTÁR,  (adó-t/ir)  ősz.  fu.  Pénztár,  melyben
a  beszedett  adó  őriztetik.

ADÓTÁRNOK,  (adó-tárnok)  ősz.  fn.  Az  adó-
tárt  közelii,  s  arra  folügyelö  tiszt.

ADÓTISZT,  (adó-tiszt)  ősz.  fn.  Adóhivatalnál
tiszti  rangban  alkalmazott személy.

ADOTT,  (iid-ott)  fn.  tt.  adott-at.  Kereskedelmi
nyelven,  a  kereskedelmi  könyv jobb  oldali  lapja, me-
lyen  a  hitelezett,  bevett  vagy  ilycsekül  tekintendő
őszietek  beifjtutvák,  máskép :  követel.

AD01TÍT,  (ad-ott-ít)  áth.  m.  adottít-ott,  pár.
—s,  btn.  —ani  vagy  —ni.  Adott  czím  alatt  a ke-
reskedelmi  könyvbe  igtnt  bizonyos  mennyiséget.  Az
eladott  holmik  árát  adottitani;  máskép:  követelfí.

ADÓVETÉS, ősz. fii. 1. ADÓROVÁS.
ADÓVETÖ, 1. ADÓROVÓ.
—  ADÓZ, (ad-oz) képez gyakori, önható  igéket,

magnsh.  edrz.  Elemei  a  belcsclekvést  képző  ad  ed,
és  a  gyakori,  óz  ez, p.  ár-ad-oz, fár-ad-oz,  ntar-ad-oz,
dag-ad-oz,  ak-ad-oz,  oly-ad-oz,  sz«»y-ad-oz,  cp-ed-éz,
lf«g-ed-éz,  wp-ed-éz,  hitl-ed-éz,  mer-ed-éz.  Az  illető
igének  gyakorlati,  folytatás!,  ismétlés!,  sokasúgi  ér-
telmet  kölcsönöz.

—  ADÓZÁS,  (ad-oz-&s)  liáromágn  képző,  mely
főneveket  alkot,  magiisk.  edezés:  ár-ad-oz-ás,  fór-ad-
oz-As,  mfir-ad-oz-i'is,  IfHg-ed-éz-és,  ríp-ed-ez-és  stb.  Az
adós  edi'z-  félő  igékből.

a*
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ADÓVEVŐ,  ősz.  fa.  Csereberélő,  fizér,  min-
denféle  ócskanemü  tarattyu  czikkekkel  nyerészkedő.

ADÓZÁS,  (ad-ó-oz-ás)  fa. tt.  adózás-t,  tb.  —ok.
Adófizetés,  adókötelességi  teljesítés.  Átv.  bttnhödés
valami  elkövetett  csínyért, kihágásért. V. ö. ADÓZIK.

ADÓZAT,  (ad-ó-oz-at)  fn.  tt  adózat-ot.  A  mit
adókép  fizetünk,  beszedett  adó.

ADÓZIK,  (ad-ó-oz-ik)  k.  m.  odóz-íam,  — tál,
—ott, pár,  —sál. Adót  fizet  Illik,  hogy  a  közjóra
mindnyájan  adottunk.  Átv.  Valamiért  adózni = la-
kolni,  bűnhődni, az  elkövetett  csíny,  kihágás  követ-
keztében  szenvedni.  Várj  várj,  megadózol  még  ezért.
Étért  adózni  (lakolni)  fogsz.

—  ADÓZIK,  (ad-oz-ik)  háromtagú  képző, mely
közép  ik-es  igékből  középigéket  alkot,  magash.
edézik,  mint  :  oml-ik,  oml-ad-ozik,  nyil-ik  nyil-ad-
oz-ik,  roml-ik,  roml-ad-oz-ik,  to>-ik,  íoV-ed-éz-ik, öml-
ik,  öml-ed-éz-ik, fényl-ik, fényl-ed-éz-ik, réml-ik,  réroi-
ed-éz-ik,  sinyl-ik,  sfoyl-ed-ez-ik.  Az  illető  gyökige
által  jelentett  állapotnak  bekő gyakoriságát  fejezi  ki.

ADÓZÓ,  (ad-ó-oz-ó)  mn.  és  fa.  tt  adózó-t.  A-
ki  adózni  köteles  vagy  szokott  Adózó  nép,  polgár-
tág,  németség.  Adótokat  illető  feltotégi  rendelet,  Adó-
tok  lajstroma.

ADÓZTAT, (ad-ó-oz-tat); mivclt  m.  adóttat-tam,
—tál,  —ott. pár.  adóztass.  Valakit  adófizetésre  kö-
telez, szorít;  eszközli,  rendeli,  parancsolja,  hogy  va-
laki  adózzék.  Adóztatni  az  ország  minden  lakosait,
fő urait,  hivatalnokait.  V.  ö. ADÓZIK.

ADÓZTATÁS,  (ad-ó-oz-tat-ás)  fn.  tt  odózta-
<ás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  illetőleg  rendelés,  paran-
csolás,  kényszerítés,  melynél  fogva  valaki  adózni
tartozik.

ADRIÁN,  fér.  kn.  1. ADOKJÁN.
ADTA, (ad-t-a) mn. tt  adtá-t, tb. — ák.  1) Élünk

vele  szelídebb  érzések  vagy  kedveskedések  kifejezé-
sére,  sajnálkozásra.  Isten-adta  szegénye.  Adj  valamit
az  Itten  adtának. Kinetemadta,  lelkemadta, gyöngyöm-
adta, eszemadta  kis  leánya.  2) Használják a  boszonko-
dók, haraguvók,  szitkozódok, káromkodók,  majd  sze-
lidebb,  majd  keményebb  módon.  Ilyen-  amolyanadta,
Hiteiadta,  mennykSadta,  milliomadta,  veszetladta,  ör-
dOgadta,  ebadta,  kutyaadta.,  feneadta,  stb.  Órdögadtá-
val  szidni  valakit.  Csak úgy  szórja  az  ebadtákat.  Még
keményebb  nemű  lesz  a  teremtette hozzátételével. Ma-
gában  mint  főnév  jelent  káromkodást:

„Eszem  azt  az  im&dságos  kis  szádat,
Három  hétig  nem  hallod  egy  adtámat"

(Népdal,  Tompa  Mihálytól).
ADTÁZ,  (ad-t-a-az)  önh.  m.  odtác-tam,  —tál,

—ott,  pár.  — t.  Adta-féle  öszvetett  szókkal  szitko-
zódik, káromkodik. Adtáz  teremtettét.  A  tömlöezben  is
adtát. Km.  Öetveebadtázta,  ördögadtátta  ételedéit.

ADTÁZÁS,  (ad-t-a-az-ás)  fn.  tt  odtázás-t,  tb.
—ok. Adtával  keményített  szidás, káromkodás.  V. ö.
ADTA.

ADU,  (ad-u)  fn.  tt  odu-t  vagy  odwit,  tb.  —fc
vagy  advak.  Valamely  tömör  test  belsejének  elko-

pása,  kirohadása, kivájása  által  támadt  üreg.  Vén  fa
aduja.  Adu  a  sziklában,  a folyó  parajában.  Fog  aduja.
Változattal  :  odú  vagy  udu,  odv vagy  üdv.  Meghúzza
magát,  mint  ördög  az  aduban. Km. Aduba  bújni,  benne
rejtezni.

Elvont gyöke  ad  vagy  ód  azonos  dug  szónak  du
gyökével  fordított  alakban,  s képzésre  hasonló az  ild-
11,  ned-ü,  red-ü, feny-ü,  *eny-it,  ham-u,  dar-u  s  több
ilyenekhez.

ADVÉSZ,  (ad-vész)  ősz.  ith.  melynek  minkét
alkatrésze  ragoztatik  :  adok-veszek,  adja-vetzi,  adta-
vette,  adni-venni, adó-vevő. Kis  ttzér  módjára különfé-
le  árukat  csereberél, aprólékos  holmira! nyerészkedik.

ADVI6A,  női kn.  tt  Advigá-t.  Hedviga.  ATogy
Lajos  királyunk  leánya szent Adviga.

—ADZÁS, (ad-oz-ás) háromtagú képző, hangren-
dileg  :  —odzás,  —edzés,  —ödzés.  Főneveket  képez
az  odzik,  odzik,  stb.  igékből,  mint :  fi-adzás,  polyh-
odzás,  levél-edzés,  pölyh-ödzés,  1.  ADZIK.

ADZIG,  1. ADDIG.
—  ADZIK,  (ad-oz-ik)  öszv. képző,  módosítva  :

odzik,  edzik,  odzik, jobbára  nevekből  képez  középigé-
ket, melyek  növésre,  illetőleg  állati  vagy  növényi  sza-
porodásra  vonatkoznak,  s  gyakorlatos  belcselekvők,
úgymint  : jí-adzik,  borj-adzik,  köiyk-edzik,  sarj-adzik,
moh-odzik,  tevel-edzik,  ág-adzik,  győker-edzik,  hitvely-
edzik,  toll-adzik,  szarv-adzik,  fej-edzik.  Ezen  képző
szakasztott  mássá  : osodik,  ötödik,  etédik,  ötödik: fi-
asodik,  bor/'-asodik,  kőlyk-esédik,  p&lyh-ösödik,  ág-
asodik, stb. T.  i. az  ad, ód,  ed, öd, = ás,  ős, és, ős,
és  a z = d.

Néha  igékből  is  képez  igét,  mint:  kér-edzik.
AFFÉLE,  (az-felé)  ib.  Bizonyos  távolra  muta-

tott  irányban.  Viszony társa  a  közel  irányra  vonatkozó
efféle  = erre, ezen  félnek  tártra.  Efelé  jöttek =  erre,
ajfelé  távoztak = amarra, azon  irányban,  amott.

AFFÉLE,  (az-féle)  ősz. mn. tt  a/élé-t, tb. —ék.
Olyanféle,  olynemtt,  tulajdonságú,  mint ama  távolabb
eső  valami  vagy  ki. Viszonytársa  a  közeire  vonatko-
zó  efféle  =.  ilyennemü.  Úgy  élünk, mint  afféle  szegény
emberek.  Afféle  dolgokról  nem  szeretek  beszélni.  Afféle
embert,  mint  8, mindig  kerültem.  Afféle  ügygyei,  milyet
rám  bíztak,  nem mindenki szeret foglotkodni.  Néba  ol-
csárló, fitymáló, megvető jelentése  van.  AfféU  jó  ma-
darak , jöttment  emberek.  Olyan  afféle  valaki.  (Só  ei-
ner).  V.  ö. FÉLE.

AFFÉLÉIT,  (az-félétt)  ősz.  ih.  1)  Bizonyos
tárgy,  dolog  érdemében.  Afféléit  már  tokát  elmélked-
tem.  2) Valamit  megtoldó,  hozzáadó  jelentésű,  mely
mintegy  felső  helyet,  tetőt  képez.  Ezen  ifjú  szép,  mí-
velt,  nemet  származású,  afféléit  gazdag  is.  Hangmódo-
sítással :  afölött.

AFFELÖL,  (az-felől)  ősz.  ih. 1) Bizonyos  távol-
ban  eső  valamiről.  Viszonytársa  e/e!67 = e  közelben
levőről.  Affelöl  a  mit  mondék,  ezután hallgassunk.  Afe-
lől  mittem  tudok.  2)  Valamely  távoli  iriuyponttól  ki-
indulva.  A/elo7  tzokott jönni át  eső".  A/«ló7 jött, a hon-
nan  nem vártuk.
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AFIUM,  ópium  szó  változata.
ÁFONYA  vagy  ÁFONYA,  fn.  tt.  afonyá-t,  tb.

— áfc.  Cserjeféle  növénynem  a  nyolczhímesek  és  egy-
anyások  seregéből,  egyszersmind  e  növény  bogyóféle
gyümölcse,  erdélyiescu  havasi  eper  vagy kukojcza.  Ha-
sonló  hozzá  a  román  afine  (Vacciuium.  L.)

AFRIKA,  fn.tt. Afríká-í. A fold öt részeinek egyi-
ke  a  földgolyó  déli  félkörén,  északfclől  a  közép-
tengertől,  kelet  felöl  a  vörös  és  indiai, dél  és  nyugat
felöl  az  aetbiopiai  és  atlanti  tengertől  környezve,  s  a
száraz  földdel  Ázsia  felől  Suez  földszorosa  által  köt-
tetvén  öszve.  Nevét a régi  írók némelyike (Solinus) sze-
rint  Afer-től  Hercules  fiától,  mások  (Josephus)  szerint
Ábrahámnak  ugyan  ilynevü  fiától  vette.  A  régi  görö-
gök  Libya  (^íi^vtj)  néven nevezték.

AFRIKABELI,  (Afrika-béli) tt.  Afríkabeli-t,  tb.
— ék.  1.  AFRIKAI.

AFRIKAI,  (afrika-i)  mn.  tt.  afrikai-t,  tb.  —ak.
Afrikából  való,  vagy  ott  létező,  termő,  készült,  stb.
Afrikai  szerecsen,  sivatagok,  nVcények,  gyümölcsöt,  ál-
Ittlok.  Mint  fű.  jelent  különösen  odavaló  lakost.  Az
afrikaiak  jobbára  feketék.

ÁG,  elvont gyök,  mely  föuvan  az  agg  és  agos
szókban.  Véleményünk  szerint  eredeti  jelentése  vagy
a  megbajlást,  görbülést  jelentő  g  hangban  keresen-
dő,  vagy  rokonnak  tekintendő  a  vénet  jelentő  ai1,
avas  szókkal,  mennyiben  t.  i.  ezen  származékokban
a  vén  kor  bizonyos  tulajdonságait,  nevezetesen  az  el-
fogyást, sováuyodást  leljük  föl.  Az  agár az  ebfajok kö-
zött  legszik&rabb,  mintegy  legavatagabb;  a  ki agg,  az
avataggá  lesz ; másik  elemzéssel  1. Agár  szó  alatt;
agos,  ebagos =  szőrös,  mintegy idő előtt  elaggott for-
mája,  csenevész  gyermek.  Molnár  A.-nál  az  agg  (ve-
tus)  majd  egy  majd  két  g-vel  fordul  elő,  így  más  régi
iratokban  is, pl. Révay-,Góry-codexekben. V.ö. AGÁR,
továbbá  AGG,  1)  és  AGG  2).

—  ÁG.  1)  névk.  váltó/úttal  :  og, ég,  cg, ó'g :
hauy-ag,  lov-ag,  héz-ag;  bal-og,  gyal-og,  szúny-
og,  bály-og,  tály-og;  hid-eg,  mel-eg,  délcz-eg,  rid-
eg,  süv-eg,  id-eg;  fér-ég,  kér-ég,  mér-ég;  üsz-ög, örd-
ög.  2)  Kevés  példányban  igék.  mint  :  ball-ag  (bill-cg)
far-ag,  kacz-ag.  Mint  nérképző  érteményre  nézve kö-
zel  áll  az  ős,  ős,  és,  stb.  képzőhöz,  miről  1.  ÉS,  ÉS.
kötszó.  3)  Az  öszvetett  atag,  eteg  második  alkatrésze,
miut: herv-at-ag,  olv-at-ag, lank-at-ag,  Icng-et-eg, főrg-
et-eg, stb. 1. —ATAG,  —ETEG, képző.  4)  Vegytani
nyelvben  régebben  az  oxydumok  képzője  volt  kétágú
változattal  : vas-ag,  hngy-ag,  él-eg,  kén-eg.

AGACS,  (ag-acs)  fn.  tt.  agacs-ot.  Mátyus  földén
ám.  akácz,  akáczfa.  Gyöke ág  azon ak lágyított  mássá,
melyből  okod,  akaszt,  akdcziós  származtak,  1.  AK,
elv.  gyök.

AGANCS,  (ág-ancs)  fn.  tt  agancs-ot.  A  szar-
vasnak,  vadásznyelven  fövadnak  ágas  ezarvazata.  Az
agancs  abban  különbözik a  szarvtól,  bogy  az  tömör
anyag  s  érenkint  újul.  A  dolog  természeténél  fogva
gyöke  ág,  mely  könnyebb  hangoztatás  végett  rövi-
dül  haszn/il tátik.

AGANCSÁÉ,  (ig-ancs-ár)  fn.  tt  agancsár-t,
tb.  —ok. Vadásznyelvcu  jelent  hímszarvast,  nyolcz-
ágastól  kezdve  fölfelé.

AGANCSOS,  (ág-ancs-os)  mn.  tt.  agancsos-t,
vagy  —át,  tb.  —ok.  Szarvasnemü,  melynek  agan-
csai  vannak.  Agancsos  vad,  fövad.

AGANCSOSODIK  ,  (Ag-ancs-os-od-ik);  k.  m.
agancsosod-tam,  —tél,  —ott.  Agancsai  nőnek,  sar-

jadzanak.
AGÁR,  (ag-ár)  fii.  tt.  agarat,  tb.  agarak.  Va-

dászebek  faja,  melynek  sovány,  nyúlánk  teste,  s
hosszú  lábai  vannak, s  különösen gyorsaságánál  fogva
nyúlfogásra  igen  alkalmas.  Sovány,  mint  agár.  Km.
Szegény  nemesember, kinek  agara  nincs.  Km.  Asítnak
az  agarak, jó  vadászat  lesz.  Km. Jól  hajtanak  az aga-
rak  = jó  reménység  van.  Hátrább  az agarakkal  —
ne  oly  fennen,  oly  nagy  széllel,  kevéssé  hagyj  alább,
mérsékeld  mag:iJ.  Ayúl  után  bottal  veri  az  agarat.
Km. = kelletlen  munkára szorít.  AT«gy  bScsülete,  mint
a  téli  agárnak.  Km.  JVem  örülnek  a  nyulak,  mikor  az
agarak  fiadzanak.  Km.  Nyújtózik  mint  agár  a  poz-
dorján.  Km. A'an  agár  a  vendég,  komondor  a  gazda.
—  a  gazda  parancsol  otthon.  Az  agarak  szokottabb
nevei  :  Fecske,  Cziczke,  Lepke,  Pillants,  SzegfU,  SzellS,
Szárcsa.

Részint  tulajdons/tgi,  részint  hangrokonsági  te-
kintetből  hasonlíthatók  :  a  latin  acer  (gyors),  a  ma-
gyar  wgor,  szláv  ogár,  ogáru,  eltér,  török  zaghyr,  hell.
«j'prc,  mely  vadászatot jelent,  szanszkrit  csar,  (elöha-
lad,  latiuúl  :  curro) ; a  honnan  azt véljük,  hogy  ezen
szóban  az  ág  gyök  mint  általán  a  g  hang  görbülést,
meg-  vagy  előrehajlást  jelent,  miut például  a  sebesen
futó  kutyánál,  lónál,  stb.  tapasztaljuk.

AGÁR ÁS,  (ag-ar-as)  mn. tt.  agaras-t  vagy  —át,
tb.  —ok.  A  ki  agarakat  tart,  kedvel;  agarakkal  bő-
velkedő.  Ayaras  vadász,  nemesember.  Agarat  hely,
vidék.

AGAKÁSZ,  (ag-ar-ász)  fn.  tt.  agarász-t,  tb.
—ok.  A  ki  agarakkal  szokott  vadászni, nyulászni.  A
hány  közbirtokos, annyi  agarász.  Lóhátas  agarászok.

AGARASZ, (ag-ar-ász) önh.m. agarász-tam,—tál,
— ott. Agarakkal jár vadúszni, nyulászui. Lóháton, gya-
log  agarátizni.  II<>tedik  határba  is  elmegy  agarászni.

AGARÁSZÁS,  (ag-ar-ász-ás)  fn.  tt.  agarászás-t,
tb.  —ok.  Foglalkodáa,  vagy  mulatság,  midőn  valaki
agarúsz.

AGARÁSSCAT,  (ag-ar-űsz-at) fn.  tt.  agár ászát-öt.
Agarak  segítségével  űzött nyúlvadászat.

AGARÁSZATI,  (ag-ar-asz-at-i)  mn.  tt.  agai'á-
szatt-t,  tb.  —ak.  Agarászathoz  tartozó,  azt  illető.
Agarászati  jog,  szabályok,  kedv,  mulatság,  szenvedély.

AGARÁSZEGYLET,  (agarász-egylet)  ősz.  fn.
Agaráazok,  agarászatkedvelők  egyesülete,  melynek
egyik  fő  mulatsága  az  agárverseny.

AGAED,  (Agár-d)  helyn.  több  vármegyében.
Több  helynév  az  állatoktól  vétetett,  mint  :  Tinód,
Ebed,  Lovad,  Rakasd,  Ölved,  stb.

AGARÉV,  (Aga-rév)  falu  Somogy  megyébcu.
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AGÁRFÜ,  (agár-fü)  ősz.  fh.  Növényfaj  a  kosbo-
rok  neméből,  máskép,  agárkosbor  vagy  vitézffl. (Or-
chis  Morio. L.).

AGÁRKOSBOR,  1. AGÁRFÜ.
AGÁRKÖLYÖK,  (agár-kölyök)  ősz.  fn.  Fiatal

kis  agár; az agár fia.
AGÁEKUTYÓ,  1. AGÁRKÖLYÖK.
AGÁRMONY,  (agár-mony)  ősz.  fh.  1) Az  agár-

fajú  kan  monya.  2)  Átv.  ért  1. AGÁRKOSBOR.
AGÁT,  fű.  tt.  agát-ot.  A  tűzkő  egyik  fa-

ja,  mely  különféle  színeket  játszik,  s  fényesre  kö-
szörttlbető,  miért a  fél  drágakövekhez  számíttatik.

Eredetije  a bélien  n^árt/í.
AGÁTKÖ,  ősz.  fii.  1. AGÁT.
AGG,  (1)  mn.  tt.  agg-ot.  A  régieknél,  mint

Molnár  Albertnél  is,  hol  két  hol  egy  g-vel  fordul
elő  :  agkofa,  aglant,  agnö.  A  székelyek  szinte  mond-
ják  :  ág  eb.  Van  Ág  családnév  Érsekújváron.  Ér-
telme  :  ócska,  vén,  törődött,  régi,  árúit,  mintegy
avag  hosszasabban  avat ág.  Agg  fii,  agg  széna,  mely
első  növés  valamely  évben, s  különbözik  a  sarjától,
mint  újabb  fiatalabb  növéstől.  Agg dada,  vén  asszony.
Agg  lamos, öregapa  a  menyekzöben.  Agg  lant,  vén
banya.  Egy  agg  lant  van  Gyöngyös  táján.  Falndi.  Agg
legény,  a  ki  a  házasság  ifjú  korit  átugrotta.  Agg  ló.
Gyakran  agg  lovon  verik  agyon  a  farkast.  Km. Agg
róka.  AWiéz  az  agg  rókát  tőrbe  ej/oti.  Km.  Agg  szó,  de
igaz,  így  nevezi  P&zm&n a közmondást.  Agg  ellenség, a
régieknél =  ördög.

„Romok  között  erőtlen  agg
Apák  lézengenék."  Bajza.

Agg  vitéz.  Agg  eb.  Késő  az  agg  ebet  tánczra  tanítani.
Km.  Agg  ebnek,  vén  szolgának  egy  a  fizetése.  Km.  Nem
agg  ebnek  való  a  csontrágás.  Km. Agg  erdő. Agg  tölgy.

„Az  agg  erdőben  aludtam  el
Egy  lombos  tölgynek  alatta,
Zaj  támada  az  agg  tölgy  lombjai közt,
S  elverte  szememről  álmomat"

Kazinczy  Ferencz.
Minthogy  az  agg  mint mn. csak  vén  korra,  nagy idő-
re  vonatkozik  :  innen  is  valószínű, hogy az agg  igének
is  ez a  tulajd.  eredeti  értelme.

A  lapp  nyelvben aigie =  ős, a finnben okká  —
vén  asszony, ős  anya,  a  szanszkritben  is  okká,  annyi
mint  anya, nagyanya, melyekkel  ismét  öszveüt  magas
hangon  a  magyar  egyszerűbb  ük;  ide  tartozik  a  tö-
rök  öksz'dz  (=  árva)  is, melyben  szitz  (sziz)  viszony-
rag  ám. nélkül, nélküli  (vesztett, fosztott),  o'kszitz  tehát
nem  más,  mint  üt-  vagy  okká-szitz  ám.  anyavesztett.
Nem  hibázunk, ba  a  török  aga  vagy  agha  szót  is  ide
igtatjuk,  mely  ott ám.  úr.  S  nem  származhatott-e  ez
agg-ból  épen  úgy  mint  a  franczia scigneur,  sicur, mon-
sieur, olasz  signor, a  latin  senior-ból t  Előfordul  még
a  törökben  ik,  mely  régit, öreget,  s  ok,  mely  fehéret,
szürkét jelent; és  vájjon  nem jellemzi-e  ez  szinte  az
agg  kort  ?  Meg kell  még  jegyeznünk,  hogy  a  fön-
tebb! szanszkrit  akká szót  Eichoff  az ács, becs, becsül,

tisztel  gyökből  származtatja,  s  éhez  sorozza  a  német
Acht,  achten  szókat  is.  A  tisztelet,  becsület  is  mindig
egyik  tnlajdonítmánya  volt  a régiségnek,  aggságnak
(bár  ezt  napjainkban  kevésbé  tapasztaljak),  innen  a
,tisztes  régiség'  szójárás  a  magyar  nyelvben.

AGG (2), (ag-og)  gyak.  őnh. m.  agg-tam,  vagy
—ott ám,  —tál  vagy  —ottál,  —ott,  htn.  —ni vagy
—ani.  1)  Vénül,  véuhedik.  Megagg  =r  megvénül.
Semmi  nem agg  meg  oly  könnyen, mint  a  jótétemény.
Km.  „Még  a  fold  is  el  agg."  Beniczki.

„Agg  a  szarvas,  feje  ágazatjin
Eve  számit  büszkén  mutogatván."

Vörömarty.
Kiaggott  = vénsége  miatt  divatlanná  lett.  2)  Vala-
min  búsul,  töri  magát  töprenkedik,  törődik.  Azon agg,
hogy  él  meg. Ne  aggj  rajta,  akármi  történik.  Eb  aggja
=  eb gondoljon,  eb törődjék  vele.  Régebben  fal, vei
raggal  is  elfogadta  a  tárgyat :  „Reménykedéseddel,
panasziddal  most  nem aggok."  Faludi  Ferencz.

Ha  ezen  szóban  első  tulajdon  érteményül  az  ó
kort  veszszük, úgy  elemezhetni, bogy  gyöke  ág  vagy
agg  az  av  gyökből  eredne,  honnan  avas,  oitíl  szók  is
származnak, miszerint agg  annyi  mint  av-ag,  hosszab-
ban  avatag.  Minthogy továbbá  a  bú,  töprenkedés  fe-
löl  azt  tartjuk,  hogy  idő előtt  véuít,  innen  aggni =
oly  valamivel  gyötörni  fejűnket,  ami'aggá  tesz.  Ha-
sonló  észjárással  a  szláv  nyelvekben  Klári  vén,  agg,
és sztarost = vénség és aggódás, és sít ár ám  sze = ag-
gódom, és  vénülök.  Ellenben  m&s  eszmemeiiettel  azt
is  vélhetni, hogy  az agg  tulajd.  érteménye  :  görnyed
pl. gond  alatt,  törődik,  mintegy  lenyomott,  szoronga-
tott  állapotban  szenved,  mely  értelemben hasonló hoz-
zá  a  szanszkrit  ág  ang  (öszvenyom),  hellén  nyfot,  la-
tin  ango,  angor, német  Angst,  tng,  bang.  Innen  lett
volna itv. ért.  agg =:  vénül, vénhcdik, azaz  a  nagy
kor  terhe  miatt  megtörődik,  s  mintegy  öszvcnyomva
meggörbed.  V.  ö. AGG (1).

AGGALÉK, 1. AKGALÉK.
AGGALMAS, (agg-al-om-as) 1. AGGODALMAS.

AGGALOM, (agg-al-om) 1. AGGODALOM.
AGGÁLY,  (agg-ály)  fn. tt  aggály-t,  tb.  —ok.

1. Kedélynyomasztó  állapot, midőn bú,  gond,  félelem
foglalja  el  lelkünket, s nyugodni  nem  hagy. 2.  Kétely
valaminek  helyességében,  igazvoltában,  vagy  valaki-
nek  igazmondásában,  például  valakinek  tamis&gtéte-
lében, mert  már hazugságban  tapasztaltatott

AGGÁLYOS,  (agg-ály-os) mn. tt  oggályos-í,  tb.
—ak.  1.  Aggályt,  azaz  bút,  gondot,  töpreukcdést
okozó,  vagy,  ezen  kedélyállapotban  szenvedő.  Aggá-
lyos  állapotban  lenni.  Aggályát  szív.  2.  Kételyt  tá-
masztó. Aggályos  tanú,  okirat.

AGGÁLYTALAN, (agg-ály-talan) mn. tt  oggály-
talan-t,  tb.  —ok. Aggály  nélkül  levő,  gondtalan,  bú-
talan, nyugodt nem töprenkedő kedélyü; kétely nélküli.

AGGANY,  1.AKGANY.
AGGÁS,  (agg-ás)  fn.  tt  aggás-t,  tb.  —ok.  1.

Vénhedés, folytonos  vénülés. Elaggás,  megaggás.  2. Bil-
sulás, gondok  miatti  töprenkedés.
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AGGASTYÁN, (agg-as-ty-án)  fn.  tt.  aggastyán-!,  i
tb.  —ok. Törődött,  elvénült,  elzüllött  vén  ember,  kit  |
a  nagy  kor  és  nyavalyák  megviseltek.  Tisztességes  ősz
aggastyán.

Elemeire  oldva:  agg-asz-t-án  =  agasztott.  A t
meglágyúlt  benne,  mint  a  toportyán,  paríttya,  pat-
tantyií,  csörgetyü,  s  több  ilyenekben.

AGGASTYÁNFÖ,  (aggastyán-fő)  ősz.  fn.  Éle-
medett,  érett, vén  korú  személy.

AGGASZT,  (agg-asz-t)  áth.  m. aggaszt-ott,  pár.
aggaszsz,  htn. —anivagy —ni.  Vénít, aggkoruvá  tesz,
különösen  búsulás,  töprenkedő  gondolkodás  által  fo-
gyaszt, epeszt,  emészt, s  ez  által  a  vénülést  elősegíti.
Aggasztja  öt  a  sok  gond,  gyermekei  nevelése,  jövendője.
Ez  engem igen  aggaszt.

Képzőjére  nézve  1. —  ÁSZT,  képző.
AGGASZTAL,  (agg-asz-t-al)  áth. m.  aggasztal-t.

Oly  képzésű,  mint:  magasztal,  vigasztal,  marasztal,
mgesztel  stb.  Egy  jelentésű  a  rövidebb  aggoszf-val,
melynek  némi  tartóssági,  folytonossági,  gyakorlati  ár-
nycklatot  kölcsönöz.

AGGASZTALÁS,  (agg-asz-t-al-ás)  fn. tt  aggasz-
talás-t,  tb.  —ok.  Tartósabb,  folytanosabb  aggasztás.

AGGASZTÁS,  (agg-asz-t-ás)  fn.  tt.  aggasztás-t,
tb.  —ok. Hatás  a  kedélyre,  mely  ezt aggasztja,  búsít-
ja,  gonddal  terheli.

AGGASZTÓ,  (agg-asz-t-ó),  mn.  tt.  aggosz/ó-í.
A  mi  aggá  tesz,  különösen,  a  mi  bút,  gondot,  szo-
rongatást  okozva,  a  kedélyt  leveri,  s  a  testet  idő
előtt  fogyasztja,  cpeszti,  s  ez  által  mintegy  sietteti
a  vénülést.  Aggasztó  bú, gond,  szomorúság,  bánat.  Ag-
gasztó  állapot,  körülmény,  eset,  kilátás,  fövendő.  Ag-
gasztó  szükség,  nyavalya.

AGGASZTÓLAG, (agg-asz-t-ó-lag)  ih.  Búba me-
rítve,  testet  lelket  epesztve,  nyomasztva,  aggást okoz-
va.  Gyermekei sorsa, kétes jövendője  aggasztólag  liat  reá.

AGGAT, 1. AKGAT.
AGGATÁS, 1. AKGATÁS.
AGGATATLAN, 1. AKGATATLAN.
AGGATLAK,  (apg-atlan)  mn. tt.  aggatlan-t,  tb.

— ok.  Aki  nem agg,  bú,  gond  nélkül  levő.  A  könny-
thntlek  rendesen  aggallanok  ü.  Akinek  semmi  baja,
aygatlan  lehet.  Határozókép  ám.  aggalom  nélkül.

AGGATLANÚL, (agg-atlan-űl) ih. Aggalom,  bű,
pond  nélkül,  nem  törődve  semmivel  és  semmin.  Ag-
gailanúl  töltött  ifjúság.  Aggatlaniil  éli  világát.

AGGATMÁNY, 1. AKGATMÁNY.
AGGATÓDZÁS, 1. AKGATÓDZÁS.
AGGATÓDZIK, 1. AKGATÓDZIK.
AGGATÓDZÓ, 1. AKGATÓDZÓ.
AGGDADA,  (agg-dada)  ősz.  fn.  Fogatlan  vén

banya,  ki  dadogva  beszél, s  ki  a  közmondás  szerint:
a  szöszt  is  pSsznek  és  a  hamut  mamunak  mondja.

AGGELLENSÉG,  (agg-ellenség)  ősz.  fn.  Meg-
rögzött  ellenség, így  neveztetik  régibb  iratokban  az
ördög.

AGGFALVA,  (Agg-falva)  hclyn.  Sopron megyé-
ben, német.  Agcndorf.

AGGFARKAS, (agg-farkas)  ősz.  fn. 1. Vén, elag-
gott  farkas  2.  Ördög.  „Alnok  ő  elméjek  mint  az
aggfarkasnak"  Batizi  András  a  XVI.  századból.

AGGPI,  1. AGGLEGÉNY.
AGGFÜ,  (agg-fű)  ősz.  fn.  Első  kaszálási  széna-

takarmány,  máskép,  aggszéna,  különböztetésül  a  sar-
juszénatól.

AGGGYÖNGESÉG,  (agg-gyöngeség)  ősz.  fii.
Törődött,  nyavalyákkal  járni  szokott  állapot,  mely az
agg  kor  sajátsága.  AgggySugeségben  halni  meg.

AGGHARCZOS,  (agg-harczos) ősz.  fn.  Erejefo-
gyott,  elgyöngült,  sérves,  agg  katona,  a  ki  nehéz ha-
di  szolgálatot  többé  nem bir.  (Invalid).

AGGIN,  (agg-in)  ősz.  fn.  A  szőlőtőke  vastag
dereka,  ága  .  Székelyesen:  ágin.  Második  alkatrésze
i« jelent  más  növényszárakat  is,  p.  tök  ina,  uborka
ina,  máskép  inda.

AGGÍT,(agg-ít)  áth.  ín.  aggft-ott,  pár.  — *,  htn.
—ni  vagy  —<i«i.  Aggá,  azaz  vénné  tesz,  vénít.  Ás
idő  mindenkit  aggit.

AGGÍTÁS,  (agg-ít-ás)  fn.  tt.  aggtíás-t,  tb.  —ok.
Aggá,  vénné tevés, vénités.

AGGKOR, (agg-kor)  ősz.  fn.  Elemedéit,  a  sír-
felé  hanyatló kor, emberélet, vénség.  Az aggkort  arány-
lag  kevesen érik  el. Aggkorra  jutni.

AGGKÓR,  (agg-kór)  ősz.  fű.  Kór  vagy  gyön-
gcség,  mely  az  aggkor  rendes  következménye és  tár-
sa ; agggyöngcség.

AGGLAMOS,  (agg-lamos)  ősz.  fn.  A  ki  vén  ko-
rában  is  ágyba  hugyozik..  Tájnyelven  és  gtinytréfán,
örömapa  a  menyekzó'n,  máskép :  öreg  rigyori.

AGGLAXT,  (agg-lant)  ősz.  fn.  Átv.  ért.  vón-
banya,  vén  szipirtyó. Egy  agylant  van  Gyöngyös  táján,
rút  szömöresök  VI  pofáján.  Faludi.

AGGLEGÉNY,  (agg-legény)  ősz.  fn.  Eleme-
déit,  érett  korú  férfi,  aki  bármily  oknál  fogva nem
házasodott  meg,  különösen,  aki  válogatás  miatt nem
nősült.  Biilaton-mclléken  tréfásan,  tésztás  étel  neme,
máskép  lábatlan  tik.  Talán  eredetileg =  hab-lfpény  f

AGGXÖ,  (iigg-nö)  ősz.  fn.  Általán  minden ele-
medéit,  vén  korra  jutott  nöszemély,  akár  hajadon
akar  férjhezment.  Tisztességesebb  kifejezés,  mint:
aggdada,  banya,  agglant.

AGGÓ,  (agg-ó)  mn. tt.  aggó-t.  1)  Aki  agg,  bú-
sul,  gondoskodás  által  töri  magát  Gyermekeik  sorsa
felől  aggó  szülék.  2)  1. AGGÓFÜ.

AGGODALMAS,  (agg-od-al-om-as)  mn.  tt.  ag-
godalman-t,  tb.  —ok. Aggodalommal  teljes,  folytono-
san,  sokat  búsuló,  töprenkodvc  gondoskodó ; továbbá,
ami  aggodalmat  okoz.  Aggodalmas  családapa.  Aggo-
dalmas  helyzet,  állapot.

AGGODALMATLAN,  (agg-od-al-om-atlan)  mn.
tt.  aygodalmatlan-t,  tb.  —ok.  A  kinek  aggodalma
nincs.

AGGODALOM,  (agg-od-al-om)  fn.  tt.  aggodal-
mat,  tb.  aggodalmak.  Aggódó,  búsuló  állapotnak  na-
gyobb,  tartósabb  foka;  kedélyepcsztő,  szivszorongató
érzelem.  Aggodalomban  lenni,  élni.
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AGGÓDÁS, (agg-ód-ás) fa. tt. aggódás-t,tb.  —ok.
Folytonos  búsalás, gondoskodó  töprengés.  Az  aggás-
nak  mintegy folytonosságát  fejezi  ki.

AGGÓDATLAN,  (agg-6d-atlan)  mn.  tt  oggó-
datlan-t,  tb.  —ok.  A  ki  aggódni  nem  szokott, bú,
gond  nélkül  levő. Igehatárzó  is, mint  rendesen  az  át-
Ián  tűén  képzőjü melléknevek.  Boldog,  ki  aggódatlan
élhet.

AGGÓDATLANSÁG,  (agg-ód-atjan-ság)  fn.  tt.
oggódatlanság-ot.  Nyugalmas,  kedély! állapot,  midőn
valaki  nem  aggódik.

AGGÓDIK,  (agg-ód-ik)  belsz.  m.  aggód-tam,
—tál, —ott, htn. —ni. Kedélye  kétes  remény és  féle-
lem vegyes  érzelmeivel foglalkodik,  küzd; különösen
vágyainak  teljesedése, vagy meghiúsodása  fölött epesz-
tí, emészti  magát  A  haza torsán, jövendőn,  gyermekein
aggódni.  Azon  aggódni,  mi  történik  velünk.  Mit  aggó-
dol rajtam  t  Híre,  neve, böcsltíete  miatt  aggódik.

AGGÓDÓ,  (agg-ód-ó)  mn. tt  aggódó-t.  Folyto-
nosan  aggó,  búban,  gondban valamely  jövendő iránti
bizonytalanság  miatt  töprenkedő.

AGGÓDTAT,  (agg-ód-tat)  mivelt.  m.  oggódtot-
tam, —tál, —ott, pár. aggódtoss. Aggódó vá teszi; okoz-
za,  eszközli,  hogy  aggódjunk.  Barátom torta,  és  saját
jövendőm  igen  aggódtál  engemet.

AGGÓFÜ, (aggó-fü) ősz. fn.  Növényfaj  az  üszög-
őrök  (Senecio) neméből, melynek  virágai  sűrűk,  sáto-
rozók,  levelei  szárölelők,  fogasak,  máskép  :  rontófő,
szöszösfií, aggó  ützögö'r.  (Senecio vulgáris.  L.)

AGGOS,  (agg-os)  mn.  tt  aggos-t,  vagy  —aí,
tb.  —ok.  1)  Agghoz  hasonló, vagy  közeledő,  aggfor-
ma, mint:  vénet, üreget.  2)  Gondos,  a  ki  aggni,  ag-
gódni  szokott

Az  agg  igéből  származik,  mint:  takar,  takaros,
pirít, piritos.

AGGOSKODÁS,  (agg-os-kod-ás);  fii.  tt.  aggot-
kodás-t,  tb.  —ok.  Gondoskodás.

AGGOSKODIK, (agg-os-kod-ik)  k. m.  aggoskod-
íaro,  —tál,  —ott.  Gondoskodik.  Az  Ulető  kedélyál-
lapotnak gyakorlatos, de szelídebb  árnyalatát  fejezi  ki.

AGGOTT,  (agg-ott) mn. tt  aggo/t-at.  Elvénült
élemedett,  korosodott,  régi,  illetőleg  törődött  aggas-
tyán.  Aggott  öregség.  „Aggott  tölgyek  alatt" Kazin-
czy  Perencz. Kiaggott  =  elavult,  kiavult.

AGGOTTAN,  (agg-ott-an)  ih. Aggott korban, ál-
lapotban,  elaggva,  elvénülve.  Mit  ember  ifjantan  ta-
nul,  azt  aggodtan  is  nehezen felejti.  (Kis-Viczai.)

AGGOTTSÁG,  (agg-ott-ság)  fh.  tt.  aggotttág-
ot.  élemedett  öregség,  törődött  aggkori  állapot,
vagy  tulajdonság.  Jelenti  az  aggásnak  következmé-
nyét,  miért  ez  mint  ok,  amaz  mint  okozat  tekin-
tendő.  Aggotttága  miatt  nehéz  testi  lelki  munkát  bírni
nem  képet.  Tehetetlen  aggotttágra  jutott.

AGGRAVASZ,  (agg-ravasz)  ősz.  mn.  Kitanult,
furfangos  csaló,  vénróka.

AGGRAVASZUL,  (agg-ravaszul)  ősz.  ih.  Fur-
fangos  vén  róka  módjára.

AGGREGE,  (agg-rege)  ősz.  fn.  Elavult,  hitel-

vesztett,  fonóházi  mendemonda,  szófiabeszéd,  daj-
kamese.

AGGRÓKA, (agg-róka) ősz. fh. Átv. ért  l! AGG-
RAVASZ.  Nehéz  az  aggrókát  tőrbe  ejteni.  Km.

AGGSÁG, (agg-ság),  fn.  tt  aggtág-ot.  1)  Agg-
kori  állapot,  vénség.  Aggságában  koldusbotra  jutott.
2)  Gondokkal  vesződő  kedélyi  állapot, bú, gond,  ag-
godalom.  Teli  van  a  fejem  aggsággal.  Megöl  az
aggság.

„De  a jó  feleség  egész  boldogsága
A  férfinak  s  földi  mennyországa,
Ez által  eloszlik  baja  és  aggsága,
Mindig gyarapodik  öröme s jósága."

Lakodalmi  versek, (Népdalok  I.  Köt  125.  lap).

AGGSÁGOS,  (agg-ság-os) mn. tt. oggságos-t,  tb.
—ak. Aggságot  okozó,  azzal  járó,  aggsággal  teljes,
bővelkedő.  Aggságot  élet,  állapot, várakozás, jövendő.

AGGSAGOSKODÁS  (agg-sag-os-kod-ás),  fn.  tt.
oggságoskodás-t,  tb.  —ok.  Folytonos  vagy  gyakori
kedélyi  nyugtalankodás,  gondoskodás,  töprenkedés,
melyet  az  aggódás  okoz.

AGGSÁGOSKODIK,  (agg-ság-os-kod-ik);  k. m.
aggságoskod-tam,  —tál,  —ott.  Kedélyét,  illetőleg  el-
méjét  folyvást  aggságot  okozó  gondok  nyugtalanítják.

AGGUL,  (agg-űl)  önh.  m.  aggúl-t.  Aggkoruvá
lesz,  vénül.  Elaggúl,  megoggúl.

AGGULÁS,  (agg-ul-ás) fa. tt  aggulás-í, tb. —ok.
Aggkorra  jutás,  vénülés,  vénhedés.  Elaggulás;  meg-
aggulát.

AGGULÁSI,  (agg-ul-ás-i) mn. tt.  oggulási-t,  tb.
—ok. Aggulást  illető,  arra  vonatkozó, azzal járó. Ag-
gulási  korszak.

AGGÜSZÖK,  (agg-fiszök)  ősz.  fn.  Agg  emberek
ráknemü  nyavalyája.

AGK3VÉN,  (agg-vén)  ősz. mn.  Igen  vén,  rend-
kivfili  vén  korra  jutott  vagy  fölötte  megtörődött  ag-
gastyán, kiről Révkomáromban  közmondás:  Vén, mint
a  belső  vár.

AGGVTTÉZ,  1. AGGHARCZOS.
AGLÁL,  balatonmelléki  tájszó,  1. AKLÁL.
AGLÁLÁS,  1. AKLÁLAS.
AG08, (ag-os) mn. tt  agos-í,  tb. —ak.  így  neve-

zik  a  székelyek  azon  gyermeket,  csecsemőt,  kinek
arcza  sőt egyébb  teste  is  szőrös,  szőrférges.  Páriz  Pá-
painál  : ebogja.  Minthogy az emberi test rendesen ké-
sőbb,  fejlő  korban  szőrösödik,  valószínű,  hogy  e  szó
gyöke  azon  ág  mely vénet jelent, t  5. az  agos  gyer-
mek  teste  mintegy  idő-előtti  vénségre mutat

AGOSSÁG,  (ag-os-ság)  fa.  tt.  agosság-ot,  Bőr-
nyavalyás  állapot  vagy  tulajdonság  a  kis  gyermekek-
nél,  midőn  agosak.  V.  ö. AGOS.

—  AGLÁS,  ősz.  főnévképző  vonagldt  szóban.
—  AGLIK,  ősz.  igeképzö  vonaglik  szóban ; t'o-

nag  magában  nem  divatozik.
AGY,  fn.  tt  agy a-t.  A  fej  azon csontnem ii,  szi-

lárd,  félgömbölyü  része,  mely  a  velőt  foglalja  magá-
ban, s rendesen  koponyának  mondatik. Innen  agyveit;
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ám.  az  agyban  foglalt  velő.  „Vas  vesszőről  ő  fejét
vereté, hogy  az agya velője orráról kijár  vala. *  (Nádor-
eodex). Erre,  mint az  élet és  elme  székhelyét  tartal-
mazóra vonatkoznak: Agyba  főbe.  térni, agyonütni,  vág-
ni, szúrni, csapni,  legyinteni  valakit,  azaz  úgy  fejbe
ütni,  csapni,  stb.  hogy  meghaljon.  Agyonkínozni,  gyiit-
reni = halálra.  Agyon  ázni,  fázni  ~  csaknem ha-
lálosan.  Agyon  nevetni, sírni  magát.  Agyon  hajszolni
rtelédft,  lármát  =  majd  halálra  hajtani.  Agyafúrt
nnber.  Vert  viszi  veretlent,  agyafeje  töretlent.  Km. Vé-
tí-tik  egész  fej  helyett  is.  „Vevők  a  ii&dnt  és  verik
vala  ö  agyához"  azaz  fejéhez.  (Müucli. codcx).

„Agyamban  egyik  örült  gondolat
A  másikat  viharként  kergeti."

Vörösmarty.

Innen  atv.  ért.  1)  valamit mintegy  velő  gyanánt  tar-
talmazó  üreg.  Kerék  agya,  melybe  a  toiigolyt  eresz-
tik.  Kerék  agyáig  való  sár.  Puska  agya,  azon ho-
morú  üreges  fa,  melybe  a  puskacsőt  fektetik.  2 J
a  koponyának  lágy  fehér  anyagból  álló  vi'löncmü
tartalma,  agyvelő,  t.  i.  tartalmazó  a  tartalom  helyett.
\agy  agy,  mely két részre, jobb  és  baloldalira  oszlik ;
A-i*  agy,  máskép  agyacs.  Innen  &tv.  ért.  tök  agya
=  bélé.

Első  jelentésénél  fogva  talán  eredetileg  a  nia-
pashangú  hegy,  azaz  tető,  mint  a  testnek  felső  része,
oly  fogalmi  viszonynyal,  mint fel  és fej,  iniion  agyfa
=  az épület  legtetején  elnyúló  fa.  Miszerint  rokon-
ságban  van  vele  a  szanszkrit  : yad,  mely  azt  teszi:
kitetszeni.  Az  agy  ina  is  fenhangá  egy  szóvá  változik
özekben  :  egyebugyál  =:  agyabugyál,  egyel  —  agyai.

AGYABUOYÁL,  (ogya-bugyál)  ősz.  Ath.  ín.
agyabugyál-t.  Agybaföbe  ver,  jól  megdöngct  valn-
kit.  Derekatan  megagyabugyáliák.  Valószínű,  hogy
bvgyál  eredetileg íwfrfl  volt, és fpy  az egész :  agyabitfál.

AUYABUGYÁLÁS,  (agya-bugyíilás)  ősz.  fn.
Agybafőbe  bufálás,  döngctés.

AGYACS,  (agy-ács)  kies.  fii.  tt.  agyacs-ot.  A
tágabb  értelemben  vett  agyvclö  azon  része,  mely
a  sAtor  által  a  szorosabb  értelmű  agy  hátsó  kurélyú-
tól  elválasztatván,  a  nyakszirtcsont  alsó  üregeiben
nyugszik  (Cerebellum).  Gall  agytana  szerint  ez  a  ne-
mi  ösztön  székhelye.

AGYAFÚRT,  (ngya-fúrt)  ősz.  mn.  Furfangos
eszű,  ravasz, alattomos;  továbbá,  makacs ,  önfejű,
fúrtfejü.

AGYAFÚRTSÁG,  (agya-fúrtság)  ősz.  fii.  Fur-
fangosság,  alattomosság; makacsság  önfejú'ség,  fúrt-
fejüség.

AGYAFUVÓ,  (agya-fúvó)  ősz.  mn.  A  széke-
lyeknél jelent  dühöst,  bőszt,  aki  mintegy  fő Ifujj a  az
agyát,  dúlófiiló.

AGYAG,  (agy-ag)  fn.  tt  agyag-ot.  Föld  neme,
mely  a  többiek  között  termékenységre  nézve  kitűnő,
s  ragadós  szilárd  tulajdonságánál  fogva  különféle  edé-
nyekre  alkalmas.  Sárga-,  vVrto-,  szappan-  feliír-

t-,  ruhatisztító agyag.  Agyagból  vályogot  vetni
AKAD.  HAOT  SZÚTÍR.

Palóczosan  ejtve  : agyig.  Továbbá  jelent  agyngból
valót.  Agyagedény.

Eredetére  nézve, lia  alapfogalomul  szívós,  raga-
dós  tulajdonságát  vcszszük,  hasonlíthatók  hozzá a  ré-
gies  hagyap  és  mostani divatban  a  magashangu ínyek
és  enyv.

AGYAGFÖLD,  (agyag-föld)  ősz.  fn.  Agyagne-
;uü  alkatrészekből  álló  föld.  Agyagföldben  termett  ga-
'jona.  A  fa sokasok  ugyagföldböf  dolgoznak.

AWYAGFURÓ,  (agyag-fúró)  ősz.  fn.  Vízi  kul-
lancs  neme,  mely  az  agyagiszapba  fúrja  magát,  s
nbból  éldegél.

AGYAGGALACfcHN,  (agyag-galacsin)  ősz.  fn.
Pecsétes  agyagból  gömbölyített  golyócska,  melylyel
a  ruhafoltokat  tisztogatják.  Szélesebb  ért.  akánnely
czélból  csinált  ilyotéii  golyó.

AGY AGGAT,  (agyag-gát)  ősz.  fti.  Agyagföldből
csinált gátféle  töltés,  különböztetésül  másnemű  anyag-
ból  készített gátoktól.

AUYAGGÓDOK,  (agyag-gödör)  ősz.  fn.  Agyag-
föld  kiásása  által  támadt  gödör,  p.  a  téglavető  ke-
meiu'zék  mellett.

AOYAUMAZ,  (agyag-máz)  ősz.  fn.  Közönséges
afryagedéuyek  máza.

AGYAGMÍVES,  (agyag-míves)  ősz.  fn.  Agyag-
búi  dolgozó,  valamit  készítő  mesterember,  p.  fazekas,
pipiicshmló.

AGYAGMÜ,  (agyag-mii)  ősz.  fii.  Agyagföldből
készített  mii,  nevezetesen  különféle  edények.

ACíYAGNEM,  (agyag-nem)  ősz.  fn.  Agyag  tu-
lajdonfutgaiviil  biró, agyagrészekböl  álló földnem.

AOYAtíNEMÜ,  (agyag-nemű)  ősz.  mn.  Agyag
tulajdonságaival  biró, abhoz  hasonló.  Agya'gnemü  föld,
ásvány.

AGYAGUL,  (agy-ag-ol)  &tb.  m.  agyagol-t.  1)
Agyaggal  beken,  beutazol,  kövér,  vegyít.  Agyagolni
a  kdlyhát,  kfmenczrt.  A  futó  homokföldet  agyagolni.  2)
Agybaver. Ez értelemben gyöke a knponyát jelentő  agy.

AOYAGOLAS, (agy-ag-ol-iis)  fn.  tt,  agyagolás-t,
tb.  —ak. Tapasztús,  mázolás,  midőn  valamit  agyag-
gal  bekennek,  vagy  vegyítenek,  javítanak.

AGYAGOS,  (agy-ag-os)  mű.  tt.  agyagos-t  vagy
—át,  tb.  —ak.  1) Agyaggal bővelkedő, agyagból  álló.
Agyagos  föld,  »ízffnék,  vízpart.  2)  Agyaggal  mázolt,
kent,  tapasztott.  Agyagos  kályha, fal,  falkéreg.  3)  Fa-
luk  nevei,  Sopron  és  Zemplénben.  Agyagos-tetej  er-
délyi  hegy  neve  Marosszékben.

AGYAGOZ,  (agy-ag-oz)  &th.  m.  agyagoz-tam,
—tál,  —ott. 1. AGYAGOL.

AGYAGOZÁS, (agy-ag-oz-ás) 1.  AGYAGOLÁS.
AGYAGPALA,  (agyag-pala)  ősz.  fn.  Agyagföld

neme,  mely  megkeményedvén  lapos  rétegekben  fol-
fejthetö.

AttYAGRAGLA,  (agyag-ragla) ősz. fű.  Ásvány-
tani szó. (Collyrites).

AGYAGRÉTEG,  (agyag-réteg)  ősz.  fn.  Agyag-
földből  álló  réteg,  külöiiböztotésül  más,  úgymint ho-
mok,  mész,  stb.  rétegekből.
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AGYAGSZÉN,  (agyag-szén)  ősz.  fn.  Szénnemfi
ásványagyag.

AGYAGVERÉM, 1. AGYAGGÖDÖK.
AGYAL  (agy-al);  áth.  m. ayyal-t.  1) Agybaföbe

ver,  agyabogyál,  magas bangón egyel  (Kemenesalján)
2) Kerékbe, puskába szfikséges agyat csinál. V. ö.  Agy

AGYALAP,  (agy-alap)  ősz  fa.  Az  agyvelő  alja,
melyen  az  agy  nyugszik.

AGYALÁS, (agy-al-ás) fa. tt agyolás-í, tb. —ok.
1)  Agyba,  fejbeverés,  megdöngetés,  agyabugyálás,
2)  Szerelés,  midőn  a  keréknek,  puskának  agyat  csi-
nálnak.

AGYAR,  (agy-ar)  fn.  tt.  agyor-t  vagy  —aí, tb.
—ok.  Némely  állatok,  nevezetesen  a  disznónemfiek
éles  fogai, melyek  két  oldalt  az  ajkak  közöl kinyúl-
nak.  A  vadkan  agyarával  üt  az  ellenséghez.  Agyarát
feni,  köszörült,  vicsorgatja.  Kiütni,  csorbára  törni  a
disznó  agyarát.  Átv.  ért  mondjuk  emberi  fogakról
is,  melyek  igen  hosszak,  s  kifelé  nyúlnak. Minthogy
az  agyar  hegyes,  és  fölfelé  áll; valószínűnek  véljük,
hogy  eredetileg  ám.  a  magashangú  hegyer.  Tájejtés-
sel : acsar.

AGYAR,  (agy-ar),  mn.  tt  agyar-í,  tb.  —ok.
Irigy,  aki  mis  szerencséje  miatt  bosszúságból  mint-
egy  fogait  vicsorgatja.  Innen  az  agyarfcodás,  agyar-
kodik  származékok.

AGYARAS,  (agy-ar-as)  mn.  tt  agyaros-t  vagy
—aí, tb.  —ok.  Aminek  agyara,  vagy  agyarai  van-
nak. Agyarat  vadkan.

AGYARD,  (agy-ar-d)  fn.  tt  agyard-ot.  Czet-
faj,  melynek  felső  állkapcsából  hosszú  agyar  nyú-
lik  ki.  (Monodon. L.)

AGYAKFEHÉR,  (agyar-fehér)  ősz.  mn.  Ami-
nek  fényes  fehér  színe  van, mint  a  disznó  agyarának.

AGYARGÁS,  (agy-ar-og-ás)  fn. tt  agyargás-t,
tb.  —ok.  Alattomos,  ártani  vágyó  irígykedés,  tör-
zsönködés,  fogvicsorító  ellenkedés.

AGYAEGAT,  (agy-ar-og-at);  áth.  m.  agyargat-
tam,  —tál,  —ott.  pár.  ogyargoss.  Fogait  dühösen,
mérgesen  vicsorgatja.  Fogait  agyargotja.  Pázmán.

AGYARGATAS,  (agy-ar-og-at-ás)  fn.  tt, agyar-
gatás-t,  tb.  —ok.  Fogvicsorgatás.

AGYARGÓ8, (agy-ar-og-ó-os)  mn. tt  ogyargós-t
vagy  —öt,  tb.  —ok.  Alattomosan irigykedő;  mérges-
kedő.

AGYARKODÁS,  (agy-ar-kod-ás)  fa.  tt.  ogyar-
kodás-t,  tb.  —ok. Irigységből  boszuvagyból  eredő  el-
lenséges  törekvés,  dúlásfúlás  valaki  ellen.

AGYARKODIK,  (agy-ar-kod-ik); k.m. agyarkod-
tam,  —tál,  —ott.  1)  Agyarkodik  a  vad  kan,  midőn
dühében  alsó  agyarait  a  felsőkhöz  feni  és csattogtatja.
2)  Átv.  ért  dühös  vadkan  módjára  mintegy  fogait
vicsorgatva  irigykedik,  dühösködik  valakire.  Miért
agyarkodtak  a  népek  ? 1. Zsolt  A  káromkodó nem csak
az  emberekre,  de még az  Istenre  is  agyarkodik.  Tájej-
téssel : acsarkodik.

AGYAROG,  (agy-ar-og); gyak.  önh.  m.  agyar-
og-tam.  —tál,  agyargott.  Az  agyarkodik  kisebb  foka,

emez  t.  i.  hathatósabb, kitörőbb,  amaz  alattomos  tör-
zsöngést  elleutörekvést  jelent  Fejére  vész, halál,  ki
reánk  agyarog.

AGYÁRÓL, (agy-ar-ol); áth. m. agyorol-t.  Agyar-
ral  üt,  szúr,  tép.  Képzésre  olyan  mint:  kSrmSl,  szar-
fal,  sarkal.

AGYAS,  (agy-as)  mn.  tt.  ogyos-t  vagy  —öt,
tb.  —ok.  Makacs, makranczos,  fejes,  nyakas, mintegy
kemény  agyú,  melyre  nehéz  hatni.  Agyai  vakmerő.

AGYASKODAS,  (agy-as-kod-ás)  fn.  tt.  ogyos-
kodás-t,  tb.  —ok.  Gyakorlatos  értelmű  név,  s  több-
szöri  folytonos  makacsság,  fejesség  eszméjét  foglalja
magában.

AGYASKODIK,  (agy-as-kod-ik);  k.  m. agyos-
kod-tam,  —tál,  —ott.  Gyakran,  ismételve  makacs-
kodik, nyakaskodik,  fejeskedik,  saját  véleménye, aka-
rata  mellett más józanabbak  daczára  önfejüsködik.

AGYATLAN,  (agy-atlan) mn. tt  agyatlan-t,  tb.
—ok.  1)  Aminek  agya,  illetőleg  agyveleje  nincs.
Agyatlan  fej,  koponya. Innen átv. ért. ostoba, esztelen.
2)  Mondjuk  holmi  müvekről,'  melyekből  az  úgyneve-
zett  agy  hiányzik.  Agyatlan  kerék, puska.

AGYATLANSÁG,  (agy-atlan-ság)  fű.  tt  agyat-
lanság-ot.  Agy  nélküli  állapot;  átv.  ért.  ostobaság,
esztelenség.

AGYBÓDULÁS,  (agg-bódulás)  ősz.  fn.  Kórál-
lapot,  midőn  az agy  működése  akadályozva  van,  s  a
beteg, mintha szél  ütötte volna, mély  álomba  merülve
lenni  látszik, vagy  félálomban félrebeszél.

AGYBORÍTÉK,  (agy-boríték)  ősz.  fh.  Az  agy-
velőt  takaró  buroknemű hártya.

AGYBOROZDA,  (agy-borozda)  ősz.  fn.  Boroz-
danemü  vonás,  metszés  az  agyvelőben.

AGYDÜH,  (agy-düh) ősz. fh.  Agybódnlás  neme,
mely  az  agyhártyák  gyuladásából  származik,  s  for-
rólázzal  jár.

AGYDÜHÖS,  (agy-dühös) ősz.  mn.  Agydühben
szenvedő.  AgydűhXs  betegek.  1. AGYDÜH.

AGYPA, ősz. fn. AB épület tetejét öszvefoglaló  fa.
AGYFURÓ,  (agy-fúró)  ősz.  fn.  1)  Szülészek

éles  eszköze, melylyel  a  magzat koponyáját  műtét vé-
gett  fölnyitják  (Perforatorium  cerebri).  2)  Sebészi
eszköz, melylyel  a  koponyacsontok megsérülése  eseté-
in  a  koponyát  átfúrják  (Trepannm).  3)  A  kerék -
pártoknál  azon  vastag  fúró,  melylyel  a  kerékagynak

való  tönköt  fúrják  ki.
AGYGERENDA, (agy-gerenda)  ősz. fn.  Az  agy-

nak  azon  kérges  része,  mely  annak  mindkét  felét
íszveköti  (Corpus  callosum.)

AGYGILISZTA,  (agy-giliszta)  ősz.  fh.  Legin-
L&bb  a juhok  agyában  fejlődő,  hólyagos, és  félvonal-

nyi  hosszúságú  gilisztafaj.
AGYGYULADÁS,  (agy-gyuladás) ősz.  fa.  Kór-

tani  ért  az agyban,  agyacsban, vagy  ezek  hártyáiban
támadt  gyuladásféle  kórállapot

AGYHÁRTYA,  1. AGYKÉR.
AGYHÁLÓ, 1. AGYSÁTOR.
A6YIKERÉSZ, (agyi-kérész) ősz. fű.  Az  agyban
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fejlődő  gilisztafaj,  különösen  a  juhoknál,  melytől  az
úgy  nevezett  kergeteg  származik.

AGYKARIKA,  (agy-karika)  ősz.  fn.  A  ko-
csikerék  agyát  két  végén  övedző,  s  erősítő  karika
vasból.

AGYKÉR,  (agy-kér)  ősz.  fn.  Hártyanemü  szö-
vedék  , mely,  mint  kéreg  a  fát,  körülveszi  az  agyat.

AGYKÉS,  (agy-kés)  ősz.  fű.  Agybonczoláshoz
való  sebészi  eszköz.

AGYKOHOLMÁNY  ,  (agykohohnány)  ősz.  fn.
Valóságon  nem  alapuló,  légből  kapott,  költött  állí-
tás ,  mondás,  mely  egyedül  a  beszélő  vagy  iró agyá-
ból  került  ki;  rajongó  képzelgés  müve.

AGYLÁZ,  (agy-láz)  ősz.  fn.  Az  agynak  külön-
féle  lázas  bántalmai,  milyenek :  a) agydüh,  b)  azon
váltóláz,  mely  főfájás  képében  szokott  megjelenni,  stb.

AGYLÁZAS,  (agy-lázas)  ősz.  mn.  Agylázbau
szenvedő.  Agylázat  betegek.

AGYLOB,  1.  AGYGYÜLADÁS.
AGYON, (agy-on)  ih.  Bizonyos erőszakos  cselek-

vést jelentő  igékkel  öszvekötve  azt  teszi: halálra,  ha-
l<ilosan,miuthogy az agy megsértése halállal szokott jár-
ni.  Ilyenek : agyonüt,  agyonver, agyonnyom,  agyonlő,
agyonszúr,  agyonetap  , agyonsttjt,  agyonvág.

AGYONLŐ,  (agyon-lö)  ősz.  áth.  Valakit  halá-
losan  meglő,  akár  agyban  akár  másutt  sértve.

AGYONLÖVÉS,  (agyon-lövés)  ősz.  fn.  Halált
hozó,  okozó  lövés.  AgyonlSvéttel  fenyegetni  valakit.
Fél  az  agyonlevéstöl.

AGYONLÖVET,  (agyon-lövet)  ősz.  mivelt. Va-
lakit  föbelövés  által  kivégeztet.  Agyonlövetni  a  szöke-
vényeket.

AGYONLÖVETÉS,  (agyon-lövetés)  ősz.  fn.
Főbe  lövés  általi  kivégeztetés.

AGYONNYOM,  (agyon-nyom)  ősz.  ath.  Embert
vagy  más  állatot  erős  nyomás  által  halottá  tesz.  Az
öszeeroskodt  ház agyonnyomta  a  benlakókat.

AGYONNYOMÁS, (agyon-nyomás)  ősz.  fa.  Ha-
lált  okozó  erős  nyomás.

AGYONÜT,  (agyon-üt)  Ősz.  áth.  Embert  vagy
más  állatot  halálra  üt.  Bottal,  puskaagygyal,  buzo-
gánynyal  agyonütni  valakit.

AGYONÜTÉS,  (agyon-ütés)  ősz.  fn.  Ütés  áltál
okozott  halál.  Fél  az  ogyonttíésíó'l.

AGYONVER,  (agyon-ver)  ősz.  áth.  Halálra,
halálig  ver,  verés  által  megdögleszt.  Agyonverni  a
ragadósé  vadakat.

AGYONVERÉS,  (agyon-verés)  ősz.  fű.  Halált
okozó  verés.  Agyonveréssel  fenyegetni  valakit.

AGYRÉM,  (agy-rém)  ősz.  fn.  Ami  valósággal
nem  létezik, nem is  létezhetik  ,  hanem  egyedül  csak
a  képzelgőnek  rémlik.  Az  agykoholmánynyal  rokon ,
de  némileg  abban  különbözik  tőle,  hogy  az  agyrém
gyakran  akaratlanul  is,  péld.  félelemből  támadhat
bennünk;  az  agykoholmány  pedig  szabad  akarat
müve.  Qyógytanilag  a  beteges képzelő-tehetség szüle-
ménye,  mely  az  agybeteget  rémülésbe  ejti.

AGYRÉMI.  (agy-rémi)  ősz.  mn.  Agyrémhez
való,  azt  targyazó,  ahhoz hasonló.  Agyrémi  képek.

AGYSEB, (agy-seb) ősz.  fn.  Sebféle  kóros  bán-
talom  az agyban.

AGYSÉRÜLÉS  ,  (agy-sérülés)  ősz.  fn.  Sérvne-
mü  kórállapot,  mely  az  agyat  vagy  agyvclőt  éri.

AGYSZÜLEMÉNY,  1. AGYKOHOLMÁNY.
AGYTANÍTMÁNY,  (agy-tanítmány)  ősz.  fn.

Tanítmány  az  agy  tulajdonságairól,  részeiről,  műkö-
déseiről  stb.  Gall  agytanítinánya,  mely  különösen az
agy  részeinek  rendeltetését  tárgyalja.

AGYVÁZ,  1. AGYRÉM.
AGYVÉD,  (agy-ved)  ősz.  fű.  Sebészek  eszkö-

ze ,  melyet  az  agyfnrásnál  használnak,  hogy  az  agy-
hártyát  sérülés  ellen  biztosítsák.

AGYVELO,  (agy-velő)  ősz.  fű.  A  koponyaüreg
lágy  fehéres  bele,  mely  az  embernél  két  félgolyóból
áll,  ú.  m.  nagy  agyból  és  agyacsból. V.  ő.  AGY.

AGYVELÖGYULADÁS,  1. AGYLOB.
AGYVÍZKÓR,  (agy-víz-kór)  ősz.  fn.  Az  agyban

kifejlett  vízkórnemü  betegség.
AGYVÍZKÓROS,  (agy-víz-kóros)  ősz.  mn. Agy-

vízkórban  sinlődő  beteg.
AH  (1),  régi  iratokban  néha  az  névelő  helyett;

1.  A  (2).
AH  (2),  isz.  Mélyebb  vágyféle  érzelemből  kitö-

rő  kedélyhang,  melyről  Szirmay  (Hung.  in  Parab.)
tréfásan  mondja,  hogy  a  külföldieknél  a  tokaji  bor
jelzője.  Ah !  be  édes,  be jó  !  Elünk  vele  kegyeletes,
istenimádó  fölsohajtásokban  is.  Ah  uram  Istenem!
Innen  származnak : ahit, áhítat,  áhítatot.  Megnyujt-
va:  áh.  Mint  természeti  kedélyhang  majd  minden
nyelvvel  közös.

AHA,  isz.  Élünk  vele,  midőn valami  által  mint-
egy  meglepetve  rámutatunk, vagy  másokat figyelmez-
tetünk.  Aha.' ott van.  Aha  ni!  Eleme  a  kettőztetett,

h-val  öszvckötött  mutató a!  a!
AHA,  helynév, Barsv.  Helyr.jAhára,  —ról,  —H.
AHA,  isz.  Azon  érzelmi  kitörés  hangja,  midőn

valakit  rajta  érünk  valamin, s azt  némi  gúnynyal  vagy
roszalással  tudtára  adjuk.  Ahrf  .' te  vagy  az  a jó  ma-
dárf  Aha ! megfogtalak.  Utálatot  is  fejez  ki, mit  az  il-
lető  hanglejtéshői  és  nyomatékból  ismerünk  meg.
Aha .' csúnya  dolog.'

AHÁD,  falu  Hevesv.  Helyr. —rá,  —ról, —ön.
AHAJT,  ih.  A  székelyeknél  =  amott,  ottan.

valamint  ugyanazoknál,  EHEJT  =  emitt,  itten.
Elemezve:  aha-ott,  ehe-itt  c=  ama-ott,  eme-itt.

AHHA,  isz.  1. AHA.
AHÍT,  (ah-ít),  ath.  m.  ahít-ott,  pár.  —s,  htn.

— m', v.  —ani. Valamit  mély  vágyból, erősen  kivin,
óhajt.  Ahitom  tit  látni.  Különösen  kegyclete« érzelem-
ül  Istentől  kér  valamit;  imádkozva  sóhajt.

„Térdepelve  éjt  napot  hosszában
A  remete  ott  ahítva tölt."

Vörösmarty.
Hint  ilyen  önható,  több  kedély-  és  természethan-

gok  hasonlatára,  milyenek:  sikít,  rikit,  sióit,  nyerít,
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vonlt  stb.  Megnyujtva  :  áhít.  Régiesen ;  ajéjt  sőt  aíí
is.  „Mert úr ajéjtja  (dcsiderat) ö szolgálatját"  Münche-
ni  codex.  „És  kevánsága  aithat"  „És  meglelé , mit
aita."  Katalin  verses  legendája.  „Testi  gyönyörűség-
nek  kevánságát  ne aitsad."  Régi  magyar  passió, Tol-

_*_f
AHÍTÁS,  (ah-ít-ás)  fn. tt  ohttás-í , tb. —ok.

Ah  kedélyhanggal  nyilatkozó  erősebb  nemű  vágyás,
érzés.  V.  Ö. AHÍT.

ÁHÍTAT,  (ah-ít-at)  fa.  tt  ahtíat-ot. Istenimádá-
si, vallásos  érzelemből  fakadó  kegyeletes  cselekedet
Stivbeli , tiszta  erkölcsi  áhítattal járulni  Isten  elé. Szé-
lesb ért.  másnemű  vágyi  nyilatkozat , ohajtat.  Régie-
sen  ajéjtal.  „Tii  atyátoknak  akarjátok  ajéjtatít  (desi-
deria)  tennetek."  Müncheni  codex.

AHÍTATLAN,  (ah-it-atlan)  mn.  tt  ahtíatlan-t,
tb.  — ok.  Kinek  szivében  Isten  iránti  kegyeletérzés
nincsen ; vallási buzgalma* cselekedeteket  nem gyakor-
ló.  Mentül  elscokodt  ohitotlan  nép.

AHÍTATOS,  (ah-it-at-os)  mn.  tt  ohiíaíos-t.  v.
— át,  tb.  — ak.  Aki  szivében  vallásos  buzgalmat,
kegyeletet  táplál , s  azt külső  jelekkel, cselekedetek-
kel  is  mutatja.  Áhítatot  keresztény hívek.  Öszvehúzva :
ajtaíot.

AHÍTATOSAN,  (ah-ít-at-os-an)  ih.  Ahítatos
módon , vallásos  belső  és  külső  buzgalommal.  Ahtía-
tosan  imádkozni, gyónni.

AHÍTATOSKODÁS,  (ah-ít-at-os-kod-ás)  fn.  tt
ahitatoskodás-t  tb.  —ok.  Vallási  érzelemből ,  kegye-
letből  fakadó buzgólkodás,  imádkozás ; áhítat gyakor-
lása.  Rövidebben:  ojtaloskodás.

AHÍTAT08KODIK,  (ah-ít-at-os-kod-ik); k.  m.
ohííaíoskod-íam, —tál,  —ott. Ahítatos, vallási  buzgal-
ma  cselekedeteket  gyakorol;  Isten,  illetőleg  szentek
iránti  kegyeletből  buzgólkodik,  imádkozik;  ajtatos-
kodik.

AHÍTATOSSÁG,  (ah-ít-at-os-ság)  fn.  tt  ahita-
tosság-ot.  1) Kegyeletes vallásnak tulajdonsága, mely-
nélfogva  ahítatosan viselik  magokat  Mások  ohitotos-
ságán  épülni.  Ahitotosságot  gyakorolni. 2) Vallási  kül-
ső  és  belső  szent  gyakorlatok , melyek  által  az Istent
tiszteljük , imádjuk , hozzá  folyamodunk.  Ahtíatatos-
tág  órái.  Öszvehuzottan :  ajtotosság.

AHÍTATOSSÁGI, ah-ít-at-os-ság-i)  mn. tt.  ahi-
tatossági-t  tb.  — ak. Ahítatosságot  illető,  ahhoz  tarto-
zó.  Ahitoíossági  érzelem.

AHÍTOZÁS,  (ah-ít-oz-ás) fn.  tt.  ahitozás-t.  tb.
— ok.  Valamire  vágyó , s  miatta  epedő  sohajtozás.
Merő  ahitozással  tölti  idejét.  Csupa  oMtotátbol  áll,
mint  a  Kérelmetek.

ÁHÍTOZIK,  (ah-ítroz-ik);k.m.ahitoz-tam, —tál,
— ott.  Sovárog ,  sohajtozik , eped ,  kívánkozik ,  vá-
gyakodik  valami  után. Áhítozik  tettem lelkem , lehozzad
élő  Istenem.  Zsoltár.

AHOGY,  (a-hogy)  ksz. Amint,  midőn,  mintán.
Ahogy  megjövendölém  ,  úgy  ISrtéiU.  Ahogy fcörttlné-
cék,  itt  láttam  jSnni.  Ahogy  elmének,  legott  kerestek.

AHOGYAN,  (a-hogy-an)  ksz.  Amint,  uiikópoii,

amily  módon.  Ahogyan  érdemled,  úgy  jutalmaznak.
Úgy  teszem  ,  ahogyan tudom.

AHOL, (a-hol), (1) ih. Amely helyen, vidéken, tá-
on,  országban, stb.  Ahol  bor  terem,  bort  kell  inni,

nem sert. Ahol  dolgoztál,  ott  egyél.  Km.  Ott is  voJcar-
ia, ahol  nem viszket.  Km.  Ahol  öt  hat  ember jól  lakik,
a  hetedik  sem  marad  éhen.  Km.  Ahol  éget, ott  fújd.
Km.  Ahol  szívesen  nem  látnak,  oda  ne  menj.  Ahol
nincs, ne keress. Km.

AHOL, (a-hol), (2) isz. Élünk vele, midőn határo-
zottan  valamire  mutatunk, figyelmeztetünk, különösen
meglepetés  esetében.  Ahol  a!  megint  ott  van. Ahol
jár  a !  Ahol  ni l  Kiröpült  a  madár  a  kalitkából.

AHONNAN,  (a-honn-an)  ősz.  ih.  Ama  bizonyos
távolságú  helyről,  tájról,  oldalról.  Viszonytársa  a kö-
zeire  mutató, s  onnan kiinduló  ehénnen.  Ahonnan  lo-
vaskatonák  jönnek,  ehénnen  pedig  a  gyalogok  elmen-
nek.  Úgy  hallottam,  hogy  ahonnan  érkeznek,  nem  a
Duna felől.  V.  ö.  AMONNAN.

AHONNAN, (a-honn-an) ksz.  Amely helyről, táj-
ról,  vidékről  stb.  Ahonnan  jöttél,  oda  menj  vissza.
Ahonnan  a szilfa,  arra  fordítja  k&penyét.

AHOVA,  (a-ho-v-a) ksz. és ih. Amely helyre,  táj-
ra , országba  stb.  Oda  menj,  ahova  küldetek.  Ahova
nem  hívnak,  oda  ne  menj.  Ahova  tetted,  ott  keresd.
Ahova  szerencséd  vezetend,  követni  fogunk.

AHOVÁ,  1. AHOVA.
AHOZKÉPEST,  (ahoz-képcst)  ősz.  ih. Bizonyos

dologra  nézve,  aboz  alkalmazkodva, hasonló  módon.
Ahozképest  (az  elébbihez)  most  boldognak érzem  ma-
gamat.  Ez  ohozképest  olyan, mint  mennyország  pokol-
hoz  képest.  Ahozképest  tartsd  magadat.

—  AI,  —  AID,  —  AIM,  —  AIK,  —  AINK,
—  AITOK, 1. SZEMELYNÉVMÁS.

AÍT, régies, e helyett:  ahít,  lásd  ezt.
AÍTATLAN,  régies, e  helyett:  ajtatlan
ATTTATOS,  régies, 1. AJTATOS.
AJ  (1),  fa.  tt  aj-í  v. —aí, tb. —ak. Altalán je-

lent  nyilast, nyiladékot, hasadékot, rovátkot, horonyt,
honnan  értelmezhetők  a)  Aj,  mint  szájnyílás,  száj,
melyből  ajk v. ajak = szájnyílás  környéke, b) Aj  =
bevésés,  vágatok, rovaték  a  deszkán,  gerendán, mely-
nél  fogva  egy  másikkal  öszvefoglaltatik.  A  nyil  aja,
alsó  rovátkos  vége,  melynél  fogva  az  idegre  illesz-
tetík.  c)  Az  elavult  ajt  ige  gyöke,  mely  szerint
ajt =  nyílást  csinál  vagy  képez,  honnan,  ajtó  ==
nyílást  csináló,  és  betevő,  mintegy  híj  vagy  száj  az
épületen,  bútoron  stb.  Mind  ezekben  rokon  Aí  vagy
hij  (valaminek  h/a, híja)  főnévvel,  az  i  kivált  alhan-
gú  szókban  könnyen ja,  jó, ju vagy  oj-ra stb.  változ-
ván,  mint ig  jog,  inkább jonkább,  ihar  juhar ; innen
ajándok  egy  1222-diki  oklevélben  hyanduk  (Magyar
nyelvkincsek Jerneytől);  így  a  sinai  nyelvben  hi  ám.
kétfelé  nyíló  ajtó  (valvae)  és kai  ám.  nyitni (aperirc)
Bókon  hozzá  még  a  török  acs-mak  (==  uyit-ni)  ige,
honnan  acs-il-mak  um.  nyílni.

AJ  (2),  csudálkozást,  feddést  dorgilást jelentő
kedúlyJiattg,  illetőleg  iudulatszó.  Aj  aj  / mi dolog  ez ?
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Aj  aj  !  már  megint  nyugtalankodol  f  Hasonló  hozzá  a
inagash.  ej.

AJ  (3),  tájejtéssel  al  vagy  aly  helyett  divatozik,
p.  aj-fa  •SSL  a járom  alsó  fája,  aj-bor =  alja-bor.

—  AJ  (1),  magash.  ej,  némely kevés igében kö-
zcpképzö, mely  asz  esz helyett  áll,  p.  szak-osz-t,  szak-
nj-t,  szal-osz-t  szal-aj-t,  hall-asz-t  hull-aj-t  Sajútlag
H  képzőben  az  i-nek  aj  vagy  fj-jé  változása;  sőt  a
rógieknél  kiváltkép  ezen  alakok  fordulnak  elő,  p.
tanejt  vagy  tanéjt, fordejt  és  több  számtalanok.  V.  ö.
—fí  igeképző.

—  AJ  (2),  névk.  magash.  ej,  mely a)  főneveket
képez  természeti  hangutánzókból,  mint:  mor-aj,  oh-aj,
rob-aj,  soh-aj,  zuh-aj,  zsib-aj,  csöV-ej,  dör-ej,  zör-ej,  b)
némely  más nemfiekbó'I,  mint  :  íotr-aj  dét-aj,  sztl-aj,
c)  az  é vagy  éj  képzők  változata  ezekben: kar-é  kar-
<<j,  kar-aj,  par-é  par-éj  par-aj  ,  <ar-é  tar-éj,  tar-aj,
c«ád-é  csod-aj,  d)  mint  középképző  a  harmadik  sze-
niélyü  birtokragozásban  a  törzsbeli  ó  s  fenbangon  ó'
változata,  mint :  hord-ó  hord-aj-a,  tarl-ó  torl-oj-a,
kend-ó'  kend-ej-e, tet-ö  tct-ej-e,  er-b'  er-fj-e.

Mindezek  elemzésére  nézve  1.  a,  az  ó  ő része-
sülő  módosított  alakja.

AJAJA-SARKVmÁG,  ősz.  fn.  A  sarkvirágok
neméhez  tartozó  növényfaj, Diószegi szerint pilise  tor-
kában  ily bötüalakok látszanak : AIAIA.  (Dclphiuium
Ajacis.  L.)

AJAK  vagy  AJK,  (aj-ak  vagy  aj-k)  fn.  tt.  «rjo-
knt  vagy ajkat,  tb.  ajakak  vagy  ajkak.  A  száj  nyil&sa
körül  többé  kevcsbbé  kihajtó  pirosas  húskörnyczet,
mely  a  szájat  kinyitja  és  bezárja.  Felső  ajak,  alsó
ajak.  Vastag,  vékony, izéles,  keskeny, piros,  megkékült
ajak.  Képesen  szólva:  sással  metszett,  bíbor,  cseresz-
nyeszín,  csókratermett  ajak.  Mézajkakon  beszélni.  Ösz-
rchúxni,  seétvonni, harapni,  szopni,  nyalni  az  ajakat.
Sima,  cserepes  ajak.  Nyálajak,  mely  mint  a  nyúlé,  be
van  vágva, s  a  fogakat  láttatja.  Ajakon  termett  és nem
fzütten  gyökeredzett  szó.  Km.  fosni  a  kedvet  ajkairól
fakadó  szavakat.  Ajkamon  a  neve,  csak ki  nem tudom
mondani.  Ajkán  száradt  a  szó  ssí  beszédében  meg-
akadt.  Fölbiggyeszti  át  ajkát.  Ajakába  harap.

„Hol  vagyon, a ki merész ajakát  hadi dalnak eresztvén,
A  riadó  vak  mélységet  fölverje  szavával."

Vörösmarty.

Gyöke  a  nyilast  jelentő  aj  (1. AJ  1),  melyből
kisarjadzó  k  képzővel  lett  aj-k,  könnyebb  kiejtéssel
ajak,  mely  mintegy  kinövést  jelent  ezen  testrészek-
l»en  is:  far-k, far-ok, sar-k sar-o-k,  mar-k mar-ok, tor-k
tor-ok,  hüvely-k,  köny-ök,  dcr-k, der-ek.

AJAK ÁS,  (aj-ak-as)  mn. tt.  ajokos-t,  tb.  —ak.
Általán, akinek  vagy  aminek  ajaka  van, tulajd.  v. átv.
ért. réve; különösen  nagy  ajaku, máskép  ajók.  A  nő
vt'nytanban  így  neveztetnek  a  többnyire  népyszögü
ellenes vagy  gyűrűs  ágú  fiivek  és  cserjék  (Labiatae).

AJAKBÖTÜ,  (ajak-bötü)  ősz.  fn.  így  nevezzük
azon  bötüket,  melyek  az  ajiiklmngok  Írásbeli  jegyei,
t-  i. b,f, m,p, v.  V.  Ö.  AJAKHANG.

AJAKCSA,  (aj-ak-csa)  kies.  fn. tt  ajakcsá-t,  tb.
ajokcsá-k.  A  maga  nemében aránylag  kis  ajak.

AJAKCSEREPZÉS,  (ajak-cserepzés) ősz.  fn.  Az
ajakbörnek  megkeményedése,  s  mintegy  repedezett
cseréphez  hasonló  állapota,  leginkább  bekő  hőség
vagy  szél  által  okozva.

AJAKDAGANAT, (ajak-daganat)  ősz.  fn.  Ajak-
baj,  midőn bekő  vagy  külső  okokból  az  ajak  fblpuf-
fad  és  megkeményedik  vagy  hólyagosodik.

AJAKFÁJDALOM,  (ajak-fájdalom)  ősz.  fn.  Az
ajak  akánnily  sérvéből,  bántalmából eredő fájós  érzés.

AJAKFÉK,  (ajak-fék)  ősz.  fn.  Vékony  hártya
vagy  bőröcske, mely  a  felső  és  alsó  ajakat  középen
az  inybússal  öszveköti.

AJAKHAL,  (ajak-hal)  ősz.  fn.  Linné  szerint
166-dik  halncm,  melynek  ajkai  egyszerűek,  de  na-
gyok  és  vastagok  (Labrus. L.).

AJAKHANG,  (ajak-hang)  ősz.  fn.  így  nevezzük
azon beszédhangokat, melyek  különösen  az ajkak, mint
bcszédszervek  működése által  ejtctnek  ki,  s  e hangje-
gyekkel  iratnak  : b, f,  m, p,  v.  Osztályozva  vagy érül-
kSzök:  b, m, p,  mennyiben  kiejtésekkor  az ajkak  egy-
mást  szorosan  érintik,  vagy  nemérttíkb'zó'k:  f,  v,  más-
kép  fúvók,  minthogy a  be  nem zárt  ajkak  résén  mint-
egy  átfuvódva  képződnek.  Az  m  egyszersmind orrbetü
is  lévén  (úgy,  hogy  ha  az  orrlikakat  befogjuk,  azt
nem  is  vagyunk képesek  tisztán  kiejteni),  onfttuónai
is  nevezhető. Tovább, a maguk nemében vagy  lágyak :
b, v, m,  vagy  kemények: f,  p.  Hangszervi rokonságuk-
nál  fogva,  részint  tájbcli,  részint  köz  nyelvszok&ssal
váltakozni  szoktak  egymással, még  pedig  az  egyosz-
tálybeliek  gyakrabban,  p.  az  érUlközö'k  :  bongyola,
pongyola; biggycd,  pittyecl; bizscg, pizseg; bodor, pó-
tor;  bufál,  puf&l;  boné,  puné;  búb,  púp ;  bizg&l,
piszkál; böfög,  pöfög;  a  neméríllkSzb'k:  csafar,  csa-
var ;  fekete,  vakota;  fészek,  vaczok; ficzkand ,  vicz-
kand ; finczúroz, viuczároz ; firgencz, virgonca ; a lá-
gyak : bajlódik, vajúdik ; bakcsó,  vakcsó;  lebeg,  le-
veg; zsibaj,  zsivaj;  belő,  velő;  olybá,  olyvá;  Bálint,
Válcnt;  Beszprém  ,  Veszprém;  bamba,  mámmám ;
boglya,  máglya;  bogy  ,  mogy ;  batyu,  motyó ;  bufti,
mufti;  bankó, mankó ; bekeg, mckeg ; bubus, mumus;
gubó,  gumó ; kemények:  fátyol,  patyolat; fatyiug, pa-
tying ; fittyed, pittyed ;  féreg,  pereg;  fakad , pukkad;
érUtkö'zó'k  neméríüközökkel:  bütykös,  fütykös;  bereg,
féreg;  bodor,  fodor;  biliing,  filling;  bige,  fige;  bikik,
fíkik;  labancz,  lafancz ; lebeg,  lefeg;  ribál,  rifol; ro-
bog,  röfög;  lágyak  keményekkel:  mocs,  pocs ; raocso-
lya, pocsolya; mart, part; bökcsi,  pőcsik  (bökőlégy);
motyó,  poggyász.  Az  m mint  egyszersmind  orrhang
az  n  mint  szinte  orrhanggal: mevet,  nevet;  medves,
nedves ; Miklós, Nicolaus; bomt, bont; ömt, önt;  sem-
ki,  senki  stb.  A  nyelvszokás  az  ajakhangokat  külö-
nösen  használja  a)  előtétül:  ám,  bám,  ámúl,  bámul,
ámít,  báraít,  ángó,  bangó  ;  Andri,  Bandii;  Özse,
Bözse;  uborka,  buborka;  iócza,  piócza;  ityi,  pityi;
itizál  pitizal;  Ila,  Pila; Erzse,  Perzse; Anna,  Panna;
Ista, Pista; apa  papa; nevezetesen  ikerített  kifejezé-
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sekben: iczegbiczeg, illegbilleg, ingóbingó, izsegbizseg,
izgatbizgat, iczipiczi,  inczenpincz,  irkafirka,  illőfíllő,
inczifinczi,  ihogvihog,  ihivihi,  ibáczolviháczol;  dokép-
zó'Ul:  anya,  banya; állvány,  halvány  (statua);  acsó,
bacsó; áj, báj ; érmünket vagy  önnnnket, bennünket;
omlik, bomlik; oszlik,  foszlik;  öklei,  boklel;  ötlik,
botlik  ; oló, folyó;  irics,  virics;  ingaly,  ingely  (pin-
gely  h.), pindely.  Különösen  használja  nyelvünk  az
érülköző  ajakhangokat  élőhangúi  oly  szókban, me-
lyek  általában  valami bővet,  tömöttet,  diidorút,  külö-
nösebben  gömbölyűt,  kerekdedet  jelentenek:  bucskó,
buczkó, bócz, bodor, bog,  bogács, boglya,  boga, buga,
bogyó,  bátyú,  bugyor,  bugya,  boka,  bukta,  bolyé,
bombék  (bimbó), bonfordi,  boncz, bunkó, bunczi, buftí,
busa, pocz, poczok, poh, pofa,  pompos, mogy, mogyo-
ró,  magyal,  mony,  mái,  máj,  műid,  bődön,  böndő,
bögy;  a  nemértílközöket  vagyis fúvókat  oly  szók  ele-
jén,  melyek  általában  fuvást,  különösen  távolra ha-
tást,  távolodást,  legkülönösebben  magasra hatást, ma-
gasat  jelentenek,  mint:  fiit,  fogy,  foly,  fon, fok, fül,
fűt,  fül, fújt,  vihar, viheder, villan, fő,  fel, fenn  stb.  Az
orrfuvó m az utóbbi osztály jelentésében is lényeges részt
vészen  ,  mint:  megy,  masz,  mozog, mély;  emel, ma-
gas, madár. A kifejlett törzsszók végén jobbára  6, ö,ú, ü
önhangzókból  alakultak: gomó, gomb; csomó, csomb;
domó, domb; gömő, gömb;  dőlő, dölf;  csaló,  csalf(a);
csörő, ceörf;  térő,  terp; ölő,  ölti,  ölv; nyelő,  nyelv;
sérő, sérv;  hiú, hív(alkodik), blő  (hivő),  hív;  oló, olu,
olv;  homo,  homv,  hamv;  könyfi,  könyv;  tettt,  tetv;
nedű, nedv; adu, adv;  szaru,  szarv;  daru  darv,  stb.

A  magyar  mindezen  hangokat  igen  szabatosan
megkülönbözteti,  ami  más  nemzeteknek nem mindig
sikerül,  különösen  a  német ajknak  a  kemény és  lágy
mássalhangzókat  itt  is  nehezen  tudják  megkülönböz-
tetni, p.  a  magyar  bob-ot  és  pap-ot,  való-t  és faló-t.
Azonban  tagadhatatlan,  hogy  ezen  hangok  minden
nyelvben  rokonok, s  eredetileg  különösen  a  nyelvek
első  képződés! korában  számos  oly szók, melyek  most
külön léteilel  bírnak, azonosak  valának, p.  a  magyar-
ban  maliik  =  válik;  ebéd  =  eved;  ifjú  =  ivjd
(ívilc  igétől),  velő' =  belő.  Valószínűséggel  bírnak s
figyelmet érdemelnek:  menny =  fenn  vagy  lágyalt
ny-nyel:  fenny  p.  ebben:  fennyen,  továbbá  mell törzs
(mell-é,  mell-ett, mell-ék stb.  szókban)  =  fél,  pl. út-
félen,  út  mellett,  ajtófél  ám.  ajtómellék,  stb.  külön-
bözik  ettől:  meüy  (pectus),  ez  elS  vagy  «167-ből szár-
mazván  m  előtéttel  :  meíől =  melly;  így  a  német
Bmst-ot  Adelung «oo'i#«o?-szal  rokonítva, mely  ffoo,
latínul pro«, szanszkritul pra  szótól  ered, leghihetőbb-
nek  tartja.  Némely  nyelvekben  egyik  vagy  másik
hiányzik, p. a  hellén  írói  nyelvben a r, az arabban  a
p,  a  szuómiban  a b és  f.

AJAKKÉPZÉS,  (ajak-képzés)  ősz.  fa.  Sebészi
műtét,  mely  által  a  hiányzó ajkak  pótoltatnak.

AJAKMETSZÉS,  (ajak-metszés)  ősz.  fn.  Sebé-
szi  műtét,  midőn  az  ajak  kóros  részét  lemetszik.

AJAKMIRIGY,  (ajak-mirigy) ősz.  fn.  Ajkon  tá-
madt  mirigyföle kelevény.

AJAKÓCZ,  (aj-ak-ócz)  fa.  tt.  ajakóes-ot.  A  zsi-
zsikek  neme  alá  tartozó  rovarfaj  (Maulrüsselkáfer).

AJAKOS,  (aj-ak-os)  fn.  tt  ajokos-t,  tb.  —ok.
így  neveztetnek  a  többnyire  négyszögü, ellenes  vagy
gyűrűs  ágú  füvek  és  cserjék, milyenek  a  tákajakfélék,
szádor-,  galambócz-,  renczefélék  stb.  Midőn  mellék-
névül  használtatik,  többese:  ojakos-ak.

AJAKRÁK,  (ajak-rák)  ősz.  fn.  Ráknemfi  kór-
bántalom az  ajakon.

AJAKSZAKÁLL, (ajak-szakáU)  ősz.  fn.  Az  alsó
ajak  alatt  növő  szőr,  máskép  •panyolszokáü,  kecske-
szakált.

AJAKTAPLÓ,  (ajak-tapló)  ősz.  fn.  Ajkon  tá-
madt  taplós álképlet, máskép:  ajoktaplag.

AJAKZAT,  (aj-ak-oz-at)  fa.  tt  ajoktot-ot.  Az
ajakak  külseje,  s  egész alkotása;  mint:  haj,  hajatat.

AJAL,  e helyett ajáll  vagy  ajánl.  Ha  az  ajál
alakot  veszszük  eredetinek,  akkor  a  közelebbi  törzs
ója,  ez  ismét jó  (törökül  ejt)  szóval  azonos  volna,  a
honnan  ajál  mintegy jó-al  (roszal, helyesel  példájára),
ám. jónak  vall,  csaknem az  ami a hasonló  eredetű  ja-
val, s  tökéletesen  megfelel a  divatos  jelentésnek  is
(V.  ö. Ajánl).  Azt  sem  tagadhatni,  hogy  ez  alakban
is  feltal&ltatik,  mind  a  régi  nyelvemlékekben:  ajáí-
cán, ajálás, mind  a  mai közbeszédben.  Azonban  aján-
dék  származék  azt  mutatja,  hogy  aján  törzsnek  kell,
vagy  ennek  is  kell  léteznie  (hacsak  azt  neo>  vesz-
szük, hogy  ajándok  ám. ajátdok),  és- csakugyan  tiszta
igetörzsként  is  fordul  elő  az  óján  alak  mint:  magokat
ajánvdn  (Nádor-Codex), országát  neki  hagyván és  neki
ojánván  (Katalin  legendája  a  debreczeni  legendás-
könyvben).  Azonban itt  is  azt véljük,  hogy  az l  a ki-
mondásban  a  nehézkes  kiejtés  miatt tűnt el,  mint ez
ma  is  megtörténik.  De mindenesetre  arról  teszen  bi-
zonyságot, hogy  a  nyelvérzés régente  is  ott  sejdíté  az
n  hangot,  épen  úgy  mint  ma, s  ez  a  fő  dolog.  Egyéb-
iránt  1. AJÁNL.

AJÁLL,  1. AJÁNL.
AJÁLVÁNY,  (aj-áll-váuy,  aj-án-1-vány)  fn.  tt

ajdlvdny-t,  tb.  —ok.  1) Levelezőn  (adresse.  2)  Aján-
lólevél,  mely által  más  figyelmét,  jóakaratát,  szolgá-
latát  valaki  számára  kérjük.  Különösen,  kereskedők
körlevele,  melyben valaki djdonau  nyitott vagy  átala-
kított  kereskedéséről  ismerőseit  tudósítja,  s  azoknak
vagy  másoknak  is  magát  és  szolgálatát  ajánlja.

AJÁN,  törzse  ajándék  és  ajánl  szóknak  és  ezek
származékainak;  mintegy  adán  vagy  odány.  V.  ö.
AJÁNDÉK.

AJÁNDÉK,  (aj-ánd-ék v. aj-án-dék)  fn. tt  aján-
dék-ot. Adomány pénzben vagy akármiben, melylyel va
lakinek bizonyos okból, hajlamból,  szívességből,  figye-
lemből és alkalommal kedveskedünk. Névnapi, születés-
napi, karácsonyt,  újévi,  húsvéti  ajándék.  Drága,  szép,
«okféle ajándékot  adni, kapni.  Rotz  bíró,  ki  ajándékra
néz.  Km.  Ajándékkal  mindent  meg  lehet  hajtani.  Km.
A tzegény  ajándéka  drágába kertit, mert többet és gyak-
ran  kell  viszonozni.  A  hű  Itten  ajándéka.  Termettet
ajándéka.  Ajándék-csikónak  nem kell fogát  némi.  Km.
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Több  nyelvben  az  adás-t  és  ajándék-oí  jelentő
szók  egy  gyökről  származtak,  mint  a  hellén  dÜQor
és  dldwpi,  a  lat  dono,  donum  és dó,  a  német  Gálé
és  gebén,  szanszkrit:  dá,  (dó)  danán  (donum,  Ge-
schenk). Innen  valószínű,  hogy  az  ajándék  gyöke  is
aj  egy  eredetű  az  ad  igével,  mintegy  adandék,
képzésre  olyan  lévén,  mint  :  veszendék,  növendék,
lependék,  halándék;  s  a  d  is  gy  (=dj)-rc,  ez  ismét
j-re  lágyult,  valamint  ellenkezőleg  a  j  gy-vé  szokott
változni, p. gyön  := jön,  gyógy  = jógy,  gyász =
jajász.

AJÁNDÉKLEVÉL, 1. ADOMÁNYLEVÉL.
AJÁNDÉKMARHA,  (ajándék-marha)  ősz.  fn.

Akármi  jószág,  ingó  vagyon  (régibb  értelemben),  kü-
lönösen  valamely  állat, mely ajándékban  adatik.  Aján-
dék-marhának  ne  nézd  borjufogát.  Km.  V. ö. MARHA.

AJÁNDÉKOZ,  (aj-ánd-ék-oz); áth.  m.  ojrf«dé-
koz-tam,  —tál,  —ott.  Valakinek  ajándékul  ad  vala-
mit;  bizonyos  adománynyal  kedveskedik.  A  tanító
képeket  ajándékoz  növendékeinek.  A  szolgáknak  vj  évre
pénzt,  ruhát  ajándékoz.  Elajándékozni  vagyonát.  A
vtndéget,  jó  barátot  emlékül  megajándékozni  valamivel.

AJÁNDÉKOZÁS,  (aj-ánd-ék-oz-ás)  fn.  tt.  aj<<n-
dékozás-t. Kedveskedésből  való  ingyenadás.

AJÁNDÉKOZÁSI,  (aj-ánd-ék-oz-ás-i)  mn.  tt.
ojándékozosi-t,  tb.  —ak.  Ajándékozást  illető, arra vo-
natkozó.  Ajándékozási  hajlam,  szokás.

AJÁNDÉKOZAT,  (aj-ánd-ék-oz-at)  fn.  tt.  aján-
dékozat-ot.  Amit  ajándékban  adtak;  ajándékozott jó-
szág, marha,  pénz,  stb.

AJÁNDÉKOZÓ,  (aj-ánd-ék-oz-ó)  mn. és  fn.  tt.
ajándékozó-t.  Aki  ajándékoz  vulamit.

AJANDOK,  (aj-ánd-ok)  fn.  tt.  ajándok-ot.  Érte-
menyre  nézve  —  ajándék,  t.  i.  az  é  átváltozván o-ra,
mint  ez  ily  képzetü  szókban  :  szándék,  szándok ; fa-
zék,  fázok ; hajlék,  hajlok;  marék,  marok;  stb. „Az
tebenned  bízókat  örök  ajándokkal  megajándékozod."
Góry-Codex.  „És  urunk  Krisztus  egyházának  adá
ajándékon."  Debreczeni  legendáskönyv.

AJANG,  (aj-ang);  önh.  m.  ajang-tam,  —tál,
—ott,  htn.  —ani  vagy  —ni.  1) Magát  mintegy  szé-
gyeneire, átallva,  vonakodik  valamitől  2)  Kétkedik,
haboz,  nem tudja,  mitévő  legyen.  Székely  szó.

Gyöke  aj  vonakodás!,  kétkedés!  kedélyszó.  V.
ö. AJ  (2).

AJANGAS, (aj-ang-ás)  fn. tt. ajangás-t,  tb.  —ok.
Szégyenlős,  szemérmes  vonakodás;  habozó  kétkedés.

AJÁNL,  (aj-án-1  vagy  aj-án-ol);  áth.  m.  ajánl-t
ragy  —ott,  htn.  —ni  vagy  —ani.  1)  Bizonyos  adó-
mánynyal,  ajándékkal,  jotéteménynyel  kedveskedőleg
megkínál, vagyis  elfogadásukra  fölszólít,  megkér  va-
lakit. Ajánlom  Unnék  barátságomat,  szolgálatomat.  La-
tomat  Mállásul,  kocsimat  kirándulásul  ajánlom.  Se-
yiuégét  ajánlotta  a  kárvallottaknak.  Különösen  hatá-
rozott akarattal  valóban  odaad, odanyujt  valamit.  Ha-
zámért  jószágomat, véremet,  éltemet  ajánlom.  Lelkemet
Ittfunek,  tettemet  a  földnek  ajánlom.  Mindenét  a sze-
gényeknek  ajánlotta.  2)  Mástól  hasonló  adományt,  szí-

vességet,  kedveskedést,  pártolást  kér  más  vagy ön-
maga  számára.  Ajánlom  magamat  és  egész  családomat
ön  szívességébe,  jóakaratába.  Idegen  utazót  barátjának
ajánlani.  Istennek, Isten  kegyelmébe  ajánlom  unt.  Kü-
lönösen  bizonyos  állapotra,  hivatalra,  tisztségre,  szol-
gálatra, férjül,  feleségül  ajánlani  valakit.  Ezen  fatál
embert jó  erkölcsénél  s  tudományánál  fogva  ajánlom
kegyeidbe.  3)  Holmi használandó  anyagi  tárgyra,  ille-
tőleg  árura, jeles  tulajdonságamái  fogva  figyelmeztet
valakit  a  végre,  hogy  azt  megszerezze,  megvegye,  vá-
laszsza,  használja  stb.  E  kelmét  téli  öltönyre  ajánlom.
E  lovat  nem  ajánlom.  Azon  három  tehén  közöl  azt  a
tarkát  ajánlom.

Általán  mindig valami jót,  kedvest,  vagy  ilyen-
nek  sziuc  alatt,  illetőleg  m&s  jós/igába  szoktunk  va-
lamit  ajánlani.

Származásra  nézve  a jótékony  ingyenadásra  vo-
natkozó  ajándék  rokoumása,  s  innen  elemzésileg  he-
lyesebbnek  lűtszik:  ajánl,  mint  ojál.  V.  ö.  Ajál.
Egyébiránt,  minthogy  az  n  igen  könnyen  hasonul,  l
előtt  szinte  l-ló,  tehát  mindazon  esetekben,  midőn  ne-
héz  kiejtésü  húrom  mássalhangzó  torlódik  együvé,  ti
helyett  bízvást  ejthetünk  és  írhatunk  1-et,  sőt  a  meg-
előző  á  hatigzú  is  hosszú lévén, ily  torlódásban  egyik
l  el  is  szokott  egészen  a  kiejtés  szerint  hagyatni:
ajánlni  helyett  ajálni,  ajánltam  helyett ajáltam,  ajánl-
vány  helyett  ajálvány,  ajánlható  helyett  ajálható.  V.
ö. AJÁL.

AJÁNLÁS,  (aj-án-1-ás)  fn. tt.  ajánlás-t,  tb.  —ok.
1)  Kínálás  valami  kedves  dologgal,  p.  barátsággal,
szolgálattal.  Elfogadni,  köszönettel venni  a  szíves  aján-
lást.  2)  Kórós,  mely  által  valakit  más  iránti  jóaka-
ratra  fölhivunk.  3)  Valaminek megdicsérése  avvégett,
hogy  azt  más  elfogadja,  megszerezze,  megvegye,  mi-
lyen  a  kalmár!  ajánlás.  4)  Másoktól  hozott  bizonyít-
vány  jó  tulajdonságaink  felöl.  5)  Akármi  jó,  kegyes
czélra  tett  Ígéret.  V.  ö.  AJÁNL.

AJÁNLÁSI,  (aj-án-1-ás-i)  mn. tt.  ajánlási-t,  tb.
—át.  Aj&nlfist  illető, arra  vonatkozó, azt  tartalmazó.
Ajánlási  jog.

AJÁNLAT,  (aj-án-1-at)  fn.  tt.  ajánlat-ot.  Azon
tárgy,  adomány,  segítség  neme,  melylyel  másnak  kí-
nálkozunk,  kedveskedünk,  vagy  cselekedet, bizonyít-
vány,  mely  által  valaki  számára  más  jóakaratát  föl-
kérjük.  Péter  ezer forintot  irt  alá  egy  közintézetre;  ez
szép  ajánlat  tőle.

AJÁNLATLAN,  (aj-án-1-atlan)  mn. tt.  ajánlat-
lan-t,  tb.  —ok.  Akit  vagy  amit  nem  ajánlottak.  Az
ajánlott  szolgát  befogadtam;  de  az  ajánlatlant  nem.
Néha  ás  ajánlation  áru. jobb  az  ajánlottnál.

AJÁNLATOS,  (aj-an-1-at-os)  mn. tt.  ajánlatos-t
vagy  —át, tb.  —ak.  Ajánlatra  méltó,  s  mint  olyan
elfogadható.  Ajánlatos  szerződés,  alku,  jószág,  tiszt-
viselő.

AJÁNLHATÓ,  (aj-án-1-hat-ó) mn. tt  ajánlhaíó-í.
Amit  ajánlani  lehet  annélkül,  hogy  szégyent  valla-
nánk  vele.

AJÁNLKOZÁS,  (aj-in-1-koz-ás)  fn.  tt.  ajánlko-
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zás-t,  tb.  —ok.  Kinálkozás  neme,  midőn valaki  bizo-
nyos  teendőre,  akár  ingyen,  akár  díjért  ajánlkozik.
L.  AJÁNLKOZIK.

AJÁNLKOZIK,  (aj-án-1-koz-ik);  k.m.  ajánlkoz-
tam,  —tál,  —ott. Kínálkozik, Ígérkezik,  hogy  ingyen,
kedveskedésből,  vagy  bizonyos  dijért,  jutalomért, bér-
ért  valamit  cselekedni,  elvállalni,  kész.  Ajánlkozik,
hogy  saját  kocstján  és  költségén  elszállít  bennünket.
Csekély  bérért  ajánlkozik  szolgálatomra.

AJÁNLKOZÓ,  (aj-án-1-koz-ó)  Sí-  és  mn.  tt
ajánlkozó-t. Aki  Ígérkezik,  kínálkozik  valamire.  A  sok
ajánlkozó  közöl  nehéz  választani.

AJÁNLÓ,  (aj-án-1-ó)  mn.  tt  ajá»ló-í.  1)  Aki
valakit  vagy  valamit  ajánl.  2)  Ami  által  ajánlunk,
kínálunk,  p.  levél.  Könyvet  ajánló  élőbeszéd.

AJÁNLOTT  ,  (aj-án-1-ott)  mn.  tt.  ajánlott-öt.
Általán,  aki  vagy  ami ajánlva  van,  ez  igének  min-
den értcményében. V. ö. AJÁNL.  Ajánlott  szívességedet
köszönöm.  Az  ajánlott  tisztet  befogadni.  Az  ajánlott
árut  megvenni.

AJANLVÁNY,  (aj-án-1-vány)  fn. tt.  ajánlvá,,y-t,
tb.  —ok.  Iromány, Icvúl,  melyben  valakit  más szíves-
ségébe,  kegyébe, barátságába,  szolgálatába,  hivatalra,
etb.  ajánlunk. Megírni,  elküldeni az ajánlványt.  Röny-
nyebb  kiejtéssel:  ajálvány.

A J AZ,  (aj-az);  áth.  m. ajaz-íam, —tál,  —ott, v.
ajzottam, ajzottál,  ajzott,  pár.  ajazz,  htn.  —»i  v. ajza-
ni.  1)  A  ló  száj&ba,  vagyis  ajkai  közé  zabolát  tesz.
Paripáját  nyergeit,  ajazza.  2)  A  nyilat  aj&nál  fogva
az  íjra  alkalmazza.  „A  vadász  ül  hosszú  méla  lesben,
var  felajzott  nyilra  gyors  vadat." Vörösm.  3) Asztalos
munkában  a  deszkát  bevési,  hogy  rovatékába,  mint-
egy  ajakai közé a másikat beereszsze.  Hasonló értemé-
nye  van  az  ácsokn&l,  midőn  egyik  gerenda  élét  a má-
sik  rovatékába eresztik.  V. ö. AJ.

AJAZÁS,  (aj-az-ás)  fű.  tt.  ajazás-t.  tb.  —ok.
Cselekvés,  mely  által  valamit  ajaznak.  Nyíl,  ló  aja-
tása.  Deszka, gerenda  ajazása.  V.  ö. AJAZ.

AJAZÓ,  (ftj-az-ó)  fn.  tt.  ajazó-t.  1)  Keresztza-
bola  a  kemény  szájú  ló  számára.  2)  Azon gerenda,
melyet  a  kerítés  öszvetartására  fölülről  a  czölöpök
csapjába  eresztenek.

Rokon  vele  a  szláv  aueda,  uzda,  mennyiben  a
latin  ős  és  szláv  uszto  a  magyar  oj-hoz  hasonlók.  V.ö.
AJTÓ.

AJAZÓVAS,  1. AJAZÓ,  1).
AJBAJ,  (aj-baj)  ikerített  fa.  tt  ojíbají, tb. ajak-

bajak.  Sok  aprólékos  akadály, kellemetlenség, vcszöd-
ség.  Nagy  ajjalbajjal  végre  megérkeztünk.  Ajbaj  t  ki-
lencz  tehén még sincs  vaj  / Km.

AJBOR,  (aj-bor)  ősz. fn. A  székelyek  az  égett-
bor  főzése  alatt  az  első  lejártatást  ajbornak  nevezik,
mi  talajdonkép  alybor,  némely  erdélyi  tájszólással:
VMtCS.

AJÉJT, régies  ahtí  helyett, a  h  szelletnek  j-vé
változtával.  L.  AHÍT.

AJÉJTAT,  1.  ÁHÍTAT;  v.  ö.  Ajéjí.

AJEJTATOS,  AJETATOS,  1.  AHÍTATOS  v.
AJTAT08.

AJFA,  (aj-fa)  helyesebben  al-fa,  ősz.  fn.  A  já-
rom  alsó  keresztfája,  mely  az  ökör  szegyét  éri,  más-
kép :  járomtalp.

AJGAL, (aj-og-al); gyak. öiih. m. ajogal-t. Régi,  s
ma  nem igen  divatos  szó,  mely  annyit  tesz:  örömé-
ben  aj  aj  /  hangon  kiáltoz.  Szokottabban:  ujjong,
ujjongat.

AJGYALU,  (aj-gyalu)  ősz.  fn.  Asztalosok, bod-
nárok  stb. gyaluja,  mclylycl  a  munka alatt  levő  fába,
deszkába  ajat,  azaz  rovátkot  csinálnak;  völgyelő-
gyalu.

AJK,  AJKAS,  1. AJAK,  AJAKAS.
AJKA,  falu  Veszprémv.  Helyr.  Ajkára,  Ajkán,

Ajkáról.
AJKÓK,  (aj-k-ók)  fn.  tt.  ajkók-ot.  Akinek  vas-

tag,  dudorú  ajaka  van.  Ez  új  alkotásit  szó,  olyan
mint  pofok, monyok,  szemSk;  de  a  két  és  többesben
bárom  k  miatt épen  nem  ajánlatos,  másképen:  ajak.

AJNAD,  erdélyi  falu,  helyr. —rá,  — ön,  —ról.
AJNÁROZ,  (aj-n-ár-oz);  áth.  m.  ojnároz-tam,

-tál,  —ott,  pár.  —z.  Szeged  tájékán = ápolgat,
gyöngéden  gondját  viseli  valakinek,  különösen  a  kis-
dednek.

Gyöke  azon aj,  melyből  az  ajak  származott, s
tulajdonkép  annyit  tesz,  mint,  gyöngéd  bánásmóddal
csókolgat, vagyis  ójával,  ajkával  illet.  Törzse  ajnár
helyesebben  elavult  ige  ajnál. V. ö. Ápol.

AJNÁEOZÁS,  (aj-n-ár-oz-ás)  fh.  tt.  ajnározás-t
tb.  —ok.  Gyöngéd  apolgatás, csókolgatta.  V.  ö.  AJ-
NÁROZ.

AJOJTATOS,  régies  (pl. a Müncheni Codexbei^,
ahtíatos  helyett

AJÓK,  (aj-ók),  mn. és  fh.  tt.  ajók-oí.  1)  Nagy
vastag  ajkú,  mint: pofok,  monyok, szemük.  2)  Közép-
tengerben  leginkább  Szardínia  táján  lakó heringnemű
kis  halfaj  (Sardella).

AJOKLÉ, (ajók-lé) ösz.fh.l. AJÓKMÁRTALÉK.
AJÓKMÁRTALÉK,  (ajók-mártalék)  ősz.  fű.

Öszvetört  ajókféle halból  csinált  mártaléklé.  Ajófcmár-
talékkal  készített  húsétel.

AJOZ, AJOZÁS, 1. AJAZ, AJAZÁS.
AJT,  (aj-t)  elavult  áth. melynek  részesülője  ajtó

=: nyitó,  nyilast  csináló,  honnan  ajtani = nyitni, az-
az, ajat,  nyilast  csinálni.  V.  ö.  AJ  (1).

—  AJT,  régies  igeképző,  it  helyett  (v. ö.  —aj,
1),  de  némely  szókban  ma  is  divatos,  pl.  azakajt,
hvllajt  :

„Szakajtottam  rózsát,  fehéret,
Tartottam  szeretőt, kevélyet"

Népdal.
AJTA,  több  helység  neve  Erdélyben,  helyr.

Ajtóra,  Ajtón,  Ajtaról.
AJTAT,  (aj-t-at)  elavult  fh.  melynek  élő szár-

mazékai :  aj totós,  ajtatosság,  ajtatoskodik.  Változattal:
Áj tat,  ájtatos,  mint a  hasonló jelentésű: áhítat,  áhítat,
ahtíatos,  ahtíatos.
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AJTATLAN,  (aj-t-atlan),  mn. tt.  aj<atían-t,  tb.
—ok.  Szokottan = ahftatlan,  nem ahítatos,  nem aj-
tatos.

AJTATOS,  (aj-t-at-os)  mn. tt.  ojíatos-í  v.  —aí,
tb.  —ok.  Öszve  van  húzva  az  eredetibb  ahítatos-ból.
Tijejtóssel  megnyujtva:  ájtaíos,  1.  AHÍTATOS.

AJTATOSAN,  (aj-t-at-os-an)  ih.  Ahitatosan, lel-
két,  szivét  Istenhez  emelve,  buzgón.  Ajtatosan  imád-
kozni.

AJTATOSKODÁS,  AJTATOSKODIK,  AJTA-
TOS8ÁG,  L  AHÍTATOSKODÁS,  AHÍTATOSKO-
DIK,  AHÍTATOSSÁG.

AJTÓ,  (aj-t-ó)  fn.  tt  ajtó-t.  Személyr.  ajtóm,
ajtód,  ajtója  vagy  ajtaja.  Tulajdonkép  nyitó,  ami
rést  nyit,  ojt  azaz  nyilast  csinál.  Közérteményben
az  épületek,  lakhelyek  oldalain  bejárásul  csinált,
vagyis  hagyott  résre  alkalmazott  táblanemü  készület,
mely  a  falhoz  ragasztva  forgékony  sarkánál  fogva  ki-
nyitható  és  betehető.  Azon  nyilas  neve,  melyen  ko-
csik  és  szekerek járnak  ki  és  be :  kapu.  iVagy  ajtó,
kis  ajtó,  szoba-,  konyha-,  kamra-,  pincze-,  ólajtó.  Vas,
sövény,  deszka  ajtó.  Szárnyas  ajtó,  fél  ajtó.  Utcza-,
kert-, padlás-ajtó.  Ajtót  nyitni, tárni,  csukni,  zárni, be-
tfnni.  Ajtóban  állani. Kitaszítani  valakit  az  ajtón.  Ko-
pogtatni,  betörni  az  ajtói.  Nyílt  az  ajtó,  akár föl,  akár
alá.  Km. = mehetsz  Isten  hírével.  Hivatlan  vendig-,
nek  ajtó  mögött  helye.  Km.  Falóit  az  ajtó,  tréfás  fe-
lelet  a  kopogtatónak,  szabad  helyett.  Ha  egyik  ajtón
kiverik,  a  másikon  bemegy.  Km.  Meghúzni  magát  az
ajtó  mögött.  Ajtót  mutatni  valakinek  —  inteni neki,
hogy  takarodjék.  Ajtó  közé  szorulni.  Hátulsó  ajtón
menni  be =  alattomos  utón,  lopva.  Ajtóra  ragasztani,
inti, jegyezni, valamit.  Berohanni  a  házba  ajtóstul  —
hű  bele  Balázs módjára.  Ajtóig  kísérni  a  vendégel.  A
templomoknak  ajtajok,  a mennyországnak és pokolnak
kapuja  van.  Ajtónak  nevezzük  némely öblös  bútorok
nyitó-záró  tábláit  is : szekrény-,  láda-,  ketreczajtó.

Elemzésére  nézve  1.  AJ,  AJT.  Mennyiben  az
ajtó  nyílást,  s  mintegy  torkolatot  jelent,  oly  fogalmi
viszonyban  áll  az  aj-val, mint  a  latin  ostium  az  o#-val.

AJTÓBÉLLÉS,  (ajtó-béllés)  ősz.  fn.  Az  ajtó
mellékfalait  takaró,  behúzó  deszkázat,  mely  átv.  ért.
mintegy  béllést  képez.

AJTÓBÉLLET, 1. AJTÓBÉLLÉS.
AJTÓBETÉTLEN,  (ajtó-be-tétlen)  ősz.  ili.  Az

ajtót  be  nem  téve,  nyitott  ajtónál.
AJTÓCSKA, (aj-t-ó-ocs-ka) kies. fn.tt.  ajtócská-t,

tb.  ajtócskák.  Aránylag  kicsin,  alacson  ajtó.
Csinálnék  aranyául  kalitkát,  gyémántbul  válucskát,
ezUttbUl  ajtócskát.  Népd.

AJTÓFA,  L AJTÓFÉL.
AJTÓFÉL,  (ajtó-fél)  ősz.  fn.  A  bejárás  oldalfa-

laiba eresztett gerendák,  melyek  egyikéhez  az  ajtó-
sark  ragautatik, a  másikba  pedig  a  zűr  szolgál.

AJTÓFÉLFA,  1. AJTOFÉL.
AJTÓFÉLBE,  (ajtó-félbe)  ősz. ih.  Ajtó mellé.
AJTÓFÉLT,  (ajtó-félt)  ősz.  ih.  Ajtó  mellett,

ajtó  táján.
AKAD.  NAGY  gZÚTÁR.

AJTÓFÉREJE,  azaz ajtó  férője,  székelyesen  =
ajtó  téré.

AJTÓFOGANTYÚ,  (ajtó-fogantyú)  ősz.  fn.  Az
ajtó  oldalára  alkalmazott  vasból, rézből stb. való  fogó,
melylyel  a  kimenő  maga  után  behúzhatja  az  ajtót

AJTÓHEVEDER,  (ajtó-heveder) ősz. fn. Léczből
való  pártázat, mely köröskörül  az  ajtó  széleit  övedzi, s
tulajdoukép  arra  szolgál,  hogy  az  ajtó  szorosabban
az  ajtófélhez  tapadjon,  s  a  légjárást  akadályozza.

AJTÓKALAPÁCS,  (ajtó-kalapács)  ősz.  fn.  Az
ajtó  külső  oldalára  illesztett  kalapicsféle  eszköz  vas-
ból  vagy  fából,  melylyel  a  bemenni  akaró  a  zárt  aj-
tót  zörgcti,  hogy  bcereszszék.

AJTÓKAEIKA,  (ajtó-karika)  ősz.  fn.  Karika-
formájú  fogantyú,  melynél  fogva  a  kimenő  maga
után  behúzza  az  ajtót.

AJTOKILINCS,  (ajtó-kilincs)  ősz.  fn.  Az  ajtó-
zár  fogantyúja,  melyet  alanyomra az  ajtót  felnyitjuk.
1.  KILINCS.

AJTÓKÖZ,  (ajtó-köz) ősz.  fn. Az  ajtónyilás  tér-
tartalma,  vagyis  szélessége  és  magassága;  különösen,
két  ajtó  közötti  téröböl.

AJTÓKÜSZÖB,  (ajtó-küszöb)  ősz. fn.  A  bejárás
alján,  a  padlózatnál valamivel magasabbra  emelt  desz-
kázat, gerenda vagy  kő.  L.  KÜSZÖB.

AJTÓMELLÉK,  (ajtó-mellék)  ősz.  fn.  1)  1.
AJTÓFÉL.  2)  Ajtó  melletti  közvetlen  hely,  tér.

AJTÓMÖG,  (ajtó-mög)  ősz.  fn.  Csak  helyviszo-
nyitó  névutókkal  divatozik, s  elválasztva  iratik :  ajtó
mögé  vonulni,  ajtó  miJgö/t  állni,  ajtó  mögül  előlépni.
Értelme:  a  nyitott ajtó  által  hátulról  képzett  zug,
ajtó  háta  után  levő  tér,  az  ajtó  és  fal  között.

AJTÓN,  falu  Erdélyben, belyr.  Ajton-ba,  —Ián,
—lói.

AJTÓNÁLLÓ,  (ajtóu-álló)  ősz.  fn.  Őr  a  fejede-
lem ,  főhivatalnokok,  törvényszékek  stb.  ajtajánál,
aki  arra  Ügyel,  hogy  csak  az  menjen  be,  kinek  joga
van.  Ajtónálló  mester  vagy  fő  ajtónálló,  Magyaror-
szágon  a  zászlósurak  egyike.

AJTÓNÁLLÓI,  (ajtón-állói)  ősz.  mn.  Ajtónállót
illető.  Ajtónállói  hivatal,  kötelesség.

AJTÓNKÉNT,  (aj-tón-ki-ent)  ih.  Ajtóról  ajtóra
menve,  az  ajtókat  sorba  vére.  Ajtónként  bekoczogatni,
kéregetni.

AJTÓÖR,  1.  AJTÓNÁLLÓ.
AJTÓPÁNT,  (ajtó-pánt) ősz.  fn.  Az  ajtó  részeit

öszvefoglaló,  s  szegekkel  oda  erősített  lemez  vasból,
rézből.

AJTÓPÁRKÁNY,  (ajtó-párkány)  ősz.  fn.  Az
ajtóféli  díszesebb  deszkázat  felső  része,  mely  az  épí-
tészet  szabályai  szerint  furagványokkal  ékesíttetik.

AJTÓPÁRTÁZAT,  (ajtó-pArtázat)  ősz.  fn.  Az
ajtó  párkányának  alsó,  szélesebb  része.

AJTÓRAÖASZ,  (ajtó-ragasz)  ősz.  fn.  Az  ajtó-
fél  részei,  melyek  a  falba  eresztetnek,  s  mintegy  oda
ragasztatnak;  az  ajtó  ebbe  alkalmazott  sarkon  forog.
Különösen  ajtóragasz  —  azon  deszkázat,  mely  a  fal-
ba  eresztett  gerendát  beborítja.
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AJTÓRAGASZTÉK,  1. AJTÓRAGASZ.
AJTÓSARK,  (ajtó-sark). ősz.  fh.  1)  Az  ajtó,

illetőleg ajtószárny  hátsó,  alsó szöglete.  2)  Az  ajtó-
félbe  eresztett két  vagy  három  hengerded  rndacska,
mely  az  ajtó-szárnyon  levő  csőalakú  kapocsba  megy.
s  mely körül  az  ajtó  forog.

AJTÓSZÁE,  (ajtó-szár)  ősz.  fn.  1. AJTÓFÉL.
AJTÓSZÁKFA,  (ajtó-szár-fa)  ősz.  fű.  Az  ajtó

szart  vagy  ajtófélt  képező  famü.
AJTÓSZÁRNY,  (ajtó-szárny)  3sz.  fn.  A  két

táblából  álló  s kétfelé  nyíló  ajtómü  egyikegyik  fele-
része.  Jobb,  bal  ajtószárny.  Egyik,  mindkét  ajtóitár-
nyat  kinyitni,  betenni.

AJTÓSZÉMÖLD,  (ajtó-szémöld)  ősz.  fa.  Kiálló
keresztgerenda  vagy  deszkamü  az  ajtó  fölött,  mely-
uek  alulról  párhuzamosan  megfelel  a  küszöb.

AJTÓSZÉMÖLDÖK,  1.  AJTÓSZÉMÖLD.
AJTÓTÁMASZ,  (ajtó-támasz)  ősz.  fn.  Általán,

amivel  az  ajtót  kinyitás  vagy becsukódás  ellen  meg-
támasztják.

AJTÓTABTÓ,  1. AJTÓNÁLLÓ.
AJTÓZÁR,  (ajtó-zár)  ősz.  fii.  Általán  vasból,

rézből  vagy  fából  csinált  mesterséges  mttkéazület,
mely  az  ajtó  kinyílását  gátolja.  Részei: nyelv,  mely
az  ajtófélbe megy; toll, mely  a nyelvet  ideoda  rúgja;
kulcs, mely  a  tollat  mozgatja; pléh, mely a belső  gépe-
zetet takarja.  Egyébiraat  az  ajtózárok  különfélék.

AJTÓZÁVÁK,  1. AJTÓZÁR.
AJTOZIK, régies,  áhítozik helyett  „Miként  aj-

tozik  a szarvas vizeknek  forrására."  Passió. Toldytól.
AJTÓZÖRGETYÜ, ősz. fa. 1. AJTÓKALAPÁCS.
AJVAS,  1. AJAZÓVAS.
AJVÉSŐ,  (aj-véső)  ősz.  fa.  Asztalosok  s  más

famfivesek  vésőféle  eszköze,  melylyel  a  fát  ajazzák,
azaz,  ajat,  rovátkot metszenek  bele.

AJVLRÁ.Ö,  (aj-virág)  ősz.  fn.  Éjszak-Ameriká-
bzffl  tenyésző  vízi növénynem, melynek  virágai  ajasak,
azaz rovatékosak, s öt hímszáluak. (Hydrophyllum. L.)

AJZ,  1. AJ AZ.
AK,  elvont  gyök,  melyből  1)  okod,  akadály,

akaszt,  akgat  (aggat),  és  ezek  származékai  némely
másokkal  együtt erednek.  Ezek  alapérteményéből  az
tűnik  ki,  hogy  az  ok  oly  tulajdonságot  jelent,  mely-
nélfogva  valamely  test egy  misikkai  érintkezvén,  ab-
ba bele  ütközik, belehatol, honnan rokonok vele  a vé-
konyhangu  ék, eke, mint más  testbe  ható éllel  ellátott
eszközök. Ez  érteményben  és  hangra  nézve rokonai:
a  szanszkrit ae vagy  anc  (hasítni), agh (vágni) kok (ha-
sítni), hellén áxi}, lat  ocuo, ocies, ocus, acinaces gyökei,
a  német Azt, Edét,  Éggé,  Angel, hóekén  stb.  Átv.  ért.
ebből  elemezhető  az akar akarat gyöke is, mennyiben
aki  valamit akar, az működő erejét  az  illető cselekvési
tárgynak  mintegy  nekifeszíti,  s az ellene vetődő nehéz-
ségeken  áttörni iparkodik;  aki akaratot, az erkölcsileg
megköti,  megakasztja  magát  Előtéttel  hozzája  roko-
níthatók: vak = akadozva  járó, vakmerő',  aki meré-
szen  beleakad, belevág  valamibe; makacs, bakafántos,
bakáétól,  mintegy  : akacs,  akafántos,  akacsol.  V. ö.

akácz, okácziós.  2.  rendű származékai  : akna,  akona,
akó,  akol,  melyek  szerint ok  valami  nyíltat  jelent,  s
rokon  aj  gyökkel  (ajak,  ajtó  stb.  szókban),  továbbá  a
csinai  kai  (aperire) szóval,  és a török  ocs-mak (nyitni),
acs-il-mak  (uyilni)  igékkel.  L.  AJ.

—  AK  (1) hangrendileg ok, ék,  ék, Sk, ik,  névk.
mely  részint  elvont,  részint  élő  gyökökből  képez  fö-
és  mellékneveket, mint:  aj-ak, bod-ak, szil-ak, bor-ok,
hur-ok,  tul-ok, tor-ok,  én-ek, ker-ek, pécz-ék,  fész-ék,
köny-ök,  tül-ök,  hajl-ok,  nyomd-ok,  tör-ek,  rejt-ék,
szemöld-ök.

Részletesen  tárgyalva  I. K.  képző.
—  AK, (2)  hangrendi párhuzamban ék,  1) Harm.

személyrag  némely  igeidők  többesében: járán-ak, me-
nén-ek, járt-ak, ment-ek, jártan-ak,  menten-ek, járan-
dan-ak, menenden-ek, járjan-ak, menjen-ek, járnán-ak,
mennén-ek.  Ezekben  a  többes  személynévmás  Sk és
önök  módosított alakja,  t. i. járt-ak = járt-ők, járta-
nők  =  járt-önök,  járjanak  = járj-önök  stb.  2)  A
kapcsolómód  egyes  számbeli  első  személyi-aga,  p.
járj-ak,  menj-ek,  láss-ak,  vess-ek.  Eredetije  a  csupán
ragozásban  divó  első  személynévmás  ék,  változattal
némely  időkben  ok, ők, ék, mint: vág-ok, üt-ök, ver-ék.

Részletesen  1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
—  AK, (3) többesszáma névrag, melynek  hang-

rendi  párhuzamban megfelelő társa ék, p. fsl-ak,  fel-ei,
bal-ok,  hely-ek. Ily  ép  alakban  csak  mássalhangzóval
végződő  nevek  után járul,  és  pedig  I. főnevek  után,
a) ha a gyökszóban  nyílt  a  van,  milyenek: aj,  ajk,
agy,  fal,  hal, galy,  haj,  had,  has,  nyak, vaj,  va»,  vad,
var;  b) az ékvesztő  egy  és  többtaguak  után: sár  sar-
ak, nyár  nyar-ak,  madár  madar-ak,  kosár  kosar-ak,
sugár sugar-ak, bogár  bogar-ak  stb. c)  a  j  v  képzőjfl
törzsekhez: gyopj,  tárj,  várj,  marj,  sarj,  av, jav,  sav,
szav,  táv,  hav, daru,  szarv,  adv,  magé, odv;  d)  mély-
hangu  i  {  után: in-ak,  hid-ak,  lik-ak, seíj-ak,  d<j-ak,
híj-ak,  íj-ak, szil-ak; kivétetnek  s  ofc-val  ragoztatnak:
ih, esik,  csín, gyik, kin, nyírt,  zsír,  sír  s  némely má-
sok;  e)  hosszú  á  útin  valamivel  zártabb  ezekben:
ág,  ágy,  áll, ár,  háj,  hárs,  hát,  ház,  kád,  máj, nyál,
szál,  tál,  száj,  nyárs, szár, szárny,  táj,  tár,  tárgy, társ,
vágy, váll, vár, melyek  után  tájejtéssel  az  a  átválto-
zik  o-ra, p. ház-ok, váll-ok; f)  a  több szótaguak közöl,
a  fentemlített ékvesztőkön  kívül,  az  alom  képzőjttek
után, melyek  egyszersmind  hangugratók: hotalm-ak,
szidalm-ak,  oltalm-ak  stb.  H.  melléknevek  után,  ha
mélyhanguak,  általános  szabály  szerint járni, neveze-
tesen  a) gyökszók  és  törzsek után: lágy, rósz,  tág,  új,
rút,  sok, vad,  bús, dús,  gyors; b)  ezen  számnevekhez:
három,  nyolc*, húsz, száz;  c)  a  multídőbeli  igenevek-
hez : holt-ak, mult-ak,  tanutt-ak; d) a  fokozott  mellék-
nevekhez : jobb-ak, nagyobb-ak,  okosb-ak; e) az  ékony,
ály,  ány,  vány,  ánk,  ár,  asz,  ős,  ás,  ős, az  képzőjü
melléknevek  után,  mint  :  hojlékony-ak,  ssiká/y-ak,
sot-dny-ak, halvány-ak,  nyulánk-ak,  fopdr-ak,  kopasz-
ak, hálás-ak, házas-ak, okos-ak,  igaz-ak  :  Kivétetnek
a) atog, p. hervatag-ok,  b)  talán, p.  nyugtalan-ok, c)
ág, gazdag-ok, d) ár  őr, pazar-ok, gondor-ok, e) és az
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öt  képzőjüek,  midőn  főnévül  használtatnak,  p.  kala-
pos-ok, t.  i.  mesteremberek;  kalapos-ak, a kik  kalapot
viselnek.

Bővebben  1. K,  mint  többesképző.
AKA,  helyn.  Veszprém és  Biharv. Helyr.  Akára,

Mán,  Máról.
AKÁCZ,  (ak-ácz)  fn.  tt. okácz-ot.  Országszerte

ismeretes  fa- és  cserjenem a kétfalkások  és  tízbímesek
seregéből. Mátyusfóldén  :  okocs  vagy  agacs,  másutt:
okára  vagy  ákász.

Legközelebbi  rokona  :  alcics,  azaz  tövisiiemü
szálka, mely  a  vele  ütközésbe  jövő  testekbe  akad,
továbbá  az  okácziós, azaz,  másba  akgatódzó, belekötő.
Hazonlók  hozzá a  hellén  áxaxia,  axavQog,  és a  latin
acacia, 1. AK,  elv. gyök.

AKÁCZFA,  ősz.  fn.  1. AKÁCZ.
AKÁCZIÓS,  (ak-ácz-i-ós)  mn. tt. okáczios-t  vagy

—öt, tb.  —ok. Székely  tájnyelven : aki másokba be-
lekötni,  beleakadni  szeret, akadékos, mint az  akáczfa.

AKÁCZIÓSKODÁS,  (ak-ácz-i-ós-kod-ás)  fn.  tt
akáctiátkodás-t,  tb.  —ok.  Akadékoskodás, kapczásko-
dás,  másokba  kötelődzés.

AKÁCZIÓSKODIK,  (ak-ácz-i-ós-kod-ik)  k.  m.
akdczióskod-tam, —tál, —ott. Másokba belekötiű  akar,
akadékoskodik, kapczáskodik,  veszekedésre  ürügyöt,
alkalmat  keres,  akgatódzik.

AKÁCZVIRÁG, (akácz-virág)  ősz. fn.  Az  akácz-
fa  bogiáros, fehér  vagy  pirosas  virága,  mely  a mi ég-
hajlatunk  alatt  május  közepe  táján  kezd  nyílni.

AKAD,  (ak-ad)  önh.  m.  akad-tam,  —tál,  —t
vagy  —ott, htn.  —ni.  1) Beható  ragu viszony névvel,
valamibe  ütközik,  vagy  belehat,  belefúrja  magát  Kö-
be  akadt  a  szekér.  Fogába  akadt  a  csont,  a  szálka,
TMske  akadt  a  lábába.  2)  Bcnmaradó  ragu  viszony-
névvel, bizonyos  akadály, gát  miatt  megütközés!  álla-
potban  marad.  Ott akadt  a  sárban,  kátyólban,  gödör-
ben. Benn  akadt  a szorosban. 3) Marasztaló névraggal,
találkozás, ütközés  következtében  függve  marad.  Fán
akadt  a  ruhája,  kalapja.  4)  Fclható  névraggal,  vala-
mire  talál,  mintegy  rámegy.  Fémre,  kincsre  akadt,
fi'em  akadhatok  elveszett  lovamra.  Csak  társainkra
átadhatnánk.  Egy  becsületes emberre  sem  akadhattam.
5)  Találkozik, előadja  magát.  Mindenre  akad ember.
Akad  még oly  alkalom,  hogy ...  6) Valahová jut, ve-
tődik.  Irigyeim  kezébe,  latrok  hatalmába  akadtam.  Vé-
letlenül  tsiványfészekbe  akadtam.  7)  Öszue  igekötővel,
szembe  jő  valakivel.  Barátjával,  ellenségével  öszve-
akadt.  8)  Átv.  ért  beleköt  valakibe,  kapczáskodik. A
garázda, ember alkalmat  keres,  hogy  valakibe akadhas-
son. Ide  tartoznak  e részint  átvitt,  részint  közmondás!
használatai:  Tervében,  szándékában  fönnakadni.  Be-
medben  megakadni.  Bárcsak  valami  szerencsém akad-
na. Nyelvének  kereke  megakadt.  Akadjon  a  szárazfán
=  akaszazák föl. Minden fejszének  akad  nyelt. Km.
Elemzését  illetőleg  1. AK  elv.  gyök.

AKADÁLY,  (ak-ad-ály)  fn.  tt.  akadály-t,  tb.
—ok. Akármi  ellenvetés,  ellenszegülés, gát, nehézség,
mely  valamely  dolog,  munka,  terv,  szándék,  törekvés

folytatását,  illetőleg  végrehajtását  hátráltatja,  ellenzi,
visszatartja.  Akadályokkal  küzdeni.  Akadályra  buk-
kanni. Akadályba  ütközni.  Akadályt  vetni.  Akadályon
győzni,  átesni.  Nagy akadály  a  szegénység. Km.  Az  el-
bizakodás  akadályt  vet  át  előmenetelnek.  Semmi aka-
dály,  csak rajta  !

AKADÁLYOS, (ak-ad-ály-os) mn. tt. akodályos-t
vagy  —oíj  tb.  —ok.  Ami akadályul  szolgál, nehéz-
séggel járó,  ellenszegüléssel  páros,  valami  dologban
gátoló. Akadályát  út, járás, hajózás. V. ö. AKADÁLY.

AKADÁLYOSKODÁS, (ak-ad-ály-os-kod-ás) fn.
tt.  okodályoskodás-t,  tb.  —ok.  Kapczáskodás,  köte-
lődzködés,  veszekedési,  ellenszegülés!  viszketegből
származó viszálkod&s.

AKADÁLYOSKODIK,  (ak-ad-ály-os-kod-ik)  k.
m.  akadályoskod-tam,  —tál,  —ott.  Gyakori,  ismételt,
folytonos  ellenszegülés,  ellenvetés  által  valakinek  út-
jában  áll, hogy  akaratát,  szándékát  a  véghezvitelben
hátráltassa,  késleltesse, meghiúsítsa.

AKADÁLYOZ,  (ak-ad-ály-oz)  áth.  m.  okodá-
lyoz-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z, htn.  —ni.  Valakit
czélja,  akarata  végrehajtásában  fentartóztat,  gátol,
hátráltat, késleltet  Lehet  valakit  mind jóban,  mind
roszban akadályozni.  Ne akadályozz,  ha mondom.  Aka-
dályozni  valakit  valamitől  —  [nem  engedni,  hogy
megkezdhesse; akadályozni  valamiben  —  a  megkez-
dett  munkában  hátráltatni.

AKADÁLYOZÁS,  (ak-ad-ály-oz-ás)  fh.  tt  oka-
dályozás-t,  tb.  —ok.  Ellenszegülő,  gátvető  cselekvés,
mely  által  valakit  bizonyos  dologtól  visszatartunk;
hátráltatás,  késleltetés.

AKADÁLYOZÓ,  (ak-ad-ály-oz-ó)  mn.  tt.  oka-
d(ilyózó-1,  tb.  —k. Aki  vagy  ami  akadályoz,  hátrál-
tat,  gátol  valamit.  Haladást  akadályozó  sajtórendelet.
Akadályozó  körülmények.

AKADÁLYOZTAT,  (ak-ad-ály-oz-tat)  áth.  m.
akadályoztat-tam,  —tál, —ott, pár.  akadályoztass, htn.
—ni.  A  szóképzés  szabályai  szerint  miveltetö  ige
volna,  s  annyit tenne, mint más  által  akadályoz  vala-
kit  vagy  valamit; de  a  köz  nyelvszokas  értelmében
csak  annyi,  mint:  akadályoz.  A  sok  látogató  akadá-
lyoztatja  a  munkás embert.

AKADÁLYOZTATÁS, 1. AKADÁLYOZÁS.
AKADÁLYTALAN,  (ak-ad-ály-talan)  mn.  tt.

akadálytalan-t,  tb.  —ok.  1)  Amiben  nincs  akadály,
amit  sem  anyagi,  sem  erkölcsi  ellenszegülés  nem hát-
ráltat,  nem késleltet,  szabad  folyamatú.  2)  Mint  ige-
határzó  ám. akadálytalanul,  akadály  nélkül.  A  kezdett
pályán  akadálytalan  haladni.  Czéljához  akadálytalan
eljutni.

AKADÁLYTALANUL, ih. 1. AKADÁLYTA-
LAN 2).

AKADÁS,  (ak-ad-as)  fn.  tt.  akadás-t,  tb.  —ok.
Általán  ellenszegülésből  támadt  visszahatás,  mely
miatt  a  folyamatban  levő  munka  vagy  akármely fo-
lyékony  dolog  félbeszakad.  Megakadás,  elakadás,  föl-
akadás.  Vizelet  elakadása.  Többi  érteményei  az  akad
igéből  magyarázhatók.  V. ö. AKAD.
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AKADÉK,  (ak-ad-ék)  fn.  tt.  akadék-ot.  Általán
minden, ami akadásra  ad  okot,  ami  valamiben  gátot
vet,  hátráltat, visszatart, késlet.  Tűzoltásnál  a  bámuló
nézők  sokatága,  vagy  a»  utczák  szilt  volta  nagy  oká-
dék.  A  siető'  embernek  okádékul  vannak  az  elülte  lat-
sán  ballagok.  Akadék-kS-,  gerenda  az  útban.  Adoma
szerint  a  czigány  a  kadétot  katona-okádéknak nevezte.
Átv.  ért  el  nem igazodható  kétkedés  (scrupulus).

AKADÉKOS,  (ak-ad-ék-Ofl)  mn.  tt  akadékos-í
vagy  —át,  tb.  —ok.  1)  Akadékot  okozó,  képező,
hátráltató,  késleltető,  p.  Akodékos  út,  melyen  nehéz
járni.  Akodékos  ember.  2)  Szövevényes, bonyolódott,
nehéz  föloldisu.  Akodékos  kérdés,  ügy.  3)  Aki min-
denen  fönnakad,  vagy  nem  képes  eligazodni, aki  a
kákán  is  csomót keres.

AKADÉKOSKODÁS,  (ak-ad-ék-os-kod-és)  fa.
tt.  akadékoskoddi-t,  tb.  —ok. Ellenszegülés!  hajlandó-
ság,  melynélfogva valaki  akadékoskodni  szeret, vagy
szokott. L.  AKADÉKOSKODIK.

AKADÉKOSKODIK,  (ak-ad-ék-os-kod-ik) k. m.
akodékoskod-tam,  —tál,  —ott,  htn.  —ni.  Szüntelen
vagy  gyakran,  ismételve  akadékot  okoz, útban  áll,
kapczáskodik,  kötelődzik,  holmi  ellenvetésekkel  az
ügyet  hátráltatja,  kifogásai  által  késleltet  valamit,
lábalattkodik.

AKADÉKOSKODÓ,  (ak-ad-ék-os-kod-ó) mn. tt
okadékoskodó-t.  Aki  akadékoskodni  szokott,  szeret;
akadékvető,  kereső, csináló. L.  AKADÉKOSKODIK.

AKADÉMIA,  fn. tt  akodemiá-t. A  görög nyelv-
ből  minden  művelt  nyelvbe,  s  így  a  magyarba  is
átvett  szó.  Jelent  altalán  oly helyet,  melyben a  tu-
dományok, művészetek  és  testi gyakorlatok  oktatáské-
pen  előadatnak.  Különösen  1)  így  neveztetik  a böl-
csészetben  Plató  iskolája.  T.  i.  egy  Athénén  kívül
fekvő  kies  helyen,  mely  legtöbbek  véleménye szerint
valamely  Akademus  nevű  hősről  neveztetett  Akadé-
miának, hol gyönyörű  kertek  és  sétányok ,  valamint
testgyakorló  iskola  is  létezett,  Plató  szintén  iskolát
alapított, honnan  az  6' bölcsészeié  is  akadémiának  ne-
veztetik.  2)  Nálunk  az  egyetemnél  szűkebb  értelmű,
s  azon  főiskolákat  jelenti,  melyekben  bölcseleti  és
jogtudományokra  oktattatik  az  ifjúság,  milyenek  a
győri,  kassai,  pozsonyi,  nagyváradi,  zágrábi  fota-
nodák.  3)  Tudósok  társulata,  kik  bizonyos  időkben
értekezés  végett  öszvegyttlnek, s a  tudományokat mí-
velik; ilyen  a  magyar  tudományos  akadémia.  4) Mű-
vészek  társulata, vagy  tanodája,  p.  festesz-,  szobrász-,
zenész-akadémia.  5)  Különösen  valami nagyobbszertt
hangművészeti, p. szavalási,  zenei előadás.  6) A  fes-
tészek  akadémiáknak  nevezik azon meztelen  alakokat,
melyek  vagy a  természet  után,  vagy  valamely minta
szerint  rajzoltattak. Végül  7)  azon köz, nyilvános épü-
let, melyben  valamely  akadémia  tagjai  vagy  növen-
dékei  öszvegyűlnek.

AKADÉMIAI,  (akademia-i) mn.  tt.  okoaVmiai-t,
tb.  —ok.  Ami  akadémiába  vagy  akadémiából  való,
ahhoz  tartozó, azt  illető.  Akadémiai tagok,  növendékek.

Akadémiai  előadások,  ülések,  gyűlések.  Akadémiai
könyvtárak,  segédeszközök,  képek.

AKADÉMIKUS,  fn. tt  akademikus-t,  tb.  —ok.
Valamely  akadémia tagja  vagy  növendéke.

AKADOZ,  (ak-ad-oz) gyak. önh.  m. akadoc-tam,
—tát,  —ott, pár.  —z, htn.  —ni.  Gyakran ismételve,
több  izben  megakad,  vagyis  bizonyos  cselekvése fo-
lyamát, fonalát  félbe-félbeszakasztja,  valamely  gátoló,
hátráltató  oknál  fogva.  Akadoc  a  szekér  a  kátyotos
utón,  a  hajó a  zátonyos  folyón,  a  ruha a  bozótban,  a
tövisek  közölt.  Akadó*  a  dolog  menetele.  Különösen
mondjuk  a  nyelvről,  midőn beszéde,  kiejtése  szakga-
tott.  Akadoc  a  nyelve, köhögve  beszél.  Áfásokba  aka-
dozni, átv.  ért  =r  beléjök  kötni,  kapczáskodni.

AKADOZÁS,  (ak-ad-oz-ás)  fn.  tt  akadozás-í,
tb.  —ok.  Gyakori,  többszöri  megütközés,  megállás,
botlás, kivált  menet közben, vagy  valami tapadó  tárgy
általi  gyakori  fentartóztatás,  p.  akadozás  a tövisbok-
rok  között.  Akadozás (a nyelv  akadozása)  lényeget  hi-
ba  a  szónokban.  A  tok  akadozásban  elkésni,  ruháját
öszverongálni.

AKADOZIK,  hibás,  akodos  ige  helyett; mert
törzse: akad, nem pedig: akadik.

AKADOZÓ,  (ak-ad-oz-ó) mn. tt  okodozó-t. Meg-
megütköző,  nem  folyó;  höbögö,  kétkedő.  Akadná
gép,  malom,  óra.  Akadozó  nyelv,  beszéd,  szónok. Aka-
dozó  ember,  azaz  kétkedő.

AKÁNT,  fn.  tt  okánt-ot,  két  föbbhímesek  és
megrejtősök  seregébe  tartozó  növénynem;  csészéje
kétlevelü, bokrétájának  fölső  ajaka  nincs,  tokja  két-
rekeszü. Közvetlenül  a görög  «x«ei>&0£ból  (=  akics
virágú)  vétetett,  de  gyökre  nézve  nyelvünkben  is
honos.  V.  ö.  AK,  elv.  gyök.

AKÁNTBOGÁCS,  (akántbogács)  ősz.  fa.  Nö-
vényfaj  a bogácsok  neméből,  melynek  levelei  tövises,
akicsos  élűk, honnan a  neve is.  (Carduua acanthoides).

AKAR,  (ak-ar);  áth.  m.  akar-1, htn.  —ni.  1)
Általán  valamely  cselekedésre,  vagy  valamit  tenni
kész. Különösen  2)  eltökélett, elhatározott  belső  ön-
tudatból  hajlandó tenni  valamit,  midőn  ezen  szó bel-
ső  szabadságot,  függetlenséget  előföltételez.  Én  azt,
én úgy  akarom, ha  az  égess  világ  ellenem  támad  is.
Ha  Isten  is  úgy  akarja.  Teljességgel  nem  akarom.
Amit akar, azt  kiviszi.  Aki akar,  lel  okot.  Km.  Aka-
rom  is,  nem is.  Km. 3) Nagyobb nyomatékkal  ám. pa-
rancsol.  Akarom,  hogy  az égess  has  szavamat  fogadja.
Ha  akarom vemhes,  ha akarom  nem vemhes.  Km. t  i.
adoma  szerint  midőn  a  czigány  lovát árulta, ha  vala-
ki  kérdé:  vemhes-e a  lova?  azt  felelte,  vemhes;  ha
pedig valaki  azt  kérdé:  nem  vemhes-e  a  lova?  azt
válaszolta, nem vemhes. Miért megfeddetvén, a  föntebb!
szóval  felelt  Nem mint  akarnék,  hanem  a  mint  lehet.
Km.  4)  Akarom hinni = örömest  hiszem,  hajlandó
vagyok  hinni. 5)  Valamit  tapasztalással  elérni  kivan.
Akarom  látni,  hallani,  tudni.  6)  Szándékozik,  készül.
Most jövel, és már  menni  akarsz t  Sokat  akar a szarka,
de  nem Wrja  a farka.  Km. Meg  akar/afc  látogatni.  Ki
akarok  menni. El  akarok  utam*.  7)  Vétetik  a  cselek-



73 AKAR—AKAR AKARÁS—AKARATÓSÍT

rést megelőző föltételül is.  Ö nem csak akar,  de  tesz  is
Nem  elég  akarni, de  cselekedni is  kell.  8)  Használtatik
a  szabadságtól  nem függő állati, sőt  természetszükségi
működések  kijelentésére  is.  A  csecsemő' szopni, enni,
alwmi akar = szophatnék, ehetnék,  áthatnék.  9) Sa-
játságos  magyar  kitételek: meg akar  halni,  bolondul-
ni, betegedni, a  ház  le akar  dőlni,  e  helyett:  haló, bo-
londuló,  betegedő  félben  van,  a  ház  dőlő  félben  van,
le  fog  dőlni.  E  két  nem akar  vágni, életlen  volta miatt
nem  bir  vágni.  A  pipa  nem  akar  szeleim,  a  hajó nem
akar  helyéből  mozdulni,  stb.

Elemzését  illetőleg  1.  AK.  elv.  gyök.
AKAR, (ak-ar) v.  AKÁR,  (ak-ir)  ksz.  Az  igétől

megkülönböztetés  végett  az  utóbbit helyesebbnek vél-
jük.  1) Oly  mondatokat köt  öszve,  melyek  önmaguk-
ban véve egymástól  különböző,  másmás  nemű dologról
rzólanak,  de  bizonyos  tekintetben  hasonlat  van  kö-
zi'.ttok, p. Akár  dardsfészekbe  nyúljak, akár  ezeket bánt-
sam.  Akár  ennek  beszélj-,  akár  a  részeg  németnek.  Km.
2)  Ellentéteseket,  ellenkezőket foglal öszve.  Akár  ide,
akár  oda,  mindegy.  Akár  így,  akár  úgy.  Akár  tetszik,
akár  nem, mitsem  gondolok  vele. Különösen  egyes  dol-
gokra vagy  személyekre  vonatkozva, melyek  másmás
nemflek.  Mindegy  neki, akár  bor,  akár pálinka.  Akár
Budán, akár  Pesten lakhatom. Mindegy  neki, akár  Pé-
ter,  akár  Pál.

„Akár  midőn  a  nap rajtad  leszáll,
S  az égpirulat  fényében  ragyogsz;
Akár  midőn  setét  felhők  boriinak."

Szemére  Pál.
3)  Néba  magán  is  áll,  mely  esetben  különfélekép  le-
het  feloldani. Akár  a  siketnek  beszéljek,  mintha  siket-
nek  beszélnék.  Akármit  beszélsz,  de úgy  van = be-
szélhetsz, amit akarsz.  Akár  merre  menendesz, követ-
lek  =  menj,  amerre  akarsz.  Akár  tüzbe  vízbe  ugor-
jim  érte  :=  kész  vagyok  tüzbe  vizbc  ugorni.

Az  öszvetett  nevek  s  határzókban  bizonyos  nem
alá  tartozó  mindent  vagy  többet  fejez  ki,  melynek ré-
szei  közöl  választhatni,  s  bár  szóval  felcserélhető,  p.
akárhol = több  hely  közöl  bármelyiken,  akárki =
mindenek  közöl  bárki  stb.

„Akárhová  hajtsam  fejemet,
Seholsem  találom  helyemet."

Népdal.
S  bár  ám. bátor.

„Legyünk  itten  mind  hajnalig
Bátor  világos  viradtig."

Népdal.
Mindezen  érteményeiben a szabad  választás alap-

fogalma rejlik,  s  nem egyéb,  mint az akar  ige  külö-
nösen  alkalmazva, melylyel  körülírva  főicserélhető,  p.
akár  Budán,  ahár  Pesten  lakhatom = ha akarom,
Rudin,  ha  akarom,  Pesten.  Akár  mit  mondasz  =r
mondj  amit akarsz.  Akár  Így,  akár  úgy =  így  vagy
lifty  akarva.  Akár  megesküdjem  = ha  akarod,  meges-
k üszőm, kész  akarattal  megesküszöm.  Akár jösz,  akár
n*m = akarsz jönni vegy  nem. Hasonló kötszoi  érte-
lemben  használtatik  a  latin  i-i's  (akarsz),  p.  ubivis =

mindenütt  ahol akarod,  qtiivi*, akit  csak  akarsz,  azaz,
mindenki,  akárki,  quantumvis,  amennyit akarsz,  akár-
mennyi.

AKARÁS,  (ak-ar-ás)  fn.  tt.  akarát-t,  tb.  —ok.
Elhatározás, eltökélés.  elszánás  bizonyos  cselekvésre,
mely  szabadságunktól  függ.  Nem akarásnak  nyögés  a
vége.  Km.  Nem  akarat,  fejvakarás.  Km.  Az  akarati
tőlünk függ,  a  végrehajtat  nem  mindig.

ARAKAT,  (ak-ar-at)  fn. tt  akarat-ot. Általán az
emberi  lélek  azon tulajdonsága,  melynélfogva önmaga
határozza  el,  amit  tenni  fog.  Ezen  embernek  akarata
van,  azaz  másoktól  függetlenül,  önszántából  teszi,
amit  tesz.  Akaratomtól  függ  ezt  tenni  vagy  elhagyni.
Akaratommal  történt = úgy akartam.  Különösen böl-
cseleti  ért.  gyakorlati  tehetség,  melynek  lényege  az
elhatározás  és  végrehajtás.  Szabad  akarat,  mennyiben
működése  egyedül  önerejétől függ.  Korlátolt  akarat,
mennyiben  a  belső  eltökélés  végrehajtását  külső aka-
dályok  hátráltatják.  Erős,  gyönge,  eltökélett,  ingadozó,
jó,  gonosz akarat.  Továbbá jelent  parancsot.  Akara-
tom  szerint  cselekedjetek.  Legyen  te  akaratod  (Űr
imáds.)  Az  ország  ét fejedelem  akaratának minden pol-
gár  hódúi;  egyezést,  egyetértést:  KSz  akarattal  meg-
választani  valakit;  makacsságot,  önfejüséget  :  Nagy
benne  az  akarat,  mint  a  vén  leányban.  Km.  Innen :
akaratot  ember  —  önfejű,  makacs.

AKARATHIÁNY,  (akarat-hiány)  ősz.  fn.  Azon
lelki  erő  fogyatkozása, nemléte, melynélfogva magun-
kat  valamire elhatároznunk kell.  Vállalkozó bátorság,
erély,  szilárdság  nélküli  állapot.

AKARATI,  (ak-ar-at-i)  mn.  tt.  akarati-t,  tb.
—dk.  Akaratból  származó,  önkéntes.  Akarati  tehet-
ség,  cselekedet.

AKARATLAN,  (ak-ar-atlan)  mn.tt.  akaratlan-t,
tb.  —ok.  1)  Akinek független akaró  tehetsége  nincs,
akarathianyban  szenvedő.  Különösen  szabad,  beszá-
mítható  akaratot  nélkülöző. Akaratlan  csecsemő,  őrült.
2)  Szabad  akarattól  nem  függő,  abból  nem származó,
akarat  ellen  való, kényszerített, nem szándékolt. Aka-
ratlan  bánfát,  térelem.  Határzóilag  ám. AKARATLA-
NUL.  Ez  akaratlan  történt.

AKAEATLANSÁG, (ak-ar-atlan-ség)  fn. tt. oka-
ratlantág-ot.  Állapot,  midőn  valaki  akarattal  nem bir,
vagy  az  akarati  tehetséget  nem gyakorolja, közönyös-
ség;  akarathiány.

AKARATLANUL,  ih.  Nemakarva,  szándékunk
ellen.  Akaratlanul  megtaszftani  valakit.

AKARATOS,  (ak-ar-at-os)  mn.  tt  okoraíos-t v.
—aí,  tb.  —ok.  Önfejű,  csökönyös, makacs,  aki  egye-
dül  saját akaratát  követi, megvetve a  másokét,  daczol-
va  a  másokéval. Akaraíos gyermek, ember. A Nador-co-
dexben  előjön  akaratot  ez értelemben is : akaró, akara-
<tí,  „hogyha házasságra  akaratos  volna."  (570.  levél).

AKARATOSAN,  (ak-ar-at-os-an),  5h.  Önfejüleg,
makacsul  ellenszegülve,  daczosan.

AKARATÓSÍT,  (ak-ar-at-os-ít);  áth.  m. akora-
totit-ott,  pár.  —s,  htn.  —ni  vagy  —ani. Akaratossé,
azaz  makacscsá,  önfejűvé  tesz  valakit.
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AKARATOSKODAS, (ak-ar-at-os-kod-ás) fii. tt.
akaratoskodás-t,  tb.  —ok.  Önfejüsködés,  makacsko-
dás,  daczoskodas.

AKAEATOSKODIK,  (ak-ar-at-os-kod-ik)  k. m.
akaratoskod.tam,  —tál,  —ott,  htn.  —ni.  Mások  pa-
rancsa, javaslata,  okosabb  tanácsa ellenére saját eszét
követi  makacsul.

AKAKATOSSÁG,  (ak-ar-at-os-ság)  fii.  tt  oka-
ratosság-ot.  Oly  ember  tulajdonsága,  ki  egyedül ön-
eszét  követi, s mások  tanácsát, szavát  makacsai mel-
lőzi ; nyakasság, önfejüség,  daczosság.

AKARATSZÉRÜ,  (akarat-szérU)  ősz.  mn.  Sza-
bad  akarat  elhatározásából  folyó,  önkéntes, nem eről-
tetett, nem kényszerített.

AKARÉKOS,  (ak-ar-ék-os)  mn. tt  okarékos-t
vagy  —öt,  tb.  —ok. Kinek  akarata  valamire  hajlan-
dó,  mások  szavára  hajtó,  idegen  tanácsot  követni
kész. Oly  képzésű új  szó, mint  takarékos, csavarékos.

AKÁRHOGY,  (akár-hogy)  ősz.  ih.  Különböző
módok  közötti  választásra  vonatkozik,  s ám. bár mi-
képen, bár  mi  módon.  Akárhogy  temem  szerét,  meg
kell  méretnem. Akárhogy  töröm fejemet,  nem jut  eszembe.
Akárhogy,  csak  meglegyen.  Akárhogy  bizonyítsd,  nem
hittem. Nem  gondol  S vele,  akárhogy vitelem  magamat.

AKÁRHOGYAN,  1. AKÁRHOGY.
AKÁKHOL,  (akár-hol) ősz. ih. Bár  mely helyen,

vidéken,  városban, országban.  Akárhol  lettest,  meglá-
togatlak. Akárhol van dinom-dánom, b't ott leled. Akárhol,
de ezen városban rejtesik.  Akárhol  megfordult,  mindenütt
szívesen  látták.  Helyhatárzó  és  állapító jelentésű.

AKÁRHONNAN,  (akár-honnan) ősz.  ih.  1)  Bár-
mely  helyről,  tájról,  országból, akármely  pontról, ol-
dalról.  Akárhonnan  nézem  e  várost,  mindenütt  rendet-
lennek  látom.  Jó  bor, akárhonnan hozták.  2)  Akármely
kútfőből.  Akárhonnan veszed, elő kell teremtened. Akár-
honnan meríthetsz =  ahonnan  tetszik, mindenünnen.

ÁKÁRHOVÁ,  (akár-hová)  ősz.  ih.  Akármely
helyre, tájra,  országba, pontra, oldalra  stb.  Akárhová
megy,  szívesen  látják.  Akárhová  rejtezel,  megtalálnak.
Akárhová  tesz  az  Isten,  nem  tehetek  róla.  Akárhová
fordítom  szemeimet, mindenütt pusztulást,  ínséget  látok.

AKÁRKI,  (ak&r-ki)  ősz.  mn. 1)  Mindenki vagy
senki. Ezzel  bizony  akárki  beérheti.  Akárkivel  találko-
zik, üdvözli, azaz:  mindenkit  üdvözöl.  Akárkihez  hoz-
zámenne,  csak  vinnék  —  mindenkihez,  csak  vinnék.
Akárkiben ne bizzál.  Akárki  mondja,  nem  hiszem =
senkinek  nem hiszem.  2)  Sok  köcől valaki.  Akárki
volt,  mi gondod  rá t

AKÁRMELY, (akár-mely) ősz. mn. Kivétel  vagy
válogatás nélkül  minden.  Akármely  könyvet fog  kezé-
be,  legott  eldobja.  Akármely  hivatalt,  szolgálatot  kész
elfogadni.  Akármely  órában jövendesz,  honn  találsz.

AKÁRMELYFELÉ,  (akár  mely-felé)  ősz.  ih.
Akármely  iránypontnak  tartva,  akármerre  menve,
irányozva.  AkármelyfeU  irányozza  látcsövét,  mitsem
lát.  AkármelyfeU  veszi  útját,  nyomába érnek.

AKÁRMELYFELÖL,  (akár-mely-felől)  ősz.  ih.
Bár  mely  tájról,  pontról,  oldalról.  Akármelyfelöl  fúj

a  szél, födött-e  vagyunk  ellene.  Akármelyf  elöl  támadja
meg  várunkat  az  ellenség, mi  biztosítva  vagyunk.

AKÁRMELYIK,  (akár-melyik) ősz.  mn.  Több
közöl  egy  bizonyos  meghatározott  alanyra  vonatko-
zik.  Ezen  lovak  közöl  megvenném akármelyiket.  Mind-
egy  nekem,  akármelyik jS  velem közölitek.

AKÁRMENNYI,  (akár-mennyi) ősz. mn. Többes
helyett,  mint minden  számnév,  tgehatárzó  —n vagy
—én  ragot  vesz  föl:  akármennyim  vagy  —mennyien.
1) Bár  mily  sok, legyen  bár  mily  nagy  ezámn.  Akár-
mennyi  ember jS élőmbe,  mind jó  kedvűek. Akármennyit
beszéltem neki, nem lett sikere. Akármennyin jösttök, szí-
vesen látlak.  2)  Amennyi  csak kell, vagy  tetézik, vagy
lehet.  Fon  bor akármennyi,  amennyit  akarsz.  Ehetel,
thotol  akármennyit.

AKÁRMENNYIN,  (akár-mennyin) ősz.  mn.  Bár
mily  sokan, bár  mily  nagy  számmal.  Jöhettek  akár-
mennyin.

AKÁRMERRE,  (akár-merre) ősz. ih. Több  hely,
táj,  vidék  közöl  bár  melyikre, vagy melyik  felé; min-
denfelé,  minden  irányban.  Akármerre  nézek,  gyönyörű
a  vidék.  Mehetsz  Isten  hírével  akármerre.

AKÁRMI,  (akár-mi) ősz.  mn.  Határozatlan  dol-
gokra, nem  személyre vonatkozik,  s ám. a  sok  közöl
bár  mi. Akármi  ér,  nem gondolok vele. Hazámért  akár-
mit  megteszek, elszenvedek = mindent.  Akármire kése
vagyok  =  mindenre.

AKÁRMIKÉNT,  1.  AKÁRMIKÉP.
AKÁRMIKÉP,  (akár-mi-kép) ősz.  ih.  1)  Bármi

módon,  úton-módon,  bármi  szerével,  akárhogyan.
Akármikép  teszem szerét,  de  meg  kell  lenni.  2)  Több
közöl  valamely  módon,  valamikép.  Akármikép  meg
kell  üt mentenem.

AKÁRMIKOR,  (akár-mikor)  ősz.  ih.  Bármely
időben,  időszakban.  Csak joj,  akármikor.  Nem bánom,
akármikor  indulunk.  2)  Mindenkor.  Akármikor  otthon
találsz.

AKÁRMILY,  (akár-mily)  ősz.  mn.  Tulajdonsá-
gai  között  nem válogatva, azokra nem tekintve  bármi
nemű, bármilyféle.  Akármüy  szép, még  sem kell. Akár-
mily  rút,  csak jó  legyen.  Akármüy  okosan,  higgadtan
beszél, nem hallgatnak  rá.

AKÁRMILYEN,  1. AKÁKMILY.  A  viszonynév
után  téve  e  második  alakban  divatozik.  Nem kell ne-
kem  bor,  legyen  az  akármilyen.

AKÁRMDÍEMÜ,  (akár-mi-nemü)  ősz.  mn.  tt.
—t, vagy  —eí, tb.  —k vagy  —efc.  Legyen  bármily
nemhez  tartozó  s  tulajdonságú.  Nem szeretem a  sajtot,
akárminemii  legyen.  Akárminemit a munka, pihenést  ki-
van.  Mindegy  nekem, akárminemit.

AKÁRMINÖ,  1. AKÁKMINEMÜ.
AKÁEMINT,  (akár-mint) ősz.  ih.  Bármi módon,

szerrel,  akárhogy,  akármikép.  Akármin!  könyörgék,
nem használt.  Akármint  sietek, mégis  elkéstem.

AKARVA,  (ak-ar-va),  ih.  Határozott  akaratból,
szándékosan. Akarva  nem  akarva  el  kellé  mennem =
erőszakkal. Ez  úgy  akarva  történt.  Jót  akarva  rostot
cselekedett.  Készakarva  károsítani  valakit.
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AKARTVA,  különös  forma a  maga  nemében, e
helyett  AKARVA.  Nagyobb  nyomatékul  kész tétetik
elébe : Kéazakartva  eltépte  öltönyét.  Nem  lehetetlen,
mert  a  nyelv  természetével  nem  ellenkezik,  hogy haj-
dan a  va képző  nem csak  a  jelen,  hanem  a  múlt, s
talán  a jövő  időkhöz  is járult:  akar-va  t  i.  jelenben,
okart-va, múltban, okarand-va, jövőben. Az  idők  sza-
batosb meghatározására  szokásba  lehetne  hozni.

AKASZ, (ak-asz) fn. tt  akosz-t, tb. —ok. Szegek-
kel,  fogakkal  ellátott állvány, melyre  holmit akasztani
lehet.  .Ruhaakosz.  Helyesen  elvont  törzsszó  a  sza-
kasz,  ragasz,  tamást,  rekesz  s  több mások  hasonlatára.

AKÁSZ,  AKASZFA,  1. AKÁCZ,  AKÁCZPA.
AKASZKA,  (ak-asz-ka)  kies.  fn.  tt.  okoszká-t,

tb.  akoszkák. Kisebbnemü akaszféle állvány,  vagy hor-
gocska, kapocska, melynélfogva valamit  fölakasztanak.

AKASZKERÉK,  (akasz-kerék)  ősz.  fn.  Új  szó
azon  órakerék  elnevezésűre,  mely  németül  Stdgerad
va^y  Sperrrad.

AKASZKODÁ8,  (ak-asz-kod-ás)  fn.  tt.  akasz-
kodás-t,  tb.  —ok.  Magamagának  fölfüggesztene,  lógó
állapotba  helyezkedése,  p.  midőn  a  hintázó  gyermek
faágra,  vagy  midőn anyja  nyakába  csimbcszkcdik.

ARASZKODIK, (ak-asz-kod-ik)  k.  nmlt:  akasz-
kod-tam,  —tál,  —ott, htn.  —ni.  Valamely magasabb
testre, állványra  kapaszkodik,  s  függő  állapotba he-
lyezkedik.  FSlakaszkodni  a fára,  szekér  végére,  geren-
dára, kötélre,  stb. Más  nyakába  akaszkodnl.

AKASZKÚP,  (akasz-kúp)  ősz.  fn.  Új  szú  az
órásmesterségben,  németül  Sperrkegel.

AKASZT,  (ak-asz-t);  áth.  m.  akaszt-ott,  pár.
akastse,  htn.  —ni  vagy  —ani.  Valamit vagy kit,  bizo-
nyos  magasságban  levő  szegre,  horogra,  rúdra  s ha-
sonlónemii  tartalékra  függeszt,  fölköt,  felkapcsol,
hogy  függőleges  helyzetben  maradjon. Szegre akasztani
a  ruhát, puskát. Fára  akasztani  a  kukoricza-csomókat.
Embert  akasztani, törvényes  űt»n akasztófáu  kivégezni.
Hajdan  a  malombeli  tolvajt  hajánál  fogva  gerendára
akasztottak.  Ki  nem  akar élni, akaszsza föl  magát. Km.
AkoMssanak föl  neved napján.  Km. Akasztani való czé-
yéres  zsivány.  Felakasztották.  Atv.  ért. valamit  öszve-
fittet,  ütközésbe  hoz  valamivel,  minélfogva  ideigleu
megáll.  Kereket,  tengelyt  akas:tani.  Képesen  szólva:
a  bút,  gondot  szegre  vagy  falra  akasztani =  szám-
űzni  a  szívből,  fejből.  Párhuzamos  unható  társa akad.
V.  ö.  AK  elv.  gyök.

AKASZTAL,  (ak-asz-t-al);  áth.  m.  akasztal-t,
htn.  —ni.  Egy  érteménytt  az  akaszt  igével,  de  úgy
látszik,  némi  tartóssági,  nagyítási  árny oktattál, me-
lyet  az  ál  képvisel. Hasonló  viszonyt  sejtünk  a  ma-
raszt  és  marasztal,  vigaszt  és  vigasztal,  engeszt  és  en-
yfsttel  között  A  tapaszt  tulajd.  a  tapasztal  átv.  értel-
mű.  A  székelyeknél  ezen  értelme  is  van :  akadályoz.
Egyébiránt  a  régi  nyelvemlékekben  gyakran  előfor-
dul,  most  ritkábban  használják.  |

AKASZTALÁS,  (ak-asz-t-al-ás)  fn.  tt.  akaszta-
tás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által  valamit  fölfíi-
2iiuk, kötözünk, függesztünk  vagy  akadályozunk.

AKASZTALT,  (ak-aaz-t-al-t) mn. tt. akosztalt-at.
Fölfűzött,  tűzött,  függesztett, akadályozott,  megakasz-
tott.  Nagyobb  keletre  érdemes  szó,  mint  amilylyel
valóban  bír.  Hasonló  képzésű  ezekkel:  magasztalt,
tapasztalt,  marasztalt,  vigasztalt  stb.

AKASZTANDÓ,  (ak-asz-t-and-ó)  mn. tt  akasz-
tandó-t,  Büntetésbeli  akasztásra  érdemes,  vagy  akit
itéletileg  fel  fognak  akasztani.  Akasztandó  zsivány.
Az  akasztandó  elitéltet  kikísérni.

AKASZTANIV ALÓ, ősz. mn. 1. AKASZTANDÓ.
AKASZTÁS,  (ak-asz-t-aa)  fn.  tt.  akasztás-t,  tb.

—ok. Általán:  felfüggesztés,  bizonyos  tartalékra, p.
szegre,  horogra,  állványra  stb.  Különösen : valamely
gonosztevőnek  törvényes  Ítélet  szerinti  kivégzéze  kö-
tél  által.

AKASZTÉK,  (ak-asz-t-ék)  fn.  tt  okoszték-ot.
Amire  vagy  inkább  aminél fogva  fölakasztanak  vala-
mit, p.  horog,  szeg,  kapocs.

AKASZTÓ,  (ak-asz-t-ó) fn.  tt.  okoszíó-í.  í)  A
gonosztevőnek  birói  Ítélet következtében  végrehajtan-
dó  főikötését  teljesítő  személy;  hóhér, bakó.  2) Ho-
rog,  kapocs,  szeg,  zsinór  stb.  melynélfogva,  vagy
melyre  valami  fölfüggesztetik.  Ruhaakasztó;  leszakadt
a  köpeny  akasztója.

AKASZTÓDIK, (ak-asz-t-ód-ik) belsz.  m. okosz-
tód-tam,  —tál,  —ott,  htn.  —«i.  Mintegy önmagától,
külső  erőszak  nélkül valamibe  meg-  vagy  beleakad.

AKASZTÓFA,  (akasztó-fa)  ősz.  fn.  Földbe  vert
s  különféle  szerkezetű  és nagyságú  fa-állvány,  melyre
a  biróilag  halálra  Ítélt bűnösöket  szokták  akasztani,
így  nevezik  a  hasonló  czélra  épített  falas  alkatot  is,
mely  akasztórudakkal  vagy  szegekkel  van fölszerelve.
Hívják  törvényfátiak  vagy  bünfának  is.  A  népnyelv
igen  sok  tréfás,  gúnyos  kifejezésekkel,  mondatokkal
bővelkedik,  melyek  akasztófára  s  akasztásra  vonat-
koznak.  Akasztófa  sódara,  czimere,  virága,  bimbója,
=  akasztófára  való.  Akasztófán  száradjon  a  bélé.
Akasztófa-kerülö,  ki  fél  az  akasztófától.  Kinek  dkasz-
tófa  a  helye,  nem hal  a  Dunába.  Km.

AKASZTÓFAKÖTÉL,  (akasztó-fa-kötél)  ősz.
fn.  Kötél,  melynélfpgva  valakit  a törvényfára  kötnek.

AKASZTÓFÁKAVALÓ,  (ákasztó-fára-való) ősz.
fn.  Gonosztevő,  aki  érdemes  rá,  hogy  felakaszszAk.
A  szidalmazó czímek egyik  legkeményebbike.

ARASZTÓL,  1.  AKASZTAL.
AKASZTÓLÉTRA,  (akasztó-létra) ősz. fn. Bakó

létrája,  melyet akasztáskor  használ. Erről  mondja tré-
fásan  a  népnyelv:  latrán  ment  sírjába,  a  másvilágra.

AKASZVAS,  (akasz-vas)  ősz.  fn.  A  gépekben
kapocsnemfl  vas,  melynélfogva  annak  bizonyos  részei
egymázba  akaszkodnak.

AKÁSZV1RÁG,  1.  AKÁCZVIKÁG.
AK.CSA,  (ak-csa),  fii.  tt.  akcsá-t,  tb.  okcsá*.  A

müiicli.  codcxbcn  ám.  fillér,  kispéuz,  törökül:  (akdse
vagy  ahdse).  „Láta  kedig egy néminemű özvegyet  két
fél  akcsa  (acra  minuta  dno)  eresztetet,"  Luk. 22.  fej.

AKCSIPESZ,  (ak-csipesz)  ősz.  fn. Jelent  érkö-
tésnél  használt  esipeszfúle  sebészi  eszközt.
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AKGALÉK, (ak-og-al-ék)  fn. tt. akgalék-ot.  Va-
lamihez akasztott, ragasztott  fityegő  járulék. Képzés-
re  hasonló  hozzá: függelék.

AKGANY, (ak-og-any) fn. tt. okgony-í,  tb.  —ok.
Fogakkal  ellátott  állvány, melyre  ruhákat  akgatnak.
(Kleiderstock).  Gyöke  ok,  s  képzése  olyan,  mint a
szintén  újabb  alkotásu  függony-é.

AKGAT,  (ak-og-at),  gyak.  áth.  m.  akgat-tam,
—tál,  —ott, pár. akgoss.  Több  azonnemii  vagy  kü-
lönféle  holmit akasztékos  részénél  fogva  valamely fo-
gas,  szeges, ágas  állványra  úgy rakosgat, hogy  függő,
lógó,  lebegő helyzetben  legyenek.  A  ruhákat  fogatra,
a fegyvereket  falra,  a  kukoriczocsomókat  ágasra,  fa-
ágra,  a  dohányfüzéreket  pólósra  akgatni.  Minden ge-
nyegúnyáját  magára  akgatni.  Különösen  ám.  föltűz,
odakapcsol.  Rongyos  köntösét  gombostűkkel  akgatta
oszve.  A  szabók  előbb  akgatnak,  azután  varrnak.  A
terhes  hajókat  lánctokkal,  kötelekkel okgotják a  vontató
gőzöshöz.  Önhatolag  hasznaira  Tolna- és  Baranyában
ezt  teszi:  akadékiíl szolgál, láb alatt van,  akadékosko-
dik.  Ne  akgass  itt,  hanem hordd el magadat.

AKGATÁS,  (ak-og-at-ás)  fn.  tt  akgatás-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  holmit  függő  helyzetbe  ra-
kosgatunk,  vagy  tűzdelünk.  Ruha-,  dohányfözér-,  sző-
lő-,  tdényakgatás.

AKGATATLAN,  (ak-og-at-atlan)  mn. tt  okga-
tatlan-t,  tb.  —ok. Amiket föl  nem akgattak,  föl  nem
tűztek.  Porban  heverd',  akgatatlan  holmi.

AKGATMÁNY,  (ak-og-at-mány)  fn.  tt  okgat-
mány-t,  tb.  —ok.  Akasztékoknál  fogva  fölfüggesztett,
lógó  helyzetben  levő,  vagy  fóltüzött  holmi.  Szél  le-
begette,  lógatta  akgatmány.

AKGATÓDZÁS,  (ak-og-at-ód-z-ás)  fn. tt  akgatód-
zás-t,  tb.  —ok.  Atv.  ért.  jelentésű, s  ám.  másba kap-
czáskodás,  kötelődzés,  ingerkedés.

AKGATÓDZÁSI,  (ak-og-at-ód-z-ás-i)  mn.  Ak-
gatódzást  illető, gyakorló,  azt  magában  foglaló.  Ak-
gatódzási  hajlam,  viszkeíeg.

AKGATÓDZIK,  (ak-og-at-ód-z-ik),  k.  v. belsz.
m. akgotódz-tam,  —tál,  —ott.  Mondjuk  emberről,  ki
minden  áron,  módon  alkalmat  keres,  hogy  másba
kapjon,  kössön, s  vele ütközésbe jöjjön, p. midőn má-
sok  tetteit  ezek  füle  hallatára  hivatlanul  fitymálja,
szavaikat  rostálja;  azokat  holmi  sértő  czélzásokkal
haragra  ingerii, kötelődik, ingerkedik, kapczáskodik,
akáczióskodik.

AKGATÓDZÓ,  (ak-og-at-ód-z-ó),  mn. tt  akga-
tódzó-t.  A  ki  akgatódzni  szeret, kötelődző,  ingerkedö.

AKICS, (ak-ics), kies.  fn. tt.  akics-ot. Túl  a Du-
nán, nevezetesen  Balaton  mellékén, ám.  tüvis,  tüske.
Ennek  értelméből  szinte  látszik,  hogy  az  ok  gyök
eredetileg  = ék, tű, hegyes  szűrös  kinövés.

AKKÉNT,  (az-ki-ent),  ih.  Azon  módon,  mint,
épen  úgy.  Akként  cselekedjél,  amint mondom.

AKKÉP,  AKKÉPEN,  (az-kép vagy  —képen).
Hasonló  módon,  olyképen,  oly  módon,  olyformán.
V.  ö.  —KÉNT  és  —KÉP.

AKKOR, (az-kor),  ih.  Azon  időben, mely  már

elmúlt, vagy  következni  fog.  Távolra  vonatkozó, s vi-
szonytársa a  közelebbi,  vagyis  jelen  : EKKOR.  Ak-
kor még  fiatalok  voltunk.  Akkor  már  nem élünk.  Ami-
kor  akkor = akármikor,  valamikor.  Akkor  kell a va-
sat  verni, mikor  tüzet.  Km.  Akkor  időben,  idStájban.
Mikor kérdeznek, akkor beszélj.  Km.

AKKORA, (az-kora) mn.tt. akkorá-t, tb. akkorák.
1) Oly nagyságú,  mint  ....  Akkora  fia  van  már,
mint  maga.  Csak  akkorát  adj, mint  a  kis  ujjam.  Akko-
rával  be nem  érem.  Akkorát  kiáltott,  hogy  majd  meg-
silcetültem  bele.  Mekkora  akkora.  Viszonytarsa  a  kö-
zeire  mutató, közel valamihez mérő, hasonlító  ekkora,
ily  nagy.  2)  Oly  nagy  korú, oly régi,  oly  messze.
Akkora  időre  nem is  emlékszem.

Ezen  szóban  a  kor  ekő  jelentése, úgy  látszik,
eredetileg  térre,  a  második  idóVe  vonatkozik.  Vagyis
amaz jelenti  azon  kört,  térkort  (érzéki  kört),  melyet
bizonyos  test  elfoglal  és csak  utóbbi  értelmében a
szellemibb  természetű  időkört;  minthogy  valószínű,
hogy  a kor nem egyéb,  mint  a  kör  fenhangú  változa-
ta,  azonban  szinte nem alaptalan  azon  nézet, hogy  a
nyelvszellem  épen  a  hangzóváltozattal  akará  a  két
fogalmat  megkülönböztetni, mint  ezekben  is:  cseléd,
család,  kő,  kova, lék, lik  és  lyuk,  szSg,  stug  vagy  zug,
tető  tat  (hajó tatja hátulja  fő része), tér tár stb.  Egyéb-
iránt a  térnagyságra  vonatkozó kor-ról  azt  is  vélhet-
nők,  hogy  a  nagyot,  magasat  jelentő  gór  módosított
alakja,  miszerint  akkora  ember  annyi  volna  mint:
óz  vagy  oly górú,  azgora,  aggora  ember.

AKKORÁRA,  (az-kor-á-ra) ih.  1)  Oly  nagyra,
illetőleg  kicsinre. Akkorára  nőtt,  mint  a  nád.  Akkorá-
ra  zúzták, mint  a  mákszem.  2)  Akkori  időre, azon idő-
re.  Akkorára  én is  ott  lestek. Akkorára  halasztani  va-
lamit,  midőn  senkit  sem  érdekel.

AKKORI,  (az-kori)  mn. tt.  akkori-t,  tb.  —ok.
Azon bizonyos korból való, melyre vonatkozás történik.
Az  akkori  emberek jobbak voltak, mint  a  mostaniak.

AKKORIBAN,  (az-kor-i-ban), ih.  Azon  régi,  el-
múlt,  távol  időben.  Akkoriban  még mi  is  legények  vol-
tunk. Az  akkoriban  történt,  midőn  utón  valónk. Közei-
re  mutatva: EKKORIBAN.

AKKORIG,  (az-kor-ig),  ih.  Azon  bizonyos vagy
alattomban  értett  időig,  időpontig.  Akkorig  legyetek
oda,  amekkorig  tetszik.

AKKORON, (az-kor-on), ih.  Azon  bizonyos  ha-
tárózott  időben ; akkoriban.  Akkoron, mikoron.  Akko-
ron  mát  világ  volt, mint ma.

AKKORRA.,  (az-kor-ra), ih.  Azon  bizonyos,  ha-
tározott, kiszabott  időre. Mire  hazajövök,  akkorra késs
legyen  ág  ebéd.

AKKORTÁJBAN,  (akkor-tájban)  ősz. ih.  Azon
időtájban,  körülbelül  azon  idő  alatt,  melyről  épen
szó volt.  Ez  is  akkortájban  tortént.  Mi is  okkortájbon
szüreteltünk, mikor  ti.

AKLA,  (ak-ol-a)  fa.  tt  aWá-í,  tb.  —ák. Fonal,
melynélfogva  valamit öszveakgatnak.

Gyöke  ok, melyből  akaszt  is  származik, s  abból
öl  képzővel  lett  elavult  ige  akol,  ebből  részesülő ok-



81 AKLÁL—AKNAKÖTÉL AKNALÉG—AKODÁS 82

ló  ofcía.  Így  képződtek  ecek  is:  tritta,  vizsla,  nyrglr,
szemle, s némely  mások.

AKLÁL,  (sJc-ol-a-al), gyak.  áth.  m. oklál-t, htn.
—ni. Dunán  túl,  nevezetesen  Kemenesalon  divatos
ige,  s ám.  imígy-amúgy,  nagyjában  öszveakgát,  ösz-
veferezel.

AKNA, (ak-na) fa. tt. oknd-t, tb. okná-k.  1) Álta-
lán  minden  földalatti  üreg,  melyből  ásványok hozat-
nak  elő,  különösen,  sóbánya,  miért  legdivatosb  a  só-
akna  szó.  Akarta  előfordul  már  egy  1222-dik  okle-
vélben  „Salis  fodinas, quae Akana  vocantur."  Jemey
Magyar  uyelvkincsek. Van  Fizakna  bely is Erdélyben.
2)  Hordó  szája,  közönségesen:  akona.  3)  Dugasz,
melylyel  a  hordók  s  más edények  száját  betömik.  4)
A  hadi  tudományban  foldalatt  nyitott,  ásott  üreg
(Mine) valamely  helynek  lőpor  Altali  fölvettetésére.
V.  ö. AK  gyök.

Rokon  vele  az  ablakot,  ablaknyilást  jelentő
szláv  okno, melyhez  ismét  az  oko  (szem) hasonló.

AKNAÁQ,  (akna-ág)  ősz.  fn.  A  bányai  akna
többfelé  elsugárzó  menete.

AKNAÁSÓ,  (akna-ásó) ősz. fű.  l)Bánya-épitész,
vagy  munkás, aki  földalatti  aknákat  ás.  2)  Hadépité-
szeti  aknász.

AKNABÉL, (akna-bél)  ősz.  fn.  Ducz  vagy  ge-
renda,  melylyel  az  akna  oldalait  megtámogatják, s
mintegy  kibélelik,  hogy  be  ne  dőljön.

AKNACSÖTE,  (akna-csőte)  ősz  fn.  Azon  lik,
nyilas, melyen  az  aknaásást  megkezdik.

AKNÁCS, (akna-ács)  fn.  tt.  aJcnács-ot.  Aknákat
csináló bányai  építész.

AKNÁCSOL, (akna-ácsoi) ősz. áth. m. aknácsol-t,
htn.  —ni.  Aknát  ácsol,  aknát  fagerendákkal  kirak,
megtámogat,  kibélel,  azt  a  beomlástól  megóvandó.

AKNÁCSOLÁS, (akna-ácsolás) ősz. fn.  tt.  okná-
ctolát-t,  tb. —ok. Az aknának fagerendákkal kirakása,
megtámogatása.

AKNÁCSOLAT; (akna-icsolat)  ősz.  fn.  Akná-
kat  a  beomlástól  megóvó  fagerendázat,  fabéllés.

AKNAHÉJ,  (akna-héj)  ősz.  fű.  Héjazat  vagy
házikó  az  akna fölött, hogy  a  bemenetelt  szelek, esők
ellen  biztosítsa.

AKNAKAMRA,  (akna-kamra)  ősz.  fn.  Hadtu-
dományi  ért.  földalatti  üreg,  melyet  lőporral  töltenek
meg,  hogy  ami  fölötte  vau,  légbe  röpítsék.

AKNAKAMRAGÁT,  (akiia-kamra-gát)  ősz  fn.
Az  aknakamrát  elzáró  gátféle  ma.

AKNAKORLÁT,  (akna-korlát)  üsz.  fn.  Hadi-
tud, ért.  gátféle  kerítés,  mely  az  aknát körülveszi.

AKNAKŐ,  (akna-kő)  ősz.  fű.  Bányúsznyclven
földből  éa  mészből  álló'vegyUlék, mely sófőzéskor  ko-
tlákban  leülepszik.

AKNAKÖNYV,  (akna-könyv)  ősz.  fn.  Bányá-
szok jegyzőkönyve,  melybe  folirjak,  mikor  és hány
szállítást  tettek  az  aknában.

AKNAKÖTÉL,  (akna-kötél)  ősz.  fn.  Kötél,
melylyel  az  ásványnyal  rakott kosarat  vagy  ládát az
aknából fölhúzzák.

>.  HAOT  RZÓTÁK.

AKNALÉG,  (akna-lég)  ősz.  fn.  Nyirkos,  sűrű
lég  az  aknajárásokban.

AKNALOB, (akna-lob) ősz.  fn.  Hadtud, ért.  föl-
vettetés  az  aknaüregben  meggyujtott  lőpor által.

AKNALYUK,  (akna-lyuk)  ősz.  fn.  Hordó vagy
más  ilynemtt  edényen  azon  lyuk,  melybe  a  dugaszt
ütik.

AKNAMETSZÖLÉK, (akna-metszőlék)  ősz.  fn.
Egy-egy  vonal  az aknajárásban,  mely  azt  több  ágra
választja.

AKNANYILADÉK, (akna-nyiladék)  ösz.fn.  Ál-
talán  nyilas, rés,  mind  a  bányai  aknákon,  mind azo-
kon,  melyek  fölvettetésre  szolgálnak.

AKNAOLDAL, (akna-oldal) ősz. fn.  A  bányai
aknák  oldalai,  melyeket beomlás  ellen duczokkal, ge-
rendákkal  megtámogatnak.

AKNAHÁZKOR, (akna-ráz-kör)  ősz.  fn.  Azou
terület,  vagy  távolság,  melyre  az  aknában  föllobbaii-
tott  lőpor megrázó ereje  elhat.

AKNASÓ,  (akna-só)  ősz.  fn.  Tömören  termő
kősó, melyet az  aknákban  vágnak,  kiilönböztetésül  a
vízből  főzött  sótól.

AKNÁSZ, (akna-ász)  fn.  tt.  oknász-t,  tb.  —ok.
1)  Sóvágó,  sóásó.  2)  Azon  hadi  szolgálatban  levő
vagy  mis  munkás,  ki  valamely  hely  ostromlására
vagy  védelmére szolgáló  aknákat ás.

AKNASZÍN,  I.  AKNAHÉJ.
AKNÁSZKAR,  (aknász-kar) ősz.  fn.  Különös

hadosztály,  melynek  föladata  aknákat  készíteni  s
azokat  az  ellenség  romlására használni.

AKNATÖMET,  (akna-tömet) ősz.  fn.  Lőporból
való  töltés  az  aknaüregben  a végre,  hogy  ellobbant-
va, ami fölötte  fekszik,  égbe  röpítse.

AKNAÚT,  (akna-út) ősz.  fn.  Az  eriiditési vagy
ostrom!  aknák  tekervényes  menete.

AKNÁZ,  (akna-áz),  ön.  és  átb.  m.  aJenáz-tam,
—tál,  —ott. Aknában  dolgozik,  illetőleg  az  aknából
bizonyos  ásványokat  kihoz.  Átv.  ért.  holmi  rejtett
dolgokat  kutat,  s  közismeretre  juttat.  Kiaknázni  a
régi  okleveleket,  kiforrásokat.

AKÓ,  fn.  tt  akó-t.  Híg  testek,  áruk  meny-
nyiségét  meghatárzó  mértéknem,  valamint  azon  üre-
ges  edény,  mely  e  mennyiséget  magába  foglalja.
Nagysága  országok  szerint  különféle.  A  magyar  akó
64  itczéből, azaz  32  pintből  áll.  Akóval  mérni, akó-
jával  adni  venni  a  bort, pálinkát,  tört.  Előfordul  már
egy  1240-diki  oklevélben  „cum  magnó  cubulo,  qni
vulgo  Ako  vocatur."  Jemey  Magyar  uyelvkincsek.
Vagmellékén  akóval  mérik  a  szilvát  is.  Megvan  a
török  nyelvben is  akov  alakban.

Eredetére  nézve  úgy  látszik,  rokon  az  akna
szóval,  mennyiben  mindegyik  lényegét  üreg  teszi.
Ennélfogva  hasonló  hozzá  a  szláv  okowa  (akó) és
okno  (akna,  ablak),  valamint a  német  aiehen  v.  tichm
is. V.  ö. AKNA.

—  AKODÁS,  (ak-od-ás),  ősz.  névk.  hangreu-
dileg magash.  rkr'dés,  mint:  mar-akod&s,  cer-ekédés.
A  tulajdouképi  névk. csak  á»  és,  mennyiben  az  ako-
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dik  ekédtk-féle  igékből  származik. Jelent gyakorlatos,
s  mintegy visszaható  belcselekvést V. ö. —AKODIK,
—EKÉDIK.

—  AKODIK,  (ak-od-ik)  ősz.  igeképző,  mely-
nek  hangrendileg párkuzamos  társa  eke'dik,  t. i. amaz
mély, emez magas, egy  szótagból álló gyök vagy torza-
igéhez  járulván.  A  d némely  igékben  a  szervileg ro-
kon  se,  t-vel  váltakozik,  p.  marakodik  marakoszik,
txtrakodtk  várakozik,  verekedik  verekészik,  törekedik
toVekeszik,  gyülekédik  gyülekezik.  Képez  gyakorlatos
visszaható  vagy  benmaradó  cselekvésit  középigéket
Szoros képződés! és  érteményi  viszonyban  áll  vele  a
gyakorlatos átható  cselekvőket  képező  ogot, hangren-
dileg üget,  eget, mint  ezen  tábla  mutatja:

tot-ak-od-ik,
tot-og-at,
tw-ek-éd-ik,
wer-ég-et,
vált-ak-oz-ik,
wlíf-og-at,
érí-ek-éz-ik,
érí-ég-et,

mar-ak-od-ik,
mar-og-at,
föV-ek-éd-ik,
íör-ög-et,

bont-ak-oz-ik,
bont-og-at,
kalt-ek-éz-ik,
kSlf-ög-et,

von-ak-od-ik,
fon-og-at,
köí-ek-td-ik,
k8<-ög-et,
tilt-ak-oz-ik,
tilt-og-at,
Snt-ek-éz-ik,

öní-ög-et

Ezen  táblából  kitetszik, hogy  a) az áthatok gya-
korlatos képzője  og,  tg,  Sg,  a  viszszahatóké párhuza-
mos  ok,  ék, vagyis  amazokban  az  önhangzók  zartne-
mttek, emezekben nyíltak,  amazokban  lágy, emezek-
ben  kemény  torokhang  uralkodik,  b)  az  áthatok  cse-
lekvési  képzője  át  ét,  a  visszahatóké  ód,  ed,  (csak
tájejtéssel  öd), vagyis, amazokban az  önhangzók  nyíl-
tak, emezekben  zártnemüek,  azokban  a  keményebb
nyelvhang  t,  ezekben  ennek  lágyabb  társa d viszi  a
szerepet, és  így  az  átható  és  visszaható igék  ezen ne-
mei  között ás  illető  hangokra  nézve fordított viszony
áll:  og-oí, ok-od; ég-et, őg-eí, ek-éd: o a; a o j  g,  kj  t,
d;é, ö, e; e, é  (ö).

Az  átható  ogot,  társaival  együtt  ezt jelenti: a
gyök  vagy törzsige által  jelentett cselekvést gyakran,
ismételve,  többször  teszi, p. marogat  =:  ezen  cselek-
vést  mar,  gyakran  elköveti máson, töfíiget = valami
kötést gyakran  ismételve  tesz, vagy  ezen -cselekvést
többeken  végrehajtja.  A  visszaható  okodik  eke'dik ér-
teménye pedig  több  árnyalatú, a) A  kiható  cselekvés
külső  visszahatása  a  cselekvőre, p. marakodik  valaki-
vel  =r  valakit  marogat  és  marogattatík  tőle;  mara-
kodnak  át  ebek, midőn egymást marják;  ne  verekedje-
tek /=: ne veregessétek egymást;  nép közé tolakodik
=  az előtte,  útjában  álló  embereket  tologatja  és vi-
szont  tologattatík  tolok,  b) A  kiható cselekvés  belső
visszahatása, mely  mintegy  önmagából  f ej lik  ki,  p.
ssánogot  valakit = gyakran  szánja,  stánakodik  vala-
kin = a szánogató  részvét  miatt szenvedő állapotban
van;  írteget  valamit =  hovatovább világosabban  érti,
belátja, fölfogja, értekénk  valamiről =  azon  czélból
ír, beszél,  tanácskozik,  kérdezősködik,  hogy valami-
ről  tudomása legyen;  tanogaf  valakit  =  gyakori ta-
nítással oktat, tanakodik  magában = valamely kétes,
kérdés alatt  levő  dolog  vagy  teendő  fülön  mintegy

önmagát  tanogalja,  oktatgatja.  V.  3.  — KODIK,
—KÉDIK,  —KÖDIK.

AKÓFA,  (akó-fa)  1. AKÓLÓPA.
AKOL,  (ak-ol)  fa.  tt  aktot,  tb.  aklok.  Általán,

körfilárkolt vagy korlátfákkal, sövénynyel, fallal, desz-
kapalánkkal  kerített,  s  amennyiben  födve  is  van,
egy  vagy  több  oldalán nyilt  hely, melybe  a barmokat
leginkább  éjjeli állomásra vagy téli szállásra  berekesz-
teni  szokták.  Ökürakol,  melynek jobbára  csak  éjszak
felől  van  félfödele,  bikaakol  vagy  bikakol,  melybe  a
község  bikáját  zárják,  lóakol,  hová  a  ménest  rósz
időben  vagy  éjjelre  beterelik,  tehéhokol, a  tehenek,
gulyaakol, a  gulyamarha  számára, juhakol, mely  szin-
tén  vagy  födelei,  vagy  födeletlen.  Akolba  terelni,  re-
keszten* a  barmot,  csordát,  nyájat.  farkasnak  okolt
mutatni.  Km.  Átv.  ért  egyház,  melyhez  bizonyos
vallás,  nevezetesen  keresztény  felekezeti  hívek  tar-
toznak.  Egy  okotbót  valók =  egy  vallási  felekezet-
hez  tartozók.  .Egy  okol,  egy pásztor  =  egy  hitvallás
egy  fő alatt

Némelyek  szerint  ám.  ág-ól,  mintegy  ágakból,
sövényből  csinált  kerítés.  Hihetőbb,  hogy  ám.  ak-
ól  azaz  nyílt  ól  (v. ö. AK gyök). Egyébiránt  feltalál-
tatik  a  törökben  okbor  vagy  okher, a  perzsában ághol
szinte  hasonló  jelentéssel,  a  szláv  nyelvekben  okol
okol,  így  elemeztetík: o-kol,  o-kolo,  azaz körös,  ke-
rekded, kerített  valami; a héberben  agái (Sj«)  coer-

cuit,  conclusit; congregavit  in  unum  locum  és  7-val
(Sjy)  circumvolvit,  circnmegit,  a  honnan  ogol  ám.

kerek,  kerekded.
AKÓL  vagy  AKOL,  (ak-ó-ol),  áth.  tn.  akól-t,

htn.  —ni. Bizonyos  mérőpálczával  a hordó  béltartal-
mát, üregét,  űrtartalmát, akószámát  megvizsgálja  s
meghatározza.  V. ö.  ARÓ.

AKÓLÁS  vagy  AKOLÁS,  (ak-ó-ol-ás)  fh.  tt.
akóldt-t,  tb.  —ok.  Mérés  neme,  mely  által  a  hordó
béltartalmát  meghatározzák.

ÁKÓLÁSI  vagy  AKOLÁSI,  (ak-ó-ol-ás-i) mn.
tt  akólási-t, tb.  —ok. Akólást  illető,  ahhoz  való, tar-
tozó.  Akólási  eszköt,  munka,  pontosság.

AKÓLÁSBÉR,  (akólás-bér)  ősz. fn.  A hordó  űr-
tartalmának  meghatározásáért járó  díj,  melyet  vásár-
helyeken,  piaczokon  az  áruba  hozott boroktól  fizet-
ni  kell.

'AKOLI,  (ak-ol-i)  mn. tt.  okoli-t,  tb —ok. Akol-
ból  való, akolban  tartott,  p. akoli  ló, Sklir  =  ménes-
béli  ló, gulyabeli  ökör, knlönböztetésfil  az istálón  tar-
tott  b&mos,  nyerges  lótól,  igas ökörtől.

AKÓLÓ vagy  AKOLÓ,  (ak-ó-ol-ó)  fn.  tt  okó-
ló-t. Személy,  kinek  hivatala  és  joga  a  teli  bordók
nagyságát, mértékét meghatározni.  Rendesen  a vám-
személyzet vagy  vásúrbiróság  egyik  tagja,  így  neve-
zik  ae ezen  mérésnél  használt  eszközt  is.

AKÓLÓ  vagy  AKOLÓFA,  (akóló-fa)  ősz.  fn.
Réfforma  rovatékos  fa-pálcza,  mely  által  a  hordók
űrtartalmát  megmérik.

AKÓLÓ vagy  AKOLÓPÁLCZA,  L AKOLÓFA.
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AKÓLÓ  vagyAKOLÓPÉNZ,  1. AKÓLÁSBÉR.
AKÓLÓ  vagy  AKOLÓVAS, ősz. fn.  Vas  rúdból

vagy  vesszőből  való  akóló-eszköz.
AKÓMÉRTÉK,  (akó-mérték)  ősz.  fn.  Azon  esz-

köz  általános  neve,  melylyel  a  hordók  űrtartalmát
meghatározzák,  névszerint:  akólófa, akólópálcsa,  akó-
lÓVOS.

AKONA,  (ak-o-na)  tt  ákoná-t.  1)  1.  AKNA.
2)  Baranyában,  feneketlen  mélység,  a  föld  alatti  ak-
nától  vett  hasonlóságnál  fogva.

ÁKOS  vagy  ÁKOS, férj.  kn. tt. ákon-l,  tb.  —ok.
Achatius.  A  honi történelemben  előfordul  ily  néven
Barcsai  Ákos  erdélyi  fejedcicin.

ÁKOS,  (ak-ó-os)  inn.  tt.  ofcós-t  vagy  —át,  tb.
—ok.  Hordó  vagy  más edény,  melybe  egy  akó  bor,
ser,  víz  stb.  belefér.  Ákos  csöbör,  dézsa, rocska.

—  AKOSZIK, (ak-osz-ik) ősz. ipcképzö, inaga*h.
eke'fztk,  pl. mar-akoszik, ver-ekészik.  L.  —  AKODIK.

AKÓVAS, 1. AKOLÓVAS.
AKÓZ, AKÓZÁS, 1. AKÓL, AKÓLÁS.
—  AKUZIK,  (ak-oz-ik)  ősz.  igeképzö,  magash.

rkétilc,  p.  ad-akozik, költ-ekézik.  L.  —AKODIK.
—  AKSZIK,  (ak-osz-ik)  ősz.  igeképző,  mely

nem  egyéb, mint  az  akodik,  akozik,  öszvehúzott mó-
dosítása, magash.  eknik,  pl.  gyan-okodik, gyan-oksztk,
vesz-ekédifc  ,  vesz-ek«zik,  igy-ekezik,  igy-ekssik.  L.
—  AKODIK.

ÁL, (1)  mn.  tt.  ál-1,  tb.  —ok.  1) Ami  bizonyos
magaslathoz  mérve a föld középpontjához vagy a  fbld-
.sarkhoa  képest  az  egyenlítőhöz  közelebb  áll.  Ellen-
téte : fél  vagy  föl.  Ily  viszonyú  ezekben :  al  ráros,
fel  város, al föld, fel föld,  aí  ház, f«í ház, melyeket az
írói  szokás  együvé  foglalt:  alt-áros,  felváros,  alszél,
feltzü.  Különösen  a  helynevek  elé  járulván,  közölök
azt  jelenti, mely  a  többi  egynevüek  közt, a folyó men-
tében  vagy  éjszaki  sarkhoz  képest  leebb  fekszik.  Al-
bár  (Felbár),  Alvincz  (Felvincz),  Alistál  (Felistál),
Alföld  (Felföld).  2)  Ami  fölött  más  hasonló  nemű
létezik, elterjed.  Álruha,  melyet  egy  más  takar;  al
réteg,  mely  fölött  más  fekszik.  Átv.  ért.  1) társadal-
milag oly  állapotú,  mely  ugyanazou  nemben  kisebb,
kevesebb, s  erkölcsileg  mintegy alantabb  áll.  Altiszt
(feltiszt), alhadnagy  (fel- vagy főhadnagy), alispán  (fő-
ispán),  alesperes  (föesperes).  Alnép,  alrend,  aliiemes,
alstolgabiró  (főszolgabíró).  Ily  átv.  értelmű  az  alhang
(felhang)  is.  2)  Az  általánosnak  külön  osztályához
tartozó, s  abban  foglaltatott  valami,  pl.  az  állatok,
növények  alnemei.

Alakra  nézve  hasonlók  ezen  helyirányra  vonat-
kozók : al és fel,  któ  és  bel.  Hasonlók  után  okoskod-
va, valamint  a  kül gyöke  kti, bel-é  be, fel-t  fe:  hason-
lóan ás  al  tiszta elvont gyöke  a  volna.

Egyezik  vele a finn ali,  alá,  p.  ali-puoli = al
fél,  abó  fél;  huoneen  alá = azon  tér,  mely  fölött  a
ház  fekszik.  Valamint  a  magyar  al,  úgy  ez  is sok
(zarnacékot számlál. Törökül  alt,  héberül  alól  (hu-
milis  ftiit).

AL,  (2),  némely  szőj árassal,  s  írók  szerint  aly,
fn.  tt. al-t, aiy-t, ez utóbbi —al  is, tb. —ak. Helyviszo-
nyító  ért.  a  dolog  azon  oldala,  mely  a  föld  közép-
pontjához  közelebb  áll.  Szőlő  alja  vagy  alya,  hegy
alja  vagy  alya, vár  alja  vagy  alya,  kert  alja,  hordó,
fazék,  pohár  alja  ==  feneke,  vagy  a  mi  alatta  van.
2) Üresség vagy tér, mely  valamely  álló jószág, eszköz,
épület  stb.  fenekétől  lefelé  terjed.  Asztal-,  ágy-,  szik-,
pamlag  alja.  Tűzhely-, pad-, sátor  alja.  FSal  (cervi-
cal),  „Alőszön  vala  egy  főalon."  Müuch.  codex.  3)
Valaminek  a  maga  nemében roszahb,  romlottabb ré-
sze,  söpreje.  .Búza  alja,  dohány  alja,  vagy  némely
szójárások  szerint  megfordítva:  alja  dohány, alja  bú-
za, de ezek  szokottabbak  ekképen : alj  vagy alybtfza,

!  aly dohány.  Rosta  alja,  holmi  vadócz,  lazaszem,  mely
a  rostán  átesik. Szóia,  szalma  alja.  Szerdék,  bor, érzet,
ser  alja.  Aljából  adni  valamit  =r  roszából.  Marha

'  alja,  amit alája  vetnek.  Ganéj  alja.
|  Némelyek mindig  aly  szóval  élnek  al  főnév he-
I  lyett  megkülönböztetésül, kiknek  aztán  az  al  mindig

melléknév,  s  ezek  az  aly  mellett  az  általános  népszo-
kást  hozzák  föl,  s  azt  nem az  al-ból  származtatják,

j  hanem  önálló gyöknek  állítják,  melytől  olyas,  olyat,
J  alyadfk  eredtek,  az  al  gyöktől  pedig:  al-om, al-á, al-

áz,  al-att,  al-ól,  al-ul, al-acs, melyekben  lágyító y soha
sem  fordul  elő, amazokban  mindig. Némelyek  főnévül

'  mindig  alj  szót  használnak,  mely  származéka  volna
l  az  al  melléknévnek, s  ettől  erednének:  aljas,  aljat,
\  afjade'k.  Hanyag  tájejtésscl  és  Írással:  aj,  pl.  ajbor,
:  ajfa  e  h.  alybor,  alyfa,  v.  albor,  alfa.

AL,  (3),  elvont gyök,  az al-ak v. al-k, al-k-oí
származékokban,  melyek  bizonyos formára, képre, ha-
sonlatra  vonatkoznak, honnan  valószínű,  hogy eredet-
re  rokon  az  oly,  tájszólással  öl hasonlítóval,  (dk mint-
cgy  olyk  vagy  olfc.

AL,  (4),  elv.  gyök,  az  alafa  származékban  L.
ALAFA.

AL,  (5),  elvont  gyök,  mely az  alszik,  régiesen
alik  alul,  aldogál,  aliiddogál,  alangyár,  alamuszi,
áléi  származékokban  él;  előlehliel  rokona  hal  (ige);
megnyílj tv a  ál,  álom,  álmodik  és  az  alvásra vonatko-
zó  s még az eredeti  lehelettel  bíró : hál.

Gyönge  lehü  torokhanggal  ejtve  (hal)  csaku-
gyan  azon  természeti  hangot  utánozza,  melyet a csen-
desen  alvó  lehel  ki,  valamint  más  részről  a  szunnyad,
szendereg  szók  a  szuszogó  orrhangot  utánozzak.

—  AL  hangrendileg  el  él,  öl,  öl,  ige- és  név-
képző,  1. L,  mint képző.

ALÁ  (al-a),  helyhatárzó,  s  oly  belyre  mutat,
mely  más valamihez képest  leebb  áll,  fekszik,  s meg-
felel  e kérdésre :  howá ? Személyragozva  : álam, álad,
alája,  tájszokásilag:  olaja.  Ellentéte:  fölé,  fölém,
föléd.  1) Névutó, mely  alkalmazásban  ezt  teszi: azon
helyre,  helyzetbe,  tájra,  vidékre,  mely  fölött  maga-
sabban  álló  valami  létezik.  Ágy  alá  bújni.  Sátor  alá
ülni.  Ksrmyö  alá  állni.  Kosár,  borító,  véka  alá  rejteni
valamit.  „Nem  gyújtják  meg  a  SZOT étnek ét,  hogy
véka  alá  tegyék."  (Biblia).  Jelenti  néha  a  határozott

6*
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név  környékét, közelét  Súgetvár  alá  szállott Szolimán
császár.  Buda  alá  nettek  a  törökök.  Midőn  ja  sze-
mélyragot vesz  föl,  leginkább  a  költői  nyelvben  nők
nek  ragu  viszonynevet  vonz :  fának  áldja  feküdt;
vítnek  oldja  merült,  vagy  így  is: oldja  feküdt  a  fá-
nak,  olaja  merült  a  vfcnek.  Ezekkel  és  ilyenekkel
azonban  igen  csínján  kell  élni.  2)  Igehat  és  igckötö,
mint olyan  fokoztatík:  alább, legalább.  Ellentéte: föl,
f01ebb,pl.  Ki  föl, ki  alá.  Km. Alá  is  út, föl is út. Km.
azaz  mehetsz,  amerre  tetszik,  takarodjál!  Fölebb
verni, alább  adni valemely  árut.  Aláfeté,  fötfelé.  Am-
oda  alá.  Oda  alá  a  pusztán  = alatt.  Messze alá.
Legalább  három  eweí  etelött  =  nem  kevesebb há-
rom  évnél, hogy  történt.  Legalább  hallgass, ha nem
figyelt*.  Hint  szorosan  véve  igekötő  az  illető  igével
és  származékaival  egy  szót képez.  Aláfoly  avti. Atá-
«zátl a  bor ára.  Alájön  a  hegyről. Aíányújtja  kezét.
AlánS,  mint  át  ökör farka.  Km. Aíáirás, alávetés, alá-
rendelés,  síb.

.  .  .  .  ott, hol a
Szirt fonása  magasról
Tajtékosva  szőkéi! alá.

(Kazinczy  F.)
Raga á  azon oá  vagy  vá, vagy  o, mely  van  ho-

vá, tájdivatosan  ejtve,  össz«húzottan:  ha  szóban  is.
ALABÁRD,  fa.  tt.  alobárd-ot.  Régies  alakú,

dárdanemü  szúró  és  vágó  fegyver,  széles kétélű  tőr-
rel  vagy  szekercrefejjel.  Hazánkban több helyen ás
éjjeli  őrök  használják.

Jóllehet  bárd  alakjánál  fogva  a  magyarból le-
hetne némileg értelmezni; de  valószínűbb, hogy ide-
gen  szarmatára,  mert  svédül:  flalíbard,  németül:
HeUebonfe, a régi  felső német nyelvben:  Helmparten,
angolai: haíberd.

ALABÁRDOS,  (alabárd-oe) mn. tt alobárdos-t
vagy  —öt, tb.  —ok.  Alabárddal fölfegyverzett, ala-
bárdot  viselő.  Ha  főnévül  használtatik,  tárgyesetc
egyszerű  t, többese  ok.

ALABASTROM, fa. tt alabostrom-ot, tb. —ok.
A  gipszkőnek  egyik  legfinomabb  faja, mely igen  szép
fehér  szine miatt  költői,  sőt  köz  nyelven  is  szemke-
csegtető  fehérség  kifejezésére  haszn&ltatík, mint mel-
léknév.  Aíabastrom  nyak,  oálí, karok.  „Alabastrom
fehér  nyaka, ságár  cédrus  ép  dereka."  Fatadi. Köze-
lebb a görög  óJUé/faav?oi>-ból  eredeti,  de itt nincsen
megfelelő  törzse.  Hihetőleg  keleti  származású,  pél-
dául  a>  arabban  s  héberben  is  lábon  fehéret  jelent,
mely  az előrészt  látszik  alkotni.

ALABASTROMFEJTÉS/alabastrom-fejtés) ősz.
fa.  Kőbányai  munkások  foglalkodáw,  midőn  alabas-
tromot  ásnak,  feszegetnek,  stb.

ALABASTROMMÍVES, (alabartrom-míves) ősz.
fii.  Kőfaragó vagy  szobrász, aki  alabastromféle anyag-
ból  dolgozik.

ALÁBB,  (al-á-bb) ih. és igekötő.  1) £  kérdésre:
hol t  ám.  alantabb  helyen,  tájon,  mélyebben, ó' ős
asztal  mellett  alább  ült,  mint  én =  alábbatí.  Ast
alább fekszik,  mint  Eutergom.  2) £  kérdésre: hová?

ám. leebb,  alantabb  fekvő  helyre,  tájra,  mélyebbre,
alantabbra,  azaz, a fölbató ra-val = alábbra.  Alább-
nyomni, olábboinni, alábbsaállitani, atábbtolni  valamit.
3)  E kérdésre  hogy t  hogyant  ám. kisebb,  csekélyebb
áron, nem oly  drágán.  Drágára  vagy  drágán  tartani
s  alább  adni valamit.  Nem  adom  egy forintnál  alább.

ALÁBBIÉT,  (alább-irt) ősz. mn. és  fa.  1) Ami
a  többi  irt  sorok  után  vagy  azok  legvégén  írva  áll.
Alábbirt jegyzék,  utóiról,  rendelet.  2)  Azon  személy,
aki  bizonyos  iromány alá  odajegyzi  nevét.  Alábbirt
ezen soraimmal bizonyitom.  Alábbírtak  tanúsága  sze-
rint; máskép: alulirt.

ALÁBBKIJELÉLT,  (alább-ki-jclélt)  ősz.  mn.
Valamely  iromány folytában  utóbbi belyen,  sorokban
megjegyzett  Aíábbfcyeíetí  időben  és  helyen találkozni
akarok veled.

ALÁBBLÉVÖ,  (alabb-lóvő)  ősz. mn.  Alantabb
belyen  létező; mélyebben  fekvő.  Az  alábblevS  réte-
ket  elöntötte a*  árote.  Ás  alábblevS  stötökel  megcsipfe
a  dér.  Különbözik  tőle, s v. ö. ALÁBBVALÓ.

ALÁBBSZÁLL,  (alább-száll)  ősz. önh.  1)  Mé-
lyebbre  ereszkedik,  leebb  megy,  sfilyed,  süpped.  A
terhes  hajó  alábbszáll  a  vízben, mint ás üres.  ÁM  épü-
let idővel alábbszáll.  2)  Átv.  ért  becse, értéke  kiseb-
bedik, olcsóbbá  lese, alantabb áron adják.  A gabona
és  htU ára  alábbszálíí.

ALÁBBSZÁLLÍT,  (alább-szallít)  ősz. áth.  1)
Valamit mélyebbre ereszt, bocsát, sfilyesst, vagy alan-
tabb  fekvő  vidékre  küld, pl.  szekéren, hajón.  2)  Va-
lamely jóuag, díj, stb.  árából  enged,  olcsóbban  adja.
A hús, zsemlye árát, a vitelbért  alábbszáiiííam.

ALÁBBVALÓ,  (alább-való)  ősz.  mn.  Cseké-
lyebb  bccsü, értékű;  a  maga  nemében  hitványabb,
roszabb,  gonoszabb.  £zen  kelme amannál  olábbvaló.
Soha  alábbtialó  embert nem láttam.

ALÁBBVALŐAN,  (alább-valóan)  öss.  ih.  Er-
kölcsi  ért.  gonoszabbal, erkölcstelenebben, elveteme-
dettebb módon.  Alábbealoan  viseli magát  a  legmfoe-
letíewebb  embernél.

ALÁBOCSÁT,  (alá-bocsát) ősz. áth.  Magasabb
helyről  leebb  ereszt, szállít  valiamit.  A  horgonyt  alá-
bocsátani  a  virbe.  kötélen  alábocsáíani  valakit  a
Útba.

ALÁBOCSÁTÁ8,  (alá-bocsátás)  öss.  fa.  Cse-
lekvés,  midőn  valamit  alábocsátunk.  V.  ö.  ALÁ-
BOCSÁT.

ALABOCSÁTKOZÁS,  (alá-bocsátkozás) ősz. fn.
Cselekvés,  midőn  valaki  önszántából, önakaratból  le-
ereszkedik,  leszáll.

ALÁBOCSÁTKOZIK,  (sJá-bocsátkozik)  ősz.  k.
htn.  —m.  Magasabb  helyről,  állomásról  mélyebbre,
leebbereszkedik. A búvár a  tenger fenekére,  a  bányán
a*  aknába alábocsátkozik.  Átv.  ért  alattvalókhoz,  al-
sóbb  rendüekhez  leereszkedik, s ásókkal  mintegy ha-
sonló állapotba, társadalmi viszonyba  helyezkedik.

ALABOR,  (ala-bor)  fa.  tt  aiabor-í,  tb.  —ok.
1) Talp  vagy  valuszabásu  eszköz,  a  hegyi  szekere-
seknél,  melyet  az  ereszkedőkön  a  kerék  talpa  alá
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tesznek.  2)  Szintén  szekeresek  eszköze,  melyet emel-
tyűül  használnak,  pl.  tengelykenéskor.  Magyaror-
szágban  ritkább, a  székelyeknél közdivatú.

Elemezve:  olá-bor, amit a kerék  alá  borítanak;
vagy  ás alap  törzstől  alap-or.  Hangra  hasonló hozzá
az  illír  kolobar,  melynek  első  alkatrésze  kóló  kere-
ket jelent

ALÁCSERÉLT,  (alá-cscrélt)  ősz.  mn.  Valódi,
igasi  helyett  becsempészett,  becsúsztatott  Alacserélt
borjú,  melyet  más  tehén  alól  hoztak,  s  alattomban
valamely  tehén  borjával  fölcaeréltek.

ALACSKA,  falu  Bonod  megyében.  Helyragok-
kal : Atacskd-n, Aiacská-ra,  Alazsfcá-ról.

ALACSON  vagy  ALACSONY,  (al-acs-on)  mn.
tt.  alacson-t  vagy  aloesony-at,  tb.  —ok.  1)  Mint a
nagy,  magos,  sudaras ellentéte  ám. a  maga  nemében
kisebb emelkedésü.  Alocson  épület,  torony, faL  Ala-
cson falc,  bokrok.  Alanton  termetű  ember.  .Néha  az ala-
nton  kunyhóból  is nagy  ember  támad. Km.  Alacson  te-
tejű  kalap.  Alacson  szék,  osztói.  Alacson  folyópart,
fékéét,  helyzet.  2) Atv. őrt  a maga  nemében csekélyebb
állapota, polgári  állású. Alacson eredet, szarmatát. Ala-
nton  szolgálat, hivatal, tisztség,  rang.  3)  Erkölcsi  Atv.
ért  alávaló gonosz,  bccstelen, erkölcstelen,  elveteme-
dett,  gálád, pulya, Alacson  tett,  magaviselet.  Alacson
ítilcit,  szttrü  ember.  Alacson módon  bánni  valakivel.

E  szó  gyöke  ál,  s  képzője  a  kicsinyítő  öcs,
melyből  ti  vagy  ó tulajdonságot  jelelő  képzővel  lett
atarsú  vagy  alactó, s  végre  ebből  n  toldalékkal  fej-
lett ki: alocson, mint kicsi  kicsin,  piczi  piciin.  Ha-
sonló  kisarjadcásuak:  torzon,  tordon,  eleven,  mereven,
IcUlön,  s  némely mások. Törökül:  alcsok.

ALACSONYAN,  (al-acs-ony-an),  ih.  1)  Csekély
emelkedésu  helyzetben, a  föld  színétől  fölfelé  kis tá-
volságra,  magasságban;  mélyen,  lapályosan,  völgy-
ben.  Alacsonyan  épített  ház.  Alacsonyan  fekvő  város.
2)  Atv.  ért.  erkölcstelen  módon,  gáládul,  clvcteme-
detten; embertelenül. V.  ö.  ALACSON.

ALACSONYÍT,  (al-acs-ony-ít),  áth. m. alacso-
aytt-ott, pár.  —s, hatn.  —ni vagy  —ani.  1) Valami
test magasságából  elvesz,  elvág.  Egyébiránt  ez  érte-
lemben  kevesbbé  divatos.  2)  Atv.  valakit  becsületé-
ben, hírében  nevében  kisebbít,  gyaláz.

ALACSONYÍTÁS,  (al-acs-ony-ít-as)  fn.  tt  alo-
rsonyítát-t,  tb.  —ok.  Becsfiletbeli  kisebbítés,  vagy
oly  cselekvés,  mely  által  valakit  polgári  állasához
vagy érdemeihez képest  illőleg  nem becsülnek, s más
érdemetlenek  után  helyesnek.

ALACSONYKODÁS,  (al-acs-ony-kod-ás)  fn.  tt
nlactonykodát-t,  tb.  —ok. Erkölcsileg  alávaló  csele-
kedetek  gyakorlása,

ALAC80NYKODIK,  (al-acs-ony-kod-ik)  k. m.
alaetonykod-tam,  —tál,  —ott,  htn. —ni.  Al&való,
nemtelen,  gálád  jellemü  tetteket  gyakorol,  a  neme-
sebb  erkölcsi  szabályokat  mellőzve.

ALACSONLELKÜ,  (alacson-lelkü)  ősz.  mn.
Szelídebb, nemesebb, magasabb  erkölcsi érzelmek  nél-
kőli; alávaló, gálád jellemü,  indulatú.

ALACSONLELKÜEN,  (alacson-lelktien)  ősz.
ih.  Gáládul,  jellemtelen  módon,  szívtelenfil,  emberi
méltóság  ellen.

ALACSONLELKÜSÉG,  (alacson-lelkUség) ősz.
fn.  Cselekvési  tulajdonság,  nyilvánulás,  mely  az ala-
csonylelkficket  bélyegzi  V. ö.  ALACSONYLELKÜ.

ALACSONYSÁG,  (al-acs-ony-ság),  fn. tt  aia-
csonyság-ot.  Általán,  múlt  a  nagyság,  magasság el-
lentéte,  tulajdonság  vagy  állapot, melynélfogva  vala-
mit  alacsonynak  mondunk.  V.  ö.  ALACSONY.  Külö-
nösen  átv. ért.  erkölcsi  pulyaság, galáds&g, elveteme-
dettség, magasabb  erkölcsi  érzelem  hiánya.

ALÁCSÚSZTAT,  (alá-csúsztat)  ősz.  áth.  Csa-
lási  szándékból  valamely  áldolgot  valódi  helyett  oda-
tol,  becsempész.

ALÁCSÚSZTATOTT, ö. mn. 1. ALÁCSERÉLT.
ALADÁR,  férfi  kn.  tt.  Alodár-t,  tb.  —ok.  Olo-

darus. Talán: Alagyár  f
ALADMHIÁL,  (al-admirál)  ősz  fn.  Altenger-

nagy,  tengeri  hajóhad  alvczérc.  V.  ö.  ADMLRÁL.
ALADSÁG,  1. ALATTSÁG.
ALÁESÉS, (alá-esés) ősz.  fn.  Az  esés  oly ne-

me, melynélfogva  az  eső  test  egy  másik  alá jut, pl.
midőn  valaki  a  fa  alá  csík;  különböztctósül  más  irá-
nyú,  pl.  rá-,  be-,  kiesettől.

ALÁESIK,  (alá-csik) ősz.  k.  Oly  helyre  esik,
mely  bizonyos  test,  tető,  födél,  magasság  alján fek-
szik,  különbségül  őzen  más  irányuaktól:  kiesik, be-
esik, ráesik.

ALAFA,  fn. tt  olafá-t,  tb. alofá-k. Jóformán ki-
avult  szó.  1) Bizonyos élelmi, ételbeli  adag,  mérték.
Katonák  alafája.  2)  Javadalom,  jutalom  vagy  ala-
mizsna,  mennyiben  élelmezésre  szolgál.  Zsírót,  gaz-
dag  alafa  jutott neki.

Bízd  a jövendőkre  érdemed  jutalmát,
Ha  szolgáltad,  időd  vékony alafát  ad.

Rimay  János  a  XVII.  századból.

A'ércgetó'k,  koldusok  alafája,  3)  Méltóság,  hivatal,
tisztség.

Minthogy a  két  első  pontnál fogva clcségrc, éle-
lemre  vonatkozik,  véleményünk  szerint  gyöke  él,
melyből  eledel  származott, s melynek  részesülője  élve
máskép  eleve, vastaghangon  lesz alat-a alafa = ami-
vel  élünk, étel, eledel.  Hasonlóan a  csel gyökből  lett
csclve  cseleve,  csclefentc,  csal-va  csatára,  csalfa,  cta-
lafinta.  Mennyiben  a  tisztség, hivatal szintén  bizonyos
díjjal,  javadalommal mint  az  élet  föntartása  eszközé-
vel  szokott járni,  átv.  értelemben  ezt  is  ugyanazon
gyökből  származtathatjuk;  de  másfelől,  minthogy a
méltóságnak,  hivatalnak  nemesebb  oldalát  az előkelő,
felsőbb  állás  teszi, nem  valószínűtlen,  hogy  az  ezen
értelemben  vett  alafa  gyöke azon el, melyből  első* és
eleve  (prior,  prius) eredtek,  mely  vastaghangon  szin-
tén,  mint  amaz, alava  alafa  = előkelő rang, állapot
Egyébiránt  hasonlók  hozzá  az  élelemszert  jelentő
hellén  «/Up« és  a  török  olufe,  ulffe,  ó'lufe, ám.  hivatal,
díj,  alamizsna.  Mongolul s  tatárul  szintén  alafa.
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ALAFÁL  (alafe-al)  áth. m. alafál-t,  htn.  —ni.
Vasvárraegyében  átv.  ért  bttntet,  ver,  alfelét  csap-
kodja.  Vagy  az adagot jelentő  olofától =  kiadja  az
adagját,  kutyaporczióját,  vagy  az  alféltől  átv.  je-
lenté*.

ALÁFÁS,  (alafa-as)  mn. tt  olafás-t  vagy  —át,
tb.  —ok. Javadalommal ellátott  Alofás  hivatal. Mi-
dőn  főnév,  tt.  —t,  tb.  —ok. Személy, kinek bizonyos
javadalma.fizetéses hivatala, rangja van. (Beneficiatus).

ALÁFÉL,  (alá-fél)  ősz  ih.  Két ellenkező irány-
ban  váltakozó  mozgással,  t  i.  majd  le,  majd  félfelé.
Aláfél járni.

ALÁFELÉ,  (alá-felé)  ősz.  ih.  Azon  irányban,
mely  bizonyos  magaslati  ponthoz  képest  leebb fek-
szik. Ellentéte : fél  vagy  fölfelé.  Aláfelé  menő  hajók.
Aláftlí  hajló fej.  Aláfelé  váltani  utat.

ALÁFUT,  (alá-fut)  ősz.  Önh.  Lefelé, fokról fok-
ra  mélyebbre szállva  fut. A  folyók  aláfutnak.  Külön-
böző  helyirányuak:  ftffut,  kifut,  osfttt,  tiisscafut,
szétftU,  StwefiU.

ALÁFÜGG,  (ali-függ) ősz. ön h.  Mondjuk  függő
testről,  midőn  egyenes vonalban  lenyúlik, kttlönbözte-
tésfll  más  irányuaktól:  lei függ,  beftígfl,  stétfugg.

ALAG, (al-ag) fii. tt alog-ot. Általán, földalatti
üreg,  pincze, bolt,  menet,  útvonal.  Különösen bányá-
szi  ért  vízir&nyos  földalatti  menet,  nyílás,  melyen
részint a  vizet elvezetik,  részint  fris  léget  bocsátanak
be, részint »  bányahegy  békéjét  kutatják.  A  német
Slollen  után átalakítva: istály. Helyes alkotása  új szó.

ALAG  vagy  ALAGY,  népet  puszta  Pest  me-
gyében,  Dunakeszi  mellett.

ALAQBÉR,  (alag-bér)  ősz.  fn.  Bér,  melyet  ás
alag  használatáért  az  illető  alagbirtokosnak  a  szom-
széd  bányamivelők  fizetni  szoktak.

ALAGCSATORNA, (alag-csatorna) őse. fn.  Csa-
torna, mely  az  alagba  szivárgó  vizet tovább vezeti.

ALAGFENÉK,  (alag-fenék)  ősz.  fn.  A  bányai
alag  alsó  része,  síkja.

ALAGFOLYAS, (alag-folyás)  ősz. fh.  Az  alagba
gyűlt, s abból  meneteles  utón  kifolyó víz.

ALAGFÖ,  (slag-fő)  ősz.  fn.  A  bányaépítésben
ax  alag tetejét,  födelét  képező  boltosat, vagy  az alag
előrésce, melyen bele  mennek, mint:  hidfó'.

ALAGLRÁNY,  (alag-irány) ősz.  fn.  Azon vonal,
melyen  haladva  ax alagot képező  üreget  kivágják  és
elkészítik.

ALAGJÁEÁS,  (aUtg-járás)  ősz.  fn.  A  bányá-
szok  s  bánya-munkások  jövésmenése,  közlekedése  aa
alag  vonalain, nyílásain.

ALAGKARÓZAT,  (alag-karocat)  ősz.  fn.  Le-
vert  karók  ás  alagjárás  két  oldalán,  melyek  között
kis jármüveken  ás  ásványt  kifelé  szállítják.

ALAOMUNKA,  (alag-munka)  ősz.  fn.  Általán
minden  munka,  melyet az alag caináláaára  fordítnak,
vagy  melyet  benne  végeznek.

ALAGOZ,  (al-ag-oz), áth.  m. alogoz-tam, —tol,
—ott, pár.  —z, htn.  —ni.  Alagfél*  üreggel,  nyilas-
ai, menettel  ellát  A  bányát  alagotni.

ALAOOZŐ,  (al-ag-oz-6)  fh.  tt.  alogozó-t.  Bá-
nyaépítesz,  aki  aíagokat fúr, ás, készít

ALAGSOR,  (alag-sor)  ősz.  fh.  Több  ágra  sza-
kadó alapszerkezet, p. pinesei  alagsor.

ALAGTALP,  1. ALAGFENEK.
ALAGÚT,  (alag-dt) ősz.  fa.  Föld  alatt,  kivált

hegyek  tövén  keresztül  fart  nyíláson  vezető  út.
(Tűnnél).

ALAGY,  (al-agy)  fn. tt  alogy-oí.  Általán, ami
bizonyos  észműnek  mintegy alapját  teszi, melyből va-
lamit készíteni  lehet  A  latin  substrotum és  matéria
helyett  ajánlatos  új  szó.

ALAGYA, fa. tt. alogyá-í, tb. alogyá-fc. A hellen-
latín  etegiából  módosított  szó.  A  gyöngédebb  lyrai
vagy  lantos  költészet  egyik  neme,  mely  eleinte  csak
szomorú,  kesergő  éraelmeket  fejezett  ki,  de  utóbb
Horácz  bizonyítása  szerint  víg  tárgyakat is  tengett
Újabb  Íróink  ismét  inkább  ás eredeti  elegta szót hasz-
nálják.

ALAGYÁR,  (al-agy-ár)  mn.  tt.  alagyár-t  tb.
—ok. Dunán túl,  máskép  alongyár,  jelent  igen  csen-
des, szelíd,  békeszeretö  embert,  ki  még  a  légynek
sem  árt  Az  egyilgyü  gyáva nevek  gyöngédebb  kife-
jezése.

Értelmére  nézve akár  az  al,  alocatos,  akár  az
alszik-féle  szókkal  hasonlíthatjuk,  minthogy az  Alán-
gyár  alásalos  is,  afaszékony  is, tűz,  elevenség nélkül,
mintegy: alugyát vagy  alugyár  ember.

ALAOYÁS,  (alagya-as)  mn. tt  alogyát-t  vagy
—al, tb.  —ok. Elegiai formában írt,  költött  Aíogyás
versek.  E  szó  is,  valamint  törzse  alogyo,  kiavdlni
látszik.

ALÁHÁG,  (alá-hág) ősz.  önh.  Magasabb  hely-
ről,  pontról  leebb  teszi  lábát,  mélyebbre  lép,  lemegy.
Aiáhogni a  lépcsőről, lajtorja  fokáról.  Átv. ért.  ára,
becse,  értéke  kisebbedik.

ALÁHAJLIK, (alá-bajlik) ősz. k.  Általán  mond-
ható  minden  hajlékony  testről,  midőn  önkénytelenül
akarmily  erőszaknál  fogva  egyenes  szokott  állásából
lefelé  görbéd.  Aláhojlifc  a  sztmnyadó,  a  vén  ember
feje.  Aiáhajltt  a  gyUmölctctel  fenteit  faág.  Ssélesb
ért.  lefelé  csügged, fagged.  V.  ö. ALÁHAJOL.

ALÁHAJOL,  (alá-hajol)  ősz. önh.  Csak  élő  ál-
latról  mondható, midőn  t  i.  önszántából,  önerejéből,
hajlamából  testét  lefelé  görbesztí.  Aláhajol,  aki  bóktX
esmcil.  Aláhajol,  hogy  fölvegyen  valamit  a  föídrW.
Aíáhajol  át igába fogott  «k9r.  A  tAénftkoö  borjakot
aláhajol.  Átv.  ért.  felsőbb  hatalomnak enged, aláveti
magát.

ALÁHAJT,  (alá-bajt) «sz.  áth.  1)  Valamit le-
felé  görbít,  lehajt  A  nagy  teher  aláhajtja  a  tettet.
Átv.  ért.  hatalom alá  vet, megalázza magát,  engedel-
meskedik.  Aláhajtani  magát a fetsdségnek,  a  Örvény-
nek.  2)  Lefelé  űz, kerget  A  malom  a  vitet  aldhajtja.
Népdal.

ALÁHORD, (alá-hord)  ősz. áth.  Emeltebb  hely-
ről,  vidékről  leebbvalóra,  mélyebben  fekvőre  hord.
A  zápor  a  hegyről  alahordja  a főidet.  V. ö.  HORD.
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ALÁHÚZ,  (*Já-húa)  ősz.  áth.  AB  írott  bötü
vagy  szó  alatt  vonást  tesz,  mit  rendesen  kitiinőbb
jelentőség esetében figyelmeztetés végett szokás  tenni.
A  tulajdon,  a* idegen  neveket,  a  czélzatos  siókat, mon-
datokat  aláhúzni.

ALÁIG,  (al-á-ig)  ih.  Alul  fekvő,  levő  részig,
helyig.  Fölülről  kezdve  óláig  elrepesztett  köpeny.

ALÁÍR,  (alá-ír)  ősz.  áth.  Valami  iromány,  ok-
mány  alá,  legyen  az  saját  vagy  más kézirata,  önnön
nevét vagy  megbízásból  másét  is oda jegyzi.  A  kötött
nerzödvénynek  aláírni  nevét.  Különösen valamely  ké-
relmet  tartalmazó  nevezetesen  adakozási  felszólításra
bizonyos  mennyiséget  ígér,  s  többi  adakozók  közé
oda írja nevét  Péter hazafi  czélokra aláirt  száz  forintot.

ALÁÍRÁS  (alá-irás)  ősz.  fn.  1)  Valamely  iro-
mánynak,  okmánynak  saját  neve  odajegyzésével  tör-
tént  hitelesítése.  A  szerződés  fogalmazva  van,  csak
az  aláírások  hiányzónak.  2)  Maga  az  aláirt  név.  Átv.
ért.  Írásban  jelentett  ajánlat,  Ígéret,  adakozás.  Az
aláírások  szerint  bejött  ezer  forint.

ALÁÍRAT,  (alá-irat)  ősz.  fn.  Azon  név,  adat,
illetőleg mennyiség,  melyet  aláirtak.  Tebát  szabato-
san  véve,  aláírás jelenti  magát  a  cselekvést,  aláírat
pedig ezen  cselekvés  látszó  eredményét.  . A  tanúkat
aláírásra felszólítani.  Az  aláírótokat  elolvasni.

ALAJ,  (al-aj),  1. ALANY  (3).
ALÁJA,  (al-á-ja)  névh.  Valami  alá.  Ha  a  gyer-

meket  lefekteted,  tégy  olaja  párnát.  Ne  úszszál  közel  a
malomköz,  mert  olaja  sodorhat a  víz.

ALAJAK,  (al-ajak)  ősz.  fa.  Az  ajak  azon ré-
sze,  mely  az  ál  fölött  nyúlik  el.

ALÁJOK,  (al-á-j-ok)  névh.  Többek  alá.  Ha  a
lovakat  bekötötted,  véts  olajok  szalmát.

ALAJOS,  férfi  kn. tt  Alajos-1,  tb.  —ok.  Aloy-
sins.  Ennek  eredetye  a  íranczia  Louis,  magyarul,
Aajos,  latínul  Ludovioa. Törzse a  latin  laudo.

ALAJT,  (al-ait vagy  al-eit  vagy  al-ét vagy al-it
=:  val-ít, 1. a csikk  végén);  áth.  m.  alajt-ott,  pár.
—s, htn.  —ni vagy  —ani. A  régi  nyelvemlékekben
a  latin  pnío,  existimo  értelmében  használtatik,  tehát
= vél,  gondol  valamit  „És  melylyet  alajt  vallani
(patát  habere)  elvétetik  ő  töllö."  (Mfinch.  codex.)
.Alajtván  (exbtímantes)  ő  magokat  szellet  Iáitokat."
(Mfinch.  codex).  „Öldökléseket  alajtasz,  hogy  tesz-
nek."  (Bécsi  codez).  Ne akarjatok  alajtanotok,  hogy
jöttem  legyen  tőrvént  féltenem.  (München,  codex).
.AUjtván  (=  vélvén)  hogy  ő  isteniről  szólna"
(Krisztina-legenda).  „ Avagy  alejtod ?  (Káldinál:  vé-
led-é)  hogy  nem  kérhetem  én  atyámot"  Régi  ma-
gyar passió. Egyszerű  tí  képzővel: Bitors&gosnak alít-
js>  lenni.*  „Bódogbnak  alítanám  magamat."  (Pesti
Gábor  meséi.)  Erdélyben  olajt  alakban  még ma  is
divatozik.

Törne  al,  maga a  létige  (valék, való, volt  stb.)
törzse  .- val  vagy  vol,  mely  némely  altaji  nyelvekben
'uoómiban  cseremiszben,  török-tatárban  :  öl,  tehát
tzinte  v  (előstelkt)  nélkül  álL

Az  tí  képző  a  régiségben  rendszerént  ajt,  ejt
alakban  fordul  elő.  Alajt  tehát  ám. val-ít, vagy  való-
it, azaz  valónak tart, körülbelül  az, ami: vall (= val-
al  1. VALL)  éles  hangon: vél,  melyben  a  hosszú «
a  torlatot  (két  11-et)  pótolja,  de tájdivatosan  két  11-el
is  ejtetik  :  véllem.  Ezek  szerént  hibás  azon  nézet
(Magyar  nyelvemlékek  IH.  kötet  268.  lap),  mintha
az  egy  volna  dilit  szóval,  mely  a  régiségben rend-
szerént  állat  alakban  fordul  elő.

ALAJTÁS,  (al-ait-ás),  fn. tt.  olajtást,  tb.  —ok.
Vélés. V.  ö. ALAJT.

ALAK,  (al-ak)  fű.  tt  alok-ot, tb.  —ok.  Általán,
képet,  hasonlatot,  formát,  ábrát  mutató,  illetőleg he-
lyettesítő  valami.  Ezen  alapfogalmat  vonhatjuk  el
következő  érteményciből.  1)  Álarcz,  honnan alakos
:=  álarczos  vagyis  oly  személy,  ki  idegen  arczot
vesz  föl.  2)  Mindenféle  gyermekbábu,  mely  szintén
férfit  vagy  nőt képez,  matat;  különösen  így  nevez-
tetnek  a  marionette név  alatt ismeretéé paprikajancsi-
féle  fabábuk.  3)  Emberfőhöz  hasonló  készítmény,
állvány,  melyre  fejkötőket,  kalapokat  húznak.  4)
Termet,  testalkat,  különösen  ábrásai.  . Szép  alak,  rút
alak, útálatos  alak,  honnan  átv.  ért  kedves,  mátka,
szerető.  Alakom,  angyalom,  gyöngy  alakom,  szelíd
alakom.

Dallott,  s elfogva  alakján  s  hangjain,
Megnyílt  az  ég  szememnek  és  fülemnek.

(Kazinczy  F.)
Alakom,  angyalkám,
Pintyőke  madárkim.  Népdal.

Nem  így  most,  lángban  érted,  szép  alak,
Nem  így  utánad  könynyel e  szemekben;

(Szemere  Pál.)

5)  Minden  élettelen  emberi  vagy  más  állati  képek.
Holt  alakok, holtak  alakjai  =  árnyai.  Viaszból,  kö-
böl  való  alakok. 6)  Bizonyos  szabályok  által megha-
tározott  fonna,  honnan a  tudományokban  alaktan  =:
Formenlehre.  7) Mint algebrai  műszó jelenti  a meny-
nyiségck  betűkbe  szerkezeit  öszvetételét;  s a mér-
tanban  minden  közt,  mely  bizonyos  szerkezetű vona-
lak  által  záratik  el  (Figura  mathematica).  így  nevez-
tetnek  az  erőmütanban  előforduló  erőmüvek,  gépek
stb.  rajzai  is,  de  ezen utóbbiak  helyett  jobb:  ábra.

Mindezen  értemények képre, illetőleg  hasonlatra,
olyanságra  vonatkoznak,  honnan  valószínű,  hogy
gyöke  al  rokon  a  hasonlati  oly-val, s  mintegy  alyk
vagy  olyk  vagy  olk.  Innen  elemezhető  az  alkot  is,
mely = formál, képez,  azaz  alakit.  Egyezik  vele  a
székelyeknél  divatos  lak,  mely  szintén  formát,  bábot,
alakot  jelent,  s  evvel  rokon  a  hasonlító  képző  tag
lég, pl.  mulólag  =:  múló módon, mulókép, hasonlólag
=  hasonló  módon,  hasonlókép.  A  törökben  halijb
ám.  forma.

—  ALAK  (a-l-ak)  igerag,  magash.  —ELEK.
Előfordul  a  második  személyre  ható, egyesszamu ha-
tározott  igealakban  : hord-olak, hordt-alak  vagy  hor-
dott-alak,  hordand-alak,  hordj-alak,  t.  i.  tégedet  vagy
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titeket  Ezen  ragban  az  első  a  csak  könnyebb  kiej-
tés  végettí  közbeszűrat,  miért  többször  elmaradhat,
p.  lát-lok,  látand-íok;  az  l  képviseli  a  te vagy  tik
egyes vagy  többes  második  személynévmást,  az  ok
pedig a cselekvő  első  személyt  vagyis  iáí-l-ok = lát
—  tégedet (vagy  titeket)  —  én; vert-e-l-ek  =  vert
—  tégedet  (vagy  titeket) —  én. Az  l  mint második
személy  képviselője  előjön több  más  igeragokban  is,
pl.  látá-1,  iátfá-t, látná-!, láííaí-ol,láttatá-l, Wtíoíná-1,
láttatsá-l.

ALAKOSA  (al-ak-csa) kies. fa. tt. alofccsá-í, tb.
alaketák.  A  maga  nemében kicsi, kisded  alak.

ALAKHÜ, (alak-hű) ősz.  mn.  Ami valami  ala-
kot  hüven  visszaad, utánoz, mutat  Aíokhfi  rajt,  kép-
szobor.

ALAKI,  (al-ak-i) mn. tt aloki-í,  tb.  —ok.  Ala-
kot  ülető;  arra  vonatkozó.  Alaki  hűség, hiány,  hiba.

ALAKÍT,  (al-ak-ít) áth. m. alokíí-ott, pár. —s,
htn.  —m vagy  —óm.  1) Valaminek bizonyos formát,
•Jakot  ad; bizonyos  minta  szerint  képez.  Különösen
használható szó a  szobrászmöveknél, s  mindazon- mes-
terségekben, melyek  embereket vagy  állatokat  szobor
vagy  dombormüvekben  állítnak  elő.  2) Erkölcsi ért.
szerkeszt, együvé állít  A  gyáregylet  alakította, ala-
IdtoUnak  nyilvánította  magát = öszveállott,  szerke-
zete  tökéletességre  hajtatott

ALAKÍTÁS,  (al-ak-ít-ás)  fn.  tt  olaköás-f,  tb.
—ok.  Cselekvés,  mesteri  mű te vés,  mely által  alakít-
tatik  valami; szerkesztés, öszTeáHitás. V. ö. ALAKÍT.

ALAKÍTMÁNY,  (sJ-ak-ít-mány),  fn. tt  alakö-
mány-t, tb.  —ok. Bizonyos alak, minta szerint  képzett
mii, csinálmány, p.  szobor.

ALAKÍTTATIK,  (al-ak-ít-tat-ik)  külsz. m.  ala-
kütat-tam,  —tál,  —ott, htn.  —m.  Valami bizonyos
formára,  minta szerint készíttetik.

ALAKJÁTÉK,  (alak-játék)  ősz.  fa.  1) Általán
mindenféle  szemfényvesztő mutatványok,  az  illető kö-
zönség bámulata- és  mnlattatására.  2)  Drótokon járd
s  ideoda  ranczigálható  fabábokból  szerkézért  papri-
kajancsiféle  játékszer.

ALAKJÁTÉKOS, (alak-játékos) ősz. fa. 1) Szem-
fényvesztő,  ki  kártyával  s egyéb  szerekkel  ügyesen
ad  elő  holmi első  látásra  meglepő, bámulatos  mutat-
ványokat  2)  Aki  dróton  járó,  ugrándozó  bábokat
mutogat.

ALAKJÁTÉKOSSÁG,  (alak-játékosság) ősz. fa.
Bábok  mutogatása,  szemfényvesztés.

ALAKLÁTÁS,  (alak-látás) ősz.  fn.  A  képzelő-
tehetség kóros  állapota,  midőn  álképcket,  kisértetne-
mtt  tüneményeket  lát

ALAKMÉRTAN,  (alak-mér-tan), ősz. fn.  A mér-
tan  elméleti  része,  mely egyedül  a  testek  kiterjedé-
sére  vonatkozó alakokkal  foglalkodik.  Tiszta mértan,
különböztetésül  a  gyakorlati  vagy  alkalmazott mér-
tantól.

ALAKMUTATÓ,  (alak-mutató) ősz. fii.  Láttán!
(opticai)  műszer,  mely  a  benne  tükröző  tárgyakat
nép  alakban  tűnteti  elő  (Kaleidoskop).

ALAKOCSKA,  (al-ak-ocs-ka),  I.  ALAKOSA.
ALAKODÁS,  (al-ak-od-ás)  fa.  tt  atakodás-t,

tb.  —ok.  Belső  működés,  ön-okozta  átváltozás,  mi-
dőn valami alakodik. V.  S. ALAKODEK.

ALAKODffi,  (al-ak-od-ik),  k.  m. alokod-tam,
—tál,  —ott.  Mintegy  ön  belső  működésénél fogva
bizonyos alakot,  formát  kap,  bizonyos  alakúvá  szer-
keződik. Az  ásványvizek jegectaé  alakodnak. A kiható
alakit  párhuzamos társa,  és  az  önható  alakúi  belső
szenvedő  mása, t  i. azon különbséggel, hogy  ez sza-
batosan  kifejezve  = bizonyos  alakúvá  mintegy ön-
magától  lesz  (fit),  amaz pedig  némi  kényszerfiséggel.

ALAKOK,  fa.  tt alakor-t, tb.  —ok.  A  búza-
nemfi  termények  egyik  faja;  füzére  kétsoroscsészéji
mintegy háromvirágúk, s  azok közt csak  egy  termő.
Diószeginél  ám.  triticum  monococcum,  máskép:  fe-
hér  ólakor.  Van piros  ólakor  is,  kölönben;  tönköly,
tenkely.  Néha  összetetten  használtatík  : alokorbúza,
mely  összetétel  látszik  eredetére  is  vezérelni, mintha
mondaná:  alakra  búza, vagyis  alakjára  búza.

ALAKOS,  (al-ak-os)  fa.  tt,  olokos-í, tb.  —ok.
1) Aki  holmi  szemfényvesztő  ügyességgel  mulattatja
a  közönsége .̂  2) Álarczot  viselő.  3) Alattomos kép-
mutató, arczát változtató,  nevét, kilétét  titkoló,  más
név  alatt járókelő  bujdosó  ember.  Midőn melléknévül
használtatík,  tt alofcos-t vagy  —öt,  tb.  —ok.

ALAKOSÍT,  (al-ak-os-ít),  áth.  m.  alakostt-otí,
pár. —s, htn.  —m  vagy  —oni.  Alakossá  teái,  ál-
képbe, álarczba öltöztet

ALAKOSKODÁS,  (al-ak-os-kod-ás)  fa.  tt  ala-
koskodas-t, tb.  —ok.  1)  Titkolt  névvel,  vagy hamis
név  alatti  létezés,  rejtezkedés.  2)  Képmutatás, álar-
czoskodás.

ALAKOSKODffi,  (al-ak-os-kod-ik),  k.  m.  ala-
fcoskod-tam, —tál,  —ott.  Alakos játékot űz;  hamis,
kölcsönözött név alá  rejtőzködve  bnjdosik;  álarczos-
kodik, képmutatót játszik.

ALAKOSSÁG,  (al-ak-os-ság) fa. tt  olofcosság-ot.
1) Szemfényvesztői tulajdonság,  minemüség.  2)  Bej-
tett,  titkolt név alatti  lappangás.  S)  Tettetés,  kép-
mutatás.

ALAKOZÁS, (al-ak-oz-ás)  fa. tt. alokozás-t tb.
—ok. Alakjáték  üzése, gyakorlása vagy képzelt  árny-
alakbeli  mutatkozás, jelenkezés.

ALAKOZIE,  (al-ak-oz-ik)  k.  m.  oíokoz-tam,
—tál,  — ott, htn.  —m*.  Képzelt  árnyalakban  mutat-
kozik, jelenkezik; tündérkedik.  Élt  vele Monoulai;
különben  elavultnak  látszik.

ALAKSÁG, 1. ALAKOSSÁG.
ALAKSZERŰ,  (alak-szérű)  ősz.  mn. Bizonyos

alakot  mutató,  formás,  idomos,  bizonyos  formaság-
gal  bíró.

ALAKSZERŰSÉG, (alak-szerűség ősz. fn.  Kül-
ső formaság,  külsőség, külső  idomosság.

ALAKSZIK, (al-ak-sz-ik),  k.  leginkább csak  a
jelentő  és  határtalan  mód jelen  idejében  divatozik,
különben  1. ALAKODIK vagy ALAKUL.
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ALAKTALAN,  (al-ak-talan) mn. tt  oloktalan-t,
tb.  —ok.  Aminek  határozott,  kellő  alakja,  formája
nincsen;  külsőkép  idomtalan.  Alaktalan  test,  (Smeg,
koníérmü.

ALAKTALANSÁG,  (al-ak-talan-s&g)  fn.  tt.
aloktotanság-ot.  Alakhiány,  határozott  vagy  kellő
alak  nemléte;  idomtalanság.

ALAKTAN,  (alak-tan)  ősz.  fn.  Tan,  mely  a
dolgok  külsejét,  formáját  tárgyalja,  különösen,  mely
az  emberi  arczvonásokról  értekezik.

ALAKTANI,  (alak-tani) ősz.  mn.  Alaktant  il-
lető, arra  vonatkozó, azt  tárgyazó.  Alaktani  ismeretek.

ALAKTANÍTMÁNY,  (alak-tanitmány)  ősz.  fn.
Tudományos  előadás,  ragy  értekezés  az  alakokról,
mint  bizonyos  külsőséget  illető  szabályokról. Az alak-
tsdinil  szűkebb  értelmű.

ALAKUL,  (al-ak-úl)  önh. m. alokúl-t, htn. —ni.
1)  Bizonyos  alakot  vészen  föl,  s  olyan  formájú  lesz.
Korong  alatt  az  agyag  edfnynyé  alakúi.  2)  Szerkezeti
formát  kap.  TSbben  egy  társulattá  alakúitok.

ALAKULÁS,  ALAKULÁS,  (al-ak-úl-ás)  fn.  tt.
o/okúlás-t,  tb.  —ok.  1)  Állapot!  változás,  midőn  va-
lami  bizonyos  formába,  alakba  öltözik.  2)  Szerkező-
déa , többeknek egy  testületté  levésé. V. ö. ALAKUL.

ALAKULÁSI,  (al-ak-ul-ás-i)  mn. tt.  alakiilási-t,
tb.  —ok.  Alakulást  illető,  ahhoz tartozó.  Alakulási
mód,  szabály,  szellem,  folyam.

ALAKÚLAT,  ALAKULAT, (al-ak-úl-at)  fn.  tt
alakulat-öt.  Oszves  külsőség,  fonna,  mely  alakulás
által  képződött.

ALAKULT,  (al-ak-ul-t)  mn. tt.  alakuU-at.  Bi-
zonyos  formára  képezett, ütött,  vagy  rendbe  állított,
szervezett.

ALAKVÁLTOZÁS,  (alak-változás) ősz.  fn.  Az
elébbi  alak  eltűnése  s  fölcserélődése  egy  másfélével,
pl.  a  testek  fejlődése  vagy  vegyülése által.

ALAKVÁLTOZTATÁS,  (alak-változtatás)  ősz.
fn.  Cselekvés,  midőn  valaki  elébbi  vagy  szokott  alak-
ját,  külsejét  egy  másnemüvel  felcseréli.  Néha a kép-
matatásgal, köpönyegfordítással  egyértelmű.

ÁLAM,  (al-am)  elv.  törzse  az  olomár,  alamuszi,
alamtmta,  alamuxzta  szóknak,  melyek mind Almosság-
ra,  aluv&sra  vonatkoznak.  V.  ö. ALSZIK.

ALAMÁK,  (al-am-űr) mn. tt alamár-t,  tb. —ok.
Göcsejben  ám.  álomszuszék,  álomtáska,  aki  sokat  al-
szik, aluszékony,  egyszersmind  rest,  lusta.  Gyógytani
ért.  atomkorban,  ábnosságban  szenvedő.  Helyesen al-
kalmazható  szó az  úgy  nevezett  hé/alvókra  is.

Az  alszik, álom szókkal  egy  gyökről  származott,
mintegy  —  álomár  vagy  aluvár.

ALAMIZSNA,  fn.  tt alamizsná-t, tb.  alomizs-
*á-k.  Si&kölködőnek, Ínségben  nyomorgó  szegénynek
ingyen  nyújtott  kegyes segedelem pénzben, vagy akár-
mi  más jószágban, a  testi  szükségek  fódözésére.  Ata-
mismcit  adni,  nytrjtom,  osztogat"/.  Alamizsnából  flni,
t<*g&fcti.  Alaatütuán  hízott  álszegény.

A  hellén  £Ui?po<rvM?ből  kölcsönzött  szó.
AKAD.  MAOr  SZÓTÁR.

ALAMIZSNAKENYÉR, (alamizsna-kenyér)  ősz.
fn.  1)  Szoros  ért.  kenyér,  melyet  a  szegénynek,  éhe-
zőnek  alamizsna  gyanánt  nyújtanak.  2)  Tigasb  ért.
véve  minden  eledel,  élelmezés,  mely  más  irgalmából,
könyörületéből  nyujtatik.  Nincs  savanyúbb  az  ala-
mizsnakenyérnél.  Km.

ALAMIZSNÁLKODÁS,  (alamizsmval-kod-ás)
fn.  tt.  alamizsnálkodás-t,  tb.  —ok.  Felebaráti,  külö-
nösen  keresztény  szereteti  jótékony  gyakorlás,  midőn
valaki  a  szegényeket  táplálgatja.

ALAMIZSNÁLKODIK,  (alamizsna-al-kod-ik) k.
m.  aiomizsnálfcod-íam,  —tál,  —ott,  htn.  —ni.  Ala-
mizsnát  osztogat,  szegényeket  koldusokat  táplálgftt.

ALAMIZSNAMILLYE,  (alamizsna-millyc)  ősz.
fn.  Millye,  azaz,  szelencze  ragy  ládikanemfi,  vagy
más  alakú  pörsöly,  melybe  a  szegényeknek  szint
kegypúnzt  szokták  rakni.

ALAMIZSNAPÉNZ,  (alamizsna-pénz)  ősz.  fa.
A  szegények,  koldusok  élelmezésére, ellátására  nyúj-
tott  pénzbeli segítség.

ALAMIZSNÁK,  (alamizsna-ár)  fn.  tt.  alamizs-
nár-t,  tb.  —ok.  Általán aki  alamizsnát  szokott  oszto-
gatni.  Különösen  oly  személy,  aki  ezt  bizonyos  tes-
tület,  egyházi  egyesület  javából  és  nevében  gyako-
rolja.

ALAM1ZSNAS,  (alamizsna-as)  mn.  tt.  alamita-
nás-t  vagy  —át, tb.  —át.  1) Aki alamizsnát  szokott
osztogatni;  szegények, koldusok  iránt  adakozó.  Ala-
mizsnús  sz.  János.  2)  Amibe  az  alamizsnát  rakják.
Alamizsnái  pfr-sö/y,  erszény,  zsák,  tarisznya.

ALAMIZSNASZEDÉS,  (alamizsna-szedés)  ősz.
fn.  Kéregetés, koldulás, oly  kegyes  adományok  gyűj-
tögetése, melyek  alamizsnául  nyujtatnak.

ALAMIZSNASZEDÖ,  (alamizsna-szedő)  ősz. fn.
Személy,  aki  szegények,  kórházak  s  más  intézetek
számára  alamizsnát  kéregét,  gyűjtöget.  Kolostorok
alamizsna-szedői.

ALAMIZSNATÖKE,  (alamizsna-tőke)  ősz.  fn.
Tökepénz,  mely  alamizsnából  gyűl  vagy gyűlt  Jelent
alamizsnaszekréuyt  vagy  fapörsölyt  is,  melyben  az
alamizsuapénzt  tartjak.

ALAMUNTA  (al-am-unta)  mn. tt. alammtát, tb.
alamunták.  Aluszékony,  álmos,  vagy magát  alvó  gya-
nánt  tettető  alattomos.  Máskép : alamustta,  alamuszi,
álam űz.  Mint  afféle  gúnyos  nevek  sajátságos  végze-
tiiek. Eredeti  jelentésük  álmosságra  vonatkozik,  s  in-
uen  &tv.  ért.  jelentenek  oly  embert,  (vagy  más  állatot
is)  aki  sunnyogva,  alázatosan  megbunnyászkodik,
hogy  mást  meglepjen, vagy  megcsaljon,  mint  a  lesel-
kedő  macska,  melyről e  közmondás:  alamuszta macs-
ka  előbb megfogja  az  egeret.  Atv.  ért.  mondják rest,
tunya  emberről,  aki  mintegy álmosan, ahiszékonyan
mozog,  dolgozik.

ALAMUSZI, 1. ALAMUNTA.
ALAMUSZTA, 1. ALAMUNTA.
ALAMUSZTÁLKODIK,  (al-ara-uszta-al-kod-ik)

k. m. alamnsztálkod-tam,  —tát,  —ott, htn.  —ni. Ál-
mosan,  ahiszékonyan  viseli  magát.  Atv.  ért,  alatto-
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moskodik,  hunnyászkodik,  csaló  szándékkal  suny-
nyog; restelkedik, tunyálkodik.

ALAMÚZ,  1. ALAMUNTA.
ALÁN,  férfi  kn.  tt. Alán-t.  ALANUS.
ALÁNEZ,  (alá-néz)  ősz. önh.  Bizonyos  magas-

lati  pontról  lefelé  néz, letekint  A  toronyból,  a  házte-
tőről  oldnécm. Átv.  ért  megvetőleg,  büszkén  néz va-
lakit, lenéz.

ALANGYÁK,  1. ALAGYAR.
ALANT,  (al-an-t),  ih.  fokozva:  alantabb,  íeg-

alantabb.  Alacson  helyen,  mélyen.  Alant  állni,  ülni.
Képzésre  hasonló  a f e, ki,  be,  le  helyviszonyítókból
képzett f ént,  kint,  bent,  lent igehatárzókhoz. Átv.  ért
alant jár  az esze  :=  magasabbnemii,  fölséges  elvont
eszméi  nincsenek,  a  mindennapiságon  nem emelke-
dik  túl.

ALANTI,  (al-an-t-i)  mn. tt  alanti-t,  tb.  —ok.
Alant  levő,  fekvő,  valaminek  alsó  részéről,  aljáról
való,  oda tartozó. Alanti  helyek,  erdők.

ALANY,  (al-any)  fa.  tt  alany-í,  tb.  —ok.
Ujabbkor!  szó.  1)  A  mondat azon része, melyről  va-
lami  igenlőleg v.  tagadólag, tiltólag vagy parancslólag
állíttatik  (subjectum  dictíonis),  alapszó,  alapfogalom,
pl.  ezen  mondatban:  Az  Itten  mindenható,  alany:  az
Isten.  2)  A  bölcsészetben,  bölcselkedő  vagy  működő
személy,  a  működés  alapja,  mint  a  tárgy  ellentéte.
3)  A  kertészetben  azon alapcsemete, melybe  a  neme-
sítés történik vagy történt;  máskép: ÁL AJ. Mindenütt
alap  értelmű.

ALANYESET,  (alany-eset) ősz.  fa.  A  latin no-
mtnotitms casus kifejezésére  használt nyelvtani műszó,
s jelent általán  nevet,  mely néwiszonyító  nélküli ál-
lapotban  van,  vagyis  egyedül  az  alapfogalmat  viszo-
nyítás  nélkül  fejezi  ki, s megfelel  e kérdésre ki t  vagy
mi f  és  ha melléknév,  e kérdésre, milyen ? Van  egyes
vagy  többesszáma  alanyeset,  pl.  a  gyermek aluszik,
ki  aluszik?  fel.  a  gyermek;  a  gyermekek  játszanak,
kik játszanak ? fel.  a gyermekek.  Nyelvünkben ez ily
tiszta  alanyeseten  kivül-van  még egy másnemű,  t  i.
birtoktagot,  mely  szintén  fölveszi  a  néwiszonyító ra-
gokat, pl.  atyám, atyám-nők, atyám-hót,  atyám-nál  stb.
s  kettős birtokragu:  atyámé,  atyádé,  atyjáé,  atyánké,
atyátoké,  atyjoké,  atyáink,  atyáitok  stb.  sőt  hármas
birtokragu  is, pl.  atyám-é-i, atyád-é-i stb.

ALANYI,  (al-any-i)  mn. tt.  alanyi-t,  tb.  —ok.
Bölcsészeti  nyelven, ami az alanyra  vagyis gondolko-
dó, működő  személyre  vonatkozik,  s  ellentéte:  tár-
gyilagos.  (Subjectivum,  objectivum).  Alanyi  éstreve-
vés,  mely  egyedül  idegeink  s izmaink ingereltetésére,
tárgyilagos észrevevés, mely az  idegeket  ingerlő  tárgy-
ra  vonatkozik.

ALANYISÁG, (al-any-i-ság fa. tt alonyiság-ot.
A  személynek,  mint  működő, gondolkodó lénynek  tu-
lajdonsága.

ALAP,  (al-ap)  fa.  tt  alap-ot,  harm.  személyt,
—ja.  1)  Anyagi,  érzéki  tekintetben  azon  térszín,
mely  fölött  valami  áll,  nyugszik, mintegy  a rajta  levő
dolog  talpa, feneke,  pl.  hát  alapja,  azon  tér,  vagy

különösen  készített  talapzat,  ú. m.  falazat,  karózat
stb. melyre  a  házat építik. ErSt,  gyOnge, szilárd,  por-
hanyó,  széles,  keskeny  alap.  KSalapra,  homlokalapra
építeni.  Alapról  újonnan  emelt  hát.  Alapig  lerombolt
vár.  Letenni  valamely  épület  alapját.  2)  Átv.  ért
valamely erkölcsi  vagy  szellemi dolog kezdetének, föl-
állásának,  létezésének,  tartósságának  szükséges  kel-
léke, melyre  az  mintegy  anyagi  fenékre,  talpra van
fektetve.  Igazság az  országok  alapja,  mert nélküle az
országok  föl  nem állhatnak.  Intését  pénzalapja  =
azon  tőkepénz,  melyből  az  fölállíttatott,  s  melynek
kamatából  fóntartatík.  Megvetette  szerencséje,  boldog
jövendője,  vagy  romlása  alapját.  Különösen  jelenti
azon  észbeli  tételeket,  elveket,  melyekre  a  tudomá-
nyok  épülete  s rendszere, mintegy  alapra van építve.
Állítás,  vitatás  alapja.  Vád,  védelem,  ítélet  alapja.
Továbbá  ám. ok.  AlapnélkKü  gyanú, félelem,  remény,
boszonkodas.

Gyöke a mélyebb  helyzetre,  irányra  vonatkozó
al;  s  képzése  hasonló  a  köz-ep,  íer-ep,  ül-ep  sióké-
hoz.  Hasonlék  szerint  lehetne  a föl-bői föl-ep  (super-
ficies).

ALAP, több népes puszták, különösebben Alsó—
és  felső—  Fehér  megyében.  Helyragokkal,  —ön,
—rá,  —ról.

ALAPANYAG,  (alap-anyag)  ősz.  fii.  Ami  vala-
mely  testnek  vagy  tcstalkotó  részeknek  alapját  teszi.
Az  állati  csont  alapanyaga  -mész.  A  tér  alapanyaga
árpa.

ALAPÁBOK,  (alap-árok)  ősz.  fn.  Árok, vagyis
a  földbe  ásott mélység, üreg,  melybe  az  épület  alap-
falát  lerakják.

ALAPBÉLYEG,  (alap-bélyeg)  ősz.  fii.  Oly bé-
lyeg  vagyis  jegy,  mely  az  illető  lényt  minden má-
soktól megkülönbözteti, mely annak  lényegét  teszi, pl.
a  kör alapbélyege kerekdedség.

ALAPCSONT, (alap-csont) ősz. fű. Boncztauban,
csont  a  koponya  alsó  részén,  mely  az  egész  kopo-
nyának mintegy  alapja.  (Ős basilare vagy spbenoides).

ALAPCSÜCSÖK,  (alap-csücsök)  ősz.  fii.  Szög-
let a  koponya  alapcsontjában.

ALAPCZIKK,  (alap-czikk) ősz.  fa.  Czikk, mely
valamely  tudományos  mű  egyik  alapját,  vezérelvét
foglatja  magában.

ALAPCZIKKELY,  1.  ALAPCZIKK.
ALAPDESZKA,  (alap-deszka)  ősz.  fii.  Az 41-

gyulövéseknél  irányzatúi  szolgáló  négyssögü  deszka.
ALAPDUDORODÁS,  (alap-dndorodás) öaz.  fa.

Csomóforma  kidudorodás  a  koponya  alsó  csontján,
mely  különböző egyéneknél  különbözik.  Kiknek  ki-
tünőleg  nagy  alapdudorodásuk  van,  agyafúrt  nya-
kas  embereknek  tartatnak.

ALAPELV,  (alap-elv)  ősz.  fn.  Általános  elv
valamely  tudományban,  melyből  mint magában  vilá-
gosból  a  többi  elvek  folynak, vagy  érthetők.

ALAPESZME,  (alap-eszme)  ősz.  fit.  Eszme,
mely  más  eszméknek  alapul  szolgál,  melyből  mások
erednek.
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ALAPFA,  (alap-fa)  ősz.  fn.  Fa,  gerenda,  ászok,
fa  stb.  mely  fölé  valamit  fektetnek,  állítanak.

ALAPFAL,  (alap-fal)  ősz.  fa.  A  fal  alsó  része,
mely  a*  épület alapját  képezi,  e  rendesen  kisebb na-
gyobb  mélységig  a  földbe  van  rákra.

ALAPFESTÉK,  (alap-festék) ősz. fn.  1) Festék-
anyag, melyből  mis  festékek  vegyítés által  készíttet-
nek.  A  sárga, veres, kék  stb.  festékek  a  festészeknél
alapfestékek.  Közéleti  elnevezés  szerint  nyolcz  alap-
festék  van:  fehér,  szürke,  fekete,  kék,  zöld,  sárga,
veres és  barna.  2)  Azon  festék,  mely  a  tarka  testen,
például  szöveten  legtöbb  helyet  foglal,  vagyis  mint-
egy  amelyre a  többi  szineket  irjak,  nyomják.

ALAPFOGALOM,  (alap-fogalom)  ősz.  fn.  Fo-
galom, mely  több  más  fogalmat,  mint  belőle  folyót,
tartalmaz,  melyből  más  fogalmakat  értelmezni  s meg-
fejteni  lehet.

ALAPFOK,  (alap-fok)  ősz.  fn.  Nyelvtani  ért.
a  melléknév  azon  állapota,  midőn  hasonlító  rag  nél-
kül  áll  (Positivus  gradus.),  pl.  okos  ember,  magas  fa,
másod  fokon  :  okos-óbb  magos-abb.

ALAPGERENDA,  (alap-gerenda)  ősz.  fn.  Ács-
épitésben  azon  gerenda,  melyre  a  többi  faszerkezetet
állítják.

ALAPHANG,  (alap-hang)  Ősz.  fn.  1)  A  hang-
nyolczad  (octava)  alsó  hangja.  2)  Azon  hang,  melyre
valamely  ének  vagy  zenemű  alkotva  van.  Némelyek
ajánlata  szerint  az alaphthig helyett  jobb volna:  alap-
fünge,  minthogy  általán,  midőn  a  hang  különösen
éneki  és  zenei  hang  (Tön)  értelmében  vétetik:  zönge.

ALAPIGAZSÁG,  (alap-igazság)  ősz.  fn.  Igaz-
ság, melyből  más igazságok  folynak, következnek.

ALAPÍT,  (al-ap-ít),  áth.  m. cdaplt-ott,  pár. —s,
htn.  —ni  vagy  —ani.  Jobbára  átv.  értelemben  hasz-
náltatik.  I)  Valamit,  nevezetesen  intézetet  létesít
azon  szándékkal, és  végből,  hogy  tartós  maradandó
legyen.  Kórházat,  tanodát,  tudót egyesületet  alapítani.
2)  Bizonyos  elvre,  ismeretre  fekteti  véleményét,  Íté-
letét,  okoskodását.

ALAPÍTÁS,  (al-ap-ít-ás)  fa.  tt.  alaptíás-t,  tb.
—ok. Cselekvés,  mely  által  valaminek  első  kezdete,
létrejntása  megvettetik.  MUegyesület,  tudományos  in-
tézet  alapítása.

ALAPÍTÁSI,  (al-ap-ít-ás-i)  mn.  tt.  alapUdoi-t,
tb.  —ok.  Alapítást  illető,  ahhoz  tartozó.  Alapítási
szándék,  mód,  eszköz,  stb.

ALAPÍTMÁNY,  (al-ap-it-mány),  fh.  tt.  alapít-
mányt,  tb.  —ok.  Bizonyos  nemű  jó,  üdvös, hasznos
czélra,  intézetre  tett  adakozási  ősziét.  Kegyes,  vallási
alaptímdny.  Oskolai,  árvaházi  alapitmány.  Országos,
megyei,  városi,  községi  alapitmány.  Királyi,  érseki,
ptttpSki  alapitmány.

ALAPÍTMÁNYI,  (al-ap-ít-mány-i)  mn.  Alapít-
mányt  illető,  arra  vonatkozó.  AlapUmányi  töke,  érték,
kftelét,  Ügyvéd  stb.

ALAPÍTÓ,  (al-ap-ft-ó)  fn. tt. alaptíó-t.  Személy,
aki  bizonyos  intézetet  állít,  s  felállásához  szükséges
tőkével  ellát  A  magyar  egyetem  alapítója  Pázmán

Péter.  A  magyarországi  köziskolák alaptíóji  többnyire
főpapok  voltak.  A  m.  t.  akadémia, gazdasági  egylet
alapüóji.  Alapító  tagok.

ALAPÍTÓI,  (al-ap-ít-ó-i)  mn.  Alapítót  illető,
arra  vonatkozó.  Alapítói  nagylelkűség,  jótékonyság.

ALAPÍTVÁNY,  (aJ-ap-ít-vány)  fa.  tt.  alapíí-
vány-í,  tb.  —ok.  1) Azon  szer, jószág, vagyon, pénz,
melyet  valaki  bizonyos  intézet  fölállítására  adomá-
nyoz.  A  magyar  tud.  akadémia  első  alapítványa  gróf
Széchenyi  István  ajánlata  volt.  2)  Vétetik  főleg  az
alapítólevél  helyett.  Az  alapítványt  kihirdetni  s  le-
tenni  a  levéltárba.

ALAPÍZ,  (alap-íz)  ősz.  fn.  Minden  bornak  van
sajátnemű  íze,  németül  Grundschmack,  mit  magyarul
az  alapíz  helyesen  kifejez.

ALAPJOG,  (alap-jog)  ősz.  fn.  Első  eredetű  jog,
melyből  mások  származnak.

ALAPKARÓ,  (alap-karó)  ősz.  fh. így  nevezzük
azon  karókat,  melyeket  az  épület  alapjául  nagyobb
biztosítás  végett  vernek  le.  Vizenyős,  söppedékes  té-
ren  alapkarókra  szokás  építeni.

ALAPKŐ,  (alap-kő)  ősz. fh.  Fenékkő, mely  fölé
az  épületfal  többi  köveit  rakják.  Letenni,  beszentelni
a  templom  alapkövét.  Átv.  ért.  amitől valaminek  lét-
rejövetele  s  fönmaradása  függ.  A  bSlcseség  alapköve
az  önismeret.  A  hit  alapköve  a  szent  evángyéliom.

ALAPLÉNY,  (alap-lény)  ősz. fh.  1)  Önálló lény,
mely  minden  más  lények  alapját  magában  foglalja.
Az  Isten szükséges alaplénye  az  egész  világnak.  2) Ami
a  létezőnek  lényegét  teszi.

ALAPNYELVIZOM,  (alap-nyelv-izom)  ősz.  fh.
Boneztanban  izom, mely  a  nyelvet  hátrahúzza.

ALAPODÁS,  (al-ap-od ás)  fn. tt  atapodást,  tb.
—ok.  Belcselekvés, mintegy  önmagára  visszaható mű-
ködés,  melynélfogva  valami  önmagának alapot  vet.

ALAPODIK,  (al-ap-od-ik),  k.  m.  alapod-tam,
—tál,  —ott, htn.  —ni.  Mintegy  alapot készít  magá-
nak,  melyen  megálljon,  megmaradjon.  A*  ismeretet,
részint  a  tapasztalaton,  részint  az  ész  működésein  alá'
padnak.

ALAPOK,  (alap-ok)  ősz.  fn.  Első, eredeti  ok,
melyből  mások  folynak.  Át  Isten  minden  lények
alapoka.

ALAPOS,  (al-ap-os), mn. tt.  alapos-tvagy  —öt,
tb.  —ak.  Általán,  aminek  sajátnemtt  alapja  van, ami
bizonyos  alapra  van  állítva,  szerkesztve.  Különösen
szellemi  ért.  ami  okokon,  tanúságokon,  bizonyítvá-
nyokon  fenekszik;  ami  nem  fölszínes,  nem  futtában,
könnyeden,  öszvekapkodott,  nem  hiú  képzelet,  ha-
nem  mély  tanulmány szüleménye.  Alapos  tudomány,
ismeret.  Alapos  értekezés,  vitatkozás.  Alapos  gyanú,
félelem,  ovakodás.

ALAPOSAN,  (al-ap-os-an),  ih.  Átv.  ért.  alapok-
ra  építve,  állítva.  Okokon,  tanúságokon  fenekűire.
Alaposan  vitatni,  védeni,  megmutatni  valamit.

ALAPOSSÁG,  (al-ap-os-s4g)  fn. tt.  alapossdg-ot.
Oly  tulajdonság,  minőség,  mely  alapos;  meggyőző
okszerüség,rilletölügrismereti,  tudományi  mélység.
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ALAPOSZLOP,  (alap-oszlop) ősz.  fn.  Oszlop,
mely  az  épület  alapjául  szolgál,  melyre az  épület  tá-
maszkodik.  Atv.  ért  minden  lényeges  dolog,  kellék,
melyre  valaminek  létele  építve  van,  melynek  meg-
szűntével  az  egész  öazveomlik.  Igazság  az országok
alaposzlopa.

ALAPOZ,  (al-ap-oz), áth. m. alapoz-tam, —tál,
—ott, pár.  —z, htn.  —ni.  1)  Kézmüi  értelemben,
valamely  épületet  alappal  ellát,  alapot  vet,  rak.  2)
Különösen,  midőn  a  festesz  vagy  színező  az  elaö  szí-
nezést  teszi  (Grundiren).

ALAPOZÁS,  (al-ap-oz-áa)  fn. tt  olapozás-t,  tb.
—ok. Cselekvés,  midőn  valamely  építészeti  mű  alap-
ját  csinálják.  Különösen  első  festés  vagy  színezés, a
rajztáblának,  vászonnak,  papírnak  stb.  alapszínnel
behúzása.

ALAPPÉNZ,  (alap-pénz)  ősz.  fn.  Tőkepénz,
melynek  valamely alapitmány  eredetét  köszöni;  vagy
általán  az  öszves  alapitmány t  képező pénzmennyiség.

ALAPPER,  (aJap-pér) ősz.  fn.  Az  eredeti  per,
különböztotésűl  az  újított  pertől.  Máskép:  anyaper.

ALAPRAJZ,  ősz.  fn.  Az  épület  alapját,  s an-
nak  főrészeit  előtüntetö  rajzolat  Építendő  templom,
ház, alaprajza.  Átv.  ért.  valami szellemi  mű,  tudomá-
nyos  rendszer  vázlata.  Nevelét  alaprajza.  Lélektani
alaprajzok.

ALAPRÉTEG,  (alap-réteg)  ősz.  fn.  Rétegek,
azaz  párhuzamosan  egymáson  fekvő  s jobbára külön-
böző  nemű kő-, földlapok  legalsaja.

ALAPSÍK,  (alap-sík) ősz.  fn.  Legalsó  lap,  me
lyen  valami  fekszik  vagy  emelkedik.

ALAPSZABÁLY,  (alap-szabály) ősz. fn. Fő sza-
bály, melyen a  többi  szabályok  alapulvák;  vagy ál-
talános  szabály,  melyhez  más  egyes  cselekvények,
teendők,  s  különös  esetek  legtöbbször  alkalmazkod-
nak. Eltérítek  az alapszabálytól =  kivételek,  ^yelo-
tani,  testületi  alapszabályok.

ALAPSZÉB,  (alap-szer)  őse.  fn.  Szer, különö-
sen  gyógyszer,  mely  a  szervegyülékben  fő  helyet
foglal  el.

ALAPSZIK,  (al-ap-sz-ik), k.  Csak  a jelentőmód
jelenidejében  divatozik.  Különben  1. ALAPODIK.

ALAPSZÍN,  (alap-szín)  ősz.  fn.  1)  Többszínű
tarka  kelmén  a  legkitűnőbb  fSszín,  máskép: otap-
fulék.  2)  A  kelme fonák  oldali  színe,  fenékszín.

ALAPSZÓ,  (alap-szó)  ősz.  fn.  A  mondat azon
része, melyről valami  igenlőleg vagy  tagadólag, tíltó-
lag  vagy  parancslólag  állíttatik  (Subjectum).  Ennél
szokottabb  is,  helyesebb  is: alany.

ALAPTALAN,  (al-ap-t&lan)  mn. tt  olaptatan-t,
tb.  —ok. Minek alapja  nincs,  akár  anyagi, akár  szel-
lemi  vagy  erkölcsi  értelemben  véve;  különösen  ami
meggyőző, érvényes  okok nélkül  szűkölködik.  Alap-
talan  koholmány, gyanú, vélemény,  állítás.  Alaptalan
vád,  korholót,  kárhottatás, ítélet, okoskodás. Igehatáro-
zóilag  ám. alaptalanul.  Alaptalan  gyanúsítani valaki.

ALAPTALANSÁG, (sJ-ap-talan-ság) fh. tt. aíap-
talanság-ot.  Alap  nélküli  állapot  vagy  tulajdonság;

alapok,  illetőleg meggyőző okok hiánya. Jobbára  csak
átv.  szellemi  vagy  erkölcsi  értelemben  divatozik.

ALAPTALANUL,  (al-ap-talan-úl)  ih. Alap nél-
kül, észszerű, meggyőző okok  hiányával.  Alaptalanul
gyanúsítani  valóiéit.

ALAPTÁMASZ,  (alap-támasz)  ősz.  fa.  Támasz
vagy  támaszték, mely  az alapot szilárdítja;  fő támasz,
akár  anyagi,  akár  szellemi,  erkölcsi  értelemben,  A
nemietek  egyik  alaptámasca  a  tiszta  erkölcs,  és az  er-
kölcsiség  alaptámasza vallásosság.

ALAPTAN,  ősz.  fh.  Elméleti  elvont  tan, mely
más,  belőle  folyó  tanok  alapját  teszi.  Ilyen  a  meta-
physica, mennyiben az  emberi  ismeretek  foelveit  tár-
gyalja.

ALAPTANI,  (alap-tani) ősz. mn. Alaptant illető,
ana  vonatkozó.  Alaptan*  elvek.

ALAPTANtTMÁNY,  1. ALAPTAN.
ALAPTEST, (alap-test)  ősz.  fn.  Vegytani mű-

szó, jelenti  valamely  test  alkotó  részét vegytani  érte-
lemben  (Princípium  chemicum,  basis  chemica).

ALAPTÉTEL,  (alap-tétel)  ősz.  fn.  1)  Általán
cselekvény,  mely által  valaminek kezdetét  megvetik,
s  tulajdon  vagy  átv.  ért  alapját  leteszik.  2) Fő állít-
mány, melyből a  többiek  folynak.

ALAPTÖKE,  (alap-töke)  ősz.  fn.  Pénzmennyi-
ség, melyet valaki  kamatozás  végett  legelőször  letett,
különböztetésül  a  hozzá  járult  kamatok  által  szapo-
rodott  tőkétől.

ALAPTÖRVÉNY,  (alap-törvény)  ősz.  fn. Azon
törvény, melyen  a  nemzet vagy állam alkotmánya, tör-
vényes  szervezete  alapúi.  A  magyar  nemzet  eltS  alap-
törvénye az Almostól  kötött  menüdét.  Utóbbi időkből
nevezetes  alaptörvény  a  fenséges  austriai  házzal kö-
tött  trónöröklési  második  szerződés  1723-ban, melyet
pragmatica  sanctiónak  neveznek.

ALAPTUDOMÁNY,  (alap-tudomány)  öu. fn.
Tudomány,  mely  az  ismeretek  általános  fő  elveinek
rendszerét  foglalja  magában.

ALAPUL,  (al-ap-ul)  határozó.  Alapként,  mint
alap.  Ezen  irat  alapúi  szolgál  minden  másoknak.

ALAPUL,  (al-ap-úl), önh. m. alapúl-t, htn. —ni.
1)  Bizonyos  elvont  értelmű  alapon  nyugszik,  bizo-
nyos  okból,  kútfőből  származik.  £zen  áltiíás  tévedé
sen  alapúi. Gazdagsága merS csalásokon alapúi. 2) Ke
letkezik, támad. Ismét egy jótékony  intézet  alapúit.
Napról napra  újabb egyletek  alapúinak.

ALAPÚLÁS,  ALAPULÁS,  (alapúlás)  fn.  tt.
olapulást,  tb.  —ok. Valamely  alapon nyugvás,  bizo
nyos okból,  kútfőből  származás.

ALAPVÁGÁS,  (alap-vágás)  ősz.  fn.  A  kardfor-
gatásban, párviadalban  stb.  azon vágás,  melylycl  a
viadal  kezdődik.

ALAPVAGYON,  (alap-vágyon)  Ősz. fh.  Eredeti,
első  vagyon, melyből  valaki  gazdálkodni,  üzérkedni
kezd, s  többi vagyonát  szerzi,  szaporítja.

ALAPVALÓSÁO,  1. ALAPLÉNY.
ALAPVONAL,  (alap-vonal) öu.  fh.  1)  Mértani

ért.  azon fő vonal, melyben a  mellékvonalak  egyesül-
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nek, s  egymással  öszveköttetnek.  2)  Átv.  ért.  főbb
elvek  vagy  tételek  valamely  tudományban,  A  bSlcsé-
sztt  alapvonalai.

ALAPVONÁS,  (alap-vonás)  ősz.  fn.  Irásmester-
ségben,  első  egyszerű  tollvonások,  melyek  a  bötük
alapját  képezik,  különösen  a  vastagabbak  és  függőle-
gesek.  A  rajzolásban, festészetben,  azon  vonások, me-
lyeket a  rajzoló vagy  festesz  legelőször  tesz.

ALAPVONAT,  1. ALAPVONAL.
ALAPVONZALOM,  (alap-vonzalom)  ősz.  fa.

Vonzalom, mely  az  emberi  kedély  lényegéhez  tarto-
zik,  s  melyből sok  más vonzalom  ered,  milyenek  a
nemi, atyai,  anyai,  részvéti  vonzalom.

ALAPÜTÉR,  (alap-fit-ér)  ősz.  fa.  A  koponya-
csont  alapjának  üterc.  V.  ö. ÜTÉR.

ALAPZAT,  (al-ap-oz-at)  fa.  tt.  alapzat-öt.  Az
alap  öszves  részeinek  szerkezete;  az  alap  mint  egész
mű  együtt véve.  Az  éptttet  alaptól a  elkészült.

ALAPZÖNGE,  ősz.  fii.  1.  ALAPHANG.
ALAK,  (al-ár) ősz.  fn.  Új  szó, ám.  földalatti  víz,

vízfolyás,  földalatti  ár, köznyelven  :  fenékvfz,  néhutt
földér.

ALÁKENDÁS,  (al-árendás)  ősz.  fn.  Alhaszon-
hérlö,  albérlő,  ki  az  eredeti  bérlőtől vesz  ki  valamit
haszonbérbe,  pl.  valamely nagy  puszta  bérlőjétől né-
hány  holdnyi  szántóföldet  és  rétet

ALÁRENDEL,  (alá-rendél)  ősz.  ith.  1) Vala-
kit  bizonyos  felsőségi  hatalom,  parancs  alá  helyez,
alávet  A  közlegényt  alárendelik a tizedesnek,  a  tizedest
az  őrmesternek,  ezt  a  hadnagynak  vagy  kapitánynak.
Valakit  a  városi,  községi  halóságnak alárendelni. Átv.
ért  Az  akaratot  a  törvénynek,  az  érzékitéget  az  fsz-
neky  a  tettet  a  léleknek  alárendelni = függővé,  enge-
delmessé  tenni.  Osztályozásban  a  szűkebb fogalmakat
a.  tigwbak, a  fajokat  *>  nemek  alá  helyezi.

ALÁRENDELÉS, (al-árendélés)  ősz. fn.  Cselek-
vés,  mely  által  valaki más hatalma, parancsa alá, vagy
a  szűkebb  fogalom  tágasabb  alá  helyeztetik.  V. ö.
ALÁRENDEL.

ALÁRENDELT, (alá-rendélt) ősz. mn. Aki  vagy
ami  bizonyos  felsősig  alá  van  vetve,  helyezve,  vagy
ami  másban  foglaltatik,  pl.  faj  a  nemben.  Alárendelt
hivatalnok,  tiszt;  máskép:  ALATTAS.

ALÁRENDELTSÉG,  (alá-rendéltoég)  ősz.  fn.
Felsőbb hatalom, parancs alatti állapot  Hivatali, tiszti,
ttolgálati  alárendeltség.

ALÁROK, (al-árok) ősz. fn.  Hadtudományi mfi-
sjó,  • jelent föld alatt  ásott  utat,  melyen  a  vár ár-
kaiba  lehet  jutni  (Die  Sappe).

'ALÁRKOL,  (&l-árkol)  ősz.  áth.  Hadt  műszó,
aam.  sJárkot ás, hogy  a  vár árkaihoz juthasson.

ALÁRKOLÁS, (al-árkolas) ősz. fn. Alárok ásása,
készítése. V. ö. ALAKOK.

ALÁS,  (al-ás)  elavult  fn. a  mai szokottabb alván
írtelmében.  .De  ők  alajtották,  hogy  az  álomnak alá-
siról  mondana."  Münch.  cod. Ján.  XI.

ALÁSFA,  (alás-fa)  ősz.  fn.  Növénynem  a  négy-
es  egyanyások  seregéből;  csészéje  négy  ha-

sábu,  bokrétája  négy  szirmú,  anyaszála  két  bibejfi,
Icppendéke kerekded. (Ptelea.  L.)

ALASON,  fala  Veszprém  vármegyében.  Hely-
ragokkal  : Aloson-ba,  —bán,  —bói.

ALÁSZÁLL, (alá-sz&ll) ősz. önh. Magasabb hely-
ről  le, leebb  ereszkedik. Alászáll  a por,  midőn  leüle-
pedik.  Alászált  a  madár.  Alászáll  a  merülő  hajó,
vagy  a  vízbe  dobott  nehéz  tett.  Szállá  alá  poklokra.
(Apóst  hitv.)
„A  nap  alászáll  már,  baloványodik  arcza  világa."

Vörösmarty.
Átv.  ért  becse,  értéke, híre,  neve stb.  kisebbfii,  fogy.
Alászáll  a gabona ára, a  hús, a  bor.  „Régi  híre,  neve,
becsülete alászállott.'

ALÁSZÁNT,  (alá-szánt)  ősz, önh.  A  gabonát
előbb  elveti,  elszórja,  azután  szántja  meg  a  földet,
hogy  a  mag  mélyebbre essék,  különösen a bomokos
földben.

ALÁTARTÓ,  (alá-tartó) ősz. mn. Alacson,  lefelé
hajló.

ALÁTERMETT,  (alá-termett)  ősz.  mn.  Ami
magasra  nem nőtt,  törpe  növésű.  Átv.  ért.  nem nagy-
ra  született.

ALATKA,  (al-att-ka)  fn. tt  alalkát, tb. alotkák.
Gömörben így nevezik a tenkelynek kalásztalan  szárát.

ALATSÁG  vagy  ALATTSÁG,  (al-att-s&g)  fn.
tt  alattság-ot.  1) Alattas  állapot, helyzet.  E jelentése
a  szóelemzésscl  egyezik,  de  nincs  szokásban.  2)  Vas-
tag  hosszú  kötél,  melylyel  a  hajókat  vontatják.  Ne-
vét  onnan  kapta,  hogy  nagyobb  részt víz  alá  merül-
ve, vagyis  víz  alatt  jár.  A  maga  nemében  különös
képzésű  szó,  de  mégsem páratlan, mert  hasonló hozzá
a  kilség  vagy  öszvehúzva  kísc'g,  azaz  a  malom  külső
kereke,  melyet  a  víz  hajt,  kfilönböztetésttl  a  malom-
ház  belsejében levő száraz keréktől.  Egyébiránt hang-
ra  nézve  hasonló  hozzá  a  szláv  vlatsák,  melynek tör-
zse  vlettim,  vlalsám =  vontatom, húzomvonom,  húr
czolom.

ALATT,  (al-att)  uévutó.  1)  Helyhatárzó, meg-
felel  e kérdésre  :  hol .*  ám.  oly  helyen,  mely  fölött
közvetlenül  létezik  valami.  Pad,  szék,  asztal,  ágy
alatt  fekvő  holmi.  Sátor,  ernyő,  fa  alatt  ülni,  állni.
A  nap  alatt  vagy  az  ég  alatt  nincs párja.  Az  ég  alatt,
a föld  színén  nincsen  olyan  árva,  mint  én.  Népdal.
Helyviszonyi ellentéte : fölött.  2) Idöhatárzó, e kérdés-
re :  meddig  f  vagy  mikor f  Hat  év  alatt,  négy  hónap
alatt,  kél  hét alatt  végezni  valamit.  Kaszálás,  aratás,
szüret  alatt  történt.  3)  Átv. ért.  valamitől mint felsőbb
erőtől, hatalomtól, parancstól  stb.  függve, annak  mint-
egy  alája  vetve. Kemény  büntetés  alatt  meghagyni  va-
lamit.  Atyai  hatalom alatt lenni.

ALATT,  (al-att)  ih.  Alább  levő  helyen, lent,
ellentéte  fönn  vagy  fönt.  Személyrag.  —ám, —ad,
—a.  Én  alatt  leszek,  te pedig  fönn.  Alatt  sár  van,

fönt  pedig  nap  sUt.  Alatt  vizes  a  gabona,  föld,  fű,
fönt  pedig  száraz.  Alatt  is,  fönt  is  sok  hiba  van.

Kétfélekép  elemezhető : al-att (= ott) és al-an-t,
mint:  fö-n-t,  le-n-t,  kü-n-t,  bc-n-t.
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ALATTAS,  (al-att-as) mn. tt alottos-t, tb. —ok.
Állásra,  szolgálatra,  hivatalra  stb.  nézve  más  után
következő, az  alá  rendelt,  pl.  alottos  tisztek,  kik  a
törzstisztek  után  következnek,  a  kapitánytól  le  az
alhadnagyig  (Subaltern).  Új  szó,  mint  hasonmása  :
helyettes.

ALATTCSAPÓ,  L  ALÚLCSAPÓ.
ALATTLÉVÖ,  (alatt-lévö)  ősz.  mn.  Bizonyos

alsó  helyen, helyzetben  létező,  ami lent  van, lent fek-
szik  stb.  Az  alattlevS szobák nedvetek  ét  setétek. V.  ö.
ALATTVALÓ.

ALATTOM,  (al-att-om)  hiányos fii. mely  a név-
viszonyitó  ragok  közöl  csak  a  ban-t  veszi  föl:  alaí-
tom-ban, és származékai: alattomos, alattomosság.  Ér-
telme  : rejtek, titkos hely, vagy  rejtett, titkolt állapot,
titkolt  mód, suttom.

ALATTOMBAN,  (al-att-om-ban)  ih.  Nem  nyil-
ván,  nem valamely  szembetűnő,  látható  módon  és he-
lyen, hanem rejtekben,  titkon, suttomban,  magát meg-
húzva. Alattomban  megkárosítja szomszédját, s nyilván
sajnálkozik  rajta.  Alattomban tizt ravasz  ételeit.  Orvosi
tilalom  daczára  olattomban  bort  iszik,  torkoskodik.

ALATTOMI,  (al-att-om-i) mn. tt  olattomi-t,  tb.
—ok. Alattomban, suttomban,  titkon,  rejtekben  tör-
ténő;  szokottabban  ALATTOMOS.

ALATTOMKODÁ8,  ALATTOMKODIK,  szo-
kottabban  1. ALATTOMOSKODÁS,  ALATTOMOS-
KODIK.

ALATTOMOS,  (al-att-om-os)  mn.  tt  alalto-
mos-t  vagy  —át, tb.  —ok.  Rósz  szándékból,  akarat-
ból  titkolódzó, ravasz,  rejtezkedő,  tetteit  a  nyilvános-
ság elől  takargató, alamuszta, susnya, sunnyogó.  Alat-
tomos  eselstSvS,  ellenség,  gonosztevő', gazember.

ALATTOMOSAN,  (al-att-ora-os-an)  ih. Suttom-
ban,  titkolódzva,  sunnyogva, gonosz  czéljait,  tetteit
rejtegetve, ravaszul. Alattomosan valaki ellen törekedni.

ALATTOMOSKODÁS, (al-att-om-os-kod-ás)  rh.
tt  atattomoskodás-t,  tb.  —ok.  Gonosz  czélfi  titkolód-
zás, rejtezkedés,  működés; ravaszkodás.

ALATTOMOSKODIK,  (al-att-om-os-kod-ik)  k.
m. alaltomoskod-íam, —tál,  —ott, htn.  —ni.  Alat-
tomban,  suttomban,  rejtőzködve,  titkolódzva,  rósz
szándékát  takargatva  működik.

ALATTOMOSSÁG, (al-att-om-os-ság) fn. tt  alot-
tomos«ág-ot, tb.  —ok.  A  titkolódzva  ravaszkodó  tu-
lajdonsága,  cselekvési  gyakorlása, módja,  szokása.

ALATTVALÓ,  (alatt-való)  ősz.  fn.  1) Aki  más
hatalmától  függ,  az  alá  van  vetve,  rendelve,  s ellen-
téti  viszonyban  vannak  vele: felsSség,  felebbvaló,  elöl-
járó. Az alattvalók  engedelmességgel  tartoznak f elsősé-
geit, elvijáróik  iránt.  2) Különösen  a  rfgi  úrbéri rend-
szerben  ám.  jobbágy,  földesúri  hatalom  alatt  levő
személy. Zsarolni  az alattvalókat.  Könnytíeni  át alatt-
valók  sorsán.  3)  Fejedelmi hatalom  alatt  levő.  A  fe-
jedelem  ét  alattvalói  közti  viszonyok.

ALATTVALÓI,  (alatt-valói)  ősz.  mn.  Alattva-
lót  illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Alattvalói
kötelesség,  engedelmesség.

ALATTVALÓSÁG, (alatt-valóság) ősz. fn. Alatt-
valói  állapot,  vagyis  helyzet,  polgári  rend,  melyet
valaki  a  társadalomban  elfoglal.  2)  Mint  gyűnév  je-
lenti  az  alattvalók  öszvegét, mint,  jobbágyság.

ALATYÁN,  falu  Heves  vármegyében.  Helyra-
gokkal  : Alalyán-ba,  —bon,  — ból.

ALÁVALÓ,  (alá-való)  ősz.  mn.  Általán,  ami
arra  van  rendelve,  arra  alkalmas,  hogy  valami  alá
tétessék.  Átv.  ért  a  maga  nemében  hitvány,  rósz.
Alávaló gabona,  kelme.  Néha  nagyobb  nyomatékkal,
erkölcsi  ért.  gonosz,  elvetemedett,  gálád, becstelen.
Alávoló  ember, gonosztevő*. Alávaló  bánásmód.

ALÁ VALÓSÁG,  (alá-valóság) ősz.  fa.  Erkölcsi
ért  Elvetemedettség, emberi  méltóság  elleni  piszkos
tett;  czudarság, csúnyaság,  nndokság.  Boszonkodva
roszaló, becsmérlő, de  épen  nem aljas  kifejezés.

ALÁVET,  (alá-vet)  ősz.  áth.  1)  Alattvalóvá
tesz,  bizonyos  hatalom  alá  helyez,  rendes  valakit
Stapolyai  János  magát  ét  országát  alávetette  Őzuti-
mánnak.  2)  Cselekedeteit  más akarata, rendelete, pa-
rancsa  szerint  intézi.  Alávetni magát Istennek,  törvény-
nek, elöljáróinak.  3)  A  földmívelésben  ám. barázda
alá  vet, azaz  előbb vet, azután  szánt, pl.  az  igen  por-
hanyó, homokos földben.

ALÁVETÉS,  (alá-vetés) ősz.  fn.  1)  Fóldmive-
lési  munka, midőn  barázda alá,  szántás  előtt  vetik  el
a  magot  2)  Átv.  ért.  hatalomttzés  neme, melynélfog-
va  valakit  bizonyos  felsőségi  hatalom  alá  kényszerí-
tenek  vagy  rendelnek; megigázá*. A fcényúr alávetet-
tel fenyegeti  a stábod  polgárokat.

ALÁVON,  (alá-von)  ősz.  áth.  1)  Lefelé  von,
hűi  valamit  Hegyről  alávonni a  szekeret. 2) Leírt szó
vagy  mondat alá  nagyobb  kitüntetés,  figyelmeztetés,
nyomaték végett vonást  hoz.  Az idézett jeles mondatot
alávonni.  A  szótáriró  a  példamondatokat  alávonja.
Szokottabb: aláhúa.

ALÁVONÁS,  (alá-voná*)  öss.  fa.  1)  Magasb
helyről  lefelé  vonás,  búzás.  2)  írásban  valamely  bö-
tílnek, szónak,  mondatnak  alája  bűzött  vonat  által
kitflntetése.  Szokottabban: oláhtizás.

ALÁZ,  (al-á-az), áth.  m. oláz-tem,  —tál,  —ott,
pár.  —z, htn.  —ni.  Átv.  ért  1)  Mások  személyét,
tetteit  olcsárolja,  becsmérli, kisebbíti, s  ez által  mint-
egy  alávalóvá  teszi,  alacsonyftja,  téjszokas  szerint
=  gyoláz,  mely nem egyéb,  mint az aláz ige gy  elő-
téttel  toldott módosítása,  l.  GYAL,  GYALÁZ.  Ellen-
téte: magasítói,  dicsér,  dicsőit.  2)  Meg igekötővel ám.
kevélyet,  fólfuvalkodót,  ellenszegülőt  megsségyenit,
igénylett,  követelt  magasságáról  mintegy  aláuállít.
Aki  magát  fVlmagasttalja,  megotáztaíik.  Visszaható
névmással  viszonyulva  ám. önkényt, szerénységből  ér-
deminél  kevesebbet  igényel,  erkölcsileg leereszkedik.
A  szerény  ember  nem dicsekszik,  sSt  megalázza magát.

ALÁZÁS,  (al-á-az-as)  fn. tt alácás-t,  tb.  —ok.
Erkölcsi, becslési  cselekvés, mely által  valaki  másokat
vagy  önmagát  alázza,  kisebbíti,  illetőleg  szerényen
viseli. Öszvetételei:  megalázás,  lealázás.  V. ö.  ALÁZ.
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ALÁZAT,  (al-á-az-at)  fii.  tt  oldcat-ot.  Erkölcsi
tulajdonság,  vagyis  tett, melynélfogva valaki érdemei-
nek,  rangjának-különös  kitüntetést,  magasztalást, di-
csérést  nem igényel,  sőt  szerényen  viseli  magát, ille-
tőleg  az  alsóbbakhoz  leereszkedik,  vagy  kész  saját
akaratát  másokénak  alárendelni, s  azokat  mint önma-
gánál  fólebbvalókat  tisztelni.  Mély  alázottal  járulni
coíokihez.  Önmagáról,  érdemeiről  alázattal  szólam.

ALÁZATOS,  (al-á-az-at-os)  mn.  tt  olázatos-t
vagy  —öt,  tb.  —ok.  Aki  önmagát  és  érdemeit túl
nem  becsüli,  sőt  mások  irányában  magát  kevesebb-
nek  tartja;  nem fenhéjazó,  kitüntetést  nem  követelő,
önsJuuratát  másokénak  alávető,  igénytelen.  Ellentétei:
kevéZy, ráíoríós, büszke, doccos,  követelő  stb. Alázatos
magatartás. Alázatos  künyörgét,  esedecés.  Mennyiben
ezen  talajdonságot  tettetni  is  lehet,  átv.  ért.  jelent
sunnyogót, alattomost,  képmutatót,  innen  a  közmon-
dás: alázatos  macska  nagyot  ugrik.  Minthogy  ezen
szó a  társalgási  nyelvben,  kivált  a  köszöntésekben
gyakran  előfordul, rövidítve  alás-t  szoktak  használni:
olás  szolgája.

ALÁZATOSAN,  (al-á-az-at-os-an)  ih.  Alázatos
módon,  alázattal,  nem  fenhéjazva,  nem  kevélyen,
igénytelenfii,  nem követelve,  stb.  Alázatosan  viselni
magát.  A társalgási köznyelvben megrövidítve :  Kérem
o/áson,  megkötetem  aláson,  köszönöm  aláson,  stb.

ALÁZATOSKODÁS,  (al-á-az-at-os-kod-ás)  fa.
tt. alátatoskodás-t,  tb.  —ok.  Alázatos  módú  kedélyi,
cselekvési  nyilatkozás, szerénykedés.  Ellentétei:  bttsz-
kétkedés,  kevélykedét,  hányakodás,  hetvenkedés, rátar-
titágstb.

ALÁZATO8KODIK, (al-á-az-at-os-kod-ik)  k. m.
aldsotoskod-tom, —tál,  —ott,  htn.  —ni. Alázatossá-
got gyakorol; szerénykedik.  Ellentétei:  büszkélkedik,
ktvélykedik,  kérkedik,  dicsekedik,  hetvenkedik,  stb.

ALÁZATOSSÁG,  (al-á-az-at-os-ság)  fn. tt  alá-
taioftág-ot.  1) Belső  lelki,  kedélyi  tulajdonság,  mely-
nélíbgva  valaki  önmagáról,  érdemeiről szerényen vé-
lekedik, nyilatkozik,  magát  túl  nem becsüli, kitünte-
tést  nem  igényel, nem követel, másoktól  fuggeni nem
vonakodik.  2)  Keresztényi  erkölcstanban  erény, mely
szerint ás  ember,  ami jót  cselekedett,  Isten  kegyel-
mének, segítségének  tulajdonítja.  Ellentétei:  böszke-
•g, kevélység, fenhéjazás,  nagyravágyás  stb.

ALAZKODÁS,  (al-á-az-kod-ás)  fn.  tt  alázko-
M*-t,  tb.  —ok.  Kedélyi  s  cselekvési  nyilatkozás, mi-
dóo  valsJci  megalázza  magát;  szerény,  igénytelen le-
ereszkedés.

ALÁZKODIK,  (al-á-az-kod-ik),  k.  m.  alázkod-
tam,  —tál, —ott, htn.  —ni.  Önmagát alázgatja; le-
ereszkedik;  érdemeire  nem  tekintve  szerénykedik,
igénjtelenebbfil  viseli  magát,  hogysein  rangjához,  ál-
lútho* képest  méltán  tehetné.

ALÁZÓDIK,  (al-á-az-ód-ik),  belsz.  m.  alázód-
tam, —tál, —ott, htn.  —ni.  Mintegy  önhibája,  ön-
»ítke  miatt  alázott,  lealázott  állapotba  jut, pl.  a ke-
'rly  ember,  midőn  hiúsága,  nngyravágyisa  megszé-
tTeníttetik.

ALÁZ s FELEZ,  ikerített  önh.  m. alás-tam s
féléf-iem,.—tál  s  —tél,  — ott  s  —e'íí.  1)  Holmi  ki-
fogásokkal  valamit  elszinleni  igyekezik, mintegy  alá
és  fölhányva,  forgatva  a  dolgot;  himel  hámol,  majd
így,  majd  úgy  beszél, mentegetődzik.  2)  Ideoda, fel-
alá járkál.

ALÁZTATIE,  (al-á-az-tet-ik), külsz. m.  alástal-
tom,  —tál,  —ott,  pár.  aláztassál,  htn. —ni.  Akit
vajaki  vagy  valami aláz, megaláz.  Aki  magát  fólma-
gauttalja,  megaláztatik.

ALBÉNY,  népes puszta  Zemplén  vármegyében.
ALBEBIK, férfi  kn.tt  A16erik-oí,  tb.  —ok..  Al-

bericus.
ALBÉRLÉS,  (al-bérlés)  ősz.  fa.  Haszonbérles

neme,  midőn  valaki  az  első  bérlőtől  vesz  bérbe  va-
lamit

ALBÉRLET,  (sJ-bérlet)  ősz.  fn.  Az  eredeti  első
bérlővel  kötött bérlet  V.  ö.  ALBÉRLŐ.

ALBÉRLŐ,  (al-bérlö)  ősz. fn.  Bérlő,  aki  az  ere-
deti  első  bérlőtől  vesz  haszonbérbe  valamit.  A  bérlett
lakosztályból  két  szobát  albérlőnek  adni  ki.  A  bérbe
vett  éter  holdat  pusztából  száz  holdat  albérlők  fogad-
tak  Iá. Máskép:  alárendás.

ALBERT,  férfi  ku. tt  Albert-ét, tb.  —ék.  Adal-
bertus  (Albrecht). Tájejtéssel:  Aber,  Óber. Némelyek
szerint  ám. .Béla. Ha a német Adelbertbó'l vonatott ősz-
ve, akkor  az  edelgeboren  szó  ntán  elemezhető;  ha  a
latin  albus-ból  eredett, akkor fehér jelentésű,  melylyel
egyeznék  Béla.

ALBERT  vagy  SZENT-KÁZMÉR,  falu  Mozson
vármegyében.

ALBERTFALVA,  1) népes  puszta  Pest megyé-
ben  (Sacbsenfeld);  2)  falu  Baranya  megyében.

ALBERTI,  falu  Pest  megyében.
ALBEST,  falu  Bihar  megyében;  helyragokkal

Albest-en,  —re,  — rb*l.
ALBIN,  férfi  kn.  tt.  Albin-t,  tb.  —ok.  Albinus.
ALBIRÓ,  (al-biró)  ősz.  fű.  Alárendelt, első  fo-

lyamodvány!  biró,  kitől  felsőbb  biró,  illetőleg  tör-
vényszék  elé  lehet  folyamodni.  A  vármegyei  szerke-
zetben  az  alszolgabirót  is  nevezik  albirónak,  mi üt
a  főszolgabírót  főbírónak.

ALB1RÓI, (al-birói)  ősz. mn. Albirót  illető, ah-
hoz  tartozó,  attól  származó.  Albirói  vizsgálat,  ítélet.

ALBIRÓSÁG,  (al-biróság)  ősz.  fn.  Alárendelt,
első  folyamodvány!  bíróság,  illetőleg  törvényszék.

ALBIS, fala Bihar vármegyében. Helyragokkal:
Albis-on,  —rá,  —ról.

ALBOR, (ál-bor)  ősz.  fii.  1)  A  bor alja,  söprűje,
különböztetésül  a  tiszta  szinbortól.  2)  Pálinkafőzés-
kor  az  első  párologtatás  után  nyert  gyöngébb  nemű
folyadék,  virics.  Máskép:  alybor,  tájejtésscl:  ojbor.

ALCSAP,  (al-csap)  ősz.  fn.  Szappanból  vagy
kovásznemtt  anyagból  való csapféle  készület, melyet
az  alfélbe  dugnak,  hogy a  székelési előmozdítsa. Más-
kép : alfélcsap  vagy  bélcsap.

ALCSATORNA,  (al-csatorna)  ősz.  fű.  A  külön-
féle  folyadékokat  föld  alatt  tovább  vezető csatorna.
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ALCSÚT, (Al-Csút) helység  neve Fehér  várme-
gyében,  tt  Aícsúí-oí,  helyragokkal  Atcstit-ra,  —oá,
—ról.  •

ALDEBRÖ, (Al-Debrő)  helynév  Heve*  várme-
gyében,  helyragokkal:  Al-Debrö-re,  —n,  —rőí.

ALDI,  (al-di)  fa.  tt  oldi-t,  tb.  —k vagy  —ok.
Az  alfél  vagy  segg  tréfás  ebievezése.  Jó  hottd  láttak
az aldihoz, azaz jól  megverték az alfelet  Km.

ALDIACONUS, (al-diaconus) ősz.  fa.  Egyházi
szó = az úgynevezett  nagyobb  papi  rendek  között
u  utolsó  (Subdiaconus.)

ALDOOÁL, (al-ud-og-ál), gyakor. önb, m. aldo-
gál-f,  htn.  —ni.  Szunydikál,  szendereg,  csendesen
alszik, szűnyadoz. Máskép:  oluddogál.

ALDOGÁLÁS,  (al-ud-og-ál-ás)  fn.  tt  aldogá-
lást,  tb.  —ok.  Szúnyadozás,  szendergés,  gyakori
könnyű  álomba merfilés.  Aldogáláttal  tölteni  a  napot.

ALÉG, légies  1. ALIG.
ALEJT, e helyett: ALAJT.  Avagy alíjíod, hogy

nem  kérhetem  én atyámat. Régi Passió. L.  ALAJT.
ALÉL, (al-é-1), önh. m. aléZ-t,htn. —ni. Alnvé-

kony  gyöngeségből, mintegy  lélek  s  élet  nélkül  ma-
gán  kivfil  lesz,  mintha  meghalt  vagy  elaludt  volna,
miért  néhutt: elhal.  Nagyobb  mértékben:  ájul.  Ez
állapot  s tünemény  többféle okból szarmazkatik.

Valóttinfl,  hogy  gyöke  az elavult al-ik, melyből
lett  al-ut és al-sc-ik, az  al-ik  részesülője  al-ó,  módo-
sítva al-é, melyből l képzővel tettalét = alówt, alét>á
lesz.

ALÉLÁS,  (al-é-1 ás) fa. tt  olélás-<, tb. —ok. Az
emberi  test és  lélek  kór  állapota,  midőn  a  test  egy
időre erejét,  a lélek  öntudatát  kisebb  mértékben  el-
veszti,  s ás  ember  alvó  vagy  hsJott  gyanánt  öszve-
rogy.  Gyakori  aludtban  szenvedni.  Ás  alélátbólföl-
etmtíni,  magához  térni.

ALÉLDOZ,  (al-é-1-d-oz)  önh.  m.  aléldos-tom,
—tál,  —ott,  pár.  — c  htn.  —ni.  Gyakorta  áléi;
Ajuldoz.

ALÉLDOZÁS, (aJ-é-l-d-oz-is)  fa.  tt.  aléldozás-í,
tb.  —ok.  Gyakrabban  előforduló  alélás,  hajlandóig
ás alélAsra;  íjnldozás.  Ás aléldosás nagy gyöngiiltségre
mutat.

ALELEG, (al-éleg)  ősz.  fn.  Vegytani  nyelven
=  Buboxydum. V. ö.  ELÉG.

ALELNÖK, (al-elnök) ősi.  fn.  Másod vagy  bar-
mad elnök,  ki  a rendes  elnök  helyettese,  ki  az első
elnök  távollétében elnököl.  A  kir. oonceltoria,  a  kir.
helytartótanács,  a  magyar  tud.  akadémia  alelnöke.
V.  ö. ELNÖK.

ALELNÖKI,  (al-elnöki)  ősz.  mn.  Alelnököt il-
lető,  alelnöktől  rendelt,  parancsolt,  attól  szármacót
Alelnöki rang,  sséfc,  atatras, parancs.

ALELNÖKSEG, (al-elnökség) ősz.  fii.  Alelnöki
hivatal  Altlnlik»éyettlfogadm,vítelm,  lemondani  róla.

ALÉLT,  (al-é-l-t) mn. tt  aléíf-ot.  Akinek  testi
ereje  egyidőre  megfogyott;  nagyobb  mértékben  ön-
tudat nélkül öszverogyott;  magán kívüli  félhalott  ál-
lapotban  levő.

ALÉLTOZIK, L ALÉLDOZ.
ALÉLTSÁQ,  (al-é-l-t*ág)  fn.  tt  otéKság-ot.

Alélási  állapot, öntudat nélküli gyöngültség.  Alétítdg-
ban szenvedni, feküdni.

ALÉPÜLET, (al-ópület) ősz.  fa.  Az  épület  sJsó
része, továbbá  oly  épület, melynek nincs emelete.

ALERDÖSZ,  (al-erdösz)  ősz.  fa.  Ás  erdőségre
fölfigyelő  tisztek,  erdőssök  között  a  második  vagy
alsóbb  rangú, kinek  felsőbbje  a föerdész.

ALERDÖSZI,  (al-erdőezi)  őse. ma.  Alerdőszt
illető, attól parancsolt, rendelt  Alerdószi  hiwotal,  já-
randóság,  kötelesség. AlerdSai  utalvány.

ALÉSPÉRÉS,  (al-éspérés)  ősz.  fn.  A  püspöki
megyék  felosztatnak  nagyobb  kerületekre,  melyek
főnökei f&speresek,  és kisebbekre, melyek közvetlenül
olesperesek figyelésére bízvák. (Vice-ArcbidiacoiniB)  V.
ö. ESPERES.

ALÉ8PÉBÉSI, (al-éspérési) ön. mn. Alesperest
illető; alesperestől  származott, rendek, parancsolt  stb.
Alesperesi  hwoíal, kötelesség,  körlecél.

ALÉSPÉRÉ8SÉO,(al-éspérésség)Ö8i.fti.  1)A1-
esperesi  hivatal, rang. Ale«perességeí  viselni.  2)  Ales-
peres mint olyan  fólögyelése  alatt  levő  egyheti ke-
rület  Budai,esztergomi  olesperesseg. AstiMfrosaa  bu-
dai  aUtferetttght*  tartozik.

ALÉTSÁG, (al-é-t-ság) fa. tt alAság-ot. Némly
régieknél  s ittott a nép nyelvén ám. Alélíság.

ALEXÁNDRIN,  fn.  tt  Alexondrin-f,  ÜJ.  —ok
vagy  —ék.  Rimes  veiaecet  nesae,  mely  aém«ly«k
szerint a XHI.  században  Fámban  megjelent,  Nagy-
Sándor  (Alexander)  életéből vett költeménytől, mások
szerint ngyanacon költemény szerzőjétől Alexander ne-
vű  szerzetestől  kapta nevét  ÁU hat  (kéttagú)  lábból,
kösépnyuggal  a barmadik  láb vta*.  Náluk  ac  ale-
xandrínok  bajdan  igen  divatoctak. Példa:

„De  télen amikor minden  panaszkodik,
Akkor  az én szívem  inkább gyönyörködik."

(Zrínyi.)

ALEZREDES,  (al-enedés)  ősz.  fa.  Aa  ezred
második  kormányzó törzstiszte,  az  ezredes után  első
személy, egy  fokkal felsőbb  rangú  az őrnagynál.

ALEZREDESI, (sj-ezred«si) ősz. mn. Alezredest
illető, attól rendelt, parancsolt  Alssredesi rang, paran-
csolat.

ALFA,  (al-fa) ősz.  fn.  Erdőszeti  nyelven áron
esemeteaemtt  vagy  harasztféle  bokrok  az  erdőben,
melyek  soha  magasra  nem  nőuek.  Jelenti  akármely
4110  fának  alsó  réséét  vagy  derekát, tömét  iá.

ALFAJ,  (al-taj)  ősz.  fű.  Természetrajz!  ért  je-
lenti valamely állati, növényi, vagy ásványi  táj  alosz-
tályát  *

ALFEGYVER,  (al-fegyver)  ön.  fn.  Fegyver,
melyet a gyalog  katonák  oldalon  viselnek,  ú. m. a
kard, a  hüvelybe  dugott  saurony,  kfilönboctetésttl  a
vállon hordott pmkától  vagy  daidátói.

ALFEJKÖTÖ,  (al-fej-kötö)  ösc.  fn.  FejkötS,
melyet  a  nők kalap  alatt viselnek.
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ALFÉL,  (al-fól)  ősz.  fii.  tt.  alfel-et.  A segg szó-
nak  kevesbbé aljas  ebievezése.  Kiporolták  az  alfelét.
Alfelére  ütötték  a nemesi pecsétet  =  megverték.

E  szóban  a  fel  nyilt  e-vel  =  fél,  azaz,  rész,
tehát  al-fel  =.  al-fél,  alsó  fél,  alsó  fele  vagy  része  a
testnek.

ALFELCSOMÓ, (al-fel-csomó)  ősz.  fn.  Alfelén,
vagyis  a  végbél  táján  öszvegyttlt  vér által  képződött
keményedéi; vakaranyér.

ALFELDAO,  (al-fel-dag)  ősz.  fn.  Daganatféle
kóros jelenet  az  alfelén.

ALFELJDEG,  (al-fel-ideg)  ősz.  fii.  Az  alfelén
áthúzódó  ideg.

ALFELJZOM,  (al-fel-izom)  ősz.  fn.  Izom  az  al-
félben.

ALFELISZAM,  (al-fel-iszam)  ősz.  fn.  A  végbél
leszállása,  kiduvadasa.

ALFELNYOM,  (al-fel-nyom)  ősz.  fn.  Nyom,
melyet  az  ülő  ember  vagy  más  állat  alfele  hagy ma-
ga  után.  A  vadászok  vigyázni  szoktak  a  szarvasok  al-
ftlnyomára.

ALFELPÓLYA,  (al-fel-pólya)  ősz.  fn.  Sebészi
pólya vagy  kötő, melylyel  a  gyógyítás  alá  vett  al-
felet  bekötik.

ALFELPÖFETEG,  (al-fel-pöfeteg)  ősz  fii.  Pö-
fetegféle  kóros  kinövés  az alfél  nyilasában,  máskép :
«<-gghobarcz,  seggpSfeteg.  V.  ö.  PÖFETEG.

ALFELRÁK,  (al-fel-rák)  ősz.  fn.  Az  alfelén tá-
madt  rákféle  nyavalya.  L.  RÁK.

ALFELSIPOLY,  (al-fel-sipoly)  ősz.  fn.  Az  al-
felén,  vagyis  végbélben  támadt  sipolyféle  bántalom.

ALFELSZÁRNY,  (al-fel-szárny)  ősz.  fn.  A  ha-
lak  hátulsó  felén  levő  tíszósz&rnyak.

ALFELSZORULÁS,  (al-frl-szorulás)  ősz.  fn.  A
székelést  nehézzé  tevő  szorulás;  keményszék.

ALFELTÖRÉS, (al-fel-törés)  ősz.  fn.  Gyuladás,
sebesülés  az alfél  vágányában,  pl.  meleg  nyárban  a
sok  járástól  vagy  lovaglástól  stb.  Máskép :  farkas.

ALFELVISZKETEG,  (al-fel-viszketeg)  ősz.  fn.
Az  alfél  nyilasa  vagy  végbél  körüli  viszketeg.

ALFELZÁRULÁS,  (al-fel-zárulás)  ősz.  fű.  Az
alfél  nyilasának  öszvenövése,  öazveforradása,  meg
szűkülése.

ALFENÉK,  (al-fenék)  ősz.  fn.  A  hajó  alsó  fe-
neke,  mely  fölé  a  padlófenék  vau rakva.  A  besziv&rgc
vizei  az  alfenékröl  kiszapoiyozni.

ALFOGLALVÁNY,  (al-foglalvány)  ősz.  fű
Azou  porozok  vagy  lágy  részek,  melyek  az  eltört  és
öszve  nem  forrt  csoutvégek  közé  veszik  magokat,
máskép:  alizUtet.

ALFÖDÖZET,  (al-födözet)  ősz.  fn.  A  kettős
fúdözetü  hajókon az  alantabb!.

ALFÖLD,  (al-fóld)  ősz.  fn.  Helyragokkal:  Ál
föld-ön,  —re, —r£t.  Többesszámban  nem  divatozik
Általán,  lapályos,  sík,  alantabb  fekvő  vidék,  tartó
m&ny,  pl.  Németalföld,  (Niederlaud).  Különösen  Ma
gyarországon  azon  nagy  síkság,  mely  H  hegyeke

AKAD.  ICAOT  SZÓTAR.

látrahagyott  Tisza  jobb  és  bal partjain  le  a  slavoniai
legységig  terjed.  Az  Alföldön  halász  legény  vagyok
én.  Népd.  Lám  megmondtam  Angyal  Bandi,  ne  menj
az  Alföldre.  Népd.

Az  Alföldnek  sík  mezején,
Ott  terem  a  magyar  legény.  Népdal.

Lenn  az  Alföld  tengersík  vidékin,
Ott  vagyok  honn, ott  az  én  világom.

Petőfy.
ALFÖLDI,  (al-fóldi)  ősz.  mn.  Alföldről  való,

ott  levő,  ott  lakó,  ott  termett  stb.  Alföldi  vendégek,
lakosok.  Alföldi  városok,  falvak.  Alföldi  gabona.  Van-
nak  ily  nevű  nemes családok  is.

ALPÖLDIES,  (al-földies)  ősz.  mn.  Olyan,  mint
az  alföldieknél  divatozó valami.  Alföldies  szokás, nép-
viselet.  Alföldié*  vendégszeretet,  mulatozás,  táncz.  Al-
földies  gazdálkodás.

ALFÖLDIÉBEN,  (al-fóldiesen)  ősz.  ih.  Alföldi
lakosok  módjára,  szokása  szerint.  Alföldieden  szerszá-
motott  lovak.

ALGEBRA,  fti.  tt.  algebrá-t.  Az  arab  nyelv-
ből  minden  művelt  nyelvbe  átvett  szó,  s  ám.  bötfik-
kel  számítás,  mely  ismeretes  számjegyek  helyett  bö-
tükkel,  mint  általános  mennyiségekkel  számítni  tanít.
BelUszámtan.

ALGENY,  (al-geny)  ősz.  fn.  A  szemkamrákban
a  szaruhártya  alatt  meggyfiit  geny.

ALGERENDA,  (al-gerenda)  ősz.  fn.  Ácsépítés-
ben  azon  gerenda,  mely  a  hazfödélzet  alapját  teszi,
s  közvetlenül  a  falon  fekszik.

ALGYAM,  (al-gyám)  ősz.  fn.  A  rendes  gyám
helyettese,  alárendeltje;  másod  gyám.  V.  ö.  GYÁM.

ALGYEST  vagy  ALOYESTY,  falu  Arad  var-
megyében.

ALGYÓGY,  (Al-Gyógy)  ősz.  fn.  Erdélyi  hely-
ség neve.  (Gergersdorf).  Helyr.  —ön,  —rá,  —ró/.

ALHADNAGY,  (al-had-nagy)  ősz.  fn.  Az  osz-
trák  katonarang  szerkezetében  a  feltisztek  legalsób-
bika.  Előtte  a  főhadnagy,  utána  az  őrmester  áll.

ALHADNAGYI, (al-had-nagyi)  ősz.  mn. Alhad-
nagyot  illető, ahhoz  tartozó, attól  származott  stb.  Al-
hadnagyi  rang,  parancs.

ALHADNAGYSÁG,  (al-hadnagyság)  ősz.  fn.
Katonai tisztség, rang az őrmester és főhadnagy között.

ALIIAJO,  (al-hajó)  ősz.  fű.  A  hajónak  alsó
vagyis  balfelőli  része,  máskép :  tatbal;  a jobb  felőli
vagy  hátulsó  része  pedig:  tat.

ALHANG,  (al-hang)  ősz.  fű.  A  zenében  vagy
énekben  a  mély vastag  hang.  Gór dó.  (Basso).

ALHANGOS,  (al-hangos)  ősz.  fn.  Énekes,  ki-
nek  alhangja  van  (Bassist),  gordós.

ALHANGÚ,  (al-hangu) ősz. mn. Nyelvt. ért.  így
nevezzük a vastag vagy mély hangzókat:  a  á,o  ó, tt ú,
továbbá  azon szókat,  melyekben  ezen  hangzók  ural-
kodnak, pl.  akarás, oltalom, uralkodó.  A magyar hang-
rendi  párhuzamosság  mai  szabályai  szerint az  alhan-
gu  gyökök  és  törzsekhez  alhangu  ragok  és  képzők
janiinak,  pl.  vár-ba,  rár-ból,  bolt-bán,  úr-nak,  vár-ön,

8



116 ALHAS—ALIGHA ALIGHANEM— ALÍTHATATLAN  11 fi

bolt-os,  ur-acs  stb.  Ezeken  kivül  van  nyelvünkben
kétnemű  hangzó,  mely  az  alhanguakkal  egy  szóban
megfér,  holott  különben  a felhangnak  osztályába  tar-
tozik,  ií.  m. i  {  és  é  é, pl.  ir-ok, ir-tam, ir-ás, hér-nyó
hérv-ad,  takar-ék, omlad-ék, bám-ész.  Az  e,  S, S, V,  fi,
kizárólag  a  felhangu  szókban  divatozik,  kivévén az
öszvetetteket, pl.  itürdolmdny, fellegvár,  háztelek  stb,

ALHAS,  (al-bas)  ősz.  fa.  Népszerű  nyelven:
kishas, azaz  a  hasnak  küldök  alatti  része.

ALHASTÁJ,  (al-has-táj)  ősz. fn.  Az  alhast k$r
nyező  testrészek. V. ő.  ALHAS.

ALHASZONBÉRLÖ,  fal-haszonbérlő)  ősz.  fn
L.  ALBÉRLŐ.

ALHÁZ,  (al-ház)  ősz. fn.  Földszinti, emelet nél-
küli  ház;  amelynek  pedig  egy  vagy  több  emelete
van:  felház.

ALHELYTARTÓ,  (al-hely-tartó)  ősz.  fh.  Tiszt-
viselő1  személy,  aki  valamely  másodrangu  helytartó-
sággal  van  felruházva,  különösen  fejedelmi  személy
másod  helytartója,  másod  helyettese, kormányzói kép-
viselője.  V.  ő.  HELYTARTÓ.

ALfflVATAL,  (al-hiv»tal)  ősz.  fn. Alárendelt,
alsóbb  fokú  és  rangú  hivatal.

ALHTVATALNOK,  (al-hivatalnok)  ősz.  fn.  A
maga nemében  és  osztályában  alsóbbrendű  hivatal-
nok,  tisztviselő.

ALHÜBÉR,  (al-hű-bér) ősz.  fn.  A  hűbéri  rend-
szerben  oly  hfibér,  melyet  valamely  hűbéres  egy  má-
siknak  adományoz. V. ö. HÜBÉR.

ALHÜBÉRÉS, (al-hü-bérés)  ősz.  fh.  Oly  hűbé-
res,  aki  bútokat  más,  szintén  hűbéres  adományából
nyerte. V.  ö. HŰBÉRES.

ALHÜBÉRLÉ8, (al-hü-bérlés) ősz. fii. HUbérben
nyert  jószágnak  ismét  hübérbe  adása  vagy  vevése.

ALIBÁNFA,  falu  Zala  vármegyében.
ALIG,  (al-ig)  ih.  Az  illető  ige  által  kifejezett

cselekvés,  állapot,  képesség,  tehetség  alsó  fokát  je-
lenti.  1) Módra  vonatkozólag  ám.  nehezen, bajosan.
Alig  menekülhettem  meg,  a  menekvés!  mód végső  esz
kőiével.  Alig  állok, csak  épen  annyi  erőm  van,  hogy
állhatok.  AKg  élhetek  meg,  nagy  nehezen.  Alig  mást.
Alig  bírja  ttunttal. AKg  erikorog.  2)  Mértékre vonat-
kozólag  ám.  fölötte  kicsit,  keveset,  kissé,  kevéssé.
AKg  járék  egy óranegyedig,  már is elfáradtam.  C»ak  a
gallérja  i»  alig  maradt.  Alig  lát  orrán  túl.  Alig  ment
el, ismét visszajött =  kevés  ideje, hogy elment  Ezek-
ből  látható,  hogy  gyöke  a  maga  nemében kisebbet,
kevesebbet jelentő  al  a  mértéket  jelentő  vagy  határ-
vető  ig  raggal  toldva.  Hasonló  kisebbítést  fejeznek
ki: félig  meddig és  legalább.

Tájejtéssel  és  régiesen: oiég  (mint  :  mindég),
oéhutt: élig  vagy  elég.

ALIGAZGATÓ,  (ál-igazgató) ősz.  fn.  Valamely
tánufet,  egylet,  intését  másod  igazgatója;  helyettes
igazgató. áindemiai,  tanodái  aligazgató.  V. ö.  IGAZ-
GATÓ.

ALIGHA, (s%4M) őse. hat  1) Kétkedést  fejez
ki,  s  ám. kdteégw, nehéz  meghatározni,  bizonytalan.

Aligha  eljön,  nem tudni bizonyosan, kételkedni  lehet,
ha  eljön-c.  2)  Fél  valószínűséget.  Aligha  ti  nem  té-
vfdtUnk,  úgy  látszik, hihető,  valószínű, hogy  eltéved-
tünk.  Aligha  túl nincs  már  ötven  éven.

ALIGHANEM,  (alig-ba-nem)  ősz.  h.  Hihetőleg,
valószínűen,  jóformán. Aligha  meg nem fog  halni.

ALIGHOGY,  (alig-hogy)  ősz.  hat.  1) Valami
történt  dolog után  tüstént.  Alighogy  megindult  a  hajó,
legott  elmertíle.  2)  Ügygyei  bajjal  nehezen.  Alighogy
idevergSdhettünk  =r  nagy  bajjal,  nagy  nehezen  ver-
gődhettünk  ide.

ALIGLAN,  (al-ig-lan),  1. ALIG.
ALIGMULT, ősz.  fn.  Az  igeviszonyításban  a

cselekvés,  szenvedés,  vagy  állapot azon időviszonyát
jelenti,  mely  szerint  az  félig  mintegy  elmnlt,  félig
pedig  folyamatban  van,  honnan félmúltnak  is  nevez-
tetik.  Mily  alak  fejezi  ki  nyelvűnkben  az  aligmultat,
még  vita  alatt  van.  Némely nyelvészeink  szerint  az,
melyet  a  régiek  történeti  mait  kitételére  használtak
volna, pl. jár-ék, jár-ál, jár-a,  ül-ék, fil-él, ttl-e. Má-
sok  szerint pedig  azon  összetett alak,  melynek  első'
alkatrésze  az  alapigt  jelene,  a  másik  pedig  a  von
ige  múltja:  vala, pl. járok vala, ülök vala, melyben t. i.
a jelen  és  múlt egyesítve  vannak. V. ö.  MÚLT  IDŐ.

ALIGÚR  (alig-úr),  ősz.  fa.  Gúnyos  neve  oly
embernek,  ki  űrféle  lenne, ha  volna  miből;  urat  ját-
szó,  úri  rangot  követelő  szegény  űr, kurta  úr,  kurta
nemes.

ALIGVÁR,  népes  paszták, Somogy  éa Zala vár-
megyékben.

ALISPÁN,  (al-ispán) ősz.  fn.  Kitűnő hivatal  és
rang  a  vármegyei  szerkezetben;  a  megyei  egyetem
választásától  függő  tisztviselők  között  első  személy.
Hatalma  és jogai  körét  részint  a  törvénykönyv,  ru-
szint  a  szokás  határozta  meg.  Első  alispán,  másod al-
ispán.  Némely  varmegyékben,  kivált  hol sok  az  alis-
páni  hivatalok  teendője,  vannak  helyettes  alispánok
is, kik az alispán  helyét  pótolják,  t  i.  leginkább  bí-
rói  tárgyakban  elnökség  vitelével  bízatnak  meg.

ALISPÁNI,  (al-ispáni) ősz.  mn.  Alispánt  illető,
attól jött, parancsolt, rendelt  AUspáni  rang,  hivatal.
AKtpánilevél,  meghagyás,  kiküldet.

ALISPÁNSÁG,  (al-ispánság)  ősz.  fn.  Alispáni
rang,  hivatal.  Alispánságra  kijelölni  valakit.  Alispán-
ságot  viselni.

ALISTÁL,  (Al-Istál)  falu  Pozson  megyében.
ALÍT, (al-ít); áth. m. alit-oít, pár. —s, htn. —ni,

vagy  —oni.  Régies,  ugyanaz  mi az alajt,  azaz  vél,
gondol,  sejt.  Minden  illatoknál  bódogbnak  alítandm
magamat  (Pesti  Gábor  meséi.)

Az  kit  jegyesemnek  te altíatt  vala,
Ez  a  te  leányod,  kit  elvittek  vala.

Batizi  András  a XVI.  századból.
L.  ALAJT.

ALÍTÁS,  1. ALAJTÁS.
ALÍTHATATLAN,  (al-ít-hat-tt-lan) régies mn.

Gondolhatatfen,  képzelhetetlen.  Az  6  éoVsséges/Sa  vi-
tetik  aMhatatlan  siralomba.  Régi  magyar Passió.
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ALIIT  vagy  ALÉTT,  tájdivatos  szó  a  rende-
sebb és  szokottabb  áléit  helyett.  L.  ALÉLT.

ALJ,  (al-j)  fn.  Nem egyéb,  mint  az ál  fn. j-vel
toldva.  L.  ÁL  fn.

ALJAD,  (al-j-ad)  önh.  ín. aljod-tam, —fal,  —/
v*gy —ott. Alyassá, a maga  nemében hitványnyá  lesz.
Képzősre  hasonlók  hozzá: g«r-j-ed,  ter-j-ed.

ALJADÉK,  (al-j-ad-ék)  fa.  tt.  aljadék-ot.  Va-
laminek  alábbvaló  része,  hulladéka,  hitványa,  söp-
reje,  salakja.

ALJAS, (al-j-as) inn. tt. aljas-t,  v. —«t, tb. — aJk.
l )  Alant  maradó,  elhulladozott,  a  maga  nemében hit-
vány,  alávaló.  Aljat  szalma,  szé»a,  törekes  polyyás.
Aljat  gabona,  ocsús,  lázas,  léha,  szemetes.  2)  Atv.
ért.  erkölcsileg  alivaló,  a  maga  nemében  illetlen,
nemtelen, pórias.  Aljon  magariselet,  életmód.  Aljat  be-
stéd,  ének,  irály.  Aljat  társaság,  mulatság.

ALJASÍT, (al-j-as-ít); áth. m. aljasít-olt,  pár. —*,
hrn.  —ni, vagy  —nni.  Atv.  ért.  erkölcsileg  aljassá,
nemtelenné,  póriassá  tesz,  lealacsonyít,  gyaláz,  becs-
telenít.  Magát,  hivatalát,  máinkat  aljairítani.

ALJASÍTÁS, (al-j-as-ít-án)  fn.  tt.  aljasttás-t,  tb.
— ok.  Atv.  ért.  lealaesonyftás,  aljassá  tevés,  gyalá-
zás,  becstelenítés.

ALJASODÁS,  (al-j-as-od-ás)  fn.  tt.  atja*odás-t,
th.  —ok.  Állapod,  tulajdonsági változás, melynél fog-
va  valaki  vagy  valami  aljaosA  leszen,  tnlajd.  és  átv.
ért.  véve.  V.  ö.  ALJASODIK.

ALJA8ODIK,  (al-j-as-od-ik);  k. m.  aljasod-tam,
—tál,  —ott, htn.  —m.  Eredeti, vagy  kellő mivolta,
tulajdonsága,  épsége, jelessége  fogyatkozik,  a  maga
nemében  hitványnyá  leszen ,  illetőleg  törpül,  korcso-
sodik,  pl.  az  emberi  faj,  a  barom, a  növények.  Atv.
ért.  erkölcsileg,  lelkileg,  szellemileg  romlik,  nemte-
Icnedik,  műveltségből  kivetkezik, póriaeodik.

ALJASSÁG,  (al-j-as-ság)  fn.  tt.  alja*ság-ut.
Atv.  ért.  durva,  műveletlen, pórias,  nemtelen,  elvete-
medett  cselekvési  tulajdonság ;  gálád ,  erkölcstelen
jrllemttség;  rangon,  hivatalon  aluli  magaviselet.

ALJAZ, (al-j-az)  önh. m. aljaz-tam,  —tál, —ott,
pso1.  —z,  htn.  —ni. 1) A  baromnak  aljat  vagy. alinot,
hálóhelyct  készít, pl. szalmából.  Emberre  vonatkozva:
ágyas.  2)  Az  épületnek  alapút  vet.

ALJAZÁS, (al-j-az-ás) fű.  tt  aljazás-t,  tb.  —ük.
Aloinvetés:  alaptevés.

ALJAZAT,  (al-j-az-atj  fn.  tt.  aljazat-ot.  l)  A
lovak  vagy  szarvasmarha  alá  alomul  vetett  Hzalma-
ágyftzat,  teríték.  Aljazathat  lett  gaiiej-féle  trágya.  "2)
Épület  alapzata,  vagy  akánnifúle  talapzat.

ALJBOK,  1.  ALBÜK.
ALJEGYZŐ,  (al-jegyzöj  ősz. fn.  A  jegyzői  hiva-

talban  másod  rangú  személy.  Az  első  rangú :  főjegy-
ző.  Megyei,  farost  aljegyző.  El*ö,  másod  liazteletbe/i
al/Vgyzö.  V.  ö.  JEGYZŐ.

ALJFA,  (alj-fa)  ősz.  i'u.  Az  ökörigaféle  kú-
bziilet  alsó  fele,  máskép:  igáiul p,  melyet  a  felfával
az  igabelek  vagy  kazlak  kötnek  öszve.

ALJSEB,  (alj-ser)  ősz.  fn.  A  ser  söpreje,  sűrű
alja.  Dunán  túl: ficzkó, fordítva  :  kófic:.

ALK,  (al-k)  elv.  törzs,  melyből  alkot,  alka-
lom,  alku  és  származékaik  erednek.  Alapfogalomban
egyezik  alak  (=  fonna,  kivált  tetszetős  forma)
szóval,  ahonnan  alkot  ám.  formál,  stb.  Különösen
alku, alkuszik,  régiesen  ám.  illőség,  illik. Lásd  ezeket.
Hogy  hajdan  alk  v.  alkik  ige  is  létezhetett,  az  alkat
főnévből  gyaníthatni.

ALKA,  fn.  tt.  alkat,  tb.  atkák.  Grönlandban ta-
nyázó  bú várfaj,  melynek  széles,  kampós  csőre,  s fe-
kete  és  keresztben  sárga  csíkos  tollai  vannak.

ALKALMAS,  (al-k-al-m-as)  mn.  tt.  alkalmas  l,
vagy  —át, tb.  —ok.  1) Akiből  vagy  miből  valamit
alakítani  ,  képezni,  csinálni  lehet,  bizonyos  czélra,
cselekvésre  való.  Katonának  alkalmat  legény.  Egyik
ember  erre,  másik  másra  alkalmasabb.  A  somfa  ága
ostornyélnek  alkalmas.  Alkalmas  eszköz, fegyver,  pus-
ka.  2;  A  maga  ucmébeu  nem  csak  szükséges,  kellő,
hanem  kényelmes  is.  Lakásom  igen  alkalmas.  Alkal-
mas  ruha,  Ülés,  kocsisás.

ALKALMASAN,  (al-k-al-m-as-an)  ih.  Alkalmas
módon,  kellően,  illően,  helyesen,  kényelmesen.  Alkal-
masan  elrendezett  lakosztály.  V.  ö.  ALKALMASINT.

ALKALMASINT,  (al-k-al-m-as-int)  ib.  Valósai-
iiiicn,  hihetőleg, jóformán,  mennyiben  t.  i.  bizonyos
körülmények,  viszonyok  mutatják.  Alkalmasint  a ked-
vezőtlen  idő  miatt  nem jöhetett.

Eredetileg: alkalmos-an-t vagy  alkalmas-ént  =:
alkalmas  módon, képen,  mint:  képetint  =r  képes-en-t.
Hasonló  képzésnek:  gyanánt,  tüstént,  megint,  réstint,
szerint.

ALKALMASÍT,  (al-k-al-m-as-it)  áth.  m.  alkal-
masít-ott,  pár.  —s, hatn.  —ni,  vagy  —ani.  Alkal-
massá,  vagyis  bizonyos czélhoz  valóvá,  kellővé,  illővé
tesz.  A  régi  épületet  lakhatóvá alkalmasüani. Fiát  kézi
mesterségre  alkalmasítja.

ALKALMASÍTÁS,  (al-k  al-m-as-ít-ás)  fn. tt  al-
kalmasítás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által  valakit
vagy  valamit  bizonyos  czélra  alkalmassá  teszünk.

ALKALMASSÁG,  (al-k-al-in-as-sag)  fn.  tt  al-
kalmasság-ot.  Valamire  valósúg,  képesség,  ügyesség;
bizonyos  czélra  illőség.

ALKALMATLAN,  (ál  k-al-m-at-Ian)  mn. tt.  aí-
kalmatlaii-t,  tb.  —ok.  1)  Bizonyos  körülményekhez,
viszonyokhoz  nem  való,  nem a  maga  helyén,  rendén
lévő.  KSÍJK  hideg  idő  alkalmatlan  az  utazásra.  Alkal-
matlati  órában  látogatni  valakit.  2)  Bizonyos  cselek-
vésre,  czélra  képtelen,  ügyetlen.  Butasága  miatt  min-
denre  alkalmatlan.  .1)  Aki  vagy  ami  terhünkre  van,
kényelem  elleni.  Alkalmatlan  látogató,  vendég,  úti-
társ.  Alkalmatlan  szlik  ruha,  sutét,  lármás  lak.  Határ-
zóilag  ám.  alkalmatlanul.

ALKALMATLAXÍT  ,  (al-k-al-m-atlau-it);  áth.
ín.  alkalmatlanított.  Alkalmatlanná,  azaz  Ügyetlenné,
képesség  nélkülivé  tesz.

ALKALMATLANKODÁ8,(al-k-al-m-atlan-kod-
&s)  I'u.  tt.  alkalmatlankodás-t  tb.  —ok.  Másnak  tér*

8*
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bére  levő,  időn  kivttl, vagy  mód  nélküli tolakodó for-
golódás,  kisérés,  látogatás, stb.

ALKALMATLANKODIK,  (al-k-sJ-m-atlan-kod-
ik); k.m. alkalmotlankod-tam, —tál, —ott. htn.  —RÍ.
Mondjuk  emberről,  aki  kelletlen  időben  és  módon
mások  terhére  van, pl. látogatása, tolakodó társalgása,
magaviselete által.

ALKALMATLANSÁG, (al-k-al-m-atían-ság,) fn.
tt. alkalmatlanság-ot. tb.  —ok.  Valaki  vagy  valami
által  okozott,  kedvünk  vagy  kényelmünk elleni  álla-
pot, körülmény,  mely  terhiünkre ,  akadályunkra  van.
Alkalmatlanságot  szerezni,  csinálni  valakinek.  A  köl-
tözködés alkalmatlansággal  jár.

ALKALMATLANUL,  (al-k-al-m-atlan-ul),  ih.
Alkalmatlan  módon,  terhet  okozva,  kényelmünket za-
varva.

ALKALMATOS,  (al-k-al-m-at-os)  mn. tt.  alkal-
malos-t  vagy  —al, tb.  —ok. Nem egyéb, mint az  al-
kalmas  toldott  változata,  mintha  volna: alkalmosos.
Hasonló  túlbőségtt  szók  :  irgalmatos,  szorgalmatos,
figyelmelet,  keltemetes, szeretmetes, mint  az  egyszerűbb
irgalma*,  szorgalmas,  figyelmet,  kellemes,  szerelmes,
nyomatékosb  módosulatai.

ALKALMATOSÁN, (al-k-al-m-at-os-an), ib. L.
ALKALMASAN.

ALKALMATOSSÁG,  (al-k-al-m-at-os-ság)  fn.
tt.  alkalmotosság-ot.  1) Tulajdonság,  képesség, mely-
nélfogva  valakit  vagy  valamit  bizonyos  czélra  hasz-
nálni  lehet  2)  Holmi  kellékek  s kényelemhez  tartozó
dolgok  öszvege.  Új  lakomban  minden  alkalmatosság
megvan.  3)  Utazási, szállítási jármű, ú. m. kocsi, hajó.
Két  lovat,  négy  lovat, úri  alkalmatosság.  Olcsó, drága,
kényelmet,  rósz  alkalmatosság.  Gőzhajói,  vasúti  alkal-
matosság.  Maga  alkalmatosságán  jött,  tréfásan  ám.
gyalog jött.

ALKALMAZ,  (al-k-al-m-az),  áth.  m.  alkalmaz-
tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z,  htn.  —ni.  1) Valakit
bizonyos  állapotba,  működő, hivatalkodó  állásba he-
lyez.  2) Bizonyos  körülményhez illeszt,  szab.  latihoz,
másokhoz  alkalmazni  magát.  3)  Vonatkozólag  vala-
mely  esetet bizonyos  személyre  vagy  dologra  illeszt
A  mondottakat  kik* alkalmazza  önmagára.  A  törvényt
egyet  etetekre alkalmazni.  Az  elméletet  az  életre  alkal-
mazni.

ALKALMAZÁS,  (al-k-al-m-az-ás)  fn. tt  alkal-
mozás-t,  tb.  —ok.  Valamihez  illesztés, bizonyos  álla-
potba  helyezés,  rendezés.  Példáknak  szabályra  alkal-
mazása.  Hivatalos  alkalmatált  kéretni.  Maga  alkal-
masása =  a körülményekhez  illeszkedés.

ALKALMAZÁSI,  (al-k-al-m-az-as-i)  mű.  tt.  al-
kalmazási-t,  tb.  —ok.  Alkalmazást  illető, ahhoz való.
Alkalmazási mód, nehézség. Alkalmazási tekintetben véve.

ALKALMAZÉKONY,  (al-k-al-m-az-ők-ony) mn.
tk*alkalmazékony-t  vagy  —át, tb.  —ok.  Képességé-
nél,  ügyességénél  fogva  magát  alkalmazni  tudó.  Ai-
kalmozékony  fiatal  ember.

ALKALMAZHATÓ,  (al-k-al-m-az-hat-ó)  mn.  tt.
alkalmazhotó-t,  tb.  —k.  Akit  vagy  mit bizonyos mű-

ködésre  vagy  czélra  fordítani ,  használni  lehet.  Gaz-
dának,  tisztnek alkalmazható  ember.  A  pénz  sokra  al-
kalmazható.  A  homokot fold  kertté,  szántófölddé,  rétté
vagy  erdővé  alkalmatható.

ALKALMAZKODÁS,  (al-k-al-m-az-kod-ás)  fn.
tt  alkalmazkodást,  tb.  —ok.  Ügyesség,  képesség,
melynélfogva  valaki  a  körülményekhez  illeszkedik,
azokhoz  szabja  magát,  azokba  helyezkedik.

ALKALMAZKODIK,  (al-k-al-m-az-kod-ik);  k.
m.  olkalmazkod-tam, —tál, —ott,  htn.  —ni. Tetteit,
magaviseletét  a körülményekhez,  illetőleg  mások  tet-
széséhez  szabva,  illesztve  működik. A  nép  ét  tártada-
lom  szokásaihoz,  erkölcseihez  alkalmazkodni.  Okos em-
ber a  körülményekhez alkalmazkodik.

ALKALMAZOTT,  (al-k-al-m-az-ott)  mn tt  al-
kalmozott-al.  Valamihez  mért,  szabott,  illesztett;  va-
lamire  fordított;  elmélet  szerint  gyakorlatba  vett.
Testhez, időszakhoz,  korhoz  alkalmazott  ruha,  vitelét.
Az  ifjúval  korához  alkalmazott  módon  bánni.  Senkire
nem  alkalmazott  beszéd senkit  sem érdekel. Alkalmazott
mennyiségtan,  mely  az  elméletit gyakorlatba  veszi.

ALKALMAZTAT,  (al-k-al-m-az-tat)  áth.  m.  al-
kalmaztal-tam,  —tál,  —ott,  pár.  alkalmaztass,  btn.
—ni. Alakra  nézve  miveltetó',  de a  szokás  alkalmaz
belyett  használja.  L.  ALKALMAZ.

ALKALMAZTATÁS, L ALKALMAZÁS.
ALKALMI,  (al-k-al-m-i)  mn.  tt  alkalmi-t  tb.

—ok.  Bizonyos  alkalommal  történt,  készült,  vagy
alkalomra  való,  alkalomhoz  szabott  Alkalmi  beszéd,
költemény.

ALKALMILAG,  (al-k-al-m-i-lag)  ih.  Története-
sen,  nem  keresve,  véletlenül,  amint  a  körülmények
bozzák  magokkal,  bizonyos  alkalommal.  Alkalmilag
tíiztelkedni,  köszönetet  mondani  valakinek.  Alkalmilag
S  is  ott  volt.

ALKALOM,  (al-k-al-om)  fn.  tt  alkalmat,  tb.
alkalmak.  1)  Régi  s  a  székelyeknél  ma  is  divatozó
ért  =  alku,  szerződési  egyesség,  latinul: poetum,
conuentio.  2)  Oly  körülmény, időpont,  viszony,  mely
bizonyos  cselekvéshez  illik,  vagy  szükséges, s ahhoz
mintegy  módot,  eszközt  nyújt,  illetőleg  azt  elősegíti,
könnyebbítí.  Kedvező,  jó,  kívánt,  véletlen  alkalom.
Kéretni,  megragadni,  használni  az  alkalmat.  Mát  al-
kalommal  máskép  tennék, áraz  más körülmények  közt,
más  időben,  viszonyban.  A  főváráéi  lakosnak  több  al-
kalma  van magát  Idmilvelni,  mint  a  faluiinak.  A  jó
alkalmat  kár  elmulasztani,  elszalasztani.  Alkalmat
adni,  nyújtani  valakinek  maga  kitüntetésére.  Erről
majd  mái  alkalommal  szóljunk.  A  jSvS  gyűlés  alkal-
mával  ismét  értekezzünk.  3)  Átv.  és kevesbbé  divatos
ért.  használtatik  alkalmatosság,  mint szállító  eszköz
helyett,  pl.  levélküldésre  legjobb alkalom  a posta.  V.
ö.  ALKALMATOSSÁG.

Törzse  az  elavult  alk,  melyből  öszvetett  alom
képzővel  lett:  alk-olom,  mint  a  szintén  mannát el-
avult  nyűg,  irg,  fórt,  törzsekből: nyűg-alom, irg-alom,
fürt-elem.  —  Mennyiben bizonyos  cselekvéshez  való,
illő,  kellő  módot  jelent,  alapfogalomban  egyelik  az
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alkot,  alakít,  alku  szók  törzseivel.  Közvetlen  szárma-
zéka  :  alkalmas  =r  a  maga  nemében  olyan,  kiből
vagy  miből  valamit  alakítani,  képezni,  csinálni  lehet.
V.  ö. ALKU és  ALKALMAS.

ALKALOMMAL,  (al-k-al-om-val)  ih.  Midőn  a
körülmények  úgy  hozandják,  annak  idejében.  Alka-
lommal  megeshetik,  mit nem is  gyanítottunk.  Alkalom-
mal  elmondani,  cselekedni  valamit.

ALKANCZELLÁR,  (al-kanczcllár)  ősz  fn.  Má-
sod vagy  harmadrendű,  rangú  kanczellár;  a  kanczcl-
lária  másod  vagy  harmad  rangú  elnöke.

ALKANCZELLÁRI,  (al-kanczellári)  ősz.  mn.
Alkanczellárt  illető,  attól  jött.  Alkanczellárí  rang,
méltótag,  aláírás,  rendelet.

ALKAPITÁNY,  (al-kapitány)  ősz.  fn.  A  főhad-
nagy  fölött  és  első  kapitány  alatt  levő fcltiszt; másod
kapitány.  Gyalog  alkapitány.  Városi  alkapitány.

ALKAPITÁNYI,  (al-kapitányi)  ősz.  mn.  Alka-
pitányt  illető,  ahhoz tartozó,  attól  rendelt,  stb.  Alka-
pitényi  hivatal,  rang, fizetés, parancs,  vezénylet.

ALKÁPLÁR,  (al-káplár)  ősz.  fű.  Az  altisztek
között  a  legalsóbbik;  másod  káplár,  köz  katonai
nyelven: frájter  (Gefreiter).

ALKAR,  (al-kar)  A  karnak  azon  része,  mely  a
könyöktől  a kézfejig nyúlik, kölönböztctésttl  a könyök
és  vall  közti  felkartól.

ALKAR,  (al-k-ár)  fn.  tt.  allcár-t,  tb.  —ok.  A
kercskedöviliigban  közbenjáró  személy  a  vevő  és el-
adó  között,  kiknek  megbízásából  és  számukra  árukat
keres  és  vasáról,  vagy  árul.  Új  szó,  mely  helyett in-
kább  alkusz  használtatik.

ALKARFICZAMODÁS,  ősz.  fh.  Karnak  a  kö-
nyök  izületében  történt  kificzamodása  vagy  kime-
ri vülése.

ALKAEIKA,  (al-karika)  ősz.  fn.  Karika  a  pus-
ka  alsó  felén.

ALKAT,  (al-k-at)  fn.  tt.  alkat-ot.  Szerkezet,
szervezet,  bizonyos  alak,  vagyis  forma  szerint  képez-
ve,  öszveálh'tva.  Testalkat,  véralkat.

Véralkatra  szelid, s  hogy  sokszor  forga  csatákban
Teste  törődött  már,  de  tanácsban  szólani  jártas.

Czuczor.

Törzse  az  elvont  alk  vagy  aíkik  ige,  melyből
át  képzővel  lett  alk-at,  mint  a  szintén  elavult  nyugik-
Mi  nyugat  vagy  nyűgöt,  eskik-ből  esket,  alik-ből  alut
vagy  ölöt,  vagy  alt,  olt.

ALKAT,  (al-k-at) áth.  L.  ALKOT.
ALKATOS,  (al-k-at-os)  mn.  tt.  alkaíos-t  vagy

—öt, tb.  —ok.  Kitűnő,  nemesebb  alkatú,  a  maga
nemében jeles  alakkal, szerkezettel  biró.  Alkatos  fér-
fiú.  Képzésre  olyan  mint:  termet  termetes,  derék de-
rekai.

ALKATOSSÁG,  (al-k-at-os-ság)  fű.  tt.  alk<i(<>«-
•ág-ot.  Jól  megtermett  testalkati  tulajdonság.

ALKATRÉSZ,  (alkat-rész)  ősz.  fa.  Kész,  illető-
leg részek, melyek  valamely  testnek  lényegét,  mivol-
tát  teszik,  melyek  nélkül  nem volna  az, ami.  A  por-

czellán  alkatrészei  tiszta  aygagfóld  és  homok.  Vala-
mely  testet  alkatrészeire  feloldani.

ALKENYÉR,  ősz.  fn.  s  helység neve  Erdélyben
a  szászok  földén.

ALKERÉK,  (al-kcrék)  ősz.  fn.  A  súlyos  óra-
műben  levő  alsó  kerék  (Bodenrad).

ALKERMES,  (al-kermcs)  arab  szó,  első  része
ál  névmutató  ám.  a  magyar  az;  1. VÉRFÜRT.

ALKEZES,  (al-kezes)  ősz.  fn.  Az  eredeti  kezes
mellett  újra  kezeskedő, jótálló  személy;  másodkezes.
V.  ö.  KEZES.

ALKHATATLAN,  (al-k-hat-atlan)  mn. tt  aUe-
hatatlan-t,  tb.  —ok.  Amire  alkudni,  szerződni  nem
lehet.

ALKIKÁLY,  ősz.  fn.  A  király  személyét  és
czimct  viselő;  király  helyettese,  helytartója.

ALKODHATATLAN,  (al-k-od-hat-atlan)  mn.
tt.  alkodhatatlan-l,  tb.  —ok.  Székely  tájnyelvcn  ám.
rósz  lelkiesinerctü,  mennyiben  t.  i.  ilyneinü  emberrel,
mint  csalóval, alkuba  ereszkedni, szerződni nctn  lehet,
nem  tanácsos.

ALKODIK,  1.  ALKUDIK  vagy  ALKUSZIK.
ALKONY,  (Kt-kony  vagy  al-k-ony)  fn.  tt.  al-

koity-t,  tb.  —ok.  1)  Azon  délutáni,  délesti  idötáj,
midőn  a  nap  lenyugváshoz közeledik,  s  mintegy  alá-
konyúl,  aláhajlik.  Csendes,  piros,  hiivös  alkony.

„Édes  illattal  tele
Kél  az  alkony  hüs  szele."

Kisfaludy  K.
„ Fegyvere szép fényén haloványan reszket az alkony."

Vörösmarty.
2)  Némely  tájszokás  szerint ám.  est,  napest,  vagy  a
nap  lemente  utáni  idő.  3)  Átv.  értelemben  az  élet  al-
konya.

E  szót  kctfélekép  elemezhetni,  a) ha  alapfogal-
mául a nap lehajlását, Ickonyulását  veszsziik, öszvetctt
szó  volna  az  al  (==  le)  és  kony  elemekből,  b)  ha  pe-
dig  azon  költői képet  veszsziik,  hogy  az  eltűnő  nap
cstvc  lenyugszik,  leáldozik,  s  mintegy  alunni száll,
regvcl  pedig  felkel,  feltámad,  így  elemezhetjük  : al-
og-o,  al-oy-ony,  al-g-ony,  al-k-o»y,  t.  i.  az  al-sz-ik  ige
régies  öl  gyökéből.

ALKONYAT,  (al-kony-at  vagy  al-k-ony-at)  fn.
tt.  alkonyat-ot.  Jelentésére  nézve  ám.  alkony.

„E  pályán  lep  meg éltünk  alkony át ja."
Kisfaludy  K.

Végképzöjénél  fogva  gyanítható,  hogy  hajdan
alkony-ik  ige  is  létezett,  minthogy  hasonlék  szerint
az  át  ét  képzöjü  főnevek  igékből  szoktak  származni,
mint  az  elavult  «y«</-ifc-búl  lett  nyuyal  vagy  nyűgöt.

ALKONY ATI,  (al-kony-at-i)  mű. tt.  alkonyati-t,
tb.  —afc.  Alkonyatkor  létező,  azzal  janii  szokott.
Alkonyait  idő,  szfllS,  homály.

ALKONYATKOR,  (al-kouy-at-kor)  ih.  Alko-
nyat  idején;  midőn  a  nap  alkonyodik,  alászáll,  nyu-
godni  megy.  Alkonyatkor  sietnek  haza  felé  a  nyájak,
elülni  készülnek  a  madarak.
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ALKONYI, (al-kouy-i) mn. tt alkonyi-í, tb. —ok.
Esti, napnyugovási,  alkony táján, idején  levő,  történő.
Alkonyt'  égpirulás.  Alkonyt  szellő', séta.

n Sfrja  felett  enyeleg  suttogva  az alkouyi  szellő."
Kisfaludy  K.

ALKONYODÁS,  (al-kony-od-és)  fn.  tt.  alko-
nyoddt-t,  tb.  —ok.  A  nap  aláhajlása,  alákonyulása
vagy lenyugvása.  Hajnaltél  napalkonyodárig  dolgozni,
utazni.  Alkonyodáskor  dicsérni  a  napot.  Átv.  ért  va-
laminek  vége  felé járása,  kimúláshoz közeledése.  Élet
tdkonyodáta.  Szerencse,  dicsőség  alkonyodása.

ALKONYODAT,  1. ALKONYAT.
ALKONYODIK,  (al-kony-od-ik);  k.  m.  alko-

nyod-Iám.  —(dl,  —o</,  htn.  —ni.  Mondjuk  azon dél-
esti  időről,  midőn  a  nap  nyugodni  készül.  E«ti-ele-
dík, alkonyodik, gvlya,  ménen  takarodik. Népd. Atv. ért.
díszlö  fokról  alászill,  eltűnik.  Fiatalsága,  élete  al-
konyodik.  ftzf.rc.nesém  csillaga, boldogságom  alkonyodik.
Ide  vonatkozik  a  közmondás  i«:  .-íz  nlkonyodó  napot
ktvettn  imádják.

ALKONYP1K,  (alkony-pir)  ö»z.  fn.  Nap  alko-
nyodtakor  eget  festő  pir.

ALKONYUL, (al-kony-úl); önh. m. alkonyul-/,
htn. —«i. 1. ALKONYODIK.

ALKONYULÁS, 1. ALKONYODÁS.
ALKONYULAT, 1. ALKONYODAT.
ALKOXYULÓ,  (al-kony-ul-ó)  mn.  tt.  alkouyu-

ló-t.  Estveledö, lenyogovó. Alkonyuló idötáj,  nap.  Atv.
ért.  hanyatló,  végéhez  közeledő.  Alkonyuló  kor,  sze-
rencse.

ALKORMÁNYOS,  (ál-kormányos) ősz.  fn.  Má-
sodik  kormányos  a bajon, helyettes,  segéd-kormányos.

ALKOBMÁNYZÓ,  (ál-kormányzó)  ősz.  fh.  Tá-
gasb  ért.  kormányzó helyettese, valamely  testület, in-
tézet,  vállalat  stb.  másodkormányzója.  Szorosb  ért.
Országigazgató  főhivatalnok, mint a  fejedelem  képvi-
selőjének  helyettese  bizonyos  országban,  vagy  tarto-
mányban.  V.  ö.  KORMÁNYZÓ.

ALKORONG,  (al-korong)  ősz. fű. Bizonyos gép-
szerkezetekben  az  alsó  korong.

ALKOSZIK, régies  1. ALKUSZIK.
ALKOT, (al-k-ot) átb.  ín. alkot-tam, —tál, —ott,

pár. alkoss,  btn.  —ni.  1) Bizonyos  alak,  kép,  forma
szerint  csinál,  készít  valamit  Isten  az  embert  saját
képére  alkotta.  Bibliai  nyelven  rendesen  a  latin facit,
párat,  aedifieat  szóknak  felel  meg.  „És alkota  az  Is-
ten  két  nagy  világosságot.1'  „És  alkota  Isten  földi
oktalan  állatokat."  „Alkossunk  embert  a  mi képünk-
re  és  hasonlatosságunkra."  Káldi,  Tér.  k.  I.  fej. .Al-
kossunk  itt  három hajlékot."  Müncb. eod.  Máté  17. f.
„Alkossatok  tű  magatoknak  barátokat."  U.  o.  Luk.
16.  fej.  Szabatosan  véve  különbözik  tőle  a  creo-nak
megfelelő  teremt, ámbár  néha ezzel is fölcserélve hasz-
náltatik.  Mindeneknek  alkotója.  2)  Valamit  alapít,
szerez.  Országot,  törvényeket  alkotni.  3)  Több  részek-
ből  egybeszerkeszt.  A  vizet  éteny  és  köneny  alkotja.

Eredetre nézve legközelebb rokona:  alakit.  Kép-
zését, illetőleg pedig olyan,  mint az elavult: alut, féket,
a  mai altot, fektet  helyett

ALKOTÁS,  (al-k-ot-is) fn. tt alkotás-t, tb.  —ok.
1) Bizonyos alak,  kép,  forma  aaerinti  csinálta, készí-
tés.  2) Teremtés.  A világ alkotásától  fogva  máig.  Isttni
alkatát.  3)  Alapítás,  szerzés,  szerkesztés.  Ország,  ki-
rályi  szék,  törvények  alkotása.  4) A testnek, termetnek
szervezete,  alakja.  Derék,  egészsége*,  erős, ép,  gyönge
testalkata*.

ALKOTMÁNY,(al-k-ot-m4ny)fn.tt  alkotmány-1,
tb.  —ok.  1)  Mindenféle  építészeti  mű, szerkezet,  csi-
nálmány,  készítmény,  épület  Erőt,  cselirány öt,  sza-
bályos  alkotmány. A  templomok  a  főpapoknak,  buzgó
híveknek  stb.  alkotmányai.  Ez  nem  emberi  kéz  alkot-
mánya.  Halottat  alkotmány,  tábori  díszalkotmány.  2)
Atv.  ért.  polgárzati,  állami  szerkezet.  Egyedúri,  köz-
társasági  alkotmány,  országos  alkotmány,  azaz  kor-
mányalak.  Nemesebb  ért.  oly  állami  szerkezet, mely-
ben  a  polgárok  és  fejedelem  közti viszonyok  bizonyos
szerződéseken  és  alaptörvényeken  alapulvák, s  a nép
jogai  a  fejedelmi  önkény  ellen  és  viszont  biztosítvák.
Magyar,  angol, porom  alkotmány.  Szabad,  korlátozott
alkotmány.  Alkotmány  alatt  élS  nemzetek.  A  régi  al-
kotmányon  javítani,  igazítani.  Alkotmányt  eltörölni.

A  nép  atyjainak  szájából  folytának  itten
Bölcs  törvények,  erős  alapalkotmánya  magyarnak.

Czuczor.

ALKOTMÁNYBELI,  (sJkotmány-beli) ősz. mn.
Alkotmány  szerinti,  alkotmányos.  Alkotmánybtli  tör-
vényhozót,  igazgatás.

ALKOTMÁNYELLENES,  (alkotmány-ellenes)
ősz.  mn. Ami  valamely  nemzet vagy  országnak  tör-
vényeken  alapuló  polgári  szerkezetével  ellenkezik.
Alkotmányellenes  rendeletek,  újítotok.  Alkotmányelle-
nes  eljárás.

ALKOTMÁNYELLENI, 1. ALKOTMÁNYEL-
LENES.

ALKOTMÁNYI,  (al-k-ot-mány-ij  mű.  tt  olkot-
mányi-t,  tb.  —ok.  Alkotmányt  illető,  ahhoz  tartozó,
arra  vonatkozó.  Alkotmányi ügy,  rsndszer.

ALKOTMÁNYLEVEL,  (alkotmány-levélj  ősz.
fn.  Oklevél,  melyben az  alkotmány,  vagy  ennek  fő-
pontjai  irvák.  Angolország nagy alkotmánylevele.  (Mag.
charta.)

ALKOTMÁNYOS,  (al-k-ot-mány-os)  mn. tt  al-
kotmányos-*, vagy  —át  tb. —ok. Alkotmánynyal  ellá-
tott, polgári  alkotmány  szerint  igazgatott.  Alkotmá-
nyos  nemzet,  ország.

ALKOTMÁNYOSSÁG, (al-k-ot-máuy-os-sig)  fn.
tt. alkotmányosság-ot. AlkotmányszerUség;  valamely
tettnek,  működésnek  rendeletnek  stb.  az  alkotmány-
nyál  egyezése.

ALKOTMÁNYSZÉRÜ,  (alkotmány-szérű)  őse.
uiu.  Polgári  alkotmányhoz mért, szabott;  alkotmány
szerint  való.  Alkotmányszerü  kormányzat,  képvitelet,
törvényhozás.



125  ALKOTMANYSZERfT,EO — ALKÖ ALKÖNTÖa—ALKITÍÁS 126

ALKOTMÁMYSZERÜLEG,  (sikotmány-szerü-
Icg)  ősz.  hat.  Alkotmányhoz  mérve;  alkotmánynyal
egyezőleg.

ALKOTMANYSZERÜSEG,  (alkotmány-szerű-
ség)  ősz.  fn.  Alkotmány  szerinti  cselekvés,  vagy  ál-
lapot,  vagy  tulajdonság.

ALKOTMÁNYSZERÜTLEN,  (alkormány-sze-
rfitien)  ősz.  mn. Nem polgári  alkotmány  szerint  való;
bizonyos  alkotmanynyal  nem  egyező;  kényurilag  ha-
talmaskodó.

ALKOTMÁNYTALAN,(al-k-ot-mány-talaii)mn.
tt. alkotmánytatan-t. tb.  —ok.  Alkotmány  nélkül  le-
vő ;  minek  polgári  szerkezete  szorosan  vett  alkotmá-
nyon  nem alapszik.  Alkotmány talán  országok,  megigá-
tott  népek.

ALKOTMÁNYTALANSÁG,  (al-k-ot-mány-ta-
lan-ság)  fn.  tt.  alkotmány tálaimé t/-nt.  Alkotmány nél-
küli  állapot, vagy  minemüség.

ALKOTÓ,  (al-k-ot-6)  mn.  és  fn.  tt  alkotó-t.
1)  Általán  valamit  bizonyos  forma,  alak  szerint
csináló,  készítő,  létrehozó,  illetőleg  ily  tehetedggol,
tulajdonsággal  bíró.  Alkotó  erS,  ész,  képzelet,  mű-
vészet.  2)  Bizonyos  szerkezet  kellő  lényegét  tevő.  A
víz  alkotó  rétzei  éteny  és  kSneny.  3)  Mint  fii.  jelent
személyt  vagy  legfőbb  lényt,  aki  valamit  létre  hoz,
szerez,  alapít.  Országunk  első' alkotója  Árpiid.  Minden-
ség alkotója =  Itten.  BékeaHntó,  barátságalkotó.

ALKOTÓI,  (al-k-ot-ó-i)  mn.  Alkotó  tulajdonsá-
gú.  Alkotói szellem, tehetség.  2)  Alkotót, mint személyt,
illető,  ahhoz tartozó.  Alkotói  munka,  vállalat.

ALKOTOTT,  (al-k-ot-ott)  mn. tt.  alkotottat.  1)
Bizonyos  alak,  forma  szerint  képzett,  csinált,  készí-
tett,  szervezett.  Művészileg  alkotott  emlékszobor.  2)
Alapított,  szerzett.  Főpapok,  főurak  által  alkotott  in-
tézetek.  3)  Teremtett  Az  egész  alkotott  világ  hirdeti
mindenhatóságodat  oh  Isten  !  Itten  képére  alkotott
ember.

ALKOTVÁNY,  (al-k-ot-vány) fű.  tt.  alkotvány-l,
tb.  —ok.  Közöségcsen  alkotmány-nyál  egynek  véte-
tik  ;  holott  a  kettő  közt  különbség  vau,  mint  általán
a  mány  és  vány  képzőjü  szókban.  Alkotmány,  ami ál
kottatik,  alkotva  van,  pl.  polgári  alkotmány,  mely  a
polgári  társaság  feuállása,  kormányzása  végett  alkot-
tatott. Alkotvdny  pedig  alkotó  valami, alkotó  szer, pl.
anyag  és  alak  lényeges  alkotványai  a  testnek,  vagyis
teszik  a  test  alkotó  miségeit  Különösen  értethetik
alkotvány  alatt  az  alkotmánylcvél  (charte).

ALKOTYÚ,  (al-k-oty-ú)  fn.  tt  —t.  Új  szó,
•  jelent  gépet,  mely  által  bizonyos  szerek,  eszkö-
zök,  szerszámok  gyárszerüleg  készíttetnek.  Tű-,  kés-
alkotyí.  Az  alkotó  szóuak  módosított  változata, mint
általán  a  tyú  tytt  képzőjiiek  részesülőből  származván,
pl.  forgató,  forgatyú;  pörgető,  pörgetyü;  pattantó,
pattantyi; szivató,  izivatyú ; miért  hibás  a  némelyek
által  használt:  alkottyú.

ALKÖ, (al-kő)  ösa.  fn.  Általán  kő,  mely  bizo-
nyos  Merktzettt  alkotmány  alupjat,  fenekét  képezi,

pl.  az oszlopok fenék-  vagy  talapköve, vagy  a  malom-
ban  az  alul  fekvő  kerekkö.

ALKÖNTÖS,  (al-köutös)  ősz.  fű.  Köntösnemü
rnliadarub,  mely  fölé  egy  mást  öltünk,  vagy veszünk,
pl.  a  mente  alá  öltött  dolmány. R  uér  alatt  fehérru-
ha  nem értetik.

ALKÖVET,  (al-követ)  ősz.  fű.  Második  követ,
a  követxég  miWdik  személye  rang  szerint.

ALKRAVÁGÚ,  (alkra-vágó)  ősz.  fn.  A  bányá-
szatban  oly  munkás,  aki  előlege*  alku  vagyis  szerző-
dés  mellett  bizonytalan  nyereség  fejében  dolgozik,  s
különbözik  a  napszámos  bányamunkástól.  (Geding-
hauer).

ALKBÉSZ,  1.  ALKATRÉSZ.
ALKSZIK,  1.  ALKUSZIK.
ALKTAT,(al-k-tat); mivelt  m. alktat-tam,  —tát,

—ott,  pár.  a/kiáss,  htn.  —»/.  Alkura  léptet,  szerző-
dést  köttet,  egyeztet.  Köznyelven :  alkudtat.

ALKU,  (al-k-u)  fn.  tt  alht-t.  Általán  két  fél
között  folyó  szerződési  cselekedet,  egyezkedési  ér-
tekezet,  melynélfogva  mindegyik  fél  eleve  kitűzött
föltételeiből,  követeléseiből,  igényeiből  többet  keve-
sebbet  enged,  a  végett,  hogy  bizonyos  határozatban
megállapodjanak.  Alkura  lépni,  alkuba  állni  vala-
kivel.  Alkut  kötni,  megkötni,  megállóm,  megszegni,
fölbontani.  Az  alkuból  nem  lett  semmi.  Különösen  1)
Az  adó  és  vevő  közötti  szóváltó  értekezet,  az árus ál-
tal  meghagyott  ár  és  a  vásárló által  tett  Ígéret  fölött.
A  vásáros  nép  között  kezdődik, foly,  végére  jár  az  al-
ku.  Tenyérbe  csapással  megerősíteni  az alkut.  Fölcsap-
ni  az  alkura.  Áldomással  befejezni  az  alkut.  2)  Peres
felek  közötti  egyezkedés.  Alku utján  elintézni az  Ügyet,
a pert. Jobb  az  ösziövér  alku,  mint  a  bíró  kövér  vég-
zése.  Km.  31  Háború  alatt  két  ellenfél  közt  folyó
egyezkedés.  Alku  szerint  visszavonulni,  letenni  a  fegy-
vert,  föladni  a  várat,  kiadni  a foglyokat.  4)  A  vala-
mire  fogadók  között  megállapított, s bizonyos  lekötött
Ígérettel  járó  szerződés.  Fogadjunk  száz  forintban.
Nem  bánom, áll  az  alku.  5)  A  régieknél annyit is tett,
mint  illendőség,  méltányosság, jogosság.  Az  Istennek
szavát  nem  alku  megvetni.

Mindezen jelentésekből  kitetszik,  hogy  az  alku
bizonyos  forma  szerint  kötött  véghezvitt cselekedetet,
szerződést  jelent,  s  ennélfogva  az  alkot,  alakít,  szók-
kal  egyezik,  s  törzse  az  elavult  alk  vagy  alkik  ige,
melynek részesülője  alkó, alku.  Képzésre  egészen  ha-
sonló  hozzá  az  eskik  igéből  származott  eskü,  azaz es-
kü,  esegö  tanumondat,  istenre  hivatkozó  tanúbizony-
ság.  Egyébiránt  mennyiben  az alku  mint  árulás!  szer-
zödvéuy  cserére  vonatkozik,  hasonló  hozzá  a  cserét
jelentő  hellén  (i/Uitj-iJ,  mely  az  rtJUa'ffffoi  (cserélek,
eladok)  igétől,  ez  pedig  az  «>Uo<  (más)  névből  szár-
mazik.

ALKUBÉR,  (alku-bér)  ősz.  fn.  Alkuban  kikö-
tött,  vagy  szerződött  bér,  illetőleg  az  adóvevő  között
megállapított  ár;  szegődött  bér.

ALKUDÁS.  szokottabban  1. ALKUVÁ8.
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ALKÜDATLAN,  (al-k-ud-atlan)  mn.  tt  olki<-
datlan-t,  tb.  —ok.  Ami  nincs  kialkudva,  szerződés
által  meghatározva, megkötve.  Alkudatlan  bér.

ALKUDIK, (al-k-ud-ik);  k. m. olkud-íam, —tál,
—ott,  htn.  —ni. Valakivel  bizonyos  tárgy  fölött  al-
kuban  van, egyezkedni  akar;  némely  ajánlott  vagy
viszonyos  föltételek  mellett valamire Ígérkezik, leköti
magit.  Alkudnak  a  vásáros  népek,  a peres felek.  Két
forinton  múlt,  hogy  ntm  bírtam  vele  megalkudni. V.  ö.
ALKUSZIK.

ALKUDOTT, (al-k-ud-ott)  mn.  tt.  attwdotí-af.
Alku  utján,  alku  szerint  kikötött,  megigért.  Alkudott
bér,  díj.

ALKUDOZÁS,  (al-k-ud-oz-ás)fh.tt.aikudo«ás-í,
tb.  —ok. Tartós,  függőben  levő,  folytonos  alkuféle
egyezkedés,  szerződés,  bizonyos  áru,  peres  ügy  stb.
fölött  /fossza*,  majd fétbeszakasctott,  majd újra kez-
dett  alkudozás.

ALKUDOZIK, (al-k-ud-oz-ik);k. m.  alkudoc-tom,
—tál,  —ott, pár.  —zál, htn.  —m.  Valakivel  bizo-
nyos  dologra  nézve  folytonos  alkuban  áll,  egyezke-
dik ; abbahagyja  s  újra  kezdi  az alkut;  az  alkuvás
minden  csínját,  módját  használja,  gyakorolja.  Alku-
dozik, mint  czigány  a  lóra. Km.

ALKUDOZÓ, (al-k-ud-oz-ó)  mn. tt  alkudosó-t.
Alkuféle  egyezkedést  folytató  s  minden  útonmódon
végrehajtani  akaró.

ALKUDTAT,  (al-k-ud-tat); mívelt  m. olkudíot-
tam,  —tál, —ott, pár. alkudtass,  htn.  —ni.  Közbe-
vetése,  felszólítása,  sürgetése  által  eszközli,  hogy  a
peres  felek,  pártfelek,  ellenfelek  egymással  alkuba
lépjenek,  egyezkedjenek,  illetőleg  kibékfiljenek.

ALKUHÁZ,  (alku-ház)  ősz.  fn.  Kereskedők,
fizérek  gyttlhelye, hol az adásvevésre  nézve  értekez-
nek,  s  némely  különös  áruczikkek,  ú.  m.  váltók,  ál-
lampapírok,  forgalomban  levő  részvények,  tenneszt-
mények  fölött  alkudoznak.  Némelyek  szerint:  tőzsde
vagy alkuterem.

ALKUKÖTÉS,  (alku-kötés)  ősz.  fh.  Alkuvás
következtében megállapított, s bizonyos forma  szerinti
szerződés.

ALKULEVÉL,  (alku-levél) ösz.fn.  Általán bár-
mily  alkuról  szóló  bizonyítvány,  szerződvény, hiteles
iromány.  Fásári, egyezkedési,  békekötést', fogadári, sze-
gödéri  alkulevél.

ALKUMESTER, ősz.  fh.  L.  ALKUSZ.
ALKUSZ,  (sJ-k-u-sz)  fii.  tt  alfcusz-t,  tb.  —ok.

A  törvényhozási  és  köznyelvben  elfogadott  szó  a
•ensal  kifejezésére,  melynek  érteményét,  1. ALKAR
alatt

ALKUSZDÍJ,  (alkusz-díj)  ősz.  fn.  Az  alkusz-
nak  faradságaért  törvény  vagy  egyezkedés  szerint
fizettetni szokott  dij.

ALKUSZÉRU,  (alku-széni)  ősz.  mn.  Alkuhoz
szabott, mért; alkuban  kikötött;  olyan  mint  az  alku
volt  Alkuszerfi  átadás, fizetés.

ALKÜSZERÜLEG,  (alku-szériileg)  ősz.  hat
Alku  szerint,  amint  az  alkukötésben  áll.  Allnuzertíleg

átadni,  átfonni,  kifitetni,  végrehajtani,  teljesíteni  va-
lamit.

ALKUSZÉRZŐ,  (alku-szerző) ősz.  fű.  Ugyanaz,
ami  alkumester,  alkar,  vagy  az  elfogadott  hivatalos
használatú  alkusz.

ALKUSZIK, (al-k-usz-ik)  rendh. k.  ige.  Rendes
csak  a  jelentőmód  jelenidejében:  alkuszom, alkuszol
stb.  Multakban: alkuvám, alkuuát, aíkuoék,  állatván*
stb.  alkudtam,  alkudtál,  alkudott.  Jövőben  alkucan-
dom,  olkuvandoi,  alkuvandik  stb.  Htn.  alkudni  vagy
olkunni.  Parancs,  alkudjál.  Némely  szójárásokban,
amely  időknél  az sz helyett  v  áll, az u  ki  is  hagyatik,
pl.  olkvám,  alkvát,  alkvandom, allcvandol  stb. Ertemé-
nyére  nézve L  ALKUDIK.  JVéhezen  alkuszik  meg  két
eb  egy  csonton. Km.  Alkuszik,  mint  zsidó  a  gyapjúra.
Km.  Sok  tatnak  egy  feszken  nehéz  mcgalkunm.  Km.
Régies  értelemben  ám.  illik.

Akármi  dologban, az mi neked  tetszik,
Énnekem  is  minden ugyanazon  tetszik,
Különbözés  hozzám semmi  nem  férkezik,
Előtted  értenem  nekem  nem alkottik.

Istvánfi  Pál  a  XVI.  századból.

De ezt  az Isten szerezte,
Ki  ez ábrázt megkedvelte;
Ha ez ábrázt  megkedvelte,
Atkoszik  hogy  te  szeressed
És  mindennek meghirdessed.

Katalin  legendája.

Alkottik  megjelentenünk (Ugyanott).
De  alkoszik  meghallanod  (Ugyanott).

Rendhagyói  tulajdonságára  nézve hasonló  az  átúszik,
nyugoszik, fekttszik,  cselekszik, menekítik, s  némely má-
sokhoz.

ALKUTEREM,  1. ALKUHÁZ.
ALKUTLAN,  (al-k-u-t-lan) mn. tt  alkutlan-t, tb.

—ok.  1) Amire  alku  nem  történt;  föltétel  nélküli.
Alkutlan  beleegyezel.  Alkutlan  fegyverletevés,  maga-
megadás.  2)  Igehatározólag  ám.  alku  nélkül,  alkut-
lanul.  Alkutlan beleegyezni,  rááUani,  elfogadni.

ALKUTLANÜL,  1. ALKUTLAN  2)
ALKUVÁS,  (al-k-u-v-ás)  fű.  tt  alkuvás-t,  tb.

—ok.  Bizonyos  áru  vagy  peres,  ellenséges  ügy  fö-
lötti  egyezkedés,  mint  tettleg  folyamatban  levő  cse-
lekvés  ; máskép:  alkud*.

ALKVÁNY,  (al-k-vány)  fn.  tt  alfceány-t,  tb.
—ok. Alku  által  megállapított, s  írásba  foglalt  szer-
ződés. Nehézkes  kimondása  miatt ajánlhatóbb  : alku-
levél.  Mennyiben  pedig  az  alku  tárgyát  akarjuk  ál-
tala  kifejezni, szintén  helyesebb az: alkutárgy.

—  ÁLL, párhuzamos  magashangon  élt,  kettőz-
tetett  igeképző,  pl.  sok-all,  kevet-eü. Elemzésére  néz-
ve  1. —L,  mint  képző.

ÁLLAP,  (al-lap) ősz.  fn.  A  testnek  alsó  oldali
lapja,  feneke, alaptere.

ALLEMEZ,  (al-lemez)  ősz.  fn.  Lemez,  mely  bi-
zonyos  testnek,  műnek  állapját  takarja,  borítja.  Az
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építészetben,  szobrászatban  jelent  oly  lapos  részt,
melyre  más  domború  építési  részek  éa  ékítmények
rakatnak.

ALLEVÉL,  (al-levél)  ősz.  fn.  1) Két vagy több
levél  azaz  lap  közöl az  alant  fekvő.  2)  Akármiféle
levél vagy  lap,  melyet  valami  alá  tesznek,  pl.  a  ffi-
vészkönyvben,  pillegyüjteményben.

ÁLLÓ,  (ár  l-ó)  fh.  tt.  aíló-t.  Mátyásföldi  kiej-
téssel  ám.  olló,  mint  nyirkáló,  metsző  eszköz.  L.
OLLÓ.

ALLOVÁSZ,  (al-lovász)  ősz.  fn.  Urasági  lovak-
kal  bánó,  másod  rendű  lovász.

ALLOVÁSZMESTER,  (al-lovász-mester)  ősz.
fn.  A  lovászmesteri  hivatalban  alárendelt  vagy  má-
sod  személy;  az  első  neve  vagy  czimc:  fölováez-
metter.

ALLÖVET,  (al-lövet) ősz.  fn.  Clysterium  kife-
jezésére  újból  alkotott,  de  életre  nem  kapott  szó.
Helyette  inkább  csőre használtatik.  L.  CSŐRE.

ALLY,  helyesebben  1. ALY, vagy  ALJ.
ALM,  elvont törzse  az  alma  (gyümölcsnem) szó-

nak.  Áttételnél  fogva  egy  a mai,  mái,  mell  szóval,  s
jelentése  ám.  tömött,  teljes  valami.  (V.  ö.  EL).  Ezt
mutatja  a  szanszkrit  mai vagy  mail  (öszvenyom), to-
vábbá  alán  (tele,  sok);  fgy  a  hellén  pfj.ov  szónak
nem  csak  1)  alma,  lat.  malum,  hanem  2)  gömbölyű,
teljes  emlő  jelentése  is  van.  Ily  betüáttétel  van  ezek-
ben is:  apr-ó = por-«í,  abn'ncs =  bor-incs,  onsz-ol
~  nosz-ol,  idv =:  dív.

ALMA,  (alm-a)  fn.  tt.  almát,  tb. almák.  1)  Köz
ismerettt, s  igen  sok  faja  gyümölcsnem,  melynek  öt-
rétii  magtartója  hússal  van  köröskörül bevonva.  Vad,
sz«lid,  oltott  alma.  Nyári,  őszi,  téli  alma.  Piros,  kor-
mot,  etigány  alma.  Böralma,  birsalma.  Apró,  fontos,
aranyalma. Édes,  borízű,  savanyú  alma.  Addig  tts:-
kál  az  alma,  míg  el  nem  merül.  Km.  Alma nem  messze
esik fájától.  Km. Három  alma,  meg  egy fél,  kérettelek,
nem jöttél,  Népd.  Az  ifjutág  arany  alma,  nehéz  meg-
öritni.  Km.  Keton érő alma  szokott sokáig  tartani.  Km.
Beleharapott  a  savanya  almába,  azaz  kelletlen  nehéz
munkába  kapott,  megizlelte  a  roszat.  A  tiltott  almára
•okkal  többen  vágynak,  (nitimur  in  vetitum).  Km.  Pi-
ros  alma  is  gyakorta  férges.  A  ftzép  alma  is  gyakran
savanyú.  Km.  Szelid  almának  van  becsülete.  Km.  Ás
almának  it  szépét  kötik  föl,  a czégéres gazembereket
akasztják  föl.  Km. A  tiltott  alma jobb  izö  a  többinél.
Km.  Ötét  is  megcsalta  a  kígyó  almája.  Km.  2)  Átv.
ért  almához  hasonló  némely termények.  FSldi  alma
=  burgonya,  disznóalma.  3) A  férfi  nyakcsomója:
Ádám  almája.  4)  A  magyar  királyi  ékszerek  egyike,
melyet  koronázáskor  a  horvátországi  bán  szokott Tin-
ái.  5) Több  helységnév  törzse.

Palóczos  ejtéssel:.  ooma,  auma,  óma.  Egyezik
relé  a  csuvasz:  ólma, magyar  tájejtéssel  is :  ólma, a
lat. malum,  a  hellén:  [írjj-or,  a  török-tatár:  elma,  al-
ma, finn :  omena. V. ö. ALM.

ALMABOR,  (alma-bor)  ősz.  fa.  Sajtólt  akna  le-
véből készített borféle  ital. Néhol:

HAOT  8CÓTÍR.

ALMACSUTKA,  (alma-csutka)  ősz.  fn.  Az  al-
ma  közepe, talajdonképi  magtartója.

ALMÁD, (alma-ad)  helynév, tt. Almád-ot. Helyr.
—rá,  —ön,  —ról. Erdélyi  falu.

ALMÁDI,  (alma-ad-i)  helyn.  tt  Átmddi-t,  tb
—ok. helyr.  —rá,  —n,  —ról.  Puszta  neve  Vesz-
prém  vármegyében.

ALMAECZET,  (alma-eczet)  ősz.  fn.  Almaléből
készített  eczet,  néhott:  almavíz.

ALMAFA, (alma-fa) ősz. fn. Ismeretes  gyümölcs-
fa,  melynek  öt  rekeszéé  tokú  magtartója  a  rajta  tér
mett  almaféle  gyUmölcs.  V.  ö. ALMA.

ALMAFOLTOS,  (alma-foltos) ősz. mn. Mondják
lovakról,  melyeken almaformáju  kerek foltok, pettyek
látszanak.  Szokottabban:  almát,  pl.  szürke,  pej.

ALMAFÖZET,  (alma-főzet) ősz.  fii.  Főtt  almá-
ból  készített  cHek,  vagy  lé.

ALMAFURÓ,  (alma-fúró)  ősz.  fn.  Gyümölcsfé-
reg  neme,  mely különösen  az  alma  virágait  pusztítja,
s  magát  az  almába beeszi.

ALMAGÉRÉZD,  (alma-gérézd)  ősz.  fn.  Hosszá-
ban  hasábokra  metszett  almagyümölcsnek  egy-egy
darabja,  szelete.

ALMÁGY,  (alma-agy)  helyn.  tt.  Almágy-ot,
hely.  —rá,  —ön,  —ról.  Falvak  Grömör  és  Somogy
vármegyékben.

ALMAHASÁB,  (alma-hasáb)  ősz.  fn.  Almage-
rezd,  vagy  almaszclet.

ALMAHÉJ,  (alma-héj) ősz.  fh. Bőrnemtt, szivos,
s  a  gyomor által  meg  nem  emészthető  hártyaburok,
mely  az  alma húsát  betakarja.  Piros,  zöldet, fehér,  si-
ma,  gSrSncsSs  almahéj.  Hántolt  almahéjat  pirítani.

ALMAILOXCZA,  (alma-iloncza)  ősz.  fn.  Ilon-
czanemtt  féreg,  mely  az  almalevelekbe  szeret  teke-
rödzni,  V.  ö.  1LONCZA.

ALMAÍZ,  (alma-íz) 1.  ALMAPÉP.
ALMAKÁSA,  (alma-kása)  ősz.  fn.  Almából  ké-

szített  pépféle étek,  vagy  nyalánkság.
ALMAKEREK,  (alma-kerek) ősz. mű.  Minek al-

maformáju,  gömbölyű  alakja  van.  Máskép:  olmake-
rekségll.

ALMAKERÉK, (alma-kerék) ősz.  helyn.  Helyr.
—re,  —én,  —röl. Falu  neve  Erdélyben.

ALMALÉ,  (alma-lé) ősz.  fh.  Almagyümölcsböl
sutolt  lé;  almaviz,  almabor, almaeczet.

ALMALEVELÉSZ,  (alma-levelész) ősz.  fa.  Al-
mafa leveleit pusztító féregnem. V. ö.  LEVELÉSZ.

ALMALEVÉLMOLY,  (alma-levél-moly)  ösz.fn.
Molyfaj,  mely  az  almafa  leveleit  sanyarja,  pusztítja.

ALMÁLLIK,  (alm-a-all-ik); k. m. almáU-ott, htn.
—ni  vagy  —aní.  Mondják  csikóról,  lóról,  midőn sző-
rén  almaforraa  foltok  képződnek;  ALMÁSODUL

ALMAMAG,  (alma-mag)  ősz.  fn.  Az  almagytt-
mölcs  magvai,  melyek ötrekeszti  tokban  rejlenek.

ALMAMELLYÉK,  (Alma-mellyék)  ősz.  fn.  és
helyn.  falu  Somogy  vármegyében.

ALMAMEZÖ,  ősz.  fn.  és  helyn. Bereg és  Bibar
Tannegyében  Helyr.  —re,  —n, —röl.

9
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ALMAMUST,  (alma-must)  ősz.  fa.  Sajtólt  al-
mából  mustféle lé, ital.

ALMAKÖBTE,  (alma-körte)  ősz.  fii.  Körtefaj,
mely  alakjára  nézve  almához  hasonló.

ALMANACH, m. tt  almanoch-ot.  Középkorban
az  arabok  által behozott,  a minden európai nyelvben
elfogadott  szó. Általán  jelent kalendárium  vagy nap-
tárféle  könyvet  Különösen  1)  Nagyobb  terjedelmű,
holmi  hasznos ismereteket tartalmazó naptár.  2)  Szép-
művészeti, nevezetesen  költői munkákból  álló  gyűjte-
mény, mely újévi  ajándékul  nynjtatik  a  közönségnek.
3)  Névkönyv.  Katonai  almanach.

ALMANDIN,  fa.  tt  almandin-í,  tb.  —ok.  A
rubinok  neme  alá  tartozó  drágakőiig.  Adelung  sze-
rint nevét Cariában  fekvő  Alabanda  városától kapta.

ALMANEDV,  (alma-nedv) ősz.  fh.  Almából su-
tolt  nedv, must; almavíz,  almaié.

ALMÁNY,  (al-mány) fit. tt almány-t, tb.  —ok.
Általán,  amit valami  alá  tesznek,  pl.  talap,  ászokfa.

ALMAPÉP,  (alma-pép) ősz. fh.  Főzött vagy sü-
tött  alma húsából  készített kása, nyalánkság, pépféle
étek.

ALMÁEIOM,  fii.  tt. almáriom-oí. Mint a  latin
armorium-ból kölcsönzött ásó, eredetileg ám.  fegyver-
tartó  szekrény.  Átv.  ért  mindenféle  szekrény, mely-
ben  ruhát, edényeket, könyveket  stb.  tartani  szokás.
Jíuhoolmánom. Könyvet  almáriom. Konyhai almáriom,
néhol  :  pohárszék,  tálas.  Diófa,  tölgyfa  almáriom.
Festett,  tulipános almáriom.  Almáriumba  bujtatni, zár-
ni  valakit. Palóczos ejtéssel:  aumáriom,  ómáriom.

ALMÁS,  (abn-a-as)  mn.  tt  almát-t  vagy  —át,
tb.  —ok.  1) Almával  bővelkedő,  almatermő.  Almos
kert.  2) Almával kereskedő.  Almás kofa.  3) Amiben
almát szállítanak, tartanak. Almás hajó, szekér,  taliga.
Almás piness,  kamara,  kosár.  4) Almához hasonló ke-
rek  foltokkal,  pettyekkel tarkázott  Almás ló,  paripa.
5)  Mint fő-  és  tulajdonnév  több  mezőváros,  falu  és
puszták  neve,  helyrag. —rá,  —ön,  —ról,  tt  —t,
tb.  —ok.
.  ALMASAV, (alma-sav)  ősz. fa. Almaléből készí-

tett  sav. V.  8.  SAV.
ALMÁSDERES,  (almás-deres)  ősz. mn.  és  ín.

Oly deres  ló,  melynek  szőrét  almakerekségfi  foltok
tarkítják.  Négy  almásderesen járni.  Almásderes pari-
pán  lovagolni.

ALMÁSKERT, (almás-kert)  ősz. fa.  Almafákkal
beültetett  kert.

ALMÁSLEPÉNY,  (almás-lepény)  ősz.  &.  Al-
mapéppel,  almaízzel  készített lepényféle  sütemény.

ALMÁSEÉTES,  (almás-rétes)  ősz.  fa.  Almasze-
letekkel béllelt rétesnemű  sütemény.

ALMÁ8BOH,  (almás-roh)  ősz.  fh.  Almakerek
foltokkal  tarkázott  roh, azaz  féketebama  szőrű  ló.

ALMÁSSZÜRKE,  (almás-szürke)  ősz.  mn.  és
fh.  Almakerek foltokkal tarkázott  szürke.  Atmássstfrke
paripán  Itlni.  Nyergeid  meg ás almássztirkét.

ALMASZAK,  (alma-szak)  ősz. fn.  Almaíz,  al-
mapép.

ALMASZÁR,  (alma-szár)  ősz.  fh.  Szár, mely-
nélfogva  az alma  a  termőágon  függ.

ALMASZÉQ,  (alma-szeg)  ősz.  fii.  Falu  Bihar
vármegyében,  helyrag  —re,  —én,  —rflf.

ALMASZELET, (alma-szelet)  ősz.  fa.  A  felme-
télt  almából egy-egy  hasáb, darab,  gerezd.  Kirántott,
czwkorral vagy  fahéjjal  fűszerezett  almasselet.

ALMASZELETKE,  (alma-szeletke)  ősz.  kies.
fn.  Kicsi, vékony aknaszelet

ALMASZIN,  (alma-szín)  ősz.  fn.  Olyan  szín,
milyen  az  almáé.  Használtatik  melléknévül  is, alma-
szintf  helyett. Almaszín, posztó,  kelme,  szövet.

ALMASZINÜ,  (alma-szinti)  ősz. mn.  Alma  színé-
hez  hasonló színű.  Almaszinti  és  kerekségtt  edény,  cz>i-
kortartó.

ALMASZIPOLY, (akna-szipoly)  ősz.  fn.  L.  SZ.-
JÁNOS BOGÁBA.

ALMATOBTA, (alma-torta) ősz. fn.  Torta, vagy-
is pépsütemény, az öszvezűzott, s különféle  fűszerek-
kel  vegyített  almahusból.

ALMAVÍZ,  1. ALMABOR.
ALMÁZ,  (alm-a-az);  önh.  m.  almáz-tam, —tál,

—ott, pár.  —z,  htn.  —ni. Almát eszik,  almán  rágó-
dik.  A  kenyeres,  boroz, seres  s több  ilyek  hasonlatára
alkotott  ige.

ALMAZÖLD,  (alma-zöld) ősz.  mn.  Oly  zöld
színű, milyek bizonyos  fajú  almák.  Almazöld kelme,
posztó, kSntöt,  kendS.

ALMOZ,  (al-om-oz);  önb.  m.  almoztam,  —tál,
—ott, pár.  —z, hat.  —ni.  A  barmok, nevezetesen  a
lovak,  tebenek, ökrök, sertések  alá,  vagyis  fekhelyére
almot,  szalmát  vet  Olyan  műit:  ágyaz.

ALNÁDOR,  (al-nádor)  ősz.  fh.  A  kir.  táblánál
a  nádor helyettese, képviselője, a táblabárók  után  első
személy.

ALNEM,  (al-nem) ősz.  fa.  Általán  valamely  tá-
gabb,  szélesebb osztályzatban  foglalt  szűkebb osztály.
Különösen  az  állatok,  növények  és  ásványok  orszá-
gában  a  főném alá  tartozó  testek  alárendelt  osztályai,
pl.  az  állatok  egyik  főnemét  teszik  az  emlősök,  s
esek  alnemei: a szarvasmarhák,  ebek,  egerek  stb.  A
növények  egyik  főnemét  teszik  a  fák,  melyek  alne-
mei :  fűzfák,  almafák,  szilvafák  stb. Továbbá  ám. al-
nép,  köznépből  származott  emberi vagy  társadalmi
osztály.

ALNÉMET,  (al-német) ősz. fn.  és  mn. Alnémet-
országi  (hollandi) lakos. Továbbá  az  alnémeteknél di-
vatos,  létező.  Alnémet  nyelv, ttokat,  vitelét.

ALNEMI,  (al-nemi) ősz.  mn. Alnémet  illető, ah-
hoz tartozó;  alnépi.

ALNÉP,  (al-nép) ősz.  fn. Köznép, a  nép  alsóbb
osztálya, mennyiben részint  társadalmilag, részint  er-
kölcseire  nézve a  főnéppel,  a  nemes  míveltebb  osz-
tálylyal  ellentétben  áll.  Megvető  őrt  a  nép csöcse-
lékje,  söpreje.

ALNÉPI,  (al-népi)  ősz. mn. A  naptömeg alsóbb
származású, nem nemes, nem polgári  osztályából  való,
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azt  illető,  ahhoz  hasonló.  Alnépi  eredet, szokás, viselet.
Alnépi  nyerseség,  durvaság.

ALÓL  (al-á-el  v. al-el)  névh. és  ih.  Személyrag,
alól-am, —ad, —a, tb. alól-unk,  —átok, —ok. Megfe-
lel e kérdésre :  honnan f  Mint névh. alanyeset  után áll,
pl. hoz alól kiásott  föld. Értelme : onnan, azon helyről,
tájról,  mely  bizonyos  testnek  alját,  alapját,  fenekét
teszi  vagy  illetőleg  mögötte  áll.  Föld  alól  kibúvó  fér-
gek,  egerek.  Vif  alól  kövecse/,  homokot ásni.  Tehén
alól  elhúzni  a  szopós  borjai.  Elrántották  alólam  a szé-
ket.  Elrántják  alóla  a  gyékényt.  Átv.  ért  Kinőtt  már
a  vessző  alól.  Kivonta  magát  a fegyelem  alól.  Fölmen-
tették  a  szolgálat  alól.  Ennélfogva  roszul  van:  alólirt
e  helyett: alulirt.  Mint  igehatárzó  az  illető  ige  előtt,
vagy  ha  a  mondat természete  úgy  kívánja,  utána  is
áll.  A  szarvasmarhát  alól  hajtják  fölfelé.  Alól  mozdí-
tani  valamit.  Máskép:  alulról.  V.  ö. ALUL.

ALÓLKÓL, helyesebben  1.  ALULRÓL.

ALOM,  (al-om)  fn. tt.  almot,  tb.  almok. A  négy-
lábú  házi  állatok  alá  ágyul  vetett  szalma,  gazféle
alyazat.  Különösen  így  ncrezik  a  sertések  ágyazatát.
J/ég  a  disznóalmot  is  eladná  :=  igen  fösvény.  Km.
Almot  vetni.  Kihányni  a  disznók  almát.  Népies  giiny-
uvclven  jelent  retctleu,  összcrisszaháuyt  piszkos
ágyat. Alomban  fekszik,  nem  ágyban.

Gyöke  akár  azon  ál,  melyből  alá,  alatt,  alul
származik,  akár  az,  mely  az  alszik,  alvás  töcleme, a
tárgy  mivoltára  nézve egyreinegy,  t. i.  az  előbbi elem-
zésnél  fogva = alyazat,  barom  alyja,  a  második  sze-
rint =  alvásul  vetett  ágy.

—  ALOM,  (al-om)  ősz.  fönévképzö,  melynek
hangrendileg  párhuzamos  magasbangu  társa:  ELEM,
mint  kétágú  minden  más  módosítást  kizárván,  pl.  a
mélyhanguaknál:  hat-alom,  bánt-alom,  borz-alom, tin-
alom,  vig-alom,  a  magashanguaknál: kegy-elem, fél-
e/t'm.  gyöír-ílém,  tür-elém,  figy-elém.  Csupán  tájejtés-
«el,  de  nem mívelt  társalgási  s  irodalmi  nyelven  van
ílö'm  is.  E  képzőnek  első  alkatrésze  azon  ál  el, mely
nagyszánra  áth.  és  önb.  igéket képez ,  részint  önálló-
kat,  részint  olyakat,  melyek  csak  származékaikban
divatoznak,  milyck  igen  kevés  kivétellel,  pl.  ural,
fyyel,  kegyel,  az  óm,  ém  képzővel  párosulok, különö-
sen  1)  a  gyökigékből  képzettek,  mint  :  hat-al-om,
u/i-al-om, nyug-al-om,  sir-at-om, biz-al-om,  szán-al-om,
/él-el-ém,  kér-el-ém,  í«r-el-ém,  véd-et-ém,  sér-cl-ém,
2)  a  törzsigékből  származók :  bánt-al-om, forg-al-om,
nirtzg-al-om,  buzg-al-om,  irg-al-om,  izg-al-om,  érz-el-
i-m,  érí-el-ém,  sejl-el-étn,  gyötr-el-ém,  förí-cl-cm,  fcUzd-
fl-ém,  3)  a  nevekből  eredők :  borz-al-om,  vig-al-om,
j/f r/-el-ém,  kéwy-el-ém, s*er-et-ém,  4)  az  ad  ed-félc  ön-
ható  igékből  származók  :  forrad-al-om,  fárad-al-om,
Ijorzad-al-om,  vigad-al-om,  fogad-al-om,  riad-al-om,
fzunyad-al-om,  enged-el-ém,  gerjed-el-ém,  terjed-el-ém,
csUgged-el-ém,  5)  oly  igékből  és  nevekből  eredők,
melyek  ód,  ed,  ód,  középképzőt  vesznek  föl,  ú.  m.
tak-od-al-om,  ir-od-al-om,  bú-od-al-om,  áll-od-al-om,
agg-od-al-om,  bir-od-al-om,  fáj-(o)d-al-om,  ur-od-al-

om,  bony-od-al-om,  ves«-éd-el-ém,  pök-öd-el-ém,  tiir-
öd-el-ém,  stb.

£  példákból  látható,  hogy  némely  gyökökből
kétféle  alakúak  származnak,  milyenek:  tcr-olom, vr-
od-al-om; nyűg-alom, nyug-od-alom;  ttir-elém,  tUr-od-
ele'm ;  de vannak  olyak,  melyek  csak betoldott  alak-
ban  divatoznak,  mint:  lak-od-alom,  bony-od-alom,  áll-
ód-alom,  vesz-éd-elém,  pök-öd-elém.

Ezen  ál  el  képző jobbára  folytonosságra  vonat-
kozik,  pl.  kegyel  =  folytonos kegyben  tart, hatal  :=
folytonosan  hat, unal  =:  folyvást  un, stb.

Második  alkatrésze  egyezik  azon  óm,  ém,  Sm
háromágú  képzővel, mely szintén  nagyobb  részt  hang-
ugrató  főneveket  egytagú  szókból,  illetőleg  elvont
gyökökből  képez,  ú. m.  al-om, ál-om,  hol-om,  maj-om,
iz-om,  ior-om,  ól-om,  ver-em,  ter-ém,  szir-om,  tefr-öm,
ttr-öm,  stb.  Ezen  képző  hangugrató  tulajdonságából
okszerüleg  gyanítható, hogy  hangzója  csak  könnyebb
kiejtés  végett  szolgáló  segédhang,  s  lényegét  az m
mássalhangzó  képezi,  miért a  régiek  az  alanyesetben
is  hangzó  nélkül  Írták  :  hátaim,  ngugalm,  szereim,
kegyeim,  stb.  Mi  ezen  m  származását  illeti,  vélemé-
nyünk  szerint  rokon  eredetU  a b, f,  p,  v  szervtársai-
val, melyek  szintén  mint képzők  hangzó  nélkül  járul-
nak  az  illető  gyökökhöz, pl.  domb, gomb, csomb, romi,
gömb,  dölf,  csúf,  szörp,  íerp,  szarv,  fenyő,  leró,  elv,
nyelv,  Slv,  stb.  Ezen  nemüek  közöl  többről  világos,
hogy  nem  egyebek, mint az eredeti  ó  ó', ti  tt változatai,
pl.  nyelő, nyelv;  elő,  elv;  Slö,  Slv;  oló,  olu,  olv; fény S,
fenylí,  fenyő;  innen  hasonlék  nyomán  domó,  domb;
gomó,  gomb;  csomó, csomb; gömö, gömb;  térő,  terv, íerp;
szűrő  (szűrő),  szörp;  törti,  tSrp(e),  stb.  Hasonlóan  ele-
mezhetők: aló, alt', alm, alom;járó, járv,járm,járom;
/erő,  terű,  terv,  term,  terem;  elő,  elv,  elm, elem ;  oló,
olv,  olm,  ólom,  ólom;  a  többtaguaknál:  hatoló,  ha-
talv,  hátaim, hatalom;  siraló, siralv, siralm,  siralom;
figyelő  figyelv,  figyelm,  figyelem;  uraló, uralt),  uraim,
uralom ;  kegyelő,  kegyelv, kegyeim, kegyelém,  stb.  Át
eredeti  ó  ö, ú  ti  képzőjUek, mint milyenségre  vonatko-
zók,  tulajdonkép melléknevek, a  többiek  pedig, mint
miséget  jelentők,  főnevek.

Megjegyzésre  érdemes,  hogy  az  alom  elem  kép-
zőjü  szók  egyik  fő  része  kedélyi,  érzéki  vonzalmat,
cselekedetet,  illetőleg  indulatot  fejez  ki,  milyenek  :
buzgalom, fájdalom,  figyelem,  kegyelem,  unalom, nyu-
galom,  szánalom,  siralom,  sérelem,  félelem,  türelem,
érzelem,  irgalom,  rigalom,  gyötrelem,  getjelem,  kéjelem,
szerelem,  borzalom,  stb.

ALOMSZALMA,  (alom-szalma) ősz.  fa.  A  bar-
mok  alá  alomul  ágyazott  szabna.  Gebéje  oly  éhes,
hogy  az  alomszalmát  is  megenné.

ALOR,  (al-or)  fn.  tt  alor-í,  tb.  —ok.  Néme-
lyek  szerint  annyit  tenne,  mint  kereskedői  segédsze-
mély, biztos  (Subject).  E  szót  nem ajánlhatjuk,  mert
szorosan  az  etymologia  szerint  ezt  is  tehetné: altol-
raj  (vicefur).

ALOSZTÁLY,  (al-osztály)  ősz.  fa.  Valamely
terjedelmesebb  osztály  egyegy  része,  tagja.

9*
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ALÖLTÖNY,  (al-öltöny),  L ÁLRUHA.
ALPÁE,  falvak Abaúj,  Pest és Bibar megyében ;

helyragokkal  —ön, —rá, —ról.  Van  ily  nevű paszta
is. A  névtelen jegyzőnél:  Olpdr.

ALPABKANY,  (al-párkány)  ősz.  fa.  Valamely
épület, fal, oszlop  alsó szegélyzete, pártázata.

ALPERES,  (al-pérés)  ősz.  fa.  Törvénykezési
nyelven  a bíró  előtt perlekedők  közöl az, ki  vád vagy
panasz  alatt  áll;  ki  ellen  a  másik  f ebiek  (felperes-
nek)  keresete van.

ALPERESI,  (al-pérési)  ősz. mn.  Alperest  illető,
ám  vonatkozó, attól  származott, stb. Alperesi  Ügyvéd,
irományok,  kifogások,  bizonyítványok.

ALPOHÁRNOK,  (al-pobámok) ősz.  fa.  Rangra
nézvo  a  főpohárnok  után  álló  udvari  tiszt  V.  ö.
POHÁRNOK.

ALPÖRÖS, ősz. fh. L. ALPERES.
ALPÖKÖSI, 1. ALPERESI.

ALREND,  (al-rend)  ősz.  fh.  A  népek  polgári
osztályozása  szerint  az  alsóbb  fokon  álló  polgárok,
illetőleg  lakosok  sokasága.  Nálunk,  midőn  a  népet
örvényi  értelemben  véve  csak  a kiváltságosak  tevék,

taa  alrendhez  számíthatók:  az alsó  papság,  a  közne-
messég, a királyi városok  és  szabad  kerületek  lakosai.
Esek  fölött  állanak  a főrendek.

ALRENDÜ,  (al-rendü) ősz. mn. Köz értelemben,
alsóbb  rendből, köznépből való,  nem nemes, nem ki-
váltságos. Magyar  régibb  polgári értelemben a  kivált-
ságos  nép alsóbb osztályához, vagyis  a  tekintetes Ka-
rokhoz  és Rendekhez  tartozó.  Az  alrendnek  a  fbren-
düekket  a  megyegytáéseken  egytftt,  ac  országgyűlésen
kUlönkUlffn  tanácskoztok.

ALRÉSZ,  (al-rész)  ősz. ín.  Valamely  egésznek
ásón része, mely a  többinél alantabb áll, fekszik.  Ajtó,
kályha, ablak alrésce. Sajó, szekér alrésze. Az ölbe  ra-
kott f a  atrésse.

ALRÉVÉSZ,  (al-révész) ősz. fh.  A  főrévésc  pa-
rancsa alatt álló, annak alárendelt  segédrévész.

ÁLRUHA,  (al-ruha) ősz.  fa.  Ruha,  melyre még
mást is  öltünk,  mint,  kabát  alatt  a  mellény,  mente
alatt  a  dolmány, téli  öltöny alatt  a könnyű kabát  A
testet közvetlenül takaró  fehérruha:  alsóruha.

ALRUHÁZAT,  (al-ruházat)  ősz.  fa.  Általán  az
s4rabák  öszvesen  véve.  A  katonaságnál,  az  apróbb
ruhadarabok, pl.  sipka, nyakravaló, mellény.

ALSÁG, (al-ság) &.  tt. alság-oí. A maga nemé-
ben alacson állapot; alacsonság tulajd. és átv. ért. véve.

ALSÍK,  ősz.  fh. Alant  fekvő  sík, alföldi  sík.

Távol  egy  alsíkon,  hol  csinos  zöld sndarával
Két  remegő  levelű  nyár  közt szép  szilfa  virított.

Vörösmarty.

ALSÓ, (al-só) mn. tt. alsó-t,  tb.  —k.  1) Ac egy-
mással  függőleges  irányú  viszonyban  levők között, a
mélyebben, alantabb  fekvő, amin  a  többi mintegy ala-
pon nyugszik;  fokozva:  legalsó.  Álló  kStor  áfáiban.
ÁM f ok  a  lajtorján,  2)  A  távolsági  fekmentes  vi-
szonban  levők  között  ac,  mely  a  fölvett  magassági

ponthoz  képest  mélyebben vagy  legmélyebben  van.
Alsó Magyarország,  mely  az  éjszaki  sarktól  távolabb
esik,  mint a  felső.  3) Átv. ért. a  maga  nemében  ki-
sebb,  alárendelt,  melytől  más  hasonlók  kezdőtöket
veszik. Alsó  tanoda.  Alsó  hivatal,  állomás.  4)  Mint
főnév  a  kártyajátékban  képes  levelek  között  azon
lap,  melyen  a  szem  aliil  van,  s  melynél  közvetlenül
előkelőbb  a felső* vagy  filkó.  Vörös-,  tök-, makk-, zöld-
alsó. Alsóval  ütni, nyerni.  Alsót  húzni. Alsóra játszani.

ALSÓBAJOM,  (Alsó-Bajom)  ősz.  helyn.  Hely-
ragokkal:  —ba,  —bán,  —ból.

ALSÓFALGA,  (akó-falga)  ősz.  fn.  A  várerődí-
tésben  alacsonabb  erőd-fal,  melyen belül a  magasabb
falga áll.

ALSÓFALU,  helység  Gömör  megyében.
ALSÓGYÓGY, (Alsó-Gyógy) ősz. helyn. Erdélyi

falu.  Máskép:  Algyógy. Helyr.  —rá,  —ön. —ról.
ALSÓHÁZ,  (alsó-ház)  ősz.  fh.  1)  Altalán,  az

utczasorban  legalantabb  fekvő  ház.  2)  Az  angolok-
nál  a képviselők  táblája  az országgyűlésen;  alsópar-
liament.  Nálunk  szintén  így hívták a követek tábláját

ALSÓING, (alsó-ing)  ősz.  fh.  A  székelyeknél
ám. pendely, vagy  ingaly.

ALSÓK,  falu  Hont  vármegyében.
ALSÓK, fala  Somogy vármegyében.
ALSÓTÁBLA,  (alsó-tábla)  ősz.  fh.  Magyaror-

szágban  a  régibb  országgyűlési  testület  azon  külön
tanácskozó  része, mely a  káptalanok, vármegyék, sza-
bad  kerületek,  kir. városok,  és  távollevő  főrendttek
küldötteiből állott  Elnöke volt  a kir. személynek. Ma:
képviselőház.

ALSÓTÁBLAI,  (alsó-táblai) ősz. mn. Az ország-
gyűlési  alsótáblát  illető,  ahhoz  tartozó,  attól  szárma-
zó stb. Alsótáblai  tagok,  indítványok,  halárosatok.  Al-
sótáblai  ülések,  üzenetek.  Alsótáblai  jegyzők,  gyors-
írok, stb.

ALSÓVINCZ,  (Alsó-Vinc*)  ősz. helynév, más-
kép :  Atwncz. Helyragokkal:  —re,  —én,  —rőt.

ALSÓVISZT,  (Alsó-Viszt)ösz.  helyn. rag. —re,
—én, — rSl.

ALSZAKACS,  (al-szakács) ősz.  fii.  Másod ren-
dű, második szakács.

ALSZALAQ,  (ál-szalag)  ősz.  fn.  Szalag,  mely
fölött  még  egy  másik van.

ALSZAR,  (ál-szár)  ősz. >.  A térdtől  lábfejig
nyúló  testrész,  szárcsont.

ALSZÁBFÍCZAMODÁS,  (al-szár-ficzamodás)
ősz.  fn. Az  alszái  kificzamlasa  a  térdbajlásban.

ALSZARPÓLYA,  (al-szár-pólya) ősz. fn.  Sebé-
szek  kötőeszköze,  melyet különösen a  lábszártörések
vagy ficzamlásoknál használnak.

ALSZÁRTÖKÉS,  (al-szár-törés) ősz. fii. A*  al-
szárcsont  forgójának  megszakadása.

ALSZÁZADOS,  (al-százados)  ősz.  fa.  Másod
rendű  százados. Lovat, gyalog alssocodos. V. ö. SZÁ-
ZADOS.

ALSZÉKONY, (al-sz-ék-ony) iua. 1. ALUSZÉ-
KONY.
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ALSZÉL,  (al-szél) ősz.  fn. Déli  szél,  melyet  a
vidékek  különféleségéhez  képest  egyes  tájakról  is ne-
veznek, pL  a  győriek, komaromiakra  nézve:  pápai
szél,  ismét  ezekre  nézve:  balatoni  szél,  v.  Balaton
szele. Köznépies  elménczkedősben  annyit is tesz, mint,
posz,  fing.  Büdösen fúj  az  alszél.

ALSZÉL,  (al-szél)  ősz.  fa.  E  szónak  második
alkatrésze  szél  (margó) kiejtésre  nézve  különbözik  a
másik  szél  (ventus)  szóétól,  t.  i.  ebben  a  totós  vidé-
keken  is  az  é hibátlanul  ejtetik,  amabban  pedig  né-
mely  vidékiek  élesen  ejtik:  szil.  Jelenti  valamely
testnek,  térnek  alsó  szegélyét, körét,  karimáját,  vég-
hatarát.

ALSZÉMÉLYZET,  (al-szémélyzet)  ősz.  fn.  Va-
lamely  testület, hatóság,  hivatal alsóbb  rendű  tisztei
öszvesen  véve,  pl.  Írnokok, gyakornokok,  napdíjasok,
bemondók  stb.

ALSZIK  vagy  ALUSZIK,  (al-sz-ik,  v. al-usz-ik)
k.  Első  múlt:  alfám  v.  aluvám,  alvál  v.  aluvál,  ál-
rék  v. aluvék, stb.  másod,  múlt:  aludtam, v.  alutt ám,
aludtál,  v.  aluttál,  aludt,  v. alutt,  stb.  pár.  alugyál  v.
alugyjál;  fogl. alugyam, htn. aludni, v. alunni;  állapj.
alfa  v.  aluva, alván,  v.  aluván ;  altomban v. aludtam-
ban  v. aluttomban, altodban, alléban stb.  Értelme: Az
állati  nyugalom,  vagy  tétlenség  azon állapotában van,
midőn  az  érzékek  legalább külsőleg  mintegy  működé-
si  szünetet  tartanak,  s  a  lélek  csak  homályos,  zavart
öntudattal  bír.  Ellentéte : ébren van,  émett.  Különfé-
le  fokai:  szuny,  szunyád,  szúnyadoz,  szendereg,  külső
jeleire  nézve:  bólixí,  bólogat,  bóbiskol,  horkol  stb.
Mélyen, csendesen, nyugtalanul, alunni. Ejhosszant  alun-
ni.  Félszemre  aluszik,  mint  a  nyúl.  Km. A  szegény em-
ber  ítél  helyett  is  aluszik.  Km. Aluszik,  mint  a  gllzU,
mint  a juhászbunda.  Km.  Vétetik  áthatólag  is  tárgy-
esetés  Tiszonynévvel.  Végig  aluszsza  a  napot. Elalusz-
tta  át  iskolát,  templomot,  =:  alva  maradván  elmu-
lasztja.  Ziealuszsza  nappal,  amit  éjjel  elmulasztott.  Ki-
otuszsza  magát.  Atalunnék  három  éjszakát,  ha  ennie
nem  kellene. 2) Atr.  ért.  mondjuk  az égni szűnő tűzről,
vagy  az  élet elmúlásáról. Elalszik  a tűz, az égb'  gyertya,
lámpa, fáklya.  Örökre  elaludt.

. . . . álom
Öldön  szíveiket,  s  velők  alszik  az  ősi  dicsőség.

Vörösmarty.

. . . . óh ne riaszd fel
Alvó  bánátimat.  Vörösmarty.

Ctak  alunni jár  a  lélek  belé.  Km. 3)  Mondjuk  azide-
iglen  lecsillapodott  indulatokról  is.  4)  Szintén  átv.
ért. alusznak,  megalusznak  némely híg,  folyó  testek,
midőn  megsürüsödvén  merevekké  s  mintegy holtakká
lesznek. Alutt  tej,  alutt  vér.

Ezen  ige  hajdan  egyszerűen  al-ik  v.  ol-tk  volt,
honosai  az  alut,  altat,  és  olt  származékok.  Legkö-
zelebb  rokona azon ál,  melyből álom származott, elő-
lehbel  hál.  Alonni,  törökfii  :  uju-mok,  a  finnben
uiiet<m  ám.  altatok.  Valószinti,  hogy  a  magyarban
há-1 ac eredeti  alak,  s kifejezi  az  alvónak  gyönge  fu-

val&su  lehet, melyet  még  erősebben  utánoznak  az  al-
vó  orrának  szuszogását  kifejező  szuny, szendereg, me-
lyekhez  mint hangutánzókhoz  hasonlók  a  hellén  elő-
lehes  Savog,  a  lat.  somnus,  söpör,  a  német  schlaf én, a
szláv  szpl  (alszik)  stb.

ALTÁBORNAGY,  (al-tábornagy)  ősz.  fn.  Tá-
bornagyi  helyettes.  (Feldmarschall-lieutenant.)

ALTÁBOKNOK,  (al-tábornok)  ősz.  fn.  1) Azon
helyettes  főtiszt,  ki  háború  alatt  a  táborozó  katona-
ság  elhelyezése s  rendezése  felől  gondoskodik  (Vice-
Gcneralquartiermester).  2)  Alvezér,  alhadvezér.  (Ge-
neral-lieutenant).

ÁLTÁL,  (al-tál)  ősz.  fn. Tál,  melyet az  ágyban
fekvő  beteg  alá  tesznek,  székelés  végett.

ALTANÍTÓ,  (al-tanító)  ősz.  fn.  Bizonyos  tan-
széken  a  rendes  első  tanító  mellett  működő  segéd;
másod,  illetőleg helyettes  tanító.  Altantíó  az  elemi ta-
nodában.

ALTAEÉJ,  (al-taréj)  ősz.  fn.  A  kakas  állán  le-
vő  taréjnemü  húefiiggelék;  kakasszakái.

ALTÁKS,  (al-társ)  ősz.  fa.  A  kiállított  katona-
ság  sorozatában  minden  egyes  legénynek  altársa az,
ki  közvetlenül  balján áll,  a jobbja  felül  álló  pedig
feltárs.

ALTAT,  (al-tat); áth. m. altat-tam, —tál, —ott.
pár.  altass,  htn.  —ni.  Valakit  bizonyos  eszközzel,
móddal  alunni késztet,  álomba ejt,  szenderít  A  kis-
dedet  énekléssel,  ringatással  altatni,  elaltatni.  Simo-
gatáesal,  talpvakargatással,  álomporral,  álomitallal
altatni  valakit.  Átv.  ért.  a  lelki,  érzéki,  szellemi  mű-
ködő  erőt  mintegy alvó,  vagyis  tehetetlen,  öntudat-
lan  állapotba helyzi.  Elaltatni  valakiben  a  beesUletér-
zést,  a  lélekismeretet,  a  dicsvágyat,  az  ész  tehetségeit.

ALTATÁS,  (al-tat-ás)  fn. tt.  altatás-t,  tb. —ok.
Cselekvés,  mely  által,  vagy  midőn  valaki  altat.  L.
ALTAT.

ALTATÁSI, (al-tat-ás-i) mn. tt. al<ási-t,tb. —ok.
Altatáshoz  tartozó,  azt  eszközlő.  Altatági  szer,  mód.

ALTATÓ,  (al-tat-ó)  mn.  és  fh.  tt.  altató-t,  tb.
—k.  1)  Mint  mn.  általán,  aki  vagy  ami  álmot  boz,
szerez,  okoz, előmozdít.  Altató  szer,  ital,  dajka.  2)
Azon  szer, mód, mely  által  az  altatás  történik.  Alta-
tót  adni  a  tis(  gyermeknek.  Mákonyféle  altató.

ALTATÓNADRAGULYA,  (altató-nadragulya)
ősz.  fn.  A  nadragulyák  neméhez  tartozó  növényfaj,
melynek  virága  kékesfehér,  máskép:  álomhozó/%, bo-
londfii.  (Atropa  Mandragora.  L.)

ALTEHER,  (al-teher)  ősz.  fn.  A  tengeri  hajó-
zásban  azon teher  neme,  melyet  a  hajó  fenekére  rak-
nak,  hogy  azt  a  hullámok  hányása  ellen  súlyegyenbe
tartsa,  s mely  rendesen  homokból 411.  Alterhet  rakni
=  a  bajó  fenekét homokkal  terhelni.  Alterhet  ürtíni
=  a  homokot a  hajóból  kitakarítani.

ALTENGÉRNAGY,  (al-tengér-nagy)  ősz.  fa.  A
tengeri  hajóhad  másod  vezére.  (Vice-Admiral).

ALTEST,  (al-test)  ősz.  fa.  Az  emberi  test  azon
része, mely  a  mellüregen  alul  a  has  és  medencze üre-
gét  foglalja  magában.
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ALTESTI,  (ál-testi)  ősz. mn.  Altestben  levő,
ahhoz  tartozó, azt  érdeklő.  Altesti fájdalom,  sérv.

ALTÉT,  (al-tét) ősz.  fh.  A  körmondatban vagy
beszédben  a  fotel vagy tőmondat  alá  rendelt, mintegy
járulékféle  tétel.

ALTISZT,  (al-tíszt)  ősz.  fa.  Az  alhadnagyon
alul  levő  kisebb  rangú  tiszt,  nevezetesen: őrmester,
káplár,  alkáplár.  Az alhadnagytól  kezdve  kapitányig
bezárólag: feltiszt.  Az  őrnagytól ezredesig:  torzttitzt.
Szélesb ért.  a polgári hivatalokban, alárendelt, alsóbb
rangú  hivatalnok, tisztviselő.

ALTISZTI,  (ál-tiszti)  ősz. mn.  Altisztet  illető,
altiszt,  mint olyan  által viselt  Altiszti rang,  hivatal.
Altiszti  egyenruha.

ALTISZTSÉG,  (al-tísztség)  ősz.  fn.  1)  Altiszti
rang, hivatal.  Altisztségre  kinevezni  valakit.  2)  Altiszti
hivatalt  viselő személyek testülete, öszvege.  Az altiszt-
séget  megvendégelni.

•  ALTÖRVÉNYHATÓSÁG,  (al-törvény-hatóság)
Ősz.  fn.  Oly  törvényhatóság,  mely  más  fölebbvalónak
van  alárendelve,  melytől  az  illető  ügyek  íolebbez-
tetnek.

ALTÖRVÉNYSZÉK,  (al-törvény-szék)  ősz.  fa.
Törvényszék, mely  előtt csak kiaebbnemü ügyek  foly-
hatnak,  milyenek  némely szabad  községek  törvény-
székei.  2)  Minden  oly  törvényszék,  melytől az  illető
felek  ügyeiket  fólebbezhetik;  első bíróság.

ALTÖRVÉNYSZÉKI, (al-törrény-széki) ösz.mn.
Altörrényszékhez  tartozó,  azt  illető,  attól  származó.
Altörvényszéki  birák, jegyzők,  ítéletek.

ALTÚSZ,  (al-túsz)  ősz. fn.  Az  eredeti  ekő  túsz
helyett jótálló  személy.  V.  ö. TÚSZ.

ALU,  (al-u) mn.  Bégiesen  ám.  alvó  az  elavult
alik  igéből.  Hét  alu  Kentek  (Septem  fratres  dormi-
entes).

ALUDDOGÁL,  (al-ud-od-og-ál)  gyak.  önh. m.
aluddogál-f,  btn.  —ni.  Nem mélyen,  lassan,  csende-
sen,  de folyvást vagy  gyakran  rárákczdve  alszik.  Az
alvás  gyöngébb,  szelídebb  kifejezésére  használt  ige.
Olvasás,  varrás, vagy  valamely érdektelen  beszéd  alatt
aluddogálni.  Ideggyöngeségböl,  fáradságból  aluddogál-
ni.  Kemenoze,  meleg  kályha  mellett-  aluddogál.  Hason-
lók : szundiicái,  stunyókál.

Aluszdogál  helyett  divatozik,  valamint  iddogál
=  iszdogál, éddegél  =  észdégél.  Molnár  Albertnél
röviden  aluddogál, s  eredetileg  helyesebben, valamint
ezek és  ilyenek  is: járdogál,  álldogál,  üldögél,  mtn-
degél,  stb.  az  elemzés  szabályai  szerint rövidek.

ALUDTLE,  (aludt-lé)  ősz.  fn.  Szakácsok  nyel-
vén, bizonyos  híg  főzelékek megsürfisödött, kocsonya-
féle  neme  (Sulze).

ALUDTTEJ,  (aludt-tej)  ősz.  fn.  A  tej  túrós  ré-
szeinek  kocsonyaszerü  megmcredése.  Szereti,  mint  tót
az  aludttejet.  Km.  Kinek  a  kása  megégette  száját,  az
aludttejet  is fújja.  Km.  Más  néven  némely  tájakon:
szerdék, vagy  ha  mesterségcsen  oltó  által  készítik,
íarhó.

ALUDTTEJES,  (aludt-tejes)  ősz. mn.  1) Ami-
ben aludttejet  tartanak.  Aludttejes  fazék.  Ha  Itten
akarja,  az aludttejei  fazék  is  elsül. Km. 2)  Aludttejjel
készített  Aludttejet  kása.

ALUDTVER,  (aludt-vér) ősz. fn.  Kocsonyaként
öszvefutott,  megsnrfisödött  vér.

ALUL,  (al-úl) ih. és névutó. Mint  ih. e kérdésre:
hol t  bizonyos helyre  mutat,  mely  fölött  valami  áll,
vagyis  =:  azon  helyen,  mely  másokhoz  képest  mé-
lyebben  fekszik.  Alul  víz  mossa  a  házat,  fölttl  tűz
emészti.  Alul  nyers  a  fa,  fölül  száradni  kezd.  Fogd
meg  alul.  Mint  névutó  állapító  ragu  nevek után  áll.
Hegyen  alul  mennydörög  ét  étik,  hegyen  fülül  tiszta  az
ég.  Átv.  ért.  becsre  nézve csekély  mértékben.  Birá-
lalon  alul  levő  munka.  Várakozáson,  reményen  alul
való  eredmény.  Nem adom száz forinton  alul.

ALULAT,  (al-ul-at)  fn.  tt.  alulaí-ot.  Valamely
testnek  alanti  oldala.  Ellentéte  :  fölület.

ALULCSAPÓ, (alul-csapó) ősz.  fa. Oly malmok-
ról  mondjuk,  melyek  kerekeit  alul  bájtja  a  víz,  mi-
lyenek  pl.  a  dunai malmok.  Ellentéte  :  fölülctapó,
melynek  kerekeire  fölülről,  azaz zsilipről  zuhan  le  a
víz. Ilyek  a kis  folyókon  és  patakokon  levő  malmok.

ALULDRÁS, (alulirás) ősz. fh.  Alsó részen, alant
álló  irás, péld. a  sírkövön,  oszlopon, máskép:  alirat,
aluliról.

ALULffiAT,  1. ALULTCÁS.
ALULIÉT,  (alul-irt) ősz. mn. Akinek  neve  va-

lamely  iromány, illetőleg okmány alá  van  jegyezve.
Alulirt  bizonyítom.  Alulírtak  ezen  torainkkal  valljuk,
hogy.  Hibásan: alólirt.

ALULRA,  (al-ul-ra)  ih. Alsó  helyre,  tájra; tőre,
fenékre.  Az utat fölülről  alulra  venni.  Alulra  rakni
valamit.

ALULRÓL,  (al-ul-ról)  ih.  1)  Alul  fekvő  hely-
ről,  tájról,  vidékről.  Alulról  (déltájról) fúj  a  szél,  eső'
lesz. Alulról  kezdi  irtani  az erdőt,  a  hegy  libáról.  2)
Alsó  részről, fenéktől,  tőtől. A földbe  vert  karó  alul-
ról  kezd  rohadni. 3)  Átr.  ért  az  emberek, népek,  hi-
vatalok  alsó  osztályából.  Alulról kezdődő  bujtogatátok,
mozgalmak.  Ellentéte:  föMríX.

ALUSZÉKONY,  (al-usz-ék-ony)  mn.  tt  aluszé-
kony-t, v.  —át,  tb. —afc. Aluvásra bajlondó, rendkívül
sokat  alvó, álomtáska, álomszuszék.  Átv.  ért  tettei-
ben rest,  tunya,  lassú, hanyag,  nem figyelő, nem  éb-
ren  gondoskodó.  Alutzékony  szolga,  fölügyelő,  hiva-
talnok.

ALUSZÉKONYAN,  (al-usz-ék-ony-an)  ih.  Alu-
székony  módon,  álmosan;  illetőleg  resten,  gondatla-
nul, nem  figyelmezve.

ALUSZÉKONYSÁG, (al-usz-ék-ony-ság)  fn.  tt.
alutzékonytág-ot.  Alvási  hajlandóság;  álmosság;  fél-
éberség. Átv.  ért  restség, cselekvési  lassúság,  éléuk-
telenség.  Ás  elUljárók aluszéfconysága ás  alattvalók
hanyagságát  előmozdítja.

ALUSZIK, 1.  ALSZIK.
ALUT,  (alu-t); áth.  m. alut-íam, —tál,  —ott,

pár. aluss,  htn.  —ni. Régies,  a  most  divatozó  altot
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helyett, s  ám.  álomba  szenderít,  álmot  hoz  valakire.
Leginkább  részesülőben  használtatik:  alutó  dal,  alu-
tó ital,  alutó  kórság,  alutó  ezer.  Rokona:  olt,  pl.  me-
szet  oltani,  tejet  oltani,  azaz  alvóvá  tenni.

ALÚT,  (al-út),  1. ALAGÚT.
ALUTLAN,  (al-ut-lan)  mn.  tt.  al«ílan-í,  tb.

—ok.  1)  Aki  nem aludta  ki  magát.  Az  éjjeli  dorbé-
zolók  alic/lanok.  Aluliamul  leélni  fel  az  ágyból.  Éjhoez-
szant  alutlan  maradni.  2)  Ami  nincs  megoltva,  ami
meg nem aludt  Alutlan  mész, tej.  Elemire  visszavé-
ve  helyesebben :  aludtlan vagy  aluttlan.

ALUTLANSÁG,  (al-ut-lan-ság)  fa.  tt.  alutlan-
náy-ot.  Tulajdonság  vagy  állapot,  midó'u  valaki  nem
alutta  ki  magát; álmos  éberség.  Alutlanságban  szen-
vedni. Alutlanság  miatt  ásít ózni,  gyöngélkedni.

ALUTÓ,  (al-ut-ó)  mn. és  fn.  tt.  alutó-t,  tb. — k.
Alomhozó, álomba  szenderitö, altató.  Alutó  ital.  Mint
fa.  jelenti  azon szert;  mely  által  bizonyos  híg  teste-
ket  merevekké,  kocsonyákká  tesznek, vagy  mcgsürü-
sítenek, pl.  birkabél,  borjúból,  melylyel  tejet oltanak.
Máskép, és  közönségesebben :  oltó.

ALUTÓKÓRSÁG,  (alutó-kórság)  ősz.  fn.  Kór-
bág neme, melynél  fogva  a  beteg  alvásra  hajlandó;
álomkórság.

ALUTT vagy  ALUDT,  (al-utt  v.  al-ud-t) mn. tt.
ttlutt-at.  1)  Igekötővel  ám.  álomba  szciidcrült,  álom-
tól  nyomott. Az  elaludt  kisdedet  legyezgetni.  Atv.  ért.
«!gni,  lobogni  megszűnt.  Elaludt  gyertya,  fáklya,  tűz,
kialudt  parázs.  2)  Mondjuk  bizonyos  híg  testekről,
midőn  részeik  öszvefutnak,  inegsiirüsödnek,  kocso-
nyává  lesznek. Alutt  t-ér,  alwít  lé,  alutt  tej.  Németcs
kifejezések:  al«tí  tag,  alutt  L<::, a magyaros:  senyvedt,
zsibbadt  helyett.

ALUVA  v.  ALVA,  (al-u-va,  v.  al-va)  állapj.
Aluvó  állapotban.  Aluva  ideoda  hánykolódni. Alva be-
szélni.

ALUVÁS,  (al-n-v-ás)  fn.  tt.  aluvás-t,  tb.  —ok.
Az  állati  nyugalom  azon  tüneménye,  midőn  az  érzé-
kek  mintegy  halva pihennek, s  a  lélek csak homályos
öntudattal  bír; alvó  állapot.  V.  ö. ALSZIK.

ALUVÁSI,  (al-u-v-ás-i)  mn.  tt.  aluvási-t,  tb.
—ok.  AJuvásra  vonatkozó,  aluvásban  levő.  Aluvási
állapot.

ALUVÓ,  (al-n-v-ó)  mn. tt  alui-ó-t,  tb.  —k.  1)
Aki  alszik,  álomban  levő.  Aluvó  kisded.  Hét  aluvó
nentek.  2)  Ahol  alnnni  szokás.  Aluvó  szoba,  aluvó
hely ; de ezeket  őszre  szoktak  írni: aluvószoba, alu-
vóhely.

ALVA,  (al-ya)  állapj.  1. ALUVA.
ALVAJÁRÓ,  (alva-járó)  ősz.  fii.  Sajátnemü kór-

állapotban  levő  személy,  aki,  főleg  holdvilágos  éjjel,
álmából  fölkel,  zárt  szemekkel, vagyis  alva  fölalá  jár,
a  legveszélyesb  meredek  helyekre  hág,  mind  erről,
ha  felébredt,  mitsem  tudván.

ALVÁS, (al-v-ás) fn. 1. ALUVÁS.
ALVÁSI, L ALUVÁSI.
ALVÉGTAG,  (al-vég-tag)  ősz.  fa.  A  test  alsó

tagjának  vége,  hegye.

ALVEZÉR,  (al-vezér)  ősz.  fa.  1)  Általán,  akár-
mely  vállalatnál,  melyet  többen  visznek  végbez,  az
illető  vezetők,  intézők  másodika.  2)  A  hadviselésben,
harczban, ütközetben  másodrendű  intéző,  vezető  fő-
tiszt. A  kenyérmezei  viadalban fővezér  Bátory,  alvezér
Kinizsi  volt. 3)  Altábornok.  (General-lieutenant).  V.
ö.  VEZÉR.

ALVILÁG,  (al-világ)  ősz. fn.  A pogányok  hitre-
géjéböl  kölcsönzött eszme,  mely  szerint  Plató  biro-
dalma  a  föld alatt  létezett.  Továbbá, jelenti  a  halot-
tak  hazáját  általán,  szorosabb  ért.  pedig  az  elkárho-
zottak  helyét,  poklot.

ALVINCZ,  (Al-Vincz)  ősz.  helyn.  Falu  Erdély-
ben.  Helyr.  —re,  —én,  —rSl.

ALVITORLA,  (al-vitorla)  ősz. fh.  A  hajók árbo-
czának  alsó  részére  feszített vitorla.

ALVÓ,  1. ALUVÓ.
ALVOÁGY,  (alvó-ágy)  ősz.  fn.  Agy,  melyben

alunni  szokás ;  hálóúgy, külüuböztetésül másnemű Atv.
ért. ágyaktól,  pl. puskaágy,  veteményes  ágy.

ALVÓHÁZ,  (alvó-ház)  ősz.  fa.  Tulajdonkép
szoba,  terem, kamara, melyben alunni  szokass

ALVÓHELY,  (alvó-hely) ősz. fn. Általán lakosz-
tály,  vagy  tanya,  rejtek,  üreg  stb.  hol  az  emberek, il-
letőleg  állatok  bálnak,  alusznak.

ALVÓSZOBA,  1. ALVÓI1ÁZ.
ALVÓTERÉM,  1. ALVÓHÁZ.
—  ALY,  leginkább  fönévképzö,  hangrendileg

—ely,  —ely,  —oly,  —'oly,  mint:  guzs-aly,  hüv-ely,
csérm-ély,  gomb-oly,  bög-öly.  Rokonaik  a  megnyuj-
tott:  ály,  ely,  mint:  dag-ály,  szab-ály, akad-ály,  szeg-
ély,  screg-ély,  csck-ély  stb.  és  a  keményebb  al  el,
inint: gurgy-al,  magy-al,  fagy-al, fou-al,  lep-el, föd-el,
köt-cl  stb.  Mindezek  elemzését és  értelmezését  illető-
leg  1. L,  és  LY  névképzö.

ALY,  fn. tt.  aiy-t,  vagy  —öt,  tb.  —ak.  Értel-
mére,  és  elemzésére nézve 1. AL  fn.

ALYADÉK,  (aly-ad-ék)  fn.  tt.  alyadék-ot. Bizo-
nyos  híg, vagy  gyfltestnek  azon  részei,  melyek  a töb-
bitől  kiválva  leülepednek,  fenékre  szállnak,  elhulla-
nak,  illetőleg  azon  testek  nemtelenebb,  tisztátlanabb
részei,  söpreje,  salakja,  pl.  a  víz  alyadéka  homok, fö-
vény,  iszap, a  bor  alyadéka  törköly,  a  rostált  gabna
alyadéka  ocsu,  polyva.

ALY ÁS,  (aly-as)  mn. tt.  alyas-t  vagy  —öt,  tb.
—ok.  Ami  a  maga  nemében alábbvaló,  becstelen, ér-
téktelen,  hitvány,  ami  valaminek  söprejét,  salakját
képezi.  Alyas  gabona,  takarmány.  Alyas  gyümölcs.
Atv.  ért  erkölcsileg  alávaló, becstelen, gonosz.  Alyas
rágalom.  Alyas  beszéd,  magaviselet.  Mint főnév  jelent
ilynemii  tárgyat,  dolgot.  Gabona  olyasa  =  ocsúja.
Nyáj  olyasa,  hitvány,  csiribiri  barom.

ALYASODÁS,  (aly-as-od-ás)  fa.  tt. alyosodás-í,
tb.  —öt.  1. ALJASODÁS.

ALYASODIK,  1.  ALJASODIK.
ALYAZ,  1. ALJAZ.
ALYAZAS,  1. ALJAZÁS.
ALYAZAT,  1.  ALJAZAT.
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ALYBOB,  1. ALBOB.
ALYFA,  1. ALFA.
ALZÁLOG,  (al-zálog) ősz.  fa.  Oly zálog,  vagy-

is  zálogkép letett jószág, melyet  a zálogos egy harma-
diknak  zálogba  ad.

ALZSELLÉR, (al-zsellér) ősz.  fa.  Albérlő,  aki
valamely  lakbérlőnélbizonyos  díjfizetés  mellett lakik,
pl.  hónapos  szobában.

ÁM, a táróba mutató a  toldalékos  változata,  s
ezen  önhangzóval  kezdődő  s  távolságra  vonatkozó
szók  elé  tétetik: am-oz = az  ott  távolabb,  am-oly
vagy  am-olyon,  am-oda,  am-olt,  am-onnan,  am-úgy,
továbbá:  am-arra, am-awal, am-atto7, am-addig,  am-
-acért,  am-ahhoz, am-annál;  om-abba, am-abban, am-
abból,  ame,  régies  ime  helyett;  ám  egyszerűen  is
többször  előfordul  a  régiségben,  például  a  debreczeni
legendás  könyvben.  Párhuzamos  viszonyban  áll  vele
a  közebre  mutató  em  (néba  im),  a  következő  ösztéte-
lekben mint közelségre vonatkozókban:  em-ez, emebbe,
em-ebben, em-ebböl, em-erre,  em-ezen, em-erro'l,  em-ehhez,
em-ennél,  em-ettöl,  em-eddig ; em-ily, vagy  emilyen, em-
ide,  em-itt  (vagy  imitt) vagy  em-itten, eminnen,  em-így.
Ezekben  az  m  vagy  csupán  könnyebb kiejtés  végett
közbecsúsztatott segédhang,  vagy =  mi. A persában
án = ama, Ín vagy im = eme, zendttl:  ém  és im.

—  ÁM,  (1),  névképző,  melynek  hangrendileg
párhuzamos  társa a nyílt em. Mindkettő képez  l) Ke-
vés önálló  főnevet,  igékből,  mint:  foly-om,  á!t-am,
kell-em, némely újabbakat  nevekből,  pl.  szet!-em, jell-
em, vagy  talán  ezeket  is  a  sselel, jelel  igékből, mintha
Tolnának:  szeletem, jelelem.  2)  Oly  elvont  vagy  ela-
vult neveket, melyek  csak  bizonyos  igeszármazékaik-
ban divatoznak, milyek a) igékből  képzettek:  szól-am-
l-ik,fuí-om-od-ik vagy fut-am-1-ik, esusc-am-od-ik vagy
csusc-am-1-ik,  nyil-am-1-ik,  vet-em-éd-ik,  éi-em-éd-ik,
hlll-em-éd-ik, fél-«m-éd-ik  vagy fél-em-1-ik, ttir-em-1-ik,
gyfir-em-1-ik,  b)  elavult  gyökökből  :  csisz-om-od-ik
vagy  esÍM-am-1-ik, jíez-am-od-ik vagy jícz-om-1-ik, hár-
am-l-ik,  iss-am-od-ik,  swd-am-1-ik.

Rokonságban  vannak  velők  a zárt  hangzós  óm,
em, Sm,  azon különbséggel,  hogy  ezek  jobbára hang-
ugratok,  pL álom álmot, járom jármot, verem  vermet,
selyem selymét,  Üröm  ürmöt,  köröm  körmöt,  hatalom
hatalmat,  kérdem  köreimet,  stb.  Elemzésüket  s  ér-
telmöket  illetőleg  1. M, mint  képző.

—  ÁM (2),  első  személyi  rag  az  egyes  szam-
bán,  melynek  hangrendileg  párhuzamos  tana  nyílt
em, és pedig a) midőn  nevekhez járul, amely  nevek  a
töbesszámban  ak  ek-et  vesznek  föl,  ugyanazok  egyes
személyraga,  illetőleg  birtokraga:  ám  em, pl.  fal-ak
fal-am,  hal-ak  hal-am, fel-ek  fel-em,  hely-ek  hely-em,
b) névutók  után: alatt-am, ntán-am, miatt-am,  fölött-
em, mögött-em, előtt-em, c) névviszonyítók  után: ról-
-am, nál-am, vel-em, benn-em,  től-em,  d)  igék  után,
a  múltban:  járt-am,  kelt-em,  foglalóban  :  adj-am,
vegy-em; az  igető  hangzójával  öuveolvadva  ám, ém,
ás  első  múlt  határozott  alakjában:  ada-am,  adám,
az  óhajtómód  határozottjában:  adna-am, adnám.

Változatai a zárt hangzóju  óm,  ém  ftn,  és pe-
dig  a) nevekhez  járulva  az illetők  többeséhez alkal-
mazkodva : bot-ok  bot-om, akarat-ok akarat-om,  kert-
ék  kert-ém, szór-ék  szér-ém, füzet-ék  fuzet-ém, tőr-ök
tőr-öm, ökrök  ökröm,  stb.

Mindezek alapja  az  első szeme'lynévmáa  én,  vál-
tozattal  em.

Egyébiránt  figyelmet  érdemel,  hogy  azon  (árja)
nyelvekben  is,  melyekben  az  első  személynévmAs
uralkodó  mássalhangzója torokhang, például  ego,  tyeí,
ich,  ik  (góthban), ga  (csehben)  stb.  ac  első  személyi
birtokos névmás jellembangja  szinte m, például  m-etts
m-ea m-eum, iftót,  m-ein m-eine m-ein, m-eins (góthdl),
moj  (csehül)  stb.

AMA  (am-a) távolra  vagy  viszonylag  távolabbra
mutató  névmás; mássalhangzóval  kezdődő  szók  előtt,
pl.  Ama  sötét  nyárfák  alatt,  a part fele,  Csokonai.
Önhangzó előtt: amaz, épenugy,  mint a  névelő  ős o.
V.  ö. ÁM.

AMADDIG, (am-addig)  ősz.  ih.  A  mutatott  tá-
volságban  levő helyig, pontig,  czélpontig; odáig.  El-
lentéte,  mint  kitűzött  közelségre  mutató  :  emeddig.
Én  innen  amaddig futok,  ö  onnan  emeddig  egy hutám-
ban  nem  képes  futni.

AMADÉ, fo. tt.  Amadé-t,  tb.  — k.  1) Kereszt-
név,  a  latin  Amodeus  után, mely  annyit tesz,  mint
Isten  kedveltje.  2)  Olaszhonból  hozzánk  költözött s
meghonosodott grófi  nemzetség  vezetékneve.

AMADÉFALVA,  falu  Csík  székében.  Helyra-
gokkal;  —falcán,  —faluára,  —falváró!.

AMADEKARCSA,  falu  Pozson  vármegyében.
Helyragokkal:  —karosán,  —karesára,  —korcsáról.

AMAKKOR,  ősz.  ih.  Bizonyos  határozott  múlt
időben; nem akkor, hanem máskor.  Amakkor még jobb
világ volt. Amakkor láttuk  egymást  eloVcdV,  amikor én
mondom, nem amidőn te dUtíod. Ellentéte: ÉHEKKOR.

AMALOAMA,  AMALGAMÁS  stb.  L.  FON
CSÓR, FONCSOROS,  stb.

AMÁLIA, női kn.  tt. Amáliá-t.  A  hellén  nyelv
után  ám. gyönge, gyöngéd.  Kicsinyítve: Mali,  Máít-
ka, Málcsi.

AMÁBÁNT, fn.  tt  amaránt-ot,  tb.  —ok.  Az
egylakiak  és  öthímesek  seregéből  való  növénynem,
de vannak  báromhímes  fajai  is.  Hím  és  anyavirági
ugyanazon  bugában.  Az  eredeti  hellén  amarantos
után  ám.  bervadatlan, örökzöld.  Nevezetesb  fajai:
esákós,  háromssinii,  vereshosu,  bársony,  köuér  stb.
amaránt.

AMAEÁNTKÖ,  ősz.  fn.  Kő, mely  az  állati  test
ágyéka  körül  képződik,  különösen  a  vesékben.

AMAEANTSZIN,  ősz.  fa.  Olyan  szin,  milyen
az  amaranté, különösen  eleven  veres  szín.

AMARINTSZINÜ,  ősz.  mn. Amaránt  szuéhez
hasonló  színű.

AMARILLIS,  fn.  tt.  amariíKs-í,  tb.  —ék.  Nö-
vénynem  a  hathímesek és egyanyások  seregébőL  Öyö-
nyoVti  omarillis, melynek  burka  egy  pompás  virágú,
bársonyszinü  vörös.  (Amaryllis  formosissima.)
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AMARRA,  (am-arra)  ősz. ib.  Bizonyos  távolság-
ra  vezető  irányban;  azon pont  felé, melyre  mutatunk.
Nem  arra,  sem  erre,  hanem  amarra  futott.  Amarra
menj,  amerre  mondtam.  Ellentéte  : EMERRE.

AMARRÓL,  (am-arról)  ősz.  ib.  1)  Midőn  érke-
zésre, közeledésre  vonatkozik,  ám.  ama távolabb  eső
helyről,  tájról,  vidékről,  amonnan.  Amarról  jön  az el-
lenség.  2)  Ekérdésre  felel  meg: kiről *  vagy  miről  f
ki felöl  f  mi felöl  .*  Nem  erről  szólok,  hanem  amarról.

AMAZ,  (am-az)  mutató  névmás, tt.  amaz-1,  ib.
—ok. A  viszonyító  névragokat  ügy  veszi  föl, mint az
egyszerű  az:  amabba,  amabban,  amabból,  amahhoz,
amannál,  amattól,  amavcá  vagy  amazzá,  amavval
vagy  amazzal  stb.  a  többi  távollevők  közöl  különö-
sen, kitűzötten  egyre  mutató.  Nem  azt,  hanem  amazt.
Különben  egyértelmű  vele  az  azon,  pl.  Amaz  embert
régen  ismerem  =:  azon  embert.  Amaz  ifjú  tetszik ne-
kem = azon  ifjú.  A magasztaló vagy  lealázó  kifejezés-
nek  némi  nyomatékot ad.  Amaz  isteni  mtlvet  nem győ-
zöm  bámulni.  Amaz  elvetemedett gonoszt  utálom.  Más-
salhangzóval  kezdődő  viszonynév előtt:  AMA.

AMAZON,  (am-azon)  fn.  tt.  amazon-t,  tb.  —ok.
Hősies  szellemű,  vitézlö  nöszemély,  a  régi  reges vi-
lágból.  Görög  nyelvből  elemezve:  emlötlen,  csecstelen,
mert,  mint az  ősrege  mondja,  jobbik  csecsöket  már
kis  korukban  kimetszették,  hogy  a  nyilazásra  alkal-
masbakká  tétessenek.  Némely magyarok  értelmezése
szerint:  ámosszony,  azaz  derék  asszony,  hős  asszony.

AMAZONKÖNTÖS,  ősz.  fn.  Zekeszabásu  kön-
tös,  milyet  az  amazonok  viseltek,  vagy  milyenben
festik  őket.

AMBRÓ,  férfi  kn.  tt.  Ambró-t,  tb.  — k. Ambro-
BÍUS.  Máskép:  AMBRUS,  BÜRÜS.  Az  Ambrosia hel-
lén  szó  után  képződött,  mely  isteni  eledelt  jelentett.

AMBRUS,  1. AMBRÓ.
AMBKUSHÁZA, puszta Abaúj megyében.  Hely-

ragokkal : —házán,  —házára,  —hazáról.
AMEDDIG,  (a-meddig) ősz. ksz.  A  mondatszer-

kezetben  megfelel  neki:  ADDIG.  Bizonyos  idő vagy
tér  határát  mutatja.  Ameddig  dolgozol,  addig  fizetnek.
Ameddig  takaród  ér,  addig  nyújtózzál.  Km.  Egyéb-
iránt  az  addig alattomban is értethetik.  Ameddig  sírsz,
nem  kapsz  semmit,  rósz  fiú.  Ameddig  a  hajó  el  nem
tűnt,  a parton  maradtam,  utána  nézve.  Továbbá,  a
meddig  állhat  előtétes  a  nélkül  is.  Meddig  lehet, ad-
dig  megyek.  Midőn  időhatárt  jelöl  ki,  amíg  vagy  míg
is  tétethetik  helyette.  Addig  kell  a  vasat  verni,  miij
vagy  amíg  tttzes.  Amíg  bírom,  viszem;  ha  nem  bírom,
leteszem.  Határozatlan  idő vagy  belyterjedulemre  mu-
tatnak  az ily  öszvetételek :  Ameddig  addig  viselem  a
terhei.  Ameddig  addig  ott  maradok  —  bizonytalan
ideig.

AMELY,  (a-mely)  visszzatérö  nm.  tt.  amely-et,
tb.  —ék. A  mondatszerzerkezetben  az mutatónévmás-
asJ  411 viszonyban, a  dologra  (nem  személyre) vonat-
kozik. Mikor  küldöd el a könyvet, amelyet ígértél  ?  Azon
az  utón  mehetsz  vissza,  amelyen jöttél.  Állhat  a  nél-
kül  is. L.  MELY.

MA.OT  8ZÓTÍB.

ÁMEN  vagy  ÁMEN.  Héber  szó,  ám.  legyen,
ám  legyen,  legyen  meg.  A  keresztény  imádságok  zá-
radékszava.  Áment  mondani,  azt  mondani:  vége  van.
Azt  sem mondta:  Ámen.  Km.  Ámen  neki!  oda  van,
vége  van.

AMENNYIBEN,  (a-mennyiben)  ősz. ksz.  Fölté-
telező,  engedő,  ráhagyó,  alkuvó  értelemmel  bír,  és
pedig  vagy  viszonykötszó  nélkül,  pl.  Amennyiben  raj-
tam  áll,  megteszek mindent.  Amennyiben  a  törvény pa-
rancsolja,  engedelmeskedem;  vagy  megfelelő  víszony-
kötszóral,  pl.  Amennyiben  lelki  tehetségeit  kiművelte,
annyiban  a  testieket  elhanyagolta;  de  ezen  viszony-
ban,  különösen  mértékre,  nagyságra  vonatkozik.  Az
a  el  is  maradhat.  Mennyiben,  annyiban.

AMENNYIRE  (a-mennyire) ősz.  ksz.  Mértéket,
határt jelel.  Mondatviszonyi  társa: annyira,  mely  el
is  maradhat.  Annyira  becstUte,  amennyire  gondolám.
Amennyire  gyönge  eszem fölér.  Amennyire  tudom,  hal-
lottam.  Én  is elmondtam véleményemet amennyire  hozzá
szólhattam.  Amennyire  én  lakom  t ét öled,  annyira  lakói
te  én  tőlem.  Állhat  a  nélkül  is.  Mennyire  erszényem
engedi.  Határozatlan  mértéket  jelentőleg:  mennyire
annyira.  Mindennap,  mindennap  jó  borral  kell  élni,
mennyire  annyira  meg  kell  részegedni.  Korhelydal.

AMERIKA,  fa.  tt.  Amerikát.  A  világ  negyedik
s  egyik  nagyobb  része,  máskép  Új  világnak  is nevez-
tetik,  ellentétül  a  viliig  azon  bárom  részének,  melye-
ket  a  földleirók  0  világnak  hivnak.  Nevét  a floren-
czi  születésű  Amerigo  Vespucci-tól  vette.

AMERIKAI,  (amerika-i) mn. tt.  amerikai-t,  tb.
—ok.  Amerikából  vagy  Amerikába  való,  ott  lakó,
oda  tartozó,  ott  készült,  termett,  stb.  Amerikai  öt
népek,  gyarmatok.  Amerikai  termények,  gyártmányok.
Az  amerikaiak  nagy  része  európai  eredetű.

AMERRE,  (a-merre)  ih.  és  ksz.  Amely  helyre,
vidékre,  tájra,  amely  irányban,  amely  czélpont  felé;
ahová.  Amerre  szerencséd  vezetend,  veled  megyünk.  A-
mcrre a Duna, Tisza foly.  Néha ám. ahol, amely  helyen.
Amerre  magyarok  laknak.  Állhat  a  nélkül.  Merre sor-
som  vezet, megyek. Amerre  arra  —  valahova, akárhova.

AMI,  (a-mi) mutató nm.  mely  dologra  vonatko-
zik,  tt.  —t. tb  —k. Mondatban a  mutató az névmás-
sal  viszonyuk,  mely  majd  kitétetik,  majd  csak  alat-
tomban  értetik.  Amit  mondok,  arra  vigyázz.  Amit  a
törvény  tilt,  azt  ne  tedd.  Amivel  tartozom,  megadom.
Amiben  bűnös, abban  gyanús.  Amihez  nem  értesz,  ne
kapj  bele.  L.  MI.

AMIATT,  (a-miatt)  ksz.  Azon  okból,  vagy  avé-
gett, azért,  hogy . . . . Amiatt  jöttem,  hogy értekezzem
veled. Ha  az  a  nem  csupán  mutató,  banem  névmás,
akkor  a  viszonyszó  akt  vagy  ami, s  ekkor  elválasztva
Írandó.  A  miatt jöttem hozzád, akit  tegnap  már  aján-
lottam.  A  miatt  haragszom,  amit  tettél velem.  Viszony-
szó  nélkiil:  A  miatt  kár  búsulnod = az  miatt. A mi-
att  már  többször  megintettem  öt  —  azon bizonyos  do-
log  miatt.  Kiejtésben  úgy  hangzik,  miiitha  az  m ket-
töztetvc  volna, mint  általán  minden szó,  mely  a  név-
elővel  tétetik  öszve.

10



U7 AMIÉRT—AMOTT AMOTTAN—AN 148

AMIÉRT,  (a-miért)  ih. és  ksz.  1)  Ami  végett,
amely  okból.  Megtetted-e, amiért  kértelek ?  2)  Azért
viszonykötszóval.  Amiért jutalmat  vart,  őzért  bünte-
tés, dorgálás  érte.  ö  is  őzért jött,  amiért  én.  Határo-
zatlan  okadásképen:  azért  amiért,  vagy  amiért  aeért.

AMÍG,  (a-mlg)  ih.  Bizonyos  időbeli  határig.
Amíg  élek, el nem felejtem.  Állhat  a  nélkül  is. Míg bí-
rom  magomat, dolgozni nem  sztfndm.  Míg  el  nem megy,
nem lesz nyugtom.  Alattomos viszonytársa: addig,  mely
nagyobb nyomatékai  ki  is  tétethetik.  Addig  vívtak,
amíg  győzelmet  nem nyertek.

AMILYEN,  (a-milyen)  ősz.  nm.  tt.  amilyen-t,
tb.  —ék.  Viszonytársa  a mondatszerkezetben:  olyan.
Hasonlítás alatt  levő  tulajdonságot  képvisel.  Amilyen
o*  anyja,  olyan a  leánya.  Amilyen  a  jónap,  olyan  a
fogadjisten.  Km. Amilyen  az  ember,  olyan  a  munkája.
Amilyen  az  egyik, olyan  a  másik  is.  Amilyen  mérték-
kel  meVendetek,  olyannal  mérnek  vissza  nektek.  Bibi.
Az  a  el  is  hagyható.  Határozatlan  tulajdonságra  vo-
natkozva: amilyen  olyan,  =  valamilyen,  valamiuő.
V.  ö.  MILYEN.

AMINT,  (a-mint) ih.  1) Midőn hasonlatra vonat-
kozik,  mondatbeli  viszonytána:  úgy,  ozonkép,  asze-
rint,  olymódon  stb.  Amint  vettem,  Ügy  adom.  Amint
vetsz, úgy  aratsz.  Aszerint  cselekedjél,  amint  mondom.
A  viszonytárs  el  is  maradhat  Legyen,  amint  kívánod.
Tégy,  amint  tetszik,  amint jónak látod, gondolod. Egye-
zik  vele  a  szintén  hasonlati  ahogy.  2)  Midőn két  egy-
más után  történendő,  vagy  történt  dologról  van  szó,
az  előbb  történendő  vagy  történt  előtt  amint, az  utób-
bi  előtt  legott, azonnal  stb  áll.  Amint megláttalak  volt,
legott  rád  Ívmértem.  Amint  dolgodat  végzed, azonnal
jöjj  hozzám.

AMMI,  fa.  tt.  ammi-t,  tb.  —k.  Növénynem  az
öfhimesek  s  kétanyások  seregéből;  ernyője  kevéssé
sugárzó; galléri  szárnyasán  hasogattak  ; virági sugár-
zók, s mind termők ; gyümölcse kopasz, karczolt (Am-
mi). Fűszeres  magvai  miatt  nagy  becsben  van.

AMODA,  (am-oda)  ősz. hat  Bizonyos  távolság-
ban  levő  helyre, tájra,  pontra.  Az  oda mutatónak kü
Ionosén  kijelelt  alkalmazása. Ellentétes  viszonytársa:
emide, ide.  Amoda  tllj,  ne  ide,  emide.  Amoda  tedd  a
könyveket.  Ide  amoda  tántorog.  Hej  Laboda,  Laboda,
lábad  ide  amoda.  Vörösm. M.

AMOLYAN,  (am-olyan) ősz. mutató névm. A  két
vagy  több távolabb  levők  közt  a maga  nemében más-
féle ; nem olyan,  mint  a  többi  amott.  Nekem  amo-
lyan  kell. Amolyant is  láttam  már  én. Néha  becsmér-
lő, megvető jelentésű. Amolyan hitvány ember.  Hasz-
n&ltatik  szelídített káromkodásul.  Ilyen  amolyan szed-
teoedte.

AHONNAN,  (am-onnan) ősz. ih. Bizonyos  távol-
aági  helyről,  tájról,  pontról kiindulva; ama  távolság-
ról.  Amoiman jön  az ellenség.  Amonnan  várjuk  a  se
gííséget.  Ellentéte:  eminnen.  Tájejtéssel:  amonnat
öntőimét.

AMOTT,  (am-ott) ősz. ih. Bizonyos távolságban
levő  helyen, tájon,  ponton. Megfelel  e  kérdésre: hol f

Ellentéte:  itt,  imitt,  emitt.  Itt  süt  a nap,  amott  pedig
villámlik  és esik.  Imitt  amott = hol itt  hol ott.  Hopp
itt  is,  amott  is,  ami házunk  előtt  is.  Tánczvers.

Amott  fekszik  sok  török  halra  lovastul,
Imitt  félholtan  vitéz  vitézre  borúi.

Zrínyi  Miklós.

AMOTTAN,  1.  AMOTT.  Túlságos  szószapori-
tással, némely tájakon  túl  a Danán:  amottannig,  em-
ittennig.

AMPOLNA, régies, a  latin  ampulla  helyett
AMÚGY,  (am-úgy) ősz.  ih.  Módhasonlító, vagy

batárzó,  mely több  módok között  bizonyos  távolban
levő, vagy  történő  egyet  mutat ki.  Ha  te  úgy, én meg
amúgy.  Nem  így,  hanem  amúgy.  Amúgy  jobban  Ütött
volna* ki  a  dolog.  Mi majd  amúgy  tegyünk.  Mas  szin-
tén  módot jelentő  határáéval  egyesülve.  Amúgy  legé-
nyemen  kicstpte magát.  Amúgy  magyarmiskdtan.  Imigy
amúgy, határozatlan  változó módon, féligmeddig, nagy-
jában  ; hol így, hol úgy.

AMÚGYOSAN,  (am-dgyosan)  ősz.  ih.  Göcseji
gúnyolódó  tájnyelven:  nem úgy,  mint  rangjához,  ál-
lasához  illik; nem illő, kellő  móddal.  Amúgyosan  öl-
tözködni.

—  AN, (1),  önható  igéket képez,  s  mint  nyilt
hangzójának  hangrendileg  párhuzamos  társa nyilt  én,
amaz  mindennemű  mély, emez  magashangu  gyökök-
höz járulván.  Ezen  képzőnek  eredeti  értelme :  levét,
vagyis  a gyökszó  által  jelentett  valaminek  létrejövé-
sét,  meglörténését  fejezi  ki.  Különösen járulni  szokott
a) hangutánzó  gyökökhöz,  mint:  bnggy-an,  csatt-an,
csurr-an, csapp-an, dobb-an, durr-an, forty-an, bars-an,
hork-an, horty-an,  hupp-an,  kopp-an,  korty-an  kotty-
an, kukk-an,  koczcz-an,  locscs-an,  mukk-an,  uyikk-
an, patt-an, potty-an,  puff-an,  rikk-an, ropp-an,  rokk-
an, rotty-an, suh-an, supp-an, surr-an, szipp-an, szotty-
an,  topp-an,  zupp-an; magashangulag  böff-en,  csöpp-
en, csett-en,  csörr-en, dörr-en,  döbb-en, fitty-en, hörp-
en, nyekk-en, pih-en, pissz-en,  röff-en,  tüssz-en, zökk-
en,  zörr-en,  zötty-en,  stb.  b)  mozgást  jelentőkhöz,
melyek  közöl  némelyek  hangutánzók  is,  ú. m. csussz-
an, lobb-an,  mozz-an, pill-an,  roh-an,  roggy-an, vill-
an ;  magasbangulag :  biccz-en  ,  bill-en,  döccz-en ,
lebb-en,  leff-en,  rett-en,  rezz-en,  röpp-en, serk-en, stb.
Nem  tartoznak  ide:  tész-én,  vész-én,  lész-én, bisz-én,
visz-én, megy-én, melyekben  az  én zárt  hangzóju, s az
ön  névmás  módosított alakja.  A  fentebbi  származék-
igékre  nézve megjegyzendő, hogy,  kivéve  a h-val vagy
két  különböző  mássalhangzóval  végződő  gyöküeket,
az  illető gyökök  mássalhangzója  megkettöztetík  ben-
nök,  pl.  dob-og  dobb-an, ssep-eg,  szepp-en.  Erről  né-
melyek  úgy  vélekednek, hogy  itt  a  képző  tulajdon-
kép  von  (est)  magashangon  ven, miszerint  dobban,
szeppen  annyit  tenne,  mint  dob-van,  nép-ven,  t. i.  a  v
hasonulván  a gyök  mássalhangzójához, épenúgy, mint
a  val  vd, vei  ve ragokban,  pl.  dob-val dobbal,  tőr-vei
tőrrel, por-vá  porrá,  iz-vé  ízzé,  az-val  azzal,  es-vel
ezzel.  Egyébiránt  uom  valÓBzinütlen, hogy ezen nemű
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igékben  a  második  mássalhangzó  alatt  az  S  képző
rejlik,  melyből  lesz  u, t;  s  ez a  gyök  mássalhangzó
jához  idomúi  ilyképen:  csur-ó,  csur-u,  csur-v,  csur-v-
an, csurran; rogy-ó,  rogy-u,  rogy-v  rogy-v-an  rogy-
gyan; dör-ő,  dör-ü,  dör-v,  dör-v-en,  dörren;  nyek-ő,
nyek-ü,  nyek-v,  nyek-v-en,  nyekken,  stb.  Amelyek
már  a  gyakorlatos  alakban  nyomaték  végett  kettőz-
tetve  hangzanak,  azok  takarékosságból  az  illető  han-
got  elhagyják,  pl. pattog  patt-an,  nem patttan,  csattog
csatt-an,  uem csatttan, pisszeg, pissz-en nem pissz-szen

—  AN, (2),  némely  honosított  idegen  gyökök-
ből  képez  főneveket,  mint, a  lat.  sapo  után  szappan,
capo  után  kappan.  Magyar  származású : józan.

—  AN,  (3),  hangrendileg  vékonyhaugon:  én,
toldalékrag,  mely  tiílbősdgből  járul  némely igehatár
zókhoz,  ú.  m.  ott  ott-an,  úgy  úgy-an,  és  névmások-
hoz : oly oly-an,  amoly  amolyan,  vékoiiyhangou:  itt-
en,  így-en,  ily-en.  Ezekben  az  an,  illetőleg  én  a muta-
tó szócska  ismétlése,  mintha volua : ott a! úgy a! oly
a !  amoly  a! itt e ! így e ! ily e !

—  AN,  (4),  e  kérdésre,  hogyan f  megfelelő ige-
batárzókat  képez  mindenféle  melléknevekből, s hang-
rendileg  párhuzamos  társa  a  nyílt  hangzóju  tn,  pl.
bátr-an,  okos-an,  vékouy-an,  alacsony-an,  úllaudó-an,
mulékony-an,  szép-en,  kedves-en, szegéuy-cn, illendő-
en, tevékeny-en.  Az  a  e gyökhaugzókkal együvé forr:
buta-an  bután,  csupa-an  csupán,  gyönge-en  gyöngén,
görbe-en  görbén.  /  után  an  én:  kapzsi-an,  deli-en.
U  ii  után  vagy  azokkal  egyesülve,  vagy  külön:  szo-
moru-au  vagy  szomorún,  szigoru-an  vagy  szigorún,
kesera-en  vagy  keserűn,  sőt  tájejtéssel  v  közbetéttel
is:  szomom-v-an,  kcserü-v-en.  E  képzőnek hangrendé
általánosban  divatos  tiszta  ejtéssel  nyílt  a  e;  azon-
ban  Erdélyben  hallani  így  is:  okos-on  cselekedett,
köszönöm  alázatos-on,  de  szabatosság  ellen,  mert  az
ön, és  társai  én,  ön  helyállapító  névragok,  s  megfe-
lelnek  e  kérdésre :  Aoí t  vagy  kin ?  min f  mi  fölött ?
s  szabály  szerint  főnevekhez,  vagy  ezeket  helyette-
sítő  melléknevekhez járulnak,  pl.  száraz-on  (in  terra
firma) lakó  állatok  ; ezt  néni  viszed  el  szdraz-an ;  az
okos-on  (t. i.  okos  személyen) nehéz kifogni;  ezt okos-
an  tetted,  így  különböznek:  bölcs-ön és  bölcs-en, ka-
íapos-on  (mesteremberen)  és  kalapos-an,  nyerges-én
(lovon)  és  nyergés-en,  stb.

£  képző  alaphangja  a  mutató  a  megtoldva  an,
mint  a  kérdő  hogy-an?  —  hogy  a?  mikép-en  f  =  mi-
kép  a?

—  AN, (5),  hangrendi  párhuzamban  nyílt  én,
többséget jelentő gyttszámot képez a) tőszámnevekből:
kett-en  (kettő-en) = kettő  együtt; hárm-an,  négy-en,
üt-en,  hat-an,  het-en,  nyolcz-an,  kilencz-en,  tiz-en,
husz-an, száz-an, ezér-en = három, négy, öt, stb.  ősz
vevéve, •  megfelel  e kérdésre : hányan ? b) határozat-
lan  számnevekből:  bány-an,  annyi-an,  sok-an,  mind-
nyáj-»n,  ennyi-en, keves-en,  több-en, eleg-en,  c) mint
középképző mis nevekből is : szál-an-kéut,  fej-en-ként,
=  többen  mint  különkülön rett, de bizonyos viszony-
ban  együvé  tartozó  szálak,  fejek.

Azon  alapnál  fogra,  hogy  e  képzőnek  többes je-
lentése  van,  okszerűi ég  állíthatni,  hogy  az  eredetre
nézve  egy  a  fordított  régies ne  vagy  nye,  mai  ejtés-
sel  nyi  képzővel, mely  mennyiségi,  nagysági  mértékre
vonatkozó  mellékneveket  képez, pl.  láb-nyi,  öl-nyi;
a perzsa  nyelvben  is  az élő lények  többese rendszerint
án,  s  az  árja  eredetű  igék  többes  harmadik  személyé-
nek  jellemraga  an,  én,  un,  például  csak  a  latinban
am-an-t,  ainab-an-t,  amaver-un-t,  leg-un-t,  legeb-an-t,
leg-en-t  stb.  A  magyarban  különösebben  ezen  an,
én  és  nyi  képzők  a  nő,  nevel,  és  nagy  szókkal  roko-
nok,  miszerint:  kett-en  —  kettőuyi, száz-an —  száz-
nyi,  sok-an  —  soknyi,  keves-en =  keves-nyi.  Hason-
ló  hozzá  még  közelebb  a  latin  inus  enus  első  alkat-
része  in,  cn,  «,  pl.  quater-n-i, cent-en-i, mille-n-i,  né-
gyenként,  százanként,  ezrenként.  Ezen  képző hangzó-
ja,  midőn  számnevekhez járul,  egyp&ros  nyílt  o,  e:
hárm-an,  hat-an,  kett-en, öt-en,  stb.  más  nevek  után
az  illető  többesszám  képzőjéhez  alkalmazkodik:  ház-
at  báz-an-ként,  fok-ok  fok-on-ként,  fej-ek  fej-en-ként,
szém-ék,  szém-én-ként,  csöbr-öfc  csöbr-ön-ként.  Ama
felsőbbi  hasonlat  nyomán tehát:  öt-en-ként,  nem  öt-
ön-ként,  bat-an-ként,  nem, bat-on-ként,  husz-an-ként,
nem,  hasz-on-ként, tíz-en-ként, nem  tiz-én-ként stb.

ANANÁSZ,  fn.  tt.  ananász-í,  tb.  —ok.  A  hat-
hímesek  és  egyanyások  seregéből  való,  s  hozzánk
déli Amerikából átültetett,  csak  melegházakban  tenyé-
sző  növénynem, melynek  gyümölcse  igen  finom  izfi
és  zamatú.  (Bromelia).

ANANÁSZDINNYE,  ősz.  fa.  Sárgadinnye  faja,
melynek  íze  és  zamata  az  ananászéhoz  hasonló.

ANANÁSZEPÉR,  ősz.  fa.  Nagyobb  fajú  földi
eperfaj,  máskép:  ananászszamócza.

ANANÁSZSZAMÓCZA,  1. ANANÁSZEPÉR.
ANARCS,  falu  Szabolcs  vármegyében.  Helyr.

—ön,  —rá,  —ro'l.
—  ANCS,  főneveket  de  csak  keveset  képez,

mely  némely  származékokban  nem egyéb, mint  a  ki-
csinycző  ács  változata  «  közbetéttel,  mint:  var-ancs,
varacs,  rip-ancs, rip-acs ;  megnynjtva áncs, mint:  bog-
áucs  =:  bog-ács,  knll-áncs  vagy  kullancs.  Ide  tartoz-
nak : riv-ancs, bak-ancs. Ezek, és ilyenek  : puffancs,  rik-
kancs,  valószínűleg,  mint a  puffant,  rikkant  igék  szár-
mazékai,  eredetileg  puffantos,  rikkantos  voltának,  s
utóbb húzódtak öszve.  Vékonyhangu párhuzamos társa
fncs,  pl.  lebbencs  =  Icpényféle  sütemény,  mintegy:
lep-ecs,  lep-encs.

ANCS,  telek  Pest  vármegyében.  Helyragai:
—ön,  —rá,  —rói.

—  ANCZ, az  acz  kicsiuyezőnek  n közbetétellel
toldott módosítványa. Alkot kevés kicsinyező főneveket
jobbára  kiavult  vagy  elvont  gyökökből,  mint: gub-
ancz,  rib-ancz, suh-ancz, makr-ancz, lab-ancz, laf-ancz.
Változatai:  oncz,  encz,  incz,  mint:  ifj-oncz,  rap-oncz,
virg-oncz,  üj-oncz,  köl-öncz,  kül-öncz,  ger-incz,  for-
gencz. Legközelebbi  rokona:  ancs.  V. ö. ÁCS, képző.

AND,  elavult gyök,  mely  megvan  az  onda, an-
dalit,  andnlodik,  andalog,  származékokban.  Eredeti

10*
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jelentése: lássa,  halk járás, mozgás, s  ennélfogva  ro-
kon  vele  a perzsa  omeden  (jönni),  olasz  andare,  né-
met  toandeln,  teandern, svéd  toandla,  holland  és  óné-
met  toondeten  stb.  Ide  sorozható  a  magyar  ind, mint
az  indul  indíí  törzse.  Átv.  ért  jelent  lassú,  csendes,
nem  indulatoktól  hányt  merengést, könnyebb  gondol-
kozásba merfllést.  Innen  ismét átv.  ért.  mennyiben  a
merengő  gondolkozás  gyakran  a  mélázás  s bámuló
szájtátongás  jeleit  is  hordja  magán:  hasonlók  hozzá
a  bámészkodásra,  tétlen  látogatásra  vonatkozó onga-
Ití,  ángé,  ánciorog.

—AND, (1), főneveket alkotó képző, mely részint
elvont, részint önálló gyökökhöz  járul, mint:  vak-and,
(vak-ond),  gal-and,  kal-and.  Változattal:  end,  ond,
und  és  énd,  pl.  ger-end,  bol-ond,  por-ond,  bör-önd,
bel-énd. Az  n mint  közbetét  elhagyásával  leszen  ad,
ód, «d, 8d, melyek  több  származékszóban  az  ős, ős,
és,  8t  változatai,  mint: kap-od  kap-os,  tap-od  tap-os,
köp-öd  köp-ös stb. Mely  hasonlatnál  fogva  valószínű,
hogy  a  föntebb!  származékok, eredetileg melléknevek
voltak, vagyis: vakond = vakod,  vakos, porond  =r
poros,  bolond = bolos, balos,  bőrönd = bőrös stb.

—AND, (2), tájdivatosan  —AND, igerag, mely
jövendőidőt  alkot,  vékonyhanga  párhuzamos  társa
nyilt  end, pl.  rak-and,  toland,  sznr-and, sir-and,  kel-
end,  tör-end,  vi-end.  A  régiek  gyakorlata  szerint a
latin  foglalómódbeli  jövőidőnek felel  meg,  mely bizo-
nyos kötszóval  áll  viszonyban  s  feltételes  tulajdon-
ságú, miért  is jelentőmódban  a  régiek  igen  ritkán él-
tek  vele, pl.  „Valahová  menendesz, mének, és  vala-
hol  lakozandó!, én is  ott  lakozom."  Ruth. 1.16. „Ha
éneklend  a  trombita  a  varosban."  Amos.  Hl.  6.
„Hányszor  fólserkenendesz,  elmédbe jussanak  az ál-
dott  Istennek  ajandoki."  Cod. Serm.  Sacr.  S. Bern.
Így  éltek  vele  Telegdi,  Károlyi,  Pátanán,  Lépési,
földi  stb.  Szabatosan  megfelel  neki  a  latin  fu«ro,
amovero, doeuero stb. jövő  alak, melyek  mólt, vagyis
bevégzétt  jövőt  jelentenek,  mennyiben  a  gyökige
múltjából fűi,  oma«i,  docm',  és  a  sum  jövőjéből  erő
vannak  öszvetéve  =:  foi-ero,  amavi-ero,  docui-ero.
Azonban  a  részesülőben  már  mindig  egyszerű  jövő
értelmében  411  a  régieknél  is,  mint:  onnan  leszen  el-
jOvendV,  továbbá: halandó,  jövendő",  állandó,  mara-
dandó stb. Ezen  and  end alkalmasint  öszve  van  téve
azon  an,  en-ből,  mely  olyanná  levest  vagy  kezdődő'
igéket képez, pl.  esuscó-on  csussscan,  duzó-an  duzzan,
rezK-tn  rezzen,  dörö-en  dörren, és  a  cselekvési, tevési d
(:= t)  képzőből, vagyis elemeire fölbontva:  an-d, «n-d.
Valamint  a  fentemlített  igékből  és hasonló nemüekből
t képzővel lett miveltető, tetető, cselekedtető csusszan-t,
rezzen-í, do>ren-t, épenúgy  műiden  más  igéből  lesz an
én  középképső  fölvételével  s  d  cselekvővel:  and, «nd,
pl. v&r-an-d, mond-an-d, ver-en-d, tör-en-d; tehát meny-
nyiben  ás  ön  én  rokon az inog, indul igék in gyökével,
vár-on, ám. várni  indul,  kezd, s vár-and =:  a  megin-
dított, megkezdett  varast bevégzi,  s  föltételesen:  ha
várond  =  ha a megkezdett,  megindított  varast vég-
rehajtja,  megteszi. Ezen  elemzés  szerint  a kérdésben

levő  igerag  egy  volna  az  ind, and  törzsvei.  V.  ö.
AND.  Azon  vélemény,  hogy  ezen  igeragban  az  a
(vagy  á)  a magyar  igék  félmúltjából  és az nd valamely
rokon, de  idegen  nyelvből  vétetett  volna,  erőltetett-
nek  látszik.

ANDA, (and-a) mn. tt. andá-t,  tb.  ondá-k. Jelent
gyöngéden  merengőt, kinek gondolatai  csak  a  dolgok
színén  lebegnek,  de  némi  kedves  lágy  érzelemmel.
Anda  kis  lány. Anda  képzelgés. Anda öröménet.  Anda
gondolatok  között  mélácni.  Képzésre  hasonló  hozzá a
szintén  kedély! tulajdonságra  vonatkozó,  újabb  alko-
tásu:  szende.

AND ÁCS,  több  hely  neve,  tt.  —öt.  Helyrag.
—rá,  —ön,  —ról.

ANDAHÁZA,  puszta Bihar vármegyében.  Hely-
ragokkal:  —házán,  —hátára,  —hátáról.

ANDAL,  (and-al) elvont  törzs, melyből  andalít,
andalodik,  andalog  származtak.  Kern  egyéb,  mint  az
anda  melléknév  l  toldaléka  mása,  épenúgy,  mint:
bondcsa  bandssal,  sanda  tandal,  hangya  hangyái,
kancsa  kanétól,  stb.

ANDALG,  (and-al-g)  1. ANDALOG.
ANDALGÁS,  (and-al-g-ás)  fa.  tt  andalgát-t,

tb.  —ok. A  lélek,  illetőleg  kedély  azon  állapota, mi-
dőn  andalog,  vagyis  merengő  gondolkozással,  gyön-
gébb  érzelmekkel,  sejtelmekkel  foglalkodik.

ANDALÍT,  (and-al-ít);  áth. m.  andaltí-ott, pár.
—s, htn.  —ni vagy  —ont.  Anda  állapotba,  vagyis
könnyűden  merengő  gondolkozásba,  gyöngédebb ér-
zelmekbe  hoz, merít.  A  gyönyörű  vidék,  a  kedvet  em-
lékezet  elandalttja  lelkét, szivét.  A  ttép  zene  egészen
elandalított.

ANDALÍTÁS,  (and-al-ít-ás)  fh.  tt  andalitás-t,
tb.  —ok. Leiekre, kedélyre  való  hatás, illetőleg  cse-
lekvés,  mely  valakit  andallá,  andalgóvá  tesz.

ANDALODÁS, (and-al-od-ás) fh. tt  andalodái-í,
tb.  —ok.  Lelki, kedély! állapot,  midőn  valaki  anda-
lodik ; merengő gondolkodás, gyöngéd, csendes  érzel-
gésbe  merttlés.

ANDALODIK,  (and-al-od-ik);  k.  m.  andalod-
íam,  —tál,  —ott, pár.  —jál,  htn.  —ni.  Igen  szép
kifejezése  a  lélek  azon  foglalkodasának,  midőn  a
külső  tárgyaktól  mintegy  megválva  önmagában  kezd
merengeni,  s  homályos,  de  gyöngébb  nemű  öröm
vagy  búérzelmekre  gerjed.  Az  ifjú  tzív,  a  szépet  érző
kedély,  a  szerelem titkos  lángjától  hevUltí  lélek  anda-
lodik  el kiváltképen.  Ez  ige  működésében  kevés erő,
de  annál  több kedélyesség,  gyöngédség  mutatkozik.
A  költői  kifejezések  egyik ékesebb  gyöngye.

ANDALOG,  (and-al-og)  gyak.  önh.  és  hang-
ngrató,  m.  andalogíam  vagy  andalgottam,  andalgoí-
tál,  andalgott,  htn.—ni  vagy  andatgni  vagy  ondal-
goni.  Á  külvilágot  mintegy  feledve,  attól  megválva
ön belsejével  foglalkodik,  s  gyöngédebb  érzelmekbe
vagy  homályos  sejtelmekbe  könnyű  roptü  gondola-
tokba  merül.  Csöndes  estéken  a  termeltet  szépségén,
magányban  andalogni. Zöld  mezon, kies ligetekben an-
dalogva  mulatozni.  Andalogni  a múlt  emlékein,  a jő-
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oendon.  Andalogva  film  a  kedvet  melleit.  Andalogni
az  égi  boldogtág  örömein.  Különösen  valamely  hang-
szeren  magába  vonulva  ömledezteti érzelmeit.

ANDAPÁL,  ősz.  fn. tt.  —Pál-í,  tb.  —ok. Pa-
pncshős, aki  nem úr  a  maga  házában,  s  nejének  kor-
mánya  alatt  él;  katapila,  katuska  férfi.  Hihetőleg
ily nevű történeti  személytől közmondásképen  szárma-
zott  elnevezés.  Anda-Pál  hadából  való.  Km.  Külön-
ben Pál  keresztnév  gúnyos  nevezetül  használtatik  s
Szét-Pái-ban  is.

ANDÓD,  fn. tt.  Andód-of. Helyragokkal:  —ró,
—ön,  —ról.  Falu  neve  alsó  Nyitravármegyében, a
Mátyásföldön.

ANDOR,  férfi  kn.  tt.  Andor-t,  tb.  —ok.  L.
ANDRÁS.

ANDORKERESZT,  (Andor-kereszt) ősz. fn.  Oly
kereszt,  melynek  szárai  X  bötűt  képeznek,  máskép :
Sz.  András  keresztje,  minthogy  a  hagyomány  szerint
András  apostolt  ily  keresztre  feszítették.

ANDRÁS,  férfi  kn.  tt.  András-t,  tb. —ok. Köz-
vetlenül  Andreos-ból  vétetett,  mely  hellén  elemzés
szerint jelent férfiast,  erb'sí. Máskép : Andoras,  Andris,
Andor,  Endre,  kicsinezve: Andriska,  Andorka; elő-
téttel :  Bandri,  Bandi.

ANDRÁSFA, falu Vas megyében.  Helyragokkal:
—fán,  —fáról,  —fára.

ANDRÁSFALVA,  több  helység  neve.  Helyra-
gokkal :  —falván,  —falvára,  —falvárót.

ANDRÁSHÁZA,  paszta Abadj  és  Kolos várme-
gyékben.  Helyragokkal:  —házán,  —házára,  —há-
záról.

ANDRÁSHIDA,  falu  Szála vármegyében. Hely-
ragokkal :  —hidán,  stb.

ANDRÁSVÁGÁS,  falu  Sáros  vármegyében.
Helyragokkal:  —vágásra, stb.

ANDRIS,  ANDRISKA,  1. ANDRÁS.
—  ANG, (1) névképző, mely jobbára elvont vagy

elárult  gyökökhöz  járul,  mint:  bit-ang,  furf-ang,
har-ang,  czafr-ang, sal-ang.  Párhuzamos vékonyhangu
társa:  eng, pl. fill-eng, csill-eng,  met-eng.  Valószínű,
hogy  egyszerű  eredeti  alakjn  ág  ég, s  az n  csak köz-
betét,  mint a  solang  és  ezafrang  szókból  gyaníthatni,
amaz  t  i. =  szalag,  emez máskép:  czofrag.

—  ANG, (2),  mint középképző némely  igék al-
katrésze, pl. bar-ang-ol,  csat-ang-ol;  vékonybangon :
eng,  önálló  igéket is  képez,  pl.  ker-eng, mer-eng, der-
eng, berz-eng,  stb.  Ezen  képző  nem  egyéb,  mint  a
gyakorlatos  og  ég 8g  változata  n  közbetéttel  toldva.

ANGALIT,  e  helyett:  and-al-iíí,  mn. tt.  anga-
lit-ot.  A  székelyeknél  ám.  ácsorgó,  látogató, léhütő,
haszontalan  semmitevő,  pl.  legény,  cseléd.  Alakra
olyan,  mint:  avítt,  e  helyett  avttott,  pl.  ruha.

ANGLIA,  tulajd.  fn.  tt.  Angliái,  1.  ANGOL-
ORSZÁG.

ANGÓ,  (ám-og-6)  mn.  és  fn.  tt. angó-t, tb. — k.
Szájtátó, miié, áncsori. Angóbangó. Megnyújtva:  ángó.

ANGOL,  fh.  tt  angol-t,  tb.  —ok.  Angliában
meghonosodott,  lakos. Mint melléknév  jelent  Angliá-

ból  valót,  angolnép  tulajdonságával  bírót,  Angliában
termettet,  készültet,  stb.  Angol  hajósok.  Angol  szoká-
sok, törvények.  Angol  két,  borotva,  aczél,  szövet.  Angol
ló.  Angol  nyelv,  irodalom.

ANGOLHON, 1. ANGOLORSZÁG.
ANGOLHONI, 1. ANGOLORSZÁGI.
ANGOLKÓR,  (angol-kór)  ősz.  fn. Kisdedeknek,

némelykor  idősbeknek  is  betegsége,  mely  szabályta-
lan  csontképzésben  áll,  s  ismertető  jele  az  izületek
földagadása,  a  csontok  kivált  hengerdedcsontok  el-
lágyulása,  de  fb'kép  a  gerinczek  görbülése,  és  elru-
tulása.  Anglia  nyugoti  részében  Ricktts  név  alatt
gyakori.

ANGOLKÓROS,  (angol-kóros)  ősz.  mn.  An-
golkórban  szenvedő.  Angolkóros  gyermek.  L.  AN-
GOLKÓR.

ANGOLNA,  fa.  tt.  angolnát,  tb. angolnák. Más-
kép,  terjedelmes  tájszokás  szerint,  megnyújtva:  an-
golna.  Hosszú,  sugár,  sikamlós  testű,  s  a  kígyóhoz
némileg  hasonló halfaj.  Latinul anguüla, béli.  syjfílví.

ANGOLNAALAKÚ,  (angolna-alakú)  ősz.  mn.
Aminek  alakja  az  angolnájához  hasonló.

ANGOLNABÁEKA,  (angolna-bárka)  ősz.  fn.
Különös  szerkezetű  bárka  az  angolnahalak  tartásá-
ra, mely  a  többi  vastagabb  testű  halak  birkájától
különbözik.

ANKOLNABÖR,  (angolna-bőr)  ősz.  fn.  Az  an-
golnahal  nyálkás,  sima,  sikamlós  bőre.

ANGOLNAFOGÁS,  (angolna-fogás)  ősz.  fn.  1)
Angolnahalászat,  melynek  saját  szere,  módja vagyon.
2)  Azon  időszak, melyen  a  halászok  az  angolnákat
fogni  szokták.

ANGOLNAGYÍK,  (angolna-gyík)  ősz.  fn.  A
gyíkok  egyik  különös  neme,  mely  alakra  az angol-
nához  némileg  hasonló.

ANGOLNALEVES,  (angolna-leves)  ősz. fh. An-
golnából  vagy  angolnával készített  levesféle  étek.

ANGOLNAREKESZ,  (angolna-rekesz)  ősz.  fn.
A  fogott  angolnák  megőrzésére  szolgáló ketrecz vagy
bárkaféle  zárhely.

ANGOLNÁSZ, (angolna-ász);  áth.  m. angolnán-
fám,  —tál,  —ott, htn.  —sz, htn.  —ni.  Angolnaha-
lakat  fogdos.

ANGOLNÁSZ,  (angolna-ász)  fn. tt.  angolnász-t,
tb.  —ok. Angolnafogó,  angoluahalász.

ANGOLNÁSZAT,  (angolna-ász-at)  fh.  tt. angol-
nászal-ot.  Angolnahal&szat.

ANGOLNASZIGONY, (angolna-szigony) ősz.  fin.
Szigony,  melylyel  angolnákat  fogdognak  a  balászok.

ANGOLNATARTÓ, 1. ANGOLNABÁRKA.
ANGOLNATÓ,  (angolna-tó)  ősz.  fh.  Halastó,

melyben  különösen  angolnákat  tenyésztetnek.
ANGOLORSZÁG,  (angol-ország)  ősz.  fa.  Euró-

pai  királyság, Nagybritanniának  egyik  része.
ANGOLORSZÁGI,  (angol-országi)  ősz. mn. An-

golorsz&ghoz, vagy  —országból  való,  ott  lévő,  ott
termett,  készült,  azt  illető,  arra  vonatkozó.  Angolor-
szági  birtok,  gyarmatok,  utak,  termények,  áruk,  stb.
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ANGOLOS,  (angol-os)  mn.  tt  ongolos-t  vagy
—át,  tb.  —ok.  Angolok  szokását, divatát  utánzó;
angolok  módja  szerint  való.  Angolos  vitelét,  életmód.

ANGOLOSAN,  (angol-os-an)  ih.  Angolok  mód-
ja,  szokása  szerint.  Angolosan  enni,  inni,  lakmározni,
öltözködni.

ANGOLOSÍT, (angol-os-ít); áth. m.  angolosit-ott,
htn.  —ni, vagy  ani, pár.  —s. Angollá  alakít,  képez,
angolok  erkölcseivel,  szokásaival  fölruházván, az  an-
gol  néppel azonosít  valakit. Lovat angolottíani = far-
kit megkurtítani.

ANGOLOSKODÁS,  (angol-os-kod-ás)  fn. tt  an-
goloskodás-t.  tb.  —ok. Az  angolok  szokásainak,  er-
kölcseinek  túlságos  utánzása,  saját  nemzetiségének
rovására,  illetőleg  abból  kivetkőzve.

ANGOLOSKODIK, (angol-os-kod-ik); k.m.ango-
toskod-tam,  —tál,  —ott. Az  angol  szokásokat, erköl-
csöket, saját nemzetiségének mellőzésével, utánozva él.

ANGOLTOMPAK,  (angol-tom-pak) ősz.  fn. Ve-
gyitek  neme,  mely  réz,  szalamia,  salétrom,  timsó,  és
konyhasórészekből  van  öszveállítva.

ANGOLUL,  (angol-ul)  ib.  Angolok  nyelvén.
Angolul  beszélni,  irni,  olvasni,  énekelni,  imádkozni.
Most  tanulok  angolul.

ANGOLTAPASZ,  (angol-tapasz)  ősz.  fa.  Bizo-
nyos  nemű  tapaszszal  igen vékonyán  bevont  gyolcs,
melyet  leginkább  az  arczon támadó  pörzsedékekre
szoktak  ragasztani.

ANGOLY,  szokottabban  1. ANGOL.
—  ÁNGY,  igen  ritka  használata  névképző,  s

tulajdonkép  az  oncs  változata,  pl.  varangy,  varancs,
épeuúgy  mint:  göröngy,  görtinct.

ANGYAL,  fn.  tt.  angyal-t,  tb.  —ok.  Régiesen:
ángyéi.  „ Angyeloknak kívánsága"  Sz. Bernát  bymnu-
sában.  Hellénül  áff&oj  ám.  követ,  küldött,  honnan
a  latin  angelus,  német  Engel,  olasz  angelo,  szláv  on-
gyel,  stb.  1) Bibliai  ért  Isten  követe,  küldötte,  így
neveztetnek  az ó  szövetségi  próféták,  papok,  Írástu-
dók. 2) Szorosb  ért  azon  magasabb  rendű szellemek,
kik  a keresztény  hittan szerint  Isten  akaratát  végre-
hajtják,  s  az  emberek  fölött  őrködnek;  különösen,
kik  eredeti  jósagukban  megmaradtak,  miért jó an-
gyaloknak  neveztetnek, különböztetésül  az  elpártolt,
s  megbukott  szellemektől  (ördögöktől). Itten  angyala.
Úr  angyala.  Világottág  angyala.  Halál,  mélység, sö-
tétség angyala.  Őrangyal.  Köz életben  a nyájaskodók
nyelvén,  jelent  kedvest,  szerelmünk  tárgyát  Angya-
lom,  édes kedves  angyalom. Jelent  ártatlan,  tiszta  er-
kölcsüt, szelídet  Olyan mint  az angyal.  Az  ily  kife-
jezések : az angyalát!  a réz  angyalát l  aki  angyala
van, nem  egyebek,  mint  szépített,  elburkolt  károm-
kodások,  miért se  nemesebb  társalgási beszédben,  se
irodalmi  nyelvben  helyük  nincsen.

ANGYALBŐR,  (angyal-bőr)  ősz.  fh.  így  neve-
zik némelyek a  tarkara  festett  fényes papirost {helye-
sebben :  angolbör.

ANGYALFÜ,  (angyal-fíi)  ősz.  fh.  Nörénynem
az  öthimesek  és  kétanyások  seregéből, különösen en-

nek  faja:  erdei  angyalfü.  A  hellén-latin  angeliea
után  képzett  szó. Némely mellbetegségekben  gyógy-
szerül  ajánlják.

ANGYALGYÖKÉR,  (angyal-gyökér)  ősz.  fn.
Az  angyalfü gyógyerejű  gyökere.

ANGYALGYÖKÉRFESTVÉNY,  (angyal-gyö-
kér-festvény)  ősz.  fn.  Angyalgyökérből  festvényalak-
ban készített gyógyszer.

ANGYALGYÖKÉRPOR,  (angyal-gyokér-por)
ősz.  fn. Angyalfii  gyökeréből  készített  gyógypor.

ANGYALHÁZA,  puszta  Szabolcs vármegyében.
Helyragokkal:  —hasán,  —hasára,  —hátáról.

ANGYALI,  (angyal-i)  mn.  tt  angyali-t,  tb.
—ok.  1) Olyan  mint angyal; szelíd, szép, kedves, ár-
tatlan.  Angyali  ifjú,  nS. Angyali  szépség,  ártatlanság.
2)  Angyalt  illető,  ahhoz tartozó,  arra  vonatkozó. An-
gyali  eledel,  angyali  kenyér = oltári szentség,  vagy,
manna.  Angyali  látás,  Üdvözlet.  Angyali  icenet,  követ-
ség,  v. ö. ANGYAL.

ANGYALILAG,  (angyal-i-lag)  ih.  Angyali mó-
don,  úgy,  mint angyal. Angyalilag  élni, viselni magát.
Angyalilag szelíd, ártatlan.

ANGYALKA,  (angyal-ka)  kies. fn.  tt  angyal-
kát,  tb.  angyalkák.  Kisded  angyalt  képező  szobor,
kép.  Atv.  ért  kedveske,  szépecske.

ANGYALKÉP,  (angyal-kép)  ősz. fn. 1) Angyalt
ábrázoló  kép,  festmény.  2)  Gyöngéd,  szelid,  szépsé-
ges, ártatlan, kedves, mintegy  angyalhoz  hasonló  esz-
ményi  arcz.

ANGYALOS,  faluk  Szathmárban  és Erdélyben.
Helyragokkal:  —ön,  —rá,  —rói.

ANGYALOZ, (angyal-oz); áth.  m. angyaloz-tam,
—tál,  —ott, pár.  —z.  htn.  —ni.  1) Angyalnak  ne-
vez,  hív,  czímez valakit  Olyan  képzésű, mint: komáz,
sógoroz.  2)  Valakinek  angyalát  szidja,  káromolja,
mint:  adtát,  teremtették

ANGYALSZÉP,  (angyal-szép)  ősz.  mn.  Néme-
tes  kifejezéssel  ám.  oly  szép,  mint  angyaL

ANGYALSZÉPSÉGU,  (angyal-saépségtt)  ősz.
mn.  Kinek  szépsége  az  angyalokéhoz  hasonló.

ANGYALTISZTA, (angyal-tiszta) ősz. mn. Fedd-
hetetlen,  szemérmes, ártatlan  erkölcsü,  mint  a  jó  an-
gyalok.

ANGYALTISZTASAGU,  (angyal - tisztaságú)
ősz. mn.  Oly  tiszta  életű,  oly  szemérmes  erkölcsü,
mintha  angyal  volna.  Angyaltitztatágu  szűz,  ifjú.

ANGYALVÁR,  (angyal-vár) ősz.  fa.  Fellegvár
Róma városában, melynek  oromcsdcsán  angyalszobor
látszik.

ANGYELIKA,  1. ANGYALFÜ.
ANHINGA, fn.  tt.  anhingát,  tb.  anhingák.  1)

Brasiliai  madárfaj,  mely réqsenagysigu, s igen hosszú
nyakd.  (Plotus anhinga.  L.)  2)  Porczellán  csigafaj.

ANIKÓ,  női kn.  tt. Anikó-t,  tb.  — k. Az  Anna
név  kicsinyített  módosítása,  illetőleg  kis  leányok
neve.

ANKÓ,  (an-kó) mn. és  fn.  onkó-t,  tb.  — k.  Szé-
kely  tájnyelven  ám.  hitvány, gyáva, gyüge, szeglete*
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ember. Egy  eredetű  az  angaUt,  angó,  bangó,  ancaori
szókkal.

ANNA, női  kn. tt.  Annát,  tb.  Annák.  A  héber
nyelv  után  ám.  nyájas,  kellemes.  Sz.  Anna  asszony.
Anna  napján.  Változatai:  Annus,  Panna,  Pannika,
Anicza,  Anikó.

ANNAKELÖTTE,  (annak-elötte)  ősz.  ih.  Az-
előtt, régente,  hajdan,  a  múltban.  Élünk  vele,  midőn
határozatlan  multat  akarunk  jelenteni.  Annakelötte ez
mind  máskép  volt.  Annakelötte  a  tisztújítótok  csende-
sebben folytak  le.  Irathatik  elválasztva  is.

ANNAKFÖLÖTTE,  (annak-fölötte)  ősz.  ih.  A
fölött;  azon  fölül.  Annakfölötte  értekeztünk,  hogy.  . .
Annakf&lo'tte  még  sok  teendőnk  lesz.

ANNAKOKÁÉRT,  (annak-okáért)  annálfogva,
annak  következtében.  Annakokáért  legjobb  lesz  hall-
gatni  a  dologról.

ANNAKUTÁNA,  (annak-utána)  ősz.  ih.  Hasz-
náltatik  valamely  történt  dolog  elbeszélésének  foly-
tatásában.  Midőn  Mátyás  király  meghalt,  annaktttána
sok  viszontagság  érte  a  hazát. Egyszerűbben:  oztitáu.

ANNÁL,  (az-nál) ksz. Hasonlító  értelemmel  bír
a  mondatkötésben,  s  állhat  1) viszony-kötszó  nélkül,
pl.  ha  otthon  maradsz,  annál  jobb,  2)  viszouy-kötszó-
val:  minél  vagy  mennél,  pl.  Annál  soványabb,  minél
tiibbtt  eszik.  Minél  jobban  vigasztalják,  annál  inkább
ttír.  Minél  kisebb, annál  frisebb,  minél  hosszabb,  annál
roszabb.  Km.

ANNYI,  (az-nyi)  mn. tt.  annyi-t,  tb.  —n  vagy
— an.  1)  Bizonyos  sokasága,  mennyiségű,  számú,  s
ekkor  viszonytársa  mennyi  vagy  amennyi,  pl.  Annyi
bért  adok,  mennyit  érdemlesz.  Annyit mondhatok, meny-
nyit  hallottam.  Annyim  csak  lesz, amennyi  kell, ameny-
nyi  szükséges.  Néha  a  viszonyt  jelentő  szó  alattom-
ban  értetik. Annyit  én  is  tudok.  Annyival  el  sem kezd-
trm  volna =  oly  kevéssel.  2)  Határozatlan mennyi-
ségű,  oly  sok.  Annyit  fáradok,  még  sincs  sikere, hasz-
na.  Annyi  pénzt  elfecsérleni  nagy  könnyelműség.  Még
határozatlanabbak az ilyeuck : Annyi  mennyi csak  lesz.
Annyit  mennyit  én  is  adhatok.  Annyival  mttinyieel
tovább  vagyunk.  Ezekben  az  illető  mértéknek, kel-
léknek  alsó  foka  értetik.

ANNYIAD,  (az-nyi-ad)  mn. és  fn.  tt.  annyiad-
at.  Valamely  egésznek  bizonyos  arányú  osztalékrésze.
Száz  forintból  húsz  annyiad  —  ahányszor  százban
húsz  találtatik,  azaz,  öt.  (Tantiéme).  Néha  ám.  oly
sokad. Ln  is  annyiad  magammal  jöv'ök,  mint  ö.

ANNYIAN,  (az-nyi-an)  ih.  1)  Bizonyos  határo-
zott  száma  sokan,  mely  esetben  mint  kötszót  vonz.
Mi  is  annyian  vagyunk,  mint  ti.  Ok  százan  voltak,
mi  is  annyian. Igen  sokan,  s  ekkor  hogy jár  utána.
Annnyian jStttk  őszre,  hogy  alig  férnek  el  a  teremben.
3)  Határozatlan  nagy  számmal.  Annyian  járnak  az
fjjtli  orSk, mégis  történnek  rablások.  Annyian járnak
iskolába, mégis  kevés  a  tanult  ember.  Leghatározatla-
nabbak  az  ilyenek:  Annyian  mennyien  öszvegyllltilnk
=:  néhányan, nem sokan.  Annyian  mennyien  dolgoz-
yatunk.

ANNYIBAN,  (az-nyi-ban)  ih.  Bizonyos  dolgot
illetőleg,  oly  állapotban,  minemiiségben,  stb.  íme,
egész  ügyünk  annyiban  van. Viszonytársa:  mennyiben
vagy  hogy.  Annyiban  szerencsés,  mennyiben  senkinek
sem tartozik. Annyiban  okosan  tett,  hogy  nem avatko-
zott  a  dologba.

ANNYIBÓL,  (az-nyi-ból)  ih.  Engedést,  ráha-
gyást  kifejező  mondatokat  vezérel,  s  mennyiből  vagy
hogy  viszonykötszók  felelnek  meg  neki.  Annyiból  ka-
szonettel  tartozom  neki, mennyiből  Annyiból  ked-
velem  e  várost,  hogy  olcsó  pia reá  van;  de  annyiból
nem  tetszik,  hogy  igen  sáros.

ANNYIFELÍÉ,  (annyi-felé)  ősz.  ih.  1)  Hatá-
rozatlan  sok  irányban,  több  oldalra.  Annyifelé  nézek,
még  sem  látom.  Annyifelé  gondolok,  hogy  szinte  elká-
bul  bele  a fejem.  Annyifelé  utaztam,  de  hazámról  nem
feledkeztem  el  soha.  2)  Több  osztályrészre,  darabra.
Annyifelé  metélte  a  kenyeret,  hogy  egy  szelet  alig  volt
három  harapás.  Annyifelé  vágta  a  sajtot,  ahányan
i'oltiink.

ANNYIFÉLE,  (annyi-féle)  ősz.  mn.  Oly  sok
külön  nemű,  fajú,  rendű,  osztály n.  Annyiféle  állat  él
e  földön.  Annyiféle  növény.  Annyiféle  ember,  vélemény,
akarat.  A  hozzá  kapcsolt  mondatban,  mennyiféle  ,
ahányféfe  vagy  mint,  hogy  járul  vele.  Annyiféle  a sze-
relem  az  emberi  szivekben,  dhányféle  a  természet,  mind
egyenként  ezekben. Kisf.  S.  Annyifélét  vehetsz,  mennyi-
féle  tetszik.  Annyiféle  a  nyelő  Magyarországban,  mint
Bábel  tornya  építésekor.  Annyiféle,  hogy  számát  sem
tudni.

ANXY1FELÖL,  (annyi-felöl)  ősz.  ih.  Oly  sok
oldalról,  helyről,  tájról,  félről.  Annyifelöl  ostromolják,
hogy  lehetetlen  ellená/lania.  Annyifelöl  tódul  be  az  el-
lenség,  ahány  kapuja  van  a  városnak.  Annyifelöl  ér-
keznek  hozzá az  lldvözlölevcle,k,  hogy alig  győz  rajok  vá-
laszolni.

ANNYIN,  1. ANNYIAN.
ANNYIKA,  (az-nyi-rá)  ih.  1)  Oly  mértékben,

oly  nagyon,  oly  igen.  Annyira  részeg,  hogy  azt  sem
tudja,  fi-t.  vagy  leány ?  Annyira  szeretem  őt,  hogy  kész
volnék  meghalni  érte.  Annyira  elhagyta  magát,  hogy
semmivel  sem gondol.  2)  Bizonyos  fokra,  magasságra
emelkedve.  Ki  hitte  volna,  hogy  annyira  cigye dol-
gát  ?  3) Oly távol, oly messze, odáig.  Annyira  távozott,
hogy  már  látcsővel  sem  lehet  öt  látni.  Határozatlan
mértékű  ez  ily  öszvetételben : annyira  mennyire =
féligmeddig,  valamennyire.

ANNYISZOR, (az-nyi-szor) ih.  Oly gyakran,  oly
sok  ízben.  Viszonytársai: mcnnyixzer,  ahányszor,  vagy
mint,  vagy  hogy,  midőn  t.  i.  rendkívüli  nagyítást  je-
lent.  Annyiszor  nevetek,  amennyiszer  látom.  Annyiszor
fizet,  mennyiszer  lehet.  Annyiszor  járt  a  nyakamra,
hogy  ajtót  kellett mutatnom  neki.  Határozatlanul:  any-
nyiszor  mennyiszer.

ANNYIVAL,  (az-nyi-val)  ib  és  ksz.  l)Oly  sok-
kal.  Annyival  adós,  hogy  már  llnge  sem  az  ői-é.  Any-
nyiual  bír, amennyivel  én.  2)  Fokozó  erejű:  Ezt any-
nyival  inkább,  vagy  annál  inkább  megteheted.
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—  ANT,  (an-t)  (1),  némely  igehatározók  kép-
zője ,  pl.  al-ant,  bossz-ant,  változattal:  ott: alatt,
hosszait  Első  alkatrésze an,  mely  általán  igehatáro-
zókat  alkot, pl.  okos-an, vékonyhangon  én, pl.  bölcs-
en ; a második  t,  mely  szinte  önállóan  is  képez  ha-
tarzókat,  pl.  örömes-t, képes-t, kival-t, néz-t

—  ANT, (an-t) (2),  taiveltető  igéket  képez,  s
párhuzamos hangrendi  társa:  ént  (en-t).  Első  alkat-
részénél  fogva önhatókat  képez,  pl.  patt-an, csatt-an,
csepp-en, zökk-en, ezekből  t  képző  hozzátételével  le-
szen : pott-an-t,  azaz  pattanóvá  tesz,  pl.  pattan  az
ostor, pattant  a kocsis;  csepp-en-t, azaz eszközli, hogy
cseppenjen. Eszerint képződtek:  lobb-an-t, czupp-an-t,
ropp-an-t,  koccz-an-t,  puff-an-t,  vill-an-t,  csörr-en-t,
serk-en-t, zökk-en-t,  stb.  V.  ö.  AN, (1),  igeképzö.

ANTAL,  férfi  kn.  tt.  Antal-t, tb.  —ok. A  latin
Antonius  után;  kicsinyítve:  Antus,  Anti. Megjön  An-
tal  Budáról.  Antal  harasztjára  bocsátott.  Igen  szűk
kora  közmondások. Szent Antal  tltee = orb&ncz,  fenés
orbincz,  dabrocz.

ANTAL ÁG, (antal-ag) fn. tt  antalog-ot. Hegy-
alyján  divatos  hordó, mely körülbelül másfél  akót fog-
lal  magában  Máskép : A'talog,  vagy  Antolkó.

ANTALFALVA,  helység  Gömör  vármegyében.
Helyragokkal:  —falván,  —falvára,  —faluárót.

ANT ÁLKÉRÉSZT, ősz. fa. A  czimertanban  így
neveztetik  a T  bötüböz  hasonló kereszt

ANTALKÓ, fo. tt  —t.  L.  ÁTALAG.
ANTALÓCZ, falu Ung vármegyében. Helyragai:

—ön, —rá,  —ról.
ANTI,  férfi kn. Az Antal keresztnév kicsinyítője.
ANTÓNIA,  női kn.  tt.  Antóniát.  Ugyanaz  ami

» latin:  Antónia.
ANTUS,  férfi  kn. tt  Antus-t, tb.  —ok.  Az  An-

tal  név kies. változata.  Hasonló  alakításnak:  Fenti,
Gedut, Malyus, Imrus,  Dodin,  Gegtu,  Mikus,  s  e nő-
nevek:  Kattu,  Annus,  Hús,  Judus,  Ertsus,  stb.

ANY,  fa.  az  anya  szónak  eredeti  alakja,  mely-
hez  az a  kihangzásképen járult  Ma már csak  a  har-
madik  személyragozásban  él:  any-ja,  any-jok,  any-
jához,  any-jánál,  any-jától,  any-jokért,  any-jokkal,
stb. L.  ANYA.  E  tekintetben  hasonlók hozzá a  szin-
tén  megtoldott apa, ap-ja,  ap-jok,  atya,  aty-ja,  aty-
jok,  bátya,  báty-ja, báty-jok.  Az  öcs és  húg  még  ön-
állóan  divatoznak, de  személyragozásban  az  öcs  nem
ífcsöm,  öcsöd, hanem öcsém,  öcséd,  mintha  alanyeset-
ben Sete  volna: a  húg pedig  némely tájszokással:  hú-
gom, hugád, hugája;  ezen  divatból  kiment  alanyeset-
től:  húga.

—  ANY, névképző, mely  a  régiebb  nyelvben
igen  ritka,  pl.  ar-any,  sav-any-ú,porh-any-újellenben
szokottabb  a  megnynjtott  ány, pl. sil-ány, bitv-ány, és
az  ony, eny,  ény,  tfny,  pl.  tak-ony,  hor-ony,  hev-eny,
csök-öny,  stb.  Újabb korban  a vegyészek  nyelvén  je-
lenti  azon  elemet, melyből valamely  test alakúi,  tehát
átv. ért  az  illető  testnek  mintegy  anyja,  pl.  hig-any
dárd-any,  ham-any,  horg-any,  ibl-any,  a  magashan-
guak  ntán:  eny:  mir-eny,  él-eny,  kön-eny,  sten-eny,

stb.  Több  származékban  a  nagy,  nagyság  fogalma
rejlik,  ellenkezőleg  az  ács  ecs képzőkkel,  pl. horog,
horgony = nagy  horognemfl  eszköz  a hajókon;  szeg,
szigony = maga  nemében nagy  szegft  szúró eszköz a
halászoknál; körny  yagykörony = nagyob kör, vagy-
is  bizonyos  kört  övedző  vidék;  horony = nagyobb
horzsolat, pl.  melyet  a  vízmozás váj  ki, stb.

ANYA, fo. tt  anyát, tb. anyák.  Személyr. anyám,
anyád,  anyja,  anyánk, anyátok, anyjok.  L.  ANY.  1)
Általán  nőnemű  állat, mely a maga neme szerint mag-
zatot  szül, táplál, nevel.  TYgris  anyától  született,  far-
kas  anyától szoptatott kegyetlen  ember. A  borjut  anyja
alá  ereszteni,  anyjától  elválasztani.  A  csibék  anyjok
szárnyai  alá  bújnak.  2) Nemesebb ért.  az  ember  szü-
lője,  kit  a  magyar  édes anyának  nevez,  különbözteté-
sfil  a  mostohától.  Közmondások: Ahol nyájas  ős anya,
kényét  lett  a  leánya.  Nétd  meg  előbb  az  anyát,  úgy
vedd el a  leányát. Még a rótt  anya  is jámbor  magta-
tot  szeret.  Szép  a  gyermek  anyjának.  Taknyot  gyermek
is  szép  az  anyának.  Néma  gyermeknek  anyja  sem  eVti
szavát.  Eb  anyának  kutya  a  leánya.  Anyja  hátában
tem volt jobb  dolga.  Vagyon  anyja,  de ki  tudja,  ki  az
apját  Megfogta  az  anyját  =:  szerencse  érte,  külö-
nösen  gazdaggá  lett  Anyámasszony katonája = gyá-
va,  félénk.  Anyja  leánya,  azaz,  anyjára  ütött  Lá-
nyok  anyja,  vén  leány.  Ha  nem jöttél,  ott  veszte?,  lá-
nyok  anyjává  lettél.  Népd. Anyára  vár  egy  újabb nem-
zedék.  Vörösmarty.  3) Átv.  ért  ami anyánkról  száll
ránk,  vagy  anyaként  ápol,  táplál  bennünket  Anya-
nyelv.  Anyaföld.  Anyaváros.  4)  Mondjuk  oly  hívek
gyülekezetéről, melynek  saját  temploma és papja van,
különböztetésül  a fiók egyháztól, mely  valamely  anya
egyházhoz  tartozik.  Hasonlók: anyaoskola,  anyagyttle-
kezet,  anyaország,  stb.

A  népies  nyelvben  gyakran  keményebb  kifeje-
zésekre  használtatik.  Eb  anyja  fia,  eb  anyja  kfflyke.
Kurv'  anyja  a  rósz  embernek.  Menj  kurv'  anyádba.
Anyád  kínja  !  stb.

Mint  a  családi  életbez  tartozó,  tehát  első  szfik-
ségfi  szó  különféle nyelvcsaládokban  egyezik,  mi  ősi
eredetére  mutat, nevezetesen  a Kaukázus körül nogai,
karácsai  és  uigur  nyelven:  ana, törökül is ana, hébe-
rül  DK, finnül emtt,  lat  anus,  német  Ahn, goth  an«n,
szanszkrit  :  ma,  motor,  mada,  tübet:  ma,  hellén:
unla,  /íifriyp.  Ide  tartoznak,  melyek  közvetlenül
szülésre, táplálásra vonatkoznak, mint, a  magyar: eme,
emlS,  emlet,  emse,  nő,  éne,  Unó',  a  német:  Amme,  a
szanszkrit  an  (élni), dsan  (szülni)  stb.  tehát  rokon  az
élet, élctadás,  szülés,  növekedés fogalmával.

ANYAÁG,  (anya-ág)  ősz.  fn.  1)  A  növény,
nevezetesen  a  fa  fő ága, mely  közvetlenül  a  törzsből
fakad  ki.  2) Átv.  ért  a  nemzetségi  fának  azon  ága,
melyen  anyánk  elei  vannak  följegyezve,  illetőleg:
anyai  vérség.  Anyaágról  rokonok.  Anyaágról  nemet-
ember. Anyaágról  maradt jószág.

ANYABÁTYA,  (anya-bátya)  ősz.  fn.  Anyánk
fi testvére, anyai  nagybátyánk.
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ANYABÖTÜ,  (anya-bötű)  ősz.  fo.  Rézminta,
melyben  a  nyomtató  ólombetűket  öntik.

ANYACSAVAR,  (anya-csavar)  ősz.  fa.  Tölcsér
vagy  csőalaku  eszköz  vagy  készület, belül csavarosán
kihornyolva, melybe  más,  hengerded  csavart  illesz-
tenek.

ANYÁCSKA,  (anya-acs-ka) kies.  fn.  tt.  anyács-
kát,  tb.  anyácskák.  Az  anya  szónak  hízelgő,  kedves-
kedő, nyájas  kicsinyítése.  ATem  vagy  kemény,  anyács-
kám,  de  lágy  óz  én szivem.  Népd.

ANYACSÚCS,  (anya-csúcs)  ősz.  fn.  Növény-
tanban,  az  anyaszál  hegyén levő  gömböcske,  máskép:
bibe  Tagy porfogó.  (Stigma).

ANYÁCZA,  (anya-cza) fn. tt  anyáczát,  tb. anyá-
csák.  1)  Szójátékképen  az  apácza  után képezve, mint-
egy  az apa  ellentéte.  0  nem  apácza  akar  lenni, ha-
nem  anyácza.  2)  Gúnyneve  a  megesett  ap&czának.

ANYADISZNÓ,  (anya-disznó)  ősz.  fa.  Emse-
disznó, mely  különösen tenyésztésre  vau szánva, mely
malaczokat  ellik; máskép : maglódisznó.

ANYAEGYHÁZ,  (anya-egyház)  ősz.  fn.  Bizo-
nyos  területen  lakó  bívek  gyülekezete  vagy  testülete,
közönsége,  kiknek  helyben  lakó  lelkészek,  illetőleg
plébánosok  van.  E  területen  kivül  lakó  s  az  illető
lelkese  alá  tartozó  hívek  községe  :  fiókegyház.

AOTAFA,  (anya-fa)  ősz.  fn.  Olyan  fa,  melyet
erdővágáskor  fenhagynak,  magzis,  illetőleg  további
tenyésztés  végett.

ANYAFI,  (anya-fi)  ősz.  fa.  Szokatlan  ugyan,
de  szinte  alkalmazható  szó  oly  rokonok  nevezésére,
kik  anyánkról  egy  vérségüek  velünk, miszerint  atyafi
szabatosan  véve  csak  az  atyai  ágú  rokonságra  vonat-
koznék.

Egyébiránt  szabatosabbak  az anyarokon és  apa-
rokon.

ANYAFÖLD,  (anya-föld) ősz.  fn.  Átv.  ért. azon
föld,  illetőleg  ország,  haza,  melyben születtünk.

ANYAFÜ,  1. SZÍKFÜ.  (Matricaria).
ANYAG,  (any-ag)  fa.  tt.  anyag-ot.  1)  Minden

test, mennyiben  a  szellemnek  ellentéte.  Különösen,
melyből  valami  készfii  vagy  készíttetik, vagyis,  a mi
bizonyos  műnek  testét  teszi.  A  posztó  anyaga  gyapjú,
a  vászoné  kender,  len.  Selyem,  szőr,  gyapott  anyag.
Horn  külföldi  anyag.  Különbözik tőle  a  kelme,  mely l
talajdonképen  bizonyos  anyagból  készített  szövetfélc
mű, ú. m. gyolcs, vászon, posztó, stb. Az ember anyagból
ét  szellemből  alkottatott.  Az  anyag szétoszlik, a  szellem
fenmarad.  Lelketlen, nyers,  idomtíatlan  anyag,  Sár,
ca*, fa,  Ug,  folyó,  kemény  anyag.  2) Átv.  ért.  jelent
oly  dolgokat is, melyek  szellemi müvek alapjául,  tár-
gyául  szolgálnak.  A  regényköltő  sok  anyagra  talál,
nem  csak  az  ó, hanem az  újabb  korban  is.

A  latin  matéria  után  helyesen  alkotott  s közdi-
vaturá  lett szó.

ANYAGI,  (any-ag-i)  mn. tt.  anyagi-t,  tb.  —ok.
Ami  anyagból  való,  nem szellemi; anyagot  illető, ar-
ra  vonatkozó, testi  szükségekhez  tartozó.  Anyagi  ér-
dekek.  Anyagi  jólét,  mely  a test  szükségeit,  vágyait
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bőven  kielégíti. Anyagi  élvezet. Anyagi  czélokután  tö-
rekedni,  » a  szellemieket  elhanyagolni.  Anyagi  ember,
aki  csupán  testének él,  a a  szellemiekkel  nem  gondol.

ANYAGILAG,  (any-ag-i-lag)  ih.  Anyagi  tekin-
tetből,  oldalról,  nem  szellemileg,  nem  magasbb  er-
kölcsi  szempontból.  Anyagilag  jó  állapotban  lenni.
Anyagilag  segíteni  elő  a  művészetet, azaz,  pénzzel s ha-
sonlókkal.

ANYAGKÉSZLET,  (anyag-készlet)  ősz. fn.  Bi-
zonyos  czélra  előlegesen  beszerzett  anyag,  pl. gyári,
építési  anyagkészlet.

ANYAGOS,  (any-ag-os)  mn. tt.  anyagos-t  vagy
—át, tb.  —ok. Anyaggal  ellátott,  megrakott,  teljes.

ANYAGSZÉR,  (anyag-szer)  ősz.  fh.  Mindenféle
szer, jószág, melyből valamit  készítenek.  Különösen,
kereskedési áruczikkek.

ANYAGSZÉRÁKUS,  (anyag-szér-árus)  ősz.  fn.
Aki  anyagszerekkel  kereskedik,  különösen  a  fűszer-
kereskedők.

ANYAGTALAN,  (any-ag-talan)  mn.  tt.  anyag-
talan-t,  tb.  —ok.  Amiben  anyag  nincs,  anyagtól
mentt,  szabad.  Az  angyalok,  mint  tiszta  szellemek,
anyagtalan  lények.

ANYAGTALANSÁG,  (any-ag-talan-ság)  fn.  tt.
anyagtalanság-ot.  Anyag  nélküli  állapot  vagy  tulaj-
donság;  szellemi,  erkölcsi  minemüség.

ANYAGVÁLTOZTATÓ,  (anyag-változtató) ősz.
mn.  Gyógytani  ért.  ami  a  kór  anyagát  változtatja.

ANYAQYILKOLÁS,  (anya-gyilkolás)  ősz.  fh.
Bűn,  melyet oly  gyermek , illetőleg  emberszülött kö-
vet  el, aki  saját  anyját  megöli.

ANYAGYILKOS,  (anya-gyilkos)  ősz.  fo.  Aki
saját édes  anyját öli meg.

ANYAGYILKOSSÁG,  1.  ANYAGYILKOLÁS.
ANYAGYÜLEKEZET,  (anya-gyülekezet)  ősz.

fn.  Anyaegykázlioz  tartozó  bívek  gyülekezete  közsé-
ge,  1.  ANYAEGYHÁZ.

ANYAHÍMÉS,  (anya-hímés)  ősz.  fn. Növényta-
ni  ért.  így  neveztetnek  azon  növények,  melyeken a
hím  vagy  a  magzat  oldalából,  vagy  az  anyaszárból,
vagy  a  bibéből nő  ki,  milyen  pl. a farkasalma.  (Gyn-
audria).

ANYAIIÍMVTRÁG,  (anya-hím-virág)  ősz.  fű.
Virág,  az  anyabímesféle  növényeken.

ANYAI,  (any-a-i)  mn.  tt.  anyai-t,  tb.  —ak.  1)
Anyát  illető,  anya  lényéhez,  természetéhez,  mivoltá-
hoz  tartozó.  Anyai  tiszteiéi.  Anyai  szeretet,  vonza-
lom,  érzés,  öröm, fájdalom,  gondviselés,  ápolás.  Anyai
oktatás,  áldás,  átok.  Anyai  szív,  ölelés.  Anyai  tej,
csók.  Az  anyai  tej  legédesebb.  Km.  Anyai  nyelv.  2)
Anyától  jövő,  származó,  anya  után  maradt.  Anyai
örökség,  jószág,  birtok. Néha vétetik  főnév  gyanánt  is,
anyai  örökség,  anyai  rész  helyett.  Az  anyait  kivenni
elkölteni.

ANYAILAG,  (any-a-i-lag)  ih.  Anyai  módon,
úgy  mint  a  szerető jó  anya  szokott.  Anyailag  ápol-
gatni  az  árva  kisdedeket. Mostoha gyermekeivel  anyai-
lag  bánni. Édes  anyailag.

11
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ANYAISKOLA,  (anya-iskola)  ősz.  fn.  1)  Az
anyaegyház  iskolája,  melyhez  képest  a fiókegyházak
iskolai  fiókiskolák.  2) Főiskola,  melyben  a  felsőbb
tudományok  taníttatnak  (Collegium).

ANYAJEGY,  (anya-jegy)  ősz.  fa.  Örökké  fön-
maradó  folt  a  gyermek  bőrén,  különösen  orczáján,
melyet  születésével  hozott  a  világra.  Ilyen  jegyek
néha kidndorodással  rutítják  el  az arezot

ANYAJOG,  (anya-jog)  ősz.  fn.  Jog, melyet  az
anya  részint  természeti,  részint  polgári  törvények
erejénél  fogva bír gyermekei  fölött

ANYÁJOS,  (any-a-j-os = any-a-i-as)  mn.  tt
anyájos-t  vagy  —öt, tb.  —ok.  Balaton  vidékén di-
vatos  tájszó,  s  mondják  érett  kora,  férjhez  mehető
leányról,  vagy  szabad  szárnyra kelő madárfiról;  más-
kép : anyányi.

ANYAJUH,  (anya-juh)  ősz.  fo.  Nőstény juh,
mely  szaporít, mely  a végre  tartatík,  hogy  bárányo-
kat  elljék.  Az  anyajuhokat  szénán  tartani, sózni.

ANYÁKA,  (any-a-ka)  kies. fa. tt  anyákat,  tb.
onyákák.  A  köznép némely vidékeken,  különösen  a
székelyeknél  így  kicsinyíti  az anya  nevet  Szokottab-
ban:  anyácska.

ANYAKAPTAR,  (anya-kaptár) ősz. fh.  Méhkas,
mely  a  méhek  megfojtásakor  fönhagyatík  tenyésztés
végett a jövő  évre.

ANYAKAS,  1. ANYAKAPTÁR.
ANYAKEDVENCZ,  (anya-kedvence)  ősz.  fh.

Gyermek, kit az anya egyéb szülötteinél jobban  kedvel,
gedél, ki  iránt  különös  szeretettel, gonddal  viseltetik.

ANYAKELENCZE, L ANYAKAPTÁK.
ANYARÖ,  (anya-kő) ősz.  fa.  Megkövült kétte-

kenöjü  csigafaj.
ANYAKÖNYV,  (anya-könyv)  ősz. fh.  Az  anya-

egyház, illetőleg lelkész! hivatal  hiteles könyve, mely-
ben  határozott rovatokba  a szülöttek, s azok  szülői és
keresztszülői, valamint a keresztelő maga, idősor szerint
följegyeztetnek.  Szélesb ért. jelenti azon könyveket is,
melyek  egyszersmind  az  őszveházasodottak  és halot-
tak  névsorát  foglalják  magokban;  de  ezek  szabato-
sabb  neve általában:  egyhozkönyv,  különösen pedig:
házasulok  könyve, halottak  könyve.

ANYAKÖPÜ, (anya-köpü) Ősz. fh. 1. ANYA-

KAPTÁB.
ANYAL,  (any-al)  ősz.  fh.  Növénytanban,  az

anyavirág alja, töve, melyből  a  gyümölcs kinő, más-
kép : termő'.

ANYALGÁS,  (any-al-og-ás) fio. tt  anyalgásí,
tb.  —ok.  Gyermekes  nyájaskodás,  milyen a  kisde-
deiket  gedélő anyáké, illetőleg  dajkáké  szokott  lenni.
Egyezik  vele  a  vékonyhanga:  enyelgés.

ANYALJ,  (any-alj)  ősz.  fo.  1. ANYAL.
ANYÁLKODÁS,  (any-a-al-kod-ás) fn. tt  anyál-

kodás-t, tb. —ok. Anyai gondviselés gyakorlása, anyai
kötelességek  teljesítése  gyermekei iránt

Közép al képzéssel  alkotott  szó, mint ezekből :
Hála,  tunya, gazda,  buja,  lett: haíátkodás,  tunydUco-
dás,  gocdállodás,  bujáUcodát  stb.
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ANYÁLKODIK,  (any-a-al-kod-ik); k.  m. onyál-
kod-tam,  —tál,  —ott,  htn.  —ni.  Gyermeke  iránt
anyailag gondoskodik, anyai kötelességeket gyakorol.

Törzse ás  elvont  anyái,  s  Képzésre  olyan  mint:
hálálkodik,  tunyálkodik,  gazdálkodik,  garázdálkodik,
oujálkodik, stb.

ANYAJLÓ,  (anya-ló) ősz.  fa.  Kanczaló, mely csi-
kótenyésztésre van szánva; vemhes, csikós  ló.

ANYALOG,  (any-al-og) gyak. önh.  Gyermeke-
sen  nyájaskodik,  mint  az  anyák  vagy  dajkák  szok-
tak  kisdedeikkel. Egyezik vele:  enyelég, székelyesen:
anyolog ám. nagyobb személyekkel ügyetlenül enyeleg.

ANYALÚD,  (anya-ldd) ősz.  fa.  Szaporításra ha-
gyott  Idd,  mely  tojik  és  libákat  költ,  nevel.  Csaló-
közben:  bonyalúd.

ANYALÚG,  (anya-lúg)  ősz. fa.  A  vegyészek  és
némely mesterembereknél  oly lúg, melytől a sósrészek
elválasztattak.

ANYAMÉH,  (anya-méh) ősz.  fn.  1) Üreg  a  női
alkasban, hol a magzat  megfogamszik,  és  születéséig
marad. Fordítva:  méhanya.  2)  A  méhkasban  nagy-
ságára nézve  azon  kitűnő méh, mely a  rajt  szaporítja,
és  midőn elszállani  készül,  vezeti.

ANYAMÉHFÜ,  (anya-méh-fíi)  ősz. fo. Többféle
füvek  neve, melyek  akár tudományos gyógyászat, akár
népies  hiedelem szerint  az anyaméh bajai ellen gyógy-
szerül  használtatnak, milyen különösen a  szik/fi  (Mat-
ricaria).

ANYAMÉRCZE,  (anya-mércze) ősz. fn.  A hely-
beli hatóság  hiteles  mértéke, illetőleg mérője,  szapu-
ja, köble, kilaja,  melyhez az árusok  kötelesek  szabni
saját  méréseiket

ANYAKÉNÉ,  (anya-néne)  ősz. m.  Anyám  nő-
testvére, anyai  nagynéne.

ANYANYELV,  (anya-nyelv)  ősz.  fo.  1)  Azon
nyelv, melyet, mint mondani szokás,  anyánk  tejével
szoptunk, anyánktól tanultank.  A magyar  anyától ma-
gyar, a  némettől  nemet,  a  tóttól  tót  anyanyelvet  tanul
a  gyermek.  2)  Oly  nyelv,  melytől  mintegy  anyától
más  nyelvek  származtak,  tehát  ezekheti képest erede-
tiebb, ősibb nyelv. Ás anyanyelv  származékai  leány-
nyelvek,  pl.  az olasz,  franczia,  spanyol, mint  a  latin
anya  leányai.

ANYÁNYI,  (anya-nyi)  mn. tt  onyányi-f,  tb.
—ok.  Mondjak  nőgyermekekről,  leányokról,  midőn
fölserdülnek,  s nagyságra  anyjaikhoz  hasonlók;  külö-
nösen  madárfiakról,  midőn  egészen  mogtoüasodván
szabad  szárnyra  bocsátkoznak.  Anyányi  csirke,  gá-
tamig.  Az  anyányi madarak  elszállnak fészkeikből.

A  képző nyi értelménél fogva  =  anyai  nagy-
ságú. L. — NYI, képző.

ANYAORSZÁG,  (anya-ország) ősz.  fh. Ország,
melynek  törvényei,  hatósága,  illetőleg  koronája,  fe-
jedelme alá  más  rokon  alkotmánya  mellékonz&gok
mint kapcsolt  részek  taztoznak,  milyen  pl.  Magyar-
ország  a hozzá tartozó országokra nézve.

ANYAOSKOLA, (anya-oskola) ősz. m. 1. ANYA-
ISKOLA.
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ANYAÖLÖ, L ANYAGYEŰKOS.
ANYAPÉNZ,  (anya-pénz)  ősz.  fii.  Oly  pénz,

melyet az anyák  többnyire  alattomban, az atyák tud-
tán  s  akaratán  kívül  dugdosnak  gyermekeiknek.

ANYAPÉB,  (anya-per)  ősz.  fn.  A  megindított
per  első  folyama,  kfllönböztetésfil  az  újított  pertől.

ANYARÉSZ,  (anya-rész)  ősz. fn.  Örökség,  me-
lyet a gyermekek  anyjok  után kapnak.  A  nagykorú-
akká  lett  gyermekek  anyjok  haldia  után  apjoktól  ki-
vehetik  a* anyarészt.  Máskép:  anyai  jog,  vagy  jus,
vagy  egyszerűen: anyai. Elkölteni  az anyarészt,  vagy
anyait, s  a* apaira  előre  adósságot  csinálni.

ANYAROKON,  (anya-rokon) ősz.  fn.  Aki  anyai
ágról  Térségben  van velünk.

ANYAROZS,  (anya-rozs) ősz. fh. Üszögféle rozs-
termény, hosszúkás, fekete,  s  gyakran  györbült  sze-
mekkel, melyek  lisztje  fehér, néha kékes  s  émelygős
édességü, • leginkább  nedves  évben  teremnek  meg.

ANYÁS,  (any-a-as)  mn. tt  anyás-t,  vagy  —át,
tb.  —ok. Oly gyermekről  mondják,  ki  mindig  any-
ján  csttgg, kinek  anyján kívül  senki  kedvére  nem te-
het ;  anyai  túlzott  szeretet, gedélés,  kedveskedés  ál-
tal  elkényeztetett

ANYASÁG,  (any-a-sag) fn. tt  anyaság-ot. Anyai
tulajdonságok,  s kötelességek  öszvege,  illetőleg  anyai
minemüség, vagy állapot  Az  anyaságnak  vannak örö-
mei  és  fájdalmai.

ANYÁSKODÁS,  (any-a-as-kod-ás)  fn. tt.  anyás-
kodát-t,  tb.  —ok.  Az  anya  természetes  ösztönszerü
érzelmeinek  és  kötelességeinek  gyakorlása  ;  anyai
gondoskodás, ápolgatas;  máskép :  anyálkodás.

ANYÁSKODIK,  (anya-as-kod-ik) k.  m.  anyás-
kod-tam,  —tál,  —ott, htn.  —ni.  Anyai  kötelessége-
ket  gyakorol,  gyermekinek  anyailag  gondját  viseli,
azokat ápolgatja,  neveli  stb.  Átv.  ért  idegen  gyer-
mekekkel jó  anya  módjára  bánik.

ANYÁSODÁS,  (any-a-as-od-és)  fa.  tt  anyáso-
oVis-t,  tb.  —ok.  Átmenetei!  állapot,  midőn  bizonyos
fiatal  állatok  anyásodnak. V. ö.  ANYÁSODIK.

ANYÁSODIK,  (any-a-as-od-ik); k.  m.  anyásod-
tam, —Ül, —ott, htn. —ni. 1) Mondjuk  madárfiakról,
midőn  elvetvén  első  pelyheiket, tollasodni  s  anyjok-
bo« hasonlókká  lenni  kezdenek.  Átv.  ért  anyásodik
a  serdnlő  leány is.  2) Anyásodnak  a  méhek,  midőn
fiatal  királynét,  rajvezért  kapnak.

ANYASBÓF,  (anya-sróf)  ősz.  fn.  Helyesebben,
• tisztább magyarul  L  ANYACSAVAE.

ANYÁSUL, (any-a-as-ul); önb. m. anyásul-t, htn.
—M*. Mondják  leányról,  midőn  anyányivá, férjhez  va-
lóvá  fejlődik.

ANYASZÁL,  (anya-szál)  ősz  fn.  Azon  vékony
«*áracsk«(  mely  némely  virágokban  a  magzat  tetejé-
ből nő ki, s melynek  negyén van a  bibe vagy  porfogó.

ANYASZÁR,  1. ANYASZÁL.
ANYASZENTEGYHÁZ,  (anya-szent-egy-báz)

5u. fii. Általán,  ásón  hitvallási  • erkölcsi  testület,
melyet Jézus Krisztus alapított,  s  az  apostolok  ter-
jeutettek, mely  értelemben  keresztény  anyaszentegy-

háznak  neveztetik.  Szorosabban  véve:  azon  keresz-
tény  gyülekezet, mely világszerte  elterjedve  lévén, lát-
hatatlan  fejéül  szinte  Jézus  Krisztust,  de  láthatóul  a
római  püspököt,  azaz  pápát, mint  az  Üdvözítő  hely-
tartóját  vallja  és  tiszteli,  s ez a  római kathólika,  vagy
rövidebben,  kathólika anyaszentegyház.  Szertartásaira
nézve :  latin  vagy  gSrSg  anyaszentegyház. Részletes al-
kalmazással  így  neveztetnek  azon  nagy  közönséges,
és  egységes  testületnek  egyes  tartományokban  lakó
gyülekezetei  is,  pl.  franezia,  spanyol,  olasz,  magyar
anyaszentegyház.  A  franezia  anyaszentegyház  szabad-
ságai.  A  magyar  anyaszentegyház  főpapjai,  zsinatai.
A jelen  és  másvilági  életre  vonatkozólag :  vitézkedő
anyaszentegyház,  melyhez az  élők, dicsöült  anyaszent-
ház, melyhez az  fidvözültek  tartoznak.  Oktató,  igaz,
egyedül  üdvözítő,  apostoli,  közönséges  anyaszentegyház.
A  magyar  protestánsok,  midőn  saját  hitvallási  gyü-
lekezetökről  szólónak,  egyház  szóval  élnek.  Protes-
táns,  reformált  egyház,  ritkábban  anyaszentegyház.

ANYASZENTEGYHÁZI, (anya-szent-egy-ház-i)
mn.  Anyaszentegyházból  való,  ahhoz  tartozó,  azt ille-
tő,  arra  vonatkozó.  Anyaszentegyházi  parancsolatok,
szokások,  szertartások, oktatás,  áldás.

ANYASZÍV,  (anya-szív)  ősz.  fn.  Ösztönszerü,
gyöngéd  anyai  érzelem,  vonzalom,  szeretet,  milyen-
nel  édes  anya  viseltetni  szokott szülötteihez.

ANYASZÜLTMEZTELEN,  (anya-szült-mezte-
len)  ősz.  mn. Akin  semmi  ruha  nincsen, egészen pőre,
oly  meztelen, mint  születésekor  volt.  Anyaszttltmezte-
lenre  levetkőztetni  valakit.  AnyaszUltmeztelenen  eltemet-
tetni. Néhutt a nép nyelvén elrontva: anyaszüzmezlelen.

ANYATÁRS,  (anya-társ)  ősz.  fn.  A  házas felek
anyjai  egymásra  nézve anyatársak, vagyis, a férj  anyja
és  a  nő anyja  egymást  anyatársnak  hívják,  valamint
ugyan  a  házasfelek  apjai:  apatársak,  s  oly  férjek,
kiknek  nejeik  testvérek : vötársak.  Különben az anya-
társak,  népiesen:  nászasszonyok.

ANYATEJ,  (anya-tej)  ősz.  fn.  Tej, melyet a kis-
ded  saját  édes  anyja  emlőiből  szop.  Anyatejen  nevelt
gyermek.  Anyatejjel  beszivott  hazai  nyelv,  nemzeti  ér-
zelem.

ANYATEMPLOM,  (anya-templom) ősz. fh.  Egy-
házi  anyagyülekezet  temploma,  melyben  a  helybeli
lelkész  rendesen  szokta  tartani  az  isteni  szolgálatot,
különböztetésül  a  fióktemplomtól.  A  kathólikusoknál:
plébánia-  vagy  fáratemplom.

ANYÁTLAN,  (any-a-atlan)  mn. tt  anyátlan-t,
tb.  —ok.  Akinek,  illetőleg aminek nincsen,  megholt
az  anyja,  anya  nélküli,  anyjától  megfosztott,  elsza-
kasztott  árva.  Anyátlan  gyermekek.  Anyátlan  veréb-
fiák. Határozókig:  anyátlanul  helyett  is.

ANYÁTLANODÁS,  (any-a-atlan-od-ás)  fn.  tt.
anyátlanodás-t,  tb. —ok.  Anyátlanná levés, elirvulás.

ANYÁTLANODIK,  (any-a-atlan-od-ik);  k.  m.
onyátlanod-tam,  —tál,  —ott,  htn.  —ni.  Anyátlanná
lesz, anyját  elveszti,  árvaságra  jut  Anyátlanodik  a
méhraj  is,  midőn királynéja  megbal.

11*
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ANYÁTLANUL,  (any-a-atlan-ul)  ih. Anya  nél-
kül,  anyjától megfosztva,  árván.  Anyáttanul maradni,
ftflneoelkedni.

ANYATOLL,  (anya-toll) ősz. fh.  A  fiatal  mada-
rak  tolla, melyet  pelybeik elhullása ntán kapnak.  Átv.
ért  az  anyányi  vagy  fölserdfilt  leányról  mondják:
kiverte  az anya  tolla.

ANYATÖ  vagy  TÖKE,  (anya-tő-tőke)  ősz.  fa.
A  növények  dereka,  mely  közvetlenül  a  magból,
csirból  fejlik  ki,  mely  egyszersmind  több  mellék tő-
szárak  anyja.

ANYATYÚK,  (anya-tyúk)  ősz. fn. Kotlós  tyúk,
mely  tojásokon  fii, csibéket költ,  s  azokat  fölneveli.

ANYAVÁROS,  (anya-város)  ősz.  fa.  Valamely
birodalom  vagy  ország,  tartomány fővárosa.  Magyar-
ország  anyavárosa  Buda, vagyis  inkább  .Budapest.

ANYAVIEÁG, (anya-virág) ősz. fh. Virág, mely-
nek  természeti  rendeltetése, gyümölcsöt hozni; bibés,
porhonos  virág, különböztetésül  a  hímvirágtól.

ANYÁZ,  (any-a-az)  áth.  m.  anyrfz-íam,  —tál,
—ott, pár.  —z,  htn.  —ni.  Anyának  nevez,  anyai
czfmmel  tisztel  valakit.  A  nevelSnöt,  jóíevbnénkeí
anyázni.

ANYÁZÁS,  (any-a-az-ás)  fn.  tt.  anyázás-t,  tb.
—ok.  Anyának nevezés;  czimezés,  mely  szerint  va-
lamely  nőt anyánknak  hívunk.

ANYI,  (any-i)  mn.  tt.  anyi-t, tb.—ok.  A  vegy-
bontásban  azon  fém jelző  neve,  mely  minden  idegen
alkatrészektől  megszabadult,  tehát  mintegy  anyává,
elemmé rált  ki.

ANYÍT,  (any-í-t);  áth.  m.  anyü-ott,  pár.  —s,
hatn.  —ni vagy  —ani. A vegybontisban  elemi, min-
den  más  alkatrészektől  megszabadult  tiszta  állapot-
jára  viszi  vissza.

ANYÍTÁS, (any-í-t-ás) fh. tt. anyitás-t,  tb. —ok.
Cselekvés,  midőn  anyítunk.  V.  ö. ANYI,  ANYÍT.

ANYÍTÓPOR,  (anyító-por)  ősz.  fn.  A  vegybon-
t&sban  azon  szer,  melynek  segítségével,  leginkább
tűzben,'  valamely  fémet  elemi  tiszta  állapotjára  ol-
dunk  fel.

ANYTVAD  vagy  — IVADÉK,  (any-ivad  vagy
—i vad ék)  ősz.  fn.  Anyui  testvér  (fiú  vagy  leány)
ivadék.

ANYJOK,  (any-j-ok)  Ax  anya*  szónak  birtok-
rágós  módosítása, ám.  az ő anyjok,  t  i.  a  gyerme-
keké, így  szólítja a köz magyarember  Önnön feleségét,
valamint  viszont  az  asszony  így  szól  urához: apjok,
ha  t  i. magzataik  vannak. A  nyelvszokás  személyra-
gozza is: anyjokom,  apjokom.  Ejtik  így  is,  de  nem
helyes ragozással:  anyjuk,  apjuk.

ANYÓ,  (any-6)  fn. tt  anyó-t,  tb.  — fc. Koro-
sabb  asszony, aggkorú  nő.  A  nem kedvesen  bangzó
banya  szónak  gyöngédebb,  szelídebb  mása.

ANYÓKA,  (any-ó-ka)  kies. fn. tt  anyókát, tb.
anyókák. Az  onyó szónak kicsinyített, s  mintegy  sze-
lídebb  módosítása.

ANYOLOG,  1.  ANYALOGk

ANYÓS,  (any-ó-os) fia. tt. anyós-t, tb.  —ok.  A
férj  így  nevezi  feleségének  anyját,  s  viszont  a  fele-
ség  így  hívja  férjének  anyját,  máskép: napom,  na-
pamasscony.

ANYUL,  (any-a-nl) ih.  1) Anya  gyanánt,  úgy
mint anya,  anyai  módon.  Édeeanyul  bánni a  mostoha
gyermekkel,  az árvával.  2)  Mint  vérségi  rokonságot
jelelő  ám. anyai részről,  anyai  ágról.  Anyui  bátyáin
=  anyámról bátyám.  Anyui öcsém. Hasonlóan: anyui
neném, anyui  húgom.  Szűkebb ért. oly  testvéri rokon-
ságai  vétetik,  melyben  a  testvéreknek  egy  anyjok,
de  külön  apjok  van. Anyui  testvérem, azaz, kinek  ve-
lem  egy  anyja,  de  más  apja  van.  Anyui  öcsém,  kit
velem  egy  anya  szült, de más apa nemzett

Az  első  pont alatti ül hasonlatot, olyanságot  je-
lentő  képző, mint pl. a bolondul, például, emberül,  stb.
A  második pontú ül pedig valószínűleg  a rúl (ról) meg-
rövidítése, mintha volna: ap-rúl, aprói, any-rúl, any-róí.

ANYUS,  (any-ns)  ín.  tt  anyus-í,  tb.  —ok.  Ki-
csinyítő  s némi bizelgésre  matató  módosítása  a  ko-
molyabb  anya  szónak,  épenűgy,  mint: apus,  atyus,
és  a keresztnevekben: Fertu,  Gedtu, Annus, Hűt,  stb.

Mint  korosabb  nőt  jelentővel  rokon a  banyát
(vén  anyát) jelentő,  latin  onus.

AP, (1),  fn. mely önmagában nem, hanem caak  a
búrtokos  állapot  harmadik  személyében  haszniltatik:
ap-ja, ap-ját, ap-jával,  ap-jok,  ap-jokot,  ap-joik.  A
többi  személy- és  névmódosító ragokat a kibangzásos
apa  gyök  veszi  föl:  apám,  apád,  apánk,  apához,
apával, stb. £  tekintetben egyeznek vele  a> afy, ony,
báty,  vérségi nevek.  Változattal:  »p,  jelenti nőmnek
vagy  férjemnek  apját  L. APA.

AP, (2), elvont gyöke az apad, apály, apaszt szók-
nak,  és  ezek  származékainak. Alapfogalomban jelent
feneket,  aljat,  alapot,  alacsonyát,  minélfogva  ügy
látszik, hogy  a  lap  csonkított  mása,  legalább  apad
apaszt, és  lapod  lappad,  és lapö  laposzt  igen  roko-
nok. Figyelmet  érdemebiek  itt  a  latin  06,  szanszkrit
ab  és  anb,  hellén áiro,  á<p, német ab,  .Ebbe, stb.

—  AP, 1) igeképző,  a har-ap és elavult  hagy-
ap  származék-igékben.  2) névképző,  hangrendi  vál-
tozattal : ép,  op, bp,  ip,  mint: al-ap,  iss-ap,  köt-ep,
ill-ep, kol-op, czöl-op, zsilip; némely  igékben közép-
képző : áll-ap-odik, gyar-ap-odik,  td-ep-edik,  csiíí-ap-
odik. Némely részint  önálló  szókban,  részint  elvont
törzsekben  egyszerű  p,  ú.  m.  tal-p,  hor-p,  ször-p,
h»r-p, ter-p,  íom-p.  Mindetek  elemzését  illetőleg  L
P,  mint  képző.

APA, (1),  (ap-a) fn. tt  apát, tb. apák. Személyra-
gokkal: apám,  apád,  apja;  apánk,  apátok,  apjofc;
apáim, apáid, apjoi ;  apáink, apáitok, apjaik,  némely
kok  szerint: apáik. Legősibb, szavaink  egyike, mely-
lyel  műiden magyar  nevezni szokta  nemzőjót  Az  apa
és  gyermek,  illetőleg/MÍ vagy  leány viuonylatoa  fogal-
mak.  Ó' hat  gyermek,  négy  fiit  étkét  leány  apja.  Edét
apa.  /Szelíd, gondot,  engedékeny  apa.

Legyen  minden magyar  ntód
Különb  ember, mint apja volt  Vöröemarty.
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Apjára  ütött,  ám.  apja  természetével,  tulajdonságai-
val  bíró fid, máskép : apja  fia.  Eb  apának  kutya fia.
A  népies  köznyelv  gyakran  keményebb,  sőt  bántal-
mazó  kifejezésül  is  használja.  Apád  lelkének  sem  te-
szem.  Ilyet  még  az apád sem  látott.  Fok apád,  ellen-
mondási,  roszaJási  kifejezés.  Többesszámban:  apáink
vétetik  e  helyett:  őseink.

Öszvetételeit  :  keresztapa,  örömapa,  öregapa,
nagyapa,  mostohaapa, stb.  L.  saját  rovataik  alatt, és
v.  ö.  ATYA.

Rokonok  hozzá a hellén aana, aáana, aánnot
(nagyapa),  »rat>/o,  héber 2K, latin  papa, pa-ter, abba,
óbbat, avut, szanszkrit  pá  (ápol, táplál), papus (ápoló),
török  baba,  stb.  Ösiségére  mutat,  hogy  a legkülön-
bözőbb  fajú  népek  nyelvében  divatozik.  V. ö.  ABA.

APA,  (2),  falu  Szatmár  vármegyében.  Helyra-
gokkal : Apá-n,  —ró,  —ról.

APACS,  (ap-acs)  fn.  tt. apacs-ot.  Mind a Duna,
mind  a  Tisza  vidékén  divatos  szó  a  halászoknál, s
jelenti  azon rudat,  mely  a  gyalom,  vagyis  öregháló
végéhez van  ragasztva,  s  melynélfogva  a  megvetett
hálót  vízirányosan  tartják,  s  a part  felé húzzák. Vál-
tozattal: apacsó, apacsú,  apacsúr, apasúr.

Talán  eredetileg  habacs,  a  habar  igével rokon,
mennyiben  Szatmár  vidékén  az  apacsin jelent  evező-
lapátot,  melynek  rendeltetése  a  vizet  habarni, mit
nagy  halászatkor  is  szoktak  a  halászok  rúd  által
gyakorolni, hogy  a  fölzavart  vízben  annál  sikereseb-
ben  működhessenek.

APACSIN, (ap-acs-in)  fn. tt. apocsin-t,  tb. —ok.
Szatm&rvidéki  tájszó,  s ám.  evezőlapát.

APACSRA,  (ap-a-acs-ka)  kies.  fn. tt.  apácskát.
Az  apa  szónak  gyermekileg  hízelgő  kicsinyítése;
aputica,  otyusko.

APACSÓ  vagy  APACSÚ, 1. APACS.
APÁCZA, fn. tt  apáczdt,  tb.  apáczák.  Magát

különösen  isteni  szolgálatra  szánt  nőszemély, ki mo-
nostorba  lépvén  szüzi  tiszta  életre  és  engedelmesség-
re  kötelezte  le magát.  Apácza  szűz.  Szemérmes  mint
apacsa. Szürke  apácza.  A  latin  obbalissa,  és  franczia
abesse  után  képzett  szó.

APÁCZA, paszta  Csanád  vármegyében.  Hely-
ragokkal : Apáczá-n,  —rá,  —ról.

APÁCZACZÉRNA, ősz.  fn.  Igen finom vékony
szálú  czéraa,  melyet  kisded  gombolyagokban  Bra-
bantból  hoznak. Eredetileg  apáczák  éltek  vele finom
hinuS  munkáikban.

APÁCZAÉLET,  (apácza-élet)  ősz. fű.  Szerzetes
rendi  élet, milyet  kolostorban  élnek az apáczák.  Átv.
ért.  a világtól  magányba  vonult nő élete.  Apáczaélel-
re  adni  magát.  Apáczaélettöl  irtózni.

APÁCZAFALU,  helység  Szatmár  megyében.
Helyragokkal:  —ba,  —bán,  —bói.

APÁCZAFÁNK,  (apácza-fánk)  ősz.  fn.  Süte-
mény  neme, befözött  gyümölcstöltelékkel,  melyet kü-
lönösen az apáczák  szoktak  készíteni.  Köznépiesen :
apáczafing,  de  amely  müveit nyelvbe  nem való.

AFÁCZAJB,  (apácza-ír)  ősz.  fn.  Bizonyos  ke-
nőcs  neve,  melyet  eredetileg  apáczák  készítettek.
(Ungventom  Tutia,  Ungventum Nihilt).

APÁCZAKLASTROM,  (apácza-klastrom)  ősz.
fn.  Klastrom,  vagyis  zárdafélc  intézet,  melyben  ás
apáczaéletre  szentelt  nőszemélyek  a  világtól,  s külö-
nösen  férfiak  társaságától  elvonulva  élnek.

APÁCZAKOLOSTOE, lásd APÁCZAKLAS-
TROM.

APÁCZASÁG,  (apácza-ság) fn. tt.  apáczaság-ot.
Apáczai élet, nőszerzetesi  állapot  Apáczaságban  ke-
resni  menedéket,  üdvösséget.

APÁCZ ASZ AKÁLOS,  falu  alsó  Csalóközben.
Helyragozva:  Szakálosra,  —ön,  —róí.

APAD,  (ap-ad); önh. m. apad-/, htn. —ni.  Mon-
datik  minden folyékony anyagról,  midőn  részei  las-
sanként  elpárologván,  elébbi  magassága, fogy,  illető-
leg  alább száll.  Ellentéte:  árad,  dagad.  Különösen
apadnak  a vizek,  folyók, patakok, tavak. Apad a Du-
na,  a  Tisza.  Se nem apód,  te  nem árad. Átv. ért. apad
a  tehén tőgye,  midőn  teje  megfogyatkozván  ősz ve-
lappad.  Kiapadnak  a  könyek. Apad  a  dudorú,  tömött,
kövér  test,  midőn  lapossá  lesz.  Apadt  faru,  melltt,
arczu  vén  asszony.  Apadt  iüepií.  Képes  kifejezéssel:
Kiapadtak  fejéből  a gondolatok. Kiapadóit  vala a szó-
mé,  az  az  kifolyt.  Debreczeni  legendás könyv.

Mennyiben  az  apadás  bizonyos  mélyedéssel,
sülyeddssel,  alászállással  s  lapulással  jár:  valószí-
nű,  hogy  nem  egyéb,  mint  a  lappad,  lapul  szók
csonkított  változata.  Vékonyhangon  rokona:  eped,
mely  szintén  a  test apadását,  soványodását, öszveesé-
sét  hozza magával.  A  szláv  nyelvben opod  főnév  je-
lent  leesést,  különösen  napestet,  napnyugotot.  Ezen
fogalmi  és  hangtalálkozás  ugyan  meglepő,  de  tudni
kell, hogy  például  a  szláv  opad  elemezve  o  és  pad,
mert padnem = esem, de a  magyar  apad  elemezve
ap-ad,  melyből lesz  átható:  ap-oszt,  és  így  elemekre
nézve  különbözők. V. ö. AP,  (2).

APADÁS,  (ap-ad-ás)  fn. tt  apodás-t,  tb.  —ok.
Akirmely  folyékony, vagy  dudorodott  test  magassá-
gának  lelapulása,  leszállása,  szűkebb  mederbe, illető-
leg  térimébe  vonulása. V. ö.  APAD.

APADÁSI, ap-ad-ás-i) mn.  tt  apodási-t.  Apa-
dást  illető, arra vonatkozó. Apadást  fokozat,  mélység,
sebesség,  lassúság.

APÁDAT,  (ap-ad-at) fn.  tt.  apadat-ot. L. APA-
DÉK, és APÁLY.  Ellentéte  áradat.

APADÉK,  (ap-ad-ék) fn. tt  apodék-ot.  Az apa-
dás-tói  abban  különbözik, hogy  ez  jelenti  a  víznek
folytonos  alábbszáll&sát,  az  apadék  pedig  azon apa-
dási  tért, vagy  fokozatot,  melyről a víz magassága el-
tűnt.  Olyan a  különbség,  mint:  szakadás,  szakadék,
hasadás,  hasadék,  maradás,  moradék, stb. között.  Egy
hUuellenyi,  két  lábnyi,  egy  Slnyi  apadék.

APADHATATLAN,  (ap-ad-bat-atlan)  mn.  tt.
apodhotatlon-t, tb. —ok. Illető  nedvvel  túlságosan bő-
velkedő,  ki  nem  meríthető, kisxáradhatatlan.  Apad-



171  APADHATATLANSÁG—APÁRKA APAROKON-APÁTSÁG 172

hatatlan  mély  tenger, tengertnem. Atv. ért. kifogyhatat-
lan, mindig teljes,  töltött  Apodhototlan  bűvös  erszény.

APADHATATLANSÁÖ,  (ap-ad-hat-aüan-ság)
fh.  tt  —öt. Állapot vagy  tulajdonság,  melynél fogva
valami ki  nem  apadhat

APADHATATLANUL,  (ap-ad-hat-atlan-ul) ib.
Nedveiből  ki  nem  fogyhatva,  kimeríthetetlenUL

APADHATLAN,  1. APADHATATLAN.
APADHATLANSÁG,1.APADHATATLAN8ÁG.
APADOZ, (ap-ad-oz); gyak. önh.  m. apadoc-tam,

—tál,  —ott, pár. —s. Lassan  lassan,  nem  hirtelen,
de folyvást  apad,  illetőleg  alábbszáll,  lelapul,  kifogy,
kiszárad, kipárolog.  /Száras forró  nyárban  apadoznak
a patakok, folyók,  tavak.

APADOZÁS,  (ap-ad-oz-ás)  fii.  tt  apadozás-t,
tb.  —ok. A  nedvnek, víznek, illetőleg  dudorú,  fölfújt
testnek  folytonosan  tartó  alább  szállása,  lelapulása,

APADT,  (ap-ad-t) mn. tt  apodt-ot.  1) Híg  tes-
tekre, nevezetesen vízre vonatkozólag, ami kifolyás, le-
csapolés, merítés, kipárolgás által alább szállott, meg-
fogyott  Igekötőkkel: leapadt, kiapadt.  2) Fölfiijt, du-
dorú  testeket  illetőleg  ám. öszveesett, lelapult, aszott,
zsugorodott  Apadt  csöcs,  emlő', tSgy.  Apadt  árét,  far.

APAGY, paszta  Szabolcs  vármegyében.  Helyr.
—ön, —rá, —ról.

APAGYILKOS,  (apa-gyilkos)  ősz.  fn.  Aki  sa-
ját  apját meggyilkolta, megölte.

APAGYILKOSSÁG,  (apa-gyilkosság)  ősz.  fh.
Borzasztó  undok  bűntett,  melyet  oly  magzat  követ
el, aki  apját  erőszakos  halállal  megöli.

APAHÍDA,  falvak  Erdélyben.  Helyragokkal:
—hidán,  —hidára,  —hidáról.

APAI,  (ap-a-i) mn. tt. apoi-í,  tb.  —ok.  1) Ami
ás apáé,  ami az apáról maradt,  örökségül  róla jutott,
kapott  Apai  birtok, jószág,  rét*, has.  2)  Apa  lénye-
géhez, természetéhez  tartozó,  arra  vonatkozó.  Apai
nerttet,  gond, gondviselés,  örtfm.  Apai jog,  kötelesség,
hatalom.  8)  Önálló főnév gyanánt apáról maradt örök-
séget jelent. Apait  anyait  elkölteni.

APAKA,  (ap-a-ka) kies.  fii.  tt  apakát,  tb. apu-
kák.  Kedves  kis  apa,  gyermekek  hízelgő  nyelvén
szólva.  Mondják  megnyiytva is: apáka.

APALIN, női kn. tt  Apalin-t,  tb.  —ok.  Apol-
lónia. Átv. ért.  apalin  ember,  ám.  asszonyos  termé-
szetű, katoska  ember. Apalin  szivfl,  félénk,  gyáva.

APÁLY,  (ap-41y)  ín. tt  apály-í, tb.  —ok.  Je-
lenti a víznek  azon  változási  állapotát,  midőn  apad,
vagyis  tere, magassága  fogy; különösen: tengeri apály,
midőn  a  tenger  habjai  naponként bizonyos  idő  alatt
ásón partoktól, melyek  felé dagadoztak, ellenirányban
visszatérnek.  £  váltakozó  tengermozgás: árapály,
vagy ár  és apály, dagály  és apály.

APANAÖYFALU, helység, Belső-Szolnok  var-
megyében. Helyragok  : —ba,  —bán,  —bói.

APÁB,  fáin  Tolna  megyében.  Helyragokkal:
—ön, —ró,  —róZ.

APÁKKÁ, fn. tt  apárfcáí,  tb. apárkák. Növény-
nem  ás  együttoemzők  és  egyenlőnősök  seregéből:

vaczka kopasz, csészéje  födelékes,  bóbitája  pelyhes,
száratl&n, virága  sárga. Vannak többféle fajai,  melyek
részint  egyvirágu  tSkoctányotak,  részint  elágazó  szá-
rúk.  (Apargia  vagy  Leontodon. L.)

APAROKON, (apa-rokon) ősz.  fii. Aki atyai ág-
ról  van  Térségben  velünk, azaz,  a  szoros  és  tulajdon
értelemben  vett  atya/!.

APÁS,  (ap-a-as)  mn. tt  opás-t  vagy  —öt,  tb.
—ak.  Apjától különösen gedélt, elkényeztetett, s an-
nak nyakán lógó  gyermek.

APASÚR, 1. APACS.
APASÁG, (ap-a-ság)  fn. tt  aposág-ot. Apai mi-

nemflség,  állapot, nemzői  viszony.
APASZT,  (ap-asz-t)  áth.  m.  aposst-ott,  pár.

apascsz, htn.  —ni vagy  —ám.  1) Bizonyos öbölben,
mederben, térben levő nedvet kipárologtatas,  felszívás,
lecsapolás stb.  által kevesebbé  tesz, alább szállít, szű-
kebbre  szorít  A  hosszú  ét forró  nyár tavakat, patako-
kat  apaszt.  2) Átv.  ért.  bizonyos  felfúvódott,  dudorú,
tömött testeket laposakká  tesz.  A  tok  kiadás  apasztja
ás  erssenyt.

APASZTÁS,  (ap-asz-t-ás) fn. tt  opaszíás-f,  tb.
—ok. Cselekvés,  mely által  valami apadóvá lese.  Tá-
vok, erek,  folyók  aposztása.

APÁT,  fh. tt  apát-ot. Bizonyos  szerzetesrendek,
milyenek  a  benedekiek,  ciszterciták,  s  át  ezekhez
hasonló  rendi szabályokat  követők,  illetőleg  monos-
torok  főnökei.  Czimzetes  vagy  süveges  apát,  kinek
csak  apáti  czíme,  és  süvege  van.  TVhonyi, bokonybéíi,
zirezi  apát.  Szentmártoni  vagy  pannonhegyi fdapát.
Némely  szerzetesrendek  főnökei  prépostok.

A  több nyelvekkel  közös apa, abba  szóval egy
eredetű, honnan  latínul: obbos, olaszul: obbote,  spa-
nyolul : obád, németül: Abt, svédül: obbod,  angolul:
obboí,  francziául:  abbé, v. ő. APA  vagy  ABA.

APATÁRS, (apa-társ)  ősz.  fh.  A  házas  felek
apjai  egymásra  nézve apatársak, máskép: nássok.

APÁTASSZONY, (apát-asszony) ősz.  m.  Van-
nak  apáczakolostorok, melyek  főnökei  latínul  obba-
tissa  czímfiek,  magyarul  apátasszonyok,  különben  az
ily  főnöknők  czíme: fejed«í«masszony.

APATELEK,  falu  Arad  vármegyében,  Helyr.
—tetten,  —telekre,  —telekről.

APÁTFA, íalu Szála vármegyében, Helyragok-
kal: -fán, -fára,  -fáro7.

APÁTFALVA,  (apát-falva)  ősz.  fa. Több  hely-
ség neve Magyar  és  Erdélyországban;  helyr.  —fal-
fára,  —falván,  —falvárót.

APÁTI,  (apát-i) mn. tt  opáíi-t, tb.  —ak.  Apá-
tot  illető,  ahhoz  tartozó, arra  vonatkozó. Apáti  rang,
hivatal, kötelesség, esim,  hatalom.

APÁTI,  (apát-i) Több helység  neve hazánkban,
helyr. —rá, —n,  —róí, vagy  —ba,  —bán,  —bóí.

APÁTSÁG,  (apát-ság)  fa.  tt  apátság-öt.  1)
Apáti  hivatal,  rang,  méltóság. Apátságot kérni, nyerni,
viselni. 2)  Bizonyos  apát  főnöksége  ali  tartozó  mo-
nostor, illetőleg szerzetes társulat Bokonybéti, tihanyi,
dömölfci,  ssaíavári, sircsi apátság.  3) Apát alatti  mo-
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nostorhoz  tartozó  jószágok.  Gazdag,  szegény  apáttág.
Apátságból  élni. Apátság  jövedelmei.

APÁTSÁGI,  (apát-ság-i)  mn. tt.  opátsági-t,  tb.
—ok. Apátsághoz  való, tartozó,  azt illető,  arra vonat-
kozó.  Apátsági  jószág, jövedelem.

APÁTÚR, (apát-úr) ősz. fn.  Szokottabb  népies
nyelven  ám. apát. L. APÁT.

APÁTUBSÁG,  .(apát-ursag)  ősz.  fn.  Apátság.
Megholt  a  barát, él a szent, változik óz opáturság. Km.

APCZ,  mezőváros  Heves  megyében.  Helyr.
—ön,  —ró, —ról.

APJOK, (ap-j-ok). Az  apa  szónak  birtokragos
módosítása, mely  főnév  gyanánt  használva,  minden-
féle  névragot  fölveszen  :  apjok-hoz,  apjok-nál,  apjok-
tól,  apjok-ért  stb.  A  köz magyar  asszony  így  szokta
nevezni  és  szólítani  férjét,  ha t  i. gyermekeik vannak:
Hallja  kend  apjok.'  Edét  apjokom /

APÓ,  (ap-ó) fn.  tt, opó-í,  tb.  — k.  Nyájas  öre-
gítő kifejezése  az  apa  szónak. Nagyapa,  Sregapó.

APÓKA,  (ap-ó-ka) kies.  fn.  tt.  apókát,  tb.  apó-
kák. Elemedéit,  hajlott  korú  apa, vagy  más  agg  férfi,
kihez  fiúi  bizodalommal,  s  nyájas kegyelettel  szólunk.

APOCZDÍ, fa. tt  apoczin-í, tb. —ok. Az öthíme-
sek  és  kétanyások  seregéből  való növénynem : bokré-
tája  harangforma,  ötmetszésU,  porhonjai  a  bibébe ra-
gadtak, magva  két  hosszú  szálkás  tüszőben  rövid ko-
szorúsak.  (Apocynum.)  Hellén  eredetű.

ÁPOL,  (1),  női  kn. tt  Apol-í,  tb.  —ok.  Apol-
lónia, Apalin.

ÁPOL, (2), (ap-ol); áth.m. apol-t. A régieknél ál-
talán, sőt a székelyeknél  még ma is ám. csókol.  „Meg
ápolja  vala  8 lábait,"  (osculabatur  pedes  eius).  „Kit
megapolandok, *  (quein  oscolatus  fuero).  Münch. cod.
így  értelmezi  Molnár  Albert  is.  Elemzését  és  ro-
konságát, illetőleg.  L.  ÁPOL.

ÁPOLÁS,  (ap-ol-ás)  fn.  tt  apolás-í,  tb.  —ok.
A  régi  nyelvben  ám. csókolás. V. ö.  ÁPOLÁS.

APOLGAT,  (ap-ol-g-at); gyak. áth. m. apolgat-
tom,  —tál,  —ott,  pár.  apolgoss.  Csókolgat  V.  ö.
APOLGAT.

APOLGATÁS, (ap-ol-g-at-ás)  fn. tt.  apolgatdt-t,
tb.  —ok. Csókolgatás. V.  ö. APOLGATÁS.

APOLL,  APOLLÓ  (nap?),  tt  —t.  A  hellén
bitregében  napisten,  további  a  költészet,  zenészét,
gyógyászat,  ékesszólás  stb.  istene.

APONY,  KIS—, NAGY—,  helységek  Nyitra
vármegyében. Helyr.  —ba, —bán, —ból.

APÓS,  (ap-ó-os)  fn.  tt  após-í,  tb.  —ok.  így
nevezi  a  férj  önfeleségének  apját,  és viszont  a  nő ön-
férje  apját, máskép:  tp  vagy ipa, mely műveltebb kör-
beli ebievezés, mint az após. Egyezik  vele a finn: oppi.

APOSTOL,  fn.  tt.  apostol-t.  tb.  —ok.  A  hellén
Áaónoloí  útin jelent követet, küldöttet. Keresztény
ért. igy neveztetnek  Krisztus  urunk tanítványai, kiket
küldött, hogy  az evangyeliomot világszerte hirdessék.
Péter  az  apostolok fejedelme.  Pál a pogány  népek  apót-
tola. Apostolok  hitvallása.  Apostolok  lován  járni  =
gyalog. Átv. ért  aki valamely  népet  keresztény hitre

térített. Ennélfogva  neveztetik  szent  István  király  a
magyarok  apostolának.  Szélesb  átv. ért  akarmely hit,
vagy  tan  terjesztője.

APOSTOLI,  (apostol-i)  mn.  tt.  apostoli-t,  tb.
—ok. Apostolt  illető,  ahhoz tartozó, arra  vonatkozó,
attól  származó.  Apostoli  tanítás,  hagyomány,  hitval-
lás,  áldás. Apostoli atyák.  Apostoli király.

APOSTOLILAG,  (apostol-Mag)  ih.  Apostolok
módja  szerint, úgy  mint  az  apostolok.  Szent  litván
magyar  király  apottolilag  hirdette  ét  terjesztette  a  ke-
resztény  hitet.

APOSTOLISÁG,  (apostol-i-ság)  fn.  tt  opostoi-
ság-ot.  A  keresztény  hitvallás  tulajdonsága,  melynél-
fpgva  az apostolok tanaival  egyezik; apostoli  eredet.
Él  vele  Guzmics  a  „Vallási  egyesülés  Ideája"  czimtt
munkájában.

APOSTOLKODÁS, (apostol-kod-ás) fn. tt. apos-
tolkodás-t,  tb.  —ok.  Apostolok  módjára  fáradozás,
hitterjesztés  végett! járáskelés.

APOSTOLKODIK,  (apostol-kod-ik);k.  m. opos-
tolkod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Apostolok módjára a hit-
terjesztésében  fáradoz.  2)  Átv.  ért.  bizonyos  tannak,
ügynek  előmozdításában  működik, s  annak  másokat
megnyerni iparkodik.

APOSTOLSÁG,  (apostol-ság)  fn.  tt.  aposíolság-
ot. Apostoli  hivatal,  munkálkodás.

APH, elvont gyök,  melyből apró, apród,  és szár-
mazékaik  eredtek.  Bötüáttétellel  (mint  onszol = no-
szol) ugyanaz,  ami pár  a parányi  szóban, melyhez is-
mét  rokonok a per, pir, por,  mór,  mint  a  magok  ne-
mében  parányit kicsit jelentő pereputty,  piri, pirinyó,
porhanyó, morzsa  származékok  gyökei.  Egyezik  vele
a  héber áfár  (por) a hellén ájtoa  (apród leány), szansz-
krit  bharo  (széttör) és  mar, mard  (tör), német morsch,
milrbe,  török  váfir  (sok)  stb.

ATKÁNKÉNT,  (apr-ó-an-ki-ent)  ih.  Apróra,  ki-
csire  tördelt,  szaggatott  részekben.  Apránként  ettoVe-
d«zett  kő.

APKÁNY,  (apr-ó-any)  fn. tt.  aprány-t, tb.  —ok.
Apróra  tört,  szakasztott, morzsolt részecske, testecske,
anyagocska. Egy  vele  némi  bötüáttétellel:  parány,
mint  az  aprányí  és  parányi  származékok  mutatják.

APRÁNYI,  (apr-ó-nyi)  mn.  tt.  aprányi-í,  tb.
—ok. A  maga nemében igen kicsin, pirinyó, piczurka,
parányi.  Kettöztetve : aprányi  apró.

APRIL,  ÁPRILIS,  fn.  tt.  aprilis-í,  tb.  —ok,
vagy  —e'k. A  polgári  esztendő negyedik  hava. Innen
némelyek  negyedhó-nak  is  nevezik, máskép,  tavoszhó,
és St.  György  hava  általán  a  régi  naptárak-  és  iro-
mányokban.  Áprilist  járatni  valakivel. Áprilist  járni
=  bolondját járni,  vagy  valaki  által  rászedetni.^ Áp-
rilis  bolondja.

A  latin  április  egész  épségében  átvéve, mely hi-
hetőleg  apen'o  igétől  származott

ÁPRILISI, (aprilis-i) mn. tt. oprilisi-t, tb. —ok,
vagy  —ék. Április  havában  létező,  arra  vonatkozó,
azt illető.  Áprilisi  idő = változékony. Áprilisi napok.
Áprilisi sz«lö«,  termény.
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APRÍT,  (apr-ó-ít, vagy  apr-ít vagy apr-ó-t); áth.
m.  aprtt-ott,  pár.  —s, htn.  —ni, vagy  —oni.  Vala-
mely nagyobb,  tömör  testet  apró részekre vagdal, me-
tél,  szegdel, tördel.  Dohányt  aprítani.  Bíró  hátán ap-
rított,  azaz  vastagra  metélt  dohány.  Levesbe  kenye-
ret  aprítom'. Abba  ugyan nem aprítasz, nem  eszel  be-
lőle.  Fan mit a  tejbe apríínia, azaz, nem szegény,  jó
vagyonnal  bíró. Kápontát,  tűket,  répát  aprítani.  ösz-
veapríüak,  mint a  gulydsAust.  Atv.  ért.  elapriíani  a
beszédet, az imádságot, ám.  elszaporácni,  eldarálni.

APRÍTÁS,  (apr-ít-ás) fa. tt  apritás-t,  tb. —ok.
Cselekvés,  mely által  valamit  apróra  metszünk, haso-
gatunk,  tördelünk.  Dohány,  kenyér,  kápotttaaprítát.

APRÓ,  (apr-ó vagy  por-ó  =  por-ú,  l.  APK.)
mn. tt  apró-t, tb.  —k. Harmadik személyraggal: ap-
raja,  apraji.  Több  kicsi,  több  parányi  a maga nemé-
ben. Nem egyes  tárgyhoz, hanem  gyünevekhez  járul,
vagyis  olyakhoz, melyek  több  hasonló  részecskékből
állanak.  Apró pénz.  Kifitették  aprópénzééi. Km.  Apró
kása, apró  sz67ó*. Apró marha. Apró  gyermekek.  Apró
gyöngy,  bimbó. Apróra  törni  a  tót,  metszeni,  vágni  a
dohányt.  Apró,  mint  a  mákszem.  Örege,  apraja,  = ki-
csinye,  nagyja.  Aprókat lepni.  Apró szemfi  oiyosó. Ap-
ró szemti  szűz,  =  gyanús  nőszemély.  Terepes  rótták
is  apró  bimbókból  erednek.  Km. Túl  a  Danán, a  szé-
kelyeknél,  stb.  jelenti  a  gyermekhimlő  azon  nemét,
mely  máskép:  kanyaró.

APBÓÁHUS, (apró-áras)  ősz.  fn.  Holmi  apró-
sággal  kereskedő,  szatócs,  félkézkalmár.

APRÓCSÉPRÖ,  (apró-cseprő)  ősz.  mn.  Holmi
kicsi, csekély  terjedelmű,  diribdarabokból  álló. Apró-
cseprő* vetttSk,  bokrok.  ApróeteprS  marha, háti  eszkö-
zök. Máskép: aprócséperö vagy  csoptt.

Legvalószínűbb, hogy  az  apró  és csép  vagy csop
alkatrészekből ikerített szó, mennyiben mindakettő ki-
csit, parányit  jelent, tehát = apró-csépi', ázás, aprá-
iiyi  cseppnyi.

APEÓCSÉPÜ, 1. APKÓCSÉPRÖ.
APEÓCSKA,  (apr-ó-oca-ka) kies. mn. ti  aprócs-

kát, tb.  aprócskák.  A  maga  nemében  igen  apró,  pi-
rindikó.

APRÓD,  (apr-ó-d) fn. tt  apród-ot.  1) A fejedel-
mek  és némely  főárak  benső  szolgálatában  levő  ne-
mes  ifjú.  Királyi, fejedelmi,  császári apród.  2)  Fegy-
verviselő  a régi  lovagoknál.  8)  Magát valamely  tudo-
mányos intézetben vagy mesterségben képző tanítvány,
njoncz.  Apród-esztendő"  ám.  ujoncz  esztendő.  4)  A
müncheni  codexben  általán  ám.  kisded  (parvulos).
„És  bíván Jézus  egy  aprodot  (parvulum),  áüaptatá
6tet  ő  közepettök."  Máté  18.

APRÓDIK,  (apr-ód-ik); k. m.  opród-íam,  —tál,
—ott. Bégies.  Ördög  miatt  megapródék  azaz  elailá-
nynlt  Katalin  verses  legendájában.

APRÓDLEVÉL, (apród-levél)  ősz. fn. Bizonyít-
vány  bizonyos  mesterségben  tett előmenetelről.

APRÓDONKÉNT,  (apr-ó-d-on-ki-ent)  ih.  Kis
részletekben, lassanlaaaan egymásután,  nem egyszerre,
nem hirtelen; aprózva.  Apródonként  elkoltitgetni  va-

gyonát.  Apródonként  elttántogatni  a  szomszéd  telkét.
Apródonként  beoátárolgatni  a  szükségeseket.  Apródon-
ként  szerezni,  fogyasztani.

APEÓDZÁS,  (apr-ó-od-z-ás)  fa.  tt  apródzás-í,
tb.  —ok.  1) Apró részecskékre válás, szakadozés, tö-
redezés.  2)  Apró nevű bimlődzés.

APRÓDZIE, (apr-ó-od-z-ik); k.  m.  apródz-tam,
—tál, —ott, pár.  —sál, htn.  —ni,  vagy  —ani.  1)
Apró  részecskékre  töredezik,  scakadoz.  Apródtik  a
pdrölylyel  vert  kődarab.  Apródtik  a  mozsárban tori só.
2)  Apró himlőben szenved,  himlőzik.

APRÓERES,  (apró-eres)  őse. mn. Aminek apró,
illetőleg  rövid, vékony  erei  vannak.  Apróeret  nUvény-
levelek,  ásványok.

AFBÓGYALU,  (apró-gyalu) ősz.  fn. Kisgyalu,
aprózó gyalo, milyet  péld.  az  asztalosok  a  bátorok
idomitásában  használnak. A  révkomáromi hajóvarrók-
nál  :  fictkógyalu.  Ellenkezője:  öreggyalu.

APKÓGYÖNGY, (apró-gyöngy) ősz.  fia.  Olyan
kisszemü  gyöngyök,  melyeket  a kereskedők  többen-
ként  latszámra  aromák,  különböztetésül  a  nagyobb
vagy öreggyöngyöktől, melyeket  darabonként  szokás
árulni.

APRÓHARCZ, (apró-harcz)  ősz.  m.  Kevesebb
számmal  ütköző ellenfelek  csatározása.

APRÓKA,  (apr-ó-ka) kies.  mn.  1. APRÓCSKA.
APRÓKÁSA,  (apró-kása)  ősz.  fa. Durvább dara

formára  őrlött  árpa, búza,  s egyéb  gabona.
APRÓKÖTE, (apró-kőte) ősz. mn. A  székelyek-

nél  ám.  bimlőhelyes;  tulajdonkép  :  aprókölte  vagy
kelte, minthogy mondják  : megkVUe  vagy kelte a  himlő',
azaz  meghimlőzött  Aprókó'íe  gyermek.  Oly öszvetétel,
mint:  hidegvette  ember,  fenerágta  tag,  taíette  csont,
molyette,  porlepte  ruha,  stb.

APRÓKÖTES, I.  APRÓKÖTE. Második  alkat-
része  kö*tes vagy költés, olyan  mint:  ittas, jártat,  kel-
tet,  halottat  s több mások, mint  a mnlt harmadik sze-
mélyéből  képzett  melléknevek.

APRÓLÉK,  (apr-ó-l-ék)  fn.  tt  aprólék-ot.  1)
Holmi  kicsi  darab,  töredék,  faradék,  s  mint  ilyen
melléknévül  is  használtatik.  Aprólék  forgóét,  gyü-
mölcs, kenyérszeletek. Aprólék  gyermekek.  2)  A  megölt
barmok  és  baromfiak  némely  külső és  belső részei,
milyenek  a  lábak,  szárnyak,  máj  stb.  Borjuaprólék,
lúdaprolék,  réczeaprólék.

APRÓLÉKOS,  (apr-ó-l-ék-os) mn. tt  aprolékot-t
vagy  —át, tb.  —ak. 1) Kicsi  tárgyakból  álló, apró-
ságokra terjeszkedő.  Aprólékot  gazdatág,  kereskedés.
Aprólékot  gondok,  tennivalók.  2) Körülményes,  részle-
tes ,  mely  minden  részecskére,  kicsiségre  kiterjed.
Aprólékot  előadd*,  tudósítás.  3)  Baromfiak  apróléká-
val készített  Aprólékos  kása,  beesinált.

APRÓLÉKOSSÁÖ,  (apr-ó-l-ék-os-ság)  fn.  tt.
apróUkottág-ot.  1) Kicsiség,  csekélység.  Holmi  apró-
lékottággal  bíbelődni. 2) Részletesség, körülményesség.

APRÓLEN,  (apró-len) ősz. fn.  Lenfaj,  melynek
•sara kétkét ágú, apró czérnaforma,  világai  fehérek,
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nyilas  előtt lecsüggők, máskép :  békáién.  (Linum  ca-
tharticum).

APRÓLÉPÉS,  (apró-lépés)  ősz.  fű.  Szapora  kis
lépés, milyen  a  kisebb  madaraké,  pl. pipiskéé,  baráz-
dabillegetőé,  stb.

APRÓMAJORSÁG, (apró-majorság)  ősz. fn.  Ba-
romfiak,  szárnyas  házi  állatok,  bázi  madarak,  milye-
nek : pulyka, lúd récze,  tyúk.

APRÓMARHA,  L  APRÓMAJORSÁG  vagy
BAROMFI.

APRÓN,  (apr-ó-an)  ih.  1)  Kis  részekben,  kis
darabokra  osztva,  törve,  metszve. Aprón  adni  a  sót  a
juhoknak.  2)  Szaporán,  gyorsan, elhadarva.  Aprón  be-
szélni,  lépni.

APRÓNKÉNT,  (apr-ó-an-ként)  ih.  L.  APRÓ-
DONKÉNT.

APRÓPÉNZ, (apró-pénz) ősz. fn.  Általán  a pén-
zek  kisebb  fajai.  Nálunk  a  forintnál  kisebbek,  pl.
húszasok,  tízesek,  garasok,  krajczárok.  Elfogyott  az
aprópénze.  Atv.  ért.  Kifizették  aprópénzzel  ám. röviden,
de  jól  mcgmondogatták  neki;  teketória  nélkül  visz-
szatorolták.

APRÓPIKKELYRÖPÜK,  (apró-pikkely-röpük)
ősz.  többes  fn.  A  rovarok  egyik  osztályának  meg-
különböztető  nevezete.  (Mikrolcpidoptera).

APRÓRA,  (apr-ó-ra)  ih.  Kis  részecskékre,  da-
rabkákra,  töredékekre,  morzsákra  stb.  Apróra  vágni
a  dohányt.  Apróra  törni  a  sót,  zúzni  a  követ.  Apróra
szelni  a  kenyeret,  metszeni a  húst.

APRÓS,  (apr-ó-os)  mn. tt.  oprós-í  vagy  —át,
tb.  —ok.  Kicsinyes, kicsi részekből,  darabkákból, tö-
redékekből  álló.

APRÓSÁG,  (apr-6-ság)  fh.  tt.  apróság-ot.  A
maga  nemében  kicsiség,  csekélység,  ami  nem  sokat
nyom,  nem nagy  érdekkel  bfr.  Holmi  apróságokkal
bíbelődni.  Apróságokra  kiadott  pénz.

APRÓSERÉT,  (apró-serét)  ősz.  fn.  Kisebb ma-
darak  lövésére  használt  aprószemü  serét.  L.  SERÉT.

APRÓSÍT,  (apr-6-os-ít);  áth.  m. aprósít-olt,  pár.
—s,  htn.  —ni vagy  —ani.  Apróssá, kicsinyessé  tesz,
tör,  zúz,  szaggat, metél valamit.

APRÓSODÁS,  (apr-ó-os-od-ás)  fn.  tt.  apróso-
dás-t,  tb.—ok.  Apró  részekre  szakadoz&s ,  töredezés
vapy  clfajzás,  korcsosod&s,  cseucvészés  általi  kiscb-
bcdés,  törpésedés.

APRÓSODIK,  (apr-ó-os-od-ik);  k.  m.  aprósod-
tam,  —tál,  —ott, htn.  — ni.  Apróssá, a  maga  nemé-
ben  kicsinyessé  lesz,  illetőleg  törpésedik, csenevésze-
dik,  eredeti  nagysága  elfajzás  által  kiscbbcdik,  pl.  a
növények,  állatok.

APRÓSZEMÜ,  (apró-szémti)  ősz.  mn.  1) Amely
embernek  vagy  állatnak  tulajdon  értelemben kis  sze-
mei  vannak.  2)  Aminek átvit  értelmű  kis  szemei, il-
letőleg  magvai,  bogyói,  gyöngyei  stb.  vannak.  Apró-
ttfiaS.  9x616,  gabona.  Aprósztmü  olvasó.  V.  ö.  SZEM.

APRÓSZENTEK,  (apró-szeuték)  ősz. többes  fn.
Azon  kis  fiúk,  kiket  Heródes  Bethlenem  városában
megöletett.  Aprószentek  napja,  azon  innepuap, melyet

AKAD.  HAOT  8ZÚTAB.

a  kathólika  egyház  december  28-án  ez ártatlan  kis-
dedek  emlékére  szentel.  Atv. ért.  mondjuk  általán  az
ártatlan  kisdedekről.

APRÓSZENTÉKKOR,  (apró-szenték-kor)  ősz.
ih.  Aprószentek  napján,  ünnepén,  december  28-án.
Aprószentekkor  mustármagozni, azaz supríkálni  a  gyer-
mekeket.

APRÓSZÉRÉS,  (apró-szérés)  ősz.  fn.  Aki  apró
arukkal  kereskedik,  szatócs, bakonyás,  félkézkalmár.

APRÓSZÖLÖ,  (apró-szőlő) ősz.  fn.  Déli  meleg
tartományokban  termő s  fűszeres  boltjainkban  árui-
tatni  szokott  kisebb  bogyója  aszuszőlő.  Aprószó'lóVel
készített  rétes.

APRÓSZÖLÖS,  (apró-szőlős)  ősz.  mn. Aprósző-
lővel  készített,  édesített.  AprószSISs  sütemények,  rétes,
turóslepény.

APRÓTÖZS,  (apró-tőzs)  ősz.  fn.  Kiskereskedés,
szatócsság.

APRÓTÖZSÉR,  (apró-tözsér)  ősz. fn.  L. APRÓ-
SZÉRÉS.

APRÓZ,  (apr-ó-oz);  áth.  m. apróz-tom,  —tál,
—ott, pár.  —z.  l)  Apró részekre, morzsákra  tör,  zúz,
metél,  szakgat,  stb.  Felaprózni  a fát,  apróra  vágni.
JVe  aprózd,  add  ide  az  egészet.  2)  Valamit kicsinyít-
ve  tesz,  szaporáz,  siettet. Aprózni  a  lépést,  tánczot,  a
fris  magyart,  a  csárdást.  Ugyan  aprózta  a  hároma-
tánczot.

Vígan  zeneg  a  muzsika,
Rózsám  pereg  mint karika,
Tárva,  nyitva  a kebelem,
Kincsem  aprózza  meg  velem.  Népdal.

Aprózni  a  szót,  beszédet,  imádságot.
APRÓZÁS,  (apr-ó-oz-ás)  fn.  tt.  aprózás-f,  tb.

—ok. Altalán  cselekvés,  mely által valamit  aprózunk;
kis  részekre  törés,  vágás,  illetőleg  szaporázás.  L.
APRÓZ.

APRÓZAT,  (apr-ó-oz-at)  fn.  tt.  aprózal-o<.  Kis
részletek.  A  nyelvelemzS  gyakran  aprózatokkal  kény-
telen  bíbelődni.  Aprózatokig  leírt  növények,  állatok.

APRÓZIK,  1. APRÓDZIK.
APRÓZOTT,  (apr-6-oz-ott)  mn. tt.  aprózott-af.

1) Apró  részekre  tört,  zúzott,  metélt,  szaggatott, vag-
dalt  stb.  2)  Szuporázott,  siettetett,  a  maga  nemében
kicsinyített.  Aprózott  lépés,  táncz. Aprózott  beszéd,  el-
aprózott  imádság.

APRÓZOTTAN, (apr-ó-oz-ott-an) ih. Apróra tör-
delve,  zúzva, morzsolva.

APUL,  (ap-a-ul)  ih.  1)  Apai  részről, apai  ágról.
Apui  rokonok, kiknek  apjaik  egy  őstől  származtak.
Apui  testvérek,  de  nem egyszersmind  anyui,  azaz,  egy
apától  nemzettek, de  müsmás  anya  szülöttei.  2)  Apai
módon,  apa  gyanánt,  úgy,  mint  apa  szokott.  Api'!
bánni  az  idegen,  a fogadott  gyermekkel. Apui  gondos-
kodni  az  árvákról.  Elemzésére nézve  v.  ö.  ANYUL.

APUS,  (ap-us)  fn.  tt.  apns-t,  tb.  —ok.  Kicsi-
nyített  szó,  s  nyájas,  bizodalmas, hizclgö megszólítása
az  apának.  Hasonlók  e  nemben:  anyus,  atym,  falus,
Geduf,  fiús,  Katwt,  xtb.
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APUSKA,  (ap-us-ka)  kies. fn.  tt  apuskát,  tb.
apuskák.  Az  apus  szónak  újabb  kicsinyítése,  mint:
atyuska,  anyuska,  Jluska,  Katuska.

ÁR, elvont gyök,  mely némely származékaiban
jelent  1) metszést, vágást: arat,  előtéttel  gyár,  gyá-
rat,  sár  sarol, sarából,  tar  tarol,  rokonai: őr,  ir,  az
őrt,  ortvány,  irt,  irtovány,  előtéttel,  csór,  csoroszol,
dór,  doroszol,  nyír,  nyirbál  származékokban.  2)  érté-
ket, becset, az arany-bán,  s  rokonai:  ár  (becs)  és ér,
érték.  3)  terjedést,  mértéket  ezekben:  arasz,  arány,
s  rokona  ér,  ér,  honnan:  ered,  ereszt,  erdő,  4) for-
dítva  rá  jelent  magasságot,  fölszint,  pl.  ház-ra,  fal-
ra;  hangzóváltozattal  rokonai  a  magasságra  vonat-
kozó : őr,  orr,  orcza,  orom,  orj,  előtéttel: mar,  marj,
mór?'.  5)  több  helynevek  gyöke, mint: Aráéi,  Ardé,
Arak, Ardány,  Arló,  Arma, stb.

Az  idegen  nyelvekbeli  rokonságokat  lásd  ré-
szint  a  származékok,  részint  az  érintett  magyar ro-
konszók  alatt

AB, KIS—, NAGY—, helységek Szathmár me-
gyében ; tt  Ar-í,  helyr.  —ba,  —bán,  —ból.

—  ÁR, képző, mely nyelvünkben  számos neve-
ket  és  igéket alkot  Változatai:  ér, eV,  őr, őr,  melye-
ket  öszvefüggőleg  lásd  —B,  mint  képző  rovata alatt

ARA,  fh.  tt  arát,  tb. arák. Népnyelvben isme-
retlen  szó. Párizpápai  szerint  megfelel  neki  a  latin
nurus,  mely  ám. fiam neje,  felesége,  máskép köznyel-
ven:  meny.  Valamint  pedig  a  meny  és  osscony-ból
öszvetett menyasszony  jelent  vőlegénynek  ejjegyzett
nőt, illetőleg jövendő feleséget,  hasonlóan  nemesebb
és  irodalmi  nyelven  ara  ám.  menyasszony  vagy  el-
jegyzett  nő.  Furcsaság  gyanánt  fóljegyezzük,  hogy
Molnár  Albertnél  ara  latinul:  tororitfráter,  németül:
Schwuter-Bruder,  mely  rokonsági  viszony  előttünk
értetlen.

Mi az ara  elemzését  illeti,  eredetileg  talán  ára
volt, s becsest, drágát  jelentő  ár  gyöktől, mennyiben
átvitten  szólva  az ara  a  férfinak  mintegy  drága  kin-
cse ; különben  alaphangra  és  érteményre nézve egyez-
nek  vele  a persa  arusz  (ara  és  vőlegény),  török  avret
(feleség),  szanszkrit  bháriá  (menyasszony),  német
firauí,  Útin nurus és  hera  stb.  Azt is vélhetnők, hogy
valamint  a  meny  —  menő, a menyasszony  —  férjhez
menő  asszony,  hasonlóan ara  vékonyhangon ere, azon
ér  gyökből  származott volna, melyből  az  ered,  mely
annyit  is  tesz  mint:  megy, pl. eredj innen, menj innen.

ARAB,  fn.  és  mn.  tt  arob-ot.  A  sémi  család
egyik  fajából  való, Arabia  tartomány  őslakosa. Mint
melléknév  jelent  Arábiából  valót,  arabok  tulajdon-
ságaival  bírót.  Arai  lovak.  Arab  vendégszeretet,  vitéz-
ség,  boszuáüás.

ARABIA,  fn. tt  Arábiát.  Ázsia  egyik  tartomá-
nya, mely Boldog,  (Sziklás, és  Puszta Arábiára  oszta-
tikfel.

ARABUL,  (arab-ul)  ih.  Arabok  nyelvén.  Ara-
bul  tanulni, olvasni,  írni, beszélni.

ARACS,  (1),  (ar-acs) fa. tb  aracs-ot.  Aranyélecs
(ozydulom auri).

ARÁCS,  (2),  helyn.  Somogy,  Szála  és  Torontál
megyékben; tt  Arács-ot,  helyragokkal: —rá,  —ön,
—ról.

ARACSA,  puszta  Szála  vármegyében,  tt  Ara-
csá-t,  helyr.  —n,  —rá,  —ról.

ARAD,  város  ily  nevű  megyében,  tt  Arad-ot,
helyr.  —rá,  —ön,  —ról.  Ó  és  Új-Arad.

AEADACZ, falu Torontál megyében; tt  Arodacz-
oí,  helyr.  —ön,  —rá,  —róí.

ARADVÁNY,  puszta  Szabolcs  vármegyében  tt.
Aradvány-t, helyr.  —ba,  —bán,  —bói.

ARA.6, (ar-ag) fa. tt  arag-ot. Aranyéleny  (Ozy-
dum  auri).

ARAK,  falu  Mosony  vármegyében  tt  Arak-ot,
helyr.  —rá,  —ön,  —ról.

ARANKA,  női kn.  tt.  Arankát,  tb.  Arankák.
Az  arany  szóból  képzett  név,  mint  a  latin  Aurelia
aurum-ból. Van  ily  családnév  is Erdélyországban.  A
növénytanban  így  nevezik  a  fonalfünyügöt

ARANKA,  fa.  tt  aránkát, tb. arankák. Agyer-
gyói  székelyeknél  ám. félkupás  csupor. Eredetileg ta-
lán : arányka =  mértékecske.

AKÁNT,  (ar-ány-t)  névh.  Bizonyos  vagy  vala-
mely  arányban,  illetőleg mértékben, honnan: egyaránt
=  egy  arányban,  egyenlő  mértékben.  Különbözik
tőle: iránt,  mely annyit  tesz,  mint valaminek  irányá-
ban,  valamire  nézve, czélozva. £  két  szót  tehát  épen
úgy  nem kell öszvetéveszteni, mint  ezeket: arány  és
irány.

AEANY,  (arany)  fn. tt arcmy-at, vagy —t,  tb.
—ok, vagy  —ok.  1) A drága  fémek nemesbike. Fö-
vény arany,  termésarany, tömör,  tiszta arany, sárarany
=  sárga arany, kfilöuböztetésül a. fehér aranytói, azaz
Mitterpacher  szerint, a platinától. Aranyat ásni, mosni,
tisztítani, kiégetni, olvasztani, nyújtani. Nem fog ara-
nyon  rozsda. Km.  Aranyért eladni lelkét, üdvösségét.

„Arany  ezüstért,  czifra  ruháért
Leányt el ne végy  koszorújáért'

„Arany nem olt szomjat,  éhet
A gazdag még koldus  lehet*

Népdal.

Népdal.

2) Aranyból vert pénz,  érem. Aranyat verni. Arany-
nyal fitetni. Aranyon adni, venni. Aranyokra játszani.
KVrmöcri,  császári arany, dupla  arany.  3)  Mellékné
vül használva ám. aranyból való, arany szinü,  formájú,
átv. ért  ritka, drága. Arany fonal,  zsinór, lemez, csőt,
sarkantyú.  Arany  edények,  eszközök,  ékszerek.  Arany
alma.  .Ravasz a szerelem, arany  békával jár.  Km. Nem
kell  ás  arany  edényt pad  alatt  hever telni.  Km.  Arany
elme. Arany  elmének  gyöngy a  gondolata.  Km.  Arany
gondolat.  Arany  hidat  csinálj  a futó  ellenségnek.  Km.
Árva  az árva, ha kapufája  arany  is.  Km.  Bátrabb  fa-
kupából  inni, mint arany pohárból.  Km.  Atnes  scebb
scó  az  aranypSngésnél.  Km.  Hlik,  mint  ás  arany
rojí  a  szobráncc* gubához. Km. Nem jó  minden  apró-
lékot  arany  tollal  írni.  Km.  Nem  mind  arany,  ami
fénylik.  Km. Aki jókor (jó reggel) kel, aranyat lel.  Km.
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Némelyek  szerint  elemezve  ara.  ár-any,  azaz,
ár, vagy  érték  anyja.  Rokonok a  latin  aurum,  tatár
holarin,  szanszkrit hiranan,  hellén  JTOIHJO'S \  ide  tarto-
zónak  tekintethetik  még a  szanszkrit:  ráds  (ragyog),
miszerint  a  ragyogástól  venné  eredetét.  A  finn  kulta
a  német  Gold-hoz  hasonló,  valamint a  török  alton  is.

ARANY, fala Hunyad vármegyében  ; tt. Arany-t,
helyr.  —ön,  —ró,  —ról,

ARÁNY,  (ar-4ny)  fh.  tt.  arány-1,  tb.  —ok.  1)
Általán  egyik  tárgynak  a  másikhoz  való  mértékvi-
szonya.  Arányban  van  a  kapu  a  házzal,  ha  nagysága
ezéhez  van  mérve,  szabva.  Arányban van  a  kiadás  a  ,
beréífllel,  mindőn  amaz  nem nagyob  ennél.  A  tagok
arányban  vannak  a  deréktesttel,  ha  kellő  mértékűek.
2) A  szám- és mértanban,  a mennyiségek viszonyainak
határozott mértéke.  Számtani  arány  (proportio  arith-
metica), pl. l: 4 = 5 : 8, három-bárom  különbség-
gel ;  mértani  arány  (proportio  gcometrica), pl. 2 : 8
=  6 : 24, négy-négy  osztalékkal.  Némelyek  öszve-
zavarják  az  irány  szóval,  mi  hibás  tévedés.  V.  ö.
IRÁNY,  és  ÁR, gyök.

ARANYAD,  ALSÓ—,  FELSŐ—;  helységek
Szála vármegyében; tt. Aranyad-ot, helyr. —ön, —rá,
-ról.

ARANYÁG,  falu  Arad  vármegyében.  Helyr.
—ön, —rá,  —ról.

ARÁNYAGYÁG, (arany-agyag)  ősz. fn. A  hintő-,
>  holmi  bdtorfényczők  által  használt  aranyszínű máz-
anyag.

ARANYALMA,  (arany-alma)  ősz.  fn. l) Arany-
ból  készalt  alma, vagy  almaalaku  mtt aranyfu'sttel  be-
vonva.  2)  Bizonyos  fajú  almagyümölcs,  melynek  szi-
ne  az  aranyéhoz  hasonló.  A  régi  hitregékből  ismere-
tes a  viszdlkodás  aranyalmája,  így  nevezik  az  olasz-
földön  megfordult  s  regényes  képzeletti  közvitézeink
az ott  látott  narancs  és  czitromalmákat.  Aranyalmafa
rrdSkben jártunk.

ARANYÁSZ,  (ar-any ász)  fh.  tt.  aranyász-l,  tb.
—ok.  Aki  a  patakok  s  folyók  fövényéből  aranyport
nos.  Ctalóktiti  aranyászok.

ARANYASZ,  (ar-any-ász); önh. m. aranyász-lam,
—tál,  —ott, pár.  —sz,  htn.  —ni.  A folyók fövényé-
ből aranyport  mos.

ARANYÁSZÁS,  (ar-any-ász-ás)  fn.  tt.  aranyá-
nás-t,  tb.  —ok. A  folyók  fövénye  közt  létező  por-

mosása.
ARANYÁSZAT,  (ar-any-ász-at)  fn.  tt.  aranyá-

nat-ot.  Aranyászás,  aranymosás,  elvont  értelemben.
Dunai  aranyátzat.  Aranyászatból  élni.

ARANYBABOS,  (arany-babos)  ősz.  mn. Arany-
pettyekkel vagy aranyszínű foltokkal tarkázott. Arany-
habot  kelme,  szSvet.  Aranybabos  tollak.

AEANYBÁDOG,  (arany-bádog)  ősz. fn. Vékony
laposra, kinyújtott  arany;  aranylemez,  aranylap.

ARANYBÁNYA,  (arany-bánya)  ősz.  fn. Bánya,
melyből  aranyérczet  más  érczekkel  vegyfiltet  ásnak.
Atv.  ért.  akárminemű  jószfig,  üzérkedés, hivatal, mely
nagyban  jövedelmez.  Ezen  ház  valóságos aranybánya.

ARANGYBÉGY,  (arany-begy)  ősz.  fh. A húros-
madarak  nemébez  tartozó  madárfaj,  melynek  begye
aranyszínű  sárga.

ARANYBÉLYEG,  (arany-bélyeg)  ősz.  fn.  1)
Aranybádog  készítők  eszköze ,  melyet  dombonnűvek
alakításánál használnak.  2) L.  ARANYMIVESJEGY.

ARANYBERILL,  (arany-berill)  ősz.  fn.  Berill-
kő  egyik  faja,  melynek  tengerzöld  szine  kevés  sárgá-
val  vegyítve  van.

AKANYBOGÁR,  (arany-bogár)  ősz.  fn. Darázs-
nemű bogir, mely a  falakban  fészkel,  s  világos arany-
szine,  és  sima  átlátszó  röptyüi  vannak.

ARANYBORÍTÁS,  (arany-borítás)  ősz.  fn.  Ál-
talán aranylemez, aranyfüst, aranypaszomántstb. mely-
lyel  valamely  müvet  bevonnak.

ARANYBORKÖ,  (arany-bor-kö)  ősz.  fn.  A  ve-
gyészeknél  ám.  borkősavban  feloldott  arany.  (Aurum
tartaricum).

ARANYCSÍKOS,  (arany-csíkos)  ősz. mn. Arany-
csíkokkal,  azaz  aranyfonaln  szalagzattal,  zsinórzattul,
vagy  beszövettel  tarkázott,  díszített.  Aranycsíkos  kel-
me,  fejkmS.

ARANYCSILLÁM,  (arany-csilláin)  ősz.  fn.  1)
Az aranyérczekben csillogó aranyrészecskék. 2) Arany-
ból készített  csillagocskák, pikkelyek, pl. a szöveteken.

ARANYCSINÁLÁS,  (arany-csinálás)  ősz.  fh.  A
régi  vegyészek  (alchymisták)  mcsterkélése,  mely által
aranyat  készíteni  törekedtek.

ARANYCZOMPÓ,  (arany-czompó)  ősz.  fn.  A
czompók  neméhez tartozó  halfaj,  melynek aranyszínű
pikkelyei  vannak.

AKANYDOK,  (arany-dók)  fn.  tt.  aranydok-oí.
Vakandokfaj,  melynek  szőre aranyszínű, s farka nincs.
A  vakondok utáa  esetlenül  csinált  új  szó.

ARANYDÚS,  (arany-dús)  ősz.  mn.  1)  Arany-
nyal  bővelkedő, sok  aranyat  termő. Aranydús bányák.
2)  Sok  arannyal  czifrázott,  díszített,  borított.  Arany-
dús  öltözék.

ARANYEDÉNY,  (arany-edény) ősz.  fn.  Arany-
ból  készített  edény,  pl.  tál,  tányér,  pohár.  Aranyedf-
nyekkel  rakott  asztal.  Aranyedényböl  enni, inni.  Egy-
Mzi  aranyedények.

ARÁNYELLENÉS (arány-ellenes) ősz. mn.  Ami-
nek  részei  az aránymérték szabályaival nem egyeznek,
idomtalanúl  öszveállított.  Arányellenes  épHící.

ARANYEXYV,  (arany-enyv)  ősz.  fn.  l) Víz ál-
tal  arany,  ezüst, réz és  ólom  vegyülékből  öszvehabai t
tömeg.  2)  Zöld, földrészekkel  vegyített,  lágy  rézércz.
(Ochra  Veneris).

ARANYÉR,  (arany-ér)  ősz.  fn.  1)  Bányaér, bá-
nyaréteg,  mely  aranyérczet  tartalmaz.  2)  Atv.  ért.  a
vérnek kóros  öszvegyülésc a has és  különösen a vógbél
edényeiben. ATy«7í aranyér, vak aranyér. (Hocmorrhois).

AKANYÉRCZ,  (arany-ércz)  ősz.  fn.  Arany  al-
katrészeket  tartalmazó  érez.

ARANYERES,  (arany-eres)  ősz. mn.  1) Arany-
nPinü  érczekct  tartalmazó.  Arany f rét  bánya,  hcyy.  2)
Atv.  ért.  aranyér  nevű  betegségben  szenvedő.

12*
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ARANYÉRÉM,  (arany-érem)  ősz.  fn.  Arany-
anyagból  készített, vert pénz,  vagy ebhez hasonló em-
lékmű. Máskép: aranyérme, de amaz  ragozásra alkal-
masabb.

ARANYÉRFOLYÁS,  (arany-ér-folyás)  ősz.  fa.
Az  aranyeres  kór  nagyobb  fokán, tiszta vagy takony-
nyal  vagy  bélsárral  vegyitett  vérnek  kiürülése  a  vég-
bél  edényeiből.

ABÁNYÉRREKEDÉS,  (arany-ér-rekedés)  ősz.
fn.  A  kórnemü  aranyér  folyásának  megakadása:  vak
aranyér.

ARANYESŐ,  (arany-eső)  ősz.  fn.  A  tűzijáté-
kokban,  aranyszinii  szikrákat, sziporkákat  szóró  eső-
nemtt  tünemény.

ARANYÉV,  (aranyév)  ősz.  fn.  Ötvenedik  év,
melyet  valaki  bizonyos  állapotban,  életnemben,  hiva-
talban  betöltött  ffázossági,  papsági,  tanári  aranyév.

ABANYÉVES  vagy  — ÉVŰ, (arany-éves) ősz.
mn. Aki  aranyévet ért, betöltött. Aranyévéé pap,  tanár,
hivatalnok.  V.  ö. ARANYÉV.

ARANYFÁCZÁN,  (arany-fáczán)  ősz.  fn.  F4-
czánfaj,  arany  sugaras  tollazattal,  különböztetésttl  az
czüstfáczántól.

ARANYFAKÓ,  (arany-fakó)  ősz.  mn.  Arany-
színű  fakó.  Aranyfakó  paripa.  V.  ö. FAKÓ.

AKANYFARKAS,  (arany-farkas)  ősz.  fa.  Az
ebek  neme alá  tartozó,  s  Ázsia  és  Afrikában  honos,
ragadozó,  s raarczona vadállat,  melynek  szőre  szür-
kével  vegyes  aranysárga.  (Canis  aurens.  L.) Máskép:
sokai.

ARANYFÉNY,  (arany-fény)  ősz.  fn.  Az  arany-
nak  sajátnemfi  sárga csillogó  fénye.  Megvakítatta  az
aranyfény  =  elcsábították,  mégvesztegették pénzzel.

AKANYFESTVÉNY,  (arany-festvény)  ősz.  fn.
Aranynyal  készített  festvény.  V.  ö. FESTVÉNY.

ARÁNYFOKOZAT,  (arány-fokozat)  ősz.  fn.
Mennyiségtan! ért  több  egymással  öszvefuggő,  s bizo-
nyos  arányban  nagyobbodó  számok,  illetőleg mennyi-
ségek.  Számtani,  mértani  arányfokozat.  (Progressio
arithmetica,  geometrica).

ARANYFONAL,  (arany-fonal)  ősz.  fn.  Arany-
anyagból  nyújtott  fonal,  hazai. Aranyfonallal  himezni,
varrni.

AEANYFONALFÜ,  (arany-fonal-fli)  ősz. fn. Nö-
vényfaj  a  fünyfigök  neméből,  máskép :  fonalfUnyUg,
aram/ka,  fecskefonal,  gSrényfti,  kötivényfü,  (Cuscuta
europaea).

AEANYFONÓ,  (arany-fonó)  ősz.  fn.  Személy,
aki  selyem  és  aranysz&lakból  fonalakat készít.

ARANYPÖYENY,  (arany-fóvény)  ősz.  fn.  Fö-
vény  a folyóvizekben, mely aranyport  tartalmaz, mely-
ből  aranyport  mosnak.

ARANYFUTTATÁS,  (arany-futtatás)  ősz.  fn.
Valamely  testnek, pl. ezüstnek, fának, papírnak arany-
füsttel  behúzása.

AHANYFÜ, ősz.  fn.  L.  GÓDIRCZ.
ARANYFÜRT,  (arany-fürt)  ősz.  rn.  1)  Arany-

szálakból készített fürtforma  ékesség, pipere. 2) Arany-

színű  sárga  hajfiirt  Aranjtflírttt  gyermek. Aranjtflírííet
festett  Fenn*.  3)  Mondatik, kivált  Hegyalyján, a töké-
letesen  megérett sárgaszinű szőlőről is. Lúgotok  arany-
fürtéi.  Aranyfllrtü  utflbvetttS.

AKANYFÜRTÖZ, (arany-fiirtöz) ősz. áth. Arany-
fürttel  diszít,  piperéz  valamit  Kár  a  kutya  szőrét
megaranyfUrtKmi.  Km.

ARANYFÜST,  (arany-füst) ősz. fo. Igen vékony-
ra  nyújtott  arany hártya,  arany pili,  melylyel  holmi
műveket, pl. edényeket, könyveket, képkereteket, stb.
bevonni  szoktak. Aranyfüsttel  futtatott  ráma.

ABANYFÜSTÖS, (arany-füstös) ősz. mn. Arany-
füsttel  vegyített, vagy  borított  AranyfUttös  ág,  bok-
réta.  Amit ötvös  munkával  szoktak  aranyozni,  azt in-
kább  aranyos, vagy  aranytott  melléknévvel  illetik, pl.
aranyos  scelencze,  butikom, sarkantyú.

ARANYFÜSTMIVES,  (arany-füst-mivés)  ősz.
fn.  Míves,  aki  holmi  szereket  aranyfüsttel  befuttat

ABANYOLÉT,  (arany-glét) ősz. fa. Sárga egér-
kőből  készült  ragadós  szer.  Némely  beretvilkozók,
kivált  a  zsidók  szappan  helyet  ezt szokták  használni.

ARANYGYAPJAS,  (arany-gyapjas)  ősz.  mn. és
fn.  A  legfényesb  lovagrendek  egyikének  neve, mely-
nek  ismertető  diszjegye  aranygyapjat  képez.  Arany-
gyapjas  vitézek.

„Egyik  aranygyapjas,  más,  csillaggal  fényes,
Ennek  kulcs  van  zsebjén,  más, kereszttel  kényes,
Ez  jól  tud  számolni,  amaz nagy  törvényes,
Kiki  nagyra  vágyik,  kiki  szerencsét  les."

Barcsay  Ábrahám, a  múlt  szazadból.

AEANYGYAPJU,  (arany-gyapjú)  ősz.  fn.  1)
Ama  költői  képzeletben  született  aranyjubok  gyapja,
melyért  a  mesés  görögkor  bősei  sok  veszélyt álltak
ki.  2)  Az  aranygyapjas  rend  vitézeinek jelmez!  disz-
jegye.

AEANYGYÁE,  (arany-gyár)  ősz.  fo.  Gyár,
melyben  aranyból  különféle  drága  müveket, szereket
készítenek.

ARANYGYÍK,  (arany-gyík)  ősz.  fn.  A  gyíkok
egyik  faja,  melynek  csillogó  bőre  aranyszíut  játszik.

ARANYGYOPÁE,  (arany-gyopár)  ősz.  fű.  Nö-
vényfaj  a  gyopárok  neméből, sárga virággal,  melyet
a  molyok ellen  hasznaim  szokás. V.  ö. GYOPÁR.

AKANYGYÜRÜ,  (arany-gyűrű)  ősz.  fn.  Arany-
anyagból  készített  gyűrű.

ARANYHAB,  (arany-hab)  1. ARANYFÜST.
ARANYHABOS,  (arany-habos)  ősz.  mn. 1)  L.

ARANYFÜSTÖS.  2)  Aranyszálakkal, mintegy  bab-
formára  beszövöttekkel  ékes. Aranyhabos szövet.

ARANYHAJ, (arany-haj)  ösz.fn. Átv. ért  arany-
szinii sárga haj.  Arany hajú gyermek. Arany hajú  Venus.

ARANYHAL,  (arany-bal)  ősz.  fn.  Aranyszínű
pikkelyekkel  ékes  halnem, milyet a  diszkertek  tavai-
ban,  s  itt-ott üvegedényekben  táplálnak.

ARANYHARTYA,  (arany-hártya) ősz.  fa.  Hár-
tyavjkonyságu  aranylemez,  aranylevél.
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ARANYHÁZASSÁG,  (arany-házasság)  ősz.  fn.
Az  ötven  évig  együtt  élt  házastársak újabb  papi meg-
áldasa,

AKANYHIMZÉS, (arany-hímzés) ősz. fn. Arany-
ionalakkal,  aranypikkelyekkel, gyöngyökkel  ékesített
diszmii, s  maga  azon  foglalkozás,  mely  által  ily mü-
vek  készülnek.

ARANYHIMZÖ,  (arany-hiinzö) ősz. fn.  Személy,
illetőleg  mives,  aki  valamit  aranyfonallal,  aranyszál-
lal  stb.  kivarr,  tarkáz,  díszít,  piperéz.

ABANYHOLD ASSPAR,  (arany - holdas - spár)
ősz.  fa.  A  pisztrángok  neme  alá  tartozó hal-faj.  (Spa-
rus  aurata L.).

ARANYHOMOK, (arany-homok) ősz.  fa.  Arany-
port,  aranyrészecskéket  tartalmazó  homok.

AKANYHON,  (arany-hon) ősz.  fn.  Déli Ameri-
kában  levő,  meseszerü  ország,  melynek  talkköves
partjai  a  ragyogó  nap  sugarainál  arany  és  ezüstsziu-
bun  tűnnek  föl.  (Eldorado).

ARANYI,  KIS—,  NAGY—,  puszták  Nógrád
vármegyében.  Helyragokkal:  —bő,  —Ián ,  —bál.

ARÁNYIDRA,  falu  Abaűjban.  Helyragokkal:
Idkd-n,  —rá,  —rói.

ARANYKÉM , (arany-kein) ősz.  fii.  1) Arany-
t-bináló; v. ö. ARANYCSINÁLÁS.  2)  Az  arany való-
diságát,  tisztaságát  meghatározó  bányász  vagy  más
személy.

ARANYKÉMLE,  (arany-kémlc)  ősz. fn.  Kérnie,
azaz  próbamütét,  mely  által  az  arany  valódiságát
meghatározzák.

ARÁNYKERESKÉDÉS, (arany-kereskedés) ősz.
fű. Kereskedés neme,  melyet valaki  veretlen, nem ido-
mított  aranyanyaggal,  aranyérczczcl,  aranyfémmel  űz.

ARANYKERT,  (arany-kert)  ősz.  fn.  Átv.  köl-
tői  ért.  kert,  melyben  arany  gyümölcsöt  termő  fák
diszlenek.  Hagyomány  szerint  így  nevezte  Mátyás ki-
rály  a csalóközi szigetet,  mely neve ma is divatban van.

ABANYKOHHÁNYAT, (arany-koh-hányat) ősz.
fn.  Azon  tajtékforma,  sárgaszinü  salak,  mely  a  forró
m-zböl  kiválik.

ARANYKOR,  (arany-kor)  ősz.  fű.  így  nevezik
a  régi  hellén  és  latin  költők  azon  boldog  kort,  midőn
Suturnus  uralkodott  e  földön.  Innen  átv. ért.  a  népek
Olutében  azon  korszak, midőn polgári  jólétök  és  hirök
a  legmagasb  fokon  állott.

AKANYKÖ,  (arany-kö)  ősz.  fn.  1)  Aranyrésze-
kt.-t  tartalmazó  kőuem.  2)  A  talkkövek  neméhez  tar-
t'.^ó  drágakő.  (Chrysolithos).  3)  Csárda  Szepcsben.
Ilc-lyragokkal:  —n,  —re,  —ró'í.

AKÁNYKULCS,  (arány-kulcs)  ősz.  fn.  Általán
uon  alapmérték,  mely  által  valamit  kellő  arányban
kiwtni,  fölosztani,  eb-endezni,  idomítani  stb.  lehet.
.[il-'.kivc/ésben  használt  aranykulcs.

ARANYKULCSOS,  (arany-kulcsos)  ősz.  fn.  és
mii.  Fejedelmi, udvari  kamarás.  Ó cs. k.felsége arany
..</<.•*««  híve.

ARANYKÚT,  falu  Kolos  vármegyében.  Hely
ragokkal:  —o»,  —rá,  —ról.

ARÁNYLAG, (ar-ány-lag)  ih.  Bizonyos  arányra
tekintve,  arányt  illetve,  nem  önállóan,  nem magában
véve,  hanem  valamihez  mérve.  Á  sovány  főidő  Arad-
ban aránylag  több  ember lakik,  mini némely  kövér  földil
megyékben.  Aránylag nagyobb, kisebb, hosszabb, rövidebb.

ARÁNYLAGOS,  (ar-ány-lag-os)  mn.  tt.  arány-
lagos-t,  vagy  —át,  tb.  —ak.  Aránylag  vagyis bizo-
nyos  arányhoz  képest  határozott  szabott,  kimért
Aránylagos  fölosztás,  adókivetés.

ARÁNYLAGOZ,  (ar-ány-lag  óz); ath.  m. ardny-
lagoz-tam,  —tál,  —ott, pár.  —z.  Aránylag, bizonyos
arányt, követve  kimér, kiszab,  rendez  valamit.

ARANYLAPÍTÁS,  (arany-lapítás)  ősz.  fn.  A
tömör  aranynak  vékony  lemezre  nyújtása.

ARANYLAPÍTÓ,  (arany-lapító)  ősz.  fn.  Míves,
ki  a  tömör  aranyat  lapukra,  lemezekre nyújtja.

ARANYLEMEZ,  (arany-lemez)  ősz.  fn.  Arany-
anyagból  vert,  lapított  lemez.  V.  ö.  LEMEZ.

ARÁNYLIK,  (ar-Any-1-ik);  k.m.  arónyl-oíí, htn.
—CÍM.  Személytelen  ige.  A  számtanban  annyit  tesz,
mint:  arányban  van,  pl.  kettő  lígy  aránylik  négyhez,
mint  m;gy  uyolczhoz,  2 :  4  =:  4 :  8.  (se  habét).

AKANYMÁLÉ,  1.  ARAXYMÁLINKÓ.
ARANYMÁL1XKÓ,  (arany-malink*)  ősz.  fn.  A

verebek  neméhez  tartozó  madárfaj  ,  melynek  arany-
sziuü  mála,  azaz  melle,  bögye  és  nyaka  van.

ARAXYMÁLU,  I.  ARANYMÁLINKÓ.
AKAXYMAS,  (arany-más)  ősz.  fn.  Aranyhoz

hasonló  fémvegyülék  rézből  és  ónból.  (Similor).
ARANYMÁZ,  (arany-máz)  ősz. fn.  A kocsigyár-

tók  és  több  más  mívesek  által  fénycsítőül  használt
arany  sziníi  máz.

ARANYMENYEKZÖ, (arany-menyekző) ősz. fn.
Menyekzői  szertartás, melyet  az ötven  évet  együtt  élt
házastársak  örömünnepül megújítanak.

ARANYMÉRLEG,  (arany-mérleg)  ősz. fa. Mér-
leg,  melyet  különösen  az  aranyból  vert  pénzek súlyá-
nak  meghatározására  használnak.

ARÁNYMÉRTÉK,  (arany-mérték)  ősz.  fn.  Bi-
zonyos  határozott  súly, nehézség, melylycl más  fémek
arányában  az  arany  bir.

ARANYMÉRÖ,  1. ARANYMÉRLEG.
ARANYMEZÖ,  falu  Kővár  vidékében.  Helyra-

gokkal:  —«,  —re, —röl.
ARANYMISE,  (arany-mise)  ősz.  fn.  Mise, me-

lyet  a  pap  fólszenteltetésének  ötvenedik éve  után ün-
nepélyes  szertartással  mond.

AKANYMIVES,  (arauy-mives)  ősz.  fn.  1)  Álta-
lán  minden  mivcs,  kinek  fő  foglalatossága,  illetőleg
mestersége  aranyból  dolgozni,  milyenek  az  aranyfo-
nók,  aranyozok,  aranylcmezcsin&lók, drága  arany  szö-
veteket  készítők,  aranyhímzök.  2)  Különösen  mives,
ki  aranyból  különféle  ékszereket,  eszközöket,  edé-
nyeket,  leginkább  olvasztás  által  készít,  alakít

ARANYMIVESBOLT,  (arany  mives-bolt)  ősz.
fu.^Bolt,  melyben  aranyból  készített  müveket,  éksze-
reket,  edényeket  stb.  árulnak,  s  melyben  néha az
illető  mivcs  dolgozik  is.
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ARANYM1VESJEGY,  (arany-mives-jegy)  ősz.
fh.  Az  aranymiveken  látható  bizonyos  bő tűk, jegyek,
bélyegek,  melyek  részint  a  várost,  hol  az  illető  mí-
ves  lakik,  részint a míves nevét, de különösen az  arany
finomságát, s keverék!  hányadát  jelentik.  Egy  számú,
két  számú, három  számú  aranyjegy.

ARANYMOSÁS,  (arany-mosás)  ősz.  fn.  Mun-
kálkodás,  mely  által  a  vizek  fövényében vagy ho-
mokjában  rejtező  aranyporocskák  külön  választatnak
s  öszvegyfijtetnek.

ARANYMOSÓ,  (arany-mosó) ősz.  fh.  Aki  a vi-
zek  fövénye vagy  homokja  közt  szórványosan  rejlő
aranyport  kiöblögeti s leszürögeti; aranyász. Ily arany-
mosókat  láthatni a csalóközi szigeteken és zátonyokon.

ARÁNYMUTATÓ,  (arány-mutató)  ősz.  fn.  A
mennyiségtanban  azon  szám,  mely  az  arányban  levő
számok  különbözés!  vagy  hasonlat!  mennyiségét  je-
lenti ,  pl.  ezen  aránynak  1:2  =  4 :8  mutatója,
kettő  (2).

ABANYMÜ,  (arany-mfi)  ősz.  fh.  Akármely  mű,
pl.  ékszer,  edény,  stb.  mely  aranyból  készfiit,  külö-
nösen  mesterségesb,  művészibb  ilyetén  munka.

AKAXYMÜVES,  1. ARANYMIVES.
ARANYOLVASZTÓ,  (arany-olvasztó)  ősz.  fn.

Akinek  fő  foglalatossága  az  idomítatlan,  vagy  néba
már  idomított  aranyat,  illetőleg aranymivet  felolvasz-
tani, így  nevezik  azon  kis  katlant  is,  melyben  ezen
munkálat  végrehajtalak.

ARANYOS,  (ar-any-os)  nin.  tt.  aranyos-í  vagy
—oí, tb.  —ok.  1)  Aranyat  termő,  aranynyal  bővel-
kedő,  teljes,  töltött  Aranyos  bányaréteg, ásvány. Ara-
nyos folyó  homok. Aranyos  erszény.  A  mesterembernek
aranyat  a  keze.  Km.  2) Aranynyal ékesített, futtatott,
hímzett, stb.  Aranyos  kard,  edény, szelencze, pohár.

„Csak  azt  mond  meg  rózsám,
Melyik  úton  mégy  el,

Felszántatom  én  azt
Aranyos  ekével."  Népdal.

3)  Átvett  ért  aranyos  mise,  ám.  hajnali  vagy  ad-
venti  mise.

ARANYOS,  (ar-any-os)  fa.  tt  oranyos-t,  tb.
—ok. Több  belység neve  Magyarországban.  Helyra-
gozva:  —ró,  —ön,  —róí.

ARANYOS,  (ar-ány-os)  mn.  tt.  arányos-t,  vagy
— át,  tb.  —ok.  Ami más  hasonlított  tárgygyal  kellő
mértékviszonybau  áll, aminek részei egymáshoz mérve
illő  alakú  egységet  képeznek.  Az ajtók  és ablakok  a
ház nagyságához  képest arányosok  legyenek.  A  kiadás
arányos  legyen  a  jövedelemmel.  Arányos  termet.  V.
ö.  ARÁNY.

ABÁNY08AN,(ar-ány-os-an) ih. Bizonyos arány
szerint,  arányt  követre.  Arányosan  épített  ház. V.  ö.
ARÁNYLAG.

ARANYOS-BÁNYA,  falu  Alsó-Fehér megyében.
Helyr.  —bányá-n,  —rá,  —ról.

ARÁNYOSÍT,  (ar-ány-08-ít); áth.  m. arányosít-
ott,  pár.  —s.  htn.  —ni  vagy  —óm.  Valamit  ará-

nyossá  tesz, aránymérték  szerint  rendez, elintéz, bizo-
nyos  arányban  egyeztet.  A  munkások  bérét  az  idShöz
és  végzett  munkához  arányosom.  A  torony  magasságát
a  templom  nagyságához  arányosítani.

ARÁNYOSÍTÁS,  (ar-ány-os-ít-és)  fn.  tt.  ar«-
nyositás-t,  tb.  —ok. Arányba, vagy  mértékviszonyba
hozás. Birtokok  arányosítása  ám.  mindenki  birtoká-
nak  aránylagos  kihasítása,  felosztása.

ARÁNYOSÍTÁST,  (ar-ány-os-it-ás-i)  mn.  Ará-
nyosítást  illető,  ahhoz tartozó.  Arányositási  per.

ARANYOS-GYÉRÉS, ősz. helynév, Erdélyben;
helyr.  —re,  —e'n,  —rSl.

ARANYOS-MAEÓT,  ősz. helyn. Bars vármegyé-
ben ; helyr. —rá,  —ön,  —ról.

ÁR ANYOS-MEGGYES.mezövárosSzatbmár me-
gyében.  Helyr.  —én,  —re,  —rSl.

ARANYOS-MÓRICZ,falu Doboka  vármegyében.
Helyr.  —ön,  —rá,  —ról.

ARANYOS-RÁKOS  ,  falu  Aranyos  székben.
Helyr.  —o«,  —ró,  —róí.

ARÁNYOSSÁG,  (ar-ány-os-ság)  fh. tt  arányos-
ság-ot.  Két vagy  több  egymáshoz  hasonlított  tárgyak
mértékviszonyi  tulajdonsága,  vagyis  bizonyos  arány-
kulcs  szerinti  egyezése;  arányos  állapot  Az  emberi
test  lassú  kifejlődése  ét  korai  sebes  hanyatlása  között
nincsen  arányosság.

ARANYOZ,  (ar-any-oz);  áth.  m.  aranyoz-tam,
—tál,  —ott,  pár.  —z, htn.  —ni.  Aranynyal  bevon,
futtat,  ékesít  A  bot, ha  megaranyozzák is,  súlyost  fit.
Km.  Okos  ember, jó  volna  a fejét  megaranyozni.  Km.

ARANYOZ,  (ar-ány-oz);  áth.  m.  arány öt-tam,
—tál,  —ott,  vagy  arányz-ott,  pár.  —z,  htn.  —ni,
vagy  arányzani.  Arány  vagyis  bizonyos  m érték vi-
szony  szerint  rendez, öszveállít  Számokat  aranyozni.
A  kiadást  a  jövedelemhez  aranyozni.

ARANYOZÁS, (ar-any-oz-4s) fn. tt  aranyozás-í,
tb.  —ok. Valamely műnek aranyffisttel,  aranypilivel,
aranylemezzel  stb.  befuttatása,  bevonása,  ékesítésc.
Gazdag,  szép  aranyozás.

ARANYOZÁS,  (ar-ány-oz-ás) fn. tt  arányocás-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  illetőleg mérés,  rendezés, osztás,
mely  által  valamit  aranyozunk.

ARANYOZÁSI, (ar-any-oz-ás-i) mn.  Aranyozást
illető,  arra  vonatkozó.  Aranyozási  munka,  ügyesség,
mesterség,  csíkoz.

ARANYOZÁSI,  (ar-ány-oz-ás-i)  mn. Aranyozást
illető,  abboz  tartozó.  Arányonári  munka,  ügyestég.

ARANYOZAT, (ar-any-oz-at) fn. tt. aranyosat-ot.
Maga azon mii, mely aranyozás által keletkezett, arany-
borítás, aranyfattatás  stb.  Az  aranyozás  sokáig  tar-
tott,  de pompás  is  az aranyozol.  A  keret  aranyozatát
lepiszkálták  a  legyek.

ARANYOZÓ, (1),  (ar-any-oz-ó) fh. tt. aranyozó-í,
tb.  —k.  Műves,  ki  aranyozással  foglalkodik.  V. ö.
ARANYOZ.

ARANYOZÓ, (2), (ar-any-oz-ó) mn.tt.aranyozó-f,
tb. —k.  Amivel  aranyozni szoktak.  Aranyozó  eszkSz.
ecset.



189  ARANYOZÓI—ARANYRÁSPOLY ARANYRÖG—ARAKfYSZÁM  190

ARANYOZÓI,  (ar-any-oz-ó-i)  mn.  Aranyozót il-
lető,  arra  vonatkozó. Aranyozol  munka,  ügyesség, mes-
terség.

ARANYOZOTT,  (ar-any-oz-ott)  mű.  tt.  aranyo-
zott-al. Aranyfusttel, aranypilivel, aranylevéllel, arany-
lemezzel  stb.  bevont,  ékesített.  Aranyozott  fegyverek,
tdénytk.

ARANYOZOTTAM,  (ar-auy-oz-ott-an)  ih.  Ara-
nyozott  állapotban,  megarauyozva.

ARANYÖLTES,  (arany-öltés)  ősz.  fn.  Sebészi
műtét,  midőn  a  sérvtömlő  nyakát  aranyfonallal  ösz-
vehurkolják.

ARANYPÁENA,  (arany-párna)  ősz.  fű.  Arany-
nyal  hímzett,  vagy  aranyszövetű  kelméből  készített
párna.

ARANYPART,  (arany-part)  ősz.  fn.  Azon  afri-
kai  és  indiai  tengerpartok  neve,  melyekben  arany  és
ezüst  találtatik.  Különösen  nevezetes  erről  Guinea
partja-

ARANYPAT,  (arany-pát)  ősz.  fn.  Pátnemü  ás-
T&nyfaj,  mely  arauyszint játszik.

ARANYPATAKA,  falu  Sáros megyében. Helyr.
patakd-n,  —rá,  —ról.

ARANYPEJ,  (arany-pej)  ősz.  mn.  Mondjuk  ló-
ról,  melynek  aranyszínű  világos  szőre  vau.

ARANYPÉNZ,  (arany-pénz) ősz.  fn.  Aranyfém-
ből  vert  pénz.

ARANYPERECZ, (arany-perecz) ősz. fn. Perecz-
fonnára alakított ékszer, melyet  karkötőül használnak.

ABANYPILJ,  (arany-pili)  ősz.  fn.  Pitihez  azaz
pehelyhez  hasonló  fiuomságu  aranyfüst.

ARANYPELIZ,  (arany-piliz)  ősz.  ath.  Aranypi-
livel  bevon,  aranyoz.

ARANYPILLANGÓ,  (araiiy-pillangó)  ősz.  fn.
Pillangófaj,  melynek  szárnyait  aranypettyek,  arany-
erek  díszítik. Atv.  ért.  szöveteket  díszítő,  s  aranypil-
langóhoz  hasonló  czifrázat.

ARANYPLÉH,  1.  ARANYLEMEZ.
ARANYPOHÁR,  (arany-pohár)  ősz.  fn.  Arany-

ból  készített diszpohár.  Bátrabb fakannából  inni, mint
uramypohárból.  Km.

AKANYPONTY,  (arany-ponty)  ősz.  fn.  A  pon-
tyok  neméhez  tartozó halfaj,  aranyszínű pikkelyekkel.

ARANYPOR,  (arany-por)  ősz.  fii.  1) Az  arany-
mívesek  által  különféle  czélból  porrá tört  arany.  2) A
folyók  fövénye  közt  porformában  rejtező  aranyré-
azecakék.

ARANYPKÓBA,  (arany-próba)  ősz.  fn.  1)  Bá-
nyászati  kísérlet, mely  által  az  arany  tisztasága  meg-
vizsgáltatik, valamint  az  is,  mennyi  aranyrész  talál-
tatik  más  érczekben  is.  2)  Aranymívesi  jegy,  azon
arany minőségét tanúsító, melyből készült valamely mű.

ARA.NYPRÓBAKÖ,  (arany-próba-kő)  ősz.  fn.
Fekete  palaféle  kő,  mely  által  az  aranymivesek  az
arany  finomságát  vizsgálóra  veszik.  (Lapis  lydius).

ABANYRÁSPOLY,  (arany-ráspoly)  ősz.  fn.  Az
araaymiresek  által  használt  finom  ráspoly,  vagyis
reszelő.

ARANYRÖG,  (arany-rög)  ősz.  fn.  Természetes
állapotban  talált  aranyércz-darab,  melyben  az  arany-
részek másféle ásvány,illetöleg fémrészekkel vegyítvék.

ARANYRÚD,  (arany-rúd)  ősz.  fn.  Hosszúkás
rúdformára  öszvérért  tiszta  aranytömeg,  melyből  a
pénzt verik.

ARANYSÁFRÁNY, (arany-sáfrány) ősz. fn. A  sáf-
r&uyféle  növények  egyik  faja,  mely  színét  illetőleg  a
többi  sáfrányok között leginkább hasonlít az  aranyhoz.

ARANYSALAK, (arany-salak)  ősz. fn. Azarany-
érczből  tiszítás  alatt  elhulló  idegen  részek.  V.  ö.
SALAK.

ARANYSÁRGA,  (arany-sárga)  ősz.  mű.  és  fű.
Az arany  színéhez  hasonló sárgaszinű. Aranysárga  haj,
szőr.  Aranysárga  sörényil  paripa.  Mint  főnév  ám.
aranyglét.

ARANYSARKANTYÚ,  (arany-sarkantyú)  ősz.
fn.  Aranyfémböl  készített  díszsarkantyú.

ARANYSAKKANYÚS,  (arany-sarkantyús)  ősz.
mű.  Aranysarkantyúval  díszített.  Aranysarkantyús
csizma.  Különösen  aranysarkantyús  vitéz, azon  lovagi
rendből  való,  melynek  tagjait  a  fejedelem  szokta  bi-
zonyos  iuiiepélyek  alkalmával,  pl.  a  magyar  király
koronázáskor, vitézekké  ütni, vagyis  beavatni, s mely-
nek  díszjegye  aranysarkantyú.

ARANYSAV1TAG,  (arauy-savitag)  ősz.  fa.  1)
Tűz  vagy  savanyok  által  égékeny  részeitől  megfosz-
tott  arany; aranyéleg.  2) Bányászatban az öszvetorlott
föld  bizonyos  neme,  mely  néha  aranyat hoz magával.

ARANYSÍK,  (arany-sík)  ősz.  fű. Aranyból vagy
aranyat  játszó  fonalakból  csinált  paszom&ntféle  mii,
melyet  ruhadiszítésre  használnak,  így  nevezik  azon
aranyszínű  papírszeleteket  is,  melyekkel  holmi  báb-
ruhákat, gyermeki  csecsebecséket,  stb.  kiczifráznak.

ARANYSÍKOS,  (arany-síkos)  ősz.  mn.  Arany-
síkkal  díszített, ékesített, beraggatott. Színpadi  arany-
síkos  dolmány, mente.

ARÁNYSÓ,  (ar-ány-só)  mn.  tt.  aránysó-t,  tb.
—k. Aranyos.  Egy arány só,  azaz  egy  arányban  levő,
egyenlő  nagyságú,  mennyiségű.

ARANYSODRÓ,  (arany-sodró)  ősz.  fn.  Míves,
aki  aranyból  fonalakat készít

ARANYSODRONY,  (arany-sodrony)  ősz.  fű.
Aranyból  nyújtott  vagy  sodrott  vastagabbféle  fonal.

ARANYSOR,  (arány-sor) ősz. fn. Bizonyos aráuy
szerint  egymással  öszvefuggö,  s  egymás  után  követ-
kező  számok  sora. Számtani,  mértani  aránysor.

AEÁNYSULY,  (arány-súly)  ősz.  fh.  Azon súly,
melyet  valamely  test  más  hasonló terjedelmű  testhez
merre  bír.  A  gránitkő  aránysulya  nagyobb,  mint  a
homokkőé.  (Gravitas  specifica.)

ARANYSÜGÉR,  (arany-sügér)  ősz.  fű.  Arany-
színű  pikkelyekkel  tarkázott  sügérnemü  halfaj.  V.
ö.  SÜGÉR.

ARÁNYSZÁM,  (arany-szám)  ősz.  fn.  Az  idő-
rendtanban  jelenti  az  évforgásuak  egyiránt  visszatérő
sorát. Ezen  számon  nyugszik  az  évsz&molás,  kivált  a
naptárcsinálás.  Minden huszonyolcz  év  leforgása  után
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az  évnek  ugyanazon  napjaira  esnek  a  vasárnapok,  és
igy  a  többi  köznapok  is.  2) Van  mis  aranyszám  is,
mely  a húsvét, s más változó  innepek meghatározására
szolgál.

ARÁNYSZÁM,  (arány-szám) ősz.  fn. A  mennyi-
ségtanban  azon számok, melyek  úgy  képződnek, ha  a
mértani  arány  számtani  arányra  fordíttatik,  pl. e mér-
tani  arányban  levő  számokból,  l,  7, 49,  343,  2401
lesznek  arányszámok:  7-ből  l,  49-ből  2, 343-ból 3,
2401-ből  4,  stb.  (Logarithmus).

ARANYSZEM,  (arany-szem)  ősz. fn.  Apró mor-
zsa  vagy  poralakban  találtató  arany.

ARÁNYSZÉRÜ,  (arány-szérű)  ősz.  mn.  Bizo-
nyos  aránymértéket  követő,  minek  részei  arányban
vannak  egymással.

ARÁNYSZÉRÜSÉG,  (arany-szérüség)  ősz.  fn.
Tulajdonság,  melynélfogva  valaminek  részei  arány-
szerüek; bizonyos  mértékhez szabva  öszveillők, alak-
idomosság.

ABANYSZESZ, 1. AEANYFESTVÉNY.
ARANYSZÍN,  (arany-szín)  ősz. fn. és mn. Olyan

szín,  vagy  színtt,  amilyen  az  aranyé.  Aranyszínben
kelő,  lenyugvó  nap.  Aranytrin  kelme,  stövtt,  papír.

ARANYSZÍNŰ,  (arany-szinü)  ősz.  mn.  Arany-
szint  mutató, játszó.  Aranyszínű  bogár,  hajfürt.

ARANYSZOMJ,  (arany-szomj)  ősz.  fn.  Képes
kifejezés, s jelent mértéktelen vágyat, sovárgást, arany,
birtok,  illetőleg  pénz  után.  Telhetetlen,  eloUkatatlan
aranyszomj.

AKANYSZÖG, (arany-szög) ősz. mn. Aranyszínű
szög. V.  ö. SZÖG.  Aranytzög  fürtök  ékestök  fenfcölí
homlokát.  Kazinczy  Ferenci.

ARANYSZÖVET,  (arany-szövet) ősz. fh. Arany-
fonalakból  készült  vagy  azokkal  vegyített  szövet
AronyszoVetbb'l  varrott  díszruha.  Aranyttífvetü  templo-
mi  Sitiitek,  püspöksítoeg.

AEANYTAJTÉK,  1. ARANYFÜST.
ARÁNYTALAN,  (ar-any-talan) mn. tt  araay-

talan-t,  tb.  —ok.  Arany  nélküli;  akinek  aranya nin-
csen ; ami aranyat  nem  tartalmaz.  Aránytalan  érce,
föVeny.

ARÁNYTALAN,  (ar-ány-talan)  mn.  tt.  orány-
tatan-t,  tb.—ok.  Aminek  részei  között  kellő  mérték-
viszony  nincsen, ami a  vele  hasonlított, öszvemért do-
loggal  nincs  arányban.  Az  adó aránytalan  felosztása
nagy  teher  az  adótókra  nézve.  Melléknévül használva
ám.  aránytalanul.

AKANYTALANSÁG,  (ar-ány-talan-ság)  fa.  tt
aránytalanság-öt.  Arány  hiánya,  nem léte.  Oly  álla-
pot, midőn  az  öszvchasonlított,  egymásra  vonatkozó
tárgyak  nincsenek  kellő  mértékviszonyban.

ARÁNYTALANUL, (ar-ány-talan-ul) ih. Arányt
nélkülözve,  egymáshoz  hasonlítva  kellő  mértékesség
nélkül.  Aránytalanul  kivetett adó,  mely  az  adóalap-
hoz  vagy  kulcshoz  mérve  kelletínél  nagyobb  wtgy
kisebb. Aránytalanul  végzett  tagosztály.

ARANYTARTALMÚ, (arany-tartalmú)  ősz. mn.
Amiben  aranyrészek foglaltatnak.  Aranytartalmú érce,

fövény.  Továbbá,  aranypénzzel  töltött,  rakott.  Arany-
tartalmú  szekrény,  erszény.

ARANYTELEK  vagy  —TELEP,  (arany-telek
agy  —telep)  ősz.  fn. Telek,  vidék,  zátony, melynek

folyóiban  aranyat  tartalmazó  fövény  van,  vagy  bá-
nyaréteg ,  mely aranyereiét  foglal  magában.

ARANYTERMÖ,  (arany-termő)  ősz.  fh.  Ami
aranyat  rejt  magában, aranyhozó.  AranytermS  hegyek,
folyók.  Átv.  ért  költőileg szólva,  dúsan jövedelmező.
Aranytermó'  temesi  bánság.

ARANYTÉSZTA,  (arany-tészta)  ősz.  fa.  Tész-
taforma  lágy  tömeggé  olvasztott  arany,  hogy holmi
müveket  lehessen  képezni  belőle.

ARANYTÖMEG,  (arany-tömeg)  ősz.  fa.  Tömör
alakban  talált  'tiszta  arany,  vagy  öszveolvasztott  s
idomítatlan  aranydarab.

ARANYTÜZKÖ,  (arany-tttz-k«)  ősz.  fn.  Tűz-
kövek  egyik  neme, mely  aranyrészecskéket tartalmaz.

ARANYUL,  (ar-any-ul)  ih.  Arany  gyanánt,
arany  helyett, arany  fejében,  aranyban.  Az aranyban
kölcsönvett  pénzt  aranyul  fitetni  vissza.  A  megfuttatott
ezüstöt  aranyul  árulni,  míguenni.

ARANYVÁGY,  (arany-vágy)  ősz.  fa.  Aranybir-
tok  után  sóvárgás, az  aranynak  tdlzott  szeretete. Ál-
talán  atv. ért  jelent  kincsvágyat, pénzvágyat.  Képes
kifejezéssel:  aranyszomj.

ARANYVÁLASZTÓ,  (arany-választó)  ősz.  fh.
Bányász, ki  az  aranyat  az ezüsttől bizonyos  vegytani
műtét által  elválasztja.

AEANYVÁNKOS,  (arany-vánkos)  ősz.  fh.  A-
ranyszövetből készített  vánkos.

ARANYVARRÁS,  (arany-varrás)  ősz.  fh.  1)
Varrás, mely  aranyfouallal  vitetik  végbez.  2)  Arany-
nyal  varrott  mű,  ékesség.

ARANYVARRÓ,  1.  ARANYHMZÖ.
ARANYVÉGY,  (arany-végy)  ősz.  fa.  Oly  ve-

gyület  vagy  vegyítek,  melyben  aranyrészek  foglal-
tatnak.

ARANYVÉGYÉS,  (arany-végyés)  ősz. mn. Bá-
nyászok  nyelvén  azon  ásvány, melyben  aranyrészecs-
kék  találtatnak.

ABANYVERŐ,  (arany-verő)  ősz.  fn.  Mives,  ki
a  tömör  aranyat  vékony  lemezekre  lapítja.

ARANYVESELKE, (arany-veselke) ősz. fn.  Nö-
vényfaj  a  veselkék  neméből, melynek szára  bakarasz-
nyi,  levelei  váltakozók,  csészéje  sárga.  (Cbrysosple-
nium  alternifolium).

ARANYVESSZŐ,  (arany-vessző)  ősz.  fn.  Kő-
nem, mely  mészből,  finom  fövényből  és  rohadt  nö-
vényrészekből  áll,  a  levágott  fák  tövein  képződik  s
vesszőforma  alakú.  (Ostcocolla).

AKANYVffiAG,  (arany-virág)  ősz.  fn.  A  réte-
ken  és  szántóföldeken  bnján  termő,  sárga  virágú  nö-
vénynem  az  egyfittnemzők  és  nősözvegyni  seregéből.
(Chrysanthemum).  '

ARANYVÍZ, (arany-víz) ősz. fii. Szűrt  léi, mely-
ben vert  aranylemezkék  úszkálnak, milyet  különösen
Danzig  városában  készítenek.
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ARANYVONAL,  1. ARANYFONAL.
ARANYZ,  ABÁNYZÁS  stb.  1.  ARANYOZ,

ABÁNYOZÁS,  stb.
ARANYZÖLD,  (arany-zöld)  ősz.  mn.  Arany-

színbe  vágó  zöld.  Aranyzöld  ntivénylevelek.  Aranytűid
kelme, szőrét.

AfiANYZSUFA,  (arany-zsufa)  ősz.  mn.  Arany-
•zinbe  átmenő, játszó  zsufaszinű.  V.  ö.  Zsufa.

ARASZ,  (ar-asz)  fn. tt  arosz-t, tb. —ok. Hossz-
mérték  kézujjaink  eszközlése  által,  t  i.  a  kinyújtott
hüvelykujj  hegyétől  a  szintén  kinynjtott  közép  vagy
kisojj  hegyéig  terjedő  hosszúság  teszen  egy  araszt,
körülbelül  egy  réfnegyedet  Bakarasz,  a  hüvelyk
hegyétől  a  mutatóujj  hegyéig  terjedő  arasz.  Kiméri
meg  ős  egeket arosznal t  Biblia.  E  különben  határo-
zatlan  mértékkel  élnek  néhutt  az erdőszök  a  fadere-
kak  vastagságának  meghatározására.  Néhol  a  nép
•zajában  t  toldalékkal  araszt, honnan arasztól,  árasz-
tó*, stb.  törökül: karys; a persa aris = ulna  (öl).

ARASZNYI,  (ar-asz-nyi)  mn. tt.  arossnyi-t,  tb.
—ok.  Arasz  hosszúságú.  Egy  sing ember másfél arasz-
nyi  tzakálával.  Népmese.

ARASZOL,  (ar-asz-ol); átb.  m. aroszol-t.  Arasz-
szál  megmér valamit Megaraaolni  az ablak szélességét.

ARASZOS,  (ar-asz-os)  mn. tt  oroszos-/,  vagy
—öt, tb.  —ok. L.  ARASZNYI.

ARASZT,  arasztol, arasztos, 1. ARASZ, araszol,
araszos.

ARAT,  (ar-at);  átb.  m.  araí-tam,  —tál,  —ott,
pár. arass. Holmi vékonyabb  szaru  növényeket, külö-
nösen  füveket,  gabonanemfiket  stb.  sarlóféle  eszköz-
zel  tőről levagdal, lemetél.  Butát, rőttől,  árpát  aratni.
Nádat,  kákát, füvet,  gyomot  aratni.  A  gazt  a  gabona
kStSl  kiaratni.  A zabot, kölest  utoljára  aratni.  Hajnal-
tál  Ütő  estig  aratni.  Sarlós-Boldogasszonytól  Nagy-
Boldogasszonyig  mindent learatni. Arass szivem, arass,
megadom  a  garast; nem kell  nekem garat,  csak  te ve-
lem arass. Arattam,  arattam,  kévét  is  leütöttem. Népd.
Atv.  ért.  akármiféle  munka,  szorgalom,  költség  kö-
vetkeztében  hasznot,  jövedelmet  húz.  Aki  mint vet,
úgy  arat. Arat  az ügyvéd,  ha  a pert  megnyerte.  Arat
a  kalmár, ha árui nyereséggel keltek el.

Ezen  szó  alapeszmében  metszésre  vonatkozik,
ennélfogva  rokonai:  irt,  őrt,  s  mennyiben gyöke  ár,
eldtéttel  hasonlók  hozzá:  gyárat,  tarol,  tarol,  farag,
továbbá  a  hosszú  ár,  t.  i.  az  árt,  ártány  származé-
kokban.  Idegen  nyelvek  közöl  egyeznek  vele:  a hé-
ber: mM, arab:  areja,  német:  Ernte,  ernten,  régi

felső  német:  ám, arnot, arno, arni,  svéd:  ár,  oVing,
Útin: ararí, -mennyiben  földmetszést jelent,  szansz-
krit  dar  (tör),  arb  (ront), stb.  Végelemzésben  mint
hangutánzóhoz  hasonló a  magyar  hars,  harsán,  har-
sog.  V. ö.  ÁR,  elv.  gyök.

ARATÁS,  (ar-at-ás)  £n.  tt  arotást,  tb.  —ok.
1)  Mezei munka,  midőn  a  megérett  gabonát, vagy
némely  más növényeket sarlóval  levágják.  Az aratót
ftehé«  munka,  de hasznos.  luadni  az aratásban.  Ara-

szÓTin.

tatra  menni. Aratáson  oda  lenni. Aratóiról  vagy  ara-
tóiból  megjönni.  Aratálhoz  fogni,  látni.  Aratással ke-
resni  kenyerét. Részes  aratót,  midőn  az  aratók  pénz
helyett  a  learatott  jószágból  bizonyos  részt  kapnak.
2) Jelenti  azon időszakot,  melyben  az  aratási  munka
történni  szokott.  Aratálkor  múlt  három  esztendeje.
Aratátra  megfizetni,  visszaadni  a vett  vagy  kölcsönzött
gabonát.  3) Atv.  ért  jövedelemhúzás.  Jön  a vásár,
lesz  aratás.  A  hátbirtokotoknak télen ii  van  aratásuk.

ARATÁSI,  (ar-at-ás-i)  mn.  tt  aratárí-t,  tb.
—ok. Aratáshoz  tartozó, arra  vonatkozó,  azzal  járó.
Aratási  foglaltadat,  Aratási  idó',  hónap.

AEATATLAN,  (ar-at-atlan)  mn. tt  oralotlan-t,
tb.  —ok.  Ami learatva  nincsen,  száron  levő,  álló.
Sok  esőzés ét munkát hiánya miatt  aratatlan  maradt  a
jószág.  Használtatik határozóul is  aralatlanul  helyett.

ARATÓ,  (ar-at-ó)  mn.  és  fa.  tt  arató-t,  tb.
—k.  Aki  aratással  foglalkodik,  illetőleg  személy,
munkás,  aki  arat.  Arató  leányok, legények.  A  szoros
értelemben  vett  aratótól,  aki  a gabonát  vágja,  külön-
bözik  a  marok»zedl>,  kévekötő,  képező*,  gereblyéző.  Ré-
szes, napszámos  arató.  Aratókat  fogadni.  Aratóknak
főzni,  enni  adni.

ARATÓGAZDA,  (arató-gazda)  ősz.  fn.  1)  Ara-
tók  feje,  aki  általán  az  illető  birtokostól  nagyobb
vagy  több  telket aratásra  fölvesz,  s  a  fogadott mun-
kát  több  alárendeltjeivel  végezi,  s azok  élelmezéséről
gondoskodik.  2)  Arattató,  aki  gabonáját  másokkal
arattatja.

ARATÓGÉP,  (arató-gép)  ősz.  fn.  Gép,  mely
kevesebb  emberi  erővel  rövidebb  idő  alatt  aránylag
többet arat,  mint  az  aratók.

ARATÓGOMBÓCZ,  (arató-gombócz)  ősz.  fn.
Gombóczétel,  melyet  az  'aratóknak  főzni  szoktak;
nagyobbféle  gombóc*.

ARATÓRÉSZ,  (arató-rész)  ősz.  fa.  A  learatott
gabonából  határozott  mennyiségű,  pl.  tízed,  tizen-
egyed  rész,  azaz, annyiad  kereszt,  melyet  az  aratók
munkabér  fejében  kapnak.  Ettől  különbözik  a  ke-
nyérrész , melyet étel  fejében  kapnak,  midőn  t.  i.  az
arattató  gazda  ételt  nem ad.

ARATÓSZAKMÁNY,  (arató-szaJcmány)  ősz  fn.
Aratási  munka,  mely  az  aratófelek  között  ki  van
osztva.

ARCZ,  (ar-cz)  fn.  tt.  arcz-ot.  Köz  értelemben
jelenti  az egész  ábrázatot,  vagyis  a  fejnek  előrészét,
melyet  a  homlok,  szemek,  száj,  ajkak,  áll  képeznek.
Arczra  borulni.  Arczra  esni.  lm  arczunkra  borulunk,
előtted  istenség/ Egyh.  ének.  Araion  ütni, csapni vala-
kit.  Arczczal  neki  menni a falnak.  Arczczal  fordulni.
Arczában  elváltozni.  Hosszú, keskeny, kerek, gömbölyű,

| pofitot  arct.  Az  újabb  hadi  gyakorlatban  mint ve-
zényszó  arcz.' ám. arczodat  egyenesen  tartsd. (Front!)

Némi  változattal  egyezik  vele:  orcza.  Mi elem-
zését  illeti,  saját  nyelvünkből  kiindulva  valószínű,
hogy  gyöke  a  magasat,  kiállót  jelentő  ár, őr,  mely-
ből  lett  maga  az  orr;  s  innen  arcz,  orcz,  orcza,  mint-
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egy  az  orr  tájéka,  környéke.  Különben hasonlók hoz-
zá a persa orsó, szanszkrit darc  (lát  és  áros), a  hel-
lén flapxoo vagy  iá^xopcu  (látok),  mely  hasonlatnál
fogva  a látó  szervtől  t  i.  szemtől  vette  volna  nevét
oly  észjárás  szerint,  mint  a  német  Geeicht  és  Sehen.

—  ARCZ, képző, mely egy-két  főnevet,  alkot,
kiavult  és  élő  gyökökből,  mint: hob-orcz, kov-ares,
fik-arc*.  Őszre  van  téré  az ár  és  ez  egyszerű  kép-
zőkből, s gyakorlatot  vagy  kicsinyítést jelent, s roko-
na : árét,  pl. a vakarcs, habarcs  szókban.

ARCZA, tájdivatos,  a  szokottabb  arcz  vagy  or-
CM helyett  L.  ARCZ,  ORCZA.

ABCZALKAT,  (arcz-alkat) ősz.  fa.  Aa  áros ré-
szeinek, vonásainak  bizonyos  formája,  idoma.  Szabá-
lyos,  szabálytalan  arczatkat.  Klüünféle  népfaju,  ég-
hajlati  orcsalkot.

ABCZÁZ, (arcz-a-az);4th. m. arcsás-tam,  —tál,
—ott, pár.  —s.  A  régieknél  ám. szemrehányás által
valakit  megszégyenít, pirongat

ABCZÁZAS, (arcz-a-az-és)  fa. tt  arcsásás-í, tb.
—ok. Szemrehányás, pirongatás.

ABCZÁTLAN, 1. ORCZÁTLAN.
AfiCZÁTLANSÁG, AECZÁTLANUL, 1. OR-

CZÁTLAN8ÁG, ORCZÁTLANUL.
ABCZÁTLANKODÁS, ARCZÁTLANKODIK,

1. OBCZÁTLANKODÁS, OBCZÁTLANKODIK.
ABCZCSONT, (ara-csont) ön. ín.  A  szemgödör

alatt  fekvő  csont,  máskép: járomcsont.  £r&, kiálló

AfiCZDAGANAT,  (araidaganat)  ősz.  fn.  Kó-
ros, pl.  csúzos, orbánczos  daganat  ac arcson.

ABCZÉ, (ar-cz-é)  ih.  Baranyai  tajszolassal  ám.
némelyeién, nemtől  szembe,  mintegy  arczcsal  for-
dalva  egymásnak.

Képzője  é egyecik  ásón á  é-vel,  mely  bizonyos
távolságra  mutató helybatáriókat képes, mint: how-áf
al-a,  eW, föí-é,  mifg-é,  miszerint  arcsé =  arcs.  felé,
arcz  irányában  fordalva,  tartva, menve.

ABCZEL, régies, arozul helyett.
ABCZÉL,  (arcs-él)  ősz.  ÜL  A*  aromák  azon

látottá, tekintete,  melyet  oldalról  nézve  matat  fi-
nom, nemes, szabályos  orcsél.

ABCZFÁJÁS,  (arcz-fájas)  ősz. &.  Általán min-
denféle  kóros  bántalom  az  arczban,  különösen  ac
arczcsont  csúzos szaggatása.

ABCZFÁJDALOM,  1.  ABCZFÁJÁS.
ABCZFESTÖ, (arcz-festő)  ősz.  fn.  1)  Festő,  ki

ac  emberi arcc  jellegző vonásait  színezve  utánozza,
vagyis arcképeket fest  2)  Ki  az arczát  festi.

ARCZFINTORGATÁS,  (arcz-fintorgatás)  ősz.
fa.  Ás arc* vonásainak,  illetőleg izmainak, restéinek,
pl.  orrnak, szájnak  ideoda rángatása, különösen finy-
nyaskodasból  vagy  nemtetszésből, gúnyból  stb.

ABCZF1NTORGATÓ,  (arcz-fintorgato)  ősz.  fa.
Aki  arecvonátait,  izmait, orrát,  száját finnyásán, gú-
nyosan,  illedelmetlenttl  rángatja.

ABCZFINTORÍTÁ8,  (arcz-fintorítás)  ősz.  fn.
Ax  aresvonatoknak  egyegy megrAndítása, félrehücan

bizonyos  kedélyi  okból, pl. finnyásságból, nemtetszés-
ből, gúnyból.

ARCZGÖDÖR,  (arcz-gödör)  ön.  fh.  Át  arcz,
különösen  pofák  izmain  leginkább  mosolygáskor  ala-
kuló  gödröcske, melyet  szépség jegyének  tartanak.

AKCZISMERÉS,  (arcz-ismerés) ősz.  fa.  Ügyes-
ség, melynél fogva valaki  a  különféle  arczalkatok  bé-
lyegző jegyeit  hamar észreveszi  s  azokról  az  illető
belsejére,  vonzalmaira  stb.  nem alaptalan  következte-
téseket húz.

ARCZI8MERET,  (arcz-ismeret) ősz. fiú Ismeret,
melyet valakikülőnféle  arczvonasok  szemlélése s ősz-
vehasonlítása által  szerez.

ABCZI8MEBŐ, (arcz-ismerő) Ssz. fh.  Aki  ügyes-
séggel bír  különféle  arczvonásokat  fölfogni,  azokat
egymástól  megkülönböztetni, s  belőtök ai  illet* sze-
mély kedélyére, lelkületére és általán  belső  tulajdon-
ságaira következtetni.

ARCZJÁTÉK,  (áros-játék)  ősz.  fa.  Az  arctvo-
nások, iUetőleg  izmok  különféle alakban  eUStfintetett
változtatása,  idomítása,  fintorítása,  stb.  mely által a
léleknek  bizonyos kedélyi  állapota fejeztetik ki, mely-
nek  különösen  mások  utánzásában,  nevezetesen  pe-
dig a  színészi  előadásban  van helye.

AKCZJEL, (arcs-jel) ősz.  fii.  Jel  vagyis  hatá-
rozott bélyegvonás  ac arczoo,  melyből  az  embernek
egyik  vagy  másik  lelki  hajlamát magyarázni  szokás.
A  szenvedélyek  bizonyos  arczjelekben  mutatkoznak. Sze-
líd, jámbor,  vad, gonosz  indulatra mutató  aresjelek.

ARCZJELI8MEEÖ, (arcz-jel-ismerő) ősz.  fh. L.
ARCZISMEEŐ.

ABCZJELTUDOMÁNY,  (arcz - jel  - tudomány)
ősz.  fn.  Tudomány, mely  rendszeresen  tárgyalja, mi-
kép  lebet  az arcs,  sőt égése  fej,  illetőleg koponya al-
kotásából  az emberek  lelki  hajlamát  kipuhatolni,  s
megismerni.  (Physiognomika).

ABCZJELTUDÓS,  (arcz-jel-tudós)  ősz.  fh.  Tu-
dós,  aki  az  arczjeleket,  arczvonásokat,  illetőleg  ac
egész  fej  alkotását, mennyiben azok  a  lelki  tulajdon-
ságokkal  szoros  viszonyban  állanak,  rendszeresen  is-
meri.  (Physiognomos).

ABCZJÓS,  (arcz-jós)  ősz.  fn.  Oly  arcsásmerő,
aki  az emberek  arczvonásaiból  azok  Bolt  vagy  jö-
vendő  tetteit meghatározza.

ABCZJÓSLÁS,  (arcz-jóslas)  ősz.  fii.  Ügyesség,
vagy képesség, melynél  fogva valaki mások arczvoná-
saiból  kitalál, megfejt,  megjövendöl  valamit

ABCZJÓ8LAT, (arcz-jóslat) ősz.  fn.  Azarczvo-
násokból kihozott, következtetett jóslat V. S. JÓSLAT.

ABCZKÉP,  (arcz-kép) őst,  fii.  Kép, mely flHe-
gesen  az emberi arcsot tünteti  elő.  £ojsott,  metszett,
festett  orcskép.

ABCZEÉPFESTÉS,  (arczképfestós)  ősz.  fii.
Festészi  működés, mely  kttlösen  arczképek készítésé-
vel  foglalkodik.

AKCZKÉPPE8TÖ, (arcz-kép-festő) ősz. ta. Kép-
tő művész, aki arcsképeket  fest
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ABCZKIFEJEZÉS,  (arcz-ki-fejezés)  ősz.  fn.
Arczvonások,  arczjelek  együtt  véve,  mennyiben  bi-
zonyos  alakot  képeznek,  s az  illető  személy  lelki, ke-
délyi  állapotára,  hajlamaira,  szóval  belső  tulajdonsá-
gaira  matatnak.  Derült,  komor,  víg,  szomorú,  szelíd,
vad  aretldfejetés.

AKCZKÜTEG, (arcz-küteg)  ősz.  fa.  Az  arczbö-
rön  kiütött  vérszinii  mérges  foltok,  pörsedékek.

ABCZLOB,  (arcz-lob)  ősz.  fn.  Lob,  vagyis  gyu-
ladásféle  bántalom  az  arczon,  milyenek  némely  csii-
zoe, orbánczos  bajokban  mutatkozók.

ARCZMENET,  (arcz-menet)  ősz.  ih.  Hadi  ve-
zényszó,  s  ám. egyenes  arczczal  előre  tártra,  lépve.
Arcsmenet  indulj.'  (Fronté).

AKCZM1KIGY, (arcz-mirigy) ősz. fn. Vörös, vagy
kékes  színben  mutatkozó mirigyféle kcméuyedések az
arczon.

ARCZMOZGÁS,  (arcz-mozgas)  ősz.  fn.  Az  arcz
izmainak  rángatódzisa, bizonyos indulatból származó
bnzogatása.  Haragot,  fájdalmat  arctmozgás.

ARCZORBÁNCZ,  (arcz-orbáncz)  ősz.  fn.  Or-
bánccfélc  bántalom, mely  az  arczon üti  ki  magát.  L.
ORBÁNCZ.

ABCZORJ,  (arcz-orj) ősz. fn. Nehézkes hangzása
ttófttt nem  ajánlható.  Ám.  némely  állatok  hegyesre
nyaló  arcza,  illetőleg  orra,  milyen a  disznóké, vakan-
dokoké, különösen  pedig  az  elefánté.  Talán jobb vol-
na egyszerűen:  orrony  vagy  orrmány.  (Rüssel).

ABCZPIRULÁS,  (arcz-pirulás)  ősz.  fn.  Rendkí-
vüli  változás  az  arczbőrön,  midőn  bizonyos  okból, pl.
fölhevfilésből,  kivált  szégyenérzetböl, a  vér  oda  tolul.
Átv.  ért  szégyenlés.  Arczpirulás  nélkül  nem  hallha-
tom, nem  ítélhetem.

ARCZPIEULAT,  (arcz-pirulat)  ősz.  fn.  Vérto-
lolat által  okozott  rendkívüli  pír  az arczbőrön.

ARCZRÁK,  (arcz-rák)  ősz.  fn.  Ráknemű  fekély
ás  arczon.

ARCZSÁBA,  (arcz-sába)  ősz.  fn.  Éles  szakga-
tással járó  nyavalya  az arczban.

ARCZSÁPADÁS,  (arcz-sapadásj  ősz.  fn.  Az
áréinak  valami  belső  kellemetlen  érzésből, pl.  ijedés-
Ml,  haragból, beesése, s  elhalaványodása.

AKCZSZÍN,  (arcz-szín)  ősz.  fn.  Jobb  hangzás-
sal : orezossin.  Azon szín,  mely az arczbört nem szen-
redő,  nem fólhevült,  hanem  rendes,  nyugott  lelki  ál-
lapotban  bélyegzi. Piros, halavány, fehér,  barna  arcz-
scfa.  Arczstine megváltozott.

ABCZTAN,  (arcz-tan)  ősz.  fn.  Tan, mely az em-
beri  arcsok  kfilönféleségeit  s  tulajdonságait  tárgyalja.
• ismerteti.

ABCZTANÍTMÁNY,  l.  AKCZTAN.
ABCZUL,  (ar-CE-ul)  ih.  l) Szemközt azon irány-

ról,  tájról,  mely  felé  az  arcz  van  fordulva.  Arcztit  fúj
a  szeV.  ArccuZ hordja  a  havat  afSrgeteg.  Arcod rohan-
ni  meg  valakit.  2) Erőszakos  illetésre,  ütésre  vonat-
kosra : arcéul  csapni,  iltni,  vágni  valakit,  ám.  arczat
megcsapni,  ütni,  vagy  arczou  ütni. Az  első pont alatti
irtelembcu megfelel e kérdésre :  fmnnan  f  mily  tájról?

s  igy  tulajdonkép  és  helyesen  arctól volna,  mint:
alól, «ló'l, felöl,  mögó'l,  tehát  arctól fa  a szél  =  ara
elől, arcz  felől.  A  második  ponti  őrleményben  e  kér-
désre  felel  meg: hol t  s  képzője  azon  ül,  (öl),  mely
helyállapító  ezekben:  alul,  hátul,  el«l,  füitl,  tívül
belül.  V.  ö. ARCZÉ.

ARCZULAT,  (ar-cz-ul-at) fn. tt  arczuíal-oí.  A
fejnek  egész  előfele, előrésze, ú. m. a homlok, szemek,
orr,  pofák, száj,  áll,  öszvevéve : ábrázat.

ARCZULATI,  (ar-cz-ul-at-i)  mn.  tt  arczulofi-í,
tb.  —ok.  Arczulatot  illető,  arra  vonatkozó.  Arosuloti
izom,  ideg,  títér.

AECZULCSAPÁS,  (arczul-csapás)  ősz.  fh.  Ás
arcz  akármely  részének  megfitése,  különösen:  pofon-
ütés,  pofoncsapás.

ARCZÜTÉR,  (arcz-üt-ér) ősz.  fn.  Ütér  az  arcz-
bán,  különösen  arczpofában.

ARCZVAR,  (arcz-var)  ösz.fh.  Állandó, és szinte
kürthatatlan  neme  a  varnak,  mely  az  arczot  rutítja,

AKCZVÉDELÉM,  (arcz-védelém)  ősz.  fa.  Had-
tani  ért.  védelem  neme,  az  arczul  támadó, arczul  ro-
hanó  ellenség  ellen.

ABCZVÉRT,  (arcz-vért)  ősz.  fo.  Vért  vagyis
vas,  vagy  más fémlemezből készült,  s  arczot  takaró
védszer,  mely által  az  arcz  az ellenség  fegyvere  ellen
fódöztetik.  Fólhúxni,  leereszteni  az  arczvértet.

ARCZVONAL,  (arcz-vonal)  ősz.  fn.  Az  arcrnak
bizonyos  irányban vagy vonalban kiképzett része, mint
sajatnemtt  bélyege, mely  részint  természetes  eredetű,
részint  szokás  által  fejlett  ki,  s  állapodott  meg.  Sza-
bályos,  szép,  rendetlen,  visszataszító,  rút  arczvonalak.
A  hadtanban  ám.  kiállított, s  arczczal  bizonyos  irány
felé  forduló  katonák  sora.  Hosszú  arczuonalban fölál-
lított  katonatág,  hadcsapat.

ARCZVONÁS, 1. ARCZVONAL.
ARDA, puszta  neve  Veszprém  Tármegyében, tt.

Ardá-t,  helyr.  —rá,  —án,  —rót.
ARDÁNY,  falu  Doboka  vármegyében,  helyr.

—ba,  —bán,  —ból.
ARDÁNYHÁZA, falu Bereg vármegyében. Hely-

ragokkal:  —házán,  —házára,  —házáról.
ARDÓ,  több  helység  neve  mindkét magyar  ha-

zában,  helyr.  —rá,  —n, —ro'l,  vagy  —ba,  —6an,
—ból.

ARDÓCSKA,  puszta, Torna  megyében.  Helyr.
Ardócská-n,  —rá,  —róí.

ARÉLECS,  (ar-élecs)  ősz.  fn. Vegytani  műszó, s
ám. aranyból való élecs. (Oxydulum auri). V.ö.ÉLECS.

ARÉLEG, (ar-éleg)  ősz.  fn. Vegytani ért. arany-
ból  való elég.  (Oiydum  auri).  L.  ELÉG.

ARKANGYAL,  fn.  tt.  orkongyol-í,  tb. —ok. Az
angyalokról  szóló  keresztény  hittanban  ám.  főangyal,
a  többi  angyalok  között felsőbb  rangú  gyanánt  tisz-
telt  angyal.  <S'zení  Mihály,  Nzent  Gábor  arkangyalok.
A  hellén  no^i (K) és áfftlos  (angyal) után alakult szó.

ARLO,  falu  Borsod  vármegyében. Helyr.  —n,
—rá,  —f-ói.

13*
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ARLÓCZ,  puszta  Trencsén  vármegyében;  tt.
Arlócz-ot,  helyr.  —ön, —rá,  —róí.

ARMA,  puszta Bars megyében,  tt.  Armá-í. Hely-
ragokkal:  Armd-n,  —rá,  —ról.

AIÍMÁS,  fa.  tt.  armas-t, tb. —ok. Párízpápainál
ám. haramia.

ARNOLD, férfi  keresztnév, tt  Arnold-ot.  Arnol-
dns.  A  nyelvészek  a  német  Ehrenheld  vagy  Ehren-
hold-ból  származtatják.

ARNÓT,  1. ARNOLD. Párizpápai  szerént annyi
is,  mint  Albániai. Arnauta.

ARNYA,  (ar-nya)  fa.  tt  arnyát,  tb.  arnyak, 1.
ARANYVIRAG.

ÁRPA, mátyásföldi  tájejtéssel  a szokottabb árpa
helyett,  törökül  is  röviden: árpa. L.  ÁRPA.

ABBA,  (az-ra)  ih.  1) Bizonyos távolra  mutatott
pont, hely felé. Arra futott a.' Arra  menj a.' Ellenke-
zője  a  közeire  irányzó: erre.  Ne  arra, hanem erre.
2) Elbeszélésben  ám.  azután, azt  követve,  fölváltva,
ami  előre  mondva volt  Arra azt mondotta, hogy. Arra
hirtelen  fölugrott.  Hát  arra  mit  mondott t  Arra  (pl.
valamely  rósz  hirre)  igen  megijedt.  3)  Általán  mint
névmás  úgy  tekintendő a  mondatban, mint a  helyet-
tesített  íolbató  ragu  főnév.  Arra  törekszik,  bizonyos
czélra.  Ö  is  arra  néz, pl. bizonyos  tárgyra.  A  rá  ige-
kötővel  fölcserélhető. Arrabirni, hogy ne igyék bort, =r
rábírni.  Arravenni  =  rávenni, Arrafogni = ráfogni.

ARBAFELÉ,  (arra-felé)  ősz.  ih.  Ama  távolabb
pontnak  tartva, azon irányban  menve.  Ha  te  délnek
tartott,  én  it  arrafelé  megyek.  Arrafelé  vette  útját,
amerre  legbiztosb  a járás.

AKRANÉZT,  1.  ABRANÉZVE.

ARRANÉZVE,  (arra-nézve) ősz.  ih.  Azt  vevén
tekintetbe,  azt illetőleg, arra  vonatkozva.  A  vele  vi-
szonyban  levő  mutatott tárgyra  mutat  Arranétve  én
máskép gondolkodom.  Arranétve  már  elmondtam  véle-
ményemet. Arranétve  semmi  kifogásom.

ABRANÉZVEST,  1. ARRANÉZVE.

ARRAVALÓ, (arra-való) ősz. mn. Bizonyos tárgy-
ra  mutatólag  ám.  arra  alkalmas, ügyességei bíró, azon
rendeltetése  van, arra van szánra. A  tinta, toll, arra-
valok,  hogy  írjunk  vélek.  A  templom  arravaló,  hogy
imádkoztunk  benne.  A katona arravaló, hogy  védelmette
a  hátát,  ő  arravaló  ember. A  tagadó  nem és  lem  ál-
tal  elválasztható,  pl.  Ó' arra  nem való,  hogy  mátokat
oktasson,  de  arra  sem való,  hogy  tanuljon,  mertfölst-
íe  buta.

ARRÓL, (az-ról) ih.  1) Bizonyos tárgy felől, róla.
Arról  nem tudok. Arról  nem lehet  kétség.  Arról  is  volt
szó. 2)  Ellen. Én  arról  nem tehetek.  3)  Valaminek kö-
vetkeztében.  Úgy  megverlek,  hogy  arról  koldulsz, =
annak  következtében  koldussá, azaz,  nyomorokká  le-
szesz.

AKSZLÁN,  fn. tt  arszlán-t, tb.  —ok.  Jelenté-
sére  és  elemzésére  nézve 1. OROSZLÁN.  Újabb  idő-
ben  használtatik  férfi  keresztnévnek  is,  mint  Leó  for-
dítása.

AKTICSÓKA,  fn. tt.  articsókát,  tb.  articsókák.
Növénynem  az  együttnemzők  és egyenlőnősök seregé-
ből : vaczka sertés, fészke hasas vagy  kiterült,  bóbi-
tája  pelyhes, virága  kékes-veres.  Mint kerti zöldséges
vetemény  húsos  törzse  miatt kedves  eledel  az úri asz-
talokon.  Eredetije  az olasz:  articiocco.

ARTIFIPOZDOR, (artifi-pozdor)ösz. fa. Növény-
faj  a pozdorok neméből, melynek szara ágas, leveles;
levelei  szárölelők,  láncsásak, épek,  vállban aprón fű-
részesek.  (Scorzonera  hispanica).

ARZSAG,  ARZSAGOL,  csalóközi  tájszók.  L.
AZSAG,  AZSAGOL.

—  ÁS,  hangrendi  párhuzamban  változkodva
és, ét,  ős, ős,  ritkábban  is, üt.  Igen  termékeny  képző,
mely  főnevekből  általán,  továbbá  sok  részesülőből •
némely  melléknevekből és  igékből  mellékneveket  al-
kot, melyek  közöl némelyek  önálló  főnevekké  lettek.
Midőn  főnevekhez  járul,  azok  többcsszámának  ön-
hangzóját  veszi  föl  szabályszerfileg,  pl.  ház-ok, ház-
as,  kez-ek, kez-es,  szém-e'k,  szém-es,  dob-ok,  dob-os,
tőr-ök, tőr-Ss. £  szabályt követi az önhangzóval  vég
ződő  törzsek  után is,  pl.  kapák  kapás,  kepék  képes,
csomók  csomós,  tömlők  tömlős, pilik pilis,  kapuk kap-
us,  köpUk köptis.

Alapérteménye:  Sttvekötét,  egyettíét,  mely  egy-
szersmind  gyakran  tokatágra,  tb'bbségre vonatkozik.
Ugyanis  öszveköt  1)  birtokot  birtokoltai:  pénzes em-
ber,  hajós  gazda, ökrös  paraszt,  2)  tartalmat  tartal-
matóval : boros  hordó, pincze; pénzes  láda, szekrény;
erszény;  fűszeres,  posztós,  kenyeres  bolt;  lisztes,
gabonás,  szalonnás  kamara,  3)  egeszet  annak  alkatré-
szeivel,  jegyeivel:  szarvas,  tollas, szőrös, pikkelyes  ál-
latok; hegyes,  völgyes,  erdős,  mocsáros  tartomány,
különösen  átvitt  nagyító,  sokasftó  értelemben :  fejes,
nyakas,  vállas, melles,  markos,  tenyeres,  talpas,  fa-
ros,  czombos, ikrás, csontos,  szájas,  nyelves,  szemfü-
les  ember,  4)  valami  külső,  változó, a  dolog  lényegé-
hez  nem tartozó járulékkal:  bundás, szűrös, köpenyes,
gatyás, nadrágot  ember;  sáros,  zsíros,  foltos,  poros
ruha; szeles, havas,  esős  idő, 5) felszerelési  eszközzel :
kardos, dárdás, dsidás, puskás katona; gyilkos, toros,
csákányos zsivány; hárnos,  igás, nyerges  ló, 6) valami
készíteti miivel: asztalos, lakatos, kalapos, üveges, nyer-
ges,  melyek  egyszersmind  főnevek  lévén az  illető  mí-
vest  jelentik,  7) foglalkodás  tárgyával,  jobbára  fő-
neveket  alkotván:  tebenes,  kondás,  birkás,  gulyás,
csordás, csikós;  kapás, kaszás,  villás,  8)  ételhet  tar-
tozó járulékkal:  almás, mákos, diósrétes;  túrós, szil-
vas  lepény; paprikás, borsos,  vöröshajmis,  sáfrányos
lé; vajas  tészta,  kása,  9) bizonyos  cselekvéssel: ma-
gasztos, takaros, piritos, jártas, keltés, ittas,  10) ré-
szesülőkhöz járulván,  hajiami tulajdonságot  vagy ké-
pességet, vagy  gyakorlatot fejez  ki, pl.  nyűlós, ugrós,
ijedős,  lejtős,  bajlós,  kapós, tojós,  fujtós,  szórós,  tö-
kös, öklelős,  viselös, harapós,  11)  bizonyos  mellék-
nevek  után  olyantági  hasonlati  OttvekStS,  pl.  uriaa,
pórias,  nöios, házias,  városias,  falusias.  harczi**, hő-
sies; sárgás,  fehéres,  zöldes,  kékes,  vereses,  12)  a
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fent  elsorolt  egyik  vagy  másik  osztályba  tartoznak
az  is,  tw,  Us  alakba  öltözöttek  is,  mint:  lapis,  hamis,
haris, tiivis, kőris, koldis,  május  (májas),  tüttüs.

Egészen  misnemfiek  a)  azon is  ua végzetek, me-
lyek  némely  kereszt- és  rokonsági neveket  alakítanak,
pl.  Matyis, Danis,  Maris, Boris,  Gedus,  Ferus, Bár-
tus,  Bertus,  Mikus,  Judus,  Katus,  Ilus,  Annus, me-
lyek  közöl  némelyek  s  nélkül  is  divatoznak :  Matyi,
Dani,  Katu,  Erzsu,  b)  azon  ős,  melyet a  nyelvszokás
némely  idegen,  kivált  r  végzetü  szókhoz  ragasztani
szeret,  pl.  mészár-ős  (mészár,  maazár)  granatér-os
(grenadier),  kocsm&r-os  (krtsmár),  sasér-os (cbasseur),
fiakker-os  (fiakker),  olejkár-os  (olejkár) stb.

£  képzőböz  hasonló  a  latin  ős az  ily  mellékne-
vekben :  muc-os-us  mocs-os,  fum-os-us  füst-o's,  grum-
os-us  göröngy-ös,  set-os-us  sert-és,  továbbá  a német
icch, pl.  wind-isch  szel-es, büb-isch gyerek- és, narr-isch
bolond-os.  Ide  sorozhatok  a  hellén:  ős,  17?, w,  *oj,
sós,  a  hindu asz, isz, jász, szösz  melléknévképzők  is.

Egyébiránt  részlctesb  fejtegetését  és  rokonsá-
gait,  1. a  SÁG,  SÉG rovatok  alatt.

ASAG,  ASAGOL,  1. AZSAG, AZSAGOL.
ASPA,  előfordul Párizpápaiban.  Nem  más mint

a  német Hospel.  Az  Ormánságban  ma is: áspó.  Szo-
kott  néven  motóla.

ASSZONY, fn. tt  osszony-t,  tb.  —ok.  1) Széles
ért. az  emberi  nemhez tartozó inindeu nöszeinély, akár
van  férje,  akár  nincs.  Ennélfogva  mondják:  asszonyt
nem, osszonyi  ember  vagy asszonyember, asszonyt  állat,
asszonyt  népek. Kisasszony, leányasszony, hugotnasszony,
menyasszony.  Átv.  ért.  istenasszony.  2)  Szűkebb  érte-
lemben  oly nő, kinek  férje  van,  vagy  volt. Asszonynyá
lenni =: férjbez menni. Asszonyt hozni a házhoz. Ez nem
leány,  hanem  asszony.  Gyermekes  asszony.  Ifjú  asz-
tzony  vagy  ifjasszony,  czime  oly  fiatal  asszonynak, ki
a  köznépnél  miveltebb  osztályból  való.  Vén asszony.
Gatd"  asszony,  özvegy asszony.  3) Jelent úrnőt.  Ott van
mind az úr, mind az asszony.  Szomszéd  úr, szomszéd asz-
sxony.  Ö  asszony  a  háznál.  Vár  asszonya.  Három ura-
dalom  asszonya.  Fejedelemasszony.  Föld  asszonya,
tenger  asszonya, népek  asszonya.  Nagy,  tekintetes, nagy-
ságos,  méltóságot,  kegyelmet,  fenséges,  felséges  asszony.
4)  Keresztnevek  után  téve,  az  alrendü  férjes  nőket
czimezik  vele.  Kata  asszony,  Jutka  asszony,  Erzsók
asszony,  Trézsi  asszony.  5)  Rokonsági  vagy  kort  kü-
lönböztető  czim.  Néném  asszony,  ángy óm, menyem, ko-
mám  asszony,  húgom  asszony,  öcsém asszony,  nászasz-
szony,  sógor  asszony.  Némely  tájakon  a  menyétet
(talán szép  szőre  miatt)  menyétasszonynak  hívják.  A
régi ágynevezett magyar kártyában  a  tízes  másnéven:
asszony.

Az  asszonyról  a nép  nyelvén  igen  sok  közmon-
dás  van  forgásban,  melyek  jó  része  csipkedő, gúnyos,
pyakran jellemzetes, de  nem ritkán,  gyöngédtelen  is.
Fölhoznak itt néhányakat.  „Hugóm asszony, ma meny-
asszony, holnap  asszony, holnapután komámasszony."
„A  rénasszony  dérddr."  „Jaj  az oly  szegénynek sor-
sa, ki  gazdag asszonyt  vesz  el."  „Haragos  asszony,

sűrű  füst,  likas  tál,  ártalmas  a  háznál.  „Ha  a  hara-
gos  asszonyt  meg akarod  szelídíteni, járd  meg vele  a
tánczot  a mogyorósban."  „Nem titok,  amit  két  asz-
szouy  tud."  „Mérges  asszonynak  haragos  a  leánya."
„Mosolygós  asszonynak,  világos  felhőnek  nem kell
hinni."  „Nehéz  tudni czélját, végét,  kitanulni  mester-
ségét  az  asszonynak."  „Nagy  szomorúság  a  rósz  asz-
szony."  Óvjad  magad  a  szakálos  asszonytól."  „Ha
szemérmes az asszony,  ne bízd idegen kézre."  „A szép
asszony  is,  ha  megvénül, rút  időt él."

De  vannak  szintén  oly  népies mondatok és ver-
sezetek,  melyek  az  asszony  méltó  dicséretét  is  meg-
adják.  „Jó  asszony  a  háznak  koronája."  Km.

„Mert  mit  ér  a  férfi,  ha  asszonya  nincsen!
Nincs  ki  bús  sorsába  rajta  könnyebbítsen,
Sok  aggságai  közt  rá  nyugalmat  hintsen."

Vöféli  versek.
Hazánkban  több  helység  neveztetik  róla,  műit:

Asszonyfa,  Asszonyfalva,  Asszonyháza,  Asszonyszállás,
Asszonytelke.

E  szónak  eredetét  megfejteni  még  eddig nem
sikerült  az  elemzőknek.  Révai  a  régi  halotti  beszéd-
ben  előforduló  achszin  nyomán  úgy  vélekedik,  hogy
az  a  héber  HIJN  (issa)  módosítvanya;  Jászay  Pál  az
aszik igéből származtatja, azon föltevéssel, hogy az asz-
szony  korosabb  s  mintegy  aszásnak, fogyásnak  indult
nőt jelent,  mi azonban a  no'jelentésével  homlokegye-
nest  ellenkezik.  Mások  szerint  annyi  volna, mint:  az
any  vagy  anyázó,  anyzó,  mint:  leányzó.  Ide  ragasz-
tunk  még  egy  véleményt.  Az asszony máskép nő, mely
valószínűen =  növő,  (mint  vő  =  vevő,  tájdivatos jó'
= jövő,  stb.) azaz  faját  szaporító,  nemét  növesztő.
A  nemzedéki szaporítás  egyegy  faját,  sarját  ág-nak
mondjuk,  honnan  a  fiuág,  leányág  egyenes  ág,  oldal-
ág  nevezetek.  Ennélfogva  az  achszin  mint  legrégibb
alak  után  indulva,  az  asszony  gyöke  ág,  s  törzse  az
ebből  származott  ágazik  vagy  ágzik  volna,  melyből
lett  részesülő  ágzó,  ágzi,  mint:  játszó játszi,  lakozó
lakzi,  kaposó  kapni,  stb. innen n  utótéttel  ágzin, vagy
egyenesen  az  ágzó-ból:  ágzon, ágszon, áchszony,  asz-
szony.  —  A  lapp  m'szu-ban  a  nő látszik  rejleni.

Figyelmet  érdemel, hogy  a  rokon hangzású zan
vagy  zen a  persában,  yvvri  a  görögben,  és  dsani  a
szanszkritban, (ytvvá<o, yiyvop(ti,  dsan = szül  igéktől)
nőt jelent,  a  siuai  nyelvben  pedig  si  ám.  uxor  és  sin
így  értclmeztetik:  nőmén  honorificum  feminae.  S in-
nen  némelyek  szerint  a  magyar  asszony,  a  balotti  be-
széd  szcrént:  achsin,  összetétel  volna  okká  (1. AGG
alatt)  és zen  vagy  más  hasonló  szókból.

ASSZONYÁLLAT,  (asszony-állat)  ősz.  fn. Ré-
giesen  ám.  asszonyember, asszonyszemély, némber.  E
szóban  az  állat  nem animál,  hanem  substantia  értel-
mű,  valamint ebben  is:  Az  Isten  egy  állatjában,  há-
rom  személyében,  (unus  in  substantia).  Te vagy  áldott
az  asszonyt  állatok  között.  (Angyali üdvözlet).

ASSZONYBARÁT,  (asszony-barát)  ősz.  fa.  Ki
az  asszony!  nem iránt különösebb  barátsággal, vonza-
lommal  viseltetik;  ellenkezője:  asszonygyulölö.
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ASSZONYBERSÁG,  (asszony-bírság)  ősz.  fn.
Törvényszéki  büntetés  az  asszonyok  ellen,  mely né-
mely  országokban  kisebb  szokott  lenni a  férfiak  bir-
ságánál.  A  magyar  törvény  szerint  az  asszonyokra
nézve  külön  bírság  nem  létezik.

ASSZONYCZIPÖ, (asszony-czipő)  ősz.  fn.  Czi-
pő, milyet  az asszonyok  szoktak  viselni,  különbözte-
tésiil  a  férfi  vagy  gyermekczipőtől.

ASSZONYCZIPÖSZ,  (asszony-czipősz) ősz.  fa.
Varga, aki  asszony! czipőket készít

ASSZZONYEMBÉR,  (asszony-ember)  ősz.  fa.
Általán  minden nőszemély,  akár  leány, akár  férjesfilt
vagy  özvegy.  Oly  értelemben  használják  a régiek,
mint  némber  azaz  nőember.  Hallgatással  nép  <u  asz-
Monyember.  Km.

ASSZONYFA, több  helység  neve.  Helyragok-
kal:  Asttonyfá-n  —rá,  —ról.

ASSZONYFALVA,  több  helység neve.  Helyra-
gokkal:  Asseonyfalt>á-n,  —rá,  —róí.

ASSZONYFEJKÖTÖ, (asszony-fej-kötő)  ősz. fh.
Fejkötő,  milyet  a  nők, kivált  férjhezmentek  szoktak
viselni, kfilönböztetésfil  a  gyermekfejkötőtől. Átv.  ért.
jelent házi nőuralkodást  Fültenni  át  atnonyftjkStöt,
azaz  úrnőt  játszani  a  házban.  Gúnyosan  szólva:  a

férfi  agftonyfejlcötöt  vitel,  midőn  papucskormány  alatt
van,  s közmondás  szerint  felesége  hordja  a kalapot

ASSZONYFÉLÉS, (asszony-félés)  ősz.  fn. Lásd
ASSZONYKERÜLÉS.

ASSZONYFÉRFI, (asszony-férfi) ősz. fa. 1) Csira
vagyis  himnő  (hermaphrodita).  2)  Átv.  ért. elpáholt,
elasszonyosodott, kataskatennészetfi  férfi.

ASSZONYFÉRTÉZÖ,  (asszony-fértéző)  ősz.  fh.
Oly  férfi,  aki  tisztes  nőket akár  erőszakkal, akár  el-
csábítva  paráznaságra vesz,  illetőleg  megejt

ASSZONYQYŰLÖLÉS,  (asszony-gyülölés) ősz.
fn.  Az  asszony!  nem iránt  ellenséges  indulattal  vi-
seltetés.

ASSZONYGYŰLÖLŐ,  (asszony-gyűlölő)  ősz.
fn.  Oly  férfi,  aki  az egész  asszonyi nemnek, akár  vele
született  belső  ösztönből,  akár  valami  külső  viszo-
nyok  miatt, határozott  ellensége,  megvetője.

ASSZONYHAJ,  (asszony-haj)  ősz.  fa.  Az  asz-
szonyok  szálasabb,  hosszabbra  növő  haja,  mint ren-
desen  a  férfiaké.

ASSZONYI,  (asszony-i)  mn.  tt  osssonyi-t,  tb.
—ok. Asszonyt  illető,  asszonyhoz  való,  tartozó, an-
nak tulajdonságára vonatkozó. Asszonyt* kötelesség, do-
log,  munka.  Asszonyi ész, ügyesség.  Asszonyi  Sltötet.
Asszonyi  erény,  gyöngédség,  könnyelműség,  furfan-
gosság.

ASSZONYIAS,(asszony-i-as) mn.tt. assconyias-t,
tb.  —ok. Asszonyhoz hasonló,  asszonyok  tulajdonsá-
gára vonatkozó, leginkább rósz értelemben.  Assconyias
pityergés.  Asszonyios  lágy tág.  Assconyias  férfi.

ASSZONYIASAN,  (asszony-i-asan)  ih.  Asszo-
nyias  módon, szokás szerint  Asszonyiosan pilyeregni,
zsémbet&ín*.  ,

ASSZONYILAÖ,  (asszonyi-lag)  ih.  Asszonyi
módon,  asszonyi  tekintetben,  úgy  mint  asszonyhoz
illik.

ASSZONYILUETMÉNY/asszony-illetmény) ősz.
fn.  Törvényi  értelemben  azon jószág, illetőleg örök-
ség, hagyomány, mely  asszonyt illet, melyhez az asz-
szonynak  van joga.

ASSZONYDÍÁPÓ, (asssony-imádó) ősz. fn. Férfi,
ki  az  asszonyi  nemnek tdlzólag hódol,  tömjénez.

ASSZONYING,  (asszony-ing) ősz.  fa.  1) Hosszú
ing,  milyet  rendesen  az asszonyok viselnek.  2) A pen-
delyt viselő  pórasszonyok  rövid  inge, melynek  féling
a  neve.

ASSZONYISÁG,  (asszonyi-ság)  fa.  tt  asszonyi-
tág-ot.  A  nőnemnek  finomabb,  gyöngédebb  s  nemé-
hez  illő  szelíd, kellemes  tulajdonsága, melyben semmi
férfias,  vagy épen nyersszerflség  nincsen; nőiség.  Fér-
fira  vonatkozva  elpuhnlást,  elasszonyosodást  jelent

ASSZONYISMEBET, (asszony-ismeret)  ősz.  fn.
Az  asszonynak  természetéről,  illetőleg  azok hajlamai,
indulatai,  erényei,  gyengeségei, hibái  stb.  felől  szer-
zett  tudás.  Asszonyismerettel bírni. Asszonyismeret nem
könnytt  dolog.

ASSZONYJAJVE8ZÉKUÉS,  (asszony -jaj - ve-
széklés) ősz.  fa.  Idétlen  felsikoltás,  megrémfilés,  ide-
oda  futkosás,  sopánkodás,  milyen  az  asszonyoknál
nem  ritkán  csekélyebb bajban  vagy veszélyben is szo-
kott  történni.

ASSZONYJOG,  (asszony-jog)  ősz. fo. Jog,  mely
különösen  az  asszonyok  személyét és vagyonát  bizto-
sítja,  vagy  mely különösen  az asszonyokat  illeti.  Az
asszonyjogot  nemzetünk  törvényei  lovaglásán kieme-
lik  és  védik.

ASSZONYKA,  (asszony-ka)  kies. fn. tt  asszony-
kái, tb.  asszonykák. Néha valóban  kicsit, kis termetűt
jelentő,  néha hízelgő, kedveskedő, nyájas  értelemben
vett  asszony.

ASSZONYKALAP,  (asszony-kalap) ősz.  fii. Ka-
lap, milyet a nők szoktak  viselni.  Ó, ttf divata osstony-
kalop.

ASSZONYKERÜLÉS,  (asszony-kerülés) ősz.  fa.
Akár  természeti, akár  rögzött  tulajdonság némely fér-
fiben, melynél  fogva  a  nőkkel  társalogni  vonakodik,
s  távol  lenni szeret  tolok.

ASSZONYKEZTYÜ,  (asszony-keztyü)  ősz.  fn.
Keztyfi,  milyet nők szoktak  viselni, mely t. i. szabása,
finomsága által  különbözik  a  férfikeztyütől.

ASSZONYKODÁS,  (asszony-kod-is)  fa.  tt  osz-
ssonykodás-t,  tb.  —ok.  Asszonyi  foglalkodás,  műkö-
dés,  kormányzás, mely  az  asszonyt  műit  úrnőt  illeti.

ASSZONYKODIK,  (asszony-kod-ik)  k.  m. asz-
sconykod-tam,  —tál,  —ott.  Úrnői  hatalmat gyakorol,
mint úrnő  a  házi kormányt viseli.

ASSZONYKORMÁNY,  (asszony-kormány)  ősz.
Fn.  1)  Országos,  fejedelmi  kormány, melyet asszonyok
igazgatnak,  akár mint törvényes fejedelmek, akár csak
befolyva  a  fejedelemre.  2)  Házi,  családi  kormány,
mely  asszony  kesében vagyon.
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ASSZONYKÖNY, (asszony-köny) ősz. fn. Kötty,
melyet  asszonyok  ejtenek;  asszonysírás.' Ócsárló  ér-
telemben  réve, tettetett, nem szívből  eredő, erőltetett,
csalfa  sírás, nem sokáig  tartó  kesergés.

ASSZONYKÖPENY,  (asszony-köpeny)  ősz.  fn.
Saját  szabása  köpeny, milyet  asszonyok  szoktak  vi-
selni, kfilönböztetésfil  a  férfiköpenytől.

ASSZONYLAK,  (asszony-lak)  ősz.  fn.  ÁltsJán,
terem, szoba, vagy több szobából álló házosztály, mely-
ben  a ház asszonya  lakik. Keleti  szokás  szerint, bol a
többnejüség  divatozik,  a nők számint  egészen  elzárt
hely, hová,  az  illető  férjet vagy berelteket  kivéve, fér-
finak  belépni  tilos;  iiőlak.  (Hárem).

ASSZONYMUNKA,  (asszony-munka)  ősz.  fn.
Általán  minden munka, melyet  asszony  vitt  véghez;
különösen  oly  munka,  melyet  rendesen  és  kiváltké-
képen  nők szoktak  űzni,  mint:  fehérvarrás,  himzés,
kötés, horgolás,  reczézés.

ASSZONYNÉP,  (asszony-nép)  ősz. fn. Az asszo-
nyt  vagyis  nőnem  gyüneve,  máskép  fehérnép,  alsóbb
népnyelven  fehéreseléd.  Rokon értelmű vele az asszony-
nem, csakhogy  ez  mint nemesebb elnevezés  a felsőbb,
amac  a  közép  Írásmódban  használtatik  helyesebben.
Sok  asszonynépek.  (Münch.  cod.)

ASSZONYNEM, (asszony-nem)  ősz.  fn.  Gyfinév,
melyben  minden nő, hajadona, férjese, kicsinye  nagyja,
örege  apraja  benne  foglaltatik,  máskép:  [nöi>em.  El-
lenkezője :  férfinem.

A8SZONYNYERÉG,  (asszony-nyereg)  ősz.  fh.
Sajátságos  készületü nyereg, a  lovagló  nők  számára,
mely  a  férfinyeregtől  különbözik.

ASSZONYOS,  (asszony-os)  mn.  tt.  osszonyos-t,
vagy  —át, tb.  —ak. 1) Aki  asszonyi  természetű, el-
páholt, nem szilárd  jellemű.  2) Aki szerfölött a nőnem
útin  totóit,  máskép :  menyecskés,  leányos.

ASSZONYOSAN,  (asszony-os-an)  ih.  Asszonyi
módon,  szokás  szerint,  asszony!  természettel:  hiún,
puhán. Asssonyosan piperézni  magát.

ASSZONYOSODÁS,  (asszony-os-od-ás)  fh.  tt
«ws*onyosodds-t, tb.  —ok. Férfielpuhulás  neme,  midőn
aMConyi  természetet, szokásokat,  erkölcsöket vesz föl.

AS8ZONY080DIK,  (asszony-os-od-ik);  k.  m.
asMonyosod-tom,  —tál,  —ott,  htn.  —ni.  Pérfiat  il-
lető erkölcsökből, szokásokból kivetkőzve asszonyi ter-
méuetet  ölt,  illetőleg  neméhez  illetlenül  gyöngévé,
puhává  lese.

ASSZONYOL, (asseony-ol); átb.  m.  osszonyol-t,
htn.  —m*.  A  régieknél  ám. asszonyképen, vagyis úrnő
gyanánt  tisztel  valamely  nőt.  Megfelel az ural igének.
A*  ttrot uralják,  ős asszonyt  osszonyolják.

ASSZONYOZ,  (asszony-oz);  áth.  m.  osszonyoz-
tam,  —tál,  —ott, pár.  —s.  Asszonyának  hí, asszony
csőmmel  nevez,  szólít  valakit,  pl.  asszonyom.' néném-
aMSony/  komámasszony.'  Hasonló  képzésnek:  uroz,
komát.

ASSZONYÖLTÖZET,  (asszony-öltözet)  ősz.  fn.
Mindenféle  ruházat, mely  a  férfiakétól  szabásra,  for-
zaán, s jobban kelmére  nézve  is  különbözvén, kizá-

rólag  a  nőnem  sajátja,  milyenek: fejkötő, nyakkendő,
szoknya,  stb.

ASSZONYÖV,  (asszony-öv) ősz.  fii.  Öv,  derók-
ravaló  szalag, melyet nők  szoktak  használni,  kfllön-
böztetésül  a  férfiövtől.

ASSZONRUHA, 1. ASSZONYÖLTÖZET.
ASSZONYSÁG,  (asszony-ság) fn. tt  asszonyság-

ot, így  nevezik közönségesen az úri  asszonyokat, höl-
gyeket,  ha  t.  i.  férjesek,  vagy  özvegyek.  Nemes  osz-
szonyságok.  Fodorné  asszonyság.  Különösen  használ-
tatik  czimeaésfil,  mint  a  férfiakat  illetőleg  az  urasig.
Üdvüzlöm  asszonyságodat.  Ha  tetszik asszonyságodnak.
Ingyen  kegyes  asszonyságod.  Ma már  az  újabb  társal-
gási  nyelvben  kegyed  vagy  nogysád  szóval  élünk, me-
lyeket  rövidségök  is  ajánl.

ASSZONYSIPKA,  (asszony-sipka)  ösz.fh.  Sip-
ka,  milyet még hazánk  némely  vidékein,  pl.  Beszter-
czebányán,  viselnek  a  polgári  nők.

ASSZONYSZABO, (asszony-szabó) ősz. fn.  Sza-
bó,  ki  nöszemélyek  számára  készít  öltönyöket, más-
kép, és jobbára  : nóruhaszabó,  noVuhakészfód,  hülgynt-
haszabó.

ASSZONYSZAVÚ,  (asszony -szavú)  ősz.  mn.
Mondják  férfiról,  kinek  asszonyias,  vékony,  rikácsoló
hangja  van. Máskép  gúnyosan:  kappa.nna.vu,  kappan-
hangu.

ASSZONYSZÉK, (asszony-szék) ősz. fh. Templom-
béli  szék,  mely rendesen  az  asszonyok  ülőhelye.  A
katbólikusokuál  az  asszonyszékek  templom  hosszá-
ban  bemenetről  balra  állanak,  a  protestánsoknál  a
templom  egyik  felében,  még pedig  úgy,  hogy  az  asz-
szonyok  a  férfiak  székei  közt ne  járjanak,  tehát  ha a
templomnak  csak  végül  van  ajtaja,  az  asszonyszékek
az  ajtó  felőli  részen  vannak.

ASSZONYSZÉMÉLY, (asszony-személy) ősz. fa.
Az  asszonyt  nevezet nyomatékosabb  kifejezése,  mely
az  asszonynak,  mint  a  férfinak,  személyességet  tulaj-
donít,  máskép : nönemély,  népiesen: fehérszemély.

ASSZONYSZÍV,  (asszony-szív)  ősz.  fn. Átv. ért.
női, gyöngéd érzelem, továbbá, félénk, ingatag,  változó,
érzelgésre  hajlandó  kedély,  mint a  nyersebb, bátrabb,
szilárdabb  férfiszív  ellenkezője.  Az  osszonysziv,  mint
az  avar,  igen hamar  lobbot  vet.  Tud  szeretni  az  asz-
szonyszív,  de  csak  magát t  kényeit. Kisf.  S.

ASSZONYSZFVU, (asszony-szivü) ősz. mn. Lágy,
érzelgő,  félénk.  Asszonystivli  férfi.

ASSZONYSZOBA,  (asszony-szoba)  ősz. fa. Szo-
ba, mely  kizárólag  asszony,  illetőleg  a  családanya
számára,  kényelmére  van  szánva.

ASSZONYTALAN,  (asszony-talan) mn. tt  osz-
szonytalan-t, tb.  —ok.  Asszony  hiával  levő,  asszonyt
nélkülöző.  Asszonytalan  társaság.

ASSZONYTÁRS,  (asszony-társ)  ősz.  fn.  Széles
ért.  nő, aki  akár  férfinak, akár  nőnek  bizonyos  tekin-
tetben társa. Asszonytárssal utazni. Asszonytárssal  llsér-
kedni, gazdálkodni.  Szűkebb ért. nőszemélynek nőnem-
beli  felebarátja,  barátja.  Nejét,  »  annak  minden  ass-
szonytársoit gyűlöli.
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ASSZONYTEJ,  (asszony-tej) ősz.  fh.  Tej,  mely
a  gyermekes  asszony  emlőiben gyűl  össze.  Asszonyte-
jet  fecskendezni  a  fájót  szembe.  Atv.  ért  tejszinü  il-
latszeres  víz, melyet kendőzésre,  bői-tisztításra  szok-
tak  használni.

ASSZONYTELKE,  paszta  Bihar  megyében.
Helyr.  —telkén,  —telkére,  —telkéről.

ASSZONYURALKODÁS,  (asszony-uralkodás)
ősz.  fh.  Hatalom, melyet asszonyok gyakorolnak, akár
házi, családi,  akár  országlási s más ügyekben.

ASSZONYÜGY, (asszony-figy)  ősz. fn. Ügy, do-
log,  munka,  foglalkozás,  mely  különösen  asszonyo-
kat illet, vagy  azok  által  szokott gyakoroltatni, milye-
nek  a háztartáshoz, kiházasításkoz, stb. tartozó dolgok.

ASSZONYVARGA,  helyesebben  1.  ASSZONY-
CZIPÖ8Z.

ASSZONYVÁRI,  paszta Somogy  vármegyében.
Helyr.  — ba,  —bán,  —ból.

ASSZONYVÁSÁRA,  falu  Bihar  megyében.
Helyr.  —vdsdrá-n,  —ró,  —róí.

ASSZONYZSIVAJ, (asszony-zsivaj) ősz. fh. Han-
gosabb  szóváltás,  kiáltozás,  sikoltozás,  jajveszéklés,
s más lárma, milyent asszonyok  szoktak  ütni.

ASSZU,  1. ASZÚ.
—  AST,  (as-t) hangrendi módosítással,  est,  est,

őst,  8st,  öazvetett  képző,  mely  igehatárzókat  képez.
Alkatrészei az öszvekötő ős, és, és, ős, ős,  és határzókat
képezni  szokott  t,  pl.  al-ant,  kép-es-en-t,  vagy  kép-
es-in-t, alkalmas-an-t, vagyalkahn-as-in-t,kivál-t,néz-t
Ugyanezen  t  egy  érvényű az  an  én  batárzóval,  mely
a  régieknél gyakoribb  volt, mint ma,  pL a Kinizsi Pál-
né  imakönyvében:  „ rettenetösség-#st  (rettenetesség-
esen)  hozattatol vala;"  „nagy  böség-ösí  (bőség-esen)
kióntád;"  „méltóság-őst  (méltóság-osan) engem meg-
hallgass;"  „görjedet-ös<  (gérjedet-esen)  ha  ölellek."
Hasonlóak  a mai:  egyén-est =  egyen-esen, bizony-őst
—  bizony-osan, vegy-esí, = vegy-esen,  öröm-est =
öröm-esen,  rettenet-est  =  rettenet-esen,  öszv-est =
Öszv-esen. Ide  tartozik  az  elavult  el-esst  (primitns, an-
tíquittts),  honnan,  elesstebb  (antíquius, prius)  az  el
(prae) gyöktől,  tehát = el-est,  el-est-ebb,  mint: miel-
est =  quamprimum,  meg-est = iterum.  Ugyanezen
képző  rejlik  a  vast  vett  igehatárzóban  is, pl.  foly-
vást  =  folyva-ast, bizvást  =r  bizva-ast,  nyargaluásí
=  nyargalva-ast,  lépvést = lépve-est  stb.

Minthogy  ezen  képző  világosan  módhatártó,  s
mint olyan  ezen  kérdésre  felel  meg: hogyan t  mifcép  t
mimódön t  nem lehetünk  egy  véleményben  Révaival,
ki  a  magyar  est őst öszvetett  képzőt  az  eszt-btpp  ast
est-  és  fordított finn sta  ste-vel  rokonítja;  mert  ezek
ágynevezett  obloítVust  képeznek,  pl.  Fottus-est =: te-
tő-tífl, tető-bői,  tető-ről, kolo-sta  =  hal-tói, ellenben a
magyar est  őst őst  stb.  inkább  ösivetevést jelentenek,
mi  az  óstul  óstul  stb. képső jelentéséből kitűnik. Több
hasonlatot gyanítunk  a  német  st  határzóval,  pl.  er-st
= el-est, «treng-st = legszor-ost, nüch-tt legközelebb,
wttrdig-sí  méltóság-őst

—ASTUL, (as-t-ul) hangrendi módosítással, esílíl,
éttül, óstul,.östtll, nevekhez járuló, s első tagbeli hang-
zójára  nézve  az  illető  többesszámhoz  alkalmazkodó
képző, pl.  ház-ok  ház-as-trul,  fel-ek  fel-es-t-űl,  kert-ék
kert-es-t-ül,  csont-ok  csont-os-t-ul,  bőr-ök  bör-ös-t-ül,
gyöker-ek  gyöker-es-t-ttl. Irtani kell gyökerestül a bűnt.
Berzsenyi.  Képez társas, egyflttességi igehatárzókat, s
ám. azzal  együtt, annak  társaságában, akit  vagy amit
az  alapszó jelent.  Ezen képző  így  elemezhető:  első
íze  teszen  öszveköttetési  viszonyt;  pl.  házas  ember,
csontos test; a  másik  t.  i.  t  =:  onenhatárzó: hás-os-t
'= ház-as-an,  csont-os-t  =  csont-os-an;  a  harmadik
HÍ ül  pedig  ám. úgy, oly  minemtis égben, tehát: ház-os-
túl = úgy  házasán, házzal együtt, népestül =  úgy
népesen,  néppel  együtt,  csont-óstul  bSr-Sttül = csont-
ját  bőrét  úgy  véve,  mint  együtt  levő részeket A sinai
nyelvben  tschien  így  értelmeztetik:  omn«s simul.

ASZ, elvont gyök, melyből  aszal,  aszik,  aszott,
aszú s ezek  rokonai  származnak.  Alapért  száradás,
mely  különösen  melegség,  tűz  által  történik,  midőn
az  illető  test  nedvei elpárolognak  elröpülnek, s  és ál-
tal  tömege kevesbedik.  Ezen  értelménél fogva rokona
a  magyar  itx,  melyből  izzik, izcó,  izzad síinnaztak,
a szanszkrit:  asz (ég), latin: asso, bélien:  a!do>  (aszik,
szárad), német: heiss, Asche, török  issei, sinai  szií  (as-
sare  comburere),  héber  és vagy  essáh  (tűz), stb.

—  ASZ,  magashangon  ESZ,  képző,  mely  ré-
szint  önálló,  részint  elvont gyökökből  mellék  és főne-
veket  képez, s nem egyéb,  mint  az ős és sziszegő han-
ga  módosítása, pl. dob-ősz has, = dobos azaz, dobfor-
mára  fólfiy t has; hasonlók: kop-osz, esup asz, horp-asz,
rav-asz,  íám-asz,  szak-ász,  dug-asz,  top-ász,  vál-asz,
rönt-«sz. Legközelebbi rokona azon ős  ez,  mely  szin-
tén neveket  képez, mint:  ig-os,  szár-ot,  lem-es,  stb.
Bővebben  1. ÁSZT  igeképző.

ASZAG, (asz-ag)  fn. tt  aszag-ot.  Szemét, holmi
aszott  gyimgyom, trágya. Büdöt,  mint  az aszag.  Km.
Egyezik  vele  a  cseh  és  szerb  őszek.

ASZAL, (asz-al); ath.  m.  ossal-t.  Aszúvá  tesz,
azaz a nyirkos, nedves, leves testet, különösen növényt,
gyümölcsöt, melegség által nedveitől megfoszt, öszve-
fonnyaszt,  kiszárít. Szilvát, almát, körtvüyt fűtött  ke-
menczében aszalni.  Meggyet,  cseresnyét aszalni.

ASZALÁS,  (asz-al-ás) fa. tt  astalás-t, tb. —ok.
Gyümölcsnek  vagy  ma* nedvekkel  bíró  testnek  tttx,
napsugár  általi  szárítása,  fonyasztása,  zsugorítása.

ASZALMÁNY,  (asz-al-miny) fa. tt  ossalmány-t,
tb.  —ok. Általán  minden, amit  aszalás  által  kiszárí-
tottak,  különösen,  aszalt  gyümölcs.

ASZALÓ,  (asz-aJ-ó)  fn. tt.  oszoló-t, tb.  — k.  1}
Kemencze,  melyben  gyümölcsöt  szárítanak}  aualó-
kemencze.  2)  Mezőváros  neve Borsod,  és falu  Somogy
vármegyében, helyr.  —rá,  —n,  —rrfí.

ASZALÓDESZKA, (aszaló-deszka) ősz. fn. Desi-
ka,  melyen az  aszalni  való  gyümölosöt  az  wzalóke-
menczébe  teszik.

ASZALÓDÁS, (asz-al-ó-d-ás) fii. tt  oszalódos-t,
tb.  —ok. Önmagában aszás, megszáradj
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ASZALÓDIK,  (asz-al-ó-d-ik); belsz.  m.  aszalód-  i
tam,  —tál, —ott. A  melegségtől,  tüztől,áthatva mint-
egy  önmagában  megaszik,  szárazzá  lesz, pl.  a  szőlő
a  meleg napon, a  gyümölcs  a  kemenczében.

ASZALÓHÁZ,  (aszaló-ház)  ősz.  fa.  Gyümölcs-
termesztő  nagyobb  kertekben  kemcnczével  ellátott
különös  épület, melyben az aszalnivaló gyümölcsöt  fej-
tegetik, tisztogatják,  kemenczébe  rakják,  s  onnan ki-
szedvén a padlásra  teregetik.

ASZALÓKEMENCZE,  ősz.  fn.  L. ASZALÓ.
ASZALÓPLÉH,  (aszaló-pléh)  ősz.  fa.  Vas  le-

mez, vagy  tepsiféle  edény,  melyen az aszalnivaló gyü-
mölcsöt  a kemenczébe  teszik.

ASZALÓKÚD,  (aszaló-rúd)  ősz.  fn.  Vasrudak,
melyekre  az  aszalódeszkákat  fektetik.

ASZALT,  (asz-al-t)  mn.  tt  assaU-at. Kemenczé-
ben  vagy  nap sugaránál  szárított.  Aszalt  szilva, alma,
es«resnye.  Aszalt  túró,  sajt.  Átv.  ért  elsoványodott,
kiszáradt  testű. Aszalt  ábrásat.

ASZALTÁN, (asz-al-t-an)  ih.  Aszalt állapotban,
kiszárítva.  A  szilvát  aszaltán  sokáig  el  lehet  tartam.
A  gyVműletSt  aszaltán  szeretni.

ASZALVÁNY,  (asz-al-vány)  fo.  tt.  atzalvány-t,
Üt.  —ok.  1)  Aszalt  gyümölcsféle,  mely  értelemben
jobban: oszalmány.  2)  Száraz  nyavalya,  aszkórság.

ASZÁLY,  (asz-ály)  fn.  tt.  oszály-í,  tb.  —ok.
Szárazság, különösen  a  növényekről  értve.  Jelenti  az
állati  testnek  lassú  ekoványodásat, hervadását  is.  Az
ossály mind kiégette  a  réteket  és  mezb'ket.  Aszályban
sfal&fni.

ASZÁLYOS,  (asz-ály-os) mn. tt  oszályos-t, vagy
—át, tb.  —ok. Száradásban levő, aminek nedvei fogy-
ton  fogynak; hervadó, fonnyadó. Aszályos mezők, rétek.
Aszályos kezek,  lábak.  Hasonló hozzá  a  hellén : «£«

v. ö. ASZIK.
ASZÁLYSÁG,  (aszályság) fn. tt.  oszályságot,

Szárazság, aszottság.
ASZAS, (aszás)  fn. tt  oszást, tb.  —ok.  Álta

lán  száradta, a  nedvek  kipárolgása  következtében. A
füvek  aszászát sietteti a  nagy  hősig.

ASZÁSZ,  (ász-ász)  fa.  tt  oszász-t, tb.  —ok.
Növénynem  ac  együttnemzők és egyenlőnősök  seregé-
ből  (crepis). Sok  fajai  vannak, nevezetesen : szegletes,
kemény,  veret,  büdös,  hölgyöméi,  borzas,  stb.

ÁSZÁT,  fn.  1. ASZAG, v.  ö.  MASZAT.  Szláv
nyelvekben:  őszét, oszat,  oszol.

ASZATOS,  (asz-at-os) mn. tt  atzatot-t  v.  —át,
tb.—ok. Gyommal, gizgazzal  benőtt  Aszalót  udvar,
parragfeld.

ASZFOLT,  (ász-folt) ősz.  fn.  Foltok,  melyek  a
iffonAlmfí  indult  növényen látszanak.

ASZFÜVES,  (ász-füves)  ősz.  fn.  Aki  holmi  szá-
rított, kivált  gyógyfiivekkel  kereskedik.

ASZIK,  (asz-ik);  k.  m.  osz-tom,  —tál,  —ott,
pár. aszszát.  Nedveit  melegség  által  elvesztvén,  szá-
rad,  zsugorodik, öszvemegy.  Am'k  a fii,  falevél,  sző-
lőszem.  Aszik  az  állati  test,  midőn  soványodik.  Aszik
a  ffitdtt  kemenczébe  tett  gyUmSlct.  Igekötővel:  rlaszik,

AKAD.  MAOT  SZ6TÍB.

megattik,  ötzveatzik.  Rokonok  a  latin: osso, görög:
a£°o),  szanszkrit: asz, sinai szie,  stb.

ASZJÚ, régies,  L ASZÚ.
—  A8ZKODÁS,  oszkodifcból  föneveket  alkot
—  ASZKODIK,  (aszkodik)  öezvetett  képző,

mely középigéket  alkot; hangrendi párhuzamos  társa:
eszkédik.  Szoros  érteményi  viszonyban  áll  az  asztgat,
esztget, képzőjü  gyakorlatos  átható  igékkel,  melyek-
ből  visszaható  középigék  így  alakulnak:  az  első  t
könnyebb  kiejtés  végett elhagyatik, a g a  keményebb
k-ra,  a  második  t  lágyabb  d-re,  mint a  magok nemé-
ben  szervrokonokra, változnak,  továbbá  a  nyilt  a  e
zártabb  o e'-re megyén által;  tehát: asztgat,  aszkodik,
esztget,  eszkédik, pl.  ak-asztgat,  ak-aszkodik, rag-aszt-
gat,  rag-aszkodik,  szak-asztgat,  szak-aszkodik,  er-
esztget,  er-eszkédik,  mer-esztget, mer-eszkédik,  rek-
esztget,  rek-eszkédik.  Tehát  az  asztgat  mint  átható
érteménye  ez:  valamit  gyakran  tett  másra  kihatva,
pl. akasztgat  =  valami vagy  több  önmagán kívül le-
vőt  gyakran  akaszt,  okaszkodik = önmagát  gyakran
akasztja  valamire  vagy  valamibe,  eresztget  ==  mást
vagy másokat mint magán kívül levőket gyakran  ereszt
valahová, ereszkedik =  önmagát  ereszti  gyakran bi-
zonyos  távolságra.  V.  ö. ÁSZT,  igeképző.

ÁSZKOR, (ász-kór) ősz. fn. Betegség neme, mely
a  testet lassan-lassan hervasztja,  fonnyasztja, míg vég-
re kiszáradva  elvész.  Népies  nyelven:  ttárazbetegtég.

ASZKÓROS,  (ász-kóros)  ősz. mn.  és  fn.  Ász-
kórban  szenvedő.  Aszkóros  ifjú.

ASZKÓRSÁG,  (ász-kórság) ősz. fn.  1. ÁSZKOR.
ASZLÁZ,  (ász-láz)  ősz.  fa.  Láz  neme, melyben

az  aazkórosok  szoktak  szenvedni.
ASZMÉRTÉK,  (asz mérték)  ősz.  fn.  Mérték,

mely  által  a posztónyirők, illetőleg  szabók  meghatá-
rozzak,  mennyire megy  öszve  a  beáztatott  posztó.

ASZOMANY,  (asz-o-mány)  fn. tt  oszomány-t,
tb.  —ok.  Növényfaj  a  sertecsíkok  neméből,  melyről
azt  tartják,  hogy  a  bolhákat  elűzi,  honnan  máskép :
bolhosertecrfk.  (Inula pulicaria).

ASZOTT,  (asz-ott) mn. tt  atzott-at.  Ami ki van
aszva, száradt  Aszott  fű,  falevél.  Átv.  ért  sovány,
szikár.  Aszott  test.  Aszott  képű  vén  ember.

ASZOTTAN,  (asz-ott-an)  ih.  Aszott  állapotban.
ASZOTTAB,  (asz-ott-as)  fn.  tt  oszottos-t,  tb.

—ok. A  szántóföldeken,  parragokon  teremni  szokott
soványlevelű  tüskés  gyom.

ASZOVÁNY,  (asz-o-vány)  fn.  tt  attovány-t, tb.
—ok. Aszott,  száraz  holmi,  t.  i.  fű,  növény, kóró.

ASZOVÁNYOS,  (asz-o-vány-os) mn. tt.  oszoeá-
nyos-t,  tb.—ok.  Aszott,  száraz ,  sovány,  öszvezsugo-
rodott. Aizovdnyoi  mező.  Aszoványos far,  Ülep.

ÁSZT,  elvont  gyök,  melyből  asztag,  asztal  és
ezek  származékai  erednek.  Egyezik  a  megfordított
tesz  önálló gyökkel, s rokona  a bélien :  <rtáu>,  (cm^ii,
latin : »to, ttatuo, szanszkrit: sztha (áll),  szthasz (állít,
helyez)  szthal  szthul (halmoz, rak), német:  ttehen,  stel-
len, szláv:  sztojlm,  tttáiodm,  stb.  Jelentése  tehát: va-
lahová  tevés  vagy  állítás, helyezés,  rakás.

14
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—  ÁSZT, (asz-t)  öazvetett  igeképző,  melynek
magashangu  párhuzamos  társa  észt.  Képez  tényező,
okozó,  etzközlö  átható  igéket,  és  belső  érteményi  vi-
szonyban  áll  azon  szintén  kétágú  ad  ed  képzővel,
mely  önhatókat, Uletőleg belcselekvőket alkot  Az  el-
sőnemttek  érteménye:  azzá  vagy  olyanná  tesz,  amit
vagy  amilyent  a  törzsszó jelent,  pl. horp-aszt  —  hor-
psszszá,  kop-aszt = kopaszszá  tesz; a  második ne-
mnek jelentése  pedig:  azzá  vagy  olyanná  lett,  amit
vagy  amilyet  a gyökszó  jelent,  pL  lik-ad = lik tá-
mad,  lik  lesz  rajta,  horg-ad  —  horog  alakúvá  lesz,
olv-ad =  oluvá  lesz.  Az  oszt  észt  képzőnek  első al-
katrésze  asz  esz, melyről  némelyek azt  tartják,  hogy
nem  egyéb,  mint  az  ad  ed  változata,  miszerint  pl.
horp-osz-t  annyi  volna,  mint:  horp-od-t,  mer-eszt
~  mer-ed-t,  azaz  horpadóvá,  meredőré  tesz.  De
ezen  elemzés,  tetszetőssége  daczára,  a  hangválto-
zási  viszonylatok  analógiájával  nem  egyezik;  mert
a  d,  midőn  t  járul  hozzája,  a  kiejtésben  rendesen
ebhez  alkalmazkodik,  sőt  a  gyök  vagy  törzsbeli  sz
is  t-re  változik,  pl.  nytcgoszik  nyugottam,  nem nyu-
gosztom, fektiszik  fekfittem,  nem  fektisztem.  Vélemé-
nyünk  szerint valószínűbb , hogy  az os» esz  mint kö-
zépképzők  azon ős és változatai,.melyek mellékneve-
ket, képeznek, s a  csángó  nyelvben, néhutt hazánkban
is,  nevezetesen  Aggtelek  vidékén  a  barkóknál  szi-
szegve  vagyis  szelypesen  hangzik,  pl.  édesz, kedvese,
csendes*.  Sőt vannak  országos  divatnak  is: horposz,
kopasz, dobasz, csupasz, ravasz,  rűnkesz,  s a  főnevek:
tárnán,  szokásé, dugott,  válasz, vigasz,  tapasz,  tavasz,
éress;  vagy  e-vel  melléknevek:  száraz,  igát,  nehéz.
Ennélfogva  így okoskodunk: valamint  kopasst =  ko-
paszszá, horposzt = horpaszszá  tesz, •támaszt  =  ta-
más  Ulásba  helyez,  szakaszt =  szakossá,  bortasst
= borzassá,  száraszí  =  szárazzá  tesz:  hasonlóan
tikászt = likassá,  horgászt  =  horgassá,  gerjeszt =
gerjessé  tesz, stb.  Tudniillik  az  ily  asz  esz  képzőjfi
törnek  nagyobb  részt  elavultak,  vagy  legfölcbb bi-
zonyos  tájakon  maradtak szokásban.  Némely  igékben
az  sz  tájejtéssel  j-re  változik: szakaszt szakajt, sza-
laszt szalajt;  országos  divata  pedig felejt  e  helyett:
f éleszt vagy  feled.

ASZTAG,  (aazt-ag)  fa. tt  asttag-ol.  Szabad  ég
alatt, illetőleg  sztirün  hosszúkás  vagy  kerekdomboru
halomba  öszverakott  gabonakévék.  Buta-, rozs-, árpa-
asztag.  A  kévékbe  nem kötözött  száras  gabona,  szal-
ma, széna stb.  hasonló  halomba  rakva  különösen  ka-
zal,  vagy boglya, vagy  máglya.  Asztagot  rakni,  tetézni.
Asztag  alá  járatni  a barmot.

„A  nagy  asztag s a  szép  leány,
Segít  hazán és  a  pártán.,,  Székely  dal.

Szélesb ért.  mondják  kévébe  kötözött  más nö-
vénynemüekről  is.  A  röziekévéket,  kukoriczokórót  osz-
tagba  rakni.

Egyezik  vele  a  perzsa: ászti,  román:  stogi, a
scláv:  stog,  stoh,  siók.  Elemzését  Uletőleg  1. ÁSZT.

ASZTAGOL,  (aszt-ag-ol)  áth.  m.  asztagol-t.  A

gabonakévéket  asztagféle  halmazba  rakja.  A  Kürtibe
hordott  búzát,  rozsot osztogolni.

ASZTAGOLÁS,  (aszt-ag-ol-ás)  fn.  tt  asztago-
lás-t,  tb.  —ok.  A gabonakéréknak  asztagba  rakása,
asztagcsinálás,  asztagrakás.

ASZTAL,  (aszt-al)  fn. tt  asztal-t, tb.  —ok. Pa-
lóczos  tájejtéssel:  osztó.  1) Széles  ért  állványra, czö-
löpökre, lábakra  stb.  vizirányosan  fektetett,  szegezett
táblaforma  lap,  házi  bútorféle  készület, melyre holmit
tenni,  rakni,  s  melyen különféle  dolgokat végezni szo-
kás. Másztál,  melyen  ironk.  Farróasztal,  szabóasztal,
konyhaasztal. Játszóasztal.  Fa, márványul asztal.  Négy-
szögű,  kerek,  hosszukat,  keskeny, széles, magot,  alaeton
asztal.  Festetlen, fényes,  aranyozott  asztal.  Asztalhoz
állni, ülni. Zöld asztal = tanácskozási. 2) Különösen,
melyről  enni szokás. Asztalt  teríteni,  étellel  megrakni.
Fölszedni  az asztalt, a  rajta  levő terítéket s  holmit el-
takarítani.  Más  asztalához  kenni  a  kést  ám.  másnál
élődni.  Széles  az  asztal,  keskeny  az  abrosz,  rövid a  va-
csora.  Népd.  3)  Atv.  ért  lakoma,  élelmezés,  eszem-
iszom, mennyiben asztalnál  szokott  történni.  Gazdag,
zsíros,  szegény,  sovány  asztal.  Takarékos  asztalt  tar-
tani.  Nagy  asztalt  (lakomát) ütni.  Sovány,  mert  ma-
got  az asztala, mert nem jut eledelhez.  Úr asztala, =
oltár, oltári  szentség,  illetőleg  asztal,  melyről  az  Úr
vacsoráját  veszik  a  hívek.  Úr  asztalához menni.

Egyeznek  vele  a  szanszkrit:  szthali,  szthalan
(szék),  hellén:  atylt/  (oszlop), régi felső német:  Stual,
újabb  német: Stvhl,  szerb:  asztal,  szlávul:  stol, stul,
stb.  Elemzését  illetőleg  1. ÁSZT.

—ASZTAL, (asz-t-al) ősz. képző, párhuzamos ma-
gashangon :  esztel,  mely nem egyéb, mint az ászt, észt
igeképző  toldalékos  változata,  s  gyakorlatos  módosí-
tása, pl.  maraszt-al,  magaszt-al,  tapaszt-al,  vigaszt-al,
engeszt-el, hireszt-el, s  az  ezekhez  hasonló:  nehezt-el.
V. ő.  —ÁSZT,  igeképző.

ASZTALADÁS,  (asztal-adás)  ősz.  fa.  Vendég-
lés,  ételitallal  ellátás.

ASZTALADÓ,  (asztal-adó) ősz.  fa.  Vendéglátó,
vendéglő,  aki  másokat saját  asztalánál  megvendégel,
ételitallal  ellát, akár ingyen barátságból, akár pénzért.

ASZTALAG,  (aszt-al-ag) fn. tt  asztalag-ot. Mér-
tani  ért.  asztalhoz hasonló  hosszúkás  négyszögfi  lap,
melynek általelleneB oldalai nem párhuzamosak.  (Tra-
pezinm).

ASZTALÁQY,  (asztal-ágy)  ősz.  fn.  Olyan  ágy,
melynek  táblafödele  asztalul használtatik,  pl.  a  szs>-
bómfihelyekben.

ASZTALÁLDÁS,  (asztal-áldás)  ősz.  fa.  Imád-
ság,  melyet a keresztények  evés előtt  végezni,  s  ál-
tala  az asztali étkeket  megáldani  szokták.  Étel  előtt
asztaláldást  mond;, utána  hálaadást.

ASZTALDÍSZ,  (asztal-dísz) ősz.  fű.  Sütemény,
vagy  más  valamiből  készült  alkotmány,  melyet  úri
díszlakomák  alkalmival  asztali  ékességül  tesznek  föl.

ASZTALFIA,  (asztal-fia)  ősz.  fn.  Az  asztal  táb-
lája  alá  alkalmazott  tolókás fiók, melybe az asztal  ren-
deltetéséhez tartozó  holmit berakni  szokás, pl.  az evő-
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asztalijába  kenyeret, villát, kést,  a  varróasztaléba tűt,
czérnát, az  íróasztaléba  papirt,  tollat  stb.

ASZTALFIÓK,  1.  ASZTALFIA.
ASZTALFÖ,  (asztal-fő)  ősz.  fn.  Az  evő  vagy

tanácsasztal  előrésze,  melynél  a  legkitűnőbb  személy,
vendég,  illetőleg  elnök  ül.

ASZTALHAZUGJA,  (asztal-hazugja)  ősz.  fn.
Ingyen  asztalnál  élődi  tányérnyaló, kit  mulattató  tu-
lajdoniért,  melyek  hazudozással  szoktak  járni,  fogad-
nak  asztalvendégül.

ASZTALGYÁRTÓ,  ősz.  fn. L.  ASZTALOS.
ASZTALHULLADÉK,  (asztal-hulladék)  ősz. fn.

Mindenféle  étel-italmaradék, mi  evés  után  íonraarad.
Asztalhulladékból  élő  szegények, koldusok.

ASZTALI,  (aszt-al-i)  mn.  tt.  asztali-t,  tb.  —ak.
Evőasztalboz tartozó,  azt illető.  Asztali  készület,  eszkö-
fök,  edények.  Asztali  beszéd, nyájaskodás,  tréfa.  Asztali
bor,  közönséges,  gyöngébbfélc  bor,  milyet  rendesen
inni  szokás, különböztetésül  az  úgynevezett pecsenye-,
csemege-  stb.  boroktól.

ASZTALKA, (aszt-al-ka) kies. fn. tt. asztalkái  tb.
asztalkák.  A  maga  nemében kisebb  terjedelmű asztal,
pl.  a  nők  varróasztalkája.

ASZTALKENDŐ,  (asztal-kendő)  ősz.  fn.  Asz-
talteritékhez  tartozó  kendő,  mely száj-  és kéztörülésül
szolgál.  Cfinvat,  damaezk  asztalkendő.

ASZTALLÁB,  (asztal-láh)  ősz.  fn.  Azon  lábfor-
ma  czölöpök, melyeken  az  asztaltábla  nyugszik.  Szeg-
letet,  hengerded,  egyenes,  görbe, karikás asztalláb. Zsá-
molylyal  önvekötött  asztallábak.

ASZTALNEMŰ,  (asztal-nemű)  ősz.  fn.  1)  Min-
denféle  evőasztali  eszköz,  kellék,  ú.  m. kés,  villa, tá-
nyér, palaczk, pohár.  2)  Különösen  asztalhoz  tartozó
ruhanemű,  t.  i.  abrosz,  asztalkendők.

ASZTALNOK,  (aszt-al-nok)  fn.  tt.  oszíalnofc-oí.
Fejedelmek  vagy  főurak  belső  tiszte,  ki az étteremek-
re,  s  lakomákra  fölügyel.  Királyi  föatztalnok  vagy
aactalnokmester,  zászlósúri méltóság Magyarországban.
(Dapiferorum  Magister).

—ASZTALÓDIK, (asz-t-al-ó-d-ik) ősz. igeképzö
mely  egy-két  belszenvedőt  alkot,  milyen  :  vigaszta-
lódik, a a  magashangú  :  engesztclödík.

ASZTALONKÉNT, (aszt-al-on-ki-ént) ih. Asztal-
ról  asztalra,  több  asztalt  külöukíilön  véve.  A  vendé-
geket  asztalonként  bejárni,  /elköszöntem.

ASZTALOS,  (aszt-al-os)  fn.  tt.  asztalos-t,  tb.
— ok. Eredetileg  mesterember,  ki asztalokat készített,
később  szélesb  ért.  aki  fából  mindenféle  házi bútoro-
kat, s  ibiszerelvényeket,  d. m.  ajtókat,  ablakrámákat,
padlózatot  stb.  készít

ASZTALOSEXY V, (asztalos-euy v) ősz. fn. Aszta-
losok által ragasztásra használt sajátncmü  ragadós enyv.

ASZTALOSINAS,  (asztalos-inas)  ősz",  fű.  Kez-
dő  tanítvány  az  asztalosinesterségben.

ASZTALOSLEGÉNY,  (asztalos-legény)  ősz.  fn.
Az  asztalosuiesterségbeu  gyakorlott  tanítvány,  illető-
leg  segéd,  kinek  ebbéli  képe.wjre,  felöl  c.'éhbizonyít-
ványa  van.

ASZTALOSMESTER,  (asztalos-mester)  ősz.  fn.
A  bevett  asztalos!  czébszabályok  szerint  legényből
mesterré  aratott  személy.

ASZTALOSMUNKA,  (asztalos-munka)  ősz.  fn.
Asztalos  mint  olyan  által  készített,  vagyis  asztalos-
mesterség  köréhez  tartozó  mindenféle  mű,  különböz-
tetésül  a  szintén  fából  dolgozó  ács,  kerékgyártó,  bod-
nár  stb.  munkától.

ASZTALOSSÁG,  (aszt-al-os-ság)  fn.  tt.  oszta-
losság-ot,  tb.  —ok.  Asztalosmesterség.  Asztalosságot
tanulni, űzni,  abból  élni.

ASZTALOSVÉSÖ,  (asztalos-véső) ősz.  fa.  Véső,
melylyel az  asztalosmunkákhoz szükséges likakat, hor-
nyolatokat  vésnek.

ASZTALPÉNZ,  (asztal-pénz)  ősz.  fn.  1)  Élel-
mezésért  fizetett pénz, kosztpénz.  Mindennapi,  hónapi,
évi  asztalpénz.  2)  Háztartási  költség,  mely  különösen
asztali  szükségek  födözésére  fordíttatik.  A  gatdasz-
szonynak  havonként  száz/orintngi  asztalpénzt  adni.

ASZTALTÁBLA,  (asztal-tábla)  ősz.  fn.  Az
asztal  lényegét  tevő  táblaforma  lap.

ASZTALTAKARÓ,  (asztal-takaró)  ősz.  fn.  Se-
lyem,  gyapjú,  len,  vagy  másnemű  szövet,  mely  ki-
vált  fényűzés!  asztalok  befedésére  használtatik.

ASZTALTERÍTÉK,  (asztal-teríték)  ősz.  fn.  1)
L.  ASZTALTAKARÓ.  2)  Az  evöasztalra  főirakott
evöszerek  és  edények.

ASZTALTERÍTÉS,  (asztal-terítés)  ősz.  fh.  Az
evőasztalnak  az  evésnél  használtatni szokott  ruhane-
müekkel,  edényekkel  s  eszközökkel  fölszerelése.

ASZTALTERÍTŐ,  (asztal-térítő)  ősz.  fn.  1)
Asztali  szolgálattevő  személy,  ki  az  asztalt  az  evés-
iváshoz  szükséges  szerekkel  fölszereli,  különösen  úri
házaknál  kiválólag  erre  fogadott  szolgatiszt.  2)  L.
ASZTALTAKAEÓ.

ASZTÁN,  helyesebben  1. AZUTÁN.
ASZTÉJ,  falu  Bereg  megyében;  tt.  Asz/éj-/,

helyragokkal:  —ön,  —rá,  —ról.
ASZÚ vagy ASSZÚ, (asz-ú, asz-jii)  mn. tt. osztí-í,

tb. —k vagy  —ak. Egy azon kevés melléknevek  közöl,
melyek  ti,  illetőleg  ü  raggal  képződvén,  magok  elé
más  melléknevet  uem  vonzanak.  Mondjak bizonyos
testekről,  melyek  nyirkossága  vagyis  nedves  leves
részei  elpárologván,  öszvelbnnyadtak,  öszvezsugorod-
tak,  szárazakká  lettek, különösen növényekre  és  gyü-
mölcsökre  alkalmazva.  Aszú fii,  fa,  ág.  Az  aszú  fa
melleit  a  nyers  is  megég.  Kin.  ASSJIÍ  szilva,  szóVö.
Mint  főnév  különösen  jelent  aszuszölőt.

ASZÚBOR,  (aszú-bor)  ősz. fű.  Aszuszölöböl  ké-
szített  finomabb,  édesebb,  szeszesebb  bor.  Hazánk-
ban  különösen  híresek  a  hcgyalyjai  aszúborok.

ASZÚFÜGE,  (aszú-fúgc)  ősz.  fn.  A  forróbb ég-
hajlati  nap  melegénél  megaszott  fiigpgyiimölcs.  Afri-
kai  aszúfilgf..

ASZÚGYÜMÖLCS,  (siszú-pylimölcs)  ősz.  fn.  A
nap  heve vagy  mesterHcj^es meleg  által,  pl. kemenczé-
ben  inpjriszott  evümiilcs.

ASXÚKÓK.SÁG,  1. ASZKÓRSÁG.
14*
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ASZÚSÁG,  (asz-ú-ság)  fn.  tt.  osniság-ot.  Me-
legség által  okozott szárazság,  fonnyadtság;  nyirok,
nedv,  lév  nélküli  állapota  bizonyos testeknek.

ASZÚSZILVA,  (aszú-szilva) ősz.  fn.  Topott, tö-
pörödött, a nap hevétől  vagy  mesterséges  meleg  ál-
tal  megaszott  szilva.

ASZUSZŐLÖ,  (aszú-szőlő)  ősz.  fa. Érett  szőlő,
melyet  a  tartós  meleg  napok vizes  részeitől  megfosz-
tottak, s csak  mézét, cznkrát hagyták  meg.  Hegyaly-
jai  aszuttSIS.

ASZÚSZÖLÖBOR,  1. ASZÚBOR.
AT,  elvont gyöke  az  atka  szónak,  valamint az

Átad,  Atány,  Atkár  helyneveknek is.  Eredete s csa-
ládi  rokonsága  homályos.

—AT,  (1),  igeképző, magashangon  ét.  Képez,
»)  mtoeltetSket  egytagú  gyök- és törzsigékből, melyek
ik  hozzátétellel  ktllssenvedó'k  lesznek, pl. csuk,  cauk-at,
csok-atík; fon, fon-at, fon-atík;  mond, mond-at, mond-
atik ; »er, ver-et, ver-etik; ken, ken-et,  ken-etík ; Sní,
önt-et, önt-etik. Jelentése: az illető cselekvést más által
hajtja  végre, más által teteti,  péld. parancsolva, rendel-
ve, meghagyva, kényszerítve  stb. b) Gyakorlatos  g kö-
zépképző  után  ggakorlalos  etelekvSket:  iát, lát-og-at;
sodor, sodor-g-at; s*ed, szed-ég-et; fit, üt-ög-et.  Értel-
me : gyakran  teszi  azt, amit a gyök  vagy  törzsige je-
lent,  pl.  lát-og-at  = gyakran  teszi  a  látást,  sodor-g-
at  a sodrást gyakran  teszi  stb.  e) Önható  gyakorla-
tos  igékből  miveltetSket:  kong,  kong-at;  csikorg, csi-
korg-at; reng,  reng-et; csorg, csörg-et,  azaz eszközli,
teszi,  hogy  valami  kongjon,  csikorogjon,  rengjen,
csörögjön,  d)  Némely kedélyhang-utánzókból  egyszerű
önhatókat  képez,  mint: jajg-at,  ujjong-at,  kurjog-at,
ug-at, rigy-et, nyir-et, bég-et, nev-et  e)  Néha  egyszerű
öthatokat:  mnt-at, kut-at,  sir-at, vez-et,  köv-et,  me-
lyek  közöl némelyekben  al  el  képzővel  váltakozik,
mint: sser-et, elavultán szer-el, honnan szer-elem ;  mut-
at,  régiesen  muí-al;  sir-at,  sir-al,  honnan  rir-alom;
irg-ot, irg-al,  irg-alom.  f)  Ezen önhatókban:  réseket,
viszket, siet,  tulajdonkép az önbatókat képezni szokott
ed  helyett  áll:  reszked, viszked, sied.

Mindezekben  a  közvetlen vagy  közvetett  tevés
alapeszméje rejlik, s nem egyéb mint  a té-sc ige te'gyö-
ke fordított alakban:  ét, mélyhangon  öt.  Miről öszve-
fnggőleg  és részletesen  tárgyalva, 1. —T, mint képző.

—AT,  (2),  magashanga  párhuzamos  mása  ét,
névképző,  s  mint  olyan  szoros  viszonyban  áll  az ás
és névképzővel, pl.  tát-ás, láí-oí,  ir-ás, ir-at, men-és,
men-et,  Út-és,  llt-et, stb.  Ezek  képeznek  mindennemű
igékből  főneveket,  melyek szabatosan  véve, értemény-
re  különböznek  egymástól,  ti.  az  ás és azt jelenti,
hogy  az illető  cselekvés, szenvedés  vagy  állapot  gya-
korlatban, folyamatban van, s nincs ige, melyhez nem
járulhatna;  ellenben  az  öt  ét jelenti  a) az  illető cse-
lekvés,  szenvedés  vagy  állapot  bevégatét,  végrehajtott
mivoltát, eredményét,  pL irat, ami írva van, irott valami,
gondolat, amit gondoltunk, gondolt  valami,  b) annak
tárgyát, lételét, pl. mondat, a mondás tárgya, tartalma,
keretet,  a keresés  tárgya, öltözet  azon  ruhaféle,  amibe

öltözünk.  Ennélfogva  más  és  más  az  írás és irat,
mondás  és mondat,  gondolát  és gondolat,  keretét  és
kereset,  ööífeés  és  öltözet. «tb.  A  régiek  e  különbségre
pontosabban  figyeltek,  ma pedig  az  eredeti  nyelvér-
zék  megtompoltával  ott is  ás  és-t  használ  a  hanyag
nyelvszokás,  hol  öt,  et-nek  van  helye,  pL magával
viszi ős Írásokat,  e helyett  iratokat vagy irományokat.

Ezen  át  ét  képzőn kivfil,  mely  igékhez  szokott
ragadni,  van  még  egy  másnemű  öt  ét  is,  mely  el-
vont, s jobbéra homályos eredetű  gyökökből  alkot  ré-
szint  fő,  részint  mellékneveket, pl.  borbat,  kuvat,  du-
vat,  tntvat,  szamot,  harmat,  gyarmat,  szimat, gamaí,
garat, pamal, pemet,  etemet, követ,  stb. Ezekről külön-
külön  saját  rovataik  alatt  szólunk.  Egyébiránt  bő-
vebben  1. —T,  mint képző.

—AT,  (3),  tárgyeseti  rag,  egyesszámban  of,
ét,  e't,  öt  változattal,  hangrendi  szabályok  szerint
az  illető  név  többesszámának  hangzójához alkalmaz-
kodva, pl.  ház-ok, hiz-ot, fel-ek, fel-eí,  szém-ék, szem-
et, bot-ok, bot-ot, körm-ök,  körm-67.  A  többeszámban
csak  kétágú  öt, ét,  pl.  házak-al, botok-at,  húrok-öt,
felek-et,  szémék-et, őrök-et, bfirflk-et.  Hosszú  önhang-
zók  után  egyuerfi-t,  pl. kopo-t, sarló-t, kópó-t, milé-í,
gfimő-t,  szütyő-í; a  e után egygyé  olvadva lessen  át
ét, pL kapát,  kaszát, kepéi, kefét;  i  M «  után  egysze-
rű  t :  tepszi-t, gugyi-t, kapu-t, hamu-t, köpü-í, csöpü-f.
—  Az  ős és  stb.  képzőjfi  főnevek  után  rendesen  t,
mint:  fazekas-t,  nyáras-t  (erdő),  szilas-t  (erdő),  feny-
ves-t,  üvegés-t  (mester-ember),  lakatos-t  (mesterem-
ber), kőrös-t  (fa)?  melléknevek  után  pedig  szokottab
bán  egyszerű  t,  de terjedt  tájszokás  szerint  al  ét  is,
pl.  magas-t  vagy  magas-at,  szálas-t  vagy  sz&las-at,
népes-t vagy  népes-et,  tőrös-t  vagy  tőrös-et,  stb.  Ha
tehát ugyanazon szó főnév  is, melléknév is,  első eset-
ben  csak  t-vel, másodikban mindkétfélekép ragozható,
pl.  láttam  a  szomszéd kalapot-t  (mesterembert),  nem
kalaposat; ellenben:  azt a sipkás gyereket  hívd ide,
nem  azt  a  kalapot-t  vagy  kalaposat,  így:  nyergee-t,
asztalos-t,  üveges-t,  lakatos-t,  (t  i.  mesterember-t).
Hasonló  szabály  áll  némely  más  képzőjfi  fő  és mel-
léknevekre nézve is, melyek tárgyeseti és többesszám-
beli  ragjai  mindig följegyezve  találtatnak.

ÁTAD, mezőváros Somogyban, tt  Atád-ot, hely-
ragokkal: —rá,  —ön,  —rrfí.

—ATAG, (at-ag) párhuzamos  magachangn tár-
sa  ETEG,  mindkettő a maga nemében nyílt hangzók-
kal,  képeznek  mellékneveket a)  ad  ed képzőjü  önba-
tóigékböl, midőn  a d keményebb  t-ra  változik, s gya-
korlatos  og  ég  ragautatík  hozzá,  d.  m.  olvad,  olv-
al-ag,  hervad  herv-al-ag,  lankad  l&nk-al-ag,  rockod
rosk-al-ag,  caügged  csfigg-et-eg,  pöfed  pöf-«t-eg,  b)  át
ét  képzőjfi  önhatókból,  mint: hallg-at-og,  reszk-et-eg,
viszk-et-eg,  e)  oly  ad  ed  köiépképzőja  igékből,  me-
lyek  gyakorlati  igék  törzseiül  szolgainak,  mint:  ing-
ad-oz ing-atag,  roml-od-oz  roml-atog, leng-ed-éz  leng-
eteg,  csörg-ed-ez  caörg-eíeg,  stb.  E  nem  alá  tartozó
melléknevek  jelentenek  belső  hajlamot,  képestéget,
szokásos  könnytitéget  azon  belcselekvés  gyakorlatára,
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melyet az  illető  törzsige jelent, pl.  alvótag,  hervatag,
lankatag,  ami természeténél,  hajlamánál  fogva  köny-
nyen  olvad,  hervad,  lankad; roskotag,  etüggeteg,  ami
belső gyengeségénél  fogva  könnyen  roskad,  csfigged,
vagy  roskadozó,  csüggedezö  állapotban  van. E képző
által  tok  szép  hangzata  szóval  szaporíthatják  nyel-
vünket így  lehetnek : omlatag  árvíz;  dűrgeteg  ágyú;
horgatag,  sjui  könnyen  horgad,  tespeteg, ami tespedni
szokott stb.  A  mered igéből  mereteg helyett meredek
van  divatban.  —  Némelyek fönevekül  is  használtat-
nak, mint: tuhatag, tivatag, fíSrgeteg,  rengeteg,  ctSrge-
teg, kergeteg  stb.

Mint képesség! gyakorlatra  vonatkozók hasonló
érteményfiek  az  ékony  ékeny, pl. forgékony, omlékony,
ingékony,  tevékeny.

—ATAL,  (at-al)  ősz.  képző,  magashangon
étel, (et-el).  Főneveket  alkot  igékből,  mint:  hiv-atal,
roo-aíal,  jOv-etel,  men-etel.  Ide  tartoznak  az  é,  i,  te,
w,  «i,  hi,  lé  elvont  gyökökből  származott:  étel,
ital,  tétel,  vétel, vitel,  hitel, létei.  Ezen  neveknek ré-
szint élő,  részint  kiavult  egyszerű  törzsei:  hivat, ro-
vat, jövet,  menet,  ét,  it,  tét,  vét,  lét,  hit,  vit,  s  a  hoz-
zájok  ragasztott  al  el  nagyobb  nyomatékot,  vagy  faji
érteményt  kölcsönöz nekik.  V. ö.  —AT, névképző.

ATALA,  falu Somogy vármegyében; tt.  Atalá-t,
helyragokkal: Atotá-n,  —rá,  —ról.

ATANY,  L ÁTÁNY.
—ATÉK,  magashangon  ETEK,  ősz.  képző,

mely  igékből  alkot  főneveket.  Első  alkatrésze  a te-
vétt  vagy  tetetett  miveltetést  jelentő  öt  ét,  pl.  fogy
fogy-at,  ró  rov-at, fon  fon-at,  mos mos-at, második ék,
mely az  illető  tevésnek  tárgyát, illetőleg  eredményét
fejezi  ki, pl. fogyaték  = elfogyatott  valami,  fonaték
=  font  valami,  rovaték = rovott valami, vetetek =
vezetett valami.  Erteményi  rokonságban  áll  vele  az
odék  edéfc,  pl.  maradik,  okádék,  motadék,  menedék,
stb. ásón  különbséggel,  hogy  az  első  nemitekben in-
kább  a kiható, emezekben a benbató cselekvés  tárgya
vagy  eredménye  jelentetik.  Ily  különbséget  teszünk
ezek  között is:  hastték,  hasított  valami,  hasadék,  ha-
sadás által  támadt nyilas,  repeszték,  amit  külerő  re-
pesztett, repedek, ami önmagától  repedt  stb.

ATLLA  vagy  ATILLA,  keresztnév,  tt  Atilá-t,
1)  A  honitok  világhírű  fejedelme,  máskép:  Etele,
(itélő?)

.Óh ! más magyar  kar'mennyköve  villogott
Atilla  véres harcsai közt, midőn
A  félvilággal  szembe  szállott
Nemzeteket  tapodó haragja."  Berzsenyi.

2) Atv. ért.  magyar  szabású  dolmány neme, atíladol-
rnany. Atilát  csináltatni,  viselni.

ATTJLÁS  vagy  ATILLÁS,  (atila-as)  mn.  tt.
atüdtt  vagy  — oí, tb.  —ok.  Atiladolmányba  öltözött,
festett,  atilában járó. Atüás  ifjak,  urak.

ATKA,  (at-ka) fit. tt  atkát  tb. atkák.  1)  Nyolcz-
libn  kisded  bőrféreg,  mely  a barmokat  szokta  leg-
inkább meglepni  (marhaatka).  Van  ilynevü  sajtku-
kacz  is.  2)  Baróti  Szabó  D.  szerint  folyók  partjain

kavicsból és porondból álló  földréteg.  Mi első jelen-
tését  illeti,  egyezik  vele a  lengyel  ovodka  magyaro-
san  elemezve :  av-at-ka, mintha volna  ev-et-ke, az evét
rokona,  mennyiben  a  bőrön  illetőleg  sajton  élődik.
(Comedo).

ATKÁK,  falu  Heves  vármegyében,  tt  AífcoY-í,
helyragokkal:  —rá,  —ön,  —róí.

ATKÁS,  (at-ka-as)  mn.  tt  atkás-t vagy  —át,
tb.  —ok.  1) Marha vagy  sajtféreggel  teljes.  2) Po-
rondos, kövecses. Atkát  vízpart.

ATLACZ,  fő és mn. tt  atlacz-ot.  1) Nehéz, tö-
mör,  fényes  szövet  neme leginkább  selyemanyagból.
Fekete, fehér  atlacz.  2)  Ily  szövetből  való, készített,
varrott  Atlacz szoknya,  köntös,  köpeny, etipS,  mellény,
nyakkendő'.  —  Perzsa  szónak  tartják.

ATLACZÉRCZ,  (atlacz-ércz) ősz.  fn.  Érczes  ál-
lapotban  találtató  jegeczcs  zöldes  réz.

ATLACZGÁLICZ, (atlacz gálicz) ősz. fn. Tiszta,
rostos  állapotban  levő  gálicz,  milyen  a  magyar  és
csehországi  bányákban  bőven  találtatik.

ATLACZKELME,  (atlacz-kelme)  ősz.  fh.  At-
laczanyagból  álló  kelme. Atlactkelméből  készített  disz-
kiSnte*,  öltözék.

ATLACZOS,  (atlacz-os)  mn.  tt.atloczos-t  vagy
—öt, tb.  —ok. Ami atlaczmódra,  vagyis  sodrott fo-
nalakkal  kevert  szálakból  van  szőve;  félatlacz.

ATLACZOZ,  (atlacz-óz);  áth.  m.  ottaczoztam,
—tál,  —ott, pár.  —z. Atlaczossá  tesz, atlaczformára
készít  valamely  szövetet.

ATLACZOZOTT,  (atlacz-oz-ott)mn. tt.  atlacto-
tott-ot.  L.  ATLACZOS.

ATLACZPILLANGÓ,  (atlacz-pillangó) ősz.  fa.
Pillangók  egyik  neme,  melynek  röptyüi  atlaczszint
játszanak.

ATLACZSZALAG,  (atlacz-sznlag)  Ősz.  fn.  At-
laczféle  szövetü  szalag.

ATLACZSZÖVET,  (atlacz-szövet)  ősz.  fn.  L.
ATLACZ.

ATLACZSZÖVÖ,  (atlacz-szövő) ősz. fh.  Takács,
illetőleg  gyáros,  aki  atlaczféle  szöveteket,  kelmé-
ket gyárt.

—ATLAN,  magashangon ETLEN,  átvetve  ta-
lán,  telén,  öszvehúzva:  tlan,  tlen,  mellékneveket  ké-
pez  nevekből és  igékből.  £  bárom alak használásában
a nyelvszokás annyira változó,  hogy szabály alá  venni
csak  féligmeddig lehet

I. Nevek után.  1) Az önhangzóval végződő  egy-
tagú  nevekhez  talán  telén,  vagy  az  ekő  hangzót
kiugratva  tlan tlen járul: fatálán,  fátlan;  sótalan, sót-
Ián; scótalan, szótlan;  nőtelen, nőtlen ;  htttelen, httt-
leu.  2)  A  többtaguak  után  a  rövid  önbangzó  meg-
nyújtásával  szokottabban:  tlan  tlen;  apátlau,  anyát-
lan,  csomótlan,  szülétlen,  gyürütlen.  3)  A  mással-
hangzóval  végződő egytagú  nevek  után a  szokás  hol
az  egyiket, hol a  másikat használja:  pl.  a  tagok,  test-
részek  nevei  után  jobbára  otlan  étien,  mint:  agyat-
lan,  fejetlen,  hajatlan,  fiiletlen,  nyakatlan,  orratlan,
szemetlen,  szájatlan,  nyelvetlen,  ínyetlcn,  lábatlan,
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kezetlen.  Különben  épen  nem ritkán talán t«len,  ú. m.
kártafon,  nyugtalan,  szagtalan,  meztelen,  hirtelen.
Néha  másmás  értelemben  majd  ezt,  majd  amazt,  pl.
nyomtalan =  nyom nélküli, nyomatlan, ami nyomva
nincs; zártalan = zár  nélküli,  zárattan,  ami nincs
bezárva.  4) Az  ékveaatők.  ép állapotban  a  talán, rö-
vidítve  pedig  az otlan  alakot  veszik  föl;  sartalan, aa-
ratlan; úrtalan  inatlan; kéztelen, kezetlen;  rézteleu
rezetlen;  fttztelen, füzetlen stb.  5)  A  többtagú  s más-
salhangzóval  végződök  után  általán  talán  telén: do-
rombtalan, tanácstalan, csillagtalan, veszélytelen  két-
ségtelen,  örömtelen.  Kivétetnek  a)  a  hangugratók,
melyekhez  ép  alakban,  talán  telén,  különben  ottan
étien járul: álom-talan, álm-atlan, nyereg-telén  nyerg-
etlen, szobortalan, szobr-atlan, vödörteleu, vödr-etlen,
b)  az  alom, elém  után  rendesen:  allan  étien:  bizalm-
atlan,  alkalm-atlan,  félelm-etlen,  kényelm-etlon;  c)
az  ékvesztők  után, ha  hosszúk  maradnak, talán telén,
különben  atlan ellett:  kos&r-talan, kosar-atlan, bogár-
talan, bogar-atlan,  kenyér-telén,  kenyer-etlen,  egér-
telén,  eger-etlen.

n.  Igék  után.  A  gyök-  és  egytagú  származék-
igék  általán  fölveszik  vagy  fölvehetik  a  tagadókép-
zőt,  továbbá  az  ad  ed,  ászt  észt,  it  til  01,  l,  r,  s,
z-vel  képzettek,  és  a  tehetők,  a  többi  öszvetett  kép-
zőjüek  pedig,  pl.  a  kodik, ódik,  ogál  stb.  igen  gyé-
ren, s  mintegy  ritkaság  gyanánt.  Az  igékhez  álta-
lán  atlan,  étien  alakban  járul,  ú.  m.  ezab-atlan,
ad-atlan,  szed-etlen, vág-atlan,  ls>k-atlan,  szók-atlan,
csal-atlan,  gyón-atlan,  ken-etíen,  kér-etlen,  vél-et-
len; mosd-atlan,  kezd-etlen,  int-etlen,  fejt-etlen,  olt-
atlan,  nyujt-atlan,  dönt-etien,  küld-etlen; szakad-at-
lan,  enged-etlen,  dagaszt-atlan,  gerjeszt-etlen,  fü-
röszt-etlen;  tanít-atlan, hasít-atlan,  borít-atlan, kerít-
etlen,  feszít-etlen,  fenyít-etlen;  szabadúl-atlan,  tanul-
atlan,  készül-etlen,  rendül-etlen;  gondol-atlan,  fon-
tol-atlan, kapal-atlan, meszei-étien, herél-etlen,  tapos-
atlan, keres-etlen;  hámoz-atlan,  poroz-atlan,  legyez-
etlen,  kérdéz-etlen,  födöz-etien;  maradhat-atlan,  vi-
gasztalhat-atlan, élhet-etlen,  türhet-etlen.

Az  ász  ész  után, midőn  ige,  szintén:  atlan  étien,
midőn  pedig  név:  talon,  telén,  pl.  vadász-atlan erdő,
melyben  nem vadásztak, vadáss-tolan  erdő, melynek
vadásza  nincs; holász-otton  folyó,  melyben  balaszni
nem  szoktak,  halász-talan  folyó,  melynek  halásza
nincs.  Használtatik  határozóilag  is  általában.

Az  ifjúság  szeszélyes  álma  illan,

Férfiúit  erőnk  valót ölel  bűsítlan.
Kisfaludy  Károly.

De ah ! szemeim  haszontalan  keresnek,
Haszontalan  keresnek  téged könnyeim.

Szemere  Pál.
Hogy  ezen  képzőt  észszerüleg  elemezhessük,

mindenek  előtt érteményét kell  meghatározni.  Annyi
világos, hogy  tagadó,  vagyis  nemlö mellékneveket  ké-
pez, és  pedig a)  midőn  nevekhez járul, ellentétesei  az
ős  ét  öt  S»  képzőjü  melléknevek,  pl.  házas, akinek

háza  van,  Mz-atlan,  akinek haza  nincs; fej-es,  akinek
feje  van, fej-étien,  akinek  feje  nincs,  és  így  csomós
csomótlan, kapus kapntlan, csillagos csillagtalan, vagy-
is  az  elsőrendű  képző  az  illető  alanyról  bizonyos  bir-
toki,  tulajdonsági,  vagy  őszvektfttetési  viszonyt  álUt,  a
második  rendű pedig  ezen  viszonyt  fogadja,  misze-
rint a  tagadó  nem  vagy  nélkttl-vel  azonos  jelentésű,
pl.  lábatlan  =  nem lábas,  láb  nélkül,  fogotton =
nem  fogas,  szótlon = nem  szós,  nőtlen = nem nős
vagy  a  tagadó  nem-et  is  hátratéve = lábas  nem,  fo-
gas  nem, szós nem, nős  nem.  Az  árja  nyelvek  a  ta-
gadó  szócskát  az illető  név elé teszik, pl.  fegyvertelen,
(nem  fegyveres),  latinul:  in-errois,  németül:  un-be-
toajfnet,  szlávul:  ne-zbrojni;  akarattalan  (nem aka-
rós), lat. in-voluntarius,  nem. un-wittig,  szláv, ne-trolni.
Sőt  nálunk is  van  egy-két szóban  előtétes  tagadó,  pl.
se-honnai  =r  hontalan, se-szinii = színtelen.  2) Midőn
igékhez  járul, körülírva  a  multídő által  értelmezhető:
szoöatlan = amit  nem szabtak, nem szabott; ttokat-
Ián = amit nem szoktak, nem  szokott  Hasonló  vi-
szony  uralkodik  az  árja  nyelvekben  is:  ismeretlen,
incognitus,  unbckannt,  newedomí;  szokatlan,  insoli-

j  tus,  ungewöbnt,  váratlan,  inexpectatns,  unerwartet,
necsekani.  Tehát  közös  észjárás  szerint  ezekben és

:  ilyenekben  a  multidö  képzője  t  rejlik.
E  szempontból  kiindulva az  igékhez  járó  ottan

étien  így  elemezhető:  első alkatrészét  tenné a multídő
'  t  képzőjo  előtétes  nyílt  a  vagy  e  önhangzóval:  jár,
<  jár-t, jár-aí; a  masikat pedig a  len,  tájejtéssel  lem =

nem, hangrendileg  Ion  (n és  l  másutt is  könnyen  föl-
cseréltetnek  pl.  gyanánt  régen  gyalánt,  lám  régen
csaknem  állandóan nám; ma is  a  népnél htm, hol he-
lyett ; így lön  Anton-ius  Antal) ; tehát:  járatlan =
jár-t-lan = nem járt; ellentéte: jártas, járatos ;fonof-
lan  =  fon-t-lan = nem  font. Amely  igék csak a har-
madik  személyben  kettőztetík  a  t-t,  az  első  személy
szerint elemzendők,  pL  szokott, szok-t-am, leszen: szok-
t-kvn  szok-at-lan,  törött,  tör-t-em,  leszen:  tör-t-len,
tör-et-len. Amelyek  pedig  a  kettőztetést  minden  sze-
mélyben, megtartják,  analógia  szerint  ezen képzésben
is  kettőztetniök  kellene:  oldottam, old-ott-lan, old-att-
lan,  ütöttem,  üt-ött-len  üt-ett-len; de  tudvalevő dolog,
hogy  ezen  nemiteket  is  a  tájszokás  egyszerűsíti,  pl.
ültem,  tehát  üt-t-len,  üt-et-len  süttem, tehát: süt-t-len,
süt-et-len. Ezen  elemzés  szerint az itlan, föloldva =
ittlan,  nem itt, nem ivott,  étien = ettlen,  aki  nem
evett, nem ett, hitlen = hittlen,  aki nem hitt

A  nevekből  származott  atlan  etlen-féle  tagadó
melléknevek  ellentétesei  az ás  es-nemii  állítólagosak,
pl.  hajas,  hajatlan  :=  nem hajas,  bőrös, bőretlen ~
nem  bőrös,  nyelvet  nyelvetlen  =  nem  nyelvéé  stb.
Tehát  a  tőnerekhez  ragadt atlan étien azt jelenti, hogy
az  illető  alany  bizonyos  birtoki,  tulajdonsági,  vagy
öszveköttetési  viszony  nélkül való, pl. szareotlon ökör,
melynek  szarva  nincs, nem szarvas; kezetlen ember,  ki-
nek  keze  nincs, kéz  nélkül. Ezen  alapeszméből  kiin-
dulva  azt gyanítják',  hogy  a kérdéses  névképzőben  a.

'  t nem egyéb,  mint  átváltozott s, -vagyis,  hajatlan  =
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haj-as-lan, fejetlen  =  fej-es-len;  és  így, mint az igék-
nél,  a tulajdonképi  tagadó  képző  len (lem, nem). Esze-
rint  mind  az igék, mind  a  nevek  után  az  eredeti  kép-
zősorozat:  atlan  étien, ellenben  a  talán  telén  átvetett,
a  tton  tten  pedig öszvehúzott; továbbá  a  t mindenütt
lényeges  alkatrész, s ki  nem hagyható, pl.  hibás  vol-
na  nepteten  vidék  helyett:  néplen,  mert  ez  tulajdon-
kép  ezt tenné : nem nép, holott azt akarjak  mondani:
nem népet;  hasonlóan  tétlen,  elemezve :  tét-t-len  (két
t-vel), vagy  tét-et-len = nem tétes.  Azonban ha már
a  törzs  végén  t  van, a  t  kettőztetése  elmaradhat, pl.
mint  föntebb  búsittan  (búsít-t-lan vagy bdsít-at-lan he-
lyett), különösen  hot,  hét  képzők  után :  láthatian (lát-
hat-t-lan vagy láthat-at-lan  helyett).  „A  szél  eme
láthatian  szilaj  mén"  (Tompa);  „Szirt!  rendifhetlen"
(Kazinczy  Ferencz);  „Halhatlan  ifjúsággal  jövő  időm
örül"  (Kis  János);  „Ellentállnt  e  viharnak,  lehelten
már  a magyarnak"  (Kisfaludy  Sándor).  Nincs  példa
nélkül  a  régiségben, hogy  Ián,  len egészen egyszerűen
áll,  pl.  a Toldy  Ferencz  kiadta  .Passió'  134.  lapján
„mérteiden  irgalmasságodat  mntatid."

A  finn  nyelvben  hasonló  hozzá a hiányt, fogyat-
kozást jelentő  tta  ttU  névmódosító  rag,  pl.  kukko  ka-
kas,  kukotta  , kakas  nélkül,  íyttS  leány,  tyKUS  leány
nélkül;  továbbá  a  tön  tön  képző, pl.  raha  pénz,  rá-
haton  pénzetlen,  henki  lélek,  hengetSn,  lelketlen.

Innen  némelyek  a  mag) úrban  is  ta  elemet vesz-
nek  fel,  mely  táv = ta-av,  tasz-ít  to-1,  ta-g-ad  stb.
ssokban  is  létezik,  Ián  végzettel  együtt,  vagy  épen
magát  a  tol igét  an  végzettel.  Azonban  a  föntebb!
elemzés  valószínűbb.

ATRACZÉL,  fh.  tt.  otraczél-í,  tb —ok. Növény-
nem  az  öthímesek  és  egyanyások  seregéből, melynek
legismeretesb  faja  mezei otraczél, máskép,  SkSrnyelvfÜ.
Németül:  Augenzier  (Anchusa).

—ATOS, pl.  szorgalmatos,  1. —ETÉS.
—  ATT,  változattal  OTT,  ETT,  ÉTT,  OTT,

UTT,  ÜTT,  helyképző,  mely  megfelel e kérdésre hol t
pl.  al-att,  Óvár-ott,  fél-étt,  mell-ett  köz-ött,  más-utt,
minden-fitt  Közvetlenül véve  nem egyéb, mint a hely-
mutató  ott  különféle módosított  alakban.  Alkatrészei,
a)  azon ön eh ön, illetőleg n, mely  állapító belybatárzó-
kat  képez,  mint:  ben, benn,  kun,  künn, len, után, Pet-
ién,  Váradon,  b)  azon  t,  mely  az  n-vel  képzett  bely-
határzókhoz  szokott járulni : ben-t,  kün-t,  len-t, feu-t,
mely  hasonlatnál  fogva  ezek  : alatt, fűlött,  előtt, mö-
gött,  hégyétt,  körött,  között,  mtUeít  így  elemezhetők:
alan-t, fSlSn-t,  előn-t,  mSgSn-t,  stb.  valamint  hosszait
—  bosszant,  Fehérvárait  =  Fehérváront,  Pécsett =
Pécsént,  Győrött  =  Győrönt,  sőt maga  az  ott itt  is j
=  on-t,  in-t.

—ATTA,  felhangon  —ETTE,  (att-a,  ett-e)
igen sajátságos  és a bécsi s müncheni codexekben gyak-
ran  előforduló  igerag :  „ lelek  Dánielt  imádkozatta és
tuwottotta ő istenét"  (bécsi codex, latinul:  invenerunt'
Dánielem  orantem  ét  obsecranten  Deum  suum).  A  '
mint  látjuk  a  latinban  részesülő  felel  meg  neki.  De
egy  az,  hogy  a  latin  részesülő  jelenben  van,  midőn

a  magyar  alak  múltra  látszik  mutatni; más  az,  hogy
a  magyarban  végül  a  személyrag van,  melynek  nincs
nyoma  a  latinban.  Megtetszik  ez  más  helyekből  is:
„Jézus  azért,  hogy  látá  ötét  siratta,  és  a  zsidókat si-
rattok. *  (Müncheni  codex,  latinul:  Jesus  ergo  üt vi-
dít  eum plorantem  ét  Judaeos  plorantes);  „úr mikor
láttonk  tégedet  ékezetted  és  etettönk  tégedet,  szomjoz-
attad  és  venerékct  adtunk  teneked" (Domine, quando
te  vidimus  esorientem  ét  pavimus  te,  sitientem  ét de-
dimus tíbi potom);  „és  látván azokat munkálkodóitok "
(ét  videns  eos  laborantes)  stb.  Ezeket  ugyan  mind ki
lehet határtalan móddal —  iufinitívussal  — fejezni:  le-
lek  Dánielt  imádkozni,  látá  a  zsidókat  sírni,  láttunk
tégedet  éhezni  ét szomjazni,  látván  ótokat munkálkodni.
De  jönnek  elő  számos  esetek,  melyekben  ez  nem  al-
kalmazható :  „ő  még e  beszéltette"  (adhuc eo  loquen-
te);  „ő  kedeg  olivetiiakhegyénUlette"  (sedente autem
eo  super  montem  oliveti); „ immár kedeg ő leszállatta"
(jam  autem  eo  descendente);  „azok  evezettek  kedeg  ő
elalvék"  (ét  navigantibus illis obdormivit); „ők a hely-
ről  leszállattok"  (descendentibus  illis  de  monte);  „tű
a  városba  bemenettetek'1  (introeuntibus  vobis  in civita-
tem);  sőt  viszonyragokkal  is :  „Pontius Pilátus Judei-
ban  birolkodtának  idejében"  (procurante  Pontio  Pi-
lato  Judaeam);  „látá  egy  szegény  özvegyet  két  fél
akcsa  eresztettet"  (vidít  viduam  pauperculam  mitten-
tem  aera  minuta  duó); „és  ők  a  begyről  letzállattok-
ban  parancsolá  ő  nekik"  (ét  descendentibus  illis  de
monte,  praecepit  illis);  „mend  a  népek  hallattára  (ez
ma  is  szokásban  van) kedeg  monda"  (audiente autem
omni  populo dicit).  Valamennyit  kifejezhetjük  midőn,
mikor  toldással  és  határozottmódú  múlt  idővel:  mi-
dőn  imádkozott,  midőn  sírt,  midőn éheztél,  midőn  mun-
kálkodtak,  midőn  beszélett,  midőn  eveztek, midőn le-szál-
lottak  stb.  Ez  tehát  állapotjegyzői  alak,  még  pedig
múlt  időbeli,  tökéletesen  megfelelő a  va  ve jelen  idő-
belinek,  mely  a  régiségben  szinte  fólvevé  a  személy-
ragokat  : „a mely  föld  tégedet  meghalvád  fogadand"
(quae  te terra  morientem  susceperit).  íme látjuk, hogy
a  latinban  mindkét  esetben  a részesülő jelene hasznai-
tátik, hanem a régibb magyar  nyelvérzés  a  föntebbiek-
ben  igen finomul a  multat  is megkülönbözteti, s e mel-
lett  a  személyragokat  is  használja.  A  mai  általános
nyelvszokás  mindkét működést elhanyagolja. Azonban
Erdélyből  értesülünk,  hogy  ott  ezen alak  mostanig di-
vatban  vagyon,  pl. ott szokásos ezen kifejezés tálmatta
vagy  álmotía  (álmában,  midőn  álmodott)  azt  képzelé.

ATY, eredeti  főnév, mely ma csak a birtokos álla-
pot  harmadik személyében használtatik :  atyja,  atyjok,
atyját,  atyjaik,  és ezek ragozásaiban : atyját,  atyjokhoz,
stb.  Atyjaik  helyett némelyek Írták : atyáik, de  a  többi
formák  ellen  hibásan.  Rokonságait  1. ATYA  szónál.

—ATY,  — OTY,  magashangúlag  ITY,  hangu-
tánzókat  képeznek,  melyek  csak  népies  alsó Írásmód-
ban  használhatók  mint:  pitypalaty,fityfirity,  kitykoty,
lityloty,  titytoty,  pitypoty.

ATYA,  (1), (aty-a)  fa.  tt. atyát, tb. atyák. Annyi
mint:  apa,  vagyis  nemző.  Különben  nyelvszokásilag



223 ATYA—ATYAFISODÁS ATYAHSODIrt—ATYASÁG  224

ás  apa  éa  atya  között  az a  különbség  latszik  lenni,
hogy  ás  apa mindennapiasabb,  népszerűbb  s bizodal-
masabb  nevezet, ellenben ás  atya uríasabb, s nagyobb
tiszteletre matató, s  bizonyos  rangú,  s  hivatala  sze-
mélyeket  illet. Lelki  atya,  gyámatya,  egyház  oíjp'a,
árvák  atyja.  Atyamester. Atya Isten. Szentsége*  Atya.
Atyám  uram,  vagy  uram  atyám.  Afyají,  Atyaságod.
V.  6. APA.

Legrégibb  szavaink  egyike,  mely első  szükségfi
családi viszonyból  fejlődvén  ki, különböző  nyelvfajok-
ban  kisebb-nagyobb  módosítással  divatozik, milyenek
a hellén: árra, szláv:  otoec, vagy  oíecz,  lapp: attye,
góth: otto, tatár, török óta, szanszkrit  tátasz,  csuvas:
ötté, angol: dad,  daddy, cziginy: dádé  stb.

ATYA,  (2),  több  falvak  és  puszták  neve;  tt
Atyá-t,  belyr. Atyá-n,  —rá, —ról.

ATYABÍTYA,  (atya-bátya)  ősz.  fa.  1)  Atyám-
nak  öregebbik  fitestvére.  2)  Bármelyik  apai  testvér,
ki  nálam idősebb,  mindkettő máskép:  nagybátya.

ATYAFI,  (atya-fi)  ősz.  fn.  tt  aíyojí-í,  tb. —ok.
Szoros  értelemben  annyit tesz, mint  velem egy  atyá-
tól  nemzett  fiú,  vagyis  fitestvér,  személyragozva:
atyámfia,  atyádfia,  atyjafia  stb. „Toldy  Györgynek....
atyjafia  (azaz  testvére)  volna."  Ulosvai  Péter  költe-
ményében a XVL századból; de ezen értelme már vég-
képen  kiavult, s  tágasabban  véve  oly  rokon,  ki  ve-
Ifink  egy  nemzetségből származott, vérrokon. Koséiról,
távolról  atyafiak.  Osztályos  atyafiak.  Legtégasabb  ér-
telemben  a sógorok, komák  is  ide értetnek. A  lakoda-
lomra mindnyájan  hivatalosak ás atyaiak. Erre vonat-
kozik  a  közmondás is: Sógortág,  komatág,  nem  nagy
atyafitág.  Atyafinak  nevezi a  magyar  a  különféle ke-
resztény  felekezetbelieket  is,  református,  evangélikus,
kothólikus  otyánk/íai. Népies nyelven barátságos meg-
szólításul  használtatik.  Hová  hová,  atyafit  Hej  nem
úgy, atya)! / Különösen  a  bazában  lakó idegen  fájnak
közöl  a köz magyar így  czimezi a  tótot, valamint a né-
metet sógornak, a románt bátyónak, a czigányt komá-
nak, a  zsidót  szomszédnak  szokta  nevezni.

ATYAFIAS,  (arya-fias)  ősz.  mn.  Atyafihoz  illő,
atyafiak  szokása  szerint való.  Atyafiat  vontalom,  ba-
rátság,  egyettég.

ATYAFISÁG, (atya-fiság) ősz. fa. tt  atyafitág-ot.
Vérrokonság,  egy  nemzetségből  származás.  Kötélről,
távolról  való  atyafitág.  Atyafitágban  Itták  Stmekeléte.
Sógortág,  komatág,  nem  nagy  atyafitág.  Km.

ATYAFI8ÁGOS, (arya-fiságos)  ősz. mn. Ami az
atyafisággal  megfér, hozzá való,  arra  vonatkozó,  ille-
tőleg : barátságos. Atyafitágot  indulat, szeretet, megegye-
zés, osztozás.

ATYAFISÁGOSAN,  (atya-fiságosan)  ősz.  ih.
Atyafiaágos  módon, úgy  mint atyafiak  szoktak.  Atya-
fitágotan  egyezkedni.  Szélesb  ért  =  barátságosan,
viszonyos  szeretettel.

ATYAFISODÁS,  (atya-fisodás)  ősz.  fa. tt  oíya-
fitodát-t,  tb.  —ok. Atyafivá  levés, rokonosodás, mi tu-
lajdonképen  házaság által  történik, tehát sógorosodás.

ATYAFISODIK,  (atya-fisodik)  ősz. k.  m. otya-
fitod-tam, —tál, —ott. Atyafiságba  lép, bizonyos csa-
láddal  rokonul.

ATYAFIÚI,  (atya-fiúi)  ősz.  mn. 'Atyafit  illető,
ahhoz  illő, annak tulajdonságával  bíró.  Atyafití  szere-
tet, vonulom, részvét.

ATYAGY1LKOS,  (atya-gyilkos)  lásd  APA-
GYILKOS.

ATYAGYILKOSSÁG,  L  APAGYILKOSSÁQ.
ATYAHÚG,  (atya-húg) ősz. fn.  1)  Atyám test-

vérhuga,  fiatalabb  nővére,  máskép:  nagynéném.  2)
Atyám  nővére, ki  nálam  ifjabb.

ATYAI,  (aty-a-i) mn. tt  otyoi-í, tb. —ok. Atyát
illető,  ahhoz  tartozó, attól  való, származó. Atyai  sze-
retet, gond. Atyai jog,  hatalom,  kötelesség.  Atyai  jó-
szág, hoc, örökség. Atyai áldás,  átok.

ATYAILAG, (aty-a-i-lag) ih. Atyai módon, atyai
szokás szerint, mint  atyához illik.  Atyailag  gondot vi-
selni  a gyermekekről.  Atyailag bánni ős árvákkal, alatt-
valókkal.

ATYAISTEN,  (atya-isten) ősz.  fa.  A  Szenthá-
romság első  személye.  A  köznép néhntt  Öregisíerwiek
is  hívja.

ATYALKODAS,  (aty-a-al-kod-ás)  fn. tt  alyát-
kodát-t,  tb.  —ok.  Atyai  módon  való  gondoskodás,
atyai  kötelességek  teljesítése;  atyáskodás.

ATYÁLKODIK,  (aty-a-al-kod-ik); k.  m.  atyál-
kod-tom,  —tál,  —ott. Atyai  módon  gondoskodik, bá-
nik, atyai  gyöngéd  kötelességeket gyakorol; úgy  bá-
nik  valakivel,  mintha  atyja  volna.

ATYAMESTER,  (atya-mester) ősz.  fii.  A  cséh-
rendszerben  azon  mester,  kinek  fegyelmettartó  föl-
ügyelése  alatt  vannak ás  illető  legények.  A  czéhmes-
ter után  első  czéhbeli hivatalnok. Tréfás pásztori nyel-
ven  így  hívják  a  bikát.

ATYANÉNE,  (atya-néne) ősz.  fn.  Atyám nénje,
öregebb nővére, máskép: nogynene.

ATYANÉV,  (atya-név) ősz. fia. Atyát illető név,
czfm,  vagyis  ezen szó: atya, atyám. Megérdemleni  o*
atyanevet. Atyanéven nóltíam  jótevőnket.

ATYAÖCS,  (atya-öcs) ősz.  fa.  1)  Atyámnak  if-
jabbik fitestvére. 2)  Atyámnak fivére, ki  nálamnil  is
Ujabb.

ATYAÖLÉS, (atya-öles) ősz.  fa.  Az  apának ön-
nön fia, vagy leánya által erőszakos halállal kivégzése.

ATYAÖLŐ,  1. APAGYILKOS.
ATYABOKON,  (atya-rokon)  ősz. fa. Aki velünk

atyai  ágról  van vérségben, rokonságban.

ATYÁS,  (aty-a-as) mn. tt  atyás-t,  vagy  —át.
tb.  —ok. Mondjak  oly  gyermekről,  kit  atyja  elké-
nyeztetett, t  ennélfogva annak nyakán  csfigg,  s  tőle
elvárni  nem bír.

ATYASÁG,  (aty-ft-sig)  fn.  tt  atyatág-ot.  1)
Atyai  minőség, tulajdonság.  2)  Czím,  melylyel  álta-
lán a katbólikusok szokták  papjaikat,  lelkészeiket, kü-
lönösen  a  szerzeteseket  megtisztelni.  Kérem  atyaságo-
dat.  Engedje  meg atyasdgod.  ö  atyasága parancsolja.
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ATYÁSKODÁS,  (aty-a-as-kod-ás) fa. tt  atyás-
kodás-t,  tb.  —ok. Atyai  gondoskodás, bánásmód.

ATYÁSKODIK,  (aty-a-as-kod-ik);  k.  m. oíyás-
kod-tam,  —tál,  —ott. Atyailag  gondoskodik,  bánik,
ápolgat valakit  Atyáskodó  fejedelem.

ATYÁTLAN,  (aty-a-atlan) mn. tt. atyáüan-t,  tb.
—ok. Arra,  akinek  atyja  megholt,  vagy  elveszett, el-
bujdosott

ATYÁTLANUL,  (aty-a-atlan-ul)  ih.  Atya  nél-
kül,  árván,  atyátlan  állapotban.  Atyátlanul  bujdosó,
nyomorgó  árvák.

ATYÓ,  (aty-ó)  fn. tt  atyó-l,  tb.  —k. Öreg  apa;
néha  hízelgő  értelemben  ám. apus,  atyus.

ATYÜL,  1. APUL.
ATYUS,  (aty-us)  fn.  tt.  otyus-f,  tb.  —ok.  Az

atya  szónak  kicsinyített,  bizodalmas, hízelgő, gyerme-
teg  kifejezése,  mint:  apus,  anyus.

ATYUSKA,  (aty-us-ka)  fn.  tt. oíyuskáí. Az atya
•zónák  kettőztetett kicsinyítése,  mint:  apuska, anyus-
ka,  mamuska.

AUGUSZT,  keresztnév,  tt.  Auguszí-oí.  Latinul:
Augustus, jobban  megmagyarosítva:  Ágost.

AUGUSZTA, női keresztnév, tt. Augusztát. Lati-
nai : Augusta.  Máskép :  Ágosta.

AUGUSZTUS, fa.  tt  Auguszíus-í,  tb.  —ok.  1)
Keresztnév.  2) A polgári év nyolczadik hava, régiesen:
kisasszony  hava,  vagy  kisosszonyhó,  újabb  nyelven:
nyolczodhó vagy  nyárutó.

AV,  elvont gyök, egy  az ó (antiquus) szóval; vál-
tozattal, ÖV,  honnan : avik  vagy  ovik, avas vagy óvás,
avul  vagy  ovúl  stb.  Hasonlóan a  hav,  sav,  szav,  táv
öszvehiizva: hó, só, szó, tó.  Általán  jelent  régit,  rég-
múltat, s mennyiben agg korra is vonatkozik, ellenkező-
je  iv,  ivik, ivódik,  mint a  maga  nemében  újat,  ifjat,
illetőleg új  nemzedéket jelent

Bókon vele az  agg  korra  vonatkozó  latin : avus,
ovitus,  autummus,  s  a  német:  alt,  Ahn,  stb.  V.  ö. A,
távolra  mutató.

AYAD,  (av-ad);  önh.m.  avad-t,  htn.  —ni.  Óvá,
illetőleg kopottá,  romlékonynyá  lesz ; avul.

AVADAG, AVADAGSÁG, 1. AVATAG, AVA-
TAGSÁG.

AVADÉK,  (av-ad-ék)  fn.  tt.  avadéfc-oí.  Avadt,
arait, illetőleg elkopott,  elvásult,  idő  által  megviselt
holmi, pl.  ruha, bútor,  edény.  Használható  mellékné-
vül  is:  avadék  posztó.  Ellenkezője  :  ivadék,  mint  új
szüleményt,  fiatal  származékot,  nemzedéket  jelentő.

AVAGY,  (a-vagy)  kötszó,  mely  elválasztó,  ille-
tőleg  ellentétes  mondatokat köt  öszve.  Enyém  leszesz,
avagy  meghalok.  Ily  mondatokat  így  is  lehet  öszve-
kötni: vagy  enyém  leszesz  vagy  meghalok;  vagy  én,
vagy  te.  Néha igazító  jelentése  van.  Avagy  mit is  mon-
dottam  t  Avagy  úgy /  A  régieknél  előfordul:  azt-agy.

A VAK,  (av-ar)  fn. tt  auar-t,  tb.  —ok.  Általán,
lábán  túlérett, megaszott, elavult,  öszveszáradt fa. Kü-
lönösen, sovány, homokos  földön,  legelőkön termő szé-
nafonna  fii,  melyet  a  barom  nem kedvelvén,  lábán
marad, m/g a  tél  és tavasz  viszontagságai  le  nem tö-

AKAB.  Juar  SCÓTÍR.

rik.  Az  asszonysciv,  mint  az  avar,  igen  hamar  lobbot
vet.  Kisf.  S.

AVAROS,  (av-ar-os) mn. tt.  avaros-t  vagy —öt,
tb.  —ok.  Avarral  benőtt.  Avaros  sovány  mező,  telek,
legeld.  L.  AVAR.

AVAS,  (av-as)  mn.  tt  ai>os-<,  vagy  —öt.  tb.
—ok.  Mint  az  av  azaz  ó gyök  származéka  általán  je-
lent régiest, a maga nemében avultat. Különösen mond-
juk  holmi zsíros, kövér  testekről, melyek  bizonyos idő
multával  mintegy  elavulnak,  megromlanak,  kellemet-
len  szagot  és  ízt  kapnak.  Avas szalonna, háj, zsír,  olaj,
túró,  »ajt,  tej.

AVASÁN,  (av-as-an)  ih.  Avas  állapotban,  minő-
ségben,  illetőleg  romlottan, ízét, bűzét  vesztve.

AVASÍT,  (av-as-ít);  áth. m. avasít-ott,  pár  —s,
htn.  —ni, vagy  —ani. Avassá  tesz.  A  hosszú  idő,  a
nagy  melegség  megavasítja  a  szalonnát.

AVASODÁS,  (av-as-od-ás)  fa.  tt. at>osodás-í, tb.
—ok.  Bizonyos  testek  romladozó  változása,  midőn
avasokká  lesznek. Avasodat  ellen  hiis,  szellőt kamará-
ban  tartani  a  szalonnát,  zsírt.

AVASODIK,  (av-as-od-ik);  k.  m.  avasod-tam,
—tál,  —ott.  Avassá  lesz,  illetőleg  hosszabb  állás,
melegség  miatt  szaga,  íze  megromlik, megkeseredik,
pl. a szalonna,  háj,  zsír.

AVASSÁG,  (av-as-ság)  fn.  tt  avasság-oí.  Né-
mely  zsíros, olajos  testek  mineműsége, megromlott tu-
lajdonsága,  midőn  avasakká  lettek.  Avossága  miatt
használhatatlan szalonna.

AVAS-ÚJ-FALU,  helység  Szathmár  megyében.
Helyr.  —ba,  —bán,  —bói.

AVASUL,  (av-as-úl)  önh.  1. AVASODIK.
AVAT,  (av-at);  áth.  m. avat-tam,  —tál,  —ott,

pár. avass. Az  av  azaz  ó gyököt  véve alapul,  általán
ám. valamit oly  állapotba  helyez, mely azt ujdon- vagy
ujonczságától  megfosztja,  s  mintegy  hasonnemtt ó tár-
gyakhoz  hasonlóvá teszi.  V.  ö.  AVATATLAN. Innen
1)  ám.  valami  új  szövetet  bizonyos készület  által  fri-
seségétöl,  újdonságától  megfoszt,  s azt a  kellő  czélra
alkalmassá,  s  a  többi  már viselésben  levőkhöz  mint-
egy  hasonlóvá  teszi.  Beavatni  a posztót,  ara.  beeresz-
teni.  2)  Valakit  bizonyos hivatali  körbe,  vagy  társu-
latba  vezet,  s  árinak  ismeretes,  rendes  tagjává  tesz.
Az  újonnan  kinevezett  tisztviselőket  beavatni.  A  gyer-
mekágyas  asszonyt  egyházba  avatni.  3)  Valakit  bizo-
nyos  rejtélyes  dolgok, ismeretek  titkaiba  bevezet.  Ti-
tokba,  tudományokba  avatni  valakit.  4)  Visszaható
névmással: önmagától bizonyos dolgokba, ügyekbe ke-
veredik,  bocsátkozik,  s  úgy  teszen,  mintha  azokhoz
mir  régtől  köze vagy joga volna.  Mások  Ügyeibe  avatni
magát.

AVATAG,  (av-at-ag)  mn. tt. avatag-ot. Eégisége
miatt  kopásban  levő,  romladozó,  romlékony.  Avatag
áru,  ruha.  Elemezve  tulajdonkép:  avadag,  az  avod
törzstől,  mint:  hervad hervatag,  olvad  alvótag  stb.  L.
—ATAG.

AVATAGSÁG, (av-at-ag-ság) fn. tt. avatagság-ot.
Romlott,  kopott  régi  holmi,  tarattyű.
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AVATÁS,  (av-at-áe)  fa. tt  avatát-t,  tb.  —ok.
Általán  cselekvés,  mely által  valamit vagy valakit be-
avatnak. Potztoavatát, hivatalba avatás, titokba  avatás,
stb.  V.  ö. AVAT.

AVATÁSI, (av-at-ás-i) mn. tt  avatári-t, tb. —ok.
Avatást  illető,  ahhoz  tartozó, azzal járó. Avatási mód,
szokás, V.  ö.  AVATÁS.

AVATATLAN,  (av-at-atlan) mn. tt  aeaíatlan-t,
tb.  —ok. Általán, ami vagy aki avatva, beavatva nincs,
vagyis a  maga nemében  még új,  újoncz,  régies  szint
nélkülöző, más  régiekhez  a  maga  nemében  nem  ha-
sonlítható. Avatatlan posztó, mely  még újdoniij  alak-
jában  van meg, amint a  gyárból  kikerült.  Avatatlan
új  hivatalnok, akit  még a  hivatal  titkaiba  be  nem ve-
zettek,  aki  a  régiebb hivatalnokéhoz hasonló ügy  is-
merettel  nem bír, stb.  Határozókép  ám.  avatatlanul.
V.  ö.  AVAT.

AVATATLANUL,  (av-at-atlan-ul)  ih.  Anélkül,
hogy  avatva,  beavatva  volna,  újonczképen,  újdon  ál-
lapotban.

AVATKOZÁS,  (av-at koz-ás) fa. tt  ovatkozás-t,
tb. —ok. Általán  cselekvés, midőn valaki bizonyos ide-
gen ügybe  jogosan  vagy jogtalanul, hivatva  vagy  hi-
vatlannl  mtiködőleg közbeveti  magát, beleereszkedik.
Törvényes  ért. midőn  valaki  még a  pernek  folyamat-
ban  léte  alatt  a  fölpereshez  csatlakozik,  s  magának
ugyanazon  keresetet s jogot  igényli,  mely a  fölperest
illeti  vagy  illetheti.  (Ingessio).

AVATKOZIK,  (av-at-koz-ik); k. m. awoíkoz-íam,
—tál,  —ott, pár.  —zál. Mások  dolgába,  ügyébe cse-
lekvőleg,  részvevőleg  keveredik,  ereszkedik.  Hivatta-
nul  mátok  házi  dolgaiba  avatkozni.  Ami nem illet té-
ged, ne  avatkozzál  bele. Perbe avatkozni.

AVATKOZÓ,  (av-at-koz-ó)  mn.  tt  avatkozott,
tb.  —k.  Aki  valamibe  avatkozik,  beleártja  magát
Törvényes  ért  mint  főnév  jelent  személyt,  ki  bizo-
nyos  perben  mint  második  fölperes  lép  fel.  V.  ö.
AVATKOZÁS.

AVATLAN, AVATLANÜL, 1. AVATATLAN,
AVATATLANUL.

AVATMÁNY,  (av-at-mány)  fa.  tt  avatmány-t,
tb.  —ok.  Avatás  által  nyert  minemfiség,  állapot  Hi-
vatalbeli,  tudományai  aoatmány = avatottság.

AVATÓ,  mn. ős  fa.  tt  avató-t,  tb.  —k. Aki va-
lamit  vagy  valakit  beavat,  ezen  igének mindenféle ér-
telmében  véve. Avató biztos, aki valakit hivatalba avat
Avató pap,  aki  gyermekágy  útin  az  asszonyt  az egy-
házba  avatja.  V.  ö AVAT.

.  AVATONCZ,  (av-at-oncz) fa. tt  avaloncz-ot.
Valamibe  újonnan,  nem rég  beavatott  személy.

AVATÓPÉNZ,  (avató-péna) ősz.  fa.  Díj,  mely
avatási  munkáért, fáradságért  adatik  az  avatonak.

AVATOTT,  (av-at-ott) mn. tt  avatott-at.  Akit
vagy  amit beavattak.  Hivatalba avatott  személy.  Ava-
tott posztó.  Különösen,  bizonyos  dologban,  ismeretek-
ben,  ügyekben jártas, nem újoncz, kellő  ügyességgel,
tttdománynyal  biró.  TWományok  avatott  papja.

AVATOTTAN, (av-at-ott-an) ih.  Avatott módon,
állapotban  ; kellő  ügyességei,  ismeretekkel.

AVATOTTSÁG,  (av-at-ott-ság)  fa.  tt  awotoíí-
ság-ot,  tb.  —ok. Kellő jártasság, otthonosság,  ügyes-
ség bizonyos  dolgokban,  .ismeretekben,  tudományok-
ban,  stb.

AVATVÁNY,  (av-at-vány) fia. tt. owaíoány-í, tb.
—ok.  A  tanítvány,  szökevény, jövevény  mint  személyt
jelentők  hasonlata  szerint ám. személy, akit most avat-
tak  valamibe.  Jobban:  avatonct.

AVÉGETT,  (a-vég-ett)  ih.  Azért,  azon  czélból.
Utána  hogy  következik: Avégett jöttem,  hogy  megkér-
jelek.  Néha előtte  való dologra  vonatkozva  hogy  nél-
kül :  Avégett  (amit  mondottál)  kár  fáradni.  Avégett
egy  lépett  sem teszek.

A VÉGRE, 1. AVÉGETT.  Arégre  teremtett  Itten
bennünket,  hogy  jók  és  boldogok  legyünk.

AVIK,  (av-ik); k.m.  aw-otf,  htn.  —ni. Személy-
telen  ige,  s helyette  az avul  veszi  föl  a  személyrago-
kat. Igekötőkkel:  beavik,  beUavik,  elavils.  „Amit  szü-
léink  magasztalnak,  annak  becsülete  belénk  avik."
Pázmán.  Idővel  minden elavik.

AVÍT,  (av-it);  áth. m.  avtt-ott,  pár.  —s,  htn.
—ni  vagy  —ani.  Óvá tesz,  illetőleg  elkoptat,  elvi-
sel.  Avítani  a  ruhát.  Továbbá  ám.  aggá,  vénné  tesz.

AVÍTT  vagy  AVOTT,  (av-ítt  vagy  —ott) mn.
tt  avtít-at,  tb.  —ok.  Őszre van húzva az  atrftott-ból,
s  ám. elviselt,  elkoptatott,  ósága  miatt romlott  Avtít
ruha,  köpeny,  szerszám, bútorok.

AVUL,  (av-úl);  önh.  m.  avúl-t.  Hosszabb  idő
folyta  ntán  óvá  lesz,  illetőleg  divatból  kimegy,  elko-
pik, elviselődik. A jó  avul  is  ugyan, de javul  is. Km.
Avulnak  az  Sri  szokások,  erkölcsök.  Avulnak  a  szók
s  újak  támadnak  helyettok.  Igekötőkkel:  elavul,  ki-
atnil,  megattúl.

AVULÁS,  (ar-ul-ás)  fn. tt.  avulás-t,  tb.  —ok.
Ó, kopott állapotba  jutás, divatból, szokásból kimenés.
Elavulás,  kiavulát, megavulát.  Avulás  által  feledéibe
ment  szók.

AVULHATATLAN,  (avul-hat-atlan)  mn.  tt.
avuMatatlan-t,  tb.  —ok. Amit az  idő  el  nem ronthat,
új  szokás  el  nem törölhet,  ami mindig új, divatos,  fris
alakban,  minőségben  tűnik  fel.  Szoros  ért  csak  azt
örök  lény  változatlan és  avulhatatlan.

AVULT,  (av-ul-t) mn. tt  avult-ot. Amit az  idő
újdonságától  megfosztott,  az  újabb szokás divatból  ki-
szorított,  illetőleg  elviselt,  elkopott.  Avult  szók,  kSt-
mondátok.  Avult  szokások,  erkölcsöt.  Avult  bútorok,
ruhák.  Igekötőkkel:  elavult, kiavult, megavult.

AVULTÁN,  (av-ul-t-an)  ih.  Avult  állapotban,
elkoptatva,  elviselve,  divatból kiszorítva.

AVULTSÁG,  (av-ul-t-ság)  fa.  tt  avu&sag-ot.
Avult,  elviselt,  elkopott  állapot,  tulajdonság, divatból
kimaradt régiség. Avulttága miatt használhatatlan, nem
viselheti  ruha.

AVVAL,  1. AZZAL.
AZ,  (1),  1. A, (á),  névmutató  vagy  nevelő*.
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AZ, (2), névmás, melynek  mássalhangzója rende-
sen  az  illető  ragéhoz  alkalmazkodik,  pl.  abba,  arra,
ahhoz, annál, attól, arról, akkor, annyi,  e helyett:  azba,
azra,  azhoz,  áznál,  aztól,  azról,  azkor,  aznyi.  Azig
helyett  mondjuk és  írjuk:  addig, s  tájdivatosan  léte-
zik:  ádázig.  Tárgyesete:  azt,  fölösleg  toldalékkal:
áztat,  még  fölöslegesebb  czafranggal:  aztaíal  vagy
aztotat.  Jelentését  illetőleg,  kettő  vagy  több  közöl
arra  matat,  mely  távolabbra  esik,  s  ellenkezője  a kö-
zebe  matató  ez, pl.  Ex  üt  a  kertem,  az ott  a  szolom.
Nem  arról  szólok,  hanem  erről.  Néha általánosságban
mutat  valamire.  Abban  mindnyájan  egyetértünk.  Abból
semmi  sem lesz.  Én  is  azon  gondolkodom, abban  töröm
affjemet.  V.  ö.  A,  (1),  mutató,  és  AMAZ.

Rokonok  a  latin  is,  a  hellén  ibi;  iffog,  goth  is,
német  és, dós,  héber  zeh,  zu,  zóth,  arab  zd,  zí,  td,
szanszkrit szász, szá,  tat, finn se,  tűn,  stb.

—AZ,  (1),  magashangon  EZ,  ŐZ,  néhány  mel-
lékneveket  képez,  ú.  m. ig-az,  szár-az,  neh-ez,  üdv-öz.
Eredetre  nézve  legközelebbi  rokon  az  asz  és  ás  mel-
léknévképzőkkel,  mint:  horp-asz,  kop-asz,  dob-ász,
crap-asz, horg-as,  tág-as  stb.  Képez  egykét  főnevet
is:  halmaz =  halmos,  halmozott  valami,  csiinaz =
csimához  hasonló  féreg.  L.  —ÁS,  képző.

—AZ, (2), változattal  ÓZ,  magashangon  :  ez, ez,
őz,  igeképző,  mely  főnevekből  alkot  gyakorlatos  cse-
lekvőket,  s  az  illető  név  többes  hangzóját  veszi  föl,
pl.  fal-ok  fal-oz,  nyál-ok  nyál-oz,  bot-ok  bot-oz, szer-
ek  szér-éz,  kör-ö/fc  kör-öz,  ör-öfc  ör-ö'z  vagy  ör-i'z.  A
gyök  véghangzójával  öszvcolvadva  megnyúlik:  czika
czikáz, csata  csatáz,  pipere  piperéz.  De az  i « U-t  rö-
viden  hagyja,  vagyis  ezekhez  egyedül  z járul:  pili-z,
hama-z, bötü-z.  Különösen  jelent  az  illető  nevek  ál-
tal  kifejezett  tárgyakkal  való  bánást,  foglalkodást,
azoknak  mint  eszközöknek  bizonyos  czélra  használá-
sát,  pl. fal-oz,  ágy-oz,  nyál-az,  nád-az, nyak-az,  fej-ez,
ftl-ez,  stem-éz,  bot-oz,  bSr-Sz,  bor-oz,  sér-e'z,  pip-áz,
zongoráz, furulyáz,  tárogatót,  stb.  Értelemre  hasonló
azon  l-hez,  mely  eszközök,  hangszerek  stb.  neveiből
képez  igéket,  mint: kapál, kaszál, gereblyél,  dudál,  si-
pol,  trombitái  stb.  Mennyiben  gyakorlatot jelent, ha-
sonló  azon  óz  ez  őz vagy ős  és  ős háromágú képzőkhöz,
melyek  igékből  gyakorlatos  igéket  alkotnak,  mint:
kopd-oc  kapd-os,  fogd-oz  fogd-os,  tépd-éz  tépd-és,  öld-
Sz  Öld-St  atb. V.  ö.  ÉS  ÉS  kötszó,  és  —ÁS  képző.

AZ  A,  1. AZ  AZ.
AZAL,  fa. tt  azál-t,  tb.  —ok.  Xövénynem az

öthímesek  és  egyanyások  seregéből;  bokrétája  ha-
rangforma  vagy  töltsércs,  hímszálai a  vaczokból  nőt-
tek ,  tokja  ötrekeszfi.  Havasokon  termő  rózsanem.
(Azalea).

AZALATT,  (az-alatt) ősz. ih. Azon idő folytában,
melyről  imént  szó  volt;  tehát  =  azon  idő  alatt.
Mint  időfolyamra, tartósságra vonatkozóval míg  kötszó
áll  viszonyban,  mely  néha  csak  alattomban  értetik.
Mig  te  heverémtél,  mi azalatt  dolgozgattunk.  Azalatt
tok  víz  lefolyt  a  Dunán.  Midőn  nem időre,  hanem bi-
zonyos  tárgyra,  mint  helyet  foglalóra  vagy  általán

bizonyos  alárendeltségre  mutat,  akkor  elválasztva
iratik:  az  alatt,  pl.  A  mely fa  alatt  te  Visz,  tn  is  teg-
nap  az  alatt  ültem.  Péter  is  az  alatt  szolgál,  aki
alatt  én.

AZAR,  KIS—,  NAGY—,  helységek Zemplén
vármegyében; tt. Azar-í,  helyr.  —ön,  —rá,  —rói.

AZ  AZ, (1),  matató névmás, mássalhangzón kez-
dődő  nevek  előtt  az  a.  Az  az  ember,  az  a kert.

AZAZ,  (2),  (az-az)  kötszó,  mely  által  a  már
mondottat  más  szóval  vagy  szavakkal  körülírva,  föl-
világosítás, magyarázás  végett ismételjük.  Latinul:  id

J  est.  Rászedni  valakit,  azaz megcsalni  nem szép.  Holnap,
azaz  f.  hó  16-én  meglátogatlak.  80, azaz  nyolczvan
forint.  Abban  különbözik  a  kimondásban  is  az  első-
től,  hogy  az  elsőben  a  hangsúly  az  első  tagon  (az  az
ember),  az  utóbbiban  pedig  a  második  tagon  (azaz)
fekszik,  mintha ez  volna:  az azt jelenti (hoc illud  est,
hoc  id  siguificat).

AZELŐTT,  (az-előtt) ősz. ih.  Múlt időben, régen,
hajdan.  Azelőtt  más  világ  volt.  Nem  úgy  van  most,
mint  azelőtt,  sár  van  a  mi  házunk előtt.  Népd.

AZÉRT,  (az-ért)  ib.  1)  Bizonyos  okozó vagyis
ered tető  okból,  pl.  Azért  frfj  a  f«je,  mert  sok bort
ivott.  Azért  sír,  mert  megférték.  2)  Bizonyos  czélból,
végokból,  avégett  Azért  jöttem,  hogy  magammal  vi-
gyelek.  Azért  kár fáradni.  Azért  dolgozunk,  hogy  hasz-
nunk  legyen  belőle.

AZÉRT  IS,  daczoskodási,  ellenszegülés!  indu-
latszó.  Azért  is  elmegyek  —  daczára  annak,  hogy
tiltják,  vagy  bizonyos  hátrányomra  szolgál.  Általán
ellenkezőleg  állít  valamit,  s  ellentéte:  őzért  sem, va-
lamit  daczosan  tagadó:  Azért  sem  teszem,  azért  sem
hallgatok.

AZIDÉN, (az-idén) ősz. ih. Ebben az évben, folyó
esztendőben.  Azidén  történt.  Azidén  kemény  tél  volt.
Azidén,  oxidén,  megházasodom  én.  Népd.  Oszve  van
téve  a  mutató  az  és  idén = időn,  szókból.  Ellenke-
zői :  tavai, hajdan  (ha időn), múlt  évben.  L.  IDŐ  fű.

AZOKÁÉRT,  (az-okáért)  ősz.  ih.  Azon  okból,
amiatt,  azért.

AZOLTA,  (az-olta)  ősz.  idöhatárzó.  Azon időtől
fogva, azon  időtől  számítva, azalatt. Azolta sok  történt.
Azolta, hogy nem láttalak, nagyon meghíztál.  L.  OLT A.

AZON, (az-on) (1),  ih.  Amiatt, afölött, azért,  azt
illetőleg,  arra  vonatkozva.  Azon  tSprenkedik, azon  töri
fejét,  azon  aggódik,  azon  búsul,  hogy . . . .  Azon  van,
hogy  igérelét  mielőbb  teljesítse.  Azon  kéri  az  Istent,
hogy  szabaduljon  meg.  Azon  igen  tudok  nevetni,  örülni,
boszonkodni.  Néha  felcserélhető  raj<a-val,  pl.  Minden-
kép  rajta  leszek = azon  leszek.  Nem nevet  rajta  =
azon  nem nevet.  Tori  rajta  a  fejét.

AZON, (az-on) (2), névmás, s nem  egyéb, mint az
ön  bösógi  raggal  megtoldott az  mutató névmás. Élünk
vele,  midőn jelző  gyanánt  használjuk  bizonyos  név
vagy  igehatározó  előtt.  Azon  ember  nekem  nem tetszik.
Azon  házba megyek  lakni,  melyet  most  építenek.  Azon
módon,  azon okból.  A  toldalék  ön  tulajdonkép a mu-
tató  a  az-t helyettesíti, pl.  Azon  ló az enyém = az a

15*
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lő  .  Azon  emberben  nem bízom  r=  abban az  emberben.
Jelent  annyit  is, mint:  ugyanazon.

AZONABANYT, (acon-arinyt) ősz. ih. Azonkőp,
azon módon.

AZONBAKSÁG,  (azon-bakság)  ősz.  fa.  Széke-
lyes szólás, s ám. azon baknak  nyúzása, szószaporitás.

AZONBAN,  (az-on-ban)  ih.  1)  Azon  bizonyos
időben,  azon  idő folytában,  melyről  épen  szó van, az
elbeszélés  alatt  levő  dolgok  történetekor.  Azonban  az
ellenség  mindig  közelebb  nyomul  való.  2)  Mindjárt,
legott,  azonnal,  tüstént  Csak  menjetek  előre,  én  is
azonban  ott  leszek. Amint  hallotta  az  ellenség  álgyuzá-
sát,  azonban fegyverhez  kapott.  3)  Mindazáltal, egyéb-
iránt.  Azonban  tehetsz, amit akarsz.

AZONEGY,  (azon-egy)  ősz.  mn.  tt  azonegy-et.
Ugyanaz,  nem más. Azonegy  emberrel  találkozni  több
Ízben.  Azonegy  levelet háromszor  egymásután  elolvasni.

AZONFÉLE,  (azon-féle) ősz. mn. Olyanféle,  ha-
•onlónemfi.  A  te ruhád  is  asonféle  kelméből  való,  mi-
lyenből  az  enyém.

AZONFÖLŰL, (azon-fölül)  ösz.ih. Az  elébb ál-
lított  valamihez  hozzá  téve,  hozzájárulva.  Ö nemei
vérből  származott,  azon/Ölül gazdag  is.

AZONHAMAR,  (azon-bamar)  ősz.  ih.  Legott,
tüstént, mindjárt,  azonnal.

AZONHELYT,  (azon-helyt) ősz.  ih.  Nyomban,
helyből  ki  sem  mozdulva,  illetőleg  tüstént,  legott.
Amint  leveledet  vettem  volt,  ozonhelyt  válaszoltam.
Aconhelyt  megismeré a pásztort.  Heltai  Gáspár.  Oly
alkotású, mint: mihelyt.

AZONHEVENYÉBEN,  (azon-hevenyében)  ősz.
ib.  Azonhamarjában,  frisében,  melegében, azaz legott,
tüstént,  iziben,  üstöllést

AZONÍT,  (az-on-ft); áth. m. ozonit-ott, pár.  —s,
hatn.  —ni,  vagy  —ani.  Valamiről  azt állítja,  hogy
egy  másikhoz  annyira  hasonló,  mintha egy  volna ve-
le ; valamit,  mint egy másnak  hasonmását ugyanazzal
egyesíti. Saját ügyét a közjóéval  azonüani. (Identificat).

AZONÍTÁS,  (az-on-ít-ás)  fh.  tt.  atontíás-t,  tb.
—ok. Ugyanazzá  tevés, ugyanaz  gyanánt  állítás.

AZONKÉP,  (azon-kép)  ősz.  ib.  Ugyanazon
módra, hasonlóan,  úgy  mint  valami más,  oly módon.
Aconkép  lehetetlen  boldogulnia.  Azonkép  cselekszem,
mint parancsoltad.

AZONKÉPEN,  L AZONKÉP.
AZONKÍVÜL,  (azon-kivül)  ősz.  ib.  Az  elmon-

dott, az  állított  valamihez  nem  számítva,  nem  tar-
tozva.  Amit  okarék,  elmondottam, azonkititt!  semmi
mondani valóm.

AZONKORI,  (azon-kori)  ősz.  mn.  Ugyanazon
időből  való,  azon  időben  történt,  létezett,  egy  korból
való.  Azonkori  irók,  események.

AZONKÖZBEN,  (azon-közben)  ősz.  ib.  Az  el-
beszélésre  vonatkozó  időszak  folyamában,  azon  idő
alatt, mely  épen  szóban forog.  Míg  a  külháboru  folyt,
azonkSzben  honn belvillongások dúlták  a  polgárok  nyu-
galmat.  A  történelmi  előadásban  a  dolgok  fonalára
visszavezető  szó.

AZONKÖZEL,  (azon-közel)  ősz.  ih.  Mindjárt
közel  állva, legott  mellette.

AZONMODON,  (azon-módon) ősz.  ih.  1. AZON-
KÉP.

AZONNAL,  (az-on-val) ih. Tüstént, legott, mind-
járt  Amint  észre von bennünket,  ózonnal  eltűnt.  Azon-
nal  ott  légy.

AZONNEMU,  (azon-nemti)  ősz. mn.  Ugyanazon
nemhez, ugyanazon köz tulajdonságokkal  birok  osztá-
lyához  tartozó  (Homogeneus).  Azonnemii  számok osz-
veadása,  kivonása.

AZONNEVÜ,  (azon-nevü)  ősz.  mn.  Különféle
dolgok  vagy  személyek,  kiknek  ugyanazon  nevök
vagy  elnevezésök  van.  Különösen  nyelvtani  értelem-
ben oly  szók,  melyek  ugyanazon  hangokkal  mást-
mást jelentenek, pl. ár (pretíum), ár (snbula),ár  (unda).
(Homonymus).

AZONOS,  (az-on-os) mn. tt  otonos-t vagy —öt,
tb.  —ok. Ami bizonyos  másikkal  egy  jelentésű,  egy
érvényű,  egy  tulajdonságú,  stb.  Azonos állítás, Ítélet,
Azonos eljárás.  (Identícus).

AZONOSÍT, (az-on-os-ít); áth. m. o*onosit-ott,par.
—s, htn.  —ni, vagy  ani.  Két vagy  több külön dolgot
bizonyos  hasonlati  köz jegynél fogva azonegynek állít

AZONOSSÁG,  (az-on-os-ság) fn. tt  oconossog-ot.
A  különféléknek  látszó  dolgok  ugyanegy  léte, azon-
egysége.  (Identitás).

AZONOZ,  (az-on-oz) áth.  m.  ozonoz-íam,  —tál,
—ott,  pár.  —z.  Ugyanazon  dolgot  ismétli,  ugyan-
azon  bakot  nyúzza. A  már  egyszer-kétszer elmondottat
ozonosni.

AZONSÁG, 1. AZONOSSÁG.
AZONSZINÜ,  (azon-szinü) ősz. mn. Aminek sza-

kasztott  olyan  színe  van,  mint a  vele  hasonlított má-
siknak.  Azonszinfi  ruhában járó  testvérek,  intésetbeU
növendékek.

AZONT,  AZONTÚGY,  székely  tájejtéssel  ám.
hasont,  hasonlóan,  épenúgy.

AZONTÚL,  (azon-tűl) ősz.  ih.  Annakutána,  az-
után,  bizonyos  idő  multával  vagy  tér  határán  túl.
Azontúl  minden  közlekedés,  levelezés  megszűnt  kbVtttSk.
Azontúl  az  égess  vidék  kopár  ét  néptelen.

AZONZÁS,  (az-on-oz-ás)  fn.  tt  azonzds-l,  tb.
—ok.  Ugyanazon dolgot ismétlő szószaporítás,  ugyan-
azon  baknyűzás, pl.  Péter  hazulról eltávozott, és ninc*
honn,  hanem  oda  van.

AZÓTA,  (az-óta)  ősz.  ih.  A  szóban  vagy  kér-
désben  levő  időtől fogva,  onnan  számítva.  Azóta tok
történt  a  világon.  Azóta  már  máskép gondolkodom.

AZÓTÁTÓLFOGVA,  a  népies  bőbeszédttség
egyik  hibás  példánya, melynek  az  irodalmi nyelvben,
kivévén  népbeszéd  jellemzése  végett,  belye  nincs.

AZTÁN,  a  helyesebb  azután  értelmében.  L.
AZUTÁN.

AZUTÁN,  (az-után)  ősz. ih.  Elbeszélésben  &c
események  fonalát  tovább  szövő szó,  mely  a jövőt »
múlttal  öszvekötí.  Némely  tájejtéssel  és  hanyagul
szólva:  osztáfi.  Népmesélőktől  hallani: azután, osstdn
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vagy  oiuten  őszién, vagy  ozutég  osztég,  vagy  azután-
nég,  osztánnég.  Ezeknek  az  irodalmi vagy  miveltebb
társalgási  nyelvben  nincs  belyök.

AZSAG,  fa.  tt  oísog-oí,  tb.  —ok.  Piszkafe,
melylyel  a  kemenczében  égő szalmát, nádat, gazt  ko-
torják,  piszkálják,  hogy  jobbban  égjen.  Néhutt  így
nevezik  a pemetsöprűt, melyet nyélbe ütve szintén  ke-
mencze vagy  kéménysöprésre  használnak.  Csalóközi
kiejtéssel:  arzsag.  Eredeti  jelentése  homályos  vagy
talán  rokon  a  hárít,  hárul  szókkal,  s  annyi  volna
mint: hárzsag,  azaz,  pernyét,  tüzet  hárítgató  eszköz.

AZSAGHIPON,  (azsag-hipon)  ősz.  fh.  A  hipo-
nok  neméhez  tartozó  lopvanösző  növényfaj,  melynek
szárai  elágazók,  rendetlenek ,  levelei  tojáskerekek,  s
lakik  a  fák  derekán.  (Hipon rutabulum).

AZSAGOL,  (azsftg-ol);  áth.  m.  ozsagol-t,  hat.
—ni.  Azsaggal,  azaz  piszkafával  vagy  konyhai pc-
metoöpriivel  valakit  megver,  kerget.  A  kotnyeles  ven-
déget  kiozsagolni a konyhából.

AZSAGOLÁS,  (azsag-ol-ás)  fa.  tt.  azsagolás-t,
tb.  —ok.  Azsaggal  verés, ttzés.

AZSAGPEMET,  (azsag-pemet)  ősz.  fn.  Piszka-
fára  kötött  pemet, azaz  söprü , melylyel  a  kemenczét
sütés  előtt  kitisztítják,  vagy  a  kéményt söprik.

A, (1),  kisded alakban  á, második bötü a  magyar
ábéczében. Mint hosszú önhangzó hangmértanilag any-
nyi  időmozzanatú,  amennyi két  rövid a,  pl.  ba  bába,
pa papa.  Közönséges  tisztább  beszédben  tátott  száj-
jal  ejtett  élesebb  nemű nyílt  hangot  fejez  ki,  melyet
azonban  némely táj béliek,  neveztesen  a palóczok, bar-
kók, stb.  vontatott  hangú öblös  szájjal  aa, aá, oá, oá,
t*á, gyanánt  ejtenek.  A  mélyhanguak  osztályába  tar-
tozik,  s magashangon  hangrendileg  párhuzamos  társa
a  hosszú  é. De az  é nyelvUnkben  kétféle,  a)  tompább
vagy  zártabb  hangzatd, mely  tájejtéssel  i-re  nem szo-
kott  változni, pl.  az  ér  (rivus, véna)  szél (ventus), egér,
ktrék,  szókban,  b)  élesebb  vagy  nyíltabb,  mely  több
ridéken  í-vel  cseréltetik  föl, pl.  ér  (pertingit),  szél
(margó),  bér,  vér,  vég,  verés,  ütés.  Ezen  hasonlatnál
fogra gyanítható, hogy hajdan, midőn az  eredeti nyelv-
érzék  finomabban  működött  volt, kétféle hosszú  á  lé-
tezek,  és  pedig  (az é mint párhuzami  kulcs  után  in-
dulva)  tompa á  1)  az - ékresztőkben,  mint  tér  teret,
dér  deret, sár  sarat,  nyár  nyarat,  egér  egerek,  agár
agarak, kenyér  kenyerek,  kosár  kosarak,  2)  azon  ra-
gok  és  képzők előtt, melyek  e a  végzetü nevekhez já-
rulnak,  mint:  kepe  kepék,  kapa  kapák,  kepét  kapát,
ktpém  kapám,  kepével  kapával,  kepéhez  kapához, kepé-
nél  kapánál,  kepén  kapán,  kepére  kapára,  képes  kapás,
képez  kapái,  kepécske  kapácska,  3)  a  gyakorlatos  él
ál  igeképzőkben,  melyek  t  i.  igékhez  ragasztatnak,
mint: üldögél, álldogál, mendegél, j&rdogál,  cddegél,
iddogál, melyeket a  régiek  röviden is  használtak : ül-
dögél, álldogál, stb.  4)  a  második  személyi!  él  ál ige-

ragban,  midőn  mássalhangzóhoz járul, pl.  mentél, jár-
tál,  vertél,  csaptál, egyél, igyál;  elmélkedjél,gondol-
kodjál,  ezeket  szintén  némely  tájakon  röviden  ejtik,
sőt  elemzés szerint csak  így  is  helyesek,  5) a  nél  nál,
ve vá  ragokban:  szegénynél,  gazdagnál,  kőfé,  lóvá,
6)  az  é á  helymutató ragokban:  fölé,  mögé, alá,  me-
lyek  eredetileg,  és  némely  tájejtéssel  rövidek,  mint a
hasonló,  messz-e,  od-a, tov-a, baz-a  szókban.  Az  ért,
tg  névmódosítók  előtt  tájszokásilag  rövidek:  kefe-ért,
kepe-ért,  fa-ért,  munka-ért, fa-ig,  háza-ig, ország  sze-
rint  rövidek  pedig  a  kor,  ság,  ség,  béli, és  i  képzők
előtt:  mente-kor, járta-kor,  renyhe-ség,  lusta-s&g, me-
gye-béli,  gulya-béli,  betye-i,  buda-i.  Honnan basonlat
szerint  gyaníthatni, hogy  a  2)-dik  pont alatt  elszám-
lált  ragok  és  képzők előtt  eredetileg  rövidek  voltak:
kapa-val,  kepe-vei,  kapa-nak, kepe-nek,  stb.  Később
kapa,  kepe  stb.  szókhoz  némi  gyönge  utóhehentés
(spiritns  lenis)  janiit:  kapah,  kepeh  mint  ennek  vilá-
gos  bizonysága  több  régi  nyelvemlők,  pl.  a  Báthori
bibliája,  debreczeni  legendás  könyv,  és  némely  más
nyelvek, pl.  a  persa  nyelv, melyben az önhangzón vég-
ződő  szó  mindig  h-t vészen  föl utói. így  lön kapah-nak
kepeh-nek  alakokból  egy  szóvá  olvadtan  kapának
kepének.

Élesebb  é,  következésképcn  hangrendi  párha-
zam  szerint  élesebb  á  hangzik  bizonyos  képzőkben,
melyek  é-je /-re szokott  tájejtésileg  változni, milyenek
ék ák:  mellék,  környék, czulák,  fonák,  ély  ály: fekély
görvély,  osztály  nadály,  éwy  ány:  legény,  kötény, vá-
gány, csákány, ész ász :  kertész, ökrész, juhász, kanász,
ész  ász  igcképző:  csenevész,  kotorász,  és  ás  •' verés,
heverés,  marás,  takarás,  meny  mány:  vetemény,  ered-
mény,  hagyomány,  fény  vány:  kérvény, törvény,  lát-
vány,  halvány,  ség ság: szépeiig, bőség, jóság, csúfság,
énk  ánk: élénk,  félénk, nyaláuk,  falánk.

Az  igeragozásban  élesek,  midőn két vagy bárom
önhangzóból húzódnak  öszve : rerék  =:  vére-ék, véréi
=  vere-el,  verénk  =  veré-enk, veretek, vérének; ma-
rék,  marat, maránk,  maratok,  marónak;  verem—  ve-
re-e-em,  t-eréd = vere-e-ed,  téré  =  vere-e-e,  vagy
ver-é-j-e, marám, marad,  stb. hasonlóan : vernék, mar-
nék,  v<rntt,  marnál,  vernénk, marnánk. Mindezek sza-
batos  kiejtésére  a  kulcsot  azon  é  szolgáltatja,  mely
tájejtéssel,  és  elterjedt  régi  szokás  szerint  i-vel  válta-
kozik,  s  melytől  Heltai  és  Erdősi  a  másik  hossza  é-t
különös  jegy  által  különböztették meg, pl.  a  kéz, ég
(coelum) fenék  szókat  Heltai  ilyformán  irta:  kéz, 'ég,
fenek,  Erdősi  pedig:  kéz, ég,  fenők.

Az  á  némely szókban  tájszokásilag  é-vel  cserél-
tetik  föl:  tovább  tovébb,  arrább  arrébb,  odább  odébb,
hamarább  hamarébb,  hátrább  bátrébb,  rákász  rákész.
Némely  gyökszókban  és  képzőkben  rövid  a  helyett
divatozik:  hagy = hagy,  ad = ad ,  ápol =  ápol,
láng ~ láng, árpa  =r  árpa,  ánynlna  =  angolna,
o'riás  =r  óriás,  uriás  =  urias,  kaczfciás  =:  kacz-
kias, fuvát  —  fuvat,  korlát ~ korlat,  magyarán  —
magyarán,  igazán = igazan, fonál  =  fonal.  Külön-
ben  több  gyökszóban  a  rövid a-tól  egészen különböző
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alkatrész, melyet értelemváltoztatás  nélkül fölcserélni
nem lehet,  pl.  ezekben:  ág  ág, ágy  agy,  vágy  vagy,
hál  hal, csáp  csap, már mar, tár  tar,  rág  rag,  nyál
nyal, váU vall,  tág  tag,  tár  tar,  kár  kar,  kánya  ká-
nya,  bánya  banya, stb. Más részről  az á  és  é több ro-
konértebnü  szóban  mint  egymásnak  változatai  for-
dulnak  elő,  pl.  ár  (pretium),  érték  (valor),  bér =
fizetett ár; sár csér ; vág vég ; tár tér ;  vas vés ; táv
tév;  láb  láp ; f ónak f ének ;  kagyló  kágyó, kégyó,  csáp
csép,  stb.

A,  (2) természetutánzó  hang bizonyos lelki  vagy
kedélyi  állapotok  kifejezésére,  melyek szájtátás  által
nyilatkoznak,  milyenek a) a bámulás, csud&lkozást, os-
tobaságot  együgyüséget jelentők,  pl. á!  á!  ám, ámé,
amit, ámúl,  ásít,  ájul,  előtéttel: bá, bám, bámé, bámul,
bámész,  bámészkodik,  báva, ma,  mákó, máié, mámmám,
mámor, mámmog,  tát,  taté,  látogat,  b)  némely  teljes
szívből  fakadó, s  mintegy nyilt  szájon  kiömlő  indula-
tokat jelentők, mint: áh, altit, áhítat, áhítoz, átok, ádáz,
ádázkodik;  h  előtéttel:  ha,  háta,  hálál,  hálálkodik.
Mint  természeti  hang más nyelvekben  is hasonló jelen-
tésű  szók  alaphangja.

—Á,  (1),  határozói  képző,  fenhangu  szókban
megfelel neki az é: al-á, re-á összvehúzva rá,  tovább-á
sok-á, el-é, f d-i, föl-é,  mell-é; néha előszellettel: ho-vá,
tájejtéssel:  ha,  hoc-já  régiesen,  ma:  hoz-zá,  melyhez
hasonló fcöz-zé =ko'z-jé.  Jelent valahová, egy  helyről
máshová  menést.  A régieknél előfordul helynevek mel-
lett is: „Annak  utána hogy  Bakits  Pál  Győré  szállá"
(Tanúhallgatás  a XVI. századból. Magyar  Nyelvemlé-
kek  II. kötet  50.  lap);  „Mehmeth basa két  negyven-
ezer  embervei jutott  fel  Pesté"  (Ugyanott az  51.  la-
pon).  Eredetére  nézve nem más mint  a  táróba  ma-
tató  rövid o, aminthogy ezekben :  ho-v-o, hoz-a  rövi-
den  is  ejtetik.  Néha  toldalékai  még ba be ragot is vess
magához,  különösebben  a  fenhangu  szókban,  mint
elé-be,  közi-be (=  közé-be), föli-be (=  fölé-be).

—Á,  (2),  igcrag a  határozott vagy  tárgyi  igevi-
szonyítás első múltjában és óhajtó módjában; fenhangu
szókban  megfelel  neki  az é:  lát-á,  holt-á,  olvas-á ;
szeret-é, dicsér-é, kér-é,  melyek régiesen  így  állanak:
láta-ja,  halla-ja,  olvasa-ja,  szerete-je,  dtcsére-je.  Ezen
ragok  a  halotti beszédben va ve alakban fordulnak elő:
halla-va,  terSmte-ve, felede-ve,  vete-ve;  j  vagy  v  nél-
kül  is  ezekben: tiluto-a (=: tilto-a  == tütá) és mondo-a
(=  monda); gyakrabban  előjön  ezen régies ja,  jé  az
óhajtó  módban:  hoUana-ja,  látna-ja,  dicsérne-je,  kér-
ne-je.  Az  á  és  illetőleg  é  tehát  mindenütt  öszve  van
vonva  a  határozatlan vagy  alanyi  igeviszonyítás  fél-
multat  alkotó  a  e rag&ból,  s  a tárgyat  (j  vagy  i)  és
egyszersmind  személyt  (a vagy  e = ő) mutató ja, jé
(a halotti  beszéd  szerént va  ve)  ragokból:  halt-a-j-a
vagy  hall-a-v a = hall-á,  feled-e-j-e  vagy  feled-e-v-e
=  feled-é.  V. ö. —A  igerag, és  -Szeméiynéwnás.

—ÁB, vékonyhangon  EB, szóképző, mely, csak
igen  gyéren,  főneveket  alkot  leginkább  elvont  gyö-
kökből,  mint  has-áb,  nyal-áb,  ver-éb,  ger-éb,  zsel-éb.
Rokonai  a  szintén neveket  képző: ab eb,  pl.  kasz-ab

ter-eb,  és  ap,  ép,  ip,  pl.  har-ap,  gyar-ap,  cser-ep,
zsil-ip,  csir-ip, stb.

ÁBÉCZE,  (á-b-cz)  fa.  tt  ábécsét,  tb.  abéczék.
Azon  bötfik  rendé, vagy  sorozata, melyekből  az  ille-
tő  nyelvek  alkotrák.  Magyar,  német,  tót  ábécce.  A*bé-
cxét  tanulni. Ért  hozzá,  mint  tyúk  oc  ábéczéhez.  Km.
Melyik  az ábéczében  a  középső  bötU  t  Még  ai  ábéczét
sem  tanulta,  azaz,  egészen  tudatlan.  Ábécéé,  kis  becse,
gyermekek  szójátéka.

ÁBÉCZEREND,  (abécze-rend)  ősz.  fii.  Általán
bizonyos  sokaságot  képező szók,  különösen  személy
vagy  tárgynevek  egymás utáni következése,  sorozása
aszerint,  amint első  betűik  az  ábécze  sorában  köve-
tik egymást  Abéczerendben  készült szótár, névlajstrom.
A  katonák  neveit  ábéccerendbsn  olvassák  föl.

ÁBÉCZÉS, (a-b-cze-es) mn.  tt  ábécxét-t,  yagy
—ét, tb.  —ék.  1) Ami  ábéczét  foglal magában, ami-
ből  ábéczét  tanulnak.  Ábécz/to  könyv,  tábla.  2)  Aki
ábéczét  tanul.  Ábéczés  gyermek.

ÁBEL,  férfi  kn. tt  Abel-t,  tb.  —ék. Héber  ere-
detű  szó, s  ám.  múlandó,  hiú.

ÁBER, alsó csallóközi  tájejtéssel,  1.  ALBERT,
palóczosan:  ÓBEE.

ÁBOLYOG, 1. ÍMOLYOG.
ABBA,  (ábr-a)  fa.  tt  ábrát,  tb.  ábrák.  Vala-

mely  test  terjedtségének  határait, alakját,  idomát  fő-
vonalakban  matató  rajzkép  (Figura).  Er&mtitani  áb-
rák,  gépábrák, mértani  ábrák.

Elavult, s most  újra  divatba  hozott szó. Szárma-
zékai : ábráz,  ábrásat,  ábrázol,  ábránd, ábrándot,  áb-
rándozik, melyek  mind  bizonyos alakra, formára, kép-
re vonatkoznak. Ezen alapérteménynyél fogva basouló
bozzá a persa: ábru (=scemöld), hellén áyQÓf,  szansz-
krit  bhnisz,  bhruvosz,  latin  frons,  német  Brauné
(Augcnbranne),  szláv  obroz.  Egyébiránt  v.  ö.  ABR,
ABROSZ.

ÁBRAHÁM,  férfi  kn. tt  Abrahám-ot. Héber szár-
mazású  szó,  jelentése:  sokaság,  vagy  nemzetségek
atyja.  Van  ily  nevű  falu  is  Szabolcs  vármegyében,  és
Erdélyben.  (Szent—).  Helyr.  — ba,  —bán,  — ból.
Szent-Ábrahám  mezőváros  is  Pozsony  megyében.

ÁBRAHÁMFA,  (ábrahám-fa)  ősz.  fa.  Szicsilia
és  Nápoly mocsaras vidékein  termő fa.  (Vitex  Agnus
castns).

ABBAHÁMFALU, helység  Sáros  megyében.
ÁBRAHÁMFALVA,  helységek  Szepes,  Turócz

stb. vármegyékben és Erdélyben;  helyr.  —falvára,
—falván,  —falvára.

ÁBRÁL, (ábra-al);  4th. m. ábrál-t. Valamit alap-
rajzban  alakit,  formál,  körülronalaz.

ÁBRÁLÁS,(ábra-al-ás) fa. tt  ábrálás-í, tb. — oifc.
Rajz  általi alakítás, formálás.

ÁBRÁMFALVA, helység Sáros  megyében. Régi
oklevélben  (1292-ből)  előjön  mint  fala  Borsodban.

ÁBRÁMSÍK,  régi  oklevélben:  „Ad  qusjndam
viam  Abramsych  vulgariter  nuncupatam.  (Baranyá-
ban  1235.).
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ÁBRÁND,  (abra-and)  fn.  tt. ábránd-ot. Oly kép,
illetőleg  eszme,  melynek  megfelelő  valósága  nincsen,
mely  egyedül a képzeletben  él, a képzelet  szüleménye,
különösen,  mely  a kedélyt  akár  kedvezöleg,  akar ked-
vezőtlenül  izgatja,  midőn  alaptalan  reményt,  vagy fé-
lelmet  támaszt  V. ö. ÁBRA.  Ábrándokra  építeni.  Áb-
rándokban  élni.  Ábrándoktól  félni.  Hiú  ábrándok.

Várt  üdvöd kincse  bánat  ára  leszen,
Ha kart  hízelgő  ábrándokra  nyitsz.

Vörösmarty.

ÁBRÁNDKÉP, (ábránd-kép) ősz. fn. Hiú, valósá-
got  nélkülöző  eezmekép,  légben  épített  vár.

ÁBRÁNDOS,  (ábra-and-os) mn. tt  ábrándos-t,
vagy  —öt, tb.  —ak.  Ábránddal,  azaz, hiú képzelgés-
sel  foglalkodó;  légvárakat  építő,  azokban  élő. Ábrán-
dot  ifjú,  leány.  Ábrándos  elmefuttatás.

ÁBRÁNDOSSÁG,  (ábra-and-os-ság)  fn.  tt.  áb-
rándosság-ot. Képzelgéei  légbekapkodás.  Ábrándosság
miatt  a  komoly valót,  az  igazat  nem  látni.  Ábrándos-
tágra  hajlandó  ifjú  szerelmese/.-.

ÁBRÁNDOZ,  (ábra-and-oz);  önb.  m. ábrándoz-
tam,  —tál,  —o<í, pár.  —z, htn.  —ni.  Elméjét  hiú,
üres, alaptalan  eszméken,  reményeken  futtatja.  Jobb
értelemben : az  érzelmek, vágyak  országában  neme-
sebb  hév  által  tüzelve  föllei  géz,  képzelő  tehetsége
felsőbb  erőtől  ihlelve  kedves  szép  dolgokkal  foglal-
kodik.

ÁBRÁNDOZÁS,  (ábra-and-oz-ás)  fn.  tt.  ábrán-
dozás-t,  tb.  —ok.  Hiú,  üres  tárgyakba merülő képzel-
gés ;  az érzelmek  túlvilágába  ragadtatás;  magasabb
ihletésű  érzelgés.

Nézd  a  világot:  annyi  milliója,
S  köztük  valódi  boldog  oly  kevés,
Ábrándozás  az  élet  mogrontója,
Hely,  kanosaiul,  festett  egekbe  néz.

Vörösmarty.

ÁBRÁNDOZÁSI,  (ábra-and-oz-ás-i)  mn. tt.' áb-
rándotáti-t,  tb.  —ok. Ábrándozásra  vonatkozó,  azzal
járó.  Ábrándozást* világ.  Ábrándozást  eszmék.  Ábrán-
dozást  hajlam.

ÁBRÁNDOZIK,  1. ÁBRÁNDOZ.
ÁBRÁNDOZÓ,  (ábra-and-oz-ó)  mn.  tt.  ábrán-

dotó-t.  Képzelgő,  levegői  tárgyakon,  biií  eszméken
kapkodó, ki  a  valóságot  feledvén vagy mellőzvén kép-
zeletekkel foglalkodik, vesződik. Ábrándozó szerelmesek.

ÁBRÁNDVILÁG,  (ábránd-világ)  ősz.  fn.  Kép-
zeletek  világa.

A  föld  határin  túl  szállong  az  elme,
S  ábrándvilágba  kél öröm- s  gyötrelme.

Kisfaludy  Károly.

ÁBRÁNY,  több  helység  neve Borsod,  Sáros  és
Bihar vármegyékben. Helyr.  —6a,  —bán, —bói.

ÁBRÁNYKA,  vagy  ÁBRÁNKA,  faluk neve Se-
regben, helyr. Ábrányk-ára,  —án,  —áról.

ÁBRÁZ,  (1), (ábra-oz);  áth. m. ábráz-tam, —tál,
—ott, pár.  —z. Valamely  testnek külsejét rajzban le-
másolja,  valamit  fő  vonalaiban,  árny  képében  előad,
szóval: ibrit alakít  Éltek  e szóval  Pázmán, Káldi, s
mások.  „Mint a  majmok  ábrázni  akarják  a keresztyé-
ni  szertartást."  „Mikor  a  mennyezetre  nem  csak Che-
rubimokat,  de  Oroszlányképeket  is  ábrázíaía."  „Az
Istent  nem azért  írják  ábrázatban,  mintba  festékkel
voltaképpen  kiábrázhotnók."  Pázmán  Kai.  Származé-
kai:  ábrázás,  ábrázot,  ábrázol.

ÁBRÁZ,  (2),  (ábra-az)  fn.  tt  ábráz-t,  tb.  —ok.
Régies, ma :  ábrázat, kép.  „Uram kerály! meghallgas-
sad,  és tennen  elmédben ne alóhad (alítsad = véljed),
hogy  ez  képnek  csoda  volta  az  mester  vétkétől  volna,
de  ezt  az  Isten  szerezte, ki  ez  ábrázt  megkedvelte;
ha  ez  ábrázt  megkedvelte,  alkoszik  (=illik),  hogy  te
szeressed."  Sz.  Katalin  verses  legendája.  „De  az  te-
remtő  úristen  más  ábrázatra  fordojtá  (fordító). E1A1-
mélkodának  rajta  mindnyájan,  és  akar&k  hogy  eltör-
jék,  de  az  bölcs  megtiltá  őket  mondván:  Miért  az
nagy  istennek  elyen  (ilyen)  ábráz kellett, maradjon
azon"  Sz. Kát.  2-dik prósai  legén.

ÁBRÁZÁS,  (ábra-az-ás)  fn.  tt.  ábrázás-t,  tb.
—ok. Rajzolás,  vonalazás,  illetőleg  árnyképezés, mely
által  valaki  ábráz  valamit.

ÁBBÁZAT,  (ábra-az-at)  fn.  tt.  ábrázat-ot.  Álta-
lán  bizonyos  ábrát vagyis  alakot  előtüntető  rajzolat
Különösen  emberi  arcz,  mennyiben rajta  a  lélek  is-
mertető jegyei  leginkább  lerajzolvák,  s  vonásain a lé-
lek  mintegy  lemásolva  lenni  látszik.  Szelíd,  nyájas,
vad,  ijesztő,  durva  ábrázat.  Nincs  rajta  emberi ábrá-
zat,  emberi alakjából  ki  van  vetkőzve,  elrutítva.  „A
képek  előtt  tisztességet  tehetünk annak,  akit  jegyez
az  ábrázat."  Pázmán Kai.

ÁBRÁZATISME,  1. ARCZISME.
ÁBRÁZATLAN,  (ábra-az-atlan) mn. tt. ábrázaf-

lan-t,  tb.  —ok.  Idom talán,  esetlen,  formátlan rút  áb-
rázatú,  vagyis  kellőleg  nem  ábrázott.

ÁBRÁZOL,  (ábra-az-ol);  áth.  m.  ábrázol-t.  1)
Valaminek  alakját  rajzban  leveszi,  ábráját  elkészíti.
Állatokat,  növényeket  ábrázolni.  2) Valakinek vagy va-
laminek  ábráját,  formáját  mutatja,  jelenti,  képezi.
Ezen  képek  Urunk  kínszenvedését  ábrázolják.  Hát  ezen
festmény  mily  tájképet  ábrázol f

ÁBRÁZOLÁS,  (ábra-az-ol-ás) fn. tt.  ábrázolást,
tb.  —ok. Valamely  testnek  rajz  általi  előterjesztése,
fő  vonalaiban  lemásolása.

ÁBRÁZOLAT, (ábra-az-ol-at) fn. tt. ábrázolat-ot.
Maga  azon kép,  rajz,  festmény, mely  valaminek  áb-
ráját,  alakját  másolatban  mutatja.

ÁBRÁZOLÓ,  (ábra-az-ol-ó)  fn.  és  mn.  tt.  ábrá-
zoló-t.  Művész, vagy  miigyakorló,  ki  ábrákat  rajzol,
készít  Továbbá,  ami valamit  valamely  képben,  alak-
ban,  vagy jelvény  által  előterjeszt.  Szenteket  ábrázoló
festmények.

ÁBRÁZOLT,  (ábra-az-ol-t) mn.  tt  ábrázolí-at.
Aminek  alakja,  külső  form&ja  rajzolva  van.  Ábrázolt
állatok,  növények, ásványok,  érmek  gyűjteménye.
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ÁBRÁZOLTÁN,  (ábra-az-ol-t-an)  ih.  Ábrázolt
állapotban.

ÁBRÁZTAT,  (ábra-az-tat); mivolt  m. ábrázíal-
tam,  —tál,  —ott, pár. ábráztass. Valakinek  vagy va-
laminek  ábráját  más  által  veteti,  rajzoltatja  le.

ÁBRÁZTATÁS,  (ábra-az-tat-ás)  fn. tt  ábráeta-
tás-t, tb.  —ok. Miveltetés,  parancsolás,  rendelés, mi-
dőn valaminek  ábraját  elkészíttetjük  más  által.

ÁBRI,  férfi  kn.  tt  A'bri-í.  tb.  —k.  Ábrahám
név  kicsinyítő és bizodalmas rövidítése.

ÁBRIS,  1. ÁBRI.
ÁCS, (1),  öszvevont gyöke vagyis  torsoké (án-cs

vagy  ám-cs) az ácsorog, vagy  dncsorog  szónak,  s je-
lent  ámnlással járó  állapotot.  L.  ÁCSOROG.

ÁCS,  (2) régiesen  ÁLCS,  fa.  tt  áct-ot.  Építő
mesterember, ki  fából  épületeket  s  mindenféle  épüle-
tekhez  famunkákat,  különösen  tetőzéshez  tartozókat
készít.

Rokonságban  látszik  lenni  a  szanszkrit  tokss
(vág)  szóval, melytől jön  taksian  (ács), továbbá a la-
tin  oscio, osciarius  szókkal. Azonban  eredetileg  dics,
álcsi volt,  mint  az  A'cs  helység  neve  L  Ferdinánd
1559-diki  oklevelében  :  „Possessiones  Thenyfi  ét
Álchi"  =  Ács. Nemde ét az dics fia és Máriának  fia.
Hfinch.  cod.  Egy  átcs  keresztfákat  csinál  és  farag.
Bégi Passió. Tudniillik  a magyar  ói, több keleti nyel-
ven  aul utó,  jelent  aklot,  gazdasági  bajiékot,  épüle-
tet,  miszerint  álcsi = ól-csi,  azaz  ólcsináló,  mint
zubbon-csi  =  zubboncsináló, s  valószínűleg  ezen ha-
sonlat  szerint  a szőcs is = szoV-csi, és  a  csizma-zia
=  csizmacsináló. Sőt ács  :=  álcs egészen  egyezik  a
régies cseál (=  csinál)  szóval,  betttáttételnél  fogva,
mint  ezekben  is: csek(ély) =: fces(keny) = kis,  pSh
=  köp,  pala  =  lap,  egye-eleg  =  vegy-eleg  stb.
Jászay  Pál  véleménye szerént  (Münch. cod. 269.  lap)
maga  az állít  szó.  A  perzsa nyelvben  is usctád  (arti-
fez, opifei, magister, doctus) isttáden (stare, consistere)
igétől  látszik  származni.  A  sínai  nyelvben  pedig
cziáng ám. opifez,  artífex  és  csing, ám. perficere, con-
struere.

ÁCS,  (3),  falu  neve  Komarom  vármegyében;
helyr. —ró,  —ön, —rói.  „A. szemetek a kulacson, a
kezetek  a  kalácson, kár Ácson, a karácson."  Szirmay
Hungária  in  Far.

—ÁCS, hangzóváltozattal ÉCS,  ÓCS, ÖCS,  fő-
neveket  alkotó  képző, s eredetileg  nem más, mint az
át  ét, ót  8t  módosított  alakja,  mint  az  illető  szárma-
zékok  elemzése után gyanítható ; pl. tan-ács = tanás
t  i.  tanát  tartalmazó  mondat, javaslat,  és  tanát  adó
személy;  kov-dct  =  kob-ás,  azaz,  kobával  dolgozó
mesterember; kop-ács = kopás,  azaz,  bizonyos  ter-
mények  lekopott  béja;  kai-ács = kalás, azaz,  kalin-
kósan  fonott  sütemény; koj-ács = kajcsos  tag; ken-
őcs = kenős,  kennivaló, babócs = babos,  légyfajta.
Tudniillik  az s  és  cs gyakran  váltakozni  szoktak,  ki-
vált  tájbeszédben,  pl.  ordas  ordacs,  bordás  bordács,
taligát,  taligáét  stb.  A  többi  ide  tartozó  szók  elem-
cetét 1. saját  rovatatik alatt.

ÁCSA, falu  Somogy  megyében;  helyr.  A'csá-n,
—rá, —ról.

ÁCSBÁRD, (ács-bárd) Ssz.  fii.  Széles  bárdhoz
hasonló  szekercze, vagy  szakócza,  melylyel  ás  ácsok
a  munkába vett gerendákat simára  egyengetik.

ÁCSFA,  (ács-fa)  ősz.  fa.  Általán  azon fanemek,
különösen  fenyvek,  tölgyek  stb. melyekből  ás  ácsok
dolgozni  szoktak.

ÁCSPATUTAJ,  (ács-fa-tutaj)  ősz. fn. Tutaj, me-
lyen  az  ácsfát,  épületfát  vizén  alászallítjái.  Máskép
a  tutaj  neve  szál,  vagy  a Dunán és Vágón  talp.

ÁCSFEJSZE,  (ács-fejsze) ősz. fn.  Sajátságos for-
mája,  hosBzufejü  fejsze,  melylyel  az  ácsok  a  faragás
alá  vett  faszálakról bosszú forgácsokat hasogatnak, az-
után  bárddal  simítják,  egyengetik.

ÁCSFUBÓ,  (ács-fúró)  ősz.  fa.  Az  ácsi  munkák-
nál  használtatni szokott nagyobbszertt fúró.  L. FÚRÓ.

ÁCSHELY,  (ács-hely) ősz. fn. Tágas tér, udvar,
kerített  bely, hol  az ácsok  faragni  szoktak.  Némely
tájakon  : páhó, a  német Bauhof-ból  (?) elrontva.

ÁCSINAS, (ács-inas)  ősz.  fa.  Az  ácsmestersé-
get  ujonczképen  tanuló,  gyakorló  gyerkőcze,  vagy
siheder.

ÁCSKÉSZÜLET,  (ács-készület) ősz. fh.  Kifara-
gott, vagyis  kellőleg  idomított  ácsfák  öszvege,  mely
bizonyos  épületre alkalmaztatik.

ÁCSKŐ,  (ics-kő) ősz.  fn.  Kőforma  vörös festék-
darab,  melylyel  az  ácsok  a  csapósinórt  szokták  feste-
teni, vagy  a  fákat  vonalazni.

ÁCSKEÉTA, 1.  ÁCSKÖ.
ÁCSLEGÉNY, (ács-legény) ősz.  fn.  Ácsmester-

séget  gyakorló,  s bizonyos mester  alatt  dolgozó czéh-
beli  legény.

ACSLEVÉL, (ács-levél)  ősz.  fn.  A  német  Beü-
brief  értelmében jelent Írásba foglalt szerződvényt, me-
lyet a  tengeri  hajók  ácsaival  mint  olyanokkal  kötni
szoktak.

ÁCSLÓSZÉK, (ácsló-szék) ősz.  fn.  Négy  lábbal
ellátott  hosszúkás  székforma  állvány, melyre a mun-
kába  vett  gerendákat  vaskapcsokkal  megerősítve  fek-
tetni  szokták; használják  egyszerűen  is: ácsíó.

ÁCSMESTER,  (ács-mester) ősz.  fn.  Az  ácsmi-
vességben  czébileg  tanúsított  ügyességgel, és gyakor-
lati jogokkal  biró  személy.

ÁCSMESTÉRSÉG,  (ács-mesterség  ősz.  fn.  1)
Acsmivek  készítésének,  és öszreszerkesztésének  mes-
tersége. 2) Ácsmester!  jog.

ÁCSMUNKA,  (ács-munka) ősz.  fn.  1)  Ácsolás-
sal  foglalkodás.  Nehéz,  fárasztó  ácsmunkával  keresni
kenyerét.  2)  Mindenféle  famű,  melyet  ácsok  szoktak
készíteni, pl. báztetők,  fabidak  stb.

ÁCSMÜ,  1. ÁCSMUNKA.  2).

ÁCSODOZ,  (acs-od-oz); gvak. önb.  m.  ácsodoe-
tam,  —tál, —ott, pár.  —z.  Ácsi  munkával  foglal-
kodik,  acsmttveket  készítget  Ezen  elavult  ige  mar
csak  bizonyos játékversben  él,  mely  így  kezdődik :
„Lengyel  László jó  királyunk,"  hol a  többi  között
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előfordul:  Áaok  vagyunk,  dcsodozunk.  Kinek  áeso-
dottokt

ÁCSOL, (ács-ol); áth. m. ácsol-<. Ácsok  módjára,
acsfejszével  faragja,  idomítja a fit, illetőleg  ácsmüvet
készít. Képzésre  olyan,  mint:  kováét  kováétól.

„Hidunk  lábát  lerontátok,
Fel  sem  áctolátok."

A  föntebb!  játékversben.

ÁCSOLÁS,  (ács-ol-is)  fa.  tt.  ácsolás-t, tb. —ok.
Ácsfarag&s,  ácsmunka  készítése.

ÁCSOLAT,  (ács-ol-at)  fn.  tt.  ácsolat-ot.  Ácsmü,
ácsmunka, ács  által  kifaragott,  bizonyos  czélra ido-
mított

ÁCSOBG,  1. ÁCSOROG.
ÁCSORGÁS,  (ám-cs-or-og-ás)  fn.  tt.  ácsorgás-t,

tb.  —ok. Hivalkodó  álldogilás,  s  mintegy  szájtátoga-
tás. V.  ő.  ÁCSOROG.

ÁCSORGÓ,  (ács-or-og-ó)  mn.  és  fh.  tt  ácsor-
gó-í.  Hivalkova  álldogáló,  látogató, szajtáti.  Kapuban
ácsorgó lusta  ételed.  Ácsorgó  napszámos.  Ácsorgó  úri
szolgák.  Haszontalan  ácsorgó.

ÁCSORI-VICSORI,  ikerített fn.  Szájtátó,  fogait
mutogató  henye,  haszontalan, vagy bolondos  hüle em-
ber.  Alsó  Írásmódban  használható  népies  kifejezés.
Az  t  képző  gúnyos jelentésű, mint ezekben :  vigyori,
oktondi,  oufti,  kelehajti,  markapöki,  sunyi,  itb.

ÁCSOROG,  (ács-or-og);  önh.  és hangugrató,  m.
áctorog-tam,  —tál,  vagy  áctorg-otfam,  ácsorgóitól,
ácsorgóit,  htn.  —ni  vagy  ácsorgani.  Hivalkodva,
szájtatva, henyén  bámészkodva  tölti  az időt  Ácsorog,
mint  a  boltoslegény.  Km.  Utctán,  ajtóban  ácsorogni.
Eredetileg áncsorog,  azaz  ám-cs-or-og,  a bámulásra,
szájtatasra  vonatkozó ám gyektől. L.  Á, gyökszó.

ÁCSSÁG,  (ics-sig)  fn.  tt  ácsság-ot.  Ácsmes-
terség.

ÁCSSINÓR, (ács-sinór)  ősz.  fn.  Sinór, melyet az
ácsok  az  ácsolandó fák  kimérésénél használnak.

ÁCSSZEG,  ősz.  fn.  1)  Nagyfejii  vas  szeg, mi-
lyet az  ácsok  szoktak  használni.  2)  Az  ácsmunkába
vett gerendák  megerősítésére  szolgáló  vas  kapocs.

ÁCSTÉR, 1. ÁCSHELY.
ÁCSUDVAR, 1. ÁCSHELY.
ÁCSUL, (ács-ul)  ih.  1)  Ácsok  módjára,  úgy,

mint  az  ácsoknál  szokás.  2) Mesterségesen.  Ez utóbbi
értelemben  ritkán  használtatik.  A  latin fabre,  affabre
•zónák  felel  meg.

AD,  (1),  áth.  ige,  I. AD.
AD,  (2),  elvont  gyöke  az ádáz szónak és szárma-

zékainak. Legközelebbi rokona  át, a  szintén vad indu-
latra vonatkozó  átok  szóban.  Hasonlók  hozzá a  latin:
odi  ódium,hellén:  <o&tm, <ö&í£o>,  német:  Hőst,góth:
haris,  stb.  Köz eredetére  nézve  a  szív  mélyéből erő-
sen  kitörő  indolathang.

—  AD,  (1)  hangrendileg  párhuzamos  magas-
liaiiga  társa  ed,  szóképző,  mely  néhány  mellék és
föneveket alkot, mint: gálád,  család,  cseléd,  segéd,
negéd.  Úgy  látszik,  hogy  ezen  ad  ed  eredetileg  az

AKAD.  HAOT  IZÓTÍB.

illető  törzsszók  véghangzójából  (gal-a, csal-a,  csel-e,
stb.)  és  d  toldalékbötiiből  állott  öszve,  olyformán,
mint  a  Mocsolád, Karád,  Ürgéd,  stb.  helynevekben;

—  AD, (2),  mint  második  személyrag  az  egyes-
számban,  magashangon  ed,  az  illető  törzs  véghang-
zójából  és  az  ad  ed  ragokból  olvad  öszve,  pl. haza-
ód  hazad, apa-ad  apád,  néne-ed  nénéd, kefe-ed  keféd;
olvasa-ad  olvasid,  ira-od  irád,  vere-ed  vered,  stb.

ÁDÁM,  fn. tt  Adám-ot.  Az  első  ember  neve.
Mindnyájan  Ádámtól származunk. Ádám  fiai,  marodé-
ki. Ádám  bűne.  A  héber  nyelvben  ám.  ember,  erede-
tileg  vöröset jelentő  D*ltí  gyöktől,  honnan származik
a  többek  közt:  adamah  (ám.  föld)  is.  A  török nyelv-
ben  is  adem,  ódám  embert jelent.

ÁDÁM-FÖLDE,  falu  Sáros  megyében;  helyra-
gokkal:  —földé-n,  —/Sídére,  —földéről.

ÁDÁMOS,  helységneve  Erdélyben;  helyragok-
kal :  —ön,  —rá, —rói.

ÁDÁND,  (Ádám-d)  fala  Somogyban;  helyra-
gokkal:  —rá,  —ön,  —róí.

ÁDÁNY,  puszta  Somogy  vármegyében;  hely-
ragokkal:  —ön,  —rá,  —rói.

ÁDÁSZ,  1. ÁDÁZ.
ÁDÁZ,  (ád-áz)  (1)  mn. tt  ádáz-í,  tb.  —ok  vagy

—ok.  Dühös,  bősz,  kegyetlen,  szörnyű,  vérszopó.
Adóz  tigris.  Ádáz  zsarnok.  Eredetére  nézve  1.  AD,
gyök.

ÁDÁZ,  (ád-áz)  (2),  önh.  m.  ádáz-tam,  —tál,
—ott,  pár.  —z.  Dühöng,  kegyetlenkedik,  dühösen
ib.it. Azon szók  osztályából  való,  melyek  ugyanazon
alakban  igék  is  nevek  is,  mint:  hálást,  vadász,  stb.

ÁDÁZÁS,  (ad áz-ás)  fn.  tt  ádozás-t,  tb.  —ok.
Dfibödés,  düböngés,  bőszfiit  kegyetlenkedés,  dühös
ábítás.

ÁDÁZÁT,  (ád-áz-at)  fn.  tt.  ádázat-ot.  Dühös,
bősz  indulat, kegyetlenségre  törő kedélyi  állapot.

ÁDÁZUL,  (ad-áz-ul)  ih.  Dühösen,  böszülten,
yérszopó,  kegyetlen  indulattal.

ÁDÁZUL,  (ád-áz-ul);  önh.  m. ádázul-t.  Ádázzá
lesz, bőszül, dühödik.

ADVENT, fn. tt  ádvent-et.  Üdvözítőnk születési
finnepét megelőző  időszak,  mely  karácson  előtt  leg-
alább  három héttel kezdődik, s  a kathólika  anyaszent-
egyház  szertartása  szerint  különös  előkészületi  ajta-
toss&gok  és  böjti  napok  által  szenteltetik  meg.  Az
egyházi  évszámlálás  az  első  idventvasárnaptól  veszi
kezdetét  A  latin  adventus  szónak  értelme szerint ám.
jövetel,  Urjövetel.

ADVENTI,  (ádvent-i) mn. tt  ádventi-t,  tb.  —ék.
Adventből  való,  adventre  vonatkozó,  ahhoz  tartozó,
azon  időszak  alatt  létező, létrejövő,  stb.  Adventi  va-
sárnapok.  Adventi  kántorböjtök.  Adventi  mise,  ének,
ájtatosság.  Adventi  rövid  napok.

ÁFONYA,  1. ÁFONYA.
ÁG,  fn. tt.  ág-aí,  tb.  —ok.  Tulajd.  ért  a  növé-

nyek,  különösen  fák  derekából  kifakadó  kisebb-na-
gyobb  szaru  sarjadok.  Vastag,  vékony,  egyenes,  görbe
ág.  Zöld,  lombos,  száraz  ág.  Piros,  sima, görcsös  héjú,
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nyers  dg.  Faág,  rózsaág,  szölöág.  Fatlyu  ág,  mely ba-
ján  a  gyökérről  sarjadzik.  A fattyu  ágak  mély  gyöke-
ret  nem vernek.  Km.  Nyers  fának  száraz  ágát  nehéz
várni.  Km. A  szegény embert még az  ág  is  húzza.  Km.
Ágról  szakadt  ember, jöttment  szegény  rongyos.  Ag-
raraló, akasztani  való.  Atv.  ért.  1) Bizonyos  eszkö-
zöknek  ágboz  hasonló része.  Villa  ágai.  Három ágú
vasi-illa. Két  ágú  kis kapa.  2) A  folyók  derekából ki-
szakadó kisebb  medrek,  folyók,  fokok,  erek.  Öreg
Duna  győri, nádszegi  ága.  Vágduna  ága.  3) Bizonyos
szellemi  vagy  erkölcsi  egésznek egyes részletet  A tu-
dományok,  ismeretek különféle  ágai.  4)  Az  ész  műkö-
désének  egyes szervei. Ettem  ágában sem volt.  5) A
nemzetségi  fában, illetőleg nemzedéki leszármazásban
jelenti  azon vérségi  fonalat,  melynél  fogva  valaki  az
ősi  törzsökkel  öszvefűgg.  Férfi  vagy  fiúi  ág.  Leány
ág.  Mellék  ágon atyafiak.  Harmadik, negyedik  ág.  Ha-
mis  keresmény  nem száll harmadik ágra.  Km.

Alaphangra  nézve  basonlók  bozzá  a szanszkrit
cdkh  (fakad),  honnan:  cákhá  (ág),  a  német  Zacke,
Zweig,  a  sinai  ka  (ramus),  a finn oksa,  a török  agodsi
(fa).  Egyébiránt  a magasodás alapfogalma látszik  rej-
leni  benne, s rokona: hág =  magasra  lép,  honnan:
ágaskodik = bágaskodik,  mint a németben a Baum
és  botomén.

—  ÁG, magasbangon  ég,  kevés  főnevet képez
leginkább elvont gyökökből, mint: vil-ág, vir-ág, vend-
ég.  Ügy  látszik, nem egyéb,  mint a rövid  ág, ég kép-
ző  megnyujtott  vagy  öszvehdzott  változata: viló-ag,
viró-ag, 1. — ÁG,  képző.

ÁGABOGÁL, (ága-bogii); ikerített önh.m.  ága-
bogál-t.  Székely  szójárás  szerint  ám.  hímelbámol,
imígy  amúgy,  akadozva  mentegetődzik.

ÁGABOGAS,  1. ÁGASBOGAS.
ÁGACSKA,  (ág-acs-ka)  kies.  fa.  tt  ágacskát*

tb.  ágacskák.  A  maga  nemében kisded,  fiatal,  gyön-
ge  *g-

ÁGAS,  (ig-as)  (1),  mn. tt  ágast  vagy  —öt,
tb.  — ak.  Aminek  ágai  vannak,  különösen  ágakkal
bujálkodó,  bőven  sarjadzó.  A'gos  ftic.  Némely  fane-
mek  ágasabbak,  mint  mások.  Atv.  ért  aminek  nö-
vényághoz  hasonló részei vannak.  A*gos  kapa.  A^as
szarvak.

ÁGAS vagy  ÁOOS,  (ig-as vagy  ág-os)  (2),  fh.
tt.  ágos-t, tb.  —ok.  Két ággal  végződő  s földbe vert
fa  oszlop vagy  rúd,  melynek ágai  közé  valamit fek-
tetnek,  s mely  az illető  tehernek  mintegy  tartalékol
szolgál.  Kútágcu,  mely  a  gémet  tartja.  Házágas,
melyre  a ház födele  nehezkedik.  Átv.  tréfás  ért  tót
ágas, midőn  valaki  fejre  áll,  és  szétvetett  lábszárai-
val  ágast képez.  Mint helynév  előfordul  régi  okleve-
lekben  (Ogus,  Agos,  Ágas.  Jerney.  Nyelvkincsek).

ÁGASBOGAS, (ágas-bogas)  ikerített  mn.  Ami-
nek  sűrűén  egymásba  fogódzó tekeredett,  görbegurba
ágai  és  sok  bogai,  csomói  vannak.  Agasbogas  vén
somfa,  tUskebokor.  Agasbogas  a  diófa  teteje.  Népd.
Átv.  ért  sokfelé  ágazott,  elterjedett  Agasbogas  só-

gorsdg,  a  lakodalmi  versekben. Továbbá  bonyolódott,
szövevényes  szerkezetű.

ÁGASEGYHÁZA, paszták  Pest megyében és  a
Kis-Eunságban;  helyragokkal:  —házán,  —házára,
—hazáról.

ÁGASHALOM,  helynév  (Agosbolm)  a  váradi
Regestrumban.

ÁGASKODÁS, (ág-as-kod-ás) fa. tt  ágoskodás-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  vagy  valami  ágas-
kodik.

ÁGASKODIK,  (ág-as-kod-ik);  k.  m.  ágaskod-
tam,  —tál,  —ott, hatn.  —ni.  Saját  ért  mondjak
négylábú  állatokról,  midőn  bátulsó  lábaikra  állván,
első  lábaikat  fölfelé  tartják;  különösen  ágaskodik  a
ló, midőn  akár  szilaj,  akár  délczeg  indulatból  első
libáit magasra  emeli. Széles  ért.  ágaskodik  az ember
is,  midőn  Iába begyére  állva fölemelkedik.  Elemzé-
sére  nézve 1. ÁG,  fn.

ÁOASODÁS,  (ág-as-od-ás)  fn.  tt  ágosodás-t,
tb.  —ok. A  növényi  sarjodzásnak  azon neme, midőn
ágai nőnek.

ÁGASODIK,  (ág-as-od-ik);  k.  m.  ágasod-tam,
—tál,  —ott, btn.  —ni.  Mondjuk  általán növények-
ről,  különösen  fanemüekről,  midőn  ágaik  nőnek, sza-
porodnak.  A  lebotolt fűzfák  újra  ágasodnak.  Átv. ért.
a  nemzetségi  törzs  szaporodik, több  ágra  szakad.

ÁGASPÓCZ,  (ágas-pócz)  ősz.  fn.  Több suga-
rakra  s  mintegy  ágakra  szakadó  oszlopfej.

ÁGASMOH,  (ágas-mob) ősz. fn.  Vékony  agakat
képző szálas  mohfaj.

ÁGASUL,  önh. m. ágosul-t, 1. ÁGASODIK.
ÁGASSZÁRNY,  (ágas-szárny)  ősz.  fh.  A  két-

ágú  állványnak,  oszlopnak, ágasnak  egyegy  szárnya,
illetőleg  ága.

ÁGATLAN,  (ág-atlan)  mn. tt  dgotlon-t,  tb.
—ok.  Aminek ágai  nincsenek,  ágaitól  fosztott,  nye-
sett, botolt  ÁgaOan  tSrts,  faderék.  Határozókép  ám.
igatlanul.

ÁGATLANÜL, (ág-atían-ul) ih. Ág nélkül, ágat-
lan  állapotban, ágaitól  megfosztva.

ÁGAZ,  (ág-az);  áth. m.  ágaz-tam,  —tál,  —ott,
pár.  —z. A  fa ágait  lemetszi, nyesi,  botolja.  Ágotái
a fiatal erdőt, pagonyt.  Ágazni a fűtést.  Képzése olyan,
mint  a  hámoz, fottyos  igéké.

ÁGAZÁS, (ág-az-ás)  fn. tt  ágatás-t,  tb.  —ok.
1) Midőn  az ágas  álhatótól  származik,  ám.  igák  le-
metszése, botolása.  2)  Midőn  törzse  ágazik, ám. ágak
növése,  szaporodása,  vagy  átv.  ért  nemzedéki  le-
származás, szaporodás. V.  ö. ÁGAZIK.

ÁGAZAT,  (ág-az-at)  fn.  tt  ágazat-ot.  1) Fa,
vagy  másnemű  növény ágainak  öszvege.  Fűzfa  sűrű
buja  ágazata.  Nyírfának,  szomonifuznek  lefityegS  ága-
zata.  2)  Atv.  ért. a  hitvallásnak  vagy  valamely  tudo-
mánynak  egy-egy  czikke, tanigazsága.  Hitágazat.  A
kathólika  hit  ágazatai.  (Dogma fidei).

ÁGAZIK,(ág-az-ik); k.m. ágaz-tam, —tál, — ott,
pár.  —sál, btn.  —ni. Agai  nőnek, sarjadzanak,  sza-
porodnak.  A  fák  elb'fzür  rigyáznok,  atuíán  ágaznak.
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Átv.  ért.  ágaznak  a  folyók,  midőn  több  kisebb  me-
derre  szakadoznak  ;  elágazik  a  nemzetség  szaporodás
által.  Általán  elágazik  valami, midőn  a  maga  nemé-
ben  több  hasonló részek,  tagok,  szakok  stb.  fejlőnek
ki  belőle. V.  ö.  ÁG,  fn.

ÁGBOG,  (ág-bog)  ősz.  fn.  tt.  ágatbogat  vagy
bogot,  tb.  ágakbogak  vagy  bogok.  Sűrű  növésü, s bo-
got képező ágak.  Átv.  ért.  szövevény,  bonyodalom,
nehéz  megfejtési!  valami.  Ezen  dolognak  tok  ága-
boya van.

ÁGCSA,  (ág-csa)  kies. fn. tt  ágcsá-t,  tb. ágcsák.
A  maga nemében kisded  ág,  ágacska.

ÁGDUNA,  1210-diki  oklevélben :  Ad  Danu-
bium,  quod  vulgo  dicitur.  Ág  Duna = Duna  ága.

ÁGERDÖLÉS,  (ág-erdölds) ősz. fn.  A  fák  ágai-
nak  lemetszése,  lenyesése,  Felső  Duna  és  Vág  men-
tében : botolót.

ÁGEKDÖLÖ,  (ág-erdölö)  ősz.  fn.  Munkás,  aki
a fák ágait  nyesi,  botolja.  Különösen  aki  a  pagonyt,
vagyis  fiatal  erdőt  a  fattyusarjaktól  megtisztogatja.

ÁGÉSZ,  (ág-ész)  (1),  áth.  m.  ágész-tam,  —tál,
—ott, pár. —sz.  Az  erdőben  száraz  ágakat  keres  és
öuveszed, a  régi  úrbéri  törvények  értelmében  fáész
vagy fáit.  Mondják  a  barmokról  is ,  hogy  ágésznak,
midőn  a  zöld ágakat  rágicsalják.  Sajátncmü képzése
olyan,  mint:  rákész,  e  helyett:  rákász.

ÁGÉSZ,  (ég-ész)  (2),  fa.  tt.  ágész-t,  tb.  —ok.
Aki  az  erdőben  száraz  ágakat  keres  és  szed.  Hasonló
képzésű : rákész, azaz,  rákkereső, rákfogó.  Azon  szók
osztályába  tartozik, melyek ugyanazon alakban  jelen-
tenek  cselekvést és  cselekvőt, vagyis  igék  és  főnevek.

AGFA,  (ág-fa)  ősz.  fn.  A  fának  levágott  ágai-
ból  álló  készlet,  milyen a  vastagabbféle  dorongfa,  és
a vékonyabbnemű  ágakból  való  rSzsefa.  Ágfával  tu-
telni.

ÁGFÜRÉSZ,  (ág-fűrész)  ősz.  fn.  A  kertészek
és ágerdo'lök  kisebbnemü  fűrésze,  melylycl  az  ágakat
lenyesik.

ÁGH,  Kagy-Ágh,  helység  neve Baranya  megyé-
ben ; helyragokkal:  —ön,  —rá,  —rói.

ÁGHÓ,  1. ÁGÓ.
ÁGffiTÁS,  (ág-irtás)  ősz.  fn.  1. ÁGERDÖLÉS.

ÁGKERESZT,  (ág-kereszt)  ősz.  fn.  A  czímer-
Unban  jelent  czímerek én  látható keresztet,  mely ág-
hoz  hasonló  sugarakkal  van  ellátva.

ÁGLA,  elvont  törzse  az  áglál  szónak  és  szár-
mazékainak.  Böviden : agla,  tulajdonképen :  akla,
azon  ok  gyöktől,  melyből akaszt,  akgat  származtak.
V. ö.  ÁGLÁL.

ÁGLÁL,  (ag-la-al); gyak.  áth.  m. áglál-t. Vala-
mi szakadt, rongyollott jószágot  imígy-amügy  öszve-
tkgat, kiigazít.  Máskép : aklál.

ÁGLÁLÁS,  (ág-la-al-ás)  fn.  tt  áglálát-t,  tb.
—ok.  Nagyjában  végzett  foltozás,  öszveakgatás.

ÁGLEVÉL,  (ág-levél)  ősz.  fn.  A  növény  külö-
nösen  fa  ágain  növő  levél,  kfilönliözfetésül  a  növény
derekából  sarjadzó  vagy  virílglevrltöl.

ÁGNES,  női  kn.  tt.  Ágnea-t,  tb.  —öt  vagy
ék.  Hellenlatin : Ágnes.  Hellén jelentése : tiszta,  szep-
lőtlcn,  szűz  (ayvói).  A Debreezeni legendáskönyvben:
Annos.

ÁGNYALÁB,  (ág-nyaláb)  ősz.  fn.  Rövidebbre
vágott  s  csomóba,  kévébe  kötött  ágak;  rözsekévc,
pőzs.

ÁGNYESÖ,  (ág-nyeső)  ősz.  fn.  Kertész  vagy
erdötisztító  munkás,  aki  a  fák  száraz  vagy  buja
sarjadzásu  ágait  lemetéli,  ritkítja,  így  nevezik azon
késnemű  eszközt  is,  melylyel  e  munkát  végezik.

ÁGNYESÖLEK,  (ág-nycsőlék)  ősz.  fn.  Nyesés
által  lemetszett  faágak.

AGO,  falu  Bars megyében  és  puszta  a Jászság-
ban. Helyr.—n,  —rá,  —ról.

ÁGOS,  1. AGOS.
ÁGOST,  férfi  kn.  tt.  —öt.  Latinul:  Augustus,

jelentése:  magasztos. V.  ö. ÁGOSTON.
ÁGOSTA,  fn. tt  Ágostá-t.  1) Bajorország  egyik

nevezetes  városa  (Augsburg,  Augusta  Vindelicorum),
melynek  közelében  a  magyarok  a  X.  században
egyszer  fényes  diadalt  nyertek,  máskor  meg  nagy
csapást  szenvedtek.  2)  Női keresztnév  is.  (Augusta).
V.  ö. ÁGOST.

ÁGOSTAI,  (ágosta-i)  mn. tt  ágostait,  tb. —ok.
Agostából való, oda tartozó, onnan  eredő , arra vonat-
kozó stb.  Ágostai  közönséges  hírlap.  Ágostai  hitvallás.
Ágostai  Ütközet.

ÁGOSTON,  férfi  kn.  tt.  Ágostont,  tb.  —ok.  La-
tinai  Augustinas.  Szent  Ágoston  dactor.

ÁGOSTON-FALVA,  helység  Erdélyben ; hely-
ragokkal  :  —falván,  —falvára,  —falváról.

ÁGOSTYÁN,  helység,  hclyragokkal:  — ba,
—bán,  —ból.

ÁGOTA, női kn.  tt.  Ágotát,  tb.  Ágoták.  Erede-
tije  a  hellén: Ágatha,  azaz  jó.  Van  ily  helység  is
(Szent—)  Fehér  megyében.

AGOZAS,  puszta  Somogy  vármegyében;  hely-
ragokkal:  —ön,  —rá,  —ról.

ÁG-SZENT-PÉTER,  AGG - SZENT- PÉTER,
hely  neve  Fehér  megyében.

ÁGTÓ.elöjön régi oklevelekben (1248 —1253.)
„Ad  quoddam  Stagnum, quod Agtou  dicitur"  (Jerney.
Xy elvkincsek).

ÁGTÖ,  helynév  (Agtu)  1268-diki  oklevélben.
ÁGUCS,  őrségi  tájszó  Vas  vármegyében,  s  ám.

Ágas.
ÁGÚT,  (ág-út)  ősz. fn. A  (b'útról letérő mellékút.
ÁGZIK ,  (ág-az-ik);  k.  m.  ágz-ott , htn.  —ani.

Ágakat  hajt,  igái  sarjadzanak.  Az  ágazik  igétől ab-
ban  különbözik, hogy  emez átv.  értelmekben  is hasz-
náltatik,  az  ágzik  pedig  nem.

ÁGY,  fn.  tt.  ágy-at.  1)  Holmi  pubábbnemtt
anyagból  álló,  s  fészek  gyanánt  elrendezett teríték,
melyre  alvás  végett  fekünni  szokás.  Szalmából, szé-
nából ,  kukoriczahéjbál  vetett  ágy.  Egymásra  hányt
ruhaneműkből,  Merített  bundából  való  ágy.  Párnát,
dunyhás,  paplanos  ágy.  A  bojtárom  vizén  sáron,

16*
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magam  a poplanos ágyon.  Népd.  Ágyat  vetni, ágyat
felbontani.  Vetett  ágy.  Aki  a  pad  alatt  hever,  ve-
tett  ágyra  áttíoxik.  Km.  Ha  jól  veted  ágyadat,  jól
nyugattól.  Km.  Könnyű  végbevinni  ott,  aminek  mát
vetette  meg  ágyát.  Km.  A  rózsaágyban  is  félhetni  a
Kvittől.  Km.  Az  /síén  könnyebbítte  meg ágya  szalmá-
ját,  azaz  haljon  meg.  Eb  ágyában  ellett,  eb  ágyában
született. Halálos  ágyon  fekUnni.  Gyermekágyban  lenni
=  szülni.  2)  Szilárd anyagból, nevezetesen fából, vas-
ból  készített  bútorféle  állvány,  melyre a  fentebbi ér-
telemben  vett  Agyat  belyezik.  Fa  ágy,  vas  ágy.  Fes-
tett  tulipános ágy.  Katonaágy,  azaz hevederes, melyet
öszve  lebet hajtani  Födelet  ágy. Ágy  feje,  lába,  olda-
la, pártázata, feneke.  3)  Átv.  ért  bizonyos müvek öb-
lös része, melybe valamit fektetnek behelyeznek. Puska
ágya,  melyben a  cső fekszik.  Továbbá:  meder, fenék,
aly.  Vitágy,  folyamágy,  eczetágy.  4)  A kertészeknél  a
vélemények ültetésére  kfilönkfilön  választott  osztály.
Virágágy,  borsóágy, melybe virágot, borsót  ültetnek.
5)  Nyomtatás  végett  a  szűrőre  kiteregetett  gabona
öszvege.  Hat  hét  kereszt  búzából  vetett  ágy.  .Egy  nap
két  ágyat  elnyomtatni.

Ha alapfogalomul azt  veszsznk,hogy  az  ágyam,
alvó  hely,  alvónak készített  fészek,  így  elemezhető:
al-gy, az  alszik  ige  gyökétől,  mely  hosszan  ejtve ál,
az  álom  származékban  és  a hál  előlehes  szóban.  Ide
sorozható az al-om is, mely barmok alá vetett  ágyat,
alvóhelyet jelent  Mennyiben  pedig  az ágy valaminek
alját,  alapját  teszi,  azon  al-ból  származtatható, mely-
ből alatt,  alul,  alá  stb.  származnak.  Megvan  az l  e
származékban  is:  álgyú,  mely valamint  régente  úgy
ma is  basználtatík  ez  alakban.  Egyébiránt rokonok
hozzá  az  előtétes  goth: badi  (ágy),  szanszkrit: pat,
svéd:  baedd, német:  Beit,  stb. Képzésre nézve olyan,
mint:  rom-gy,  tár-gy,  hor-gy,  USl-gy,  vVl-gy,  ir-gy,
stb. L.  — GY, mint képző.

—ÁGY,  némely  helynevek  képzője,  mely va-
lószinfileg  nem egyéb,  mint  az  ad  ad  helyképzők lá-
gyított változata,  t  i. a d  helyképző  gyakran  gy-re
alakul által, pl.  Somod Somogy,  Füred  Füregy,  és  így:
Halmégy,  Szilvágy,  Zbrbágy, Hortobágy,  Szilágy,  flar-
ságy,  Almágy,  Palágy  = Halmád,  Szilvid,  Torb&d,
Hortobad  stb.  L.  —D,  belyképző.

ÁGYA  vagy  AGYA, fáin Arad megyében; bely-
rsgokkal:  Ágyá-n,  —rá, —róí.

ÁGYACSKA,  (égy-acs-ka)  kies.  fn. tt  ágyoes-
kát,  tb.  ágyacskák.  A  maga  nemében  kisded,  pl.
gyermeknek  való  ágy.

ÁGYAL,  (ágy-al); áth.  m.  ágyal-í,  htn.  —ni.
Agynemüeket  fekhelyül  elkészít,  kellőleg  elhelyez,
ágyat vet  Átv.  ért. a  gabonakévéket  nyomtatás  alá
kiteregeti, máskép: ágyas.

ÁGYALÁS,  (ágy-al-és)  fn.  tt  ágyalás-t,  tb.
—ok.  1)  Fekvésre  való  ágyvetés.  2)  L. ÁGYAZÁS.

ÁGYANKÉNT,  (ágy-an-ként) ih. Ágyról  ágyra,
több ágyat  egyenként  egymásután  véve.  A  kórháti
betegeket  ágyanként  eljárni.  Az alvó katonákat,  fegyen-
ezeket,  intézeti növendékeket ágyanként  newllgyre  venni.

ÁGTAS,  (ágy-as)  mn. tt  ágyas-t  vagy  —át,
tb.  —ok. Ágygyal  vagy  ágyakkal  ellátott,  fölszerelt
Ágyat  szoba,  terem.

ÁGTAS,  (ágy-as)  fn. tt  ágyas-t,  tb.  —ok.  Nő-
személy, ki  feleség  gyanánt törvénytelen házasságban
él  valamely  férfival.  Ágyait  tartani.  Ágyánál  élni.
Ágyattói  született  törvénytelen  gyermek.

ÁGYAS,  néhutt  divatos  tájszó,  öszvehúzva eb-
ből : ágyazat. L.  ezt 2).

AGYASHÁZ,  (ágyas-ház)  ösz.fo.  1) Hálószoba,
hálóterem.  2)  Ágyasnők  laka, hárem.

ÁGYASKODÁS,  (ágy-as-kod-ás)  fa.  tt  ágyos-
kodás-t, tb.  —ok. Nőszemélynek ágyas gyanánt élése,
együtt  lakása valamely férfival  és viszont  L. ÁGTAS.

ÁGYASKODIK,  (ágy-as-kod-ik);  k.  m.  ágyos-
kod-tom,—tál,  —ott, htn. —ni.  Mint  ágyas  törvény-
telen  házas  életet  űz  valamely  férfival;  illetőleg  a
férfi  ily  személylyel  él.

ÁGYÁSOL,  (ágy-ás-ol);áth.m. ágyásol-t.  Bara-
nyában  ám.  holmit,  különösen  szénát,  szalmát  cso-
móba  kötöz.  Tiszamelléken  pedig  ám.  búzát s  mai
gabonát nyomtatás alá tereget.

ÁGYASSÁG,  (ágy-as-ság)  fn.  tt  ágyattág-ot.
Állapot,  életmód,  midőn  a  nőssemély  törvénytelen
házasságban  él  valamely  férfival.

ÁGYASTÁRS,  (ágyas-társ)  ősz.  fa.  Törvényte-
len  házastárs; feleség  gyanánt  tartott  ágyasféle  nö-
személy.

AGYASTARTÁS,  (ágyas-tartás)  ősz. fit.  Férfi
részéről  törvénytelen  cselekvés,  midőn  törvényes  for-
mában  vele  meg  nem  esküdött  nőszemélylyel  nemi
közösülésben  él.

AGYATLAN,  (ágy-atlan) mn. tt  ágyaíían-í,  tb.
—ok.  1) Ami  ágygyal  ellátva,  fölszerelve,  bútorozva
nincs.  Agyatlan  szoba,  terem.  2)  Mondjak  bizonyos
híg  testekről,  melyeknek  alyjok,  söprejök  nincsen.
Agyatlan  eetet.  V.  ő. ÁGY.  Határozókép  ám.  ágy
nélkül.

ÁGYAZ,  (ágy-az); áth.  m.  ágyoz-tam,  —Ml,
—ott, pár.  —s.  1) Az  ágynemtteket  elrendezi,  hogy
fekünni  lehessen  rajtok, vagy bennök.  2) Fekvés után
az  ágyat  rendbe hozza, öszverakja.  S) Nyomtatás vé-
gett  a  gabonakévéket  bizonyos  rendben  a  szérűre
teregeti.

ÁGYAZÁS,  (ágy-az-ás)  fa.  tt  ágyozás-í,  tb.
—ok.  1) Ágykészítés,  ágyrendezés  avégett,  hogy  fe-
künni  lehessen  rajta.  2) A szétbontott ágynak  rendbe-
szedése.  3)  A  gabonakévéknek  vagy  szemes  szalmá-
nak  kiteregetése  a  szérűn  nyomtatás alá.

ÁGYAZAT,  (ágy-ac-at)  fii.  tt  ágyozot-oí.  1)
Az  ágynemüek  megvetett, rendezett állapotban  véve.
2)  A  nyomtatás alá  kiteregetett  gabonakévék  Süve-
ge,  rendé.  Hét  keresetből  olló  ágyatat.  Naponként
négy  lóval  két  ágyazatot elnyomtatni.

ÁGYBÉLI,  (ágy-béli)  ősz.  fa.  tt  ágybeli-t  tb.
—ék.  Ágy  fölszereléséhez  s  fekvési  kényelemhez  tar-
tozó  mindennemű  készület,  milyenek;  szalmazsák ,
párna, vánkos,  paplan, dunyha,  lepedő.  Finom,  tiszta,
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meleg,  durva,  szennyes  ágybéli. Át  ágybélit szellőztetni,
túzfogatni,  mosni.

ÁGYBÉR,  (ágy-bér)  ősz.  fa.  1)  Kölcsönözött
vagy vendégágy  hasznalatáért  fizetett  bér.  Havi, esz-
tendei  ágybért  f  telni.  2)  Különösen  pénzben  vagy
gabonában fizettetni szokott  díj  , mely a  plébániában
lakó házastársaktól  jár  az illető  lelkésznek.

ÁGYDESZKA , (ágy-deszka)  ősz.  fn.  Az  ágy-
oldal  belső  pártázataira  rakott  deszkák ,  melyeken
az ágybéli  s  közvetlenül  a  szalma  vagy  szalmazsák
nyugszik.

ÁGYÉK,  (ágy-ék)  fn.  tt.  ágyék-ot.  Azon  tája  az
emberi  deréknak ,  mely  a  bátgerinczek  mellett és  a
cslpó'csont  taréjának  hátsó  része , valamint  az  utósó
borda  közt  két  oldalról  határoztatik ,  mely  táj  a ve-
léknek  megfelelvén ,  vesetájnak  is  neveztetik.  Az
ágyék  szót  a  lágyakkal  nem kell  öszvezavarni.

ÁGYÉKFÁJDALOM,  (ágyék-fájdalom)  ősz.  fh.
Az  ágyék  kóros  állapota  által  okozott  fájdalom.

ÁQYÉKGERINCZ,  (ágyék-geríncz)  ősz.  fa.  Az
ágyék  táján  fekvő  gerinczcsontok.

ÁGYÉKKELEVÉNY, 1. ÁGYÉKTÁLYOG.

ÁGYÉKOS , (ágy-ék-os)  mn.  tt.  ágyékos-í  vagy
—öt,  tb.  — ok.  Göcseji  tájszó,  s  ám.  sérült,  kinek
a  heréje  leiár.

ÁGYEKSÉRV,  (ágyék-sérv)  ősz.  fn.  Az  ágyék
tijan  képződött  hassérv,  ágyéksérülés  vagy  szakadás.

ÁGYÉKTÁLYOG,  (ágyék-táiyog)  ősz.  fn.  AZ
agyékszövetben  fejlődő  genyedés.

ÍGYÉKÜTÉR,  (ágyék-üt-ér)  ősz.  fa.  Üterek,
melyek  az  ágyékon  húzódnak  által.

ÁGYELÖZÖ,  (ágy -előző)  ősz.  fa.  L.  ÁGY-
KÁBPIT.

ÁGYFA,  (ágy-fa)  ősz.  fn.  Azon  fából  készített
állvány,  melyre  az ágybélit  vetik.  Fő részei : igyláb,
agyfej,  ágyoldal, ágydeszka.

ÁGYFAL ,  (ágy-fal)  ősz.  fit.  Deszkából  vagy
rimába  foglalt  vászonból,  papírból  stb.  álló,  s  ide-
oda mozdítható  falforma  alkotmány , melyet a  léghu-
wun  akadályozásául  vagy  akármilymás  okból  az  ágy
elé  alkalmaznak.

ÁGYFÉDÉL  vagy  —FÖDÉL,  1.  ÁGYMENY-
NYEZET.

ÁGYFEJ,  (Agy-fej)  ősz.  fa.  A  fekvő  feje  felől
álló ágyrész. L.  AGYFÖ.

ÁGYFEJDESZKA,  (ágy-fej-deszka)  ősz.  fa.
Azon  deszka, mely  az  ágyban  a  fekvő  fejéhez  legkö-
zelebb  áll ; ágyfejet  képező  deszka.

ÁGYFENÉK,  (ágy-fenék)  ősz.  fn.  Az  ágyáll-
vinynak  kideszkázott  vagy  hevederekkel  öszvefont
alyja,  melyre  az  ágybélit  helyezik.  Puszta  ágyfenéken

ÁGYFÖ,  (ágy-fő) ősz.  fn.  Az  ágy  azon része,  a
köznépnél  rendszerént  eleje,  mely  felé a fék vő  fejaly-
jit  vetik.  A  régi  szabása  ágyakon  ezt  magasabban
felnyaló  fejdeszka  képezi.  A  levetett  ruhát  cos  ágy-
fSit  akasztani.  Ágyfónfl  Híve  tt'rrasztani a beteg mellett.

ÁGYGOMB,  (ágy-gomb)  ősz  fn.  A  régies  alakú
ágyak  fejdeszkái  vagy  fölfelé  nyúló  lábai  fölött  ékes-
ségül  alkalmazott  gomb.

ÁGYHEVEDER,  (ágy-heveder)  ősz.  fh.  1)  Az
úgynevezett katonaágyak  oldalfáit  öszvetartó  kender-
szövetii  s  hámalakú  heveder.  2)  Az igyfa  bel  olda-
laihoz  szegezett  pártázat,  melyre  az  ágydeszkákat
fektetik.

ÁGYKÁRPIT,  (ágy-kárpit)  ősz.  fn.  Függöny,
mely  a  fódeles  ágy  mennyezetéről alá  lóg,  s az ágyat
oldalról  elfödi.

ÁGYKOSÁR,  (ágy-kosár)  ősz.  fn.  1)  Vesszőből
font  kosáralakd  körded  ágy  a  kis  gyermekek  szá-
mára.  2) Rácsokkal  kerített  ágyacska  szintén  a  kis-
dedek  fektetésére.

ÁGYLÁB,  (ágy-láb)  ősz.  fn.  1)  Lábféle  czölö-
pök,  melyeken  az  egész  agyalkotmány  áll.  2)  Mint
az  agyfö  ellentéte,  azon vége  az  agynak, mely  felé  a
fekvő  lábai  nyúlnak. Agylábtól  nézni  át  alvót,  beteget.
Ágylábhoz  fektetni  a  kisdedet.

ÁGYLEP,  (ágy-lep)  fn.  és  székely  tájszó.  L.
ÁGYNEMŰ.

ÁGYLEPEL,  (ágy-lepel)  ősz  fn.  Az  ágy  meny-
nyezetéről  lelógó,  vagy  az  ágybélit  takaró  lepel.

ÁGYMEDENCZE,  (ágy-medencze)  ősz.  fn.  A
betegek  alá  ágyba  alkalmazott edény,  hogy  szüksé-
gőket  fekve végezhessék  benne.

ÁGYMELEGÍTÖ, (ágy-melegítő)  ősz.  fh.  Üveg-
ből  vagy  rézből stb.  készített  eszköz,  mely  fólmele-
gíttetvén,  lefekvés előtt az agyi  ruha meleggé  tételére
használtatik.

ÁGYMENNYEZET,  (ágy-mennyezet)  ősz.  fh.
Az  ágyállvány  négy  szögeiből  fölnyúlt  támaszokon
álló  födél, melyhez vagy melyre az ágykárpitok  akasz-
tatnak.

ÁGYNEMŰ,  (ágy-nemű)  ősz.  fa.  Az  ágyhoz
tartozó  ruhakészület;  ágybéli,  agyi  ruha.  fVnom,
drága  selyem,  durva  daróczféle  ágynemüek.

ÁGYOLDAL,  (ágy-oldal)  ősz.  fn.  Az  ágyfának
oldaldeszkázata, az  ágynak  oldalrészei,  melyek  pár-
tazatain  az ágydeszkák  fekfisznek.

ÁGYOSZLOP, (ágy-oszlop)  ősz. fn.  Oszlop  gya-
nánt  felnyúló  négy  állvány,  melyek  az  ágyoldalakat,
ágyfőt  és  ágylábat  öszvetartják.

ÁGYPÁBTÁZAT,  (ágy-pártázat)  ősz.  fn.  Az
ágy oldalakhoz  belülről  ragasztott  fahevederek,  me-
lyeken  az  ágydeszkák  nyugosznak.

ÁGYSÁTOR,  (ágy-sátor)  ősz.  fn.  Az  ágyat  sá-
tor  gyanánt  kerítő  hálóféle  készület,  az  éjjel  alkal-
matlankodó  bogarak,  különösen  szúnyogok  ellen.

ÁGYSZALMA,  (ágy-szalma)  ősz.  fn.  Szalma,
melyet  az ágy fenekére  vetnek,  vagy  zsákba  tömve a
derekaly  alá  tesznek.  Isten  kSnnycbbítse  ágyad  szal-
máját,  azaz,  balj  meg.

ÁGYSZÉK, (ágy-szék) ősz.  fn. Karos, tágas zsöl-
lyeszék,  melyet  betegek,  vagy heverésül egészségesek
is  ágy  helyett  használnak.
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ÁGYSZOBA, (ágy-szoba) ősz.  fa.  Vakszoba, sö-
tét  kis kamraféle rejthcly, melyben ágynak van helye.
(Alkoven).

ÁGYTAKARÓ,  (ágy-takaró)  ősz.  fn.  Ágybéli-
hez  tartozó  lepel,  melylyel  a  vetett  ágyat  befödik.
Selyem-,  gyapjú-,  vászon-,  gyapotszoVetbb?  való  ágy-
takaró.

ÁGYTÁRS,  (ágy-társ) ősz.  fn.  Akik  egy  ágy-
ban  habiak,  egymásnak  ágytarsai.  £  nevezet  alatt
ugyanazon  nembeliek  értetnek,  pl.  a  katonai  lakta
nyákban,  árvaházakban,  szegények  intézetében  egy
ágyban  feküvök.

ÁGYTERÍTÖ, 1. ÁGYTAKARÓ.
ÁGYÚ, (ágyu) fn. tt  ágyuí, tb. —k. Ágyalaku

kerekes  alkotványon  nyugvó vastag, nehéz  csövü badi
lőszer,  melyből az ellenség,  illetőleg erődök, épületek
rontására  nagyobbszerü golyókat,  bombákat  stb.  lő-
döznek.  A  golyók  nagyságához képest, melyeket  be-
lőlök  lőni  lehet, vannak hat, tizenkét, huszonnégy  fon-
tos  stb. ágyuk.  Sudár  vagy  sugár  ágyú, a maga nemé-
ben  legkisebb. Öreg ágyú. Agyút tölteni, elsütni.  Ágyuk-
kal  vini a  várat.  Agyút  szögezni  az  ellenség tábora el-
len. Nem kár  volna ágyúba  tenni  és kilőni. Km.  Ágyá-
nak  nevezik a  lövésre  alkalmazott  mozsarat  is:  mo-
ssárágyu.

Régiesen  átgyu,  és  elemzésileg belyesen,  mert
törzse a  fekvésre  való alkotmányt  jelentő  álgy  azaz
ágy,  t  i.  az  ágyú  abban  különbözik más  lőszerektől,
hogy  ágyféle  talapon fekszik.  Képzése  olyan  mint  a
lapu, áru,  tanú  s  több hasonló szóké, v.  ö. ÁGY.

ÁGYUAGY,  (ágyú-agy)  ősz.  fa.  Az  ágyuüreg-
nek  hátsó része, melyet megteltének.

ÁGYUCSAP,  (ágyú-csap)  ősz.  fii.  Csapalaku
hengerek  az ágyú  két  oldalán,  melyekkel  a  talpon
fekszik.

ÁGYUCSÖ, (ágyn-cső) ősz.  fa.  Az  ágyú  lénye-
gét  tevő  hengerded  cső.

ÁGYUDERÉK,  (ágyú-derék)  ősz. fn.  Az  ágyú-
csőnek  középső  része,  mely  annak  mintegy  derekát
képezi.

ÁGYUDÖRGÉS,  (ágyu-dörgés)  ősz. fn. Légrázó
erős  tompa dörgés,  melyet az  elsütött  ágyú  okoz.

ÁGYUFA,  (ágyu-fa)  ősz.  fn.  Ászok  vagy  ágy-
alakú  fa,  melyen az  ágyucső  nyugszik;  ágyutalp.

ÁGYUFOJTÁS,  (ágyú-fojtás)  ősz.  fn.  Fojtás,
melyet az  ágyúba  tett  töltelékre  ütnek.

ÁGYUFURÓ,  (ágyu-fnró)  ősz.  fn.  Sajátnemfi
fúró,  melylyel  az  álgyucsöveket  fúrják.

ÁGYUFÜL,  (ágyú-fül)  ősz.  fn.  Fülalakú  fogan-
tyú,  melynél  fogva  az ágyút  fölemelni  s  ideoda for-
gatni  lehet

ÁGYÚGOLYÓ,  (ágyú-golyó) ősz. fn. Kisebb-na-
gyobb  súlyú golyók,  milyeket  ágyukból  lőni szoktak.

ÁGYUGOLYOBIS, L ÁGYÚGOLYÓ.
ÁGYUGÖMB, 1. ÁGYÚGOLYÓ.
ÁGYUHATLAN,  (igyu-batlan)  ősz.  mn.  Ami

az igyulövéseknek ellentillani képes, amit ágyúgolyók-
kal  öszvcrongálni  nem  lőhet.  Ágyuhatlan  yránittsíkla.

ÁGYUHAZ,  (ágyn-haz)  ősz.  fn.  Gerendákból
vagy  kőből rakott  alkotmány, melyre  védő  vagy  tá-
madó  ágyuüteget állítanak.

ÁGYUIRANYZÓ,  (ágyú-irányzó) ősz.  fű.  Esz-
köz, mely által  a kiszegzett  ágyuk a kitűzött czéi felé
irányozta tnak.

ÁGYUKALÁN,  (ágyu-kalán)  ősz.  fn.  Ágyatöl-
téshez való  kalán  vagy  lapátalakn  eszköz.

ÁGYUKÖTÉL, (agyú-kötél)  ősz.  fn.  A  hajók
agyúinál  használt  sajátnemtt  kötél.

ÁGYULÉK,  (ágyú-lék) ősz.  fn. Lék,  azaz  nyi-
las a hajók oldalain, melyeken által az ágyukat kisütik.

ÁGYULÖVÉS,  (ágyú-lövés)  ősz.  fa.  Ágyából
történő  lövés, illetőleg az elsütött ágyú hangja, ágyú-
szó. Megrettenni  az ágyulövéstSl.  Ás ellenséget ágyutfrés-
»d fogadni.  Ágyulöuétsel  üdvözleni a fejedelmi  vendéget.

ÁGYUÖNTÉS,  (ágyú-öntés)  ősz.  fa.  Olvasztott
éreznek  ágyúvá  alakítása, mi, valamint  a  harangön-
tés,  előre készített  minta  segédével történik.

ÁGYÜÖNTÖ, (ágyú-öntő) ősz.  fn.  1)  Míves, ki-
nek  mestersége  ágyukat  készíteni.  2)  Műhely  mely-
ben  ágyukat  öntenek.

AGYUPOR, (ágyú-por) ősz.  fa.  Gorombább ne-
mű  lőpor, melylyel  különösen  ágyukat  töltenek.

ÁGYUROPOGÁS, (ágyu-ropogás) ősz. fn.  Lég-
rázó  tompa erős  hang, melyet  egymásután  sütögetett
ágyuk  adnak.

ÁGYÚS, (ágyn-s)  fa.  tt  ágyus-t,  tb.  —ok.  A
rendes katonaság  azon  osztálybeli  tagja,  ki  ágyukkal
bánik, ki  az  ágyulövés mesterségét  elméletileg és  gya-
korlatilag tanulta, máskép: pattantyús  vagy  tüzér.

ÁGYÜSÁNCZ,  L ÁGYUTELEP.
ÁGYUSÜTÖ,  (ágyu-sütő)  ősz.  fa.  1)  Az  ágyú

mellett  működő  tüzérek  közöl az,  ki  kanóczczal  ke-
zében  az  ágyút  elgyujtja.  2)  Ágyukanócz.

ÁGYUSZÁJ,  (ágyú-száj)  ősz.  fa.  Az  ágyuöböl
azon  vége,  melyen a  töltést beteszik, s  melyen ás  is-
mét kiröpül; ágyutorok.

ÁQYUSZEKÉR,  (Agyú-szekér) ősz.  fa.  Szekér-
féle  jármű, melyen az ágyút  helyről-helyre vontatják.

ÁGYUSZÓ, (ágyú-szó) ősz.  fii.  Általános  neve
azon  hangnak, melyet az elsütött  ágyú  ad.  Ét  ágyú-
szó volt, nem puskaszó.  Agyuszóval fogadni  a  IcözeledS
Mentégét.  A'gyuszóual jelt  adni.

ÁGYUTALIGA,  (agyú-taliga)  ős*,  fh.  Két  ke-
rekü  taliga, melyhez  az  ágyút  könnyebb  mozgatha-
tás  végett  hozzákötik.

ÁGYUfALIGALÁNCZ,  (ágyu-taliga-láncz) 8s«.
fn.  Láncz, melylyel  az  ágyút  Hozzákötik  taligájához.

ÁGYUTALIGASZEG,(ágyu-taliga-szeg) ősz.  fa.
Szeg,  mely  a  taligalánczot  öszvetartja  az  illető  ágyú-
taligával.

ÁGYUTALP, (ágyú-talp)  ősz.  fh.  Vas  pántok-
kal  megerősített  fa  alkotmány,  melyen  az  ágyucső
nyugszik.

ÁGYUTALPOLDAL, (ágyu-talp-oldal)  ősz.  fn.
Az  ágyutalpnak  kétfelöl  fölemelkedő  karimája,  hogy
az  ágyucső  ideoda ne  mozogjon.
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ÁGYUTALPRÚD,  (ágyu-talp-rúd)  ősz. fn. Rúd,
melynél  fogra  az  ágyatalpat, illetőleg a  rajta  fekvő
ágyacsövet  fölemelni,  s jobbra-balra  igazítani  lehet.

ÁGYUTEKE, L ÁGYÚGOLYÓ.
ÁGYUTELEP,  (ágyú-telep)  ősz.  fn.  1)  Emel-

tebb  hely,  melyre  az ágyuk  álíttatnak, valamely pont
elleni  lődözés végett.  2) Az  ilykép  fölállított  ágyuk
öszvege; igyuüteg.  Hat, nyolez ágyúból  álló  ágyutelep.

ÁGYUTOROK, 1. ÁGYÜSZÁJ.

ÁGYUTÖLTÉNY, 1. ÁGYUTÖLTÉS 2).

ÁGYUTÖLTÉS,  (ágyú-töltés)  ősz.  fn.  1)  Az
ágyú  fölszerelése  golyóval,  lőporral.  2)  Jelenti  ezen
szerek  öszvegét  is.

ÁGYUTÖLTÖ,  (ágyn-töltő)  ősz.  fa.  1)  Tüzér,
ki  a  töltényt  az ágyába  teszi,  és  beveri.  2) Póznaféle
eszköz, mely  által  azon  munka  végeztetik.

AGYUTÖRLÖ,  (ágyú-törlő)  ősz.  fn. 1) Az ágyú
mellett  működő  tüzérek  egyike,  kinek  hivatása  a  ki-
sütött ágyút  tüstént  kitisztítani.  2) Azon eszköz, mely
által  e munkát véghezviszi.

ÁGYUÜTEG, (ágyú-üteg) ősz. fn. 1. ÁGYUTE-
LEP és ÜTEG.

ÁGYUZ,  (ágy-u-z);  áth.  és  önh.  m.  ágyuz-tam,
—tál,  —ott,  pár.  —z.  Áthatólag  ám.  valakit  vagy
valamit  ágyulövéssekkel  támad, rongál, öldös.  Ágyazni
a  várat,  a*  eüenségi  tábort.  Éjjel  nappal  ágyuzni  a
t-árost.  Önhatólag  ám.  ágyúból  lövöldöz.  Ágyúsnak
a  gyakorló  tüzérek.

ÁGYÚZÁS,  (ágy-u-z-ás)  fn.  tt.  ágytuái-t,  tb.
—ok. Ágyúból  lődözés.  Valamely  kitűzött  pontnak
étgyulövések  általi  rongálása.

ÁGYUZTAT,  (&gy-u-z-tat); mivelt  m.  ágyuztat-
fam,  —tál,  —ott, pár.  ágyuztoss.  Az  illető  tüzérek-
nek  parancsolja,  meghagyja,  hogy ágyazzanak.

ÁGYVETÉS,  (ágy-vetés)  ősz.  fh.  Cselekvés,
mely  által  a  rendetlenségben  levő  ágybélit  öszverak-
ják, vagy  hogy  fekvésre  alkalmas  legyen,  kellőleg el-
rendezik.

ÁGYVETÖ,  (ágy-vető)  ősz.  fn.  Takar/tó  sze-
mély,  illetőleg  cseléd, ki  az ágyat  lefekvés  előtt fel-
bontja , s  fölkelés  után  öszverakja, megveti.

ÁGYZUG,  1. ÁGYSZOBA.
ÁH, mély érzésből fakadó indulathang, különösen

vallási  buzgalomra  mutató. Származékai: áhít,  áhítat,
áhítat,  áhítatot,  stb. Rokonai, a rövid  ah / és  a  hosszú
á/.^(j=l»)>  melyből  ájtat,  aj tat ős  származtak. V.  ö.
AHÍT.  Egyébiránt  kifejez más kcdélyi állapotot is, ne-
vezetesen  a) bámulást,  honnan : áhé ám.  bámész osto-
ba, b)  haragot,  boszűt  Értelmét  az  élő  hangoztatás-
ból  ismerni  meg.  Számos  más  nyelvekben  is  feltalál-
tatik  pl.  a  héberben  r,M,  nrttt,  a  persában  áh,  aha, a
latinban  oh,  o, eheu,  a  görögben  a,  aá, Ál,  a  német-
ben  ach,  o, oh, a  francziában  ah,  a  hollandban  ach,
ág,  och, » finnben ahaa,  aha,  ahah,  stb.

ÁHÁ vagy ÁHHÁ,  haragos  indulatszó.  Aha  .' ne
bonontt!  Élünk  vele  akkor  is,  midőn  valakit  megle-
pünk,  rajtaérünk.  Aha,  te vayy  az a jó  madár  t

ÁHÉ,  (áh-é)  mn.  tt.  áhé-t.  Székely  szó,  ám.
szájtáti,  milészáju,  ámé, bámész, bamba,  ostoba.

ÁHÉT, ÁHÉTAT  stb. 1. ÁHÍT,  ÁHÍTAT.
ÁHÍT,  (áh-ít);  áth.  m. áhtí-ott,  pár.  —s.  htn.

—ni  vagy  —ani.  Nagy  vágygyal  óhajt,  kivan.  Ön-
hatólag  vallási buzgalommal imádkozva sohajtoz.  Tör-
zse  ah vagy  áh,  melytől  tí,  régiesen  ojí,  ejt,  ojt  ige-
képzővel  lesz  óhajt,  áhajt  vagy  ahtt,  áhít, s  néha a
h-nak j-vé  változtával  ajojí,  ajejí,  egészen öszvehúzva
ajt,  honnan  ajtat  = áhítat, ajtatot = áhítatos.  Óhajt
szóban  máig  is  fenmaradt  az  ajt  képző. Finnül ahkai-
len, 8 áhítás  ahneus,  áhítatos  ahnet. Hogy a  törzs  szá-
mos  nyelvekkel  rokon, látható  áh alatt  Hasonló szár-
mazékok  a  hellén ntá£a>, a  német tichzen, régi  német
ahan,  ohhizan  stb.

ÁHÍTÁS,  (ihítás)  fh.  tt  áhitást,  tb.  —ok.
Szív  mélyéből  fakadó,  különösen  vallási  buzgalmu
fölsóhajtás.

ÁHÍTAT,  (áh-ít-at)  fn.tt.  áhítaí-oí. Vallási buz-
galom,  mely  különösen  szent  imik  s  énekek  gyakor-
lata  által  nyilatkozik.  Áhítattal  imádkozni.  Áhítattal
hallgatni  az  Isten  igéjét.  Áhítatra  gerjedni,  gerjeszteni.

ÁHÍTATLAN,  (áh-ít-atlan)  mn. tt.  áhitatlan-t,
tb.  —ok.  Akiben  áhítat, azaz  vallási  buzgalom  nin-
csen, aki  a  vallási  szent  gyakorlatokban,  ú.  m. imák-
ban,  énekekben  stb.  részt  venni nem szeret,  nem szo-
kott.  Határozókép ám. áhítat  nélkül.

ÁHÍTATOS,  (áh-ít-at-os) mn. tt  áhítaíot-t,  vagy
—át,  tb.  —ok.  Vallási  buzgalmu,  istenfélő,  imád-
kozni  szerető,  szent gyakorlatokban  szorgalmas.  Ahi-
tatos jámbor  keresztények.  Öszvehúzva:  ajtatot,  finnül
ahnet.

ÁHÍTATOSKODÁS,  (áh-ít-at-os-kod-ás)  fn.  tt.
áhitatoskodás-t,  tb.  —ok.  Áhítat  gyakorlása,  vallási
buzgolkodás, mely  különösen  templomok  látogatásá-
ban,  imádkozásban  stb.  mutatkozik.  Öszvehdzva:  áj-
tatoskodás.

ÁHÍTATOSKODIK,  (áh-ít-at-os-kod-ik); k. m.
áhítaloskod'tam,  —tál, —ott. pár. —jál.  Vallási szent
buzgalmat  gyakorol,  nevezetesen  imával  dicséri az
Istent.  Öszvehúzva:  ájtaloskodik.

ÁHÍTATOSSÁG,  (áh-ít-at-os-ság)  fn.  tt.  áhíta-
tosság-ot.  Szent  imával,  könyörgéssel  foglalkodó  val-
lási  buzgóság,  ájtatosság.

Á1IÍTOZ,  (áh-ít-oz); önh.  m. áhííoz-íom,  —tál,
—ott, pár.  —z.  Gyakran,  folytonosan  áhít,  valami
után  forrón  vágyakodik.

ÁHÍTOZÁS,  (áh-ít-oz-és)  fn.  tt  áhííozás-f,  tb.
—ok.  Folytonos vagy  gyakori  áhítás,  forró  vágyako-
dás, sovárgás  valami  után.

ÁJ,  (l); áth.  m. ájt, htn. —ni.  Göcsejben s Bara-
nyában  divatos  tájszó  az  országos  szokásu  ás  (fodit)
értelmében.  Földet  ájni,  gödröt  ájni.  Előtéttel  egye-
zik  vele:  váj,  valamint  az  ás  rokona:  fás,  vásik.  E
szókban  a j  és  s úgy váltakoznak, mint  ezekben :  (j-t,
és  es-ik,  vagy  a  j  és  sz  ezekben:  szakajt, szakaszt.
Mennyiben  az  ájás  ásás  nyilasra, nyitásra vonatkozik,
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rokona  a rövid  aj,  melyből  ajak,  ajt,  ajtó  itb. szár-
maztak.

ÁJ,  (2),  elvont  gyöke  az  ájul  igének.  L.  ezt.
AJAJ,  fa.  tt  djáj-t,  tb.  —ok.  Evetfáj  neve,

mely  Madagaskar  szigetén  lakik.
ÁJAZ,  ÁJAZÓ,  székely  tájszók.  L.  AJAZ,

AJAZÓ.
AJEJT,  ÁJEJTAT,  vagy  AJOJTAT, AJOJ-

TATOS,  régies alakok  áhtí,  áhítat,  áhítatot  helyett
ÁJTATOS, ÁJTATOSKODIK.ÁJTATOSSÁG,

stb.  L.  ÁHÍTATOS, ÁHÍTATOSKODIK, stb.
ÁJUL,  (áj-ul);  önh. m. ájul-t.  Mintegy  lélek  s

élet  nélkül  magán  kívül  lesz,  mintha  mély  álomba
esett  vagy  meghalt volna.  Az  aléí által jelentett kór-
állapotnak  nagyobb  mértékét jelenti.  Az  öléi  gyöke
al-ik, s ám.  alvóhoz  hasonló állapotba  esik, az  ajul-é
pedig a nyilast, szájtátást  jelentő áj, minthogy az ájult
szája  rendesen  tátva  marad;  törökül:  bajyl—mák.
Igekötővel:  elájul.

ÁJULÁS,  (áj-ul-ás)  fn.  tt  ájulás-t,  tb.  —ok.
Az  embert  hirtelen  elfogó kóros  állapot, midőn  a lé-
lek  öntudatától  ideiglen  megfosztatik  a  a  test  halott
gyanánt  öszveroskad.

ÁJULAT,  (áj-ul-at)  fn. tt  ájulot-oí.  Ájulás  el-
vont  értelemben.

ÁJULATI,  (áj-ul-at-i) mn. tt  ájuloti-t,  tb. —ok.
Ajulatra  vonatkozó. Ajutaíi  állapot.

ÁJULDOZ,  (áj-ul-d-oz);  gyak.  önh. m.  ájuldos-
tam,  —tál,  —ott, pár.  —z.  Gyakori,  majd  előtűnő,
majd  megszűnő  ájulásban  szenved, el-el-ájul  s meg-
meg magáboz  tér.

AJULDOZAS,  (áj-ul-d-oz-ás)  fn. tt  ájuldoeás-t,
tb.  —ok. Ismételt, visszavisszatérő  ájulás.

ÁJULT,  (áj-ul-t)  mn. tt  ájult-ot.  Oly állapot-
ban  levő, szenvedő, melyet az  ájulás  okoz; öntudatá-
tól  megfosztott, s ideiglen halott gyanánt Öszverogyott.
Oroosi műtét alatt  kínjában  elájult  kór.

ÁJULTÁN,  (aj-ul-t-an)  ih.  Ájult  állapotban.
Ájultán  fekvő  beteg.

ÁJULTSÁG, (áj-ul-t-eág) fn. tt. ájultsdg-ot.  Aju-
14si  állapot  vagy  tulajdonság.

AK, elvont  gyöke  az  ákics,  röviden  ofcics  szó-
nak,  mely  valami  hegyeset,  különösen  tüskét,  tö-
vist jelent  Rokona a vékonybangn  ék (cuneus).

—ÁE,  (1),  néhány  nevet  képez,  melyekben
némi  gúnynyal  vegyes  értemény  rejlik,  milyenek:
isz-ák,  nagyiható,  részeges;  eszeny-ák,  nagyehető;
decs-ák, dicsekedő, hányiveti, kérkedő;  íud-ák, tudós-
sAgot  fitogtató.  A fon-ák eredetileg: fen-ék.  Előfordul
némely  vezetéknevekben  is: Socsák,  Oricsák.  Közép-
képző  ezen  hangutánzókban:  szip-ák-ol, berny-ák-ol,
bok-ák-ol,  czik-ák-ol.  A  tót  nyelvben  igen  divatos
képző.  Egyébiránt  részletesen  és  hasonlítva  1.  K,
mint  képző.

—ÁK,  (2),  a  többes  öszveházott  ragja  mind
neveknél,  mind  igéknél  =  a-ok,  sőt  i-ak,  ai-afc  és
o-ak is:  fák =  fa-ak,  almák = alma-ak,  birok  =

biró-ak;  mondották = mondotU-ak,  mondanák  =
mondana-ak  vagy  mondanai-ak  stb.

ÁKÁCZ,  ÁKÁSZ,  L  AKÁCZ.

ÁKICS,  (ák-ics)  fa.  tt.  ákics-oí.  Balatonmellé-
kén  ám.  tüvis, tüske, máskép: okics.  Eredetre  nézve
gyöke  ák  egyezik  a  vékonyhangú  ék-vel,  mely szin-
tén  a maga  nemében valami hegyeset, szűröst jelent
Ide tartozik  azon ok,  melyből akad,  okíál  stb.  szár-
maznak, valamint az  ékalakii  eke.

ÁKOMBÁKOM,(ákom-bákom), nyelvjáték! iker
szó  és  fn.  Idomtalan  irkafirka,  milyet  az  írni  kezdő
gyermekek  s  más írástudatlan emberek tesznek; macs-
kavakarás.  Valószínűleg  az  ákom-bötöm  (ököm-bö-
köm), azaz, szúrom, szurkalom, elemekből állott  öszve.

ÁKOS,  férfi  kn. tt  Akos-t, tb.  —ok.  Latinul:
Acbatius,  valószínűen  a hellén ; Achates után.  A ma-
gyar  történelemben  ismeretes  ily  névén  Barcsai Ákos
a  XVU.  században  erdélyi  fejedelem.  Regi  okleve-
lekben,  mint  nemzetségi  és  személynév  többszőr
előfordul  (1130—40.  1284.  1249.  1271.  1287.
1297.  stb).

ÁKOS,  falu,  Közép-Szolnok  megyében;  hely-
ragokkal  :  —ön,  —rá, ról.

ÁKOSFALVA,  falu  Erdélyben; helyragokkal:
—falcán,  —falvára,  —falódról.

ÁKOSI, régi  oklevélben  falu  neve  Vas  megyé-
ben  (1268).

ÁKOSNYÍRE, helynév  1259  és  1264-ből Pest
megyében.  •

ÁKOVTTA,  néhutt tál a Dunán hallatszó  tájsió,
jelent  fűszeres,  festett  pálinkát  A  latin  aqua vitae.

ÁL,  (1),  mn. tt  ál-í,  tb.  —ok.  Ami nem való-
dilag, hanem csak  látszólag  az,  vagy  olyan,  aminek
vagy  amilyennek  mutatkozik.  E  tulajdonság tehát ha-
sonlaton  alapszik,  mely  valaminek  külsejét,  színét
mutatja,  illetőleg  utánozza,  belsőkép  pedig,  vagyis
lényegre  különbözik  tőle. közönségesebb szokás  sze-
rint  az  illető  főnévvel  öszveiratik.  Álbarát,  ki  csak
színleli, tetteti  magát jó  barátnak.  Álproféta,  kit  Is-
ten  nem küldött;  hanem  maga  tolta  föl  magát ácsi.
álarc*, mely  a  valódi  arcz  helyett  mást  mutat  Ál-
ajtó,  álablak, mely  csak  annak külsejét,  formáját  lat-
tatja,  A"lhaj,  álssokál, mesterségesen  alkalmazott  ide-
gen  haj,  szakái.  MköntSt, milyet az  illető  személy  vi-
selni nem szokott,  melyet  azért  ölt  valaki  magára,
hogy  más valakinek  tartsák  őt

Ezen  szó alapfogalomban  külső  színre,  formára,
olyanságra  vonatkozik,  s  ennélfogva  rokona:  alak,
(= olyik)  honnan alakos = álarczos, továbbá hasonló
bozzá a  minőséget jelentő  oly, minélfogva így  is  értel-
mezhető  oly vagy  olyan,  vagy  olyanforma, t  i. színre,
külsőre, amilyen az illető hasonlati alap, pl. álbarát =
olyan,  mintha barát volna; álarcz = olyan,  mint bi-
zonyos  arcz;  álkirály = olyan,  mintha király  volna
stb.  Különben  hasonló  hozzá  a  török: játon,  s  ta-
lán  esetleg  az  előtété*  latin: folto,  falsus,  német:
falsch,  stb.
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ÁL,  (2),  elvont törzse  áld  szónak  és  származé-
kainak, rokon, sőt  azonos  hála  szóval. V. ö. ÁLD.

—ÁL, (1),  bangrendileg vékonyhangu  párhuza-
mos társa ÉL, néhány  igékből  főneveket  képez,  pl.
val-ál,  régies  ám.  (possessio);  hal-ál,  fon-ál,  föd-él,
tót-él.  Ezen  képző  valószínűleg  az  illető igék részesü-
lőjéből  fejlett  ki,  ily  módon  : val  (elárult  ige),  val-ó,
val-a, val-a-1,  val-ál; hol,  hal-ó, hal-a, hal-a-1,  hal-ál,
és  így:  fonó,fona,  fonal, fonál;  kStö,kSte,  kötél, kötél;
fSd6,  fSde, fJJdei, födél.  Hogy  ezekben  eredetileg rö-
vid  al  el  létezett,  onnét  gyanítható,  mert némelyek
csakugyan  ékvesztők,  mint: fonal,  kötél,  födél,  néme-
lyek  csupán  rövidek,  mint:  vonal,  fiatal  (=  fiadal,
fiadó),  lepel,  stb. V.  ö.  —ALY, ÉLY,  képző.

—AL, (2),  hangrendi párhuzamban vékonyhan-
gulag ÉL,  igemódositó  második személyrag, mely két-
féle  :  1)  az  igető  önhangzójából  és  al  el személyrag-
ból  öszveb&zva,  a)  az  első  múltban:  futa-al  futai,
mene-el  ménéi; b)  az  óhajtóban  futna-al  futnál,  menne-
el  mennél.  Ezekben  élesbangu  á  van,  mert párhuza-
mos  é  társa  tájejtésileg  l,  pl.  menü,  mennil,  veril,
vtrnü.  2)  megnynjtott  tompahanga  ál  él, mely más-
salhangzóval  végződő  igetöhöz  járuló  al  el  helyett
411, «) a második mnltban, pl. járt, járt-am, járt-al he-
lyett: járt-ál,  üt,  itt-am,  itt-al  helyett  ittál;  ment,
«nent-em,  men<-el  helyett  mentél;  étt,  étt-em,  étt-el  he-
lyett  étt-él;  amelyek  némely tájakon a Tisza  vidékén
ma  is  röviden  hangzanak;  az  ikes  igék  parancsoló  és
kapcsoló módjában:  bukik, bukj-ám,  bukj-al helyett buk-
jál  ; stök-ik, szgkj-em, szükj-el helyett szökjél. £  második
pont  alattiakban  az á  tompahanga,  mert  párhuzamos
társa é általános  ejtés  szerint  mindig  tompán  hang
zik,  vagyis semmiféle tájon  ire  nem változik, pl. nem
ejtik  így  sebol: menti!,  vertil,  ütb'ttil.  Ellenben  van
vidék, nevezetesen  Felső-Borsod, hol  így  szólnak: mit
étt-el t  mű  ifí-alf  e helyett:  ettél, ittál.  V.  ö. É  bötü.

—ÁL,  (3),  párhuzamos  vékonyhangon ÉL, ige-
képző,  mely  gyakorlatos  g  k  képzőkhöz  járulván,
átok  gyakorlati  érteményét  hatványozza. Ezekben  az
illető  hangzók  tompák,  mert  eredetileg,  vagyis  régi-
esen  al  el, továbbá  mert ezen  é  semmiféle  tijejtéssel
f-re  nem változik,  ilyenek:  álldog-ál  vagy  al, járdog-
ál,  adog-ál,  gurig-ál,  taszig-ál,  UldSg-ü,  mendeg-él,
eddeg-ü ; irk-ál z=  irog-ál, szurk-ál = szurog-ál, turk-
-ál = turog-ál, vájk-ál = vájog-ál,  ussk-ál =  uszog-
ál,  ctuttk-ál  := csuszog-ál,  toszk-úl  =: toszog-al, herk-
f l  —  bereg-él  stb. Az  átható  igékben  ezen ál  él fbi-
cserélhető  át  ét  képzővel,  mint:  irkái  irogat,  turkál,
twogat,  nyirkai  nyirogat.  vájkál  vájogat,  toizigál  to-
•sogat, stb.  Egyébiránt  g  vagy  k nélkül  is  előfordul,
pl.  dob-ál,  nyisz-ál,  ccib-ál,  hoszn-dl, és  a  tájdivatos:
Aát-dl, jár-ál,  stb.  Részletesebben  1.  L  igeképző  és
É  bötü.

ÁLART.AK, (ál-ablak)  ősz. fn.  Ablakhoz hason-
ló rés, az  épfilet  külsején  vagy  a  szobában,  kamará-
ban,  stb.  mely  a  falon  nincs  keresztülütve,  s  csak
méndomból  vagy  fiók  gyanánti  használatra  készült.
FokoWak.

AKAD.  BAOT  SZÓTÍB.

ÁLAJTÓ,  (ál-ajtó)  ősz.  fn.  1)  Ajtót  képező  rés
vagy  forma  az  épületen,  melyen  ki  s bejárni  nem le-
het,  2) Titkos,  rejtekajtó.

ALARCZ, 1. ÁLORCZA.
ÁLAECZOS, 1. ÁLORCZÁS.
ÁLARCZOSKODAS, ÁLARCZOSKODIK, 1.

ÁLORCZÁSKODÁS, ÁLORCZÁSKODIK.
ÁLBARÁT,  (ál-barát)  ősz.  fn.  Aki  barátságot

színlel, de valóban  hűtelen, áruló vagy  legalább olyan,
ki  a  baráti  kötelességeket  nem teljesíti.  Ninct  vette-
delmesb  ás  átbarálnái.

ÁLBABÁTSÁO, (ál-barátság)  ösz.fo.  Tettetett,
színlett,  hamis barátság.

ÁLBUZGALOM,  (ál-buzgalom) ősz. fn.  Ajtatos-
ságot, vallási  buzgalmat külsőleg fitogató képmutatás.

ÁLBUZGÓ, (ál-buzgó)  ősz.  fa.  Aki  Idverftőnk
szavai  szerint  csak  ajkaival  imádja  az  Istent,  szíve
pedig  távol vagyon  tőle;  képmutató.

ÁLBÜZGOSÁG, 1. ÁLBUZGALOM.
ÁLCS, 1. ÁCS.
ÁLCSÓR,  (ál-csók) ősz.  fa.  Nem  szívből, nem

valódi  vonzalomból, nem szeretetből,  hanem  mellékes
érdekből  adott  csók,  pl. milyennel  Júdás  üdvözölte,
és  elárulta  ártatlan  mesterét;  Júdáscsók.

ÁLCSÜLÖK,  (ál-csülök)  ősz. fn.  Az  állatok  lá-
bain  nőni  szokott  fattyu  csontsarjazás,  fattynköröm.

ÁLCZA, ÁLCZAS,  új  szók, ezek  helyett:  ÁL-
ORCZA, ÁLORCZÁS.

ÁLD,  (al-d);  átb.  m.  áld-oíí, htn.  — ani  vagy
—ni.  1)  Hálát  mondva, hálálkodva,  vagyis  mintegy
áh  áh, á  á  indulathangon fólsohajtva  dicsér,  magasz-
tal  valakit  a tőle  vett kedves  dologért.  A'ldani a*  Is-
tent  jótéteményeiért.  Áldani  a  szüléket,  kik anyagi  ét
szellemi  nevelésünkről  gondolkodtak.  Áldani  az  órát,
mely  ránk  szerencsét  hatott.  Áldani  még a földet  is,
melyben  valami  termett.  Áldani  a  kezet,  mely  segített
rajtunk.  Áldatiék  az  Úr  neve.  Áldlak  téged  mindenható
Isten.  2)  Buzgalma*  áhítattal  s  ünnepélyes  vallási
szertartással,  imával jót  kér  és kivan  valakinek  vagy
valaminek,  illetőleg  fölavat,  s  ezen  fölavatáshoz  az
Isten  kegyelmeért  sohajtoz.  A  pap  megáldja  a né-
pet.  A  szülék  megáldják  gyermekeiket.  Az  új  háza-
tokat  megáldani.  Ételt  italt  megáldani.  Isten  áldja
meg  kegyelmetek  ebédét,  át  emberit  is.  Áldjon  meg
a  három  Isten,  ha szeretsz. Vörösmarty.  Ellenkezője:
átkoz.  3) Valakit jótéteményekkel  halmoz.  Itten  áld
meg  a  magyart  jó  kedvvel,  bőséggel.  Kölcsey.  Tessék,
mivel  az  Jsten megáldott  bennünket.  Jó  terméssel,  gaz-
dag  szürettel  áldott  meg  bennünket  át  Isten.  Áldj  meg
minket  Jézus,  kik  üt  egybegyültünk.  Egyh.  ének.  4)
Imád, imádkozik, könyörög,  Áldjad  az  Istent,  hogy  te
is  ügy  ne  járj.

„Áld  szeuvedésim  közt  nyögésem;
Áld,  poharam  ba  virág  övedzi."

A  bit  szava  az  Istenekhez,
Kazinczy  Ferencitől.

Eredetét  illetőleg  1. Á,  gyök.  Elvont  törzse  dl
(=  á  vagy  áh hangon sobajt,  ugyanez  hála  szó tör-
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zsével),  melyből  d  hozzátette!  lett:  áld,  mint  a  tol,
öl, mos, kér, ken gyökökből:  told,  old, mosd, kérd, kend.
Egyébiránt  rokonok  a  mandsu: aldsime, latin:  laus,
laudo,  hellén:  aitdm,  oíflif,  a  szláv  nyelvekben  is
előforduló: aldov, aldujem, stb.

ÁLDÁS,  (41-d-ás)  fn.  tt  áldás-t,  tb.  —ok.  1)
Dicsérés, magasztalás, hálaadás, hálálkodis.  2) Jóki-
vinás. Atyai  áldás.  Asztali  áldás.  Új  házatokra mon-
dott,  adott  áldás.  3) Jótétemény,  adomány, jó  siker.
Emberé  a  munka,  Istené  az  áldás.  Kása  Itten  áldása.
Nincs  óidat  rajta.  4)  Egyházi  szertartás,  midőn  a
pap  ünnepélyesen  a  néphez  fordulva,  azaz  az  Atya,
Fiú  és  Sz. Lélek  nevében  vagy  az  oltári szentség  föl-
mutatásával  keresztet  vet  5) így  nevezik  a  kathóli-
kusok  a  délesti  ájtatossigot  is,  mely  a  szentség  kité-
tele  mellett  tartatik.  V.  ö.  ÁLD.

ÁLDJONISTEN,  (áldjon-isten)  ősz.  fn.  1)  El-
búcsuzási  szójárás.  Áldjonistent  mondani.  Utolsó  áld-
jonisten.  2)  Üdvözlő, vagy  poharat  felköszöntő szólás-
mód.  Megverte  a  tok  áldjonisten,  azaz,  leitta  magát,
részeg  lett.

ÁLDÓEÚT,  határ  1268-ik  oklevélben  „Juxta
quamdam  fossam,  quae  vocatur  Áldokttth"  (Jerney
Nyelvkincsek).

ÁLDOMÁS,  (ál-d-om-ás)  fn.  tt  áldomás-t,  tb.
—ok. A  névtelen jegyzőnél  (16.  és  22.  fejezetekben)
jelent régi  pogány  isteni  tisztelettel járt  lakomát, ál-
dozatot  „More  paganismo  fecerunt  aldumas"  (ál-
domás), a  XVI.  fejezetben  áldomás.  Világosan  áldo-
zat  értelemben  fordul  az  elő  a  Müncheni  codezben
is  32.  és  38.  lapokon:  irgalmosságot  akarok  ét nem
áldomást  (misericordiam  volo  ét  non  sacrificiam);  a
Bécsi  codezben:  miként  ezer kövér bárányokban, ugyan
legyen  ma  te  személyed  előtt  mii  áldomásonk.  Eredeti
közönséges  érteménye: áldás.  Az  Istennek  áldomása
leszen  mirajtunk.  Házasok  éneke.  Atyának  és  fiának
ét  szentlélöknek  áldomása  legyön  ét  éjjel  leikömmel.
Benigna  asszony  imidságos  könyve.  Továbbá  a  vett
jótéteményért  ömledező hálaadás  és szerencsekivánás.
Különösen  ám. akármily  régrehajtott  szerződés  vagy
bevégzett  munka után  az  illető  felek  által  megtartott
ünnepélyszerfi  lakoma, egykét  pohár  bor  elköltése,
ami  rendesen  áldás  vagy  szerencsekivánat  nyilvánítá-
sával, s  felköszöntő ömlengésekkel  szokott járni.  Ara-
tóknak, szüretelöknek adott áldomás. Eladni  a hátat,  t
meginni  át  áldomást.  Csapjunk  f el  t  igyuk  meg  áldo-
mását.  A  szerződést  áldomással  befejezni.  Áldomást
inni  a jelen  és  távollevőkért,  a  házi  úrért,  a  házi  osc-
szonyért,  a  vendégekért. Áldomás  (ivás)  áldomással  (jó
kívánattal) jó.  Km.

Képzésre  hasonlók  hozzá:  látomás,  hallomás,
tudomás,  vallomás, melyek  egyszerű  törzsei  ágy  lát-
szik, eredetileg  elsőben  óm,  em,  Dm képzőt  vőnek  föl,
és az  ás  képző  azután az áldom, látom,  hallom,  tudom,
vallom  toldott  törzsekhez járult.  Ma is  mondjak: mú-
lom  szinű.  Ezen  óm,  em, öro  pedig  nem  egyéb  mint
az  ó,  6',  részesülői  rag, melyekből  lett  öv, Sv,  ezekből
ismét  óm, 9m,  a  honnan  múlom  szinti = múló színű.

ÁLDOMÁSI,  (ál-d-om-ás-i)  mn.  tt  dldomáti-t,
tb.  —ok.  Áldomást  illető,  ahhoz tartozó,  arra  vonat-
kozó.  Áldomást  lakoma,  felkützSntés.

ÁLDOMÁSOZ,  (ál-d-om-ás-oz):  önh.m.  átdomá-
tot-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z.  1) Aldomásféle  lako-
mát  üt,  folytat.  A  szerződi)  felek  áldomásozni  ssoktak.
2)  Lakoma  alkalmával  pohárköszöntő  beszédet mond.
Ebéd  vége  felé  áldomásozni.

ÁLDOMÁSOZÁS,  (41-d-om-ás-oz-ás)  fa.  tt  ál-
dotnásozás-t,  tb.  —ok.  1) Áldomásféle lakmározAs, la-
kozás, ivás.  2)  Lakomái  felköszöntés.

ALDOR, i. ÁLDOZÁE.
ÁLDORNAGY,  (áldor-nagy) ősz. fn.  Némelyek

által  ajánlott,  sőt  többektől  használt  kifejezés  a Ma-
gyarország  főpapját Jelentő  prímát  helyett;  mások
szerint: fiSérsek,  vagy  elsőd.

ÁLDOTT,  (ál-d-ott) mn. tt  áldoU-at.  1)  Akire
vagy  amire áldást  mondtak.  Paptól  áldott,  megáldott
házasfelek.  Szüléktől  megáldott  gyermekek.  2)  Jótéte-
ményekkel,  boldogsággal, szerencsével elárasztott. Ál-
dott  föld,  ország.  Oh  te  áldott  Kanahán,  Hortobágy
melléke l  Népdal.  3) A  maga  nemében jó,  jámbor, er-
kölcsös, vagy  jótevő,  jóindulata. Áldott  jó  ember.  Ál-
dott  a  sok  kéz,  átkozott  a  sok  száj.  Em.  Te vagy  ál-
dott  az  asszonyok  kStStt.  Angyali  üdv.  4) Hálával em-
legetett, dicsért, magasztalt Áldott  legyen még apóra  is.

ÁLDOTTCSÜKÜLLÖ,  L ÁLDOTTFÜ.
ÁLDOTTFÜ,  (áldott-fű)  ősz.  fn.  A  csfikttllők

neméhez  tartozó  növényfaj,  melynek  fészkei  kétsze-
resen  tövisesek, szöszösek,  levelei  lefutó  szabásúk, tö-
visfogasak;  virága sárga. Máskép: pápafü.  (Centan-
ria  benedicta).

ÁLDOTTÖV1S,  1. ÁLDOTTPÜ.
ÁLDOZ, (ál-d-oz);áth.m. áWoz-tam, —tál, — ott,

pár.  —z. Eredetileg  ám.  áldással,  bálaimával  páro-
sult  ajándékot  nyújt  Istennek.  Pogány  őseink  szent
források  mellett  lovat  szoktak  áldozni.  Átv.  és közön-
séges  ért  ám.  sajátjából  valami  szükségest,  becsest
önmagától  megvon, s  azt akár  magánosok javara, akár
a  közjó  előmozdítására  fordítja,  odaengedi.  Aki  tehát
adománya,  illetőleg jótéteménye  által  tetemes  rövid-
séget  nem  szenved,  az  nem  áldoz,  csak  ajándékoz
vagy  adakozik,  tftolsó  fillérünket,  vérünket,  életünket
a  hazáért  áldozni.  A  szegények  táplálására  sokat  ál-
dozni.  Barátink,  gyermekeink  javáért  föláldozni  ma-
gunkat.  „Épít,  munkál,  gyűjt,  koczkáz  életével, s  a
közjóért  áldozza  napjait"  Kisfaludy  Károly.  Néha
ám. veszélyeztet.  Múlandó  gyönyörért  örök  boldogsá-
gát,  nyereségvágyból  Úrét,  becsületét  föláldozta.

ÁLDOZÁR,  (al-d-oz-ár)  fh.  tt  áldozár-t,  tb.
—ok. Miséspap,  áldozópap. Római  görög  stertartásu
áldozár.  Ötven évet,  aranymisés  áldozár.

ÁLDOZÁS,  (al-d-oz-áa)  fn.  tt  áldozás-t,  tb.
—ok.  1) Mint az  átható  áldoz  származéka  jelent  cse-
lekvést,  melynél  fogva  valaki  sajátjából  áldoz  vala-
mit  L.  ÁLDOZ. Áldozásra  két*  hazafi,  emberbarát.  2)
Midőn  az áldozik-ból  származik,  ám.  a  híveknek  az
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oltári  szentségben  részesülése,  az  Úr  vacsorájának
magához  verése.

ÁLDOZÁSI,  (ál-d-oz-ás-i)  mn.  tt.  áldozási-t,  tb.
—ok.  Áldozást  illető,  ahhoz  tartozó,  azzal  járó.  Ál-
dotási  készség,  indulat.  Áldozást  szertartás,  mód.  V.
ö.  ÁLDOZÁS.

ÁLDOZAT,  (ál-d-oz-at)  fn.  tt.  áldozaí-oí.  1)
Akirmily jószág,  melyet  az  istenségnek,  illetőleg  po-
gány  isteneknek, hála,  vagy  tiszteletjeléttl,  vagy  en-
geeztelésfil  buzgó  biveik  nyújtani, neveztesen  oltárai-
kon  vagy  más  szentelt  helyen  elégetni  szoktak.  Hd-
ladldozat.  Örfmáldozat.  Engesztelő  áldozat.  Véráldo-
tat, ragyis  élő állat, melyet  az  Isten  tiszteletére meg-
öltek.  Szélesb  ért.  áldozatnak  mondatik  minden  bit-
vallási  szent  gyakorlat,  melylyel  az  Istent  tiszteljük,
imádjuk,  továbbá  minden  adományozás, ajándék, me-
lyet  a  hivck  illető  egyházaik  íolsegélésére,  föltartá-
sára, nyújtanak.  2)  Atv.  ért.  minden  jószág,  becses
vagyon, melyet  magunktól  megvonunk, hogy  vele em-
bertársunkon,  illetőleg a  közjón  segítsünk.  Áldozatot
hozni  a  haza  oltárára.  Áldozatot  nem  szóval,  hanem
tettel  kell  hozni.  Hazafiak  áldozataiból  állított  intéze-
tek.  Ét  sok  pénzáldozatba  került.  Továbbá,  minden
szenvedés,  melyet  misokért  kiállunk,  vagy  öröm,  él-
vezet,  melyről  érettök  lemondunk.  Társaiért  S  lett  az
áldozat.  Ét  által  nagy  áldozatot  hoztál  nekünk.  Em-
bertxeretetének,  hazájának  áldozata  lett.

ÁLDOZATBOR,  (áldozat-bor)  ősz.  fn.  A  pogá-
nyok  istentiszteleti  szertartásánál  azon bor, melyet az
isteneknek  fölajánlottak.  A  keresztény  egyházakban
az  Úr  vacsorájánál  használt  bor,  illetőleg:  misebor.

ÁLDOZATI,  (ál-d-oz-at-i)  mn. tt.  áldozati-t, tb.
—ok.  Áldozathoz  való,  azt  illető,  arra  vonatkozó.
Áldozati  szertartás,  mód. Áldozati  imádság,  könyürgés.

ÁLDOZATKENYÉK,  (áldozat-kenyér)  ősz.  fn.
Kovászos  vagy  kováeztalan  kenyér  ,  illetőleg  ostya,
melyet  a  keresztények  az  Úr vacsoráján  használnak.
A  régi  zsidóknál  az  Isten  oltárára  fölajánlott  kenyér.

ÁLDOZATLAK,  (ál-d-oz-atlan)  mn.  tt. áldozaí-
lan-t,  tb.  —ok.  1)  Ami  áldozattal nincs öszvekapcsol-
va. Áldozattan  itteni  tisztelet.  2)  Aki  nem  áldozott,
ragyis  az  Úr vacsorájában  nem  részesült.  Határozói-
lag  «m.  áldozattanai,  áldozat  nélkül.  Gyónatlan,  és
áldozation  meghalni.

ÁLDOZATLANUL,  (ál-d-oz-atlan-ul)  ih.  Áldo-
zat  nélkül,  az  Úr  vacsorájában  nem részesülve. A tem-
plomból,  a  buctujáráttól  áldozattanul  menni  haza.

ÁLDOZATSZEKKÉNY,  (áldozat-szekrény) ősz.
fn.  Az  oltár  közepén  levő  szekrény,  melyben az  ál-
dozati  szent  ostya  őriztetik.

ÁLDOZIK,  (ál-d-oz-ik);  k.  m. áldoz-íam,  —tál,
—ott, pár. —tál.  1)  Az  Űr vacsoraját, vagyis  az ol-
tári  szentséget, Krisztus  testét  vérét  magához  veszi.
A  hívek  gyónnak,  ét  áldoznak.  Ki  az  utazókkal  eszik,
otdozik.  Km.  2)  Mondjuk  a  napról:  ledldozik,  midőn
lenyngszik.  Ezt  kétfelckép  elemezbetni,  vagy  tulaj-
don  értelemben  ám.  aldozik,  azaz,  alászáll, vagy mint-
egy  alunni  álomra  megy,  minélfogva  alapfogalomban

hasonló  hozzá az  alkony  alkonyodik;  vagy  átv.  ért.
égő  áldozathoz  hasonló  tüzes  alakban  letűnik.

ÁLDOZÓ,  (ál-d-oz-ó)  mn. és  fn.  tt.  áldozó-l.  1)
Aki  valami  becses  vagyonát  magától  megvonja, s  azt
másnak  ajánlja,  vagyis  aki  áldoz  valamit  e  szónak
minden  értelmében.  2)  Aki  az  Úr  vacsoráját  magá-
hoz veszi,  Gyónás  után  áldozó  hívek.  Oltár  elé  gyüle-
kező  áldozok.  3)  Misés,  vagy  misét  mondó  pap.

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK,  (áldozó-csiitörtök)  ősz.
fn.  Kathólika  egyházi  értelemben, a  húsvéti  időszak-
nak  bezáró  napja;  húsvét  utáni  negyvenedik  nap;
Urunk  mennybemenetele. £  napon  záródik  be  a  hús
véti  gyónás,  és  áldozás.

ÁLDOZÓHÉT,  (áldozóhét)  ősz.  fn.  A  negyven
napi  nagyböjt  utolsó hete,  mely  a  husvétinnepet köz-
vetlenül  előzi  meg.  Ennek  csütörtökén  üli  az  egyház
az  utolsó  vacsora  cmlékiunepét,  mint  az  oltúri  szent-
ség  szerzésének  napját.

ÁLDOZÓPAP, (áldozó-pap) ösz.fn. 1. ÁLDOZAR.
ÁLDOZTAT,  (ál-d-oz-tat);  áth.m.  áldoztat-tam,

—tál,  —ott,  pár.  áldoztass.  A  híveknek  oltári  szent-
séget  osztogat.  A  híveket  gyóntatni  és  áldoz t át ni.  Az
egészségesekéi  a  templomban,  a  betegeket  házaikban  ol-
doztatni.

ÁLDOZTATÁS,  (ál-d-oz-tat-ás)  fn.  tt.  áldozta-
tás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  foglalkodús,  midőn  valaki
aldoztat.

ÁLDRÁGAKÖ,  (ál-drága-kő)  ősz.  fn.  Fényes
hegyi  kristály,  mely  tűzben  ncliezen  olvad  fel,  s me-
lyet gyakran  drágakő  gyanánt  használnak, s a nemér-
tők  velők  gyakran  megcsalatnak.

ÁLÉLCZ,  (ál-élcz)  ősz.  fn.  Keresett,  ízetlcn,
erőltetett  clménczkedés,  meglepő  furcsaság  nélkül.

ÁLELMÉSSÉG,  1.  ÁLÉLCZ.
ÁLEREDETÜ,  (ál-eredetü)  ősz.  mn.  Mondjuk

irományokról,  illetőleg  oklevelekről,  könyvekről, me-
lyeket  valaki  más  neve  alatt  hamisan  kohol.

ÁLÉRZELÉM,  (ál-érzelém)  ősz.  fn.  Színlelt,
tettetett,  nem szívből,  nem  őszinte  kedélyből  szárma-
zott  érzelem.  A  hivatlan költők  és  szónokoknál  nem
ritka  tünemény.

ALESKÜ,  (ál-eskü)  ősz.  fn.  Hamis  cskU,  midőn
valaki  olyasmit  bizonyít  esküvéssel,  minek  valósá-
gát  maga  sem  hiszi.

ÁLESKÜVÖ,  (41-esküvö)  ősz.  fn.  Tauu,  aki  ha-
misan  esküszik.

ÁLESZKÖZ,  (ál-eszköz)  ősz.  fn.  Oly  eszköz,
mely  szinleg  a  kitűzött  czélra  vezetni  látszik,  de  azt
valósággal  elérni  nem képes.

ÁLFESTÉK,  (ál-festék)  ősz.  fn.  Kendőző  szer,
melylyel  a  hiú  személyek arczaiknak bájoló  szint adni
törekesznek.

ÁLFOG,  (ál-fog)  ősz.  fn.  Mesterségesen  készí-
tett  fog,  mely  a  kihúzott vagy  kihullott fogat pótolja.

ÁLFOGÁS,  (ál-fogás)  ősz.  fn.  Csalóka  okosko-
dás,  melynek  következtetése  az  előzményekkel  nin-
csen  szoros  észtani  öszvefiiggésben.  A:  együgyüeket
holmi  átfogóinkkal  elhitetni,

17*
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ÁLGYÖNGY, (ál-gyöngy)  ősz.  fa,  Üvegből  ké-
szített hamis  gyöngy.

ALGYÜ, ÁLGYÜS, ÁLQYUZ, itb. i. AGYÚ,
ÁGYÚS, AQYUZ, stb.

ÁLHADMOZDULAT, (ál-had-mozdulat) ősz.  fn.
Hadicselszerü  működés,  midőn  az  ellenfelek  egyike
olyan  fejlődéseket,  mozdulatokat tesz, melyek  a  má-
sikat  téves ellenkészületekre  vezetik.

ÁLHAJ,  (ál-haj)  ősz.  fn.  Idegen hajfűrtök,  vagy
egész  hajasat,  mely a  valódi  hajak  nemlétét  pótolja;
vendégbaj.  Alhajat  viselni.

ÁLHERE, (ál-here) ősz.  fia.  Kisebbnemtt  bere-
méhek.

ÁLHDfLÖ,  (ál-himlő) ősz.  fn.  Úgynevezett  bá-
rányhimlő,  mely a  közönséges  emberi  bimlőnél  ap-
róbb,  s kevésbbé veszedelmes.

ÁLHOLD,  (ál-hold) ősz. fa. Ritka égi tünemény,
midőn  a  gőzös  légben  a  hold  sugarai  megtörvén, a
boldhoz  hasonló alakot  képesnek.  (Paraseleno).

ÁLISTEN,  (ál-isten) ősz.  fn.  A  pogány  hitre-
gék  költött, hamis Istenei.

ÁLÍZLÉS, (ál-ízlés)  ősz.  fii.  A  széptanban,  és
művészetekben  álízlésnek  mondatik,  ami a  szép  esz-
ményével  vagy  elméletével  nem egyezik, minek  das-
sicai hatása nincs.  Közönséges  érzéki  értelemben  ám.
elromlott  szájíz.

ÁLÍZÜLET,  (ál-izület)  ősz.  fa.  Midőn  az  el-
tört,  s kéreg által  nem egyesfiit  csontvégek  porczczal
behúzódnak  vagy  körükbe lágyrészek  veszik magokat

ÁLJÓS,  (ál-jós)  ősz.  fn.  Csalfa jő vendölő, hamis
jós,  álpróféta.

ÁLKALÁ8Z,  (ál-kalász)  ősz.  fn. Fattyu  kalász,
melynek  csak  külső  alakja  és  tokiásza  van, de a  sze-
mek hiányzanak belőle,  így  nevezhető  a  gábonaka-
lászt  utánzó  mtt is.  Afibolászokkal  piperéiéit  ndkalap.

ÁLKÉP,  (álkép)  ősz. fn.  1) L.  ÁLORCZA.  2)
Akármily tárgynak, dolognak olyas  előadása, lefestése,
alakja,  mely azt  nem valódi oldaláról  tünteti elé.

ÁLKÉPLET,  (ál-képlet)  ősz.  fn. Ami hibásan,
nem  a  helyes  felfogás  törvényei  szerint  van  alkotva.
Kórtani  ért  az  élő  testtel  öszvefüggő,  de  lényegileg
ahhoz  nem  tartozó,  és  saját  életmüséggel  bíró kór-
termény.

ÁLKERESZTÉNY,  (ál-keresztény)  ősz.  fa.  Aki
csak  nevét  viseli  a  kereszténynek, belsőleg pedig hi-
tetlen,  aki  Krisztus  tanait  megveti.

ÁLKIEÁLY, (ál-király)  ősz.  fa.  A törvényes ki-
rály  nevét  és  hatalmát bitorló  személy.

ÁLKÖNNY,  (ál-könny) ősz.  fn.  Tettetett,  szín-
lett,  nem  szívből  fakadó,  hamis könny.  ÁUcönnyeket

'  sírni.  Alkönnyekkel hitegetni a világot. A'íkönnyekre meg-
indulni*

ÁLKÖRÖM,  (ál-köröm) ősz.  fn.  A  maga  nemé-
ben  kóros  kinövésü  fattyuköröm, vakköröm.

ÁLKÜLCS,  (ál-kulcs) ősz.  fa.  Utánzóit  kulcs, a
valódi  kulcsnak  formájára,  milyet a  tolvajok,  s más
titkonjarók  használni  szoktak.  Vagy  olyan  kulcs  is,
milyet a  lakatosok idegen zár fölnyitásara  használnak.

ÁLL, (l),fh.  tt  átl-at. Az arcznak alapja, vagyis
az  alsó ajak  és  toka  közötti  része.  Kerekded.  hosszú-
kás,  csúcsos,  hegyes,  rövid  áll.  Hatitott,  gödröt  áll.
Sima, szőrös  áll. llial  a  tenyérre  támaszkodni.  Vala-
ki  állat  megcsípni.  Állat  dörzsöli. Stégre  akasztani  az
állat,  ám.  koplalni. Felkopik  az álla, nem éri  el, ami
után  vágy.

Bécsi  cod.  Micheas  5.  fejezet,  al.  .Vesszőben
verik  meg Izrael  vezérének  alát,"  (percutient  maxil-
lam). A  dolog  természeténél  fogva valószínű, hogy az
al gyökből  fejlett ki, Uy fokozattal:  aló =  alatt levő,
honnan:  alu,  alv,  all,  megnyujtva  lett  áll,  mint: f«-
bőlfél,  valaminek féle,  teteje, fctt-ből kül,  el-ből  elő'
elv  ell, moll = a  derék  elörésze;  be-ből  bel,  bél, a
hasnak  belseje;  val-ból  váló,  váll  =  kétfelé  váló,
toí-ból toló,  tolu,  toll.

ÁLL, (2); önb. m. dll-t, vagy  —ott, htn.  —ni,
vagy  —ani. Tulajdon  ért  áll  minden  lábas állat, mi-
dőn  lábszárait  függőlegesen  fölnyujtva,  s  rajtok mint
alapokon  testét  nyugtatván,  helyéből  nem  mozdul.
Egyéneién,  buszkén,  kevüyen, katonáson  állom.  Gör-
bén,  tunyán,  meghajlott  térddel  állam.  Talpon,  •ár-
kon,  lábujjhegyen  düani. Sorban, egymás  mellett, kör-
ben  állam*. Mondjak ezeket is: fejre  állani,  midőn  a
belyzet  alapja  a  fej.  Térden állani. Négykézláb  álíoni.
Ellenkezői  a) a  test  másmis  alapú  helyzetét jelentő:
ttl, hasal, fekszik,  guggol,  könyököl,  b) a  helyváltozta-
tásra  vonatkozó:  megy,  jár, fut,  ugrik,  dől,  hanyat-
lik.  Használtatik  több  átv.  értelemben.  1) Áll min-
den  lelketlen,  de  ingó  test, mely  lábhoz  vagy  talp-
hoz  hasonló  alapon  nyugszik.  Szegletben  áll  át ass-
íal, s  e mellett  állnak  a  székek.  A szobában ágy és több
szekrény áll. 2) Mondjuk  bizonyos helyen létező, s ki-
vált  fölfelé  emelkedő,  ingatlan  testekről.  Szárán  áll
a  gabona,  széna, nád. Még lábán  áll a fa, le nem vág-
ták.  A  templom  nem áll  egy sorban a  házaikal.  Éten
épület  már  évek  óta  pusztán áll. 3)  Ám.  folytonosan
tart,  mintegy  azonegy  alapon  marad,  ellenkezője:
sztinik, múlik.  A^íí  a  táncz,  lakoma, mulatság. All  a
mise, prédikácsió. All  az országgyűlés,  tisztujitás.  Au
a  háború, csata,  Ütközet.  All  a vásár, búcsú. Áll a tör-
vény, ttokat,  alkotmányos  élet,  érvényben,  divatban
van.  4) Létezése  el  van határozva,  s  azt  változtatni
nem lehet  Aü  át  alku, szerződés, egyesség,  ígéret.  5)
Létezése, valósága tagadhatatlan.  E*  áll,  és  mindig
állani fog.  A  mit  te mondass, az nem áll, az nem állhat.

Mindezen  jelentéseiből  kitűnik  rokonsága  ás
al,  alap  szókkal,  ahonnan  áll  ám.  al-ol  vagy  al-tx*í
azaz  valamely alapon  létezik,  valamely  alappal  bír.
A  szanszkrit nyelvbeli  gyökök  ssthá  (áll) és  szthon
(állít, helyez,  tesz), melyekből  a  hellén mám,  Smifu,
latin  sto, sisto,  német stehen, steUe* stb.  szókat  szár-
maztatják ,  a magyar  test  igével  vannak  rokonság-
ban. Állani  a  mandsn nyelvben  iíime.

Sajatnemü  vonzatai a szókötésben:  1) Vonz tu-
lajdonító ragu nevekéi .Katonának állott, beállott. Pap-
nak  állott,  katonává, pappá lett  Neki  áll  a  munká-
nak,  belekap.  Neki  áU  át  ellenségnek. Neki  áll  az  őr-
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dögnek  is.  Még  neki áll  fólebb  tréfás mondat e helyett:
még ö  dU  fólebb  azaz,  bibás,  bűnös  létére  ő  fordul fö-
lül,  ő vádol, ő támad  meg mást. Szemesnek  áll  a  vi-
lág = az életrevaló  ember  boldogul.  Leányoknak áll
a  világ.  (Népd.)  azaz  a  leányoknak  van jó  dolguk  a
világon. Ezek: jól  áll  neki  rostul  áll  neki  valami, né-
metes  kifejezések,  e helyett:  illik  neki, nem ülik neki.
Szavának  ottani  latinos,  e belyett: szavát  állani.  2)
Tirgyesetes neveket  Falakinek  útját  állani.  Helyt  ál-
lani,  bajt  állani,  őrt  állani.  Bőszül  állani  valakin.  Jót
állani  valakiért,  helyesebben :  kezeskedni.  Hideget,
•meleget,  szomjat,  éhet  kiállani. Megállani  a  sarat,  a
nehézségekben állhatatosnak maradni, s rajtok  kifogni.
Törvényt  állani,  régiesen  ám. peres  fél gyanánt a bíró
előtt  állani, valamint:  törvényt  ülni ám. törvényt mon-
dani, bíráskodni.  3)  Segítő  és  beható  ragu  neveket
egy  mondatban.  Ellenséggel  szembe állani. Alkuba, per-
be  állani  valakivel,  ereszkedni, bocsátkozni. Szóba, be-
stédbe  állani.  Szolgálatba,  hivatalba  állani.  4)  Ma-
rasztaló ragu  neveket.  Tisztében, kötelességében, becsü-
letében  áll  valamit  tenni,  azaz,  tiszte, kötelessége, be-
csülete úgy  kivánja.  Bőrében  áll,  életvesztés  alatt tar-
tozik  vele.  Perben,  alkuban  áll  valakivel,  pert,  alkut
folytat  5)  Kiható  ragu  neveket  Az  ember  testből  és
leiekből  áU.  Kevésből,  sokból  áll,  Egész  élete  perpat-
varból áll. Minden dolga  evés-ivás-,  mulatságból  áll.  Ez
értelemben  az  illető  dolog alkatrészeire, lényegére vo-
natkozik.  6) Közelítő  ragu  neveket.  Valamely  párt-
hot, felekezethez  állani.  Valakihez  szolgának  állani. 7)
Állapító  ragu  neveket.  Kettőn  áll  a  vásár.  Ha  rajtam
dllana, máskép  lenne. Nem  áll  mindig  a  tanítón,  hogy
tanítványa jó  legyen.  Ez  értelemben  ám.  bizonyos do-
logtól, októl  függ.  8) Felható raguakat. Talpra  állani.
Székre,  padra,  asztalra  állani.  Valakinek  akaratára,
tanácsára, kivánalára  állani  = azt követni,  teljesí-
teni.  Nem  állok  rá,  nem egyezem  bele.

ÁLLÁB,  (ál-láb)  ősz.  fn.  Mesterségesen  csinált
pótláb,  milyenen  az  elvágott  lábszáruak  járnak.

ÁLLADALM1, ÁLLADALOM, 1. ÁLLODAL-
MI, ÁLLODALOM.

ALLADZÓ, i.  ÁLLAZÓ.
ÁLLAG,  (áll-ag)  fa.  tt.  állag-ot.  Új  alkotásit

szó  a  latin  substantia  kifejezésére,  mely  jelent  önma-
gában  fönálló  lényt,  mely  nem  csupán  járuléka  va-
lamely  más  lénynek.  Szellemi,  anyagi  állag.  Az  oltári
szentségben  a  kenyér  és  bor  állaga  Krisztus  testévé  és
vérévé  változik. V.  ö.  ÁLLOMÁNY  és  ÁLLAT.

ÁLLAM,  (áll-am)  fn.  tt.  állam-ot.  Szabatosan
•zólva  »m. bizonyos  fejedelem,  illetőleg  erkölcsi  fel-
rég  és  törvények  alatt  élő,  s  külön  polgárzati  testü-
letet  képező  emberek  sokasága,  saját  kormányzattal
bíró ország.  Ez  érteményben  az  állam  jogi  és  politi-
kai  állapotra  vonatkozik,  s  különbözik tőle  az  álloda-
lom, mely  jelent bizonyos  {elsőség  alatt  levő  ország-
területet. Egyedúri,  köztársasági  állam.  Szabad  álla-
mok. Ktítónféle  kormányi  rendszerrel,  törvényekkel  bíró
államok.  A*  államok  nemzetközi  viszonyai  egymáshoz.

ÁLLAMCSÍNY,  (állam-csiny)  ősz.  fn.  Meglepő
és  nagy  fontosságú  tény,  melyet  az  állam  feje  a  köz-
ügy,  vagy  saját  érdekében  önkényesen elkövet, s mely
az  állam  jogi,  vagy  biztonsági  állapotján  lényeges
változást,  fordulatot  idéz  elé.

ÁLLAMCZÉL,  (állam-czél)  ősz.  fn.  Czél,  me-
lyet  az  államban  élő  emberek  elérni  akarnak,  mely-
ért  az  állam  eredeti  rendeltetésénél  fogva létezik, mi-
lyen  különösen  a  személy-  és  vagyonbiztosság.

ÁLLAMÉT J.KNÉS,  (állam-ellenes)  ősz.  mn.
Ami  az  állam  czéljával  ellenkezik,  ami a  személy-  és
vagyonbiztosságot  veszélyezteti.  Allamellenes  pártos-
kodás,  törekvés.

ÁLLAMFÉRFI,  (állam-férfi)  ősz.  fn.  Aki  az  ál-
lami  ügyekhez  ért,  továbbá,  akire  államügyek  igaz-
gatása  bízva  van,  aki  az  állam, illetőleg  ország  kor-
mányzásában  részt  vesz.

ÁLLAMFOGOLY,  (állam-fogoly)  ősz.  fn.  Az
államczél  ellen  elkövetett  bűn,  pl.  pártütés,  felség-
sértés  miatt  fogságra  ítélt  személy.

ÁLLAMHÍVATAL,  )állam-hivatal)  ősz.  fn.  Ál-
lam  kormányához, közigazgatáshoz  tartozó  hivatal,
szolgálat.

ÁLLAMHIVATALNOK, (állam-hivatalnok) ősz.
fn.  Allamhivatalt  viselő  személy.

ÁLLAMI,  (áll-am-i)  mn. tt.  Allami-t,  tb.  —ok.
Államot  illető, ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó. Állami
jószágok.  Állami  kincstár.

ÁLLAMJOG,  (állam-jog) ősz.  fn.  1) Államot il-
lető jogok  öszvege,  melyekkel  az  mint  felsöség  az  ál-
lamban  lakó  polgárok  fölött  bír, és azokat  gyakorolja.
2) Azon jogok, melyek  szerint valamely  állam kormá-
nyoztatik, melyek  az  állampolgárok  ős  felsöség  viszo-
nyait  meghatározzák.  (Jus  publicum).  3)  Különféle
államjogok  öszvege, öszveállítva,  s  tudományosan  tár-
gyalva.

ÁLLAMJOGI,  (állam-jogi)  ősz.  mn. tt.  áitam-
jogi-t,  tb.  —ak.  Államjogot  illető,  arra  vonatkozó.
Államjogi  tekintet,  nézet. Allamjogi  kérdések, értekezések.

ÁLLAMPAPÍR,  (állam-papir)  ősz.  fn.  1)  Álla-
mi  ügyeket  tartalmazó  oklevél, iromány, szerzödvény.
2)  Papírpénz,  melyet  az  állam  bocsát  ki,  s  annak ér-
vényességeért  kezeskedik.

ÁLLAMSZOLGÁLAT,  (állam-szolgálat) ősz. fn.
L.  ÁLLAMHIVATAL.

ÁLLAMTAN,  (állam-tan)  ősz.  fn.  Az  államok
belső  és  külső  viszonyainak  ismertetése,  mely  azok
fóldleiratával  és  történelmével  szoros  öszveköttetés-
ben  áll.  (Statistica).

ÁLLAMTANÁCS,  (állam-tanács) ősz.  fn.  Több
tagokból  álló  felső  hatóság, mely az illető állam ügyeit
igazgatja.

ÁLLAMTANACSOS,  (állam-tanácsos)  ÖBZ.  fn.
Államtanács  tagja.

ÁLLAMÜGYÉSZ,  (állam-ügyész)  ősz.  fn.  Ál-
lami  hivatalban  levő  ügyész,  kinek  kötelessége  vád-
lóképen  oly  büntettek  ellen  föllépni,  melyek  az  ál-
lambiztonságát  veszélyeztetik.



267  ÁLLAMVIZSGÁLAT—ÁLLAPÍT ÁLLAPÍTÁS—ÁLLAPOTJEGYZÖ  268

ÁLLAMVIZSGÁLAT,  (állam-vizsgálat) ősz.  fn.
Vizsgálat  az  államot  illető jogi  és  politikai  tudomá-
nyokból, melyet  bizonyos  személyekből  álló  bizottság
előtt  kiáltani  köteles,  aki  valamely  állambivatalra
igényt  tart.

ÁLLANDÓ,  (áll-and-ó)  mn. tt  állandó-t.  Ami
a  maga  nemében  tartós,  maradós,  nem  romlékony,
nem  változékony.  Állandó  (arátság.  Állandó  hűség.
Állandó,  mint  a  kossal, mint  az égforgás. Állandó fize-
tét,  mely  időről-időre rendesen  foly.  Állandó  katona-
tág,  mely  folyvást  hadi  szolgálatban  áll.  Állandó
egészség.

ÁLLANDÓAN,  (áll-and-ó-an)  ib.  Tartósan, ma-
radósan, folytonosan,  nem  mulólag; változatlanul, szi-
lárdul.  Állandóan  hű,  egészséges, jó  kedvű. Feltételében
állandóan  megmarad.

ÁLLANDÓLAG,  (411-and-ó-lag)  ih.  1. ÁLLAN-
DÓAN.

ÁLLANDÓSÁG,  (áll-and-ó-s&g)  fn.  tt  állan-
dóság-ot.  Tulajdonság,  melynél  fogva  valami  folyto-
nosan  bizonyos  állapotú  marad; tartósság, szilárd el-
határozottság  mellett  maradás; változatlanság.  Áfái-
don  nincs állandóság.  Férfiat  állandótág.  A  jó  bor-
nak  egyik  jelet  kelléke  az  állandótag.

ÁLLANDÓSÍT,  (áU-and-ó-s-ít);  áth. m. áliando-
sit-ott, pár.  —s, htn.  —ni, vagy  —a»i.  Valamit  ál-
landóvá, maradandóvá  tesz, változás, vagy molékony-
sag  ellen  biztosít.  A  némtet jólétét  bölcs  torvények  t
tiszta  erkölcs fentarláta  által  áUandótítani.

ÁLLANDÓUL,  (áll-and-ó-ul)  1. ÁLLANDÓAN.
ÁLLAP AT, (áll-ap-at)  fn. tt  áüapat-ot. Szokot-

tabban  1. ÁLLAPOT.  £  két  szó: állapot  és nyűgöt a
rendes  öt  (ét)  képzőtől elüt, mely  igékből  szokott  fő-
neveket  alkotni.

ÁLLAPIÉ,  (411-ap-ik); k.  m. áltap-tam,  —tál,
—ott. Kiavult  ige, mely csak származékaiban él, mint:
állapot,  állapodik,  állapodat.  „És  íme  az  Úr  angyala
megállapék mellették.«  Káldi.Luk.  H.  9.  „És leszáll-
ván  Jézus  azokkkal  állapék  mezőhelyen. "„ Mikor ke-
dig megállapnának  ötét  kérdezvén."  „Megáttapának
messzől."  „És  áUapván  hát megöl ő libáinál." Münch.
cod.  „És  állapék  » királyi  háznak  pitvarában."  „És
bemenvén  állapék  ő  orczája  előtt."  Bécsi  cod.  „De
magában nem állapék."  Sz. Katalin  verses  legendája.
„Erősen  megáüapik(=r megáll) ő fogadása."  Benigna
asszony  imádságos  könyve.  Ma állapodik  és  áll hasz-
náltatik  helyette.  Egyébiránt  valószínű,  hogy  hajdan
létezett állap főnév is,  mint:  alap,  etillap,  ülep,  telep,
terep,  kVzep.

ÁLLAPÍT,  (áll-ap-ít);  áth.  m.  állapU-ott,  pár.
—s, htn.  —ni, vagy  —ani.  1)  Valamit  álló,  mara-
dandó, tartós helyzetbe tesz. Különbözik tőle az  alapit,
mely  ám.  valaminek alapját,  fenekét teszi  le,  alapot
rak,  csinál, az  állapit  pedig  bizonyos  alapra  helyez
valamit.  Az  épületet  erSt  alapra  állapítani.  2)  Meg
igekötővel  valami  mozgásban  levőt  nyugalomba he-
lyez,  megállít,  csillapít.

ÁLLAPÍTÁS, ÁLLAPÍTÁS  (411-ap-ít-ás) fn. tt.
áttapitát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely által állapítunk,
megállapítunk  valamit  V.  ö.  ÁLLAPÍT.

ÁLLAPODÁS,  (áll-ap-od-as)  fn.  tt.  állapodás-t,
tb.  —ok.  Mozgalom utáni  megszűnés,  megnyngovia,
helybenmaradás,  veszteglés,  minthogy  csak  az  álla-
podhatík  meg,  ami  elébb  ideoda  mozgott,  tovább
haladt, ingadozott, stb.  Szélesb ért  akármiféle  cselek-
vést,  működést,  események  folyamát  félbeszak&sztó
veszteglés, megpihenés.

ALLAPODÁSI,  (áll-ap-od-ás-i)  mn. tt  állapo-
dáti-t,  tb.  —ak.  Állapodásra  vonatkozó.  Állapodári
hely,  id8.

ÁLLAPODIK,  (áll-ap-od-ik); k. m. áttapod-íam,
—tál,  —ott.  1)  Mozgalom, járáskel és, ingadozás után
nyugalomba  helyezkedik.  Állapodik  a  meghajtott  ló,
midőn  mindig lassabban  lép, s  végre  tovább  haladni
megsziin,  megállapodik.  2)  Atv.  erkölcsi  ért. állapo-
dik  az  ember,  midőn  ifjúsági  hévtől, indulatoktól  töb-
bé  nem  banyatik.  Képzésre  hasonló  a  csillapodik,
ülepedik,  telepedik  igékhez,  melyek  szintén  a  magok
nemében  bizonyos  helyen  vagy  viszonyban  mara-
dást,  illetőleg  nyugvást  jelentenek.

ÁLLAPODOTT,  (áll-ap-od-ott)  mn.  tt.  álíapa-
dott-at.  1)  Ami  mozogni,  jámikelni  megszűnt,  egy
helyben  veszteglő.  2) Atv. ért. indalatoktól nem hányt-
vetett, higgadt,  komoly. Állapodott  komoly  férfi.

ÁLLAPOT,  (áll-ap-ot)  fn. tt  állapot-ot.  Általán
azon  külső  és  belső  viszonyok,  melyek  között  bizo-
nyos  személy  vagy  dolog  létezik,  mennyiben kedvező
vagy  kedvezőtlen,  jó  vagy  rósz  helyzetre  vonatkoz-
nak, s az  illető  személyt  vagy  dolgot bizonyos állandó
alakban  tüntetik  elő.  Úri, szegény, szolgai állapot.  Jó,
rótt, szerencsés, szerencsétlen állapot.  Kényelmet, szűk,
keserves  állapotban  élni.  Rangbeli,  vagyoni,  hivatal-
béli, polgári  állapot.  Állapotjával  megelégedő"  ember.
Ily  állapotban  nehéz  boldogulni.  Régi,  új, jövendS  ál-
lapot.  Akkor  mát  állapotban  valáwk.  fiitkán  jut  em-
bernek  elébbi  állapota  eszébe.  Km.  Bizony  furcsa  ál-
lapot,  beittuk a  kalapot.  Km.  Az  épületeket,  földeket,
ttotokét jó  állapotban  találni.  Az  ország szomorú álla-
potban  szenved. Törökül  s  arabul  hal.

ÁLLAPOTJEGYZŐ,  (állapot-jegyző)  ősz.  fn.
Módosított  ige,  mely  a  cselekvés, szenvedés, szóval az
igék  értelmének  állapotát  fejezi  ki,  mint:  menüén,
menve,  menett,  melyeket  a  mondatban midőn vagy mi-
kor  által  föl  lehet  gyakran  oldani.  Használatra  nézve
1) a  van  vén  állapotjegyző  változatlanul  marad,  pl.
elmenvén  meghoztam ; haza jutván  megkezdette  munká-
ját ; várván  vártunk.  2) A  va ve állapotjegyző  a régi
irományok  szerént  minden  egy  birtoku  személyragot
felveszen,  pl.  Tehát  jttvéd  ajándékozzad  te  ajándoko-
dat.  Ét  bemenvéjek  lakosának  ott. A  konykolyt  kitted •
vétek  kiirtsátok  vélek  a  búzát is.  Técelygetek  nem  tud-
tátok  irást.  (Müncheni  cod.) Midőn  pedig  szenvedőleg
állítmányul  használtatik,  minden  egyéb  ragot  is  fel-
veszen, s ekkor  az egyeztetésre  nézve az alanyi  főnév
személyét  és  szamitt  követi, pl.  Vallóink  rakcák  tér-
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kekkel.  Könyveiéi  olveu  újságokkal  (elveket.  A*  énpos-
tiUámat,  úgymint  semmit,  és minden tévelygésekkel rak-
t'át,  meveti. Telcgdi. A  mai szokás  a va ve állapotjegy-
zőket  határozó  gyanánt használván ragozatlanul hagy-
ja, kivérén  a többes  száma  harmadik  személyragot,
mely  a  vannak kihagyására  alkalmaztatik, pl.  az  új-
ságok  telvék  hírekkel,  azaz  telve vannak. 3) Szokásban
volt  a  régieknél  az  att  ett képzőjü  állapotjegyző  is,
ügy  hogy  személyragoztatván,  a  névvel,  melyre  vo-
natkozik  ,  személyben  és  számban  megegyezik,  pl.
Idtá  Satanátt,  miként  villámától  mennyből  lehull-atta.
Ét  hallak  a  két tanítvány  ötét  beszél-ette.  Úr,  mikor
láttánk tégedet  éhez-etted,  ét  etettünk  tégedet  —  szomjaz-
(al)tad,  és  veneréket  adtonk  te  neked.  (Müncheni  cod).
L.  —ATTA, igerag.

ÁLLAPTAT,  (áll-ap-tat); 4th.  m.  állaptat-lam,
—tál,  —ott. Régies,  a mai  állít  és  állapit  helyett.
Nabvchodonozor  király  alkata  arany  oszlopot ... és
állap/alá  Stet  Durdnnak  mezején.  (Bécsi  cod).  Dariut
király  vete  szerzést  és  megállaptata.  (Bécsi  cod).  És
kivan Jéna  egy  apródat,  állaptatá  (statuit)  Stet  őkS-
teptltek.  (Müncheni  cod).

ÁLLÁS,  (áll-ás)  fn. tt  állás-í,  tb.  —ok.  1)  A
lábas  állatnak  azon  helyzete,  midőn  testével  lábaira
nehezkedik.  2)  Az  élő állatnak, vagy  akánnely  test-
iiek  egy  helyen maradása,  nyngovása. Állatban  elrom-
lik  a  lé, megpothad  a  víz.  3)  Az  emberi  testnek külső
idoma, alkata,  kivált  midőn  lábain  áll.  Bünké,  feszes,
katonát,  szép  állás.  4)  Életbéli  állapot, helyzet, hi-
vatal,  életmód.  Jó  állatra  vergődni.  Nyomora  állás-
ban  lenni. Állatát  jobbra  változtatni.  5)  Azon  hely,
melyen  valami  áll,  létezik,  melyre  valamit  raknak.
Baromállás. Lóállát. Szekérálldt  a  fogadókban.  Elé-
gelt  a szentpéten állás. Népd.  Vátárállás,  tér, melyen
a  vásárt  tartják,  vásárhely.  6)  Emelvényéé  alkot-
mány,  különösen  melyet  az  építésnél használnak.  Kő-
mívesek  állása.

ÁLLÁSBAK,  (állás-bak)  ősz.  fn.  Baknak  neve-
zett  négylába  hosszúkás  szék,  melyre  az  építésnél
használt  állás  deszkáit  rakják.

ÁLLÁSDESZKA,  (állás-deszka)  ősz. fn. Az épí-
tésnél  használt állás padlózatául rakott  deszkák.

ÁLLÁSFA,  (állás-fa)  ősz.  fű.  Általán  minden
fanemű,  úgymint  gerendák,  bakok,  deszkák, melyek-
ből  •* építési állast  szerkesztik.  Különösen azon  vas-
tag  gerendák, fenyűszalak,  melyek az  állás padlózatát
tirpák.

ÁLLÁSHELY,  (illás-bcly)  ősz.  fn.  Oly  hely,
nevezetesen  csárda,  fogadó,  postaház, hol  az  utasok,
fuvarosok,  postakocsisok  megállapodni, illetőleg foga-
tokat  változtatni  szoktak; állomás.

ÁLLÁSKÖTÉL,  (állás-kötél) ősz.  fn.  Az  állás-
fákat  öszvetartó, s  megerősítő  kötél;  továbbá  kötél,
mely által  holmi  építési  szereket  az állásra  fölhúznak.

ÁLLÁSLÁB,  (állás-láb)  ősz.  fű.  Vastag  ka-
rók, czölöpök, gerendák,  melyeken  az  állás  padolata
nyugszik.

ÁLLÁSLYUK,  (állás-lyuk)  ősz.  fn.  1)  Lyukak
az  építés alatt  levő  falban,  melyekből az  állás  pado-
latát tartó rudakat kitolják. 2) Lyuk  az állas padolstán,
melyen  az  építéshez  való  követ,  téglát,  meszet  stb,
fölhúzzak.

ÁLLÁSPONT,  (állás-pont)  ősz.  fn.  1)  Mértani
ért.  azon helypont,  honnan  bizonyos  távolságot  mé-
rünk.  2) Atv.  ért  szemléleti  kiinduló  pont,  melyet
alapul  veszünk,  midőn  valamely  dolog  viszonyait
megvizsgálni s  arról  határozott  Ítéletet mondani aka-
runk.  Falamit  különböző  álláspontból  tekinteni.

ÁLLÁSRÚD,  (illis-riid)  ősz.  fn.  Az  építési  ál-
lásoknál  alkalmaztatni  szokott  rudak.

ÁLLÁSVONAL,  (illás-vonal)  ősz.  fn.  Mértani
álláspontból  kiinduló  vonal,  mely bizonyos  távolságig-
terjed.

ÁLLAT,  (1),  (áll-at)  fn. tt  áliaí-oí.  I. A régiek-
nél  ám.  állomány  (substautia),  lényeg  (essen t iá).  Az
Isten  állatában egy, személy ében három. Háromtág  a sze-
mélyekben,  egy  istenség  állatban.  Krisztina  legendája.
Én  tőlem,  ki  állatom  szerént  szeretet  vagyok.  Debre-
czeni  legendás  könyv.  Kitek  kedig  gondolván  toldhat
S  állatjához  egy  tengnyit  t  azaz  testének  egész  állo-
mányához,  termetéhez. És  mikoron  mind  az  hármat
állatjára  (termetére)  megnézte  volna.  Pesti  Gábor me-
séi.  Hol  voltának a  nevezetes  óriások, kik  kezdettől  fog-
ván  nagy  állatúak  (magnae  staturae)  voltának.  Bécsi
cod.  Előszerbeli  egyházak  minden  állatban  (állapot,
status)  falának  jobbak  mint  mostan.  Érsekújvárt  cod.
Megismtré  állatjából  (állapotjából)  hogy  kimúlnék ez
világból.  Sz. Katalin verses legendája.  Továbbá ugyan
a  régieknél  ám.  általán  véve állapot  és  dolog  (rés).
És  ez  tömlSczbe  tartatnak  három álladbeli (állapotbeli)
embörök fogván.  Góry-codex. A'i neki az állatot  (dolgot)
mondotta  vala.  Mardoclteus  ez állatnak emlékezetét  írá-
sokba oda. Mely  állat  az  ó  históriákból  is  bizonyüta-
tik.  Bécsi  cod. Sokak  akarák szerzeniek  ez  állatoknak
mondékit,  (malti  conati  sünt  ordinare  narrationem re-
rum).  Miinch.  cod.  II.  Ujabbkori,  és mai  közönséges
értelemben.  1)  Minden  élő  lény,  mely  érez  és  önere-
jéből  mozog, hajdan : lelkes  állat, vagy  csak:  lelket.
Emlős,  szárnyai,  cstíszómászó,  gerinczes,  gerincztelen,
szárazföldi,  vízi  állatok.  Okot, oktalan, emberi, asszonyt
állat. Állat-e, vagy  szerzel  t  Km. Szorosb  ért.  az em-
ber  kivételével  minden  más  érző,  és  mozgó  lény. Ok-
talan  állat.  Állatnál  alábbvaló.  Állatokat  tartani,  ne-
velni,  szaporítani.  Vad, szelíd,  házi  áttolok.

Mi  a  I.  pont alatti  állat  elemzését  illeti,  gyöke
azon  áll,  mely  átv.  értelemben  ám.  bizonyos  részek-
ből  van  szerkesztve,  pl.  óz ember testből ét leiekből áll,
azaz  lényegét  test  és  lélek teszi.  A H. pont alatti állat
eredete  kétfélekép  elemezhető, vagy a föntebb! ige ta-
lajdon  jelentéséből,  mennyire az  állatok  mint  élő  lé-
nyek  legtöbb  nemei  lábakon  állanak  és  mozognak,
vagy  pedig  a  lélekzést  utánzó  természeti  á  áh  hang-
ból  lett  ál,  áhl,  áll  ige,  miszerint állat  annyi  volna,
mint  lélekző  lény,  oly  észjárással,  mint  a  latin anima
és  animál.  Képzőjére nézve azon át ét osztályúak közé
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tartozik, melyek nem elront,  hanem  öszszerü dolgokat
jelentenek,  mint:  kuvat,  követ,  evet. A  finn  elo*in, elo°n
(= élek)  szótól  ered.  A  persában  óla  (Beregszászi).
Figyelmet  érdemel a góth  alá = elleni.

ÁLLAT,  (2)  (&ll-at); áth.  m.  állot-tam,  —tál,
—ott,  pár. állass.  Eszközli, meghagyja,  parancsolja,
hogy  valaki  vagy  valami  álljon.  Ma:  dilit.  Jóuué
megállóid  a  napot.  Pázmán.  Megállaták  a  hajót.
Mfinch. cod.  Ki  állatddföldet  S állatán. Keszthelyi co-
dez. Ét  áttolta Stet az őszeké elStt. Krisztina  legendája.

„Mint a  lélek,  mely  végnélkül!  képzeletével
Messze jövendőben  lakot  állat  előre magának."

Vörösmarty.

Tulajdonképen  miveltető jelentésű,  mint: járót,
fektet,  futtat.  Tehát  szabatosan  szólva különbözik tőle
az  állít:  pl.  Á hadtereget  tárban vitben állatja  (stehen
lassen).  fladsereget  állít  (stellen).  Régebben használta-
tott  a  mai áüít  helyett  ,affinnat'  értelemben  is.  Mi
scükség  azt  annyira  állatni?  (Qaid  opus  est  de eo
tam  valde  affirmarc?).  Erősen  állatni.  (Affirmare  ani-
mo). Pirizpápay.  Különbözik  tőle: olajt  vagy  altí,
mely  Molnár  Albert  szerént  is  ám.  puto, existímo,
arbitror.

ÁLLATÁS,  (áll-at-ás) fo. tt  állatás-t, tb.  —ok.
1) Cselekvés,  illetőleg  rendelés, parancsolis, melynél
fogva  valakit  vagy  valamit illatunk.  2) Állítás  (affir-
matio).  „Hogy  pedig  altatásának  teljes  hitelt  szerez-
zen."  Faludi  Ferencz.

ÁLLATBONCZOLÁS,  (állat-bonczolás) ősz. &.
Az  állati  testnek  egyes  alkatrészeire  feltagolása,  az-
az  oly  műtét,  mely  által  az  állati  test  életmüszerke-
zete  részletesen  szem  elé  állíttatik.

ÁLLATBÖR,  (állat-bőr)  ősz.  fa.  Az  állati  test
külső  burka, takarója,  mely  rendesen  fehéres  rostok-
ból  áll,  s  több  állatnemeknél  vagy  egészen,  vagy
részben  szőrrel  van benőve.

ÁLLATFESTÖ,  (állat-festő) ős*, fa. Festő, vagy
helyesebben  festesz,  ki  az állatok  rajzolását  tűzi  ki
különös  tanulmányul.

ÁLLATGYÓGYTUDOMÁNY,  (állat-gyógy-ta-
domány)  ősz.  fn.  Tudomány vagy  tan,  mely az  alla-
tok,  különösen  háziak  betegségeit,  s  ezek  orvoslás!
módjait  rendszeresen  tárgyalja.

ÁLLATHANG,  (állathang)  ősz.  fn.  Különféle
hangok, melyeket  az  állatok  nemeik szerint  adni  és
hallatni  szoktak,  kfilönböztetésül  az  emberek  vagy
lélektelen  testek  hangjaitól.

ÁLLATI,  (áll-at-i)  mn.  tt.  állati-t,  tb.  —ok.
Allatot  illető,  attól  származó,  arra  vonatkozó,  an-
nak  természetére mutató.  Állati szükségek. Állati  un-
ton. Állati  vadtag.  Állati  élvek.

ÁULATILAG,  (áll-at-i-lag) ih.  Állatok  módja,
szokása, ösztöne  szerint  ÁUatilag  vakon  követni  ősz-
ionéit, vágyait.  ÁUatilag  élni.

ÁLLATIMÁDÁS,  (állat-imádás)  ősz.  fn.  Álla-
tok  istenítése,  állatok  tisztelése  Isten  gyanánt.

ÁLLATDfÁDÓ,  (állat-imádó) ősz. fa. Aki  szel-
lemi  igaz  Isten  helyett  oktalan  allatokat  imád.  V. ö.
IMÁD.

ÁLLATISÁG,  (áll-at-i-ság)  fa.  tt  álíaíiság-oí.
Oktalan  állatok  természetéből  folyó  érzéki  tulajdon-
ság, különösen  oly  emberi életmód, mely a lélek ne-
mesebb ösztöneit az állati  érzékiség  féktelen  kielégí-
tése által  elnyomja;  testiség.

ÁLLATISME,  (állat-isme)  ősz.  fa.  Az  állatok
országának  szakavatott  tudománya  ismerete.

ÁLLATISMERÖ,  (állat-ismerő) ősz.  fn.  Az  ál-
latok  országáról  szakismerettel  bíró  természettudós.

ÁLLATÍT,  (áll-at-ít);  áth.  m.  áüattí-ott,  pár.
állotfts,  hat  —ni  vagy  — ani.  Átv. ért  állati  termé-
szetűvé  alacsonít,  oktalan  állathoz  hasonlóvá  ten
valakit

ÁLLATKA,  (áll-at-ka) kies.  fa.  tt  állatkát, tb.
állatkák.  A maga nemében  kisded,  csekély  testű  il-
lat,  milyenek a  rovarok,  férgek  stb.

ÁLLATKERT,  (állat-kert)  ősz.  fa.  1)  Kerített
erdő, berek,  liget,  melyben különösen  konyhára  való
vadakat  tenyésztenek;  vadaskert.  2)  Olyan  kert,
melyben  különféle  éghajlati  s  mindennemű  száraz-
földi  sőt vízi  állatok  is  öszregytijtve táplaltatnak.  Ki-
rályi,  császári  állatkert.

ÁLLATKÖR,  (állat-kör)  ősz.  fn.  Égtani  ért
ám.  az ég  boltozatának  azon keskeny  köre  vagy  öve,
melyen  a  bolygó  csillagok  keringenek,  szélessége
mintegy  busz  foknyira  terjed,  és  tízenkét  egyenlő
részre, azaz esillagzatra  osztatik  föl,  melyek  névsze-
rint  versbe  foglalva  így  követik  egymást:  Kot,  bika,
ikrek  után, rák, arszlán, és arotóscfiz, mérleggel bököltf,
Íjász,  bak, kanta,  halakkal.  Az  állatkor némelyek  sze-
rint : bárkor  (Zodiacns).

ÁLLATLAN,  (áll-atlan) mn. tt  állaílon-í,  tb.
—ok.  Akinek  vagy  minek  álla  nincs, vagy  igen  kis
álla  van.

ÁLLATLEIRÁS,  (állat-leírás)  ősz.  fa.  Termé-
szetrajzi  munka,  mely  az  állatokat  különböztető  je-
gyeik  szerint  ismerteti.

ÁLLATNEM,  (állat-nem)  ősz.  fa.  Azon  élet-
szerves  testek  osztálya, melybez a  szoros  értelemben
vett  élő állatok  tartoznak.  ÁUatnemhe*,  nSvénynem-
he*  tartotótettek.

ÁLLATNEMÜ,  (állat-nemű)  ősz. mn.  Állatok
neméhez  tartozó, azok  tulajdonságaival, jegyeivel bi-
ró.  ÁUatnemu  teremtmények.

ÁLLATNÖVÉNY, (állat-növény) ősz.  fa.  A  ter-
mészeti  testek  egyik  neme,  mely  félig  az  állatok,
félig  a  növények országába  tartozik,  azaz,  mely  te-
nyészésére,  növésére és külsejére  nézve  a növények-
hez  hasonló,  de  öntápláló  ereje  és  érzékenységénél
fogva  az  állatok  országába  való.

ÁLLATNYELV,  (állat-nyelv)  ősz.  fa.  Ás  okta-
lan  állatok  természetes  hangjai,  melyek  által  értel-
meik, vágyaik  különféle  állapotját  és  nemeit  ösztön-
szerüleg  nyilvánítják.
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ÁLLATOCSKA,  (411-at-ocs-ka)  kies.  fn.  tt.  ái-
latoctká-t,  tb.  állatocskák.  Az  állatok  legkisebb, leg-
parányibb  neme, milyenek pl. a  férgek,  ázalékférgek.

ÁLLATORSZÁG,  (állat-ország)  ősz.  fn.  Ter-
mészetrajz!  ért  az  életszerves  lények  azon  öszvege,
melyben  az allatnevezetüek  foglaltatnak.  A  természeti
tettek  <ft!otországa,  nSvényországa,  ásuányországa.

ÁLLATORVOS,  (illat-orvos)  ősz.  fn.  Orvos,  ki
az  állatok,  különösen  háziak  nyavalyáit  gyógyítja.
.Állatgyógyász.

ÁLLATOS.  (áll-at-os)  mn.  tt.  állatos-t  vagy
—át, tb.  —ok. Allatokkal  bővelkedő.  Állatot  ország.
Állatot  puszták.  Állatot  kert.

ÁLLATÖR,  (állat-őr)  ősz.  fn.  Állatkertekben,
vadaskertekben  tartott  állatokra  fólügyelő  személy.

ÁLLATÖV,  1.  ÁLLATKÖR.
ÁLLATSZÓ,  (állatszó)  ősz.  fn.  Természeti  ál-

lathang,  mely által  az  azzal  biró  ösztönszerü  érzel-
meit, vágyait,  szóval  kcdélyi  állapotját  saját  neme
szerint  nyilvánítja;  állathang,  állatnyelv.

ÁLLATTAN,  (álatt-tan)  ősz.  fn.  Tan,  mely  az
állatok  országának  leírását  s  részletes  ismertetését
terjeszti  elő.

ÁLLATVIADAL,  (állat-viadal)  ősz.  fn.  Állatok
verekedése  egymással,  milyen a  kakasok  viaskodása,
a  szarvasmarhák  öklelődése,  tulizása,  ebek  marako-
dása  st  Különösen  emberek  által  látványul  rendezett
ilyetén  verekedés,  mint  hajdan  Kómában  divatozott,
vagy  a  spanyoloknál  szokásos  bikaviadal.

ÁLLAZ,  (áll-az); áth. m. álioz-íam, —tál, —ott,
pár.  —z.  A( lovat  úgynevezett állazóval  fölszereli, fé-
kezi.  V.  ö. ÁLLAZÓ. A  szilaj  csikót  állazni.

ÁLLAZÁS,  (411-az-4s)  fn.  tt. állazást,  tb.  —ok.
A  nyerges  vagy  hámos  lónak  állazóféle  szerszámmal
fölszerelése.  V.  ö. ÁLLAZÓ.

ÁLLAZÓ,  (áll-az-ó) fn. tt.  állazó-í.  Kapiczánhoz
vs^ry  kantárhoz  való  vékony  gyürüzetü  lánczoska,
vagy  szíj, melylyel  a  szilaj  paripa  állat  fölszorítják.

ÁLLCSONT,  (áll-csont)  ősz.  fn.  Az  állati  fej-
nek  azon része, melybe a  fogak  helyezvék.

ÁLLCSÚCS,  (áll-csúcs)  ősz.  fn.  Az  állnak  csii-
csosan  végződő  alsó  része.

ÁLLCSUKÓDÁS, 1. ÁLLCSUKULÁS.
ÁLLCSUKULÁS,  (áll-csukulás)  ősz.  fn.  Gör-

csös  állapot,  midőn az áll  erőszakosan öszvecsukódik,
• kinyitása  műtét  nélkül  csak  alig  eszközölhető.

ÁLLCZA,  (áU-cza)  fn.  tt.  áüciát,  tb.  állczák. A
mérnökök  polczos  állványa  ,  melyre  eszközeiket he-
lyezik.

ÁLLDOGÁL,  (áll-od-og-ál), gyak. önh. m.  áldo-
gál-t.  Tétlenül,  henyélve,  ácsorogva  folytonosan  egy
helyen, vagy  majd  itt,  majd  ott  áll.  Kapuban,  pia-
csőn  álldogálni.  Ne  álldogálj,  hanem  tégy  valamit.
Ifit  álldogáltok  itt,  takarodjatok.

ÁLLDOGÁLÁS,  (ill-od-og-ál-ás)  fn.  tt.  álldo-
gátds-í, tb.  —ok. Foglalkodás  nélküli  folytonos  állás,
ácsorgis.
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ÁLLÉKONY,  (áll-ék-ony) mn.  tt.  állékony-t  v.
—öt, tb.  —ak.  Szilárd állású, helyéből  nem mozduló,
nem  ingatag.  Állékony  ezSlSpOk.

ÁLLÉKONYSÁG,  (áll-ék-ony-ság)  fa.  tt.  állé-
konyság-ot.  Szilárd  állása  tulajdonság  vagy  állapot

ALLEVÉL,  (ál-levél) ősz.  fn.  1) A  növényeken
buján  sarjadzó  fattyulevél.  2) Álnév alatt  írt  levél.

ÁLLGÖDÖR,  (áll-gödör) ősz. fn.  Gödröt  képező
mélyedés  vagy  völgyecske,  mely  az  állat kétfelé  vá-
lasztja.  £  gödröcske, mely  szépség jegyének tartatik,
nem  minden  állnak  tulajdonsága.

ÁLLGÖRCS,  (áUgörcs)  ősz.  fn.  Az  állcsontnak
fájdalmas  öszveszorulisa,  állcsukulás.

ÁLLHATATLAN,  (áll-hat-atlan)  mn. tt.  állha-
tatlan-t,  tb.  —ok.  Aki  átvitt  értelmüleg  egy  helyen
állani, azonegy  állapotban  maradni  nem szokott, az-
az  tetteiben,  föltételeiben  változékony.  Állhatatlan,
mint  a  sátoros  czigány,  mint  a  gyermek.  Állhatatlan
szeleburdi. Mondjuk  változékony  dolgokról  is.  Állha-
latlan  idő,  szerencse,  sors.  Igehatározóul  használva
ám.  állhatatlanul.

ÁLLHATATLANKODÁS,  (áll-hat-atlan-kod-
ás)  fn.  tt.  állhatatlankodát-t,  tb.  —ok.  Kedélyi, föl-
tételi  és  cselekvési  ingadékonyság  neme,  midőn  va-
laki  folyvást  vagy  gyakran  állhatatlanul viseli  magát.

ÁLLHATATLANKODIK,(4U-hat-atlan-kod-ik);
k.  m.  állhatatlankod-tam,  —tál,  —ott.  Föltételeit,
cselekvéseit,  állapotát  gyakran  változtatja;  másmás
dolgokba  kezd, s  mielőtt bevégezte  volna, ismét  abban
hagyja.

ÁLLHATATLANSAG  ,  (áll-hat-atlan-ság)  fn.
tt  állhatatlantág-ot.  Változékony  tulajdonság,  szilárd
eltökélés  és  kitartás  nélkül,  cselekvési  vagy  állapot!
ingadékonyság.  Könnyelmű, gyermekiét  áUhatatíantág.

ÁLLHATATLANUL,  (áll-hat-atlan-ul)  ősz.  ih.
Változékonyan,  eltökélett  szilárd  akarat  nélkül.

ÁLLHATATOS,  (áll-hat-at-os)  mn. tt  állhata-
<os-f  vagy  —aí,  tb.  —ak.  Aki  elhatározott  föltétele
mellett  szilárdul  megmarad , kezdett  munkáját félben
nem  hagyja,  aki  minden viszályokkal megküzd;  nem
változékony,  nem  ingadozó.

ÁLLHATATOST,  (áll-hat-at-os-t)  ih.  Régies  a
szokottabb  állhatatosán  helyett.

ÁLLHATATOSÁN,  (áll-hat-at-os-an)  ih.  Állha-
tatos  módon  vagy  módra.  V.  ö.  ÁLLHATATOS.

ÁLLHATATOSSÁG,  (áll-hat-at-os-ség)  fn.  tt.
állhatatottág-ot.  Az  emberi szándék,  föltétel,  akarat,
működés, szilárd, változatlan, nem ingadozó, nem csiig-
gete'g  tulajdonsága.  Keresztény  állhatatosság,  erény,
midőn  valaki  csábítások  és  ijesztések  daczára hitéhez
hív  marad.

ÁLLIK, (ál-lik) ősz. fn.  Földalatti  titkos  menet
különösen  a  várépítmények alatt.  (Mine).

ÁLLÍT,  (áll-it);  áth.  m. álltí-ott,  pár.  —s,  hat.
—ni  vagy  —ani.  Tulajd.  ért.  eszközli, hogy  a  lábas
lény  bizonyos  helyzetben  álljon.  Sorba,  egymásután
állítani  a  katonákat.  Talpra  állítani.  Igekötőkkel:
beállítani,  fölállítani,  megállítani,  hátraálltíani.  A  ló-

18
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vakot,  Skröket  beállítani  az istálóba. Átv. ért.  1) Ingó,
de  lelketlen  testet  lábhoz  vagy  talphoz hasonló  alap-
ra  helyez,  s  mintegy állóvá  tesz. A föl/ordított széket,
asztalt  lábra  állítani.  A  könyveket  fiókokba  áUtíani.
2)  Mozgásban  levő  állatot  vagy  más  testet veszteg-
lő, nyugvó  állapotba  helyez.  Lovat,  kocsit  megállí-
tani.  JCereket  állítani.  Megállítani  a forgó  gépet.  3)
Bizonyos  czélra  valakit  vagy  valamit előmatat,  idéz,
szerez. Katonákat  állítani. Maga  helyett  matt  állítani.
Tanúkat  állítani.  Amit  elvetetettél,  állítsd  elS.  4)  Va-
lamit  határozottan  mond, erősít, vitat  Hitéleten  állít-
hatom,  hogy ...  Én is  ott  állítom,  amit  te.  Okosat,
bolondot  állítani.  Sokat,  nagyot  áütí,  kévéiét  bizonyít.
Én  est jónak,  czélirányosnak  állítom.  Hát  te  mit  állí-
tat*  felőle.  Szóval,  becsületére  állítja.  Váltig,  vérig
állítom.  5.  Valamit  alapít  Iskolát,  kúdedóvót  ál-
lítani.  Régiesen: állat. Különbözik:  alít.

ÁLLÍTÁS, ÁLLÍTÁS,  (áll-ít-ás) fn.tt  áHítaVt,
tb.  —ok.  1) Cselekvés, mely  által  valamit állítunk,
ez  igének  minden  érteménye szerint  2)  Különösen :
mondomány.  Alapot,  alaptalan, okot állítás ; továbbá:
bizonyítás, vitatás.  Tanúk  állítása. Sokak  állítása  sze-
rint  a  dolog  Így  történt.  Igekötőkkel:  beállítás,  kiál-
lítás,  fölállttal,  megállítás,  oarveállítás,  melyeket  1.
saját  rovataik  alatt.

ÁLLÍTGAT,  (áll-ít-og-at); gyak.  áth. m.  áiiit-
goí-tam,  —tál,  —ott, pár. állítgass.  1) Valamit  bizo-
nyos  vagy  valószínű  dolog  gyanánt  több  ízben  foly-
tonosan  előad, erősít, vitat  2)  L ÁLLOGAT.

ÁLLÍTGATÁS, (áll-ít-og-at-ás) fn. tt  állitgotás-t,
tb.  —ok. Több ízbeli, ismételt, gyakori  állítás.

ÁLLÍTHATATLAN,(áll-ít-hat-atlan)mn.tt  át-
Uthatatlan-t,  tb.  —ok.  1) Amit  észszerűleg  állítani,
illetőleg  bebizonyítani,  tanelvül  előadni nem  lebet
2)  Igekötőkkel  párosulva, amit föl,  Iá, meg, Ottót,  stb.
állítani nem lehet

ÁLLÍTHATÓ,  (állít-ható)  mn. tt  állítható-t,  tb.
—k.  1) Amit okszerűen,  észtanilag  állítani,  vitatni,
bizonyítani  lehet  2)  Amit  föl,  be, ki,  meg, vissza,
öttoe,  stb.  állítani  lehet  V. ö. ÁLLÍT.

ÁLLÍTMÁNY,  (áll-ít-mány)  fn. tt  átlitmány-í,
tb.  —ok.  1) Mondomány, mely  által  bizonyos  Ítéle-
tet  fejezünk  ki; szavakkal  kifejezett  Ítélet  .Bizonyos
álliímányí  vitatni,  tagadni.  Valamit  bizonyító,  tagadó,
föltételet  állomány.  2)  Mint  a mondat  vagy  mondo-
mány  lényeges  része  jelenti  azt,  amit  az  alanyról
igenlőleg, tagadólag vagy föltételesen  mondunk. (Prae-
dicatum).  Mondattani szabály  szerint  az  állítmány  az
alanynyal  személyben  és  számban  megegyezik, pl.  a
fa  (alany)  virágzik  (állítmány).

ÁLLÍTÓ,  ÁLLÍTÓ,  (áü-ít-ó)  fa.  tt  állöó-f,  tb.
—k. Aki  valamit bizonyos  vagy valószinti dolog  gya-
nánt  mond, vagy  a  más által mondottat helybenhagy-
ja, erősíti.

ÁLLÍTÓLAG,  ÁLLÍTÓLAG,  (411-ít-ó-lag)  ih.
1) Bizonyos  ítéletet állítmányképen kimondva.  2) Föl-
tételesen,  előre,  mint  igazat,  mint  valami  bizonyost
foltive.

ÁLLÍTÓLAGOS, ÁLLÍTÓLAGOS, (All-ít-ó-lag-
os) mn. tt. állitólagos-t  vagy  —át,  tb.  —ok.  Állítás
szerinti,  amint  allíttatik ; előre föltett.

ÁLLJ,  (áll-j)  hadi  vezényszó,  melylyel  a me-
nésben  levő  hadat  megállítják.  Ellenkezője:  indulj!

ÁLLKAPCZA,  (411-kapcza,  eredetileg: áll-kap-
csa)  ősz.  fn.  L.  ÁLLCSONT.

ÁLLKAPOCS,  L. ÁLLCSONT.
ÁLLKAPOCSFICZAM,  (áll-kapocs-ficzam)  ősz.

fn.  Az  állkapocs  ízfejének  kimenülése.
ÁLLÓ,  (áll-ó)mn. tt.  áíló-í, tb. —k. 1) Aki  vagy

ami  tulajdon értelemben vett lábakon áll,  illetőleg  ily
helyzetben  mozdulatlan  marad.  Háíultó  lábakra  álló
paripa.  Egy  lábon álló  lúd.  Utczán  álló,  órsön  álló
katona.  2)  Átv.  ért  mozdulatlanul  egy  helyben ma-
radó, veszteglő. Álló  víz.  Álló  malomkerekek.  Álló  csil-
lagok,  melyek  látszólag  mindig ugyanazon helyzetben
tűnnek  föl.  3)  Ami  folytonosan tart,  meg  nem szű-
nik,  el  nem  romlik.  Álló,  elálló  gyümSlct.  Sok  évig
álló  bor.  Egy  álló  esztendeig.  Öszvetételekben:  bosz-
sztiáüó, székálló  legény, aki  a  mészárszékben  a húst
kivágja,  vetttegáttó,  örálló,  stb.  VeszteyáUó  víznek,
hallgatag  embernek  nem  kell  hmm. Km.

ÁLLÓCSILLAG,  (álló-csillag)  ősz. fh.  Így ne-
veztetnek  azon csillagok, melyek  látszólag  helyeiket
nem  változtatják,  vagyis  az  égboltozatnak  mindig
ugyanazon  pontjain  tűnnek  elé,  kfilönböztetésttl  a
bujdosó  és  üstököscsillagoktól.  (Stella fixa).

ÁLLODALMI,  (áll-od-al-om-i)  mn.  tt  átlodot-
mi-t, tb.  —ok.  ÁUodalmat  illető,  ahhoz tartozó, arra
vonatkozó. Állodalmi  ügyek. Állodalmi  tanáét,  tanácsos.

ÁLLODALOM,  (all-od-al-om) fh. tt  állodalmat.
1)  Szabatosan  véve,  azon  tartományok, országok  ösz-
ves  földterülete,  melyek  bizonyos  fejedelemséget,  il-
letőleg  köztársaságot  képeznek.  (Etát  territorale).
Orosz  állodalom,  az  orosz  czár  felsőségc  alá  tartozó
földterület.  Magyar  állodalom,  a magyar  korona  alá
tartozó  országok  egyűttvére.  Éjszakamerikai  álloda-
lom.  Különbözik tőle az állom.  V. ö. ÁLLAM. Egyéb-
iránt  némelyek  használják,  de nem szabatosan, állo-
mány  helyett  is.

ÁLLÓDÁS,  (Ml-6-d-ás)  fn.  tt.  álládái-t,  tb.
—ok.  Új hadi műszó,  s  jelenti  a  hadseregnek  bizo-
nyos  terv  szerinti elhelyezett állapotját  Kedvező,  czél-
szerü állódás.  (Positio).

ÁLLOGAT,  (áll-og-at); gyak.  áth.  m.  áiiogot-
tam,  —tál,  —ott.  Dűlőiéiben  levő, vagy  eldőlt, vagy
fekvő  holmit  föltámogat  s mintegy  lábra  állít  Teke-
bábokat  áttogatni.  Kévéket  állogatni.  A  halomban  he-
verő  könyveket  polcéra  állogatni.

ÁLLOGATÁS, (áll-og-at-ás)  fa.  tt  állogatát-t,
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  állogatnak.  V.  ö.
ÁLLOGAT.

ÁLLOGATÓ,  (áll-og-at-ó)  fn. tt  állogató-t,  tb.
—k. Aki  valamit vagy  holmit állogat.  Tekeállogató,
kéveállogató.

ÁLLÓHELY,  (Álló-hely)  ősz.  fn.  Azon  hely,
melyen  valaki  folytonosan  állva  marad,  vagy  állni
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szokott  Reggeltől  estig  egy  állóhelyen  maradni.  Ás
őrsöket  állóhelyeiken  találni.

ÁLLÓHÍD,  (álló-híd)  ősz.  fn.  Lábakra,  oszlo-
pokra épített  híd,  melyet  ideoda  mozdítani  nem le-
het,  különböztetésül  a  hajókra  épített vagy  úgyneve-
zett  repülőhídtól.  Budapesti  áttóhíd.  Esztergomi,  ko-
máromi  hajóhíd.

ÁLLÓK,  (áll-ók)  mn. tt.  állók-ol.  Akinek  rend-
kívül,  vagyis  aránylag  nagy  álla  van.  Képzőjénél  s
alapérteményénél  fogva  hasonló  a  pofok,  pirók, sze-
mó'k  szókhoz.  Némelyek  főnév  gyanánt  sardelle  (hal-
faj)  helyett  használják.  1. AJÓK.

ÁLLÓKÉP,  1.  SZOBOR.  V.  ö.  ÁLLVÁNY,
BÁLVÁNY.

ÁLLOMÁNY,  (áll-o-mány)  fn. tt.  állományt,  tb.
—ok.  1)  Alkatrészek  öszvege,  melyekből  valami  áll,
létezik.  (Constitutivum).  2)  L.  ÁLLAG.

ÁLLOMÁS,  (áll-om-ás) fn. tt. állomás-t, tb. —ok.
1)  Utazás  közben  kitűzött  nyugvó pont, vagyis  hely,
melyen  ideiglen  megállani  szokás.  Postaállomás.  Ka-
tonaállomás.  Két,  három  mérföldnyi  állomás.  Minden
postaállomáson  új  looakal  váltani.  2)  Atv.  ért.  hiva-
talbeli,  szolgálatból!  hely, vagy  állapot,  melyhez  va-
laki kötve  van.  Állomáson  maradni.  Állomásáról  meg-
fzSkStt  katona.  Jó  állomásra  jutni. Állomását  elha<jyni.
Képzésre  olyan  mint:  látomás,  hallómat,  tudomás,
vallomás.  V.  ö.  ÁLDOMÁS.

ÁLLOMÁSI,  (áll-om-ás-i)  mn. tt.  állomási-t,  tb.
—dk.  Állomást  illető,  arra  vonatkozó, ahhoz  tartozó.
Állomási  postadíj,  borravaló.  Állomási  lovak.

ÁLLOMÁSONKÉNT, (áll-om-ás-on-ként) ih. Ál-
lomásról  állomásra;  minden  egyes  állomást  külön,
vagy  sorba  véve.  Állomásonként  fizetni  a  postabért.
Állomásonként  változtatni  az  elö'fogatot.

ÁLLOMÁSOZ, (áll-om-ás-oz); önh. m. állomásoz-
tam,  —tf?í,  —olt, pár.  —z. Utaztában  bizonyos  he-
lyen  Tagy  helyeken  megállapodik,  ideiglen megpihen.
A  gozkocsi  több  helyen  néhány  perczig,  némely  helye-
ken pedig  tovább  szokott  állomásozni.  A  katonák  ren-
desen minden  két  mérföldnyi  utazás  után  állomásoznak.
Különösen  a  katonaságra  alkalmazva  ám.  bizonyos
helyen  tartósabb  ideig  szállásol,  lakik.

ÁLLOXG,  (áll-ong); gyak.  önh. m.  áttong-tam,
— tál, vagy  —ottam,  —ottál,  —ott, htn.  —ni, vagy
—ani.  Folyvást  egy  helyen,  tétlenül, ácsorogva, vesz-
tegelve  áll;  álldogál.  Képzőjében  az  n  közbevetett
s  némi  nagyítást  s  tartósságot  jelent,  mint  ezekben
és  ilyenekben:  tátong,  szállong,  bolyong,  mereng, ke-
reng  stb.

ÁLLÓPONT,  1.  ÁLLÁSPONT.
ÁLLÓROSTA,  (álló-rosta) ősz. fn. Lábakon álló,

gépnemfi  nagy  rosta,  milyet a  magtárakban  szoktak
használni,  különböztetésiil  a  kézirostától.

ÁLLÓSÁG,  (áü-ó-ság)  fn.  tt.  állóság-ot. Tartós,
maradó* tulajdonsága  vagy  állapota  valaminek. V. ö.
ÁLLANDÓSÁG.

ÁLLÓSAS,  (álló-sas)  ősz.  fn.  Általán  a  fakerí-
tések  é«  fából  való  épületekben  azon földbe ásott ősz-  '

lopok, melyek  vésett  oldalaiba  a  kerítés  deszkáit, ille-
tőleg  az  épület gerendáit beeresztik.  V. ö.  SAS.

ÁLLÓSÉR,  (álló-ser)  ősz.  fa.  Ser,  melyet  főzés
útin  néhány  hónapig  hordóban  állani  e érni  hagynak.
Némelyek  szerint:  ászokser.

ALLÓSEREQ,  (álló-sereg) ősz.  fa.  Katonaság,
mely  folyvást  fegyver  alatt  szolgai,  akár  van  háború,
akár  nincs.

ÁLLÓSÍT,  (áll-ó-s-ít);  áth.  m.  áUósít-ott,  pár.
—s, htn.  —ni,  vagy  —ani.  Állóssá,  azaz  tartóssá,
maradóssá  tesz.

ÁLLÓSÍTOTT,(ill  ó-s-ít-ott)mn. tt. áílósöoíí-at.
Amit  állássá,  tartóssá,  maradóssá,  a  maga  nemében
szilárd  állapotúvá  tettek.

ÁLLÓSZÉK,  (álló-szék)  ősz.  fn.  1) Az állani  ta-
nuló  kisdedek  számára  készített  karzatos  székforma
állvány.  2)  A  h&zfödélfák  szerkezete  fölállítva.

ÁLLOTT,  (411-ott) mn. tt  állotí-at. Átv. ért ami
régtől  fogva  áll,  vagyis  bizonyos állapotban vesztegel,
s  ennélfogva  eredeti  épsége,  fris  volta  megromlott
Állott  tojás.  Állott  étel,  hús. Állott  szag.

ÁLLOTTAN,  (áll-ott-an)  ih.  Állott  állapotban,
eredeti  épségét,  fríseségét  vesztve.  A  vadhúst  sokan
állattan  szeretik.

ÁLLOTTAS,  (áll-ott-as)  mn.  tt  áüottas-t,  tb.
—ok. Kissé  állott,  avasodott.  Állottat  étel,  vadhús.

ÁLLOVÁNY,  (áll-o-vány)  fa.  tt.  áUovány-t,  tb.
—ok.  1) L.  ÁLLAG.  2)  A  folyóvíz  nagyobb  mély-
sége, hol  a  víz  mintegy  megállapodva  lasabban  foly;
víz  lengéje.

ÁLLÖBÖL,  (áll-öböl)  1. ÁLLGÖDÖR.
ÁLLSÖMÖR,  (áll-sömör)  ősz.  fn.  Az  állón  tá-

madt  sömörféle  küteg.
ÁLLSZAKIZOM,  (áll-szak-izom)  ősz. fn.  Boncz-

tani  ért  az  állszakból  kiinduló  s  fölfelé  nyúló  izom.
(Musculus  mylohyoideus).

ÁLLSZORÍTÓ,  (&ll-szorító) ősz.  fa. 1. ÁLLAZÓ.
ÁLLTÁN,  (áll-tan)  ősz.  fn.  Tan,  mely  a  sú-

lyos  testek  vízirányos  állapotát  s azon föltételeket  tár-
gyalja,  melyek  szerint  azok  mozdulatlanul  maradnak.
(Statica).

ÁLLTARÉJ,  (all-taréj)  ősz.  fn.  Szakált  képező
húsos  kinövés a  madarak  állán.  Kakas  álltaréja.

ÁLLVACZOGÁS,  (áll-vaczogás)  ősz.  fn.  Nagy
hideg  vagy  bizonyos  nyavalya  által  okozott  reszke-
tegség,  midőn  a  fogak  öszveverődnek.

ÁLLVÁNY,  (áll-vány)  fn. tt. álli-ány-í, tb. —ok.
Altalán  lábféle  támaszon, vagy  talapon  álló  készület,
melyre  valamit rakni,  helyezni,  emelni  szoktak.  Kü-
lönösen ,  szobor,  oszlop.  Virágcserepeket  tartó  átt-
cúny.  Nézők  számára  emelt  állvány.

ÁLLYUK,  (ál-lyuk)  1. ÁLLIK.
ÁLMATLAN,  (ál-om-atlan)  mn.  tt.  álmatlan-l,

tb.  —ok.  1)  Kinek  álma  nincs, alunni  nem képes. Ál-
matlan  Megek,  vénemberek. 2)  Alvás  nélkül,  éber  ál-
lapotban  töltött,  virasztott.  Álmatlan  éjjel.  Be  sok  ál-
matlan  éjjelen  együtt  virasztottál  relém.  Csokonai. Ha-
tározókép  ám. álmatlanul.
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ALMATLANÍT,  (il-om-atlan-ít); ath.  m. álmoí-
lanü-ott, pár.  —t, htn.  —ni,  vagy  ani.  Álmatlanná
tesz, álomtól  megfoszt  Sok gond,  aggodalom, betegség,
dlmaüanüják  ás  embert.

ÁLMATLANÍTÁS,  (ál-om-aüan-ít-ás) fa. ti  ál-
matlantidt-l. tb.  —ok. Álmatlanná tevés, álomtól meg-
fosztás.

ÁLMATLANKODÁS,  (ál-om-atlan-kod-ás)  fa.
tt.  álmatlankodát-t,  tb.  —ok. Az  időnek  álom nélkül
töltése, és  pedig  gyakran.

ALMATLANKODlK,(ál-om-atlan-kod-ik); k. m.
álmatlankod-tam,  —tál,  —ott.  Gyakran  álom  nélkül
tölti  az éjszakát,  akár  elfoglaltsága  miatt, akár azért,
mivel  álom nem jön  reá.

ÁLMATLANSÁG,  (ál-om-atlan-sig)  fn.  tt  ál-
matlanság-ot. Alom, alvás  nékiili  állapot; gyengeség,
betegség, melynél  fogva  valaki  alonni  nem  tud.  AI-
maáantdgban  szenvedni.  Álmatlanságból  dtltotni.

ÁLMATLANUL, (al-om-atían-ul) ib. Álom, vagy
alvás  nélkül,  álmatlan  állapotban;  virasztva.  Álmat-
lanul  tölteni  át  éjét.

ALMEGTAMADÁS,  (ál-meg-támadés)  ősz.  fn.
Hadi  csel  neme,  midőn az  ellenfélre  azért  ütnek  rá,
hogy  figyelmét  a czélul  kitűzött  valódi  megtámadás-
tól  elvonják,  vagy  erejét  szétoszlassák.

ÁLMÉL,  elvont törzsige,  melyből álmélkodik, ál-
méltódat  származtak.  Ezek  gyakorlatos  értelménél
fogva  (Űrnél  ám.  valamit  bámul,  csodál.  Elemzésére
nézve  1. ALMÉLKODIK.

ÁLMÉLKODÁS,  (ám-é-1-kod-ás)  fn.  tt.  álmél-
kodás-t,  tb.  —ok.  A bámulásnak,  csudalkozasnak leg-
nagyobb  foka,  midőn  valami meglepő,  s  előttünk  ha-
marjában  megfoghatatlan  eseményre  mintegy eláll az
eszünk, és  szájunk  tatva marad.  1.  ÁLMÉLKODIK.

ÁLMÉLKODIK,  (ám-é-i-kod-ik);  k.  m. álméz-
kod-tam,  — tál,  —ott, htn.  —ni.  Valamely  véletlen,
rendkiviili,  meglepő,  észszel  meg  nem  fogható  ese-
mény, vagy  tárgy  fölött  bámészkodva, s mintegy szij-
tátva  csudálkozik. Állapító ragu viszonynevek«t vonz.
Álmílkodni  a történteken, a  váratlan,  megfoghatatlan
tüneményen.

Ezen  igének  egyszerű  gyöke  a  csudalkozásból
fakadó  indulathang  a,  melyből  részint  bámulást  ré-
szint  az evvel járni  szokott  szájtatást,  és ostobaságot,
jelentő  sziimazékszók  erednek, milyenek : ám / ámé,
ámtil,  amit,  ámolyog,  előtéttel:  bá,  bámé, bámul, bam-
ba, bocsa,  máié,  mamiasz,  stb.  Az  ámé (=  bámuló,
csudalkozó,  szájtátó  , ostoba)  törzsből  lett:  ámét  =
bámul, csudái,  (mint  elme elméi, eszme eszmél),  s eb-
ből gyakorUtos képzővel: áméliodik, és l  közbetéttel:
álméZkodik,  mint  tájnyelven  csók  csóka helyett:  csőik,
csolka, stb.

ÁLMÉLKODÓ,  (im-é-1-kod-ó)  mn.  tt.  álmél-
kodó-í.  Bámulva  csudalkozó,  bámészkodó,  valamely
váratlan  meglepő  dolgot mintegy szájtátva néző, halló.

ÁLMÉLKODTAT,  (am-é-1-kod-tat);  mivelt  m.
dlmélkodtat-tam,  —tál,  —ott, pár. — odíoss. Eszközli,

okozza, hogy valaki almélkodjék bizonyos dolog fölött
Ás  ügyet  szemfényvesztő  álm&kodtatja  a  nézőket.

ALMENTSÉG,  (ál-mentség)  ősz.  fn.  Mentség,
szabadkoz&s, melynek  alapját  holmi ál  okok,  hazug-
ságok  teszik.

ÁLMOD, (41-om-od); előfordul 1270-dikioklevél-
ben  (Olmud)  mint személynév  (Jerney Nyelvkincsek).

|  ÁLMODÁS, (ál-om-od-ás)  fn. tt.  álmodás-t,  tb.
!  —ok.  Az  alvó  ember  képzelőtehetségének  szabadon

csapongó  működése. Atv.  ért.  az  ébren  levőnek  oly
képzelődései,  melyek  az  ész  és  tapasztalás  szabályai-

|  val  nem  egyeznek,  s  álomhoz  hasonló  látványokat
1  tüntetnek  elő.
!  ÁLMODIK,(41-om-od-ik);k.m. álmod-töm,—tál,
J  —ott. Alvásköcben  működő  képzelőteheteége  holmi

öszve  nem függő,  tarka,  hid  képekkel,  tünemények-
l'kel  foglalkodik.  Átv.  ért  éber  létére a  képzelet  szü-

leményeit valóságnak  veszi. Jót,  rónát  álmodni.  Mit
álmodtál  t  Azt  álmodtam,  hogy ...  Azt  csak  álmod-

1  töd, igazán  nincs  úgy.  Megálmodtam, ami  most  törté-
nik  velem.  Arról  nem  is  álmodtam.  Ébren  álmodik,

•  álomképekkel  amítgatja  magát  Éhet  disznó  makkal
1  álmodik.  Km.
l  ÁLMODÓ,  (41-om%i-ó)  mn.  és  fn.  tt  áímodó-í.
'  Általány  aki  alvásközben  álomképeket  lát  Különösen
'  képzelgő, hiú  ábrándokkal  foglalkodó,  magát  ámít-

gató  ember.
ÁLMODOZÁS,  (ál-om-od-oz-ás)  fh.  tt  átmodo-

sás-t, tb.  —ok. Gyakori  álmodás, az  alvó  képzelőte-
I  hetségének  folytonos működése. Átv. ért. az ébren  levő'
1  embernek  bid  ábrándképekkel  foglalkodása.
1  ÁLMODOZIK,  (ál-om-od-oz-ik); k.  m. átmodot-
j  töm,  —tál,  —ott, pár.  —sál.  Gyakran,  vagy  folyto-

nosan  álmodik,  álomképekkel,  ábrándokkal  foglal-
kodik.  Hajnalodik,  harmotosik, a  kis  leány  álmodozik.
Népd.  Aryúl  agárral, macska  egérrel  álmodozik.  Km.

l  ÁLMOH,  (ál-mob)  ősz. fn.  A  mohok  azon neme,
melyek  gyökere,  törzse,  és  levele  egy  tagban  egye-

1  sülve  lenni  látszanak.
ÁLMOS,  (ál-om-os)  mn. tt  álmos-t, vagy  —ot>

tb.  —ok.  1)  Alunni  kivánó,  aki  albatnék.  Almos  va-
gyok, le kell fekünnSm.  Ha  álmot  vagy,  alugyál.  A me-
leg szobában, forró  ngárban  álmos  lesz  ás  ember.  2)
Sok  alvást  szerető,  gyakran  aluvó,  illetőleg  tanya.
Álmot  mint  a  macska, mint a  rö«í szolga, mint  a  be-
teg pulyka.  Km. 3)  Álmok  fejtegetésével  foglalkodó.
Álmotkönyo.  4)  Mint fő  és  személynév Ügek  fiának  és
Árpád  vezér  apjának  neve,  melyet  a  névtelen  jegyző
főképen  az  álom szóból  elemez, minthogy, ügy mond,
születése  anyjának  álmában  jósoltatott  meg.  Bíbor-
ban  született  Koszta  leírása  szerént:  Salmuitet.

„nagyra  kelendő
Képzeletek  villannak  meg diadalmas  Ügekről,
S  a  deli  Álmosról,  s  Álmosnak  büszke fiáról
Parduczos  Árpádról"

Vörösmarty.
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Régi  oklevélben  (1270-ből)  előfordul  Álmod
(Olmud)  is  mint  személynév.  Álmosnak  neveztetett
Kálmán  király  testvére  is.

ÁLMOSD,  fala  Biharban,  helyr.  —rá,  —ön,
— róí.

ÁLMOSKÖNYV,  (álmos-könyv)  ősz.  fn.  A  hi-
székeny  és  babonás  nép  kezein  forgó  könyv,  mely az
álmokat  fejtegeti,  hüvelyezi, s belölök  jót vagy roszat
jövendöl.

ÁLMOSÍT,  (ál-om-os-ít);  áth. m. álmottí-ott, pár.
—t, htn.  —ni, vagy  —ani.  Almossá  tesz  ;  okozza,
eszközli, hogy  valaki  álmos  legyen.

ÁLMOSÍTÁS, (al-om-os-ít-ás)  fn.  tt. dlmos(tát-t,
tb. —ok.  Cselekvés, illetőleg  okozás, mely  által  valaki
álmossá  tétetik.

ÁLMOSODÁS,  (ál-ora-os-od-4s)  fn.  tt.  álmoso-
dds-í,  tb.  —ok. Álmossá  levés. V.  ö.  ÁLMOSODIK,

ÁLMOSODIK,  (41-om-os-od-ik); k.  m.  álmosod-
tam,  —tál,  —ott.  Alom  kezd  nehezedni  reá;  ál-
mossá  lesz.  Álmosodni  a  nagy  meleg,  hideg, fáradság,
gyengeség miatt.  Elálmosodni.

ÁLMOSSÁG,  (ál-om-os-ság)  fn.  tt.  álnw»ság-ot.
Gyakori  alvásra  hajlandó  tulajdonság,  vngy  állapot.
Álmoííágot  okozó,  vagy  elűzd  szerek.

ÁLMOSUL,  (ál-om-os*É);  önh.  m.  álmost£lí, 1.
ÁLMOSODIK.

ÁLMOTTA,  (41omotta  vagy  álomodta)  ih.
Erdélyiesen  ám. álmában,  midőn álmodott.  Ezen  alak
a  müncheni  és  bécsi  codexckben  gyakran  előjön.
„Látá  ő  napát fekette  és  bideg  leletté;"  „baliák  a kot
tanítvány  ötét  beszéllek?;"  leié  a  leányt  az  ágyon
líleííe;"  „és  láták azokat  elmentitek;"  Jézus azért  hogy
látá  ötét siratta;"  „littonk  tégedet  éhezett ed  és  etet-
tünk  tégedet,  szomjaztad  és  vencréket  (italt)  attonk
teneked"  stb.

ALMÜ,  (ál-mű)  ősz.  fn.  Eredeti  mű  gyanánt,
vagy helyett csaló szándékkal készített mű, pl. oklevél.

ÁLNAGYSÁG,  (ál-nagyság)  ősz.  fn.  Ráfogott,
tettetett  érdemen  alapuló  nagyság,  melyet  valakinek
*>  hízelgők,  megfizetett  magasztalok  stb.  tulajdoní-
tanak.

ÁLNAK,  régies,  átnofc  helyett.
ÁLNALKODAT,  ÁLNALKODIK,  1. ÁLNOL-

KODAT,  ÁLNOLKODIK.
ÁLNAP,  (ál-nap)  ősz.  fn.  Égi  tünemény, midőn

a  nap  sugarainak  visszaverődése  által  a  valódi  nap-
hoz  hasonló  fénykör  alaknl  és  látszik.

ÁLNÉV,  (41-név)  ősz.  fn.  Kölcsönözött,  költött,
idegen  név,  melyet  valaki  saját  neve  helyett,  illető-
leg  annak  titokban  tartása  végett  használ. Álnév  alatt
irni,  utazni,  bujdosni.  Álnév  alá  rejtezve  másokat nyü-
vdnot  lapokban  gyalázni.

ÁLNEVŰ,  (ál-nevü)  ősz.  mn.  Álnevet  használó,
valódi  neve  helyett  költött,  idegen  névvel  élő.  Alneríl
irok, utasok.  Álnevű  kalandor,  tolvaj.

ÁLNOK,  (ál-nok)  mn.  tt.  álnok-ot.  Ál,  azaz ha-
mu, tettető,  csalfa  érzelmű,  aki  külsőleg  mást  mutat,
mint  belsőleg érés;  ravasz,  kétszínű,  régen te  gonosz-

tevő  is :  vitetnek vala kediy  mát  két ál/tokok ő ff  le,  hogy
megfeszejtetnének,  tőiétől  (mint:  n&lAnil)  álnokbakat
(nequiores  se).  Müncheni  codex  154.  és  186.  lapo-
kon.  Egyetlen  szó,  melyben  a  nők  rag  melléknevet
alkot  Régibb  iratokban  előjön  álnak  is :  „ melyeket
ezek  altiakéi (=  álnokúl)  szerzettének."  Bécsi  cod.
A  Krisztina  legendában  is:  álnak,  álnakságos.  Pesti
Gábornál:  álnakság.

ÁLNOKSÁG,  (41-nok-ság)  fn.  tt.  á/nokság-oí.
Tettetett,  hamis, csalárd  lelkűéig,  alattomos,  gonosz
ravaszság.  Aki  álnokságot  vet,  bút  arat. Km.

ÁLXOKSÁGOS,  (41-nok-ság-os)  mn.  tt  áinok-
ságos-t,  vagy  —öt,  tb.  —ok.  Álnokságot  űző,  alatto-
mos  ravasz  csaló.  „Rivévén  a  szidalmat,  és  gyaláza-
tot  . . . .  és  az álnokságos  csapást."  Káldi,  Sirákfia.
XXII.  27.

ÁLNOKTALAN,  (ál-nok-talan)  mn. tt.  álnokta-
lan-t,  tb.  —ok.  Aki  nem álnok;  igaz,  egyenes  szivű,
őszinte.

ÁLNOKÚL,  (ál-nok-ül)  ih.  Álnok  módon,  ha-
misan,  ravaszul,  csalárd  lelkülog.  Barátját  álnokúl
jégre  vinni. Alnokul  megcsalni,  elárulni,  károsítani va-
lakit.

ÁLNOLKODAT,  ÁLNALKODAT, fn. tt. álnol-
kodat-ot.  Előfordulnak  álnolkodik  igével együtt a mün-
cheni  és  bécsi  codcjcekbcn,  dulus  ('-s  iniqita  cogitatio
értelemben.  V.  ö.  ÁLXOLKODIK.

ÁLNOLKODIK,  ÁLNALKODIK  (alkalmasint
összehúzva  ebből:  ál-nok-ol-kod-ik,  ma  inkább:  álno-
koskodik);  k.  m. álnolkod-tam,  —tál,  —ott. A  mün-
cheni  codcxben  :  álnolkodik  vala  ö  neki  (93.  lapon in-
sidiabatur  ei);  a  bécsi  codnxben:  és  álnalkodnak  vala
(observabant)  egyminden  napon  szorgalmatost  (szor-
galmatosán)  Siet  látniuk.

ÁLNÖVEDÉK,  (ál-növedék)  ősz.  fn.  Általán
kóros,  vagy  fattyu  sarjadzásu  növedék,  mely  a  ren-
desnek  csak  alakját  viseli,  milyenek  az  41 magok,
üszögök.

ÁLNYOMAT,  (ál-nyomat) ősz.  fn.TJtánnyomat,
a  törvényes  kiadó,  vagy  szerző  akarata  és  engedélye
nélkül.

ÁLOE,  fn.  tt.  áloé-í.  Növénynem a  bathímesek
és  egyanyások  seregéből;  csészéje  nincs,  bokrétája
csöves,  feneke mezgés,  hímszálai a  vaczokból  nőttek,
tokja  hármas rekeszü, levelei  vaskos  húsosak. Nálunk
csak  melegházakban tenyészik.  (Aloc).

ALOG-,  túl  a  Dunán  divatos  tájszó,  szokottab-
ban  1. ZÁLOG. A  z  elhapyatik  benne,  mint  az  ászM,
acskó  szókban  zászló  zqcskó  helyett.

ÁLOK,  (ál-ok)  ősz.  fn. Látszó, vagy költött, nem
valódi  ok;  ürügy,  melyet  valaki  az  igazi  ok  elpalás-
tol&sára  hoz  fel.  További  oly  ok,  mely  a  neki  tulaj-
donított okozattal észtani öszvcköttetésben nincs, mely-
ből  észszerfileg  nem következik, amit belőle kihozunk.

ÁLOKOSKODÁS,  (ál-okoskodás)  ősz.  fn.  Az
okoskodásban  akár  szándékosan,  akár  tudatlanságból
elkövetett  balfogás,  melynélfogva  az  előzmények  és
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következmény  között  szoros  észtani  öszvefüggés  nin-
csen,  tehát  oly  okoskodás,  mely  hamis  tanra  vezet.

ÁLOM,  (ál-om) fn. tt  álmo-t. Az állati érzékek,
illetőleg  léleknek  azon  tennészetszfikségü  nyugálla-
pota, melyet máskép  alvásnak nevezünk. Csendes, édes
álom.  Mély,  könnyű  álom.  .Nyugtalan,  rifoid,  hosszú
álom.  Montba merülni.  Álomból  felébredni,  fölriadni.
Kívánni  az  álmot. Álomra  hajtani  fejét.  Almából föl-
verni,  fölkelteni  valakit.  Szemeire  nehezedik  az  álom.
Egy  jó  álom mindent helyre hoz. Km. Étel,  ital, álom,
szükséges  e három. Km.  Személyesítve:

„Alom  pihent még a  mezőkön,
S  ködben  merengtek  a  tetőkön

Az  éjnek  szürkületjei.
Szemere Pál.

Megelőző  s  gyöngébb  árnyalatú  tüneményei:
szendcr, szendergés, szunnyadás.  2)  A  képzelőtchctség
játszi  szüleményei, tarka  kepei,  látványai,  melyek al-
vás  alatt  tűnnek fel. Almot  látni.  Almokkal  vesződni.
IjetztS,  rémitó',  borzasztó álmok. Szép,  örvendetes álom.
Almokban  gyönyörködni.  Almokat hüvelyezni,  fejtegetni,
magyarázni.  Álomban  beszélni,  sírni,  nevetni,  ugrálni,
repülni.  3) Atv. ért. az  ébren  levőnek  hiú  képzelő-
dései,  ábrándjai.

„A  bírható t  ne add  el  álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan  szorítsz."

Vörösmarty.

„Álmaim  tűnnek,  leesik  szememről
A  csalárd  fátyol,  s az  arany  világnak
Rózsaberkéből  sivatag  vadon  kél
Zordon  időkkel."  Berzsenyi.

Gyöke  ál,  olölehhel hál, az  alvónak  gyönge  le-
belését  utánzó  természeti  hang, valamint a szuny, s«en-
der,  latin  somnus,  söpör  rokon  értelmű szókban  alap-
hang  a  szuszogó sz. Egyébiránt  egyezik  vele  a  héber
C',hn  (cbalóm)  mely  szintén  álmot,  álmodást jelent;
a  gyökige  chalam  megvan az  arab  nyelvben  is. Töb-
bire  v. ö.  ALSZIK.

ÁLOMBÓDULÁS,  (álom-bódulas)  ősz.  fn.  Kó-
ros  mély  álomból származó  kábult  állapot

ÁLOMBOLYGÁS, (álom-bolygás) ősz. fn. L.
ALVAJÁKÁS, ALVAJÁRÓ.

ÁLOMBOLYGÓ, 1. ALVAJÁRÓ.

ÁLOMÉSZSZEL,  (álom-észszel)  ősz.  ih.  Álmo-
san,  félig  alva,  félig  ébren;  homályos  észszel.  Álom-
észszel  mondani, beszélni,  csinálni  valamit.

ALOMFEJTÉS,  (álom-fejtés)  ősz.  fn.  Az  álom-
féle  képzelet!  tüneményeknek kedvező vagy kedvezőt-
len  értelemben  magyarázása.

ÁLOMFEJTÖ,  (álom-fejtő)  ősz.  fn.  Aki  az  ál-
moknak jó  vagy  rósz jelentését magyarázza,  megfejti;
álomhüvelyező.

ÁLOMFÜ,  (álom-fii)  ősz.  fn.  Nadragulya  fajú
növény,  máskép,  bolondfíí.  (Atropa  Mandragora).

ÁLOMHIÁNY,  ősz.  fn.  L.  ÁLOMTALANSÁG.

ÁLOMHOZÓ, (álom-hozó) ősz. mn. Minden, ami
álmossá  tesz, ami az  álmot mesterségesen, vagy rend-
kívül  elősegíti, sietteti, könnyíti. Álomhozó szerek, má-
kony.  Álomhozó  lanyha  eső',  szellő,  fosuhogás,  patok-
csörgedezét.  Álomhozó malom.

ÁLOMHÜVELYEZÉS, 1. ALOMFEJTÉS.
ÁLOMHÜVELYEZŐ, L ÁLOMFEJTÖ.
ÁLOMTOÉTT, (álom-idétt)  ősz. ih. Álom idején,

álomban.  Amit  át  ember  ébren  forgat,  awal  jattok
álomidétt  is. Km.

ÁLOMISTEN,  (álom-isten)  ősz.  fh.  A  régi hit-
regék  istene, aki  az  emberekre  rendkívüli  álmot  kül-
dött  (Morpheus).

ÁLOMFTAL,  (álom-ital) ősz.  fn. Általán minden
olyféle  ital,  mely  álmot  hoz, vagy  melyet  azon ürügy
alatt  iszik  valaki, hogy  jól  alugyék, pl. különféle sze-
szes  italok.

ÁLOMJÁKÁS,  1. ALVAJÁRÁS,  vagy  ALVA-
BOLYGÁS.

ALOMJÁEÓ, i.  ALVAJÁRÓ.
ÁLOMJÁTÉK,  (álom-játék) ősz. fn.  A  képzelő

tehetségnek  alvás  alatti  játszodozó csapongása.
ÁLOMJELENÉS, (álom-jelenés) ősz.  fn.  Sejtel-

mes  álom, mely  sorsunkra  némi  befolyással  látszik
lenni,  s azt  némileg  előérezteti  velünk.

ÁLOMJELENET,  (álom-jelenet)  ősz.  fa.  Álom-
jelenés  elvont  értelemben.

ÁLOMKÉP,  (álom-kép)  ősz.  fn.  Azon  látvány,
tQnemény,  mely  alvás  alatt  képzeletünkben  támad.
Kedvet,  örvendetet,  ijetztS,  rémet  álomképek.

„Irtóztatok  koronként  álmaim;
Az  éjjel  is  szörnyüket álmodám,
Alig  hogy  eltűnt egyik  álomképem,
Másik  mereszte  vad  szemet  reám."

Petőfi.
ÁLOMKÓR, (álom-kór) ősz.  fh. Gyöngeség, Ulo-

tőleg betegség  neme,  midőn  valaki  folyvást  álmos.
Álomkórban  szenvedni.

ÁLOMKÓROS, (álom-kóros) ősz.  mn.  Álomkór-
ban  szenvedő.  V.  ö. ÁLOMKÓR.

ÁLOMLÁTÁS,  (álom-látás) ősz. fn.  Álomképek
szemlélete;  álmodás.

ÁLOMLÁTÓ,  (álom-látó)  ősz.  fh.  Kinek  olyan
álmai  szoktak  lenni,  melyek  valami  jót  vagy roszat
előre  gyaníttatnak, sejtetnek,  láttatnak.

ALOMLÁTVÁNY, (álom-látvány) 1. ÁLOMKÉP.
ÁLOMMAGYARÁZÁS,  1. ÁLOMFEJTÉS.
ÁLOMNYOMÁS,  (álom-nyomás)  ősz.  fa.  Ne-

hézség,  illetőleg  lélekzetszornlas,  mely  az alvót oly
erősen  lepi  meg,  hogy  felriadni  kénytelen.

ÁLOMNYOMASZTÁS, 1. ÁLOMNYOMAS.
ÁLOMPOR,  (álompor)  ősz.  fa.  Poralakban  be-

vett  álomhozó szer; altató por.
ÁLOMSZER, (álom-szer)  ősz. fn.  Általán  min-

den  szer, pl.  italok,  porok  stb. melyek  álmot hoznak.
ÁLOMSZESZ,  (álom-szesz)  ősz.  fn.  Szesz  alak-

jában  beadatni  szokott  álomhozó  szer.
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ÁLOMSZESZSZEL,  (úlora-szcszszel)  ősz.  ih.
Álmosan,  ahuzékonyan,  alvóhoz  hasonlóan.  Alom-
szescszel  átitatni,  beszélni,  tenni  valamit.

ÁLOMSZÍJ,  (álom-szíj)  ősz.  fn.  A  gyeplő  mar-
kolatához  való  szalagféle  szíj, mely  a  kocsi  oldalához
köttetvén, a  kocsist biztosítja,  hogy  elalvás  esetében
a  gyeplő  a  lovak  közé  nem esik.

ÁLOMSZUSZÉK,  (álom-szuszék)  ősz.  fn.  Aki
igen  szeret  alunni,  sokalvó,  ülomtáska.

ÁLOMSZUSZI,  (úlom-szuszi)  1.  ÁLOMSZU-
SZÉK.

ÁLOMTALAN, (41-om-talan) 1. ÁLMATLAN.
ÁLOMTALANSÁG, 1. ÁLMATLANSÁG.
ÁLOMTALANUL, 1. ÁLMATLANUL.
ÁLOMTÁSKA, 1. ÁLOMSZUSZÉK.
ÁLOMTÜNEMÉNY, (álom-tünemény) 1. ÁLOM-

KÉP.
ÁLORBÁNCZ,  (ál-orbáncz)  ősz. fn.  Másféle  ba-

jokhoz ,  sebekhez,  fekélyekhez,  kütegekhez  szövet-
kezni  szokott  orbánczos  gyulacUs.  V.  ö.  ORBÁNCZ.

ÁLORCZA,  (ál-orcza)  ősz.  fn.  Emberi  orczát
vagy  arczot  képező  üres  alak,  mely  a  valódi  orcza
elfódözésére  használtatik.  ÁlorcsAt  venni  föl.  Álorczá-
val járni.  Levenni,  letépni  az álorczát.  Átv. ért.  álnév,
melyet  valaki  azért  vészen  föl,  hogy  személyét  titok-
ban  tartsa, vagy hogy  csalhasson, csempészkedhcssék,
stb. Továbbá,  ám.  tettetés,  színlelés,  képmntatás.  Ál-
orcza  alatt  idegen jogokat  bitorolni.

ÁLORCZÁS,  (ál-orczis)  ősz.  mn.  1)  Aki  álor-
czát visel.  Alorczás  báli  vendégek.  Alorczás  tolvajok.
2)  Amit  álorcza  alatt  szoktak  tenni,  gyakorolni.  Ál-
orczás mulatság,  tdnczvigalom.  3)  Aki  más  nevét ve-
szi föl, hogy  annak  jogait  bitorolhassa.

ALORCZÁSAN,  (Al-orczásan)  ősz.  ih.  Álorcza
alá  takart  képpel, álorcza  alá rejtve.  Álorczásan menni
o  tánctvigalomba.

ÁLORCZÁSKODÁS,  (ál-orczáskodás)  ősz.  fn.
Sajit  nevének  ,  kilétének  eltitkolása  mellett,  idegen
név  és  czím  alatti  színeskedés.

ÁLORCZÁSKODIK,  (ál-orczáskodik),  ősz.  k.
m.  álorczáskod-íam,  —tál,  —ott,  hat.  —ni.  1)  Szin-
lett  alakban,  hamis  vagy  álnév  alatt jár,  kel,  műkö-
dik.  2)  Jámbornak,  buzgónak, vallásosnak  tetteti  ma-
gát,  képmutatót játszik.

ÁLOECZÁSSÁG,  (ál-orczásség)  ősz. fn.  L.  ÁL-
ORCZÁSKODÁS.

ÁLORCZÁTLAN,  (ál-oi czátlan)  ősz.  mn.  Aki
•aját  nyilt  ábrázatában,  nem  álorczásan  lép  föl.  Ál-
urnát  (t  álorczátlan  bálvendégek.

ÁLOKCZÁZ,  (ál-orczáz)  ősz.  áth.  m.  álorczáz-
fam,  —tál,  —ott.  Álorczával  beföd,  fölszerel,  álor-
cza  alá  bujtat,  rejt  A  bálba  menők  álorczázzák ma-
gukat.

ALORVOS,  (ál-onros)  ősz.  fn.  Kontár,  nem ok-
leveléé, nyegle, knruzsló  orvos.

ÁLOZ,  (41-oz);  önh.  m.  alattam,  —tál,  —olt,
pár.  —c.  Általán,  aki  álszerepet  játszik,  álképbcn
mutatkozik.  A*loz minden  képmutató.

ÁLOZÁS,  (ál-oz-ás)  fn.  tt,  oVozás-í,  tb.  —ok.
Álnév  alá  búvás,  hamis  alakban  mutatkozás,  kép-
mutatás.

ÁLÖLTÖZÉS,  (ál-öltözés)  ősz.  fű.  Általán,  szo-
katlan ,  nem  az  illető  személy  rangjához,  állapotá-
hoz  vagy  neméhez  illő  öltözés.  Különösen  álruhába
öltözés.

ÁLÖLTÖZET,  (ál-öltözet)  1. ÁLRUHÁZAT.
ÁLÖHÖKÍTÉS,  (ál-örökítés)  ősz.  fn.  Valamely

birtokba  nem a  törvényes  örökösnek,  hanem  bitorló-
nak  behelyezése.

ÁLÖRÖKÖS,  (ál-örökös)  ősz. fn.  Aki  az  örökös
nevűt  és jogait  bitorolja,  akit  az  örökség jogszerüleg
nem  illet.

ÁLÖRÖM,  (ál-öröin)  ősz.  fn.  1)  Tettetett,  szin-
lett, nem  szívből  fakadó  őszinte  öröm.  2)  Csalóka hiú
öröm,  mely  utóbb  szomorúságra  fordul, dinomdánom,
miből  szánombánom leszen.

ALPAPA, (ál-pápa) ősz. fn. Ki a törvényesen  vá-
lasztott  pápa  ellenében  magát bi torul nevezi pápának.

ALPENZ,  (ál-pénz) ősz.  fn.  Hamis  pénz,  után-
zott  pénz, mely  mind  anyagára,  illetőleg  belértékére,
mind  alakjára  nézve  az  igazi  törvényes  pénztől  kü-
lönbözik.

ÁLPÉNZVERÖ,  (ál-pénz-verö)  ősz.  fn.  Aki  ha-
mis  vegyitékü  érempénzeket  készít.

ÁLPRÓFÉTA,  (ál-próféta)  1. ÁLJÓS.
ÁLRAMA,  (&l-ráma)  ősz.  fn. Valódi rámát után-

zó,  festett,  vak  ráma.
ALKEM,  (ál-rém) ősz.  fn.  Vak  tünemény,  agy-

rém,  mely  egyedül  a  hevült  képzelet  szüleménye,  pl.
kísértetek  látása.

ÁLRUHA,  (ál-ruha)  ősz.  fn.  Titkolódzás  végett
használt,  szokatlan,  az  illető  személy  állapotához,
rangjához,  neméhez,  nemzeti  szokásához  stb. nem illő
mha.  Álruhát  Slteni.  Éji  kalandokra  álruhában menni.
Tánczvigalmi  álruha.

ÁLRUHÁZ,  (ál-ruház)  ősz.  áth.  Álruhába  öl-
töztet,  álruhával  ellát.

ÁLRUHÁZAT,  (ál-ruházat)  ősz.  fn. Álruhákból
álló egész  öltözék, ú.  m. löveg,  köntös,  nadrág,  stb.

ÁLSÁG, (ál-s&g)  fn.  tt. álság-ot.  Gonosz szándé-
kú titkolódzás, hamisság,  alattomosság,  ravaszság. Ré-
gies.  „Nincs  te  nálad  valami  álság."  „És  ólság visel-
tetik  ő kezében."  „Áltágot  toszen  ö vele."  Hécsi  co-
dex.  „Álságot  ne  tégy."  (Ne fraudem  feccris), Münch.
cod.  „Hogy  Jézust  áhággal  mogtartan&jak  (letartóz-
tatnák).  Kégi  Passió.

ALSZÁBNY,  (él-szárny)  ősz.  fn.  Némely  ma-
darak  lábszáraibúi  kinövő  tollazat.

ÁLSZÉMÉLY,  (ál-szémély)  ősz.  fn.  Más  neve
alatt  lappangó,  más  nevét  bitorló  személy.

ÁLSZÉMÉRÉM,  (ál-szémérém)  ősz.  fn.  Az  er-
kölcsi  érzésből  fakadó  szeméremhez külsőleg  hasonló
kedély!  állapot,  midőn  valaki  oly  dolgok  miatt piron-
kodik,  és  szégyenli  magát,  melyek  a  gyöngéd  erköl-
csiséget  nem sértik,  g  melyek  nem  illetlenek,  vagy
melyeknek  ö nem  oka.  Szegénységét,  természeti sz«k-
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légeit,  álszemérembó7  titkolni.  ÁltzemérembSl  nem  enni,
nem inni.  Gyermekek, falusi  leányok alszemérme. V.  ö.
SZEMÉREM.

ÁLSZÉR, (41-szér) ősz.  fa.  Általán  mindenféle
szer,  vagy  eszköz, mely  a  kitűzött  czél  elérésére nem
alkalmas,  mely csak látszólag vezet czélra. Különösen,
orvosi  vagy  gyógyszer,  mely  az  illető  nyavalyát  ki
nem  irtja,  legfölebb ideigleu eltakarja, vagy  elnyomja.

ÁLSZÍN,  (ál-szín)  ősz.  fn.  Átv.  ért  nem valódi,
hanem  csak  látszólagos  alakja,  külseje,  színe valami-
nek.  Álttsinben  állítani  elé valamit. Áltzinben  látni  a
dolgokat.

ÁLSZIROM,  (ál-szirom)  ősz.  fn.  Növénynem  a
tizhímesek  és  egyanyások seregéből; csészéje ötlevelü,
bokréta  helyett  két  metszési!  sziromforma  pilisekkel.
(Cherleria).

ÁLSZÓNOK,  (ál-szónok)  ősz.  fn.  Álokoskodá-
sokkal  élő,  kontárkodó, szájhős,  ki  a  szónoki  nevet
csak  bitorolja.

ÁLSZÓNOKSÁG, (ál-szónokság) ősz. fű. Fattyn,
kontár,  nyegle  szónokság,  melyben sem  ész,  sem  tu-
domány  nincsen; hiú  szijaskodas.

ÁLSZÜZ,  (41-szüz)  ősz.  fn.  Tiszta  női  szemér-
mességet  színlelő,  tettető,  titkon pedig ellenkezőt gya-
korló  személy.

ÁLT,  1.  ÁLTAL.
ÁLTAL,  (1),  névuto.  Személyragozva:  (én)  ál-

talam, (te)  általad,  (ő) általa, stb.  1) Valakinek  vagy
valaminek  közbevetésével,  eszközlésével, okozásával,
segítségével.  Pártfogát  által hivatalt nyerni.  Munkáját
mások  által végeztetni.  Szolgája,  levél  által izenni  fala-
mit. Pazarlás által  elszegényedni. Birtokcsettel  a har-
madik  személyragot  veszi  föl.  Pártfogásnak  általa.
Mátoknak  általa.  Pazariáinak általa.  2) Bizonyos tér-
nek  innenső  oldalától a túlsóig, vagy a túlsótól innen-
sőig, s ekkor a  viszonynév  állapító  ragot  rész  föl.  Er-
dőn  által  utal nyitni.  A  Danán által hidat verni.  Szán-
tóföldön,  réten  által  nem  szabad  utazni.  Ez  értelem-
ben  ám. keresztül.  3)  Bizonyos  idő  kezdetétől  annak
végéig, egész  folyama alatt  Nyáron által falun  lakott.
Égett  télen által  beteg  volt.  Sajátságos  szókötés:  esz-
tendó't  által. A  második  és  harmadik  pont  alatti ér-
telemben  ált  vagy  át  öszvevont  alak  is  használtatik.

Ez utóbbi mostani szólásmódok nem mindig hasz-
náltattak  ekképen, különösen  az  állapító  rag  sokszor
elmaradt:  „Parancsolá  ő tanejtványiiiak  tenger által
(=  tengeren  által) menniek."  Az  időben  méné Jézus
ünnepen  vélemény  által"  (== véleményen azaz vetésen
által). „A  leczek  által  (=  leczeken által)."  „A  tó/ok
által  (=  a  tőfokon  által)  menni." Még személyraggal
is  „Megyén  vala  Szántanának  általa  (=  Samarián
által)."  Miinch. cod.  Cedron  vize általa.  Nádor codez.

Valószínűleg  az  el-túl, vagy  el-tó'l  öszvetételek-
ből  származott,  nevezetesen  az  első  pont  alatti  által
=  el-töl,  mely  alapfogalomban  bizonyos  kútfőből
származásra  vonatkozik, pl.  általam  boldog leszesc; le-
velet szeretnék küldeni általad;  az  utóbbi  pontok alatt
levő  által  pedig =  el-túl  (régiesen  elve  vagy  elvé  és

is) pl.1 a  Dunán által  =  el tál  a  Dunán;  nyá-
ron által = el  túl  a  nyáron.  Ugyanezen  értemény
rejlik  benne,  midőn igekötőül  használtatik.  Régi  ok-
levélben  (1015-ből)  előjön oíúí(Athut) azaz keresztül
(Jernei.  Nyelvkincsek).  Az  öszvevont  ált  vagy  át
alakban  egyezik  vele  a  török tfíe (=  túl  pL  serden
öté  =  a  városon  tdl),  szanszkrit:  áti (=  tál);  ide
sorozhatok  a bélien: árza,  avti  (általellenben),  s la-
tin :  ante is. V.  ö.  ÁLTAL,  igekötő;  és  ALTALL,
ÁLTALKODIK.

ÁLTAL, (2),  mint  igekötő  jelenti  az  illető  igé-
nek  olyatén cselekvését  vagy  szenvedését,  vagy  álla-
potát,  mely  innen túlra, vagy  túlról  innenre  történik.
Általvinni  ét  általhozni  valakit  a  Dunán.  Mtalmemti,
általjönni  a  hídon.  Ha  te  általadod,  én  általveszem.
ÁltaldSfni,  dltalscúmi valakit. Általengedni  a jószágot.
Általkergetni  a juhokat  a  réten.  „Egy  haltetem  által-
állott  (azaz  keresztiUállott vagy  keresztülakadt)  vala
az  ő torkán."  Debreczenilegendáakőnyv.  Öszvevonva
ált,  vagy  szokottabban  át.  Ugyanaz  a  föntcbbi  név-
utóval.

ÁLTALÁBAN,  (által-á-ban)  ih. Nem külön  vé-
ve,  nem darabonként, nem részletesen, hanem az egé-
szet  öszvesen  együtt  vagy  legalább  nagyobb  részben
véve;  jobbadán, jobbára.  Altalán,  nem napszámban
vállalni fitt  bizonyát  munkát.  Az  ifjak  általában  haj-
landók  a  könnyelműségre.  Ac  üregek  általában  esém-
betek  szoktak  lenni. .Egyáltalában, azaz  kivétel  nélkül,
vagy föltétlenül, határozottan.

ÁLTALABB,  (által-abb)  második  fokú  mellék-
név  az által  törzsből,  s ám.  átkelve  rövidebb,  hama-
rabb.  „Nincs a bolondságra általabb út, mint a harag. *
Pázmán P. Miskép: oltóbb,  mint: föntebb,  alantabb.

ÁLTALAD  vagy  ÁTAD,  (által-ad  vagy  át-ad),
ősz.  áth.  1)  Állapító  ragu  viszonynévvel  ám.  bizo-
nyos  téren  keresztül  nyújtva  odaad.  A falon,  kéri;
téten  általadra  valamit.  Általán valamit birtokai vagy
akármi  végre  odanyujt,  odaenged.  A  vár  kulcsait  a
győzedelmes  ellenségnek  áltoladni.  Átadni  a* iromá-
nyokat.  A  letartóztatott  jószágot  átadni  a  törvényét
örökömek.  Átadni  a  megvett  házal.

ÁLTALADÁS  vagy  ÁTADÁS,  (által- vagy  át-
adás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit bútokul vagy
használás,  vagy  tartás stb. végett általadnak, odaenge-
dünk.  Irományok, jószág  általodása.  Várkulcsok  át-
adása.  Átadásra  meghívott  tanúk.

ÁLTALADVÁNY  vagy  ÁTADVÁNY,  (által-
vagy  át-advány)  ősz.  fn.  Általadásról  szóló  iromány,
bizonyítvány,  oklevél.

ÁLTALAG,  1. ANTALAG.
ÁLTALALAKÍT vagy ÁTALAKÍT,  (által- vagy

át-alakít)  ősz.  áth. Más alakúvá  tegzen,  más  formára
változtat.  A  német  szabású  öltönyt  magyarra  átalakí-
tani.  Valamely  társaságot  átalakítani.  A  templomot
intézetté  átalakítani.

ÁLTALALAKÍTÁS  vagy  ÁTALAKÍTÁS,  (ál-
tal-  vagy  át-alakítás)  ősz  fn.  Cselekvés,  midőn átala-
kítunk  valamit.
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ÁLTALALAKÚL  v.  ÁTALAKUL,  (által- vagy
át-alakúl)  ősz.  önb. Más,  az  előbbitől  különböző  ala-
kot  ölt, mis  alakara  változik.  Az  úgynevetett  ebiha-
lak  békákká,  a  hernyók pillékké  átíaialaktttnok.

ÁLTALALAKULÁS  v. ÁTALAKULÁS, (által-
vagy  át-alakulás)  ősz.  fa.  Más  alak  fölöltése,  más
alakura  változás. A  nemzet  áltál-alakulása.

ÁLTALALAKULÁSI  vagy  ÁTALAKULÁSI,
(által  vagy  it-alakulási)  ősz.  mn.  Átalakulásra vonat-
kozó, azt  illető,  ahhoz  tartozó.  Átalakulón  korszak.
Átalakulási  mozgalmak.

ÁLTALÁLLATOZÁS,  (által-állatozás)  ősz.  fn.
K.  kathólika  hittani  értelemben  ám.  a  kenyér  és bor
állatának  azaz  álloványának  Krisztus  testévé  és  vé-
réré  általváltozása.  Régi  szó.  (Transsubstantiatio).

ÁLTALÁN,  (által-án)  ih.  1. ÁLTALÁBAN. A'l-
talán  véve, általán  fogva.

ÁLTALÁNÍT,  (által-an-ít); 4th. m.  általántí-ott,
pár.  —s, htn.  —ni, vagy  —ani. Az egyéni, vagy  faji
tulajdonságokat  az  egész  nemre  kiterjeszti.

ÁLTALÁNÍTÁS,  (által-án-ít-ás)  fn.  tt.  áltolá-
ntíás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  általání-
tunk.  V.  ö.  ÁLTALÁNÍT.

ÁLTALÁNOS,  (által-án-os)  mn. tt.  álíalános-í,
vagy  —át,  tb.  —ok.  1)  Ami  bizonyos  sokaságnak
minden  részeire  kiterjed,  kivétel  nélküli, közönséges.
Általános  panasz,  elégiUetlenség.  Általános  szükség,
pénzhiány.  Általános  öröm,  viy:Ag.  2)  Bölcseleti  ért
feltétlen,  a  maga  nemében szükséges.  Ellentéte:  föl-
tétes.  (Absolutum  ét  conditionatuiu).

ÁLTALÁNOSAN,  (41tal-án-os-an)  ib.  1)  Kö-
zönségesen, mindenek között,  kivétel  nélkül.  Általá-
nosan  elterjedt  hír.  Általánosan  tisztelt,  szeretett  férfi.
2)  Föltétlenül.

ÁLTALÁNOSÍT,  (által-án-os-ít); áth.  m. áltelá-
nottí-ott,  pár.  —s,  htn.  —ni, vagy  —ani. Általánossá
tesz,  köz  szokásba, köz  divatba  boz, mindenekre ki-
terjeszt.

ÁLTALÁNOSSÁG,  (által  án-os-ság)  fh.  tt.  ál-
talánosság-öt.  Általános , közönséges,  mindenekre ki-
terjedő  minemüség;  föltétleu  állapot  vagy  tulajdon-
ság.  Altalánosságban  állítani  valamit,  ám.  nem kü-
lönösen  erre  vagy  arra vonatkozva.

ÁLTALÁNTÖZS,  (általán-tözs)  ősz.  fn.  Adás-
vevés  neme, midőn  az  illető  árukra  nem  különkülön,
nem  darabonként,  hanem  öszvesen történik  az  alku.

ÁLTALÁNY,  (által-ány)  fn.  tt.  általány-t,  tb.
—ok.  1) Ár,  díj, fizetés, járandóság, melyet nem rész-
letekben, hanem általán, mindenért vagy egyszer min-
denkorra kötnek ki.  2) Bölcsészeti ért  fóltétlen valami.

ÁLTALÁNYOS,  ÁLTALÁNYOSAN,  1.  ÁL-
TALÁNOS,  ÁLTALÁNOSAN.

ÁLTALÁNYOZ,  (által-any-oz);  átb.  m.  álíalá-
nyoz-tam,  —tál,  —ott, pár.  —z. Díjazási, fizetési ál-
talánynyal  ellát valakit  A  rendes fizetésen kívül  álta-
lányozni  a  tisztviselőket.

ÁLTALÁNYPÉNZ,  (általány-pénz)  ősz.  fn.  Ál-
talányképen fizetett díj,  bér.

AJCAD.  MAOT  SZÓTÁR.

ÁLTALÁNYSZERINTÍ,  (általány-szerinti)  ősz.
mn.  Nem  különkülön,  hanem  öszvesen  Ígért, adott,
vett.  Általányszerínti  alku,  díj,  fizetés,  bér.

ÁLTALAS, (által-as) mn. tt  általos-t vagy —át,
tb.  —ok.  Általános,  közönséges,  bizonyos  sokaság
minden  részeire  kiterjedő.

ÁLTALÁZIK  vagy  ÁTÁZIK,  (által-  vagy  át-
ázik)  ősz. k.  Mondjuk általán  testekről, midőn  részei-
ket  valami hígság,  különösen  víz,  eső  stb.  általjárja,
s  elébbi  szilárd,  tömör vagy  kemény  szerkezetök  lá-
gyabb  leszen,  megtágul,  szétbomlik.  Bőrig  általázni.
A  sárban,  vízben járó  ember  csizmatalpa  átázik.  Atv.
tréfás  ért  nagyon  megittasodik,  megrészegedik,  szó-
kottabban:  elázik.

ÁLTALÁZTAT  vagy  ÁTÁZTAT,  (által-  vagy
át-áztat)  ősz.  áth.  Valamit  minden  részeiben  nedvessé
tesz; eszközli,  hogy  átázzék.

ÁLTALBESZED, ősz.  fn.  Futólagos,  odavetett,
nem  megfontolt,  az  illető  tárgyon  csak  mintegy  által-
surrauó  beszéd.

ÁLTALBOCSÁT  vagy  ÁTBOCSÁT  ,  (által-
vagy  át-bocsát)  ősz.  áth.  Valamely  helynek  túlsó ol-
daláról  az  innensőre  vagy  viszont  onnan ide, vagy
innen  oda  keresztül  menni  enged,  vagy  ereszt,  küld
valakit.  Az utasokat  általbocsátani  a  vámon, az  ellen-
séges  táboron.

ÁLTAL- vagy ÁTBOCSÁTÁS, ősz. fn. Átmenni
engedés,  áteresztés,  Átküldés.

ÁLTALBÓDORGÁS v. ÁTBÓDORGÁS,  (által-
vagy  át-bódorg&s) ősz. fn. Bódorogva átraenés, átkelés.

ÁLTALBÓDOROGvagyÁTBÓDOROG,  (által-
vagy  át-bódorog)  ősz.  öuh.  Bódorogva  általmegy  va-
lahová.

ÁLTALBOLYONG vagy  ÁTBOLYONG, (altal-
vagy  át-bolyong)  1.  ÁLTALBÓDOROG.

ÁLTALBÖG  vagy  ÁTBÖG, (által-vagy át-b«g)
ősz.  önh.  Úgy  vagy  azért  bőg,  hogy  a  túlsó  félen,
túlsó  oldalon  meghallják.  A  bika  általbög  a túlsó par-
ton  legeld'  csordára.

ÁLTALBUVIK  vagy  ÁTBUVIK,  (által-  vagy
át-búvik);  ősz.  k.  Szűk  résen,  szorulaton  vagy  lap-
pangva  a  túlsó oldalra  búvá  keresztül  hatol.  Által-
búvni a  sűrű  gályák  kb'zOtt.  Atbúvní  a  kapu  alatt,  a
sövény  résén,  az  ablak  rostélyán.  Atv.  ért.  valamely
bajon  szerencsésen  átesik,  bizonyos  ügyesbajos  álla-
potból  kikötelödzik.

ÁLTALBUVÜFÜ,  (által-buvó-fü)  ősz.  fn.  Nö-
vényfaj  a  szingallérok  neméből,  szAra  felálló,  levelei
általnőttek, tojáskerckek ; máskép : buták.  Bupleurum
rotundifolium).

ÁLTALBÜZLIKvagyÁTBÜZLJK  (által-  vagy
át-bűzlik)  ősz.  k.  Bűze  távolabbra  elhat  A  bak  kecs-
ke  szaga  általbüzlik  a  szomszéd  házba.  A  pézmás  ruha
álbüslik  a mellékszobába.

ÁLTALCSAL  vagy  ÁTCSAL,  (által-  vagy  át-
csal)  ősz.  áth.  Egyik  oldalról,  szélről,  másikra  csal,
édesget; egyik  felekezettől,  párttól  másikhoz  csábit
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ígéretekkel  általcsalni  az  ellenség  embereit.  Szomszéd-
bál  kukoriczáfal  dtcsalni  a  sertéseket,  a  baromfiakat.

ÁLTALCSALÁS  vagy  ÁTCSALÁS,  (által- v.
át-csalás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  melynél  fogva  általcsal-
nak  valakit.  L.  ÁLTALCSAL.

ÁLTALCSAP vagy  ÁTCSAP,  (által-  vagy  át-
csap) ;  I. ősz.  áth.  Bizonyos téren  keresztülcsap,  hajt,
űz, kerget  vagy  egyik  felekezetből  másikba  hajt  A
csordát  állalcsapni a folyó  túlsó  partjára.  A  tehenet
egyik  csordából a  másikba átcsapni.  A  labdát  átcsapni
a  házon.

II.  Önhatólag  véve  ám.  egyik  oldalról, részről,
helyről  másikra önkényleg  átmegy.  Használtatik  sa-
játlag a  szabadban  járó  vagy  legelő  barmokról.  A
lovak,  ökrük, juhok  általcsapnak  a  szomszéd  határba.
Atv.  erkölcsi  ért  más  párthoz,  felekezethez  szegő-
dik.  Átcsapni  az  ellenséghez,  más  politikai  párthoz.
V.  ö.  CSAP.

ÁLTALCSAPÁS  vagy  ÁTCSAPÁS,  (által-  v.
itcsapás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valaki  vagy  va-
lami  általcsap.

ÁLTALCSÉPÉG  vagy  ÁTCSÉPÉG,  (által-  v.
átcsépég); ősz.  önh. A  testen keresztülgzivárgott nedv
cseppekben  hull  alá.  Atcsepeg  a  víz  a  homokköven.
A  rósz  sátoron,  esernyőn,  háztetőn  átcsepeg  az esS.

ÁLTALCSÉPÉGÉS vagy  ÁTCSÉPÉGÉS,  (ál-
tal  vagy  át-csépégés)  ősz.  fn.  A  folyadék  keresztttl-
szivárg&sa  és  cseppenként  lehullása,  lefolyása.

ALTALCSILLOG  vagy  ÁTCSILLOG,  (által-
vagy  át-csillog)  ősz.  önh.  A  fénysugár  hézagos  tes-
ten keresztfilviláglik.  Atcsülog  a  hold  a felhők  hasa-
dékain,  a fák  lombjai  kötött.  A  nap  általcsillog a bör-
tön szűk ablakán.  A  szép  szemek  átcsillognak  a  reczes
fátyolon.

ÁLTALCSILLOGÁS  vagy  ÁTCSILLOGAS,
(által-  vagy  át-csillogás)  ősz.  fn.  A  fénysugárnak  bi-
zonyos résen  keresztülvilágítása.

ÁLTALCSŐDÍT vagy ÁTCSÖDÍT, (által- vagy
át-csődít)  ősz.  áth.  Többeket  egymásután  vagy tö-
megesen  egyik  helyről, oldalról,  részről másikra  cső-
dít, hajt,  csalogat  V.  ö.  CSÖDÍT.

ALTALCSÖDÍTÉS  vagy  ÁTCSÖDÍTÉS,  (ál-
tal-  vagy  át-csődítés) ősz.  fa. Cselekvés,  melynélfogva
valakit  vagy  valamit általcsődítenek.

ÁLTALCSŐDÜL  vagy ÁTCSÖDÜL,  (által-  v.
át-osődfll)  ősz.  önh.  Tömegesen  összenyomulva,  to-
longva  siet  valamin  keresztfii  vagy  valahova.  V.
ö. CSŐDÜL.

ÁLTALCSŐDÜLÉS vagy  ÁTCSÖDÜLÉS,  (ál-
tal-  vagy  átcsődfilés)  ősz.  fn.  Tömegesen  összenyo-
mulva  sietés  egyik  helyről,  részről  másikra.

ÁLTALCSÖEGEDÉZ  vagy  ÁTCSÖRGEDÉZ,
(által-  vagy  át-csörgedéz)  ősz. gyak.  önh.  Köveken,
kavicsokon,  bokrokon  stb.  keresztül  csörögve  folydo-
gál, t  i. a patakocska, erecske,  csörgeteg, csermely.

ÁLTALCSÚSZ  vagy  ÁTCSÚSZ,  (által-  vagy
átcsúsz)  ősz. önh.  Szűk  helyen,  résen,  szorulaton,
meglapulva  csúszó  állatok  módjára  keresztülbúvik.

Átv.  ért.  szövevényes, fogárd  ügyekből,  állapotból  ki-
kötelődzik,  bizonyos  bajon  átesik.

ÁLTALCSÚSZÁS  vagy  ÁTCSÓSZÁS,  (által-
vagy  át-csnszás), ősz. fn.  Cselekvés,  midőn valaki  v.
valami  általcsúsz.

ÁLTALCSÚSZTAT  vagy  ÁTCSÚSZTAT,  (ál-
tal- vagy  át-csdsztat) ősz.  áth.  Tolás, taszigálás által
eszközli, hogy valamely test egyik  helyről, oldalról má-
sikra csűszszék.  A jéghátán  egyik  partról a másikra ál-
talcsúsztatni  a  kis  csónakot. Átv. ért  szövevényes kö-
rülményeken,  bajokon keresztül  czélhoz  juttat

ÁLTALCSÚSZTATÁS  v.  ÁTCSÚSZTATÁS,
(által-  vagy át-csűsztatás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valakit  vagy  valamit általcsúsztatonk.

ÁLTALDAGASZT vagy  ÁTDAGASZT, (által-
vagy  át-dagaszt) ősz.  ith.  Gyúrva,  dömöcskölve,  ide-
oda  forgatva  eszközli,  hogy  a  dagadas az  illető  tes-
ten, pl.  kovászon  keresztülhasson.

ÁLTALDAGASZTÁS  vagy  ÁTDAGASZTÁS,
(által- vagy  át-dagasztés)  ősz. fin. Cselekvés, melynél
fogva valamit átdagasztanak, v. ö. ÁLTALDAGASZT.

ÁLTALDESZKA. vagy  ÁTDESZKA,  (által-  v.
át-deszka)  ősz.  fn.  Széles  ért  bizonyos  téren, mély-
ség  fölött,  csatornán, patakon  stb.  keresztülfektetett
deszka, melyen ide-oda  lehet járni.  Különösen  a csó-
nakokon, ülőhelyül  keresztül  tett deszka.

ÁLTALDOB vagy ÁTDOB, (által-vagy át-dob);
ősz.  áth.  Valamit bizonyos tér,  határvonal  stb.  fölött
keresztül  elhajít,  elvet  Tárgyesetes  neveken  kivfil
állapító  raguakat  is  vonz.  Követ  általdobni  a  háton.

ÁLTAL-  vagy  ÁTDOBÁS,  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valaki  átdob valamit  V.  ö.  ÁLTALDOB.

ÁLTALDOLGOZ  vagy  ÁTDOLGOZ,  (által-  v.
átdolgoz)  ősz.  áth.  1) Bizonyos  időszakot  dologgal
tölt  Átdolgozni  az  egész  napot, hetet, azaz egész  héten,
napon  által  dolgozni.  2)  A  bevégzett,  kész  munkát
újból  máskép  alakítja,  újakkal  bővíti.  Mondjak  leg-
inkább szellemi művekről.

ÁLTALDOLGOZÁS vagy ÁTDOLGOZÁS,  (ál-
tal-  vagy  át-dolgozás)  ősz.  fn.  Valamely  elkészült
szellemi  műnek  újra  munkába  vevése,  más  alakba
öltöztetése,  bővítése.

ÁLTALDÖF  vagy  ÁTDÖF, (által-  vagy  átdöf)
ősz.  áth. Hegyes, éles  eszközzel, pl.  karddal, dárdával,
késsel,  tőrrel,  villával,  tülökkel,  stb. valamely  testet
keresztükzúr. V.  ö.  DÖF.

ÁLTALDÖFÉS vagy  ÁTDÖFÉS,  (által-  vagy
át-döfés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  vagy  va-
lamit  ember vagy  állat  általdöf.

ÁLTALDÖRGÖL  vagy  ÁTDÖRGÖL,  (által-  v.
át-dörgöl)  ősz.  áth.  Valamit  dörgölve  egyik  oldaltól
másikig keresztülkoptat, átlikaszt.

ALTALDÖRZSÖL, 1. ÁLTALDÖRGÖL. V. ö.
DÖRGÖL és DÖRZSÖL.

ÁLTALÉG  vagy  ÁTÉO, (által- vagy át-ég)  ősz.
önh. Tűz  által  egyik  oldalától,  lapjától  kezdve a  má-
sikig  megemésztetík,  hamuvá  lesz.  Áltálig  a  kályha,
midőn  a  tűz  által  küikad.
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ÁLTALÉGÉS vagy  ÁTÉGÉS,  (által-  vagy  át-
égés) ősz.  fh.  Tűz  által  egyik  felétől  a  másikig meg-
emésztetek,  elhamvadás.

ÁLTALÉGET  vagy  ÁTÉGET,  (által- vagy át-
éget) ősz. áth.  Valamit  tűz  vagy  úgynevezett  etető
szer  által  egyik  oldaltól  másikig  elkoptat.

ÁLTALÉGETÉS  vagy  ÁTÉGETÉS,  (által-  v.
átégetés) ősz. fn.  Cselekvés, midőn  valamit a  tűz  vagy
etető  szer  általéget.

ÁLTALÉL  vagy  ÁTÉL,  (által- vagy  át-él)  ősz.
áth.  Bizonyos  időt  élve  tölt  cl;  bizonyos események
folytában  élre  marad.  Általélni  az  élet  virító  korsza-
kát.  Sok  viszontagságot,  csapást  átéltünk.

ÁLTALELLENBEN, vagy ÁTELLENBEN, (ál-
tal-  vagy  át-ellenben)  ősz.  ih.  A  túlsó  félen  szemközt.
Altalellenben  lakni  valakivel.

ÁLTALELLENI,  vagy ÁTELLENI,  (által- vagy
&t-elleni)  ősz.  mn.  Egymással  szemközt  levő,  homlok-
irányban  fekvő,  levő.  Altalelleni  ház, szoba.

ÁLTALEMBÉR,  (által-embér)  ősz.  fa.  Őszinte,
becsületes,  tetőtől  talpig  derék,  mintegy  általában:
ember.

ÁLTALEMEL,  vagy  ÁTEMEL,  (által-vagy át-
emel)  ősz.  ith.  Valakit vagy  valamit fekvő  vagy  álló
helyéből  felkapva  bizonyos térségen,  vonalon, keresz-
tül  máshová  visz  által.  A  kis  gyermeket  általemelni  a
táron.  A  zsákokat egyik  szekérről  a  másikra  átemelni.

ÁLTAL  vagy  ÁTEMELÉS,  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valaki  általemel  valamit.  V. ö.  ÁLTALEMEL.

ÁLTALÉNEKÉL, vagy  ÁTÉNEKÉL,  (által- v.
át-énekél)  ősz.  átb.  Bizonyos  dallamot elejétől  végig
elzeng;  vagy,  bizonyos  időt énekelve tölt  el.  Által-
énekelni  a  szózatot.  Az  estvéli  órákat  zongora  mellett
rfténekelni.

ÁLTAL  vagy  ÁTÉNEKLÉS  ,  (által-  vagy  át-
éneklés) ősz.  fn.  Cselekvés,  melyet  gyakorol,  aki  va-
lami  dallamot,  vagy  időt  áténekel.

ÁLTALENGED,  vagy  ÁTENGED, (Által-  vagy
át-enged)  ősz.  ith.  Engedőlcg  valamit másnak  bírni
h*gy>  valaminek  bírásáról  más  kedveért  lemond. Öre-
gebbnek  általengedni  a  széket,  a  lisztesebb helyet. A ne-
künk jutott osztályrészt másnak átengedni. V.ö. ENGED.

ÁLTALENGEDÉS  vagy  ÁTENGEDÉS, (által-
vagy  át-engedés)  ősz.  fn.  Valamely  birtokról,  jog-
ról  vagy  annak  ideiglenes használatáról lemondás egy
másik  kedveért.

ÁLTALÉR,  vagy  ÁTÉR, (által- vagy át-ér)  ősz.
áth.  Valamely  testnek,  vagy  térnek  hosszúsági  vagy
szélességi, vagy  egész  kerületi  mértékét megüti.  Ezen
gerenda  áltálén  az  árkot.  Kinyújtott  karokkal  átérni
a fa  derekát.  Araszszal  átérni  a  karcsú  derekat.

ÁLTALERESZT,  vagy  ÁTERESZT, (által-vagy
át-ereszt)  ősz.  áth.  Bizonyos  téren,  közön  keresztül,
illetőleg  innenről  túlra vagy  viszont  menni  enged.  Az
utasokat  általereszteni a vámkorlátokon. A  vizet  áteresz-
teni  a  zugon  V. ö.  ERESZT.

ALTALERESZTES,  vagy  ÁTERESZTÉS,  (ál-
tal-  vagy  át-erenztés)  ősz.  fh.  Cselekvés,  melyet  az

gyakorol, aki valakit vagy  valamit átereszt.  V.  ö. ÁL-
TALERESZT.

ÁLTALESÉS  vagy  ÁTESÉS,  (által-  vagy át-
esés)  ősz.  fh.  Állapot,  midőn  valami  vagy  valaki  ál-
talesik  valamin.  V.  ö. ÁLTALESIK.

ÁLTALESIK  v.  ÁTESIK,  (által-  vagy  át-esik)
ősz. k.  Mondjuk  élő  és  élettelen  testről,  midőn  siily-
egyenét  vesztve  bizonyos testnek  vagy  térnek  egyik
oldaláról  másikra túlesik.  Átv.  ért.  valamely  fárad-
ságos,  tartós  munkát, dolgot  bevcgez.  Hála  Istennek,
ezen is általestem. Átesett  rajta, mint Makó a házán. Km.

ÁLTALÉTET  vagy  ÁTÉTET,  (által-  vagy  át-
étet)  ősz.  áth.  Szilárd  szövőtű,  vagy  tömör  kemény
testet  bizonyos  rágó  szerrel,  pl.  választóvízzel keresz-
tül koptat, átlikaszt.

ÁLTALÉTETÉS vagy ÁTÉTETÉS, (által- vagy
át-étetés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valaki  általétet
valamit.

ÁLTALEVEZ  vagy  ÁTEVEZ,  (által- vagy  át-
evez)  ősz.  önh.  Evczölapáttal  hajtva  a  vizet  a  víz
egyik  oldaláról  a  másikra  csónakázik,  hajózik stb. Al-
talevezni  a  Dunán,  a_  Balatonon.

ÁLTALEVEZES vagy  ÁTEVEZÉS, (által- vagy
át-evezés)  ősz.  fn.  Vízi járművön evező  segítségével
egyik  partról  másikra  szállás.

ÁLTALEVÖDÉS  vagy  ÁTEVÖDÉS,  (által-  v.
át-evődés)  ősz.  fn.  Keményebb testnek  valamely  szer
által  kcresztülkopúsa.

ÁLTALEVÖDIKv.  ÁTEVÖDIK,  (által-  v.  át-
evödlk)  ősz.  belsz.  Mondjuk  szilárd állományú testről,
midőn  bizonyos  híg  szer, pl.  választóvíz  erejétől  ke-
resztiilkopik.

ÁLT ALFA  vagy  ÁTFA,  (által- vagy  átfa)  ősz.
fn.  Bizonyos  téren,  hézagon, árkon,  stb. keresztül  tett
fa,  pl.  deszka,  padló, gerenda, hogy ideoda járni, vagy
holmit  áthordani  lehessen  rajta.  Szélcsb ért  keresztbe
tett  fa.

ÁLTALPAGY  vagy  ÁTFAGY,  (által-  vagy át-
fagy)  ősz. önh.  A  hideg  fagyasztó  ereje  egész  valóját
keresztüljárja,  minden  részében,  kivül-belül  megfagy.

ÁLTALFAGYÁS  vagy  ÁTFAGYÁS,  (által-  v.
át-fagyás)  ősz.  fn.  A  hideg  általi  megmcrevülés,  egé-
szen  fagyvette  állapot.

ÁLTALPAROL  vagy  ÁTFAROL,  (által-  vagy
át-farol)  ősz.  önh.  Farral  másik  oldalra  fordul,  csú-
szik, pl.  a  szán,  kocsi.

ÁLTALFAROLÁS  vagy  ÁTFAROLÁS,  (által-
vagy  át-farolás)  ősz.  fn.  Farral  fordulónak  mozgása,
csúszása.

ÁLTALFAROLTAT  v. ÁTFAROLTAT,  (által-
vagy  át-faroltat)  ősz.  áth.  Eszközli,  hogy  valami
általfaroljon.  Az  Ökröt  a  rúd  innenső oldaláról  a  túl-
sóra  általfaroltaíni.  A  kocsit rúdjának forgatásával  az
utcza  egyik  feléről  a  másikra  általfaroltatni.

ÁLTALFÁZÁS  vagy  ÁTFÁZÁS,  (által-  vagy
át-fizás)  ősz.  fn.  Testsanyarító  állapot,  midőn  az  élő
allatot  keresztüljárja  a  hideg.

19*
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ÁLTALPÁZIK  vagy  ÁTFÁZIK,  (által-  vagy
át-fizik)  ősz.  k.  Testét  minden  részeiben  a nagy hi-
deg  keresztaljárja,  meghűti.  Hideg  esőben,  csikorgó
fagyos  szeles  hidegben  átfőzni.  V.  ö.  FÁZIK.

ÁLTALFÉNYLIK  vagy  ÁTFÉNYLIK,  (által-
vagy  at-fénylik)  ősz.  k.  Fénysugarai  résen, hézagon,
nyilason, közön  keresztülhatnak,  s  kitűnnek.  A  nap
általfénylik  a fák  lombjain.

ÁLTALFOG  vagy  ÁTFOG,  (által-  vagyit-fog)
ősz.  áth.  Valamit öszvetett  araszokkal, vagy karokkal
körülölel,  karol,  nyálából.  Általfogni  a fa  derekát,
a  ló  nyakát.  V. ö. ÁLTALKAROL,  ÍLTALÖLEL.

ÁLTALFOGLAL  vagy  ÁTFOGLAL,  (által-  v.
át-foglal)  ősz.  áth.  Valamit egész  kerületében  és  szi-
lárdan  tartva, öszvekötve  körülfog.  Abroncscsal által-
foglalni  a  hordót. A  kötél  általfoglalja  a  tévét.

ÁLTALPOLY  vagy  ÁTFOLY,  (által-  vagy át
foly)  ősz. önh.  Valamely  híg  test,  nevezetesen  a  víz
természetes esés  következtében  bizonyos téren keresz-
tül,  vagy  helyről  helyre  ömöl.  A  kiáradt  víz  álíal-
foly  a  réteken.  Használtatik  tirgyesetes  viszonynév-
vel  is. A  etatorna  átfolyja  a város  utczáit.  Átv.  ért.
általfolynak  a  kúszó,  indis  növények,  midőn száraik,
indáik  valamin  keresztülbúvnak.  A  bab általfolyt  a
sövényen,  keritésen.

ÁLTALFOLYÁS vagy ÁTFOLYÁS, (által- vagy
át-folyás) ősz. fii. Cselekvés  vagy  állapot,  midőn  vala-
mi  Altalfoly.  Az  árvíz  általfolyása  elltn  gátol  emelni.

ÁLTALPOLYDOGÁL  vagy ÁTFOLYDOG ÁL,
(által-  vagy  át-folydogál) ősz. gyak. önh.  Lassan  foly-
tonosan  általfoly.  A  völgyi  csermely  általfolydogál  a
sasok  között.  V.  ö.  ÁLTALFOLY.

ÁLTALFORDÍT vagy ÁTFORDÍT, (által- vagy
át-fordít)  ősz.  áth.  Valamit  egyik  oldaláról  másikra,
fordít  A  könyv  leveleit  átíalfordííam.  Átfordítani  a
hordót,  kévét. Atv.  ért.  irományt,  nyomtatványt  más
nyelvre  teszen  át

ÁLTALFORGAT  vagy  ÁTFORGAT,  (által-  v.
at-forgat)  ősz. áth.  Többet  egymás után, vagy valamit
gyakran  általfordít  Általforgatni  a könyv  leveleit.  Ál-
talforgatni  a  kévéket.

ÁLTALFORGATÁS vagy  ÁTFORGATÁS, (ál-
tal-  vagy  át-forgatás)  ősz.  fh.  Cselekvés,  midőn  vala-
mit  általforgatunk.  V.  ö. ÁLTALFORGAT.

ÁLTALFÚ vagy ÍTFÚ, (által- vagy  át-fú)  ősz.
önh.  és  áth.  1) Önhatólag véve ám. valami fölött, vagy
között fúva keresztülhat  Ászéi  álíalfit  a résen, a  tárt
obtaku  s  ajtajú  szobán.  Az  árokban fekvS  fölött  által-
fá  a  zivatar.  2)  Athatólag  ám. fuvás  által a mozgásba
hozott  testet  túlsó  részre  bajija. A  szél  át  uteta  egyik
oldaláról  a marikra  álíalfújja  a szemetet, gőzt, havat.

ÁLTALFÚR  vagy  ÁTFÚR,  (által-  vagy  át-für)
ősz.  áth.  Tömör testet  bizonyos  eszközzel, különösen
faróval  keresztüllikaszt  Általfúrni  a  falat,  deszkát,
gerendát.  Átfúrni  a  füleket.

ÁLTALFÜEÁS  vagy  ÁTFÚRÁS,  (által- vagy
át-furás)  os«.  fn.  Tömör test keresztüllikasztása bi-
zonyos  furóeszközzel.

ÁLTALFÜT vagy  ÁTFUT, (által-  vagy  át-fdt)
ősz. önh. Bizonyos térnek  egyik  oldaláról, vagy  végé-
ről  a  másikra  fut  ÁUalfutni  a  túlsó  sorra.  ÁUalfutni
a  hídon.  Tárgyesetes  viszonynéwel  is  baaznaltatik.
Általfutni  a várót  nevezetesebb  rétzeit. Átv.  ért.  vala-
mit  sietve  keresztültekint  ÁUalfutni  a  hírlapokon,
vagy  hírlapokat.

ÁLTALFUTÁS  vagy  ÁTFUTÁS, ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  valaki  általfut  valamin  vagy  valamit
V.  ö.  ÁLTALFÜT.

ÁLTALPÚV, 1. ÁLTALFÚ.
ÁLTALFUVÁS  vagy  ÁTFÜVÁS,  (által-  yagy

át-fuvás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mely  valamit  általfú.
ÁLTALFÜRÉSZÉL  vagy  ÁTFÜRÉSZÉL,  (ál-

tal-  vagy  át-fúréuél)  ősz.  áth.  Ffirészszel  valamely
testet ketté szel.

ÁLTALFÜRÉSZÉLÉS  v.  ÁTFÜRÉSZÉLÉS,
(által-  vagy  át-fúrészélés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valaki  általfűrészel  valamit

ÁLTALFÜSTÖL  vagy  ÁTFÜSTÖL,  (Utal- v.
át-fdstöl)  ősz.  áth.  és  önh.  1) Valamit füsttel  keresz-
tüljárat  2)  Valaminek füstje  keresztülmegy. Az  ége-
tett temjén  áUalfUttot  a  templom  minden részein.

ALTALFÜZ vagy  ÁTFÜZ,  (által-  vagy  at-fttz)
ősz. áth.  Fonalat, czérnát, s más  hasonló  szálas  esz-
közt  likon keresztülhúzz.

ÁLTALGÁZOL  vagy  ÁTGÁZOL,  (által-  vagy
át-gázol) ősz. áth.  Meglábolható vizén, illetőleg söppe-
déken, sáron,  ingoványon  gázolva keresztülhat  Apa-
tokot, mocsárt átgátolni. Atv. ért. valamely  akadályon,
Ugyesbajos dolgon, nehézségen valahogy ügy  keresztül-
vergődik.

ÁLTALGÁZOLÁS  vagy  ÁTGÁZOLÁS,  (által-
vagy  át-gázolás) ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamin
keresztülgázolunk.

ÁLTALGÉKÉNDA  vagy  ÁTGÉRÉNDA,  (ál-
tal- vagy  át-gérénda) ősz. fn. Széles ért.  bizonyos tér-
vonalon, résen, éren, patakon, árkon stb. közlekedés vé-
gett keresztül  tett  gerenda.  Különösen  az  ácsok nyel-
vén  azon tetőgerenda,  mely  a  falakon bosszant elnyú-
lik,  s  melybe az ollófákat s egyéb gerendákat bevésik.

ÁLTALGONDOL vagy  ÁTGONDOL,  (által-  v.
át-gondol) ősz. áth.  Valamit minden  oldalról  gondo-
lóra, fontolóra  vesz.

ÁLTALGONDOLÁSv. ÁTGONDOLÁS, (által-
vagy  át-gondolás)  ősz.  fh.  Észbeli  működés,  midőn
valamit  általgondolnnk. V.  ö. ÁLTALGONDOL.

ÁLTALGÖRDÍT vagy ÁTGÖRDÍT, (által- vagy
át-gördít)  ősz. áth.  Valamely  hengerded vagy gömbö-
lyű  testet  egyik  oldaláról  vagy  helyről  a  másikra
gördít, pl. a  bordót,  kádat

ÁLTALGÖZÖLG, L ÁLTALGŐZÖLÖG.
ÁLTALGÖZÖLGES vagy  ATGÖZÖLGÉS, (ál-

tal- vagy  át-gőzölgés) ősz.  fn.  A  fölmelegfiit  tért  gő-
zös  részeinek  tovább  terjedése.

ÁLTALGÖZÖLÖG  vagy  ÁTGÖZÖLQG,  (ál-
tal-  vagy  át-gőzölög)  ősz. önh.  A  felmelegttlt  tért  ré-
szecskéi  gőzalakban  tovább szállanak.
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ÁLTALHÁG vagy ÁTHÁG, (Mtal- vagy át-h&g)
ttsz.  önh.  és  áth.  1)  Lépve  valamely  magasabb  tárgy
fölszinének  túlsó  oldalára  megyén.  Állalhágni  a  kor-
láton,  vagy  korlátot.  Általhágni  a  tövényen,  kerítésen,
falon.  2)  Atv.  ért.  bizonyos  erkölcsi  korlátok, pl. ille-
delmi  szabályok,  törvények,  fegyelem  ellen rét, s azo-
kon  mintegy  keresztül  lép.  Általhágni  a  természeti,  a
polgári  törvényeket,  az  Isten,  az  Angyaszentegyház  pa-
ranesolatit,  a f elsőség  rendeleteit.

ÁLTALHÁGÁS vagy  ÁTHÁGÁS,  (által-  vagy
át-hágas)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valaki  általhág
valamit.  V.  ö.  ÁLTALHÁG.

ÁLTALHÁGÓ,  vagy  ÁTHÁGÓ, (által- vagy át-
hágó)  ősz.  fti.  1)  Oly  magasságú  korlát,  kerítés,  stb.
melyen  által  lehet  lépni;  hágcsó.  2)  Átv.  törvény-
szegő,  parancsok  ellen  vétő  személy;  kihágó.

ÁLTALHAJÍT  vagy  ÁTHAJÍT,  (által-  vagy
át-hajít)  ősz.  ith.  Valamit  túlról  ide,  vagy  inncnröl
túlra,  illetőleg  bizonyos  tér,  vagy  magaslat, vagy test
fölött  keresztülhajít.  Követ  általhajítani  a  patakon,
folyón,  háztetőn,  vagy:  kó'uei  áthajítani  a patakot,  fo-
lyót,  háztetőt.

ÁLTALHAJÍTÁS  vagy  ÁTHAJÍTÁS,  (által-
vagy  át-hajítás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valaki  ál-
talhajít  valamit.

ÁLTALHAJLÁS  vagy  ÁTHAJTÁS,  (által-  v.
át-bajlás)  ősz.  fn.  Állapot,  midőn  valami áthajlik. Vé-
tetik  általhajolás  helyett  is.  L.  ezt.

ÁLTAHAJIJK  vagy  ÁTHAJLIK,  (által-  vagy
át-hajlik)  ősz.  k.  Innen  túlra,  vagy  túlról innenre gör-
bedve  önkénytelenül  nehezkedik.  A fa  ága  áthajlik
a  szomszéd  kertébe.

ÁLTALHAJOL  vagy  ÁTHAJOL,  (által-  vagy
át-hajol)  ősz.  önh.  Egyik  oldalról  a  másikra  önké-
nyesen,  szabad  akaratból  nehezkedik.  Altalhajölni  a
szomszéd  széken  ülőhöz.  Altalhajolni  a  korláton.

ÁLTALHAJOLÁS  vagy ÁTHAJOLÁS,  ősz. fn.
Cselekvés,  midőn  valaki  áthajol.

ÁLTALHAJÓKÁZ  vagy  ÁTHAJÓKÁZ,  (által-
vagy  át-hajókáz)  ősz.  önh.  Mulatságból,  időtöltésből
áthajóz.

ÁLTALHAJÓZ  vagy  ÁTHAJÓZ,  (által-  vagy
át-hajóz)  ősz. önh. Hajózva valamely vízen általmegy;
bajóval  átszeli  a  vizet;  hajón  utazva  bizonyos  helyre
száll.  Altalhajózni  a  Balatonon.  Európából  Amerikába
áthajózni.  Több  tengert  áthajózni.

ÁLTALHAJÓZAS, vagy  ÁTHAJÓZÁS,  (által-
vagy  át-hajózás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  illetőleg  vizi  uta-
zás, melyet valaki hajóval bizonyos vizén keresztül tesz.

ÁLTALHAJT  vagy  ÁTHAJT,  (által-  vagy  át-
hajt)  ősz.  áth.  Egyik  felről,  oldalról,  szélről,  partról
stb. a  másikra  hajt,  illetőleg  űz, kerget.  Általhajtani
a  csordát  a  vízen,  hídon,  erdőn.

ÁLTALHAJTÁS  vagy  ÁTHAJTÁS,  (által-  v.
At-hajtás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valaki  általhajt
Tatamit.

ÁLTALHALLIK  vagy  ÁTHALLIK,  (áltel-  v.
át-hallik)  ősz. k.  Mondjuk  hangról,  szóról, beszédről,

midőn  bizonyos  közön  keresztül  távolra  terjed,  s  ott
hallhatóvá lesz.  A  harangzúg<i.i, ágyuditrrogás  általhal-
lik  a  harmadik,  ötödik  stb.  helységbe.  A  vékony  fala-
kon  általhallik  a  beszéd, az  alvó  hortyogása.

ÁLTALHANGOL  vagy  ÁTHANGOL,  (által-
vagy  át-hangol)  ősz.  áth.  Valamely  zeneeszközt  más
kulcs  szerint  hangol.

ÁLTALHANGSCÁS  vagy  ÁTHANGZÁS,  (ál-
tal-  vagy  át-hangzas)  ősz.  fn.  Valamely  hangnak  tova
hatása,  vagy  más  hangokat  fölülmúló  ereje.

ÁLTALHANGZIK  vagy  ÁTHANGZIK,  (által-
vagy  át-hangzik)  ősz.  k.  1) Hangjának  ereje  bizonyos
távolságra  hat.  2)  Valamely  hangszer,  ének,  szózat
hangja  minden  egyéb  zajon  ,  zörgésen  keresztültör, s
azokat  fölülmúlja.

ÁLTALHÁNY  vagy  ÁTHÁNY, (által-  vagy At-
hány)  ősz.  áth.  Bizonyos  téren,  közön, kerítésen  ke-
resztül,  más  oldalra  hány  valamit.  A  szemetet, gazt  a
szomszéd  udvarába  általhányni.  A  kévéket  f gyík  szekér-
ről  a  másikra  átltányni.  Holmit  álhányni  a  sövényen,
kerítésen,  árkon.

ÁLTALHÁNYÁS vagy  ÁTHÁNYÁS,  (által-  v.
át-hányás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn valaki  áthány va-
lamit.

ÁLTALHARAP  vagy  ÁTHAKAP,  (által-  vagy
át-harap)  ősz.  áth.  Fogakkal  kemény  szövetü  szilárd
testet  kercsztülmctsz,  ketté  hasít.

ÁLTALHÁRÍT  vagy  ÁTHÁRÍT,  (által-  vagy
át-hárít)  ősz.  áth.  Inncnröl  túlra, vagy  túlról ide hárít
valamit,  pl.  szénát, szalmát, szemetet.  V.  ö. HA1ŰT.

ÁLTALHASÍT  vagy  ÁTHASÍT,  (által-  vagy
át-basít)  ősz.  áth.  1)  Rostos  szövetü,  vagy  alkotása
testet  fonal  vagy  szál  mentében  végig,  vagy keresztül
szakaszt,  metsz, repeszt.  Altalhasítani  a  vásznat,  posz-
tót.  A  fényűt,  deszkát  áthasltani.  2)  Bizonyos  tért
ketté  választ.  A földeket  barázdával,  árokkal,  csator-
nával  általhasítani.

ÁLTALHASÍTÁS  vagy  ÁTHASÍTÁS,  (által-
vagy  át-hasítás)  ősz.  fii.  Cselekvés,  melynélfogva  va-
lamit  általhasítuuk.

ÁLTALHASONÍT vagy  ÁTHASONÍT,  1.  ÁL-
TALHASONLÍT.

ÁLTALHASONLÍT  vagy  ÁTHASONLÍT,  (ál-
tal-  T. át-hasonlít)  ősz.  áth.  Valamely  tárgyat,  testet
egy  másikhoz hasonló állományúvá  alakít, általváltoz-
tat  Az  állatok a bevett  étkeket saját  testeik  alkatrészeivé
hasonlítják  által.  Jobban:  áthasontí.  (Assimilare).

ÁLTALHASONLÍTÁS  v.  ÁTHASONLÍTÁS,
(által-  vagy  át-basonlítás)  ősz.  fn.  Valamely  testnek
egy  másikhoz  hasonlóvá  tevése.  Jobban:  áthasonitás.

ÁLTALHASONÚL  vagy  ÁTHASONÚL,  (ál-
tal-  vagy  át-hasouúl)  ősz.  önh.  Természete,  tulajdon-
ságai  egy  máshoz  hasonlóvá  alakulnak,  változnak  ál-
tal.  A  növényi  fes/ek,  állatiakká,  is  viszont  általha-
sonulnak.

ÁLTALHASOXULÁS  vagy ÁTHASONULÁS,
(által- vagy  át-hasonulás'  ősz.  fn.  Testek  változása,
midőn  másokhoz hasonlókká  alakulnak  által.
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ÁLTALHAT vagy ÁTHAT, (által-  vagy  át-hat);
ősz.  áth.  és  önh.  Anyagi  vagy  szellemi  ereje,  műkö-
dése  valamire kiterjed,  befolyást  gyakorol,  s mintegy
keresztültör  rajta.  Az  éket  butád  általhatja  a  hallga-
tók  szivét.  A  szilárd  akarat  általhat  az  ellenszegülő'
akadályokon.

ALTALHATÁS vagy  ÁTHATÁS,  (által-  vagy
ét-hatás) ősz.  fő.  Cselekvés,  működés,  midőn  valaki,
vagy  valami általhat

ÁLTALHATATLAN,  vagy  ÁTHATATLAN,
(által-  vagy  át-hatatlan)  ősz.  mn.  A  maga  nemében
igen  tömör,  kemény,  sfirü,  melyen sem  anyagi  sem
szellemi  erővel áthatni nem lehet  Altolhatatlan  tett,
melyen  más keresztül  nem törhet, nem bújhat  Altal-
hatotlan  titok, rejtély.  (Impenetrabilis).

ÁLTALHATATLANSÁG  v.  ÁTHATATLAN-
SAG,  (által- vagy  át-batatlanság)  ősz.  fn.  Valamely
tárgynak  oly  tulajdonsága, melynél fogva azon keresz-
tültörni,  illetőleg  ész  erejével  belehatni  nem  lehet
(Impenetrabilitas).

ÁLTALHATÓ  vagy  ÁTHATÓ,  (által-  vagy át-
bató)  ősz. mn.  Ami  anyagi  vagy  szellemi keresztül-
járó  erővel  bír.  Általható beszéd. Mint nyelvtani műszó
jelent  oly  igét,  melynek  cselekvése  más  tárgyra  hat,
s  abba  munkálólag,  müködőleg befoly. Az átható igék
tárgyesetes  neveket  vonzanak. (Verbum  transitívum).

ÁLTALHATOL  vagy  ÁTHATOL,  (által-  vagy
át-hatol) ősz.  önb. Holmi  akadályokon, nehézségeken,
ereje  megfeszítésével  keresztül  tör.

ÁLTALHATÓLAG  vagy  ÁTHATÓLAG,  (ál-
tal- vagy  át-hatólag) ősz.  ih.  Általható módon, átható
minőségben.  V.  ö.  ÁLTALHAT.

.  ÁLTALHATOLÁS  vagy  ÁTHATOLAS,  (által-
vagy  át-hatolás) ősz. fn. Bizonyos akadályokon keresz-
tülvergődés.

ÁLTALHÁZ vagy ÁTHÁZ, (által-  vagy  át-ház)
ősz.  fn. Oly baz, melyen keresztül  lehet  járni.

ÁLTALHELYEZ  vagy ÁTHELYEZ, (által-  v.
át-helyez)  ősz.  áth.  Valamit vagy  valakit  elébbi he-
lyéről  egy  másikra  teszen,  illetőleg  rendel,  küld.  át-
helyezni a  szobai  bútorokat, a  könyveket.  A  katonákat
egyik  vidékről  a maiikra  áthelyezni.

ÁLTALHELYEZÉS  vagy  ÁTHELYEZÉS,  (ál-
tal- vagy  át-helyezés)  ősz.  fa.  Cselekvés,  midőn  vala-
mit  vagy  valakit  áthelyeznek.

ÁLTALHÉMPÉLYÉG vagy ÁTHÉMPÉLYÉG,
(által- vagy át-hémpélyég)  ősz.  önh. A  folyásban levő
víz  körülforgo  hullámokban  helyről-helyre  átömlik.

ÁLTALHÉMPÉLYGET  vagy  ÁTHÉMPÉLY-
GET, (által-  vagy  át-hémpélyget)  ősz.  áth.  Eszközli,
hogy a víz  általbempelyegjen.  Az  erőt  szél  az  innenső'
partról  a túlsóra áthempelygeti a habokat, a hullámokat.

ÁLTALHÉNGÉRÉDIK  vagy  ÁTHÉNGÉRÉ-
DIK,  (által- vagy  át-béngérédik)  ősz.  k.  Egy  fordu-
lással  henger gyanánt  más  helyre  vagy  oldalra  he-
lyezkedik.

ÁLTALHÉNGÉRÉG v. ÁTHÉNGÉRÉG, (&i-
tal-  vagy  át-héngérég)  ősz. gyak.  önb.  Henger  gya-

nánt  körülforogva  más  helyre  megyén  által.  V.  ö.
HÉNGÉRÉG.

ALTALHÉNGÉRÍT  vagy  ÁTHÉNGÉBÍT,  (ál-
tal-  vagy  át-héngérít) ősz.  áth.  Valamely  kerekded,
hengerded  testet  körülforgatás  által  más helyre moz-
dít  ÁUalhengeríleni  a  hordót, kádat, tökét.

ÁLTALHÉNGÉRÍTÉS  v.  ÁTHÉNGÉRÍTÉS,
(által- vagy  át-héngérítés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valamit  áthengerítiink.

ÁLTALHEVÍT  vagy  ÁTHEVÍT,  (által-  vagy
át-hevft)  ősz.  áth.  Hősége,  melege,  tüze  valamely
test  minden  részein  keresztülhat, azt  egészen  fölme-
legíti, hevessé  teszi.  Használtatik  átv. értelemben is,
pl.  A  jelei  szónoklat  áltathevfö  a  hallgatók  ufóéit.

ÁLTALHEVÍTÉS v. ÁTHEVÍTÉS, (által- vagy
át-hevítés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  hatás, mely valamit  v.
vaiakit áthevít

ÁLTALHEVÜL  vagy  ÁTHEVÜL,  (által-  v«gy
it-bevttl) ősz. önh.  Hőség vagy  szenvedély  hatásától
egész  belseje  keresztülmelegedik.

ÁLTALHEVÜLÉS vagy  ÁTHEVÜLÉS,  (által-
vagy  át-bevfilés)  ősz.  fn.  Állapot,  midőn  valaki  vagy
valami  átbevűl.

ÁLTALHÍ, vagy  ÁTHÍ,  (által-  vagy  át-hí)  ősz.
áth.  Onnan  ide,  vagy  innen, oda,  bizonyos  közön  ke-
resztül  hí.  A  szomszéd  teremből, hasból, utcsárót, falu-
ról áltathini  valakit.

ÁLTALHJDAL  vagy  ÁTHIDAL,  (által-  vagy
át-hidal)  ősz. áth.  Valamely  vizén,  vagy  mélységen
keresztül  hidat épít,  vagyis  annak  széleit  híddal  öss-
vekötí. ÁltaUndalni  a Dunát. Szuiimán .Eszéknél által-
hidalta  a Drávát.

ÁLTALHIDALÁS  vagy  ÁTHIDALÁS,  (által-
vagy  át-hidalás) ősz.  fn.  Hídverés, hídépítés valamely
folyón,  vagy  mélységen  keresztül.

ÁLTALHIDEGÍT,  vagy  ÁTHIDEGÍT, (által-
vagy  át-hidegít)  ősz.  áth. Eszközli, hogy  a  hideg va-
lamely  test  minden  részeit  általjárja.  Jegei  vízzel,  hó-
val altothideglteni a  tettet.

ÁLTALHIDEGÍTÉS  vagy ATHTOEGÍTÉS (ál-
tal-  vagy  át-hidegítés) ősz.  fa.  Cselekvés,  mely  vala-
mit  általbidegít

ÁLTALHIDEGŰL  vagy  ÁTfflDEGÜL,  (által-
vagy  át-hidegül)  ősz.  önh.  A  hideg  általjárja.  Tette
általhidegült.

ÁLTALfflDEGÜLÉSv.ÁTHIDEGÜLÉS,  ősz.
fn.  Állapotváltozás,  midőn  valami általhidegül.  Által-
hidegiilés ellen  óvakodni.

ÁLTALHORD, vagy  ÁTHORD, (által-vagy át-
hord) ősz.  átb.  Holmit  bizonyos téren kérésztől, egyik
helyről  másikra  hord.  A  hajóról  a szekerekre által-
hordani  a  gabonát.  Az  utasokat  hajón  általhordani.
A  bútorokat  egyik  hadtól  mánkba  áthordani.  V.  ö.
HORD.

ÁLTALHORDÁS  v.ÁTHORDÁS,  (által-  vagy
át-hordás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  melynél  fogva  valaki
holmit  általhord.
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ÁLTALHORDOZ  vagy  ÁTHORDOZ, (által-  v.
át-hordoz)  ősz. gyak.  áth.  Egymás  után  többször,  is-
mételve,  folytatólag  hord  által.

ÁLTALHORDOZÁS,  v.  ÁTHORDOZÁS,  ősz.
fh.  Többszöri, ismételt  áthordis.

ÁLTALHORDOZKODÁS  vagy  ÁTHORDOZ-
KODÁS, (által- vagy  át-hordozkodás)  ősz. fh. Cselek-
vés, midőn  holminkkal  együtt  valahová  áthordozko-
dunk.

ÁLTALHORDOZKODIK  v.  ÁTHORDOZKO-
DIK,  (által- vagy  át-hordozkodik)  ősz.  k.  Minden in-
góbingójával,  hozzá  tartozókkal  együtt  máshová  köl-
tözködik.  A  zsellérek  általhordozkodnak  más  házba,
«t«eá6a. V.  ö. HORDOZKODIK.

ÁLTALHOZ vagy  ÁTHOZ, (által-  vagy  át-hoz)
ősz. áth.  Valamit  a  túlsó  részről  az  innensőre,  vagy
onnan  ide,  távolabbról  felénk  közelebbre  szállít. El-
lenkező  irányban: általvisz.  Midőn azt mond óm:  hozd
által  a  könyveket,  akarom jelenteni:  hozd  felém, hoz-
zám : ide ; midőn  pedig mondom : vidd által,  jelentem,
innenröl  túlra,  közelebbről  távolabbra.  V.  ö.  HOZ,
és  VISZ.

ÁLTALHOZÁS  vagy  ÁTHOZÁS,  (által- vagy
át-hozás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit áthozunk.

ÁLTALHULL  vagy  ÁTHULL,  (által- vagy át-
hull)  ősz. önh.  Egyenként,  darabonként,  részenként
bizonyos  téren,  vagy  résen  keresztülesik.  A  gabona
alja  általhull  a  rostán.  Az  eső  cseppek  áthallanak  a
likocsos ponyván,  esernyőn.  A  homok,  kövecs áthull  a
deszkák  között.

ÁLTALHURKOL  vagy  ÁTHURKOL,  (által- v.
át-hurkol)  ősz.  áth.  Hurokkal  körülfog,  körülszorít
valamit  Általhwrkolni  az  eb  nyakát.

ÁLTALHURKOLÁS v. ÁTHURKOLÁS, ősz fa.
Cselekvés,  midőn áthurkolunk valamit

ÁLTALHÚZ vagy ÁTHÚZ, (által-  vagy  át-húz)
ősz. áth.  1) Egy helyről misra, bizonyos  téren keresz-
tül  húz valamit A kompot  a folyón  általhúzni.  2)  SzUk
helyen, résen,  likon  keresztül  húz.  Áthúzni  a  ctérnát
a  M/okán, a  kötelet a  viza  kopoltyuja  alatt.

ÁLTALHUZÁS vagy  ÁTHÚZÁS, ősz.  fn. Cse-
lekvés,  midőn valamit  áthúznak.

ÁLTALHUZÓDIK  vagy  ÁTHÚZÓDIK, (által-
vagy  át-huzódik)  ősz. belsz.  Belső  kényszerűségből,
vagy  legalább  külsőleg  nem tapasztalható  erőtől  haj-
tátik  és vitetik,  vagy  megyén  huzamosan  keresztül.
Általhuzódnak  a fellegek.  Általhuzódik  a  sereg.  Ha na-
gyobb szabadsággal jár  az átmenetel, akkor:  átvonul.

ÁLTALHÜL  vagy  ÁTHÜL,  (által-  vagy  át-
hfil)  ősz.  önh.  A  hideg megfázásig keresztül hat rajta;
átfázik,  de nem oly  mértékben,  hogy  dideregne bele.

ALTALHÜLÉS vagy  ÁTHÜLÉS,  (által-  vagy
átbfilés)  ősz.  fn.  Állapot,  melyben  az  szenved,  kit  a
hideg  keresztüljárt.  AltalMUésbSl  támadt  betegség.

ÁLTALIGAZÍT  vagy  ÁTIGAZÍT,  (által- vagy
át-igazít)  ősz.  áth.  Megmutatja  a  kellő igazi utat, me-
lyen  valahová  keresztül  lehet  jutni.  A járatlan  utast

a» erdőn.

ÁLTALÍR  vagy  ÁTÍR,  (által-  vagy  át-fr)  ősz.
áth.  1)  Valamit  egyik  könyvből,  vagy  kéziratból
más  könyvbe,  illetőleg  papirosra  ír.  Általírni  a» ere-
deti  okmányt, jegyzökönyvet.  2) A  túlsó  félen  lakónak,
levőnek ír. Pestről  általirni Budára.  3) Valamely  bir-
tokot, vagyont, jogot  másra  átruház,  s  azt  közható-
ságnál,  föld  vagy  telekkönyvbe  stb.  Írással  hitelesíti.
Jószágának  egyrészét  nagykorú  fiára  általirta.

ÁLTALIRÁS  vagy  ÁTÍRÁS,  (iltal-  vagy át-
irás)  ősz.  fh.  Cselekvés,  midőn  valamit iltalirunk, e
szónak  minden  érteményében  véve.  Oklevelek,  köny-
vek  álíalirásával  foglalkodni.  Jószág  átírása.  V.  ö.
ÁLTALÍE.

ÁLTALIZZAD  vagy  ÁTIZZAD,  (által-  vagy
át-izzad)  ősz.  önh.  Nagy  mértékben, egész  testében,
ruháján  keresztül  izzad.  A  tánczban,  erős  kézimunká-
ban,  futásban  általizzadni.  Ünge,  paplana  átizzadt.

ÁLTALIZZADÁS  vagy  ÁTIZZADÁS,  ősz.  fe.
Belső  hőségi  állapot,  midőn  valaki  egész  testében  iz-
zad.  Gyógytanilag:  a  nedveknek az  edények  ernyedt
falain  átlépése,  s  a  bőrlikacsokon  történő  bővebb el-
választása.

ÁLTÁLJÁBAN,  1.  ÁLTALÁBAN.
ALTALJAK  vagy  ÁTJÁR,  (áitai- vagy  át-jár)

ősz.  önh.  Bizonyos  téren  keresztül  egyik  helyről má-
sikra gyakran jön-megy. A pestiek  általjárnak  Budára,
s  a  budaiak  Pestre.  Átvitt  értelemben  és  átbatólag
véve  ám.  ereje  valamin  keresztülhat.  A  hideg  által-
járta  egész  testemet.  A  fájdalom  tőre  átjárta  szívemet.

„Kocsmirosné  káposztát  főz,
Általjárta  fejét  a  gőz."  Népdal.

ÁLTALJÁ1ÍÁS  vagy  ÁTJÁRÁS,  (által-  vagy
átjárás)  ősz.  fn.  1)  Közlekedés  végett  többszöri  ide-
oda  jövésmenés,  átkelés.  2)  Bizonyos  útvonal,  rés,
nyilas,  zátony,  rév stb.  melyen heresztiil  lehet menni.
A  Dunán  nincs  mindenütt  általjárás.  Az  átjárásnál
öszvetódultak  a  szekerek.  Átjárást  csinálni.  Máskép :
átjáróhely,  vagy  egyszerűen:  átjáró, járó.

ÁLTALJÖ  vagy  ÁTJÖ,  (által-  vagy  át-jő)  ősz.
önh.  A  túlsó  félről,  részről  innensőre,  onnan  ide,
amazoktól  hozzánk jő,  illetőleg  felekezetünkhöz  áll.
A  zajló  Dunán  szerencsésen  általjStíünk.  Jöjj  által
hozzánk.  Ellenkező  esetben  :  általmegy.  L.  JÓ  és
MEGY.

ÁLTALJÖ VÉTEL  vagy  ÁTJÖ VÉTEL, (által-
vagy  átjövetel)  ősz.  fn.  A  túlsó  félről  innensőre, on-
nan  ide jövetel.  Ellenkező  irányban : általmenetel  v.
átmenetel.

ÁLTALJUT  vagy  ÁTJUT,  (által-  vagy  át-jut)
ősz.  önh. Szerencse,  véletlen  eset, vagy  sok  baj,  vára-
kozás  után  átjö  vagy  átmegy  valahová,  ide vagy  oda
ér.  FaiohaVo  általjutottunk  a  réven. V.  ö.  JUT.

ÁLTALKALÉZOL  vagy  ÁTKALÉZOL,  (által-
vagy  át-kalézol)  ősz.  áth.  és  önh.  Kalézolva,  azaz
kódorogva,  idcoda csavarogva  több  helyet  bejár.  Al-
talkalézolni  az  országot.  V.  ö. KALÉZOL.
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ÁLTALKANDIKÁL  v. ÁTKANDIKÁL,  (által-
vagy  át-kandikál) ősz.  önh.  1) A  túlsó  félre kíváncsi,
kandi  pillanatokat  vetve  nézdegel.  Átkandikálni  a
túlsó  hát  ablakaira.  Átkandikálni  a  kedveire.  2)  Va-
lamely  résen,  nyilason  titokban,  lopva  keresztülnéze-
get  Átkandikálni a  kulcslikon. „Estre van  már, a ka-
pa  zárva  még  sem  áll,  Résen  át  úgy  látszik,  egy
lányka  kandikál."  Népd.

ÁLTALKAPASZKODIK  v.  ÁTKAPASZKO-
DIK,  (által-  vagy  átkapaszkodik)  ősz.  k.  Kapaszkod-
va  onnan  ide vagy  innen  oda  áthajol,  általjön  vagy
általmegy.  A  kerítésen  a kapu fölött  általkapaszkodni.

ÁLTALKARCZOL  vagy  ÁTKARCZOL,  (által-
vagy  át-karczol)  ősz.  átb.  Valamely  testet  karczolva
keresztüllikaszt.  Tollkéssel  általkarceolni  a  papirt.

ÁLTALKAROL  vagy  ÁTKAROL,  (által-  vagy
átkarol)  ősz.  áth.  Karjával  vagy  karjaival  körülfog,
átölel  valakit  vagy  valamit.  Oly  vastag,  hogy  alig  le-
het  általkarolni.

ÁLTALKAROLÁS  vagy  ÁTKAKOLÁS,  ősz.
fn.  Karjával  vagy  karjaival  körülfogás,  átölelés.

ÁLTALKEL  vagy  ÁTKEL,  (által-  vagy  átkel)
ősz. önh. Bizonyos  ú takadályozó  téren, pl.  erdőségen,
hegyen,  különösen  vizén, folyón,  tengeren  általmegy,
illetőleg  keresztülhajóz.  Gyalog,  lóháton,  szekérrel  ál-
talkelni  a  hegyen.  Hídon,  kompon,  csónakon, hajón  ál-
talkelni  a  túlsó  partra.  Őseink  azon  helyet,  hol a
Dunán  először  átúsztattak,  Kelemföldének  nevezték,
mert  a  krómkairó szerint  „Kelemfóldön  átkelének."

ÁLTALKELÉS  vagy  ÁTKELÉS,  (által-  vagy
átkelés)  ősz.  fn.  Általszallás,  általmenés,  különösen
valamely folyón,  tavon, tengeren.

ÁLTALKÉNYSZÉRÍT  v.  ÁTKÉNYSZÉRÍT,
(álUl-vagy  át-kényszérít)  ősz.  áth.  Általmenésre,  át-
kelésre  erőszakol.  Az  ellentéget  dltalkényszertteni  a
folyamon.

ÁLTALKERGET  vagy  ÁTKERGET,  (altal-
vagy  it-kerget)  ősz.  áth.  Innen  amoda  vagy  amon-
nan  emide  bizonyos  téren  keresztül  kerget  fiz,  bajt.
A  nyulakat  általkergetni  a  szomszéd halárba.  A  gulyát
átkergetni  a* úton.  V.  ö. KERGET.

ÁLTALKERGETÉS  v.  ÁTKERGETÉS,  ősz.
fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  vagy  valamit  átkerget-
nek.  V.  ö.  ÁLTALKERGET.

ÁLTALKIABÁL  vagy  ÁTKIABÁL,  (által-  v.
át-kiabál) ősz. önh. és átb.  Túlsó  részre,  félre  kiáltoz;
bizonyos  téren  keresztül  többször  kiált  valakinek.
Általkiabálni  a folyó  túlsó  partjára.  Általkiabálni  a
túlsó  táborba.  Falakit  átkiabálni,  ám.  kiabálással  ál-
talhíni.

ÁLTALKIÁLT  vagy  ÁTKIÁLT,  (által-  vagy
át-kiált)  ősz. önh. és  átb.  Valamely  téren,  vonalon
túllévőre kiált  V. ö. KIÁLT.

ÁLTALKIÁLTÁS vagy  ÁTKIÁLTÁS,  (által-
vagy  át-kiáltás)  ősz.  fn.  Kiáltás  a  túlsó  oldalon le-
vőkre.

ÁLTALKIÁLTOZ,  (által-kiáltoz)  1.  ÁLTAL-
KIABÁL.

ÁLTALKIGYÓZIK  vagy  ÁTKIGZÓZIK,  (ál-
tal-  vagy  át-kigyózik)  ősz. k.  Kigyóalakú  tekervé-
nyes  úton keresztülhat, keresztülfolydogál.  A  patai
általkigyódnk  a  völgyek  rétéin.

ÁLTALKIVÁNKOZIK  v.  ÁTKTVÁNKOZIK,
(által-  vagy  át-kivánkozik) ősz. k.  Máshoz, más  fele-
kezethez  vagy  más állapotra, más  helyre  kivan  által-
menni.  A  csecsemé' idegen kézből  áltoüavánkotüc  anyja
Síébe.  A  gyalogságtól  általlcivánkotik  a  huszárokhoz.

ÁLTALKÓBOROL  vagy  ÁTKÓBOBOL, (által-
vagy  át-kóborol)  ősz. önb.  és  áth.  Kóborolva  keresz-
tüljár  bizonyos  helyeken.  Általkóborolt  a  félvilágon.
Átkóborolta  széles Magyarországot.

ÁLTALKODÁS vagy  ÁTALKODÁS, (által-  v.
átal-kod-ás)  fn. tt,  átialkodás-t, tb.  —ok. Nemakarás-
ból,  ellenszegülésből, daczból  származó csökönyösség,
makacskodás, gonosz  föltételü megrögzöttség.  Iitentdl
elrugaszkodott  általkodás,megáUaUeodás.  Javíthatatlan,
megtörhetetlen  átalkodás. V.  ö. ÁLTALKODIK.

ÁLTALKOD1K  vagy  ÁTALKODEK,  (által-  v.
átal-kod-ik);  k.  m. álíalkod-íam, —tál,  —ott,  hta.
— ni.  Mások  akarata,  tanácsa  vagy  a józan  ész  és
erkölcsi  szabályok  ellenére  nyakasán, makacsul  saját
akarata,  indulata,  szenvedélye mellett maiad; gonoaz
föltételéből,  szándékából  nem enged,  gonoszságában
megrögzik.  Jobbára  meg igekötővel  hasznéJtatík.  A
bűnben megátalkodik.

Mennyiben  az  általkodott  ember  akarata a  jó-
tól,  igaztól vonakodik,  s  azon mintegy  túl  teszi s al-
talellenes  állásba  belyezi  magát: valószínű,  hogy  ás
általkodik  törzse  ugyanazon  által, mely  elemezve =
el-tó'l vagy  el-túl, t  i.  az általkodó  valami-tői  el-von-
ja  vagy  valamin el-túl helyezi  magát,  mintha volna:
el-töl-ködik  v.  et-túl-kodik  (mint: ellen-kedik).  Ugyan-
ezen  alapfogalomból  elemezhető  ás  emberi'  kedély
más gyöngéd  erkölcsi  tüneményére  vonatkozó  általi,
azaz  valamit  szégyenei  tenai,  szégyenből  valamitől
vonakodik, szeméremből  nem akar, elemezve mintegy:
el-tSl-el  vagy  el-túl-ol valamit  Miszerint mindkettőben
a  nemakarás  alapfogalma  rejlik,  azon  különbséggel,
hogy  az általkodó  daczos  indulatból,  az  általló pedig
szégyenérzetből  vagy  szerénységből  vonakodik, nem
akar  vagy  eltol  magától  valamit  Egyébiránt a régi-
eknél  általkodik  is  inkább  szégyenei  értelemben  for-
dul  elő.  Mert altalkodnak  vala  (ernbescebant)  megje-
lenteni  egymásnak  S  kívánságokat."  Bécsi  cod.  „És
mikor  ezt  mondotta volna, általkodnak  vala  (erubes-
cebant)  mend ő ellenség!.  Mfincb.  cod.

ÁLTALKODOTT  vagy  ÁTALKODOTT,  (ál-
tal-kod-ott) mn. tt  általkodott-at.  Vétkes, gonosz  föl-
tételeiben,  szándékában,  cselekedetében  nyakasán,
makacsai  megmaradó, hajthatatlan,  megrögzött  Meg-
átalkodott  gonosztevő' bűnös.

ÁLTALKODOTTAN vagy ÁTALKODOTTAN,
(által-kod-ott-an)  ib.  Makacsul,  hajthatatlanul,  által-
kodott módon. Gonoszságában általkodottan  megmarad.

ÁLTALKODOTTSÁG  vagy  ÁTALKODOTT-
SÁ6,  (által-kod-ott-ság) fn. tt.  áUalkodottság-ot.  Meg-
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rögzött  makacsság, nyakasság,  csökönyösség,  hajtha-
tatlanság.

ÁLTALKÖLTÖZÉS  vagy  ÁTKÖLTÖZÉS,  (ál-
tal-  vagy  átköltözés)  ősz.  fn.  Lakhely  változtatása,
midőn  megtelepedés végett  minden hozzánk  tartozóval
együtt  valahová  költözünk.

ÁLTALKÖLTÖZIK  vagy  ÁTKÖLTÖZIK,  (ál-
tal-  vagy  átköltözik)  ősz.  k.  Állandó  lakását  más
helyre  teszi  által,  megtelepedés  végett  máshová hor-
dozkodik.  Európából  tokán  áUalköltSzkSdtek  Ameri-
kába.  V.  ö.  KÖLTÖZIK.

ÁLTALKÖLTÖZKÖDÉS, lásd ÁLTALKÖL-
TÖZÉS.

ALTALKÖLTÖZKÖDIK,  i.  ÁLTALKÖLTÖ-
ZIK  és  KÖLTÖZKÖDIK.

ALTALKÖT vagy  ÁTKÖT,  (áitai- vagy át-köt)
ősz. áth. Valamely  testnek, tömegnek egész  kerületét
bizonyos  kötelékkel  körülveszi, öszvcezorítja.  Derekát
övvel,  szíjjal  általköti.  A  vemhes  lovat  terhelővel  vagy
hasalóval  álíalkötni.

ÁLTALKÖTÉS vagy  ÁTKÖTÉS,  (által-vagy
át-kötés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit általkötünk.

ÁLTALKÜLD  vagy  ÁTKÜLD,  (által- vagy  át-
küld)  ősz.  áth.  Innen oda vagy  onnan  ide, általellen-
bc,  a  túlsó  részre,  partra  stb.  küld, bocsát, utasít  va-
lakit,  vagy valaki  által  valamit. Altalküldeni  a  szolgát
Pestről  Budára.  Altalküldeni  a  levelet,  portékát.

ÁLTALKÜLDÉS  vagy  ÁTKÜLDÉS,  (által  v.
átküldés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  vagy  va-
lamit  általküldünk.

ÁLTALL  vagy  ÁTALL,  (által-ol  vagy  átal-ol);
áth.  m. általl-otl  vagy  —t,  hatn.  —ani  vagy  —«i.
Gyöngéd  szégyenletböl,  szeméremből,  tartózkodásból
valamit  tenni  vonakodik.  A  szégyenei  igének árnya-
lata, s a  tolakodás,  igénylés  ellenkezője.  Általi  kérni,
könyörögni.  Általija  szegénységét  me.gvallani.  Általiam
a  dolgot, de nem teltettem  máskép.  Általiam most  is sza-
vaim,  melyekkel  elébe,  boj.gatag  é«.'  szabad  életemért,
e&rdetve  borultam.  Horvát  E.  Koldoltomat  áltaUom,
(mendicarc  erubesco).  Miinch.  cod. Régicsen félni  ér-
telemben  is.  „Azért ne  altaljatok  (ne  timucritis) azo-
kat".  Bécsi  cod.  „Embereket  nem  át/«ll  vala  (homi-
nes  non rcvcrcbatur)  Miinch.  cod.  Elemzésére nézve
1.  ÁLTALKOD1K.

ÁLTÁLLÁ BOL  vagy  ÁTLÁBOL,  (által-  vagy
At-lábol)  ősz.  áth.  Vizén,  mely  ucm  oly  mély, hogy
az  embert  elborítaná,  keresztülgyalogol.  Altallábolni
a  tavat,  eret,  sekély  patakot,  folyót.  Az  örey  Dunát
nem  Irhet  átlábolni.

ÁLTALLÁBOLÁS  vagy  ÁTLÁBOLÁS,  (által-
vagy  át-lábolás) ősz. fn.  Vízen gyalog  kcrcsztülmcnés,
általkelés.

ÁLTALLÁNCZOL  vagy  ÁTLÁNCZOL,  (által-
vagy  át-láuczol)  ősz.  áth.  Bizonyos  téren  keresztül
láuczot  húz  vagy  lánczczal  kürülköt,  öszvoszorít,
valamit.  Altaüánczolni  át  utczát,  hogy  a  szekerek
ne  járhassanak  rajta.  Altallánrsolni  a  szekérre  rakott
holmit.

XAOY  SZÚTÁB.

ÁLTALLÁNCZOLÁS  vagy  ÁTLÁNCZOLÁS,
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit  általlánczolnak.

ÁLTALLÁS  vagy  ÁTÁLLÁS,  (41tal-ol-ás  v.
átal-ol-ás)  fn. tt  általlás-t, tb.  —ok.  Szégyenből, sze-
méremből,  gyermeteg  igénytelenségből  származó vo-
nakodtls,  nemakarás.

ÁLTALLÁT  vagy  ÁTLÁT,  (által- vagy  at-lát)
ősz.  áth.  és  önh.  1) Állapító ragu  viszonynévvel,  ám.
valami  résen,  hézagon, nyilason  vagy  bizonyos  távol-
ságon  keresztül  lút.  Általlátni  a palánkon,  sövényen.
Általlátni  a folyón.  Magasabb  hegyről  a  kisebben  ál-
tallátni.  Átlátni  a falon,  szójáték = falra  irt A  vagy
a  bötfit  látni,  á-t látni.  2)  Tárgyesetes  viszonynév-
vel  ám. valaminek  titkos,  rejtélyes,  szövevényes ol-
dalát  eszével  úgy  fölfogja,  mintha  szemeivel  látná.
Altallátni  az  ármánykodók  terveit,  czélját.  Altallátom,
hogy  igazad  van.  Az  emberek  sziveit  csak  az  Isten  ké-
pes  átlátni.

ÁLTALLÁTÁS  vagy  ÁTLÁTÁS,  (által-  vagy
át-látás)  ősz.  fn.  1)  Valamin  keresztül  vagy  túlsó ol-
dalra  látás.  2) A dolog mibenlétének észszel  fölfogása.

ÁLTALLÁTHATÓ vagy ÁTLÁTHATÓ,  (által-
vagy  át-látható)  ősz.  mn.  Amit  észszel világosan  föl
lehet  fogni;  érthető,  fölfogható,  tudható. Könnyen ál-
tallátható  dolog.

ÁLTALLÁTI IÁTÓL ÁG  vagy  ÁTLÁTHATÓ-
LAG,  (által-  vagy  át-láthatólag)  ősz.  ih.  Eszszel  fel-
foghatólag,  tudhatólag.

ÁLTALLÁTSZAT  vagy  ÁTLÁTSZAT,  (által-
vagy  út-látszat)  ősz.  fn.  Réscs, nyilásos  állapota vala-
mely  testnek,  midőn a  világosságot  kcresztülbocsátja.

ÁLTALLÁTSZATOS  vagy  ÁTLÁTSZATOS,
(által- vagy  át-Iátszatos)  ősz. mn. Oly állapotban  levő
vagy  oly  tulajdonságú, melynél  fogva  kcreszttil  lehet
rajta  látni;  illetőleg  ritka  szövőtű,  likacsos,  igen  vé-
kony.  Általlátszat ős fátyol,  vászon.

ÁLTALLÁTS/IK  vagy  ÁTLÁTSZIK, (által- v.
átlátszik)  ősz.  k.  Valamely  közbevctett  test  réscin,
hézagain,  likacsain  keresztül a  szemekbe tűnik.  A  re-
czés  fátyolon  átlátszik  az  arcz.  A  fák  lombjai  között
átlátszik  a  hold. Továbbá  bizonyos távolságon keresz-
tül  és  messzeségre  látszik,  cllűtszik.  A  pesti  Dunasor
nagy  boltiratai  általlátszanak  liudára.

ÁLTALLÁTSZÓLAG  vagy  ÁTLÁTSZÓLAG,
(által-  vagy  át-látszólag)  ősz.  ih.  Által látszó  módon
vagy  állapotban.

ÁLTALLÁTSZÓSÁG  vagy  ÁTLÁTSZÓSÁG,
(által-  vagy  át-látszóság)  ősz',  fn.  Tulajdonság,  mely-
nél  fogva  valamin  keresztül  leliet  látni.

ÁLTALLÉKÉL  vagy  ÁTLÉKÉL,  (által- v.  át-
lékól)  ősz.  áth.  A  jégen  úgynevezett  léket, azaz  likat
vág.  Vízmerítés  vagy  halászás  végett  átlékelni  a  jeget.

ÁLTALLENG  vagy  ÁTLÉXG,  (által- vagy  át-
Icng)  ősz.  önb.  Szellőtől  hajtva,  ingatva  onnan  ide
vngy  innen  oda  szállong,  pl.  zn»-M,  fátyol.  Mondjuk
magáról  a  szellőről  is.  V.  ö.  LENG.

ÁLTALLÉP  vagy ÁTLÉP,  (által-  vagy  át-lép);
öaz.  önh. és  áth.  1)  Önhatólag  állapító  ragu  viszony-

20
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névvel  ám.  bizonyos  téren,  testen,  egy  lépést tesz,  s
azt maga után hagyja.  Áltaüípni  a  etatornán,  árkon,
küszöbön,  határon.  2)  Áthatólag  tárgyesetes viszony-
névvel  ugyan  a  fbntebbi  értelemben.  Átlépni  a ge-
rendát,  kerékvágást.  Átlépni  a  hágcsót.  Oly  magas,
oly  széles,  hogy  általlépni  nem lehet.  3)  Atv.  ért  er-
kölcsi  korlát,  Hiedelem,  törvény,  fegyelem  szabályain
tiil  teszi  magát; máskép:  általhág.

ÁLTALLÉPÉS  vagy  ÁTLÉPÉS,  (által-  vagy
it-lépés)  ősz.  fn.  Egy  lépéssel  keresztülmenés.  Átv.
ért  erkölcsi  iltalhágás.

ÁLTALLIKAD  vagy  ÁTLIKAD,  (által-  vagy
át-likad) ősz. önb.  Keresztül  lik  támad rajta.  Kopta-
tásban  átlikad  térden  a  nadrág.  Addig  vakarni, kar-
ctolni  valamit, míg  átlikad.

ÁLTALUK ADÁS  vagy  ÁTLIK&DÁS,  (által-
vagy  át-likadás) ősz.  fn. Romlási állapot,  midőn  vala-
mely  testen  likféle  nyilas  támad.

ÁLTALLIKASZT  vagy  ÁTLIKASZT,  (által-
vagy  át-likaszt)  ősz. áth.  Valamely  testen  dörzsölés,
karczolás,  koptatás,  futás  stb.  által  likat  csinál.  Átli-
kosztani a falat,  deszkát.

ÁLTALLIKASZTÁS  v.  ÁTLIKASZTÁS,  (41-
tal- vagy  át-likasztás) ősz.  fn  Cselekvés,  midőn által-
likasztunk  valamit.

ÁLTALLÓDÍT  vagy  ÁTLÓDÍT,  (által-  vagy
át-lódít)  ősz.  áth.  Meglóbálva  úgy  eltaszít  valakit
vagy  valamit,  hogy  a  túlsó félre  essék.  V. ö.  LÓDÍT.

ÁLTALLÓDUL  vagy  ÁTLÓDUL,  (által-  vagy
át-lódul)  ősz. önb.  Lódulva, azaz,  mintegy maga ma-
gát  neki  taszítva  valamin  keresztül,  vagy  túlsó  félre
siet,  szaporább  léptekkel  általmegy.  V. ö. LÓDUL.

ÁLTALLOVAGOL  vagy  ÁTLOVAGOL,  (ál-
tal- vagy  át-lovagol)  ősz.  önh.  Bizonyos  téren  lóhá-
ton  megy  keresztül;  innen  oda vagy  onnan  ide  lova-
gol.  A  hídon  általlovagolni.  A  szomszéd  faluba  által-
lovagolni.

ÁLTALLOVAGOLÁS v. ÁTLOVAGOLÁS, (ál-
tal-  v. it-lovagolás) ősz. fn. Utazás vagy  Bétajárás, mi-
dőn  valamely  helyen vagy  valahová  általlovagolunk.

ÁLTALLÖ vagy ÁTLŐ,  (által-  vagyát-lő)  ősz.
áth.  és önh.  1) Valamit  kérésztől  lő,  lövés által  ki-
likaszt  ötven  lépésről  áltaUSni  a  deszkát.  2)  Túlsó
félre,  oldalra, partra  stb.  lő.  ÁUattS  a  túlsó  hátra.
Atiattö  az  ellenség  táborába.  3)  Valaminek  teteje  fö-
lött  ellő.  ÁltallS  a  bástyán,  a  czéltáblán, át  ellenség
feje  fölött.

ÁLTALLÖK vagy  ÍTLÖK, (által-vagy  át-lök)
ősz. áth.  Valakit  vagy  valamit  lökve  magától  túlsó
félre  vagy  bizonyos téren kereszttiltaazít.  V. ö. LÖK.

ÁLTALLÖVEL  vagy  ÁTLÖVEL,  (által-  vagy
át-lövel)  ősz.  áth.  és  önh.  Bizonyos  résen,  nyilason
vagy  téren  keresztül  folytonosan lő.  Átv.  ért  mond-
juk  a napról, midőn  sugarait  sebesen  messze  veti.  A
nap  átlöveli  sugarait  a fél  földgömbön.  Önhatólag vé-
ve  ám. sebesen  keresztülröpül.  A  keli  nap  sugarai
átlövelnek  a  láthatáron.

ÁLTALLÖVELL,  1. ÁLTALLÖVEL.

ÁLTALLYUKAD  vagy  ÁTLYUKAD,  1. ÁL-
TALLIKAD  vagy  ÁTLIKAD.

ÁLTALLYUKASZT  vagy  ÁTLYUKASZT,  1.
ÁTALLIKASZT  v.  ÁTLIKASZT.

ÁLTALLYUKGAT  vagy  ÁTLYUKGAT,  (ál-
tal-  vagy  át-lyukgat)  ősz. áth.  Valamely  testen  ke-
resztül  több  lyukat  csinál, vés,  fúr,  lő, stb.  A  czélláb-
lát  áltaUyukgatták  a  golyók.  Fúróval  áüyukgatni  a
deszkát.

ÁLTALMABAT  vagy  ÁTMARAT, (által- vagy
át-marat)  ősz.  áth.  Átv. ért  kemény, szívós testet, kü-
lönösen  húsfélét  bizonyos  szer által  megpuhit;  áltál-
étet  A  vadhúst, mielőtt  ételül  elkészítenék,  ecsettel áí-
talmoratjdk.

ÁLTALMÁSZ  vagy  ÁTMÁSZ, (által- vagy  4t-
mász)  ősz. önh. Bizonyos  téren  keresztül,  innen oda,
vagy  onnan  ide mász. A  békák egyik  helyről  a maiikra
álíalmásznok.  A  falon,  sövényen oltalma* a  szom-

széd  kertébe.

ÁLTALMEGY  vagy  ÁTMEGY,  (által-vagy át-
megy)  ősz.  önh. Valahová  bizonyos  közön, elválasztó
téren,  határon,  keresztülmegy.  Altalmenni  a  szom-
szédba.  Gyalog,  gátolva,  lóháton,  kocsin általmenni  a
vízen.  Altalmenni  a  réteken,  stöWeOn,  szántóföldeken.
Továbbá,  bizonyos  felekezet,  vagy  párt részére áll,
szegődik. Altalmenni az  ellenséghez.  Átv. ért.  bizonyom
viszontagságok, bajok,  akadályok  közöl  kivergődik.
ö  is  átment  az ebek harminctadján.  Bizony  sok  bajon,
szenvedésen  mentünk már  által.

ÁLTALMEGYÉN, 1. ÁLTALMEGY.
ÁLTALMELEGÉDÉS vagy  ÁTMELEQÉDÉS,

(által-  vagy  át-melegédés)  ősz.  fn.  Hévmérsékleti  ál-
lapot,  midőn  valamely  test  áltabnelegedik.  L.  est.

ÁLTALMELEGÉDIK  vagy  ÁTMELEGÉDIK,
(által-  vagy  át-melegedik) ősz. k.  Valamely test  leg-
inkább, külső  hőségtől  meleggé lesz. Belső  okból  sza-
batosabban  :  általmeleguL  A  forró  vízbe mártott  tett
általmelegedik. A dologban, futásban  átmelegOl az ember.

ÁLTALMELEGÍT  vagy  ÁTMELEGÍT,  (által-
vagy  át-melegít)  ősz.  áth.  Valamit egész belsején  ke-
resztül  meleggé  tesz. Át  erős fűtés  áUoJmelegÜi  a  ke-
menetét,  szobát.  A  nyári  forró  napok  átmelegítik  a
föld  héját,  a vizet.

ÁLTALMELEGSZIK, L ÁLTALMELEGEDIK.
ÁLTALMELEGUL, ősz. önh. 1. ÁLTALME-

LEGÉDIK.
ÁLTALMENÉS  vagy  ÁTMENÉS,  (által-  vagy

át-menés)  ősz.  fa. 1) Valamely  temek  egyik  oldaláról
a  másikra menés.  2)  Más parthoz, felekezethez  állás.

ÁLTALMENET  vagy  ÁTMENET, (által-  vagy
át-menet)  ősz.  fii.  1)  Altalmenés,  tárgyilag vagy  el-
vont  értelemben  véve.  KSnnyü,  nehéz  áttalmenet.  Je-
lent  általtérést  is  egyik  hitfelekezettől  a másikra.  2)
Azon  hely,  vonal, út,  csapás,  stb.  melyen  keresztül
lehet  menni.

ÁLTALMENETEL vagy  ÁTMENETEL, (által-
vagy  át-menetel) ősz.  fn.  Menetel,  melyet  valamely
téren  keresztül  hal&dva  teszünk.  V. ö. MENETEL.
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ÁLTALMENETELI v. ÁTMENETELI,  ősz. mn.
Altalmenetelre  vonatkozó.  Általmeneteli  hely,  időszak.

ÁLTALMÉR  vagy  ÁTMÉR,  (által-  vagy  át-
mér)  ősz.  áth.  1)  Valamely  tért,  vagy  testet  egyik
szélétől  másikig,  vagy  körülmér.  2)  Egyenes  vonal-
ban  egyik  széltől  másikig  terjed.

ÁLTALMÉRÉS  vagy  ÁTMÉRÉS,  (által-  vagy
át-mérés)  ősz.  (h. Cselekvés,  midőn  valamit  átmérnek.

ÁLTALMÉRÖ vagy  ÁTMÉRŐ,  (által-  vagy  át-
mérő)  ősz.  fn.  Mértani  ért.  egyenes  vonal,  mely  vala-
mely  térnek  vagy testnek bizonyos pontjától kiindulva
annak  középpontján  keresztül  a  túlsó  pontig húzatik,
• az illető  test  szélességét, vagy test  vastagságát  meg-
határozza. Különösen  a  körnek  egyik  oldalától  a  kö-
zépponton  keresztül  a  másik  oldalig  húzott  egyenes
vonal,  mely  a  kört  két  egyenlő  részre  választja  el.
A  székely  köznépnél:  esetért  vagy  esöíörí,  pl.  egy
arasz  a  kenyér  cselertje.

ÁLTALMETSZ  vagy  ÁTMETSZ,  (által- vagy
át-metsz)  ősz.  ith.  Bizonyos  eszközzel  ketté,  vagy
többfelé  metsz,  hasít,  szel,  választ  valamit;  keresz-
tfllmetsz.

ÁLTALMETSZÉS,  vagy  ÁTMETSZÉS,  (által-
vagy  át-metszés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit
általmetszenek.

ÁLTALMOZDÍT  vagy  ÁTMOZDÍT,  (által-  v.
át-mozd(t)  ősz.  áth.  Valamit  arégre,  és  oly  irányban
mozdít,  hogy  a  túlsó  oldalra  induljon,  forduljon,  stb.

ALTALNEDVESÉDIK  v.  ÁTNEDVESEDIK,
(által- vagy  át-nedvesédik)  ősz.  k.  A  nedvesség  egé-
szen keresztül jár  rajta;  általán  nedvessé  lesz.  A  vízbe
mártott  ruha  általnedvesedik.

ÁLTALNÉZ  vagy  ÁTNÉZ,  (által- vagy  át-néz)
ősz. áth.  és  önh.  1) Tudomás,  megismerés  végett hol-
mit  szemügyre  vesz, egyenként  részletesen  megtekint.
Általnezni  a  kiállított  iparmüveket.  Általnézni  a  levél
tárt. 2)  Valamely  hibát,  rendetlenséget  észrevétlenül
feddés  nélkül  hagy,  továbbá,  valamit bizonyos  okok-
nál, tekinteteknél  fogva engedékenyen  vesz, s úgy tesz,
mintha  nem  is  látná.  A szülék gyakran  általnézik gyer-
mekeik pajkosságát.  Békesség  kedveért  sokat  át  kell
némi.  3)  Önbatolag,  valamely  résen,  hézagon, likon
keresztül, vagy  túlsó  oldalra  néz.  Általnézni  a rostán,
kulcslikon.  Általnezni  a túlsó  ablakba,  Pestről  Budára.

ÁLTALNÉZDÉGÉL  vagy ÁTNÉZDÉGÉL, (ál-
tal-  vagy  át-nézdégél)  ősz. gyak.  átb.  és  önh.  Vala-
mit,  vagy  valamin  gyakran,  többször,  ismételve ke-
resztülnéz.  Általnézdegelni  a  képtárt.  Altalnézdegelni
a  folyón.  Továbbá,  az  általellenben  levőre  gyakran
néz. Aínézdegeíw  a  túlsó  házra.

ÁLTALNÉZÉGET, 1. ÁLTALNÉZDÉGÉL.
ÁLTALNÉZÉS,  vagy  ÁTNÉZÉS,  (által-  vagy

át-nézéa) ősz.  fn.  1) Részletes  megtekintés,  vizsgálás.
2)  Innenső  oldalról  tnlsóra  nézés.  3)  Valamely  hi-
bának, csínynak, gyengeségnek engedékeny  észre nem
vevéae. V.  ö.  ÁLTALNÉZ.

ÁLTALNÉZET  vagy  ÁTNÉZET,  (41tal-  vagy
át-nézet) ősz.  fa.  Sommás  foglalat,  mely  valamely vé-

gig vizsgált dolognak  főbb pontjait  tartalmazza.  A pol-
gári  törvények  átnézete.

ÁLTALNYARGAL  vagy  ÁTNYARGAL,  (41-
tal- vagy  át-nyargal)  ősz.  önh.  Nyargalva  lovagol  bi-
zonyos  téren  keresztfii, valahova.  Átnyargalni  a szom-
széd faluba.  Átnyargalni  a városon. Használtatik tárgy-
esetés  viszonynévvel  is.  Ezer  b'let  tíz  perez  alatt  át-
nyargalni.

ÁLTALNYOM vagy  ÁTNYOM, (által-  vagy át-
nyom)  ősz.  áth.  Valamit a  végre  vagy  úgy  nyom,
hogy  bizonyos  téren,  szorulaton, résen, likacsokon ke-
resztülhasson,  menjen.  Nagy  tolongásban  általnyomni
valakit  az  utcza  túlsó  oldalára.  A  gyümölcsízt  szitán,
ruhán  általnyomni.

ÁLTALNYOMÚL  vagy  ÁTXYOMÚL,  (által-
vagy  át-nyomúl)  ősz. önh.  Önerejével  valamely  téren,
szorulaton  nyomról nyomra, akadályok  daczára,  tola-
kodva  keresztültör.  Atnyomulni  a  sűrű  sokaságon.

ÁLTALNYOMULÁS  v.  ÁTNYOMULÁS,  ősz.
fa.  Keresztülmenés,  melyet  bizonyos  akadályok  kö-
zött  általnyomulva  teszünk.

ÁLTALNYUJT  vagy  ÁTNYÚJT,  (által-  vagy
át-nyujt)  ősz.  áth.  1)  Kézből  általad,  odaad  valamit.
Általnyujtani  a  tölt  poharat.  A  periratokat,  oklevele-
ket  általnyujtani  az  ügyésznek.  2)  Bizonyos közön, té-
ren  keresztül  általad.  Általnyujtani  a falon,  kerítésen,
árkon  valamit.

ÁLTALNYUJTÁS  vagy  ÁTNYUJTÁS,  (altal-
vagy  át-nyujtás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn valamit  ál-
talnyujtunk.

ÁLTALNYÚL  vagy  ÁTNYÚL,  (által- vagy  át-
nyúl) ősz. önh.  Kiterjesztett  karral, kézzel túlsó részre,
vagy  bizonyos  közön  kereeztülhajol,  hogy  valamit
adjon,  vagy  kapjon,  elérjen  stb.  Altalnyúlni  az  asztal
túlsó  oldalára.  Altalnyúlni  a  kapun.

ÁLTALNYULÁS  vagy  ÁTNYULÁS,  ősz.  fn.
1)  Cselekvés,  midőn  valaki  általnyúl.  2)  Állapot, mi-
dőn  valami  átnyúlik.

ÁLTALNYULIK  vagy  ÁLNTULIK,  (által-  v.
át-nyulik) ősz. k. Mintegy önmagától meghosszabbodva,
kiterjedve  bizonyos  messzeségre  általér.  A  fa  lombjai
általnyulnak  a  kerítésen.  V.  ö. NYÚLIK.

ALTALOLVAS  vagy  ÁTOLVAS,  (által-  vagy
át-olvas)  ősz.  áth.  Irományt,  nyomtatványt  elejétől
végig  olvas,  elolvas.  V.  ö.  OLVAS.

ÁLTALOLVASÁS  vagy ÁTOLVASÁS,  ősz. fn.
Cselekvés,  midőn  valamit  általolvasunk.

ÁLTALOMOS  vagy  ÁTALOMOS,  (által-om-os)
mn.  tt.  általomos-t,  vagy  —át, tb.  —afc.  Székelyesen
ám.  általános.

ÁLTALOMOSAN vagy ÁTALOMOSAN,  (által-
om-os-au)  ih.  Általánosan, egészbeu  véve.

ÁLTALÖKLEL  vagy  ÁTÖKLEL,  (által-  vagy
át-öklel)  ősz.  áth.  Szarvával  keresztülszúr.  Átv.  ért
nagyobbféle  szurófegyvcrrel,  pl.  dárdával,  láncsával,
szuronynyal  keresztfilbök.  V.  ö. ÖKLEL.

ÁLTALÖLEL  vagy  ÁTÖLEL,  (által-  vagy  át-
ölel)  ősz.  áth.  Egyik, vagy  mindkét karjával  sütalfog,

20*



311 ÁLTALÖLELÉS—ÁLTALPÁROLGÁS ÁLTALPÁROLOG — ÁLTALRONT  312

altalkulcsol  valakit,  vagy  valamit.  Az  anya  átöleli
kedvet  gyermekét.  V.  ö.  ÖLEL.

M/TALÖLELÉS vagy ÁTÖLELÉS, (által- vagy
át-ölelés)  ősz  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit, vagy  va-
lamit  általölelünk.

ÁLTALÖLT  vagy  ÁTÖLT, (által-  vagy  át-ölt)
ősz.  áth. Bizonyos  fonalnemüeket likon általhúz, vagy
varráshoz  való hegyes  eszközöket  valamin  keresztül-
szűr.  A  fonalat,  csérnát  általölteni  a tíl fokán.  ÁtSl-
leni  a  tűt  a  ruhán. V.  ö.  ÖLT.

ÁLTALÖLTÖGET vagy  ÁTÖLTÖGET, (által-
vagy  át-öltöget)  ősz.  gyak.  áth.  Folytonosan,  egy-
másután,  ismételve  általölt. V.  ö. ÖLTÖGET.

ÁLTALÖLTÖZÉS  vagy  ÁTÖLTÖZÉS,  (által-
vagy  át-öltözés) ősz.  fn.  Ruhaváltoztatás,  midőn  ál-
talöltözünk. V.  ö. ÁLTALÖLTÖZIK.

ALTALÖLTÖZIK  vagy  ÁTÖLTÖZIK,  (áitai-
vagy  át-öltözik)  ősz. k.  1) Elébbi  öltözékét  levetvén,
más  rabat  vesz  magára.  Megázás,  izzodás után álíal-
SltStni.  Mindennapi  öltözékét  levetve,  díszruhába  álfat-
SltSzni.  2)  Szokatlan,  idegenféle,  álruhába  öltözik.
Hogy  meg  ne  ismerjék,  általöltStött  parasztruhába.

ÁLTALÖLTÖZKÖDÉS, ÁLTALÖLTÖZKÖ-
DIK,  i. ÁLTALÖLTÖZÉS, ÁLTALÖLTÖZIK.

ÁLTALÖLTÖZTET  vagy  ÁTÖLTÖZTET, (ál-
tal-  vagy  at-öltöztet)  ősz. áth.  Levetkőztetvén  elébbi
ruhájából  mást  ad reája.  V.  ö. ÖLTÖZTET.

ÁLTALÖLTÖZTETÉS  v.  ATÖLTÖZTETÉS,
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  átöltöztetünk valakit

ÁLTALÖNT vagy  ÁTÖNT, (által-vagy  át-önt)
ősz. ath. Keresztül, végig, vagy  túlsó  félre  önt  AWal-
öníeni  a  moslékot  a  túlsó hát  elé.  A  marakodó  ebeket
áltaiöníeni.  A  vitet  egyik  edényből  általönteni  a má-
sikba. V.  8. ÖNT.

ÁLTALÖTLIK  vagy  ÁTÖTLIK,  (által-  vagy
át-ötlik) ősz. k.  Bizonyos résen, akadályon  keresztül-
ütődik. szóródik, pl. a szeg a  zsákon.

ALTALÖVEZ  vagy  ÍTÖVEZ, (által-  vagy  át-
övez)  ősz. átb.  Övvel vagy  övféle  kötelékkel, szalag-
gal  körülfog,  körülköt  Általövezi  karcsú  derekát.  At-
övezve  legyen  ágyéktok.

ÁLTALÖVEZÉS  vagy  ÁTÖVEZÉS,  ősz.  fn.
Övvel  való körülkötés,  körülszorítás.

ÁLTALÖZÖNLIK  vagy  ÁTÖZÖNLIK,  (által-
vagy  át-özönlik)  ősz.  k.  Mondjuk  áradt  vízről,  mi-
dőn  medréből kiömölve  határokon túl  csapong.  V.  ö.
ÖZÖNLIK.

ÁLTALPAD, (áltál-pad) ősz.  fn.  A  csónakokon,
dereglyéken  keresztül  fektetett  vagy  szegezett  pad,
mely  ülőhelyül  szolgál; keresztpad,  általdeszka.

ÁLTALPÁROL  vagy  ÁTPÁROL,  (által- vagy
át-párol)  ősz.  áth.  Átmelegedett  olvadékony testré-
szecskéket pl.  vízgőzt más testen  keresztül  ereszt

ÁLTALPÁROLÁS  vagy ÁTPÁROLÁS, ősz. fn.
Cselekvés,  illetőleg  vegyészi  munkálkodás,  midőn va-
lamit  átpárolnak.

ÁLTALPÁEOLOÁS vagy ÁTPÁROLGÁS, (ál-
tal- vagy  át-párolgás) ősz.  fa.  A  fölmelegült,  megtü-

zesedctt, vagy  forró  test  olvadékony  részeinek  más
testen  keresztülhatása, elrepülése.

ÁLTALPÁROLOG  vagy  ÁTPÁHOLOG,  (ál-
tal-  vagy  4t-párolog)  ősz.  önh.  Mondjuk  fölmelege-
dett  test olvadékony, repülékeuy részecskéből, midőn
más  testen gőz, vagy páraalakban  keresztülszürődnek.

ÁLTALRÁG  vagy  ÁTRÁG,  (által- vagy  át-rég)
ősz. áth.  Fogai  élével valami szilárd,  sz{vos, kemény
testet keresztülkoptat, átlikaszt.  Az egerek  átrágják  a
deszkát,  a  molyok  a  ruhát.

ÁLTALRAK  vagy ÁTRAK,  (által-vagy át-rak)
ősz.  áth.  Valamit  innen  oda, vagy  onnan  ide,  vagy
bizonyos  helyről  máshová  rak.  Az  árukat  igyik  hajó-
ról  vagy  szekérről  másikra általrakni.

ALTALRAKÁS  vagy  ÁTRAKÁS, (által- vagy
át-rakas) ősz. fn.  Cselekvés, midőn holmit  általrakunk.

ÁLTALRAKODÁS  vagy  ÁTRAKODÁS,  (ál-
tal-  vagy  átrakodás)  ősz.  fn.  Szállítási,  vagy  áthe-
lyezési  foglalkodás,  midőn valaki  általrakodik,  1. ezt.

ÁLTALRAKODIK  vagy  ÁTRAKODIK,  (által-
vagy  át-rakodik)  ősz.  k.  Egyik  járműről vagy  rák-
helyről  másikra hordozkodik  holmijével  által.  V.  ö.
RAKÓDIK.

ÁLTALRÁNDUL  vagy  ATRANDUL,  (által- v.
át-rándul); ősz.  önh.  Rövid  időre, csak  ügy  futtában,
valamely  közel helyre általmegy,  átlovagol,  átkocsiz,
áthajóz.

ÁLTALRÁNDULÁS  v.  ÁTRANDULÁS,  ős*,
fn.  Cselekvés,  midőn  valahová  általrándulunk.

ÁLTALRÉPÉS  vagy  ÁTREPED  (által- vagy
át-répés)  ősz. gyak. önh.  Mondjuk  kisebb  madarak-
ról,  vagy  szárnyas  bogarakról,  midőn  egyik  helyről
másra,  ideoda repkednek, szállongnak.

ALTALBÉPKÉD, 1. ÁLTALRÉPÉS.
ÁLTÁLKÉPPEN  vagy  ÁTRÉPPEN,  (által-  v.

át-réppen)  ősz.  önh.  Hirtelen és  sebesen, egy  ízben
keresztülrepül.  A  galambok  általreppennek  a  háton.
Átv.  ért  a  sebesen  haladó  időre alkalmazva  ám.  hir-
telen,  gyorsan  elmúlik.

ÁLTALRÉPŰL  vagy  ÁTREPÜL, (által-  vagy
át-répül)  ősz.  önh.  Valami  fölött  repülve eltávozik,
vagy  egyik  helyről  másikra  repül.  A  tyúk  nem  képes
általrepülni  a  magas épületen.  A  páva  a  kastély  kúp-
járól általrepiilt  a  templom  födelére.  A  költöző'  fecskék,
gályák  áUalrepttlnek  a  tengeren.

ÁLTALRÉPÜLÉS  vagy  ÍTRÉPÜLÉS,  (által-
v.  it-répülés)  ősz.  fa.  Repülve általszallás, túlhaladás.

ÁLTALROBOG  vagy  ÁTROBOG,  (által-  vagy
át-robog)  ősz.  önh.  Robogva  keresztül,  vagy  tovább
megyén, halad.  A  hídon,  utczákon  átrooognak  a  tcbe-
sen vágtató  kocsik, lovagok. V.  ö. ROBOG.

ÁLTALROHAN vagy  ÁTROHAN,  (által-  vagy
át-rohan)  ősz.  önh.  Rohanva  siet, fiit  bizonyos  téren
keresztül.  V.  ö.  ROHAN.

ÁLTALRONT  vagy  ÁTRONT, (által- vagy  át-
ront)  ősz. áth.  és  önb.  1) Keresztültör,  kettésaakaszt
pl.  falat,  gátat, töltést  2) Önbatólag  állapító ragu vi-
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szonynévvel,  ám.  bizonyos  akadályon  keresztültörve
megy.  Átrontani  az  ellenség  táborán.

ÁLTALROHAD  vagy  ÁTROHAD,  (által- vagy
át-rohad)  ősz.  önb.  A  rohadás  keresztüljárja.  V. ö.
ROHAD.

ÁLTALRUGASZKODIK  v.  ÁTRUGASZKO-
DIK,  (által- vagy  át-rugaszkodik)  ősz.  k.  Mondjuk
különösen  lóról,  midőn  árkon,  gáton,  korláton  stb.
keresztülugrik.  V.  ö. RUGASZKODIK.

ÁLTALRUHÁZ  vagy  ÁTRUHÁZ, (által-  vagy
át-ruház)  ősz. átb.  Atv.  ért.  Valamely jogot, birtokot,
általában  vagyont  másnak  ad  által  (transvestire).

ÁLTALRUHÁZÁS vagy  ÁTRUHÁZÁS, (által-
vagy  át-mházás) ősz.  fn.  Valamely jognak, birtoknak,
általában  vagyonnak  általadága,  átengedése.  (Trans-
veatitio).

AJLTALSAJTÓL  vagy  ÁTSAJTÓL,  (áitai-  v.
át-sajtól)  ősz.  átb.  Valamely  testnek  híg,  folyékony
részeit  sajtólás által más testen keresztülnyom,  átszűr.

ÁLTALSÁG  vagy  ÁTALSÁG,  (által-l-s&g)  fn.
tt.  áltolság-ot.  Gyöngéd  szégycnlés,  szcménneskedés,
midőn  általiunk  valamit.  —  Törzse  általi,  hóimét
egész  épségében  így  irathatik :  általlság.

ÁLTALSEGÍT  vagy  ÁTSEGÍT,  (által-  vagy
át-segít)  ősz.  áth.  Segítséget  nyújt  valakinek,  hogy
bizonyos  közön, téren,  illetőleg  akadályon  keresztül-
hatolhasson.  Általsegtíeni  valakit  a  gáton,  kerítésen,
táron,  árkon.

ÁLTALSÉPÉR  vagy  ÁTSÉPÉR,  (által-  vagy
át-sépér)  ősz.  áth.  Túlsó  félre,  bizonyos  közön, téren
keresztül  seper.

ÁLTALSÉPRÉS  vagy  ÁTSÉPRÉS,  (által-vagy
át-aéprés) ősz. fn. Túlsó  félre  seprés.

ÁLTALSÉTÁL  vagy  ÁTSÉTÁL,  (által-  vagy
át-sétál)  ősz.  önh.  Sétálva  jön  ide,  vagy  megyén
oda.  V.  ö. SÉTÁL.

ÁLTALSÉTÁLÁS  vagy  ÁTSÉTÁLÁS,  (által-
vagy  át-sétálás) ősz. fn.  Sétálva  menetel vagy  jövetel.

ÁLTALSIET  vagy  ÁTSIET,  (által-  vagy  át-
siet)  ősz. önh.  Bizonyos  téren  vagy  közön  keresztül
sietve jön,  vagy  megy.

ÁLTALSUDAMLIK  vagy  ÁTSUDAMLIK, (ál-
tal-  vagy  át-sudamlik)  ősz.  k.  Gyöngéd  suhogással,
mintegy  suttomban  könnyeden keresztülsiet,  általsur-
ran, pl.  a  repülő  madár. Atv.  ért.  mondatik a sebesen
maló  időről,  korról  és  eseményekről.  Átsudamlanak
az  ifjúság  évei, az  öröm perczei.  V.  ö. SUDAMLIK.

ALTALSUGÁRZIK  vagy  ÁTSUGÁRZIK,  (<u-
tal-  vagy  át-sugarzik)  ősz.  k.  Mondjuk  fénylő  testről,
midőn  sugarai  bizonyos  résen,  nyil/ison  kercsztülhat-
nak.  Általsugárzik  a  nap  az  ablaktábla  résein.  Á  ra-
gyogó szemek  átsugárzanak  a  reczés  fátyolon.

ÁLTALSUHOG  vagy  ÁTSUHOG,  (által-  vagy
át-suhog) ősz. önh.  Suhogva  megyén,  halad,  siet  ke-
resztül, vagy:  suhog&sa  általliallik.

ÁLTALSÜL  vagy  ÁTSÜL,  (által-  vagy  át-sül)
ősz. önh.  Kivülbelül  megsül.  V.  ö.  SÜL.

ÁLTALSÜLYED  vagy  ÁTSÜLYED,  (által-  v.
át-sttlyed)  ősz.  önh.  Bizonyos  lágy  vagy  omlékony
részekből  álló  tömeg  tetejétől  egészen  fenékig  le-
sülyed.

ÁLTALSÜT  vagy  ÁTSÜT,  (által-  vagy  át-süt)
ősz.  önh. és  átb.  1)  Önbatólag  mondjuk  a  napról, mi-
dőn  sugarai  bizonyos  résen,  szorulaton  keresztül me-
leget  eresztenek.  2)  Áthatólag  ám. valamit kivülbe-
lül  megsüt, vagy  keresztüléget

ÁLTALSZÁGULD  vagy  ÁTSZÁGULD, (által-
vagy  át-száguld)  ősz.  önh. Bizonyos  közön, téren  ke-
resztül  sebcsen  nyargal  valahová.  A  nyulászó  lovasok
dltalszáguldanak  a  mezükön.  A  kémlelő  huszárok  ál-
talszáguldanák  az  ellenség  előőrseihez.

ÁLTALSZAKGAT  vagy  ÁTSZAKGAT,  (ál-
tal- vagy  át-szakgat)  ősz. Áth.  Gátot, töltést,  falat,  sö-
vényt,  s  ilynemü  korlátokat  több  helyen keresztül-
szakaszt. Az  eró's hullámok  általszakgatják  a töltéseket.

ÁLTALSZÁNDÉKOZIK vagy ÁTSZÁNDÉKO-
ZIK,  (által-  vagy  át-szándékozik)  ősz.  k.  Szándéka
van  általmenni valahová;  altalmcnni  készül.  Zimony-
ból  általszándékozik  Belgrádba.

ÁLTALSZALAD  vagy  ÁTSZALAD,  (által-  v.
át-szalad)  ősz. önh. Bizonyos  térpont  előtt  keresztül-
vagy  túlsó  részre,  helyre  szalad.  Epén  most  szaladt
által kapunk  előtt.  Általszaladni  a  szomszédba, Pestről
Dudára.  Átszaladni  a  kétfeM  fölállított  katonaság
között.

ÁLTALSZALADÁS  vagy  ÁTSZALADÁS. (ál-
tal-  vagy  át-szaladás) ősz. fn.  Cselekvés,  midőn valaki
vagy  valami  általszalad.

ÁLTALSZALASZT  vagy  ÁTSZALASZT,  (ikl-
tal- vagy át-szalaszt)  ősz.  áth.  1) Megparancsolja  va-
lakinek, bogy  valahová szaladjon  által.  2)  Vigyázat-
lansága  vagy  tehetetlensége  által  okozza,  hogy  va-
lami  átszaladjon.

ÁLTALSZÁLL  vagy  ÁTSZÁLL,  (által-  vagy
át-száll)  ősz.  önh.  1) Repülve, a  légben  lebegve  bi-
zonyos  téren  keresztül  száll  valahová. A  madár  egyik
fáról  a  másikra,  házról  házra  általszáll.  Által száll  a
falevél,  a pehely,  midőn a  szellő  viszi.  2)  Mondjuk  vízi
jármüvekről,  és  a  rajtok  utazókról,  midőn  partról-
partra,  révbői-révbe érnek.  3)  Atv. ért.  bizonyos va-
gyon,  birtok, jog,  hivatal  stb.  az  elébbi  birtokosról
másikra  megy  által.

ÁLTALSZÁLLÍT  vagy  ÁTSZÁLLÍT,  (által-
vagy  át-szállft)  ősz.  áth.  Járművön, nevezetesen ha-
jón,  szekéren,  vagy  teherhordó állatokon, pl.  lovon,
öszvéren,  tevén  stb.  általvisz  valamit,  vagy  valakit.
A  Dunáról  tengerre,  onnan  Ázsiába  által-szállitani
holmit.  Folyón,  tengeren  Által szállítani  az  utasokat.

ÁLTALSZÁLLÍTÁS  v.  ÁTSZÁLLÍTÁS,  (ál-
tal-  vagy  át-szállítás) ősz.  fn.  Közlekedési  cselekvés,
midőn  valakit  vagy  valamit  általszállítanak.

ÁLTALSZÁMLÁL  vagy  ÁTSZÁMLÁL, (által-
vagy  át-szAmlúl)  ősz. áth.  Bizonyos mennyiséget  rész-
letenként,  egytől-egyig, elejétől  végig  számba  vészen.
V.  ö.  SZÁMLÁL,  SZÁMOL,  SZÁMÍT.
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ÁLTALSZÉGEZ  vagy  ÁTSZÉGEZ,  (által-  v.
át-szégez)  ősz.  áth. Valamely  tömör, szilárd, kemény
stb.  testet  szeggel keresztülüt

ÁLTALSZEGÖ  vagy  ÁTSZEGÖ,  (által-  vagy
át-szegő)  ősz. fn.  Vonal, mely  az egyenközfi  négyszög
ellenes  szögei  között húzatván, azt  két  egyenlő részre
választja.  (Linea diagonalis). Máskép  és jobban : átló.

ALTALSZELLÖZ  vagy  ÁTSZELLŐZ,  (által-
vagy  át-szellőz)  ősz.  áth.  Bizonyos  zárt  helyen, kü-
lönösen  lakon  a  szabad  léget beereszti, s  íolfrisítés
végett  keresztüljáratja,  V.  8.  SZELLŐZ.

ÁLTALSZENDERÉDIK  vagy  ÁTSZENDEEÉ-
DIK,  (által-  vagy  át-szenderédik)  ősz.  k.  Átv.  ért
gyöngédeden  szólva  ám. meghal.  Mtalszenderedett  a
túlvilágra.

ALTALSZENDERÜL ,  ősz.  önh.  L.  ÁLTAL-
SZENDiJRÉDIK.

ÁLTALSZIGOROG  vagy  ÁT8ZIGOROG,  (ál-
tal- vagy  át-szigorog) ősz. önh. Szükségben, nyomor-
ban  bizonyos  időszakon  keresztül  tengődik, vagy  vi-
szontagságokon  általesik. Használtatik  tárgyesetes vi-
szonynéwel  is.  Altaltzigorogni  a  telet.

ÁLTALSZISZÉG  vagy  ÁTSZISZÉG,  (által-  v.
át-sziszég)  ősz.  önb.  Fogai  közöl  sziszegő  hangokat
ad a  tőle  távol  vagy  túlsó  félen  levőre.

ÁLTALSZITÁL  vagy  ÁTSZITÁL,  (által-vagy
át-szit&l)  ősz.  áth.  Szitán  keresztül  ereszt,  illetőleg
megtisztít valamit, pl.  lisztet, korpát.  V.  ö. SZITÁD.

ÁLTALSZIVÁROG  vagy  ÁTSZIVÁRGÓ,  (ál-
tal-  vagy  át-szivárog)  ősz.  önh.  Mondjak  folyékony,
hig  testről,  midőn  cseppenként, vagy vékony sugarak-
ban  más testnek  likacsain,  résein  keresztülmegy.  Az
ernyedt  háztetőn,  sátoron,  általszivárog  az  eső.  A  re-
pedt  edényen  általszivárog  a  víz.  Át?,  ért. valami do-
log  kis  mértékben,  apródonként,  lassan-lassan  más-
hová  elterjed.

ÁLTALSZTVÁIIOGTAT  vagy  ÁTSZTVÁEOG-
TAT,  (által-  vagy  át-szivárogtat)  ősz.  áth.  Eszközli,
hogy  valami  általszívárogjon.

ÁLTALSZÓLÍT v. ÁTSZÓLÍT, (által- v. át-szó-
lít)ösz.áth.  Valakit a túlsó  félről,  részről  magához bí.

ÁLTALSZÓR  vagy  ÁTSZÓR, (által-  vagy  át-
szór)  ősz.  áth.  Holmit bizonyos  közön keresztül túlsó
félre  szór.

ÁLTALSZORÚL  vagy  ÁTSZOEÚL,  (által-  v.
át-szorúl)  ősz.  önh.  Közlekedési  mód, vagy  eszköz
hiányában, vagy  akármily  akadálynál  fogva bizonyos
közön  által  nem mehetvén, a  túlsó  félen,  nevezetesen
parton,  révben maradni  kénytelen.  Jégtorlátkor  át-
szorulni  a  Dunán.

ÁLTALSZÓTAGOL vagy  ÁTSZÓTAGOL,  (ál-
tal- vagy  &t-azótagol)  ősz.  áth.  1) Mondjak  olyan em-
berről, aki  olvasásban  gyakorlott  nem lévén  csak szó-
tagonként  szakgatra  olvas  át  valamely irományt vagy
nyomtatványt  2) A  nebezen olvasható  rósz irist aka-
dozva,  darabosan  olvassa  el.

ÁLTALSZÖKEL  vagy  ÁTSZÖKEL,  (által-  v.
át-szökel)  ősz. önb.  Bizonyos  téren,  illetőleg közön,

akadályon,  korláton,  stb.  keresztfilogral,  szökdös;
szőkéivé, ugrálva  megyén valahova által.

ÁLTALSZÖKIK  vagy ÁTSZÖKIK, (által- vagy
át-szökik)  ősz. k.  1) Valamely  közön  keresztülugrik,
szökik,  mint  a  szökcső.  2)  Azon  testülettől,  feleke-
zettől, párttól,  amelyhez tartozott, titkon, hiteszegetten
egy máshoz megyén  által.  ÁltalstSlmi  az  ellenséghez.

ÁLTALSZÖKKEN vagy  ÁTSZÖKKEN, (altal-
vagy  át-szökken) ősz.  önb.  Egy  hirtelen,  sebes, kön-
nyű  ugrással  valamely  közön  keresztüllebben.  Y.  ö.
SZÖKKEN.

ÁLTALSZŰR  vagy  ÁTSZÚR,  (által-  vagy  át-
szűr)  ősz.  áth.  Hegyes szerrel,  eszközzel,  fegyverrel
vakmely  testet  keresztülbök.  Tűvel,  szeggel,  árról
áltaUzurni  a  bőrt.

ÁLTALSZURDAL  vagy  ÁTSZÜEDAL,  (által-
vagy  át-szurdal) ősz. gyak.  áth.  Valamely  testet több
belyen általszúr, átlikgat,  átbökdös.  Ttlvel  általttur-
dalni  a papirt.

ÁLTALSZURKAL, 1. ÁLTALSZURDAL.
ÁLTALSZÜR vagy  ÁTSZŰR,  (által-  vagy  át-

szűr)  ősz.  áth.  Ritka  szövetű  anyagon, kelmén vagy
likacsos  eszközön, edényen,  pl.  szitán,  ruhán  híg  fo-
folyékony  testet keresztül  szivárogtat, általcsepegtet.
Átttürni  a  megfőtt  levett,  a mattot.  V.  ö. SZÜE,  ige.

ÁLTALSZŰRÉS  vagy  ÁTSZÜEÉS,  (által-  v.
at-szürés)  ősz. fn.  Cselekvés, midőn valamit átszűrünk.

ÁLTALSZÜRENKÉDÉS  v.  ÁTSZÜRENKÉ-
DÉS,  (által-  vagy  át-szürenkédés)  ősz.  fn.  A  folya-
déknak  valamely  résen, likacson  átszivárgása.

ÁLTALSZÜRENKÉDIK vagyÁTSZŰRENKÉ-
DIK,  (által-  vagy  át-szürenkédik)  ősz.  k.  Mondjak
folyadékról,  midőn  apró  cseppekben  valamely  résen,
hézagon  keresztülszivárog.

ÁLTALTAKARODIK  vagy  ÁTTAKABODIK,
(által-  vagy  át-takarodik) ősz. k.  Seregesen,  csopor-
tosan, mindenestül valahová általmegy, áthordozkodik.

ÁLTALTÁNTOEOG  v.  ÁTTÁNTOROG, (ál-
tal- vagy  át-tántorog) ősz. önh. Valamely  közön vagy
helyre  tántorogva  megyén  által. Retteg füvei  alig  bírt
általtántorogni  a  hídon.

ÁLTALTANUL v. ÁTTANUL, (által-v.át-tanul)
ősz.  áth.  Valamit minden  oldalról  vizsgálat  alá  véve
megismer, s  róla  alapos  tudományt  szerez  magának.

ÁLTALTART  vagy  ÁTTART,  (által- vagy  át-
tart)  ősz.  áth.  és  önh.  1)  Áthatólag  ám.  valamit  a
túlsó  részre,  félre,  bizonyos  közön  keresztül  tolva,
nyújtva  tart  2)  Önhatólag,  útját  a  túlsó  oldal  felé
irányozza.  V.  ö.  TART.

ÁLTALTASZÍT  vagy  ÁTTASZÍT,  (által-  vagy
át-taszít) ősz.  áth.  Valamely  közön  keresztül,  túlsó
oldalra  taszít  A  csónakot  ctáklyával  általtatztíani  a
túlsó partra. A  szekeret nidjánál fogva  áttaszitam.

ÁLTALTEKINT  vagy  ÁTTEKINT,  (által-  v.
át-tekint)  ősz.  önh. és  áth.  1)  Valami  fölött  keresz-
tiilnéz.  Magosabb  pontról  áttekinteni  a  vidéken.  2)
Áthatólag  ám.  valamit  általában  keresztülnéz,  szem-
ügyre vesz. Áttekinteni  át  irományokat.
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ÁLTALTEKINTÉS  vagy  ÁTTEKINTÉS, (ál-
tal- vagy  át-tekintés)  ősz.  fn.  1)  Szemlélés,  midőn
valamit vagy  valamin  futtában  vagy  általában  átte-
kintünk.  2)  Röviden  egybevont  foglalata  vagy jegy-
zéke valamely  terjedelmesb  irománynak,  számvitel-
nek  stb.

ÁLTALTELEPÍT  vagy  ÁTTELEPÍT)  (által-
vagy  át-telepít) ősz. áth.  Bizonyos népsokaságot  gyar-
matképen  más  vidékre  szállít,  s  ott  állandóan  meg-
honosít

ÁLTALTÉR  vagy  ÁTTÉR,  (által-  vagy  át-tér)
ősz.  önh.  Más  felekezethez,  párthoz , különösen  más
hitvallásra  megyén  által.  Protestáns  hitről  áttérni  a.
kathólika  vallásra.  Különbözik  ettől:  megtér,  mely
szabatosan  ám.  a  pogány  hitről  megyén által  a  ke
resztény  vallásra,  vagy  az  erkölcstelen  életet  oda-
hagyva jobb  útra  fordul.

ÁLTAL vagy  ÁTTÉRÉS,  ősz.  fa.  Vallásval-
tortatásra  vonatkozó  cselekvés,  midőn  valaki  áttér.

ÁLTALTÉRÍT  vagy  ÁTTÉRÍT,  (által-  vagy
at-térít)  ősz.  ath.  1) Valamely  állatot,  állatsereget,
csordát,  nyíij a t  túlsó  félre  terel,  hajt.  Az  idegen gu-
lyához  szegődött  tulkot  általtéríteni.  2)  Egyik  vallási
felekezetből  másikba  vezet, avat.  A  nemegyesült  görSy
szertartásu  híveket  általtéi-Üeni  az  egyesültekhez.

ÁLTAL  vagy  ÁTTÉRÍTÉS,  ősz.  fh.  Cselekvés,
midőn  valakit vagy  valamit  áttérítenek.

ÁL.TALTÉSZ  vagy  ÁTTÉSZ,  (által-  vagy át-
tész)  ősz.  átb.  Elébbi  helyéről  vagy  állapotából  más-
hova,  onnan  ide,  vagy  innen  oda helyez, állít,  fektet.
A  könyvet  egyik  szekrényből  másikba  áttenni.  A  kato-
nákat faluról  váróéba átlenni.  A hivatalnokot  más  osz-
tályba  általtenni.  Számvetéskor  valamely  Sszveget  új
lapra  áttenni, azaz  átírni.

ÁLTAL  vagy  ÁTTÉTEL,  ősz.  fn.  Átszállítás,
átvitel,  áthelyezés ; más  lapra  átvitt  öszveg  a  számí-
tásban.

ÁLTALTETSZIK,  ÁLTALTETSZÖ,  1.  ÁL-
TALLÁTSZIK,  ÁLTALLÁTSZÓ.

ÁLTALTIVORNYÁZ  vagy  ÁTTIVORNYÁZ,
(által-  vagy  áttivomyáz)  ősz.  áth.  Bizonyos  időt ti-
Tornyázva,  devernyálva,  dőzsölve,  dorbézolva tölt  el.
Attivornyázni  egész  napokat,  éjeket.

ÁLTALTOL  vagy  ÁTTOL,  (által-  vagy  át-tol)
ősz.  áth.  Valamely  közön  keresztül,  a  túlsó  félre,
részre, oldalra tol valamit.  A  taligát  általtolni  a  hídon,
sáron.

ÁLTALTOLAKODIK  vagy  ÁTTOLAKODIK,
(által- vagy  át-tolakodik)  ősz.  k.  Sűrű  népcsoporton,
illetőleg*  állatseregen  keresztülnyomakodik,  tolva  és
tolatva  keresztülhatol. V.  ö..TOLAKODIK.

ÁLTALTÖLT  vagy  ÁTTOLT,  (által- vagy  át-
tolt)  öaz.  áth.  Híg  vagy  omlékony  részekből  álló tö-
meget,  gyűtestet  más  helyre,  más  edénybe  tölt.  A
bort  nagyobb  hordóból kisebbekbe  általtölteiii.  A  gabo-
nát  ttákokltól  hombárba  áttölteni.

ALTALTÖLTÉS  vagy  ÁTTÖLTÉS ,  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  valaki  áttolt valamit.

ÁLTALTÖR  vagy  ÁTTÖR,  (által-  vagy  áttör)
ősz.  áth.  Merev keménységű testen, alkotmányon erő-
szakosan  rést,  hézagot, nyilast  csinál.  Általtörni  a  fa-
lat.  Onhatólag  állapító  ragu  viszonynevet  vonz, s  ám.
bizonyos  akadályon  keresztülhat, nyomul.  Áttörni  az
ellenség  táborán.

ÁLTALTÜNDÖKLIK vagy  ÁTTÜNDÖKLIK,
(által- vagy  át-tündöklik)  ősz.  k.  Ragyogó  fénysuga-
raival  az  előtte  álló  test  hézagain,  résein,  likacsain
keresztülhat.

ÁLTALTÜZ  vagy  ÁTTÜZ,  (által-  vagy  át-tfiz)
ősz.  áth.  Tünemii  hegyes  eszközzel valamit keresztül-
szúr.  V.  ö. TŰZ,  ige.

ÁLTALTÜZESÍT vagy  ÁTTÜZESÍT,  (által- v.
át-tüzesít)  ősz.  áth.  Valamely  égékeny  tűzfogó  testet
kivfilbelül  izzóvá  teszen.  Altaltüzesííeni  a  vasat.  Az
erős  fűtés  átílzesíti  a  vaskályhát.

ÁLTALUGRASZT  vagy  ÁTÜGRASZT, (által-
vagy  at-ugraszt)  ősz.  áth.  Embert  vagy  oktalan  álla-
tot  ösztönöz, kényszerít,  hogy  valamely  közön, korlá-
ton stb  általugorjék.  A  lovat általugrasztani  az  árkon,
a  csermelyen. V.  ö.  ÁLTALUGRAT.

ÁLTALUGRAT  vagy  ÁTUGRAT, (által-  vagy
4t-ugrat)  ősz.  ath.  Ám.  általugraszt,  csakhogy  az
általugrat  önhatólag  is  használtatik  állapító  ragu
viszonynéwel,  midőn  t.  i.  azt  jelenti,  hogy  a  ló-
val  együtt  ugrik  valamin  keresztül.  Az  ügyes  looag
átugrat  az  árkon, a patakon.  Ezen  korláton  nem  lehet
átugratni.

ÁLTALUGRIK  vagy  ÁTUGRIK,  (által-  vagy
atugrik)  ősz. k.  Valamely  téren, közön, korláton ugor-
va  keresztülszáll, a túlsó  oldalra  veti  magát.  Átható-
lag  is  használtatik. Altalugrani  a  kerítésen  vagy  kerí-
tést.  Átugrani  a  száz  tű  hosszát.  Akkor  mondj  hoppot,
mikor  általugortad  az  árkot.  Átugrotta,  mint perki  le-
ány  a  férjhezmenést.  Km. V.  ö. UGRIK.

ÁLTALÚSZ  vagy  ÁTÚSZ,  (iltal-  vagy  át-úsz)
ősz.  önh.  Szabatosan  véve  mondjuk  élő  illatról, mi-
dőn  tagjainak  mozgatása  által  mintegy  evezve,  tehát
önerejével  a  vizén  lebegve keresztülhajtja  magát.  At-
hatólag  is  használtatik. Altalúszni  a  Dunán  vagy Du-
nát.  Pestről  általúszni  Budára.  Amely  eb  egyszer  át-
úszta  a  Dunát,  máskor  is  megpróbálja  az  azt.  Km.
Átv.  ért.  valamit felületesen  végez.  Átúszni  az iskolá-
kon. V.  ö.  ÚSZ  és  ÚSZIK.

ÁLTALÚT,  (által-út)  ősz.  fn.  Egyenes,  torony
iránt  vezető,  legrövidebb  út.  2)  Keresztút,  mely  egy
másik  úton  átvág.  „Monda  az  szíz  Mária szent János-
nak : Fiam János, jer  el  elöst  (elül, előre) imez  által-
útra,  netalántal  megláthatjuk  az  én  édes  fiamat."
Régi  Passió.  3)  Keresztülutazás,  rándulás  bizonyos
helyen.

ÁLTALUTASÍT  vagy  ÁTÜT ÁSÍT, (által- vagy
át-utasít)  ősz.  áth.  Az  utast  vagy  menőben  levőt más
helyre,  innen araoda,  a  túlsó félre igazítja; megmond-
ja,  hol s  merre kell  átmenni.  Általutasítani  valakit  az
erdőségen.
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ÁLTALUTAZ vagy ÁTUTAZ, lásd ÁLTAL-
UTAZIK.

ÁLTALUTAZÁS  vagy  ÁTUTAZÁS,  (által-  v.
át-utazás)  ősz.  fh.  Útfolytatás  valamely  helyen  ke-
resztül.

ÁLTALUTAZIK  vagy  ÁTUTAZIK,  (által-  v.
át-utazik)  ősz. k.  Valamely  helyen keresztül  tovább
folytatja  útját

ALTALÜTTAL,  (által-uttal)  ősz.  ih.  Röviden,
torony  iránt menve. Általuttal  jönni,  menni.

ÁLTALÜGET  vagy  ÁTÜGET, (által- vagy  át-
figet)  ősz.  önh. Bizonyos  közön, téren, szorulaton  stb.
Ügetve  siet  keresztül Vagy  valahova.

ÁLTALÜLTET  vagy  ÁTÜLTET,  (által-  vagy
át-filtet)  ősz.  áth.  Növényt  elébbi  helyéről  máshova
ás  be  további  tenyészés,  gyarapodás  végett.  A cseme-
téket  a faiskolából  áltaHÜtetni  a  gyümölctStbe.  V.  ö.
ÜLTET.

ÁLTALÜLTETÉS  vagy  ÁTÜLTETÉS,  (által-
vagy  át-ültetés)  ősz.  fn.  Kertész!  munka,  cselekvés,
midőn  valamit általültetnek.

ÁLTALÜT vagy  ÁTÜT,  (által- vagy  át-üt) ősz.
áth.  Ütve, fitőeszközzel valamely  tömör  test egyik ol-
daláról  a  másikig rést,  hézagot,  likat  tör.  Általütni  a
falai,  kemenczét.

ÁLTALÜZ  vagy  ATÜZ,  (által-  vagy  át-üz)ösz.
áth.  Valamely téren,  közön,  szorulaton keresztül  a
másik  részre, oldalra  hajt,  kerget  Az ellenséget  által-
ütni  óz  erdőn,  hegyen,  ingovdnyon.  V.  ö.  ŰZ.

ÁLTALÜZÉS  vagy  ÁTÜZÉS,  (által-  vagy át-
fizés) ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  vagy  valamit
általüzfink.

ÁLTALÜZEN  vagy  ÁTÜZEN,  (által-  vagy  át-
fizen) ősz.  önh.  A  túlsó  félen,  részen, oldalon levők-
nek  üzen, tudósítást küld. ÁllalUzenlem  neki, hogy  már
honn  vagyok.  V.  ö.  ÜZEN vagy  IZÉN.

ÁLTALVÁG vagy ÁTVÁG, (által- vagy  át-vág)
ősz.  áth.  Éles  eszközzel, fegyverrel  valamely kemény
tömör  testet  keresztülhasít,  ketté  választ  A fát  deré-
kon vagy  tőben  általvágni.  Különösen  az  erdőn  ke-
resztfii  bizonyos  vonalban  kivágja  a  fákat

ÁLTALVÁGÁS  vagy  ÁTVÁGÁS,  (által-  vagy
'at-vágás) ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  általvágnak  vala-
mit  Különösen  valamely  téren  keresztül  tett hasítás,
árkolás,  határvonás.

ÁLTALVAGDAL  vagy  ÁTVAGDAL, (által- v.
át-vagdal) ősz. gyak.  áth.  Valamit  többszöri  vágással
vagy  több  helyen  kcresztülhasognt,  metél,  részekre
választ.

ÁLTALVÁGTAT  vagy  ÁTVÁGTAT, (által- v.
át-vágtat) ősz.  önb.  Mondjuk  lovasról,  illetőleg  sebes,
futásban  levő  lóról, midőn  vágtatva  nyargal  keresztül
valamely  közön, téren,  szorulaton.  V.  ö.  VÁGTAT.

ÁLTALVÁJ  vagy  ÁTVÁJ,  (által- vagy  át-vúj)
ősz.  4th. Körmökkel vagy  valamely  kisebb  ncmfi  he-
gyes  eszközzel  valamely  testen  keresztül  likat csinál.
V. ö.  VÁJ.

ÁLTALVAKAR  vagy  ÁTVAKAB, (által-  vagy
át-vakar) ősz. áth.  Vékonyabbféle  testet,  pl.  lemezt,
levelet, bőrt  vakarva  keresztüllikaszt  ToUkéttd  ál-
talvakarni  a  papirt.

ÁLTALVAKOSKODIK  vagy  ÁTVAKOSKO-
DIK,  (által-  vagy  át-vakoskodik)  ősz. k.  -Sötétségben
vagy  vakon  tapogatódzva bizonyos  közön, téren  által-
megy,  átvergődik.

ÁLTAL VÁLASZ,  (áltál-válasz) ősz.  fn.  Rövi-
den, kereken,  hímezéshámozás, teketória nélkül  adott
válasz.

ÁLTALVÁLLAL  vagy  ÁTVÁLLAL,  (által-  v.
átvállal) ősz.  áth.  Anyagi,  erkölcsi  vagy  szellemi  ter-
het, illetőleg  munkát, kötelességet,  tartozást,  mástól
magára vesz.  Általvállalni  ás  áruk  szállítását, mátok
adástágát.

ÁLTALVÁLLALÁS  vagy ÁTVÁLLALÁS,  (ál-
tal-  vagy  at-vállalás) ősz. fn.  Cselekvés, midőn vala-
mit általvállalunk.

ÁLTALVÁLTOZÁS  vagy ÁTVÁLTOZÁS,  (ál-
tal-  v.  át-változás) ősz.  fh.  Állapot,  midőn  valaminek
alakja  vagy  állománya,  vagy  egész  minemftsége  va-
lami  mássá  leszen.  Hittani  ért  a  kenyér  és bor állo-
mányának  Úr  testévé  és  vérévé  levésé.

ÁLTALVÁLTOZIK  vagy  ÁTVÁLTOZIK,  (ál-
tal-  vagy  át-változik) ősz.  k.  Más  alakot  ölt  vagy  al-
katrészei,  illetőleg  állománya  az  előbbitől különböző
lesz.  A  hernyó  általváltozik  lepkévé,  az  ebihal  békává.

ÁLTALVÁLTOZTAT  vagy  ÁTVÁLTOZTAT,
(által-  vagy  átváltoztat)  ősz. áth.  Eszközli,  hogy  va-
lami  általváltozzék; más  alakúvá  képez, más  állomá-
nyúvá  tesz.

ÁLTALVÁLTOZTATÁS vagy ÁTVÁLTOZTA-
TÁS,  ősz.  fn.  Cselekvés,  mely  valamit általváltoztat.

ÁLTALVÁNDOROLvagyÁTVÁNDOROL,  (ál-
tal- vagy  át-vándorol)  ősz. önh. Lakváltoztatás  végett,
máshová  utazik,  zarándokol.  Használtatik  áthatólag
is,  mely esetben  ám. bizonyos  helyeken,  országokon
keresztülutazik.  Általvándorolta  Európát.

ÁLTALVARR  vagy  ÁTVARR,  (által-  vagy  át-
varr) ősz. fn. Keresztül  varr; a  szövet színéről  fonák-
jára  teszi  az öltéseket.

ÁLTALVÁM  vagy  ÁTVÁM,  (által-  vagy  át-
vám)  ősz. fh.  Vám, melyet bizonyos közlekedési határ-
vonalakon  átvitel  fejében  fizetnek  a szállítmányoktól.

ÁLTALVEGYÜL  vagy  ÁTVEGYÜL,  (által-  v.
át-vegyül)  ősz.  önh.  Valamely  test  vegyész! műkö-
dés  által  másalakuvá  és  neművé  leszen.

ÁLTALVER  vagy  ÁTVER (által-  vagy  át-ver)
ősz. áth.  1) Verve,  ütve  bizonyos  téren, közön, szoru-
laton  keresztülhajt,  kerget, üt.  Általverni  a gulyát  a
táron, vizén.  2) Keresztiiltör,  rombol valamit  Álinl-
verni  a  falat.  3)  Átv. ért.  mondjak  holmi  zsírnem  ü,
olajos  nedvekről,  testekről,  midőn  más  testeken  ke-
resztülszivárognak.  A  kalapot  átveri  az  izzadság,  <»
zsír. A falat  átveri  a  salétrom.



321  ÁLTALVERÉÖET—ÁLTALV1LÁGLÁS ÁLTALVIL'ÁGLIK—ALTATÁS  322

ÁLTALVERÉGET vagy  ÁTVERÉGET,  (áitai-
v. at-verégct)  ősz. gyak.  &th.  Valamit gyakran vénre,
ütögetve,. kopogtatva  keresztülüt.

ÁLTALVEREKÉDIK  vagy  ÁTVEREKEDIK,
(által- vagy  át-verekédik)  ősz.  k.  Nagy  ügygyei  baj-
jal  vesződve  valamely  akadályokon, nehézségeken ke-
resztültör, másképen:  általvergődik.

ÁLTALVÉS  vagy  ÁTVÉS,  (által- vagy  át-vés)
ősz.  áth.  Vésüvel  keresztülmetsz,  likaszt  valamit.
V.  ö.  VÉS.

ÁLTALVÉSZ  vagy  ÁTVESZ,  (által- vagy  át-
vesz)  ősz.  áth.  Mástól  elfogad, a  magához vesz  vala-
mit: a) birtok  gyanánt  Ál fölvenni  a  megvásárlóit  áru-
kat.  Átvenni  az  örökséget,  b)  Más  különféle  czélból.
Átvenni  az  irományokat,  okleveleket,  a  levéltárba  leté-
tel  végett.  Átvenni a hivatalt.  Viszonyige: általad  vagy
átad.

ÁLTALVET vagy ÁTVET,  (által- v. át-vet) ősz.
áth.  1) Egyes  kézemeléssel, egy  lökéssel valamit bizo-
nyos  közön keresztül  a túlsó részre vet.  A lopott  jószá-
got  általvetni  a  kerítésen.  2)  Máiba, vagy ruhafélének
egyik  végét a  vállon  keresztül,  vagy  egyik  oldalról a
másikra  fekteti.  Általvetni  balvátton  a  köpeny  szár-
nyát. A  teherhordó  öszvér  hátán  átvenni  a  zsákot.

ALTALVÉTEL  vagy  ÁTVÉTEL,  (áitai-  vagy
át-vétel)  ősz.  fa.  Cselekvény,  midőn  mástól  nyújtott,
adott,  vásárlóit,  ránk  bízott, oda  engedett  valamit  ál-
talveszünk. Jószág,  örökség  átvétele.

ÁLTALVETÖ  vagy  ÁTVETŐ,  (által-  vagy  át-
vető) ősz.  fn.  Málhás  zsák  vagy  kettős tarisznya, me-
lyet  a  teherhordó  állat  hátán  keresztül  vetnek,  vagy-
is  fektetnek.

ÁLTALVEZÉRÉL  vagy  ÁTVEZÉRÉL,  (által-
vagy  át-vezérél)  ősz.  áth.  Valamely  sereget,  sokasá-
got  bizonyos  téren,  közön  keresztül  vezérképen, pa-
rancsló  főnök  gyanánt  vezényel.  A  hadakat  idegen
földre  tok  akadályok  között  általvezérelni.

ÁLTALVEZET  vagy  ÁTVEZET,  (által-  vagy
át-vezet)  ősz.  áth.  Elül  menve vagy  útmutató kalauz-
képen  valamely  téren,  közön  keresztül  egyet  vagy
többet  valahová  vezet.  Szélesebb értelmű,  mint: átve-
zérel.  Atv.  ért  mondjuk vizek  medreiről, csatornák-
ról, utakról,  melyeket  bizonyos  téren  keresztül  von-
nak,  húznak,  ásnak. A  patak  árkát,  a  csatornát  által-
vftetni  az  utón.  Az  utat  átvezetni  a  legelön.

ÁLTALVEZETÉS  vagy  ÁTVEZETÉS,  (által-
vagy  át-rezetés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit
vagy  valamit  általvezetüuk.

ÁLTALVILÁGÍT  vagy  ÁTVILÁGÍT,  (által- v.
át-világít)  ősz.  ön- és  áth.  1)  Világosságot  bocsát  a
túlsó  félre.  Az  egyik  utczasoron  égő  lámpák  átvilágí-
tanak  a  túlsó  sorra.  2) Világa  valamely  résen,  közön,
szorulaton,  likacsokon  keresztfiihat.  A  pásztori  (tizek
általnldgtíanak  az erdők  homályain.  Szabatosabban  :
áltaU-iláglik.

ÁLTALVILÁGLÁS  vágj-  ÁTVILÁGLÁS,  (ál-
tal-  vagy  át-világlás)  ősz.  fn.  A  világfénynek  vala-
mely  testen, illetőleg  közön, résen  keresztülbatása.

AKAD.  HAOr  SZÓTÁR.

ÁLTALVILÁGLIK  vagy  AlTILÁGLlK,  (ál-
tal-  vagy  at-világlik)  ősz.  k.  Világa,  fénye  kercsztül-
látszik. •

ÁLTALVILÁGLÓ  vagy  ÁTVILÁGLÓ,  (által-
vagy  át-világló)  ősz.  mn.  Amin- a  világ  keresztüllát-
szik,  általhat  Áttalvilágló  testek.

ÁLTALVIRASZT  vagy  ÁTVIRASZT,  (által-
vagy  át-viraszt)  ősz.  áth.  Az  éjét  esttől  reggelig  vi-
rasztva,  ébren  tölti  el.  Álvirasztani  az  éjét.

ÁLTALVISZ  vagy  ÁTVISZ,  (által-  vagy  át-
visz)  ősz.  Áth.  1) Valakit  vagy  valamit fölfogva  bi-
zonyos  téren,  közön  a  túlsó  részre,  keresztülvisz.
Vállra  vetve,  ölben, karon,  "háton  általvinni  a  málhát.
2)  Valamely  jármüvei  általazállít.  Kocsin,  kompon,
dereglyén  általvinni.

ÁLTALVITEL  vagy  ÁTVITEL,  (által-  vagy
át-vitel)  ősz.  fn.  Valaminek  egyik  félről,  részről, ol-
dalról  a  másikra általtétele, általszallítása, pl. a réven,
hídon.

ÁLTALVITT  vagy  ÁTVITT,  (által-  vagy  át-
vitt)  ősz.  mn.  1)  Amit  innen  tálra  szállítottak,  által-
hordottak.  Folyón,  réven, vámon  általvitt  szállítmá-
nyok.  2)  Nyelvtanilag, ami  nem  tulajdon  értelemben
használtatik,  képes  kifejezésü,  pl.  ezen  mondatban  :
elszakad  az  élet fonala,  az  elszakad  és fonala  átvitt
értelemben  csak  hasonlítólag  moudatik  az  nélet"-röl.

ÁLTALVIZSGÁL  vagy  ÁTVIZSGÁL,  (által-
vagy  át-vizsgálj  ősz.  áth.  Valamit  minden  részről,
minden  tekintetben  figyelemre  vészen,  illetőleg  ki-
kutat,  kifürkész,  hogy  mivoltáról s  mibenlétéről ala-
pos  tudomása  legyen.

ÁLTALVIZSGÁLÁS  vagy  ÁTVIZSGÁLÁS,
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit átvizsgálunk.

ÁLTALVON vagy ÁTVON,  (által- vagy  át-von)
ősz.  áth.  Valamit  bizonyos  közön,  téren  keresztül  a
túlsó  részre,  félre,  oldalra  von.

ÁLT ÁL VONTAT  vagy  ÁTVONTAT,  (áltat- v.
át-  vontat)  ősz.  áth.  Idegen  erő,  ú.  m. állatok,  gé-
pek  segítségével  valamit a  túlsó részre  szállít.

ÁLTALVONÚL  vagy  ÁTVONUL, (által-  vagy
út-vonúl)  ősz.  önli.  Tartós,  lassú  haladással, mozgás-
sal,  lépéssel  keresztülmegyen.  A  hadsereg  általvonúl
az  erdőségen,  a  hegyen,  a  hídon.  Átvonulnak  a  látha-
táron  a  fellegek.

ÁLTALZÚG vagy ÁTZÚG, (által-  vagy  át-zúg)
ősz.  önh.  Zúgó  hangjával  valamin  keresztülhat, zú-

1  gisa  a  túlsó  félre  általhallik.  Az  erős  szél  általzúg  az
\  erdőn.  A  sebes forgásit  malomkerekek átzúgnak  a  szom-
i  szed faluba.  Athatólag  is  használtatik. A  szél  átzúgja

;  az  erdőt.
!  ÁLTALZÚZ vagy  ÁTZÚZ,  (által-  vagy  át-zűz)

ősz.  áth.  Erős  nyomás által  valamely  testet  lapítva
darabokra  tördel.

ÁLTAT,  (ál-tat)  áth.  m.  álíaí-tam,  —<<£!,  — ott,
pár. áltass.  Csalódásba,  mintegy  álvéleménybe  hoz,
ámít. Hiú Ígéretekkel, reményekkel áltatni valakit.

ÁLTÁTÁvS,  (áltatis)  fn. tt álíatás-t,  tb. —ok.
Csalódásba  ejtés,  ámítás,  hiú kecsegtetés.

21
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ÁLTATÓ,  (il-tat-ó)  mn.  és  fa.  tt.  áltotó-t.  1)
Amivel  áltatnak.  Áltató  betged,  biztatás,  Ígéret.  2)
Személy,  aki  másoka't  áltatni,  azaz  ámítani,  szokott

ÁLTEHÉNHIMLÖ,  (ál-tehén-himlő)  ősz.  fh.
Himlő,  mely a  tehénhimlőhöz  némileg hasonló, de va-
lóban  nem az.  (Vaccina spuria).

ÁLTEKE,  (ál-teke)  ősz.  fn.  Oly  teke, melynek
fölűlete  nem  minden  pontban fekszik  hasonló távol-
ságban  a középponttól.  (Sphaeroid).

ÁLTERMÉK,  (ál-termék)  ősz.  fn.  A  valódi ter-
mékhez  csak  színre, külsőleg  hasonló, fattyu  termés,
pl.  üszög.

ÁLTERMET, (ál-termet) ősz. fű. Ferde  kinövésfi,
nem  ép  testalkat

ALTÉTEL,  (ál-tétel)  ősz.  fh.  Okoskodás! alapul
használt hamis állítmány.  (Sophisma).

ÁLTEVE,  (ál-teve)  ősz.  fh.  Állatfaj,  mely né-
mileg a  tevéhez  hasonló, de  sima  háta, és  púpos  sztt-

•  gye  van.  (Camelus  sporius).
ÁLTOBOBZÓ, (ál-toborzó) ősz.  fn.  Oly  toborzó,

aki  más  hatalmasság  részére, vagy  más  czélra  gyűjt
katonákat  mint  állítja.

ÁLTOPÁZ,  (ál-topáz)  ősz.  fn.  Üvegből  köszö-
rült  s  topázkövet hazudó mű.

ÁLTÜZ,  (ál-tttz) ősz.  fn.  A  tengeri  hajósoknál
ám.  jeladó  tűz,  midőn  a  gyujtókanóczot  fóllobbant-
ják  s  legott  elaludni  engedik.

ÁLÚT,  (41-út)  ősz.  fn.  1) Nem azon  út, mely
czélra  vezet;  tekervényes,  görbe,  tévesztő,  csalóka
át  2) Titkos  út.  Álatokon  vetetni a  tereget.  Álúton
elsurranni  az  Oldotok  elöl.

ÁLÜSTÖK,  (ál-ttstök)  ősz.  fn.  Hamis,  idegen
hajból  font  üstök; vendégüstök.  ÁlUtttSköt  viselni.

ÁLVEBEM, (ál-verem) ősz.  fa. Titkos, eltakarva
tartott  verem, melynek  czélja  valamit elrejteni  vagy
megfogni,  kelepczébe  ejteni  benne, milyen  pl.  a far-
kasverem.

ÁLVITA,  (ál-vita)  ősz.  fa.  Mulattató  látványul,
vagy  gyakorlatai  szolgáló  harczjáték,  párviadal, mi-
lyen  a  régi  lovagkorban  divatozott.

ÁLVITAHELY,  (ál-vita-hely) ősz. fn.  Tér,  kör,
melyen  az  árvitákat,  harczjátékokat  tartották  vagy
tartják.

ÁLVÍVÓ,  (ál-vívó) ősz.  fh.  Harczos, vitéz, baj-
vívó,  aki  az  úgynevezett  álvitákban  küzdeni  szokott
L.  ÁLVITA.

—ÁLY,  vékonyhangon —ÉLY,  névképző.  Al-
kot  1) főneveket,  és  pedig  a) el vont gyökökből, mint:
dag-ály, hom-ály, nad-ály,  ap-aly,  fek-ély,  b)  önálló
nevekből,  mint:  lap-ály,  szem-ély, sereg-ély, c) igék-
ből : szab-ály,  oset-ály,  asz-aly,  akad-aly,  szeg-ély,
vesc-ély, 2) mellékneveket: kop-ály,  csek-ély,  tereb-
ély,  kev-ély.  Több  bevett  idegen  szók  hasonló vég-
zetü  szótaggal  honosíttattak  meg,  mint:  muskatály,
papagály,  mordály,  ispotály,  bokály,  fertály,  kris-
tály,  karabély,  barbély,  bordély, kastély,  fustély,  stb.

Mi  e  képző  elemzését  Uletí,  valószínű, hogy két
kftlön  alkatrészből  állott  öszve,  nevezetesen M  igék-

hez  járuló  ály  ély  gyakorlatos  képzőjü  ál  él  igék  ré-
szesülőjéből  fejlődött  ki.  Vannak  t.  i.  igék,  leginkább
tájszokásilag  divatozók, melyekből ál él képzővel gya-
korlatos származékok erednek, pl. jár  jár-ál, hál bál-ál,
szók,  szok-ál,  mén,  men-él,  lesz  (van) lev-él. £  hason
lat  szerint fölteszszflk,  hogy  ezen  igék: szab, oszt, asz,
akad, szeg, vesz gyakorlatos  származékai:  szóiál,  oszt
ál, oszál, okodál,szegél, vesz42, azaz folytonosan vagy
gyakran szab, oszt,  aszik, akad,  szeg, vesz. E  gyakor
latos  igék  részesülői:  szabáló,  osztáló, aszaló,  aka-
dáló,  megélő,  vészelő1,  hangváltozattal:  szobáü,  otxidli,
aszáli,  akadáli, szegéli,  vetteti,  (mint: csali  csali,  su-
nyó  sunyi,  hányóvető, bányivetí,stb.).  Végre  az légy
hanggá  olvadván  öszve,  az  utána álló  i-vel  kiejtésben
lett: szabály,osztály,  aszály,  akadály,  szegély, veszély.
Ugyanezen  hasonlat  szerint  föltebetjük,  hogy  nevek-
ből,  és  elvont gyökökből  is  származtak  ilyetén  gya-
korlatos  igék:  topái,  dogál, apái,  szernél,  teregél,  te-
rebél,  s  ezekből  fejlődtek  ki:  lapáty,  terjedelmes lap;
dagály,  terjedelmes  dag,  dagadozó  valami;  apály,
apadozó  állapot;  seregély,  seregelni,  seregben  járni
szokott  madárfaj;  terebély,  nagy  kiterjedésű.  Ezen
nyomon  a  titkosan  működő  nyelvérzék  ösztöne és su-
galata  szerint helyesen  alkotott új szók, melyekhez, az
érintett  szabály  is  tartozik: hatály, hatáló, nagyhatású
erő;  aggály,  folytonosan aggó  lelki  állapot;  ragály,
tovább,  folytonosan  ragadó  kór;  szenvedély,  vetély,
beszély, erély,  segély,  engedély,  s  több  mások.  Ezen
nemű  szókban jobbára  a  folytonosság,  tartósság,  ter-
jedelmesség, szóval,  sokaság,  gyakorlat  alapeszméje
rejlik;  v.  ö. LY,  és  NY, mint képző.

ÁM,  I.  kötöző.  1) Bizonyító,  erősítő,  helyben-
hagyó jelentésű,  s jobbára  más  kötszó vagy  igebatár-
zó  után  áll,  pl.  úgy  ám,  igen  ám,  ott ám, no  biz  ám,
hiszem  ám;  át  igekötők  után  feleletképen  használta-
tik,  mely  esetben  az illető  ige  alattomban  értetik, pl.
eljösz-ef  el  dm;  meglátogotsz-et  meg  ám;  ugyan meg
esett  neki ; meg  ám. 2) Ráhagyást, beleegyezést jelent,
pl.  ám legyen, ám lásd, ám Itten  neki.  3) Ellentétes,
ellenmondó : ám de mégis talán nincs úgy ; ám ha most
gondolna.  4)  Némely  tájakon  lám, nám helyett  hasz-
nálják.  Ám  ni t  ám  megmondtam,  EL Elvont  gyök,
melyből  ámé, amit, ámul,  ámétkodik,  stb.  származtak.
L.  Á  gyök.  HL  Segítő  raggal  s  im  ikertárssal  páro-
sulva : immel  ámmal,  ám. kedvetlenfii,  kényszerülve,
tanyán,  lustán.

—ÁM,  (1),  szóképző,  mely  csak  kevés  nevet
alkot  elvont és  önálló gyökökből, milyenek:  csiíl-ám,
vül-ám,  hutt-ám,  kar-ám, vid-ám, s  az  újabb  alkotása
fal-ám,  sir-ám; vékony  bangón:  ém, pl. föd-ém.  Ere-
detre  nézve  egy  a  rövid  ám  em  képzővel.  L.  ÁM,
EM  képző.

—ÁM, (2),  igemódosító rag,  vékonyhangon  ÉM,
mely  tulajdonkép két  ragból  van  öszvehúzva,,  d.  m.
az  időképző  a  e,  illetőleg  na  ne,  és- az  első  személy-
rag  ám  em-ből,  nevezetesen  a)  a  határozott  alako
igék  első  múltjának  egyesszámu  első  személyében,
pl.  látám =  lát-a-am, haliam =:  hall-a-am, vetem =
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vet-e-em,  törém =  tör-e-em,  b)  az  óhajtómódban,
látnám =  látn-a-am,  hallanám  r=  hall-a-na-am, vet-
ném  = vet-ne-em ,  törném  =r  tör-ne-em.  Hasonlóan
az  ik-es  igéknél  az  említett  időkben :  ivám  evem, in-
nám,  ennem.

—ÁM,  (3),  első  személy  birtokragu  neveknél,
midőn  t.  i.  maga  a  név  a  hangzón  végződik,  az  ám
birtokrag  amazzal  egygyé  azaz  hossza  á-vá  olvad:
apa  apa-am  =  apám,  haza  haza-am  =  hazám;
vékonyhangon:  ém,  p.  kefe  ktfe-em  =  kefém.

ÁMBÁR,  (ám-bár)  ősz.  kötszó.  Élünk  vele, mi-
dőn  valamely  mondatot  ellentét  gyanánt állítunk  egy
másikkal  szembe,  s  ám. jóllehet,  noha.  A viszonymon-
datban  mégis,  de, mindazáltal  felel  meg neki,  pl.  Ám-
bár  lelkembSl  szeretlek:  de  kedvedért  törvényt  nem
szeghetek.  Ámbár  magam  is  szegény  vagyok ;  mindaz-
által,  ami  telik  tőlem,  szívesen  adok.  Midőn  az  utó-
mondatot  vezérli,  akkor  az  clömondat  kötszó  nélkül
áll.  Elutazott,  ámbár  igen  kértem  volt, hogy  maradjon.

ÁMBÁTOR,  (ám-bátor)  ősz.  kötszó.  Értelmére
nézve  1. ÁMBÁR és  BÁTOR,  ksz.

ÁMBOLYOG,  1. ÁMOLYOG.  Előfordul  a  csán-
gó  dalokban  :

„Ulyan  beteg  vagyok,  hogy  szinte  meghalok,
Édeszem  házáig  mégisz  elámbolygok."

ÁMDE,  (ám-de)  ősz.  kötszó.  A  körbeszéd  má-
sodik  részét  vezeti,  vagyis  az  utómondatot  öszveköti
az  elömondattal.  Ellenvetést,  nehézséget  fejez  ki,  me-
lyet  az  előmondat  állítmánya  ellenében  teszünk.  Te
gazdag  létedre  könnyen  beszélsz:  ámde  mit  mondjunk
mi szegények t  Ha  nyíltan  rajtunk  üt  valaki,  védhetjük
magunkat:  ámde  mitévők  legyünk,  ha  orozi-a  támad-
nak  meg  f

ÁMÉ,  (1),  (ám-é)  indulatszó,  s  ám.  imé!  lám!
nini !  régi  iratokban  :  ame.

ÁMÉ,  (2),  (im-é)  elvont  törzs,  melyből  amit,
<imit,  ámút  és  származékaik  eredtek.  Eredeti  jelen-
tése:  bámuló,  csudálkozó,  szájtátó,  átv.  ért.  buta, os-
toba.  V.  ö. A  gyök.

ÁMÉLKODIK,  (am-é-el-kod-ik)  k.  m.  ámé/fcod-
tam,  —tál,  —ott. Régies  a mai ámúl helyett.  Klámél-
kodik. Pesti  Gábor,  Nádorcodex  stb.

ÁMÍT,  (ára-ft  vagy  ám-é-t) áth. m. ámtí-ott, pár.
—s,  htn.  —ni vagy  —ani.  Valóság  színe  alatt, ál-
okoskodással,  ravaszsággal  csalódásba  ejt,  vakon  el-
hitet  valakit,  áldolgot  igaz  gyanánt  oly  meglepőleg
»d  elő,  hogy  a  ráhallgató  itélötehetsége  egészen  el-
fogul,  ígéretekkel,  széf  szóval  ámítani  valakit.  A  ta-
pfuzlalatlan  kSnnyenhivb't  holmi hazugságokkal  ámítani.

ÁMÍTÁS,  (ám-ít-ás  vagy  ám-é-t-ás)  fn.  tt.  fími-
tás-t,  tb.  —ok.  Csalás  neme,  melylyel  különösen  hiú
reményeket  vagy  balfogalmakat  támasztani  szoktak ;
csalóka  elhitetés,  vigygerjesztés.

ÁMITGAT,  (ám-it-o-gat  v.  ám-é-t-og-at)  gyak.
áth.  m.  ámltgat-tam,  —iát,  —ott,  pár.  ámítgass.
Oyakran  vagy  folytonosan  Amit,  hiteget,  hiú  remé-
nyekkel  kecsegtet.

ÁMÍTÓ,  (ám-ít-ó  vagy  ám-é-t-ó)  ran.  és  fh.  tt.
ámitó-t.  Aki  misokat  ámít,  hitegető,  álokoskodással,
vagy  ravasz  fogásokkal  élő  csalafinta.  Ámító  nyegle
orvos.

ÁMOLYGÁS,  (im-oly-og-ás)  fn.  tt  ámolygás-t,
tb.  —ok.  Ámulva, szijtátva,  tétlenül  ideoda  járás.

ÁMOLYOG,  (ám-oly-og)  önh.  m.  ámolyog-tam,
—tál,  ámolygott  vagy  ámolygottam,  ámolygottál,  htn.
—ni  vagy  ámolygani.  Ámulva, látogatva,  czéltalannl,
henyén  álldogál  vagy  ideoda jár; áncsorog.

ÁMPOLNA,  (a  latin  ampulla  útin)  fn.  tt.  ám-
polnát,  tb.  ámpolnák.  Üvegből  készült  füles  palaczk,
milyent  a  kathólikus  templomokban  a  bor  és  víz  tar-
tására  az  oltárnál  használnak.  Vizes,  boros  ámpolna.

ÁMÚL,  (ám-úl)  önh.  m.  ámúl-t.  Csudáénak ,
megíbghatatlannak  látszó  dolgon  bámul,  megáll  az
esze  rajta,  és  mintegy  tátva  marad  a  szája.

ÁMÚLÁS,  ÁMULÁS, (ám-ul-ás) fn. tt.  ámwlás-t,
tb.  —ok.  Csudálkozas,  bámulás,  valamely  meglepő,
váratlan,  megfoghatatlan  dolog,  tünemény  fölött.

ÁMULAT,  ÁMULAT,  (ám-nl-at)  fn. tt  ámulat-
ot.  Az  ész  működését  mintegy  nélkülöző  lelki állapot,
melyet  valamely  csudás  dolog  általi  meglepetés  az
ember  egész  valóján  előidéz.  Ámulatából  alig  bírt
eszére  térni.  Ellepte  az  ámulat.

—ÁN,  vékonyhangon  —ÉN.  I.  Több  kölcsö-
nözött  idegen  szók  módosított  végszótaga,  nevezete-
sen  a)  a  keresztnevekben,  mint:  Adorján,  István,
Fábián,  Cziprián,  Demjén  ;  b)  másféle  nevekben,  pl.
gárdián, porczelán,  ispán,  sátán,  tulipán,  fáczán,  töm-
jén,  pergamen.  Ezek  és  ilyenek  részint  az  eredeti  szók
kurtítása,  részint átalakítása által képződtek.  II. Kép-
zőféle  végtag  némely  magyar  eredetű  szókban,  mint:
csalán,  kólán  (melyek  fordítva  is  használtatnak  :  csa-
nál,  kanál),  bojtorján,  surján,  burján,  latorján,  fosz-
lán,  aggastyán,  tehén,  pereseién,  s  ezen  melléknév:
kaján.  Ezek  elemzését  illetőleg  1. N és NY  képző.  Az
igék  közöl  jóformán csak  egy ily  képzőjii van : kivan.
IH.  Oly  igehatárzók  végszótaga,  melyek  a  vagy  e
végzetU  melléknevekből  származnak,  s  tulajdonkép
öszve  van  húzva  az  a  +  an  vagy  e -f-  en-böl,  pl. bu-
tán =  buta-an,  tompán  3  tompa-an,  gyöngén  =r
gyöngc-en,  ferdén  —  ferdc-cn,  talán  =  tala-an.
Ezek  pedig :  igazán  , magyarán  =  igaz-an,  magyar-
án, vagy  igazi-an, magyari-an.  IV.  Állapító  ragból  és
a  törzsszónak  a  e  véghangzójából  van  öszvehúzva,
pl.  Budán  =:  Buda-on,  ruhán =  ruha-on,  Becsén  =
Becse-en,  kefén =  kefe-en.

ANCS,  elvont  törzs,  melyből  áncsori,  áncsorog
származtak.  Gyöke  a  bámuló  szájtátást  jelentő  ám,
egyszerűen  á,  honnan  ácson',  ácsorog  vagy  áncsori,
áncsorog  egyet jelentenek.  Mint  képző  talán  csak  az
egyetlen  bogáncs  szóban  fordul  elő,  s  egy  az ács kép-
zővel,  honnan  máskép:  bogács.

ÁNCSOK1,  (ám-cs-or-i)  mn.  tt.  áncsori-í,  tb.
— ak.  Köznyelven a  vicsori  szóval  ikerítve  használ-
tatik,  s  ám.  szAjtáti,  henyélkcdö;  ánrunri-vlctnn  tm-
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bér,  ám.  látogató, vigyorgó  ostoba,  mihaszna  ember.
Máskép:  áttöri.

ÁNDORODIK,  (ám-d-or-od-ik)  k.  m.  ándorod-
tam,  —tál,  —ott.  Balatonmelléki  táj szó, ám.  esze,
gondolata  belemerül,  mintegy  beleámdl valamibe. Ro-
kona:  andalodik.

ÁNO,  1)  némely  idegen  nyelvekből  kölcsönzött
szók  végszótaga; pl. puszpáng, istráng, pisztráng,  2)
kevés  magyar  szók  képzője,  mint:  hus-áng,  kot-áng.
V.  ö. ANO,  képző.  Vékonybangon  éng  némely  hely-
nevekben.  jEnyeng.  Vényéng.

ÁNGÓ,  (4m-og-ó) mn. tt.  ángó-<,  tb.  —k.  Iker-
társsal : ángó-bángó, jelent,  ámuló,  bámuló,  szájtátó
haszontalan  ügyetlen  embert,  máskép: angalit. Gyöke
a  bámulás!  á.' ám.'

ANGOL, ANGOLOS, stb. L. ANGOL, AN-
GOLOS.

ANGOLNA, 1. ANGOLNA.
ÁNGY, fn.  tt.  ángy-ot.  Szoros  értelemben  ám.

testvérbáty  felesége.  (Glos,  fratria).  Ángyom  asszony.
Ángyoddal  ne játszszál.  Km.  Némelyek  az  öcs,  azaz
fiatalabb  fivér  feleségét  is  így  nevezik,  mi másutt, pl.
Mátyásföldén:  menyem  asszony.  Kiterjesztetik  ezen
elnevezés  némely  vidéken  a  távolabbi  atyafiak  fele-
ségeire  is,  azaz  mind  azokéira,  kiket  bátya  nevén
bJvnnk.

£  szó  eredetre nézve nem egyéb,  mint  az  any,
anya  módosítása,  mintha  volna:  anygy, melyben  a
lágy gy bang  mintegy  kisebb,  fiatalabb  anyát  latszik
kifejezni.  V. ö.  —GY, képző.  A  szanszkritban  nandá
ugyanazon  jelentésű.  A  törökben  enge  vagy  jenge
Hindoglu  szerént = bátyám  neje.

ÁNGYÁD, puszta Veszprém vármegyében hely-
ragokkal  t Angyád-ra,  —ön,  —ról.

ÁNGYI,  (4ngy-i)  fn.  tt.  ángyi-t,  tb.  —k.  Az
ángy  szónak gyöngéd,  kedveskedő  kicsiny/tője,  mit az
i képző fejez ki,  mint  a  néni, bácsi,  mami, táti, szókban
is.  Népies  nyelven  előtéttel:  gyángyi,  mint: anya,
nyanya,  apa papa.

ÁNGYIKA,  (ángy-i-ka)  fn.  tt.  ángyikát,  tb.  án-
gyikák.  Az  ángyi kicsinyító'je,  mint:  néniké, bácsika,
öcsiké, mámika,  tátika.  „Ángyikám  kenderkét  ázta-
tott."  Népd.

ÁNGYÓ,  (ángy-ó)  fn.  tt.  ángyó-t.  Az  ángy  szó-
nak  öregbítője,  s  ám.  koros,  idős  ángy;  hasonlók:
anyó,  apó,  bátyó.

ANIKÓ,  női keresztnév,  az  Anna  kicsinyítője,
máskép :  Anikó, vagy  Naczfi,  Pannika,  Annus.

ÁNIS,  fn.  tt  ánis-t,  tb. —ok.  A pimpinellák ne-
méhez  tartozó  növényfaj,  melynek  ízletes  magrát  a
kenyér  és  zsemlyesfitők  faszerül  használják,  görögül
ária öt.  (Pimpinella  anisum).

ÁNISCZUKOR,  (ánis-czukor) ősz.  fn.  Öszvetört
ánissal  vegyített,  fiiszerezett  czukor.

ÁNISKAPOE,  (ánis-kspor) ősz.  fh.  KapornemU
fű,  melyen  az  úgynevezett  édes  kömény terem,  más-
kép:  ototzkapor.

ÁNISKAPOEMAG,  (ánis-kapor-mag)  ősz.  fa.
Az  ániskapor  nevű  növénynek  fűszeres  magva.

ÁNISKAPORMAGPOR,  (ánis-kapor-mag-por)
ősz. fh. Az öszvezúzott  ániskapormagból  készített  por.

ÁNISKAPOROLAJ,  (ánis-kapor-olaj)  ősz.  fn.
Ániskapor  magvából  sajtólt  olaj.

ÁNISKAPORVÍZ, (ánis-kapor-víz) ősz.  fa.  Anis-
magokból  csepegtetett víz ;  ániskaporlél.

ÁNISKENYÉR,  (ánis-kenyér)  ősz.  fn.  Kenyér,
ánismaggal  fűszerezett  tésztából.

ÁNISLÉL,  (ánis-lél) ősz.  fn.  Ánismagból készí-
tett  léi,  vagy  szesz.

ÁNISMAG,  (ánis-mag) ősz.  fn.  Ánisnövény  fű-
szeres  magva.  Animnaggal  sütött  kenyér.

ÁNISOS,  (ánis-os)  mn. tt.  ánisos-í,  vagy  —öt,
tb.  —ok.  Ánismaggal  kevert,  behintett,  fűszerezett
Ánitot  zsemlye, kenyér, pálinka.

ÁNISOLAJ,  (ánis-oUj)  öss.  fn. Ánismagból  saj-
tólt  olaj.

ÁNISPÁLINKA,  (ánis-pálinka)  ősz.  fn.  Ánis-
maggal  fűszerezett  pálinka.

ÁNIZS,  1. ÁNI8.
—ÁNK,  vékonyhangon — ÉNK,  (1),  szóképző ,

mely  néhány  melléknevet  alkot  igékből,  milyenek:
nyúlánk, falánk, félénk,  élénk.  Alap  fogalomban  ké-
pességet, hajlamot,  gyakorlati  minemttséget jelent, pl.
nyúlánk,  a  mi  könnyen  nyúlik,  nyújtható;  falánk,
evésre, zabálásra  hajlandó,  sokevő,  mohó ; félénk,  aki
hamar  megijed,  ijedésre  hajlandó;  élénk  igen  eleven,
mozgékony. Ide sorozható : fulánk,  eredetileg  furánk,
ami  hegyes  vékony  tulajdonságánál  fogva  könnyen
átfúr  valamit; nyalánk, nyalogatni  szerető.  Ezen képző
nem  egyéb,  mint a  rokon  érteményü  ák ék módosított
alakja  n közbetéttel,  mely  egyszersmind  nagyító  ér-

•  teményfl,  pl.  e  szókban:  isz-ák,  eszeny-ák, dees-ák,
i  tud-ák.  Rokona:  ékony,  ékeny,  honnan, nyúlánk =

nyulékony,  falánk  =:  falékony,  nyalánk = nyalé-
kony,  félénk  =  félékeny,  élénk  =  élékeny,  stb. E
nagyítási  érteményénel  fogva  szintén  rokonságban
van  a  nagyító  ók, ők  képzővel  ezen  szókban:  pofok,
pirók,  monyok, ajók,  szemb'k. Eredetileg tehát öszvetett
képző, s  így  elemezhető:  nyúl,  nyúló,  nyul-a,  nyul-
á-k,  nyul-án-k,  fal,  faló,  fal-a,  fal-á-k,  fsJ-án-k,  fél,
félő, fél-e, fél-é-k,fél-én-k,  stb.  hasonlóan : pof,  pof-ó,
pof-ó-k,pir, plr-ó, pir-ó-k, mony, mony-ó, mony-ó-k, stb.

—ÁNK, vékonyhangon  ÉNK, (2),  igemódositó
öszvetett  rag,  a) az  elsőmult  többes első személyében,
öszve  van  húzva  az  illető  időképző  a  vagy  e és  töb-
bes  első  személy  kifejező  ónk vagy  enk  és  unk  vagy
tink  alkatrészekből  (melyek  régiesen  műk  mfik  alak-
ban  is  előjőnek),  pl. fut-a,  fut a-ank,  futónk  ; jár-o,
jár-a-ank,  járánk;  men-e, men-e-enk, menénk  j jöu-e,
jöv-e-enk, jövénk,  b)  az  ohajtómód  többesszamu  első
személyében,  tulajdonkép  nánk  nénk,  elemezve: na-
ank,  ne-enk,  pl.  fut-na,  fut-na-ank,  futnánk; jár-no,
jár-na-ank,  járnánk;  men-ne,  men-ne-enk,  mennénk;
jön-nr,  jön-ne-enk, jönnénk.  Továbbá maga az ónk rnk
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elemezve =  tn-ek  (nos),  pl. futónk = futa-cnk,  vagy
-ének,  menénk = mene-enk,  vagy  -ének.

—ÁNK,  vékonyhangon  ÉNK,  (3),  többes  első
személy  birtokraga,  tulajdonkép :  amk  emk,  változat-
tal  ank  enk,  mely  az  a  e  végzetü  ncvekbez  járulván
ezekkel  öszveolvadva  leszen:  ánk  énk,  pl.  hazánk =
haza-am-k,  hozámk,  hazánk;  anyául; =  anya-am-k,
anyámk,  anyánk;  vesénk =  vesc-em-k,  vesémk,  ve-
sénk.  Elemezve  tehát  nem  egyéb,  mint  az  első  sze-
mélyü  birtokrag  ám  em  többese.  Részletesen  1. SZE-
MEL YNÉVMÁS.

ÁNSLÓG,  fn.  tt.  ánslóy-ot.  A  német  EinsMag-
ból  elferdített  szó.  L.  KÉNLAP.

ÁNSLÓGOS, (Anslóg-os) mn. tt.  ánslógos-t,  vagy
—oí, tb.  — a*,  i.  KÉNLAPOS.  Ánslógos  bor,  hordó.

—ÁNT,  (áu-t)  ősz.  képző,  vékonybangon  ÉNT.
Képez  a)  névhatárzókat:  gyan-ánt,  szer-éut,  b)  ige-
határzókat:  kor-ánt,  meg-ént,  tüst-éut, rész-ént, alkal-
mas-ént,  képes-ént.  Vannak  ily  végzetü  idegen  sza-
vaink  is :  tulipánt,  gyémánt,  puszománt.

Eredetileg  üszvetett  képző,  az  an  én,  és  t alkat-
részekből,  melyek  különkiilön  is  határzókat  szoktak
képezni,  pl.  okos-au,  bölcs-eu,  alkalmas-an, képes-en;
örömcs-t,  képes-t,  néz-t,  kivál-t.  Mindkettő  együtt
meg  van  az  al-an-t,  hossz-an-t,  a  némely  más  határo-
zókban,  honnan  valószínű,  hogy  a  föntebb!  ont  ént
is  eredetileg  =  rövid  an-t,  cn-t, pl. alkalmasént =
alkahuas-an-t,  kfpcsrnt  =  képcs-en-t.  Ezen  eredeti
rövidségből  magyarázhatni,  hogy  a  hosszú  é  helyett  i
is  használtatik:  alkalmasint,  képesint,  szerint,megint,
rÚHzint,  e  helyett:  képcsent,  szcrent,  megent,  részent.
A  koránt  törzse  kora,  bunnan :  kora-an-t,  koránt.  Az
iránt  és  aníitt  törzse  pedig:  irány,  arány,  pl.  torony
iránt  =:  torony  irányában,  egy  aránt  =: egy,  ugyan-
azon  arányban.  Az  t ni  a. régieknél  a  inai  kent (= ki-
cnt)  helyett,  vagy  szerént  értelmében is  használtatott,
pl.  vércnt  való  atyafi  =r  vér  szerént,  emberént  := em-
berként.  V.  ö.  —KÉNT.

—ANY, vékony hangon —ENY, öszvetett képző,
s  alkot  1)  főneveket  a)  elvont  gyökökből:  zsiv-ány,
siv-Any,  le-ány,  hi-áuy,  sör-ény,  leg-ény  b)  önálló ne-
vekből  : csák-ány,  lap-ány,  cser-ény,  lep-ény  c) igék-
ből:  foly-ány,  köt-éuy,  fód-ény,  2)  mellékneveket:
sov-ány,  sil-ány,  mok-ány,  szeg-ény,  kem-ény,  ser-
ény.  Rokonok  vele:  owy,  öny.  Elemzését  illetőleg 1.
—NY,  mint  képző.

ANYOLI, (ány-ol-i vagy ám-ol-i) mn.  tt. ányoli-t,
tb.  —ok.  Erdélyi  szó,  ám.  lomha,  sz&jtátó.

ÁNYOLOG,  erdélyi  szó,  1.  ÁMOLYOG.
ÁNYOS,  férfi  keresztnév,  tt.  Ányos-t,  tb.  —ok.

Anianus.  Szent  Ányos  püspökről  czimzett  tihanyi  apát-
ság.  Van  ily  nevű  nemes  csalid  is.

—ÁP,  vékonybangon  ÉP,  igen  gyér használatú
képző,  nébány  főnevekben,  mint  Hal-áp,  síl-áp,  scl-
ép,  cser-ép.

ÁP, (1),  túl a Dunán divatozó tájnyelveu  ám. sáp,
azaz,  hosszú  állásban  megromlott,  avas,  büdös,  t.  i.
tojás.  Származékai:  áporodik,  áporodott.  L.  ZAP.

AP, (2), elvont gyöke az ápol  igének  és származé-
kainak,  melyek  táplálásra  vonatkoznak.  Mint  apai
gondoskodást jcleutő  valószínűen  egy  az  ap  apa  szó-
val,  s  rokona  a  szanszkrit  pá  (táplál),  csinai  páo
(alere, sustincre).  Másfelöl  egyezik  vele azon ap,  mely-
ből  a  csókolást  jelentő  régies,  ápol,  apolgat  szárma-
zott. V.  ö.  ÁPOL.

ÁPOL,  (áp-ol)  áth.  m. ápol-í.  Valakinek  külö-
nös  gondját  viseli;  nyájas  szeretettel,  jószívűséggel
tetéz,  minden  szükségessel  ellát,  tápl&l,  minden  rosz-
tól  megóv,  mint  az  apa.  Kisdedeket,  betegeket,  szegé-
nyeket  ápolni.  Régiesen  és  a  székelyeknél  ám. csókol,
ölel,  törökül:  i!p-mek.  V.  ö.  ÁPOL.

ÁPOLÁS,  (Ap-ol-ás)  fn.  tt.  ápoláe-t,  tb.  —ok.
1)  Gondviselés,  táplálás,  apai  gyöngédsógü  ellátás.
2)  Csokolás,  ölelés,  czirogatAs.

ÁPOLAT,  (áp-ol-at)  tt.  ápolat-ot.  Régiesen  arn.
csók.  Törökül:  opus.

Ál'ÜLGAT,  (áp-ol-og-at)  áth.  m.  ápulgat-tam,
—tál,  —ott, pár.  ápulijass.  1)  Folytonosan  gondját
viseli  valakinek,  táplálgat.  2)  Csókolgat,  ölelget.

ÁPOLGATÁS,  (áp-ol-og-at-ás)  fn.  tt  ápolga-
tás-t,  tb.  —ok.  1)  Folytonos  gondviselés,  táplálás.
2)  Csókolgatás,  ölelgetés.

ÁPOLGATÓ,  (áp-ol-og-at-ó;  inn.  és  fn.  tt.  ápol-
gató-t,  tb.  —fc.  1)  Szeretettel  teljes  gondviselést foly-
tonosan  üzö  személy.  Vénsiyemben  te  légy  ú^iolijatóm.
2) Ami e gondviHclésnek eszközül szolgál.  Apulyatókéz.

ÁPOLÓ,  (áp-ol-ó)  mn.  és  fn.  tt.  ápoln-t.  Sze-
mély,  aki  tehetetlent,  szegényt,  ügycfogyottnt  ápol.
fíetetjápoló,  gyermekápoló.  Szegények, koldusok  ápolója.
Átv.  ért.  dpoíó  intézet  ápoló  kezek.  V.  ö.  ÁPOL.

ÁPOLÓBÉR,  (ápoló-bér)  ősz.  fn.  Díj,  melyet  a
fogadott  ápolónak  fizetnek, pl.  aki  a  kórházakban  a
betegek  mellett  szolgál.

ÁPOLÓHÁZ,  (ápoló-ház) ősz.  fn.  Jótékony köz-
intézet,  melyben  gyermekek,  betegek,  Arv&k,  szegé-
nyek,  elaggottak nyilvános gondviselés alatt tartatnak,
tápláltatnak.  Községi,  városi  ápolóház.

ÁPOLÓ1NTÉZET,  (ápoló-intézet)  lás.l  ÁPO-
LÓHÁZ.

ÁPOLÓNŐ,  (ápoló-nö)  ősz.  fn.  Nöszemély,  ki
valamely  ápolóintézetben, kórházban  a reá bízott ügye-
fogyottokra,  szegényekre,  betegekre  akár  szegődött
bérért,  akár  irgalmasságból  gondot  visel,  fölügyel.

APOR,  (áp-or)  elvont  törzse  az  Áporodik  igé-
nek.  V. ö. AP  =  záp.

ÁPORKA,  helység  Pest  megyében ;  helyragok-
kal  Áporká-n,  —rá,  —ro'l.

1  ÁPORKOD1K,  (áp-or-kod-ik)  k.  m.  rfporkod-
|  lám,  —tál,  —ott, p:ir.  —jál.  Székoly  tájszó,  ám. ve-
|  szckcdds  végett  valakivel  foganatlanul  szerabeáll,  pl.

mikor  az  erőtlenebb  ki  akar  fogni  az  crÖM'bben.
Talán  a  háborkodik  vagy  iparkodik  ig«;k  módo-

sítása?
ÁPORODÁS,  (áp-or-od-ásl  fn.  tt.  áporodás-t,

tb.  —ok.  Romlékony,  avas  állapot,  melyben  akkor
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van  valamely  test,  midőn  áporodik.  Aporodat  ellen
megóvni  az  elrakott  tojást.  V.  ö.  ÁPORODIK.

ÁPORODIK,  (áp-or-od-ik)  k.  m.  áporod-tam,
—tál,  —ott.  Mondjak  holmi  híg  állománya, zsíros,
olajos  testekről,  midőn  hosszas  állás,  tespedés  miatt
megromlanak,  arasokká  lesznek,  megbüdösödnek.
Megáporodik  a  tojás,  tej, vaj.  V.  ö. ÉPÉRÉDIK.

ÁPORODOTT,  (áp-or-od-ott)  mn.  tt  áporo-
dott-at.  Avasodott,  bttzhödött,  állásban  megromlott,
megzápult.  Áporodott  zsir, szalonna,  tej,  olaj.  Áporo-
dott  szag.

ÁPTOJÁS,  (áp-tojas)  ősz.  fn.  Túl  a  Danán  né-
mely  tájakon  ám.  záptojás.

ÁPÚL,  (áp-úl)  önh.  m. ápúí-í. L.  ZÁPÚL.
ÁE,  (1),  oly  szók  elvont gyöke,  melyek rontást,

sértést,  fosztást  jelentenek,  mint:  ármány,  ár  vagy
árr  (eszköz),  árt,  ártány,  árva.  Rokonai  az  előtétes:
dárda, nyárs,  bárd, továbbá: arat, irt,  őrt, orló (olló),
orv,  oroz, fordítva:  ró,  rom,  ront.  Egyeznek  vele  a
szanszkrit: arb  (ront,rombol), hellén:  áp/rafoo,latin:
orbo, héber:  .TlN  (arah  =  carpsit,  decerpsit)  mely-
től  származik  ári  (leo), azonos  a magyar or-ozlán gyö-
kével  stb. Bővebben  1. R,  gyök.

ÁR, (2),  fn. tt  ár-t, tb.  — ok.  Harmadik  szemé-
lyi  birtokraggal: árja,  árjok,  árjai,  árjaik.  Dagadó,
emelkedő, magasodva  szétterjedő  víztömeg;  szárma-
zékai : árad, áradás, áradat,  áraszt,  áradó*.  Ellenke-
zője  az  elvont ap,  melyből apad, apaszt,  apály  szár-
maznak.  Rokon  a  folyamot jelentő  vékonyhangú ér
(rirus), valamint a  latin  maré, német Afeer,  szanszkrit
van, zend vairi,  stb.  v.  ö.  ARAD.  Alapfogalomban,
mint magasságra vonatkozók, egyeznek  vele: orj, orom,
merj,  marj,  mart, part. Bővebben  1. E,  gyök.  Árvi*:
magasan  szétömlő  víz.  Árvi*  által  megkárosodni.  Ár-
vUbe  fúini.  Fetéseket  elborító, falukat  pusztító  árwís.
Tavatsi,  téü, jeges  árvíz.  Duna  árja.  Átv.  ért. bőség,
sokaság,  özön. Csokor  ám.  sok  csók, csók-őzön.

„S  árja  közben  a  szilaj  zenének
Riadozzon  diadalmi  ének."

Vörösmarty.
ÁR,  (3),fh.  tt  ár-t,  tb. —ok,  harmadik személyi

birtokraggal:  ára,  árok  vagy  áruk, -árai,  áraik.  Ál-
talán  az adásvevésben  kiszabott  becse,  értéke  vala-
minek, illetőleg  azon  díj,  bér,  pénz,  melyre  valamit
becsülnek,  s  azt  odaadjak,  vagy  melyért  valamit  ki-
cserélnek.  Ezen  érteményénél  fogra  egyezik  vele  a
vékonyhangu  ér  (ige,  latinul:  valet)  t  i.  amit  vagy
amennyit  ér  valamely jószág,  az a  szabott  ára.  Szár-
mazékai : áru,  árul,  árus  vagy  áros,  több  öszvetéte-
lekkel  együtt  Magái,  nagy,  drága, piaezi  ár.  Ala-
csony, olcsó, jutányi,  csekély  ár.  Tartott, szabott, le-
alkudott  áron  venni. Fele  áron  eladni,  elvesztegetni va-
lamit.  Árt  szabni.  Megadni  a  portéka  árát.  Mi az ára
ezen  lónak f  Lehúzni  az  árából.  Lefizetni  az árát.  Meg-
adta  a  bak árát, rajta  vesztett.  Km.  Mást  beszél  Mó-
dóné,  mikor  a  bor árát  kérik.  Km.  .Lassabban  a  16>s
árával,  ne  oly  fenbéjizva,  kissé  mérsékelve.  Km.

Mennyiben  az  ár,  áru,  és  ér, érték,  érdem  alap-
fogalomban  egyeznek,  rokonok  velők  a német  Waare,
werth,  Würde,  továbbá  a  latin: orrha,  hellén:  afáa-
/?»V,  ismét  a  latin: meritum, merx,  merces  éspretium.
V.  ö. R, gyök.

ÁR, (4),  fa.  tt  ár-t,  tb.  —ok. Személyragozva:
árom, árod,  ára,  áraim,  áraid, árai,  áraink,  áraitok,
áraik. Némely régiek  szerint  kettőztetve.:  árr.  Go-
rombább varrómnnkáknál alkalmazott, hegyes, nyéllel
ellátott  lyukszuró  eszköz,  melyet bőrből dolgozó mes-
teremberek,  ú.  m.  csizmadiák,  vargák,  szíjgyártók,
nyergesek  használnak. Rokon vele  az  izlandi:  al  vagy
alr, német Ahle, hellén: ijlos,  illír : art  stb.  Általán
azon  r  gyökhangu  szók  osztályába  tartozik,  melyek
rontást,  metszést, hasítást jelentenek.  L.  fólebb  ÁR
gyök,  és  bővebben: R,  gyökhang.

—ÁR, párhuzamos  vékonyhangu  társa  —ÉR,
termékeny  szoképző, mely  fS  és  mellékneveket  alkot
1)  igékből:  buw-ár, nyuz-ár,  row-ár, foíy-ár,  csapi-ár
(csapol-ir),  buzg-ár,  sziw-ár(og), fcajf-ár, hajtt-ár. csisz-
ár,  hat-ár,  szokad-ár,  csapod-ár,  foíyond-ár,  bogl-ár
(bogol-ár),  fiíz-ér,  «z-ér,  Í0!ts-ér,  «md-ér,  felleng-ér.
Ezekben  az  illető  igék  részesülőjének  módosítása,  s
bizonyos  cselekvési  szokottságot,  hajlamot,  képessé-
get,  illetőleg  gyakorlatot  fejez  ki,  pl. bttvár,  nyusár,
rovar,  aki  buvni,  nyúzni,  róni  szokott, vagy  képes,
azaz  gyakorlatilag  buvó,  nyúzó,  rovó.  Ezen  alapfo-
galomnál  fogva  egyeznek  vele  a  szintén  igékhez  já-
ruló  latin : őr,  mint: sartor,  szabó  (szab-ár), sátor,
lector, cantor, stb. a  német:  ér,  mint:  Tbuchír, búvár,
ZVeiber  hajtsár,  ZVichíer  töltsér,  stb.  a siláv: ár,  ír,
pl.  bludár  bujdosó,  piszár  író,  rovar,  krojtsir  szabó.
2)  Elavult  vagy  elvont  gyökökből,  mint: mod-ár,
bog-ár, ag-ár, kos-dr, gyap-ár,  sud-ár, sugár,  íojh-ár,
szik-ár,  hin-ár, gun-ár,  sop-ár,  sou-ár,  poss-ár, ssáty-
ár,  led-ér,  ég-ír,  gySk-ér,  sttg-ér, feh-er, fcoWr, fewy-ér,
vet-ér,  stb.  Némelyekben ezek  közöl ékvesztő,  vagy-
is  eredetileg  rövid  ár  ér, mint: mod-ar-ok, bog-ar-ak,
ag-ar-ak, kos-ar-ak,  sud-ar-ak,  eg-er-et,  gyök-er-et,  stb.
3)  Önálló nevekből  képez  bizonyos  tárgyakksj bánó,
foglalkodó  személynevet,  kézmivest,  ú.  m.  kád-ár,
bod-nár,  (bodon-ár)  tim-ár,  kulcs-ár,  ttts-ér,  görönos-
ér,  íbzs-ér.  Ezen  értelemben  leginkább  a  szláv,  az-
után  a  német és  latin  nyelvekkel  egyezik,  pl. csitmár
csizmadia, klobucsár  kalapos,  kolár  kerékgyártó,  r«-
menár  szíjgyártó; Gtfrber  tímár,  Ftfrber  festő,  Wagtur
kocsigyártó; sutor,  sartor,  torneator,  stb.  4)  Több,
idegen  nyelvekből  kölcsönözött  szók  végszótagát  ké-
pezi ,  mint: káplár,  bognár,  zsandár,  czégér,  hóhér
vagy  hóhár, pallér,  gavallér.  Mindezekről részleteseb-
ben,  s  az  ár,  ér,  őr,  őr  képzőkkel  öszvefüggésbeo,
1. R,  képző.

ÁRAD,  (ár-ad) önh. m. árad-t.  Mondjuk  vízről,
folyóról,  midőn  nagyobb  tömegben  őszvegyülvén,  da-
gad,  emelkedik,  illetőleg  mind  szélességében,  mind
magasságában  vett  árja  növekedik.  AVad  a  Duna,
Tinta.  Kft,  három  lábnyit  áradt  huszonnégy  óra  alatt.
Igekötőkkel: kiárad,  f felárad,  elárad,  megárad.  Átv.
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ért.  szaporodik,  sokasodik, terjed.  Ránk  áradt  a sok
baj.  Szanszkrit  nyelven:  ardh,  ám.  nő,  szaporodik,
növekedik,  a  török  art-mok,  szintén  ám.  nőni,  neve-
kedni,  nagyobbodni.

ÁRADÁS,  (ár-ad-as)  fn. tt  árodás-í, tb.  —ok.
1)  Víznek,  folyónak,  tónak  nagyobbodása,  dagadása,
növekedése.  Tavaszi,  nyári  áradás.  Duna,  Tina,  Ba-
laton  áradása.  2)  A  medréből  kinyomuló s  partjain
túlcsapongó  víz  szétömlése,  özöne.  Az  áradat  elpusz-
tította  vetéseinket.  Áradat  ellen gátakat,  telteteket  csi-
nálni.  A  törökben  is  artis  növés,  nevekedés, nagyob-
bodás.

ARADAT,  (ar-ad-at)  fa.  tt.  áradot-ot.  A  földa-
gadt,  s  rendkívüli  magasságra  emelkedett  víz  álla-
pota,  továbbá  maga  a  fóldagadt  víz  tömege.  „Áradat
lerén  kedig,  a  folyó  omla  a  házra."  „Kimene  ő  ta-
nejtványival  Cedronnak  áradatja  elve"  (trans  torren-
tem  Cedron).  Mfinch. cod.

ÁRADOZ,  (ar-ad-oz)  önh. m. áradoz-tam,  —tál,
—ott, pár. —z.  A  víz fokonként és  folytonosan emel-
kedik, dagadoz,  terjedez.  Átv.  ért.  mondjuk beszéd-
ről,  előadásról,  mely  szavakban  tulzólag  bővelkedik,
mely  szószaporítva,  mintegy  vizenyősen  nyilatkozik.

AKADOZÁS,  (ar-ad-oz-ás) fn. tt.  árodozás-t,  tb.
—ok.  1) A  víznek  folytonos  emelkedése.  2)  Átv. ért.
beszéd,  írás  vagy  indulatbeli  tűlömlengés,  ömledezés,
szószaporítáa.

ÁRADOZÓ,  (ár-ad-oz-ó) mn.  tt.  árodozó-í.  Ál-
talán, ami áradoz,  tulajdon és átv. érteményben.  Ara-
dozó folyamok.  Áradozó  beszéd.  Áradozó  szivömlengés.

ÁRAP,  (4r-ap)  ősz. fn.  árap-ot.  Az  árad  igének
ár,  és apad  igének  ap  gyökeiből  alkotott  szó,  jelenti
a  nyílt  tengernek  rendszerént  váltakozó  emelkedését
és  snlyedését  (Fluxus  ét  refluxus.  Fluth  und  Ebbe).
Némelyek  szerint:  árapály.

ÁRAPATAK, helyragokkal: ̂ írapatak-on,—rá,
—ró! ; vagy  Arapataka,  helyragokkal:  —patakán,
—patakára,  —patakáról.  Falu  Erdélyben.

ÁRASZT,  (ár-aszt)  áth.m. ároszí-oíí, par.ároszsz,
htn.  —ni vagy  —ani.  Eszközli,  okozza,  hogy  sí  víz
áradjon,  dagadjon,  növekedjék,  illetőleg  a  folyók, ta-
vak  vizeit  szaporítja.  A folyókat  árasztják  a  gyakori
náporetSk,  felhőszakadások,  olvadó  havak.  Átv.  ért.
ookasítva terjeszt  Elárasztani az országot  papirospénz-
tel. A polgárok  meghasonlása  sok bajt áraszt  a  hazára.

AKASZTÁS,  (ir-aszt-ás)  fn.  tt.  árosztás-t,  tb.
—ok. Víznek, vagy átv. ért.  bizonyos dolgoknak sza-
porítása,  terjesztése.

ÁRBÉCS,  (ir-bécs)  ősz.  fn.  Az eladó jószágnak,
illetőleg  árunak,  portékának,  kelmének  stb.  tartott,
vagy  szabott  vagy  becsü  szerint  kimondott értéke.

ÁRBECSLÉS,  (ár-bécslés)  ősz.  fn.  Valamely
tárgy, jószág, ára  adásvevési  értékének,  illetőleg árá-
nak  meghatározása.

ÁRBOCZ, fa. tt. árbocz-ot.  A nagy  hajókon  fölál-
lított  magas  szilfa,  melyhez a vitorlarúdak  és  alattsá-
gok kötvék.  Egy,  két, három árboczczal fölszerelt  tengeri
hajó.  „Mintegy  árboc*  úgy  magaslik."  Kisfaludy  K.

„Ha  reményid  árboczát
Sors  viszálya  széttörd,
Nézz  a  csillagok  köré :
Ok  lesznek  vezéreid
Ha  szívedben  él  a hit."

Bajza.
A  dunai bajókon a kötéltartó  ilyetén  szilfa vagy

rúd  neve:  brfo,  mely  a  hajó  orrára  van  illesztve.
Gyöke  ár  valószínűleg  rokon  a  magasságot  je-

lentő  árad,  orom, őr? szók  ár  őr gyökeivel,  s  egészben
hasonló  hozzá a  latin  arbos  vagy  arbor,  mely  árbo-
czot  is jelent.  Régi  emlékekben  előfordul  mint  sze-
mélynév  :  „ Arbucz  cumanuin  cognatum  nostrum."
Kun László  király  levele.  A  pozsonyi krónika szerént:
Arbuz.

ÁRBOCZCSINÁLÓ, (Arbocz-csinaló) ősz. fn.  Fa-
ragó  ácsmives,  ki  faszálakból  árboczokat  készít.

ÁEBOCZFA,  (érbocz-fa)  ősz.  fn.  L.  ÁRBOCZ.
ÁRBOCZKAS,  (árbocz-kas)  ősz.  fn.  A  tengeri

hajókon,  erős  rudakból  szerkezeit  s  korláttal  kerített
kasforma  alkotvány az arbocz  tetején,  a  hajóör  és  kö-
rülnézni  akaró  kapitány  száméira.

ÁRBOCZKASKÖTÉL,  (árbocz-kas-kötél)  ősz.
fn.  Az  árboczkas  megerősítésére  szolgáló  kötelek.

ÁRBOCZKAS VITORLA,  (arbocz - kas - vitorla)
ősz.  fn.  Az  árboczkason  lengedező  vitorla.

ÁRBOCZKÖTÉL,  (árbocz-kötél)  ősz.  fn.  Álta-
lán  az  arbocz  fölszereléséhez  szükségelt  kötelek, kü-
lönösen  kötéllépcső ,  melyen  az  arboczfára  másznak.

ÁRBOCZMESTER,  (arbocz-mester)  ősz. fn.  Ha-
jógyári  fölügyelő,  kinek  kötelessége  az  árboczok  ké-
szítésére,  s  azok  czélirányos  fölszerelésére  vigyázni.

ÁRBOCZOS,  (árbocz-os) mn. tt  árboctos-í  vagy
—a<,  tb.  —ok. Árboczczal  ellátott,  fölszerelt,  Árbo-
czos  gálya,  gőzhajó.  Kft,  három  árboczos  tengeri  hajó.

ÁRBOCZOZ,  (árbocz-oz)  áth.  m.  árboczoz-tam,
—tál,  —ott,  pár.  —z,  htn. —ni.  Árboczczal  ellát,
fölszerel.  Árboczozni  a  gályákat,  hajókat.

ÁRBOCZOZAT, (árbocz-oz-at) fn. tt  árboczozoí-
ol.  Árboczkészfilet,  amint tudniillik  az  arbocz  fölsze-
relve  van  minden  hozzávalókkal  véve.

ÁRBOCZPÓT,  (árbocz-pót)  ősz.  fa.  Az  arbocz
tetejéhez  toldott  rúd.

ÁRBOCZSUDÁB,  (arbocz  sudár)  ősz.  fn.  Az
árboczfa  csúcsa, kellő  teteje.

ÁRBOCZTALAN,  (árbocz-talan)  mn. tt  árbocz-
talan-t,  tb.  —ok.  Aminek  árbocza  nincs,  árboczától
megfosztott  Arbocztalan  dereglye,  sajka,  kishajó.  Ha-
tárzókép  ám.  arbocz  nélkül, arbocztalanúl.

ÁRBOCZTALANÍT  ,  (árbocz-talan-ít)  áth. m.
árbocztalantí-ott,  pár.  —s,  htn. —ni,  vagy  —ani.
Árbocztalanná  tesz,  árboczától  megfoszt.

ÁRBOCZTÁM,  (árbocz-tám)  ősz.  fn.  Az  árbo-
czot  támasz  gyanánt  megerősítő  rudak,  bogy  ne in-
gadozzon.

ÁRBOCZTÁMASZ, 1. ÁRBOCZTÁM.
ÁRBOCZTOLDALÉK, 1. ÁRBOCZPÓT.
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ÁRBOCZVITORLA,  (árbocz-vitorla)  ősz. fn. Az
árboczra  pányvázott  fövitorla.

ÁRCSÖKKENÉS,  (ár-csökkenés)  ősz.  fn.  Az
ad&svevési  jószágok,  áruczikkek  becsének  alászál-
lisa, olcsósodása.

ÁRCSÖKKENTÉS,  (ar-csökkentés)  ősz.  fn.  Az
adasvevési  alkuban  s  hagyott,  vagy  tartott  árnak  le-
ebb  szállítása, keresbítése,  különösen  árverés  alkal-
mával,  midőn  a  kevesebbet követelőnek engednek va-
lamely  munkát,  szolgálatot,  stb.

ÁRDÁNY,  falu  Erdélyben ;  helyr.  AYdány-on,
—rá,  —ról, vagy  Árdány-ba,  —bon,  —bói.

ÁRENDA,  (az  áron-óda  szókból  öszvetéve)  fn.
tt. árendát, tb.  árendák. Jelent haszonbért, vagyis  oly
adózási  fizetést, árt,  melyet valamely birtok,  vagy jó-
szág  haszonvételéért  adnak.  Jószágot  árendába  adni,
venni.  Árendát  fizetni.  Az  árendát fölverni,  lettállí-
tani.  Arénádban  bírni.  Egyébiránt  előfordul  a  fran-
czia,  olasz  és  középkori  latin  nyelvekben  is.  A  fran-
czia  nyelvben  arrenter  ám.  árcndálui  és  arrentement
ám.  árenda, melyeket  a  rente  (olaszul  rendítő)  szótól
származtatnak.

ÁRENDAÉV,  (árenda-év)  ősz.  fn.  Valamely jó-
szág  haszonvételére  kitűzött  év;  haszonbéri  ér.

ÁRENDAKÖTÉS,  (árenda-kötés)  ősz.  fa. Az il-
lető  jószág  tulajdonosa  és  annak  kibérlője  közötti
szerződés; haszonbérkötés.

ÁRENDAKÉP,  (árenda-kép)  ősz.  ih.  Haszon-
béri  minemüségben,  árendábaii,  úgy  mintha árendába
volna  adva.

ÁRENDAKÉPEN,  1. ÁRENDAKÉP.
ÁRENDÁL,  (árenda-al)  áth.  m. árendál-t, htn.

—ni.  Haszonbérbe  vesz.  Hátat,  rétet,  kertet, pusztát,
urodalmot  árendálni.

ÁRENDÁLÁS,  (arenda-al-as) fa. tt. árendálás-t,
tb.  —ok:  Árendába verés,  árendakép bírás;  haszon-
bérlés.

ÁRENDALEVÉL,  (árenda-levcl)  ősz.  fn.  Ha-
szonbérlői  szerződést  tartalmazó  oklevél.

ÁHENDAPÉNZ,  (árenda-pénz)  ősz.  fn.  Haszon-
bér  fejében  fizetett  vagy  bevett  pénz.

ÁRENDÁS,  (árcnda-as) I. fn. tt  árendás-t,  tb.
—ok.  1. HASZONBÉRLŐ.  A  zsidót  a  köznép rende-
sen  árendásnak  nevezi,  minthogy a  zsidók,  kivált  fa-
luhelyeken  árendában  laknak, s  irendakép bírnak jó-
szágokat,  II.  mn.  tt.  árendás-í,  vagy  —a<, tb.  —ok.
Ami  árendába  vagyis  haszonbérbe van kiadva, kivéve.
Árendát  föld,  rét,  kert, jószág.

ÁRESÉS,  (ár-esés)  ősz.  fn.  1. ÁRCSÖKKENÉS.
ÁRFOLYAM,  (ár-folyam)  ősz. fn.  Az  árujószág-

nak  kelendőség! becse, értéke,  melylyel  jeleimen  bír.
Piacti  árfolyam.  Börzei papírok,  áUamkSteletvények,
ezüst,  arany  árfolyama.

ÁRFOLYAMJEGYZÉK,  (ár-folyam-jegyzék)
ősz.  fn.  Jegyzék,  mely  az  áruk  jelenleg  folyó  árát,
becsét,  értéket  előadja.

ÁRGÁT,  (ár-gát)  ősz.  fn.  Az  árvíz  szétömlése
ellen  épített  fogát  belső  oldalán  fekvő  védtöltés.

ARGYAS,  falu  Erdélyben;  helyr.  Argyat-on,
—rá,  —ról.

ÁRIA,  (olasz  eredetű)  fn.  tt.  áriát,  tb.  áriák.
Zenészét!  nyelven  ám.  valamely  dalnak,  éneknek len-
gése.  Ujabb  időben  doüam-nak  nevezik.

ÁRIGÉRET,  (ár-igéret) ősz.  fa.  Azon ár,  melyet
a  venni  akaró  a  tartott  árból  valamit  lealkudva  igér.

ÁRISTOM,  fn.  tt.  áristom-ot.  Franczia  nyelvből
(arrét)  a  németek által  (Árrést)  bozzánk  átszivárgóit
szó. L.  BÖRTÖN.

ÁRHORGONY,  (ár-horgony)  ősz.  fa.  Horgony
a  tengeri  hajókon,  melyet  nagy  hullámzáskor  vet-
nek  le.

ÁRJEGYZÉK, (ár-jegyzék)  ősz.  fn. l) Jegyzék,
mely  az eladó  vagy  bevásárlóit  jószágokat,  áraikkal
együtt  részletesen  tartalmazza.  2)  Oly  kereskedési
vagy  iparos  könyv  kivonata,  melybe az  eladott  árak,
vagy készített munkák ára szokott  följegyeztetni.  Kal-
márok,  boltotok,  szabók,  vargák  árjegyzékei.

ÁRJEGYZÉKI,  (ár-jegyzéki)  ősz.  mn.  Árjegy-
zéket  illető,  arra  vonatkozó;  árjegyzékbe  foglalt.

ÁRJEGYZÉKKÖNYV,  (ár-jegyzék-könyv)  ősz.
fn.  Kereskedők,  kalmárok,  iparosok  könyve, melyben
az  eladón  jószágok,  illetőleg  készített  munkák  ára,
értéke,  díja  feljegyeztetik.

ÁRKA,  (ár-ok-a)  fn. tt  árkát, tb.  árkák.  Had-
tani  műszó, s  ám.  fold  alatt  ásott  út,  árokféle  menet,
inely  az  erőd  sanczaiba vezet

ÁRKASZ,  (árk-ász,  vagy  ár-ok-a-ász)  fn. tt  ár-
kátz-t,  tb.  —ok.  A  hadi  mérnökök testületéhez  tar-
tozó  katona, ki  az  ostromlóit  várak  körül  földalatti
árkokat  ás.  (Sapcor).

ÁRKÁSZ,  (ár-ok-ász)  önb. m. árkász-tam, —tál,
—ott, pár.  —sz.  Földbe  és  föld  alatt  árkot  ás.  Azon
szavaink  egyike, melyek  igék  és  nevek  egy  alakban.
V.  ö.  ÁRKÁSZ,  fa.

ÁRKÉNT,  (ár-ként)  ih.  Átv.  ért  nagy  bőség-
ben,  árhoz  hasonló  terjedésben,  sokasággal.  Árként
tóduló  hadseregek.  A futó  homok árként elborítja  a  föl-
deket.

ÁRKI,  paszta  Fehér  megyében;  helyragokkal:
Arki-ba,  —bán,  —ból.

ÁRKOCSKA,  (ár-ok-ocs-ka) kies. fn.  tt  árkocv-
kát,  tb.  árkocskák. Kicsiny, keskeny,  nem mély árok.

ÁKKOL,  (ár-ok-ol)  áth.  m.  árkol-t.  Árkot  ás,
árkot  húz, árokkal  kerít,  vagy  elválaszt bizonyos tért.
Árkolni  át  országút  széleit,  a  legelök,  rétek  határait.
KSrülárkolni  át  aktot.  Önhatólag  véve  ám. árokásás-
sal  foglalkodik.  Cselédeit  elkílldötte  árkolni.

ÁRKOLÁS,  (ár-ok-ol-ás)  fn.  tt  árkotás-t,  tb.
—ok. Árokásás, árokhúzás.  Az árkolást ölenként  fizetni.

ARKOLAT,  (ár-ok-ol-at)  fn.  tt  árkolatot.  Árok
egész  terjedelmében, hosszában véve, amint elkészítve
áll; árokból  álló  kerítés,  határvonal.  tfossw,  széles,
mély  árkolattal  kerített  okol.  Fákkal,  bokrokkal  beül-
tetett  árkolat.  Vár  árkolatában  termő  sás.  Vittel  töl-
tött  árkolat.
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ÁRKOLÓ,  (Ar-ok-ol-ó)  fn.  tt  árkoló-t.  Munkás,
napszámos,  aki  árkot ás.  Napi  díjért  vagy  ölszámra
dolgozó  árknlók.

ÁEKOS,  (ár-ok-os)  mn. tt.  árkos-t  vagy  — aí,
tb.  —ok.  Árokkal  ellátott,  aminek  mentében  vagy
határán, kerületén  árkot  ástak.  Árkot  út.  Árkot  ha-
tárvonal  Árkos  kért, rét.  Van  ily nevű  falu Erdélyben.

ÁRKOSHÁZA,  puszta  Zala  megyében  ;  helyra-
gokkal : Árkos-házán,  —házára,  —házáról.

ÁEKUS,  a  latin  arciís-ból,  fn.  tt  Árlcus-t,  tb.
—ok.  Papirosról  szólva  ám.  ív.  Árkus  papiros  = ív
papiros.  L.  IV.

ÁRKUS,  (árok-os)  falu Bihar,  és puszta  Somogy
megyében ; heyragokkal:  Arkws-on,  —rá,  —rói.

ÁRKUSHAGYÓ,  puszta  Somogy  megyében.
ÁRKUSONKÉNT,  1. ÍVENKÉNT.
ÁRLAP,  (ár-lap)  ősz.  fn.  Jegyzék,  mely  a  vá-

mokon,  réveken,  hidakon,  harminczadokon  általszál-
lított jószágoktól fizetendő díjak  lajstromát  tartalmaz-
za. Árlap  szerint  fizetett  hidrám.  (Tariffa).

ÁRLEJTÉS,  (ár-lejtés)  ősz. fn.  Az  árverés  azon
neme,  midőn  bizonyos  műn kft t, vállalatot,  szolgálatot,
szóval  kötelezettséget  annak  engednek  által,  aki  azt
sí  kikiáltott  díjon  alul  legolcsóbban  teljesíteni  ígér-
kezik.  Árlejtés  útján  fölvállalni  a  város  világítását,
az  iiíczák  söprését.

ÁRLEJTÉZ,  (ár-lejtéz)  ősz.  áth.  Az  árverésben
kikiáltott  díjon  alul  kevesebbért, olcsóbbért  Ígérkezik
valamit  tenni,  magára  vállalni,  teljesíteni.

ÁRLESZÁLLÁS,  ÁRLESZÁLLÍTÁS,  1.  ÁR-
CSÖKKENÉS,  ÁRCSÖKKENTÉS.

ÁRLEVÉL,  (ár-levél)  ősz.  fn.  Falevél,  melynek
karimája  ár  vagy  ttiformára  köröskörül  hegyes.  To-
vábbá,  bizonyos  fanemek,  nevezetesen  fény veknek
árhoz  hasonló  levele,  máskép:  fülével.

ÁRMÁDIA,  az  idegen  Armée  után  módosított
fn.  Fölfegyverzett,  fegyverben  álló,  háborúra  fölsze-
relt  hadsereg.

ÁJÍMÁL1S,  latin  eredetű,  az  arma  (ám.  czímer)
szóból  alakult  armales  litcrac  után  sz&rmaztatva, s
ám.  nemeslevél,  mely jószág  nélkül  adatik.  L.  NE-
MESLEVÉL.

ÁRMÁLISTA,  fn.  tt.  ármálistát,  tb.  ármrflisfák.
Nemcsembcr,  kinek  esak  nemeslevele  van  a  fejede-
lemtől,  de  azzal  jószág  nem  lulományoztatott,  ezen
szótól:  arma,  fegyver,  czímer,  minthogy a  nemesség-
gel  többnyire  czímer  is  adatik,  s  a  fegyverviselés
megcngedtctik.

ÁRMÁNY,  (ár-mány vagy ár-t-máiiy)  fn.  tt.  ár-
m<íny-t,  tb. —ok.  Őseink által a pogány  hittel behozott
Td'gi  szó, mely gonosz  szellemet,  ártalmas istent jelent,
ki  minden  jót  gátolni  törekszik.  Átv. ám. csclszövény,
niúaok  k&rára,  veszedelmére  törekvő  furfangosaiig.

Többek  véleménye  szerint  egy  a  persa  ahriman
vagy ohraman vagy ahrman vagy ahrima  szóval,  mely-
nek  megfelel  *  zendben :  anhrúmainjii  ám. roszat  for-
raló vagy  ártó  szellem.

ÁRMÁNYKODÁS,  (&r-m/iny-kod-ás)  fn.  tt.  ár-
AKAO.  NAOY  SZÓTAR.

máiiykodás-í,  tb.  —ok.  Cselszövő,  mások  kárára tö-
rekvő  tervek  forralása.

ÁRMÁNYKODIK,  (ár-mány-kod-ik)  k.  m. ár-
mánykod-lam  —íál,  —ott.  Mások  ártalmára,  kárára,
megrontására  czélzó  terveket  forral,  titkosan,  furfan-
gosán  áskálódik.

ÁRMÁNYOS,  (ár-mány-os)  mn. tt.  ármányos-í
vagy  —af,  tb.  —ok.  1) Gonosz,  furfangos,  alattomos
cselszövö.  2)  Szelidebb  ért.  dévaj,  pajkos,  csintalan,
kópé,  tréfás,  szóval  olyan  ember,  kinek  elmés  lele-
ményességén  nehéz  kifogni.  Ejnye  az  ármányos  beh
megtréfált!  Ármányos  fiú  vagy  te  öcsém !

ÁRMIVES,  (ár-mives)  ősz.  fn.  Arfélc  eszközö-
ket  készítő  kézmives.

ARNO,  (árnö)  fn.  tt.  árno-t.  Növénynem az  öt-
hímesck  és  egyanyások  seregéből;  csészéje  öthasábn,
bokrétája  töltsvres,  torka  beboltolt,  kifelé  csucsorodó
kúpos  bolttal, levelei  a kutyanyclvhez hasonlók.  Több
fajai  vannak.  (Cynoglossum.  L.)

ÁRNY,  (ár-ny)  fn. tt.  árny-at.  Meghosszabbított
alakban  1. ÁliNYEK.  Képzésre hasonló a szár-ny, hor-
ny, tor-ny, gor-tiy, gör-ny, ször-tty, k'ör-ny  szókhoz. Kövi-
dítctt  alakban  leginkább az  újabb  irodalom hozta szo-
kásba, származékaival együtt:  árnyal,  árnyas,  ámyaz.

ÁRNYAD,  (Ar-ny-ad)  őnh.  m.  ámyad-t.  Erdé-
lyi  szó,  ám.  félhalóvá,  féldöglővé  válik.  Kokon  liozzü
a  felhangú  ernyed,  valamint árny,  ám.  ernyő.

ÁRNYADOZ,  (Ar-ny-ad  óz)  önh.  m.  árnyadoz-
tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z.  Haló  vagy  döglöfélben
van,  halni, dögleni  készül.  Arnyadoz  a  csibe..

ÁRNYAL,  (ár-ny-al)  áth.  m. árnyal-t.  A  festé-
szetben  ám.  a  rajzolt,  festett  kép  homályos  oldalát
vonások  vagy  festék  által  utánozza,  s  a  világosabb
oldaltól  megkülönbözteti  (Sehattiren).

ÁRNYALÁS,  (ár-ny-al-ás)  fh.  tt.  árnyalás-t,  tb.
—ok.  Árny kifejezése  a festésben, rajzolásban.  (Scbat-
tirung).

ÁRNYALAT,  (Ar-ny-al-at)  fn.  tt.  ámyalat-ot.
A  festett vagy  rajzolt képnek árnyoldala.  Átv. ért. ha-
sonlat,  mely valaminek  képét,  illetőleg  mivoltát némi-
leg  csak  úgy  homályosan  viszonozza  vagy  mutatja.

ÁRNYAS,  (ar-ny-as) mn. tt.  ámyas-t  vagy —aí,
tb.  —ak.  Aminek  Arnya  van,  ami árnyat  vet.  Arnya*
fa.  Árnyas  erdő,  völgy.  Hosszabbítva:  árnyékos.

A  szanszkritbanpemasit,  hellénül nanrno'is, ám.
árnyas.

ARNYAZ,  (ár-ny-az)  íith.  m.  árnyaz-fam,  —(ál,
—ott,  pár.  —z.  Arnyával  valakit  betakar,  valamire
árnyféle  homályt  vet,  elzárván  tőle  a  világosság  su-
garait.  Mezei  lakát  sí'n-ll  lombok  árnyazzák.

ARNYAZO, (ár-ny-az-ó) mn. és  fn.  tt.  árnyazó-t.
1)  Ami  árnyat  vet,  árnynyal  beföd  ,  homíilyosít  2)
Mint  főnév  jelent  át  nem  látszó  testből  Ál ló készüle-
tet,  ernyőt,  melyet  égő gyertya  vagy  lámpa  elé  vagy
köré  BxokÚB  alkalmazni,  hogy  azok  lobogó  világa  a
szemeket  ne  sértse.

ÁHNYÉK,  (íir-ny-ék)  fn.  tt.  árnyék-ot.  1)  Va-
lamely  tömör,  Át  nőm  látszó  testnek  homályos  oldal-

22



339 ÁRNYÉKHAL—ÁRNYÉKOS ÁRNYÉKOZ—ÁROK 340

képe,  mely  az  által  képződik,  hogy  az  illető  test  a
világsugarakat  át  nem ereszti,  mi  által  annak  túlsó
oldala  homályban marad. Árnyékát  látni  a falon.  Rö-
vid,  hosszú, messze nyúló  árnyék. A  hajszálnak  is  van
árnyéka.  Km.  Délben  kicsin,  estve  nagy  árnyékot  vet
a  test.  Fák ,  hátak  árnyéka.  A  nap  égető  heve  ellen
árnyékot  keresni,  árnyékba báni.  Árnyékban  ülni.  2)
Szélesb  ért.  világosság  hiánya,  sötétség,  sűrű homály.
3)  A  festészetben  és  rajzolásban  a  festett  vagy  raj-
zolt  tárgy  homályosabb  oldala ,  mennyiben  az a va-
lódi  árnyék  képét  utánozza.  4)  Átv.  ért.  valami hiú,
múlandó, valódiságot  nélkülöző  dolog,  csalékony  lát-
szat,  tünemény. Sovány, mint az  árnyék. Meg  nem  ijed
a  maga  árnyékától. Km.  Árnyékvüág.  Árnyék  után
kapkodni.  Csak  árnyéka  annak,  ami  hajdan volt.  5)
Erkölcsi  homály, becstelenség.  Ezen  tett  nagy  árnyé-
kot  vet  hírére,  nevére.  6) Költői  képes  kifejezéssel  a
megholtak  lelke,  szelleme.

Alapfogalomban  egyezik  vele :  ernyS,  mint ár-
nyékot  tartó  eszköz,  födő;  sőt  régente  ezzel  egyér-
telemben  is  használtatott  „És  megkészejtetik  az ár-
nyék  (ét  praeparabitur  uinbraculum)  avagy  a sátor."
(Bécsi  cod.)  Különben  gyökre nézve  a  terjedést  je-
leutó  ár  szóval  rokonítható.  Képzésre  hasonlók  hoz-
zá : szárny-ék,  kSrny-ék,  táj-ék.  A  szanszkritban  por-
noseis ám. árnyas, honnan  némelyek  szerint  a  hellén

ÁRNYÉKHAL,  (árnyék-hal) ősz. fh.  Tengeri fe-
kete  balfaj.

AENYÉKJÁTÉK,  (árnyék-játék)  ősz.  fa. sstét
kamrának  nevezett  láttán! játékkészület, mely  a  bele
helyezett  képek  árnyait játszilag  és nagyítva  mutatja.

ÁBNYEKKÉP, (árnyék-kép) ősz. fn.  Oly kép, il-
letőleg festemény vagy rajzolat, mely  valamely tárgyat
csak  árnyalva, vagy  árnyékoldalról  tüntet  elé.  Átvett
ért  az erkölcsi  tulajdonságnak,  állapotnak  kevésbbé
ajánlatos  oldalról  mutatása,  előadása.

ÁRNYÉKLAT,  (ár-ny-ék-ol-at)  fn.  tt  árnyék-
lat-ot.  A  festett  vagy  rajzolt  testnek  illő  helyen  ki-
nyomott árnyékoldala.

ÁKNYEKLÓ,  (ár-ny-ék-ol-ó)  1. ÁRNYAZÓ.
ÁBNYÉKMUTATÓ ,  (árnyék-mutató)  ősz.  fn.

Mutató,  mely  vetett  árnyéka  által jelenti  az  időt,  pl.
a  napóra  árnyékmutatója.

ÁBNYÉKOL,  (ár-ny-ék-ol)  áth. m. árnyékol-t.
1)  Árnyékkal  beföd, betakar, árnyékot  vet  valamire.
2) L.  ABNYAL.

ÁRNYÉKOLÁS,  (ár-ny-ék-ol-ás)  fa.  tt.  árnyé-
kolás-t, tb.  —ok.  1) Árnyékkal  befodés,  takarás,  el-
homályosítás.  2) A  festett  vagy  rajzolt  tárgy árnyék-
oldalának  kitüntetése.

ÁRNYÉKÓRA, (árnyék-óra) ősz. fh.  1) L. NAP-
ÓBA.  2)  Szélesb  ért  valamely mozdulatlanul álló test
árnyéka  szerint  kijelölt  időmatató.

ÁRNYÉKOS, (ár-ny-ék-os)  mn. tt  árnyékos-t v.
— át, tb. — ok. Aminek árnyéka van, ami árnyékot, ho-
mályt vet, illetőleg  ernyős, hűvös. Árnyékos sfirit erdb',
lomb. Árnyékos lúgosban sétálni. Árnyékos napalkonyat.

ÁRNYÉKOZ,  (ár-ny-ék-oz)  áth.  m.  ámyékoz-
íam, —tál, —ott, pár.  —z. Árnyékával  beföd,  árnyé-
kossá  tesz.  Átv.  bibliai  ért.  „És  a  Magasságbelinek
ereje  megárnyékoz  téged"  azaz  nemzőképen  reád
száll.  Luk.  I.  35.

ÁBNYÉKOZÁS, 1. ÁRNYÉKOLÁS.
ÁRNYÉKRAJZ, (árnyék-rajz) ősz. fn.  Valamely

test, különösen arcz  árnyékoldalának  vázlata. Szélesb
átv.  ért.  oly  leírás,  mely  valaminek  csak  általános
alapvonalait  adja.

ÁKNYÉKSZÉK,  (árnyék-szék) ősz.  fn.  Szüksé-
get, bélttrítést  végezni  való  széknemn  ülőhely,  illető-
leg  hajlék,  kamara;  némely  tájakon:  buda,  budár,
putri,  perváta,  Pilátus  konyhája,  pöcte.

ARNYÉKSZÉKTISZTÍTŐ,  (árny ék-szék-tisz-
tító)  ősz.  fn.  Ki  az  úrnyékszékben  ősz vegyül t  ganéjt
kihordja,  mit rendesen  a községbeli  serhák  vagy  ku-
tyapeczérek  szoktak  végezni.

ÁENYÉKTARTÓ,  (árnyék-tartó)  ősz.  fn.  Álta-
lán  mindenféle  ernyő,  ellenző,  ami a világosság  elé
árnyékot  vet.

ÁRNYÉKVIADAL, (árnyék-viadal)  ősz. fh. Hiú,
haszontalan  dolog  fölötti  viaskodas;  bányiveti  han-
dabanda.

ÁRNYÉKVILÁG,  (árnyék-világ)  ősz.  fa. Képes
kifejezéssel  ám.  ezen  múlandó  földi  élet.  Ha  át  Úr
Itten  kiszótít  ez árnyékvilágból.

ÁRNYJÁTÉK,  1. ÁENYÉKJÁTÉK.
ÁRNYMELLÉK,  (árny-mellék)  ősz.  fii.  Az  ár-

nyék  széleinek  vékonyabb  homályzata, árnynak  ár-
nya,  félárnyék.  (Penumbra).

ÁRNYMÉRÖ,  (árny-mérő)  ősz.  fn.  Láttani  esz-
köz,  mely  a  testek  árnyainak  egymástól különbözését
mutatja,  s  mely által  azok  átlátszósági  fokát meg  le-
het határozni.

ÁKNYRAJZ,  1. ÁKNYÉKfiAJZ.
ÁRNYTALANOK,  (ár -ny- talán -ok)  több.  fn.

tt.  árnytolanok-at.  Földleírásban  így  neveztetnek  az
egyenlítő  alatti lakosok, kiknek úgyszólván  majd min-
dig fejők  fölött  van  a  nap, minélfogva testök  alig  vet
némi  árnyat

ÁBOK,  (ár-ok) fn. tt  árkot, tb. árkok.  1) Földbe
ásott hosszúkás  mélyedés, kerítésül,  határul,  vízfölfo-
góul,  vagy  akánnily  más  czélból. A  verem-  és gödör-
től  különbözik,  mert  ezek  nem  hosszúkásak,  hanem
kerekded  vagy  szabálytalan  alakúak.  Mély,  széles,
hosszú árok. Árok  medre,  feneke, paraja,  széle.  Út men-
tében  ásott  árok.  Bedőlni  át  árokba szekerestül.  Ár-
kot  ásni, húzni. Árkot  ugrani.  Árkon,  bokron túl  lenni.
Akkor  mondj  hoppot, mikor általugortod  az árkot. Km.
AVkon  kívül  hegymester,  ám. az  alája  rendelt  határon
túl,  aki  tovább  akar  terjeszkedni,  mint  hatalma  van.
2)  Ettlönösen  csatorna.  A  vizenyős  réteken,  legelBkün
árkokat  húsni.  Árokba  csapolni  a  vizet.  3)  Folyók
medre, teknője, melyet ásás által  szabályoztak. Rákot,
Ztitvaárka.  4) Erődök körül ásott mélység.  Várárka.
>)  Falu  Ungban, s puszta  Treucseaben.

Azon  ár  ár  gyökfl  szók  osztályába  tartozik, me-



341 ÁROKALJA—ÁROS ÁROSÍT—ÁBPAÉRÖ 342

lyek  metszésre,  hasításra  vonatkoznak,  mint:  ártány,
s  az elötétes:  bárd,  dárda,  nyárt;  ide  tartozók: arat,
őrt, stb.  Hasonló hozzá némely hazánkbeli szláv  nyelv-
járásokban  divatozó,  s  valószínűleg  tőlünk  kölcsön-
zött :  jrfrek.

Képzésre  nézve  s  mint  hangugrató  hasonló  a
mar-ok, far-ok,  sar-ok,  bur-ok,  hur-ok,  szwr-ok,  tor-ok,
suly-ok  s némely  más  szókhoz.

ÁROKALJA,  (árok-alja)  ősz.  fii.  1) így nevez-
tetnek  a  kerített városok  azon  részei,  melyek  az árok
közelében  esnek;  váralja,  bástyaalja.  2) Helység neve
Doboka  megyében.

ÁROKÁSÓ,  (árok-ásó)  ősz.  fn.  1)  Munkás, aki
árkokat  húz, ás.  2)  Eszköz,  melylyel  árkot  ásnak.

ÁROKBÉLLÉS,  (árok-bélíés*)  ősz.  fn.  Az  Írok
belső  oldalainak  körei  vagy  téglával  kirakása,  hogy
be  ne  dőljön, vagy  gyöpös  hanttal kirakása.

ÁROKCSA,  (4r-ok-csa)  kies. fn. 1. ÁRKOCSKA.
ÁROKSÁNCZ, (árok-sáncz)  ősz.  fn.  Erődök  kö-

rül  ásott  árok;  várárok.
ÁROKSZÁLLÁS,  (árok-szAllás)  ősz.  fn.  Mező-

város  a Jászságban; belyragozva Árokszálláa-ra,  —ön,
—ról.  „ Árokszállás,  Kecskemét,  nyerít  a  ló,  ehet-
nék."  Népd.

ÁROKSZÖG,  (árok-szög)  ősz.  fn.  Szög,  melyet
két  ároksáncz  képez.

ÁROKTALAP,  (árok-talap)  ősz. fn.  Árok, külö-
nösen  sánczárok  feneke.

ÁROKTOROK,  (árok-torok)  ősz.  fn.  Szűk  nyi-
las,  melyen az  úroksánczba  lehet  lemenni.

ÁROKTŐ,  helység  Borsod  megyében.  Helyr.
ÁraktS-n,  —re,  — rol.

ÁROL,  (ár-ol)  áth.  m.  árol-t.  Valaminek  Arat
meghatározza,  megbecsüli,  kiszabja.  Régiesen  ám.
<inít.  L.  ÁRUL.

ÁROLÁS,  1. ÁRULÁS.
ÁROMLÁS,  (ár-omlás) ősz.  fn.  A  feldagadt,  s

medre ̂  partjait  áthágó  víznek kitolulása, szétözönlése.
ARONG,  (ár-ong)  gyak.  önh.  m.  árong-oü.  L.

ÁRADOZ.
ÁRORR,  (ár-orr)  ősz.  fn.  Növénynem  az  egy-

falkások  seregéből,  mely  a  világ  minden  részeiben te-
nyészik,  s  nevét  anyaszálainak  árformájától  veszi.
Fajai:  bőrök-,  daru-,  gólya-,  pézsma-,  római-,  stb.  ár-
orr.  (Geránium. L.)

ÁROS,  (ár-os,  vagy  ár-u-os)  fn.  tt.  áros-t,  tb.
—ok.  ÁltalAn,  kalmár,  kereskedő,  aki  holmi  árúkkal
üzérkedik.  Jobbára  öszvetett  szókban  haszn&ltatik.
Vásáros, ffíszeráros,  könyváros.  Egyébiránt  szabato-
sabban : árus, minthogy  alapja  áru,  tehát:  könyvárus,
gyógyszerárút,  stb.

ÁROS,  (ár-os)  mn.  tt.  dron-t,  vagy  —át,  tb.
—ok.  1)  Aminek  kitűnő áru  van;  becses,  drága.  A
mesterség,  míg  titkot,  áros.  Km.  2) Eladandó.  MindSn
SrökségSket  árossá  tevén  (áruba  bocsárván)  én  eladfín.
Debreczeni  legendáskönyv.  3)  A  ki  árul.  Áron  ember
Pesti  Gábornál  ám. kereskedő.  Vétetik főnévnek  is, pl.
könyvárat  vagy  —áru*, midőn tt. ktinyváros-t, tb.—ok.

AROS1T,  (4r-os-ít)(  áth.  m. ároM-ott,  pár.  —s,
htn.  —ni v.—ani.  1)  Árossá, becsessé, drágává tesz,
árát  neveli  valaminek.  2)  Ám.  árúi,  árúba  bocsát.
V.  ö. ÁROS.

ÁRPA,  (ár-  vagy  árr-pa)  fn.  tt. árpát, tb. árpák.
Közismerctii  gabonafaj,  mely  halavány  sárga, és szeg-
letes  magot  terem.  Virágai  hármával  egy  bokorban,
melyek  között gyakran  csak  a  középső  nős.  Kalászá-
nak  alakja  a  többi  gabonafajok  között  leginkább ha-
sonlít  a  búzáéhoz.  (Hordcnm).  Fajai  sokfélék:  béka-,
egér-,  hámló-,  hatsoros-,  kétsoros-,  laposfejü-,  őszi-,  ta-
taszi-,  tengeri-,  csóré-,  stb,  árpa.  Búzát  porba,  árpát
(t.  i.  tavaszit)  sárba  kell  vetni. Km. Árpából  sertfSzni.
Árpával  abrakolni  a  lovat,  hizlalni  a  disznót.  Egé-
szen  egyezik  vele  a  török  árpa,  és  mandsu  orfa; fin-
nül  ohra,  otra.  Átv.  ért.  a szemhéjon  támadó kemény,
pirosas  bibircsó,  mely  rendszerint  magától  el szokott
múlni.

Nevét  valószintien  árrhoz  hasonló  szúrós  szál-
káitól  kapta.  Némely tájakon  röviden : árpa,  a han-
gokban  hasonló  német Haber  zabot jelent.

ÁRPAARATÁS,  (árpa-aratás)  ősz.  fn.  Az  érett
árpának  sarlóval  lemetszése,  s  kévékbe  kötése.

ÁRPACZUKOR, (irpa-czukor) ősz. fn.  A gyógy-
szertárakban  ám.  tisztított  czukor,  melyet  árpalében
mindaddig  főznek,  míg  nyulós  és  sűrű  nem  lesz,  azu-
tán  vékony  hengerkékbe  sodorva  hurut  ellen  adják.

ÁRPÁD,  tulajdon  név,  tt.  Árpád-ot.  Némelyek,
mint  Dankovszky,  arany  pad-tói  származtatják  ; Bí-
borban  született  Koszta  Arpades-nek  írja.  Föszemély
a  kilenczedik  századbeli  hétmagyar  között,  s  a mai
hazánkba  költözött  Őseink  fejedelme.

Párduczos  Árpád.

S  késő  százak  után  méltán láttassa  vezérlő
Párduczos  Árpádot,  s  hadrontó népe  hatalmát.

Vörösmarty.

Árpád  fia  ~ Árpád  maradéka,  azaz  magyar.

Ébredj  nagy  álmaidból,
Ébredj,  Árpád  fia!  Bajza.

Korunkban  keresztnévül  használják,  az  ó  testa-
mentomi  Arfaxad  hasonlata  nyomán.  Ugyanitt  előfor-
dul  Árvád  helynév  is ; Erdélyben  is  van székely  falu:
Árvádfalva.  Régi oklevelekben előfordulnak  ezen hely-
nevek  is:  Árpádér  (Arpadir,  1280-ból, Mozsonban)
Árpádfejérhegy  (Arpadfeeregh, 1211.  1399.),  jírpád-
zt/ga (Arpadsuka, 1269. Csallóközben) és Árvád (1211.
1229.  Jerney.  Nyelvkincsek).  A  persa  nyelvben  Ar-
t'ond  (zendül árvát,  orván/)  ám.  nagyság,  méltóság;
Orontes  hegye ; óceán ; stb.  és személynév.

ARP AD, helységek Bihar és Baranya  megyékben.
ÁBPADARA,  (árpa-dara)  ősz.  fn.  Árpaszemek-

bfíl  őrlött  dara.  A  sertéseknek  árpadarát  adni.  V.  ö.
DARA.

ÁRPAÉRÖ,  (árpa-érő)  ősz.  mn. Árpával  együtt
érő.  így  nevezik  azon  korai  körtefajt,  mely  a  ta-
vaszi  árpával  egyszerre  szokott  érni,  mely  hasonlat
szerint  van  búzaérö  és  rozsérn  nevű  körte  is.

22*
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ÁRPAFÖ,  (árpa-fő)  ősz.  fn.  Az  árpaféle gabona
kalásza.  Teljes,  űrét  árpafö.  Máskép, kivált  ragozott
állapotban, árjxifej,  árpafejek,  stb.

ÁRPAFÖLD,  (árpa-föld)  ősz.  fa.  Szántóföld,
melybe  árpát  vetettek,  vagy  melyen  árpát  szoktak
termeszteni.

ÁRPAGYÖNGY,  (árpa-gyöngy)  ősz.  fn.  Apró,
gyöngyhöz  hasonló  gömbölyüségü,  finomabbféle  ár-
pakása.

ÁRPAKALÁSZ,  (árpa-kalász)  ősz.  fn.  Az  ár-
paszár  csúcsán  emelkedő boglár,  melynek  tokiászai-
ban  az  árpamagok  rejlenek.  I/osszú  szálkát,  csóré,
szüretien  árpakalász.

ÁRPAKÁSA,  (árpa-kása)  ősz.  fh.  Őrlés  által
héjaiktól  megtisztított  árpaszemek, s a  belölök  készí-
tett  eledel.

ÁRPAKÁSALÉ,  (árpa-káaa-lé)  ö»z.  fn.  Sűrűbb
vagy  hígabb  levesétel  árpakásából.  Különösen,  pép-
féle  főzet  a  betegek  szamára.

ÁRPAKENYÉR,  (árpa-kenyér)  ősz.  fn.  Árpa-
lisztből  sütött, nehezebb emésztetü, de tápláló kenyér.

ÁRPALÉ,  (árpa-lé)  ősz.  fű.  Főzött  árpából  ké-
szített  lefele  ital  különösen  tréfás  körülírással  a kö-
zönséges  sör  neve,  melyet  árpából  fb'zuek,  törökül:
arposzuju.

ÁRPALEPÉNY,  (árpa-lepény)  ősz,  fn.  Árpa-
lisztből  sütött szegényes  lepény.

ÁRPALISZT,  (árpa-liszt)  ősz.  fn.  Finom  porrá,
vagyis  lisztté  őrlött árpa.  Árpaliszibb'l  tiltott  kenyér.
V.  ö. LISZT.

ÁRPÁS,  (ár-pa-as)  mn.  tt. árpás-í,  vagy  —át,
tb.  —ok.  1)  Amiben  árpa  terem, vagy  amiben  árpát
tartanak,  hordanak.  Árpás  zsák,  kamra.  2)  Árpával
kevert.  Árpát  takarmány,  abrak.  Mint  főnév  tárgy-
esete:  árpás-t,  tb.  —ok, s  jelent  árpaföldet.

ÁRPÁS,  helynév, Győr,  Sopron és  Somogy me-
gyékben,  tt.  Árpás-t,  tb.  —ok, helyragokkal:  Árpás-
ra,  —ön,  —rói.

ÁRPASÉR,  (árpa-ser)  ősz.  fa.  Áztatott,  s  kicsi-
ráztatott  árpából  főzött,  közismereti!  részegítő  ital.

ÁKPÁSTÓ,  falu  Erdélyben  ; helyr.  Árpás-tón ,
—tóra,  —tóról.

ARPASZALAD,  (árpa-szálad)  ősz.  fn.  Maláta a
kicsiráztatott  árpából.

ÁRPASZALMA,  (árpa-szalma)  ősz.  fh.  Az  ár-
paféle  gabonának  sásos  levelű  szára,  melyet  a  mar-
háknak  takarmányul szoktak adni.  Árpaszalmán  telelt
borjúk,  tinók.

ÁRPASZEM, (árpa-szem)  ősz.  fn.  Az  árpaféle
gabona  egyes  magva.  Átv.  ért  szembejön nőni  szo-
kott  bibircsó,  egyszerűbben:  árpa.

ÁEPÁVALÉRÖ,  1. ÁRPAÉRÖ.
ÁRPÓT  vagy  ARPÓTLÉK,  (ár-pót  vagy  ár-

pótlék)  ősz.  fn.  Azon ráadási  öszveg, melyet  valaki
valamely  pénzre  vagy  értékpapírra  egyik  nemnek a
másikra  cserélésénél  fizet  vagy  kap.  (Agio).

ÁRR, fn. tt.  árr-t,  tb. —ok. L. a hegyes eszközt
jelentő  ÁR  rovata alatt

ÁRRÉV,  (ár-rév)  Ősz.  fn.  Kér,  vagy  kikötő,
melybe  csak  a  tenger  dagadásakor  lebet  bejárni.

ÁRRVÉSÖ,  (árr-véső)  ősz.  fn.  Árrhoz  hasonló
vékony  hegyü  véső.

ÁRSOR,  (ár-sor)  ősz.  fn.  Jegyzék,  mely  bizo-
nyos  dQak,  fizetések,  járandóságok  mennyiségét  mu-
tatja,  melyet  a  hidakon, vámokon, banninczadokou át-
szállítatott  áraktól  fizetni  kell.

ÁRSZABÁLY,  (ár-szabály)  ősz.  fh.  Szabály,
mely az áruk  becsét, ármennyiségét meghatározza. Kü-
lönösen  hatósági  rendelet,  mely  bizonyos  áruczikkek
árát  megállapítja.  Ezen áruért  árszabály  szerint  Űz  fo-
rint  jár.  Árszabályon  alul  kérni  valamit.

ÁRSZABÁLYOZ,  (ár-szabályoz)  ősz.  áth. Bizo-
nyos  áruczikkek  árát,  becsét,  pénzbeli  értékét  sza-
bályozza,  megállapítja.  Árszabályozni  a  húst,  lisztet.

ÁRSZABÁLYOZÁS,  (ár-szabályozás)  ősz.  fn.
Becslés, mely által  valamit árszabályoznak. V. ö. ÁR-
SZABÁLYOZ.

ÁRSZABÁS,  (ár-szabás)  ősz.  fn.  Meghatározás,
melynél fogva  valaminak  árát  szabják;  szabott  árnak
megállapítása. Használtatik  árszabály  helyett  is.

ÁRSZABÁSI,  (ár-szabási)  ősz.  mn.  Árszabást
illető, mutató, tartalmazó,  arra  vonatkozó.  Árszabási
hirdetmény,  jegyzék.

ÁET,  (ár-t)  cselekvő  ige,  m. árt-oíí, pár.  —s,
btn.  —ni, vagy  —ani.  1) Kárt  tesz, roszat  okoz va-
lakinek  vagy  valaminek,  és  pedig  a) anyagi  sértés,
sérelem,  rontás  által.  A  mértéktelen  evésivás  árt  az
egészségnek.  A  gyönge  vetéseknek  ártott  a  sok  eső, ke-
mény fogy.  A  méreg  kóstolással  is  megárt.  Km.  Nem
árt  ennek  se  hideg,  se meleg. A  hernyók  sokat  ártottak
a fáknak,  b) Erkölcsi,  szellemi  bántalom által. Rágal-
mazás  által  ártani  valakinek.  Még  a  légynek  sem  árt.
Km.  Nincs  oly  nyomorult  ember,  ki  ártani  ne  tudna.
Km.  Ki  ártani  akar, nem fenegetödzik.  Km.  Mit  árt
az  nekem f  Nem  árt  neki, ha  szigorún  tartják, erkölcsi
javára, hasznára válik.  Ha nem használ, nem árt.  Ezek:
sok,  kevés,  valami, semmi, nagy, kicsi tárgyesetben jár-
nak  vele. Sokat ártott  az  országnak.  Ez  nem  árt sem-
mit.  2)  Beható  ragu  viszonynévvcl  ám. valamibe avat-
kozik,  elegyedik.  Magát  mások  dolgába  ártani.  Min-
denbe  beleártja  magát. Képzésre  nézve azon  t képzöjü
igék  osztályába  tartozik,  melyek  részint  önálló, ré-
szint  elavult  igékből  származtak,  műt: ér-t, sér-t, ir-t,
or-t,  kel-t,  tSi-í,  til-t.  Az  1-ső pont alatti  értelemben
az  dr-mány  és  kár  szókkal  egyezik,  mennyiben rom-
lásra, kárra  vonatkozik; a  2-dik  pont alattiban pedig,
úgy  látszik, egy  a metszést, bevágást  jelentő  ár-val,
melyből  a bereltet jelentő  ártány  származott, mennyi-
ben,  magát  valamibe  ártani,  ám. magit  erőszakkal,
hivatlanul,  tolakodva  mintegy  befdrni,  s ezen  alapfo-
galom  nyomán hasonló  hozzá  a márt  is.

ÁRTALMAS,  (ar-t-al-om-as) mn. tt  ártalmos-t,
tb.  —ok. Aki vagy  ami ártalmat, kárt  okoz, vagy ter-
mészeténél  fogva okozni  szokott,  akár  anyagi,  akár
erkölcsi  értelemben.  Ártalmas  szerek,  növények,  fér-
gek. Ártalmas  időjárás.
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ÁRTALMASÁN,  (ár-t-al-om-as-an)  ih.  Ártva,
ártalmat  okozva,  sérelmesen,  hátrányosan.  A  hirtelen
légváltozás  ártalmasán  hat  rá.

ÁKTALMASKODIK,  (ár-t-al-om-as-kod-ik)  k.
m.  ártalmaskod-tam,  —tál,  —ott.  Ártalmas  cseleke-
deteket  gyakorol, károkat, sérelmeket  szokott  okozni.

ÁRTALMASSÁG,  (ár-t-al-om-as-ság)  fű.  tt.  ár-
lalmatság-ot.  Tulajdonság,  melynélfogva  valami  árt-
hat,  ártalmas, káros  lehet,  vagy  valósággal  az is. Ami-
nek  ártalmasságái-ól  meg  vagy  győződve,  azt  kerüld.

ÁRTALMATLAN,  (ár-t-al-om-atluu)  mn. tt.  ár-
talmailan-t,  tb.  —ok.  Ami  nem  árt,  ártalmat,  kárt,
sérelmet  nem  okoz.  Ami  egynek  ártalmatlan,  másnak
ártalmas  lehet.  Határozókép  ám.  ártalom  nélkül,  ár-
talmatlanul.  V.  ö.  ÁRTATLAN.

ÁRTALMATLANSÁG, (ár-t-al-om atlan-wig)  fű.
tt  ártalmatlanság-ot.  Tulajdonság,  melynél  fogva va-
lami  nem  ártalmas,  ártani  nem  szokott.  Ellenkezője:
ártalmatság.

ÁRTALMATLANUL,  (ár-t-al-om-atlan-ul)  ih.
A  nélkül,  hogy  ártana.

ÁRTALOM,  (ár-t-al-om) fn.  tt.  ártalmat.  Ártás
által  elkövetett,  okozott  sérelem,  kártétel,  Mutálom.
Ártalmára  lenni  valakinek.

ÁRTÁNÜ,  helysdg neve Bihar  megyében.  Hely-
ragokkal:  Árlánd-on,  —rá,  —ról.

ÁRTANDÓ,  (ar-t-and-ó),  mn. tt.  ártandó-t.  Ré-
gies,  ártalmas  helyett.

ÁRTANDÓSÁG,  (ar-t-and-ó-ság)  fn.  tt.  <í»-/a«-
dóság-ot,  Ártalinasság,  ártúsi  szándék.  „És  soha  ö
szájában  ártandós&g  nem  lelettctött."  Nádor-codex.

ARTANIIAZA,  puszta  Szabolcs  megy<5ben.
AKTÁNY,  (ár-t-ány) fn.  tt.  ártány-t,  tb.  —ok.

Kibérelt  kandisznó.  Néhutt  így  nevezik  az  emsét  is,
melynek  görgőjét  kimetszettük.

Gyöke  a  metszésre, szúrásra vonatkozó ár, mely-
ből  lett  :  árt  =r  metsz, heréi (=  irt,  őrt)  s  rokona ;/»•,
melyből  a heréit  kos  neve :  Urü, g hasonló hozzá a latin
(•••>•,  a  vérre*  (ártány), és cervex  (ürü) származékokban.

ÁRTÁS,  (ár-t-ás)  fn.  tt.  drtos-t,  tb.  —ok.  Cse-
lekvés,  midőn valakinek vagy  valaminek  ártanak; kár-
tevés,  sértés.  V.  ö. AKT.

ÁKTATLAX,  (ár-t-atliiu)  mű.  tt.  ártallan-t,  tb.
— ok.  Aki  vagy  ami nem árt,  sérelmet,  hantáimat,
kárt  acni  okoz.  Leginkább  Atv.  erkölcsi  értelemben
használva,  ám.  szelíd,  jóindulatú,  feddhetetlen, tiszta
életű,  akit  semmi  vád  nem illet, uern  terhel;  bfinmcn-
tos.  Ártatlan,  mini  a  ma  született  gyermek.  Ártatlan
bárány.  Ártatlan  szűz.  Ártatlan  angyali  teremtés.  A
bírói  vizsgálatból  kitűnt,  hogy  ö  ártatlan.  Határozókép
ám.  ártatlanul.

ÁRTATLANKODIK,(ár-t-atlan-kod-ik)k.m. ár-
tatlankod-tam, —tál, —ott, htn.  —ni. 1) Folytonosan
ártatlanul viseli magát, ártatlan életet gyakorol.  2) Kül-
sőleg  ártatlannak  tetteti  magát,  olyannak mutatkozik.

ÁKTATLANSÁG,  (ár-t-atlan-ság)  fn.  tt.  ártat-
lanitág-ot.  Erkölcsi  tulajdonság,  feddhetetlen  tiszta
lelki  állapot, uiidőn  valaki  semmi  bűnben  nem  részes.
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l  Gyermek!,  szűzies  ártatlanság.  Az  ártatlanságnak  csak
egy  a  szava  rr  nem szokott  mentegetödzni.

ÁRTATLANUL,  (ár-t-atlan-ul)  ih.  1)  Tiszta,
feddhetetlen  életet  gyakorolva,  bűn  nélkül,  senkinek
nem  irtva,  roszat  nem  cselekedve.  Ártatlanul  élni.
2)  Anélkül,  hogy  valakinek  ártott,  valamely  bűnt kö-
vetett  volna  el.  Ártatlanul  vád  alá  jutni,  perbe  keve-
redni,  szenvedni,  meghalni.

ÁETÉR,  (ár-tér)  ősz.  fn.  Azon  nyílt  térség,  la-
pály  a  folyók  mentében,  melyet  a  kiömlö  árvíz  el
szokott  lepni.  Különösen  a  szabályozott  folyóknál
azok  partjától  a  töltésig  terjedő  köz,  mely  az  árvíz
fölfogására  van  hagyva.

ÁRTEKV,  (ár-terv)  ősz. fn.  Terv, mely  valamely
készítendő  műnek, vállalatba  vett  tárgynak  mibeke-
rülését, vagyis  a  ráfordítandó költséget  meghatározza.
Házépítési,  úlcsináliísi,  fölszerelést  ártcrv.  Máskép:
költségterv.

ÁETHATATLAN,  (ár-t-hat-atlan)  mn. tt.  árt-
hatatian-t,  tb. —ok.  Ami  természeténél vagy  az  illető
körülményeknél  fogva  nem  árthat, kárt, sérelmet  nem
okozhat.  Arthatatlaraiá  tenni  az  ellenség  működését,
cseleit.  Határozókép:  a  nélkül,  hogy  árthatna.

ARTICSÓKA,  (az  olasz  articiocco  után)  fn.  tt.
articsókát.  Növénynem  az  cgyüttnemzök  seregéből;
vaczka  sertés,  fészke  hasas  vagy  kiterült,  bokrétája
pelyhes,  száratlan,  virága  kékesveres,  így  neveztetik
gümős,  csucsoros  földi  gyümölcse  is (Cynara).  A kerti
articsóka,  máskép :  olaszlapu.

ÁKTIFIOLA,  (olasz  eredetű)  fn.  tt.  áríifiolát.
A pozdorok neméhez tartozó konyhai növényfaj. (Scor-
zouera  hispanica).

ÁRTIFIPOZDOR,  ősz.  fh.  1. ÁRTIF10LA.
Á1ÍTÓ,  (ár-t-ó)  mn. tt.  a><ó-t,  tb.  —k.  Általán,

ami  árt,  ez  igének  minden  érteményét  véve.  Egész-
ségnek  ártó  szeszes  italok.  V.  ö. ART.

ÁRTÓLAG,  (ár-t-ó-lag)  ih.  Ártva,  ártó módon,
károsan,  kártéve,  kártékonyán  rövidséget,  sérelmet
okozva.  A  száraz  f agy  ártólag  hat  a  vetésekre.

ÁRU,  (ár-u)  fn.  tt.  áni-t.  Általán  eladásra, vá-
sárra  szánt,  s  alku  alá  bocsátott  jószág,  legyen  az
ingó  vagy  ingatlan.  Áruba bocsátani, ereszteni  valamit.
Drága,  becses, hitvány,  selejtes  áruk.  Különösen  a ren-
des  kalmárok  és  kereskedők  vásári  czikkelyci,  porté-
kái.  Böfos  áruk, fűszeráruk.  Külföldi,  honi  áruk.  Új,
divatos,  ódon,  állott  áruk.  Atv.  ért.  áruul  adni  ma-
gát,  ám.  becsületét,  erkölcsiségét,  hűségét  anyagi  ba-
szonért,  pénzért  föláldozni,  odavetni.

Mennyiben  az  áru  becset,  díjat,  értőket  jelent,
rokonai  a  magyar:  érő,  bér,  érték,  érdem  \  továbbá  a
iiéinot:  Waare,  Werth,  Wllrdv,  az  angoLzAsz :  tcare,
ícaru,  a  latin: merx,  merces,  meritum,  a  finn:  ar»o
(=  ár és  áru)  stb.

ÁHUBABOCSÁTÁS ,  (áruba-boe.útiis)  ősz.  fű.
Valamely  jószágnak  eladásra  kitevése,  uj'mlása.

ÁKUBARCZA,  (áru-bari-zn)  ősz.  J:i.  l'léhböl,
lemezből  való  harczafélc  jojry,  melyet  némely  röfös
urukra  tenni  szoktak.
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ÁRÜBÉLYEG,  (áru-bélyeg)  ősz.  fn.  Bélyeg,
melyet  némely áraczikkekre,  különösen  gyárbeliekre
ismertetés  végett  ütni  szokás.

ÁEUBE VALLÁS, (áru-bevallás) ősz. fn.  A szál-
lított  áruk  mennyisége  és  minősége  felől  adott  bizo-
nyítás  a  vámokon  és  harminczadokon.

ÁRUCSERE, (áru-csere) ősz.  fn.  Az  adásvevési
üzlet  azon neme,  midőn  az  árukat  nem pénzért, ha-
nem  hason  értékű  másféle  árakkal  váltják  meg.

ÁRUCZIKK,  (áru-czikk)  ősz.  fn.  Az áruk egyes
külön  faja,  pl.  a  röfög  kereskedésben  a  posztó, pa-
mutszövetek, szőrkelmék, vásznak, szalagok  stb.  mind-
annyi  áruczikkck;  vagy  a  füszeresboltban:  a  kávé,
czukor,  sáfrány,  narancs,  czitrem  stb.  Ritka,  drága,
k&zűnsrges,  olcsó,  kelendő  áructikkek.

ARUCZIKKELY,  (ára-czikkely)  fa.  L.  ÁRU-
CZIKK.

ÁRUÉRTÖ,  (ára-értő)  ősz.  fn.  Az  árak  ismeré-
sében jártas  személy, üzér, ki azok minemttségét, gyári
származásút,  anyagát,  illetőleg  értékét, becsét kellően
meghatározni  tudja.

ÁRUHÁZ,  (áru-ház)  ősz. fn.  Kereskedelmi  épü-
let, melyben  áruboltok,  áraraktárak  vannak,  milye-
ket  nagyobb  kereskedelmi  városokban  láthatni.

ÁRUHELY,  (áru-hely) ősz.  fn. Rakhely, vásár-
hely,  rakpiacz,  hová  az eladásra  szánt  árukat  öszve-
hordják.

ÁRUHORDÓ,  (áru-hordó)  ősz.  fn.  1)  Hordóféle
szállító  edény,  melyben a  fttszerárusok  némely  árui-
kat  kapják.  2)  Házaló  kis  kalmár,  aki  eladó  áruit
házról-bázra  hordja,  hátas  kalmár.

ÁRUJEGY, (áru-jegy)  ősz.  fn. Az áruládákra  és
hordókra, valamint  némely árakra  irt  vagy  ragasztott
bizonyos  jegyek.

ÁRUKELET, (ara-kelet) ősz.  fn.  Az  eladásra
kitett  áruk  kelendősége, kapóssága,  fogyasztása.

ÁRUKÉSZLET,  (ára-készlet)  ősz.  fn.  Eladás
végett  öszvegyfijtött  s  kiállított  áruk  öszvege.  Gaz-
dag,  honi  és  külföldi  árukéitlet.

ÁRUKOBZÁS, (ára-kobzás) ősz.  fn.  Holmi  til-
tott,  vagy  becsempészett  áruknak,  felsőbb  rendelet-
nél  fogra  lefoglalása.

ÁRUKÜLDELÉK,  (ára-küldelék)  ősz.  fn.  Kö-
rülményes  jegyzék,  eladott  s  küldött  portékákról,
ezek  árával  együtt.  (Factora).

ÁRUKÜLDEMÉNY,  (áru-küldemény)  ősz.  fn.
Áruczikkek  öszvege,  melyet  valamely  kereskedőhöz
vagy  kalmárhoz  utasítanak.

ÁRUKÜLDÉS,  (áru-küldés)  ősz.  fa.  Szállítási
cselekvés,  midőn  valaki  árakat  küld.  Áruküldést  ma-
gára  vállaló  bizományos.

ÁRUKÜLDŐ,  (áru-küldő) ősz. fn.  Gyári, üzleti,
kereskedői  biztos,  kinek  tiszte  a  megrendelt  áruczik-
keket  illető  helyeikre küldeni.

ÁRUL, ÁRUL  (ár-ul  vagy  ar-ol)  átb.  m. drul-t.
1)  Holmi  eladásra  szánt  jószágot,  illetőleg  áruczik-
keket  a végre  állít ki  vagy ajánlgat, hogy  valaki  bizo-
nyos áron megvegye.  Gabonát,  gubáétól, gyapjút  árul-

ni.  Vajat,  zsírt,  szalonnát,  lisztet,  árulni.  Hátát  tel-
keit, márkáit,  minden jóstágát  árulja.  Mit  árul  kigyel-
medt  Zsákban  macskát árulni.  Km.  2) Átv. ért  kel-
letés végett  fitogtat, mutogat  Leányát  árulja,  hogy
férjhez  vigyék.  Árulja  magát  a  szemtelen  kacrér nő.
3) Valakit  bizonyos  díj  fejében,  haszonlesésből  vá-
dol,  fölad,  s mintegy  ára gyanánt Jddás módjára elad.
Hamisan  beárulni, valakit.  4) Titkos  dolgot  nyilvá-
nít,  felfödöz,  el  igekötővel.  Elárulni  magát,  valamely
hibáját  napfényre  hozni,  köztudomásúvá  tenni.  El-
árulni  a  titkot.  Elárulni  bűntársait.  Különösen,  oly
valamit födöz fel,  ami  adott  hitével,  vagy  bizonyos
kötelességével  ellenkezik,  s  az  által  kárt,  veszélyt
okoz.  Barátját,  hazáját  elárulni.  És  te  csókkal  árulod
el az ember fiát t  Biblia.

Ha  ez  igében  közvetlen  törzsnek  az  áru  szót
veszszük, így  elemezhető :  ár-u-l,  mint: gyalu  gyalul,
köpü  köpfil;  ha  pedig  közvetlenül  az  ár  (pretíum)-
ból  származtatjuk, = ár-ol, mint:  tar-ol, sar-ol  vád-
ol, tör-öl,  stb.  S régi  iratokban,  például  a  Müncheni
codexben  ezen  alakban  fordul elő:  „ée elárolja men-
denét,  mié  vagyon."

ÁRULÁS,  ÁRULÁS  (ár-ul-ás)  fa. tt  áruMs-t,
tb.  —ok.  1) Üzéri, kereskedési  cselekvés,  midőn va-
lamit eladás végett  árulnak.  Sóárulás,  kenyérárulás.
2)  Hit, kötelesség, barátság  elleni  bűntett,  midőn  va-
laki  bizonyos  titokban  tartandó  dolgokat  födöz  föl,
s  az által  másnak  kárára,  veszedelmére törekszik.  V.
ö. ÁRUL.

ÁBULÁSI, (ar-ul-ás-i) mn. tt  árulási-t, tb. —ok.
Árulásra  vonatkozó, árulást  targyazó.  Aruláti  ügyes-
ség. AVulási  bűntett.

ÁRULGAT,  (ár-ul-og-at)  gyak.  áth.  m.  árut-
gat-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —goss.  Gyakran,  vagy
kicsinben,  vagy  csak  időnként árul  valamit  Heti  vá-
sárokon gyümölcsöt,  tojást  árutgatni.

ÁEULGATÁS,  (ár-ul-og-at-ás)  fn.  tt  árulga-
tás-t, tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  eladás végett
árolgat

ÁRULKODÁS,  (ár-ul-kod-ás) fa. tt  árulfcoda>-t,
tb.  —ok. Másnak  veszedelmére,  kárára  törekvő alat-
tomos áskálódás,  midőn  valaki  más  ellen  árulkodik.
L. ezt.  Hitvány  keretet át  árulkodas. Magát  beMteltgni
akaró  árulkodas.

ÁRULKODIK, (ár-ul-kod-ik)  k. m. árulkod-tam,
—tál, —ott. Alattomosan  áskálódva rágalmakat költ,
és  mondogat,  kártékony  szándékból  vádolgat  máso-
kat  Hogy  urának  kegyét  megnyerje,  cselédtársa  ellen
árulkodik.

ÁRULKODÓ,  (ár-ul-kod-ó)  fa.  tt.  árulkodd-t.
Áskálódó,  rágalmazó,  aki  mások  ellen  árulkodik.
L.  ezt.

ÁRULMÁNY,  (ár-ul-mány) ősz. fa. Árubaboceá-
tott, eladásra  kitett  akármiféle jószág, mindenféle  áru.

ÁRULÓ,  (ár-ul-ó) fn.  tt  árutó-t.  1)  Személy, ki
valamit  áru).  A  vásár  árulókból  és vevőkből  áll.  2)
Erkölcsi  ért  alattomos  áskálódó, bitszegő, ki  hauon-
lesésből  bizonyos  kegyelet ellen  vét, s hütlenségetiö-
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vet el. Hazaáruló, véráruló, nemzetáruló.  Á Debreczeni
legendáskönyvben:  áruitató.

ÁRULÓ,  (mint  föntebb)  mn. tt  áruló-t.  Aki va-
lamit eladási czélból árul.  Áruló  kereskedői biztos.  Gyü-
mölctáruló  kofa,  téjáruló  leány.

ÁRUNÉZÖ,  (ara-néző)  ősz.  fii.  Harminczadi,
várni  tisztviselő,  kinek  kötelessége  az  általmenő  áru-
kat  megszemlélni.

ARURAKTÁE,  (áru-rak-tár)  ősz.  fn.  1. ÁRU-
HELY.

ÁKUROVANCS,  (áru-rovancs) ősz. fn.  Jegyzék,
melyen  az  aruraktárba  helyezett és  abból  kivett  áru-
czikkek  föl  vannak  róva.

ÁRUS,  (ár-u-s)  fn.  tt.  árus-í,  tb.  —ok.  Általán
kalmár, kereskedő,  üzér,  aki  holmi árukat avégre tart,
hogy  eladja.  Könyvárus,  aki könyveket árul.  Vasárus,
füsterárus,  gyógyszerárus.  Szabatosan  véve  különbö-
zik  tőle  az áros, azaz  becses, értékes, aminek ára van.
V.  ö. ÁKOS, mn.

ÁRUSSÁG,  (ár-us-ság)  fn.  tt.  árusság-ot.  Né-
mely  öszvetett  szókban  ám.  kereskedői  üzérség,  fog-
lalkozás. Könyváruttág,  füszerárusság.

ÁRUSZÁLLÍTÁS,  (áru-szállitás) ősz. fn.  Keres-
kedési  forgalomban  levő  áruk  vizén vagy szárazon  ki-
tűzött  helyre  küldése, juttatása.

ÁRUSZÁLLÍTÓ,  (áru-szállító)  ősz.  fn.  és  mn.
1)  Személy,  bizományos, ki  árukat  vizén vagy  szára-
zon  küld,  vagy  viszen.  2)  Amin  árukat  szállítanak.
ÁruttáUitó  hajók, szekerek.

ÁRUSZÁMKÖNYV,  (áru-szám-könyv)  ősz.  fn.
Kereskedői  számvitelhez  tartozó  könyv,  melybe  az
áruvevő  biztos  vagy  megbízott  stb.  leginkább a  kül-
delék  vagyis  jegyzék  mellett eladott áruczikkeket be-
igtatja.

AKUSZAMLA,  (4ru-szAmla)  ősz.  fn.  1)  A  kül-
dött s általvett  aruczikkek  jegyzéke.  2) Az  árukról
vezetett  számviteli  lap  a  kereskedői  főkönyvben.

ÁRUSZÁMOLÁS,  (áru-számolás) ősz.  fű.  Szá-
molás,  melyet  át  árueladó  s  küldő  kereskedői  meg-
bízott  teszen  a  vett  czikkekről.

ÁRUSZÉRZÉS,  (áru-szerzés)  ősz. fn.  Cselekvés
midőn  valaki  egy  másik  számára,  egy  már megelőzött
egyezkedésnél  (áruszerzési  kötésnél)  fogva  bizonyos.
áruczikkeket  kerít  elő,  akár  maga  termelte, akár má-
soktól  véle  megszerezhetőknek.

ÁRUSZÉRZÉSI, (áru-szerzési) ősz. mű. Áruszer-
«é"«t  illető,  arra  vonatkozó.  Áruszerzési  kötés,  olyan
ad&avevési  szerződés,  melynél  fogva  valaki  más  szá-
mára  bizonyos  árukat  még  csak  jövőbeni  megszerzés
föltétele  mellett  ad  el.  Áruszerzési  Ügy,  adásvevúsi
foglsükodis,  mely  áruszerzésre vonatkozik.

ARUSZÉRZÖ,  (áru-szerző)  ősz.  fn.  Személy,  le-
gyen ez  kereskedő vagy  termelő, ki  előleges egyezke-
désnél fogva  bizonyos áruczikkeket vásárol ősz ve, vagy
másképen  kerít  elő  egy  másik,  illetőleg  vevő  fél  szá-
mára.

ÁRUTANYA,  (4ru-tanya)  1. ÁRUHELY.

ÁRUTUDOMÁNY,  <áru-tudom&ny) ősz. fn. Gya-
korlati  tudomány, mely aj; áruk kttlöiifélesége, anyaga,
s  tulajdonságainak  isméi-étére  tanít.

ÁJRUVÁM.  (áru-v&m)  ősz.  fii.  Kiviteli vagy  be-
hozatali  bér,  melyet  a  szállított  árukért  fizetni  kell.

ÁRU VIZSGA,  (áru-vizsga)  ősz.  fn.  A  kivitt
vagy  behozott  áruk  megszemlélése  az  illető  harmin-
czadi  és  vámhivataloknál.

ÁRUVIZSGÁLÓ,  (áru-vizsgáló)  ősz.  fn.  Har-
minczados  vagy  vámtiszt,  ki  a  be-  vagy  kiszállított
árukat  megvizsgálja.

ÁRVA,  (ár-va)  uin.  és  fű.  tt.  árvát,  tb.  áryák.
Eredeti  értelemben,  aki  valamitől  meg  van  fosztva,
mintegy  or-va,  kitől  valamit  eloroztak,  elvettek,  ini-
renézve  egyezik  vele  a  latin :  orbus, hellén: öpqpttcótf,
szanszkrit: arbhass, a»-b (rombol) gyöktől. Szokott köz-
értelemben, kinek szülei meghaltak, ki szüleitől halál ál-
tal megfosztatott. Árva fiú, árva  leány. Árva gyermekek.
Szegény, elhagyott  árvák. Árvákat  hagyni maga után. Ár-
vákra gondot  viselni. Árvák  atyja.  Át  árvákat elnyomni
égbekiáltó  bűn.  liégebbeii  az  özvegy, kinek  férje  meg-
halt,  szinte  árvának  tartotta  és  nevezte  magát.  Tá-
gasb  értelemben: ügyefogyott, elhagyott, segéd  nélküli
szeg/íny,  magára  hagyott.  Árva  a* árva,  habár  arany
is  kapufája.  Km.  Égett  töke  fekete,  árva  borjú  nincs
ariyja.  Km.  Árva  telkemre mondom.  Árva vagyok,  árva,
•mint  az  őszi  tarló,  melynek  ékességét  elvette  a  sarló.
Népd.  Árva  vagyok, árva  lettem, szerencsétlennek szület-
tem.  Népd.  Árva  az  a  madár,  kinek párja  nincsen;
én  is  árva  vagyok,  mert  szeretöm  nincsen. Népd.  Átv.
ért.  mondatik  növényekről  is,  melyeknek  bizonyos
nemi tulajdonságaik  hiányzanak, pl. árvacsalán,  mely-
nek  égető  fulánkja,  árvarózea,  melynek  tüskéje  nin-
csen ; árvakáka,  leveletlen, árvarekettye, stb.  Továbbá
oly  madarak  jelzője,  melyek  a  magányt  kedvelik,
vagy siránkozók.  Árvaveréb, árcaszajkó,  árvapinty  stb.

ÁRVA,  folyóvíz  és  v&r  neve  Árva  megyében.
ÁRVABLRÓSÁG,  (árva-biróság) ősz.  fn.  Az  ár-

vák  ügyeiben,  pereiben  Ítélő,  bírói  hatóság.
ÁRVABIZOTTMÁNY,  (árva-bizottmány)  ősz.

fn.  Az  árvák  vagyonát,  pénzét kezelő,  s  azok  szemé-
lyére  főlügyelö  hivatali  személyzet.

ÁRVABIZTOSÍTÉK,  (árva-biztosíték)  ősz.  fn.
Hatósági fölügyelet, őrködés, az árvák  vagyonának ép-
ségben  fönntartása  végett.  Különösen  azon mód vagy
szabály,  mely  szerint  az  árva  vagy  árvák  pénzét tör-
vényes  biztosítás  mellett kölcsön  kiadják.

ÁRVACSALÁN,  (árva-csalán)  ősz.  fn.  A  csa-
lánféle  növénynem  kisebb  faja,  mely  szurósságútól
meg  van  fosztva.

ÁKVÁDFALVA  vagy  ÁRVÁTFALVA,  székely
falu  Erdélyben.  Helyragokkal:  —falván,  —falvára,
—falváról.

ÁBVAFÜZ,  (árva-fűz)  ősz.  fn.  Alácsüggö  ágú
füzfaj,  szomorúfüz.  (Salix  babylonica.)

ÁRVAGONDNOK,  (árva-gondnok)  ősz.  fn.  Ha-
tóságilag  megbízott  személy,  ki  az  árvák  vagyonára
és  személyérc gyáinatyakéuen  fölügyel;  árvák  atyja.
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ÁRVAHÁZ,  (árva-ház)  ősz.  fh.  Közintézct,  il-
letőleg  alapítványi  épület,  melyben  árvagycrmekek
neveltetnek.

ÁRVAHIVATAL,  (árva-hivatal)  ősz.  fn.  1) Ha-
tósági  tisztviselősúg,  melynek  föladata  az árvákra  s
azok  vagyonára  gondot  viselni.  2)  Lakosztály  vagy
terem, melyben  e tisztviselőség hivatalosan  működik.

ÁRVAKÁKA,  (árva-káka)  ősz.  fn.  Egyfözérű,
leveletlen  kákafaj.  (Scirpus  palustris).  Mocsárokban
tenyészik.

ÁKVÁKATYJA,  (árvák-atyja)  ősz.  fn.  L.  ÁK-
VAGONDNOK.

ÁRVAKORU,  (árva-kora)  ősz.  mn.  Gyámság
alatt  levő,  kiskorú.

ÁRVAKORUSÁG,  (arva-koruság)  ősz.  fn.  Kis-
koraság.

AKVALÁNYHAJ,  (árva-lány-haj)  ősz.  fn.  A
hajkák  neméhez tartozó  növényfaj  ,  melynek  vékony
és  bokrosán  növő  fehér  szálai  hajfürthöz  hasonlók.
(Capillus  Veneris).

ÁRVALEPÉNYFA,  (árva-lepény-fa)  ősz.  fn.  A
lepényfának  tövistclen  faja.  V.  ö.  Lepényfa.

ÁRVÁN, (&r-va-an) ih.Árva állapotban. Egyedül.
ÁKVAPÉLYHÍM)  (árva-pcly-hím)  ősz.  fn.  Nö-

vényfaj  a  pelyhímek  neméből.  (Celsia  oricntalis).
ÁRVAPÉNZ,  (árva-pénz)  ősz.  fn.  Az  árvának

vagyonához  tartozó  s  gondnoki  kezelésre bizott  pénz.
Kamatra  kiadott  árvapénz.

ÁRVAPINTY,  (árvapinty)  ősz.  fn.  A  pintyek
neméhez  tartozó  madárfaj,  máskép  sirópinty,  mint-
hogy  magányosan  sirdogálva  üldögél  a  fákon.

ÁKVAREKÉTTYE,  (árva-rekettye)  ősz.  fn.
Cserjés  erdei  rekettye, melynek  tövisei  nem szurósak.
(Gcuista  silvestris).

ÁRVARÓZSA,  (árva-rózsa)  ősz.  fn.  Ful&nkta-
lan  szárú  rózsafaj, mely  havasokon szokott  tenyészni.
(Rosa  alpina).

ÁRVAROZSNOK,  (árva-rozsnok)  ősz.  fa.  Nö-
vényfaj  a  rozsnokok  neméből,  melynek  ondói  kopa-
szak,  igen  rövid  kalásznak  vagy  kalasztalanok.  (Bro-
mos  inerrais).

ÁRVASÁG,  (ár-va-ság) fn. tt. áreoság-ot. Szülék
nélküli  állapot.  Árvaságra  jutni.  Árvaságban  élni.
Átv.  ért  elhagyatott,  ügycfogyott szegénység,  szűköl-
ködő  magánélet  V.  ö.  ÁRVA.

ÁRVASZAJKÓ,  (árva-szajkó) ősz. fn. A  szajkók
neméhez  tartozó  madárfaj , mely  a  magányt  szereti.

ÁRVASZEQFÜ, (árva-szeg-ftt) ösz.fn. Kisdedszáru
s bimbaja, de igen kedves illatú és korán  nyilószegfttfaj.

ÁRVASZÉK, (árva-szék)  ősz. fn.  Árvák  ügyeire
vonatkozó tanácskozmány vagy tárgyalás; árvabiróság.

ÁRVASZÜLÖTT,  (árva-szülött)  ősz.  mn. és  fn.
Aki  apjának  holta  után  született,  máskép:  méhben-
hagyott.  (Posthumus)  ÁrvastUtóU  lAssló,

ÁRVÁTFALVA, 1. ÁRVADFALVA.
ÁRVATISZTSÉG, 1. ÁRVAHIVATAL.
ÁllVAVÁRALJA,  (Árva-vár-alja) falu Árva me-

gyében ; helyr.:  Árva-vár-alján,  —aljára,  —aljáról.

ÁRVAVÁRMEGYE  , (Árva-vár-megye)  ősz.  fa.
A  Dunán  inneni  kerület  legmagasabb  fekvésű  me-
gyéje,  mely  nevét Árva  várától  vette.

ÁRVAVERÉB,  (árva-veréb)  ösz.fn.  Magán  rep-
kedő  s  folyvást  nyögdécselő  verébraj,  máskép :  ma-
gános  veréb.

ÁRVAVlttÁG, (árva-virág) ősz. fn. 1. HÓVIRÁG.
ÁRVERÉL,  (ár-verél)  ősz.  áth.  m. árwerrt-í.  L.

ÁRVEREZ.
ÁRVERÉS,  (ár-verés) ősz. fn.  Nyilvános  eladási

mód,  midőn  az  eladó  jószágnak bizonyos,  tartott árát
kikiáltják,  s azt a  legtöbbet  ígérőnek  adják, máskép :
kótyavetye  (=  kótó-vető).

ÁRVERÉSI,  (4r-verési)  ősz.  mn.  Árverésre  vo-
nakozó.  Árverési  költség.  Árverési  hirdetmény.

ÁRVEREZ,  (ár-vcréz)  ősz.  áth.  m.  árvere'z-tem,
—tél,  —étt, pár.  —z.  Valamit  árverésre  bocsát,  ár-
verésen  adja  cl.  A  csőd  alá jutott  adós jószágát  árve-
rezni,  elárverezni.

ÁRVEREZÉS,  (ár-verézés)  ősz.  fn. Eladási  cse-
lekvés,  midőn  valamit a  többet  Ígérőnek  adnak  el.

ÁRVEREZŐ, (ár-vercző) ősz. fn.  Megbízott  sze-
mély,  ki  az  árverést  intézi,  vagyis  az  illető jószilg  el-
ső árát meghatározza  és  kikiáltja.

ÁBVÉSÖ,  1. ÁRRVÉSÖ.
ÁRVETÉS,  (ár-vetés)  ősz.  fh.  Az  áruk  becsé-

nek,  árának  fölszámítása.  Helyes  alkotásu  ujabb  szó
a számt-eíes hasonlatára.

ÁRVÍZ, (ár-víz) ősz. fh. Rendkívüli nagyságra föl-
dagadt,  és  szétterjedt,  szétözönlő  víztömeg.  Tavaiti,
nyári, jegeit árvíz. Határunkat elborította  az árvít.  Árvís
ellen  töltéseket, gótokat emelni. Romboló, pusztító  árvít.

ÁRZAT,  (ár-oz-at)  fn.  tt  árcat-ot.  Valamely
vállalatra, üzletre  fordított  pénzmenyiség,  beruházta.

ÁRZSARU,  (ar-zsaru) ősz. fh.  Az idegen eredetű
monopólium  kifejezésére  alkotott  új  szó, az  ár és zsar
(zsarol)  elemekből,  mennyiben ezen kizárólagos keres-
kedés neme zsarolással jár.  Szokottabban  egyedáruttág.

ÁS, (1),  áth.  m. ás-tam,  —tál, —ott, pár. —s.
1)  Körmeivel,  vagy  bizonyos  eszközzel  a  földet  föl-
metszi,  illetőleg  hézagot, nyilast  csinál benne.  Árkot,
vermet,  gödröt,  sírt  ami. Pinczét, kutat, csotoraát/isni.
Folyónak  medret  ásni.  Aki  másnak  vermet  ás,  maga
étik  bele, nem mát. Km. Ikerítve: átvet.  2)  Afelszak-
gatott  földből vagy  más  testből  valamit  kiszed,  mely
értelemben  ki  igekötővel vagy  a nélkül is használtatik.
Öszszel  a burgonyát.,  répát,  petrezselymet  kiásni.  Pénzt,
aranyat,  ezüstöt ásni.  Valakinek  szemeit kiásni.  Oszve-
téve : átvet,  aláás,  beás, elás,  fölös,  leás,  kiás,  megás.
Származékai:  atkái,  ásogat,  ásó,  ásvány  stb.

Eredetre  nézve  egyszerű  gyökige,  tájcjtéssel:
áj,  mint:  esik  ejt, feslik  fejt,  rojt  rost, melyekben  az
s  és j  váltakoznak.  Legközelebb rokonai  az előtétes:
vas, vétik,  vékonyhangon, vés, továbbá váj.  Alaphang-
ban  és  fogalomban  egyeznek  vele  azon  aj,  áj,  ó*.
gyökü  szók,  melyek  nyilasra,  illetőleg  sz^gtátánra vo-
natkoznak,  d.  m. aj,  ajak,  ajt,  ajtó,  ájul,  át(t.  Ásni
törökfii  kaz-mak.
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ÁS,  (2),  hangutánzó,  egyszersmind  szájtitással
járó  elvont  gyök,  melyből  ásít,  ástíoz,  ásltás,  átl-
tótat  származtak.  A  szanszkrit  gyök  hosz  ugyanezen
jelentéssel  is  bír.  A  hellénben  ^áaxca  sziutén  ám. ásí-
tok ;  törökül  eszne-mek. L.  ÁSÍT.

—ÁS,  vékonyhangon  —ÉS,  mindenféle  igéből
képez  főneveket, melyek  azt jelentik,  hogy  az  illető
cselekvés, szenvedés, vagy  állapot gyakorlatban,  folya-
matban  s  mintegy  függőben  létezik,  pl.  ir-ás, irat-ás,
jár-át, gondolkod-át, forgolód-ás,  ver-és, veret-és, vere-
ked-é*,  tllnőd-és,  stb.  Mennyiben párhuzamos  társa  ét
öt  (pl. járás  járat,  kötés  kötet)  bevégzett  vagy  el-
vont cselekvést,  szenvedést, vagy  állapotot jelent,  s a
bevégzett  múlttal  legszorosb  fogalmi rokonságban  áll:
ezért  okszerüleg  állíthatni,  hogy  az  ás  és  képzőjfi  fő-
nevek  az  első  múlttal,  vagy  úgynevezett  félmúlttal
vannak  viszonyban,  és  hogy  tulajdonkép  ebből  szár-
maznak  azon  és  (ás)  képző segítségével,  mely  általán
gyakorítást,  sokasítást,  illetőleg  többeknek  öszveté-
telét jelenti,  pl.  méné,  mene-es,  menés; jőve,  jöre-cs,
jövés ; álla,  álla-as,  állás ; jára, jára-as, járás,  azaz,
ezen  cselekvéseknek,  méné, jőve,  álla, jára, ismétlése,
tartóssága,  mintegy  folytonos mén, jó',  áll,  jár,  mit a
német  nyelv  helyesen  határtalan  móddal  fejez  ki:
das  Gehen, dós  Kommen,  dós  Stehen  stb.  Ezen állítást
támogatja  azon  körülmény,  hogy  vannak  bizonyos
nemű  igék,  melyekről  világos,  hogy  az  illető  képzőt
nem  a  jelenidő,  hanem az  első  múlt  tőalakja  után ve-
szik  föl,  mint:  leve  levés,  teve  tevés,  vive  vivés,  hit-e
fiivét,  méné  ménét;  ilyenek :  evét,  it'ás, aluvát,  fekü-
vét,  alleuvát,  esküvés,  cselekvés,  menekvés,  stb.  Ezen
elemzésből  látni  egyszersmind  okát,  miért  kell  itt
mindig  hosszú  hangzónak  lenni,  minthogy  a  tőszó
önhangzója  a  képzőjével  öszvcolvad,  valamint azt  is,
hogy  ezen  és éles,  mely  táj ejtéssel  i-be  megy  által,
mert  eredetije  és  is  szintén  éleshangu.  Más  elemzés
szerént  itt  az  igék  részesülője,  mint menő,  jövő,  álló,
járó,  levb't  vivő,  hivő,  alkuvá,  esküvő stb.  vévé  föl ma-
gának  az  esik  (ám.  történik)  igének  és  törzsét,  mely
némely  vidéken,  többek  közt  az  Érmeiteken,  és alak-
ban  ma  is  használatban  van, például  és az  eső,  e  he-
lyett : étik  az eső, a bécsi codcxben pedig többször elő-
jön  és,  eső  helyett; tebát  menés = menő-es (vagy  és),
vivés = vivS-et azaz menő, vivő eset vagy történet (cun-
di, portaudi  actio).  Valamint át  ét  a  tesz  ige te  törzse.

Ezen  ás  és némely  szavakban  át ét helyett hasz-
náltatik, s jelenti  az illető működés  eredményét, mint:
tojás  —  tóját,  fa-rokás =  farakat,  máslás =  má-
solat  vagy  másodlat, told  vetet = vetet, kelés =  ke-
let  stb.  V.  ö. AT, ÉT,  képző.

Egyébirént  e  magyar  ó* és  igen  közel  rokonát,
sőt  testvérét  bírja  a  török  un  perzsa  nyelvekben, is
alakban,  pl. a törökben  art-mak  (áradni) art-is = ára-
dás,  szev-mek  (szeretni)  szev-it = szeretés,  bak-mák
(látni) bak-it = látás, jürü-mek (járni) jttr-is = járás,
vagy  ax  egész törzs  után  j  közbcszúrattal:  jUrU-j-is,
így szöjle-mek(szólni) szojle-j-is  =s szólás; a perzsában
pursz-íden  kérdeni pttrsz-is  kérdés  stb.  A  finnben  ez

TUOT  UÓTÍB.

ős,  ős vagy üt, ys  (ősz, ősz, usz, üsz),  pl.  peittSS,  (föd),
peito*  (födés),  Aruultttati  (hirdetek), kuulntus  (hirdetés).

ASADÉK,  (4s-ad-ék)  fű.  tt. ásadék-ot.  Amit ásó-
val  vagy  ilyféle  szerszámmal  felvágtak, fölszakgattak,
pl. földréteg, liánt, melyet fólástak,  ásadúk-kő,  ásadék-
agyag.  Képzésre  olyan  mint: faradék,  nyesedék.

ÁSANY,  (ás-any)  fn. tt.  ásany-í,  tb.  —ok.  A la-
tin  minera  kitételére  alkotott  újabb  szó;  a  régiebb
ásvány  helyett.  Ibolyát  ásany.  Erezet  átanyok.

ÁSÁNY,  1. ÁSVÁNY.
ÁSANYÉGVÉNY, (ásany-égvény) ősz. fa. Asany-

ból  készített  égvény.
ÁSANYFÉNY,  (ásany-fény)  ősz.  fn.  Csillogás,

fényesség, mely az ásanyok tulajdonsága. V. ö. ÁSANY.
ÁSANYFONAL,  (ásany-fonal)  ősz.  fn.  Ércz-

ásanyból  nyújtott  fonal.
ÁSANYKÉKLET, (ásany-kéklet) ősz. fn. Ásany-

ból  készített  kéklet.  V.  ö. KÉKLET.
ÁSANYLEMEZ,  (ásany-lemez)  ősz.  fn.  Ércz-

ásanyból  lapított  lemez.
ÁSÁS,  (ás-ás)  fn.  tt.  ásás-í,  tb.  —ok.  Cselek-

vés,  melyet  az  gyakorol,  aki  valamit ás.  Árokátás, ve-
remásás,  pinczeásás,  kutasát.

ÁSAT,  (1),  (ás-at)  fn.  tt.  ásat-ot.  Ásás  elvont
értelemben; bevégzett  ásás;  ami ásva  vau, ásadék.

ÁSAT,  (2),  (ás-at)  mivelt.  m. ásoí-íam,  —tál,
—ott, pár.  ásoss.  Megparancsolja,  rendeli,  hogy  va-
laki  ásson  valamit  Udvarában  kutat,  kertje  végén  ár-
kot  diát.  Sirt  dtatni  a  megholtnak.  A  kerti  agyakat
folátatni.

ÁSATLAN,  (ás-atlan) mn. tt. ásatlan-t, tb. —ok.
Ami  nincs ásva,  fölásva.  Asatlan  kert.  Asatlan  vete-
ményes ágy. Határozókép  ám.  ásatlanul,  föl  nem ásva.

ÁSATLANUL, (ás-at-lan-ul) ih.  Asatlan állapot-
ban,  föl  nem  ásva.  Asatlantd  hagyott,  t  begyöpösö-
dött  kert.

ÁSHATÓ,  (ás-hat-ó)  mn. tt  átható-t.  Amit  ásni
lehet,  amit az  ásó  föl vágni,  fölmetszeni  bír.  Könnyen
ásható porhanyó,  nyirkot  föld.

ÁSÍT,  (ás-ít)  önh.  m.  ásit-ott,  pár.  —s,  htn.
— ni vagy  —ani.  Száját  fóltátva  á-féle  hangot  hal-
lat,  mi rendesen  unalomból vagy  álmosságból,  vagy
tunyas&gból  történik.  Mit  ásítasz  itt  f  tégy  már  vala-
mit.  Néha ám.  valamit áhít,  óhajt, kíván.  Hiába  áti-
tass rá, nem kapod meg. Asitndk az agarak, jó  vadászat
lesz. Km. Gyöke ás(l. föntebb) rokon azon áh-hoz, mely-

j  bői a  vágyat jelentő áhít  származott. Különben képzés-
re  hasonlók  hozzá ezen  hangutánzó  unhatok :  von-lf,

j  ord-tí,  hur-it,  kukor-ít,  nyer-ít,  tiv-ít,  rik-ít,  sik-it.
ÁSÍTÁS,  ÁSITÁS,  (ás-ít-as)  fn.  tt.  ásiíás-t,  tb.

—ok.  Szájtátás  neme,  mely  jobbára  álmosságból,
vagy  unalomból származik.

]  ÁSÍTOZ,  (ás-ít-oz) gyak.  önb.  Gyakran,  ismé-
telve  ásít,  száját  tátogatja.  Atv.  ért.  valamire  vágya-

1  kodik. Atítoz,  mint  kutya  a  túróra.  Km.  Köznyelven
,  ik-vel  is:  ásttozik.
j  ÁSÍTOZÁS,  (ás-ít-oz-ás)  fn.  tt.  <t*itozát-t,  tb.
1  —ok.  Gyakori,  többszöri  ásítás.
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ÁSKÁL,  (is-og-ál) gyak. áth. m.  átkál-t.  Gyak-
ran, folytonosan,  ismételve, de csak kicsinben vagy ki-
sebbféle  eszközzel  ás.  Ikerítve:  áskátvéskét.  Körmök-
kel,  kittel  áskálni  a  földet.

Képzője kettős gyakorlati,! i. og és ál,s hasonlók
hozzá: vájkál  = vájogál, turkál =: turog&l, szurkai =
szurogál,  irkái =  irogál  stb. V. ö. KÁL, KÉL, képző.

ÁSKÁLÁS,  (ás-og-ál-ás)  fii.  tt  áskálás-t,  tb.
—ok.  Gyakori, folytonos,  kicsinyes  ásás.

ÁSKÁLÓDÁS,  (ás-og-ál-ó-d-is)  fh.  tt  ásfcáló-
dás-t,  tb.  —ok.  A tv.  ért.  alattomos  ármánykodás,
cselszÖTés valaki  ellen.  V.  ö. ÁSKÁLÓDIK.

ÁSKÁLÓDIK,  (ás-og-ál-ó-d-ik)  k.  m. áskálód-
tam,  —tál, —ott. Átr. ért. valaki ellen titkon ármány-
kodik,  cseleket  szövöget,  s  mintegy vermet ás  neki,
hogy  veszélybe  ejtse.

ÁSKÁLÓDÓ,  (ás-og-41-ó-d-ó)  mn. tt  áskálódó-t.
Armánykodó,  alattomos cselszövő, másnak kárára, ve-
szélyére  terveket  koholó. AtkáUdó  irigy  ember.

ÁSMÁNY,  és  származékai,  szokottabban: ÁS-
VÁNY,  ÁSVÁNYOS,  stb.

ÁSÓ,  (ás-ó) fn.  tt  ásó-t.  1)  Munkás,  ki  vala-
mit  ás, vagy  ásással  keres,  fölfejt.  Árokásó,  kútásó,
kincsásó,  sirásó.  2)  Nyéllel  ellátott  lapátalaku  vas
eszköz,  melylyel  ásni  szoktak.  A'sóval  kivágni  a va-
kandokot.  Csak ásó  és kapa választ  el  bennünket, azaz,
a  sír.  Km.  Különböztetés  végett az eszköz  neve le-
hetne : ásít,  mint vésd,  furu.

ÁSÓKAPA,  (ásó-kapa) ősz.  fn.  Ásóhoz hasonló
kapa,  milyennel a  sírásók  élnek.

ÁSÓLAPÁT,  (áaó-lapát) ősz.  fn.  A  sírásók  la-
pátja,  mely ásóhoz  hasonló.

ÁSÓLAPOCZKA,  (ásó-lapoczka)  ősz.  fn.  Ki-
sebbféle  ásólapát, melylyel  a sírra hányt földet simára
lapítgatják.

ÁSOTT,  (ás-ott)  mn. tt  ásott-at. Ami ásva  van,
amit  fölástak.  Ásott, nem szántott fűidbe  Ültetni a bur-
gonyát.

ÁSOVÁNY,  (ás-o-vány)  fn.  tt  áso«ány-t,  tb.
—ok.  Régi  oklevélben,  1379-ből  előkerülő szó,  ám.
határárok,  vízárok.

ÁSPA,  fa.  tt.  áspát.  A  német Haspel,  és  olasz
aspo  szókkal  azonos.  L.  MOTÓLA.

ÁSPÁL, 1.  MOTÓLÁL.
ÁSPIS, (hellén  s  latin  nyelvekből) fn. tt  áspis-t,

tb.  —ok.  A  mérges  kígyók  egyik  legveszedelmesebb
faja.  Olyan  mint  ás  áspiskígyó". Km.

ÁSPÓ,  göcseji  tájszó.  L.  ÁSPA.
—ÁST, vékonyhanga párhozamos társa —EST.

L.  —VAST,  —VÉST,  képző.
ÁSVÁNY,  (1),  (ásvány)  fn.  tt  ásványt,  tb.

—ok.  1) Általán,  a  földben és  földön  létező  termé-
szeti  test, mely  sem az állatok,  sem a  növények or-
szágához  nem tartozik, melynek kifejlett  életműszerei
nincsenek.  2)  Szorosb ért.  merev idoma,  életmfinél-
kfili  test, milyenek  a  fémek, erezek, kövek  (Hinera).
Minthogy  a vány  vény  képzők  leginkább  cselekvő  ér-
telemben  használtatnak  és  használtattak, kivált a ré-

gieknél  ; innen ásvány helyett némelyek ásmány szóval
élnek.  Mások  az  ásany vagy ásány szót ajánlják, mely
hasonló  volna  ezekhez; vágány,  zákány,  csákány.

ÁSVÁNY,  (2),  falu  Győr  vármegyében, hely-
ragokkal: Átvány-ba,  —bán,  —ból.

ÁSVÁNYÁSZ,  szebb  kiejtéssel  1. ÁSVÁNY-
TUDÓS.

ÁSVÁNYFESTÉK,  (ásvány-festék)  ősz.  fa.  Ás-
ványanyagból  készített  festék  különböztetésttl  a nö-
vényfestéktől.

ÁSVÁNYFOG,  (ásvány-fog) ősz.  fa.  Földgyom-
rában  találtató  megkövült  fog,  különösen a  vízözön
előtti  korból.

ÁSVÁNYHEGY,  (ásvány-hegy)  ősz.  fa. Hegy,
mely  kebelében  érczes  ásványokat  rejt,  különbözte-
tésül  másnemű, péld. homokhegytől.

ÁSVÁNYISME,  (isvány-isme)  ősz.  fn.  Isme,
melynek  tárgyát az ásványok  teszik.

ÁSVÁNYKÖ,  (ásvány-kő)  ősz.  fa.  Ásványos,
azaz  érczes  részeket  tartalmazó  kő,  különböztetésul
másnemű, péld.  homok-, agyagkőtőL

ÁSVÁNYOLAJ,  (ásvány-olaj)  ősz.  fn.  L. KŐ-
OLAJ.

ÁSVÁNYORSZÁG,  (ásvány-ország)  ősz.  fa.
Életmiíszeretlen  természeti  testek  öszvege, melyek ál-
talán  ásványok  neve  alatt értetnek,  különböztetésül
az  állat-  és növényországtól.

ÁSVÁNYOS,  (ás-vány-os) mn. tt  ásoányos-t  v.
—át, tb.  —ok.  ÁBványnyal  bővelkedő,  ásványt  tar-
talmazó. Ásványos  kő, föld.  Atványos  vizek,  merek.

ÁSVÁNYSAV,  (ásvány-sav) ősz.  fa.  Sav, mely
vegyészileg valamely  ásványból  fejlik  ki.

ÁSVANYSZÉN(ásvány-Bzén)Ö8z.fh.l.KÖSZÉN.
ÁSVÁNYTAN,  (ásvány-tan) ősz.  fh.  Ásványok,

mint természeti  testek  ismeretét tárgyazó  tan.
ÁSVÁNYTUDOMÁNY, (ásvány-tudomány) ősz.

fn.  Tudományos  rendszerbe  foglalt  ismeretek  az ás-
ványokról.

ÁSVÁNYTUDÓS,  (ásvány-tudós)  ősz.  fa.  Ai
ásványok rendszeres  ismeretébe  avatott  tudós.

ÁSVÁNYVÍZ,  (ásvány-víz)  ősz.  fa.  Ásványne-
mű  alkatrészeket, pl.  vasat, sót  tartalmazó  víz.

—ÁSZ, vékonyhanga párhuzamos társa —ÉSZ,
név- és  igeképző,  a)  urmely  szókból  alkot  neveket
és  igéket: vadász  (venator,venatur), halász  (piscator,
piscatnr), madarász  (auceps, aucnpatur),  továbbá  :ffir-
jész, csikasz, egerén,  büngész;  b) csupán neveket, mint:
tyúkász,  kertész,  méhész, őkréss,  stb.  c) csupán  igéket
igékből: hadár-ász, kotor-ász, ookar-ász, legel-éss, fürk-
ész  (fiirögész),  hever-ész.  Ezen  képzők  az  Öszvekötő,
sokasító,  illetőleg  gyakoi latos  ős  és,  az és  nemüek-
hez  tartoznak.  Ugyanis  a) az ily  képzőjü főnevek je-
lentenek  valamivel foglalkozót,  folytonosan bánót,  b)
az  igék  ily  foglalkozási  cselekvést; miszerint így  ele-
mezhetők :  1) valamint a csikós,  gulyát,  kondás,  «si-
rás,  birkás,  tehenet, ssamaros, ludas,  tyúkot  jelentenek
ezen  állatokkal bánó személyeket is, s képzőjök az ösz-
vekötő  ős, és, ős: ügy  vadász, madarász, tyúkasz, j«-
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heisz,  méhen,  ökrétt,  stb.  szintén  ezt  jelentik:  vadat,
madaras,  tyúkos, juhos,  stb.  úgymint  ezen  állatokkal
szoros  bánási  öszveköttetésben  álló  személyeket, s
egyedül  a játszi  nyelvszokás  müve, hogy  a  fentebbie-
ket  is  nem  nevezte  így:  csikóst,  gulyán,  kondász,
(mint:  kanász),  csirán,  birkáét,  tza.ma.rasi,  ludász,
sőt  a  tehenet és  tyúkot  csakugyan  máskép:  tehenén,
lyukast  is.  Ezen  ász  ész tehát  valószínűen  a  csangó-
san  ejtett  asz  esz-böl  származott:  vad-as,  vad-ősz,
vad-ász ; méh-es,  méh-és*,  méh-étz.  2) Az  igekép2ö ász
ész = gyakorlatos  az ez, nyújtva  az  ez,  pl. hadonász
=  hadon&z,  kotorász =  kotoráz, fürkész  =r  fürkéz,
tollászkodik = tollazkodik,  tetcészkedik = tetvezke-
dik,  miszerint  ezen  igék :  vad-ász, madár-ász,  tger-ftz,
ftírj-ést  = vad-az,  madar-az,  eger-ez,  fürj-ez.

Egyébirént  a  nyelvérzéknek  igeu finom  tapiuta-
tára  mutat,  bogy  a  rokon,  de  mégis  másmás  árnya-
latú  fogalmak  kifejezésére  némileg  különböző,  de
alaphangban  hasonló  képzőket  alkalmazott,  mert  a)
a  neveket  illetőleg  az ás  és  tulajdonkép  melléknév-
képző,  s  csak  átv.  ért.  alkot  főneveket,  midőn  a  jel-
zőt  a jelzett  helyében  használja,  pl.  vadat  erdő,  va-
das,  vaddal  bővelkedő  hely ;  halas  folyó,  /falas me-
zőváros ;  ellenben  az  <í.?z  tsz  főnevet  alkot:  vadász,
halán = azok  fogásával,  tartásával  stb.  foglalkozó
személy ; b) némely .neveknél  az  ős  és durvább, az ász
est  szellemibb  foglalkozásra  vonatkozik,  pl.  müvet
vagy  míves  (ezüstmíves, aranyinívcs,  kömivcs, puska-
míves)  és  művész  (Künstler);  az  igéket  illetőleg  a  z
képző  általán jelent  gyakorlatos  cselekvést,  valamint
az  ász ész igeképzö is, mint:  nyargal-ász,  legei-ész ~
nyargalgat,  legelget.

A  fentebbi  elemzésből  kitűnik ,  hogy hasonlék
szerint  helyesek  ezen  újabb  alkotásu  szók:  zenész,
művész,  színész,  Ügyész,  burást,  erdőst,  mennyiben  az
illető  tárgygyal  bánó, foglalkozó  személyt jelentenek;
ellenben  korcs  ivadék  :  gazdász  (oeconomus),  mely
nem  gazdákkal,  hanem  gazdasággal  foglalkozót  akar-
na  jelenteni.

Tájdivatos  képzésű:  rákész,  ige  és  név,  rákász
helyett.

Idegen  eredetűek :  bindász, kovász, kolbász, s né-
mely  mások.

Újabb  szóalkotóiuk  az  ász  én  képzővel  igékből
is  képeznek  főneveket, mint: f est-ész, költ-ést,  épít-ész,
mi  nincs  épen  nyelvünk szabályai  ellen, mert van régi
szónk:  term-ész-et,  a  terem  igéből,  dó  különben  is,
mint  föntebb  incgjegyzök, az igékből  ily  képzővel  igé-
ket  alkotni  nem ritkasúg.

Megjegyzendő, hogy  ezekben :  bölcs-ész,  szép-ész,
a  bölcs  és  szép  szók  főnév  gyanánt  tekintendők,  s
ain.  bölcs  dolog,  szép  dolog,  és  így  bölcsész,  stépész
=  bölcs  vagy  szép  dolgokkal  foglalkodú  tudós.

ÁSZOK,  fn.  tt.  ászok-ot  vagy  ászk-ot.  Általán
dorong  vagy  gerenda, melyet  talapul  valami  alá  tesz-
nek.  Különösen  a  piuczékben  levő  hordók  alá  fek-
tetett  ilyetén  talapzat,  miskép  :  t/anlár  vagy  kantár-
fa  ,  a  német  Ganther  után.

Eredetileg  talán  az  al  gyöktől  ölték  vagy alzok
volt,  melyből  változattal  lett  azok,  ászok.  Egyébiránt
alaphangra  és  értelemre  rokon bozzá  a  német  Sockel
és  Sog-baum,  s a  támaszt jelentő  szláv szocha, stb.

ÁSZOKFA,  (ászok-fa)  ősz.  fa.  L.  ÁSZOK.
ÁSZOKHORDÓ,  (ászok-hordó) ősz.  fn.  Pincze-

beli  nagy  hordó,  melyet  tovább  szállítani  nem szok-
tak,  hanem  folytonosan  ászokon  feküuni hagynak.

j  ÁSZOKPÉNZ, (ászok-pénz)  ősz.  fn.  Pénz,  me-
lyet  valaki  a  bérbe  fogadott  pinczeért fizet.

ÁSZOKSÉR, (ászok-ser) ősz. fn. Erősebb s  éret-
tebb  ser,  melyet  hosszabb  ideig  a  pinczében  állani
hagynak.

ÁT,  (1),  névutó  és  igekötő.  Értelemre  és  hasz-
nálatra  nézve jobbára  egy  az  által  szóval,  pl.  Dunán
át  vagy  által,  Tiszán  át  vagy  által;  átmegyek  vagy
általmegyek.  L.  ÁLTAL.  Az  át  igekötővel  öszvetett
szókat,  mint:  átad,  átalakul,  átázik,  átdöf,  stb.  stb.
szintén  1. az  ÁLTAL  szóval  kezdődő  öszvetett  szók
rovatai  alatt.

ÁT,  (3),  gyöke  az  átok, átkot,  átkot  szóknak  és
származékaiknak.  Legközelebb  rokona azon ad, mely-
ből  a  vad  indulatra vonatkozó ádáz  származott. Elem-
zésére  nézve 1. A,  gyökelem  (2).

ÁT,  (3),  székelyes  tájejtéssel  ám.  a  közönséges
használatú :  árt,  átv.  ért.  véve,  pl.  valamibe beleátani
magát  =  bele  irtani.

—ÁT,  vékonybangon  —ÉT,  ritka  használatú
képző,  s  eredetileg  nem egyéb,  mint  a  rövid  át  ét
megnyújtása, pl. a roi'-áí, rov-at, fuv-át,  fuv-at,  korl-ál,
korl-at,  porgol-át,  porgol-at,  korszov-át,  korszov-at
szókban.  Hasonlóak:  lap-át,  borb-át,  meny-ét. Külön-
ben  sok  idegen  szók  végtagit  képezi,  mint:  horvát,
kabát, pervát,  söréi,  stb.

ÁTABOTÁBA,  (áta-botúba)  ősz.  ih.  Minden
rend  nélkül,  öszvevissia,  keresztülkulcsul,  imígy-am-
úgy.  Átabotába  elmondani,  végezni  valamit.

Valószínűen  eredetileg  ám.  átalbotolva, mintegy
kcresztülbotorkalva,  vagy  talán = áta-bodába,  az-
az  általbodázva.  L.  BODÁZ.

ÁTALÁBAN, 1. ÁLTALÁBAN.
ÁTALAG, 1. ANTALAG.
ÁTÁN,  fn.  tt.  átán-t,  tb.  —ok.  Cserjefa,  me-

lyet  máskép  tamariskának  neveznek.
ATILLA,  1. ATILLA, ETELE.
ÁTKOS,  (at-ok-os)  mn. tt.  átkos-t  vagy  — át,

tb.  —dk.  1)  Amin  átok  fekszik, amit  megátkoztak.
Átkot  jóstág,  örökség.  2)  Átokból  álló.  Átkos  károm-
kodás, fenyegetés.  3)  Ami  veszélyt  hoz,  amin  nincs
Isten  áldása.  V.  ö. ÁTOK.

ÁTKOZ,  (at-ok-oz)  átb.  m.  á<koz-<am,  —tál,
—ott,  pár.  —z.  1)  Valakit  vagy  valamit  átokkal  il-
let,  azaz  különös  vad  kifejezésekkel  gonoszt,  kárt,
veszélyt,  szerencsétlenséget kivan, milyenek :  döf/öljék
meg,  verje  meg  az  Isten,  sllfyedjen  f i ,  ne  lássa  meny-
nyeknek  országát,  stb.  2)  Mint  gonosznak  kútfejét,
okát  szidalmaz, káromol valakit  vagy valamit. Átkozni
át  órát,  melyben valaki  született.  Átkozni  a  napot,  me-

28»
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lyen  valakit  megismert.  Átkötni  a  játékot.  Átkötni  a
gondolatot, mely donor eszébe jutott.  Mert ha elhagysz,
megátkozlak,  elhervadt*. Népd.

ÁTKOZÁS,  (át-ok-oz-ás)  fn.  tt.  átkocás-t,  tb.
—ok.  Vad  indulata  kifakadás,  midőn  valaki  átkot
vagy  átkokat  mond.

ÁTKOZAT,  (át-ok-oz-at)  fn. tt  átkotat-ot.  Ki-
mondott  átokszók  öszvege, vagyis  általok  kifejezett
rósz  kivánatok, illetőleg  szidalmak,  káromlások  tar-
talma.  Átkozat  súlya fékudk  rajta.  Borzasztó  átkozol.

ÁTKOZAT08,  (át-ok-oz-at-os)  mn.  tt  átkoza-
tos-t  vagy  —öt,  tb.  —ok.  Átkokkal,  átkozattal  ter-
helt, átkok  súlya  alatt  szenvedő,  k&rhozattal  teljes.
Átkozatot  állapot,  csapás.

ÁTKOZÓDÁS,  (át-ok-oz-6-d-ás)  fn.  tt.  átkozó-
dás-t,  tb.  —ok.  1)  Vad  kifakadásn  indulatoskodás,
midőn  valaki  átkokat  mond. 2)  Szójárás  szerint  diva-
tos  átokmondatok,  melyeket  leginkább  a  mentege-
tődző  bűnösök  s  gonosztevők  szoktak  önmagok fejére
mondani.  Atkozódások  között  tagadta,  hogy  ó' követte
volna  el  a  lopott,  gyilkosságot.

ÁTKOZÓDIK,  (át ok-oz-ó-d-ik)  belsz. m.  áíko-
tád-tam,  —tál,  —ott, pár. —jál,  htn.  —ni.  Zabolát-
lan  vad  indulatból  czikornyés  szidalmakkal  tetézett
átkokat  szór.  Átkozódik  ég,  föld,  Itten,  ember  ellen.
Átkozódik  mint  a  kereke-törött  kocsis.  Km. Különösen,
hogy  valami  vád  ellen  védelmezze magát,  önfcjére
átkokat  mond, vagy  azokat  káromolja,  kik  őt  állító-
lag  hamisan  vádolják.

ÁTKOZÓDO, (át-ok-oz-ó-d-ó)  mn. tt.  átkozódó-t.
Aki  átkozódni,  átkokat  szórni  szokott  Alkotódé  is-
tentelen,  mocskos  szájú  ember.

ÁTKOZOTT,  (át-ok-oz-ott)  mn. tt.  átkozo«-at.
1) Amire átkot  mondottak, ami megvan átkozva.  Átko-
zott  nap,  óra.  2) Káros, veszedelmes, gonosz, ártalmas.
Átkozott  a  hal a  harmadik  vízben.  Km.  Átkötött  nem
volna,  ki  rajta  nem  kapna.  Km.  3)  Néha  szelídebb
jelentéssel  ám.  dévaj,  lator,  ánnányos.  Átkozott  egy
fid  ez  a  mi  Petink.  Ejnye  te  átkötött,  mily  csínyt kö-
ve/tél  el  megint ?

ÁTKOZOTTAN,  (át-ok-oz-ott-an)  ih.  Igen  ro-
szul, gonoszul, minden  áldás, szerencse,  siker  nélkül.
Átkozotton  balul  folynak  dolgaink.  Átkozotton  bánik
velünk  a  tors.

ÁTKOZOTTUL, i. ÁTKOZOTTAN.
ÁTLÓ,  (át-ol-ó)  fn.  tt.  áíió-t.  Vonal,  mely  az

cgyenköz  átellenes  szögei  között  htizatík, s azt  két
egyenlő  részre  osztja,  székelyesen  esetért.  (Diagona-
lis). V.  ö.  ÁLTALMÉRŐ.

ÁTLÓMOZGÁS,  (átló-mozgás)  ősz.  fn.  Erömtt-
tani  értelemben jelent két  külön  iránya  erő által oko-
zott  középmozgást,  pl.  midőn  a  bajóval  valamely fo-
lyón  átevezünk.

ÁTOK,  (át-ok)  fn.  tt.  átkot,  tb.  átkok.  1) Elke-
seredett  vad  indalatból,  haragból,  boszúból,  kárvágy-
ból  fakadó gonosz  kívánat,  illetőleg,  ezen  kivánatot
hatályosan  kifejező mondat  Átkot  mondani.  Átkokat
ökrendetni.  Átkokkal  illetni  valakit.  Bortatztó,  irtóz-

totó,  hajmeresztő'  átok.  Szülék  átka. Átok  száll  reá.  Lé
tartja  a  szolgát,  átok,  ssitok  a gazdát.  Km.  2)  Csa-
pás, veszély,  szerencsétlenség.  Itten  átka van  e  nem-
téten.  Átok  fogta  meg  a  magyart,  hogy  a* soha  együtt
nem tart. Népd. Átok  reád, magyarok  hazája  /  Vörös-
marty : Salamon átka.  Itten  átkát nem kívánom,  de ha
rád  száll, azt  se  bánom.  Népd.  3)  Egyházi  ért  az
anyaszentegyház  kebeléből  ideiglenes vagy  örökös ki-
zárás, illetőleg a bütelennek kárhoztatasa. (Anathema).

Rokonságára  nézve  1. AD,  elvont  gyök.  Kép-
zőjét  illetőleg  azon  ok  képzőjü szók  osztályába  tar-
tozik,  melyek  változattal  ék-ct  is  használnak, mint:
hajlok  hajlék,  marok  marék, scándok  szándék.  Az átok
gyöke  át  vagy  ad  indulatszó,  mint  szitok-é  szid.

ÁTOKESKÜ,  (átok-eskü)  ősz.  fn.  Önmegátko-
zással  erősített eskü,  pl.  Úgy  verjen  meg a* Itten.  Úgy
ne láttam  mennyeknek országát.  Fakulja*  meg.  Nyeljen
el  a föld  elevenen.

ÁTOKHOZÓ,  (átok-hozó) ősz. mn. Ami gonoszt,
veszélyt, szerencsétlenséget, csapást  okoz.

ÁTVÁGAT,  (át-vágat) ősz. fn.  Nyilas, rés,  hé-
zag,  mely átvágás  által  támad.

AZ, gyöke  az  Ázik  igének,  és  származékainak.
L.  ÁZIK.

—AZ, (1), vékonyhangon —EZ,  igeképző,  mely
az  illető  törzs  a  vagy  e hangzójából  és  az e* képző-
ből  olvadt  öazve,  pl.  tiszta-az,  tisztáz,  koma-a*  ko-
máz,  ruha-oz,  ruház,  recze-ez,  reczéz,  mise-ez,  miséz,
ige-ez,  igéz. V.  ö. AZ EZ  igeképző.

—AZ, (2), vékonyhangon EZ, kevés  nevek  vég-
szótaga, mint: hagymát  (1. ezt), póráz, nehéz, vitéz, kele-
vét. Elemzésérc  nézve 1. AZ, EZ, ASZ,  ESZ,  névképző.

ÁZÁLAG,  (áz-al-ag)  fn. tt  ázalog-ot. A vízben,
szeszes  italokban,  s  más  folyékony  testekben  létező
parányi  állatkák.  (Infusoría).  Máskép : ázbareso.

ÁZALÉK,  (áz-al-ék)  fn. tt  ázalék-ot.  A  növé-
nyek  országából,  kerti  véleményekből, zöldségből stb.
készített  ételnemü  főzelék,  pl.  káposzta, répa, borsó,
bab  stb.

ÁZBARCSA,  (áz-barcsa)  ősz.  fn.  1. ÁZÁLAG.
ÁZIK,  (áz-ik)  k.  m. áz-tam,  —tál,  —ott,  pár.

—tál.  Általán  mondjak  minden testről, midőn  ned-
vesedik, midőn  a  víz  vagy  más híg  test  bele veszi ma-
git  Esőben,  hóban ázni, megázni. Ázik a föld,  ha meg-
futja  az  árvíz,  ha  esik  az  eső.  Ázik,  átázik  a  oízbe
mártott  ruha.  Elázik  a  tészta.  Atv. ért.  elázni  a  bor-
tól, ám. részeggé  lenni.  Addig  iszom, mig a  torkom ét
nem  ázik,  két fekete  bogárszemem nem szikrázik. Bordal.

Alaphangra  és  értelemre  rokona  a német: nass,
továbbá  az  előtétes  latin: mádét,  modor,  madidut,
valamint  *> magyar: med, ned,  nedv, szanszkrit: niss.

ÁZOTT,  (4z-ott) mn. tt  dzott-at.  Ami nedvessé
lett, amit a víz  vagy  másféle  nedv  általait,  meglá-
gyított.  Ázott  föld  Ázott  széna,  szalma.  Ázott  ru-
ha.  Ázott  téttta.  Átv.  ért.  ázott fejű  =r  részeg.

ÁZOTTAN,  (az-,,..-an)  ih.  Nedvesen,  nedvtől,
különösei) víztől,  esőtől  általjárva.  Stárazon  elmerni*,
ázottan  visszajönni.
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ÁZTAT,  (4z-tat) áth.  m. áztat-tam, —tál, —ott,
pár.  áztass.  Valamit a  végre  márt  a  vizbe,  vagy más
folyadékba,  hogy  a nedvesség  általjárja,  megpuhítsa,
megtisztítsa,  stb.  Fehérnemüeket  áztatni,  beáztatni  a
vizbe. Kendert,  vesszőt, faabrincsot,  kákát  áztatni.  Lá-
bakat  áztatni.  Átv.  ért  valakit  beáztatni,  ám.  vádo-
lás, gyalázás  által  hitelétől,  becsületétől  megfosztani,
vagy  bajba,  adósaágba  keverni;  eláztatni  valakit,  er-
kölcsileg  semmivé  tenni.

ÁZTATÁS,  (áz-tat-ás)  fn.  tt. áztatás-t, tb. —ok.
Nedvesítés, belocsolás, vízbemártAs. Kender az tatás, len-
áztatás,  ruhaáztatás.

ÁZTATÓ,  (áz-tat-ó)  fn.  tt.  ázíaíó-í.  1)  Minden-
féle  híg  szer,  folyadék,  nedv,  mely  bizonyos  anyagok
puhítására,  tisztítására,  illetőleg  idomítására  használ-
tatik, pl. bóráztató, gyapjú-,  szöráztató.  2) Személy, aki
e  munkát  végzi.  Luttos,  mint  a  kenderáztaló.  3) Tó,
mocsár,  öböl,  patak, melynek  vizében  kendert  szok-
tak  áztatni.

—AZS, igen ritka használatú névképzö, mely né-
mely elvont gyökökhöz járul, mint: par-ííz*, t-ar-ázs, vir-
ázs,  dar-ázs.  Úgy látszik, nem egyéb,  mint  az  ős képző
módosítása.  V. ö. ZS, mint gyökhang,  és  középképzö.

ÁZSIA,  fű.  tt.  Ázsiát.  A  földnek  közismereti! s
Európához  mérve  keleti  része,  az  emberi  nem böl-
csője.  Nevének  eredete  felöl  több  vélemény létezik.
Némelyek  szerént  a  sémi  nyelvekből  eredéit,  mint-
hogy az ide vonatkozó héber és arab gyökök jelentése  :
két  felé  osztott,  felezett;  innen  különösen  a  héber
*Xn  ám.  fél,  közép  (t.  i.  a  régente  csak  három  szám-
ban  ismert világrészek  : Európa  Ázsia és Afrika között
a  középfóld).  A  görögök  majd  Azia  nevű  nympMtól,
OkeanoB  és  Thetys  leányától,  majd  Asías  lydiai  ki-
rálytól,  majd  ismét  ilynevü  mágustól  származtatták;
némelyek  szerént  Asios  Leimon  rónától,  s  a  síkságon
találtató sok iszaptól (görögül  naig)  vette  volna nevét.
Vannak,  kik  azt  az  északi  hitregészetben  előforduló
ászokkal  hozzák  viszonyba.  Nagy-Ázsia,  Kig-Ázsia.

ÁZSIAI, (ázsia-i) mn. tt. ázsiai-1, tb. —ak. Ázsiá-
ba  , vagy Ázsiából  való, ott lakó, onnan  származó  stb.

ÁZSIALLAG,  (ázsia-i-lag)  ili.  Ázsiai  módon,
mint  Ázsiában.  *)

*)  Ás  A-bin  Ttn  2792,  u  A-ban  168-1,  mindkettőben  öszvesen
4476  eiikk.

B,  kisded  alakban  b, harmadik  bő tű  a  magyar
ábéczében,  s  a  mássalhangzók  sorában  első,  kiejtve:
be.  Az  ajakbötük  osztályába  tartozik, a  maga  nemé-
ben  lágy, s  ennélfogva  szervtársai  közöl  legközelebbi
rokona v,  mennyiben  pedig  érUlkb'zö  ajkakkal  ejtctik
ki,  a p  és  m-bez  tartozik.  £  rokonsági  viszonyok  sze
rint  fölcserélődik  a) p-vel:  bongyola,  pongyola  ; ben-
yyele,  pengyele  ;  higgyed,  pittycd;  bizseg,  pizseg  ; bi-
zsereg, pizsereg;  bog,  pog(ács,i;  bök, pók ; bodor, pó-
tor;  bufog,  pufog;  bimbó', pimpó ;  bulya, pólya;  boné,

póné;  bibosz,  pimasz;  búb, púp ; böfög,  pöfög  ;  buty-
ka, putyóka  stb.  a gyökök  és törzsek  végén : láb,  láp;
dobb-an,  topp-an;  tereb-ély,  terep-ély;  ab-a,  ap-a;
csib-eszkedik,  cstp-eszkedik ; láb-óda, lap-u  ;  leb-enyeg,
lep-edö ;  lib-ben,  iip-pen ; íob-orzék,  top-orzék ; kaszab,
kaszap; zsilib, zsilip;  csirib, csirip;  szörb-b'l,  tzörp-b'l,
stb. b) v-vei: bajlódik,  vajúdik ;  bakcsó,  uakcsó;  leb-eg,
lew-eg ; zab-ar,  zav-ar ; zsib-aj,  zsiu-aj ; olybá,  olyvá ;
Veszprém  Beszprém;  Válent  Bálint;  Bazil  Vazul,  stb.
c) f-vel:  bodor, fodor ; bánton  bánt, fántonfánt;  bige,
fige ;  biliing,  JUling,  stb.  d) m-vel: Hámba,  mámmám ;
badar  (gyermeknyelven)  madár ; baglya,  máglya  ; ba-
ka-fántos,  makacs ;  bogy, mogy;  bankó, mankó';  batyu,
moíyó;  bitfti,  mufti;  bekeg,  mekeg;  gttb-ó  gum-ó,  stb.

A  b  több  szóban  oly  előtétes  bang,  mely a gyök
érteményén  mitsem  változtat,  legfölebb  az  illető  szót
hangzatosabbá  teszi,  ú.  m.  á,  bei;  ám, bám;  ámul,
bámul;  ámít,  bámít;  ángó,  bangó ; iczeg, bicz«g; il-
leg, billeg;  izgat, bizgat;  ibolya,  bibolya ;  uborka, bu-
borka ; ringat,  bringát;  ringyó,  bregyó ; izseg,  lizseg ;
Andri, Bandri;  Örzse,  Börzéé.  Többször  az  alapszó
érteményét  némi  árnyalattal  módosítja,  mint:  atya,
bátya;  anya,  banya;  állvány,  halvány;  ál, bal; en-
nünket,  bennünket;  omlik,  bomlik;  ér(ték)  bér ;  ök-
lei,  bök;  ötlik  botlik,  stb.  Némely szókban  csak  ike-
rítve  divatozik :  mogbinog,  ingóbingó,  elegybelegy,
ákombákom,  csigabiga,  csonkabonka.

A  b-vel  kezdődő  gyökök  és  törzsek  érteményét
illetőleg  a)  nagy  számú hangutánzók  elöhangja,  me-
lyekben  különösen  az  ajkak  működnek,  mint: bábuk,
bakog,  barczag,  bekeg,  bemyákol,  bebeg,  besze,  bibicz,
be,  bég,  bőg,  böfög,  bSlömbSl,  bőmből,  bong,  burukkol,
bokákol,  búg,  stb.  b)  oly  kcdélyszók  vczérbangja,

J  melyek  valami kedveset,  kívánatosat  fejezvén  ki,  az
i  ajkak  bezárásával  mintegy  a  lélekzctet visszahúzzák,
i  pl.  beh .' btír, vagy ellenkező  esetben valami kedvetlen
i  dolgot  mintegy  el taszítani, elfújni  törekszenek, pl.  baj,
|  bágyad,  beteg,  bú,  boszií,  bősz,  böstörködik,  bil,  bűz,

büdös,  c) kiváltképen  nagyszáma gyökszók  elöhangja,
melyekben  zárt  hangzók  vannak,  s  holmi  dudoru,
gömbölyű  tárgyakat jelentenek, miut:  bocsko, buczkó,
bóez,  bb'czek,  buczka,  bodor,  bődön, bődön,  bog,  bogács,
boglya,  buga,  bogyó,  bb'gy,  bb'gySk,  batyu,  bugyor,  bu-
gya,  boka, bSke,  buksi, bukta, boly, bolyó, bSlSke,  bonét,
bombék,  bomfordi,  boncz,  böndS,  böngyöle,  bunczi, bun-
kó, bufíi,  busa,  bőik,  botyk,  butikó,  bUtyk,  stb.  d)  mint
zárt  ajakkal  képzett bang bensöséget jelentő szók elö-
hangja:  be, ben, belül,  borít,  burok, bő.

Némely gyökszókban  részint  köz, részint  tájszo-
kás  szerint  Atvettetik,  pl. bög-re, göb-re, bil-leg, ii6-eg,
bug-a,  gub-a, bőd-ön,  döb-ön,  b«cz-kó,  czub-ók,  stb.

A  magyar  finom  hallérzéke  és jól  kifejlett  szó-
szerre  szabatosan  megkülönbözteti a  lágy  b  hangot a
megfelelő  kemény p-töl,  mely  tekintetben  a  német-
fajú  nyelvek  fölött  nagy  előnye  van,  pl.  bor, por  ;
bab, pap;  baba, papa;  bogács, pogács;  bibi, pipi,  stb.

Az  öreg  B  mint  jiénzjegy  jelenti  azon  várost,
melyben  az  illető  pénzt  verték,  pl.  az  austriai  pén-
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zekén  ám. K&rmSct, a francziákon  : Bottea, a  poroszo-
kon : Bretlau. A finnben b hang  és  betű  nincsen.

—B,  (1),  mint  szóképző,  főneveket  alkot  leg-
inkább  elront gyökökből  és  törzsekből,  mint:  dom-b,
esom-b,  ccom-b,  lom-b,  zsém-b,  gtim-b,  ször-b,  dorom-b,
«&Vtfm-b.  Többször  mint  középképző  fordul  elő,  pl.
•ur-b-ol,  rom-b-ol,  hom-b-ár, otrom-b-a,  csom-b-ók,  him-
b-át,  czim-b-ál,  em-b-er, gém-b-er, stb.  Mint e  példák-
ból kitűnik,  leginkább  az  m s  r  végzetfi  gyökökhöz
járul.

Eredetére  nézve  többi  szervtársaival,  úgymint
p, f,  v, m, ajakhangokkal  egyezik, miért  is  kölcsönös
fólvilágositás  végett  ezekkel  együtt  fejtegetjük,  mire
szolgáljanak  e következő  példák,  nevezetesen:  a) p-
vcl:  tal-p, hor-p(ad), sely-p,  hSr-p, szb>-p, kör-p(ölő),
íer-p,  b) f-vel:  d«l-f,  csoV-f,  csal-f-a,  íré-f-a, fcaj-f-os,
c)  w-vel:  ol-v,  or-v,  ölt>,  Or-v,  nyd-v,  ter-v,  el-v,  eny-v,
ad-t>,  szar-v, dar-v, ham-v, sér-v, feny-v,  stb.  d) m-vel:
al-m,  ál-m, hal-m, jár-m,  ver-m,  ttr-m,  fer-m,  hatal-m,
irgal-m,  kegyel-m, védtl-m,  türel-m,  stb.  melyek  bizo-
nyos ragok  és  képzők  előtt  segéd előhangzót  vesznek
föl:  al-om-ba,  ál-om-tól,  ver-em-röl.

E hasonlatok nyomán okszerüleg  állíthatni, hogy
a  fönn  elősorolt  ajakbötük  nem különkUlön  eredetű s
önálló  képzők,  hanem az  ó' ó képzőből kifejlett  árnya-
lati  módosítványok, t.  i. az 6' ó közvetlen  változatai: fi
ti,  ezekből  leszen  v, mely  majd  f,  majd  b, p,  majd m
szervtársainak  alakját  veszi  föl,  pl.  ol-ó,  ol-u, ol-v;
«Wf,  öl-tt, öl-r; feny-ö,  feny-fi,  feny-v;  el-b',  el-ii, el-v;
nyel-b',  nyel-ü ,  nyel-v;  hasonló  átmenetfiek  :  nedS,
nedű,  nedv; red#, redv;  kedd, kedv;  hiö'  (bivő)  hív ;
hió,  hiú,  hív;  íetíl,  tetv;  seri,  sérv;  szaru,  szarv;
daru,  darv;  hamu,  hamv;  őr ó, orv.  A keményebb  f-re
átmenve: dtil-ö,  döl-v,  döl-f;  csör-b",  CSŐIT,  csör-f;
kaj-ó,  kaj-r,  kaj-f.  Az  ériilközö ajkakkal kiejtett  lágy-
nemű  b-re:  csom-ó,  csom-v,  csom-b;  dóm-ó,  dom-v,
domb; gom-ó, gom-v, gom-b;  czom-ó,  czom-v,  czom-b;
lom-ó,  lom-v,  lomb;  em-8, em-v, emb(ér), gém-ti, gém-v,
gém-b(ér);  dorom-ó,  dorom-r,  dorom-b;  zSröm-ö,  zör-
öm-v,  zöröm-b;  keménynemii p-re  :  taló,  tal-r,  tal-p;
sely-ó',  sely-v,  sely-p;  ször-d*,  ször-v,  ször-p;  ter-b',
ter-v,  ter-p;  hor-ó, hor-v, hor-p(aez); végre  m-re : ol-ó,
al-v, al-m, (b)áló, ál-v, ál-m ; ver-6, ver-v,  ver-m;  ttr-b',
Ur-v,  ür-m;  hatal-ó,  hatal-v,  hatal-m;  kegyel-b',  ke-
gyel-v,  kegyel-m,  stb.  V. ö.  ALOM,  ELÉM,  képző.

Ezennemii  képzők  több  esetben  a  segédhangzót
állhatatosán  megtartják  különféle okokból,  a) mivel
a  nyelvszokás  hosszúvá  nyújtotta,  pl. hos-áb,  nyal-áb,
rer-éb, ger-éb,  zser-éb,  viíí-ám,  csill-ám,  hull-ám,  b)
mert  kiugratás  által  a  kiejtés  nehézzé  válnék,  pl.
id-om,  ild-om,  kosz-ab,  ktlsz-öb,  isz-ap,  kSf-ep,  tik-am,
fut-am,  vagyis  általán  a  d, t, sz, z,  után,  c) egyedül
nyelvszokftsi  szeszélyből,  minthogy hangugratva  sem
hangtanának  keményen,  pl.  dar-ab,  sar-ab,  ttil-ib,
í«r-eb,  al-ap,  kel-ep,  ker-ep,  tii-ep,  gyar-ap,  íel-ep,
mer-év,  tür-em,  ir-am.  Sőt  némelyeket  szokás  csak-
ugyan  kétfélekép  használni:  ter-ep-tíy,  ter-p-esz-k-ed-
ik,  tal-ep,  tal-p, hal-av-ány,  hal-u-ány.

A  fóntebbi  szóalakokból  a  e  toldalékhanggal
képződtek  a  ba  be, fa  fe,  ma  me, pa  pe,  t<a  ve-féle  fő
és  melléknevek, mint:  hi-b-a,  gom-b-a,  lom-b-a, him-
b-a,  czim-b-a,  bam-b-a,  irom-b-a,  torom-b-a, otrom-b-a,
esor-b-a, gur-b-a,  göV-b-e;

csal-f-a,  el-«f-e  vagy  al-af-o;  íré-f-a  (ter-ef-a)
vagy  tru-fa;

duz-m-a,  tor-m-a,  szusz-m-a,  fity-m-a,  tuty-m-a,
szak-m-a,  bd-m-a,  haj-m-a,  tuk-m-a,  el-m-e,  est-m-e,
is-m-e,  bösz-m-«;

tom-p-a,  csám-p-a,  íöm-p-e,  toV-p-e,  czim-p-a;
Zagy-v-a,  csorv-a,  dur-v-a, mvr-v-a,  goly-v-a,

pány-t-a, pony-v-a,  csi-v-e,  St»-v-e,  stb.
Némelyek  a  e helyett  ó tf-t vesznek  föl,  mint:

bim-b-ó,  pim-p-ó,  kam-p-ó,  pem-p-ö,  kaj-m-ó,  or-m-rf,
zuz-m-ó, kosz-m-ó,  bSm-b-ö,  GSr-b-ö.  Öl-b-ö.

—B,  (2),  névrag,  mely  melléknevekből  hason-
lító, vagyis másodfokot  alkot, s azt jelenti, hogy azon
tulajdonság,  melyet bizonyos  alanyról  mondunk, na-
gyobb  fokon  van  meg benne,  mint  a  hozzája  hasonli-
tottban,  pl.  a  ló  hostnosb  állat  az  ebnél,  Pest  na-
gyobb,  mint .Buda. Mai közdivat szerint  mássalhangzó
után  kcttőztetve  s  előhanggal  abb ebb:  okos-abb,  bo-
lond-abb,  b&'lcs-ebb,  eates-ebb ;  önhangzók  után : bb,
utó-bb,  késS-bb ;  ha a  e rövidek,  ezeket  megnyújtva  :
butá-bb, tísztd-bb, gyiíngébb  ;  az  u  «  i  után  kétalaku :
szomorú-bb vagy szomoru-obb, keserfi-bb  vagy  kererii-
ebb,  deli-bb  vagy  ddi-ebb.  Rdgente gyakran  találtatik
egy  b-vel  az ilyenekben  is : szeb, job,  könyüeb,  eless-
teb, stb. Egyszerűen járulhat  oly  többtagú  mellékne-
vekhez,  melyek  sziszegő  sz,  s, z,  továbbá,  melyek  l,
ly, n mássalhangzókkal  végződnek ;  midőn  pedig  ra-
goztatik,  általán  ez  alakban  használható,  valahány-
szor  a  kiejtést  nem  nehezíti,  pl.  gonosz-b,  raoosz-b,
igas-b,  ko'zel-b, kevély-b,  kulön-b.  A  régies  nyelvben
pedig  a  legkeményebb  kiejtés  daczára  is  egyszerű,
pl.  kemény-b,  kerekded-b, álnok-b, tömérdtk-b,  stb. me-
lyeket  Bévay  Etym.  Pars  U.  Sect.  I.  Cap. U.  fölös
számmal  idéz, s véleménye szerint ezen b eredetileg  öb,
mely  alapfogalomban  a  fordított  és  sokaságot jelentő
bb' melléknévvel  egyezik.  Ehhez  odatehetjfik,  hogy
rokona  azon  be vagy  beh  is,  mely  nagyítást  jelent,
pl.  be jó  / beh szép! miszerint így  elemezhetnők  : okosb
=  okos-be. Tulajdonképen  és  eredetileg  itt  is  a na-
gyítás,  bővítés  fogalma rejlik.  Az  abb  ebb  alakbei i
előtétes  önhangzó csak  a  kiejtés könnyebbitésére szol-
g&l,  épen  úgy,  mint  az  igék  múltjában  a  kettőztetett
t  képző előtt,  pl. gyb'z-l  helyett  gySz-ött;  ragozva egy-
szerűen :  gytiz-t-fm,  gyüt-t-él,  gyös-t-tínk.  Egyébiránt
a  két  bb, bó'u vagy beh toldott alakokkal is  igazolható:
keserű  kesertibőv = keserfibv  :=  keserűbb,  vagy  a
beh  szóval:  keserii-beb  =  kcscrii-bh  = keserűbb.
Ncíha  a  b  vagy  bb  rag  még  ik  ragot  is  vészen  maga
mellé, mely nyilván ki  névmásból alakult át: nagyobb-
ik, sztbb-ik, okosb-ik. Ri-gcntc szintén :  „ Szcgénybikuek
neve  az  Jankula vala."  ístvánfi Pál a XVI.  századból.

Hasonló  hozzá  a  keményebb  hangzatu  finn  p,
pi, mely  ás  n rágós  alKjifoku  birtokos esethez járulva,
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másodfokot  képez,  pl.  makia,  édes,  makian,  édesé,
•makian-pi  édesb,  s  az  n-nek  hangtani  oknál  fogva  m-
re  változtával  :  makiam-pi.  Minthogy  tehát  a  régi
magyar  nyelvben a hasonlítás! rag egyszerű  b, ellenben
az abb  ebb inkább csak könnyebb kiejtés végett  toldott
alak;  továbbá  minthogy  a  finn  ampi,  tmpi-nck  első
íze  a  birtokos  eset  ragja,  s  a  fokozóé  tulajdoukép
csak  p,  pi:  innen  következik,  hogy  a  magyar  abb,
ebb  és  finn  ampi  empi  elemileg  egészben  véve  nem
hasonlók,  hanem csak  a  b és p,  pi.

Annak  igazolására,  hogy  a  hasonlító fok némely
m&s  nyelvekben  is  a  bőség  fogalmát  rejti  magában,
példákul szolgálhatnak  e következők : A  török  nyelv-
ben  a  hasonlító  fok  ragja,  de  a  mely  leginkább  csak
iratokban  s  itt  is  ritkán  fordul  elő :  rek,  rak,  melyet
a  szótárkönyvekben  így  értelmeznek:  „plus"  (több),
pl.  gdzel  szép,  gíízel-rek  (szép-több)  szebb,  alcsak  ala-
cson,  alcsak-rak  (alacson-több)  alacsonabb;  e  helyett
közbeszédben  dakhy (népicsen  dalia) tétetik  a mellék-
név elébe,  melynek  jelentése  : tora, tovább, még, több,
pl.  böjtik  nagy,  dakhy  btljlík  nagyobb (tova nagy vagy
tovább  nagy; de  szokásban  van  az is, hogy a mondott
elő  vagy  utó  szó  helyett  atxf'in  (=  attól)  tétetik  a
melléknév  elébe,  pl.  andan  blljtlk  szószerént:  attól,
(annál  vagyis  a mellett) nagy,  azaz  nagyobb  stb.  Az
árja  nyelvekben,  különösen  szanszkritban, zendben
levő  másodfoki  tara  (görög  rfpoff)  stb.  ragot  Bopp
Ferencz  a  tar  (trans - grerti)  gyöktől  származtatja,
melyből  keletkeztek  a  többek  közt  a  zend  elöljáró:
táró, a  latin :  trans,  a  német:  dttrch  stb.  is,  melyek-
ben  tehát  ismét  a  tiíf,  tova, (érj  értelmét látjuk.  Hogy
a  persában  ezenkívül  előfordul  még  a  bih  (jó)  ha-
sonlító  szó,  melyet  e  viszonyban  Vullers  „valde"
„multo"  szókkal  magyarAz,  —ABB  czikk  alatt  lát-
hatni.

Á magyarban  némely melléknevek fokozása rend-
hagyónak  tekinthető,  ü.  m.  Kép,  szebb,  (e helyett:
„szépebb"), jó,  jobb,  („jobb"  helyett), nagy, nagyobb,
(„nagyabb"  helyett,  minthogy  a  többi  ál hangú  foko-
zások  mind  a-val  veszik  fel  c  ragot),  kicsi  vagy  ki-
csiny,  kisebb (kis  szótól),  sok,  több  (tő  gyöktől,  tö-lt
tö-m  stb.  szókban,  vagy  már  magától  a  töm.  törzstől,
tehát  tömebb = tömb = több,  azaz  tömöttebb,  tel-
jesebb); ezekben  pedig  hosszú,  könnyű,  a  végső  ú, ti
kiesik: hosszabb,  könnyebb.

—BA,  (1),  némelyek  képzőnek  veszik  hiba,
iromba,  otromba  stb.  szókban;  de  itt  a  törzs  inkább
hib, iromb,  otromb.  V.  ö.  —B.

—BA,  (2),  vékony hangon  párhuzamos  társa
—BE,  néwiszonyrag, pl.  ház-ba,  t'rfros-ba,  kert-be,
trdS-bt.  Részletesen  tárgyalva  1. —BE.

BÁ,  (1),  csudálkozúat,  ámulatot jelentő  indulat-
szó, melyből,  bám,  hámé,  báméaz,  bánit, bámul, bamba,
láva, bászli,  báj,  bakó  és  ezek  származékai  eredtek.
Axt  sem mondja,  bü-e  vagy  bá !  Se  bűt se bát nem mon-
dott. Km.  Azonos  vele  magas  hangon :  be !  vagy bíh  /
a  török  nyelvben  is  ba be s  a  persában poh  (mely  tö-

rököscn  kiejtve  pöh)  csudálkozást  jelentő  indulatszók.
Rokonai  azon  á  gyökfi  szók,  melyek  általán  csud&l-
kozásra,  szájtátásra,  illetőleg  ostobaságra  vonatkoz-
nak.  V.  ö. Á,  gyök,  és BEH.

BÁ,  (2),  palócz  és  székely  tájejtésscl  ám.  báty,
bátya.  Istók  bá !  Janót  bá !  a  siuai  nyelven  pe  (fráter
aetate  major).

—BA,  vékonybangon  —BE, némely ragozások-
ban  a  rendes  vá  ve  ragnak  változása, pl. dobbá  =
dob-vá,  lobbá —  lob-vá, gombbá  := gomb-vá, sebbé =
seb-vé.  Hasonlóan : olybá =:  oly-vá,  oly-lya.  Olybá
tartom  rósz  embernek réám  szólását,  mint  szeméten  gu-
bás  ebnek  az ugatását.  Szirmay  Hang.  in Parab. V. ö.
VÁ,  VE,  rag.

BAB,  (1),  fn.  tt.  bab-ot.  1)  A  babónemii  véle-
ményekhez  tartozó  növényfaj,  melynek  számos  alfajai
és  fajtái  vannak.  (Vicia  Fába).  2)  Ezen  hüvelyes  ve-
teinénynek hosszúkás gömbölyű, tömör,  lisztállománya
magva.  Öreg  bab, apró  bab.  Futó  (felfutó)  bab,  gyalog
bab.  Fehér,  sárgás,  tarka,  fekete  bab.  Figebab (= csil-
lagfúrt).  Distnóbab,  törökbab, görögbab.  Olajos,  eczeíes
babot  enni.  Bableves,  babkása.  Babot  sem  leveért  fő-
nk.  Km.

Azon  hasonló  gyökhangu  szókkal  rokonítható,
melyek  valami gömbölyűt,  csomósat,  illetőleg  pöttyöt
jelentenek,  mint: búb, buba, bo'b,  bóbita, bombék, bimbó,
boborcsó,  bibircsó,  babug,  púp,  pompos,  pimpó,  stb.
Különben  hasonlók  bozzá  az  orosz  bob,  finn  papu,
dalmát  boh,  német Bohne,  görög  nvarog,  latin  fába,
román  bobii,  olasz fává,  franczia feve  stb.

BAB,  (2),  elvont gyöke  a  babrál,  babráz,  babir-
kái  szóknak,  melyek  jelentésénél  fogva  valószínűleg
ám.  ba-be,  azaz,  ideoda,  mint:  föl-le,  ki  s  be.

BAB,  (1),  fn. tt.  báb-ot.  1) Altalán,  bizonyos em-
beri  alakot,  termetet  utánzó  készítmény  fából,  vagy
más  anyagból,  kivált  mely  kis  gyermeket, vagy törpét
ábrázol, s  gyermeki  játékul  használtatik. Bábbal játszó
kis  leány.  Felöltöztetni,  ágyba  fektetni,  ölbe  venni  a
bábot.  Még  báb  való  neki, nem férfi.  Dróton rángatott,
s  látványul  szolgáló  bábok.  (Marionette).  Sakk- és  te-
kejátéki  bábok.  Kapu  bábja  vagy  bábánya,  azaz, bál-
ványa.  Egy  báb  ezérna,  azaz,  nem gombolyagba,  ha-
nem  hosszúkás  hengerbe  kötött  tekercs ezérna.  Mézes
báb  =• bábot  ábrázoló  mézes kalács.  2)  A  rovarher-
nyók  azon alakja,  midőn  hengerded  testöket  burok
takarja,  melyből  utóbb  lepke-,  pilleformabau  bújnak
ki.  3)  A.  szemben  látszó  kis  alak  (pupilla  oculi).  4)
Átv.  ért.  túlságosan  czifrázott  lelketlen  nőszemély.
Egy ügy ü, szóttan  báb.  Olyan,  mint  a  báb.  5)  Mondjuk
emberről,  kivel  más  valaki  kénye  kedve  szerint  bá-
nik,  visszaél.  Én  nem lestek  bábja  senkinek.

Egyeznek  vele a magyar  baba,  latin pupa,  olaii
pupa,  púppá,  franczia poupée,  angol  baby,  svéd púp-
pá,  német Puppe,  chaldeai  báb  (puer, puerulus), héber
bábák,  bonnau  báboh-ajn  szem  bábja.

BÁB,  (2),  helységek  neve  Hevesben  és  Nyitrá-
ban,  helyr.  Báb-ra,  —ön,  —rói.
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BABA, (1),  (bab-a) fn. tt.  babát, tb. babák.  1) A
báb-féle  gyermekjátékszer  kicsinyített  alakja.  2)  Kis
gyermek,  honnan: megbabázni, ám.  szülni.  Stép  baba,
csecse  baba.  Nevét  ez  értelemben hihetőleg a kis gyer-
mekek  petyegésétől  (németül  babbein)  vette:  pe-pe,
ba-ba.  V.  ö. BEB,  elvont gyök.  3)  Népies  nyelven
igy nevezi a  legény kedvesét, szeretőjét, Édes babám.
Át  én  babám  nem kis  baba.  Vörösmarty.

„Kicsin  falu,  fehér  ház!
Hát te  babám, mint csinálsz ?
Héj!  egyengetem  magamat,
Várom  a galambomat" Népdal.

A  szeretőknek  több  mis  megszólításaik  is  van-
nak : alak,  gyöngyalak, csillag,  kincsem,  lelkem,  ró-
zsám, violám  stb.

Rokonok  az  arab  bobosz, angol  boby, svéd  bobé,
latin  puber,  olasz  bambino,  német  Bvibe,  finn  vau-
vá,  stb.

BABA,  (2),  helységek  neve  Vas  és Somogy me-
gyékben; helyr. Babá-n, —rá, —ról.

BÁBA, (1),  (bab-a) fa. tt  bábát, tb. bábák.  1) Nő-
személy, ki  a  szülő, vagyis  babázó  asszonyokkal  bá-
nik.  Oklevelet  bába. falusi,  városi bába. Sok  bába kö-
sott  elvesz  a  gyermek. Km. Kurva  legyen a bábád. Km.
Törökül: ebe. 2) A népmesékben bűbájos, boszorkány-
féle  vén banya,  vas  orrú  bába.  Ez  értelemben  egye-
zik  vele  a  szláv  baba.  3)  Gyermekjáték! műszó, mely-
lyel  a  távolságot  lépésenként  meghatározzák.  Egy
bába  tíz  láb  mértéket  tesz. 4) Erdélyben  így  nevezik
a  havasi  szarkát

BÁBA,  (2),  több helység neve  Magyarországon
és  Erdélyben; helyr.  Bábá-ra,  —n,  —rói.

BABAASSZONY,  (bába-asszony)  ősz.  fn.  Ösz-
vebúzva: bábasszony. L.  BÁBA.

BÁBABUKBA,  (bába-búkra)  ősz.  fn.  A  paló-
czok  képes  kifejezéssel  így  nevezik  a szivárványt  Ez
elnevezés  a  népmesén  alapszik, mely  szerint  a szivár-
vány  a mesebeli  bábának  tündér  szalagját,  csokrát
képezi.

BABÁCSA,  1.  BABÓCSA.
BABÁCSKA,  (baba-acs-ka) kies.  fa  tt.  babács-

kát.  Gyöngéden, kedveskedőleg  szólva  ám. kis  baba,
szeretett  gyermekese.

BABÁD,  puszta Pest vármegyében,  tt  Babád-
at,  helyr.  Babád-ra,  —ön, —róí.

BÁBAFALU,  helység Sáros  megyében ; helyr.
Bábafalu-ba,  —bán, — ból.

BÁBAFALVA,  helység  Ung megyében ; helyr.
JBábafalvá-n,  —rá,  —ról.

BÁBAFÁNK,  (bába-fánk) ősz.  fn.  Tészta  süte-
mény  neme (németül:  Kugelhupf).

BÁBAHALMA, fala  Erdélyben;  helyr.  Bába-
halmá-n,  —rá,  —ról.

BÁBÁI, (báb-a-i)  mn.  tt.  báboi-t, tb.  —ok.  Bá-
bát  illető,  ahoz  tartozó,  arra vonatkozó.

BÁBAÍRE,  (bába-íré)  ősz. fa. L PIMPINELLA.
BABÁK, 1. BÁBUK.

BABÁRA, (baba-ka) 1. BABÁCSKA.
BÁBAKAKAS,  (bába-kakas)  ősz. fn.  Tréfásan

szólva  oly  kakas  neve, mely  akar  természeti  hibájá-
nál,  akár  vénségnél  fogva  párzásra nem  alkalmas.

BÁBAKALÁCS,  (bába-kalács)  ősz.  fn.  1. DISZ-
NÓTÖVIS.

BÁBAKÁSA,  (bába-kása)  ősz.  fn.  Tejjel  ké-
szített pépféle eledel,  különösen  rizsből.

BÁBALAK,  (báb-alak)  ősz.  fh.  Törpe, emberi
alakot  képező  báb,  melyet  a  gyermekek  látványos
mulatságára dróton ránczigálnak. (Marionette).

BÁBALAKOS,  (báb-alakos)  ősz.  mn.  Bábala-
kokból  álló. szerkezett  Bábalakot játék,  mutatvány.

BÁBAL, (báb-a-al) áth.  m. bábái-t.  Bába mód-
jára ápolgat, szülésben, vagy betegségben segít valakit

BÁBÁLKODIK,  (báb-a-al-kod-ik)  1.  BÁBÁS-
KODIK.

BÁBÁLLAPOT,  (báb-állapot) ősz. fn.  A  roba-
rok  kifejlődésének  azon  állapota,  midőn  bábforma
alakot  öltenek.  V. ö. BÁB (1),  2).

BABALUSEA,  falu  Gömör  megyében; helyr.
Babahuká-n,  —rá,  —ról.

BÁBAMESTERSÉG,  (bába-mesterség)  ősz.  fn.
A  bábák,  bábasszonyok,  mint  szülészek  ügyessége.

BÁBAORVOS, (bába-orvos) ősz. fa. Orvos, ki kü-
lönösen  a  szülő  asszonyok  körül  működik, s azok ba-
jait  gyógyítja;  szülész.

BABÁB, (bab-ár)  fa.  tt.  babár-t,  tb.  —ok.  Csa-
varcsigák legapróbb, mintegy babszemnyi  faja.  (Turbo
muscoram).

BABARCZ,  falu  Baranya  megyében;  helyr. Ba-
barcz-on, —rá,  —róí.

BÁBÁRU,  (báb-ára) ősz.  fn.  Eladni  való báb-
féle  gyermeki  játékszerek.

BÁBÁRUS,  (báb-árus)  ősz.  fn.  Aki  bábárukkal
kereskedik,  gyermeki  bábjátékokat  árul.

BÁBASÁG,  (bába-ság)  fn.  tt.  báboság-ot.  1)
Bábák,  mint olyanok által  űzött  foglalkodás.  Bába-
ságot  gyakorolni. Bábaságból  élni.  2)  Bábamesterség,
szülész! ügyesség. Bábaságot  tanulni.

BÁBÁSKODÁS,  (bába-as-kod-ás) fa. tt  bábás-
kodás-t, tb.  —ok.  Bábaság  gyakorlása,  szülészkedés.
Atv.  ért.  ápolgatás,  midőn  valaki  bába  gyanánt  bá-
nik  valakivel.

BÁBÁSKODIK,  (bába-as-kod-ik)  k.  m.  bábás-
kod-tam,  —tál,  —ott. A  szülő nők mellett  mint  bába
működik,  szfilészkedik.  Átv.  ért  a beteg korai  gyön-
géd  ápoló gyanánt  forgolódik,  vagy  valamit  mintegy
létre  hozni segít

BÁBASZARKA,  (bába-szarka)  ősz.  fn.  Erdély-
ben  ám. havasi szarka, a Hegyalján  bábagébics (lanius
ezeubitor).

BÁBASZÉK,  (bába-szék)  ősz.  fa.  1)  Székféle
készület,  melyre a vajúdó nőt helyezik, hogy könnyeb-
ben  szfilhesea  2)  Mv. Zólyomban, helyr.  Bábatték-re.
—én,  —r#í.

BABASZILVA,  (bába-szilva) ősz.  fh.  Ragya ál-
tal  megromlott, időnek  előtte  megsárgult  vagy  piro-
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sodott,  s  öszvezsugorodott  szilva;  Balaton  mellett:
tökös szilt-a.

BABATH,  puszta  Pest  megyében;  helyr.  Ba-
bath-on,  —rá,  —ról.

BABÁZ,  (baba-az)  önh.  m.  babáz-íam,  —tál,
—ott, pár.  —z.  1)  Gyermeket szül.  Megbabázni.  2)
Babával, mintjátékszerrel játszik, szokottabban: bábui.

BABÁZÁS,  (baba-az-As)  fn.  tt  babázás-t,  tb.
—ok.  Gyermekszülés,  gyerukezés.

BABÁZIK,  k.  1. BABÁZ.
BABBA, gyermeknyel ven ám. szép, csinos, csecse.
BABCSIKA,  (bab-csira)  ősz.  fn.  A  babféle  nö-

vénymag  csirája.
BABÉR, fn.  tt.  babér-<,  tb.  —ok. Növénynem  a

kétlakiak  és  kilenczhímesek  seregéből,  mely  déli  Eu-
rópában  tenyészik.  (Laurua).  Minthogy a régi rómaiak
ennek  leveleivel  koszorúzták  a  diadalmasokat, átv.
ért. jelent:  dicskoszorút, dicsőséget.  Babért  érdemelni.
Babér  koszorúzza  homlokát.

„Embernek,  ki  földi  pályán
Szépért  és  nagyért  buzog,
Hol  tenyészend  a  babér,  mit
Érte  érdemelni  fog?" Bajza.

Némelyek  a  baj-bér-ből  (azaz  viadal-bér)  eleme-
zik,  mivel  máskép  bajfának  is nevezik. Egyébiránt ha-
sonló  hozzá a  tót  bobek,  és  bob-jávora.

BABÉRÁG,  (babér-ág)  ősz.  fn.  A  babérfa  ága,
mint  vitézi  koszorú.

BABÉRFÜZ,  (babér-fűz)  ősz.  fn.  Növényfaj  a
fűzfák  neméből, máskép :  ueresfttz.

BABÉRKOSZORÚ,  (babér-koszorú) ősz. fn.  Ba-
bérfa  ágából  vagy  leveleiből  font  koszorú, mint  vi-
tézségi  diszjegy.

BABÉRLEVÉL,  (babér-levél) ősz.  fn.  Babérfa
levele, melyet  némely ételekhez  fűszerül  használnak.

BABÉROLAJ,  (babér-olaj) ősz.  fn.  Babérfa  bo-
gyóiból  sajtóit  olaj.

BABÉROS,  (babér-os)  mn.  tt  babérot-t,  vagy
—öt,  tb.  —ok.  1) Babérággal,  babérkoszorúval  dí-
szített,  illetőleg  diadalmas,  hős.  Babérág  vitézek.  2)
Babérlevéllel  fűszerezett.  Babéros  becsinált.

BABÉRZÖLD,  (babér-zöld)  ősz.  mn.  Eleven
fris  zöld  színű,  mint  a  babérlevél.

BABFÉREG,  (bab-féreg)  ősz.  fn.  Babnemü ve-
teményeket  pusztító  féregfaj.

BABFÖLD,  (bab-föld)  ősz.  fn.  Föld,  melyben
babot  termesztenek, vagy  mely  babtermesztésre  külö-
nösen  alkalmas.

BABHÜVELY,  (bab-büvely)  ősz.  fn.  Hüvely-
féle tok,  mely  a  babnemü votemény  magvait  takarja.

BÁBI, (1),  női  kn. tt.  Bábi-t,  tb. — k. Barbara.
Máskép:  Borig,  Borcta,  Diri, mint Borbála  kicsiuzői.

BÁBI, (2), Alga—, Felső—, népes puszták  neve
Nógrád  megyében; helyr. Bábi-ba,  —bán,  —bot.

BABICZA,(baba-icz-a)  fn.  ttbabiczát.  Somogy-
bán  ám.  kisbaba,  babácska.

BÁBELLÓ,  tt  bábülüt, 1. LÓSÓSKA.
IXifi.  IA«X  IZÓTÍ*.

BABIRKÁL,  (bab-ir-kál)  önh.  m.  babirkái-1.
Ujjaival  tapogatózva  keresgél, piszkál, vakargal  vala-
mit, miskép: bibirkél,  v.  ö.  BABRÁL.

BABIRKÁLÁS,  (bab-ir-kál-ás)  fn.  tt.  babirká-
lás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  babirkái  bi-
birkél, babralgat.

BÁBJÁTÉK,  (báb-játék)  ősz.  fn.  Gyermekjáték
bábféle  alakokkal.

BÁBJÁTÉKOS,  (báb-játékos)  ősz. fn.  Személy,
aki  mások  mulattatására  bábalakokból  mutatványt
ad  elő.

BABRA,  (bab-ka)  fa.  tt  babkát, tb.  bobkák.  1)
Kis  babszem.  2) Parányi  pénznem, mely  ma csak név-
szerint  ismeretes.  Átv. ért. legcsekélyebb ár, becs,
érték. Babkát  sem  ér.  Bábkát gém adnék érte.  Máskép:
batka.  E  pénzecske  H. Lajos  királyunk  alatt jött  di-
vatba.

BÁBKALÁCS,  (báb-kalács) ősz. fn.  Mézes tesz-.
tából  készített, s  bábot  ábrázoló  kalács,  mint  gyer-
meki csemege, máskép: mézeskalács, néhutt:  borsosko,
vagy  németesen  si/li.

BÁBKALÁCSOS,  (báb-kalácsos)  ősz.  fn.  Cse-
megesütő,  aki  bábkalácsokat  süt;  máskép :  mézeska-
Idcsos,  bdbslltö,  borsoskás,  németeseu:  siflis.

BABKARD,  (bab-kard)  ősz.  fn.  Bizonyos  faja
babnak  görbe  hüvelye, mely  kardhoz  hasonló.

BABKÁSA,  (bab-kása)  ősz.  fn.  Héjától  meg-
tisztított babból  készített kásaétel.  Néhutt  tréfásan:
lélektapasztó.

BABLISZT,  (bab-liszt)  ősz.  fn.  Megőrlött  bab-
ból való  liszt

BABLON,  fa.  tt.  bablon-t, tb. —ok. A palóczok-
nál  divatos,  s a  tótokkal  közös  szó, a  magyarosabb
gyapot  helyett  Közvetlenül  a  német  fiaumtoolte-ből
származott, s  úgy látszik  s  pamuk  vagy  pamut is.

BÁBMÍVES,  (báb-míves)  ősz.  fn. Híves,  aki já-
tékszernek  való bábslakokat  készít.

BÁBMÜ,  (báb-mű)  ősz.  fn.  Általán  játékszerül
használt  bábféle  művek,  alakok,  áruk.

BABÓ,  (bab-ó)  fa.  tt  babó-í. Növénynem  akét-
falk&sok  és  tízhímesek  seregéből, melynek  fajai  több-
nyire  indásak, kacsosak, kapaszkodók,  s leveleik szár-
nyasak.  (Vicia).  Ide  tartoznak:  bab,  lednek,  stb.

BABÓ,  (báb-ó) fn. tt  bábó-t.  Máskép:  bambó.
Gyermeknyelven  ám.  lábacska,  azaz,  lábó,  mint a ke-
zecske :  kacsé.  Vigyázz  fiam,  meg ne üsd  a  bábódat.

A  szanszkrit  nyelven pab vagy  pamb, ám. megy.
BABÓCS,  (bab-ócs) fn. tt  babócs-ot. Babos, azaz

pettyegetett  testű nagyobb fajta  légy,  máskép : bögöíy,
mely  nyáron a  barmokat vérzésig  csipdesi,  üldözi.

BABÓCSA,  mv.  Somogyban,  helyr.  Babócsá-
ra,  —án,  —áról.

BABOCSKA,  (bab-ocs-ka) kies.  fn.  tt  babocs-
kát. Apró  szemű,  kis  bab.

BABOCSKA,  (báb-ocs-ka) kies. fn. tt  bábocskát.
Piczi  alakot  képező kis  báb.

BÁBOCZKA,  puszta  Békés  megyében; helyr.
Báboczká-n,  —rá,  —ról.

24
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BABOD, puszta  Somogyban,  helyr.  Babod-ra,
—ön,  —róí.

BABÓLC8A  1. BABÓC8A.
BÁBOLNA,  falu  Erdélyben, népes  paszta Ko-

márom  megyében;  Tisza—,  falu  Borsod  megyében ;
helyr.  Bábolnd-n,  —ára,  —áról.

BABON,  erdélyi  falu  neve  Kolos  megyében;
helyr.  Babon-ba,  —bán,  —bot.

BABONA,  fa.  tt. babonát.  1)  Mindenféle  büvö-
lés,  varázslás, boszorkányság, jóslás  neme, vagyis  ti-
tokszerü,  rejteményes  cselekvés,  melynek valami  ter-
mészetrolötti,  rendkivfili  hatás  tnlajdoníttatik,  milye-
nek : megigézés, megrontás,  lelkek  idézése,  stb.  2]
Vakhit  a  vallási  gyakorlatban,  különösen  a  régi po-
gány  hitregék  és  szertartások  maradványai. (Super-
stítío).

E  szó  elemzése  kétséges.  Némelyek  a  bob szótól
származtatják,  minthogy a babonaság egyik  nemét  a
babvetés  azaz,  babszemekből  való  jövendőlés  teszi,
honnan  szármánk  babvetK  is.  Mások  a  bába  szóval,
(mely  tündért,  bűvös  nőt is jelent)  hozzák viszonyba,
minthogy  a  népmondákban  leginkább  ezek  köréhez
tartozik a csodás,  bűvös, varázsló  babona. Egyébiránt
egyezik  vele  a  szláv  nyelvekben  divatos  bobon,  bo-
bona,  tabobon, mely  hasonlatnál  fogva e második ér-
telmezés  azért  is  valószínűbb,  minthogy  a  magyar
bába  és  tót baba  szintén  egyeznek.  Figyelmet  érde-
mel  azon  vélemény is,  miszerónt  ez  egy gyökfi és ere
detü  a  bubus,  bubw, babos  szókkal,  tehát  annyi  mint
bubu-na  (oly  végzettel, mint gabona), oly valami, mely
bubuval,  bubtikkal,  bubusokkal  foglalkodik.  S  ezt  tart-
ják  leghihetőbbnek.

BABONÁL,  (baboná-1)  áth.  m.  bobonát-t.  Bű-
völ, varázsol,  boszorkányos,  illetőleg  babonaféle  mű-
ködés  által megveszteget,  megront, rendkívüli  tulaj-
donsággal ellát, megigéz  stb.  Semmi  sem sikerül neki,
mintha  megbabonázták  volna.

BABONÁLÁS,  (baboná-1-ás)  fa.  tt.  bobonátás-t,
tb.  —ok.  Büvölés, varázslás, boszorkanyozás.

BABONÁS,  (babona-ae) mn. tt  babonás-t, vagy
—öt, tb. —ok.  Vakhitü,  ki a tiszta vallás tanai a elvei
ellen  holmi  természeti  dolgoknak  isteni  erőt  tulajdo-
nit, s lelki üdvösségét azokhoz köti.  Tudatlan,  babo-
nás nép.

BABONÁSÁN,  (babona-as-an)  ih.  Vakhitüen,  a
tiszta, józan  vallás  tanai s  elvei  ellen.

BABONASÁG, (babona-ság) fn. tt  bobonoság-ot.
1) Bfivösség,  varázslat, boszorkányságneme.  2)  Vak-
hit&ség.

BABONÁSHITÜ, (babonás-hitű)  ősz. mn. 1. BA-
BONÁS.

BABONÁSKODÁS,  (babona-as-kod-ás)  fn.  tt.
bobonáskodás-t, tb.  —ok.  1) Oly  cselekvések  gyakor-
lása,  melyek  alapját  bttvölés,  varázslás, boszorkányo-
sát  teszi.  2)  Vallásbeli  vakhitttség, melyet valaki  a
józan,  észszerű, tiszta hit  tanai  ellen fizni szokott

BABONÁSKODIK,  (babona-as-kod-ik)  k.  m.
bobonáskod-tam, — tál,  —ott.  1)  Bűvölő,  varázsló,

boszorkányozó  cselekvéseket  gyakorol.  2)  Holmi ba-
bonás  cselekvéseknek  üdvösségre  vezető  hatást  tulaj-
donít, s  azokat  vakhituen  űzi.

BABONÁZ,  (babon-a-az)  átb.  m. babonáz-tam,
—tál,  —ott, pár.  —z.  Bűvölve,  varázsolva,  boszor-
kányozva  megront,  megváltoztat, átalakít, pl.  a nép-
monda szerint  a  tejet  vesszővel  megcsapkodván  vé-
ressé teszi.

BABONÁZÁS, (babona-az-ás) fa. tt  bobonázoW,
tb.  —ok.  Cselekvés,  mely által  valaki  babonáz, bű-
völ,  varázsol,  boszorkányoz valamit.

BABONÁZAT,  (babona-az-at)  fn.  tt  baboná-
zot-ot.  Azon  mii, illetőleg  eredmény, melyet  a babo-
názó  létrehoz.

BABONÁZÓ,  (babuna-az-ó)  mn. és  fn.  tt.  babo-
nácó-t. Aki  babona által tesz valamit; bűvölő, varázsló,
boszorkányozó.  Babonázó  vén  banya, boszorkány, vas-
orrú bába.

BABONÁZOTT,  (babona-az-ott) mn. tt  babond-
zott-at.  Akit  vagy  amit  babona  által  megbüvöltek,
megrontottak,  mcgigéztek,  stb.

BABONY,  1. BABON.
BÁBONY, helységek neve több megyében; hely-

ragokkal  : Bábony-ba,  —bán,  —ból.
BABOS,  (bab-os)  mn.  tt.  babos-t,  vagy  —öt,

tb.  —ok.  1)  Amiben  bab  van, amiben  babot  tarta-
nak. Babot zsák, zacskó, fiók. 2)Átv.  ért  pettyes,  pöt-
tögetett,  babhoz  hasonló  foltokkal tarkázott.  Babot
tollú  tyúk,  babot  köntös.

BABOS,  (bab-ós) fn. tt.  babós-t,  tb.  —ok. Gyer-
meknyelven  ám.  ijesztő  vázalak,  bábféle  készület;
máskép:  bubus,  mumus.

BÁBOS, (1), (báb-os) mn. tt  bábos-t  vagy  —át,
tb.  —ok.  Bábbal ellátott,  bábokkal bővelkedő.  Bábot
játék. Bábot  bolt.

BÁBOS,  (2),  (báb-os)  fa.  tt  bábos-í,  tb.  —ok.
Bábsütő,  mézeskalácsos,  siflis,  borsoskás.

BABOSÁN,  (bab-os-an)  ih.  Pettyesen,  pettye-
getve, tarka foltokkal megrakva. Babotanfettett  kelme.

BÁBOSGAT,  (báb-os-gat) gyak. áth.  m.  bábos-
gat-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —goss.  Gyöngéden  czi-
rogat,  simogat,  mint  gyermekek  kedves  bábjaikat
szokták.

BÁBOSGATÁS,  (báb-os-gat-ás) fa. tt  bábosga-
tás-t, tb. —ok. Gyöngéd, bábuzó czirogatás, simogatás.

BABOSRA, (bab-os-ka)  fn.  tt.  boboská-t.  Bara-
nyai  tájszó,  s  jelent  babos,  azaz  pöttyös  kelméből
való  öltönyt.

BABOT,  BABÓTH,  faluk  neve  Sopron és Győr
vármegyében; helyragokkal:  Babót-ra,  —ön,  —rói.

BABOTA, fa. tt  boboíát. Vízesés, zuhatag. Ke-
véssé ismert és  homályos  származása  szó,  talán ere-
detileg  habota  a hab  gyöktől.

BABOTYA,  puszta  Bihar  megyében;  helyra-
gokkal:  Babotyá-ra,  —n,  —ról.  /

BABOZ,  (bab-oz)  áth.  m.  bobos-tam,  A-ídl,
—ott, pár.  —«.  Pettyez, pettyeget,  tarkáz.
babotni  a  kelmét.  Babotni  a falat.'  4
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BÁBOZ,  (báb-oz)  önh.  m.  báboz-tam,  —tál,
— ott,  pár.  —z. Bábbal játszik,  mulatja  magát  Bá-
boznak  a kis  leányok.  Máskép:  babus.

HABOZÁS, (bab-oz-ás) fn. tt. babozás-<, tb.  —ok.
Cselekvés, midőn haboznak valami t; petty ezés tarkázás.

BÁBOZÁS,  (báb-oz-ás) fn. tt. bábozás-t, tb.  —ok.
Bábbal  vagy  bábokkal  játszás,  gyermeki  mulatozás ;
bábuzás.

BABRÁL,  (bab-or-ál)  önh.  m. 6abrál-í.  1)  Hol-
mi  között  ujjaival  motoz,  tapogatódzik, keresgél; kü-
lönösen  mintegy  kelletlenül,  imígyamúgy, lassan  tesz,
ideoda  rakosgat  valamit.  Irományok  közt  babrálni.
2fe  babrálj  oly  sokáig  vele.  2)  Holmi  mocskos,  lustos
testtel  bánik.  V.  ö. BABIRKÁL.

BABRÁLÁS,  (bab-or-ál-ás)  fn.  tt.  babrálás-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valaki  babrál,  1. ezt.

BABSA,  falu  neve  Temesben  ;  helyragokkal:
Babsá-ra,  —n  —ro7.

BÁBSÜTÖ,  (báb-sütő)  ősz.  fh.  Mézeskalácsos,
bábos,  aki  mézes tésztából,  különféle  süteményeket,
nevezetesen  bábalakuakat  készít;  siflis.

BABSZALMA,  (bab-szalma) ősz.  fn.  A  babféle
növények  megszáradt  indája,  szokottabban :  babkór ó.

BABSZÁK,  (bab-szár)  ősz.  fn.  Szélesb  ért.  a
babnövény  indája.  Szűkebb  ért.  a  babhüvely kacscsa.

BABTOK,  (bab-tok) ősz. fn.  L.  BABHÜVELY.
BÁBU,  (báb-u)  fn.  tt.  bábu-t,  tb.  — k.  A  báb-

nak  azon neme, melyet a  gyermekek  játékszerül  hasz-
nálnak. V.  ö.  BÁB.

BABUG,  (bab-ug)  fű.  tt.  babug-ot.  Babhoz né-
mileg  basonló  csecsbimbó vagy  tögy.  Hasonló bozzú
a  köldökcsomót jelentő  szláv  pupek,  s  ehhez  ismét
a  magyar  púp,  pupa.

BABUGA,  (bab-ug-a)  fn.  tt.  babitgá-t.  Növény
a  kétfalkások,  tízhímesek  seregéből,  vitorlája  nyakán
fekszik,  kétfelől hosszura  egy-egy  szemölcs  vagy  ba-
bug  van, s  a  szárnyakat  öszvenyomja. (Dolicbos).

BABUGOS,  (bab-ug-os) mn.  tt.  babugos-t  vagy
—át, tb.  —ak. Csecsbimbós,  tőgyes.

BÁBUK,  fn.  tt.  babuk-ot. L.  BABUKA.
BABÜKA,  (babuk-a) fn.  tt.  bábukat.  A  vándor-

lók  neméhez  tartozó  madárfaj,  sárgásbarna,  fekete  és
fehér  tollazattal  s  nagy  tollbúbbal,  mely  a  ganéjfér-
geket  szereti,  honnan  büdüsbabuka  vagy  büdösban-
kának, vagy  szarbabukáuak  is  nevezik.  Máskép:  ba-
bittka,  haduk,  banka.  Eredetűre  nézve  bangutáuzó,
mirenézre  hasonló  bozzá a  perzsa  popak,  bobak, po-
pot,  pupu  ,  pupa  ,  bubu,  buba ,  latin  vpupa  ,  vend
bubkacs,  stb.

BABUKOL,  (babuk-ol)  önh.  m.  babukol-t.  1)
/?abwk-féle  hangon  kiáltoz,  mint  a  babuka.  2)  Sötét-
ben  éjszaka  botorkázva  jár.

BABUSKÁL, (baba-us-ka-al)  áth. m.  babiiskál-t.
Hegyaljai  szó, ain.  bab«s vajry  babxska  (kisbaba)  mód-
jára bán  valakivel, cseosegtet, gcdél, kényeztet valakit.

BABUTKA,  1. BABUKA.
BÁBUZ,  (báb-u-z)  önh.  m.  bábuz-tam,  —tál,

—ott,  pár.  —s. Bábuval játszik.  A  kis  leányok  ba-

busnak. Atv.  ért.  valakit  bábu gyanánt túlságos, gyer-
mekes  szeretettel  czirogat,  simogat,  kedvel.

BÁBUZÁS,  (báb-u-z-ás)  fn.  tt.  bábwzás-í,  tb.
—ok. L.  BÁBOZÁS.

BABVETÖ,  (bab-vető)  ősz.  fn.  Babonás  ember,
jósnő, javas,  ki  a  babszemek  ideoda  hányásából  jö-
vendöl, vagy  valamely  titkot,  rejtélyt  föl  akar  födni.

BABVERÁG,  (bab-virág)  ősz.  fn.  A  babnemü
növények  különféle  színű,  febér,  kékes,  piros  virágai.

BÁCS,  (1), mezőváros,  ilynevü  varmegyében,
puszta  Zalában,  s  falu  Erdélyben,  Kolos  megyében;
helyragokkal: Bács-ra,  —ön,  —ról.  Midőn magát  a
vármegyét  jelenti,  mint általában  a  megyék  nevénél,
helyragokkal: Bács-ba, —bán, —bál. V. ö. BÁCSKA.
Aranyos-Bács,  falu  Szabolcs  megyében.

BÁCS, (2), fh. tt  báa-ot. Baranyai ormányságban
ám.  báty,  bátya.  Ebből  lett:  bácsi.  A  székelyeknél,
jubász,  öregjuhász.  V.  ö. BACSA.

BACSA,  (bacs-a)  fn.  tt  bacsáí,  tb.  bacsók.  A
palóczoknál  ám.  ö'reg jubász,  számadó jubász,  Tisza
mellett:  bacsó.  Egyezik  az  idösb  korra  vonatkozó
bács,  bácsi,  bátya,  atya  szókkal.  V.  ö. BÁTYA.  Ha-
sonló  bozzá  a  szláv  batsa,  és  román  baciu.

BACSA,  falu  és  néhai  papi  nemesszék  Győr
varmegyében; helyragokkal:  Bácsá-rá,  —n,  —ról.

BÁCSFA, helység  Pozsony  megyében ;  helyra-
gokkal : Bács-fán,  —fára,  —fáról.

BÁCSFALU, helységek  Nógrád, Pozsony  megyé-
ben és Erdélyben  ; belyragokkal:  Bácsfalu-ba,  —bán,
—ból.

BÁCSFALVA,  helység  Erdélyben  Hunyad  me-
gyében  ;  helyragokkal:  Bácsfalv-án,  —ára,  —áról.

BÁCSI,  (1), (bács-i) mn. tt  bácsi-í,tb. — ak. Bács
vármegyei  vagy  Bács  városából  való.

„Bácsi  szekeresek  útnak  indul&nak,
Útnak  indul&nak,  Eger  Tarosának."

Vitkovics.

BÁCSI,  (2),  (bá-csi  vagy  báty-csi) fn. tt  bdesi-í,
tb.  —k. A báty vagy bátya szó kicsinyítöje.  így  nevezi
a  magyar bizodalmas  nyájas  hangon az öregebb  férfit,
ha nem épen rokona is.  Kedves  édes bácsim. Nagy  bácsi.
Palóczosan  röviden is  ejtetik:  bácsi.  V.  ö.  BÁ,  fh.

1JÁCSIKA,  (bá-csi-ka  vagy  báty-csi-ka)  fn.  tt.
bácsikát.  A bá  vagy  báty  szónak kcttőztetett  kicsinyí-
töjc, mely a bácsinál  még hízelgőbb  és  bizodalmasabb.

BÁCSKA,  falu  Zemplénben ; helyr.  Bacská-n,
— ára,  —áról.

BÁCSKA,  (Bács-ka)  fn.  tt.  Bácskát.  Bács  vár-
megye egész tartománya, vidéke.  Helyragokkal: Bács-
ká-ba,  —bán  —ból.

BACSKAFALVA,  falu  neve  Nyitra  megyében.
Helyragokkal:  Bacska-falván,  —falvára,  —falváról.

BÁCSKAI,  (bács-ka-i) mn. tt. bácskoi-í, tb. —ak.
Bácskában  lakó,  onnan  való,  ott  termett, stb.  Bácskai
magyarok,  németek, szerbek.  Bácskai  búza.

BÁCSKASÁG, (bács-ka-ság)  tt.  bácskoság-oí.  L.
BÁCSKA.

24*
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BACSKÓ,  fala  Zemplén  vármegyében;  hely-
ragokkal  : Baetkó-ra,  —n, —ról.  L. BASEÓ.

BACSÓ,  (1),  tt.  bacsót. 1. BACSA.
BACSÓ, (2), puszta Szatmárban; helyr. Bacto-n,

—rá,  —rói.
BACZA, (1), mn. és fn. tt  baetát. Túl  a Dunán

mondják  együgyfi,  szelíd,  csendes  természetű  gyer-
mekről,  ki  egyszersmind  gyára,  báva,  ostoba.  Vé-
konyhangon :  becze.

BACZA, (2), falu Erdélyben,  Bekő-Szolnok  me-
gyében ; belyragokkal:  Baczá-n,  —rá,  —ról.

BACZKAMADARAS,  falu  Erdélyben,  Maros-
székben  ;  belyr.  Baczka-Madaras-on,  —rá,  —róí.

BÁD vagy  BÁLD, elvont  gyöke  vagy  törzse  a
bádog szónak  és  származékainak.  Mennyiben laposra
nyújtott,  kiszélesített  valamit  jelent,  rokon  vele  a
bélien  niatví  (lapos,  széles),  német  platt,  franczia
piát, olasz  pialte,  szláv  platek, stb.

BADA, fn. tt  badát.  Nádasokban  tartózkodni
szokott bogárfaj.

BADÁCS, tt. badács-ot.  Gyermeknyelven ám. kis
madár, mintegy  modács vagy  madárét.

BADACSON,  fn.  tt.  Badacson-t.  Zala várme-
gyének  legnevezetesb  hegye  a  Balaton  mellett, mely
jó  bora,  s  Kisfaludy  Sándor  regéi  által  országos hí-
rűvé  lett. Van  ily  nevű  falu  is Eraszna  vármegyében
és népes puszta Zalában. Helyragokkal: Bodacson-ba,
—bán,  — bói.

BADÁTALVA,  falu  neve  Vas  vármegyében;
helyragokkal: Bada-falvára,  —falván,  —falcáról.

BADAR, (1),  (bad-ar) mn. tt  bodar-t,  tb.  —ok.
Mondjuk  értetlen, öszvevissza zavart beszédről.  Badar
beszédek,  ágy-e  bár t  Vörösmarty. Valószínűleg egy  a
hadar,  sadar  igével.  A  beszédet  hadarni,  elhadarni,
ám.  badarul  beszélni.

BADAR, (2), (bad-ar) áth. m. bodar-t. Hadar, sa-
dar,  vagyis  a  beszédet  értetlenül  öszvezavarja.

BADARSÁG,  (bad-ar-ság)  fn.  tt  badarság-ot.
Zavart,  értetlen beszéd, melynek  se  füle  se  farka.

BADARUL,  (bad-ar-ul)  ih.  Zavarva,  értetlenül.
Badarul  beszélni.

BÁDJAD, BADJASZT, stb.  1. BÁGYAD,  BÁ-
GYASZT,  stb.

BÁDOG,  (báld-og)  fn. és mn. ti  bádog-ot.  Fém-
ből,  leginkább  vasból  lapított  lemez,  különféle eszkö-
zök  készítésére. Némely  tájejtéssel:  bágyog, vagy ke-
ményebb  hangon:  bátok.  Mint  melléknév ám.  bádog-
ból való,  készített.  Bádog kánná. Bádog steUnctt.  Bá-
dog  kanál. V.  ö. BÁD,  elvont gyök.

BÁDOGÁRU,  (bádog-áru)  ősz. fn.  Bádogból ké-
szült  s  eladni  való  holmi  művek,  edények,  eszkö-
zök,  stb.

BÁDOGGYÁE, (bádog-gyár) ősz. fn. Gyár, mely-
ben bádogféle  lemezeket,  s ezekből  holmi  edényeket,
eszközöket, stb.  készítenek.

BÁDOÖKEZTYÜ,  (bádog-keztyü)  ös«.  fa.  Bá-
dogféle  lemezből csinált  keztyfi,  milyet a  vívók hasz-
nálnak.

BÁDOGMÉRTÉK,  (bádog-mérték)  ősz.  fa.  Bá-
dogból  készített  edény, kupa, itcze, melylyel  valamit
mérni  szoktak.

BÁDOGMIVES, (bádog-mives) ősz.  fn.  Mester-
ember, ki  bádogból  holmi eszközöket, edényeket  stb.
készít; egyszerűen:  bádogot.

BÁDOGOLLÓ, (bádog-olló) ősz.  fn.  Bádogmi-
vesek  ollója,  melylyel  a munkába vett  bádoglemeze-
ket  nyirkálják,  idomítják.

BÁDOGOS,  (1),  (bád-og-os)  mn. tt  bádogos-t,
vagy —át, tb.  —ok. Bádoglemezzel  bevont,  befödött
Bádogot  torony.  Bádogot  keresztfa.

BÁDOGOS, (2),  fn. tt  bádogos-t, tb.  —ok. Bá-
dogból  dolgozó, bádogmiveket  készítő  mesterember;
bádogmives.

BÁDOGOZ,  (bád-og-oz) áth.  m.  bádogoc-tain,
—tál,  —ott, pár.  —*.  Bádoggal  bevon, beföd  vala-
mit  Tornyot,  háztetSt  bádogozni.

BÁD06VERÖ,  (bádog-verő) ősz.  fn.  Bádogcsi-
náló,  bádogkészítő, bádogkovácsoló.

BÁDOK,  falu  Erdélyben,  Doboka  megyében.
Helyr.  Bádok-on,  —rá,  —róí.

BÁDON,  falu  Eraszna  megyében5  helyr. Bá
don-ba,  —bon,  —ból.

BADONFA,  falu Vas megyében ; belyr. fiadon'
fán,  —fára,  —fáról.

BADUG,  1. BABUG.
BA6,  elvont gyök,  melyből baglya, bagó,  bagoly

származtak,  jelentése  ám.  bog,  azaz  csomó, vagy  cso-
móban  levő, boghoz hasonló valami.

BAG, BAGH falu, KIS—, puszta  Pest  várme-
gyében,  belyr. Bag-ra,  —ön, —ról. Több  helynevek
gyöke,  mint: Bőgd,  Bagód,  Dagonya, Bogot, Bogotá.

BAGAMÉR, fara Bihar  megyében;  helyr.  Baga-
mér-on,  —rá, —ról.

BAGARIA, fn.  tt  bagariát.  Leginkább  vörös
színre  festett,  vízellenes,  igen  erős  és  nehéz  szagu
bőr,  melyből kivált  vadász-csizmákat  készítenek. Átv.
ért.  bagariábiSr  az  orccájo,  ám.  szemtelen,  orccáüan.
Bagaria  orrú,  un.  rezes  orra.

Eredetére  nézve  ám.  bolgáriai  bőr,  s  megvan
az  illir nyelvben  is.

BAGARIACSIZMA,  (bagaria-csizma)  őse.  fn.
Bagariabőrből  való  csizma.

BAGARIASZÍJ,  (bagaria-szíj)  ősz.  fn. Bagaria-
bőrből  hasított  szíj.

BAOAZIA,  fn.  tt  bogosiát.  Hegyaljai  szó,  ám.
kékre festett  vászon.

Kassai  véleménye  szerint  égszin  szóból  volna
átalakítva.  Egyébiránt  megvan  az  illír  nyelvben  is.
V.  ö. BAKACSIN.

BAGÁZSIA, fn. tt  bogdzsiát.  Általán podgyász,
különösen  a  katonák  podgyásza,  melyet  magokkal
hordanak.

A  franczia  bogage-ból vétetett
BA6D,  (bag-d)  falu  Biharban,  belyr.  Bagd-ra,

—ról.—ön,
BAGDÁCSOL,  1. BAKDÁCSOL.
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BAGDÁNY,  önállóan  szokatlan  szó,  csak  ösz-
vetéve  divatozik:  bagdány-pecsenye,  1. BOGDÁNY-
PECSENYE.

BAGLA  vagy  BAGLYA,  (bag-ol-a  vagy  bag-
oly-a)  fn. tt  baglát, vagy  baglyát.  Gömbölyded  de-
reku  s  csúcsosan  régződő  kupaczba rakott  széna, szal-
ma,  stb.  a  petrenczénél  nagyobb,  mert  több  petren-
czéböl  kerül  egy  baglya, ellenben  a  hosszakas  alakú
kazalnál  rendesen  kisebb,  ámbár vannak  hatvan,  sőt
több  szekér  szénit  is  magokban  foglaló  baglyák, me-
lyeket a majorságokban  szoktak  rakni.  A  lekaszált
szénát, zabot,  árpát,  a  kinyomtatott  szalmát  baglyába
rakni.  Szénabaglya,  szalmabaglya.

Máskép:  bogla,  boglya,  bugla,  a  bog,  azaz  cso-
mó, gyöktől.  Hasonló hozzá:  máglya.

BAGLAü,  falu  Zala megyében;  helyr.  Bogiad-
on,  —rá,  —ról.

BAGLYACS,  (bag-oly-acs)  fn.  tt  Baglact-ot.
L.  KANAKUCZ.

BAGLYAS,  (bag-oly-as)  mn.  tt.  baglyos-í, vagy
—öt,  tb.  —ok.  Fésületlen,  öszvevissza  kuszáit  hajú.
Baglyot  haj,  baglyot  f e j .  Baglyon czigánygyerek.  Más-
kép :  boglyát,  a  csomót jelentő  bog-tói, melyből  lett:
bogoly}  s át  képzővel  és  hangugratólag  boglyas.  Ha a
baglya  törzstől  származnék,  akkor  boglyas  volna.

BAGLYASALJA,  falu Nógrád  megyében; hely-
ragokkal :  Boglyas-alján,  —aljára,  —aljáról.

BAGLYASAN,  (bag-oly-as-an)  ih.  Fésületlenül,
rendetlen  kuszáit  hajjal,  illetőleg  borzas  fejjel.

BAGLYÁSZ,  (bag-oly-ász)  áth.  m.  baglyász-
tam,  —tál,  —ott, pár.  —sz.  Baglyokat  fogdos, va-
dász.

BAGLÁSZ,  fn.  tt.  baglász-l,  tb.  —ok.  Személy,
aki  baglyokat  vadász,  fogdos.

BAGLYOS,  1. BAGLYAS.
BAGÓ,  (bag-ó)  fn.  tt  bagó-t,  tb.  —k.  1) Do-

hányzás  alatt  a  pipa  fenekén  meglevesedett  s  éget-
lenül  maradt  zsíros  dobiny,  melyet  a  pórnépbeliek
rágicsálnak.  Néba  ugyanezt  megnyilazott  száraz do-
hányból  készítik.  Bagót  rágni,  nyalni.  Nébutt:  ba-
golyhút,  pipamocsok.  2)  Köznépiesen  így  csúfolják  az
oly  idegent, ki  egészen  más  szokásu  és  viseletű.  3)
Tnnya  kiejtéssel  ám. bagoly.

Héberül: 13  (bag)  eledelt  jelent,  mire nézve azt
mondja  a  Simon  szókönyve :  convenit  quodam  modo
phrygicum  /9&oj  panis.

BAGÓCS,  (bag-ócs)  fn.  tt.  bagócs-oí.  Valamint
hangra,  úgy  érteményre  nézve  is  hasonló a  babóet-
boz,  mely  hegyes  ful&nku  mezei  legyet  jelent  Rug-
tató  bagóét,  bo'kcse  bagóét.

BAGÓD  vagy  BAGÓD,  ALSÓ—,  FELSŐ—,
falvsJc  Zalában,  helyr.  Bagod-ra,  —ön,  —ról.

BAGOLA,  fáin  Somogyban ; helyraggokal: Ba-
golá-n,  —rá,  —ról.

BAGOLCSA,  (bag-ol-csa)  fn.  tt.  bagóiénál.  Kö-
zönséges  csicseri  borsó,  miskép  :  bagolyborsó.

BAGOLCSABÓKA, (bagolcsa-bóka) ősz. fn.  Nő.
vényfaj  a  bókák  neméből,  máskép:  hólyag-lóborsó-
(Astragalus  cicer).

BAGOLY,  (bag-oly)  fh.  tt  bagoly-t  vagy  bag-
lyot,  tb.  baglyok. Ismeretes  ragadozó  madár,  melynek
sűrű  tollazatú  zömök gömbölyű  feje,  aránylag  rövid
nyaka, gatyás  lábai  és  dudorú  nagy  szemei  vannak, s
jobbára  éjjelenként  keresi  a zsákmányt.  Fajai:  fejes
bagoly,  fittes  bagoly,  nagyfület  bagoly,  apró  fiiles  ba-
goly,  ctuvik  vagy  kuvik-féle  bagoly,  máskép:  halál-
madár,  gyöngybagoly,  stb.  Bagolytzemü,  kidudoro-
dott  nagy  szemű.  Bagoly  képű,  busa  képű,  fejű.  Ba-
goly  is  biró a  maga  barlangjában.  Km.  A  baglyokkal
huhogatt,  a  verebekkel  csiripelj;  azaz,  alkalmazd  ma-
gadat  azokhoz, akik  társaságában  élsz. Km. Égett  éj-
jel  virroszt, mint a bagoly.  Éjjeli  bagoly.  Bagoly  is ott
véli,  hogy  sólyom  az  ó'  fia.  Km.  Bagoly  nem  szereti  a
napfényt.  Km.  A  baglyok  huhognak.  Faludi  Ferencz.

„ Szerecsenországban  baglyok  temessék  el,
Hogy  soha  se  lásson  az  ő  szemeivel."

Vőféli  vers.

Hasonló  hozzá a  török  bajkus.  Egyébiránt vagy
hangutánzó  (huhogó, uhogó), mely  tekintetben  rokon
vele  a  latin  bubo,  baubari,  vagy  busa  fejénél  fogva  a
csomót jelentő  bog-tói  vette  nevét.

BAGOLYBORSÓ,  (bagoly-borsó)  ősz. fn. L. BA-
GOLCSA.

BAGOLYÉB,  (bagoly-éb)  ősz.  fh.  Bolognai  eb-
faj,  hossza  bozontos  gubás  szőrözettel,  és  gömbölyű
bagolyfonna  fejjel.

BAGOLYFALVA,  (Lénk  szerint),  máskép  BA-
GrOLYHÁZA  (Fényes  szerént),  falu  Kiaszna  megyé-
ben; helyr.  Bagolyfalv-án,  —ára,  —áról.

BAGOLYHUS,  (bagoly-hús) ősz.  fn.  1)  A  ba-
golymad&r  húsa.  2)  Átv.  ért.  pipamocsok, bagó.

BAGOLYLÁB,  (bagoly-láb)  ősz.  fa.  Hogy  a
meggyengült  kerékfalnak  erőt  adjanak,  egy  ágasfát
ütnek  oda támaszul,  mely  a  székelyeknél  bagolyláb-
nak  hivatik.

BAGOLYPILLE,  (bagoly-pille)  ősz.  fn.  Nagy
éjjeli  pille,  boszorkánypille,  mely  leginkább  tavaszi
és  őszi  hónapokban  mutatkozik.

BAGOLYSÍP,  (bagoly-síp)  ősz.  fn.  Baglyászok
csalóka  sípja, melylyel  a  baglyok  szavát  utánozzák.

BAGOLYSÜVEG,  (bagoly-süveg)  ősz.  fh.  Fe-
kete  báránybőrből  készült  kétrétü  süveg,  melynek
külső  rétjét  a  fülekre  húzni lehet  Több  vidéken di-
vatos  föveg.  Köznépiesen  ejtve:  bagótüveg,  néhol:
hütyií.  Nevét  valószínűen  onnan  kapta,  mert  borzas
volta  miatt  a viselő  fejét a bagolyéhoz  teszi hasonlóvá.

BAGOLYTÜDÖ,  (bagoly-tüdő)  ősz.  fh.  Képes
kifejezéssel,  bodrogközi  tájnyelven  ám.  aszalt  alma.

BAGONYA,  faluk  neve  Hontban  és  Zalában,
helyr. Bagonyá-ra,  —n,  —ról.

BAGOS,  több  helység  neve  Kraszna  és  Szath-
mir  megyékben; HAJDÚ—, Biharban;  KUTYA—,
Szabolcsban;  helyr.  Bagot-ra,  —ön,  —ról.
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BAGÓSÜVEG, 1. BAGOLYSÜVEG.
BAGOTA,  BAGOTTA  falu  neve  Komárom  és

Baranya  megyékben; helyragokkal: Bagot-ára, —án,
—Ml.

BAGÓ V ÁR, puszta Győr  megyében; helyr. Ba-
góvdr-on,  —ró,  —ról.

BAORÁCS,  L  BOGRÁCS.
BAGZÁS, BAGZIK,  1. BAEZÁS,  BAKZIK.
BÁGY,  elvont  gyök, melyből  bágyad,  bágyaszt

származtak.  Jelent  belső gyengeséget, erő  fogyatko-
zást  Rokon vele  a fogy  ige,  továbbá  a német:  matt,
mttde,  (a  régi  felső  német  nyelvben:  muode),  finn
voimtn  (viribus  deficio).

BÁGY,  fala  Erdélyben,  Udvarhely  székben;
helyr. Bágy-ra,  —ön, —ról.

BÁGYAD,  (bágy-ad)  önh.  m.  bágyad-í.  Nagy
fáradság,  vagy  étlenség, vagy nyavalygás  után  és mi-
att  lankad,  gyengeségben  szenved,  s  kellő  erő  hiá-
nyában  mintegy  öszveesik.  Bágyad  a  test,  a hosszú
munka után ; bágyad  a  szem,  midőn  megerőltetett  né-
zés,  vigyázás, olvasás  után  homályossá  lesz ;  bágyad
a  kar,  midőn  nehezen  emelkedik;  bágyad  a  láb,  mi-
dőn  a járást nem  bírja.

B.Á.GYADÁS,  (bágy-ad-ás)  fh.  tt.  bágyadás-í,
tb.  —ok.  Szenvedő  állapot,  midőn  valaki  bágyad.

BÁGYADOZ,  (bágy-ad-oz)  önh.  m.  bágyadoz-
fam,  —tál,  —ott, por.  —z.  Lassan-lassan  bágyad,
lankadoz,  hova-tovább  erőtlenebb  leszen.  Bágyadoz,
akin valami  nyavalya akar litOrni.  Bágyadozni  a  hotz-
*zu  munka  után.  .Bágyadom*  a  nagy  melegségtől,  éh-
légtől.

BÁGYADOZÁS,  (bágy-ad-oz-ás)  fn.  tt  bdgga-
dosás-t,  tb.  —ok.  Folytonos,  fokozatosan  növekedő
bigyadás; lankadozis,  erőtlenedés.

BÁGYADSÁG,  (bágy-ad-ság) fa. tt  bágyadtag-
ot. Lankadt,  fáradt,  elgyöngült  állapot  vagy  tulaj-
donság. Bágyadtágában  alig  Úr  állani.  Lábak, kezek,
szemek  bágyadtága.

BÁGYADT,  (bágy-ad-t) mn. tt  bágyodt-ot.  Bel-
sőleg  elgyöngült,  lankadt, fáradt  Bágyadt  beteg.  Bá-
gyadt  szemek, karok.  Átv.  ért  bágyadt  seín,  ám. ha-
lavány,  homályos.  Bágyadt  színű posztó,  mely fénye-
sítve nincsen.

BÁGYADTÁN,  (bágy-ad-t-an)  ih.  Bágyadt  ál-
lapotban,  lankadtan,  belsőleg  elgyöngülve.  Bágyad-
tán járni, beszélni.

BÁGYADTSÁG,  (bágy-ad-t-sag)  fn.  L.  BÁ-
GYADSÁG.

BÁGYA8ZKODIK,  (bágy-asz-kod-ik)  k. m. bá-
gyoszkod-tam,  —tál, —ott. Bágyadozónak érzi magát

BÁGYASZT,  (bágy-asz-t)  áth.  m.  bágyosz-tott,
pár.  bágyoscsz,  htn.  —ni vagy  —oni.  Okozza,  hogy
valaki  vagy  valami bágyadjon;  lankaszt, fáraszt, erőt-
lenít.  V.  ö.  BÁGYAD.

BÁGYASZTÁS,  (bágy-asz-t-ás) fit. tt  bágyosz-
tás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  illetőleg  okozás, mely  ál-
tal  valaki  bágyadttá  lesz.

BÁGYASZTÓ, (bágy-aez-t-ó)nm.tt.  lágyatztó-t.
Ami  bágyaszt,  lankasztó, belsőleg  gyöngítő.  Bdgyasz-
tó  éhség, szomj,  meleg.

BÁGYIK, (bágy-ik) k. m. bágy-tam, —tál, —ott.
L. BÁGYAD.

BAGYON,  falu  Hont megyében  ; helyragokkal:
Bagyon-ba,  —bán,  —ból.

BAGYON,  falu neve  Erdélyben ; helyragokkal:
Bágyon-ba,  —bon,  —ból.

BAJ,  (1),  fh.  tt.  boj-t,  tb.  —ok.  1)  Küzdelem,
vita, viadal, harcz. Bajra  híni valakit.  .Bajt  vini.  Bajt
állani.  Innen  ezen  öszvetétclck: bajtárs,  bajviadal,
bajhely,  bajalvás,  párbaj  és  a  bajnok,  kinek  kitűzött
hivatása  a  harcz,  vita.  2)  Szélesb  ért.  minden  ked-
vezőtlen  állapot,  ízetlenség,  baleset, nehézség, mely-
nek  elhárítása,  illetőleg  legyőzése,  küzdelembe,  fá-
radságba,  vitába  kerül.  Nagy  baj  van. Mi  baj  van t
Nincs  semmi baj.  Se  baj  !  Sok  bajba  kerül.  Ügygyei,
bajjal  vergődhetünk  ide.  Jaj  baj  t  Hajh  baj  !  kilence
tehén,  még  sincs  vaj.  Nincsen  nekem  semmi  bajom.
Bajba  keveredni. Másnak  bajt  szerezni.  Más  baján  se-
gíteni.  Bajban  lenni.  Különösen  betegség, nyavalya,
testi  szenvedés.  Egészséges,  semmi baja  sincsen. Sok-
féle  bajban  zzenved.  Maga  sem  tudja,  mi  baja,  csak
azt  érzi,  hogy  roszul  fan.  Kutya  baja,  mint  a  szentesi
halottnak. Km.

Legközelebbi  rokona  azon vaj,  melyből  vajúdik,
vajlódik  származott,  további  a vi,  vij,  oly  hasonlat
lévén  közöttök,  mint a fi, faj,  ki-ált kaj-ált,  hi.' haj /
között.  Sz. Katalin  verses  legendájában,  a mi egy he-
lyütt  (108.  lapon) ,baj'-nak  mondatott  („kiért  én ez
bajt  felveszem"),  ugyanaz  utóbb (a 110.  lapon)  ,via-
dal'-nak  neveztetik  („s  ez viadalt végig áUja").  Egy
1231-diki  oklevélben  iratik : „Secundum  verő Juris
ratíonem  conscientía magistrorum  nostrorum  inter  ip-
sos  quod  vulgo  Boy  dicitur  adjudicavimus."  Most
bajvívás,  párviadal  (Jerney:  Magyar  nyelvkincsek).
Baj  szóhoz  hasonlóknak  tekinthetők,  a  hellén  /3oij
(pugua),  szláv  boj,  voj,  finn  vaiva,  szanszkrit  bhajam
(veszély).

BAJ,  (2),  több  helység  neve  és  helynevek  gyö-
ke, mint: Baja,  Baján,  Bajcza, Bajcs, Bajcsa,  Bajka,
Bajmóct,  Bajmak,  Bajom,  Bajna,  Bajonta,  Bajót,
Bajta,  Bajta.

BÁJ,  (1),  fn.  tt  báj-í.  tb.  —ok. Oly vonzó erő,
mely  némi titkos,  bámulandó , vagy  csoda  módon  el-
bűvöl.  Különösen,  oly  kedves  tulajdonsága  valakinek
vagy  valaminek,  mely  csodálattal  párosult  szeretetet
gerjeszt  s  magához vonz.

Önálló  gyök,  melynek  eleme a  csudálkozási  bá,
vékonyhangon  bú,  honnan  a  bájol,  bűvöl  és  bűnös
bájos  szók  rokonsága.  Hasonlók  hozzá a  szanszkrit
mája  (ámulat),  honnan  májasz  (=: mágus); továbbá  a
bélien  ftaytla,  latin  mágia',  orosz  baju,  illír  bájan-
ye,  stb.

BÁJ,  (2),  falvak  Komárom és Szabolcs  megyék-
ben ; helyragokkal:  Báj-on,  —rá,  —ról.
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BAJA,  mv.  Bács  vármegyében  és  falu  Erdély-
ben  Hunyad  vármegyében;  helyragokkal  Bajá-ra  ,
—n, —ról.

BÁJA,  falu  Aradban;  liolyragokkal:  Bájá-n,
—rá,  —ról.

BÁJALAK,  (báj-alak) ősz. fn.  A  maga nemében
igen  kedves  vonzó női alak;  bájos,  bájoló  alak.

„Nem  földi  kényeket  nyújt  mindcu  óra,
S  egy  bájalakra  fűzi  álmait."  Kisfaludy K.

BAJÁNHÁZA,  helységek  neve  Vas és Ung me-
gyékben ; helyr.:  Baján-házán,  —házára,  —házáról.

BAJÁR,  (baj-ár)  fn.  tt.  &ajo>-<,  —ok.  Régi  szó.
Oláh  Miklósnál  ám.  bajnok, vitéz. Egyezik  a moldvai
és  oláh  nemest jelentő  bojár  szóval,  mely  egyszers-
mind  ám.  levente,  vitéz.

BAJATLAN,  (baj-atlan)  mn.  tt.  bajatlant,  tb.
— ok.  Baj  nőikül  levő, akinek  baja  nincs,  vagy ami
bajjal  nem jár.  Határzólag  is  használtatik.  Bajatlan
átesni  valamin  = baj  nélkül.

BAJATLANUL,  (baj-atlan-ul)  ih.  Baj  nélkül,
hajatlan  állapotban.

BAJIJONCS,  (baj-boncs)  ősz.  fa.  Sűrű,  öszve-
bongyolodott  tüekubokor,  melyen  mintegy  nagy  baj-
jal  lehet által vergődni.

BAJBOXCSOS,  (baj-boncsos) ősz. mű.  Sűrű  tüs-
kebokrokkal,  türiücs  csalíttal  benőtt.  Bajboncsos  be-
rak,  liget,  cserje.

BAJCS,  több  helység  in'vo,  tt.  Bajcg-ot;  hely-
ragokkal : Bajcs-ra,  —ön,  —ról.

BAJCSA,  falu  Szála  megyében ; hclyragokkal:
Bajctá-n,  —rá,  —ro7.

BÁJCSÖ,  (báj-cső)  ősz.  fa.  Látcső,  mely  a  tár-
gyakat  szépített,  kedves  kisded  alakban  tünteti  elő.
(G'aleidoscop).

BAJCZ,  1. BAJSZ  vagy  BAJUSZ.
BAJD,  1. BAJOD.
BÁJDAL,  (báj-dal)  ősz.  fn.  Gyöngéd  érzelme-

ket  gerjesztő,  bűvös  erővel  vonzó  s  mintegy  lekötő
azép  dal.

BAJDÚS,  (báj-dús)  ősz.  mn.  A  maga nemében
igen  bájos, gyöngédsége, finom tulajdonsága által  von-
zó,  megbüvölő.  Bájdúí  alak-*,  viseletű  ,  beszédií  no'.
ftájdús  fuvolahangok.

• t  • •

BAJELOZO,  (baj-előző)  ősz.  mn.  1)  Ami  vala-
mely  bajnak,  különösen  nyavalyának  elejét  veszi, azt
megakadályozza. Bajelözö  ellenszerek.  2)  Kórjel  gya-
nánt bizonyos  baj  kitörése  előtt  mutatkozó.  BajelözS
bágyadság,  ásítozás,  ellenség.

BÁJEBÖ,  (báj-erő)  ősz.  fn.  Személynek  vagy
dolognak  azon  kedves,  kellemes  tulajdonságú  hatal-
ma,  mely  által  bennünket  magúhoz  vonz ,  s  mintegy
önkénye  alatt  kötve  tart.  Béjeró'vel  bírnak  a nemesebb
idomú  szép  arczok,  szemek, a  kellemes  táraalgát.  Sxép-
tnlícek  bájereje.

BAJFA,  (baj-fa)  ősz.  fn.  Képes  kifejezéssel  ám.
babérfa,  melynek  leveleivel szokták  a  bajnokokat  ko-
uonuui. V.  ö. BABÉR.

BAJFALU, helység  Szathmár  megyében;  hely-
ragokkal : Bajfalu-ba,  — bán,  —bóí.

BÁJFÜ,  (báj-fű)  ősz.  fn.  A  pérák  neméhez  tar-
tozó  növényfaj, szára  arasznyi,  ffinemfi,  igatlan, más-
kép : nyelvet  péra, nyakctapfíí.  (Ruscus hypoglossum).

BÁJHANG,  (báj-hang)  ősz.  fn.  Igen  kedves
zengzetü,  bájerejü,  érzékeinket  mintegy  megbttvölő
hang  vagy  szózat,  illetőleg  ének,  zeneszó.  A  fuvola
bájhangjai  édesen  illetik  a  füleket.  Bájhangon  szólani,
dalolni.

BAJHELY,  (baj-be ly)  ősz. fn.  Csatahely, barcz-
tér,  vívóhely.

BÁJITAL,  (báj-ital)  ősz.  fn.  Babonás  módon
készített  ital, melyről  azt biszik  balul, hogy  akimeg-
iszsza,  kénytelen  a  kitűzött  személy  iránt  szerelemre
gerjedni,  és  viszont.

BAJJ ,  falu  Biharban;  helyragokkal:  Bajj-on,
—rá,  —róí.

BAJJAL,  (baj-val)  ih. Alig,  csak nehezen,  baj-
jal  hiszem.  Ügygyei  bajjal.  Sok  ajjal  bajjal.  Nem ke-
vés  ajjal  bajjal.

BAJJÁTÉK,  (baj-játék)  ősz.  fn.  Mulatságból,
egyedül  látványul  rendezett  bajvívás.

BAJKA,  falu  Bars vármegyében;  helyragokkal:
Bajká-ra,  —n,  —ról.

BÁJKÉP,  (báj-kép)  ősz.  fn.  Bájoló  erővel von-
zó  kedves  kép,  bájos  vagy  bájoló  kép.

„A  játszi  gyermekség  bájos  körében,

S  könnyű babok  közt  lebegve  létünk,
Minden  bájképnek  oltárt  díszesítünk."

Kisfaludy  K.

BAJKOSZORÚ,  (bajkoszorú)  Ősz.  fn.  Babér
vagy  borostyán  levelekből  készített  diadalmi  koszorú.

BAJL,  (baj-ol)  elvont  törzse  bajlódik  szónak  és
származékainak.

BÁJLÁMPA,  (báj-lámpa)  ősz.  fn.  Lámpaféle
láttani  készület,  mely  a  bele  helyezett  képek  árnyait,
illetőleg  alakjait  visszaveti.  (Laterna  magica).

ttÁJLÁR,  (báj-ol-ar)  fn.  tt  brfjlár-í,  tb.  —ok.
Fényes  szárnyú  bogárnem.  (Schönschröter).

BÁJLÓ,  (báj-ol-ó)  mn. tt.  bájoló-t,  tb.  — k.  Aki
vagy  ami báj erő vei  bír.  jBójló  szépség.

BAJLÓDÁS,  (baj-ol-ó-d-ás)  fn.  tt  bajlódds-t,
tb.  —ok. Holmi bajokkal,  nehézségekkel,  akadályok-
kal  kfizködés,  veszödés,  vergődés.

BAJLÓDIK,  (baj-ol-ó-d-ik) bekz. m. bajiód-faro,
—tál,  —ott,  Bajokkal  vesződik,  küzkodik,  bajokban
szenved.  Mások  Ügyével  bajlódni.  Rendetlen  cselédek-
kel,  rósz  gyermekekkel  bajlódni.

BAJM  vagy  BAJN,  (baj-om vagy baj-on)  elvont
törzs  bajmócz,  bajmol  és  bajnócza  szókban  ;  öszvébb-
rántva  bán  , bánik'  szóban.

BAJMAK,  falu  Bács  megyében;  helyragokkal:
Bajmak-on,  —rá,  —ról.

BAJMÓCSKA,  falu  Nyitra  megyében;  helyra-
gokkal : Bajmócská-n,  —rá,  —róí.
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BAJMÓCZ, mezőváros Nyitra vármegyében, hely-
ragokkal  : Bajmóet-ra,  —ön, —ró!. Némelyek ajánl-
ják  az  idegen  pedant  szó  kifejezésére,  mennyiben ez
holmi  külsőségekkel, apróságokkal,  lényegtelen  dol-
gokkal  bajlódó, bíbelődő, bajmolódó  embert jelent

BAJMOL,  (baj-om-olvagybaj-on-ol)  törzse  baj-
molódik  igének, de a  mely önmagában  is  használható;
m.  bajmol-t.

BAJMOLÓDÁS,  (baj-om-ol-ó-dás)  fh.  tt  boj-
molódás-í,  tb.  —ok.  Yesződség,  apróságokkal  bibe-
lödée.

BAJMOLÓDIK,  (baj-om-ol-ó-d-ik)  k.  m.  bojmo-
íód-tam,  —tál, —ott. Bajlódik, különösen  apróságok-
kal,  lényegtelen  dolgokkal  bíbelődik.

BAJNA,  helynév  Esztergám  és  Nyitra várme-
gyékben ; helyragokkal:  Bajná-ra,  —n, —ról.

BAJNÁB,  fh. tt  bojnárt,  tb.  —ok.  Korán érő
szőlőfaj.  Hegyalján  s több más  vidéken:  goher  vagy
gohér,  Zalában : bajnak,  Győrben  és Tolnában: ba-
jor, Borsodban:  sombajom.  Mindezek  talán  a  bajor
(bajorhoni,  bajorországi)  szótól  eredtek.

BAJNÓCZA,  (baj-on-ó-cza) fh. tt  bajnóczáí. Nö-
vénynem  a hászhímesek  és ötanyások  seregéből; fa-
jai  cserjések  és fliriemüek. (Spiraea). £  szó  alkotói
(Diószegi és Fazekas) a  baj  szót vevék  törzsül. Van

gamandor,  szittevelti,  csipkés,  bongitabajnócza a cser
jék  közöl,  szakálla*,  koíonczos és  legyező  bajnócza  a
funeműekből.

BAJNOK,  (baj-nők)  fn.  tt  bajnok-ot.  Általán,
harczos,  csatár,  vitéz,  kinek hivatása  bajt  víni,  csa-
tázni,  harczohii, katonáskodni  Szorosabban:  szemé-
lyes  bajvívó.

„Bajnok,  bajnok,  van-e erő
Százak  felett  kebledben,
Kivívsz-e  majd,  balsors  ha  jő,
Lángszablyáddal  kezedben?"

Kölcsey.

Régi  iratokban,  például  1216-ból,  1289-ből:
boynut. (Jerney: Magyar  nyelvkincsek).

Gyökre  és  érteményre  nézve  egyeznek  vele  a
szláv  bojoumdc,  bojnik,  tooják,  a  moldva-oláh  bojár,
stb. V. ö.  BÁJ.

BAJNOK,  (báj-nők) fit. tt  bajnok-ot.  Új  alko-
tara  szó, s  ám. bűvölő,  bűbájos.

BAJNOKI,  (baj-nok-i)  mn.  tt  bajnolei-t,  tb.
—ok. Bajnokot  illető,  bajnokhoz  tartozó, arra vonat-
kozó.  Bajnoki  bátorság,  Ügyesség,  termet.

BAJNOKTLAG,  (baj-nok-i-lag)  ih. Bajnoki  mi-
dőn, ügy  mint bajnokhoz  illik,  illetőleg  bátran,  vité-
zül.  Bajnokilag  víni.

BAJNOKISÁG,  (baj-nok-i-ság)  fn.  tt  bajnoki-
ság-ot. Bajnoki  tulajdonság, bátorság.

BAJNOKUBUCZ,  (bajnok-libucz)  ősz.  fit.  A
libacsok  azaz  bflnczmadarak  egyik  faja,  melynek
bímjei  folytonos  viaskodásban élnek egymással. (Trin-
ga  pugnax).  Átv.  ért.  hazsártos,  veszekedő,  párvia-
dalokat  kereső  ember.

BAJNOKSÁG,  (baj-nok-ság)  fn.  tt  bajnokság-
ot.  Bajnoki állapot,  vagy  tulajdonság,  illetőleg bátor-
ság, vitézség.

BAJNOKTÁRS, (bajnok-társ) ősz. fh. Egy had-
testben  szolgáló, egymás  mellett vivó,  csatázó  bajno-
kok ; bajtárs,  vitéztárs.

BAJNOKUL,  (baj-nok-ul)  ih.  Úgy  mint bajnok-
hoz illik,  mint bajnok  szokott,  azaz,  bátran,  vitézül.

BAJOD,  (baj-ó-d)  fn.  tt  bojód-ot.  Lótetűféreg,
máskép  keményen: pojód,  pojóí.  Némely  tájakon :
földi  féreg,  mely a  füvek  és  fák  gyökerein  rágódik.
Több  helyen  jelenti  ásón bábot,  melyből a cserebo-
gár  fejlődik  ki.

BAJOL,  (baj-ol)  törzse  bajlódik  szónak, s ön-
magában  is  használható,  épen  úgy  mint bajmol; m.
bajol-t.  Falamivel  bajotm  vagy  bajmoíni,  önállóbb
cselekvés  mint bajlódni vagy  bajmolódni.

BÁJOL,  (báj-ol)  áth. m. bájol-t.  Vonzó,  kelle-
mes, kedves  tulajdonságai  által  elragad,  s  leköt;  bfi-
völbájol.  V.  ö. BÁJ.

BÁJOLÁS,  (báj-ol-ás)  fa.  tt  bájoíás-t, tb. —ok.
1) Elragadás  kelteméi  által.  2) Megvesztegetés  holmi
bűvös  mesterségek, boszorkányság  által.

BÁJOLÓ,  (báj-ol-ó)  mn.  tt.  bájoló-t,  tb. —k.
1)  Ami  vonzó, kedves  tulajdonságainál  fogva  magá-
hoz  ragad,  kellemesen  leköt,  gyönyörködtet  Bájoló
arcz, alak, nemek. Hajoló  zene,  ének.

.Kéjvilág  örőmvilága,
Bájoló  tavasz!"  Garay.

2)  Ördöngös  erő,  bűvölés  által  ható,  működő.  Bá-
joló ital.  Bájoló  babonaság.  .Az  bájoló  kedéglen ac  ó*
bájolásival  indojtá  vala az  kégyókat*  Sz. Erisstína
élete.

BAJOM,  (1),  elvont törzs, L BAJM.
BAJOM, (2), több helység  neve Magyarországon

és Erdélyben;  helyr. Bajom-ba,  —bon,  —ból.
BAJONET,  a  franczia  baionnette, L SZURONY.
BAJOR, (1),  fő  és  mn. tt. bajor-t, tb. —ok.  1)  A

német nemzetnek egyik  ága, népe.  (Bavarus).  2) Sző-
lőfaj  neve.  L.  BAJNAK.

BAJOR,  (2),  falu  neve Sáros  megyében;  helyr.
Bajor-on,  —ró, —ról.

BAJORORSZÁG,  (Bajor-ország)  ősz.  fii.  A  né-
met szövetség  egyik  királysága.

BAJORORSZÁGI,  (bajor-országi)  ősz. mn.  Ba-
jorországból  való, arra vonatkozó; azt  illető,  stb. Ba-
jorországi  veresfenyb*,  sör.

BAJORSZÖLÖ,  ősz.  fa.  1. BAJNAK.
BAJORUL,  (bajor-ul)  ih.  1) Bajor  módra, ba-

jorok  szokása szerint  2) Bajor  nyelven,  illetőleg  oly
német tájejtéssel,  mint a bajorok  szoktak  beszélni.

BAJOR VÁGÁS,  falu  Sáros  megyében; helyr.
.Bojoreágás-on,  —rá,  —rói.

BAJOS,  (baj-os)  mn. tt.  bojos-t,  vagy  — öt,  tb.
—ok.  Nehézséggel,  küzdelemmel  járó, vesződséges.
Bajos  állapot, körülmények. Bajos  utazás. A  sajtó  Du-
nán  bajos  ős átjárás.  Az  bajos dolog.  Különösen ezen
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öszvetételben:  ügyesbajos,  ám. peres,  perbe  bonyoló-
dott, perlekedő.  Ügyetbajos  felek.

BÁJOS,  (béj-os)  mn. tt.  bdjos-t  vagy  — aí,  tb.
—ok. Az  érzékekre  különös  vonzalommal  ható, ked-
ves, kellemes, elragadó. Bájot  arcz, alak. Bajos zene,
ének.  Különösebben  a  régieknél  ám.  bűbájos,  bűvös.

„Ti  az bijost  kihozjátok
És  mi élőnkbe állassátok :
Lássak, ha  az éhség  azt  tette,
Hogy  ötét  megengesztelte."

Sz. Kataliu  verses  legendája.

BAJOSAN,  (baj-os-an)  ih.  Nehezen, bajjal,  fá-
radsággal,  küzdelemmel. Bajotan  jutni valamihez. Né-
ha  ám.  aligha.

BÁJOSÁN, (báj-os-an)  ih.  Bájai  által szeretetet,
vonzalmat,  szelíd  gyönyört gerjesztve.  Bájosán  éne-
kelni.

BAJOSKODÁS,  (baj-os-kod-ás)  fn.  tt.  btrjosko-
dos-t,  tb.  —ok.  Folytonos  vagy  gyakori  bajokkal  ve-
sződés,  küzdés.

BAJOSKODIK,  (baj-os-kod-ik)  k.  m.  bajoskod-
<am,  —tál,  —ott.  Folytonosan vagy  gyakran  előfor-
duló bajokkal  küzd,  vesződik, máskép:  bajlódik.

BAJÓT  vagy  BAJÓTH,  falu  Esztergám várme-
gyében,  helyr. Bajót-ra,  —ön,  —rói.

BAJSA,  falu  Bács  vármegyében,  helyr.  Bajsá-
ra,  —r»,  —ról.(

BAJSEGÉD,  (baj-segéd)  ősz.  fn.  Személy,  ki  a
szabály  szerinti  párviadalban  a  vívónak  oldalán  áll,
s  a  fölött  őrködik, hogy  a  párviadal! föltételek  és sza-
bályok  megtartassanak.

BAJSZ,  1.  BAJUSZ.
BAJSZA,  (baj-usz-a)  fa.  tt.  bajszát,  lásd BA-

JUSZFŰ.
BAJSZÉBZÖ, (baj-szér-éz-ö) ősz. mn. és  fh.  Aki

vagy  mi  bajokat,  nehézségeket,  vesződséget  okoz:
nyugalomháborító,  békezavaró.

BAJSZI,  kemenesali  tájszó,  1. BAJUSZOS.
BAJSZOS,  BAJSZOSÁN,  1.  BAJUSZOS,  BA-

JUSZOSAX.
BAJSZOSODÁS,  (baj-usz-os-od-ás)  fn.  tt.  baj-

nosodás-t,  tb.  —ok. Az  ifjúnak  azon kifejlődés!  álla-
pota,  midőn  bajsza  kezd  nőni.

BAJSZOSODK,  (baj-usz-os-od-ik)  k.  m.  boj-
szosod-tam,  —tál,  —ott.  Bajsza  növekedik,  illetőleg
legénykorba  lép.

BAJSZÖVÖ,  (baj-szövő)  ősz.  mn.  és  fn.  Aki
sz&ndékosan  bajokat  okoz, másokat  bajba,  perbe,  ve-
szekedésbe kever; alattomos  ravasz  izgágacsináló.

BAJTA  vagy  BAJTHA,  falu  Hont vármegyé-
ben, helyr. Bajtá-ra,  —n,  —ról.

BAJTALAN,  (baj-talau)  mn. tt.  bajlalan-t,  tb.
—ok.  Baj  nélkül  levő, vagy  történő,  illetőleg  liarcz-
talan, háborutlan.  Bajtalan  állapotban élni.  Bajtalan
magánélet.  Használtatik  határozóilag  is, s ám.  bajta-
lanol.  „Csak  búsul,  csak  őszül,  vég-  s  határtalan,
hajh!  mertkedve nincsen  élni  baj talán."  Vörösmarty.

AKAD.  HAOY  8ZÜTÍB.

BAJTÁRS , (baj-társ)  ősz.  fn.  Általán, aki ba-
jainknak  részese; különösen  hadi  társ, ki  velünk egy
seregben, egy  sorban,  egy  csatában  harczol.  Közéle-
tileg:  velünk társalkodó  barátunk,  hozzánk  hasonló
érzésű  ember,  népnyelven: pajtás.

BAJTAT,  (baj-tat)  önh.  m.  bajtat-tam,  —tál,
—ott, pár. bajtass.  Ideoda  csapong, mintegy  bajt  csi-
nálva,  vagy  bajosan  jár.  Ritka  használatú  szó, külön-
ben  mint  önható  hasonló  képzésű  a  vágtat,  csörtet,
lüktet  szintén járásra  vonatkozó  igékhez.

BAJTATÁS,  (baj-tat-ás)  fn.  tt  bojtotás-t,  tb.
—ok.  Ideoda  csapongó  járás.

BÁJTEKINTET,  (báj-tekintet) ősz. fn. Igézőleg
ható,  kedves,  bájoló  pillantás,  mint  a  vonzó  arczki-
fejezés  leggyöngédebb  neme.

BAJUSZ,  (baj-usz)  fn.  tt.  bajus«-t,  tb.  —ok.  A
férfinemüek  és  némely  hímállatok  pl.  a  macskane-
müek  s  némely  halak  szája  felett  növő  szőrszálak.
Bitka,  tömött,  elirtl,  sima,  torsonborz,  röoid,  nyírott,
hosszú,  csurgóra  álló  bajusz.  Kajla,  pürge,  kacskarín-
gós,  tulipános  bajuszt  viselni.  Seöke, vörös, fekete,  tej-
fölös  (igen  szöszke)  bajusz,  Kocsisosan  kikent  bajusz.
Szürke,  ősz, kese bajusz.  Macskabajusz,  harcsabajusz,
orozlánbajusz.  Pederni, pedergetni, simogatni, kikenni,
kicsípni  a  bajuszt.  Haragjában  bajuszát  rágni,  tépni.
Félre  bajusz,  jön  a  szakái.  Előbb  nő  a  bajuss,  aztán
érik  az  ész.  Km.  Átv.  ért.  a  lakatosoknál,  huszárba-
jusz,  ám.  fölpederített  bajusz  formájú  vas  kallantyu.
így  nevezik  némely  növények  vékony  kacskaringós
indáit  és kacsait  Szó'ló'bajusz.

Egyezik  vele  a  török  biucs,  byjy/t,  a  tót  ba-
vusz,  fúze,  lengyel  toonze.  Elemezve  talán = o/usz
ajsz,  mintegy  ajon,  ajkon  növő szőr, mint scokál =
szakon  azaz  tokán  való  szőr.  Mások  szerént  annyi
mint  bolyhos, felhangon  : pelyhes.

BAJUSZFODORÍTO,  (bajusz-fodorító)  ös«.  fh.
Kis sütövas, melylyel  a  nyalka  piperkőczök  bajszai-
kat  fodorrá  sütögetik.

BAJUSZFŰ,  (bajusz-ftt)  ősz.  fn.  Növénynem a
háromhímesek  és egyanyások seregéből, virágzása  cso-
portos  gomb- vagy  füzérformában, melynek tövén két-
felé  kiálló  levélgallér  van.  (Chrypsís  W.)

BAJUSZKEFE,  (bajusz-kefe)  ősz.  fn.  Bajuszt
simítani  való  kis  zsebbeli  kefe.

BAJUSZKENÖ, (bajusz-kenő) ősz. fn.  Zsíros, vi-
aszos  stb.  anyagból  készített  kenőcs,  melylyel  a ba-
juszszálakat  simává,  fényessé  teszik,  s  kipederitík.

BAJUSZNYIRÖ,  (bajusz-nyirő)  ősz.  fh.  Ollócs-
ka,  melylyel  a  bajuszt  metélgetik  a  idomítják.

BAJUSZOS,  (baj-asz-os)  mn. tt  bajuszos-t vagy
—át,  tb.  —ok.  Kinek  vagy  minek  baj ásza  van,  ille-
tőleg  íolserdült  Bajuszos  legény. Bajustos  diák. Ba-
juszos  macska,  oroszlán,  harcsa.  Különösen,  aki  ba-
juszt  visel. Bajustos  pap,  barát,  katona.  Ellenkezője:
bajusztalan.

BAJUSZOSAN,  (baj-asz-os-an)  ib.  Bajusztial
ellátva, bajuszt  viselve.

25
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BAJUSZOSODÁS, (baj-nsz-os-od-ás) fa. tt. baju-
stosodas-t, tb.  —ok.  Bajusz  növekedése,  illetőleg  ál-
lapot, midőn  valakinek  vagy valaminek  bajusza  sar-
jadom

BAJUSZOSODK,  (Uj-usz-os-od-ik)  k.  m. bo-
juttotod-tam,  —tál,  —ott.  Bajusza  sarjadzani, növe-
kedni kezd. V. 5. PÖLYHÖSÖDIK.  MOHÓDZIK.

BAJUSZPÉDÉBÍTŐ,  1. BAJUSZFODORÍTÓ.
BAJUSZPÉDRÖ,  L BAJUSZKENÖ.
BAJUSZSZÁL,  (bajosz-szal)  ősz. fa. Egyes szil

a  bajuszból.
BAJUSZTALAN,  (baj-usi-talan)  mn. tt  bajusz-

talant, tb.  —ok.  1)  Kinek vagy  minek  természeténél
vagy  koránál  fogva  bajusza  nincs.  A  nők,  gyermekek
bajutstalanok.  2)  Aki  nőtt bajuszát  borotválja,  sima
uája.  Bajusztalan pap,  katona.

BAJVIADAL, (baj-viadal) ősz.  fa. Kettő közötti
fegyveres  küzdelem, harcz, ütközet,  párbaj.

BAJVTVÁS,  (baj-vívás)  ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn  két  ellenfél  fegyveres  kézzel  bajt ví, küzd, csatáz.

BAJVÍVÓ,  (baj-vívó)  ősz.  fin. Harczos, csatázó,
párviadalos,  viador.

BAJZA,  (baj-oz-a)  mn. tt  bajsá-f.  Szilaj,  vad
lóról  mondják, mely  facet, bimot  nem tűr,  s az ál-
tal  mintegy  bajt  csinál.  Baranyai  tájszó.  Némileg
egyezik  vele:  pajtán.

BAJZÁT,  (baj-oz-a-ot)  mn.  ti  bajtát-ot.  Lásd
BAJZA.

BAK,  (1),  természeti hangutánzó  gyök,  mely-
ből  bakog,  bokogás, bakkan, stb.  származott. Rokonai:
mák  makog,  vak  vakog  vakkant.

BAK,  (2),  elavult  gyök,  mely valami dudorát,
csomósat, buczkósat jelent a baka,  és  bakancs, bakalíó
származékokban. Bokonai a  szintén buczkosat  jelentő
boka,  baglya,  bagoly  szók gyökei:  bök, bog, és a  szeg-
fejet  jelentő pók, s ennek módosítványai  bog(ács) pog-
(ács),  stb.

BAK,  (3),  ám. bük  ezen származékokban:  boká-
stk, bokarász,  bakádétól,  bakfine*.

BAK,  (4),  a  maga  nemében  valami  kicsinyét
(akrrka) jelent ezen öszvetett azokban:  bokágyw, bak-
arasz,  bokszán, bokscekér.  És  érteményben  rokona  a
vékonyhangn  bige.

BAK,  (5),  fo.  tt  bak-oí.  1) Szélesb ért  hímne-
mü  állat,  nevezetesen  némely  madárnemüek  közöl,
mint: bakpáva,  bakgalamb,  bakrecse,  bakpulyka.  2)
Szorosb  ért  a  kecske,  zerge,  őzféle  állatok  hímé:
bakkecske  vagy  kecske bak,  bakzerge,  bakos.  Bakszag.
BadOt  mint  a  kecskebak,  líegitták  a  bak árát.  Km.
Bakot  lőni,  szarvas  hibát  követni  el. Egy  bakot  nyúz-
ni, mindig ugyanazon  dologról  beszélni.  Bakot  fejni,
sikereden, haszontalan munkát tenni. Atv. ért  a kecs-
kebak  szarvait véve alapnl  1)  Mintegy  szarvakkal el-
látott  kétágn  nyeles  eszköz,  melyen holmi  terhet, pl.
fűteni  való  fit  hordani szoktak,  máskép: kecske.  2)
Az  ácsok négylábú  állványai,  melyekre  a munkába
vett gerendákat  fektetik.  8)  A  hintónak  karos  eleje,
melyen  a kocsis ül, továbbá szintén  kanatos  hátiuja,

melyre  holmit  rakni  lehet  Bakra fii a kocsis. Szénát,
zabot  rakni  a  bakra.  Fölkapni  a  bakra.  Bakon ViS  kis
eb. 4)  A  takácsoknál  az osztováta  acon  része, melyre
a  fonalat  föltekerik. 5)  Az égi állatkörnek, azaz nap-
ntjának  azon  csillagzata,  melybe  a  nap  december
21-kén  lép.

Ezen  szónk a  legtöbb  hindueurópai nyelvekkel
közös; szanszkritul: búkká, svédfii:  bock, bogge, dánnl,
hollandul:  bök,  francziául:  bouc, németül: Bock, wen-
dül:  bak,  latinul  fordítva:  caper,  finnfii:  pukki  stb.
Ha  szarvas,  illetőleg  bökő tulajdonságát veszszök  ala-
pul,  rokon  vele  a  magyar  bök  és  bika,  a  latin  ptro-
go,  franczia  piotier,  szláv  pichnem,  finn  ptikw, puk-
koan,  stb.  ha  pedig  bekegő  hangját,  hasonlók  hozzá
a  magyar  bekeg,  mekeg,  makog,  a  szanszkrit  bükk,
a  latin  buccino, a hellén  fiavfa,  stb.

BAK,  (6),  több  helység  neve;  helyragokkal:
Bók-ön, —rá, —ról.

BAK,  falu  Szálában;  helyragokkal:  Bák-on,
—rá,  —ról.

BAKA!  (1),  néhutt, nevezetesen Somogyban csi-
kót hívogató szó, máskép: maciit

BAKA! (2), (bak-a) fa. tt  bakát. 1) Mocsárokban
termő nagy bokrétája  fejes kákafej, melyet máskép bu-
zogánynak  neveznek. Ezen  érteményben közös gyökfi
a  szintén  bnczkóst,  csomósat jelentő  bakalíó, bakló,
baglya  szókkal  2)  Bokáig  érő kurta  szára  lábbeli,
milyet  a  magyar  gyalog  katonaság  szokott  viselni.
Bakában járni.  Fel/ütni  »  bokát. Innen jelenti magát
a  bakancsos  katonát  is.  Jönnek  a  bakák,  ITussár va-
gyok  nem  baka. V. ö. BAKANCS,  BAKANCSOS.

BAKA, (3),  több helységek  neve;  helyragokkal:
Baká-ra,  —n,  —ról.

BAKA, több  helység  neve; helyragokkal: Bá-
ká-n,  —ró, —ról.

BAKABÁNYA,  (baka-bánya)  ősz. fa. és királyi
város  neve  Zólyom  vármegyében; helyragokkal:  Ba~
kabányá-ra,  —n, —ról.

BAKÁCS,  (bak-ács)  fn.  tt  bokács-ot.  Sándor
István  szerint  régi  szó, ám. kocsigyártó, talán  a bak-
tól,  mint a  kocsi  egy részétől

BAKACSIN, fn. tt  bokacsint, tb. —ok.  Fekete
vagy  sötétkék  síinre  festett  csJnvat  vászon.  Hasonló
hozzá  bagatia.  Eredetre  nézve  francziiol:  bocossin
vagy  boucossin, mely kétnyüstü  parketszövetet jelent.

BAKAFÁNTOS,  (baka-fántos)  ősz. mn.  Köte-
kedő, másokba  kapczáskodni  szerető,  mintegy  bak
módjára  öklelődni  szokó.

Elsőalkatrésie: bak, második: fántos ám. bántos,
tehát =  bak  gyanánt  bántó.  Hasonló  jelentésű  a
fántonfánt,  azaz  bántonbánt elavult  szóban.

BAKAPÁNTOSKODIK, (baka-fántoskodik) ősz,
k.  Veszekedés!,  bántani akaró  vágyból  másokba  kő-
telődzik, kapczáskodik.

BAKAQYU, (bak-ágyn) ősz. fn. Kis sudár ágyú,
mely  legfólebb  báromfontos  golyókat  lő.

BAKAHÁZA,  népes paszta  Qömör megyében
belyragokkal:  őokoházd-n,  —ró,  —ról.
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BAKAL,  (bak-ál)  ősz.  fn.  Alkatrészei:  bak
(hircus)  és  el vagy  elem, a  törzshöz  idomítva: al, ám.
boketó',  bakelem  (hircinum).

BAKÁLLÁS,  (bak-állás)  ősz.  fn.  Építők  állása,
melyet úgynevezett bakokra,  azaz bosszú  lába  állvá-
nyokra  raknak.

BAKALLÓ, (bak-al-1-ó) fn. tt  bofcolló-í,  tb.  —k.
A  csizmaszár  fülei  közöl  aláfityegő  bojt,  vagy  boglár-
féle  gombkötő mű. Gyöke  bak = csomót jelentő bog,
honnan  elemezve:  bog-ol-ó.

BAKALLÓS,  (bak-al-l-6-os)  mn.  tt.  bakallós-t
vagy  —öt,  tb.  —ok.  Bakallóval  ellátott,  fölszerelt
Satallóg  csizma.

BAKALSAV,  (bak-al-sav)  ősz. fn.  Bakaiból  ké-
szített  sav.  (Acidum hircinum).

BAKAMEZŐ,  falu  Krassó  megyében;  helyra-
gokkal: Bakametd-n  —re,  —röl.

BAKANCS, (bak-ancs  vagy  bok-ancs)  fn. tt  ba-
kanet-ot.  Bokáig  érő, rövid  szára  lábbeli,  mely ba
finomabb  anyagú  és  idomú: topán,  topánka;  katonai
tréfás  nyelven: mindennapra való kurtacsizma. A ma-
gyar gyalogkatonaság lábbelije.  Fontos talpú bakancs.
EUaík  a  bakancs.  Felfutni  a  bakancsot.  Tájejtéssel
és eredetileg: bokoncs,  a  boka  törzstől.

BAKANCSOS,  (bok-ancs-os)  fn. tt  bakancsos-*,
tb.  —ok.  Magyar  ezredbeli  gyalog  katona, máskép:
froka, filca, hajdú.  Hunár  vagyok,  nem bakancsos. Nem
níg  polkát  a  bakancsos  lova.  Km. Sárral él a  bakan-
csos  paripája.  PocsétakerUtó'  bakancsos.  V.  ö.  BA-
KANCS.

BAKANCSOSÁN, (bok-ancs-os-an) ih.  Bakancs-
ban,  bakancsot  fűzve.  Bakancsosán járni.

BÁKÁNY,  (baka-any) fn. tt  bákány-t,tb. —ok.
Bakás azaz buzogányforma fejű  kákafaj.  V. ö.  BAKA.

BAKANYA,  falu  Erdélyben,  Hunyad  megyé-
ben ; helyragokkal:  Bakonyá-n  —rá,  —ról.

BAKAR,  1. BAKÁTOK.
BAKARASZ,  (bak-arasz)  ősz.  fn.  A  hüvelyk  és

muUtóujjal  mért  arasz,  előarasz, kurta  arasz.  Külön-
böztetésttl  a  hüvelyk  és  középujjal  mért  hosszabb
arautói.

BAKAEÁSZ, (bak-ar-ász) önh. m.  bokarasz-tom,
—tál,  —ott. Fejét  aláalá  biczegeti,  buktatja;  erede-
tileg bukardss, a  bukik  gyöktől.

BAKATOR,  fn. tt  bakator-t,  tb.  —ok.  Rózsa-
szín  pirosat játsző  bogyóju  szőlőfaj,  öszvehúzva:  ba-
Icar,  máskép: dinka;  különbözik  tőle  a  rózsoszó'lő.
Híres  az  énnelléki  bakatorból szűrt bor.  Valószínűleg
az  olasz  bacea  oToro-tól  (arany  bogyó)  vette  eredetét

BAKÁZÁS,  (baka-az-ás)  fn. tt  bokázás-t,  tb.
—ok.  Botlás  neme,  mely  bukással jár.  V.  ö.  BA-
KÁZIK.

BAKÁZIK,  (baka-az-ik)  k. m. bakáz-tam, —tál,
—ott, pár.  —tál.  Megbotolva  lebukik,  bukfenczet
Tét, pl.  a  hegyről leszaladó nyúl.  Érteményénél  fogva
gyöke eredetileg:  bük, bukik, tehát ám. bukázik, buk-
dosik.

BAKBÖR,  (bak-bőr)  ősz.  fn.  A  kecskebaknak
lenyúzott  vagy kikészített  bőre.

BAEBÜZ,  (bak-bűz)  ősz.  fia.  Sajátságos  btízü
szag,  mely  a  bakból  kipárolog,  s  a  szagló  énekre
igen  csípősen  és kellemetlenül  hat

BAKBÜZÜ, (bak-bfizfi)  ősz. mn.  Amit  a  bak
bűze  áltáljait  vagy  oly  büzfi, milyen a baké.  BakWW
istálló.  BakbütU  gerely,  növényfaj a gerelyek  nemé-
ből,  máskép:  bűzös  gólyaorr.

BAKCSACSA,  (bak-csacsa)  ősz.  fa.  Vesszőből
font  szánforma  alkotmány,  melyen  a gyermekek  já-
tékból  egymást  hurczolják;  bakszekér,  kis  szekér.  •

BAKCSÓ,  (bak-csó)  fn.  tt  bokcsó-t,  tb.  — k.
Gémfaju  madár,  a  bölönbikánál  kisebb;  lakik  vizes
helyeken,  apró  szigeteken  és  füzeseken.  Úgy néz,
mint  a  bakcsó. Km. Szeged  tájékán:  vakvarju,  néhutt
tréfásan:  oláhpap.

Eredetileg:  vokcsó,  mintegy  vokosó,  minthogy
négy—öt  óra  hosszáig  egy  helyben  mozdulatlanul
merően néz.

BAKDÁCSOL,  (buk-od-ács-ol)  önh. m.  bokdá-
csol-t.  Fejét  lelógatva,  s  mintegy  bukdosva  lépdegel,
pl. a  ballagó  nyúl vagy a melegtől gyötört s  fáradt 16.

Gyöke  bük  vagy bukik, melyből gyakorlatos kép-
zőkkel  lett:  bukdácsol,  bukdácsol,  mint:  vág-ból  vog-
dácsol,  nytfg-ből  nySgdécttl,  s»öfc-ből  szökdécsel.

BAKDÁCSOLAS,  (buk-od-ács-ol-ás)  fn. tt  bog-,
dácsolás-t, tb.  —ok.  Bukdosva  mendegélés, ballagás.

BAKDÜHÖDÉS,  (bak-dühödéi)  ősz.  fn. A bak-
nemű  állatok  erősen  kitörő  párzási, közösülés! ösz-
töne.

BAKFINCZ, Dunántúli  tájszó.  L. BUKFENCZ.
BAKFINCZÉZ, 1. BUKFENCZÉZ.
BAKFITTY, 1. BUKFENCZ.
BAKFORDÍTÓ,  (bak-fordító)  ősz.  fn.  Ja  égte-

kén, s  illetőleg  az  égboltozaton azon képzeletí körvo-
nal  a  déli  félgömbön,  melyet  elérvén  a  nap  megfor-
dul  s  éjszak  felé  veszi  útját  (Tropicus  capricorni).
Ellenirányosa:  rokfordöá.

BAKFÜ,  (bak-fű)  ősz.  fa.  Növényfaj  a  betoni-
kák  neméből, máskép:  orvosi  bakfii, sebffi.  (Betonica
officináiig).

BAKGEDÖ,  (bak-gedő) ősz.  fn.  Fiatal  kecske-
bak,  kis  bak.  V. ö.  GEDÖ.

BAKHÁT,  (bak-hát)  ösz.fh.  Szőlőmivesek nyel-
vén  ám.  a  szőlőtőkék  között nyáron  fblbányt  föld,
melylyel  télen  a  tőkéket  ismét  befödik.

BAKIK,  (bak-ik)  k.  m.  bok-íam,  —tál,  —ott.
Bak  vagy  hímállat  módjára  nyősténynyel  közösül,
párzik.  Göcsejben: bikik; amaz inkább a bak-tői, emez
a  biká-tól  vevén eredetét  Rokona: fiiak.

BAKIRHA, (bak-irha)  ősz. fn.  Bakbőrből  készí-
tett  irha.  V.  ö.  IRHA.

BAKKAN, (bak-u-an) önh. m. bokkon-t. 1) Egyes
bak  hangot ad.  2)  Bukkan, bolint

BAKKANCS,  helyesebben  L.  BAKANCS.
BAKKANCSOS, helyesebben  L. BAKANCSOS.

25*
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BAKKECSKE,  (bak-kecske)  ősz. fn. A  kecske-
nemű  állatok  hímje,  fordítva:  keesfcebak.  ugrik,  bök-
dos, mint  a  bakkecske. Km.

BAKLAT, (bak-ol-at)  önh.m.  baklot-tam, —tál,
—ott, pár. bokloss.  Szoros  ért  mondják  kecskéről,
midőn  a nemi  közösülés ösztöne ingerii, máskép: bak-
éit.  Szélesb ért. mondatik kutya, macska •  más álla-
tokról  is  a  fentebbi  érteményben.  Képzésre  olyan
mint: kotlát,  vizslat,  peslet.

BAKLÓ,  (bak-ol-6)  fn. tt  bokló-í,  tb.  — k.  A
disznók  és juhok  kidudorodó  tokája.  Gyöke  bak, a
bnczkót, csomót jelentő  bök, bog, bog gyökökkel rokon.

BAKMACSKA,  (bak-macska)  ősz.  fn.  A  széke-
lyeknél  ám. kanmacska, kandúr.

BAKÓ, (1), (bak-ó, bök-ő)  fn. tt  bakó-t, tb.  — k.
1) Hóhér, ki  a halálra  ítélteket kivégzi. Egyezik  vele
• cseh pochop.  2)  Dobverő palcza, vendül: pavko.

BAKÓ, (2), (bak-ó) mn. tt.' bakó-t,  tb.  — k. Ami
bakik,  azaz párzani, nemileg  közösülni vágyik.

BAKÓ, (3),  népes  puszta  Nógrád  megyében;
belyragokkal: Bakó-n,  —rá,  — róí.

BAKÓ,  (bá-kó) fn. tt  bofcó-í, tb.  —k. Együgyü,
bamba, mamlamt, baszli, gyügye, aki mindenre bámul.
Gyöke a csodálkozást, illetőleg ostobaságot jelentő bá /

BAKÓBÁRD,  (bakó-bárd)  ősz.  fn.  Bárd  vagy
pallos, melylyel  a bakó vagy  hóhér a halába  Ítélteket
kivégri.

BAKOCZA,  falu  Baranya  megyében;  helyra-
gokkal:  Bakóctd-n,  —rá, —ról.

BAKÓCZÁL,  (bak-ó-cza-al)  önh.  m.  bokócsál-t.
Alomtól  nyomva  bókol,  bóbiskol,  fejével  bukdácsol.
Gyöke bak t=  bük, tehát  eredetileg:  bukóczál,  mint:
bofcdácsol = bukdácsol.

BAEÓFA, fala  Vas  megyében;  helyragokkal:
JJofcófá-n  —rá,  —ról.

BAKOG,  (bak-og)  önh. m.  bokog-tam,  —tál,
—ott. Akadozó nyelven  s  értetlenül  mond  vagy  akar
mondani  valamit  Változattal: makog, vakog.  Gyöke
bak, valamint  a  mák,  t>ak,  természeti  hangutánzó.

BAKOQÁS,  (bak-og-ás)  fii.  tt  bokogás-í,  tb.
—ok.  Akadozó  nyelvű,  értetlen  hanga  szólás,  vako-
gás, makogás. V.  ö. BAKOG.

BAKOL, (bak-ol) áth. m. bokol-t.  Holmit a ko-
esibakra  fólrak,  felhelyez.  Szénát,  zabot,  ládát  bo-
kotni.

BAKOM,  1. ÁKOMBÁKOM.
BAKÓNAK, helységek  neve  Szála  megyében;

belyragokkal: BoJtonok-ra,  —ön,  —ról.
BAKONT, fn.  tt. Bakonyt.  Nagy erdőség Vesz-

prém  és  Szála  vármegyékben.  Makkot,  bükkös  Ba-
kony. Bakony  erdeje.  Van  Bakony-tteg  nevű helység
is  Biharban,  és Bakony a Baranyában.

Qyöke  bak talán  a  makk  szónak változata, mint-
ha  Síakkony  volna, sok  makkos fajától.  Hangban ro-
kon  hozzá a pagony  szó is.

BAKONYA,  (1),  falu  Baranyában;  helyragok-
kal : Bofconyd-ra,  —n,  —ról.

BAKONYA,  (2), (bak-ony-a)  fa.  tt.  bakonyá-í.
Holmi  aprólék  áruczikkek,  milyeket  az  úgynevezett
szatócsok  árulnak.  Erdélyben  divatos szó, románul:
bokány,  bokányié  ám. portéka, ára.

BAKONYÁS,  (bak-ony-a-as) fn.  tt  bakonyái-t,
tb.  —ok. Erdélyben  ám. kisboltos, szatócs,  félkézkal-
már.  (Greisler).

BAKONYBÉL, falu Veszprém megyében  (a Ba-
kony  közepén) ;  belyragokkal: Bakonybél-ben,  —be,
—bb?.

BAKONYI,  (bak-ony-i)  mn. tt  bokonyi-t,  tb.
—ok. Bakonyból  való,  Bakonyban  levő,  oda vonat-
kozó, stb. Bakonyi  talicskák,  lapátok,  villák. Bakonyi
kanász,  szegénylegény.  Bakonyi disznó.

BAKONYSZEG,  falu  Bihar  megyében; helyra-
gokkal  : Bakonytzeg-én,  —re,  -r-rSl.

BAKOB,  1.  BAKATOR
BAKOSTÖRÉK, falu  Gömör megyében;  hely-

ragokkal : BakottörOc-en,  —re,  —rb'i.
BAKÓ VÁR,  falu  Temes megyében;  belyragok-

kal:  Bakávár-on,  —ró, —róí.
BARÖZ, (bak-őz)  ősz.  fa.  Az  őznemti  állatok

bakja,  kanja,  hímje.  V. ö. ŐZ.
BAKREKESZ, (bak-rekesz)  ősi.  fa.  A  kecske-

ólban  vagy  akolban  ktilön  váUsztott  rekesz,  melybe
a  bakokat  zárják.

BAKS, népes  puszta  Csongrádban;  belyragok-
kal : Boks-on, —ró, —ról.

BAKSA, (1),  (bak-os-a)fn.tt boksát. Kínzópad,
melyen a gonosztevőket  kínozva vallatni szokták. Ere-
detileg  valószínűen:  bukta,  a  buk-ik  gyöktől, mennyi-
ben  az így  kfnzottakat  lefektetni,  lebuktatni  szokták.

BAKSA,  (2),  több helység neve  Abaúj,  Szála,
Tolna  megyékben;  helyr.  Bak»á-ra,  —n, —ról.

BAK8AFALU,  helység  Vas  megyében; helyr.
fiaksofalu-ba,  —bán,  —ból.

BAKSAHÁZÁ,  falu  Szála,  és  népes paszta Nó-
grád  megyében ; helyr.  Baktaháeá-n,  —rá, —róí.

BAKSÁL, gyak.  önb.  m. baksál-t. Böngész, bi-
lingérez,  s  mintegy  bnkdosva  keresgél.  Elemezve:
buk-os-al.

BAKSZAKA,  (bak-szaka)  ősz.  fn.  1. KECSKE-
DÍSZ.

BAKSZAKÁL,  (bak-szakái) ősz.  fn.  1) Kecske-
bak  szakála,  vagy  ennek  formájára  beretvált  s  ido-
mított hegyes szakái  2) L.  KECSKEDÍSZ.

BAKSZÁN,  (bak-szán)  ősz.  fn.  Gyermekek kis-
ded  szánkója,  máskép:  bakcsacsa.

BAKSZARV,  (bak-szarv)  ősz.  fn.  A  kecskebak
szarva.

BAKSZEKÉR,  (bak-szekér)  ősz.  fn.  Kétkerekű
kis  szekér, taliga.

BAKSZÖKÉS, (bak-szökés) ősz.  fn.  Olyan  szö-
kés, ugrás, milyent a  kecskebak  szokott  tenni,  előre
tolt s öklelésre, eltaszításra  feszített  fejjel.

BAKTA,  több  helység  neve  Abaúj,  Heves  és
Szabolcsban  (NYÍR—);  helyr.  Baktá-ra, —n,  —róí.
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BAKTÁMASZ,  (bak-támasz)  ősz.  fn.  Zsámoly-
forma  talap a bakos  kocsikon, bintókon, melynek neki-
veti  lábait a kocsis.

BAKTAT,  (bak-tat)  önb. m. baktat-iám,  — íál,
—ott,  pár.  baktass.  Lassan  lépve,  fejét  lógatva, s
mintegy  bakdácsolva  megy,  jár.  Baktat  a fáradt  ló.
A  sánta  ember  baktatva  megy.  Nagynehezen  haza bak-
tatott. Átv. ért. mondják emberről, aki valamely könyv-
ből  vagy  Írásból  nehezen, vagyis  fejét  gyakran  lebó-
lintva,  lebuktatva  olvas.

Eredetileg  elemezve :  bük-tat.  Képzésre  olyan
mint:  vágtat,  tátrai,  csörtet,  lüktet,  önhatók.

BAKTATÁS,  (bak-tat-ás)  fn. tt  bakíatás-í,  tb.
—ok.  1)  Lassan,  fejlógatva,  bukdácsolva  menés.  2)
Nehézkes  olvasás.  V.  ö.  BAKTAT.

BAKTI, népes  puszta  Gömörben  ; helyr.  Z?oktt-
bo,  —bán,  —6ól.

BAKTOP (bak-top)  ősz.  fn.  Növénynem  az  öt-
hímesek  és  kétanyások  seregéből.  Neve  a hellén  aego-
podium  (bakláb,  kecskeláb)  után  van  fordítva.

BAKTÖVIS,  (bak-tövis)  ősz.  fn.  Mézgatermö
tövises  növénynem.  (Tragant).

BAKTÖVISMÉZGA,  (bak-tövis-mézga)  ősz.  fn.
Mézga,  mely  baktövisből  fakad  ki.

BAKUGRÁS,  1.  BAKSZÖKÉS.
BAKUL,  (bak-ul)  ih.  Székelyesen  ám.  bolond

módon, balgatagul.  Ezt  bakul  ctelekedted.
D3AKZÁS,  (bak-oz-ás)  fn.  tt.  bakzás-í,  tb.  —ok.

PárzAsi,  közösülés!  inger,  ösztön bizonyos  állatoknál,
különíjsen  a  kecskéknél,  macska-,  kutyanemucknél.
V.  ö.  BAKZIK.

BAKZERGE, (bak-zerge) ősz.  fű.  A zerge  vagyis
vadkecskeféle  állatok  hímje.

BAKZIK,  (bak-oz-ik)  k.  m.  bokzott-am,  —tál,
—ott, htn. bakzani.  Szoros  ért.  mondjuk  azon állatne-
mekröl,  illetőleg  nőstényekről,  melyek  hímjét  bak-
nak  nevezik,  s  ám.  nemi  ösztöntől  ingerelve  bakkal
közösülni  vágyik.  Bdkzanak  a  kecskék,  özek,  zéróéi.
Szélesb  ért.  bakzik  a  macska,  kutya,  nyúl  stb.  Átv.
megvető  értelemben  mondják  a  szemtelen  bujálkodó
emberről  is.  Bakzanak,  mint  a  kutyák.

BAKZÓ,  (bak-oz-ó)  mn.  tt.  bafczó-í, tb. — k. Ne-
mi ösztöntől ingerülve közösülni vágyó,  koslató.  Bakzó
macska,  kutya.  Lótfat,  mint  a  bakzó  kutya.  Km.

BAKZÓDÁS,  (bak-oz-6-d-ás) BAKZÓDIK (bak-
oz-6-d-ik)  1. BAKZÁS, BAKZIK.

BAL,  (1),  elvont gyök,  s  rokon a szintén  elvont
ball,  bői,  boly,  bel, bil,  böl,  gyökökkel, melyekből ide-
oda  mozgást,  tétovázó  járást,  forgást  jelentő  szók
származnak,  mint:  ballag,  bolyong,  bellöke,  billeg, böl-
cső'.  Az  egyszerű  gyök  el, ilí  (illan, illeg, mely  szansz-
kritban  vail, vaut).  Alapérteményben  különbözik  tőle
azon  bal,  elvont  gyök,  melyből  a metszésre, hasításra,
elválasztásra vonatkozó balatka, balta,  eredtek, s ezek
rokonai:  fái,  válik,  választ,  melyekkel  egyeznek  a
szanszkrit p-hal  (kinyit,  szétválaszt,  tör), vil (választ),
német  tpalten,  latin  ve/lo,  hellén  ó/Uvco  stb.

BAL,  (2),  mn. tt.  bal-t,  tb.  —ok.  1) A maga ne-
mében  rósz, helytelen, nem kedvező, mint  a jónak el-
lenkezője.  Jó  ét  bal  szerencse.  Jó  vagy  bal vélemény-
nyel  lenni valaki felől.  Bal  esettől  félni.  2)  Észbeli
fölfogásra  vonatkozólag  ám. hibás,  észtanelleni.  Bal
ítélet.  Bal  értelem.  Bal  fölfogás.  J9alra  érteni,  balra,
magyarázni  valamit.  Innen a  balga,  balgatag,  baltág
származékok  is.  3)  Az  emberi vagy  más  állati  test
páros  tagjai,  illetőleg  részei  közöl az, mely a  szív  fe-
löl  fekszik.  Bal  kéz,  bal  láb,  bal fül,  bal szem, bal ol-
dal,  bal  csípő.  Különösen  kezet  illetőleg  önálló főnév
gyanánt  is  használtatik ,  s  páros  társa jobb  (régiesen
jog  vagy  jobbkéz.  Az  anya  balján  tartja  gyermekét  t
jobbjával  czirogatja.  Baljába  fogja  a, kocsis  a  gyep-
löt,  s jobbjába  az  ostort.

Mindezen  érteményekben  az  általános vagy  vi-
szonylagos  rósz  alapértcménye  rejlik,  mint  a  bal  kéz,
és jobb  kéz,  bal  és jó  szerencse, ellentétes  fogalmakból
látszik.  Tiszta  gyöke  pedig  azon ál,  mely  több  szár-'
mazékaiban  szintén  viszonylagos  roszat  jelent, mint:
aljas,  alávaló,  aláz, gyaláz.  T. i.  a bal  kéz a  jobbboz,
mint  rendesen  ügyesebbhez  mérve  némileg  roszabb.
Egyébiránt  hasonló  hozzá  a  török  bela  (balság),
latin  mal-us,  hellén  <r«vi-off  stb.

BÁL,  önálló  gyök  és  fn.  tt.  bál-t,  tb.  —ok.  1)
Tánczvigalom.  Álarczot  bál.  Farsangi  jótékony  czélu
bál.  Ezen  érteménybcn  azon  hasonló  gyökü  szók osz-
tályába  tartozik,  melyek  kerengőst,  forgást,  ideoda
mozgást  jelentenek,  milyenek :  bolyog,  bellöke,  bil-
leg,  s  egyeznek  vele  a  szanszkrit  caiil  (fordít),  la-
tin  volvo,  hellén  fnllf^ts,  német  .Bal!,  tcalzen,  fran-
czia  bal,  balét,  török  balo  stb.  Ide  sorozhatok  ál-
talán  azon  l  gyökhangu  szók, melyek haladó mozgás-
ra,  illegésre  vonatkoznak ; v.  ö. L,  gyökhang.  2) Cso-
magba  kötött,  tekercsbe  szedett, göngyölgetett  holmi
szövetek, papirnemüek  stb.  öszvege.  Tíz  bál  papiros.
Ez  értcmény  szerint  rokoni  a  magyar  pólya,  bula,
bulál,  bálázó,  a  hellén  ná).).ft,  franczia  balle,  boule,
német  Ball,  stb.

—BÁL,  öszvetctt  képző,  mely  némely  gyökök-
ből  gyakorlatos  igéket  alkot,  mint:  rom-bál-  him-bál,
czím-bál,  nyir-bál,  kaj-bál  vagy  fcaj-a-bál.  Első eleme
a  középképző b, mely  önálló  neveket  is  képez,  mint:
dom-b,  lom-b,  czom-b,  másik  a  gyakorlatos  ál,  mint
az  iddog-ál,  álldog-ál  s  több  más igékben.  V. ö. —B,
képző.

BÁLA,  (1),  1.  BALÁZS.
BÁLA  (2), v.  BALLÁ,  falu  Kraszna megyében ;

helyr.  Balá-n,  —rá,  —róí.  Régi  oklevelekben  sok-
szor  előfordul  mind  egyszerűen : Bála,  mind  összeté-
telekben :  Balarár  (1024), Balavölgye  (1248).  Jer-
ney. Nyelvkincsek.

BALAJT,  helynév Abauj  és  Borsod  vármegyé-
ben  helyr.  Balajt  rá,  —ön,  —ról.

BALAHÁZA 1. BALLAHÁZA.
BALÁS, (1), 1. BALÁZS.
BALÁS,  (2),  több  helység  neve  -,  helyr.  Balos-

ra,  —ön,  —ról.



395 BALÁ8FA—BALÁZS BALAZSÉR—BALFÉBJ 396

BALÁSFA, helység Pozaony megyében; helyr.
Baláifá-n,  —rá,  — ról.

BALÁSFALVA,  helyek  neve  Magyarországon
és Erdélyben;  helyr.  Baldtfalvd-ra,  —n,  —ról.

BALÁSFÖLDE,  népes  puszta  Gömör  megyé-
ben; helyr.  Baláiföldé-n,  —re, —ro'i.

BALÁSHÁZA,  falu  Közép-Szolnok  megyében;
helyr. Balá»hátá-n,  —rá,  —ról.

BALASKA,  (bal-as-ka) fn.  tt  boíaskát,  Bárd-
boa  hasonló  széles  lapu  vagy  püingájn  szekerczeféle
vágó, hasító eszköz, máskép: valoska.  Elemzését ille-
tőleg 1. BAL,  elvont  gyök.

BALÁSTELKE,  falu  Erdélyben; helyr. őolás-
telké-n,  —re,  —rSl.

BALÁSVÁGÁS,  falu  Sárosban;  helyr.  Bálái-
vágdt~on,  —rá,  —ról.

BALASZGYÉMANT,  (balasz-gyémánt) ősz.  fa.
Halvány  vörös, vagy  nem ritkán  fehéres  gyémántfaj,
mely  nevét keletindiai  Balaszam  városától  vette.

BALATON,  fn. tt  Balaton-t.  Magyarország leg-
nagyobb  tava Veszprém, Szála, és Somogy vármegyék*
ben. Anonymusnál:  Bolotun.  A  Debreczeni  legendás*
könyvben  előfordul balatom szó általános  tó értelem-
ben :  „Nagy  követ köttete  az ő (Sz.  Balázs)  nyakára
és  a  Balatoniba vetteté." Ez  értelemben  egyezik  vele
a  déli,  különösen montenegrói és bosznyai szláv  blato,
mely  nemcsak sort,  hanem  nagy  tavat  is jelent,  s a
latin  pólus,  palud(is)  szótól  származottnak  látszik.
Némelyek  véleménye  szerint a  bála,  törökül  balyk,
azaz hal és tó alkatrészekből alakult  Kassai József  sze-
rint  Balaton = barna  tó, és  Fertő = fehér-tó. Van
ilynevü  falu  is.  L.  BALATONY.

BALATONI,  (balaton-i)  mn.  tt  balatoni-í,  tb.
—ok.  Balatonból  való;  abban  levő,  ahhoz  tartozó,
Balaton  melléki.  Balatoni  halak, fogatok.  Balatoni
háláitok,  révének.

BALATONY,  falu  Bonod  varmegyében  tt  Ba-
latony-t,  belyr. Balatony-ba,  —bán,  —ból.

BALAVÁSÁBA,  falu  Erdélyben;  helyr.  Bála-
vasárán,  —vásárára,  —vásáráról.

BALÁZS  vagy  BALÁS,  férfi  kn. tt  Balács-t,
tb.  —ok.  Blasius.  Baláss vitéze, régi  szokás  szerint
így  hívják  azon  falusi oskolás gyermekeket, kik  Ba-
lázs  napján, febr.  3-án  kezökben nyársat  tartva  ház-
ról  bázra járnak,  verseket  mondanak, s az  ajándékai
kért  és  kapott  szalonnaszeleteket  nyársra  húzva  tá-
voznak.  Ezen  név  több példabeszédben  bolondot, bo-
bókást, eszelőst jelent, vagy  ily  nevezetű néhai bolon-
dos  emberekről, vagy  mivel  gyöke  bal  hasonló a bal-
ga,  balgatag, bolond szókéhoz. Adósa Balácsnak, nincs
helyes  esze.  Bolond  Báláéi.  Megbecsüli, mint Baláti
a  hurkát. Hű  bele  Balázi, lovat ad ás Isten.  Eltalálta,
mint  Baláti pap  a  veeiernyét.  Szirmay  Hung.  ín Pa-
rab.  A  mennyiben idegen  eredetűnek  tekinthető, né-
melyek  szerént  á<r<r«A»/'í  (gondtalan),  mások  szerént
Pattútvi  (király),  szótól  származik.  Több  helység  is
van ily nevezetű: Balát/a,  Balárfalva,  Baláihdta, Ba-

láipatak,  BaUMeOce,  Balátvdgái,  Ki»-Balá»  (Jászság-
ban),  -Szent Balázs  (Szálában).

BALAZSÉR, fala  Beregh megyében;  helyr. Ba-
lattér-on,  —rá,  —rrfí.

BALCSILLAG,  (bal-csillag) ősz.  fit.  Képes ki-
fejezéssel  ám. balsors,  balszerencse, gonosz  véletlen-
Bég.  Baleiittagom  vetetett  ide.

BÁLD, (1),  férfi  kn. tt  Sáld-oí.  BsJdninns.
BÁLD,  (2),  falu  Erdélyben;  helyr.  Báld-on,

-rá,  -ról.
BALDOR,  férfi  kn. tt  Báldor-t.  Baldericus.
BALÉRTELÉM,  (bal-értelém)  ösz.fh.  Hibás ér-

telem, nem azon fogalom, illetőleg  értemény,  melyet
bizonyos  szók, kifejezések  jelentenek, különösen rósz,
kedvezőtlen  értelem.  Balértelmet  tulajdonítani  vala-
minek. Balértelemben venni a legjobb  ssándéku mondást.

BALESET, (bal-eset) ősz. fit. Szerencsétlen  eset,
szerencsétlenség.  Baleset  ért  bennünket.  Baltiét  ellen
elkészülve  lenni.  Egyik  bóléiét  a mánkat  szüli.  V. ö.
ESET.

BALÉT, fa. ti  bolét-ot. Látványos, színpadi  mfi-
táncz,  különösen  mely  több  operák  kiegészítő része.
Közvetlenül a franczia ballet-ből  kölcsönzött  szó.  V.
ö.  BÁL.

BALÉTTÁNCZOS, (balét-tánczos)  Ősz.  fn.  Mu-
tánczos,  mint  a  színpadi balétszemélyzct  férfi  tagja;
ha  pedig  nőszemély:  beléttánccosnb'.

BALFASZ,  (bal-v-asz) mn. tt  balfosz-t, tb. —ok.
Együgyü,  balga,  balyókás.  Balfai*  Miska.  Gyöke
azon bal, melyből balga, balustya, balgatag  származtak.
A  középképző f  az ó tf-ből származott v-nek keményí-
tett  változata, mint a  dölfSs, csörfös  szókban, mintha
volna: bal-ó-osz bal-u-ass.  Csak  alsó  népnyelvben  di-
vatos  szó.

BALFASZKODÁS,  (bal-v-au-kod-ás) fo. tt. bal-
fosckodás-t,  tb.  —ok.  BsJgáskodás,  bolondoskodá*.

BALFASZEODIK, (bal-v-au-kod-ik) k.  m. bal-
foszkod-tam,  —tál,  —ott.  Balgán, bolondosán,  viseli
magát

BALFELÉ,  (bal-felé)  ősz.  ih.  Baloldalon  fekvő
irányban.  JBgyik  balfelé,  mánk jobbfelé  megy.  Balfelé
lépj,  nézz.  Egyszerűen:  balra.  Megfelel  e kérdési*:
merre t  hova t  Az ökörhajtóknál:  hajszra,  a  lóbajtók-
nál: hozzád.

BALFELÖL, (bal-felől)  ősz. ih.  Azon  oldalról,
mely  bizonyos  irányponthoz  képest  bab-észt,  baltájt
képez. E  kérdésre: honnan f  felel  meg.  BalfelSl  ér  a
tsél.

BALFELÜL, (bal-felül)  ősz. ih. E kérdésre felel
meg:  holt  melyik  oldalont  melyik  f élen t  Értelme:
baloldalon,  azon  helyen,  tájon,  mely valakinek  vagy
valaminek  baljára  esik.  A  kocsiban  balfelttl  sserefek
ülni.  Te jobbfelül  tartsd,  én meg  balfelill.

BALFÉBJ,  (bal-férj)  ősz.  fa.  A  férjezett  nő
mellett  némi  lovagias,  udvarias  szolgálatokat  tevő
férfi,  illetőleg  a  nőnek  titkos hódolója,  imádója,  vagy
épen  férj  gyanánt  vele  élő társa.  (Cidsbeo).
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BALGA,  (bal-g-a)  mn.  tt.  balgát,  tb.  balgák.  A
bolond  szónak  szelídített  értelemben  rokona,  a  ám.
bohó, bolondos,  kinek  nincs helyes  esze, ki szavaiban
és tetteiben  nem  valami  szarvas  hibáju,  de  műiden
esetre bal,  helytelen  fogásokat  tesz,  tájejtéssel:  balo-
kat,  balustyán, köznépiesen:  balfasz.  Néhutt  a  paló-
czoknál  a  Bálint  keresztnév kicsinyítése.  Ó  te  balga,
(balókás),  mily  bakot  lőttél  ismét t

BALGÁLKODÁS, (bal-g-a-al-kod-ás)  fn. tt. bal-
gálkodás-t,  tb.  —ok.  Balga  cselekvések  gyakorlása,
esztelenkedés.

BALGÁLKODIK, (bal-g-a-al-kod-ik)  k.  m. bal-
gálkod-tam,  —tál,  —ott.  Szavaiban  vagy  tetteiben
balga  módon  viseli  magát, esztelenkedik, bolondosko-
dik, bohóskodik,  ezeknél  szelídebb  értelemben.

BALGÁN,  (bal-g-a-an)  ih.  Balga  módon,  a he-
lyes  gondolkodás  és  cselekvés szabályai ellen hibázva,
esztelenül,  oktalanul.  Balgán  cselekedni, vitetni magát.

BALGASÁG,  (bal-g-a-ság)  fn.  tt  batgaság-ot.
Esztelenség,  oktalanság,  bolondság,  szelídebb  érte-
lemben.

BALGATAG,  (bal-g-ad-ag) mn. tt.  balgatag-oí.
A  bolond  szónál  szelídebb,  a  balga  szónál  valamivel
nyomatosabb  kifejezés.  „Oh balgatagok,  és  késedel-
mes  szivüek!"  Luk.  24.  25.  Káldi.  Azon  ág  ég  kép-
zőjii  melléknevek  osztályába  tartozik,  melyek ad ed-
vel  képzett  önhatókból  származnak  s a d-t keményebb
t-re  változtatják,  mint:  herv-ad,  herv-at-ag,  lank-ad,
lank-at ág;  hasonlóan  az  elavult  balog-ad  balg-ad
törzsből lett:  balg-at-ag,  mint  horog  törzsből:  horg-
ad, horg-at-ag.

BALGATAGOSLIK,  (bal-g-ad-ag-os-ol-ik) k. m.
balgototgost-ott,  htn.  —ani.  Régies. Balgatag  dolgot
szól  vagy  cselekszik.  „Ördögöt  val  és  balgatagoslik
(insanit) mit hallgatjátok  ötét."  Mfinch.cod.  „Kezde-
nek  balgatagoslani  (furere)  a bortól."  Bécsi cod.

BALGATAGSÁG,  (bal-g-ad-ag-ság)  fn.  tt. baí-
gatagsdg-ot.  Bolondság  szelídebb, vagy  balgaság nyo-
matosabb  értelemben  véve.  V.  ö. BALGASÁG.

BALGATAGUL,  (bal-g-ad-ag-ul)  ib.  Balgatag
módon,  esztelenül,  oktalanul.  Ezt  balgatagul  csele-
fcedíed.

BALGÓCZ,  (bal-g-ócz) mn. és  fn. tt  balgóez-ot.
A  német geck  kifejezésére  újonnan  alkotott  szó,  ám.
ember, kinek  balgasága, esztelensége  abban  áll,  hogy
maga  felől  sokat  képzel,  hiún  elbízza,  rátartja  magát.

BALGÓCZKODÁS,  (bal-g-ócz-kod-ás)  fn.  tt.
balgócskodás-t,  tb.  —ok. Balga, hiú, maga  felőli  kép-
zelgés.

BALGOCZKODIK,  (bal-g-ócz-kod-ik) k. m. bol-
grfcskod-tam,  —tál,  —ott. Balgán,  esztelenül,  hiú mó-
don maga  felől  sokat  tartva  képzelődik.

BALHA. BALHAFÜ, BALHAPOHAE, BAL-
RÁS, BALHAZ, stb. 1. BOLHA, BOLHAFÜ, stb.

BÁLHÁZ,  (bál-ház)  ősz.  fn.  Nyilvános  épület,
terem, melyben  a  közönség  mulattatására  tánczvigal-
makat  tartanak.

BALHÁZASSÁG, (bal-házasság) ősz. fn. 1)  Bol-
dogtalan,  roszul  sikerült  házasélet, melyben az  illető
felek  egymással  elégedetlenek,  czivódók, stb.  2) Oly
házasság,  mely  egészen  különböző  rangú  személyek
között  köttetik,  különösen  az  úgynevezett  balkézre
kötött  házasság,  midőn  valamely  fejedelmi  vagy ural-
kodó  személy  alattvaló  nőt  vészen  el.

BALHIEDELÉM,  (bal-hiedelem)  ősz. fn.  Hibás
vélekedés,  melynélfogva  valakiről  roszat  hiszünk,
vagy  maga  a hit tárgya  kedvezőtlen.  Balhiedelemben
lenni.  Balhiedelmet  táplálni  valaki  felöl.

BALHIT,  (bal-hit)  ősz.  fn.  Szoros  ért.  a józan
ész  elveivel  és  isteni  nyilatkozással  ellenkező  hitval-
lási  tanok.

BÁIIKÓ,  (bál-i-kó)  fn.  tt  bálifcó-t,  tb.  —k.
Némely  kákafajok  bogiáros, buzogányos feje, máskép:
bákány. V.  ö.  BALLÁ.

BÁLIN,  fn. tt  balin-í, tb  —ok.  A  pontyok ne-
méhez  tartozó balfaj.  (Cyprinus  ballerus).

BÁLINT,  férfi kn. tt. £álintot. Valentinus.  A la
tin validui  után  ám.  erős.  Félti,  mint  beteg  Bálint  a
haját.  Czifra,  mint  Bálint  nadrágja.  Dugonics.  Km.
Azt  tartják,  hogy  a  verebek  Bálint  napján,  böjtelő
14-dikén,  kezdenek párosodni.

BÁLINT,  falu  Zólyom  megyében;  TÖRÖK—,
Pestben ; helyr.  Bálint-on,  —rá,  —ról.

BÁLIS,  fn. tt.  báiis-<,  tb.  —ok.  így  nevezik
túl  a  Dunán a)  azon  vándorló, hátas  kalmárokat, kik
jobbára  Istriából  jönnek  holmi  aprólékos  áruikkal,
b)  a  sajtcsináló  olaszokat  és  karantánokat,  kik  nyá-
ron  haszonbérbe  veszik  ki  a  pusztai  birkák  fejesét,
télen  pedig  szalámit  készítenek.  Nem egyéb,  mint  az
elsajátított  wiiltch,  wülieclt  (olasz).

BALITA,  fn.  tt  balitát.  Általán valahová uta-
sító,  bemeneti  engedélyt adó jegy,  különösen  a  kato-
náknak  adatni szokott  kvártélyczédula,  máskép,  po-
léta.  Eredetije  az  olasz  bolletta  vagy  boltét,  melylyel
egyezik  a  franczia  bület.

BALITÉLET,  (bal-itélet)  ősz.  fn.  Észtanilag,
hibás  fölfogáson  alapuló,  kellő  megvizsgálás  nélkül
hozott  vagy  kimondott  Ítélet, midőn  valamely  alany-
ról  olyasmit  állítunk, vagy  tagadunk,  ami nem  való,
nem  igaz,  különösen  erkölcsi  tekintetben.  Ide  tarto-
zik  általán  az  előítélet  is. V.  ö. ELŐÍTÉLET.

BALJOBBÜGYES,  (bal-jobb-ügyes) ősz. fn.  Aki
mindkét kezével egyiránt,  hasonló ügyességei  tud bán-
ni,  dolgozni. _

BALJÓS,  (bal-jós)  ősz.  fa.  Általán  aki valami
roszat jövendöl.

BALJÓSLAT,  (bal-jóslat)  ősz.  fn.  Rósz,  nem
kedvező jövendölés,  vagyis  ily  jövendőt állító mondat.

BALJÓSLATÚ,  (bal-jóalatu)  ősz.  mn.  Szeren-
csétlen  jövendőt hirdető, gyauíttató,  vagy  hozó.  Bal-
jóslatú  előjelek.

BALKÁNY,(1),  fn.tt.  bolfcány-í, tb.  —ok. Gör-
be  fa  a  hidasban  vagy  ladikban  és  eketalyigán,  amin
a  gerendely  fekszik.  Alkalmasint  a  német tfalken-ből
módosíttatott.
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BALKÁNY,  (2),  fa.  tt.  battá»y-í,  tb. —ok. Bé-
kalencsés mocsár.  Van  ily  nevű  tó  is  Szatmár  vár-
megyében.

BALKANY,  (3),  több  helység  neve,, tt  Bal-
kdny-t;  helyr. Balkány-ba,  —bán,  —ból.

BALKAR,  (bal-kar)  ősz.  fn.  A  szívnek  oldalán
levő,  tág  értelemben  vett  kar.  Balkar  alá  szorítani  a
könyvet. Balkarján  hordozni a gyermeket.

BALKÉZ,  (bal-kéz)  ősz. fn.  Azon  kéz,  mely  a
szív  oldalán  fekszik.  Balkézzel  enni.  Balkézbe  fogni
valamit.  Balkézre  házasodni, átv.  ért  ám.  alsóbb ran-
gú  nőt  venni  feleségül,  s a  tőle születendő  gyerme-
keket az  apai  rangra nem jogosítani.

BÁLKÖNTÖS,  (bál-köntös)  ősz.  fű.  lásd  BÁL-
RUHA.

BALKÖRMÜ, (bal-korma) ősz.  mn. Átv.  élezés
értelemben  ám. kicsapongő, kirúgó.  Mondják különö-
sen  oly  nőszemélyről, ki  f aj talán  életet  él.

„De jobb  holtig  való  árvaságban  lenni,
Hogysem  mint balkörmü  durczás asszonyt venni."

Vőfélköszöntő.

BALL,  elvont  gyöke  a  ballag  igének  és  szár-
mazékainak.  Egy  azon  bal,  bel,  bol,  boly  gyökökkel,
melyek mozgásra vonatkoznak. Kicsinyítve: bili, mely-
ből  billeg,  billen,  billent.  Elemezve: bal-ol.  Rokona a
barangol  gyöke  bar  is,  bonnét  így  is  elemezhetjük:
bar-öl,  bar-1, ball,  mint  taroló  talló, soroló  sarló.

BALLÁ,  (1),  (ball-a) fn.tt ballát, tb. baliák. 1) A
savarok  neméhez  tartozó  növényfaj,  máskép  ballang-
kóró,  ballagó,  Srdtigszekere,  mely  neveit  onnan kapta,
mert  öszszel  kiszáradván,  s  tövéről  fölszakadván,  a
széltől  űzetve  kering,  s  mintegy  ballagva  hengereg  a
fölszántott  földeken.  (Salsola tragus).  2)  A  nádnö-
vénynek  bogiáros  feje,  bugája,  nádczímer.  Ez  érte-
lemben  a pátó, póla, bula  szókkal  egy  gyökfi, menyi-
ben  ezek  öszvegöngyölgetett,  s  bogboz  hasonló va-
lamit  jelentenek.

BALLÁ,  (2),  több  belység  neve  Magyarorszá-
gon és Erdélyben. Helyragokkal: Dallá-n, —ró, —ról.

BALLADA,  (közelebbről  a  francziáktót  véte-
tett)  fn. tt  balladát.  A  lantos  költészet  középkori
szüleménye  az  olaszok  és  spanyoloknál, mely  erede-
tileg  szerelmi  ének  vala,  tánczkísérettel.  Jelennen
jobbára  komoly tárgyú  költemény,  mely  mintegy kö-
zép  helyet  foglal  az eposz  és  romancza között

BALLAG,  (ball-ag)  önh.  m.  ballag-tam,  —tál,
—ott. Kényelmesen, nem sietve,  mintegy testét  bille-
getve  jár,  mendegél;  mint  az  szokott, kinek  járáson
kivül  egyéb  czélja  nincs.  Kiballagni  a  szomszéd  fa-
luba. Ballagjunk  !  Majd  csak  elballagunk.  Mondjak  a
legelő  barmokról  is, mennyiben  lassan  lépegetve  ha-
ladnak  tovább.  Kicsinyítő  ikertársa: billeg.  „Juhász-
legény  furulyái,  billegballag meg megáll." Népd.

BALLAGÁS,  (ball-ag-ás)  fn.  tt.  boUagás-t,  tb.
—ok. Kényelmes  mendegélés, sétálás.

BALLAGCSÁL,  (ball-ag-csa-al)  kies.  öuh.  m.
ballagctdl-t.  Lassacskán ballag, sétikál, járdogál.

BALLAGDOGÁL,  (ball-sg-od-og-al) kies. gyak.
önh.  m. ballagdogál-t. Lassacskán és  folytonosan men-
degél.  Azon  kicsinyítve  gyakorító  igék  osztályába
tartozik,  melyek  a  maguk  nemében, gyöngéd,  kényel-
mes  módú  cselekvésre  vonatkoznak,  mint:  iddogál,
eddegél,  járdogál,  álldogál,  üldögél, sü>.  Mindezekben
a  végső  képző eredetileg  rövid  al  el.

BALLAGÓSAVAE,  ősz.  fa.  1. BALLÁ  (1).
BALLAHAZA,  falu  Krassó  megyében,  s puszta

Somogyban; helyr. Ballaházá-n, —rá,  —ról.
BALLANG,  (ball-an-g)  tt  balíang-oí.  BAL-

LANGKÓRÓ,  ősz.  ín.  1. BALLÁ  1).
BALLANGÓ,  (baU-an-g-ó)  tt  bollangó-t,  lásd

BALLÁ  1).
BALLONY,  falu  Győr  megyében;  helyr.  BaL

lony-ba,  —ba»,  —ból.
BALMAGYARÁZAT,  (bal-magyarázat) ősz. fn.

1) Hibás  értelmezés, tudományos  értelemben  véve.  2)
Valamely  szónak,  beszédnek,  cselekvésnek  gyanúsí-
tása,  midőn  azt vélik, vagy  állítják  felöle, hogy  czélja
nem jó,  nem becsületes.  .Balmagyarázatra  adni  okot.

BÁLMOS,  fn. tt  bálmos-í,  tb.  —ok.  A  széke-
lyeknél jelent édes  túróból  és  kukoríczalisztből  ké-
szített  étket  így  nevezik  a  románok is.  Eredete ho-
mályos, vagy  talán  ám.  beimet  azaz  bélés t

BALMOZ,  (balom-oz) önh. m. balmoz-tam,  —tál,
—ott,  pár.  —z.  Balomféle  labdával  játszik.  V.  ö.
BALOM.

HALMOZÁS,  (balom-oz-ás)  fn.  tt  balmozás-t,
tb.  —ok.  Testgyakorló  mulatság, midőn többen  ba-
lommal  játszanak.

BÁLNA,  (a  latin  balaena  után) fn.  tt  bálnát.
Az  úgynevezett  czethalak  egyik  faja.

BALOG, (1),  (bal-og) mn. és  fa.  tt  balog-oí.  1)
Mondjuk  oly  emberről, aki  rendesen  jobbkéz  helyett
mindent  balkézzel  tesz, pl.  eszik, varr, fát  vág,  dob,
stb.  máskép : sete,  suti,  vagy  balogtuti,  balogács.  2)
Messze  ágazó  magyar  nemzetségek  neve:  Galántai
Balog,  .almást  Balog,  stb.

Gyöke:  bal,  s  képzésre  hasonló a  gyalog,  ha-
lyog,  lovag,  hanyag, kéreg  stb.  szókhoz.

BALOG, (2), több helység neve, helyr.  Balog-ra,
—ön,  —ról.

BALOGÁCS, (bal-og-ács, mintegy  balog  cseáló
vagy  csináló) 1. BALOG.

BALOGD, helynév  Somogyban; helyr.  Balogd-
on,  —rá,  —rói.

BALOGFA, belység Vas  megyében;  belyr.  Ba?
logfá-n,  —rá,  —ról.

BALOGFALU, helység  Gömör megyében;  hely-
raggokal:  Balogfalu-ba,  —bán,  —ból.

BALOGSUTI,  (balog-suti, vagy  süti, vagy  sete)
ősz. mn.  1. BALOG.

BALÓL,  régies  a  magashangú  belől helyett, mi-
dőn  az  mint névrag,  667  helyett  fordul elő:  „A  falu-
balól (=  falából) jövőt"  (venientem de villa).  Mfinch.
cod. L. BELŐL.
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BALOM,  fű.  tt.  halmot,  tb.  lalmok.  Levegővel
töltött  golyó  vagy  labda,  rendesen  bőrből  készítve,
melyet  testgyakorló játékul  használnak.  Halmot  fSl-
fujni,  föHUni. V.  ö.  LÉGGOLYÓ.

Eredetileg  az  idegen, jelesen  latin  pila,  fran-
czia  balle,  boule,  német  Ball,  Ballen,  bélien  nn).).a,
stb.  szók  után  elemezhető.

BALOTAFALU, helység  Szathmár  megyébtn;
helyr.  Balotafalu-ba,  —bán,  —ból.

BÁLOZ,  (bál-oz) önh. m. báloz-tam, —tál, —ott,
pár.  —z.  Bálokba jár, bálokban  mulat.  Farsangban
balos  a  fiatalság.

BÁLÖLTÖZET,  (Ml-öltözet)  ősz.  fű.  Piperé-
zctt,  díszesebb  öltözet,  milyent  a  bálba  vagyis  tancz-
vigalomba  menők  vesznek  magukra.

BÁLOZÁS,  (bál-oz-ás)  fn. tt. bdlozús-t, tb. — ok.
Bálokba,  tánczvigalmakba  járás.  A  bdlozás  pénzbe
kerül.

BÁLPATAKA,  falu  Sáros  megyében;  helyr.
Bdlpatakd-n,  —rá,  —ról.

BALRA,  (bal-ra)  ih.  1)  Azon  oldalra,  félre,  táj-
ra  irányozva,  mely  balkezünkre  fekszik.  .Balra  nézz.'
Dalra  kanyarodj  !  Nem  néz  se jobbra,  se  balra.  Ha  te
balra  mégysz,  én jobbra  megyek.  Okörhajtók  nyelvén :
hajsz  /  hajszra  / a lóhaj tőkén : hozzád.  2) Rósz értelem-
ben,  hibásan. Balra  magyarázni,  balra  érteni  valamit.

BALRÓL,  (bal-ról)  ih.  Balfelöl.  baloldalról,  a
balkéz  melletti  tájról,  helyről.  Balról  kezdeni az  írást,
nem jobbról.  Balról  keríteni,  támadni  meg az  ellenséget.

BÁLRUHA, (bál-ruha) ősz. fn. L. BÁLÖL-

TÖZET.

BALSA,  helynév  Szabolcs  és  Hunyad  várme-
gyében ; helyragokkal:  Balsá-ra,  —n,  —róí.

BALSÁG,  (bal-ság)  fn.  tt.  balság-ot.  1)  Bal
eset,  szerencsétlenség,  kedvezőtlen  állapota  vagy  uii-
nemüsége  valaminek.  2)  Fonákság,  ügyetlenség.  Bal-
ságot  követett  el.

BALSIKEK,  (bal-siker)  ősz.  fn.  Nem  kedvező
kimenetele,  következménye,  eredménye  bizonyos vál-
lalatnak,  föltételnek,  működésnek.  V.  ö.  SIKER.

BALSÓ, (bal-os-ó  vagy  balúl-eső) mn. tt.  balsó-t,
tb.  —k. Bal részen  szélső  vagy  általán  : balfelül  levő,
fekvő.  Képzésre  hasonló  az  alsó,  túlsó,  innenső,  felső,
középső,  stb. szókhoz.

BALSORS, (bal-sors)  ősz. fn.  Szerencsétlen sors,
kedvezőtlen  véletlenség,  eset.  Üldözi  öt  a  balsors.  Ál-
dozata  lett  a  balsorsnak.  Máskép:  balszerencse.

BALSZÁRXY,  (bal-szárny)  ősz.  fn.  1)  Tulajd.
ért.  azon  szárny,  mely  a  repülő  állatnak  homlokához
képest  balfelül  fekszik.  A  lúd  balszárnyát  leütötték.
Balszárnya  tollait  kitépték.  2) Atv.  ért.  az  oszlopok-
ra  fölállított  hedseregnek  azon  oldala,  mely  a hom-
lokzat  balfelét  képezi.  Balszárnynyal  előre  nyomulni.
Át  ellentfg  balszárnyát  megtámadni.  3)  Bizonyos  le-
begő  rohanemüek  baloldalt  takaró  része.  Köpönyeg,
palátt,  mente  balszárnya.

BALSZÉL, (bal-szél)  ősz.  fn.  1}  A  latin  ventus
értelmében  vett  szélre  vonatkozva  ám.  kedvezőtlen
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szél,  mely  a  hajózást  akadályozza,  hátráltatja,  hal-
széllel  nehéz  hajózni.  2)  A  latin  margó  vágj'  latus  ér-
telmében  vett  szél-tői  ám. balfelül  levő  széle, balrésze,
baloldala  valaminek.  A  köpeny  balszéle  elszakadt.  Az
első  pont  alatti  szél  tompa, a  másik élesebb  é  hanggal
ejtetik.  V.  ö.  SZÉL.

BALSZERENCSE,  (bal-szerencse)  ősz.  fn.  Lásd
BALSORS.  „Balszerencséd  kebledben  tény ész vala."
Bajza.

BALSZOKÁS,  (bal-szokás)  ősz.  fn.  Kendcsen
űzött  vagy  megrögzött  cselekvésmód,  mely  az  Hiede-
lemmel,  vagy  bizonyos  szabályokkal,  vagy józan  ész-
szel  ellentétben áll.

BALSZOMSZÉD,  (bal-szomszéd1)  ősz.  fn.  Álta-
lán,  azon  szomszéd, kinek  háza  ,  illetőleg  lakhelye  a
mienkkez  képest  balfelül  fekszik.  Különösen  a  Borba
állított  katonának  azon  bajtársa,  ki  baluldalról 411, a
másik  oldalon  álló jobb  szomszéd,  máskép  amaz :  al-
szomszéd,  emez: felszomszéd.  (Untermaiin, Obcrmann).

BALTA,  (bal-t-a)  fn.  tt.  baltát,  tb.  balták.  Fél-
kézre  való  kis  fejsze,  melylyel  kisebb  vágást,  fara-
gást  végeznek.  Hosszú,  kurta  nyelii, fényen,  éles  balta.
Bakonyi  kanászok  baltája.  Baltát  forgatni,  hányni.
Baltával  lelltni  a  disznót.  Palóczos  kiejtéssel:  bóta.

Gyöke  a  hasításra,  elválasztásra  vonatkozó  bal
=  val,  vál,  (vá  gyöktől,  honnan  vág  is  származik),
mely  minthogy  több  más  nyelvekben  is  liír  hasonló
érteménynyel  (pl. a  szanszkrit  vil  ám.  v;'ig,  hasít),
innen  egyeznek  vele  a  török, uignr  bolta, arab  balata
(secuit),  hellén  aaitór  (Wurfspiesz),  jrf/.fxív',  német
Beil,  Spalten,  syéd  btl,  bila,  (a  régi  svéd  biila,  ám.
hasít),  bu/t  (nagy  szeg),  izlandi  bul/da,  byUa,  Btb.
Képzésre  nézve  valószínűleg az  elavult  bs\l-t  ige  ré-
szesülője,  baltó  balta,  mint:  ht'ntó  hinta , Jinta,  fajta.,
sánta,  ajtó,  oltó, stb.

BALTACZIM,  (balta-czim)  ősz.  fn.  Növénynem
a  kétfalkások  és  tízhímesek  seregéből;  csészéje  há-
rom fogú,  bokrétája  csónakjának  folhajlott  orra  egye-
nes  élű,  balta  forma,  honnan  a  ne vő.  (líeilysarum).
Takarmányul  használt növény.

BALTAFOK,  (balta-fok)  ősz.  fn.  A  balMféle
eszköz  vastag  vége,  feje,  melybe  a  nyi-lct  ütik.  Fej-
beíltni  valakit  baltafokkal.  A  szegei baltafokkal  beverni.
V.  ö.  FOK.

BALTAXYÉL,  (balta-nyél)  ősz.  fn.  Fiiból  fara-
gott  nyél,  melynél  fogva  a  baltát  czélszcrücn  hasz-
nálni  lehet.  Kurta,  hosszú  baltanyfl.

BALTÁS,  (balta-as)  mn. tt.  ballá»-l,  vagy  —át,
tb.  —ok.  Baltával  ellátott,  szerszűmozott.  Baltás
kanász.

BALTAT,  (bal-tat)  úth.  ín.  balfaf-tam,  —tál,
—ott.  Somogyi  tújszó,  s  ám.  botot  vairy  más  eszközt
ügyesen  forgat.  Gyöke  bal, melyből  mozgásra,  for-
gásra  vonatkozó  szók  származnak. V.  ö.  BAL,  elvont
gyök.

BALTA V ÁR,  falu  Vas  megyében  ;  helyr.  Bal-
tavár-on,  —rá,  —ró/.

BALTAVIRÁG,  (balta-virág)  1. BALTACZIM.
26
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BALTÁZ,  (balta-az)  áth.  m. balíáz-tam,  —tál,
—ott,  pár.  —z.  Baltával  vág, hasít, metél  valamit
Ballagni  a  kukoricza-kórót.

BALUL,  (bal-ul)  ih.  Bőszül,  viszáean,  helytele-
nül,  fonákul.  Balul  érteni,  balul  magyarázni  valamit.
Balul  Ítélni mások f Ml.  Balul  fogni  föl  a  dolgot.

BALÜSTYA,  (bal'OB-tya) mn. tt. balusfyát.  Bal-
gatag, ostoba,  buta.  Tolna  megyében  divatos  tájszó.
Képzésre  olyan mint: puruttya.

BALÚT,  (bal-út)  ősz.  fn.  Czéltól  eltérő,  félre-
vezető  tévút,  tulajd. és  átr.  értelemben  véve.  Bal-
útra  térni.  Balúton járni.  Balútról  jó  útra  igazítani
valakit.

BÁLVÁNY,  (bál-vány,  vagy  áll-vány)  fh.  tt.
bálvány-1,  tb.  —ok.  Általán  bizonyos alakot  képező
szobor,  vagy  czobor,  pl.  kapubálvány, mely  a  kapu-
szarny&t  ragasztókép  tartja,  s  teteje  fejet  ábrázol;
bálvány  a  borsajtóban, felálló  rov&tkos  henger;  szá-
razmalmi  látvány,  a  kerék  tengelye.  Ezekből  látszik,
hogy  gyöke  eredetileg  áll,  melyből lett:  állvány, elő-
téttel  bálvány,  s  megfelel neki  alapfogalomban  a la-
tin  statua  a  stando.  Lóth felesége  sóbálványnyá  vált.
Innen  átv.  ért  hamis  isteni  alakot  képező  faragvány,
öntvény.  Halványakat  imádni.  Bálvány  elült  térde-
pelni  Arany, kő  bálvány.  Úgy  áll, mint  bálvány. A ké-
pet  nem arany, hanem az  imádat  teszi  baluánnyá.

„Isteni  kéz  maradványa!
Égő  szivemnek  b&lványa."  Népdal.

Némelyek  szerint a  bibliai  Sl'3  (ba'ál)  szótól,
mely  latinosán  Belut, pogány  isten  neve, vette volna
e  második  értelmét, valamint a  szláv  balvan,  bolvan,
román  bolovan  is.

BÁLVÁNYBERÉK,  (balvány-berék)  ősz.  fn.  A
régi  pogány  istenek  tiszteletére  fólavatott  s azok  hal-
ványaival  és  oltáraival  ékesített  berek.

BÁLVÁNYHTT,  (bálvány-hit)  ősz  fa.  Pogány
hit, mely  lelketlen  bálványokat,  illetőleg  teremtett
lényeket  Isten  gyanánt  imád.

BÁLVÁNYIMÁDÁS,  (bálrány-imádás)  ősz.  fn.
Pogány  valiisi  szertartás,  midőn  valaki  bálványokat
istenei,  s  mint  isteneket imád.

BÁLVÁNYIMÁDÓ,  (halvány-imádó)  ősz. fn.  és
mn.  Se  a józan  természeti,  se  a  kinyilatkoztatott  val-
lást  nem  ismerő  pogány,  ki  holmi  teremtett  lények,
nevezetesen  bálványok  iránt  imádó  hódolatot  mutat

BÁLVÁNYISTEN,  (balvány-isten)  ősz.  fa.  Ha-
mis,  képzelt,  csak  bálványalakban  létező  és  imádott
isten.

BÁLVÁNYKÉP, (bálvány-kép) ősz. fn.  Képzelt,
hamis  istent  ábrázoló kép  vagy  szobor.  Faragott, Ön-
tett  báleányképek.

BÁLVÁNYKÍGYÓ, (balvány-kígyó) ősz.  fa. Fé-
nyes,  tarka  pikkelyü  nagy  kígyófaj  Afrikában,  me-
lyet  a  pogány  vad  népek  Isten  gyanánt  imádnak.
(Anaconda).

BÁLVÁNYKÖ, (bilvány-kő)  ösz.fh.  Sírkő,  me-
lyen  valamely  szoborszert! alak  van kifejezve.  Előfor-

dul Ilosvai  Peteméi a XVI.  században:  „Aznagybál-
ványkövet  el-felemelíté."

BÁLVÁNYLIGET,  (halvány-liget)  lásd  BÁL-
VÁNYBERÉK.

BÁLVÁNYOLTÁR,  (bálvány-oltár) ősz. fn. Ol-
tár,  melyen  a  bálványok,  illetőleg  hamis  istenek  tisz-
teletére  áldozatokat  tettek  vagy  tesznek  a  bálvány-
imUók.

BÁLVÁNYOS, (1),  (bál-vány-os)  mn. tt  báloá-
nyos-í vagy  —aí, tb.  —ak.  1) Bálványokkal  ellátott,
ékesített,  fölszerelt  Bálványos  berek,  templom.  2)
Bálványimádó.  3)  Szoborral ellátott  Bálványos kapu.

BÁLVÁNYOS,  (2),  több helység neve  Magyar-
és  Erdélyországban; helyr. fiálványos-ra, —ön, —ról.

BÁLVÁNYOZ,  (bál-v&ny-oz)  áth. m. bálványot-
íam,  —tál,  —ott, pár. —z. Valamely teremtett  lényt
vagy  emberi művet  isten gyanánt tisztel, imád.  A  régi
egyiptomiak  a  hajmát  is  balványozták.  Átv. ért.  vala-
kit  érdemén fölül, túlzottan, vakon  tisztel,  mély  hó-
dolattal  illet

BÁLVÁNYOZÁS,  (bál-vány-oz-4s)fa.tt.  bálvá-
nyozás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  bálványoznak
valakit,  mind  tulajdon,  mind  átr.  érteményben  véve.
L.  BÁLVÁNYOZ.

BÁLVÁNYOZÓ,  (b&l-vany-oz-ó)  fn.  tt  báloá-
nyozó-t,  tb.  — k.  1) L.  Bálványimádó.  2)  Átv.  ért
túlságos  tisztelője,  hódolója  valakinek.  Fejedelmek,
szép  nb*k  bálványozót.  A  gazdagoknak  mindig  vonnak
batványozóik.

BÁLVÁNYPAP,  (bálvány-pap)  ősz.  fa.  Bálvá-
nyok  vagyis  hamis  istenek  szolgálatára  levő  pap.

BÁLVÁNYSZAKÁLOS, népes puszta Komárom
megyében; helyr. Bálvány-Szakálos-on,  —rá, —ról.

BÁLVÁNYSZOBOR,  (bálvány-szobor)  ősz. fn.
Hamis istent ábrozoló szobor, faragott vagy  öntött alak.

BÁLVÁNYTEMPLOM,  (bálvány-templom)  ősz.
fn.  Hamis  istenek  tiszteletére  épített  vagy  használt
bálványszobrokkal  díszített templom.

BALVÉG,  (bal-vég)  ősz.  fa.  Rósz, kedvezőtlen,
szerencsétlen  kimenetele bizonyos vállalatnak,  cselek-
vésnek, életmódnak,  nevezetesen  szerencsétlen  halál.
Balvéget  érni.

BALVÉLEMÉNY,  (bal-vélemény)  ősz.  fn.  1)
Észbeli  hibás,  okszerűtlen  fölfogás  vagy  fogalom,
mely  a valósággal nem egyezik.  2) Erkölcsi  tekintet-
ben, mis  tetteinek  roszra  magyarázása.  Mások  becsü-
letét  gyanúsító  balvélemény.

BALZAM,  fa.  tt  bolcam-ot.  Bizonyos  arábisi
cserjének  gyántaszertt  nedve,  mely  igen  illatozó  és
gyogyerejü.  Szélesb  ért  így  neveztetnek  több  más
külföldi  illatos, egyszersmind  gyogyerejü  gyántaned-
vek.  Átv.  ért.  enyhülést,  vigasztalást jelent  A  jó ba-
rát  vigasztaló  szava, a  szívnek  balzsama.

Valószínű,  hogy  az  arab  baleszan, bálnán  szó-
ból  képeztetett, mely a balzam-termő  cserjének  arab
neve, s  innen  ment  által  a bélien,  latin, török  s más
nyelvekbe.  Némelyek  a  héber  boal-szemin-től  szár-
maztatják,  mely  ám.  legjobb  olaj.  Ha  szabad  a ma-
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gyárból elemezni  és  értelmezni, bal  vagy  bol  vagy  bil,
az  itt  gyökhöz  hasonlítható,  melyből  lett  illó, illőt, a
zam  pedig  zamat  szó gyöke,  miszerint  az  egész  annyi
volna,  mint  illó,  illatozó  zamat,  öszvehúzva  illzam,
előtéttel  bilzam.

BALZAMÁRÜS, (balzam-árus)  ősz. fn.  Aki  bal-
zamot,  illetőlag balzamból  készített  olajt,  illatszere-
ket  stb.  árul.

BALZAMCSERJE,  (balzam-cserje)  ősz. fn.  Ara-
biában  díszlő  cserje,  melyből  a  balzam-féle  gyanta-
nedv  fakad.

BALZAMFA,  fbalzam-fa)  ősz.  fn.  1)  Több  me-
leg  íöldövi  fa,  melyekből  szélcsb  értelemben vett  bal-
zam  csepeg.  &)  Az  ilyen  fának  egyes  része,  darabja,
mennyiben  balzamillatu.

BALZAMFENYÜ, (balzam-fenyü) ősz. fn. Egyes
levelű  fenyüfaj,  melynek  levelei  laposak,  csorbák,  vi-
rágzáskor  hátratüremlettek.  A  luczfenyühöz  nagyon
hasonló.  Balzamillatu és  erejű  gyántanedvet  csepeg.

BALZAMFÜ,  (balzam-fü)  ősz.  fn.  Meleg  tarto-
mányokban  tenyésző  illatos  és  balzamnedvii  fünem.

BALZAMILLAT,  (balzam-illat)  ősz.  fn.  Illat,
melyet  a  balzamok  terjesztenek.  V.  ö.  Illat.  Költői
nyelven  általán  a  szagló  érzékre  igen  kedvesen  ható
virágillat

BALZAMMILLYE, (balzam-millye) ősz. fn.  Bal-
zamtartó  edényke,  szelencze.

BALZAMNEDV,  (balzam-nedv)  ősz.  fn.  Azon
gyántanemü,  félig  híg,  félig  kásás  anyag,  mely  a  bal-
zamcserjékből  és  balzamfákból  kiforr.

BALZAMNÖVÉNY,  (balzam-növény)  ősz.  fn.
Altalán  fű,  cserje,  vagy  fa, mely  illatos  balzamnedvet
izzad.

BALZAMNYÁRFA,  (balzam-nyár-fa)  ősz.  fn.
Amerikai  nyárfa,  melyből  ragadós,  illatos  és balzam-
erejü  gyanta  csepeg.

BALZAMOLAJ,  (balzam-olaj)  ősz.  fn.  Gyógy-
szer-erejű  olaj,  mely  balzamból  készül.

BALZAMOS,  (balzam-os)  mn. tt.  balzamos-l  v.
—öt,  tb.  —ak.  1) Balzamféle  gyántanedvet  izzadó
vagy  tartalmazó.  Balzamos  növények,  cserjék,  fák,  2)
Balzammal  vegyített,  balzanitól  illatozó.  Balzamos
kenőcs.  Balzamos  ruha.

BALZAMOZ,  (balzam-oz)  áth. m.  balzamoz-tam,
— tál,  —ott, pár.  —z.  Balzammal  beken  vagyis  illa-
tosít.  A  régiek  a megholtak  testeit  be szokták baizamozni.

BALZAMOZÁS,  (balzam-oz-ás) fn.  tt.  balzamo-
záx-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  balzammal
bekennek,  vegyítenek,  illatozóvá tesznek.

BALZAMSZAG,  (balzam-szag)  ősz.  fn.  A  bal-
zam  repülő  részeinek  erősebb  kipárolgása,  illetőleg  a
szagló  érzékre  nagyobb  hatása  ereje.  Ennél gyöngébb
a  balzamillat.

BALZAMSZELEXCZE, 1. BALZAMMILLYE.
BALZAMTERMÖ, (babám-termő) ősz. mn. Ami-

ből  balzamféle  nedv  forr,  fakad, csepeg.  Bahamtermö
fák,  cserjék.  Továbbá,  ahol  ily  növények  tenyésznek.
Baltamtermö  déli,  meleg  tartományok.

BALZAMVIRÁG,  (balzam-virág)  ősz.  fa.  1)
Balzamfa  vagy  cserje  virága.  2) Atv. ért.  balzam  gya-
nánt  kedvesen  illatozó  virág.

BALZSAM, BALZSAMOS, stb. 1. BALZAM,
BALZAMOS, stb.

BALY,  elvont  gyöke  a  bolyok, bolyokat  szárma-
zékoknak,  s  egyezik  a  boly  gyökkel.

BÁLYOG,  falu  Bihar  megyében; helyragokkal:
Bályog-on,  —rá, —rói.

BALYÓK,  (baly-ók)  fn.  tt.  balyók-oí.  Balga,
bolondos ; máskép :  bolyok.

BALYÓKA,  (baly-ók-a) mn. tt  bolyokat.  Balga,
botor,  bolond,  kinek  az  esze  mintegy  bolygóban  van.

BALYÓKÁS,  (baly-ók-a-as)  mn. tt.  balyákát-t,
vagy  —aí, tb.  —ak.  Balgatag,  bolondos,  helytelen
otromba  eszü.  Székely  tójszó.

BAM,  (1),  szájtátást  utánzó  természeti  hang,
melyből  az  ostobát,  butát  jelentő  bamba, bambu, bam-
bucz  származtak.  Rokona  a mamut, mamiasz  szók  gyö-
ke  mám.  Egyezik  vele  a  megnyujtott  bám,  melyből
bánié,  bámul,  bámész  stb.  eredtek.

BAM,  (2),  a  magában  duzzogó,  haragos  ember-
nek  tompán  kitörő  hangja.  Származéka:  bammog,
bammogás.

BAM,  elvont  vagyis  elavult  törzs,  mely  a  száj-
tátást  és  csudálkozást  jelentő  természethangu  bá  és
ám  szóelemekből  állott  öszve.  Származékai:  bámé,
bámész,  bámészkodik,  bámul,  bámtí  stb.  Előtét  nélkül:
ám,  ámé,  ámít,  stb.  Ezek  (b  nélkül)  gyöngébb,  am-
azok  (b-vel)  nagyobb  fokú  csudálkozást  jelentenek.

BÁMÁSZ,  BÁMÁSZKODIK,  1. BÁMÉSZ,  BÁ-
MÉSZKODIK.

BAMB,  (bam-b vagy  bám-b)  elvont  törzs, mely-
ből  bamba  származott,  mint:  gomb  gomba,  lomb  lom-
ba.  Elemezve :  barna,  bamu  vagy  bámó,  bámv,  mint:
gornó  gomv,  gomb,  csomó  csomv,  csomb,  stb.  V.  ö.
—B,  képző.

BAMBA,  (bam-b-a  vagy  bám-b-a)  mn.  és  fa.
tt.  bambát.  Mondják  ostoba, buta,  együgyü,  hüle em-
berről,  aki  mindent  száj tát va  csudái,  bámul.  Népies
nyelven  rokonai:  bakó,  bacza,  mamiasz,  máié,  mám-
mám,  mamuk.

BAMBÓ,  1. BÁBÓ.
BAMBU,  bodrogközi  tájszó,  1. BAMBA.
BAMBUCZ,  székely  tájszó,  1.  BAMBA.
BAMBUSZ,  fn.  tt.  bambusz-t>  tb.  —ok.  Indiai

nád,  csomós, bütykös  derékkal  és  ágakkal,  melyek-
ből  botokat,  nedvéből  pedig  czukrot  készítenek.

BAMBUSZNÁD,  ősz.  fn.  1. BAMBUSZ.
BÁMÉ,  (bám-é)  az  ámé  szónak  clötétes  módo-

sulata.  L.  BÁMÉSZ, ÁMÉ.
BÁMÉSZ,  (bim-ész)  mn.  és  fn.  tt.  bámész-t,  tb.

— ok. Valamin  szájtátva  csudálkozó, bámuló,  különö-
sen  midőn  valami  újat,  meglepőt,  neki  megfoghatat-
lannak  tetszőt lát,  ácsori.  Képzője  :  ász  helyett  ész,
hogy  a  kettős  hosszú  á  vontatása  kikerültessék, mely
tekintetben  hasonló  képzúsüek : dgész, fáész,  rákész.

26*
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A  persában  bántasz  vagy  bámusz  Vullers  szeréül:
otiosus,  vagus, qui  considet  alibi,  ubi  non habét  quod
agat.

BÁMÉSZKODÁS,  (bám-ész-kod-ás)  fa.  ti  bá-
mészkodás-t,  tb.  —ok.  Elfogult  csudálkodás,  midőn
valaki  bámulva,  szájtátva  néz valamit;  illetőleg,  os-
toba,  buta,  együgyü  nézés.

BÁMÉSZKODIK,  (bám-ész-kod-ik)  k.  m.  bá-
mészkod-tam,  —tál,  —ott.  Valamin  szájtátra  csudál-
kozik,  mintegy  esze  megállva  s  vesztegelve  tátogat,
elfogultan  méregeti  szemeit  Bámészkodik,  mint  borjú
ás  •áj  kapvra.  Km.

BÁMÉSZSÁG,  (bám-ész-ság)  fn.  tt.  bámészság-
ot. Bámész  állapot  vagy  tulajdonság.  Bdmésztágában
se  nem  lát,  se  nem hall.

BÁMÍT,  (bám-ít)  áth.  m.  bámtí-ott,  pár.  —t,
htn.  —ni  v.  —ani.  Csudálkozásra  gerjeszt;  a  látott
vagy  hallott  dolog  elfogulttá  teszi.  V.  ö.  ÁMÍT.

BÁMÍTÁS,  BÁMITÁS,  (bám-ít-ás)  fa.  tt.  bámi-
tás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által  valakit  bámíta-
nak.  V.  ö. BÁMÍT.

BÁMÍTÓ, BÁMITÓ,  (bám-ít-6)  mn. tt  bámüó-t,
tb.  —k.  Aki  vagy ami elfogult Csudálkozásra gerjeszt,
illetőleg  ami váratlansága,  rendkivűlisége,  szokatlan-
sága  által  igen  meglep.  Bámíló  eset,  tünemény, lát-
vány.  Bámító  gyorsaság,  vakmerőség.

BÁMÍTÓLAG,  (bám-ít-ó-lag)  ih.  Csudálkozást
gerjcsztőleg,  csudálatosán,  meglepve,  a  maga nemé-
ben  váratlan,  szokatlan,  rendkívüli  módon.

BAMMOG,  (bamm-og) gyak. önh.  m.  bammog-
lam,  —tál,  —ott.  Magában  diinnyög,  haragjában
mormog.  Azon  hangutánzók osztályába  tartozik,  me-
lyek nagyobb  nyomatosság végett  a gyök  véghangját
megkettőztctik ,  mint:  vinynyog,  hinynyog,  nyámmog,
duzzog,  dünynySg,  stb.  Hasonlók  hozzá  a  mozgásra
vonatkozó :  Icammog,  czammog  is.

BAMMOGÁS,  (bamm-og-ás)  fa.  tt.  bammogás-t,
tb.  —ok.  Magában  dfinnyögés,  mormogis.

BÁMUL,  (bám-úl)  önb.  és  áth.  m. 6ámúl-í.  Va-
lami  meglepő,  váratlan,  rendkiviili,  megfoghatatlan
dolgon  egészen  elfogulva  csud&lkozik,  esze  s  ítélő
ereje  mintegy szünetet  tart,  vesztegel.  Hint  önható
ön, én, Sn, és  rá  re ragu neveket vonz. Bámulok  rajta.
A  gyermekek  és  tudatlanok  minden  új  dolgon  bámul-
nak.  Minden  ember  bámult  vakmerőségeden.  Hát  te
mire  bámulsz?  Amint  megjelent,  mind  rá  bámultak.
Áthatólag  tárgyesetes  viszonynévvel jár.  Bámulni ás
Isten  müveit,  és  mindenhatóságai.  Megbámulták  ö't, az-
az,  megcsudálták.  Néha  viszonynév  nélkül  ám.  bá-
mészkodik,  áncsorogva  vesztegel.  Ne  bámuljatok,  de
tegyetek  már  valamit.

„Bámulva  kergetjük  álmánk  tarka  képét,
Örökre  elvesztjük  gyakran  éltünk  szépét"

Berzsenyi.

BÁMULANDÓ,  BÁMULANDÓ  (bám-úl-and-ó)
mn.  tt  bámulandó-t,  tb.  —k.  Amit  vagy  akit rendkí-
vüli,  váratlan,  meglepő  tulajdonsága  miatt  bámulni,

azaz  csudálni  kell;  csudálatra  méltó, a  maga nemé-
ben  kitűnő.  Bámulandó  bátortág,  kitartás.  Máskép :
bámulatos.

BÁMULÁS,  BÁMULÁS,  (bám-úl-ás)  fn.  tt.  bá-
mulás-t, tb.  —ok. Meglepő  dolog  fölötti  csudálkozás,
álmélkodas,  illetőleg  elfogult  lelki  állapot,  midőn va-
lamit  bámulunk.  Ez  esemény  bámulással  tölt  el.  Bá-
mulásra  gerjeszteni  valakit.  Bámulásig  meg  vagyok
lepve.  Bámulásomból  alig  bírok  magamhoz  térni.

BÁMULAT,  BÁMULAT  (bám-úl-at)  fa.  tt. bá-
mulat-ot.  A  lélek  rendkívüli,  elfogult állapota, melybe
akkor  jön,'midőn  valami  meglepő,  nagy,  ritka  tüne-
ményü dolog mintegy megfoghatatlannak  látszik előtte.
Elfogta  a  bámulat.

BÁMULATOS,  (bám-ul-at-os)  mn.  tt  bámuta-
tos-í, vagy  —aí, tb.  —ok.  Ami  bámulást  okoz,  bá-
mulattal  jár; a  maga  nemében  váratlan,  rendkívüli,
megfoghatatlan.  Bámulatos  esemény.

BÁMULATOSÁN,  (bám-ul at-os-an)  ih.  Bámu-
latot  okozva,  bámulatos  módon,  csudálatosán,  meg-
lepőleg.

BÁMULVÁNY,  (bám-ul-vány)  fn.  tt  bámuí-
vány-t,  tb. —ok. A  nép mulattatására rendezett holmi
szemfényvesztő,  vagy  rendkívüli  mutatvány,  mely  el-
ső  pillanatban  bámulásra, Csudálkozásra  indít  (Spec-
tacnlum).

BAK,  elvont  gyöke  a bankó, bangóé*  származék-
nak ; változattal; mán, melyből  mankó, mancs, és bún,
melyből  bunkó származott  Ezen  szóban pedig: ban-
ka,  azon gyök  hangutánzó.

—BÁN,  vékonyhangon  —BEN,  névmódosftó
rag.  L. BEN.

BÁN, (1),  fn. tt.  bán-t, tb. —ok. így neveztettek
hajdan a  magyarországi  végtartományok  kormányzói,
főnökei,  mint: macsói,  temeti,  Szörényi  bán,  és  a máig
fönálló,  horvátországi  bán. Eredetét  némelyek a  baján
avar  szóból  magyarázzák,  mely annyit tett nálok, mint
khagan,  azaz  vezér,  mások  a  bóján  horvát azóból,
mely  hatalmas  embert  jelent;  némelyek  a pán  (úr)
tót  és  cseh  szóból.  Előfordul  különösebben  a  persa
nyelvben,  tökéletesen  egyező  kimondással:  bán  (a
zendben  és  szanszkritban:  van), melyet  Valiéra  szó-
könyve  így  értelmez: posscssor,  dominus,  vir  mág-
nás, illustris,  dux;  és  öszvetett  szók  végén:  custos
(gondviselő,  bánó),  pl. bághbán  kertész  (kerttel  bánó),
darbán  ajtónálló  (ajtóval  bánó).  Innen  ered  talán  is-
pán = ősbán  is.  A  mongol nyelvben  uvan  vagy  von
ám.  fejedelem  (Fürst).

Több  helység  neve  is  mind  Magyarországon,
mind  Erdélyben,  melyek  már  XIII.  századi  okleve-
lekben  és  a  Váradi  Regestrumban  is  előjönnek.  Ösz-
vetételekben:  .Bánfa, Bánfalva,  Bánffi-Hunyad,  Bán-
halma,  Bánháta,  Bánhegyes,  Bánhida,  Bánhorváth,
Bánkúm,  Bánlaka,  Bánpataka,  Bánréve,  Bánszeg.
Mikből  megtetszik, hogy  e név régtől  fogva  divatos  és
igen  elterjedt  vala  a két  magyar  hazában.

BÁN, (2),  áth. önálló gyök. m. bán-t.  1)  Fájlalja,
sajnálja,  hogy  valu:ui  roszat cselekedett, vagy  hibát
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követett  el,  vagy  valami teendőt elmulasztott. Bánom,
hogy  tanácsodat  nem  követtem.  Várj,  várj,  megbánod
te  még  ezt. Szánom-bánom  bűneimet.  Hogy  dolgod  meg
ne  bánd, a  nyomorultat  szánd.  Km.  Soha  se  bánd  biz
ad..  Eb, aki bánja. Jaj  de bánom, hogy  erre az életre ad-
tam  magamat.  Késő  bánnod,  amit  helyre  nem  hozhatsz.
Harmadnapig  dinom-dánom, holtig  való  szánom-bánom.
Közmondás a szerencsétlen házasságról. 2) Szélcsb ért.
akármi  kedvetlen  dolgon  szomorkodik,  sajnálkodik.
Ha  meghalok,  sem  bánom, úgy  sincs  engem  ki  szánjon.
Népdal.  Eb  is  bánja  az  orrát,  ha  t.  i.  megütik.  Aki
bánja,  tegyen  róla.  Bánja  béka  a  deret,  nem  tetszik
neki.  3)  Gondol valamivel, aggódik  rajta.  Bánom  is
én !  Mit  bánom  én ?  .A'em  bánom,  tégy  amint  tetszik.
4)  Nincs ellenére,  ráhagy  valamit.  JVern  bánom,  ha el-
jösz.  Nem  bánom,  mcnjUnk.  Eredetileg  bá  indulatszó-
ból  eredett,  mint  e  kedélyre vonatkozók  is :  szán,  saj-
nál,  vajh  !  hajh,  bár,  jaj  !  Rokonnak  látszik  vele  a
latin poen-itet.  V.  ö. BÁNIK.

BANA,  1)  férfi  kn.  Barnabás,  máskép:  Barna.
2)  Falu  neve  Komárom  vármegyében,  helyr.  Baná-
ra,  —n, —ról.

BÁNADALOM,  (bán-ad-al-om)  fn.  tt.  bá«adal-
mat.  Valamely  kedvezőtlen  dolog  fölötti  szomorko-
dás,  sajnálkozás.  Él  e  szóval  Mikes K.  törökországi
lev.  303.  1.

BÁNAKODÁS,  1. BÁNKODÁS.
BÁNAKODIK,  1. BÁNKÓDIK.
BÁJÍALOM,  (bán-al-om)  fn.  tt.  bfínolma*.  A bá-

nadalom  szónak  valamivel  kisebb  hatása  módosítvá-
nya,  olyforma  árnyalati  viszony  lévén  köztök,  mint:
uralom  és  uradalom,  bírálom  és  birodalom,  nyuga-
lom  és  nyugodalom  között.

BÁNANDÓ,  (bán-and-ó)  mn.  tt.  bánandó-t,  tb.
—k.  Sajnálásra  méltó,  ami  megérdemli,  hogy  szo-
morkodjunk  miatta.  Bánandó  elmulasztás.  Bánandó
veszteség.

BÁNÁS,  (bán-ás)  fn.  tt.  bánás-t,  tb.  —ok.  1)
Midőn  a  bán  gyökből  ered,  ám.  szomorú,  sajnálkozó
érzés, midőn  valamit bánunk.  2)  Ha a Mmfc-ból  szár-
mazik, jelent  valamivel  foglalkodást, gondviselést, kü-
lönösen  azon  cselekvési  módot,  melyet  társadalmi  vi-
szonyban  mások  iránt  követünk.  Szelíd,  engedékeny
liánás.  Kemény,  szigorú  bánás. Emberekkel  való  bánás.
Rósz  bánás  miatt  elsa<ny>ilt házi állatok.  V.  ö.  BÁNIK.

BÁNÁSMÓD, (bánás-mód) ősz. fn.  Bizonyos  cse-
lekvési  rend,  szokás,  melyet  a  velünk  társadalmi  vi-
szonyban  élő emberek irányában követünk, vagy mely
szerint  valamit  kezelünk.  Ildomos,  eszélyes,  nyájas,
barátságot  bánásmód.  Durva,  visszataszító  bánásmód.

BÁNAT,  (bán-at)  fn.  tt.  bánat-ot.  Szomorú  ke-
délyállapot, midőn valaki tartós lelki fájdalomban  szen-
ved  akár  az  önmaga  által  elkövetett  bűn, vagy  hiba,
akár  oly  kedvezőtlen  események  miatt, melyek  öt kö-
zelebbről  illetik.  Mily  bánat.  Sok  búval,  bánattal  töl-
ttni  napjait.  .A'cro  tudom,  hová  legyek  bánatomban.
Mujhalok  bánatomban.  Kési)  bánat,  ebgondolat.  Km.
Különösen  hiterkölcsi  értelemben  jelenti  a  magába

tért  bűnös  szomorúságát,  elkövetett  bűnei  miatt  Tö-
redelmes  bánat,  azon  föltétellel,  hogy  többé  nem  vet-
kezünk.  Tökéletes  bánat,  mely  nem valami  mellékes
érdekből,  pl.  az örök büntetés félelméből, hanem tiszta
erkölcsi  indokokból,  az  Isten  szeretetéből,  s a bűnnek
utálatából  ered.

BÁNÁT,  1. BÁNSÁG.  2).
BÁNATBÉR, (bánat-bér)  ősz. fn.  Bizonyos men-

nyiségű  pénz,  melyet  előre  letenni  kötelesek,  kik  va-
lamit  nyilvános  árverés  vagy  árlejtés  utján  haszon-
bérbe  venni  akarnak,  máskép  :  bánatpénz.

BÁNATHÁZ,  (bánat-ház)  ősz.  fn.  A  kathólika
egyházban  szokásos  halotti  szertartásoknál  fölállított
gyászalkotmány,  mely  fekete  posztóval  beterített ko-
porsót  ábrázol,  égő  gyertyákkal,  kereszttel,  az  illető
balott jelvényeivel  stb. íőlékesíttetik. (Castrum doloris).

BÁNATOS,  (bán-at-os)  mn. tt.  bánatos-t, vagy
—át,  tb.  —ak.  Ami bánatot  fejez  ki; bánattal,  szo-
morkodással,  sajnálkozással  telt.  Bánatos arcz.  Bána-
tot  szív.  Nehéz  a  bánatos  arcznak  víg  kedvet  mutatnia.
A  bánatos  szívet  akármi  szó  szele  is  megkeserítheti.
Bánatos  állapot.  Bánatos  érzés.

„Bánatos  érzéssel  nézek  vissza  rátok,
Ti  szelíd  szerelmek  s  vidám  nyájasságok

Örömmel  tölt  órái."  Berzsenyi.

BÁNATOSAN,  (bán-at-os-an)  ih.  Bánattal  el-
telve,  valami  fölött  szoinorkodva,  keseregve.

BÁNATPÉNZ, (bánat-péuz) 1. BÁNATBÉR.
BÁNATTELI, (bánat-teli) ősz. mn. lásd BÁ-

NATOS.
BANCSÓKOS,  (ban-dsa-ók-os)  mn.  tt.  bancsó-

kos-t,  vagy  —át,  tb.  —ak.  Csókaszcmü, azaz,  kinek
bandzsalsúga  miatt  szeme  fehére  igen  kilátszik.  V. ö.
BAXDZSA.

BÁND,  falu  Veszprém  megyében;  MEZŐ—,
erdélyi  helység ; helyr. Bánd-on,  —rá,  —ról.

BANDA,  fn.  tt.  bandát.  Általán  több személyek
társulata,  kik  bizonyos  czélból  öszvetartanak,  együtt
járnak-kclnek,  vándorolnak,  stb.  Különösen  1) Zené-
szek  társulata.  Czigány  banda.  Katonai  banda.  2) Tol-
vajok,  zsiványok  egyesülete.  Tolvajbanda,  tsivány-
banda.  Idegen  eredetű  szó,  olaszul  banda,  fraucziául
bande,  németül  Bande.  Megvan  az  arabban  bcnd,  és
syriai nyelvben bando,  mint bizonyos  csapat katonasá-
got  jelentő  szó.

BANDI,  az  András  keresztnévnek  kicsinyített
módosítványa,  máskép : Bandri,  Andor,  Endre.  „Út-
nak  indult  szőke  Bandi."  Kisfaludy K. Angyal  Bandi,
elhirhedt  zsivany.

BANDS,  elvont  törzse  a  bánása,  bandsal,  band-
salog  szóknak.  Elemezve  vagy  bam-ds,  a  bam  gyök-
től,  mennyiben  a  bandsa  uéliutt  bámészt  is  jelent;
vagy  talán  gyöke  bán  a  bal  változata, mint  a  balga
és  banga  szókban.  Eszerint  a  bandzsa  balra,  vagy ba-
lul  nézőt  jelentene.  Alapfogalomban  egyezik  vele  a
kanén,  kanfxal,  a  görbét  jelentő  kam  gyöktől,  ám.
görbén  néző,  továbbá  a  sanda  azaz  csanda  a  csa
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gyöktől,  melyből  félrehajlást,  félremenést  jelentő
azok  származnak.

BANDSA, (bands-a) mn. tt. bánosát.  Akinek  sze-
mei  nem  párhuzamos  irányban,  hanem  keresztben,
vagy  nem egyenesen  hanem félre  néznek,  minek  oka
abban  rejlik,  hogy  a  szemgolyók  tengelyei  nem  pár-
huzamos  irányúak.  Tréfásan  :  káposztáskertbe  néző,
azaz,  kecskeszemü.

BANDSAL,  (bands-a-1)  mn.  tt  bandsal-t,  tb.
—ok.  A  bandsa  szónak  l  hanggal  megtoldása,  mint:
kaneta, konctól,  sanda,  tandal,  hangya,  hangyái,  stb.

BANDSALI,  (band's-a-1-i)  tt  bandsali-t,  lásd
BANDSA.

BANDSALÍT,  (bands-a-1-ít)  önh. m. bandsalit-
ott, pár.  —s,  htn.  —ni vagy  —ani.  Bandsán  néz.

BANDSALOG,  (bands-a-1-og)  gyak.  önh.  m.
bandsalog-tam,  —tál,  bandsalgott,  htn.  —ni  vagy
bandsalgani. Bandsa  módra nézgél, kacsingat,  tekinget.

BANDSALSÁG,  (bands-a-1-ság)  fa.  tt  bandsal-
tág-ot.  Szemhiba, midőn  a  szemgolyók  tengelyei  nin-
csenek  párhuzamos irányban;  bandsa állapot vagy tu-
lajdonság.

BANDSÓKOS,  L  BANCSÓKOS.
BÁNFA, helynevek, Baranya  és  Szála  megyék-

ben ; helyragokkal:  Bánfá-n,  —rá,  —ról.
BÁNFALVA,  (Bán-falva)  helységek  neve  Mo-

sony  és  Trencsin  vármegyékben; helyragokkal:  Bán-
falvá-ra,  —n,  —ról.

BÁNFFIHÜNYAD,  mezőváros  Erdélyben,  Ko-
los megyében;  helyr. Bdnffi-Hunyad-on,  —rá, —:ról.

BANGA,  (bam-og-a vagy  bal-og-a) mn. tt  ban-
gát. Egyfigyü,  mamiasz,  ostoba.  Gyöke  vagy  bam,
honnét  a  rokon érteményü  bamba,  vagy  talán  hang-
változattal  bal,  mennyiben  alapfogalomban  egyezik
vele  a  balga  is. Tájszokásilag  annyi  is  mint  benge.

BANGITA,  (bang-it-a)  fa.  tt  bangitát.  Az  öt-
hímesek  és  háromanyások  seregéhez  tartozó cserjenö-
vény.  Fajai:  ostormeny és konya-bangita, mindegyiken
sok  piros  bogyó  terem.  Gyöke bang rokon  a  bingy,
bingyó,  bogyó, benge  szókkal.  (Viburnum).

BANGÓ,  (bam-g-ó  vagy  bal-og-ó)  fn. és  mn. tt
bangó-t,  tb.  —k.  1)  Httle, mamiasz, együgyű,  malé-
száju  ostoba, máskép: banga.  2) Növénynem az anya-
bímesek  seregéből,  fajai:  egygolyóju,  légytermS,  pók-
termő  bangó.  E  második  érteményben  gyöke  valószí-
nűleg a bogyót,  bingyót jelentő  bang.  (Ophrys).

BANGÓCZ,  1) L.  BANGA.  2)  Káposztanemü
növények  torzsája.  Eredetileg  bunkócz  lehetett, t  i.
bunkóhoz, buczkóhoz  hasonló  alakjától.

BANGY,  (ban-gy  vagy  bon-gy)  fa.  tt.  bangy-ot.
1)  Fákon  teremni szokott, különösen  az  agg  fák  de-
rekát  benövő moh.  2)  Ringyrongyból  öszvegyürt te-
kercs, máskép:  bongy,  bonnan,  bongyol,  bongyolít

BÁNHALMA,  népes  puszta  Heves  megyében;
helyr. Bánhalmá-n,  —rá,  —ról.

BANHATÓS,  (bin-hat-6-s)  mn.  tt  bánhatás-t,
vagy  —a<,  tb.  —ok.  Akivel könnyű  búnni, azaz, ön-

véleményében,  akaratában  nem  makacs,  akit  okkal-
móddal  valamire  bírni  nem nehéz.

BÁNHÁZA, puszták  Bihar  és  Szabolcs  megyék-
ben ; helyr. Bánhdtd-n, —rá, —ról.

BÁNHEGYES, puszta Csanád megyében ; helyr.
Bánhegyes-én,  —re,  —ró'l.

BÁNHIDA,  falu  Komirommegyében;  helyr.
Bánhidá-n,  —ró,  —ról.

BÁNHORVÁTH,  falu  Borsodban;  helyr.  Bán-
horváth-on,  —ró,  —ról.

BÁNIK,  (bán-ik) k.  m. bán-tam, —tál, —t, pár.
bán-j-ál.  Valamivel  foglalkodik,  valamit  kezel.  Fal
vei  ragu  neveket  vonz.  A  katona fegyverrel  bánik,  A
varga  árral,  a  koodcs pSrSlylyel  tudjon  bánni.  Külö-
nösen, a  rábízott vagy gondja  alá vett  személy,  ille-
tőleg  dolog  iránt bizonyos eljárási módot követ  Alatt-
valóival,  ételedéivel,  tisztjeivel jól,  emberségesen bánik.
Szépen  bánni a  növendékekkel.  Kegyetlenül,  rostul,  go-
rombáid  bánni valakivel.  Gyermekeivel  mostohán bánni.
Még ős  oktalan  állatokkal  is jól  kell  bánni. Továbbá:
gondoskodik, szükségesekkel  ellát  A  kocsis  lovaival,
a juhász  nyájával  bánik.  Elbánni  a  marhával,  ám.
megetetni,  megitatni.  Elbánni  a  vendégekkel,  kellően
fogadni,  ellátni.  Atv.  ért  elbánni az ellenséggel,  vele
megküzdeni,  azt  megverni.

Ezen  igében  noha végelemzéssel  szinte a  fuvás,
különösebben a fáradság  alapfogalma  rejlik, •  ennél-
fogva rokonítható a bán igével:  mindaz&ltal  közelebb-
ről  a  baj  szót  tekinthetjük  törzsnek,  melytől  szárma-
zott  bajm  vagy  bojn  törzs  is  ,bajmol'  és  .bajnócza'
szókban;  bán is  tehát  ám.  bajm  vagy  bojn,  további
képzéssel  bajmol  vagy  bajnol  (bajonol  = bánói); az
aj  hangok  könnyen  változtak  hosszú  á-vá  (mint  látn-
aja = látn-á, haUan-aja = hallan-a, s  több  számta-
lanokban).  Teljesen  egyezik  vele  a  hellén  nír-opat,
mely  miden jelentéseiben  (Rost  szótára  után:  Arbeit
habén,  sich  miiben,  mit  etwas  bescbaftígt  sein; Noth
leiden  stb.) egészen  öszveüt a  magyar  bajlódik  (bajol-
ó-d-ik)  szóval.  A  szanszkritban  is pon  gyöknek  épen
a  föntebb! jelentések  tulajdonittatnak.

BANK,  fn.  tt  bank-ot.  Kereskedelmi  műszó,
ám.  nyilvános  intézet,  melyben  pénzt  váltanak  és
kölcsönöznek.  Többféle  fajai  vannak : jegybank,  vál-
tó  vagy  leszámítoló  bank,  földhitelbank,  nemzeti  bank
stb.  így  neveztetik  a  játszóasztaloknál  azon  pénz-
mennyiség  is,  melyet  valaki  a játék  alapjául  kitesz,
innen:  bankot  adni, bankot elveszteni,  bankot megnyer-
ni,  stb.

Idegen  eredetű  szó, mely  padot,  asztalt  jelent,
németül  Bank, olaszul  bonca,  spanyolul,  portugállal
bonca,  baneo,  francziául  banc, banaue;  a  régi  német
panh  szóhoz  igen  közel  jár  a  magyar  páhó.

BÁNK,  1)  férfi  kn.  tt  Bánk-ot.  A  Benedek név
albangú  változata,  máskép :  Benke,  Benkö,  BendS,
Bencxe,  Bende, Beké  stb.  Honi  történelmünkben ne-
vezetes  Bánk  bán.  2)  Faluk  neve  Nógrád  és  Vesz-
prém vármegyékben  ; helyr.  Bdnic-ra, —ön, —ról.
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BANKA,  fn.  L.  BÁBUK,  BABUKA.  Bttdös,
mint  a  banka. Km.

BANKA,  faluk  neve  Nyitra  megyében ; helyr.
Dánká-n.  —rá,  —róí.

BANKADÓ,  (bank-adó)  ősz.  fn.  Játékosok mű-
szava.  Jelenti  a játszótársak  közöl  azt,  aki  bizonyos
mennyiségű  pénzt játék  alapjául  koczkára  tesz.

BANKALAP,  (bank-alap)  ősz.  fn.  Ami a  bank
működéseinek,  üzleteinek  alapul  szolgál,  pl.  jegy-
banknál  az  érczkészlet  pénzben vagy  érczrudakban ;
földhitelbanknál  a  tartaléktőke  vagy  tartalékalap.

BANKÁÉ,  (bank-ár)  fn. tt.  banfcár-t,  tb.  —ok.
Pénzváltó,  pénzváltással,  váltókkal,  s  egyéb  hitelpa-
pírokkal  üzérkedő.  (Banquier).

BÁNKESZI, falu Nyitra megyében;  helyr.  Bán-
keszi-be,  —ben,  —bó'i.

BÁNKFALVA,  helység  Erdélyben  a Csíki szék-
ben ; helyr.  Bánkfalvá-n,  —rá,  —róí.

BANKHÁZA,  népes  puszta  Pest  megyében;
helyragokkal:  Bankházd-n,  —rá,  —róí.

BÁNKHEGY,  népes  puszta  Sopron  megyében ;
helyr.  Bánkhegy-en,  —rí,  —ró'í.

BANKIGAZGATÓ, (bank-igazgató) ősz. fn. Azon
személyek  egyike, kik  valamely  bank  ügyeinek  ve-
zérletével  vannak  megbízva.

BANKJEGY,  (bank-jegy)  ősz.  fn.  A  bank  által
kiállított jegy, illetőleg  papiroopénz, köznyelven:  ban-
kóczédula.

BANKKORMÁNYZÓ, (bank-kormányzó) ősz. fn.
Az  egész  bankintézet  feje,  vagy  elnöke.

BANKÓ,  (1),  (ban-kó)  fn.  tt  bontó-*,  tb.  —k.
Némely  táj szólás  szerint  ám.  mankó  vagy  bunkó.

BANKÓ,  (2),  fn.  tt.  bankő-t,  tb.  —k.  Bank  ál-
tal kibocsátott  papírpénz,  baukóczédula.  „Akadtam
még  egy  bankóra,  mit  szántam  szemborítóra."  Cso-
konai.  Egy,  St, tíz,  száz, ezerforintos  bankó. „Az  egyik-
ben  aczél,  kova,  tapló,  a  másikban  száz  forintos ban-
kó."  Népdal.

BÁNKODÁS,  (bán-kod-as)  fn.  tt.  Unkodát-t,
tb.  —ok. Szomorkodás, sajnálkozás,  sopáukodás. V. ö.
BÁNKÓDIK.

BÁNKÓDIK,  (bin-kod-ik)  k.  m.  bá«kod-tam,
—<ál,  -^ott.  Folytonosan  bán,  azaz  sajnál,  fájlal  va-
lamit ;  szomorkodik,  kesereg,  sajnálkodik, sopánkodik
valamiért,  valami  fölött,  vagy  miatt.  Kedvese  halálán
bánkódik.

„Gyűlöltünk  mint  kurucz, tatár,
Bánkodrunk  mint  a  puszta  vár,
Ügyünk  azért
Sikert  nem  ért."

Vörösmarty  „Jóslat"-a.

Mondják  inegnyújtva  is:  bánkódik,  de  hibásan,
mert  elemezve:  bán-ak-od-ik  mint  szán-ak-od-ik,  fen-
ek-e'd-ik,  ÍBn-ek-éd-ik,  stb.

BANKRÉSZVÉNY,  (bank-részvény)  ősz.  fn.  1)
Bizonyos  pénzöszveg,  mely  a  banktőkének  egyenlő-
en  felosztott  egy  részét  teszi.  2)  Azon  jegy,  mely  a

bank  részéről  adatik  bizonyságul a betett öszveg felől.
Bankrészvényeket  eladni,  venni.

BANKTÖKE,  (bank-tőke)  ősz.  fn.  1)  L.  fiánk-
alap.  2)  Azon egész  tőke,  melylyel  valamely  bank
működik,  ide  számítván  nem  csak  az  érczkészletet,
hanem  minden más  értékeket  is, pl. épületet,  a meny-
nyiben  az  sajátja,  mindenféle  értékpapírokat,  mint
államkötelezvényeket, magánosok váltóit, zálogait, stb.

BANKUS,  fn.  tt  bankws-í,  tb.  —ok. Gyermek-
ijesztő  mumus,  bubusféle  báb.

BÁNLÁS,  (bán-ol-ás)  fh.  tt.  bánlás-t,  tb.  —ok.
Valamely  ügynek,  értekezlet!  dolognak,  illetőleg  per-
nek  önállóbb tárgyalása,  kezelése,  minthogy  bánik s
innen  bánás  némi  szenvedőlegességet  teszen  föl.  Né-
melyek  által  használni kezdett,  de  lábra  nem  kapott
új  szó, a  bánlat,  bánlott  társaival  együtt

BÁNMAJOR, népes puszta Vas  megyében  j hely-
ragokkal : Bánmajor-on,  —rá, —ról.

BANNY, elavult gyöke  a  bannyas, bannyol szók-
nak,  s  egy  azon  bony  gyökkel,  melyből  bongy,  bon-
gyoí,  bongyolódik  származtak.

BASNYAS,  (banny-as)  mn.  tt.  bonnyos-í  vagy
—át,  tb.  —ak.  Györtájéki  szó,  ám.  bozontos,  öszve-
vissza  bonyolódott,  kuszáit  szőrű,  hajú.

BANNYOL,  (banny-ol)  átb.  m.  bannyol-t.  Bo-
zontossá,  tesz  valamit,  nevezetesen  szőrt,  baját,  gyap-
jút.  V. ö.  BANNYAS.

BANNYOLÁS,  (banny-ol-is)  fn. tt.  bannyolás-t,
tb. —ok.  Cselekvés, melynél fogva  valamit bannyassá,
azaz  bozontossá, gubanczossú  tesznek.

BÁNOL,  (bán-ol)  mintegy  bajmol  értelemben.
V.  ö.  BÁXLÁS,  BAJMOL.

BÁNÓPÉNZ,  (bánó-pénz)  1.  BÁNATPÉNZ.
BANOTA,  falu  Zala  megyében ;  helyragokkal:

Banotá-n,  —rá,  —ról.
BÁNPATAKA,  falu  Erdélyben,  Hunyad  me-

gyében: helyragokkal:  Búnpataká-n,  —rá,  —róí.
BÁNRÉVE,  falu  Gömör  megyében;  helyragok-

kal:  Bánrévc-n,  —re,  —ró'/.
BÁNSÁG,  (bin-ság)  fn.  tt  bánság-ot.  1) Báni

méltósúg.  Horvátországi  bánság.  2)  Tartomány  vagy
vidék,  melynek  kormányzója  vagy  helytartója  bán
czímet  visel.  Régi  maceói,  Szörényi  bánság.  A  hajdani
temesi  bánság  ma is  megtartotta  nevét,  ámbár  vár-
megyékre  és  katonai vidékekre  van  osztva,  máskép:
bánat.

BANSZEG,  népes  puszta  Zala megyében  ; hely-
ragokkal : Bánszeg-rn,  —re,  —ró'!.

BÁNT,  (bán-t)  áth.  m.  bánt-ott, pár.  —s,  htn.
— ani vagy  —ni.  1) Altalán  akármiféle  sérelem  ál-
tal  kedvetlenséget,  szomorúságot,  fájdalmat,  boszusá-
got  okoz  valakinek,  s  mintegy  bánó, bánatos  állapot-
ba  helyez  valakit.  Különösen  jogaiban  ,' vagyonában
háborgat,  nyugtalanít,  megrövidít  valakit  Ne  bántsd
a  magyart.  Zrínyi.  JYe  bántsd  a  másét.  2)  Valamihez
hozzányúl,  amit  illetetlenül  kellene  hagynia.  Kárt,
sérelmet okoz.  iVe  bántsd  a gyönge  csemetéket. Kár  azt
bántani,  ami  nincs  utadban.  3)  Ingerel,  boszout.  A'«



415  BÁNTALMAS—BÁNTÓDffi BÁNTOGAT—BÁNTA 4ÍŐ

bántsd  a  makranczos  gyermeket,  az ittas  embert.  4)
Mondjuk  holmi  bajokról, betegségekről.  Nyavalyatö-
rés,  hideglelés bántja.  Mi  bánt  édes  fiam  f  azaz mi  ba-
jod, mid fáj  ? Átr.  ért.  a  restség  bántja,  nem akar  dol-
gozni,  lustaságban  szenved.

Gyöke  az  önálló  ige  bán,  melyből  t  képzővel
lett  bán-t, mint:  vál-t,  buj-t,  kel-t,  ser-í,  vesz-t  vagy
elavult  gyökökből:  szám-t,  rom-t,  bom-t,  stb.

BANTALMAS,  (bán-t-al-om-as)  mn.  tt  bántal-
mas-t  vagy  —át,  tb.  —ok.  Ami  bántalommal  jár,
bántalmat  okozó.  Bántalmas  szó.

BÁNTALMAZ,  (bán-t-al-om-az)  áth.  m. bántal-
moz-tam,  —tál,  —ott, pár.  —t.  Bántalommal  illet,
sérteget. Stóval,  tettel  bántalmazni  valakit.

BÁNTALMAZÁS,  (bán-t-al-om-az-ás)  fn.  tt.
bántalmazás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely által  valakit
bántalmaznak,  sértegetnek.

BÁNTALMI,  (bán-t-al-om-i) mn. tt.  bántalmi-t,
tb.  —ak.  Bántalmat  illető,  arra  vonatkozó.  Bántal-
mi  per.

BÁNTALOM,  (bán-t-al-om)  fn.  tt  báníalm-oí.
Valakinek  személye  ellen  elkövetett  jogtalan cseleke-
det,  sérelem. (Szándékos  bántalom.  Gyógytanilag : be-
teges  állapot,  testi  sdrelem.  Vízkóros,  lázas  bántalom.

BÁNTALOMVÁD,  (bántalom-vád) ősz. fn.  TÖB-
vény  előtti  kereset  a  szenvedett  bántalom, vagyis  sé-
relem  miatt.

HÁNTÁS,  (bán-t-ás)  fn.  tt.  bántás-t,  tb.  —ok.
Altalán  jogtalan  cselekvés,  mely  által  valaki  másnak
sérelmet,  fájdalmat,  szomorúságot,  kárt  stb.  okoz.
Sántát  nélkül  legyen  mondva.  Minden  szava  bánt ás.
Becsületbdi  bántás.

BÁNTATLAN,  (bán-t-at-lan) mn. tt.  báníatlan-f,
tb.  —ok.  Akit  nem  bántottak,  nem  sértettek, nem
nyugtalanítottak;  akit  nem  érintettek,  amihez nem
nyúltak.  Használtatik  határozóul  is.  Fád  népek között
bántattan  utazni. Bántatlan  hagyni  valamit.

BÁNTATLANSÁG,  (bán-t-at-lan-ság)  fn.  tt.
bántaílanság-oí.  Bántatlan, sértetlen, illetctlen állapot

BÁNTATLANÜL,  (T>án-t-at-lan-ul) ih. Anélkül,
hogy  valaki  bántaná  vagy bántotta volna;  sértetlenül,
illetés  nélkül.

BÁNTHATATLAN,  (bán-t-hat-at-lan)  mn.  tt.
bánthatatlan-t,  tb.  —ok.  Akit  vagy  amit bántani, sér-
teni,  megszomoritani  nem lebet,  vagy  nem szabad.

BÁNTHATATLANUL,  (bánt-hat-at-lan-ul)  ih.
Bánthatatlan  állapotban,  sérthctetlenül.

BÁNTÓ,  (bán-t-ó)  mn. tt.  bántó-í,  tb.  —k.  Aki
vagy  ami bánt, sértő,  azomorító.  Bántó  szavak.  Bántó
magaviselet.  V.  ö.  BÁNT.

BÁNTÓDÁS,  (bin-t-ó-d-ás)  fn.  tt  bántódás-t,
tb.  —ok. Kedvetlen,  szomorító  állapot, érzelem, me-
lyet bántás, megsértés  okoz.

BÁNTÓDIK,  (bán-t-ó-d-ik)  bekz.  m.  báníód-
tam, —tál,  —ott.  Magát  bántottnak,  megsértettnek
érzi.  Bántódni,  megbántódni  valami  által  vagy  vala-
miért.

BÁNTOGAT,  (bán-t-og-at)  gyak.  4th.  m. bán-
togat-tam, —tál,  —ott, pár.  bántogass. Valakit  gyak-
ran,  ismételve,  sokszor  bánt, sérteget, háborgat, nyug-
talanít.

BÁNTOGATÁS,  (b&n-t-og-at-ás)  fn.  tt.  bánío-
gatás-t,  tb.  —ok.  Gyakori,  ismételt  bántás,  sértege-
tés,  háborgatás,  nyugtalanítás.

BÁNTÓLAG,  (bán-t-ó-lag)  ih.  Bánt*  módon,
megsértve,  megszomorítva-  Bántólag  szólam  vala-
kihez.

BÁNY,  elvont  gyöke  a  bánya, bányai  szóknak,
és  ezek  származékainak.  L.  BÁNYA.

BANYA,  (bany-a)  fn.  tt.  banyát.  Elkorosodott
vén  asszony,  öreg  anyóka.  Vén  banya.  Ha  az  anyja,
a  vén banya,  ott  nem  lelt  volna.  Népdal.  Átv.  ért.
zsúmbes,  nyelves, hírhordó, mint a  banyák  lenni szok-
tak.  Gúnyos, gyöngédtelen  elnevezés.

Eredetére  nézve  nem  egyéb, mint anya,  b elő-
téttel, honnan Csalóközben banyalúd ám. anyalúd, vén-
lúd. Egyezik  vele a  latin  anus  (anyus).

BÁNYA,  (bány-a)  fn. tt  bányát.  1) Általán  fold
alatti  hely, üreg, mélység, melyből ásványokat vájnak,
túrzanak, ásnak, fejtenek.  Sóbánya,  melyből  sót  vág-
nak,  kb'bánya,  melyből köveket  fejtenek, kószénbányo,
stb.  Különösen,  oly  hegyek  gyomra,  ürege,  melyek-
ből  érczeket  ásnak.  Aranybánya,  eztlstbánya,  rézbá-
nya,  továbbá  oly  helységek  és  városok  neve,  melyek
ilyetén  bányákkal  bővelkednek.  Selmeczbánya,  Kör-
mSczbánya, Bakabánya,  Bélabánya  stb.  2)  T&jszoká-
silag:  érczes  fürdő.  3)  Hevesben  így  nevezik  néhutt
azon  gödröt, melyben  a  vályognak  való  agyagot  ta-
possák, továbbá a sertések  feltúrt  fekhelyét.

Az első pont alatti érteményben a latíu fodina szó-
nak  felel  meg,  s  valószínű, hogy  valamint ennek gyö-
ke fodio  (ások, vájok),  hasonlóan  a  bánya  szóban  az
ásás  alapfogalma  rejlik,  t.  i.  áj  váj  ám.  ás,  honnan
vaja,  melyből  lett  ványa,  mint  borjú  boraytt,  varjú
varnyu,  stb.  továbbá  a  v-nek  rokon  b-re  változtával:
bánya,  mint:  vakcsó bakcsó, vacsora  bacsóra,  Valent
Bálint,  olyoá  olybá  stb.  miszerint  bánya  annyi  volna
mint vaja,  (fodina). A második pont alatti érteményben
rokonok  vele  az  olasz  bagno,  franczia  Iáin,  latin  bal-
neum, bélien  ^aiavetor. Mind  az  ásványokra,  mind  a
fürdőre  vonatkozó bánya megvan  a  szláv  nyelvekben
is.  Akik  azon  alapfogalomból  indulnak  ki,  hogy  a
bányák  a  fold  belsejében  léteznek,  véleményük  oda
megy  ki,  hogy  e  szó gyöke  be, melyből  lett  bény, bé-
nye, mélybangon  bánya.  Talán  a Bénye  helységek ne-
ve  is  innen  származott,  legalább az Esztergám  megyei
Bény  ásványos  gyógykútjáról  ismeretes  a  maga  kör-
nyékén.

BÁNYA,  számos  helyneveket  alkot  mind a  két
magyar  bazában:  Kis—,  Afagy—,  Felső"—,  ó—,
Új—,  Cseh—,  Német—,  Rima—,  Magyarországon,
Abrud—,  Király—,  Kis—, Kb'rBs—,  Lapos—,  Oláh-
lapos—,  Mosó—,  Erdélyben. Helyr.  Bányá-n,  —rá,
—róí
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BÁNYAÁCS,  (bánya-ács)  ősz.  fn. Bányaépitészi
ács, aki  a  bányákhoz  szükséges  famttveket,  pl.  víz-
húzó,  vizhajtó  kerekeket  stb.  készíti.

BÁNYAADÓ,  (bánya-adó)  ősz.  fű.  Adó  neme,
melyet  a  b&nyabirtokosok  fizetnek.

BÁNYABÉR,  (bánya-bér)  ősz.  fii.  L.  BÁNYA-
VÁM.

RÁNYABIRÓ,  (bánya-biró)  ősz.  fn.  Bányai tör-
vényhatósághoz  tartozó  személy,  ki a bányászok  közt,
és bányák  körül  előforduló peres  ügyekben  itél.

BÁNYABIHÓI,  (bánya-birói)  ősz.  mn.  Bánya-
biróhoz  tartozó,  azt  illető, arra  vonatkozó.  Bányabi-
rói  eljárás,  ítélet.

BÁNYABIRÓSÁG,  (bánya-bíróság)  ősz.  fn.  1)
Binyabirói  tisztség,  hivatal.  2)  L.  BÁNYABIRÓ-
SZÉK.

BÁNYABIEÓSÁGI,  (bánya-birósági)  ősz.  mn.
Bányabiróságra  vonatkozó,  attól  eredeti  Bányabiró-
sdgi  ítélet.

BÁNYABIRÓSZÉK,  (bánya-biró-szék)  ősz.  fn.
Törvényhatóság,  mely a  bányapöröket intézi, a bányai
ügyekben  itél.

BÁNYABIRTOK,  (bánya-birtok) ősz. fn.  Birtok,
melynek  területe  bányát  foglal  magában,  melynek
tárgyát  b&uya  teszi.

BÁNYABIRTOKOS,  (bánya-birtokos)  ősz.  fn.
Oly  személy,  kinek  bányája  van.

BÁNYABÜK,  falu  Erdélyben;  helyr.  Bánya-
bUk-Sn,  —re,  —röl.

BÁNYACS1PA,  (bánya-csipa)  ősz.  fn.  Minden-
féle  folyékony,  vagy  csepegő, gyantái  ásványok  a bá-
nyákban.

BÁNYÁCSKA,  KIS—  (másképSzéphalom}  falu
Abaűjban  ; RUDA—,  Zemplénben;  helyr.  Bányáca-
kd-n,  —rá,  —rói.

BÁNYAESKÜIT,  (bánya-cskütt)  ősz.  fn.  Al-
sóbb  rendű  felügyelő  tiszt  a  bányákban.

BÁNYAFA,  (bánya-fa)  ősz.  fn.  Támaszul alkal-
mazott  gerendák,  czölöpök  stb.  melyek  a  bányali-
kakban  fölállíttatván  azokat  a  bedöléa  ellen  meg-
óvják.

BÁNY AFELVIGYÁZÓ, lásd BÁNYAMESTER.
BÁNYAFÉM,  (bánya-fém)  ősz. fn.  1) A  bányák

gyomrában  rejlő  fém  (metallum).  2)  A  kovácsok  leg-
keményebb  neme,  mely  a  közönséges  kovácstól  kü-
lönbözik.

BÁNYAG,  (bány-ag)  fn.  tt.  bányag-ot.  Vegyes
érczfaj.  (Cobalticum).  Mirecssavas  hanyag.  (Cobalti-
cum  arsenicosum).  Afiregsavas  bányag.  (Cobalticum
arsenicicum).

BÁNYAGRÓF,  (bánya-gróf) ősz. fn.  A bányákra
fölügyelő  legfelsőbb  tiszt,  ki  a  mellé  rendelt  tanács-
csal  a bányaügyeket  igazgatja.

BÁNYAGYÁM,  (bánya-gyám)  ősz.  fn.  Szilárd
stikla-  vagy  érczkövcs  fal,  mely  a  földalatti  bánya-
utakon  támaszul  hagyatik,  nehogy  az  üregek  besza-
kadjanak.
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BÁNYAGYÜLÉS,  (bánya-gyűlés) ősz.  fa.  A bá-
nyabirtokosok  öszrejövetele,  bányai  dolgokat,  ügye-
ket  elintéző  tanácskozás  régett.

BÁNYAHASZON,  (bánya-baszon)  ősz. fn.  Jöve-
delem,  melyet  a  bányák  hoznak.

BÁNYAHÁZ,  (bánya-ház)  ősz. fh.  A  bányákhoz
tartozó  mindenféle  épületek, ú. m. olrasztókemenczék,
huták  stb.

BÁNYANY,  (bany-any)  fn.  tt  bányany-t.  Co-
baltum.  Máskép:  kékleny  vagy  kékeny.  Azon  egysze-
rű  vegyclemek  egyike,  melyek  a  nemtelen fémek osz-
tályát  teszik.

BÁNYAHIVATAL,  (bánya-hivatal)  ősz.  fn.  1)
Hivatal,  melyet  valaki  a  bányák  igazgatása,  fölügye-
lése  körül  visel.  2)  A  bányákra  felügyelő  tiszti  sze-
mélyzet.

BÁNYAISZÁK,  (bánya-iszák)  ősz.  fn.  1. BÁ-
NYÁSZISZÁK.

BÁNYAJÁKÓ,  (bánya-járó)  ősz.  fa.  Bányatiszt,
kinek  kötelessége  a  bányászok  után járni,  s  a  bánya-
müveket  folytonosan  szemmel  tartani.

BÁNYAJOG,  (bánya-jog)  ősz.  fn.  1)  Szabada-
lom  bányát  nyitni  s  bányászokat  tartani.  2)  Törvé-
nyek  öszvege,  melyeket  a  bányákra  nézve  a  felsöség
vagy  törvényhozás  vagy  a  sxokús  megalapított.

BÁXYAJÖVEDÉK,BÁXYAJÖVEDELEM,(bá-
nya-jövedék  vagy  bánya-jövedelem) ősz.  fn.  Haszon,
melyet  a  banyamivclés  hajt.

BANYAK.EMKXCZE,  (banya-kemencae) ősz. fn.
Somogy  vármegyei  t.'íjszó,  ám.  vesszőből  font,  és  sár-
ral  tapasztott  paraszt  kemencze.  A  Tisza  vidékén:
boglyakcmenczt.

BÁNYAKÍSÉRTET,  (bánya-kísórtet)  ősz.  fn.  A
babonás bányászok  hite szerónt  bizonyos bányai kísér-
tet,  melynek alacson  kis  termete  van, s  ha nem inger-
lik,  senkit  sem  bánt.

BÁNYAKÓR,  (bánya-kór)  ősz.  fn.  A  sorvadás-
nak  egyik  faja,  mely  a  bányászoknál  kiszárító,  és
összehúzó  ásványok  behatása  által  fejlik  ki,  és  mell-
szorulás,  köhögés,  kezek  rcszketése,  száraz  bőr,  és
sorvasztó  láz  által  jelcnkczik.

BÁNYAKÓKOS,  (bánya-kóros) ősz. mn. Bánya-
kórban  síulödö.  V.  ö. BÁNYAKÓR.

BÁNYAKÓRSÁG,  (bánya-kórság)  tt. bdnyo-i-ór-
ság-ot.  L. BÁNYAKÓR.

BÁNYAKOVÁCS,  (bánya-kovács) ősz. fn.  A bá-
nyamivelésliez  ruogkivántató  vas  eszközöket  készítő
mesterember.

BÁNYAKÖ,  (bánya-kő)  ősz.  fn.  A  kővágó  he-
lyeken  törés által  fejtett kő, mely még faragra nincsen.

BÁNYAKÖLTSÉG,  (bánya-költség)  ősz.  fn.  A
bánya  megnyitásira,  mivelésére  és  fentartására  fordí-
tott  pénzek  öszrege.

BÁNYAKÖNYV,  (bánya-könyv)  ősz.  fa.  Hiva-
talos  könyv,  melybe a  bányáboz  tartozó mindennemű
ügyek,  különösen  a  bányabirósúghoz  tartozók  felje-
gyeztetnek.  Különösebben  a  bányabirtokokról  vczet-
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tetni  szokott  vagy  törvény  által  vezettetni  rendelt
könyv.

BÁNYAKRISTÁLY,  (bánya-kristály)  ősz.  fn.
Üvegszeriileg átlátszó  kő, mely  majd  hatszögü  majd
szabálytalan  alakkal  leginkább  a  hegyek  barlangiban
és  részeiben  találtatik.

BÁNYAKÜRTÖ,  (bánya-kürtő) ősz.  fn.  Nyilas,
mely  a bányaüregbe világosságot  ereszt

BÁNYALÁTOGATÓ,  (bánya-látogató)  ősz.  fn.
Bányai  tiszt,  ki  a bányászok  után  látni,  s  a  bánya-
mesterekre  és  báuyaesküttekre  felfigyelni  köteles.

BÁNYALÉG,  (bánya-lég)  ősz.  fn.  Levegő  a bá-
nyaüregekben,  mennyire az  a külső légtől különbözik.

BÁNYALEGÉNYSÉG,  (bánya-legénység)  ősz.
fn.  A  bányákban  dolgozó munkások  öszves serege.

BÁNYALISZT,  (bánya-liszt) ösz.fn.  Igen finom
porrá  mállott mész  a  bányákban,  mely  a  sziklahasa-
dékokba  lerakodik,  s a liszthez  igen  hasonlít.

BÁNYALÖPOR,  (bánya-lő-por)  ősz.  fa.  Lőpor,
melylyel  a  bányákban  réseket  törnek,  s a  sziklákat
fölvettetik.

BÁNYAMANÓ,  (bánya-manó)  ősz.  fn. L.  BÁ-
NYAKÍSÉRTET.

BÁNYAMÉCS, (bánya-mécs) ősz. fn. Mécs, mely-
nek  világánál  a  bányászok  dolgoznak.

BÁNYAMEGYE,  (bánya-megye) ősz.  fa.  Bizo-
nyos  bányához  tartozó,  s határok által kijelelt kerület.

BÁNYAMENET,  (bánya  menet)  ősz.  fn.  Föld-
alatti út a bányákban, mely  az érczásványok üregeihez
vezet.  Másképen:  bányagátor.

BÁNYAMÉRÉS,  (bánya-mérés)  ősz.  fn.  1)  A
banyamivelésben  ám. a  bányatelek  határainak  kijelö-
lése  mind  a földszinén, mind  a föld alatt, s  a  bánya
üregek  és  épitségeknek  mértan szeréntí meghatározá-
sa.  2)  Maga  azon  mtttan, mely  az ilyetén kimérés sza-
bályait  előadja.

BÁNYAMÉRNÖK, BÁNYAMÉRŐ, ősz. fn.  Sze-
mély,  ki  a  megnyitandó,  vagy  felosztandó  bányák
határait  kijelöli;  az is, ki  a földalatti bányaépülete-
ket  kiméri és  meghatározza.

BÁNYAMESTER,  (bánya-mester)  ősz.  fn.  Bá-
nyatiszt, ki  a bányákat  a  fejedelem  nevében  kiosztja,
s  a bányaügyeket  intézi.

BÁNYAMÉZGA,  (bánya-mézga)  ősz.  fn.  Álta-
lános  nevezete  minden  éghető  ásványtesteknek,  me-
lyek  folyó  állapotban  vannak, vagy  egykor  voltának.

BANYAMTVELÉS,  (bánya-mivelés) ősz.  fn.  A
bányákban  előforduló  munkák öszvege, egyszersmind
azon  tudomány, mely  az  azokhoz  szükséges  szabá-
lyokat  előadja.

BÁNYAMIVELÖ,  (binya-mivelő) ősz. fn. és mn.
Aki  bányai  munkákkal  foglalkodik.

BÁNYAMIVES,  (bánya-mives)  ősz.  fn.  Tága-
sabb  értelemben  minden  ember,  ki bányai munkákkal
foglalkodik.  Szorosabban: aki  a  bányászathoz tartozó
ismeretekben jártas,  bányász.

BÁNYAMUNKA,  (bánya-munka) ősz.  fn.  Min-
den  mnnka,  mely a  bányákban  történik.

BÁNYANAGY,  (bánya-nagy)  ősz. fn.  Az egyes
bányák  főtiszte.

BÁNYANAGYSÁG,  (bánya-nagyság)  ősz.  fa.
Bányanagy  hivatala,  rangja.

BÁNYAOMLADÉK,  (bánya-omladék)  ősz.  fn.
Omladék  a  banyákban.

BÁNYAOMLÁS,  (bánya-omlás)  ősz.  fn.  A  bá-
nyamenetnek,  azaz  földalatti  bányaüregnek  besza-
kadása.

BÁNYAÖL,  (bánya-öl) ősz.  fn.  A  bányamérés-
nél  használtatni  szokott  hosszmérték, mely  nyolczran
hüvelykre  osztetik  fel.

BÁNYAÖR, (bánya-őr) ösz.fn. Bányai  felügyelő,
ki  a  be- és  kijáró  bányamunkásokra  vigyáz.

BANYAPOSZ,  (banya-posz)  ősz.  fn.  Pöfetegek
egyik  faja,  mely  feketés  porral  van  teli,  s  megnyo-
matvin  sziszegve  fakad  szét.

BÁNYARÉM,  (bánya-rém)  ősz. fn.  L. BÁNYA-
KÍSÉRTET.

BÁNYAKEND,  (bánya-rend)  ősz.  fa.  Bizonyos
szabályok  foglalata, melyekhez a  bányatisztek  és  b&-
nyamívesek  magokat alkalmazni kötelesek.

BÁNYARÉSZ,  (bánya-rész)  ősz.  fn.  Bányada-
rab,  köznyelven kuksz  vagy  kuksza, azaz  egyes bá-
nyaterületnek  128-ad része.

BÁNYARÉSZVÉNY,  1. BÁNYARÉSZ.
BÁNYARÉSZVÉNYÉS, (bánya-részvényes) ősz.

fn.  Aki  úgynevezett kukszát,  azaz bányarészt  bír.
BÁNYAROM,  (bánya-rom)  ősz.  fn.  A  bányák-

ban  beomlás  által  támadt  katlanszerü  üreg  vágy-
mélység.

BÁNYÁS, (bány-a-as) fa. tt  bányás-t, tb.  —ok.
Bányabirtokos,  bányatulajdonos.

BÁNYASÁFÁR,  (bánya-sáfár)  ősz.  fn.  A  bá-
nyamunkásokra  felfigyelő  tisztek  egyike.

BÁNYASÁG,  (bány-a-ság)  fn.  tt  bányaság-ot.
A  bányához tartozó  dolgok  és  müvek  öszvege.

BANYÁSODIK,  (bany-a-as-od-ik)  k.  m. banyá-
sod-tam,  —tál,  —ott.  Banyává  lesz,  megvénül, vagy
oly  természetű  lesz,  mint  a  banyák  szoktak  lenni.
Göcseji  szójárás  szerint, megbanyásodik  a  túró, midőn
oszveranczosodik,  vagy  nyálkássá  válik.

BÁNYÁSZ, (1),  (bány-a-asz) fa. tt. bányász-í,  tb.
—ok.  Általán,  aki  bányákban  dolgozik; különösen
aki  az  érczes  ásványokat  fejti  és  tisztítja.  Szoros  ér-
telemben, ki  ezen  munkálatokat rendszeres  ismeretek
szerint  Űzi  s  bányaműveléssel  foglalkodik.

BÁNYÁSZ,  (2),  (bány-a-asz)  Önh. és áth. m.  bá-
nyásztam,  —tál,  —ott.  Erezek  ásásával  különféle
ásványok  fejtésével  foglalkodik.  Aibonyássni  átv. ért.
mint a  bányát kikeresni s a  találtató jót  czéljára  for-
dítani.

BÁNYÁSZAKADEMIA,  (bányán-akadémia)
ősz.  fn.  Oskolai  intézet,  melyben bányászok  az illető
tudományokban  képeztetnek.  Selmeeri  bányáaaka-
demia.

BÁNYASZÁJ,  (bánya-száj)  ősz.  fn.  Bányator-
kolat ,  nyilas, mely a  bányamenetbe vezet
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BÁNYASZÁMTAKTÓ,  (bánya-szám-tartó)  ősz.
fn.  Bányutiszt,  ki  a  bányamivelési  költségeket  és jö-
vedelmeket  számba  veszi.

BÁNYÁSZAT, (bány-ász-at)  fű. tt  bdnydszal-ot.
1) Mindenféle munka,  mely  a  banyamivelésre  ősz ve-
sén  fordíttatik.  2)  Rendszeres  tudománya  a  bánya-
mivelésnek.  Bányászatot  tanulni.  Bányászatra  adni
magát.  Bányászattal  foglalkodni.  Bányászatból  élni.

BÁNYÁSZATI,  (biny-a-ász-at-i)  mn.  tt.  bányá-
szati-t,  tb.  —ok.  Bányászathoz  tartozó,  arra  vonat-
kozó. Bányászati  tanulmányok,  ismeretek, munkák.

BÁNYÁSZBALTA, (bányász-balta) ősz.  fn. Bal-
ta, mclylyel  a  bányászok az ásványokat vágják,  törik.

BÁNYÁSZBÉR, (bányász-bér)  ősz. fn. Napszám
vagy  fizetési  díj,  melyet  a  bányászok  munkáikért
kapnak.

BÁNYÁSZCZÉH,  (bányász-czéh)  ősz. fn.  Egye-
sület, melyet  bányászok,  mint  olyanok  alkotnak, s
melynek  bizonyos  szabályai  és  rendtartásai  vannak.

BÁNYÁSZDAL,  (báiiyász-dal)  ősz.  fh.  Bányá-
szi életre  vonatkozó  tartalmú  dal,  melyet a  bánya-
munkások énekelnek.

BÁNYASZÉK,  (bánya-szék)  ősz.  fn.  Törvény-
szék, mely  bányai  ügyekben  itél.

BÁNYASZÉN,  (bánya-szén)  ősz.  fn.  Oly  szén,
mely  dorong-  és  ágfából  gödrökben,  nem pedig  föld-
szint  öszVerakott  máglyában  égcttctik.

BÁNYASZÉK,  (bánya-szer)  ősz.  fn.  Mindenféle
szerszám,  dolgozó  eszköz,  mely  a  bányamivelésnél
használtatik.

BÁNYÁSZFEJSZE,  (bányász-fejsze)  lásd  BÁ-
NYÁSZBALTA.  Egyébiránt  V.  ö.  FEJSZE.

BÁNYÁSZFÖ,  (bányász-fö)  ősz.  fn.  Előkelő  bá-
nyai  felügyelő,  németül:  Berghauptmann.

BÁNYÁSZFURÓ,  (bányász-fúró)  ősz.  fn.  Fúró,
melylyel  a  bányászok  a  kemény  köveken  nyilast
törnek.

BÁNYÁSZT,  (bány-a-ász-i)  mn.  tt.  bányászi-í,
tb.  —ok. Bányászhoz  való,  bányászt  illető.  Bányászt
munka,  bányászt  eszközök,  bányászt*  dij,  bányászt'  öl-
tözet.

BÁXYÁSZILAG,  (bány-a-ász-i-lag)  ih.  Bányá-
szi  módon. Bányászüag  öltözködni.

BÁNYÁSZ1NAS,  (bányász-inas)  ősz. fn.  Ujoncz
bányászati  míves;  különösen  oly  gyerkőcz,  ki  az ér-
czeket  a  földtől  elválasztja,  az  érczeket  mossa s más
könnyebb  munkákat végez.

BÁNYÁSZ1ENOK,  (bány&sz-irnok) ősz. fn.  Sze-
mély,  ki  a  bányahivatalban  Icirói  tisztet  visel.

BÁNYÁSZISKOLA,  (bányász-iskola)  ősz.  fn.
Tanoda,  melyben  bányászok  az  illető tudományokra
képeztetnek.

BÁNYÁSZISZÁK,  (bányász-iszik)  ősz. fn.  Bőr-
táska,  melyet  a  bányászok  szíjnál  fogva  derekokra
kötnek,  s  tűz-  és  világító  szereiket  viselik  benne.

BÁNYASZIVATYU,  (bánya-szivatyú)  ősz.  fn.
Eozköz,  mely  által  a  bányalyukakban  levő  vagy  fa-
kadó  vizet  kiszivatják.

BÁNYÁSZKABÁT,  (bányász-kabát)  ősz.  fn.
Sajátságos  szövetü  és  színű  öltöny,  milyet a  bányá-
szok  viselnek.

BÁNYÁSZKODIK,  (bány-a-ász-kod-ik)  k.  m.
bányászkod-tam,  —tál,  —o«. Bányám Íveléssel foglal-
kodik,  bányászatot  űz.

BÁNYÁSZKÖNYV,  (bányász-könyv)  ősz.  fa.
Azon  könyv,  melybe a  bányahatóság  munkálkodásai,
a  bányai  ügyek  tárgyalásai  feljegyeztetnek.

BÁNYÁSZLÁMPA,  (bányász-lámpa)  lásd  BÁ-
NYAMÉCS.

BÁNYÁSZLEGÉNY,  (bányász-legény)  ősz.  fn.
Széles  értelemben minden bányamunkás; szorosabban :
fiatal  bányász.

BÁNYÁSZLEGÉNYSÉG,  (bányász-legénység)
ősz.  fn.  A  bányamunkások  együttvéve.

BÁNYÁSZMÉCS,  (bányász-mécs)  ősz.  fa.  Kü-
lönösen  készített  mécs, melyet  a  bányászok  a  bánya-
üregekben  használnak.

BÁNYÁSZMESTER,  1. BÁNYAMESTER.
BÁNYÁSZMUNKA,  (bányász-munka)  ősz.  fn.

Mindenféle  munka, mely a bányamivelésben  előfordul.
BÁNYÁSZNA,  (bány-a-íisz-na)  fn.  tt.  bányász-

nál.  Ásvány.  Életre  nem igen  kapott  szó.
BÁNYÁSZNAPSZÁM,  (bányász-nap-szám) ősz.

fn.  1)  A  bányákban  naponként határozott  ideig  vég-
zett  munka.  2)  A  bányákban  végzett  munkákért járó
napi  díj.

BÁNYÁSZNYELV,  (bányász-nyelv)  ősz.  fn.
Azon  műszók és szójárások  öszvege  ,  melyekkel  kizá-
rólag  a  bányászok  élnek.

BÁNYÁSZOS,  (bány-a-ász-os)  mn.  tt.  bányá-
szos-< vagy  —át, tb.—  ok.  Ami a  bányászoknál  diva-
tos.  Bányászos  ruha,  öltözetmód, bányászos  élet.

BÁNYÁSZOL,  (bányász-öl)  ősz.  fn.  Öl,  mely
a  bányaméréseknél  haszn&ltatik.  V.  ö.  BÁNYAÖL.

BÁNYÁSZÖLTÖZET, (bányász-öltözet)  ősz.  fa.
L. BÁNYÁSZRUHA.

RÁNYÁSZPÖRÖLY,  (bányász-pőröly)  ősz.  fn.
Pöröly,  melyet az  érczes  kövek  öszvezúzasára  hasz-
nálnak.

BÁNYÁSZRUHA,  (bányász-ruha)  ősz.  fn.  Sa-
játságos  öltözet, milyet  bányászok  viselnek.

BÁNYÁSZSÁG,  (bány-a-ász-ság)  ösz.fn.tt.  bá-
nyászság-ol. Bányamivelés, bányatudomány, ásványok,
erezek  keresésével  s  idomításával  foglalkodás;  bányá-
szok öszveségc.

BÁNYÁSZSIPKA,  (bányász-sipka)  ősz. fn.  Há-
romszögű  vászonföveg,  melyet  a  bányászok  kalap
alatt  s  néha ékességül  bátukon  viselnek.

BÁNYÁSZSÜVEG, (bányász-süveg) ősz. fn.  Ka-
rimátlan  posztó  kalap,  melyet  a  bányászok  viselnek,
midőn  a  bányákba  lemennek.

BÁNYÁSZSZEKERCZE,  (bányász-szekercze)
ősz.  fn.  Kisdedszekercze, melynek  felsőrésze  hegyes,
alja  pedig  hosszú  szakállas,  a  melyet  a  bányászok
díszjelül  viselnek.

27*
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BÁNYÁSZSZERSZÁM,  (bányász-szerszám) ősz.
fn.  Akármiféle eszköz,  melylyel  a  banyai  munkák-
ban  élnek.

BANYÁSZSZOKÁS, (bányász-szokás)  ősz. fn. A
bányászok  között bevett  s  divatozó cselekvésmód.

BÁNYÁSZTALICSKA,  (binyász-talicska) ősz.
fn.  Közönséges  talicska, melyen  a  kiásott  bányaföl-
det  és köveket  ide-oda  tolják.

BÁNYÁSZTANODA,  (bányász-tanoda)  1. BÁ-
NYÁSZISKOLA.

BÁNYÁSZTISZT,  (bányász-tiszt)  ősz.  fn.  Bá-
nyahatóság!  személy;  bányaigazgatásnál  szolgáló  hi-
vatalnok.

BÁNYÁSZTISZTSÉG,  (bányász-tisztség)  ősz.
fn.  A  bányákra  felfigyelő hivatalbeliek öszvesége, tes-
tülete.

BÁNYÁSZTÖRVÉNY,  (bányász-törvény)  ősz.
fn.  L.  BÁNYAJOG,  (2).

BÁNYÁSZTUDOMÁNY,  (bányász - tudomány)
ősz.  fh.  Tudomány,  mely  bányamivelésre  oktat,  azaz,
mikép  lehessen  a  földben  rejtező  érczekhez  minél
könnyebb  módon  jutni,  s  azokat  elválasztani, meg-
tisztítani  stb.

BÁNYÁSZUJONCZ,  (bányász-ujoncz)  ősz.  fn.
Növendék  ifjú  vagy  akárki  más,  ki  a bányatudomi-
nyokat  tanulja,

BÁNYÁSZUK,  (bányasz-úr)  ősz.  fh.  Egy  vagy
több  bányának  birtokos  ura.

BÁNYÁSZÜNNEP,  (bányász-ünnep)  ősz.  fh.
Ünnep, melyet  a bányászok  sajátságos  szertartással
üllnek  meg.

BÁNYÁSZVILÁG,  (bányász-világ)  ősz.  fn.  L.
BÁNYÁSZMÉCS.

BÁNYATALICSKA,  (bánya-talicska)  ősz.  fn.
L.  BÁNYÁSZTALICSKA.

BÁNYATALICSRÁS, (bánya-talicskás) ősz.  fn.
Alsóbbrendű  napszámos  a bányákban,  ki  a bányaföl-
det  és  köveket talicskán (vagy  taligán) odább szállítja.

BÁNYATALIGÁS,  (bánya-taligás)  ősz.  fn.  L.
BANYATALICSKÁS.

BÁNYATÁMASZ,  (bánya-támasz)  ősz.  fn.  Fa-
dúcz, fagerenda,  mely  a  bányamenetek  s  üregek ol-
dalait és  tetőit  a  beomlástól  óvja.

BÁNYATAN,  1. BANYATUDOMÁNY.
BÁNYATANÁCSNOK,  (bánya-tanácsnok)  ősz.

fn.  A  bányaigazgató  testületnél  tanácsnoki  ranggal
felruházott  személy.

BANYATAPLÓ,  (banya-tapló)  ősz.  fa.  Lúgban
kifőzött,  s megpuhított közönséges fíizfatapló.

BÁNYATÁRS,  (bánya-társ)  ősz. fn.  Kinek  va-
lamely  bányában  része van; bányai  résztárs, knksza-
birtokostárs.

BÁNYATÁSKA,  (bánya-táska)  1.  BANYÁSZ-
ISZÁK.

BÁNTATISZT,  1. BÁNYÁSZTISZT.
BÁJSYATISZTSÉG,  1.  BÁNYÁSZTISZTSÉG.
BÁNYATOROK,  1. BÁNYASZÁJ.
BÁNYATÖRVÉNY,  1. BÁNYAJOG,  2).

BÁNYATUDOMÁNY,  (bánya-tudomány)  ősz.
fn.  Azon  tudomány, mely kisebb-nagyobb  kiterjedés-
ben  a  banyákra  és  bányászatra  vonatkozó  ismerete-
ket  adja  elő.

BÁNYAÜGYELÖ,  (bánya ügyelő) ősz.  fa.  Bá-
nyatiszt, kinek kötelessége a dolgozó  bányászlegények
után  látni, s  a bányamesterekre,  és  bányaeskfittekre
vigyázni.

BÁNYAÜREG,  (bánya-üreg) ősz.  fa.  Mélység*
bányákban,  honnan ás  érczes  ásványok  felhozatnak.

BÁNYA VÁM,  (bánya-vám) ősz.  fn.  Adó neme,
melyet  a  bánya  vagy  kukszabirtokosok  a  fejedelem-
nek fizetnek. (Urbura = űr pora?)

BÁNYAVÁROS,  (bánya-város) ősz. fn.  Bányák-
kal  bíró, és  bányászoktól  lakott  város,  melynek  egy-
szersmind  sajátságos  szabadalmai s törvényei  vannak,
milyenek  hazánkban: Selmecz-, Körmöcz-, Baka-, Bé-
la-, Beszterczebánya  stb.

BÁNYAVÉSÖ,  (bánya-véső), ősz. fn. Véső, mely-
lyel  a  bányászok  köveket, sziklákat  hasogatnak.

BÁNYAVIRÁG,  (bánya-virág)  ősz.  fa.  Üveg-
szerű,  igen  kemény,  s  félig  átlátszó  kőfaj,  melynek
fölszine  rendszerént  jegeczet  ölt  magára.  Jobbára
fehér,  vagy  víz  szinü, de  találtatnak  más színűek  is.

BÁNYA VIRÁGOS, (bánya-virágos) ösz.mn. Ami
bányavirágokkal  bír.  V.  ö.  BÁNYAVIRÁG.

BÁNYAVÍZ,  (bánya-víz) ősz.  fit.  Bányaüregek-
ben  álló  vagy  szivárgó  víz.

BÁNYA VIZSGÁLÓ,  (bánya-vizsgáló).  L. BÁ-
NYAÜGYELÖ.

BÁNYAZÖLD,  (bánya-zöld)  ősz.  fa.  Zöldes réz,
mely  földdel  vegyes,  és lágy.  (Ochra Veneris).

BÁNYOL,  (bány-ol)  átb.  m. bányol-t.  1)  Pénzt
ver.  Ez  értelemben nem igen  kapott  lábra.  2) Foltoz,
galyabít  Tájszólás. Ez értelemben a gyöke rokon  öony
gyökkel.

BÁNYOLÁS,  (bány-ol-ás) fn. tt  bányolás-t,  tb.
—ok.  1)  Pénzverés.  2)  Foltozás, galyabftás.  V.  ö.
BÁNYOL.

BÁNYOLÓADÓ,  (bányoló-adó) ősz.  fa.  Pénzve-
rés! szabadalomért fizettetni  szokott  tartozási  díj.

BAK, elvont vagy  elavult gyök, melynek eredeti
érteménye  különféle  lehetett, minthogy masmás  csa-
ladu  származékok  alapját  teszi.  1)  Mozgást,  járást,
forgást  jelent  ezekben:  barangol,  barkácsol,  barlang
(kóró),  barom, s  alapfogalomban  és  hangban rokonai:
por, per, por,  far,  fór,  fér,  fGr,  fttr,  mint aparac*tó,
paripa, par'.-'jO,  pertaáén, pDrtg, faríaí,  fáról,forog,
féreg,  /«< 'e  származékok  gyökei.  Egyeznek  vele  a
szanszkrit  pár,  pur  (mozogni),  pari  (körül),  hellén
jzrtpá,  BOQtvoficu,  német fahren, filhren  stb.  2) Met-
szésre, hasításra vonatkozik  ezekben:  barázda,  bar-
kócca,  barka, barkái, barona  vagy berena, borét, hang-
változattal,  bor,  űgymint  a  borda,  borotva származé-
kokban,  s  rokonai: mar,  far-ag,  fíír-ésa,  előtét  nél-
kül : arat,  őrt,  irt,  ordas, oríó (=olló).  Ez értemény-
ben  is  mis  családbeli,  ú. m. hellén,  latin, német, szláv
stb.  nyelvek  szavaival  egyezik.  3)  Jelent  oly  szint,
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melyre  a, testeket, nevezetesen  az  ember  bőrét  a  nap
heve, a  tűz  folytonos  hatása  festeni  szokta, s rokonai:
pár, per,  por,  pír, vir, mir, melyek  szintén tűzre, ége-
tésre,  s  az  által  okozott  színre  vonatkoznak,  mint  e
származékokban:  barna,  parázs, pörgői,  perzsel, pör-
köl, pirít,  trírad.  Hasonló  értelmű és hangú  gyökszók-
kal  bővelkednek  más családu  nyelvek  is.  4)  Tompa,
mély,kemény természeti hangutánzó ezekben: barczag,
barabora, s e  rokonhanguakban: varczog,  vartyog,por-
ezog,  bunkói,  bordó.  5)  Ugyanaz  a  bor búr  gyökkel
(t  L borít  borúi, búrul  stb.  szók  gyökeivel)  ezekben:
baradla,  barlang.  6)  Számos  helynevek gyöke,  mint:
Baract,  Bárok,  Barakony,  Bars,  Barbacs,  Báróét,
stb.  Bővebb  öszhasonlítás  végett  v.  ö.  R,  gyökelem.

BAH,  (1),  elvont gyöke  1)  bárány  szónak,  és
származékainak,  2)  bárd  szónak,  mely  a  metszésre,
hasításra  vonatkozó  bar,  far,  mar gyökökkel  rokon.

BAR, (2), ksz.  Ráhagyó, engedő érteménytt mon-
datot  vezérel,  pl.  Bár  ég föld  szakadjon,  mégis,  stb.

„Bár  szemét rád  a  sors  mosolyogva  nyissa,
Bár  feléd  forduljon  csalfa  golyóbissá,
Bár  nyájas  karokkal  kivánjon  ölelni,

Ne  higy  néki, ne  bigy;  mert  sokan  megesnek,
Mikor  nála  boldog  életet  keresnek."  Csokonai.

Néha jóllehet, noha kötszókkal felcserélhető, nyo-
matosabban:  ámbár,  pl.  Nem  jött  el,  bár  eleget  kér-
tem  volt. Néha az  ige  után  áll.  /.egyen  bár óriás, még-
semfélek  íó'/e.  Kérjen  bár  térden  állva,  mégsem  engedek
neki.  Szintén  ráhagyó  érteményu  az  úgy-e f  nemde f
kérdések  után.  Úgy-e  bor  nem haragszol  f  Úgy-e  bár
élj ős 11  Nemde  bár  nálunk maradsz ?  Nagyobb nyoma-
tosság  kedvéért,  mint  érintettük, elébe  tétetik  az  ám,
így :  ámbár.  Használjak  így  is :  noha  bár / ha bár.'
Ezen  igchatárzók  előtt:  mint,  miként, mikép,  hogyan f
meddig,  mennyire, merre, stb. a mondott  érteményét fo-
kozza,  nyomosítja.  Bár  miként  óhajtottam.  Bár  mén
nyíre  távozandol.  Bár  meddig  itt  maradandasz.  Bár
hová  tett  az  Isten.  Ez  értelemben  akár  szóval  felcse-
rélhető.  Akár  miként  óhajtottam,  akár  meddig  stb.

Gyöke  az  iudulatszó  bá,  melyből  r képzővel lett
bár,  mint  a  jelenidőre  vonatkozó  ma gyökből már.
Fölcseréltetik,  kivált  a  régieknél  bátor  szóval  is, hon-
nan  azt  is  vélhetjük, hogy  az  bátor  szóból  húzatott
össze.  Ámbár,  ámbátor.  „Legyünk  itten  mind  hajna-
lig, bátor  világos  viradtig."  Népdal.  „Bátor  akárkik
meglássák."  Katalin  verses  legendája.  „Nobátor  ne
volt  volna  Uronk  Jézus  ez  jegyes,  bátor  volt  volna
csak  ez  széles  velágnak  ő  kerályának  ő  fia,  még  és
nagy  mondhatatlan  kesereséggel  vált  volna  ő  tőle.
K*t. prósai  lég.

BAR,  (3),  indalatszó,  mely vágyat,  óhajtást  je-
lent,  körülírva:  kívánnám  szeretném,  hogy  .  . .  óhaj-
tanám, ha ...  pl.  Bár  soha  sem  láttam  volna.  Bár
esők  találkozhattam  vele. Bár  honn  lennék  már.  Érte-
menyben  egyezik  vele  a jövő  után  vágyó  vaj.'  «ajha.
Néha  daczoló  ellenmondó erejű:  Ha  bár !  Nos  bár.
üss bár!  Gyere  bár!

BÁB,  (4),  több  helység  neve,  helyr.  Bár-ra,
—ön,  —rói.

BARA,  fn. ti  barát, így  bírják  Bácskában a ki-
sebb  tavakat  Szláv  eredetűnek  látszik,  legalább a
szláv  nyelvekkel  közös,  s  magyar  családtagjai  nin-
csenek,  ha csak  az alsó  Vágvölgyén  levő Barócsot ide
nem  értjük,  mely  vízállásos  orgovany  neve.  Egyébi-
ránt  a  szanszkritban  van'  és  a zendben  wat'ri  ám.  a
magyar  ár  azaz  víz,  az  arab,  török  bohr  pedig  ám.
tenger  (maré).  Lehet  hogy  több  bar  vagy  bara  gyö-
kű  helynevekben  is  ezen  eredeti  értelem  rejlik.

BARABÁS,  1. BARNABÁS.  Több  helységneve
is.  Helyr.  Barabát-on,  —rá,  —ról.

BABÁBÓLY,  (bara-boly)  ősz. fn. tt baraboly-t,
tb.  —ok.  1)  Növénytani osztályozás  szerint  növény-
nem  az  öthímesek  és  kétanyások  seregéből.  (Chaero-
phyllum).  2) £  növénynem egyik  faja,  melynek  gyön
ge  korában mogyoróforma  gumós gyökere van,  más
kép : bubujicska, mogyorósaláta, csemegebürök,  néhutt
pedig  turbolya  vagy  turbolyka.  Első  alkatrésze való-
színűen  ám.  bora, bura,  azaz  borított,  a  másik  boly,
ám.  bolyó ,  golyó,  gumó,  vagyis  egészben  véve  ám.
borított  bolyó.

BARABORA,  (bara-bora)  ikerített  hangutánzó
fn.  A  palóczok  így  nevezik  a  hegedünemü  hangsze-
rek  legnagyobbikát, máskép :  bőgő,  brúgó,  gordon.

BARABORÁS,  (bara-borás)  ikerített  mn. és  fű.
tárgycsete,  midőn  mn.  baraborás-t  vagy  —aí,  tb.
—ok, midőn  fn. —t, tb.  —ok.  Akibaraborán  játszik,
bőgős, brúgós,  gordonos. Darabáras  czigány.

BARACS,  puszták  neve  Fehér  és  Vas  varme-
gyékben  ;  helyragokkal:  Baracs-ra,  —ön,  —rói.

BARACSKA,  több  helység neve; helyragokkal:
Baracská-ra,  —n, —ról.

BARACZA,  falu  Gömör  megyében;  helyragok-
kal  :  Baraczá-n,  —rá,  —ról.

BARACZKHÍZA,  falu  Temes megyében;  hely-
ragokkal : Baraczkházá-n,  —rá,  —rói.

BARACZK,  fn.  tt.  baracsk-oí.  Tájejtéssel: bo-
roczk.  A  csontármaguak  neméhez  tartozó  gyümölcs-
faj  , melynek kivált nemesített fajtái  sokfélék.  Tengeri,
kajszi  (nyári),  őszi,  duránczi, magvaváló,  vérbelit, sző-
rös,  stb. baraczk. V.  ö.  BAKACZKFA.

Egyik nemesebb faja  Perzsiából  hozatott be Eu-
rópába, honnan görögül ntQOixóí, latinul persicum (pru-
num), olaszul persica, németül Pfirsiche,  szl&vul brrszt-
va, breszkina,  stb. Onnan származott a  baraczk  név  is.
Magában  a  perzsa  nyelvben  előfordál  barkuk  (pru-
num  flavum,  Aprikose).

BAKACZKFA,  (baraczk-fa)  ősz. fn. Növénytani
osztályozás  szerint  a  szilvák  neméhez  tartozó  csontá-
ros  gyümölcsöt  termő fajú  fa.

BARACZKKERMES,  (baraczk-kermes)  ősz.  fn.
Növény,  mely  a  baraczkfak  kérgein  teremvén, azok
nedveit  kiszívja.

BARACZKLEVELÉSZ,  (baraczk-leveWsz)  ősz.
fn.  Fatetü, mely a  baraczkfa  levelein  élödik.
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BAEACZKLEVELU,  (baraczk-levelü) ősz. mn.
Aminek  baraczkfalevél  alakú  levelei  vannak.

BARACZKMAG,  (baraczk-mag)  ősz.  fn.  1)  A
baraczknak  hűsáu  belül  levő  csontár  belestül  együtt.
2)  A  csontárban  azaz maghüvelyben  rejtező  bél.

BARACZKOS,  (baraczk-os)  mn. tt  baraczkos-t
v.  —át,  tb.  —ak.  1) Baraczkkal bővelkedő,  baraczk-
kal  bíró.  Baraetkos  kert,  baraczkos vidék, baraczkos
kofa.  2)  Ami  baraczkkal  van  készítve,  fttszerezve,
töltve.  Baraczkos kása,  baracckos  fánk.

BARACZKPÁ1INKA,  (baraczk-pálinka)  ősz.
fa.  Baraczkléből  készített  szeszes  ital.

BARACZKPffiOS,  (baraczk-piros)  ősz.  mn.
Olyan  pirossággal  bíró , milyen az érett  baraczké szo-
kott  lenni.

BARACZKYIRÁGSZÍN,(baraczk-virAg-8zín)ösz.
fn.  és  mn. Olyan szín, vagy színű, amilyen  a baraczk-
fa  virága.

BARADLA,  (bar-ad-ol-a)  fh.  tt.  baradlát.  Gö-
mör  és  Torna  vármegyékben,  ám. az  országosabb di-
vatú  barlang, 1. ezt  Aggteleid  baradla.

BABÁK, puszta Bars varmegyében; belyragok-
kal: Bárok-rá,  —ön,  —ról.

BARAKONY,  több helység  neve, helyragokkal:
Rarakony-ba,  —bán,  —ból.

BAKÁN, (bár-an) kaz. Nem egyéb, mint a bár szó-
nak toldott módosítványa, mint: már, máran.  L.  BÁR.

BARANGOL,  (bar-ang-ol) k. m. barangol-t. Ide-
oda  bolyong, szerte csatangol, tétova jár-kel, kódorog.
Különösebben  a  mezőn  szabadon  bolygó  rideg  ba-
romról basználtatik,  mely  pásztor  nélkül  tévelyeg.

Gyöke  a járást  jelentő  bar,  melyből  ang  gya-
korlatom  képzővel  lett barang, s innen  barangol,  mint:
kering, keringd;  csatárig,  csatangol.

BARANGOLÁS,  (bar-ang-ol-ás) m. tt  barango-
lát-t,  tb.  —ok.  Csatangolás, ide s tova bolygás.

BÁBÁNEA,  1. BÁRÁNYRA.
BÁRÁNY,  (bár-ány)  fa.  tt.  bárány-í,  tb.  —ok.

Altalán  a  juhfaju  állatok  fia,  mely,  ha  esztendős,
tokló a neve.  JTos  bárány.  Jerke, azaz nőstény, mintegy
jércze  bárány.  Kocta bárány, melynek anyja elveszett.
Rúgott bárány, melyet anyja  többé nem szoptat. Szopat
bárány.  Idétlen  bárány.  Nehéz  a  bárányt  a farkassal
tfszvebékélletni.  Km.  A  farkarnak  soha sem  lesz bárány
fia.  Km.  Tűr,  szenved,  mint a  bárány.  Szelid,ártailan,
mint a bárány. Isten  báránya, ki  elveszi  a világ  bűneit.

Kicsinyítve  bari, bariska.  Gyöke  az  élénk moz-
gásra, fürgeségre  vonatkozó  bar,  honnan  barjú  vagy
borjti  is  származik.  Némelyek a  héber  bar szótól szár-
maztatják,  mely fiat jelent.  Egyébiránt  rokon  vele  a
hellén  ág^r,  perzsa  baroh,  arab  berak (birka),  szláv
báron,  beran,  stb.

BARANYA,  vármegye  és  helység  neve, helyr.
mint  vármegye,  Baranyá-ba, —bán,  —ból, mint hely-
ség : £aranyára,  —n,  —róí. Bejárta Tolnát Bara-
nyát = tapasztalt, jártas  ember.

BÁRÁNYÁRÓL,  (báráuyakol)  ősz. fn. Kerített
födeles hely,  hová a  bárányokat  sarjak.

BARANYAVÁR,  fala Baranya megyében; helyr.
Baranyavár-on  vagy  —ott, —rá,  —ró!.

BÁRÁNYBÉL,  (bárány-bél)  ősz.  fa.  L.  BÁ-
RÁNY  és  BÉL.

BÁRÁNYBÉLHÚE,  (bárány-bél-húr)  ősz.  fn.
Hegedühúr, melyet  báránybélből  készítenek.

BÁKÁNYBÉLLÉS,  (bárány-béllés) ősz.  fn.  Bá-
ranybőrrcl  kivarrott  belseje  a  ruhának.

BÁBÁNYBÖR, (bárány-bőr) ősz. fn. 1. BÁRÁNY
és  BŐR. Bár dnybörbe öltözött f ár kot,  azaz képmutató.

BÁRÁNYBÖGETÖ,  (bárány-bőgető)  ősz.  fn.
Hosszú  orrú  madár,  mely bárány  módra szól.

BÁEÁNYBUROK,  (bárány-burok)  ősz.  fh.  1)
Magzating,  azaz  vékony hártya, melyben a  született
kisded, s  több  állatok  magzati  takarva  vannak.  2) Az
emberi  heréket  burító bekő  vékony  hártya.

BÁRÁNYCZÍMER,  (bárány-czímer) ősz.  fn.  A
levágott  s felkonczolt  bárány  czombja.  EüS  bárány-
esimer,  hátulsó  báranyczfmer.

BÁRÁNYCSÉCSFÜ,  (bárány-csécs-fü)  ősz.  fh.
Pü  neme, melynek  levelei  a báránycsecshez hasonlók.
(Sedum  ininus,  sedom  acre).

BÁRÁNYD, (bárány-d) több helység neve; helyr.
fiárányd-ra,  —ön,  —ról.

BÁKÁNYDERMENET,  (birány-dermenet) ösz-
fn.  Most  ellett, s  igen  fiatal  bárányokon  tapasztalt,  s
újszülött  gyermekek  állcsukódásához  hasonló  görcsös
nyavalya.

BÁEÁNYELLÉS,  (bárány-eüés) ősz.  fn.  1) Ju-
hok  szaporodása, midőn  szülnek.  2)  Azon  (időszak,
midőn  a  juhok  ellenek.  Bárányeüéskor  történt.

BÁRÁNYÉTEL,  (bárány-étel) ősz. fn.  Bárány-
húsból  készített  eledel.  A  Müncheni  codexben  előjön
,húsvét'  értelemben.

BÁRÁNYFAGGYÜ, (bárány-faggyú)  ősz.  fa.  A
bárány  húsát  borító  faggyuféle  zsír, kövérség.

BÁRÁNYFARSANG,  (bárány-fersang)  ősz.  fn.
Zöld  farsang,  azaz  húsvét  és  pfinköst  közti  időszak,
mikor  már bárányok  vannak.

BÁRÁNYFELHŐ,  (bárány-felhő) ősz.  fh.  Fehé-
res, és mintegy pikkelyekből  vagy barázdákból  öszve-
állott  felhőfoltok  az  égen.  Tarka,  mint  a  bárányfel-
hő.  Km.

BÁRÁNYFI,  (birány-fi)  ősz.  fn.  Kis  bárány.
A farkasnak  soha sem  let*  bárány  fia.  Km. Tulajdon-
képen  két  szó.

BÁRÁNYGYAPJU,  (bárány-gyapjú)  ősz.  fh.
Gyönge  gyapjú,  mely a  bárány  bőrét  födi,  s az  öreg
juh  gyapj&nál  kevesebb  becsfi.

BÁRÁNYH1MLÖ,  1. JUHHIMLÖ.
BÁRÁNYHURUT,  (bárány-hurut)  ősz.  fn.  Sa-

játságos  nyavalya  a  bárányoknál,  mely  köhögéssel je-
lenkezik, s hasonlatosságból  az emberről  is  mondják.

BÁRÁNYHÚS,  (bárány-bús) ősz.  fn.  A bárány-
nak  gyönge búsa.  Süli, paprikás,  tárkonyos bárányhús.

BÁRÁNYRA,  (Bár-ány-ka)  kies. fn.  tt  bárány-
kát. Kisded, gyönge, fiatal bárány. Van ily nevű puszta
is  Bihar  megyében; helyr.  Bárányká-n, —rá,  —7 ról.
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BÁEÁNYKÚT, falu  Erdélyben  ; helyr. Bárány-
kút-on,  —ró,  —ról.

BÁRÁNYLÁB,  (bárány-láb)  ősz.  fn.  A  bárány
lába.  Farkasnak  mondják:  mi  atyánk  Isten,  S azt  fe-
leli : bárányláb.  Km.

BÁEÁNYNYELVFÜ,  (bárány-nyelv-fü)  ősz. fű.
1.  BORÁGÓ.

BÁRÁNYOS,  (1), (bár-ány-os) fn. tt.  bárányos-í,
tb.  —ok.  Bojtárfiú,  aki  különösen  bárányokat  őriz.
Képzője  a  szokottabb  ász  helyett  ős,  mint:  kecskés,
tehenei,  csirát.

BÁRÁNYOS, (2),  (bár-ány-os)mn. tt.  bárfíwyos-f,
vagy  —aí,  tb.  —ak.  Bárányokkal  bővelkedő,  ami
bárányokat  foglal  magiban.  Átv. ért. bárányfelhős.
Ha  bárányos  az  ég,  harmadnapra  tsS  lesz.  Kin.

BÁRÁNYOZIK,  (bár-ány-oz-ik) k. m. bárányoz-
tam,  —tál,  —olt.  A  juhról  mondatik, midőn  megel-
lik.  Olyan  mint: borjazik, csíkozik, külykezik,  fatfyazik.

BÁRÁNYSZÜZFA,  (b:\rany-szuz-fa)  ősz.  fn.
Sziczilia,  és  Nápoly  mocsAros  helycin  termő  fa, mely-
ről  azt  hitték  a  régiek,  hogy  magvának  használása  a
szttzcséget  megőrzi.

BÁRÁNYÜRÖM, (Urány-üröm) ősz. fn.  Az ágas
szára,  s  bugás  virágzásu  ürömnemü  növények  egyik
faja,  melynek  levelei  alul  molyhosak,  levélkéi  szála-
sak,  áglevelei  egyesek.  (Artemisia pontica).

BAEASZK,  1. BAEACZK.
BARÁT,(1), fn. tt.bar<fí-oí.  1) Rokon lelkU és ér-

zelmű  társ, fél, kivel  szoros  belső  viszonyban, s bizo-
dalmas  öszveköttetésben  élünk.  Jó,  lm,  igaz,  állhata-
tos  barát.  A"ém  minden  bokorban fekszik,  ritkít  madár
a jó  barát.  Km. Nem mind  barátod,  ki reád  mosolyog.
Km. Ebnek kutya a barátja.  Km. Eb aki nem barát. Km.
Barátom !  barátim  !  nyájas,  bizodalmos  szól t tusok.  2)
Szerzetes  rendbeli  egyházi  személy,  a  római és  görög
anyaszentegyházban.  Csuklós  barát.  Fatalpu  barát.
Fejér  barát,  milyenek  a  dönu't>ek és több mások.  Tar-
ka  barát,  cistercita.  Szürke  barátok,  szürke posztó-
ban járó  ferencziek.  Fekete  barátok.  Néma  barát,  ca-
maldulensis.  Vörös  barát,  templarius.  így  neveztet-
nek  némely  nem  keresztény  pl.  hindu,  mabomedán
valláson  levő  szerzetesek  is.  Török  barát, azaz, dervis.

Közvetlenül  a  szláv  brat  szóból  kölcsönöztetett,
honnan  a  XII.  századbeli  halotti  beszédben: szerel-
mes  bratim.  Különben a  szláv  braf-tal  egy  ivásuak  a
hellén  tpparijo,  latin fráter,  német Brúder,  gótli bro-
thar,  szanszkrit  bhratar, perzsa  burader,  stb.  stb.  mc-
b'ek  gyöke  köz hiedelem  szerint  a  szanszkrit  bhar,  s
megfelel  a  latin  férő  és portó, a  hellén  qooíco,  a ma-
gyar pár  és  vér  szóknak,  különösen  a  magyarban  az
utóbbi,  mint  tudjuk,  testvér  és  rokon  értelemben  is
vétetik.

BARÁT,  (2), népes  paszta  Somogy  megyében;
helyragokkal: Baráí-on,  —rá,  —ról.

BARÁTBÉTÜ,  (barát-bétü) ősz.  fn.  Középkori
•zügletcs  vagy  góth  betű,  milyennel  a  régi  kolos-
torbeUo'í  írfak.
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BARÁTBILLEGÉXY,  (barát-billegény)  ősz. fn.
A  billegények  neméhez  tartozó,  poszáta  madárfaj.

BARÁTCSUHA,  (barát-csuha)  ősz.  fn.  Durva
posztóból  való  szerzetesi  ruha,  szőrköntös.

BARÁTCSUKLYA,  (barát-csuklya)  ősz.  fn.  A
barátcsuhához  varrott  tölteér-alaku  leffentyfi,  melyet
a  fejre  lehet  hdzni.  V.  ö.  CSUKLYA.

BARÁTCZINEGE,  (barát-czinege)  ősz.  fn.  A
czinegék  egyik  faja,  melynek  feje  a  nyírott  barátfej-
hez  némileg  hasonlít.

BARÁTCZINKE,  1. BARÁTCZINEGE.
BARÁTÉLET,  (barát-élet)  ősz.  fn.  Bizonyos

szerzetesrend  szabályai  szerinti  életmód.  A tv. ért. ma-
gába  vonult, emberek  társaságát  kerülő  szomorú, szi-
gorú  élet.  BaráMetet  éfó'  klllb'ncz.

'  BARÁTPA,  (barát fa)  ősz.  fn.  Gyalogfenyöfaj
Olaszországban,  Portugnlliában  stb.  melynek  minden
részeiből  igen  büdös  és  undorító  szag  párolog  ki.
(Junipcrus  sabina).

BARATPALVA,  helynevek  Magyarországon  és
Erdélyben;  helyr.  Barátfaloá-n,  —rá,  —ro'i.

BARÁTFÖFÜ,  (barát-fö-fü)  ősz.  fn.  1. PITY-
PANG.

BARÁTFÖLI),  puszta  Mosony  megyében ;hely-
raggoka!:  Barálföld-ön,  —re, —röl.

]{AKÁTFÖLDE, puszta Pozsony megyében; hely-
raggokal:  Barátföld<!.-n,  —re,  —röi.

BARÁTFÜL,  (barát-fül) ősz.  fn.  Átv. értelem-
ben  így  nevezik  túl  a  Dunán  azon  töltött  táskaféle
tészt&s  étket,  melynek  neve  máskép:  derellye,  vagy
dödölle.  L.  ezeket.

UARÁTGARAS,  (barát-garas)  ősz.  fn.  Tréfás
népnyelven  ám.  Isten  fizesse  meg  (Deo gratias), mely-
lyel  a  szegény  kéregető  barátok  a  kapott  alamizsnát
megköszönik.  Barátgarassal  fizetni.

BARÁTHINTÓ,  (barát-hintő) ősz. fn.  Tréfás ne-
ve  a  barútcsuklyáuak,  mennyiben eső  ellen fejre húz-
va  a  gyalojxhintót,  vagyis  esernyőt  pótolja.

BARÁTI,  (1),  (barát-i) mn. tt. baráti-t, tb. —át.
1) Ami  rokon lelkű  és  érzelmű  felünktől  jő, vagy  azt
illeti, arra  vonatkozik. Baráti  kézszorítás,  baráti csók,
baráti intés, baráti  látogatás.  2)  Monostor-, klastrom-,
szerzetcsszcrü.  Baráti  öltözet,  baráti  alázatosság.

BARÁTI,  (2), több  helység  neve  Magyarorszá-
gon ; helyr.  Baráti-ba,  —bán,  —bot.

BARÁTILAG,  (barát-i-lag)  ih.  1)  Rokonlelkü-
leg,  oly  módon,  mint  rokon  érzelmű  fél  tenni szokott.
Barátilag  egyezkedni  valami  peres  ügyben.  Barátilag
szólítani,  líarál'dag  kérni.  2)  Barát  módra, szerzetes
módjára.  Barátilag  cím.  Barátilag  a  csendes magány t
keresni.

BARÁTISÁG,  (barát-i-sAg) fn.  tt.  barátiság-ot.
Szerzetes  rendű  életmód,  állapot.

BARÁTKA,  (barát  ka)  fn.  tt.  barátkát.  1) Kis
barát, kis  szerzetes.  Élnek  e  szóval  némely  palóczos
vidékek  általán  a  beírat  szó  helyett.  Jön  a  barátka.
Menjünk  a  barátkákhoz  templomba.  2) Uarátbillegény,
madárfaj.
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BAKÁTKÁMZSA,  1. BABÁTCSUKLYA. A kö-
zépkori  latin  camisia-ból  alakult

BARATKLASTROM,  (barát-klástom)  ősz.  fn.
Társas  intézet, melyben  szerzetesek  bizonyos előjáró,
és rendtartás  alatt  élnek.  Mennyiben  a  világi  zajtól
elzárt  épület, újabb  nyelven  zárda  a  neve.

BARÁTKODÁS,  (barát-kod-4s)  fn.  tt.  baráí-
kodás-t,  tb.  —ok.  Szerzetes  rendben  és  szabályok
alatti élet. Különböztetés végett v. ö. BARÁTKOZÁS.

BARÁTKODIK,  k.  m.  barátkod-fám,  —tál,
—ott.  Baráti  életet él.  Különbözik  tőle:  barátkozik.

BABÁTKOLOSTOR, L BARÁTKLASTROM.
BARÁTROZÁS,  (barát-koz-ás)  fn. tt  borátko-

sás-t, tb.  —ok. Baráti  viszonyok kötése, és  folytatása.
V.  ö.  BARÁTKOZIK.

BARÁTROZIK,  (barát-koz-ik)  k.  m. barátkoz-
tam,  —tál,  —ott.  1)  Olyas  lépéseket, előkészülete-
ket  tesz, melyek őt  máshoz  szorosabb  bizalom és sze-
retet  köteleivel  fűzik.  Némely  ember  igen  könnyen  és
hamar  barátkozik.  2)  A  megkötött  baráti  viszonyo-
kat  folytatja,  és  fentartja.  Kapát  kapással,  úr  úrral
barátkozik. Km. Igekötőkkel: megbarátkozik,  Sszveba-
rátkocik.

BARÁTKOZÓ,  (barát-koz-ó) mn. tt  barátkozó-t,
tb.  —k.  Aki  szorosabb  összeköttetésre, baráti  viszo-
nyok  folytatására  hajlandó.  A  komor  ember  nem ba-
rátkozó.  A  gyermekek,  nők,  ét  könnyelműek  borátkotok
szoktak  lenni.

BARÁTKOZTAT,  (bar&t-koz-tat) mivelt m. ba-
rátkoz-tat-tam,  —tál,  —ott.  Aki  mások között ba-
ráti  viszonyokat kőt; aki  idegeneket  közelebb  viszen
egymáshoz, őket  egymással  megismerteti, s  rokon ér-
zelmekre  és  viszonszeretetre  gerjeszti.

BARÁTKÖNTÖS,  (barát-köntös)  ősz.  fn.  Saját
szabása  egyenruha, milyet a  szerzetesek,  kiki  a  maga
rendének szabályai szerint,viselnek. Fehér, fekete, szür-
ke  barátkSntös.  BaráOcSntOtbe  ölttStni. Levetni a barát-
köníösí.

BABÁTLAN,  (barát-lan)  mn. tt  barátlan-t, tb.
—ok.  1) Kinek  barátja  nincsen, a  szóalkotás köz sza-
bályai  szerint  teljesebben:  baráttolan.  2)  Emberke-
riilő, magának való, nem  nyájas.

BARÁTLANSÁG,  (barát-lan-ság)  fn. tt  barát-
laniág-ot.  1) Barát nélküli állapot  2)  Szeretet  nél-
küli  bánásmód,  vagy  élet, mely  egyedül  önhasznát
tekinti  s  mások  kedveért  mit sem  tesz.  Barátlantdg
mát  baján,  midőn  lehet, nem segíteni.  Bardtlantág  né-
mi  csekély szolgálatot szomszédainktól megtagadni.  Az
első  pont  alatti  értelemben szabatosabban: baráíta-
lanság, a  másodikban: barátságtalanság.

BARÁTMAGÚ,  (barát-magú)  ősz. mn. A görög-
dinnyéről mondatík, melynek nem egészen  fekete, ha-
nem  sárgás-szürke  magja  van.

BAKÁTMAJOR,  fala  Vas  megyében;  helyr.
2tarátmajor-on,  —rá,  —róí.

BARÁTNÉ, jobban: BARÁTNŐ, (barát-nő) ősz.
fn.  tt  barátnS-t,  tb.  —-k.  Nőszemély,  ki  más nővel,
vagy  férfival  baráti  viszonyokban  él.  Idegen,  külö-

nösen  német  (Freundin)  szók  utánzásából  eredeti, ha-
nem  már  igen  elhatalmazott,  ámbár  ha  csakugyan
szükség volt  e megkülönböztetésre,  nb'barát helyeseb-
ben  alkottatott  volna,  mint  a  régi  némber =  nőem-
ber. Jelen  alkatiban  pedig  barátnő* és személyragozva
barátnőm, barátnőd  stb.  azért  helyesebb, mert barátné
annyit  tenne  mint  barát  neje,  valamint grófaé  ám.
gróf  neje  és  grófnő  ám.  grófi  nő.

BARÁTOS,  (barát-os) mn. tt  barátos-t  v.  —öt,
tb.  —ok. Barátmodorú, barátszerü, kolostoros.  Bará-
tos  ttokat.  Barátot  szabású  ruha.  Barátot  szónoklat.
Régiesen ,bar&t< vagy  .barátságos*  helyett is előfordul.
A Müncheni codexben:  „És  lőnek Herodes  és  Pilatos
barátosok"  azaz  baritok  vagyis  összebarátkoztak, ki -
engesztelődtek  (ét  factí  sünt  amici).  Pestinél  szinte
,barátosok'  ám. barátok. A  Nádor  codexben is:  „Ba-
ritosok  lőnek  ősz ve."

BAEÁTOS,  székely  falu Erdélyben; helyr. Ba-
rátos-on,  —rá,  —rói.

BARÁTOSAN, (barát-os-an)  ih. Barát  módjára,
karátosán járni  vagy  öltözködni.

BAltÁTPARÉJ,  (barát-paréj)  ősz.  fn.  Főzelék-
nek  való  kerti  zöldség  neve,  kerti  laboda,  (Spinát).

BAEÁTPILIS, (barát-pilis) ősz. fn. Barátok  mód-
jára  körfilnyirt  haj,  yagy  köröskörül  leberetvált fej,
mint a  Krisztus  töviskoszorujanak  jelvénye.  Külön-
bözik  tőle a pappilis,  a  fejtetőn, mely amannál kisebb
kerületű.

BARÁTPOR,  (barát-por)  ősz.  fn.  Dárdanyból
vagy  piskolczból  készített  por,  melynek  feltalálója
carthausi  barát  volt.

BABÁTREND,  (barát-rend)  ősz.  fn.  Szerzetes
állapot,  szerzetes  intézet.  Barátrendbe  lépni,  barát-
rendben  élni. Barátrend  szabályai,  szigorúsága.

BABÁTRUHA, (barát-raha)l.BARÁTKÖNTÖS.
BARÁTSÁG,  (barát-s&g)  fn. tt  barátság-ot.  1)

Belső  viszonszeretet,  mely  a  választott  félnek jó  és
rósz  ügyeiben  részvevőleg  mutatkozik.  .Ritka  madár
az igaz  baráttág.  Km.  Örökös  barátság,  hiv  baráttág.
Baráttágban  élni, lenni.  Barátságot  kötni,  barátiág-
gal  viseltetni.  Barátságot  tenni, cselekedni. .Barátsá-
got  színiem  vagy  tettetni.  Igyunk  egyet  baráttágért.
Felebarátság.  Ennek f ele  sem  barátság.  Km.  Kutya-
barátság,  marhaszaporaság  hamar  oda van.  Km.  2)
Pajtásság,  pajtáskodás,  együtt nyájaskodás,  mnlatás.
Barátságot  kötni  poharak  között.  3)  Jószívűség, jó-
akarat.  Barátságból  segíteni  valakin.  .Köszönni,  meg-
hálálni  a  barátságot.  4)  A  régieknél  baráti  (kolos-
tori)  állapot  vagy  élet is:  „Egy  gonosz életű szépsé-
gű  leánynek  hizelködésével, kit  bozzája  bocaáttanak,
akarák a barátságról  eltéríteni." Debreczeni  legendás-
könyv,  Sz. Tamás  doktor  életéről.

BARÁTSÁGOS,  (barát-ság-os) mn. tt  barátsá-
gos-t, vagy  —át, tb.  —ak.  Baráti  viszonyokra kész,
hajlandó;  nyájas,  tanaságkedvelő;  szíves,  engedé-
keny ; szolgálatra  kész,  megelőző.  .Barátságos  ember.
Barátságos  alku, barátságot szolgálat. Barátságos  ebéd,
barátságos látogatás, megszólítás.  Barátságos  ttíwel,
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indulattal, akarattal tenni valakihez ; barátságos  egyez-
kedésre  lépni;  barátságos  arczoí  mulatni;  barátságot
ajánlatot  tenni.

BARÁTSÁGOSAN,  (barát-ság-os-an)  ib.  Baráti
módon,  nyájasan,  szívesen  társalgólag,  készséggel.
Barátságosan  élni  egy fSdél  alatt.  Barátságosan  szó-
tant'  az  alattvalókhoz.

BARÁTSÁGTALAN,  (barát-ság-talan)  mn.  tt.
barátságtalan-t,  tb.  —ok.  1)  Emberfutó, társaságke-
rülő,  komor.  2)  Aki  szolgálatra  nein  kész,  s  mással
jót  cselekedni  vonakodik. Határozóilag  ám.  barátság-
talanul.

BARÁTSÁGTALANSÁG, (barát-ság-ta-lan-ság)
fn.  tt.  baráíságtalanság-ot.  1)  Nyajasságtalan,  társal-
kodást  kerülő  állapot.  2)  Oly  cselekvésmód,  mely ro-
kon  érzelemre,  jószívűségre,  szolgálati készségre épen
nem  mutat^

BARÁTSÁGTALANUL, (barát-ság-talau-ul)  ih.
Rokon  érzelem  nőikül;  baráti  viszonyok híjával;  hi-
degen,  komoran,  szolgálati  készség  nélkül,  Barátság-
talanul  eligazítani  a  megszorult  utast.  Barátságtalanul
fogadni  régi  jótevőjét.

BARÁTSZEGFÜ, (barát-szeg-fii) ősz. fn.  Szegfű
neme  igen  tömött  szirmokkal.  (Dianthus  Cartbusia-
norum).

BARÁTSZIGET,  falu  Szála  megyében ; hclyr.
Barátttiget-en,  —re,  —ró'l.

BARÁTSZÍN,  (barát-szín) ősz.  fn.  és  mn.  Bar-
na, vagy  barnás  szín, vagy szinii.

BAIÍÁTSZINÜ,  (barát-szinii)  ősz.  mn.  Barna,
barnás,  líarátszinü  posztó,  kelme.

BARÁTTALAN,  (barát-talan)  mn.  fn.  bará/fa-
lan-t,  tb.  — ok.  Akinek  barátja  nincsen, bizodalmas
társ  nélkül  szűkölködő.  Jelenthet oly  helyet  is, mely-
ben  szerzetes  rendű  barátok  nincsenek.  Daráttalan
város.

BABÁTTÁNCZ,  (barát-táncz)  ősz.  fii.  Képesés
tréfás  kifejezéssel  ám.  türelem, békctürés,  vak  enge-
delmesség,  melynek  kivált  a  barátéletben  otthonos-
nak  kell  lennie.  Palientia,  baráttáncz.  Km.

BARÁTUL,  (barát-ul)  ih. Barát  gyanánt, barát-
képen,  mint barát,  vagy  barátot.  Barátul  tisztelni  sze-
retni  valakit.  Barátomul  fogadlak.

BARÁTÚR,  falu  Baranya  megyében ; helyrag-
gokal:  Barátiír-on,  —rn,  —ról.

BAKÁTZSÁK,  (barát-zsák)  ősz. fn.  Zsák, mely-
be  a  kolduló  barátok  az  alamizsnát  rakják.  Néhol:
paptsák.  Barátzsákja,  kocsis  torka  soha  meg  nem  te-
lik.  Km.

BARATYÓ,  (bar-aty-ó  azaz  boritó)  fn.  tt.  ba-
ratyó-í.  Kanyaróhimlö,  csecs.  Órmánysagi  szó.

BARÁZ,  (bar-áz  vagy  bar-az)  elavult  ige,  ere-
detileg  ám.  metsz,  hasít,  szel,  d  toldalékképzővel ba-
rdzd, mint:  mos-d,  tol-d, ken-d, öl-d(os)  mar-d(os)  stb.
Innen  lett  a  részesülő :  barázda,  módosítva:  barázda,
azaz,  valamit, nevezetesen  földet  ketté  hasító vonal.
Gyöke  bar  vagy  bor,  mert  így  is  ejtik,  barázda,  ro-

UÓTÍB.

kon  az  óriásra,  hasításra,  metszésre  vonatkozó  barka,
barkái,  borotva,  berena  szók  bar,  bor,  bér  gyökeivel.
V. ö. BAR,  gyök  2).

BARÁZDA,  (bar-áz-d-a vagy  bar-az-d-a)  fn.  tt.
barázdát.  1)  Ekével  hasított  vonal, illetőleg  hosszú-
kás  mélyedés,  mely  a  szántóföldek  között  határul
hiizatik.  Barázdában  fekszik  a  nyúl.  Végig  menni  a
barázdán.  Barázdába  lefolyó  esővíz.  Mély,  széles  ba-
rázda.  2)  Minden  egyes  rétege  a  fölszántott  földnek,
melyet  az  eke  hagy  maga  ntán.  Barázdái  hasítani,
vetni.  Egyenes,  görbe  barázda.  Keskeny,  vékony  baráz-
da.  Á  föld  hosszában, vagy  keresztben fekvő  barázdák.
Barázda  alá vetni  a  magot, azaz, elébb elvetni, azután
barazdolni,  szántani.  3)  A  sorba  ültetett  szőlőtőkék
közötti  mélyedés,  mely  a  földnek  faikapálása  által
alakíttatik.  4)  Sáros  utakon,  mezőkön  látszó párhuza-
mos  vonalú  mélyedések, melyeket  a  barmok  lábaik-
kal  vágnak  fel.  5)  Átv.  ért.  az  arczon mutatkozó rán-
czok.  A  vénség  barázdái  látszanak  arczán.

Elemzését  illetőleg  1. BARÁZ.  Egyezik  vele  a
szláv  brázda,  brozda,  borozda,  török  bürüsük  (ráncz;
ránczos),  bürüs-mák  (ránczosodui).

BÁRÁZDAB1LLEGÉNY,  BAKÁZDABILLE-
GETO, (barázda-billegény  vagy  barázda-billegető)  ősz.
fn.  Hosszú  lábú  kis  madár,  a  billegcnyek  neméből,
valamivel  hosszabb a  verébnél,  de  karcsúbb;  s  farkát
magasan  viseli  és  folyvást  billegeti.

BAKÁZDAKÖZ,  (barázda-köz) ősz.  fn.  Két  ba-
rázda  között  levő  térség, melyet  a barázdák  felső csú-
csai  kerítenek  föld  hosszában.

BARÁZDÁL  vagy  BARÁZDOL,  (bar-áz-da-al
vagy  l>ar-áz-d-ol)  áth.  ín.  barázdál-t.  Barázdát  hasít.

BARÁZDÁLÁS,  (bar-áz-da-al-ás)  fn.  tt.  baráz-
dálás-t,  tb.  —ok.  Barázda-hasítás.

BAKÁZDÁNKÉNT,  (bar-áz-da-an-ként) ih.  Ba-
rázdáról barázdára; minden egyes barázdát külön véve.
Barázdánként  elszántani  a  szomszéd  földét.  Barázdán-
ként  ültetni  a  kukoriczát,  vagy  kitépegetni  a  gyomot.

BARÁZDÁS,  (bar-Az-da-as)  mn. tt.  barázdds-f,
vagy  —át, tb.  —ok.  Ami  barázdával vagy  barázdák-
kal  van  felhasítva,  megjelölve.  Rarázdás  ilt, barázdát
rét,  barázdás  orcza,  homlok.

BAEÁZDÁSAN,  ih. Barázdával  jelölve.
BARÁZDOL,  (bar-áz-d-ol)  1.  BARÁZDÁL.
BARBACS,  falu  Sopron  vármegyében;  helyr.

Barbacs-ra,  —ön,  —ról.
BAKBÁR,  fn.  tt.  barbár-í,  tb.  —ok.  1)  A  régi

görögök  és  rómaiak értelmében minden  más  nemzet-
beli,  aki  nem görög  vagy  római volt.  2)  Műveletlen,
vad  népből  való.  3)  Durva, kegyetlen,  ádáz  ember.
4)  Éjszaki  Afrikának  egyik  népfelekezete,  barbariai,
berber.

BARBÁLA,  1.  BORBÁLA.
BARBÁBSÁG,  (barbár-ság)  fa.  tt  barbárság-ot.

Barbár  népek  módja,  vagy  cselekvése,  tulajdonsága,
különösen  müveletlenség,  durvaság,  kegyetlenség.

BARBÉLY, 1. BORBÉLY.
BARBORA, 1. BARABORA.

28
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BARCS,  (1),  (bár-cs  vagy  bar-cs)  fn.  tt.  bárcs-
ot.  A  bogácsféle  növénynemü növények egyike,  mely-
nek  némely fajai  szárra f utó  levelttek, némelyek  pedig
nyeletlen,  le  nem  futó  levelük.  (Cnicus).

Eitiinőleg  tüskés,  szúrós  tulajdonságánál  fogra
azon  bar  vagy  bár  gyökii  szók  családához  tartozik,
melyek  metszésre, hasításra,  ortáara  szúrásra  vonat-
koznak,  mint: barkái, barkóczáz,  bárd.

BÁBOS,  (2),  mezőváros  Somogyban;  helyra-
gokkal: Bárcs-ra,  —ön,  —ról.

BARCSA, KIS—,  NAGY—, helységek Erdély-
ben ; helyr. Barctd-n,  —rá,  —rói.

BÁRCSAK,  (bár-csak) ősz. indulatszó.  Óhajtást,
kívánságot jelentő mondatok előtt áll. Bárotok még  egy-
szer  láthatnám  St. Bárcsak  az  Isten  esSt adna. Bárcsak
soha  nem találkoztam  volna  vele.  Néha  fenyegetésül
használtatik, pl.  Bárcsak  kitörné a  nyakát,  hogy min-
dig  a  fákon  mászkál.  Bárotok  jól  megvernék,  miért
megy  a kocsmába. Olykor hiányt jelent  Bárcsak kenye-
rem  volna, nem  hogy  kalácsot  enném.  Bárcsak  menni
tudnék,  nem hogy  tánczoljok,  vagy  fussak.

BÁRCSAKÁNT,  (bárcs-akánt)  ősz.  fn.  Medve-
talpfii,  tuskés  terepélyes  levelekkel.  Boglár-,  csicsó-
kás-,  csoportos-,  csermelyt'-,  enyves-, gereben-,  gyapot-,
hegyi-,  láncsás-, pSszke-, szárattan-, tavi-, változó bárcs-
akánt.  V.  ö. AKÁNT.

BÁRCSAKÓRÓ,  (bárcsa-kóró)  1. CSIMPAJ.
BARCZ,  természeti  hangutánzó  gyök,  melyből

barczog,  barczagás  származtak.  Egyezik  vele  a  latin
barr, barrit.

BAECZ, puszta Bars  megyében;  helyr.  Barát-
on,  —rá, —ról.

BAECZA,  (bar-cza)  fn.  tt  barczát.  Pléhlemez-
ből  készült jegy,  különféle  használás  végett,  pl. ami-
lyet a  festők  térítvényfil  adnak a festőbe adott vászon-
ért,  vagy  a  birkanyírők  kapnak  minden  egyes  birka
megnyirésétől,  s  munka  bevégeztével  ezek száma sze-
rint  fizettetnek.

Nyelviinkből  elemezve  ezt  látszik  tenni: kis bo-
rító, t  i. a bar =r bor,  búr. Egyébiránt  rokonok vele a
szanszkrit marsz (megkülönböztetni, megismerni), fran-
czia  marque,  német  Marké.

BÁRCZA, faluk  neve  Abaüj  és Bonod megyék-
ben ; helyr.  Sárezá-n,  —rá,  —ról.

BARCZAO,  (barcz-ag)  önh.  m.  barczag-tam;
—tál,  —ott. Tompa, mély barr  féle bangón szól, mint
az  elefánt,  bival,  vagy  szarvas.  Latinul  barrit.

BARCZAGÁS,  (barcz-ag-ás)  fn. tt  barczagás t,
tb.  —ok.  Elefánthang,  bivalhang,  szarvashang.  Latí-
nul  barritus.

BARCZÁNFALU,  belység  Máramaros  megyé-
ben; helyr.  Barczánfalu-ba,  —bán,  —ból.

BARCZASÁG,  (Barcza-ság) fn. tt  Barczaság-ot.
Erdélyországi  szászkerület,  brassai  kerület  így  ne-
veztetik  a  Burcza  folyótól,  németül  Burgenland (terra
Sazonum  de  Barussa,  a  gróf  Nemes családnak  egy
1252-diki  oklevelében;.

BÁRCZIHÁZA,  népes  puszta  Gömör  megyé-
ben ; helyr.  Bdrcziházd-n,  —rá,  —ról.

BARCZIKA, ALSÓ—, FELSŐ—,  faluk  neve
Borsod  megyében; helyr. Barczikd-n,  —rá,  —ról.

BARCZOG, BARCZOGÁS, 1. BAKCZAG, BAR-
CZAGÁS.

BÁRD,(l),(bar-d)fn. tt. bárd-ot. Szekercze alakú,
de  aránylag  szélesb  pengéjű  vágó  és  faragó  eszköz,
vasból.  Konyhai  bárd,  melylyel  a  szakácsok  a  húst
konczokra  vagdalják.  Ácsbárd,  melylyel  az ácsok  a
munkába  vett  fát  simára  egyengetik, máskép :  simító
bárd.  Mészárosok  bárdja,  melyet  a  taglásnal  hasz-
nálnak.

Gyöke azon bár  vagy  bar,  melyből vágásra, ha-
sításra  vonatkozó szók  származnak.  Képzésre  olyan,
mint  a  kar  gyökből  származott  kar-d-é. Rokonok vele
a  svéd  bárd, német Barte,  szláv  bárd, barto,  brádwo,
melyek  szinte a  maguk  nyelvében  vágást jelentő  bar
gyökii  szókkal  rokonok.  A  héberben  is rna  (bara)
ám.  vág.

BÁRD,  (2),  népes  puszta  Somogy  megyében;
helyr. J5árd-on,  —rá,  —róí.

BÁEDA,  falu  Aradban,  helyr.  .Bárdára,  Bár-
dán,  Bdrddról.

BAEDELEJSÉG,  (bar-delejség)  ősz.  fn.  Állati
delejség.  (Magnetismns  animalis)  V.  ő. DELEJSÉG.

BÁRDFOK,  (bárd-fok) ősz.  fh.  A  bárdféle  esz-
köz  vastagabb  része,  feje,  melybe  a  nyelet  ütik.

BÁRDIBÜK,  népes  puszta  Somogy  megyében;
helyr.  Bárdibük-Sn,  —re,  —ríl.

BÁRDKÉS,  (bárd-kés)  ősz.  fa.  Félhold  alakn,
széles  lappal  bíró  konyhai bárd,  melynek  két  oldala
nyele  van,  s  hús  és  egyéb  fb'znivalók  összevagdalá-
sara  használtatik.

BÁRDLEVÉL,  (bárd-levél)  ősz.  fn.  Tengeré-
szi  értelemben,  írott  szerződés valamely ácscsal, mely-
nél  fogva  ez  tengeri  hajó  építésére  kötelezi magát

BAEDOCZ,  falu  Erdélyben  Udvarhely  szék-
ben ; helyr. Bardocz-on,  —rá,  —ról.

BARDOL,  (bir-d-ol)  áth. m. bárdol-t.  Bárd  ál-
tal  a görcsös,  szálkás gerendát simára egyengeti.  Bár-
dolni  különösen  az  ácsok  dolga.  Ha vastag  a fa, meg
kell  bárdolni.  Km. Atv.  értelemben:  müvei,  finomabb
erkölcsökre oktat, szoktat  valakit; durvaságból, dara-
bosságból  szögletességből kisimít

BÁRDOLÁS,  (bár-d-ol-ás)  fn. tt  bárdolás-t. tb.
—ok. A  görcsös,  szálkás  fának,  gerendának  bárd  ál-
tali  kisimítása,  egyengetése.

BÁBDOLATLAN,  (bár-d-ol-atlan)  mn. tt  bár-
dolaüan-t, tb. —ok. Ami kisimítva, kiegyengetve, gör-
csöktől  szálkáktól  megtisztítva  nincsen. Atv.  értelem-
ben :  műveletlen, darabos  erkölcsü,  finomság,  udvari-
ság nélküli. BárdolaÜan  nép, bárdolatlan pórsuhancz,
bárdolatlan  magaviselet. Határozóilag  ám. bárdolatla-
nul,  műveletlenül.

BÁRDOLATLANSÁG,  (bár-d-ol-atlaa-ság)  fa.
tt.  bárdolatlanság-ot.  Átv.  ért  darraság, nyerseség,
faragatkn, szegletes erkölcsi, magaviselet! tulajdonság.
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BÁBDOLATLANUL,  (bár-d-ol-at-lan-ul,)  ih.  1)
Simftatlan  állapotban,  görcsösen,  ki  nem egyengetve.
Bárdolatlanul  hagyott  gerendák.  2)  Atv.  ért.  Durván,
nyersen,  idomítatlanul,  faragatlanul,  gorombául.  Bár-
dolatlanul  viselni  magát.

BÁRDOS,  helységek  neve  Erdélyben,  helyra-
gokkal : .Bardos-ra,  —ön,  —ról.

BÁRDOS,  (1),  (bár-d-os)  fn.  tt.  bárdos-í,  tb.
—ok.  1)  Aki  bárdot  visel,  bárd viselő, bárdhordozó.
Hajdan  voltak  ily  fegyverzett!  katonák.  2) Bizonyos
régi  pénz  neve.

BÁRDOS,  (2),  mn.  tt.  bárdos-/,  vagy  — át,  tb.
—ok.  Bárddal  bíró, bárddal  felkészített, bárdhordozó.

BÁRDOS,  (3),  falu  Vas  vármegyében ;  helyra-
gokkal: Bárdos-rá,  —ön,  —ról.

BÁRGYÚ,  (bir-gy-u)  mn. tt.  bárgyu-l,  tb.  — k,
vagy  —ak.  Együgyüen  gyáva,  szelíd  indulatu,  ter-
mészetű, ki  a  légynek  sem árt,  ostobácska,  butácska.
Némely  tájakon  ám.  csendes,  szomorkás, kedvetlen,
nem  életrevaló.  Bárgyú  emberke. Igen  bárgyú,  a  vizet
sem zat-arja  míg.  Tájejtéssel:  bárgya.

Gyökre  és  alapérteményre  nézve  rokon  a bá-
rány,  bari  és  borjú,  szókhoz.  Ide  sorozható  a  bacza
is,  máskép  becze  (borjucska,  ostobáeska).  A  yy,  úgy
látszik, a j  változata,  mint  a  tájdivatos  boryyu,  var-
gyu,  tárgyú  szókban.

BÁKGYUAN,  (bár-gy-u-an)  ih.  Gyáva  szelíd
módon; ostobán, butácskán, jó  indulattal, de kevés ész-
szel.  Bárgyuan  viselni  magát.

BÁRGYUSÁG,  (bár-gy-u-ság)  fii.  tt.  bárgymág-
ot. Együgyüsűg,  gyáva  szelídség,  ostobaság.

BÁRHA,  (bár-ha)  öaz.  köt-  és  indulatszó.  1)
Óhajtást  jelent,  s  ám.  vajba.  2)  Megfordított  ha  bár,
pl.  Arem.  engedek, bárha  vagy  habár  meg  halsz  is.  V.
ö.  BÁR.

BÁRHELY,  falu  Zala  megyében; helyr.  .Bár-
hely-en,  —re,  —róV.

BÁRHOL,  (bár-hol)  1. AKÁRHOL.
BÁRHONNAN,  (bar-honnan)  ősz.  ksz.  Akár-

mely  helyről,  vidékről.  Bárhonnan jő  az  okos  tanács,
el  kell  azt  fogadni.  Fogadd  be  a  szegény  utast,  bár-
honnan  való. Egyezik  vele:  akárhonnan.

BÁRHOVÁ,  (bár-hóvá) 1. AKÁRHOVÁ.
BAKI,  (1),  (bar-i)  fn. tt.  bari-t,  tb. — k.  Kis bi'i-

riny, bárányka,  egyszersmind  csalogató  neve  a  kis
báránynak.  A'e  bari  ne !  Bari !  bari !

BARI, (2), KIS—, NAGY—, helységek Zemplén
megyében; helyr. Bari-ba,  —bán,  —ból.

BAKIRA,  (bar-i-ka)  fn.  tt.  barikat.  A  bari  szó
kisebbítése,  hízelgőbb  változata. L.  BARI.

BARJÓSZAT,  (bar-jószat)  ősz.  fn.  tt.  barjúszat-
ot.  Némelyek  által  ajánlott  új  szó,  az  űllatgazduság,
baromtenyésztés  kifejezésére,  talán  inkább  barmássat.

BARKA,( 1), (bar-ka) fn. tt. barkát, l) Kis metszés,
rovat,  bevágás  valamely  test  fölszinén,  bonnan:  bar-
kálni,  pl.  a  botot,  pipaszirt,  ám.  czifrúnv  róni,  héjút
itt-ott  bemetszeni,  barkáit,  barkóczás,  ám. rovatokkal
czifrásott.  2)  Különösen,  a  kikészített  bőr  fölszinén

váltakozó  görcsös  pettycgctésck.  A  tehén- és  borjubö-
rön  levő  barkák.  Mondják  posztóról  is, hogy  barkája
van,  midőn  nem  egészen  sima,  hanem  szőrös  borzas
fölszinü,  mit a  posztónyirök  le  szoktak  nyesni.  3)  A
rügyezni  kezdő  fák,  kivált  puhaucniück  szőrös gumó-
ja,  nébutt:  birke,  btirke,  cziczamacza.  Nyárfa,  fütfa
barkája.  Virágvasárnapi  barka.  Barkát  szentelni.

Az  első  pont  alatti  barka  azon  bar  bor  gyökü
szók  osztályába  tartozik,  melyekben  alapfogalom  a
metszés,  hasítás,  milyenek:  barázda,  borotva,  berena,
Ide  vonatkozik  a  tarkabarka  ikerszó  is,  mely  rovatos
metszetü,  vagy  festvényü  czifraságot  jelent,  ám.  ta-
rolt,  barolt.  A  második és  harmadik ponti  barka  szó-
ban  a  borzasság  alapfogalma látszik  rejleni,  s  gyöke
azon  bor,  bér  gyökökkel  rokon,  melyekből  borzad,
borsódzik,  borzaszí,  berzenkedik  származtak,  mennyi-
ben  a  barkás  bőr  és posztó  a  simának ellentéte,  s a
fák  barkája  csakugyan  borzas  szőrös  tulajdonságú.

BARKA,  (2),  falu  Tornában,  helyr.  Barfcá-ro,
—«,  —ró!.

BÁRKA,  fn.  tt.  bárkát.  1)  Kisebb nemű  tengeri
hajó.  Noé  bárkája.  2)  Likacsos,  vízjárta  halászhajó,
melyben  a  fogott  bálákat  tartják.  Halászbárka.

A  latin arca  vngy  barca  szóból  eredetinek  lát-
szik.  A  hellénben  /?(<(»«»  szintén  hajónem,  mely  több
más,  mint  a  franczia,  spanyol,  olasz,  angol,  szláv,
stb.  nyelvekben  is  megvan.  Rokona  a  dunai  kisebb
szállító  hajókat  jelentő bnrcsella,  azaz  barcella.

BARKÁCS,  fn.  tt.  barfeíes-oí.  Lépes mézzel ke-
reskedő.  Ügy  látszik, a  Torna  megyei  Barka  (Barkó)
helységtől  származott,  amely  vidékről  szoktak  az or-
szág  némely részeiben  szétjárni  a  lakosok  lépesméz
szedése  és  viasz  készítése  végett.

BÁRKACSIGA,  (barka-csiga)  ősz.  fn.  Bárka-
alakú  házban, tí'knöben  lakó  csiga.

BARKÁCSOL,  (barkács-ol)  önh. m.  barkácsoi-t.
1)  Mézet,  lépes  mézet  gyűjt,  bevásárol  s  azzal  keres-
kedik.  V.  ö.  Barkács.  2)  Aprólékos házi  dolgokban
szüntelen  foglalkozik,  ideoda  tébláb,  mintha  volna
forgácsol.  3)  Mindenfele  járkcl, cselleng.  Barkácsol  a
rideg  barom  a  mezőn,  az  erdőben.  Barkácsol  a  nyúl,
midőn  kcnyclinesen  szökdel  a  csalitba,n.  Ez  értemény-
ben  rokona  barangol.

BARKÁDZIK,  1. BARKÁZIK.
BÁRKAIIAJÜ, (bárka-hajó) ősz. fn.  1. BAKKÁ.
BAKKAL,  (bar-ka-al)  átb.  m.  barkál-t.  Új  sző-

löültotéskor  a  szólövesszö  végét  késsel  imitt-amott
megbántja.  Mondatik  a  búcsusokról  is,  midőn  zarán-
dokbotjaikat  hántás  Altul  mcgtarkílják  (tarka-barkáz-
zúk),  kiczifrúzzák.  V.  ö.  BARKA.

BARKÁLÁS,  (bar-ka-al-ás)  fn.  tt.  barkálás-í,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valaki  barkái.

BÁRKÁXY,  KIS—,  NAGY—,  helységek
Nógrád  vármegyében ,  helyragokkal  :  Bárkány-ba,
— bán,  —ból.

BAKKÁS,  (bar-ka-as)  mn.  tt.  barká«-t  vagy
—át,  tb.  —ak.  1)  Pettyes, göcsörtös.  Barkas  bőrből

28*
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varrott  csizma.  2) Borzas,  szőrös.  Barkát posztó.  3)
Szőrös,  bolyhos  rügyii.  Barkát  fák,  ágak.  V.  ö.
BARKA.

BARKÁSAN,  (bar-ka-as-an)  ih. Barkas  állapot-
ban,  barkával.  Parkosán  meghagyni  a  pontét,  ám.
meg  nem  nyíretni.

BARKÁSÍT,  (bar-ka-as  ít) áth.  m.  barkáslt-ott,
pár.  —s,  htn.  —ni vagy  —ani. Barkóssá  tesz, rova-
toz,  czifráz.

BAEKASZENTELÉS,  (barka-szentelés)  ősz. fn.
Virágvasárnapi  egyházi  szertartás,  midőn  a  barkás
faágak  megszenteltetnek,  emlékéül  Urunk diadalmas
bemenetének  Jeruzsálembe.

BARKASZÓ,  falu  Beregh  megyében,  helyra-
gokkal : Barkaszó-n,  — rá,  —ról.

BAREÁZ, (bar-ka-az) áth. m. barkáz-tam,  —tál,
—ott, pár.  —z.  1) Szőrös  kelmét fölborzaz.  Kalapot,
posztót  barkázni.  2) Rovás,  bemetélés  által  czifráz.
Botot, pipaszdrt  barkázni. V.  ö. BÁRRAL.

BÁRKÁZ, (b&rka-az) önh. m.  bárkáz-tam,  —tál,
—ott, pár. —z.  Bárkán  bajókáz, bárkával  jár a vizén.

BARKÁZÁS,  (bar-ka-az-ás)  fn.  tt  barkázás-t,
tb.  — ok.  1) Cselekvés, midőn valaki barkáz, azaz  me-
télés,  rovatozas  által  czifráz,  tarkáz  valamit  2)  Álla-
pot, midőn  a  fának  barkái nőnek.

BARKÁZÁS,  (bárka-az-is)  fn.  tt  bárkázás-t,
tb.  —ok. Bárkával járás, hajózás  a  vizén.

BAEKÁZIK,  (bar-ka-az-ik)  k.  m.  barkáz-tam,
—tál,  —ott.  A  fáról  mondatik, midőn tavaszkor  sző-
rös bimbókat  bajt

BÁRKI,  (bár-ki)  ősz.  mn.  Bizonyos  sokasága
emberek  közöl  akárki,  akármelyik.  Bárki  legyen, nem
gondolok  vele.  BárkitSl  tanultad, elmaradhatsz  vele.

BAEKÓ, (1), fn. tt  barkót, tb.  —k.  1) Fülektől
lefelé  növő  pofaszőr,  arczszakál,  néhutt fttlbajusz.  2)
így  nevezik  a  Gömör  vármegyében  lakó  palóczokat,
kiknek  sokban  saját  szójárásuk  van.  Használják  es-
küvésül  is.  Barkó  úgy  se l  Barkó  úgy  segéljen.

Első  érteményben  hasonló  a  latin  bárba, német
Bari,  szláv  brada  (szakái) szókhoz.  Második  jelentése
az  őskor  homályában  rejlik,  talán  barogó,  barangó,
mint  a pólóét, kivel  beszédojtésben  is  rokon,  ballócz,
ballagod.

BARKÓ,  (2),  fala  Zemplén  megyében  ; helyra-
gokkal:  Barkó-n,  —rá,  —róí.

BARKÓCZ, KIS—, NAGY—, faluk  neve  Vas-
ban ; helyragokkal: Barkóez-ra,  —ön,  —ról.

BARKÓCZA,  (1),  (bar-kó-cza)  fn. tt.  oarkóezáí.
1) Fanem  a  búszhímesek  és  háromanyások seregéből,
melynek  bogyós gyümölcse akkora  mint egy kis körte,
máskép  berekenye,  sUvSltin  körte  (Sorbus).  2) Göcsej-
ben jelent  farkos  botot  is.

Gyöke  barkó valószínűen  nem mis,  mint afurkó
azaz  buczkó  változata, mennyiben a  barkóczafa  cso-
mós, kemény,  s a botféle  barkócza  ám.  furkócza, fur-
kós  bot  Egyébiránt a barkóczafa  tótul brekitza.

BARKÓCZA,  (2),  (bar-kó-cza)  önállóan  nem
divatozó  törzsnév ; származéka:  barkóczás  ám. rova-

tokkal  czifrizott,  tarkázott,  barkáit  Barkóczás  bot,
pipaszár.

BARKÓCZAFA,  ősz.  fii.  L.  BARKÓCZA  (1).
BARKÓCZAGALAGONYA,  (barkócza-galago-

nya)  ősz.  fn.  Fanövény  a galagonyák  neméből,  mely
a  barkóczához  némileg  hasonló.  (Crataegus  tormi-
nalis).

BAEKÓCZÁS,  (bar-kó-cza-as)  mn.  tt  barkó-
czas-í  —át, tb.  —át.  1) Barkóczát  termő, barkóeza-
fákkal  bővelkedő.  2)  Rovatos,  tarka, csíkos  vonala.
Barkóczás  zarándokbot.

BARKÓS,  (bar-kó-os)  mn. tt  barkós-t  v.  —át,
tb. —ak.  Aki barkót  visel vagy barkóval benőtt  Bar-
kót  angol.  Barkós  arc*.

BABKOR,  (bár-kör)  ősz.  fn.  Csillagász!  műszó,
s  jelenti  az  éggömbnek  azon  körét,  melynek  batárai
között  a  bujdosók  mozognak.  Szélessége  tíz  fok,  és
tizenkét  részre, azaz  csillagzatra osztatik. Másképen  :
állatkor.  (Zodiacus).

BAKKÖRFÉNY,  (bár-kör  fény)  ősz.  fa.  Vilá-
gosság,  mely  őszszel  és  tavaszazai  látszik  leginkább
napkelte  és  lemente után,  ferdén  fekvő, szélein  halk-
kal elhalványuló  s a  tejuthoz hasonló fényű gúlaidom-
ban.  (Lumen  zodiacale).

BARLAFALU,  helység  Szatmár  megyében;
helyragokkal: Barlafalu-ba,  —bán,  —bo7.

BARLANG,  fn.  tt  barlang-ot.  1)  Földalatti
üreg,  mely  egyedül  a  természet  működése  által kép-
ződött.  Aggteleki  barlang.  Szemilulci  barlang.  Sötét,
mint  a  barlang.  Gömörben : baradla.  2) Rejtek,  bú-
vóhely,  melybe  zsiványok  veszik  magokat.  3)  Átv.
ért.  bordélyház, bUnbarlang.

Némelyek szerint elemezve: bar-lok = bor- vagy
burlak, azaz  borított  lak  vagy  hely.  Megvan  a  szláv
nyelvekben  is:  barlog,  berlog,  brlok,  brloha.

BABLANGI,  (barlang-i) mn. tt  barlangi-t,  tb.
—ak. Barlangban  levő, barlangbeli,  barlangban  lakó.
Barlangi  csepegb'kövek,  jegeczkepletek.

BARLANGKÓEO, (barlang-  vagy ballang-kóro)
ősz.  fn.  Póczér,  ördöglova,  nyúlárnyék,  boszorkány-
kóró. Talán  jobban : hallatig  vagy  ballag-  vagy  bar-
lagkóró, mert  kiszáradván  s  tövétől  elszakadván  leg-
kisebb  széltől  megindíttatik,  s beballagja,  barangolja
a  síkságot.

BARLANGÓ,  puszta  Szabolcsban;  helyragok-
kal : Barlangó-n,  —rá,  —róí.

BARLANGOS,  (bar-lang-os) mn. tt  barlangor-t
vagy  —át,  tb.  —ok.  Aminek barlangja  van, ami bar-
langokkal bővelkedik. Barlangos  vidék, barlangos  hegy.

BARLING,  1. AMARÁNT.

BAKMÁSZ,  (bar-om-ász)  fn. tt.  barmdtt-t,  tb.
—ok.  Barommal  foglalkodó,  baromtenyésztő.  Kü-
lönbözik  baromgyógyász.

BAEMÁSZAT,  (bar-om-ász át)  fn.  tt  barmá-
szat-ot.  Barommal foglalkodás,  baromtenyésztés.

BÁRMELY,  (bár-mely)  ősz.  nm.  Akármely, a
sok  közöl akár  ez, akár  amaz.  Bármely  időben  menj
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hozzá, mindig dologban  leltd  ó't.  .Bármely  hivatalt  vá-
lasztasz, mindenütt  pontosnak  kell  lenned.

BÁRMI,  (bár-mi)  ősz.  nm.  tt.  bámii-t,  tb.  —k.
Akármi,  a  sok  közöl  akár  ez,  akár  amaz.  Bármihez
fogtam  volt,  nem lett sikere.  Bármibe  fogadjak.  Bár-
mibe kerillend, meg kell szereznem.

BÁRMILY,  (bar-mily)  ősz. nm. Akánnily  tulaj-
donságú,  akinninő.

BÁEMINÖ,  (bár-minő) ősz.  nm.  L.  BÁRMILY.
BARMÍT,  (bar-om-ít)  áth.  m.  barmit-ott,  pár.

—s,  htn.  —ni vagy  —ani.  Barom természetűvé tesz,
baromi  állapotra  lealacsonyít.

BARMOD,  puszta  Bihar  megyében;  helyragok-
kal :  Barmod-on,  —rá,  —ról.

BARMOL,  (bar-om-ol)  önh. m. barmol-t.  1)  Ta-
nulók  között  divatozó  szó,  ám.  barommódra  igen  so-
kat  tanai,  (bovisat,  bubalisat).  2)  Hevesmegyei  tij-
azólással  ám.  valamit  durván,  roszul,  felében-harma-
dában  csinál.

BARMOS,  (bar-oin-os)  mn.  tt.  barmos-l  vagy
—a/, tb.  —ak.  Barmokkal  bíró,  bővelkedő.  Barmot
gazda,  barmos  vidék.

BARMOSKODÁS, (bar-om-os-kod-As) fn. tt. bar-
tnoskodás-t,  tb.  —ok. Barom  módra erőltetett  s  kitar-
tó dolgozás.

BARMOSKODIK,  (bar-om-os-kod-ik)  k. m. bar-
moskod-tam,  —tál,  —ott.  Barom  módjára erejét meg-
feszítve  dolgozik.

BARMÚL,  (bar-om-úl)  önh.  m.  barmúl-t.  Ba-
romtcrmészetüvé  lesz,  baromi  állapotra  alacsonyul.
Elbarmúl.

BARNA, (1),  mn. tt.  barnát.  1)  Általán,  többé-
kevescbbé  sötétes szín, a vörös  és  fekete  szín vegyülé-
ke. Barna  posztó.  Barna  ló.  Barna  haj,  szakái, sse-
möldök,  szó'r.  Barnára festem  a  szövetet.  2)  Különö-
sen  az  emberi  arczra  vonatkozva, barnának  mondjuk,
kinek  arczbörét  a  nap  megbütötte,  megpirította, vagy
oly  színű,  mintha  a  nap  égette  volna  meg.  Ellenke-
zője  a  világos  szinü  szőke.  Szebb  a  szűke,  mint  a  bar-
na, mert  a  barna  csak  vadalma,  de  a  ttoké  édesalma.
Népd. Barna  legény,  barna  leány.  Se  nem  szőke,  se
nem  barna,  ez az  igaz  magyar  fajta.  Népd.  3)  Amit  a
szakácsok  tűznél,  sütésfözés  iltal  ily  szintien  készí-
tettek  el.  Barna  levet,  barna  bectinált.

Érteményre  és  alaphangra  egyeznek  vele  a  la-
tin  brunus,  német  braun,  franczia  brtin,  tót  banian",
stb.  A német  nyelvészek  brenncn (ég, pirít) igétől szár-
maztatják,  melynek  gyöke  szintén megvan  a  magyar
pír, por,  por,  pár,  gyökökben,  melyekből  pirít,  por-
ttal, pörgői, parázs,  stb.  származtak.  Ha  tehát  alak-
jára,  illetőleg képzőjére  nézve  idegennek  látszik  is,
nagy  családi  rokonságánál  fogva  magyar  származásá-
nak  is  tartható, s  azon  szók  osztályába  tartozik,  me-
lyek  a  nyelvek  legősibb  korszakából  valók.  V.  ö.  K
gyökelem.

BARNA, (2), falu  NógráJ megyében; helyragok-
kal:  Barnán,  —rá,  —roV.

BARNABÁS,  férfi  keresztnév; héber  eredetű,
jelentése:  vigasz fia.

BARNAFÖLD,  (barna-föld)  ősz.  fn.  A  hegyi
földnek  egyik  különös  faja,  melynek  színe  sötét vö-
röset  játszik.

BARNAG,  MAGYAR—,  NÉMET—,  faluk  ne-
ve  Veszprém  megyében;  belyragokkal:  Barnag-ra,
—ön,  —róí.

BARNÁK,  népes  puszta  Zala  megyében;  hely-
ragokkal : Ramak-on,  —rá,  —ról.

BARNAKŐSZÉN,  (barna-kő-szén)  ősz.  fn.  A
kőszenek  egyik  faja,  mely  színére  nézve  a  rohadt  fa
beléhez  hasonló,  s  ebben  különbözik a  fekete  kő-
széntől.

BABNAPEJ, (barna-pej) ősz. fn.  Sötét  pej.  Bar-
napej  ló.  V.  ö.  PEJ.

BARNAPIROS,  (barna-piros)  ősz.  mn.  Barná-
ból  és  pirosból  vegyített  szinü.  Barnapiros  arc*.

BARNARÉZ,  (barna-réz)  ősz.  fn.  Sárga-  vagy
vörösrézből  és  ónból  vegyített  fémkeverék,  melyből
szobrokat,  harangokat, Agyúkat stb. öntenek. (Bronce).

BARNAKÉZMIVES,  (barna-réz-mives)  ősz.  fn.
Mives,  ki  holmi  eszközöket,  edényeket,  díszmüveket,
barnarézböl  készít.

BARNARÉZMÜ,  (barna-réz-mü) ősz.  fn.  Barna-
rézből  készített  mű.

BARNARÖT,  (barna-rőt)  ősz.  mn. Barna  és  vc-
rös  szín  vegyítve,  sötétvörös.  Barnaröt  haj,  szakái.
Különbözik  tőle  a  világos  rőt,  haragos  vörös.

BARNÁS, (barna-as) mn. tt  barnás-t  vagy  —át,
tb.  —ak.  Bamúhoz  közelítő,  kevéssé,  nem  hirtelen
barna.

BARNASÁG,  (barna-ság)  fn.  tt.  bamaság-of.
Barnaszinü  tulajdonság,  barnaszinfiség.

BARNÁSÁN,  (barna-as-an)  ih.  Barnás,  kevéssé
pirított,  pörkölt  állapotban.  Barnásán  készített  lé,
martát.

1URNÁSÍT,  (barna-as-ít)  áth.  m.  barnátit-ott,
pár.  —s, htn.  —ni  vagy  —mii.  Barnássá,  azaz  vilá-
gos,  nem  igen  sötét  barnává  tesz,  olyan  színűre  fest.
Különbözik:  barnit.

BARNÁSODÁS,  (bama-as-od-ás)  fn.  tt.  barná-
sodát-f,  tb.  —ok.  Valamely  test  színének  változása,
midőn  barnássá,  lesz,  kevéssé  megpörkölödik.

BARNÁSODIK,  (barna-as-od-ik)  k.  m.  bam<<-
sod-tam,  —tál,  —ott.  BarnAs  színt  kap.  Különösen
tűz,  pörkölés  vagy  a  nap  sütő  sngarai  által.

BARNASAHOA,  (barna-sárga)  ősz.  mn.  Barná-
ból  és  sárgából  elegyített  szinü.  Kémely  nyavalyák
barnasárgává  teszik  az  arczbSrt.

BARNASZÍN,  (barna-szín)  ősz.  fn.  és  mn.  1)
L.  BARNA.  2) L.  BARNASZIXÜ.

BARNASZINÜ,  (barna-szinti)  ősz.  mn.  Lásd
BARNA,  /tarnoszinfi  arez,  haj,  szakái.  Barnaszinü
kelmék.

BAKNAVÉRKS,  (barn.-.-vérés)  ősz.  mn.  Lásd
BARNARÖT.
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BAENÍT, (barna-it) áth. m. bar»«-otí,  pár.  —s,,
htn.  —ni  vagy  —ani. Barnává tesz, barnaszínre fest,
pörgői, éget.  ATap-barnííoíía  vitézek.

BAENÍTÁS,  BARNTTÁS,  (barna-ít-ás)  fn.  tt
bamftás-t,  tb.  —ok.  BAKNÁVÁ  tevés, barna  színre
festés,  változtatás, pörkölés,  sütés.

BAKNÓT, puszta neve Arad vármegyébmi; bely-
ragokkal:  Barnót-ra,  —ön,  —ról.

BARNÚL, (barna-úl)  önh. m. bomúl-t.  Barnává
leszen, barna színt kap,  illetőleg pirítás, pörkölés, sü-
tés, égetés által  leszen  olyanná.  Barmit a forró na-
pon járónak  arcza.  Bámul  a rántás,  a  leves.  Meg-
bámulni.

BAENÚLÁS,  BAKNÜLÁS, (barna-ul-ás) fn.  tt
bámulás-1, tb.  —ok. Barna színűvé változás.  Bámulás
ellen  napernyőt  viselni.

BÁRÓ, fn. tt  6áró-í,  tb.  —k.  Általán  felsőbb
rangú  nemesi osztály  tagja,  aki  méltóságra  nézve a
gróf  után  áll.  flerczegek,  grófok,  bárók.  Különösen
hazánkban  bizonyos nagyméltóságot  viselő  személy,
kit  zászlósornak  nevezünk, milyenek a  nádoron kívül
az országbíró,  a  horvátországi  bán,  a  tárnok,  a  kirá-
lyi  főkomornok  ,  a  kir.  foudvarnok,  a  főajtónálló,  a
főlovászmestcr,  a  föasztalnok,  a  főpohárnok,  a  kir.
testőrsereg kapitánya,  a  pozsonyi  gróf  és  a két ko-
ronaőr.

£  szó miiit rangnév majd minden európai  nyelv
ben  megvan,  de eredetére nézve nincsenek  a  nyelvé
szek egy értelemben. Némelyek a  jSaptís (súlyos) hel
lén  szótól,  mások  valamely régi nyugotéjszaki  nyelv
béli bartól,  mely  a)  férfit,  b)  férjet,  c)  főurat  jelen-
tett, származtatják.  L.  ADELUNG.  Ha  figyelünk  az
előszámlált  magyar,  ú. m.  férj  és  fotir  szókra,  ezek
a  bötiik  rokonságára  nézve,  tehát  nyelvészetileg  is
megegyeznek  az  érintett  bar  és  így  báró  szókkal.

BÁRÓD, KIS—, NAGY—,  faluk  neve  Bihar-
ban ; helyragokkal: Báród-ra,  —ön,  —ról.

BAKÓI,  (báró-i)  mn.  tt.  bárói-í,  tb.  —ok.  Bá-
rót illető,  bárónak  tulajdonságaival  bíró.  Bárói  rang,
csim, méltóság. Bárói  udvar,  jog.

BÁRÓ1LAG,  (báró-i-lag)  ib.  Bárói  módra,  úgy
műit báróhoz illik.

BAKOK, Ó—, ÚJ—, helynevek  Febér megyé-
ben;  helyragokkal: Barok-on,  —rá, —ról.

BAROM, (1),  (bar-om)fn. tt  barmot, tb. barmok.
Általán,  nagyobb  négylábú  emlős állat,  milyenek az
ökör,  ló,  szamár,  teve,  stb.  másképen: marha.  Kü-
lönösen ,  szarvasmarha,  ökör,  tehén,  farmokat  te-
nyészteni, őrizni.  StSre  mentiben  simogatni a  barmot.
Igavonó  barom.  Átvett  értelemben  oktalan  állathoz
hasonló,  .1  minden  szellemiségből  kivetkezett  durva
•mberről  mondatik megvetésképen.

Elemzésére nézve 1. BAR  gyök  (1).

BABOM,  (2),  faluk  neve Sopron  vármegyében;
KIS-  és  NAGY-BAROM, helyragokkal:  fiarom-ba,
—bm  —Mi.

BABOMADO, (barom-adó) ősz. fn.  Adózási  díj,
melyet  valaki  a  birtokában  levő  barmoktól  fizetni
köteles.

BAROMAKOL,  (barom-akol)  ősz.  fa.  Kerített
bely,  födéllel  vagy  födél  nélkül,  hová  a  barmok  éjt-
ssakánként betereltetnek,  s télen  által  tartatnak.  V.
ö. AKOL.

BAROMÁLLÁS,  (barom-állás)  ősz.  fh.  Általán
oly  hely  a  határban  vagy  majorban, hol a  barom de-
lelni  vagy  fekünni  szokott  A  baromállás  rendesen
kutak  körül  vagy  italoknál  vagyon.  Szorosabb  érte-
lemben  korlátokkal  kerített  hely,  hová a  barmokat
zárjak.

BABOMALOM,  (baromalom)  ősz.  fh.  Szakos.,
vagy  akármiféle gaz,  melyet istálóban  vagy  akolban
a  fekvő  barom alá  vetnek.  V. ö. ALOM.

BAROMBÉRLET,  (barom-bérlet)  ősz.  fn.  Ha-
szonbérlet  neme, midőn  valaki  a  barmok tulajdonosá-
nak  azért  fizet,  hogy azokat  használhassa, pl. az  igás
ökröket munkára, a  teheneket  fejesre  stb.

BAROMBOGÁR,  (barom-bogár)  ősz.  fn.  Légy-
faj,  mely különösen  a  barmokat  szokta  körülrepked-
ni,  és  csipdesni. V.  ö. PÖCSIK.

BAROMCSORDA, (barom-csorda) ősz.  fn.  Egy
seregben járókelő, legelő barmok sokasága,  különösen,
ökörcsorda,  tehénesorda.  V. ö.  CSORDA, és  NYÁJ.

BAKOMDÖG,  (barom-dög)  ősz.  fn.  Ragályos
betegség,  mely  néha a  barmokat  meglepi,  s melytől
ezek  seregesen  hullanak; marhadög,  marhavész.

BAROMELEDEL, (barom-eledel) ősz.  fn.  Min-
denféle  takarmány,  eleség, szűleség,  pl.  széna,  szal-
ma, répa, stb. melylyel a  barmokat, nevezetesen szar-
vasmarhákat  tartani  szokták.

BAROMÉLÖ,  (barom-élő)  ősz.  fn.  Mátyásföl-
dön-és  Csalóközben  ám.  legelő,  közlegelő,  barmok
mezeje.

BÁBOMEMBER,  (barom-ember) ősz. fn.  1) Igen
nagy  testtel  bíró,  s nagy  erejű  ember.  2) Aki  durva,
nyers,  otromba erkölcsei  miatt inkább baromhoz, mint
szellemi  lényhez hasonlít.

BAROMERKÖLCS,  (barom-erkölcs)  ősz.  fn.
Durva,  nyers,  otromba,  az  oktalan  barmokéhoz ha-
sonló  erkölcs.

BAEOMERÖ,  (barom-erő) ősz.  fn.  Erő,  mely-
lyel  a  barmok  bírnak.  Atv.  ért.  rendkívüli  nagy, a
baroméhoz  hasonló  erő.

BAROMFAJ,  (barom-faj)  ősz.  fn.  A  négylábú
állatok  azon osztálya, mely  barom  nevezet  alá  soroz-
tatik.  Baromfajhoz  tartoznak:  az ökör, a  bival,  a ju-
hok, a  tevék, stb.

BAKOMFERTÖZÉS,  (barom-fertőzés)  ősz.  fit.
A  fajtalanság  undok  neme, melyet  valaki  barmokkal
követ  el.

BAROMFI, (barom-fi) ősz. fn. így  neveztetnek él-
talán  a házi madarak, mint: a tyúkok, pulykák,  ludak,
réczék. Másképen: apró marha. Sarofn/í-vásár, barom-
fi-piact,  baromfiat  asszonyok,  kofák.  Baromfiakat  ne-
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vélni,  baromfiakkal  kereskedni.  Baromfi-ól,  baromfi-
ketrecz,  baromfi-sült.

BAROMFITARTÁS,  (barom-fi-tartás)  ősz.  fa.
Baromfiak,  házimadarak,  aprómarha  tenyésztése.  Né-
mely  gosdosszonyok  baromfitartóból  élnek.

BAROMGYÓGYÁSZ,  (barom-gyógyász)  ősz. fn.
Baromorvos,  ki  baromorvoslással  foglalkodik.

BAROMGYÓGYÁSZAT,  (barom - gyógyászat)
ősz.  fn.  Baromorvoslási  mesterség  vagy  tudomány.

BAROMGYÓGYITÁS,  ősz.  fn.  1.  BAfiOMOR-
VOSLÁS.

BABOMHAJTÓ,  (barom-hajtó)  ősz.  fn.  Bérbe
fogadott  napszámos, ki  a  kereskedők  barmait vásárra
hajtja,  másképen:  hajtsár.

BAROMHAZ,  népes puszta Mozsony megyében ;
helyr. Baromház-cm,  —ró,  —ról.

BAROMI,  (bar-om-i)  mn. tt.  baromi-t,  tb.  —ok.
Barom  erkölcseivel,  természetével,  tulajdonságaival
bíró. Baromi  vadság,  durvatág,  baromi  munka, erő.

BAROMILAG,  (bar-om-i-lag)  ih.  Barmok  mód-
jára,  barmok  szokása  szerint,  illetőleg  csupán  az ál-
lati  ösztönt  követve,  durván,  oktalanul,  otrombául.
Baromüag  élni  emberkét  nem illik.

BAROMISÁG, (bar-om-i-ság)fn.tt. baromiság-oí.
Baromi  indulat, ösztön, természet.

BABOMISTÁLLÓ,  ősz.  fn. 1. ISTÁLLÓ.
BAROMITATÓ,  (barom-itató)  ősz.  fn.  1) Kút,

hol  a barmokat  válúba  húzott vízzel  itatják.  2) Bizo-
nyos  alkalmas  fekvésű  hely  a  patakon,  folyón,  vagy
tón, melyhez  a  barom ivás  végett  könnyen  hozzáfér.
Egyszerűen:  itató.

BAKOMÍZÉK,  (barom-izék)  ősz.  fn.  Kóró-, szé-
na-,  szalma-,  szóval  takarmánytöredék, melyet  a  ba-
rom  meg nem evén a jászolban, vagy  etetöhelyen hagy.
Egyszerűen,  és  rövidebben:  izék.  A  jóféle,  ét  össze-
vagdalt  takarmányból  kevés  izéket  hagy  a  barom.

BAROM JÁRÁS,  (barom-járás)  ősz.  fn.  1) Bizo-
nyos  útvonal  a  határban,  melyen  a  csorda  legelőre
jár.  2) Barázda  formára  felvágott  föld, merre a marha
jár.  A  baromjáráson  keservet  dolog  akár  gyalog  akár
kocsin  vagy  lóháton  menni.  3)  Vásárra hajtott barmok
úta.  Szemet  felé  Mátyásföldén  nagy  baromjárás van.

BAROMKERESKÉDÉS,(barom-kereskédés)ösz.
fn.  Szarvasmarhákkal  űzött  kereskedés, máskép: mar-
hakereskedés.

BAROMKERESKÉDÖ,  (barom-kereskédö)  ősz.
fn.  Aki  barmokkal  kereskedést  űz,  máskép:  marha-
kereskedö.

BAROMKODÁS,  (bar-om-kod-ás)  fn.  tt.  baroro-
kodát-t,  tb.  —ok.  Baromi módon  élés,  az  állati ösz-
tönök  kielégítése  oktalan  barmok  szokása  szerint

BABOMKODIK,  (bar-om-kod-ik)  k.  m.  barom-
kod-1 ám,  —tál, —oíí.  Baromi  módon él, viseli magát;
baromi  erővel  és  kitartással  dolgozik.

BAROMLAK,  (barom-lak)  ősz. fn.  Általán akol,
61, istálló,  tanya,  a barmok számára.  Több helység ne-
ve  is; helyr.  Baromlak-ra,  —ön,  —ról.

BAROMLAKA,  (barom-laka)  ősz.  fn. és helység
neve  Erdélyben.

BAKOMLEGELÖ,  (barom-legelő)  ősz.  fn.  1)
Mező, mely barmok legeltetésére van szánva. V. ö. BA-
ROMÉLÖ.  2)  Mindenféle  fű,  melyen  barom  élhet.
Néha  át  ugarok,  ét  tarlók  igen jó  baromUgelavel  szol-
gálnak.

BAROMLÉGY,  (barom-légy)  ősz. fn.  Lásd BÖ-
GÖLY  és  PÖCSIK.

BAROMLOPÓ,  (barom-lopó)  ősz.  fn.  Aki  más-
nak  barmait, nevezetesen  ökreit, teheneit, jnhait, disz-
nait  stb.  orozva  elhajtja.  Ilyenről  szól  e népdal: Sze-
génylegény  vagyok  én, tinót,  csikót  lopok  én.  Ide tar-
toznak  a  lóköíó'k  is.

BAROMMÓDON,  (barom-módon) ősz.  ih.  Oly-
képeu,  mint  barom  szokott,  baromilag;  állati  ösztö-
nét  követve;  durván,  oktalanul,  otrombán.  Vágyait
barommódon  kielégíteni.  Barommódon  neki bősz Ülni.

BAROMMÓDRA, (barom-módra) ősz. ih. 1. BA-
ROMMÓDON.

BAROMMUNKA,  (barom-munka) ősz.  fn.  Igen
erős,  szerfölött  nehéz, vagy sok,  illetőleg  baromi erő-
vel  véghezvihető  munka.

BAROMNYAj,  (barom-nyáj) ősz. fn. 1. BAROM-
CSORDA  és  NYÁJ.

BAROMORVOS,  (barom-orvos)  ősz.  fn.  Orvos,
ki  különösen a  barmok,  nvrczetesen  házi állatok nya-
valyáinak  megismerésével  és  gyógyításával  foglalko-
dik,  másképen:  baromgyógyász.

BAROMORVOSISKOLA,  (barom-orvos-iskola)
ősz.  fn.  Tanítóintézet,  melyben a  tanulókat  a barmok
nyavalyáinak  ismerésére, és gyógyítására  oktatják.

BAROMORVOSLÁS,  (barom-orvoslás)  ősz.  fn.
Barmok, s általán  háziállatok, és baromfiak gyógyítása.

BAROMORVOSSÁG,  (barom-orvosság)  ősz.  fn.
A barmok nyavalyái ellen használt gyógyszerek nemei.

BABOMÖR vagy BAROMÖRZÖ, (barom-őr vagy
barom-őrző)  ősz.  fn.  Aki  egy  sereg,  csorda,  nyáj  ba-
romra  fólügycl,  azokat  legelteti,  s  a  rablók  és  raga-
dozó  illatok  ellen  oltalmazza. £  nem alá  tartoznak :
csikós, gulyás, juhász,  kanasz,  kecskepásztor,  tehén
pásztor, stb.

BAEOMPIACZ,  (barompiacz)  ősz.  fh.  Piacz,
vagyis  vásárhely,  vásártér, vasárállás, melyen barmo-
kat,  apró  marhákat, baromfiakat  árulnak.

BAROMPÖCSIK,  (barom-pöcsik)  ősz.  fn.  Fu-
l&nkos  légy, bögöly, mely a  barmokat  csipkedi, nyug-
talanítja,  1.  PÖCSIK.

BAROMSÁG,  (bar-om-ság)  fn.  tt.  baromtág-ot.
1)  Baromi durvaság,  kegyetlenség,  faragatlanság.  2)
Sült  ostobaság, butaság.

BAROMTARTÁS,  (barom-tartás)  ősz. fn.  A me-
zei  gazdálkodás  egyik  ága, mely  barmok  tenyészté-
sével  s  nevelésével  foglalkodik  ;  barmászat.

BAROMTENTÉSZTÉS, lásd BAROMTARTÁS-
BAROMUL,  (bar-om-ul)  ih.  Barom  gyanánt;

Úgy,  mint  barmot.  Baromul  tekinteni  a  szolgát  rút
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Min; baromul zaklatja  alattvalóit.  Abban különbözik
a  baromitag  határozótól,  hogy  ez  a  mondatban  az
alanyra, baromul pedig  a  tárgyra  vitetik.

BÁBOMÚSZTATÓ,  (barom-úsztató)  ösz.fn.  Al-
kalmas  hely  a  folyóban  vagy  tóban,  hol barmokat,
különösen  nyírta  előtt  juhokat  úsztatnak.  Egysze-
rűen:  úsztató.

BABOMVÁSÁB,  (barom-vásár) ősz.  fn.  Vásár,
melyben  barmokat,  nevezetesen  szarvasmahákat, ju-
hokat,  lovakat, sertéseket  árainak,  máskép:  marha-
vásár. Atv.  ért. így  nevezik a barompiaczot is.

BABONA, BÁRÓNÁL  stb. 1. BORONA, BO-
RONÁL.

BAKONAMEZÖ, 1. BORONAMEZÖ.
BÁBÓMÉ,  (báró-né)  fn.  tt  báróné-t, tb.  — k.

Szabatosan  szólva  ám.  báró  neje, felesége,  hitves  tár-
sa, miszerint  báróné  műiden  férjea  asszony,  akármily
rendből  származott,  ha t  i.  férje  báró.  Különbözik
tőle:  bárónő', azaz,  bárói  vérből  született,  bárói  csa-
ládból  való nő általán  véve. így  különböznek egymás-
tól : herczegné  és  herczegnö,  grófné  és  grófnő,  szi-
nészné  és  színésznő,  mflrészné  és  mttvésznő, stb. s
lehet  valaki  grófné,  ki  saját  nemzetségére  nézve bá-
rónő.

BÁRÓNŐ, (báró-nő) ősz. fn.  tt  bárónó-í.  Bárói
nemzetségből  való nő.  V.  ö. BÁRÓNÉ.

BÁBOS,  (báró-s) mn.  tt  bárós-t, vagy  —át, tb..
—ok.  Báró  alakú,  formájú;  bárói  szokásokkal  élő,
báró  szabású.

BÁRÓSÁG, (báró-ság) fn. tt  báró«ág-ot.  Bárói
rang, bárói  méltóság.  Bárótágért  folyamodni.  Báró-
tágra  emelni  valakit.

BABOT  vagy  BARÓTH,  székely  falu;  helyr.
Barót-on,  —ró, —róí.

BÁRRA,  1. BARNABÁS.
BAES,  0—, ÚJ—, mezővárosok  Bars  megyé-

ben ; helyr.  Bar»-on,  —rá, —róí.  Ha Bars, megyét
jelent,  helyragai: Bart-ba,  —bán,  —ból,  mint min-
den  megyenévnél.

BAKSAV,  (bár-sav)  ősz.  fn.  Vegytani  ért.  ám.
állatsav.  (Acidum  zootícum).

BÁK80NY,  fn.  és.  mn. tt  bársony-í, tb.  —ok.
Finom,  pnha  tapintatu  selyem  vagy  gyapjú  szövet,
melynek  fonák oldala vastagabb  szálú.  A  bársony  egy-
más  fölé  szőtt  kettős  fonalból  áll.  Virágos,  nyíreit
bársony.  Vörös, fekete,  zöld bársony.  Bojtos  bársony.
Selyem,  vagy  gyapjú  bársony.  Bársonyba  öltözködni.
Puha,  mint  a  bársony.  Km.  Mint  melléknév  jelent
bársony  kelméből valót, bársonyhoz  hasonlót,  finom
puhaságát  .Bársony  ruha.  .Bársony  virág.  Bársony
kezecskék.  .Bársony  csiga,  bársony  rózsa.  Illik,  mint
juhászbundára  a  bársony  folt,  mint  szamár  hátára  a
bársony  nyereg.  Km. Néba a  régiségben  és  néhutt ma
is: bársom.

Egyezik  vele a persa  barzoh  (Vullers  szerént:
vestís  sen  panni  ez  serico  ét  filis  laneis  contexti  spe-
cies);  továbbá az  orosz  bar lehat,  szláv  barsun,  német
Barchent,  bélien  wopgtípa, ffop<pi!('«o{, bélien-latin

byssus,  stb.  Egyébiránt  mennyiben  polyhos  barkája,
gyökre  nézve  rokon  a  magyar  barka,  és  bánring
szókhoz.

BÁRSONYAMARÁNT,  (bársony-amaránt)  ősz.
fn.  Amaránt  virágok  egyik  faja.  Néhol: bársonyka.
V.  ö. AMABÁNT.

BÁRSONYBARNA,  (bársony-barna)  ősz.  mn.
Barna  bársonyhoz  hasonló színű.

BÁRSONYBIGA,  (bársony-biga)  ősz.  fn.  Csi-
gafaj,  melynek  kis  gömbölyű  ajaka,  és  hosszú orra
vagyon.

BÁRSONYBORSÓ,  (bársony-  borsó) ősz.  fn. 1.
BÁRSONYKEREP.

BÁRSONYCSIGA,  (bársony-csiga)  ősz.  fii.  lásd
BÁRSONYBIGA.

BÁKSONYCSINÁLÓ, (bársony-csináló) ősz.  fn.
Míves, ki  bársonyszöveteket készít

BÁRSONYFESTÖ,  (bársony-festő)  ősz.  fn.  Mí-
ves, ki  bársony  szöveteket  fest

BÁRSONYGALLÉR,  (bársony-gallér)  ősz.  fn.
Bársony  szövetből  készfiit  ruhagallér.

BÁRSONYGYÁB,  (bársony-gyár)  ősz. fii. Gyár,
melyben  selyemből, vagy  gyapjúból  bársony  szövete-
ket  készítenek.

BÁRSONYRA,  (bársony-ka) fn. tt  bársonykát.
L. BÁESONYAMABÁNT, máskép: TARAJFÜRT.

BÁKSONYKALAP,  (bársony-kalap)  ősz.  fn.
Bársonyszövetből  készült, vagy  bársonynyal  behúzott
kalap.

BÁRSONYKEFE, (bársony-kefe) ősz. fn.  Finom,
puha  szőrből  való  kefe,  melyet bársony  kelmék és ru-
hák  tisztítására  használnak.

BÁRSONYKEREP,  (bársony-kerep) ősz.  fn.  A
kerepek  neméhez  tartozó  növényfaj,  melynek  virágai
sötét  bársonyszinnck,  máskép:  bársonyborsó,  cztpös
virág.  (Lotns  tetragonolobus).

BÁKSONYKÖ,  (bársony-kő) ősz.  fn.  Vörös bár-
sonyhoz  hasonló  színű  kő.  (Porphyr).

BÁRSONYKÖNTÖS,  (bársony-köntös)  ősz.  fn.
Bársony  kelméből készített  köntös.

BÁRSONYMELLÉNY,  (bársony-mellény)  ősz.
fn.  Mellény bársony  szövetből.

BÁRSONYNEMÜ, (bársony-nemű) ősz. mn. Bár-
sonyhoz  hasonló,  bársonyféle.  fiársonynemfi  ssoVetek.

BÁRSONYNYEREÖ,  (bársony-nyereg)  ősz.  fn.
Bársonyszövettel  bevont nyereg.

BÁRSONYOS,  (1),  (bársonyos)  mn. tt  bárso-
nyos-t, vagy  —aí, tb.  —ok.  Bársonynyal  díszített,
kivarrott, bevont, szegett. Bársonyos pamlagok, székek.
Bársonyos  kalap,  ruha.

BÁRSONYOS,  (2),  falu  Veszprém  vármegyé-
ben;  tt.  Bdrsonyos-t,  helyraggokal:  Bárionyo»-ra,
—ön,  —róí.  Van  ily  nevű  kis  folyó  is  Abaújban,
mint  a  Hernád  egyik  ága.

BÁRSONYPUHA,  (bársony-puha)  ősz.  fn.  Fi-
nom, puha  tapintattt,  mint  a  bársony.  Bártonypvha
kacsok.
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BÁRSONYRÓZSA,  (bársony-rózsa)  ősz. fn.  Ró-
zeafaj,  melynek  bársony  formájú  levelei  vannak.

BÁRSOXYRUHA,  (bársony-ruha)  ősz.  fh.  Álta-
lán  mindenféle  öltöny  bársonyból.  Drága,  vörös,  fe-
kete,  kék  bársonyruha.

BÁRSONYSIPKA,  (bársony-sipka)  ősz. fn.  Bár-
sony  kelméből  varrott  sipka.

BÁRSONYSZALAG,  (bársony-szalag)  ősz.  fh.
Szalagbársonyból. Bársonyszalaggal  szegélyezett  ktSníöt.

BÁRSONYSZÍN,  (bársony-szín)  ősz.  fn.  és  mn.
Világos  vörös  szín,  bíbor  szín.

BÁKSONYSZINÜ,  (barsony-szinü)  ősz.  mn.  Vi-
lágos  vörös  bársonyhoz  hasonló  színű,  bibor  szinti.
Bártonyszinü  kalpag,  mente,  nadrág.

BÁRSONYSZOVÁTA, (bársony-szováta) ősz. fn.
Szövőszék,  melyen  bársonyféle  kelméket  szőnek.

BÁKSONYSZÖVÖ,  (bársony-szövő)  ősz. fn.  Ta-
kács,  ki  szövőszéken  bársonyt  készít.

BÁESONYTAKÁCS,  1. BÁKSONYSZÖVÖ.
BÁBSONYTAP1NTATÚ,  (bársony-tapintatú)

ősz.  mn.  Minek  illetése  oly  gyönge  puha  érzést  ger-
jeszt, milyet  a  bársonyé.  Bársonytapintatú  mentalevél.
Bdrsonytapintatú  kéz.

BÁKSONYTARAJFÜRT,  (bársony - taraj - fúrt)
ősz.  fn.  Növényfaj  a  tarajfürtök  neméből, piros  bár-
sonyszinti  virágokkal.  (Celosia coccinea).

BÁRSONYÜRÖM,  (bársony-üröm) ősz.  fn.  Nö-
vényfaj  a  nézsit  nemüek közöl, máskép : kerti  ctiprus.
(Santolina  chamae-cyparissus).

BÁESONYVIRÁG.l.  BÁRSONYTARAJFÜRT.
BARSVÁEMEGYE, (Bars-vár-megye) ősz. fn.  A

Danán  inneni  kerület  egyik  vármegyéje,  melynek
székhelye Aranyos-Marót.

BÁRT,  falu  Esztergám  vármegyében ;  helyra-
gokkal:  Bart-ra,  —ön,  —ról.

BARTA,  férfi  kn.  tt.  Bartát.  A  Bartholomaeus
szó  rövidített  alakja, máskép : Bertalan, Dartal,  Bar-
talos,  Bartók,  Barton, Berta,  Bertát,  Bérezi.

BÁRTAN,  (bár-tan) ősz.  fn.  Az  állatot  jelentő
bar  értelmében, 1.  ÁLLATTAN.

BARTFA, kir. város  Sáros  vármegyében; helyr.
Bártfá-ra,  —n,  —rói.  —ÚJFALU,  helység  ugyan-
ott;  hclyr.  Bártfa-Újfalu-ba,  —bán,  —ból.

BARTFALU,  helység  Máramaros  megyében ;
helyragokkal:  Bárlfalu-ba,  —bán,  —ból.

BÁRTIIÁZA,  falu  Beregh  megyében;  helyr.
BaVíházá-n,  —rá,  —rói.

BARTÓK,  keresztnév  1.  BARTA.
BARTOSFALVA,  helység  Sáros  megyében;

helyr. Bartotfalvá-n,  —rá,  —ról.

BARVÉSZ,  (bár-vész)  ősz.  fn.  Baromvész,  ba-
romdög,  baromdögvész.

BÁRZIXG, fn. tt. bárzing-ot.  L. BÁRZSING.  2).
BÁEZSING, fn. tt.  bánnng-ot.  1)  Táj-  és  orvosi

nyelven  ám.  nyelögége.  Ugyanaz  a  hellén  (fánv/'^
szóval.  2) A  mentük  ncine alá  tartozó növényfaj,  mely-
nek  levelei  hosszúkásak,  hcgves  fürészfogiík,  fehérek

AXAD.  BÁOT  8ZÓTÍÍ.

és  molyhosak,  B  bársonytapintatuak  ,  minélfogva  a
bársony  szóval  rokon  eredetűnek  látszik.

BÁRZSINGBÉNÜLAT,  (bárzsing-bénulat)  ősz.
fn.  Nyeldeklő gége  bénulása.  (Pharyngolysis).

BÁRZSINGEDÉNYÉK,  (barzsing-edényék) ősz.
fn.  A  nyelőgége  alkatrészei,  ú.  m. garat,  rekesz, gyo-
mornyit.

BÁRZSINGFONAT,  (bárzsing-fonat)  ősz.  fn.  A
nyelögége  szövete.

BÁRZSINGLIK,  (bárzsing-lik)  ősz.  fa.  Lik, me-
lyen  az  étel  ital a bárzsingon azaz nyelőgégén  lemegy.

BÁRZSINGLOB,  (bárzsing-lob)  ősz.  fa.  Nyelő-
gége  gyuladása.

BÁRZSINGMETSZÉS,  (bárzsing-metszés)  ősz.
fn.  Sebészi  műtét,  mely  a  bárzsingon  annak  bizonyos
kórállapotában  vitetik  véghez.

BÁBZSINGNYILÁS,  (barzsing-nyilás)  ősz.  fn.
A  nyelögége  torkolata.

BÁRZSINGSÉRV,  (bárzsing-sérv)  ősz.  fn.  A
nyelőgége  bizonyos  kórállapota,  mely  sérvalakban
mutatkozik.  V.  ö.  SÉRV.

BÁKZSINGSIPOLY,  (bárzsing-sipoly)  ősz.  fn.
Bárzsingba  magát  beevö  csőfekély.

BÁKZS1NGSZÉLHÜDÉS,  (bárzsing-szélhüdés)
ősz.  fn.  Nyelögége  szélhüdése.

BÁKZSINGTÁGÍTÓ,  (bárzsing-tágító)  ősz.  fn.
Sebészi  eszköz, mely  b&rzsingmetszcsnél használtatik.

BÁRZSINGTAKARÍTÓ, (barzsing-takarító) ősz.
fn.  Sebészi  eszköz,  idegen  testek  kivételére  a  bar-
zsingból.

BASA,  fn.  tt.  basát.  Közvélemény  szerint  n&-
lunk  a  török  világban  meghonosodott  szó,  mely  tar-
tományi  főnököt,  vezért,  várparancsnokot  jelent.  Bu-
dai,  temesvári,  belgrádi  basa.  Törökös  kiejtéssel,  he-
lyesebben :  pasa.  Egyébiránt  a  haramiák  főnökének,
kapitányának  neve  a  törökbirodahni  népek  nyelvén:
harambasa.  Törökül  bős  ám.  fej.

BASADOHÁNY,  (basa-dohány)  ősz.  fn.  Apró
levelii  s  igen  erösféle  török  dohány.

BASAHARCZ,  népes puszta Esztergom  megyé-
ben;  holyr.  liasaharcz-on,  —rá,  —rói.

BASAHALOM,  népes  puszta  Szabolcs  megyé-
ben ; hclyr.  Basa-halmon,  —halomra,  —halomról.

BASAL,  falu  Somogy  megyében;  helyr.  Basai-
on,  —r(T,  —rói.

BASARÓZSA, (basa-rózsa) ősz. fn. 1. RÓZSA-
BAZSAL.

BASASÁG,  (basa-ság)  fn.  tt.  basaság-ot.  l) Ba-
sa,  vagy  inkább pasa  hatósága  alatt  levő  tartomány.
2)  Basái  rang,  méltóság.  V.  ö.  BASA.

BÁST, Ó—,  EGYHÁZAS—,  helységek  neve
Nógrád  és  Gömör  megyékben;  tt.  Bá»t-ot,  helyra-
gokkal :  Bdnt-ra,  —ön,  —ról.

BÁSTYA,  (1),  fn.  tt.  bástyát.  Hadi  erősséghez
tartozó  épületmü,  köböl,  földből  stb.  Szorosabb  érte-
lemben:  az  erődnek  azaz  várerössógnek  kitünöbb  szö-
gein  kigörbedö vfirmü,  földből  fclhányva,  kívülről  fnl-
bélzettel  ellátva,  s  többnyire négy  vonalból  áll,  úgy-
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mint: két homlokzatból, és ugyanannyi oldaleatból.  Egy-
szerű  bástya,  ha  oldalzatai  egyenes  vonaluak;  lapos
bástya, ha  az  egymáshoz tartozó  torkosatok egy vonal-
ban fekszenek.  Elkülönüett  bástya, melyet az erőd kö-
zép falzatatól árok választ el. Kurtított bástya, melynek
begörbedö  szöge  van.  Összetett  bástya,  ha  a  sokszög
öszverágó oldali egyenetlenek.  .Rendszeres bástya, mely
szabályszerű  mértékben  épült  .Rendszeretlen  bástya,
melynek  nincs  torkozatszöge, s egyik  oldalzata  sok-
kal  rövidebb  a  másiknál. Félbáttya  egy  homlokzattal
és  egy  oldalzattal.  KettSt  bástya, ha egyik  a  másik
hegyébe  van  építve,  ami  dombozatokra  rakott  erő-
döknél  szók  történni.  Töm&r  bástya,  ha  annak  egész
belső  űré  a  falzat  fölszinéig  földdel  van  megtömve;
ellenkező  esetben:  lirbástya.  Bdtlyafok,  a bástya két
homlokzatának  egybevágása,  melyen ha  torony van,
az bástyatoronynak neveztetik. Bástyái  hányni, bástyát-
tölteni, bástyára  tffrni,  rontani, rohanni; a  bástyát meg-
hágni,  megmászni, fSlvttietni.  Erőt, mint a bástya. Km.

A  régi  frank  nyelven  bostir  annyit  tett, mint a
mai  franczia:  bátir  (építeni);  innen  lett  a  franczia
bostion,  olasz  bostia,  s  ebből  közvetlenül  a magyar
bástya.

BÁSTYA,  (2),  falu  Erdélyben  Hányad  megyé-
ben ;  helyr. Báttyá-n,  —ró, —ról.

BÁSTYABOLT,  (bástya-bolt)  ősz.  fa.  Bástyák
alatti  üreg,  mely  lakhelyet  is  nyújt,  s eleségtárnl, s
általán  hadi  szerek  rak helyéül  is  szolgál  (caeematte).
A  győri  köznép nyelvén  kásamátra,  Zemplénben ká-
Mamáto.

BÁSTYAÉL,  (bistya-él)  őse.  fn.  Azon  szög,
melyen  a  homlokzat  és  oldalzat vonalai  öszveVágnak
1.  BÁSTYA.

BÁSTYAFOK,  (bástya-fok)  ősz.  fn. 1. BÁSTYA
szó  alatt.

BÁSTYÁÉUL,  (bástya-fal)  ősz.  fn.  lásd  BÁS-
TYAVÉD.

BÁSTYAGÁT,  (bástya-gát)  ősz.  fn.  Gátforma
töltés  árokkal  ellátva,  melyet  egyes  Tármüveknek,
vagy mezőváraknak tökélyesebb védelmére készítenek.

BÁSTYÁS,  (bástya-as) mn. tt  bástyás-t,  vagy
—át,  tb.  —ok. Bástyával  erősített, ellátott.  Báttyát
váreröd.

BÁSTYASZÖG,  (bástya-szög)  ősz.  fn.  A  bás-
tyahomlokzat  és  oldalzat vonalainak  egybevágása, 1.
BÁSTYA  alatt

BÁSTYATORONY,  (bástya-torony) ősz. fa. lásd
BÁSTYA  alatt

BÁSTYA VÉD, (bástya-ved) ősz.  fn. Ha a  mell-
védek  a  bástyán  kifelé  görbédnek,  bástyavéd  vagy
bástyafal  a  nevök.  V.  ő.  MELLVÉD.

BÁSTYÁZ,  (bástya-az)  áth.  m.  bástyás-tam,
—tál,  —ott, pár.  —z.  Bástyával  erősít, kerít  Bás-
tyázni a  vári.

BASZ,  áth. m. basc-tam, —tál, —ott. Kővel kö-
zösül. Az illető  személyt tárgyesettel vonzza. Aljas  ki-
fejezés,  valamivel  szelídebb  kifejezéssel  bak vagy fik.
Egyezik vele  *> hellén /?</?<*§«>.  V. ö. BEZ, elvont gyök.

BASZÁBKÁ,  fn. tt  baszárkát.  Somogy 'és Ba-
ranyában  ám.  tarisznya,  oldalra  vetett  tarisznya.
Gyöngyösön: ujjatlan  ködmen. Francziánl  besoee ám.
általvető, előfordul a vend nyelvben is boszoga, biscaga.

BASZIK,  (basz-ik) k.  1. BASZ.
BÁSZLI,  (bá-m-ész-li) mn. tt  bászK-t, tb.  —k,

vagy  —ak. Együgyü, bamba,  bakó, mamiasz, haszon-
talan  gyáva. Dunántúli  tájszó.

BÁSZLISÁG,  (bám-ész-li-ság) fn. tt  báscliság-
ot. Bambaság,  mamlaszság,  egyfigyfi  málészájnság.

BASZOS,  (basz-os) mn. tt  boscos-t, vagy  —öt,
tb.  —ok. Fajtalan,  knrvás. Aljas  kifejezés.

BASZUTA, (basz-u-ta) mn.  tt  boszutát.  Buta,
egyfigyfi,  élhetetlen  ember. Székely  és tiszavidéki  táj-
szó. Aljas  kitétel.  Azon  szók  osztályába  tartozik, me-
lyek  a bámulást, vagy ostobaságot jelentő ba, bá gyök-
ből származnak. V.  ö. BÁ.

BÁT,  (1),  mezőváros  Bars  vármegyében;  tt.
Bát-ot, helyr. Bát-ra,  —ön,  —rói.

BÁT,  (2),  elvont  gyöke  bátor  szónak,  és  szár-
mazékainak. Egyezik  vele  a  héber  !iü3 (batah), mely
ám. bátornak biztosnak lenni.  Bátor régi  oklevelekben
előfordul  bohatur, balur,  bathor,  bothur,  baatur  ala-
kokban.  2) Több  helynevek  gyöke,  mint: Báta, Bát-
ka, Bátony  stb.

BATA,  fáin  Fehér  vármegyében;  helyr.  Botá-
ra, —n,  —rói.

BÁTA,  (1),  fn. tt  bátát.  így  nevezik  némelyek
az front, vagy köznyelven szóira plajbászt  Csakugyan
,plajbasz'  szóból  látszik  egybehúzottnak.

BÁTA,  (2), KIS—,  helynév  Arad  megyében;
helyr.  Báíd-n,  —rá, —ról.

BÁTA, (3), mezőváros Tolna vármegyében; hely-
ragokkal  : Báld-ra,  —n,  —ról.

BATAR, fn.  tt.  baíár-í,  tb.  —ok.  1) Üveges úri
díszhintó. Eredetije  a  franczia bátarde.  2) Fáin neve
Ugocsa vármegyében;  helyr.  Batár-ra,  —ön,  —ról.

BÁTASZÉK, (Báta-szék)  mezőváros Tolna  vár-
megyében ; helyr. Bátatttk-re,  —e'n,  —rőZ.

BATE,  falu  Somogy vármegyében;  helyr.  Ba-
té-ra,  —n,  —ról.

BÁTFA,  falu  Ungh  megyében ; helyr.  Bátfá-n,
—ró,  —rói.

BATHOR, helynevek, 1. BÁTOR.
BATTDA, paszta  Csongrád  megyében; helyra-

gokkal : Batidá-ra,  —n,  —ról.
BATIZ, (1),  fő és mn. tt. botiz-t,  tb.  —ok. Finom,

vékony  szálú  gyolcsnem,  és  ami ily  gyolcsból  való.
Botit  Ung,  boti*  zsebbevaló,  batis  nb'ruha.  Máskép:
patyolat.  Eredetileg  franczia  botiste.

BATIZ,  (2),  faluk  Szathmár és Hunyad megyék-
ben ; helyr.  Batiz-on,  —rá,  —rói.

BATIZFALVA, helység Szepes megyében; hely-
ragokkal : J5a<izfal«á-ra,  —n,  —rói.

BATIZGYOLCS,  (batiz- gyolcs)  ősz.  fa.  lásd
BATIZ.

BATIZHÁZA,  falu  Erdélyben  Alsó-Fehér  me-
gyében ; helyr.  Batithátá-n.  —ró,  —ról.
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BATIZSZÖVÖ,  (batiz-szövő)  ősz.  fn.  Takács,
vagy  gyáros, aki  batizt  sző.

BATKA,  (bat-ka)  fn. tt  batkát. Fillérnemü  leg-
kisebb pénzdarab,  mely  ma már  nincs  keletben.  Atv.
ért. jelent csekélységet,  igen  keveset,  semmit.  Nem ér
egy  batkát. Km.  Eredetileg:  babka,  mintegy  kis  bab-
hoz  hasonló.

BÁTRA,  puszta  Nógrád  vármegyében  és  faluk
Gömör  megyében  (ALSÓ—,  FELSŐ—);  J3áífcá-ro,
—n,  —ról.

BATLA,  (bot-la vagy  bot-ló)  fn.  tt.  botfát.  Fe-
kete  szalonka. Alsó  tiszavidéki  szó.  Fajai:  íbisz batla,
veres batla, magyar  batla.

BÁTOK, 1. BÁDOG.
SÁTOROS, (bátok-os) fn. és mn. 1. BÁDOGOS.

BÁTON,  faluk  Hunyad  és  Belső-Szolnok  me-
gyékben  ; helyr. Báton-ba,  —bán,  —ból.

BÁTONY, faluk  neve Heves vármegyében;  bely-
ragokkal:  Bátony-ba,  —bán,  —bói.

BÁTONY A, (bat-ony-a ?) fa.  tt. boíonyát. Madár
neme.  Talán  egy  a  batlaval, 1. BATLA.

BÁTONY A,  falu  Csanád  vármegyében;  helyr
Bátonyá-ra,  —n,  —róí.

BÁTOR,  (1),  (bat-or) mn. tt  báíor-í,  vagy  bát-
rat,  tb.  bátorok,  vagy  bátrak.  1) Aki önerejében bízva
veszélytől  nem fél,  könnyen  meg nem ijed,  ennélfogva
akadályokkal,  nehézségekkel,  de kivált  életfenyegető
vészszel  szembeállani  mer  és  kész.  A  bátor  ember
erejének  öntudatából  cselekszik,  mely  ha  nagyobb
fokra  hág,  merész,  s még nagyobb  fokon,  vakmerő, \.
ezeket  Bátor  legény, bátor  ember,  bátor  vitéz.  Nem
kell  bátornak  biztatás.  Km.  Bátor  a  kemencze  mogult.
Km.  2)  Biztos, veszély  nélküli.  Bátor  hajózás,  kocsi-
zds. Bátor  járat.  Erre,  nem bátor  az  utazás.

Mint  kedély!  állapotra  vonatkozó  eredetileg  in-
dnlatszóból  származottnak  látszik,  mint  a  szintén b-
vel  kezdődő bősz,  boszu,  bámul, bánt  stb.  Egyébiránt
egyezik  vele  a  mandsu  baturu, s  rokonnak tekinthető
a  német bieder,  a  régi  felső  német  nyelvben  piderp,
pidirb,  melyek  a  német  nyelvészek  szerint bátor, vitéz
értelemben  is  vétetnek.  L. ADELUNG.  Előjön a szláv
nyelvekben  is  balur,  batriv,  bedor,  szintén  rokon  ér-
telemben.  Némelyek ide  sorolják  az  olasz bravó, fran-
czia  browe, s  latin probus  szókat.

BÁTOR,  (2),  (bat-or)  ksz.  Ugyanaz  a  fentebbi
melléknévvel,  s körülbelül  ezt jelenti:  bizonyát,  bát-
ran  állítható;  pl.  bátor  (bizonyosan,  igazán,  bátran
állíthatni, hogy)  nagy  teher  a  szegénység:  mindazáltal
inkább akarok szegényül, de  becsületesen élni, mint gaz-
dagon  s  gonoszul.  „Ehhez  hozzá  méné a róka, és mon-
da neki,  hogy  bátor (=  bízón)  semmit ne kevélyked-
nék."  Pesti  Gábor  meséi.  Elötoldással:  ámbátor 1.
BÁR.  Holtai  Gáspárnál  többször  előfordul  nógató  ér-
telemben,  mintha  volna  bátran  azaz  nosza  (wohlan):
bátor:  menj  elöl,  maradj  olt  bátor,  bátor  ám  vidd  el.
így  Faludi  Ferencznél  is:  „Bátor!  ha itt  megvártok,
visszatérek."  „Menjönk  el  bátor"  Nádor-codex.

BÁTOR, (3),  több helyek  neve Abaúj, Bihar, He-
ves,  Szabolcs  megyékb. helyr. Bátor-ba, —bán, —bóí.

BÁTORBIZON,  (bátor-bizon)  ősz.  indulatszó.
Tájszólás,  s  ám.  épenbizon,  akár  komolyan,  akár
gúnyosan  véve.

BÁTORGAT,  (bát-or-og-at)  gyak.  áth.  m. bá-
torgat-tam,  —tál,  —ott, pár.  bdtorgoss.  Biztat, me-
rényre  buzdít valakit  Szokottabban:  bátorítgat,

BÁTORÍT,  (bát-or-ít)  áth.  m. bátortí-otl.  Bátor-
rá  tesz, bátorságra gerjeszt;  félénkséget  oszlat;  ked-
vet  ad  valamire.  Felbátorít,  nekibátorít,  megbátorít.
„Az  szizeknek  haláláról  bátorétanája"  azaz  vigasz-
talná.  Nádor-codez.

BÁTORÍTÁS,  faát-or-ít-ás)  fn.  tt  bá<ortóás-í,
tb.  —ok. Biztatás  neme, mely  által  valakit bátor  tet-
tek  végrehajtására  nógatunk,  illetőleg  félelmét  osz-
latjuk,  nehéz vállalatra  ösztönözzük.

BÁTORÍTÓ,  (bát-or-ít-ó)  mn. tt  bátorító-t,  tb.
—k.  Általán  ami  által  valaki  bátorrá  tétetik,  ereja
öntudatához jutva  félénksége  oszlik,  s nehéz tettekre,
illetőleg  veszély  elleni  elszánásra  buzdúl.  Bátorító
beszéd.  Bátorító  körülmények.

BÁTORKESZI,  (Bátor-keszi)  ősz.  fn.  és  mv.
Esztergám  vármegyében,  tt.  Bátorkeszi-t,  helyragok-
kal:  Bátorkeszi-re,  —n,  —ró'l,  vagy  Bátorkeszi-be,
—ben,  —607.

BÁTORKODÁS,  (b4t-or-kod-ás)  fn.  tt.  bátor-
kodás-t,  tb.  —ok.  Mérni  merénynyel,  elszánással  járó
cselekvés,  melynek  különböző  fokozatai  vannak.  L.
BÁTORKODIK.

BÁTORKODIK,  (bat-or-kod-ik) k. m. bátorkod-
tam,  —tál,  —ott.  1)  Valamit  erejének  öntudatából,
veszélytől  nem félve,  magát  elszánva  teszen.  Bátor-
kodik  egyszerre  kettővel  megbirkózni.  Bátorkodik  ve-
szélyes útnak indulni.  2) Túlmerészen, vakmerőén  vagy
szemtelenül  mer valamit  tenni.  Hogy  bátorkodói  fegy-
vertelenül  fegyveres  embert  megtámadni?  Nyilvános
gonosztevő  létére  becsületes  emberek  társaságába  menni
bátorkodik.  Nagyra  bátorkodik,  azaz  vetemedik.  Ná-
dor-codez.  3)  Előre  föltett  engedelemmel, némi  bizo-
dalommal tesz valamit.  Bátorkodom önt valamire  kérni.
Bátorkodtam  kegyednek  kedveskedni.  Bátorkodom  önt
valamire  kérni.  Bátorkodtam  kegyednek  kedveskedni.
Bátorkodom  önt felszólítani.  Ez  értelemben  az udva-
rias  társalgási  nyelv  kifejezései  közé  tartozik.  (Né-
metül :  ich bin  só  frei).

BÁTORODÁS, (bát-or-od-ás)  fn. tt  bátorodds-t,
tb.  —ok.  A léleknek azon állapota, midőn az aggasztó,
félelmes  képzeteket  legyőzvén,  bizni  kezd  magában.
Nekibátnrodás.

BÁTORODIK,  (bit-or-od-ik) k.  m. bátorod-tam,
—tál,  —ott.  Önerejében  bizakodni kezd;  leteszi fé-
lelmét s merényes cselekvényre gerjedez.  Nekibátorod-
ni.  Megbátorodni.  Szükség  idején  a  gyáva  is  megbáto-
rodik.  Km.

BÁTOBÓLTATIK,  (bát-or-ól-tat-ik)  kfilsz.  n.
bátoróltattam.  Előjön  a Müncheni codezben.  „És  szel-
lettel  batorolts.uk  vala"  (confortabatur).  A  bécsi  co-

89'
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dezben:  ,bátorodott'  ám. confortatus  est, és  áthatólag
jbátorejt'  =  confortare.

BÁTORSÁG,  (bát-or-ság)  fn.  tt.  bátorság-ot.
1)  Önerő  tudatából  származó  indulat,  mely  a veszé-
lyektől  vissza  nem retten.  Bátortág  a  harczban,  ten-
gereken, nagy  tervek  kivitelében.  Férfid*,  katonai bá-
torság. Bátorságot  mutatni,  tettetni,  színleni.  Valódi,
igazi,  elszánt bátorság.  2)  Kedv  valamely  merényre,
nagy  tettre.  Kinek  van  bátorsága  velem szembeszállni f
Ha  nincs bátorságod,  ne jöjj  ide.  3)  Biztosság, azaz
oly  körülmények együttléte, melyek minden  félelmet,
aggodalmat  megszüntetnek. Ás  erűt  gátak  bátorságba
helyezik  a  vfemettéki  lakotokat. Hol nincsen  rendőrség,
bátorság  sincsen,  Hála  isten, mi*bátorságban  vagyunk.
4) Elszántság. Bátortág,  légy  velem t

BÁTORSÁGLEVÉL,  (bátorság-levél)  ősz.  fn.
Biztosító hiteles irat, mely szerint  valakinek bizonyos
belyen  általutazni,  megjelenni  vagy  tartózkodni  sére-
lem  nélkül  szabad.

BÁTORSÁGOS,  (bát-or-ság-os)  mn.  tt  bátorsá-
gos-t vagy  —öt,  tb.  —ok.  Biztos,  félelem  nélküli,
veszedelemmel  nem ijesztő.  Bátortagot  vidék,  utazás,
kocsisás.  Falu  nevében  kardot  kötni  nem  mindenkor
bátorságot.  Km.  Nem minden jégen  bátortágot  járni.
Nagy  hullámzáskor  kis csónakon menni nem  bátortágot.

BÁTORSÁGOSAN,  (bát-or-ság-os-an)  ih.  Biz-
ton,  félelem  nélkül,  veszélytől  nem  tartva,  .Erre bá-
tortágotan  mehetsz,  nincs mitől  félned.

BÁTORSÁGOSÍT,  (bátor-ság-os-ít)  áth. m. bá-
tortágosi-tott.  Biztosít, biztossá  tesz;  félelmességtől
megóv.

BÁTORSÁGOSÍTÁS, (bát-or-ság-os-ít-ás)  fn. tt
bátortágostíát-t,  tb.  —ok. Biztosítás, félelemtől  meg-
óvás, kártétel  vagy  veszlly  elleni  mentesítés.

BÁTOIISÁGOSÍTÓ,  (bát-or-ság-os-ít-ó) mn.  tt.
bátorságosftó-t,  tb.  —k.  Ami  vagy  aki  biztosságba
helyez,  félelemtől  megóv, kár,  veszély ellen  mentessé
tesz.  Utatokat  bátorságositó  intézkedés.

BÁTORSÁGOSÍTVÁNY,(bát-or-ság-os-ít-vány)
fn.  tt.  bátorságostívány-t,  tb.  —ok.  Jogtudományi
ért  ám.  biztosítólevél,  biztosítvány.  (Literae assecu-
ratoriae).

BÁTORSÁGOST, (bát-or-ság-os-t)  ih. Régies,  e
helyett: bátorsággal, mint: örömest = örömmel.  „Én
jó  leányom  bátorságost  mivelkögygyél."  Nádor-co-
dex.  (Szent  Sófia  asszony  életi).

BÁTORSÁGTALAN,  (bát-or-ság-talan)  mn.  tt.
bátorság talán-1,  tb.  —ok.  1) Aki  nem mer,  ki önere-
jében  nem bízik, félékeny.  2)  Ami  nem biztos,  kár,
veszély  ellen  nincs  megóva.  Bátorságtalan  átjárás  a
vízen,  bátortágtalan  utazás.  Határozóilag:  bátorság
nélkül.

BÁTORSÁGTALANSÁG,  (bát-or-ság-talan-
ság)  fn.  tt  bátorságtalantág-ot.  Bátorsághiány.

BÁTORSZIVÜ,  (bátor-szivű)  ősz.  mn.  Kinek
szíve  helyén  van,  ki  meg  nem y'ed  a  maga  árnyéká-
tól, veszélytől  nem félő  Bátornivü  katona.

BÁTORSZIVÜLEG, (bátor-szivüleg) ősz. ih. Ön-
erejében  bízva,  nem félve,  veszélytől  nem  rettegve,
elszánt  akarattal.  BátorstivUleg  nekirohanni  a  ve-
szélynek.

BÁTORSZIVÜSÉG,  (bátor-szivüség)  ősz.  fn.
Eltökélett  akarat,  lelki  erő,  mely  veszélytől  vissza
nem  retten.

BÁTORTALAN,  (bát-or-talan)  mn. tt.  bátorta-
lan-t,  tb.  —ok.  1) Félénk,  nyúlszívfi  , mindenütt ve-
szélyt  látó.  2)  Szemérmes, szégyenlős. Bátortalan  fa-
lusi  gyermek,  bátortalan  menyasszony.  Határozóilag
ám. bátortalan módon,  bátortalanul. L.  ezt.

BÁTüRTALANÍT,  (bát-or-talan-ít) áth.  m. bá-
tortalantí-ott,  pár.  —s, hatn.  —ni  vagy  —ani.  Bá-
tortalanná  tesz,  holmi  veszélyek  emlegetése  előter-
jesztése  által  ijesztget  valakit

BÁTORT ALAKÍTÁS,  (bát-or-talán-ít-ás)  fn.
tt  bátortolanitás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által
valakit  bátortalanná tesznek.

BÁTORTALANKODIK,  (bát-or-talán-kod-ik)
k.  m. bátortalankod-tam, —tál,  —ott.  Nincs elegendő
bátorsága, félékenység  miatt nem mer, nem bízik  ere-
jéhez.

BÁTORTALANSÁG,  (bát-or-talan-ság)  fn.  tt.
bátortalantág-ot, tb. —ok.  1) Félékenység, önerejében
nem  bízás, ekzáuást  igénylő  tettektől  visszarettened.
2)  Szégyenlős,  szemérmeskedő  tulajdonság.

BÁTORTALANUL,  (bát-or-talan-ul)  ih.  1) Fé-
lénken, gyáván,  magába  nem bízva, veszélytől  tartva.
Bátortalanul  viselni magát  az  ütközet  előtt.  2}  Sze-
mérmesen, szégyenlősen.

BÁTORUL, (bát-or-ul) ih. Bátran, félelem  nélkül.
BÁTORUL, (bát-or-úl)  önh. m.  bátorúl-í.  Bá-

torrá  lesz, bátorodik, merni  kezd.  Neiribátoníl.
BÁTOS, mezőváros Erdélyben,  tt. Bálot-t, hely-

ragokkal:  Bátos-ra,  —ön,  —ról.
BÁTOR,  (bát-őr)  ősz.  fn. Így  nevezik némelyek

a  közbátorságra  felügyelő  rendőröket
BÁTRAG,  (bát-or-ag)  fű.  tt  bátrag-ot.  Vegy-

tani  új  szó, ám.  oxydum  wismuthi.
BÁTRAN,  (bát-or-an)  ih.  1)  Önerejében bízva,

merve,  merészen.  Menj  neki  bátran.  Viseld  magadat
bátran.  Bátran  legények  í  Csak  bátran I  2)  Biztosan,
félelem,  veszély  nélkül.  Erre  bátran járhatsz-kelhetsc.
Bátran  rám  bizhatod magadat.  3)  Kétkedés  nélkül,
bizonyosan. Azt bátran hiheted. Bátran  merem állítani.

BÁTRANY,  (bát-or-any)  fn.  tt  bátrany-t,  tb.
—ok. Vegytani  ért.  wismuthnm,  azaz igen  törékeny
félfém,  vörösbe  átmenő  fehérsarga  színnel.  Újabban :
keneny.

HÁTRÁNYKÉNÉT,  (bátrany-kénét)  ősz.  fn.
Sulfuretum  wismuthi. V.  ö.  BÁTRANY és  KÉNÉT.

BÁTRANYREMEKLET,(bátrany-remeklet) ősz.
fii.  Vegytani  nyelven ám. Magisterium  wismuthi.

BATTA, több helység neve; helyragokkal:  flaí-
íá-n,  —ró,  —ról.

BÁTTAN,  (bát-tan)  ősz.  fa.  Tan, mely a kö«-
bátonág fóntartására  sziikaéges intézkedési  szabalyo-
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kát  tárgyazza.  Különösen  orvosi  baltán,  mely  a köz-
egészségre  vonatkozik.  (Politia  medica).

BATTYÁN  ,  több  helyek  neve;  helyragokkal:
Battyán-ba,  —bon,  —ból.

BATÜ,  (bat-u)  fn.  tt.  batu-t,  tb.  —k.  1) Lepe-
dőféle  takaróruha,  melybe  elszállítani  való  holmit,
czelecznlát,  podgyászt,  stb.  beletakargatnak,  s me-
lyet  rendesen  a  gyalogmenök  nyakba  akasztva  szok-
tak  hordani.  Batuba  kölni  az  ágyneműt.  Batut  czepel-
ni  a  háton.  Satuban füvet  vinni  haza.  A  kis  gyerme-
ket  batuba  tenni.  Mindene  belefér  egy batuba. Jászság-
ban  így  is  nevezik : ponyecz.  2)  Maga  azon  csomag,
göngyöleg,  mely  ilyképen  együvé  van  kötve,  föladni
a  batut.  MeggSrbedni  a  batu  alatt.

Mennyiben  a  batu  tehertakarót,  illetőleg  taka-
róba  burkolt  terhet  jelent,  hasonló  a  hellén  /?«cr-
tajpa  (teher),  továbbá  a  franczia  lat  és olasz  basto
(teherhordó  nyereg  és  illat)  s  a  szláv  batofi,  bastoh
szókhoz. Egyébiránt  belső  családi  rokonításból  kiin-
dulva,  egyeznek  vele a magyar:  bútor,  búlyor,  bugyor,
bugyola,  motyó,  mutya,  podgyász,  e  minthogy  a  batu
csomagba  kötött,  tekergetett,  betakart  holmit  jelent,
családi rokonságban vannak vele azon bőd, boyy,  bongy,
be'ngy  gyökszók,  melyek  származékai  valami  gömbö-
lyűt,  csomóalakút,  göngyölítettet  jelentenek.  V. ö.
BOGY, MOGY.

BATUS,  (bat-u-os)  mn.  tt.  batus-t,  vagy  —át,
tb.  —ok.  Aki  batut  visel,  batuban  visz  valamit, bá-
tyus, bugyros. Batus  zsidó,  kupecz.  Batus  asszony.

BÁTY,  eredeti  régi  alakú  főnév,  a  köz  divatu
bátya  értelmében,  t.  i.  az  a  utóbb járult  hozzá,  mint
az  ap,  any,  aty,  szókból  lett:  apa,  anya,  atya.  Mind-
ezek, valamint  a  néne  és  öcs  a  harmadik  személyi!
birtokragot  az  egyszerűbb alakban  veszik  föl:  bátyja,
apja,  anyja,  atyja,  nénje,  öcscse.  Egyébiránt  még  táj-
szokásilag  hallani:  Istók  báty  .' Janót  báty l  Ez  a  ház
Ferencz  bátyé,  amaz  pedig  Mihály  bátyi.  Menjünk
Imre  bátyákhoz.  Szckelyesen:  bá.

Véleményünk  szerint  egy  származású  az  aty
atya  szóval,  b  előtéttel:  báty,  báty,  mint:  apa  papa,
ata  tata,  ama  mama, anya  nyanya, eme, éne  nene, né-
ne  szintén  előtétesek.  A  báty  t.  i.  mintegy  atyához
hasonló, nálunk  öregebb  vérrokon, így  a  görög  ntír-
Qatg  (nagy  bátya)  is  a  natyn  (atya)  szótól  eredett.
V.  ö. BACSÓ.  Különben, mint  némely vérrokonsági
ősi  nevek,  más  nyelvekben  is  némi  változattal  előfor-
dul, milyenek a szláv  batykó, balyuskó, latinfrátér,  stb.

BÁTYA,  (1),  (bátya)  fn.  tt.  bátyát.  Eredetileg
mint  fentebb  érintők,  báty,  csonkítva  székelyesen:

bd.  Személyr.  bátyám,  bátyád,  bátyja  (nem, bátyája),
bátyánk,  bátyátok, bátyjok  (nem:  bátyájok, sem : báty-
juk),  bátyáim,  bátyáid,  bátyját,  bátyáink,  bátyáitok,
bétyjaik.  Általánosan  ám.  nálunk  korosabb  férfi,  akár
rokonunk,  akár  nem. így  nevez a  köz magyar minden
öregebb  férfit.  Honnan  jön  kend  bátyám f  Kérem  bá-
tyám  uramat.  Engedjen  meg  édes  bátyám.  Ez értelem-
ben  bizodalmas  és  megtisztelő  nevezet.  Ninct  a had-

ban  semmi  Péter  bátya.  Km.  Szorosabb  értelemben
nálunk  idősebb atyafi,  vérrokon.  Nagybátya,  apabá-
tya,  anyabátya.  Legszűkebb  ért.  öregebb  férfi  testvér,
máskép:  testvérbálya.  Némely  vidéken, nevezetesen
alsó  Vágmelléken  a  szolgák  és  szolgaleányok bátyám
aramnak  hívjuk  gazdáikat,  valamint asszonyaikat  né-
ném  asszonynak.  Ujabb  időben udvarias szólitásoknál
divatba jött  az  ősi  és  tiszta  magyaros  bátyám  uram
belyett  így  szólani:  uram  bátyám,  mi már  az  alsóbb
rendüokhez  is átszivirogván jóformán  meghonosodott.
Elemzését  illetőleg  1.  BÁTY.

BÁTYA,  (2),  falu  Pest  megyében;  helyragok-
kal :  Bátyá-n,  —rá,  —ról,

BÁTYÁZ,  (báty-a-az)  áth.  m. báíyáz-íam, —tál,
—olt, pár.  —z. Valakit  bátyjának  nevez, bátya czím-
mel  szólít.  Engem  ne  bátyázz, mert  ifjabb  vagyok  ná-
lad.  Képzésre nézve olyan mint: komáz, kendéz, magoz.

BATYR, falu Szála  megyében ; helyr.  Batyk-on,
—rá,  —ról.

BÁTYÓ,  (báty-ó)  fn.  tt.  báíyó-í,  tb.  —k.  Öreg
bátya.  Bizodalmasabb  szólítási czím.  Olyan mint:  apó,
anyó.  „Húzza  kend  meg,  bátyó,  rekedt  hegedűjét"
Vöfélköszöntés.

BATYOK,  falu  Abaújban;  helyr.  Batyok-on,
—rá,  —ról.

BATYU,  1. BATU.
BÁTYÚ,  falu  Beregh  megyében;  helyr.  Bá-

lyú-ba,  —bán,  —ból.
BÁTYUS,  1.  BATUS.
BÁV,  elvont gyöke  báva,  bávul  stb.  szóknak.

A  bám  gyökkel  azonos.  L.  BA.
BAVA,  (báv-a) mn. tt  bár át,  tb. báwík.  Bamba,

bászli,  bámészkodó,  szájtáti,  illetőleg  buta,  ostoba.
Gyöke  a  szájtátó  bá.

BÁVÁSZKODIK,  (báv-ász-kod-ik)  k.  m.  bá-
vátzkod-lam,  —tál,  —ott.  Szájtátogatva  csudálkozik,
bámészkodik.

BÁVÚL,  (báv-úl)  önh.  1. BÁMUL.
BÁZA,  falu  Szála  megyében;  helyr.  Bátá-n,

—rá,  —ról.
BAZALT,  1. CSERKÖ.
BAZIN  vagy  BAZING, kir.  város  Pozsony  var-

megyében ; Bazin-ba,  —bán, —ból.
BAZITA,  falu  Szála  megyében;  helyr. Baeild-n,

—rá,  —ról.
BAZSA,  ugyanaz,  ami basa  a  basarózsa szóban.

L.  BASARÓZSA.
BAZSÁL,  (bazsa-al)  fn.  tt.  bazsal-í,  tb.  —ok.

Növénynem  a  sokhímesek  és  kétanyások  seregéből;
csészéje  öt  levelű,  bokrétája  öt  szirmú,  tokja  sok-
magvu,  magvai  színesek.  Nevezetesebb  faja:  rózsaba-
zsál.  (Poeonia  officináiig).

BAZSALIKOM,  (hellén eredetű  szó)  fn.  tt.  ba-
zsalikom-ot.  Egyszerű  zöld  levelekkel  bíró,  de  igen
finom  illatú  ismert kerti növény, melyet a hellének kel-
lemes  illata  Amiatt  királyi fűnek  (fiaailixót)  neveztek.

BAZSÁLRÓZSA,  (bazsál-rózsa)  ősz.  fn.  1. RÓ-
ZSABAZSÁL.
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BAZSAMINT,  fa.  tt  bozsamint-oí.  Növénynem
az  együttnemzők  és egyenlőnősök  seregéből;  vaczka
kopasz, fészke fódelékes, bóbitája nincs. (Balsamita W.)

BAZSAMINTPÁRTAMAG,  (bazsamint- párta-
mag) ősz. fii. A  pártamagok neméhez  tartozó növény-
faj  ; virágai  sátorosok, levelei  tojásdad  hosszúkásak,
gyökérlevelei  nyelesek. Olyan mint a lapos bazsamint,
csak  hogy sogiros. (Pyretrum balsamita).

BAZSÁR,  vasrármegyei és  csalóközi gyermek-
nyelven  ám. madár, másutt:  badáet.

BAZSAEÓZSA,  (bazsa-rőzsa)  ősz.  fa.  L.  RÓ-
ZSABAZSÁL.

BAZSI, helyek  neve  Zala és  Zemplén  megyé-
ben ; hely ragokkal:  2?acsi-ba, —bán,  —ból.

BAZSILISK, (hellén eredetű) fa. tt  bossüisk-oí.
Afrikában  bonos  sárga  mérges  kígyófaj.  Fején b4-
rom  fehér  folt  látszik, miért őt a  régiek  kígyók  kirá-
lyának  (/fao-ifoó;)  tartottak.

—BB,  hangzókkal: ABB,  EBB,  névrag, mel-
léknevekből  alkot hasonlító  vagyis  másod  fokot,  pL
régibb,  okosabb,  bölcsebb,  drágább, gyöngébb. Részle-
tesen  tárgyalva  L —B névng.

BE! indulatsző, LBÉH.
—BE,  felhangú  szók  után  s  a  vastaghangú

—BA  albangú  szók után névmódosító  rag,  mely  tu-
lajdon  ért  bizonyos  térfoglalatba  indulást,  valami-
nek békéjébe  irányzást, hatást jelent, pL terem-be lép,
kúí-ba esik. Mint igekötő  e  viszonyt  ismétli:  be-megy
a  kert-be,  be-rohan  a  vár-ba.  Megfelel  e  kérdésre:
hová t  illetőleg,  mibe t  Ezen  alapfogalomnál fogva kü-
lönféle  közelebb vagy  távolabb  átv. érteményben  al-
kalmaztatik,  nevezetesen  a)  holmi  burkolást,  taka-
rást, befödést, bonyolítást jelentő  igékkel, mennyiben
azok  bizonyos  térbe,  helybe  foglalást  fejeznek  ki,
pL pólyába  takarni  a  gyermeket;  gydnruhába  SUIS*-
küdni;  marokba  szorítani  a  fegyvert;  papírba  gOn-
gySlgetni  valamit;  csomóba  kötni  a  kendert;  gom-
bolyagba  szedni  a  fonalat;  üstökbe  fonni  a  hajat;
rdnccba  szedni  a  ruhát;  b) valamely  tömegbe, gyü-
test  belsejébe,  közepébe:  vízbe, sárba, hóba  lepni;
kenyérbe harapni; hajba  kapni;  társaságba,  gytlteke-
setbe vegyülni;  c)  bizonyos  sokaság  által  gyakorlott
működésbe:  dalidóba,  mulatságba,  fonóba,  csatába
menni ;  beszédbe, tanácskozásba ereszkedni; d) szellemi,
erkölcsi  működések székhelyébe: vedd fejedbe,  éned-
be,  amit  mondok; szivembe cárom;  leltembe  hat;  em-
lékezetbe hősöm; e) kedélyi  állapot körébe  ható:  ke-
gyelembe venni, fogadni  ;  búba, bánatba, szomorúságba
merUlni;  aggodalomba  ejteni;  beleszeretni, belebolon-
dulni, beleunni valamibe ;  betegségbe,  nyavalyába  esni;
kísérteibe vinni;  f)  bizonyos időközbe ható: éltének hu-
szadik  evébe  lépett; belát  a  jövőbe;  sok időbe  kerti!;
g)  néha  csupán  az  irányt  fejezi  ki, mely valaminek
belseje  felé  czéloz,  honnan  az  ily  sajátnemfi  kifeje-
zések: orrba, hátba  ütni;  oldalba  lökni;  agybaföbe
verni; hasba rúgni; mellbe döfni,ám.  az ütést, lökést,
verést, rágást, döfóst  ás  illető  testrész belseje  felé irá-
nyozni.

Különbözik  ettől  azon  be, mely elébe,  közibe, fS-
libe  szókhoz toldatik, esek t  L elévé,  közetx, fölévé, he-
lyett állanak, hol a ve  azonos  va szótaggal (bo-va szó-
ban), s a v  ágy  változott b-vé mint ezekben  is  olybá-
(=  olyvá),  kevésbé  (=  kevősvé).

Az  alapfogalomtól  eltérő  szabálytalan  sajátsá-
gok : fejébe  tenni, szemébe vágni  a  kalapot,  nyakába
akasztani a  köpenyt,  e  helyett:  fejére,  nemére,  vagy
szeme fölé,  nyakára  vagy  nyaka köré.  Hasonlóan, ko-
csiba,  szekérbe fogni  a  lovat,  ám.  kocsi,  szekér  elé.
Sajátnemfiek  ezek is:  szembekelni,  szembeszökni,  szem-
be  szálloni,  szóba állani valakivel;  kevésbe,  semmibe,
kutyába venni valamit; melyek részletesebben  az illető
igék  rovatai  alatt  adatnak  elé.

A régi halotti beszédben bele béli alakban jön  elő,
még  pedig  albangú szók  után  is  változatlanul: világ-
bele,  uruszág-bele,  nyugalma-bele;  a  személyragokat
ms>  is  csak  ezen  alakban  veszi  föl:  belem (=  bele-
em), beléd, belé,  belénk, stb.  Mikből  némelyek azt  hi-
szik, hogy ez az eredeti  ragozás, noba a  gyök mindig
be marad, valamint fel-ben f e.  A  mondott  halotti kö-
nyörgésben, valamint általán  mis  nyelvemlékekben, a
marasztaló  ben is  előfordul  behatólag:  kebelében  hely-
hezje.

Egyébiránt  számos  más  nyelvekben  előfordul
ezen  és rokon jelentéssel, a nyelvek természetéhes ké-
pest  elöljárói  minőségben  is, pl.  az  arabban  bi  (bi-1-
meszcsidi  =  a mecsetben), fi (fi-1-bejti = a pajtában
vagy  házban)  a héberben  be (3),  perzsában  be (be-se-

ber  =  városba vagy  városban), a szláv  nyelvben  tee
(we  kosztele  =  templomban), a görögben  cVr/,  a to-
rokban  da,  de  (d  =: b), a  finnben:  hon  hőn,  hoon,
hin  (h =  b) stb.

BE,  igekötő,  mely  s>  helyre  viszonyuló s név-
módosító  be  raggal  szoros  eszmerokonságban  áll,  s
változás nélkül  vékony és vastagbangú igék  elé  egy-
iránt  jár,  pl.  bemegy,  bemárt.  Ellentétes  irányban
megfelel  neki  s> ki  vagy  ktt, pl.  behi a  szobába, kihi  a
szobából;  bejb* a városba,  ki/ó' a  városból; hasonlóak:
befti,  kifú;  bedob, kidob; bead, kiad; bedug,  kidug;
befog,  kifog;  berúg,  kirág;  bemegy,  kimegy;  beig-
tat,  kiigtat;  bebukik,  kibukik;  becsuk, kicsuk; be-
lök, kilök; bepök, kipök; berak,  kirak; beszökik, ki-
szökik; beáll,  kiáll;  becsal,  kicsal;  befoly,  kifoly;
benyúl,  kinyúl;  behull,  kihull; beszáll, kiszáll; be-
nyom, kinyom; behány, kihány; betol,  kitol;  bevon,
kivon;  becsap, kicsap; belép, kilép;  beér, kiér;  be-
jár,  kijár;  beszór, kiszór; betör,  kitör; bever,  kiver  ;
bezár,  kizár; beás,  kiás;  becsűsz,  kicsász;  betaszít,
kitaszít;  bevisz,  kivisz; beüt, kiüt; befut,  kifut;  be-
hat,  kihat; bevet, kivet;  beüz,  kiűz;  behúz,  kihúz;
benéz, kinéz,  stb.

A  dolog  természeténél  fogva  vannak  be igekö-
tős  igék  ki  ellentétesek nélkül, mint:  befalni  a  kon-
csot,  behunyni  a  szemet;  beoltani  a  fába,  beszbni  a
vászonba  bizonyos jegyet,  stb.

Födésre,  burkolásra,  takarásra  vonatkozó  igék
előtt  szintén  azon  belsőségre  vonatkozik, melyet  az
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illető  födél,  burok,  takaró  foglal  magában,  ú.  m. benő*
a  feje  lágya;  beheged  a  seb;  belepi,  befogja a szenny;
beszegi  a  ruhát:  beföd,  beburkol,  betakar  holmit;  be-
hunyja  a  szemét;  bekeni,  bemázolja,  bemocskolja  a  ru-
háját  ; bemeszeli  a  falat,  stb.  Bőséget, belterjet,  telje-
sítést jelent  ezekben:  beéri vele;  betölti  helyét;  bífér
a  zsákba;  bevégez  valamit,  bearat,  beszüretel. A  moz-
gási  igékkel  közelítő  irányú  névragokat  is  vonz, pl.
bemegy,  belép,  berohan  valakihez.

Bégi  nyelvemlékekben előfordul  bel alakban  is :
„és  beltelifc  az  én  lelkem,"  Bátori  László  bibliája;
„pokol,  nem  mennyország  telik  bel,"  „úr pápához
bel jutván,"  „kik  mind  bel telének,"  „és  belhivatd  az
egyházi  fejedelmeket"  Sz. István  király  élete  (Érdy-
codex).

BE,  (1),  tájejtéssel  és némely régi  s  újabb írók-
nál  ám.  az  igekötő  be, pl.  bemegy,  befut.  Egyébiránt
hogy  a  rövid  ejtésü  be  az eredeti,  onnan is  kitűnik,
mert  közvetlen  származékai:  ben, bel régen  és  ma or-
szágszerte  rövidek.  A  hosszú  be származhatott  a  fön-
tebb  érintett  bel  összébbolradásiból  is : bel t.  i.  ám.
bee,  beö, beií  öszverántva  be,  tehát  beltelik  lesz beelelik
vagy  beütelik  =  betelik,  belhiaatd  =  beehivatá  =
béhivalá  stb.

BE,  (2),  természeti  hang,  melyből  bég  szárma-
zott ;  legközelebbi  rokona  be',  mint  a  bőg  ige  gyöke.
Az  őrségben  mint önálló igét,  még pedig  vastaghan-
gnlag  ragozzák :  béok  azaz  bégek  ; bénák  azaz bégnek
a  juhok.

BE.  (3),  némely  tájszólásokban  és  régibb  írók-
nál  ám.  a  szokottabb  bő,  t.  i.  a  be,  bét;,  bő  oly  válto-
zatok,  mint:  hé, héo,  hő ; c«é,  csév,  cső ; né, no'; fé,
fej,  fő.  L.  BŐ.

BEAD,  (be-ad)  ősz.  áth.  1)  Általán  kívülről be-
nyújt  valamit.  Beadni  valamit  az  ablakon.  A  hozott
vadat  beadni  a  konyhába.  Különösen  vétel,  bevétel
végett  nyújt.  Orvosságot,  álomitalt  beadni  a  betegnek.
Beadni  a  keretetlevelet.  2)  Hatóságnál,  felsöségnél be-
vádol,  bejelent  A  tolvajt  a  bírónak,  a  rósz  fiút  a ta-
nitónak beadni.  3)  Átv.  ért.  tulajdonító  ragu  viszony-
névvel  ám.  m&snak  kárára,  bosznsAg&ra  tesz  vala-
mit.  Beadtak  neki.  Majd  beadok  én  Péternek, tudom,
megemlékezik  róla.  Máskép :  befizet.

BEADÁS,  (be-adás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  ín időn
valamit  beadunk,  ezen igének  minden értemcnyeiben.
Orvosság  beadása.  Irományok  beadáta.  V.  ö.  BEAD.

BEADAT,  (1),  (be-adat)  ősz.  mivelt.  Eszközli,
rendeli, parancsolja,  hogy  valami  beadassék.  Segéde
által  beadatta  a* okleveleket.  Ápoló  által  a  gyógyszert
beadatni  a  betegnek.

BEADAT,  (2),  (be-adat) ősz.  fn. Törvénykezési
ért.  a peres  okiratok  benyújtási  ideje.

BEADMÁNY,  1. BEADVÁNY.
BEADÓ,  (be-adó) ősz.  fh.  1)  Vádoló, valamely

bűntényt  a  törvényhatóság  előtt bejelentő  személy. 2)
Aki  valamit  bevételül  nyújt,  vagy  mással  bevetet.

BEADOGÁL,  (be-adogál)  ősz. gyak.  áth.  A be-
adást  többször  ismétli,  gyakran  bead,  egymás  után

többször  benyújt  Holmit  beadagolni  át  ablakon.  Be-
adagolni  a  gyógyszert.

BEADOGAT,  (be-adogat)  ősz.  gyak  áth.  lásd
BEADOGÁL.

BEADVÁNY,  (be-advány)  ősz.  fn.  Törvényke-
zési ért  az illető bírósághoz benyújtott okirat, iromány.

BEADVÁNYI,  (be-adványi)  ősz.  mn.  Amibe  a
beadványokat  bejegyzik,  amivel  besorozzák.  Beadvá-
nyi  jegyzb'kSny.  Beadványt  szám.

BEAGGAT, 1. BEAKGAT.
BEÁGYAL, BEÁGYALÁS, 1. BEÁGYAZ, BE-

ÁGYAZÁS.
BEÁGYAZ,  (be-ágyaz)  ősz. áth.  A nyomtatandó

gabonakévéket  fölbontva  bizonyos  rendbe  lerakja  a
szérűn.  Egyszerre  hét  kereszt búzát beágyazni.

BEÁGYAZÁS, (be-ágyazás)  ősz. fn.  Nyomtatók,
illetőleg  villások  munkája, midőn  beágyaznak.  V. ö.
BEÁGYAZ.

BEAKAD,  (be-akad)  ősz.  önb.  Valamely  test
egy  másikkal  ütközésbe jöu,  s  mozgásában  föntartóz-
tattatik. A  ruha beakadt az ajtó  kilincsébe. V. ö. AKAD.

BEAKADÁS,  (be-akadás)  ősz.  fn.  Szabad  moz-
gást  visszatartó  állapot,  midőn  valami  vagy  valaki
beakad.

BEAKASZT,  (be-akaszt)  ősz.  áth.  Valamit  bi-
zonyos  tartaléknál,  kapocsnál  stb.  fogva  állandó ma-
radásul  betesz,  behelyez.  Beakatztani  az  ablakredS-
nyöket,  a  szúnyoghálót.  Beakasztani  az  ajtót.

BEAKASZTÁS,  (be-akasztás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  beakasztunk  valamit. Át  ablakok beakasz-
tását  Ügyes  emberre bízni.

BEAKGAT,  (be-akgat)  ősz. gyak. áth.  1)  Több
ugyanazon  neműt  bizonyos  belyre  akaszt.  Nyáron  a
redőnyöket,  télre  a  téliablakokat  beakgatni.  2) Holmit
ráakgatva  beföd,  betakar.  Beakgatni  a  terem  falait
képekkel.  A  ház  elejét  dohányfiizérekkel  beakgatni.

BEAKGATÁS,  (be-akgatás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  beakgatnak valamit.

BEAKNÁZ,  (be-aknaz)  ősz.  áth.  A  hordót  be-
dugaszolja,  akonával  becsinálja.

BEALKUSZIK,  (be-alkuszik) ősz.  k. Különféle
vagy  azonnemü  árukra  alkat  köt.;  alkunál  egyiket  a
másikba  tudja.  Olyan,  mint  bevásárol.

BEALKUVÁS,  (be-alkuvás)  ősz.  fn.  Üzérek,
vásárlók  cselekvése,  midőn  bealkusznak.

BEÁLL,  (be-all)  ősz.  önh. V. ö. ÁLL.  1)  Vala-
mely  testülethez  szegődik,  annak  tagjává  leszen.  Be-
állani  papnak,  katonának.  2)  Bizonyos  helyet  elfog-
lal.  Hévbe  beállani.  Fogadóba,  kocsiszínbe,  istállóba
beállani.  3)  Mondatik a  szájról,  midőn  szólani  meg-
szfin.  Ugyan  mikor  áll  be  már  a  szájad  f  4)  Beáll  az
idő,  munka,  midőn  kezdetét  veszi.  Beállott  a  tél,  fű-
teni  kell.  Beállott  az  aratás,  beállott  az  Sszi  szántás,
beállott  a  szüret.  5)  Beáll  a  víz,  midőn  megfagy.  A
nagy  Duna  be  nem  áll  minden  télen.  A  kis folyók  ha-
mar  beállnak.  6)  Beáll  a  gulya-marba,  midőn  többé
a  hó  miatt  a  mezőn  nem legelhetvén,  istállóba,  akol-
ba  hajtatik.
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BEÁLLÁS,  (be-állás)  ősz.  fn.  Cselekvés  vagy
állapot,  midőn  valaki  vagy  valami beáll,  ezen  igének
szokott  érteményeiben.  A* utasok beállása  a  révbe,  a
fogadóba.  Duna beállása. V.  ö.  BEÁLL.

BEÁLLÍT,  (be-állít) ősz. áth.  1) Bizonyos  álla-
potba  igtat, besoroz.  Ás ttjonczokoí beállítani  az  eze-
redbe. A  tisztviselőt  beállítani hivatalába. 2) Behelyez,
beterel.  Beállítani  akolba  a barmokat.  (Szállásra be-
állítani  a  katonákat.  ,Megszüntetni'  (einstellen)  érte-
lemben  nem  magyaros.

BEÁLLÍTÁS,  (be-állítás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valakit  vagy  valamit  beállítanak; behelyezés,
beigtatás,  betereléa, bevezetés.

BEÁLORCZÁZ,  (be-ál-orczáz)  ősz. áth.  Álor-
czával  beföd,  tetőtől  talpig  álruhába öltöztet  Hogy
meg  ne  ismerjék,  beátorczázza magát.

BEAEAT,  (be-arat)  ősz. áth.  Minden  aratni va-
lót bevégez,  az aratásnak  véget  vet  Ha  bearattunk,
legott  elkezdjük  a  nyomtatott.

BEARATÁS,  (be-aratás)  ősz.  fn.  Az  aratásnak,
illetőleg  learatott  gabona-takarításnak  bevégzése.

BEARKOL, (be-árkol) ősz. áth.  Árokkal  beke-
rít, körülvon.  A  tagosztályban jutott  birtokot  beárkol-
ni. A falu  határát  beárkolni.

BEÁEKOLÁS, (be-árkolás)  ősz. fa. Árokkal be-
húzás, árokkal  bekerítés,  körülvevés.  A  telek  beárko-
láta  sok kártól  m tv/menti  a  gazdát.

BEÁBNYAZ,  (be-árnyaz)  ősz.  áth.  Árnyékkal
beföd,  betakar.  A  beárnyacott  tó'kéken  későbben  érik
meg a  szo'ió'.  Kellemes  sétálni  oly  tííon,  melyet fák  ár-
nyainak  be. V.  ö. ÁRNY,  ÁENYAZ.

BEÁENYAZÁS,  (be-árnyazás) ösz.fe.  Árnyék-
kal  belödés, betakarás, behomályosítás.

BEÁBNYÉKOZ,  BEÁENYÉKOZÁS,  lásd  BE-
ÁRNYAZ,  BEÁRNYAZÁS.

BEÁHOZ  vagy  BEÁRUSÍT,  (be-ároz  vagy  be-
árusít)  L.  BERUHÁZ.

BEÁROZÁS  vagy  BEÁEÜ8ÍTÁ8,  (be-ározás
vagy  be-árusítás)  L. BERUHÁZÁS.

BEÁRUZAT,  (be-árazat)  ősz.  fn.  Azon  ingó
vagy  ingatlan  jószágok,  illetőleg  eszközök,  szerszá-
mok, barmok, épületek  stb. öszvege, melyet  valamely
birtokra  fordítnak;  beruházat

BEÁRUL,  (be-árul)  ősz.  áth.  1) Bevádol.  2)
Különösen:  csupa  rósz  akaratból  vagy  hogy  az  elöl-
járóságnak  kedvét keresse,  mások bűneit kikutatja s
feladja.  3) Az  árulást  bevégzi.

BEÁRULÁS  (be-árulás)  ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn  valaki  valakit  beárul  vagy  az árulást  bevégzi.

BEÁS,  (be-ás)  ősz.  áth.  Valamit  ásóval  vagy
akármely  eszközzel  csinált gödörbe, verembe,  lyukba
rejt.  Beásni  a  pénzt  a  földbe.  2) Visszaható  névmás-
sal  ám.  befúrja  magát  A  vakondok  beássa  magát  a
flOd  alá.  Az egerek  beássák magokat  a  hát  tőrébe.  3)
Bizonyos  darab  telket  ásóval  megforgat  A  kertét*
beásta  tavaszkor  a  zöldségnek  való  ágyakat.

BEÁSÁS,  (be-ásás) ősz.  fn.  Cselekvés,  mely  ál-
tal  valamit beásunk.  V.  ö. BEÁS.

BEÁSOTT,  (be-ásott) ősz.  mn. tt.  beásott-ot.  1)
Ami  ásott  lyukba, gödörbe, verembe  van  rejtve.  Be-
ásott kincs, beásott  koporsó,  beásott  sírkő,  beásott  ha-
tárfa.  2)  Ami  ásó  által  fel  van  hányva.  Beásott  kert,
beásott  veteményágy.

BEAVAT,  (be-avat)  ősz.  áth.  1) Rejtélyes,  tit-
kos,  a nagy  közönség tudomása  elől  elzárt  dolgokkal
megismertet  Beavatni  valakit  a  kormány,  az állam
titkaiba. Beavatni  bizonyos  rendkívüli  s  tíj  találmány-
ba.  2) Valamely  társulat,  testület,  hivatal  tagjának
beigtat.  S) Gyerekágyas  nőt íollibadozása  után bizo-
nyos  szertartások mellett a templomba vezet. 4) Holmi
ruhának  való szöveteket, nevezetesen  posztót, áztatás
által  beereszt.  5)  Visszaható  névmással: hivatlannl
beleártja magit valamibe. Beavatni magát mások Ügyei-
be. Magyarosabban:  beavatkozik. V.  ö.  AVAT.

BEAVATÁS,  (beavatás)  ősz. fn.  Cselekvés,  ille-
tőleg szertartás,  midőn  valakit  vagy  valamit  beavat-
nak ezen igének értelmei szerint.  Titokba avatás. Papi,
hivatalnoki  beavatás. Egyházi  beavatás. Posztó  beava-
tása. V.  ö. BEAVAT.

BEAVATKOZÁS,  (be-avatkozás) ősz.  fn.  Álta-
lán  cselekvés,  midőn  valaki mások  dolgába,  ügyeibe
avatkozik.  Hiuatlan,  törvényes  beavatkozás.  V.  ö. BE-
AVATKOZIK.

BEAVATKOZIK,  (be-avatkozik)  ősz. k.  1) Köz
értelemben: mások dolgaiba, ügyeibe részvevőleg, köz-
bevetőleg,  hivatlanul  vagy  fölszólítva  beleártja ma-
gát.  2) Jogtanilag: valamely, kezdett perbe  beleszól,
s  a  fölperessel  közös  követelésekkel  lép  föl  az alpe-
res  ellen.

BEAVATÓ,  (be-avató) ősz. fn.  Általán  személy,
aki  valakit  bizonyos  szertartások  mellett beavat, be-
igtat  bizonyos  testületbe, hivatalba  stb.  bevezet  V.
ö. BEAVAT.

BEÁZTAT,  (be-áztat) ősz. áth.  Vízbe vagy más
nedvbe  márt,  hogy  szívósabb,  puhább  legyen,  vagy
bizonyos  részektől,  mocsoktól  megtisztuljon,  stb.  Be-
áztatni  a  kendert.  Beáztatni  az  abrínctot,  a  kötélnek
való  szalmát,  vesszőt.  Átv.  ért  valakit  legyaláz,  be-
vádol,  becsület  fogytáig  mások előtt  lefest.

BEÁZTATÁS,  (be-aztatás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit vagy  átv. ért  valakit  beáztatnak. V. ö.
BEÁZTAT.

BEB,  elvont hangutánzó  gyök,  mely az akado-
zó  nyelv hangját  fejezi  ki.  Származékai:  bebeg,  bébe-
gét.  Rokona  heb,  hebeg  vagy  hab, hSbSg.  Ugyanezen
gyök  vastagbangulag  s  ugyanazon  értelemben meg-
van  a  helleu  |9«j9á£e», és a keményebb  ajakhangu  né
met  babbein szókban  is.  V. ö.  BABA.

BÉB,  falu  Veszprém megyében; helyragokkal:
Bében,  —re,  — ró'!.

BÉB A, KIS—, népes  puszta,  ó—,  falu  Toron
tál  megyében;  helyragokkal: Bélá-n,  —ró,  —ról.

BEBÁDOGOZ,  (beb&dogoz)  ősz. áth.  Bádog-
lemezzel  bevon, beföd,  tetőz.  Bebádogozni  a  templom
tornyát.
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BEBÁJOL  (be-bájol)  ősz. áth.  Bűbájos  móddal,
mesterséggel,  illetőleg  kellőméivel  becsal,  becsábít
valakit.

BEBAKTAT,  (be-baktat)  ősz. önh. Baktatva be-
megy  valahová.  A  nyúl  bebaktat  a  csalit  közé.  V.  ö.
BAKTAT.

BEBALLAG,  (be-ballag) ősz. önb.  Ballagva, az-
az,  kényelmesen  lépdegelve bemegy,  beérkezik.  .Fa-
luról  beballagni  a  közel városba.  V.  ö.  BALLAG.

BEBALZAMOZ, (be-balzamoz)  ősz. áth.  A  sebet
gyógyítás  végett,  vagy  a  megholt  testét  robadás  ellen
balzammal  bekeni.

BEBALZAMOZÁS,  (be-balzamoaás)  ősz.  fn.
Balzammal  bekeués.

BEBARANGOL,  (be-barangol)  ősz.  áth.  Vala-
mely  vidéken,  tartományon,  országon  keresztül-ka-
sul  csatangol.  Bebarangolni  fél  Európát.  V.  ö. BA-
RANGOL.

BEBÉG,  (beb-ég) gyak. önh. m. bebég-tem,  —tél,
—élt.  Akadozó  nyelvvel,  értetlenül  beszél;  hebeg,
höbög. Bebeg  a  fogatlan  ember  is.

BEBÉKÓZ,  (bc-békóz)  ősz.  áth.  Békóba  zár.
Bebékózni  a  legelőre  bocsátott  lovakat.

BEBÉXGYÉL,  (be-béngyól)  ősz.  áth.  Vastag-
hangon  bebongyol.  Bctakargat,  valamely  lepelbe  bur-
kol.  Kendővel  bebeitgyditi  f  fjet.  Xcbes  kezet  bebengyelni
ruhába.  V.  ö. BENGYÉL.

BEBES,  népes  puszta  Szálában;  helyr.  Bcbes-
en,  —re,  —ró'l.

BÉBICZ,  1. BÍBICZ.
BEBICSAKOL,  (bc-bicsakol)  ősz.  áth.  Köznépi

tájszó,  ám. kárt,  fájdalmat,  sérelmet  okoz.  Bebicsa-
koltak  neki. V.  ö. BICSAKUL.

BEBILLEN,  (be-billen)  ősz.  önh.  Becsukódik,
becsapódik.  Mondatik  holmi apróbb mozgékony  ajtócs-
kák-,  nyitócskákról,  pl.  némely fúvó  hangszereken, tá-
rogatón,  furulyán,  stb.  melyek  billentyűi  felnyomat-
ván  önként  le  vagy  bebillennek.  V.  ö. BILLEN.

BEBILLEXT,  (be-billeut)  ősz.  áth.  Valami  kis
nyitócskát  bezár,  bccsaptat.  Bebüleitteni  a  tzelelö  lyuk
ajtaját,  vagy  a  tárogató  billentyűjét.  V.  ö. BILLENT.

BEUIROS, (bc-birós) ősz. fn.  A  székelyeknél ám.
részbirtokos,  aki  bizonyos  határban  többekkel  együtt
bír  valamit  Máskép :  kSzbirtokos.

BEB1KTOKOS,  1. BEBLRÓS.

BEBIZONYÍT,  (bc-bizonyít)  ősz.  áth. Valamely
állítást  meggyőződésig  elegendő  okokkal  támogat,  s
annak  igazsága  felöl  minden  kétséget  elhárít.  Alapo-
san  bebizonyítani  valamit.  Amit  állít,  be ii  bizonyítja.

BEBIZONYÍTÁS,  (be-bizonyítás)  ősz.  fn.  Oka-
dó, biteles  adatokkal  támogatott  vitatás,  mely  által
valamely  állítást  bebizonyítunk.  És  bebizonyítást  vagy
bebizonyításra  vár.  A  vád  bebizonyítására  l ítélés  ta-
nukat  állítani.

BEBIZONYÍTÓ,  (be-bizonyító)  ősz.  mn.  Ami
vagy  aki  valamit niegtryüzö  okokkal  túinogiit.  Bubi-
zonyító  tanúk,  bebizonyító  okoskodás.

AKAD.  VAGY  8ZOTÍE.

BEBIZONYODIK,  (be-bizonyodik)  ősz.  k.  Va-
lamiről  valósul,  hitelesen megtudódik,  hogy igaz, hogy
úgy  van,  mint állítják.  Személytelen  ige.  Bebizonyo-
dott  rá  a  lopás,  a  gyilkosság.  Bebizonyodott,  amiről
kételkedtünk  volt.

BEBIZONYOSODIK,  1.  BEBIZONYODIK.
BEBIZONYÚL,  1. BEBIZOXYODIK.
BEBIZONYÜLÁS,  (be-bizonyulás)  ősz.  fn.  A

kérdéses,  állítólagos,  vagy  kétes  dolognak,  ténynek
hitelessé  levésé.

BEBOCSÁT,  (be-bocsát)  ősz. áth.  1) Valakit be-
menni  enged,  beküld,  beercszt.  Bebocsátani  a vendé-
geket  a  társalgó  terembe;  bebocsátani  a  gyermekeket
az  állatgyüjteménybe.  2)  Híg  folyó testet valami résen,
nyilason  beereszt.  Bebocsátani  a  vizet  a vár  árkaiba  ;
bebocsátani fris  levegőt  a  szobába.  V.  ö. BOCSÁT.

BEBOCSÁTÁS,  (be-bocsátás)  ősz.  fa.  Bemenni
bagyás,  beeresztés,  engedelem  a  bemenetelre.  Bebo-
csátásért  könyörögni.  Bebocsátásra  várakozni.

BEBOGYOL,  (be-bogyol)  ősz.  áth.  Takaró  ru-
hába,  lepelbe  burkol,  begöngyöl  valamit.  Hideg  ellen
bebogyolni  a  kis  gyermeket.  Bebogyolni  a  sebes  nya-
kat,  lábat.

BEBOGYOLÁL,  (bc-bogyolál)  ősz.  áth.  1. BE-
BOGYOL.

BEBOLTOZ,  (be-boltoz)  ősz.  áth.  Boltféle  tető-
vel  beépít, beföd,  vagy  béllel.  Beboltozni  a pináét, az
alagutat.

BEBOLYONG,  (be-bolyong)  ősz.  önh.  és  4th.
1) Tárgyeseti  ragu  viszonynévvel  ám.  bizonyos  tért,
vidéket,  tájt  stb.  kódorogva,  csavarogva  bejár.  Be-
bolyongta  széles  Magyarországot.  2)  Mintegy  tévedez-
ve,  vagy  véletlenül  bevetödik  valahová.  Az  eltévelye-
de.lt  rideg  marha  bebolyong  idegen  udvarokba.

BEBONYOL,  (be-bonyol)  ősz.  áth.  Valamely
testet  bizonyos  takaróval,  lepellel  körültekerget,  be-
kötöz,  betakar,  csomóba  fűz.  Atv.  ért.  holmit  öszve-
vissza  zavar,  hogy  föloldani  nehéz  legyen.

BEBONYOLÁS,  (bc-bonyolás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valamit  bcbonyolunk.  V.  ö.  BEBONYOL.

BEBONYOLÍT,  (be-bonyolít)  ősz.  áth.  Szöve-
vényes  csomóba  összefűz,  melyet  szétbontani  csak
ügyesség által vagy  igen  nehezen lehet.  Bebonyolítani
a  fonalat.  Átv.  értelemben  valami  ügyet  úgy  öszve-
zavar,  hogy  nebéz  eligazodni  rajta.  Az  elbeszélő,  és
drámai  költészetben:  a  költemény  meséjét  úgy  fü«
ÖBZVC,  vagy  inkább  kezdi  meg,  hogy  annak  kifejlő-
dése  iránt  várakozást  és  figyelmet  gerjeszszen.

BEBONYOLÍTÁS,  (be-bonyolítás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  valamit akár  tulajdon,  akár  átv.  érte-
menyben  bebonyolítunk.  V.  ö.  BEBONYOLÍT.

BEBONYÜLODÁS ,  (be - bonyolodás)  ősz.  fn.
Valamely  tárgynak öszvevissza szövödése, melyet szét-
bontani,  s  kellő  rendbe szedni, és egyes részeit  világo-
san  felfogni  munkába  kerül.

BEBOXYOLODIK,  (be-bonyolodik)  ősz.  k.  1)
Beburkolódik,  szövevényes  csomóba fonódik,  pl.  be-
bonyolodik  saját  szálaiba  a  selycmbogár.  2)  Beköt e-
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lődeik,  valamibe  úgy  bele  akad,  hogy  alig  vergődhe-
tik  ki  belőle.  A  tyúk  lába  lebonyolódik  a pozdorjába.
3)  Átv.  ért.  a  dráma vagy  elbeszélés  meséje oly pont-
ra jut,  melynek  kifejlődése  némi  akadályokkal  van
párosulva,  s  megoldása  a  figyelmet  és  várakozást  fo-
kozza.

BEBORDÁZ,  (be-bordáz)  ősz.  áth.  Takácsok
műszava, s ám.  a  vászonnak  való  fonalszálakat  a bor-
da  hosszában  fölhúzza.

BEBORÍT,  (be-borít)  ősz.  áth.  1)  Homalylyal
bevon,  felhőkkel  beföd.  A  köd  beborítja  a  hegyekéi  és
folyókat.  2)  Betakar,  lepellel,  vagy  más  takaró  szer-
rel behúz.  Fátyollal  beborítani  az  arezot; szemfödéllel
beborítani  a halottat, fekete  posztóval  a  koporsót, stb.
3)  Némely  kczmivescknél  un.  a  kézmivet  erősítés,
vagy  ékesség  gyanánt  valamivel  belapozza.  Beborí-
tani  sárgalemezzel  a  bútorokat,  pléhvel  beborítani  a
korlátfákat;  aranytikkal  beborítani  a  ruhát;  a  fenyő-
fabútorokat  diófalemeszel  beborítani.

BEBORONÁL,  (be-boronál;  öez. úth.  Boron/ival
behúz;  a  vetett  földet  végig  vontatott  borona által si-
mára  egyengeti.  A  boronálúst  elvégzi.  V.  ö.  BORO-
NA,  BORONÁL.

BEBORONGAT,  (be-borongat)  ősz.  áth.  Beta-
kargat ; összehajtogat,  és takaróval beföd  valamit  De-
borongalni az útra viendő  ruhadarabokat;  bebarangolni
pólyába  a  kisdedet;  rongyokba  beborongatni  a  fagyot
lábakat.  Máskép:  beburogot.

BEBORSOL,  (be-borsol)  ősz.  áth.  Borssal  be-
hint, borssal  fűszeres.

BEBORSOZ,  (be-borsoz)  ősz.  ath.  lisd  BE-
BORSOL.

BEBORÚL,  (be-boriil)  ősz.  önh.  1)  Mondjuk  az
égboltozatról,  midőn felhők  takarják  el, s  illetőleg a
nap  tiszta  fényét  elrejtik  elölünk.  .Beborult  az  ég,  e»S
lesz.  Ellentéte: kiderül.  Ki-kiderül,  meg  beborúl,  csak
az  én szivem  szomorú.  Népd.  2)  Mondjak növények-
ről,  és  virágokról, midőn  leveleik  egymás  fölé  hajla-
nak,  s  mintegy  bezárkóznak.  Beborul  a  káposzta le-
vele,  midőn f ejesedni  kezd.

BEBORULÁS,  (be-borulás;  ősz.  fn.  Az  égbol-
tozat  feUiősödése,  a  latkor  elhomályosodása.

BEBORULT,  (be-boralt)  ŐSE. mn.  Felhőkkel be-
ront,  homályos,  szomorú.  Beborult  ég, ötti  napok. El-
lenkezője :  derült,  kiderült.

BEBOTLIK,  (be-botlik)  ősz. k.  l) Botlogva, bo-
torkálva,  tántorogva  belép  valahová.  Retteg  füvei be-
botlott  a  küszöbön.  2)  Véletlenül,  történetből  tér  be.
Magam  sem tudom,  hogyan  botlottam  be  ide.

BEBOTORKÁL,  (be-botorkil)  ősz.  önh.  Sötét-
ben  tapogatódzva,  vakoskodva,  meg-megbotolva,  ré-
szeg  ember  módjára  bevetődik  valahová.

BEBÖK,  (be-bök)  ősz.  áth.  Valamely  hegyes
eszközt  bizonyos  testbe  szúr.  Át  árrt  bebökte  ns  uj-
jába. Karót  bebökni  a  földbe.

BEBÖKKEN,  (br-bükken;  ősz.  önh.  TAjcjtíssel
són. bebnkkan.

BEBÖRÖDZIK,  (be-bőrödzik)  ősz.  k.  Bőrhár-
tyával  behúzódik, behártyásodik.  A  gyógyuló  seb las-
sanként  bebörSdzik.  Átr.  ért  mondatik  hig  testekről,
midőn  felszínükön  sürii  kártyaféle  burok  gyűl  őszre.
Bebőrödtik  a felforralt  tej.

BEBÖRÖZ, (be-böröz) ősz. átb.  Bőrrel behúz, be-
ragaszt  Bebb'rözni  a  könyv  tábláját.

BEBÖRZIK,  (be-bőrzik)  ősz.  k.  lásd  BEBÖ-
RÖDZIK.

BEBÖRZÖTT,  (be-bőrzött) ősz. mn. Bőrrel, hár-
tyával  benőtt,  beforrott.  Jiebörzött  seb.

BEBÚ,  (be-bú)  ÖBZ.  önh.  Szoros  belyen,  héza-
gon,  résen  keresztül  bemegy.  Az  egerek  bebunok vacz-
kaikba.  Bebúni  az  ágy  alá.  Bújj  be!  & kopogtatónak
szokták tréfásan mondani e helyett: szabad / V. ö. BÚ.

BEBUGYOLÁZ,  (be-bugyoláz) ősz.  átb.  Holmi
ruhaneműbe,  lepelbe  takargat,  bebogyol, bepatyókál.
Bebugyolázni  a fejet  kendövei.

BEBÚJ,  BEBÚV,  1. BEBÚ.
BEBUJDOS,  (be-bujdos) ősz. áth.  Bujdosva,  rej-

tett  utakon  bolyongva bizonyos  helyeket, vidékeket
bejár.  Bebujdosni  a  Bakonyt,  a  Vérteteket.

BEBUJDOSIK, (be-bnjdoaik) ősz. k.  Szökevény-
képen,  lopva megyén  be  valamely  helyre,  tartomány-
ba.  Sok  űzőbe  vett lengyel bebujdosott  Magyarországba.

BEBUJTAT,  (be-bujtat)  ősz.  áth.  és  mivolt.
Szűk  helyen, résen, nyilason, likon keresztül bebocsát,
vagy  kényszerít,  erőszakol  valakit,  hogy  bebújjon.
Bebujlatni  valakit  a szurdékba, az ágy  alá.

BEBUKIK,  (be-bukik)  ősz.  k.  1)  Hirtelenfil,
vagy  megbotolva belép, betoppan, beüti fejét valahová.
Bebukott egyszerre az ajtón, mintha égből pottyant  volna.
2)  Fejjel  bemerül  a vízbe.  A búvár majd  bebukik, majd
kibukik.

BEBUKKAN,  (be-bukkan)  ősz.  önh.  Váratta-
iml,  minden  előjel  nélkül  betoppan.  V.  ö.  BUKKAN.

BEBUKTAT,  (be-buktat)  ősz.  áth.  Vízbe, vagy
inas  folyadékba hirtelen  bemerít,  különösen  embert,
vagy  más  allatot  A  fordö  gyermeket  bebuktotni  a
kádba.  A  jultokat  bebuktatni  ás  usstatóba.  Átv.  ért
adósságba  ver.  A  csalók,  uzsorások  bebuktatták öt. V.
ö.  BÜKTAT.

BEBÜLÁL,  (be-bulál)  ősz.  áth.  Lepelféle  taka-
róval  bekötöz, bepatyókál,  beföd.  Kendővel  bebulálni
a fejet.  V.  ö. BULA.

BEBULÁZ, [(be-bulá*) ősz. áth. 1. BEBÜLÁL,
és BULÁZÓ.

BEBURKOL,  (be-burkol)  ősz.  ath.  Betakar, bu-
rokba  tesz,  valamely  ruhával,  takaró  eszközzel körös-
körül  beföd,  bepólyáz.  A*  összeuerí  embert  lepedővel
beburkolva  vinni  haza.  Beburkolni a fejet  leendőbe.  Átv.
valamely  ügyet,  igazságot  sok  haszontalan  szó által
elhomályosít,  eltitkol.

BEBURKOLÁS,  (bc-burkolás)  ősz.  fa.  Cselek-
vés,  midőn  valamit  beburkolnak;  burokba,  pólyába
lepelbe  takargatás.

BEBURKOZ,  BKI5URKOZÁS,  1.  BEBURKOL,
BEBUUKOLÁS.



469 BEBÜZHÍT—BECSAP BECS APDOS—BECSE 470

BEBÜDÖSÍT, (be-büdösít) ősz. 4th. Büdös  szag-
gal betölt.  Pézmácal  bebüdb'siteni  a  szobát.

BEBÜZHÍT,  (be-büzhít)  ősz.  áth.  Dögnek vagy
rohadt  testnek  szagával  betölt.  A  döglött  fialak  bebttz-
Mtik  a  víz mellékét.

BEBÜZÍT,  (be-büzít)  ősz.  átb.  Általán  ám.  be-
büdösít, büdössé  tesz.  Különösen  mondják  az  állati
test  rósz  szagu  párolgásáról,  és  a  gyomorból  jövő
szelekről. A  kutya  bebüzüi  a  szobát.

BEBÜZÖL,  (be-büzöl)  ősz.  átb.  L.  BEBÜZÍT.
BÉCS,  (1), zártabb  ajakkal:  BOCS, önálló gyök

és  fn.  tt.  bécs-ét,  tb.  —ék.  1)  Az  értéknek  bizonyos
foka,  mely  valamely  dolognak  akar  általán,  akár  vi-
szonylag  tulajdoníttatik,  melynél  fogra  bizonyos elő-
nye,  kelendősége  van.  Ezen dolognak  dőltem  nagy be-
cse van.  Amin  minden ember  kap,  annak nagy  a  becse.
Ninet  becse  oly jó  cselekedetned,  melyet  valaki  haszon-
lesésbó'l  követ  el.  Belső  becs,  melynek  értéke  mindig
megmarad,  pl.  az  aranyé,  a  pénzek  között.  Változó
becs,  mely  a  körülmények és  viszonyok  szerint  majd
emelkedik,  majd alább  száll.  2)  Azon ár,  melyért  va-
lamit adnak,  vesznek.  Meghatározni  az  árverésre  ki-
tett jószágok  becsét.  Felmegy  a házak  becse. Semmi becse.
3) Atv. ért  erkölcsi érték,  illetőleg tisztelet, kegyelet.
Becsben  tartani  a jeles férfiak  képét,  a  szüléktől  ma-
radt  emléket. Származékai:  beesés, bécstelcn,  bécsit,  be-
csül,  bécsttlet  stb. Törökül:  bfha,  ám.  pretium,  valor,
aestimatio,  és  a  szanszkritban  bhads = becsül, tisztel.

BECS,  (2),  SZAMOS—, TISZA—.faluk  Szat-
márban;  helyragokkal:  Becs-en,  —re,  —ró'í.

BÉCS,  fn.  tt.  Bécs-ét.  Ausztriának  fő-  s  a  feje-
delemnek székvárosa.  Magyarnak  Pécs, németnek  Bécs,
Km.  Az  ökör  ökör marad,  ha  Bécsbe  hajtják  is.  Km.
Akinek  lova nincs, Bécsben is gyalog  jár.  Km. Török és
illír  nyelven szintén  Bécs  a  neve.  Eredetére  nézve né-
melyek  szerint  a  magyar  becs  szótól vette volna neve-
zetét  (Vienna Alkaidi,  Adalberto  Ostricbiae  Comiti
uuptae,  a  Stophano  Bégé  in pretium  dotis  collata).
L.  Berzeviczy: De  industria  ét commercio Hungáriáé,
Leutachoviae  1797.  Mások  Vend  vagy  uendisch név-
ből  alaknltnak  hiszik, a  v  b-vel  könnyen  felcseréltet-
vén,  mint  olywí  =r  olybá,  K  megfordítva  Veszprém  ==
Betzprém.

BECSAL, (be-csal) ősz. átb. Álszavakkal, áligére-
tekkel  reávesz valakit, bogy  bemenjen. Becsalni  afut-
kozó gyermeket  a  szobába. Becsalni  valakit a  csárdába.

BECSALJ, (be-csali) ösz.fn. Tréfásan  így nevezik
a  csárdákat.  Menjünk  a  becsaliba. Egyszerűen:  csali.

BECSALOGAT,  (be-csalogat)  öaz.  áth.  Csalo-
gatva  bébi,  bemeuésre  bír  valakit.

BECSAP, (1),  (be-csap) ősz. önh.  1) Beüt, beront,
pl.  az  ellenség  az  országba.  .1 határokon  tanyázó  tö-
rökországi  haramiák  gyakran  becsapnak  a  horvát  vé-
gekre.  2)  Suttomban  titkos  vagy  gyanús  helyre be-
surran.  Becsapni  a kocsmába,  bünbarlangba.

BECSAP,  (2),  (be-csap) ősz. átb.  1) Kaput, ajtót,
ablakot  nagyobb  erőszakkal  s  csattanással  tesz  be.
Haragjában  becsapta  a*  ajtoV,  s  elment.  A  szé!  úgy

becsapta  az  ablakot,  hogy  izekre  törött.  2) Italt amúgy
könnyű  módon,  hamarjában  felhajt.  Becsapni  egy itcze
bort,  egy  pohár  pálinkát.

BECSAPDOS,  (be-csapdos)  ősz.  áth.  Ismételve
becsap.  A szél  becsapdossa  a  nyitott  ablakokat.  2) Sár-
ral  behány,  sártapaszszal,  úgynevezett  malterrel  be-
ken,  bevakol.  A  kömives  először  vakoló  kolonna!  be-
csapdossa  a falat,  azután  simára  egyengeti.

BECSAPKOD,  (be-csapkod)  1.  BECSAPDOS.
BECSAPÓ,  (be-csapó)  ősz.  mn.  Mondjuk  leg-

inkább  ellenségről  és  rablókról,  kik  bizonyos  tarto-
mányba,  országba  beütni, betörni, berohanni  szoktak.

BECSAPÓDIK,  (be-csapódik)  ősz.  belsz.  Lát-
ható  külső  erő  nélkül  mintegy  magától  csattanva  be-
csukódik.  Becsapódik  az  ajtó,  ablak,  kapu.

BÉCSÁR, (bécs-ár) ősz.  fn.  A  jószágnak, legyen
az  ingó vagy  ingatlan,  azon  értéke, melyet  a  megbí-
zott  becsüsök  határoznak  meg.  Becsáron  fölül  elkelt
a  ház.  Ezen  bátorokat  becsáron  alul  vettem.

BÉCSARÁNY,  (becs-arány)  ősz.  fn.  A  folyó
pénznek  bizonyos  láb  szeréntí  értéke,  mely  a  körül-
ményekhez  képest  változni  is  szokott.  A  körmöczi
arany  határozott  becsarány  szerint  négy  és  fél  con-
veiitiós  forintot ér.

BECSATOL,  (be-csatol)  ősz.  áth.  Csattal  öszve-
füz,  egymáshoz  köt,  illetőleg  a  hímcsatot  a  nőstény
csatba  eresztve,  a  ruha  vagy  szalagkötő  szárnyait
öszrefoglalja.  Becsatolni  a  lánczos  mentét.  Becsatolni
a  nyereg  hevederét.  A  málhds  láda  szíjait  becsatolni.

BECSATTAN,  (be-csattan)  ősz.  önb.  Csattanra
becsukódik,  bezáródik.  A  hirtelen  kerekedett  szélben
becsattan  a  nyilt  ajtó,  ablak.

BECSATTANT,  (be-csattant)  ősz. áth.  Eszközli,
okozza, hogy  valami  becsattanjon  ,  azaz ,  hogy  csat-
tanva  becsukodjék.  A  szél  becsattantja  a  kaput,  ajtót,
ablakot.

BECSAVAE,  (be-csavar)  ősz.  áth.  1)  Valamit
csavarva,  forgatva  befúr,  betol  valamely  testbe.  Az
árrt  becsavarni  a  bőrbe.  2) Mondjak  örvényes  forgásu
vízről,  midőn  valamely  testet  tekergő  öblébe  húz.

BECSAVARODIK, (be-csavarodik) ösz.k. Egye-
nes  vonaltól, iránytól  eltérve  bizonyos  belyre  befor-
dul,  görbe  h aj l ássál  bemegy.  Az  út  becsavarodik  a
völgybe,  az  oldalt  fekvő  faluba.  Mondjuk  az  így  félre-
térö  utazóról  is.

BECSAVAROL,  (be-csavarol)  ősz.  áth.  Csavar-
féle  eszközzel  beszorít,  behelyez,  befúr  valamit.  A
rámákba  becsavarolni  az  ablakkapcsokat.  Szokottabb,
3  a  németből  kölcsönözött szóval:  besrófol.

BÉCSCZÍM,  (bécs-czím)  ősz.  fn.  Nehéz  kiejtéaü
s  különben is  szokatlan  szó.  Helyette  alkalmasabb,
tiazteleti  vagy  tiszteletbeli  czím,  t.  i.  oly  czím,  mely-
lyel  valóságos  hivatal és  díj  nem jár.

BECSE,  (1),  a  csecse szónak  ikertestvére, s cs ak
evvel  egyesülve  használtatik,  csecsebecse. L.  ezt

BECSE,  (2),  faluk  Bars  és  Pest  megyében,
Ó—,  mezőváros  Bács  megyében;  TÖRÖK—, mező-
város  Torontálban;  helyi',  ftecsé-n,  —re,  —ró7.

30*
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BECSEHELY,  falu  Zalában; kelyr.  .Becsehely-
en,  —re,  —rfif.

BÉCSÉL,  (bécs-él) áth. m. béctél-i.  Zártabb han-
gon : böcsöl,  ám.  valaminek  becsét, árát  szabja.  Szo-
kotton, ámbár  elemzésileg nem oly  szabatosan  be'cstll
vagy  bScsttl. Egyébiránt  a  becseiből  lett  becsles, mely-
től  különbözik  a  becsillés.

BECSEMPÉSZ, (be-csempész) ősz. áth. Az  illető
vámok, harminczadok, határőrök  kikerülésével lopra,
alattomosan beszállít valamit  Tiltott  árukat,  kiáltvá-
nyokat  becsempészni. V. ö.  CSEMPÉSZ.

BECSEN,  (be-csen) ősz.  áth.  Csenve, azaz lop-
va,  suttomban, alattomosan becsúsztat, behoz, beszál-
lít  valamit, becsempész.  A  vámok,  harminczadok  fci-
kerUléséuel  holmi  tiltott  árukat  becsenni.  V.  ö. CSEN.

BECSEKÉS,  (be-csenés)  ősz.  fn.  Suttonyos,
alattomos  becsűsztatás,  becsempészés.

BECSÉNDÍT,  (be-cséndít)  ősz. áth.  Csengetyfi-
féle  kisebb haranggal  beharangoz,  s  bemeneteké  jelt
ad.  Eismisére  becsenditeni.

BECSENGET,  (be-csénget)  Ősz.  áth.  1) Lásd
BECSENDÍT.  3)  Csengetyttszóval  beU.  JBbédre  be-
csengetni a majorban  elszéícdí munkásokat. Beetengetni
az  inast.  3)  Tréfásan  szólva:  becsengetni  valakinek,
ám.  meglakoltatni,  befutyölni.

BECSÉPÉG,  (be-csépég) ősz. önh. Hézagon,  ré-
sen, nyilason,  likon  keresztfii  cseppenként beesik. Át
etS  becsepeg a  kocsiszínbe.  Zártabb  bangón:  becsopSg.

BECSÉPÉGET,  (be-csépéget)  ősz.  gyak.  átb.
1) Bizonyos  folyadéknak  cseppenkéntí  eregetése által
benedvesít, bemocskol  valamit  .Becsepegetni  a pallót,
a  ruhát  olajjal.  2) Edénybe vagy  folyadék közé csep-
penként  ereget.  A  megölt  csirke  vérét  becsepegetni  a
mosogatóba.  Orra vérét  becsepegetni a  viszel  töltött  me-
denczébe.  A  lábvízbe néhány  csepp  gyógyfolyadékot  be-
csepegetni. Zártabb  hangon:  bectöpOget.

BECSÉPÉGETÉS,  (be-csépégetés)  ősz.  fn.  1)
Cseppekkel bebintés, benedvesítés.  2) Valamely nedv-
nek  cseppenkéntí  befolyatása  valami  edénybe,  űrbe.
V.  ö.  CSÉPÉGETÉS.

BECSÉPÉGTET, (be-csépégtet) ősz. áth. és mi-
velt  1)  L. BECSÉPÉGET.  2) Másnak  meghagyja,
rendeli,  hogy  csepegessen.  Zártabb  hangon:  bectö-
pögtet.

BECSÉPPEN,  (be-cséppen) ősz. önh. Cseppfor-
mában  beesik. Tréfásan  szólva  ám.  valahová véletle-
nül,  váratlanul, észre  sem  véve  betoppan , ott  terem.
Zárt bangón:  becsöppen.

BECSÉPPENT  (be-cséppent) ősz. áth. Eszközli,
hogy  becseppenjen  valami; egy  cseppet  beereszt, be-
hullat. Becseppenteni a  sebbe  néhány csepp balzsamot.

BECSERÉL, (be-cserél) ősz. áth.  Valamely  ingó
jószágot, vagyont  más hasonló értékűvel fölváltva ma-
gáévá  tesz.  Búzát  rocszsal, gabonát  liszttel  becserélni.
Viseltet  ruhákat  újakkal  becserélni.

BECSEREPEZ,  (bc-cserepez)  ősz.  áth.  Cserép-
isindelylyel  beföd,  betetőz.  Becserepesni  a  házat,
templomot.

BÉCSÉRTÉK,  (becs-érték)  ősz.  fa.  Szabott ér-
ték  vagy  ár,  melyet  az  illető  bccslők  bizonyos jó-
szágnak,  illetőleg  árunak  tulajdonítanak. E  ház becs-
értéke  tízezer forint.

BECSERZ,  (be-cserz)  ősz. áth.  A  tímárok-,  to-
bakok-,  cseresvargáknál  ám.  cserhéjból  készült  lúgba
áztat  Becserzeni az  SkörbiSrt.

BECSES,  (bécs-és)  mn. tt  beesés-t,  tb.  —ék.
1)  Aminek  kitűnő  értéke  van,  drága.  Beetet  gyön-
gyük,  becses  hagyomány.  2)  Tiszteletes,  tiszteletre
méltó  . Beetet  úri  ember.  Tisztelem  becset személyét.

BÉCSÉSÍT, (bécs-és-ít) áth. m. bécsestt-étí, pár.
—s, btn.  —ni vagy  —eni.  1) Valaminek becsét, ér-
tékét  emeli; becsessé,  értékessé,  drágává  tesz.  Né-
mely  árut  hatsonvehetSsége,  tartósssága,  ritkasága  be-
esésit.  2)  Tiszteletessé,  tiszteletre  méltóvá tesz.

BÉCSÉSÍTÉS,  (bécs-és-ít-és)  fa.  tt  bécsesítes-í,
tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  valami vagy  valaki
becsessé  tétetik.  V.  ö. BÉCSÉSÍT.

BÉCSÉSSÉG,  (bécs-és-ség)  fa.  tt  béctéttég-ét.
1) Tulajdonság,  melynél fogva  valami becsben  tárta-
tik,  kitűnő értékesség, kelendőség.  2) Tiszteletben  lé-
tei,  tiszteletet  gerjesztő  személyes  tulajdonság.

BÉCSETLEN,  (bécs-etlen)  mn. tt  bécsetlen-t,
tb.  —ék. Aminek tulajdon  értelemben vett  becse, ér-
téke,  ára  nincs. Becsetlen háibái  bútorok.  Különbözik
tőle  az  átv.  érteményü  becstelen,  azaz  erkölcsi  becs
nélkül  levő, törvényszegő,  gonosz vétkei  miatt  elhir-
hedett,  megvetett  Becstelen ember.  Becstelen  maga-
vitelét.  Hasonló  viszonynak:  szemetlen  és  szemteleti,
szivetlen  és  szívtelen,  stb.

BÉCSFEGYVER,  helyesebb  és  szokottabban 1.
DÍSZFEGYVER.

BÉCSI,  (bécs-i)  mn. tt  bécsi-t,  tb.  —ék.  Bécs-
hez tartozó,  arra  vonatkozó.  Becsi  ára  valamely jó-
szágnak.

BÉCSI, (bécs-i) mn. tt  bécsi-f, tb. —ék.  1) Bécs-
ben  lakó,  működő,  ott  született,  készült,  oda  való.
Bécsi  lakotok.  Beéri  rendőrök.  Bécsi  kézmívesek.  2)
Ami  Bécsben  létezik,  Bécset illeti,  Bécsre  vonatkozik.
Bécsi házak,  templomok, tornyok.  Teli  van, mint a bécsi
bolt. Bécsi  rongy,  arczfestö,  arczkendozó'.  Olyat hazu-
dott, mint  a  bécsi torony.  Km.  3)  Ami  nem  Bécsben
létezik,  hanem Bécs  felé néz, vezet,  mutat,  pl.  bécsi
kapu a  budai  várban,  bécsi út.  4)  Midőn  pénzre  vo-
natkozik, jelenti  annak  papiros  vagy  másképen váltó
értékét  Szá*  ezüst  forint  beéri  bééiben  kétszáz ötven
forintot  fessen.

BÉCSIES,  (bécs-i-es) mn. tt  bécsies-t,  tb.  —ék.
Bécsi  szokások  szerint való,  olyan,  mint a bécsi.  Bé-
csié*  német  lened. Bécsiéi  Ízlés.  Bécsies  életmód.  Bé-
csiét  öltözködés.  Bécsies  eszem-iszomvágy.

BECSIKAR,  (be-csikar)  ősz.  áth. Erősen  beszo-
rít.  Becnkarja.  markába a pénzt.

BECSINÁL,  (be-csinál)  ősz.  áth.  1) Hézagot,
üreget,  lyukat bedug,  bezár. Becsinálni a  hordói, pa-
lactkot,  kemencte  száját.  2) Has  ételt valamely  lében
elkészít  Secsinátm  a  csibét,  borjúhúst,  halat.  3)  Be-
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rak,  bizonyos rendben  elhelyez,  kivált  valami elvinni
valót. Becsinálni hordóba a káposztát,  gyümölcsöt, ugor-
kát ;  becsinálni  utazó  ládába  a  képrámákat,  stb.  4)
Vág  mellékén :  a  földet  beveti  és  beboronálja.

BECSINÁLÁS,  (bc-csinálás)  ö«z.  fn.  Cselek-
vés, midőn  valamit becsinálnak.  V. ö. BECSINÁL.

BECSINÁLT,  (1),  (be-csinált)  ősz.  fn.  tt.  becsi-
nált-at.  Különféle  lében, s vegyülékkel  készített  hús-
ételek  neme. Savanyú,  édes,  czilromos  becsinálí.  Csi-
lit-,  borjú-,  báránybecsinált.

BECSINÁLT,  (2),  (be-csinált) ősz.  mn.  1)  Ami
be van dugaszéivá ; clrakott,  eltett,  elhelyezett  Be-
ttináit  hordó,  Télre  becsinált  uborka.  2)  Lében  ké-
szült,  főtt.  Becsinált  hal.  Becsinált  borjúhús.

BECSÍP,  (be-csíp)  ősz.  áth.  1)  Elzárás,  letar-
tóztatás  végett  befog  valakit.  Becsípték  a  tolvajokat,
az  éji  csavargókat.  2)  Kártyajátékban  a  kitett  meny-
nyiségből  nyer.  A  bank felét  becsípte.  3)  Önhatólag
ám.  szélcskedvüségig  iszik.  Ez  az  ember  becsípett,
átért  oly  böbeszédll.

BECSIPTET,  (be-csiptct)  ősz.  áth.  Szűk  hézag-
ba bizonyos  eszközzel  beszorít  valamit.  Valakinek  uj-
jait  becsíptetni  az  ajtó  közé.

BECSIEIZÉL,  (be-csirizél)  ősz.  áth.  Csirizzel
beken, beragaszt.  Becsirizelni  a  bőrt, papirt.  Becsiri-
telni  a  kezét,  ruháját.

BECSRE,  falu  Nógrád  megyében;  helyragok-
kal:  Becsk-én,  —re,  —ró'i.

BECSKEHÁZA,  falu  Torna  megyében ; helyra-
gokkal :  Recskehátá-n,  —rá,  —ról.

BECSKEREK, KIS—, falu Temesben, NAGY—,
mezőváros  Torontálban ;  helyragokkal: Becskerek-én,
-re,  —rol.

BÉCSLES,  (bécs-él-és)  fn. tt.  bécslés-t,  tb.  —ék.
Valamely  jószág,  áru  becsének,  értékének  meghatá-
rozása.  Ezen  ház  becslés  szerint  ezer forintot  ér.

BÉCSLEVÉL, (becs-levél) ősz. fn. L. BECSÜ-
LEVÉL.

BÉCSLÖ,  (bécs-él-ő)  fn.  és  mn. tt  bccsló'-í,  tb.
—k.  Megbízott  hiteles  személy,  ki  bizonyos  jószág-
nak  értékét,  árát  meghatározza.  A  becslöket kivinni  a
hely  színére.  Meghiteztetni  a becslöket. Különösen a vég-
re  kiküldött  biztos,  hogy  bizonyos  károk mennyisé-
gét  határozza  meg.  Tüzkármentesííéíi  becslök.

BÉCSLÖBIZOTTSÁG,  (bécslö-bizottság)  ősz.
fn.  Több  személyből  álló  kikfildöttség,  melynek föl-
adata  valamely  jószág  értékét  vagy  kármennyiségét
meghatározni.  V.  ö.  BIZOTTSÁG.

BÉCSMÉL,  helyesebben  1. BÉCSMÉRÉL.
BÉCSMÉKÉL,  (bécs-mércl)  ősz.  áth.  Valamely

jószágnak,  árunak  becsét,  értékét  mintegy méregetve,
latolgatva  fitymálja,  kicsinyíti, ócsárolja.  Más  porté-
káit  beesmérelni.  Ami  nem  az  ö'cé,  szereti  becsmérelni.
Továbbá  a  cselekvények  erkölcsi  becsét  alacsonyítja,
gyalázza.  Mások  tetteit,  érdemeit  irigységből  becsmé-
relni.

BÉCSMÉRÉZ,  (bécs-méréz)  ősz.  áth.  L.  BÉCS-
MÉRÉL.

BECSMÉRLÉS, (bccs-mérlés) ősz  fn. tt.  becsmér-
lés-/,  tb.  —ék.  Valamely  áru  vagy  tárgy  vagy  tett
értékének  gyalázása,  alacsonyítása.  A  legnemesebb
cselekedet  sem  kerüli  el  az  irigykedni  becsmérlését.

BECSMÉRLŐ,  (bdcs-mérlö)  ősz.  mn.  Aki  vala-
minek  anyagi  vagy  erkölcsi  becsét,  értékét  kisebbíti,
ócstlrló,  gyalázó.

BÉCSMESTER,  (becs-mester)  ősz.  fn.  1)  Bá-
nyásztiszt,  ki  az  érczeket,  illetőleg  érczes  ásványok
értékét,  belbecsét meghatározza.  2) Zálogháznál szak-
értő,  ki  a  zálogba  veendő  tárgyakat  megvizsgálja,  s
a  reájok  adandó pénz  mennyiségét  megszabja.

BÉCSMEZÖ,  (becs-mező)  ősz.  fn.  Becsület me-
zeje.  Katonai  értelemben:  csatahely,  hol  hírt-nevet
szerezhetni.  Általán  pedig:  akármely  állapot,  hiva-
tal,  melynek  viselése becsületet  szerez.

BECSOMBOLÍT,  (be-csombolít)  ősz.  áth.  Cso-
móba  gömbölyít, öszvegöngyölget  valamit.

BECSOMÓZ,  (be-csomóz)  ősz.  áth.  Holmi  leve-
les,  száras  stb.  jószágot  csomókba  rak  és  öszvekötöz.
Becsomózni a  megszárított  dohányleveleket. Becsomózni,
azaz  bálokba  kötni  a papirost.  Becsomózni  az  iromá-
nyokat.

BECSOMÓZÁS,  (be-csomózás)  ősz. fn.  Csomók-
ba,  kötegekbe,  bálokba  szedés, szorítás, kötözés.  Do-
hány, papiros,  irományok  becsomózása.

BÉCSORSZÁG,  (Bécs-ország)  ősz.  fn.  Heltai  s
némely  más  régi  Íróknál, ám.  Ausztria.

BECSÖ,  falu  Zólyom vármegyében;  helyragok-
kal : Becsb'-re,  —n,  —ró'!.

BECSÖDÍT,  (be-csődít) ősz. áth.  Seregesen, csa-
patosan  begyűjt,  bemenni  sürget.  A  népet  bectödtíeni
a  gyűlésekre.  A  kíváncsiakat  holmi  látványos  előadá-
sokra  becsödíteni.  V.  ö.  CSÖDÍT.

BECSÖDÜL,  (be-csődül) ösz-önh.  Csoportosan,
seregesen,  csapatosan  tódulva  begyülekezik,  betola-
kodik.  V.  ö.  CSŐDÜL.

BÉCSREVAGYÓ,  (bécsre-vágyó)  ősz.  mn.  Ki-
tüntetést,  rangot,  czímeket kereső,  dicsvágyó.

BÉCSSZABÁS,  (becs-szabás)  ősz.  fn.  Szokot-
tabban,  1. ÁRSZABÁS.

BÉCSSZERÉNTÍ,  (bécs-szerénti)  ősz.  mn.  Ami
bizonyos  határozott  becsnek,  árnak  megfelel.  Fala-
minek  becssterénti  árát  megadni.

BÉCSSZÓ,  (becs-szó)  ősz. fn.  Szokottabban  ám.
becsületszó, azaz  oly  szó,  illetőleg  Ígéret,  fogadás,
melynek  teljesítéséhez  vagy  igazságához  becsületün-
ket kötjük.

BÉCSSZOMJ,  (becs-szomj) ősz. fn.  A  becsvágy-
nak  magasabb  foka,  mely  a° kitüntetést  szertelenül
keresi,  s  mintegy  szomjuhozza.

BÉCSSZOMJAS,  (becs-szomjas)  ősz.  mn.  Szer-
telenül,  túlságosan  becsvágyó,  dicsőség után  sovárgó.

BÉCSTÁPLÁLAT,  (bécs-táplálat) ősz  fn.  Ösz-
tön,  inger, körülmény,  állapot, mely valakiben  a becs-
érz-ést,  dicsvágyat fóntartja,neveli,  s mintegy  táplálja.

BÉCSTELEN,  (bécs-telen)  mn.  tt.  bécstelen-t,
tb.  —ék.  Aminek  átvitt  érteményü  erkölcsi  becse



475 BECSTELENEDIK—BECSUK BECSUKÁS—BECSÚSZTAT  476

nincsen; erkölcsileg  aláraló, gálád,  elvetemedett,  kit
a  közvélemény  tiszteletre  méltónak  nem tart.  Beette-
len  ember.  Becttelen  cselekedet.  Különböztetés  végett
v.  ö.  BÉCSETLEN.

BECSTELENEDIK, (béca-telen-éd-ik) k-m. bées-
tdtned-tem,  —tél,  —éti. Erkölcsi  alávalósága, galád-
sága  miatt becsülete,  jó  híre-neve  fogy, veszendőben
van, becstelenné  lesz.

BÉCSTELENÍT, (bécs-telen-ít)  áth.  m.  bécste-
lenti-étt,  pár. —s, htn.  —ni vagy  —«*»'.  1)  Becste-
lenné tesz  valakit, ásás, erkölcsi  jellemét  beszennyezi.
Minden  vétek,  gonosz tett  becsteteniti  az  embert.  .Ezzel
műid magadat, mind  családodat  becsteteníted.  2) Becs-
telennek, ázás  alávalónak,  gáládnak, erkölcstelennek
mond, hirdet, gyaliz, mások szemében kisebbít  Gya-
nusitásokkal, rágalmakkal  becsteleniteni valakit.

BÉCSTELENÍTÉS, (bécs-telen-it-és) fh. tt bécs-
telentítt-t,  tb.  —ék. Általán cselekrés, mely által mást
vagy  minmagunkat  becstelenítjűk.  V.  ö.  BÉCSTE-
LENÍT.  Kfilönösen  becsületsértés,  rágalmasás,  mely
ellen  törvényes  keresetnek  van  helye.

BÉCSTELENÍTÉSI,  (bécs-teleu-ít-és-i) mn.  tt
bécstelenitesi-t,  tb.  —ék.  Becstelenítésre  vonatkozó.
BecttelenUéti  szándék, tett. Beettelentíéti  per.

BÉCSTELENÍTÉTT,  (bécs-telen-ít-étt)  mn. tt
be'cstelenitétt-et.  Hirében-nevében sértett;  erkölcsileg
becstelenné  tett;  a  közvélemény  előtt  becsületétől
megfosztott. A  becstelenitett elöljárónak  nincs tekintélye.

BÉC8TELENÍTÖ,  (bécs-telen-ít-ő) mn. tt.  bécs-
telentíS-t,  tb.  —k. Ami becstelenné tesz,  meggyalázó,
megszégyenítő.  BecttelentíS  szavak,  szidalmak,  rá-
galmak.

BÉC8TELENKÉDÉS,  (bécs-telen-kéd-és)  fű.
tt  bécstelenkedés-t, tb.  —ék.  Illetlenkedés, beestelen-
ség  elkövetése.

BÉCSTELENKÉDK,  (bécs-telen-kéd-ik)  k. m.
bécstelenkéd-tem,  —tél,  —étt.  Illetlenül,  orczátlanol,
gyalázatosán  cselekszik,  viseli  magát, maga  vagy má-
sok iránt beestelenséget követ el.

BÉCSTELENSÉG,  (bécs-telen-ség)  fa.  béeste-
leneég-ét.  1)  Erkölcsileg  alávaló  tulajdonság,  elvete-
medettség.  Ét  már  míg  i»  tok, t»  szörnyű  becstelen-
ség.  2)  Méltatlan gyalázat, becsfiletsértés,  rágalmazás.
Bectteltntéggel  illetni  a  jó  hazafiakat.  Beeitelentéget
követni  el  valaki  ellen.

BÉCSTELENÜL,  (bécs-telen-ül)  ih.  Gyaláza-
tosán, orczátlanul,  szégyennel.  BécttelenUl  szavát szeg-
ni ; bécsteleniil  megutalni  a hitéletüket;  be'cttelenül  el-
{fcetni  a  tisztes férfiak  tártatágából.

BECSUK,(be-csuk)ösz. áth. 1) Ami tárra,nyitva,
kiterjesztve  volt,  annak  lapjait,  szárnyait, oldalait be-
hajtja,  egymáshoz  szorítja,  stb.  a  ez által  a köztök
levő rést, nyilast  betakarja.  Becsukni a nyitott kfttyvet.
.Becsukni a  szemeket.  Csukd  be  a  szádat.  Különösen
kapocs,  akaszték  által ugyanezt  teszi. .Becsukni  az aj-
tót, ablakot, kaput.  Becsukni  a  szekrényt, ládát.  Kü-
lönböztetés  végett v.  ö. BEZÁR.  2)  Valamit  ajtóval,

ellátott  rekesztékbe  tesz.  A  pénzt becsukni  a  ládába.
Becsukni valakit  a  meüékszobába. V. ö. CSUK.

BECSUKÁS,  (be-csukás) ősz.  fh.  Cselekvés, mi-
dőn  valamit, vagy  valakit becsuknak.  V. ö. BECSUK,
és  BEZÁR.

BECSUKKAN,  (be-csukkan) ősz.  önh.  Mintegy
önmagától becsakódik, betevődik.  Álmottágtól  becsuk-
kemnak  a  szemek.  Ac ajtó  becsukkant.

BECSUKEANT,  (be-csukkant)  ősz.  áth.  Esz-
közli, hogy  ami tárva  nyitva  volt,  becsukkanjon.  A
ttél  becsukkontotta a*  ajtót.  Maga  után  becsukkoníani
a  kaput.

BECSUKLYÁZ,  (be-csnklyáz)  ősz.  áth.  Csuk-
lyával  beföd,  betakar.  EtS  ellen  becsuklyázni a  fejet.

BECSUKOTT, (be-csukott) ősz. mn. Általán, akit
vagy  amit becsuktak, ezen igének minden érteményei-
ben  véve.  becsukott ajtó, kapu, ablak.  BectvkoU  könyv.
Becsukott  ládában,  szekrényben  tartani  a pénzt.  Blín-
tetéstil  becsukott  gyermek. V.  ö. BECSUK.

BECSULLANKODIK, (be-cstűl&nkedik) k. Vesz-
prém  vármegyei  tájszó,  ám. belopódzik.

BECSUNYÁZ,  (be-csnnyáz)  ősz.  áth.  Bemocs-
kol, beszennyez,  berutít,  bepiszkít  Becsunyázni  a ru-
hát,  a szobát.

BECSUNYÍT, (be-csunyít)  ősz.  áth.  1)  1. BE-
CSUNYÁZ.  2)  Ganajával  bemocskol,  leszar,  lefos.
flecsunyöoni a  has elejét,  az árnyékszéket. V. ő. CSU-
NYÍT.

BECSÚSZ,  (be-csdsz)  ősz.  önh.  1)  Tulajd.  ért.
hason  csúszva megy  be  valahová.  A  kígyók  becsúsz-
nak  likaikba,  a  szikíarepedékekbe.  2)  Mondjak ember-
ről •  más lábas  állatokról  is.  Négykézláb  becsúszni  a
kapu  alatt.  3)  Átv.  ért  suttomb&n, alattomban, lopva,
álntakon  bejut  valamely  helyre, vagy  állapotba.  Be-
csúszni  valamely  hivatalba,  társaságba.  4)  Észrevétle-
nül,  véletlen  bekeveredik,  bevegyül.  .Ezen  iromány
csak  úgy  csúszott  be a  levéltárba.

BECSUSZAMTK,  (be-csuszamik)  ősz.  k.  Sima
kígyóként észrevétlenül  belopódzik valahová. Ac alat-
tomos  bejutás  nagyobb  fokát  fejezi  ki,  mint az egy-
szerű  beesúsz.

BECSUSZAMLIK,  BECSUSZAMODIK, 1.  BE-
CSUSZAMIK.

BECSÚSZIK,  (be-csúszik) ősz.  önh. Köz szokás
szerint  egy  érteményü  a  beesúsz  igével;  de  szabato-
san  véve,  beesúsz  az  élő állat,  midőn  önkénytes  moz-
gással jut  be  valahová, ellenben  becsúszik  akár  az ál-
lat  akár  a  lelketlen  test, midőn  kül  erőtől  hajtva,  il-
letőleg  akaratlanul jut  be.  A  ló lába  becsúszik  a ká-
tyúba,  a szekér fara  becsúszik  az árokba.

BECSUSZSZAN,  (be-csuszszan) ősz.  önh.  Hir-
telen, egy  mozzanattal, lappangva  beesúsz.  Énre  sem
vettük,  midőn  becsuszszant. V.  ö.  CSUSZSZAN.

BECSÚSZTAT, (be-csúsztat) ősz.  áth.  l)Tolá»,
taszítás  által  eszközli,  hogy valamely test becsúszszék
valahová.  A  portékát  ládákat  lejtős deszkán bees&s-
talni a  hajóba.  A  parton  heverő  csónakot  becsúsztaíni
a  vízbe.  2)  Átv. ért.  álutakon,  alattomosan, igazságta-
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lanul,  törvénytelen  módon behelyez,  bejuttat, beigtat
Becsúsztatni  a  kegyenczeket  holmi  hivatalokba.  3) Hi-
vatalos  irományok,  oklevelek  közé,  vagy  azok  szöve-
gébe  csempész  valamit.

BECSÚSZTATÁS,  (be-csúsztatás)  ősz.  fh.  Cse-
lekvés,  midőn valaki  becsúsztat  valamit,  ezen  igének
minden  érteményeiben.  V.  ö.  BECSÚSZTAT.

BECSÚSZTATOTT,  (be-csúsztatott)  ősz.  mn.
Általán  amit  akár  tulajdon  akár  átv. érteinényben be-
csúsztattak,  különösen, becsempészett,  alattomban be-
tolt  Vámon  becsásztatott áruk.  Becsútztatoti  tisztviselő.
SzSveg  közé  becsúszhatott  szoi-ak. V.  ö.  BECSÚSZTAT.

BECSUTAKOL,  (be-csutakol)  ősz.  áth.  Csutak-
kal  bedug.  Bectvtakolni  a  hordó  száját,  a,  zsákon  tá-
madt  likat.  V.  ö.  CSUTAK.

BÉCSÜ,  (bécs-ü)  fn.  tt.  btctU-t,  tb.  — k.  Vala-
mely  jószág  értékének  meghatározása,  melyben  ki-
mondatik,  mit  ér,  mi a  becse,  mit  lehet  vagy  kell
érte  adni.  Előre  megszabott  becsü  szerint  adni,  venni
valamit.  Külöuöseu  hites  személyek,  biztosok  általi
meghatározása  valamely jószág értékének.  Brcsüre ki-
küldött  eskllttek.  A  tűz  által  okozott  kár  becsli  szerént
éter forintra  rúg.  A  becs gyökből úgy  képződött be'csü,
mint  ár-ból  áru.

BÉCSÜAR,  (bécsü-ár)  ősz. fn.  A jószágnak azon
értéke,  ára,  melyet  a  meghívott,  s  hites  becsüsük  ha-
tároznak  meg.  A  tett  háznak becsüárát  megfizetni.  A
zálogos  jószág  beruházásának  becsüára.

BÉCSÜL,  BÉCSÜL,  (bécs-ül  vagy bécs-öl)  áth.
m. bécsül-t.  1)  Valakinek  erkölcsi  becset  tulajdonít,  s
mint olyannal bírót  tisztel.  Becsülni  a jó  hazafiakat,  az
erényes férfiakat.  2)  Visszaható  névmással  ám. illően,
az  erkölcsi  törvények  szerint viseli magát  Magát meg-
becsülni.  Fiam,  becsüld meg  magadat.  3)  Szintén  meg
igekötövel  ám.  kímél,  gondját  viseli  valaminek. Meg-
becsüli,  amije  van,  nem  pazarolja.  Megbecsüli  a  ruhá-

ját.  4)  Felhato  ragu  viszonynévvel:  méltat, méltónak
tart  valamire. Nagyra,  sokra becsalni  valakit.  Kevésre,
semmire  sem  becsülni.  5)  Valaminek becsárit,  értékét
szabja,  becsei.  E  lovat  kétszáz  forintra  becsülik.  Mint
átható  ige  tulajdonkép :  becs-öl,  mint  ezek  is :  kerül
(áth.),  tanul,  elemezve:  ker-Sl,  tan-ol.  V.  ö.  —ÜL
-ÜL  képző.

BÉCSÜLÉS,  (bécs-ül-és)  fii.  tt.  beriiHee-l,  tb.
—ék.  Cselekvés,  illetőleg  lelki  működés, mely  által
valakit  vagy  valamit becsülünk  ezen  igének  minden
érteményeiben.  V.  ö.  BÉCSÜL.

BECSÜLET, BECSÜLET,  (bécs-ül-et) fn. tt. bé-
csület-et.  1) Erkölcsi  törvények  iránti  belső  tisztelet, s
azon belső érzelem, mely  az  erénynek  mint erkölcsi jó-
nak rugója.  Becsületből  tenni jót  másokkal.  Becsülettel
élni, halni. Becsületből szolgálni  a hátát,  nem haszonért,
hanem  egyedül  a  haza javáért, ö  sokat ad a becsületre.
Becsületében lehft  bízni.  BectUlefnmre  \noml óin, f<  '/adom,
Ígérem.  Nincs  benne  annyi  becsület,  hogy  . . .  2) Oly
belső  hódolat,  melyet  mások  erénye  bennünk, vagy  a
miénk másokban  gerjeszt.  Becsületben lenni. Becsületet
szeretni,  vallani,  aratni.  Bersttírtre  vágyni,  törekedni.

Becsületet  érdemelni, elveszteni.  Oda a  becsület.  Vége  a
becsületnek. Becsületét  félteni,  őrizni, védelmezni. Becsü-
letben tartani  valakit,  és  másoktól  becsületben  tartatni.
Becsület fogytáig.  A  becsületet minden ember szereti. Km.
Mind jó  ott  lakni,  hol  becsülete van  az  embernek. Km.
Tisztelet  becsület,  de  igazság  is.  Km.  3)  Illendőség,
udvariság,  emberség.  Becsületet  tanulni.  Majd  megta-
nítlak  becsületre,  A  vendégeket  becsülettel fogadni.  Be-
csülettel  viszonozni  a  szívességet.  Ennek  fele  sem  be-
csület.  Adom  tisztelettel,  veszem becsülettel.

BÉCSÜLETADÁS,  (becsület-adás) ősz. fn.  Kül-
ső  tisztelés,  illetőleg  tiszteletjel,  oly  emberek  iránt,
kiket  becsülünk.

BÉCSÜLETADÓ,  (becsület-adó) ősz.  mn.  Aki
másokat  kellő  tiszteletjelekkel  megkülönböztet.

BÉCSÜLETBELI,  (bc-esület-beli)  ősz.  mn.  1)
Amitől  becsületünk  foltételeztetik,  amit teljesíteni  a
becsületérzés  kívánja  ; becsületben  j&ró.  Ez  becsület-
béli  dolog.  Aki  bizonyos hivatalnak,  rangnak  czímét
viseli,  ami fizetéssel s  néha  kötelességgel  sem jár :
máskép :  tiszteletbeli.  Bec.silletbeli  sznlgabiró,  esküit,

BÉCSÜLETBUZGALOM,  (becsület -buzgalom)
ősz.  fű.  Becsületre  vágyó  indulat,  hajlandóság.

BÉCSÜLETÉRZÉS,  (becsület -érzés)  ősz.  fn.
Nemesebb  erkölcsi  tulajdonság,  melynél  fogva  a  jót,
az  erényt  belső  ösztönből  szeretjük.  A  gyermekben
felébreszteni,  táplálni  a becsllletérzést.  Becsületérzésbb'l,
nem  kényszerítve,  nem félelemből  tenni  valamit.  AV'ncs
benne  becsilletérzés.

BÉCSÜLETÉRZÖ,  (becsület-érző)  ősz. mn.  Aki
a  jót,  illőt  belső  ösztönből  felfogja,  és  követi.  Becsü-
letén/)  fiatal  ember.

BECSÜLETES,  (bécs-ül -et-ötf)  mn. tt  becsüle-
tes- 1,  vagy  — ét,  tb.  — «k.  1)  Becsületben  álló,  eré-
nyes  magaviselete  miatt  tiszteletre  méltó.  Becsületes
ifjú.  Minden  ember  ember,  de  nem  minden  ember  be-
csllletes  ember. Km.  2)  Tisztességesebb  polgári  állása,
nem  a  nép  aljából,  vagy  épen söpredékéből való.  Kü-
lönösen  a  községi  elöljárók  és  czéhtársulatok  czi'me.
Becsületes  bírák  !  Becsületes  csizmazia  czéh.  3)  Köz
szokásilag  tágas  érteményben, a  maga  nemébe  derék,
jeles, nevezetes.  Ez  becsületes  úri  lak.

BECSÜLETESEN,  (bécs-ül-et-és-en)  ih.  1)  A
jó  erkölcsiség,  erényesség  szabályai  szerint, illendően.
Becsületesen  viselni  magát.  Becsületesen  élni.  2)  Szé-
lesb  ért.  jelesen,  helyesen,  derekasan,  igen  nagyon.
Becsületesen  bevégezni  a  munkát.  Becsületesen  (igen
erősen)  megverni  valakit.

BECSÜLETESSÉG,  (bécs-ül-et-és-ség)  fn.  tt.
bécsületésség-ct.  Tiszteletet  gerjesztő  erkölcsi  tulaj-
donság.  Becsületessége  miatt  köz  tiszteletben  álló  férfi.
JVincs  szebb  dolmj  a  tiecsllletffsrgnél.  Becslllrtességgel
legtöbbre  mehetsz.

BÉCSÜLETFELEDÉS ,  (becsület-feledés)  ősz.
fn.  A  becsületre,  illetőleg erényes  cselekvényekre ösz-
tönző*  érzelmek  elhanyagolása.
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BÉCSÜLETFELEDÖ, (bécsület-feledő) ősz. mn.
AB  erény,  erkölcsiség, Hiedelem szabályaival  nem gon-
doló ; becstelen, szemtelen,  gálád jeliemu.

BÉCSÜLETKEVERES,  (becsület-keverés)  ősz.
fa.  Él  e  szóval  Faludi  s  ám.  mások  becsületének,  jó
hirének-nevének  alacsonyítása; gyalázás,  rágalmazás.

BECSÜLETKOR,  (becsület-kór)  ősz.  fn.  Túl-
ságos, mértéktelen  becsiiletvágy,  illetőleg  rangvadá-
szat, mások  tiszteletének hajhászisa; gőgös  nagyravá-
gyás,  mely  gyakran tiltott utakon törekszik czélt érni.

BÉCSÜLETLEN,  (bécs-ül-etlen) mn.  tt.  bccsU-
Utlen-t,  tb.  —ék.  Akit vagy  amit nem becsülnek, er-
kölcsi  becs  nélkül  való,  illetőleg  megvetett,  nem  tisz-
telt  Beetületlen  gálád  ember. Határozóilag  ám. becsü-
let  nélkül.

BÉCSÜLETLENSÉG,  (bécs-ül-etlen-ség)  fn.  tt
bécsUletlenség-ét.  Becsület  nélküli állapot, vagy  tulaj-
donság,  becsület  hiánya.  Becsttletlentégednek  magad
vagy  oka.

BÉCSÜLETLENÜL,  (bécs-ül-etlen-ül)  ih.  Be-
csület  nélkül,  nem becsülve,  nem  tisztelve.  Becsttiet-
lentó  élni.

BÉCSÜLETMENTÉS, (becsület mentés) ősz. fn.
Gyalázás,  rágalmazás,  gyanúsítás  elleni  óvás,  a ve-
szélyben  forgó becsületnek védelmezése, igazolása.

BÉCSÜLETMENTÖ,  (bécsfilet-mentő)  ősz. mn.
Ami a kétségbe  hozott, gyanúsított becsületet, jó  hírt-
nevet a  rágalom, illetőleg  vádak  ellen  megvédi, meg-
tisztítja.  Beciületmentö  hiteles  tanúk, oklevelek.

BÉCSÜLETMENTSÉG,  (becsület-mentség) ősz.
fn.  Nyilatkozat,  tanúvallomás  becsületünk  mellett;
gyanúsított,  kétségbe  vont  becsületességünk  védel-
mére  felhozott  bizonyítványok.

BÉCSÜLETPÉR, (bécsület-pér)ösz.fn. Peres ke-
reset oly  személy ellen, aki  becsületünket  megsértette.

BÉCSÜLETPOLCZ,  (becsület-polcz)  ősz.  fn.
Rangfokozat,  vagy  tiszti  állomás, melyre  valaki  be-
csületessége  által  emelkedik,  vagy  általán,  melylyel
valakit  megtisztelnek.  Magát  becstlletpolczra  jutni,
emelkedni.  Bectületpolctra  vágyni,  törekedni.

BÉCSÜLETRABLÓ,  (becsület-rabló)  ősz.  fn.
Másokat  a  közvélemény előtt gyalázó, rágalmazó, gya-
núsító  személy.

BÉCSÜLETREVÁQYÁS, LBÉCSÜLETVÁGY.
BÉCSÜLETREVÁGYÓ, 1. BÉCSVÁGYÓ.
BÉCSÜLETRONTÁS,  (becsület-rontás)  ősz.  fn.

Általán  ellenséges  törekvés,  működés, mely  által  va-
laki  mások  becsületét, jó  hirét-nevét  kisebbíti,  vagy
épen  megsemmisíti.

BÉCSÜLETRONTÓ,  (bécsület-rontó)  ősz. mn.
és  fn.  Aki  vagy  ami mások  becsületes  hírét-nevét be-
szennyezi,  alacsonyítja.  BectUletrontó  irigyek,  vetély-
társak.  BectUletrontó  kihágások,  büntettek.

BECSÜLETSÉRTÉS, (becsület-sértés)  ősz.  fn.
Erkölcsi  hántás,  mely  mások  becsületén  csorbát  ejt,
illetőleg  mely a becsületérző embernek  fájdalmat  okoz.

BÉCSÜLETSÉRTÖ,  (becsület-sértő)  ősz. mn. és
fn.  Aki  vagy  ami a  becsületérző  szíven  erkölcsi  se-

bet  ejt,  mennyiben valakit  rágalmaz,  gyaláz,  gyanú-
sít, s az  által  mások  előtt kisebbít  BecttíUttértS  ctél-
zások, példázgatások,  gyanúsítások,  ctdfnecek.  A  be-
cstiletsértó't perbe  idézni, párviadalra  tikívni.

BÉCSÜLETSZÉK,  (becsület-szék)  ősz.  fa.  Tör-
vényszék, mely becsületsértés! pereket tárgyal, s azok-
ban  Ítéletet  hoz.

BÉCSÜLETSZERETET, (becsület-szeretet) ősz.
fn.  Gyöngéd  és  nemes  erkölcsi  érzelem,  vagy indulat,
mely  a  becsületet  mint  az erény  kútfejét  kedveli, s
annak  megszerzésére  minden  erejéből  törekszik.

BÉCSÜLETSZEEETÖ,  (becsület-szerető)  ősz.
mn.  és  fn.  Aki  az  erényességen  alapuló becsületet
kedveli,  azt  megszerezni  iparkodik,  s  elveszteni  óva-
kodik.

BÉCSÜLETSZÉRZÖ,  (becsület-szerző) ősz. mn.
Ami  által  mások  becsülését  megnyerjük, ami  tiszte-
letet  gerjeszt  irántunk;  ami  kitüntetésben  részesít,
rangra emel stb. Becttílettzerzü polgári  erények, érdemek.

BECSÜLETSZÓ,  (becsület-szó)  ősz.  fn.  Állítás,
ígéret,  fogadás,  melyet  becsületünk  kikötése  mellett
teszünk.  .Becsületszavát  adni.  .BecsUtetszóeal  fogadni,
Ígérni,  erősíteni,  bizonyítani  valamit.  Bectüleltsavámat
tettem  rá.  Higyj  becsületszavamnak.  Bízhatol  becsület-
szavamba.  Az  ó' becsületszava  esküvel fölér.

BECSÜLETTEL!,  (becsület-teli) ősz. mn.  Igen
becsületes; különösen,  igen  nyájas,  udvarias,  tiszte-
lettel  viseltető.  Becsületteli  fogadat,  bánásmód.  Be-
ctUletteli  tisztviselő'.

BÉCSÜLETTÉVÖ,  (becsület-tévő) ősz.  mn.  A
társadalmi  illem  szabályai  szerint tiszteletet mutató ,
udvarias.

BÉCSÜLETTUDÓ,  (becsület-tudó)  ősz. mn.  Az
emberekkel  való  finom,  úrias  bánásmódban  jártas,
nyájas,  udvarias.

BÉCSÜLETÜGY, (béesület-ügy) ősz. fn.  Oly do-
log,  mely  közvetlenül a  becsületet  illeti, melytől be-
csületünk  függ,  melyet becsületünk koczkaztatása nél-
kül  elintézetlenül  nem hagyhatunk; becsületben  járó
föladat

BÉCSÜLETVADÁSZÁS ,  (becsület-vadászás)
ősz.  fn.  A  becsületnek,  és  becsülettel  járó  tiszteletje-
leknek,  rangnak,  czímeknek  túlságos keresése.

BÉCSÜLET\rADÁSZÓ,  (bccsület-vadászó)  ősz.
mn.  Aki  a  becsület  külső  jeleit,  nevezetesen  ran-
got,  czímeket,  megtiszteltetéseket  tulzólag keresi, haj-
kászsza.

BÉCSÜLETVÁGY,  (becsület-vágy) ősz.  fn.  Er-
kölcsi  belső  ösztön, melynél fogva  mások általi  kitün-
tetésre,  illetőleg  rangra,  méltóságra  törekszik  valaki,
mely  ha  túlságossá  válik,  becsületkórnak  moudatik.

BÉCSÜLETVÉDÖ,(becsület-védő) ősz. mn. Ami
megsértett,  vagy  veszélyeztetett, gyanúsított  becsüle-
tünket okokkal  menti,  feutartja.  Ktttllletvido  iratok,
oklevelek.

BECSÜLŐ,  (bécs-ül-ő)  mn.  és  fn.  1)  Aki  mások
erkölcsi  becsét  elismeri,  s  ennélfogva  őket  tiszteli.
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2) Aki  valamely  jószág  anyagi  becsét vagyis  értékét,
árát  meghatározza.  V.  ö. BÉCSÜL.

BÉCSÜLT,  (bécs-ül-t)  mn.  tt  bécsiüt-et.  Akit
vagy  amit  becsülnek, becsben  tartanak,  illetőleg  tisz-
telt,  értékkel  biró,  drága.  Nagyra  bectlüt  barátim!
Ét  igen  becslílt  ajándékot  köszönettel  veszem.

BÉCSÜLTET,  (bécs-ül-tet)  áth.  m.  bccsílllet-
tem,  —tél,  —ett, pár.  bvrsílltess.  Dologhoz  értő  sze-
mélyek,  illetőleg  kiküldött  biztosok  által  valaminek
árát, értékét  meghatúroztatja, kiszámíttatja.  Eladó há-
zat,  földeket  becsültetni.  A  határban,  tilosban  tett ká-
rokat  esküitek  által  becsilllettn.  V.  ö. MEGBECSÜL-
TÉT,  KIBÉCSÜLTET.

BÉCSÜLTETÉS,  (becs-ül-tet  ésj  fn.  tt.  beWfii-
tetés-t,  tb.  —ék.  Cselekvőn,  illctüleg  megbízás,  mely
által  valaminek  árát,  értékét  inegbccsültetjük.  V.  ö.
BÉCSÜLTET.

BECSÜS,  1JÉCSÜS,  (bécs-ii-ösj  fn.  tt.  b,:rgii*-t,
tb.  —ők.  Oly  személy,  ki  valamely  tlolog  árát,  érté-
két  kiszámítja,  meghatározza,  így  az épületek  árának
kiszámítására  mesteremberek,  a  batárbeli  károkéra
pedig  esküttek  választatnak becsüsükül.  KdrmtntetítS
intézetek  által  kilcilldütt  becsiiiük.

BÉCSÜSDÍJ,  (becsüs-díj)  ősz.  fn.  Díj,  melyet u
megbízott,  s  kiküldött  becsüsük  illető  fáradságukért
kapnak.

BÉCSVÁGY,  IJÉCSVÁGYÁS,  (becs-vágy  vagy
becs-vágyás)  ősz.  fn.  1. JJÉCSÜLETVÁUY.

BÉCSVÁLTÁS,  (becs-váltás)  ősz.  fű.  A  német
Ilandkanf  értelmében  ám.  az  adásvcvésnck azon mód-
ja,  midim  valamely  árunak  értékét,  illetőleg  mennyi-
ségét  csak  úgy  szemmel  becsülve, nem mérleg által ha-
tározzák  meg.

BÉCSVÉSZ,  (becs-vész) ősz.  fn.  Becsületvcsztés,
midőn  valaki  jó  liirétöl-ncvctöl  a  közvélemény  elütt
megfosztatik,  s  becstelcuué  lesz.

BÉCSVESZTES,  (becs-vesztes)  ősz.  mn.  Aki
becsületét  elvesztette,  bcesteleu,  gyalázatos  hírben
álló.  Bfcsvesztes  uzsorás,  csaló.

BÉCSVESZTÉS,  (becs-vesztés)  ősz. fn. Állapot,
uaidöu  valaki  becsületét,  hirét-uevét  veszti.

BECZ,  elvont  gyöke,  l J  bcczc  szónak, mely bor-
jut  s  elkényeztetett  gyereket jelent,  2)  beczö  szónak,
a  ekkor  jelent  holmi  magokat  bezáró,  betakaró  hü-
velyt,  3)  ám. mozgásra  vonatkozó  bii'z  a btczrg  szárma-
zékban.

BECZ,  helységek  Somogy  és  Szála  megyékben;
helyr.  Bécz-e.n,  —re,  —röl.

BECZE,  (becz-e)  fn.  tt. btczét.  így  nevezik gyer-
meknyelven  a  kis  borjut,  sőt  a  tehenet  is.  iVe  becze,
ne !  Nébol:  bocsi.  Hasonlók  hozzá  a  csikó  neve  :  ma-
czi !  a  malaczé: poezi,  czoczi.  Mennyiben  a  fiatal  házi
állatokat  különös  gonddal  szokás  ápolni,  innen  itv.
ért  így  nevezik  az  elkényeztetett  gyereket is.  Ide vo-
natkozik  a  közmondás  is :  liane.m  borja,  nem  nyalja,
és :  nyalja,  mint  teltén  a  borját.  Különben vég  elem-
zésilog  mint  hangutánzó  a  be,  bég,  bőg  szókkal  rokon,
s  ám.  kis  bégő.

AKAU.  MÁQY  szórin.

BECZEBETEG,  (becze-beteg)  ősz.  mn.  A  szé-
kelyeknél  ám. kényes  beteg.

BECZÉG,  (becz-ég)  önh.  m.  becze'g-tem,  —íél,
—ett. Tájejtéssel  ám. biczeg, azaz sántikálva lépdegel.

BECZEPEL,  (be-czepel)  ősz. áth. 1. BECZ1PEL.
BECZÉZTET,  (becze-ez-tet)  áth.  m.  bcczézíeí-

lem,  —íél,  —ett.  Kényessé  tesz,  elkényeztet.  V. ö.
BECZE.

BECZI,  BECZIKE,  (becz-i, becz-i-ke) fű.  A  bor-
jut  jelentő becze szónak kicsinyítő módosítváuya, mint:
maczika,  muczika.  V.  ö.  BECZE.

BECZIKKELYÉZ,  (be-czikkelycz) ősz.  áth.  Hi-
teles  irományt  valamely  könyvbe,  illetőleg  szövegbe
más  rokouueuiüek  közé  beigtat.  Különöseit basználta-
tik  e  szó a tövénykönyvbe igtatúsról.  lieczikkelyetni  az
újonnan  honosított  férfiakat,  az  új  törvényeket.

HEl'ZIKKELYÉZÉS,  (be-czikkclyézés)  ősz.  fn.
lioigtatúüi  cselekvés,  midőn  valamit  törvénybe,  vagy
más  szövi-gbe ezikkelyeznuk.  V. ö. UECZ1KKELYEZ.

BECZ1NÉZ,  (bc-czincz)  ősz.  áth.  Öntött czinncl
befuttat,  vagy  cziulemezzel  behúz.  JJei-zini'zni  a  rct-
edéiiyeki't,  a  serét  kanosokat.

15ECZINÉZÉS,  (be-czinézésj  ilsz.  fn.  Cselekvés,
midőu  valamit  c/.iiiuel  befuttatuak,  vagy  cziulemczzel
bcliúznak.

BECZIPEL,  (be-czipcl)  ősz. áth.  Nagy  ügygyel-
bajjul,  erőlködve,  félig  emelve,  félig  maga  után  von-
tatva  bevisz  valamit.  1̂  f«ti  zsákot  beczipelni  a  kam-
rába.  V.  ö. CZIPEL.

BECZIliMOL,  (vbc-czirniol; ősz. áth.  Czirommal,
azaz  mocsokkal,  piszokkal, szenynyel  beken, bemázol.
A  kéményseprők,  lakatosok,  kovácsok  beczirmolják  ke-
séiket  és  ruháikat.  V.  ö.  CZIRMOL.

BECZÖ,  ibecz-ö)  fn.  tt.  beczö-t, tb.  -k. Némely
növények,  különösen kerti  vetemények, pl. bab,  borsó,
lencse  tokja,  büvelye.  Gyöke  becz  a  fészket  jelentő
i-aczk,  vaczok  szónak  vacz gyökéhez  hasonlítható, men-
nyiben  a  beczöbeu  mint  viiczokban,  fészekben,  fejlőd-
nek  a  magvak.

BECZÖKE,  beczö-ke)  kies.  fn.  tt.  bcczölfét.  Kis-
ded  bccző,  azaz,  maghüvelyke,  magtokocska.

BECZÖKÉS,  (becz-ö-ke-es)  inu.  tt.  beczitkés-t,
vagy  —ét,  tb.  —ék.  Aminek  beczökéi,  azaz  kisded
magliüvelyei  vaunak.  Deczökés  lednek.

BECZÖS,  (becz-ö-ös)  mn. tt. beczös-t, vagy —ét,
tb.  —ék.  Maghüvelyes,  aminek  magva!  beczőben  fej-
lödnek.  JJeceös  vetemények.

BECZÖVEKÉL,  (be-czövekél) ősz. áth.  Czövek-
féle  szeggel  bocsinál,  beszorít  valamit;  beékel.  Be-
czovekelni  a  rést,  hasadékot.

BECZUKROZ,  (be-czokroz)  ősz.  áth.  Czukorral
behint,  kever.  Beczukrozni  a  tésztát,  a  befűzött  gyü-
mölcsöt.

BECZÜ,  (becz-ü)  fn.  1.  BECZÖ.
BED,  elvont  gyöke  oly  szóknak,  melyek  alap-

eszmében  tekergő,  ideoda  csavargó  mozgásra, irányra
vonatkoznak,  milyenek  a)  bédér,  bédérédik,  mélyhan-
gon :  bőd,  bodor,  bodorodik,  kemény  ajakhanggal:
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ped, péde'r, pe'de'rédik, b)  be'dény,  máskép :  bélény,  bö-
lény,  azaz,  vad  állapotban  élő, és  szabadon  bolyongó,
bódorgó ökörnem.

BED,  (1),  elvont gyöke  a  bédó szónak, mely je-
lent  bambát,  böazmét, baczát,  bámész  ostobát, s en-
nélfogva  alaphangja  be rokon  a  bámul  szónak vastag-
hangú  bá gyökével.

BED,  (2),  fáin  Nyitrában;  helyragokkal:  Béd-
-«n,  —re,  —rb'í.

BEDAGAD, (be-dagad)  ősz.  önh.  1)  Az  állati
test  valamely része a kóranyag  szaporodása,  szétter-
jedése  által  benő, s mintegy  bezáródik.  Néha  fogfá-
jástól,  csúztól  bedagadnak  a  szemek.  Bedagad  a  nyel-
deW  gége.  2)  Némely  fa  eszközök  részei  közt  levő
hézagok  a  nedvesség  által  betöltetnek,  s  szorosabban
egymáshoz  állanak.  A  megtágult  hordódongák,  ha víz-
ben  állanak,  be szoktak  dagadni.

BEDAGASZT,  (be-dagaszt)  ősz.  áth.  1)  Esz-
közli,  okozza,  hogy  valamely  testrész, vagy rés, hézag
bedagadjon.  A  csúz  bedagasztotta  ütemeit.  2)  Lisztet
oly  kovászszá  gyúr,  melynek  szívós  részei  szorosan
együvé állanak, illetőleg  a gyúrást bevégzi.  Már beda-
gasztottunk, s  ha megkelt  a  tészta,  szakasztani  fogunk.

BEDÉ, erdélyi  fala  Marosszékben;  helyragok-
kal : Bedé-re, —n,  —rb'l.

BEDECS, erdélyi  falu Kolos vármegyében j hely-
ragokkal:  jBedecs-re,  —én, —ró?.

BEDEG,  falu  Tolna  vármegyében;  helyragok-
kal :  Bedeci-re,  —e'n,  —rőí.

BEDEGETÉL,  (be-degetél)  ősz.  áth.  Degettel,
azaz  kátrányféle  kenőcscsel  bemázol,  beken,  betöm.
Bedegetelni  a  hajó  bordáinak rétzeit,  hétagait.  V.  ö.
DEGET.

BÉDELÖ,  erdélyi  fáin  Torda  vármegyében;
helyr.  BedelS-re,  —n,  —rSl

BÉDÉNY,  (béd-ény  vagy  bél-d-ény)  fn.  1. BÉ-
LÉNY vagy  BÖLÉNY.

BÉDÉRÉDÉS,  (béd-ér-éd-és)  fn.  tt.  bédérédés-í,
tb.  —ék.  A  fonalnak öszvezsugorodása, bodorodása,
pederedése. V. ö.  BÉDÉRÉDIK.

BÉDÉRÉDIK, (bed ér-éd-ik) k.  m. bcderéd-tem,
—tél,  —M.  Mondják  fonalról, midőn  öszvezsugoro-
dik,  tekeredik,  keményebb  ajakhanggal:  pedérédik,
vastaghangon  egyezik  vele  bodorodik,  fodorodik.

BEDEREZ,  (be-dercz) ősz.  &th. Dérrel,  máskép
hóharmattal  beföd, fehérré  tesz.  A  hideg  bszi  éjek  be-
derezik  a  mezüket.  Átv.  ért.  őszhajuvá  tesz.  Az  agg
kor  bederezt*  fejét.

BEDESZKÁZ,  (be-deszkáz) ősz. áth.  Deszkával
beföd,  betakar,  bcszegel, bekerít;  az  épületnek,  fal-
nak  oldalait  deszkákkal  kibéleli.  Bedeszkázni  a  hajó
fenekét,  a padlást.  Át  elhagyott  ha*  ablakait  bedesz-
kázni.

BEDDÍA,  L  BENEDEK.
BEDISZNÓZ,  (be-disznóz)  ősz. áth.  Átv.  értel-

mű  disznókkal,  azaz  tintafoltokkal valamit,  neveze-
tesen  papirt,  bemocskol.  Beditznózni  a  levetet.  V.  ö.
DISZNÓ.

BÉDÓ,  (béd-6)  mn.  tt  bédó-t, tb.  — k. Vas  vár-
megyei  tájszó,  ám.  buta,  bamba,  balga,  faragatlan.
Elemzését  illetőleg  1. BED.

BEDOB,  (be-dob)  ősz.  áth.  1)  Bizonyos  térke-
rületbe,  üregbe,  zárt helyre stb. valamit behajít, bevet.
Bedobni  a szavazati golyót a  ládába.  A  törött  edény
cserepeit  bedobni a  ttemétgSdOrbe.  2)  Dobott  valami-
vel  beüt, betör. Kövei  bedobni a* ablakot. Bedobták a
fejét.  V.  ö. DOB, áth.-

BEDOBÁL,  (be-dobál) ősz.  áth.  1)  Holmit  egy-
más  után,  részenként  bedob.  A  rohadt  almákat  bedo-
bálni  a  vízbe.  2)  Gyakran  dobva betördel, bever. Be-
dobálni  az  ablakokat.

BEDÖ,  faluk  neve  Bihar  és  Máramaros  várme-
gyékben  ; helyr. Bedo-rt,  —n,  — rSl.  Továbbá  ám.
Benedek.

BEDÖF,  (be-döf)  ősz.  áth.  Hegyes  testet, esz-
közt beszúr  valamibe.  Bedöfni  a  villát  a  sttlt  Ittdba.
Bedöfni  a kést,  tort,  kardot  valaki szivébe.  Továbbá:
döfés  által  likat  csinál, rést  fit, betaszít

BEDÖHÁZA, paszta  Erdélyben,  Sepsi székben;
helyr.  BedSházá-n,  —rá,  —ról.

BEDŐL,  (be-dől)  ősz.  önh.  1)  Mondjak  holmi
épületi  alkotmányról, kerítésről  stb.  midőn  öszveom-
lik,beroskad, beszakad. Áradatkor  bedőlnek a sárfalak.
Nagy  szélvészben  bedőlt  a  fövény,  palánk.  Kidőlt,  be-
dőlt  az  oldala.  Vörösmarty.  2) Átv.  ért  erőszakkal
előnyomulva, s  mintegy  sulyegyenét vesztve berohan.
Bedőlni  ajtóstul  a szobába. Bedőlt  a  tok  nép.

BEDÖLÉS,  (be-dőlés)  ősz.  fn.  Beomlás, beros-
kadás, berohanás, beesés. Bedölü ellen dúczokkal meg-
támogatni  a  falat.

BEDÖNT, (be-dönt)  ősz.  áth.  Erőhatalommal,
neki  dőlve betaszít, beoinlaszt,  leroskaszt  BtdSnteni
a falat,  kályhát. A szekeret bedSnteni  a* árokba. V. ö.
DÖNT.

BEDÖRGÖL,  (be-dörgöl) ősz.  áth. Híg, vagy ol-
vadékony  anyagot, pl. gyógyírt, kenőcsőt  & test  lika-
csaiba  benyomkod, beszivárogtat

BEDÖRGÖLÉS, (be-dörgölés) ősz. fn. Cselekvés,
mely  által  valamit  bedörgölnek.  V.  ö.  BEDÖRGÖL.

BEDÖRZSÖL,  (be-dörzsöl)  ősz.  áth.  1. BEDÖR-
GÖL,  és  DÖRZSÖL.

BEDÖRZSÖLÉS,  (be-dörzsölés)  ősz.  fa.  1. BE-
DÖRGÖLÉS, és  DÖRZSÖLÉS.

BEDÖZMÖL,  (be-dőzmöl) ősz. áth.  Csalóközben
ám. valami  ennivalót magába  töm, dömöszöl.

BEDUG,  (be-dug)  ősz.  áth.  1) Üreget, rést, nyi-
last, hézagot, likat  valamely  szerrel betölt, betöm, be-
csinál.  Bedugni  a  hordó száját, a palaczkot.  Rongy-
gyal  bedugni az  ablakhasadékot.  2)  Valamit titkon bi-
zonyos  üregbe,  rejtekbe  eltesz.  A  lopott jószágot be-
dugni a  zsebbe.  3)  Benyom, benyújt,  betol.  Bedugni
fejét  az ajtón.  Kezét  bedugni  a  vítbf.  Bedugni  egy ha-
sábfát  a pinctelikon. TAjojtéssel:  begyug,  begyük.

BEDUGÁS,  (be-dugás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mi-
dőn  valamit bedugunk.  V.  ö.  BEDUG.
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BEDUGASZOL, (be-dugaszol) ősz. áth.  Dugasz-
szal  betöm,  becsinál  valamit.  Bedugaszolni  a  megtöl-
tött  hordókat,  a  pezsgSspalaczkokat.  V.  ö. DUGASZ.

BEDUGDOS,  (be-dugdos)  ősz.  gyak.  áth.  1)
Több rést, hézagot,  likat  stb.  bedug,  betöm. Az  (Ala-
kok,  ajtók  réseit  télen  bedugdosni.  Az  ürgelikakat  be-
dugdomi.  2)  Benyomkod, betaszigál.  Fejét  bedugdosni
az  ablakon, az  ajtón.  Ujjait  bedugdosni a  vízbe.  V.  ö.
DUGDOS.

BEDUGGAT,  (be-duggat)  ősz. gyak.  áth.  lásd
BEDUGDOS,  1).

BEDUGUL,  (be-dugúl)  ősz.  önh.  Mondjuk  álta-
lán  nyilasról,  résről,  likról,  midőn  betömődik,  behe-
ged,  bereked, s  ez által  a lég járása,  szabad  mozgása
akadályozva  van  benne.  Bedugul  a  pipa,  pipaszár.
Bedugul  a  csatorna,  töltsér.

BEDUGULT,  (be-dugult)  ősz. mn.  Aminek nyi-
lasa, rése, lika  stb.  betömődött,  behegedt,  berekedt,
öszveszorult.  Bedugult  csatornán  nem  folyhat  a  víz.
Bedugult  pipából  nem  lehel  dohányozni.

BEECSETÉL,  (be-ecsetél)  ősz. ith.  Ecsettel  be-
mázol,  befest,  alapszint  ad.  V.  ő.  ECSET.

BEECZETÉZ,  (be-eczetcz)  ősz.  átb.  Bizonyos
ételnemüeket,  különösen búsféléket  eczctbcn  áztatva
elkészít.  Beeczetezni  a  halat.  Beeczetezni a  vadhúst.

BEÉG,  (be-ég)  ősz.  önh.  A  tűz  nem csak kívül-
ről,  hanem belülről  is  megemészti. Beég  a  ház, midőn
a  benne  levő holmik  is  hamuvá  lesznek.

BEÉGÉS,  (be-égés)  ősz.  fn.  Az  épület  belsejé-
ben  levő  holmik elégése.  Beéget  ellen vastáblákkal be-
tárni  az ablakokat.

BEÉGYENGET,  (be-égyenget)  ősz. gyak.  áth.
Valamely  térnek  rögeit, gödreit,  darabos  részeit  viz-
irányossá  lapítgatja.  Beegyengetni  a  disznók, vakando-
kok  által  föltúrt  mezőt.  Beegyengetni  az  elhagyott  ó te
metö  sírhalmait.

BEÉKEL,  (be-ékel)  ősz.  áth.  1)  Ékkel  bever,
becsinál, beczövekel,  valamely  rést,  nyilast.  2)  liizo
nyos  tért  ék  gyanánt  befoglal  más  két  tér közé.  A ha-
tár  egyik  csúcsát  beékelni  a  szomszéd  halár ok  közé.
Némely  vármegyék  egyes  helységei  más  vármegyékbe
vannak  beékelve.

BEÉKELÉS,  (be-ékelés) ősz.  fn.  Cselekvés,  il-
letőleg  batárszabás,  midőn  valamit  bedkelnek  vala-
hová.  V.  ö. BEÉKEL.

BEÉKÉZl,  BEÉRÉZÉS,  lásd  BEÉKEL,  BE-
ÉKELÉS.

BEEL, mezőváros  Bihar,  és  falu  Honth  megyé-
ben ; helyr. Béel-en,  —re, —röl.

BÉELEGYÜL,  (bé-elegyül)  ősz.  önh.  1) Bizo-
nyos  tömeg,  vagy  sokaság  közé  vegyül,  keveredik
Némely  öszvetöltött  híg  testek  béelegytllnek  egymásba.
2)  Valamely  dologba  akaratlanul belekeveredik, vagy
önkényt  beavatkozik.  Béelegylllni  mások  ügyébe, pe
rébe.  A  székelyeknél  használtatik határozott  alakban
is, midőn annyit jelent,  mint:  Sszvezavar  valamit,  de
ekkor  helyesebb  volna:  béelegyel,  vagy  béelegytí.

BEEMEL,  (be emel)  ősz.  átb.  Fölemelve,  leve-
;őben  tartva  bevisz,  betesz  valamit  vagy  valakit  Az
lájullat  beemelni az ágyba.  Beemelni  valakit a kocsiba.

BEENYEGÉSÉDÉS,  (be-enyegésédés)  ősz.  fn.
Snyegféle  nyálkával  betömő dés,  behúzódás.  Seb  be-

enyegesedése.

BEENYEGÉSÉDIK,  (be-enyegésédik)  ősz.  k.
inyegféle  ragadós  nyalkával  behúzódik.  Beenyege-

sednek  a  sebek.  Beenyegesednek némely  gyíkfajok,  mi-
dőn  tűz  ellen védik  magukat.

BEE^YÉSZIK,  (be-enyészik)  ősz.  k.  Mondatik
aszkóros  testről,  midőn  tömörsége  fogy,  s beesik.

BEENYVEZ,  (be-enyvez) ősz.  áth.  Enywel  be-
cen,  beönt,  beragaszt,  bemocskol.  Az  asztalos  beeny-
vezi  a  deszkákat. A  madarászok beenyvezik a  vesszőket.
Beenyvezni  a  kezet,  ruhát.

BEÉPÍT,  (be-épít)  ősz.  áth.  1)  Valamely  tért,
lielyet  épülettel  vagy  épületekkel  berak.  A  tagosz-
'ályban jutott  belső  telket  beépíteni.  2) Bizony ős  anya-
gokat  épületre  fordít, vagy  pénzt  épületre  költ  Be-
építeni  az  öszvehordott  köveket, fákat.  Ezen  házba be-
építettem  tízezer  forintot.

BEÉPÜ1,  (be-épül) ősz.  önh.  Épületekkel  bete-
lik.  Pesten  a  belváros  már  egészen  beépült.

BEÉR,  (be-ér)  ősz.  áth.  1) Valamit egész  terje-
désében,  vagy  amennyire  szükséges,  beföd,  betakar.
Ezen függöny  beéri  az  egész  ablakot.  Ezen dunyha  alig
ér  be  engemet félig.  2)  Az  előtte  menőt  oly  sebességi
arányban  követi,  bogy  bizonyos  idő  múlva  együtt
menjen  vele.  Péter hat órakor indult.  Pál pedig  nyolcz-
kor,  s  béére  amazt  tizenkét  órakor.

BEÉR,  (be-ér)  ősz. öuh.  1) Beható ragu viszony-
névvel  ám.  utazva, menve bizonyos  helyre  bejut  Jó
korán  beértünk  a  városba.  Oda  éjfél  előtt  be nem érünk.
2)  Azon,  s  maga  nemében  egyetlen  különösséggel
bír,  hogy  határozott  formában  nem  tárgyesetben  ha-
nem  val  vei  raggal  vonzza magához  a  neveket, s ek-
kor  ezen  jelentése  van : megelégszik, elég  neki.  Egy
évben  béén  egy  öltözet  ruhával.  Érd  be  vele,  amit
kapsz.  Aki  sokkal  nem  éri  be,  kevésre  sem  érdemes.
Szegény  ember  kenyérrel  és  sajttal  beéri.  Úgy  látszik,
ezekben  és  ilyenekben  ám.  föd,  takar,  t.  i.  bizonyos
szükséget,  mi alattomban  értetik,  pl.  Száz  forinttal
beéri =  befödi,  takarja  bizonyos  szükségét.  Ezzel
nem  érem  be = nem födöm szükségemet.  V. ö. BEÉR,
átható.

BEERÉGET,  (be-eróget)  ősz.  gyak.  áth.  Egy-
más után,  egyenként  többeket  bemenni  enged, bebo-
csát,  beereszt  valahová.  Beeregetni  a  szekereket  a vá-
mon.  A  teheneket  beeregetni  a  tilosba.  Továbbá  ám.
bizonyos  mélységbe,  gödörbe, vagy  vízbe  stb.  ereszt,
alátol.  A  fa-szálakat  beeregetni  a  folyóba.

BEERESZKÉDIK,  (be-ereszkéclik)  ősz.  k.  1)
Önsúlya  által  bizonyos liclyrc,  térbe,  üregbe  benyo-
mul,  leszáll.  A  fák  ágai  beereszkednek  a szomszéd kert-
jébe.  2)  Avatás,  áztatás  által  öszvemegy.  Beereszke-
dik  a  posztó.  3)  Átv.  ért.  bizonyos  dologba,  ügybe

31*
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avatkozik, bele  ártja  magát  Beereszkedett  a vitatko-
zásba,  beszédbe.

BEERESZT,  (be-ereszt)  ősz. áth.  1)  Engedel-
met  ad, vagy  módot  nyújt  a  bemenetelre,  bebocsát.
Ellentéte: kizár, kitilt  Jegy  nélkül  Mereszteni  valakit
a  szinAázba.  A  kecskét  be ne eresed a  kertbe.  2)  Átr.
ért  bizonyos kelmét áztatás által tömörebbé tesz, be-
arat  .Beereszteni a posztót.  3)  Valamit  közbecsíptet,
beékel,  toldásképen  közbevarr  vagy  sző.  A  geren-
dák  kSté  ctSveket  beertttteni.  A  ttük ruhába egykét  ujj-
nyi  toldást  beereszteni.  A  vászonba  vörös  fonalat  be-
ereszíeni.

BEERESZTÉS ,  (be-ermtés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valakit  vagy  valamit  beeresztenek.  V.  ö.
BEERESZT.

BEERESZTŐ,  (beeresztő) ősz.  fa.  A  szövőszék-
ben  azon  fonalak,  melyeket  hosszában  fölhúznak,
s  melyek  közé  a  keresztfonalakat,  máskép öntököt
eresztik.  V.  5.  ONTOK.

BEESENKÉDffi,  (be-esenkédik) ősz. k.  Eseng-
ve, könyörögve,  kunyorálva  bebocsátást, beeresztést,
bemenetelt kivan eszközölni magának.  A  gyermek  be-
esenkedik a  látványos  előadótokra.

BEESÉS, (be-esés)  ősz.  fa.  Egyensúly  vesztése
által  okozott esés  bizonyos  térbe,  mélységbe,  üregbe.
V.  ö.  BEESIK.

BEESETT, (be-esétt)  ősz.  mn.  Mondjak  állati
testről,  illetőleg  oly  résééiről, melyek  rendes  állapot-
ban  kiállók,  kidndorodók,  midőn  bármi oknál  fogva
benyomulnak, megcsappannak, megsoványodnak. Be-
etett  nemek. Beetett  arcz. Beetett  mell,  far.

BEESIK, (be-esik) ősz. k.  1) Súlyegyenét veszt-
ve  bizonyos üregbe, térbe,  mélységbe  esik,  alászáll.
Elcsúszván,  beesett  a  gödörbe.  Hajófödelröl  beérni  a
vízbe.  Beérni  a  kámváOan kútba.  2)  Mondjak  különö-
sen  esőről, hóról,  midőn  bizonyos résen valamely zárt
helyre  hull,  csepeg. Az eső beesik  a  kéményen,  a ron-
gyos  háztetőn.  Bettik  a hó.  3) Átv. ért  öszvelappad,
dudorodását  veszti, megcsappan,  megsoványodik. Be-
estek  a  szemei.  Beetelt a  képe.

BEESKET,  (be-esket) ősz.  áth.  Bizonyos  testü-
letbe, rendbe,  szerzetbe,  állapotba  eskü  által  beavat,
beigtat. Beetketni  a  szerzetes  rend  növendékeit.  A  ka-
tonaujonczokat  beesketni.  Szokottabban :  feleiket.

BEESKETÉS, (be-esketés)  ősz.  fn.  Eskü általi
beigtatás, beavatás.  Beetketéttel járó  szertartások, fo-
gadalmak.

BEESKETÉSI,  (be-esketési)  ősz. mn.  Beeskc-
tést illető, ahhoz tartozó. Beetketéti szertartás,  innepély.

BEESRÜSZTK,  (be-eskUszik)  ősz.  k.  Bizonyos j
állapotra, szolgálatra,  hivatalviselésre  esküvel köte-
lezi  magát  Beeskünni  papnak,  szerzetesneh,  katoná-
nak.  Szokottabban:  fOleskiiszik.

BEESTVELÉDEK,  (be-estvelédik)  ősz. k. Nyu-
govóra  hanyatlik  a  nap, estve  leszen.  Már  beestvele-
dik, hazafelé  sietnek  a  munkások.  Személytelen  ige.

BEÉSZI  MAGÁT.  Csak  visszaható  névmással
haunáltatik,  s  mondjak  holmi  maró,  emésztő  ned-

vekről  vagy  más  testekről, férgekről,  midőn  más tes-
teket  elkoptatnak, vagy  beléjök  fúrják  magukat  A
rozsda,  a  választottá  beesei  magát  a  vasba.  A rák,
a fene  beeszi magát a tettbe. A szií beeszi magát  áfába.

BEÉTET,  (be-étet) ősz. áth. Erős, maró  higszer
által  valamely  test  részeit  feloldja,  megemészti,  ki-
koptalja.  Beétetm  a  nyomtatásra  használandó  kStáb-
lákat,  rétiemeteket.

BEEVESÉDIK, (be-evesédik) ősz. k.  Eves  folya-
dék  által  behúzódik, belépetik.  Beevesedilc a  seb.  V.
ö.  EVES.

BEEVEZ,  (be-evez) ősz.  önh.  1)  Hajón,  dereg-
lyén,  csónakon  stb.  evezőlapát  segedelmével  bemegy,
beszáll  valahová.  Beevetni a  révbe,  a  kikStSbe.  A  Ti-
szából  bemerni  a  Dunába. 2) Általán:  behajóz.

BEEVEZÉS,  (be-evezés) ősz. fn.  Evezős  hajón
bemenés, beszállás  bizonyos  helyre,  révbe,  kikötőbe.

BEÉVŐDIK, (be-évődik) ösz.belsz. L.  BEÉSZI
MAGÁT.

BEEVÜL, (be-evül) ősz. önb. L.  BEEVESÉDIK.
BEFAGGTÚZ,  (be-faggyúz)  ősz.  áth.  Fagy-

gyúval  beken, bemázol,  bemocskol.  Befaggyuzni  a
fájót  tyúkszemet, a  sebes orrt.  Befaggyúmi  a  csizmát.
Befaggyúmi  a ruhát.

BEFAGY,  (be-fagy)  ősz. önb.  1) Bizonyos  foka
hidegben jéggé merevedik.  Befagy  tok a tavak, folyók.
2)  Mondjuk  más testekről  is,  midőn jég  közé szorul-
nak,  vagy jéggel  behúzódnak.  Befagytak  a  malmok,
Befagynak  a* ablakok.  Tréfts  átv.  ért.  befagyott  a
szája,  ám. hallgat,  midőn  szólnia kellene.

BEFAL,  (be-fal)  ősz.  áth.  Ételt,  konczot  mo-
hón bekap  a  szájába.  Befalni  egyszerre  egy gombóctól.
Át  eb befalta-át  elébe  vetett  konczot.  Szélesb  ért. va-
lamit  a  szájába  kap,  benyom, bedug. Befalni  a  sfpot.
Befalni  a  megütött  ujjat.  V.  ö. FAL,  ige.

BEFALAZ,  (be-falaz)  ősz.  áth.  1) Fallal  kerít,
körülvesz.  Befalazni  a  kertet,  a  város  kerületét.  2)
Bizonyos  nyílások  közé vagy  elé falat rak, bogy  be-
takarja.  Befalazni  a  kaput, ajtót,  ablakot. 3) Fal közé
zár,  szorít.  A  régi  vad  századokban büntetésből  vagy
boszteból  befalazták  az  embereket.

BEFÁRAD,  (be-fárad)  ősz.  önh.  Némi  önmeg-
erőltetéssel,  fáradsággal  megy be  valahová. Messziről
ide  befáradtam  ét  hiába.

BEFÁEASZT,  (be-fároszt)  ősz. áth.  Mást kény-
szerít, hogy  oly  utat  tegyen  valahová,  mely  fárad-
ságba  kerül.  A  ételedet  holmi  haszontalanságírt  befá-
ratttani  a  farosba.

BEFAROL,  (be-farol)  ősz.  önh. Farral  fordalva
hat  be,  megy  be  valahova. A  kantáron visszahúzott  ló
befarolt  a  kapu  old.  Átv. ért.  mondjuk  jármüvekről,
midőn  hátulsó  részeikkel  fordulnak  be  valahová.  Be-
farol  a  kocsi, a  szán az ároka.  A  hajó  befarolt  a ki-
kötőbe. V.  ö. FAEOL,  FÁÉTÓL.

BEPÁTYOLOZ,  (be-fátyolos)  ősz. áth.  Fátyol-
lal  beföd,  betakar,  beborít  lefátyolozni  a fejet,  a ka-
lapot.  Különösen  ám. apácz&nak  beavat,  fölesket  V.
ö. FÁTYOL.
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BEFÉCSKEND,  (be-fécskend)  ősz.  átli.  1) Su-
garasan  vagy  szétszórt  cseppekben  kilövellő  folya-
dékkal  benedvesít,  betnocskol  valamit.  Befecskendeni
víztel  a fákat,  utaákat.  Híg  sárral  befecskendeni  át
általmenőket.  2)  Bizonyos  folyadékot,  híg  szert,  csö-
ves  eszközzel  valamely  hézagba,  üregbe,  likba  lövell.

BEFECSKENDEZ,  (be-fecskendez)  ősz.  áth.
Többször,  ismételve,  folytatva  bcfccskend.

BEFED,  (be-féd)  ősz.  átb.  Tetőzettel,  héjazat-
tál,  lepellel  stb.  betakar.  Befedni  a  házat  cseréppel,
rézlemezzel,  zsúppal,  náddal.  Befedni  a  szülőtökéket
földdel,  ganajjal.  V.  ö. FED.

BEFEDÉS,  (be-fédés)  ősz.  fn.  Cselekvés, midőn
valamit befednek.  Házak,  osztagok,  kazalok  befedése.
V.  ö.  BEFED.

BEFÉDELEZ,  (be-fédelez)  ősz.  áth.  Fedéllel
betakar,  betetéz,  tetővel  ellát.  Befedeleeni  a  házat,
templomot.  Befedelezni  a kéményt, pipát. V. ö. FEDÉL.

BEPÉDÉZ,  (be-fédéz)  ősz.  áth.  Ám.  tetővel,  ta-
karóval  befed,  egész  terjedelmében  s  gyakorlatilag
véve.

BEPÉDÉZÉS,  (be-fédézés)  ősz.  fh.  Betetőzés,
födéllel  ellátás, betakargatds. A  ház  lefedezésével  fog-
lalkodó ácsok,  cserepesek, bádogosok.

BEFEHÉRÍT,  (be-fchérít)  ősz.  áth.  Fehér szinü
szerrel,  pl.  mészszel,  krétával,  fehér  földdel,  fehér
festékkel  beken,  bemázol.  Hajporral  befehérfteni  a
kezeket,  karokat.

BEFEJEZ,  (be-fejcz)  ősz.  áth.  Valamely  mü-
vet,  dolgot,  munkát,  bevégez,  tökéletesen  végrehajt,
elkészít  Befejezni  a  beszédet,  értekezést.  Befejezni  a
megyei  tanácskozást,  az  országgyűlést.  Befejezni  a hadi
gyakorlatokat.

BEFEJEZÉS,  (be-fejezés)  ősz.  fn.  1)  Bizonyos
műnek, munkálatnak  bevégzése,  berekesztése,  végre-
hajtása.  2)  Az  illető  munkának végső  része,  mely  nz
egésznek  mintegy  fejét,  tetejét  képezi.

BEFEJEZÖLEG,  (be-fejezőleg)  ősz.  ib.  Bezá-
rólag, bevégzésképcn.  Bffejezölff/  még  ezeket  én  ezeket
mondotta  a  szónok.

BEFEKETÍT, (be-feketít) ősz.  áth.  Fekete  szín-
nel  befest,  bemázol, bemocskol.  Szurokkal,  korommal
befeketíteni  a  kezét.  Sajátnemü  kenöcscel,  mázzal  befe-
ketfteni  a  bőrt.  Atv.  crt.  valakinek  hírét,  nevét,  be-
csületét  bemocskolja.

BEFEKSZIK,  (be-fekszik)  ősz.  k.  Fekvés  vé-
gett  behelyezi  magút  valahová.  Befekllnni  a  faluba,
teknSbe,  árokba, jászolba.  Befekllnni  másnak  ágyába.
Bffektlnni  a  szekérbe.

BEFELÉ,  (be-felé)  ősz.  ih.  E  kérdésre  hot-á ?
merre  f  mily  irányban  f  ám.  bizonyos  tájnak,  térnek,
helynek  belsejébe  irányzólag;  azon  oldalra,  félre ,
részre, mely  belül  esik.  Mikor  S  befelé  ment  (a  város-
ba, erdőbe  stb.),  én  kifelé  jöttem.  Az  ember  keze  befele
hajlik,  nem  kifelé.

BEFELEL,  (be-felel)  ősz.  önh.  Tulajdonító  ra-
gu  személynévvel  ám.  kereken,  hímezés  nélkül,  sza-

vait  nem válogatva,  vastagon,  de  egyszersmind  ala-
posan  odabeszél  valakinek.  Ugyan  befeleltek  neki.
Csak  szóljon,  majd  befelelek  én  neki.

BEFÉLHÖDZIK,  (be-félhődzik)  ősz.  k.  L. BE-
FELHÖSÖDIK.

BEFÉLHÖSÖDIK,  (be-félhősödik)  ősz.  k.  Az
ég  boltozata  felhőkkel  behúzódik, illetőleg homályos-
sá  lesz,  beborul.  BefelhSsSdik,  esS  lesz.  Személyte-
len  ige.

BEFÉLHÖZ,  (be-félhőz) ősz. áth.  Felhőkkel  be-
borít, behomályosít.  A  felszálló  köd  befethózi  az  eget.

BEFELLEGZIK,  (be-féllegzik)  ősz.  k.  L.  BE-
FÉLHÖSÖDIK.  Azt  sem mondta, befellegzett,  azaz, bű-
neikül  eltávozott,  elosont,  a  kapufától  vett  búcsút,
egyet  sem  szólt.

BEPEN,  (be-fen) ősz. áth.  Hozzá dörgölődzés  ál-
tal  beken,  bemocskol  valamit.  V.  ö.  FEN.

BEFENEKEL,  (be-fenekel)  ősz.  áth.  Valamely
edényt,  vagy  másnemű öblös  müvet  fenékkel  ellát,
becsinál.  Befenekelni  a  hordót,  dézsát,  kádat.

BEFENÖ,  (be-fenö)  ősz.  fn.  Mesterember,  ki
holmi  bútorokat,  edényeket,  eszközöket  olajos,  eny-
ves  vagy  vizes  festékkel  beszinez, bemázol.

BEFÉNYMÁZOL,  (be-fény-mázol)  ősz.  áth.
Fénymázzal  befest,  beken, mcgfényesít  Befénymáeol-
ni  a  hintákat,  bőröket,  szíjakat,  csizmákat.

BEFÉR,  (be-fér)  ősz.  önh.  1) Beható  ragu  vi-
szonynéwel  ám.  bizonyos  térben,  öbölben,  üregben
helye  van.  Éten  hordóba  tíz  akó  befér.  Már  több em-
ber  nem fér  be  a  színházba.  2)  Bizonyos  szorulaton
bemehet.  Oly vastag,  hogy  alig  fér  be  az  ajtón.

BEFÉRCZÉL,  (be-férczél)  ősz.  áth.  Nagyjában,
ritka  öltésekkel,  imígyaműgy  öszvevarr,  öszveáklál
valamit.  Beférczelni  a  gyapjas  zsákot.  Beférczelni  a
fesktt  ruhát.  V. ö. PÉRCZÉL.

BEPÉRKÉZIK.  (be-férkézik)  ősz.  k.  Tolongva,
szoronkodva  behelyezi  magát,  bejut  valahová,  ügy
megtelt  a  terem, hogy  alig  bírtam  beférkezni.

BEFEST,  (be-fcst) ősz.  áth.  Festékkel,  mázzal
bevon,  beken,  színez.  Befesteni  a  fenyllfa  bútorokat.
Arczát pirosra  befesteni.  V.  ö. FEST.

BEFESZÉGET,  (be-feszéget) ősz. 4th.  Bizonyos
eszköz  által  erőszakosan  egymás  után  betör, betaszít,
benyit.  Befeszegetni  a  zárt  kapukat,  ajtókat.

BEFESZÍT,  (be-feszít)  ősz.  áth.  1)  Ékféle  be-
gyes  éles  eszközt  szűk  helyre, résbe szorít.  Eket,  fej-
szét  befeszlteni  a  fába.  2)  Ékkel,  emeltyűvel  beta-
szít,  benyom.  Fos  rúddal  befeszíteni  a  kaput.

BEFÉSZKEL,  (be-fészkel)  ősz.  önh.  Visszaható
névmással  ám.  állandó  maradásul  behelyezkedik,  be-
telepedik  valahová.  Sok  jStt-ment  ember  befészkelte
magát  nálunk.

BEFÉSZKELÖDIK, (be-fészkelödik) ősz. k. Átv.
ért.  fészket  csináló  madár  módjára  izegve-mozogva
állandó  lakhelyet  készít,  megtelepedik  valahol;  erő-
szakkal tolakodik be valahová. V. ö. FÉSZKELÖDIK.

BEFESZÜL,  (be-feszül)  ősz.  önh.  Szűk  résbe,
hasadékba nyomulva beszorul.  Befeszül  a fejsze  a fába.



491 BEF1—BEFOGLAL

BEFI, (be-fi ázás belfi, belsőfi) ősz. fn. Heves var-
megyében  ám.  kegyencz,  pl.  „Ez  a  tiszttartó  befi  a
grófjának."  Erdélyben  ám.  bejárós.  Befi  a  hátiba.

BEFTEKÁL,  (be-firkál)  ősz.  áth.  Ákombákom-
féle  irkafirkákkal,  bötttkkel, jegyekkel, rajzokkal be-
tölt, bepiszkol,  bemocskol.  A  gyermek sok papirt  be-
firkál,  míg  irni  megtanul.  Befirkálni  a  házak falait.
V.  ö.  FIKKÁL.

BEFIZET, (be-fizet) ősz. áth.  l) Valamely pénz-
tárba, illetőleg czélra bizonyos mennyiségű pénzt bead.
Amit ígéri, amivel tartozott, utoltó  fillérig  befizette.  Száz
forintot  már  befizettem.  2)  Átv.  ért  tulajdonító ragu
viazonynéwel  ám.  valakinek  kárt tesz, valakit meg-
torol,  meggyaláz,  vagy  valamit  megrongál.  Nekem
ugyan  befizettek.  Majd  befizetek  én  neki. Népies alsóbb
nyelvben  divatos  kifejezés.

BEFIZETÉS,  (be-fizetés)  ősz.  fa.  Adás, adózás
neme, midőn valamit befizetünk.  Itt  van  a  révevények
befitetétének  ideje.  V.  ö. BEFIZET.

BEFOG,  (be-fog) ősz. áth.  1)  Valakit  fogolylyá
tesz,  becsíp.  Befogni  az  éjjeli  csavargókat.  Befogni  a
gyanút  személyeket, tolvajokat.  2) Barmot igába, hámba
szorít  Befogni  a  tinókat.  Fogj  be  négy  ökröt.  Fogd  be
a  lovakat.  Már  befogott  a kocsis,  mehetidik.  Fogjunk
be!  3)  Valamely  üreget, nyilast, rést, hézagot  kézzel
betakar, bedug.  Befogni  a füleket,  szemeket.  Fogd  be
a  szádat, ám.  hallgas, ne  locsogj.  Befogni  a  tölttér
végét.  4)  Bizonyos  tért  beföd,  testet betakar.  Terebé-
lyes  szoknyája  befogja  a fél  szobát.  .Ezen  abrosz nem
fogja  be az egész asztalt.

BEFOGAD,  (be-fogad) ősz. áth.  1) Szállást, lak-
helyet  ad  valakinek.  Idegeneket  lefogadni  át országba.
tfjjeU  hálásra  befogadni az utasokat.  2)  Szerződés ál-
tal  bevesz  bizonyos  állapotba. Befogadni  valakit inas-
nak,  tisztnek. Semmiféle  szolgálatba  nem  akarják  üt be-
fogadni.  V.  ö.  FOGAD.

BEFOGADÁS,  (be-fogadás)  ősz.  fa.  1)  Szál-
lásra, lakásba,  2) bizonyos  állapotba  fölvevés.  V. ö.
BEFOGAD.

BEFOGÁS, (be-fogás)  ősz.  fa.  1)  Fogolylyá  te-
vés,  fogságba  vivés.  Tolvajok,  csavargók  befogató.  2)
Vonó  baromnak pl.  ökörnek,  lónak  igába,  hámba  fo-
gása. Siess, ne késsél  a  befogattál.

BEFOOATÓ-PARANC8,  ősz. {h. Hatóságtól  ki-
adott  parancs, melynek  rendeleténél  fogva  bizonyos
vád  alatt  levő  személyeket  be kell  fogni.

BEFOGDOS, (be-fogdos) ősz. gyak. áth. Többeket
egymásután,  vagy  különkfilön  időben  fogolylyá tesz,
bezáratás végett  öszvefogdos.  Befogdotni  az  Sttveeikü-
vSket,  a  tzOkevényeket.  Befogdotni  a tolvaj  czimborákot.

BEFOGDOZ,  (be-fogdoz)  1. BEFOGDOS.
BEFOGLAL,  (be-foglal)  ősz.  áth.  1)  Bizonyos

határok  közé,  illetőleg  keretbe,  rámába  szorít  vala-
mit; bekerít  Fákkal  befoglalni  a falu  kornyékét.  Árok-
kal  befoglalni  a  rétet.  Befoglalni  aranyat  rámába  a
képet.  2)  A  többi  közé veszi,  több  mással részesíti va-
lamiben,  többihez  csatolja.  Befoglallak  mindennapi
imádságomba.  V.  ö.  FOGLAL.
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BEFOGLALÁS,  (be-foglalás)  ősz.  fa. Cselekvés,
midőn  valamit  befoglalunk,  ezen igének minden értel-
mében.  V.  ö. BEFOGLAL.

BEFOJT,  (be-fojt)  ősz.  áth.  1)  Élő állatot vízbe
vagy  más  folyadékba  vetve, benyomva megfalni kény-
szerít  A  macskakölykökeí  befojtani  a  vízbe.  2)  Bizo-
nyos  ételitalt  saját  gőzében, párájában  készít  eL  Be-
fojtani  holmi  gyümSletSket.  Befojtani  a mustot.

BEFOJTOTT,  (be-fojtott)  ősz.  mn.  és  fn.  Saját
gőzében,  párájában  megfőzött,  megsütött, elkészített
Befojtott  baraczk.  Befojtott  must.  Czukros  befojtott.

BEFOLD,  (be-fold)  ősz.  áth.  Kiszakadt,  ron-
gyos  rohan  egyes likat bevarr,  kijavít

BEFOLDOZ,  (be-foldoz)  ősz.  gyak.  áth.  1. BE-
FOLTOZ.

BEFOLTOZ,  (be-foltoz)  ősz. áth.  Szakadt,  ko-
pott,  likas,  rongyos  ruhát,  vagy  más valamit  hozzá
toldott, vagy  ráborított  több  darabokkal,  illetőleg fol-
tokkal  kijavít  Befoltozni  a  dolmány  könyökét.  Befol-
tozni  a  zsákot.  Befoltoznia*  üstöt,  serpenyőt.  Befol-
tozni  a  hajót,  a  hát  oldalát,  födelét.

BEPOLY,  (be-foly)  ősz.,  önh.  1) Mondjuk folya-
dékról,  nevezetesen  vízről,  midőn  természeti nehézke-,
désénél  fogva  mozgásba jővén  alantabb  helyre  eresz-
kedik,  benyomul.  A  TYsza  befoly  a  .Dunába, a  Duna
pedig  a  tengerbe.  Oly  nagy  volt  át  árvíz,  hogy  befolyt
a  kocsiba.  Az  etöoíx  befoly  a  etatornába, át  árokba.
2)  Átv.  ért  működő  erejénél  fogva  hatást  gyakorol
valamely  ügybe, dologba. Az orosz  befoly  Törökország
belső1 ügyeibe  Az  írók  befolynak  a  nép  erkölcseire,

BEFOLYÁS,  (be-folyás)  ősz.  fa.  1)  A  híg  test-
nek  mozgási  állapota,  midőn  esésénél  fogva  benyo-
mul  valahová.  2)  Átv.  ért  erkölcsi  működés, mely
beavatkozás  által, vagy  természeténél  fogva behat va-
lamibe.  Nagy  befolyással  bíró  férfiú.  Át  ételitalnak
**agy  befolyása  van  az  egészségre, a  népek  jellemére.
E  dologba  nekem  semmi  befolyásom.

BEFOLYASZT,  (be-folyaszt)  ősz.  átb.  1. BE-
FOLYAT.

BEFOLYAT,  (be-folyat) ősz. áth.  Eszközli, hogy
a  folyadék,  vagyis  általán  akármily  híg  test  benyo-
muljon,  beereszkedjék  bizonyos  térbe, mederbe, öböl-
be, stb. Az állóvizet  csalornákon  befolyatni  a Dunába.

BEFON,  (be-fon)  ősz.  áth.  1)  Öszveguzsolva,
tekergetve, csavargatva  holmi  szálas,  fonalnemü  tes-
teket  csomóba  köt  Befonni  a  hajat,  a  ló  serényét,
farkát.  2)' Önmagából kieresztett  fonalakkal  bekerít
A  selyembogár befonja  magát saját  szálaiba. A pók be-
fonja  hálójába  a  legyeket.  3)  Átv.  ért.  szövevénye-
mesterséggel, ármánynyal  valakit  valamely  ügybe bes
lekever, belehúz, behálóz.  A  játékotok  befonlak  öt tár-
saságukba,  s  nem menekedhetik  tőlük.

BEFONÁS,  (be-fonás) ősz.  fn.  Cselekvés, midőn
valamit  befonnak. .Hajak  befonása.  V.  ö.  BEFON.

BEFONDOLÓDZIK,  (be-fondolódzik)  ősz.  k.
Önmaga által  befonódik, beszövődik, betekerődik,  pl.
a  selyembogár.
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BEFONT,  (be-font)  ősz.  mn.  Aminek szálai  bi-
zonyos  rendben  öszve vannak  szedve, tekergetve,  köt-
ve.  Befont  haj,  «sí«k,  serény,  lófarfc.

BEFONYORODIK,  (be-fonyorodik)  ősz. k.  lásd
BEFONDOLÓDZIK.

BEFOR,  (be-for)  ősz.  fn.  tt.  befor-t.  Szembeteg-
ség, midőn  a  szemhéjak  befelé  nőnek, mintegy  befor-
dulnak  a  szembe.

BEPORCSIPESZ,  (befor-esipesz)  ősz.  fn.  Sebé-
szi  eszköz,  melylyel  a  befornemü  szembajt  mütétele-
zik.  V.  ö.  BEFOR.

BEFORDUL,  (be-fordúl)  ősz.  önh.  Menés  köz-
ben  az  útról  félre tér, és bemegy valahová.  Befordulni
a  csárdába  egy  italborra.  Pestről  Bécsbe mentében  be-
fordult  Esztergámba.  Fordulj  be hozzánk egy-két  órára.
Hasonló  félretérési  értelműek:  Befordul  a  kocsi  az
árokba.  Itt  befordul  az  út  az  erdőbe.

BEFORFOGÓ,  (befor-fogó)  ősz.  fn.  Fogóféle  se-
bészi  eszköz,  melyet  a  bcfor  műtéteiénél  használnak.
V.  ö.  BEFOR.

BEFORDÍT,  (bo-fordít)  ősz.  áth.  1;  Valamely
testet  saját  sarka  vagy  tengelye  körül  mozgatva  be-
tol,  benyom,  behajt  valahová.  Az  udvaron  levő  hordót
befordítani  a  pinczetorokba.  2)  Valaminek  külső  lap-
ját,  oldalát  befelé  hajtja,  mely  esetben  a  belső  oldal
kifordíttatik.  Aki  a  bunda  bőrét  befordítja,  az  a  sző-
rét  kiforditja.

BEFORGAT,  (be-forgat) ősz. gyak. áth.  1) Több
holmit  úgy  forgat,  hogy  külső  lapjaik,  oldalaik befelé
álljanak.  A  könyveket  sarokkal  beforgatni  a  szekrény
fiókjába.  2)  Bizonyos térbe,  öbölbe, hengerget,  höm-
bölyget.

BEFORK,  (be-forr)  ősz.  önh.  1)  Tulajdon  ért.
beforrnak  az  erezek,  illetőleg  fémek,  midőn  tűz  által
izzóvá  téve,  vagy  fölolvasztva öszveragadnak.  2) Átv.
ért.  mondjuk az  állati  vagy  növényi  testen  ejtett  seb-
ről,  midőn  hártyával  behúzódik, öszvenő,  illetőleg be-
gyógyul.

BEFORKAD,  (bc-forrad)  ősz.  önh.  lásd  BE-
FORR.

BEPORRADÁS,  (be-forradás)  ősz. fn.  Az  állati
vagy  növényi  testeken  ejtett  scbrk  öszvenövése, be-
hártyásodása.

BEFORRADT,  (be-forradtj  ősz.  mű.  Sebekre,
törésekre  vonatkozólag  ám.  behegedt,  benőtt,  begyó-
gyult.  Beforradl  sebek,  csontok.

BEFORRASZOL,  (be-forraszol) ősz. áth.  Öntött,
vagy  izzó  érczczel  beragaszt,  betöm.  Beforraszolni  a
likat  bográcsot,  kazánt.

BEFORRASZT,  (be-forraszt)  ősz. áth.  1; L. BE-
FORRASZOL.  2)  Gyógyszerek  által  bizonyos sebe-
ket,  töréseket  behegeszt, begyógyít.

BEFORRASZTÁS,  (be-forrasztás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn valamit  beforrasztanak.  Lásd  BEFOR-
RASZT.

BEFŐ,  (be-fő)  ősz.  önh.  Fövés  és  párolgás  által
öszvemegy,  kevesebb  lesz.

BEFÖCSKEND,  (be-föcskend)  ősz.  áth.  1. BE-
FÉCSKEND.

BEFÖCSKENDÉZ,  (be-fócskendéz)  ősz.  gyak.
áth.  1. BEFECSKENDEZ.  »

BEFÖD, (be-föd) ősz. áth. 1. BEFED.
BEFÖDÉS, (be-födés) ősz. fn. 1. BEFEDÉS.
BEFÖDÖZ, BEFÖDÖZÉS, 1. BEPÉDÉZ, BE-

PÉDÉZÉS.
BEFŐTT,  (be-főtt) ősz.  fn.  Befőzött  gyümölcs-

ből  készített  csemegcféle  nyalánkság.  (Marmelade).
BEFÖZ,  (be-főz)  ősz.  áth.  1)  Eltenni  való  cse-

megegyümölcsöt saját gőzében, párájában, levében főz-
ve  elkészít.  Cseresnyét,  baraczkot,  nilvát  befözni.  2)
A  levesbe  tésztát,  vagy  más  valamit  pl.  rist  tálalás
előtt  bele  tesz,  hogy  megfőjön.  Már  befözott  a  sza-
kács,  s  legott  tálalni  fog.

BEFÖZÖTT, (be-fözött) üsz. fn.  Mindenféle  gyü-
mölcs,  melyet  megfőzve,  bcfojtva  czukorral,  s más fű-
szerekkel  készítve  üvegekbe,  palaczkokba  eltesznek.

BEFÚ,  BEFÚJ,  (be-fii  vagy  be-fúj)  ősz.  önh. és
átb.  Mondjuk  szélről,  midőn  valamely résen, nyilason,
hézagon  keresztül  bizonyos  helyre  behat.  A'yiií  ajtón,
ablakon  befú  a szél a szobába.  Áthatólag  ám.  bizonyos
tért  fúva  bejár,  továbbá  valamely  röpke  könnyű  tes-
tet,  léget  bizonyos  csövön,  vagy  lehelettel bclövel, be-
hajt.  Levegőt  f  tini  be  a  színhalott  tildéjébe.  A  szél sok
szemetet  befújt  a  szobába.

BEFÚR,  (be-fúr)  ősz.  áth.  Fúróval  vagy  ehhez
hasonló  hegyes,  csavaros  eszközzel  likat vaj  valamibe.
Befúrni  a  gerendákat,  a  ház  oldalát.  Visszaható név-
mással  átv.  ért.  erőszakkal,  tolakodva,  mintegy  fúró-
kép  forogva  benyomul,  bejut  valahová.  A  szemtelen
ember  mindenhová  befúrja  magát.

BEFURAKODIK,  (be-furakodik)  ősz.  k.  Sttrü
sokaság  között  tolakodva  bejut  valamely helyre.  Alig
bírtam  befurakodni  a  színházba,  a  gyülésterembe.  Átv.
ért.  bivatlanul,  kelletlenül bizonyos  társaságba,  álla-
potba  betolakodik,  behelyezkcdik,  befúrja  magát.  V.
ö.  FURAKODIK.

BEFUT,  (bc-fut)  ősz.  önh.  Futva,  azaz  sebe*
léptekkel  siet  be  valahová.  Befutni  a  szomszéd  város-
ba.  Az  ttldozők  elől  befutni  az  erdőbe.  Használtatik át-
hatol ág  is.  Pályáját  dicsőségesen  befutotta.  Az  egész
falut  befutja  egy  óra  alatt.  Minden ismerősét  befutotta,
azaz,  sietve,  futtában  meglátogatta.

BEFUTOS,  (be-futos)  ősz. önh. és áth.  Gyakran,
ismételve  futva  bejár,  futosva  több  helyre  elmegy.
Jajveszékelve  az  egész  várost  befutássá.  Segedelemért  a
gazdagokat  befutosni.  Tüskét-bokrot  befutosni.

BEFÜTOSGÁL,  (be-futosgál) ősz. önh. Némi ki-
csinyítés!  árnyéklattal  ám.  befutos.

BEFUTKÁROZ,  (be-futkároz)  ősz.  önh.  és  áth.
Putkározva  bejár.  V.  ö.  FUTKÁROZ.

BEFUTTAT,  (be  futtat)  ősz.  áth.  Valakinek
megparancsolja,  meghagyja,  illetőleg  sürgeti,  ösztö-
nözi,  hogy  befusson  valahová.  A  cselédet  befuttatni
holmiért  a  városba.  Átv.  ért.  az  ötvösöknél  ám.  nem-
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telenebb  fémből  való  eszközt más  nemesebbel olvasz-
tás  által  bevon.  Ás  ezütt  tzelenezét,  kelyhet  befuttotni
aranynyal. A  rés edényeket befuttatni  csinnel.

BEFUVAL,  (be-fuval)  ősz. önh. és  áth.  Gyön-
gén,  lassan  befú,  belehel.  A  csendet  nyugati  szellő be-
fuval  a  fák  lombjai  kíteé.  Ás  Isten  lelket  fúvóit  be
tettünkbe.  V.  ö.  FUVAL.

BEFÜGG,  (be függ)  ősz.  öuh.  Kívülről bizonyos
közön  keresztül  befelé  függ.  A  kerítés  mellett*/a lomb-
jai  befilggenek  a szomszéd kertjébe.  Az  ablak  kVzlifllg-
gífny  tzeUStSl  hajtva  befügg  a  szobába.

BEFÜGGESZT,  (bc-függeszt)  ősz.  áth. Valamit
úgy  akaszt  be  valahová, hogy  függő  állapotban  ma-
radjon.  A  ruhákat  befüggeszteni  a  szekrénybe.  A  szi-
tát,  rostát  befüggetzteni  a  kamrába.

BEFÜL,  (be-fdl)  ősz.  öuh. Mondjak  zárt  térről,
öbölről,  üregről, nevezetesen  lakhelyről,  szobáról, te-
remről  stb.  midőn  kemenczében, kandallóban, stb. rá-
kot  tűz  által  melegséggel  megtelik.  A  kis szoba hama-
rabb  oefül,  mint  a  tágas  terem.

BEFÜRMÖL,  (be-fiirmöl)  ősz.  áth.  Az ajtót, ka-
put  ráfordított peczekkel  beteszi, becsinálja.  Székely
tájszó,  melyben a fürmöl  a  latin  firmo,  s német firm-
hez  hasonlónak  látszik,  de  valószínűbb,  hogy  a  forgó
pöczköt  jelentő  fUrge.'ytt  szóval  egy  eredetű, s  törzse
farom,  üszvehúüva:  fttrm,  azaz,  fdrgö,  forgó  eszköz.

BEFÜRÉSZÉL,  (be-íurészél) ősz. áth.  Valamely
tömör  kemény  testet  fürészszel  bemetsz, bevág,  ille-
tőleg rést, hézagot  csinál  benne.  Befttrétzelni  félig  a
gerendát,  deszkát.

BEFÜSTÖL,  (be-füstöl)  ősz.  áth.  1)  Bizonyos
czélból  füstöt  ereszt valamely  helyre, vagy testre. Fe-
nyő-maggal  befUtfíSlni  a szobát, hogy  a  rósz  szagot  ne
érezzük.  Ivat  közben  befUittUni  a fekete  kávét. 2)  Füst-
tel  beszennyez,  bekormoz,  befeketít,  bebüdösít  Bt-
fUttBlni  a falakat,  képkereteket,  függönyöket.  A  tok pi-
pát  befUttSli  a  szobát, a  ruhákal.

BEFÜSTÖLÉS,  (be-fdstölés)  ősz. fa.  Cselekvés,
midőn  valamit beíüstölünk. V.  ö.  BEFÜSTÖL.

BEFÜSTÖLÖDIK,  (be - füstölödik)  ősz.  bekz.
Füsttől befeketedik,  bekormosodik, fustszaguvá  leszen.
Sok  dohányzás által  befueielddnek  a  szoba  falai.  Be-
füttSlBdik  a  konyha, kémény.  A  nyert  fánál  főzött  étel
brfüttWdik.

BEFÜSTÖSÍT,  (be-rdstösit)  ősz.  áth.  Füstöt
eresztve,  csinálva  bemocskosft,  befeketít,  bekormosit.
A  dohányzók  bffUstiSfÜik  a kávéházat.

BEFÜSTÖSÖDIK,  (be-fűstösödik)  ősz.  k.  lásd
BEFÜSTÖLÖDIK.

BEFÜSZÉRÉZ,  (be-füszéréz)  ősz.  áth.  Faszer-
rel  behint, elegyít,  ízt,  szagot  ad  valaminek.  Befütte-
retni  a*  ételeket,  italokat.

BEFŰT,  (be-fűt)  ősz.  áth. Zárt helyet, nevezete-
sen szobát, termet stb.  kályhába kemenczébe, kandalló-
ba rakott  tűzzel  meleggé  tesz.  Befűteni  a tánczte, emel,
a színházat, a tanodát, át ebédlb't.  Tárgyesetes  viszony-
név  nélkül  általán  ám.  fűtés  által  meleget  csinál.  Ko-

rán  reggel  befűteni.  Ha  fástok,  fűltetek,  be.  Korán
volna  még  befűteni.  Atv.  ért  tulajdonító  ragu  névvel
ám. valakinek  szorongó, aggasztó  bajt okoz, s mintegy
meleget  csinál  neki,  illetőleg  kárt,  roszat  tesz.  Majd
befutok  én neki.  Befutott  ö  maya  magának.  Hasonló
érteméuyüek:  befizet,  bedolgozik.

BEFÜTÉS,  (be-fiitái)  ősz.  fű.  Cselekvés,  midőn
valamely  zárt  helyet,  vagy  útv.  ért  valakinek  befü-
tenek.

BEFÜTYÜL,  (be-futyöl)  ősz.  önh.  Népies  nyel-
ven  s  átv.  ért.  tulajdonító  ragu  viszonynévvel  ám. be-
fűt,  befizet,  bedolgozik.

BEFÜVESÉDÉS, (be-füvesedéi)  ősz.  fn.  Álla-
pot,  midőn  valami  befíiresedik,  midőn  a  fű  belepi. V.
ö. BEFÜVESÉDIK.

BEFÜVESÉD1K, (be-fűvesédik)  ősz.  k.  Mond-
juk  oly  területről,  mely  elébb  kopár  volt,  s  most  fű
terem  rajta,  belepi  a  fii.  Az  elhagyott  járation  utak
nedvet  esztendőben  befüvesednek.  A parragon  hagyott
földek,  ugarok  befttvetednek.

BEFÜVESÍT,  (be-fűvcsít)  ősz. ith.  1) Füvei be-
benöveszt, eszközli,  hogy  fii  lepje,  fű  teremjen  rajta.
2) Kaszált, aratott  füvei  behint,  szokottaban :  befttvez.

BEFÜVESÜL,  (be-füvesül)  ősz.  önh.  1. BEFÜ-
VESÉDIK.

BEFÜVEZ, (be-füvez) ősz. áth. Kitépett, kaszált,
vagy  aratott  fűvel  behint,  beszór.  Ünnepélyét  menet
alkalmával  befUvezni  az  utat,  az  iitezákat.

BEFŰZ,  (be-fűz)  ősz.  áth.  1)  Általán  valamely
testet  holmi  szalagokkal,  kötőkkel,  zsinorzattal  stb.
öszveszorft,  különösen  a  derekat  úgynevezett  vállal,
öszvehúzza, karcsúbbá  alakítja.  Halctontot  mellény-
nyel  befűzni  a  derekat.  2) Tű, vagy  hasonló eszközzel
beleült, belehúz valamit valamibe.  A  szalagot  befűz-
ni  a  gomblikba. V.  ö. FŰZ.

BEFŰZEL,  (be-fűzel)  ősz. áth.  Fűzfákkal,  fűz-
cserjékkel  bekerít, beültet.

BEFŰZÉS,  (be-fűzés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valamit  befíizüuk.  V.  ö. BEFŰZ.

BEFŰZÖTT, (be-füzött) ősz. mn. Ami vagy aki be
vau  fűzve. Befűzött  nők, nyalka uracsok. Befűzött  derék.

BÉG,  tájszó  Mt  helyett;  vagy  Kassai  szerént
íie-igín-böl  öszverántva,  pl.  be  igen jó  (Csokonainál).

BÉG,  (bé-g) önh. m.  bég-<em,  —tél,  —éti.  Be
természeti  hangon szól, kiált, mint a juhok, bárányok.
Az  ökör,  tehén:  6ó'g.  Egyszerű  gyöke  a  természeti
hangutánzó  be,  mely  némely  tájakon,  nevezetesen  a
Vas  vármegyei  Örségben  így  is  haszn&ltatik:  6é-ofc
(bégek),  mint:  re,  réok  (rívok), g  gyakorlatos képző-
vel : bég, mint:  bú-g,  sú-g,  zú-g,  b&g,  nyS-g,  ri-g  a
rigó  származékban.  Rokon a  latin  vogio, mugio,  hel-
lén  ftvxnoftat.

BÉGA,  folyó  Torontál  vármegyében.  Béga  csa-
tornája.

BÉGÁNY,  KIS-,  NAGY—,  falvak  neve  Be-
reg  vármegyében;  helyr.  Bégány-ba,  —bán,  —ból.

BEGARÁDOZ,  (be-garádoz)  ősz. áth.  Garáddal
bekerít  Begarádozni  a  lóherét fűidet.  V.  ö.  GARÁD.
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BEGÁRGYÁZ,  (be-gárgyáz)  ősz.  itb.  Gárgyá-
val, azaz  kávával  bekerít.  Begárgyázni  a  kutat.  V. ö.
GÁRGYA  és  KÁVA.

BEGÁTOL,  (be-gátol) ősz. áth. Gátféle  töltéssel,
kerítéssel  becsinál,  körülvesz,  bizonyos  határok  közé
szorít  Begátolni  a  malmok  fölött  a folyót,  patakot.

BEGÁTOLÁS)  (be-gátolás)  ősz.  fn.  Vízépítési
munkálás,  midőn  a  víz  mellékét  begátolják.  V.  ö.
BEGÁTOL.

BEGÁTOLT,  (be-gíitolt)  ősz. mn.  Gáttal  beszo-
rított,  elrekesztett. Begátolt  patak,  folyó.

BEGAZOL,  (be-gazol)  ősz.  áth.  Elszórt,  elhul-
latott  gazzal  beszemetez,  betakar.  Takarodátkor  be-
gazolni  az  iitczát,  az  vdvart.

BEGAZOL,  (be gázol)  ősz.  önh.  Gázolva  be-
inegy  a  vízbe,  Jiegázolni  a sekély folyóba,  tóba.  Hasz-
náltatik  áthatólag  is.  A  szenvedélyét  vadász  begázolja
a  mocsárokat,  tavakat.  V.  ö. GÁ550L.

BEGAZOLÁ.S,  (be-gazolás)  ősz.  fn.  Gazzal  bc-
hintés,  beszemetezés.

BEGÁZOLÁS, (be-gázolás;  ősz. fű.  Gázolva  be-
menés,  bejárás.

BEGAZOSÍT,  (be-gazosít)  ősz.  áth.  Lásd  BE-
GAZOL.

BEGECS,  lielység  Bács  megyében ;  helyragok-
kal : Begecs-én,  —re,  —ró'!.

BEGECS,  puszta  Bihar  vármegyében;  helyra-
gokkal :  Begées-re,  —én,  —ró'l.

BEGENYEÜ,  (be-genyed)  ősz.  önh.  Genyféle
rútsággal  behúzódik.  Begenycd  a  seb.  V.  ö.  GENY,
GENYED.

BEGENYEDÉS,  (be-genyodés)  ősz. fii.  Kórálla-
pot,  midőn  a  seb  genyuyel  behúzódik.

BEGEREBLYÉL,  (be-gereblyél;  ősz.  átb.  1)
Gereblyével  betakarít.  Az  elhullt,  elszórt  szénát,  szal-
mát  begereblyélni  a pajtába.  2)  A  fbiásott  földet  ge-
reblyével  elsimítja.

BEGERENÜÁZ,  ^be-gerendáz)  iisz. Áth.  Geren-
dákkal  beföd,  berak.  Begerendázni  a  házfalakat,  a
hídlábakat.

BÉGET,  (bé-g-et; öuh. m.  btyi-t-te.m, —tél,  —<•'«,
pár.  bégrss.  Mondjuk  juhuemü állatokról, s azok  bárá-
nyairól,  midőn szokott természeti  Imngjokon szólanak,
bégnek.  Az  ft,  illetőleg  t  képző  más  ilynemü  állati
hangutánzókban  is  divatozik, miut:  rígyet,  sikolt,  ri-
kolt,  Üvölt,  kiált,  süi-ött, stb.  Vétethetik áthatólag vagy
miveltetöleg  is,  s  akkor  ám. bégésre  ösztönöz, kény-
szerít. Stájczuppogatás  által  megbégetni  a  bárányokat.
Ekkor  olyan  képzésű  mint:  rlkat, sikai, búgat,  brúgat.

BÉGETÉS,  (bé-g-et-és)  fn. tt. bégetés-t,  tb. — ék.
1)  Juhok,  bárányok  bégése.  2)  Cselekvés,  mely  által
eszközöljük,  hogy  a  juliféle  állat  bégjen.

BEGll'SZÉL,  (bc-gipszól)  ősz.  áth.  Gipszből
készített  kovászszal,  tapaszszal  belmz,  bcfehérít.

BEG1PSZÉLÉS,  (be-gipszclés)  ősz.  fii.  Gipsz-
szel  behúzás, betapasztás.

BKGOMBOL,  (be-gombol;  ÖKZ.  átli.  Gombbal
öszveköt,  máshoz  csatol.  Beyombolni  a  dolmányt, üng  ,

AKAD.  HAOT  BZÓTÍB.

gollérát.  Mondjak  visszahatólag  is.  Gombold  be ma-
gadat,  azaz  a  rajtad  levő  ruhát  V.  ö.  GOMBOL.

BEGOMBOLÁS,  (be-gombolás)  ősz.  fa.  Cselek
vés,  midőn  valamit  begombolunk.

BEGÖNGYÖL,  (be-göngyöl) ősz.  áth.  Öszvehaj-
togatva  göngygyé  alakít,  gömbölyű  csomóba,  vagy
hengerbe  szorít,  illetőleg  betakargat  valamibe.  V.  ö.
GÖNGY.

BEGÖNGYÖLÉS,  (be-göngyölés)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  valamit  begöngyölünk.  V.  ö. BEGÖN-
GYÖL.

BEGÖNGYÖLGET,  (be-göngyölget)  ősz. gyak.
áth.  Valamit  különös  gonddal,  több  rétegű  takaróba
burogat, vagy  egymás  után  több  holmit  begöngyöl.

BEGÖNGYÖLGETÉS, (be-göngyölgetés) ősz. fa.
Cselekvés,  melyet gyakorol,  aki  valamit  begöngyölget.

BEGÖRBED,  (be-görbed)  ősz.  önh.  Önsúlya,
vagy  külső  nyomta  által  befelé  hajolva  görbévé  lesz,
vagy  ilyen  irányban  nő. V.  ö.  GÖRBÉD.

BEGÖRBÍT,  (be-görbít)  ősz.  áth.  Nyomás  által
eszközli,  hogy  meggörbedve  befelé  hajoljon.  Begörbí-
teni  a  szántóval  lapját,  ás  ontrába  szorított  hordó-
dongákat.

BEGÖRBÍTÉS,  (be-görbítés;  ősz.  fn.  Befelé
hajlítás.

BEGÖRBÜL, (be-görbül) ősz. önb.  Görbére hajt-
va  befelé  áll;  begörbed.

BEGÖRBÜLÉS,  (be-görbülés)  ősz.  fn.  Görbülő
alakban,  irányban  befelé  bajlás.

BEGÖRDÍT,  (be-gördít)  ősz.  áth.  Hengerítve,
saját  tengelye  körül  hajtva  valamely hengerded, göm-
bölyű  testet  behajt,  benyom,  betol  valahová.  A  boros
hordót  a pinczetorokböl  begördíteni  a  pinczébe.  V.  ö.
GÖRDÍT.

BEGÖRDÍTÉS,  (be-gördítés) ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  hengerítve  behajtónk  valahová.

BEGÖRDÜL,  (be-gördül) ősz. önh.  Hengeregve,
hömbölyögve,  saját  tengelye  körül  forogva  benyomul.

BEGÖRDÜLÉS,  (be-gördülés)  ősz.  fn.  Behen-
geredés,  bebömbölyödés,  begurdulás.

BEGÖRGET,  (be-görget)  ősz. gyak.  áth.  Vala-
mely  hengerded,  vagy gömbölyű, kerekded  testet foly-
tonosan  gördítve,  vagy  több  ily  testeket  egymás után
tengelyeik  körül  forgatva  behajt,  benyomdos  vala-
hová.  A  lisztes  hordókat  begörgetni  a  raktárba.

BEGÖRGETÉS,  (be-görgetés)  ősz.  fn.  Gyakor-
latos  cselekvés,  mely  által  valamit vagy  holmit be-
görgetünk.

BÉGRE,  fn.  L.  BÖGRE.
BEGY  vagy  BÖGY,  önálló  gyök  és  fn. tt.  bfgy-

•t.  TÖmlöfélc börzacskó a madarak  nyaka végén, mely-
be  az  elnyelt  magok  s  más  keményebb  eledelek  be-
takarodnak,  s  megpuhulnak,  mielőtt  a  gyomorba  le-
inennének.  Teli,  üres begy.  Teli szedni, megtölteni, meg-
tömni  a  brgytt.  Atv.  értelemben  mondjuk  emberről is'
Meghányta  a  begyét  (gyomrát).  Ördö)  bújjék  a  begyé-
be, mind  megette.  Innen  képes  kifejezéssel:  begyében
van,  ám.  a  rajta  elkövetett  roszat  el  nem feledheti,

39
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meg  nem emésztheti,  máskép:  gyomrában  van.  Ha-
sonlatképen  így  nevezik  a nők csecsét.  Derék  begye
von.  Kiáll,  kilátszik  kilóg  a  begye.  V.  8.  BEGYEK,
BÜTYÖK.

Mennyiben  a  begy  öblös  üreget  képez,  mely
megtelve  kidudorodik, s  csomódad  álakat  ölt,  alapfo-
galomban  rokon  azon  bed,  bőd,  bőd,  be'nd,  bog, bőg,
búg,  bogy,  biity,  bogy,  bugy,  bocs, bucs gyökökkel, me-
lyek  származékai  valami  felfuvódót,  gömbölyű,  du-
doni,  csomós  testet  jelentenek,  milyenek:  bSdön, bő-
dön,  bendo',  bogács,  boglya,  bögre,  buga,  bVgySk,  bü-
työk,  bSgyűrS,  bogya,  bugya,  bugyor, bocska,  buczkó,
buczka, poh  stb.  Különben  alaphangjainál  fogva ha-
sonló  hozzá  a  német  Bauch,  régi  felső  német  ptth,
buh,  szanszkrit pah  (vastagszik), bonnan  bohusz  (vas-
tag,  pohos), görög  na^íg,  latin pinguis  stb. Legköze-
lebb  áll  hozzá  az  emlősök  gyomrát jelentő  bendo'.

BEGYAK,  (be-gyak)  ősz.  áth.  A  régieknél  ám.
beszűr,  valamely hegyes  eszközt  belök, betaszít bizo-
nyos  testbe.  A  dárdát  begyokni  az  ellenség  szívébe.
Ma  mind  az  egyszerű  gyak,  mind  a  begyok  a  tisztes-
séges  nyelv  rövidségére  csak  trágár beszédben  hasz-
náltatik.  V.  ö.  GYAK.

BEGYAKDOS,  (be-gyakdos)  ősz.  áth.  és  önb.
Többször,  gyakran,  ismételve  beszúr, betologat, beta-
szigál.  V.  ö.  GYAK,  GYAKDOS.

BEGYAKORLÁS,  (be-gyakorlás)  ősz.  fa.  Gya-
kori  ismétlés,  többszöri  próba  által  betanulás,  bele-
okalás  valamely  testi  vagy  lelki  ügyességbe.

BEGYAKOROL,  (be-gyakorol)  ősz.  áth.  Vala-
kit  bizonyos  nemtt  működésbe, ügyességbe  folytonos
ismétlés,  gyakorlás  által  beleoktat, belevezet, illető-
leg  képességet  szerez  neki.  Begyakorolni a katonasá-
got  a  különféle  hadi fordulatokba.  Begyakorolni  ma-
gát  a vívásba,  lovaglásba.

BEGYALOGOL,  (be-gyalogol)  ősz.  önb,  és ith.
1)  Gyalogolva  bemegy, beránddl  valahová.  Rakatról
begyalogolni  Fittre.  .Faluról  begyalogolni a  városba.
2)  T&rgyesetes  viszonynévvel  ám.  bizonyos  helyet,
tájt,  tartományt,  országot  stb. gyalog  bejár,  beutaz,
bevándorol.  Begyalogolni  egész  Magyarországot.

BEGYALOGOLÁS,  (be-gyalogolás)  ősz. fa. Já-
rás,  utazás  neme,  midőn  valahová, vagy  valamit be-
gyalogolnnk. V.  ö. BEGYALOGOL.

BEGYALUL,  (be-gyalul)  ősz. áth.  1) Gyaluféle
eszközzel  bemetsz, bebornyol, vagy  homorúvá  alakít
valamely  testet.  Begyalulni  a  zsindelyt.  2)  Bizonyos
testek  gyalulásat  bevégzi.  Begyalulni  a  télrevaló  ká-
posztát,  répát.

BEGYALULÁS,  (be-gyalulás)  ősz.  fn.  Bemet-
szés, bevágás  neme,  melyet gyaluval  végeznek.

BEGYÁNTÁROZ,(be-gyánta.roz)Ö8z. áth. Gyán-
tárnemü mázzal beken, fényessé tesz. V.ö.  GYANTÁK.

BEaYÁNTÁZ,  (be-gyántáz)  ősz.  áth.  Gyantá-
val  beken,  bedörzsöl,  hogy  sikamlósabb,  csúszósabb
legyen.  Begyántázni  a  hegedüvonót.  V.  ö.  GYANTA.

BEGYÁNTÁZÁS, (be-gyántázás) ősz.  fa.  Gyán-
bedörzsölés.

BEGYEK,  (begy-ék)  fn.  tt.  bégyék-éí.  Zártabb
hangzóval:  bögySk.  Bizonyos  edények  öblös  része,
mely  a  nyak alatt, mint  tömött madárbegy  kidudoro-
dik,  s  basát  képez.  Korsó,  kancsó, poloczfc, fazék,  bVg-
re  begyeke.  Tágas,  kidudorodott begyek.  Hasonlók hos-
zá  a  bugyoga, butyka,  melyek  egyszersmind hangután-
zók is,  mennyiben  szoros  szájokon  bugyogva  ömlik
ki  a  folyadék.  Elemzésére nézve  lásd  BEGY.  V  5.
BÜTYÖK.

BÉGYÉKÉS,  (bégy-ék-és)  mn. tt  begyékes-t,
vagy  —ét, tb.  —ék. Aminek begyekje  van, azaz, ki-
dudorodott  öblfi,  hasas.  Mondjak  általán  éskivalólag
edényekről.  Begyeket  korsó,  pohár,  palaczk,  fősek,
tintatartó.  Zártabb  hangzóval  bSggSkSt,  vagyis  átv.
értelemben  vett  bogyós.

BÉGYÉNY, (bégy-ény) fa. Lásd BÉDÉNY és
BELÉNY vagy BÖLÉNY.

BEGYÉPÉL, (be-gyépél) ősz. áth.  Felhasogatott
gyepes  földdel  betakar, s mintegy beültet  Begyepelni
a földből  rakott  kerti pamlagot,  a kerti  ágyak  széleit.
Zártabb  ajakkal  ejtve:  begyoptfl.

BEGYÉPÉSÉDÉ8,(be-gyépé8édés)ösz. fn. Föld-
talajnak,  földszinnek  gyeppel  benövése.  Zártabb han-
gon :  begyopösSdés.

BEGYEPESEDETT, (be-gyépésédétt) őse. mn.
Gyeppel benőtt  Begyepesedett  ugarok.  Zártabb  ejtés-
sel:  begySpSsSdStt.

BEGYEPESEDIK, (be-gyépésédik) ősz. k. Mond-
juk  általán  főldszinről,  földterületről,  midőn  a  rajta
növekedő  gyep  betakarja.  Az  elhagyott  utak, járatlan
utezák,  elpusztult  házak  udvarai  begyepesednek.  Más-
kép :  begyopfeffdik.

BEGYÉPÉSÍT,  (be-gyépésft)  ősz.  áth.  Mester-
séges  móddal,  miveléssel  eszközli, bogy  bizonyos  te-
rület gyepes  legyen,  hogy  gyep  nőjön  rajta.  Begye-
pesiteni  a  sirhalmokat,  az  árokhányásokat.  Zártabb
bangón:  begytiptisU.

BEGYÉPÉSÍTÉS, (be-gyépésftés)  ősz.  fa.  Cse-
lekvés,  illetőleg  termelés, midőn  valamely  tért begye-
pesítenek. Máskép:  begySpSsités.

BEGYÉPÉSÜL, (be-gy epésül) ősz. önh. Mondjuk
kopár  térről,  midőn gyep növekedik rajta. EsSs  évszak-
ban a kopárabb, soványabb  telkek is  b/gyepesUlnek.  Átv.
ért  begyepesttií az esze  ám. elhagyott,  elhanyagolt, pár-
rag állapotban szenved. Zártabb hangzóval: begyop&sOl.

BEGYÉPÜL,(be-gyépül)ösz.4th.l.BEGYÉPŰZ.
BEGYÉPÜZ,  (be-gyépttz)  ősz.  áth.  Gyepüféle

sövénynyel, kerítéssel  körülvesz.  Begyepüzni  a  kertet,
a  szérűt. V. ö. GYEPÜ.

BEGYÉPÜZÉS,  (be-gyépüzés)  ősz.  fii.  Gyepfi-
vel bekerítés. V.  ö. ÖYÉPÜ.

BÉGYÉR, (begy-ér) fn. tt. bégyer-f, tb. —ék. 1) A
férfi  nemzőtagnak fólmerevedő  dudorodása, daganata,
bonnan  némely  tájszokassal  bégycrö  ám. nemző-vessző.
2)  Arabiai, egyiptomi, lybiai gyíkfaj, melynek megszá-
rított  testéből  készült por » vizelést előmozdítja,  s azt
tartják  róla, bogy  a nemi ösztönt is fölingerli.  (Stincas
marínus).  Gyöke  a  dudorodott  testet  jelentő  begy.



601  BÉGYÉRDAG—BEGYÓGYÍT BEGYÓGYÍTÁS—BEGYÜK  502

BÉGYÉRDAG,  (bégyér-bag)  ősz.  fn.  A  férfi  j
nemzőtag  nyavalyája,  midőn  fájdalmas  feszültséggel
párosult  merevedésben,  dagadásban  szenved.

BÉGYÉRÉDÉS,  (bégy-ér-ed-és)  fn. tt  bégyéré-
des-t, tb.  —e'k.  A  férfi  nemzötagjának  fólmerevedése.

BÉGYÉRÉDIK,  (bégy-ér-éd-ik)  k.  m.  bégyéréd-
tem,  —tél, —itt.  Mondják  férfi  uemzőtagról,  midőn
ösztönszerüleg,  vagy  kóros  állapotban  fölmerevedik,
földudorodik,  mint  a  madarak  tömött begye.

BÉGYÉRÉKÉNY,  (bégy-ér-ék-ény)  mn.  tt  bé-
gyerékeny-t, tb. —e'k. Ami könnyen begyeredik,  a nemi
ösztöntől  gerjedezve  bamar  fólmerevedik,  megdagad.

BÉGYÉRÉKÉNYSÉG,  (bégy-ér-ék-ény-ség)  fh.
tt  bégyérékénység-ét.  A  férfi  nemzőresszőnek  begye-
rékeny, azaz  könnyen  meredő  tulajdonsága vagy  ál-
lapota.  ÖsztőnszeHi, kóros  begyerékenység.

BÉGYÉRÖ,  (bégy-ér-ö)  fn.  tt.  bégyérb'-í.  Né-
mely  népies  tájejtéssel  ám.  férfi  nemzőtag.  Zártabb
hangon:  bSgyörö.

BÉGYÉS,  (bégy-és)  mn. tt.  be'gyésí  vagy  —ét,
tb.  —ele.  1) Aminek  tulajdon  értelemben vett begye
van,  milyenek általán  a  madarak,  különösen, melyek-
nek  kitünőleg  nagy  begyök  van.  Begyei  galamb.  2)
Mondják  nagycsöcsü  nőről.  Begyet  leány,  begyet me-
nyecske.  3)  Edényekre  vonatkozólag ám. kidudorodott
öblü,  dereku,  hasas.  Begyet  korsó,fazék,  máskép:
bugyoga,  bütyköt.  4)  Átv.  ért.  rátartós,  negédes  (nő),
ki  a  mellét,  begyét  felfújja,  valamint: gőgös,  aki  a
gőgjét  fölfújja,  fólfuvalkodott;  nyakat,  aki  daczból
nyakát  megmerevíti.

HEGYESEN,  (bégy-és-en)  ih.  Átv.  ért.  rátartó-
san, büszkén,  negédesen,  folfuvalkodva,  páva  mód-
jára kevélykedve.  Ezen  leány  igen  hegyesen  jár.

BÉGYÉSKÉDÉS,  (bégy-és-kcd-és)  fn.  tt  bé-
gyétkedéi-1,  tb.  —e'k.  Rátartiság, negédeskedés.  V. ö.
BÉGYÉSKÉDIK.

BÉGYÉSKÉDIK,  (bégy-és-kéd-ik)  k.  m.  bé-
gyéskéd-tem,  —tél,  —éti.  A  szárnyas  állat  begyével
a  szélnek  vagy  esőnek  fordul,  s  ezekkel  mintegy da-
czolni  akar.  Átv.  ért  rátartósan,  negédesen  viseli
magát.  Képzésre  olyan,  mint  a  szintén  kedélyálla-
potra  vonatkozó : gó'go°sk#dik,  nyakoskodik,  fejeskedik.

BÉGYÉSSÉG,  (bégy-és-ség)  fa.  tt  bégyésség-éí.
Átv.ért. ritartós, negédes, felvuvalkodó női tulajdonság.

BÉGYÉSZKÉDIK, szokottabban  1.  BÉGYÉS-
KÉDIK.

BÉGYKE,  (bégy-ke)  mn. mely  a  hegyfce  szóval
ikerítve  használtatik  : hegykebetyke,  azaz  hegyes be-
gyes,  mintegy  lábahegyén  járó s begyét  fólfuvó,  há-
nyiveti  negédes.

BÉGYLAPÁT,  (begy-lapát)  ősz.  fa.  Lapátot
képező  deszka  a  víz  által  hajtott  malom  vagy  más
gépek  kerekein.

BEGYÓGYÍT,  (be-gyógyít)  ősz.  áth.  A  sebes,
sérült,  törött  testet,  illetőleg  tagokat  éppé  teszi, ösz-
veforrasztja.  Begyógyítani  a  törött  karokat,  lábakat.
Begyógyítani  a golyó által  okozott  sebet,  az  arczon  ka-
pott  kardvágást.

BEGYÓGYÍTÁS,  (be-gyógyítás)  ősz.  fn.  Seb-
nek,  sérvnek,  külső  nyavalyának  orvosi  szerek  által
megszüntetése.

BEGYÓGYUL,  (be gyógyul)  ősz.  önh.  Mond-
juk  sebekről,  sérvekről,  törésekről,  midőn  orvosi  mű-
tét  és  szerek  alkalmazása  által,  vagy  néha anélkül  is
behegednek,  öszveforradnak,  s  az  illető  testrész  meg-
éperedik.  Átv. ért.  használtatik  a  lelki  és  kedélyi  ba-
jok  megszűnéséről  is.

BEGYÓGYULÁS,  (be-gyógyulás)  ősz.  fn.  Kül-
ső  nyavalyának,  sebnek,  sérvnek  orvosi  szerek  által
vagy  azok  nélkül  is megszűnése.

BEGYÖKEREDZIK,  (be-gyökeredzik)  ősz.  k.
Tulajdon  ért.  mondjuk  növényekről,  midőn  gyökerei-
ket  valahová  mélyen  beeresztik.  Átv.  ért.  bizonyos
szokás,  cselekvés  mód vérré  ,  természetté  válik, me-
lyet  kiirtani  nehéz,  vagy  épen  nem  lehet.  Begyüké-
redzett  szivébe a  nagyravágyát,  irigység.

BEGYÖKEREZIK, 1. BEGYÖKEREDZIK.
BEGYÚJT,  (be-gyujt)  ősz.  önh.  Kályhába,  ke-

menczébe,  kandallóba,  katlanba  tüzet  gerjeszt  Be
van  rakva  a fa,  csak  be kell  gyújtani.

BEGYÚJTÁS,  (be-gyujtás)  ősz.  fn.  VaJamely
tüzelő  öbölbe  tüzgerjesztés.

BEGYÚR,  (be-gyúr)  ősz.  áth.  Kézzel,  lábbal,
vagy  valamely  tömő  eszközzel  holmi  lágyabbszerü
testet,  tömeget  benyomkod.  Begyúrni  hordóba a ká-
posztát. Begyúrni  ládába a ruhát, zsákba a gyapjút.  V.
ö. BEGYÜK.

BEGYÚRÁS,  (be-gyúrás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  begyúrnak.  V. ö.  BEGYÚR.

BEGYŰJT,  (be-gyüjt)  ősz.  áth.  1) Egyenként,
részenként, egymás után holmit behordva halomra rak.
Télre  való  eleséget,  takarmányt  begyűjteni.  A  pénzt be-
gyűjteni  a  szekrénybe.  2)  Több  személyből  álló  soka-
ságot  behi, beidéz, becsődít  valahová.  A  pár/főnökök
tok  népet,  szavazót  begyűjtőitek.  V.  ö.  GYŰJT.

BEGYŰJTÉS,  (be-gyüjtés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn bizonyos sokaságot  begyújtunk.

BEGYÜL,  (be-gyül)  ősz.  önh.  1)  Mondjuk  em-
beri  sokaságról,  melynek  tagjai  egymás  után  csopor-
tosan  vagy  egyenként  betakarodnak,  behordozkod-
nak,  bejönnek  valabová.  A  városi  innepélyre  sokan
begyültek  a  vidékről.  2)  Jövedelemre,  adóra, járadék-
ra,  fizetésre  vonatkozólag  ám.  bizonyos  tárba,  helyre
beadatik.  A  kivetett  adó  kevés  hiával  begyült.  A  népes
vendéglőkben  naponként  sok  pénz  gyűl  be.

BEGYÜLEKÉZÉS, (be-gyülekézés) ősz. fn. Cso-
portos,  seregcs  bejövés,  bemenés,  bejárás.

BEGYÜLEKÉZIK, (be-gyülekézik)  ősz. k. Cso-
portosan,  scregesen  egymás  után  bej ő vagy  bemegy
valahová.  A  begyül  igének  nagyítva  gyakorító  módo-
sítása.  Országos  vásárra  mindllnnen  begyiilekezik  az
adóvevő  nép.

BEGYÜR,(be-gyür) ősz. áth. Mondjuk göngyölé-
kcny anyagú testekről, s ám. öszvebajtogatra, göngyöl-
getve  benyom, beszorít,  betöm  valamely  szűk  helyre,
Öregbe, öbölbe.  A  gatyanárt  begyürni  a  csizmába.  A

82*
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szennyes  ruhát begyttrni  a  kosárba. Az elolvasott levelet
begyiirni a  zsebbe.  V.  ö.  GYŰR  ige  és BEGYÚR.

BE6YÜKÉS,  (begyttrés)  Ősz.  fo.  Cselekrés,  mi-
dőn  valamit begyürfink.  V.  ö. BEGYÜK.

BEH,  indulatszó,  mely  nagyító  jelentéssel  bír,
s  ám.  igen,  fölötte,  nagyon.  Bek jel  esett  ez a pohár
vüt l Bek szereinek itt  lakni. Jaj  beh szép az a  Pest,  /ste-
nem  beh s*ép / Kis-Komárom,  Nagy-Komárom,  beh szép
leány  és  a  három, Népd. Beh  megjártam  vele. Mint na-
gyító oly  mondatok elején  áll, melyek bámulatot, csu-
dalkozast  fejeznek  ki.  JSeA furcsa,  beh csodálatos  do-
log /  Beh  itteni  műét!  Népiét  nyelven  de, vagy  deh,
használtatik helyette.  De nép  !  Ej  de gyönyörű  !

Bókon bő szóval, továbbá azon  b illetőleg abb ebb
raggal,  mely  melléknevekből nagyító  másodfokot ké-
pez,  pl.  édesb, okosb,  szabadabb,  elevenebb,  ügy  szin-
tén a 64 indulatszóval  is.  Más  nyelvbeli  rokonságait
1. BÁ  alatt

BEHABAR, (be-habar) ősz. áth.  Habarva,  azaz
bizonyos  eszközzel  keverve  híg test közé  vegyít vala-
mit  A  rántást  behabarni a  lébf,  káposztába.  Korpát
habarni  be a moslékba.

BEHABOZ,  (behaboz) ős*,  áth.  HabbsJ  bened-
vesít,  habbal  beöntöz.  A  szelte? hánytvetett  vít  beha-
bozza  a partokot.

BEHABSOL, (be-habeol) ősz.  áth.  Oly  mohón
faldossa, kapkodja  az ételt,  hogy  szinte  habzik  tőle  a
szája.  Néhány perei  alatt  egy  tál  csuszát behabsolt.  V.
ö. HABSOL.

BEHÁG, (be-hág) ősz. önh. Hágva, azaz  magasra
emelt,  bizonyos  korláton  áltsJtett  lábbal  belép,  be-
megy  valahová.  A  kerítésen  behágni  a  szomszéd udva-
rába,  fiehagni a  ladikba, kádba.  Szélesb  ért  belép.
Behágni  a  ganajba,  a  tárba. V. ö. HÁG.

BEHAGÁS,  (be-hágás) ősz.  fa.  Hágva  belépés,
bemenés.

BEHAJAZ,  (be-hajaz)  ősz. áth.  1) Halló,  vagy
lenyírt,  lemetélt  hajszálakkal  beföd.  Behajtani  a ru-
hát.  2) L.  BEHÉJAZ.

BEHAJGÁL,  (be-hajgál)  ősz. áth.  1) Ismételve,
gyakran  behajít,  bedob  valamit,  vagy  több holmit.
A  csintalan  fiúk  sok kövecset  behajgáltak  a  kertbe.  Az
éretlen  gyümölcsöt  behajgálni  a  vUbe.  2)  Hajgálva be-
tör.  Kövekkel  behajgálni  át ablakokat.

BEHAJIGAL,  1.  BEHAJGÁL.
BEHAJÍT,  (be-hajít)  ősz. áth.  1) Egyes  dobás-

sal  bizonyos helyre  bevet  valamit  Át  eltöri  korsót be-
hajtóm*  a  vízbe.  2)  Hajított  valamivel  betör,  beüt
Kövei  behajítani  az  ablakot.

BEHAJÍTÁS, (be-hajítás) ősz. fn.  Cselekvés, mi-
dőn valaki  behajít  valamit  |

BEHAJLÁS,  (be-hajlás) ősz. fn. Befelé görbédén, ,
BEHAJLIK,  (be-hajlik) ősz. k.  Súlyának  nehéz-  j

kedésénél  fogva  befelé  görbéd.  A  gyümölcsöse! terhelt
ág  behajíik  a  szomszéd  kertjébe.  A  tó  melletti  árva/ili
lombjai  behajlanak  a  vitbe.  Különbözik tőle a  behajol,
mely  önkényes  begörbedést jelent  V. ö.  BEHAJOL.

BEHAJLOTT,  (be-hajlott)  öaz. mn. Ami  félkör

formára,  ívesen  meg  van  görbülve  vagy  homoruan,
öblösen  benyomva.  Behajlott  sceg.  Behajtott  padló-
deszka,  háztető.

BEHAJÓKÁZ,  (be-hajókáz)  ősz. áth.  Kisebb-
féle  vízi járművön  leginkább  mulatságból  bejár,  be-
utaz bizonyos vidéket.  Behajékátni  a Balaton  partjait,
környékét. V.  ö.  BEHAJÓZ.

BEHAJÓKÁZÁS,  (be-hajókázás)  ősz.  fa.  Hajó-
művön  mnlateágból  tett  beutazása bizonyos viztájnak.

BEHAJOL,  (be-hajól)  ősz.  önh.  Szabatosan  vé-
ve  ám.  önkénytesen  testét  meghajtva  begörbed  vala-
hová.  Az ablakon által  behajolni  a  szobába.  Alacson
sövényen,  falon  lehajolni  a kertbe.  Különbözik tőle  a
behajíik,  mely szükségességből  eredő  begörbedést je-
lent,  pl. behajíik  a  kemény falba  vert  szeg. Egyébiránt
képes  szólásban  az  első  helyett  a  második  is  hasz-
náltatik.  A  szomorufuz  ágai  behajolnak  a  wizbe,

BEHAJOLÁS,  (be-hajolás)  ősz.  fn.  Önkényes
begőrbedés, benyúlás. V.  ö.  BEHAJLÁS.

BEHAJÓZ,  (be-hajóz)  ősz.  áth. és  önh.  Hajó-
művön  bizonyos rútért bejár,  beutaz, bevitorláz. Be-
hajózm  a  Balatont, a  tengert. Mint önható  ám. révbe,
kikötőbe,  öbölbe  száll.  Behajózni a fűméi  révbe.  A
behajóz  általános  vízi utazást jelent,  a  behajókás pe-
dig  inkább  csak  kedvtöltésből  valót,  olyfonna  kü-
lönbséggel,  mint: kocsis és kocsikás.

BEHAJÓZÁS,  (be-hajózás)  ősz.  fn.  Hajómfivön
tett bejárás,  beutazás.

BEHAJTÓHOZ,  (be-haj-poroz)  ősz.  áth.  Haj-
porral  behint, befebérít.  Behajporotni  a fejet,  arczoí,
kezeket,  vallókat.

BEHAJT,  (be-hajt) ősz. áth.  és  önh.  1) Valami-
nek  egyik végét  kajmósan, kampósan, horgasán, meg-
görbíti  s másik  vége felé befordítja.  Behajtani  a villa
hegyét, a gereblye  fogát.  Behajtani a  szeget, gombostű?.
2) Valaminek kiterjesztett  széleit öszvegöngyölíti, s kö-
zepe felé  tekeri, befelé  fordítja.  Behajtani  a  köpönyeg
szárnyait.  Behajtani a gallért.  A  nyílt  kapu, ajtó,  ab-
lak  szárnyát  behajtani.  3)  Embereket vagy  más álla-
tokat bizonyos  helyre  bettz, beterel.  Az  éjjeli  csavar-
gókat  behajtani  a falu  hátába.  A  malaczokat ős ólba,
a juhohat  az akolba  behajtom*.  Különösen tilosban  ka-
pott  vagy  bitang  marhákat  beterel  és  zár  alá vesz.
A  vételekről  behajtani  a juhokat,  ökröket.  Sárga  csikó
a  paripám, oson  mennék  hozzád  babám, de a  csősz ti-
losba kapta, a bíróhoz behajtotta. Népd.  4) Átv.  ért  be-
hajtani  az adót, adósságot,  ám. sürgetés által beszedni.

A  két  első  pont  alatti  hajt  gyöke  azon  haj,
mely  a görbeséget  jelentő  kaj  gyökkel  rokon, mely-
nek  származékai: kajcs,  kajla,  kojmó, kojsso, stb.  A
harmadik  pont alatti  hujt  gyöko pedig az  indulatscő
vagyis  űző, kergető  haj  /  melynek  származékai: haj-
sza,  hajhó,  hajsz,  hajttol,  hajháss,  hajtsár,  hajdú,  stb.
Ide  tartozik 6) az  önhatólag  hasznait  behajt, azaz,  bi-
zonyos  fogata  szekéren, kocsin bemegyen  valahova.
Szép négylovas  kocsin behajtott  hozzánk.  Behajtani  át
udvarra,  a  vendégfogadóba.  V.  ö.  HAJT.

BEHAJTÁS,  (be-hajtás)  ősz.  fn.  Általán  cse-
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lekvés, midőn valakit vagy valamit valahová behajtunk,
ezen  igenek  minden jelentéseiben. V. ö. BEHAJT.

BEHAJTÁSI,  (be-hajtási)  ősz.  mn.  Behajtást
illető,  arra  vonatkozó.  Behajtási  díj.  Behajtási  tény,
körülmények.  V.  ö. BEHAJT  3).

BEHAJTAT,  (be-hajtat)  üsz. mivelt. Megparan-
csolja,  rendeli, meghagyja  valakinek,  hogy  behajtson
valamit  vagy  valahova.  Csőszökkel  behajtatni  a  tilos-
ban  kapott  barmokat.  Kocsisával  behajtatott  a  csár-
dába.  Használtatik  az  egyszerűbb  behajt  értelmében
is,  midőn  t. i. kocsin, szekéren  bemeilésre vonatkozik.

BEHAJTHATÁS,  (be-hajthatás)  ősz.  fn.  Lehe-
tőség,  mely  szerint  bizonyos  tartozásokat,  illetőleg
adót,  adósságot  stb.  be  lehet  venni, szedni.

BEHAJTHATLAK,  (be-hajthatlan)  ősz.  mn.
Amit  az  illető adósoktól, fizetni kötelesektől  beszedni
nem  lehet.  Behajthatlan  adósság,  díj,  adó.

BEHAJTHATÓ,  (be-hajtíiató) ősz. mn. Mondjuk
mindennemű  tartozásról,  melyet  az  illető  adósoktól
be  lehet  szedni,  melyet  az  illetők  befizetni  képesek.

BEHALL,  (be-hall)  ősz.  átb.  Benn  lévén  hallja,
amit  kivfil  beszélnek, vagy  általán  minden  kívüli han-
got  Behallani  az utciai  tájt.  Hnrtyogását  behullani  a
harmadik  szobába.

BEHALL1K,  (bc-hallik)  ősz.  k.  Általán  mond-
juk  mindenféle  kiilső  hangról,  szóról,  melyet  bizo-
nyos  zárt  térben  levők  hallanak.  Át  ablak  alatt  be-
szélgetők  szava  behallik  a  szobába.  Személytelen  ige.

BEHÁLÓZ,  (be-hálóz) ösz.áth. Hálóval  bekerít,
körülvesz, betakar.  Képes  kifejezéssel  ám.  cselszövé-
nyes  fogásokkal  körülvesz  és  saját  czéljaira  hatal-
mába  ejt.  Szép szavakkal, Ígéretekkel  behálózni  valakit.
A  hasonlat  alapját  a  halászok,  madarászok  és pókok
hálója  teszi.

BEHÁLÓZÁS,  (be-h&Iózás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  behálóznak valamit vagy  átvitt  értelemben
vakkit  V.  ö. BEHÁLÓZ.

BEHAMVAZ,  (be-hamvaz)  ősz.  úth.  Hamvval
behint,  beszennyez.  Behamvazni  a  lakodalmat  népet,
midiin  esküvőről  haza megy.  A  kathólika  egyház  szer-
tartásai  szerint  szokás  a  nagyböjt  első  napján,  úgyne-
vezett  hamvazószerdán  a  híveket  behamvazni.

BEHAMVAZÁS,  (be-hamvazás)  ősz.  fn.  Hamu-
val  behintés  vagy  beszennyezed.

BEHANCSIKOL,  (be-hancsikol)  ősz.  áth. Han-
csikokkal,  azaz  fölhasogatott  gyephantokkal  megjelel
bizonyos  határt.  Behancsikolni  a. felosztott  réteket,  az
utak  mellékét, a  földek  lábait.  V.  ö.  HÁNCSUL

BEHANCSIKOLÁS,  (be-hancsikolás)  ősz.  fn.
Hajicsikokkal  megjelelés,  bekerítés.

BEHANGZ1K,  (behangzik)  ősz.  k.  Valaminek
hangja  kívülről  bizonyos zárt  helyre  behallik.  Az  itt-
rzoi  zrne,  ének  behangzik  a  zárt  ablakokon is.

BEHÁNY,  (b«-hány)  ősz.  áth.  1)  Többeket,
több  holmit bizonyos  zárt  helyre  vagy  öbölbe, fireg-
!•<•,  melységbe  egymásután  bevet, bedobál.  A  juhokat
behányni  a*  esztrengába,  az  úsz/alóba.  A  rohadt  gyü-
mölcsöt  behányni  a  vízbe.  A  kenyeret  behányni  a ke-

menczébe  ám.  lapáton  bevetni,  becsiisztatni.  2)  Bizo-
nyos  üreget bele  dobált, vetett  holmivei betölt,  bete-
met  Behányni  a  gödröt gazzal, a  száraz kutat  fűiddel.
3)  Híg ragadós  anyaggal  becsapkod, befecsegtet  Be-
hányni  a falat  vakolómészszel.  Az  vtczai  gyalogokat
sárral  behányni. 4)  Okádással  befecskend,  bepiszkol.
V.  ö. HÁNY,  ige.

BEHÁNYÁS,  (be-hányás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  behányunk.  V.  ö.  BEHÁNY.

BEHARANGOZ, (be-harangoz) ősz. önb. Haran-
gozással utolsó jelt  ad, hogy  a nép a  templomba isteni
szolgál atra bemenj én. Siessünk, mert már beharangoznak.

BEHARANGOZÁS, (be-harangozás) ősz. fn. Egy
vagy  egyszerre meghúzott valamennyi haranggal  utol-
só jeladás  a  templomba  menetelre.

BEIIAKANGOZÁSKOR,  (be - harangozáskor)
ősz.  ih. Azon  időben, mikor  a  haranggal  vagy  haran-
gokkal  utolsó jelt  adnak  a  templomba  menetelre.

BEHAEANGSZÓ,  (be-harang-szó)  ősz. fn.  Lásd
BEHARANGOZÁS.

BEHARAP,  (be-harap)  ősz. önh.  és  áth.  1) Ön-
hatólag,  fogait  valamely  szilárd  anyagú  testbe,  külö-
nösen  ételuemübe, ennivalóba  bele  vágja,  szokottab-
ban: beleharap.  Beharapni  a  kenyérbe,  húsba,  túróba.
2)  Áthatólag:  fogaival  átlikaszt, keresztül-  vagy be-
metsz,  bekap  valamit  Verekedésben  beharapták  a  fö-
lét,  ujját.  A  dühös  eb beharapta  a  gyermek  inát. V. ö.
HARAP.

BEHARAPÁS,  (be-harapás)  ősz.  fn.  Fogakkal
belekapás, bevágás, bemetszés.

BEHÁRÍT,(be-hárít)  ösz.áth.  Gereblyévelvagy
hasonló  fogas  eszközzel  hárítva  begyűjt,  betakarít  A
töretét  behárítani  a polyvásba.  A  szénát, szalmát behá-
rítani  a pajtába.  V.  ö.  HÁRÍT.

BEHÁRÍTÁS,  (be-hárítás)  ősz.  fn.  Takarítási
cselekvés,  midőn  holmi  szálas,  szalmás  stb. jószágot
hehárítanak.  V.  ö. BEHÁRÍT.

BEHARMATOZ,  (be-harmatoz)  ősz.  átb.  Har-
mattal  vagy  harmatként szivárogtatott  vízzel  bened-
vesít.  A  csendes és  hűvös nyári  éjszakák  beharmatoz-
zák  a  földet, a  füveket.

BEHARMATOZÁS,  (be-harmatozás)  ősz.  fii.
Harmattal  benedvesítés, behintés.

BEHÁKOGAT,  (be-hárogat)  ősz.  gyak.  áth.
Apródonként,  egymásután,  folytonosan  hárítva, be-
gy üjtöge t, betakarítgat.  V.  ö.  HÁRÍT.

BEHÁKTYÁZ,  (be-hártyáz)  ősz.  átb.  Hártya-
nemű  burokkal,  héjjal  betakar,  beborít,  beföd,  pl.
szalonnahártyával  a  tyúkszemet.

BEHÁKTYÁZÍS, (be-hártyázás) ősz. fn.  1) Cse-
lekvés,  midőn  valamit  hártyával  betakarnak, beburo-
gatnak.  2)  Mint  a  behártyázik  származéka  ám.  hár-
tyával bebúzódás,  vagyis  állapot,  midőn  valamin  liúr-
tyaféle  finom  bőr  képződik.

BEHÁKTYÁSODÁS.BEHÁRTYÁSODIK, lásd
BEHÁRTYÁZÁS  2)  és  BEHÁETYÁZIK.

BEHÁRTYÁZIK,  (be-hartyázik)  ősz. k.  Önma-
gából  képződő  hártyával  behúzódik.  Behártyózik  4
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gyógyulásnak indult seb.  Behártyátik  a felforralt  tej.
V.  ö.  HÁRTYA.

BEHASAD, (be-hasad)  ősz. önb.  Mondjuk  ros-
tos  szövettt,  vagy  más szilárd,  tömör  állománya  test-
ről,  midőn  repedést kap, midőn  rés, nyilas  támad ben-
ne, illetőleg, midőn  részei  akár  kül  erőszak, akár bei-
tágulás következtében elválnak, elszakadnak egymás-
tól. Behatod  a* élet  köbe  UtSdStt  ióköröm.  Behatod  a
kittáradt fa,  deszka, padló, lapát. V. ö. HASAD.

BEHASADÁS,  (be-hasadás)  ősz.  fa.  Bizonyos
testek  szétváló  állapota,  midőn  behasadnak,  bere-
pednek.

BEHASÍT,  (be-hasít)  ősz.  áth. Szoros ért  vala-
mely  éknemü  éles  eszközzel  bizonyos  tömör, szilárd
állománnyá  testbe  rést,  nyilast  csinál.  Behattíani a
csemetét, melybe  oltani akarunk.  Behattíani a  ctíptetíS
pecseknek  való  fát.  Szélesb  értelemben  szövetet  és
szövetnemtt  rostos  testeket  berepeszt  Behatítam  a
pontét, vásznat, szabniuató bori. Behattíani  ás elolva-
sott  levelet. V.  ő.  HASÍT.

BEHASÍTÁS,  (be-hasítás)  ősz.  fo.  Cselekvés,
midőn behasítunk  valamit  V.  ö.  BEHASÍT.

BEHAT, (be-hat) ősz.  önh.  1) Erejét megfeszít-
ve,  előre nyomniva, tolakodva,  holmi akadályok  da-
csára bejut,  betör valahova.  Behatni  valamely  járat-
lan  sttrtt  rengeteg  közepébe.  Behatni  ás  ellenség  tábo-
rába. 2) Erkölcsi,  szellemi  erejénél  fogva  határozó,
eldöntő befolyást  gyakorol  valamire.  Intő  szavai  be-
hatottak  szivem  belsejébe.  A  nép erkölcseire  oktatással,
jó példával  behatni,  Élet  eszével  behat  a  legttSvevé-
nyetb, legmélyebb  dologba.  3)  Mondjak  általán  minden
mozgásban  levő  testről,  eszközről,  tüneményről  stb.
midőn  az  előtte  álló  akadályokon keresztültör.  .Fegy-
vere  mélyen  behatott  az  ellenség  oldalába,  V.  ö.
HAT,  ige.

BEHÁTAL, (be-bátal) ősz. áth. Bizonyos terhet,
málnát hátán bevisz,  behord valahová.

BEHATÁS,  (be-hatás) ősz. fit. Benyomulás. Be-
folyás.  Belátás.

BEHATHATÓ,  (be-hatható) ösz.mn. Amibe be-
le  lehet hatni,  mi az  ellene feszített  nyomásnak rést
nyit, amin át  lehet  törni.

BEHATÓ,  (be-ható)  ősz.  mn.  1) Ami  anyagi
erejénél  fogva  behat,  benyomul.  2) Ami  erkölcsi  és
szellemi  erejével  befolyást  gyakorol,  mélyen belátó.
V.  ö. BEHAT.

BEHATOL, (be-batol) ősz. önh. Némi  fáradság-
gal,  akadályok  ellen  küzdve, csaknem erőszakkal be-
nyomni, bejut,  betör  valahova.

BEHATÓLAG,  (be-hatólag)  ősz.  ih,  A  dolog
velejébe,  érdemébe hatva, nyomatosán, sikeresen  mű-
ködve, mély éles belátással.

BEHATOLÁS,  (be-hatolás) ősz.  fii.  Testi,  ille-
tőleg  anyagi, vagy  szellemi,  erkölcsi  erő  nyomatos
működése, mely behatol valamibe. V.  ö. BEHATOL.

BEHAVAZ,  (be-havaz) ősz. áth.  Hóval  behint,
behány, benedveeft.  A  csintalan  gyermekek behavazzák

.egymást.

BEHAVAZÁS,  (be-havazás) ősz.  fa.  Hóval  be-
tiányás,  benedvesités.

BEHAVAZIK,  (be-havazik) ősz.  k.  Személyte-
len  ige,  s  ám. a hó beesik  valahová,  valamely  résen.

BEHÁZASODIK,  (be-házasodik)  ősz.  k.  Nősü-
iés  által  bizonyos  családnak,  nemzetségnek,  tagja,
vagy  országnak  lakosa  lesz.  Nemet  ember  létére  be-
házasodott  grófi  nemtettégbe.  Beházasodott  Erdélybe.

BEHÉG,  (beb-ég) gyak. önb.  A  bég bb'g  igének
változata.  Gyöke  a  természeti  hang  beh,  s  képzésre
olyan  mint:  köhög,  nyihog,  suhog, vihog, dohog.

BEHEGED, (be-heged)  ősz.  önh.  1) A jég  kö-
zött  fagyatlanul  maradt víz  befagy,  jéggé  hártyáso-
dik, s  mintegy  bejeged,  bejegesedik.  Beheged  a  jégen
vágott  lék.  2)  Átv. ért.  beheged  a  seb, midőn  hártyá-
val  behúzódik.  3)  Szélesb ért  mondjuk  holmi  likas,
csöves testről, midőn bedugul,  betömődik.  Beheged  a
fal.  Beheged  a  mocskos pipa, ptpaszár.

BEHEGEDÉS, (be-hegedós) ősz.  fn.  1) Jéghár-
tyával  behűzódás, bejegesedés.  2) Sebhártyával  benö-
vés.  3). Bedugulás.

BEHEGESZT,  (be-begeszt)  ősz.  áth.  Eszközli,
vagy  okozza, bogy  valami behegedjen. A  kemény  fagy
újra  behegessti  a jégen  vágott  léket.  A  fUluír  behe-
gessti a fület,  a mocsok  a  ptpaszárt.  V.  ö.  HEGED.

BEHÉGYEZ, (be-hégyez) ősz. áth. 1. BETETŐZ.
BEHÉJASÚL,  (be-héjasai)  ősz.  önh.  Hártya

vagy  kéregnemü  bej  képződik rajta,  pl.  a kovászos,
tésztaféle  süteményeken, kenyéren.  A  lehámlott bog-
lárfák  újra  behéjasutnak.

BEHÉJAZ,  (be-héjaz)  ősz.  áth.  1)  Befödelez,
betetőz.  Sehéjozni  a  hasat.  JSehéjazni  a  ssenakasalt,
ás osztagot.  2) Bizonyos testekről lebántott, lefaragott
héjdarabokkal,  kéreggel behint, beszemetez. A kosár-
JcütSk  behéjazsák  a  műhelyt.

BEHÉJAZÁS,  (be-héjazás) ősz. £n. 1)  Tetővel
befódés,  betetőzés.  2) Lebántott, lefaragott  héjakkal
behintés.

BEHELYEZ,  (be-helyez) ősz.  áth.  1)  Embere-
ket, vagy  barmokat  bizonyos  térre  beállít,  illetőleg
ott lakisi, maradási, tartózkodási  kényelemmel  ellát
A  katonákat  téU  szállásaikra  behelyezni.  A  vendégeket
szolgáikkal, hintáikkal, lovaikkal  együtt  behelyezni.  2)
Valakit  bizonyos  állapotba  betesz,  illető  működése
terét  elfoglaltatja  vele.  Behelyezni  az  új  tisztviselő-
ket. 8)  Holmi  ingóságokat  elrak, elrendez.  A  bútoro-
kat  behelyezni  a  szobákba,  a  könyveket a  szekrényei-
be, stb.

BEHELYEZÉS,  (be-helyezés)  ősz.  fa.  Cselek-
vés,  midőn  valakit  vagy  valamit  behelyezünk;  be-
szállásolás, berakás.

BEHELYEZKÉDÉS,  (be-helyezkódés)  ősz.  fn.
Megtelepedés  neme, midőn  valaki  bizonyos helyen  la-
kást, tanyát,  szállást  foglal  maginak, hogy  meddig-
addig ott  maradjon.

BEHELYEZKÉDIK,  (be-helyezkédik)  ősz.  k.
Megszállás  vagy  állandó lakai  végett  valahová  bete-
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lepedik, berakodik,  hozzá tartozó  ingóságaival együtt
elrendezi  magát  Alighogy behelyezkedtünk,  ismét men-
nünk  kell.  Behelyezkedett  új  szállására,  Behelyezkedett
(beült) a  karszékbe,  anélkül, hogy kínálták  volna.

BEHÉMPÉLYÉG,  (be-bémpélyég)  ősz.  önh.
Mondjak  kisebb  folyókról,  patakokról,  csermelyekről,
midőn  bempelyegre,  azaz,  rögös,  akadékos  mederben
csörgedezve, hengeregve befolynak  valahova. Használ-
tatik átbatólag is. A medréből kiiSmtöttpatak  behempelygi
a  sík  mezőt.  Zártabb  hangzóra!  ejtve:  behSmpSlySg.

BEHÉNGÉEÉG,  (be-héngérég)  ősz.  önh.  Vala-
mely  bengerdcd,  vagy  kerekded,  vagy  gömbölyű  test
saját  nebőzkedése  vagy  kfil  erőszak  folytán  mozogva
begurul, begördül  valahova.  V. ö. HÉNGÉRÉG.

BEHÉNGÉRGET, (bc-héngérget)  ősz. gyak. áth.
Saját  tengelye  körül forgatva, görgetve  betaszigál, be-
tologat  holmit  valahová.  A  hordókat  behengergetni  a
raktárba.

BEHÉNGÉRGETES,  (be-héngérgetés)  ősz.  fii.
Cselekvés,  midőn  behengergetnek  valamit.  V.  ö. BE-
HÉNGÉRGET.

BEHÉNGÉRÍT,  (be-héngérít)  ősz.  áth.  Henger
módjára  fordítva  betol,  betaszít  valamit  Mint  egysze-
rű  cselekvőtől  különbözik a  folytonos  gyakorlatú  be-
hengerget.

BEHÉNGÉRÍTÉS,  (be-héngérítés)  ősz. fn. Hen-
ger  módjára  betaszítás,  belódítás.

BEHÍ,  (be-hí)  ősz.  áth.  1)  A  künn  levőt  hívja,
hogy  jöjön  be.  Behlni  a  munkásokat  ebédre.  Az  ut-
ccáról  behíni  valakit a  házba, a kertbe.  2)  Beidéz,  ren-
deletet  ad  ki,  hogy  bizonyos  állapotba  lépjen.  Behíni
a  szabadságot  katonákat.  V.  ö. HÍ.

BEHIDAL,  (be-hidal)  ősz.  áth.  Híddal,  vagy
hidal  szolgáló  padlóval  beépít,  berak.  Behidalni  a
folyót,  az  ingoványt.

BEHIDALÁS,  (be-bidalás)  ősz.  fn.  Vízi  építés,
midőn  valamit behidalnak.

BEHIDOR,  (be-hidor)  ősz. áth.  Hidorva behárít,
betol,  begyűjt  Szemetet,  sarat  behidorni  a gödörbe.
Atv.  ért.  behidort  nép,  hadsereg, melyet válogatás nél-
kül  hamarjában  mindenhonnan  öszvegyüjtenek.

BEHÍMÉZ,  (be-híméz)  ősz.  Áth.  Hímféle  varrá-
sokkal  betarkáz.  Behímezni  a  kendőket, erszényeket.  V.
ö.  HÍMEZ.

BEHINT,  (be-bint)  ősz.  áth.  1)  Cseppekre  oszló
folyadékkal  befecskend  valamit  Behinteni  az  ájtatot-
kodó  népet  szenteltvízzel.  2)  Elszórt  porlékony testtel
beföd,  beszór,  beszennyez.  Behinteni az ételt  czukorral,
sóval, paprikával  borssal.  Behinteni  a  hajat  risporral.
Behinteni  a  jeget  utat  kóporral.  Behinteni  a  szobát
hamuval.

BEfflíTrÉS,  (be-hintés)  ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn  valamit  behintenek.

BEHÍVÁS,  (be-hivás)  ősz.  fii.  Szólítás,  midőn
valakit bínak,  hogy  jöjjön  be.  2)  Beidézés.

BEHTVATALOS,  (be-hivatalos) ősz.  mn.  és  fn
Bizonyos  társaságba, mulatságba, zárt körbe stb. meg
hívott  személy.

BEHÍZELÉG,  (be-hízelég) ősz.  áth.  Más  vala-
kit  vagy  önmagát  hizelgéssel  valahová  bejuttatja,  be-
tolja,  befúrja.  Behízelegni  magát  a főurak  kegyébe,  tár-
saságába.

BEHOMÁLYOSÍT,  (be-homályősit)  ősz.  átb.
Eszközli,  okozza,  hogy  valamit  homály  födjön  be,
hogy  sötétes  legyen.  Függönyük  leeresztésével  behomá-
lyositani  a  teremet. A  kormos falak  behomályositják  a
szobát.  Átv.  ért.  valakinek  hírét,  nevét,  dicsőségét
elébbi  tiszta  fényétől  megfosztja.

BEHOMÁLYOSODÁS,  (be-homalyosodas)  ősz.
fn.  Homályossá  levés, homályba  borulás,  besetétedés.

BEHOMÁLYOSODIK, (be-homályosodik)  ősz.
k.  Elébbi  fénye,  világossága  homályba  borul,  s  lát-
szatossága  megfogyatkozik.  Behomályosodik  az ég.  V.
ö.  HOMÁLYOS.

BEHOMÁLYOSUL, 1. BEHOMÁLYOSODIK.
BEHOMÁLYOSÜLÁS,  lásd  BEHOMÁLYO-

SODÁS.
BEHOMOKOSODIK,  (be-homokosodik)  ősz.  k.

Folyó,  szélhordta  homokkal behúzódik,  öszvekevere-
dik.  Behomokosodott  szántóföldek,  kertek,  legelők.

BEHOMOKOZ,  (be-homokoz)  ősz.  áth. Homok-
kal  bebord,  betölt, behint, beszennyez.  A  szél  beho-
mokozza  a földeket.  Behomokozni az  utakat.  Télen  be-
homokozni  a  kőlépcsőket.

BEHORD,  (be-hord)  ősz.  áth.  és  gyüige,  mely
az  egyszerű  cselekvésre  vonatkozó visz,  és  hoz,  illető
lég  bet<isz  és  behoz  igéknek  többszörös ismétlése, s ám.
több  különkülön járással,  több  ízben  menve-jöve hol-
mit  bizonyos járművön  vagy  saját  vállain,  hátán, ke-
zében  beszállít,  begyűjt,  betakarít  valahová.  Behor-
dani a  gabonát  csűrbe,  a  bort  pinczébe,  a fát  udvarba.
Sok  kenyeret,  vajat,  baromfiat  behordani  a  városba.
Átv.  ért  mondjuk  szélről,  vízről,  midőn  bizonyos  tes-
teket  magával  ragad,  s  azokat  valahol  lerakja.  A  szél
homokkal  behordja  a földeket.  Az  árvíz  iszappal  be-
hordja  a  mezőket. V.  ö.  HORD.

BEHORDÁS,  (be-hordás)  ősz.  fn.  Általán  cse-
lekvés,  midőn  holmi künn  levő jószágot bizonyos hely-
re  betakarítanak.  Különösen a  mezőgazdasági  beta-
karítás.  Gabona-,  széna-,  sarjubehordás.

BEHORDÁSKOR,  (be-hordáskor)  ősz. ih. Azon
idő  alatt,  melyben  holmit  behordanak,  különösen szé-
na-, gabonatakarítas  idején.  A  mezei gazdák  nyelvén
oly  idöhatárzó,  mint:  szántáskor,  kapáláskor,  kaszá-
láskor,  aratáskor,  szüretkor.  Behordáskor  lesz  két  esz-
tendeje.

BEHORDOZKODÁS,  (be-hordozkodás) ősz.  fa.
Valahová  lakóul  betelepedés,  bebelyezkedés  minden
ingóbingó  vagyonnak  áttételével,  áthordásával.

BEHORDOZKODIK,  (be-hordozkodik)  ősz.  k.
Bizonyos  lakhelyre  minden  ingóbingó  vagyonostul
betakarodik,  berakodik,  behelyezkedik,  lakóul  be-
telepedik,  faluról  városba  behordozkodni.  Szent  Mi-
hálykor  behordozkodom  az  »íj  szállásra.  V.  ö.  HOR-
DOZKODIK.
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BEHORDOZÓSKODÁS, (be-hordozóskodás) ősz.
fn.  Több  járáskeléssel  végzett,  tovább  tartó  behor-
doskodás.

BEHORDOZÓSKODIK, (be-bordozóskodik) ősz.
k.  Mindenféle  ingóstul  czeleczulástal  sokáig  tartó
hordozkodással  betelepedik.

BEHORGAD,  (be-horgad)  ősz.  önb. Mondjuk
hajlékony  rugalmas  testről, midőn  egyik  vége  befelé
görbéd, vagyis  horog  gyanánt  behajlik.  Behorgadnak
a  lángon  melegített  gereblye,  vagy  villa  fogai.  Behor-
gad  a kapocscsá  alakított  rétsodrony,  a fogóval  lehaj-
tott  szeg.

BEHORGASÍT,  (be-horgasít)  ősz.  átb.  1. BE-
HOBGASZT.

BEHORGASODIK,  (be-horgasodik)  ősz. k. lásd
BEHORGAD.

BEHOKGASZT, (be-horgaszt) ősz. átb.  Eszközli,
vagy okozza, hogy valami  behorgadjon;  befelé  görbít,
hajlít  Behorgasztani  a ptpaszurkálót, a  gombostűt.

BEHORGOL,  (be-borgol)  ősz.  áth.  Horogalakú
tűvel  befűz, beköt  V.  ö. HORGOL.

BEHORPAD,  (be-borpad)  ősz. önh.  1) Mondják
lemezféle,  lapos,  szilárd  állománya  rugalmas  testről,
midőn  erősebb  nyomás  következtében  engedvén mé-
lyedést  kap,  besüpped, vagy  homorúvá  lesz.  Behor-
pad  a réz födél,  bádog  tető,  ha kalapácscsal verik.  Ter-
het szekér alatt  bfhorpad  a  hidpadló.  2)  Üreges  test,
edény  stb.  rugalmas  oldala,  héja,  ütés  nyomás  alatt
besüpped,  benyomódik.  A  falba  Ütött  orr  behorpad.
Behorpad  a  bogrács  oldala, a  hegedű. 3)  Mondjak tö-
mör  testekről.  Behorpad  a  kenyér, kalács.  Behorpad
a föld,  midőn  alját  a  víz elmossa.  Behorpad  a  töltés,
ha  feneke enged.  V.  ö. HORPAD.

BEHORPADÁS, (be-horpadás)  ősz.  fn.  1) Nyo-
más  általi  bemélyedés,  besfippedés,  homorodás.  2)
Maga  a  besüppedt, benyomott  bemélyedt  hely.

BEHORPADOZ, (be-horpadoz) ősz.  önh.  Több
helyen,  több  Ízben  behorpad.  Behorpadoz  a vitet  si-
sakja  a  dárdák  szúrása, a  kardok  vágása  alatt.  Be-
horpadoz  a  romlásnak  indult  régi  háztető',  az ócska ka-
lap.  Behorpadoz  a földindulás  által  megrengetett,  vagy
sllppedS  föld.  V.  ö. HORPAD, HORPADOZ.

BEHORPASZT, (be-horpaszt) ősz. áth.  Eszközli,
vagy  okoza,  hogy  valamely  test  oldala,  teteje  behor-
padjon,  nyomás,  ütés  által  mélyedést  csinál  rajta;
homorúvá,  gödrössé  tesz,  besttppeszt.  Behorpaszíani
a  bográcsot, a  kazán oldalát.  Behorpasztani  a  kalap
tetejét.  Elestében  behorposztotta  az  orrát.  V.  ö. HOR-
PASZT.

BEHORPÁSZTÁS,  (be-horpasztás)  ősz.  fn.  Va-
lamely  test  külső  lapjának,  oldalának benyomása, be-
felé  hajtása,  homorúvá tevése.

BEHOZ,  (be-boz)  ősz. áth. 1)  Kívülről  befelé,
onnan  ide beszállít;  ellentéte  kivisz,  azaz  belülről  ki-
felé  szállít  Hozd  be a  ruhámat.  Már  behozták az ételt,
uljünk  hozzá.  2)  Bizonyos  cselekvési  rendet, módot,
divatot kezd, valamely  idegen  szokást meghonosít Be-
hozni a f ranczia  divatot,  öltözetet.  Új  rendszert  hozni

be  a  tanodákba.  Behozni  az  idegen  nyelvek  tanítását.
3)  Jövedelmez,  hasznot  hajt.  Ez  a puszta  kevesebbet
hoz  be, mint  a mi pesti  hátunk. Amit  egyik  jószága  be-
hoz,  a  másikra Mii.  Tízszeresen  behozza,  amit  ráköl-
töttek.

BEHOZÁS,  (be-hozás) ősz. fn.  Cselekvés, midőu
behozunk  valamit.  A  külföldi  kelmék  behozása  igen
sok pénzünket  viszi  ki.  Az  idegen szokások  behozása el-
korcsítja  nemzetünket.

BEHOZATAL,  (be-hozatal)  ősz. fn.  Kereskedel-
mi  értelemben:  külföldi  áruk  beszállítása.  Behozatal-
ért  fizetett  vámdíj.

BEHOZATALI,  (be-hozatali)  ősz.  mn.  Behoza-
talra  vonatkozó.  Behozatali  vám, melyet  a  behozott
áraktól  fizetni kell. Behozatali  kereskedés.

BEHÖMPÖLYGET,  (be-hömpölyget)  ősz. 4tb.
Eszközli, hogy  valami  bebömpölyögjön,  illetőleg  be-
hengerget,  begurogat  V.  ö. HÖMPÖLYÖG.

BEHÖMPÖLYÖDIK,  (be-hömpölyődik)  ősz.  k.
Hömpölyögve, azaz  saját  tengelye  körül forogva, hen-
geregve  begördül,  begurdul  valabová.  V.  ö.  HÖM-
PÖLYÖDIK.

BEHÖMPÖLYÖG, (be-hömpölyög) ősz. önh, 1.

BEHÖMPÖLYÖDIK.
BEHÖRPÖL,  (be-hörpöl)  ősz.  áth. Italt,  vagy

híg  eledelt  hörpölve bevesz.  BehSrpSlni  a  mézes  már-
czot, a kávét. V.  ö.  HÖRPÖL,  SZÖRFÖL.

BEHÖRPÖLÉS,  (be-hörpölés)  ősz.  fn.  Italnak
vagy  híg  eledelnek  hörpölve bevevése.

BEHUGYOZ,  (be-hugyoz)  ősz.  áth. Hugygyal
beöntöz,  benedvesít,  bemocskol.  Behugyozni  a f ala-
kot,  az  ágyat.

BEHUGYOZIK, (be-hugyozik) ösz.k. Hugyát va-
lahová beereszti, belöveli.  Behugyozni  az éjjeli  edénybe.

BEHULL,  (be-hull)  ősz.  önh. és  gyüige.  Maga-
sabb  belyről  alantabbra  több  részekben  vagy  egymás
után  beesik  valahova.  A  gyümölcs  a  kerítésen  behull a
szomszéd kertjébe.  A  szél-hajtotta  gizgaz  behull  a  kút-
ba.  A  rongyos  háztetőn  be hull  az  esS.  A  hídról  sokan
behullottak  a  vízbe.  V.  ö.  HULL.

BEHULLÁS,  (be-hullás)  ősz.  fn.  Egymás  után,
részenként,  cseppenként,  darabonként  stb.  beesés.

BEHUNY,  (be-húny)  ősz.  áth. Tulajdonkép  a
szemekről  használtatik,  s  ám.  becsuk,  betesz,  bezár,
a  szemhéj  leeresztéeével  a  szemgolyót betakarja.  Be-
hunyja  a  szemét, hogy  a por,  víz  bele ne  menjen.  Sze-
mét  behunyta és elaludt.  Átv. ért  úgy  teteti  magát
mintha  nem látna  valamit, mintha zárva volnának sze-
mei, észrevétlenül  elnéz,  valamit  Nem jó,  ha ás  elul-
járó  behunyja  szemeit. Képes  kifejezéssel  ám. meghal.
Férje  alig  hányta  be  szemeit,  már  új  frigyre  készül
lépni.

BEHURCZOL,  (be-hurczol)  ősz.  áth.  Valamit
vagy  holmit hurczolva,  azaz  erőszakosan  vonva,  von-
tatva, földön buckáivá  visz  be.  A  zsákokat  behurczol-
ni  a  malomba. Hajánál,  gallérjánál  fogva  behurezolni
valakit.  V.  ö. HURCZOL.
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BEHURCZOLÁS,  (be-hurczolás)  ősz.  fn.  Erő-
szakos  cselekvés,  húzkálás,  vontatás,  midőn  valamit
vagy  valakit  behurczolnak.

BEHURCZOLEODIK,  (be-hurczolkodik) ősz. k.
A  behordozkodik  igének  nyomatosabb  árnyalata,  mely
több  bajjal,  s  nehezebb munkával járó átköltözködést
jelent  bizonyos  lakhelyre.  Még  tovább  menve:  be-
hurczolóskodik.

BEHURKOL,  (be-hurkol)  ősz.  áth.  Hurokra
szorított madzaggal,  kötéllel, szalaggal  stb.  beköt, ösz-
Teszorít. V.  ö. HURKOL.

BEHURKOLÁS,  (be-liurkolás)  ősz.  fn.  Hurok-
kal  öszvekötés.

BEHURKOLÓDÁS, (be-burkolódás) ősz. fn. Hu-
rokba  keveredés, kötelődzés, szorulás,  akadás.

BEHURKOLÓDIK,  (be-lmrkolódik)  ősz.  belsz.
Hurokféle  kelepczébe keveredik, kötelödik;  hurokba
akadva  megszorul.  Behurkolódik  a  törökbe  lépett,  s
vergődni  kezdő  madár.  A  tyúk  lába  bflmrkolódik  a
pozdorjaszálakba.

BEHÚZ,  (be-húz)  ősz.  áth.  1)  Maga után liúzva,
vontatva  bevisz,  behoz,  behelyez  valamit  bizonyos
helyre.  Behúzni  a  szekeret  a  hiúba.  2)  Embert vagy
más  állatot  megragadva  erőszakkal  magával  bevonz.
2?em  jön,  ha  ctak  gallérjánál  fogva  be  nem  húzzuk.
A  lovat farkánál  fogva  behúzni  az  istállóba.  3)  Rábír
valakit,  hogy bizonyos  dologban, ügyben részt vegyeu.
Behúzni  valakit  a  kártyajátékba,  valamely  költséges
vállalatba.  4)  Valamit  tokféle takaróval beborít, vagy
lepellel  beföd.  Behúzni a dunyhát, vánkost tiszta  héjjal,
a  paplant  lepedővel.  Behatni fllggSnynyel  az  ablakot.

BEHÚZÁS,  (be-húzás) ősz.  fn.  Cselekvés,  ille-
tőleg  erőltetés,  erőszakoskodás,  midőn  valamit  vagy
valakit  behúznak.  V.  ö. BEHÚZ.

BEHUZÓDÁS,  (be-huzódás)  ősz.  fn.  Huzamos
vonalban  történő  sereges  bevonulás,  bemenés.  A  hát-
ráló  hadak  behuzódása  valamely  sánczba,  várba.

BEHÚZÓDIK, (be-huzódik) ősz. belsz.  Mondjuk
menőben  levő  sokaságról, seregről,  midőn  biztos állás
vagy  tartózkodás, vagy  menekülés  végett betakarodik,
benyomul valahová. A  vert  hadak  behúzódtak  a  várba.
Az  ütőbe  véli  zsiványok  behúzódtak az  erdőségbe.

BEHÜT,  (be-lnit)  ősz.  áth.  Valamit hideg  vagy
jeges  vízbe  márt,  betesz,  hogy  meghűljön.  Behüteni
az  innivaló  bort,  sert,  vizet.

BEHÜTÉS,  (be-lmtés)  ősz.  fn.  Valaminek  liide-
gitése  hideg vízbe  mártás  vagy  tartás  által.

BEIDÉZ,  (be-idéz) ősz.  áth.  Valakit  hí,  vagy
hivat,  hogy  bemenjen  hozzá, hogy  jelenjen  meg nála.
A  bíró  beidézi  a feleket,  a  tanukat.  V.  ö. IDÉZ.

BEIDÉZÉS,  (be-idézés)  ősz.  fn.  Bchivás  meg-
jelenés  végett.

BEIGAZÍT,  (be-igazit) ősz. áth.  1) Valakit azon
igazi  útra  terel,  mely  bizonyos helyre  bevezet.  A  já-
ratlan  idegent  beigazitani  a  városba,  a  keresett  ntczá-
ba.  2)  Valamit  illő  helyére betesz,  kellően  behelyez.
BeigazUani  a  nehezen járó  ajtót,  kaput, ablakot.  A  ten-
gelyt  beigazitani  a  kerékagyba.

AKAD.  HAOY  8ZÓTÍB.

BEIGAZÍTÁS,  (be-igazítás)  ősz.  fn.  1)  Cselek-
vés,  illetőleg  útmutatás,  midőn  valakit  beigazítnak
valahova.  2)  Valaminek  kellő  módon  és  helyre  beil-
lesztése.

BEIGAZODIK,  (bc-igazodik)  ősz.  k.  Az  igazi,
czélra  vezető  utat  eltalálva  bejut  valahova.  A tv.  ért
valamely  kétes,  szövevényes  ügy  nyitját  megleli,  s
abban  kellőleg  eljár.

BEIGÉRKÉZIK, (be-igérkézik) ősz. k. Megígéri,
hogy  valahová bemegy.  Beigérkemi  a szinházba, táncz-
vigalomba.

BEIGYEKÉZIK,  (be-igyekézik)  ősz. k.  1. BE-
IGYEKSZIK.

BEIGYEKSZIK,  (be-igyekszik)  ősz.  k.  Bemen-
ni, bejutni  iparkodik;  rajta  van, siet,  hogy  bejuthas-
son  valahová.

BEIGTAT,  (be-igtat)  ősz. áth.  Szónyomozási ér-
telemben :  valakit  újonnan  szerzett  igazai  vagy jogai-
ba  behelyez. V.  ö.  IG,  IGTAT.  Közszokás  szerint  1)
Hivatalba,  tiszti  állomásba,  birtokba innepélyesen be-
avat,  bevezet. Beigtatni  a főispánt,  tárnokot.  Beigtatni
a  nyilvános  tanárokat.  2) Rendesen vitt hivatalos jegy-
zőkönyvbe  annak rendé  módja  szerint beír,  bejegyez
valamit.  A  hivatalos  levelek  vételnapját,  számát,  kivo-
nattit  stb.  beigtatni.

BEIGTATÁS,  (be-igtatás)  ősz.  fn.  1) Bizonyos
innepélylyel  történő  beavatás,  bevezetés,  behelyezés.
2)  Bejegyzés.  V.  ö.  BEIGTAT.

BEIGTATÓ,  (be-igtató)  ősz.  fn.  1)  Megbízott
hivatalos  személy,  aki  valakit  bizonyos  tiszti  állo-
másba,  méltóságba, jószágba  stb.  innepélyesen  beve-
zet, beavat  2) L.  IGTATÓ.

BEIGTATOTT,  (be-igtatott)  ősz.  mn.  1)  Akit
valamibe  innepélyesen beigtattak,  behelyeztek,  beve-
zettek.  Beigtatott  tisztviselő,  hivatalnok, tanár. 2) Ami
be  van  jegyezve,  a  jegyzőkönyvbe  kellőleg  beírva,
beillesztve.  Beigtatott  levelek, okmányok.

BEIKTAT,  BEIKTATÁS,  stb.  1.  BEIGTAT,
BKIGTATÁS,  stb.

BEILLAN,  (be-illan)  ősz.  önh.  Suttonban,  buj-
dosva,  szökve  besiet,  belopódzkodik,  bemenekül  va-
lahová.  Az  űzőbe  vett  tolvajok  beillantak  az  erdőbe. V.
ö.  ILLAN.

BEILLANÁS,  (be-illanás)  ősz.  fn.  Menekülés,
elbuvás  végetti  befutás,  belopódzkodás.

BEILLANT,  (be-illant)  ősz.  önh. Tájdivatos  szó
a  helyesebb  beillan  értelmében. V.  ö.  BEILLAX.

BEILLATOZ,  (bc-illatoz)  ősz.  áth.  Illatos  sza-
guvá  tesz,  illatszerrel megmos, beken, betölt, stb.  FiU-
tölőcel,  eUzórt  virágokkal  beiltatozni  a  termet.  Rózsa-
vízzel  beillatozni  a  zsebkendői.

BEILLATOZÁS,  (be-illatozás)  ősz.  fa.  Illattal
betöltés,  beszagosítás.

1ÍE1LLÉS,  (be-illés) ősz.  fn.  Bizonyos  belyre,
állapotba,  viszonyba  való  alkalmas  létei,  illetőleg mi-
nemüs<!g,  tulajdonság.

BEILLESZT,  (be-illeszt)  ősz.  áth.  Valamit  bi-
zonyos  viszonyok között úgy  elrendez,  s a maga  kellő

33
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helyére  alkalmaz,  hogy  czéljának  megfeleljen,  hogy
oda való  legyen.  A  gépbe  az  ittetS  részeket  beilleszteni.
A fSgerendákba  az  ollófákat beilleszteni.

BEILLESZTÉS, (be-illesztés) ősz. fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit beillesztünk.

BEILLET,  (be-illet) ősz. áth. A szokottabb hasz-
nálatú  beilleszt  értelmében  oly  képzésű, mint:  hullat
és  hullaszt,  múlat  és  múlani.

BEILLIK,  (be-illik)  ősz.  k.  1)  Általán  ám. bi-
zonyos  helyre  czélirányosan  oda  való,  alkalmas  vala-
mibe.  Ezen  bútorok  belliének  a  szobámba. Nem  tudom,
beülik-e éten szár a pipámba.  2) Nők  nek  ragu viszony-
névvel  ám. bizonyos állapotra, állomásra alkalmas, jó,
arravaló.  Beillik  papnak,  katonának.  Ugyanezen ér-
telemben  basználtatik  lelketlen  tárgyakról  is, melyek
a  maguk  nemében kitiinőleg  olyanok, milyeknek len-
niök  kell.  Ez  már  beillik palotának,  Úri  teremnek.  V.
ö.  ILLIK.

BEELLOG, (be-illog) ősz. önb.  Bujdosva, lopódz-
kodva  bekullog.

BEIPARKODIK,  (be-iparkodik)  ősz.  k.  Rajta
van,  teljes  erejéből  igyekszik, hogy  bemehessen,  be-
juthasson  valahova.

BEÍR,  (be-ír)  ősz. áth.  1) Valamely lapot, táblát
stb.  írott betűkkel, szókkal  betölt.  Életében több  éter
ivet  beirt.  Számjegyekkel  beírni  az  egész  táblát.  Beírni
holmi jegyűtekkel  a  könyv széleit. Beírni  a falakat.  2)
Bejegyez,  írva  bejegyez.  A  vett  házat  beírni  a  telek-
könyvbe.  Beírni  ás  adósok neveit, az ujonczokat.  3)  Va-
lahová  levelet  küld.  Beírni  Erdélybe,  Törökországba.

BEÍRÁS,  (be-iris)  ősz.  fn.  Általán  cselekvés,
midőn  valamit beírunk,  ezen  igének  minden  értelmé-
ben.  V.  ö. BEÜt.

BEÍRAT,  (be-irat)  ősz. ath. Meghagyja, rendeli,
parancsolja  valakinek,  hogy  írva  bejegyezzen  vala-
mit,  vagy  valakit;  több  mások közé bejegyeztet  Há-
tát,  s  minden fekvő'  birtokát  beíratni  a  telekkönyvbe.
Beíratni  magát  bizonyos  egyletbe,  részvényes  társulat-
ba.  A»  intézet  látogatóit  beíratni  a  vendégkönyvbe.

BEERATÁS,  (be-iratás)  ősz.  fn.  Bejegyeztetés.
BETCDOGÁL,  (be-irdogál)  ősz.  áth.  Időnként

vagy  folytában beír,  bejegyezget.  Beirdogálni  a min-
dennapi  költségeket.  Beirdogálni  a  könyv  lapjainak
széleit. V. ö. BEÍR.

BEIRKÁL,  (be-irkál)  ősz.  ith.  Üres  szókkal,
haszontalanságokkal,  rendetlenül  beír,  bemazol, be-
firkil  valamit

BEISMER, (be-ismer) ősz. áth.  Meggyőződés kö-
vetkeztében  igaznak  valónak  ismer, vall, nem  tagad
valamit.  Német  kaptára  ütött,  de  már lábra  kapott
újabb  kori  szülemény.

BEISZAPOL, (be-iszapol) ősz.  áth.  Mondjak ár-
vízről,  midőn  a magával hozott iszapot valahol  lerakja.
A  kiOntOtt  folyó  árja  beiszapolta  a  réteket,  mezőket.
Szélesb ért. valamit  iszappal bemocskol. A fÜrdS  gyer-
mekek  betnapo&ák  testüket.

BEISZAPOLÁS,  (be-iszapolás)  ősz.  fn.  Iszap-
pal  beöntés, beborítás, vagy  bemocskolás.

BEISZAPOSODIK, (be-iszaposodik) ősz. k. Iszap-
pal behúzódik, bemocskolódik. Áradáskor  beiszaposod-
nak  a fák  derekai,  a  mezők,  rétek.

BEISZIK,  (be-iszik)  ősz.  k.  mely  szókötésileg
átható  gyanánt  basználtatik,  tirgyesetes  viszonynév-
vel.  1) Pénzét, vagyonát,  holmiját  italra  költi.  Beísz-
sza  ruháját,  ökrét, lovát.  Ugyan  derék  állapot, beittuk
a  kalapot.  Km.  Beinná  még  a  Krisztus palástját  is.
Km.  Mindenét  beiszsza.  Beitta  az eszét  =  részeg lett
Km. Kinek rósz  a felesége,  igya  be. Km. Nem  szeretem
az  uramat,  csak  az  ifjabbik  uramat, arra  is  ha meg-
haragszom,  itt  a kocsma, majd  beiszom.  Népd.  2) Mond-
juk  általán  testekről,  midőn  valamely  nedvet  magák-
ba  színak.  A fű  beiszsza  a  harmatot.  A  száraz  fold
sok  esőt  beiszik.

BEIVÍS, (be-ivás) ősz.  fn.  1) Pénznek, vagyon-
nak  ivásra  költése.  2) Nedvek beszívása.  V.  ö.  BEI-
SZIK.

BEIZEN,  (be-izen) ősz. önh.  és  áth.  A  benn  le-
vőnek  kívülről  tudtára  adat  valamit,  és pedig  szóbeli
jelentéssel.  Beizenni  a  várba,  hogy  már  közeleg  az el-
lenség.  Beizenni valakinek, hogy  jöjjön  ki. V. ö. IZÉN.

BEIZENÉS,  (be-izenés)  ősz.  fn.  A  bennlevőhöz
küldött  szóbeli  tudósítás.

BEÍKEL,  BEÍKELÉS,  lásd  BEÉKEL,  BÉÉ-
KELÉS.

BEJÁK,  (be-jár) ősz.  önh. és áth.  1) Több  ízben,
gyakran,  ismételve  bemegy,  be  szokott menni.  Bejár-
ni  a  színházba, a megyei gyűlésekre.  A falusiak  vásárra
bejárnak  a  városba. 2)  Tájszólás  szerint: kocsin, sze-
kéren  bebajt  valahová.  Bejárni a vendégfogadóba.  Be-
járni  a  kocsiszín  alá.  Bajárni  négy  lovas  hintán  a*
udvarra.  Kocsit,  ide járj  be, ne oda. 3) Atbatólag ám.
bizonyos  tért, vidéket  beutaz.  Bejárta  Tolnát, Bara-
nyát,  Ungot,  Berket  (==  Bereget).  Bejárni  az  orszá-
got. Bejártam  az  egész várost.  Különösen látogatás vé-
gett,  vagy más ügyben többekhez egymás után elmegy.
Bejárni  az urakat, a  bírákat.  Bejárni  a boltokat, a ká-
véházakat,  a  nevezetesb  intézeteket.  Meghívás  végett  be-
járni  valamely  testület  tagjait.

BEJÁRAS,  (be-járás)  ősz.  fa.  1) Többszöri  be-
menetel, vagy  többek  bemenése  valahová.  Szabad,  ti-
lalmas  a  bejárás.  2)  Kapu,  ajtó,  út, szurdok, köz, me-
lyen  bizonyos  házba,  vagy  általán  valamely  helyre
bemenni  szokás.  Keskeny,  széles bejárás.  A  bejáráso-
kon  leginkább  megromlik  az  út.  Bejárás  a  gSthajóra.
Eltéveszteni  a bejárást.  3) Hozzáférés,  bejutási  enge-
dély.  Némely  nagy  urakhoz  a  bejárás  sok  teketóriáwtl
történik.  4)  Több  tájakon a  magyar  mesteremberek-
nél jelent  bizonyos  caéhgyttlést  Cxizmasiák,  szabók
bejárása.

BEJÁBATOS,  (be-járatos)  ősz.  mn.  Aki  vala-
hová  gyakran,  rendesen,  kivált mint  látogató  háziba-
rát  be  szokott járni.  Ö  bejáratos  azon  háznál.

BEJÁRÓ,  (be-járó)  ősz.  mn. és  fa.  1)  Aki vala-
hová bejárni,  gyakran bemenni szokott  Fásárokra be-
járó falusi  mesteremberek.  2) Mint  főnév  jelent czéh-
beli  legfiatalabb  mestert,  kinek  hivatása  a  czéh  tag-
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jait gyűlésekre  öszvebfni,  máskép:  bejárató,  vagy be-
járómester.  Szélesb  ért.  bemondó,  aki  h&zról-házra
szokott járni.

BEJÁRÓS,  (be-járós)  ősz.  mn.  Bejáratos,  aki
valahová  mint jó  ismerős  be  szokott  járni.

BEJE,  falu  Gömör  megyében;  helyr.  Sejé-n,
—re,  — ró7.

BEJEGESÉDÉS, (be-jegesédés)  ősz. fh.  Jegessé
fagyás, jégbártyával  behuzódás.

BEJEGESÉDIK,  (be-jegesédik)  ősz. k.  Fagytól
jegessé  lesz, jégburokkal  behúzódik.  A  nappal  meg-
eresskedett  hó éyei  bejegesedett.

BEJEGESÍT, (be-jegesít) ősz. áth. Jéggel bevon,
jegessé  tesz,  a  vizet  zajossá  fagyasztja.  A  kemény
hideg  bejegesííi  a  folyókat.

BEJEGESÜL,  (be-jegesül)  ősz.  önh. 1. BEJE-
GESÉDIK.

BEJEGYEZ,  (be-jegyez)  ősz.  áth.  1)  Általán,
tudomás,  emlékezés  végett  valamit  írásba  tesz.  Beje-
gyezni  a  cselédek  bérit,  a  mindennapi  költséget,  a  be-
vett  pénz  mennyiségét.  2)  Bizonyos  üzleti,  ügyi  hiva-
talbeli  könyvbe  annak  módja  rendé  szerint  beír.  Be-
jegyezni  a  kereskedelmi könyvbe a  vásárlóit  és  eladott
áruk  nemeit, árát.  Bejegyezni  a  kifitetett  adósságokat.
3)  L.  BETÁBLÁZ.

BEJEGYZÉS,  (be-jegyzés)  Ősz.  fn.  1)  Általán
vett  beirás.  2)  Jegyzőkönyvbe  igtatás.  3) Betáblázás.

BEJEGYZETT,  (be-jegyzétt;  ősz.  mn.  Ami  be-
van jegyezve, ezen igének  mindenféle  értelemében  vé-
ve.  .Bejegyzett  kiadatok,  bevételek. Bejegyzett  adósság.
V.  ö. BEJEGYEZ.

BEJELENT,  (bc-jelént)  ősz.  áth.  1)  Illető  he-
lyen  bemondja, hogy  itt  van, hogy  jelen  van  valaki.
Az  ajtónálló  bejelenti  urának az érkezett  vendégeket. Ki-
hallgatás  végett  bejelenteni  a folyamodókat.  2)  Bizo-
nyos  eseményről,  dologról  hivatalosan  tudósít  valakit.
A  helyparancsnoknak  bejelenteni, hogy  kihágás  történt,
hogy  a gyilkosok  el  vannak  fogva.

BEJELENTÉS,  (be-jeléntés) ősz. fn.  Bemondás,
tudósítás,  midőn  valakit  vagy  valamit bejelentenek.
V.  ö. BEJELENT.

BEJELENTŐ,  (be-jeléntö)  ősz.  mn.  és  fn.  Be-
mondó,  tudósítást  adó,  hivatalos  hírhozó.  Bejelentő
inas,  komornak,  kamarás.  Bejelentő  káplár,  vdvarí
bejelents.

BEJÖ,  (be-jö)  ősz.  önh.  1)  Azon  lakba,  helybe
jő, melyben  én vagyok,  illetőleg  oda jött,  vagy  jönni
fog,  ahol  én  voltam,  vagy  leszek.  Alig jött  be hozzám,
ismét kiment. Ha  Pestre menendek, nemde bejösz  hoztam f
Bővebb  értelmezés  végett  v.  ö. JŐ  ős MEGY.  2) Átv.
ért  mondjuk  pénzről,  haszonról, melyet  bizonyos üz-
let, jószág  stb.  mint mondani szokták,  behoz, gyümöl-
csöz. A  mai vámon  bejött  ezer forint.  Sok pénz jött  be.
Innen  a. jövedék,  jövedelem,  jövedelmez  származékok.

BEJÖTT,  (be-jött)  ősz.  mn.  1)  Beérkezett,  ide
jött.  A  hozzánk  bejött  idegenek örömest  itt  maradnak.
2)  Amit  valaki  bizonyos  üzletből  nyereség,  haszon-
képen  bevett.  A  gyapjúért  bejött  pénzt  ellopták  tőle.

BEJÖVET,  (be-jövet)  ősz.  fii.  Jövet,  mely  oda
van  irányozva,  ahol  mi vagyunk,  vagy  voltunk,  vagy
leszünk.  V. ö. BEMENET, és JÖVET, MENET.  Hasz-
náltatik  igckatározókép  is  bejövetkor  helyett.  Bejöcct
majd  ismét  találkozunk.

BEJÖVETEL,  (be-jövetel)  ősz.  fa.  Egy  órtc-
ménytt  a  bejövet  szóval,  épen  úgy,  mint  ezek  :  menet
menetel,  vét  vétel,  tét  tétel,  lét  létei.

BEJUT, (be-jut)  ősz. önh.  1)  Idővel, némi fárad-
ság  után,  ügygyelbajjal  beérkezik  valahová.  A  rósz
utón  végre  bejutottunk  az  állomásra.  2)  Befér,  belyet
kap  valahol. Alig  bírtam  bejutni  a  színházba.  3)  Bizo-
nyos  állapotot,  állomást,  hivatalt  megkap.  Többszö-
rös folyamodás,  sürgetés  után  végre  bejutott  a  hivatal-
ba.  V.  ö.  JUT.

BEJUTÁS,  (be-jutás)  ősz.  fn.  Beérés,  beférés,
bekapás  valahová. V.  ö. BEJUT.

BÉR,  természeti  hangutánzó,  melyből  bekeg, be-
kegés  származtak.  Különösen  kecskehang, változattal:
mek,  mekeg.

BEK, (1),  hangutánzó,  s  mint olyan  gyöke béka
szónak, és származékainak, s nem egyéb, mint az elvont
bek  (bekeg) hangutánzónak  változata.  Innen  béka  ain.
bekó', békb', bekegö.  Rokona bég, vagy őrségi  tájejtéssel:
be,  honnan  vastaghangon  ragozva  béok  ám.  bégek.
Különben  is  a  bek  és  bég hangtanilag  alig  különböz-
nek  egymástól.  Ide  tartozik  a  szintén  békahangot
utánzó  brek, mint a  brekeg  gyöke.

BEK,  (2),  részint  önálló,  részint  elvont  gyök.
Önálló  béke  értelemben,  s  tárgyesete :  békét,  szárma-
zékai : békés,  békesség,  betétien ;  azonban  helyette in-
kább  béke  divatozik.  Elvont  gyök  béklyó vagy  békló
békó  szóban.  Jelentése  mindenütt  rokon  a  bőg  (bog)
szóval,  mely  csomót, valami  öszvefoglalót,  öszvekötőt
vagy  öszvekötöttet jelent.  Innen  békét  kötni  eredeti-
leg  ám.  bizonyos  erkölcsi  csomót  kötni,  valamint a
szinte  rokonbangu  latin pax,  pangó  igétől  származik,
melynek  jelentése  erkölcsi  értelemben  vett kötés.  Bé-
kó  vagy  békló, mint  a  maga  belyén  láthatni,  tulajdon
értelemben  vett  öszvekötő  eszközt  jelentenek.  V.  ö.
BÉKÁLKODIK.

BEK,  (3),  a  székelyeknél  divatos béki  fájdalom,
azaz  gyomorfájás  szó  után  itélvc  elavult  főnév,  s  ám.
gyomor  vagy  ennek  tartalmazója  has.  Eredetileg ta-
lán  bélfc  a  bél gyöktől?

BÉKA,(l),(bék-a)fn.tt.béfcá-í.  l) Négylábú,  két-
laki  állatnem, különféle  színnel,  melynek  fajai  több-
félék.  Nádi  béka,  német  béka, rekegö  béka, tekenösbéka,
varangy ős béka, tűz vagy  vereshasu béka,sárgahasu béka,
bánta,  zöld  béka,  stb.  Átv. ért. utálatos, csúnya, undok
valami. Kígyói-békát  kiáltani  valaki ellen, ám. rút  rágal-
makkal illetni.  Nc ki f újjá  magát,  mint  a poczokos béka.
2)  Lovak  és  más  barmok  nyavalyája,  midőn  nyelveik
alatt  bizonyos  csomóféle  daganat  támad , mely  jelen-
tése  a  béka  szónak  eredeti  csomó  értelmére  mutat.
3)  A  röppentyűnek  bizonyos  faja,  mely  meggyúlván,
békamódj&raugrándoz  a  földön.  Megjegyzendő, hogy
számos  vízi, nevezetesen  mocaftri  növények  e  vizek

33*
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lakójától  vették  neveiket,  mint:  békarokka,  békalen-
ese,  békanyál, békaszittyó,  stb.

Elemzésére  nézve 1. BEK, hangutánzó.  Egyéb
iránt  azt  is  vélhetni,  hogy  a  mozgást  jelentő  bak-
tat  ige  bak  gyökével  rokon,  mennyiben  a  békának
egyik jellegző  sajátsága  az ugrándozás vagy baktatás.
Ezen  alapeszme  szerint' tótul  a  vízi  béka  neve  szko-
kon és szkákoti, ám. szökdösni.  Rokonok vele  a szansz-
krit  bhéka, perzsa  bak, török  bagha.  Hangutánzásilag
ide  tartozókul  tekinthetők  a  német quacken,  s  Útin
cooxo  is.

BÉKA,  (2),  népes puszták Magyarországon  Csa-
nád  megyében,  Erdélyben  Alsó-Fehér  megyében;
helyragokkal: BŰcá-n,  —rá,  —ról.

BÉKAÁEPA,  (béka-árpa)  ősz. fn.  Az  árpák  ne-
mihez  tartozó  s nedves  réteken  tenyészni  szokott nö-
vényfaj.  (Hordeum  secalinom  L.)

BÉKABOGLÁH,  (béka-boglár)  ősz.  fn.  A  bog-
lárnemü  növények  egyik  faja,  mely  vizenyős helye-
ken  tenyészik.  V.  ö.  BOGLÁB.

BEKABOGYÓTAKTA,  (béka-bogyó-takta) ősz.
fn.  Növényfaj  a  takták  neméből;  szara  felálló,  leve-
lei  rendetlenül  háromszor  hármasak, virágai  tojásdad
fürtökben  a  szár-  és  ághegyeken  fehérek,  bogyói  fe-
keték, mérgesek,  a varasbékák  szeretik.  (Actaea  spi-
cata  L.)

BÉKABOJTORJÁN,  (béka-bojtorján)  ősz.  fn.
L.  BOJTOBJÁNMIZSÓT.

BÉKABUZOGÁNY,  (béka-buzogány)  ősz.  fh.
A  sások  neméhez tartozó növényfaj.

BÉKACZENK,  (béka-czenk) ősz.  fn.  Fiatal kis
béka, máskép:  ebihal.

BÉKADAGANAT,  (béka-daganat)  ősz.  fn.  A
lovak  és  szarvasmarhák  nyelve alatt  támadni szokott
kóros  daganat

BEKAEGÉEHARCZ,  (béka-egér-harcz) ősz.  fn.
Hornéinak  tulajdonított  költemény  a  békák  és  ege-
rek  közötti  harczról,  melyet  nálunk  Csokonai  Vitéz
utánzott

BÉEAÉR,  (béka-ér)  ősz.  fn.  Ér  a  nyelv  alsó
lapján,  mely,  ha  megdagad,  békanyavalyának  vagy
daganatnak, vagy  egyszerűen  békának  neveztetik.

BÉKAFA  vagy  BÉKAFALVA,  fala  Vas  vár-
megyében ; helyragokkal:  Békafá-ra,  —n,  —ról.

BÉKÁÉI, (béka-fi) ősz. fn. L. BÉKACZENK
vagy F.BTFTAT..

BÉKAFÜ, (béka-fii) ősz. fh. L. BÉKAPOTNYA.

BÉKAGYÍK, (béka-gyík) ősz. fh. Gyíkfaj, mely-
nek  dereka  színre és  alakra  nézve  a  békáéhoz  ha-
sonló.

BÉKAHAL,  (béka-hal)  ősz. fh.  Különös  tengeri
halfaj,  igen  idomtalan,  undok békaalakkal.

BÉKAHÉJ, (béka-héj) ősz. fh. Lásd BÉKA-
TEKNŐ.

BÉKAÍJ,  (béka-íj)  Ősz.  fn.  Csiptetőféle  sajátsá-
gos  eszköz,  melylyel  az  ennivaló  vízi  békákat  szok-
ták  fogni.

BÉKAFVADÉK,  (béka-ivadék)  ősz.  fn.  Ikrane-
mtt  tojások,  melyeket  a  nemző  békák  nyálkába  bar-
kóivá  raknak  le  a vizek  szélein.

BEEAEÁL,  (be-kakál)  ősz.  áth. Rakakálva, az-
az  szarva  bepiszkol,  bemocskol  valamit,  vagy  bizo-
nyos  helyre beszarik.  Bekakálni  az  ágyba,  a  bölcso'be.

BÉKAKALÁN,  (béka-kalán)  ősz.  fh.  1)  Vize-
nyős  helyeken  tenyésző  széles  levelii  fttnem.  2)  L.
BÉKATEKNÖ.

BÉEAKŐ, (béka-kő)  ősz. tű. Varacskosan  meg-
kövült  tengeri  nadályfaj.

BÉKAKÖLYÖK,  (béka-kőlyök)  ősz.  fn.  Béka-
czenk, békafi, apró ebihal.

BÉKAKÖVECS,  (béka-kövecs) ősz.  fh.  Folyó-
vízi, kemény állománya  kavics, pittykő.

BEKALAMÁZOL,  (be-kalainázol)  ősz. áth.  Ka-
lamázzal  beken, bedegetel.

BÉKALEN,  (béka-kn)  ősz.  fh.  A  lenek  nemé-
hez  tartozó  növényfaj,  melynek  szára  kétágú,  apró
czérnaforma,  levelei  ellenesek,  szirmai  hegyesek, ke-
véssé  csorbahegyttk,  virági  fehérek,  nyilas  előtt  le-
csfiggők.  (Linum  catharticum  L.)

BÉKALENCSE,  (béka-lencse)  ősz. fn.  Büzbődt,
rohadt  mocsárok  vizein úszkáló  lencsealaku,  lopva-
nősző  növényfaj,  melyet a  réczék  kedvelnek.

BÉKALILIOM,  (béka-lUiom)  ősz.  fh.  Lassú  fo-
lyókban  és  tavakban  tenyésző  növény,  melynek  lili-
omhoz  vagy  rózsához  hasonló  fehér  vagy  sárga  virá-
ga  van.

BÉKÁLKODIE,  (bék-a-al-kod-ik)  k.  m.  békál-
kod-tam,  —tál,  —ott.  A  csiki  székelyeknél  ám. al-
kalmatlanul  kötelődik,  aggatódzik  vagy  határozatla-
nul  szólva,  izéi.  Ne békálkodjá! = ne bánts,  ne kö-
telődzél,  ne  izélj.  V.  ö. BÉKÓ.

BÉRALKU,  (bek-alku)  ősz. fn.  Békeszerződés,
békekötés. Békalkuba  lépni.  BékaUcut  kötni.

BEEALL,  (be-kall) ősz. áth.  Kallóban  köriilfor-
gatás  által  besző. A pokróczba,  sztfrbe  különféle  csikó-
kat  bekallani. V.  ö.  KALL,  KALLÓ.

BEKALLÓDIK,  (be-kallódik)  ősz.  belsz.  Az
úgynevezett  kallóban  beszövődik.

BEKALLÓZ, (be-kaUóz) ősz. áth.  L.  BEKALL.
BÉKALYUK,  (béka-lyuk)  ÖM. fn.  Földbe,  par-

tok,  házak  oldalaiba  stb.  vájt  Üreg, melyben  a  szára-
zon  lakó  békák  s  varsjngyosok  tanyáznak.

BEKANDIKÁL,  (be-kandikál) őse. önh.  Kíván-
csiságból,  lopva  valamely  hézagon, résen, saoralaton,
likon  bekukucsál, be-bekacsingat  A  kulcsukon, és  ob-
lakredSnyOk  nyilasain  bekandikálni a  ssobába.

BÉKANYÁL,  (béka-nyál)  ösz.fh.  1) Kocsonya-
nemű  nyalka, melylyel  a békák  lerakott  ikráikat be-
takarják.  2)  Mocsárokban  tenyésző  s úszkáló  pamnt-
szalfonna  vízi  növény.  S) Tájszokásilag  így  nevezik
néhntt  az  ökörnyálat.  L.  ÖKÖRNYÁL.

BEKANYARÍT,  (be-kanyarít) ősz. áth.  Pélkörii
hajtással,  hajlitással  befelé  mozdít,  lódít, terel  vala-
mit,  fiekanyaritani  a  kaszát  a fűbe.  Bekanyartíam  a
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nyájat  az akolba.  Kioltott  nyelvével  bekanyartíani  va-
lamit  a  szájba.  A  félénk  eb bekanyarítja  a  farkát.

BEKANYARÍTÁS,  (be-kanyarítás) ősz.  fa.  Cse-
lekvés,  midőn  valamit bukauyarítuak.

BEKANYARODÁS,  (be-kanyarodás)  ősz.  fn.
Félkört  képző  irányban  befelé  hajlás  ,  indulás,- moz
dulis,  bemenés  valahová.

BEKANYARODIK,  (be-kanyarodik)  ősz.  k.  1)
Félkörii  mozgással  befordul,  beszáll,  betér,  bemegy
valahová.  A  fölrezzentett  seregélyek  bekanyarodtak  a
nádasba.  A  gulya  bekanyarodott  a  csalit  közé.  2) Gör-
be  irányban  befelé  hajlik.  Az  út  bekanyarodik  a he-
gyek  közé.  A  folyó  bekanyarodik  a  völgybe.

BEKANYARÚL,  (be-kanyarúl)  ősz.  önh.  Lásd
BEKANYARODIK.

BEKANYARULÁS,  (be-kanyarulás)  ősz.  fn.  L.
BEKANYAEODÁS.

BÉKAOLAJ,  (béka-olaj)  ősz.  fn.  Gyógyolaj,
melyben  békát  főztek,  s  melyet  rákfene  ellen szoktak
használni.

BEKAP,  (be-kap)  ősz.  áth.  és  önh.  1)  Hirtelen,  í
mohón  befelé  ránt,  vagy  szájába  vesz,  befal  valamit.
Kinézett  az  ablakon,  azután  bekapta  a  fejét.  Bekapta,
mint  kutya  a  legyet.  Km.  2) Bizonyos nyereményt, já-
randóságot, jövedelmet  bevesz.  Eladott  holmijéből  be-
kapott  száz  forintot.  Kölcsön  átlőtt  pénzét  mind  be-
kapta.  3)  Önbatólag  bizonyos  állomást,  hivatalt el-
nyer.  4)  Tréfásan  szólva  ám.  szeszes  italból  többecs-
két vesz be,  becsíp. Bekapott  a  budai  tSrSkvérböl  (ve-
resborból).  Km. Jól  bekapott = leszívta  magát.  '

BEKAPÁL,  (be-kapál)  ősz.  áth.  1)  Kapával  j
felvágott földet  Lány  valamire, vagy  betölt, betöm ve-
le bizonyos  üreget.  Bekapálni  a  gödröket.  Bekapálni
a  szőlőtőkéket.  2)  A  kapálást  buvégzi.

BEKAPÁLÁS,  (be-kapálás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  bekapáluak.

BEKAPAR,  (bc-kapar)  ősz.  áth.  Fölkapart, fül-
vájt  földdel,  gazzal  stb.  betakar,  beföd.  A  macska
bekaparja  saját  ganaját.

BEKAPARÁS,  (be-kaparás)  ősz.  fn.  Fölkapart,
fólvájt  földdel, gazzal  stb. betakarta, befodés,  elrejtés.

BEKAPAT,  (be-kapat)  ősz.  mivelt.  Futtában,
hamarjában  etet,  abrakol.  Bekapatni  egy  keveset, s
megint  tovább  hajtani.

BEKAPCSOL,  (be-kapcsol)  ősz.  áth.  Kapocs-
csal  beköt,  befűz,  beakaszt  Bekcpcsolni  a  ruhát.  V.
ö.  KAPCSOL.

BEKAPCSOLÁS,  (be-kapcsolás)  ősz.  fű.  Ka-
pocscsal  bekötés,  befűzés,  bcakasztás.  Bekapcsolás
alatt  elfestett  a  ruhája.

BÉKAPORONTY,  (béka-poronty) ősz. fh.  Apró,
fiatal béka,  békaczenk,  ebihal.

BÉKAPOTNYA,  (béka-potnya)  ősz.  fn.  A  két-
lakiak  seregéből  való  potnyanemü  növények  egyik
faja,  melynek  indái a  víz  alatt  terjednek  el, s  leve-
lei  a  vizén  lebegnek  ;  virága  feliór,  sárgás  közeptt,
jószága.  (Hydrocbaris  morsus  ranae.  L.)

BÉKARAGADÁLY,  (béka-ragadAly)  ősz.  fn.
Növényfaj  a  mügék  neméből;  szára  ágasbogas,  virá-
gai  az  ághcgyeken  nyeletlenek,  levelei  csillagosak,
magvai  simák.  Máskép :  ugari  müge.  (Asperula ár ven-
sis  L.)

BEKA.RCZOL,  (be-karczol)  ősz.  áth.  Körmök-
kel  vagy  akármely  éles,  hegyes,  szórós,  tövises  esz-
közzel  karczokat,  azaz  metszéseket,  sértéseket  csinál
valamely  szilárd,  tömör állományú test  szinén.  Szeges
bottal  bekarczolni  a falakat,  bútorokat.  Jégpatkóval
bekarczolni  a jeget.  V.  ö.  KARCZOL.

BEKARCZOLÁS,  (be-karczolas)  ősz.  fn.  Kör-
mökkel,  tövissel,  éles  eszközökkel  stb.  ejtett  sértés,
horzsolás  valamely  testen.

BÉKAKOKKA,  (béka-rokka) ősz.  fű.  Lopvanő-
sző  növényfaj  a  zsurlók  neméből;  szára  barázdas,
termoszára  kevés  ágú;  lakik  tó- és folyóvízpartokon,
máskép : parti  zsurló.  (Equiserum fluviatile. L.)

BEKARÓZ,  (bc-karóz)  ősz.  áth.  1)  Karókkal
bekerít,  körülvesz.  Bekarózni  a  vadaskertet,  az  aktot,
az  udvart.  2)  Tartalékul,  támaszul  szolgáló  karókkal
ellát.  Bekarózni  a  szol fii,  a  komlókertet.

BEKAKÓZÁS, (be-karózás) üsz.fn. Karókkal be-
kerítés  vagy  támogatás.

BEKÁRPITOZ,  (be-kárpitoz)  ősz.  áth.  Kárpi-
tokkal  ellát,  bevon, díszít.  Bekárpitozni  a  teremet, az
ablakokat,  a falakat,  a  páholyokat.

BÉKÁS,  (bék-a-as)  mn. tt.  békás-í  vagy  — oí,
tb.— ak.  1) Békákkal bővelkedő,  békáktól  lakott. Bé-
kás  mocsárok,  tavak.  Békás pincze,  házoldal.  2)  Hely-
ségek  neve  Erdélyben  és  Magyarországon;  helyra-
gokkal:  Békás-ra,  —ön,  —ról.

BÉKASELYÉM,  (béka-selyem)  ősz.  fa.  1)  Az
igen  békás  mocsárok,  tavak  és  folyók  fólszinén  kép-
ződő  fonalforma  növény.  2)  Nyers,  készítetten,  gu-
banczos  állapotban  levő  selyem.

BÉKÁSMEGYER,  falu  Pestben ; helyragokkal:
Békásmegyer-en,  —re,  —ró'l.

BÉKASÓ,  (béka-só)  ősz.  fn.  A  folyóvizek med-
rében  találtató  apró  kavics,  pittykö,  békakö.  Orlll ne-
ki  mint  kis  gyerek  a  békasónak. Dugonics.  Km.

BÉKÁSZ,  (1),  (bék-a-asz)  fn.  tt.  békász-t,  tb.
—ok.  Békákat  fogdosó.  Képzésre  olyan,  mint halász,
níkász,  bogarász,  stb.

BÉKÁSZ,  (2),  (bék-a-asz)  áth.  ín.  békász-taro,
—tál,  —ott, pár.  —sz. Békákat  fogdos.

BÉKÁSZÁS,  (bék-a-asz-ás)  fn.  tt.  békászás-t,
tb.  —ok.  Békafogdosás.

BÉKASZÉMFÜ,  (béka-szém-fü)  ősz.  fn.  Lásd
NEFELEJTS.

BÉKASZÉMMIZSÓT,  (béka-szém-mizsót)  ősz.
fn.  A  mizsótok  neméhez tartozó  növényfaj,  melynek
szára  ágas,  levelei  tojáskerek-láncsásak  ,  borzasak  ,
bokrétája  kék,  magva  sima.  (Myosotis  arvensis.  L.)

BÉKASZITTYÓ,  (béka-szittyó) ősz. fn. Növény-
faj  a  szittyók  neméből, mely  a  bunkós  vagyis  bogiá-
ros  fejű  szittyótól  abban  különbözik,  hogy  bugája
kiterült,  tokja  tompa.  (Junous  efFusus  L.;
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BÉKÁTAHSOLY,  (béka-tarsoly)  ősz.  fa.  Nö-
vényfaj  a tarsókák  neméből, melynek többféle kisebb-
nagyobb  fajtái  vannak,  máskép :  paperszény,  pátz-
tortáska,  szűkét,  vérállatófö,  porczogóftl,  vadmustár.
(Tblaspi  bursa pastoris. L.)

BÉKATEKNÖ,  (béka-teknő)  ősz.  &.  Szaru ke-
ménységű, s  különféle  alakú, de törékeny  burok, mely
némely  vízibékák  bölcsőjéül  szolgál.

BÉKATÓ,  népes  puszta  Tolnában ;  helyragok-
kal : Békató-n,  —rá,  —ról.

BÉEATOJÁS,  (béka-tojás) ősz. fn.  Apró  ikrács-
kák, melyekből békák  kelnek  ki;  békaivadék.

BEKÁTRÁNYOL, (be-kátrányol)  ősz. áth.  Kát-
tránynyal  beken, betapaszt.  BeJcátrányolni  az  újonnan
épített  hajót. V.  ö.  KÁTRÁNY.

BÉKATUTAJUSZÁNY, (béka-tutaj-uszány) ősz.
fn.  Az  uszánynemü  növények egyik  faja,  melynek ví-
zen  lábbó  levelei  tojáshosszuak,  nyelesek, kerek  val-
lúk, a víz  színére  érvén  kiszélesednek, s mitegy tutajt
képeznek.  Máskép:  uszányfü  vagy  békamSlo.  (Pota-
mogeton  natans. L.)

BEKAVAB,  (be-kavar)  ősz. áth.  Kavarással, ke-
veréssel  belevegyít  Bekavarni valamit  a  sárba.  Be-
kavarni  egyik ételt a  másikba. V.  ö.  KÁVÁK.

BEKAVAB,  (béka-var)  ősz.  fa.  A  lovak  lábszá-
rain  támadni szokott  varforma  daganat, bötyök.

BÉKA VÁR,  (béka-vár)  ősz.  fn. Így nevezik tré-
fásan  a  békákkal  bővelkedő  helyeket,  nevezetesen  a
helységek  azon  részét,  melyekben sok  a  béka.

BÉKAVARFÜ,  (béka-var-ftt)  ősz.  fn.  lásd  TO-
ROKVILLAHÍM.

BÉKAVIRÁG,  (béka-virág)  ösz.fo.  így nevezik
nébutt  a  lángos  szirontát,  máskép:  boglárvirág,  s'ó-
moVffi.  (Ranuncnlus  flammula).

BEKÁZ,  (bék-a-az)  önh.  m.  békáz-tam,  —tál,
—ott, pár.  —«. Békát  eszik.  Képzésre  olyan  mint:
kenyeret,  scalonnáz,  boroz,  teret,  stb.

BEKÉ,  férfi  kn.  A  Benedek  név  megrövidítve,
máskép:  BekS,  BenkS,  Benke,  Bekény,  Bánk,  BedS,
Bencte,  Bende.

BÉKE,  (1),  (bék-e)  fn.  tt  békét,  többese  nincs
divatban.  1)  Nyugalmas  és  biztos állapot  a  polgári
társadalom  tagjai  között,  midőn  egymás jogait  sértet-
lenül  hagyják,  egymást  nem  bántják.  Háti  béke,  a
család  tagjai  és  ház  lakói  között  Ugyanazon  város-
ban,  helységben,  országban  egymással  békében  élő kü-
lönféle  nyelvű  népek,  vallásfelekezetnek.  Békét  hagyni
mindenkinek,  senkit  nem bántani.  Megzavarni  a  bé-
két. Békében, vagy  békén  lenni, maradni.  Békében nyu-
godjanak  hamvai.  2)  Szorosb  ért.  népek és  fejedel-
mek,  illetőleg  különféle  országok  közt  fennálló  vi-
szony, állapot, midőn egyenetlenség,  visz&lkodás nélkül
élnek, s egymáson  nem erőszakoskodnak;  ellenkezőji:
háború,  harcz, visszavonás,  villongás.  3)  Különösen  a
meghasonlott, s  háborút viselt  népek és fejedelmek ál-
tal  kötött  szerződés, melynélfogva kötelezik magokat,
hogy  a  háborgást  megszüntetvén  egymás  vagyoni és
személyi  biztosságát sértetlenül  tisztelni  fogják.  .Bi-

zonyos  föltételek  alatt  békét  ajánlani,  békét  kSíni,  szer-
zeni.  Megtartani,  megőrizni, megszegni, a  békét.  Béké-
ben  élő  szomszéd  népek,  fejedelmek.  Béke  Síében  élni.
Kitűzni  a  béke  zászlóját.  A  béke  olajágát  nyújtani =
békét  ajánlani.  4)  Átv.  ért  a kedélynek  minden  erő-
sebb  indulatoktól ment, nyugodt állapota.  Békével  tűr-
ni,  várakozni.  Másnak  békéjét  megzavarni.

„Nem  kell  nekünk  sok  drága  kincs,
Nagy  fényes  palota,
Mert  ha a  szívben  béke  nincs,
Az  ezt nem adhatja."

Fonó  asszonyok  dala.

Elemzésére nézve  1. BEK, fn.  A  latin  póz  szó
hasonlatánál  fogva  közelebbről  rokonok  a  franczia
paix,  olasz poee,  angol peaee, e  a  szláv pokoj.

BÉKE, (2),  falu  Pozsony megyében; helyragok-
kal:  Béké-n,  —re,  — r#.

BÉKEAJÁNLAT,  (béke-ajánlat)  ősz.  fn.  Aján-
lat,  melyet  egyik  háboruskodó  fél  a másiknak tesz,
illetőleg  tudósítja  őt,  hogy  bizonyos  alkudozás  nyo-
mán  és  föltételek  alatt kész  vele  békét  kötni.  Béke-
ajánlatot  tenni.  A  békeajánlatot  elfogadni,  visstavetni.
Kedvetö  békeajánlat.

BÉKEALKU,  (béke-alku)  ősz.  fn.  Kölcsönös
alku,  vagyis  szerződés  béke  iránt.  Békealkura  lépni.
Békealkut  megkötni.

BÉKE ALKUDOZÁS, (béke-alkudozás) ősz. &. A
békealku föltételeiről folytatott  értekezés, vagy ideoda
izengetés.  Sokáig  vontatott,  halogatott  békeaücudofás.

BÉKEANGYAL,  (béke-angyal)  ősz.  fn.  Bibliai
kifejezéssel,  isteni  követ, mennyei szellem, mint  a vi-
szálkodó  emberiség  kiengesztelője,  megbékítője.  Átv.
ért  békeeszközlő, békehozó követ

BÉKEBÍEÓ,  (béke-bíró)  ősz.  fh. Általán kösbe-
járó  személy,  ki  a viszálkodó  felek  között békét  sze-
retni  hivatva  vau.  Különösen  Angliában  hatósági sze-
mély,  kinek  joga  és  kötelessége  a  nyilvános  csend
fentartására  ügyelni,  s  a  béke-  vagy  csendzavarókat
megfenyíteni. Másutt némely polgári ügyeket is elintéz.

BÉKEBIRÓSÁG,  (béke-bíróság)  ősz.  fn.  Béke-
biróí  hatóság,  illetőleg kötelesség. V.  ö. BÉKEBÍEÓ.

BEKEBLEZ,  (be-keblez)  ősz. áth.  1) Valakit bi-
zonyos  testület,  társulat,  egylet  tagjai  közé  fölvesz.
TWományos,  kereskedelmi  társulatba  bekeblexni  vala-
kit.  Bekebletni  ás  orvosi,  a* egyetemi  karba.  2)  Vala-
mely  földterületet,  illetőleg  helységet,  várost,  vidé-
ket  bizonyos  kerület,  tartomány, ország  stb. körébe
fogad,  s  annak egyik  alkatrészévé  tesz.  Egyik  vár-
megyétől  elszokosztoíí  helységet bekeblemi  egy  másikba.
Némely  erdélyi  megyéket  bekeblettek  Magyarországba.

BEKEBLEZES,  (be-keblezés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  mely  által  valakit  bizonyos  társulat, vagy  vala-
mit  bizonyos  kerület  kebelébe  vesznek.  V.  ö.  BE-
KEBLEZ.

BÉKEBONTÓ, (béke-bontó) ősz.  mn. és fh.  Aki
a  kötött béke föltételeit  megszegi, s  a  hAboru  kitöré-
sére  okot ad.
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BÉKEBOT,  (béke-bot)  ősz.  fn.  Békejeliil  szol-
gáló  bot, melyet  a  békekövet  magával  hoz.

BEKECS,  (1),  fii.  tt.  bekecs-ét,  tb.  —ék.  Szőrös
bőrbéléssel  és  prémezettel  ellátott,  saját  szabású  téli
felöltő.  Egyezik  vele  a héber 1̂   (béged)  Simon szó-
tára  szerént:  vestis  suprema  eaquc  lata  orientalium),
a  lengyel  bekicsa,  s  hasonló  hozzá  a  hellén  ne'xos
(bőr,  gyapjú).  Máskép :  békés.

BEKECS,  (2),  falu  Zemplén megyében ; belyr
Bekecs-en,  —re,  —rSl.

BEKECSGALLÉR,  (bekecs-gallér)  ősz.  fh.  A
bekecsféle  téli  öltönynek  galléra.

BEKECSKÖPÖNYEG,  (bekecs-köpönyeg)  ősz.
fh.  Bekecs  módjára  melegen  bélelt,  és  prémezett  téli
köpönyeg.

BÉKECSÓK,  (béke-csók)  ősz.  fn.  Csók,  illető-
leg  ölelkezés,  nyájas  üdvözlés, melylyel  az ellenségek
kölcsönös kiengesztelődés  jeléül  egymást  fogadják.

BÉKECZIKKELY,  (békc-czikkely)  ősz.  fn.  A
békeszerződési  okmánynak  egyes  pontja,  föltétele.

BÉKEELÖZMÉNYÉK,  (béke-elözményék)  ősz.
több.  fn.  Izengetések,  készületek,  intézkedések, alku-
dozások, melyek  a  békekötés végrehajtása,  eszközlése
végett  előlegesen  tétetnek.

BÉKEEMLÉKPÉNZ,  (béke-emlék-pénz) ősz. fn. |
Pénz, melyet a békekötés idejének  emlékezetére vernek, j

BÉKEESZKÖZLÖ, (béke-eszközlő) ősz. fn.  Hat-  !
hatos  befolyású,  s  közbejáró személy, kinek  leginkább
köszönhetni  a  végrehajtott  békeszerződést.

BÉKEFEJEDELÉM,  (béke-fejedelém)  ősz.  fn.
Fejedelem,  ki a békének  különös barátja,  és  fentartója.

BÉKEFÖLTÉTEL,  (béke-fóltétel)  ősz.  fn.  Al-
kudozási  pont,  követelés,  melyhez  a  békeszerződés
kötve  van.  Békeföltételeket  szabni,  elfogadni,  módosi-
tani. Megállható,  kedvező  békeföltételek.

BEKÉG, (bek-ég) önh, m. bekég-tem,  —tél, —éti.
Mondjak  különösen  kecskéről,  midőn  sajátnemü resz-
keteg  hangon  szól,  máskép:  mekeg,  s  vastaghangon
baíog,  makog.

BEKÉGÉS,  (bek-ég-és) fn. tt. bekégén-t,  tb.  —ék.
Kecskenemü  állatok  szólása.

BÉKEGYÜLÉS,  (béke-gyíilés)  ősz.  fh.  Gyűlés,
melyben  a  háboruskodó  felek  követei  a  békekötés fe-
lől  tanácskoznak,  alkudoznak.

BÉKEHÁBOKÍTÓ,  (béke-háborító)  ősz.  fn.  és
mn.  1)  Személy,  ki  ak&rmily  ellenséges  indulatból,  |
viszálkodási  viszketegből  stb. a  külső  vagy  belső bé-
két  megzavarja.  2)  Ami általán  nyugtalanságra,  há-
borgásra,  háborúra  izgat.  Békeháborító  követelések, '
kártételek,  kicsapongások,  beavatkozások.  Békeháborító
szónoklatok,  irományok.

BEKEHÁZA,  falu  Szálában ; helyr. Békehátá-n,
—ró,  —ról.

BÉKEHÍR, (béke-hír)  ősz.  fn.  Szerteszárnyaló
beszéd, mely  békekötésről  terjengem  kezd.  Békehírt
hozni,  terjestleni.

BÉKEHÍRMONDÓ,  (béke-hírmondó)  ősz.  fn.
Személy  ki  hivatalosan, vagy  hivatlanul  a megkötött,
vagy  kötendő  békéről  bírt hoz.

BÉKEHÍRNÖK,  (béke-hírnök)  ősz.  fh.  1. BÉ-
KEHÍRMONDÓ.

BÉKEHOZÓ,  (béke-hozó)  ősz. fn.  lásd  BÉKE-
KÖVET.

BÉKEIDŐ, (béke-idő) ősz. fn. Általán  idöfolyam,
mely  alatt  bizonyos  országban  béke uralkodik.  Külö-
nösen  a  békekötésben  meghatározott évek száma, me-
lyekre a  béke  kiterjesztetik.  Elmúlván  a  békeidd',  új
háborútól  félhetni.

BÉKEJAVASLATOK,  (béke-javaslatok)  ősz.
tb.  fn.  Tervezett  föltételek,  melyeknél  fogva  béke-
alkudozásra  lépni  lehet.

BÉKEJOBB,  (béke-jobb)  ősz.  fh.  Kibókülés  je-
léül,  zálogául  nyújtott jobbkéz.  Fogadd  békejobbomat.

BÉKE JOG,  (béke-jog)  ősz.  fn.  Nemzetközi  jog,
melynélfogva  minden  nemzet  vagy  fejedelem  köve-
telheti,  hogy  békében  élhessen,  vagy, ha  háborúba
keveredett,  hogy  békét  köthessen,  flad  és  békejog.
(Jus  belli  ét pacis).

BEKEKÓKÖRTE,  (bekekó-körte)  ősz.  fn.  Kü-
lönös  körtefaj.  Dunántúli  tájszó.

BÉKEKÖTÉS,  (béke-kötés)  ősz.  fh.  Szerződés
a  háborút  viselt  felek  között, melynél fogva  bizonyos
föltételek  alatt  kötelezik  magokat,  hogy  a háborúnak
véget  vetve  békében  maradnak.  Jelenti  magát  az ok-
mányt  is,  mely  e  szerződést  magában  foglalja.  Bécsi,
linczi,  karloviczi  békekötés.

BÉKEKÖTÖ,  (béke-kötő)  ősz.  fő-  és  mn.  Aki
nemzete  vagy  fejedelme  nevében, vagy  saját  szemé-
lyében  a  béke  iránt  alkura  lép,  s  azt végrehajtja.  Bé-
keksto felek,  követek.

BÉKEKÖVET,  (béke-köret) ősz.  fh.  1)  Hivata-
lason  küldött  személy,  ki  az  ellenfélhez békét  aján-
lani  megy.  2)  Aki  meg van  bízva,  hogy  a  megkötött
béke  felől  hírt  vigyen  az  illetőknek.

BÉKEKÖZBENJÁRÓ,  (béke-közben-járó)  ősz.
fn.  Tekintélyes  személy,  ki  az  ellenfelek  között ma-
gát  közbevetve  békét  szerez, vagy  szerezni igyekszik.

BÉKEKÖZVETÍTÖ, (béke-köz-vetítő) ősz. fa.
1. BÉKEKÖZBENJÁKÓ.

BEKEL,  (be-kel)  ősz.  önh.  Valahová  bemegy,
bevonul,  betakarodik.  Innen:  békéiét = ősz,  midőn a
barom  a  szabad  mezőről  betakarodik  az  akolba.  Ba-
ranyai  tájszó.

BEKELEPCZÉL,  (be-kelepczél)  ősz.  áth.  Ke-
lepczébe  kerítve,  csalva  megfog.  Atv.  ért.  cselfogá-
sokkal,  ármánynyal,  kedvezőtlen  állapotba  kever  va-
lakit.  V.  ö.  KELEPCZE.

BÉKÉL,  (bék-e-el)  önh. m.  béfcél-í.  Békességre
lép,  kiengesztelődik.  Szokottabban:  bék«l,  honnan:
megbéktil, fcibékttl, ottvebékül.

BÉKELÁ.B,  (béke-14b)  ősz.  fn.  A  rendes  kato-
naság  azon  állapota,  midőn  háborút nem  visel,  s arra
nem  is  készül.  Békelábra  állítani  a  hadakat.
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BÉKÉLÉS,  (bék-e-el-és)  fn.  tt  békélés-t,  tb.
—ék.  Békességre  lépés;  harag,  viszálkodás, háború
utáni  engesztelődés.  Máskép :  betűiét.

BEKELET,  (be-kelet)  ősz.  fn.  Baranyai  t&jszó,
ám.  őszi  idő, mikor a  szabadban  járó  barom  bemegy,
beszorul  az akolba;  valamint  ellenkezője  a  közdivatu
kikelet, midőn  az  akolba  szorult  barom,  és  házába
vonult  mezei  gazda  ismét kikel, kimegy  a  szabadba.
Értethetik  a  természetre is. V.  ö. KIKELET.

BÉKÉLTET,  (bék-e-el-tet) áth.  m.  békéltet-tem,
—tél,  — éti, pár. békélteti. Rábeszél,  rábír, rávesz va-
lakit,  hogy  haragosával,  ellenségével  kiengesztelőd-
jék,  megbéküljön.  Régi  Mentegeket  békéltetni.

BÉKÉLTETÉS, (bék-e-el-tet-é«) fn. tt  békéltetés-t,
tb.  — ék. Közbenjárás, mely  által valaki  az ellenfelek
között  békét  eszközöl, vagy  eszközölni  törekszik.

BÉKÉLTETŐ, (bék-e-el-tet-ő)  fn. tt  békéltetS-t,
tb.  — fc. Közbenjáró  személy,  aki  az ellenfeleket bé-
kélteti.  V.  ö. BÉKÉLTET.

BEKEN,  (be-ken) ősz. áth.  1)  Valamely  írféle
olvatag testet  beledörzsöl  más testbe,  nevezetesen  az
állati bőr likacsaiba.  2) Bezsfroz, bemocskol, befest va-
lamit.  .Bekenni  a  ruhát  olajjal,  ttirral,  csirizzel,  tzu-
rokkal.  Bekenni az oretát,  szemöldököt fettékkel,  a esti-
mái  hájjal.  3)  Besároz, sártapaszszal  behúz.  Bekenni
a  repedezett  falat,  kályhát.  V.  ö. KEN.

BÉKÉN,  (bék-e-en)  ih.  Nyugalmasan,  biztosan,
báborítás  nélkül, mást  nem bántva, senkitől  nem bán-
tatva.  Békén  nyugodjanak  hamvai.  Békén járni-kelni,
tölteni  napjait.  Maradj  békén.

BEKENDÖZ, (be-kendőz)  ősz. áth.  1) Kendővel
betakar,  bekötöz,  beburogat. Etö, nap ellen bekendüzni
a  fejet.  BekendSeni a kisdedet.  2) Arezát, nyakát, vál-
lait  stb.  fehérre  vagy  pirosra  festi,  kenegeti,  illatos
vizekkel  mosogatja.  V.  ö.  KENDŐZ.

BEKENDÖZÉS,  (be-kendőzés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés, midőn  valamit bekendőznek.  V. ö.  BEKENDÖZ.

BEKENÉGET,  (be-kenéget)  ősz.  gyak.  áth.
Gyakran,  ismételve,  folytatólag  beken,  azaz bedör-
zsöl,  bemázol, befest  valamit.  V.  ö.  BEKEN.

BERENÉGETÉS, (be-kenégetés) ősz.  fn.  Gya-
kori,  ismételve  folytatott  bekenés.

BEKENES,  (be-kenés)  ősz.  fn.  1)  Valamely  ír-
nak  az  állati  test  likacsain  bedörzsölése,  besziv&tása.
2)  Bizonyos  színnel  befestés,  bemazolás,  bemocsko-
lás,  bezsfrozás.  8) Besározis,  betapasztás.

BEEÉNÉZ,  (be-kénéz) ősz.  áth.  1)  Kénnel ele-
gyít,  kénfiisttel  beszagosft,  vagy  általjárat  valamit
Bekénezni  (kénvirággal)  a  macskáknak  adott tejet. Be-
kénetni  a  kiürített  boroshordókat.  2)  Kénolvadékkal
bebdz.  Bekénetni  a  gyufácskákat,  az  úgynevezett kén-
gyertyákat.

BEKÉNEZÉS,  (be-kénezés)  ősz.  fn.  Kénnel,
vagy  kénfiisttel  elegyítés, általjáratás,  vagy  behúzás.

BEKENT,  (be-kent) öss.  mn.  írral  bedörzsölt,
beitatott;  bemázolt,  befestett;  bemocskolt,  bezsíro-
sított  Reptilöztírral  bekent  tag.  Sárral  bekent  repe-
dek.  Olajjal,  szurokkal  bekent  ruha.

BEKENTEN, (be-kenten)  ősz. ih. Bekent, bemá-
zolt, bemocskolt  állapotban  ; szurtosan, zsírosán.

BEKÍNY,  férfi  kn.  1. BENEDEK, BEKÉ.
BEKÉNYSZÉBÍT, (be-kényszérít) ősz. áth.  Va-

lakit  akarata  ellen,  erőszakkal  bevonulni,  bemenni
sürget, rászorít.  A  bujdosó  gyermeket  fenyegetettél  be-
kénytzeríteni  oskolába.

BEKÉNYTELENÍT,  (be-kénytelenit)  ősz.  4th.
1. BEKÉNY8ZERÍT.

BÉKEOKLEVÉL, (béke-ok-levél)  ősz.  fn.  Bé-
keszorződési  kölcsönös  kiegyezkedést  tartalmazó  iro-
mányok.  Aláirt  t  pecséttel  ellátott  békeoklevél.

BÉKEPÁLCZA,  (béke-pálcza)  ősz.  fn.  l.  BÉ-
KEBOT.

BÉKEPÉNZ,  (béke-pénz)  lásd BÉKEEMLÉK-
PÉNZ.

BÉKEPOHÁB,  (béke-pohár) ősz.  fn.  Áldomás,
melyet  a  kibékélt  hsj-agosok  engesztelődésök  jeléül,
s  ezutáni barátságuk  zálogául  isznak.  Igyuk  meg a bé-
kepoharat,  t  legyünk  a régi jó  barátok.

BÉKEPONT,  (béke-pont) ősz.  fa.  A  békekötési
szerződrény  egyegy  tétele.  EltS,  második,  harmadik
békepont.  Megszegni  ás  egyik  vagy  másik  békepontot.

BEKÉR,  (be-kér)  ősz.  áth.  1)  Kérés,  könyör-
gés  által  valahová  bemenetelt szerez, eszközöl.  Magát
é*  családját  bekérni  bizonyos tárt  mulatságba.  2)  Va-
lakit  kér,  hogy  kívülről  hozzon  be  valamit  Bekérni  a
levéltárból  a jegyzökönyvet,  a pertárból  a  periratokat.

BEKÉREDZIK, (be-kéredzik) ősz.  k.  Engedel-
met  kér,  hogy  valahová  bemebessen.  A  gyermekek  be-
kéredzenek  a  színházba.

BEKÉREDZKEDIK,  (be-kéredzkédik)  ősz.  k.
1.  BEKÉREDZIK.

BEKÉRGESEDÉS,  (be-kérgesédés) ősz.  fa.  A
növényi,  vagy  átv. ért.  állati  testnek  kéregnemű  bu-
rokkal,  illetőleg  kemény  hártyával  benövéae.

BEKÉRGESÉDIK,  (be-kérgesédik)  ősz.  k.  1)
Mondjuk  növényekről,  különösen  fa- és cserjenemüek-
ről,  midőn  derekaik  illetőleg ágaik bőrhirtyáj* kéreg-
gé  vastagodik,  midőn  kéreggel  behúzódnak.  A  mtg-
hámlott  boglárfák  újra  bekérgetednek.  2) Az állati test
bőrén  kemény vastag hártya támad, berögösödik, meg-
eserepesedik.  A  koszát-kapát forgató tenyere bekeVgese-
dik. A  mezitlen  lábbal járó ember talpai  beitergesednek.

BEKÍRGESÍT, (be-kérgesít)  ősz. áth.  Okozza,
hogy  az  állati  test  kéreg-keménységfi  bőrrel  behúzód-
jék.  Az iga  bekérgesííi  o»  ökör  nyakát.  A  storos  csiz-
ma  bekérgetiti  a  lábsarkal.

BEKÉRGESŰL,  (be-kérgesül)  ősz.  önb.  1. BE-
KÉRGESÉDIK.

BEKERGET,  (be-kerget) ősz. átb.  Kergetve, ár-
az, űzve, fenyegetve,  erőszakkal  befutni, bemenekülői
kényszerít, behajt.  Bekergetni  a  etikákat,  borjukat  a*
akolba.  A  megszalasztott ellentéget  bekergetni  a tánezba..

BEKERGETÉS,  (be-kergetés)  ősz.  fn.  Üzés,
hajtás,  fenyegetés,  mely  által  embert vagy állatot be-
kergetünk  valahová.
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BEKÉRGEZ,  (be-kérgez)  ősz.  áth.  1)  L. BE-
KÉRGESÍT.  2) A vargák-, esiniaziáknál ám.  a  lábbeli
sarkába  fakérget  varr be.

BEKERÍT,  (be-kerít)  ősz. áth.  1) Valamely  tért
bizonyos  korláttal  körülvesz.  Bekeríteni  az udvart f ál-
lal,  sövénynyel.  A  határt  bekeríteni  árokkal.  A  vadat-
erdőt  bekeríteni  liasogatványokkal.  2)  Bizonyos  alkot-
mány,  épület  stb.  körül  korlátot  húz,  hogy  a  szabad
hozzáj árast  akadályozza.  Bekeríteni  a  kazalt,  oszta-
got  korlátokkal.  Bekeríteni  a  házal,  templomot.  3) Űz-
ve, kergetve  körbe  szorít.  Hajtóvadászaton  bekeríteni
a  nyulakat,  özeket.  Bekeríteni  az  iizöbe  vett  ellenséget.

BEKERÍTÉS,  (be-kerítés)  ősz.  fa.  1)  Árokkal,
fallal,  sövénynyel, korlattal  stb. köriilépítés, vagy kö-
rttlfiltetés.  2)  Üzés  alatti  beszorítás, közbevevés.  V. ö.
BEKERÍT.

BEKERÍTETT, (be-kerítétt)  ősz.  mn.  1) Körül-
vett, körülépített,  körülárkolt. Gyöpüvel  bekerített  szé-
rU.  Gárgyával  bekerített kút.  2)  Üzés közben  beszorí-
tott,  körülfogott.  A  bekerített  ellenség  megadta  magát.

BÉKERONTÓ,,  (béke-rontó)  ősz.  fn.  1. BÉKE-
BONTÓ.

BEKÉRTÉL,  (be-kertél)  ősz. áth. Általán, kor-
láttal, kerítéssel  körülvesz. Különösen,  kertnek  szánt
tért sövénynyel, gyöpüvel, árokkal stb. körülvesz, vagy
cserjével,  fákkal  körülültet.

BEKERTÉLÉS, (be-kertélés) ősz. fn.  Cselekvés,
midőn  bizonyos tért bekertelnek, különösen z&rt  kertté
alakítanak.

BEKERÜL,  (be-kerül)  ősz.  önh. és  áth. 1)  Ido-
mulva elöbbutóbb  bejut,  vagy  befogják  valahova.  Ha
Így  viseli  magát,  nem  sokára  bekeríti  a  börtönbe.  2)
Görbe  utón,  körüljárás  után jut  be.  Az  árvíz  miatt
csak  oldaluton  kerülhettünk  be a faluba.  3)  Áthatólag
ám.  valamely  tájat,  vidéket,  tért  körüljár,  beczirkál.
Az  éjjeli  ÓV  bekerüli  a falut.  A  csőszök  bekerülik  a ha-
tárt.  Ez  utolsó  értelemben  szabstosabb  volna:  kéről.

BÉKÉS,  fh.  1. BEKECS.
BÉKÉS,  (bék-es)  mn. tt.  b<!kes-t,  vagy  — ét,  tb.

—ék.  Nyugalmas,  csendes,  báboru  nélküli.  Szokot-
tabbsn:  békés, a  béke  törzstől.  Békés  tanya.  Békés  ál-
lapot.  Békés  idő.  V.  ö.  BEK,  fn.

BÉKÉS,  (bék-e-es)  mn.  és  fn.  1)  1. BÉKÉS.  2)
Vármegye  és  város  neve,  beljp ragokkal:  Békés-be,
— ben, —bSl.

BÉKESÉG,  (bék-e-ség)  fn.  tt.  békeség-ét. Nyu-
galmas,  csendes  állapot,  háború  nélküli időszak. Köz-
szokás  szerbit  egy  értelmű  a  béke  szóval,  de  szabato-
san  véve  a  békésig  jelenti  a  békóuek  mintegy  soka-
ságát,  folytonos  voltát,  vagy  minemüségét, s  olyfele
különbség  látszik  köztök  lenni,  mint  a  csend  és  csen-
desség, nedv és nedvesség,  üdv  és  üdvösség  között, s  ek-
kor  helyesebben:  békesség, azaz  folytatott  békés  álla-
pot, vagy  tulajdonság.  Békességben  élni. AVncs  nyugtom,
nincs  békességem.  Kisfaludy  S.  Vannak  esetek,  midőn
a  béke  és  békesség  egymással  föl  nem cserélhetők,  pl.
iiem  mondjuk : hagyj  békességet,  hanem : hagyj  békét ;

AJCAD.  MAOY  SZÓTÁB.

nem : nyugodjanak  békességgel  hamvai,  hanem :  béké-
vel.  —  A  béke  ellenkezője:  háború,  és  így  a  békeség-é
háborúság,  a  békesség-é  pedig  hábontsság,  t.  i.  a békés
(békés)  és  háborús  törzsektől.

BÉKESÉGÉS,  (bék-e-ség-és)  mn.  tt.  békeségés-t,
vagy  — ét,  tb.  —ék.  Békeségben  levő, élő. Ellenke-
zője : háboruságos.  V. ö.  BÉKESÉG.

BÉKESÉGÉSEN,  (bék-e-ség-és-en)  ih.  Békesé-
ges  állapotban,  nem háboruskodva.  Szélesb. ért.  nyu-
galmasan,  csendesen.

BÉKÉSEN,  (bék-e-es-en)  ih.  Békés,  nem  hábo-
rús  állapotban.  Szélesb.  ért. nyugton,  csendben.  V.
ö.  BÉKÉS.

BÉKESSÉG,  (bék-es-ség)  fn.  1.  BÉKESÉG.
BÉKESSÉGÉS,  (bék-es-ség-és)  mn. tt.  békessé-

gés-t,  vagy  —ét, tb.  —ék.  Köz szokás  szeriut  ám. bé-
keséges.  Egyébiránt  képzésre  olyan  mint:  keqy-es-
ség-es,  ildv-ös-ség-es.

BÉKESÉRTÉS,  (béke-sértés)  ősz.  fn.  A  béke-
szerződésben  kikötött  föltételek  elleni cselekvés,  ki-
hágás, azok  meg nem  tartása.

BÉKÉSVARMEGYE,  (Békés-vármegye) ősz. fn.
A  Tiszán  túli  kerület  egyik  vármegyéje,  mely  nevét
hajdani  Békés  várától  vette.

BÉKESZEGÉS, (béke-szeges) ősz. fn. 1. BÉ-
KESÉRTÉS.

BÉKESZERETET,  (béke-szeretet)  ősz.  fn.  Bé-
kére,  nyugalomra  hajlandó,  vágyó  kedélyi  állapot,
melynél  fogva  valaki  minden  viszálytól, megbasoulás-
tól,  veszekedéstől  óvakodik, s annak  kedveért  kész  a
bántalmakat  eltűrni,  megbocsátani,  sőt  jogaiból  is en-
gedni.

BÉKESZEKETÖ,  (béke-szerető)  ősz.  mn.  Aki
hajlamánál  fogva  béke  után vágyik,  csendes,  nyugal-
mas  kedélyü.

BÉKESZÉRZÉS,  (béke-szerzés)  ősz.  fn.  Alku-
dozás,  közbenjárás,  mely  által  béke  eszközöltetik,
béke  köttetik.

BÉKESZÉRZÖ,  (béke-szerző)  ősz.  fn.  Háborus-
kodó  fél  követe,  vagy  közbenjárója,  aki  alkudozva
vagy  magát  közbevetve  békét  eszközöl.

BÉKÉTELEN,  (bék-e-et-(e)len) mn.  tt.  béké<«-
len-t,  tb.  —ék. Aki  általán  nem szereti a békét; nyug-
talan, háborgó,  viszálkodó,  veszekedő,  másokat  nyug-
talanító,  csendzavaró,  elégedetlen,  türelmetlen.  Né-
mely  békételen  ember  képes  egész  orsságot  felzavami.
Határozókép  ám.  békétlenül.

BÉKÉTELEXKEDIK, BÉKÉTELENSÉG stb.
1. BÉKÉTLENKÉDIK, BÉKÉTLENSÉG, stb.

BÉKÉTLEN, 1. BÉKÉTELEN.

BÉKÉTLENKÉDÉS ,  (bék-e-etleu-kéd-és)  fii.
tt.  békétlenkédés-t,  tb.  —ék.  Nyugtalan,  viszálkodó,
háborgó,  türelmetlen  magaviselés.

BÉKÉTLENKÉDIK,  (bék-e-etlen-kéd-ik)  k.  m.
békétlenktd-tem,  —tél,  —éti.  Nyugtalankodik,  hábor-
kodik,  viszálkodik,  türelmetlenkedik,  szóval, békétle-
nül  viseli  magát.

34
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BÉKÉTLENSÉG,  (bék-e-etlen-ség)  fn.  tt.  bé-
kétlenség-e't. Békétlen  állapot, vagy tulajdonság; nyug-
talanság, türelmetlenség, elégületlenség.

BÉKÉTLENÜL,  (bék-e-etlen-ül)  ih.  Békétlen
módon;  nyugtalanul,  türelmetlenül;  baborogva,  vi-
uálkodva.  Békétlenül  viselni magát.  Békétlenül  várni
valamire.

BÉKETÖRÉS,  (béke-törés)  ősz.  fn.  A  békefóT-
tételek  megszegése, meg nem tartása;  békerontás, bé-
kebontás.

BÉKETÖRŐ,  (béke-törő)  ősz.  mn.  és  fia.  1)
Mondjuk  személyről,  illetőleg  békeszerző  félről,  aki
a  kötött béke pontjait, föltételeit  általhágja,  2) Mond-
jak  cselekvényről,  mely a  békeszerződéssel  ellenke-
zik.  BéketSrö  berohanások, sértegetitek,  kártételek.

BÉKETÜRÉS,  (béke-tűrés) ősz.  fn.  Nyugalmas
lelki  állapot,  a kedvetlen benyomások, csapisok, szen-
vedések,  viszontagságok  daczára.  Béketürétsel  szen-
vedni a betegséget,  üldözést, bantalmakat. Ehhet  angyali
békettlrés  kell.  Nincs  béketürése.  V.  ö. TÜRELEM.

BÉKETÜEÖ, (béke-türő) ösz.mn. Aki belső  lel-
ki  nyugalommal  fogadja  a  bal  eseteket;  aki  csen-
desen,  zúgolódás  nélkül, nem panaszkodva  bevárja  a
sors  csapásainak  lefolyását;  aki  szenvedni  bír  a nél-
kül, hogy bajait  fSlhányná,  emlegetné.  Béketttrb"  be-
teg,  rab, alattvaló.

BEKETÜEÖSÉG, (béke-türőség)  ősz.  fn.  A  lé-
leknek,  illetőleg  kedélynek  természetté  vált  eltöké-
lése akármily  kedvezőtlenségek,  viszontagságok ellen.

BÉKETÜZ,  (béke-tfiz)  ősz.  fn.  Békekötés  meg-
inneplésére  készített  tűzi  játék.

BÉKEÜNNEP,  (béke-ünnep)  ősz.  fn.  Ünnep,
melyet  a megkötött béke  örömemlékefii  tartanak.

BÉKÉVEL, (bék-e-vel)  ib.  1) Nyugton, csende-
sen,  senkit  sem  háborgatva,  vagy  bántva.  Békével  le-
gyetek, maradjatok.  Nyugodjék  békével.  2) Türelmesen,
cngolódás nélkül.  Békével  szenvedni, tűrni  a  sors  csa-
pásait, a nyavalyát, át  üldözéseket.  Békével  viselni  a
méltatlanságokat,  bantalmakat.  3)  Bantatlanul, bizto-
san.  Békével  jámi-fcelni.

BEKEVER,  (be-kever)  ősz.  áth.  1)  Valamit
másfélébe  elegyít, idegen  neművel  öszvevegyít. A  ho-

. mokot  a ménbe, a rántást  bekeverni  a  káposztába.  2)
Bizonyos  bajba,  ügybe  bonyolít, belehúz.  3) Valamit
bepiszkít  Ruháját  bekeverte  sárral,  vagy  sárba.

BEKEVERÉDÉS, (be-keverédés) ősz.  fa.  Szen-
vedő  állapot,  midőn  valaki  vagy valami  bekéveredik.
L.  ezt

BEKEVEEÉDIK,  (be-keverédik) ősz. k.  1) Va-
lami  közé vegyül. Ki  bekeveredik  a  korpába,  megeszik
a  disznók.  Km.  2) Bebonyolodik, befonódik, bekőte-
lődzik  holmi  szövevénybe,  akadékba, nyűgbe.  A  tyúk
lába  bekeveredik  a pozdorjába.  A  madár  bekeveredett
a  tőrökbe,  léptsvesstSbe.  A  légy  bekeveredik  a pókhá-
lóba.  8)  Atv.  ért  kedvezőtlen  dologba.  .Nagy  bajba,
pörbí  keveredni. V. ö. KEVEREDIK.

BÉKEVESSZŐ,  (béke-vessző) ősz.  fa.  lásd BÉ-
KEBOT.

BÉKEZÁSZLÓ,  (béke-zászló)  ősz.  fn.  Zászló,
vagy  akármily  lobogtatott  kendő,  melyet  békejelfil
kifüggesztenek.  A  békezászlót kitűzni a «ár fokára.  Bé-
kezászlóval  érkező  követség.

BÉKEZAVARÓ, (béke-zavaró) ősz. fn. Személy, ki
a békében, nyugalomban levők között háborgást, viszál-
kodást  okoz; különösen,  ki  a kötött  békét  felbontja.

BEKIÁLT,  (be-kiált) ősz.  önh. Kívülről a benn-
levőknek  kiált.  Tárgyesetes  viszonynéwel  ám. künn
levőnek  kiált, hogy jöjjön  be.  Bekiáltom  át  víctán
álldogáló  cselédeket.

BEKIÁLTOZ, (be-kiáltoz) ősz. gyak. áth.  Gyak-
ran,  vagy folytonosan bekiált  Pajkosságból  bekiáltotni
át  ablakon.  Átbatólag,  kiáltozva  bejár.  BfWáitowti
az  egész  várost.

BÉKIFÁJDALOM,  ősz.  fii.  Székely  szójarással
ám.  gyomorfájás.  (Talán:  bélki,  azaz,  bélfájdalom  ?)

BEKILINCSÉL,  (be-kilincsél)  ősz. áth.  Kilincs-
féle  peczekkel, vagy  kallantyuval  bezár. Bekilincselni
az  ajtót.  V.  ö. KILINCS.

BEKÍSÉR,  (be-kísér)  ősz.  áth.  1)  Társképen,
vagy  tiszteletből,  vagy  szolgálatból  bizonyos  helyre
bemegy  valakivel.  Bekísérni  valakit  a  kötél  városba.
Át  elbúcsúzó vendéget  bekísérni  a hajóba.  2)  Mint fog-
lyot,  rabot  maga  előtt hajtva bevisz.  A  porostlók be-
kísérték  St  a  börtönbe. V.  ö. KÍSÉR.

BÉKÍT, (bék-ít vagy  bék-e-ít)  Áth.  m.  békít-étt,
pár.  —s,  htn.  —ni,  vagy  —eni.  Békére,  engeszte-
lődésre  int, nógat,  rábír;  csillapít, csendesít, nyugtat
Békíteni  a perlekedőket,  a  haragos  embert.  Béktíeni  a
türelmetlent,  nyughatatlant. Igekötőkkel:  kibfkU,  meg-

'.  béléit,  Ostvebékít.
BÉKÍTÉS,  (bék-ít-és vagy  bék-e-ít-és) fa. tt  bé-

kités-t,  tb.  —ék.  Közbenjáró cselekvés, mely  által va-
lakit  békítünk; csillapítás,  csendesítés, nyngtatás.  V.
ö. BÉKÍT.

BÉKÍTHETLEN,  (bék-e-ft-het-len)  mn. tt  bé-
kithetlen-t,  tb.  —ék.  Bosszújában,  haragjában  meg-
átalkodott,  akit  kiengesztelni, lecsillapítani  nem le-
bet  Békíthetlen  ellenség.  Béktíhetlen  gyüWséggel  vi-
seltetni  valaki  ellen.

BÉKÍTHETLENSÉG,  (bék-e-ít-het-len-ség)  fa.
tt  békithetlenség-ét.  Kiengesztelődést  lehetetlenné te-
vő  megátalkodottság;  folytonos  bosznra,  háborúra,
viszálkodásra  stb.  vágyó  tulajdonság.

BERÍVÁN  vagy BEKIVÁN, (be-kiván) ősz. ith.
és  önh.  1)  Kívánja,  illetőleg  akarja,  kéri,  követeli,
hogy  valami adassák  be  hozzá. Belcivánni  a kulcsokat.
2)  Önhatólag, valahová bemenni  vágyik, bekivánko-
zik.  Ez  esetben  a  be inkább  a  viszonyigéhez  tartozik,
pl. be kivan menni = bemenni  kivin.

BEKTVÁNÁS,  (be-kivánás)  ősz.  fn.  Sürgetés,
kérés, követelés,  midőn  valamit bekiv&nunk.

BEKIVÁNKOZÁS,  (be-kiránkozás) ősz.  fa.  Vá-
gyakodás,  midőn  valahová bemenni  szeretnénk, akar-
nánk.

BEKIVÁNKOZIK,  (be-kivánkozik)  ősz.  k.  Vá-
gyakodik,  szeretne  valahová  bemenni, illetőleg  bemé-
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nési  engedelemért  eseng.  Bekivánkotni  a színházba.  A
gyermekek  beJcivánkotnalc  a  látványos  mulatságba.  Sok
falun  ember bekivánkozik  a  városba.

BÉRKÉN,  BÉKKENÖ, lásd  BÖKKEN,  BÖK-
KENŐ.

BÉKLÓ,  (bék-ol-6)  fa.  tt.  békíó-t,  tb. —k.  Vas-
ból,  vas  lánczból  való  nyűgféle  készület,  melyet  a
szabadban  legelő  lónak  két  első  lábára, vagy egymás
mellé állított  két  lónak  belső  egyik-egyik lábara tesz-
nek,  lakatra  is  bezárják,  részint  hogy messze el ne bo-
lyongjanak,  részint  biztosításul  a  lókötök  ellen.  Bek-
lóban  legeli)  lovak.  Föltenni,  levenni,  leverni  a  belelát.
Hasonlóan  nevezik  a  rabok  lábaira  vert  vasat  is,
de  ez szokottabban  békó.  Azonban  mind  a  kettő  egy
eredettt  s  jelentések  is  gyakran  fölcseréltetik:

„Békát  tettem  kesely  lovam  lábára,
Mért  nem hallgat  a  gazdája  szavára,
Békába  tett  engem  is  a  szerelem,
Az  alföldön a  legszebb  lányt  szeretem."

Tompa.

A  szőr-  vagy  kenderkötélből  álló  ilynemü  eszköz  ne-
ve :  nyűg.

Elemzését  illetőleg  1. BEK.
BÉKÓ,  (bék-ó)  fa.  tt.  békó-f,  tb.  — k. Rabot bi-

lincselő  ras  l&ncz,  melyet  a  rab  lábaira  tesznek,  s
zárral  ellátnak.  Békában  dolgozó,  alvó rabok.  Átv. ért.
lekötött,  szabadságot  akadályozó  állapot.  Arany  bé-
kákat  viselni,  ám.  zsarnok  által  ajándékozott  díszjelek
mellett  és  árában  szolgának  lenni. Kttlönböztetésül v.
ö. KERESZTVAS,  KURTA VAS.

BÉKLYÓ,  1.  BÉKLÓ.
BEKÓBORLÁS,  (be-kóborlás) ősz. fn.  Bizonyos

vidéknek  görbegurba,  tekervényes  utakon  bejárása.
BEKÓBOROL,  (be-kóborol)  ősz.  áth.  Kóborog-

va,  azaz  tekervényes  utakon  csavarogva,  bujdosva
valamely  vidéket,  tartományt,  stb.  bejár.  Szerencse-
próbálás,  rablás  végett  bekóborolni  a pusztákat,  erdő-
ségeket.  V.  ö.  KÓBOROL.

BEKOCZOG,  (be-koczog)  ősz.  önh.  1)  Az  ajtón
bemenés  előtt,  vagy  hogy  bemennie szabad  legyen,
ujjával  koczog.  2)  Koczogó,  azaz,  lassan  ügető  lova-
kon  behajt,  beér  valahová.

BEKOCZOGAT,  (be-koczogat)  ősz.  önh.  1. BE-
KOCZOG.

BEKOPOGAT,  (be-kopogat)  ősz.  önh.  Az  ajtót,
kaput, ablakot,  falat  gyöngén  tnegütögeti,  hogy ma-
gát  észrevetesse,  illetőleg  hogy  bcbocsássák.  Bekopo-
gatni  a*  ajtón,  ablakon.

BEKOPOGTAT,  (be-kopogtat)  ősz.  önh.  1. BE-
KOPOGAT.

BEKORCSOLYÁZ,  (be-korcsolyáz)  ősz.  áth.  1)
Korcsolya  nevű  lejtőeszközön,  létrán  beereget.  A  bo-
ros  hordókat  bekorcsolyázni a pinczébe.  2)  A  sík  jeget
korcsolyapatkón  csúszkálva  bejárja.  Bekorcsolyáztuk
át  égett  tavat. V.  ö.  KORCSOLYA.

BEKORLÁTOL,  (be-korlátol) ősz.  áth.  Úgyne-
vezett  korlátfákkal  bekerít,  körülvesz  valamely  tért,

vagy  épületet,  vagy  akármit.  Bekorlátolni  a  lovagló-
tért.  Bekorlátolni  a  házat,  aklot.  Bekorlátolni  a  ka-
zalt,  osztagot:  hogy  a  barom  bozzá  ne  férjen.  V.  ö.
KOKLÁT.

BEKORLÁTOLÁS,  (be-korlátolás) ősz.  fa.  Kor-
láttal  bekerítés.

BEKORLÁTOZ, BEKORLÁTOZÁS, lásd BE-
KORLÁTOL, BEKORLÁTOLÁS.

BEKORMOZ,  (be-kormoz)  ősz.  átb.  Korommal
beken,  beszennyez,  befcketít.  Bekormozni  a  falakat.
A  fűtő  bekormozza  kezeit  és  ruháját.  V.  ö. KOROM.

BEKORMOZÁS,  (be-kormozás)  ősz.  fa.  Korom-
mal  bekeués,  bemázolás,  befeketítés,  bemocskolas.

BEKORMOSODIK, (be-kormosodik) ősz. k. Kor-
mossá  lesz, koromtól  bemocskolódik, befeketedik.  Be-
kormosodnak  a  kéményseprők,  a  fazekak,  serpenyők,
üstök,  melyeket  közvetlenül ér  a  füst.

BEKORPÁZ,  (be-korpáz) ősz. áth.  Korpával be-
hint,  vagy  beszeinetez.  Bekorpázni  a  disznók  számára
vágott  tököt.  A  szUcsök  bekorpázzák  a  kikészítendő*  bő-
rökéi.  A  korpával  bánó  bekorpázza  ruháját.

BÉKÓS,  (bék-ó-os)  mn. tt.  békós-t, vagy  —öt,
tb.  —ak.  Aki  vagy  ami békóba  van zárra,  bilincsel-
ve.  Békás  sánczrabok.  Békás  lovak.

BÉKÓSAN,  (bék-ó-os-an) ih.  Békóba  zárva, bé-
kót viselve.

BEKÓTISOL, (be-kótisol) ősz. áth. Kótisféle ütő,
sulykoló  eszközzel bever  valamit.  V.  ö. KOT1S.

BEKÓVÁLYOG,  (be-kóvályog)  ősz.  önh. és áth.
Altalán  bizonyos  vidéket,  tájt,  tért  bolyongva,  görbe
utakon  bujdosva  bejár.  Különösen mondjuk  ragadozó
madarakról,  s  ám.  leselkedve,  zsákmány  után  vizsgá-
lódva  berepül,  beszáll  valahová.  A  kányák  bekóvá-
lyognak  a  majorságba.

BÉKÓVAS,  (békó-vas)  ősz.  fn.  Békót  képező
pcrecz  és  láuez  vasból.

BEKOVÁCSOL,  (be-kovácsol)  ősz.  áth.  Beka-
lapál,  kovács  módra  bevasal,  beszegez.

BEKOVÁSZOL, (be-kovászol) ősz. áth.  1) Liszt-
ből  csinált  kovászt vegyít  a  lisztbe,  hogy  erjedjen,  és
megkeljen.  2)  Festészek  nyelvén  ám.  vastag  festék-
kel  beken.  (Impastiren).

BEKOVÁSZOZ,  (be-kovászoz)  ősz.  áth.  1)  Ko-
vászt  kever  valamibe,  bogy  megsavanyodjék.  Beko-
tászuz/fi  a  kenyérnek való  lisztet,  a  káposztát,  a  répát.
2)  Kovászszal  beken, bemázol.

BÉKÓZ,  (bék-ó-oz)  áth.  m.  békóz-íam,  —tál,
— ott,  pár.  —z.  Békóba  ver,  békóval  öszvelánczol,
bilincsel.  Habokat  békózni.

BÉKÓZÁS,  (bék-ó-oz-ás)  fa.  tt.  békózás-í,  tb
—ok.  Békóba  verés, bilincselés.

BÉKÓZATLAN,  (bék-ó-oz-atlan)  mn.  tt  békó-
zatian-t, tb. —ok.  Békóba nem vert  BékozaÜan  rabok.

BÉKÓZATLANUL,  (bék-ó-oz-atlan-nl)  ih.  Bó-
kóba  nem  verve,  békót  nem viselve.

BEKÖDÖSÖDIK,  (be-ködösödik)  ősz.  k.  Köd-
del  behúzódik,  ködtől  bebomályosodik,  köd  terül  el
fölötte.  BektSdVttidnek  a  völgyet,  mocsaras  lapáhjok.

34*



535  BEKÖHENT—BEKÖSZÖRÜL BEKÖT—BEKULLOG 536

Átv.  ért.  beködötödik  a feje,  ám.  a  megivott bor, vagy
más  ital  szeszétől  elhomályosodik  az esze.

BEKÖHENT,  (be-köhent)  ősz.  önb. és  áth.  Fe-
jét  valamely  nyilason, pl.  ajtón,  ablakon  bedugva kö-
hent  Jeladásul  beköhenteni  az  ablakon. Áthatólag ám.
köhentéssel  jelt  adva  behí  valakit.

BEKÖLCZE,  falu  Borsod  és  Heves  megye kö-
zös  határában ;  helyr.  Bekölczé-n,  —re,  —rb7.

BEKÖLTÖZÉS,  (be-költözés) ősz.  fn.  Bizonyos
helyre,  mint  jövendőbeli  lakba,  mindenestül  bebor-
dozkodás, betakarodás,  betelepedés.  A  magyarok be-
költözése  Pannoniába.  A  szászok  beköltözése  Erdélybe.

BEKÖLTÖZIK,  (be-költözik) ősz. k.  Elébbi lak-
helyét  odahagyva  mindenestül  más- helyre vándorol,
s  ott  megtelepedik.  A  múlt  században sok  tvábnémet
beköltözött  hazánkba.  Különösen  mint zsellér  kibérlett
házba  bordozóskodik.  Szent  Mihálykor  beköltözünk  új
szállásunkra.  Télre  beköltözünk  a városba.

BEKÖLTÖZKÖDÉS,  (be-költözködés)  ősz.  fn.
1. BEHORDOZKODÁS, BEHURCZOLKODÁS.

BEKÖLTÖZKÖDIK,  (be-költözködik)  ősz.  k.
Új  lakhelyre  mindenestül  bebordozkodik, behnrczol-
kodik.  V.  ö. KÖLTÖZKÖDIK.

BEKÖP,  (be-köp)  ősz.  önh.  és  átb.  1) Bizonyos
térbe,  üregbe  köp.  Bekopni a  tóba,  beköpni  a  tárba.
Beköpni  a  kopSládába.  2) Pökkel  bemocskít.  Beköpni
a  szobapadolatot.  3)  Mondjuk  legyekről,  midőn  vala-
mit  ganajukkal  bepiszkolnak.  A  falakat,  képeket,  tük-
röket  beköpték  a  legyek.

BEKÖPPENT,  (be-köppent)  ősz.  önh.  Tréfás
kifejezéssel  ám.  a  szeszes  italból  becsíp,  felönt  a ga-
ratra.

BEKÖRÖZ,  (be-köröz)  ősz.  átb.  Bizonyos  tért
körvonallal bekerít,  bezár.  A babonát pénzkeretük szen-
telt  krétával  bektfriisik  magukat.

BEKÖSZÖN,  (be-köszön)  ősz.  önb.  1) Köszön-
ve,  üdvözletet  mondva  beszól  valahová, s  legott  to-
vább  megy.  BekötzSnni  az  ablakon. 2)  Vendég  gya-
nánt belép, megjelen, bennterem.  3)  Átv. ért.  mond-
juk  időszakról,  midőn  kezdetét  veszi, s mintegy meg-
érkezik.  Már  beköszöni  a  tél.

BEKÖSZÖNT,  (be-köszönt)  ősz.  önh.  Általán
egyértelemben  basználtatik  a  bekötzön  igével.  Külö-
nösen  1)  Bizonyos  üdvözlő szavakat  elmondva  belép.
Ilyenek  a  köznépnél:  Dicsértesték !  Adjon  Itten  jó
napot!  Itten  áldja  meg  kigyelmeteket / Mint  van  kend-
lek t  Mint szolgál kendtek  egészsége t  Itten  áldja meg
a  kendtek  ebédjét,  az  emberét  is /  stb.  2)  Valamely
tudósítással  lép  be.  Jó  hírrel  köszöntött  be  hozzánk.
3)  Új  hivatala  kezdetén  az  illetőkhöz  bevezető  be-
szédet  mond.  Ma  köszöntött  be a* új  tanító.

BEKÖSZÖNTŐ,  (be-köszöntő) ősz.  fh.  Beszéd,
melyet  valaki  új  hivataliba, állomásába  lépve  az  ille-
tőkhöz  mond.

BEKÖSZÖRÜL,  (be-köszöriil)  ősz.  áth.  Szilárd
keménységű  testbe, nevezetesen  fémbe,  kő,  üvegne-
müok-he  vésüvel  vagy  más  éles  eszközzel  bemetsz  va-

lamit, berovatoz, beír.  Bekötzörtílni  a  lakatot.  BekS-
tzörülni  a  cseh  Üveget. V.  ö. KÖSZÖRÜL.

BEKÖT,  (be-köt)  ősz.  áth.  1)  Holmi  zsákfélé-
nek  nyílását  bizonyos  kötővel  öszveszorftja.  Bekötni
a  zsákot,  a  tarisznyát,  az erszényt.  2) Takaróval, le-
pellel  beburkol  s  öszveszorít  valamit.  A fejét  bekötni
kendövei.  Bekötni  a fájót  lábat, sebet.  Bekötni át  olto-
ványt.  Papír,  bbVboritékba  bekötni  a  könyveket.  3)  Vi-
szált  fonalakkal  besző,  befűz,  öszvefon.  Bekötik ma-
gukat  a  selyembogarak.  Bekötni  a  harisnyát,  a  koszo-
rút.  4) 'A  szabadon járt barmot  istállóra  fogja  s  já-
szolhoz  köti.  Bekötni a  negyedfii  tinókat,  a  harmadfü
csikókat.  Bekötni  a  gSbölyöket.

BEKÖTÉS, (be-kötés) ősz. fn.  1)  Cselekvés, mi-
dőn  valamit bekötnek.  2)  Bekötött  mű, pl.  könyv be-
kötése. Aranyozott,  kemény  bekötés.

BEKÖTÖZ,  (be-kötöz)  ősz. gyak. átb.  Ismétel-
ve, azaz  többet  egymás  után,  folytonosan beköt  Be-
kötözni  a  sebeket.  Bekötözni a  tinókat,  a  csikókat.  Be-
kötözni  a  csákókat,  csomókat,  málhákot. A  leányok  be-
kötőnk  fejeiket.  V.  ő.  BEKÖT.

BEKÖTÖZÉS,  (be-kötözés)  ősz.  fn.  Ismételt,
vagy  folytonos,  gyakori bekötés.

BEKÖTTET,  (be-köttet)  ősz.  miv.  Megrendeli,
meghagyja,  parancsolja,  eszközli, hogy valamit bekös-
senek. Beköttetni  a  csikókat.  Beköttetni  a  könyveket.
V.  ö.  BEKÖT.

BEKÖVET,  (be-követ)  ősz.  áth.  A  valahová
menőt nyomban  az illető  helyre  kíséri, bekísér.  V.  ö.
KÖVET,  ige.

BEKÖVETKEZÉS,  (be-követkézés) ősz. fn. Elő-
re  bocsátott  előzmények,  cselekvő  okok  után  foly-
tató  vagy  bezárólagos  megjelenése,  megtörténése  va-
laminek.

BEKÖVETKEZIK,  (be-következik)  ősz. k.  Bi-
zonyos  előzmények, cselekvő  okok  után  folytatólag,
bezárólag  megtörténik  valami. A  rósz  termét után  be-
IcOvetkenk  a  drágatág.  Át  elkövetett  kicsapongásokra
bekövetkezik  a  tok  nyavalya.  Amit jósoltam  volt,  Íme
bekövetkezett.

BEKÖVETKEZŐ,  (be-következő)  ősz. mn.  Ami
bizonyos  előzmények  folytán  meglesz,  megtörténik.

BEKÖZLET,  (be-közlet)  ősz. áth.  Erdélyi  táj-
szó,  ám.  közbeilleszt.

BEKUKKAN,  (be-kukkan)  ősz. önh.  1)  Vala-
mely  nyilason,  nevezetesen  nyílt  kapun,  ajtón, abla-
kon  beüti  fejét s  azt  mondja:  kukk.  2) Futtában  be-
tekint s bolond Istók  módjára megfordulva legott  viez-
szamegy.

BEKUKUCSÁL,  (be-kukncsál)  ősz. önh. Résen,
nyilason,  ajtón,  ablakon  stb.  gyakran  bekandikal,
alattomban  benézkél.  Bekukttctalni  a  kulcsukon,  o*
ablak  redőnyei  között  a szobába.

BEKULLOG,  (be-kullog)  ősz.  önh.  Kullogva,
l  azaz  lomha,  lassú  léptekkel  vagy  lopva  bemegy.  A
i farkas  bekullog az  akolba.  V.  ö. KULLOG.
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BEKUM  vagy  BEKUN,  (be-kuin  vagy  be-kun)
ősz.  átb.  Somogyi  tájbeszéd  szerént  bekunni  a  kezet,
ám.  ökölbe  szorítani,  bezárni.  V.  ö.  KUM.

BÉKÜL,  (bék-ül  vagy  bék-e-ül)  önh. m. békiíl-í.
Engesztelődik, a  haragról,  bnszuról,  gyülölségröl  le-
mond  vagy  lemondani hajlandó.  Igekötökkel:  megbé-
kfil,  fcibékfil,  Sszvebélcül.

BEKÜLD,  (be-küld)  ősz.  áth.  1)  Parancsolja
valakinek, hogy  menjen  be ,  megbíz  valakit  a  beme-
nésre.  Szolgáját  bekilldötte  a  városba.  2)  Járművön
beszállít  valakit  vagy  valamit,  vagy  valakiért,  vala-
miért  küld.  A  gyalog  utast  kocsin  beküldeni  a  szom-
széd faluba.  Húsz  mérő' gabonát  küldött  be a  vásárra.
Orvosért  beküldeni.

BEKÜLDÉS,  (be-küldés)  ősz.  fn.  1)  Bemene-
telre  megbízás, bemenégre  vonatkozó rendelés,  páran-
csol&s.  2) Beszállítás, kézhez  szolgáltatás  valaki  által.

BEKÜLDŐ,  (be-kfildö)  ősz.  fn.  és  mn. Aki  va-
lakit  vagy  valamit  beküld.

BEKÜLDÖZ,  (be-küldöz)  ősz.  gyak.  áth.  Vala-
kit  vagy  valamit  gyakran  ismételve  vagy  többfélét
másmás  alkalommal  beküld.

BÉKÜLÉS,  (bék-ül-és  vagy  bék-e-ül-és)  fn.  tt.
béklllés-t,  tb.  — ék. Engesztelödés,  haragról,  ellenke-
désröl,  háborúságról  lemondás. Kibéktllés,  Megbékülés.

BÉKÜLTET, (bék-e-ültet) átli. Közbenjárva  enz-
körli,  hogy  az  ellenfelek,  háboruskodók  egymással
békére  lépjenek,  kicngcsztclödjenek.

BEL,  (bc-1)  mn.  és  fn.  Gyöke  a  hová f  kérdésre
megfelelő  be,  melyből  a)  milyenséget,  melységet,  b)
miséget  jelentő  bel  vagy  bél  fejlődött  ki.  Ellenkező
irányú  vele k«! vagy  kil,  mint a  ktí  vagy ki  gyök  szár-
mazéka.  Képzésre  rokonai  a  sziutéu  helyre vonatkozó

föl  vagy  fel  és ai  vagy  lel.  Mindezek  származékaik
kai  együtt  öszvehasonlítva  így  állttnak:
bt,  bc-1,  be-n,  be-nn, be-n-t,  be-l-é,  be-l-öl,  be-l-ül,
IcU,  kfi-1,  kü-n, kü-nn, kü-n-t,  kü-v-é,  kii-v-ől, kü-v-ül,
ki,  ki-1,  ki-n,  ki-nn,  ki-n-t,  ki-v-é,  ki-v-ől,  ki-v-ül,
fő,  fó-1,  fó-n,  fó-nn,  fó-n-t,  fó-l-é,  fö-l-öl,  fó-l-iil,
lf,  (le-l),le-n,  le-nn,  le-n-t,
(a),*-},  al-an,al-ann, al-an-t, a-l-á,  a-l-ól,  a-l-ul,

A  be,  lett  vagy  ki  és  lf  mint  tiszta  gyökök  ön-
állóan  is  divatoznak  :  menj  be, menj  kli,  vagy me«j ki,
menj  le.  A  fő'  csak  tijdivatos,  nevezetesen  Vasban :
fiimegy,  országosan föl  használtatik helyette:  fölmegy,
menj  föl.  Az  a  elvont  gyök,  mely önállóan  sehol sincs
szokásban,  s  helyette  le  divatozik ,  valamint  megfor-
dítva  a  lel  helyett  ál.  —  Ha a  bet,  kttl, föl,  ál  szók
őrleményét  á  nyclvszokásból  elemezzük, azt  vcszszük
észre,  hogy  a)  milyenséget  vagy  melységet  jelente-
nek,  s  mint  olyak  e  kérdésre mily  vagy  mely  f  megfe-
lelő  melléknevek,  pl.  bel város,  ktll  város,  belföld,
ktll  fffld,  föl  hadnagy,  ál  hadnagy,  fo'l  ház,  ál  ház,
b)  miségi  érteménybcn  főnevek, s jelentések  bizonyos
helyiség vagy  helyiséget  elfoglaló valami,  pl. bel,  ám.
bizonyos  határok  közé  foglalt  helyiség,  vagy  abban
létező  test,  anyag;  ktll,  iitn.  bizonyos  határvonalon
túli  hely,  vagy  nyíltan  álló,  s  IáUzatos  oldalt  mutató

valami; föl,  magas  bely  vagy  magasan  álló  test;  al,
mély  belyiség  vagy  mélyen  létező  rész.  Ezek  közöl
önállólag mint főnév  csak  a fo'l  köz  divatu,  pl.  leszedni
a  tej  fölét.  A  bel  mint  helyiséget  jelentő  kiavult  a
szokásból,  csak  mint körbe  zárt,  vagyis  közepet  al-
kotó  testrész  bél alakban  divatozik.  Az ellen helyzetű
kul  főnév  helyett  külső  használtatik  ,  mely  tulajdon-
kép  a  b«lsó'-nek  ellenkezője.  Az  elavult  al  főnév  he-
lyett  alj  vagy  aly  van  szokásban.

A  bel,  kül  vagy  kil,  föl,  al  vagy  lel,  mint mi-
lyenséget jelentő  melléknevek  l  képzője  azon  S ó-ból
fejlődött  ki,  mely  ü  tí-ra  változva  tulajdonságot  fejez
ki,  pl.  a  savany-ó,  sanany-ú, keser-ö,  keser-tt  szókban;
miszerint  az  átalakulás  ily  fokozaton  történhetett:

be,  be-ö,  be-ü,  be-v,  be-1,
kW,  kü-ö,  kü-ii,  kü-v,  kfi-l,
fii,  fó-ö,  fó-ü,  fó-v,  fö-1,
(a),  a-ó,  a-u,  a-v,  a-1,
le,  le-ő,  le-ü,  le-v,  le-1,

Hasonló  átalakulással  képződtek  a  me, mi, i,  o,
elvont  gyökökből  mely,  mily,  ily,  oly,  mint  tulajdon-
ságra  vonatkozók. V.  ö.  —L,  —LY,  képző.

£ hasonlati nyomozások után a bel szó értemé-
nyeit így határozhatjuk meg: 1) Mint melléknév je-
lent olyat, ami bizonyos határok közé van zárva, azok-
tól  körülvevő,  beburkolva,  s  ellenkezője  kfíl,  mint bi-
zonyos  határokon  túl  levő, nyílt.  Köz  szabály  szerint
az  illető  főnévtől  elválasztva  kellene  Íratnia;  de  az
irói  szokásnak  úgy  tetszett,  hogy  öszvekösse :  belvá-
ros,  külváros,  belügy,  külügy,  belföld,  külföld,  belfal,
kUlfal,  belháboru,  k«l/íáboru,  be/héj,  fcttlhéj,  beírész,
kUlrész,  belvár,  külvár,  stb.  2)  Mint  föuév  jelent  bizo-
nyos határok  közé zárt anyagot, testet, mely valaminek
közepét,  magvát,  velejét  teszi,  s  rendesen  megnyuj-
tott  bél  alakban  használtatik, mint:  dióbél,  kenyérbél,
bodzabél.  V.  ö. BÉL.  A  régieknél  használtatott  ige-
kötőül  is  a  mostani be értelemben.  L.  BE,  igekötő.

BÉL,  (1),  (be-1) fa. tt.  béí-í  vagy  belet,  tb.  bél-ék
vagy  belek.  Birtokragozva:  belém  vagy  belem,  beléd
vagy beled, stb.  Hangzója  nyújtott,  tompa,  mint  a szél
(ventus), fél  (médium),  nyél,  tél,  tej,  dér,  stb.  ékvesz-
tőkben.  1)  Azon  bőrtömlők  és  csövek  öszvesége  az
állati  dcréktestben,  melyek  a  gyomorba  vett  eledelek
megemésztését  tovább  folytatják,  s  melyekben  a  táp-
részek  s  némely  más  nedvek  el választatván  a  test
egyéb  részeibe  szétosztanak,  s  melyek  a  fölösleges
salakot  az  alsó  nyilasra  vezetik,  hogy  onnan  ganaj-
alakban  kitisztuljanak.  Kinyomni,  kiszakasztani  valaki
bélét.  Kitisztítani  a  beleket. Nagy  bélit, aki  sokat  eszik.
Pokol  a  bélé,  nagyehetö.  JxttétU.  Kákabélü,  kényes,
gyönge  bélü. . Tíélí  btlzhödt.  Lejár  a  bélé.  Egyes  ré-
szei :  tekervényes  bél,  fodros  bél,  öreg  bél,  tejes  bél.
2)  A  gyümölcsök  közepe ,  melyben  a  magvak  rejtve
vannak,  a  héj  s  kéreg  alatti  húsos  anyag.  Dinnye,
tök,  uborka,  dió  bélé.  3)  A  növények,  különösen  fa-
nemüek  derekában,  Agaiban  cső  gyanánt  végig  nyúló
pnhAbbféle  taplószerii  anyag,  flndza  Me,  rekettye  bélé.
fűzfa  bélé,  máskép:  széke.  4) Némely müszcretlen  tes
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tok  közepe,  vagy  csövek,  tömlők  tölteléke.  Gyertya
bélé.  fienyér  bélé.  Burka,  kolbász, gömböce  bélé,  .Rétes
bélé.  5)  Előfordul  több  öszvetett  helynevekben  :  fléi-
wcío, Bakony-bél,  a Bakonyság kellő  közepében.  M6-
nos-bél.  Magyar-bél,  stb.

Eokonoknl  tekinthetők  a  török  bél  (vese),  szláv
bal, továbbá a teljességet  jelentő hellén nir/ffo),  nléof,
latin  plenus,  szanszkrit  pali,  pul  (megtolt), német
voU,  füllen,  stb.

BÉL,  (2), MAGYAR—,  NÉMET—,  helységek
Pozsony  megyében; helyr. Bél-en,  —re, —ró7.

BÉLA,  (1), férfi  kn. tt. Bélát. Adalbertus.  Ezen
latin, vagyis inkább köz hiedelem szerint német (Adel-
bert = nemes  születésű)  név  nem  felel  meg a fön-
tebb!  régi  magyar  névnek,  m«rt  Adalbert  inkább
Bera,  mint  a  palóczok  nevezik.  Bélára  nézve  pedig
figyelmet  érdemlőnek  tartjuk,  hogy  noha  azt  néme-
lyek  a  szláv  bél, bjél  (=  fehér)  szótól  származtatják,
azonban  föltalálható  ugyanazon  gyök  a  latin  beltus,
s  ettől  kölcsönzött  franczia  bel,  olasz  bello  szókban
is, sőt  mindezek rokonok  a  magyar  vil  elvont gyök-
kel,  melyből világ  (lux),  régiesen  és  mai  tájejtéssel
is  velág,  továbbá  villog,  villan, stb.  származott  Ezek
szerint Béla  annyit jelentene, mint szép,  vagy  fehér,
villogó  (régies  részesülővel: oiíió, vüó,  vita,  és  Czech
János  tanúsága  szerént  egy  1228-diki  oklevélben
csak  ugyan  fordul  elő  FFeta = Béla.  Jerney  Magyar
Nyelvkincsek).

BÉLA,  (9),  több helység  neve; helyragokkal:
Bélá-n,  —rá,  — ról.

BÉLABÁNYA,  (Béla-bánya)  ősz. helynév.  Sz.
kir. bányaváros  Hont  vármegyében.

BÉLÁD,  falu  Bars  vármegyében,  tt  Béldd-ot.
Helyragokkal:  Bélád-ra,  —ön,  —ról.

BÉLÁDI,  mn.  tt.  büádi-t,  tb.  —ok.  Kresz-
nerics  szerint  ám. nyomorult, vakoskodó. Talán  ,Vak
Béla'  nevétől.

BELAJSTROMOZ, (be-lajstromoz) ősz. áth. Laj-
stromba, jegyzékbe  ír, besoroz,  bejegyez,  beigtat. V.
ö.  LAJSTROM.

BELAJSTROMOZÁS,  (be-lajstromozás) ősz.  fn.
Lajstromba, jegyzéksorba  írás, beigtatás.

BELANGYÍT,  (be-langyít)  ősz. áth. Langyme-
legre befűt  Belangytíani  a szobát.

BELAPRÓD,  (bei-apród)  ősz. fa. Apród, ki urá-
nak  közvetlen  belső  szolgálatára  van  rendelve.

BELÁBNY,  (bei-árny)  ősz. fn. Az árny sötétebb
része,  közepe,  melytől  különbözik  a  vékonyabb  kfil-
árny, vagy  mellékárny  (penumbra).

BELÁT,  (be-Iát) ősz. önb.  és  áth.  Szemei élé-
vel  valamely  helyre  behat  Belátni  a szomszéd ház
udvarába.  A  kerítés  miatt nem lehet  belátni  a kertbe.
Átv.  ért.  rejtélyes,  szövevényes  dolgokba,  ügyekbe
esze  élével  behat  Belát  a jövendőbe.  Belátok  a szí-
vedbe.  Áthatólag  ám.  valamit  felfog,  észrevesz,  saját
eszével  meggyőződik  róla.  Tanácsod  helyes  voltát be-
látom.  Azt  nem nehéz  belátni.

BELÁTÁS,  (be-látás) ősz.  fn.  1) Bizonyos hely-
re beható  nézés.  Akadályozni,  elvenni  a  belátott.  2)
Észbeli  fölfogás,  éles  ítélet,  dolgok  belső  ismerete.
Amint  belátásod  szerint jónak  Ítéled.  Mély  belátás.

BELÁTHATLAK,  (be-láthaüan)  ősz. mn. Amit
nagy  terjedelme  miatt egy  szempontból  kiindulva  át-
nézni, egészen  meglátni nem  lehet  .Beláthatta*  ren-
geteg, puszíaság.

BELÁTÓ,  (be-látó)  ősz. mn.  Éles  esztt,  a dol-
gok  velejébe,  mélyébe, szövevényébe  ható.

BELBECS,  (bel-bécs)  ősz.  fn.  Valamely  tárgynak,
dolognak  valódi  értéke  ,  mely  változások,  divat, vi-
szontagságok  alá  nincsen  vetve. Ás aranynak  belbecse
van, de nem a papírpénznek. Átv. ért  szellemi,  erköl-
csi  érték, érdem,  mely nemes voltát  magában  viseli,
melytől  azt  kfil  erőszakkal megfosztani nem lehet  A*
erénynek  belbecse van.

BELBEL, (bel-bel) ikerített  önh.  Dajkanyelven
mondják  kisgyermekről,  midőn  alszik.  Gyere kis  ba-
bám  belbetni.  Csicst  béli / belibeli  /  altató  dajkaszók.

BELBELTET,  (bel-bel-tet) áth. m. betbeltet-tem,
—tél, — éti.  A  bölcsőben  fekvő  kisdedet  ringatva,
(billegtetve)  altatja.

BÉLBÉNDÖ,  (bél-béndő)  ősz.  fa.  A  beleket
takaró  vastag hártya.

BÉLBOKOR,  (bél-bokor)  ősz.  fn.  A  tekerve-
nyesen  egymásba  fonódott  belek  öasvesége,  melyek
mintegy  bokrot  képeznek.

BÉLBONTÁS,  (bél-bontás)  ősz. fn.  Sebéül  mfi-
tétel,  midőn  a  felhasított  hasból  a beleket  kiveszik  s
megtisztítják.

BÉLBOR,  hegy  és  hegyi  falu  (bérczorom)  Er-
délyben  a gyergyói  székben;  helyragokkal:  Bélbor-
ra,  —ön,  —rrfl.

BÉLCSAP,  (bél-csap)  ősz.  fn.  Csapféle  sebészi
eszköz, melyet  a  méhhnvelybe eresztenek, hogy  a havi
tisztulást  előmozdítsák.

BÉLCSATORNA, (bél-csatorna) ősz. fn. Az állati
testnek  azon része, mely  a  szájnyílásnál  kezdődvén  *
hasüregbe  megy  le, hol több görbületek  után  majd  ki-
tágulván,  majd  szűkebbre  húzódván, végre  a  végbél
nyilasánál  végződik.  Máskép  büJimam.  V.  ö. BÉL.

BÉLCSÉVE,  (bél-cséve)  ősz.  fn.  Takácsok  csé-
véje,  melyre a  bélfonalakat  tekerik.

BÉLCSONT, (bél-csont)  ösz.fn.  Az  ágyékcsont-
nak  alsó  része,  mely  a görbebél  mellett  fekszik.

BÉLCSONTIZOM, (bél-csont-izom) ősz. fn. Izom
a  bélcsont  belső oldalán, mely annak Ürességét kitömi.

BÉLCSORVA,  (bél-csorva) ősz. fn. Tiutátalan-
ság a  belekben.

BÉLCSÖ,  (bél-cső)  ősz.  fn.  1)  A  bélcsatorna
azon  része, mely az eledelek  emésztését  s  elválasztá-
sát  eszközli.  2)  Cső, melybe a  lámpabélt  teszik.

BÉLCZ,  (bél-cz) fn. tt  bélee-et. Növénytani  mű-
szó, s ám.  a magnak bele, legbelső  része.

BÉLCZE,  (bél-cze)  tt  bélesét, L  BÉLCZ.
BÉLCZEBEL,  (bélcze-bel)  ősz.  fn.  A  mag bel-

esében  levő csira.
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BÉLCZEGYÖK,  (bélcze-gyök)  ősz.  fn.  A  meg-
fogamzott  magnak  bélczéből  kisarjadzó,  gyönge  gyö-
kerke.

BÉLCZEKÖRV,  (bélcze-körv)  ősz.  fn.  A  bel-
ezet  takaró  belső  hártya.  (Perispermium).

BÉLCZESZIK, (bélcze-szik) ősz.  fii.  A  megfo-
gamzott  mag  külső  hártyája.  (Cotyledon).

BÉLD,  falu  neve  Erdélyben,  helyr.  Béld-re,
—én,  —rSl.

BÉLDESZKA,  (bél-deszka)  ősz.  fn.  Az  ekének
alsó  fele,  eke  talpa, melyhez a szántóvas szegezve van.

BÉLDÖG,  (bél-dög)  ősz.  fn.  Barmok,  szarvas-
marhák  nyavalyája,  mely  a  belekben  támad,  s  ritkán
gyógyítható.

BELE,  (bel-e)  ih.  és  igekötő.  Jelent  irányzást
valaminek  belső  részébe  vagy  belseje  felé,  s megfe-
lel  e kérdésre  hová ? A  fokozást  is  elfogadja:  beljebb
(= bele-ebb)  legbeljebb.  Mindenkor  beható  ragu ne-
veket  vonz.  Beleesett  a  kútba.  Belement  a  vízbe.
Beleakadt  a  ruhája  a  tuskébe.  Hű  bele  Balázs,  lovat
ad  az  Itten.  Km.  Személyragozva:  belem,  beléd, belé
vagy  beléje,  belénk,  belétek,  beléjék  vagy  beiéjök.  Be-
lém  ütközött.  Beléd  szerettem.

Eredetileg hossza  belé,  mint:  alá,  fölé,  e  a  táj-
divatos  kivé,  továbbá  :  mögé, köré. E  hasonlatnál  fog-
va  valószínű,  hogy  hajdan  mint  névutó  is  divato-
zott; pl.  s>  halotti  beszédben  előjövő  mennyország te-
le  vagy  belé  szerént  is,  ház belé, mint:  ház  alá,  ház
fSlé,  ha*  kivé,  ház mögé,  ház köré,  és  így  e  kérdésre
honnan f  hát  belől,  öszvehdzva:  ház  667,  s  hangrendi-
leg s  öszvekötve:  házból,  a  többi  megtartván  eredeti
épségét: ház fotó?,  ház  kivó'l,  ház  alól,  has  mSgSl,  ház
kőről.  A  hol?  kérdésre:  házon  belül,fölül,kívül,  alul.
Egyébiránt  a  széphangzatra  ügyelő  nyelvszokás  sze-
rint, midőn rövid önbangzó  következik  utána, bele vagy
falé  alakban  használtatik,  pl.  beleakad vagy beleakad,
belekap  vagy  belekap,  ellenben  hosszú  hangzó  előtt
helyesebben  csak  bele, pl.  beleér,  belevág, belemart.

BELÉ,  (be-l-é)  ib.  és  igekötő.  L.  BELE.
BELEAGG  vagy  BELÉAGG,  ősz.  önh.  1)  Va-

lamit  megvénülésig  folytat, megvénül  bele.  2) Folyto-
nos gyakorlás  által  megrögzik  valamiben.

BELEAKAD  vagy  BELEAKAD,  (bele-  vagy
belé-akad)  ősz.  önh.  1)  Mondjuk  hegyes, kajcsos test-
ről,  midőn  más  testbe  ütközik,  s  beleszuródik,  bele-
hat.  A  szeg  beleakadt a  ruhámba.  A  tövis  beleakadt a
talpamba.  2)  Szélesb  értelemben, mozgás közben egy-
másba fitődik, s  haladásában  gatoltatik.  A  kocsi ten-
gelye  beleakadt a  kapufába.  3)  Átv.  ért.  valaminek
folytatását  közbevetése  által  megszakasztja.  Minden
tzóba  beleakad.  Különösen  viszálkodási  viszketegböl
másnak  neki  esik,  öszreköt  vele,  belekapczáskodik.
A  háztartás  embfr  hamar  beleakad másokba.  4) Mond-
juk  szikráról,  tűzről,  midőn  valamely  testet  érintve
meggyujt.  A  kovából  iittftt  szikra  beleakad a  taplóba.
V.  ö. AKAD.

BELEAKASZT vagy  BELÉAKASZT,  ősz. áth.
Akasztófele  eszközt,  pl.  horgot,  kajmót,  kapcsot  stb.

beleszúr  valamibe.  A  csáklyát  beleakasztani  a  vizén
úszó  gerendába.

BELEÁRT,  ősz. önb. Visszaható, névmással  ám.
magát  beleavatja  valamibe. Mások  Ügyeibe  hivatlanul
beleártani  magát.  V.  ö.  ÁRT.

BELEAVAT  vagy  BELÉAVAT,  ősz.  önh.  lásd
BELEÁRT.

BELEAVATKOZIK  vagy  BELEAVATKOZIK,
1.  BEAVATKOZIK.

BELEBBÉZ,  (be-1-ebb-éz)  áth.  m.  belebbéz-tem,
—tél,  —étt, pár.—z.  Politikailag gyanús személynek
bizonyos  határok közé  szorított  lakhelyet rendel, me-
lyet  felsőbb  engedetem  nélkül  elhagynia nem szabad.

BELEBBÉZÉS,  (be-1-ebb-éz-és)  fn.  tt.  belebbé-
zés-t,  tb.  —ele.  Felsőségi,  vagy rendőrségi intézkedés,
mely  által  belebbeznek  valakit  V.  ö. BELEBBÉZ.

BELEBOCSÁTKOZIK  vagy  BELÉBOCSÁT-
KOZIR, ősz. k.  1) Bizonyos középbe, mélységbe, üreg-
be  száll, beereszkedik.  Kötélen  belebocsátkozott a  kút-
ba, a  vízbe.  2)  Valamely  ügybe, dologba mint működő
belekezd,  beleavatkozik, részt  vesz benne. Belebocsát-
kozni  a  kártyajátékba,  üzérkedésbe.  Belebocsátkozni  a
tárgyalásba.

BELEBOJTORKODIK,  vagy  BELÉBOJTOR-
KODIK,  ősz. k.  Veszekedést  viszketegből beleköt, be-
lekapczáskodik  valakibe,  mintegy  bojtorján  gyanánt
beleakad.

BELEBOLONDÚL  vagy  BELÉBOLONDÚL,
ősz.  öuh.  Igen  hevesen,  mértéktelenül,  mintegy  esze-
veszetten,  bolondul&sig  beleszeret  valakibe, vagy  va-
lamibe.  BdebolondűU  a szomszédék kisebbik  leányába.

BELEBOTLIK  vagy  BELÉBOTLIK,  ősz.  k.
Véletlenül, rá  sem gondolva,  mintegy  vaktában,  kere-
setlenül  valakire  vagy  valamire  akad.  Nem járok  én
senki leánya után, majd csak belebotlom egyszer  valakibe.

BELEBÖSZÜL  vagy  BELÉBÖSZÜL,  ősz.  önh.
Bőszülésig,  a  legdühösebb  indulattal  beleszeret;  be-
lebolondúl.

BELEBÜZHÖDT  vagy  BÉLEBÜZHÖDT, ősz.
mn.  1)  Kinek  a  megromlott belektől  büdös szája  van.
2)  Átv.  ért  kényes,  finnyás  természetű, kinek minden
szokatlan  étel  megárt,  étvágytalan.

BELÉCZÉZ,  (be-léczéz)  ősz. áth.  Léczekkel be-
kerít, vagy  beföd,  beszegez.  Beléczezni  a  kocsmábeli
kemenczét.  Beléczezni  az  ollófákat.

BELECZK,  (bel-ecz-k) fn.  tt  beleczk-ét.  A  sző-
lőfejnek  egyes  bogyói, vagy  fürtrészei,  böngjei,  más-
kép :  biling, vagy fitting, fitteng. Gyöke bel nem egyéb,
mint  a  fityegő  mozgást jelentő  bil,  bili, honnan billeg,
és  bellöke,  bölcső  ám. billegő.  A  szláv  nyelvészek  bel
=  fehér  szótól  akarják  származtatni,  de  a  beleczk
nem  csak  fehérszőlőt  jelent.  A  k  toldalékhang  benne,
mint  a  ÍSvis-k,  pocz-k, varacs-k  s némely más szókban.

BELED,  helységek  neve  Sopron  és  Vas me-
gyében  ; helyr.  Beled-re,  —e'n,  —ró'l.

BELEEGYEZ,  (belé-egyez)  ősz. önh.  Bizonyos
dologra  nézve  mással  egyet  ért,  rááll,  jóváhagyja,
nincs  ellene.  Egyen  kívül  mindnyájan  beleegyeztünk.
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BELÉELEGYÉDIK,  (belé-elegyédik)  ősz.  k. 1)
Belekeveredik,  belevegyül  bizonyos  tömegbe, soka-
ságba.  Beléelegyedni  az  Otzvetódult  néptokaságba.  2)
Valamely  ügybe,  viszonyba,  dologba  részes  gyanánt
beleavatkozik,  akár  akarva,  akár  akaratlanul  részese
lesz.  Beléelegyedni  a perlekedők  ügyébe.

BELEÉPÍT,  (bele-épít)  ősz.  áth.  1)  Bizonyos
anyagot  építésre  fölhasznál.  Házába  százezer  téglát,
t  kétszáz darab négyszögtt  követ  beleépített.  2) Építésre
költ  Minden  pénzét  beleépítette  egy  nagyszerű  gyárba.

BELEÉRT,  (bele-ért)  ősz.  áth.  Valamit a  többi
közé  számít,  illetőleg  belegondol. A száz  forint  adós-
ságba  az  újabban  kölcsön adott tíz forintot  is  beleértem.

BÉLEFALVA, helység Erdélyben, a Kezdi szék-
ben ; helyr.  Bélefalvd-n,  —rá,  —ról.

BELEFÁRAD,  (bele-farad)  ősz. önh.  Valamibe
erőfogytáig,  fáradásig  munkálkodik.  Belefáradni  az
olvasatba,  iratba.

BELEFÉR, (bele-fér)  ősz.  önb.  Bizonyos térben
helye  van;  bele  lehet jutui,  tenni, tölteni stb.  E  hor-
dóba  három  okónyi  bor  belefér.  A  karaitokba  két má-
zta gyapjú  belefér.  Oly szűk a ruhája,  hogy alig fér  bele.

BELEFOG  vagy  BELEFOG,  ősz.  önh.  1) Bizo-
nyos  munkába  kezd.  Belefogott  az  építésbe.  Fogj  bele
már  egyszer.  2)  Vonó  barmot szekér, kocsi  elébe  fog.
Belefogott  négy  lovat  a  szekérbe.  3)  Kötekedve  bele-
kap,  beleakad  valakibe.

BELEFOJT,  (bele-fojt)  ősz.  áth.  Bizonyos  fo-
lyadékba  nyomva,  s  lélekzetétől  megfosztva  beleöl.
Az  ebkSlykeket  belefojtani  a  vízbe.

BELEFOKOZ  vagy  BELÉFOKOZ,  ősz.  áth.
Czérnát,  selyemszálat, fonalat  a  tű  fokába húz.

BELEFÚ,  (bele.fú)  ősz.  önh.  Lélekzetét  bizo-
nyos  űrbe,  likba,  csőbe,  hangszerbe fújja.  Belefúni  az
öklébe.  Belefúni  a  kürtbe,  trombitába.

BELEG,  falu  Somogy  megyében; helyr.  Beteg-
en,  —re, —ró'!.

BELÉGET,  (bel-eg-et)  gyak.  áth.  m.  beléget-
tem,  —tél,  —étt, pár.  belégess.  A bölcsőben fekvő  kis-
dedet  béli  béli!  szóval, dalolással  altatja.

BELEGY,  az  elegy  szónak  ikertársa:  elegybe-
legy, azaz  különféle  holmiból álló  vegyülék,  aprólék.
V.  8.  ELEGY.

BELEHAL,  (bele-hal) ősz.  önh.  1)  Vízbe  fiil.
Belehalt  a  Dunába.  2)  Valamely  munka  súlya  alatt,
annak  bevégezte  előtt,  vagy  betegség  folytában meg-
hal.  Úgy  megerőltette  magát,  hogy  belehal. Nagyon  be-
teg,  jóformán  belehal.  Belehalt  az  építésbe,  nem  vé-
gezte be  halála  előtt.

BELEHARAP  vagy  BELEHARAP,  ősz. önh.
Fogait  belevágja  valamibe.  Beleharapott  a  savanyú
almába.  A  dühös  eb  beleharapott a  gyermek  lábikrá-
jába. Kínjában  beleharapott az  ajkába.  Átv.  ért. vala-
mely  nehéz,  kellemetlen  munkába  kezd.  Nem akar
beleharapni.  V.  ö. HABAP.

BELEHEL,  (be-lehel)  ősz. önb.  1) Lehet,  lehe-
letét belenyomja valamibe.  Belehel a  markába.  Bele-

' helni  a fagylaltot  edénybe.  2)  Athatólag  ám.  valamit
'  leheletével  homályossá  tesz, vagy  betölt  Belehelni  a
tükröt,  az  ablakot.  Sok  ember  beleheli  a  ízlik  szobát.

BELEHELÉS,  (bc-lehelés)  ősz.  fn.  1)  Lehelet
bebocsátása.  2)  Lehelettel  bebomályosítás, betöltés.

BELEILLIK  vagy  BELEILLIK,  ősz. k.  Terje-
delmére  vagy  alakjára  nézve oly  arányban,  illetőleg
viszonyban  van  bizonyos  helyhez,  vagy  körülmény-
hez,  melynél  fogva  épen  oda való,  bele  való.  Éten
könyv  épen  beleillik e  tokba.  Ez  a  tzár  beleillik  a  pi-
pámba.  V.  ö.  ELLIK.

BELEJEGYEZ  vagy  BELÉJEGYEZ,  ősz.  áth.
Jegyzetképen,  emlékeztetőül  beleír.  Észrevételeit  úti
naplójába  belejegyezte.

BELEKAP  vagy  BELEKAP, ősz. önh.  1) Kapó
kézzel  belenyúl  valamibe, vagy  valami  közé.  Beleka-
pott  a  hajamba.  2)  Valami  munkába kezd,  belefog.
Sok  nógatás  után  belekapott  az  iratba.  Mohón beleka-
pott  a munkába, de nem  tokára  abbanhagyta.  3)  Ve-
szekedés! viszketegből  beleköt, belekapczáskodik, be-
leakad  valakibe.  Mérgében  belekap  minden emberbe.

BELEKENYÉR, a  székelyeknél  berekenye  szó-
ból  el  van  csavarítva.  L.  BEREKENYE.

BELEKERÜL  vagy  BELEKERÜL,  ősz. önh.
1) Véletlenül, tekervényes  úton, bizonyos  idő  maira
bizonyos  állapotba  jut.  Belekerült  a  hálóba.  Beleke-
rült,  mint Pilátus  a  Crédóba. Km.  2)  Mondjuk  min-
denről,  mihez  bizonyos  áron juthatni, amit valamely
költséggel  szerezhetünk  meg. Háza  belekerült  százezer
forintba.

BELEKEVEREDIK  vagy BELEKEVEREDIK,
ősz.  k.  1) Közbe vegyül; több kUlönnemüekkel egye
sülve  egy  zavart  egészet  képez.  A  bojtorján  beleké
veredik  a  ló  serényébe.  A  kásaszentek  belekeveredtek  a
mákba.  2)  Mocsokba  elegyedik.  Ruhája  belekeveredett
a  tárba.  3)  Bajos  ügybe,  dologba  bonyolódik.  Vélet-
lenül  ö  is  belekeveredett  a perbe,  veszekedésbe.

BELEKEZD  vagy  BELEKEZD, ősz. önh.  Bizo-
nyos  munkába fog,  belekap, működni  kezd.  Belekez-
deni  a  tanulálba,  iratba.  V.  ö. KEZD.

BELEKEZDÉS  vagy  BELÉKEZDÉS, ősz.  fa.
Megeredő  cselekvés,  midőn  belekezdünk,  belefogunk,
belekapunk  valamibe.

BELEKOTTYAN  vagy  BELÉKOTTYAN,  ŐK.
önh.  Arról  mondjuk, aki  a beszélő  szavaiba, a nélkül,
hogy  végét  várná,  alkalmatlan  s illetlen  módon  bele-
szól, egy-két  szóval  belevág.  Ilyenre  illik  a közmon-
dás : Kotty  bele  szilváié,  majd  magborsóinak.

BELEKÖLT  vagy  BELÉKÖLT,  ősz.  áth.  Pén-
zét  beruházza, ráfordítja valamire.  Gyárt  építvén min-
den pénzét  beleköltötte.

BELEKÖT  vagy  BELEKÖT,  ősz.  áth.  és  önh.
1)  Beleszorít  valamibe, és  beköt  A  batyuba  mindenét
belekötötte.  2)  Kötőtűvel  beletüz.  Egy  pár  harisnyába
egész  motring  czérnát  belekötött.  3)  Önhatólag  és  átv.
ért  veszekedés!  vágyból  mással  ingerkedni  kezd,
belekapczaskodik.  Személyragozva  belém  töt,  beléd
kOt,  stb.
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BELEKÖTELÖDZIK  vagy  BELEKÖTELÖD-
ZIK, ősz.  k.  Mással  ingerkedik, hogy  belekaphasson,
hogy  veszekedhessek vele.

BELEKUTÚL  vagy  BELÉKUTÚL,  ősz.  önh.
Székely  tájszó,  ám. beleváj  valamibe, s  mintegy  ku-
tatva  beledugja  ujjait

BÉLEL, (bél-el)  áth.  1. BELL.
BELEMEGY vagy BELEMEGY, ősz. önh. 1) Be-

lép,  bejár  valamely  tömeg közepébe,  vagy  térbe.  A
vadász  belemegy  a  vízbe,  sárba.  A  legelő  barom bele-
megy  a  butába, tilosba.  2)  Belefér  bizonyos  térbe.
Ezen  csűrbe  száz  kereszt  gabona  belemegy.  A kulacsom-
ba  négy itcse  belemegy.

BELEMINT, fn.  tt.  belemint-ét, tb. —ék.  Ekido-
mú hegyes kő, melyről a  néphiedelem azt tartja,  hogy
villámláskor mint mennykő hull alá. Hellén eredetű szó.

BÉLÉND,  (ból-énd)  fa.  tt.  bélénd-ét,  tb.  —ék.
Növényfaj  a  csalmatokok  neméből;  levelei  száröle-
lök,  kikanyargatott  szélük, virágai kocsántalanok, fél-
oldalu  füzérben.  Bokrétája  halavány,  fekete  csíkok-
kal  reczés,  torka  setét  vörös.  Máskép :  bolondító  fit,
vagy  disznóbab.  Eredetére  nézve a  bolond  szónak  vé-
kony  hangú  módosítása.  (Hyosciamas  niger).

BÉLÉNDÉK,  1. BÉLÉND.
BÉLÉNDÉKÉS, (bél-énd-ék-és)  mn.  tt. béténdé-

kes-t, vagy  — ét, tb.  —ék.  1) Beléndekkel  bővelkedő,
vagy  vegyített,  mérgezett.  2)  Bolondos, megzavaro-
dott, kábáit  eszfi,  mintha  beléndekmagot evett  volna.

BÉLÉNDÉKÍE, (béléndék-ír) ősz. fn.  Beléndek-
füből,  magból készített  gyógyír  bizonyos  sebek  ellen.

BÉLÉNDÉKMAG,  (béléndék-mag)  ősz.  fn.  A
beléndekfü  mérges,  kábító, bódító erejű magva, babja.

BÉLÉNDÉKOLAJ, (béléndék-olaj) ősz. fn.  Olaj,
m«lyet  a  beléndek  magvaiból  sajtólnak.

BÉLÉNDÉKTAPASZ,  (béléndék-tapasz)  ősz.
fn.  Beléndekből  készült gyógytapasz, flastrom.

BÉLÉNDÉKVONAT,  (béléndék-vonat)  ősz.  fn.
A  beléndfii  azon részeinek,  melyekben gyógy ereje lé-
tezik,  kivonata,  s gyógyszerészileg  elkészítése.

BÉLÉNDÉS, (bél-énd-és) mn. tt. béléndés-t, vagy
—ét,  tb.  —ék.  Mértéktelen,  kicsapongó, buja  életű.
„És  ott  eltékozlotta  ő javát  élvén  beléndesül"  (luxu-
riose)  Müncheni  cod. Luk.  15.  Törzse  belénd  átv.  ér-
telemben  erkölcsileg bolondot jelent.

BÉLÉNDÉSKEDÉS,  (bél-énd-és-kéd-és)  fn.  tt.
béUndeskédés-t,  tb.  —ék.  Bujalkodás,  paráználkodás.

BÉLÉNDÉSKÉDIK,  (bél-énd-és-kéd-ik)  k. m.
béUndeskéd-tem.  —tél,  —élt.  Bnjálkodik,  paráznái
kodik, mintegy  erkölcsileg  bolondoskodik.  „És  aki
az  elhagyottat  vendi,  beléndoskedik"  (moechatur).
„Menden, ki elhagyja ő feleségét,  és  mást  vend,belén-
deskedik."  Mttnch.  cod.  „Ne beléndeskedjél."  (Non
moechaberis).

BÉLÉNDÉSSÉO,  (bél-énd-és-ség)  fa.  tt  bélén-
déttég-ét.  Bujaság,  paráznaság.

BELÉNDÉZKÉDIK, lásd  BELÉNDÉSKÉDIK.
BÉLÉNDFÜ,  (bélénd-tu)  ősz.  fn.  1. BÉLÉND

JUtÁD.  BAdT  8ZÖTÍB.

BÉLÉNDOLAJ,  (bélénd-olaj)  ősz.  fn.  lásd BÉ-
LÉNDÉKOLAJ.

BÉLÉNDVONAT,  (bélénd-vonat)  lásd  BÉLÉN-
DÉKVONAT.

BÉLÉNY,  (bél-ény)  fn.  1.  lásd  BÖLÉNY  vagy
BÖLÖNY,  2.  falu  Gömör  megyében;  helyr.  Bélény-

>e,  —ben,  —bői.
BELÉNYES,  férfi  kn.  tt.  Bélénye'i-t,  tb.  —ék.

Jellinus.
BELÉNYES,  (bél-ény-és) mn. tt. bélényés-t,  vagy

—ét, tb.  —ék.  1)  Belényekkel  bővelkedő.  Belényes
erdő,  rengeteg.  2)  Mezőváros  Biharban, helyr. Belé-
nyes-re,  —én,  —ró'i.

BELEOKIK  vagy BELÉOKJK, ősz. k.  Valamely
dolognak,  mesterségnek  csínjába,  módjába  beletanul,
kellő ügyességet, tapintatot, könnyöséget  szerez ben-
ne, s  mintegy  beleokosodik.  Bdeokni  a jegyzőt  hiva-
talba.  Beleokik  a  kalmártágba,  kereskedésbe, pénzkeze-
lésbe.  V.  ö.  OKIK.

BELEOKUL vagy BELÉOKÜL, 1. BELEOKIK.
BELEÖL  vagy  BELÉÖL,  ősz.  áth.  1)  Folya-

dékba,  különösen  vízbe  fojt  Beleülte  magát  a Duná-
ba.  A  rablók  beleülték  St a  kútba.  Szélesb  ért.  visz-
szahatólag  életet  veszt, belehal valamely dologba. Be-
leölte  magát  a  nehéz  munkába.  2) Valamire  pazarlásig
költ, és  pedig  siker  nélkül,  vagy  veszteséggel.  Bele-
ölté  minden pénzét  a játékba,  holmi  vállalatokba.

BELEŐSZÜL,  (bele-őszül)  ősz. önh.  Valamely
állapot, munka, vállalat  folytatásában őszszé lesz,  ille-
tőleg  azt késő korig, vénségig  űzi  anélkül  hogy bevé-
gezné, beleagg. Beleötzül  a  tok  gondba, búba.

BELEP,  (be-lep) ősz. áth.  Valamely térnek, test-
nek  felszínét,  lapját  befödi,  betakarja.  A  ttirü por be-
lepi'a  ruhát.  A  táskák  belepték  a  határt.  A  verebek
belepik  az  osztagot.

BELÉP,  (be-Iép)  ősz.  önb.  1) Lábát  lépve  be-
teszi  valahová.  Belépni  a  szobába.  Belépni  a  tárba,
vízbe,  kádba, sajtárba.  Aki  ide  belép,  az halál  fia.  2)
Bizonyos  állapotba  helyezkedik, azt  megkezdi.  Belép-
ni  az  új  hivatalba,  szolgálatba.  Belépni  a férfi  korba.
3)  Bizonyos  időszakba  ér.  Belépni  a  télbe, tavaszba.

BELÉPDEL, (be-lépdel) ősz.  önh. Aprózott, las-
sú  léptekkel  bemegy,  bejön.  Lábhegyen  belépdelni  a
szSnyeges  padolaton.

BELEPED, (bé-leped)  ősz.  áth.  Lepelnem  t-
karóval  beföd.  V.  ö. LEPEDŐ.

BELÉPÉS, (be-lepés)  ősz.  fn.  Betakarás,|bebo-
rítás.

BELÉPÉS,  (be-lépés)  ősz. fn.  Bemenés, bejárás.
Belépéskor  a  küszöbön  megbotlani.

BELÉPET, (be-lépet)  ősz.  áth.  Eszközli,  hogy
valaki  belépjen.  V.  ö. BELÉP.

BÉLEPLEZ, (bé-leplez) ősz. ath.- Lepellel  beföd,
betakar.  Béleplezni  az arctól,  tükröt, képeket.  Átv.  ért
apáczának  beavat.

BÉLEPLEZÉS,  (bé-leplezés)  ősz. fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  vagy  valakit  bélepleznek;  különösen
szertartás,  midőn  valakit apáczivá  beavatnak.

36
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BELÉPTIDÍJ,  (be-léptí-dfj)  ősz.  fn.  Díj, melyet
fizetni tartozik, aki  bizonyos  zártkörű mulatságba, pl.
színházba,  tánczvigalomba  stb.  bemenni  akar.  Olcsó,
drága,  rendet,  fölemelt  belép  tidíj.

BELÉPTLIEGY,  (be-léptí-jegy) ősz. fn.  Barcza,
vagy  czédulaféle  akár  pénzen  vett,  akár  ingyenes
jegy,  melynek  előmutatása  mellett  valamely  zártkör-
be  bemenni lehet

BELERAGAD  vagy  BELÉRAGAD,  ősz.  önh.
és  áth.  1)  Beletapad,  horgas,  kajcsos,  vagy  tapadó
résééinél  fogva  belekapaszkodik  valamibe.  A  bogáét,
titoké beleragad a  ruhába. A  bojtorján  beleragad  a ju-
hok gyapjába,  a  lovak  görényébe.  A  légy  beleragad  a
Mg  tturokba.  2)  Áthatólag,  sebesen, erőszakosan be-
leránt,  belehúz.  A  megbokrosodott  lovak  a  hintóí  bele-
ragadták az árokba. V. ö. RAGAD.

BELEROMLIK  vagy  BELÉROMLffi,  ősz.  k.
Valamiben  elromlik, sérülést  szenved.  A  kotta  bele-
romlik a gacos, sásos fűbe.  A  ló beleromlik oc erős  Bu-
sásba.  Beleromlani a  ssilntelen  lótásfutásba.

BELEROZSDÁSODIK  vagy  BELÉROZSDÁ-
80DIK, ősz. k.  A  rozsda  miatt beszorul, beragad va-
lamibe.  A  kulcs  belerossdásodott a  tárba, a kard a h«-
vefybe,  a  kés a  csuklójába.

BELERÖ, (bei-erő)  ősz.  fh.  Lelki  erő, mely kü-
lönösen  az  akaró  tehetség  szilárdságában,  elhatáro-
zásában,  eltörlésében,  s  kitartásában  rejlik;  lelki
ssivossig, rugalmasság.

BELERÖGZIK  vagy  BELÉKÖGZIK,  ősz.  k.
Szilárd makacssággal, szokássá  vált  gyakorlat követ-
keztében  változatlan  terméssetévé válik,  meggyöke-
resedik.

BELESTÉK,  (bei-érték)  ősz. fn.  Valaminek kö-
zösen  s  állandóan  elismert  valódi ára,  kelendősége,
mennyiben  az  akár  anyagi,  akár  szellemi jeles  tulaj-
donságainál  fogva  kitűnő,  kedves, s  körülmények  és
viszonyok  változásának  nincs  alávetve.

BELERUGTAT vagy BELÉRUGTAT, ősz. önh.
1) Rugtatva,  azaz, sebes nyargalással  belerohan.  Be-
lémgtotni  óz  ellenség  táborába.  2)  Átv.  ért.  hebehur-
gya  módon  más  szavába  vág.

BELES,  (bel-és)  mn. ti  beles-t,  vagy  —eí, tb.
—ék.  Aminek  bele,  magva, veleje  van, kitűnő  érte-
lemben  véve; tömör, sürfl  beltartalmú. Beles dió, mo-
gyoró.  .Beles osont.

BELES, fsJu  Nyitra  vármegyében;  helyr.  Be-
let-re,  —esi,  —rSl.

BÉLÉS, (bel-és) fn. tt  béles-t, tb.  —ék.  Réte-
gesen  öszvehajtogatott,  vagyis  rétesféle  tésstasüte-
mény, melynek  tölteléke  van.  TWrós, káposstás  bélés,
íotonobéles.  Gombát,  húsos,  mondolái  bélés.  Sütött
ángyom  bélest, nem adott belőle, elvitte a  kertbe,  tarka
keskendbe. Népdal.

BELESBELÜL, (beles-belfil) ih. Legbelül, mint-
egy  a bélnek  bedében,  (bel  és  belül).  Olyan képzésű
mint:  ktfröstórttó.

BELESÉNY, falu Biharban, tt. BeUtény-t;  helyr.
Belesény-be,  —ben,  —b67.

BELESLEG,  (bel-es-leg)  ib.  Belsőleg,  belsőké-
pen,  belülről.  Oly  képzésű  mint  mellesleg,  fölösleg,
oldalaslag,  fcörösleg.

BELESÜL  vagy  BÉLÉSÜL,  ősz.  önb.  ^Vala-
mi  közé vegyülve  azzal  együtt  megsül.  A  kovászba
esett  légy  bélésűit  a  kenyérbe.  2)  Átv.  ért  valamely
kezdett  dologban,  tervben,  vállalatban  fönakad,  s
mintegybelesülyed.  BeleoUltabettédbe.  Ezerfélémben
eredetileg a sttled  vagy sülyed igével egy gyökről  szár-
mazik.

BELESZ,  puszta neve  Somogyban,  tt  Belett-t,
helyr.  Belett-be,  —ben,  —667.

BELESZAKAD vagy BELESZ AKAD, ősz. önb.
1)  Valamely test a  talap  beszakadtával  leesik, leme-
rül  a  mélységbe.  A  hídról  beleitakadni a folyóba.  Be-
lettakadni  a farkasuerembe.  2) Húzásközben elszakad-
va  egy része belülmarad. A  vödör belemakadt  akutba.
NyUvéi  alatt  a  kender  tűvé  belettakadt  a  kemény  föld-
be.  3)  Nagy  erőltetésben  elszakad  vagy  végképen
megromlik. A  kötél  belettakadt át erős ctigátátba.  Be-
lettakadni  a  nehéz  emelésbe.

BELESZALAD  vajry  BELESZALAD, ősz. önh.
Bizonyos  térbe, sűrűség,  tömeg  közé  szalad.  Az ül-
döző farkas  beleszaladt  a  nádasba.  A  giizü belesza-
ladt  a*  ürgelikba.  Átv.  ért  tolás, nyomás közben kel-
lő  irányából  kicsnszamodva  befuródik  valamely  test-
be.  A  két,  a villa  hegye  belessalodt  a  tenyerébe.

BELESZÁMLÁL  vagy  BELÉSZÁMLÁL, ősz.
áth.  Bizonyos mennyiség  közé  számlál.  Ac úti  kiadá-
sokba  a  borravalókat  it  beletzdmlálni.  A  községi la-
kosság  osztieirásába  a  katonákat  ét tanulókat  belettám-
lálni.

BELESZERET vagy BELESZERET, ősz. önh.
1)  Szoros  értelemben  vett  szeretetet  táplál  vagy  sze-
relemre  gerjed  valaki  iránt.  Éten  szerény ifjvba  mind-
nyájan  beleszerettünk.  Kl-tS  látásra  beleszeretni  vala-
mely  nőbe.  2)  Valamely  kedves  tárgy  megnyeri  tet-
szését,  s  azt  bírni  óhajtja.

BELESZOKIK  vagy  BELÉSZOKIK,  ősz.  k.
Bizonyos  állapot viselésére,  vagy  munkára folytonos
gyakorlás  által  némi  könnyfiséget  szerez,  s  azt  hajla-
mával,  természetével  megegyezőnek  vagy  legalább
türbetőnek  erezi.  Beleszokni  a  katonai  életbe.  Könnyű
abba  beleszokni,  amihez  kedvünk  van.

BELESZÓL,  (bele-szói)  ősz.  önh.  1)  Más  be-
szédébe, mielőtt  az bevégezné, közbeszól, belebeszél.
2) Valamely  tanácskozásban,  értekezésben  a  dolog-
hoz  szól,  elmondja  véleményét  Éten  tárgyba  majd
mi  it  beleszólunk.

BELESZÓLÁS,  (bele-szólás) ősz.  fa.  KözbesüA-
lás,  hozzászólás.  Ebbe  nt/ies bsíessólásom.

BELESZÓLÓ,  (bele-szóló) ősz.  fa. Mondanivaló
bizonyos ügyben,  mely minket  is  illet  vagy  érdekel.
Ehhet  nekem  is  van  beleszólóm.

BELETALÁL  vagy  BELÉTALÁL,  ősz.  önh.
1) Megleli  azon  irányt,  melyen  haladva  beér,  bejut
valahová.  2) Valamely  eszközzel, fegyverrel  bisonyos
czélpontba  lő, vág, dob,  »tb.  8)  Németes kifejezéssel •
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beletalálni  magát  valamibe,  ám.  ügyesen  beleokulni,
valaminek  csínját,  módját  meglelni.

BELETANUL  vagy  BELETANUL,  ősz.  önh.
Folytonos  gyakorlás,  tanulás  által  ügyességet  szerez
valamiben.

BELETELIK  vagy  BELETELIK,  ősz.  k.  Tel-
jesedéséig  bizonyos  idő  szükséges,  elmúlik.  Több  éo
beletelik,  míg  e  munkái  berégezzitk.

BELETÖ1UK  vagy  BELÉTÖKIK,  ősz.  k.  Erő-
szak  vagy  ellcutállás  által  valamibe  nyomulva  eltö-
rik,  s  a  törött  darab  benne  marad.  Az  ék beletörött  a
kemény fába.  Az  ásó,  kapa  beletörik  a  köves f  Sídbe.
Atv.  ért  beletörik  a  kése,  ám.  vakmerő  vagy  gonosz
vállalaton  rajtaveszt.

BELETUD  vagy  BELKTUD, ősz.  áth.  Számí-
tásközben  valamit  a  többi  közé  foglal,  mint kiegé-
szítő  részt  hozzáad.  Évi  bére, az  ajándékokat  is  bele-
tudva,  kétszáz forintra  megy.  Az  eltörött  edények árát
beletudni  a  cseléd  bérébe.

BELEUN,  (bele-úii)  ősz.  önh.  Elveszti  valami-
től  minden  kedvét,  belefárad,  terhére  van,  nem  kell
neki  többé,  folytatni  megszüli.  Beleunni  a  munkába.
Beleunt  a  felesr</ébe.  Síik  élvezet  után  beleunt  életébe..

BELEÜTKÖZIK  vagy  BELEÜTKÖZIK,  ősz.
k.  A  mozgásban  levő  U-st  egy  másik  testtel  visszata-
szító  érintkezésbe  jön.  Homlokával  b f i t Ütközött  a  fal-
ba.  A  knci>itenyely  brlelitközött  a  xzegletköbc.  A  hajó
beleütközött  a  liídba.  V.  ö. ÜTKÖZIK.

BELEÜTÖD1K  vagy  BELÉÜTÖDIK, ösz.belsz.
Öiikénytelenül  egy másik  testtel  viaszataszító érintés-
be jön.

BELEVÁG,  (bele-vAg)  ősz.  áth.  és  öuh.  1)  Bi-
zonyos  eszköz  élét  valamely  szilárd  állományú,  tö-
mör,  kemény  testbe  sújtja.  Belerágni  a fejszét  áfába,
a  kapát  a földbe,  Beleeáytri  a  kattzát  a fttbe.  2)  Vágó
eszközzel  elmetélt részeket  belekever,  belekáuy  vala-
mibe.  A  tököt  belevágni  a  moxlékba.  A  kolbáftztiUtelék-
be  Jtulmi  mócttingot,  szalonnát  belevágni.  3)  Atv  ért.
más  szavát,  beszédét  hebehurgyán  félbeszakasztja  s
mintegy  ketté  vágja.

BELEVÉNÜL,  (bele-vénül)  ősz.  öub. Valamely
útlapot  vnpry  dolog  folytatása  alatt  megvénül;  vén
koráig  űz,  folytat  valamit;  beleöszül.

BELEVER  vagy BELÉVER, ősz.  Áth.  Valamely
testet többszörös  ütéssel benyom egy másikba.  A  szeget
b«U  verni  a falba.  A  czöreket,  karút  beleverni  a  földbe.
Atv.  ért.  valaminek  fölfogúsára  vagy  megtanulására
erőszakos  inúdoii  rábír  valakit,  vagy  sok  oktatással,
magyarázassál  emlékezetébe  nyom valamit.  Alig  bír-
tam  beléi-erni  a  fejébe.

BELEVESZ  vsigy  BELEVESZ,  ősz.  önh.  m.
belevewtt.  1)  lielchal.  lirlerenzett  a  Dunába.  2) Kü-
lönösen  nngy  erőltetés,  munka  következtében, mielőtt
bevégozné,  meghal.  3)  Valakibe  rzivakodólag  bele-
köt  Ha  rriisi-g,  belevesz  legjobb  barátjába  is.  V.  ö.
VESZ.

BELEVESZ  vagy  BELEVESZ, ősz.  áth.  m. be-
levett.  Visszaható  névmással  ám.  valamely  testbe bc-

lefuródik,  megfészkeli  magát  benne,  beleragad,  bele-
sziv&rog.  A  moly  beleveszi  magát  a  ruhába.  A  bUdös-
féreg  belei/ette  magát  a falak  hasadékaiba.  A  zsír  be-
leveszi  magát  a padolatba.  Y.  ö. VÉSZ.

BELEVESZT vagy  BELÉVESZT,  ősz.  áth.  és
önh.  l)Beloöl, beleemészt valamibe. A  macskakölykSket
beleveszteni  a vízbe.  2)  Onhatólag, valamiben  kárt vall,
nevezetesen  bizonyos  üzérkedésben,  eladásban.  Bele-
vesztett  mint  Bertók  a  csíkban.  Km.

BELEZNA,  (1),  fn.  tt  b«íezná-í, tb.  —k.  Bod-
rogközben,  Somogyban  és  Székelyföldön  ám. gáncs  a
vászonban, midőn a  bélfonal  rendetlenül  szövődik  be-
le, vagy  a  főitekért  szálakból  egy  elszakad,  s  rést
hagy  a  vásznon.  Néhott  bilizna  és  véltének.

Elemezve  valószínűleg  ám.  belező'  ina,  azaz  a
bélfonal  informa  kinövése.  A  szláv nyelvészek  szerint
bielizna  fehérneműt jelentene,  de  ennek  a  magyar ér-
telemben  használt beleznával  semmi  rokonsága.

BELEZNA,  (2),  falu  Somogy  megyében  ;  hely-
ragokkal:  Beletná-n,  —rá,  —ró!.

BELEZNÁS,  (belezna-as)  mn. tt. beleznás-t vagy
—át,  tb.  —ok.  A  bélfonal  rendctlen  beszövődése
miatt  gi'mcsos  vagy  az  eső  miatt  megránczosodott.
lleleznáx  vászon.

BELEZNÁSODIK,  (belezna-as-od-ik)  k.  m. be-
leznásodtam,  —tál,  —ott.  Gáncsos  fonalává  lesz,
akár  a  szövésben, akár  megázás következtében.  Meg-
beleznásodik  a  bikla,  azaz  vászonszoknya.  Somogyi
kifejezés.

BELEZSÉNY,  falu  Bihar  megyében;  helyr.
Beletsény-be,  —ben,  —bb'l.

BÉLFA,  (bél-fa)  ősz.  fa.  Azon  függőleges  fa,
mely  a járom  közepén  fölfelé  nyúlik.  Ctifrátott,  vö-
rösre f  esteit hegyit  bélfa.

BÉLFÁJÁS,  (bél-fájás)  ősz.  fa.  Mindenféle fáj-
dalom,  csikarás,  mely  a  beleket  bántja.  V.  ö. BÉKI-
PÁJDALOM.

BÉLFÁJÓS,  (bél-fájós)  ősz.  mn.  és  fn.  Bélfá-
jásban  szenvedő.

BÉLFAL,  (bél-fel)  ősz.  fn.  Toldalékfal,  mely
más  falhoz  erősítő  támaszul ragasztatik, s annak mint-
egy  béllésül szolgál.  Különösen a várépítésben azon fa-
lak , melyekkel  a  földbástyákat  megerősítik.

BÉLFEKÉLY,  (bél-fekély)  ősz.  fn.  Fekélyféle
nyavalya,  mely  a  belekben  szokott  keletkezni.  V.  ö.
FEKÉLY.

BÉLFENE,  (bél-fene)  ősz.  fn.  Fene,  azaz  rák-
uemü  b&ntalom,  mely a beleken rágódik.  V. ö.  FENE.

BÉLFENYÉR,  falu  Bihar  megyében;  helyra-
gokkal  :(Bélfenyér-en,  —re,  —ró'!.

BÉLFÉRÉG,  (bél-féreg)  ősz.  fn.  Általán  min-
denféle  férgek,  melyek  az  állatok  beleiben  képződ-
nek  és  élnek.

BÉLFODOR,  (bél-fodor)  ősz.  fn.  A  hashártyá-
nak  megkettöztetése,  mely  fodros  alakja  miatt  nevez-
tetik  bélfodornak.

BÉLFODORMIKÍGY, (bél-fodor-mirigy)  ősz.  fa.
A bélfodor lapjai között  levő mirigyek.  V. ö. MIRÍGY.

35»



551 BÉLFONAL—BÉLHÚR BÉLHURKA—BELL

BÉLFONAL,  (bél-fonal)  őse.  fn.  Azon  fonal,
melyet  a  takácsok, a  hosszában  fölhúzott  fonalak  kö-
zé  szőnek, s mely  a vásznat  kiegészíti  s annak  mint-
egy  belét  képezi. Máskép : ontok.

BÉLPONALCSÉVE ,  (bél-fonal-cséve)  ősz.  fa.
Cséve, azaz orsóforma  eszköz,  melyről  a  bélfonalat
ideoda  keresztülöltőgetve a vászonba beszövik.

BELFORGALOM,  (bei-forgalom)  ősz.  fa.  Bei-
kereskedés, vagyis  valamely  ország vásári  czikkeinek
saját  határain  belül  folytatott  adásvevése.

BELFÖLD, (bel-fóld)  ősz.  fn.  Azon  ország,  ha-
za, melyben laknnk, ránk  nézve  belföld, a többi  mind
külföld.  *

BELFÖLDI,  (bel-fóldi)  ősz.  mn.  Országunkból
való,  hazai, honi.  Belföldi  termények.  Belföldi  ipar-
műnek,  áruk.  Ellenkezője:  IdÜfSldi,  idegen.

BELGA,  fn.  és  mn. 1) Nemzetiségre  nézve bel-
giumi  lakos.  2)  Ezen  nemzetbelieket  illető,  azokra
vonatkozó,  n&lok  divatos  stb. Belga alkotmány. Belga
nyelv.

BELGAHON,  BELGAORSZÁG,  (belga-hon,
belga-ország)  ősz.  fű.  Lásd BELGIUM.

BELGÁT,  (bei-gát)  ősz. fn.  Árvíztől  fenyegetett
vidékeken  azon  gátak,  melyek  a  fő  vagy  legszélső
gáton  belül  emeltetnek.

BELGÉCS, (bel-gécs)  ősz.  fn.  Bizonyos  indiai
állatok  belében  nőni  szokott kőképlet,  továbbá  ehhez
hasonló  kőnemfi  ásvány.  (Bezoar).

BÉLGILISZTA,  (bél-giliszta) ősz.  fn.  A  belek-
ben  tartózkodó gilisztaféreg.  V. ö. GILISZTA.

BELGIUM, fn. tt. Belgium-öt. Európának anyn-
goti  tengerre  dőlő  egyik  királysága,  hajdan  austriai
Németalföld.

BÉLGÖRCS, (bél-görcs) ősz. fn.  Nyavalya, mely
a  belek  kínos  öszvehúzásában  és  csikarasában  áll,
köznyelven: kólika.

BÉLGYOMORSÉRV,  (bél-gyomor-sérv) ősz. fn.
Sérvnemü  betegség  a  belekben  és  gyomorban  egy-
szersmind.

BÉLGYULADÁS,  (bél-gyuladás)  ősz. fn.  A  be-
lekben  öszvetorlódott  vér  miatt  támadt  nyavalya.

BELHÁBORU, (bel-hábora)  ösz.fh.  Polgári  há-
ború,  midőn  ugyanazon  haza lakosai  meghasonolrán,
egymás  ellen  fognak  fegyvert

BELHÁM,  (bei-hám)  ősz.  fii.  A  takonyhártyát
takaró  hám, vagyis  vékony hártya.

BÉLHÁNYÁS,  (bél-hányás) ősz. fn.  Kínos nya-
valya,  midőn  a bél  alsó  vége  bezáródik,  s az  emész-
tet  rendé* úton  nem takarodbatik  ki.  Orvosi köznyel-
ven :  miterere.

BÉLHÁBTYA,  (bél-hártya)  ősz. fn.  Vékony,
ágy  és  gyönge  borok, mely az egész beit  betakarja.

BELHÉJ,  (bei-héj)  ősz.  fn.  A  fának  azon pu-
hább nemű része, mely a kéreghez legközelebb  fekszik.

BÉLHÚR,  (bél-húr)  ősz.  fn.  Húr, mely némely
állatok  különösen juhok  beléből  készül,  különbözte-
tésül más  anyagból, pl. rézből, vasból  csinált huroktól.

BÉLHURKA, (bél-hurka) ősz.  fii.  Rövid, széles
bél  az emberi s több  más állati  testben, mely ai al-
félig  lenyúlik, s az ételek  salakja  vagyis  bélsir kita-
karítására szolgál.

BÉLHÚRSZÁLACS,  (bé-búr-szálacs)  öu.  fn.
Bélhúrból  csinált, vékony gyertyaszéJhoz  hasonló ké-
szület, mely csöves  fekélyek,  nevezetesen  a hűgycső
kitágítására  használtatík.  (Bongie).

BÉLHÚS,  (bél-hús)  ősz,  fa.  A  marba hátán  a
lép  körfii  elnyúló porhanyó hús.

BELHUSZÁR,  (bel-haszár)  ősz.  fii.  HnszAroe
jelmezben járó  díuzszolga, az  uraságok  mellett  Gró-
fok,  püspökök belhtiscárat.

BÉLHUZAM,  (bél-huzam) ősz. fn. L.  BÉLCSA-
TORNA.

BELIGAZGATÁS,  (bei-igazgatás)  ősz.  fn.  Az
ország belügyeit  intéző, rendező igazgatás.

BELIM, 1. BELÉKD.
BELDÍGÉR,  (bel-ingér)ösz.fn.  Természeti  ösz-

tön, mely az  embert  s  más  állatokat  bizonyos műkö-
désekre  izgatja,

BÉLISZAM, (bél-iszam)  ősz.  fn.  Laam,  azaz
szakadisféle  baj  a belekben,  a  bérnek  rendes  helyze-
téből  kimenOlése.

BELISZTÉZ,  (be-lisztéz)  ősz.  áth.  Liszttel be-
hint, befehérít,  bemázol. Belisttani  akissokasztort  fc«-
nyértésstát. Belintetni  a  ruhát  a  malomban.  Oresdját
belisstesni.

BELJEBB, (bel-e-ebb) ih.  Tovább  befelé,  mé-
lyebbre,  valaminek belsejéhez  közelebb. V. ö. BELE.

BÉLJÓS, (bél-jós)  ősz.  fh.  A  régi  görög és ró-
mai  pogány  szertartásoknál  szolgáló  pap,  ki  ás áldo-
zati  barmok  beleiből  jövendőt  mondott

BÉLJÓSLÓ,  (bél-jósló)  1. BÉLJÓS.
BELKAPCSOLAT, (bei-kapcsolat)  ősz. fn. Kap-

csolat,  mely valamely  szövevényes szerkezetű  mfinek,
pl.  órának,  malomnak,  gépnek  stb.  részeit  kellőleg
öszveköti.

BÉLKERÉK,  (bél-kerék)  ősz. fn. A  malom  bel-
sejében  forgó  száraz  nagy  kerék,  különböztetésül  a
vízben  forgó  kfllkeréktől,  vagy  mint néhntt nevezik,
küségtft.

BÉLKORGÁS,  (bél-korgát) ősz. fn. Korgis, me-
lyet  a belekben  koválygó  szelek  okozni  ssoktak.

BELKÖ,  (bel-kő) ősz.  fh.  A húgyhólyagban  ter-
mő  kórnemfi  kőképlet

BÉLKÖ, (bél-kő) öu.  fn.  Kőkeménységfi képlet,
mely  a belekben  teremni szokott

BELKÖLDÖK, (bei-köldök) ősz. fn. A mag belső
hártyáján  azon  pont, melyből a  csira  kifakad.

BÉLKOR,  (bei-kör))  ősz.  fh.  Karikás  réteg  a
fákon,  mely  évenként  szaporodik,  s  melynek  száma
szerint a  fák  korát  meghatározni  szoktak: máskép:
gyurií.

BÉLKÖSZVÉNY,  (bél-kőscvény) ön.  fn.  Kösz-
vényféle  nyavalya,  mely  a beleket  bántja.

BELL, (bél-el) áth. m.  6é#-éíf,  htn. — em.  Be-
lül  hozzAvarr,  hozzátold, hozzáragasst valamit,  mely
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mintegy  belet képez.  Posztó  ruhát  selyemmel,  vászon-
nal  bélíeni.  ZVli  öltönyt  báránybórreí  bélleni.  JPaloí
deszkával  bélleni. Bútorokat  bélleni.

BÉLLANTORNA, (bél-lantorna) ősz.  fa.  A bele-
ket  borító  reczés  hártya.

BÉLLÉ, népes  puszta  Pozsony megyében; hely-
ragokkal : Bellé-n,  —re,  — ró'i.

BELLEFALVA,  1. BÉLEFALVA.
BELLEG,  (1),  (bel-leg)  fn.  tt  belíeg-éí.  A  test

részeinek belső tömöttsége, sttrüsége, mely annak külső
terjedelméhez  képest  nagyított  arányban  áll.  (Inten-
sitás).  Oly alkotásu  új  szó, mint: felleg, jelleg.

BELLEG,  (2),  (bel-leg)  ih.  Belsőkép,  belülről
véve a dolgot;  szokottabban :  belsb'leg.

BÉLLEJÁRÁS,  (bél-le-járás)  ősz.  fn.  L.  BÉL-
ISZAM.

BELLEN,  (bér-len)  ősz.  fh.  Borzas  len,  mint-
egy  berzes, berzenkedő  szálú  len.  Itt  az  eredeti  r  át-
hasonnl  l-re,  mint  a pallag  (parlag),  talló  (tarló), olló
(orló)  szókban.

BELLENKÉDIK,  (b-ellenkédik)  ám.  ellenkc-
dik.  Gyöke bélien,  ikerítve  előfordul  a játszó gyerme-
kek nyelvében:  ellenbellen.

BELLÉR,  (ber-él-ér)  fh.  tt  bellér-í,  tb.  —(k.
A  székelyeknél s  néhutt Magyarországban  is ám. mar-
ba-,  sertéskereskedő,  egyszersmind  hentes.  Gyöke a
csereféle  adásvevésre  vonatkozó bér, bére, mely a cse-
rebere,  csereberél  ikerített szókban közdivatu.  Hasonló
értelemben  használtatik  a  szláv  eredetű  kupecz.

BELLÉRKÉDIK, (ber-él-kéd-ik) k. m. bellérkéd-
tem,  —tél,  —itt.  Marhákkal  kereskedik,  csereberél,
advesz.

BÉLLÉS, (bél-el-és)  fn.  tt.  béllé»-t,  tb.  — ék. 1)
Varrás,  toldás,  tömés, behúzás, mely által  valamit bél-
lenek. A  téli ruha béllését szűcsre bítni.  2) Azon anyag,
vagy  kelme,  melyet  valaminek belső  oldalához  varr-
nak,  toldanak,  vagy  belsejébe  tömnek.  Selyemből, vá-
szonból,  flanelből,  bdránybSrböl  való  béllés.  Dolmány-,
nadrág-, fcöpönyeg-bélíés. Elrongyollott  a  ruha  béllése,
fenyiífa-,  diófabéllés  a  szekrényben. Ijefoszlott  a  szefc-
rény  béllésc.  V.  ö. BELL.

BÉLLÉSPARKET,  (béllés-parket)  ősz.  fn.  A
parketféle  kelme  egyik  neme,  melyet  ruhabéllésül
használnak.

BÉLLÉSSZÖVET,  (béllés-szövct)  ősz.  fn.  Ru-
hát  bélleni  való  mindenféle,  pl.  selyem,  len, pamut
stb.  szövet.

BÉLLÉSTAFOTA,  (béllés-tafota)  ősz.  fn.  Bél-
lésnek  való  tafotaselyem.

BÉLLÉSTELEN,  (bél-el-és-telen)  mn.  tt.  bél-
léetelen-t,  tb.  —ék.  Aminek  béllése  nincs,  egy  rétti.
Büléstelen nyári  nadrág.  Béttéstelen  szekrény.

BÉLLÉSVÁSZON,  (béllés-vászon)  ősz.  fh.  Si-
lányabb  szövetű, és gorombább  vászon,  mely  egyedül
bél lésnek  használtatik.

BÉLLET, (bél-el-et) ín. tt. bélleí-ét, 1. BÉLLÉS 2).
BÉLLETDESZKA, (béllet-deszka) ősz. fn. Desz-

ka,  mely  az építésnél,  és  bútorokban  béllés  gyanánt

szolgál.  Ily  bélletdeszkák  vannak  az  ablak-  és  ajtó-
közökben,  és  a  szekrényekben,  melyeknek  külseje  si-
kárlott  fából  van,  belülről  pedig  másfélével  huzat-
nak  be.

BÉLLETFA,  (béllet-fa)  ősz.  fn.  Mindenféle  fa,
nevezetesen  deszka,  melyet  az  építésban  és  bútorok
készítésében  béllési  anyagul  használnak.

BÉLLETLEN,  (bél-el-etleu) mn.  tt  béUetle»-t,
tb.  —ék.  Ami nincs  megbéllve,  bélléstelen.  Bélletlen
nadrág.  Bélletlen szekrény, ajtóköt.  Használtatik  ha-
tározóul  is  bélletlenttl helyett

BÉLLÉTT,  (bél-el-étt)  mn.  tt  béllétí-et.  Ami
bélivé van, bélléses.  Selyemmel, vászonnal béllett ruha.
Bárány-,  róka-, farkas-bérrel  béllett téli  köntös.  Jhar-
fával  béllett  szekrényajtó.  Deszkával  béllett  falak  a
magtárban.  Átv.  ért.  béllett  szájú,  ám. vastag,  kidu-
dorodó  ajakú.  Stíllel  béllett  ruha,  ám.  bélléstelen,
szellős, bugyogós,  vékony,  foszlány  ruha,  mely  mele-
get  nem tart.

BÉLLOB,  (bél-lob) ősz. fn. 1. BÉLGYÚLADÁS.
BÉLLY,  1. BÉLY.
BÉLLYE,  falu  Baranya  megyében;  helyragok-

kal : Béllyé-n,  —re,  —röl.
BELMAGV,  (bel-magv)  ősz.  fn.  A  magnak  bel-

ső  állománya,  melyben a  csira  lényege  rejlik.
BÉLMEZÖ, puszta Erdélyben,  Felső-Fehér me-

gyében;  helyr. Bélmexö-n,  —re, —ről.
BELMffiÍGY,  (bél-mirigy)  ősz. fn.  Az állati bél-

ben  levő  mirigyek.  V.  ö. MIRIGY.
BELMUTATÓ,  (bei-mutató) ősz. fn.  Az óra bel-

sejében  levő  mutató,  melyet  előre  vagy  bátra  lehet
igazítani,  amint t  i. az óra késik  vagy  siet.  (Direc-
torium).

BELOCSOL,  (be-locsol)  ősz.  áth.  Szerteszórt,
fecskendezett,  különösen  tenyérből  öntözgetett  vízzel
vagy  más  folyadékkal  bcnedvesít.  Az  udvart,  utczát
seprés  elStt  belocsolni,  lieloctolni  a  vasalandó  fehér-
ruhát.  Belocsolni  a  cserépben  nevelt  virágokat.

BELOCSOLÁS,  (be-locsolás) ősz. fh. Szerteszórt,
fecskendezett  folyadékkal  beöntözés.

BÉLOKÁDÁS,  (bél-okádas)  ősz.  fii.  1. BÉLHÁ-
NYÁS.

BÉLOLLÓ,  (bél-olló) ősz.  fn.  Sebészi  eszköz  a
sérvmetszési  műtéteteknél.

BELOMBOSODIK,  (bc-lombosodik)  ősz.  k.
Lombjai  azaz  levelekkel  díszlő ágai  nőnek, szaporod-
nak.  A  lebotolt fűzfák  siírUen  belombosodnok.

BELOMBOZ,  (be-loraboz)  ősz.  áth.  Lombokkal,
zöld  ágakkal betakar,  beföd,  lelombozni  az  ebédlő sá-
tort,  az  ablakokat.

BELOP,  (be-lop)  ősz.  áth.  Tilalom  ellen  a vám-
vonalakon,  harminczadokon  valamely  tiltott  árat be-
csempész,  illetőleg  a  kellő járadékot  vagy  fogyasztási
adót  le  nem fizetve bevisz.  Külföldi  kelméket,  árukat,
dohányt  belopni. Máskép:  becsempész, becsen.

BELOPAKODIK,  (be-lopakodik) ősz. k.  Lopva,
azaz,  alattomban,  észrevétlenül,  a  határőröket  kiké-
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rfilve  besurran,  beveszi  magát  valahová, tolvaj mód-
jára  becsúsz.

BELOPÁS,  (be-lopás)  ősz.  fn.  Becsempészés,
valamely  árunak,  tiltott  portékának  a  vámvonalot*
titkos  behozása,  vagy  beszállítása.

BELOPÓDZIK,  (be-lopódzik) ősz. k.  1. BELO-
PAKODIK.  A  totoaj  belopódzott  a  szobába.  A  gyer-
mekek  beiopódznak  a  gyümölcsös  kertbe.

BELOVAGOL,  (be-lovagol)  ősz. önh.  és átb.  1)
Lóháton filve bemegy, benyargal  valahová. íWuróí  be-
lovagolni  a  városba.  2) Bizonyos  tért, tájt lóháton be-
jár,  beutaz,  bekalandoz.  Belovagolni  az égés*  határt.

BELŐ, (be-lő) ősz.  önh. és  áth.  1)  Tárgyesetes
viszonynév  nélkül  általán  szólva  ám.  bizonyos  tér
belsejébe irányzott lövést tesz. Belőni a várba, a sánez-
ba.  2) Elsütött  ágyúból, puskából golyót, s más lősze-
reket  beröpít  valamely  térbe,  czélpontba.  Tüzes  bom-
bákat  belőni a  várba.  3)  Ugyanazon szerekkel  betör,
betaszít  valamit  Belőni a  kaput,  az ablakot.

BELÖK,  (be-lök) ősz.  áth.  Lökre  betanít, be-
röpít, bevet  valamit,  vagy  valakit  Gallérjánál  fogva
belökték  a  vízbe.  V.  ö. LÖK.

BELÖKÉS,  (be-lökés)  ősz.  fn.  Lökve  véghez-
vitt  betaszítás,  bevetés.

BELŐL,  (bel  ó-cl)  ih.  Valaminek belsejéből  ki-
felé  tartó  iránybnn.  Megfelel  e kérdésre : honnan t  s
különbözik  tőié  a holt  kérdésre  felelő:  belül.  „És  ő
belől (de  intns)  felelvén"  Mfincb.  cod. Lak.  11.  Hon-
nan  hozzam ki f  Onnét  belől.  Hol  van f  Ott betilt.  Sze-
mélyragozva :  belőlem,  beló'led,  belőle stb.  Nem  vehet-
tem  ki  belőle,  mit  akar.  Ekkor  nem  helyre vonatko-
zik,  banem  tárgyra,  alanyra,  melyből  valami  ered,
származik,  alakul,  pl.  BelSlem  bolondot  ne  csinálj.
BelSUd jelet  ügyvéd  vált  volna.  Azt  hallottam  felült,
se m mi  sem  len  belőle.  Km.  fstrnem,  mi  lett  belőle.'
Innen  származott  az  öszvebűzott névmódosító bői, vas-
taghangon  ból, egyébiránt  a  régiek  mint ilyet ép alak-
jában  is  használták, pl. a  régi  halotti beszédben.  „Kit
úr  ez  napon  ez hamos  világ  tVmnVctebelöl  mente" eh.
tőfimSczébői; vastaghangon balól. „És kénszerejték  egy
néminemö  cireniai  embert Simont, afalttbalól  (falu-
ból) jövőt."  Mttnch.  cod. Márk.  lf>.  »Hogy f«d  be-
lől kenyeret kihozj."  CIH. ének a Zsoltárokból (Keszt-
helyi  codex).

BELÖTE,  (bel-ő-tc)  fn.  tt.  beíőtét,  tb.  belőlek.
Növénytanban  ám.  belső  hártya,  mely a  novényma-
got közvetlenül takarja.  (Pericarpiom). Képzésre olyan,
mint  a  szintén  növényeket jelentő :  csepőte,  köszméte,
csemete,  esimota.

BELÖVEL,  (bo-lövel)  ősz.  áth.  Csőalaku  esz-
közből  befd,  betaszit,  befecskeud,  berepít valamibe
valamit  Bodtapatkából  vitet  belövelni az ablakon. Kü-
lönösen  orvostani  ért  valamely híg  szert  befecskend,
pl.  az alfélbe,  orrba,  hugycsőbe, torokba,  vagy  sebbe.

BELÖVELÉS,  (be-lövelés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  belövőinek  valahová  vagy valamibe.
V. ö. BELÖVEL.

BÉLPOKLOS, (bél-poklos) ősz. mn. és  fn.  Bél-
poklosságban  szenvedő  kór,  egysrerilen poklot.  V.  ö.
BÉLPOKLOSSÁG.

BÉLPOKLOSSÁO, (bél-poklosság)ősz.fn.  Haj-
dan  Napkeleten,  kivált  a zsidóknál  uralkodott  ragá-
lyos  kórság, mely talajdonkép  undok  börkütqgekböl
állott  (Lepra).

BELRÉSZ, (bei-rész)  ősz. fn.  Az  állati test min-
den  részei,  melyek  a  test  belsejében  foglaltatnak,  és
így nem csak  a  gyomor és belek, hanem az úgyneve-
zett zsigerek  is,  a  máj,  lép, vese, sav,  stb,

BELRÉSZTANÍTMANY,  (bel-réu-tanítmány)
ősz.  fn.  A  boncztan  azon  ága, mely a belrészek ismer-
tetését  tárgyaua.  Ujabb  néven:  zsigerton  vagy tanít-
mány.

BÉLSÁR, (bél-sár) ősz.  fn.  A  megemésztett éte-
lek  salakja,  sepreje,  mely  ganajalakban  a  végbélen
kitakarodik.  StirU,  kásás, kemény,  híg  béltár.

BÉLSÁRS1POLY,  (bél-sár-sipoly)  ősz.  fa.  Si-
polyféle nyilas, melyen a bélsár kiürül. V. ö. BÉLSÁR.

BÉLSEB,  (bél-seb)  ősz.  fa.  A  bélben  támadt
vagy  okozott  seb.

BÉLSEBÉS, (bél-sebes) ősz. mn. Kinek  seb  tá-
madt  a bélében. Vadászok  nyelvén, mondatik  vadról,
melynek  bélén  lövéssel, vagy  szúrással sebet ejtettek.

BÉLSÉRV,  (bél-sérv)  ősz.  fa.  Bélssakadás, bél-
iszam, tökösség, hurosság.

BÉLSÍPFEKÉLY,  (bél-síp-fekély)  ősz.  fn.  Be-
lekbe  magát beevő  csöves  fekély.

BÉLSIPOLY,  (bél-sipoly)  ősz.  fii.  1. BÉLSÍP-
FEKÉLY.

BELSŐ,  (1),  (bel-ső) mn. fokozva: belsőbb,  leg-
belsőbb.  1)  Ami valamely  test, tér,  tömeg, sokaság ré-
szei  között belül  van.  Ellenkezője:  kttlső, ami valamit
körülvesz, beföd,  eltakar,  a  középponttól kiesik  stb.
Beltö  várót,  melyet falak  vagy  külső  városok  keríte-
nek.  Belső  ruha, melyet  más  ruhák  takarnak,  mely a
testhez  ér.  A  malom  belső és külső réssé*.  2)  Mondjuk
hivatalról,  rangról,  illetőleg  azt  viselő  személyről, aki
az  illető  igazgatás,  kormány ügyeibe  mélyebben  be
van  avatva.  Belső  tanács, ét külső tanács a  régi  városi
szerkezetben.  Belső titkos tanácsos.  3)  Mondjak  szol-
ga  állapota  személyekről,  akik közvetlenül uraik, ura-
ságaik  mellett működnek, s azok egyenes  szolgálatá-
ra  állanak.  BeltS  inat,  huszár, szakács.  4)  Szoros ösz-
veköttetésü,  viszonyú.  Beltö barátságban, ismeretség-
ben  lenni  valakivel.  5)  Az  igába  fogott ökrök  közöl
az, mely jobbfelül  van befogva,  máskép:  hajsza*.  A
balfelül  befogott kttlső vagy  csálés.

BELSŐ, (2),  (bel-ső) fn. tt. belső-/, tb. —k. Sze-
mélyragozva : belsőm,  belsőd, belsője, vagy belseje, bel-
sőnk,  belsőtök,  belsőjSk,  vagy  belsejük.  Valaminek kö-
zépső  része,  veleje,  lolke,  lényege.  A  kenyér  belseje
sUletlen,  külseje  égett.  A  vár  belsejébe  szorult  hadak.
Szivednek  beltejébe  látok.

BELSÖKÉP, (belső-kép) ősz.  ih.  A  dolgot  be-
lülről  tekintve,  a  dolog velejére  nézve.  BeltSkép  sem-
mi  változás nem  történt  a  hason, csak  kulsőkép.
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BELSŐLEG,  (bel s«-leg)  ih.  1. BELSÖKÉP.
BELSŐNY,  (bel-80-ny)  fn. tt. belsöny-t, tb. — ők.

Valaminek  belső  állománya,  lényege, mivolta.
BELSZABADSÁG,  (bcl-szabadság)  ősz.  fn.  A

gyakorlati  észnek, vagy  akaratnak  azon  tulajdonsága,
melynél  fogva  munkásságát  külső  erőszaktól menten
intézheti,  saját  határozatai  s  eltökélése  szerint

BÉLSZAKGATÁS,  (bél-szakgatás)  ősz.  fn.  Be-
leket  kinzó,  gyötrő  csikarás,  csipedés,  éles,  metsző
fájdalom.

BELSZAKÁCS,  (bei-szakács) ősz.  fn.  Szakács,
ki  különösen  az  urasági  asztalra  főz. Különbözik  tőle
nagyobb  úri házaknál  az udvari  szakács, t i .  az  ud-
vari  tisztek  és  cselédek  számára  főző.

BÉLSZAKADÁS,  (bél-szakadás)  ősz.  fn.  lásd
BÉLSÉRV.

BELSZÉL,  (bcl-szél)  ősz.  fn.  Könyvnyomtatok
és  könyvkötök  nyelvén jelenti  azon  közt,  mely  a  ki-
terjesztett  íven  a  bötttoszlopok  között üresen  hagya-
tík, t  i. a bekötés  végett.

BELSZÉRKÉZET,  (bel-szérkézet) ősz. fn.  Több
alkatrészekből  álló  akár  anyagi  akár  erkölcsi  vagy
szellemi  egésznek,  illetőleg  miinek  belső  elrendezése,
alkotása,  elhelyezése  stb.  Gépek,  hasak  behzerkezete.
Ország  belszerkezete.  V.  ö. SZERKÉZÉT.

BÉLSZÍN,  (bei-szín) ősz.  fn.  Valamely  testnek,
különösen  szövetnek  azon  színe, melyet  belső  oldala
vagy  része mutat.

BELSZOLGA,  (bei-szolga) ősz.  fn.  Urasági  cse-
léd,  inas, stb.  ki  az araság  személyét  legközelebbről
illető  szolgálatokat  teszi, pl.  urát  öltözteti,  vetköz-
teti,  stb.

BELSZÓZAT,  (bei-szózat) ősz.  fű.  Az  öntudat-
nak,  a  lelkiismeretnek  intelme, figyelmeztetése, mely
az  iránt  nyilatkozik,  ha  tegyünk-e, ne  tegyünk-e  va-
lamit.

BELSZÖG,  (belszög)  ősz.  fn.  A  szögnek  belső
része,  vagy  a  többi  szögök  között  HZ,  mely  belül fek-
szik.  V.  ö. SZÖG.

BÉLTAKONY,  (bél-takony) ősz.  fn.  A  belek-
ben  képződni s  öszvegyülni  szokott  sűrű  uyálkafcle
állomány,  valamint a  beleket  belülről  takaró  nyalka.

BÉLTARTALOM, (bel-ta< tolom) ősz. fn. Ami  va-
laminek belsejében  foglaltatik.  Egyszerűen :  tartalom.

BÉLTEK, mezőváros  Szatmárban; NYÍR—, fa-
la  Szabolcs  megyében ; helyr.  Bélteic-re,  —én, — rSl.

BELTELEK,  (bei-telek)  ősz.  fn.  Köznyelven:
belsőtelek,  azaz,  bent  a  helységben,  városban  levő
házhely,  különböztetésiil  a  k«l-  vagy  kültötddctöl.

BELTERJ,  (bel-terj)  ősz.  fn.  A  test  belső  ré-
szcinek,  tömegének  mennyisége,  mely  a  külső  terje-
delemmel,  vagy  is  kfilterjjel  nincs  mindig  arányban,
pl.  a  szivacs  és  gránitkő  belterjeik  igen  különbözők,
ha  külterjeik  egyarányosak  is.  Átvitetik  e  szó  értel-
me  a  szellemi  tárgyakra  is, pl. belterje  van a  tudo-
mánynak, ha  mély, alapos;  külterje  van,  midőn  sok-
féle  tárgyra  elágazik.

BELTERJES,  (bei-terjes)  ősz.  mn.  Ami  belső-
leg  tömött,  magában  sokat  rejtő.  Szellemi  értelem-

• ben :  mély,  alapos,  okszerű.  A  cserfa  belterjesébb  a
fűzfánál,  a* arany  a  rétnél.  Egyik  ember  tudománya
belterjesebb,  a  maiiké  kUlterjesebb.

BELTERJILEG,  (bel-terjileg)  ih.  1) Tömöttség
tekintetéből, a belső részek mennyiségére  nézve.  -Ezen
test  belterjüeg  többet  ér  a  mariknál.  2)  Alaposan, m«-
lyen,  okszerfileg.  Ismereteit  belterjüeg  szaporítja.

BÉLTISZTÍTÓ,  (bél-tisztító) ősz. mn. Ami a be-
let vagy  beleket  tisztítja,  illetőleg  a  fölösleges  nyál-
kát,  és bélsárt  a  maga  útján  kitakarítja.  BéltisztUó
**erek.  Használtatik főnévül  is.  Béltifttitót  rendelni, be-
venni.

BELTOK, (bei-tok) ősz. fn. 1. BELÖTE.
BELTÖLTES, (bei-töltés) ősz. fn. L BELGÁT.
BÉLTÜREM,  (bél-türem)  ősz.  fn.  A  bélhuzam

egy  részének  belecsúszása  a  másikba,  mely  előtte,
vagy  utána  van.

BELUCSKOL, (be-lucskol) ősz. áth. Viszel, vagy
más  nedvvel, folyadékkal  bemocskol.  A  szüretelök be-
lucskolják  ruháikat.  A  vadászokat  belueskolja a  reggeli
harmat,  a  gyalogutasokat  az  eső.  V.  ö. LUCSKOL.

BELUCSKOLÁS, (be-lucskolás)  ősz.  fa.  Vízzel,
vagy  más  nedvvel bemocskolás.

BELÚGOZ,  (be-Mgoz)  ősz.  áth.  Lúgba  bele-
márt,  belefőz,  híggal  leönt,  leforráz.  Belúgotni  a
szennyes  ruhákat.  Belúgozni  súroláskor  a  padlót.  V.
ö.  LÚG.

BELÚGOZÁS,  (be-lúgozás)  ősz.  fa.  Cselekvés,
midőn  valamit  leginkább  mosás,  szapulás, tisztázás
végett  belúgoznak.

BELÜGY, (bei-ügy) ősz.  fn.  Ügy,  mely  bizo-
nyos  családnak,  testületnek,  országnak  stb.  belszer-
kczetét,  belállapotját,  belső  dolgait  illeti.  A  család
belügyei  annyira  elfoglalják,  hogy  másra  alig  marad
ideje.  Belügyek  ministere.

BELÜGYÉR,(bel-ügyér)ösz.fn. Belügyi minister.
BELÜGYI,  (bei-ügyi) ősz. mn.  Belügyeket  tár-

gyazó,  belügyekre  vonatkozó, azokat  illető.  Belügyi
ministerium.

BELÜKKEN,  (be-lfikken)  ősz.  önh.  Lükkenve,
azaz,  megbotolva bevetődik, beesik, berohan valahova.
Belükkenni  át  árokba,  csatornába,  sárba, kátyolba, gö-
dörbe.  A  magas  küszöbről  belükkenni  a  szobába. V.  ö.
LÜKKEN.

BELÜL,  (bel-ül)  ih.  és  névutó.  Megfelel  e  kér-
désre :  hol ?  ám.  bent,  a  belső vagy  befelé  levő ré-
szen,  vagy  részeken.  Kívül  lévén  nem  láthatám, mi
történt  belül.  Fáj  a  szivem  kívül  belül, bánat  lepi min-
denfelül.  Népdal.  Marad;  te belül,  én majd  kwül  őrt
állok.  Mint  névutó  az  illető  nevekhez  n, ön, én, ön
ragokat  kivan. Sorompón, korláton belül. Kerítésen,  ud-
varon  belül. Különböztetés  végett v.  ö. BELŐL.

BELÜLRŐL, (bel-iil-röl)  ih.  Valamely testnek,
térnek  belsejéből  kifelé  tartott  irányban.  Belülről  jön
a  büdös szag.  A  fák  belülről  kezdenek  rohadni.  Belül-
ről  kiáltó  hang. Egyszerűen:  belől, 1.  est
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BÉLVÁGÁS,  (bél-vágás) ösz.fh.  Sebészi műtét,
midőn  a  bél  romlott része metsző  eszköz  által  elvá-
lasztatík  az egészségestől.

BÉLVARRÁNY,  (bél-varrány) ősz.  fa.  A  felha-
sított  bélrészeknek  tű  és  fonalszálak  által  öszvefog-
lalásából  vagy  varrásából  eredeti  műtét

BÉLVARRÁS,  (bél-varrás) ősz.  fn.  A  szétvált
bélrészek  öszvefoglalása  tű  és  fonalszálak által.

BÉLVÉSZ,  (bél-vész) ön.  fa.  Beleket  emésztő
sorvadás, aszkónág.

BELVILLONGÁS,  (bei-villongás)  ősz.  fn.  Ve-
szekedéssé,  küzdelemmé  elfajult  meghasonlás  vala-
mely  testölet tagjai,  vagy  ugyanazon  ország  polgárai
között  V.  b. VILLONGÁS.

BÉLVIRÁG,  (bél-virág)  ősz.  fa.  lásd  CSEP-
LESZHÁJ.

BELV1SZÁLY,  (bei-viszály)  ősz.  m.  Viszály,
azaz  meghasonlás, a családi, testületi, társadalmi  ta-
gok,  különösen  az  ország  polgárai  köaött  Ennek  na-
gyobb  foka  a  belvillongás.

BELVIZEK,  (bei-vizek) ősz.  több.  fn.  Általán
gyógyvizek, ásványvizek,  melyek bizonyos  ország ha-
tárain belül  találtatnak, milyek  országunkra  nézve, a
szulini,  füredi,  stb. savanyú,  a  budai, pőstyéni,  tren-
csini, stb. héwízek.

BÉLY,  (1),  fn. tt frély-í, tb.  —ék.  Általán  bi-
zonyos  testek  közepe, belső réssé,  veleje,  szokottab-
ban  1. BÉL.

BÉLY,  (2),  falu  Zemplén  megyében;  helyra-
gokkal : Bélyen,  —re, —r«l.

BÉLYE,  falu  Gömör,  és paszta  Pozsony megyé-
ben ; helyr.  Bélyé-n,  —re,  — rSl.

BÉLYEG,  fn.  tt.  bélyeg-ét.  Némely  uójárások-
ban  billeg,  bütyeg,  bélyog,  Wlyog,  billog.  1)  A  bar-
mokra, vagy  némely eszközökre s más  egyebekre  is
tüzes vassal  sütött jegy, nevezetesen  bötü,  számjegy,
stb.  Lóbélyeg,  ökörbélyeg,  hordó-,  kád-,  sajtárbé/yeg.
Bélyeget  ütni, sütni a  tinó farára.  2) Szélesb ért min-
den jegy, mely valamit másoktól  megkülönböztet, ne-
vezetesen a) természeti kitűnő jegy, pL foltok az emberi
arczon, b) mesterséges jel, milyen pl. a kiszolgált ka-
tonák  rézjegye,  vagy  kéregetésre  fölszabadított  kol-
dusok  barczája,  c) nyomtatái,  vagy  szövés, vagy  var-
rás  által  készült  jegy,  pl. íokácsbétyeg, popirbélyeg,
fehérruho-beTyeg,  edénybélyeg, d) festett,  másolt  jegy.
Ztákbüytg,  ponyvabélyeg,  e) hivatalos jegy, mely  vá-
mokon, harminczadokon az árukra  tétetik, ügy szinte,
mely kölcsönös szerződőlevelekre, s egyéb irományokra
üttotík vagy  ragasztalak a végett, hogy  nagy  biztostag-
gal  bírjanak,  tulajdonkénen,  hogy a  szerződő,  folya-
modó  stb.  felektől  adó  vétessél.  8) Át?, ért  ac em-
beri  léleknek  valamely  kitűnő  tulajdonsága, mely kü-
lönös egyediségére mutat,  jellem.

Mennyiben  a  bélyeg  oly jegyet jelent, mely a
testbe  bele  van sütve, nyomva, vagyis  mely  általán
annak  állandó  beltolajdonsagát  mutatja:  valószínű,
hogy  gyöke  bel vagy  M,  vagy  bűy  melyből ég kép-
zővel  lett  bély-eg,  mint: «r«g, sereg, kéreg, méreg  stb.

Vagy  talán  a  bei-jegy  őszvetett  szónak  változata?
Egyébiránt  egyezik  vele a  szerbeknél  s más déli szlá-
voknál  divatos  büyega.

BÉLYEGADÓ,  (bélyeg-adó) ősz. fn.  1) Adó ne-
me,  mely  a  vámokon  s  barminczadokon  általmenő
árukra  tett  vagy  ütött bélyegért  fizettetik.  2) Általán
a  szerződések, okiratok,  beadmányok  hivatalos iromá-
nyok  és  eljárások  stb. bélyegd(jaiból  begyülendő adó.

BÉLYEGÁTHÁGÁS,  (Wlyeg-át-hagás)  ősz.  fa.
Adózási  törvény  vagy  rendelet  ellen  elkövetett  cse-
lekvés,  midőn  valaki ás okiratokat, a hivatalos iromá-
nyokat  kellő  bélyegjegygyei  el nem látja,  illetőleg a
vele járó adónemet elvonja.

BÉLYEGBUtSÁG, (bélyeg-birsig) ősz. fn.  Bir-
ság,  vagyis  pénzbeli  büntetés, melyre  valakit  bélyeg-
áthágásért  Ítélnek.  V.  ö.  BÉLYEGÁTHÁGÁS.

BÉLYEGDÍJ,  (bélyeg-d(j)  ősz.  fn.  Dtf, mely a
szerződési  levelekre, beadmányokra  s  egyéb  iromá-
nyokra  nyomott  vagy  ragasztott  bélyegért  fizettetik.

BÉLYEGECSET, (bélyeg-ecset)  ősz.  fn.  Ecset
vagy  pamacs, melylyel  bökni  árakra, talajdonkép  ás
ezeket magokban foglaló  ládákra, hordókra, zsákokra
stb. bizonyos bélyegjegyet  mázobiak.

BÉLYEGELOJEGYZÉS,  (bélyeg-elő-jegyzéa)
ősz.  fa.  Följegyzése  azon  bélyegdíjaknak,  melyek je-
lenben  nem  fizettetnek,  de jövőben, ha  pl.  valamely
perben  a bélyegkötelezett  vesztes  lenne,  ez  megtérí-
teni  tartozik.

BÉLYEGES, (bély-eg-ós) mn. tt  bélyeges-t, vagy
—ét, tb.  —ék.  Amire bélyeg van sütve,  ütve, nyom-
va, mázolva;  általán  különböztető jegygyei  ellátott
Bélyeget  ökrök.  Bélyeget  f aedények.  Bélyeget  ssdkok,
fehérneműé*.  A  bélyegei  lóra  is fölül  a  czigany.  Km.
Átv.  ért  erkölcsileg  megjegyzett  Ne higyj  a  bélyeget
embernek.  Km. V.  ö. BÉLYEG.

BÉLYEGESEN,  (bély-eg-és-en)  ih.  Bélyeggel
ellátva, bélyeget  viselve.

BÉLYEGEZ,  (bély-eg-éz)  áth.  m. bélyegéz-íem,
—tél,  —éít, vagy  bélyegzett,  htn.  —ni,  vagy  bélyeg-
zeni. Valamit akarmely értelemben vett bélyeggel meg-
jegyez  5 bélyeget süt, nyom, másol, ragaszt  stb.  vala-
mire.  Ökröket,  lovakat, bélyegezni. Zsákokat, hordókat,
kádakat  bélyegemi.  Átv.  ért  erkölcsileg  jellemez, is-
mertet

BÉLYEGÉZÉS,  (bély-eg-éz-és)  fit.  tt  bélyegé-
fét-t,  tb. —ék. Cselekvés, jegyezés, mely által valamit
bélyegeznek. V. ő. BÉLYEGEZ.

BÉLYEGEZŐ,  (bély-eg-éz-ő)  fn.  tt  MZyegett-t,
tb.  —k.  Általán,  aki  valamire  bélyeget  süt, nyom,
másol,  stb.  Különösen,  hivatalbeli  személy, ki  a  vá-
mokon, harminciadokon  átszállított árukat szokott bé-
lyeggel  megyjegyzi.

BÉLYEGFOKOZAT,  (bélyeg-fokozat)  ősz.  fh.
A  szerződvényekre  s más magán vagy  hivatalos  iro-
mányokra s levelekre  ragasztandó  bélyegjegyek  ará-
nak  kisebb-nagyobb  mennyisége,  pl. ás  ezer  forint-
ról  szóló kötelesvény  bélyege drágább  mint ássa* fő-
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ríntról  szólóé,  a  tíz  postaállomásnyira  küldött  levélé
drágább,  mint a  két  állományira  föladotté.

BÉLYEGHIÁNY,  (bélyeg-hiány)  ősz.  fn.  A  bé-
lyegtörvény  által  meghatárzott  bélyegjegynek  elha-
gyása,  elmulasztása, pl.  a szerződvényeken, a postára
föladott  leveleken.

BÉLYEGHTVATAL,  (bélyeg-hivatal)  ősz.  fa.
Tisztviselőség,  melynek  kötelessége  a  vámokon,  har-
ininczadokon  átszállított  árukat,  különösen  az  illető
irományokat  megbélyegezni,  vagy  azokért  a  bélyeg-
dijt  megszabni.

BÉLYEGILLETÉK,  (bélyeg-illeték)  ősz.  fű.
1.  BÉLYEGDÍJ.

BÉLYEGJÖVEDÉK,  (bélyeg-jövedék)  ősz.  fn.
A  bélyegdíjakból  bejövő  mellékadó  neme.

BÉLYEGKÖTELES,  (bélyeg-köteles)  ősz.  mn.
Aki  bizonyos  áruktól,  és  irományoktól  bélyegdíj t  fi-
zetni  tartozik.

BÉLYEGKÖTELEZÉTTSÉG,  (bélyeg-kötele
zéttség)  ősz.  fn.  Kötelezettség,  melynél  fogva  valaki
bélyegdíjt  fizetni  tartozik.

BÉLYEGMENT,  (bélyeg-ment)  ősz.  mn.  Aki
bélyegdíjt  fizetni  nem  köteles, vagy  amire  bélyegje-
gyet  tenni, ragasztani  nem kell.  Bélyegmenl  hivatalos
levelek.  f

BÉLYEGMENTES,  (bélyeg-mentes)  ősz.  mn.  I.
BÉLYEGMENT.

BÉLYEGMENTESSÉG,  (bélyeg-mentesség) ősz.
fn.  Kiváltsági  állapot,  midőn  valaki  bizonyos esetek-
ben  bélyogdíjt  fizetni  nem  tartozik.

BÉLYEGMESTER,  (bélyeg-mester) ősz. fn.  Né-
mely  bélyeghivatal  elnöke, vagy  fő  tiszte.

BÉLYEGMETSZÖ,  (bélyeg-metsző) ősz. fn.  Mí-
TOS,  ki  bélyegeket,  vagyis  bélycgezésre  szolgáló  ősz-
közöket  készít.

BÉLYEGODAFÜZÉS,  (bélyeg-oda-fúzés)  ősz.
fn.  Papirból,  vagy  lemezből  való  bélyegjcgynek  föl-
ragasztása,  odatoldása.

BÉLYEGPAPffiOS,  (bélyeg-papiros)  ősz.  fn.
Papirosív,  melyre  a  szokott  hivatalos  bélyeg  rányo-
matott.  Bélyegpapirosra  irt  tzerzödvények,  kötelezvé-
nyek,  nyugtalványok.

BÉLYEGPÉNZ,  (bélyeg-pénz)  ősz.  fn.  Bélyeg-
ttdóul, bélycgdíjul  fizetett  pénz;  bélyegadó.

BÉLYEGTELEN, (bély-eg-tcleu)  mn. tt. bélyeg-
felen-t,  tb.  —ék.  Amire  bélyeget  nem  sütöttek, nem
nyomtak,  nem mázoltak,  stb.  kiilönböztctébi  jogy nél
kül  való.  Bélyegtelen  ökrök,  lovak.  litlyeyMen  levelek,
fzfrtödvények.  Határozóilag ám. bélycgtelonül.  ílélyey-
/ffen  kapott  levél.

BÉLYEGTELENÜL,  (bély-eg-tel«n-iil)  ih.  Bé-
lyrgtelen állapotban,  minrmüségben ; meg  nem  bélye-
gezve.  A  levelei  bélyegttlfnlü  adni  postára.

BÉLYEGTÖ,  (bélyeg-tö)  ősz.  fn.  A  pénzverő
gépben  azon  fenéklap,  melyre  a  pénzzé  alakítandó
fémlemezt  fektetik,  s  mely  a  pénznek  hátsó  felét  ki-
nyomja.

JkULD.  MAOT  ISÓTÍIU

BÉLYEGVAS,  (bélyeg-ras)  ősz.  fn.  1) Vas  esz-
köz,  melylyel  a  bélyeghivatalban Arakat jelelnek  meg.

!  2)  Melylyel  a  barmokra,  vagy  fa  edényekre  a jegyet
1  rásütik.
j  BÉLYEGZETT,  (bély-eg-éz-ctt) »n. tt.  bélyeg-
'  zétt-et.  Bélyeggel  jegyzett,  amire  bélyeget  sütöttek,
|  nyomtak,  mázoltak,  stb.  Bélyegzett  barmok,  edények,

zsákok,  ruhaneműk.  Átv.  ért  erkölcsileg,  különösen
'  rósz  tulajdonságairól  közismereti!,  nilyegtttt  ember-

től  óvakodjál.
l  BÉLYEGZŐ,  (bély-eg-éz-ö)  mn.  1)  1. BÉLYE-

GEZŐ.  2)  Bizonyos  kitűnő jegy  által  megkülönböz-
tető.  A  magyar  ökörnek  egyik  bélyegző  tulajdonsága

'  a  hosszú  szarvak.  3)  Átv.  ért.  erkölcsileg jellemző, bi-
zonyos  kedély!  állapotot,  indulatosságot,  szenvedélyt
mutató.  Bélyegző  arczvonÚKok.

BÉLYEGZÖVAS,  (bélyegző-vas)  ősz.  fn.  lásd
BÉLYEGVAS  2).

BELYUKAD,  (be-lyukad)  ősz.  önh.  Lyukféle
'  nyilas,  üreg  támad,  szakad,  furódik  benne,  vagy  bel-

seje  felé.  Belyíűeadt  a  ház oldala.  Belyukadl  a  feje.
;  BELYUKASZT,  (be-lyukaszt)  ősz.  áth.  Befelé
,  lyukat  üt,  lyukat  fúr  valamibe.  A golyó  belyukasttotta

a  czéltáblál.
BELYUKGAT,  (be-lyukgat)  i'.sz. áth.  Valamibe

többfelé  több  lyukat  csinál,  üt,  fúr,  szúr,  stb.  A  lő-
!  teszek  belyukgatják  a  czéltáblát.  Verekedésben  belyuk-
' gatták  a  fejét.

BELZ,  (bel-ez)  áth.  m.  be/z-e'tt,  htn.  — eni.  Va-
lamely  tartomány,  vagy  ornzág  belsejébe  fogolyként
küld  vagy  szállít  valakit.  (Intcrniron).

BEL55ÉS,  (bel-ez-t'-s)  fn.  tt.  belzes-t,  tb.  —ék.
Legfelsőbb  hatósági  rendelés,  melynél  fogva  valakit
belzenek.  V.  ö. BELZ.

|  BELZET,  (bel-cz-et)  fn. tt.  belzet-ét.  Valamely
irománynak, folyamodványnak,  írott czikkelynek,  feje-
zetnek  stb.  belső  szövege,  tartalma, különböztetésül a

!  felzettöl,  felülirattól, mely  amannak  csak  rövid  váz-
j  latát  érinti.

BEMÁLHÁZ,  (be-málház)  ősz.  fn.  Holmi  por-
tékákat  valahová  küldés,  szállítás  végett mái haha ösz-
vekötöz.  Bemálházni  az  vtravaló  ruhadarabokat,  kel-
méket, papirost.  V.  ö.  MÁLHÁZ.

BEMÁLHÁZÁS,  (be-málházás)  ősz.  fn.  Holmi-
nak  málnába  kötözése.

BEMAR,  (be-mar)  ősz.  áth.  Mondjuk  holmi  csí-
pős,  erős  nedvről,  folyadékról,  különösen  méregről,
fenéről  stb.  midőn  valamely  test  részeit  fölemészti,
fölodja,  s  annak  belsejébe  mintegy  becszi  magit.  A
fene  bemarta  húsát  égést  a  csontig.  A  választóvíz  bt-

I  marja  magát  a  legkeményebb  érczbe.  V.  ö. MAR.
l  BEMARAT,  (be-marat)  ősz.  áth.  Csípős,  oldó
l  erejű  folyadék  által  eszközli,  hogy  valamely  test  ré-
|  szei  elkopjanak,  s  üreg,  lik támadjon  benne.
j  BEMARKOL,  (be-markol)  ősz.  áth.  és  önh.  l)
J  Markába  fog,  beszorít  valamit.  Bemarkolni  egy  te-
1  keres  bankjegyet.  2)  Markával  benyúl  valahova,  hogy

36
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megfogjon,  s kivegyen  valamit  Bemarkolni a pénzes
ládába.

BEMABS,  (be-mars)  ősz.  fn.  Katonai  műszó,
ám.  hadsereg  bemenetele,  bevonulása  valahová.

BEMAfigOL,  (be-marsol) ősz. önh. Katonai nyel-
ven  ám. hadi  rendben csapatosan bevonul.  Bemartohti
a  városba.

BEMÁRT,  (be-márt) ősz. áth.  1)  Vízbe,  vagy
más  folyadékba  beletol,  belenyom,  beáztat.  A  gyer-
tyabeleket  bemártani  a felolvasztott  faggyúba.  A  ru-
hát  bemártani  a  folyóba.  A  kaidétól  bemártani a ká-
véba. Bemártani a tollat a tintába.  2) Bajos  állapotba,
különösen  adósságba  merít.  Ás  uzsorások  bemártják  a
könnyelmű  adótokat.  3)  Bevádol,  s  ez  által  más be-
csületét  rontja.  7% ugyan  rútul  bemártottatok  engem.

BEMÁRTÁS,  (be-mártás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit vagy  valakit  bemártanak,  ezen  igének
minden  érteményeiben.  V.  ő. BEMÁRT.

BEMÁKTOGAT,  (be-mártogat)  ősz. gyak.  áth.
Valamit  ismételve,  vagy  többeket  egymás  után vízbe,
vagy  más  folyadékba  merít,  bebuktat,  beáztat  Bt-
mártogatni  lábait  a folyóba.  Megmetszett  ujját  bemar-
togatja  a  trffbe.  Bárom  darab  kétszersültet  bemártoga-
tott  a  borba.

BEMÁSZ,  (be-mász) ősz.  önh.  Mászva  bemegy,
bejut,  behat,  bebújik  valahová.  A  varangyot  békák
bemásznak  likaikba.  Az  ebek  haton  bemásznak a  kapu
alatt  az  udvarba.  Négykézláb  bemászni  az  alacson  szá-
jú  barlangba.  Falon, kerítésen,  tövényen  bemászni a
kertbe.  A  tolvaj  lajtorján  bemáscott  a  szobába.  V. ö.
MÁSZ.

BEMÁSZÁS, (be-mászás) ősz. fn. Valahová mász-
va  bemenés, bebujás,  bejutás.  V.  ö. MÁSZ.

BEMÁSZIK,  (bemászik)  ősz. k.  1. BEMÁSZ, és
v. 5. MÁSZ, MÁSZIK.

BEMÁSZKÁL,  (be-mászkál)  ősz.  önh.  és  áth.
Gyakran,  vagy  folytonosan  mászva  bemegy,  bebújik
valahová. A járni  nem tudó kisdedek  egyik szobából be-
mászkálnak  a  mánkba. A  torkot  fiúk  tövényen  bemátz-
kálnofc  a  gyümölcskertbe.  Áthatólag  ám.  bizonyos  tért
folytonosan  mászva  bejár.  Átv.  értelemben  mondják
sántikáló,  nehezen járó, mégis  mindenfelé satrató em-
berről.  Mankón járva  bemászkálja  az  egész várost. V.
ö.  MÁSZKÁL.

BEMÁZOL,  (be-mázol)  ősz.  áth.  1)  Szoros  ér-
telemben  vett  mázzal  ellát,  beken,  bevon.  Bemázolni
az  agyagedényeket. 2) Falakat, bútorokat, stb.  festék-
kel  beszinez.  3)  Gúnyos értelemben,  valamely  képet
kontár  módon  fest  4)  Valamit  ragadós  híg  testtel,
folyadékkal  beszennyez, bemocskol. Zsírral, tintával,
sárral  bemázolni  a  ruhát,  fórommal  bemázolni az ar-
czot.  5)  Durván,  vastagon  kendőz.  Pírosra,  fehérre
bemázolja  a  képét.  V.  ö. MÁZOL.

BEMÁZOLÁS,  (be-mázolás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit bemázolnak.  V.  ö. BEMÁZOL.

BEMÁZOLT, (be-mázolt) ősz.  mn.  1) Amit szo-
ros  értelemben  vett  mázféle ragaszszal  bevontak, má-
zos.  Pirosra, sárgára  bemásolt  szájú  bögrék,  fazekak.

2)  Festékkel  színezett.  flam«s*mtire  bemázott  ajtók,
iMakrámák.  S)  Durván,  vastagon  kendőzött  Bemá-

eolt  képű  hiú,  gyanút  nők.  4)  Beszennyezett, bemocs-
kolt,  fórommal,  sárral  bemásolt falok.  BemázoU ko-
vácsok,  kéményseprők.

BEMÁZSÁL,  (be-mázsál) ősz.  áth.  Holmi jószá-
got,  árut, portékát  mázsán  megmér,  és  számba  vesz,
mielőtt ai  illető  raktárba  tenné.  Bemáztálni  a  gyap-
jút,  szalonnát.

BEMEGY, (be-mégy) ősz. önh.  1)  Lábain  ha-
ladva belép, betér, bejut valahová.  A f oly otórol  bemegy
az  előszobába,  innen a  nagy  terembe. 2) Gyalog,  vagy
lóháton, vagy  szekéren  beutaz  valahová.  Holmi  áru-
czikkekkel naponként  bemegy  a  városba.  3)  Befér.  Éten
zsákba  két  mérő  bemegy.  V.  ö. MÉGY.

BEMÉN vagy BEMEN, 1. BEMÉGY.
BEMENÉS,  (be-ménés) ősz.  fn.  Belépés,  bejá-

rás,  beutazás.
BEMENET,  (be-ménet)  ősz.  fn.  Különbözik  a

bemenés-től,  mennyiben  és  alanyi  cselekvést  jelent,
amaz  pedig  ezen  cselekvésnek  tárgyát  fejezi  ki.  Be-
menésre nógatni valakit,  azaz, hogy  bemenjen.  Beme-
netet  eszközölni  valahová  ám.  eszközölni, hogy  a  be-
menési  cselekvést gyakorolhassa.  Innepélyet  bemenet,
melyet a  bemenők, bevonulok sokasága képez. Jelenti
azon  helyet  is, melyen  a  bemenés  történik.  Szült, tág,
kényelmet  bemenet.  Tornáctól,  lépcsős  bemenet.

BEMENET,  (be-ménet)  ősz.  ih.  Azon  időben,
mikor  bemegy  valaki,  bemenés  alkalmával,  bemenet-
kor.  Bemenet találkoztam vele.

Eredetileg  bemenett, t  i. azon  «tt,  vastaghangon
att  képzővel, mely a  régi  nyelvben  divatozott, és sze-
mélyragozva használtatott, pl.  a  müncheni codexben:
„És  hallik  a  két  tanítvány!  ötét  beuél-ett-e" azaz
midőn  beszélt  „Láttánk  tégedet éhez-ett-ed, szomjaz-
att-ad"  midőn  éheztél  szomjaztál.  Hasonlóan  divato-
zik  bejövet,  e helyett:  bejövetkor,  bejövés  alkalmával.
Egyszerű  t-vel  is  képeztetnek  némely  igékből  hatá-
rozók  pl.  néz-í, lávál-t,  stb.

BEMENETEL, (be-ménetel) ősz.  fn.  Nem egyéb,
mint a  bemenet  toldott változata,  mely tekintetben  ha-
sonlók :  bejtivet  és  bejövetel,  tét  és  tétel,  lét  és  létei,
vét  és vétel, hit és hitel.  Boncztani  nyelven  :  bemene-
tel a Sytvius zsilipjébe.  (Aditns ad  aquaeductum Sylvii).
V.  ö.  BEMENET.

BEMER,  (be-mer)  ősz.  áth.  Edénynemfi  öblös
eszközzel  folyó  vagy  oszlékony  részekből  álló  testet
bizonyos  üregbe,  edénybe  stb.  betöltögct  Bemeri  a
vizet  a  kádba.  Egyébiránt  ez csak  tijszólás,  a szokot-
tabb  bemerit helyett. V. ö.  MER.

BEMÉR,  (be-mér) ősz. áth.  Holmi jószágot, árut,
illető  mértékkel  megmérve betölt, berak, behelyez va-
lahová. A felszórt  gabonát bemérni a magtárba.  A mttt-
tot  bemérni  a  hordóba. Bemérni  a  gyapjút.

BEMÉRÉS, (be-mérés)  ősz.  61.  Cselekvés,  mi-
dőn  valamit bemérnek.  V.  ö. BEMÉR.

BEMERÍT, (be-merit) ősz. áth.  1)  Vízbe  vagy
más  folyadékba  márt,  bebuktat  A  kortót  bemerítem
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a  patakba.  2)  Egyik  edényből  a  másikba  tölt, vagy
általán  akárhonnan  merített  folyadékot  valamely
edénybe  tölt

BEMERÍTÉS, (be-merítés) ösz.fh. Cselekvés, mi-
dőn  bemerítünk  valamit  V.  ö. BEMERÍT.

BEMERÜL,  (be-merül)  ősz. önb.  1) Vízbe, vagy
inas  folyadékba  kisebb-nagyobb  mélységre  beleszáll,
bebukik.  A  terhes  hajó  mélyen  bemerül  a  folyóba.  A
kocsikerék  bemeriil  a  sárba.  2)  Besttlyed.  Lábai  majd
térdig  bemerültek  a  rívó  homokba.  3)  Átv.  ért.  mély
gondolkozásba,  aggodalomba  esik, vagy kig&zolhatlan
bajos  állapotba  jut.

BEMERÜLÉS,  (be-merülés)  ősz.  fn.  Sülyedési,
alászállási  állapot,  midőn  valami  bemeriil.

BEMESTERKÉL,  (be-mesterkél)  ősz.  áth.  Mes-
terkélve,  azaz,  ügyességgel, ravaszsággal  okkalmód-
dal,  furfangosán  betesz,  behelyez,  beilleszt,  becsem-
pész  valamit  valahová.  Addig  UrgiJlt-forgott,  míg  két
ezüst  kanalat  bemesterkélt  a  zsebébe.

BEMESZEL,  (be-meszel)  ősz.  áth.  Feleresztett
mészszcl  befehérít, besimít  Bemeszelni a falakat.  Tré-
fás  gúuynyelven:  arczát  bemeszelni,  ám.  fehérre  be-
kendőzni.

BEMESZELES, (be-meszelés) ősz. fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  bemeszelnek;  mészszel  befebérítés.

BEMETÉL,  (be-metél)  ősz. gyak.  átb.  1)  Éles
eszközzel,  szerszámmal  valamely  szilárd  állományú
testet  rovatosau  bevagdal,  hasításokat  tesz  benne.
lítmftélni  a fák  kérgeit,  a  bútorokat.  2)  Holmi jegye-
ket,  bű tűk ét  rovogat  bele.  Némely  tanulók  bemetélik
neveiket  az  oskolai  padokba.  V.  ö.  METÉL.

BEMETÉLÉS,  (be-metélés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
tnitlön  valaki  bcmetél  valamit.  A  sebészeknél  ám.  a
test  felületének  bevagdalása.

BEMETSZ,  (be-metsz)  ősz.  áth.  1) Késsel  vagy
más  hasonló  éles  eszközzel behasít,  bevág  valamely
testet.  Bemetszeni  az  ujjat,  körmöt.  Bemetszeni a tollat.
2)  Bizonyos jegyet, bötüt  beró.  A  tulajdonos  nevét be-
metszeni  az  ezüst  kanálba.  Neve  első  bötajét bemetszette
a fába.  V.  ö. METSZ.

BEMETSZÉS,  (be-metszés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
illetőleg  mütevés, midőn valamely  testet  bemetszenek.
A  faoltást  bemetszésen  kezdeni.  Sebészi  bemetszés.

BEMOCSKÍT,  (be-mocskít)  ősz. áth.  Mocsokkal
beszennyez,  becsúnyít, mocskossá  tesz.  Ganajjal,  sár-
ral,  zsírral  bemoeskitani  a  falakat.  Bemocskítani  az
ágyat.  V.  ö. MOCSOK.

BEMOCSKÍTÁS,(be-mocskítás) ősz. fa. Mocsok-
kal  bcszeunyezés, berutítás.  .

BEMOCSKOL,  (be-mocskol)  ősz.  áth.  lásd BE-
MOCSKÍT.  Átv.  ért  valakinek  hírét, nevét, becsüle-
tét  gyalázattal  illeti.

BEMOCSKOLÁS,  (be-mocskolás)  ősz.  fa.  1) 1.
BEMOCSKÍTÁS.  2)  Átv.  ért. más hírének, becsüle-
tének  legyalázásu.

BEMOCSKOLÓDIK, (bc-mocskolódik) ősz. belsz.
Hozzá  ragadt,  t*padt  mocsoktól  beszennyesedik,  be-

csúnyűl,  bepiszkolódik.  Sárban,  vízben  bemocekolédott
a  ruhája.

BEMOCSKOSÍT,  be-mocskosít)  ősz.  átb.  Mocs-
kossá  tesz, bemocskít.

BEMOHOSÍT,  (be-mohosít) ősz. áth.  Mohhal be-
növeszt,  bebúz,  okozza,  hogy  valami  mohos  legyen.
Az  agg  kor  bemohostíja  a  fákat.

BEMOHOSODIK,  (be-mohosodik)  ősz.  k.  Moh-
hal  behúzódik, benövi a  mob.  Az agg fák  derekai, s a
régi  nádfedelek  bemohosodnak.  Átv.  ért  mobhoz ha-
sonló  gyönge  pöhölyféle  szőr  növi  be  testét.  Bemoho-
sodott  az  álla.

BEMOHOSÚL,  (be-mohosúl)  ősz.  önb.  lásd BE-
MOHOSODIK.

BEMOHOSULT,  (be-mohosult) ősz. mn.  Mohhal
benőtt.  Bemohosult  várfalak,  sziklák,  rohadásnak  in-
dult  háztetők.  Átv.  ért.  pöhölyféle zsenge  szőrrel  bo-
rított.

BEMOND,  (be-mond) ősz.  áth.  1)  Házról-h&zra
járva hivatalosan bejelent  valamit.  Gyűlést  bemondani.
Temetést,  innepélyt  bemondani.  2)  Mint  vádló  bejelent
valakit.  Bemondani  a  gyanús  személyeket,  a  tolvajo-
kat,  az  orgazdát.  3)  Bevall.  A  törvényszék  előtt  min-
dent  bemondott.  4)  Önhatólag  ám.  oda  beszél  valaki-
nek.  Majd  bemondok én neki.

BEMONDÁS,  (be-mondás) ősz.  fa.  Szóbeli  tu-
dósítás,  mely  által  valamit  bemondanak, ezen  igének
minden érteményeiben.  V.  ö. BEMOND.

BEMONDÓ,  (be-mondó) ősz.  fn.  Megbízott sze-
mély,  hivatalnok,  vagy  szolga,  kinek  föladata  bizo-
nyos  történendő  dolgot  bázról-bázra  járva  az  illetők-
nek  bejelenteni.  Községi,  temetési  bemondó.

BEMORZSOL,  (be-morzsol)  ősz.  áth.  Valamit
morzsákra  tördelve  behullat,  bepotyogat  valamibe.
.Egy  szelei kenyeret  bemorzsolni  a  levesbe. A  kukoriczát
bemorzsolni  a  sajtárba.  V.  ö. MORZSOL.

BEMUTAT,  (be-mutat)  ősz.  áth.  1)  Ismeretlen
személyt  bevezet  s  megismertet  Fan  szerencsém  be-
mutatni  N.  N.  urat.  2)  Valamit  látásra  előterjeszt.
Bemutatni  a  tudományos  testületnek  valamely  új  köny-
vet,  ritkaságot,  régi  pénzt.  3)  Felajánl.  Bemutatni  Is-
tennek  áldozatunkat,  köny'örgésUnket.  4)  Váltót  elfoga-
dás,  látás  vagy  fizetés végett  előterjeszt

BEMUTATÁS, (be-mutatás)  ősz. ín.  Ismertetési
előterjesztési  cselekvés,  mely  által valakit, vagy  va-
lamit  bemutatunk.  V.  ö.  BEMUTAT.

BEMUTATÓ,  (be-mutató)  ősz.  fn.  és  mn.  Aki
valamit vagy valakit, különösen váltót bemutat.  L. ezt,

BEMUTATOS,  (be-mutatos)  ősz.  fn. tt  bemuta-
tos-í,  tb.  —ok.  Váltóttzleti  s  váltójogi  műszó, jelenti,
azon  személyt,  kinek  a  váltó  elfogadás  vagy  fizetés
végett  bemutattatik.

BÉN  (1),  vagy  BEM, vagy  BŐM,  elvont  gyöke
bt'ndö  vagy  böndö,  bendi,  beiig, bénge, stb. szóknak,  és
ezek  származékainak.  Legközelebb  rokonai  azon  ha-
sonló  hangú  gyökök,  melyekből  valami dudonit, göm,
bölyüt,  bővet jelentő  szók  erednek, mint:  vem, vemh-
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vemhes;  Mm,  bőm, bimbó, bombák; bén, béngy, bén-
gyél; bon,  bojiy,  bongy, bongyolodik,  bonyolít;  bún,
bunkó,  bunczi, stb.

BEN, (2), igekötö,  1. —BEN,  névmódosító rag.

—BEN, vastaghangon  —BÁN, belső állapodást,
nyugvást jelentő  névmódosító  rag, mely a  be ba  va-
lahová  irányzó  ragból  egyszerű  n (=on, ön, én) kép-
zővel  származott.  Érteményre  legközelebb  rokona a
helyszínen  állapodást, nyugvást,  maradást jelentő  ön,
én, ön,  mi leginkább  a  helynevek  ragozásából  kitű-
nik,  melyek  e  kérdésre  hol f  majd  ben, bán, majd  ön,
éh,  ön ragot  vesznek  föl,  pl.  Eger-ben,  Pest-én,  Ko-
márom-bán,  Miskolcz-on.  Kettős fogalom rejlik  benne:
a  belsőségé  és  a  maradásé,  t.  i.  bizonyos  térfoglalat
határai  között, pl. csöbörben  álló  víz ;  veremben  tartott
gabona;  a  bort  hordóban,  a  lisztet  zsákban,  a  zsírt
bttdOnben  szállítani.  Mint  igekötő  e  viszonyt  ismétli:
benjár  a  teremben,  benszorult  a  várban.  Önhangzó
előtt  hangsúlyozva  kettőztetjiik  vagyis  igehatározói
(benn)  alakjában  szoktuk  használni:  bennáll,  benniil,
valamint személyragozásban  is:  bennem,  benned,  ben-
ne, stb.  Mássalhangzók  előtt  azonban  a  kettőztetést
el  lehet  s  el  is  szokták  hagyni.

Többféle  rokon eszméjü  ésátv. ért  használtatik,

a)  burkot,  takarót,  fódőt  jelentő  nevek  után,
mennyiben  határaik  között  foglalnak  valamit,  pl.
Alig fér  meg a  bőrében.  Toklássban  levő' gabonanem.
Bimbóban  rejlő'  virágszirmok.  Tűén  bundában, nyáron
fosslánban járni. Marokban tartani  valamit;

b) tömeget,  gyűtestet  jelentő  nevek  után: sár-
ban, vízben járni;  hallgat,  mint  siket  disznó a  Búzá-
ban;  meghúzza  magát  a  bozótban;  gulyában  növelt
tinók;  ménesben  legelő  csikók; négyeiben járó  lovak;

c) társadalmi,  egyletí  kört jelentő  nevek  után:
tanácsban  ülni ; gyűlésben,  lakMfalomban  lenni; harcz-
ban, csatátan,  verekedésben  részt  venni;

d)  szellemi,  erkölcsi  működések  székét  vagy
szervét jelentő  szók  után : fejében,  emlékezetében, esté-
ben tartani valamit; szivében viselni ;

e) kedély!  állapotot jelentő nevek után:  búban,
bánatban,  szomorúságban szenved; örömében  nem  tudja
mit  tegyen;  aggodalomban  van;  betegségben,  nyava-
lyában  sintfídik.

Időre vonatkozva  megfelel e  kérdésre:  mikor ?
s jelenti  ásón  időközt, melynek folytában  valami tör-
ténik, mely  bizonyos események  sorát  foglalja  magá-
ban,  nevezetesen:

a)  időszakot  jelentő  nevek  után: múlt  évben;
jelen  esztendőben ; jövő században, hónapban ; délben,
hajnalban ; más  időben, órában, peresben ; néha  én, ön,
ön használtatik  helyette:  télen,  nyáron,  héten, étidén,
vagy  val, vei:  tavasznál,  Stutel  ;

b)  oly  igencvek  után,  melyek bizonyos  időkőr-
ben  folyó  cselekvésre  vagy  állapotra  vonatkozunk:
kénülöbeii, indulóban, menőben  van ;  vitasajISvüben meg-
látogatlak  ; pusztutóban  van a  ház ; jöttében, mentében,
jurtában, keltében  áldja  meg  Itten;

e)  időbatársók  után: hajdanában,  minapában,
hamarjában,  izében, hirfeíenében,  hevenyében.

A  nyelvszokés  több,  távolabb  átv. értelmekben
is  használja,  melyeket  bizonyos  állapotban  létezés,
maradás,  tartósság,  folytonosság  alapfogalmára  lehet
visszavinni,  milyenek:

a) Ménben bizik; más szavában kételkedik ;  nincs
kétség,  nincs  tagadat  benne;  nemességében,  pintében
kevélykedik;  mindenben  bővelkedik,  dusfcáíkodik; éri-
jében fogyatkozik;  valamiben faradot;  tisztében, hiva-
talában,  kötelességében  áll;  a  rábízott  ügyekben pon-
tosan eljár.  ,

b)  -Sokban  jártat,  kelta;  dolgaiban  Ügyet;  ki
miben  tudót,  bünöi,  abban  gyanúi;  toloajiágban  ré-
szes; 6  ebben ártatlan ;  hivatalában tudatlan, járation;
roszban  állhatatos, makacs;  jóban  ingadozó,  állhalat-
lan; dolgaiban  rendes,  háztartásában  rendetlen.

Általán  ez ilyeket inkább  a  közös  nyelvszok&s-
ból,  közmondatokból,  szójárasokból,  példabeszédek-
ből  tanulhatni,  mintsem  szabályokban  határozhatni
meg.

Néha, midőn  bizonyos  számú  mennyiségről,  so-
kaságról  van  szó,  667 vagy  kStb'l  helyett  használtatik,
mely  kifejezés  nem csak  a  Vnlgata  biblia  fordításá-
ban, hol  nem ritkák  az  ilyenféle  viszonyítások:  mry-
ölí  bennSk (ennyit és ennyit),  elvesse bennffk  (több ezer);
így  Káldi  szerint  a Bírák  könyvében  8.  fej.  10.  v.
„Levágattatván  százhúszezer  a  fegyverfogó  hadako-
zókban,"  hanem  másutt is  előfordul,  pl.  „Azért min-
dent ők  ott  levágnak  vala,  de  sok  bennök  (azaz  kö-
zölök) várhoz  szaladott  vala,"  Tinódi  Sebestyén  (a
XVI.  szazadból);  evén  benne = belőle,  Nádor-codex;
ivek  benne, Pesti  Gábor  meséi.  Sőt  ma is  szokott  az
ily  szólásmód:  a  juhokban  sokat  megölt  a  farkai,  e
helyett:  a juhok  közöl; kenyérben  sem  eszik  eleget,  e
helyett:  kenyérből.

Figyelmet  érdemel  épen  e  helyfitt  a  finn  irtf/i,
mely  a magyar  beü-vel  látszik megegyezni, s a finn-
ben  .közepett  való,'  ,kö»ől,' stb.  jelentéssel  bír.  Az
új  arabban  is  előfordul ben .között' jelentéssel.

A  ben mint  igekötő  is  divatozik,  Önhangzó  előtt
benn,  pl.  benmarad,  bennáll.  Egyébiránt  sokkal  gyé-
rebb  használatú,  mint  az  igekötő  be,  kivált  átható
igékkel  a  dolog  termésseténél  fogva  még ritkább.

Hanyag  kiejtéssel mássalhangzóval kezdődő sza-
vak  előtt  be, ba,  pl.  Ebbe  maradjunk.  .Nagy dologba
töri  a f éjét.  Általán  közbeszédben  a  be és  ben ragok
öszvezavartatnak,  valamint  régi  nyelvemlékeinkben
is  a  beható  be helyett számtalanszor  a  marasztaló ben
fordul  elő; *de mint  igekötő  be (régiesen  bel  is) befelé
irányzólag,  és  ben  belül  nyugvólag,  mind  régente,
mind  ma szabatosabban  használtatnak.  Rokonságait
lásd  —BE  alatt.

BÉN,  elvont gyöke  béna,  bénít,  bénul  szóknak.
Jelentése hiány, valamely  testi  hiba,  különösen  a  test
valamely  tagjának  hiánya, sérülés vagy csonkulás kö-
vetkeztében.  Lényeges  alkatrésze  in  feltaláltalak  ín-
ség és  ines (régi  divata  e helyett: nincs),  továbbá  ne,
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nem  szókban,  melyek  valaminek  nem létezését jelen-
tik.  Némelyek  az  illír  bednak,  bjednok  szóval  roko-
uítjak,  melyeknek  szláv  törzse  béda  bjeda  nyomort
jelent,  mint a  magyar  béna  nyomorékot  is  tesz.  Ro-
konabbnak  látszik  a  szanszkrit  trina  ám. a  latin  mán'
fiút  és  sine,  hasonló  ehhez  az  arab  bila  ugyancsak
ám.  ,sine;'  hihetőleg  ezekből  csonkult  meg a  persa
4í,  régibb  persa  awé,  zend  tri,  ,expers'  ,carens,'  ,sine'
jelentésekkel.  A  finnben  előfordul  némi  rokon  han-
gokkal :  vammainen,  mely ,béna'  szóval  értelmeztetik.

BÉNA,  női kn.  tt.  Bénát,  tb.  Bénák.  A  latin
lienedicla  után  jelentése : áldott.

BÉNA,  (1),  mű.  tt.  bénát,  tb.  bénák,  írják  és
ejtik  kettőztetve  í n :  bénna.  1)  Kinek  valamely  tagja,
nevezetesen  keze  vagy  lába  mozgékony  erejétől  meg
van  fosztva.  Szélesb  értelemben  mondatik  a  test  né
mely  belső  részeiről  is,  melyek  tevékenysége  senyvc
dós  vagy  akűrmely kór által akadályozva  vagy  végkép
megszüntetve  vau.  2) Különösen inaszakadt lábú,  Bán-
ta.  Ki  a  bénát  neveti,  maga  ne  sántikáljon.  Km.  3)
Csonka  vagyis  elvágott  kezű,  lábú.  „Ha  te  kezed
vagy  te  lábad  téged  mcggonoszbejtand,  ined  (mesd)
el  ötét,  és  vesd  el  tetőled.  Jobb  neked az örök  életbe
menned  bénnaól."  Münch.  cod.  Máté  18.  4)  Általán
testileg  nyomorék,  elgyöngült  tagú.  Béna  rajkó  is
kedves  az  anyjának.  Km.  „Szegényeket  és  hennákat
(debiles)  és  vakokat  és sántákat  hozd be ide."  Münch.
cod.  Luk.  14.

Eredetére  nézve  1. BEN,  gyök.

BÉNA,  (2),  falu  Gömör  megyében;  lielyragok-
kal:  liéná-n,  —rá,  —ró/.

BENÁDASODIK,  (be-uádasodik)  üsz. k.  Termő
nádnüvény  belepi,  náddal  benő.  A  tavak,  erek,  lassú
folyók  szélei  benádasodnak.

BENÁDAZ,  (be-nádaz)  ősz.  áth.  Náddal  tetőz,
náddal  behúz,  betakar.  Bein'"i<tzni  a  gazdasági  Epüle-
teket,  akioka t.  lienádazni  a  szoba  gerendázatát.

BÉNÁD ÁZÁS,  (be-nádazás)  ősz.  fn.  Tetőzet)
vagy burkolás  neme, midőn valamit  benádaznak.  Ólak,
aktok  benádatasa.  V.  ö.  BENÁDAZ.

BENÁDMÉZEL,  (bo-nftd-mézel)  ősz.  ath.  Nád-
mézzel  vegyít,  beken,  fűszerez  valamely  étket,  süte-
ményt,  pálinkát,  stb.

BÉNASÁG,  (bén-a-ság)  fn.  tt  bénaság-ot.  Béna
állapot  vagy  hibás  testi  tulajdonság,  nevezetesen :
inaszakadtság,  csonkaság.  V.  ö. BÉNA.

BENCZE,  férfi  kn.  tt.  lienczét.  A  Benedek szó-
nak  kicsinyezője.  így  neveztetnek  népies  nyelven  a
azeut  Benedek  rendebcli  szerzetesek.  Vasvármegyei
táJHZólás  szerint  nyulat  is  jelent.  Fliltetle  a  Tiencze
sipkáját.  Km.

BENCZÉD,  (Bencze-d)  ALSÓ—,  FELSŐ—,
NAGY—, KIS—,  faluk  neve  Erdélyben,  helyragok-
kal : tíenczéd-re, —tn,  —ró'l.

BENCZI,  fn.  tt.  benczi-t,  tb.  —k.  Hegyes  végű
czövek,  melyet  a  játszó  gyermekek  úgy  hajítanak,

hogy  a  földbe  akadjon,  s ha beleakadt,  azt egy má-
sikkal  kiütni  iparkodnak.  Máskép : pinczk,  pilincck.
Valószínűen  a  pcczek  szónak  változata.

BENCZILLAS,  némely  régi  okiratokban  ám.
Fetiezel,  Venceslaus.

BENCZIZ,  (benczi-z)  önh.  m.  benctiz-trm,  —t/l,
—rtt, pár.  —z. Benczi  nevű  czövekkel játszik,  más-
ktfp  : pinezkez, pilincskez. V.  ö.  BENCZI.

BENDE,  férfi  kn.  tt.  Bénáét.  A  Benedek  név
változata.  Némely  tájszokás  szerint  ám.  Bandi.

BÉNDI,  (bén-di)  fn. tt  bendií,  tb.  — k.  Bara-
nyában  ám. hasas  és  bőszáju  korsó,  máskép  :  btndö.

BÉNDÖ,  (bén-dő)  fa.  tt.  béndb'-f,  tb.  — k.  1)
Nagybél,  gyomor.  Ha  megtételt  bendSje,  tanába  kerül
végtére  Népd.  2) Baranyában, 1. BÉNDI.  Változattal:
böndö.  Alsó  Írásmódba való  kifejezés,  kivéve az orvosi
nyelvet.  Elemzésére  nézve  1. BÉN vagy  BEM, gyök.

BÉNDÖS,  (bén-dő-s) mn. tt  béndoW  vagy  —ét,
tb.  —ék.  1) Akinek  vagy  minek  bendője, különösen
nagy  gyomra  van,  DendSs  disznó.  2) Baranyában  szA-
jas,  hasas  korsó.

BENE,  1. BENCZE  vagy  BENEDEK.
BENE,  falu  BEREGH  megyében  és  Erdélyben,

a  szászföldön ; népes  puszta Hevesben ;  helyragokkal:
fíené-n, —re,  —röl.

BENEDEK,  (a  latin  Benedietvs  után)  férfi  kn.
tt.  Benedek-e t.  Benedek, zsákkal hordja  a  mele.get. Km.
Benedek  szerzete  vagy  rendé,  melyet  szent  Benedek
alapított.  Változatai:  Bene,  Bents,  Bertáé,  Bencze,
Benke, BenkS,  Bánk,  BekS,  Benő.  '

BENEDEK,  mezőváros  Erdélyben,  Alsó-Fehér
megyében  ;  helyragokkal:  Benedek-en,  —re,  —róV.
SZENT—,  több  helység  neve  Erdélyben  és  Magyar-
országon.

BENEDEKFALVA,  helységek  Liptó  és  Közép-
Szolnok  megyében  ;  helyragokkal:  Benedekfalvá-n  ,
'—rá,  —ról.

BENÉPESÍT,  (be-népesít)  ősz.  áth.  Bizonyos
helyet  oda szállított, telepített gyarmatokkal,  állandó
lakosokkal  betölt.  Benépesíteni  a pusztákat.

BENÉPESÍTÉS,  (be-népesítés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  bizonyos helyet  benépesítenek.

BENÉZ,  (be-néz)  ősz.  önh.  Bizonyos  kerített
helybe,  zárt  körbe,  illetőleg  üregbe, öbölbe,  mélység-
be  stb.  néz,  betekint  A kapun  az udvarba,  ablakon  a
szobába  benézni.  Kútba,  pinczébe  benézni.  Átv.  ért.
kevés  időre  befordul,  bemegy  valahova.  Mindjárt  jl>-
vSk,  csak  ide  nézek  be.  Átmenőben  benéztem  hozzá.

BENÉZÉ8,  (be-nézés)  ősz.  fn.  Szemek  műkö-
dése,  midőn  benéznek  valahová,  1.  BENÉZ.

BENFEKVÖ,  (ben-fekvő)  ősz.  mn.  Átv.  ért.
amit  belekötöttek, beruháztak valamely  jószágba.  Va-
lamely jószág  benfekvS  értéke.

BENFÖLD,  (benfóld  vagy  bennfőld)  ősz.  fn.  I.
BELFÖLD.

BENFÖLDI,  1. BELFÖLDI.
BÉNG,  (bén-g  vagy  bém-g)  fn.  tt.  br'ng-éi.

Apró  szölöfcj, különösen,  mely  a  szedés  után  elüt*-
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radt.  Egy  btnget  alig  tálalói  a  szőlőben, úgy elverte a
jég.  Rokonai:  bingyó,  bogyó,  bong,  s  a  tájdivatos:
beleczk,  biliing, Jílleng.

BÉNGE, (1), (bén-g-e)  fn. tt  bengéí,  tb.  béngék.
1) Bengbez  vagy  bogyóhoz  hasonló bimbó vagy rügy
a  növényeken.  2)  Növénynem  az  öthímesek  és  egy-
auy&sok  seregéből,  melynek  különféle  fajai  apró bo-
gyókat teremnek, milyenek: varjut&vu-,  henye-,  kutya-
benge, stb.

BÉNGE, (2), falu  Baranya  megyében;  helyra-
gokkal  :  Btngé-n,  —re,  —r67.

BÉNGEBOGYÓ, (bénge-bogyó)  ősz.  fn.  A  ben-
genemti  cserje  növényeken termő bogyóféle gyümölcs,
különösen,  mely  a  varjatövisen  terem.

BÉNGEHIPÓPA,  (bénge-bipófa)  ősz.  fn.  Cser-
jefaj  a  bipófák  neméből, sárgás  bogyókkal.  (Hippo-
phae  Khamuoides  L.)

BÉNGESÁEGA,  (bénge-sárga) ősz. fn. és mn. 1)
Sárga  festék neme, melyet krétafőldböl és bengebogyó
levéből készítenek. 2) Olyan színű, mint a bengebogyó.

BÉNGÉSZ, (1), (bén-g-ész) áth. m.  béngétx-tem,
—fél,  —ett, pár.  —sz.  Szoros, ért  a megszedett sző-
lőtőkéken  elmaradt fürtöcskéket,  szemecskéket öszve-
szedegeti; bengeket  keresgél. Szélesb.  ért  mondjuk
más  gyümölcsökről  is,  melyek a  fákon  ittott  találtat-
nak, valamint  általán  más  terményekről  is,  melyeket
az  illető szedők begyűjteni elmulasztottak.  Burgonyát,
uborkát,  kukoriczát  bengístni.  Különféle  tájszokással
hasonló  jelentésfiek:  baktat,  lécskel,  kóréss,  büingez,
mezgerel  stb.  V.  ö. BÉNG.

BÉNGÉSZ, (2), (bén-g-ész)  fn.  tt  bengéss-t,  tb.
—ék.  Aki  elmaradozott bengeket  keresgél,  szedeget.
Hagyjunk  valamit  a  bengészeknek  is.  Majd  fölszedik
ezt  a  bengészek.  Azon  szavaink  egyike, melyek ugyan-
azon  alakban  igék  is nevek  is.

BÉNGÉZ,  1. BÉNGÉSZ, ige.
BÉNGEZÜLD,  (bénge-zöld)  ősz. fn.  és  mn.  1)

Zöld festék, melyet bengebogyóból készítenek. 2) Éret-
len bengebogyóhoz  hasonló  színű.

BENGUSHÁZA,  falu  Lipto  megyében;  helyr.
fiengushásá-n, —rá,  —ról.

BÉNGY,  (bén-gy  vagy  bém-gy)  elvont  gyöke
bengyél,  béngyéle  szóknak,  és  származékaiknak. Vas-
taghangon  bongy,  mint  a  bongyoi,  bongyolodik  siók
gyöke. Eredetileg  csomóba tekergetett,  gömbölyített,
göngyölített  valamit  jelent  Képzésre  olyan  mint:
rongy,  gOngy.  •

BENQYEL,  (bén-gy-él  vagy  bém-gy-él) áth.  m.
be'ngye'1-t.  1)  Holmi  ruhaneműt öszvehajtogatás  által
bengygyé  alakít,  azaz  csomóba, göngyölegbe  szed.
Vastaghangon:  bongyoi.  2) Beburkol,  betakar,  ruhá-
val  bepátyókál.  A  ki* gyermeket  kendőbe  bengyetni.

BÉNGYÉLE,  (bén-gy-él-e vagy bém-gy-él-e) fa.
tt  bengyélét,  tb.  béngyélék.  1) Bengybe, azaz  göngyö-
legbe,  csomóba  hajtogatott,  kötözgetett  holmi, neve-
zetesen  poggyász,  czuczolék,  nyaláb,  motyó.  V.  ö.
PONGYOLA. 2) A  Tisza mellékén  az érett gyékény-
káka gyökere.

BÉNI vagy  BÉNI,  férfi  kn.  L  BENJÁMIN.
BENHAT,  (ben-hat  vagy  benn-hat)  ősz.  önh.

Nyelvtani  ért  mondjuk  oly  igékről,  melyek  cselekvő
ereje  az illető  alanyra  hat, ellenkezője:  áthat,  vagy
lóhát, pl.  dagad, szakad,  ered, mered.

BENHATÓ,  (ben-ható  vagy  benn-ható) ősz. mn.
Ami  a  cselekvő  alanyra  hat  /fonható  ige.  Máskép:
unható. Ellenkezője át- vagy leiható, tárgyrahaté  f  mind-
kettő  együtt  cselekvő, vagy  mivelő.

BÉNÍT,  (bén-ít vagy  bén-a-ft)  áth. m.  bénít-otl,
pár.  —s, htn.  —ni  vagy  —ani.  Bénává, nyomorék-
ká tesz. V.  ö. BÉNA.

BÉNÍTÁS,  (bén-ít-ás  vagy  bén-a-ít-ás)  fn.  tt
bénftás-t, tb. —ok.  Bénává, nyomorékká,  inaszakadtti
tevés; a  test  valamely  részének,  tagjának  oly  meg-
rontása,  melynél  fogva az  kellő  működéseit  nem vé-
gezheti. V.  ö. BÉNA.

BENJÁMIN,  férfi  kn.  tt  Benjámin-f,  tb.  —ok.
Jákob pátriárka  fiainak  legifjabbika.  „És  te  Benjá-
min  iiein  vagy  a  legkisebbik  Juda fejedelmei  között"
Biblia.  Jelentése  héber  nyelven : boldogfi,  vagy  sze-
rencse  fia.

BENK,  falu  Szabolcs  megyében;  helyr.  Benk-
en,  —re,  —ró1!.

BENKE,  l)fn.  tt  Benkét;  1.  BENEDEK,  2)
puszta  Bihar  megyében;  helyr.  Benké-n,  —re, —rSl.

BENKEHÁZA, falu Vas  megyében; helyr.  Ben-
keltázá-n,  —rá,  —róí.

BENKEKESKÉDÉS, lásd BELKEKESKÉDÉS.
BENKÖ, tt. Benkö-t, 1. BENEDEK.

BENMARAD, (ben-marad vagy benn-marad) ősz.
önh. Aki  vagy  ami bizonyos  helyből,  körből, zárt tér-
ből  ki  nem megy,  ki  nem vétetik,  ki nem szorul.  Ben-
maradni  a  hátban, a  szobában.  A  gólya- benmaradt  a
tettében.  A pénz benmarad ás erszényben, a kendő a zseb-
ben,  ha t  i. ki  nem veszik, ki -nem  esik.

BENMARADÓ, (ben-maradó vagy benn-maradó)
ősz. mn. 1) Altalán,  aki  vagy ami bizonyos zárt  kör-
ből ki  nem megy,  ki  nem  vétetik  stb.  2)  Nyelvtani
ért  benmarodó ige, melynél t  i. a cselekvés nem másra,
hanem  önmagára  az  alanyra  hat, vagyis a  cselekvés
az  alanyban  marad,  mint:  áll, megy, örUl,  gyógyul,
támad,  ébred.  Máskép:  benható  vagy  önholó.  V.  ö.
ÁTHATÓIGE,  KÖZÉPIGE.

BENMAEADÓLAG, (ben-maradólag vagy benn-
maradólag) ősz. ih.  Ki nem hatólag, át  nem hatólag,
önbatólag.

BENN,  (ben-n)  ih.  Megfelel  e  kérdésre:  hol f
s  ám. bizonyos  helynek, térnek,  öbölnek stb. belsejé-
ben,  valamely  zárt  körben.  Az  illető  helyet  jelentő'
viszonynév  majd  kitétetik,  pl.  benn  van  a  szobában,
benn  lakik  a  városban,  benn  áll  a  vízben,  majd  alat-
tomban  értetik,  mint: maradj  te  benn,  én majd  künn
vigyázok; se  benn  se fcttnn nem találtam; ott benn van.
Hasonló képzésüek:  künn,  fenn,  lenn.  Uarasztalólag
ez, és nem az  egyszerű  ben veszi föl a személyragokat:
bennem,  benned, benne, bennünk,  bennetek,  bőrnek vagy
bewnök, melyek  •> régiségben  még  egy  ett  ragot is vő-
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nek  közbe  magamban,  magadban  stb.  kifejezésére,  pl.
Jézus  kedig  esnieg  fohászkodék  übennette"  azaz ő ma-
gában.  Régi  magyar  passió  (Toldy  kiadása szerént  a
176.  lapon).  V.  ö.  BEN.

BÉNNA,  1.  BÉNA.

BENNÉK,  (ben-n-ék)  fn.  tt.  bennék-ét.  Ami  va-
lamely  térnek,  helynek,  területnek  belsejét,  foglala-
tát, béltartalmát  teszi.  Ujabb  alkotásu,  s nem igen ka-
pós  szó.

BENNETEKET,  ám. titeket. V. ö. BENNÜNKET.

BENNMAR AD, BENNSÜL,  BENNSZORÚL, stb.
I.  BENMARAD,  BENSÜL,  BENSZORÚL,  stb.

BENNÜNKET,  ám.  minket.  Némelyek  szerint b
előtéttel  ám.  ennünket,  vagy  énünkéi  (az  n  megket-
töztetik  ebben  is:  ennen),  valamint  a  mink  is  elemez-
re : menk,  előtét  nélkül = enk, a honnan  benneteket
is annyi volna :  érmeteket.  Ez ellen  azon  észrevételt  le-
hetne  tenni,  hogy  kivált  a  régibb  nyelvben  a  tösze-
mélyek  újabb  viszonyítással  is  sóba  föl  nem  cserél-
tetnek, pl. én magáin,  teu magad, ön maga, min magunk,
tin  magatok,  ön magok.  Tehát bennünket inkább  a töb-
bes minnUnket  vagy menní/nke<-böl, benneteket pedig  fin-
neteket  vagy  tenneteket-böl  származott,  itt  a  t, b-vel
cseréltetvén  föl,  mint  ebben  :  batka  •=  babka.  Mások,
nevezetesen  Révai  szerint  az  benn,  illetőleg  bennünk
(belsőnk)  szóból  eredett.  De  ez  ellen  megint  azon
kifogás  áll,  miszerént  példa  nélkül i ,  hogy  a  Bzemély-
ragozott  utóijárók,  a  milyen  benn  is,  újabb viszony-
ragokat  vennének  fel,  így  pl.  velem, veled,  tőlem  stb.
újabb  ragozással  (pl.  relémet,  tölemet)  soha  nem  for-
dulnak  elő.  Révay  részletes  elemzését  1. Antiq.  Lit.
Hung.  p.  325—336.  Vannak,  kik  ezen  szók  elem-
zésében  idegen  nyelvekhez  folyamodnak,  pl.  a  török
ben-hez;  de  egy  az,  hogy  ennek  a  többese  biz,  más
az,  hogy  a  2-ik  személy  innen  hasonlókép  mint fön-
tebb, ki  nem  fejthető;  magok  ezen nyelvbuvárok  ismét
más  hasonlítást  vöuek  segítségül,  mely szerént a  törzs
benn  s  jakut  bíijti  volna,  mely  testet  jelent;  de ez
még  mindeniknél  eröltetettebbnek  látszik.

BENNÜLÖ, (benn-ülö)  ősz.  mn.  és  fn.  1)  Álta-
lán,  aki  bizonyos  zárt  helyen,  zárt  körben  ül,  ellen-
kezője  :  kinnülő.  BennUlö  és kinntilö  utasok.  Mint fő-
név  jelent  embert,  ki  idejének  nagyobb  részét  szobá-
ban  ülve, vagy  maradva  tölti,  s  a  társaságot  kerüli.
2)  Átv.  ért.  mondják  szemekről, melyek  beestek, vagy
természeti  alkotásuknál  fogva  gödreikbe  mélyednek.
Bcnnillö  nemek.

BENŐ, (1),  tt.  5enb'í,  1. BENKÖ,  BENEDEK.
BENŐ,  (2),  (be-nő) ősz.  önh.  1)  A rajta  termett

életszerves  sarjadékok,  nevezetesen  növények,  állati
szőrök,  héjak  stb.  befödik,  betakarják,  tar,  kopár  íöl-
szinét  beborítják.  Az agg  fák  derekai  be vannak  nőve
mohhal.  Egén  arccá  be van  nőve  szőrrel.  2)  Törött,
sértett  élctmüszeres  test  önmagából  fejlett  életnedvek
által  beforr,  ép  állapotra jut  A  kezén  ejtett  vágás  be-
nőtt.  Átv.  ért.  benőtt  a feje  lágya,  ám.  érett  korra ju-
tott, már  nem gyermek.  Használ t*tik  tárgyesetes vi-

szonynévvel  is , s  ám.  növés  által  belep.  A*  elhagyott
utakat  benőtte  a gát.  A  kopár  dombokat  benőtte  a  fii.

BENŐTT,  (be-nőtt)  ősz.  mn.  1)  Növények  által
belepett,  födött.  Benőtt  föld.  Gaztól  benőtt  ktrtek,  er-
dő  alja.  2)  Beforradt,  gyógyulás  által  behegedt.  Be-
nőtt  seb.

BENÖVÉS,  (be-növés)  ősz.  fn.  Állapot,  midőn
valami  benő.  L.  BENŐ.

BENSŐ,  (ben-sö)  mn. tt.  bensö-<,  tb.  — k.  Fo-
kozva  :  bensőbb,  legbensőbb.  Értelme:  belső,  belüllertf.
Különösen:  szellemileg,  erkölcsileg  belaö,  mély  ér-
zelemmel  párosult.  Benső  barátság.  Btnső  szerelem.
Benső  meggyőződés.

BENSÖKÉP, BENSÖKÉPEN, 1. BENSÖLEG.
BENSÖLEG,  (ben-sö-leg)  ih.  Mély  érzelemmel,

belső  érzelemnél  fogva,  nem  tettetve,  nem  fölszinüen.
Bensöleg  meg  vagyok  halva.

BENSÖSÉG,  (ben-sö-ség) fn. tt. bensőség-ct.  Ami
belső  szellemileg,  azaz  mély  érzelmekkel  párosult, s
azokra  van  alapítva,  fíensőség  az  imádságban,  Isten
Iránti  tiszteletben  ;  bennöjég  a  szeretetben,  és szerelem-
ben ;  bensőséfi  valamely  költeményben.

BENSÜL,  (ben-sül  vagy  benn-sül)  ősz.  önh.  1)
Bizonyos  zárt  belyen  ott  ég,  megsül.  2)  Átv.  ért.  bi-
zonyos  működésben,  vállalatban  ügy  megakad,  hogy
se  ide  se  oda  nem mozdulbat;  kezdett  munkáját,  ter-
vét  vöghezvitlenfil  abbanhagyni  kénytelen.  Bensült
a  szónoklatban.  Benstllt  a hazugságban, mert  rajta  kap-
ták.  Ez  érteinényben  a  sül  ugyanaz a stilyed  gyökével.

BKNSZÜLETÉTT,  (ben-születétt  vagy  benn-
születétt)  ősz.  fn.  Nem idegen  földről beköltözött, nem
jövevény,  hanem  az  illető bazában  született.  Farosunk
benszUletetl  lakosai.

BENSZÜLÖTT. 1. BENSZÜLETÉTT.
BENT,  (ben-t)  ih.  I.  BENN.  Képzésre  olyan

mint:  kttnt, fent,  lent,  alant.
BENTARTOMANY,  (ben-tartomány vagy benn-

tartoinany)  ősz.  fn.  Tartomány,  mely  bizonyos  terü-
letűn  belül  fekszik,  más  tartományokhoz  viszonyítva,
melyek  kívül  fekszenek.

BENTILTÁS,  (ben-tiltás  vagy  benn-tiltAs)  ősz.
fn.  Perbeli  orvoslat  volt  a  régi  magyar  törvénykezési
rendszerben,  midőn  t.  i. a vesztes  fél  a  táblai  ügyben
hozott  Ítélet  végrehajtását  az  itéletbozás  napján ellen-
zetté,  ős  így  az  Ítéletet a  perben  vagy  bírónál  benba-
gyatni  kívánta.  (Probibita)

BENTÖZS,  (ben-tőzs  vagy  benn-tőzs)  ősz.  fn.
Belkereskedés;  hazai  árukkal  s  az  ország  határain
belül  űzött  tőzsérkedés.

BÉNUL,  (bén-úl  vagy  bén-a-úl)  önh.  m. bénúl-t.
Bénává,  nyomorékká,  inaszakadttá  leszcn.  A  jó  mén
ló  vagg  megbénul  vagy  megvakul.  Km.  V.  ö.  BÉNA.

BÉNULÁS,  BÉNULÁS,  (bén-úl-ás  vagy  bén-a-
úl-as)  fn.  tt,  bémílás-t,  tb.  —ok.  A  test  valamely  ré-
szének,  tagjának  elnyomorodása,  szélbüdés,  inasza-
kadás  stb.  következtében.

BÉNÚLAT,  BÉN'ULAT,  (bén-ül-at  vagy  bén"
a-ul-at)  fn.  tt.  bénúJat-ot.  Bénulási  állapot, bénultság
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BÉNULT,  (bén-úl-t vagy  bén-a-ul-t)  mn.  tt.  bé-
núlt-at.  Bénává  lett,  inaszakadt,  valamely  tagjában
megcsonkított. Béniítí késit, lábú nyomorék. Bénult tüdő.

BÉNÚLTAN,  (bén-úl-t-an  vagy  bén-a-úl-t-an)
ib.  Bénult  állapotban.

BÉNULTSÁG, (bén-úl-t-ság vagy bén-a-úl-t-ság)
fn.  tt.  bénultság-öt. Bénult állapot, inaszakadtság, szél-
hüdötteég.

BENZOE,  fn.  tt  bensőét.  Jávában,  Virginiában
stb.  tenyésző  bizonyos  nemű  fának  sárgabarna,  vagy
barnaveres, száraz,  fényes  gyantája.

BENZOEFESTVÉNY, (benzoe-festvéuy) ősz. fn.
Benzoefa  gyantájából  készített  festvény.

1  BENZOEGYÁNTA,  ősz. fii.  1. BENZOE.
BENZOESAV, (benzoe-sav) ősz. fa. Benzoegyán-

tábol  készített sav.
BÉNY.KIS—, NAGY—, faluk  Esztergomban;

helyr.  Bény-be,  —ben,  —W.
BENYÁLAZ,  (be-nyálaz) ősz.  áth.  Nyállal  be-

nedvesít,  bemocskol, beken.  A  ló  benyátazza  a  táblát.
Némely  ragadozó  állatok  benyálatták  elébb  a  fogott
zsákmányt,  azután  nyelik el. A f ónok benyálatták a csö-
píít.  V.  ö. NYÁL.

BENYÁLAZÁS,  (be-nyálacás) ősz.  fn.  Nyállal
benedvesítés,  bekenés, bemocskolás. Élettani  ért  evői
működés,  midőn  a  szájba  vett  eledelek  nagyobb men-
nyiségben  elválasztott  nyállal  meglágyíttatnak,  hogy
annál  könnyebben  lecsúszszanak.

ÉENYÁLKÁSODIK,  (be-nyálkasodik)  ősz.  k.
Nyálkával behúzódik, nyál kassá leszen. A  rohodásnak
indult  Aús  benyátkásodik.  V. ö.  NYALKA.

BENYARGAL,  (be-nyargal)  ősz.  önh.  és  áth.
Lóháton, vagy  más  állaton  nyargalva bemegy, bevág-
tat  valahová.  Benyargalni  a városba.  Átv.  ért. nyar-
galó  paripa  módjára sebesen  befut,  besiet.  Athatóhig
valamely  tért,  tájt  nyargalva  bejár.  Az  ellenség  elö-
csapatai  benyargalják  a  vidékei.  A  nyuláttok  néha
egy  nyúl  után  három  határt  is  benyargalnak.  V.  ö.
NYARGAL.

BÉNYE,  falu  Pestben;  ERDŐ—,  mezőváros,
LEGYE8—, falu  Zemplénben;  helyr.  Bényé-n,  —re,
—rfl.

BENYEL,  (be-nyel) ősz. áth.  Szájtátva  valamit
a  gégecsőbe leereszt  A*  éhes  eb mohon  benyeli a*  elé-
be  vetett  konctól.  Átv.  ért  mondatik akármily  nyilas
ról, üregről  is, mely  valamit  magába  vesz.  A  földrepe-
dék,  vagy  csatorna  szája  benyelte a vitet.  V. ö. NYEL.

BENYÍLIK  vagy  BENYILIK, (be-nyílik) ősz. k.
Befelé  tárai, nyitáskor  nem feléd hanem tőled elhajlik.
Benyünak  az  ajtók,  kapuk,  ablakok,  melyek  füg-
gőlegesen  állanak,  és  sarkaik  az  illető  rámák,  vagy
szobrok  belsejére  helyezvék.  Felnyitnak pedig, ha vfz-
irányos, .vagy  harántékos  helyzetűek, pl.  felnyílik  a
láda  ajtaja,  a melegágy  ablaka,  a  felhdzó  varkapu.

BENYÍLÓ,  (be-nyiló)  ősz.  mn. és  fn.  1)  Ami
befelé  nyílik.  Benyíló  ajtó,  kapu.  2)  Mellékterem,
oldaluoba.

BENYIT,  (be-nyit) ősz.  áth.  Kapót, ajtót,  abla-
kot  befelé  tar.  Tárgyesetes viszonynév nélkül ám. nyi-
tott  ajtón  belép,  bemegy.  Benyitott kottám.  Estre sem
vevém, midőn  benyitott. V.  ö. NYIT.

BENYITÁS,  (be-nyitás)  ősz.  fa.  Kapunak, ajtó-
nak  stb. befelé  tárása.

BENYOM,  (be-nyom) ősz. áth.  1)  Nyomó  erő-
vel  bizonyos  szorulatba,  üregbe,  likba,  vagy  álta-
lán  térbe  valamit behelyez,  beigazít  stb.  A  karót  be-
nyomni  a  földbe,  a  nyelet  a fejsze  fokába.  2)  Hasonló
erővel  behorpaszt, belapít,  betör,  fektében  benyomta
a kalapját.  Benyomni  a  kemencze  oldalát.  3)  Bizo-
nyos  eszköz  által  bélyeget, jegyet  stb.  fit,  metsz va-
lamibe.  V.  ö. NYOM.

BENYOMÁS, (be-nyomás) ősz.  fn.  1)  Cselek-
vés,  midőn  valamit  benyomunk anyagi értelémben vé-
ve.  2)  Átv.  erkölcsi,  vagy  szellemi  hatás,  melyet va-
lamely  tárgy  látása,  hallása,  szóval  észlelése  kedé-
lyünkre,  lelkünkre  gyakorol.  Kedvet,  kedvetlen  benyo-
más.  E  látvány  szomorú  benyomást  tett  rám.

BENYOMAT, (1),  (be-nyomat) ősz. fa. 1) Benyo-
más  elvontan  véve.  2)  Oly  nyomat, mely  homorúau,
vagy  befelé  áll.

BENYOMAT, (2), (be-nyomat) ősz. áth. és mivolt.
1)  Eszközli, okozza,  rendeli  stb. hogy valaki benyom-
jon  valamit valahová.  A  karókat  benyomatni  a  földbe.
2)  Nyomda  által  bizonyos  könyvbe,  hirdetménybe
stb.  igtat.

BENYOMÓDIK,  (be-nyomódik)  ősz.  belsz.  A
raja  nehezedő  súlyos  test erejétől  nyomva  behorpad,
bezúzódik, belapúl  stb.  Benyomódik  a  hordóba csinált
káposzta,  ha  követ  tesznek  rá.  Benyomódik  a föld  a
terhet  szekér  alatt.

BENOMTAT,  (be-nyomtat) ősz. áth.  1)  A  gabo-
nanyomtatást  bcvégzi.  Már  benyomtattunk,  t  ezután
vetünk,  2)  Könyvnyomdában  bizonyos nyomtatvány
közé  igtat.  Halmi  furcsaságokat  benyomtatni  a  nap-
tárba.  Kár  ily  dibdábtágokat  benyomtatni  a  hírlapba.

BENYOMUL,  (be-nyomúl)  ősz.  önb.  Nyomról
nyomra haladva, tolongva, mintegy erőszak vagy aka-
dály  ellen  küzdve bemegy, bétádul.  A  ellenség  benyo-
mul  a  városba.  Átv.  ért  mondjuk  lelketlen  testekről
is,  midőn  bizonyos  gatokat  áthágva  behatnak  valaho-
va.  Át  árvíz  benyomult  határunkba.

BENYÚJT,  (be-nyujt)  ősz. áth.  1)  Sajit  kezé-
vel  bead  valamit.  Benytijtani  a  perhez  tartató  oklece-
leket.  A  gyógyszert  benyújtani  a  betegnek.  2)  Kezét,
vagy  lábát  betolja  valahova.  V.  ö. NYÚJT.

BENYÚJTÁS, (be-nyujtás)  ősz.  fn.  Valaminek
saját  kézzel  beadása.  Különösen  irománynak,  folya-
modványnak,  oklevélnek  az illető  hatóság elébe  ter-
jesztése.

BENYUJTMÁNY, l. BENYUJTVÁNY.
BENYUJTVÁNY,  (be-nyujtvány)  ősz.  fh.  Iro-

mány,  folyamodvány,  oklevél,  stb.  melyet  valaki  az
illető hatóságnak  bead,  bemutat

BENYÚL,  (be-nyúl)  ősz.  önb.  Kiterjesztett  ke-
iét  vagy  ujját  betolja  valahová, hogy  ott  valamit  ke-
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ressen,  megfogjon  stb.  Benyúl  a  zsebébe,  óz  erszénybe.
Benyúl  a  gyümölcsös  kosárba.

BENYÚLÁS,  (be-nyúlás)  ősz.  fn.  1)  Midőn tör-
zse :  benyúl, ám.  a  kéznek  vagy  ujjnak  valahová  be-
terjesztése.  2)  Midőn  a  benyúlik  igétől  származik, ám.
befelé  terjedés,  terjeszkedés.

BENYÚLIK,  (be-nyúlik)  ősz.  k.  Meghosszab-
bodva,  megtágulva  bizonyos  mélységig  behat,  beter-
jed.  Tihany  félszigete  mélyen  benyúlik  a  Balatonba.
Az  árvaftiz  ága  benyúlik  a  tóba.

BENYUGÖZ, (be-nyügöz) ősz. áth.  Nyűgbe tesz,
nyűgféle  eszközzel  beköt,  befűz.  Benyügözni  a  lege-
lőre  vitt  lovakat.  V.  ö. NYŰG.

BENYÜGÖZÉS,  (be-nyügözés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn valamit nyűgbe tesznek.  Lovak  benyügözése.

BENYÜSTÖZ,  (be-nyiistöz)  ősz.  áth.  A  taká-
csoknál  ám.  úgynevezett  nyüstfonalakkal  a  bordát
fölszereli.  V.  ö. NYÜST.

BÉOK,  bész, be,  béunk,  béíofc, bénák.  Vas várme-
megyei  tájszó,  melynek  gyöke  a  hangutánzó  be  ám.
bőg,  ordít  A  marhák  béttak  a farkas  csapásán.

BEOKIK,  (be-okik) ősz.  k.  Tanulás,  gyakorlás,
tapasztalás,  elmélkedés  által  valamiben  kellő  ismere-
tet,  ügyességet  szerez,  mintegy  belcokosodik,  bele-
tanul  valamibe.

BEOKTAT,  (be-«ktat)  ősz.  áth.  Értelmezés,  út-
mutatás, gyakorlat  stb.  által  valakit  betanít valamire.
V.  ö. OKTAT.

BEOKTATÁS,  (be-oktatás)  ősz.  fű.  Cselekvés,
mely  által  valakit  ész- és  okszerűen  betanítunk.

BEOLAJOZ,  (be-olajoz)  ősz. áth.  Olajjal  beken,
befoltoz,  bemocskol.  Beolajozni  a  megégetett  ajjakat.
A  lámpagyvjtók  beolajozzák  ruháikat.

BEOLAJOZÁS,  (be-olajozás) ősz. fn.  Olajjal be-
kenés, befoltozás,  bemocskolás.

BEÓLMOZ,  (be-ólmoz)  ősz.  áth.  Ólommal  be-
borít,  beönt,  becsinál.  Beólmozni  az  ablakfiókokat.  A
likas  húszasokat  beólmozni.

BEÓLMOZÁS,  (be-ólmozás)  ösz.^  fn.  Cselekvés,
midőn  beólmoznak  valamit.  V.  ö. BEÓLMOZ.

BEOLT,  (be-olt)  ősz.  áth.  1) Gyümölcsfút  vagy
más  növényt  nemesebb  fajból  vett  ágacskának  vagy
bimbónak bele csíptetésc által nemesít. 2) Embert vagy
más  állatot  bizonyos  sebészi  műtét  által  a  himlő el-
len  biztosít.  Beoltani  a  gyermekeket.  3)  Tejet  vagy
más  híg  testet  bizonyos  ezernek  bevegyítésével  sűrű-
vé,  aludttá  tesz.  A  tejet  borjubéllel  beoltani.  Elemzé-
sét  illetőleg  v.  ö.  OLT.

BEOLTÁS,  (be-oltás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  illető-
leg  műtét,  mely  által  valamit  beoltanak,  ezen  igének
minden  értelmében.  Fák  beoltása.  Mész  bcoltása.  Kis-
dedek  beállása.  Tej  beoltása.  V.  ö.  OLTÁS.

BEOLTÁSI,  (be-oltási)  ősz.  mn. Beoltáshoz  va-
ló,  tartozó, arra  vonatkozó.  Beoltási  műtét.  Beállási
tterek.  A  fák  beállási  módja,  ideje.

BEOLVAS,  (be-olvas) ősz. áth. 1. BESZÁMLÁL.
BEOMLASZT,  (be-omlaszt)  ősz.  átb.  Eszközli,

okozza, véghezviszi, hogy  beouioljék  valami;  részekre
AKAD.  HAOT  8ZÓTÍB.

bontva,  választva  bedönt.  Az  árvíz  bcomlasztja  a  sár-
falakat.  Az  erős  förgeteg  beomlasztotta  a  rozsant  ház-
tetőt.  A  kor  rágó  fogai  beomlaszlották  a  régi  várakat.
V.  ö.  OMOL,  OMLIK.

BEOMLIK,  (be-omlik)  ősz.  k.  Mondjuk  szilárd
állományú  testről,  épületről  stb.  midőn  részeinek  ösz-
vetartó  kapcsai  megtágulván  bedől, beszakad,  beros-
kad.  A  víz-mosta  partok,  gátak  beomlanak.  Mondjuk
vízről  is,  midőn  rést  szakasztva  benyomul,  betódul
valahová.  V.  ö.  OMLIK.

BEOMLJT, (be-omlít) ősz. áth. L.  BEOMLASZT.
BEÓNOZ,  (be-ónoz)  ősz.  áth.  Ónnal  befuttat,

ónlemczzel  beborít,  behúz,  beczinez.  Beónosni  a  réz-
edényeket.  V.  ö. ÓNOZ.

BEÓNOZÁS,  (be-ónozás)  ősz.  fa.  Ónnal  befut-
tatás,  ónlemezzel behúzás,  beborítás.

BEORCZÁTLANKODIK,  ( bc-orczátlankodik )
ősz.  k.  Hivatlanul,  sőt  kelletlenül  szemtelen  módon
betolakodik  valahová.

BEORDÍT,  (be-ordít)  ősz.  önh.  Ordító  bangón
bekiált.  A  szamár  beordít  a  kapun.  Tárgyesetes  vi-
szonynévvel  ám.  ordítva  beharsogtat  bizonyos  tért.
Az  éhes farkasok  bcordftják  a  mezőt,  az  erdőt.  Az  el-
veszett  külykét  kereső  oroszlán  beordítja  a  rengeteget.

BEORDÍTOZ,  (be-ordítoz) ősz. gyak. önh. Gyak-
ran,  folytonosan,  ismételve  beordít.

BEOROZ,  (be-oroz) ősz.  áth.  Orozva,  azaz  lop-
va,  az  illető  felügyelőket  kikerülve,  megcsalva  be-
csempész,  behoz, vagy  bevisz  valamit  ft'ltott  portéká-
kat  beorozni.

BEOROZÁS, (be-orozás)  ősz  fa.  Alattomos  cse-
lekvés,  midőn  valamit  bcoroznak,  becsempésznek.

BEOROZKODIK,  (be-orozkodik)  ősz.  k.  Belo-
pódzkodik,  titkon,  alattomban  tilalom  ellenére  be-
surran,  becsúsz  valahová.  A  tolvaj  beorozkodik  a ház-
ba.  A farkas  beorozkodik  a juhakolba,  a  róka  a  tyúk-
ólba.  Útlevél  nélkül  beoroskodni  más  országba.  A  kém
beorozkodott  az  ellenség  táborába.

BEOSON,  (bc-oaon)  ősz.  önh.  Suttomban,  mel-
lékutakon,  siető  léptekkel  becsuszszan,  besurran  va-
lahová.  Az  üldözök  elöl  beosonni  az  erdőbe,  a  sűrűbe.
V.  ö.  OSON.

BEOSONT,  (bc-osont)  ősz.  önh.  L.  BEOSON.
BEÓTVARASODIK,  (be-ótvarasodik)  ősz.  k.

Testének  valamely  részét  ótvar  lepi  be.  A  kisgyermek
feje  beótvarasodott.  V.  ö.  ÓTVAR.

BEÖLTÖGET,  (be-öltöget)  ősz. gyak.  áth.  1)
Több  öltéssel  bevarr,  befoldoz. BeöltSgetni  az  elfeslett
lepedőt,  a  kiszakadt  harisnya  sarkát.  2) Kioltott nyel-
vét  betologatja.  A  gúnyolódó  gyermek  beöltögeti  nyel-
vét  az  ablakon.

BEÖLTÖZIK, (be-öltözik) ősz. k.  Bizonyos  tár-
sulat  jelmezét  magára  vevén, ugyanannak  tagjává  le-
szen.  Beöltözni  szürkebarátnak.  Beöltözött  a  benede-
klek  rendébe.

BEÖLTÖZTET,  (be öltöztet)  ősz. áth.  Bizonyos
jelmezt  ad  reá,  s  ez  által  őt  valamely  társulat  tag-
jává  beavatja.  BröltöztetM  öt  szürke  apáczának.
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BEÖMLÉS, (be-ömlés) ősz. fn.  Benyomulás,  be-
folyás  neme, midőn bizonyos testtömeg valamely  hely-
re  beomlik.  V.  ö.  BEOMLIK.

BEOMLIK,  (be-ömlik)  ősz.  k.  Víz, vagy  más
folyékony  test  valamely  résen,  hézagon, szakadáson
stb.  benyomul. Az  árvíz  beomlott  az ablakon.

BEÖMIÍT, (be-ömlít) ősz. áth.  Hullámozva, ára
dozva  beönt.  A  Tusa  beVmlíti  vizeit a  Dunába.  Ás
elszakadt  töltet  beSmlíti  ás  árvizet  a  helytégbe.  Bod-
rogközben  ám. beomlít  vagyis  behorpaszt,  ózonévá
beszakaszt

BEÖNT,  (be-önt)  ősz. áth.  1) A  partjait  és  gá-
tokat  áthágó  viz  sokasága  valamely tért  beborít  A
kiáradt  Duna  beöntötte  a, lápokat  ét  réteket.  2)  Folyó
testet bizonyos  edénybe,  üregbe  stb.  tölt.  A  moslékot
beüntetii a  csatornába.  3)  Olvasztott  híg  anyaggal  be-
von, befuttat.  Fiassstal,  ssurokkal  beSnteni  valamit.

BEÖVEZ, (bo-övez) ősz.  átb.  1)  Övféle  kötővel
körülvesz, beköt  Derekat  beSvezte  tsijjal.  2)  ÖT gya-
nánt körülfog, bekerít

BEPÁCZOL,  (be-páczol) ősz. áth.  Páczféle  csí-
pős,  eczetes  stb.  folyadékba  tesz,  hogy megpuhuljon,
hogy  szívósságából  engedjen.  Bepáctolni  a  vadhúst.
V.  ö. PÁCZOL.

BEPÁCZOLÁS,  (be-páczolás)  Ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  bepáczolnak  valamit.  V.  ö.  BEPÁCZOL.

BEPADOL, (be-padol) ősz. áth. L.  BEPALLÓZ.
BEPAKOL,  (be-pakol) ősz. áth.  Miihát,  holmi

elszállítani  való jószágot,  ruhaneműt  stb.  bőröndbe,
táskába, ládába  stb. belerak,  bemálház.  Már  minde-
nét  bepakolta, s  nemsokára elhordozóskodik.  Atv.  ért.
töltíg eszik,  iszik.  Bepakolt  tit  gombóctot.  Jól  bepa-
kolt  a  túrós  galuskából.  V. ö. PAKOL.

BEPAKOLÁS,  (be-pakolás)  ősz.  fn.  Az elszál-
lítandó  málnának, podg>ásznak,  árúknak  stb.  be- és
öszver&kosgatása.  V.  ö.  BEPAKOL.

BEPAKOLÁSI,  (bc-pakolási)  ősz.  mn. Bepako-
láshoz  tartozó.  Bepakolári  költségek.

BEPALÁNKOL,  (be-palánkol)  ősz.  áth.  Pa-
lánkkal bekerít Bepalánkolni  a kertet. V. ö. PALÁNK.

BEPALÁSTOL,  (be-palAstol)  ősz.  átb.  Szoros
ért.  palástnemfi  bnrkonynyal  beföd,  betakar,  palástba
takar.  Szólesb. ért.  akármily  nemű  felső  ruhába bur-
kol.  V.  ö.  PALÁST.

BEPALLÓZ, (be-pallóz) ősz.  áth.  Valamely te-
rületet  pallódeszkákkal  vagy  lapos  gerendákkal  be-
föd.  Bepallómi  a  szobákat,  ás  istállót.  Bepallócni a
Aidát, a  sáros utosákot. V.  ö. PALLÓ.

BEPANASZOL,  (be-panassol)  ősz. áth.  Panasz-
képen  bejelent, bemond, bevádol.  Bepanaszolni a  raj-
ta  toVtént  méltatlanságot.  A  sértS felet  bepanaszolni  a
bíróságnál.

BEPARANCSOL,  (be-parancsol)  ősz.  áth.  Pa-
rancsszó  által  rendeli,  meghagyja  valakinek,  hogy
határozott  helyen  és  időben jelenjen  meg.  .Beparan-
csolni  a  szabadsággal hasa bocsátott katonákat. A  hely-
•égek  biráit b*paron«solni a  vármegye hasára.  Szélesb

ért  a  künn  levőnek  parancsolja,  hogy  jőjön  vagy
menjen  be.

BEPATTAN, (bc-pattan) ősz. öuh.  Pattanva  be-
törik,  beszakad.  Bepattan  a  túlfeszített  ablak.  Átv.
ért.  hirtelen, nagy  robajjal  belép, benn  terem.  Mint-
ha  szél  hozta  volna  egyszerre  bepattant  hozzám.

BEPATTANT,  (be-pattant)  ősz.  önh.  és  áth.
Ostort  vagy  más  pattintó  eszközt  befelé  hangoztat
Bepattantott  a  kapu  alá.  Ujjaival  bepattantott  ás  ab-
lakon.

BEPATYÓKÁL,  (be-patyókal)  ősz.  áth.  Holmi
ruhaneműbe,  lepelbe,  kendőbe pongyola  módon bebu-
rogat, betakargat,  különösen  hideg, vagy  szél  ellen;
bebugyolál, bebulál.  Az útra  vitt gyermeket, a  beteget
bepatyókálni.

BEPÁZSITOSODIK,  (be-pázsitosodik)  ősz.  k.
A  rajta  tenyésző,  sarjadzó  pázsit  befödi,  belepi.  Ás
elpusztult  ház udvara  bepázsitosodik.

BEPÁZSITOZ,  (be-pázsitoz)  ősz.  áth.  Fölszel-
delt pázsitos  földdel  beültet,  beföd,  betakar.  Bepd-
zsitozni  a  kerti ágyak  kerületét,  a  földből  rakott pam-
lagot.

BEPECSÉTEL,  (be-pécsétél)  ősz.  áth.  Rányo-
mott,  ráragasztott  pecséttel  bezár,  fölbomlás vagy föl-
bontás  ellen biztosít  Bepecsételni  a  levelet.  Bepecsé-
telni  a  bírói  sár  alá  vett  szobák  ajtajít,  a  szekrényeket.

BEPÉCSÉTÉLÉ8,  (be pécsétélés)  ősz.  fn.  Pe-
cséttel  bezárás, beragasztás, vagy  lezárolás.

BEPÉC8ÉTÉZ,  (be-pécsétéz)  ősz.  átb.  1)  lásd
BEPECSÉTEL.  2)  Valami ragadós  mocsokkal  befol-
toz,  becsunyft.  Olajjal,  zsírral  bepecsétezni a  ruhát, a
pallót.

BEPÉCZKÉL, (be-péczkél) ősz.  áth.  Peczekkel
bezár;  a  peczkct  bizonyos  karikába, likba  stb.  ölti.
Bepectkelni  az ajtót.  Bepecskelni  a  nadrágszíjat.  V. 3.
PÉCZÉK.

BEPÉLYHÉSÉD1K,  (be-pélyhésédik)  ősz.  k.
A  raja  szálló  és  hozzá  ragadó  pelyhek  belepik.  Be-
tdyhesedeU  a  ruhája,  a  haja.  Zártabb ajakkal  ejtve:
lepölyhSsödík.

BEPENÉSZÉSÉDIK,  (be-penészésédik)  ősz.  k.
Penészféle  rohatag burokkal  behúzódik.  A  nedvet  he-
'yen  tartott  tojt,  kenyér  '<epenészesedik.

BEPEREL,  (be-pérél) ősz.  áth.  Valakit az  ille-
tő  bíróság  előtt  perbe  idéz,  pert  indít  ellene.

BEPÉRÉLÉS, (be-pérélés) ősz.  fn.  Perbe  idé-
zés,  pernek  indítása  valaki  ellen.

BEPIKKELYÉZ,  (be-pikkelyéz) ősz.  átb.  Hal-
ról  leszedett  pikkelyekkel,  máskép  halpénzzel behúz,
beborogat, betakargat  valamit. Átv. ért  bizonyos mtt-
•et, pl.  sisakot, mellvasat,  köntöst pikkelyformája  le-

mezkékkel  rétegesen beborít
BEPILLANT,  (be-pillant) ősz.  önb. Annyi  idö-

lyire, mennyibe a  szempillák  egyszeri  emelése kerül,
benéz, betekint; egy  szemvágással  néz  be.  Továbbá,
csak ügy  futtában,  könnyeden,  rövid  időre benéz,  be-
at  V. ö. PILLANT.
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BEPILLÉSÉDIK,  (be-pillésédik)  ősz.  k.  Pille
nevezetű  vékony  gyönge  hártyáival behúzódik,  pl.  a
felforralt  tejszín.  V.  ö. PILLE.

BEP1RONGAT,  (be-pirongat) ősz.  áth.  Illetlen
magaviseleteért  pirongatva,  feddve,  orczázva  paran-
csolja  valakinek,  hogy  menjen  vagy  jöjjön  be.  Az
anya  bepírongatja  az utczán  pajkoskodó  gyermekeit.  V.
ö.  PIRONGAT.

BEP1RONKODIK,  (be-pironkodik)  ősz.  k.  Ál
vagy  valódi  szégyenérzettől  elpirulva, bemegy  vala-
hová,  mintha  restellené,  vagy  itallaná, hogy  be  kell
mennie.  Különbözik  tőle  a  szégyenérzetet  nélkülöző
beorczátlankodik,  beszemtelenkedik.

BEPI8ZKÍT,  (be-piszkít) ősz. áth.  Piszokkal be-
ken,  berondít,  becsunyít.  Bepiszktíani  a  ruhát,  a bú-
torokat,  az  asztalkendőket.  Szurokkal,  zsírral  bepiszki-
fani  magát.  V.  ö.  PISZOK.

BEPISZKOL,  (be-piszkol)  ősz.  áth.  1) L.  BE-
PISZKÍT.  2)  Átv.  ért.  gyalázva,  rágalmazva  erköl-
csileg  bemocskolja  valaki  nevét,  becsületét.

BEPISZKOLÁS,  (be-piszkolás)  ősz.  fn.  Piszok-
kal  bekenés,  berondítás,  becsunyítás;  gyalázás, rá-
galmazás, becsületsértés.

BEPISZKOLÓDIK,  (be-piszkolódik)  ősz.  belsz.
Holmi  ragadós  testek  hozzátapadása  által  piszkossá,
rondává,  mocskossá,  czirmossá,  szennyessé  leszen.  A
szurokkal,  festékkel  bánó  kezei,  ruhái  bepiszkolódnak.

BEPLÁNTÁL,  (be-plántál)  ősz.  áth.  PlántAk-
kal, azaz,  fiatal,  saijadékféle  növényekkel  beültet.  A
kertet  különféle  oltoványokkal, csemetékkel, szöló'uesszo'k-
kel  beplántálni.

BEPÓLYÁL,  (be-pólyál)  ősz.  áth.  Pólyába  ta-
kargat,  pólyával  beburogat,  bekötözget,  begöngyöl-
get.  Bepólyálni  a  kisdedet.  Bepólyálni  az  eltörött ke-
zet,  lábat.  V.  ö. BEBULÁL,  BEPATYÓKÁL.

BEPÓLYÁZ,  (be-pólyáz)  ősz.  áth.  lásd  BEPÓ-
LYÁL.

BEPQROSÍT,(be-porosít) ősz. áth.  Ráhintett, rá-
szórt,  ráfűjt  porral  beszennyez.

BEPOROSODIK,  (be-porosodik)  ősz.  k.  A  rá-
szálló  s  rátapadó  portól  beszennyesedik,  porral behú-
zódik.  Söpréskor  beporosodnak  a  bútorok.

BEPOROSÚL, (be-porosúl) ősz. önh. 1. BEPO-
ROSODIK.

BEPOROZ,  (be-poroz)  ősz.  áth.  1)  L.  BEPO-
ROSÍT.  2)  Porféle  testtel  behint  Beporozni  a  fejet
hajporral.  Beporozni  a puska  serpenyőjét  lőporral.  FS-
venynyel.,  kopárral  beporozni  a  lépcsőket,  a  fölsúrolt
pallót. Beporozni  az  írást.

BEPOTTYAN,  (be-pottyan) ősz. önh.  Pottyanva
beesik. A  kosárból  kihullott  almák  bepoítyantak  a sár-
ba ,  a  vízbe.

BEPOTTYANT,  (be-pottyant)  ősz.  áth.  Úgy
ejt  el  valamit,  hogy  bepottyanjon  valahová.  Korsóját
bepottyantotta  a  kútba.

BEPÖK,  (be-pök) ősz.  önb.  és áth.  1) Valamibe
pök.  BepSkni  a  markába.  Bepokni  a  motdólalba.  2)
Pökkel, nyállal  becsnnyít, berntít,  foltossá  tesz.  Be-

pökni  a pallót.  3)  Mondjuk  bogarakról, férgekről, mi-
dőn  ganajaikkal  bemocskítanak  valamit.  A  legyei:  be-
pokték  a tükröt, a bútorokat, a falakat.  Átvetve : bekap.

BÉR vagy BÉR,  1) Hangutánzó  gyök, mely erö-
seu  reszkető,  rengő hangot fejez  ki a bércy, bérren, bér-
rent  származékokban, s rokona azon per, melyből pereg,
perdül, perget  stb. származnak. Mindezek bizonyos kör-
ben forgó testek  hangját  utánozzák.  2)  Idegeket meg-
rázó,  vagy  erős  indulatot  fejez  ki  a be'rz, bérzéget,  ber-
zenkedik származékokban, s rokona a  vastaghangu bor,
melyből  borzad,  borzaszt  stb.  eredtek.  3)  Forgást, ke-
ringést  jelent  hangutánzás  nélkül  a  bereg (párzik  a
jub)  igében,  mint  az  ebről  mondják bogy  forog.  Ide
tartozik  a  bére  (csere)  származék  is,  mennyiben a cse-
rebere  az  illető  áruk  forgatása,  ideoda  adisvevése ál-
tal  történik.  4)  Rokona  azon  ver gyöknek,  melyből
verés  (ruber)  származik, innen  értelmezendők  :  berke,
máskép  biYkc,  azaz,  gyönge  hajtású,  piros héjú vessző
(virga,  virgultum)  és  a  berkenye,  piros  héjú  gyümöl-
cséről,  valamit a  bertóka  vagy  birtoka, fáján  megüszö-
gösödött  veres  bőrű szilva,  ö) Metszést, hasítást jelent
a  beretua,  berbécs  (béréit  kos)  és  berena (hasogatvány)
szókban,  s  rokona  vastaghangon  bor bar,  mint a  bor-
da,  bont a, barázda,  barkócza  szók  gyöke.  Rokona  a
bar,  bor gyök  (,borit'  szóban),  midőn  ber-k-eí jelent.

BÉR,  (1),  önálló gyök  és  fn.  tt.  bér-t,  tb.  —ék.
Altalán  bizonyos  dologért járó  díj,  fizetés,  ára  vala-
minek,  nevezetesen a)  valamely  szolgálat fejében fize-
tett,  vagy  fizetendő  díj,  zsold.  Cselédbér,  munkabér,
réobér,  fuvarbér,  pásztorbér,  napi  bér,  párbér  vagy
ágybér,  melyet  a  házas  bivek  illető  papjaiknak  fizet-
nek.  Szegődött  bér, osztott fconcz (ellenébe tétetik, mint
jobb  és  bizonyosabb,  a  közös  vagyonnak).  Km.  Ette
haszna,  alutta  bére.  Km.  Nagy  bért  kérni.  Soh  bére
van.  Fölemelni, javítani  a  cselédek bérét.  Szökött  kötő-
nánek  nincsen  bére. Km.  2)  Más jószágának haszonvé-
teleért  adott  díj.  Házbér,  hajóbér,  haszonbér, úrbér,
föbér,  bikabér,  tnénbér,  filrdó'bér.  Bérbe  adni, bérbe
venni, fogadni  valamit.

Rokona  az  előtét  nélküli  vastagbanga  ár,  és  a
vékonyhangu  ér  (valct),  melyből  érték,  érdem  stb.
származtak.  Hasonlók  hozzá  a  német  Werth  ét  Preis,
a  latin  merces, pretium.  V.  ö. ÁR.

BÉR,  (2),  falu  Nógrád  megyében; KIS—,  me-
zőváros,  NAGY—,  puszta  Romáron megyében; hely-
ragokkal  : Bér-en,  —re, —ríü.

BEBA,  férfi  kn.  A  palóczoknil  ám.  Adalbert
Albert.  Vigyázz  Bera  magadra,  fee  ne ots  a  garadra,
Palóez  népd.

BEKACSOL,  (be-rácsol)  ősz.  áth.  Rácscsal  be-
kerít,  bezár,  rácsba  tesz.  Berácsolni  a  konyhaajtót.
Berácsolni  a pajta,  a  padlás  ablakait,  litráctolni  a
Hrót,  szalonnát.  V. ö. RÁCS.  ...  '

BERÁCSOZ, (be-rácsoz)ösz.4tb. 1. BERÁCSOL.
BERAGAD, (1), (be-ragad)  ősz. önh. Öszvetapad-

va  beszorul,  minélfogva  kivenni,  elválasztani  nehéz.
Beragadtak  a fagyos  ablakok. A  megdagadt  szár  bera
gadt  a pipába.  Beragadt  a  szurokba.  Csipától  bera-

37*
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gadtak  a  szemei. Atv.  ért  beragadt  a  szája,  nem szól,
nem  beszél,  midőn  szórnia kellene.

BERAGAD,  (2), (be-ragad)  ősz.  áth.  Erőszak-
kal, sebes  rántással maga után bevisz, behúz  valabová.
A  lovak beragadták a kocsit  a  mélységbe,  V.  ö.  RA-
GAD, áth.

BERAGASZT,  (be-ragaszt)  ősz.  áth.  1)  Bizo-
nyos  tapadó szívós  szerrel  pl.  enyvvel,  szurokkal, csi-
rizzel  becsinál,  behúz.  Az  ablak rétéit  csirizéé  papír-
ral  beragasztani.  2)  Akasztóval,  kajmóval,  kapocs-
csal beakaszt. Beragasztani  óz  ajtót,  ablakot.

BEEAGASZTÁS,  (be-ragasztás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  beragasztanak  valamit,  illetőleg  beta-
pasztás, beakasztas.  V.  ö.  BEEAGASZT.

BERAGYOG,  (be-ragyog)  ősz.  önb. Szemkáp-
ráztató  fénynyel besugárzik, ragyogva  besüt,  bevilag-
lik.  V.  ö.  RAGYOG.

BERAJZOL,  (be-rajzol)  ősz.  áth. Bizonyos  te-
rületet  rajzvonalakkal  beír.  Berajzolni  a  tállát,  apa-
pirivet,  a falakat.  V.  ö. RAJZOL.

BERAK,  (be-rak)  ősz. áth.  1)  Különféle,  vagy
egynemű  részekből  álló  holmit  behelyez.  Berakni  a
kamrába  a  télrevalókat.  A  könyveket  berakni a  szek-
rénybe.  A  gabonakévéket  berakni  a pajtába.  2)  Bepa-
kol.  Berakni  hordóba a heringeket.  3)  Valamely  rést,
nyilast, hézagot  beépít  Berakni  a  mellékajtót.  Téglá-
val  berakni a  vakablakot. V.  ö. RAK.

BERAKÁS,  (be-rakás)  ősz.  fű.  Cselekvés,  mi-
dőn  holmit  beraknak.  V.  ö.  BERAK.

BERAKODÁS,  (be-rakodás)  ősz.  fn.  Betakarí-
tás,  illetőleg  behelyezkedés  neme, midőn berakodunk
valahová.  V.  ö. BEKAKODIK.

BERAKODIK,  (be-rakodik)  ősz.  k.  Bizonyos
tárba,  lakba,  födél  alá  behordott  s  behelyezett holmi-
vei  együtt  betelepedik.  A  gabonakereskedők  berakod-
nak  a  hajóba. A  vásárotok  berakodnak  a  sátorba.  Be-
rakodni  az új  szállásba.  V.  ö. BAKODIK.

BEKAKOGAT, (be-rakogat) ősz. gyak. átb. Egy-
más  után,  időnként,  részenként, folytatólag berak, be
helyez.  V.  ö.  RAKOGAT.

BEJIAKOSGAT,  (be-rakosgat) ősz.  gyak. áth.
Holmit bizonyos  rendben, sorban  majd  ide,  inajd  oda
téve,  illesztve,  behelyez.  A  könyveket  szakok  szerint
berakosgatni  a fiókokba. V. ö. RAKOSGAT.

BERAKOSKODÁS,  (bc-rakoskodás)  ősz.  fn.
Holmiuek  ideoda  behelyezgetése,  bizonyos  rendben
berakása.

BERAKOSKOD1K, (be-rakoskodik) ősz. k.  Sür-
gölődve,  mintegy  ideoda  kapkodva holmijévcl  együtt
bizonyos  rendben  bebelyezkedik.

BEEAKOSZIK,  (be-rakoszik)  1. BERAKODIK.
BÉRALATTI,  (bér-alatti)  ősz.  mn.  Ami  bizo-

nyos  bérben,  haszonbérben  ki  van  adva.  Béralatti
ház,  földbirtok.

BÉRALKU,  (bér-alku)  ősz.  fn.  Szerződés, mely
valamely jószágnak  haszonbérbe  adása, vevése fölött
köttetik.  Béralkut  leütni,  aláírni.

BERÁNCZIGÁL,  (be-ránczigál)  ősz. áth. Vala-
mely  tagjánál  vagy  ruhájánál  fogra  megmegr&ntva  a
bemenni  vonakodót behúzza. V.  ö. BÁNCZIGÁL.

BERÁNCZ1KÁL,  1. BERÁNCZIGÁL.
BEHÁNDUL,  (be-rándul)  ősz.  önh.  Mintegy

futtában,  sietve  és  rövid  időre bekocsiz, belovagol  va-
lahová.  Gyakran  berándulok a szomszéd  városba.  Egy-
két  órára  berándulok hozzátok.  V.  ö.  RÁNDUL.

BERÁNDULÁS,  (be-rándulás)  ősz.  fn.  Valaho-
vá  rövid  időre bekocsizis, belovagolás,  beinenés.

BERÁNGAT,  (be-rángat)  ősz. gyak. átb.  Töb-
beket  egymás  után beránt, bebúzkal valahová, beráu-
czigál.  A juhokat  berángatni  az úsztatóba.

BERÁNT,  (be-riünt)  ősz. áth.  1)  Erőszakosan
megragadva  maga  után, vagy  maga  felé  vonva  be-
menni,  beesni,  bezuhanni  stb.  kényszerít  valahová.
.Lábánál fogva  berántani  valakit  az árokba.  A  hajó-
kötél  a vontatót  berontotta  a Dunába.  2)  Zsiradékban
pörkölt  liszttel  valamely  főzeléket, ételt ízletessé tesz,
elkészít  Berántani  a káposztát,  lenesét, bortót.  Más-
kép : beráf. V. ö. KÁNT, RÁTOTTA.

BÉRBE,  (ber-bc)  fn.  tt  berbéí.  Ürü,  azaz  kibé-
relt kos, máskép:  berbécs.  Gyöke a  metszést  jelentő
bér. Egyezik  vele  a  latin  vervex.  V.  ö. BÉR,  gyök.

BÉRBEADÁS, (bérbe-sdás)  ősz.  fn.  Valamely
jószág haszonvételének  bizonyos  bérért  odaengedése.

BÉRBEADÓ,  (bérbe-adó)  ősz.  fű.  Jószágtulaj-
donos, ki  valamely  ingatlan  vagy  ingó birtokát  szer-
ződött  bérért  használatra  odaengedi.

BERBÉCS,  fn.  tt.  berbecs-ét.  1) Ürü, heréit kos.
Alkalmasint a  latin  uervex-ből  honosíttatott  2)  Pápa
vidékén  és  Kcinenes  táján  ám.  báránybőrből  való
süveg.

BERBECZ,  (ber-becz)  fn.  tt  berbecz-ét.  Így  ne-
vezik  Kemenesalján  azon juhbőrből  készített  téli  sü-
veget, melynek neve máskép : bagósüveg. Valószínűleg
egy  eredetű  a  berbécs  szóval.

BÉRBEFOGADÓ,  (bérbe  fogadó)  ősz.  fn.  Aki
valamely  jószág  haszonvételét  bérbe  kifogadja,  ha-
szonbérlő.

BÉRBÉNCZE, 1. BÖRBÖNCZE.

BÉRBEVÉTEL, (bérbe-vétel) ősz. fa. L. HA-
SZONBÉRLET.

BÉRBEVEVŐ, 1. BÉRBEFOGADÓ.

BÉRBITE,  természeti  hangutánzó  fű.  tt  bérbi-
tét.  Félig  nyitott ajakkal,  fogak  közötti  tompa,  értet-
len  morinog&s,  milyen  a  magokban  imádkozok dör-
mögő  hangja.  Különösen babonások  imádsága  vagy
mondókája. Egyeznek  vele, mint szintén  hangutánzók,
a  franczia  brailler,  braillement,  a  német  brummen,  a
latin  balbutio, az  olasz  borbottare, stb.

BÉRBITÉL,  (bérbite-el)  önh. m. berbiíétí.  Dör-
mögve  imádkozik, babonás  mondókakat  mormol. Né-
butt:  berbitál.

BÉRCSE,  (bér-cse  vagy  bőr-cse)  fn. tt  béresét,
tb.  béresek.  Növényncu:  a  sokhímesek  és  sokanyások
seregéből;  csészéje nincs, bokrétája négy szirmú, mag
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vai csikósak  (Clematis).  Fajai:  kapaszkodók,  felfutók
és felálló  szárúk.  Erdőkben  tenyészik.

BÉRCZ, (1),  fa. tt  bérezel. Általán tető, magaslat,
orom,  különösen  hegytető,  begyorom,  a  hegylánczból
kiemelkedő  magasabb  csúcs.  Hegyek  bérezel.  Világ
bércze.  (Pannán).  Messze  kékellö  bérezek.  Fölmászni  a
legmagasabb  bérezve.  Megegyezik vele a német 13erg  és
szláv  toerch,  mely  hasonló  alakban  a  némettel  rokon
más  nyelvekben  is  divatozik,  továbbá  a  persa  barz
vagy  berz  vagy  burz  (altitudo); zend bérező (altus, sub-
limis,  altitudo);  szanszkrit  brihat  (altus,  sublimis);
ugyancsak  a  szanszkrit  parvatasz  (orom, part),  a  bél-
ien  OQOS,  naovnaót;,  lapp  és  finn  warí,  wuori,  szláv
hóra, magyar part, mari, orom, úgy szintén rá, re ragok
is, stb. Valamennyiben lényeges hang  a  terjedés, külö-
nösen  â   magasra  törekvést  jelentő  r.  V.  ö.  R  betű.

BÉRCZ,  (2),  népes  puszta  Zemplénben;  hely-
ragokkal : Bércz-en,  —re,  —ró7.

BÉRCZE,  (bcr-cze)  fn. tt.  berczéí.  1) Jíirom  bél-
fája,  mely  értelménél  fogva  tulajdonképi  gyöke bel
vagy  tél,  tehát  ám.  belcze vagy  bélcze.  2) A  székelyek-
nél  divatos  szabású  lábravaló,  gatya  vagy  harisnya.
Ez  értelemben  hasonló  hozzá:  bérlte  vagy  börhe.

BERCZEL,  (1),  (ber-z-cl)  átb.  ín.  berczel-t,  Sza-
lamegyei  tájszó,  ám.  tojóz,  petéz.

BERCZEL,  (2),  faluk  Nógrád, Pest  és  Szabolcs
megyékben;  helyragokkal:  Berczel-en,  —re,  —röl.

BERCZENCZE,  GARAN—,  falu  Bars  megyé-
ben ; hely ragokkal:  Bei czenczé-n,  —re,  —ró'l.

BERCZENCZEI,  (berczencze-i) mű.  tt.  bcrczcn-
czei-t,  tb.  —ck.  Az  őszi  szilva  egy  fajáról  mondják,
mely  hosszú  alakú,  éretten  sötét  kék  sziuü  s  inagva-
váló.  Nevét  talán  Beszterczétöl  vagy  Berczenczétöl
vette.  Nébutt  rövidebben :  bcrczi  szilifeC-

BÉRCZES,  (bércz-cs) mn. tt.  bérczes-t  vagy  —ét,
tb.  —ék.  A  miuck  kiálló  bérczei,  ormai, magaslatai
vannak.  Bérezés  vidék,  bérezés  htgyláncz.

BERCZI, kicsinyezö  férfi  kn. tt.  Berczit, tb. — k.
L.  BERA,  vagy  ADALBERT.

BERCZI,  (bércz-i)  mn.  tt.  bérczi-í,  tb.  —ék.
Bérczen  termő,  növő,  bérczről  credo.  Bérezi  galago-
nya,  lóhere.  Bérezi patak. Bérezi  fényű,  szikla.

BÉKCZOKOM,  (bércz-orom) ősz.  fn.  Hegytető,
begy csúcs.

BÉRCZÖR,  (bércz-6'r) ősz.  fn.  Bérczen,  magas-
laton,  hegyormon vigyázó  őr,  vagy  őrség.

BÉKCZTÓ,  (bérca-tó)  ősz.  fű.  Hegy  magaslatán
levő  tó,  tengerszem.

BÉRCZTÜZ,  (bércz-tüz)  ősz.  fn.  A  bévczörök
által  hegyormon  bizonyos jeladásul  gyújtott  tűz.

BÉRE,  (1),  (ber-c)  fn. tt.  bérét, tb. berek.  l)Tdl
a  Dunán  némely  tájakon  ám.  magvas  kender  feje,
melyet  másutt  bugának  neveznek.  Gyökére  nézve a
bérz,  borz,  berzes,  borzas  szókkal  rokon.  2)  A  csere
szóval  ikerítve:  cserebere,  ám.  holmi árúk  adásvevési
forgatása. Szereti a csereberét. V. ö. BE1ÍÉNY. 3) Hely-
ségek  neve  Magyar-  és  Erdélyországban;  helyragok-
kal:  Beré-n,  —re,  —röl.

BÉRE, (2),  falu Szathmár  megyében,  és  Erdély-
ben  Maros  székben;  helyr.  Beré-n,  —re, —ró'l..

BERECZ,  (1),  férfi  kn. tt  Berecz-ét.  Briccius.
Több  családok  viselik  e  nevet  Máskép:  Bereczk.

BEUECZ,  (2),  (ber-ecz)  fn.  tt.  Berecz-ét.  Győr
tájékán  ám. ripacs, himlőbely.  Azon  bér  gyökü  szók
osztályába  tartozik,  melyek  metszésre,  hasításra vo-
natkoznak.  V.  ö. BÉR, gy(ök.

BERECZKI,  ALSÓ—, FELSŐ—,  faluk  Zem-
plén  megyében; helyr.  Bereczki-be,  —ben,  —bői.

BÉKÉG,  (1),  (bér-ég)  önh.  m.  bérég-tem,  —tél,
bérgétt, htn.—ni vagy bérgeni.  1) Mondják a juhokról,
midőn  a  nemi  közösülés, párosodas  ösztöne űzi  őket.
Egyértelmű  vele : féreg  azaz forog,  mint a  párosodó
ebekről  mondják.  V.  ö. BERGIK.  2)  Forgás, morgás
közben  erős  bér-féle  bangón  szól,  máskép  bérrég.  Ha-
sonló  hozzá a  keményebb  ajakbaugu  pereg.  3)  Mint
helynév,  berek szóból  eredeti.

BEKEG,(2),vagyBEREGH,inezőváros,ugyanily
nevű  megyében;  helyragokkal  mint  város :  Bereg-en,
— re,  —röl,  mint  vármegye: Bereg-be,—ben,—bó'l.

BEREGBÖSZÖRMÉNY,  falu  Bihar  megyében;
helyragokkal:  Bereg-Böszörmény-be,  —ben,  —bó'í.

BEREGSZÁSZ, mezőváros Bereg vármegyében ;
helyragokkal:  Beregszász-on,  —ró,  —ról.

BEREGSZEGH,  falu  Nyitrában ; belyragokkal:
Bereyszegh-en,  —re,  —ró'i.

BEREGSZÓ,  1.  BEREKSZÓ.
BEREGVÁKMEGYE, (bereg-vár-megye) ösz.fn.

Magyarország  éjszakkeleti  részén  s  a  beszkédi  hava-
sok  déli  lejtőjén  fekvő  vármegye.

BEREK, (l),(ber-ek) fű.  tt  berket. Vizes  lapályo-
kat,  folyók  mellékét  ellepő  és  sűrű  bokrokból,  tövi-
sekből,  vesszőkből  álló  cserjés  erdöcske.  Berekben  a
farkas.  Km.  Illa  berek, nádak,  erek,  azaz  mind  oly
helyek,  hová  elbújni,  menekülni,  rejtőzni  lehet;  el-
rontva : illa  berek, nád a  kcrí.  2)  Szélesb  ért.  s né-
mely  t áj szók is  szerint,  ingoványos,  náddal,  bozóttal
buján  benőtt  lapály.  Sárvíz  melléki  berkek.

Eredetére  nézve  1.  BÉR  gyök.  Kokon  vele  a
franczia  parc,  angol  és  német park,  melyet  a  német
nyelvészek  bergen,  barg  szóból  származtatnak.

BEREK,  (2),  több  helység  neve,  KEREK—,
KIS—,  NAGY—,  SZÁRAZ—,  TISZTA—;  helyra-
gokkal  : Berek-en,  —re,  —ró'í.

BEREKALJA,  több  helység  neve;  belyragok-
kal : Berekaljá-n,  —rá,  —ról.

BEKEKED,  (be-reked)  ősz.  öuh.  1)  Mondjuk
csöves,  üreges,  likas,  nyilásos  testekről,  midőn  bedu-
gulnak,  valamivel  bétömödnek,  illetőleg  nem szelei-
nek,  Bereked  a pipaszár,  a  csatorna.  2)  Különösen
mondatik  a  légcsőről,  midőn  meghűlés  vagy  gyuladás
következtében, vagy  sok  beszéd  miatt  tompa,  tisztáta-
lan  bangót  ad.  3)  Valahová  beszorul.  V.  ö.  KEKED.

BEUEKEDÉS,  (be-rekedés)  ősz.  fn.  Szorulasi,
szűkülés! állapot,  midőn  bereked  valami.  V.  ö.  BE-
REKED.

BEREKÉNYE,  1. BEIÍKÉNYE.
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BEREKESZT, (be-rekeszt)  ősz.  áth.  1) Korlá-
tok közé, ketreczbe,  s  általán  akármily kerített hely-
re bezár, hogy  ki  ne  mehessen.  Berekeszteni  ólba a
sertéseket,  ketreczbe  a  tyúkokat, réczéket,  esztrengába  a
juhokat,  okolba  a  borjúkat.  2) Átv.  ért  valamely dol-
got,  munkát,  különösen  beszédet  bevégez,  befejez,
s  folytatni  megszűnvén,  mintegy bezár.

BEREKESZTÉS, (be-rekesztés)  ősz. fa.  Cselek-
vés,  mely  által  berekesztfink  valamit,  ezen  igének
minden  érteményeiben. V.  ö. BEREKESZT.

BEREKESZTÉSÜL, (be-rekesztósíil) ősz. ih. Be-
végzésül, befejezésképen.  Berekentértti  még  csak  né-
hány  szót akarok mondani.

BEREKI, 1. BERKI.
BEREKSZÓ,  faluk  Temen  megyében és  Erdély-

ben; helyragokkal:  Berekttó-n,  —rá,  —ról.
BEREKUTCZA,  falu  Temes  megyében;  hely-

ragokkal : Berekutetá-n,  —rá,  —ról.
BEREKVIRÁG,  (berek-virág)  ősz.  fa.  Általán

berkekben, ázás  lapályos  cserjékben  tenyészni  szo-
kott  virágnemek,  különösen  a  kökörcsin  nemfiek né-
mely  fajaL

BÉREL,  (ber-e-el)  áth.  m.  béréit.  Csere  szóval
ikerítve: csereberél  ám. tőzsérkedik, üzérkedve, adva-
véve  hobni  árukat  forgat,  különösen  árút  árúval  föl-
váltva. V.  ö.  BÉRE.  1.)

BÉREL,  (bér-él)  áth. m. bérelt vagy  bérlett, htn.
—ni  vagy  bériéit.  Valamely jószág haszonvételét bi-
zonyos  bérben  kiveszi.  Páholyt,  tártstéket  bérleni  a
színházban. Hátat, kocsit, földet, kertet bérleni, kibérleni.

BÉRÉLVÉNY,  (bér-él-vény)  fa.  tt.  beréZwény-í,
tb.  —ék.  Szerződvény  a bérbeadó  és  bérbevevő  kö-
zött, máskép:  bériével.

BERENA,  (ber-en-a)  fa.  tt  berenát.  1) A  szé-
kelyeknél, a Tisza vidékén, s néhutt  tűi  a  Danán  ám.
a  szokottabb borona.  2) Debreczenben  Így nevezik  a
ritkás  deszkakerítést  vagy hasogatványokból  álló  pa-
lánkot  V.  ö. BORONA, BOENA.

BERENCS,  több  helység  neve;  helyragokkal:
Berenct-én,  —re,  —rW.

BÉRÉNCZ, (bér-éncz)  fa.tt  bérénn-it.  1) Álta-
lán  minden mnnk&s,  napszámos,  ki  bizonyos béréit
dolgozik,  szokottabban,  béres.  A jSvevény és a  bértnct
(Káldinál  béres), ne  egyéneié  abban. (Mózes U.  12.  45.)
2)  Ocsárló, gúnyos, megvető értelemben,  aki  nem jó-
akaratból,  hanem  haszonlesésből  vagy  szolgailag va-
lamely zsarnok  kedveért  tesz  valamit

BERENCZE, több helységneve; helyragokkal:
xfcl"£ftCXe~fly  ~~ T6f ~~ Tol*

BEKEND, több helység neve; helyragokkal:
Berend-cn, —re, —rb'i.

BERENDEL, (be-rendél)  ősz. áth.  1) Meghagy-
ja, megparancsolja  valakinek,  hogy  bizonyos  helyre
jőjön  vagy  menjen  be.  A falukon  tanyázó  katonaságot
berendelni  a  városba. A  tanúkat  berendelni  a  Otrvény-
ssékre.  2) Valamit beküldetni parancsol. Eitbiró által
a»  elöfogati  lovakat  berendelni  a falu  hátába.  V.  8.
RENDEL.

BERENDELÉS,  (be-rendélés) ősz. fa. Parancso-
lás, meghagyás,  idézés,  midőn  valakit  vagy valamit
berendelnek  valahová.  L.  BERENDEL.

BERÉNY, (ber-ény) több  mezőváros  és  fáin ne-
ve  Magyarországon  és falu  Erdélyben,  tt  Berényt;
helyragokkal:  Berény-be,  —ben,  — bó?.  Valószinfi,
hogy  ezen  szó  gyöke  az  adást-vevést,  illletőleg vá-
sárlást jelentő  bér  vagy  bére,  miszerint  értelme  any-
nyi  volna,  mint  vásáros  hely,  árupiacz,  és  az  empo-
rium  kifejezésére ajánlható. Magyarországon öszvetett
alakban  is  előfordulnak:  BALATON—,  CSÁK—,
JÁSZ—,  IHAROS—,  KARANCS—,  KIS—, ME-
ZŐ—, NAGY—, LOVAS—,  PUSZTA—.

BEREPDÉS  vagy  BERÉPDÉS, (be-repdés) ősz.
gyak.  önh.  Gyakran be  és kirepül,  be-berepül,  vagy
többen  egymásután  berepülnek. V.  ö. REPDÉS.

BEREPED,  (be-reped)  ősz.  önh.  Kívülről  ható
erőszak  által  befelé  rés, nyilas  támad  valamely  test-
ben. Ellentéte: kireped.  V. ö. REPED.

BEBÉPÉS,  1. BERÉPDÉS.
BEREPESZT, (be-repeszt)  ősz.  áth.  Valamely

testet külső  oldaláról,  széléről  befelé  repeszt,  illető-
leg  rést, nyilast  csinál  belé.  Berepestteni  a  lúfteteU
köteletvény szélét. V.  ö.  REPESZT.

BERÉPKÉD, 1. BERÉPDÉS.
BEKÉPPEN, (be-réppen)  ősz. önh. Hirtelen  egy

lebbenéssel  berepül, beszáll.  V.  ő.  RÉPPEN.
BEREPÜL,  (be-répfil)  ősz. önh.  Repülve,  azu

szárnyain  lebegve  beszáll  valahová.  A  fSlreaent  se-
regélyek  berepültek  a nádasba. V.  ö. REPÜL.

BÉRES,  (1),  (bér-és)  mn. tt  béres-t,  vagy —ét,
tb.  —ék.  1)  Aki  bizonyos bérért  szolgál,  dolgozik,
különösen  napszámban  dolgozó,  nem rendes  szolga-
latban  levő.  Béftf  aratók,  kastások.  Béres  nyomtatok.
2) Bérbe  adott,  bérben  használt  Béres  föld.  Bérű
hasban  lakni.

BÉRES,  (2),  (bér-és)  fa.  tt  bérés-t,  tb.  —ék.
Igis  ökrökkel  bánó, különösen  mezei gazdaságnál ök-
rökön  dolgozó házi szolga.  Urasági  béres,  kire  négy,
hat, nyolcz  ökrös  szekér  vau  bízva,  és  segédefii  egy
gyerkőcze vagy  legény  (ostoros)  adatik  mellé.  Öreg
béres vagy faragóbéres,  ki  a  többi  béresekre  felfigyel,
s  leginkább  szerszámokat készít, és javít  JEszifc,  mini
a  béres. Km.

BÉRÉSHÁZ,  (béres-ház)  ősz.  fn.  Urasági  pasz-
tákon,  majorokban  ásón  báz,  melyben béresek lak-
nak, jobbára  saját  tűzhelyeik  lévén.  Különbözik  tőle
az  elválva  írandó  béres ház,  mely bérben  adott,  bér-
ben  lakott  házat jelent

BÉRÉSKÉDÉS, (bér-és-kéd-és) fa.  tt  béreske-
des-t,  tb.  —ék.  Béresi  szolgálat gyakorlása.

BÉRÉSKÉDIK,  (bér-es-kéd-ik) k.  m. béresked-
tsm, —tél,  —éti.  Igas  ökrök  mellett  béresi  szolgála-
tot  ttz,  gyakorol,  béresképen  szolgai  valamely  ur»-
•ágnál, vagy  mezei gazdánál.

BÉRÉSMUNKA,  (béres-munka)  ősz.  fa.  Álta-
lán  munka, melyet béres  szolgák  teljesítenek  ;  küB-
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nősen  melyet  igás  ökrökkel  dolgozó béresek  szoktak
végezni,  milyenek:  szántás, vetés,  trágyahordás,  szé-
na-, gabonatakarítis  stb..

BÉRÉSOSTOR,  (béres-ostor)  ősz.  fn.  Vastag
nyelü,  sudaras, és sugárral  ellátott erős szíjostor, mely
lyel a  béresek  négy, hat, nyolcz  ökröt hajtani  és dur
rogatni  szoktak.

BÉRÉSSZEKÉK,  (béres-szekér)  ősz.  fn.  Erős
szerkezetű,  vendégoldallal,  nyomoroddal,  stb.  fölsze-
relt hosszuszekér, milyenen  a béresek  járnak.

BÉEÉSSZERSZÁM,  (béres-szerszám)  ősz.  fn.
Béresmunkához szükséges szerszámok, dolgozó  szerek.

BÉRÉSSZÜR,  (bérés-szflr)  ősz.  fn.  Gallértalan
hosszú  szűr,  milyet  túl  a  Dunán  a  pusztai  béresek
szoktak  viselni.

BERÉSZ, (bér-ész) fn. tt  berész-t, tb. —ék. Áruk,
jószágok  csereberélésével  üzérkedő  személy. (Specu-
lant).

BEKÉSZLET,  (ber-ész-él-et)  fn.  tt.  berészlet-ét.
Csereberével  üzérkedő  kereskedés.

BERESZEL,  (be-reszel) ősz. áth.  Valamely  szi-
lárd,  kemény  állományú  testet  reszelővassal,  úgyne-
vezett  ráspolylyal  bemetsz,  burovatol,  bevölgyel.  Be-
reszelni  valamely  lemezt. V.  ö. RESZEL.

BEKET, falu Abaújban,  helyragokkal: Beret-re,
—én,  —rb7.

BERETESZÉL,  (be-reteszél)  ősz.  áth.  Retesz-
szel  bezár, beszorít, kinyílás  vagy  kinyitás  ellen  biz-
tosít  Bereteszelni  óz  ól ajtaját.  V.  ö. RETESZ.

BERETESZÉLÉS, (be-reteszélés) ősz. fn. Retesz-
szel bezárás.

BERÉTRA,  fn.  tt.  berétrát.  Sajátságos  szabású
sipkaféle  föveg  a  régi  olaszoknál,  németeknél  stb.
Különösen  szögletes  papsipka.  Fekete,  veret, bársony
berétra.

„Akkor  a  papoknak  val;i  tisztességük,
Mikorou  egészlen  áll  vala  szerzetük,
Távol  vala  tolok galléros köntösök,
Veres  berétrájok."

Feddő ven a XVI. századból.

Idegen  eredetű  szó ; közép latin  nyelven:  bar-
retum,  bitretum,  francziául barret, olaszul barretta, stb.

BERÉTRAS,  (berétra-as)  mn. tt  beréírás-t, vagy
—öt,  tb.  —ok. Berétrát  viselő.  Berétrás  papok.

BERETTÖ,  (beret-tő)  ősz.  fn. és helységek neve
Sáros  és  Zemplén varmegyében. V.  ö. TŐ.

BÉBÉTVA, BÉRÉTVÁL, stb. 1. BOROTVA,
BOROTVÁL stb.

BERETTYÓ,  folyóvíz  Bihar  és  Békés várme-
gyében.

BÉREV, (bér-ér)  ősz.  fn.  Év,  melyre  valamely
jószágot  bérbe  adnak  és  vesznek.  A  bérév  elmultával
líjra  szerződni.

BÉREZEL, (be-rezel) ősz. önh. és  áth.  Köznépi
képes  kifejezéssel,  valahová  bekakál,  vagy  valamit
kakáivá  becsunyít  Béreseit  a gályájába.  A  kis  gyer-
mek fterwelte M agyat.  V. ö. REZEL.

BEREZEZ,  (be-rezez) ősz. áth.  Öntött rézzel be-
futtat, rézlemezzel bevon. Berezemi a két nyelét,a  pipát.

BÉREZINKA,  falu  Beregh  megyében;  helyr.
Berezinkd-n, —ra,( —ról.  Máskép :  Külednyfaloa.

BÉRFIZETÉS,  (bér-fizetés)  ősz.  fn.  Fizetés, mi-,
dön valakinek vagy  valamiért  a  kellő  bért  megadják.

BÉRF1ZETÖ,  (bér-fizető)  ősz.  mn.  és  fn.  Aki
valamiért,  valakinek bizonyos  bért  fizet  Különösen
haszonbérlő,  valamely jószágot  bérben  biró  személy.

BÉRFÖLD,  (bér-föld)  ősz.  fn.  Bizonyos  bérfi-
zetés  mellett bírt,  használt  föld,  különösen  biibérben
kapott jószág,  1. HÜBÉR.

BÉRFÖLDI,  (bér-földi)  ősz.  mn.  Bérfóldct  ille-
tő, ahhoz tartozó, arra  vonatkozó;  különösen, hűbéri.
BérfSldi  haszonvétel, jövedelem.

BÉRFÖLDRENDSZÉR, (bér-föld-rend-szér) ősz.
fű.  A  középkorban  keletkezett hű'bűri viszonyok rend-
szere.  V.  ö. HÜBÉR.

BERGE,  tájszó,  mélybangon:  Sarka.  L.  ezt.
BERGENYE,  falu  Erdélyben,  Maros  székben.

Helyr.  Bergenyé-n,  —re,  —rőt.
BEÉGIK,  (ber-eg-ik)  k.  m. berg-ett;  önhatólag

bér ég.  Mondják  különösen  Erdélyben  a  juhról  midőn
párzik,  vagy  a  bér /  bér  !  hangutánzó  szótól,  vagy  a
fürgéé-forgástól.  Innen  birka  szó.  L.  ezt  Azon  hang-
utánzó  bér  gyökre  vihető vissza:  berbitél  vagy  birbi-
tél  ige  is, mely a  tiszai  vidéken a  hímnemtt  szárnyas
állatról  moiidatik  midőn párzik.

BÉRGYILKOS,  (bér-gyilkos)  ősz.  fn.  Bizonyos
bérért  fogadott  orgyilkos.

BÉRGY1LKOSSÁG,  (bér-gyilkosság)  ősz.  fű.
Orgyilkosság,  melyet valaki  bizonyos  díjért  követ  el.

BÉRHÁZ,  (bér-báz)  ősz.  fn.  Bérben  kiadandó
lakosztályokból  álló  ház.

BÉRHE,  (bér-he)  fn.  tt.  bérhéí.  1) Bőrből  való
kötény,  milyet  bizonyos  mesteremberek  és munkások
magok  elé  kötnek.  Ácsok, kömivesek,  kovácsok  berhéje.
2)  Szélesb ért. ágyékot  takaró  akármiféle  mez.  „El-
sőben  fügefalevélből  bcrhét  csinálának,  hogy  szemé-
remtesteket  béíodöznék."  Pázmán.  Kai.  337.  1.  3)
A  székelyeknél  ám.  istrángot  szorító  szíjacska.  4)
Ugyanott jelent  bozontos  csomót  a  fonalon.  Első  je-
lentéseinél  fogva  ám.  btfrhe  a  bőr  gyöktől.  Midőn  pe-
dig  fonalra  vonatkozik, rokon  a  berz, borz, berzel, bor-
zai  szókhoz.

BERHEL,  (ber-h-el)  áth.  m.  berhel-t.  Sándor  I.
szerint  ám. valamit  forgatva  levet.  Gyöke bér  a for-
gásra  vonatkozó  bereg, és pereg  szók gyökével  rokon.

BERHIDA,  falu  Veszprém  megyében;  helyr.
Berhidá-n,  —ra,( —ról.

BÉRHINTÓ, (bér-hintó)  ősz. fn.  Hintó, mely ki-
sebb-nagyobb  kirándulásokra  fuvarbér fizetése mellett
mindenkinek használatára készen áll, máskép: bérkocsi.

BÉRHÍV,  (bér-hív) ősz.  fn.  1. HŰBÉRES.
BÉRIDÖ,  (bér-idő) ősz.  fn.  Időszakasz,  melyre

valamely jószág haszonvételét  bérbe  adják  és  veszik.
Szállási  béridS.  Stinházi  béridS.  Évnegyed*,  egy,  öt,
tit  évibérido'.
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BERILL, fa. tt  berilt-í,  tb.  — ék.  Tengerzöld
szinfi  drágakő,  moly  gyakran  fehérbe  megy által, s
Napkeleten,  Cseh- és  Szászországban  tal&ltátik.  Hel-
lén  eredettt  szó.

BÉRINAS,  (bér-inas)  ősz. fh.  Határozatlan ideig
tartó  szolgálatra  fogadott,  nem rendes  inas.  Különö-
sen  a  vendégfogadókban ruhatisztításra  s  ideoda kül-
désekre rendelt  szolga, máskép:  bérszolga,  bérlegény.
(Lohnlakai).

BÉRJÓSZÁG,  (bér-jószág)  ősz.  fn.  Jószág,  me-
lyet  valaki  bizonyos  haszonbérben  tart, és  mivel.

BÉRJÖVEDELEM, (bér-jövedelem) ősz. fh. Bér-
be  adott jószágból kapott,  húzott  jövedelem,  milye-
nek : házbér,  földbér,  fUbér,  stb.

BERKAHÁZA, fáin  Vas  megyében;  helyragok-
kal : .Berkohásá-n,  —ró,  —róí.

BERKE,  1. BARKA  és BHtKE.
BERKEBÁRÁNY,  (berke-bárány)  ősz.  fn.  Ne-

mesebb  fftju,  apró fodor  szőrű juhnak,  vagyis  birká-
nak  bárányja,  birka  bárány,  különböztetésiil  a bun-
dás  hosszú  szőrű, úgynevezett magyarjuh  bárányától.

BERKENYE, (1),  (ber-k-eny-e) fn. tt.  berkenyét.
Berkenyefa gyümölcse, bogyója. V. ö. BEEKENYEFA.

BERKENYE, (2),  falu Nógrád megyében; hely-
ragokkal  : flerkenyé-n, —re,  —ró7. Van ily  nevű  falu
Erdélyben  is,  mely  máskép : Bergenye,  1. ezt.

BERKENYEFA,  (berkenye-fa) ősz.  fn.  A  húsz-
hímesek  és  háromanyások  seregéhez  tartozó  fanem
(Sorbns).  ,Berkenye' magában is jelentbet  fát.  Férés
berkenye, apró veres gyümölcscsel.  (Sorbus  aucnparia).
Fojtós  berkenye,  melynek  fája  nagy,  s  gyümölcsbo-
gyója  akkora  mint  egy  kis  körte,  máskép :  süvVltin
kürté,  barkócza.  (S.  domcstica).  Némely  tájakon  ma-
gyaros  átalakítással:  belekenyér.

Gyöke  bér  a  veres, piros, perzsel  stb.  szók  vér,
pír, per,  gyökével  rokon, mennyiben  ezen  fanem  bo-
gyói  veres  vagy  piros  színűek.  Előfordul  már  XIII.
századbeli  oklevelekben  is  mint határfa:  berkenie, be-
rekune,  bérkéné, bér kény, berekenyefa,  berekunafa.  (Jer-
ney.  Nyelvkincsek).

BERKENYES,  falu  Erdélyben Kolos megyében.
Helyr.  Berkenyes-én,  —re,  —rőí.

BERKES,  (ber-ék-és)  mn. tt. berkés-t, vagy  —eí,
tb.  —ék.  Csalittal,  cserjével,  tövissel, vesszővel, bo-
zóttal  benőtt  Berket  völgy,  határ,  lapály,  érmeUék.
V. ö. BEREK.  Régi  oklevélben (1300.) előfordul mint
személynév  is.  Van  ily  nevű  begy,  folyó  és helység
Erdélyben.  Az  utolsó  helyr.  Berkes-en,  —re,  —ró7.

BERKESD,  falu  Baranya  megyében;  helyra-
gokkal : Berkesd-én,  —re,  —riSl.

BEEKESZ, helység neve Szabolcs vármegyében;
és  Erdélyben.  Helyr. Berken-én,  —re,  —rSl.

BERK£3ZPATAEA,falnKővárvidékében; hely-
ragokkal  : Berkettpatakd-n,  —ró,  —rrfl.

BERKÉSZ,  (ber-ek-ész) fn. tt  berkesz-t, tb. —ék.
Szúnyogfaj,  mely  leginkább  a berkes helyeket szereti.
(Couops).

BÉRKÉVE,  (bér-kéve)  ősz.  fn.  Gabonakéve,
mely  a részes  aratóknak jut, részkére, valamint az is,
melyet  némely  helységekben  a  csőszök és harangozok
kapnak.

BERKÉZ,  (ber-ék-éz) önh. m. berkéc-tem,  —tél,
—e'tt.  Berkezni járnak  a  Zala megyei vadászok a Zala
berkébe,  bol  őzre,  rókára, vidrára  foly  a  vadászat.

BERKÉZ,  (ber-ke-ez  vagy  vastaghangon  bar-
ka-az)  önb. m.  berkéz-tem,  —tél,  —e'tt.  Gyönge bim-
bókat, barkákat  hajt.  Kikeletkor  berkesnek  a  fák.

BERKI,  (ber-ék-i) mn. tt.  berki-t,  tb.  —ék.  Be-
rekben  lakó,  tartózkodó, berekből  való, berekhez tar-
tozó.  Berki  óz.  Több  ily  nevű  helység is van  Fejér,
Somogy  és  népes  puszta  Nógrád  és  Veszprém  me-
gyékben.  Helyragokkal:  Berki-be,  —ben,  —bSl. Egy
1270-diki  oklevélben  előjön  mint  falu  Sáros  megyé-
ben  is.

BERflFALÜ,  (ALSÓ—,  FELSŐ—),  helysé-
gek  Vas megyében; helyr. Berlcifalu-ba,  —bán, —bél.

BÉRKOCSI,  (bér-kocsi)  ősz.  fh.  1. BÉRHINTÓ.
BÉRKOCSIS,  (bér-kocsis)  ősz.  fn.  Nagyobb  vá-

rosok  piaczain  s  utczáin  álldogáló  kocsis, ki  kocsijá-
val,  bintójával  bérért  mindenkor  szolgálatra  kész.

BERKÖ,  falu  Sáros  megyében; helyr.  BerkS-n,
—re,  — röl.

BERKÖCZE, BERKÖCZÉS,  somogyi  tájszók,
vastaghangon  1. BARKÓCZA,  BAKKÓCZÁS.

BÉRKÖTELES,  (bér-köteles)  ősz. mn.  1)  Aki
valamiért  bért  fizetni  tartozik.  Bérköteles  zsellérek.  2)
Amitől  bért  fizetni kell.  BérkStelu föld,  rét,  legeli.

BÉRKÖTÉS,  (bér-kötés)  ősz.  fn.  Szerződés  «
valamit  bérbeadó,  és  bérbevevő  személyek,  illetőleg
felek  között, továbbá  ezen szerződést  tartalmazó  ok-
levél,  bérlevél.

BERLÁD,  falu  Erdélyben,  Doboka  megyében;
helyr.  Berlád-on,  —ró,  —ról.

BÉRLAK,  (bér-lak)  ősz.  fa.  Másnak  házában
bizonyos  bérért  kivett  és használt  lak,  vagy  általán
zsellérektől  lakott  ház.

BÉRLAKÓ,  (bér-lakó) ősz.  fh.  Aki  más  házá-
ban  bizonyos  bérért  lakik; zsellér.

BÉRLEKÉZÉS, BÉRLEKÉZIK,  szokottabban
és  helyesebben  1. ELŐFIZETÉS,  ELŐFIZET.  Hasz-
nálhatók  volnának  az  ElSbérlés,  Elöbérlet, ÉtSbérel  is.

BÉRLEKÉZÖ, helyesebben  lásd  ELŐFIZETŐ,
vagy  ELÖBÉRLÖ.

BÉRLEL,  (bér-él-el) átb.  m. bérlel-t.  Rendesen
az  egyszerű  bérel értelmében használtatik,  de  szaba-
tosan  véve  ám.  folytonos  bérben,  haszonbérben  tart
valamit

BÉRLELÉS,  (bér  él-el-és)  fn.  tt  bérlelés-t,  tb.
—ék.  Bérbevevés,  bérbefogadis,  bérlés.  Szabatosab-
ban :  folytonos  bérben  tartás.

BÉRLEMÉNY, (bér-él-e-mény) m. tt bérfemény-f,
tb.  —ék.  1) Bérbeadási-vevési  ügy,  vagy  tárgy.  2)
Haszonbérlet, kibérlett jószág, bérbe  adott  vagy  vett
dolog.
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BÉRLÉS,  (bér-él-és)  fii.  tt.  bériés-í, tb.  —ék.
Valamely  jószágnak,  illetőleg haszonvételének  bérbe
fogadása.  Hátbérlét,  fSldbérlés,  páholybérlés.

BÉRLET,  (bér-él-et)  fa.  tt  bérlet-ét.  Bérlés, il-
letőleg  előfizetés  által  szerzett  haszonvételi, vagy  él-
vezési jog.  Színházi,  fürdőt',  élelmezési bérlet.  Egy  évi,
egy  évnegyedi,  egy  havi  bérlet

BÉRLETFOLYAM,  (bérlet-folyam)  ősz.  fn.  Ál-
talán  a  bérlés  által  szerzett  haszonvételi  vagy  élve-
zés! jognak  folytatása.  Különösen  a  színházaknál bér-
letfolyamban  játszani,  ám.  a  kibérlett  helyeket  a ren-
des  előfizetés  fejében  illető  bérlőiknek  hagyni.

BÉRLETPÉNZ,  (bérlet-pénz)  ősz.  fn.  Előfize-
tési  pénz,  melyet  az  előbérlők  fizetnek.

BÉRLETSZÜNÉS,  (bérlet-szünés)  ősz.  fn.  A
színházaknál,  színkörökben  stb.  az  előfizetés  felfüg-
gesztése,  mely  esetben  a  bérlett  helyét  megtartani
kivánó  rendes  bért  fizetni  tartozik.  Máskép:  bérlet-
ttünet,  rósz  hangzású,  inkább  bérttünet.

BÉRLETT,  (bér-él-étt)  mn.  tt.  bérlétt-et.  Amit
kibéreltek, bérbe  adott,  bérben  vett  Bérlett  házban
lakni.  Bérlett  kocsin utazni.  Bérlett  ruhát viselni.  Bér-
lett  stb'lS,  kert,  legelő.

BÉHLEVÉL,  (bér-levél)  ősz.  fn.  Általán  iro-
mány,  szerződvény,  mely  bérbeadásvevésről szól.  Kü-
lönösen,  a szállító hajósokkal kötött szerződvény, vagy
a  beszegődött  cselédnek  adott  levél,  melyen  beállási
ideje,  és  bére  fóljegyezvék.

BERLING,  (bör-ling?)  fn.  tt.  berling-éí.  Dió-
szeginél  a  sokbimesek  és  sokanyások  seregéből  való
növénynem,  melynek  csészéje  nincs,  bokrétája  kettős,
H  külső  négy-hat  szirmú  és  nagyobb,  a  belső  sok  ap-
ró  szirmú;  magvai  cs&kósak.  (Attagene).

BÉRLŐ,  (bér-ló)  ősz.  fn.  Ideiglenes  haszonvé-
telre bérben  fogadott  kocsis- vagy  nyergesió.

BÉRLŐ,  (bérél-ö)  fn.  tt  bérlö-t.  Aki  valamit
bérel,  kibérel,  bizonyos  bérfizetés  mellett  használ.
HázbérlS,  fSldbérlö,  kertbérlS,  színházi  páholy-,  zárt-
nékbérlök.

BÉRLŐTÁRS,  (bérlő-társ)  ősz.  fn.  Ki  mással
vagy  másokkal  együtt  bérel  ki  valamit,  illetőleg a
bérleti  költségben  és  haszonvételben  arányos  részt
vesz. Mezögadasági,  színházi,  páholybérlőtárs.

BÉRMÁL,  ath.  m. bérmái-1.  A  katbolika  anya-
szentegyház  szertartása  szerint bérmii a megyés, vagy
felszentelt  püspök,  valamint  némely püspöki hatóságu
apát  is, pl.  a  pannonhalmi főapát,  midőn  a kellően el-
készített  híreket,  leginkább  nagyobb  gyermekeket
azentolajjal  innepélyesen  megkeni,  s  mintegy újonnan
kereszteli,  és  újabb  nevet ad  nekik,  imádkozván  fb-
löttök,  hogy  hitöket  szilárdan  megtartsák, s  rettent-
hetlenül  vallják.  A  görög  egyházban  ezt  legott  a ke-
resztség  után  a  keresztelő  pap viszi  véghez.  Atv.  ért.
etbérmátni  valakit,  ám.  más  nevet  adni  neki.

A  latin /frmare-ból  kölcsönzött,  s  talán  közvet-
lenül  a  szláv  birmowat  után  magyarosított  szó.

BÉRMÁLANDÓ,  (bérmál-and-o)  fn.  tt  bérmá-
tondó-t,  tb.  — k.  Aki  a  bérmálás  szentségének  fólvé-

AXAD.  «AOY

telére  előkészíttetik.  A  hitágazatokra  oktatni  a bérmá-
landókat. Álljanak  elé a  bérmálandók.

BÉRMÁLÁS,  (bénnál-ás)  fn.  tt.  bérmálá»-í,  tb.
—ok.  A  katholika  anyaszentegyház  hittana  szerént  a
hét  szentségek egyike, sorozat szerént másodika, mely-
ben  a  piispök  az  illően  elkészült  híveket  szent  olaj-
jal  megkeni,  s kezeit  fejökre  tartván imádkozik, bogy
a  hitben  szilárdan  megmaradjanak  s  azt  rettenthetle-
nUl  vallják.

BERMÁLÁSI,  (bérmál-ás-i)  mn. tt.  bérmálási-í,
tb.  —ok.  Bérmál&shoz  tartozó,  bérmálast  illető.  Bér-
málási  előkészületek,  szertartások,  imádságok.  Bérmá-
lási  idő.

BÉKMÁLATLAN,  (bérmal-atian)  mn.  tt  bér-
málatlan-t,  tb.  —ok.  Aki  nincsen  megbérmálva.  Ha-
tározóilag  ám.  bérmálás  nélkül,  meg  nem  hermáivá.

BÉRMENT,  (bér-ment)  ősz.  mn.  Amitől  bért
nem  kell  fizetni,  vagy  amitől a  bér  mar  előre  lefizet-
tetett.  Bérment  levelek, áruk, bérment páholy.  Máskép:
díjment.

BÉRMENTEN,  (bér-menten) ősz.  ih.  Bérfizetés
nélkül.

BÉRMENTES,  (bér-mentes)  1. BÉRMENT.
BÉRMENTESEN,  (bér-mentesen)  lásd  BÉR-

MENTEN.
BÉRMENTESÍT,  (bér-mentesít) ősz. áth. A pos-

tán  küldendő  levélért, vagy  egyéb holmiért az  illető
viteldijt  előre  lefizeti.

BÉRMENTESÍTÉS,  (bér-mentesítés)  ősz. fn.  Fi-
zetés  neme,  mely  által  valamit  bérmentesítünk.

BÉRMUNKA,  (bér-munka) ősz. fn.  Általán min-
denféle  munka,  melyet bizonyos  bérért  fogadott mun-
kások,  napszámosok  stb.  végeznek,  különböztetésü!
a  rendes  cselédek, vagy  ingyenes  segédek,  ajánlko-
zók,  kalákások  által  végzett  munkától.

BÉRMUNKÁS,  (bér-munkás)  ősz.  fn.  Bizonyos
napi,  heti,  vagy  havi  bérért,  vagy  részben  dolgozó
munkás,  milyenek a fogadott  kaszások, aratók, nyom-
tatók,  cséplők, stb.  V.  ö. BÉRMUNKA.

BERNAD,  falu  Erdélyben;  helyi-.  Bernád-on,
— rá,  —ról.

BERNÁT,  férfi  kn.  tt.  Bernát-ot.  A  régi  német
Bernhard  szóból  kölcsönöztetett.  Jelentése  a német
nyelvészek  szerént: erős  gyermek  (Kraftkind,  starkes,
kraftiges  Kind).  Kapkod,  mint  Bernát  a  mennyköhöz.
Km.  Régiesen  pl.  a  Nádor-codexben,  Debreczeni  le-
gendáskönyvben :  Bernáld.

BERNÁTHFALVA,  helység  Abaújban;  belyr.
JSertiáífalvá-n,  —rá,  —ról.

BERNECZE, falu  Honth  megyében ; belyragok-
kal:  Berneczé-n,  —re,  —ró'l.

BÉRNÖK, (bér-nők) fn. 1. BÉRLŐ, HASZON-

BÉRLŐ.

BERNYÁK, természeti hang, mely a bakzó macs-
ka  erős  nyávogását  utánozza.  Hasonló  alakú  hang-
utánzók:  kodák,  kotkodák,  nyit-ák, koák, rikák, czikák,
bokák,  stb.

38



595  BEBNYÁKOL—BEBOSKASZT BEROSTÉLYOZ—BEKTHÓT  696

BEBNYÁKOL,  (bemyák-ol)  önb.  m.  bemyá-
kol-t.  Mondják  macskáról,  midőn  bakzáskor dühösen
berregve nyávog;  máskép: vernyákol, vírnyákol.  Kép-
zésre  basonló  a  kodákol, kotkodákol,  nyivákol,  kodkol,
rifcákol,  etikából,  bokákol hangutánzókhoz.

BERNYÁKOLÁS,  (bernyák-ol-ás)  fa.  tt.  ber-
nydkolát-t,  tb.  —ok.  Berregő  macskanyávogis.

BERNYÁSZKODIK,  (berny-ász-kod-ik)  k.  m.
bemyászkod-tam,  —tál,  —ott. A székelyeknél ám. va-
laki  ellen  haragra  gyulád,  fölberzenkedik, fölindul,
mint  a  közösülés!  ösztöntől  űzött  s  egymással  ver-
senygő  kandúrok.

BEROGY, (be-rogy)  ősz.  önh.  Mondjuk  épület-
félékről  s azok egyes részeiről, midőn  beomlanak, be-
szakadnak.  Bombák  alatt  berogy  a  háztető',  a  gerenda-
tat.  Berogynak  át  árvit-mosta  falak.  2)  Emberről,
vagy  más  állatról  szólva,  ám.  lábairól  lerogyva  be-
esik  valahova.  Berogyni  a  szobába.  A  vontató ló  be-
rogyott  a  mély  kdtyolba.

BEROGYÁS,  (be-rogyás) ősz.  fn.  Rogyva,  leo-
molva,  leszakadva beesés.

BEROHAH,  (be-roham) ősz. fn. Hadtudományi
ért  az  ostromló  seregnek  azon  működése, midőn tö-
megesen betör valamely kerített, s megerősített helybe.
Egyszerűen  roham  szokottabb.

BEROHAN,  (be-rohan) ősz.  önh.  Teljes  erővel
nekidőlve,  előtolakodva benyomul,  betör  valahova,
Berohanni  a  várkapun.  Lélek  szakadva  berohant  hos-
«dm. V.  ö.  ROHAN.

BEROHANÁS, be-rohanás) ősz. fn.  Hegfeszített
erővel  benyomulás, betörés.

BERONT, (be-ront) ősz. önh. Az előtte álló aka-
dályokat,  gátokat  elrontva  benyomul,  betör.  A  szét
fázott  falakon  berontani  a  várba, a*  udvarba.  Beron-
tani  a  kapun,  át  ajtón.

BERONTÁS,  (be-rontás) ősz.  fn.  Erőszakos cse-
lekvés,  midőn  berontanak valahova.  V.  ő.  BERONT-

BEROPPAD,  (be-roppad) ősz. önh. Nyomás  ál-
tal  roppadva  bemélyed, behorpad.  Terhet  szekér alatt
beroppad a  hídgerenda,  a padló.

BEROPPADÁ8,  (be-roppadás) ősz. fa. Roppad-
va  bemélyedés, beborpadás.

BEROPPASZT, (be-roppaszt) ősz. áth. Erős nyo-
más által  eszközli, hogy  roppadva behorpadjon  vala-
mi.  Baltafokkal,  buzoganynyal  (eropposstoni ás  ajtót.
V.  ö.  EOPPASZT.

BEROSKAD,  (be-roskad)  ősz.  önh.  Részekre
szakadva,  töredezve beomlik.  Nagy fő rgetegben  át ócs-
ka  házfödél  berotkadt.  Nagy  teher  alatt  beroskodí  a
boltozat. V.  ö.  ROSKAD.

BER08KADÁS, (be-roskadás) ősz.  fa.  Bomlási
állapot,  midőn  valami beroskad.

BEBOSKASZT,  (be-roskaszt) ősz. áth.  Eszközli,
okozza,  hogy  beroskadjon,  azaz részekre,  darabokra
omolva  beszakadjon  valami.  A  bombák  beroskatztják
a  ház födelét,  boltozatát.

BEROSTÉLYOZ,  (be-rostélyoz)  ősz.  áth.  1)
Rostélylyal bekerít  Berottélyotni  a kertet.  2)Rostély-
féle  ellenzővel ellát  Berotíélyomi  a bSrtönök  ablakait.

BEROSTÉLYOZÁS,  (be-rostélyozás)  ősz.  fn.
Rostélylyal  bekerítés, ellátás, fölszerelés.

BEROVÁTKOL, (be-rovátkol) ősz. áth. Kemény,
szilárd  állománya testbe valamely éles, hegyes eszköz-
zel  rovatokat  metsz,  ház.  Berovátkolni  a  kapussobro-
kat, az  igabélfákat.

BEROVÁTOL,  l, BEROVÁTKOL.
BEROZSDÁSODÁS,  (be-rozsdásodás)  ös».  fn.

Rozsdával  behuzódás, rozsdától beragadás. V.  ö. BE-
ROZSDÁSODIK.

BEROZSDÁSODIK,  (be-rozsdásodik)  ősz.  k.
Rozsdával  behúzódik; a rozsdától  betapad.  A  nedvet
helyen  tartott  vas  edények  berozsdásodnak. A  kard  be-
rozsdásodott  hüvelyébe.

BÉRÖ0ZVEG,  (bér-öszveg)  ősz.  fa.  Valamely
bérnek  egész  mennyisége.

BÉRPÉNZ, (bér-pénz) ősz.  fh.  1)  Pénz,  mely
bizonyos  szolgálat  fejében  díjul  adatik.  Cselédek, nap-
számosok  bérpénze.  2) Haszonbéri  fizetés.

BEÉR,  természeti  hangutánzó, melyből  berreg,
származott

BERREG,  (berr-ég) önh.  m.  berrég-tetn,  —tél,
—étt.  1) Mondják  ebnemü  állatokról,  midőn  mérge-
sen  öszveszorított,  vagy  kivigyorított  fogaik  közöl
berr-féle  hangot adnak.  2) Mondjuk  pergő,  forgó  esz-
közökről. Berrtg  a  rofcfco,  brúgoíyú.

BERRÉGÉS,  (berr-ég-és)  fn. tt  berrégés-í, tb.
—ék.  Fogvicsorító  ebek,  vagy  pergő  eszközök  erős
reszketeg hangzása.

BEESENY, 1. BEEZSEN.
BÉRSZABÁS,  (bér-szabás)  ősz.  fn.  A  munká-

sok  bérének  hatóság  általi meghatározása.  Aratói bér-
szobás.

BÉRSZÉRZÖDÉS,  (bér-szerződés) ősz. fn.  Szer-
ződés, mely  által  bizonyos  munkáért,  vagy  szolgi-

'  latért  járandó bér  meghatároztatík,  és  kötéssel  meg-
erősíttetík.

BÉRSZOLGA,  (bér-szolga) ősz. fn.  Nem rendes,
hanem  csak  ideiglenes  szolgálatra  fogadott  szolga;
bérinas, bérlegény.

BÉRSZÜNET, (bér-szünet) 1. BÉRLETSZÜNÉS.
BERTA,  férfi  és  női kn.  tt.  Bertát.  Adalbertns,

Adalberta.  V. ö.  BÉLA.  Használtatik  Bertalan  he-
lyett  is.  Vitetek,  mint  a  Berta  kutyái.  Km.

BERTALAN,  férfi  kn. tt £«rtalan-t. Bartholo-
maens. Héber  eredetű, ám.  harczfi.  Bertalan apostol.
Bertalan  éje.

BERTHELEMFALVA,  helység  Hont  megyé-
ben ; helyr. Berthelemfalvá-n,  —rá, —ról.

BERTÓK,  férfi  kn.  tt  Beríók-ot.  A  Bertalan
.  név  változata. Ayert benne, mint  .Bertók a csíkban.  Km.

Képzésre  olyan  mint:  Istók,  Moíófc,  Mihók,  Erttók
;  stb.  V.  ö.  —ÓK  képző.
:  BERTHÓT,  falu  Sáros  megyében;  helyngok-
kal:  Beríhót-on,  —rá,  —ról.
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BERTÓK,  többes  fh. Kisebb-nagyobb golyó-for-
mája  darabokban  öszvefutott  ezüstaprólék az ötvösök-
nél.  Eredete  hom'ilyos. Talán  a  német Perieken.

BERTUS,  férfi  kn.  tt.  Bertus-t.  A  Bertalan  ki-
csinyezője,  mint:  Ferus,  Oedus,  Matus,  Mikus,  Ilus,
Annus, Katus, Judus.

BERÚG,  (be-rúg)  ősz.  áth.  Lábbal, sarokkal be-
taszft,  betör.  Berágni  át  ajtót,  a kaput.  Rúgjuk  be a
hát  oldalát  t  tánczosok  szavajárása.  Önhatólag  és tré-
fásan  ám.  szeszes  italból  bőven  becsíp,  bekap.

BERUGASZKODIK,  (be-rugaszkodik)  ősz.  k.
Mondjuk  különösen  lóról, midőn sebesen neki indulva,
neki  rugtatva  beszalad  valahová.

BERUHÁZ,  (be-ruház)  ősz.  áth.  Birtokot, jószá-
got  fölszerelés,  és  reá  fordított költségek  által  hasz-
nálhatóvá, jövedelmezővé tesz.  (Investire).

BERUHÁZÁS,  (be-ruházás)  ősz.  fn.  Mindenféle
fölszerelés,  költség,  mely  valamely  gazdasági  birtok
haszonvehetőségére  fordíttatik,  milyenek  építés,  rét-
javítás, ültetés,  csatornázás, stb.

BERÚTÍT,  (be-nitít)  ősz.  áth.  Bemocskft,  be-
caunyít,  különösen  ganajjal,  vizelésseL  Beruttíani  a
hátak  elejét,  a falakat,  az árnyékszéket.

BÉRÜGYLET, (bér-ügylet) ősz. fn. Ügylet, üzér-
kedés  neme,  melyet  valaki  haszonbérbe  vett jószá-
gokkal fiz.

BÉRVADÁSZAT,  (bér-vadászat)  ősz.  fn.  Bér-
ben  kivett  vadászati  jog.

BÉRVÁGYÓ,  (bér-vágyó)  ősz.  mn.  Ki  mások-
nak  tett  minden  munkáját,  szolgálatát,  aprólékos  se-
gítségét,  fáradságát  külön fizettetni kívánja;  ajándék-
ért, borravalóért  kunyorgó.  Bérvágyó  szállodai  szol-
gák.  Bérvágyó  kocsisok,  inatok.

BERVE,  falu  Erdélyben,  Alsó-Fehér  megyé-
ben ; helyr.  Bervé-n,  —re,  —ró'í.  Előjön  a  Váradi
Regestrumban  is  (238.  §.) mint  falu.

BÉRVÉNY,  1. BÖRVÉNY.
BÉRZ,  (bér-z) elvont  törzs,  melyből bérzed, ber-

nenkédik, és ezek rokonai származtak. Eredetileg jelenti
az  állati  test  azon állapotát,  midőn  a  bőr,  illetőleg  a
rajta  növő  szőrszálak  a  vér rendkívüli lüktetése miatt,
nevezetesen  megijédeskor,  irtózáskor,  fáziskor,  íol-
merednek.  Mely  értelemben  rokona  a  vastaghangu
bon, mint  a  borzad, borzaszt,  borsódzik  származékok
törzse.  Innen  átv.  ért.  növényszálakra vonatkozva a
simának  ellentéte; honnan  berze ám. borzas szálú ken-
der.  Tennészettanilag  némelyek electrum,  electricitas
értelemben  használják,  mennyiben  hatásánál  fogva  a
testben  berzengést,  borzongást  okoz;  de  közösebb
szokás  szerint az  illető  tudósok  inkább  villany  szóval
élnek.  L.  VILLANY.

BÉRZANYAG,  (bérz-anyag) ősz.  fn.  Ami bérz-
azat villany-folyadékot  rejt  magában.  (Matéria  elec-
trica).  Igenleget,  nemleget  berzanyag.

BÉRZÁRADÁS,  (bérz-Aradás)  ősz.  fn.  A  berz-
nek,  azaz  villanynak  elterjedő  kiömlése,  szétfoly&sa.

BÉRZDELEJSÉG,  (bérz-delejség)  ősz.  fh.  De-
lejség,  mely a  berz  azaz  villanytelepben mutatkozik.
V.  ö. DELEJSÉG.

BERZE, (l),(bér-e-e) mn.ttbírzét. Aminek szőre,
baja,  szálai,  tollai  borzasak, bozontosak.  Berze  farku
tyúk.  Berze  üstök.

BERZE,  (2),  fn.  1. BÉRZÉNYE.
BÉRZÉCZ,  1.  VILLANY.
BÉRZÉCZÉS,  1. VILLANYOS.
BERZÉCZÉSSÉG,  1.  VTLLANYOSSÁG.
BÉRZED,  (bér-z-ed)  önh.m.  bérzed-tem,  —tél,

—éti, vagy  —t.  A  vérnek  rendkívüli  lüktetése miatt
fölmered;  vastaghangon:  borzad.  Bérzed  a  haragot
macska  tzSre.  Átv.  ért  haragra  indul, vagy  irtózik.

BÉRZEDÉS,  (bér-z-ed-és)  fn. tt  bérsedés-t,  tb.
—€k. Az állati  bőrnek, szőrnek, bajnak,  tollnak  föl-
meredése, borzadása. Átv. haragraindulás, vagy irtózás.

BERZÉK,  falu  Zemplén megyében;  helyr.  Bér-
zék-e'n,  —re, —ró'!.

BÉRZEN,  (bér-z-en)  önh.  m.  beVzen-í.  Hirtelen
haragra  gerjed,  lobban, vagyis  vére  rendkiviili  moz-
gásba,  lüktetésbe jön,  s  egész  valója  mintegy  fölme-
revedik.

BERZENCZE, mezőváros Somogy,  falu  Nógrád
s  más  megyében;  helyr.  Berzenczé-n,  —re,  —rSl.

BÉRZÉNG,  (bér-z-éng) gyak.  önb.  m.  bérzeng-
tem,  —tél,  —«•«, htn.  —ni, vagy  —eni.  Bőre,  haja,
szőre,  tollai  fölmeredeznek,  fólborzadnak.  Átv.  ért
haragos,  dühös  indulatban  van,  mérgeskedik.

BÉRZÉNGÉS,  (bér-z-éng-és)  fn.  tt.  berzéhgés-í,
tb.  —ék.  A  vér  rendkívüli  lüktetése által  okozott ál-
lapot,  midőn  a  test  bizonyos  kül  részei  fólmerednek.
Átv.  ért. haragos, mérges, ellenszegülő indulatoskodás.

BÉRZÉNGET,  (bér-z-cng-et) gyak.  áth.  m. beV-
zéhgeí-íem,  —tél,  —élt.  Haragra  ingerel;  különösen,
vad  állatot  oly  méregre  gerjeszt,  melytől  szőrei  fel-
borzadnak.  Kutyát,  macskát,  horcsSkoV  berzengetni.

BÉRZÉNGETÉS,  (bér-z-éng-et-és)  fa.  tt  bér-
zehgeíés-í,  tb.  —e'k.  Cselekvés, midőn valakit  vagy va-
lamit berzengetnek.

BERZENKE, falu  Sáros  megyében; helyr.  Bér-
zenké-n,  —re,  —röí.

BERZENKEDÉS,  (bér-z-en-kéd-és)  fa.  tt  bér-
zenkédés-t,  tb.  —ék.  Ellenszegülés,  böstörködés, hör-
csökösködés.

BERZENKEDIK,  (bér-z-en-kéd-ik) k.  m.  beV-
zenkéd-tem,  —tél,  — étt.  Saját  ért  szőrét  borzogatva
ellent áll;  dübösködik.  Átv.  ért  ellenszegül, böstör-
ködik,  ellenbeszél, pezderkedik, hörcsökösködik.  Ber-
zenkedik párzás  és  verekedés  közben  a  hím  madár, mi-
dőn  leeresztett  szárnyakkal  támadólag  lép  föl.

BÉRZENT, (bér-z-en-t) áth. m.  bérzent-étt,  htn.
—eni, vagy  —ni.  Haragra  gerjeszt,  indít

BÉRZÉNYE,  (bér-z-ény-e)  fa.  tt  bérzenyéí.  A
kendernyfivés  után elmaradozott apróbb  borzas  ken-
dreszálak. Szélesb ért  öszvezsugorodott, aszályos avar-
nemű  fűszálak.

38*
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BÉRZERÖ,  (bérz-erö) ősz. fa. 1. VILLANYERÖ.
BÉRZERÖMU,  (bérz-erő-mü)  ősz.  fa.  Erőmű,

vagy  gép,  mely által valamely testben, pl. légben,  föld-
ben  stb.  rejtező  villanyszikrák  öszvegyüjtetnek,  s  ki-
üríttetnek;  vülanyerömü.

BÉEZÉS,  (bérz-és)  mélyhangon borsos ; 1. ezt
BERZÉTE  vagy  BERZÉTHE,  fáin  Gömör  me-

gyében ; helyr. Bentté-n,  — re, — röZ.
BERZEVICZE,  mezőváros  Sáros  megyében;

helyr. J3erze»iezé-n,  — re, — r67.
BÉRZÉZ,  (bér-z-éz)  áth.  m.  beV*ec-tem,  —tél,

— itt,  pár.  — z.  Berzzel  azaz  villanynyal  általjárat,
szokottabban  L  VILLANYOZ.

BÉRZFÉNY,  (bérz-fény)  ősz.  fn.  Fény,  mely
sötétben  némely villanyos testeken, pl. visszásán simo-
gatott  macska  szőrén  látható.

BÉRZFUVALOM,  (bérz-favalom)  ősz.  fa.  Igen
gyönge Qletésfi  szellőcske, mely  villanyozáskor  a tes-
tet  érinti.

BÉRZKALAUZ, 1. VILLANYVEZETŐ.
BÉRZMOZDÍTÓ, (bérz-mozdító) ősz. fh. A Volta

oszlopában  levő  ktilönkülön  lemezosztály.
BÉRZMUTATÓ,  (bérz-mntató) ősz.  fn.  Tcrmé-

szettani eszköz, mely  a  bérc  azaz  villany  jelenlétét,
vagy  nemlétét  matatja.

BÉRZNEMVEZETÖ, (bérz-nem-vezető) ősz. mn.
és  fa.  Mondják  oly testről,  mely  a berzességet,  ázás
villanyt  tovább  nem közli.  (Non-condnctor).

BÉRZOSZLOP, (bérz-oszlop) ősz. fn. Berzkisér-
letekre alkalmazott, s  több rézlemezekből öazveállított
oszlopféle  természettani  készület; villanyoszlop.

BÉRZÖZÖN,  (bérz-özön)  ősz. fn.  A  ben-  azaz
villanyfolyam  bőséges kiömlése ; villanyözön.

BÉEZPISZTOLY,  (bérz-pisztoly)  ősz.  fh.Berz-
azaz villanykísérleti  készület,  mely  ónlevéllel  behú-
zott üvegekből áll, s kiürítése erős durranással történik.

BÉRZ8ÁRKÁNY,(bérz-sárkány)ösz. fa. A gyer-
mekek  játéksárkányát  utánzó  készület,  mely a  lég-
ben  levő villanymennyiség  megkísérlésére a  levegőbe
bocsáttatik.  Franklin  találmánya.

BÉRZSÜRÍTÖ, (béns-siirítő) ősz. fn.  Természet-
tani  eszköz, mely a  berzerőmüben  a villanyt  megsza-

BÉBZSZKRA,  (bérz-szikra)  ősz.  fh.  Szikra,
mely  a  villanyos  testből  kipattan,  midőn  ujjal  vagy
valamely  villanyvezető  eszközzel  érintetik.

BÉRZTARTÓ,  (bérz-tartó)  ősz.  fa.  Terméscet-
tani  készület,  melynek  lényeges  alkatrészei : a) egy
ónsikkal behúzott érce- vagy fotányér ; b) ebbe  öntött
vékony  gyántalepény ; c) födő, mely fivegmarkolatá-
nál  fogva,  vagy  selyemzsinóron  a  lepényre  eresztet-
hetík. Használják  villanyos kísérletekre.

BÉRZTELEP,  (bérz-telep)  ősz.  fa.  Ónlevéllel
borított  fivegpalaczkok  egyesítése, némi  villanyos  kí-
sérletek  eszközlésére.

BÉRZTERHELÉS,  (bén-terhelés)  Ssz.  fa.  Ter-
mészettani  működés, mely által  különféle  villanyos*
készületek  villanynyal  megtöltetnek.

BÉRZÜTÉS, (bérz-ütés) ősz.  fn.  Idegeket meg-
rázó ütés, melyet  a kiürített  villanyerő  tesz  az  állati
testen.

BÉRZVIS8ZALÖKÉS,  (bérz-vissza-lökés)  ősz.
fn.  Lökés,  melyet  a  kiürített  villany  az  állati  tes-
ten  tesz.

BÉRZVEZETÖ,  1. VILLANYVEZETÖ.
BÉRZ8ÉN vagy  BÉRZSÉNY, (bér-zs-én)  fh.tt

bercse>i-t, tb.  — e*.  1) Vérfürt  nemű  növényfaj, mely-
nek  sötétvörös  bogyóiból festéket készítenek, miskép:
alkermes vagy  fettSttW.  2)  Amerikai  és  indiai  fa,
mely  szintén  festékekre,  s festésre  basználtatik.

Némelyek  fírostüo,  francziaúl .Bresii névből ere-
dettnek  hiszik ; mindazáltal  más nyelvészek  azt  más-
bonnan  származtatják;  jelesfii Adelungsntánatöbben
azt  állítják,  hogy  ezen  fa  bresűlum,  brosOe,  braxűte,
brisolium stb.  nevek alatt már ismeretes  vala, mielőtt
Amerika,  illetőleg  Brasilia  felfödőztetett.  Szerintök
ezen  fa  piros  színétől  vette  volna  nevezetét, s  egye-
zik  vele  a régi  Brat  (tűz, pír),  brosen  (perzsel),  hel-
lén  /Jpáfco,  svéd  brasa  (tfiz),  rranczia  broise  (parázs,
tűz) stb.  Hasonlóan egy  gyökttek  vele  a magyar: per-
geT, pémel, páráit, piros, p#rit, porzsol,  tn'rrod,  stb.
Vannak,  kik  ezzel  a  mély  hangú  bársony  szót  is  ro-
konítják.  Régi  oklevelekben  előfordul  mint fala  Bér-
cen,  Berchen, B«rsen  alakokban.

BÉRZSÉNPA, ősz. fn. 1. BÉRZSÉN 2).
BÉRZSÉNVÉRFÜRT, (bérzsén-vór-fart) ősz. fii.

1. BÉRZSÉN 1).
BÉRZSÉNY, 1. BÉRZSÉN.
BESAJKÁZ,  (be-sajkái)  ősz.  önh.  és  ití».  1)

Sajkán  bemegy,  bevonni valahová.  Besajfcásni  a  Ba-
laton  közepébe.  2)  Sajkán  valamely  folyót,  tavat, ten-
geröbölt  bejár,  beutaz.  Besajkázni  az  árv^bortíotía
vidéket.

BESAJTÓL,  (be-sajtól)  ősz.  áth.  1)  Sajtóval
benyom,  beszorít  valamit  A  káposztát  besojtólni  a
hordóba.  2) A  sajtólást,  illetőleg  szfiretelést  bevégzi.

BESÁNCZOL,  (be-sánczol)  ősz.  áth.  Bizonyos
tért  sánczczal  körülvesz,  bekerít;  sáncz  közé  zár.
Betdncsolni  a várost.  Az  ellenség  besánccolta  magát.
V.  8.  SÁNCZ.

BESÁNCZOLÁS,  (be-sánczolás)  ősz.  fn.  Sáncc-
müvel  bekerítés,  bezárás.

BESÁNTCKÁL,  (be-sántikál)  ősz.  önh. és  áth.
1) Sántikálva  bemegy  valahová.  Besántikáí a  hasba.
2)  VaUmely  tért  sántikálva  bejár.  Besántifcálja  a
városi.

BESÁROSODIK,  (be-sárorodik)  ősz.  k.  Ráta-
padt  sártól bomocskolódik, sárossá  leszen.  Besároso-
dott  a  csizmája,  nadrágja.

BESÁROZ,  (be-sároz)  ősz.  áth.  1)  Sárral  be-
mocskít,  bepiszkol.  Besározni  a  ruhát,  a  szobát.  2)
Készített  sárral  fsJat,  kályhát, kemenczét  stb.  beta-
paszt £i utóbbi értelemben csak tájszokánlag J5n elő.

BE8ÁROZÁ8,  (be-sárosás)  ősz.  fia.  SárrsJ be-
mocskítás, vagy  D«tapautat.
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BESÁTOKOZ, (be-sátoroz) ősz. áth.  Sátorral be-
beföd,  beárnyékoz.

BESAVANYÍT,  (be-savanyft)  ösa.  áth.  Holmi
ételnek  valót,  főzeléket  kovászszal,  vagy  más sava-
nyú  szerrel  elkészít, s  ízletessé tesz.  Káposztát,  répát,
tököt  besavanyítani.

BESAVANYÍTÁS,  (be-savanyítás)  ősz. fb.  Cse-
lekvés,  midőn  besavanyítanak  valamit  Lásd  BESA-
VANYÍT.

BESE,  helységek  neve  Borsban  és  Erdélyben.
Helyr.  Besé-n,  —re,  —rW.  Viselik  e  nevet nemes
családok  is.  Valószínűleg egy  eredetű  a  .Bissenus-ból
származott Besenyő,  BesnyS,  Besenycze  helynevekkel.

BESEGÍT, (be-segít)  ősz. áth.  Karjánál  fogva,
vagy  máskép bemenni,  bejutni  segít.  Besegíteni  a be-
teget  a  metlékssobába.  Különösen  közbejárás,  vagy
akármiféle  szolgálat  által  valakit  bizonyos  állapotba
jnttat  Besegíteni  valakit a  kéretett  hivatalba.

BESEGÍTÉS, (be-segítés) ősz. fn.  Részvevő cse-
lekvés, mely által valakit besegítünk.  V.ö. BESEGÍT.

BESENCZE  vagy  BESENYCZE, fala  Baranyá-
ban ; helyr.  Besenczé-n,  —re, —rői.

BESENSZÖGH, falu  Hevesben;  helyr.  Besen-
szögh-ön,  —re,  —rb'l.

BESENYE,  falu  Somogy, és  népes  puszta  Vas
megyében; helyr.  Beienyé-n,  —re,  —röí.

BESENYŐ,  számos  helység neve  Magyarorszá-
gon  és Erdélyben;  helyr.  Be»enyS-re,  —n,  —rSl.  A
történetbuvárok  hiteles  tanúsága  szerint e helységek
eredeti  lakosai úgynevezett  bissenusok, különböző tör-
ténetíróknál  Bisseni,  Betti, Peeenaei,  Picenaci,  Pice-
noti, Pecseneg,  Pjeczenjeg,  Pacinacita  stb.  nevezetek
alatt, kik  Anna Commena  tanúságtétele  szerént nyel-
vökre nézve egyek  (ófio^cafiot)  valanak a comáuusok-
kal  (Tudományos  Gyűjtemény  1833.)  Magyarosan
besenyb'k-nek  hivattak.

BESENYŐD, 1.  BESSENYÖD.
BESENYVESZT,  (be-senyveszt)  ősz.  áth.  Hús-

félét  sózás, eczetezés,  fttszerezés,  füstölés által romlé-
kony  nedveitől  megfosztva tartóssá  teszen.

BESEPÉR,  (be-sépér)  ősz.  áth.  1. BESÖPÖR.
BESEREGLJK,  (be-sereglik)  ősz. k.  Seregesen,

csoportosan  begyülekezik.  Á  választók  beseregelnek  a
tisttújitásra.  Nagy  innepélyre  sok falusi  nép besereg-
lik a városba.

BESÉTÁL,  (be-sétál)  ősz.  önh. és  áth.  1)  Sé-
tálva bemegy  valahová.  Szomszéd faluból  besétálni a
városba.  2)  Valamely  tért, utat sétálva  bejár.  Besé-
tálta  a  város  kornyékét,  a  mulatókertet.

BESÉTÁLÁS,  (be-sétálán) ősz. fn.  Sétálva  be-
menés, vagy  bejárás.

BESPA,  népes  puszta  Vas  megyében;  helyr.
Besfá-n,  —rá,  —ról.

BESIET,  (be-siet)  ősz.  önh.  Szapora  léptekkel
bemenni  ügyekszik. V. ö. SIET.

BESEETÉS, (be-sietés) ősz.  fa.  Szapora  léptek-
kel  bemenés, beügyekezés.

BESIKAMLJK,  (be-sikamlik)  ősz.  k.  Hegsika-
molva, illetőleg  sulyegyenét vagy  irányát vesztve sima
talapzaton  becsúszik, beesik  valahová.  Jeges  partról
besikamlani  a  mélységbe.  V.  ö.  SIKAMLIK.

BESIMÚL,  (be-simúl)  ősz.  önh.  Magát  öszve-
húzva, finoman alkalmazva  bejut  valamely szűk hely-
"*»  vagy  társaságba.

BESÍPOL,  (be-sípol)  ősz.  önh. és  áth.  1) Vala-
mely  zárt  helyre  sípjával  befdj.  Besípolni  az ablakon.
2)  Sípszóval  bejár  valamely  tért.  A  rongystedö  be-
sípolja  a falu  minden zugát.

BESIVÍT,  (be-sivít) ősz.  önh.  Éles  sivító  han-
gon  beszól. Az  ablakrésen  beiivtí  a  izéi.

BESNYÖ, több  helység neve; helyr.  BesnyS-n,
—re,  —rdl.

BESODOR,  (be-sodor)  ősz.  áth.  Fonal gyanánt
sodorva, forgatva,  tekergetve  behajt, beránt,  magával
beragad.  A  hajókötél  a  parton  állókat  besodorta  a
folyóba.  Az  úszkáló  gyermeket  besodorta  az  örvény.
V.  ö. SODOR.

BESODRÓDIK,  (be-sodródik)  ősz.  belsz.  Ten-
gelye  körül  forogva, tekeregre bizonyos öbölbe, körbe
látszólag mintegy  önmagától  bevonul,  behúzódik.  A
vízen  úszó  gaz  besodródik  ae  örvénybe.  V.  ö.  SOD-
RÓDIK.

BESOMPOLYODIK,  (be-sompolyodik)  ősz.  k.
Magát  megsunyva, meghunny&szkodva, óvatosan, alat-
tomban  becsúsz, beorozkodik  valahová.  A  kiütött  eb
ismét  besompolyodott  a konyhába.  '

BESOROZ,  (be-soroz) ősz.  áth. Általán  valamit
a  többi  hasonnemüek  sorába, rendébe  igtat, közbehe-
lyez.  A  tájszókat  besorozni  a  szótárba.  Különösen,
mint  ujonczot  katonák közé  beállít,  berendel.  Gyalo-
gok,  lovasok, tüzérek  közé  besorozni  valakit.

BESOROZÁS,  (be-sorozás)  ősz.  fű.  Cselekvés,
midőn  valamit vagy  valakit besoroznak.  Stók  besoro-
lása.  Újonctok  besorolása. V.  ö. BESOROZ.

BESÓZ,  (be-sóz)  ősz.  áth.  Sós  lébe áztat, ráhin-
tett  sóval  a  romlás,  rohadis  ellen  biztosít.  Besózni  a
szalonnát,  disznóhúst,  halat.  Atv.  tréfás  ért.  besóztak
neki, jól  megverték, vagy  sóval  s  farába  lőttek.

BESÓZÁS,  (be-sózás) ősz. fn.  Holmi húsnemiiek
elkészítése, sóval behintés, vagy sóslében áztatás  által.
Jó  besózás és f elfüstölés  tartóttá  ét  Ízletessé  teszi  a sza-
lonnát.

BESÓZÁSI, (be-sózasi)  Ősz. mn.  Besózást illető,
besózáshoz  való.  Besózási  mód,  mesterség.

BESÓZOTT,  (be-sózott)  ősz.  mn.  Amit  sóval
behintettek, sóslében  áztattak.  Besózott  hús, szalonna,
disznóláb.  Besózott tengeri halak.

BESÖPÖR,  (be-söpör) ősz.  áth.  Söprüvel  hol-
mit  bizonyos  helyre  betakarít  Az udvari  gizgatt  be-
söpörni  a  ssemétgödörbe.  Átv.  ért  sok pénzt besöpörni,
ám. bevenni, beszedni, ládába  rakni.

BESÖPPED,  (be-söpped)  ősz. önh.  Lágy  állo-
mányú,  de nem egészen  folyó, vagy  apró részecskék-
ből  álló  tömegbe lemerül.  BesVppedni  a tárba, kátyol-
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bő,  homokba.  Besbppeáni a  bitsas  hombárba,  a  lisztbe.
V.  ö.  SÖPPED.

BESÖTÉTÉDÉS,  (be-sötétédés)  ősz.  fa.  Vilá-
gosság  fogyatkozása, midőn sötétség következik utána.

BESÖTÉTÉDIK,  (be-sötétédik) ösz.k. Világos-
ság fogytával a  látható testeket  homály  lepi, takarja.
Napnyttgot  után  besoVétedik a  föld.  Már  bestftétedett,
gyújtsunk  gyertyái.

BESÖTÉ1ÍT, (be-sötétít) ősz.  áth.  Sötétséggel
betakar, behomályosit, beárnyékoz, a  világosság  su-
garait  elzárva, eloltva  sat  Ás  ablaktáblák  betevese ál-
tal  betStéttíem  a  szobát.  A  sttrU fekete felhők  besöíé-
<Üik  ős eget.  Ás  éj  besötóttó a  földet.

BESÖTÉTÜL, (be-sötétíü) ősz. önh. L BESÖ-
TÉTÉDIK.

BESÖVÉNYÉL, (be-sövényél) ősz. átb.  Sövény-
nyel  bekerít,  körülvesz,  5esöt>ényetm  a  kertet, akíot.
V.  5. SÖVÉNY.

BESÖVÉNYÉLÉS,  (be-sövényélés) ősz.  fa.  Sö-
vénynyel  bekerítés.

BESÖVÉNYÉZ, BESÖVÉNYÉZÉS, 1. BESÖ-
VENYÉL, BESÖVÉNYÉLÉS.

BESSE,  L  BESE.
BESSENTÖFALVA,  helység  Liptó megyében;

helyragokkal:  Bet»enyöfalvá-n,  —rá, —ról.
BESSENYŐ,  1. BESENYŐ.
BESSENYÖD,  falu  Szabolcs megyében;  hely-

ragokkal : fiesseny#d-0n, —r«, —rSl.
BESRÓFOL,BE8RÓFOLÁ8,1.BEC8A VAJRÓL,

BECSAVABOLÁS.
BESTELELEK, (beste-lélek)  ősz.  fn.  Dorgáló

s  káromoló  csúfnév.  Bettdüek  kwrq/í.  A. (este  neme-
melyek  szerint  a  latin  bestia  származéka,  mások pe-
dig  a magyaroktól ntált  fiattá  és  Caraffa  kegyetlen
vérszopó  vezérek  neveiből  módosítva  annyi  volna,
mint:  fiosta  lélek,  Caraffa.

BESTELEN, tájszó  BECSTELEN  helyett.
BESTYE, a  latin  bestia ntén  ám.  vérszopó ke-

gyetlen  állat, vagy  szélesb ért. oktalan barom.
BESUDAMLIK,  (be-sudamlik) ősz.  k.  Suhanó

szellő gyanánt könnyű, sebes  lebbenéssel  besiet, be-
repül, bebat^ftlahová.  V. ö. SUDAMLIK.

BESÚG,  (be-súg)  ősz.  áth.  Titkosan,  alattom-
ban  vagyis  lassan  súgva  bemond,  bejelent  valamit,
különösen  vádolóképen. A  titkos kémek  amit látnak  és
hallanak,  besúgják  a* illett  rendőrségnek.

BESUGALL, (be-sugall) ősz. gyak. áth.  Gyak-
ran,  több  ízben  besúg, alattomosan  bejelent  holmit.
V.  ö. BESÚG.

BESUGÁROL, 1. BESUGÁBOZ.
BESUGÁROLAS, 1. BESUGÁKOZÁS.
BESUGÁROZ,  (be-sugároz) ősz. áth.  Mondjak

fényéé  testről,  világítóról,  különösen  napról,  midőn
belövellett sugaraival  fénybe  borit  valamit

BESUGÁEOZÁS,  (be-sngárocás)  ősz.  fn.  Fény-
be borítás  belövellett  sngarak  által.

BESüGÁBZEK, (be-sogársik) ősz. k.  Mondjak
fényes,  világító, csillogó testről, midőn kilövellt  suga-

rai  bizonyos résen  beömlenek,  bevilágítanak.  A nap
besugársik  az  ablakredbny  hétagai  ktitíltt.

BESÚGÁS,  (be-sdgás) ősz.  fű.  Titkos,  csendes
hangon bemondás, bejelentés, bevádolás. V. ö. BESÚG.

BESUGDOS,  (be-sngdos) ősz. gyak.  áth.  Sug-
dosva, azaz gyakran  vagy  folytonosan  súgva  bemon-
dogat, bejelentget,  közölget  holmi  bíreket,  eseteket,
stb.  Az árulkodó  szolga,  amit  tanaitól  hallott,  látott,
besugdossa  urának.

BESÚGÓ,  (be-súg*)  ősz.  fa.  Hírhordó, pletyka-
ember,  ki  mások szavait,  tetteit  valakinek vádolóké-
pen  vagy  kedveskedésül  bemondogatja.

BESUHAN,  (be-suhan)  ősz.  önh.  Lábh«gyen,
sietve,  suhanó neszszel mintegy sohogó könnyű  szellő
besurran,  becsnszscan,  belopódzik  valahová.  Betű-
hantti  a  koptm, ajtón.  JfcsNtanm  a  sfirttbe,  a  bokrok
közé.

BESÚJT,  (be-snjt)  ősz. átb.  1)  Valamit  erős
ütőszerrel betör, betaszít  íffröíylyet  besújtani a*  aj-
tói.  Botond  buzogánynyal  besújíotta  a  bisancsi  kapirf.
2)  Erős lökéssel behajít,  bevet  valamit

BE8ULYKOL,  (be-sulykol) ősz. áth. SnlyokksJ
ütve  benyom, bever,  befeszít  A  karót,  esMBpVt  be-
salykolni  a földbe.  Az éket  besuíyfcolm  a  Mkébe.  V. S.
SULYOK.

BESURRAN, (be-sanan) ősz. önh. Erősebb neszt
ütve, de  siető sebbel  lopakodva,  orozva  bemegy, be-
fut,  becsosssan valahova.  Besurranni ás oldalssobábo.
Üldtadi  dSl  hirtelen  besurrant  a  kapun.

BESUBRANÍS,  (be-sarranis)  ősz.  fa.  Lopa-
kodva,  gyorsan,  sietve  bemenés,  beosonás,  bebojis.

BESUVAD,  L BESUHAN.
BESÜLYED  vagy  BESÜLLYED,  (be-sülyed

vagy  be-sOUyed) ősz. önb. Lágy, híg, folyó állományú
testbe  merül,  alawáll.  BetUlyedni  a  tárba,  vUbe.  V.
ö.  SÜLYED.

BE8ÜLYEDÉ8  vagy  BESÜLLYEDÉS,  (be-
sülyedós  vagy  be-sullyedés) ősz. fn.  Folyó, Ug, lágy
állományú  test közé meriués.

BESÜLYESZT  vagy  BESÜLLYESZT,  (be-sü-
lyeszt  vagy  be-sfillyeset)  ősz.  áth.  Eszközli,  okozza,
hogy  valami besfilyedjen,  vagyis  folyó  híg testbe  me-
rüljön.

BESÜPPED,  (be-süpped) 1. BESÖPPED.
BESÜT, (1), (be-sfit) ősz. önh. 1) Tulajdonkén  a

napról  mondjuk,  midőn  sugarai  melegítve  bevilágíta-
nak valahová.  Besüt a  nap a  szobába.  A  holdról hi-
básan  használtatík,  mert  ás  világít  ugyan,  de nem
melegít, nem éget  2)  A  kenyeret  a  fűtött  kemencsé-
be berakja,  hogy  megsüljön.  Már  besütöttünk.

BESÜT,  (2),  (mint íolebb) ősz. áth.  Tüzes  esz-
közzel valamely testet  beéget, illetőleg jegyet, bélye-
get  fit  rá.  A  bélyeget  besütni  a  marha  csípejébe,  áfa-
edénybe.

BE8ÜVÖLT,  (be-süvölt)  ősz. önh.  Sajátlag  be-
tUoölt  a  szél,  midőn  valamely résen, hézagon éles ban-
gón behat  Átv.  ért  mondják  némely  ragadozó ma-
darakról, midőn  sipító,  sikoltó bangón kültoanak.



605 BESZ—BESZÁLL BESZÁLLÁS—BESZÁMÍTÁS  606

BESZ, hangutánzó  elvont  gyök. L.  BESZE.
BESZÁDOL,  (be-szádol)  ősz.  áth.  Száddal, az-

az  fadugaszszal  betöm,  becsinál, bedug  valamely  ak-
nás, szájas  edényt  Betzádolni  a  megtöltött  hordókat,
palaczkokat. V.  ö.  SZÁD, SZÁDOL.

BESZAGGAT,  (be-szakgat)  ősz.  áth.  L.  BE-
SZAKGAT.

BESZÁ6ULD,  (be-száguld)  ősz.  önh.  és  áth.
Ideoda nyargalva, szaladgálva,  kivált  kémkedve, el-
lenséget  kergetve,  zsákmányt, keresve  bizonyos  tért,
vidéket  bejár,  fölkutat  V.  ö. SZÁGULD.

BESZAKAD,  (be-szakad)  ősz.  önb.  1)  Külső
erőszak, vagy  belső  romlás  következtében  szakokra,
azaz  részekre  válva betörik, beomlik, beroskad.  Nagy
teher  alatt  beszakad  apadiát,  a  Md.  Beszakad az alá-
ásott  föld.  2)  Kivűlről,  szélről  befelé rés, repedés  tá-
mad  benne.  Köpenye  szárnya  széle  több  helyen  besza-
kadt.  Beszakadt a gát,  a  tölteti  oldala.

BESZAKADÁS,  (be-szakadás)  ősz.  fa.  Romlási,
szétbomlás! állapot,  midőn  valami beszakad,  illetőleg
betörés,  beroskadás, berepedés.  V.  ö.  BESZAKAD.

BESZAKASZT,  (be-szakaszt)  ősz.  áth.  1) Esz-
közli,  okozza,  hogy  valami beszakadjon,  azaz  betör,
belikaszt, beomlaszt, tépés,  hasítás  által  rést,  héza-
got  csinál  benne. A  terhet  szekér beszakosztotta  a roz-
zant  hidat.  Beszakasztani  a  gátat.  Ruháját  beszakasz-
totta a  tüske, a szeg.  2) A  megkelt  kenyértésztát ko-
sárba,  úgynevezett  szakasztóba  teszi.  Tájdivatosan :
beszokajt.

BESZAKASZTAS,  (be-szakasztás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  valamit beszakasztanak, vagyis  részek-
re  omlasztás,  betörés,  belikasztás,  behasítás.  A  ke-
nyértésztának  szakasztóba  tevése.

BESZAKGAT, (be-szakgat)  ősz. gyak. áth. Rom-
bolás, tördelés,  likasztgatás, tépés  által  eszközli, hogy
beszakadjon  valami  vagy  holmi  Az árvíz  beszakgatja
a  tölteteket,  a partokat.  A  förgeteg  beszakgatta  a ház-
tetőt.

BESZAKÍT,  1. BESZAKASZT.
BESZALAD,  (be-szalad)  ősz. önh. Szaladva be-

tncgy, bcsiet,  bebúvik  valahová.  Át  elszabadult  szilaj
ló  beszaladt  a  szomszéd  udvarába.  Sürgb'i  ügyben be-
szaladt  a  városba.

BESZALADGÁL,  (be-szaladgál)  ősz.  önb.  és
áth.  1) Gyakran,  ismételve beszalad  valahová. 2)  W
lamely  tért  ideoda  szaladva  bejár.  Az  anyjától  elma-
radt  csikó bfszaladgálja  az  utczákat.

BESZALASZT,  (be-szalaszt)  ősz.  áth.  1)  Meg-
bíz  valakit, hogy  valahová szaladjon  be,  siettetve be-
küld.  2) Beszaladásra  alkalmat enged,  elszabadít va-
lakit  vagy  valamit,  hogy  beszaladhasson.  A  kisért
foglyot  beszalasztani  a  türtibe.  A  bivalokat  benzolon-
tani  a  vízbe.

BESZÁLL, (be-száll) ősz. önh.  1) Utazás köz-
ben  betelepedik,  vendégül bemegy,  beszállásolja ma-
gát  valahová.  Beszállón*  a fogadóba,  a  csárdába.  Is-
merŐséht*,  rokonaihoz beszállani.  A  katonák  beszállot-
tak  a  várba, a  laktanyába.  2)  Berepül,  hogy  megte-

lepedjék.  A  fölretMtntett  seregélyek  beszállóitok a  ná-
dasba.  A  vándor  vízi  madarak beszállónak  a  tavakba.
V.  ö.  SZÁLL.

BESZÁLLÁS,  (be-szállás) ősz.  fn.  1) Útközben
ideiglenes tartózkodás végett betelepedés. 2)Berepfilés.

BESZÁLLÁSOL,  (be-szállasol) ősz. áth.  Az uta-
sokat, jövevényeket, vendégeket szállóhelyekre beren-
deli, bevezeti, köznépiesen: bekvirtélyozza. Az érkezett
katonákat  polgárlakokba,  kaszárnyákba  beszállásolni.

BESZÁLLÁSOLÁS,  (be-szállásol&s)  ősz.  fa.
Szállásokra  behelyezés, berendezés.  Az  Ünnepélyre  ér-
kezett  vendégek  beszáttásolásáról  az  illető"  község  gon-
doskodik.

BESZÁLLÁSOZ, 1. BESZÁLLÁSOL.
BESZÁLLÁSOZÁS, 1. BESZÁLLÁSOLÁS.
BESZÁLLÍT,  (be-szállít)  ősz. áth.  1)  Holmi  in-

góságot,  bizom&nyban  általvett  árút,  stb.  szekéren,
hajón  vagy  akármi járművön vagy  teherhordó  állato-
kon beküld, bevisz. A  gydri, mosonyi  raktárakba  éuen-
ként  sok  ezer  merő  gabonát  beszállítanak.  A  gyapjút
beszállítani  a pesti  vásárra.  2)  Bizonyos  lakhelyre,
vendéglőbe  behelyez, beszálláséi.

BESZÁLLÍTÁS,  (bc-szallítás)  ősz.  fn.  1) Fu-
varozás,  hajózás,  mely  által bolmi  ingóságot valahová
beszállítanak.  2)  Ideiglenes  lakba,  szállásba  behe-
lyezés.

BESZÁLLÍTÁSI, (be-szállítási) ősz. mn. Beszál-
lításhoz tartozó, kellő, szükséges.  Beszállítási  fuvarbér,
költség.

BESZALMÁZ,  (be-szalmáz)  ősz.  áth.  1)  Szal-
mával  behint,  betakar,  befödöz.  Perzselés  végett  be-
szalmázni  a  sertést.  Beszalmázni  a juhok aklát, át ólak
tetejét.  A  beteg  háza  előtt  beszalmázni  az utczát.  2) El-
szórt  szalmaszálakkal  beszemetez.  Beszalmázni a  lép-
csó'ket, a szobát.

BESZALONNÁZ, (be-szalonnáz) ősz. áth.  1) Va-
lamely  eledelt  szalonnaszeletekkel  vagy  szalonnával
bekenve  elkészít,  zsírossá, ízletessé  tesz.  Beszalonnát-
ni  a  lángost,  a pirított.  2) Szalonnával bemocskol, pe-
csétessé  tesz.  A  hentes  beszalonnázza  a  ruháját.

BESZÁMÍT,  (be-számít)  ősz.  átb.  1)  A  száma-
dási  vagy  öszveadási  számlálásba  az  egészhez  tartozó
rész  gyanánt bevesz bizonyos mennyiséget  A* üti költ-
ségbe  a fuvarbért,  a  vámot, az élelmezés  és szállás árát,
a  borravalókat, a napi  díjat  mind beszámítani.  2) Tar-
tozás  fejébe  a  tartozónak javára  valamit  betud,  ille-
tőleg  azt  a  tartozási  mennyiségből  levonja.  Az adós-
nak  némely  szolgálatait kamatul beszámítani.  A  fogság-
ra  elitéltnek  a per  alatti  befogatát  idejét  beszámítani.
3)  Valakinek járandóságából  annak  kárára  levon  va-
lamit  A  cseléd  bérébe  az  általa  tett  kárt  beszámítani.
4) Erkölcsi  ért  elismeri  valakiről,  hogy  ez valamely
tettet  szabad  akaratból követett el.  Akisgyermeknek  ét
bolondnak nem lehet  beszámítani,  ha  valami  rostát  kS-
vetett  el.

BESZÁMÍTÁS, (be-számítás)  ősz. fn.  Cselekvés,
midőn  beszámítunk  valamit, ezen  igének  minden érte-
menyeiben. L. BESZÁMÍT.
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BESZÁMLÁL,  (be-számlái) ősi.  áth.  Bizonyos
mennyiség közé ven, olvas,  a  többiek  számához ad.
A  napi  költségek  közé  beszámlálni ős elfogyasztott  szi-
varok arái, « a  sztnhas*  bemenetdijakat.

BESZÁMLÁLÁS,  (be-számlálás) ősz. ín.  Öszve-
adás neme, midőn  valamit bizonyos  mennyiséghez ol-
vasunk.

BESZÁMOL,  (be-számol)  ősz. önb.  Valamiről
számadását beadja.  A juhok helyett  csak  bőreikkel szá-
molt  be. A  napi költségekkel  eltenként  beszámolni.  Kü-
lönbözik  ettől:  beszámít,  jóllehet  némelyek  öszveza-
varják.

BESZÁMOLÁS,  (be-számolás)  ősz.  fa.  Kiadá-
sok  vagy  bevételekről  szóló  sr.fanadás  benyújtása,
beadása.

BESZÁNDÉKOZIK,  (be-szándékozik)  ősz.  k.
Szándéka  van  bemenni valahová,  bemenésre  készfii.
Seszándékozik  a  városba,  .Beszándékotifc  valamelyik
kolostorba, szerzetbe.

BESZÁNT,  (be-szánt)  ősz. áth.  1)  A  föld szí-
nén tenyésző  növényeket vagy  heverő  holmit szántó-
vassal  felhasogatott  barázdával  betakar. jBeszántoni a
tar&ft,  gatt,  paréjt,  perjét,  ganajt.  2)  Fölszántva  a
többi  szántott  földhöz  foglal.  Beszáníani  a mesgyét, a
földon  kérésztől csinált  ösoényt,  az utat.  3) A  szántást
bevégzi. Mi  még nem szántottunk be.

BESZÁNTÁ8,  (be-szántás) ősz. fn.  FSldmivelői
mankálás,  midőn  beszántanak.  V.  ö. BESZÁNT.

BE8ZAPPANOZ, (be-szappanoz) ősz. áth. Siap-
pannal,  szappanlével  beken,  benedvesít  Jtessappo-
nosm  bsretválkozás  elbtt  a  szakáit,  mosáskor a  ruhát.

BESZAPPANOZÁS,  (be-szappanozás)  ösí. fia.
Cselekvés, midőn valamit beuappanoznak. V.  ö. BE-
SZAPPANOZ.

BE8ZDÉD,  fala  Szabolcs  vármegyében; hely-
ragokkal: Btudéd-rt,  —én,  —rSZ.  L. BEZDÉD.

BE8ZE,  (besz-e)  elavult  törzs,  melyből  beszéd,
besséZ,  beszély,  stb. származtak.  Eredeti  értelme:  em-
beri  szólam, beszéd.  Régente önállólag is  divatozott
Te  kedig fugyelmezjed  e beszéí. Bécsi  cod.  Bpéídobe-
szét  mondd. Tatrosi  cod.

Valamint a rokon értelmű  szó, szao, nangutánzó-
nak  látszik,  s  műit  olyannal  egyezik  a  szanszkrit
bhász  (beszól)  és  bhászá  (beszéd),  a  hellén  <j>afr>,
(fáfftf,  s  a  szláv  beszjeda, stb. V.  ö. BESZÉD.

BESZED, (be-ssed) ősz. áth.  1)  Holmit, külön-
félét  vagy  egynemüeketbegyüjtöget, betakarít  IVZre-
vató tojásokat  beszedni.  2)  Bizonyos  illetéket, járan-
dóságot,  nevezetesen pénzeket,  eladott  holmik  árát
bevesz, begyűjt  Betudni  a  kunért  hús, só árát.  -Be-
szedni ás adót,  holmi aprólékos  tartótotokat.  Beszedni
a fegyvereket.  Betudni  a  tizedet,  a  kamatokat.  V. ö.
SZED.

BESZED,  (besz-e-ed)  fn.  tt.  besséd-ét.  1)  Az
illető  nyelv  szabályai  szerint szerkezeit  szók  és mon-
datok  Öszvege, melyekkel  gondolatainkat  mások előtt
kifejezzük  s velők  közösük.  Magyar,  nemet,  tót  be-
széd. .Lassú, szapora, hebehurgya  bestéd.  Világot,  ér-

telmet,  szabatos, terjedelmes beszéd. Bettidbe ereszkedni.
Beleszólni,  beleakadni  mát  bestédébe. A beszédnek nagy
feneket  keríteni,  folyó,  akadozó,  édes, emfra,  czikor-
nyds  beszéd. Cwfra  beszéd, hegedüscó csakftónek, nem
szájnak való. Horvát E. Zordé-, szójtabesséd.  BettédkOt-
ben,  beszédfolyíábon  gyakran  knhecseim.  2)  Gondola-
tok  tartalma, illetőleg észjárás, melyet a  szók  és mon-
datok  fejesnek  ki.  Okos, alapot,  jóson, bolond, okta-
lan  bestéid. Sok beszédnek sok ás álja.  Bolondot  beszéd-
jéről  megismerni.  Milyen a*  ember,  olyan a beszédje.
Más  beszédjére  támaszkodni. Beszédnek hinni. SÓtalan,
wetlen  beszéd. Megrágni  a  beszédet.  3)  Szajról-szájra
járó bír.  Beszéd után ne indulj.  Bestédre ne hallgass.
Az  csak beszéd. 4)  Szónoklat szabályai szerint  késcOlt
vagy  hevenyészett szóbeli eléadás.  Megye-,  országgytt-
lési  beszédek,  .Egyházi  beszéd.  Ödoösío1  gyoszbeszéd.
Beigíató  beszéd.  .Némely  beszédnek  se füle,  se  farka.
„Hogy betérnék Icaaiás prófétának  ő beszéde." (Mün-
cheni eodez).

Eredetére nézve  L BESZE.  A  hírneves  Zenda-
veszta utóbbi része: aveszta, • másképen «es*ta  Anque-
tíl  du  Perron szerént  ám. beszéd,  s  ezzel  bangókban
is szépen  megegyezik  (t> = b és t= d)  • *  perzsa
nyelvben  is  Valién  szerént  abissta vagy ooeszto, vagy
vissta, vagy  obisztágh  alakokban  fbrdul  elő, melyeket
Vullers,  MttUer  után  Így érteknél:  id  qnod  constítu-
tum est, textos.

BESZÉDEJTÉS,  (beszéd-ejtés)  ősz.  fin.  Azon
sajátságos  mód mind  az egyes bangók  és  szók  kiejté-
sében,  mind  az  egész  mondatok  hangoztatásában  és
lejtésében,  melyet ugyanazon  nyelvben  különféle  vi-
dékek  lakói  követni  szoktak,  pl.  a  debreczenvidéki
beszédejtésben  minden e  tertyedt, és a bosszú  é  gyak-
ran  i,  pl.  <d«s,  szip,  és  ló tó, íou,  tou,  a  kecskeméti-
eknél,  szegedieknél  és  némely  hegyközieknél  zárt e*
helyett  5 divatozik:  em&bV,  oosz»k.  Vasban  az  é he-
lyett  ie, iedes, rietes, az s  helyett  zs: S itt  Facsudrme-
gyébó'í  való; több  palócz  vidéken  i  előtt a  d gy-re, a
t  ty-re  változik, udvargyi,  hozasogyik, köríyi, kergetyi,
stb.  Vontatott beszódejtésüek  a  csalóköziek,  hangi-
csalók  a székelyek, a göcsejiek,  a  nyitravölgyiek  stb.
V.  ö.  TÁJEJTÉS,  TÁJSZÓ.

BESZÉDEJTÉSI, (beszéd-ejtési)  ősz.  mn.  Be-
uédejtésre  vonatkozó, azt jellemző. Benédejtéti  saját-
ságok, hibák.

BESZÉDEK,  (beszéd-ék) ősz.  fii.  Leginkább  a
szónoki  és  költői beszédben használt választékos szók,
szószerkezet,  szép  mondat

BESZEDÉS, (be-szedés) ösz.fn.  Gyakorlati cse-
lekvés,  midőn  valaki  beszed,  begyűjt,  betakarít  hol-
mit  Adó, adósság, kamatok  beszedése.  Só  árának be-
szedése.  V. ő. BESZED.

BESZEDÉS,  (besz-e ed-es)  mn.  tt  bessédes-í,
vagy  —ét, tb.  —ék.  Bő beuédű, aki  sokat szeret és
szokott beszélni,  szós, a hallgatag,  kevés  bessédfi  el-
lenkezője.  Bátor,  beszédes  leányka,  Bettidet  vendég,
jOvevény.
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BESZÉDÉSSÉG,  (besz-e-ed-és-sőg)  fn.  tt.  be-
szédésség-ét.  Tulajdonság,  melyuélfogva  valaki  sokat
beszél, bőbeszédüség.

BESZEDETT,  (be-szedétt)  ősz.  mn.  Egymás
után  begyűjtött,  bevett,  betakarított.  Kereskedésre be-
tgedéit  gabona.  .Beszedett  adó,  kamatok.  A  betgedéit
pénct szekrénybe tárni.

BESZÉDFOLYAMAT,  (beszéd-folyamat) ősz. fn.
A  kezdett beszéd  folytonos  haladása,  beszéd  fonala.
Beszédfolyamatban  megakasztani,  megzavarni  a  szó-
nokot.

BESZÉDGYAKORLAT, (beszéd-gyakorlat) ősz.
fn.  A  beszédnek,  különösen  szónokinak  tanulmányo-
zása  a végett, hogy  a  szólásban  ügyességet,  könnyü-
séget  szerezzünk.

BESZÉDHDÍTÖ,  (beszód-hintö)  ősz.  fn.  Hir-
hordó, pletykázó,  hazudozó,  fecsegő  ember.

BESZÉDJEL,  (beszéd-jel)  ősz.  fn.  A  beszélő
hanglejtése,  hangbordozása, mely az egyes szótagokra,
szókra,  vagy  mondatokra  fektetett  súlyt  a  hallgató-
val  észre vetetni  igyekszik.  Különbözik  tőle  a mon-
datjel.

BESZÉDKÖNNYÜSÉG,(beszéd-könnyüség) ősz.
fn.  Ügyesség, melynél fogra valaki  minden gondolatait
folyékonyán,  akadozás  nélkül  kellő  kifejezésekkel,
gyorsan,  s  világosan  előadni  képes.

BESZEDŐ,  (be-szedő)  ősz.  fn.  Általán  személy,
illetőleg  hivatalnok,  aki  valamit  beszed,  begyűjt,  be-
vesz, betakarít  Pénzbeszedö,  odóbeszedő,  sóbeszedö.

BESZÉDRÉSZ,  (beszéd-rész)  ösa.  fn.  1)  Vala-
mely  mondatnak,  vagy  egész  beszédet  képező mon-
datoknak  egyes  tagja,  alkatrésze,  pl.  név, névmis,
névelő,  névutó,  ige,  határozó  stb.  2)  A  rendesen  ki-
dolgozott,  szónoki  beszéd  egyes  szakasza,  milyenek :
élőbeszéd,  felosztás,  első,  második  beszédrész.

BESZÉDSZERV,  (beszéd-szerv)  ősz.  fn.  Beszé-
Idsi  életmű, a  testnek,  különösen  fejnek  azon  részei,
melyek  által  a  beszéd  eszközöltetik,  p. o. nyelv,  ajak,
torok,  stb.  Fejletlen,  hibát,  kifejlett,  kiképsrM  brszéd-
oseruek.

BESZÉDTARTALOM,  (beszéd-tartalom) ősz. fn.
A  mondott  beszéd  veleje,  sommája,  rövid  kivonata;
a  beszédben  előforduló állítások  és  védokok  vázlatos
öszvege.

BESZEG,  (be-szeg)  ősz.  áth.  1)  Rostos  foszlé-
kony  anyagból  kallott, gyúrt, csinált  szövet széleit be-
hajtja,  s mintegy  bemetszi, bevágja,  s  hogy  ezen  álla-
potban  maradjon, bevarrja.  Beszegni  a  kendőt, lepedőt,
a  kalap  karimáját.  Különösen  szalaggal, zsinórral stb.
körflltűz, bevarr. Fekete, piros szalaggal beszegni a  szok-
nya  alját.  Selyemtsinórral,  ni^'cal  beszegni  a  csizma-
szart. Atv.  népies  tréfabeszédben  atn.  valamit  tökéle-
tesen,  csinosan  elkészít,  honnan  az  idomtahw  kül-
sejű  gyerekről  mondj&k,  hogy  nem szegték  be.  V.  ö.
SZEG,  ige.

BESZÉGECSÉL, (bé-szégecsél)  ősz.  áth.  Sze-
gecsekkel  becsinál, bever, beragaszt.  Beszegecstlni  a
stivaros  ladikot.

AKAD.  MAOT  SZÓTAR.

BESZÉGECSÉLÉS,  (be-szégecsélés)  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  beszegecselnek, vagyis  apró  szegek
beverésével  bezárnak,  becsinálnak  valamit.

BESZÉGEL,  (be-szégel)  ősz.  áth.  1) Valamibe
szeget  ver.  feszegetni  az ágyút.  2)  Egy  vagy  több
szeggel  öszveragaszt, bezár  valamit.  Beszegelni  a  ko-
porsót.  Beszegelni  a  rokoszládát.

BESZÉGELLIK, 1. BESZÖGELLIK.
BESZEGÉLY,  (be-szegély)  ősz.  fn.  Kórtani  ért.

a  szemhéjak  széleinek  beteges  befordulása  a  szem-
golyó  felé.  (Entrópiám).

BESZEGÉLYCSÍPESZ, (be szegély-csipesz) ősz.
fn.  Sebészi  eszköz,  melylyel  a  beszegélyféle  szembajt
műtétezik.

BESZEGÉLYFOGÓ,  (be-szegély-fogó)  ősz.  fa.
Fogóféle  sebészi  eszköz,  a  beszegély  mütéséhez  való.

BESZEGÉS,  (be-szcgés)  ősz.  fn.  1)  Cselekrés,
midőn  valamit  bcszegnck.  Kendők,  lepedők,  ruhák, ka-
lapok  beszegése.  2)  Maga azon behajtás, bevarrás, mely
a  ruhák  széleit  körülveszi,  helyesebben :  szegély.

BESZÉGEZ,  BESZÉGEZÉS,  lásd  BESZÉGEL,
BESZÉGELÉS.  Szent  Krisztina  életében  beszegezé
magát  ezen  értelemben:  elzárd  magát.  „E  nemes szíz
beszegczé  magát  hálóházában avagy  titkos  házába."

BESZEGÖDÉS,  (be-szegödés)  ősz.  fn.  Szolgá-
latra  szerződés,  midőn  valaki  beszcgődik.

BESZEGÖDIK,  (be-szegödik)  ősz.  k.  Bizonyos
szerződés  mellett  valakinek  szolgálatára  Ígérkezik.
Beszegődnek  a  cselédek.  A  több bért  ígérőhöz  beszegődni.
V.  ö.  SZEGŐDIK.

BESZEGÖDTET, (be-szegödtet) ősz. mivelt. Ha-
tározott  bér  igéréso  mellett  megalkuszik  valakivel,
hogy  úlljon  be  hozzá  szolgálatra,  hogy  szegődjék  be.

BESZÉGYÉNKÉDIK,  (be-szdgyénkédik) ősz. k.
Hivatlanul,  tolakodva,  szemtelenül bemegy  valahová.

BESZEL,  (be-szcl)  ősz.  áth.  Bizonyos  tömör ál-
lományú  eledelnemiieket, vagy  más  testeket  bemetsz,
befelé  vág.  Beszelni  a  kenyeret, sajtol,  szalonnát.

BESZEL,  (besz-e-el)  önh. és  áth.  m.  beszél-t. 1)
Gondolatait,  érzelmeit  folytonosan  szólva  közli má-
sokkal.  Flinhangon,  csendesen,  szaporán,  lassan,  von-
tatva,  halkan, akadozva,  hSbögve  beszélni.  Inkább  be-
szélek  a fejénél,  mintsem a  lábával.  Km.  Beszél  a ba-
rát,  beszél, de  alamizsnát  vár.  Km.  Beszélni,  odabe-
szélni  valakinek,  azaz,  kímélet  nélkül,  keményen, fed-
dölcg  fenyegetőzve.  Oszvebeszélni  valakivel,  bizonyos
czélra  egy  értelemben  egyesülni.  Visszabeszélni  az
elöljárónak.  Hadd  beszéljen  a  világ.  Siketnek, holtnak
beszélni,  fjeikére,  szírére  beszéltek.  Nem  egy  nyomon
beszélni,  azaz,  majd  így,  majd  úgy.  Jól  beszélni ma-
gyarul,  németül,  tótul.  Könnyű  az  okosnak beszélni.  Ne
beszélj  !  Hova beszélsz  t  Némely  ember magával  is, vagy
magában  beszél.  2)  Történeteket,  hű-eket  mond.  Be-
szélj  nekünk  utazásodról.  Mindenfelé  beszélik.  Igekö-
tökkcl:  bebeszél,  elbeszél,  kibeszél,  lebeszél,  stb.  me-
tyekct  1. saját  rovataik  alatt.  Mint  átható  ám. vala-
mit  mond, szóval  előad, előterjeszt.  Sokat, keveset, oko-
sat,  bolnndnt,  farkakat.  tíSldektt  beszélni.  Újságokat,
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híreket,  meséket,  történeteket  beszélni.  Aki  sokat beszél,
vagy  sokat tud, vagy  tokot  hasúd.  Km.  .Kibeszélni  a
titkokat,  lebeszélni  valakit.

Némelyek  így  írják:  beszéli, mintha  az  elemzés
alapja  volna: beszédei,  beszedi,mint:  ildlflll(ünnepet),
padló  palló.  Azonban  besze  különben  is  régi  szótól,
épen  úgy  származhatott  (besze-el), mint  beszédtől.  S
a régi nyelvemlékekben is  mindkét alakban  előfordul:
rejtekben  semmit  sem bettéüettem, és:  S vélek  beszétué-
jek.  Müncheni  codei. Más  hosszű  szótagban is kiejtés-
kor  könnyen  megkettőztetík  az  l, pl. szó!!, «#, nát-
lom, kéme?!,  íökélí, stb. a  nélkül,  hogy  ezeknek  scó-
fejtési  alapjok  volna.

BESZELÉS,  (be-uelés) ősz.  CD. Késnemti  esz-
közzel befelé vágás,  metszés.  Kenyér,  tojt  besselése.

BESZELÉS,  (besz-e-el-és)  fa.  tt  bettélét-t,  tb.
—e'k.  Folytonos  szólás,  a  gondolatok  és  éneknek
szóbeszéd  általi  közlése.  Nehezére  esik  a  beszétes. A
sok  beszédesben  elrekedt.

BESZÉLÉ8I,  (besz-e-el-és-i)  mn. tt  bészélési-t,
tb.  —ék.  Reszelésre vonatkozó, azt  illető.  őeszétési
kotmyttség,  modor.

BESZÉLGET,  (besz-e-el-get) gyak.  önh. m. be-
szélgeí-íem, —tél, —éti. Folytonosan beszél, különösen
holmi  csekélyebb  érdekű tárgyakról,' vagy  csupa idő-
töltésből.  Séíáláskor  nyájasan  beszélgetett  velem.  2íé
beszélgessetek  mindig, hanem  lássatok  a  munkához.

BESZÉLGETÉS,  (besz-e-el-get-és)  f h . t t . b e -
ttélgetét-t,  tb.  —ék.  Két  vagy  több személy közötti
folytonos  szóváltás, társalgási,  időtöltési,  barátságos,
nyájas  fecsegés. V. ö. BESZÉLGET.

BESZELL, (besz-e-ed-el) 1. BESZÉL.
BE8ZELMÉNYÉZ,  (be-szelményéz)  ősz.  áth.

Szelményekkel,  azaz zsindely-szabása nagyobbféle fa-
lemezekkel  beföd  Seszeímenyetni  a  háztetőt.  V.  ö.
SZELMÉNY.

BESZÉLŐ, (besz-e el-ő) mn.  és  fa.  tt.  6e*zét#-t.
Aki  beszél, beszédet  mondó.  Sokasághoz  beszélő' nép-
szónok. Átv.  ért. aminek  segítségével  a beszédet  hall-
hatóbbá teszik.  Beszélő'  csó*.  Továbbá, ami  az  emberi
beszédet utánozza.  Kempelen  beszélő gépe. Mint  főnév
jelenti  a  személyt, aki  beszél.  A  beszélő" szavait figye-
lemmel  hallgatni.

BESZÉLÖTEREM,  (beszélő-terem) ősz.  fn.  Né-
mely  intézetekben azon  terem, melyben  az  illető  ta-
gok, és  vendégeik társalgás,  beszélgetés  végett öszve-
gyfilnek.  (Szinhasi beszélőiére*.  Afttoeszi,  tudományos
társulatok  beszétőtermei.  Különösen  a  női zárdákban
szoba,  vagy  terem,  melyben  annak  tagjai  a  látoga-
tókat  kellő  fölfigyelet  alatt  fogadni  szokták.

BESZELT,  (be-szelt) ősz. mn. Amit késféle esz-
közzel bemetszettek, behasítottak. Beszelt kenyér, sajt,
dinnye.  V.  ö. SZEL.

BESZÉLY,  (besz-e-ély) fa. tt  beszély-t, tb. —ék.
1) Általán valamely  történt dolognak előadása, elbe-
szélése.  2)  Művészeti  ért  költői  elbeszélés  neme,
melynek tárgyát valamely újdonság,  adoma stb.  teszi,
s  melyet  az  előadó  vagy  író  sajátságos,  kedveitető

modorban  öszveszőve a  szépészet szabályai szerint ér-
dekkessé  tesz a  hallgató,  vagy  olvasó előtt

BESZÉLYÉSZ, helyesebben  1.  BESZÉLYIRÓ.
BESZÉLYIRÓ, (beszély-iró)  ősz.  fa.  Költő,  aki

beszélyeket szerez,  ír.
BESZÉLYTÁRGY,  (bewély-tárgy)  ősz. fii. Mű-

vészeti elbeszélés  tárgya,  vagyis  fő szereplője, pl. hol-
mi  érdekes  újdonságok,  életviszonyok,  adomák stb.

BE8ZEMETEZ, (be-szemetez) ősz. áth. Szemét-
tel  behint,  beszór,  becsanyít fieszemetezni a  szobát,
lépeseket, udvart,  uíczát. V.  ö. SZEMÉT.

BE8ZEMETEZÉ8, (be-szemetezés)  ősz,  fa.  Sze-
méttel  beszórás, becsnnyítás.

BESZÉMTELENKÉDIK,  (be-szémtelenkédik)
ősz. k.  Szemtelen, orcz&tlan  módon  tolakodva,  hivat-
lannl, kelletlen  vendég gyanánt bemegy valahova.

BE8ZENNYE8ÉDIK, (be-saennyesédik) ősz.  k.
A. hozzá ragadt piszoktól czirmossá, mocskossá leszen.
Különösen  a  fehérruha,  asztalraha,  és  égynemflekről
mondatik. V.  ö. SZENNYES.

BESZENNYE8ÍT, 1. BESZENNYEZ.
BESZENNYEZ,  (be-szennyez) ön.  áth.  Legin-

kább  ruhanemüekről  szólva ám. bepiszkol, mocskossá,*
sznrtossá tesz.  Beszennyezni  a fehérruhát, az asztalken-
dőket,  az  ágynemileket.  Átv. ért.  erkölcsileg bemocs-
kol,  valakinek hírét, nevét,  becsületét elhomályosítja.

BE8ZENNYEZÉS,  (be-szennyezés) ősz. fa. Hol-
mi ssennyfele  mocsokkal bepiszkolás; becstelen hírbe
keverés.

BE8ZENTÉL,  (be-szentél)  öss.  áth.  1)  Inne-
pélyes  egybári  szertartással,  nevezetesen  imádság,
szenteltvíz  által  nyilvános tisztelet vagy kegyelet tár-
gyául beavat  Beszentelni a  keresztet, a  temetőt.  3) Ha-
sonló  szertartások  által  isteni  áldást, kegyelmet  kér.
BenenteM  a  holtak  tetteit.

BESZENTÉLÉS, (be-szentélés) ősz.  fa. Egyházi
szertartás,  mely által  beszentelnek valakit, vagy  va-
lamit  V.  ö. BESZENTÉL.

BE8ZENTÉLÉSI,  (be-szentélési) ősz.  mn.  Be-
szentelést  illető,  arra  vonatkozó. fiesMntelesi szeríar-

BE8ZENTÉLT, (be-szentélt) ősz. mn. Amit vagy
akit  bizonyos  egyházi szertartások  által  tisztelet,  ke-
gyelet  tárgyává  avattak, vagy isteni kegyelembe aján-
lottak,  fiíszentelt  sírok, holttestek.

BESZEPLŐSÍT,  (be-szeplősít)  öss.  áth.  Szep-
lőfoltokkal  betarkít, illetőleg  tísztátsJanná,  csnnyává
tesz.  A  vékony  arczboVt  a  nyári  napsugarak  beszeplő-
sftik.  V.  ö. SZEPLÖSÍT, MEOSZEPLOSÍT.

BE8ZEPLÖ8ÖDÉS,  (be-szeplősödés)  ön.  fa.
Az  arczbőrnek,  vagy' általán  a  nap^fltötte  bőrnek
szeplőfoltokkal  megtelése.

BESZEPLÖSODIK, (be-szeplősödik) ősz. k.  Ar-
czát, vagy  általán  a  nap sugarainak  kitett bőrét szep-
lőfoltok  lepik be; szeplőssé leszen.

BESZEREZ, (be-széréz) ősz. áth.  1) Holmi élet-
szükségekre, vagy  kényelemre  valókat  tartalékai  be-
gyujt, betakarít, bevásárol,  előre ellátja, magát
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ron  beszerezni a  télrevalót.  2)  Valakit  bizonyos  szol-
gálatba ajánlás által  bejuttat  Beszerezni valakit vasúti
felügyelőnek,  kocsisnak,  inasnak.  V.  ö.  SZERZŐ.

BESZERKEZTET,  (be-szérkeztet) ősz.  áth.  Bi-
zonyos  irományok  szövegébe  kellő  helyre  és  módon,
rendben  beigtat,  berendez.  Az  új  alkotom  szókat be-
tztrlcettetni  a  régi  közdivatu  ttok  tárába.  Szokottab-
ban: beszerkeszt.

BESZERZÉS,  (be-szérzés)  ősz.  fn.  Előgondos-
kodási, ellátási  bevásárlás,  begyűjtés.  Élelmi  szerek
beszerzése.

BESZERZŐ,  (be-szerző)  ősz.  fn.  1)  Személy,
kinek  hivatási  föladata  bolmi  életsziikségre  vagy  ké-
nyelemre  valókat  bevásárolni, begyűjteni.  2) Alkusz-
féle  személy, aki  gzolgálatkcresöket  ajánlani  szokott,
egyszerűen:  szerzb'.

BESZÍ,  (be-Bzí)  ősz.  áth.  1) Lélekzéssel  behúz.
Orron,  szájon  beszíni  a  levegői.  Betzíni  a füstöt,  a  le-
vegőben  lebegő port,  illatot,  büdös párát.  2)  Mondjuk
növényi, s némely  életszervetlen  testekről,  midőn  li-
kacsaikon,  edényeiken  a  léget,  s  nedveket  magukba
veszik.  A  növények  beszíják  az  esőt,  a  harmatot.  A
szárat  föld  beszíja  a  vizet.  A  szivacs  besxíja  a  nedvet.
V.  ö. SZÍ,  ige.

BESZÍNÉL,  (be-színél)  ősz.  áth.  Festékkel  be-
kenve  bizonyos szint  ad, szokottabban  : beszínez. Be-
színdni  a* ajtót,  az  ablakrámákat.  Átv.  ért.  és vissza-
ható  névmással:  beszinelni  magát,  ám.  jóság  szine
alatt, magát  tettetve, hizelegve, kedveskedve besimúl,
bejut  mások  vonzalmába,  hajlandóságába.

BESZÍNÉZ,  1.  BESZÍNÉL.
BESZÍNÉZÉS,  (be-színézés) ősz.  fa.  Festékkel

bevonás.  Barna  setét  képnek  világos  színre  festése,
.fléz- fametszetek  beszinezése.

BESZÍNLÉS,  (bc-színlés)  ősz.  fn.  Hizelgés,  tet-
tetett jóság  által  valaki  kedvének,  vonzalmának meg-
nyerése.

BESZÍV,  1.  BESZÍ.
BESZIVÁRGÁS,  (be-szivárgás)  ősz. fn.  Általán

akármily  nedvnek  vékony  csövecskéken,  likacsokon
által  benyomulása,  befolyása.  V.  ö.  BESZIVÁROG.

BESZIVÁROG,  (be-szivárog)  ősz.  önh.  Mond-
juk  híg,  folyékony  testről, nedvekről,  midőn  vékony
csöveken,  nyilasokon,  likacsokon  benyomulnak,  be-
hatnak  valahová.  A  repedékes  csolnakdeszkán,  a  ro-
*zul  foglalt  hajófenéken  beszivárog  a  víz.  A  likarsos
ponyván, sátoron, beszivárog  az  r-sö.  V. ö. SZIVÁROG.

BESZÍVÁS,  (be-szívás)  ősz.  fn.  A  levegőnek,  s
a  levegővel  együtt  holmi  apró,  finomabb  Állományú
testeknek  orron  vagy  szájon  behúzása.

BESZÍVAT,  (be-szívat)  ősz.  miv.  1)  Eszközli,
okozza,  hogy  valamely  csöves,  likacsos  test  bizonyos
nedvet  magába  szívjon.  Puhával  beszivatni  a  kiöntött
rizet.  2)  Erős, maró nedvet bectet.

BESZIVATYUZ,  (be-szivatyúz)  ősz. áth.  Sziva-
tyúféle  eszközzel, géppel  valamely  nedvet  bizonyos
helyre vagy  edénybe  vezet  A  hitből  beszivatyúzni  a
vizet  a  konyhába. V.  ö.  SZIVATYÚ.

BESZIVATYÚZÁS, (be-szivatyűzás) ösz.fn. Szi-
vatyúval  behúzás, bevezetés,  befolyatás.

BESZIVÓDIK,  (be-szivódik)  ősz. belsz.  Általán
mondjuk  mindenféle nedvről,  híg  testről, midőn  mint-
egy  belső  erejétől  hajtva  bizonyos  test  likacsaiba,
nyilasaiba,  edényeibe  stb.  benyomul,  behúzódik.  Az
árvíz  beszivódik  a gátok  repedékeibe.  A  kiöntött  olaj
beszivódik  a  padolatba.

BESZIVÓEDÉNYÉK,  (be-szivó-edényék)  ősz.
fn.  Azon  edények  az  állati  és  növényi  testben, me-
lyek  a  velők  érintkező  anyagok  felszívásira,  és to-
vább  szállítására  szolgálnak.

BESZKÉD,  kárpáti  hegyek  éjszak!  lánczolata
Árva  és  több  vármegyében.  Van  ily nevű népes  pusz-
ta is Árvában ; belyragokkal: Beszkéd-én, —re, —ró'l.

BESZOKIK,  (be-szokik)  ősz. k.  Gyakori  bejárás
vagy  ott  tartózkodás  által  bizonyos  belyen  otthono-
san  érzi  magát.

BESZOKTAT,  (be-szoktat)  ősz.  áth.  Eszközli,
hogy  valaki  vagy bizonyos  állat  örömest  bejárjon va-
lahova,  s  ott  tartózkodjék.  A  gyermeket  beszoktatni az
iskolába.  A  házi  ebet  nem kell  beszoktatni  a  konyhába,
a  hálószobába.

BESZOKTATÁS,  (be-szoktatás)  ősz. fn.  Cselek-
vés,  midőn  valakit  vagy  valamit  beszoktatnak  vala-
hová. V.  ö.  BESZOKTAT.

BESZÓL,  (be-szól)  ősz.  önh.  1)  Kívülről  szól,
mond  valamit  a  bennlevőknek.  Beszólni  a  kapun, az
ajtón, az  ablakon.  2) Egy-két szó végett  befordul  vala-
hová.  Sétáláskor  egyik-másik  boltba  beszólni.  El  nem
mehetek  elöltetek,  hogy  be ne  szóljak.

BESZÓLÁS,  (be-szólás)  ősz.  fn.  A bennlevők-
höz  szólás  Egy-két  szóra  berándulas.

BESZOLGÁL,  (be-szolgál)  ősz. önh.  1) A benn-
levö  úrnak  bizonyos  szolgálatokat  tesz,  pl.  ételeket
hord,  tisztogat,  stb.  Az  inasok  fölváltva  fognak  be-
szolgálni.  2)  Átv.  ért.  mondjuk  a  napról  és holdról,
midőn  sugaraik  valahová  behatnak.  A  nap  kelettől
csaknem  délig  beszolgál  a  szobámba.  A  tiszta  teli  hold
bfszolgál  a  beteg  ágyára.  3)  Mondjuk  nyílásról,  rés-
ről,  útról,  mely valahová  tért,  bemenetet  nyit  vagy
bevezet.  Az  előterem  egyik  ajtaja  beszolgál  az  irószo-
bába.  A  főút  beszolgál  a  város piaczára.

BESZOLGÁLTAT, (be-szolgáltat)  ősz. áth.  Szo-
ros  értelemben,  szolga  vagy  fizetett  ember  által  be-
adat,  beküld,  bevitet,  kézbe juttat  valamit.  Az  ígért
holmit  jövő  vásárkor  saját  cselédem  által  beszolgál-
tatom.

BESZÓLÍT,  (be-szólít)  ősz.  áth.  A  künn  levő-
nek  szól,  és  hívja,  hogy jőjön vagy  menjen  be.  Be-
szólítani  a  kapu  előtt  ácsorgó  cselédet.  Brtzólftani  az
előszobában  várakozó  feleket.

BESZÓLÍTÁS,  (be-szólítás)  ősz.  fn.  A  künn  le-
vőnek  behívása.

BESZOP,  (be-szop) ősz.  áth.  Szopva  beszí, be-
kap,  szájába  vesz  valamit.  Beszopni  az  édes  gyökeret.
Beszopni  a  megütött, a  vérző  ujjat.  V.  ö.  SZOP.

39*
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BESZÓK,  (be-szór)  ősz.  áth.  1)  Szertehányt
holmi  hulladékkal betakar, beföd.  .Beszórni  az  itáVart
szalmával.  A  lépcsőket  homokkal, forgácscsal  beszórni.
2)  Szétszórva  behány, bedobál.  Át  éretten  gyümölcsöt
beszórni a  Dunába.  3)  Önhatólag,  a  gabonaszórást
be végzi.  Már  elnyomtattunk,  be is szórtunk.

BESZÓRÁS,  (be-szórás) ősz.  ín.  Cselekvés, mi-
dőn  beszórnak valamit  V. ö.  BESZÓK.

BESZORÍT,  (be-szorít)  ősz.  áth.  Szűk,  szoros
helyre  benyom, bezár,  becsíptet,  bekerít  Sok ruhát
beszorítani  a  ládába.  Ujjait  beszorítani  a» ajtó  kitté.
Beszorítani  az  ellenséget.  Sok  embert  szitic  szobába be-
szorítani. V.  ö. SZORÍT.

BESZORÍTÁS, (be-szorítás) ősz.  fn.  Szűk hely-
re  zárás,  nyomás,  csiptetés,  bekerítés.  V  ö.  BE-
SZORÍT.

BESZOKÍTKOZIK,  (be-szorítkozik)  ősz. k.  1)
Szorosan  befűzi,  övedzi  magát  2) Szűk  helyre öszve-
vonul.  Télen  a fa  szűke miatt családostul  beszoritkozni
egy  szobába.  3) Általán  életmódjában a  kényelmet,
fényűzést  abbanhagyja.  Beszorítkozva élni.

BESZORUL,  (be-szorul)  ősz.  önh.  1)  Oly  szűk
helyre jut,  melyben  mozogni,  kiterjeszkedni,  s mely-
ből  kibatolni,  kibírni  nehéz,  vagy  épen  nem  lehet.
Két  sövény  közé  beszorulni.  Ujja.  beszorult  a*  ajtó  sar-
ka  mögé.  Az  egér  beszorult  a  csaptatóba.  A megrozsdá-
sodott  kulcs beszorul a  zárba.  A nyulak  beszorultak a
hajtok  közé.  2)  Az idő viszontagsága  elől  a  szabadból,
a  nyilt ég  alól  födél alá  kénytelen vonulni. Ás utasok
förgeteg  idején  beszorulnak a  csárdába. Beszorul  a gu-
lya,  midőn  a hó leesik.  Áradatkor  a  mezőről  beszorul-
nak  a  barmok. V.  ö. SZORUL.

BESZORULÁS,  (be-szorulás) ősz.  fn.  Szűk ál-
lapotba, helybejutás,  öszvenyomás  által  körülkerítte-
tés,  födél  alá  kényszerülés.

BESZÖ,  (be-sző) ősz. áth.  Szövetbe takácsborda
vagy  tű  által  valamely  fonalat  befűz.  A  szőnyegbe,
vászonba  különféle  szinti  fonalakat,  csíkokat  beszőni.
Családi  czimert,  nevet,  különféle  virágokat  beszőni  ás
abroszba.  Atv.  ért.  a  beszédbe,  történeti  előadásba,
mesébe,  hőskölteméuybe,  stb.  a  dologhoz  szorosan
nem  tartozó valamit beigtat.

BESZÖGECSÉL,  1. BESZÉGECSÉL.
BESZÖGEZ,  1. BESZÉGEZ.
BESZÖGELLÉS,  (be-szögellés) ősz.  fn.  Szöglet

alakjában  benyúlis. V. ö.  BESZÖGELLIK.
BESZÖGELL(IK,  (be-szögellik)  ősz. k.  Szögle-

tet  képezve  bizonyos  tér közé  benyúlik.  Némely  vár-
megyék  határai  beszogeUtnek  a  szomszéd  megyékbe.

BESZÖKDÉCSÉL,  (be-szökdécsél)  ősz.  gyak.
önh.  Szökdécselve,  ugrándozva  bemegy.  A  parton
sütkérező  bikák  beszökdécsetnek  a  tóba.

BESZÖKDÉCSÉLÉS,  (be-szökdécsélés)  ősz.  fn
Szökdécselve,  ugrándozva bemenés. •

BESZÖKELLIK,  (be-szökellik) ősz. k.  Szökell-
ve, ázás, könnyű  hirtelen  szökéssel  beugrik. Átv. ért.
mondjuk medréből vagy edényből  kicsapongó vízről is
midőn  cseppjei  befecscsennek  valahová.

BESZÖKÉS, (be-szökés) ősz.  fe.  Beugrás. Lop-
va,  menekülés  végettí  besnrranás. V.  ö. BESZÖKIK.

BESZÖKIK,  (be-szökik) ősz. k.  1) Ugorra, be-
megy, beveti magát valahová. A békák beszöfcnek a tóba.
2) Lopva, alattombau vagy menekülés végett besurran.
A  macska  beszokik  a  szalonnát  kamrába.  Az  üldözőbe
vett  tolvaj  leszokik  az  erdSbe.

BESZÖNYEGÉZ, (be-szőuyegéz)  ősz.  áth.  Sző-
nyegféle  takaróval  behúz, beföd, díszít.  Beszönyegetni
a  pattot,  a  lépcsőket,  a  termeket.  V.  ö. SZŐNYEG.

BESZÖNYEGÉZÉS,  (be-szőnyegézés)  ősz.  fa.
Tisztaság  vagy  díszítés  végett  szőnyeggel  betakarta.

BESZÓR,  (be-szőr) ősz. fn.  Kórtani  ért. a pilla-
szőrnek  a  szemteke  felé  kóros  behajlása,  benövése.

BESZÖRÖSÖDÉS,  (be-szőrösödés)  ősz.  fn.  Az
állati  bőrnek szőrrel  benövése.

BESZÖRÖSÖDIK,  (be-szörösödik)  ősz.  k.  1) A
rajta  növő  szőr  belepi.  Beszörösödik  a melle,  karja,
czombja.  2)  A  szállongó  vagy  vele  érintkezésbe jövő
szőrszálak  hozzá  ragadnak.  A  molyette  bundától  be-
szSroaodott  az  alsó  öltönyöm.

BESZOROZ, (be-ezőröz) ősz. áth.  Szőrszálakkal
belep,  bekever,  behint.  A  szőrrel  dolgozó  beszoVttz* a
ruháját.  A  dVrgöl&dzö  sertés  beszörozi  az  ól  dúczáí.

BESZÖRPÖL,  (be-szörpöl) ősz. áth.  Híg,  folyó,
kfilönösen  valamely  ízletes  nyalankságfélét  fogai kö-
zött beszí. Beszorpolni  a márctot,  folyómézet.

BESZÖVÉS,  (be-szövés)  ősz.  fe.  Valamely fo-
nalnak,  jegynek,  a  szövet szálai  közé befőzése,  be-
kallása,  bevarrása.

BESZTER, falu Abadjban;  belyragokkal:  Bea-
ter-be,  —ben,  — bol.

BESZTEBCZE, város neve Erdélyben. ASZÚ—,
KIS—,  falu  ugyanott  Ó—,  ÚJ—, felük, VÁG-,
mezőváros  Trencsén  megyében; helyragokkal: Best-
terczé-re,  —n,  —rSl.

BESZTERCZEBÁNYA,  ősz. fn. és város Zólyom
vármegyében;  helyr.  Beszterczebányá-ra,  —n,  —ról.

BESZTERCÉÉI,  (besztercze-i)  mn. tt.  besster-
csei-t, tb.  —ék.  Besztercze  városából  való, ott  termő,
létező. Beszterczei lakosok, polgárok.  Beszterczei  szilva,
piros  héjú  hosszú  szilva.  Megérett  a  beszterozei  piros
szilva, elveitlek én  kedvet  rózsám ptinkösdnapra.  Népd.

BESZTERECZ,  falu  Szabolcs  megyében; bely-
ragokkal : Beszterect-én,  —re,  —r67.

BÉSZTÉEKÉDIK,  1.  BÖSTÖBKÖDIK, PÉZ-
DÉRKÉDIK.

BESZÚE, (be-szúr) ősz. áth.  l) Hegyes eszközt,
pl. kést, villát,  tűt,  szeget, stb.  bebök, bedöf  raJami-
be.  Gombostűt  beszúrni ős ujyáia.  A villát  beszúrni a
sültbe,  2)  Szúró  eszközzel  likat  csinál  valamibe. A
szilaj  tinó beszúrta  szarvával  a  másik oldalát.  8) Átv.
ért  bizonyos szövegbe  utólagosan beigtat,  beír,  beje-
gyez  valamit

BESZÚBÁS,  (be-szúrás)  őse.  fn.  Hegyes  esz-
közzel  bedöfés,  belikasetás.

BESZURKOL, (be-szurkol) ősz. áth.  SzurokksJ
behiiz,  beönt,  beragaut,  becsinál,  beken,  bizonyos
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czélra elkészít  Beszurkolni  a palaczkok  dugaszait, le-
szurkolni  a  hajófóJteteí,  a  nyllstos  fonalat.

BESZURKOLÁS,  (be-szurkolás)  ősz.  fn.  Sza-
rokkal  behúzás,  beöntés,  bekenés,  bedörzsölés.

BESZURKOZ,  (be-sznrkoz)  ősz.  áth.  Szurokkal
bemocskol,  beszennyez,  becsnnyft,  befeketít.  .4 szu-
rokkal  bánó  beszurkozza  kezeit,  ruháját.

BESZUKKOZÁS,  (be-szurkozás)  ősz.  fn.  Szu-
rokkal  bemocskolás,  becsunyítás,  befeketítéa.

BESZÚRT,  (be-sziírt)  ősz.  mn.  Amit  beböktek,
bedöftek  valamibe.  A  beszúrt  karót  Ismét  kirántani  a
földből.  Átv.  ért.  amit  bizonyos  szöveg  közé  utólag
beírtak.  Betcúrt  szó,  mondat.

BESZUSZAKOL,  (be-szuszakolj ősz. Ath. Holmit
bizonyos  üregbe, edénybe,  zsákba, ládfiba,  stb.  betöm,
begyömöszöl.  Utazó  bőröndjébe  mindenét  beszuszaknlta.

BESZUSZAKOLÁS,  (be-szuszakolfts)  öaz.  fii.
Betömködés,  begyömöszölés.

BESZÜR,  (be-ször)  ősz.  áth.  í j  Szüröiele,  lika-
csos  eszközön,  szitán,  ruhán stb.  valamely  híg  testet
bizonyos  edénybe  folyat,  szivárogtat.  A  tejel  beszttnii
a  kannába.  2)  Beszüretel,  azaz  a  szüretot  bevégzi.

BESZÜREMKÉZÉS,  (be-szüremkczéiO  ősz.  fii.
Valamely  nedvnek,  híg  testnek  apró  sűrű  likacsokon
által beszürődése, beszivárgása,  beesepegése valamibe.

BESZÜREMKÉZIK,  (be-szürcmkózik)  ősz.  k.
A  híg,  folyékony  test  sűrű  apró  likacsokon  rést  nyit-
va  önmagától  beszivárog.

BESZÜREMLKS,  BESZÜREMLIK,  I.  BESZÜ-
REMKÉZÉS, BESZÜREMKÉZIK.

BESZÜRÉS,  (be-szürés)  ősz.  fű.  Cselekvés, mi-
dőn  beszúrunk  valamit.  Különösen, szüret,  borszüret
bevégzése.

BESZÜRETÉL,  (be-szüretél)  ősz.  áth.  A  szüre-
tet bevégzi. Át  idén korábban beszllreteltitnk, mint tavai.

BESZÜRKÜL,  (be-szürkül)  ősz. önh. Napnyug-
takor  az  ég  behomályosodni  kezd  ;  becstveledik.
Már  beszürkult,  sietnilnk  kell,  nehogy  elkéeslltik.  V.  ö.
SZÜRKÜL.

BESZÜRKÜLÖDIK,  ősz.  k.  L.  BESZÜRKÜL.
BESZÜRÖDÉS,  (be-szürödés)  ősz.  fn.  Szitaféle

szűrőn  vagy  apró  likacsu  testen  beszivárgás,  különö-
sen  a  nedvnek  a  sejtszövetbe  hatolása.  Rövidítve:
beszttrődéa.

BESZŰRŐDIK  vagy  BESZŰRŐDIK,  (be-szü-
rődik  vagy  be-sziirődik)  ősz.  fn.  Szürüfélc  eszközön,
vagy  akármely  likacsos  test  hézagain  által  beszivá-
rog.  Gyógytanilag,  valamely  nedv  a  sejtszövet  közé
veszi  magát.

BESZÜRÖDVÉNY,  (be-szürődvény)  ősz.  fn.  A
sejtszövetbe  szivárgott,  ömlött  nedv.

BET,  elvont  gyöke  betérj  szónak  és  származé-
kainak. Rokona  a  szintén  elvont  bád vagy  bágy, mint
a  bádjad  vagy  bágyad  gyöke.  Hasonlók  bozzá  a
zend  beantoo  (beteg),  német  matt,  műdé,  svéd  mód,
tót  beda, finn potilas  (bágyadt)  stb.

BÉTA, fáin Erdélyben  Udvarhely  székben; hely-
ragokkal : Bétá-n, —rá,  —ról.

BETÁBLÁZ, (be-tábláz) ősz. áth.  Illető hatóság-
nál a kölcsönadott  sommát vagy más követelést az adós
nevével  s  egész  kötelezvényével  együtt  bizonyos  elő-
nyök  nyerése,  különösen  pedig a végett, hogy  az  adós
fekvövagyona  a  követelés biztosításául  leköttessék,  az
arra  rendelt  nyilvános  jegyzőkönyvbe  beíratja.  V. ö.
BEKEBLEZ.

BETÁBLÁZÁS,  (be-táblázás)  ősz.  fn.  A  köl-
csönadott  stb.  mennyiségnek  illető  hatóság  előtt  az
adós  nevével  együtt  bitcles  beiratása,  bejegyeztetése.
V.  ö.  BETÁBLÁZ.

BETÁBLÁZÁSI,  (be-táblázíisi)  ősz.  mű.  Betáb-
lázáshoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Betáblázási  jryyzö-
kSnyv,  díj.  Betáblázási  t'őrvéwj.

BETAKAR,  (be-takar)  ősz.  áth.  1)  Általán  va-
lamivel  beföd,  beburkol.  Ponyvával  betakarni  a  szü-
riiii  hagyott  garmadát.  Kendövei  betakarni  a  fejét.
Dunyhával, paplannal  betakarni magát.  Belakarni  por
ellen  a  bátorokat.  2)  L.  BETAKARÍT.

BETAKARÁS,  (be-takarás)  ősz.  fű.  1) Befödés,
belqjlezós,  bcborítós.  2)  L.  BETAKARÍTÁS.

BETAKARGAT,  (be-takargnt)  ősz.  gyak.  áth.
Gondosan,  különös  vigyázattal  befödöz,  minden  ol-
dalról bcbnrognt, beleplez, begöngyölget.  Betakargatni
a fájós  lábakat.  Jietakargatni  a  hidegre  viendő  kisde-
det.  Holmit  papírba,  kendőbe  betakargutni.

BETAKARGATÁS,  (be-takargatús) ősz. fn.  Kü-
lönös  gonddal  való  beburogntás,  befödözés,  bclcple-
zés,  brgöngyölgetés.

BETAKARÍT,  (be-tekarít)  ősz.  áth.  Mezei  ter-
ményeket  learat,  lekaszál, fólgyüjt,  s csűrbe hord.  Be-
takarítani  a  szénát,  sarjút,  gabonát.  V. Ö. TAKARÍT.

BETAKARÍTÁS,  (be-takarítás) ősz. fia. Minden-
nemű  mezei  termények  behordása, a csűrbe  gyűjtése.

BETAKARÍTÁSI,  (be-takarítási)  ősz.  mn.  Be-
takarítást  illető,  ahhoz  tartozó  vagy  szükséges.  Beta-
karítást'  idő,  munka,  költség.

BETAKARÍTÁSKOK, (be-takarítás-kor)  ősz. ih.
A  mezei  termények  betakarítása  idején, úgymint, szé-
nahord&skor,  gabonahordáskor,  kukoriczaszedéskor.
Betakarításkor  múlt  egy  esztendeje.

BETAKARODÁS,  (be-takarodás)  ősz.  fn.  Be-
sompolyodás,  seregestül  behuzódás.  V.  ö.  BETAKA-
RODIK.

BETAKARODIK,  (be-taknrodik,  ősz. k.  1)  Va-
lamitől  félve,  tartva,  menekülő szándékkal  besompo-
lyodik, magát megbúzva bemegy. A rendzavarók  a rend-
őrség  közeledtével  legott  betakarodtak  lakaikba.  Betaka-
rodtok  mindjárt  ti  semmirekellők  !  Takarodjál  be.  2)
Seregesen  bemegy,  bevonul,  behúzódik.  A  katonák
esti  dobszóra  betakarodnak  tanyáikba.

BETAKARÓD/ÁS, (be-takaródzas)  ősz. fn.  Le-
pelbe,  testet  födő  ruliálm  burkolódzás.

BETAKARÓD'/[K,  (be-takaródzik)  ősz.  belsz.
Lepellel,  takaróval  befödi  magát.  Betakaródzni  dun-
nával,  paplannal,  lepedővel, pokróetezal, bundával,  kö-
pönyeggel.  V.  ö. TAKARÓDZIK.
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BETÁKOZ,  (be-tákoz) ős*.  Ath.  1)  Általán  va-
lamely  ruhaneműbe foltot  ereszt, befoltoz.  2) Külö-
nösen  a bocskort  hozzá  toldott  bőrfoltokkal  befűzi.
V.  ö. TÁK.

BETÁMASZT,  (be-támaszt)  ősz.  áth,  A  kifelé
dőléssel  fenyegető  épületet  vagy  hasonló  nemtt  áll-
ványt  ellenkező  irányban  támaszszal  megerősíti.  D&-
ttokkal  betámasztani  a  dSUkeny  falat,  töoényt.  V.  ö.
TÁMASZT.

BETÁMASZTÁS, (be-támasztás)  öss.  fn.  Vala-
mely  dölókeny  építménynek, állványnak  befelé  meg-
erősítése támaszszal.

BETÁMOLYGÁS,  (be-támolygás) öss.  fn.  Ide-
oda  támaszkodva, dőledezve bemenés.

BETÁMOLYOG,  (be-támolyog) ősz. önh.  Gyön-
gélkedő  beteg vagy  részeg  ember  módjára  ide-oda
dó'löngve,  fogódzva,  támaszkodva  nagy  nebezen be-
megy valahová.  Ittat  fejjel  bctdmolygott  hozzánk.  JPgyik
szobából  alig  Mrí  betámotyogni a  másikba.  V.  ö.  TÁ-
MOLYOG.

BETANÍT,  (be-Unit)  ősz. Ath.  Valakit  addig
tanít, képez,  idomít, míg át  illető  dologba  beleokik,
beleszokik.  ÁM  ujoncsokat  betonitoni  a  hadi  gyakor-
latokba.  A  lovat  hámba,  nyereg alá,  a  tinókat  igába
betanítani.

BETANÍTÁS,  (be-tanítás)  ősz.  fh.  Cselekvés,
illetőleg képzés, oktatás,  idomítás, moly  által  valakit
vagy  valamit betanítanak.  Ujonctok  betanítására ki-
rendelt  tisztek.  Nyerget,  hámot  lovak  betanításával
foglalkodó  iowász.

BETÁNTORGÁS,  (be-tántorgás)  ősz.  fa.  Ide-
oda dőlöngve, botorkálva  bemenés.

BETÁNTORODIK,  (be-tantorodik) ösz.k. Szé-
delgésben  szenvedő  beteg vagy részeg ember módjára
ideoda  dfilöngve,  botorkálva  bevetődik, beesik, aka-
ratlanul  betoppan  valahová.  Bttántorodni  a  sárba,
gödörbe.  Ás  utczán  íántorgó részeg betántorodott  a  ka-
pu  old.

BETÁNTOROG, (be-tántorog) ősz. önh. Tántor-
gó  léptekkel,  dőlöngve,  botorkálva,  de  önakaratból
bemegy.  Retteg  fejjel  innét  betdntorgott  egy  mánk
kocsmába.

BETANUL, (be tanúi) ősz. önb. Bizonyos ügyes-
séget, mesterséget  igénylő  teendőbe,  munkába  bele-
okúi ; valaminek csínját,  módját  magiévá  teszi.

BETANULÁS,  (be-tanulás) ősz.  fn.  Beleokulás
valamibe.

BETAPAD, (be-tapad)  ősz. önb.  Valamely  ra-
gadós  szer  által  betömődik,  beragad.  CWpáíól  beta-
padtak  a  szemei.  A  madár  lábai  betapadtak  a  Upbe.

BETAPASZOL, (be-tapaszol)  ősz. áth.  Általán
tapasznemű  ragadós  szerrel  beborít, beragaszt  Külö-
nösen  gyógyszcrféle  tapaszszal  behúz.  Betapattolni  a
csúzos  tagot,  Betapattolni  a  pörtenéteket,  bibiresókat,
a  tyúkszemeket. V. ö. TAPASZ.

BETAPASZOLÁS,  (be-tapaszolás)  ősz.  fn.  Ta-
paszszal beragasztás, beboritás.

BETAPASZT,  (be-tapaszt)  ősz. áth.  Valamely
lágy,  nyúlós, ragadós  anyaggal,  szerrel  beborít,  be-
ken, betöm.  Agyagból  ét pelyvából  csinált  sárral be-
tapasztani  a falat,  a fcemencsét. Fiaszssal,  szurokkal
betapaittam  valamely  likat,  hézagot. V. ö.  TAPASZT.

BETAPASZTÁS, (be-tapasztls) ősz. fn. Tapasa-
nemfi  ragadós anyaggal,  szerrel  bekenés,  beborítas,
betömés.

BETAPOD,  (be-tapod)  ősz.  önh.  1)  Toppanva
belép valamely  lágy  testbe.  Betapodni  a  tárba, ga-
najba.  2)  Átbatólag  szokottabban  L BETAPOS.

BETAPOS,  (be-tapos)  ősi. áth.  Taposva, acaz
talpaival  nyomdosva betöm,  begyömöszöl  valamit  A
gyalult  káposztát  betaposni a  hordóba.

BETART, (1),  (be-tart)  ön. áth.  1)  Kezét  rá
tartva, rá  téve betakar, beföd  valamit  Tenyérrel  be-
tartani  a ssájal,  a  szemet.  Betartani  a  hordó,  a pa-
lánk  száját.  2)  Kívülről  befelé vagy  valamibe  nyújt,
tol,  t  benne  hagyja.  Ablakon  betartani  a  lámpát  a
szobába. A gyertyát  betartani  a kemenczébe.  Lábait  be-
tartani a  vitbe, keséit a  tiUbe,  V. ő.  TART,  áth.

BETART,  (2),  (be-tart) ősz. önh.  1)  Menésköz-
ben valahová  bevezető  irányt követ, befelé  megy.  Be-
tart a üárosba, ás erdőbe. 2) Tájssólásilag  ám. bizonyos
ideig  elhúzódik,  szokottabban  eltart  E  nagy  épület
elkészítése talán három évig is betart.  V.ö.  TAKT.önh.

BETABTÁS, (be-tartás)  ősz.  fn.  1)  Midőn  az
átható tart  igétől  származik,  ám.  valaminek  betaka-
rása, kézzel befogása.  2)  Az  önható  tart  igétől  ám.
befelé  irányzó  menés.

BETASZIGÁL, (be-tassigál) ősz.  4th. Taszigál-
va,  ásás  többszörös,  ismételt  taszítással  betol,  be-
nyom.  A  kihúzott  osztalyíókokal  betoszigátni.  Falakit
vagy  többeket  betaszigálni ős  árokba.  A  kocsikat  beta-
szigálni  a  félhaj  alá. V. ő. TASZIGÁL.

BETASZÍT,  (be-taszít)  ősz. áth.  Egyszeri  to-
lással,  lökéssel,  nyomással  bevet,  beesni  kényszerít,
betol.  Betanítani  valakit  a  tárba, gödörbe.  A  kenye-
ret  lapáton  betanítani  a  kemencéébe.  Betanítani  át
oszíal/íókot. Y. ö.  TASZÍT.

BETASZÍTÁS,  (be-taszít4s) ősz.  fn.  Cselekvés,
erőszakosság, midőn valakit vagy valamit betaszítanak.

BETEG, (bet-eg)  mn. és fn. tt beteg-ét, tb. —ék.
Oly  testi  gyengeségben  szenvedő, melynél fogva a sin-
lődő  test  rendes  működésében gátoltatik,  s  rendsze-
rint  f&jdalmakat  kell  kiállnia;  ellentéte  az egészsé-
gesnek.  Beteg  emberek, hasi  állatok.  Betegnek  lenni.
Fáj  a  tttoem, lelkem beteg. Népdal.  Retteg  ember imád-
sága, beteg  ember  biSjtje.  Km.  Mint  főnév  jelent  sze-
mélyt, ki  nyavalyában  szenved, sinlődik.  Veszedelmes,
halálát  beteg.  Csendes, türelmetlen  beteg.  Éten  korhát-
ban  tok  a  beteg.  Némely  orvosnak  alig van betege.  Két
beteget nem éterét  ás agy : retteg  beteget és haragjában
beteget.  Km.  Betegeket  apolgatni,  látogatni,  vigasz-
talni.

Képzésre  hasonló a hideg, meleg,  rideg, üreg, ré-
szeg, délcteg,  veszteg melléknevekhez, s  gyöke valószí-
nűleg  a  szenvedőnek  fájdalmas  nyögését  utánzó  tér-
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meszet!  fúvó  hang  be !  bek  vagy  bi  (bibe  szóban),  s
hasonló  hozzá  a  latin  vae /  német weh / szláv  beda /
honnan : bedák,  bedakot  ám. jajgatni,  siránkozni, pa-
naszkodni.  Ide  sorozható  továbbá  a  bádjod  vagy bá-
gyad  gyöke bád,  bágy  s a német: matt, műdé.  V.  ö.
BET,  gyök.

BETEGÁGY, (beteg-ágy) ősz.  fa.  Általán,  ágy
melyben  beteg  fekszik. Különösen, gyermekágy,  azaz,
melyben  gyermek  született.  Betegágyba  esni.  Egyéb-
iránt  ez utóbbi  értelemben a gyermekágy  közönsége-
sebb és  szabatosabb.

BETEGÁGYAS,  (beteg-ágyas)  ősz.  fn.  és mn.
Jobban: gyermekágyas.  Szülő asszony,  nőszemély, ki
még a  szülési  bajoktól  egészen  meg  nem  menekült

BETEGÁPOLÓ,  (beteg-ápoló)  ősz.  fn.  és mn.
Aki  a betegekre  fölügyel,  gondot  visel.  Különösen,
betegek  melletti szolgálatra  fogadott személy.

BETEGEDIK,  1. BETEGSZIK.
BETEGEL,  BETEGL,  (beteg-el)  régies  a mai

betegeskedik  helyett;  „kik  beteglnek  vala"  (quiinfir-
mabantor).  Müncbeni  cod.

BETEGEMELŐ, (beteg-emelő) ősz. fn.  1)  Aki
a  súlyos,  magától  mozdulni nem biró beteget  emelgeti.
2)  Különös  készület, mely  által  a  mozdulhatatlan be-
teget gyöngéden  és  sérelem  nélkül  fölemelhetni.

BETEGEN,  (bet-eg-en)  ih.  Beteg  állapotban,
gyöngélkedőleg, nyavalyásán.  Betegen fektínni,  lézeng-
ni.  .Egészségesen utazott  el, s  betegen  tért  haza. Aki  be-
tegen  él,  sokáig  vonaglik. Km.

BETEGES,  (bet-eg-és)  mn.  tt.  betegés-í,  vagy
—ét, tb.  —ék.  Aki  gyakran  beteg, folytonosan gyön-
gélkedő.  Beteget  vén  ember.  Beteget  állapot.  Oh te
szegény  betegei,  mikor  léssz  egészséget.  Népdal.

BETEGÉSÉD1K,  (bet-eg-éu-éd-ik)  k.  m.  betege-
std-tem,  —tél,  —éít. L.  BETEGÉSÜL.

BETEGÉSKÉDÉS,  (bet-eg-cs-kéd-és)  fii.  tt be-
legéskédés-t,  tb.  —ék.  Gyakori,  folytonos  beteg álla-
potban  szenvedés; gyöngélkedés.

BETEGESKEDIK,  (bet-eg-és-kéd-ik) k. m.  beíe-
gétkéd-tem,  —tél,  —élt.  Gyakran, folytonosan  beteg,
majd egy  majd  más betegségben  szenved;  nyavalyás-
kodik,  gyöngélkedik.  Egész  múlt  évben  betegeskedett.

BETEGÉSSÉG,  (bet-cg-cs-ség)  fn.  tt  betegés-
ség-ét.  Gyakori,  vagy  folyvást  tartó  beteg  állapot;
betegségbe  ismételt  visszaesés.  Betegessége  miatt sem-
mi  nagyobb munkába nem kezdhet.

BETEGÉSÜL,  (bet-eg-és-ül)  önh. m. betegesül-*.
Betegessé  lesz;  teste  gyakori  betegségre  hajlandó.
Elbetegetül.

BETEGÉSÜLÉS,  (bet-eg-és-ül-és)  fo.  tt  b«íe-
gétulés-t,  tb.  —ék.  Gyengélkedés! állapot,  midőn  va-
laki betegessé  lesz.

BETEGHÁZ,  (beteg-ház) ősz.  fn.  Nyilvános in-
tézet,  melyben  köz  költségen  betegek  ápoltatnak;
máskép  kórház, koróda, köznyelven :  ispita,  ispotály.
,Betegház'  németes.

BETEGÍT,  (bet-eg-ít)  áth.  m.  betegít  élt,  pár.
—»,  htn.  —ni,  vagy  —eni.  Beteggé  tesz,  illetőleg

okozza,  hogy  beteg  legyen valaki.  Rendcsen meg  ige-
kötővel : megbetegtí.

BETEGÍTÉS, (bet-eg-ít-és)  fn. tt. betegtíés-t,  tb.
—ék. Beteggé  tevés.

BETEGLÁTOGATÁS,  (beteg-látogatás) ősz. fn.
Részvevő  érzelemből eredő  cselekedet,  midőn  a  kór-
ágybau sinlődőket vigasztalásukra meglátogatjuk. Val-
lási  értelemben:  a  keresztényi  irgalmasság  cseleke-
deteinek  egyike.

BETEGSÉG, (bet-eg-ség)  fn.  tt  betegség-ét.  A
testnek  kórállapota.  V.  ö.  BETEG.  Betegségbe  esni;
betegségben  rinlSdni,  meghalni;  betegségből  fellába-
dozni.  Hosszú  betegségnek  ásó, kapa  a  vége.  Km.  Átv.
ért.  szívbetegség,  lelki  betegség.  Tréfásan:  oskolabeteg-
ség,  midőn  a  tanuló  beteggé  tetteti  magát,  hogy  os-
kolába  ne kelljen mennie.

BETEGSZÉK,  (beteg-szék)  ősz.  fn.  Kényelmes
ülésre  készített  karos,  hátas  zsöllyeszék,  melyben a
beteg  üldögélhet, és  szükségét  végezheti.

BETEGSZIK,  (bet-eg-sz-ik)  k.  Többi időbeli ra-
gait  a  betegedik  után  veszi  föl:  betegedem,  betegedtem,
betegedjél,  betegedni.  Beteggé  lesz, beteg,  kóros  álla-
potba  esik.  Betegestnek  a  táborben tanyázó katonák.
Betegesznek  a  juhok,  s  más  házi  állatok.

BETEGÜL,  (bet-eg-ül)  önh. m. betegül-t.  Beteg-
gé  lesz, gyöngül, kórba  esik,  máskép : betegedik, vagy
betegszik.  V.  ö. LEBETEGÜL, MEGBETEGÜL.

BETEGÜL,  (bet-eg-ül)  ih.  Mint  beteg,  beteg-
képen, beteg  módjára,  sinlödő, kóros  állapotban. Szo-
kottabb:  betegen.

BETEKER,  (be-teker)  ősz.  áth.  1)  Körülfor-
gatva  , hengergetve  göngyöleggé  alakít  valamit  Be-
tekerni  a papiríuet,  a  kendőt.  2)  Valamely testet  egy
másikba  göngyölgetve  betakar.  Fájós  kezét  betekerte
kendőbe.  A  késeket,  villákat, kanalakat  betekerni  tiszta
ruhába,  papírba.

BETEKERÉDÉTT, (be-tckerédétt) ősz. mn. Kö-
rültekergetés  által  bebonyolodott, bekeveredett. V. ö.
BETEKERÉDIK.

BETEKERÉDIK, (be-tekerédik) ősz. k.  1) Egye-
nes  iránytól  félrehaj ül va  befelé  fordul.  Itt  betekeredik
az  út.  2)  Tekergő  mozgás által bebonyolodik, beakad.
Az  ostor  hegye  betekeredett  a  lószerszámba.  A  ruha
szárnya  betekeredett  a  kerékbe.  A  tyúk  lábai  betekered-
nek  a pozdorjaszálakba.  V.  ö. TEKERÉD1K.

BETEKERGET,  (be-tekerget)  ősz.  áth.  Külö-
nös  gonddal  figyelemmel  begöngyölget;  többfélét be-
teker.  A  szivarokat  egyenként  betekergetni  papirosba.
A  hajfürtöket  betekergetni.

BETEKERGETÉS,  (be-tekergetés) ősz. fh.  Cse-
lekvés,  midőn betekergetnek  valamit.  Szivarok,  haj-
fürtSk  betekergetese.

BETEKERGÖDZIK, 1. BETEKERÉDIK.

BETEKINT, (be-tekint)  ősz.  önh.  1) Futtában,
egy  pillanattal  benéz  valahová. Sétálásleor  minden ka-
pun  belekint.  Lopva  betekinteni  az  ablakon.  2)  Rövid
időre, egy-két szóra befordul, bemegy valahová.  Afind-
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járljSoSk,  csak  ide  kell  betekintenem.  Betekinteni  a
csárdába.

BETEKINTÉS,  (be-tekintés)  ősz.  ül.  1)  Pilla-
natnyi,  futtában  való  benézés.  2) Beszólás.

BETEKINTS, (be-tekints) ősz. fh. tt Setekints-éí.
Némely  csárdák  tréfás  neve.  Menjünk  egy italborra  a
Belekintibe.  Népes  puszta  is  Somogy  megyében;
helyr.  Betekintt-én,  —re,  —röl.

BETELÉS,  (be-telés)  ősz.  fn.  1) Teljesedés;  a
várt,  remélett,  gyanított  dolognak  megtörténéae.  2)
JólUkás.

BETELIK,  (be-telik) ősz.  k.  1)  Valamely  üre-
ges  testnek  hézaga  teli  leszen  valamivel.  Betelik  a
hordó  musttal.  Szokottabban: megtelik.  2) Elégségig
jól  lakik, azaz, gyomrát  betölti  étellel,  itallal.  3)  A
várt,  remélt, gyanított, jósolt  dolog  megtörténik.  Fa-
gyai  beteltek.  Beteltek a jövendölések,  és jóslatok.

BETELJÉSÉDÉS,  (be-teljésédés)  ősz.  fn.  VArt,
remélt,  óhajtott,  gyanított, jövendölt dolognak  meg-
történése,  valósodáaa.

BETELJESEDIK, (be-teljeaédik) ősz. k.  1) Úgy
történik,  amint  mondva,  gyanítva  jövendölve  volt,
amint  várni  lehetett;  megvalósodik,  igazzá  leszen.
Minden  szava  beteljesedett.  2)  Bevégződik.  Beteljese-
dett l  Üdvözítőnk  utolsó  szava  a  keresztfán.

BETELJESÍT,  (be-teljesít)  ősz.  áth.  Megvaló-
sít, bevált,  végrehajt.  Beteljesítette,  vagy  egyszerűen
jobban:  teljesítette  igéretét, szavát.

BETELJESÍTES,  (be-tetfesítés)  ősz.  fa.  Való-
sítás,  beváltás,  végbevivés, betöltés.

BETELJESÍTHETŐ,  (be-te\jesíthető)  ősz.  mn.
Amit  valósítani,  beváltani,  véghezvinni  lehet;  szo-
kottabban,  egyszerűen:  teljesíthető'.

BETEMET,  (be-temet) ősz. áth.  1)  Általán  va-
lamit gödörbe,  verembe tesz, és  ráhányt  földdel  vagy
más valamivel betakar; beás.  Holmi  btothödt  testeket
betemetni ős árokba.  2)  Valamely mélységet, űrt bele-
hányt  holmival betölt  Betemetni  a  busauermet.  Gaz-
zal, gyommal  betemetni a vízmosásokat. 3) V. ö. TEMET.

BETEMETÉS,  (be-temetés) ősz.  fia.  Cselekvés,
midőn  betemetnek  valamit  V.  ö.  BETEMET.

BETÉR,  (be-tér)  ősz.  önh.  1)  Csekély  eltérés-
sel  befordul, bemegy.  Betérni  ax tit melletti  csárdába.
2)  Befér,  valaminek belsejében  elegendő hely  vagyis
tér jut  neki.  E  nagy  terembe  ezer  ember  betér.  V.  ö.
TÉR,  ige.

BETEREL, (be-terel) ősz. áth.  Embert vagy  ál-
latot  szabad  térről  valamely  szűkebb helyre  behajto-
gat, beigazít  Beterelni a  autókat  a  /tarámba, a juho-
kat az  okolta.  V. ö.  TEREL.

BETEBELES,  (be-terelés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valakit  vagy  valamit  beterelnek.  V.  ö.  BE-
TEREL.

BETÉRÉS,  (be-térés)  ősz.  fn.  Csekély  eltérés-
sel  bemenés, befordulás valahová.

BETERÍT,  (be-terít)  ösa.  áth.  Valamely  testet,
illetőleg  annak  felső  területét  lepellel,  takiroval  stb.

befödi.  Beteríteni  a  padlét  szőnyegekkel,  az  ágyat  le-
pellel,  az asztalt  abroszszal.  V.  ö. TERÍT.

BETERÍT,  (be-térít)  ősz.  áth.  Betérésre  bír,
vagy  kényszerít; eszközli,  hogy  betérjen,  bemenjen
valahová.

BETRRÍTÉS,  (be-terítés)  ősz.  fn.  Térítővel  be-
födés, beleplezés,  betakarta.

BETÉRÍTÉS,  (be-térítés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valakit vagy  valamit hajtogatással  betérni
kényszerítenek;  beterelés.

BETESTÉSÍT,  BETESTÉSÍTÉS,  helyesebben
1. BEKEBELEZ,  BEKEBLEZÉS.

BETESZ,  (be-tész) ősz. áth.  1)  Valamit kézbe
fogva,  helyéről fölemelve behelyez  valahová.  Betenni
a  pénzt a  ládába,  a zsebbe.  A  könyvet  betenni  a  szek-
rénybe.  Az útravalé  kennyeret  betenni a tarisznyába. 2)
Valaminek  nyílt  szárnyát, részét  behajtja,  becsukja.
Betenni  a  kaput,  az ajtót,  ás  ablakot.  Betenni  a  tárt
könyvet.  .Betenni  «  csuklóra járó  kést.  Kttiönböztetés
végett  v.  ö.  BEZÁR.

BETÉT,  (be-tét)  ősz.  fn.  1) Azon pénzmennyi-
ség,  melyet  valaki  nyereség  reményében  bizonyos
vállalati  öszveghez  tesz.  2) L. BETÉTEL.

BETÉTEL, (be-tétel) ősz. fn.  Pénznek  beadása,
a  kártyauitalokboz,  sorsjátékból,  részvényekhez. A»
első  betéteire  nyerni, veszteni.  Fége a  betéteinek.  Új be-
téte'  leOeeíketik.

BETÉTET,  (be-tétet) ősz. mivelt  Eszközli, meg-
ren leli,  parancsolja  valakinek, hogy  betegyen  vala-
mit, ez  igének  minden  értelmében.  Szolgája  áttol  át
asztalon heverS könyvet betetette  a  szekrénybe.  Betetetni
át  ajtókat,  az ablakokat. V.  5.  BETESZ.

BETÉTET,  1.  BETÉTET.
BETETÉZ, (be-tetéz) ősz.  áth.  Az  asztag-,  ka-

zal-,  baglyarakást  egészen  bevégzi,  vagyis  tetőféle
csúcsos  vagy  hárantos  formát  ad  neki,  holmi  gazzal
befödi,  vagy  úgynevezett  mereklyékkel  megerősíti.
V.  ö. BETETŐZ.

BETETÉZÉS,  (be-tetézés) ősz. fh.  Hasalok, ász-
tagok, baglyát  bevégzése,  befedése.

BETÉTI, (be-tétí) ősz. mn.  Betétre  vonatkozó,
betéthez  tartozó.  Betéti  Otxveg.  Betéti pénztár.  V.  ö.
BETÉT.

BETETŐZ, (be-tetőz) ősz. áth. Épületet  tetővel
beföd.  Náddal,  zsúppal, zsindelyiyel  betetőzni  a  kótat.

BETETŐZÉS,  (be-tetőzés)  ősz.  fn.  Az  épület
befödésc  tetővel.

BETÉTTÁR,  (be-tét-tár) ősz. fh.  Pénztár,  mely-
ben  a  betéti  öszveg  tartatik.

BETÉVE,  (be-téve) ősz.  ib.  1)  Becsukott  álla-
potban.  Ablakait egész  nap  betéve  tartja.  2)  Könyv
nélkül,  könyvhetévé,  fejből.  Már  ezt betéve  is  tudom.
Betéve felmondani  a  leczkét. Iskolások  szójárása.

BETÉVELYÉDIK,  (be-tévelyédik) ősz.  k.  Té-
velyegve,  ideoda  bolyongva  bevetődik,  vaktában  be-
botlik  valahová.  Betévtlyedni  át  erdő  silrty'éoe.
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BETÉVÉS,  (be-tévés)  ősz.  fn.  1)  Behelyezés,
beállítás.  2)  Bccsuk&s.  3)  Játékba,  részvényes  válla-
latba  bizonyos  sommának  beadása.

BETEVŐ,  (be-tévő)  ősz.  mn.  1)  Aki  betesz, be-
helyez, vagy  részvénykép  bead  valamit.  2)  Atv.  ért.
ennivaló,  amit a  szájba  teszünk.  Betevő  kenyere  nin-
eten,  azaz  ennnivaló  falatja,  szegény  koldus.

BETÉVÖD1K,  (be-tévödik)  ősz.  belsz.  Külső
erőszak  nélkül,  saját  súlyának  nehézkedése  miatt  be-
csukódik.  Betevödik  az  ajtó, melynek sarkai  bi-felé  haj-
lanak.

BETFALVA,  helység  Erdélyben,  Udvarhely
székben;  helyr.  Betfalcá-n,  —rá,  —ról.

BETFIA,  falu  Bihar  megyében;  helyr.  Betfiá-n,
— rá,  —ról.

BETILT,  (be-tilt;  ősz.  áth.  1)  Törvényes  óvást
tesz  valamely  birtokbitorlás  ellen.  2)  Valamit  lefog-
lal,  zár  alá  vesz, hogy  közrebocsátását  akadályozza.
fíetiltani  valamely  hírlapot,  könycet.

BETILTÁS,  (be-tiltás) ősz.  fű.  Törvényes  óvás,
illetőleg  hatósági  cselekvés,  mely  által  betiltanak  va-
lamit.  Lazító  hírlapok,  erkölcstelen  könyvek betiltató.

BETIPOR,  (be-tipor)  ősz.  áth.  Lábakkal  beta-
pos,  benyomkod, betömöszöl.  A  káposztát  betiporni  a
hordóba,  a  gyapjút  a  zsákba, a  szőlőt  a  kádba.  V.  ö.
TIPOR.

BETIPRÁS,  (be-tiprásj  ősz.  fű.  Lábakkal  be-
uyomdosás;  betaposás.

BETKÖRMÜ,  (bet-köruiü)  ősz.  mű.  Kórtani
újabb  alkotásu  szó,  ám. betegkörmü, hibás, vakkörmü.

BETKÖRMÜSÉG,  (bet-körmüség)  ősz.  fn.  Kór-
állapot,  midőn  valakinek  beteg,  illetőleg  fájós,  hibás,
vakkörme  vau.  i

BETLEN,  BETLEHEM,  helynevek  Erdélyben;
helyr.  Betlen-be,  —ben,  —böl.

BETLENFALVA,  falu  Szepes niegyéheii  és  Ér-  j
tlélyben;  helyr.  Betlenfalvá-n,  —rá,—ról.  j

BETLENSZENTMIKLÓS, falu Erdélyben; hely-
ragokkal : Betlenssentmiklós-on,  —rá,  —ról.

BETLÉH,  falu  Gömörben  ;  helyragokkal:  Üet-
le'r-en,  —re,  —ról.

BETÓÜÍT,  1. BETOLDÍT.
BETŰDÜL,  1. BETOLDÚL.
BETOL,  (be-tol)  ősz.  áth.  Általán  tolva  bizo- j

nyos  térbe,  üregbe,  szorulatba nyom. A  kihúzott fiókot
ficbbi  helyére  betolni.  A  szekeret  betolni  a  szín  alá.
fejét  betolni  az  ablakon.  Orrát  mindenhová  betolja,  j
kíváncsi,  kutató.  V.  ö. TOL.  :

BETOLAKODÁS,  (be-tolakodás;  ősz.  fn.  1)
Tolakodva  bűntettes,  bejutás  valahová.  2)  Atv.  ért.
bizonyos  körbe,  társaságba  hivatlamil  bovogyülés.

BETOLAKODIK,  (bc-tolakodik) Ősz. k.  l)Nép-  .
sokaság,  sűrű  tömeg  között  idcoda  taszigálódva  bcfu-  .
rakódik,  benyomul  valahová.  Betolakodni  a  gyllléste-
rtmbe.  Alig  bírtam  betolakodni  a  templomba.  2)  Atv.  !
«'rt.  bivatlamil,  nem  várva,  sőt  utálva,  orczútlan  mó-  i
dón  bizonyos  emberek  körébe, társaságába  keveredik. !

AKAII.  MAOy  gZÓTÁH.

A  tányémyalók,  kémek  szeretnek  betolakodni  minden-
hová.  Senki  tem  hívta,  csak  úgy  tolakodott  be ide.  V.
ö.  TOLAKODIK.

BETOLÁS,  (be-tolás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
betolnak  valamit  V.  ö. BETOL.

BETOLD,  (be-told)  ősz.  áth.  Bizonyos  résbe,
hézagba  kiegészítés  végett  valami  hasonnemü  pótlé-
kot,  foltot ereszt  be,  s  mintegy  belétől.  Bet oldani  egy
léczet  a  deszkakerítésbe.  Különösen  szűkre  szabott hol-
mi  kézmiibe,  nevezetesen  ruhafélébe  tágítás  végett
foltot  varr,  sző, köt  Betoldani  egy  ujjnyit  a  harisnyá-
ba.  V.  ö. TOLD.

BETOLDÁS,  (be-toldás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mi-
dőn  betoldanak  valamit.  V.  ö. BETOLD.

BETOLDÍT,  (be-toldít)  ősz. áth.  Eszközli, hogy
többen  tömegesen  betolakodjanak  ; becsődít.  Rendkí-
vüli  mutatványra  betoldltani  a  népet  a  színházba.

BETOLDÚL,  (be-toldúlj  ősz.  önh.  Seregesen,
csoportosan  egymást  tolva,  nyomkodva begyülekezik.
Az  ellenséges  csapatok  rohanva  betoldulnak  a  várba.
V.  ö.  TOLDÚL.

BETOLDULÁS,  (be-toldulás)  ősz.  fn.  Tolakod-
va,  sei-egesen,  tömegesen  benyomulás.

BETOLÓDIK,  (be-tolódik)  ősz.  belsz.  Akarata
nélkül  vagy  ellen  valamely  tolongó  csoport  közé be-
nyomódik.  Különbözik  tőle  a  ktilsz.  betolatik.

BETOLONG,  (be-tolong)  ősz.  önh. Többed ma-
gával  bcuyomakodik,  bevergődik.  Egyes  ember  be-
tolakodik,  a  csoport  pedig  betolong.

BETOLÚL, BETOLULÁS, lásd BETOLDÚL,
BETOLDULÁS.

BETONT K A,  fű.  tt. betonikál.  Növénynem a két-
fó'bbhímesek  és  fódetlenmagviik  seregéből;  csészefo-
gai  szálkahegyük,  bokrétája  kevéssé  görbe  nyakú,
felső  ajaka  egyenes.  (Betonica).  Fajai:  orvosi  és  sárga
betonika.

•  BETOPPAN,  (be-toppan)  ősz.  önh  Hirtelen,
váratlanul  belép,  s  egy  toppanással  előttünk  terem.
Betoppant  a  szobába,  nagy  csudálkozátomra.  V.  ö.
TOPPAN.

BETOPPANÁS,  (be-toppanás)  ősz.  fn.  Belépés
neme,  midőn  valaki  erős  táppal  beteszi  lábát

BETORKOL,  (be-torkol)  ősz.  áth.  Úgy  meg-
czáfol  valakit,  hogy  kukkauni  sem  mer  többet, mint-
ha  torkát  betömték  volna.  Betorkolni  a  rágalmazó,  a
sznjaskodó  embert.

BETORKOLÁS, (bu-torkolás) ősz. fn.  Cselekvés,
midőn  valakit  betorkolnak.

BETORLASZT,  (bc-torlasztj  ősz.  áth.  Torlasz-
süal  berak,  betöm.  Kévékbe  kötött  náddal,  pözszsel,
gazzal  betorlasetani  a  gát  szakadékát.

BETORLIK,  (be-torlik)  ősz.  k.  Hullámzás, hab-
zás  által  bctömödik fövenynyel,  homokkal,  tajtékkal.
Betartanak  a folyó  partjai  gazzal,  fövenynyel.  Betor-
lott  az  ntczai  csatorna  szája,  az  árnyé/cszék.

BETORLÓDIK,  1.  BETORLIK.
BETOROL,  (be-torol)  ősz.  átb.  Valamely  rést

bele hordott földdel, fövenyuyel, bontókkal stb.  betöm.
40
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Ás ámít  betorolja  a parti  csatornák  torkolatát.  V. ö.
BETORLASZT.

BETÖKED,  (be-töked)  ősz.  önh.  Beleütközik,
beleakad valamibe.  Ritka  használata  tájszó.

BETÖLT, (be-tölt)  Ősz. áth.  1)  Híg  testet, fo-
lyadékot,  vagy  szemes, magféle jóuagot  illető edény-
be,  tartóba  önt, bemér.  A  mustot  be/ölteni  a  hordóba.
A  gabonát zsákokba,  verembe,  hombárba  betölteni.  2)
Bizonyos  üreget, mélységet, nyilast belehányt  holmi-
val  betöm, betemet.  Ás árkot,  gödröt, kiszáradt kutat
földdel, goísoi  betölteni.  3) Töltésféle gáttal, hányás-
sal bekerít  Ároit  ellen  betölteni  a határt.  4) Teendőt
tejesít,  végbevisa.  Betölteni  kötelességét,  hivatását.
Betölteni  a  parancsot.  Betölti  a  helyét, oson méltósá-
got, mely  neki jutott. Betöltötte szavát,  igéretét.

BETÖLTÉS, (be-töltés) ősz. fő.  Cselekvés, mely
által  valamit betoltunk,  ezen igének  minden  értemé-
nyóben.  V.  ö. BETÖLT.

BETÖLTÖGET,  (be-töltöget) ősz. gyak. áth. 1)
Apródonként,  kisebb  edényekbe  folytonosan  töltve
beönt,  bemér  valamit.  A  hordóból  lecsapolt  bort be-
töUögetiti  pola«*kokba.  2) Űröket, mélységeket  holmi-
val  lassanként,  egymás  után  betöm,  betemet.  Betöl-
íögeíni  az  elhagyott  búcauermeket,  ac utak  gödreit.

BETÖM,  (be-töm) ősz.  áth.  1) Üreget, hézagot,
lyukat  valamivel  becsinál.  Betömni  fűiddel  a  kerék-
vágásokat ; betömni ganajjal  a pinczelyukakat.  2) Va-
lamit bedugdos, benyomkod valahová.  Betömmi  a  ku-
koríccát  a  ludba. Átv.  ért  Betömni  valakinek  száját
ám. ajándékkal  vagy  más kedvesés  által  elhallgattat-
ni, hallgatásra  bírni.

BETÖMÉS,  (be-tömés) ősz.  fn.  Cselekvés,  mi-
dőn  valamit betömünk; bedogás.  V.  ö. BETÖM.

BETÖMÖSZÖL, (be-tömöszöl) ősz. áth.  Ököllel,
talppal, vágj  valamely  eszközzel  benyomdos, betöinö-
get  Az  ágynemileket,  ruhákat  beíömöszSlni a  bőröndbe.
Változatai:  bedömömöl,  begyömöttöl,  bees«m«s*«lHbe-
dömöcsköi.

BETÖR,  (be-tör) ősz. önh. és  áth.  1) Az  előtte
álló  akadály  erőszakos  elhárítása,  s  mintegy  széttö-
rése után benyomni, berohan, beront valahová. A rab-
lók  betörtek  a pénztárba.  Az ellenség  betört  a  vár  ka-
puin.  2)  Athatólag,  valamely  szilárd,  kemény merev
állományú  testet bezúz, beüt, likat, rést  csinál  bele.
BetSrni  ás  ablakot, a  kályhát.  Szólj  igazat,  betörik  a
fejed.  Km.

BETÖRÉS,  (be-törés)  ősz.  fn.  1)  Berontás  va-
lamely  helyre.  2) Beütés, melynél fogra  lik, rés támad
valamely  testben.  Ac  ablakbetürétért  meg/tettetni  a
kártevőt.  S)  Midőn  törzse  betörik,  ám. bezuzodás.

BETÖRIK,  (be-törik)  ősz. k.  Bezúzás,  ütés,  lö-
kés  következtében  részekre  válik, beszakad,  lik,  rés
támad  benne. Élünk  ez  igével,  midőn törést jelentünk
anélkül,  hogy  okozóját  említenök.  Minden  ablak  be-
törött.  Ha,  betörik  a  fcálgha,  nem lehet fűteni.  V.  ö.
TÖRIK.

BETRÁGYÁZ, (be-trágyáz) ősz. áth.  1) Trágyá-
val  meghord,  beterít  Beírágyázni  a parlag  földeket,

a  véleményét  agyakat.  2) Elhullatott, elszórt trágyá-
val  becsunyít  Betrágyátni  a* utccát.

BETRÁGYÁZAS,  (be-trágyázás)  ősz.  fii.  Trá-
gyával  megbordás,  beterítés, becsnnyítás.

BETUD, (be-tud)  ősz.  áth.  Valakinek  valamit
beszámít;  bizonyos  kárt  vagy  hasznot, kedvező  vagy
nem  kedvező  dolgot  a  többi  hasonlók közé bevesz,
azaz  a többiköz  tesz.  Betudni  a  törött  edények  árát  a
cseléd  bérébe.  Betudni o« adósnak  némely  sziwes fára-
dozásait  a  kamatba.  A  hónapos szolgának  a vasárna-
pot  is  betudni  szolgálatába.  Különösebben:  bűnül  ró
fel.  A  rettegnek kévéibe  tudják  bt  a  veszekedést,  mint
a józannak.  V. ö. BESZÁMÍT.

BETUDÁS,  (be-tudás)  ősz.  fn.  L.  BESZÁMÍ-
TÁS, és  BETUD.

BETUDHATÓ,  (be-tudható) ősz.  mn.  Amit va-
lami  közé, vagy  valakinek  be  lehet  tudni;  beszámít-
ható. V. ö. BETUD, BESZÁMÍT.

BETÚR,  (be-tár) ősz.  áth.  Orrával  likat,  göd-
röt  váj  be.  A  disznók bettirták  a  házfal  tövét.  V.  ö.
TÚR,  ige.

BETŰ,  BETŰ,  fn.  tt  MUí  vagy  bétfit,  tb.  bé-
tiik  vagy  betűk, kies.  betiteske.  1) A  szó  eloszbatatlau
alkatrészének,  vagyis  egyes  hangjának  jegye, képe,
alakja,  írott,  rovott, festett  betűk.  Kit  bettt, nagy betű.
flosszukás,  gömbölyű, pontozott, sctyletes,  uonásos, föl-
felé, lefelé nyúló betűk.  Görbe, egyenes betűk, fekete, ve-
res, aranyos betitk. Héber, arab, görög, latin betűk. .Betűt
vetni, azaz  írni,  alakítani.  BetUröl-betüre  megvizsgálni
valamely  irományt.  2)  A  nyomdászat föltalálása  után
különös  fémvegyülékből  készített,  illetőleg  öntött,
vagy  lapra  dombormflként vésett mintaalakok, melyek
sajtó  alá  bocsátva  a  fentirt betűk  képeit  papírra, ir-
hára,  selyemre  stb.  festik.  Cicero-,  garmond-,  petit
(apró)  betűk.  Betűket  {inteni,  szedni,  szétrakni, széí-
hányni.  S)  Közszokásban jelenti  az általa jelelt  szó-
hangot  is.  Ajokbetfi,  torokbetü, nyelvbetü. fogbetü.  4)
Átv.  ért  ezen jegyek  által  kifejezett  értemény. flettt-
rbV-betüre  igaz,  beteljesedett.  Egyébiránt gyakran  ügy
vétetik,  mint  az  értemény  és  szellem  ellentéte.  A bö-
tü  91, a  szellem pedig éltet.  Nem kell mindent  betű  sce-
rt'fií  venni.

Elemzésére  nézve  különbözők  a  vélemények.
Némelyek  szerint a  hellén-latin alpha-betttm második
alkatrészéből  kölcsönöztetett  volna.  Mások  elemzése
után  ám.  be-llítí,  be-ittb*,  ami beüttetík, bevésetík, vagy
=  be-tő, azaz,  betevő,  minthogy használás  véget  be-
teszik,  berakják,  szláv észjárás szerint, kiknél szktadot
ám. rakni,  és  szklodka  ám.  bettt.  Továbbá  a  széke-
lyeknél  blittt  ám.  csúcsos begye valaminek, és bütusni
pl. a  fát,  ám. begyét,  végét  bemetszeni,  beróni,  hon-
nan  ezt  tenné:  rovat.  Végre  valószínű, hogy  a  német
Buch-stob  szerint  ám.  botu, vékonyhangon betű,  bStU,
azaz  botocska, pálczika-forma  hangjegy.

BÉTÜANYA,  (bétü-anya)  ősz.  fn.  A  betűöntők
mintája, melybe a  betűket öntik.

BÉTÜÁTTÉTEL,  (bétü-át-tétel) ősz.  fa. Nyelv-
tani  ért.  némely  szók  sajátságos  változata,  midőn
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egyes  betűik  felcserélik  helyeiket, pl.  köp, p»k;  mor-
zsol,  ztormol;  guztorodik,  zsugorodik;  kanál,  kalán ;
csalán, ctanáí;  oprányi, parányi;  bögre, göbre;  dSbiin,
bődön;  fértfng,  fétreng;  kértéét,  ketréct;  g'ór,  rög;
csafar,  facsar;  világot,  vigályos;  szökcső,  szöcske';
hágcsó,  háskó;  emlt,  elme.  Melyik  legyen  közölök  az
eredeti  alak,  azt  a  szónyomozás  és  családoaítás  ha-
tározza  meg,  pl. szd'kcsö' eredetibb és jobb, mint, szöcs-
tö,  mert  gyöke  esSkik,  tehát  ám. szöfc-ö«-ő, szökdelő.
Áttétel  máskép: helycsere.

BÉTÜBÉLYEG,  (bétü-bélyeg)  ősz.  fn.  A  betű-
öntőknél,  aczélba  metszett  betüalak,  mely  réztáblára
veretre  betüanyát képez.  V.  ö. BETŰ ANYA.

BÉTÜCSERE,  (bétü-esere)  ősz.  fo.  A  bötük,
illetőleg  szóhangok  egymás  belyetti  használata.  Ez
főleg  a  rokon, vagyis  egy szer vü  hangok  között  törté-
nik,  a  szerint,  amint közelebb  vagy  távolabb  vannak
egymáshoz,  pl. ajakhanguak : b és p : bizseg,  pizseg ;
bodor,  póíor;  bufát, pufál;  böfög, pöfög;  búb, púp;
torokhanguak: g  és  k:  gajmó,  kajmó;  göndör, kondor;
gugora,  kukora,  stb.  Mindezek  részletesen  az  egyes
betűk tárgyalásánál fejtetnek  ki;  tehát 1. A,  Á, B, stb.

BÉTÜPIÓK,  (bétü-fiók)  ősz.  fa.  Fiók,  melyben
a  betűk  a  nyomtató műhelyben  elbelyezvék.  Minden
betűnek saját  fiókja  vagyon bizonyos  rendben.

BÉTÜFOGAS,  (bétü-fogás) ősz.  fn.  Egy  vagy
több  betűnek  egy  tagba  foglalása,  helyesebben  és kö-
zönségesebben  1. SZÓTAG.

BÉTÜFOGLALÁS, 1. SZÓTAGOLÁS.
BÉTÜFOGLALÓ,  (bétü-foglaló)  ősz.  fn.  Ki  a

betűket  szótagokba  foglalni  tanulja;  szótagoló.  Betű-
foglaló  kit  gyermek.

BÉTÜPORMA,  (bétü-forma)  ősz.  fn.  Sajátsá-
gos  minta, betiiminta,  mely  az  írni,  vagy  hímezni  ta-
nalók  elébe  adatik,  hogy  a  szerént  Írjanak,  vagy  hí-
mezzenek.

BÉTÜHANG,  (betű-hang)  ősz. fn.  Valamely be-
tűnek (Írásjegynek)  megfelelő élő  hang.

BETŰI,  (betü-i) mn. tt.  betöi-t,  tb.  —ék.  Betűt
illető,  betűre  vonatkozó.

BETŰÍRÁS,  (bétü-irás) ősz., fn.  írás, mely egyes
betűk  alakításán  kezdődik.  Az  írni  tanuló  betüiráson
kezdi.

BÉTÜJÁTÉK,  (bétü-játék)  ősz.  fa.  Midőn vala-
mely  szó,  különösen  személyes  név  betűi  Összevissza
forgattatnak,  hogy  új  értelmű  szó  keljen belőle, mely
egyszersmind  meglepő  legyen.  Ily  betüj&tékot  űzött
Rákóczy  Fereucz  Rodostó  városa  nevéből,  midőn ma-
gára, s  száműzetésére  alkalmazva így  alakítá :  Otto-
rod.  (Anagramma)

BÉTÜLÁDA,  (bétti-láda; ősz.  fn.  Nyomdászok
ládftja,  melyben a betűket fiókokra osztályozva  tartják.

BETŰMETSZÉS,  (bétü-metszés)  ősz.  fa.  Nyom-
dászat!  betüalakoknak  metszés  (nem öntés)  általi  ké-
szítése.

BETŰMETSZŐ,  (bétü-metsző)  ősz.  fii.  Iparos,
ki  nyomdába  való  betüalakokuf  metsz  bizonyos  fém-
vegyüléki  anyagból.

BÉTÜMINTA,  (bétu-minta)  ősz.  fii.  1. BÉTÜ-
ANYA.

BETÜNET,  (be-tünet)  ősz.  fn.  Balaton-melléki
tájszólás  szerint  ám.  másokban  keresett  erkölcsi  hiba,
gáncs.  Te mindenben  tálain  betünetet.

BÉTÜÖNTÉS,  (bétü-öntés)  ősz.  fn.  Nyomdai
betűk  készítése  öntés  által.

BETŰÖNTŐ,  (bétü-öntő)  ősz.  fn.  Nyomdai be-
tűk  öntéséhez értő, "s azzal  foglalkodó  iparos.

BETŰREND,,  (bétü-rend)  ősz.  fn.  Abeczesor,
ábéczerend,  midőn  a  szók,  illetőleg személy- vagy do-
lognevek  kezdő  és  többi  betűik  szerint  úgy  állíttat-
nak  öszve,  amint az  illető  nyelv  betűi  ábéczesorban
követik egymást

BETŰRENDBEN,  (bétfi-rendben)  ősz.  ih.  Oly
rendben,  vagy  sorban,  mint az ábéczében  állanak  a
betűk.  A  katonák neveit  betűrendben olvasni föl.  A szó-
tárt,  hasznos  ismeretek  tárát  betűrendben  kell  szer-
keszteni.  A  képviselők  betűrendben  szavaztok.

BETŰRENDES,  (bétü-rendés)  ősz.  mn.  Ami
betűrendbe  van  szedve.  V.  ö. BETŰREND.  Betűren-
det  öszveirás.  Betűrendet  némutató.

BÉTÜSZÁMÍTÁS,  (bétfiszámítás)  lásd  BETŰ-
VETÉS.

BETŰSZEDÉS,  (bétü-szedés) ősz.  fn.  A  nyom-
tatandó  munka  betűinek  kiszedése,  összerakása,  és
sajtó  alá  elkészítése.

BÉTÜSZEDÉSI,  (bétü-szedési) ősz.  mn.  Betű-
szedésre  vonatkozó,  azt  illető.  BetUtteden  ügyesség,
szabályok, nehézségek.

BETŰSZEDŐ,  (béttt-szedő)  ősz.  fa.  A  könyv-
nyomtató  intézetben azon szakértő személy, ki a nyom-
tatandó  munkát betüröl-betüre, jegyről-jegyre kiszedi,
s  a  sajtó  alá  elkészíti.

BÉTÜSZEKRÉNY,  (bétü-szekrény)  ősz.  fn.  Bi-
zonyos  rendben  elhelyezett  fiókokkal  bíró  szekrény,
melyben  a  szedendő  betűk  állanak.

BÉTÜSZERÉNTI,  (bétíi-szerénti) ősz.  mn.  Szo-
rosan az egyes szó értelméhez ragaszkodó, nem tekintve
az  egésznek  szellemét.  Betütterénli  értelmetét,  ma-
gyarosat.  A  törvénynek  betUnerénti  alkalmazása.

BETŰT ÁRTÓ,  (bétfi-tartó)  ősz.  fn.  A  betűsze-
dőknél  azon  hosszúkás,  és  papirossal  behúzott  fa,
melybe  a  kiszedendő  kéziratot  becsíptetik.

BÉTÜTOLDÁS,  (bétü-toldás)  ősz.  fn.  Betütol-
dásnak  mondatik,  midőn  valamely  szóhoz  értelem-
változás  nélkül  egy  vagy  több  betű  toldatik,  amely
told&s  egyébiránt  a  uyelvszokásban  alapúi  pl. karcsú,
karctud,  ifjú,  ifjúd,  régen,  régente,  régenten,  ifjan,  if-
janta,  ifjantan,  hajdan,  hajdanta,  hajdanion,  mikor,
mikoron,  okkor, akkoron.  Mig fényben  ragyogott,  vol-
tak  hajdanta  baráti.  Horv.  E. Leginkább  vcrselésben
használta tik.

BÉTÜVÁLTÁS, 1. BÉTÜJÁTÉK.
BÉTÜVALTOZTATÁS, 1. BÉTÜCSERE.
BETŰVETÉS,  (bétü-vetés)  ősz.  fű.  AltsJános,

elvont  számvetés,  mely  nem arab  számjegyekkel,  ha-
nem  betűkkel  megy  véghei.  Egyébiránt  bizonyos

40»
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számok  jelölésére  arab  jegyek  iá  használtatnak,  pl.
3X -f  5X = 8X, a6, b3.  (Algebra).  Képzésre olyan,
mint:  számvetés  (arithmetica).

BÉTÜVETÉSI,  (bétü-vetési)  ősz.  mn.  Betűve-
tésre  vonatkozó,  abboz  tartozó.  Bitüvetési  munkála-
tok ; betűvetést  Sszveadás,  kivonás, soknorocás.

BÉTÜVETÖ,  (bétü-vető) ősz.  fn.  Ki  a  mennyi-
ségeket  nem  arab  számjegyekkel,  hanem  betűkkel
veti ki.  Olyan, mint: ttámvctö  (árühmeticus).

BETŰZ,  (bét-ü-z) önb. és  áth.  1) Betűk  ismeré-
sével,  tanulásival  foglalkodik.  A  gyermekek  elöstör
betiizni,  azután  szótagolni  s  olvasni  tanulnak.  2) Vala-
mely  irományt vagy  nyomtatványt  legapróbb  részle-
teiben  betüről-betüre  megvizsgál.  Régi  okleveleket  be-
(ütni.

BETŰZ, (be-tüz)  ősz.  áth.  Valamit  tűvel  vagy
más  hasonló eszközzel bevarr,  beakaszt,  különösen  a
felső  ruha  szélét  az  alsó  alá  csíptetí. V. ö. TŰZ,  ith.

BETÜZEL,  (be-tfizel)  ősz.  önh. 1) Beható  ragu
névvel: nagy  tüzet rak, igen beftit  Betütelni  a  ktmen-
czébe.  2)  Tulajdonító  ragu  névvel s  átv.  ért.  ám.  szo-
rultságba  boz, jól  lefőz valakit.  Ugyan  bellitellem neki.

BÉTÜZÉS,  BETÜZÉS  (bétü-z-és)  fn.  tt  betil-
sés-t, tb.  —ék.  Betűk  ismerésével  foglalkodfts.  Betű-
ről-betűre átolvasás.

BETÜZÉS,  BETÜZÉS,  (be-tttzés)  ősz.  fn.  Tű-
vel  beakasztás.  A  felső  ruha  egyik  szélének  a  másik
alá  igazítása.

BETYÁR,  fn.  tt  betyár-t, tb.  —ok.  E  szót kü-
lönféle  értelemben  használja  a  nyelvszokás.  1)  Alföl-
dön : szolgálaton  kívül  csapongó,  leginkább  nőtelen,
csavargó  legény,  ki  holmi  csínyokra,  lopásokra haj-
landó.  Ily  értelemben  használja  a  pesti  köznép is.
2)  Hegyalja  vidékén  falusi  jmber, legény,  ki napszá-
mos munkára  a  városokba  szokott  bejárni,  s  maga-
viseletében  városi  félmfiveltséget  szeret  mutogatni.
3)  Alsó  Dana  mentében hajóbuzó emberek,  legények,
kik  a  vontatólovak  hiányát  pótolják.  4)  A  Dunán
túli  felsőbb  megyékben,  nevezetesen  Komáromban,
Győrben,  pasztái  nőtlen cselédek,  kiknek  lakása  be-
tyárhoz, betyárssoba,  kfilönböztetésfil  a  béreshizban
lakó  nős béresektől.

„Fehérvári  hármas  határ,
Magam  vagyok  benne  betyár,
Viselem  a  betyár nevet,
Mert  galambom  csak  úgy  szeret"

Népdal.

5)  Göcsejben,  rideg  legény, ki  valamicskét  szerezvén
magának,  a  rendes  szolgálatot  abbanhagyta,  napi
bérben  jár  dolgozgatni,  függetlenségben  él,  s  azért
valamit  tart  maga  felől.  Országszerte megegyező  érte-
lemben  oly  férfi,  kivált  legény,  ki  erkölcseire  nézve
nyers,  beszédében, járásában,  magaviseletében  némi
faragatlan  negédet, hegykeséget, dórra, aljas  nyalka-
ságot fitogtat, s a finomabb életmód  és  társalgás  sza-
bályait igán  műveltség hiányában  ferdén  követi.  Fa-
fari, városi  betyár. Parattt, úri  betyár.  Csavargó, dur-

va  betyár.  Használtatik  melléknévül  is, betyáros he-
lyett  Betyár  viselet.  Betyár  kalap.  Betyár  bestéd.

Eredetére  nézve  különbözők a vélemények. Leg-
közönségesebb  értelemben legényt vagy ehhez hasonló
független  életet élő, rideg embert jelent. A szerb nyelv-
ben  is  betjár = legény,  betjdroioané  = nőtelenség,
betjarowati  = nőtlenkedni,  legénykedni,  betjárszki
legényes, betyáros.  Törökül is  bekiar  nőtlent,  legényt
jelent  Némelyek ismét  a  török,  helyesebben  pers*
bedkiar  (gonosztevő),  mások  a  hellén  i^iyrajp  vagy
t//fyri7p  szóval  rokouítják,  mely  ám.  emberkoros  ifjn,
ki  legjobb  erejében  van.  Leghihetó'bb  azok  vélemé-
nye,  kik  bejár  szótól  származtatják,  minthogy  azon
falusi  legény  ,  ki  napszámra  a városokba  be szokott
járni,  minden  esetre  szív magába  valamit a városi  szo-
kásokból,  ezt  magaviseletében,  szólásában  ki  is ma-
tatja,  s  épen  ezen  fél  műveltségben,  mely a  mellett,
hogy  némi városiasságot  követel, s ezt negédességben
tünteti  ki,  mis  részről  mégis  faragatlan,  durva  ma-
rad,  rejlik  a  betyár  szó általános jelentése.  Innen van
az, hogy  míg egy  részről  a  műveletlen  falusiak  előtt
úgy  tűnik  fel,  mint  müveit,  s  ő maga  is  tart erre va-
lamit,  más részről  a  műveltebbek s városiak  által  csa-
vargónak  tekintetik,  s nyers  módónt, magaviselete  és
szokásai  miatt  megvettetik.  A  finnben  is  a  hasonló
hangzása  pöyhttíri  ,superbus'  szóval  értelmeztetík, a
persában  pedig  baljdr  vagy  betjár,  Vullers  szerint
omnis  rés  foeda,  turpis  ad  aspectum,  és  botjára  a
mondotton  kívül  rés  qnaevis  hominibus  inimica; dae-
mon, genius  malus,  bitjár  vagy  bujára,  calamitaz,
aeramna, molestia, pótjára,  omnis  rés  ingrata,  invisa,
odiosa, a  zend pailjára  szintén  ám.  ellenséges,  ellen-
kező.

BETYÁRKODÁS, (betyár-kod-ás) fn. tt  beíyár-
kodát-t,  tb.  —ok.  Betyáros  életmód,  magaviselet  V.
ö.  BETYÁR.

BETYÁEKODIK,  (betyár-kod-ik) k.  m. betyár-
kod- íam,  —tál,  —ott.  Általán  azon  emberek  élet-
módját  gyakorolja,  kiknek  különféle  értelemben  be-
tyár  a  nevök;  legénykedik,  durva,  parasztos  módon
negédeskedik, stb.  V.  ö. BETYÁR.

BETYÁROS,  (betyár-os) mn. tt  beíyáros-t vagy
—öt,  tb.  —ok. Betyár  tulajdonságaival  bíró, nyers,
durva, hetyke,  kiválólag  ízlés nélkül  czifr&lkodó  be-
tyároknál  szokásos.  Betyáros  Ung, betyáros  szúr, ka-
lap,  pipa,  tacskó.  Betyáros  káromkodás,  hegykeség.
Betyáros járás,  lépés,  hányokodás.  Betyáros  nyereg,
ostor,  lószerszám.

BETYÁROSAN,  (bety&r-os-an)  ih.  Betyárok
módjára.  Betyárosan  elkeríteni  a  szót,  betyárotan  Ülni
a  lovon, betyároson  lépni  valamely  nyilvános  helyre  ;
betyárosan  viselni  magát.

BETYÁRSÍG,  (betyár-sag)  fn. tt  betyártágot.
Betyári  tulajdonság, magaviselet, faragatlan  durvaság,
nyerseség,  pórias  negédesség,  rflpőkös  nysJkaság,
hegykeség.

BETYÁRTÁNCZ,  (betyártáncz)  ősz. fh.  Kere-
sett  hegyke, nyalka  feucaséggel,  kicsapougó  taglejté-
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sekkel, széles  kedvű kurjongattok  közt  valódi  betyá-
rok  módjára  eljárt  táncz,  cs&rd&s.  Külöiiböztetésül  a
nemesebb,  delibb,  fzletesb  tartásu s taglejtésii  magyar
táncztól.

BETYÁRVISELET,  (betyár-viselet)  ősz.  fii.
Olyan  viselet  ruhában  vagy  erkölcsben ,  mint  a be-
tyároké.  Túlságosan  czifra,  kirívó  szintt,  s  pórias  sza-
bása  ruházat,  vagy  a  köznóp szokAsát negélyzö nyers,
durva  modorú  magatartás.

BEUGRÁS,  (be-ugrás)  ősz.  fii.  Ugrás,  melyet
valaki  bizonyos  mélységbe,  különösen  vízbe  tesz.

BEUGRAT,  (be-ugrat)  ősz.  áth.  Embert  vagy
bizonyos  állatot  mélységbe  ugrani  kényszerít,  beug-
rásra bír.  A  juhokat  be ugratni  <iz  úsztatóba.  A  lovat
beugratni  az  árokba.  Használtatik tárgyesetes viszony-
név  nélkül  is, mely  mindazáltal  alattomban  értetik, s
ám. batas  lovat  ugratva  bemegy.  V.  ö. UGRAT.

BEUGRIK,  (be-ugrik)  ősz. k.  Ugorva  bevetödik
vagy  beveti  magát,  lieugrott  a  Dunába.  Ongyilkolási
szándékból  beugróit  a  kútba.  Mondják  bet/gór  is,  mely
szabatosan  annyit  tenne, miut  önszántából, maga  ere-
jéből  teszi  az ugrást,  ellenben  beugrik  annyi  volna,
mint  valamely  parányi  test  kiilerőszaktól  hajtva,  el-
repítve  beesik, beakad  valamibe, pl.  a  tilz*zipnrka  be-
ugrik  a  kovács  szemébe.

BEUNDOKÍT,  (be-undokít)  ősz.  áth.  Valamit
rtgy  bemocskít,  hogy  undorodist, csömört okoz  általa.
Át  okodé  ember  beundokftja  a  szobát.  A  futkározó
egerek,  patkányok  beundokifják  az  élésházat.  V.  ö.
UNDOK.

BEUNDOKÍTÁS,  (be-undokítás)  ősz. fn.  ündo-
rodast,  csömörletet  okozó  bccsunyítás,  bemocskítAs.

BEÚSZIK,  (be-úszik) ősz.  k.  Úszva  a  víz  köze-
pébe  vagy  közepe  felé  tartott  irányban  befelé  hat,
halad.  Szát  Slnyire  beúszni  a  Dunába,  a  Balatonba.
Mondják  így  is:  beúsz,  vagyis  saját  erejével,  mint az
úszó  ember  s  más  állat,  melynek  ellentétekép  átv.
ért.  szólva,  beúszik  annyi  volna,  mint  valamely  lélek-
telen  test  a  víztől  ragadtatva  vagy  evezővel,  gőzerő-
vel  hajtva,  stb.  annak  belseje,  illetőleg  nyilasa  felé
halad. A  hajó  messze  beúszik  a  tengerbe.  Athatólag ám.
bizonyos  vízterületet  úszva  bejár.  Beúttni  az  egész
tavat.

BEÚSZTAT,  (be-úsztatj  ősz.  áth.  RAbír, rávesz,
kényszerít  embert  vagy ra&s állatot,  bogy  beúszszon
vagy  beúszszék.  Az  úszni  tanulókat  beúsztatni  a  folyó
közepébe.  Át  uszkárt  beúsztatni  a  vízbe.

BEUTAZ,  BEUTAZ,  (be-útaz)  ősz.  áth.  Vala-
mely  vidéket,  országot,  világrészt, tengert  stb.  utazva
bejár.  Előszűr  hazánkat  ke.ll  beutazni,  azután  külföldre
menni.  Beutazta  Tolnát,  Baranyát,  heted  hét  országot.
Használtatik  önhatólag  is,  beutazik  helyett.

BEUTAZIK,  BEUTAZIK,  (be-dtazik)  ősz.  k.
Utasképen  bizonyos  tartományba,  országba  stb. be-
megy.  Beutazni  Erdélybe,  onnan  Moldovába.

BEÜGET,  (be-üget)  ősz.  önb.  Ügetve beér, be-
siet, bevonul  valahová.  A farkat  beüget  a nádasba, a

berekbe.  lovaim  egy  óra  alatt  beügetnek  a  farosba.
V.  ö.  ÜGET.

BEÜGYEKÉZIK,  1.  BEIGYEKÉZ1K.
BEÜL,  (be-ül)  ősz.  önh.  Ülés  végett  behelyez-

kedik  valahová,  fíelllni  a  karszékbe,  fíelllni  az árnyék-
ba.  Belllni  a  templomba,  a  tanodába,  a  színházba,  a
pi\liolybá.  Beülni  a  bírói  székbe.

BEÜLTET,  (be-ültet)  ősz.  áth.  1)  Megkínál  va-
lakit,  vagy  parancsolja  valakinek, hogy  üljön be, bogy
foglaljon  ülőhelyet. A  vendéget beültetni a  zsöllyeszékbe.
.4  tanutót  beültetni az  elsS  padba.  2) Átv. ért  növényt,
gyönge  csemetét  a  földbe  ás,  hogy  ott  növekedjék.
A  melegágyból  kiszedett  plántákat  beültetni  a  kertbe.
A faoskolából  kiszedett  oltoványokat  beUUetni  a  gyü-
mölcsösbe.  3)  Bizonyos  tért növényekkel  beplántál.  A
díszkertet  beültetni  különféle  virágokkal,  cserjékkel.  A
Mz  elejét,  az  árkokat,  utak  széleit  fákkal  beültetni.

BEÜLTETÉS,  (be-ültetés)  ősz.  fn.  1)  Székbe
vagy  akármely  ülőhelyre  behelyezés.  2)  Növények
földbe  ásása,  lebujtása  tenyésztés  végett.  V.  ö. BE-
ÜLTET.

BEÜLTETÉS!,  (be-ültetési)  ősz.  ran.  Beülte-
tésre ,  különösen  plA ntálásra  vonatkozó.  Beiiltetési
munka,  költség.

BEÜT,  (1),  (be-üt) ősz.  áth.  1)  Hozzáütve,  rá-
ütve  betör,  bezúz  valamit  Belttni  az  ablakot,  a  kály-
hát.  Verekedésben  beütötték  a  fejét.  2)  Egyszer  vagy
többször  ráütve  hegyénél  fogva  benyom,  beszúr.  A
szeget  beütni  a falba.  Karót  beütni  a földbe.  Csapot
beütni  a  hordóba.  3) Átv. ért  betttni valamibe  az orrát,
beavatkozni,  kutatni,  kémkedni.

BEÜT,  (2),  (be-üt)  ősz. önh.  1) Mondjuk  villám-
ról,  midőn  becsap  valamibe.  A  mennykö  be Ütőt t  a  ké-
ménybe.  Beütött  az  istennyila,  az isten  haragja.  2) Erő-
szakosan  benyomul,  berohan.  Az  ellenség  több  oldal-
ról  beütött  hazánkba.  Az  ostromló  hadak  beüt'óttfJc  a
'•árba.

BEÜTÉS,  (be-ütés)  ősz.  fn.  Cselekvés  vagy  ál-
lapot,  midőn  valaki  vagy  valami  beüt,  ezen  igének
minden érteményében. Abiak-betfíés.  Fej-beütés.  Menny-
kö-belltés.  V.  ö.  BEÜT,  áth.  és  önh.

BEÜVEGÉZ,  (be-üvegéz)  ősz.  Áth.  Üvegtáblá-
kat,  üvegfiókokat  rak  be  valamibe, üveggel  betakar.
Beüvegezni  az  ablakrámákat,  az  ajtókat.

BEÜVEGÉZÉS,  (be-üvegézés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  illetőleg  fölszerelés,  midőn  valamit  beüvegeznek.
V.  ö.  BEÜVEGÉZ.

BEÜVÖLT,  (be-üvölt)  ősz.  önh.  Üvöltve, azaz
tompa  U  «-féle  hangon  beszól,  bekiált valahová,  V. ö.
ÜVÖLT.

BEÜZ,  (be-üz)  ősz.  ith.  Behajt,  bekerget,  be-
zaklat  A  nyulakat  beütni  a  vadászkörbe.  A  ludakot
beüzni  a  tóba.  Az  ellenséget  a  sdnczokba  befeni.  V.
a.  űz.

BEÜZEN,  (be-üzen)  ősz.  önh.  A  bennlevőknek,
bennlakóknak  szóbeli  vagy  Írott  tudósítást  küld.  Be-
Üzenni  a  városi rokonoknak,  hoyy  jöjjenek  ki  a  falura.

i  V.  ö.  ÜZEN.
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BEÜZENÉS,  (be-üzenés)  ősz.  fn.  A  bennlevők-
nek  küldött  tudósítás.

BEÜZÉS,  (be-üzés)  ősz.  fn.  Behajtás,  bekerge-
tés, bezaklatás.

BÉV,  BÉVELKEDIK,  BÉVEN,  régiesek  BŐ
vagy  BÖV, BŐVELKEDIK  stb.  helyett

BEVADÁSZ,  (be-vadász)  ősz.  áth.  Bizonyos te-
rületet,  vidéket,  tájat,  határt,  dűlőt  stb.  vadászva be-
jár.  Egy  nap  három falu  határát  bevadátfta.  ErdSt,
eeerjét,  berket bevadás*ni.

BEVÁDLÁS, 1. BEVÁDOLÁS.
BEVÁDLÓ, 1. BEVÁDOLÓ.
BEVÁDLOTT, L BEVÁDOLT.
BEVÁDOL,  (be-vádol)  ősz.  áth.  Bepanaszol;

valamely  elkövetett  bonért  az  illető  felsőségnek, ha-
tóságnak  bead,  bejelent  vmlsJcit  A  tolvajt  bevádolni
a  bírónak.  V.  ö.  VÁDOL.

BEVÁDOLÁS,  (be-vádoláa) ősz.  fn.  Valaki  el-
len tett bepanaizlás, hatóság előtti  föladás,  törvényes
kereset végetti bejelentés.

BEVÁDOLÓ,  (be-vádoló)  ősz.  fn.  Személy,  il-
letőleg fölperes, aki  bepanaszol,  fölad  valakit

BEVÁDOLT,  (be-vádolt) ősz.  mn.  és m.  Bepa-
naszlott, feladott;  valami elkövetett  bűnért  törvény-
szék  előtt  bejelentett  A  bevádolt  tolvajokat,  gyilko-
sokat  elfogatni.  A  bevádolt  Khágókat  megidézni.  A
bevádoltakat  szembesíteni a  vádlóval.

BEVÍG,  (1),  (be-vAg)  Ősz. áth.  1)  Éles eszköz-
zel,  pl. karddal, fejűével,  ásóval,  kapával  stb.  vala-
mit behasít  Ketet  késsel, fát  fejetével  bevágni. 8) Best,
hézagot,  lyukat  metsz  be.  Léket  vágni  be a jégbe.  8)
Becsap.  Haragjában  bevágta  át  ajtót  maga  után.  A
étéi  bevágta  át  ablakot.  4)  Elzár, akadályoz.  Bevág-
ták  a* útját.

BEVÁG,  (2),  (mint  föntebb)  ősz.  önh.  1)  Va-
lamibe bele  sújt.  Bevágott a fába.  2)  Beleszól, bele-
kottyan.  Más  beszédébe bevágni.  3)  Beletartozik.  Ét
ás  én  osztályomba  vág  be.  Életbe  vágó  dolog.

BEVÁGÁS,  (be-vágás)  ősz.  fn.  Beütés,  becsa-
pás,  bebaaitas. V. ö. BEVÁG.

BEVAGDAL,  (be-vagdal) ősz. gyak. áth.  Vala-
mely  szilárd  állományú  testet  többször  ismételt  vá-
gás  által és több helyen  behasít,  bemetsz.  Áfák de-
rekait  fejűével)  a  padokat  késsel  bevagdalni.  V.  ő.
VAGDAL.

BEVAGDALÁS,  (be-vagdsJás) ősz. fn. Ismételt
vágás  Utal  több  helyen bebasítása,  bemetssése  vala-
mely  testnek.

BE VAGDOS,  (be-vagdos)  ősz.  gyak.  áth.  L.
BEVAGDAL.

BEVÁGTAT,  (be-vágtat)  ősz.  önh.  Vágtatva,
azaz  sebes ugrással  nysjrgmlva  besiet, belovagol  vala-
hová. Bevágtatni  a»  ellentégi  seregbe.  Lóhalálában be-
vágtatni  a  váróéba.  V.  ö.  VÁGTAT.

BEVÁGY,  (be-vágy) ősz. önh. Vágya van, azaz,
kivan,  óhajt  bemenni  valahová,  vagy  benn  lakni,
maradni  valahol.  Faluról  bevágyni  a  váróéba.  V.  ö.
VÁGY.

BEVÁGYAKODIK,(be-vágyakodik) öaz.k. Erős
és  folytonos  vágyat  táplál  a  beménésre;  kívánkozik,
ohajtoz  bemenni,  bejutni,  benmaradni.

BEVÁGYIK, (be-vágyik)  ősz. k. Szokottabban :
1. BEVÁGY.

BEVÁGYÓDIK,  (be-vágyódik)  ősz. belsz.  lásd
BEVÁGYAKODIK.

BEVÁJ,  (be-váj)  ősz. átb.  és  önh.  1)  Valamely
eszközzel, de különösen  ujjakkal  likat,  gödröt,  nyi-
last  fúr,  csinál  valamely  lágyabb  állományú  testbe.
Bevájni  a  sebet.  Az  edényben  álló zsírt, vajat,  sajtot
bwajni.  8)  Önhatólag,  bevájui  valamibe, ám. turká-
lódul  benne.  Piszkos  kesékkel  bevájni  át  ételbe.  V.
ö.  VÁJ.

BEVAKOL,  (be-vakol) ősz.  áth.  A  kőmíveeek-
nél  ám.  a  rakott  falat  úgy  nevezett  mészhomokkal
(malterral)  bevonja,  betapasztja,  besimítja,  EUbb  be-
vakolják  a falat,  azután  meszelik,  vagy  fettik.  V.  ö.
VAKOL.

BEVAKOLÁS,  (be-vakolás)  ŐSE.  fa.  Kömívesi
munka,  midőn  a  megrakott  csupasz  falakat  mészho-
mokkal betapautják.

BEVAKOLA8I,  (be-vakolási)  ősz.  mn.  Kőmí-
vesi  bevakoláshoz  tartozó,  való.  Bevakoláti  munka,
költség.

BEVAKOSKODIK,  (be-vakoskodik) ősz. k. Va-
koekodva,  azaz roszúl  látó, rövidlátó, elhomályosodott
szemekkel, vagy  sötétben  tapogatődiva  bemegy.  Alig
lát  a  szegény  koldus,  mégis  bevakotkodik  a  váróéba.

BEVALL,  (be-vall)  ősz.  áth.  1)  Valamit  iga*
gyanánt  bemond,  nem  tagad.  A  vádlott  bevallja  el-
követett  bűnét.  A  toredelmet  gyónó  bevallja  vétkeit.  8)
Törvényes  összeíráskor  elszámlálja  vagyonát  Beval-
lani  marháinak  szamát.  3)  Ingatlan  jószágot illető he-
lyen, pl.  régibb  törvényeink  szerént  káptalan  vagy
eoavent  vagy  városi  tanács  előtt más  részére  eladott-
nak  nyilatkoztat s azt  eladási  oklevél  előmntatisa ál-
tal  is  elösmerí.  4)  A  kereskedő, fuvarozott áruit vám-
hivataloknál  bemondja,  Írásban  beadja;  Így  ás adó-
zó, adó alá  eső vagyonát  vagy annak valóságos avagy
reménylbető jövedelmét  az  illető  hivatalnál  előadja,
Írásban  benyújtja.  V. ö. VALL.

BEVALLÁS,  (be-vallás)  ősz.  fn.  Igaz  gyanánt
megismerés; begyónás; valamely  ingatlan  birtoknak
hiteles  helyen  eladása.  Örök  bevallás.  Arubevaüát,
azaz  a  vámokon  általszállított  arak  jegyiékének  be-
adása.  V.  ö.  BEVALL.

BEVAJjLÁSLJEGYZÉK,  (be-vallási-jegyzék)
ösa.  fa.  Irat, mely a szállított  árak, s  holmik szamát,

J  minőségét, árát  stb.  előterjeszti.

i  BEVALLÓ,  (be-valló)  ősz.  fn.  1)  Ingatlan  jó-
szág eladásánál  az  eladó.  2) Áruszállításnál azon sze-
mély, ki  ac árak  számát,  minőségét, árát, stb.  az  il-
lető  vámokon, harminccadokon bevallja,  előadja.

BEVÁLT,  (be-vilt) ősz.  áth.  Árut,  pénzt  stb.
más  hasonló  értékű  áruért,  vagy  pénzért  becserél.

|  A  bankok  ujabb  jegyekkel  váltják  "be a  régieket.  A  mo-
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•ott  aranyat  kész  aranypénzen,  kórmöcn  aranyokon
beváltani.  Atv. ért. szavát beváltja  ám.  adott  szavát,
igéretét teljesíti.

BEVÁLTÁS,  (be-váltás)  ősz.  fű.  Cselekvés, mi-
dőn  beváltunk  valamit.  Becserélés.  Szónak,  Ígéretnek
tejesítése. L.  BEVÁLT.

BEVÁM,  (be-vám) ősz.  fn.  Vám, mely  az ide-
gen  árok  beviteleért,  vagy  behozataláért  fizettetik.
Hémely  áruk  a  bevám  alól  ki  vannak  véve.  A  bevámol
ezüstben  fizetni.

BEVÁNDORLÁS,  (be-vándorlás)  ősz.  fn.  Be-
utazás. Betelepedés.  V.  ö.  BEVÁNDOROL.

BEVÁNDOROL,(l),(be-vándorol) ösz.áth. Ván-
dorolva,  azaz  országról  országra,  tartományról  tarto-
mányra járva  bizonyos  földterületet  beutaz.  Beván-
dorolni  a  német  tartományokat.

BEVÁNDOROL, (2), (mint föntebb) ősz. önh. Ide-
gen  földről  vagy  hazából jővén  betelepedik.  Magyar-
országba  már  az  első  szent  király  alatt  sok  idegen
vándorolt  be. V.  ö. VÁNDOROL.

BEVÁNDOROLT,  (be-vándorolt)  ősz.  nm. Nem
belföldi,  nem  régi  bennszülött,  hanem  idegen  földről
beköltözködött.  Bevándorolt  szászok,  si-ábok,  oroszok,
sokaczok.

BEVÁNKOSOL,  (be-váukosol;  ősz.  átli.  Egy
vagy  több  vánkossal  fölszerel,  beföd,  betakar.  Beván-
kosolní  a  kocsiülést,  a  pamlagot,  az ablakközt.

BEVÁR,  (be-vár)  ősz.  &th.  Vár,  azaz,  bizonyos
vágyát,  óhajtását,  reményét,  kívánságát  mindaddig
folytatja,  mig  az  illető  dolog  beteljesedik.  Bevárom,
mire  üt  ki  a  dolog.  Bevárom  társaimat,  azután indulok.

BEVARADZIK,  (be-varadzik)  ősz.  k.  Az állati
testen  levő  seb  külső  része  megkeményedik, kérge-
eedik,  beheged.  V.  ö. VAR.  Bevaradzik  a  kis  gyér
mek feje,  areza.

BEVAKASODIK, (be-varasodik) ősz. k.  Varassá
lesz,  keméuycdik,  több  var  födi  be;  bevaradzik.

BEVARÁZSOL,  (be-varázsol)  ősz.  áth. Nem
annyira  külső  kecsek,  mint  inkább  némi  titkos  mes-
terségek  által  becsal, becsábít  Különbözik  tőle  a bc-
bájol,  mert  ez  szépség, kellcm, kecsek által működik.
V.  ö. BÁJ, és  VABÁZS.

BEVARÁZSOLÁS,  (be-varázsolás)  ősz.  fn.  Né-
mi  várazBszerek,  varázsló  müvek  által becsalás, becsá-
bítás.

BE VARR,  (be-varr)  ősz.  ith.  1)  Fcslést,  repe-
dést, szakadást tű, arr,  vagy  más szerszám és bizonyos
szilák,  fonalak  által  összefűz,  kijavít.  Bevarmi  az  «1-
hatitott  üngujjat,  a  fölmetszett  bőrt;  bevarrni  a  hajó
fenekét.  2)  Varrás  által  elrejt  Pénzét  bevarrta  ruhája
bélésébe,  az  ágyvánkosba.  Tréfás  ért.  bevarrtak  a szá-
ját,  azaz  elnémították,  hallgatásra  bírták.

BEVARRÁS,  (be-varrás)  ősz.  fn.  Tű, vagy  más
eszköz  által  becsinálás,  összetűzés,  összehúzás,  ki-
javítás.

BEVÁSÁRLÁS,  (be-vásárlis)  ősz. fn.  Holmi in-
góságok, ennivalók,  eszközök  stb. beszerzése  vásári-
lag  kialkudott  péuzen.

BEVÁSÁRLÁSI,  (be-vásárlási)  ősz.  mn.  Bevá-
sárlásra  vonatkozó,  ahhoz  tartozó,  szükséges.  Bevá-
sárlási  idő,  Ügyesség.

BEVÁSÁRLÓ,  (be-vásárló)  ősz.  fn.  Aki  holmi
áruczikkeket  a  vásáron, vagy  azon  kívül  pénzen  be-
szerez,  begyűjt  A  kereskedőknél, megbízott  ember,
ki  a  kereskedési  czikkeket  felkeresi  s  megveszi.

BEVÁSÁROL,  (be-vasárol) ősz.  áth.  Vásárban,
vagy  szerteszét  kalandozva  holmi árukat  pénzen meg-
vesz,  és  begyűjt.  Télrevalókat  bevásárolni.  Bániág-
ban gabonát,  az uradalmaktól  gyapjút  bevásárolni.  V.
ö.  VÁSÁROL.

BEVÁS1K,  (be-vásik)  ősz.  k.  Dörzsölés,  nyom-
kodás, vakarás által bekopik, belyukad.  V. ö. VÁS1K.

BEVÁSZNAZ,  (be-vásznaz)  ősz.  átb.  Vászon-
nal  behúz,  beföd.  Por  ellen  bevásmazni  a  bútorokat.

BEVÉGEZ,  (be-végez)  ősz. áth. Valamely mun-
kát,  müvet  teljesedésig  visz;  addig  folytat  valamit,
míg végét nem éri.  Bevégezni  a  beszédet, levélírást.  Be-
végezni  a  vetést,  aratást,  nyomtatást.  Bevégezni  át  is-
kolai  tanulást.  Egy  munkát  bevégezni,  matt  újra  kez-
deni.  Életét  bfvégezte  =  meghalt

BEVÉGEZÉS,  BEVÉGZÉS,  (be-végezés)  ősz.
fű.  Valamely  dolog,  munka  végére  jutás; működés-
nek  teljes  bezárása.

BEVÉGZÉTT,  (be-végzétt)  ősz.  mn.  Ami  telje-
sedésbe  ment,  amit végig  elkészítettek,  amin  túl ten-
ni  való  nincs.  Bevégzett  aratás,  szüret.  Bevégtett  re-
gény,  költemény.  Bevégzett  oskolai  év.

BEVEGYÍT,  (be-vegyít)  ősz. áth. Hasonló vagy
más  nemnek  közé  kever, s  azokkal  egyesít.  Az  úgy
nevezett  tírmösborba  különféle  szereket  bevegytíeni.  V.
ö.  VEGYÍT.

BEVEGYÜL, (be-vegyül) ősz. önh. Hasonló  vagy
mis  nemüek  közé  keveredik,  bcelegyfll;  bizonyos
sokaság  közé menve  azzal  egyesül.  A  learatott  és ki-
nyomtatott  konkoly  szeme!  bfvegylllnek  a  búzába.  Be-
vegyülni  a  népsokaságba.  V.  ö.  VEGYÜL.

BEVEHETETLEN,  (be-véhetetlen)  ősz.  mn.
Akit  vagy  amit  bevenni nem lehet,  aki  nem arravaló,
hogy  bevegyék  valamely  állapotba.  Gyógyszerre  vo-
natkozva,  amit  bizonyos  körülményben  nem  képes
valaki  bevenni. További, oly megerősített, besánczolt,
bekerített,  hogy  ostrommal  meghódítani  nem lehet.
Bevehetetlen  vár.  _ _

BEVEHETŐ,  (be-véhető)  ősz.  mn. Általán amit
bevenni  lebet,  e  szónak  minden  érteményében.  Kato-
nának  beueheíő  legény.  Bevehető  gyógyszerek.  Bevehető'
vár,  erősség.  Bevehető"  tanács,  azaz  elfogadható.

BEVER,  (be-ver)  ősz.  áth.  1)  Sulyokkal,  fej-
szével,  kalapácscsal, vagy  más  szerrel  beütöget  vala-
mit.  Beverni  a  karót  a  szö'lb'be,  a szeget a falba.  2)
Betördös.  Beverni  az  ablakokat;  beverni az emberek
fejét.  3)  Ütögetve  behajt,  bekerget.  Beverni  a  szilaj
barmokat  ás  istállóba;  beverni  a  lovakat  a  tilosba.
Atv.  ért  valakinek  fejébe  beverni  valamit  ám.  nehéz
felfogású,  vagy  makacs  fejű,  előítéletektől  elfogult
embert  rábírni,  hogy  valamiről  meggyőződjék,  hogy
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okuljon,  hogy  az  okszerű  józan  tanácsot  elfogadja.
Szintén  átv.  ért.  mondják  nagy  evőről,  mohón  fala-
tozóról  Bevert  egy íál  káposztát,  és f él kenyeret.  Jól
bevertünk, = jól  laktunk.  Csak  alsó  népies  beszéd-
ben  használható  kifejezés.  Beveri  magát,  vadászok
nyelvén  a  medvéről  mondjak, midőn téli alvásra szikla
vagy  dűlt  fa  mögé vonal.

BEVEREKÉDIK, (be-verekédik)  ősz.  k.  Ver-
gődve,  innen-onnan  ütést  kapva  majd  ide-oda  ütve
behat, benyomni. EUentég  kötött  beverekedni  a várba.

BEVEKÉS,  (be-verés)  ősz.  fa.  Általán  cselek-
vés,  mely által  valami  beveretik,  ezen igének minden
érteményében.  Karók,  itegek  beveréte.  Fejek,  ablakok
beveréte.  farmok  beverése. V.  ö. BEVER.

BEVÉRÉ8ÍT, (be-vérésít)  ősz.  áth.  Veres  színű
festékkel,  folyadékkal,  stb.  beken,  bemásol,  veressé
tesz; veres  színben  tüntet elé.  Ctéklalével  beveretiteni
a*  abroszt.  A  sok  nyíló pipáét  beverettíi  a  vetéseket.

BEVÉRESÍT,  (be-véresít) ősz.  áth.  Vérrel  be-
fest,  befecskendez.  A  mészárosok bevérettíik  ruháikat.
A  gyilkos  bevérutíi  ketét.

BEVÉRÉZ, 1. BEVÉRÉ8ÍT.
BEVERGŐDÉS,  (be-vergődés)  ősz.  fn.  Vergőd-

ve,  azaz bizonyos tömeg, vagy  akadályok  között  ide-
oda ütődve bejutás,  betolakodás.

BEVERGÖDIK,  (be-vergődik) ősz. belsz.  Több
akadályokba  ütközve,  ideoda ütődve, tolakodva  nagy
nehezen  bejut,  bemegy  valahová.  Alig  bírtam  egy
óra  alatt  bevergSdni  a  gyülésterembe.

BEVÉS,  (be-vés) ősz.  átb.  YésO, vagy  más ha-
sonló éles, hegyes  eszköz  által bemetsz.  Beverni a név
eltS  betttit  a pecsétnyomóba. V. ö. VÉS.

BEVÉSÉS, (be-vésés) ősz.  fn.  Yéstt,  vagy  ha-
sonló  eszköz  általi bemetszés,  berovás.

BEVESSZÖZ, (be-vesszőz) ősz.  áth.  Vesszőcsa-
pásokkal  behajt,  bekerget  valakit,  vagy  vakunit  A
kUnn futkározó  gyermeket  beoeettötni  a szobába.  A ma-
laczokat  be&esszozni ős  ólba.

BEVESZ,  (be-veaz)  ősz.  önh.  Ezen  vesz  igében
nyílt  e  van, tájejtéssel  meghúzva  és  tompán  véss,  s
különbözik  tőle azon vess,  mely  tájejtéssel  vOu, és át-
ható.  Jelentése:  belehal  valamibe.  Beveszett  a Du-
nába. Részletesen  1. VESZ.

BEVESZ,  (be-vész)  1. BEVESZ.

BEVESZ, BEVÉSZÉN,  (be-vész vagy be-vészén)
ősz.  átb.  1)  Befogad,  behelyez.  A  kórházba minden
szegényt  bevesznek.  2) Ételt, italt, gyógyszert  használ.
Minden  órában  egy  labdacsot  bevenni.  3)  Valamely
társulat, testület, hivatal tagjává elvállal. Bevették pap-
nak, katonának,  iródiáknak.  4) Megtűr, megszenved. A
bort  beveszi a  természete, de  a pálinkát  nem. Mondjak:
bevenni  valakit  kegyelembe,  barátságba.  5)  Pénzt, nye-
reséget,-jövedelmet  húz  be.  Bevenni a  só árát.  A k«-
nyérstitb'  mindig  vet*  be pénzt.  Visszaható  névmással
ám.  valaminek  belsejébe  hat  A  dohányfüst  beveszi
magát  a  ruhába;  a  nedvesség  bevette  magát  a  falba  ;
ás  olaj  beveszi  magát  a pallóba.  V.  ö.  VÉSZ.

BEVET,  (be-vet) ősz. áth.  1)  Bedob.  Egy  bo-
lond  oly  követ  vethet  be  a  kútba, melyet  ti*  okot sem
hús  ki. Km.  2) Fölszántott  földre  gabonát  hint, s azt
beboronáya.  Bevetette  földeit  részint  búsával,  részint
rossssal.  8)  Betesz.  A  kissakasztott  kenyértésztát  be-
vetni  a fűtött  kemencsébe.

BEVÉT, (be-vét)  ősz. £D. Amit valaki bevesz.
Különösen bizonyos jövedelem, pl. haszonbér vagy
díj fejében, továbbá házbérben jószágból, hivatalból,
ajándokdl stb. kapott, s húzott jövedelem.

BEVÉTEL, (be-vétel) ősz.  fit.  1)  L.  BEVET.
2) Bevevét. V.  ö.  BEVESZ.

BEVETEMÉDIK, (be-vetemédik) ősz.  k.  Csak
némely  tájakon  a  szokottabb  BevetSdik  értelemben
használt  szó.

BEVETÉS, (be-vetés) ősz. fn.  Általán  cselekvés,
midőn bevetnek  valamit,  ezen  igének  szokott  értemé-
nyeiben.  V.  ö.  BEVET.

BEVETÖDIK,  (be-vetődik)  ősz. belsz.  Esetleg,
nem  szándékolva, váratlanul  bemegy, belép  valahová.
Soha  sem láttuk, csak  ügy  bevetSdOtt  hozzánk.

BEVETT, (be-vett)  ősz.  mn.  Akit vagy amit be-
vettek.  .Katonának  bevett  legény.  A  beeett  orvosságra
jobban  lenni.  A  bevett pénzt  ismét  kiadni.  E* nálunk
bevett  szokás. V.  ö. BEVESZ.

BEVEZET,  (be-vezet)  ősz. áth.  1) Keiénél vagy
akárminél fogva, vagy  előtte  menve bevisz.  A  lovakat
bevezetni ás  istállóba.  A  kolompos  beveteti  a  nyájat  a
tilosba.  2)  Bemutat.  Bevezetteti  magát át  el6kel8  há-
takba.  8)  Ujoncznak  hivatala  elkezdésében  útmuta-
tást ad.

BEVEZETÉS,  (be-vezetés) ősz.  fn.  1)  Magival
vagy  maga  után  bevivése  valamely  személynek  vagy
állatnak.  2)  Ismeretlen  idegennek mások előtti bemu-
tatása.  8)  Útmutatás  valamely  hivatalos  állásban el-
járásra.  4) írott  munkának, könyvnek előrésze,  mely
az  olvasót  magára  a  munka  tárgyara,  tartalmára  elő-
készíti.

BEVEZETŐ, (be-vezető)  ősz.  fn.  Személy,  aki
valakit bevezet,  ezen  igének  szokott  érteményeibcn.
V.  ö.  BEVEZET.

BEVEZETÖJÁTÉK,  (be-vezető-játék)  ősz.  fn.
l.  ELŐJÁTÉK.

BEVILÁGÍT,  (be-világit)  ősz.  áth.  és  önh.  l)
Bizonyos  tért fénynyel, világossággal betölt, villágossá
tesz.  Egy  lámpa át  égett  termet  bevilágítja.  2)  Fényt,
világosságot  terjeszt  kívülről  befelé.  A  nap  bevilágít
a szobába. Máskép :  beviláglik.

BEVILÁGUK, (be-világlik) ősz. k.  Világossága,
fénye  behat  valamely térbe.  A  kapu  alatti  lámpa  be-
világlik  az udvarba.

BEVÍRÁGOZ,  (be-virágoz)  ősz.  áth.  Virágok-
kal  behint, betakar,  ékesít.  Ünnepélyét  menetkor  be-
firágozni  az  útezákat.

BEVIRÁGOZÁS,  (be-virigozás)  ősz.  fn.  Virá-
gokkal  behintés, befödés,  ékesítés.

BEVISZ,  BEVISZÉN,  (be-visz  vagy  be-viszén)
ős*,  áth.  1) Általán beszállít.  Falion  wdkof, fejen kő-
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aarat, háton pultont,  matyót  bevinni.  Városba,  házba,
kamarába,  pinezébe  bevinni  valamit.  2)  Különösen,
bizonyos  határon,  vámon, harminczadon keresztül  inas
tartományba,  birodalomba, hatóságba,  megyébe  szál-
lít.  Bevinni  a gyapjút  Morvaországba,  a  bort Lengyel-
országba.  Bevinni  valamit  gyalog,  szekéren,  haján.
3)  Fogságba  vezet.  Beviszik  börtönbe  a  tolvajokat.
V.  ö.  VISZ.

BEVITEL,  (be-vitel)  ősz.  fn.  Általánosan,  kí-
vülről,  külső  helyről belsőbe szállítás.  Különösen, kül-
földi  áraknak  valamely  országba  eladás  végett  vagy
eladás  következtében beszállítása.  Ha  bent vagyunk
azon  országban,  hová  a beszállítás történik : akkor  ez
behozatal. Ellentéte:  kivitel.

BEVITELI,  (be-viteli)  ősz.  mn.  Bevitelt  illető,
arra  vonatkozó.  Beviteli  engedély,  tilalom.

BEVITELVÁM,  (be-vitel-vám)  ősz.  fii.  lásd
BEVÁM.

BEVITORLÁZ,  (be-vitorláz)  ősz. önh.  Vitorlás
hajóval,  a  széltől  hajtatva,  beszáll.  Bevitorlázni  a
nagy  tengerbe ; bet-itorlázni  a kikelt!  rébe.

BEVITORLÁZÁS,  (be-vitorlázás) ősz. fn.  Vitor-
lás  hajón  szelektől  hajtatva  beszállás,  bevonulás.

BEVIZEL, BEVIZELL, (be-vizel vagy  bc-vizell)
ősz. áth.  és  önh.  1) Vizeivé, ráhugyozva beöntöz, ned-
vessé  tesz  valamit.  Bevizelni  az  ittczák  szegleteit.  2)
Vizeletét  azaz  hagyat  bizonyos  üregbe, edénybe,  stb.
ereszti. Bevizelni  az  éjjeli  edénybe, az  ágyba.

BEVIZEZ,  (be-vizez) ősz.  átb.  Vízzel  benedve-
sít  Mosdáskor  bevizezni  az asztalt.  Bevizezni  a vasa-
landó  fehérruhát.

BEVIZEZÉS,  (be-vizezés) ősz.  fn.  Kiöntött  ki-
fecskendezett,  kifolyatott víz  által  benedvezés.

BEVON,  (be-von) ősz.  áth.  1)  Valamely  terhet
maga  után  vonva  beszállít,  bevisz,  beállít  valahová.
Koctit,  hintát,  szekeret, ekét  bevonni a  szín  alá.  2)  Bi-
zonyos  területű  testet, vagy  üreget  betakar.  Bevonni
tistta  héjakkal  a  Bánkotokat;  bevonni  szőnyeggel  a
pallót,  viaszos  vászonnal  az  íróasztalt.  3)  Öszvehúz,
öszvegöngyölít. Bevonni a vitorlákat.  4) Valamely  tár-
sulatban,  játékban  részt  venni  erőltet.  Bevonták  öt
a  hamis  játékosok.

BEVONSZ, BEVONSZOL, lásd BEVONZ. BE-
VONZOL.

BEVONT,  (be-vont) ősz. mn.  Bizonyos  takaró-
val  lepellel,  héjjal  behúzott,  bebnrkolt  Fekete  pasz-
tával  bevont gyászalkotmány.  Selyemhéjjal  bevont van-
kotok.

BEVONTAT,  (be-vontat)  ősz. áth.  Vonó marha,
vagy  emberek  által bebúzat.  A boglyákat, petrenezéket
bevontaim  a  majorba.  V.  ö. VONTAT.  A  székelyek-
nél : bevontatni a bőrt  ám. csávába áztatni, s beereszteni.

BEVONZ, (be-vonz)  ősz. áth.  Tartosb,  hosszabb
ideig  vonva  maga  után  behúz,  bevisz.  V.  ö.  VONZ.

BEVONZOL,  (be-vonzol)  ősz.  áth.  Vonzóivá,
azaz  rángatva,  núzgálva,  nagyobb  erőszakot  használ-
va  bír  ri  valakit a bemenetelre, vagy viszen be valamit
maga  után.  V.  ö. VONZOL.

AJKAD.  KÍ.QT  MOTJJk

BEVÖLGYEL,  (be-völgyel)  ősz.  áth.  Szilárd,
kemény  állományú testet, különösen fából, kőből, fém-
ből  valót  vonalasán bevés, s mintegy völgyet  váj  bele.
Bev'ólgyelni  a  kőoszlopot,  az  ajtók,  az  ablakok rámáit.
V.  ö. VÖLGYEL.

BÉVSÉG, (bév-ség)  fa.  tt.  bévség-ét.  Régies,  sőt
a  székelyeknél  ma is  divatos  szó a közösebb  szokása
bőség  értelmében.  Minden  nagy  bévségben  termett.

BÉVSÉGÉS, (bév-ség-és) mn. tt  bévségés-t  vagy
—ét,  tb.  —efc.  L. BŐSÉGÉS.

BÉVÜL,  (bév-ül)  ih.  Régies  és  tájdivatos  szó,
különösen  Mátyus-fóldén,  a  szokottabb  belül  helyett'

BÉVÜLRÖL,  (bév-Ul-ről)  ih.  K  BELÜLRŐL.
BEZ,  elvont  gyöke  1)  beze  (Baranyában  ám.

bizon)  és  bezeg,  bezzeg  szóknak.  Jelentése  ár  igazat
erősítő  biz, bizon;  2)  a  mozgásra  vonatkozó  bezzent,
bezerel  igéknek,  s  rokona  azon pez, melyből pezderke-
dik  származott,  továbbá  a  bitgat,  piszkál,  mozgat  igék
gyökei:  biz pisz,  moz.

BEZÁLOGOL,  (be-zilogol)  ősz.  áth.  Valamely
ingó jószágot  zálogba  tesz.  Nyáron a téli, télen a nyári
Öltönyöket  bezálogolni.  V.  Ö.  ZÁLOGK

BEZÁLOGOLÁS,  (be-zálogolás)  ősz. fn.  Zálog-
ba  tevés.

BEZÁLOGOSÍT,  BEZÁLOGOSÍTÁS,  1. BEZÁ-
LOGOL,  BEZÁLOGOLÁS.

BEZÁR,  (be-zár)  ősz.  áth.  1)  Z&rféle  készület-
tel,  eszközzel  kinyitás  vagy  kinyílás  ellen  akadályt
vet.  Kulcscsal,  lakattal,  reteszszel,  tolókával  bezárni  a
kaput,  az  ajtót.  Bezárni  a  ládát,  a  szekrényt.  2)  Zár-
ral  erősített  helyre  betesz,  behelyez.  A pénzt,  kincse-
ket  bezárni  a  ládába, a  belső  szobába. 3) Embert  vagy
bizonyos  állatokat  zár  alá  vett helyre  szorít, s  benn-
maradni  kényszerít.  Betárni  a  csintalan  fiút, a rabo-
kat, a foglyokat.  A  csikókat, lovakat  bezárni a  tolvajok
elől.  4) Bekerít  valakit, hogy ne menekülhessen.  5) Bi-
zonyos  munkát,  működést,  különösen  szónoki  beszé-
det,  értekezést  bevégez.  V. ö.  ZAB,  ige.

BEZÁRÁS,  (be-zárás)  ősz. fn.  Cselekvés, midőn
valamit  vagy  valakit  bezárnak, ezen  ige  minden  érte-
menyeit  véve. Kapuk,  ajtók  bezárását  elmulasztani.  A
pajkos  ifjút  bezárással fenyegetni.  A  gonosztevőket  be-
zárással  büntetni,  stb.  V.  ö.  BEZÁE.

BEZÁRÁSI, (be-zárási)  ősz. mn. Bezárást  illető,
arra  vonatkozó Bezárási  idő,  büntetés.

BEZÁKGYÁZ,  (be-zárgyáz)  ősz.  áth.  Hadi mű-
szó, s ám. valamely  erőséget  úgy  bekerít, hogy a köz-
lekedést  lehetetlenné tegye.

BEZÁRGYÁZÁS,  (be-zárgyázis)  ősz.  fn.  Hadi
műszó,  ám.  ellenség  által  bírt  erőségnek  bekerítve
tartása, s minden  közlekedéstől eltiltása.

BEZÁRGYÁZAT,  (be-zárgyázat)  ősz.  fn.  Szo-
rult  állapot,  midőn az  ellenség  által  bekerített  bely
minden  közlekedéstől  el  van  zárva.  (Blocade.)

BEZJÜRKOZÁS,  (be-z&rkozás)  ősz.  fh.  Magába
vonulás!  állapot, illetőleg  cselekvés, midőn bezárkózik
valaki.  V. ö. BEZÁRKÓZIK.
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BEZÁBKOZK, (be-zárkozik)Ö8z.k.  Hogy  sen-
ki be ne mehessen  hozzá, magára fordítja  a zárt  Be-
tarkónk  dolgozó  teremébe.  CUnkos  társaival  bezárko-
sott.  ÁM  Üldözők  áXH  bezárkózni.

BEZÁRKÓZOTT, (be-zárkozott)  ősz. mn.  Aki
akármUy  oknál  fogva  magára  zárta  az  ajtót, kapót
£<*a>kosott tudós. Besárkosott pénzhamisítók. Betdrko-

tott ezinkostársok.
BEZÁRÓDIK, (be-záródik) ösz.belsz.  Mondjuk

nyílt kapóról, ajtóról,  midőn  mintegy önmagától, tu-
lajdonkép  saját  nebezkedési  erejénél  fogva  vagy  a
síéitől becsapódik  és cár alá  szorul  Különbözik  tőle
a  külszenvedő: besáratik.

BEZÁROL, (be-zárol)  ősz. áth.  Zárnemfl  sser-
rel, eszközzel becsuk, bezár.

BEZÁBÓLAQ, (be-cárólag) ösíib,  1)  Bevégző-
leg, befejezésképen.  Besáróiag meg esekeí k«ll  elmon-
danom.  2)  Bizonyos határon  belffl.  B  bétától  ketdve
T-ig  bezárólag, azaz a  T betűt  is oda értve.

BEZDAN, mezőváros  Bács  megyében;  helyra-
gokkal  : Besdán-bo,  —bon, —Mi.

BEZDÉD,  fáink  Szabolcsban  és  Erdélyben;
helyragokkal: Besdéd-en,  —re,  —r6l.

BEZEDÉK,  falu  Baranya  megyében;  helyra-
gokkal : Bezedék-e», —re, —r«..

BEZEŐ, L BEZŐ.
BEZE,  (bes-e)  Baranyában,  ám.  Mson,  gócáéi

ejtéssel: biso;  b  előtéttel  ugyanaz a régi halotti be-
szédbeli iso, ysa,  azaz űa sióval.

BEZEQ,  1. BEZZEG.
BEZEBED,  falu  Szála  megyében;  helyragok-

kal : .Bezeréd-ew,  —re, —r67.
BEZEBEL, (bes-er-«l)  Önh. m. beserel-f.  Előjön

Kassai szókönyvében.  Eredeti  jelentésénél fogva több-
szörösen bezzent  Ai  idézett szókönyv szerint partik.
A  mozgásra  (ben s  bis =  mo»)  látszik  vonatkomi.
V.  ö. BEZ 2).

BEZI, falu  Oyőr megyében; helyragokkal: Be-
zibe,  —ben,  —Ml.

BEZNÁKFALVA,  helység  Nyitra  megyében;
helyragokkal: Besnokfolcá-n,  —rá, —róí.

BEZOÁB, (a  persa  bádsahr vagy pádzohr után
származott, mely ám. ellenméreg;  fh.  tt.  besoár-í,  tb.
—ok.  1) Mindenféle  szer, mely a  gyógyszertárakban
ellenmérgül adatik. Innen: betodr-por,  betodr-ectet, stb.
2)  Bezoárkő,  mely némely  állatok, pl.  zergék  gyom-
rában  találtatik,  s  főleg ellenmérgül  szolgál.

BEZŐ,  falu  Ungh  megyében;  belyragokkal:
fiesff-n, —re, — ríU.

BEZÚDÍT,  (be-zúdít) ősz. áth.  A  vizet, hullá-
mokat zúgó hanga eséssel  behajtja,  beokádjs,  A  to-
rét  Niagara  bezúdtya  hullámait  a  nagy  melységbe.

BEZÚDUL, (b«-zádál) ősz. őnh.  Zűgva berohan,
betodúl, becsap. A  gát  szakadásán besúdút ős drót* a
helytégbe.  ÁM  erűt  fOrgeteg  ssele besúdúl a ssoruiaíba,

BEZÚG, (be-sdg)  5ss.  őnh.  Az  erős'szél  vagy
rohanó  árríz,  nullám  folytonosan  súgva  behat,  be-

hallik  valahová.  A  zivatar  besiig a* erdSk  nyüdsaiba,
a  tárt  ablakon,  ajtókan  keresztül a szobába.

BEZUHAN,  (be-znhan)  ősz.  őnh.  Tompa  suh
hangot  adva  hirtelen  egyszerre  beesik,  berohan.  A
hídról  betuhaimi  a  vtíbe.  V.  ö.  ZUHAN.

BEZÚZ, (be-zúz)  ősz. áth.  Nem távolról hozzá
fitve, hanem  inkább  közvetlenül  nyomva,  szorítva  }>«-
lapít  Ketét  bestizta  a malomW.  Besúzía f éjét a  kocsi-
kerék.  V. 5. ZÚZ.

BEZÚZÁS, (be-zúzás)  ősi.  fa.  Közvetlen  erős
nyomás, nyomkodás,  szorongatás  által  okozott bela-
pítás, betörés.

BEZÚZÓDIK, (be-zuzódik) ősz. belsz. Erős nyo-
mára,  visszaható  érintkezés  következtében  belapúl.
A  lóról  leérné*  bánkódott  a  feje.

BEZZEG, (1),  (bez-igen vagy  bú-igen) ősz. isz.
Étönk  e sióval, midőn  valamit erősen, nagyítva  bizo-
nyítónk, állítunk, vagy  másokat valami nevezetes  do-
logra  figyelmeztetünk.  Kár  hogy  el nem jöttél, beszeg
jól  mulattunk. Bssseg megesett nekem.  Btmeg  úgy.  Bet-
seg  az.  Besseg megadtam,  megmondtam,  oda  beszéltem
neki. Bssseg volt hagyd  el  hagyd.  Néhí, gúnyos árnya-
lata  értehne is van.  No  bezzeg, nagy  dolog  =  no bi-
zony!  feszég  nem beszél  most  oly  rátartáson.  Bezzeg
jó  volna  most, amit elposarlottál.  Bezzeg  étkei  most  a
fekete  száraz  kenyér  is.

Öszvetett  szó a  bez  (biz, biaon) és ég =r ig (igen)
elemekből.  A  s kettőztetése az állítás, bizonyítás na-
gyobb  nyomatossagát fejezi  ki.

BEZZEG,  (2),  bez-eg vagy  bez-ő-eg, bez-tt-eg,
bez-v-eg, bez-z-eg)  fh.  L BEZZENTÖ.

BEZZEQH, népes puszta Tolna megyében; hely-
ragokkal : Bescegh-en, —re,  —rSL

BEZZEGD,  előfordul  mint helynév  1269-diki
oklevélben.

BEZZENT,  (bez-fi-en-t  vagy  bez-v-en-t) áth. m.
bettent-ett,  pár. —s, htn.  —m  vagy  — em. Valamely
rágós peczket, szeget, eszközt  gyöngéden illetve,  moz-
gásba hős, vagyis  eszközli, hogy  megbillenjen.  Leg-
inkább meg igekötövel  használtatik.  Jtfegbezsentem  a
KKnctet, a fuvola biíí«ntyfijéf.  Gyöke a kicsinyes moz-
gásra vonatkozó  bez =s biz  (bizgat)  és piss (piszkál).
Képzésre hasonló  a  rezzeni,  mozzant, esossssant, stb.
igékhez, V.  ő. BEZ.

BEZZENTÉS,  (bez-ü-en-t-és vagy bes-v-en-t-és)
fh.  tt  6essentés-t, tb.  —ék.  Gyönge illetessél megbil-
lentése vsJaminek.

BEZZENTÖ, (bez-ü-en-t-őragybez-T-«n-t-ő)  ín.
tt  bessentf-t, tb.  —k.  Rágós pöczök  vagy  szögecske,
vagy  más eszköz,  mely egyes illetésre  vagy  megrin-
tásra mozgásba jő.  Kfllönosen  a puska  rngaboas  bil-
lentyűje,  melynek  megrontására a  felhozott  sárkány
lecsapódik. Lágyítva: bessentyfi, mint: /ergetyfl,  ttfpör-
tyO,stb.

BEZZENTYÜ,  L BEZZENTÖ.

BEZS,  BEZ8ÉG, 1. BIZS, BIZ8ÉG és BEZS EL.
V.  5. PÉZS,  PEZSEG.
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BEZS EL!  Némely tájakon  libát,  ludat  hajtok
nógató szava.  Máskép:  tiecs  el / htccs  el /  Néhutt:  hel
htl!  haja  luda t  stb.  Hívó  szaruk  pedig  bi.'  bi-bi/
buríl

BEZSINDÉLÉZ,  (be-zsindéléz)  ősz. áth.  Zsin-
dellel  befódelez,  betetőz.  Bettindelesni  a  hátakat.
Okot  ember,  be kellene  znndeletni  a fejét.  Gúnyos km.

BEZSINDÉLÉZÉS,(be-zsindélézés)Ö8z.rh. Zsin-
delféle  fa- vagy  cseréplemezekkel  befödelezés.

BEZSÍEOZ  vagy  BEZSIROZ, (be-zs£roz vagy
be-zsiroz) ősz. áth.  Zsírral  beken, bemocskol, beszeny-
nyez.  Beetirotni  a  ruhát, padlöt.

BI!  BI-BI!  BIBUS !  némely tájakon  libahaj-
tók  hivó  avagy  szelíden  nógató szava, honnan:  bibus-
ka = libuska, libácska. A csibéket  így  hívják:  pi-pi!

BIA,  falu  Pest vármegye pilisi  járásában;  hely-
ragozva  : fiára,  Biáról, Bián.

BIAL, BIALZERGE, 1. BIVAL,BIVALZERÖE.
BIB, elvont gyök,  mely  valamely  kicsided, apró

csucaorodást, csomóeskát  jelent  a  bibe,  bíbelődik,  bi-
frircsó származékokban. Rokonai a  gömbölyűbb hang-
zójn  bab, bob, mint a bobó,  babrál,  boborcsó szók gyö-
kein.  V.  ö.  PÍP,  PIPITÉR, BÚB, PÚP.

BIBA, mezőváros  Sopron megyében, helyragok-
kal : Bibá-n, —rá,  — ról.

BIBAK, fh.  tt. bibak-ot.  1) L. BIBASZ.  2) Nö-
vénynem  az anyabímesek  seregéből; bokrétája a mag-
zat  fölött  öt szirma; szirmai  fólállva  kinyilók;  pilis
nyelve  sarkantyútlan; porhona beburkolt,  maradandó.
Számos  fajai  vannak.  (Epipactís.  W.)

BffiAECZFALVA,  helység  Erdélyben;  helyr.
Bibarctfalvd-n,  —rá,  —rrfl.

BIBASZ,  fn. és  mn. tt  bibasz-t, tb. —ok.  Egyfi-
gyü  fólfogásu, kinek  eszéből  hibázik valami.  Aljas ki-
fejezés,  de gyöngéd«bb mint  az  ostoba, balgatag, vagy
bolond. Olyannak szokás mondani, ki holmi  csekélyebb
dolgokban  ügyetlen, vagy  gyermekes  eszü.  Te kis  bi-
bosz / Hogy  lehetsz  oly  biboss.  Néhutt  bibokíalan.

Talán  a  latin  hebes-től  kölcsönöztetett, valamint
a  vend nyelvbeli  béboszí  is.  Egyébiránt  nem mellőz-
hetjük  a  magyar  hibás,  hibás  szókkal  rokonítast  is.

BIBASZT, tt  bibasst-ot; többire 1. BIBASZ.
BIBE,  (bib-e)  fa.  tt  bibét, tb.  bibék.  1) A testen

kiütődö, kiperzsenő kevéssé  fájdalmas  bibircsó, kfiteg,
vagy szélesb ért. seb, gyermeknyelven: bibi. Innen átv.
ért. holmi  apró baj, kényes,  érzékeny  rész  a  testben,
melynek  illetése  fájdalmat  okoz, vagy a kedélyre bán-
tólag  ható  valami.  Jobb  lett  volna  ezt a  bibét  nem is
illetni.  Minden  napnak  megvan  a  maga  bibéje.  Km.
Kiki  érti  a maga bibijét.  Eltaláltak  a  bibéjét.  Bibé-
jére  tapintottak.  2)  Képesen  szólva  ám. bonyolódott,
mintegy  csomót  képező  nehézség.  Itt  a  dolog  bibéje.
3)  A  virágokban  kis  bimbóhoz  hasonló porfogó.

Rokonai a kicsinyes csomót jelentő:  bibircs, bim-
bó,  pip,  pimpó,  pipitér,  bob,  búb, és  származékaik.
Ezen  alapfogalomnál  fogva hozzá hasonlíthatók  a la-
tin piper, a  román buba stb.

BIBECS, L BÍBICZ.

BIBELÖDÉS,  (bib-el-őd-és)  fn.  tt  bibelödét-í,
tb.  —ék.  Holmi aprólékos  bajokkal,  mintegy kis bi-
bét  képcsőkkel  foglalkodás  veszödés.

BÍBELŐDIK,  (bib-el-őd-ik)  belsz.  m.  bib«löd-
tem,  —tél, —ott.  Csekély  fontosságú,  vagy  aprólék-
féle  nehézségekkel, bajokkal,  munkával  foglalkodik,
vesződik.  Mondhatjuk  tudományos  érdekű munkáról
is,  melynek  tárgyát  holmi  kicsi  részletek  teszik,  mi-
lyen  a füvéueké,  bogarászoké.

Bókon  a  törzsökkel  a  franczia  bümbdot,  a né-
met Bimmel,  Bőmmel.

BffiER,  fa.  tt  biber-í, tb.  —eic.  Somogy-és Ba-
ranyában  ám. paprika.  Egy  a  latin piper szóval.

BIBÉKKEL,  (bib-er-ke-el) gyak.  önh.  m. biber-
kél-t. Tulajdon  ért  testének  bibés,  fájós  részeit  ujjai-
val  tapogatja,  vakargatja.  Fejében  biberkél.  Átv. ért
holmi  között  ujjaival  motozgat,  tapogatódzik,  pisz-
kálódik. Máskép: bibirkál,  babirkái,  babrál.

BIBÉS, (bib-e és) mn. tt. bibés-í, vagy  —eí,  tb.
—ék.  Aminek  bibéje,  azaz  kicsi  sebe,  fájós  bibir-
csója van.  Bibét  két,  ujjak.

BIBETYÜ,  (bib-e-tyü)  fn.  tt.  bibetytt-t,  tb. —k.
Növénynem  a  kétfóbbhímesek  és  fedetlenmagvúk  se-
regéből ; bokrétája  ásító;  felső  ajaka  két  metszésti,
egyenes; hímszálai  a  szirom nyakában  lappangónak;
bibéje  kettő, a  felső  hengeres,  tompa, az alsó  hártya-
forma.  Mint gyógyfuvet  köszvény  ellen  szokták  hasz-
nálni.  Máskép:  tisztesfu. (Siderítís).

BIBI, gyermeknyelven,  kis seb, tt  bibi-/.  Lásd
BIBE.

BÍBICZ, hangutánzó  fn.  tt.  bibics-ét.  A  szalon-
kák  neméhez tartozó  vékony  lábszara,  fürge  szaladá-
su  madárfaj.  Máskép:  bébiét,  bibuet,  libicz,  libucs.
Egyezik  vele a  szintén  hangutánzó német  Kibtí*.

BIBIKRA,  (bib-ikra)  ősz. fn.  A  háromhímesek
és  egyanyások  seregéhez  tartozó  növénynem.  (Sesle-
ria.  P.)  Fajai:  búbos, és  kék  bibikra.

BIBmCS, 1. BIBIKCSÓ.
BIBHICSÓ,  (bib-ir-cs-ó)  fa.  tt  bibiretó-t.  Kis

bimbóhoz  hasonló  küteg, fakadás,  pörsenéa  az emberi
bőrön, különösen  az  arccon.  Pofáját  kiverte  a  borbi-
bircsó. Néhutt:  biborcsó, boborcsó,  buborcsó.

BIBIRCSÓS,  (bib-ir-cs-ó-s)  mn.  tt  bibircsós-t,
vagy  —aí, tb.  —ok. Bibircsókkal  kihányt  Bibirctót
orr,  arcs.

BIBmCSÓSAN,  (bib-ir-cs-ó-s-an)  ih.  Bibircsók-
kal  kihányva.

BIBIRCSÓSODIK, (bib-ir-cs-ó-s-od-ik)  k. m. bi-
bircsósod-íam,  —tál, —ott. Bibircsóféle kütegek, per-
senések  támadnak  rajta.  A  tok  teriváttól  bibiresó-
sodni  kesd ás arccá,  orra.

BIBIRKÁL,  (bib-ir-ka-al)  önh. m.  bibirkál-t.
Motozgat, valakinek fejében keres, gyöngéden vakargat

BIB1EKÁLÁ8,  (bib-ir-ka-al-ás)  fn.  tt  bibirká-
lás-t, tb.  —ok. Motozgatás,  ujjaival  j4tszodozas  vala-
min  vagy  valamivel.

BIBIKKEL,  1.  BIBIRKÁL.
BIBIS, (bib-i-i)  L BIBÉS.

41*
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BIBLIA, fn. tt  bibliát,  tb.  bibliák.  Hellén  ér-
telme  szerént  több  könyvek  gyűjteményét  jelenti.
Köz értelemben,  az  ó  és  új  szövetségi  scentirás  öszve-
ge. Zsidó biblia, keresztény  biblia. Eredeti  nyelven írt,
f ordított  biblia.  Bibliát  forgatni  ;  bibliát magyarázni.
Biblia  is  csak  hat  betűből  áü. Km.  Parasztember  bib-
liája  a  Hütekegyüten.  Hm.

A  hellén  nyelvből  kölcsönzött szó, de  megjegy-
zendő,  hogy  biblia  hellénül  többesben  áll,  a  magyar
elsajátításban  pedig  egyes  számnak  vétetik.

BIBLIAI,  (biblia-i)  mn.  tt  bibliai-H,  tb.  —ok.
Bibliába,  vagy  bibliából  való,  bibliára  vonatkozó.
Bibliai  példabeszédek,  bibliai  igazságok, bibliai  jöVen-
dtfések.

BIBLIATÁRSASÁG,  (biblia-társaság)  ősz.  fn.
Társulat, mely  a biblia olcsó kiadására, s minden nyel-
ven  a keresztények  között terjesztésére  szövetkezett,
Londoni  bibliatársaság.

BEBOLA,  (bib-ol-a)  fn.  tt  bibolát.  Fürt,  rojt,
lógó  czifraság.  Székely  szó.

BmOLYA,  1. mOLYA.
BÍBOR, BÍBOR, fn.  és  mn. tt  bíbor-t, tb. —ok.

Bársonynemü  finom  veres  szövet, a mint hajdan rit-
kasága  miatt drága  kelme  átv.  ért  jelent  fejedelmi
jelmezt, méltóságot  Bíborba  öltözni.  Bíborban járni.
Bíborban  születeti  Conttaníin.  „Egy  néminemű  kaz-
dag  ember, ki  öltözik  vala  bánonba  és  bíborba."
Münch.  cod.  Mint melléknév jelent ily kelméből valót
Bíbor palást.

A  nyelvészek  azt tartják,  hogy  a  latin purpwa
vagyis  a hellén  jropqpvpa  szóból  kölcsönöztetett,  ezt
ismét  nüg  (magyarul pir)  gyöktől  származtatják.

BÍBORAJAK,  (bíbor-ajak)  őse. fn.  Költői képes
kifezéssel  jelent  bíborazinü  és  finomsága  szép  piros
ajakat.

BÍBOEBOGÁE,  (bíbor-bogár) ősz.  fn.  Piros, bí-
borszinfi  bogár.

BÍBORCSIGA,  (bíbor-csiga) ősz.  fa.  Kettős  te-
kenőjii  hegyes  csigafaj.  (Finn*. L.)

BIBORCZ, (1),  saemélynév,  tt  Biborct-ot.  Ti-
burtíus.

BIBOECZ, (2),  SZENT—,  fala  Vas megyében;
hfilyr.  Biborct-on, —rá,  —ról.

BEBORCSIGARÁK,  (bibor-csiga-rik)  ősz.  fa.
Apró  fajú  rák,  mely  a  biborcsiga  tekenőjébe  bújik •
azt  bizonyos  tengeri  hal  ellen  oltalmazza.

BIBORCSÉE, (bib-ir-cs-ék) tt  biborcsék-ot.  Táj-
divatos  szó;  1. BEBIBCSÓ.

BffiOKDI,  (bibor-di)  fű.  tt.. bibordi-t, tb. —k.
Bíborszinü, piros  bogárfaj.

BÍBORKÖNTÖS,  (bíbor-köntös)  ősz.  fa.  Bibor
szövetből készített  köntös.

BÍBORRA,  1. BIBORBOGÁR.
BffiOELÉGY,  (bibor-légy)  ősz.  fh.  Biborszintt

vörös  légy.
BÍBORKOR,  BmORNOK,  (bíbor-nők)  fn.  tt

bibornok-ot. A  római anyaszentegyházban  a pápa után
következő  legelőkelőbb  főpapok  czím-  és  rangnevo,

kik,  a pápa  tanácsát  képezik,  és  a  szent  eollegium
tagjai.  (Cardinalit).  PUtpök-bibomok  ; áldoear  bíbor-
nak;  diacontts  bíbornak.  Fömagastdgv  bibornok.

BÍBORNOKI,  (bíbor-nok-i)  mn. tt.  bíbomoK-t,
tb. —ok. Bíbornokot illető,  arra vonatkozó.  Bíbornoki
kalap, palátt;  bibornotí  méltóság.

BÍBOROS, BÍBOROS,  (1),  (bíbor-os) mn. tt  bi-
boros-t, vagy  —öt, tb.  —ok.  Bíborral  ékesített,  bi-
borba  öltözött  Bíboros fejedelem,  bíboros  főpap.

BÍBOROS, BÍBOROS, (2),  (mint  föntebb)  fa.  tt.
Wboros-t,  tb.  —ok. 1. BÍBORNOK.

BÍBOROZ, BIBOROZ, (bíbor-oz) áth.  m.  bíbo-
roz-íam,  —tál,  —ott, pár.  —s.  Bíborba  öltöztet, bi-
borral  ékesít.

BÍBOEPIROS, (bíbor-piros)  ősz.  mn.  Biborszi-
nü; olyan pirossággal  búró  mint  a  bíbor.  Bíborpiros
virág ;  biborpirot  ajak.

BÍBORRUHA, (bíbor-ruha)  ősz. fh.  Általán  bí-
bor  kelméből készített öltözék,  bíborköntös, bíborpa-
lást, stb.

BÍBORSZÍN,  (bíbor-szín)  ősz.  fh.  Piros  szín,
milyen  a  bíboré.  Melléknévül  is  használtatik.  Bfbor-
szín palátt.  Bíbortxín  ajkak,

BÍBORSZINÜ,  (bíbor-szinü)  ősz.  mn.  Aminek
biborszine  van;  biborszinre  festett.  Bíborttinü  boga-
rak,  legyek.  Bíborszinü  tzüvet,  öltözék.

BEBUCZ, fn.  tt  bibucz-oí. L.  BIBICZ.
BIBUSKA,  tt  bibuská-t; libácska. V. ö. BL
BICSAK,  fn.  tt  bicsak-ot.  Általán  csekélyebb

értékű,  gömbölyű  nyelü  kés, melynek pengéjét a nyél-
be  lehet  tenni,  csukni,  máskép:  bicska,  tréfás  gúny-
nyelven :  békanyucó.  Sárga-, piros nyeltt bicsak.  Igen
feni  a bicsakját.  Úri bicsak, fa  nyele = unt  játszani
akaró, de szegény  külsejű,  öltözetü. Km.  Legrádi bi-
csak.  „Ha  előtalálod,  tied  lesz  kobakom,  ónnal jól
megrakott  légrádi  bicsakom."  Faludi.  fehérvári  bi-
csak.  Módi  bicsak,  melyet gúnyadoma  szerint a  ma-
diak  (Csalóközben) elvetettek, hogy  többet  teremjen.
.Bicsakkal faragni,  enni.  BelétSríítt  a  bicskája.  Km.

Elemezni  másmás szempontból kiindulva  külön-
félekép  lehet  Származtatható  a  becsuk  becsukó  szótól
minthogy  fbjegye  az  hogy  becsukható.  Vagy  a^ccok,
fiozam szóval rokonítható,  mennyiben csukló természe-
ténél  fogva  ideoda ficzamlik, honnan:  bicsaklik, fcibi-
csaklik  ám. sarkából,  forgójából  kificzamodik.  Vagy
végre  betüátétellel  ám.  bikcse,  bökcs*  (Szabó  Dávid-
nál  csakugyan  bicske),  mint  szökése  szb'cske.  Török
nyelvben  bicsak  (bycsak), máskép csoky másnemű kést
is jelent, pL kolembycsak tollkés, szakalbycsafc  borotva,
bycsokcsi késcsináló. Ugyanezen nyelvben bics-mek  ige
ám. rágni, kaszálni.  Az uigur  nyelvben  szintén  előfor-
dul bicsak. A magyar bök is kétségtelenül rokon a mély-
hangú  vág  szóval,  azonban mindig figyelmet érdemlő
marad  az, hogy  a  magyar  bicsak  nem akárminő,  ha-
nem  csak  becsukó  kést  jelent.  Különbözik:  bicskia.

BICSAKLIK, (bicsak-1-ik)  k.  m. bicsokí-oít, htn.
—ani. Tulajdonképen,  bicsak módján  csukódik, vagy
hátra  feszül,  mint a rósz  bicsak.  Átv. ért. hanyatlik,
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hátra  dől,  nem jól  mozog,  fordul.  Kibicsaklott  a nyel-
ve,  azaz  elhibázta, elvétette a  szót  üreg  a legény, már
bicsaktik.  Km.  Csangósan  ejtve:  biczaklik, vagy né-
mely  szójárások  szerént  biczeklik  minélfogva  rokonai
fczamlik,  ficzaklik, biczeg.

BICSAKOL,  (bicsak-ol)  áth.  m.  bicsakol-t.  Bi-
csakkal  roszúl  metsz,  vág,  öl.  Megbicsakolni  valakit.
Bizonyos  megyében  a  házi  adót  megbicsakolták.  Meg-
bicsakolja  magát,  jobban  : megbikacsolja  magát.

DICSÉRD,  falu  Baranyában; helyr.  Bicsérd-én,
—re,  —riSl.

BICSKA,  fn.  tt. bicskát, tb. bicskák.  Vékonyhan-
gon  Baranyában  : bicske.  1) L. BICSAK.  2) A  csiz-
mazi&k  széles  pilingáju  horgas  kése,  melylyel  a  bőrt
metélik,  s  mely  csuklóra  nem  jár.  Máskép:  bicskia.

BICSKAHAL,  (bicska-hal)  ősz.  fn.  Hegyes  éles
orra  halnem,  melynek  faja a garda  is (karda,  kardos).
(Cyprínas  cultratus).

BICSKÁS,  (bicska-as)  fa.  tt.  bicskás-í,  tb.  —ok.
Zsebtolvaj,  ki  a  zsebeket,  kivált  vásári  tolongásban,
bicskával  felmetezi.  Híresek  voltak  egykor  a  szegedi
bicskások.

BICSKE,  (1),  tt.  bicské-t.  L.  BICSKA.
BICSKE,  (2),  mezőváros Fehér  vármegyében és

Tápjó-Bictke  falu  Pest  vármegyében;  helyr.  Bicské-
re,  —rcü, —n.

BICSKIA,  fn.  tt.  bicskiá-t.  Csizmaziakés,  lásd
BICSKA  2).

BICZ, elvont gyök, honnan  biczeg,  biczczen, bicz-
czent, és  származékaik  eredtek.  Jelent  kisebb  nemű
ideoda  ingadozó  mozgást,  midőn  a  mozgó test  súly-
egyéni  pontjától  kissé  félre,  vagy  előre  hajlik,  haj-
ladozik.  Legközelebbi  rokona/ez,  minta/ozam,/C2a-
mit, ficzamodik származékok gyöke,  továbbá:  biz, hon-
nan  bizgat, s a  b előtét  nélküli:  iz,  icz,  mint  az  ike-
rített  izegmozog,  iczegbiczcg  mutatjuk.

BICZA,  (bicz-a)  fn.  tt  biczáí.  Baranyai  tijnycl-
ven  jelenti  a  szőlő  kacscsát,  indáját.  Talán  görbére
hajló,  kacskaringós  tulajdonságánál  fogra a félre moz-
zauásra  vonatkozó  bicze,  biczeg  szókkal  egy  eredetű.

BICZAKLIK,  1. BICSAKLIK.
BICZCZEN,  (bicz-ü-en,  bicz-v-en)  önh.  m.  biez-

czen-t.  A  súlyegyent  féligmeddig  vesztve  félre  hajlik,
félre  billen.  Jíiczczen  a  tzunydikáló  feje.  Biczczen  a
mérleg  serpenyője,  midőn  fel  vagy  alá  mozzan.  Igekö-
tökkel:  tnegbiczczett,  clbiczczen.  V.  ö. BICZ, gyök.

BICZCZENÉS,  (bicz-ü-en-és,  bicz-v-en-és) fn.  tt.
biczezenés-t,  tb. —ék.  A mozzanáa, illetőleg sitlyegyen-
vesztés  neme,  midőn  valami  biczczen.

BICZCZENT,  (bicz-tt-en-t,  bicz-v-cn-t)  áth.  m.
biczczent-éit, pár.  —s, htn.  —e»ii,  vagy  —ni. A súly-
egyen  pontján  álló  testet  kis  mozzanásba hozza, meg-
billenti,  vagyis  eszközli,  okozza,  hogy  biczczenjen.
Igekötőkkel:  megbiczczent,  félrebiczczeitl.  Különösen,
fejével  biczczeníeni  ám.  szunnyadólag,  vagy  intőleg,
jeladólag  fejét  előre  és  lefelé  mozzantani.

BICZE,  (bicz-e)  mn.  tt.  biczét,  tb.  birsek.  Aki
biczegve,  sántikálva  lép,  vagy  ami ideoda könnyen

biczczen.  Átvetve  és  k  toldalékkal  egy  jelentésű  vele
czibok, s  rokona  az erősebb  biczczenésü  ficza.

BICZEG,  (bicz-ég)  önh.  m.  biczég-tem,  —tél,
—étt.  A  súlyegyen  pontján  ingadozva  áll,  vagy  mo-
zog.  Biczeg  az  asztal, melynek lábai  egyenetlenek;  bi-
czeg  a  sánta  ember.  Iczeg-biczeg.  V.  ö.  ILLÉG-BIL-
LÉG,  IZÉG-MOZOG.

BICZÉGÉS,  (bicz-ég-és)  fn.  tt.  btczegés-t,  tb.
—ék.  Ideoda  ingadozás.  B'ólcsSbiczegés,  teknö  bicze-
gése,  ladikbiczegés.  V.  ö.  BICZÉG.

BICZÉGET,  (bicz-ég-et)  önh.  és  áth.  m.  biczé-
get-tem,  —tél,  —éít.  l) Folyvást,  ismételve  biczeg; a
súlyegycn  pontja  körül  ingadoz.  2)  L.  BICZEGTET.

BICZÉGTET,  (bicz-ég-tct)  áth.  m.  biczégleí-tem,
—tél,  —étt. Biczegö  állapotba  hoz. Asztalt,  széket  bi-
czegtetni.

BICZÉGTETÉS,  (bicz-ég-tet-és)  fn.  tt.  biczrg-
tetés-t,  tb.  —ék.  Biczegö  állapotba  hozás.

BICZEKLIK,  1. BICSAKLIK.
BICZÉR, (bicz-ér)  fn. tt. biczér-í, tb. —ék.  Moly-

férgek  egyik  faja.  Talán  rágás  közti  folytonos moz-
gásától  kapta  nevét.

BICZÉRÉG,  (bicz-ér-ég)  önh.  m.  biczérf'g-lem,
biczérégíél,  vagy  biczérgt'ttem,  biczergétít'l,  bicztrgétt,
htn. —ni vagy  biczérgeni.  Ideoda  ingadoz;  folytonos
mozgásban  van.  Iczérég  biczérég.

BICZÉRGÉS,  (bicz-ér-ég-és)  fn.  tt  biczérgés-t,
tb.  —ék.  Ideoda  izgadozás.

BICZÉBTÉS,  (bicz-ér-t-és)  mn.  tt.  biczértét-t,
vagy  —el, tb.  —e*.  Sántikáló,  máskép  átvetve:  czi-
bértés, vagy  csipéríé*.

BICZKÉCZE, (biczke-cze) fn. tt. biczkéczét. Pösz-
méte, biszke,  piszke,  egres. A  piszke  vagy  biszfce  szó-
ból  van  elcsavaritva,  cze kicsinyítő'  járulván  hozzája.
V.  ö.  PISZKE.

BICZKÉL,  BICZKÖL, (bicz-k-él vagy bicz-k-öl)
Palóczosan  ám.  szuuydikalás  közben  fejét  bólogatja,
biczcgeti.  A  szentegyházban  is  a  szorosmtsén  (nagymi-
sén)  csak  biczköl.  Szeder  F.  a  palócz  szój&risról.

BIDÉS,  tájéjtésilcg  és  régiesen, badös, helyett
BI6,  elvont  gyöke  biga,  bige,  bigecs  szóknak.

Jelentésére  nézve  rokon az  önálló bog szóval,  és a bo-
kor-nak  bök  gyökével.  V.  ö.  BIGE.  3).

BIGA,  (big-a)  fn. tt  bigát,  tb.  ligák.  Földi apró
csiga,  rétegesen  öszvevont, világos  és  töredékeny héj-
jal.  Alakjára  nézve  a  postasíphoz  hasonló.  A  csiga
szóval  ikcrítve :  csigabiga.  A  boga  szónak  kicsinyített
módosítványa.  V.  ö.  CSIGA.

BIGE,  (big-e)  fn: tt  bigét,  tb.  bigék.  1)  Erdők
alján  tenyésző  apró  bokorfaj, barasztos  cserje.  Innen
származott:  bigecs,  mely  némely  alföldi  tájakon  fia-
tal  csemetékből  bokrokból  álló  ligetet,  különösebben
ilyen  gyümölcsöst  jelent  2) Tekeredett  apró  szarvu
ökör  neve,  mélyhangon:  buga,  melyet  néhatt,  neve-
zetesen  túl a Danán,  csirá-nak  neveznek.  7/ajsz  Bige.
3)  1. PIGE.

A két első pont alatti értelemben nem egyéb, mint
amely  hangú  boga  buga  és  bok(or)  felhangu  módosít-
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ványa. Rokonul tekinthető vág ige is, a honnan bige ám.
vágott  vagy csonkított liget, és csonkított  szarni  ökör.

BIGEBECZÖ, (bige-beeső) őse.  fa.  Növénynem
a  kétföbbhímesek  és  magrejtősök  seregéből.  (Bigno-
nia, Bignon  nevű növenyészetpártolótól).  Némely fii-
jai  :  Trombita  b.  (B. Catalpa) Kék 6. (B. coeralea)  A
fák  osztályába  tartozik.

BIGEC8,  (big-ecs)  fn. tt ftigecs-ef, tb.  —ék.  L.
BIGE.  1).

BIGEJAZMIN  (bige-jázmin) Ősz.  fii.  Apró cser-
jés jázmin. V. 5. JÁZMIN.

BIGENÖVÉNY, (bige-növény) öss.  fn.  Általán
mindenféle  cserjés,  barasitos, bokros  növény.

BIGÉZ,  (big-e-ez)  önh.  m.  bigéz-íem,  —tél,
— élt.  Bigével, vagy máskép pigével, acai  apró pál-
czikákkal játszik ; pincckez, pilinczkez.

BIQY, BIGYGY, elvont gyök,  melyből  bigyeg,
bigyereg, Wgygyen,  bigygyeszt  származnak.  Jelenti  a
testnek  gyönge  függését  s rokon  filgg  szóval  és fity
gyökkel  (fityeg  igében).

BIGYOYEN,(bigy-ü-en) önh.m. bigygyen-í. Kön-
nyeden  valahová oda föggeszkedik ,  féligmeddig oda
ragad  valamihez. Altó  ajaka  a fdtShKt  bigygyen.

BIGYOYEKÉS,(bigy-ü-en-és) fn.it  bigygyenés-t,
tb.  —ék. Valahová gyöngén  függeszkedés.

BIGYGYESZT, (bigygy-esz-t) áth.m. bigygyessí-
— étt,  htn. — ni vagy  — eni.  Csák  imígy-amúgy  oda
akaszt, oda kapcsol,  felfüggeszt  JTiskenoVUbigygyesst
a  nyakára.  Ajakát  biyygyetntí,  azaz  feltolja.

BIGYGYESZTÉS, (bigygy-esz-t-és)  fa.tt  Wgy-
gyeszíés-t, tb.  —ék. Gyöngén odaakasstás.

BIGYÉQ,  (bigy-ég)  önh. m.  bigyég-tem,  —tél,
— étt. Fityeg, lóg, könnyen oda vetve,  oda akaratra
csaknem  leesik.  ÁM  érett  alma,  tűrte  már  esők  bigyeg

BIGYÉGÉS,  (bigy-ég-és)  fa.  tt  bigyégés-f,  tb.
—ék.  Fityegés.

BIGYfcRÍT,  BIGYERTT,  (bigy-ér-ít)  áth.  m.
bigyerít-étí,  htn. — ni vagy  — eni.  Imigy-amdgy  fel-
akarat,  felfüggeszt,  feltol. Ajakát  bigyeröi.

BIQYERÍTÉ8, (bigy-er-it-és) fa. tt  bigyertíét-t,
tb.  —ék. Kőnnytided  felfüggesztés.

BIOYMA,  (bigy-ma)  fn.  tt  bigymát.  Kórtani
ért  fügeforma  kinövés  • bőrön,  mely vékony száron
a  testhez  bigygyed, máskép : fflggöly.  Képzésre olyan
mint fityma.

BIHAR, megye és mezőváros. Mint megye, nagy-
ságára nézve első  az országban. Mint mezőváros hely-
ragokkal:  Bihar-ott,  — rá, — róí.

BIJAL, tájdivatos,  bial vagy  biwal helyett.
BIK,  (1),  elront gyöke bika szónak, mely ogyan-

az  a  btfk  avagy  bog gyökkel.
BIK,  (2),  fn.  1. BÜKK.
BIKA,  (bik-a) fn. tt  bikát, tb.  bikák.  Ásón ha-

sított körmfi  baromnemttek  hímje,  melynek nőstényét
tehénnek hívják.  Biwaíbika, szarvasbika, osbika (bsiőz).
Szorossal  véve  a  közönséges  tehenek  hímje,  mely
heréit  állapotban:  tinó,  Ökör.  Magyar  bika,  májén

bika, soré, csira  bika.  Fastag nyakú, zömökfeju, hosszú
derekú  bika.  Várót,  falu  bikája,  átv. gúnyos  ért  csa-
podárkodó  fajtalan  ember.  Föd,  ökíelos.bömbölííbtka,
56g, mint a  bika.  Km.  Ökíetós  bikának  széna  a szar-
ván. Km. Bika alatt  is  borjút  keres. Km.  Tatot  bika,
a  népmesékben.

Némelyek  szerint öklelős  tulajdonságánál  fogva
ám. bW,  s  hasonló hozzá bak, pl.  kecskebak. Mások
szerint  =  bégö,  bffgS,  honnan  átv. ért  böíönbiko, txigy
víri,  nádi  bika  jelent  bika  módjára  bőgő  gémfajt
Egyébiránt  (810108  nyelvekben  találtatnak  rokonai,
ilyenek  a  latin  vaeca,  vagio,  mugio,  hellén  fiv'xoi,
/íotoo'í,  német  mucfcen,  szanszkrit  bükk  (bég,  bőg),
honnan:  bakkosz,  búkká  (bak, kecske), szláv  bik, bi-
ka, buják, török bugho,  továbbá ás  ajakbang elhagyi-
sával szinte a ssansskrit ghu (bőg), ukszan (ökör), törők
öktts, magyar  ökör, német Ochs, mongol  uker, stb.  V.
ö. ÖKÖR.

BIKAÁLDOZAT,  (bika-áldozat)  ön.  fn.  Az  ó
tettamentomban, és  több  pogány  népeknél  divatozott
vallási  szertartás, mely a  többi  áldozatok  között  leg-
nemesebbnek  tartatott,  midőn  választott  ssép  bikát
öltek  meg, s  némely részeit  megégették,  a  többit  pe-
dig ellakmározták. Jupiter  tiszteletére bikát  áldoztak
a  görögök  és  rómaiak.

BIKABÉR,  (bika-bér) ön. fn. L.  BIKAPÉNZ.
BIKABORJU,  (bika-borja)  ősz.  fa.  Kis  szopós

bika, melynek még •zarvai  nincsenek, vagy csak most
kezdenek  b^jni.  Ha kibérelik, timfborju les* belőle.

BIKÁCS,  több helység  neve; helyr.  Bifcács-on,
—rá,  — róL

BIKACSÉK, BIKACSÖK, (bika-csék vagy bika-
csök) ősz.  fn.  A  bikának  nemző  vesszeje,  mely meg-
száradva  aajtógdis  és korbács  gyanánt  bassnaltatik.
ÍSoerték a  gyereket  Wkacséfckel.  Egyezik  vele  a török
bugha  sifci.

BIKAC80L,(bík-a-cs-ol)vh.  (bikacsoUa magát),
mnlt  bikocsol-ta  magát  Makacskodik.  Megbikocsolja
magát. Máskép:  bakáétól,  acai  mokocsol.

BIKÁCZA, falu Közép-Szomok megyében; hely-
ragokkal  :  Btkáczá-n, —rá, —róí.

BIKÁD,  fala  Tolna  megyében;  helyr.  Bikád-
on, —ró,  —rrfl.

BIKATALVA,  helység  Erdélyben,  Udvarhely
sítekben; helyr.  Bikofaluá-n,  —rá, —róí.

BESAHAJSZ, (bika-bajss)  öas.  fa.  1) A  bikák-
nak  egymás  elleni  hajszolás*, a végett, hogy á legerő-
sebb és  legbátrabb kitüntessék. 2) Különös  mulatság
a  spanyoloknál,  midőn a  bikákat  részént egymás  el-
len, részént  szeléndekekkel, vagy  erős vífókkal eresz-
tik  öszve, verekedés végett

BIKAHAKCZ,  (bika-harcz)  1. BIKAHAJ8Z.
BIKÁI,  (bik-a-i)  mn.  tt  Wkoi-t,  tb.  —ok.  Bi-

kára  tartozó, vonatkozó; bikához hasonló.  Bikái  erő',
böuiauég.

BIKÁLKODIK,  (bik-a-al-kod-ik)  k.  m.  bikáí-
kod-íam,  —tál,  —ott.  Bika  módra viseli  magát,  tra-
jálkodik.
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BIKAL,  több  helység  neve Magyarországon  és
Erdélyben  (MAGYAR—, OLÁH—); helyr.  BUcal-on,
—rá,  —ról.

BIKAÖLÖ,  (bika-ölő) ősz.  fh.  Vívó  személy,  ki
a  bikaviadalban  győztes, ki  bikát  öl a  bikahajszban.

BIKAPÉNZ,  (bika-pénz) ősz.  fn. Pénz, mely  a
bika hágásaért adatik  a  tehén birtokosától.  Átv.  ért.
azon  díj,  melyet  férfi  fizet  az  általa  megejtett  nősze-
mélynek.

BIKASÁG,  (bik-a-ság)  fo.  tt.  bikoság-ot.  Bika-
tulajdonság;  túlságos  hajlam  a  nemző  ösztön  kielé-
gítésére,  fajtalanság

BIKÁSDI,  (bik-a-as-di) fn.  tt  bikásdi-t.  Gyer-
meki játék  neme, midőn  az  öklelődző bikákat utánoz-
zák.  Képzésre  olyan  mint:  lovasai, katonásai,  stb.

BIKAVIADAL,  (bika-viadal)  ősz.  fn.  1)  Az
egymás  ellen  felbőszült,  egymással  versengő  bikák
küzdelme, öklelődzése.  2) L.  BIKAHAJSZ.

BIKCZIS,  (bikczi-s)  mn. tt  bikccis-t, tb.  —ék.
Fecsegő, tocsogó,  ikerítve:  ikczis-bikcsis.

BIKECZ, (bik-ecz vagy bik-hecz) fn. tt  bikecz-et.
Hitvány  nyomorult pökhendi ficzkó, aki  kicsin  létére
hetvenkedik,  bányakodik  máskép:  bikfic*.  Eredetre
egy a maga nemében kicsit jelentő bige szóval = bigéét.

BIKFALVA,  helység  Erdélyben  a  Sepsi  szék-
ben; helyr.  Bikfalvá-n,  —rá, —ról.

BIKFICZ,  1. BIKECZ.
BIKIS,  falu  Krassó  megyében;  1. BÜKÖS  és

BÜKKÖS.
BIKÓ, helynevek  Szathmárban  (PAP—) és[Er-

délyben; helyr. Bikó-n,  —rá, —ról.
BIKK, 1. BÜKK.
BIKLA, fn. tt. Wkláí,  tb.  biklák.  Somogy és Ba-

ranyában  pendelyszabásu,  ezerránczos vászonszoknya.
Valószínű,  hogy  pendely  és  bikla  az elrontott

eredeti  ingal  szóból  alakultak.  Tudniillik, ahol még a
hossza  női ing  nincs  divatban,  ott  a  testet  közvetle-
nfii  takaró  fehérruha  két  darabból  áll,  a  felső  csipőig
ér, s féling,  vagy feling  (felső  ing)  a  neve, a  csípőtől
bokáig  nyaló  szoknyaforma pedig  a  székelyeknél  ma
is  ingal, vagy  ingalj.  Jngal-ból  vékonyhangon  lesz:
ingei,  mint  fejal-ból  (vánkos)  lett fejel  pl.  a  Nyitra-
völgyén, és  másutt; p  előtéttel: pingel, s  innen: pin-
d«ly, pendely, pintül, pSntSly.  Más  részt, t  i. a  somo-
gyiak  és baranyaiak  alakítása  szerint,  ingal-ból  lett
szintén ajakbetüs előtéttel :bingal, innen  átvetve,  bing-
ta, könnyebb  kiejtés  végett  az n-et  elhagyva:  bígla,
bikla.  Egyébiránt  a  hasonló hangzata  hellén  xvxláf
éi  latin  cyclos  szintén  kerekded  szabású  nőrnbát  je-
lentenek.

BIKMAKKOL,  (bik-makkol)  ősz.  önh.  Székely
tájszó, ám. akadozva,  hímelvehámolvs  beszélni, magát
mentegetni.

Talán  átv. értelmű uó  a bükfák makkjain rági-
oaló s csámcsogó sertések  szokásától, mennyiben az
akadozó beasédüről szók tűk mondani, hogy csámcsogva
beszél.

BIKSZÁD,  BÜKSZÁD,  több  helység neve Ma-
gyarországon és Erdélyben; helyr. Bikttdd-on,  —ró,
—ról.

BKSZÖGH,  falu  Gömörben;  helyr.  BikstVgh-
Hn,  —re,  —r&.

BIL  vagy  BILL,  elvont gyökök, melyekből  bi-
ling,  billeg,  billen,  billent  és  származékaik  eredtek.
Alapérteményök  kicsinyes  ideoda  ingó,  lengő,  bicz-
czenő  mozgalom. Bokon&ik:  bel, böl,  a  bellöke  és  böl-
cső* származékokban,  továbbá  a vastaghangu  s  ennél-
fogva  élénkebb  mozzanata pil, vagy fül,  vü vagy vül,
melyekből pillant, pillangó,  villog,  vülárn eredtek. Je-
lentenek  lógó,  leiuggő  mozgást  is. Rokonuk a szansz-
krit  vau,  vau!  (mozdít,  fordít),  a  hellén  tiléco,  stb.

BILAK,  falu  Erdélyben,  Doboka  megyében;
helyr.  Bilak-on,  —rá, —ról.

BILCSffiTA,  1. BARÁZDABILLEGETŐ.  Ele-
mei : a billeg gyöke, bű, és a csir  hangutánzó  =:  bil-
legő  és  csiregő,  csiripoló.

BHJCZ,  KIS—,  NAGY—,  faluk  Nyitra  me-
gyében;  helyr. Büict-in, —re,  —rb*l.

BILINCS,  fii.  tt  bilincs-ét,  tb.  —ék.  Lábakra
és  kezekre vert  láncz,  milyet  a  rabok  viselnek.  Bi-
lincset  verni  valakire,  vagy  bilincsbe, bilincsre  verni.
Bilincsben járni. Bilincset  viselni,  csörgetni.  Leverni  a
bilincset.  Átv.  ért  ránk  erőszakolt akadály,  erkölcsi
kényszer, mely  a  szabad  működést korlátozza.  leráz-
ni  a  czélstertltUnné  lett  régi  intésmenyek  bilincseit.

Homályos  eredetű  szó. Talán  a  tagokon  billegő,
fityegS tulajdonságától vette nevét ?  Egyébiránt a szláv
nyelvekben  is  van  blinkáts,  blintsdk.

BILINCSEL,  (bilincs-ól) átb. m.  bilineséi-í.  Bi-
lincsre  ver,  fogva tart,  leköt  Igekötőkkel:  lebilincsel,
megbilincsel.  V.  ö. BILINCS.

BELJNCSÉLÉS,  (bilincs-él-és)  fn.  tt  bilincsé-
lés-t, tb.  —ék.  Bilincsre  verés.

BUJNCSÉS, (bilincs-és) mn. tt. büincses-t, vagy
—ét, tb.  —ék.  Bilincscsel  terhelt, bilincsbe  cárt, bi-
lincset  viselő.  Bilineset  sánczrobok,  várfoglyok.

BILINCSÉZ, áth. m. biüncsez-tem,  —tél,  — e'íí.
L.  BILINCSEL.

BHJNG, (bil-ing)  ín.  tt. büing-ét, tb.  —ék.  Ki-
csided,  szőlőfúrt,  vagy  apró  szőlőfaj,  a  szedők  által
elhagyott  fíirtöcske. Balatonmelléki szó, közösebb név-
vel  némely dunai  vidéken  bong,  a  tiszai  s  hegyaljai
vidéken pedig: fiUeng.

Eredeti  jelentésénél  fogva:  kis billegő, fityegő,
persául  birigh  (racemos  uvae).

BILINGEKÉZ, (bU-ing-ér-éz)  áth.  m. bümgeres-
tem,  —tél,  —étt.  Szedés  után  elmaradt  fürtöket,  bi-
lingeket keresgél; böngész.  Balatonmelléki  szó.  Né-
hol : mecgerel,  lécskál,  kórén.

BUJNQÉRÉZÉS, (bil-ing-ér-éz-és) fn. tt  biling-
érezés-t,  tb.  —ék.  A  szedők  után  elmaradozott  szőlő-
fürtök  keresgélés*; böngészés, mezgerelés,  lécskálás.

BILINGÉS,  (bil-ing-és) mn. tt  biüngés-í,  vagy
—ét,  tb.  —ék.  1) Amin  biliog vagy bitingek vannak.
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BiKnyes  íőke.  2)  Szőlőbilingbez  hasonló bogyóju.  Bi-
iinges  cserje,  fagyalfa.

BILIZNA,  (néhutt:  veliznek),  1. BÉLÉZNA.
BILL, elvont gyök,  melynek értelme  kicsinyes,

könnyű, lengeteg,  fityegő  mozgás,  származékai:  bilié,
billeg,  billeget, billen, billent stb. Mélyhangon ball (bal-
lag,  ballagcsál  stb.  szókban).  V.  ö. BIL.

BILLE,  (bill-e)  fii.  tt  biliét, tb.  büték.  Kis fiúk
szeméremvesszeje,  miskép:  bOgySrS,  pSes.  Különben
mondják  a felnőttek férfitagjáról is.  V. ö. BILL, gyök.

BILLEG, (1), BILLOG, tájszó,  1. BÉLYEG.
BILLEG,  (2),  BILLEGH,  népes  puszták  Ko-

márom  és  Szála  megyékben;  helyr.  Billtg-en,  —re,
r-riil.

BILLEG,  (bill-ég)  gyak.  önh.  m.  biUég-tem,
—tél,  —e'«.  1) Súlyegyeni  pontjától  elhajolva kön-
nyed  mozgással  ideoda  ingadoz,  hajladozik.  Billeg  a
sitoegbe  tdsOtt  toll,  midőn  a  szellő' tengeti.  Billegnek  a
mér&erpenyb'k.  2)  Testét  kényelmesen,  könnyeden
ideoda  hajtogatva,  mozog,  lépdegel.  Billegve járni  a
csárdást, a tassumagyart. Ikerítve:  illeg-billeg.  Juhász-
legény furulyái,  illegbilleg,  meg megáll.  Népdal  V.  ö.
mély  hangon:  BALLAG.

BLLLÉGÉNY,  (bill-ég-ény)  fh.  tt  billégény-t,
tb.  —ék. Magas  vékony lábszára kis madárnem, mely
aránylag  hossza  farkát szüntelen billegeti. Szokott né-
pies  nyelven:  barázdabillegető.  (Motacilla).  A  vadá-
szok  így  nevezik  a  szarvas  farkát  iá.

BILLEGÉS,  (bill-ég-és)  fn.  tt.  biliégés-í,  tb.
—ék. Könnyüded,  ideoda ingadozó  hajladozás.

BILLEGET,  (bill-ég-et)  áth.  m.  biltéget-íem,
—tél, —éít.  Ideoda  mozgat, ingadoztál, lenget  Sípot,

furulyát  billeget,  vagy  inkább, ujjait  billegeti  rajtok.
Farkát  billegeti.  Róka farkát  billegeti, násznagy  akar
lenni.  (Vőféli  vers). Füleket  billegetni.  Hát  miért  nem
billegeted  a füledet  t  km. azaz,  miért nem szólsz, mi-
ért  nem mondod,  mit akarsz ?

BILLÉGETÉS, (bill-ég-et-és) fn. tt  billégetés-t,
tb.  —ék.  Gyöngén mozgatás, ingatás, lengetés.

BILLEGETŐ,  (1),  (bill-ég-et-ő)  mn. tt. billege-
tőt.  Aki  vagy  ami  valamit billeget

BILLEGETŐ,  (2),  (bill-ég-et-ő) fh. tt. biliegeíó'-t.
1) Billegény, barázdabillegető.  2)  Hat  lyuka  síp, mi-
lyet  a  pásztorok- használnak.

BILLÉGTET,  (bill-ég-tet)  áth.  l.  BILLEGET.
BILLÉGTETÖ,  fa.  tt.  billegtetS-t;  1. BILLE-

GÉNY.
BILLEN,  (bill-en)  önh.  m. billen-t. Egyik oldal-

ról  másikra  egyet  hajlik;  alulról  fel,  vagy  felülről le-
felé  mozzan.  Billen  a  mérleg  serpenyője,  billen a ko-
csi.  Felbillen,  lebillen,  elbillen, megbillen.

BILLENŐS,  (bill-en-cs) fii. tt  bittencs-ét.  Lásd
BILLEGÉNY.

BELLENÉS,  (bül-en-ée)  fn.  tt  biütnéi-t,  tb.
—«*.  Egyszeri könnyű meghajlas,  moacanás.

BILLENŐÉT, (bül-en-g-et) áth. m.  billenget-Um,
—tű, —itt. Többször  vagy  folytonosan billent

BILLENGETÉS, (bil-en-g-et-ds)  fa.  tt  billenge-
tés-t, tb.  —ék. Többszöri  biUentés.

BILLENT, (bill-en-t)  áth. és önh. billent-étt, hm.
—ni,  vagy  —eni.  Ügy  érint,  vagy  mozdít valamit,
hogy  billenjen.  Billenteni  a  bölctSt, vagy bölcsön,  fi-
iét  billentem, farkát  billenteni. Kicsit  vagy  nagyot  bil-
lenteni  valamin.

BILLENTÉS,  (bill-en-t-és)  fn.  tt. billeníés-í, tb.
—ék.  Billenésre mozdítás.

BILLENTYŰ,  {bill-en-tyű,  bill-en-t-«)  fa.  tt
billeníyil-t.  1) Csapó; esaptató, mely  nyomás által fel-
nyUik, felszáll.  Síp  billentyűje.  Putka billentyűje.  TSr,
kelepeze  billentyűje.  2)  Az  orgonán, és zongorán  azon
fa  vagy  csontszegek,  melyek  az  ujjakkal  megérintve
vagy  nyomatva  az  illető  húrokat  vagy  sípokat  han-
goztatják.  Orgonabülentyü,  zongora-,  fuvolya  billen-
tyűje.  3)  A  boncztanban,  az erek  falain  találtató hár-
tyának  megkettőrtetése, mely  billegőleg majd  az edé-
nyek  falaihoz  simul,  majd  pedig  visszamenőleg  az
edény  falától  eltávozik.

Azon  tyií  tytt  képzőjfi  szók  osztályába  tartozik,
melyek eredetileg  igenevek:  billentyű = billentő,  fér-
getyü = fergetb*, pattantyú  = pattanta,  srivalyú  =

,szim»íó  stb.  1. —TYÚ,  —TYÜ, képző.
BILLENTYŰZ,  (bill-en-tyti-öz)  áth.  m.  biííen-

íyuz-íem,  —fél,  —itt.  1) Billentyűket nyomogat  2)
Az  illető  eszközt,  hangszert  billentyűkkel ellátja, fel-
készíti.  Orgonát  billentyűzni.  Sípot,  trombitát  billen-
tyűzni.

BILLENTYŰZÉS,  (bill-en-tyü-öz-és)  fa.  tt.  bil-
lentyüzés-t,  tb.  —ék. Billentyttnyomogatás.  Billentyű-
vel  felkészítés,  felszerelés.

BILLENTYŰZET,  (bill-en-tyü-öt-et)  tt  biUen-
tyíítet-ét.  Valamely  hangszer  billentyűinek  öszvege,
egész  fSlszereunénye  a  billentyűkkel.

BILLICZ, paszta  Nyitra  megyében;  helyragok-
kal : Billicz-én,  —re,  —rb'l.

BILLIKOM, (a  latin poculum vagypocillum  szó-
ból  látszik  kölcsönzöttnek,  honnan  a  franczia  bocal,
német  Pokol,  török  bukal  is);  fn. tt. btllikom-ot.  Üveg-
ből  vagy  valamely  fémből,  mint ezüstből,  aranyból
stb. készült nagyobbszerfi  ivó  eszköz.  „És  az arany
biliokomban  ó  somlyai  csillogott"  Kisfaludy  S.  A
perzsában  is  előfordul  buluk és bulutok  (poculum vino
bibendo). Némelyek a  német wülkommen  szóból akar-
ják  származtatni.  L.  SERLEG.

BILLOKOMOZ,  (billikom-oz)  önh.  m.  bilttfco-
moztam,  —tál,  —ott.  Billikombol  iszogat  Olyan,
mint: poharas.  L.  SERLEGÉZ.

BILLING,  L BILING.
BILLIÓ, számnév, tt  bülió-í, tb. — k. Ezerszer

ezer  millió,  vagy  milliószor millió.
Újabbkor!  latin  szó,  öszvehúzva  bis  müfiío-ból,

millió pedig mille  (ezer) szóból eredett
BILLIÓNYI,  (billió-nyi)  mn. tt  billiónyit,  tb.

—ok. Billióra  menő  sokasága,  számú.
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BELLSZELEP, (bili-szelep) őse. fn.  A  billentyű-
vel  ellátott  fúvó  hangszerek  szelelö  lyuka.  (Klappen-
ventil).  Nem nagyon  divatos.

BILÓK,  előfordul  II.  András  magyar  király
arany  bullájában  (bilochi),  némelyek  szerint  ám. bi-
rok vagy bírák,  mások szerint bélyeget,  büyogos helyett.

B1LYKG, BILYOG,  1. BÉLYEG.
BIM  és BIMB, elvont gyökei  bimbó, bingyó szók-

nak, a jelentenek  a  maga  nemében kisebbféle  gömbö-
lyű,  tömött,  teljes  valamit.  Rokonaik  a vastaghangu
bőm,  honnan  bombék = bimbó, továbbá:  bongy, boncs,
bum vagy  bún,  melyből  lettek  bunkó,  bunczi; kemé-
nyebb  ajakhanggal: pim, pom, pimp, pomp,  úgymint
a pimpó, pompos  szók  gyökei.

BIMBA,  (bimb-a)  fn.  tt.  bimbát.  Vizek  szinén
ugrándozó bogárfaj.  (Wasserfloh. Podura  aqnatica L.)

BQÍBALLIK, (bimb-all-ik) k.m. bimboll-ott, htn.
—ani  vagy  —ni.  Dunántúli  tájszokás  szerint  ám.
bimbózik.  Már  bimbaUanok  a fák,  a  rótták.

BIHBALLÓ,  (bimb-all-ó)  mn.  és  fn.  tt.  bimbal-
ló-t,  tb.  —k.  1) Bimbózó.  2)  Bimbóforma  csomó, kü-
lönösen  némely  növények  gyökere, hajmája  (bulbus).

BIMBALLÓS, (bimb-all-6-os)  mn. tt  bimboltós-t
vagy  —öt, tb.  —ok. Bimballóféle gyökerű,  hajmáju.
Bimbattós  növények.

BIMBÓ,  (bimb-o  vagy  bim-bó)  fn.  tt  bimbó-1.
Harmadik  birtokragu  személyben:  bimbója vagy bim-
baja,  bimbójok vagy bimbojok.  Csomó vagy  gombalakú
fakadás  a  növényeken,  mely  a virágok  vagy  levelek
csiráit  rejti  magában,  s  melyből  azok  kifejlődnek.
Firág-  vagy  gyflmölcsbimbó  vagy  termó'bimbó,  levél-
bimbó,  Mó'ló'bimbó, fabimbó,  rózsabimbó. .Kisded  bimbó-
ból  ered a f ön töt kör te.  Km.  Teljes,  fakadó  bimbó. Le-
csípni  a fák  bimbaját.  Átv.  ért  csecsbimbó,  a  csecs-
nek  bimbóhoz  hasonló  gombja.  Költői  képes  kifeje-
zéssel  e néven  szólítja  a  szerető  kedvesét.  „Hejh  ga-
lambom,  szőke  bimbóm, mit  nevetsz?"  Vörösmarty
(Fóti  dal).  A  béres  legények  kedvesb  ökrök  elneve-
zésére  használják.  Haj  bimbó.'  Csali  bimbó!

Gyöke  bim  a  gömbölyű tömört jelentő  bőm, bon,
bún  kicsinyítő  változata.  Baranyában:  bombék.  Roko-
na  bingyó  és  a  pálmaágak  szőrös  bimbaját  jelentő
pimpó.  Figyelmet  érdemel,  hogy  az  olasz  nyelvben
bimbó  és  bimba  kis  gyermeket  (mintegy bimbóban
levő  embert) jelent  Egyébiránt  v. ö. RÜGY.

BIMBÓBOGÁR,  (bimbó-bogár)  ősz.  fn.  Bogár-
faj,  mely  a  levélbimbókon  vagyis  rfigyeken  rágódik,
élödik. L.  RÜGYÉSZ.

BIMBÓCSKA,  (bimb-ó-cska)  kies.  fn.  tt  bim-
bócskát.  A  maga  nemében  kicsided  bimbó.

BIMBÓDZÁS, BIMBÓDZIK,  lásd  BIMBÓZÁS,
BIMBÓZIK.

BIMBÓFÜ,  (bimbó-fii) ősz. fn.  L. PONGYOLA-
PITYPANG.

BIMBÓGYÜSZÜ,  (bimbó-gyuszü)  ősz.  fn.  Hár-
tyaféle  burok,  mely  némely  bimbókat  gyüszii  gya-
nánt  övedz.

AKAD.  «AQT  SZÓTÍB.

BIMBÓHÁRTYA,  (bimbó-hártya)  ősz.  fő.  Vé-
kony  hártya,  mely  a  bimbó  csíráit  az  idő viszontag-
ságai, és  férgek  ellen  óvja, s mely  szétrepedvéu, a le-
velek, illetőleg virágok  kifejtenek  belőle.

BIMBÓS,  (bim-bó-s) mn. tt  bimbós-tvagy —öt,
tb.  —ok. Ami bimbókkal bővelkedik,  bimbókkal  meg-
rakott.  Bimbát  ágak,  bimbós  virágok.

BIMBÓBAN,  (bim-bó-s-an)  ib.  Bimbóval  vagy
bimbókkal.

BIMBÓSODÁS,  BIMBÓSODIK, 1. BIMBÓZÁS,
BIMBÓZIK.

BIMBÓÜDVAK,  (bimbó-udvar)  ősz.  fh.  Az  őr-
lő-malomkövön  azon  rovatolt  vas  gyürfi,  mely  a kő-
liajtó  rudat  mozgatja.

BIMBÓZÁS,  (bim-bó-z-ás)  fn. tt  bimbózás-t,  tb.
—ok.  Bimbónak  kifakadása,  bimbóeresztés, bimbó-
hajtás.

BIMBÓZIK,(bimb-ó-z-ik) k.m. bwnbóz-tam, —tál,
—ott, pár.  —tál.  Bimbót  vagy  bimbókat  bajt, bim-
bók  teremnek  és  fakadoznak  rajta.  Bimbóznak a  fák,
a  szőlők,  a  rózsák.  Korán,  későn  bimbótik. Kibimbózik.

BIMBÓZÓ,  (bimb-ó-z-ó)  mn.  tt.  bimbógót,  tb.
—k.  Bimbókat  hajtó,  illetőleg  rügyező, rigyázó.  A
korán bimbózó fák  gyakran szenvednek a  tavaszi fagytól.

BÍN, BÍNÖS, BÍNHÖDIK  stb. tájejtésileg  és ré-
giesen,  bűn,  bűnös  stb.  helyett.

BINCS,  hangutánzó  fa.  1. PINTY.
BINCSOK,  (bim-cs-ok)  fn.  tt.  bincsok-ot. Keme-

nes  alján  ám.  pörsedék, buboresék,  bimbóforma fa-
kadás  a  bőrön.  Gyöke  bim ugyanaz, melyből  bimbó
származik.

BINCSOK, (bim-cs-ők vagy bötüátvetéssel: csim-
bők, csimbók) fa. tt.  bincsök-ot.  Mélyhangon : boncsók.
Bodrogközben  ám. csimbók, csombók.  Akár  a bim akár
a csőm gyöktől  származtatva,  alapfogalomban  valami
gömbölyűt,  gombosat,  csomósat jelent,  épen úgy mint
a  kemenesaljai  bincsok.

BINCZK,  BINCZKÉZ,  1. PINCZK, PINCZKÉZ.
BINDÁSZ,  (a  német  Bindozt-ból)  fn.  tt.  bin-

dász-t,  tb.  —ok.  Hossza  keskeny  pengéjű  ácsfejsze,
melylyel  a  faragás  alá  vett  fák,  különösen  fenyvek
oldaláról  hosszú  forgácsokat  hasítanak.  Ezzel  kezdik
a  faragást

BINDÉRÍT,  1.  PENDERÍT.
BINGÓ,  (1),  (iu-g-ó)  mű.  tt.  bingó-t.  Csak  az

eredeti  ingó-val  ikerítve  divatozik:  ingóbingó,  s mon-
datik  minden  helyről-helyre  vihető  vagyonról,  jószág-
ról,  milyenek:  házi  bútorok,  eszközök,  szerszámok,
ruhaneműk,  barmok  stb.  Minden  ingóbingó jószágo-
mat  neked  hagyom.  Ellentéte:  ingatlan,  fekvő.

Eredetije:  ingó,  melyhez b előtét járult, mi nyel-
vünk  szokása  szerint  sok  szóval  történik,  1. B.

BINGÓ,  (2),  fn.  tt.  bingó-t.  Általán  jelent  bo-
gyóféle  gyümölcsöt,  különösen  érésben  elmaradt,  s
bogyóboz  hasonló  apró  szilvát,  almát  stb.  Máskép:
bingyó.  Nem egyéb  mint  a  bogyó  kicsinyített  változa-
ta, s rokona:  bong.

42
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BINGYÓ, (bim-gy-ó) fn. tt. bingyó-t. 1) Kis bim-
bó.  2) Bogyóféle,  vagy  bogyóhoz hasonló apró  gyü-
mölcs, különösen  mely  növésben  a  többitől  elmaradt

BINKÓ,  tájszó,  a  szokottabb  Bunkó  helyett
L.  ezt

BINO,  tájszó,  mely a  tinó  szóval  ikeritve  hasz-
tatik:  tinóbinó.

BIOL, régies, 1. BIAL,  BIVAL.
BÍR, BÍR,  (1),  átb.  m. bir-í.  1) Van annyi ereje,

hogy  bizonyos terhet  tartson, viseljen,  hordjon.  Éten
máUia  nagyon nehét,  alig  birom.  Sokat  szekér  sem bír.
Km.  Oly gyönge,  hogy  testét  alig  birja.  Vidd  el, ha
bírod.  Különösen  el  és  meg igekötőkkel.  Vállán  egy
leölései  csákót  elbír.  Éten falak  megbírják  a, cserepes
fSdelet.  2) Szélesb  ért  erejénél  fogva képes  valamit
tenni,  nehézséget  tűrni,  kiállani,  valamit  legyőzni.
Bírja  át erős munkát.  Aki  bírja,  a* maija.  Km. Amint
birom,  tígy  teszem.  Sokáig  bűéivel  bírni  a  nyomott.
Mindenhez  látó,  semmivel  sem biró.  Atv.  ért  erszényt,
jövedelme  nem bírja  a fényűzést.  S) Felható raggal ám.
rávesz, rábeszél  valamire.  Felkelésre,  lázadásra  birni
a csendes polgárokat.  Nagy  nehezen  rábírtam  őt  az  el-
utazásra.  Tégedet  nehéz  rábírni  valamely  vállalatra.

„Ha  tennen  magadat  arra  bírhatandod,

Bólad  mit végezök,  azt  te  mind  megállód."
Istvánfi  Pál a  XVI.  századból.

4) Bizonyos jószágot,  vagyont  tulajdona  gyanánt  ha-
talmában  tart.  TSbb  éter  holdnyi  pusztát,  erdőséget,
gyárakat,  házakat bír.  ö  több fékéé* jósságot  bír,  mint
testvére.  „Dézmát  adok  mendenekből,  melyeket bí-
rok."  Mfinch.  cod. Ez  értelemben a mai szokás inkább
segítő ragu  viswmynéwel  használja.  Szép  jószággal,
és sok pénzzel bír. Sajátságos  kifejezés:  Jel  birja ma-
gát,  azaz,  nagy, elegendő  birtoka  van.  Egyébiránt  és
inkább  ám. jó  erőben van.  V.  ö. BÍR, önh.

BÍR, BÍR, (2),  önh.  1) Határtalan  igéket tárgy-
eseti  viszonynév  nélkül vonz, s  ám. képes valamit ten-
ni.  .Hosszú  betegsége  után már bír járni, dolgozni.  Moz-
dulni  sem  bír.  Nem  birok  eléggé  csodálkozni  rajtad.
2)  Segítő  raggal, és  ily  ragu  viszonynéwel  ám. sike-
resen  megmérkőzik valakivel, vagy  valamivel, az el-
lenállón, ellenszegülőn  kifog, hatalmába hajtja-  E  vá-
sott  gyermekekkel  alig  birok.  Már  nem birok  vele.  Ha
méregbe  jön,  nem bir  magával, azaz, nem képes mér-
sékelni  magát  V.  Ö. MEGBÍR.  Sajátságos kifejezések
mind  át-,  mind  önhatólag a  régieknél,  pl.  Nádor-co-
dezben:  hogy  én ilyen  emboVhez  bírnám  (üt  conjungar
tali  viro); ha a  Ülőknek  miatta  (—  általa)  a  tett  nem
bírtatík  azaz  meg nem győzetik, vagy  konnányozta-
tík.  „Nagybódogúl birá  (konnányzá) a népet"  Debr.
Legendásk.  „Minden  mezejével  és  mezei marháival
bír  vala"  azaz bánik  vala. Pesti  Gábornál.  „E* bölcs
embert  is  megbirta  felesége,"  azaz  uralma  alá  ho-
díttota.  Ugyanannál.  Ezen  igében  általán  a  kitartó
erő  alapfogalma  rejlik,  minélfogva rokonai a  szansz-

krit  bhar  (hord), hellén  qpí'na),  latin férő, portó,  persa
burdon,  zend  bére, ékiratí  bor, német bringen,  Bttrdt,
Bohré.  Rokonítható  a  magyar  erő" s  latin vires  (vis)
szókkal  is.

BÍR,  (3),  elvont  gyök,  melyből különböző ér-
telraii  származékok  eredvén, másmás alapfogalmat  fe-
jez  ki.  1) Aprót, kicsit jelent a  biri  (csiribiri)  szóban,
s  legközelebb  rokona piri, honnan pirinyó,  pirindikó
ám. a  maga nemében  igen  kicsin, vastaghangonpará-
nyi  (porányi), átvetve,  aprányi, továbbá, pere, az ike-
rített  pereputty-ban,  mely eredetileg ám. piri  pöUSn,
apró családi  aarjadék,  gyermekek.  Ide  tartozik:  po-
ronty.  2) Fürge, könnyű  mozgást jelent a  birka  vagy
birke, és  birizgál  származékokban, s rokonai vir, fttr,
fir,  mint a virgonc*, fürge,  firgenen gyökei.  3)  Mint a
birge  (riih) gyöke  rokon azon  vir, pír gyökökkel, me-
lyekből virrad, piros, pirul  stb.  származtak.  4) Hang-
utánzó a  birbitél,  birnyákol  igékben.

BIRA,  (bir-a) fn.  Egyesszama alanyesetben nem
divatozik,  csak  többesben:  bírák, és  személyraggal:
birám, birád, bírája  stb.  Ország  bírája,  várót  lírája,
falu  bírája.  Szolgabirák.  Becsületes bírák,  a  falusi ta-
nács  hivatalos  czíme.  A  óira  törzsből  származnak:
bírál, bíráskodik stb.  Különben  a  biró és  bíraolymó-
dosítványi  viszonyban  állanak  mint: bogyó  és  bogya,
bugyogó  és  bugyoga stb.  Elemzését  illetőleg  L BIRÓ.

BLRAKOZÁS,  BESAKOZIK,  lásd  BIRKÓZÁS,
BIRKÓZIK.

BÍRÁL,  (bir-a-al)  áth.  m. birál-t.  1) Általán va-
lamely  erkölcsi  cselekedet érdemében  ítéletet boz,  il-
letőleg  annak  becsét  fontolgatja.  Ás  emberek  snVt
csak  Isten  bírálhatja.  2)  Különösen  mint  törvényha-
tósági  személy vagy  testület  peres ügyekben bizonyos
törvények  szerint  itél. Igazságoson,  részrehajloílamtl,
ttemélyválogatái  nélkül bírálni.  8)  Valamely  műnek,
működésnek becsét bizonyos  elméleti  szabályok  nyo-
mán  meghatározza.  Könyveket,  müdarabokat  bírálni.
Színdarabokat,  színészi  előadásokat  bírálni.

BÍRÁLÁS,  (bir-a-al-ás) fn. tt  birálás-t, tb. —ok.
Itélőtebetség véleményezése, midőn  valamit  birálnnk,
ezen  igének  minden  érteményében.  Mások  tetteinek
szigorú  bírálása.  Könyvek,  miidarabok  bírálása,  stb.
V.  ö.  BÍRÁL.

BÍRÁLÁSI,  (bir-a-al-ás-i)  mn. tt  birálási-í, tb.
—ok.  Bírálásra  vonatkozó, azt  illető,  ahhoz  tartozó.
Bírálati  tehetség, jog,  kötelesség, mód.

BÍRÁLAT,  (bir-a-al-at)  fa.  tt  birálat-oí.  1) Ál-
talán  vélemény  alá  terjesztett  vagy  vett  dolog  érde-
me, becse  fölött kimondott Ítélet  Alapos, hibás, pár-
tallan, részrehajló,  szigort!,  kiméló'  bírálat.  Könyvek,
kiállított  müvek fölötti  bírálat.  2) Gyógytani ért  a nya-
valyának  azon  foka  és kifejlődése,  melyből  ítélni le-
het, ha vájjon  gyógyítható-e  vagy  nem.  (Crisis).  Más-
kép:  válság.

BÍRÁLATI,  (bir-a-al-at-i) mn. tt  biráloÜ-t,  tb.
—ok. Bírálatra  vonatkozó, azt  illető.

BTCÁLGAT,  (bir-a-al-gat) gyak.  átb.  m. birál-
got-tom,  —tál, —ott. Valamely  müvet, különösen ta
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dományos  vagy  művészeti  munkát  Ítélet  alá  vesz s
annak  mind  dicséretes  tulajdonságait,  mind  hiányait,
hibáit  kimutatja.

BIBÁLGATÁS,  (bir-a-al-gat-ás)  fn.  tt.  birálga-
tás-t,  tb.  —ok.  Műnek, tudományos  munkának  Ítélet
alá  vevése.  Szépirodalmi  müvek  bír ál gátasával  fog-
lalkodni.

BIRÁLKODIK,  1.  BÍRÁSKODIK.
BIRÁLMÁNY, (bir-a-al-mány) fn. tt  birálmány-t,

tb.  —ok. L.  BÍRÁLAT.
BÍRÁLÓ,  (bir-a-al-ó) fn. és mn. tt. Uraló-1.1)  Aki

valami  felől  itél,  ítéletet  hoz.  2)  Szépmüveket, tudo-
mányos  munkákat vizsgáló,  rostálgató, méltató.

BÍRÁLÓI,  (bir-a-al-ó-i)  mn.  tt.  birálói-f,  tb.
—ak. Birálót  illető,  bírálóra  vonatkozó. Bírálói  tiszt,
bírálói  részrehajlatlanság.

BÍRÁLOM,  (bir-al-om)  fn. tt  biralm-aí.  1)  Bir-
tokban  levő  valami, birt jószág.  2)  Birtoklási, birási
állapot.  3)  A  birodalom  szűkebb jelentése.  V.  ö. BI-
RODALOM.

BÍRÁS,  (bir-ás)  fn.  tt.  birás-í,  tb.  —ok,  Vala-
minek  tulajdonképen  hatalomban tartása, használása.

BÍRÁSKODÁS,  (bir-a-as-kod-ás)  fa.  tt  birásko-
dás-l, tb.  —ok.  1) Birói  hivatal  viselése,  gyakorlása.
2)  Peres  ügyben  biró  előtti  forgolódás,  perlekedés.
Ez  értelemben  szokottabb :  bíráskodás.

BÍRÁSKODÁSI,  (bir-a-as-kod-ás-i)  mn.  tt  bi-
roskodási-t,  tb.  —ok.  1) Birói  hivatal viselésére, gya-
korlására  vonatkozó.  Bíráskodási  illetőség,  tehetség,
képestig.  2)  Biró  előtti  perlekedést illető.  Bíráskodási
vitzketeg.

BÍRÁSKODIK,  (bir-a-as-kod-ik)  k.  m. bíráskod-
tam,  —tál,  —ott.  1)  Birói  hivatalt  visel,  gyakorol.
Alsó, felső  törvényszéknél  bíráskodni.  Faluban,  város-
ban  bíráskodni.  2)  Peres  ügyben  biró  előtt  forgoló-
dik ; szokottabban:  bíráskodik.

BÍRÁS VÁGY, (bírás-vágy) ösz.fn. Általán vágy,
illetőleg  törekvés,  mely D elfogva  valaki  bizonyos  jó-
szágot  mint  tulajdont  magáévá  tenni  és  bírni,  hasz-
nálni  szeretne.  Szűkebb  ért.  mértéktelen vigy,  midőn
valaki  minden  úton-módon valaminek birtokába  jutni,
• amit  megkíván,  sajátjává  tenni  iparkodik.  Rövideb-
ben:  birvágy.

BIRBITÉL,  BIRBITÉLÉS,  lásd  BERBITÉL,
BERBITÉLÉS.

BIRDOGÁL,  (bir-dog-ál)  gyak.  áth.  m.  birdo-
gál-t.  Állhatatosán,  folytonosan,  háborítlanul,  mint-
egy  könnyű szerrel  bir  valamely  jószágot,  kiváltké-
pen  csekélyebb  értékűt.

BLRERÖ,  (bir-erő)  ősz.  fn.  Kitartó,  vagyis  a
nyomatnak ellenszegülő erő, melynél fogva valaki  vagy
valami  bizonyos  terhet,  nyomást  elviselni  képes.  Egy
vagy  több máztányi  birerS.  A  kőhíd  birereje  nagyobb,
mint  afahídé.

BIRÉTROM,  1. BERÉTRA.
BIRGE,  (bir-ge)  fn.  tt.  birgéí,  tb.  birgék.  Vör-

nyeges  kiütésü  foltokban  mutatkozó  rab,  milyen kü-
lönösen u  emberi  test  bőrét szokta meglepni, máskép

sennyedék.  Élnek  e  szóval  a  mátyásföldiek  és  nébutt
a  palóczok.

Elemezve  vagy =: bó'r-ge,  azaz  kiütés  a  bőrön;
vagy  vörös  színénél  fogva  gyöke  bir  a  vir,  vér  gyö-
kökkel  rokon.

BERGÉS,  (bir-ge-cs)  mn. tt  birgés-í,  tb.  —ék.
Kühes,  sennyedék és. Dirgés  kezek.

BIRGÉSÉDÉS,  (bir-ge-es-éd-és)  fn.  tt.  birgésé-
dés-t,  tb.  —ék. Bübesedés,  sennyedés, viszketeg  vörö-
södése  a  bőrnek.

BIRGÉSÉDIK,  (bir-ge-es-éd-ik)  k. m.  birgése'd-
tem,  —tél,  —élt.  Bőrén birge, azaz vörös  kiütésü rüh,
sennyedék  támad.

BIRHA,  (bir-ba vagy  pir-ba ?)  fn. tt.  bírhat.  Bo-
gárfaj,  melynek  bötykös  végű  csápjai  vannak.  Ere-
dete  bomalyos.

BIRHATATLAN, BÍRHATLAK, (bir-hat-at-lan)
mn.  tt.  birhatlan-t,  tb.  —ok.  Amit  birtokul  megsze-
rezni,  magunkévá tenni  vagy  megtartani  nem lebet.
Birhatlan  kincs vtán  vágyakodni  oktalanság.

BIRHATLANSÁG,  (birhat-lan-ság)  fn.  tt.  bir-
hotlanság-ot.  1) Tulajdonsága  vagy állapota  valamely
jószágnak, melynél fogva azt birtokul megszerezni nem
lebet.  2)  Személyi  tulajdonság  vagy  viszonybeli  álla-
pot,  midőn  az  valamit birni  nem  képes.

BÍRHATÓ,  (bir-hat-ó)  mn. tt.  birhaíóí.  1) Amit
birtokul  megszerezni, vagy  birtokképen megtartani  és
használni  lebet  Egyedül  nemesek  által  bírható  jószá-
gok  tSbbé  nincsenek.  2)  Aki  valamit búrtokul  tartani
képesítve  van.  Városi  telkeket  bírható  zsidók.  3) Ami-
nek  súlyát,  terhét  eltartani,  elviselni  lehet.  Nem  bír-
ható  terhet  vállalni  magára.  x

BffiHATÓSÁG,  (bir-hat-ó-ság)  fn.  tt.  birható-
ság-ot. Személyes képesség, illetőleg szabadalom, mely-
nél  fogva  valaki  bizonyos  nemű  jószágokat  birtokul
szerezhet  és  használhat  Ingatlanok,  házak, telkek  bir-
hatóságára  fölszabadított  zsidók.

BIRI,  (1),  (bir-i)  ikerítve  a  csín  szóval  hasz-
náltatik  :  csiribiri,  e ám.  a  maga  nemében apró, mint-
egy  csirában  levő  kicsi  valami,  máskép: csipricsupri,
aprócseprb'.  Mátyis kirily  a  csalóközi  madiakat ne-
vezte  csiribiri  embereknek.  Eredetre  rokonai:  a  ptczit
jelentő picti,  pirínyó,  pirindikó,  továbbá  a  pereputly
szó  első  tagja: pere, valamint a parányi  is.

BIRI,  (2),  női kn.  tt. Birií, tb.  —k.  A  Borbála
névnek kicsinyített változata, máskép :  .Boris, Boriska,
Barcsa,  németesen  Bdbi.

BIRI,  (3),  falu  Szabolcs  megyében;  helyragok-
kal:  Birí-be,  —ben,  —bSl.

BÍRIK, BIRIK,  (bír-ik)  k.  m. bir-otf.  Csak  har-
madik  személyben basználtatik. Erdélyi  szójárás  sze-
rint  ám. valamely jószág  birtokul  raj üt,  ráháramlik.
Aligha  kezemre  nem bírik  azon jószág.  Az  atyának  jó-
szága  az  ö  fiára  bírik.

BIRINCSEK, népes puszta Pest megyében; hely-
ragokkal: Birínctek-én,  —re, —ró'!.

BffilTÓ, népes  puszta  Tolna megyében;  helyra-
gokkal: Biritó-n  —rá, —ról.

42»
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BIRIZGÁL, (bir-fc-ga-al)  áth.  m. birisgáí-t. Uj-
jaival  piszkál  valamit,  motoz,  keresgél.  Csak  alsó
Írásmódban  használható.

BIRIZGÁLÁS,  (bir-iz-ga-al-ás)  fa.  tt  birizgá-
lás-t, tb.  —ok. Ujjaival  piszkálás  vagy  motozás.

BIRJOG, (bir-jog) ősz. fn.  1)  Jog,  melynélfog-
va valaki bír valamit; máskép:  birtokjog.  2)  Birtok-
lási  jog.

BIRKA,  (bir-ka  azaz ber-eg-ő  vagy  für-ög-ö)  fő.
tt.  birkát,  tb.  birkák.  Apróbb, göndör szőrű nemesített
juh. Dunáit túl juh  helyett közönségesen birka nevezet
használtalak.  Selyembirka,  nemesített  birka,  spanyol
birka,  birkájuk.  Tájejtéssel  birke, berke.

Ezen  állatról,  midőn  nemileg  párosodik,  azt
mondják:  bereg (=fürög, vagy  talán  hangutánzólag),
honnan  valószínű, hogy  eredetileg  ám.  beregö,  bergű,
melyből lett: berke,  birke  (néhutt  bürge),  közönsége-
sen  birka.  V. ö.  BERGIK.  A  párzisra  vonatkozik
részben  berbitél  ige is, melynek gyöke  szinte bér, •  a
tiszai  vidéken ezt:  birbiteTni,  különösebben  a  hímne-
mfi  szárnyas állatról mondják, midőn parzik.  Ez  Szála
megyében  bérccel. Arabul Vullers szerént: berak.Syriai
nyelven  a  rokon  hangzású  barcko  ám.  kecske,  bak.

BIRKAAKOL,  (birka-akol) ősz. fa.  Akol, mely-
ben  a  birkákat  tartják,  fejik,  stb.

BIRKAKÉPÜ,  (birka-képű) ősz.  mn.  Együgyü,
buta,  ostoba  képű,  mint a birka.

BIRKANYÁJ,  (birka-nyáj)  ősz.  fa.  Egy  sereg-
ben járó, legelő  birkák.  Birkanyájat  őrizni.  A  birka-
nyájból  egy csapatot  elhajtani.

BIEKÁS,  (birka-as)  fa.  tt  birkos-t,  tb.  —ok.
Birkával  foglalkodó.  Dunántúl különösen  így  nevezik
a  puszták  és szabad  majorok  haszonbérlőit,  kiknek
fő  gazdasaga  és  jövedelme  birkatenyésztésből  áll.
Egyébiránt  ezen  név ma már becsét veszté,  s leala-
csonyítottak  tartatík  azoktól,  kiket illet

BffiKÁS,  (mint föntebb)  mn.  Birkákkal  biró,
bővelkedő.  Birkát  gazda,  birkds vidék.

BIRKE/(bir-k-e)  fn. tt  bú-két,  tb.  birkék.  1) A
székelyeknél  ám. berek. 2) Mátyásföldén, birka. 3) Fe-
nyő-  és  nyárfákon  teremni  szokott  bimbóforma  apró
CBomócskák.  4)  Somogy vármegyében: tettt.

Elemzését  illetőleg, 1. BÍR, elvont  gyök.
BIEKÉS,  (bir-k-«-es) tt. Wrkés-t, tb.  —ék. Lásd

BIRKÁS. V.  ö.  BIRKE.
BIRKÓZÁS,  (bir-koz-ás)  fn. tt  Mrfcosás-í,  tb.

—ok.  Küzdés,  melyben a  küzdő  személyek  erejöket
akarják  egyedül  próbára  tenni,  azaz megmutatni, ki
mit bir,  vagyis  ki bír  a  másikkal.

BIRKÓZIK,  BIRKÓZIK,  (bir-koz-ik)  k.  m. bir-
kos-tam,  —tál,  —ott.  A  végre küzd, hogy  kitűnjék,
melyik  erősebb kettejök  közöl.  A  birkózók  azon van-
nak,  hogy  egymást  földhöz  vágják.  Val  vei  névatót
vonz  maga  mellé.  Egymástól  birkózni. Atv. ért  valami
terhet  fölemelni  vagy  mozdítani  iparkodik.  Nagy  ét
a  búzás zsák, de majd  megbirkózunk vele.

BIRLAL,  (bir-lal) áth. m. birlal-t, htn. —ni.  Az
osztrákjog  magyarító! kezdtek  élni  e szóval,  hogy  a

birtokos és  biríoló szókat megkülönböztethessék. V. ö.
BIRTOKOS.

BIRNYÁK, hangutánzó a macska nyivákolásától.
BIRNYÁKOL,  (birnyik-ol)önb.  m.  bir»yákoí-<.

Macska  módra  sí-rí, jajgatva  sir; máskép:  bernyákot
vagy  virnyákol.

.  BIKNYÁKOLÁS, (birnyák-ol-ás) fn. tt  birnyák-
olás-t, tb.  —ok. Macskanyivákolás.

BÍRÓ,  BÍRÓ,  (bir-ó)  fh.  tt  biró-t,  tb.  biró-fc,
vagy  szokottabban:  bírák.  Szemólyragozva:  birám,
birád, bírája  stb.  Eredetileg, aki hatalommal, törvény-
hatósággal  bír  mások  fölött.  1) Általán  oly  személy,
ki  akár  hivatalból,  akár  hivatlanul  mások  tettei,  mü-
vei  fölött  ítél.  Igáé,  részrehajlóban,  mély  essu, ét  be-
látátu  biró.  Szigorú,  lágy,  részrehajló,  hamis,  meg-
vesztegetett  biró.  fitfci  kegyet  biró magénak.  Km.

„Légyen  álom, légyen  biró,
Bátran  megyek  elébe;

Mert  ha biró: nem furdal  vád,
Mert  ha álom:  nyugalmat  ad."

Berzsenyi.

2)  Bizonyos  községnek, falunak, városnak  főnöke,  s
ás  illető  tanács  elnöke.  .Falusi, váron  biró.  Öregbiró.
Bagoly  is  biró a  maga  barlangjában.  Km. Simon biró
hajtja  a  lovat,  azaz, asszony  parancsol  a báznal.  Bí-
rót választani,  bírót  tenni,  letenni.  A  sereg  és  a  bíró
(cohors ét tribunus). Miinch. cod. Pesti Gábornál:  élői-
tök  járó.  3)  Törvényhatósági  személy,  kinek  hivata-
los kötelessége a köréhez  tartozó  peres ügyekben ítél-
ni  Országbíró. SfenttteTd  bírák.  F8-, altxolgabiró.  Ál-
biró.  ítélő  biró.  KSMró;  a  királyi  tábla  WMrája
azaz  a  birótagok  egyike, kinek  más  neve  (pl.  itélő-
mester) nincs. A jó  lelki  ismeretnek  nem kell  itétSbirí.
Km.  Udvarbiró,  vásárbiró,  koldutbiró.  Átv.  ért  kis-
biró, kinekkinek  saját  lelkiismerete.

Valószínűleg nyelvünkből kölcsönöztetett a szar-
beknél  is  ez  értelemben  használt  birow,  mert  biró a
szláv  nyelvekben  szud.

BffiÓCZ,KI8—  (máskép: Adamocck), NAGY—,
faluk  Trencsén  megyében  j  helyragokkal:  Birócs-on,
—rá,  —ról.

BÍRÓD, puszta Tolna megyében; helyr. Bíród-
on,  —rá,  —róí.

BIRODALMI,  (bir-od-al-om-i)  mn.  tt  birodol-
mi-t,  tb.  —ok.  Birodalomra  vonatkozó;  birodalomba
való;  birodalmat illető.  Birodalmi  tigyek.  Birodalmi
kormány,  tanács.

BIRODALOM, (bir-od-al-om) fn. tt  birodalm-aí.
1) Valamely  fejedelem kormánya  aUtt  levő  tartomá-
nyok  öszvege, vagyis  annak birtokát  tevő  égése  föld-
terület  Magyar  birodalom,  melyet  a magyar  koroná-
hoz  tartozó  országok  képeinek.  2) Szűkebb ért  oly
ország,  vagy  országok  öszvege,  melyeknek  feje csá-
szári  méltóságot  visel,  .ausztriai  birodalom.  Orosz, tö-
rök  birodalom.  Régen  használtatott  birtok  (possewio)
helyett is, pl. a  béori  codexben:  „mű  menden birodal-
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mink  (possessiones)  és  szolgáink  te  személyed  előtt
vadnak;"  továbbá  kormányzás  helyett, pl. „küldéötét
két  országnak  birodalmára."  Debr.  Legendásk.

BIRÓHÁZ,  (biró-ház) ősz.  fa.  1)  Bíró  lakása.
Lovamat tilosban kapta, Biróházhot  behajtotta.  Népdal.
2)  Nyilvános  köz épület,  melyben  a  biró  gyakorolja
hivatalát

BÍRÓI, (bir-ó-i)  mn.  tt.  birói-í,  tb.  —ok.  1) Ál-
talán, biró  személyét,  hivatalát  illető, arra vonatkozó,
ahhoz  tartozó.  Bírói  étim, rang,  hivatal.  Bírói  köte-
£e*ség, jog, hatalom, hatótág. Bírói segéd. Bírói pál-
cca, birói szék. Birói kézbe letenni valamit. Bírói ille-
ték. 2) Kttlönösen ám. törvényszéki. Birói idézés, in-
tés, Ítélet, birói cár.

BffiÓIKÉP, BIRÓIKÉPEN, (bírói-kép vagy bi-
rói-képen),!. BIEÓILAG.

BIKÓILAG, (bir-ó-i-lag) ih. Birói hatóság útján
törvényesen, törvényszékileg. Biróüag meginteni az
illttö feleket. Biróüag tár alá venni valamely jószágot.

BIRÓL, (bir-ó-1) régies áth. a mai szokott bírál
helyett. L. BÍRÁL.

BIRÓLKODIK, (bir-ó-I-kod-ik) k. m. Uralkod-
tam, —tál, —ott. Régies e helyett: elöljáróságot
vagy kormányzóságot visel. „ Pontius Pilátus Judeá-
ban birólkodtának idejében" (procurante Pontio Pi-
lato Judaeam). Münch. codei. Erdősynél:  tiszttartó f e-
jedelem.

BIROKÉT,  népes  puszta  Komarom  megyében;
helyr.  Birórét-én,  —re,  —ró'!.

BIRÓS,  (bir-ó-os)  fa.  tt  birós-t,  tb.  —ok. A ke-
reskedők  könyvében  azon  oldal, hová a  követelések
iratnak  be, másképen: Követel.  Ellentéte:  Adós,  Tar-
tónk.  ,Birós'  nem új  szó,  mert a  székelyeknél  általá-
ban  divatozik:  bebirós,  máskép  bebirtokos  ám.  Ma-
gyarországon :  közbirtokos.  Tehát  birós  ám. aki bir
valamit  s  igen  alkalmas  rövid  szó a  könyvvitelben,
annál  inkább,  mert  valamint adósíi  (debitírt)  úgy  bi-
rósít (creditirt)  is könnyen  elfogadja  ezen  újabb  kép-
zéseket.

BÍRÓSÁG,  (bir-ó-ság)  fn.  tt  biróság-ot.  Birói
hivatal; birói  hatalom ; Ítélet  Birótágot  viselni;  bí-
róságot gyakorolni;  bíróság  alatt  lenni.  Első  bíróság
flott  megnyerni  a pert.

BÍRÓSÁGI,  (bir-ó-ság-i)  mn.  tt  birósági-t, tb.
—ok.  Bíróságot  illető;  bíróságra  vonatkozó.  Biró-
»ágí  szerkezet.

BIRQSÍT, BIRÓSIT,  (bir-6-os-ít)  áth.  m.  biró-
ttí-ott,  htn.  —fit  vagy  —ani. A  kereskedői  könyvek-
ben  értékül  vagy  követelő  rovatba  követelésbe  ír,
másképen:  követeltí.  Ellentétek:  adásit,  terhül vagy
adósságba, adóssági  rovatba  ír.  .TerhuT  és  ,értékül
ír' cs«k  dologra  vitethetnek, személyről csak  így szól-
hatunk  : ,terhére'  és Javára'  ír;  de  ,adósít'  és  ,biró-
sít'  mindkettőre  viszonyulhatnak,  s  ezért  alkalmas-
baknak  látszanak.

BIRÓSKODÁS, (bir-ó-os-kod-ás) fn.  L.  BÍRÁS-
KODÁS.

BIRÓSKODIK, 1.  BÍRÁSKODIK.

BIRÓSZÉK, (bíró-szék) ősz.  fo. 1) Saék, melyen
ülve a biró  meghallgatja  a peres  feleket,  és  ítéletet
mond.  2)  Birói  hatóság.

BRÓTAGr, (biró-tag) ősz.  fa.  Valamely  törvény-
széknek, mely  több  személyből  áll,  egyik  itélő  tagja.

BffiÓTÁES,  (biró-társ) ősz.  fh.  1) Személy,  ki
az  itélő  bíróval  valamely  peres  ügyben  hasonló  sza-
vazatjoggal  bír.  2)  Valamely  törvényszéknek,  mely
több  birói  személyből áll, egyik  itélő tagja.  NN.  biró-
társammalegy  véleményben  nem  leltetek.

BIKÓTÉTEL,  (biró-tétel)  ősz.  fh.  Biróválau-
tás,  midőn  t  i.  valamely  község  szavazattöbbséggel
birót  választ  magának.

BIBÓTISZT, (bíró-tiszt)  ősz.  fa.  A  katonaság-
nál  törvénytadó  hivatalbeli  személy,  ki  a  hadi  fe-
gyelem  ellen  elkövetett  bűnök  fölött  ítél,  hadbíró.
(Auditor).

BIRÓVÁLASZTÁS, (biró-választás) ősz. fn.  Va-
lamely  községnek  innepélyes  tette, midőn szótöbbség-
gel  valakit birói  hivatal  viselésére  bív  meg.

BIRÓVÁLASZTMÁNY, (bíró-választmány) ősz.
fn.  Választott személyek, kiket a peres felek köz egye-
zéssel  neveznek ki  és  bíznak meg, hogy  ügyökben  el-
döntő  Ítéletet hozzanak, választott  biróság.  (Compro-
missum).

BIRS, fn. tt  birs-et.  Almák egyik  faja  fanyar
ízzel.  Birsalma,  birs/a,  birssajt.  De  van  birskSrte  is.
Egynek  látszik  berz  gyökkel,  minthogy  fanyar  íze
mintegy  megberzenti az  evőt. Vagy talán, mert nébutt
bűzös  alminak  hívják, erős  büzü  szagától  vette  nevét.
Rokonságoknak  látszanak  a latin: pirum, német  Bírn,
spanyol: peros.

BIRSÁQ,  (bir-ó-ság)  fn.  tt  birság-ot.  Eredeti
ért.  biró  által  hozott  Ítélet, a  régi  halotti  beszéd  sze-
rint, hol birságnap = ítéletnap.  Különösen  büntetés
neme,  melyet  a  biró,  illetőleg  törvényszék  a  bűnös
ellen  rendel.  Pénzbírság,  midőn  fizetésre  ítélnek  vala-
kit  Vérbirság,  halálos  ítélet  és büntetés,  /gazság a
bírság.  Km.

„ Seregesen  azt kiáltják :
Igazság, koma, a bírság,
Falubirák  így  találták,
Ezeket  megbírságolták."

Gúnydalok  népies  versezetekben.

Némelyek  az  erszényt  jelentő  franczia  bourse
szótól  származtatják,  mennyiben  a bírság  erszényre
büntetést is  jelent,  de, mint  fölebb  elemeztük,  hely-
telenül.  V.  ö. BIRSÁGNAP.

BIRSÁGNAP,  (birság-nap) ősz.  fn.  Előfordul  a
régi  halotti könyörgésben, hol  ám.  ítélet  napja,  flbgy
birságnap  jutva,  mend  vő'  szentéi  és  önöltei  közökön,
jov felöl  joktatnia  élestje  vöt.  Eszerint  birságnap =
biróság  által  gyakorlott  hatalomnak  azaz  Ítéletnek
napja.

BÍRSÁGOL,  (bir-ság-ol) áth.  m.  birságol-t.  Al-
talán  valakit  mint  biró  büntetésre,  különösen pénz-
fizetésre  itél.
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BÍRSÁGOLÁS, (bir-ság-ol-ás) fn. tt.  birtágolás-t,
tb.  —ok. Bírói büntetés, különösen  Esetésre  Ítélés.

BIRSALMA, (birs-alma) ősz. fe. Birsfa  gyümöl-
cse, mely a*  aknák  egyik  faját  teszi.  Külseje tömött
és sárga,  belseje  igen  kemény  s  néha  nívós faára.
Szaga  kellemetes,  de  íze nyersen  és  magában  igen
fanyar.  Némely tájak  kiejtése  szerént: bisotmo.

BIRSBOR,  (birs-bor) ősz.  fa.  Birsalma  levéből
készített  fanyarízfi  ital.

BIRSFA, (birs-fa) ŐSE. fn.  Alma- és  körtvélyfajta
gyümölcsöt  termő cserjés  fa a húszbimesek  és ötanyá-
sok  seregéből.  Gyümölcse  szöszös,  vállban  papos,
czikkelyes.

BIBSÍZ,  (birs-íz) ősz.  fa.  Birsalma  vagy  körte
hasából készített  lekvárféle  pép.

B1ESKÖRTE,  (birs-körte)  ősz. fii. Különös  kör-
tefaj, mely alakjára  nézve körtébe*, ízére,  fanyarságra
pedig birsalmához hasonlít.

BIRSKÖRTEFA,  (birs-körte-fa) OH.  fn.  Körte-
fák  neme  alá  tartozó  cserjés  fa,  mely  úgynevezett
birskörtéket  terem.

BIRSMAG,  (birs-mag) ősz.  fn. Birsalma  és birs-
körte magva.

BIR8PÉP, (birs-pép)  1. BffiSÍZ.
BIRSSAJT,  (birs-sajt)  ősz.  fn.  Birsalma  hdsa

önkorral  befözve  és sajtforma  lepénynyé  alakítva.
BIKSSÁRGA, (birs-sárga) ősz. mn.  Olyan sárga

szinti, mint a birsalma vagy birskörte  héja.
BIRSSZAK,  (birs-szak)  ősz.  fa. L. BIR8ÍZ.
BIBSSZELET,  (birs-szelet)  ősz.  fn.  Birsalmá-

ból vagy  körtéből  elvágott  szelet vagy  hasáb.
BIRSSZÍN, (birs-szín)  ösz.fn.  Olyan sárga szín,

mint  a birsalma  vagy  birskörte  béjáé.  Melléknévül
ám.  birsszinfi.

BIRSSZINÜ, (birs-szinü) ősz. mn. Birsalma  vagy
körte  héjához  hasonló  sárgaszinfl. £tr**sin« kend*.
Btrssstnfi orezbbV.

BIRTOK, (bir-t-ok) fa. tt Krtok-oí. 1) Vagyon,
jósság, ami jog szerint a miénk, s valósággal hatal-
munkban van;  főképen  fekvő,  mezei  vagyon,  föld-
birtok.  Németi,  egyházi, jobbágyi  birtok.  Varost,  pol-
gári, falun  birtok.  Örökségben  kapott,  pénsen  szerzett
Wrtok.  Nagy,  kis  birtok.  Peraía«i  birtok.  Birtokba,
jutni. Birtokot  elveszteni.

„Egész  világ  nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív  felfoghat magába,
Sajátunknak  csak  annyit mondhatunk.''

Vörösmarty.
2) Birási cselekvés,  valaminek hatalmunkban  tartása.
Birtokon  belttl  (azaz  a peres  jószág burásában megma-
radva) föíebbezni.  Birtokon  kúrftó,  ásás  midőn  a  peres
tárgy más uralmában vagy más keséi  között van, vagy
azt  birtokába  vehetői, például  fólebbesésnél,  másnak
jogában  áll.  Azon  ok, illetőleg  &  képzöjü  nevek osz-
tályába tartozik, melyek nevekből vagy igékből  d vagy
t középképzővel  alakulnak, mint: ssur-d-ék, stwr-d-ok,
szán-d-ék, szán-d-ok, ér-t-ék,  mér-t-éfc,  stb.  V. 5.  BIR-
TOKOS, TULAJDONOS.  :

BIRTOKA,  fn.  tt.  birtokát.  Ragya-verte  szilva,
máskép  tökös szilva.  Gyöke valószínűleg a pír  (piros)
szóval azonos, mintha volna: pirgyóko,  azaz  ragyától
megégetett,  megpirított.

BIBTOKADÓ,  (birtok-adó)  ősz.  fii.  L. FÖLD-
ADÓ.

BRTOKÁTRUHÁZÁS, (birtok-át-rubásás) ősz.
fn.  Cselekvés, midőn valaki saját birtokáról  lemondva,
azt  másnak engedi  által.

BffiTOKBALÉPÉS,(birtokba-lépés)  ősz. fii. Mi-
dőn  valaki  bizonyos jószágot saját birtokán! általvesz.

BIETOKBALEPÖ, (birtokba-lépő)  ősz.  fa.  Aki
valamely jószágot annak birtokosakép  elfoglal,  s azt
használni  kezdi.

BIRTOKBAVÉTEL,  (birtokba-vétel)  ősz. fn.  L.
BIRTOKBALÉPÉS.

BIRTOKCZÍM, (bírtok-czím) ősz. fn.  Azon  jog-
alap,  melynél  fogva valaki  bizonyos jószág  birtokára
szamot  tart, vagy  azt  valósággal  bírja, pl. örökösödés,
végrendelet, hűbéri  adomány stb.

BERTOKEJTÉS,  (birtok-ejtés)  ősz.  fn.  Nyelv-
tani  ért  a névnek  birtokragos  állapota.  V. 5.  Bffi-
TOKEAG.

BIRTOKHÁBORÍTÁS,  (birtok-háborítás)  ősz.
fh.  Jogtalan  cselekvés,  midőn  valaki  a  törvényes  bir-
tokost  illető jószágának  haszonvételében zavarja, aka-
dályozza.

BIRTOKJOG, (bútok-jog)  ősz.  fa.  1) Jog, mely-
nél  fogva valaki  bizonyos jószágot  sajátjakép  bírhat
2) Jog,  melynek ereje  szerint valamit tettleg  birunk.

BIRTOKKÉPES, (birtok-képes) ősz. fn. tt  bir-
tofcfcépes-í,  tb. —ék. Törvényi értelemben, kinek  a  tör-
vények  megengedik,  hogy  bizonyos  nemű,  különösen
fekvő  birtokot  szerezhessen  magának.

BffiTOKKÉPESSÉG, (birtok-képesség) ősz.  fa.
Törvényi ért. oly  képesség, melynél fogva valaki  bizo-
nyos  birtokot örökös joggal  megszerezhet  A  nemesi
jószágokra  nétve  ás  Í844ik  évi  országgyűlés  eíStt  a
nemnemeseknek  nem volt  birtokképeuégSk.

BIBTOKKOBOS,  (birtok-koros)  ősz.  fa.  Nagy-
kora  személy,  kinek  az  illető  törvények  birtoklási
jogot  engednek.

BRTOKKÖNYV,  (birtok-könyv)  ősz. fn.  Szo-
kottabban  1. TELEKKÖNYV.

BIBTOKKÖVETELÖ,  (bútok-követelő)  ősz. fa.
Aki  más kézen  levő birtokot, mint  törvényuerfileg  őt
illetőt  visszaadatni  sürget

BIRTOKLÁS, BIRTOKLÁSI, 1. BffiTOKOLÁS,
BIRTOKOLÍSI.

BIBTOKLEVÉL,  (birtok-levél)  ősz.  fa.  Bizo-
nyos  birtokczímet  és  birtokjogot  kimatató  okmány.

BERTOKNÉV,  (birtok-név)  ősz.  fa.  Nemes  csa-
ládok  előneve,  mely eredetileg az  általok  búrt jószág
nevétől  kölcsönöztetett,  pl.  Goloníai Bszíerházy,  Fe-
kete, Balogh ;  MonyorókeriTü  ErdSdy;  florogswgi  Szi-
lágyi; Kisfaludi  JKsfaludy; Széki  Teleki.

BIRTOKOL,  (bir-t-ok-ol) áth.m. birtokoí-t vagy
birtoklóit,  hta.  —m vagy  WrtoWoni.  Tettleg  birtok-
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bs>n, valósággal  hatalmában  tart  valamely  jószágot
Törvénytudományi  műszó,  mely  megfelel  a  latin
possidet  szónak. Használják  ez értelemben  is: birtok
ba  vesz,  elbirtokol;  mint:  örököl  =  örökbe,  örök
ségbe  vesz. V. ö.  BIRTOKOS.

BIRTOKOLÁS,  (bir-t-ok-ol-ás)  fh.  tt.  birtoko-
lás-í, tb.  —ok.  1) Valamely jószágnak  tettleges  bir-
tokban  tartása.  2) Birtokba  verés. V. ö.  BIRTOKOL

BERTOKOLÁSI,  (bir-t-ok-ol-ás-i)  mn. tt.  birío-
kolári-t,  tb.  —ok.  Birtokolást  illető,  arra vonatkozó
Birlokolási jog,  idő,  mód.

BHiTOKOLHAT,  (bir-t-ok-ol-hat)  tehető  ige
m.  birtokolhat-tam,  —tál,  —ott.  Birtokban  tarthat,
birtokképen  szerezhet.  Az  1844-tí  országgyűlés  óta a
nemn«tnes  honfiak  is  birtokolhatnak  németi  jóstagokat

BIRTOKOLHATÁS,  (bir-t-ok-ol-hat-ás)  fn.  tt
birtokolhotás-t,  tb. —ok. Birtokképesség, tettleges bir-
tokban  tarthatás.

BffiTOKOLHATLANSÁG,  (bir-t-ok-ol-hat-lan-
ság) fa.  tt  birtokolhatlanság-oí.  Birtokképesség  hiá
nya,  midőn  valaki  az  illető  polgári  vagy  egyházi  tör-
vények  szerint  birtokot  nem szerezhet  és nem tarthat.

BIRTOKOS,  (bir-t-ok-os)  mn. tt  biríofcos-í  vagy
—át,  tb.  —ak.  Bizonyos jószágnak,  különösen  fek-
vőnek  birtokában  levő. Birtokot  nemesemberek,  polgá-
rok.  Birtokot  rag,  1. BIRTOKRAG.  Használtatik  fő-
névül  is,  s  ekkor  többese:  birtokosok.  KStbirtokos,
földbirtokos,  hátbirtokos.

Az  osztrák  polgári jog  szerént  a  birtokos külön'
bözik  a  puszta birlaló-tói.  „Ki  valamely dolgot hátai
inában  vagy  őrizete  alatt  tart,  annak  birlalój&nak
(Inhaber)  neveztetik. Ha  valamely  dolog  birlalój&nak
az  az  akaratja,  hogy  azt  mint  magáét  tartsa  meg,
akkor  ő  annak  birtokosa  (Besitzer.  309.  f.)  V. ö.
TULAJDONOS.

BIRTOKOSTÁKS,  (birtokos-társ)  ősz.  fn.  Aki-
nek  ugyanazon  határban többed magával  külön-külön
birtokrésze  van.  A  birtokostársak  között  ritkán  van
békesség.  Máskép,  és  szokottabban: közbirtokos.

BIRTOKRA G, (birtok-rag) ősz. fn. Névrag, mely
birtokra  vonatkozik, milyenek : a) é, pl. Péter-é, Pál-é,
háf-é,  kert-é,  ló-é;  ez  neveztetik  különösen  birtokos
ragnak;  b) maga  a  személynérmás  ragozott  állapot-
ban, pl.  ház-am,  ház-ad,  hdz-a,  kert-eYn, kert-éd,  kert-je,
afcl-öm,  ökl-öd,  oki-e,  stb.  Késztetésen  1.  É,  és SZE-
MÉLYNÉVMÁS.

BIRTOKTÁRS, (birtok-társ)  ősz. fn.  Szabatosan
véve birtoktársak oly személyek, kik valamely jószágot
osztatlanul  bírnak.  Szélesb  ért  1. BffiTOKOSTÁRS.

BIRTOKÚ, (bir-t-ok-ú) mn. tt.  biríokú-í, tb. —k
vagy  —ak.  Birtokkal  ellátott.  Önmagában nem, csak
más  melléknév  előtételévcl  használtatik.  Nagy  bir-
toka fSurak,  kis  birtoka kurtanemesek.

BmVÁGY,  (bir-vágy)  ősz. fn.  Kívánság,  v&gyako-
dáa, melynél fogva valaki bárminemű jószág és vagyon
Menésére s  annak  megtartására  törekszik.

BIEVÁNCS,  (pir-ván-cs ? vagy  pir-u-ancs ?)  fh.
tt  birvdnes-ot.  Tolnai  tájszó,  mely  jelent  kicsirázott;

gabonából  sütött  édeses  pépféle  étket  Máskép:  csi-
ramáié,  szalados,  költés.

BISALMA,  L BIRSALMA.
BISÉB vagy  BIZSÉR, elvont hangutánzó  törzs,

melyből  bise'rég  vagy  bizsereg, biuergés, bitsergö  szár-
maztak. Gyöke ás egyszerű  bis vagy  MM,  a piseg vagy
pizseg  származékban.  Rokonai: pei,  patt,  peseg, pe-
zseg, pezsereg.

BISÉBÉO vagy  BIZSEREG,  (bú-ér-ég)  gyak.
önh.  m.  bisere'g-tem,  —tél,  biserge'tt,  htn.  —ni  vagy
bisérgeni.  1) Mondjak  meggyujtott  nyirkos  fáról, mi-
dőn  a  benne  levő  nedvek  sisegő  hangot  adva  kiforr-
nak  belőle.  2)  Sajog,  midőn  a  fájós  testrészben, ille-
tőleg  a  sebben  rendkívüli  mozgásba,  kevergésbe jő  a
vér.  Ez  értemény  alapját  a  sflrü  nedvmozgalom teszi.

BISÉEGÉS,  (bis-ér-ég  és) fn. tt  bisérgét-t,  tb.
—ék. Sustorgás,  sajgás.  V.  ö. BISÉRÉQ.

BISLET,  (bis-el-et)  önb. m.  bislet-tem,  —tél,
—étt.  Székely  tájszó,  ám.  nyugtalankodva  ki  s  be

jir,  koslat. Leginkább gyermekekről mondatik. Gyöke
a  sttrii  mozgásra  vonatkozó bis,  s  képzésre  hasonló  a
vizslat,  koslat,  sátrat  szintén  járáskelésre  vonatkozó
igékhez.

BISÓMA,  e helyett: birsalma.  Tolnai,  általán
palóczos  kiejtés.

BISZKE, fh. tt  biszké-f.  1) Hajósok gamós rúdja,
melybe  a  bajó vagy  tutaj kötelét akasztván,  azt a fold
szinén  bárintékosan  húzzák és tartják  mindaddig, míg
az  a  hajót partig  hozván  meg nem állítja.  Eredetileg
talán =  bo'k-sse,  mint:  szöcske =r szökése.  2)  Székely
tájszó.  L.  DISZKÉ.  3)  Az  idegen  eredetű  ribiszke
szónak  kurtítása.  L.  PÖSZMÉTE.

BIT,  elvont gyök, melynek  származékai  értemé-
nyöknél  fogva  két külön osztályba  sorozhatok.  1) Ro-
kon  a  bot, üt  szókkal,  a  bitó, bitó/a,  bitonya  szárma-
zékokban.  2) Mint a  bitang,  bitói,  bitor,  bitorol  szók
gyöke  közvetlenül  a  trf, vita, vajúdik, tn'udik,  baj szók-
kal  rokonítható,  mennyiben  elsorolt  származékai  bi-
zonyos  erőszakkal,  vitával  járó  cselekvésre  vagy álla-
potra  vonatkoznak.  V.  ö.  BITANG,  BITOKOL,  stb.

BITA,  falu  Erdélyben,  Kezdi  székben;  helyr.
Biíá-n,  —rá,  —rói.

BITANG,  (bit-ang)  fit.  tt  bitang-öt.  1) A régi
nyelvben  ám.  zsákmány, préda, azai, erőszakkal,  baj-
vivással,  harczban  szerzett,  elébbi  birtokosától  elra-
gadott  jószág.  És  a* bitangot  osztani akarnák.  És  a
sok  bitangból  szentegyházat  rakattata.  (Sz.  László  le-
gendája).  Bitangra  kitenni vagyonát.  Leányágra  szál-
lít jóstág  egy a  bitanggal.  Km.  2) Urahagyott,  ura-
veszett jószág, melybe*  mindenki  hozzányúl,  Csáky
szalmája.  Különösen  eltévClyedett  barom,  melynek
ura  nem  tudatík,  s  melyet, kinek  tetszik,  elfog, be-
iajt,  használ, szóval, zsákmány  gyanánt él  vele.  Bi-
ang  ló, bitang  marha.  A  tilosban járó bitang  marhát

behajtani  a  bíróhoz.  Innen átv. értelemben  mondják
csavargó  emberről,  ki  senkihez  nem tartónk.  Bitang
stolga  =  uratlan kóborló.  Sehonnai bitang ember. 3) A
zékelyeknél jelent  fattyu gyermeket  Innen valamely
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nemzetségben  a  törvénytelen  ágyból  szirmazottnak
maradéka  bitang  ágnak  neveztetik,  mennyiben a  tör-
vényes gyermekek  jómagában  osztozva  azt  bitangké-
pen  használja.  Elemzését  illetőleg  1. BIT, gyök.

BITANGBEHAJTÁS, (bitang-be-hajtás)  ősz. fa.
Uraveszett, csavargó  barom behajtása  az illető község-
hes vagy  földbirtokoshoz.

BITANGISTALÓ, 1. BITANGÓL.
BITANGOL,  (bit-ang-ol)  áth.  m.  bitangol-t.  1)

Saját  vagyonát,  jószág&t  pazarolja,  elvesztegeti,  s
mintegy  magamagát megfosztja  tőle, önmagát kizsák-
mányolja,  prédalja.  Jngó és ingatlan jómagát  elbiían-
goM.  2) A gondjára bízott idegen jósságot vesztegeti,
elharftcsolja  vagy  magának tulajdoniba.  A  gondatlan
gasda  jósolgat  hűtlen  tisztek,  cselédek  Mongolja*.  3)
L. BITÓBÓL.

BITANGÓL, (bitang-ól) ősz.  fő.  Ól, akol, ist&ló,
melybe ás  uraveszett,  csavargó, vagy tilosban fogott
barmokat  behajtják  s fóntartóztatják,  míg tulajdono-
suk  ki  nem váltják.  Küetégi  bitangól.

BITANGOLÁS,  (bit-ang-ol-ás)  fa.  tt  biíongo-
las-t, tb.  —ok. Saját  vagy  más jószágának  pazarlása,
prédálása, vesztegetése,  illetőleg  zsákmányképen el-
tulajdonítása.  A  bitangolás  koldusbotra juttatja.  Bi-
tangolása miatt elütött  gazdatiszt.

BITÓ,  (bit-ó) fn. tt  bifó-í.  1) Bégi elavult  érte-
lemben  tdrvényszolga,  ki  a  testi  büntetésre  ítélteket
veréssel  s  más  kínzásokkal  fenyítette,  különösen hó-
hér.  2) L. BITÓPA.

Minthogy  a bitónak  föfeladata  volt  a testi  bün-
tetés, verés, ütés:  ináén  valószínű, hogy  ezen szó gyö-
ke  bit nem mis  mint a  bot  változata,  melyből botos,
botol  származott  Bokonai a latin  bot-no, franczia bott-
re, hellén  acct-áaam, magyar  pot-él, szláv  bit-i,  stb.
Alakjára  nézve részesülő ás  elavult  bit  (fit) igétől.

BITÓPA,  (bitó-fa)  ősz. fn.  1)  Karó  vagy  osz-
lop, melyhez a  régi  fenyítő  rendszerben  az ítélt bűn-
tetteseket kikötötték,  s  törvényszolga  vagy  hóhér ál-
tal  verették,  németesen  pelengér.  2)  Azon  czölöp,
melyhez  a mészárosok a vágómarhái kötik.  Innen átv.
ért  Baranyában,  így  nevezik  a határfát,  batirjelelő
oszlopot  is. ̂

BITOL,  (bit-ol)  áth. m. bitol-t.  Holmi  jószágot
pacáról,  veszteget,  prédái;  bitorol.  Szokottadban:
bitangol.  Gyöke az  erőszakra  vonatkozó  bit.  L.  ezt

BITOLÁS,  (bit-ol-ás) 1. BITANGOLÁS.
BITONYA,  (bit-ony-a) fn. tt  biíonyáí.  Székely

tájsió,  ám. sebek, fekélyek  az  emberi testen.  Gyöke
ásón  bit, mely  ütésre, verésre  vonatkozik, mennyiben
ae  ilyetén  sebek,  fekélyek,  ütés, verés, zdcódás  ered-
ményei  lehetnek.  *

BITONYÁS,  (bit-ony-a-as)  mn.  ti  bitonyds-t
vagy  —öt, tb.  —ok. Sebekkel,  fekélyekkel, különös
ütés  következtében  lepett. Bitonyát lábak, kesék, alfoí.

BITÓÉ, (bit-or)  mo,  és fn. tt  bitor-f,  tb.  —ok.
1) Általán  valamely  idegen  jószágnak,  továbbá  hata-
lomnak, hivatalnak, czímnek, szóval  őt nem illető  jó-
szágnak, állapotnak  törvénytelen, erőszakos birtokosa.

2) Különösen oly  személy,  aki  felsőségi  hatalmat va-
lamely  nép vagy  ország  fölött  erőszakosan  gyakorol
Bitor fejedelem,  király.  (Usorpator).

BITORLÁS,  (bit-or-ol-ás)  fa.  tt.  biíoríás-t,  tb.
—ok. Erőszakos  törvénytelen  cselekvés, midőn valaki
bizonyos jószágot,  hatalmat,  czímet, hivatalt jogelle-
nesen  magának tulajdonit  és  gyakorol

BITORLÓ,  (bit-or-ol-ó) L BITOR.
BITÓBÓL,  (bit-or-ol)  áth. m.  bitorol-t vagy  bi-

íorl-oíí,  htn.  —ni vagy  bítori-ani.  Valamit  törvény-
telenül,  erőszakosan  magának  tulajdonítva  használ,
bír. Jüráíyi hatalmat bitorolni.  Mosok  jósságát  bito-
rolni. Némely  halandorok  grófi  étimet  bitorolnak.  Mát
nevét, hivatalát  bitorolni.

BIVAL,  fa.  tt  bwal-í, tb. —ok.  Szarvasmarhák
egyik  faja,  mely  a  közönséges  tehénnél  és  ökörnél
vadabb, fekete,  bozontos  szőrű, bátra  hajtott  szarvak-
kal.  Igába  fogva  lassú,  de nagy  terhet  elbír.  Erdély-
országban  nagy  számmal tenyészik.  A  bival,  ha csak
sóhajt  is,  messze  fúj.  Km.  Fastag,  mint  a  bivalbSr.
Km.  Némely  tájak  kiejtése  szerént: bial  és  bivaly.

Köz  vélemény szerént  idegen  nyelvből  áthono-
snlt szó ;hellénűl  /?ow/?«Xof,  latínul  bttbulus,  csehül
bitwol, németül .Biüfel,francziául  bufle,  olaszai  bvffolo,
angolul  bufjíe,  stb.

BIVALBIKA,  (bival-bika) ősz. fn.  A  bivalfajta
szarvasmarhának  hímje.

BIVALBOCS,  1. BIYALBOBJU  és v. ö. BOCS.
BIVALBORJU,  (bival-borju)  ősz. fn.  fiatal  kis

bival. Szép, mint  a  bwalborju.  Gúnyos  közm.
BIVALBŐR,  (bival-bőr)  ősz.  fn.  A  bivalféle

szarvasmarha  bőre.  Nyert,  kikészített  bivalböV.
BIYALCSEREBŰLY,  (bival-cserebüly) ős*,  fa.

Bogárfaj,  mely leginkább  a  Divatokat  csípi,  zaklatja.
BIVALGÜLYA, (bival-gulya) ősz.  fa.  Bivalfigta

szarvasmarhákból  álló  csorda  vagy gulya.
BIVALGULYÁS,  (bival-gulyás) ősz. £h. Csor-

dás, ki bivalgnlyát  őrá.
BIVALOS, (1), (bival-os) fn.tt  bioalos-t, tb. — ok.

1) Béres, ki  bivalokon jár  és dolgozik.  2) Bivalőnő.
BIVALOS,  (2),  (mint föntebb) mn.  tt. bioalos-t,

tb.  —ok. Bivalokkal bővelkedő. Bivalot vidék, orsz4g;
bioalos  gazda.

BIVALOSBÉRÉS, 1. BIVALOS,  (1),  fb.
BIVALÖKÖR,  (bival-ökör) ősz. &.  Heréit bival,

melyet járomba  fogva hasznainak.
BIVALTEHEN,  (bival-tebén)  ősz. fn.  A  bival-

fajta  szarvasmarhák ttnője, nősténye.
BIYALTÉJ,  (bival-téj)  ősz.  fn.  Bivaltehén  teje,

mely  igen  kövér,  de, ha nem eléggé tisztán  bánnak  a
fejessel,  pézsmastagú.

BIVALY,  1.  BIVAL.
BIZ, önálló gyök  és  indulatszó.  Élünk  vele, mi-

dőn  olyasmit  állítunk,  minek  valóságáról  teljes  tu-
domásunk  van,  vagy  azt hiszscfik, hogy  ügy  van.  J5i»
iga* / Biz  ig«n / Biz  úgy  / Biz  úgy  dm / Néha esküféle
erősítő  erejű.  Bit  Itten, -nem én  voltam. ' A  tagadást
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hatályosabbá  teszi az ilyenekben.  .Bú  én nem  megyek!
Bit  azt meg nem kapod!  Származékai  bitón,  bizony,
bizonyít,  bizonyos, stb.

Alapértelme:  kétségtelen,  határozott  tudomás,
minél fogva  rokon vele  a  tudásra vonatkozó  svéd toiss,
dán vis,  német  toissen, geiaist,  szanszkrit  vid.

BIZ, (2),  BIZHÖDIK,  tájdivatosak  és  régiesek
bűt,  bttihSdik  helyett.

BÍZ,  áth. m.  bit-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z.
Valakinek jelleme,  becsülete, ügyessége,  hűsége, stb.
felől  meg van  győződve,  vagy  legalább  azt  hiszi, s
ennélfogva  valamely  hozzá  tartozó  személy  vagy do-
log,  gondját,  fólügyelését  mintegy  saját  helyettesére
hagyja,  neki  ajánlja.  A  rendes  tárgyeseten  kivül föl-
ható  ragu  nevet  vonz.  Elutazván,  a  hátát  s  mindenét
fiára  bítta.  Jószága  igazgatását  hit tisztére  lista.  Ügye-
det  okot  emberre  bízd.  Jóra  bíztad!  gúnyos  roszal&s.
Bitd  rám, majd  elvégtem  én.  Ne  bízd  lelkedet  minden
emberre.  Nem  ebre  bízták  a  hajat.  Km.

Oszvetételei:  megbíz,  elhíz,  reábíz,  melyeket  1.
saját  rovataik  alatt.

Származékai:  bízik,  bizakodik,  bizalom,  biztat,
biztos,  bizton,  biz vaut,  stb.

Eredetre egy  a  biz indulatszóval, s rokou  hozzá:
/tisz,  valamint  a  hellén  mt&<»  is.

BIZAKODÁS,  (biz-a-kod-ás)  fn.  tt.  bizakodás-/,
tb.  —ok.  Saját  erőnk  érzetéből  vagy  valamely  külső
segítségre  és  körülményekre  támaszkodásból  eredő,
kissé túlzó indulat, melynél fogva erősen hiszszük,hogy
számításunk  nem csal,  hogy  sikert  érünk.

BIZAKODIK,  (biz-a-kod-ik)  k.  m.  bizokod-lam,
—fát,  —ott. Reményét, tetteinek  sikerét, jó  kimene-
telét kissé  túlzókig  helyezi  valamiben.  Dán  ben  ragu
neveket  vonz  maga  mellé.  Bizakodni  táját  erejében,
bátorságában.  Bizakodni  a pártfogók  hatalmában.

BIZAKODÓ,  (biz-a-kod-ó)  mn.  tt.  bizakodó-/,
tb.  —k. Reményét,  tetteinek  sikerét  valamiben kissé
talzólag  helyező.  Magában  bizakodó  ember.

B1ZAKODÓLAG, (biz-a-kod-ó-lag) ih.  Bizonyos
reményt,  sikert  kissé  tulzólag  táplálva.  Erejében  biza-
kodólag  nekirohanni  az ellenségnek.

BIZAKODOTT,  (biz-a-kod-ott)  mn. tt  bizoko-
dott-at.  Magában túlságosan  bízott  vagy  bízó, különö-
sen  el  igekötővel:  elbizakodott.

B1ZAKODOTTSÁG,  (biz-a-kod-ott-ság)  fn.  tt.
bizakodottság-ol.  Magában  túlságosan  bizakodás.

BIZALMAS,  (biz-al-om-as)  mn.  tt.  bizalmas-t,
tb.  —ok. L.  BIZODALMAS.

BIZALMASAN,  (biz-al-om-as-an)  ih.  L.  BIZO-
DALMASAN.

BIZALMASSÁG,  (biz-al-om-as-ság)  fn.  L.  BI-
ZODALMASSÁG.

BIZALMATLAN,  (biz-al-om-at-lan)  mn.  L.  BÍ-
ZOD ÁLMATLAN.

BIZALMATLANSÁG, (biz-al-om-at-lan-ság)  fű.
L.  BIZODALMATLANSÁG.

BIZALMI,  (biz-al-om-i)  tt.  bitalmi-t,  tb.  —nk.
Bizalomra  vonatkozó;  bizalommal  megajándékozott,

AKAD.  BA«T  MÓTÍB.

Bizalmi  férfiak,  kiknek  véleményében  valamely tes-
tület, nép  vagy  kormány  valamely  ügyben  bizalmát
belyezi.  Országos  dolgok  elintézésére  meghitt  bizalmi

férfiakkal  tanácskozni.
BIZALOM,  (biz-al-om)  fű.  tt  bizalm-al.  L.  BI-

ZODALOM.
BÍZÁS vagy  BÍZÁS  (bíz-ás)  fn. tt.  «zás-í,  tb.

—ok.  1)  Midőn az  átható  biz  származéka,  ám. más
gondjára,  fölflgyelésére  hagyás.  Jobbára  öszvetétele-
sen  használtatik :  megbízás,  rábízás.  2)  Mint  a  bízik
származéka,  ám.  bizonyos  tudaton,  hiszemen,  meg-
győződésen  alapuló  reménylés,  sikerre  való  kilátás.
V.  ö. BÍZIK.

BIZATLANSÁG,  (biz-at-lan-ság)  fn.  tt  bizaí-
lanság-ot.  Bizodalom biánya,  melyet  gyanú,  félelem,
s  általán  a  kívánt  siker  elé  gördülő  akadályok  szok-
tak  okozni, bizodalmatlanság.

BIZE,  falu  Somogyban  ;  helyragokkal:  Bizé-n,
—re,  —rö'l.

BIZGANTYÚ,  (bSz-og-at-ó)  fn.  tt.  bizgantyú-t.
L.  BEZZENTÖ.

BIZGAT,  (biz-og-at)  gyak.  áth. m.  bizgat-lam,
—tál,  —ott, pár. bizgass.  1) Ujjaival  motozva holmit
piszkál,  ideoda  mozgat,  izgat.  2) Átv. ért.  ingerel,
nyugtalanít  valakit.

Gyöke  eredetileg a mozgásra  vonatkozó Íz, mely-
ből  izeg  izgat  származnak,  s  a  b előtét,  mint  a  biczeg,
billeg,  bingó  s  több  más  szóban.  Rokon  értelmű  vele
a  piszkál  gyöke pisz.  -»

BIZGATÁS,  (biz-og-at-ás)  fn.  tt.  bizgatás-t,  tb.
—ok.  1)  Babráló  mozgatás,  motozás.  2)  Ingerlés,
nyugtalanító  boszantás, kedély  izgatása.

BÍZIK vagy BÍZIK (bíz-ik)  k. m. biz-tam, —tál,
—ott,  pár.  bíz-zál.  Valakinek  vagy  valaminek  bizo-
nyos jó  tulajdonságairól  meg  lévén  győződve,  vagy
jó  hiszem  fejében,  reményét  benne  helyezi,  és  hiszi,
hogy segítsége, küzbcjárása,  kedvezése,  stb. által czélt
ér.  Nagy  urak pártfogásában  bízni.  Istenben bízni.  Bíz-
zál  Istenben, elögyámoltí.  Km.  Erejében  bízik.  Még  a
halálra  ítélt  is  bízik.  Ne  bízzál  a  vak  szerencsében.  Ki
hogy  bízik,  úgy  hízik.  Ki  hol bízik,  ott  hízik.  Km.  Nem
lehel  minden  emberben bízni.  Bízik  szavatokba  király-
tok.  Czuczor.  Ha  van  mihez  bízhatnod  a jelenben,  ma-
radj  az  élvvel  kínáló  kljzelben.  Vörösmarty.  Bízik  ma-
gában, valódi vagy  képzelt jó  tulajdonságaiban.  Mond-
juk  ezt  is: nem  bízik  hozzá,  nem  bízik  magához.  Mi-
dőn  el  igekötő  járul  hozzá,  visszaható  névmással  ám.
túlságosan  becsüli  magát,  tulzólag  bízik,  kevélyen
rátartja  magát.  Elbízza  magát.  Bízd  el  magadat,  ha
szégyent  akarsz  vallani.  Km.

BÍZÓ, göcseji  szójárás,  bízom  helyett.
BIZODALMAS,  (biz-od-al-om-as) mn.tt  bizodal-

mas-í,  tb.  —ok.  Aki  bizodalmunkat  bírja,  kihez  re-
ménynyel  járulunk,  kinek  belsőnket  kitárhatjuk,  kire
valamit  bízhatunk.  Bizodalmas  nagy jó  uram !  Bizo-
dalmas  ember. Bizodalmas  beszélgetés, társalgás.  Bízó-
dalma»  kSzlés,  kérelem.  Egyszerűbb  alakban  egyezik
vele:  bizalmas.
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BÍZOD ALMASAN,(biz-od-al-om-a8-an) ih. Bizo-
dalommal, valakiben  bízva, nyiltszivüleg.  Bitodalma-
tan  szólni  valakivel.  Titkait  bizodalmasan  k#zté velem.
Bizodalmasan járulni, folyamodni jóakarónkhoz.

BIZODALMASSAG, (biz-od-al-om-as-ság) fn. tt
bizodalmosság-ot. Bizodalmas  állapot,  oly  összekötte-
tés  és  viszony, melynél  fogva  egyik  a  másikban  biz-
hatík,  reményt táplálhat,  őszinte  közlekedési  nyilt-
szivüség. Baráti,  testvéri,  fiúi  bizodalmossdg.

BIZODALMATLAN,  (biz-od-al-om-at-lan)  mn.
tt  bizodalmatlan-t,  tb.  —ok.  Kiben  bizodalom  nin-
csen, ki  senkiben  nem bízik, ki  reményt  másban nem
belyez,  mások  őszinteségében,  jóságában,  hűségében
stb.  kétkedő.  A  OfbbszoV  csalatkozott  ember  bwodal-
matlan  szokott  lenni.  Határozóilag  ám.  bizodalom
nélkül, bizodalinatlanul.  Egyszerűbb  alakban:  bizal-
matlan.

BÍZOD ÁLMATLANUL, (bir-od-al-om-at-lan-ul)
ih.  Bizodalom nélkül, másban  nem bízva.

BIZODALMATLANSÁG,  biz-od-al-om-at-lan-
ság)  fa.  tt  bizodalmatlanság-ot.  Bizodalom  nélküli
állapot, másoktól  való visszatartózkodás; oly  viszony,
mely  nem engedi,  hogy  belsőnket  mások  előtt  kitár-
juk.  Bitodalmatlantággal  viseltetni.  Bitodalmallan-
tágot  táplálni.  Rövidebben:  bizalmatlanság.

BIZODALMAZIK,  (biz-od-al-om-az-ik)  k.  Ré-
gies, ma:  bízik.  „Debizodalmazjatok  (confidite), mert
én  meggyőztem e világot  Münch.  cod.

BIZODALMI,  (biz-od-al-om-i)  mn. tt  bizodal-
mi-t,  tb.  —ok.  Bizodalomra  vonatkozó.  Bizodalom-
mal  megajándékozott  Egyszerűbben:  bitalmi.

BIZODALOM, (biz-od-al-om)  fn.  tt.  bizodalmot.
Azon  gyöngéd  érzelem  mások iránt, melynél  fogva
szíveinket  előttök kitárni,  s  ügyeinkben  őket  részesí-
teni  készek  vagyunk, egyszersmind reményünket  ben-
nök  helyezzük.  Baráti  bizodalom,  tettvéri bizodalom,
fiúi  bizodalom, Jsten iránti  bizodalom.  Minden bizodal-
mamat  benned  helyezem.  Nincs  hozzá  búodalmam.  Et-
től  különbözik  a  bizakodás.  Egyszerűbb  alakban: bi-
zalom.

BÍZOM,  (1),  tájszólás  bízón  helyett.
BÍZOM,  (2),  (biz-om)  fa.  ám.  bizodalom,  hi-

szem.  Előfordul  Gyöngyösi  Istvánnál:
„Hogy  azt  elnyerheti,  vala  oly  bízómban

(azaz  hiszemben)
Úgy  ment a vezérnek  ez a  16  adómban"

(azaz  adományban).
BIZOMÁNY,  (biz-o-mány)  fn.  tt.  bizomány-t,

tb.  —ok.  Valami  megtenni,  véghezvinni  való, mire
bennünket  más, jutalom  Ígérete  mellett  vagy  a  nél-
kül  megkért, megbízott  Baráti  bizomány,  kereskedési
bizomány. Bixományokkal  terhelni valakit. (Commissio).

BIZOMÁNYÁRU,  (bizomány-ára)  ősz.  fb.  Bi-
zományba  adott  vagy  kapott  portéka.

BIZOMÁNYI, (biz-o-mány-i) mn. tt  bitomdnyi-t,
tb.  —ak.  Bízományhoz  tartozó,  bizományra  vonat-
kozó ; bizománynyal  foglalkodó.  Bizományi  áruk, bi-
zományi kereskedés.  j

BIZOMÁNYREBESKÉDÉS, lásd  BIZOMÁNY-
TÖZS.

BIZOMÁNYOS,  (1),  (biz-o-mány-os) ín. tt  Wzo-
mányos-t,  tb.  —ok.  1) Kire  valamit bíztunk, kit  vala-
mi  véghezvitelére  megkértünk.  2)  Törvénytudomanyi
ért  felhatalmazott,  ki  más személyében  kikflldve vé-
gez  valamit  3)  Kereskedőknél,  ki  más  vagy  mások
portékáit  áralja.

BIZOMÁNYOS, (2),  (mint  föntebb) mn.tt  bizo-
mány os-t, vagy —öt, tb.  —ok. Bizományba adott vagy
kapott; bizománynyal  foglalkodó.  Bizományos keres-
kedés.  Bizományos áru.

BIZOMÁNYTÖZS,  (bicomány-tőzs) ősz. fn.  Ke-
reskedés,  melyet  valaki  bizományban  átvett  porté-
kákkal,  árukkal  űz, vagy  melyet  valaki  bizományos
által fiz.

BÍZÓN,  (biz-on)  L BIZONY,  (2)  ih.
BIZONY,  (1),  (biz-ony)fh.  tt  bizony-f, tb. —ok.

Alapos  tudomása  meggyőződés  vagy  igazság, s erre
hivatkozó  tanuságtétel, vagyis  oly  erősítő  szó,  mely-
lyel  állításunknak  nyomatékot  adunk.  A  módosító
névragok  közöl  csak  a  val  járul  hozzá.  Bizony-
nyal  erősíteni.  Bitonynyal  mondom.  Minden  bitony-
nyal  ott  leszek.  Bizonyt fújni,  mondani, ejteni.  Szár-
mazékai :  bizonyít,  bwonyúl,  bizonyos,  bizonytalan,  bi-
zonyoz,  stb.  A  régieknél  előfordul  bizonyos  (quidam
és  verus)  melléknév  helyett  is.  „Más  bizony  (alias
quidam)  vallja  vala."  „Én  vagyok  a bizonyszőlőtö*
(vitís  vera). „Bizony (igaz) töredelmesség."  Qory-cod.
„Ez  az Jézus  bizony isten, Kinél egyéb senki nincsen,
Ez  nekem bizony  istenem."  Katalin  verses  legendája.
„Ha bizony s elég te  hited."  Ugyanott.

BIZONY,  (2),  ih.  Esküvőleg  erősítő  szó,  mely-
tyel  állításunkat  igaznak  vitatjuk  s hitelességét nyo-
mosítjak,  s ám.  igazán,  valóban. Helyesebben:  Wzon,
mert  határozók  ony  eny  képzővel szokatlanok, hanem
ön  én  vagy  an  en-vel alakulnak,  mint: nagy-on,  zok-
on, ig-en,  stb.  Bitón  Itten  !  Itten  bitón !  Úgy-e  busón f
Úgy  bitón l  A bitón l Bitón, bitón mondom nektek.  Nem
bitón í  Bitón nem  tudom l  Igát  melléknév  helyett  is
[mint föntebb bizony). „Mert bízón, amit mond."Nádor-
cod.  „Hogy  ez bizon  legyen,  megírta  Szent Lukács."
Góry-cod.  „Mert bizon  ü  tanósága."  Régi  passió.  V.
ö. BEZE.

A  régieknél  előfordul  a  latin  etiam  kötszó  és
jorro  határozó  értelmében  is.  Ki  bizony  ülvén  (qnae
itiam  sedens),  bizony  egy kellcmetet  (porro  unnm  est

necessarium).  Münch.  cod.

BIZONYÁBA,BIZONYÁfiA,(bia-ony-a-ba  vagy
—rá)  ih.  Bizonyosan, minden kétség  nélkül.  Az  el-
sőbbik  régies; ma az  utóbbi  szokottabb.

BIZONYÁVAL,  (biz-ony-a-val) ih. Régies a mai
lizonyára  vagy  bizonynyal  helyett.  B Bizonyával  sze-

retnétek."  Góry-codez.

BIZONYERŐ, (bizony-erő)  ősz.  fn.  Azon meg-
győző  érv, mely  valaminek  hitelességét, valóságát  ta-
nusí^ja. Bitonyerö  nélküli  áUUát.



677 BIZONYG—BIZONYOL BIZONYOLÁS—BIZONYSÁG  678

BIZONYG,  (biz-ony-g  vagy  biz-on-g)  önh. m.
bizonyg-olt, btn. —ni vagy —oni. Bizony  szóval gyak-
ran  él, állítását bizony  szóval  erősíti.  Másképen :  bi-
tonyoz.

BIZONYGÓ,  1. BIZONYOZÓ.
BIZONYÍT, (biz-ony-ít)  áth. m.  bizo»iyit-o«, pár.

—s, htn.  —ni  vagy  —ani.  1) Saját  meggyőződése
és  tudomása  nyomán tanuképen  állít,  igaznak,  való-
nak  mond  valamit  Szemtanúk  bizonyítják,  hogy  lop-
tál.  Esküvel,  több tártaira hivatkozva  bizonyítani.  Csak
gyanítom,  de nem bizonyíthatom  rá, hogy  ő  volt.  2) Szé-
lesb  ért  valamely  állítás valóságát, igaz  voltát  alapos
érvek  által mutogatja, vitatja.  Tudományos  vitatásban
okok,  érvek  bizonyítanak.  Ez  nem  bizonyít  semmit.  V.
ö.  BEBIZONYÍT.

BIZONYÍTÁS,  (biz-ony-it-ás) fn. ti  lizonyílás-t,
tb.  —ok.  Erősítő, okadó, vitató,  tanúsító  állítás, mely
által  valamit  bizonyítunk  vagy  legalább  bizonyítni
akarunk. L.  BIZONYÍT.

BIZONYÍTÁSI,  (biz-ony-ít-4s-i)  mn.  tt.  bizonyí-
lási-t,  tb.  —ok.  Bizonyítást  illető,  arra  vonatkozó.
Bizonyítási  érvek, okok.

BIZONYÍTATLAN,  (biz-ony-ít-at-lan)  mn.  tt
bitonyítatlan-t,  tb.  —ok.  Ami  nincsen  bebizonyítva;
minek  valósága  felől  még  kétkedni  lehet.  Határozói-
lag  ám.  be  nem bizonyítva,  bizonyítatlanul.

BIZONYÍTÉK,  (biz-ony-ít-ék)  fa. tt.  bizonyíték-
ot.  Mintegy  bizonyító  ok,  mely  megmutatja,  hogy
igaz  valami;  mely  a  dolog  valós&gát  kétségtelenné
teszi. Egész  vagy  teljes  bizonyíték.  Fél  bizonyíték.  Nem
ttljet  bizonyíték.

BIZONYÍTLAN,  (biz-ony-ít-lan)  1.  BIZONYÍ-
TATLAN.

BIZONYÍTÓ,  (biz-ony-ít-ó)  fn.  és  mn.  tt.  bizo-
nyííó-t.  Tanúsító,  ki  vagy  mi  valamiről  bizonyságot
teszen.  Bizonyító  szemtanúk.  Bizonyító  érvek,  kSrttl-
mények.

BIZONYÍTVÁNY,  (biz-ony-it-vány)  fn. tt.  bizo-
nyítvány-t,  tb.  —ok.  Mindenféle mód, jel,  eszköz  és
oklevél,  mely  által  valamit  bizonyosnak  lenni  meg-
mutatunk.  Különösen  jogtanilag :  biteles  iromány,
mely  a  kérdéses  tárgyra  vonatkozik.  Hit  szolgálatról
adott  bizonyítvány.  Folyamodványhoz  csatolt  orvosi,
hatósági  bizonyítvány.

BIZONYKODIK,  (biz-ony-kod-ik)  k.  m.  bizony-
kod-tam,  —tál,  —ott. L.  B1ZONYOZ.

BIZONYLAT,  (biz-ony-ol-at)  fn.  tt.  bizonylat-
ot.  L.  BIZONYÍTÉK.

BÍZÓNYODIK,  (biz-ony-od-ik) k.  m.  bizonyod-
tantj  —tál, —ott. Valamely  kérdés,  kétség vagy  titok
alatt  levő  dolog  igazsága,  mivolta  világosságra  derül.
Rendesen  igekötőkkel  divatozik.  Amit  gyanítottam,
íme  bebizonyodott.  Rábizonyodott,  hogy  S követte  el  a
csínyt.

BIZONYOL,  (biz-ony-ol)  áth. m.  bizonyol-t  vagy
búonyl-ott,  htn.  —«i  vagy  bizonyl-ani.  Bizonyfdlc
erősítő  szóval  állít,  hitelesnek  lenni  vitat,  bizonyos-

nak  vall  valamit.  Amit  hiteles  tanuk  bizonyainak,  arról
kétkedni  nem  lehet.

BIZONYOLÁS,  (biz-ony-ol-ás)  fn.  tt.  bizonyo-
láe-t,  tb.  —ok.  Erősítő  állítás,  vitatás,  tanúsítás,
mclylyel  valamit  bizonyosnak  vallunk.

BIZONYOS,  (biz-ony-os)  mn. tt.  bizonyos-í vagy
—át,  tb.  — ok.  ])  Kétségtelen,  minek  valósága  felől
meg  vagyunk  győződve.  Bizonyos  halál  vár  előbb-
utóbb mindnyájunkra.  Bizonyos  vagyok  benne.  Bizo-
nyos  dolog.  Bizonyosképen.  Semmi  bizonyost  nem  tudni
róla.  Bizonyossá  teszlek.  Bizonyos  leszek.  Jobb  kevés
bizonyos  mint  sok  bizonytalan.  Km.  Annyi  bizonyos,
hogy  —  —  Már  bizonyos,  hogy  elveszett.  2)  Határo-
zott,  a  többitől  megkülönböztetett.  Bizonyos  órákban
honn  lenni,  s  látogatókat  fogadni.  Bizonyos  idó're  eltá-
vozni.  3)  Némely, egy  valaki,  mely  értelemben  az  el-
beszélők  által  használtatik,  pl.  Bizonyos  paraszt  meg-
állt  egy  városi  templom  előtt,  stb.  V. ö.  BIZONY  (1).

BIZONYOSAN,  (biz-ony-os-an)  ih.  Kétségkívül
minden  kétkedés  nélkül, valósággal.  Bizonyosan  vala-
mennyin  meghalunk.  Bizonyosan  tudjuk,  hogy  kétszer
kettő  négy.  Bizonyosan  nem mondhatom,  mikor  leszek
otthon.

BIZONYOSÍT,  áth.  m. bizonyosit-ott,  htn.  —ni
vagy  —ani.  Bizonyossá  tesz  ;  oly  fontos  tanúságok-
kal,  bizonyítványokkal,  Ígéretekkel  áll  elő,  melyek
minden  kétséget  kizárnak,  s  tökéletes  meggyőződést
szereznek.  Egyébiránt  nem igen van  szokásban.

BIZONYOSODIK,  1. BIZONYODIK.
BIZONYOSSÁG,  (biz-ony-os-ság)  fn.  tt.  bizo-

nyosság-oí.  Kétségkívül!  állapot,  meggyőződés;  hite-
les,  fontos  okokra  támaszkodás.  Egétz  bizonyossággal
állítani  valamit.  Bizonyosságban  lenni  czélunk  elérése
felöl.  Ennek  bizonyosságáról  szabad legyen kételkednem.

BIZONYOZ,  (hiz-ony-oz)  önh.  m.  bizonyoz-tam,
—tál,  —ott.  Ki  minden  szavát,  állítását  bizony  is-
métléssel  erősitgeti,  ki  mindig azt  vitatja,  hogy  igaza
van.  Képzésre  olyan,  mint:  ad t az,  teremtfttéz.

BIZONYOZÁS,  (biz-ony-oz-ás)  fn.  tt.  bizonyo-
zás-t,  tb.  —ok.  1) Valamely  állításnak  ismételt bizony
általi  erősítése.  2)  Tulajdonsága  némely  embernek ,
melynél  fogva  mindig  igazmondóságot  igényel  ma-
gának.

BIZONYOZÓ,  (biz-ony-oz-ó)  fn.  tt.  bizonyozó-l,
tb.  — k.  Aki  bizony  szóval  erősítget  valamit.  2)  Aki
mindig  igaznak  követeli  állításait.

BIZONYSÁG,  (biz-ony-ség)  fn.  tt.  bizonyság-ol.
1) Tanúság.  Arem  kell  ott  bizonyság,  hol  maga  szól  a
dolog.  Km.  Bizonyságot  tenni  valamiről.  2)  Tanú, az-
az  valamit  bizonyító  személy.  Álljanak  elé  a bizony-
ságok.  S)  Próba,  bizonylat, a  dolog valóságának  meg-
mutatása.

A  régieknél,  valamint  bizony  ám.  igaz, úgy  bi-
zonyság  is  előfordul  igazság  értelemben,  pl.  A  Debr.
legendáskönyvben :  meghamosstíhatatlan  bizontág  (bi-
zonyság),  mindjárt  alább  ekkép  fejeztetik  ki:  megha-
mossíthatatlan  igaz  volta.  (53,  54.  lapokon).
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BIZONYSÁOLEVÉL,  (bizonyság-levél)  ősz.  fn.
Iromány,  mely  valaminek valóságát  tanúsítja,  bizo-
nyítvány.

BIZONYSÁGTÉTEL, (bizonyság-tétel)  ősz.  fn.
Előadása  azon okoknak, melyek a dolog valósága mel-
lett  bizonyítanak,  tanoaágtétel.

BIZONYSÁGTÉVO,  (búonyság-tévő)  ősz.  fn.
L.  TANÜ.

BIZONYTALAN, (biz-ony-talan)  mn. tt  bizony-
talan-t,  tb. —ok. Aminek valósága nincs megmutatva,
miről  kételkedni  lehet, kétséges.  A  halál  bizonyát, de
ideje  bizonytalan. Határozóilag  ám. bizonytalanul.

BIZONYTALANKODÁS, (biz-ony-talan-kod-ás)
fn.  tt  bizonyíolankodás-t, tb.  —ok.  Kétes  állapotban
létei, habozás, a  dolog  kimenetele  felőli  kétkedés.

BIZONYTALANKODIK,  biz-ony-talan-kod-ik)
k.  m. bizonyíalonkod-íom,  —tál,  —ott.  Kétes  álla-
potban  vagyon, nem tudja,  mire üt ki a  dolog  vagy
mit  tegyen.

BIZONYTALANSÁG, (biz-ony-talan-ság) fn. tt
bizonytalantág-ot.  Kétes  állapot, midőn  valaminek mi-
volta, mibenléte  felől  nincsen  határozott  tudomásunk.

BIZONYTALANUL,  (biz-ony-talan-ul)  ih.  Bi-
zonytalan  módon, kétséges  állapotban.

BIZONYUL,  (biz-ony-úl)  önh. m. bisonyúl-t.  Bi-
zony  dolog  gyanánt kiderül;  bizonyodik.  Btbitonyál.
Rábítonyult  a  tolvajság.

BÍZOTT,  (biz-ott) £n. tt bizott-at. Személy, ki
valaminek tevésére, véghezvitelérc fölhatalmaztatik;
megbízott.

BIZOTTMÁNY, helyesebben 1. BIZOTTSÁG.
BIZOTTSÁG, (biz-ott-ság) fn. tt bitoUtág-ot.

Többekből álló  személycet, mely a végre  bizatik  meg,
hogy  bizonyos  ügyben  eljárjon.  Megyei,  városi  ható-
ságtól  kinevetett  bizottság.  Gazdasági, egészségügyi bi-
zottság. Mennyiben a ság  ség képző gyüneveket is al-
kot,  mint: katonaság, paptág,  ifjúság,  stb. ennélfogva
a  bizottság (= bízottak mint többség) helyesebb,  mint:
bizottmány,  már  annálfogva  is,  mert mány  képző nem
szokott  múlt  részesülőhöz járulni.

BIZOTTSÁGI, (biz-ott-ság-i) mn. tt  bisottsági-í,
tb.  —ok. Bizottságra vonatkozó.  Bizottsági  munkála-
tok, javaslatok.

BIZOVÁNY, (biz-o-vány) fa. tt  bizouány-í. Meg-
bízó levél,  mely által  vakkit  fólhatalmazunk,  hogy
bizonyos  ügyben,  eljárásban  személyünket  képvisel-
hesse.

BÍZTAT,  (bíz-tat)  áth.  m.  Wstűt-íom,  —tál,
—ott, pár. Wzíoss.  1)  Szóval,  rábeszéléssel  bátorít,
reménynyel  kecsegtet.  Eleget  bittatom, hogy  ne  féljen,
hogy  vállalata jól  üt  ki.  2) Ingerel, bujtogat,  sürget,
ösztönöz,  izgat  Fiút  apja  ellen,  alattvalót  feltStége
ellen  bíztatni.  Bűnre  biztatni  valakit.  Bittatja,  mint
erigány  a  lovát,  (ostorral). Km.  3)  Szomorát, elcsüg-
gedtet vigasztal.

BÍZTATÁS,  (bíz-tat-ás)  fn.  tt  biztalás-í,  tb.
—ok. Tettre, merényre bátorítás; reménynyel kecseg-
tctés; ingerlés, ösztönzés, sürgetés, izgatás; vígasztalát.

BÍZTATÓ, (bíz-tat-ó)  mn. és  fn.  tt.  bízíotó-í, tb.
—k.  Aki  vagy  ami esakösli,  hogy  bízzunk,  bátorító
reménynyel kecsegtető; ingerlő,  izgató; sürgető. Bíz-
tató szó, Ígéret. Bíztató nétktt! nem mer semmibe kapni.

BÍZTON, (bíz-t-on)ih.  1) Áron meggyőződéssel,
öntudattal, bizonyossággal,  hogy  semmitől  félni,  tar-
tani  nem lehet  Erre  bizton mehetsz.

„Künn  hatalmas,  benn virágzó  és  szabad,
Bizton  álljon  sérthetetlen  jog  alatt"

Fóti  dal  (Vörösmartytól).

2)  Kétkedés  nélkül,  bizonyosan.  Bizton  mondhatom.
Képzésre  hasonló  a fiitton  (fiit),  menten  (megy),

jöttön  (jő),  stb.  múlt  időkből  származott  határaókhoz.
BIZTONLÉT,  (bizton-lét)  ősz.  fa.  Lásd  BIZ-

TONSÁG.
BIZTONSÁG,  (biz-t on-ság)  fn. tt  biztonság-ot.

Biztonlét  Divatba  nem  régen jött sió,  a régi  éa he-
lyesebb  biztosság értelmében.  Tudniillik  nyelvűnkben
a  módhatáraókból, különösen  az  ön, én, ön  vagy ül, Üt
képzöjüekből nem vala szokás neveket alkotni.  Egyéb-
iránt  minthogy  a biztosság  más érteményekben  is di-
vatozik, nagyobb  szabatosság  kedvéért  és  tiltásnak
helyet  adhatunk.  Hasonlók  éhez  a  szintén  újabb  al-
kotása fenség,  tutság szók  is.  T.  i.  a  ság,  ség képsők
már  régebben  is a legtöbb  beszédrészekhez függesztet-
tek, pl. főnévhez: ember-ség, barát-tág, melléknevekhez:
szépség, jó-tág, íöbb-ség, fcisebb-ség, minden-ség, számne-
vekhez : egy-tég, fcéí-ség, három-tág, névutókhoz : olott-
ság,  névmásokhoz: milyen-seg, igetörzsekbe!:  fog-tág,
vetttid-tég,  nevet-tég,  mulot-ság,  részesülőkhöz:  rom-
lott-ság, vessett-ség; miknél  fogva  még a  föntebb!  ha-
tározókkal  egybeillesztések  is  eltürethetnek.

BIZTOS, (biz-t-08, biz-at-os)  fa.  tt.  bizíos-f,  tb.
—ok.  Hivatalból! személy,  vagy  kereskedelmi,  gaa-
dasági  tiszt, szolga, ki  meg van bízva, hogy bizony ős
ügyekben  eljárjon.  Királyi  biztos ; megyei  biztos ; úti
biztos;  városi  biztos;  bolíbittos,  kereskedelmi biztos,
rendőrségi  biztos.

BIZTOS,  (mint  föntebb)  mn. tt  bizíos-í,  tb.
—ok.  1) Miben  vagy  kiben  bízni  lehet,  mi reményt,
várakozást  nem  csal.  Biztos  ember;  biztos  remény;
biztos  tövét; biztos órizeí.  2) Bátorságos, félelem  nél-
küli.  Éten  vidéken  biztos  az  utazás.

BIZTOSAN,  (biz-at-os-an) ih.  Bátran, teljes  bi
zodalommal,  félelem,  kétkedés, gyanú  nélkül.  Némely
vidékeken  éjjel-nappal  biztosan járhatni.

BIZTOSÍT,  (biz-t-os-ít)  áth. m.  biztosított, pár.
—s,  htn. —ni  vagy  —oni.  1)  Biztossá  tesz,  ázás
reményt  nyújt,  meggyőz  valami  felől,  hogy  sikere
lesz, hbgy  nem kell  férni,  bátorságba helyes.  Binto-
tUaldk,  hogy  c*éU  érts,  hogy  semmi  veszély  nem  eV.
Tolvajok,  rablók  elén  biztosítani  az utasokat.  9)  Bizo-
nyos fizetés mellett  valamely jóuagot  tttz-, víz-,  jég-
kár  stb.  ellen  mentesít  lelteteket, hajókat,  vetéttket,
nöUiket  biztosítani.  V. ö.  BIZTOSÍTÓ-INTÉZET.

BIZTOSÍTÁS,  (biz-t-os-ít-ás)  fii.  tt  bMtos&U-f.
tb.  —ok.  1) Biztos  karba, állapotba  helyesés.  2) Va
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lamely jószágnak  tűz-, víz-, jég-  és egyéb  károk  ellen
mentesítése.  3)  Bírói  eljárás,  különösen  midőn  az
adós  valamely  vagyona  a  hitelező javára  előleges zár
alá  vétetik.

BIZTOSÍTÁSI,  (biz-t-os-it-ás-i)  mn.  tt.  biztosi-
tdsi-t,  tb.  —ok.  Biztosításra  vonatkozó,  biztosítást
illető.  Biztosítási  szabályok.  Biztosítási  intézetek.  Biz-
tosítási  végrehajtat.

BIZTOSÍTÉK, (bia-t-os-ít-ék) ín. tt  biztosíték-oí.
Általán  minden,  mi biztosokká  tesz  bennünket.  Kü-
lönösen  1) Ami valamely  kár  ellen  mentesít,  vagy  a
mentesítés  alapját  teszi,  pl.  a  bank  hitelére  még  nem
elegendő  biztosíték  a  bele  adott  töke.  2) Mindenféle  hi-
teles  iromány,  mely  bizonyos  ügyben, kereskedésben,
üzletben  biztosítás  végett adatik.  3) Pénzöszveg, mely
p.  o.  gazdasági  tiszt  által  a  tulajdonos  biztosítására
letetetik.  4)  Szellemi  erő,  melyben  bízni  lehet.  Né-
mely  embernek  becsületszava  már  elegendő  biztosíték.

BIZTOSÍTMÁNY,  (biz-t-os-ít-mány)  fh.  tt.  biz-
tositmány,  tb.  —ok.  Biztosított jószág; a  mi  károk,
veszélyek  ellen  mentesítve  van.

BIZTOSÍTÓ, (biz-t-os-ít-ó) fn. tt.  biztosító-/.  Aki
valamely  jószágot  biztos  állapotba  helyez,  károk, ve-
szélyek  ellen  mentesít.

BIZTOSÍTÓ,  (mint  föntebb)  mn.  Biztosságot
nyújtó,  kár,  veszélyek  ellen  mentesítő.  Biztosítás  vé-
gett  lezáró.

BIZTOSÍTÓINTÉZET,  ősz.  fn.  Egyes  személy
vagy  társulat  által  alapított  intézet, mely  a  bevallott
jószágot  az  érette  évenként  fizetendő bizonyos kamat
fejében  tűz-,  víz-, jég-,  vagy  más  károk  ellen bizto-
sítja,  azaz  a  miattok történt kárt  kipótolja.

BIZTOSÍTÓJEGY,  (biztosító-jegy)  l.  BIZTO-
SÍTÓLEVÉL.

BIZTOSÍTÓLEVÉL,  (biztosító-levél)  ősz.  fn.
Hitelesen  kiadott  iromány,  melyben  a  biztosított jó-
szág  mennyisége  s  a  biztosítás feltételei foglaltatnak.

BIZTOSÍTOTT,  (biz-t-os-ít-ott)  mn.  tt.  bizíosí-
lolt-at.  1)  Ami  biztosítva  van;  károk,  veszélyek  el-
len  mentesített.  Bixtosttolt  házak, épületek, hajók, árúk
stb.  2) Nem félelméé,  de bátorságos.  Biztosított  utazás.

BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG,  vagy  — TÁRSULAT,
1.  BIZTOSÍTÓINTÉZET.

BIZTOSÍTVÁNY,  (biz-t-os-ít-vány)  fn. tt.  bizío-
sitvány-t,  tb.  —ok.  Iromány,  szerződési  levél,  mely a
biztosítás  alapját  és  feltételeit  foglalja  magában.  Vé-
tetik  bittosílmány  értelemben  is.

BIZTOSSÁG,  (biz-t-os-ság)  fn.  tt.  biztosság-öt.
1)  Bátorságos,  félelem  nélküli  állapot.  Biztosságban
utazni  valamely  erdőségen  keresztül.  2)  Hivatal,  mely
politikai, igazgatósági,  kereskedelmi  stb.  ügyek  elin-
tézésével bízatott  meg.  Királyi  biztosság  ;  országos biz-
tosság  ;  kerületi,  katonai,  úti  biztosság;  kereskedelmi
biztosság  ;  megyei  biztosság;  máskép:  bizottság.

BIZTOSSÁGI, (biz-t-os-ság-i) mn. tt  biztossági-t,
tb.  —ok.  Biztosságot  illető,  biztosságra  vonatkozó.
Bittossdgi  ülések, munkálatok.

BÍZVÁST,  (biz-va-ast)  ih.  Bátran,  félelem,  tar-
tózkodás  nélkül, egész  bizodalommal.  Bízvást  jöhetsz
hozzám  akármikor.  Bitvást  álhatói,  senki  sem fog  há-
borítni.

Sajátságos  képzésére  nézve  hasonló  a  folyvást,
nyargalvást,  oldalvást  és  némely  más igebatárzókhoz.

BIZS, hangutánzó  elvont gyöke  bizseg  szónak,
és  származékainak.  Változattal:  piss,  ptzs,  mint a
pizseg, pizse, pezseg  származékok  gyöke.

BIZSEG,  (bizs-ég)  önb. m.  bizség-íem  vagy  bizs-
gétlem,  —tél,  vagy  bizsge'tíél,  —etí  vagy  bizsgétt;
btn.  —ni  vagy  bizsgeni.  1)  Hemzseg,  azaz  sünien
öszvetolódva, szorulva  mozog, mint pl.  a  hangyák, ku-
kaczok  a  sajtban.  2)  Mondatik  a  vérről,  midőn  rcnd-
kivüli  mozgásban  van s viszketést  okoz.  Rokon  vele:
pezseg,  pizseg.  3) Bizseg  a  tűz,  midőn  a  fában  levő
nedvet  kiszorítja.  4)  Bizseg  a  víz,  midőn  forrásnak
indul.

BIZSERÉG,  (bizs-cr-ég)  önh.  m.  bizsercg-íem
vagy  bizterge'ttem,  —tél  vagy  bizsergcltél,  bizsergctt,
htn.  —ni  vagy  bizse.rgcni.  Kicsinyezve  gyakorító.
1)  Mondatik a vérről, midőn  rendkívül  mozog, s  visz-
ketést  okoz.  2)  Bizsercg  a  meggyujtott  nedves  fa;
3)  a  forrni  kezdő  víz.

BIZSERGÉS,  (bizs-er-g-és)  fn. tt. bizsergcs-t,  tb.
—e'k.  Azon állapot,  midőn  valami  bizsercg.  Forró
víznek,  vérnek, nyirkos  égő fának  bizsergése.

BIZSERKÓR,  (bizser  kór)  ősz.  fn.  Idegnyava-
lya,  midőn  erős  izzadás  következtében  u  bőrön  apró
hólyagocskák  támadnak, melyek  fölöttébb viszketnek
(Raphania).

BŐ, gyökelein, mely  több, részint  önálló, részint
elvont  gyökökben  és származékaikban gömbölyüségct,
kerekdedséget  fejez  ki,  mint:  bob, boborcsó,  bőd,  bog,
boglya,  bogy,  bogyó,  buk,  boka,  boly,  bolyé,  bombék,
stb.  Vékonyhangou  bő,  pl.  a  bődön,  bőg,  bögy,  stb.
szókban.

BOAR,  BOÁR,  1)  1. BOJÁR.  2)  Népes  puszta
Pozsony  megyében; hclyr.  Boár-on,  —ró,  —ró!.

BOB,  elvont  vagy  elavult gyök, melyből boborcs,
boborcsó,  boborcsós  származtak.  Rokona  bob,  kicsi-
nyítve  bib,  mint  a  bibe, bibiresó  gyöke.  Értelme cso-
móboz  hasonló gömbölyüség.

BOB,  fn. tt.  bób-oí. Szokottabba.1  1. BÚB.  Szár-
mazékai : lóba,  bóbáz,  bóbita,  stb.

BÓBA,  (bób-a)  fh.  tt.  bóbát.  1)  Bob,  1. BÚB.
2)  Somogyi  szójárás szerint ám. nagyanyó, nagymami.
Bábám  asszony.  Rokona:  bába.

BOBÁLD,  puszta  Szatbmár  megyében; helyr.
Bobáld-on,  —ró,  —ról.

BOBÁLKA,  (bob-ál-ka)  fn.  tt.  bobálfcát.  Pogá-
csafélc  apró  gömbölyű  sütemény.

BÓBÁS,  (bób-a-as)  mn. tt  bóbás-t  vagy  — aí,
tb.  —ak. L.  BÚBOS.

BÓBÁZ,  (bób-a-az)  áth.  m.  bóbáz-tam,  —tál,
—ott, pár.  —z. Valakit bobjánál,  azaz  üstökénél fog-
va  czibál,  megczibál.  Különösen  mondják  kakasról,
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midőn  hergelés végett a  tyúkra  ugorván,  annak  búb-
jába  kapaszkodik.

BÓBÁZÁS,  (bób-a-az-ás)  fn.  tt  bóbázás-í,  tb.
—ok. Bobjának  czibálása;  bobjába  kapaszkodás.

BOBDA,  falu  Torontál  megyében;  helyragok-
kal : Bobdá-n,  —rá, —ról.

BOBISKA,  (bob-ia-ka) fn. tt  bobiskát.  Farsang-
ban  felöltöző  álorczás  ember.  Ugyanaz  a  bubuska,
mumuska  ijesztőt jelentő  szókkal.  Székely  szó.  Kü-
lönbözik  ettől:  bubujicska.

BÓBISKOL,  (bób-is-k-ol) önh. m.  bóbiskol-t. Ül-
tében  vagy  álltában  az  álomtól  nyomatva fejét,  ille-
tőleg  fejebóbját  le-lehajtja;  bólogat,  biczköl.  Olt-asás
közben,  templomban  bóbiskolni.

BÓBISKOLÁS,  (bób-is-k-ol-ás)  fn.  tt  bóbisko-
lás-t, tb.  —ok. Bólogatás; a  fejnek  szunnyadás  közti
le-Ieejtése,  lecsuklása.

BÓBITA,  (bób-it-avagybób-i-ta)  fh. tt. bóbitád.
1)  Némely  madarak  fején  púposán  főlálló  tollak  cso-
mózata.  Pipiske,  babuka  bóbitája.  2)  Átv. ért  tornyos
fejkötő,  bábot  képező  fejek.  Aranyat,  etifra  bóbita.
3)  Némely  növények, különösen  fttz-  és nyárfák  vi-
rágzásakor  kifejlődő pamutbarkák.  Tájejtéssel:  búbita.

BÓBITÁÉ, (bób-it-a-ár) fa. tt  bóbiíár-t, tb. — ok.
Ujabb  állattudományi nyelven  ám.  fáczán, mint kitü-
nőleg  bóbitás  madár.

BÓBITÁS,  (bób-i-ta-as)  mn.  tt.  bóbiíás-t  vagy
—át, tb.  —ok.  Bóbitával  biró,  bóbitával  ékesített.
Bóbitás csUcsörke, bóbitás babuka; bóbitás  menyecske;
bóbiíásfusfa.  V.  ö.  BÓBITA.

BÓBITÁBAN,  (bób-i-ta-as-an)  ib.  Bóbitával  el-
látva, ékesítve.

BOBOB,  (bob-or)  elavult  fa.  mely csak  bobores,
boborcsék  stb.  származékaiban  él.  Eredeti  érteménye
göcs, kinövéses  búb,  csomó;  kicsinyítve: bobores.

BOBORCS,  (bob-or-cs)  fn.  tt.  boborcs-ot.  Állati
vagy  növényi testből  kifakadó  csomócska, bubocska.
V.  ö. BIBmCSÓ.

BOBORCSÓ,  1. BIBIRCSÓ.
BOBORCSÓS,  1. BIBIRCSÓS.
BÓBOS,  (bób-os) mn. tt.  bóbos-t  vagy  —aí, tb.

—ok. Aminek bobja, bábja  van. Bobot  madár.  Bábot
fejtető*.  Legközelebbi  rokona: púpos, pl. kenyér,  hát
L.  BÚBOS.

BÓBOSAN,  (bób-os-an) ih.  Bobbal  ellátva.
BÓBOZ,  (bob-oz)  1. BÓBÁZ.
BOCS (1),  vagy  BÖLCS,  elvont  törzsöké  bocsá-

nat, bocsát,  bocsti  vagy búcsú, stb. szóknak, melyek  ré-
genten  így  Írattak:  bolcsát, bolcsu, de  tájdivatosan ma
is  ekképen  mondatnak.  Eredetök  tehát  világosan  bol
vagy  boly  gyök  (bolyong  szóban)  cs  képzővel  és  el-
menesztést, eleresztést jelentenek.  V. ö.  BOCSÁT.

BOCS,  (2),  fh.  tt  bocs-ot.  Némely  állatoknak,
különösen  medve-  és  bialnak  fia, kis  medve, kis  bial.
Medveboct,  bialboes.  Továbbá  darabos,  idomítatlan
vastömeg,  amint az  olvasztókemenczéből  kijö.

BOCS, (3),  falak Hevesben  és Erdélyben;  hely-
ragokkal : J3ocs-on,  —ró,  —róí.

BOCS, fi?, tt  bócs-ot.  Állattudományi  ért  ten-
geri  férgek  neme,  melyek  hengerded  alakúak,  s nö-
vényekhez  tapadva  élődnek.  (Ascidia  L.)

BOCS,  puszta  Bihar  megyében , helyragokkal:
Bócs-on,  —rá, —ról.

BOCSA, KIS—,  NAGY—,  puszták  Pest me-
gyében ;  helyragokkal: Bóct-án, —rá, —ról.

BOCSÁJT,  1. BOCSÁT.
BOCSÁN,(bocs-a-an) kiavult ige, mely csak bocsá-

nat, 6ocsdnandó közelebbi származékaiban él. Értelme:
bocsát  Alakjára  hasonló  a fogon, izén,  kivan igékhez.

BOCSANANDÓ, (bocs-a-an-and-ó) mn. tt  bocsd-
nondó-t, tb.  —k.  Amit meg lehet  bocsátani;  gyarló-
ságból, nem gonosz  szándékból  elkövetett  Bocsánon-
dóbiin.

BOCSÁNAT,  (bocs-a-an-at)  fa.  tt.  bocsánat-öt
Kiengedése  a büntetésnek, melyet valaki vétke, hibája
miatt  érdemlene. Bocsánatot  kérni, adni.  .Nincs bocsá-
nat.  Udvarias,  társalgási  nyelvben élünk e szóval men-
tegetődzésül. Bocsánat  / ha  talán  alkalmatlan vagyok.
Éter  bocsánat/  bitón nem  akartam.  Egyházi  értelem-
ben elengedése  azon  bünhödésnek,  melyet  a  bűnös
ember  az  Isten  Ítélete  szerént  érdemlene.  Bűnök  bo-
csánata. Törzse  az  elavult:  bocsán.

BOCSÁNATOS,  (bocí-a-an-at-os) mn. tt  bocsá-
nalos-t, tb.  —ok.  Amit  megbocsátani  lehet,  bocsá-
nandó.

BOCSAR, falak  Nógrád  és  Torontál  megyében;
helyragokkal: Bocsár-on,  —f rá, —ról.

BOCSARD, (l),férfi  kn. tt  Bocsárd-ot. Németül:
Burghard vagy  Burchard, wn.  erős várd.  Egyébiránt
Bocsárd  egészen  magyar  elemekből  áll = bocs-ár-d
mint csal-ár-d, és  hihetőleg  csak a  hangrokonaág után
jelöltetett  meg a  német névvel.

BOCSÁRD, (2), falu  Abaújban; BÚZÁS—, MA-
GYARBOROS—,  OLÁHBOBOS—,  helységek  Er-
délyben ;  helyragokkal:  Boctdrd-on,  —ró, —róí.

BOCSÁT,  BOCSÁJT,  (bocs-a-ft  vagy  bocs-aj-t)
áth.  m. bocsát-ott,  pár.  bocsáss,  htn.  —ni vagy  —ám.
1) Menni  hagy,  enged, ereszt, elereszt, meneszt.  floza
bocsátani a  kiszolgált  katonákat,  a foglyokat.  Szélnek,
útnak  bocsátani.  Stábodon  bocsátani.  Szelet  bocsátani.
Áruba, bocsátani.  FUstbe  bocsátja = mint a füstöt szaba-
don  eltűnni  hagyja.  Leginkább  igekötőkkel  divatozik.
Bebocsátani valakit  a  szobába. A rabokat kibocsátani  a
bSrtSnbSl.  Elbocsátani a papiros sárkány t.  Valakit kö-
télen  lebocsátani  a  mélységbe,  a  kútba.  Szétbocsátani  a
beparancsolt  népeket.  2)  Meghagyja,  parancsolja  va-
lakinek,  hogy  menjen;  küld.  Alkudozó  követeket  bo-
csátani  az  ellenség  táborába.  A  hűtlen  tiszteket,  cse-
lédeket  elbocsátani.  3)  Átv.  ért  bizonyos  hantáimat,
sértést,  bűnt, hibát  feledésnek  menni enged,  mintegy
emlékezetéből  eltávoztat,  illetőleg  a  büntetést,  meg-
torolást,  megboszulást  elengedi.  .Krisztus  hatalmat
adott  az  apostoloknak  ét  utódaiknak  bűnöket  bocsá-
tani.  Isten bocsáss.' Igekötővel: megbocsát. Ét  bocsásd
meg  nekUnk  vétkeinket.  Úr  imádsága.  Az  udvarias  és
társalgási  nyelvben  gyakran  előfordul,  midőn a  tár-
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salgás  szabályai  ellen  elkövetett  hibánkat  menteget-
jük,  s  azok  átnézéséért  az  illetőket  kérjük,  s  midőn
általán  oly  valamit  tettünk  vagy  szóltunk,  ami  talán
hantáimat  okozhatott.  Bocsásson  meg  ön, ha hibáztam,

Régiesen, pl.  a  régi  halotti  beszédben:  bulcsát
vagy bolcsát.  „És  bulcsássa  meud ő bűnét," a melynek
gyöke  bol járáskelésrc,  menésre  vonatkozik  a  bolog
(=  bolong)  származékban.  Ezen  ige gyanítólag  így
képződött:  a  bol (járkel)  gyökből  lett  bolos (járókelő,
menő),  ebből  bolosajt  vagy  bolosít,  boltit, bolcsit  vagy
botcsajt,  bolcsdt, (azaz  menővé tesz, meneszt)  fejlődött
ki.  Néhutt  a  palóczoknál és Göcsejben :  buciit,  (mint:
szakajt,  szakít,  ahajt,  ahít).  A  törökben  is  létezik bo-
sat-mak  vagy  botalt-mak  ám.  kiürítni,  lerakni,  lera-
kodni,  szabadon  bocsátani  (los-  vagy  freilassen,  frau-
cziául  lácher)  és  fcary  bosatmak,  feleségét  (aráját)  el-
bocsátani. A  törökben  a  törzs  bős  ám.  üres.

BOCSÁTÁS,  (bocs-a-ít-ás)  fn.  tt.  bocsátás-t,  tb.
—ok. Cselekvés, midőn  valakit menni  hagyunk; enge-
dünk; eleresztünk,  küldülik,  stb.  Haza  bocsátás.  Útra
bocsátás. Elbocsátás.  Kibocsátás,  stb.  V. ö.  BOCSÁT.

BOCSÁTGAT,  (bocs-a-ít-gat) gyak.  áth.  m. bo-
csátgat-tam,  —tál, —ott. Gyakran, folytonosan,  vagy
többet,  többeket  egymás  után  bocsát,  menni  hagy,
ereszt;  enged;  küldözget.  A  kiszolgált  katonákat  haza
bocsátgatni.

BOCSÁTGATÁS, (bocs-a-ít-gat-ás) fn. tt. bocsát-
gatás-t,  tb.  —ok.  Gyakran  vagy  folytonos  bocsátás,
többnek  vagy  többeknek  bocsátása.

BOCSÁTHATLAN,  1.  BOCSÁTHATATLAN.
BOCSÁTHATATLAN, (bocs-a-ít-hat-at-lan) mn.

tt  bocsáthatatlan-t,  tb.  —ok.  Amit  bocsátani  nem le-
bet,  nem szabad.  Leginkább  mry  igekötővel  ám. er-
kölcsi gonoszsága  miatt  el nem  nézhető, büntetés nél-
kül  nem  hagyható.  Megbocsáthatatlan  hanyagság,  bűn-
tett.  Határozókép  ám.  bocsáthatatlanul,  meg  nem bo-
csátható  módon.

BOCSÁTHATÓ,  (bocs-a-ít-liat-ó)  mn. tt.  bocsát-
hat é-t,  tb.  —k.  Akit  el  lehet  ereszteni,  küldeni,  vagy
amit  cl  lebet  engedni.  Követségbe  bocsátható  személy.
Meybocsálható  gyarlóság,  gyermeki  könnyelműség.

BOCSÁTHATÓLAG,  (bocs-a-ít-hat-ó-lag)  ih.
Mcgbocsátbató  módon.

BOCSÁTKOZÁS,  (bocs-a-ít-koz-ás)  fn.  tt.  bo-
aátkozás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  bizo-
nyos  helyre  vagy  dologba  ereszkedik.  Tengerre bo-
csátkozás.  Alkuba  bocsátkozás.  Lebocsátkozás  az  alan-
tabb  állókhoz,  erkölcsi  leereszkedés.

BOCSÁTKOZIK,  (bocs-a-ít-koz-ik) k. m.  bocsáí-
koz-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —zál.  1) Menés,  távozás
végett  bizonyos  helyre,  útra  ereszkedik,  indul.  Ten-
gerre  bocsátkozik.  2)  Valamely  dologba  folytatólag
működve  beleereszkcdik.  Alkuba,  beszélgetésbe  bocsát-
kötni valakivel.  Mélyen  bocsátkozni a vitatkozásba. 3) Le
igekötövel  leszállás  végett  aláereszkedik.  Kötélen  le-
bocsátkozni  a  kútba.  Átv.  ért.  Kegyesen,  nyájasan  lebo-
csátkozni  az  alsóbb  ranguakhoz.

BOCSÁTMÁNY,  (bocs-a-ít-mány)  fn. tt  bocsát-
mány-t,  tb.  —ok.  Egyes  esetre,  s  bizonyos  időre ki-
adott,  kibocsátott  felsőségi  rendelet.  Királyi  bocsát-
mány  (edictum regium).

BOCSÁTVÁNY,  (bocs-a-ít-vány)  fn.  tt.  bocsáí-
i>ány-<,  tb.  —ok.  1) L.  BOCSÁTMÁNY.  2)  Szolgá-
latból,  hivatalból  eleresztő  iromány.

BOCSFOGÓ,  (bocs-fogó)  ősz. fn.  Vashimorosok
nagy  fogója,  melylyel  az  idomtalan  vastömeget  a há-
mor  alá  tartják  és  idomítják.

BOCSÍT,  (bocs-a-ít)  áth.  Göcsejben  s  némely
palócz  vidékeken divatos  tájszó  a  szokottabb  bocsát
értelmében.  V.  ö.  BOCSÁT.

BOCSKA,  (1),  (bocs-ka)  fn.  tt.  bocskáí.  1) Csö-
börhöz  vagy  vederhez  hasonló  víztartó  edény  fából.
Hasonló  hozzá  rócska.  2)  Balaton  mellékén három-
négy  akós  kis  kád.  3)  A  székelyeknél  bonnérő  kis
bordó.

BOCSKA,  (2),  falu  Zala  megyében;  helyragok-
kal : Bocská-n,  —rá,  —ro'l.

BOCSKOR,  fű.  tt.  bocskor-t,  tb.  —ok.  Némely
vidéki,  főleg  hegység!  lakosok  és  pásztorok  egyszerű
lábbelije,  egy  vagy  több darab  varratlan  durva bőrből,
melyet  szíjszalaggal  a  lábra  fűznek,  s  a  boka  körül
megkötnek.  Telekes  bocskor, mely  czifrán  föl  van  szí-
jazva,  tákozva.  Szfjas,  mint a telekes bocskor.  Km.  Tót
bocskor.  Kanászok  bocskora.  Hegyes, mint  a  harmatha-
sító  bocskor.  Km. Bocskorban járni.  Felkötni  a  bocs-
kort.  Felkötötte  a  telekes  bocskor/,  azaz  kevély.  Km.
Elrúgta  a  bocskort.  Kinek csizmája nincs, bocskort  kos-
són.  Bocskorban  keresni,  csizmában  költeni,  válik  be-
csületedre.  Km.  Tllsz'ög,  mint  a  bocskor, hogyha  nagy
a por.  Km.  Uczczti  bocskor, ne  tUszögj  !  Km.  Átv.  ért.
a  talphoz  tapadó  sár  vagy  más  ragadós  test,  különö-
sen  vadásznyelven,  midőn  a  nyúlnak,  ázott  talajon
szaladva,  szőrös  talpaira  sár  ragad.

Alkalmasint  egy  eredetű a bakancs,  bakancs  szó-
val,  s  gyöke  bök,  boka, s átvetett  szó:  bokasor  vagy
boksor,  bokcsor  helyett,  mint:  szöcskő =  szökcső,
szökösö.

BOCSKORBÖR,  (bocskor-bőr)  ősz.  fn.  Vastag
ló-  vagy  tehénbőr,  melyből  a  bocskorokat  készítik.
Bocekorbör  a pofája  = orczátlan,  szemtelen.

BOCSKOROS,  (1),  (bok-sor-os)  mn. tt  boesko-
ros-t  vagy  —át,  tb.  —ok.  Bocskorban  járó, bocskort
viselő.  Bocskoros  bakonyi  kanász.  Bocskoros  nemes.

BOCSKOROS,  (2),  (mint föntebb)  fn. tt.  bocsko-
ros-t,  tb.  —ok.  A  szegény  nemest, kinek  alig  van va-
lamije,  vagy  épen  semmije sincs,  úgyhogy  csizma he-
lyett is bocskort  visel,  gúnyosan  bocskorosnak  hívják.

BOCSKOROSAN,(bocskor-os-an)ih. Bocskorban.
BOCSKOROSODIK,  (bocskor-os-od-ik)  k.  m.

bocskorosod-tam,  —tál,  —ott.  Valakinek  vagy  vala-
mely  illatnak  talpára  a  nedves földön mentében  vagy
futtában  (pl.  a  nyúléra)  sár  ragad.

BOCSKOROSÚL,  (bocskor-os-úl)  öuh.  m.  bocs.
korosúí-í,  1.  BOCSKOROSODIK.
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BOCSKOROZ,  (bocskor-oz)  önb. m.  bocskoroc-
tam,  —tál,  —ott. El  igekötővel  ám. elillan, eltalpal,
elhordja  ás  irháját.  Népies  kifejezés.

BOCSKORSZÍ J,  (bocskor-szíj)  ősz.  fa.  Szalag
formára  hasított szíj, melyet  a bocskorszegély  likaiba
fűznek,  s ha hosszabb, a lábszárra  föltekernek.  El ód-
totí  (oldódzott) a  boetkorttíj  ,  azaz  fillentésben  talál-
nak  vagy  fillentésen  kapnak  valakit.  Km.

BOCSKORTÁK, (bocskor-ták) ősz.  fn.  Bőrfolt,
mely  a bocskor  talpára  tétetik, s hátuljával  a láb  sar-
kára  nyúlik  fel.  Boctkornak  nem  lettek  lakja,  azaz
magamnál  alábbvaló  embernek  szolgája.

BOCSKORTELEK, (bocskor-telek) ősz. fn.  Szíj-
szalag,  melylyel  a bocskort elülhátul felkötik.  Innen:
telekes  bocskor  azaz, szíjakkal  öszvefUzött.

BOCSOD,  1. BOZSÓD.
BOCSONÁD, falu  Heves megyében;  helyragok-

kal :  Boctonád-on,  —rá, —ról.
BOCSOSBUNDA,  (bocsos-bunda) ősz.  fn. Med-

vebocs,  vagy  vén  medre  bőrével  béllett,  prémezett
bunda.

BOCSPOE, BOSPOR, népies BORSPOR  helyett.
BOCSÚ,  1. BÚCSÚ.
BOCZ, elvont gyöke  boczér,  boczéros szóknak, s

ugyanaz  boz gyökkel,  melyből bozontos  származott.
BOCZÉR,  (bocz-ér)  mn.  tt.  boczér-t,  tb.  —ok.

Aminek  szőre, haja  gubanczos, bozontos, öszvebonyo-
lodott, kuszáit  V. ö.  BOCZ.

BOCZÉRHAJ,  (boczér-baj)  ősz.  fn.  Az  emberi
fejet  takaró  hajnak  kóros  állapota, midőn  szálai meg-
vastagodva  öszvetapadnak,  s  nyírás  alatt  vérzik  a
gyökerök. Lengyeleknél  gyakoribb.  (Plica  polonica).

BOCZÉRKALÁSZU,  (boczér-kalaszu)  ősz. mn.
Aminek  bozontos  szálkája  kalászai  vannak.

BOCZÉRLÁBU,  (boczér-lábu)  ősz.  mn.  Szőrös
lába.

BOCZÉROS,  (bocz-ér-os) mn. tt  boczéros-t  vagy
—át,  tb.  —ok.  Kaszált  hajú,  fésületlen,  baglyas,
borzas, bozontos.  Boczéros  etígány  gyerekek.

BÓCZFÖLDE, falu  Zala  megyében;  helyragok-
kal: tfóczföWé-w, —r«, —rá.

BOCZI,  (bocz-i  vagy  boz-i)  fn.  tt.  bocci-t,  tb.
—k.  Gyenneknyelven  ám. kis borjú,  máskép:  becce,
beczi, becsike.  Gyökre  nézve hangutánzó,  s  a  bég, bőg,
(latin  boát,  bős)  szókkal  egy  eredetű.

BŐD,  (1),  elvont  gyök,  melynek  származékai
valami  gömbölyűt, kerekdedet,  kanyarodottat, kerin-
gést jelentenek,  mint:  bődön,  bodor,  bodorít,  bodoró,
bodrot,  boda,  boddz,  bodag,  bodacs, stb.  Legközelebbi
rokona  a  szintén  gömbölyüséget  jelentő  bog,  mint  a
boga,  boglya,  bogáéi,  boglár,  stb.  származékok  gyöke.
V.  ö. BOGY  és BŐDÖN.

BŐD, (2),  falu  Heves  megyében ; helyragokkal:
Bod-on, —rá, —ról.

BŐD,  (1)  elvont gyök,  mely  megegyezik  a  bőd
gyökkel,  mennyiben  származékai  keringést,  kanyar-
gást jelentenek.  Egyébiránt  alkalmasint öszvehdzott
törzs  bőid,  melynek gyöke  bol,  s  ennek  származéka

bolog vagy bolyog;  honnan bódorog  =  boldorog, bódul
=  boldúl, bódíí = boldit.  V. ö. BOT, BOLT.

BÓD,  (2),  elvont  gyöke  bódog  szónak.  V.  ö.
BÓDOG, BOLD,  BOLDOG.

BODA, (1), helységek neve Baranyában; egyik:
FAZEKAS—;  helyragokkal: Boldá-ra,  —n, —ról.

BODA,  (2),  BÓDA,  (bod-a)  fn.  tt  bodát,  tb.
bodák.  Görbe vagy kanyarodott  fogantyúja,  markolata
valaminek.  Kard  bodája.  V.  ö.  BODAZ.

BODACS,  (bod-acs)  fn. tt  bodaes-ot.  Székely
tájsBÓlassal  jelent  csiribiri  apró  szarvasmarhát,  tinó-
kat, borjukat.  Alkalmasint  az  apró  éretlen  gyümöl-
csöt  jelentő  bodocs  szónak  átvitt  értelmű változata,
t  i. a  tinók,  borjuk  iá  a magok  nemében  még  apró
éretlen,  fejletlen  állapotban  vannak.

BODÁCSOL,  1. BODÁZ.
BŐD APÁLYA,  fáin  Liptóban;  helyragokkal:

Bodafalvd-n,  —ró, —rói.
BODAG,  BODAK,  (bod-ag)  fn.  tt  bodag-ot.

Kenyérsütéskor  a  teknő  oldalairól  levakart  tésztából
csinált vakarcsféle  sütemény.

BODAHÁZA,  szabad  puszta  Pozsony  várme-
gyében;  helyragokkal: Bodahdtá-n,  —rá, —róí.

BŐD AJK, mezőváros Fehér varmegyében; hely-
ragokkal:  Bodajk-ra,  —ról, —ön.

BODAK, KIS—, NAGY—, helységek  Poswmy
megyében; hely ragokkal:  Bodak-on,  —rá, —ról.

BÓD ÁL,  (bód-al)  ősz.  fű.  tt.  bódal-t,  tb.  —ok.
Bódító  erővel  bíró szer.  (Narcotin).

BÓDÁR, (bód-ár)  mn. tt. bódár-t, tb. —ok. Ami-
nek  bódító  ereje van. Bódár füvek, magok.  Bodor  ita-
lok.  Bódár  szerek.

BÓDA VÉD,  (bóda-véd) ősz.  fn.  A  kard  marko-
latát körülvevő  sodronyráca,  mely  a vívó  kézfejét  a
versenytárs  csapásai  ellen födözi.

BODÁZ,  (bod-a-az)  önh. m.  bodác-tam,  —tál,
—ott.  Ide-oda,  átabotába  csapong,  ugrál,  megyén.
Badarnak  az  agaraktól fizott nyulak, a futósdit  játszó
gyermekek.  Bodátnak  a  szelek,  midőn  irányaikat  vál-
toztatják.

BÓDÉ, falu Veszprém megyében; belyragokkal:
Bódé-n,  —rá, —ról.

BÓDÉ,  fn.  tt  bódé-t.  Leginkább  deszkákból
öszve&llított  hajlékféle  házikó,  nem  rendes,  hanem
csak  ideiglenes  lakásul  szolgáló  némely  foglalkozás
végett.  Fásárok, vámotok  bódéja.  Piacsi  bódék.  Ptíin-
kátok  bódéja.

Idegen  eredetű  szónak  látszik;  németül  Búd t,
lengyelül  buda,  csehül  bauda.  Egyezik  vele  a  fran-
czia  boudoir,  botttiqwt,  arab  bajt = pajta,  stb.  V. ö.
BUDÁÉ.

BÓDELEM,(bód-elem) ősz. fh. Valamely  szernek
azon  lényeges  alkatrésze,  melyben  bódító erő  rejlik.

BÓDERGA,  tájszó  a helyesebb  bódorgó-ból  át-
alakítva, ám. bódorgó  eszfi,  mamiasz, bászli.

BÓDÉS, (bódé-s)  fn. tt  bódés-t,  tb.  —ok.  Aki
bizonyos  foglalatosságot  bódéban  fiz,  bódéban  áruló.
V.  ö.  BOLTOS.
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BÓDI, (1), férfi  kn.  1. BÓDOG és  BOLDIZSÁR.
Ebben:  bódi  szilva  (korán  érő,  gömbölyű kék  szilva)
a  bódog  vagy  boldog szóra  van  vonatkozás, minthogy
az  Boldogasszony  napja  (augustus  15-ke)  körül  érik.

BÓDI,  (2),  (bol-d-i)  mn.  tt.  bódi-t,  tb.  — afc.  A
bolond  szónak  kicsinyített,  s  némileg  kíméletesebb
változata.

BÓDÍT,  (bód-ít  vagy  bold-ít)  átb.  m.  hódított,
pár. —s, htn. —ni vagy  —ani. Az  agyvelőre  és ideg-
rendszerre  oly  erős  hatást gyakorol,  melynél fogva  az
éazt rendes  működéseiben  megzavarja  és gátolja,  szé-
dülést,  ideiglenes  észtompulást  okoz,  s  mintegy  bo-
londít  Némely  szettet  italok,  mérget  növények  magvai
hódítanak.  Átv.  ért. álokokkal,  Ígéretekkel, csellel az
elmét  elfogulttá  teszi,  s  az  itélő  erőt  elaltatja,  téve-
désbe hozza. Hiúságának  hitelkedve elhódítani  valakit.
V.  ö.  BÓD.

BÓDÍTÁS,  (bód-ít-ás vagy  bold-ít-ás)  fn. tt. bó-
dilát-t,  tb.  —ok.  Hatás  vagy  cselekvés,  mely  bődít.

BÓDÍTÓ,  (bód-ít-ó vagy  bold-ít-ó) mn. tt  bódí-
tó-í, tb.  —fc.  Agyvelőre  és idegrendszerre  megzavarő-
lag ható.  Bódító  italok, lódító  füvek.  Bódtíó  eró's illat,
f«sí.

BÓDMER,  fala  Fejér  megyében;  helyragokkal:
Bódmér-on,  —rá,  —ról.

BODNÁR,  (bod-on-ár) fn. tt  bodnár-t, tb. —ok.
Máskép: kádár, uémetesen pintér.  Szoros ért  oly  mes-
terember,  ki  bodonféle edényeket  készít;  de szélesb
értelemben  hordókat, kádakat,  sajtárokat,  kannákat
s  hasonló  faedényeket  gyártó  mesterember.  Tudnillik
a  nyelvszokás  többféle  kézmívest egyes  müveiről  sze-
ret  nevezni,  pl.  asztalos,  lakatos,  kerékgyártó,  stb.
jóllehet  ezek  nem  csupán  asztalt,  lakatot, kereket,
stb.  csinálnak. Különböztetésül  v.  ö. BOGNAK.

BODNÁRKÉS,  (bodnár-kés)  ősz.  fű.  Különös
alakú  kés, melyet  bodnárok  használnak.

BODNÁRMÜHELY,  (bodnár-műhely)  ősz.  fn.
Műhely,  melyben  bodnárok  dolgoznak.

BODNÁKSÁG,  (bod-on-ár-ság)  fti.  tt.  bodnár-
ság-ol.  1) Bodnármesterség, kádárság, németesen : pin-
térség.  Bodnárságot  tanulni,  fizni.  2)  Bodnárok ösz-
vesége, czéhe,  testülete  valamely  városban  vagy  vi-
déken.

BODNÁRSULYOK,  (bodnár-sulyok)  ősz.  fn.
Sulyok,  melylyel  a  bodnárok  az  abroncsot  fölverik.

BODÓ,  előfordul  több  helynevekben,  mint  Bo-
dófalva,  Bodóháza,  melyek  oda mutatnak,  hogy ma-
gában  személynév,  a  minthogy  több  családok  is hi-
vatnak  e  néven.  Alkalmasint a Bódi módosulata, mint
.Kati, Kató,  és  magasbangon  Peti, Pető.

BODOBÁCS,  fa.  tt.  bodobáct-ot.  Fekete  foltok-
kal  pettegetett  tavaszi  piros bogár. Másképen  pétiké-
bogár. Túl  a Danán  bodóbácsi vagy  budobocsi. Való-
színűleg  átvitt  személynév,  mi nyelvünkben  nem szo-
katlan,  mint az  Iloncta,  büdös  Marczi,  büdös  Kata,
büdöt  Bencze  bo^árnevek  mutatják.

BODOCS,  (bod-ocs)  fn.  tt.  bodocs-ut.  Apró  bo-
gyó,  mennyiben  bőd =: bogy.  A  székelyek  így  neve-

AKXD.  >A<»  8ZÚTÍK.

zik  az  alinát, körtvélyt,  szilvát  stb.  éretlen  kis  korá-
ban.  Az  alma,  szilva  bodocs  kordban nem egészséges.
Átv.  ért.  bodocs  eteti  ember =. éretlen  eszű,  gyermek-
eszü.

BODÓFALVA, helység Turócz megyében ; hely-
ragokkal  : Bodófalvá-n,  —rá,  —ról.

BÓDOG,  (bód-og  vagy  bold-og)  férfi  kn.  tt.
Bódog-ot.  Régies, sőt  ma  is  több  vidéken  divatos  ki-
ejtés  Boldog  (Félix) helyett  L.  BOLDOG.

BODOGLÁK,  paszta  Kis-Kunságban;  helyra-
gokkal  : Bodoglár-on,  —ró,  —ról.

BODÓHÁZA, puszták  Bihar és Pozsony megyé-
ben ; helyragokkal:  Bodóházá-n,  —rá,  —ról.

BODOK, helységek Nyitra  megyében és Erdély-
ben ; helyragokkal:  Bodok-on,  —rá,  —ról.

BODOLA,  falu  Baranya  megyében  és  Erdély-
ben ; helyragokkal:  Bodolá-n,  —rá,  —ról.

BODOLÓ,  BODOLLÓ,  faluk  Abaúj  és  Bereg
megyében, és puszta  Gömör megyében; helyragokkal:
Bodoló-n,  —rá,  —róí.

BÓDOLOG,  (bód-ol-og vagy  bold-ol-og)  gyak.
önh.  m. bódolog-tam,  —tál  vagy  bódolgottál,  bódol-
gotí,  htn. —ni  vagy  bódolgani.  Görbe, kanyargós  uta-
kon, bizonyos  irány  nélkül  ide-oda bolyong, tévelyeg,
kódorog,  kóborol.

BODOLYA, falu Baranya megyében; helyragok-
kal : Bodolyá-n,  —rá,  —róí.

BÓDOLYOG,  1. BÓDOLOG.
BŐDÖN, (1),  (bod-on)  fa.  tt.  bodon-<;  tb.  —ok.

1) Kivájt  vastag faderék, melyet kiskutakba  víztartó
edényül  szokás  alkalmazni.  2)  Szélesb  ért.  gömbölyű
szerkezetű  s  abroncsos  faedény, melyben  zsírt,  vajat,
túrót,  lisztet  tartanak.  Vékonyhangon:  bűdön,  s meg-
fordított  gyökkel: dobon.

Gyöke  bőd  azon  nagy  családit  szónemzetséghez
tartozik,  melynek egyes  sarjaiban  a  gömbölyű hang-
zók  uralkodnak  s  mássalhangzóik  egyfelől  ajakban-
guak,  másfelöl  nyelvhegyiek  (d, t)  vagy  torokhangok
(g, k), mint:  bog, bök, pog, pók,  stb.  s  származékaik
valami  gömbölyű,  kerekded  alakú  testet  jelentenek,
mint:  boglya, boglár,  boka,  fogács,  stb.  Egyébiránt
rokonok  vele  a  hellén  (iovtiov  (palaczk),  héber  712,

német  Bittte, Bütte, Bottich, perzsa  pute, puta, magyar
puttón,  stb.

BŐDÖN, (2), vagy BÁDON, falu Kraszna megyé-
ben;  HAGYMÁSBODON,  MEZÖBODON,  helynevek
Erdélyben;  helyragokkal:  Bodon-ba,  —bon,  —ból.

BODONCZ,  falu  Vas megyében ; helyragokkal:
Bodoncz-on,  —rá, —ról.

BODONHELY,  falu  Sopron megyében; helyra-
gokkal : Bodonhely-en,  -—re,  —ró'í.

BODONKA,  (bod-on-ka)  fn.  tt.  bodonkáí.  Kis
bodoii.  Vékonyhangou  boVtönke,  fordítva:  döbönke.

BODONKÚT,  (bodon-kút)  ősz.  fn.  Oly  kút,
melynek  kerülete  bodonforina  kivájt  faderókból  áll.
Olyan  képzésű,  tniut:  köbölkút,  uieunyibeu  a  kübül
hasonló  a  bodonhoz.

44
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BODONLAKA,  fáin  Sáros  megyében;  helyra-
gokksJ:  Bodonlaká-n,  —rá, —róí.

BODONPÓT,  (bodon-pót)  ősz.  fa.  Amarantok
egyik  faja,  melynek  bőd, azaz  bogyóalaku  gombos
virágai  vannak.

BODONOS, fala Bihar megyében; helyragokkal:
Bodonot-on,  —rá, —ról.

BODONY,  1)  L BŐDÖN (1);  2)  falvak  Bara-
nya,  Heves  és  Nógrád  megyékben;  helyragokkal:
Bodony-ba,  —bán, —601.

BODONY,  (bód-ony  vagy  bold-ony)  fe.tt.oo-
dony-t,  tb.  —ok. Bódító szer.  (Narcoticom).

BODOR,  (1),  (bod-or) mn.tt  bodor-t vagy bodr-
ot,  tb.  —ok.  Fokozva:  bodor-óbb vagy  bodr-obb.  Al-
talán karikásán, tekervényesen  meghajlott  Különösen
bodor  haj,  szbr, szakái, melynek szálai  göndörök,  gyű-
rűsek.  Bodor  növénylevelet,  növényindák.  Bodor  sza-
lagok, ruhaszegélyek. Bodor  füst,  mely  tekervényesen
terjedez  fölfelé.  Bodor  ökör =  göndör  szőrű.  Csáti
Bodor!

Legközelebbi  rokona fodor,  s  hasonlók  hozzá a
vékonyhangn  bédér,  peder.

BODOR,  (2),  (mint föntebb)  rh.tt.  bodor-< vagy
bodr-ot.  Gyűrűsen, karikásán,  tekervényesen,  göndö-
rén  megkanyarodott  szőr,  haj, szalag,  fonal, stb. mis-
képen  fodor. Bodorba rWgeteit  hajfürtök.  Üng  bodra.
Bodorba  kötött  szalag.

BODOR,  (bod-or  vagy  bold-or)  mn. tt.  bődor-t,
tb.  —ok.  1) Aminek  bódftó,  szédítő  ereje  van.  Bodor
ital,  bodor JZ.  2)  Csavargó, kóborló,  kódorgó. Kemé-
nyebb  hangon: pótor.  Származékai:  bodorog,  bodor-
gát,  stb.

BODORFA,  helységek  neve  Baranya  és  Zala
megyében; helyr.  Bodorfá-n,  —rá, —róí.

BÓDORGÁNY,  (bód-or-og-ány vagy bold-or-og-
ány) mn. és  fn. tt  bódorgány-t,  tb.  —ok.  Bódorogni,
ideoda  csapongói,  csavarogni  szokott  Bódorgdny  vö-
csök,  a  vöcsök  nemű  buvármadarak  egyik  faja,  mely
• tavak  fölött  repkedve bódorog.

BÓDORGÍS,  (Wd-or-og-ás  vagy  bold-or-og-ás)
fa.  tt  bódorgás-f  tb.  —ok.  Csavargás,  tévelygés, kó-
borlás, tekergés.

BÓDOROÓ, (bód-or-og-ó vagy bold-or-og-ó) mn.
tt  bódorgó-t,  tb.  —k. Kóborló, csavargó, tekervényes
ntakon járó, bujdosó.  Bádorgó  szökevények.

BODOBÍT,  (bod-or-ít)  éth. m.  bodorit-ott, pú.
—«,  Jitn.  —«i  vagy  —ani.  Hajtogatás,  tekergetés
által  bodorrá  tesz; fodorít,  gondorít, gondorít  flajoí,
fárOSt bodarítani.  V.  ő.  BODOR  és  BÉDÉBÍT,  PÉ-
DÉRÍT,  SODOKÍT.

BODORÍTÁS,  BODORTTÁS,  (bod-or-ít-ás)  fa.
tt  bodorüát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  bizonyos
testeket bodor  alakuakká  teszünk  ;  kondorftás,  gön-
dörítés,  fodorítás,  pederítés.

BODORRA,  (bód-or-ka vagy  bód-or-ga)  fb.  tt
bódorkát.  A  madártanban  sok  fajd  gázló.  Máskép:
vöcsök.

BODORODÁS,  (bod-or-od-ás) fa. tt  bodorodát-t,
tb.  —ok. Bodor  alakúvá tekeredés; kondorodat,  gön-
dörödé*,  fodorodás.  Hajnak,  szőrnek  bodorodáta.

BODOEÓ,  (bod-or-ó)  fa.  és  mn.  \L  bodoró-t.
Székely  tájszó,  s jelent oly nőt, kinek csak egy  gyer-
meke van vagy  volt.  Eredeti jelentése homályos.

BODORODIK, (bod-or-od-ik) k. m. bodorod  töm,
—tál, —ott.  Bodorrá  tekeredik,  csavarodik,  fodoro-
dik, kondorodik,  gyürnsödik.  A  tinó  szarvai  kötött
bodorodik  a  szór. Badarodnak  a  íflzes vassal  sütögetett
hajfüríSk.  Bodorodik  a pipából  felszálló füst.

BODOEÓFALVA,  helység  Turócz  megyében;
helyragokkal:  Bodorófalvá-n,  —ró, —ról.

BÓDOROG,  (bód-or-og vagy  bold-or-og)  gyak.
önh.  m. bódorog-tom  vagy  bódorg-ottam,  —tál  vagy
bódorgottál,  —ott,  htn.  —ni  vagy  bódorg-vf  vagy
—ani. Bizonyos  irány nélkül  tévesztett görbe  utakon
bolyong,  csavarog, bujkál;  kódorog.

BODOS,  falu  Erdélyben;  helyragokkal:  Bódog-
on,  —ró, —ról.

BÓDÉI,  (bod-or-i) mn. tt  bodri-t,  tb.  — k.  A
bodor  szónak változata- s  ám. bodros  haja  vagy szőrű,
természetes göndörségü. Bodri f ej.  Bodri  czigdnyrajk^.
Bodri  kutya.  Bodri  ne !  Ctipd  meg  Bodri  !  Némi le
kicsinyítő  árnyalatú,  mint:  Andri,  Sándri,  fionáVtg
tupri,  csitri,  stb.  ,

BODROG,  (bod-or-og)  Béla  jegyzőjénél  s több
régi oklevelekben  Budrugh, Budurog.  (Jerney).  1) Fo-
lyó  neve, mely  Tokajnál  a Tiszába  szakad. Nevét  v»-
lószinüleg  tekerrényes  folyásától  kapta,  mint  némely
mások, pl.  Körös,  Bódva.  2)  Bégi  varmegye  neve,
mely törvényesen Bacscsal van egyesülve:  Báctbodrog.
3)  Falu  neve  Somogy  megyében;  helyr.  Bodrog-ön,
—rá,  —ról. Mint  helynév gh-val  is  iratík:  Bodrogh.

BODROGKÖZ,  (Bodrog-köz)  ősz. fn.  Zemplén
vármegye  vidéke, járása  a  Bodrog  és Tisza között.

BODEOS,  (bod-or-os) mn. tt  bodros-t vagy — aí,
tb.  —ok.  Bodorrá  alakított  szalaggal,  szegély lyel
ékesített,  piperézett,  fodros.  Bodrot  iing.  Bodrot  fej-
kStS.

BODROSAN,  (bod-or-os-an)  ih. Bodrokkal  éke-
sítve,  folpiperézve,  díszítve,  szegélyezve.

BODROSÍT,  (bod-or-os-ít)  áth. m.  bodrotU-ott,
htn.  —ni vagy  —ani.  Bodrossá  tesz,  bodrokkal  fel-
ékesít,  felczifráz,  bodrokkal  piperéz, szegélyez.

BODBOSÍTÁS,  bod-or-os-ít-ás)  fn. tt  bodron-
tdi-t,  —ok. Bodrokkal  felczifrázás.

BODEOSÚL,l'(bod-or-os-úl)  önh.  Bodrossá  alá
kul,  bodorodik.

BODROZ, (bod-or-oz) áth. m. bodroz-tom,  —tél,
—ott,  pár.  —s.  Bodornomft  piperével,  szegélylyel
ékesít, czifráz, fodroz.  Üng  ujját,  mellét  bodrotni,  Fej-
TtSStöt,  szoknyát  bodrozni.

BODROZÁS,  (bod-or-oz-ás)  fn.  tt  bodrotds-t.
tb.  —ok.  Bodorral  vagy  bodrokkal  piperésés,  diszi-
tés,  fodrozás.

BODROZAT,  (bod-or oz-at)  fn.  tt.  bodrotal-ot.
Valamely  ruhaneműt  díszítő,  piperóző  bodrok  ősz-
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rege.  Legújabb  divatu,  ékes,  drága  bodrozal.  Fejktitö
bodrosata.

BÓDUL,  (bód-úl vagy  bold-úl) önh. m.  bódul-t.
1) Szédül, kábul, elméjében  ideiglenes  tompulást, za-
varodást szenved.  Bódul a fejem.  Meglódul.  2) Téved,
utat veszt  Jártam,  keltem,  míg  végre  ide  bódultam.
Sötétben járva  elbódulni.

BÓDULÁS,  (bód-ul-ás  vagy  bold-ul-ás)  fn.  tt.
bódulás-í,  tb.  —ok.  1) Fejszédtilés,  kábulás,  elmeza-
varodás.  2)  Tévedés, útvesztés.

BÓDULAT,  (bód-ul-at  vagy  bold-ul-at)  fh.  tt.
bódulat-ot.  Bódult  állapot  Bódulatba  esni.  Bódulat-
ban  szenvedni. Pillanatnyi,  gyakori  bódulat.

BÓDULT,  (bód-ul-t  vagy  bold-ul-t)  mn. tt.  bó-
dult-at.  Szédült,  kábult,  elméjében  ideiglen  zavaro-
dott.  Bódult  fejjel  ide-oda  tántorogni.

BÓDULTÁN,  (bód-ul-t-an)  ih.  Szédült,  kábult
állapotban,  zavart  elmével.

BÓDULTSÁG,  (bód-ul-t-ság)  fn.  tt.  bódulttág-
öt.  Kábultság,  szédfiltség,  ideiglenes  elmetompulás,
észzavarodás.

BÓDULTSÁGI,  (bód-ul-t-ság-i)  mn.  tt.  bódult-
sági-t,  tb.  —ok.  Bódultságban  levő ; bódultsúgra vo-
natkozó.  Bódultsági  állapot.  Bódultsági  tzilnet.

BÓDVA vagy  BOLDVA, Béla jegyzőjénél:  Bul-
dua.  Folyó  Torna  és  Borsod  megyében,  s  falu  neve
is  az  utóbbiban,  midőn  belyragozva  : Bóduá-n,  —rá,
—ról. V.  ö.  BODROG  1).

BODZA,  (1),  (bod-za  vagy  bogy-za)  fn. tt  bod-
zát.  Fanem  az  öthímesek és háromanyások seregéből;
csészéje  kicsin,  ötbasábu  a  magzat  fölött;  bokrétája
ötmetszésü;  bogyója  három magvu;  virágzása  bog-
ernyő  vagy  fürt,  virága  fehéres  (Sambucus).  Fajai:
yyepü-  vagy fái  bodza  (S. nigra),  sallangos  bodza (S.
laciniata), fürtös  bodza  (S.  racemosa), földi  bodza  (S.
cbulus)  stb.  Á  büröktől  a  bodzáig, azaz kevés vagyonú
vagy  tapasztalást).  Km. Néhol:  bozza  vagy  borza.

Legvalószínűbb,  hogy  nevét  sűrűn  termő  bo-
gyóitól  kapta,  s  gyöke  bőd  vagy  hogy,  ám.  bogyó.
Innen  lett  bod-zik  azaz  bogyzik,  bogyózik,  s részesü-
lőben  bodzó, bodza  —  bogyozó, bogyoza.  Mennyiben
tájejtésileg:  borza,  némelyek  véleménye szerint bor-
zas  leveleitől  vette  volna  nevét.  Mások  erős  szaga
után  a  bűz  szótól  származtatják.  Hasonló  hozzá  a
szláv  bez.

BODZA, (1), népes puszta Erdélyben; helyragok-
kal  :  Bodzá-n,  —rá,  —ról.  Együtt  van vele  Bodza-
fordulás,  1. ezt.

BODZABÉL,  (bodza-bél)  ősz.  fn.  Taplószerű,
rugalmas,  fcbér  anyag, mely  a  bodza  belsejét  képezi,
s  a fiatal hajtásokban  aránylag  nagy.

BODZABOGYÓ,  (bodza-bogyó)  ősz. fn.  A  bod-
zának  fürtösen  növő  szapora  gyümölcse ,  mely  feke-
tére  érik.  Bodzabogyóból  főtt  kása.  A  bodzabogyót  ku-
iKniisen  kedvelik  a  seregélyek.

BODZAFA,  (bod/.a-fa)  ősz.  fn.  A  bodzanemü
iiövóiiypk  azon  faja,  mely  magaobra  nő  s  fává  lesz.
/io<l:nfa  hajtásából  csinált furulya.  Bodzafából  való

szegek.  Görcsösderekú  bodzafa.  Vidékies  kiejtéssel  :
bodzfa.

BODZAFAPUSKA, (bodza-fa-puska) ősz. fn.
L. BODZAPÜSKA.

BODZAFORDULÁS,  népes  puszta Erdélyben ;
helyragokkal:  Bodzafordulás-on,  —rá,  —ról.

BODZAFÜ, (bodza-fü) ősz.  fn.  Gyalog,  egy  éves
bodza.

BODZAGOMBA,  (bodza-gomba)  ősz.  fh.  Gom-
bafaj,  mely  vén  bodzafák  tövén  szokott  tenyészni.

BODZAÍZ,  (bodza-íz)  ősz.  fn.  Érett  bodzabo-
gyókból  való  befözött,  bodzalekvár.

BODZAKÁSA,  (bodza-kása)  ősz.  fn.  Bodzabo-
gyókból  főtt  pépféle  eledel  vagy  nyalánkság.

BODZAKOSBOR,  (bodza-kos-bor)  ősz.  fn.  A
kosbor  nevű  növények  egyik  faja,  melynek  levelei  a
bodzalevelckhez  hasonlók. V.  ö.  KOSBOR.

BODZALÉ,  (bodza-lé)  ősz.  fh.  Bodzabogyókból
főzött  vagy  sajtólt  lé.

BODZANEDVSÜRÜ, (bodza-nedv-sűrű) ősz. fn.
L. BODZAÍZ.

BODZAPÉP, (bodza-pép) ősz. fn. L. BODZA-
KÁSA.

BODZAPUSKA,  (bodza-puska)  ősz.  fn.  Bélétől
kitisztított  fiatal  bodza,  melyet  a  gyermekek  játék -
szerüs  csővé  alakítnak,  s  hozzá  alkalmazott  toló  által
fecskendő  gyanánt  használnak.

BODZÁS,  (1),  (bod-za-as)  mn. tt  bodzás-t vagy
—át,  tb.  —afc.  1)  Bodzanemü  növénynyel  benőtt
Bodzás fóYd.  .Bodzás  gyöplí.  2)  Mondják  fájós  lábak-
ról,  melyek  köszvényben  szenvedvén,  kisebesednek,
kifakadnak. Valószínűen átvitt értelmű kifejezés.meny-

|  nyiben az  ily  kóros  lábszárakon  támadt kékes feketés
csomók,  a  bodza  bogyóihoz  hasonlók.  Ily  átvett  ér-
telmű  szó  a  szederj  színétől  nevezett  szederjes.  Más
értelmezés  szerint  onnan  vette  volna  nevét,  mert  a
köszvényes  lábakat  bodzalevclekkel  is  szokták  gyó-
gyítani.

BODZÁS, (2), falu  Zemplén  megyében;  helyra-
gokkal : Bodzás-on,  —rá,  —ról.

BODZÁSODÁS,  (bod-za-as-od-ás)  fn.  tt.  bodzá-
sodás-t,  tb.  —ok.  Azon  kóros állapot  kifejlődése, me-
lyet  lábküszvéuynek  hivunk ; bodz&ssá  levés.

BODZÁSOD1K,  (bod-za-as-od-ik)  k.  m.  bodzá-
sod-tam,  —iát,  —ott. Lábai  bodzásak  lesznek, kosz-
vény tol  megdagadnak,  kifakadoznak,  stb.

BODZASZÖRP, (bodza-szörp) ősz. fn. Érett bod-
zabogyókból  készített  szörpféle  főzet  vagy  pép.

BODZATÁKAJAK,  (bodza-ták-ajak)  ősz.  fn.
Növényfaj  a  tákajkak  neméből,  szára  tompa,  négy-
szügü,  levelei  nyelesek, szivesek, fürészesek.  Máskép :
fekete  cseremye,  fekete  bodza,  torokgyékfu,  varjú  mo-
gyoró. Diószeghi  Füvészköny ve.  (Scrophularia nodosa.
L.)  V.  ö.  TÁKAJAK.

BODZAVIRÁG,  (bodza-virág) ősz.  fa.  A  bodza-
nemü  fák  és  cserjék  fehéres  boglár-  vagy  fürtvirága,
mely  leforrázva izzasztó  hatású,  s  házi  gyógyszerül
használ tátik.

44*
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BODZAVIRÁGECZET,  (bodza-virag-eczet)  Ősz.
fn.  Bodzavirágból  készített gyógyeczet.

BODZAVIRÁGPOR,  (bodza-virág-por)  ősz.  fn.
Kiszárított  s porrá  tört  bodzavirág.

BODZATHEA,  (bodza-thea) Ssz. fn. Leforrázott
bodzavirágból  készített  izzasztó gyógyital.

BODZFA, tájdivatos, BODZAFA helyett; 1.  ezt.
BOÉR, 1. BOJÁR.
BOÉRFALVA,  helység  Belső-Szolnok  megyé-

ben ; helyragokkal:  Boérfalvá-n,  —ró,  —ról.
BOG, önálló gyök  és  fn. tt  bog-oí.  Általán  cső-

móalakn  dndorodás,  kinövés,  nevezetesen  a  fákon  s
más  növényeken,  göcs.  Öszvérévé:  ágbog.  A  somfá-
nak, bodzafának  sok  boga van.  így  nevettetnek  né-
mely  növények  fejei,  pl.  a  kenderé,  máskép: buga.
Vadász nyelven : az agancs  tülkei, mielőtt ki lennének
fejlődve,  és  még kéreg alatt  vannak.

Közvetlen  származékai:  bogos,  bogáét,  boglár,
boglya,  bogár, bogot, stb.  Mennyiben  valami  gömbö-
lyűt,  dudorút  jelent,  rokonai:  bőd,  bogy,  bök,  pog,
poh;  vékonyhangon:  bőg,  bSgy,  bűd;  fordítva:  gob,
gob, gub, gttb.  Rokonokúi  tekinthetők  a  török  bagh
(a  többek  közt nodus jelentéssel), német  biegen, Búg,
góth  bjugan,  szanszkrit  bhuj  (meghajt, görbít),  hellén
arvffoia  (öszverakom,  redőzöm) stb.

BOGÁCS,  (1),  (bog-ács)  fa.  tt  bogáct-ot.  Az
egyfittnemzők  és  egyenlőnősök  seregéhez  tartoró nö-
vény nem; vaczka gyapjas,  fészke  hasas,  tojásdad,  tő
vishegjfi  pikkelyekkel  fddelékes,  bóbitája  hajszála*
vagy  sertés.  Virága  veres  vagy  kék, ritkán fehér.  Ál
nemei:  ttárrafutó  vagy  nyeletlen  leveliik,  mindegyik
számos  fajokkal.  Akánt-,  béren-,  bókoló-,  csttggedö'-,
fodrot-,  horgot-, patyolat-, puha-,  tarka-,  tövises-, sz»-
sz«s, stb.  bogács.  (Cardnns).

Nevét bóbitájának  bogos,  tojásdad,  gombforma
Mákjától  vette, s eredetileg bogás, melyben  az s  átvál-
tozott  cs-re,  mint:  bordás,  bordáét,  ordas,  ordocs,
stb.  Mátyásföldi  tájejtéssel:  bógáncs.

BOGÁCS, (2),  falu  Bonod  megyében;  szintén
több  erdélyi  falu  neve is;  helyragokkal:  Bogáct-ra,
—ról,  —ön.

BOGÁCSA,  1. POGÁCSA.
BOGÁCSFEJ,  (bogács-fej)  ősz.  fa.  A  bogács-

nemű  növények szára  hegyén  levő bogos,  gombalakn
csomó, mely az  illető növény  magvait  foglalja  magá-
ban.  Tövises,  ttStzSt,  sima  bogáesfsj.

BOGÁCSKÓRÓ, (bogáce-kóró) ősz.  fa.  Mezőkön
és  szántóföldeken  termő  bogácsfaj,  melynek  bossro-
kás,  tövises  kórója  van.  .Sérti  bogáéikor*},  mely  mi-
velés  által  tenyésztetik,  Danán  túl  takáesmácsonya.

BOGÁC80S,  (bog-ács-os) mn. tt  bogoosos-t vagy
—ot,tb. —ak.  1) Bogicsféle növényekkel bővelkedő,
benőtt. Bogáotoi  iegelb', ugor.  í)  Bogácsfejekkel  ke-
veredett  Bogáétól  ióserény.

BOGÁCSPILLANGÓ,  (bogács-pillangó)  ös«. fn
A  bogácsok  körül  repkedő,  s  azok  virágain  élődő pil-
langófaj.  Némelyek  szerint  tengeliczmadár,  mely a
bogácsok  magvaival  táplálkozik.

BOGÁCSREND, (bogács-rend)  öss. fn.  Seótor-
szági  díszrend,  melynek  czímerén  András  kérésibe,
és bogácsfej  díszlik.

BOGÍCSSARLÓ,  (bogács-sarló)  ősz.  fa.  Erői
pengéjű  sarló, melylyel  a bogácskórókat  irtják.

BOGÁCSTETÜ,  (bogács-tetfi)  ősz. fn.  A  bogi-
csök  egyik  különös  fajának  boga,  mely  borsó  nagy-
sága, s  igen ragadós  lévén  a  legelő  barmok  szőrébe,
kivált juhok gyapjaba  bele  keverődzik.  tréfás  neve:
koldustettt.

BOOÁD, falvak Baranya megyében; helyragok-
kal : Bogád-on, —rá,  —ról.

BOGÁNCS vagy  BÓGÁNCS, lásd BOGÁCS.

BOGÁNCZ,  (bog-áncz)  fn.  tt  bogáitec-ot.  Szé-
kely  tájszó,  ám.  papucs.  Eredete  homályos.  Talán
boka  szótól:  bokáncz.

BOGÁR, (bog-ár)  fn.  tt.  bogár-t  vagy  bogar-oí,
tb.  —ok.  1) Széles  ért. az allatorszig második  főosz-
tályához, úgynevezett gerincztelenekhez  tartozó  állat-
kák,  melyeknek  egy  szívkamrájok,  fehér  hideg  verők
és  csápjaik  vannak (Insecta). Szabatosabb  természet-
njri  műnyelven  1. ROVAR.  Vízen,  szárazföldin,  n«-
ttényeken tenyésző  bogarak.  Csúnya  bogár.  BUdSt  bo-
gár.  CWpifc  a  bogarak.  Sok  bogár  gyűl  ott  totót,  hol
sok a  tej. Km. Bogara  sincs  azaz  semmivel bíró. Km.
Kölönböztetésül  V. ö. FÉREG.  2)  Szűkebb ért. a ro-
varok  azon  alnemei,  melyeknek  szaruhartyaféle  ke-
mény  födelékes  átlátszó  röptyüik  vannak.  (Coleop-
tera.  K&fer).  Szarveubogdr,  KSrötbogár,  cserebogár,
ssarturdbogár,  zSldbogár,  stb.  Fekete,  mint  a  bogár.
Bogár nemű = fekete szemű. Bogár után indulni. Km.
Őscveescifc  tttesktt,  bogarat.  Km.  3)  Népies  nyelven
így  hívja  a kedveskedő  anya gyermekét.  Édtt  boga-
ram .' Kedvei  szép  bogaram /  Adják  e nevet  igis  ök-
röknek  is.  Csali Bogár/  ifajsz  Bogár/  4)  Átr.  ért
mondjak  hóbortos  emberről,  kinek  kedélye  változé-
kony  és nyughatatlan,  mintha bogarak  csípnék, hogy
bogara  van.

Elemesve  ám. bogos,  sok  boga, mennyiben tag-
jai,  d. m.  csápjai,  falámjai,  lábai  ágasbogas  szerve-
zettlek.

BOGARAS,  (bog-ar-as)  mn. tt  bogaros-t,  tb.
—ak.  1) Bogárral  bővelkedő.  2) A barmokról,  kfilő-
nösen  a  lóról  mondatík, bogy  bogaras, midőn  a boga-
raktól  csípdestetvén  nyugtalankodik.  Innen: bogaras
tinó, bogarai  ló,  ám.  szilaj  tinó,  szilaj  ló.

BOGARÁSZ,  (1), (bog-ar-asz) fn.tt  bogarász-í,
tb.  —ok.  Természetbúvár,  aki  különösen  bogarak
gyűjtésével  s  tudományos meghatározásival,  ismerte-
tésével  foglalkodik.

BOGARÁSZ, (2), (bog-ar-asz)  önb. m. bogarász-
tam,  —tál,  —ott, pár. sz. 1) Bogarakat keres, gyt^t.
2) Atv.  ért  holmi  aprólékossagot  bibirkélve  motoz-
gat, keresgél.

BOGAEÁSZAT,  (bog-ar-ara-at)  fn.  tt.  bogará-
szat-ot.  Természettudományi  bovárlut,  melynek  tár-
gya  bogarak  gyűjtése és  ismertetése.
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BOGARÁSZCSACSOGÁNY,  (bogarász-csacso-
gány) ősz.  fn.  Amerikai  vándormadár,  mely  férgek-
kel  és bogarakkal  táplálkozik.  (Graculus quiscala).

BOGÁEBÁB, (bogár-báb) ősz. fn.  Bogárivadék,
midőn  alakulásának  második  fokát  érte s hengerded
meztelen  vagy  szőrös  teste  van.

BOOAKD,  népes  paszták  Fejér  és  Veszprém
megyékben;  helyragokkal:  Bogárd-on,  —rá,  —ról.

BOGÁRFALVA,  helység  Erdélyben;  helyra-
gokkal : Bogdrfalvá-n,  —rá,  —róí.

BOGAJRFÖLDJE,  népes  paszta  Nógrádban;
helyragokkal:  BogárfSÍdjé-n,  — re,  — rül.

BOGÁRHÁTÜ,  (bogár-hátú)  ősz.  mn.  Aminek
bogár  derekához  vagy  fölborított  teknőböz  hasonló
dndorodásn  emelkedése,  teteje  van.  Bogárhátu  szán-
tás,  midőn  a  barázdolást  úgy  teszik,  hogy  a  fölszán-
tott  föld  közepe  magasabb  legyen,  mint a  szélei.  Ily
szántás  a  fölösleges  nedvesség  elvezetése  végett  a la-
pos  földeken  van  szokásban.  Bogárhátu  szekér =
gyékényes vagy  ponyvás  fődéin  szekér.

BOGÁROS,  falu  Torontál  megyében;  helyra-
gokkal:  Bogárot-on,  —rá,  —ról.

BOGÁROZIK,  (bog-ár-oz-ik)  k. m.  bogároz-tam
ragy  bogártottam,  —tál vagy  bogártottál,  —ott  vagy
bogártott.  Mondjuk  barmokról, midőn bogaraktól csíp-
destetve ideoda fatkároznak. Átv. ért  bogirozni mond-
ják  a barmokat  akkor  is,  ha jó  kedvekben  ugrálnak,
viczkándoznak,  mi  leginkább  tavaszkor  történik, mi-
dőn  a zárt  akiokból  szabad  mezőre  mehetnek.  Em-
berre  átvéve,  ám.  csintalankodik,  pajzánkodik.

BOGÁRSEJT,  (bogár-sejt)  ősz.  fn.  A méhkas-
ban  azon  sejtek  vagy  lakocskák,  melyekbe  az  anya-
méh  tojásait  rakja,  kfilönbőztetésül  a  méuejtlSl,  mely-
be mézet gyűjtenek  a  dolgozó  méhek.

BOGÁRSZÉMÜ,  (bogár-szémü)  ősz.  mn. Kinek
fényes  fekete  szeme  van.  Bogártzemü  kis  galambom !

BOGÁRSZÍN,  (bogár-szín)  ősz.  fn.  Fényes  fe-
kete  szín, milyen  némely  bogárfajoké.

BOGÁRTAN,  (bogár-tan)  ősz.  fa.  A  természet-
rajz  azon része,  mely  a  bogarak  nemeit,  fajait,  tu-
lajdonságait  tárgyalja  s  ismerteti, bogarászat.

BOGÁRTELKE, falu Erdélyben  ;  helyragokkal:
Bogártdkí-n,  —re,  —ró7.

BOGÁRTUDOMÁNY, 1. BOGÁRTAN.

BOGÁRZIK, 1. BOGÁROZIK.
BOGAS,  (bog-as)  mn. tt.  bogot-1, tb.  —ok.  Ami-

nek  bogai  vannak,  csomós, görcsös. Ily  alakban  csak
az  ágas  szóval  ikcrítve  használtatik.  Ágasbogai  fa.
Különben  bogos,  mert  tárgyesete bogot, többese bogok.

BOGASODIK,  1. BOGOSODIK.

BOGÁT  vagy  BOGÁTH,  több  helység  neve
Magyarországon  és Erdélyben ; helyragokkal:  Bogát-
otí,  —rá,  —ról.  Van  MAROS—,  és  OLÁH—  is.

BOGDÁCSOL,  1. BAKDÁCSOL.

BOGÁTA,  MAGYAR—,  OLÁH—,  helységek
Belső-Szolnok  megyében;  helyragokkal:  Bogátá-n,
—rá,  —ról.
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BOGDÁN  vagy  BOGDÁNY,  1)  több  helység
neve  Erdélyben.  2)  KIS—, NAGY—,  több  falvak
és  népes  puszták  neve;  helyragokkal:  Bogddn-ba,
—bán,  —6ól.  3)  PiSrfi  keresztnév.  L.  BOGDÁNY.

BOGDÁND,  fáin  Közép-Szolnok  megyében;
helyragokkal:  Bogddwí-on,  —rá,  —ról.

BOGDÁNHÁZÁ,  felu  Kraszna  megyében, hely-
ragokkal:  Bogdánházá-n  •—rá, —ról.

BOGDÁNY, 1) férfikn.  tt.  Bogdány-í,  tb.  —ok.
Eredetileg  szláv  szó, ám.  Istenadta, a  latin  Adeodatut
fordítása,  2)  L.  BOGDÁN.

BOGDÁNYPECSENYE,  (bogdany - pecsenye)
ősz.  fn.  A német lAingenbrattn  értelmében  jelent mar-
hahússültet, a  tüdő  tájékáról  kihasított  konczból.

BOGERNYÖ,  (bog-ernyő)  ősz.  fn.  Némely nö-
vények  virága,  midőn  szirmaik  nem  egy  tőből,  ke-
belyből  nőnek,  hanem  rendetlcnül  és  rendkívüli  tö-
möttségben  fejlődnek  ki.

BOGGALYAK,  (bog-galyak)  ősz. tb. fn.  Sünien
kihajtott  egymásba  tekerődző,  s  bogot  képező  fiatal
gályák, pl.  a  lebotolt  fűzfákon.

BOGKÖZ,  (bog-köz)  ősz.  fn.  Némely  bogos- nö-
vények  szárain,  derekain  azon  köz,  melyet  a  bogok
képeznek.  Nádszár  bogközei.

BOGLÁR,  (1),  (bog-la-ár  vagy  bog-ol-ar) fn. tt.
boglár-t,  tb.  —ok.  Általán  valamely  ékesség,  mely
bog  alakúra  van  hímezve,  kötve,  verve,  szőve  vagy
öntve.  Különösen  l) Befoglalt gyöngy, drágakő, mely-
lyel  ruhákat  ékesítenek.

„A  pánczéljoknak is  csillagok  módjára
Készíttetett  s  müveit igen  szép  form&ra
Vagyon  sok  aranynyal  tündöklő  bogiára,
Kik  a  napot  híják  fényekkel  csatára."

Gyöngyösi  István.

2)  Hímzett,  szövött, varrott  gömbölyű, gyűrű  formájú
ékesség, csillagocska,  milyennel  a  lovak  ezerszámait,
lótakarókat  kiczifrázzák.

„Szkófiomos  nyergét  bársony  szépítette,
A  melynek  környékét  arany  kerítette,
Annak  is  szép  müvét kék  zom&ncz  színlelte,
Van  boglárinak  is  rubint közepette."

Gyöngyösi  István.

3)  Boglárnak mondatik a  könyveket öszvetartő gomb-
alakú  kapocs.  4) Némely növények  virágai, honnan a
boglárvirágok,  boglárfák  elnevezése.

BOGLÁR,  (2),  falvak  Fejér  és  Somogy  megyé-
ben; helyragokkal: Boglár-on,  —rá,  —ról.

BOGLARBÁRCS,  (boglár-barcs)  ősz.  fű.  Tüs-
kés,  szaros  levelii  növény,  gombalakn  virágokkal.  V.
ö.  BARCS.

BOGLÁRCSAT,  (boglár-csat)  ősz.  fn.  Kapocs-
féle  csat,  mely  gombalakd  ékességgel  van  díszítve.

BOGLÁKFA, (boglár-fa)  ősz. fn.  Fanem az cgy-
lakiak  és  sokhímesek  seregéből.  Fajai:  juharlevelü,
virginiai  boglárfa.  Nevét boglárulaku  virágfartjeitől
kapta.  (Platanus).
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BOGLÁEGYÁBTÓ, (boglár-gyártó) ősz. fa. Mes-
terember,  ki  fémből  boglárokat, gombokat s  más  cse-
csebecséket készít

BOGLÁRKA, (1),  (bogla-ár-ka) kies. fa. tt bog-
lárkát. 1) Kis boglárnemfi díszmü, csillagocska.  2) Nö-
vényfaj  az  éplevelü szironták  neméből; szára  czérna-
forma, levelei szálasak, virágai aprók;  terjedő'szironták.
(Bannncolns reptans).

BOGLÁEKA,  (2),  falu  Sáros  megyében;  hely-
ragokkal : Boglárká-n,  —rá, —ról.

BOGLARKÖKÖRCSÍN,  (boglár-kökörcsin) ősz.
fa.  Növényfaj  a  leveles  szára s  cs&kótlan  m&gva kö-
körcsinek  alneméből,  melynek  sárga virága  öt—hat
kiterült  szirmú.  (Anemone ranonculoides).

BOGLÁROS,  (bog-la-ár-os)  mn. tt  bogláros-í,
tb.  —ok.  Boglárokkal  ékesített, kirakott.  Bogiáros
lószerszám. Bogiáros kalpag. Bogidra*  öv.

BOGLÁROSAN,  (bog-la-ár-os-an), ih. Boglárral
ellátva, ékesítve.

BOGLÁBPÓT,  (boglár-pót)  ősz. fn. Növénynem
az  öthímesek  és  négyanyások  seregéből; csészéje  öt-
hasábú, bokrétája  ötszirmú, pilise  öt,  mindenik  szív-
forma, húsos, felálló gombos sertékkel prémezve.  (Par-
naasia).

BOGLÁEOZ, (bog-la-ár-oz) áth. m. boglároz-tam,
—tál,  —ott.  Boglárokkal  kirak,  felékesít  Szerszá-
mokat  boglározni.

BOGLÁKOZÁS,  (bog-la-ár-oz-ás)  rh. tt  bogiá-
rocás-t,  tb.  —ok.  Boglárféle  gombokkal,  csillagocs-
kákkal  ékesítés,  díszítés.

'  BOGLÁBVmÁG, (boglár-virág) ősz. fa. Az  ép-
levelű  szironták  alneméhez  tartozó  növényfaj,  szára
félredölő,  ágas;  levelei  tojásdadok,  láncsásak,  nyele-
sek.  Máskép :  lángot szironíák, békawrág.  SSmSrfü.
(Rannnculns  flammula).

BOGLYA,  1. BAGLA.
BOGLYAKEMENCZE,  (boglya-kemencze)  ősz.

fn.  Némely vidéki parasztházakban  sárból  rakott  bog-
lyaformáju  kemencze.  Néhutt banyakemencze, és búbos.

BOGLYAS,  1.  BAGLYAS.
BOOLYÁZ,  (bog-lya-az)  önh.  és  áth.  m.  bog-

íyáz-íam, —íál,  —ott, pár.  —z.  Szénát,  szalmát, né-
hutt gabonakévéket  is  boglyába  rak.  A  cselédek  el-
mentek  boglydzni.  A  szénát  elébb  peírenczésik,  azután
feglyázzák.

BOGLYÁZÁS, (bog-lya-az-ás) fn. tt  boglyázás-t,
tb.  —ok.  Takarítás neme,  midőn  a  szénát,  szalmát,
stb. boglyába  rakják.

BOGNÁR,  fa.  tt  bognár-t,  tb.  —ok.  A  német
Wagner-ból  vétetett  által,  valamint  kollár  a  tótból.
Magyarosan  1. KERÉKGYÁRTÓ.  Különbözik  tőle:
bodnár.

BOGNÁRFA,  (bognár-fa) ősz. fn.  Fa, mely  bog-
nár  azaz  kerékgyártó  által  készítendő  szerszámokra,
eszközökre  alkalmas,  milyen pl. a  szilfa.

BOGOLYA,  fa.  tt.  bogolyá-t,  tb.  — k.  A  széke-
lyeknél  oly  férfi  neve,  ki  valamely  nővel  tiltott sze-
relemben él.  Eredete homályos. Talán  ám. bókoló vagy

pedig  búgó  (=  párzó),  honnan  búgoi  s  btígotó  szár-
mazhatott  Figyelmet  érdemel  a  persa bagha  Bereg-
szászi  szerint  Liebchen,  amasia, de Valién  szóköny-
vében  ám.  cinaedus,  azaz  buja,  bujálkodó  (finemű).

BOGOLYÓ, (bog-oly-ó) fn. tt  bogoíyó-í, tb. —k.
Hordócska,  melyben  a  mezőn  dolgozók  vizet visznek
magukkal.  Máskép:  csobolyó vagy  vataléj.  A  széke-
lyeknél  éretlen  apró  alma,  valószínűleg  ugyanaz bo-
gyó  szóval. L.  ezt.

BOGOMÉR,  férfi  kn.  tt.  Bogomér-í.  Szláv  ere-
detű  szó.

BOGOS,  (bog-os)  mn. tt  bogos-t, tb. —ok. Ami-
nek boga, azaz  csomóféle  gombja,  kidudorodása  van.
Agat  szóval  ikerítve :  bogos.

BOGOSÁN, (bog-os-an)  ih.  Boggal  vagy bogok-
kal  ellátva.

BOGOSODIK, 1.  BOGOZIK.
BOGOZ, (bog-oz) áth. m. bogos-tóm, — tál,  —ott,

pár. —s.  1) Holmi szalag-, fonal-,  kötélnemü testeken
csomót köt  2) Le  igekötővel,  lebogoc, ám. a bogokat
beszedi,  letördeli,  levagdalja.  Lebogomi  a fa  derekát.

BOGOZÁ8, (bog-oz-ás) fn. tt  bogotát-t, tb. —ok.
Csomókötés, csomóra  fojtás, lobogózás. Bőgőnk  közép

BOGOZIK, (bog-oz-ik)  k. m.  bogos-tant, —tál,
—ott  vagy  bogzot-tam, — tál, —ott. Valaminek  bogmi
nőnek,  csomósodik.  Bogoznak a fák.  Mondatik külö-
nösen a szarvasról, midőn szarvakat ereszt, midőn agan-
csai  fejlődnek.

BOGRÁCS,  fn. tt  bogrács-öt.  Vaslemezből ké-
szfiit  főzőedény,  mely  fiilekkel  vagy  félkörü  nyéllel
ellátva,  a  tűz  fölé  akasztatík.  A  tanyákon,  pusztákon
lakók  közhasználatú  edénye, /gaz  barátságot bogrács-
ban  nem főzik.  Km.  Néhutt: bogrács,  meg: bográncs.

A  vékony  banga  bögre  szóval  azonos, honnan
bögre-ecs  vagy  bogra-acs  ám. bögre-eszköz  megvaji  a
török  nyelvben is : bo&rods,  üst, kazán jelentéssel.

BOGRÁCSHÚS,  BOGRÁCSOSHÚS,  (bogrács-
hús  vagy  bográcsos-hús)  ősz.  fn.  Az  alföldi  magyar
nép  kedvelt  eledele;  vöröshaj inával,  pakrikával  fa-
szerezett  s  szalonnával  bográcsban  főtt  marhahús,
gulyásos  hús.

BOGRÁNCS,  1.  BOGRÁCS.
BOGSZARVAS, (bog-szarvas)  ősz. fa. Vadászok

nyelvén  fiatal  szarvas,  melynek  szarvai  még el nem
ágasod tak.

BOÖZÁS, 1. BOGOZÁS.
BOGZIK, 1. BOGOZIK.
BOGY, elvont gyök, melynek  származékai  álta-

lán  valami  csomódad,  gömbölyű  alakú  testet  vagy
göngyölgető  cselekvést  jelentenek.  Különösen  1) a
bogya,  bogyó jelent  gömbölyű  apró  gyümölcsöt, s ro-
konai : mogy  és  mogy,  műit  a mogyoró  és magyal szók
gyökei,  2)  a  bogyói,  bogyóiul  származékokban  ám.
gömbölyegbe,  csomóba  tekergetett valami, s  ez  érte-
menyben  rokonai: báty, paíy, bugy, poggy, moty, mint
a  batyu, patyol,  bugyor,  pogyasz,  motyó szók  gyökei.
Közbevetett n hanggal hasonlók : bongy, pongy,  bengy,
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melyekből  bongyol, pongyola,  bengyel  származtak.  Ro-
konok  a  szanszkrit pác,  (köt),  szláv  posz  (ÖT) német
Pack,  hellén  mffvím,  stb.  V.  ö. BOGYÓ,  BOGYOL,
BONGY.

BOGYA, (1), (bogy-a)  fn. tt.  bogyát.  Tájejtéssel
ám.  a  szokottabb  bogyó.  Mindkettő gyöke  az  elavult
bogyik  ige, melynek  a  bogyó és  bogya  részesülőji.

BOGYA,  (2), helységek  Komirom  megyében;
helyr.  Bogyá-n,  —rá,  —ról.

BOGYISZLÓ,  férfi  kn.  tt.  Bogytszló-t.  A  szláv
eredetű  J3ogosziáe-ból  van  átalakítva,  mely  ám. isten-
dicsőítő.  Falu  neve is Pest  megyében; helyr.  Boyyitz-
ió-n,  —rá,  —ról.

BOGYÓ,  (bogy-ó)  fa.  tt  bogyó-/,  tb.  — k. Né-
mely  fakón,  cserjéken, s más növényeken termő húsos,
leves, és jobbára  gömbölyű  apró  gyümölcs,  melyben
a  magok  tok  nélkül  elszórva rejlenek.  Gányafa,  gála-
gonyafa  bogyói.  Szőlő  bogyója, a szölöfürt egyes szeme.
Fekete, piros  bogyó.  Czigány  bogyó.  Bodzabogyó.  Köz-
népi  tréfás  nyelven:  kecskebogyó ám.  a  kecskének bo-
gyóalakú  ganaja.  A  székelyeknél  jelent  éretlen  apró
almagyümölcsöt  is, máskép:  bogolyó.

Hasonló  hozzá közelebbről  a  latin  bacca.
BOGYÓFÜRT,  (bogyó-fürt) ősz.  fn.  Egy  fürtbe

öszvenőtt  több  bogyószem.  Bodzafának  bogyófürtjei.
BOGYOL,  (bogy-ol)  áth.  m.  bogyol-t.  Valamit

ruhaféle  takaróba göngyöl,  burkol.  Fejét  kendőbe  bo-
gyolni.  Papírba  bogyóim  valamit.  Egy  jelentésű  vele:
patyol.

BOGYOLA,  (bogy-ol-a)  fn.  tt.  bogyolát.  A  bo-
gyoló  részesülőnek  változata,  s  ám.  kendő,  lepel, ru-
hanemű,  melybe  valamit bog\ ólnak,  takarnak.  V.  ö.
PONGYOLA.

BOGYOLÁL,  (bogy-ol-a-al)  áth.  m.  bogyolál-t.
Valamit  bogyolival,  azaz,  takaróval,  lepellel  stb. be-
burkol.  Kis  gyermeket  a  hideg  ellen  bogyolálni,  bebo-
gyolálni.  Máskép :  bitgyolál,  patyókál.

BOGYOLÁT,  (bogy-ol-at)  fn.  tt.  bogyolat-ot.
Amit  valamibe  bogyóinak  ; bebogyolt  valami.

BOGYÓPIKK, (bogyó-pikk) ősz.  fa.  Növénynem
a  kétlakiak  seregéből  éa egyfalkások  rendéből;  hím-
virágának  barkája  kevés  pikkelyü;  csészéje  egytagú,
két  tompa fogú, puffadt;  himszúlai  öszvenőttek ; anya-
virágának  csészéje öt, bokrétája nincs, anyaszála kettő,
magva  kettő,  melyeket  a  meghúsosodott  csészék  bo-
gyósán  borítanak.  Leveletlen  cserje.  (Ephedra).

BOGYÓS,  (bogy-ó-aa)  mn.  tt  bogyós-t  vagy
—át, tb.  —ak.  Bogyótermö,  bogyókkal  bővelkedő.
Bogyós  növény,  bokor;  bogyót  fa.  Bogyói  fagyai,
bodzafa.

BOGYÓSÁN,  (bogy-ó-as-an)  ib.  Bogyóval  vagy
bogyókkal.

BOGYÓSODIK  (bogy-ó-as-od-ik)  k.  m.  bogyt-
sod-tam,  —tál,  — oít.  Bogyót  terem,  bogyóval  bő-
velkedik.

BOGYOSZLÓ,  1)  lásd  BOQYI8ZLÓ.  2)  Faluk
Bihar, Sopron, Vasmegyékben  (Rábaközben RÁBA—),
helyr.  Bogyoszló-ra,  —róí, —n.

BOGYÓZ,  (bogy-ó-oz)áth.m.bogyóz-tam, —tál,
—ott.  A  bogyókat  leszedi.

BOGYÓZÁS,  (bogy-ó-oz-ás)  fn.  tt  bogyotát-t,
tb.  —ok.  A  bogyók  leszedése.  Bogyótermés.

BOGYÓZIK,  (bogy-ó-oz-ik)  k.  m.  bogyóz-tom,
—tál,  —ott.  Bogyókat  hoz,  bogyók  teremnek  rajta.
Az  elvirágzott  bodzafa  már  bogyónk.

BOGYÓZÖLD,  (bogyó-zöld)  ősz.  mn.  Éretlen
bogyó  színéhez  hasonló  szinii.

BOH,  elvont gyök,  származékai:  bohó,  bohóc*,
bohókás,  bohóság,  bohózat  stb.  Alaphangra  és  érte-
menyre  nézve  rokon  azon  bol  boly gyökökkel, me-
lyekből  bolond,  bolyó,  bolyokat  származtak.  V.  ö. H
betű.  Erdélyi  kiejtéssel  bah.

BOHÓ,  (boh-ó)  fő  és  mn.  tt.  bohó-t,  tb.  —*.  A
bolond  szónál  valamivel  lágyabb, szelídebb  értelmű,  s
ám.  aki  természeténél  fogva együgyü, ostoba, esztelen,
vagy  gyermeteg  ötleteivel,  és  tetteivel nevetséget  ger-
jeszt.  Öcsém.'  te  nagy  bohó vagy.  Szerelmet  bohó, kit
bojtár.  Vitkovics.  0  te  kit  bohó.  Mily  bohó  beszéd volt
ez ?  Sándor  I.  szerint  egyezik  vele:  bolyó.

BOHÓCZ,  (boh-ó-cz)  fn.  tt.  bohóce-oí.  Oly  em-
ber,  ki  szándékosan,  némely  mutatványoknál,  szinpa-
don,  álorczás  mulatságokban  stb.  bohót játszik;  néha
talpraesett,  majd  sületlen  tréfákat,  bolondos  dévajsá-
gokat  űz.  (Bajazzo).

BOHÓK,  (boh-ó-k)  mn.  tt.  bohók-ot.  A  nevetsé-
gesnek  azon  neme,  mely  valami  nagy  vagy  komoly
dolgot  tréfásan  ad elő. (Burlesque).

BOHÓKA,  (boh-ó-ka)  mn. tt.  bohókát.  Kis  bo-
hó ; kisebb  mértékben  együgyü.

BOHÓRÁS,  (boh-ó-ka-as) mn. tt  bohókás-t, vagy
—át,  tb.  —ak.  Aki  akár  természeti,  akár  utánzott
egyugyií  ötleteivel  és  tetteivel  nevetséget  okoz, bo-
londos  tréfákat  űz.  Máskép :  bolyokat.

BOHÓSÁG,  (boh-ó-ság) fn. tt. bohóság-ot.  Együ-
gyüség, esztelenség;  bolondos  tréfálkod&s.

BOHÓSKODÁS,  (boh-ó-os-kod-ás)  fn.  tt.  bohós-
kodát-t,  tb.  —ok. Bohó  tréfálkodás, nevetséget, röhö-
gést  okozó bolondos  elménczkedés.

BOHÓSKODIK,  (boh-ó-os-kod-ik)  k.  m.  bohós-
kod-tam,  —iái,  —ott.  Mint  valóságos  bohó, vagy bo-
hót  utánozva tréfálkodik;  köznépies  sületlen  beszé-
dek,  és  taglejtések,  arczfintorítások  stb. által másokat
nevettetni  akar.

BOHÓZAT, (boh-ó-oz-at) fn. tt  bohótat-ot. 1) Ál-
talán  bolondos, köznépies  tréfák  öszvege.  2)  Szépmü-
tani  értelemben  oly  költemény, mely  köznépi  életből
vett  tárgyát köznépies  és  bolondos tréfálkodó nyelven
adja  elő. Különösen  színműi  bohózat,  njelv  "'  '  ,»

személyeket  saját  modor*  .".Tetsége,  jelenetekben
+."nfa» t'

1
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BOHÓZATI,  (lííih-ó-oz-at-i)  mn.  tt.  bohózaíi-í,
tb.  — ak.  Bohózatot  illető  vagy  tárgyazó.  Bohózafi
Írásmód.  Bohózati  tárgy.

BOHÓZATOS,  mn.  tt  bohózoíos-t  vagy  — oí,
tb.  —ak.  Bohózattal  vegyes.
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BOJ,  (1),  elvont gyök, mely különféle érteményü
származékokban  magmás  eredetű.  1)  A  bojt,  bojtogat
igékben  és  bojtár  névben  azon  boly  változata,  mely-
ből  bolyog,  bolyong, bolygat származnak, s jelent nyug-
talan  ideoda  mozgást  vagy  mozgatást.  2)  A  bojt  és
bojtor,  bojtorjány  nevekben  a  csomót,  vagy  együvé
kötött  valamit jelentő  bog rokona.  3) L. BÚJ, BUJT.

BOJ,  (2),  ALSÓ—, FELSŐ—,  falvak  Erdély-
ben ; helyr.  Boj-on,  —rá,  —róí.

BÓJA,  (1),  vagy  BÓJA,  (boj-a  vagy  búj-a) mn.
tt.  bóját.  Ideoda  bolygó,  bujdosó.  Származékai:  bo-
jász vagy  bóján.

BÓJA,  (2),  falu  Erdélyben,  Hunyad megyében;
helyr.  Bojá-n,  —rá,  —ról. V.  ö. BOLYA.

BÓJÁN,  falu  Kraszna  megyében.  CSICSÓ—,
fala Belső-Szolnok megyében; helyragokkal: Boján-ba,
—bán,  —ból.

BOJÁR,  (baj-ár? azaz  bajnok)  fh. tt  bojár-t, tb.
— ok. Román  nemesúr.  V.  ö. BAJ,  BAJNOK.

BOJÁESÁG, (bojár-ság)  fn.  tt  bojárság-oí. Ro-
mán  nemesség.

BOJÁSZ,  (1),  vagy  BÓJÁSZ,  (boj-ász)  önh.  m.
bojász-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —sz.  A  székelyeknél
ám.  ideoda  bolyong,  bujkál.

BOJÁSZ,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  bojász-t,  tb.
—ok. Bujdosó,  bajkáló.

BOJCZA,  falvak  Erdélyben;  helyr.  Bojczá-rt,
—rá,  —róí.

BOJGAT, 1. BOLYGAT.
BOJH, 1. BOLYH.
BOJHOS, 1. BOLYHOS.
BÓJTNHAL,  (bójin-hal)  ősz.  fh.  A  pontynemü

ialftk  egyik  faja.
BOJNYIK, fn.  tt  bojnyik-oí.  Palócz  és  mátyás-

földi  szó,  s  ám. zsivány,  utonálló.  Alkalmasint  a  baj-
nok  szóból  vétetett  által,  lealacsonyító  értelemben,
mint  a  latin  lalro, mely eredetileg  zsoldos  bajnokot,
katonát, utóbb  rablót, zsiványt  is jelentett  Egyezik
vele a  tót  zbojnyik.

BOJPOSZTÓ,  (bolyh-posztó)  ősz.  fn.  Bolyhos,
azaz, bozontos, gubanczos  szőrű,  bojtos, ritka szövetü
poszté.

BOJT, (1),  (boj-t)  fii.  tt  bojt-ot.  1)  Csomóba,
fürtbe  tekeredett  s  mintegy  bogot  képező  haj,  szőr,
gyapjú  stb.  2)  Boglárforma  rojtos  függelék  pl.  ru-
hákon,  függönyökön, lepleken, kendőkön. Németesen
kvascli.  V. ö.  BAKALLÓ.  3)  Néhutt oltó- vagy dön-
tővessző,  vagy  ágacska. V.  ö. BUJT, ige.

Gyöke  boj azon boly változata, melyből az apró
.aknát vagy  bogyós gyümölcsöt jelentő  bolyó  szárma-
Kik. Rokona bog is.  Valószínűleg létezett hajdan boj-ik
<azaz  gőmbölyödik,  csomósodik)  ige  is,  melyből  lett
oo/-aí, öszvehúzva  bojt, mint sajik-ból sajt.  Hasonlóan
fejlődtek  ki  a ró;,  rej,  sej,  lej  gyökökből:  rojt,  rsjí,
sejt,  lejt.

BOJT,  (2),  (boj-t  vagy  boly-t)  áth.  m.  bojt-oít,
pár.  —s, htn.  —ni vagy  —ani.  1) Bolygat,  különö-
sen  valakinek  kedélyét  ingerii,  erkölcsi  értelemben

mozgásba  hozza, bizonyos  cselekvésre  ösztönzi.  Ha-
tok ellen bojtom', fttlbojtani  valakit. Származékai: boj-
tor,  bojíorkodik,  bojtogat,  bojtogatdt.

„Ha  csak  kicsiny s gyenge  a  láng,
A  szél mindjárt  elfojtja;

De ha  már  elharapózott,
Azt  még  inkább  felbojtja."  Kisfaludy S.

„Szívem tűzet  ha  fájdalmas,
Mért  szeretem  bojtani ?

Ha pediglen  nem ártalmas,
Mért  kívánom  oltani?"  Kisfaludy S.

2). L. BUJT.
Gyöke az  első  pont alatti érteményben azon boly

változata, melyből bolygat,  származik,  tehát  elemezve:
boly-t,  boly-at,  azaz, eszközli,  hogy  mozgásba  jöjjön.
Képzésre  hasonló a  haj-t,  foj-t,  nyúj-t,  gyiij-t,  ser-/,
sej-í,  rej-t  igékhez.

BOJT, (3), falu Bihar megyében; helyr.  Bojt-ön,
—rá, —ról.

BOJTÁR,  (boj-t-ár  vagy  boly-tár)  fn.  tt.  boj-
tár-t, tb.  —ok.  Altalán  gyerkőcze, siheder, vagy  le-
gény,  aki  öregebb  uyájőr  fölögyelése  alatt  barmokat
őriz,  legeltet  Juhász-,  gulyás-, kanos*-,  csikósbojtár.

„Én  vagyok  a petri gulyás,
Én  őrzöm a  petri  gulyát,
A  bojtárom vizén,  sáron,
Magam  a  paplanos  ágyon."  Népdal

„Hej  juhászbojtár,  bol a juh ?
Mért vagy  te  olyan  szomorú ? "  Vitkovic*.

V.  ö. BACSÓ, SZÁMADÓ.
Törzse  azon  bojt  vagy  bolyt,  mely  mozgatásra

vonatkozik, s képzésre  olyan  mint:  hajtár,  Aajtsdr.
V.  ö. BOLYONG, BUJDOSHC.

BOJTÁBKODÁS,  (boj-  vagy  boly-t-ár-kod-ás)
fin. tt  bojtárkodás-t,  tb.  —ok.  Szolgálat  neme,  me-
lyet  valaki  mint  bojtár  bizonyos  nyáj  vagy csorda
mellett  végez.

BOJTÁEKODIK,  (boj-  vagy  boly-t-ár-kod-ik)
k. m. bojtárkod-tam, —tál,  —ott. Valamely  nyáj vagy
csorda,  illetőleg  gulya, ménes, konda stb.  mellett boj-
tári  szolgálatot  tesz.

BOJTÁS,  (boj- vagy  boly-t-ás)  fh.  tt  bojtás-t,
tb.  —ok.  1) Ingerlés, izgatás, kiváltképen  tilos,  vagy
vakmerő  tényre.  2) L. BUJTÁS.

BOJTCSÚCSU,  (bojt-csúcsú)  ősz. mn.  Növény-
tani  ért.  aminek bojtos,  bozontos  szőrű  csúcsa, hegye
van. Bojtéiként  növények.

BOJTEZÜST, (bojt-ezüst)  ősz.  fű.  Vékony haj-
szálnyira kinyújtott  ezüst, melyből holmi bojtféle dísx-
miveket készítenek.

BOJTIKA,  (boj-H-ka)  L  BOJTVffiÁG.
BOJTOGAT,  (boj-  vagy boly-t-og-at) gyak. áth.

m.  bojtogot-tam,  —tál,  —ott, pár.  bojtogass.  Valakit
folytonosan  izgat,  ingerel,  mások  ellen,  vagy  bizo-
nyos  tiltott,  vakmerő tényre  ösztönöz.  Az  alattvaló-
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kát bojtogatni  a  törvényét  hatóság  ellen.  A  polgárokat
egymás ellen bojtogatni.  Ezt- 6 nem tenné magától, hanem
bojtogatják.  Az elégilletlen  népet lázadásra  bojtogatni.
Más kiejtéssel: bujtpgat. Elemzését illetőlegl. BOJT. 2)

BOJTOGATÁS,  (boj-  vagy  boly-t-og-at-ás)  fn.
tt.  bojtogatás-t,  tb.  —ok. Rósz  akaratú  és czéln inger-
lés,  izgatás,  ösztönözés.

BOJTOK,  (boj- vagy  boly-t-or) elavult, de hasz-
nálható  mn.  tt  bojtor-t,  tb.  —ok.  Aki  másokat  inge-
relni,  izgatni,  bojtogatni  szeret és szokott,  másokkal
ingerkedő, öszvekötő, veszekedő.  Származékai: bojíor-
kodifc,  bojtorkodás.  Törzse  az  ingerlést jelentő: bojt.

BOJTORJÁN  vagy  BOJTORJÁNY,  (boj-t-or-
jány  vagy  boj-t-or-vány)  fn. tt  bojtor/án-í,  tb.  —ok.
1)  Növénynem  a  csöves  virágú  együttnemzők  sere-
géből és egyenlőnősök rendéből; vaczka kopasz, fészke
gömbölytt; (bogos, bojtos)  pikkelyei  behajtott  horog-
hegyük ; bóbitája  sertepoíyvás.  (Arctium).  Fajai:  ke-
s«rtt lapu, és pókhálót  bojtorján.  2)  Ezen  növények
bogácsféle  feje,  bobja,  mely  töviseivel ruhába, szőrbe,
gyapjúba  stb. akad.  Ragad,  mint a  bojtorján.  Tökre
hány  bojtorjánt.  Km.

Első  tulajdon  értelménél  fogva  a  bogos  csomót
jelentő  bojt  származéka.  Átv.  ért.  pedig  azon  bojtor
szóval  rokon,  mely másokba  kötelődzést,  akadást  je-
lent a  bojtorkodik  származékban.

BOJTORJÁNKODIK,  (boj-t-or-vány-kod-ik)  1.
BOJTORKODIK.

BOJTOEJÁNMIZSÓT, (bojtorján-mizsót)ösz.  fn.
Növényfaj  a  raizsótok  neméből;  magvai  apró  szigo-
nyokkal  borzasak, ragadók;  virága  kék,  vagy  fehér.
(Myosotis  lappala).

BOJTOKJÁNOS,  (boj-t-or-ján-os)  mn. tt.  bojtor-
jánot-t  vagy  —át, tb.  —ok. Bojtorjánnal bővelkedő;
ami  bojtorjánnal  teli  van; mibe bojtorjánok akadtak.
Bojtorjánot  lapu;  bojtorjános  lófark,  birkagyapju.
AVha  a  ló  is jános,  mikor  bojtorjánot.  Km.

BOJTORKODÁS,  (boj-t-or-kod-ás)  fa.  tt.  boj-
torkodás-t, tb.  —ok.  Ingerkedés,  akadékoskodás.

BOJTORKODIK,  (boj-t-or-kod-ik)  k.  m.  bojtor-
kod-tam,  —tál,  —ott.  Veszekedésre  alkalmat  keres ;
ingerkedik, incselkedik; másokat egymás ellen boj tógát.

BOJTORODIK,  (boj-t-or-od-ik) k.  m.  bojtárod-
tan,  —(ál,  —ott.  Bojtorkodó  lesz, akadékoskodni,
ingerkedni, kötődni kezd.  Neki  bojtorodik.

BOJTORVÁNY,  1. BOJTORJÁN.
BOJTOS,  (boj-t-os)  mn. tt.  bojtos-t  vagy  —oí,

tb.  —ok.  1) Aminek fartőkbe,  csomókba tekeredett
szőre, gyapja,  szálai  vannak;  gubanczos,  bozontos.
Bojtot  guctma,  kalpag,  guba. Bojtot  medve.  2) Bakal-
lós,  aláfityegő  rojtcsomóval  ellátott,  díszített.  Bojtot
csizma.  Bojtot  szürgallér.

BOJTOSÁN,  (boj-t-os-an)  ih.  Oubanczosan,  bo-
zontosán.  Bojttal  vagy  bojtokkal  ékesítve.

BOJTOSODIK,  (boj-t-os-od-ik)  k.  m.  bojtosod-
tam,  —tál, —ott.  Szőre, gyapja, serénye stb. bojtossá
leaz; gubanczosodik, bozontosodik.

szórlm.

BO.ITOZ,  (boj-t-oz)  áth.  m.  bojtoz-tom,  —tál,
—ott,  pár.  —t.  1)  Szőrt,  hajszálakat  stb. csomóba
szed,  vagy  gnbanczoz,  bozontoz.  2)  Bojtot  képező
rojtozattal  ékesít

BOJTOZÁS,  (boj-t-oz-ás)  fn.  tt  bojtozás-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  bojtoznak;  guban-
czozás, bozontozás; bojttal,  bakallóval  ékesítés.  Mi-
dőn  bojtozik  igétől  származik, ám.  bojtosodás.

BOJTOZAT,  (boj-t-oz-at)  fn. tt  bojíozal-of.  Boj-
tokból  álló  diszítmény. Ruha, függöny, csizmaszár boj-
tozota.

BOJTOZIK,  (boj-t-oz-ik) k. m. bojíoz-íam, —tál,
—ott.  Bojtossá  lesz;  gubanczosodik,  lógó,  fityegő
szőrökkel  megtelik.

BOJTVIRÁQ.  (bojt-virág)  ősz.  fn.  Növénynem
a  hűszhímesek  seregéből,  és  ötanyások  rendéből, szá-
mos bojtforma  csomókkal.  (Mesembryanthemum).  Fa-
jai : szárnyas, mvet, jeget  bojtvirág.

BÖK,  elvont gyök, mely  a  boka, és  bokor  szár-
mazékokban  valami  csomódadot,  gömbölyűt,  kerek-
dedet  jelent  Rokonai:  bak,  mint  a  bokolló gyöke,
továbbá: bog,  bőg,  és  a  gömbölyű  szegfejet  jelentő
pók, valamint:  bug(a),  bunk(ó)  stb.

BÓK, (bol-k  vagy  ból-k)  fn.  tt.  bókot.  Általán
ám.  fejhajtás,  fejbólintás.  Különösen  udvarias  tiszte-
letet  jelentő  testmozgás,  mely a  fej  és  derék  meghaj-
tásával  történik. Bókot  csinálni. Bókokkal  títztelkedni.
Bókot  bókkal  viszonozni.  Mély  bókkal fogadni  valakit.
Átv.  ért.  valamely  kedveskedő,  széptevő, nyájas,  di-
csérő  szó, vagy  mondat, melyet  valakinek  akár udva-
riasságból, akárhizelegve, akár  meggyőződésből mon-
dunk. E* rám nézve nagy bók. (Francziául: compliment).

Mind  alaphangra,  mindérteményre  nézve roko-
nai  a  szintén  hajlásra  vonatkozó  német  biteken,  beu-
gen,  Búg,  Buckel, Bogén, goth  biitga,  szanszkrit  bhuj
(meghajt,  görbít)  hellén «TI!| stb. Ezen  szó azon szá-
mosak  egyike,  melyek  mind  a  magyar  mind  az  árja-
féle  nyelvekben  közösek,  és  nyelvünkből épen  úgy
elemezhetők, mint amazokból.  Tudniillik  ezen  szóban
bók a hajlás alapérteménye rejlik, s egy eredetű a bóltnt,
bólogat,  és  bolt  szókkal,  mennyiben  fejjel  bólintani
ám.  bókot csinálni, és  bolt, ám.  ivalakulag meghajlott
valami,  pl.  égbolt,  házbolt.  E  szerint  bók azon  szók
egyike,  melyekben az  öl  al  öszvehúzva,  kivált  paló-
czos  ejtésben  ó, mint:  tóidul  tódul,  folka  fóka,  bolt
bot, halkkal  palóczosan: hókval, alma, óma, stb. És így:
bók = boi-k, mintegy bol-ék vagy  bol-ofc. V.ö. BÓKONY
és különböztetésűl  1. BÓKLÁL.

BOKA,  (bok-a)  fa.  tt  bokát.  Az  allábazár  két
csontjának  alsó  részén  két  oldalt  levő kidudorodások,
melyeknek  egyike  a  sipkonczon,  másika  a  szárkap-
cson  van, hounét  amaz  belső,  ez  pedig  külső  boká-
nak  hivatik.  Bokáig  járni  a  hóban,  tárban.  Bokáig
érd  köntös.  Öszveüti  bokáit, azaz  tánczol  vagy  vígan
van,  mint  aki  tánczol.  Csont  a  boka  azaz  érzékeny,
mert  mindjárt csontot  ér  az  ütés.  Km.  Majd  megüti
érte  bokáját  =  lakolni  fog.  Kin.  V.  ö. BÖK.

45
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BÓKA,  (1),  (bol-k-a)  fh.  tt.  bókát.  Növénynem
a  kétfalkások  seregéből,  és tizhímesek rendéből; csé
széje  ötfogű,  hüvelye besüppedt, és két  rekeszü,  min.
den  rekeszében  egy  sor  mag.  (Astragalos).  Fajai  ke
alnemre  oszlanak,  ú.  m. melyeknek fölálló, és melyek
nek  lehajló,  lecsepült  bókoló  száraik  vannak, és ezek
számosabbak, honnan  az  általános  elnevezés.

BÓKA,  (2),  fala  Torontál  megyében;  helyr
Bóká-n, —rá,  —ról.

BOKACSONT,  (boka-csont) ősz. fn.  Az alsó láb-
száron  kétfelfil  kidudorodó  csomós  csont,  vagyis  rö-
viden:  boka.

BOKACSUKLÓ,  (boka-csukló) ősz.  fn.  Üreg  az
alsó  lábszár  alján,  melyben a bokacsontok  forognak.

BOKACZHÍIA, (boka-czifra) ősz.  fn.  Pőcrforma
kötés  a  harisnya  azon  részén,  mely  a  bokákat  fek-
szi  meg.

BÓKAHÁZA, felu Szála  megyében;  helyragok-
kal : Bókahátá-n,  —ró,  —ról.

BOKAHÜVELY,(boka-hfively)ösz.  fh. A hosszú,
és  rövid  szirkapcs-izmok  által képzett  hüvely, mely a
bokát  köriUveszi.

BOKAJ,fala  Erdélyben;  helyragok.  Sokaj-ba,
—bán,  —bói.

BOKÁKOL, (bok-ák-ol) önh. m. bokáfcol-t.  Olyan
emberről, vagy  állatról mondatik, ki vagy mely okádni
készfii,  e  erőtetés  alatt  bizonyos  tompa  hangon  ők
rendez.

Hangutánzó, az  ofcád  változata.
BOKAL,  (bók-ál)  fn.  tt.  bokál-t,tb. —ok.  Erdei

mezőségen  tenyésző növény, széles, gömbölyű, konya
levelekkel.  (Alchemiüa  magánt. L.)  Mint  lekonyuló,
aláhajló,  vagyis  bókoíó levelű  növény neve a  bók, bó-
kol  szókkal  egy  eredetű.

BOKANCS,  1. BAKANCS.
BÓKANY,  (bók-any) fn.  tt.  bókony-t, tb.  —ok.

Félérczek  közé  számított  mirenyféle  érez.  (Nicolam).
A  német Nickel  után  (mintha  a  nicken-ből  származ-
nék)  böttt  szerinti  fordítás.

BORÁSZOK,  (boka-szőr) ősz.  fn.  Lovak  boká-
járól  függő  hosszúkás szőrszálak.

BÓKLÁL,  (bol-g-lál) önb. m. bóklál-t.  Mondják
barmokról, különösen  ökörről,  lóról,  midőn  szabadon
csapongva  ideoda bolongnak  a  mezőn.

£ szóban, mint másokban, a gyökbeli öt öszve-
húzva lett ó, és a g-ból lett k, mint: járogál, járkál,
turogdl turkál, stb. És így: bolgldl, boglál, bóklál.

BÓKLÁLÁS, (bol-g-lál-ás) fn. tt bóklálás-t, tb.
—ok. A barom ideoda bolongása a  mezőn.

BÓKLÁ8Z,  (bol-g-ol-ász)  önh.  m.  bókláss-tam,
—tál,  —ott. L.  BÓKLÁL.

BÓKOD,  falu  Komárom-,  és  népes  puszta  Vas
megyében; helyr.  Bokod-on, —rá, —ról.

BÓKOL,  (bol-k-ol)  önh. m. bókol-t.  Fejét  meg-
hajtja,  meghajol, különösen valaki  előtt  tísztelgő  hó-
dolattal,  vagy  túlságos  alázattal  hajtja  meg magát.
Bókolni  a  fafebbfóloknak,  ő  büszkébb, mintsem  hogy
valakinek  bókoljon.  V.  ö. BÓK.

BÓKOLÁS,  (bol-k-ol-ás)  fn.  tt  bókoiás-í,  tb.
—ok.  Fejhajtás,  tísztelgő,  hódoló, hízelgő  bajlongás.
Szélesb  ért.  mindennemű  túlságos,  vagy  nagy  szer-
tartással járó  hódolás.

-  BÓKOLAT, (bol-k-ol-at)  fa.  tt  bókoiot-ot. Maga
azon  taglejtési  helyzet, melyet  a  bókolás  képez,  mint
a  hódoló tisztelet külső jele.

BÓKOLGAT, (bol-k-ol-og-at) gyak. önb, m. bó-
koígaí-íam,  —tál,  —ott,  pár.  bókotgxus.  Sok  bókot
csinál, sokszor  meghajol  magát  megalázva, vagy  má-
sok  iránti  tiszteletből.

BÓKOLGATÁ6, (bol-k-ol-og-at-4s)  fn.tt.bosW-
goíás-í, tb.  —ok.  Többszöri, gyakori  bókolás, maga-
meghajtogatás,  fejhajtogatás;  alázatos,  hízelgő  tísx-
telkedés.

BÓKOLÓ, (bol-k-ol-ó)  mn. tt  Wkoló-í.  Tisztel-
kedésből  magát  meghajtó,  fejhajtó.  Bókoló  alattvalói,
szolgák.  Növénytani ért.  bókoló levelek  melyek  derék-
ban  kifelé  görbülnek,  s  lefelé  kezdenek  konyáim.

BOKOLYÓ, 1. BOGOLYÓ.
BÓKONY,  (bók-ony  vagy  bol-k-ony) ín. tt  bó-

kony-t, tb. —ok.  Hajó bordája, azon görbe bélfa, mely-
nek  egyik  horgához  a  hajó  feneke,  másikhoz a  hajó
oldala  szegeztetík.

Ezen fa ívded, vagy boltalakú,  tehát neve elemez-
ve  bol-k-ony, vagy  mint Bodrogközben  ejtik:  boífcony.
Egyezik  vele a közös  gyökü  német Bogén.  V. ö. BÓK.

BÓKONTQS,(bol-k-ony-os) mn.tt. bókonyos-t, tb.
—ok. Aminek oldaldeszkái vagy gerendái bókony nevű
görbe  bélfüioz  szegezvdk.  Bókonyot  csónak,  dereglyt.

BÓKONYOZ,  (bol-k-ony-oz)  áth.  m.  bókonyo:-
tam, —tál, —ott, pár. —z. A  hajó  belsejébe bókony*
féle  bordákat  szegez be.  Bófconyózni a hajót, dereglyét.

BOKOR,  (1),  (bok-or)  fa.  tt.  bokr-oí  vagy  bő-
kor-t, tb.  bokr-ok.  1)  Cserjenemü  fanövény,  mely  egy
tőből  eredő  rövid ágaival  mintegy  bogot  vagy csomót
képez.  Csipkebokor, rózsabokor,  tövitbokor,  galagonya-
bokor,  gyalogfenyöbokor.  Nyáron  minden  bokor  szál-
lást ad. Km. Ki  kett  ugratni  a nyulat a bokorból, acu,
a  rejtett,  titkolt  dolgot  napfényre  kell  bozni.  Ettvt
van a faluban, f árkot  lakik  a  bokorban.  Km.  Fürt
bokor, jön  a fa,  azaz,  nagyobb  elől  hátráljon  vagy
térjen  ki  a  kisebb.  Véletlen  bokorban  gyakran  nyúl
fekstüc  = ott is  rejlik  valami,  ahol  nem gondolnád.
Bokorból  ugrott ember = ismeretlen eredetű, egyszerre
feltűnt  aj  ember.  Tüskén  bokron  keresztül.  2)  Másfele
növényekből  egyegy  csoport.  Három  bokor tolató, há-
rom leány  kapálta.  Népdal.  Egy  bokor  tsegfll,  viola.
J)  Csokor,  vagyis  szalagnak, kendőnek  csomóba kő-
4se.  Bokorra  kötni  a  nyakszalagot, az »'ng«y  kötőjét.
4) Együvé  fűzött  holmi.  Egy  bokor  kulcs lóg  a szegen.
Sgy  bokor  virág.  5)  Pár,  vagyis  azonnemü valami-

ből  kettő.  „És  hogy  áldozatot  adnának, egy  bokor
gerliczét, vagy pár galambfiat"  Lukács. H. 24. Káldi.
6'zép  egy  bokor  ember.  Bokorvers.

„Félre rántogatnám  kendődet,
Hogy  láthassam  bokor  emlődet"

Kazinczy  F.
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Minden  érteményeiben  több  részekből  álló, egy-
mással  öszvekötött,  s  mintegy  bogot,  csomót  képező
valamit  jelent  Ennélfogva  gyöke  bök  ám. bog,  bog.
L.  BOG, BÖK.

BOKOR,  (2),  népes  paszta  Gömör megyében;
helyr. Bokron,  Bokor-ra,  —rőt.

BOEORFA,  (bokor-fa) ősz.  fn.  Cserjenemű  ala-
cson  fa,  melynek  tőből  fülsarjadó  ágai  mintegy  bogot
képeznek,  pl. galagonya,  gyalogfenyő,  fagyai,  stb.

BOKORFENYÖ, GYALOGFENYÖ.
BOKORISZÁK,  (bokor-iszák)  ősz.  fn.  Halászok

kis  kézi hálója,  melylyel  a bárkában  tartott halakat ki-
raeregetik.  Egyszerűbb  neve : szák.

BOKORHÁLÓ,  (bokor-hüó)  1.  BOKORISZÁK.
BOKORSZEDER,  (bokor-szeder)  ősz.  fa.  Cser-

jenemfi  szederfák  gyümölcse, vagy,  fóldiszeder.
BOKORZÖRRENÉS,  BOKORZÖRGÉS  (bokor-

zörrenés vagy  —zörgés)  ősz.  fh.  A  bokornak  szél
vagy  állat  pl.  gyík  által  történt  megzördfilése.  Fél
minden  bokorzo'rrenésfó'l."

BOKEÁCS,  falu  Vas  megyében;  helyr.  Bok-
rdcs-on,  —ró,  —rói.

BOKRATLAN,  (bokr-atlan)  mn.  tt.  bofcroílan-í,
tb.  —ok.  Ahol  bokrok  nem  tenyésznek,  sík, tiszta
talajú.  Bokraílan  kopár  cidék,  retteg.  Bokratlan erdő.

BOKRÉTA,  (bokor-ét-a vagy  bok-or-ít-ó)  fn. tt.
bokrétát.  1)  Bokorba  kötött virágszálak,  vagy  tollak.
Virágbokréía,  tollbokré./a,  aranyon  bokréta.  Bokrétát
kötni,  fölfűzni.

„Vörös  bársony  süvegem,
Most  élem  gyöngyéletem,
Bokréta  van  mellette,
Barna  babám  kötötte."  Népdal.

2)  A  virágncmti  növények  szinnos  feje,  koronája.
Györgyike  bolerétáji.  3)  Vadász  nyelven  a  nyúl  farka
s  a  róka-vitorlának  fejér  vége.

E  szónak  törzse  bokor világosan magyar  eredetű,
noha  képzője  idegenszerűnek  látszik.  Hasonló hozzá
a  franczia:  bmtquet.

BOKRÉTAPA,  (bokréta-fa)  ősz.  fn.  Vadgeszte-
nyefa,  melynek  szép bosszukás  bogiáru  fehér  virágai
•vannak.

BOKRÉTÁS,  (bok-or-ét-a-as)  mn.  tt.  bofcré<ás-í
vagy  —öt, tb.  —ok. Toll-  vagy virág füzérekkel  éke-
sített  Bokrétán  legény,  bokrétát  kalap,  f  Üveg.

BOKRÉTÁSAN,  (bok-or-ét-a-as-an) ih.  Bokré-
tával  ékesítve,  ellátva.

BOKRÉTAVIRÁG,  (bokréta-virág)  ősz.  fn. Nö-
vénynem  a  három bimesek  seregéből,  és  kétanyások
rendéből,  melynek  bokrétája  a  csészéből  kinyúlik, s
virágzáskor  szétterül,  azután  pedig  a  magra  nő. Más-
kép :  tippan.  Fajai  részint  kalászosak,  részint  kalász-
talanok.  (Agrostis).

BOKRÉTÁZ,  (bok-or-ét-a-az)  áth.  m.  bokrétát-
tám,  —tál,  — ott, pár.  —s.  Bokrétával  ékesít, díszít,
fólczifriz.  Kalapot,  tUveget  bokrétázni,  f&bokrélúgni.

BOKRÉTÁZÁS,  (bok-or-ét-a-az-ás)  fa.  tt  bok-
réíázás-í, tb.  —ok.  Bokrétával  czifrázás,  díszítés.

BOKRODZIK,  (bok-or-od-oz-ik)  k.  m.  bokrodz-
oííaro  vagy  bokrodz-íam,  —oííál  vagy  —tál,  —ott,
htn.  —ni  vagy  —ani.  Bokrossá  leszen,  süni  gályák-
ban  nő  fel.  Bokrodtanak  a  lebotolt füzek,  a  kivágott
cserfák  gyökerei.

BOKROS,  (1),  (bok-or-os) mn. tt.  bokros-í vagy
—aí, tb.  —ok.  1) Cserjés,  csalitos,  bokrokkal bővel-
kedő.  Bokros  legelő, bokros  erdS.  2)  Halmozott, öszve-
gyült,  sok.  Bokros  gondok,  bokrot  foglalatosságok.
Bokros  bubánál.

„Az  én életemnek  is úgy  vagyon  sorsa,
Mert  bokros  búbánat  azt  igen  futkossa."

Népdal.
3)  Ijedős,  kirúgó,  ragadozó.  Lóról  mondatik.  4)  Du-
nántúl  hallani:  bokros szent  azaz  vakbuzgó.  5)  Cso-
móba  fűzött,  kötött  Bokros  galand,  bokros kendő.

BOKEOS,  (2),  puszta  Sopron  megyében;  hely-
ragokkal : Bokros-ön, —rá,  —ról.

BOKROSÁN,  (bok-or-os-an)  ih.  1)  Cserjésen.
2)  Halmozottan.  3)  Ijedősen.  4)  Csomóba  f űzötten.

BOKROSODIK,  (bok-or-os-od-ik)  k.  m.  bofcro-
sod-tam,  —tál, —ott.  1)  Cserjésedik,  csalitos  leszen,
bokrokkal  benőni  kezd.  Bokrosodik  a  távoli  vágás  ;
bokrosodnak  a folyók  partjai  árvíz  után.  2) Öszvegyü-
lekezik,  szaporodik,  sokasodik.  Bokrosodnak  gondjai,
bánatai.  3)  Ijedőssé  leszen.  Dobszólásra,  puskalövé-
sekre  bokrosodnak a  lovak.

BOKROSSÁG,  (bok-or-os-ság)  fn.  tt.  bofcros-
ság-ot. Lovak  tulajdonsága, midőn ijcdó'sek, « 'tirugók.

BOKROZ,  (bok-or-oz)  áth. m. 6o.'jm:-<<..,<.  — tál,
—ott, pár.  —z.  Bokorba,  csokorba,  csomóba  fűz,  köt
valamit,  nevezetesen  szalagot, kendőt.  Átv. ért.  hal-
moz,  öszvegyüjt

„S  mint zászlósa  a  vezérnek,
Megfelelt  a  bajnokvérnek,
Melyből  fényre  származott.
Melyre  új  díszt bokrozott."  Kisfaludy  K.

BOKROZAS,  (bok-or-oz-ás)  fn.  tt.  bokrozás-í,
tb.  —ok.  1) Bokorba  kötés,  csokrozás.  2)Mintabok-
rozik  származéka  ám. bokorral  benövés.

BOKROZAT,  (bok-or-oa-at)  fn.  tt.  bokrozatot.
Bokrok  többsége,  öszvesége.

BOKROZIK,  (bok-or-oz-ik)  k.  m.  bokroz-íaro,
—tál,  —ott,  pár.  —zál.  Bokrokat  hajt,  bokrok  te-
nyésznek  rajta.  Bokrozik  a  lebotolt fűz  dereka, a kivá-
gott  cserfa  tűvé.

BOKSA,  falu  S&ros  megyében; belyr.  Boksá-n,
—ró,  —ról.

BOKSZEG, fala Arad  megyében;  helyragokkal:
Bogszeg-en,  —re,  —ró'l.

BÓKTAT,  (bók-tat  vagy  ból-ok-tat) önh. és áth.
m.  bóktat-tam,  —tál, —ott.  Bóktat a ló, midőn a nagy
meleg  miatt  fel-alá  bányja  fejét,  s  mintegy  bókokat
csinál,  bólogtat  Fejét  bóktatja,  vagy  bóktat fejével  a
ló.  V.  ö.  BÓK.

BÓKTATÁS,  (bók-  vagy  bol-ok-tat-ás)  fn.  tt.
bóktaíát-t,  tb.  —ok.  Fejének  fel  s  le  hányása.  V.  ö.
BÓKTAT.

45*
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BOL,  elvont gyök.  1)  Oly  származékok  gyöke,
melyek  mozgásra, menésre, bolyongásra vonatkoznak,
a  rokon  a  boly gyökkel. Ide  tartoznak:  bolha,  (mint
a  német  Floh  a fliehen-től), botosát,  bolyog,  bolygat.
Változattal:  bel, bal, bű,  úgymint  a  6«ltóke,  ballag,
billeg stb. származékokban.  Ugyanezen bol öszvehúzva
rejlik  a  bódorog,  bóklász  (boldorog, bolklász) szókban.
2)  Hajlást,  görbeséget  jelent  ezekben:  bolt, boída,
megnyújtva  ból, a  bólint  bólogat  igékben.  Ide  tartoz-
nak : bócz (bolcz), bók (bőik), bóka (bolka) bóda (bolda).
3)  Átv.  ért  bolond, akinek  esze  tébolyog,  eszement,
változattal  bel, a  belindek  származékban.  Öszvehúzva
ide tartoznak: bódul (boldúl), bódit (boldít), bódi (boldi).
4) L.  BOLDOG.

Észrevételkép  megjegyezzük,  hogy a szláv nyel-
vekben is a bl gyökü szók hasonló érteményUek: blttditi
(bolyongani),  blázen  (bolond),  blázsen,  Wagí  (boldog).

BOL,  (1), vékonyhangon BOL, névmódosító rag,
mint: uár-ból,  vér-bőt, kor-bot, fcör-böl, sír-bói,  szto-bb?.
Régiesen  baléi  (=  belől),  pl.  Aázbalól  =  házból.
Részletes  tárgyalását 1. BOL  alatt.

BÓL,  (2),  elvont  gyöke  e származékoknak:  bó-
lint,  balog, bólogat, bolt vAgy  bolt. Alapértelme: hajlás,
görbedés,  ívded alak. V. ö. BOL.  Rokonukul tekinthe-
tők  a  szanszkrit vall  (föd), német vriUben,  tea/zen,  stb.

BOLCSA,  kunsági  puszta; helyragokkal: Bol-
csá-n,  —ró,  —rói.

BOLC8ÁT,  (bol-cs-á-t vagy  bol-cs-aj-t)  áth.  m.
bolcsát-ott, pár. botcsass,  htn.  —ni vagy  —ami. Bégi
szó.  Ám. a  mai megrövidített  vagy  elkoptatott  bocsát,
bocsájt, palóczosan:  buesit. Eredeti jelentése: meneszt,
vagy  menni  enged, elereszt  .Hogy  Isten  bolcsássa ő
bűnét"  (Könyörgés, Nyelvemlékek I. köt)  Részlete-
sebben  1. BOCSÁT.

BOLCSU, székely  tajszó.  L.  BÚCSÚ.
BOLD, elvont  törzse  boldog  szónak és  szárma-

zékainak.  Régiesen,  sőt  ma  is  a  népnyelvben  bód,
bódog, bódogit, bádogul, stb.  Ez utóbbi kiejtésben egye-
zik  vele  a  szanszkrit bhod, mely ám. sikerűi, boldogul,
honnan  bhadrosz  (szerencsés, boldog)  származik.  Ide
számíthatok  a  latin  beo,  beatus, cseremisz  piai (for-
tuna), és  a  szláv  blág,  blattén,  blaho.  L.  BOLDOG.

BOLDA, női kn. ti  Boldát. Beatrix.
BOLDÁD, ALSÓ—,  FELSŐ—, falvak  Szath-

már megyében; helyragokkal: Bolddd-on, —rá, —ról.
BOLDI,  1. BOLDIZSÁE.
BOLDIS, 1. BOLDIZSÁR.
BOLDIZSÁR,  férfi  kn.  tt.  Boldizsár-t, tb. —ok.

Az  ó  testamentomi Balthatar  név magyarítása. A  há-
rom  keleti  bölcs, máskép három  király  egyikének  tu-
lajdonított  név.  Gáspár,  Menyhárt,  Boldittár.  Kicsi-
nyítve Boldi, Bódi, Boldit, Bódit.

BOLDOG, (1),  (bol-d-og) mn. tt  boldog-ot.  1) A
szerencse javaival  bő mértékben  megáldott,  s ennél-
fogva  megelégedett  Különbözik boldogság és szeren-
cse.  Ez  csak  egyes  esetbeli  kedvezése,  adománya a
sorsnak,  amaz  folytonos élvezete a szerencse több ado-
mányainak.  Mily  boldog  ember  vagyok,  mióta  meghá-

cosodtam/  Haldia  előtt  M  mondj  senkit  boldognak.
Nem  mind boldog (megelégedett)  akinek sok pénse van.
Boldog  ország, hasa, nép.  Boldog  a  méh,  moly téged
vitelt  és boldogok  át  emiolt,  melyeket  szoptál.  (Biblia).
2) Erkölcsi  ért  idvezült vagy idvemégre méltó  igényt
tartó jámbor.  Boldog  ember, old  át  istentelenek  taná-
csán  nem jár, ét  a  bűnösök  titán nem állott,  és a  dög-
lelstesség székében  nem fiit. (L  Zsoltár.  Káldi).  Boldo-
gok  a  lelki  szegények. Boldogok a  szelídek, stb.  (Idve-
zítőnk szavai. Máté V.) .Boldog emlékezetű apám. 3) Kü-
lönösen mondatík Istenről.  Boldog Isten / mire jutánk.'
Szegény  ember  szándékát  boldog Jsten bírja.  Km. És a
szent  szűzről.  Boldog  anyánk.  4) A  római katholüu
anyaszentegyház  értelmében, túlvilágra  költözött jám-
bor  hív, kit  az anyaszentegyház  idvesflltaek  vall  és
kijelent,  de  a  szentek  sorába  nem  igtat  (Beatns).
5)  Használtatik búcsnzáaul: Légy boldog !  Maradjatok
boldogok l  6) Így  nevezik  tréfásan a botnak  vastagabb
végét  EISfogta  a  botot,  t  boldog  végevei  Wtt  kotta.

Mennyiben  a  boldogság a  jó  állapotnak  teljes,
60 voltát  jelenti, ez értelemben  rokon vele  a  szansz-
krit pul,  pali  (tölt, halmoz),  pulitoss  (teljes),  hellén
ni^&to, nléof,  német voll, fUllen, stb. Ahonnan a bol-
dog eredeti jelentése:  megtelt,  megelégedett.  A  török
nyelvben  is  bol,  mandsuban fülű,  finnben  poljo,  sün.
bb', sok.  A  fentebbiekben  a  legtöbb  szó  gyökeleme:
pú-, pa-,  vő-, fii-,  bő-,  teljesen  öszveüt a  magyar bő
szóval.  V.  ö.  BŐ,  és  BOLD,  BÓDOG.

BOLDOG, (2),férfi  kn. tt  Boldog-ot. Régiesen:
Bódog.  A  latin Félix  fordítása.

BOLDOG, (3),  vagy  BOLDOGH,  &lu Pest  me-
gyében; helyr. Bddog-on,  —rá,  —rói.

BOLDOGASSZONY,  (1),  (boldog-asszony)  ősi.
fn.  Idvezítőnk  anyja,  sziie Mária.

.  .  .  .  „Boldogasszony  Anyánk!
Nagy  ínségben  lévén, így  szólít meg  hazánk:

Magyarországról, romlott  hazánkról,
Ne  feledkezzél  el  szegény  magyarokról.''

Tarkanyi  Bél*..
Innen több innepek,  és  hó nevei: Boldogasszony

vagy  Nagy-Boldogatnony  napja  (Aag.  15.),  GyUr
mtfcsoltó  Boldogasszony  napja  (Mart  25.),  Gyertya-
szentelő' Boldogasszony  napja  (Febr.  2.),  Boldogan-
szony fogantatása  (Dec. 8.), Boldogasszony  hava  (Ja-
nuár.),  boldogasszony  képe,  oltára,  temploma, kápol-
nája.  Tréfásan:  .Boldogasszony  katonája  =  gyáva, fé-
lénk,  anyámasszony  katona.  Boldogasszony  bogara.
Több  növények elnevezésére  is huználja  a népnyelv.
Boldogasszony  csipkéje.  Boldogasszony  mentája.  Bol-
dogasszony rózsája.  .Boldogasszony teje, azaz tejes szára
tOskefaj.  .Boldogasszony  tenyere, széles levelű  tfiskefaj.

BOLDOGASSZONY,  (2),  számosabb  helység
neve  Magyarországon  és Erdélyben;  helyragokkal:
Boldogattfony-ba,  —bán,  —bóí.

BOLDOGASSZONYHÓ,  (Boldog-asszony-hó)
ősz.  fn.  Boldogasszonyévá, januárius, melyben Máris,
eljegyzésének  ünnepét  (üli a  katholika  anyaszentegy-
ház.  Újabbkor! elnevezés  szerént:  télhó.
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BOLDOGASSZONYFA, több helység neve Ma-
gyarországon ; helyr.  Boldogasszonyfá-n,  —rá, —ról.

BOLDOGASSZONYFALVA,  helységek  neve
Erdélyben; helyr.  Boldogatszonyfalvd-n,  —rá, —ról.

BOLDOGASSZONYTELKE,  puszta  Bihar  me-
gyében ; helyr. Boldogasszonytelké-n,  —re, —röl.

BOLDOGFA,  belység  Szála  megyében; helyr.
Boldogfá-n,  —rá, —ról.

BOLDOGFALVA, helységek neve Magyarorszá-
gon  és Erdélyben; helyr.  Boldogfalvá-n,  —rá, —ról.

BOLDOGÉ, ezen  gh  a  helynevekben fordul elő;
lásd  BOLDOG, és az ezzel összetett többi helyneveket

BOLDOGHÁZA, jászsági puszta; helyr.  Boldog-
hdzá-n,  —rá, —rói.

BOLDOGÍT,  (bol-d-og-ít)  áth.  m.  boldogtt-ott,
pár.  —s, htn.  —ni vagy  —ani.  1)  Boldoggá,  azaz,
sorsával  elégedetté tesz, szerencse javaival  folytonosan
halmozva megáld.  2)  Idvezít, mennyország örömeiben
részesít  Itten  boldogitsa  b't!

BOLDOGÍTÁS, BOLDOaiTÁS, (bol-d-og-it-és)
fn.  tt  boldogftás-í,  tb.  —ok.  Boldog  állapotba  helye-
zés; idvexités.  V.  ö. BOLDOG.

BOLDOGÍTÓ, BOLDOGÍTÓ, (bol-d-og-it-ó) mn.
tt  boldogító-t,  tb.  —k.  Aki vagy  ami boldoggá  tesz,
megelégedést  szerző, a  kedély  vágyait  betöltő;  idv-
hozó.  Boldogító  szerelem,  szerencse.  Boldogító  keresz-
tény  tzeretet.  Boldogító  hit.

BOLDOGKÁT A,  népes  puszta Pest  megyében;
helyr.  Boldogkátd-n,  —rá,  —rói.

BOLDOGLET, (boldog-lét) ősz. fn.  Boldog  álla-
pot, megelégedettség, a szerencse javaiban  bővelkedés.

BOLDOGOK,  (bol-d-og-ok) többes  fh.  tt.  boWo-
gok-ot. Egyházi értelemben : idveziilt hívek,  mennyor-
szág lakosai.  A boldogok szinrSl  szinre látják  az Istent.

BOLDOGSÁG, (bol-d-og-ság) fn. tt.  boldogság-öt.
1)  A  kedély  vágyainak  teljesedéséből,  s  folytonos
tartásából származó nyugott  megelégedettség.  Boldog-
ság  óz  életem.  Ily  országban  lakni,  ily  emberek  társa-
ságában  élni  csupa  boldogság.  Most  van  S  teljes  bol-
dogságában.  A  boldogság  csak  akkor  kezdődik,  midiin
a  többrevágyái  megszűnik.  Km.  Oh mily nagy  lesz bol-
dogságom  hS  karjában.  Vérségi.  Fyldi,  világi  boldog-
ság.  Első  boldogság  a jó  ész.  Nagy  boldogság  a jó  há-
sosság.  Közmondatok.  2)  Üdvösség,  túl  világi  lelki
örömek teljessége.  Mennyei boldogság.  Angyali  boldog-
ság.  Örök  boldogság.

BOLDOGSÁG03,  (bol-d-og-sájr-os)  mn. tt  bol-
dogságos-í,  tb.  —ok.  Boldogsággal,  megelégedett  ál-
Upottal  áldott;  idvezített,  idvezfilt  Boldogságot  ssus
Mária.  Boldogságot  szűz  anya.

BOLDOGTALAN,  (bol-d-og-talán)  mn. tt  bol-
dngtalan-t,  tb.  —ok.  l) Sorstól üldözött szerencsétlen,
megelégedetten, lelki  fájdalmakban  szenvedő.  Boldog-
talan  apa,  kinek  gonosz  gyermekei  vannak.  Boldog-
talan  férj,  feleség.  Egész  életében  boldogtalan  volt.

„Nincs boldogtalanabb  a  parasztembernél,
Ki  nyomorusága  nagyobb  a  tengernél."

Régi  panaszos  ének.

2)  Átv.  ért.  kedvezőtlen  állapottal járó,  boldogtalan-
ságot okozó. Boldogtalan  óra, melyben először láttalak.
3) Szélesb ért  akinek bizonyos vágyai, tervei nem sike-
rülnek,  leginkább  tréfás  értelemben  véve.  Boldogta-
lan furulyát  t Boldogtalan  szerelmes!  Oh te  boldogta-
lan!  Határzókép  ám.  boldogtalan állapotban,  boldog-
talanul.

BOLDOGTALANÍT,  (bol-d-og-talan-ít)  áth.  m.
boldogtalanü-ott,  htn.  —m  vagy  —ani.  Szerencsét-
lenné,  elégfiletlenné  tesz; kárhozatba  ejt

BOLDOGTALANKODIK,  (bol-d-og-talan-kod-
ik) k.  m. boldogtalankod-tam,  —tál,  —ott.  Boldog-
talan,  elégületlen  állapotot  folytat;  tengődik;  semmi
munkájának,  törekvésének  sikerét  nem látja;  magá-
nyos  szomorú  életet  él.

BOLDOGTALANODIK,  (bol-d-og-talan-od-ik)
k. m. boldogtalanod-tam,  —tál,  —ott. Boldogtalanná
leszen,  elégedetlen  állapotra jut

BOLDOGTALANSÁG,  (bol-d-og-talan-ság)  fa.
tt  boldogtalanság-ot.  Szerencsétlenség,  mostoha sors,
elégületlen  állapot,  idv nélküli  élet.

BOLDOGTALANUL, (bol-d-og-talan-ul) ih. Bol-
dogtalan  állapotban,  elégedetlenül, a sorstól  üldözve,
mostoha  módon.  Égést  élete  boldogtalanul  Kit  el.

BOLDOGTALANUL, (bol-d-og-talan-úl) önh. m.
boldogtalanúl-t. L. BOLDOGTALANODIK.

BOLDOGUL,  (bol-d-og-ul)  ih.  A  sors  kedvezé-
seitöl  elhalmozva és  megelégedve,  kénye  kedve  sze-
rint  minden  baj,  szenvedés,  szomorúság  nélkül.  Bol-
dogul folynak  napjai.  Élj  boldogul!

BOLDOGUL, (bol-d-og-úl)  önh.  m.  boídogúl-t.
Folytonos  szerencséhez  jut,  valamiben  czélt  ér,  vá-
gyai  teljesednek.  Különösen  vei  ragu  viszonynéwel
ám.  megfér valakivel,  czélját  éri  vele.  Némely  ember-
rel  nem lehet  boldogulni. Erkölcsi  ért.  idvezül,  a men-
nyei  boldogok  közé jut  Aki hisz,  az boldogul.

BOLDOGULÁS,  BOLDOGULÁS,  (bol-d-og-úl-
ás) fn. tt  boldogulás-1,  tb.  —ok.  Boldog  állapotba,
megelégedett  sorsba jutás;  idvezülés.

BOLDOGULÁSI,  (bol-d-og-ul-ás-i) mn.  tt.  bol-
dogulási-/,  tb.  — ok.  Boldogulást  targyazó, boldogu-
lásra  vonatkozó.  Boldogulási  vágy,  ösztön.

BOLDOGULT,  (1),  (bol-d-og-dl-t)  fn.  tt. boído-
gúlt-ot.  Megholt, túlvilágra  költözött. Akutomban min-
dig  valami  főnév  értetik,  mely a beszéd  szövegéből
ismeretes.  Emlékezzünk  a  boldogúltokról.  A  boldogult-
nők hamvai e  sírban  nyugostnak.

BOLDOGULT,  (2),  (mint  föntebb)  mn. Megha-
lálozott,  többé  nem  élő.  Boldogult  apám  sirhalma ez.
Boldogult  b'seink  egyszerűbben  éltek,  mint  mi  unokáik.

BOLDUR, falu neve Krassó vármegyében ; hely-
ragokkal: .Boídur-ra,  —ról,  —ön.

BOLDVA, 1. BÓDVA.

BOLG, 1. BOLY, BOLYOG.

BOLGÁR,  fa.  tt.  bolgár-í, tb. —ok.  A  déli  szláv
népek  egyik ága, a  török  birodalomban, és ehhez tar-
tozó  személy.  Szélesb  ért.  Bolgárország  lakosa.



715  BOLGÁBHONY—BOLHÁSÉRT ECSÉK BOLHÁSÍT—BOLLY 716

BOLG-ÁRHONY,  (Bolgár-hony)  ősz.  fn.  Falu
neve Nógrádban,  helyr.  Bolgárhony-ba,'—bon,- —6ól.
Haskép  némi  összehúzással:  Bolgárom.

BOLGÁRORSZÁG,  (Bolgár-ország)  ősz.  fa.  A
török birodalom  egyik  tartománya Európában.

BOLGÁRUL,  (bolgar-ul)  ib.  Bolgárok  módja,
szokása szerint;  bolgár nyelven. Bolgárul  btmélni, írni.

BOLHA,  (bol-ha vagy  boly-ga) fii. tt  bolhát tb.
bolhák.  1) Általános  neve különféle  apró rovaroknak,
melyek  részént  az . állatokat  csípik,  részént  némely
növények  leveleit,  kivált  száraz  nyárban,  megemész-
tik.  Milyenek:  kutyabolha,  földibolha,  kertibolha,  stb.
2)  Különösebben,  ismeretes  barna  rovar,  hat  szök-
décselő lábbal, és hegyes ormánynyal. Bolhactipü,  boi-
haugrás.  Bolhát  keresni,  bolhái fogni.  Csoda féreg  a
bolha, addig szökdécsel, míg  rogy  vízbe  esik,  t-agy  íilz-
be.  Km.  Bolhafészek.  Bolhalajtorja  azaz  földig  erő
ruha.  Máskép: bolha.

Megegyezik  vele a hellén  V>t'Uo«,  tptî o, német
ííoh,  latin  pulez,  szláv  blha,  biofcha,  blecha,  török
pire. V.  ö. BOL gyök.

BOLHACSIPÉS, (bolha-csipés)  ősz.  fn.  Tulaj-
donképen  szúrás,  melyet  hegyes  ormányával  ejt  a
bolha,  így  neveztetik  azon piros  foltocska  is, mely  a
megszúrt  bőr  színén  látszik.

BOLHAFOGÓ,  (bolha-fogó) ősz.  fa.  Csövecske,
felülről  kilyukgatva, s belülről  megmézezve,  melybe
a  nyalánkoskodó bolhák  bebújván  ott  ragadnak.

BOLHAFÜ, (bolha-fü) ősz. fn. L. BOLHASÉR-
TECSÉK.

BOLHAHALÁL,  (bolha-halál)  ősz.  fn.  Láncsás
levelű  növény,  melytől,  mint  mondják,  elvesznek  a
bolhák.  (Conyza).

BOLHAKANDICS,  (bolha-kandics) ősz. fn.  Bol-
hához  hasonló vízi  féreg, mely a víz színén szökdécsel.

BOLHAMAG,  (bolha-mag)  ősz.  fn.  Lásd  BOL-
HAÚTIFÜ.

BOLHAPOHÁR,  (bolha-pohár)  ősz.  fn.  Szeszes
ital, pl. egy  kupicza  rozs- vagy  szilvapálinka,  melyet
némely  graber  lefekvés  előtt  vesz  be,  hogy  álomba
merülvén  a bolhacsipéseket ne  érezze.

BOLHÁS,  (1),  (bol-ha-as)  mn. tt. botóás-í  vagy
—át, tb.  —ok.  Bolhákkal  bővelkedő,  bolháktól  le-
pett,  amiben  bolhák  tartózkodnak.  Bolhás  ágy.  Bol-
hás  ssemetes szoba.  Bolhás komondor.

BOLHÁS,  (2),  falvak  Somogy és  Veszprém  me-
gyében ; helyr.  Bolhásra,  —ön,  —ról.

BOLHÁSÁN, (bol-ba-as-an) ib.  Bolhákkal  telve,
bolháktól  lepve.  Aki ebbelfekszik, bolhásán kelfel. Km.

BOLHASÁS, (bolha-sás) ősz.  fo.  Az  egy  mátkás
barkája  sások  nemébez  tartozó  növényfaj,  melynek
barkáji  fölül  hímvirágúk, hengordedek, magvai bolha-
formájúk.  (Carex  pnlicaris.)

BOLHASÉRTECSÉK, (bolba-sérte-csék) ősz. fn.
Növényfaj  a  sertecsékek  neméből; szára  felálló, ágas-
bogas;  levelei  szárölelők,  fodrosak,  szőrösek; szára
tövön  húsos  tapintatú,  verbenyes.  Máskép:  bolhafii.
(Innia  pulicaria.)

BOLHÁSÍT,  (bol-ba-as-ít)  áth.  m.  boíhá*Ü-ott,
pár. —s, btn.  —m  vagy —óm*.  Bolhássá  tesz,  be-
bolház; okozza, hogy  bolhák  teremjenek,  szaporodja-
nak  valamiben.

BOLHÁSOTOK,  (bol-ha-as-od-ik)  k.  m.  bolha-
sod-tam,  —fal,  —ott.  Bolbássá  leszen,  belepik  a bol-
hák.  Egyik  eb  a  másiktól  bolhásodifc.  Agya,  ruhája
bolhásodik.  Száraz  nyárban  bolhásodnak a  kerti  vett-
menyeit.

BOLHÁSZ,  (1),  (bol-ha-asz)  önh. és áth. m. boí-
hász-tom, —tál, —ott, pár.—se. Bolhákat fogdos.  Agy-
ban  bolhanm.  Átv.  ért  és  népies  kifejezéssel  ám. va-
lamit gondosan  keresgél,  kiknrkász;  minden  részei-
ben  kifürkész.

BOLHÁSZ,  (2),  (mint föntebb) fn. tt  bolhósz-f,
tb.  —ok.  Aki  bolhákat fürkész,  és  fogdos.

BOLHASZÍN,  (bolha-szín) ősz.  fn.  és mn. Vör-
henyegeebe  menő barna  szín, milyen a bolháé.

BOLHASZINÜ,  (bolha-szinfi)  ősz.  mn.  Vörbe-
nyeg barna, mint a bolha.  JEfoihaszánfi  bajusz.

BOLHÁSZRODÁS, 1. BOLHÁZKODÁS.
BOLHÁSZKODIK, 1. BOLHÁZKODIK.
BOLHAÚTIFÜ, (bolhs-útí-fíi) ősz.  fa.  A  leveles

szára útifíivek  síneméhez tartozó növényfaj;  szára sző-
rös, elágazó; levelei szálasak; virággombjai tojásdadok.
M&skép : bolhafö,  bolhamag.  (Plantago  psyllium.)

BOLHÁZ,  (bolba-az)  áth. mn. bolház-íom, —tál,
—ott.  Valamit  a bolháktól  megtisztít.  Eb  ebet  bolhái.
Km.  Kibolházta  az agyi  ruhát. Átv.  értelemben, s al-
sóbb  előadási  nyelven  ám.  fürkész,  Iratát,  nyomoz,
keresgél. Kibolház  = kifürkész  valamit

BOLHÁZKODÁS,  (bol-ha-az-kod-as)  fa.  tt  bot-
Házkodá»-t,  tb.  —ok.  A  testét, vagy  rajta  Iev5 rnhát
ellepő  bolhák  keresgélése, s  fogdosás*.

BOLHÁZKODIK,  (bol-ha-az-kod-ik) k.  m.  bol-
Aozkod-tam,  —tál,  —ott.  Ön magán vagy  rajta  levő
ruhájából  a bolhákat kikeresgéli.  Lefdcvtt  dött,  ísfrf-
keles után  bolházkodni.

Hasonló  képzésüek:  tetoészkedik,  íollástkodik.
BOLHÓ,  Mű  Somogyban;  helyragokkal: Boí-

hó-n,  —ró,  —ról.
BÓLINT,  (ból-int)  önh.  nr.  bolint-ott,  htn.  —ni

vagy  —a«i. Alomtól, ülés  vagy állás  közben,  elnyo-
matván, fejét  lehajtja,  leszegi, fejével  bicceient  Na-
gyot  bólintott  » /eleteméit.  Fejével  bólinfoni.  Scélesb
ért  intés, helybenhagyás jeléül  fejét  meghajtja,  fejé-
vel  bókot csinál.

Elemzését  illetőleg 1. BOL és  BÓL  gyök.
BÓLINTÁS,  (ból-int-as)  fn.  tt  boZmtds-t,  tb.

—ok. Elálmosodás  közben vagy  intés jeléfii  a  fejnek
leszegése, aláhajlítása.  Fejbótmtás.

BOLISZLÓ,  férfi  kn.  tt.  BoliszíÓ-t,  tb.  —k.  A
szláv  eredetű  Bolisztau-ból  vétetett.

BOLLAHIDA,  falu  Szálában;  belyragokksJ :
Bollahid-án, —rá,  —ról.

BOLLY,  fala  Zemplénben; MAGYAR—,  fala,
NÉMET—,  mezőváros  Baranyában;  helyragokkal:

i Bolly-on,  —rá,  —rrfl.
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BOLLYÁN,  vagy  BOLYÁN,  vagy  BALLYOM,
falu  Kraszna  megyében;  helyr.  Bollyán-ba,  — bán,
—601.

BOLMÁND,  falu  Baranyában; helyragokkal  •.
Bolmánd-on,  —ró,  —ról.

BOLNOKA, népes paszta Pest  megyében  ; hely-
ragokkal:  Bolnoká-n,  —rá,  —rói.

BÓLOO,  (ból-og)  önh.  m.  bólog-tam,  —t&,
—ott.  Ültében  vagy  álltában  elálmosodván,  fejével
többször  bólint, szonydikál.  Olvasás  közben  bólogni.

BÓLOGÁS, (ból-og-ás) fa. tt. bólogát-t,  tb. —ok.
Gyakori  bólintás,  szunydikális.

BÓLOGAT,  (ból-og-at)  önh.  m.  bólogat-tam,
—tál, —ott, pár.  belógást.  Folytonosan  bólog,  fejét
több  ízben  leszegve szunyókál.  Ebéd  után  zsölleszéké-
ben  ülve  bólogat.

BÓLOGATÁS,  (ból-og-at-ás) fn.  tt.  bólogatát-t,
tb.  —ok.  Sznnydikálás közti fejbiczegetés, le-leszegés.

BOLOGD,  helységek  nere; helyragokkal:  Bo-
logd-on,  —rá,  —rói.

BOLOND,  (bol-ond)  fő-  és  mn.  tt  bolond-ot.
1)  Eszement,  eszeveszett,  kinek  elméje  s itélőtehet-
sége megzavarodott,  eltébolyodott,  s  valamely  rög-
eszme körül  keringnek  gondolatai  és  beszédei,  s mint
olyan  a  lelki  nyavalyában  szenvedők  különös  osztá-
lyába  való.  Fél  bolond,  egész  bolond,  stílt  (azaz  szült
vagy  született)  bolond. Kotorni  való  bolond.  Futó  bo-
lond.  Okot  bolond. Nevető  bolond. Bolondok  háta,  tor-
nya.  Bolondnak  a fapénz  is jó.  Km.  A  bolondok bo-
lond  dologban  törik f éjüket.  Km.  Bolond  Itták,  (A né-
meteknél  Bolond Miska),  Bolond Jancri,  Bolond  Kata,
mind  népmesebeli  személyek.  Betekintett  mind  bolond
Istók  Debreezenbe.  Km.  A  gazdag,  ha  bolond  is,  sze-
rencsés. Km.  Egy  bolond  oly  követ  dobhat  a  kútba,
melyet  Üt  okot  sem htiz  ki.  Km.  Bolondnak fapénz  is
jó,  ha  elveszti sem kár.  Km. Bolond  is  mond  néha oko-
sat.  Km. Bolonddá  lenni.  Ha  eszes  vagy,  ne  tedd ma-
gadat  bolonddá.  Eszeveszett  vármegyének  bolond  az
ispánja. Km. Kárán  tanul a bolond. Km. Udvari  bolond,
akinek, mintha bolond volna, szabadságában  áll  holmi
igazságokat  büntetlenül  kimondani.  2) Bolondok  által
vagy bolondok  módjára  elkövetett  valamely  tett.  Bo-
lond beszéd.  Bolond  lépett  követni  el. Bolond dolog.  Bo-
lond  lomba, máskép: ördöglomba vagy ördög lova,  azaz
fejszédítő  körjáték.  3)  Bolondságig  szenvedélyes Va-
lamibe  vagy  valakibe,  esztelenül  lekötelezett,  magát
rabbá tevő. Aki mindennek barátja,  mindennek  bolondja.
Km.  Pénzének,  lovainak,  kutyáinak  bolondja.  Szerelem
bolondja.  Én  nem  leszek senki bolondja.  Ruha  bolondja.
Asszony  bolondja.  4)  Tréfa  tárgya.  Valakiből  bolondot
űzni.  Valakit  bolondnak  tartani.  A  bolondját  járja.
Megjáratták  vele  a  bolondját.

Gyöke  bol  ugyanaz,  mely  a  bolyog  (té)bolyog,
stb.  szóké.  Rokon  vele  a  perzsa  bú! és  válih,  német
blöd,  wend  blod,  blud,  lengyel  bloud,  tót  blázen,  fran-
czia fou,  föl,  stb.  Altalán  a  szláv  nyelvekben,  vala-
mint  a  magyarban,  a  bolond  és  bolygat  szók  ugyan-
azon  gyökből  származnak.  V.  ö.  ÖRÜLT.

BOLONDGOMBA,  (bolond-gomba)  ősz.  fh.  Ál-
talán  több  gombanemek  és  fajok,  melyek  mérgesek
lévén a gyomrot  felkeverik, a fejet  elhódítják,  s gyak-
ran  halált  is  okoznak.  Úgy  beszél, mintha bolondgom-
bát  evett  volna.  Nem  ettem  bolondgombát.

BOLONDHAGYMÁZ, (bolond-hagymáz) ősz.  fa.
Hagymázféle  idegláz,  mely  bolond  kórjelekben  mu-
tatkozik. V.  ö. HAGYMÁZ.

BOLONDHÁZ,  (bolond-ház) ősz. fn.  Kórintézetí
épület,  melybe  a  bolondokat  zárják  és  gyógyítják,
Szokottabban:  bolondok háza.

BOLONDÍT, (bol-ond-ít) áth.m. bolondí-tott, htn.
—ni  vagy  —ani.  1) Bolonddá  tesz,  valakinek  eszét
megzavarja.  2) Tréfaeszközül  használ, megcsalás által
nevetségessé  tesz. Elbolondltani  valakit  holmi  ígéretek
által.  Holmi  hazugságokkal  bolonditani  valakit.

BOLONDÍTÁS, (bol-ond-ít-ás) fh.tt.  bolondííát-t,
tb.  —ok.  Bolonddá  tevés,  megtréfálás.

BOLONDÍTÓ,  (bol-ond-ít-ó)  mn. tt.  boíondöó-f,
tb.  —k. Aki  vagy  ami  bolonddá  tesz;  elmezavaró.
Bolonditó  szerelem.  Bolondító  füvek.

BOLONDJÁBAN,  (bol-ond-ja-ban)  ih.  Minden
megfontolás  nélkül,  vaktában,  esetleg;  htt  bele Ba-
lázs  módjára;  nem komolyan,  csak  úgy  tréfából.  Bo-
londjában  belekapni valamibe.  Bolondjában  megkérni
valakit  ét  elvenni.  Csak  úgy  bolondjában  megpróbálta
ét  sikerült  neki.

BOLONDLOMBA,  (bolond-lomba)  ősz.  fa.  Fa-
lusi legénykék  s  gyermekek  játéka.  Leütnek  egy czö-
veket  vagy  karót  a földbe, melyre középen  likkal fek-
tetve  egy  dorongot  alkalmaznak,  ennek végeire  egy-
egy gyermek  vagy legény kapaszkodik, a többiek pedig
minél  sebesebben  lehet,  forgatják.  Máskép :  ordögló.

Nevét  szédítő, kábító  s  mintegy  elbolondító ha-
tásától  kapta. V.  ö.  LOMBA.

BOLONDÓRA,  (bolond-óra)  ősz.  fn.  Azon idő-
pont,  mely  alatt  a  bolondokra  különösen  rajok  jő  az
észzavarodás,  s nagyobb  fokban  dühöngnek,  sírnak,
nevetnek,  káromkodnak,  stb.  mint  rendesen  szoktak.
Köznépi  nyelven:  bóna  óra.  lemét  rájött  a  bolondóra.

BOLONDOS, (bol-ond-os) mn. tt. bolondos-t vagy
—át,  tb.  —ok.  Aki  nem valóságos  bolond, hanem a
bolondokhoz  hasonló dolgokat  cselekszik,  néha  tréfá-
ból s önakarattaJ,  néha  pedig  szélességből, hebehur-
gyóságból,  stb.  Bolondosak  az  úgynevezett  bajazsók,
harlequinek  t  mát  álorczás  mulattatok.

BOLONDOSKODÁS, (bol-ond-os-kod-ás)  fa.  tt
bolnndotkodás-t,  tb.  —ok.  Esztelenségekkel  tréfálko-
dás,  bobóczkodás.

BOLONDOSKODIK,  (bol-ond-os-kod-ik)  k.  m.
bolondoikod-tam, —tál, —ott.  1) Esztelen tréfákat  űz,
úgy beszél és cselekszik, mintha  esze nem volna; bom-
lik.  2)  tzctlen  tréfából  ingerkedik,  kötődik.

BOLONDOZ,  (bol-ond-oz)  önh. és áth. m.  bolon-
doz-íom, —tál, —ott, pár. —z.  1) L.  BOLONDOZIK.
Ne  bolondozz  l  Már  ismét  bolondoztok ?  2)  Valakit  bo-
londnak  nevez, csúfol, bolond  czímmcl  illet.  Képzésre
olyan,  mint: ottobáz, szamarag, kuruáz,  gazemberét.
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BOLONDOZÁS, (bol-ond-o«-ás)  fa. tt  bolondo-
zás-t, tb.  —ok.  Bolondoskodás.  Bolondnak  nevezés,
esdfolás.

BOLONDOZIK,  (bol-ond-oz-ik)  k.  m. bolondoz-
tam,  —tál, —ott, pár. —zál.  Bohóságokat  mivel,  bő-
hóczkodik, süleüenül, esztelenül  trófilkodik,  ingerke-
dik.  Beszélj  már  okoson, M bolondozzál.  Ki  ebbel  bo-
londozik,  bot  Ügyen  kezében.  Km.

BOLONDOZÓ, (bol-ond-oz-ó) mn. tt  bolondozó-t.
Bohóczkodó; esztelen tré&kat űző. Bolondozó komédiás.

BOLONDSÁG, (bol-ond-ság)  fa.  tt  bolondság-
ot.  1) Eszeveszettoég,  ás  észnek zavart állapota, va-
lami  rögzött eszme körüli  forgolódása.  A bolondságon
nehéz  segíteni.  2)  Tréfa,  sületíen  bohóczság.  8)  Cse-
kélység, hiábavalóság.  JVem  bolondság az urasag. Km.
Bolondtág  a  papság,  ha  diákul nem tud.  Km.  .Nem
bolondság  egymásután  három  nap  és három  éyel «ir-
rasstani.  Ez  mind bolondtág,  nettem érdemel.  Peleiem
bolondság.  Hy  bolondságért kár haragudni. Pénzéi holmi
bolondságra  vesztegeti. Bolondtágból  tanulni  bttcseség.

BOLONDSIPKA, (bolond-sipka)  ősz. fin. Csörgő
sipka,  milyent hajdan  az  udvari  bolondok  és bohó-
ccok viseltek.  FVUenni  a bolondsipkát.

BOLONDUL,  (bol-ond-úl)  önh.  m.  bolondúí-í.
1) Bolondság jeleit kezdi  adni; megy  az esze.  Öszve-
tételeiben  már  többet jelent.  Megbolondul, ám. való-
ságos  bolonddá  lese.  BelebolondM  valamibe, ám. esze-
vesztéig  beleszeret, bolond  módra kedveli.  2)Hibába
esik, eltéved,  megzavarodik. £Zboíondútt,mintczigd'ny
ecermt  a nap,  midőn se fel,  se old nem ment.  Monda.

BOLONDUL, (bol-ond-ul) ih.  1) Bolondok mód-
jára, eszeveszetten.  Bolondul  beszélni.  Est  bolondul
cselékedted.  2)  A  czéltól  egészen eltérve, rósz sikerrel.
Bolondul megjárni.  E*  bolondul  WU  ki.

BOLONDÚLÁS,  BOLONDULÁS,  (bol-ond-úl-
áe) fa. tt  bolondulás-t, tb. —ok. Bolonddá levés, az ész-
nek megsavarodasa • bizonyos rögeszme körüli forgása.
Bolondulátig  bele szeretni valakibe vagy  valamibe.

BOLONDÚLÁ8I,  (bol-ond-il-ás-i) mn. tt  bolon-
dúlási-í, tb.  —ok.  Bolondálást  illető, arra  vonatkozó,
flolondaíási  előjelek.

BOLONY,  (bol-ony)  fn. tt  boíony-t,  tb.  —ok.
A  nadragulyák  neme  alá  tartozó  s  bódító  magva
mérges növényfaj;  máskép:  nagyfa,  farfcoscseresnye.
(Atropa  belladoana).

BOLONYIK,(bol-ony-ik)  fe.tt  bolonyik-ot. Nö-
vénynem ás  öthímesek  seregéből  és kétanyások ren-
déből, különösen  ennek  iája:  mérges  bolonyik, más-
kép: békakorsócska.

Bódító,  s  mintegy bolondító  erejétől vette nevét
BOLT, BOLT,  (bol-t  vagy  ból-t)  fn.  tt  bolt-oí.

Némely  tájak  kiejtése  szerint: bot.  1)  Hajlást  képező
íveset  ás  építésben,  mely  különféle  szögű  és  alakú
tehet  féifcorü  bolt.  Hegyet  szögtt  bolt, stb.  Magos,
széles,  keskeny  bolt.  Boltra  építem  apinczéfcet,  szobá-
kat. V. ö. ÍV.  2) Terem, sióba, melyben a kereskedők,
kalmárok áraikat vásárra kiteszik, mennyiben  erede-
tileg  és jobbára biztosság végett  boltos  tetejüek.  Fű-

szeres, posztos  bolt.  Boltot  nyitni.  Jár  fW-olá,  mint
görög  az  ftres  boltban.  Km.

Gyöke  azon bő! vagy  bóí,  melyből hajlásra  vo-
natkozó  szók  szármáinak,  éa  így  alapfogalomban  a
hajlék  szóval  rokon.  Különben egyéniek  vele ás olasz
volta, dalmit  bulto, botu,  franczia  voftte, boutiowe, szláv
boíía stb.  V.  S. BOL, BÓL.

BOLTABLAK,  (bolt-ablak)  ősz.  fa.  Ablak,  a
boltokon, különösebben  a  kalmárboltokon.

BOLTÁRU,  (bolt-áru) ősz.  fa.  Boltban  eladásai
kirakott  ára.

BOLTBÉR, (bolt-bér) ön. fa.  DÍJ, melyet  a ha-
szonbérben  kifogadott boltért  fizetnek.

BŐI/FÉK, (bolt-ék) ősi. fn.  1) Az  építészetben
azon czifrázat,  melylyel  az elkészült  boltozatot  disze-
sítík.  2) Ék  formája  zárkő vagy  fa  a  boltozatban.

BOLTGYÁM,  (bolt-gyám) ősz.  fn.  Falak, vagy
oszlopok, melyekre  a  boltívek  szárnyai  támaukod-
nak, s nehezednek.

BOLTHAJTÁS,  (bolt-hajtás)  ősz.  fa.  ívalaku
fedélzet az  építésben.  Különösen  oly  ív, mely a  pin-
csék, szobák, teremek  stb.  falaira  nebezkedvén ás 41-
talok  körülvett  tért befödi,  fioííhojíásra  oenm  a  szo-
bákat.

BOLTHAJTÁSOS, (bolt-hajtásos)  ősz.  mn.  tt
bolthajtás-t  vagy  —át, tb.  —ok.  Bolthajtana  épült
mi nem fekirányosan  helyezett  gerendákkal,  banem
bolt formára rakott  fallal  van ellátva, befödve.  Bolt-
hajtásos  templom,  folyosó.

BOLTHAJTÁSOSAN, (bolt-hajtásosán) ih.  Bolt
formára; boltbajtásssJ  ellátva.

BOLTHAJTÁSOZ,  (bolt-hajtásos)  ősz.  áth.  L.
BOLTOZ.

BOLTI,  (bolt-í)  mn. tt  bolti-t,  tb.  —ok.  Amit
boltban  tartanak,  árulnak.  Bolti  áruk.  Valamintk
bolti  ára.

BOLTÍV,  BOLTÍV,  (bolt-ív) ősz.  fa.  ív, melyet
az  épületi  bolt  képes. V. 5. ÍV.

BOLTLÁB,  (bolt-láb) ősz. fn. A  boltívnek  abó
része, mely a boltgyámra nehezkedik, s melyre a bolt
építve  van.

BOLTOLDAL,  (bolt-oldal) öss.  fa.  Bolt  széle,
az ív  formára hajtott  födélset  külső része.

BOLTOS, (1), (bolt-os) mn. tt. boítos-í vagy —át,
tb.  —ok.  1)  Ami boltozva  van.  Boltot pincce, boltos
szoba.  2)  Ami  boltokkal, azaz, kalmár  rakhelyekkel
el  van  látva. Boltot  uteso, boltos udvar.

BOLTOS,  (2), (mint föntebb) fn.  tt  boltos-t,  tb.
—ok. Kalmár,  kis  kereskedő, ki  tőzsczikkelyeit  bolt-
ban  áralja.  £ nevezet leginkább kisebb varosokban
és falahelyeken divatos.

BOLTOSLEÁNY, (boltos-leány) ön. fn. Leány,
ki holmit kalmárboltban árul.

BOLTOSLEGÉNY, (boltos-legény) ősz. &.  Férfi
biztos, kalmánegéd, ki  boltbeli portékákat  and.

BOLTOZ,(bol-t-ox) ith.m. boltoz-íom,—tál,—ott,
pár.  —z.  Valamely  épületet, pináét, szobát,  teremet
stb.  bolthajtással  ellát  Befoltozni, bolttal  befödni.
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BOLTOZÁS,  (bol-t-oz-ás)  fn.  tt.  bottozás-í,  tb.
—ok.  1)  Boltesinalás;  bolttal  befódés.  2) L.  BOL-
TOZAT.

BOLTOZAT,  (bol-t-oz-at)  fa.  tt  boltozat-ot.
1)  Boltalakú  fódözet,  ívded  kőmives-  yagy  ácsmtt.
Pince*, szoba boltozata.  ErSs,  magas,  kúpidomú  bolto-
cat.  2)  Az  egész  bolt  terjedelme;  vagy  3)  bolthoz
hasonló alakzat.  Menny  boltozata.

BOLTOZATLAK,  (bol-t-oz-atlan)  mn. tt.  bolto-
zotlan-t, tb.  —ok.  Ami beboltozva  nincsen.  Határo-
zóilag:  bolt  nélkül.  Kellő  magasságig  emelt,  de még
boltozation  álló  épület.

BOLTOZATOS,  (bol-t-oz-at-os)  mn. tt.  bolíoza-
fos-í  vagy  — aí,  tb.  —ok.  Boltozattal  ellátott,  bolt-
tal  befödött  Boltozatos földszinti szobák.

BOLTOZÓÍV, (boltozó-ív) ősz.  fn.  Kőből,  vagy
fából  ideiglenesen  rakott  ív  az  épiiletben,  melyre a
maradandó  ívet  rakják.

BOLTOZOTT,  (bol-t-oz-ott)  mn. tt.  boltozott-at.
Ami  bolttal  van  födve.  Boltozott  szoba, kamara.

BOLTÖR,  (bolt-őr) ősz.  fn.  Ki  a  boltokra  leg-
inkább  éjjelenként  vigyáz.

BOLTÖV,  (bolt-öv) ősz.  fn.  Ékesség,  czifrázat,
mely  a bolthajtást  körülveszi.

BOLTSZÉK, (bolt-szer) ősz. fn.  1) Kalmári áruk,
melyek  boltokban  eladásul  kitétetnek.  2)  A  bolt  föl-
szereléséhez, bebútorozásához tartozó  holmi.

BOLTSZÖG, (bolt-szög)  ősz.  fn.  Szög,  melyeta
boltívek  szárainak  öszvejövetele,  egymásba  szegülése
képez.

BOLTTALP,  (bolt-talp)  ősz.  fa.  Azon  nyugvó
pont, melyen a boltív  fekszik.

BOLTTÖRÉS,  (bolt-törés)  ősz.  fn.  1)  Bányászi
munka,  midőn  földalatti járásul  nyilast  törnek, s azt,
mennyire  lehet,  boltalakúvá  idomítják.  2)  Kalmár-
boltnak  erőszakos  kinyitása, s megrablása.  Boltlorég-
rBl  vádolt  tolvajok.

BOLTVÁLL,  (bolt-vili)  ősz.  fn.  Azon  bézag,
mely  a  bolthajtás és  a  falak  között kövekkel stb.  ki-
töltetik. Máskép:  bottvonkos.

BOLTVÁNKOS,  (bolt-vankos)  ősz.  fn.  Lásd
BOLTVÁLL.

BOLY,(1), elvont gyök.mely különnemii szárma-
zékaiban másmás alapértelmü.  1) Ideoda járást kelést
jelent  ezekben:  bolyog,  bolygat,  s  nem egyéb,  mint  a
hasonérteményfi  bol, bal,  bű  gyökök  lágyított  mása.
2)  A  bolond  szó gyökének  változata  a  bolyóka, bolyo-
kat  származékokban.  3)  Valami  gömbölyűt jelent a
bolyó  (bogyó, golyó)  szóban.  Egyezik  vele  az  önálló
boly  pl.  hangya-boly.  4)  Gubanczos,  tekeredett  cso-
mósodott  szőrt,  baját,  tollat  stb.  jelent  a  bolyh  szár-
mazékban.  5)  Több  helység neve, önálló állapotban,
vagy  helységnevek  gyöke,  milyenek: Bolya,  Bolyk,
Bolyok, Bolyom, melyek alapértelme valószínűleg azon
bolyéval  egyezik,  mely  halmot,  dombot jelent; lásd
BOLY,  fn.  12>bb  jelentésében  egyezik  vele  az  árja
nyelvek  vol,  val,  gyöke  (a görögben  Curtius  Etymo
logiaja  szerint  Fai,  Fti),  pl.  latin  volv-o,  volu-men,

szorlm.

volu-to, góth  valv-j-an,  régi  felső  német wellan, német
wtílzen,  cseh  vaí-i-ti,  görög  éiv-w,  ítí.v-o»  stb.  V.  ö.
BOL,  BONY  gyökök,  és  PÓLYA  fh.

BOLY, (2),  fn.  tt.  boly-í,  tb.  —ok.  1)  Öszvehor-
dott,rak&sra gyűlt holmiból álló halmocska,dombocska.
Különösen a  hangyák által öszvegyfljtött  gabona vagy
egy helyre rakott tojások fészke. Az hangya vonsza uala
a  búzát  szemenként  az  S bolyába. Pesti  G.  (84 mese.)
Innen:  hangyaboly  = bangyafészek.  2) L.  BOLLY.

BOLYA  vagy  BOLLYÁ,  falu Erdélyben, Felső-
Fehér  megyében; és népes puszta  Hevesben;  helyr.
Bolyá-n,  —rá,  —róí.

BOLYÁN, 1. BOLLYÁN.
BOLYG, 1. BOLYOG.
BOLYÁÉ, falu  Sáros  megyében; helyragokkal:

Bolyár-on,  —ró,  —ról.
BOLYGÁS,  (boly-og-ás)  fn.  tt.  bolygás-í,  tb.

—ok.  Tévelygés,  bizonyos  irány  nélküli  ide s  tova
járás  kelés.

BOLYGAT,  (boly-og-at)  áth.  m.  bolygat-tam,
—tál,  —ott,  pár.  bolygass.  Nyugtalanít,  háborgat,
ideoda  kerget,  hajszol,  s  mintegy bolygóvá  tesz vala-
kit vagy valamit. Ne bolygasd,  aki nem bánt.  A  nyugvó
barmot  nem  kell  bolygatni.

BOLYGATAG,  (boly-og-at-ag)  mn.  tt.  bolygó,-
tag-ot.  Ideoda  bolygó,  tévelygő,  hánytvetett.  A  szé-
kelyeknél  ám.  esztelen,  balgatag  vagyis  átv.  ért.  aki-
nek  esze  mintegy  rendetlen úton,  zavart  módon bo-
lyog, tébolyog.

BOLYGIDEQ, (bolyg-ideg) ősz. fn.  A  bolygideg
a régiek  szerént a  nyolczadik  párideg  részének  tarta-
ték ; az újabbak  szerént a tizedik párideget teszi, mely
a  tüdőben  és  gyomorban terjedvén  el  tiídőgyomortdeg-
nek  is  neveztetik.  Az  érző idegek  sorába  tartozik,  és
különösen  a gőg,  a  tüdő, és  gyomor  működéseit  ve-
zérli.  (Nervus  vagits).

BOLYGÓ,(l),(boly-og-6) fn. tt  íolygó-í, tb. —k.
1) Oly ember, kinek teljes élete szüntelen ideoda tévely-
géaben,járAskelésben,bnjdo8ásbanáll. 2)Bolygócsillag.

BOLYGÓ,  (2),  mn.  Tévelygő,  járó  kelő, bizo-
nyos czél  és  irány  nélkül  utazó;  tekervényes.  Bolygó
zsidó.  Bolygó fófájás.  Bolygó  tűz, fény.  Bolygó  kert.
Némely  tájakon  annyit  is  tesz  mint  bohó.

BOLYGÓCSILLAG,  (bolygó-csillag)  ősz.  fh.  A
naprendszerben  azon  égi  test, mely bizonyos idő alatt
kiszabott  körben  végezi  nap  körüli  futását  Ilyenek:
Merkúr,Venus, Föld, Mars, stb.  (Planéta, Wandektern).

BOLYGÓCZ,  (boly-og-ócz)  fa.  tt.  ioíygóez-of.
így  neveztetik  azon  négy  bolygó  csillag,  ú. m. Ceres,
Pallas,  Juno, Vesta,  melyek  Mars és  Jupiter  között
teszik  nap körüli forgásaikat,  s  melyek a csillagászok
gyanítása  szerént  egy  bajdani  égi  testnek  négyfelé
oszlott  részei.

BOLYGÓKERT,  (bolygó-kert) ősz. fn.  Oly kert,
melyből  tekervényes  utai  miatt a  kimenetel igeii ne-
héz.  Máskép :  csőikért,  tömkeleg,  tévkert.

BOLYGÓÖSVÉNY,  (bolygó-ösvény)  ősz.  fn.
Körkörös  ösvény  a  nap,  mint  középpont körfii, me-
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lyen  a  bolygócsillagok  időszaki  futásaikat  végzik
Máskép:  bolygópálya.

BOLYGÓPÁLYA, (bolygó-pálya) ősz. fa. Lásd
BOLYGÓÖSVÉNY.

BOLYGÓSZELAK,  (bolygó-szilák)  ősz.  fn.  Haj
dani  bolygócsillagnak  egyegy  szilakja,  azaz  darabja,
mely  ma külön  égi  testet képez, máskép:  bolygóé*.

BOLYGÓTUZ,  (bolygó-tttz)  ősz.  fti.  Mocsáros
mezőkön, sírkertekben, s  más  helyeken,  bol  rohadó
állati  testek  léteznek,  sötét  estéken  és  éjeken  feltűnő
csillagforma  fényláng,  melyet a köznép lidércz-nek, tü-
zes ember-nek hí.  Bolygótüz  után  indulni  =  eltévesztő
útra menni.

BOLYH,  (boly-h)  fn.  tt.  bolyh-ot.  1)  Hoszszu
szőr,  gnbancz.  Bunda  bolyha,  guba  bolyha,  kecske
bolyha.  2)  Boncztani  értelemben  ám.  a  vékony  belek
belső  fölszinén  létező  apró, vékony, hosszúkás, hen-
gerded-  vagy  kúpdad  kiállások.

Mennyiben  szőr, gyapjú,  hajféle  szálas  kinövést
jelent,  némi  hangváltozattal  rokonai:  molyh, némely
növények  szőre,  és polyh, ugyanaz,  továbbá  vékony-
hangon : pélyh vagy pöíyh,  és pili.  Egyeznek  vele  a
latin  vellus, pilus, német  Fiiess, szláv  wlast,  stb.

BOLYHÓ,  (boly-h-ó)  bolyhó-í.  A  baígalag szó-
nak  rokona,  gyöngédebb  mint:  bolond, s körülbelül
ám.  bohó,  azon  különbséggel  hogy  az  együgyttség,
ostobaság alapfogalmát  is  magában  foglalja.  Máské-
pen : golyhó.

BOLYHOS,  (boly-h-os) mn. tt  bolyhos-t  v. —át,
tb.  —ak.  Hosszú  lógós  szőrű,  gyapjujú,  gubanczos,
kóczos.  Bolyhoi posztó, szitr. Bolyhos kalpag. Rokonai:
moiyhos, polyhos, pélyhes  vagy  pSlyhSt.  L.  BOLYH.

BOLYHOZ, (boly-h-oz)áth. m. bolyhoz-íam —tol,
—ott.  Kóczosít, borzassá  tesz, gubanczoz. Bolyhozni,
fsibolyhocni  a kalap  szórét.

BOLYHOZÁS,  (boly-h-oz-ás) fi>. tt.  boíyhozás-í,
tb.  —ok. Cselekvés, midőn valaki  bolyboz.

BOLYK,  IPOLY—,  falu  Nógrád  megyében;
helyr.  Bolyk-on,  —ró, —ról.

BOLYÓ, (1), (boly-ó) mn. tt boiyó-í, tb. —k.
L. BOLYHÓ, BOLYÓKA, BOLYÓKAS.

BOLYÓ,  (2),  (boly-6)  fn.  tt  boiyó-í, tb.  —k.
Általán  kis  golyóalakú  gömbölyű  test, nevezetesen,
bogyó. Kis gyermekek nyelvén, alma,és más gyümölcs.

„Apám,  kiáltanak
Szemlélve  a  hajót,
Hoztál  kardot  nekem,
S  édes piros  bolyót?"  Vörösmarty.

BOLYOG,  (boly-og)  önh. m.  bolyog-tam  vagy
bolygottan,  —tál  vagy  bolygattál,  bolygóit;  btn.  bo-
íyogni  vagy  bolygani  vagy  bolygni.  Czél  és  irány  nél-
kül  tévelyeg;  általán: jár  kel.  Elbolyogni  ős  erdőre
vagy  erdőben.  Bebolyogni  a félvilágot.  Körtílbolyogni
valamely  világrészt. Szélesb ért.  görbe,  kanyargós  uta-
kon, ösvényen halad czélja felé.  A  hold földünk  körül,
a föld  a  nap  koVttl  bolyog.

BOLYOK,  falu  Bonod  megyében;  helyragok-
kal : Bolyok-on,  —rá, —róí.

BOLYÓKA,  (boly-ó-ka)  mn. tt. bolyokat.  1) Bo-
londos, hóbortos, hóbolygó, félesztt.  2) Bohó tréfát fiző.
Gyökre  és alapérteményre a bolondos szóval rokon.

BOLYÓKAS,  (boly-ó-ka-as)  mn.  tt  bofyófcás-t
vagy  —öt, tb.  —ok.  Bolyóka  módra  tréfálkodó,  bő-
londoskodó,  bohóczkodó;  esztelenkedő;  ostobácska.

BOLYÓKÁZ,  (boly-o-ka-az)  önh.  m.  bolyókáz-
tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z.  Bohóskodik,  bolondos,
ostoba,  sfiletlen  tréfákat  fiz.

BOLYONG, (boly-oug) önh. m. bolyong-tom vagy
bolyong-ottam,  —tál  vagy  bolyong-ottál,  —ott, htn.
—ni  vagy  —ani.  Folytonosan,  szünetlenfil  bolyog,
járkel.  A  közbeszúrt  n  az  illető  cselekvésnek  hatá-
lyosabb  voltát  jelenti,  mint  a  zsibong,  tolong,  tátong,
mereng,  stb.  igékben.  V.  ö. BOLYOG.

BOLYONGÁS,  (boly-ong-ás) fn.  tt  bolyongát-t,
tb.  —ok.  Szüntelen  ideoda járás,  görbe,  tekervényea
utakon  tévelygés, leginkább  kitűzött  czél és irány nél-
küli  bujdosás.

BOLYONGÓ,  (boly-ong-ó)  mn.  tt.  bolyongó-*.
Folytonosan  tévelygő,  bujkáló,  tekervényes  utakon
járó.  Atsztákon,  erdőkön  bolyongó  utasok,  szökevények.

BOLTOS,  (boly-os) mn. tt  bolyos-t vagy  —öt,
tb.  — ak.  Bolyféle  rakásokkal,  csoportokkal  bővel-
kedő.  Bolyon,  hangyabolyot  mettS.  V.  ö. BOLY.

BŐM,  elvont  gyöke  különböző értelmű  szócsa-
ládoknak.  1)  A  bomol,  bomlik,  bomlás,  bomlott  stb.
származékokban  azon  óm előtétes változata, és rokona,
melyből  omlik,  omlosct  stb.  származnak.  Jelenti bizo-
nyos  egész  vagy  tömeg  részeinek  belülről  kiinduló
egymástól  elválását,  elszakadását  szétomlásat  Kön-
nyebb  kiejtés  végett  nem ajakbetüvel  kezdődő  kép-
zők  előtt m bötttje  n-re  változik,  mint:  bont,  bonc*,
(rojt,  czafrang)  bonctól,  e helyett:  bom-t, bom-cs, bom-
czol.  2)  Gömbölyűt jelent  a  bőmbe*  (bimbó) bombálka
szókban,  s rokonai: pom,  mint  a  pompos,  potnposka
(gömbölyű  sütemény)  gyöke,  továbbá:  bún,  a  bunkó,
és  bunczi  (gömbölyű  fejes  répa)  származékokban.
3) Tompa, vastag, mély  hangutánzó, honnan:  bong =
bom-g,  vékonyhangon:  bőm,  bőmből.

BOMBA,  (bom-b-a  vagy  bomb-a)  fn.  tt  bom-
bát,  tb.  bombák.  A  lövésztanban  nagyobbféle  álgyu-
jolyó, melyet, belül  üres  lévén,  lőporral megtöltenek,
s  leginkább  épületek  meggyújtására  lőnek  ki  Bom-
bákat vetni, hányni.  /Szétpattanó  bomba.  Máskép  bombi
és  bombik.

Mint  tompa  vastag  hangutánzó (bum!)  számos
nyelvekben közös, pl. francziául  bőmbe, németül Bőmbe,
olaszul bomba, oroszul bomba, angolul bomb, tótul puma.
Hint  hangutánzó  megvan  a  kitin  bombus,  bombilat,

a  hellén  /So'/ij9of  szóban  is.
BOMBAÁGYÚ,  (bomba-ágyú)  ösz.fn.  Nagyobb

csövU ágya, melyből bombákat  lődöznek  ki.
BOMBACSŐTE,  (bomba-csőte)  ősz.  fn.  Gyújtó,

mely  a  kifdrt  bombában  van elrejtve,  s midőn ccélra
ér, lángot  vet

BOMBAÉK,  (bomba-ék) ősz.  fn. Ék, melylyel a
bombaüreg  nyilasa  be  van ütve.
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BOMBAGYÜJTACS,  (bomba-gyujtacs)  ősz.  fa.
Oynjtacs,  azaz  pózna  végére  kötött  gyújtó  kanóca,
melylyel  a bombaágynt  elsütik.

BOMBAMÉNTES,  (bomba-mentes)  ősz. mn. Mi-
nek  a  bombalövések  nem ártanak,  ami a  bombalövés
határán  túl  fekszik.  Bombamentes  sziklavár.

BOMBÁLKA,  1.  BOBÁLEA.
BOMBALÖVÉSZ, (bomba-lövész) ősz. fn.  Tüzér,

vagy pattantyús  katona,  ki  bombákkal  lődőz.  V.  ö.
BOMBA.

BOMBANASZÁD, (bomba-naszád) ősz. fn. Bom-
baágyúkkal  és  bombagolyókkal  fölszerelt  hadi  hajó.

BOMBÁRDA, fn.  tt.  bombárdáí.  Régi  ágyú  ne-
me, melyből  köveket  lődöztek  az  ellenségre.

A  külföldi  nyelvtudósok  közöl  többen  a  latin
•  bombtw  és  ord«o  szókból  alkotottnak  vélik,  „quia

cnm  ardore  editur  sonus  ille. *  (Erasmus,  Faber,  stb.)
BOMBÁSZ,  (bomb-a-ász)  fn.  tt.  bombász-f,  tb.

— ok. Tüzér vagy  pattantyús,  ki  bombákkal  lődöz.
BOMBASZÁJ,  (bomba-száj)  ősz.  fn.  Lyuk  a

bombaféle  igyutekén.
BOMBÁSZKAR,  (bombász-kar)  ősz.  fn.  A  tü-

zérek  azon  osztálya,  mely  különösen  a bombalövé-
sekben  gyakorolja  magát.

BOMBÁZ,  (bomba-az) önh.  és  itb.  m.  bombáz-
tam,  —tál,  — ott,  pár.  —t.  Bombákat  hány,  bom-
bákkal  lődöz.  V.  ö. BOMBA.

BOMBÁZÁS,  (bomb-a-az-ás)  fn.  tt.  bombázás-t,
tb.  —ok. Bombák  lődözése, bombákkal  rongálás.

BOMBÉK,  (bom-b-ék)  fn.  tt.  bombékot.  Bara-
nyai  tijszó,  ám. bimbó.

Gyöke  bőm,  törzse  bomb  azon  gom,  dóm,  csőm,
csőm, gomb, domb, ctomb, ctomb eredetű szókkal rokon,
melyek  valami  dudonit,  jelentenek.  A  bimbó  gyöke
kicsinyítve  van, mint a  csombóké  csimbók.

BOMBI,  (bomb-i) fn.  tt.  bombi-t,  tb.  —k.  Lásd
BOMBA.

BOMBIK,(bomb-ik)fn. tt  bombik-ot. L. BOMBA.
BOMBIKOZ,  (bomb-ik  óz).  L.  BOMBÁZ.
BOMFORDI, (bom-for-di) fa. és mn. tt. bomfordi-í,

tb.  —t vagy  —ak. Nagy  fejű,  dudorodott  buta képű,
idomtalan  zömök  termetű  tökfilkó.  Néhntt:  bumfordi.
Hasonló  jelentésüek:  bufti,  mufti,  mufia,  mama.

Gyöke  a  dudorút  jelentő  bőm,  s fordi  gúnyo-
lódva  ám.  forma  vagy  formájú.

BOMLAD, (bom-ol-ad) önh. m. bomlad-tam, — tál,
—t vagy  —ott.  Bomló  állapotban  van,  részei  osz-
lásnak,  szétválásnak  indulnak.

BOMLADÉK,  (bom-ol-ad-ék) fn.  tt.  bomtodéfc-ot.
A bomlott egésznek  egymástól  elvált  részei;  omladék,
romladék.

BOMLADOZ,  (bom-ol-ad-oz)  önh. m.  bomladoz-
tam,  —tál,  —ott, pár.  —z.  Folytonosan  bomlad, ré-
scei  egymás  után  elválnak,  elszakadoznak.  A  sereg
éomlodoz.  V. ö.  BOMLADOZIK.

BOMLADOZAS,  (bom-ol-ad-oz-is)  fn.  tt  bom-
ladozás-t,  tb.  —ok.  Folytonos  bomlás, részekre  osz-
ladozás,  sz&kadozás.

BOMLADOZIK,  (bőm  ol-ad-oz-ik) k.  m.  bomla-
doz-tam,  —tál,  —ott, pár. —záí.  Valamely test, meg-
szűnvén  vagy  megtágulván  részei  között  az  öszvefiig-
gés,  oszlásnak  indul,  egymástól  független  részekre,
töredékekre, romokra stb. szak adóz; romladozik.  Bőm-
tadozik  az  elhagyott  épület  tetőzete.

BOMLADOZÓ,  (bom-ol-ad-oz-ó)  mn. tt.  bomla-
dozó-t, tb. —k. Folytonos bomló állapotban levő; oszla-
dozó, szakadozó, romladozó.  Bomladozó sítoény, keríti*.

BOMLÁS,  (bom-ol-as)  fa.  tt  bomiás-í,  tb  —ok.
1)  Oszlás,  romlás, szétválás.  Elbomlás, felbomlás,  meg-
bomlás.  2)  Zavarulás,  az  egész  részeinek  öszvevisssa
hányódáaa.  Észbomlás,  gépbomlás, órabomlás.

BOMLASZT,  (bom-ol-aszt)  átb.  m.  bomloszt-ott,
htn.  —ni  vagy  —ani.  Valaminek  részeit  öszvevisszs.
keveri,  zavarja,  feloszlatja;  valamit  romba dönt

BOMLATAG, (bom-ol-ad-ag) mn. tt. bomlatag-ot.
Ami  könnyen bomlad, bomlásra  hajlandó,  ami  idővel
el  fog  bomlani.

ROMLÉKONY,  (bom-ol-ék-ony)  mn. tt  bomlé-
kony-í  vagy  —át,  tb.  — ak.  L. BOMLATAG.

BOMLIK,  (bom-ol-ik)  k.  m.  boml-ott,  htn. boml-
ani.  1) Részekre  válva,  szakadva  oszlik.  Bomlik a vá-
sár.  Bomlik  az  esőnek  kitett vályog.  Bomlanak  a  régi
várfalak.  Szétbomlik  a  roszúl fűzfát,  vagy  gombolt  ru-
ha.  Fölbomlik  a  zsák  szája.  Kibomlik  a  befont  haj.  2)
Atv.  erkölcsi  ért.  bizonyos  társadalmi  viszony  kötelé-
kei  megtágulnak.  Bomlik  a  barátság,  béke,  egyesség.
3)  Népies  nyelven  ám. bolondozik, rendetlenséget csi-
nál,  másokkal megbasonlik,  szóval  úgy teszen,  mintha
eszének járása  rendes  kerékvágásából  kihágott  volna.
Már  megint bomlik. Megbomlott az esze.  Ne  Romoljatok.

BOMLÓ,  (bom-ol-6),  mn.  tt.  bomló-í,  tb.  —k.
Oszló, szétválásnak, szakadásnak induló.  Bomló épttfet.
Már  bomlóban van, nem sokára  leroskad. V.ö. BOMLIK.

BOMLOTT,  (bom-ol-ott) mn. tt.  bomlott-aí. Fel-
oszlott,  részekre  szakadozott,  törött,  összekuszált,
zavart.  Bomlott  haj,  bomlott  kötél, bomlott  ostor,  kor-
bács;  bomlott  társulat,  békeség.  Bomlott  óra.  Annyit
hátúd,  mint  a  bomlott  óra.  Km.  Elbomlott,  Bsszebom-
lo« fonal.  Bomlott  eszö.  Vő.  BOMLIK.

BOMLOTTSÁG,  (bom-ol-ott-ság) fa. tt  bomlott-
ság-ot.  1) Valaminek  részekre  vált,  szakadozott,  szét-
oszlott  állapota,  vagy  tulajdonsága.  2) Esztelenség,
eszeveszettség.

BOMOL, (bom-ol) önb. önhangzós múlt: bomolék,
bomolál,  bomola  stb.  m.  bomolt, btn.  bomolni.  Bomlik
közép  igével  egy  értelmű,  csak  hogy  bomol  szóban
több  az  önnönség  vagy  alanyiság  pl.  Bomol  az esze,
bomlik  a  háza. Ne  bomolj.  Néha  a  ,bomlik'  igében  is
közbe  veszi  az  o-t,  könnyebb  kiejtés  végett,  pl.  bo-
moljam,  bomoljál,  bomoljék  e  helyett: bomljam  stb.

BON,  tompa mélyhang,  melynek  származékai:
bong,  bongás.  vékony  hangon:  bőn,  bting,  bSngés.  Ha-
sonlók  hozzá:  dón  dong,  dön  dong:  V.  ö. BONA.

BONA,  (bon-a).  Csak  zene  szóval  ikerítve  diva-
tozó  fh.  tt.  —bonát, zenebonát.  Jelent  tompán szóló,
bongó  bangót
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BÓNAÓRA,  (bóna-óra) ősz.  fa.  Hóbortos bolon-
dos állapot, mely  valakinél közbenközben  jelenkezik.
Rájött  ismét a  bónaóra, azaz,  bolondóra.

A  bóna, mint e  szó fogalma mutatja,  legvalószí-
nűbben  ám.  bolna,  azon  bol  gyöktől  melyből  bolond
származik.

BONCS,  (bom-cs,  v.  bom-os)  fn.  tt.  boncs-ot.
Bojtokból,  rostos szálakból,  szőrből, bajból,  serényből
stb.  álló  czafrang,  czifrasag,  bakalló,  melynek  részei
bomlékonyak, mozgatáskor  bomladozók.

Gyöke  a  szétválásra  vonatkozó  bőm. Képzője  cs
az  ős  képzőből  változott  által,  honnan:  bones, =
bom-os (rojtos, rostos) öszvehúzva: bons, bones. Hason-
lón elemezhetők: roncs  (romos), íoncs  (lomos), vakarc*
(vakarcs, mint az Őrségben mondják), görcs (görös) stb.

BONCSIK, (bon-cs-ik)fh.  tt  bon-csik-ót. Betttat-
vetéssel  ám.  cstmbök,  és  magas  hangon:  böncsőlék.

BONCSOK,  (bom-cs-ok)  fn.  tt  bonctok-ot.  Ló-
farkszőrből  álló  bones, azaz, fürt,  rojtos  czafrang,
melyet  a  török  hadi  főtisztek  viselnek  tarbánjaikon.
Ugyanezt  használják  hadi  zászlókat  is.  Egyezik  vele
magas  bangón:  binesó'k.

BONCSOKOS,  (bom-cs-ok-os),  mn.  tt  boncso-
Jbos-í.  v.  —öt, tb.  —ak.  Boncsokkaljegyzett,  ékesí-
tett  Bonciokot  turbán, boncsokos  félhold,  azaz  török
zászló,  /farom  boncsokos  beglerbég.

BONCSVIRÁG  (boncs-virág) ősz.  fn.  L.  TÉLI-
ZÖLD.

BONCZ, (l).elvont törzse bonctól igének, és szár-
nuusékainsJc. Gyöke az  oszlást, szétválást jelentő  bőm,
ebből  lett;  bont,  innen  elavult:  bontó*  mint:  hord,
hordoz,  s  még  egy  gyakorlatot  képzővel:  bontótól,
öszvehúzva, bont-zot, boncsot, mint: hordozol-ból, hord-
zoi,  horesot,  hurczol.  így  elemezhetők:  dSm,  dSmt,
dönt,  dVntOt,  döntöeöl,  dffnctöl;  von,  vonót,  vonótól,
voncol, vonszol; un, unoz, unozol, untol, unszol. E törzs
tnlajdonkép  gyakorlat, s  mint olyan  egyszersmind ki-
eeinyezés  fogalmát  is  rejti  magában.  Ennélfogva  az
ujabb  gyógytani  nyelvben  helyesen  alkalmaztatott
az  anatómia magyarításán,  mennyiben  bonciolnt  ám.
Talamely  szerves  testnek  részeit  egymás  után  szétvá-
lasztani,  szétbontogatni.  Különben,  ha  közvetlenül
a  bőm  gyökből  származtatjuk,  mint  önálló  főnevet
úgy  elemezhetjük  mint a  koncs szót, mely  eredetileg
gom-es, azaz, gomot, csomót képző  részek  együtt  véve.

BONCZ, (2), fn. tt  bon«*-ot. 1) Némely vidéken  a
ecomb  szónak  betüáttételes  változata:  bom-cz.  2)
Nyakl&ncz,  nyakékesség.  Ez  érteményben  rokona:
bones.  L.  ezt  8) Vannak  ily  előnevtt  helységek Er-
délyben : Bonczhida, őoneenyires, melyekben a Bonéi
valószínűleg az  eredeti  birtokos  vezetékneve.

BONCZÁR,  (bom-cz-ar)  fa.  tt  bojicsdV-t,  tb.
—ok.  Aki  a szerves,  különösen állati  testeket része-
ikre  bontogatja,  bonczofja.  (Anatómus.)

BONCZEMELÖ,  (boncz-emelő) ősz. fn.  A  bon-
czárok  és  sebesek  aczél  eszköze, melylyel  a  törött
kaponya részét keüő helyére emelik,  vagyis  igazítják.
(Elevatorium.)

BONCZESZKÖZ, (boncz-eszköz) ősz.  fa.  Sebé-
szi eszközök, melyekkel  az  emberi  hullákat  föltagol-
ják,  részekre választják,  bonczolják.

BONCZHIDA, fala  Erdélyben  ; helyr.  Bonezhi-
dá-n,  —ró,  —róí.

BONCZKÉS,  (boncz-kés)  ősz.  fa.  Bonczirok
kése, melylyel  bonczolnak.

BONCZMESTERSÉG,  (boncz-mesterség),  ősz.
fn.  Ügyesség az állati test  feldarabolásabaji,  a  végre,
hogy  annak  belső alkotása  is megismertessék.

BONCZ-NYIRES,  fáin  Erdélyben;  helyr.  Nyi-
res-en.  —r«,  —rSl.

BONCZODFÖLDE, (Bonczod-földe)ösz. fn. Fala
neve  Szálában.  Helyr.  Bonowdföldé-n,  — r«,  —rSl.
Többek  szerént :  Bonctófolde.

BONCZOK, (bom-cs-ok) fn. tt. boncsok-ot. Bonca-
féle  czifrázattal  ékesített kantánzár.  V.  ö.  BONCZ.

BONCZOL, (bom-cz-ol) áth. m. bonczol-t  1.  Ál-
talán  valamely  szerves  állati  vagy  növényi  testet  al-
katrészeire  föltagol,  szétbontogat  Levágott  ífkriH,
juhot  boncsolni. Solt  ludat,  csirkét  bonccolni.  2)  Az ál-
lati, különösen emberi  hullát  legkisebb részeire szétvá-
lasztja, s tanulmányozás végett szoros vizsgálat alá VMZÍ.
Mtgmérgtített  ember hulláját, szivét, agyvelejét  bonctolni.

BONCZOLÁS,  (bom-cz-ol-ás)  fn.  tt  bowe«otá*-t
tb.  —ok. Valamely  állati  testnek  részekre feltagolisa.
Különösen  orvosi  műtét,  melynél  fogy*  a  holttestek
tapasztalás  vagy  látlelet végett  felbontatnak.

BONCZOLAT,  (bom-cz-ol-at)  fn.  tt  —öt.  1)
Bonczolási  műtét  2. Bonczolt rész.

BONCZOLÓ,  (bom-cz-ol-ó) fő-  ésmn. tt  boncso-
ló-t.  Ki  valamely  állatot,  különösen  holt  emberi  tes-
tet  feltagol.  Eszközről  is  mondatík,  melylyel  valamit
feltagolnak,  szeldelnek.

BONCZOLÓKÉS, (bonczoló-kés), ősz.  fa.  1) Or-
vosi  vagyis sebészi bonczkés.  2) Konyhakés,  melylyel
a  sülteket,  s egyéb  húsnemüeket konczokra  szeldelik.

BONCZOLÓTERÉM,  (bonczoló-terém)  ősz.  fa.
Orvosi  intézetekben  vagy  kórbizakban  azon  terem,
hol  a bolttesteket  bonczolják.

BONCZTAN,  BONCZTANI,  1.  BONC3ZTÜDO-
MANY,  BONCZTÜDOMÁNYL

BONCZTANILAO,!. BONCZTÜDOMÍNTTLAG.
BONCZTUDOMÁNY,  (boncz-tndomány;  öss.

fh.  Tudomány,  mely  az  életműve*,  különösen  emberi
testek  részeinek  helyzetét,  öszveföggését,  irányit,
nagyságát, idomát, és alkotását fejtegeti.  (Anatómia.)

BONCZTUDOMANYI,  (boncz-tudományi)  ősz.
mn. Boncztndományhoz tartozó, arra vonatkozó. Boncx-
tudományi  értekezések,  előadások.

BONCZTUDOMÁNYILAG,  (boncz-tadományi-
lag)  ősz.  ib.  Boncztodomány  elvei  szerint

BONCZTUDÓS,  (boncc-tndós) ősz.  fa.  Boncsto-
dományban  elméletileg  és  gyakorlatilag  jártas  sze-
mély.

BONDO, Szatmárvidéki  tájszó.  L.  BENDÖ.
BONDOR,  (bom-d-or)  fő-  és  mn.  tt  bondor-í,



729 BONÉ—BONTA BONTAKOZÁS—BONTOGAT  780

tb.  —ok.  1) A  bodor  szónak  változata, lágyan:  bon-
gyor,  •  rokona:  kondor,  göndör.  2) L.  KAMBORZ.

BONÉ,  fn.  tt.  bóné-í.  tb.  —k.  Halász  kézihálók
egyik  faja.  Máskép : póné. A  cseh báné-ból eredetinek
látszik.

BÓNÉVTRÁG,  (boné-virág)  ősz.  fn.  A  czikszár-
nemtt  növények  egyik  faja,  máskép:  pujkaorr,  őszi
boroxlán,  karmazsinvirág  (Polygonum  orientale.)

BÓNÉZ,  (bóné-z)  önh.  m.  bónéz-tam,  —tál,
—ott, pár. t.  Bonéval  halász. V. ö. BONÉ.

BONFORDI,  1.  BOMFOKDI.
BONG,  (bon-og,  v.  bom-og) gyak. önh. m.  bong-

tam,  —tál, v.  bong-ottam,  —oílát,  —ott,  htn.  —ni.
T.  —ani. v.  bonogni.  Tompa  bon v.  bőm-féle  bangón
szól, mint  némely darázsok,  méhek, legyek. Legköze-
lebbi  hangrokona:  dong.  A  persában  bam  alhangot
(bassost) jelent.

BONG,  székelyes betüáttétellel ám. gomb: L. ezt.
BONGÁS,  (bon-og-ás)  fa.  tt.  bongás-t, tb.  —ok.

Némely  bogarak, nevezetcsen  darázsok,  cserebülyök,
babócsok  tompa  szólása,  dongása.

BONGY, (bon-gy) elvont vagy elavult gyök, szár-
mazékai  : bongyol,  bongyolodik  stb.  Olyan, mint rongy.

BONGYOL,  (bon-gy-ol),  áth.  m.  bongyol-í.  L.
BONYOL,  BENGYEL.

BONGYOLODIK,  (bon-gy-ol-od-ik)  1. BONYO-
LÓDIK.

BONOG,  1. BONG,  ige.
BONT,  (bom-t)  ith. m.  boitt-ott,  pár.  —s, htn.

—ni, T. —ani.  1)  Valamely  ép, egész  testet részekre
választ, szakaszt,  metél, tör stb.  Házat bontani.  Hidat,
falat  bontani. Ágyat  bontani. Leolt  disznót, csibét bon-
tani.  Igekötökkel:  Elbontani  a púikat.  Felbontani  a
beszegezett  ládát.  Kibontani  a  csomóra  fojtott  madza-
got.  Lebontani  a  ház födelét.  Szétbontani  a  szekeret, a
gépet,  síb.  2)  Átv.  ért.  bizonyos erkölcsi viszonyt, ösz-
veköttetést  megszüntet.  Házasságot,  békét, barátságot
bontani.  Stüktég  törvényt  bont. Km.

Képzésre  hasonló  a  szintén  m  hanggal  végződő
gyökökből származott  ront (romt),  ont (orat),  önt (ömt),
doni  (döm-t), hint  (hunt),  szánt  (szám-t),  hant  (hámt),
igékhez.

BONGYOR, (bom-gy-or) mn. és  fa.  tt.  bongyor-t,
tb.  —ok.  Danán  túli  lágyított  kiejtéssel  ám.  bondor,
kondor,  különösen  borzas.  Bongyor  hajú  czigányrajkó.
Bongyor  fejű.

BONIFÁCZ,  férfi  kn.  tt  Bonifácx-ot.  A  latin
eredetű  Bonifacius  értelmében  ám. jótevő.

BONRA,  (bom-ka)  előfordul  a csonka szóval ike-
rítve:  csonkabonka. L.  CSONKA.

BONNYA,  (bon-gy-a,  v.  bom-gy-a)  mn. tt.  bon-
nyát. Gnbanczos, kóczos, rongy olló 11, min tégy szétbom-
lott,  rendetlen  szálú,  hajú,  rostú  stb.  Miskép:  ban-
nyas.

Törzse  a  Somogyban  és  Baranyában  divatos
bongy  v.  bangy  (ringy-rongy).

BONTA,  (bom-ta)  mn.  tt.  boníát.  Mind  túl  a
Danán, mind  a  székelyeknél  divatos  érteményben ám.

tarka,  kétszínű,  különösen  fele  fehér,  fele  fekete.
Bonta  kecske. Bonta  disznó,  mala.cz.

Egyszerűen  rámondhatnók  ugyan, hogy  a német
bunt-ból  vétetett; azonban  a  német  nyelvészek sincse-
nek  tisztában  a  bűnt  szó  származtatására  nézve.  Né-
melyek  a  franczia  pointé  —  (pettyezett),  vagy  latin
pttnctatus-tól  származtatják;  mások  Pontút  szóval  ro-
konítják,  melynek  vidékéről  hozattak  a  tarka pettyes
bőrök,  mint:  hölgy,  czoboly, stb.  Mi  magyarokul  a
bont  igéből  származtathatjuk,  mennyiben  a  bonU
mintegy  bomladozott  színek  vegyületét jelenti.

BONTAKOZÁS,  (bom-t-a-koz-ás),  fn.  tt  bonto-
kozás-t,  tb.  —ok.  Szétosztás,  részekre  szakadozás.
V.  ö.  BONTAKOZIK.

BONTAKOZIK,  (bom-t-a-koz-ik),  k.  m.  bonta-
koz-tam,  —tál,  —ott.  1)  Nem külső  erőszak  miatt,
hanem  saját  kényszerűségből  szétoszlik,  elváladozik,
részekre  szakadoz,  romladozik.  A  meghosonlott  társu-
lat pártokra bontakozik. A  várbeli Srkatonatág  kibonta-
kozott  a falak  közöl.  2)  Sereg,  csapat  rendbeszedett
szabályos  részekre  osztályokra  fejlik.  A  katonák, hadi
gyakorlat  alkalmával, kulönfélt  etapotokra  bontakoznak.
Átv. Nehezen bontakozik ám. alig  tudja  magát  kifejezni.

BONTAKOZOTT, (bom-t-a-koz-ott) mn.  tt.  bon-
takozott-at.  Önmagától  szétoszlott,  részekre  szakado-
zott. Bontakozott  ország.

BONTÁS,  (bom-t-ás)  fn.  tt.  bontás-í,  tb.  —ok.
Részekre  oszlatás,  szétválasztás,  rontás,  törés.  flás-
bontát,  hajbontás,  békebontás.  Vegytani  bontót.  El-
bontat.  Felbontat.  Megbontat.  V.  ö.  BONT.

BONTASÓLYOM,(bonta-sólyom)ösz.fn.A sólymok
legnemesebbik  faja,  tollai  fehértarkák,  hazája  Tűni*.

BONTATLAN,  (bon-t-at-lan) mn. tt  bontoílan-t
tb.  —ok.  Ami  felbontva  nincsen,  egészen, töretlenül,
osztatlanul álló  Bontatlan levél, pecsét. Bontatlan  ágy.
Bontatlan  tzovetttg,  baráttág,  béke.  Hataroióilag  sjn.
bontatlanul.  V.  ö.  BONT.

BONTATLANSÁG,  (bom-t-at-lan-sig)  fn.  tt
bontattanság-ol.  Bontatlan  állapot.

BONTATLANUL,  (bom-t-at-lan-nl)  ih.  Teljes
épségében,  egészen, részekre  nem válva.  Bontatlanul
vissza  küldeni  a  kapott  levelet.  A  békekötést  bontatla-
nul  megtartani.

BONTHATATLAN,  BONTHATLAN  (bom-t-
hat-at-lan) mn.  tt.  bonthotatlan-t.  tb.  —ok.  Szétvá-
laszthatatlan,  szakaszthatlan;  mit  részekre  oszlatni
nem  lehet.  Bonthatatlan  házattág.  Felbonthatatlan
szerződés,  csomó.  Elbonthatatlan kofalak.  Hatarozóilag
ám.  bonthatatlanul.

BONTÓ,  (bom-t-ó)  fő-  és  mn.  Ami  vagy  aki
bont.  Bontó  akadály  (impedimentum  dirimens).

BONTÓFÉSÜ,  (bontó-fésű) ősz.  fa.  Fésű,  mely-
lyel  a  befonott  fürtöket  szétválasztják.

BONTOGAT,  (bom-t-o-gat)  áth.  mn.  bontogat-
tam,  —tál,  —ott.  Folytonosan  bont,  lassan-lassan
részekre  oszlat, választ  valamit  Bontogatni  a  t&vény-
kertíitt.  Bontogatni  a  beburkolt  áruczikkeket. Leveleket
bontogatni,  felbontogatni.
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BONTOGATÁS, (bom-t-og-at-ás)  fa.  tt.  bontó-
gotás-t  tb.  —ok.  Valaminek  folyton  folyó  bontása,
részekre oszlatása, választása.  Csomagok  bontogatásá-
txttfoglalkodni.

BONTÓRÚD,  (bontó-rdd)  ősz.  fn.  Bányászi
nyelven  vakaróvassal ellátott rúd,  melylyel az olvasztó
kemenczék  oldalait  tisztogatják.

BONTOS  (bom-t-os) mn.  tt.  bontos-t,  tb.  —ok.
Azon  kevés  melléknevek  egyike,  melyek  öt,  és,  ős,
képzők  által  igetőből  származnak.  A  székelyeknél
ám. kibomlott, kigörbedt  Bontót  lábú.

BONY,  elvont  gyöke  a  bonyol,  bonyolít,  bonyo-
lódik  szóknak,  és  ezek  származékainak,  melyek  alap-
értelme  szerint  burkolást,  takarást,  befödést  jelent
Vékonyhangon  rokona  azon  beny,  melyből  benygyel.
v.  btngyel  származott. Egyezik  vele pony,  mint a pon-
gyola,  ponyva  szók  gyöke.  Végelemzésben  ám.  beny,
uaz benségi állapot

BONY A  v.  BONT A,  helységek  Somogy  és Sop-
ron  megyében;  helyr. flonyá-n, —rá, —ról.

BONYHA,  falu  Erdélyben;  helyr.  Bonyhá-n,
—ró, —ról.

BONYHÁD,  mv. Tolna megyében; helyr.  Bony-
hád-ra,  —ön,  —róí.

BONYODALMAS,  (bony-od-al-om-as)  ma.  tt.
bofiyodalmas-t, tb. —ok. Szövevényesééhez vagy kétes
megoldása. Bonyodalmat por,  kérdés,  esemény.  Bonyo-
dalmas  szinmili  esetekvény.

BONYODALOM, (bony-od-al-om)  fa.  tt  bonyo-
dalm-aí. Valamely ügynek szövevényes,  és nehéz meg-
fejtésit  állapota;  különösen szépirodalmi  értelemben,
regényben,  színműben  az  események,  illetőleg  cselek-
vények  olyatén  beszövődése, melynek kimenetele aka-
dályokkal  jár,  s az olvasóban  vagy  nézőben kétes vá-
rakozást  gerjeszt.

BONYOL,  (bony-ol)  áth.  m.  bonyoi-t.  Valami-
nek  szálait, rétegeit  egymásba keveri,  szövi,  burkolja,
fonja, s ez által  megoldását nehezíti. Bebonyolni, ösz-
vebonyolni  a  fonalat.

BONYOLÁS,  (bony-ol-ás)  fa.  tt.  bonyolás-í,  tb.
—ok. L.  BONYOLÍTÁS.

BONYOLAT,  (bony-ol-at)  fa.  tt.  bonyolot-oí.
Bonyolt, bonyolított  dolog,  szövevény,  nehéz  megol-
datd csomó.

BONYOLÍT,  (bony-ol-ít)  áth.  m.  bonyolíí-ott,
htn.  —ni. v.  —ont.  Valamit  mesterségesen  akarva
vagy  akaratlanul  öszvevissza  rakogat,  vegyít,  szövö-
get,  mit szétbontani  nehezen  vagy  csak  ügyességgel
lehet  Fonalakat  bonyolítani.  Bettffy  vagy  dráma me-
séjét  lebonyolítani.  Magát  valamely perbe  bonyolítani.

BONYOLÍTÁS, (bony-ol-ít-ás),  fh.  tt  bonyoM-
íás-í, tb.  —ok. Öuvevkszarakogatás, vagy szövögetés
vagy  vegyítés, kaszálás.

BONYOLODÁS,  (bony-ol-od-ás) m. tt  bonyolo-
dás-í, tb.  —ok. Keveredés,  valamibe  szövevényes fo-
nodás, vegyűlés.

BONYOLÓDIK,  k.  BONYOLÓDIK,  bek*,
mólt:  bonyolod-tam,  —tál,  —ott.  Keveredik,  szöve-

vényesen  valamibe  vegyül,  kőtelődzik.  Bajba,  perbe,
veszedelembe  bonyolódni. A  tyúk  lábai  kenderbe  bonyo-
lódtak.  Üstöké  tOvitbe  bonyolódott.  Bonyolódnak a  drá-
mai  cselekmények.

BONYOLÓDOTT, BONYOLÓDOTT  (bony-ol-
od-ott),  mn.  tt.  bonyolodott-at.  Szövevényes,  öszve-
vissza  fonott,  kötött, szőtt  Bonyolódott  ügy.  Bonyoló-
dott  UttSk.  Bonyolódott fonalak,  bonyolódott  gép.

BONYOLODOTTSÁG,  (bony-ol-od-ott-ség)  fe.
tt.  bonyolodottság-ot. Bonyolódott állapot

BONYOI/ÚL,  (bony-ol-tfl)  önh.  m.  bonyolult,  1.
BONYOLÓDIK.

BONYOLÚLT,(bony-ol-dl-t) 1. BONYOLÓDOTT.
BOR, (1),  elvont gyöke több külön családot képeid

származékoknak.  1) Erős, rengő, mély  hangot  ntános
a borbora, v. barbára, bordó hangszerek neveiben. 2) Ta-
karót, födőt jelent  ezekben :  ború,  borúi,  borit, borong,
borda,  borona;  változattal: búr, p. a  burok, burkol,
burjány  származékokban.  A  törökben  is  bilritmek  ám.
borítni.  8)  Metszésre,  hasításra vonatkozik:  borotva,
borásda,  s  rokonai  bar,  bér,  melyekből  barkócsa,  be-
recz  származtak  4)  Jelent valami  gömbölyűt  a  bors,
borsó, boróka szókban.  5) Ezekben:  bors, borzas,  bor-
•ad, borzaszt,  fölmerevedést,  magssodáet jelent,  s ro-
kona  magas hangon  bér, mint  a  bérc,  bsrseaksdik szók
gyöke. V. ö. B  gyökhang.

BOB, (2), önálló gyök és fh. tt  bor-t, tb. —ok. 1)
Széles  ért.  bizonyos  növények  gyümölcseiből  erjedés
vagy  főzés által  kifejlett  szeszes,  csípős, részegitő lé.
GyömiUctbor,  almabor,  meggybor,  cserestnyebor,  égstf-
bor.  2)  Szoros és  szokott  ért  szőlőszemekből  sajtóit
lé,  mely  már  forráson  keresztftlmenvén  most  lenni
megszűnt, és  szeszszel vegyes  sajátságos ízt, sz«m«tot
kapott.  Fehér,  vSröt,  kásíélyos, piros bor.  Ó  bor,  új,
vagy  idei  bor.  Aszú  bor,  máslásbor,  édss,  savanyú,
csípős, fanyar  bor.  JEros, gyönge bor.  Ürmöt,  fülteret
bor.  Betétet,  megpimpósodott,  bttdOs  bor.  Tokaji,  mé-
nesi,  somlai,  budai egri  borok.  Hátai,  külföldi,  borok.
Hegyi,  kerti  borok. Bort  inni. Borral  élni.  Bortól  un-
dorodni.  5orba futni, fújtani.  Borban úszni,  bővelked-
ni. Bort  fejteni,  lehúzni,  vegyíteni,  javítani  rontani.
Borral  űzni  a  bút,  a  gondot.  „Itt  a pobár t itt  a bor!
Vígasztal  ez mindenkor."  Kisfaludy  K.  „Gondot ki
ne  felejtene  Forrásidnál,  bor  istene!"  Vörösmarty.
„Éljünk  mink  is  akiket  most  A  barátság  egybefont,
íts  borunkat  vígan  iszszuk.  S  távol  elkerül  a gond."
Bajza.  „Szerelem  és  a bori  Kiben  a  kettő  forr,  Nin-
csen  ott nyugodalom." BeniczkyPéter. „Habortksooi
vidám vagyok, Danolhatok, kaczaghatok;  Hegcsókol-
gatom  Kökényszemü galambom."  Népdal.  Adjon isten
három  bé-t:  bort, búsát, békességet. Km. Borral mosdifc,
kolbássscal  töröl/törik. Km. £okat tud  a bor. Km. Bor

bessél  belőle. Km.  Mást  bestéi,  mint Boáimé, Aa a  bor
árát  kérik. Km. Bor  nélktt! szegény a  vendégség.  Km.
Borban  lakik  ás igazság. Km.  Többen  kainak  torban,
hogysem  a  tengerben.  Km.  Altalán  a borról vett  köz-
mondások  és példabeszédek  száma  igen nagy,  milye-
nek : Pogány  bor, erős, tiszta, vízzel  nem  kevert  bor,
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ellentéte:  kereseteit  bor.  Konty  alá  való  bor,  édes,
nőknek  való  bor.  Ja  bornak  nem kell czégér.  Ja  a  tör,
de  még  i»  bor  a* anyja.  Ninct  oly  bület,  kit  a  bor meg
nem  botondit.  A  bor  lator  bajnok,  elb'stör  is lábáról  ejti
le  a* embert;  stb.  stb.

Eredetre  nézve  rokon  a forr  (ferveo)  szóval.  Az
Erdélyi  borkút  szóban  is  nem a  valóságos bor,  hanem
a forrót  azaz  pezsgés  értelme  rejlik.  Kiválókig  ráil-
lik  pedig  ezen  értelem  a  borra,  mely  forrás,  erjedés
által létesül.  Horácznál  olvassuk  :  fervida vina, s Ovid-
nál : mustuut  fervidum;  így a  héber icn  (ferbuit, fer-
mentavit)  igéből  lett  "ifin  (vinum);  az  arabban  szinte
ekképen  :  khamara  (ferbuit)  és  khamr  (vinum).  A la-
tin merum, mely hangban  is  közelebb  rokon  a  magyar
borral  (m és  b ajakbangok),  kétségtelenül  viszonyban
áll  ferveo,  fermento  igékkel.  A  forrás,  erjedés  alapfo-
galmából  indulván  ki,  talán  nem  bibázunk,  ha  ide
sz&mítjuk  a  német Bier  szót  és  ennek rokonságait  is,
péld. angolszászul:  beor,  régi  felső  németül:  peor,  ir-
landul:  bior,  francziául  biere,  angolul:  beér  stb.  Al-
bániai  nyelven :  bér  v.  t-er,  és a kalmük nyelvben boro
ám.  tejből  készült  részegítö  ital.  A  hellén  3órpt,'-bol
származtatás  erőtetett.  —  A magyar ser  v.  sör  szóban
is  az  élénk  mozgás,  forgás  alapfogalma  rejlik,  mint  a
rürögforog  öszvctétböl  kitetszik.

BORA,  női kercsznév,  tt.  Borát, többes :  Bórák.
Borbála. Máskép : Borka, Barcsa, Boris,  Boriska. Biri.

BORADAG,  (bor-adag)  ősz.  fn.  Az  italul  ki-
osztott  borból  bizonyos  mennyiségű  mérték, vagy  já-
randóság.  A  húsadaghoz boradag  is jár.  Mfsszelynyi,
itczényi, pintnyi  boradag.

BORADÓ,  (bor-adó)  üsz.  fn.  Fogyasztást  adó
neme,  melyet  bortól  fizetni  kell.

BORÁG,  (bor-ág)  ősz.  fn.  Képes  költői  kifeje-
zéssel  ám.  szőlöveasző.

„Borág  köríti  mostan  homlokom ;
Ott,  hol Tokaj  nyújt  nektárt  istenének,
Víg  szárnyakon  kél  a  nem hallott  ének.
£ szép vidék lön kedvelt birtokom."

Kazinczy Fercncz.
BORAKÓLÁS, (bor-akólás)  ősz.  fn.  A  bornak

akó vagy  más  hígmérték  szerinti  megvizsgálása,  kü-
lönösen  valamely  hatósági  személy  által  megmérése.

BOKAKÓLÓ,  (bor-akóló)  ősz.  fű.  1)  Általán
személy,  ki  a  bort  akó  vagy  más hígmérték  szerint
megvizsgálja.  2)  Hatósági  személy,  tisztviselő,  ki  a
dézmálandó, vagy vámalattas, vagy fogyasztásra  szánt
borokat  mennyiségökre  nézve  megvizsgálja.  3)  Maga
az  okólóvessző,  vagy  hfgmérték  neme.

BORALAG,  (bor-alag)  ősz.  fn.  Alag,  azaz  pin-
cze,  melyben  borokat  tartanak.

BORALEK,  nem  szerencsésen  alkotott  új  szó
az  alkohol  kifejezésére.

BORALJA,  BORALYJA,  1. BOBSÉPBÜ.
BORÁROS,  (bor-áros)  ősz.  fn.  A  köz divatú bor-

kereskedb*,  bormérS  szóknál jobb  hangzatu,  de  jófor-
mán  csak  mint  csalidnév  divatozik.

BORÁROSSÁG, (bor-árosság) ősz.  fn.  Borkeres-
kedés;  bormérésijog.

BORÁRULÁS,  (bor-árulás) ősz. fn. Bornak bizo-
nyos  áron és mérték szerént,  ú. m. akó,  kupa,  itcze atb.
számra  kimérése.

BORÁRULÓ, (bor-áruló) ősz. fn. Kocamaros, vagy
más  borosgazda,  kereskedő, ki  árért,  pénzért  bort  ad.

BORÁRUS,  L  BORÁROS.
BORÁSZ,  (bor-ász)  fn.  tt.  borász-t,  tb.  —ok.

Bort  szakértőleg  termelő  és  kezelő.
BORÁSZAT,  (bor-ász-at) fn. tt.  borászat-ot. Bor-

termelés  és  kezeléssel olyatén foglalkodás, mely a gaz-
daság ezen ágára vonatkozó tapasztalati  és tudományos
ismeretek  szabályai  szerént  történik.  Helyes  alkotása
újabb  szó.

BORBA, népes puszta Győr vármegyében,  helyr.
Borba-rá,  —«,  —rál.

BORBÁLA, női kn. tt. Borbála-1. Eredetije a hel-
lén-latin  Barbara.  A  magyar  történetekben  nevezetes:
EkebontS  Borbála,  Zsigmond  király  neje.

BORBÁLYA,  falu  Sopron  megyében;  helyr.
Borbályá-n,  _—rá,  —ró!.

BORBÁXD,  (Bor-bánd),  mezőváros  Erdélyben,
helyr.  Borbánd-ra,  —ön, —ról.  (Weindorf)

BORBARÁT,  (bor-barát)  ősz.  fn.  Borkedvelő,
ki  a  bort  minJenek  fölött  magasztalja  s  búban  öröm-
ben  élvezi.

,.Kancsóban  a  világ;
Igyuk  le  búját, örömét,
A  többit szélvész  hordja  szét;
így  szól  a  szíves  borbarát."

Vörösmarty.
BORBÁS,  a  Debreczcni Legendáskönyvben  ám.

Barnában.
BORBAT,  BORBÁT,  székely  tájszó,  jelent  se-

rény,  szorgalmas  embert.  Van  ilyuevü hegy  is Erdély-
ben.  Homályos eredetű, hacsak  a forr,  forog,  forgo-
lódik  szóval  nem  rokonítjuk,  mennyiben  a  serénynek
fő  tulajdonsága  a  forgolódás.  V.  ö.  FORBÁT.  Vagy
talán  bötüattétellel  a  bátor szóból  eredett.

BORBATÉNY, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak  Er-
délyben; helyragokkal:  Borbatény-en, —re, —rül.

BORBÁTVÍZ,  falu  Erdélyben ;  helyragokkal:
Borbátcit-en,  —re,  —ró*!.

BORBÉLY,  fii.  tt.  borbely-t,  tb.  —ok.  Tulsj-
donkép  ám.  beretvás,  beretváló,  ki  némely  sebészi
mütételeket  is  végez,  pl.  fogat  húz,  köpölyöz,  eret
vág ; de a  sebészetet rendszeresen nem tanulta, falusi
borbély. A köznép így nevezi az okleveles sebészeket is.

A  latin  bárba  szóból  lett  az  olasz  barbiere,  fran-
ci iá  barbier,  német Barbier  stb.  s  ezek  után  honoso-
dott  nálunk  borbély,  perzsául  és  törökül berber.

BORBÉLYESZKÖZ,  (borbély  eszköz)  ősz.  fo.
Mindenféle  szer,  melyet  borbélyok  használnak  mttté-
teleikben,  különösen :  beretválkozó  eszköz.

BORBÉLYKENDÖ,  (borbély-kendő)  ősz.  fn.
Kendő,  melyet  a  borbélyok  a  beretválandó vagy meg-
nyirendő  nyakába  akasztanak,  máskép  dltalveiö.
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- BORBÉLYKÉS, (borbély-kés) ősz. fn. Lásd
BOROTVA.

BORBÉLYLEGÉNY,  (borbély-legény)  ősz.  fn.
Növendék, ki  legényképen gyakorolja a borbélyságot

BOKBÉLYMEDENCZE,(borbély-medencze) ősz.
fa.  Sárgarézlemezből,  néha  ezüstből  való  hosszúkás
medencze, melyben a borbélyok borotválkozáshoz szap-
panlevet  vernek, gúnynéven:  lencsét tál.

BORBÉLYMÜHELY, (borbély-ma-hely) ősz. fn.
Terem, boltforma  szoba, hol a borbélyok borotválnak,
fogat  húznak, hajat nyírnak, stb.

BORBÉLYSÁG,  (borbély-ság)  fn.  tt  borbéZy-
ság-ot.  Borbélymesterség.  Borbélysdgot  tanulni, gya-
korolni.

BORBÉLYSZÉR,  (borbély-szer) ősz. fia. 1) Bőr-
tok,  melyben a borbélyok  beretváikat  tartják.  2)  L.
BORBÉLYESZKÖZ.

BORBÉLYZACSKÓ,  (borbély-zacskó)  ősz.  fn.
Erszény,  vagy  táska,  melyben  mindenféle  borbély-
eszközök  együtt  vannak.

BORBEREK,  (bor-berek)  ősz. helynév.  Erdélyi
mezőváros, helyr.  Borberek-be,  —ben,  —bb7.

BORBETEGSÉG, (bor-betegség) ősz.  fn.  Mér-
téktelen  borivásból,  iszákosságból  eredő  vagy  eredett
betegség.  Székely  tájszólással:  részegség.

BORBOGÁR,  (bor-bogár)  ősz.  fn.  1)  Apró  le-
gyecske,  mely a  pinczékben,  és boros  hordókban sze-
ret  tanyázni, máskép  muszlicsa.  2) Átv.  ért.  a széke-
lyeknél  ám. iszákos  ember.

BORBOLÓ, (bor-boló) ősz. fn.  Úgynevezett lopó-
tök,  melylyel  a hordóból  bort szoktak húzni.  Székely
tájszó.  V.  ö. BOLY  1).

BORBOLYA,  fn.  tt  borbolyát.  A  hathímesek
seregéhez  tartozó  cserjenem.  Sóska  vagy  közönséges
borbolya,  máskép : fái  sóska,  leánysom,  4tr8mborbolya.
Hasonló  a  latin  berberis-hez,  de nyelvünkből is ele-
mezhető,  s  ám.  bor-bolyó, mert bolyói  azaz bolyói bor-
ízű  savanyúságnak.

BORBOLYABOGYÓ,  (borbolya-bogyó) ősz.  fn.
A  sós  borbolya  nevű  cserjének  borízű  veres  bogyója.

BORBOLYASZÖRP,  (borbolya-szörp)  ősz.  fn.
A  borbolyabogyók  levéből készített  szörp.

BORBUZGÁS,  (bor-buzgás)  ősz.  fn.  Át  erje-
désben,  forrásban  levő bornak, illetőleg mustnak pezs-
gése, kevergése.

BORCS, fn. tt  borcs-ot.  Kölesszemekhez hasonló
kütegek  az emberi bőrön.

BOROSA, (1), női kn. tt  Boretát.  Borbála  ki-
csinyesre.

BOROSA, (2), falu  a bánsági  végvidéken; hely-
ragokkal: Borctá-n,  —rá, —ról.

BORCSAP, (bor-csap)  ősz.  fn.  1)  Csap, melyen
a bort  leeresztik  a  bordóból  2) Átr. ért  iszákos em-
ber,  kinek torka  olyan,  mint a  csap.  V. ö.  CSAP.

BORCSAPLÁR,  (bor-ceaplár) ősz.  fn.  Boraérő,
itczés  kocsmáros, ki  más borát  méri,  csapolja.

BORCSÉBÉR, (bor-csébér) ősz.  fa.  Nyilt tetejű,
fttles  faedény,  melybe  a  borokat  eregetik  a  borke-

zelők,  kimérés,  vagy  általtöltögetés, keverés stb. vé-
gett  Máskép:  boros cseber.  V.  ö. CSEBER.

BOBCSIK, (bor-cs-ik,  ázás boríték)  fn. tt  bor-
csik-ot. Szála  és  Vas vármegyében  ám.  szekérboríték,
ernyő.

BORCSIPÖSSÉG, (bor-csipősség) ősz.  fn.  A  ki-
forrott új bornak  azon tulajdonsága, melynél fogva né-
mi éles,  csípős  ízt  éreztet  kóstolásakor.

BORCSISZÁR, (bor-csiszár) ősz.  fn.  1)  Borke-
reskedő, ki  különféle  borokat öszvekever, vegyit, ki a
borokkal  mesterkél.  2)  Gúnyneve  az iszákos ember-
nek.  V.  ö. CSISZÁR.

BORCSŐ,  (bor-cső)  ősz.  fa.  Belül  üres  facső,
melyet  borforráskor  a hordó szájába  dognak, hogy »
mustból  kibontakozó gőz  kijöhessen "rajta.

BORCSÖBÖR,  1. BORCSÉBÉR.
BORCSUS, női kn. tt  Borcsus-t.  A Borcsa  név

kicsinyezője, épen  olyan,  mint:  Ha  Rút,  AtmaAimus,
Kata  Katus, Jttda  Judut  stb.

BORCZÉGÉR, (bor-czégér) ősz.  fa.  Czímerfil  ki-
akasztott  gyalogfenyőág, szőlőfej,  vagy  más jel,  mely
bormérésre  mutat  Jó  bornak  nem  kell  czégér.  Km.
Minden  borczégérnek  köszönt.  Km.  Tréfás  néven: Pé-
ter szakálla.

BORCZFALVA,  falu  Thurócz  megyében; bely-
ragokkal: Borctfalvá-n,  —rá, —ról.

BORCZIBEEE, (bor-czibere) ősz. fn.  L. BOB-
LEVES.

BORD,  falu  Erdélyen; belyragokkal:  Bord-on,
—rá, —róí.

BORDA, (1), (bor-da)  fa.  tt  bordát.  1)  Azon
ivforma  oldalcsontok,  melyek  bátul  a gerinczekkel,
elül  pedig  a  mellcsonttal  vannak  összeköttetésben.
Oldalborda.  Bordába  Htm. Bordát  törni.  2) Átv.  ért.
a  szövőszék  rámája,  mely  fttaUfonnáju  vékony  fo-
gakkal  van ellátva, köznyelven: takácsborda.  Egy  bor-
dában  ssbVték,  azaz, egy húron pendfllnek, egyik olyan
rósz,  mint  a  másik.  Gonosz  bordában  szőtték.  Km.
3)  A  folmagzott  vöröshajmának  gömbölyű üres szár*,
mintegy borítója,  4)  A  hajó  oldalait képező gerenda-
szálak.  6) Van ily  nevű  hegy  is.

Gyöke a  fedést,  takarást,  borítást jelentő bor,
tehát  mintegy  borító.  Megvan a szláv  nyelvekben  is,
lengyelül  berda,  illírül  és  oroszul bardo,  csehül  brdo
stb. továbbá finnül prita, észtül pttrd.

BORDA, (2), fala  AbaaJ  megyében;  helyragok-
kal : Bordá-n,  —rá,  —ról.

BORDAL,  (bor-dal)  ősz.  fn.  Mindenféle  dal,
melynek  tárgyát  bor teszi,  s  rendszerint borivók alt*!
énekeltetik.

BORDAEMELINTÖ,  (borda emelintő)  ou.  fa.
Bordacsontok végein a gerinczek közelében levő ismok,
melyek  közöl tizenkettő rövid,  bárom  pedig  hossxu.

BORDAFÁK,  (bords-fa)  ősz.  fa.  Ás  igyasze-
kerek  két  oldalán  fekvő  gerendák.

BOBDAFEJECS,  (borda-fejecs)  ősz. fn.  Ás ol-
dalbordának  a gerinczek  felé  álló  bunkó* vége.
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BORDAFICZAM,  (borda-ficzam)  ősz. fn.  A bor-
dacsontnak  rendes  helyzetéből  kimenült, kiiszamodott
állapota.

BORDAFICZAMODÁS,  (borda-ficzamodás) ősz.
fii.  A  bordacsontnak  kimenülése,  kiiszamqdása.

BORDAGUMÓ,  (borda-gumó)  ősz.  fn.  A  borda-
csontnak  a  mell felé nyúló emelkedése, mely gömböly-
ded  izlappal van ellátva, s ez által a  hátgeriucz háránt-
nyűjtványával  jő  ízületbe.

BORDAKÖZ,  (borda-köz)  ősz. fn.  A  bordacson-
tok  között  levő  hézag.

BORDAKÖZI,  (borda-közi)  ősz.  mn.  A  bordák
hézagaiban  levő,  azokat  kitöltő.  Bordaközi  izom.  Bor-
daközi  idegek.

BOBDAL, (bor-dal) ősz. fn. Bor dicséretét éneklő
versezet,  zenével  vagy  a  nélkül.

BORDALAP,  (borda-lap)  ősz.  fn.  A  lopvanöszö
harasztok  seregébe  tartozó  növénynem, melynek ter-
mése  a  levél  alsó  lapján  bordás  vonásokban nyúlik el.
Fajai:  tzarvasnyelvií,  kacskaringós,  csipkés, egyenetlen,
köruta, feketéim  bordalap.  (Asplenium).  Mint  gyógy-
növény  a  rásztkór  ellen  hasznosnak  tartatik.

BORDALJ,  (borda-alj)  ősz.  fn.  A  bordacsontok
alatt  levő táj.

BORDAMAG,  (borda-mag)  ősz.  fn.  Növénynem
az  öthímesek  seregéből;  ernyője  nagy, sok levelii gal-
lérral ; gyümölcse  hosszudad,  nyolcz vagy  tíz  hártya-
szegletü.  (Laserpitium).  Fajai:  széleslevelü,  galamós,
borzot,  kocsordos,  sinóros,  sziklai,  gyűrűt,  párkányai,
leveletlen  bordamag.

BORDA.NÁD,  (borda-nád)  ősz.  fn.  Nádvesszö  a
takácsok  bordáján.

BORDANYAK,  (borda-nyak)  ősz.  fn.  A  borda-
csont  azon  része,  mely  a  bordafejecs  és bordagumó
közé van  foglalva.

BORDAPORCZ,  (borda-porcz)  ősz.  fn.  A bor-
dacsontok  porczogó  környezete,  mely ritkán csontoso-
dik meg,  s  alakzatra  a  bordához  hasonló.

•  BORDÁS,  (bor-da-as)  mn.  tt.  bordás-t  vagy
—öt,  tb.  —ak.  1) Aminek  állati  bordái  vannak.  A
négylábú  emlőt  állatok  bordásak.  2)  Bordaféle  készü-
lettel  fölszerelt  Bordát  szövőszék.

BORDÁTLAN,  (bor-da-atlan)  mn.  tt.  bordáí-
lan-t,  tb.  —ok.  Aminek  bordái  nincsenek, vagy ami
bordával  fölszerelve nincs.  Bordáttan  rovarok,  férgek.
Bordátlan  szövőszék.  Bordátlan  hqjma.

BORDÁZ,  (bor-da-az)  ath. m. bordáz-tam, —tál,
—ott, pár.  —*• A  szövőszéket  bordával  fölszereli.

BOKDÉLY,  fa.  tt  bordély-t,  tb.  —ok.  Szemé-
remből  kivetkőzött,  testökkel  buja  kereskedést  űző
nyilvános  kéjnők  tanyája,  bünbarlangja;  kurvabáz.

Idegen  származású  szó, olaszul  bordello,  fran-
cziául  bordel,  németül  Bordell,  törökül  babulluk,  ba-
bvlkháne  (bordélyház).

BORDÉLYGAZDA,  (bordély-gazda)  ősz.  fn.
Gazda, ki  nyilváltós szabadszemélyeket, kéjnöket tart,
a  velők  üzérkedik.

AKU>.  SUOT  MÓTÍ*.

BORDÉLYHÁZ,  (bordély-niz)  ősz.  fa.  Ház,
melyben  bujaságot  űző  rósz  szenélyek  tanyáznak.
Egyszerűen  -.bordély.

BORDÉLYOS,  (bordély-os)  fa.  tt.  bordélyos-t,
tb.  —ok.  L. BORDÉLYGAZDA.

BORDÉLYOSKODIK,  (boróély-os-kod-ik) k. m.
bordélyoskod-tam,  —tál,  —oíí.  Bordélyban  tartózko-
dik, kurválkodik.

BORDÉLYOZ,  (bordély-oz)  önh.  m.  bordélya*-
tam,  —tál,  —olt.  Bordélyba  vajy  bordélyokba  jár,
bordélyházban  kurválkodik.

BORDÉLYOZÁS,  (bordély-< z-ás)  fn.  tt.  bordé-
lyozás-t,  tb.  —ok.  Bordélyba  járái,  kurválkodás.

BORDÉZMA,  BORDÉZSM^ ,  (bor-dézma)  ősz.
fn.  Tized,  melyet  a termett borból az illető termelő ad.

BOKDICZA,  bord-icz-a) fn.  tt.  bordiczáí.  Ökör-
iga  bélfája,  mely  az  igatalpat  az  igafejjel  öezvetartja;
kis  borda.

A  borda  szónak  kicsinyezöje.  Egyezik  vele  a
szláv  brdtzo.  V.  ö. BORDA.

BORDÓ,  hangutánzó  fn.  tt.  bordó-t.  1)  Hosszú
síp  a  dudán,  mely  mindig  egy  Lángon  mormog.  A
dudás  vállra  veti  a  duda  bordóját.  Magashangon:
bordó'.  A  persában  burghó  ám.  1.  cornu  intus cavum,
quod  instar  tubáé  inflatur;  2.  són ás  vei  clangor  illius
instrumenti.  V.  ö.  GORDO.  2)  Vöröshajma  üreges
szára,  máskép:  borda.

BORDON,  (bord-on)  fn.  tt.  bordon-t,  tb.  —ok.
Növénynem  az  együttnemzök  seregéből; vaczka  zsej-
tes;  fészke  födelékes,  szálkaheg-.'ü  falánkos  pikke-
lyekkel  ;  bóbitája  hajszálas.  (Onopordum,  Diószegi).
Fajai:  fehérhátu,  és  horgot  bordor,.

Törzse  bord a  borz,  borzas s sókkal egy  eredetű'
BORDÓS,  (bordó-os)  mn. tt. bordós-í vagy — oí,

tb. —ak.  1) Aminek bordóféle sipja van. Bordós  duda.
2)  Kivájt,  csöves,  mint  a  bordósíji.  Bordós  bodzaág,
melyből  tilinkót,  furulyát  készítet ék.

BORDÓSÍP,  (bordó-síp) ősz.  fn.  Általán vastag,
morgó  hangú síp,  különösen  a  duda  és  orgona  mély-
hangú  sípja.  Máskép :  yordósíp.

BORDÚS,  (bor-diis)  ősz.  mű.  Sok  bort  termő,
borral  bővelkedő.  Bordús  Magyatvrszág.  Bordát  Ba-
ranya.

BORÉ, BORÉV 1. BŐRRÉ vagy BORRÉV.
BORECZET,  (bor-eczet)  OBJ.  fn.  Borból  vagy

borral  készített eczet.  V.  ö. ECZI'T.
BORÉGETÖ,  (bor-égetö)  öiz.  fn.  Ki  törköly-

ből,  rozsból,  burgonyából,  szilvából  stb.  léit  vagy
szeszt, vagy  égettbort  készít.

BORÉK,  (bor-ék)  fn.  tt.  bwék-oí.  Átalán  ám.
boríték.  Levél  borékja.  A  Népdalok  I.  kötete  243.
lapján.  Különösebben:  rugalmas,  redőkbe  szedődő
börzacskó,  mely  az állati  heréket  burkolja;  köznyel-
ven:  t'ókzacskó.  Borék petyhUdése,  oaganata, gyűl adása.

BOEÉKDAG,  (borék-dag)  ósz.  fn.  A  tökzacs-
kónak  kóros  dagadása.

BORÉKLOB,  (borék-lob)  tsz.  m.  Tökzacskó-
gyuladasa.

47
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BORÉKRÁK,  (borék-rák)  ősz.  fn.  Rákféle  seb
a tökzacskón, mely  Angliában  a  kéménytisztítóknál
gyakori.

BORÉKSÉRV,  (borék-sérv)  ősz.  fa.  A  tökzacs-
kónak  megtáguláaa, s  alásttlyedése.

BORÉK8ÖVÉNY,  (borék-sövény)  ősz.  fii.  Azon
hártya,  mely  a  borékot  azaz  tökzacskót két  üregre
választja,  melyekben  a  berek  foglaltatnak.

BORÉKVARRÁNY,  (borék-varrány) ősz.  fn.  A
tökzacskón látszó hosszas csfkolat, mely a nemzővessző
tövétől  kezdve bát felé terjed, egész a végbél  nyilasáig.

BORÉKVÉESÉRV,  (borék-vér-sérv)  ősz. fn.  Az
edényből  kiömlött  vérnek  meggyfilcse  a  borékban  a
berek körfii.

BORÉKVISZKETEG,  (borék-viszketeg) ősz. fn.
Kóros  viszketeg,  mely  a  tökzacskó  bőrét  izgatja.

BORÉKVIZENY,  (borék-vizeny)  ősz.  fn.  Vfz-
korság  neme a  tökzacskóban.

BORÉNEK,  (bor-ének)  ősz.  fh.  Ének  a  borról,
és  borivás  közben. V. ö. BORDAL.

BORÉRLELŐ, (bor-érlelő)  ősz.  mn.  Szőlőérés-
nek  kedvező. Barérleld  meleg  napok,  langyos  éjek.

BORFÉREG,  L  BORBOGÁR.
BORFESTŐ,  (bor-festő) ősz.  fn.  és  mn. Általán

szerek,  melyekkel  a  bornak  bizonyos  színt  adnak.
Különösen  1. BERZSEN.

BORFA,  (bor-fa) ősz.  fn.  Játszi  beszédben  ám.
scőlőtő.

„Jaj  beh  okosan  találta
Aki  a borfát  plántálta."  Népdal.

BORFIGE, BORFÜGE, (bor-fige)  ősz.  fn.  Szé-
kelyeknél  ám.  veres  ribiszke,  vagy  tengeri  szőlő.

BORFOLT, (bor-folt) ősz. fn.  Folt, azaz  mocsok,
melyet  rabára,  abroszra,  asztalra  stb.  hullott  bor-
cseppek  csinálnak.

BORFÖLD,  (bor-föld) ősz.  fn.  Bortermésre  al-
kalmas,  szőlőtermő föld, boros  ország,  tartomány.

BORPÜ,  (1),  (bor-fii)  ősz.  fn.  1)  Általán  min-
denféle  fű,  melyet  némelyek  a  borba  tesznek,  hogy
ízt adjanak  neki.  2) Bizonyos  réti növényfaj  a  kökör-
csinek  neméből  (Anemone protensis).

BOEPÜ, (2),  helységek  neve  Honth  megyében;
helyr.  Borfü-re,  —n,  —ró7.

BORFÜGffi,  1. BORFIOE.
BOEGÁTHA,  falu  Vas  megyében; helyragok-

kal:  Borgáthá-n,  —ró,  —ról,
BOBGŐZ,  (bor-gőz)  ősz.  fii.  1)  A forrásban levő

mustból kibontakozó fojtó  gőz.  2)  A  borból  kipárolgó
finom  részecskék.  Borg&zel  (Sít  szoba.  Büdös  a  bor-
gózíó'í.  Elfogta  eszét  a  borgóz.  Km.

BORGYÖKÉRFÜ,  (bor-gyökér-fü)  ősz.  fn.  L.
HARAMAQ.

BORHAJHÁSZ,  (bor-hajhász)  ősz.  fn.  Alkusz,
ki a  borkereskedők  részére megbízásból  vagy a nélkül
borokat  keres, és  azokra  alkuszik.

BORHAMISÍTÁS,  (bor-hamisítás)  ősz.  fn.  A
bornak  idegen  alábbvaló  borral  keverése,  s  valódi
gyanánt  árulása,  különösen  a  savanyú  bornak  ónczu-

korral  édesítése,  vagy  akármely  bornak  vízzel  ele-
gyftése.

BORHAMISÍTÓ,  (bor-hamisító)  ősz.  fn.  és mn.
Borcsiszár,  oly  borárus, vagy  kocsmáros,  ki  borokat
kever,  zagyy&l,  ront, vízzel  vagy  ónczukorral elegyít.

BORHÁZ,  (bor ház) ősz.  fn.  1)  Ház,  melyben
bort  tartanak,  különösen  a  szőlőbegyeken  levő  épü-
leteket, szüretelő  hajlékokat nevezik  így.  2)  Kocsma,
csapház, melyben bort mérnek.

BORHTD,  falu  Szathmár  megyében; helyragok-
kal : Borhid-on,  —rá,  —ról.

BORHIDA,  falu  Vas  megyében; helyragokkal:
Borhidd-n,  —rá, —ról.

BORHIMLŐ,  (bor-himlő)  ősz.  fn.  Vörös  bubor-
csikok  a részeges  ember arczán.  Kiverte  a  borMmlS.
Némely  vidékeken : kuprecz  vagy  réz.

BORHttíLÖS,  (bor-bimlős) ősz.  mn.  Sok  bor-
ivástól  kivörösödött bibircsós  arczú.  Dunán  túl:  fcwp-
reczes,  rezes.

BORHORDÓ,  (bor-hordó)  ősz.  fn.  Hordóféle
edény,  melyben  bort  tartanak,  kfilönböztctésfil  mis
folyadékokat  tartalmazó  bordóktól.  Tű,  ötven,  tsát,
éter  okot  borhordó. Közönségesen: boroshordó.

BORHÜTÖ,  (bor-hűtő)  ősz.  fn.  Edény,  fából
vagy  vaa-, rézlemezből, melyben  forró  nyári napokon
bort  hűiének  hideg vagy  jeges  vízzel.

BORI,  BORY,  falu  Honth  megyében;  helyra-
gokkal : Bori-ba,  —bon,  —ból.

BORILLAT,  (bor-illat) ősz.  fn.  Sajátnemü  sza-
mát,  mely  a  finomabb  ó  borok  ízlésekor  ac  ínyeket
és  orrt  kellemesen  illeti.

BORIS,  BORISRA,  1.  BOKCSA,  BORBÁLA.
BORISMERÖ,  (bőr-ismerő)  ősz.  fn.  Ki  ügyes-

séggel  bír  a  borok  fajait, korát, tiszta valódiságát, szó-
val  a  borok  tulajdonságait  megkülönböztetni, megha-
tározni.

BORISTEN, (bor-isten)  ősz.  fa.  A  régi hellén-
román  hitrege  szerint, Bacchus.

BORISZA, (bor-isza)  ősz. mn. és.  fn.  Aki  bort
szokott  inni,  aki  nem utálja  a  bort.  Ellentéte:  bor-
nemisza.

BORISZÁK,  (bor-isz&k) ősz.  fn.  Aki  a bort sze-
reti,  s gyakrabban  és  nagyobb  mértékben iszsza.

BORÍT,  (bor-ít) áth.  m. boríí-oíí, btn. —ni vagy
—ani.  1)  Föd, takar.  Fiz  borítja  a  réteket,  legelőket.
FelhSk  borítják  a  napot.  Arctát fátyollal  borítja.  Fe-
ledékeny tég  borít  tok  nagy  embert,  ét  müvet. 2)  Fordít,
felfordít.  Kocsit  ős árokba  boritani.  Felborítani  a kő-
tárat.  8)  Szegélyez, beszeg.  Dolmányt sinórral  bori-
tani.  4) Körülkerít,  körülvesz.  Ködbe borítani, lángba,
ífízbe  boritani,  szégyenpirba  boritani.  5)  Behúz  vala-
mivel  valamit,  pl.  ac  asztalos  némely  lágy  fabútort
keményfa-lappal  borít  Összetételei:  Beborít,  felborít,
kiborít,  elborít.  Beborítani  át  ágyat  térítővel;  felborí-
tani  a  tálat;  kiborítani valamit át edényből  ,•  leborítani
a kőtárat;  elborította  a  vér  égéit  aradi.  6)  Némely
hím  állatról  p.  rőtvadról  mondatik  midőn  párzik.

Elemzését  illetőleg  1. BOR,  elront gyök.
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BORITAL, (bor-ital)  ősz. fn.  1) Általán  ám.  bor-
ivás.  A  boritól  magában  nem ártalmas,  bár szokszor
és  toknak  íiitatik.  2)  Különösen:  mértéken  túli  hasz-
nálata  a  bornak.  Boritalnak  adni  magát  ám.  része-
geskedni.  3)  Bornemü  ital.

BOBÍTÁS,  (bor-ít-ás)  fn.  tt.  bortíds-t,  tb.  —ok.
1)  Betakarás, befódés.  V.  ö. BORÍT.  2)  A  gombkö-
tőknél  lapos,  vagy  gömbölyű  sinór,  melyet  a  szabók
ruhabeszegésre  használnak.

ROEÍTÉK,  (bor-ít-ék) fn. tt. boríték-ot.  1) Burok,
lepel,  melylyel  valamit  betakarnak.  Agyboríték,  sü-
veg-, kalapboríték,  leoélboríték.  V. ö. BORÉK. 2) Egyes
személy  elébe  terített  asztali  készület, jobban:  terí-
ték.  3)  Gabonaszem  tokja,  vagy  vélemény  hüvelye.

BORÍTÉKOS,  (bor-ít-ék-os)  mn.  tt.  borítékot-t
vagy  —át,  tb.  — ak.  1) Befödött,  takart,  leplezett.
Borítékot  ágy, szék, pomlag.  2)  Asztali  készülettel el-
látott, jobban :  terítéket.  3) Természettan! értelemben:
tekenős,  hüvelyes,  tokos.

BORÍTÉKOZ,  (bor-ít-ék-os)  áth.  m.  borítékoz-
tam,  —tál,  —ott.  Borítékkal  ellát.  Agyat  borítékozni.

BORÍTÉKTALAN,  (bor-ít-ék-talan)  mn. tt.  bo-
rítéktalan-í,  tb.  —ok.  Minek borítéka,  takarója  fódöje
nincs.  Borítéktalan  ágy.

BORÍTÉKPAPÍR,  (boríték-papír)  ősz.  fa.  Álta-
lán  durvább  vagy  vékonyabb  anyagú  papír,  melybe
holmit  borítani,  takargatni  szoktak.  Czukortüvegek,
röfot  kelmék  borítékpapírja.

BORÍTÉKÜVEG,  (boríték-üveg)  ősz.  fn.  Üveg,
melylyel  valamit  beborítanak.  Czukrátzok,  kertészek
bortíékUvege.

BORÍTÉKVÁSZON,  (boríték-vászon)  ősz.  fn.
Ritka  szöveti!  könnyű  vászon,  különféle  rőfós  áruk
betakargatására.

BORÍTGAT,  (bor-ít-gat) gyak.  áth.  m. borogat-
tam,  —tál,  —ott,  pár.  borítgass.  Több  tárgyat  beta-
kargat, beburkolgat,  egymás  után befódöz.

BORÍTÓ,  BORÍTÓ,  (l),(bor-ít-ó)  fn. tt.  borftó-t,
tb.  —k.  Vesszőből  font  szellős  és  magas  kosár,  alul
széles,  fölül  szűk  nyilassal,  mely  alá  baromfiakat szo-
kás  zárni.  Ha halfogásra  van  készítve,  szokottabban
tapogató  a  neve.

BORÍTÓ,  (2),  (mint föntebb)  mn.  tt.  borító-í.
Aki  vagy  a  mi  borít.

BORÍTÓKAS,  (borító-kas)  ősz.  fn.  Lásd  BORÍ-
TÓ  fn.

BORÍTÓSZEG,  (borító-szeg) ősz. fn.  Szeg, mely-
lyul  némely  borításokat  megerősítenek,  ilyenek  pl.  a
késuyeleken  levő  szegek.

BORÍTÓTÁL,  (borító-tál) ősz. fn.  Tál,  mely  né-
mely  más  edények  befedéséül  használtatik.

BORITTAS,  (bor-ittas)  ősz.  mn.  Bortól  megré-
szegedett.

BORIVÁS, (bor-ivás) ősz. fn.  Bornak  italul hasz-
nálása.  Boriodthoz  szokni.  Mértéktelen  borivát.

BORIVERÉB,  (bori-veréb)  ősz. fn.  Veréb,  mely
nem  varosokban  és  falukon,  hanem  erdőkben  tartóz-
kodik,  0 odvas  fákban  fészkel.

Bon  melléknevét talán  onnan kapta,  hogy mint-
egy  elburkolva  rejtezik.

BORIVÓ,  (bor-ivó)  ősz.  fn. és mn. Ki  bort iszik,
ki  rendesen  borral  él. Borivó népek.  Máskép:  boritta.

BORÍZ,  (bor-íz)  ősz.  fn.  1)  A  bornak  sajátságos
szamatja.  2)  íz,  mely a boréhoz hasonló  savanyúsága.
Némely  almafajok  boríze.

BORÍZLELÖ,  (bor-ízlelő)  ősz.  fn.  Borkóstoló,
ki  a  borok  minőségét,  korát,  ízök  után  vizsgálgatja.

BORÍZŰ,  (bor-ízű)  ősz. mn.  Minek  íze  a  boré-
hoz  hasonló.  Borízű  alma.

„Most  úgy  vágyók  a  szőkére,
Mint  a  szőlőszemecskére,
De  még  inkább  a  barnára,
Mint  a  borízű  almára."  Népdal.

BORJÁD,  falvak  Baranya  és  Tolna  megyében;
belyragokkal:  Borjád-on,  —rá,  —ról.

BORJAS, (bor-ju-as)  mn. tt.  borjas-t  vagy  —aí,
tb.  —ak.  Minek borja  van,  mi  borját  ellett  Borját
telién.

BORJAS,  népes  puszta  Torontál  megyében;
helyragokkal:  Borjat-on,  —rá,  —ról.

BORJAZIK,  (bor-ju-az-ik)  k.  m.  borjoz-tam,
—tál,  —olt, pár.  —zái.  Borját  ellik.  Borjatnak  a
tehenek..

BORJÚ,  BORJÚ,  (bor-j-u vagy  bor-j-ú)  fn.  tt.
borjú-1  vagy  borj-at,  tb.  borjú-k  vagy  botj-ak.  Birtok-
raggal :  borjúm,  borjúd,  borjúja,  stb.  vagy  borjam,
borjad,  borja,  stb.  Tchénfúle  nőstényállat  magzata,
mert  tulajdonkép  csak  azon  fiatal  állatot  nevezzük
borjúnak,  melyet  telién  ellett.  Bivalborju,  bivaltehén
fia,  tzarvatborju,  melynek  szarvastehén  az  anyja; b'z-
borju,  őzanyától.  Nemre  nézve:  bikaborju,  bimnemü,
Uszöborju,  nösténynemü.  Rúgott  borjú, melyet az  anyja
már nem enged  szopni.  Tinóborjú,,  melyet kibéreltek.
Tavali  borjú.  Szalmán  hízott  borjú.  Nem  tokát  finczál
a  szalmán  hízott  borjú.  Km.  Ostoba  mint  a borjú.  Km.
Ke'nyhi  szokott  gyermek  borjú  nevén  ébred.  Km.  Ni*,
mint  borjú  az  új  kapura.  Km.  Adj  neki,  hogy  el  ne
vesse  borját.  Km.  Kinek  nem  borja,  nem  nyalja.  Km.
Holnapután  kis  kedden, borjunyúzó  pénteken,  azaz  so-
hanapján.  Átv.  ért.  tengeri  borjú,  a  tengeri  emlősálla-
tok  egyik  neme,  némi  hasonlósága  miatt  a  borjúhoz.
Fizi  borju,  tüzes  hasú  bcíka,  melynek  szava  a  borju-
bögéshez  hasonló,  így  nevezik  a  gyalogkatonák  azon
táskáját  is,  mely  szőrös  borjabőrből  van készítve,  t
melyben  motyóikat  hordjak.  Fölkötni  a  borjút.

Gyöke  bor vagy  bar,  melyből  j  képzővel  lett
bői-j,  s  tt  kiliangzissal borjú.  Hogy  eredeti rövid  alakja
boij,  onnan  kitűnik,  mert  több  ragot  és  képzőt  ez
alakban  vesz  föl:  borj-at,  borj-afc,  borj-am,  borj-as,
borj-azik.  Hasonló  képzésnek:  var-j-u,  varj-at,  sar-
j-u,  sarj-at,  gyap-j-K,  gyapj-at,  ifj-u,  ifj-at,  ttom-j-u,
szomj-at.

Érteinényezését  illetőleg  1. BAB,  gyök.
BORJUAPRÓLÉK,  (borjú-aprólék)  ősz.  fh.  A

leolt  borjúnak  vég  tagjai,  nevezetesen  körmei,  fiilei
s  belei,  bélfodrai.  Borjuaprólékból  kész/tett  becswátt.

47*
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BORJUBÉL,  (borjú-bél)  ősz.  fh.  A  borjának
fodros  bélé.

BORJÜBÖR,  (borjú-bőr)  ősz.  fa.  A  borjúnak
nyers vagy  kikészített bőre.  Szintannyi  borjubört  visz-
nek  a vásárra, mint  öfcorbb'rí.  Km.  BorjubSrbSl  varrott
csizma.

BORJUCZÍMER,  (borju-czímer)  ősz.  fh.  A  föl-
tagolt borjúnak  hánilsó  negyede.

BORJUCZOJ1B,  (borju-czomb)  ősz.  fa.  A  leolt
borjának  egyegy  ciombja.  Nyárton  sült  borjuetomb.
Borjuczombból  hárított  szeletek,

BORJUFARK,  (borja-fark)  ősz.  fn.  Borjúnak  a
farka.  Czitromlével  készített  borjufark.

BORJUFABKFÜ, (borju-fark-fü).  Lásd  ÖKŐR-
FABKKÓRÓ.

BORJÜFEJ, (borjú-fej)  ősz.  fa. Borjúnak  a  feje.
Borjufej  tormával, .^citromlével.  Átv. gúnyos ért  idom-
talan, ostoba,  busa fej.

BORJtJFODOR,  (borjú-fodor) ősz.  fn.  A  borjn-
bél  redős,  fodros  része,  némely  ínyenczek  kedves
eledele.

BOBJUFÓKA,  (borjú-fóka)  ősz.  fa.  Tengeri
emlősállat  a  fókák  neméből,  máskép:  tengeri  borjú
vagy  tengeri  kutya.

BORJUFÜL,  (borjú-fül)  ősz.  fn.  1)  A  borjúnak
füle.  2)  Borjufülfíl,  hölgymái,  ölvffi.

BOKJUGYOMOR,  (borjú-gyomor) ősz.  fn. Bor-
júnak  a  gyomra.

BOKJUHURKA, (borjú-hurka) ősz.  fa.  1) A bor-
júnak  hurkaféle  belső  része.  2)  Öszvevagdalt  borjú-
húsból készített  hrrka vagy  kolbászféle  eledel.

BORJÚHÚS,  (borjú-hús)  ősz.  fn.  A  leolt  borjú-
nak  kivágott  s  eledelül  használt  húsa.  Pörkölt,  sült,
rántott,  paprikás,  <zilromlével  készített  borjúhús.

BORJUKED5SZ, (borju-kedesz) ősz. fn. A  borja
szegyében  levő  mirigyes  rész.

BORJUKOLBÁSZ, (borjú-kolbász) ösz.fn. Apró-
ra  vagdalt  borjúhúsból  csinált  kolbász.  V.  ö. KOL-
BÁSZ.

BORJÜKÖTÉL,  (borjú-kötél)  ősz.  fa.  Kötél,
melylyel  a  borjút  jászolhoz  kötik, s melynél  fogva
anyja  alá  szopni eresztik, vagy  onnan  elhúzzák. Átv.
ért  s köznépies nyelven  ám.  rövid  póráz,  gyermeki
fenyíték.  Borjukotüen  tartani  a gyereket.

BORJÚLÁB,  (borjú-láb)  ősz.  fn.  1)  Borjúnak
a lába.  Kirántott, kocsonyával  készített  borjúláb.  2) L.
BORJULÁBFÜ.

BORJULÁB^Ü,  (borju-láb-fü)  ősz.  fn. Növény-
faj  a kontyvirágok neméből, máskép :  kontyosfii,  mocs-
kos  kontyvirág.  (Ai-nm  maculatum).

BORJULÉ,  (borju-Ié)  ősz.  fn.  Borjúhúsból, bor-
juvelőből  készfiit  süni  becsinált

BORJULEVES,  (borjú-leves)  1. BOKJULÉ.
BORJUNYÚ'ZÓ,  (borju-nyűzó)  ősz.  mn.  Tréfás

népnyelven  előfordul  e  közmondásban:  Holnapután
kis  kedden,  borjunyuzó  pénteken,  azaz  soha  napján.

BORJUOLTÓ,  (borjú-oltó) ősz.  fo. Tej, mely  a
leolt borjú  gyomrában  megsavanyodott állapotban  te-

láltatik,  B  melyet  tejoltásra,  azaz, a  tejnek  mestersé-
ges  aludttá  csinálisára  használnak.

BOEJUORR, (borjú-orr)  ősz. fn.  1) Borjúnak  az
orra.  Karikát  húzni  a  borjú  orrára. 2) Lásd BORJU-
OBRFÜ.

BORJÜORRFÜ,  (borju-orr-fü)  ősz.  fn.  Növény-
faj  a pintyő  nemüek közöl,  miskép :  orodánscáj,  eb-
fejüfü,  piros  gerézdes,  orros fejű  fű,  aranyévé' pintyS.
(Antirrhinnm  május).

BOBJUÖRZÖ,  (borjú-őrző)  ősz.  fh.  és  mn.  Ki
borjukat, borjucsordát őriz, legeltet jBorjuors5 suhanó,
gyerköcze.

BORJUPÁSZTOR,  1. BORJÜÖEZŐ.
BORJÜPAZSIT,  (borjú-pázsit)  ősz.  fa.  1)  Le-

gelő,  kertaljai  pázsit,  melyen  botjukat  legeltetnek.
2)  Növényfaj  a  kéthímpázsitok  neméből,  máskép:
szagos  kéthlmpdcsit.  (Anthozanthnm  odoratum).

BORJUPECSENYE,  1. BORJUSŰLT.
BOEJUSÜLT,  (borjú-sült)  ősz.  fo.  Borjúhús

sülve.  Szalonnával,  foghajmával  megtiltott  borjusült.
Egy  adag  borjusült  salátával.

BORJUSZÁJU, (borju-szájn) ősz. mn. 1) Gúnyo-
san  szólva, széles, tertyedt  szájú.  2)  Borjustáju  ing,
melynek  bő, lobogós  njjai  vannak,  kfilönböztetésül  a
sípuyú  ingtől.

BORJÜSZEGY,  (borjú-szegy)  ös«.  fa.  A  borjú-
nak  azon  része,  mely  két  első  lábai  fölött  s  tokája
alatt van, azaz  melle.  Az  ökörnek,  tehénnek  szegye,
a  lónak,  szamárnak  sziigye,  az  embernek  melle van.

BORJUTÁNCZ, (borju-táncz)  ősz.  fa. Ficzánko-
lás,  ngrálás, melyet  a  borjúk  jó  kedvökben  tesznek.
Megjárta  a  borjutánczot.  Km.

BORJUTÜDÖ,  (borjú-tüdő)  ősz. fn.  Borjúnak  a
tüdeje.  V.  ö.  TÜDŐ.

BORRA,  (1),  női kn. tt  Borkát.  Borbála név
kicsinyezője,  mint  e  hasonló  keresztnevek:  Dorka,
Jutka,  Hka,  Kafka,  Janka, Miska,  Gyurka,  stb.

BORKA, (2), (bor-ka)  fn. tt  borkát.  Szokottab-
ban  1. BOROCSKA. Szereti  a  borkát.  Szójáték  a  fön-
tebbi  két  szóval.

BORKANCSÓ,  (bor-kancsó)  ősz.  fn.  Kancsó,
vagyis  nagyobbféle füles cserépedény,  melyben  a  bort
a  pinczéből  fölhordják.  Szokottabban:  boroskanesd.

BORKEFE,  (bor-kefe)  ősz.  fh.  Kemény  sertejü
kefe,  melylyel  a  boros bordókat  tisztogatják.

BORKERESKÉDÉS,  (bor-kereskedés)  ősi.  fn.
Borok  bevásárlása s árulása nyerekedés végett

BORKERESKÉDÉSI, (bor-kereskedési) ősz. mn.
Borkereskedésre  vonatkozó,  azt  illető. Borkereskedési
vállalat,  ipar.

BORKERESKEDŐ, (bor-kereskedő) ősz. fn.  Bo-
rokat vásárló  s  áruló,  borokkal  Üzérkedő  tőzsér.  Ha-
zai,  külföldi  borkereskedői.

BORKILENCZED,  (bor-kilenczed)  ősz.  fa.  A
szüretelt must kilenczed  része, melyet  az illető  földes
araság, mint a földnek tulajdonosa  törvény szerént kap.

BORKIRÁLY,  (bor-király) ősz. m.  1)  A  borok
királya, legjava.  2) Nagy  borivó.
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BORKORCSOLYA,  (bor-korcsolya) ősz.  fa.  1)
Korcsolyanemfi,  csúsztató készület,  melyen  a  boros-
hordókat  szekérről  leeregetik  vagy  elszállítás  végett
föltolják.  LejtSt  borkorcsolya.  Létraféle  borkorcsolya.
2)  Átv.  ért.  olyanféle  étkek,  melyekre  a  bor  igen
csúszik. A pogácsa, sajt, jó  borkorcsolya.  3) Gúnyosan
szólva  ám.  iszákos, részeges  ember.

BOBKORCSOLYÁZÓ, (bor-korcsolyázó) ősz. fh.
PinczenapszámoB,  ki  a  boroshordókat  korcsolyán  le-
eregeti.

BORKORSÓ,  (bor-korsó)  ősz.  fh.  Tágas  szájú,
öblös  hasú  cserépedény,  melyben  az  elkölteni  való
bort  a  pinczéből  felhozzák, s  melyből isznak  is, mint
a  részegesek  szójárása mondja:  Kit  korsó, nagy  korsó,
torkomat  újtíó,  ruhám  rongyotító.

BORKÓSTOLÓ,  1. BORÍZLELÖ.
BORKŐ,  (bor-kő)  ősz. fn.  1)  A  borból  kifejlődő

mészföldes  só, mely  a boros  hordók  oldalához  ragad.
2)  Tágasabb  értelemben  így  nevezik  azon  hasonló
keménységű  anyagot  is,  mely  az  emberi fogak  tövére
rakódik.  3)  A  vegyészetben  némely gyümölcsök  kivo-
nata.  (Tartarus,  cremor  tartari).

BORKÖLES,  (bor-köles)  ősz.  fn.  Lásd  BOR-
MOHAR.

BORKÖNEMÜ,  (bor-kő-nemü) ősz.  mn.  Olyne-
mfi,  olyanféle  tulajdonságú,  mint  a  tulajdon  értelem-
ben  vett borkő.  Borkónemű  tavak.

BORKÖOLAJ,  (bor-kö-olaj)  ősz.  fn.  Olaj, mely
borkőből  készül,  s  eleinte  híg  és  sárga,  utóbb  nyú-
lós,  fekete  és  büdös.

BORKÖPOR,  (bor-kö-por)  ősz.  fh.  Borkőtől  el-
választott  sós  részek,  porrá  zúzott  állapotban.

BORKÖSAV,  (bor-kő-sav) ősz.  fn.  Borkőből  ve-
gyészileg  alkotott  sav.  (Acidum  tartaricum).

BORKÖSAV ÁS,  (bor-kő-savas)  ősz. mn. Borkő-
sawal  vegyített, készített.

BORKÖSÓ, (bor-kő-só)  ősz. fn.  Só, mely  a  bor-
kőnek  egyik  alkotó  részét  teszi, s égetés  által  válasz-
tátik  el.  (Sál  tartari).

BORRÖSZESZ,  (bor-kö-szesz)  ősz.  fn.  Borkő-
ből  vegyészileg  kifejtett  szesz,  azaz  savanyú  s  éles
scagd  folyadék.  (Spiritus  tartari).

BORKÖTAJTÉK,  (bor-kö-tajték)  ősz.  fa.  Bor-
kőből  vegyészi  műtét  által kifejtett  tajtéksó.  (Cremor
tartari).

BORKÖVES,  (bor-köves)  ősz.  mn. Amiben  bor-
kő  van;  borkővel  vegyített;  borkővel  bevont,  beta-
kart.  Borköves  hordó.  Borkövet  fogak.

BORKULACS,  (bor-kulacs)  ősz.  fn.  1)  Boros-
knlacs.  2) Boriszák.

BORKÚT,  (bor-kút)  ősz.  fn.  Erdélyi  tájejtéssel
ám. savanyúvíz-forrás.  Vannak  ilynevü  helységek  is
Máramarosban  és  Erdélyben.

BORLANG,  (bor-láng)  ősz.  fn.  1)  A  bornak
hevítő  és  részegítő  ereje.  2) Víz  tisztaságú,  általható
• részegítő  erővel  bíró  folyadék,  mely  borból  vagy
más,  forráson  keresztülment,  híg  anyagból  választa-
tík  el.  (Spiritus vini.) V. ö. LÁNG.

BORLÉGY,  (bor-légy)  ősz.  fh.  Apró  légyfaj,
mely  a  pinczékben  s  boros  hordók  körül  éldegél;
muszlicca.

BOBLÉL, 1. BORLANG és LEL.
BORLÉLMÉRÖ,  (bor-lél-mérő)  ősz.  fn.  Bizo-

nyos  eszköz,  melylyel  a  borlélnek,  vagyis  borlang-
nak  erejét,  fokát  mérik.

BORLEVES,  (bor-leves)  ősz.  fa.  Főtt,  s holmi
fűszerekkel  elegyített borból készült  leves.  Ctitromot,
fahéjat,  tojását,  czukrozott  borleves.

BORMÁMOR,  (bor-mámor) ősz.  fn.  Mértékte-
len  borívástól, részegségtől  származott  mámor.  V. ö.
MÁMOR.

BORMÁRTALÉK,  (bor-mártalék)  ősz.  fh.  Bor-
ból  vagy  borral  készült  mártalékféle  lé  bizonyos  éte-
lekhez.  V.  ö. MÁRTALÉK.

BORMÉRÉS,  (bor-mérés)  ősz.  fn.  Borárulás  ki-
sebb mértékekben, pl. pint, itcze, messzely, félmesszely
számra.

BORMÉRÉSI,  (bor-mérési)  ősz.  mn.  Bormérést
illető,  arra  vonatkozó. Sormérési jog, szabadalom.

BORMÉRÖ, (bor-mérő) ősz. fn.  1) Boráras, kocs-
máros, ki  bort  kisebb  mértékekben  pénzért  mér  ki.
2)  Eszköz  a  bor  jóságának,  ereje  fokának  kiknta-
tására.

BORMÉRTÉK,  (bor-mérték)  ősz.  fn.  Minden-
féle  mérték,  melylyel  bort  mérnek,  pl.  cseber, akó,
kupa  (Erdélyben),  pint,  itcze,  messzely,  félmesszely.

BORMOHAR,  (bor-mohar)  ősz.  fh.  Mobarfaj,
melynek  füzérbugája  ijasfias,  fiizérkéi  torlottak, vagy
csomósak,  füzérgerincze  borzas,  máskép :  borkőiét.
(Panicum  germanicum).

Elö'neve  bor, vagy  bugájának  öszveborult  alakjá-
tól, vagy  gerinczének borzas voltától vétetett, tehát =
boruló,  vagy  borzas mohar.

BORNA,  (bor-na)  fa.  tt.  bomáí.  1) így  nevezik
a  székelyek  azon fényű- vagy más  faszálakat,  melyek-
ből  házfalakat  raknak.  Alapértelemre  hasonló  hozzá
a  borításra,  takarásra  vonatkozó borda,  mennyiben  a
bornak  a báznak  mintegy  oldalbordái.  2)  Szintén  a
székelyeknél  ám. a fölszántott  s  bevetett  földet  bebo-
rító  borona.

BORNEMISZA,  (bor-nem-isza)  ősz.  fn.  tt.  bor-
nemiszát,  tb.  bomemiszák.  Ki  nem iszik  bort, ki  ter-
mészeténél  fogva  undorodik a bortól.  Régi  magyar ne-
mes  családok  neve  is.

BORNY,  elvont  törzs,  mely  tájdivatosan  hasz-
naltatik  borj  helyett, a  bornyos,  bornyú  stb.  szókban.
A j  kivált  tál  a  Dunán gyakran  fölcseréltetik  ny-vel,
mint:  varjú  varnyú,  sarju  sarnyú  stb.

BORNYAS,  (bor-nyu-as)  mn. tt.  bomyos-t  vagy
—át,  tb.  —ok.  Danán  túli  tájejtéssel  ám.  a  szokot-
tabb:  borját.

BORNYÁSZ, (bor-nyu-asz) mn. tt.  bomyosz-t, tb.
—ok. Buta,  ostoba, mint bornyú.

BORNYÁSZ,  (bor-nyu-ász)  fh. tt.  6omyás«-í, tb.
—ok.  Bornyú-  vagy  borjaőrző,  gondviselő;  borja-
pásztor.
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BORNYOMÓ,  (bor-nyomó)  ősz. fn.  1)  Szüretelő
munkás, ki  a kádba  rakott  szőlőfejeket  lábaival, vagy
bizonyos eszközzel tapossa, zömöcsköli.  2)  Caömöszölő
rúd, vagy  dorong.

BOBNYOMÓZSÁK,  (bor-nyomó-zsák)  ősz.  fh.
Szüretelök  zsákja,  melyben  a  szőlőfejeket  tapossák.

BORNYÚ,  (bor-ny-ú)  fn.  tt  bornyú-í  vagy  bor-
nyot,  tb.  bornytf-k  vagy  bornyak.  Dunán  túl  s másutt
is  tájdivatos  szó,  az országos  szokása, és  elemzésileg
helyesebb  borjú  helyett. L. BORJÚ.

BOROCSKA,  (bor-ocs-ka)  fn.  tt  borocskát,  tb.
borocskák.  1)  A  bor  szó  kicsinyítve,  melyet  akkor

Jiasznál a magyar, ha vagy  kevés  bort ért, vagy kínált
borával  kérkedni  nem akar,  sőt  azt  mintegy  tartóz-
kodva  nyújtja  oda.  Jgyek vagy  tessék ezen borocskából.
Nem  rósz  borocska.

„Ha szíhatok  borocskát,
A  gondjaim  csúcsainak."  Csokonai.

2)  Növényfaj  a tarsókák neméből, melynek  táskái .ke-
rekek, alsóbb  levelei  hosszadadok, fogasak, kopaszak,
a  felsők  dárdafonnák,  szárölelők.  Máskép:  nagy bo-
rocska,  vetési tarsóka,  temondád,  vad  mustár,  nyüffi.

BOROGAT,  (bor-og-at) gyak.  áth.  m.  borogat-
tam,  —tál,  —ott, pár.  borogass.  Általán  ám. valamit
bizonyos  takaróval,  ruhával  stb.  körttltekerget,  befö-
döz.  Kendőbe,  papírba  borogatni  holmit.  Különösen,
sebet,  testnek  fájós  részét gyógy-  vagy  enyhítő  sze-
rekkel  bekötözget, bepólyáz, befódöz.  A  lobot  lettet
jeget  1 ultával  borogatni.  Meleg  hátával  borogatni  át
oltó  részeket.  Vadászok  nyelvén mondják  az agárról,
midőn  ez  a  nyulat  forgatásban  erősebben  abajgatja,
ügy hogy néha a nyálon felül látszik lenni.  (Bérczy K.)

BOROGATÁS,  (bor-og-at-ás)  fn.  tt.  borogaíás-t,
tb.  —ok.  1)  Cselekvés,  midőn  valamit borogatunk.
Sebek, fájós  tagok borogatása.  2)  Azon  szer, melylyel
valamit  borogatnak;  borogatmány.  Minden  érában
frit  borogatott  alkalmazni.

BOEOQATMÁNY,  (bor-og-at-mány)  fa.  tt. bo-
rogatmány-t,  tb.  —ok.  Tapasz,  melegítő ruha, kása,
vagy  más  enyhítő- vagy  gyógyszer,  melylyel a  fájós
testet,  tagot  beborogatják,  betakarják.  Meleg,  jege*
borogalmdny.

BORÓKA, (bor-ó-ka) fn. tt  borókát. 1) Gyalogfe-
nyü, borsfenyü. 2) A gyalogfeny ü gömbölyű, s megérve
fekete  csípős  ízű  bogyója.  A  székelyeknél: borsika.

i, Min t  egy  megért  boróka,
Mely  tiszta  hóra hullott"  Csokonai.

Egyezik vele a némely  szláv nyelvekben divatos
borodfca.  L.  BOR, elvont  gyök.

BORÓKABOGYÓ,  (boróka-bogyó) ősz.  fn.  Gya-
logfeuytt  magva, melyből kesernyés  csípős  ízű szeszes
italt  főznek.

BORÓKABOR,  (boróka-bor)  ősz.  fa.  1)  Boró-
kával,  ázás  gyalogfenyü  magvával  fűszerezett  bor.
2) Borókamagokból égetett  bor,  borókapálinka.

BORÓKACSIPA,  (boróka-csipa) ősz.  fn.  Csipa,
vagy  gyántaféle  sűrű  folyadék,  mely  a  borókafenyü-
böl  forrad  ki.  V.  ö. CSIPA.

BORÓKAFENYÜ,  (boróka-fényű) ősz.  fa.  Cser-
jefaj  a borókák  neméből;  levelei  árformák,  szálka-
hegyük,  hármával veszik  körül a  szárat, kinyíltak, a
bogyók  mellett  hosszabbak.  Máskép:  gyalogfenyü.
(Jnniperus  communis).

BORÓKAFÜST,  (boróka-füst)  ősz.  fn.  Parázson
égetett  fenyümagok  füstje.  Boróka/üsttel  párolni  a
fájót  lábakat, kifüttölni  a szobát.

BORÓKAGYAlíTA,  (boróka-gyanta) ősz.  fa.  L.
FENYÜGYÁNTA.

BORÓKAKORPAFÜ,  (boróka-korpa-fíi)  ősz. &.
Növényfaj  a  lopvanősző  harasztnemüek  közöl;  szára
elágazó,  ágai  esztendőnként  egyegy  izzel  szaporod-
nak ;  levelei  ziláltak,  öt oldalra  nézők, szálasak,  kes-
kenyek,  füzéri  a  szárhegyeken  felállók.  Lakik  feny-
veserdőkben.  (Lycopodium  annotinum).

BOBÓKANEDV,  (boróka-nedv)  ősz.  fii.  Boró-
kamagokból  sajtólt  csípős, kesernyés  ízű  nedv.

BORÓKAOLAJ,  (boróka-olaj)  ősz.  fn.  Boróka-
magokból  kivont, készített  olajnemtt  folyadék.

BORÓKAPÁLINKA,  (boróka-pálinka)  ősz.  ín.
Fenyümagból  égetett  pálinkaféle kesernyés ital, bo-
rovicska.  .

BORÓRAPÁPRÁD,  (boróka-páprád) ősz.  fh.  A
mohok  seregéből, s páprádok  neméből  való  lopvanő-
sző  növényfaj,  mely  a  közönséges  páprádtól  abban
különbözik,  hogy  levelei  épélttk.  (Polytrichum  jani-
perum.)

BORONA,  (bor-on-a)  fn.  tt  boronát.  Szántóve-
tők  eszköze,  melylyel  a fölszántott s bevetett  földet
simára egyengentik, s  a  magot eltakarják,  beborítják.
TSvit  borona,  mely egyedül  beborításra, «os  borono,
vagy  fogat,  mely  egyszersmind  hantok,  göröngyök
szétzúzására  szolgál.

A  szláv  nyelvekben:  brána, obrona, oroszul: bo-
rona,  mely  kaput és  védelmet is jelent  Mennyiben  a
borona  takaró,  födő,  borító eszköz, végelemzésben  s>
bor  (borít,  borul,  borogat)  gyöktől  származtatható,
mely  a  szláv  nyelvekben nincs  meg, de a  kapu  érte-
lemben  vett  borona vagy  brána  sem egyéb,  mint bi-
zonyos  nyilast  elzáró, befödő, betakaró,  beborító  al-
kotmány.

BORONAFAL,  (borona-fal)  ősz.  fa.  Töviságak-
ból  csinált  kerítés, vagy  tövissel  födött,  vagy  fölülről
szegekkel  tetézett, vagy  vasboronához  hasonló  rácso-
zatufal.

BORONAFOG, (borona-fog)  ősz.  fa.  Vasuegek
a  vasborona  bordáiban,  melyek  a  hantokat,  görön-
gyöket  porrá  tördelik.

BORONAHAJÓ,  (borona-hajó)  öaz.  fn.  TtJp-
hajó,  vagy  tutaj,  mely boronaformára  fenytiszálakból
van  öszvefíizve,  s holmi áruk szállítására hsjwnáltatík.

BORONAL,  (bor-on-a-al)  ath.  m.  boronál-t.  A
fölszántott  s bevetett földet boronával  simára  lapítja,
illetőleg  a barázdaféle  magházakat  beborítja.

BORONÁLAS,  (bor-on-a sJ-as)  fa.  tt  boroná-
lás-t, tb.  —ok. A  felszántott,  bevetett  földnek boron*
által megegyengetéae, s az elvetett magnak betakarasa.



749 BORONÁLT—BOROSNYÓ BOROSOD1K—BOROSTYÁNKŐ  750

BORONÁLT,  (bor-on-a-al-t)  mn. tt.  boronáll-at.
Boronálva  simára  lapított,  egyengetett,  beborított.
Boronált  föld.

BOEONAMEZÖ, falu  Kraszna  megyében ; hely-
ragokkal  : BoronamezS-n,  —re,  —ró'!.

BORONG,  (bor-on-og)  önb.  m.  borong-ott,  bo-
rongtam  vagy  barangoltam,  btn.  borongni  vagy  boron-
gani. Tulajdonkép  az  égről  és  időről mondatik, midőn
homályosodik,  felhősödik,  felbőkbe borul, szomorodik.
Borong  az  ég,  borong  az  éj.  Atr.  értelemben :  midőn
valaki  komorodik, kedvetlenné  lesz,  s  arcza  mintegy
sötétetik. Borongó  kedvű,  ábrázatu.

BORONGÁS,  (bor-on-og-ás)  fn.  tt.  borongás-l,
tb.  —ok.  Homályosodás,  felhősödés.  Komorod&s.  V.
ö.  BORONG.

BORONGAT,  (bor-on-gat)  áth. m.  borongaf-tam,
—tál,  —ott.  Valami  enyhitő  szerrel  takargat,  födöz-
get.  Hideg  vízzel,  hóval  borongatni  a  fagyos  tagot.
Meleggel  borongatni  a  gyuladást.  V.  ö.  BOROGAT.

BORONGATÁS, (bor-on-g-at-ás)  fn. tt.  boronga-
tás-t,  tb.  —ok.  Sebnek,  fájós  testnek  holmi enyhítő
szerekkel takargatása, iödözgetése. Máskép:  borogatás.

BORONGÓ,  (bor-on-g-ó)  mn.  tt.  borongó-t,  tb.
—k.  Felhős,  homályos;  kedvetlen,  komor.  Borongó
őszi  napok.  Borongó  arcz.

BORONGÓFÜ,  (borongó-fii)  öszvetett  fn.  Lásd
PEREMÉR.

BORONGÓS,  (bor-on-g-ó-os)  mn.  tt.  borongós-t
vsigy  —át,  tb.  —ok.  Ami  borongni  szokott,  folyto-
nosan  vagy  gyakorta  beboruló,  felhősödő, elhomályo-
sodó.  Borongós  időjárás.  Átv.  komorságra,  szomorú-
ságra  hajlandó. Borongós  kedflyü.

BOEONKA,  falu  Somogy  megyében;  helyra-
gokkal : Boronká-n,  —rá,  —ról.

BOROS,  (bor-os) mn. tt. boros-t, tb. —ak. 1) Bor-
termő,  borral  bővelkedő.  Boros  vidék,  tartomány.  Bo-
ros  gazda.  2) Borra  ügyelő,  bort  kezelő.  Boros kul-
csár.  Rósz  boros  kulcsár  az, aki  szomján  meghal.  Km.
3)  Amiben bort  tartanak,  bornak  való.  Boros pincze,
boros  hordó,  boros  kancsó, boros  kulacs,  boros  korsó.
Ha  titkot  akarsz  kitanulni, járasd  a  boros korsót. Km.
4)  Szelídebb  kifejezéssel  szólva  ám.  bortól  részeg,
ittas.  „Bort  ittam  én, boros  vagyok,  haza mennék, de
nem  tudok."  Népdal.  5)  Mint  főnév  több  nemes  csa-
lád  neve, s  ekkor  többese :  Borosok.

BOROSÁN, (bor-os-an) ih.  Boros állapotban itta-
san. Borral  benedvezve.

BOROS-BOCSÁRD,  MAGYAR—,  OLÁH—,
helynevek  Erdélyben;  helyragokkal:  Boros-Bofsárd-
on,  —rá,  —ról.

BOROS-GÖDÖR,  falu  Vas  megyében.
s  BOKOSJÁN,  puszta  Békés  megyében;  helyr.

Borosján-on,  —ró,  —róí.
BOROS-JENŐ, mezőváros Arad megyében; hely-

ragokkal : Boros-Jeno-n,  —re,  —ró'í.
BOROSNYÓ, KIS—, NAGY—,  helynevek  Er-

délyben  ; helyr.  Borosnyó-n,  —rá,  —ról.

BOROSODIK,  (bor-oo-od-ik)  k.  m. borosod-tam,
—tál,  —ott.  Bori vastól  részegedni  kezd.  Megboroso-
dott  ám.  részeggé  lett.  Leborosodik,  azaz  tántorgásig,
elesésig  ittas  lesz.

BOROSRIGÓ,  (boros-rigó) ősz. fn.  Rigófaj, mely
él  férgekkel  is, de  a  szőlőt  különösen  kedveli.  Húsa
ízletesnek  tartatik.

BOROSSÁG,  (bor-os-ság)  fn.  tt.  lorosság-ot.
Bortól  ittas  állapot,  ittasság.

BOROS-SEBES,  mezőváros  Arad  megyében;
helyr.  Boros-Sebes-én,  —re,  —rb'l.

BOROSTA,  fn.  tt.  borostát,  tb.  borosfáfc.  Alta-
lán  disznósertéből  kötött  kefeforma  eszköz,  meszelő.
Különösen,  ba  kurtára,  élesre  van  vágva,  ám.  ecselő-
kefc,  melyet  némely  vidékeken sűrű fésű helyett hasz-
nálnak.  Borborosta,  mivel a  hordókat kefélik.  Gyalog
borosta,  melynek  nyele  nincsen.  Meszelő  borosta, mi-
vel  meszelnek, fehérítenek.  Olyan  a  haja,  mint  a bo-
rosta,  azaz,  sttrü,  kemény.

Némelyek a magyar porosztó (kefélő) szóból akar-
nák  elemezni, de valószínűbben a német Borste  (sorté),
BUrste  szóból  alakúit.  Törökül f írcsa.

BOROSTÁL,  (borosta-al)  áth.  m. borostál-t. Bo-
rostával  fésül,  a  hajat  ecselőkefével  simára egyengeti.

BOROSTASÉPRÜ,(borosta-séprfi) ősz. fn. Hosz-
szabb  szálú  és  puhábbféle  sortéból  készített porozó
seprű.

BOROSTELEK,  falu  Bihar  megyében; helyr.
Borostelke-n,  —rí,  —ró'l.

BOROSTYÁN,  fn.  tt.  borostyán-t,  tb.  —ok.
1)  Cscrjeszáru  növénynem  az  öth(mesék  seregéből.
Legismcretcsb  faja:  repkény,  melynek  szára  földön
futó,  a  fák  oldalain íolmász,  s  beléjök  gyökeredzik.
(Hedera  helix).  2) L. REPKÉNY.  Máskép : földi bo-
rostyán,  kerek  nádrafü,  katonapetrezselyfm.  3)  L&sd
BABÉR.

Idegen eredetű; perzsául  bártan  (hcdcra), a  szláv
nyelvekben  barstran,  berstan, berslyan,  brefstán.

BOROSTYÁNBOGYÓ,  (borostyán-bogyó)  ősz.
fn.  A  borostyánnövénynek  bogyóféle  gyümölcse.

BOROSTYÁNERDÖ,  (borostyán-erdő)  ősz.  fii.
Erdő,  mely  borosty&nfákból  áll.  L.  BOROSTYÁNFA.

*BOROSTYÁNFA, (borostyán-fa) ősz. fn.  Görög-
és  Olaszországban  tenyésző  fanem,  hosszú,  csúcsos,
kemény,  eres,  és  sötétzöld  levelekkel,  melyeket  télen
sem  hnllat el. Máskép:  nemes  babér.  (Laurus  nobilis).

BOROSTYÁNKOSZORÚ,  (borostyán-koszorá)
ősz. fn.  Borosty&nlevelekből  fűzött  koszorú;  babérko-
szorú,  mint  érdemnek,  dicsőségnek  tiszteletjele.  Bo-
rostyánkoszorút érdemelni. .Borostyánkoszorú  ditzítifejét.

BOROSTYÁNKŐ,  (1),  (borostyán-kő)  ősz.  fn.
Kemény,  átlátszó  földi  gyanta,  rendesen  sárgás  vagy
fehéres,  ritkábban  vereslő,  zöld, vagy  kék.  Dörzsölés
által  vonzó erőt  fejt  ki,  meggyujtva  kellemes  szaga.
Legbővebben  a  keleti  tenger  poroszországi  partjain
találtatik.  Borostyánkőből  készített  pipaszár-, snVorszo-
pókák.

A  német  Zfcrnsfcin-ból  módosított  szó.
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BOROSTYÁNKŐ,  (2),  mezőváros Vas,  és  fala
Pozsony megyében; helyr. BorottyánkS-re,  —n, —ró'!.

BOROSTYÁNKŐMÍVES,  (borostyán-kő-míves)
ősz.  fn.  Míves, ki  borostyánkőből  különféle  ékszere-
ket  s  eszközöket  késeit.

BOROSTYÁNKŐOLAJ, (borostyán-kő-olaj) ősz.
fh.  Borostyánkőből kifejtett  olaj.

BOROSTYÁNKŐIÜL, (borostyán-kő-lél)ösz.fn.
Léi, azaz  szesz,  mely  a  borostyánkő  párolása  által
fejlik  ki.

BOROSTYÁNKÖSAV,  (borostyán-kö-sav)  ősz.
fn.  Sajátnemtt  sav,  melyet  vegyészileg  a  borostyán-
kőből  fejtenek  ki.

BOROSTYÁNLEVÉL,  (borostyán-levél) ősz. fa.
Általán  a  fára  kúszó vagy  földi borostyán eleven zöld
levele. Különösen konyhai fűszerül használt babérlevél.

-  BOROSTYÁNMEGGY,  (borostyán-meggy)  ősz.
fa.  A  meggynemtt  fák  egyik  faja,  melynek  fája  kö-
zépszerű,  levelei  bőrformák,  mindig  zöldek,  s  alsó
lap jókon két vagy  több bibircsó  van.  (Lauro-cerasus).

BOROSTYÁNMEGGYVÍZ,  (borostyán-meggy-
víz)  ősz.  fa.  Borostyánmeggy  gyümölcséből  sajtólt
vagy  csepegtetett gyógy erejű  víz.

BOEOSTYÁNOLAJ,  (borostyán-olaj)  ősz.  fh.
Borostyán  bogyóiból  kifejtett  olaj.

BOROSTTÁNOS,  (borostyán-os)  mn. tt. boros-
tydnoi-t,  tb.  —dk.  1)  Borostyánféle  növényekkel,
fákkal  benőtt,  bővelkedő.  Sorostyános  erdő.  2) Bo-
roityánkoszonival díszített, ékesített, megtisztelt; ba-
béros. Borottyánot  kültS,  mUvétt.

BORO8ZLÁN,  (bor-osz-ol-án ?)  fh. tt  boross-
lán-t, tb.  —ok.  Növénynem a nyolczhímesek  seregé-
ből ;  csészéje  bokrétaforma,  négy  metszéstt, a  híme-
ket bezárja;  bokrétája  nincs, bogyója  vagy  csontárja
egy  magva.  Cserje.  Fajai: farkat,  havasi,  szőrös,  he-
nye  boroscián.  (Dapbne).

Gyöke bor valószínűleg azon sajátságára vonatko-
zik, mely szerint hímszálai be vannak zárva, borítva, te-
hát elemezve: boroszoló,  borozotó, mint: oroszlán  vagy
orozlán = orozoíó (rapidus,  ijiffT);?)  s perestlen =: pe-
reseid* (pergető).

BOROSZLÁNFA,  (boroszlán-fa)  ősz.  fn.  1)  L.
BOEOSZLÁN.  2) Néhatt ám. orgonafa.  »

BOROSZLO, (1),  férfi  kn. tt  Borotdó-t.  Boris-
lans, Bratislaua.  Szláv  eredetű.

BOBOSZLÓ,  (2),  fn. tt  BorouM-t,  helyr. mint
minden külföldi  helynévnél:  — ba,  —bán, — ból. Po-
rou-Szilézia  fővárosa.  (Breslaa).  Vannak  ily  helyne-
vek Magyarországon  és Erdélyben.

BOBOSZLÓI, (boroszló-i) mn. tt.Borosslói-í, tb.
—ok. Boroszló  városából  való, oda tartozó.  Borossiói
kereskedik, kalmárok, gyárosok.  Borosdói  hírlap.

BOROTVA,  (borot-va  vagy  bor-ot-va)  fh.  tt
borotvát.  Borbélykés, melylyel a  szakált, hajat,  szőrt
simára bőrig lemetszik. Borotvátfenni,  köszörülni, meg-
húsni. Stélet, keskeny pengéjű  borotva, Élei, angol borot-
va. Elmetnem  borotvával a  nyakát.  Ét  a  két  úgy fog,
mint a  borotva.  Nem minden MM  válik borotva. Km.

Ugyanezen  értelemben egyezik vele a szláv nyel-
vekben  divatos  britaa,  melyet ugyancsak a szláv nyel-
vekből  lehet-e  elemezni,  feleljenek  meg  rá  a szliv
nyelvészek.  Mi  magyarok  e szónak  alapfogalmát  és
gyökhangjait  öszvehasonlítva  így  elemezhetjük: bor
mint  metszésre  vonatkozó gyök  egyezik  azon bar, bér
gyökökkel,  melyekből  barkócza,  barázda,  berees  (ri-
pacs)  származtak,  továbbá  b előtét  nélkül  megvan  az
őrt,  orot,  arat,  irt  igékben,  melyek  mind  metszést je-
lentenek.  Miszerint  borot := orot,  arat,  irt,  innen:
borotó = orotó, arató,  irtó,  melyből előbb:  borotv, s
a  atóbangzással  borotva  fejlett  ki.

BOROTVAFOK,  (borotva-fok)  ősz.  fa.  A  bo-
rotva  háta, az élnek ellentett  szélesebb része.  Borotva-
fokkal  levenni a  ssappant. Élet,  mint  borotvafok.  Gú-
nyos  km.

BOROTVAKÖ,  (borotva-kő)  ősz.  fn.  Különös
marványnemű  kőből  készített  sírna  lapos  kőeszköz,
melyen  az  életlen borotvát  fenni  szokták.

BOROTVÁL, (borotva-al) áth. m. borotvált.  Sza-
kált, szőrt,  hajat borbélykéssel  lemetsz.  Könnyű a kő-
pásét  borotválni. Km. Elborotválni  a  bajusz  tSvét.  Le-
borotválni  a  barkókat.  Megborotválni  ás  égése arczot.
KSrülborotvalni  a fejet.  Csínján kell vele borotválni. Km.
Atv.  ért  és  tréfásan,  megborotválni valakit  ám. a  ját-
szó  asztalnál  minden pénzéből  kifosztani,  kiüresíteni

BOROTVÁLÁS,  (borotra-al-ás) fn. tt  borotoá-
lás-t,  tb.  —ok.  Szőrnek,  hajnak  borotvával  lemet-
szése.

BOROTVÁLATLAN,  (borotva-al-at-lan) mn. tt
borotválatlan-t,  tb. —ok.  Aki  vagy  ami nincs  megbo-
rotválva. Borotválatlan  vén koldus; borolválaüan  rab,
borotvátatlan  arcz.  Határozóilag ám. borotválatianul,
borotválás  nélkül.

BOROTVÁLKOZÁS,  (borotva-sü-koz-ás)  fa.  tt
borotválkosás-t,  tb.  —ok.  Magának  borotválása.

BOROTVÁLKOZIK,  (borotva-al-koz-ik)  k.  m.
borotuátkoz-tam,—tál,  —ott.  Mag* magát borotválj*.
Minden  héten  egysser, kétszer, háromszor  borotválkozni.
Szépen  megborotvátkosni.

BOROTVÁS,  (1),  (borotva-as)  fh.  tt.  borotvds-t,
tb.  —ok.  1) Borotvacsináló  míves.  2)  Borotválivsbol
élő  ember,  borbély.

BOROTVÁS,  (2),  (mint föntebb)  mn. tt  borot-
vás-t  vagy  —át, tb. —ok.  Borotvával  ellátott, borot-
vához  való.  Borotvát  tok.

BOROTVASZÍJ,  (borotva-szíj)  ősz. fn.  Feszítő-
fára  bűzött s olajjal  beitatott, vagy  más  szerrel  meg-
kent bagariabőr,  melyen borotválkozáskor  meghdzo-
gaty'ák  a  borotvát,  hogy jobban  fogjon.

BOROTVATOK,  (borotva-tok)  ősz.  fa.  Tok,
melyben  a  borotvát  vagy  borotvákat  tartani  s hor-
dozni  szokás.

BOROZ, (bor-oz) önh. m. boroz-tam, —táí, —ott,
pár.  —s. Bort  iddogál, borivással  tölti  ás  időt  Töb-
bed magával  borozni.  Elborotni  kétS  éjszakáig.  Kép-
zésre olyan, mint: seres, pálinkás, kávé*.
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BOROZÁS,  (bor-oz-ás) fn. tt. borozás-í, tb. — ok.
Bor  mellett  ülős  és  iddog&lás.  Borozót  köti  vagy  kHz-
ben  eljár  a*  ember  szája.

BOROZDA,  (1. BARÁZDA)  fii.  Tájdivatos  ki-
ejtés  a  székelyeknél,  és  némely  más  helyeken,  szár-
mazékaival  együtt:  boroidál,  barázdát.  Túl  a  Dunán
néhutt  berázda.

BORPÁLMA,  (bor-pálma)  ősz.  fn.  Keletindiai
pálmafa  neme,  melynek  gyümölcséből  borféle  vészc-
gi'tő  italt  készítenek.

BORPARLAG,  (bor-parlag)  ősz.  mn.  Oly .tarto-
mány,  vidék,  határ, melyben  nem  terem bor, hol  sző-
lőhegyek  vagy kertek  nincsenek.  Borparlag  Csalóköt.
Néhutt  a  köznép  tréfásan  ily  vidéket józan  országnak
nevez.

BORPECSÉT, (bor-pecsét)  ősz. fn.  Folt, szenny,
melyet  a  kiöntött bor  ruhákon, bútorokon stb.  csinál.

BORPECSÉTÉS,  (bor-pccsétés)  ősz.  mn. Bor-
foltos,  bortól  bemocskolt.  Borpecnéte-e  asztulabrosz.
fínrpecsites  ruha.

BORPIACZ, (bor-piacz)  ősz. fn.  1)  Köztér, mely
különösen  borok  árulására  van  nyitva, különbözteté-
sül  másféle,  pl.  gabona-,  baromfi-  stb.  piaczoktól.
2)  Borvásar.

BORPRÉS,  1.  BORSAJTÓ.
BORRAVALÓ,  (borra-való)  ősz.  fn.  tt.  bon-o-

való-t.  Munkabérhez  vagy  ingyen  szolgálathoz  aján-
dékul  toldott  pénzecske  egy  italbor  fejében.  Jó bor-
ravalót  kapott  a  kocsis.  Borravalóért  is  meglehetni
éten  csekélységet.  Rajta  legények  !  lem  borravaló.  Oly
fösvény,  még csak  borravalót  sem  adott.

BŐRRÉ  vagy  BORKÉV,  falu  Erdélyben ; hely-
ragokkal:  Borré-be,  —ben,  —667.

BORS,  (1),  (bor-s)  fn. tt.  bors-ot.  Némely meleg
tartományi  fákon  és  cserjéken  termő gömbölyű bogyó-
forma  gyümölcs  csipős  és  égető  ízzel, melyet  fűszerül
szoktak  használni.  1)  A  keletindiai  közönséges  bors-
cserje  fekete  bogyói.  (Piper  nigrum).  Égést  borsot,
tSr'ótt  borsot  tenni  át  ételbe.  Megadni  az ételnek  borsát,
savát.  Kicsiny  a  bors,  de  erős.  Km.  Borsot  tSrtek  át
orra  alá. Km.  2)  A  nálunk  közismcretü és használatú
kedves  fűszerféle  paprika,  máskép törökbori,  kertibors,
veresbort.  (Capsicum  annuum).

Nevét  vagy  gömbölyű  alakjától  kapta,  mely te-
kintetben  hasonló  hozzá :  borsó, vagy talán  csípős  ízé-
től,  midőn  a  bor  (szeszes  ital)  és  birs  szókkal  rokon.
Egyébiránt  basonlókul  tekinthetők  a  hellén  nmioi^,
latin piper, német Pf(?jTer,lengyel  pieprz, stb.

BORS,  (2),  falu  Bihar  megyében;  helyragok-
kal :  Bors-ra,  —ról,  —ön.

BORSA,  fala  Erdélyben  és  Máramarosban;
KIS—,  NAGY—,  falvak  Pozsony  megyében  ; hely-
ragokkal:  Borsá-ra,  —n,  —ról.

BORSAD,  puszták  neve  Veszprém  megyében
(Kresznerics);  helyragozva  Bortad-ra,  —ön,  —ról.

BORSADÉK,  (bor-s-ad-ék)  fn.  tt.  borsadék-ot.
A  bors  csipős  alkatrészeinek  kivonata.  (Piperinum).

AKAD.  HAOT  SZÓTAR.

BORSAJTÓ,  (bor sajtó)  ősz.  fn.  Oépnemtt  ké-
szület,  melylyel  a  szőlő  levét,  különösen  a  taposott
vagy  csomoszolt  szőlőben  maradt  nedvet  kinyomják.
V.  ö.  SAJTÓ.

BORSAJTÓLÓ,  (bor-sajtóló)  ősz.  fh.  Szüreti
munkás,  ki  a  szőlőnedvet  sajtóban  kinyomja.

BORSAL,  (bors-al)  ősz.  fn.  L.  BORSADÉK.
BORSAV,  (bor-sav)  ősz.  fn.  L.  BORKÖSAV.

' BORSCSERJE,  (bors-cserje) ősz.  fn. Keletindiá-
ban  tenyésző  cserjefaj,  melyen  az  úgynevezett  fekc-
tebors  terem.

BORSDOBOSZ,  (bors-dobosz)  ősz. fn.  Dobosz,
azaz  több  likacsokból  Álló  tok, melyben  a borsszemek
rejtvék.

BORSEPRÜ,  (bor-seprű)  ősz. fn.  Bor  alja,  mely
a  hordó  fenekére  leszáll.

BORSÉVÖ,  (bors-evő)  ősz.  fn.  Aránylag  igen
hosszú,  vékony,  fürészded  csőrü  madárfaj, mely  bors-
sal  él.

BORSFA,  helység  Zala  megyéban ;  helyragok-
kal:  Borsfá-n,  —rá,  —rrfl.

BORSFENYÜ,  (bors-fenyü) ősz. fh.  így  nevezik
bogyóinak  hasonlósága  miatt  a  gyalog  vagy  boróka-
fényűt.

BORSFÜ,  (bors-fii)  ősz.  fn.  Angliában  s  Fran-
cziaországban  tenyésző  növény,  melynek  levelei  ha-
sonló  ízűek  a  borshoz.

BORSFÜMAG,  (bors-fü-mag)  ősz.  fn.  A  bors-
fiinek  fűszerül  használt  magva.

BORSFESTVÉNY, (bors-festvény) ősz. fn. Bors-
ból  vegyészileg  készített  festvény.  V. ö. FESTVÉNY.

BORSI,  falu  Zemplén megyében ;  helyragokkal:
Borsi-ba,  —bán,  —bói.

BORSIRA,  (bor-s-i-ka)  fn.  tt.  bortiká-t.  A tor-
manemü  növények egyik  faja,  szára  tövön  hengeres,
folebb  szegletes,  legfölül  elágazó;  levelei  tojáskerek-
láncsásak ,  szárolelök  ;  táskái  épvégttk ,  hegyesek.
(Cochlearia  drabu).

BORSÍZ,  (bors-íz)  ősz.  fn.  A  borsnak  csípős,
égető  íze;  olyan  íz, mint  a  borsé.

BORSÍZÜ,  (bors-ízű) ősz.  mn.  Minek olyan  íze
van,  milyen a  borsnak.

BORSLÉ,  (bors-lé) ősz.  fn.  Borsos  lé, másképen
borsporos.

BORSMALOM,  (bors-malom)  ősz.  fn.  Kis  kézi
malom,  melylyel  borsot  őriének.  Különbözik  tőle :
borstöYó'.

BORSMILLYE,  (bors-millye) ősz. fn.  Szelencze,
vagy  más  kisded  edény,  melyben  törött  borsot  tar-
tanak.

BORSÓ,  (bor-s-ó)  fn.  tt.  borsó-t,  tb.  —k.  TAj-
ejléssel:  bossó.  1) Szélesb  ért. így neveztetnek  a két-
falkások  seregéhez  tartozó  több  növénynemek és ezek
magvai,  milyenek:  törökborsó,  a  paszulynak  egyik
faja;  kakukbortó,  azaz  tavaszi  lednek ; szeges  borsó,  a
bükkön  egyik  faja;  abrakborsó,  máskép :  vadlencse ;
bagolyborsó,  máskép :  bagolcsa,  a  lencsék  neméből;
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vad  borsó, vagy  kardos  borsó,  vagy  szeges  lednek.
Ide  tartósnak  csicseri-, fehér-, fekete-,  bársony-, csiga-,
varjú-,  erdei-,  ligeti-  stb.  borsó.  2)  Szűkebb  ért  vete-
ményborsó,  melynek  kocsányi  két  s  több  virágnak;
nyelei hengeresek, többnyire  négy levelük, pilhái csip-
kések, tövön  kikerekítettek;  virága fehér vagy  tarka.
Ebből  váltak  a kerti  borsónak  egyéb  fajai  és  fajtái:
gyalog-  (földön  kúszó),  karós-,  fölfutó-,  hártyátfan-,
czukor-,  tányérát,  stb. borsó.  Bortét  falra  hányni, ám.
sikereden  munkát  tenni.  Adjon  Itten  a  magyarnak
minden jót,  diófából  koporsót, a  lengyelnek  tok  bortót.
Borivók  áldomása.  Borsói  törtei  át  orftáján,  azaz
ripacsos.

Elemzését illetőleg  1.  BOR, elv.  gyök.  Hason-
lítni  látszik  hozzá  a  hellén  ógörög,  közelebb  rokon
vele  a  mongol  burcca  vagy  burátok,  persa  burcsok
vagy  burdsok, és  a  tijdivatos  bossó-val  a  latin pinán.

BORSÓCSKA,  (bor-s-ó-cs-ka)  fn.  tt.  boriócskát.
1) Piczi  borsóuövény  vagy  borsószem.  2)  Növényfaj
a  szirmanyűltak  neméből;  levelei  szárnyasán  hasad-
tak,  csészéje  vereség, bokrétája  fehér.  Máskép  cadre
tek  vagy  bfiddVrffi.  (Iberis pinnata).

BORSÓCSONT, (borsó-csont) ősz. fn.  Ezen csont
a  kéztő  első  sorának  egyike,  melynek  róna  lapja  a
hármoldalcsonttal  köttetik  öszvc,  többi  része  pedig
gömbölyüs  és  érdes  lapjával  szabad.

BORSOD, vármegye  a Tiszán inneni kerületben,
továbbá  fala  ugyanott; az  utóbbi helyragokkal:  Bor-
tod-on,  —rá, —rói,  mint  megye  Borsod-ba,  —bon,
—bot.

BORSÓD,  fala  Bács  megyében;  helyragokkal:
Bortód-on,  —rá,  —róí.

BORSÓDZAS,(bor-s-ó-d-oz-ás) fn.tt. borsódzás-t,
tb.  —ok.  Kellemetlen  érzés, melyet  irtózat,  félelem,
nndorodás  gerjeszt  V. ö. BORSÓDZIK.

BORSÓDZIK, (bor-s-ó-d-oz-ik) k. m. borsódz-tam
vagy  —ottam,  —tál vagy  —ottál,  —ott;  htn.  —ni
vagy  —ani.  1) Irtózat,  félelem, undorodás  miatt ráz-
kódik, s  oly  érzése  van,  mintha  bőre alatt, kivált há-
tán  borsószemek gördülnének végig.  Borsódzik  a Mta.
2)  Hideg  miatt vagy egyéb  okból a testen borsó  szem-
nyi  dudorodások  vagy  keményedésck,  buborcsékok
keletkeznek.  Némely  embernek,  ha  valamitől  megcsö-
mörlik, kiborsódzik  a  tette.

Mennyiben  ezen  rázkódás  borzalommal jár,  Így
is  elemezbetnők:  borsódzik, azaz  borzadozik.

BORSÓFA, (borsó-fa) ősz. fn.  A  dudafűrtök  ne-
méhez  tartozó  cserjefaj  ;  levélkéi  körkörösek,  behor-
padt  végük  ; vitorláján két rövid  pűposodás van. Más-
kép  pukkanta  dudafürt  vagy varjukörSm.  (Colatea  ar-
borescens).

BORSÓHALMA, paszta  a Jászságban;  helyra-
gokkal: Bortóhalmá-n,  —ró, —ról.

BORSÓHÜVELY,  (borsó-hüvely)  ősz. fn.  Hosz-
szukás  tok,  mely a borsószemeket  takarja.  Zöld,  érett,
fölrepedt  bortóhUvely.  V.  ö. HÜVELY.

BORSÓRA,  (bor-s-ó-ka)  fn. tt. borsókát, tb.  bor-
tókák.  A (iró,  gömbölyű boborcsós  fakad/is  űz  Állati,

különösen  emberi  testen,  mely  bizonyos  érettségre
jutván magától  elapad.

BORSÓKABABÓ,  (borsóka-b*J>ó)  ősz.  fa.  Nö-
vényiig  a babok  neméből;  levélkéi  tojáskerekek;  vi-
rága  vajszín.  (Vicia  pisifonnis).

BORSÓRABÜKKÖN,  (borsóka-bükkön) ősz.  fn.
A  sok  virágú  és  kacsos  bükkönök  síneméhez  tartozó
növényfaj;  kacscsai  soklevelük,  levélkéi  körkörösek,
tompák;  szára gatyátlan, éles, szegletes. Virágai  apró,
fehérpirog  csíkokkal.  (Lathyrus  pisifürmis).

BORSÓKAGALÓCZA,  (borsóka-galócza)  ősz.
fű.  Galóczanemű  gombák  egyik  faja,  kalapja  egér
színű,  kúpos,  egy  borsónyi,  tönkje  tövön  gyapjas,
egérszinű.  Lakik  fák  odrában, bokrosán  nő.  (Agari-
cus  caesius).

BORSÓKAPÖFETEG, (boreóka-pöfeteg)  ösz.fn.
Borsónyi  nagyságú, durva, barnahéjn, tönktelen, likas
pöfetegfaj.  (Lycoperdum  pisiforme).

BORSÓKÁS,  (bor-s-ó-ka-as)  mn. tt  bortókát-t,
tb.  —a/t.  Borsókákkal,  fakarfásokkal,  apró  buborcsi-
kokkal  kihányt  bőrű.  Sortokat  orcza,  bőrtokot  nyak.

BORSÓKÓR,  (borsó-kór)  ősz.  fn.  A  bőrnek  bú
borcsékos  kifakadtaiból  álló  kórállapot.

BORSÚRÖ,  (borsó-kő)  ősz.  fii.  Apró,  borsófor-
máju  gömbölyű  kövecs,  pittykő.

BORSOL,  (bor-s-ol) áth. m. borsol-t.  Borssal be
hint,  borssal  fűszerez.  Ugorkatalátát,  rántott  tojátt
bortolni.  Afegbortolni  az  étkeket.  Felbortolni  valami
árát,  azaz  drágára  verni.  Kotty  bele  szilváit1,  majd
megborsolnok,  azaz,  ne  szólj,  ne kottyaiij  a  beszédbe
hivatlanul.

BOBSOLÁS,  (bor-s-ol-ás)  fn.  tt.  bortolás-1.  tb.
—ok. Borssal  bebintés.  V.  ö. BORSOL.

BORSÓLEVES,  (borsó-leves)  ősz.  fű.  Leves,
melyben  borsó  főtt.  Olyan,  mint  bableves,  lencteleves.

BORSÓMEZÖ,  falu  Erdélyben  ; helyragokkal:
BorsómetS-n,  —re,  —rül.

BORSÓPILLE,  (borsó-pille)  ősz.  fn.  Pillefaj,
mely  a  borsóvirágokon  éldegél,  továbbá  zsizsik, mely
a borsószemeket  emészti.

BORSOS,  (bor-s-os)  mn.  tt.  borsos-t  vagy  — ál,
tb.  —ak.  Amit  borssal  behintettek,  kevertek,  fűsze-
reztek.  Borsot  leves,  Borsot  pogácsa.  Borsot  kolbász.
Borsot  húsételek.  Atv.  ért.  drága.  Ennek  ugyan  borsot
az  ára.

BORSÓS,  (bor-s-ó-os) mn. tt  borsós-t vagy  — aí,
tb.  —ak.  1)  Borsóval  bővelkedő,  borsót  tartalmazó,
borsót  termő.  Bortót  vidék,  bortót  láda,  bortót  kerti
ágy.  2)  Bőrkifakadásokkal  teljes,  buborcsékos.  Bor-
sót  arc*,  borsós  nyak, borsós bb'r.

BORSOSÁN, (bor-s-08-an) ih. Megborsolva, bors-
sal  fűszerezve.  Borsosán  szereti  az  ételeket.

BORSÓSÁRGA,  (borsó-sárga)  ősz.  mn.  Sárga
borsóhoz  hasonló  szinü.

BORSOS-BÉRÉNYKE,  fala Nógrád  megyében;
helyr.  —Berényké-n,  —re,  —rSL

BORSOSFÜ,  (borsos-fü)  ősz.  fű.  Nsgysásafü,
kerti  sása.
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BORSOS-GYŐR,  fülű;  KIS-BORSOS-GYÖR,
népes  puszta  Veszprém  megyében.

BORSOSRA,  (bor-s-os-ka)  fn.  tt.  borsoská-t,  tb.
bot-sonkák.  1)  Fii  neme,  borsos  menta. 2)  Csalóközben
B  némely  más  vidékeken  ám.  mézes  kalács,  köznépi-
esen :  sifli.

BORSOSMENTA,  (borsos-menta)  ősz.  fn.  Nö-
vényfaj  a  menták  neméből;  füzérjei  gombos  gyűrűk-
ből  állanak ; borsízü.  (Mcntlia  piperita).

BORSÓS'/ALMA,  (borsó-szalma) ősz. fn.  Kiesé-
pelt  borsószál'.

BORSÓSZÁR,  (borsó-szár)  ősz.  fn.  A  borsónc-
mü  növények  sudaras  indája,  melyen  hüvelyes  gyü-
mölcseik  teremnek.  Földön  kúszó,  fölfutó  borsószár.

BORSÓSZÉM,  (borsó-szem)  ősz.  fn.  A  borsónö-
véiiynek  egyes  magva.  Egy  hüvelyben öt-hat  borsóezem.
Hüvelyből  Iripergett  borsószemvk.

BORSÓSZÉMNYI, (borsó-szémnyi) ősz. mn.  Ak-
kora,  mint egy  borsószem.  Borsószemiiyi  bibírcsó,  lab-
dacs.

BORSÓSZÍN, (,borsó-szin) ősz. fn. és mn. A borsó
színéhez  hasonló  világosabb  vagy  zöldbe  menő  sárga
szín.

BORSÓSZ1NÜ,  (borsó-szimi)  ősz.  mn.  Olyan
szinti,  mint  az  érett  borsó  szokott  lenni;  sárgás.

BORSÓTOK,  (borsó-tok)  ősz.  fn.  L.  BORSÓ-
HÜVELY.

BORSOTÚ,  (bor-sotú)  ősz.  fn.  Prés,  azaz  gép-
félo  nyomó készület,  mely  a  szőlőből  vapty  törkölyből
a  levet  kisajtolja,  borsajtó.  V.  ö. SOTÚ,  SAJTÓ.

B011SOVA,  falu  Bcreg  megyében  és  Erdély-
ben  ; hclyr.  Borsová-n,  —rá,  —ró/.

BORSÓVIRÁG,  (borsó-virág)  ősz.  fn.  A  borsó-
féle  növénynek  fehér  vagy  csíkos,  pillangós  tarka
szirmú  virága.

BORSOZ,  (bor-s-oz)  áth.  m. borsoz-lam,  —tál,
— ott,  pár.  —z.  Valamely  ételt,  süteményt  stb.  bors-
sal  fűszerez,  behint.  l'gorkasalátát  borsozni.  Levest
borsozni.  Kotiy  bele szilváit, téged  is megborsóznak.  Km.

BORSOZÁS,  (bor-s-oz-ás)  fn.  tt  borsozás-t,  tb.
— ok. Borssal  bebintés,  füszcrozcs.

BORSÓZÁS,  BORSÓZIK,  m.  borsóz-lam,  htn.
— »i,  lásd  BORSÓDZÁS,  BORSÓDZIK.

BOHSÓZS1ZSIK,  (borsó-zsizsik)  ősz.  fn.  Zsi-
zsikfaj,  melynek  hernyója  a  borsó belét kirágván  csak
üres  béját  hagyja.  V.  ö. ZSIZSIK.

BORSÖKLÖ,  (bors  őrlií)  ősz.  fn.  Lásd  BORS-
MALOM.

BORSPOR, (bors-por) ősz. fn.  Apróra zúzott, ör-
liitt feketebors.  Némely vidékeken :  bosspor  v.  bospor.

BORSPOROS,  (bors-poros)  ősz.  mn.  Amiben
borsport főztek, borsporral készített, fűszerezett.  Bors-
poros  lé.  Főnévül  is  használják.  A  Tisza  némely vidé-
kein :  bossporot.

BOKSSZAGŰ,(bors-szagú)  ősz.  mn.  1)  Aminek
a belé kevert, vagy rá hintett  borstól  szaga  van.  Bors-
szagú  léces,  sütemény.  2)  Aminek  szilen  u  borséhoz
hasonló.

HORSSZELENCZE, (bors-szeleneze) ősz. fn.  Fá-
ból,  bádogból,  csontból  stb.  készített edényke,  millye,
melyben  az  asztali  borsot  tartják.

BORSSZEM,  (bors-szem)  ősz.  fn.  Egyes  mag
vagy  bogyó  a  fekctcborsból.  A  besavanyított,  hordóba
tiport  káposzta  közi!  egész  borsszemeket  tenni.  Bortszem
Jankó,  népmesebcli  törpe  termetű  s  igen  erős  ember.

BORSTAKTÓ,  (bors-tartó)  ősz.  fn.  Konyhai
edény,  bödönke,  melyben  borsot  tartogatnak.

BOKSTÖRÖ,  (bors-törö)  ősz.  fn.  Kótisforma kis
ütőcszköz  fából,  vagy rendesen vasból, melylyel  a bor-
sot  mozsárban  porrá  zúzzák,  így  nevezik  azon  füles
kis  mozsarat  is,  melyben  borsot,  s  néha  más  fűszert
is  törnek.  Tájcjtéssel:  bosstörö,  sőt  böstörö  is.

BORSZAG,  (bor-szag)  ősz.  fn.  Általán  a  bornak
sajátságos  szaga,  melyet  zamata  éreztet.  Különösen a
borból  kipúrolgó  részecskék  szaga,  mely a levegőt be-
tölti, s  az  érintett  testeket  általjárja.  A  szoba  teli  van
borszaggal.  Ezen  pohárnak  borszaga  van.  Csak úgy  dől
belőle  a  borszag.

BORSZAGU,  (bor-szagú)  ősz. mn. Aminek vagy
akinek  szaga  van a  bortól,  borbüzü.  Borszagú  hordó,
kanosa, palaczk.  Horszagú  kocsma.  Borszagú  iszákos.
Borszagú  ijöz.

BORSZÁLLÍTÁS,  (bor-szállítás)  ősz. fn.  A bor-
nak  hordóban, palaczkokban  stb. szekéren, hajón kül-
dése  valahová.  Borszállításra  vállalkozó  fuvarosok.

BORSZÁLLÍTÓ,  (bor-szállító)  ősz.  fh.  és  mn.
1)  Kereskedői  biztos, bizományos  vagy  szekeres,  fu-
varos,  bajósgazda,  ki  bizonyos bérért  borokat  szállít
valahová.  2)  Ami  által  a  szállítás  történik.  Borszál-
lít ó  szekerek,  hajók.

BUKSZÁMAT,  (bor-szamát) ősz.  fn.  A  bornak
sajátságos  szaga,  illata,  és  íze,  mely  a  szagló és ízlelő
érzékeket  meghatja.  Kdeses,  csípős, földizíl  borszamat.
V.  ö. SZAMÁT.

BORSZÉK,  híres  fürdőhely  Erdélyben  ; helyr.
Borszék-fn,  —re,  —ró'i.

BORSZEl'LÖ,  (bor-szeplö)  ősz.  fn.  Lásd  BOR-
HIMLŐ.

BOlíSZEl'LÖS,  (bor-szeplös)  ősz.  mn.  Kinek
ii  sok  borivástól  szoplöforma  veres  foltok  kiverték  az
arczút.  V.  ö.  BORII1MLÖ.

UORSZESZ,  (bor-szesz) ősz.  fn.  1)  A  bor  ré-
szegítfí  ereje.  Általjárta  fejét,  s  megártott  neki  a  bor-
.msz.  2)  A  borból  kivont,  világos  tiszta,  metsző  erejű
és  különösen részegítö  folyadék,  boriéi.  Borszesiszd
keverni, javilaiii  a  gyönge  borokat.  Borszeszszel  keres-
kedni.

BŐRSZÍN,  (bor-szín)  ősz.  fn.  Szín,  milyen a bo-
roké  szokott  lenni.  Világos,  sárga*  fehér  bőrszín.  Vő-
rijtt,  kástélyos  bőrszín.

BOKSZINÜ,  (bor-szinü) ősz. mn. Aminek szine  a
boréhoz  hasonló.  Borszinti,  szeszek, pálinkafélék.  Bor-
Ktníi  vizelet.

BORSZIVO,  (bor-szivó)  ősz.  fn.  Hosszú  nyakú
üvegedény,  vagy  lopótök,  nielylyel  a  bort  a  hordó
felső  akoniján  kihúzzák.  Németesen :  héwér  (Héber).
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BORSZÜRET,  (bor-szüret)  ősz.  fű.  Borosgaz-
dák,  szőlőmívesck  takarító  munkája,  midőn  a  szőlőt
leszedik, és  kisajtoljak.  Egyszerűen:  szüret.  L.  ezt

BORSZÜRÖ,  (bor-szfirő)  ősz.  fn. és mn.  1) Szü-
retelő  gazda,  szőlőmunkás.  2)  Amivel a  szőlő  levét
szűrik.  BorssürS  zsák,  melyben a  szőlőfejeket  tapos-
sák.  BortzUrö  kosár,  edények,

BORTALAN,  (bor-talan) mn. tt  bortalan-í.  tb.
—ok.  Ahol bor  nem terem; borban  hiányt szenvedő.
Bertalan  ország,  vidék.

BORTÁR,  (bor  tár)  ősz.  fn.  Palaczkokban  vagy
hordókban  iruba  bocsátott borok  rakhelye.

BORTERMÉS,  (bor-termés)  ősz.  fn.  Tulajdon-
kép  szőlőtermés, melyből bor  leszen.  Atv.  ért  szüret.
Gazdag,  középszerű,  silány bortermés.

BORTERMESZTÉS,  (bor-termesztés)  ősz.  fn.
Szőlőmivelés  a  végett,  hogy  bort  sajtoljanak  belőle.
Bortermesztésre  alkalmai  vidék,  éghajlat.  Bortermesz-
téssel foglalkodni.  Előmozdítani  a  bortermesztest.

BORTERMŐ,  (bor-termő) ősz. mn. Talajdonkép
ám.  szőlőtermő;  szőlőhegyekkel  bővelkedő,  szőlőtő-
kékkel  beültetett.  Hazánk  bortermő  ország.  Bortermő'
Hegyalja,  Baranya.  Bortermő  vidékek.  Bortermő  év,
melyben  jó  szüret  van.

BORTIZED, (bor-tízed) ősz. fn.  A szüretelt must,
vagy  új  bor  tizedrésze,  melyet  a  termesztőtől az illető
földesnraság vagy  tízedjog  birtokosa  kap.

BORTÖMLÖ, (bor-tömlő) ősz.  fa.  1) Bőrből ké-
szített  tömlő, azaz  bőrzsák, melyben  a  régiek  hordók
hiányában  boraikat  tartogatták,  szállítgatták.  2) Bo-
rok  lehúzásánál  használt  cső,  vagy  szivatyú  bőrből.
3)  Atv.  gdnyos  ért  iszákos,  részeges  ember, kinek
torkán  sok bor  lefolyt,  borzsák.

BORÚ,  BORÚ  (bor-ú)  fa.  tt.  ború-í,  tb.  — k.
Felhő,  vagy  köd  okozta homály, mely mintegy takaró-
képen  a  tiszta  kék  eget és nap  világát  elborítja.  El-
lentéte :  derfi.  Innen: boriira  derű,  felhős,  ködös,  szo-
morú  idő után  tiszta, világos,  derült  idő.  Ború  után
derült  az  ég.  Népdal.  Használjuk  szellemi,  kedélyi
állapotra  is  általvére.

„Igyunk  derűre,  igyunk  borúra
Ügy  is  hol kedvre,  úgy  is  hol búra
Fordul  az élet" Kölcsey.

BORUL,  BORUL, (bor-dl) önb. m. borúl-t.  1) Az
ég homályosodik, sötétül, a világosság lassanként  oszol.
Borul  az  ég, midőn felhő* borítja.  Az egész latkor bebo-
rúl.  JTi-kideriil,  meg  beborút,  csak  ás  én  szivem szo-
morú.  Népdal.  2)  Bizonyos  körülomló  test  által  mint-
egy  burokba  takartatik.  Tütbe  borúit ás  egész  has.  A
meggyujtott  osztag  lángba borult.  A  hegyek  ormai ködbe
borultak.  Füstbe  borult  ás  egész tábor.  Sternei  könybe
borulnak.

„Lángba  borul  az  ég,  ha  a  nap enyészik.
Pirul  a  kis  leány,  ha  legények  nézik."  Népdal.

3)  Mondjak  némely zöldséges  véleményekről,  midőn
leveleik  egymásra  befelé  hajlanak,  s egymást  beta-

karják,  beburkolják.  Borúi  a káposzta, a saláta, azaz,
fejesedik.  4)  Mondjuk emberről, midőn valamely  testet
rá hajolva vagy  feküdve betakar, beföd, különösen mi-
dőn  ez  által  bizonyos kedélyi  állapotot, őrömet  vagy
szomorúságot  stb.  fejez  ki.  .Rám  borúit, ét  keservesen,
sírt.  A  rég nem látott  kedveinek,  barátnak nyakába bo-
rulni.

„Isten  hozzád, többet  nem szólt,
Nyakamba  borúit,  s  megcsókolt"

„Ha  meghalok, sem bánom,
Úgy  sincs, aki  sajnáljon,
Koporsómra  boruljon,
Temetőmig sirasson."

Csokonai.

Népdal.

Porba, földre,  arezra,  valakinek lábához  borúim,
éi  esedecni.

„lm  arczunkra  borulunk
Előtted  istenség."

„Imádlak  oh istenség,  leborulva,"
Egyházi  énekek.

5)  Ezen öszvetételekben:  kiborul, fötbonil,  ám. bizo-
nyos  helyzetből  kidől,  feldől,  s  testével  borit valamit
Kiborulni  a  kocsiból. Fölborult  a  mán, a  osonok.

Elemzését  illetőleg  1. BOR,  elv.  gyök.
BORULÁS,  (bor-dl-ás) fa. tt  borúlás-t, tb. —ok.

Állapot,  midőn  valami  vagy  valaki  borul;  felhődzés,
stb.  L.  BORUL.

BORÚLAT,  (bor-úl-at)  fn.  tt  borulaí-ot.  Felhő
vagy  köd okozta sötétség,  homály az égen.  Átvitt  ért
szomorgó  szív, vagy  lélek, básongó kedély.

„A  csatasíkon  mély borulattal  ballag az utas,
Elgondolva  minő  kétes  az emberi  són."

Kisfaludy  R.
„Búsan  csörög a  hab,

A  fttlmile  zeng,
Fenn  a  szerelemnek
Szép  csillaga  leng.

Mit  nézsz  mosolyogva
Sugárid  alól?
Ah  lelkem  öleld  ki
Borúlátóból!" Kölcsey.

BORULT,  (bor-il-t)  mn.  tt  borult-at.  1)  Ho-
mályos,  felhős,  ködös.  Borult  őszi  napok.  .Borult  éj.
2)  Bizonyos  körülomlott testtel födött, takart  Könybe
borult  szemek.  Lángba  füstbe  borult ház.  3)  Atv.  ért.
komor,  szomorú. Borult  areztekintet.

BORULTAN, (bor-ul-t-an) ih. Borult állapotban;
felhősen;  homályosan;  komoran, szomorún.

BORÚS,  (bor-u-os)  mn. tt  6orús-t  vagy  —át,
tb.  — ok. Borával  födött,  felhős,  homályos.  Borút  ég.
Borúi  napok,  éjek.  Atv.  ért  komor, haragos, szomorú.
Borúi  arez.  Borúi  tekintet.

BORÚSAN,  (bor-ú-os-an)  ih.  Felhősen,  homá-
lyosan ; komoran, szomorúan. Borúsan  kel a nap.  Bo-
rútan  tekint  rám.
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BORVÁLU,  (bor-válu)  ősz.  fn.  A  borsotúnak
egyik  része,  válu  formára  kivijt  fa,  melyen a  kisaj-
tolt must  a  kádba  foly.

BORVÁM,  (bor-váin)  ősz.  fn.  Vámdíj,  melyet  a
ki-  vagy  bevitt  boroktól fizetni kell.

BORVÁSÁR,  (bor-vásár)  ősz.  fn.  1)  Borok  áru-
lására s vevésére kitűzött hely  és  idő.  2)  Borvétel, bo-
rok  bevásárlása.

BORVÁSÁRLÁS,  (bor-vásárlás)  ősz.  fn.  Áruba
bocsátott  borok  vevése,  beszerzése  bizonyos  áron.

BOR VERÉS,  (bor-verés)  ősz.  mn.  1)  Olyan  szí-
nű,  mint a  veres  bor.  2)  Borhimlős,  rezes,  kupreczes.
Borveret  orr,  pofa.

BORVÉTEL, (bor-vétel) ősz. fn. L. BORVÁ-
SÁRLÁS.

BOEVÉVÉS, (bor-vévés) ősz. fn. L. BORVÁ-
SÁELÁS.

BORVÉVÖ,  (bor-vévö)  ősz.  fn.  Aki  borokat  vá-
sárol.  Szüret  után  jelenhető  borvevők.  Hátai,  külföldi
boroevSk.

BORVIRÁG, (bor-virág)  ősz.  fn.  1) Túrós, nyál-
kas  febér  anyag,  mely  a  borok  fölszinén  fejlődik  ki,
midőn  tisztán  nem  tartatnak,  vagy  annak  idején  föl
nem  töltetnek.  2)  Az  arczot  kiverő  borszeplő, bor-
himlő,  kuprecz.  3)  Növényfaj  a  fünemii  bajnóczák
közöl;  levelei  csonkatollas-szárnyasak,  alul  fehér
molyhosak; virági  bogernyősek, gyökere  rojtos.  Más-
kép  :  legyező fű  vagy  legyező  bajnócza.  (Spiraea  ül-
m ária).

BOKVffiÁGOS,  (bor-virágos) ősz. nin.  Amit bor-
virágok  lepnek.  Borvirágot  borok.  Borvirágos  orr,
arcz.

„A  kocsmáros  bch baragos,  hajjá  ba!
Mert  az  orra  borvirágos,  hajjá  ha!"

Gúnydal.

BORYITEL,  (bor-vitel)  ősz. fű.  Borszállítás sze-
kéren,  bajon  stb.  borfuvar.

BORVÍZ,  (bor-víz) ősz.  fn.  Erdélyiesen  ám.  ás-
ványos,  érczes  savanyúvíz.  V.  ö. BOR,  fn.

BORY,  L  BORI.
BORZ,  (1),  (bor-z).  1)  Elvont  törzs,  melyből

borzad,  borzaszt,  borzogat,  stb.  származnak. Jelenti az
állati  bőrnek,  szőrnek,  hajnak  fölmeredését,  melyet
félelem,  undor, vagy  harag  szokott  okozni.  Legköze-
lebbi  rokona  a  vékonybangu  bérz,  borz,  mint  a  bér-
zen,  bérzég,  berzenkedik vagy  börzén,  börzög,  börzon-
ködik  szók  törzse ; továbbá  mint  kedélyhang  rokon-
ságban  áll  ezen  r  gyökhangu  kedélyszókkal:  berreg,
remeg,  retten,  reszket,  irtózik  stb.  s  idegen  nyelvek
közöl  a  latin  horreo, hirttitus,  finn  hirmuttaa  gyökei
és  a  szanszkrit  brais  vagy  brés,  a  görög  (fQÍaaia
(Kost  szótára  után:  rauch  sein,  sich  stráuben;  scbau-
ern,  scbaudern  stb.  tebát a ,borz' törzs minden magyar
jelentésével is egyezik  : borzas  lenni,  felborzadni; el-
borzadni  stb.)  Ikerítve:  torzonborz,  mintegy  fóltor-
nyosodó  s  fölmerevedő szálú.  Torzonborz  bajusz.  Men-
nyiben  fólmeredésre  vonatkozik,  azon  r  gyökhangu

szókkal  rokonítható,  melyek  magasságot  fejeznek  ki,
miut:  törlik,  torony,  orom,  morj,  stb.

BORZ,  (2),  (bor-z);  fh.  tt.  borz-oí.  Emlős  állat,
hosszú  hegyes  orral, kurta  erős  lábakkal,  hosszú,  ke-
mény  tüskékkel,  melyeket  féltében  vagy  haragjában
iolmereszt.  Fajai:  közönséges  borz,  máskép :  tüskés
disznó;  torkos-,  mosó-,  övet  borz.  Ötzveakadt  korcsuk
a  borzzal  azaz, két  hirtelen  haragú,  berzenkedő  em-
ber.  Km. Törökül porszuk,  franczi&ul  blaireau.

BORZ,  (3),  falu  Bihar  megyében;  helyragok-
kal:  Bors-on,  —rá,  —ról.

BORZA,  (1),  BOKZAFA,  lásd  BODZA, BOD-
ZAFA.

BORZA,  (2),  (bor-z-a)  fn.  tt. borzát.  Mfiller sze-
rint  kétlaki  úszóállat,  melynek  egész  testűt  tüskék
borítják,  de  hasán  úszószárnyai  nincsenek.  (Hystriz,
Diódon.)

BORZAD,  (bor-z-ad)  önh.  m. borzad-tam, — tál,
—t  vagy  —ott. Valamely  nagy  veszélylyel  meglepve
fenyegető  tüneményre, behatásra annyira  megfélemlik,
megretten,  hogy  bőre  kimerevedik, s  haja  szálai  föl-
állanak.  Borzadék,  midőn  a feneketlen  mélységei  meg-
pillantottam  tátongni  lábaim  alatt.  Borzadok  tőle.  El-
borzadtam  bele.  Egész  valójában  fölborzadni,  megbor-
zadni.  Jelenti  néha  az  undorodás  és  utálat  legfőbb
fokát.  Borzadok,  ha  ezen  undok  embert  látom.  V.  ö.
a  félelem  különféle  nemeire  és  fokaira  vonatkozókat:
Ijed,  Rezzen, Retten,  Rémül,  Szörnyed,  Jríóztk.  V.  ö.
BORZ,  (1).

BORZ AD ALMÁS,  (bor-z-ad-al-om-as)  mn.  tt.
borzadalmat-t,  tb.  —ak.  Ami  borzadalmat okoz, félel-
mes  volta  által  egész  valónkat  megrázó,  bajmeresztő.
Borzadalmas  látvány.  Borzadalmas  helyzet, veszély.

BORZADALOM,  (bor-z-ad-al-om)  fn.  tt.  borza-
dalmat.  Megrázó  kellemetlen  érzés,  mely  nagy  vesze-
delemnek  vagy  undok,  utálatos  tárgynak  véletlenül
meglepő  benyomásából ered.  Borzadalommal  szemlélni
a  tíiklafelé  ctapdotott,  t  bizonyosan  összezúzandó  ten-
geri  hajót.  Ily  szörnyű  kegyetlenséget,  veszélyt csak hal-
lani  is  borzadalom.

BORZADÁLY,  (bor-z-ad-ály)  íh.tt.  borzodály-í,
tb.  —ok.  L. BORZADALOM.

BORZADÁLYOS,  (borz-ad-ály-os),  1. BORZA-
DALMAS.

BORZADÁS,  (bor-z-ad-ás)  fn. tt  borzadás-t, tb.
—ok.  A  meglepő  s  erős  hatása  rettenés,  és  irtózás
azon  neme, melytől az  ember  teste  borsódzik,  s  haja
főimerevedik.

BORZADOZ,  (bor-z-ad-oz)  gyak.  önh. m. borza-
doz-tam,  —tál,  —ott, pár.  —z.  1)  Folytonos,  vagy
meg-megújuló  rettcnés,  iztózás  következtében  bata
borsódzik, hajszálai  fölmcreveduek.  2)  Valamitől foly-
tonosan  undorodik.  3)  Xagy  hideg  miatt  egész  testé-
ben  reszket,  didereg.

BORZADOZÁS,  (bor-z-ad-oz-ás)  fn.  tt.  borzadó-
zás-í,  tb.  —ok.  Nagy  félelem,  irtózat,  undorodás mi-
atti  remegés,  a  bőrnek  borsódzása,  s  a  hajszálak  fel-
állása.
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BORZAG,  BORZANG,  a  honti  palóczoknál ám.
földi  bodza.  Somogyban:  esete. L. BODZA.

BORZALMAS,  (bor-z-al-om-as)  mn.  tt.  borzal-
mos-t,  tb.  —ok.  Ami  borzalmat  okoz, borzalommal
tölt  el.  Borzalmat  tűzveszély.  Borzalmas  jajtieszéklés.
V.  ö. BORZALOM.

BORZALOM,  (bor-z-al-om)  fn.  tt  borzalm-ot.  A
megrettenésnek,  irtózatnak  valamivel  kisebb  foka,
mint:  borzadalom. L.  ezt.

BORZALOMKÖLTÖ,  (borzalom-költő) ősz. mn.
Ami  borzalmat okoz, a  maga  nemében rendkívül  ret-
tentő,  irtóztató.  Borzalomköltö  látvány, kegyetlenség,
vérontás.

BORZAHAT,  (bor-zamat) ősz.  fn.  A  bornak sa-
játságos  íze,  szaga,  illata,  melyből annak  eredeti  fa-
jit, korát,  finomságát,  szeszét  megítélik  a hozzáértők.

BORZAS,  (bor-z-as) mn. tt  borzas-í  vagy  —eí,
tb.  —ok.  1)  Fésületlen, simítatlan  hajii,  kinek  haja
szálai  rendetlenül  öszvekuszálva  állanak,  fölinerevcd-
iiek.  Bortat fejű.  2)  Holmi  tollas, szőrös,  hajas  tes-
tekről  szólva  ám.  gubanczos,  bozontos,  kóczos.  Bor-
zas  pokrócz,  posztó,  szürkéimé.  Bortat  kalap,  gtccsma.
Rokon  hozzá különösebben  a  laün  hirsutus, finn pör-
röinen.

BORZAS, (1),  1. BODZÁS.
BORZAS,  (2),  falu  Kraszna  megyében  és  Er-

délyben ; helyr.  Bonáa-on,  —rá,  — róí.
BORZASÁN,  (bor-z-as-an)  ih.  Borzas  alakban,

fésületlenül,  bozontos fürtökkel; gubanczosan,  boczé-
rosan,  kóczosan.  Bonatan,  mosdatlanul,  pongyolán
járni.

BORZASGALAMB,  (borzas-galamb)  ősz.  fn.
Házi  galambfaj,  melynek tollai  borzasak, bozontosak.

BORZASHAL,  (borzas-hal) ősz.  fn.  Lásd  CSÉ-
PÜHAL.

BORZASÍT,  (bor-z-as-ft)  áth.  m.  borzostt-oíí,
pár. —s, btn.  —ni vagy  —ani. Borzassá  tesz ; haját,
szőre szálait, tollaitstb. fóltorzítja, bozontossá,  guban-
czossá, kóczossá  teszi.  Negédességből  borzositja  haját.

BORZASÍTÁS,  (bor-z-as-ít-ás)  fn.  tt.  borzosí-
tát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  borzassá tesz
valamit

BORZASODIK,  (bor-z-as-od-ik)  k.  m. borzasod-
tam,  —tál,  —ott. Haja,  szőre,  tollai borzasakká lesz-
nek,  föltorzulnak; gubanczosodik, kóczosodik,  bozon-
tosodik.  Bonatodilc  a fésületlen  hagyott  haj.  A  beteg
tyúk tollai borzasadnak.  A  visszásán  kefélt posztó szálai
borzasadnak.

BORZASZKODIK,  (bor-z-asz-kod-ik)  k.  m. bor-
zasckod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Félelem,  vagy  hideg
miatt  egész  testében  folytonosan borzadoz.  2)  Tollait
borzasán  fólmcregeti.  Bortastkodik  a  betegei  madár.
.Borzaszkodnak a  viaskodó kakatok.

BORZASZT,(bor-z-asz-t)áth.m. borzaszí-oíí, htn.
—ni vagy  —ani.  1) Irtózásba  ejt;  ügy  elrémít, meg-
ijeszt valaki, hogy  a  haja  szálai felállnak bele.  2) Bor-
zassá, gubanczossá, koczóssá  tesz,  zavar.  Felborzasz-
tani a  kutya  szőrét, a posztó  barkáját.

BORZASZTÁS,  (bor-z-asz-t-ás)  fn.  tt  borzosz-
táe-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  illetőleg  hatás,  mely által
valakit  vagy  valamit borzasztunk. V.  ö. BORZASZT.

BORZASZTÓ,  (bor-z-asz-t-ó)  mn. tt  borzasztó -t.
Szörnyű  félelmet  gerjesztő,  hajsz&lmeresztő,  irtóztató.
Hajunk  szálát felborzasztó  káromkodások.  PázmAn  P.
Borzasztó szerencsétlenség tortént.  Borzasztó  látvány,
kegyetlenség,  kínzás.

BORZASZTÓ AN,BORZASZTÓLAG(bor-z-asi-t-
ó-an, bor-z-asz-t-ó-lag) ih.Borzaszto módon, irtóztatóau.
Borzasztóan forgatta  izeméit. Borzasztóan  ordított  kín-
jában.  A  köz nyelvszokás néha csekélyebb dolgok na-
gyítására  is  használja.  Borzasztóan piszkos,  mocskos.

BORZAVAR,  falu  Veszprém  megyében; helyr.
Borsauár-on, —rá,  —rói.

BORZAZ,  (bor-z-az)  áth.  m.  borzoz-íam,  —tál,
—ott, pár.  — f .  A  rendes,  sima állapotban levő hajat,
szőrszálakat,  tollakat  torzosan  felkeveri ;* gubanczoz,
borzassá  test.  _

BORZBÖR,  (borz-bőr) ősz.  fn.  A  borz  nevű  ál-
lat  bőre  nyers, vagy  kikészített  állapotban,  mely eső-
ellenes  létére  vadász- és  üti  táskáknak igen czélszerii.

BORZDERES,  (borz-deres) ősz. mn. Olyan szttr-
keségü,  mint  a  borz.

BORZEB,  (borz-eb)  ősz.  fn.  Apróbb  faja,  de
erős, jobbára  fekete  eb, hosszúkás  keskeny  derékkal,
és  kurta  lábakkal,  mely  a  borzak  fölkutatására  hasz-
náltatik.  Máskép:  tacskó.

BORZLAK,  1. BORZLYUK.
BORZLYUK,  (borz-lyuk)  ősz.  fn.  Tekerrényes

fölalatti üreg, melyet a borz, bnvó- és  lakhelyül  készít
magának.

BORZOGAT,  (bor-z-og-at)  áth. m. borzogat-tam,
—tál,  —ott.  1) Félelem,  irtózat,  undorodás,  vagy hi-
deg  valakit  remegtet, rázkódtat.  Bontogatja  a  csSmíir,
a  harmadnapos  láz, a  kemény  hideg.  2)  Valamit  gu-
banczossa,  kóczoss&  teddegel.  Haját  bonogatja.

„Szép  állat  a  liba, magit  megmossa,
Tollait  orrával  fclborzogatja."  Népdal.

BORZOGATÁS,  (bor-z-og-at-ás) fn.  tt  bonoga-
tás-t,  tb.  —ok. Remegtctés;  r&zkódtatás.

BORZOL, (bor-z-ol) áth. m. borzol-t.L. BORZAZ.
BORZON,  (bor-z-on) fn. tt.  borzon-t,  tb.  — ok.

Növénynem  az  öthímesek  seregéből  és  kétanyások
rendéből; ernyője  többnyire  sugárzó,  középen  virág-
rugó ; szirmai begöngyölödöttek, csorbák;  gyümölcse
soros  sertékkel  borzas, honnan a neve. Virága  verhe-
nyes fehér. (Caucalis). Fajai:  nagyuirágu—, vigály—,
szárnyas—, kétágú—, teleki—, mezei—, eseplesz borson.

BORZONCZ,  (bor-z on-cz) fn. tt  borzoncc-ot.  A
menyétek  neméhez tartozó  állatfaj,  melynek  rövid  és
tárt  fülei,  febér  szőre,  hegyes  orra  és  vörnyeges  sze-
mei  vannak.

BORZONG, (bor-z-on-og)  önh. m.  bortong-tam,
—tál,  —ott, htn.  —ni vagy  —ont. Félelem,  irtózat,
undorodás,  vagy  hideg  miatt  remeg,  reazkedez,  bor-
zadoz.  Borzong  a  hátam.  Fíltetien  szobában az  égess
tettein borzong.
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BORZONGÁS, (bor-z-on-og-ás)  fn.tt.  borzongás-t,
tb.  —ok.  Borzadozás.

BORZONGAT,  (bor-z-on-og-at)  áth.  m.  borzon-
g«i-tam,  —tál,  —olt. L.  BORZOGAT.

BORZONKODIK,  (bor-z-on-kod-ik)  k.  m.  bor-
zonkod-íaro,  —tál, — ott.  L.  BERZENKEDIK.

BORZOVA,  falvak  Szathmár  és  Torna  megyé-
ben ;  másképen  Borzsova;  továbbá  Erdélyben;  hely-
ragokkal:  Borzová-n,  —rá, —ról.

BORZSÁK,  (bor-zsák)  ősz.  fn.  Bőrből  készített
zsák,  melylyel  hordókba bort töltögetnek.  V. ö. BOR-
TÖMLŐ.

BORZSUFA,  (bor-zsufa)  ősz.  fn.  Czitromlével  s
czukorral  készített  sűrű, sárgás  borleves.  (Chaudeau).
Innen:  borzsufás  gombáét,  ily  borlevesben  föladott
finomabb tésztás étek neme.  Utóbbi része :  zsíífa  egye-
zik  a  német Snppe  szóval.

BORZZSAK,  (borz-zsák)  ősz. fn.  Zsákforina  erős
háló,  melynek  vaskarikás  keskenyebb  végét  A vadá-
szok  a  borz-  vagy  rókalyukba  dugják.

BŐS, (1), BOZS, tompa vastag hangutánzó  gyök.
Származéka:  bosog  vagy  bozsog.  Rokona  a  kicsinyí-
tett  értelmű  bis  vagy  bt'zs,  honnan  biseg  vagy  bizseg.
Keményebb  elöhanggal: pos  vagy  pozs, pia  vagy pizs,
posog  vagy  pozsog, pise'g  vagy  pizsrg.

BŐS,  (2),  falu  Erdélyben  ;  hclyragokkal:  Bot-
on,  —rá,  —ról.

BŐS,  falvak  Erdélyben;  hely ragokkal:  Dós-ön,
—rá,  —ról,

BOSÁNY,  KIS—,  NAGY—, falvak Nyitra me-
gyében;  helyr.  Bosány-ba,  —bán,  —bál.

BÓSÁS,  (tyiik),  hegyaljai  tájszó  bóbcís  azaz  bú-
bos  helyett.

BOS-GYALAKUTA,  1. GYALAKUTA.
BOSNYA,  Bosnia szóból  ercdett, önállólag nincs

szokásban.  L.  BOSNYÁK.
BOSNYÁK,  fn. tt.  bosnyúk-ot.  Bosnyaország  la-

kosa.  Szoros  ért.  a  déli  szlávok  egyik  ágiiból  való.
Több  családok  neve,  honnan a  közmondás :  Há-rá-
kezdi,  mint  bosnyák  a  lánczot.

BOSNYÁKORSZÁG,  (Bosnyák-orsz/ig)  ősz.  fn.
A  török  birodalom  egyik  európai  tartománya, éjszak-
ról  az  ausztriai  tartományokkal  határos.

BOSOG,  BOSONG,  (bos-og  vagy  bos-ong) önh.
m.  bosog-tam,  —tál, —ott. Balaton  mellékén  ám. sű-
rű  csapatokban  tolakodva  járkel,  mozog, pezseg.  Bo-
tong  a  nép  a  vásárban.

BOSSZ, 1. BŐSZ.
BOSSZANKODIK,  BOSSZANT,  BOSSZÚ,  stb.

L.  BOSZONKODIK,  BOSZONT,  BOSZU,  stb.
BOSTA,  falu  Baranya  megyében  ;  helyragok-

kal:  Dostá-n,  —rá,  —ról.
BŐSZ,  elvont  gyök,  melynek  származékai: bo-

szú, bőszül,  botzuság,  boszont,  boszonkodik,  stb.  Alap-
értelme :  haragra  gerjcdés,  neheztelés,  visszatorlási
vAgy  valamely  méltatlansíig,  bántalom  miatt,  legyen
az  való  vagy  képzelt.  Ügy  látszik,  a  haragos  ember
kitörő  hangjának,  mely  fúvás-  és  aziszegésben  nyilat-

kozik,  utánzása- s  némileg rokon  bús szóval  is: „Mi-
koron  jutottak  volna  egy  nagy  pusztában, reájok  est-
veledék  és  eltévesztek  az  járt utat.  Mikoron  mind-
nyájan  dboszúltanak  volna  rajta,  kezdenek  az  vitéz
legények  tétova  futosni."  Katalin  prósai  legendája.

Nagyobb  nyomatosság  végett  az  sz  megkettőz-
tetik :  bossz.

Rokonai  magasbangou  bősz,  mint  a  boszusnak
nagyobb  fokozata,  továbbá  azon  bős  és péz  gyökök,
melyekből bSstörködik  és pézdérkedik  származtak. Mind
alaphangokra,  mind  érteményre  nézve  egyezik  vele a
német  bó'se,  török-perzsa  bed.  V.  ö.  BOSZU.

BOSZONKODÁS,  (bosz-on-kod-As  vagy  bosz-
ong-od-áa)  tt.  boszonkodás-í,  tb.  —ok.  A  kedélynek
haragos  nebeztelésre  fölgerjedt  állapota,  midőn  vala-
miért  boszoukodik.  L.  BOSZONKODIK.

BOSZONKODIK,  (bosz-on-kod-ik vagy  bosz-
ong-od-ik)  k.  m.  boszonkod-tam,  —tál,  —ott.  Kedve
ellen  történt, bántalommal járó  méltatlan  dolog  miatt
haragoskodik, neheztel, evődik, mérgelődik, s visszator-
lási  v&gyat  forral.  Boszonkodik,  hogy  mindent  akarata
ellen cselektsznek. Boszonkodni  valakire.  Minden csekély-
ségért  boszonkodni.  Megboszotikodni,  Jolboszonkodni.

Elvont  törzse  boszong,  melyből  lett  boszongodik,
s  a  g  átváltozván keményebb  k-ra,  boszonkodik, mint:
szocoiig-ból szoronkodik, torzong-bó\  lorzonkodik,pirong-
ból  pironkodik,  beVzewg-böl  berzenkedik,  tSprting  vagy
töpreng-böl  töprünködik  vagy  íöprenkedik.  Egyébiránt
az  egyhangúság  kikerülése  végett  helyeselhető  a bo-
szankodik,  boszankodás  tájdivatos  kiejtés  is.

BOSZONT,  (bosz-on-t vagy  bosz-an-t)  áth.  m.
boszont-o/t,  pár.  —s,  htn.  —ni  vagy  —ani.  Valakit
baragra, méregre  ingerel, gerjeszt;  olyasmit  követ  el,
ami  másnak  kedve  ellen  van ,  akár  anyagi,  akár  er-
kölcsi,  akár  szellemi tekintetben.  Szóval,  tettel  boszon-
tani  valakit.  Mondtam  már,  ne  boszontsatok.  Ha  neg-
boszontanak,  jaj  nekik.  Tájejtéssel:  boszant,  boszint.

BOSZONTÁS,  (bosz-on-t-ás)  fn.  tt.  boszontás-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által  más  haragra  gerjed,
fölmérgelődik  ;  kcdélybáutó  ingerlés,  izgatás.  Mikor
lesz  már  a  sok  boszonlásnajc  vége ? A  boszontás  minden
embertől  kitelik. Km. Tájejtéssel:  boszantás,  boszintás.

BOSZONTÓ, (1),  (bosz-on-t-ó)  mn. tt.  boszontó-t,
tb.—k.Általán, aki vagy ami boszont, ezen igének min-
den értelmében. Hazafiakat  boszoiitó idegenek.  Boszontó
beszédek,  czélzások.  Boszontó  állapotban  élünk.  Orrbo-
szontó,  tréfásan ain. pordohány.  S—ggboszonló  szintén
tréfásan  = frakk.

BOSZONTÓ,  (2), helynév, máskép: BOZONTA.
BOSZORKÁNY,  fii.  tt.  boszorkány-t  tb.  —ok.

Közönséges  értelemben,  a  nép  hiedelme  szerint,  bű-
bájos  nő,  ki  holmi  babonás,  var&zserejü,  szemfény-
vesztő  szerekkel  mintegy  természet  fölötti  csodás dol-
gokat  mivel,  péld.  förgcteget  idéz, a tejet,  vizet  vérré
változtatja, gyermekeket  megigéz,  stb.  stb. A  könnyen
hivő  együgyü  nép  leginkább  undok  vénasszonyokat
czímez  ezen  névvel.  Vén,  tilskérevaló,  pemeten,  pitz-
kafán  nyargaló  boszorkány.  Gellérthegyi,  böjti  (helye-
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sebben,  biídí)  boszorkány.  Megvesztegették,  brMöttfk,
megnyomták  a  boszorkányok.  Szelídebb  ért.  népies
nyelven,  csintalan,  dévaj,  pajkos  nő.  Te  kit boszor-
kány/

Mennyiben  a boszorkányokat  mint ártalmas, kár-
tevő , boszuló, boszüforraló  lényeket  adja  elő a nép-
mese : a boszorkány szó jelentésére  nézre  a  boszu szó-
val  volna rokonítható.  A  persában  buszur  vagy  buszul
Yullersben  ám.  dira  itnprccatio,  maledictio,  s  buszur-
idan  ige  ám.  dira  imprecari,  maledicere.  Némelyek
véleményével  eredetét  az  ősrégi  bitregék  hónából
Ázsiában  vette.  Ipolyi  szerint  (Magyar  Mytbologia,
411. 1.) a  hindu nyelvben  bhomasura*v.  bhumaser je-
lent  setétségi  rósz  szellemet;  s  a  perzsa  busurge  ám.
nagytehetségü,  nagyszerű,  bUvös&le  ember  és  bosur,
ám. zivatart támasztó garabonczás.  Beregszászi is a b«-
surgán-t  így  fordítja:  die Weisen, magi. Azonban Vul-
lers  legújabb  persa  szótárában  buzurk  csak ekkép ér-
telmeztetik:  magnus, és  buzurgán  (többes)  alakról  ez
mondatik : epith.  virorum  illustn'um,  sapientum  ét  re-
ligiosorum:  illustris,  potens,  optimas.  Az  utóbbi  szó
pedig, a  mennyiben a  föntebb  előadott butzur  értendő
alatta,  így  értelmeztetik:  dira  imprecatio  (átok, átko-
zás).  Botorg  vagy  Boszork  (de génére  Boszlik),  mely
egészen  a  persa  buzurk-nak (=  nagy)  lenni  látszik,
előjön  mint  pristaldns egy  1231-diki  oklevélben  (Jer-
neynél).  Előfordul a  szláv  nyelvben  is:  boszorka és
boszjorák.

BOSZORKÁNYJÁRÁS,  (boszorkány-járás), ősz.
fii.  A  babonás  nép hite  szerént  a  boszorkányok  éjjeli
kalandozása,  seprünyeleken  Gellérthegyére  nyarga-
lása.

BOSZORKÁNYKÁSA,  (boszorkány-kása)  ősz.
fn.  Az  egyenlő  bugás  cseukeszek  neméhez tartozó nö-
vényfaj,  bugája  felálló, elágazó;  füzérkéi  tíz—tizenöt
viraguak,  kalásztalanok,  hengeresek,  ondói  karczol-
tak,  fehér  fényes  szélük , rongyos  hegyük.  Máskép :
mannoftt,  mannakása , harmatkása  (Festaca  fluitans.)

BOSZORKÁNYKODIK,  (boszorkiny-kod-ik) k.
m. boscorkánykod-tam, —tál, —ott. Boszorkányi bttvö-
léseket  teszen;  mint  boszorkány éjjelenként kalandoz,
seprűnyelen  nyargalódzik,  t  i. a babonás hit szerént

BOSZORKÁNYKÓRÓ,  1.  NYULÁRNYÉK.
BOSZORKÁNYKOR,  (boszorkány-kör)  ősz.  fn.

Bűvös kör,  melyet  a  babonahitüek  szentelt  krétával
kerítenek, és  bizonyos  működés  végett  bele  állanak,
azon  hiedelemben  lévén,  hogy  a  megjelenő  boszorká-
nyok  és  rósz  lelkek  nem árthatnak  nekik.

BOSZORKÁNYLÁTMÁNY,  (boszorkány-lát-
mány)  ősz.  fn.  A  boszorkányokat  bivő  egyfigytt  em-
berek  képzelődésében  támadó  tünemény,  midőn  úgy
rémlik  előttök,  mintha boszorkányt  látnának.

BOSZORKANYMESTER,  1. BÜMESTER.
BOSZORKÁNYNYOMÁS, (boszorkány-nyomás)

ősz,  fn.  A  babonás  emberek  hiedelme  szerént  álom-
ban  szenvedett  nehézség,  nyomás,  és  lélekzetszorulás,
melyet  boszorkányok  okoznak  kutya  vagy  macska ké-
pében.

BOSZORKÁNYOZ,  boszorkány-oz)  áth.  m.  bo-
tzorkányoz-lam, —(ál,  —ott, pár.  —s.  A babona sze-
rént boszorkányok  módjára  megbfivöl,  varázsol, meg-
ront  valakit  vagy  valamit  Afegboszorkányocm  a tehe-
neket,  hogy  vérei  tejet  adjanak.

BOSZORKÁNYPÉK,  (boszorkány-per)  ősz.  fn.
Per,  melyben  valaki  boszorkányságról  vádoltatott
Mai  időben boszorkánypert  nem indítanak.

BOSZORKÁNYPILLE,  (boszorkány-pille)  ősz.
fn.  Vörös  pettyekkel  pontozott  nagy  éjjeli  pillefaj,
mely  a  méhesekben  nagy  kárt  szokott  okozni.

BOSZORKÁNYSÁG,  (boszorkány-ság)  fa.  tt.
boszorkányság-ot.  A  babona  szerént  titkos  bttvöléa,
ördöngös  mesterség, boszorkány!  mű.  .Boszorkánysá-
got  fizni.  Falamely rendkívüli  eseményt  boszorkányság-
nak  tulajdonítani.

BOSZORKÁNYTÁNCZ, (boszorkány-táncz) ősz.
fn.  A  köznépi  babonabit  szerént  bűvös  táncz,  melyet
a  boszorkányok  régi  várak  omladékai  között,  de  kü-
lönösen Gellértbegyén átalakulva  tánczolnak, s  melybe
más  embereket  is  átváltoztatva  behúznak.  Így  nevezi
a  köznép  a  forgószél  által  fölkerekített  por  forgá-
sát  is.  Boszorkánytáncz  a  puszta  csárda alatt

„Kidőlt, bedőlt az oldala,
Bele jár  az istennyila ,
A  forgószél  dúdol  rajta,
Boszorkánytáncz  van alatta."

Vörösmarty.
BOSZORKÁNYTÖVIS,  1.  ÖRDÖGSZEKÉR,

ÖRDÖGBORDA,  BALLANGKÓRÓ.

BOSZORKÁNYÜNNEP, (boszorkány-ünnep) ősz.
fn.  Ünnep,  melyet a  babonás  köznép  hiedelmeként a
boszorkányok  tartanak,  midőn  lakomát  csapnak, tán-
czolnak,  stb.

BOSZORKÁNYZSÍR,  (boszorkány-zsír) ősz.  fa.
Népmese  szerint  bűvös  zsír  ,  vagy  kenőcs,  melylyel
ha  valaki  megkeni  tenyerét  és  talpait,  odarepülhet,
ahová  akar.

BOSZÚ, BOSZU, (bosz-ú)fn.  tt  boszrf-í.  1) Ha-
ragra gerjedt,  mérges  kedély! állapot,  bizonyos mél-
tatlanság  vagy  bántalom miatt  Botxúra  ingerelni va-
lakit.  Bottúra  gerjedni,  fakadni.  Botsából  mindenen
keresztitljár.  Samujában  sir,  káromkodik,  haját  tépi.
2)  A  valóban  szenvedett  vagy  képzelt  bántalomnak,
méltaüansagnak,  sérelemnek stb. visszatorlása.  Boszút
forralni.  Boszuí  állani.  Bo»tuját  tölteni  valakin.  Ret-
tenetes,  kérlelhetetlen  bottúval  tódözm  az  ellenséget.  3)
Mások  kedve  ellen  elkövetett  dacz.  Mátok  buszújára
tenni  valamit.

„Be-bettl  a  bugaczi  csárdába,
S  nagyot  iszik  világ  buszújára,"

Vörösmarty.
A  persa  nyelvben  buszul  vagy  buszur ám. dira  impre-
catio,  maledictio,  és  buszulidan  vagy  bussuridan  ám.
dira  imprecari,  maledicere.

BOSZÚÁLLÁS,  BOSZUÁLLÁS,  (boszú-állás)
ősz.  fa.  A  mások  ellen  fölgerjedt  haragnak  kielégité-
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BC,  midőn  valaki  a  rajta  elkövetett  bántalomért  az  il-
lető  bántalmazol  meglakoltatja,  bünhödteti,  megto-
rolja.

BOSZÚÁLLÓ,  BOSZUÁLLÓ,  (boszú-álló)  ősz.
mű.  1)  Aki  a  rajta  elkövetett  sérelmet, bántalmat,
méltatlanságot  visszatorolja.  Botzúálló  indulat.  Boszu-
álló nyers ember. 2) Erkölcsi  és  polgári  törvények  sze-
rint  büntető.  Boezuálló  Itten.  Boszuálló  bíró.

BOSZÚKIVÁNAT,  BOSZUKIVÁNAT,  (boszú-
kivánat)  ősz.  fn.  Haragos  indulat,  mely  a  szenvedett
bántalmat  visszatorolni  kívánja.

BOSZÚKIVÁNÓ,  BOSZUKIVÁNÓ,  (boszú-ki-
váiió)  ősz.  mn.  Aki  máson  vagy  másokon boszút  ál-
lani  kivan.  V.  ö. BOSZÚ.

BOSZÚL, BŐSZÜL,  (bosz-ú-ol), áth. m. boszúl-/.
Gonoszt gonoszszal  fizet  vissza,  megtorol,  a  szenve-
dett  bántalomért  büntet.  Boszúld  meg magadat,  azaz
végy  elégtételt  a bántalomért.  A  természet  megboszúlja
magát  a rajta  elkövetett  vétkekért. Pesti Gábornál ,meg-
boszúla'  önhatólag  ám.  megboszankodék:  „Melyet
mikoron  az  róka  látott  volna,  igen  megboszúla.*
CLVH.  mese.

BOSZÚLÁS,  BOSZULÁS,  (bosz-ú-ol-ás),  fn.  tt.
boszútás-t, tb.  —ok.  Gonosznak  gonoszszal  visszafize-
tése,  megtorolás,  büntetés.

BOSZÚLÁSI,  BOSZULÁSI,  (bosz-ú-ol-ás-i) mn.
tt.  bosxúlási-t,  tb.  —afc.  Boszulásra  vonatkozó.  Bo-
szulási  vágy.

ÜOSZÚLAT,  BOSZULAT,  (bosz-ú-ol-at)  fh.  tt.
boízúlaí-ot.  Annyi mint:  boszulás,  elvont értelemben
véve.

BOSZÚLATLAN,  BOSZÜLATLAN, (bosz-ú-ol-
atlan) mn. tt.  boszúlatlan-t,  tb.  —ok.  Aki  vagy ami
megboszulva,  megtorolva,  megbüntetve  nincsen.  Bú-
szúlatlan  ellenség.  Boszúlatlan  sérelem.  Uoszúlatlan
törvényszegés.  Határozóilag  ám.  bnszúlallauul.

BOSZÚLATLANUL,BOSZULATLANUL,(bosz-
ú-ol-atlan-ul)  ih.  Torolatlanul,  büntetlenül,  a bántal-
mat  nem viszonozva.  A  vett  sérelmeket  boszulatlamtl
eltűrni.  Ily  nagy  bűn  boszulatlanul  nem  maradhat.

BOSZIÍLÓ,  BOSZULÓ,  (bosz-ú-ol-ó)  mn.  L.
BOSZUÁLLÓ.

BOSZÚS, BOSZUS,  (bosz-ú-os)  mn.  tt.  boszús-t,

vagy  —a^ tb.  —afc.  Haragos , mérgelődő ,  felindult,
kedvetlen.  Boszús  vagyok  magamra  is.  Boszús  tanító,
elöljáró.  Igen  botzúg.  A  bossús  embert hagyni kell, nem
ingerelni.  Boszús  állapot,  boszús dolog,  azaz  boszúra
gerjesztő.  Boszús  egek.

„Nem  látod  a  boszús  egeknek
Ostorait  nyomorult hazádon ? "

Berzsenyi.

BOSZÚSÁG,  BOSZÚSÁG,  (bosz-ú-ság)  fn.  tt.
boszuság  öt.  Mérgelődés,  felindulás,  kedvetlenség.  A
boszuság  nagyra  viszi  az  embert.  Km.  Ma  engem sok
boszuság  ért.  Sok  a  boszuságom.  Boszuságból  azt  sem
tudja,  mit  beszél,  rioszuságában  iszik.  Ezen  hivatal  fok
boszusággal  jár.

AKAI>.  MAO V  SZÓTÍtt.

BOSZÚSÁGOS, BOSZÚSÁGOS,  (bosz-ú-ság-os)
mn.  tt.  boszúságos-t,  vagy  —aí, tb.  —ak.  Haraggal,
kedvetlenséggel  járó. Boszuságos  munka,  állapot.  Ma
Boszuságos  napom  volt.

BOSZÚSÁGOSAN ,  BOSZUSÁGOSAN,  (bosz-
ú-ság-os-an)  ib.  Haragosan,  mérgesen.

BOSZÚTÖLTÉS,  BOSZUTÖLTÉS,  (boszú-töl-
tds)  ősz.  fn. Elégtétel  a  szenvedett bántalomért;  visz-
szatorolás ; valaki  ellen  forralt  méregnek  kiöntése; a
boszúvágy,  boszúkivánat kielégítése.

BOSZÚVÁGY, BOSZÚVÁGY (boszú-vágy) ősz.
fn.  Indulat, mely  a  szenvedett bántalom megtorolásán
ösztönöz, sürget.  Boseúvágytól  égni.  Boszúvágyát  kie-
légíteni.

BOSZÚVÁGYAS,  BOSZUVÁGYAS  (boszú-vá-
gyaa),  ősz.  mn. Kit  indulata  ösztönöz, hogy  a  szenve-
dett  sérelmet  megtorolja.  Boszuvágygyal  teljes.

BOSZÚVÁGYÓ, 1. BOSZÚVÁGYAS.
BOT,  1)  elvont gyök, mely  csomót,  bogot  jelent

e  származékokban :  botk,  botkos;  vékonyhangon:  bőt,
vagy  böty,  vagy  buty mint a bötk, botköt, btttyk,  bütykös
származékok  gyöke. Rokona:  bút,  melyből  butikó  =
uád  bugája,  és  pót,  vagy  pota := csögbög,  csomós
forradás  a  fa  derekán. Ide  tartozik:  bocz,  vagy  bucz,
mint  a  boczkő  r.  buczkó.  gyöke.

BOT,  (2)  önálló gyök  és  fn.  tt.  bot-ot,  kies. bo-
tocska.  1)  Altalán  fából,  nádból,  vagy  más  szilárd
testből  készített  szálas  kézbevaló,  melyet  gyalogem-
ber  támaszul,  ütőeszközül,  vagy  divatból,  hivatalból
stb.  visel.  Utazó  bot. Pásztori bot. Káplárbot.  Békebot.
Koldusbot.  Botra  dőlni,  támaszkodni.  2)  Különösen,
vastagabb  ilynemü eszköz,  mely értelemben ellene  té-
tetik  a  vékonyabb pálczának.  Bunkóé, furkós,  goVcsős,
kürtös, fütykös,  lánczos,  csomós bot.  Dákosbot,  ólmos,
czuczás,  szeges  bot.  Somfa  bot.  Tollas  bot,  azaz  buzo-
gány,  a  régi  vezéreknél.  Barkóczás  bot.  Valaki  ellen
butot fogni,  ragadni,  emelni.  Bot  után  kapni,  nyúlni.
Bottal  kergetni,  űzni, fenyegetni.  Bottal  ütni a nyomát,
az  elszaladtat  hiába  üldözni. Aki  ebbel játszik,  bot  le-
gyen  kezében.  Km.  Amely  ebet  bottal  kergetnek  a  nyúl
után,  el  nem fogja  az  azt.  Km.  Bot  alá  venni,  fogni,
bottal  büntetni,  botra  ítélni  valakit.  Botot  forgatni,
pergetni.  Bottal  játszani.

„Midőn  kanász  a  mezőn
A  botjával  játszik,
Ügy  leüti  a  süldőt,
Csak  a  füle  látszik." Népdal.

Minden  botnak végén  a feje.  Km.  Nem  minden botból
válik  beretva. Km.  Aki verekedni akar,  könnyen  talál
botot. Km.  Ki  bottal  köszön, annak doronggal  felelnek.
Km.  A  botnak  két  vége  van.  Km.  3)  Átv.  ért.  óhoz
képest,  amint az  öszvetételben  foglalt  társszó  értelme
kívánja,  jelent  hatalmat,  felügyelést,  fenyítéket,  fe-
gyelmet,  gyámságot, stb.  Kezébe  venni a pásztori botot.
Püspöki  bot.  Káplárbot  alá  venni  a  kicsapongó  kötle-
yényt.  Koldusbotra  jutni.  Kis  ember  nagy  bottal  jár  :
=  kicsiny  a bors,  de  erős.  Ebben:  föle  botját sem
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motdtíja,  ám.  gombját,  csomóját  V.  ö. BOT,  elvont
gyök.

Származékai: botol,  botlik, botor;  botorkál,  bot-
rány,  botránkozik; botos,  botoz stb.

Ezen  szóban  az  ütés alapfogalma rejlik,  mennyi-
ben  ezen eszköz  kivilólag  e  czélra  használtatik.  En-
nélfogva  rokonai a magyar: öt  (ötvös  szóban),  Üt, pat
(pata  szó  gyöke),  peí  (pete,  petéi  szókban),  bit,  bőt
(bitó,  bötü  szókban), a latin batuo,  melyből lett  baculus
(t= batnlus)  iitőszer; a  szanszkrit  bodh  (fit),  hellén
acaáaam,  franczia  báton  (bot)  és  bottre  (ütni),
szláv  biti  (ütni),  bitka  (verés).  Különösen  az  üt  ér-
telme  szerint:  botlik,  botorkál ám.  valamibe ütközik,
botos mintegy botlos; botránkozik erkölcsi átv.  ért  meg-
ütközik ; botrány  (Anstoss).

BOT (3), vagy  BOTH,  mint  hely-  és személynév
gyakran  előfordul  régi  oklevelekben.  (L. Jerney. Ma-
gyar Nyelvkincsek

BOT,  B^ÓTOS, stb. L.  BOLT,  BOLTOS.
BÓTA,  palóczos  tájejtéssel  ám.  balta.  L.  ezt.
BOTDÜHÖNCZ,  (bot-dühöncz) ősz.  fn.  Oly  ne-

velő, vagy  tanító,  ki gyöngédebb szerek helyett bottal
fenyíti  növendékeit

BOTFA,  BOTFA,  falu  neve Szála  megyében.
Helyr.  —fára,  —fán,  —fáról.

BOTFALU, 1. BOTFALVA; helyr. —ba, —bán,
—ból.

BOTFALU,  ALSÓ—,  FELSŐ—,  helységek
Nyitra  megyében; helyr.  —ba,  —bán,  —ból.

BOTPALVA,  több helység neve  Magyarorszá-
gon és Erdélyben. Helyragozva:  —falvára,  —falván,
—fatoárói.

BOTFEJ,  helység Bihar megyében; helyr.  —én,
—re,  —r&.

BOTH,  népes  paszta  Fehér  megyében;  helyr.
—ön, —rá,  —ról.

BOTHAZA,  fáin  Erdélyben;  helyr.  Bothátá-n,
—rá,  —ról.

BOTJXO,  (bot-ik-ó)  fn.  tt.  botikó-t.  Kis  csomót,
bogot  képező  kinövés  valamely állati,  vagy  növényi
teiten. Máskép:  butikó, v.  botkó.

BOTIKOS,  (bot-ik-ó-os)  mn.  tt  botikós-t.  v.
—öt, tb.  —ok. Aminek botíkóféle  csomós,  bogos  ki-
növése  van,  bötykös,  botkos.  Botileót  nád.  Botíkós
somfa.

BOTK,  (bot-k)  elvont  törzsök,  melynek gyöke
a  bogot,  csomót jelentő  bot,  s képzője k,  mint:  far
far-k,  sor  sar-k,  dér  der-k.  Rokonai vékonyhangon:
bőik, böíyk,  biityk.  Származéka:  botkos.

BOTRA,  (bot-ka)  fn.  tt  botkát.  1)  Kis  bot:
szokottabban:  botoeska.  2) Több  nemes  család neve
Magyarországban.

BÓTKA,  (bót-ka)  fa.  tt.  bótkát.  A  honti  paló-
czoknál  ám.  kurta  szára  saru,  vagy  topán.  Ügy  lát-
szik  hogy  a  tót  boti  (hossza  nagy  szaru)  szónak  ki-
csinyitője;  de  a  magyarban  is  eléfordul  botos,  I.  ezt.

BOTKALÁCS,  (bot-kalács)  ősz.  fn.  Tésztás  sü-
temény  neme,  melyet  hengeralakú sodrófán, vagy do-

rongon  sütnek.  Máskép:  dorongfánk,  botratekercs,
kürtSskaláos.

BOTKÓ,  (bot-k-ó)  fa.  tt.  botkó-t.  Csomós,  bogos
kinövés,  kiforradás  az  állati  vagy  növényi  testeken,
furkó,  bfityk,  ftityk,  butikó, boczkó, buczkó.

BOTKOS,  (bot-k-os) mn. tt  6otkos-t,  v.  —öt.
tb. —ok.  Csomós, buczkós, bankos, bütykös,  furkós.
Botkos  láb,  melynek  alsó  részén  csomós  kinövés va-
gyon.  Botkos  lábú  ló,  ám.  inpókos,  vagy  binpókos.
Botkot  somfa.

BOTKÓS,  (bot-k-ó-os),  mn. 1. BOTKOS.
BOTLADOZIK,  (bot-ol-ad-oz-ik)  k.  m.  botta-

doz-tam  —tál,  —ott. Sötétség  miatt, vagy  rögös, gö-
röngyös  utón, vagy  testi  gyengeségből  gyakran  ütkö-
zik  lábaival  valamibe.  Botladotik  a járni  tanuló kis-
ded, a  lábadozó  beteg ; botladozik a fáradt  ló, a részeg
ember,  a  s&'tétben járó.  Átv.  ért.  elmei  vagy  erkölcsi
gyarlóságból hibákat  követ  el.

BOTLAKOZIK,  1. BOTLADOZIK.
BOTLÁS,  (bot-ol-ás), fn.  tt.  boílás-í,  tb.  —ok.

1) A  lábúak valamely  kiálló rögbe,  testbe  Ütközése,
s  e  miatt  a  menésben  levő  test  súlyegyenének  némi
megzavarása. 2) Általánosabb értelemben ütközés, vala-
mibe  akadás.  3)  Átv.  ért  baklövés,  hibaelkövetés.
Nagy  botlást  követtél  el.  V.  ö.  BOTLIK.

BOTLASZT,  (bot-ol-aszt),  áth.  m.  botiattt-ott,
htn.  —ni v.  —ani.  1) Valakit  láb  alá  vagy  elé vető-
dött  valamely akadály,  rög, göröngy,  kő, stb. egyenes
menésében megzavar, sitlyegyenéből kiüt.  Oly  gyönge,
hogy  a  szalmással  is  megbotlasztja.  2)  Hibába  ejt, té-
vedésbe vetet

BOTLÉKONY,  (bot-ol-é-kony)  mn.  tt.  boííé-
kony-t,  tb.  —ok.  1) Aki  vagy  ami  könnyen botlik,
mindenbe bele ütközik.  Botlékony vaksi,  botlékony  vén-
ember ; botlékony paripa.  2)  Átv.  ért.  könnyen, vagy
gyakran  hibázó,  tévedő.  Botlékony  elme,  botlékony
nyelv.

BOTLÉKONYSÁG,  (bot-ol-é-kony-ság),  fa.  tt.
boüékonyság-ot.  Könnyen  botlás ; hibázhatóság.

BOTLIK, (bot-ol-ik. V. ö. BOT) k. m. botlott, htn.
botlani. Foglalóban:  botoljam,  botoljál  v.  botolj,  botol-
jék,  stb.  1) Botlik  a  menő, vagy  futó,  midőn  lába  elé
vagy  alá  valamely  akadály,  rög,  göröngy  vetődik,
melybe  ütközvén  testének  egyensúlyát  némileg  el-
veszti.  Botlik  a  sötétben járó,  gyönge  inu,  betege*  em-
ber. Aki  hamarkodik, hamar botlik. Km.  A  16  is  meg-
botíik,  noha négy  lába van, vagy:  a  lónak  négy  lába
van, mégis megbotlik.  Km.  Elbotlik.  CseÜik-botlik,  öt-
lik-botlik.  2)  Be  és  bele  igekötővel ám.  ütközik, vető-
dik, bevetődik.  Véletlenül  bebotlott  hozcánk;  belebot-
lott  a  szegletkőbe.  3)  Átv.  ért.  téved,  hibát  követ  cl.
BotKk  ás  elme,  midőn  hibásan  itél;  botlik  a  nyelv, ha
olyasmit  mond,  mi  az  észszel  s  akarattal  ellenkezik.
Nagy  ember  nagyot  botlik.  Km.

BOTLÓS,  (bot-ol-ós),  mn.  tt.  boílós-í  v.  —át,
tb.  —ói.  Aki  gyakran,  vagy  könnyen  botlik.  Botlás
paripán  veszedelmes futtatni.  Képzésre olyan mint: kot-
Itk-ból  kotlós,  hajlik-ból  hajlót.
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BOTLOTT  (bot-ol-ott)  mn.  tt.  boüott-at.  Ami
vagy  aki  valamibe  ütközött;  hibába  esett, tévedésbe
jött.  Megbotlott  ló.  Botlott  nyelv.  A  megbotlott  nyelv
is  néha  igatat  mond. Km.

BOTNYELV,  (bot-nyelv)  ősz.  fa.  így  nevezik
tréfából  némely  vidéken  a  csengés  nélküli  idegen,
különösen  tót  nyelv  azon  kiejtését  (Sárosban, Zem-
plén  és  Abaúj  felső  vidékén),  melyben  hosszá,  zeng-
zctesb önhangzók  nem igen  hallatszanak.  Nem tudok
én  botnyelven.

BOTÓ,  (bot-ó)  fa.  tt.  boíó-í.  Dajkanyelven  ám.
kisgyermek  feje.  Vigyázz  fiam,  meg  ne  Ufd  botodat.
Fáj  a  botod t

BOTOCSKA,  (bot-ocs-ka)  kies.  fa.  tt.  boíocs-
ká-t.  A  maga  nemében kis  bot.

BOTOKA,  BOTÓKA  (bot-o-ka)  fn.  tt.  botoká-t.
A  székelyeknél ám.  almatörö almazúzó kis bot;  botka.

BOTÓKÁL,  (bot-ó-ka-al) áth.  m.  botókál-t. Daj-
kanyelven  ám.  a  kisded  botókáját  azaz  fejecskéjét
kcfélgeti,  fésülgeti.

BOTOL,  (bot-ol\  áth. m.  botol-t.  1)  A  fa  ágait
levagdalja  a  végett, hogy  derekából  újra  hajtson  ki.
Botolni  szokták  a  fűzfákat,  nyárfákat,  akáczokat  stb.
2)  A  balászoknál  ám.  a  vizet,  halászat  rlött  megza-
varja,  zurbdkol.

BOTOLÁS, (bot-ol-ás) fii.  tt.  botolás-t,  th.  —ok.
1) Faágak  levagdalása,  nyesése,  Fttzfabotolás,  nyár-

fabotolát.  2) L.  BOTLÁS.
BOTOLGAT,  (bot-ol-gat)  átb.  m.  botolyat-tam,

— tól>  —ott. Lassan,  de  folytonosan, magát inog nem
erötctve  vagdalja  a  fák  ágait.

BOTOLGATÁS  (bot-ol-gat-ás),  fn.  tt.  botolga-
tát-t.  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  a  fák  ágait
botolhatja.  V.  ö.  BOTOLGAT.

BOTOR,  (1),  (bot-or),  fő-  és  mn.  tt.  bo/or-t  tb.
— ok. Tompa eszii, ostoba, műveletlen, faragatlan, buta,
olyan  mint  a  bot,  vagy  aki  mindenbe  meybotlik.  Botor
• ínbtr,  bútor  kábaság.  O  te  botor!  Kokona: buta.

BOTOR, (2),(bot-or) elvont törzsöké botorkál, bo<-
rány,  botránkozik  stb.  szóknak.  Jelentése : megütkö-
zés  valamibe vagy  valamin.

BOTORKÁL,  (bot-or-ka-al),  önh.  ín.  boíorkáí-í.
Gyakran  megbotolva,  akadozva,  mindenütt  megüt-
közve  járkáló,Sötétben  botorkál.  A  vak  koldus  bebotor-
l-rifja  a  falut.  Elbotorkál  mindennap  a  templomba.
Fölbotorkál  a  harmadik  emeletbe. Kibotorkál  a mezőre.
Ijebotorkál  a pinczibe.

Ez  ige eredetileg : boíolgál,  v.  botlogál, melyben
az  l  és  g  keményebb  rokonhangu  r  és  k-ra  változtak.
Az  alap-gyökige:  botlik.

BOTOKKÁLÁS,  (bot-or-ka-al-ás)  fti.  tt.  botor-
kálás-t.  tb.  —ok.  Minduntalan  megütközve mendugc-
lés. A  tok  botorkálátban  Stzvesírtegette  magát.  Eredeti
elemeire visszaállítva:  botolgálá*  v.  botlogálás.

BOTORKÁLÓ,  (bot-or-ka-al-ó)  mű.  tt.  botorká-
ló-/.  Járáskclcs  közben  gyakran  mcgbotló, .tapoga-
tózva  menő.  Sötétben  botorkáló  utas.  Botorkán  sánta,
rak  koldus.  Botorkáló  vt'ii  ló.

BOTORKÁZÁS,  (bot-or-ka-az-ás)  1.  BOTOR-
KÁLÁS.

BOTORKÁZIK,  (bot-or-ka-az-ik)  k.  m.  6o<or-
káz-íam,  —tál,  —ott. L.  BOTORKÁL.

BOTORKODÁS,  (bot-or-kod-ás)  fa.  tt.  boíorko-
dásí,  tb.  —ok. Botor, ostoba, erkölcsileg  botló,  hibá-
kat  követő  magaviselés

BOTORKODIK,  (bot-or-kod-ik)  k.  m.  bátorkod-
tam,  —tál,  —ott. Botorul  viseli  magát,  butaságokat
követ  el,  a  józan  ész  szabályai  ellen  gyakran  vét,
botlik.

BOTORMERÉSZ,  (botor-merész)  ősz.  mn.  Aki
botor  módra,  meggondolatlanul,  esztelenül,  mint  vak
légy  neki  roban  a veszélynek.  Máskép  :  vakmsreVs,
vakmerő.

BOTORSÁG,  (bot-or-ság)  fn.  tt.  botortág-ot.
Butaság, ostobaság, tompa eszüség,  észbeli botlás.  Bo-
torságot  követni  el.  Ez  nagy  botortág  volt  tőled.

BOTORUL,  (bot-or-ul)  ih.  Botor  módon, osto-
bául,  bután,  tompa  észszel.  Botorul  eljáftsotta  szeren-
cséjét.  Botorul  beleszól,  amiket  nem  írt.

BOTOS, (1), (bot-os)  fn.  tt.  boío«-t. tb.  —ok.  1)
Szőrből,  gyapjúból  szőtt,  vagy  kalapos  posztóból var-
rott  téli  meleg  lábbeli.  Botos  csizma,  botot  kapcsa,
botosban  járó  köazvényes  ember.  Hangutánzónak  lát-
szik ,  mint  csizma  a  c.wsz-ogástól,  topán  a íop-ogástól,
és így  botos  mintegy botlós a bot-olástól.  V. ö. BOT 2).
Kokon  vele  a  tót  boti,  mely  nagy  téli  sarut jelent.
2) Székelyeknél  ám.  pézsmavirág ,  minthogy  a virág-
jának  botja,  azaz  gombja  van.

BOTOS,  (2),  (mint  föntebb)  mn. tt  boíos-<,  v.
—át, tb.  —ak.  A  kinek  botja  van,  bottal  járó.  Botot
utazó,  botos juhász,  botos  szolga,hajdu.

BOTOZ, (bot-oz) áth. m. boíoz-íom,  —tál,  —ott.
Bottal  ver,  megver.  Megbotozták  az  elitélt  rabokat.
Kíbntozták  a  házból.  Jól  elbotozták,  szinte portolt  belé
a  háta.  Mennyiben  büntető  verésre  vonatkozik, ha-
sonló  képzésű  ezekkel : pálczát,  vesszőt,  farmotrin-
goz,  ostoroz.

BOTOZÁS,  (bot-oz-ás) fn.  tt. bototás-l, tb.  —ok.
Bottal  verés,  bottal  büntetés.  Eltörölni  a  bototált.

BOTPUSKA,  (bot-puska)  ősz.  fn.  Sajátságos
készületü  bot, mely  puskacsőt  képez ,  s  a reá  illesz-
tett  sárkány  által  puska  gyanánt  használható.

BÓTRÁGY,  falu  Bereg megyében; helyr.  —ön,
—rá,  —ról.

BOTRÁNKOZÁS,  (bot-or-ánk-oz-as)  fh.  tt.  bot-
ránkozás-/,  tb.  —ok.  Eredeti  ért.  ám.  valamibe  ütkö-
zés , bclebotlás,  fennakadás.  Szokott  erkölcsi  ért  ám.
valamely  rósz  példa,  s  más  vétke  miatt  belső  lélek-
béli  megütközés,  s bűnre  csábító  tulajdonsága  fölötti
boszonkodás.  Illetlen  magaviseletével botránkozást  okoz-
ni.  A  jámbor  hívek  botránkuzására  kegyeletlenni  szólni
a  vallási  dolgokról.  „Lehetetlen, hogy  botrankozások
ne jöjjenek;  jaj  pedig  annak, aki által jönnek."  (Luk.
17. v.  Kaldi.)  „Jaj  e  világnak  a  botránkozásokért.
Mert  szükség,  hogy  botránkoz&sok  jöjjenek  :  mind-

4'J*
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azáltal jaj  annak  az embernek,  aki által  botránkozás
jő."  (Máté  18.  7. Káldi.)

Elemezve  : a  botlik  törzsből  lett  botiánk, (mint
fal falónk,  nyúlik  nyúlánk, nyal  nyalunk)  , s  az l-nek
keményebb r-re változtával:  botránk, s innen: botránk-
of-ik = botlánkozik. Csakugyan  ily értelembe  fordul
elő Pesti  Gábornál  is  :  „de  mikoron  leszállana,  meg-
botránkozék  repülésébe. *  LXÜI. mese.

BOTRÁNKOZAT,  (bot-or-ánk-oz-at)  fa.  tt.  bot-
ránkozat-ot.  Botránkozás,  elront  értelemben  véve.
V.  ö. BOTBÁNKOZÁS.

BOTRÁNKOZATLAN, (bot-or-ánk-oz-atlan) mn.
tt.  botrdnkotatlan-t,  tb.  —ok.  Aki  nem botránkozik,
erkölcsileg  semmiben  vagy  semmin  meg nem ütközik.

BOTRÁNKOZATOS,  (bot-or-ánk-oz-at-os)  mn.
tt  botránkosatos-t,  vagy  —öt,  tb. —ok.  Ami belső
megütközésre alkalmat,  okot ad,  amin  a  gyönge er-
kölcsnek, gyarlók  könnyen fennakadván s általa bűnre
csábulván,  e  miatt  a jobb  erkölcsUekben boszonko-
dást,  utálato^jerjeszt.

BOTRÁNKOZIK, (bot-or-ánk-oz-ik) k.m. botrán-
koc-tam,  —tál,  —ott.  1)  Altalán, erkölcsi értelemben
valamui  megütközik.  Különösen:  mások  gonosz  vagy
gonosznak  vélt  tettein  fennakad,  s a  miatt hogy  ezek
által  másokban  is  bűnös  gondolatok,  gyanúk  kelet-
keznek  vagy  mások is  hasonló  tényekre  kapnak  ked-
vét , ösztönt, boszonkodik,  utálatra  gerjed.  Botrdn-
koiik  az  egyUgyü  ember,  midőn  színházi szerelmes jele-
néseket  lát.  Botránkozik  a  tiszta  erkölcsit,  nemiden
beszédek  hallásán.  .Botránkozik  a  Képmutató  is,  de csak
kUltöUg.  Botránkozik  a jámbor  ember,  látván  az  isten-
telenek  gonoszságát.  Kíván  ez  ige  bán  ben vagy,  ön
én  ön  ragu  neveket  maga mellé,  pl.  Vigyázz,  hogy
senki  meg  ne  botránkozzék  tetteidben.  Némely  ember
hamar  megbotránkozik  ártatlan  dolgokon  is.  2) Jelent
tájdivatosan  annyit  is , mint  :  vetkezik.  .Bizony  uram,
én  sokat  botránkoztam.  „Ti  mindnyájan  megbotrán-
koztok  énbennem ez éjjel."  „Ha  mindnyájan megbot-
ránkoznakis  benned,  én soha meg nem botránkozom."
(Máté  26.  Káldi.)

Elemzését  illetőleg 1.  BOTRÁNKOZÁS.

BOTRÁNKOZTAT,  (bot-or-ánk-oz-tat) áth. m.
botránkostot-tam, —tál,  —ott. Eszközli, vagy okozza,
bogy  valaki  botránkozzék,  azaz,  erkölcsileg  megüt-
közzék  valamiben vagy  valamin; bűnre  csábításai  ál-
tal  a jámbor  érzésüekben  boszonkodást, utálatot  ger-
jeszt  „Ha  a  jobb  szemed  megbotránkoztat  téged,
vájd  ki  azt  és  vesd  ét  tőled."  (Máté 5. 29.)  „Aki pe-
dig megbotránkoztat  egyet e kisdedek  közöl"
„Ha pedig  a  kezed  vagy  lábad  megbotránkoztat té-
ged,  vágd  el azt és vesd  el tőled."  (Máté  18.  Káldi.)

BOTRÁNKOZTATÁS, (bot-or-ánk-oz-tat-ás)  fh.
tt  botránkoztotás-t, tb.  —ok.  Oly cselekvés,  melybe
vagy  melyen  valaki  erkölcsileg  megütközik,  mely
amiatt,  hogy  általa  a  gyöngébb  erkölcsitek  bűnre
csabainak,  a  jobbakat  boszonkodásra,  utálatra  ger-
jeszti.

BOTRÁNKOZTATÓ,  (bot-or-ánk-oz-tat-ó)  mn.
tt.  botránkottató-t.  Aki  vagy  ami  botránkozást  okoz,
mások  gyöngéd  erkölcsi érzelmét sérti;  másokat bűnre
ingerlő.  Botránkottató  beszédek,  szinpodi jelenetet.

BOTRÁNY,  (bot-or-ány)  fh.  tt.  boírány-í,  tb.
—ok. Maga azon  cselekvés,  illetőleg erkölcsi kihágás,
rósz példa,  mely másokat bűnre  ingerel,  s ezáltal a
jobbakban  boszonkodást, utálatot  gerjeszt;  a  botrán-
kozás tárgya.  Nyilvánot,  köz botrány.  HÓM botrány.
A  társadalmi  rend,  törvény,  Hiedelem  ellen  elkövetett
botrány.  Színházi, utczai botrány.

Helyesen  alkotott,  új  szó;  a  botlik  törzsből  bot-
lány  helyett: botrány, mint: foszlik foszlány,  vág vá-
gány,  köt,  kötény.  V.  ö.  —ÁNY  ÉNY  képző.

BOTRÁNYKŐ,  (botrány-kő)  ősz.  fh.  Tnlajd.
ért.  útban fekvő,  kiálló kő,  melyben a járó  megbot-
lik, vagy  botolbatik.  Átv.  ért.  oly  körülmény,  álla-
pot,  viszony, stb.  mely botrányra  nyújt  alkalmat, me-
lyen  valaki  erkölcsileg fönnakad, megütközik.

BOTRÁNYKÖNYV,  (botrány-könyv)  ősz.  fh-
Nyilvános, vagy  magánéletben  elkövetett  botrányok
jegyzéke,  gyűjteménye.  XV.  Lajos  fronczia  király
udvarának  botránykönyve.  (Chronique  scandaleuse).

BOTRÁNYOS,  (bot-or-ány-os)  mn.  tt  botrá-
nyos-t, vagy —át, tb.  —ok.  Botránynyal  járó,  bot-
rányt  elkövető,  bűnre  csábítása  miatt  boszonkodást
gerjesztő.  Botrányos  tisztviselő,  botrányos  magavise-
let , botrányos beszéd,  szini előadás.

BOTRANYTALAN,  (bot-or-ány-ta-lan)  mn.  tt.
botrány talán-1,  tb.  —ok.  Botrány  nélküli,  miben er-
kölcsileg  megütközni  nem  lehet  Botránytalcm  életű
pap,  eltiljáró,  atya,  tanító.  Határozóilag  ám.  botrány
nélkül.

BOTRATEKERCS,  (botra-tekercs)  ősz.  fh.  L.
BOTKALÁCS.

BOTRING,  1. MOTRDíG v.  MATRDíG.
BOTROG,  (bot-or-og)  fn.  tt  botrog-ot.  Apró

tengeri  rákfaj,  melynek ollói  nincsenek,  minélfogva
mintegy  botrogva botorkálva  mászkál.

BOTROMÁSZ,  (bot-or-o-mász) öaz. mn. Balaton
mellékén  ám. Botiékony, aki gyakran  elesik,  illetőleg
botlik  és mászva  fölkel,  botlómászó.

BOTSZALAG,  (bot-szalag) ősz.  fn.  Szalag, me-
lyet a botnak  kilikasztott  felső  végébe  húsnak.

BOTTYÁN, belyek nevei Bihar, Komárom, Pest,
Somogy,  Zemplén  megyékben;  helyr.  —ön,  —rá,
—ról.

BOTYKA,  fala  Baranya megyében; hely.  Boty-
fcá-n, —rá,  —ról.

BOZ,  elvont  gyök,  melyből  bozót,  bozótos,  bo-
zont,  bozontos, boslán  származtak.  Ezek jelentése  sze-
rint  eredetileg ám. borz, bozz, mert bozót = Sszvevisam
keveredve borzasán  nőtt  holmi  gizgaz,  sás,  burján;
bozontos = borzas;  Sándor  István  szerint a regiek-
nél  bős  ám.  bodzafa.  —  Mint  a  bota  főnévnek  gyöke
ám.  bűz.  L.  BOZA.  Göcsejben  használtatik  mos  he-
lyett;  bozog = mozog.
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BOZA,  (boz-a)  fn.  tt.  bozát.  Kölesből  készített
szeszes  ital, a régi  kunoknál,  mely  Oláh  Miklós korá-
ban  még  nagy  keletben  volt.  ín  campis  Cnmanicis
praeter  vina  advcctitia  usum  habent  Cumani  cujus-
dam  liquoris,  ex  miliő  ét  aqua  suo  more  expressi,
quem  Botom  vocant.  (Nicolai  Olahi  Hungária,  Cap.
18.)  FSléledt  mint  a  bozoczibere,  azaz  jó  kedvében
csintalankodik.

Elemezve  ám.  bozó  azaz  buzgó, t.  i.  erjedés  által
készfiit  ital.  A  persa  nyelvben  Vullers  így  értelmezi:
boza  potus  ex  farina oryzae,  milii, hordci,  simil.  pára-
tus  ét  in  Mavaralnahr  ét  Hindústán  pcrvulgatus.  Meg
van  a  török  nyelvben  is.  Hellén neve:  ffapw/9/rt.,'.

BOZASÖR,  (boza-sör)  ősz.  fn.  Áztatás  által  ki-
osirázott  kölesből  sörféle  részcgítö  ital.  Egyszerűen :
boza.

BOZLÁN,  (boz-  v. borz-ol-án)  fn. tt  bozlán-l, tb.
—ok.  Letörött  faág,  melynek  levelei  megszáradtak,
s  borzasán  öszvczsugorodtak.  Törzse:  boz  vagy  borz,
s tulajdonkép  ám. borzolán vagy borzovdny.  V. ö. BOZ.

BOZOG,  (boz-og)  önh.  m.  bozog-lam,  —tál,
—ott, vagy  bozg-ott.  Göcsejben  ám.  mozog.

BOZOK m. város Honth megyében  ; helyr.  — ön,
— rá,  —ról.

BOZONT,  (boz- vagy borz-on-t)  fii.  tt.  bozont-ot.
Hosszúkás  lógó,  egymásba  fonódott szőr,  milyen álta-
lán  a  medvék, juhászkutyák,  farkasok  szőre.  Átv. ér-
tei,  fésületlen,  öszvekuszált,  tckeredett  hajcsomó  az
emberi  fejen.

Gyöke  boz =  borz,  minthogy  származéka:
bozontos = borzas.

BOZONTA,  KIS—,  OLÁH—,  máskép:  Bo-
stontó  és  Bozinta,  helységek  Erdélyben ; hely.  Bozon-
tán,  —rá,  —ról.

BOZONTOS,  (boz- v. borz-on-t-os) mn. tt  bozon-
tos-t, v. —át,  tb.  —ak.  Hosszú, fityegő, s  összckaszált
szőrű,  baglyas,  borzas,  fésületlen,  kóczos.  Bozontos
guba, gitcsma;  bozontos  komondor,  medve,  róka,  far-
kat;  bozontos  czigánypurdé.

BOZONTOSÁN, (boz- v. borz-on-t-os-an), ih. Bo-
zontos Állapotban.

BOZOS,  falu  Ung  megyében;  helyr.  —ön,
—rá,  —ról.

BOZÓT,  (boz- v.  borz-ót)  fn.  tt.  bozóf-ot.  Sűrű,
magasra nőtt gaz,  burján,  sás,  csaté  stb. melynek  szá-
rai  s  levelet  megszáradva  kuszáltak,  borzasak.  Bozót-
ban  lappangó  f árkotok.  Elégetni,  kiirtani  a  bozótot.

Elemzését  illetőleg 1. BOZ  gyök.  Rokonnak lát-
szik  a  franczia  bosquet,  olasz  boschetto,  német Butch,
perzsa  bétah,  (sylva,  arundinetnm.).

BOZÓTOS,  (boz- v.  borz-ót-os),  mn. tt. bozóíos-í
v.  —át, tb.  —ak.  Bozóttal  benőtt,  gazos,  burjánon,
kakas,  súsos, nádas.  Bozótos  Sárvíz,  Marczal,  Szála.
Bozótot  ugarok,  pagonyok.

BOZS,  hangutánzó  elvont  gyök,  mely  valamely
mozgásban  levő  sokaságnak  tompa  neszét jelenti.  Vé-
konybangon:  bizs,  honnan:  bozsog,  bizseg.  Kemény
mássalhangzóval:  pózt, pizs,  pezs.

BOZSÓD, NAGY—, KIS—, puszták-Bihar  me-
gyében ; helyr.  —ön,  —rá,  rói.

BOZSOG,  bozs-og)  önb.  m. bozsog-tem,  v.  bozs-
gottam,  —tál, v.  bozsg-ottál,  htn.  —ni.  v.  bozs-gani,
Szüntelen  mozogva,  keveregve  tompa  neszt  csinál,
pezseg, nyüzsög.  Bozsog  a  vásáros nép.

BOZSOGÁS, (bozs-og-is)  fn.  tt.  bozsogás-t,  tb.
—ok. Pezsgés, nyüzsgés,  élénk  mozgás.

BOZSÓK,  falvak  Baranya,  Vas,  Veszprém  és
Szála  megyékben; helyr.  —ön,  —rá,  —ról.

BOZSONG,  (bozs-ong)  önh.  m.  bozsong-tam,
—tál,  — olt.  Erősebb  neszszel,  folyvástabb,  nagyobb
sokaságban  nyüzsög,  zsibong,  mozog.

BOZSONGÁS,  (bozs-ong-ás)  fn.  tt.  bozsongás-í,
tb.  —ok.  Erősebb,  élénkebb  bozsogás.

BOZZA,  1. BODZA.
BOZZAI,  falu  Vas  megyében;  helyr.  —ba,

—bán,  —ból.
BŐ,  1.  BŐ.
BŐ,  (1),  hangutánzó  elvont  gyök,  a  bb'g,  bódul,

bödit  származékokban.  Rokonai:  be,  bú,  mint  a bég
biíg  igék  gyökei.

BŐ,  (2),  önálló gyök  mn.  tt. bővet, tb. bővek; fo-
kozva : bővebb v. táj divatosan böebb,  a Müncheni  codes-
ben :  bövöbb, és  a  tt.  bővöt.  1) A  maga nemében tágas
(a szűknek ellentéte),  öblös,  aminek  béltartalma  nagy.
Ez  értelemben  mondatik  ruhanemiiekröl,  vagy  más,
szövetekből álló, rostos  szerkezetű,  t&gulékony  testek-
ről.  Bő  ruha,  bő  gatya,  bS nadrág,  bő  ing,  bS  csizma,
bő  keztyii.  Bő szájú zsák, erszény.  Bő ruhát viselni.  Bőre
szabni  a  dolmányt.  2) Ami a maga nemében sokat boz,
terem,  illetőleg  dús , gazdag,  szapora  tartalmú  ;  sok,
nagy.  Bő  termés,  bő  aratás,  bő  szüret.  Bő  jövedelem,
bő  nyereség,  bő ajándék,  bő jutalom.  A  vásári  porté-
kának  bő keleté van. 3)  ,KéV  szóval öszveköttctésben:
Nagy  mennyiségben  adakozó.  Bő  kezű  jótevők.  Va-
gyonából  bő  kézzel  osztogat.  4)  Átv.  ért.  Írásban,  be-
szédben  terjedelmes.  BS  tollú.  Bő  beszedő  szónok.
Használtatik  főnérileg  bőség  helyett  is.  A  gabonának,
szénának  bővében  vagyunk.  Bőben  büdös,  éhben  édes,
vagy  szűkben  édes, azaz,  midőn  sok  van  valamiből,
fitymáljuk,  válogatunk  benne,  midőn  pedig kevés van,
megbecsüljük,  kedves.  A  régieknél,  pl.  Pázmánnál, s
némely  tájejtéssel:  be vagy  bév.

E  szóban  alapfogalom  a  belsőség,  béltartalom
nagysága,  minélfogva  a  be  ben  bel  szókkal  rokonít-
ható,  s  ám.  beö, öszvehúzva  bő, mint fe-ből lettfeö fő,
ní-böl  neö  nő,  he-böl  heő,  hő.  Eokonok  vele  a  török
büjU-mek  (nőni),  a  szanszkrit  bah  (ereseit) pi,  pjái
(opimare,  fccundum  reddere), persa  baja  vagy  bejá
(plenus; janua), hellén  írlttr,  mabco,  tót  biwií,  sínai
pú (amplum,  spatiosum).

BŐ, (3),  több  hely neve Erdélyben,  és Magyaror-
szágon (ALSÓ—, FELSŐ—, TISZA—); helyr.  — n,
—re,  —ró'!.

BÖBESZÉDŰ,  (bö-beszédü)  ősz.  mn.  Sokat  be-
szélő,  aki  terjedelmesen  szokott  cléadni  valamit.  Bö-
beszédü  szónok,  ügyvéd.
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BÖBESZÉDÜSÉG,  (bő-beszédfiség) ősz.  fh.  Ta-
lajdonság ,  minél  fogva valaki  sokat  beszél, valamely
tárgyat  terjedelmesen,  tövéről hegyére  ad elé.  Némely
siónokban  legfőbb  hiba  a  btfbeszédifség.  Általán,  a
tárgyhoz,  dologhoz lényegesen  nem tartozó  szószapo-
rítás.

BOCSj m. L. BECS*
BOCS, 1. BÖLCS.
BOCS, BELSŐ—  falu  Borsodban; KÜLSŐ—,

Zemplénben; helyr. —tfn,  —re, ró'í.
BÖCSMÉRÉL,  BÖCSÜL,  (régiesen  BÖCSÖL),

BÖC8ÜLÉS,  stb.  1. BÉC8MEBÉL, BÉCSÜL, BÉ-
CSÜLÉS,  stb.

BÖCSÖ,  1. BÖLCSŐ.
BÖCZ, elvont gyöke  1)  böczSUtz,  Wczörög  szók-

nak ,  s nem egyéb,  mint  a  bice  változata, melyből
biczeg,  bictccen  stb.  származtak;  2) fcfczek szónak,
mely  tünkét  jelent, s ezen  értelménél  fogra  rokona
bocs  bucz  mint  a  boczkó,  bucckó szók gyöke.

BÖCZEK, (böcz-ek) fik. tt.  böctek-et. Kemenesali
tájszó,  ám.  tuskó, tőke,  Máskép  biflSke..

BÖCZÖG,  (böcz-ög)  önh.  m.  böetitg-tcm,  —tél,
—ott.  Tántorogva,  szédelegve  izegmozog.  Rokona:
bicség. V.  ö. DÖCZÖG.

BÖCZÖGÉS,  (böcz-ög-és)  fa.  tt.  bSctiSgés-t,  tb.
—élt.  Tántoigás,  ideoda  billegve  menés,  Rokona:
biezégés. V. ö.  DÖCZÖGÉS.

BÖCZÖLÉSZ, (böcz-öl-ész) önh. m. böczötów-íem,
—tél,  étt.  pár.  —sz.  Tántorogva,  ideoda  bicregve
megy, mint a részegek  szoktak.

BÖCZÖHÖG,  (böcz-ör-ög) önh. m.  böezörög-tem,
vagy  böctörgö««m,  —tű, vagy  böczörgöítél, böczörgött,
htn.  —ni. vagy  böctörgent.  Jelentésére  nézve 1. BÖ-
CZÖLÉSZ. V.  ö. BICZÉBÉ6.

BŐD,  elvont  gyöke  bődön,  bftfönke  szoknak.
Vastaghangon  bőd, mint bődön  gyöke.

BŐD, (1),  (bő-d) elavult  mn. tt  böd-St.  A maga
nemében elég bő, vagy  bővecske. A  d  képző  az alap-
értelmet  némileg kicsinyíti,  mint a  lassúd,  karcsúd,
gyöngéd  szókban.

BŐD, (2),  helységek  neve Magyar- és  Erdélyor-
szágban.  Helyr. őöd-re,  —ön.  —rtfl.

BŐD, (3),  (bő-d)  hangutánzó törzs  a  bb*  elvont
gyökből.  Származékai  : bődül,  b&ftt.

BŐD BE! Némely tájakon  ludakat  behajtó szó-
Iftás,  nógatás.  Másutt:  haj bei  huj be!  be be/  haja
Inda  /  Repülésre  a szárnyas  állatok  ezen  szókkal  nó-
gattateak: hess.' hess be, hess ki /  stb.

•  BŐDÉ,  (1),  (böd-e)  fa.  tt  bődéi. Kis  gömbölyű
testű, piros  hátú  bogárfaj.  Vastag hangon :  boda, vak
boda.  (Coccinella.)

BŐDÉ,  (2),  falu  neve Szálában.  Helyr. ködére,
Bődén,  ködéről.

BÖDEHÁZA,  felu  Szálában;  helyr.  —hátán,
—háeara,  —hasáról.

BÖDES, erdélyi  falu  Csík  székben.  Helyr.  B»-
des-re,  —én,  —rbZ,

BÖDÍT,  (bö-d-ít)  önh.  és  visszah.  m.  bödít-étt,
pár.  —s, htn.  —ni, vagy  —eni.  Bőgő hangot ereszt.
BSdttenek  a  kopár  mezon  éhező',  szomjazó  barmok. El-
bődííi magát a  szeündekek  által  kínzóit  ökör.

BÖDÍTÉS,  (bő-d-ít-és) fh. tt  bődöés-t, tb.  —ék.
Egyes bőgő  hang eresztene.  Ökör,  tehén, bika  b&Ktése.

BÖDÖGE,  fala  és  puszta  Győr  és  Veszprém
megyében.  Helyr.  Bödögé-re,  —én, —ről.

BŐDÖN,  (böd-ön) fh. tt. bödon-í, tb. —ők. 1) Kis
bordóforma  feedény,  különféle  élelemszerek tartására
való. Sós bődön, vajas  i&fön,  sajtos  bődön, lisztes bő-
dön.  2) Kivájt  vastag  faderék,  mely  a  kiásott  kútba
eresztetvén annak oldalát, kerületét képezi.  JMíbödön.
Vastagbangpn:  bődön. Némely tájakon átvetve: dobon.

BŐDÖN,  falu  Erdélyben  Doboka  megyében;
helyr.  —re,  — ön, —ről.

BÖDÖNKE, (böd-ön-ke) kies.  fh.  tt  WdSnkét.
Kisebbféle  bődön.  Átvetve:  döbSnkí:  V. ö. BŐDÖN.

BÖDÖNY,  1. BŐDÖN.
BŐDÜL,  BŐDÜL  (böd-ül)  önh.  m.  bődU-t.

Egyes  bőgő bangót  ad, bőgésre fakad, elfakad  bögre.
Nagyot  bődül  a  haragos  bika.  Elbödülnek  a tehenek,
midőn  döglött  társukat  megszagoíják.  Képes  kifejezés-
ben  bödttínt  mondják  a tenger  csapkodó ballámait,  a
rengetegbe  ütköző  nagy  szeleket;  eíWdttlnek, vagy
megbtfdülnek  az  ostromló ágyúk  torkai.

BÖDÜLÉS, BÖDÜLE8 (bőd-fil-és)  fn.  tt.  böd«-
lés-t, tb.  —ék. Egyes bőgő hangnak eresztése, bőgésre

fakadás.
BÖF,  1) A  kutya  terméuetí  hangja,  midőn nem

folytonosan  ugat, hanem  csak  egyes  hangra  tör  ki.
Származékai:  bo/en,  böffent,  f)  Ökrendezők  hangja,
mely  többnyire a gyomornak nem tetsző ételektől ered.
Származékai  böfög,  bo'fo'gés.  Mennyiben  e  hang  fölfiijt
pofik  által  képződik, rokonai: pof,  pof, puf.

BÖFÉKÉL, böf-ék-él)  önh. m.  boféfcéZ-t.  Fölfiyt
pofáján  ereszti  ki  a  tüdőből  kinyomuló  léget, vagy
gyomorból  föltoluló  gőzt, szelet.  Keményebb  ajak-
hanggal : po/ékel

BÖFPEN,  (böf-fi-en,  böf-v-en)  8nh.  m.  W/en-t.
1)  Tulajdonkép  a  kutya  böffen,  midőn  át  indulat
egyes kitörését kifakadóUg  hangoztatja  vissza, pl. ha
az  éjjeli  őreb valamely  neszt hall, s valakit jönni  gya-
nít, nem ugat  mindjárt,  hanem  csak  böffen.  2)  Atv.
ért  mondatik oly emberről, ki  más beszédébe egy-két
szóval belevág, közbekiált  Bele  böffenni  a  szónok  «íé-
odásábo.  Nem  beszél,  esők  néha  belebVffen  mátok  (sa-
vába.  3)  Böffen  az  ember,  és  más  állatok,  midőn
gyomrukból  valamely  kelletlen  étel vagy  ital  feltoló-
dik.  Nagyokat  b«/en afokhajmds  kolbásztól.

BÖFPENÉS,  (böf-v-en-es)  fh.  tt.  bUfftnéft,  tb.
—ék.  Olyan  hangadás,  mint az ugatni készülő kutyáé;
vagy  milyent ás ballat, kinek  gyomrából  a kelletten
étel  ital  föltolúl.  Kutya  bö/enésére  fölébredni.

BÖFFENT,  (böf-tt-en-t  vagy  böf-v-en-t)  önh. és
áth. m,  btf/ent-étt,  btn.  —ni, vagy  —eni.  1)  Böfögő
bangót  ereszt ki  a  száján.  2) Átv.  ért.  egyes  szókat
nagy  erővel,  vagy birtelenül kiejt,  kivakkant £arag-
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ból,  vagy  véletlenül  kiböffentem  valamit.  Figyázz,  hogy
valamikép  ki ne  böffentsd  a  titkot.

BÖFFENTÉS,(böf-v-en-t-és) fn. tt.  Wffentét-t,  tb.
—  ék. Az  ugató  kutya  hangjának  egyes kitörése, egy
löf  hangndás.

BÖFIZETÖ,  (bő-fizető)  ősz.  mn.  A  fizetésben
bőkezű, .bőrén  adakozó.  Átv.  ért.  termékeny , bőven
termő.  Bőfizetö  szántóföldek.  Bb'fizetö  köles,  mák.

BÖFÖG,  (böf-ög)  önh. m. bö/Ög-tem, —tél,  — ott.
1)  Kinek  gyomrából  valamely  kelletlen  étel,  ital  bi-
zonyos  tompa  ökrendezéssel  föltolul.  Böfög  a  sok pá-
linkától, foghajmát  sülttől.  2)  Átv.  értelemben:  félig
értetlen  hangon, s  mintegy  nehéz  részeges  nyelven
ejti  ki  a  szókat.  .iVem  is  beszél,  csak  úgy  böfög.  Igekö-
tövel  hasznúivá  ám.  illendőség  ellen,  nein  a  maga  he-
lyén  és  idején,  nem  iá  annak  módja  szerént  szól.  Bt-
lebüfögni  más  szavába.  A'ibófögm  a  titkokat.  Reábö-
fögni  valakire.  Mondják  néhutt  vastag  hangon  is:
í»«fog.

BÖFÖGES,  (böf-ög-és) fn. tt.  bófögés-í,  tb.  —ék.
Gyomorból  a  kelletlen  étel-italnak  felnyomulása,  s
ebből  származó  tompa  ökrödés.

BÖFÖGŐ,  (böf-ög-ő)  mn.  tt.  böföyö-t.  Kinek
gyomra  evés  után  ükölödik,  ökrődik, ükreudez.

BŐG,  (1),  önálló  gyök  és  fn.  tt.  bog-St.  Általán
ám. valamely  testből  kinövő,  kidudorodó  csomó, göcs,
bötyök.  Ikerítve : csögbo'g.  Vastaghangon : bog.  Alap-
értelemben  és  alaphangban  egyeznek  vele  :  bögy,  bu-
ga,  bogy,  mogy,  pog,  pók  részint  önálló  szók,  részint
elvunt  gyökök.

BŐG,  (2),  mint  helynév  1. BÖGH.
BOG ,  (bö-ög)  önh.  m.  bőg-tem,  —t/l,  —ölt.

l)  Tulajdonkép  mondjuk  a  szarvas  marhákról, mi-
dőn  sajátságos  tompa  mély  hangon  szótanok.  Bőg  a
bika,  ökör,  tehén ,  bival.  Bőgnek  a  borjak,  tinók.  Ide-
gén  ökör  haza  felé  bog.  Km.  A  tehén  elvejaetf  borja
után  Mg.  Mint  hangutánzóhoz  legközelebb  áll  a  ju-
hok,  bárányok  hangját kifejező  bég.  2)  Alsóbb  népies
beszédben  mondják  emberről  is,  midőn  hasonló tompa
hangon  éktelenül  kift lt,  kivált  gyermekről,  ki  nagy
erököd(!s.sol  sír,  ordít.  3)  Képes  kifejezéssel  :  bőgnek
a  zivataros morajú  szelek,  a  tengernek földuzzadt  hul-
lámai ,  a  haboktól  csapkodott  sziklák,  az ágyuk  farkai.

Gyöke  a  természeti  hang  bő,  melyből  ög  vagy  g
képzővel  lett  :  bog,  mint a  be,  b>i,  stí,  zú  elront  gyö-
kökből  :  bég,  búg,  súg,  zúg.  V.  ő.  BE, (2).

Rokonai  : a  magyar  bőmből,  búg,  a  latin  bucri-
no,  mugio,  hellén ftav£co, fivxiioftm, szanszkrit bükk,
német muhen, franczia mugir, finn p'óylin stb.

BÖGELLO, falu Pozsony megyében; helyr. —n,
—re, —röí.

BÖGÉS,  (bő-ög-és)  fa.  tt.  bőgés-í,  tb.  —ék.
1)  Szarvasmarhának  természeti  hangja,  szózata.  Ökör-
bó'gé*,  bikabögéi,  biualbógés.  2)  Kelletlen  eröködő,
idomtalan,  éktelen  sírás,  kiabálás.  Szelek, hullámok,
ágyuk  erős  tompa  szózata.

BOGÉT,  (bő-ög-et)  4th.  és  mivelt m.  bSgel-tem,
—tél,  —étt.  Bőgni kényszerít, bőgésre  ösztönöz, sür-
get. Az  eltart  borjúk  bögetik anyjaikat,  ét  viszont.  Egy
dogtett  tehén  megbőgeti  az egész  gulyát.  Képzésre  olyan
mint  : síkot,  ríkoí,  brúgal,  csigát.

BÖGETÉS,  (bö-ög-et-és)  fn.  tt.  Mgeíw-í,  tb.
—ék. Bőgésre  kényszerítés,  ösztönözés.

BÖGH,  KIS-  ,  NAGY- , paszták Pest me-
gyében : helyr.  —ön,  —re,  —rSL

BÖGLESZ, (bög-öl-ész) áth.m. Wglész-íem, —tél,
—éti,  pár.  —sz.  Balaton  mellékén  ám.  böngész, a
megszedett  szőlőben,  gyümölcsösben  elmaradt  böngö-
get, bingyókat keresgél.  Valószínűen  eredetileg  bön-
gölész  volt.

BŐGŐ, (1),  (bö-ög-ő) mn. tt  bőgó'-í, tb. —k. Szar-
vasmarba  módjára  kiáltó.  Bb'gS  ökör,  bőgő  bival.  2)
Éktelenül  síró.  J3ó'gb' gyerfk.  Képes  kifejezésben  mon-
datik  az  erősen  zúgó  szelek,  hullámok,  ágyúk  felől.
Bó'gb'  szelek;  bó'gő  hullámai  a  zivatarát  tengernek.
BSgS  ágyúk.

BŐGŐ, (2),  (mint föntebb)  fn.  tt.  bbg&í  tb.  —k.
Dunántúl  ám.  öreg hegedű, néhutt brúgó,  gordon,  bár-
bora. A  részeg  ember még  az  eget ú  bőgőnek  nézi.  Km.
A'is  bó'gő  (gordonka),  nagy  bőgő,  bb'gS  hegedű.  Bögőtíp
a  dudán  ám. bordó.  Bőgőt  húzni. Bőgőn  játszani.

BÖGÖHEGEDÜ,  (bőgő-hegedű)  ősz.  fn.  L.
BŐGŐ,  fn.

BŐGÖHÚR,  (bőgő-húr)  ősz.  fn.  Bögőhegedüre
való  vastagabbféle,  mélyhangu  húr.

BÖGÖLY ,  (bög-öly)  fű.  tt.  bögöly-t,  vagy  bög-
lyöí,  tb. —Sk, vagy böglySk.  Mezei uagyobbféle  szürke
légy,  mely  a  barmok  körül  szállong,  s  azokat  meleg
nyári  napokon  éles  mérges  fulinkjával  bökdösi,  csip-
kedi,  vérig  üldözi, s gyakran felbőszítve  fatásra  kény-
szeríti.  Fajai  : marhabögöly,  mely  a  gulyákat,  szar-
vasmarhákat  kinozza;  irámbögöly,  lóbögöly,  juhbögSly.

Máskép  tájejtéssel  : pócw'k,  vagyis  átvetve  bök-
csi,  azaz,  bökdöső.  A  bögöly  gyöke is  talajdonkép  :
bök,  s  ám.  bökő',  bökölö.  Képzésre  olyan  mint:  törköly,
ftSmpöly,  szipoly,  seregély  stb.  V.  ö.  — ALY,  —ELY,
—OLY,  —OLY  képző.

BÖGÖLYSZIN,  (bögöly-szin)  ősz.  fő-  és  mn.
Sötét  sziirkeszin,  milyen  a  bögölyé.  Bögölyszinfi.

BÖGÖLYSZINÜ,  (bögöly-szinü) ősz. mn. Olyan
színű, mint a  bögöly,  azaz,  sötét  szürke.  Bögölysrinü
poszté.

BŐGŐS , (bög-ös) mn. tt.  bó'gös-í, vagy  — eí, tb.
—ék.  Aminek  bogé  van,  csomós, bötykos.  Vastag-
hangon  : bogos.  Bőgőt  faderék.

BŐGŐS,  (bö-ög-ő-ös)  fa.  tt.  bögSt-t,  tb.  — afc.
Zenész, ki  bőgőbegedttn játszik,  ki  a brugót,  gordont,
barborAt  bűzza. BSgös  czigány.

BÖGÖTHE, falvak  Vas  megyében;  helyr.  BS-
göíhé-n,  —re,  —rb7.

BOGOZ,  (1),  (bög-öz)  áth. m.  bögoztem,
—ott. pár.  —i.  Egy  vagy  több  bőgőt,  azaz
köt  valamin.  Vaataghangon:  bogoz.
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BOGOZ, (2), falu Erdélyben, Udvarhely székben;
helyr.  —ön, —re,  —rSl.

BOGOZ,  (bö-ög-ő-öz)  önh. m. bbgbs-íem,  —tű,
—Stt, pár. —t. Bőgőhegedüt bűz, bőgőn játszik, brá-
góz,  barboráz.

BÖGÖZÉS, (bög-öz-és) fa. tt.  bOgSsés-t,  tb.  —ék.
Valaminek  csomóra  kötése.

BÖGÖZÉS,  (bő-ög-ő-öz-és)  fa.  tt.  bSgözés-t,  tb.
—ék. Bőgőhuzás, brúgózás,  barborázás.

BOGOZIK, BÖGZIK  (bög-öz-ik), k.  m. bögzöíí,
btn.  bögzeni.  Csomósodik,  bfitykösödik,  göcsössé  lesz.
Bögötik  a  ven bodzafa,  somfa,  fűzfa.

BÖGRE,  (bög-ör-e)  fn.  tt  bögréi, tb.  bögrék.
Kisebb  alakú  cserépfazék,  mit  néhutt  csupornak, má-
sutt  pl.  Danán tiil  pobárnak  neveznek.  Némely  paló-
czoknál  megfordítva:  gSbre, vagy  gébre.  Tejes  bögre,
tejfölös  bögre, levetet  bögre, vajas  bögre ;  mazos  bögre.
.Rezes, messzetyes  bögre.  Bögrében főzni,  bögréből  inni,
bögrével  mérni a  cseresnyét, epret.  Áfás  bögréjében  ne
kanalaz*  =  más  rétjébe  ne vágd  a  kaszádat, más ne-
jét,  kedvesét ne bántsd.

Gyöke  a  dndorodásra  vonatkozó  bőg,  vastag-
hangon  bog, honnan rokona:  bogrács.

BÖGRÉCSKE,  (bög-ör-e-ecs-ke) kies. fn. tt. bög-
récskét. Kis bögre, csuprocska.

BÖGREKJÉPÜ,  (bögre-képű)  ősz.  mn.  Kinek
dudorodott,  bögre  gömbölyüségfi  ábrázata  van.  Büg-
reképil,  buksi fejű,  tömök  ember.

BÖGRETOK,  (bögre-tok)  ősz.  fn.  Növénynem
az  öthímesék  seregéből  és  egyanyások  rendéből; csé-
széje  egytagú,  mely a  magzatot befödi,  s  annak tok-
jává  lesz;  bokrétája  nincs;  magra  egy.  (Thesium.)
Fajai:  lenleoelfi—,  déren  bögretok.

BÖGY.l.  BEGY.
BÖGYKE,  (bögy-ke)  tulajdonkép  fa.  s ám.  bö-

gyöcske, de összetéve  a  hegyke szóval  melléknév gya-
nánt használtatik, s jelent  r&tartóst,  kényesen  járót,
kevélyet  Hegyke  bögyke  leány  vagy  menyecske.  V.  ö.
BÉGYÉS.

BÖGYÖK,  (bögy-ök)  fn.  tt.  bSgySk-St.  Dudor,
dudorodott  test;  tömött  bögyhöz  hasonló  valami.
Korsó  bögyöke, paloczk  bögyöke.  Innen  a  nő csöcse  is
bögyöknek  mondatik, ha  dudorodott, teljes.  Alaphang-
ban és  fogalomban rokona:  bötyk,  vagy  bötyök,  vagy
batyök.

BÖGYÖKÖS,  (bögy-ök-ös)  mn.  tt.  bögyököt-t
vagy  —ét, tb.  —ék.  1) Kidudorodott,  teljes,  tömött,
öblös.  Bögyökös korsó,  bögyökös  tintatartó.  2) Csöcsös,
nagy  mellű.  Bögyökös  leány,  asszony. V.  ö.  BÖTY-
KÖ8,BÖTYÖKÖS.

BÖQYÖRÖ  (bögy-ör-ő)  fii.  tt.  bőgyörtf-t.  Férfi
szeméremtaga,  leginkább  kis  gyermekeknél  nevezik
így  némely  tájékokon.

Elemzésére  nézve 1. BÉGYÉEÖ.
BŐGYÖRÖS, (bögy-ör-ő-ös) mn.  tt  bSgySrSs-t,

vagy  —eí, tb.  —ék.  Kinek bögyöröje  van.
BÖGYÖS, BÖGYÖSKÖDIK stb. 1. BÉGYÉS,

BKGYÉSRÉDIK.

BÖHÖNYE,  fala  Somogy-,  és  népes  paszta
Heves  megyében;  helyr.  BöhSnyé-n,  —re,  —rb7.

BÖJT, vagy  BEJT  (böj-t,  vagy  béj-t)  fa.  tt.
böjt-öt.  1)  Általán  ám. koplalás,  midőn valaki önszán-
tából , vagy  szükségből  bizonyos  idő alatt vagy  kel-
letinél  kevesebbet  eszik, vagy  egészen  éhes  állapot-
ban  marad.  Sok  dbzsötés,  eszemiszom  után  böjtöt  (ár-
tani.  Böjttel  sanyargatni,  zabolázni  a  testet.  Hetenként
három  napi  böjtre  Ítélni a  rabot.  2)  Különösen  hit-
vallási  szent  gyakorlat, midőn  az  illető  hívek  bizo-
nyos  fegyelmi rendeletek  szerint az  ételital mennyi-
ségére , és  miségére  nézve  szűk  mértéket  tartanak.
Izraeliták  böjtje,  Mózes törvénye szerint. Moaiemniek
böjtje,  melyet  Mohammed rendelt. Keresztények  böjtje,
mely  napjában  egyszeri  jóllakást  enged  meg, s  né-
mely  ételektől  megtartóctatást  parancsol.  Böjtöt  fo-
gadni.  Megtartani,  megszegni a  böjtöt.  Fogadott  böjt.
Köteles  bejt.  Száraz  böjt.  Jó ás imádság  bojttel. Tóbiás
12.  8.  Retteg  ember  imádsága,  beteg  ember  böjtje sem-
mit  sem ér.  Km.  Teli  hassal  könnyű  a  böjtöt  dicsérni,
vagy  a  böjtről  papolni.  Km.  Kinek  nem keü, annak
böjtöt  stáb. Km.  .Duna pontya,  Tisza  keesegéje,  Ipoly
csukája  legjobb  böjt,  ha  szerémi  borban /Stt.  3)  Azon
egyházUag  meghatározott  napok,  melyeken  a  hívek
böjtölni  kötelesek.  Adventi, karácsonyi  bejt.  Minden
pintek  és  szombat  bojt.  Boldogasszony  böjtje.  Aposto-
lok, Mindenszentek  böjtje.  Negyvennapi,  vagy  hosszú,
vagy  nagy  bojt. JBöjí  első', második, harmadik stb.  va-
sárnapja. Böjt  eleje,  közepe,  vége.  Aki  sok zabdió  csö-
törtököt  tart,  hosszú  böjtre  szorul.  Km.  Műiden  far-
sangnak  van  egy böjtje.  Km.  Se  böjti,  se íéii. Km. A
tűz is  böjtön  babák. Km.

£ szót némelyek a latin jejunium, mások a szláv
bedo, bjeda (nyomoraság) szóból származtatják. Ro-
konftják a finn paoston-val is, de ez a német  Főtten,
svéd  fosta,  és  szláv  post  puoszt  szók  módositvanya.
Mi  a  magyar  nyelvből  kétféle  elemzését  hozzuk  föl.
1)  Bő-ét, azaz, bűvös ét, olyan ét, melynek  bűvös,
szent  erő tulajdoníttatik,  s  ebből  öszvehúzva  lett  vol-
na :  bojt.  2) Azon alapfogalomból  indalván ki,  hogy
a  bojt  lényege  éhezésben  áll,  az  éh vagy  éh gyökből
származtatható, t  i.  éh máskép éj,  honnan:  éhomra
vagy  éjomra,  (komét  vagy  éjomét.  Az  éj vagy  ej  elő-
téttel  bej,  vagy  bej,  igévé  alakulva:  béjifc  vagy  bejik,
=  éhezik,  éhes  állapotban  van, s  ebből  lett:  brjés,
(éhezés)  és  bejét  bejt  (éhom, éhállapot).  A  b  előtét
nyelvünkben gyakori,  mint:  ámul  bámul, icseg bicseg,
illeg  billeg, anya  banya , állvány  bdlfány,  ennünket
bennünket,  öklei  böklel  stb.  A  régieknél  gyakran  elé-
fordúl  bejt  alakban,  így  Sz.  István  király  legendájá-
ban  olvassak:  „lelkét  éltetvén  ajojtatas  imádságok-
kal  ez  világi  testi  eletét  szent  bejttel.*  A
hellén  nyelvben  is  a  böjtöt  jelentő  szókban  :  »i?í-
«/«,  unaatlcty  íoala  a  nem evés,  éhezés  sJapfo-
galma  rejlik.

Képzésre  nézve  egy  osztályba  tarzozik  a  sajt,
rój',  bojt,  lejt,  rejt  szókkal.
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BÖJTELES,  (böjt-vel-es)  mn.  tt  böjteles-t,  tb.
—ék.  Dunán  túl  ám.  amit  böjti  napokon  szabad enni.
Vajjal,  olajjal  készített  böjteles  étkek. Főnévül  is hasz-
náltatik. Szereti  a  böjtelest.

BÖJTELÖ,  (böjt-elö)  ősz.  fn.  1)  A  hosszú,  azaz
uegyvennapi  böjt  kezdete.  2)  Midőn  hónapot  jelent,
böjlelö  hava,  ám.  február,  minthogy  jobbjára  a  nagy-
böjt  ekkor  veszi  kezdetét,  télutó,  másodhó.  Az  utána
következő:  böjtmás  hava.

BÖJTELÖHAVA,  1. BÖJTELÖ  2)
BÖJTI,  (böjt-i) mn. tt.  böjti-/,  tb.  —ék.  Böjtre

való,  böjti  napokon,  böjti  időszakban  létező.  Böjti
ételek.  Böjti  napok.  Böjti  ájtatosság,  ének, prédikáczió.
Böjti  szilek.  SoJiajt,  mint  a  böjti  szél.  Km.  Böjti  (he-
lyesebben  : budi)  boszorkány.  Borzas  hajú böjti  boszor-
kány.  Úgy  néz, mint  a  böjti  boszorkány.  Km.

BÖJTKÖZ,  (böjt-köz) ősz.  fn.  Az  egész  hosszú-
böjt  alatti  időszak.  Böjtközben  húst  nem  enni.

BÖJTMÁSHAVA,  (böjt-más-hava)  ősz.  fn.  Mar-
tius,  vagy  tavaszelő,  vagy  harmadhó.  Böjlmáshavá-
nak  21-dik  napján  kezdődik  a  tavasz,-  midőn  a  nap  a
kosjegybe  lép.  A  hitsvét  néha  böjtmáshavára  rxik.  V. ö.
BÖJTELÖ.

BÖJTMÁSHÓ,  1. BÖJTMÁS! TÁV A.
BÖJTNAP,  (böjt-nap) ősz.  fn.  Nap,  melyen az

egyház  parancsából  böjtölni  tartoznak  a  hívek;  böjti
nap.  A  magyarországi  katholíka  egyházban  minden
péntek  és  szombat  böjtnap.

BÖJTNAPI,  (böjt-napi) ősz.  mn. Böjtnapot  ille-
tő ,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó,  liüjtnapi  ebéd.

BÖJTÜL,  (böjt-öl)  áth. és önh. m.  oSjto't-t. Hasz-
náltatik  tórgyesettel,  és  a  nélkül. Értelmére nézve ám.
böjtöt  tart,  bizonyos  ételektől  megtartóztatja  magát,
s  csak  egyszer  eszik  napjában  jóllakűsig.  L.  BÖJT.
Sokat  vagy  keveset  böjtölni.  Nfgyrn  napot  böjtölni.
Adventi  szerda-,  péntek-  és  szombat  napokon  böjtölni.
Kibiijtölni  a  nagy  böjtöt.  Átv.  ért.  Kiböjtölni  valakit,
ám.  addig  várakozni,  ínig  más  öl  nőm  megy  vala-
honnan.

BÖTÖLÉS, (böjt-öl-és) fn. tt.  böjtölés-t,  tb.  —ék.
Nélkülözés,  ételekből  megtartóztatá i  neme, midőn  va-
laki böjtöl, böjtöt tart.  V. ö. BÖJT.  Böjtöléssel  sanyar-
gatni  a  testet.

BÖJTÖLÖ,  (böjt-öl-ö)  fő-  és  mn.  tt,  böjtölő-t,
tb.  —fc.  Aki  böjtöt  tart;  bizonyos  ételektől  magát
megtartoztató,  s  az  evésben  bizonyos  mértéket  tnrtó.
Negyvennapig  böjtölö  hívek.

BOJTOS,  (böjt-ös)  mn.  tt.  bojtös-t,  vagy  — «í,
tb.  —ék. Böjti,  böjtre  való, ami zsírral  nincs  készítve,
nem  húsféle.  Bojtos  eledelek.  Használtatik  főnévül  is,
s  ekkor  jelent  oly  embert,  aki  különös,  az  egyháztól
nem  rendelt, csak  szabad  akaratból  fogadott  böjtöket
tart.  Én  böjtöt  vagyok,  nem  eszem  egész  héten  húst.

BÖJTSZEGÉS,  (böjt-szeges)  ősz.  fű.  Az  illető
egyház  által  rendelt  böjtiick  meg  nem tartása.

BÖK,  (1),  önálló gyök  és  áth. m. bök-tem, —tel,
—ott.  Általán  ám.  szűr, hegyes, c«  '• esős végé vei bele-
nyomul  valamely  testbe.  Bök  a  tövis,  ár,  tű,  villa,

AKAD.  HAOT  SIÓTÍB.

kés,  midőn szilárd  testbe  hat  begyével.  A  kiálló csiz-
matalpsstegek  bökik  a  talpat.  Bök  a  tarló,  a beretválás
után sarjadzani kezdő szakái.  Különösen szarvval, vagy
más  hegyes  taggal  szúr, taszít,  öklei.  Bök  a  szilaj  te-
hén,  bika,  ökör,  kos.  Bök  a  tüskés  disznó.  Bök  a  rák
ollója.  Ujjával  megbökni  valakit.  Képesen  szólva,  va-
lakit  bökni, megbökni  ám. szóval, czélzással élezés mon-
dattal  érzékeny  oldalát  érinteni,  elevenére  tapintani.
Öszvetételekbeu  némely  példák :  Tühegygyel  átbökni
a papirt.  A  villát  bebökni a  sültbe.  Karddal  felbökni
valamit  a  földről.  A  rakásalma  közöl  egyet  kibökni.
Ujjal  lelökni  valaki fejéről  a  süveget.  Tenyerét  árral
megbökni.

Származékai:  bökcse,  bökdös,  bőké,  bökés, bökS-
cze  stb.  Egyezik  vele  az  öklei  ige  gyöke:  ők, melyből
b  clőhanggal  lett  bök. De  a  b-nek  be értelme  is lehet:
be-ö'k  =  be-szúr.  A  székelyeknél  az  ö'  megnyujtatík
ebben:  bőké.  Különben  rokonok  vele  a  fordított ma-
gyar  kép midőn  szúró  fegyvert  jelent,  valamit a  kapja
gyöke  kóp,  továbbá  a  hellén  nv!j,  nvxrtvm,  itvypy,
latin  pugio,  pugil,  pugno, pugnus  (ököl), pungo,  figo,
maoto,  héber paga,  német pochen, boxen,fechten,  szláv
pichnem  (bököm),  lengyel  pika,  finn  pökin,  franczia
piquer,  stb.

BÖK,  (2),  újabban  használt  fn.  tt.  bök-Kt.  1)  A
latin ptmctum  értelmében  bökés által csinált jegypont.
V.  ö.  PETTY.  2)  Finom  hegye,  fnlánkja  valamely
testnek,  szernek,  melylycl  bökni  szúrni  lehet  A bök
ige  és  bök név  között  oly  fogalmi  viszony van, mint a
nyom ige és  nyom  (vestigium)  főnév  között.  Mindkettő
azon  szók  osztályába  tartozik,  melyek  nevek  és  igék
ugyanazon  alakban,  mint:  les,  zár,  nyit,  csavar,  za-
var,  stb.

BÖKCSE,  (bök-cse)  fn.  tt.  bökcséí.  1)  Általán
minden  hegyes  szúró  szer,  czucza,  fulánk,  tövis,  tű
stb.  melylyel  bökni  lehet, vagy  szokás.  2)  Nyári me-
legekben  barmokat  csipdeső,  zaklató  szürke  mezei
légy;  máskép :  bögöly  vagy pó'csik.

BÖKDÖS,  (bök-öd-ös) gjak.  áth. m. bökdös-íem,
—tél,  —ott, pár.  —s.  Szúró,  hegyes  eszközzel,  czu-
czával,  fulánkkal  stb.  szurkai,  gyakran, vagy  folyto-
nosan bök.  Tűvel  likakat  bökdösni  a papíron.  A  szilaj
tinók  szarvaikkal  bökdöfik  eyymást.  Villával  bökdötni,
kibökdösni  a  húst.  A  halakat  szigonynyal  bökdösni.  Uj-
jal  bökdösni  valakit.

Ez  igében  kettős  gyakorlati  képző  van:  bök-öd,
bök-öd-ös,  bök-dös,  mint:  pök-öd,  pök-öd-ös,  pök-dSs,
csip-e'd,  csip-e'd-e's,  csip-dés.  Hasonlóan  fejlődtek  ki:
kapdos,  mardos,  repdés  stb.

BÖKDÖSÉS,  (bök-öd-ös-és)  fn.  tt  bökdösés-í,
tb.  —ék.  Gyakran,  vagy  folytonosan  fizott  bökés.
/.egyek  bökdösése.

BÖKDÖZ,  (bök-öd-öz)  gyak.  &th.  Érteményét
illetőleg  1. BÖKDÖS.

BÖKÜÖZÉS, (bök-öd-öz-és) fn.  L.  BÖKDÖSÉS.
BŐKÉ,  (bök-e)  fn.  tt.  bőkéi.  Általán hegyes esz-

köz, czucz&s bot,  melylyel  bökni,  szúrni  lebet.  A  böfcb'
igenévnek  módosítványa.

50
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BŐKÉ,  (be-ök-e  vagy  be-ök-6) mn.  tt.  bükét.  A
székelyeknél  ám. horgas,  görbe,  kajmós,  melyet t. i.
bizonyos  testbe,  nyilasba  stb.  beökni,  azaz,  beszúrni
lehet

BÖKÉNY,  falu  Ugocsa megyében ; helyragok-
kal:  BSkény-be,  —ben,  —bSl.

BÖKÉNY,  1. BÖLKÉNY.
BÖKÉS,  (bök-és)  fn.  tt  bökés-t,  tb.  —Öt,  Szú-

rás  valamely  hegyes  eszközzel,  különösen  szarvval.
Tehenbökés,  bifcabökés,  kosböfcés.  Y.  ö. BÖK.

BÖKESZ,  (bök-esz)  fe.  tt  bökesz-í,  tb.  —e*.
Hegyes  eszköz vasból,  mely  több mesterség! munkák-
nál  bökésre,  szúrásra  használtatik.  Képzésre  hasonló
csipesz  szóhoz.

BŐKET,  (bök-et)  fn.  tt.  böfceí-éí,  Lyukacska,
vagy pontjegy, melyetbökés által csinálunk. (Punctum.)

BŐKEZŰ, (bő-kezű) ősz. mn. Átv. ért. adakozó,
aki  vagyonából bőven osztogat,  ajándékoz másoknak.
Ellentéte:  szűkmarkú.

BÖKEZÜLEG, BÖKEZŰLEG, (bő-kezüleg) ősz.
ih.  Bőven  adakozva,  sokat  ajándékozva;  nem  szttk-
markúan.  Bökezüleg  megajándékozni valakit. Más szol-
gálatát  bőkezűit g  megjutalmazni.

BŐKEZŰSÉG, BŐKEZŰSÉG, (bő-kezfiség) ősz.
fh.  Másokkal jótevő  tulajdonság, melynél fogva valaki
ingyen  adományokat,  ajándékokat bőven osztogat, s
mások  szolgálatát  dúsan jutalmazza.

BÖKI,  falu  Sáros  megyében;  belyr.  Büki-be,
'-ben,  —bői.

BÖKKEN,  (bök-fi-en  vagy  bők-ven)  önb.  m.
bökken-t.  Valamibe  akadva,  belemenve  további  bala-
dásában  fentartóztatik,  bátráltatík.  Elemezhető  akár
a  bök  igéből, mennyiben, aki  valamibe bökken, mint-
egy  beleszáródik, belenyomúl, akár  a bukik-b&l, mint-
ha  volna:  bukkan,  azaz, mentében gödörbe, mélységbe
esik,  s  ez által  czélja  elérésében  akadályt  szenved.
Képzésre  olyan  mint:  szökken,  zökken,  csökken, buk-
kan.  Végelemzésben mind a  bukás mind  a  bökés  bizo-
nyos testbe  nyomulást vagy  tolást jelent. Y. ö. —AN,
(1).  igeképző.

BÖKKENÉS, (bök-ven-és vagy  bök-fi-en-és)  fit.
tt  Wkkenés-f,  tb.  —ék.  Akadályos  állapotba  jutás,
midőn  belebökkenünk vagy  bukkanunk valamibe. V.
ö. BÖKKEN.

BÖKKENŐ,  (bök-ven-ő  vagy  bök-fi-en-ő)  mn.
és  fo.  tt.  bökkenö-t.  Akadókos,  amibe  beleütközünk
vagy  belebukkanunk.  Mint  főnév  jelent  a  kitűzött
czélnsk  útjában  álló  nagy  akadályt,  nehézséget,  a
dolog bibéjét.  Itt  a  bökkenő.  Ét  a  bökkenője.  Ez  ám
a  bökkenő.  Ugyan  rá  találtunk  a  bökkenőjére.  V. ö.
BÖKKEN.

BÖKŐ,  (bök-ő)  mn. és  fn. tt  MkS-t.  1)  Aki
vagy  ami bök, szúr.  2) Eszköz, hegyes szerszám, mely
bökésre  használtatik. V. ö. BÖK,  ige.

BÖKÖCZE, (bök-ő-cze)  fh. tt.  bSk&xé-t. Általán
tövis,  mint  bizonyos növények hegyes szúró  szálkája,
fulánkja.  ZTUskebokor,  okácgfa  bököczéje.  Máskép lásd
AEICS.

BÖKÖD,  (bök-öd)  átb.  m.  bököd-tem,  —tél,
—ott. Gyakran  vagy  folytonosan  bök,  szúr.  Czuczos
bottal  bSködni  a  bivalt. Valamivel kisebb  hatása, mint
a  kettőztetett gyakorlati  bokdSs, azaz  bök-öd-öt.  Kép-
zésre  hasonló  a  köpöd,  csíped, tápod  igékhez.

BÖKÖDÉS,  (bök-öd-és)  fn.  tt  bSködét-t,  tb.
—ék.  Gyakori  vagy  folytonos  bökés.

BÖKÖL,  (bök-öl)  áth. a  szokottabb  bököd  vagy
bökdös  értelmében.  Származéka:  bSlcöUSdik.  V.  ö.
BÖKÖD.

BÖKÖLÖ, (bök-öl-ő)  fn.  tt  bökölö-t.  Újabbkori
szó, az  idegen  scorpio  kifejezésére,  mely  mérges fu-
lánkjával  bök, bőtől.

BÖKÖLÖDIK,  (bök-öl-őd-ik) k. m.  bökölöd-tem,
—tél,  —ott.  1)  Szarvaival  öklelődik,  szurkálódik.
BSkSlödik  a szilaj  tinó, ökSr.  2) Átv.  ért  valakit  csí-
pős  szavakkal,  élezés  czélzatokkal  ingerel, izgat, bán-
talmaz.

BÖKÖNY,  faluk  Szabolcs  és  Arad  megyében;
helyragpkkal:  BBkSny-be,  —ben,  —bSl..

BÖKÖS, (bök-ő-ös)  mn. tt  bökbs-í  vagy  —ét,
tb.  —ék.  Ami természeti  hajlamánál  vagy  tulajdon-
ságánál  fogva  bökni,  szúrni,  öklelni szokott  BökSt
bika. BökSs  csipkebokor.  Képzésre  olyan  mint:  hara-
pós,  rugós,  csipbV,  scúrós.

BÖKSEB,  (bők-seb) ősz.  fh. Seb,  melyet  bökés,
szúrás  okozott

BÖKTET,  (bök-tet)  átb.  m.  bttktet-tem,  —teT,
—itt. Hegyes  karót, rudat, pálczát úgy  dob el,  hogy
leesvén  mindenkor begygyei  álljon  a  földnek.  A pi-
linczkezb'  gyermekek  böktetnek.

BÖKTETÉS,  (bök-tet-és)  fn. tt  böktetít-t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  midőn  böktetiink.

BÖKUSZÓNYOSAK,  (bök-uszónyosak) ősz.  tb.
fh.  Azon  halak, melyeknek úszószárnyai bökősek, tüs-
kések.

BÖL,  elvont  gyök,  s  ugyanaz  a  vastaghanga
bot gyökkel,  a  bölény,  bölicte,  bölS  származékokban.
V. ö.  BÖL,  elv.  gyök.

—BÖL, (bé-el  vagy  belé-el) helyviszonyító név-
rag, mélyhangon:  BÓL, pl.  kert-bSl,  hát-ból.  Kétféle-
kép  elemezhető,  a)  azon bé-ből,  mely  bizonyqa  tér-
foglalat  felé  irányzist jelent,  s  oly  képzésű  (be-é)r

mint: föi-é,  köt-é,  mög-é, fel-é  és a  távolodást jelentő
el-ből,  be-é-el,  öszvehuzva  bél,  változattal  bői,  mint
közé  kStSl,  mögé  mogöl,  felé  felöl,  alhangd szóban  :
alá,  alól, melyekben szintén a  távozást  jelentő  el  rej-
lik;  a  régieknél, például  Katalin  legendájában  gyak-
ran  előjön  bel  alakban:  nemzetbei,  kínszenvedésébe! /
b)  a  belé  irányzóból,  belé-el, belül,  mélyhangon baloi,
mint e régies  ragozásokban : íömnöcz.-ieiőí, e helyett :
(ömnöctébíH;  ortzágbalól,e  helyett: országból.  Mind  a
régi,  mind  az  élő  nyelvszokás  könnyebb  kiejtéssel
igy  is  használja:  bül,  bul,  kertből,  háíbut, vagy  kerí-
böl,  házból.

Eredeti  talajdon  értelemben jelent  távozást,  ki-
indulást,  kieredést  bizonyos  térfoglalatból:  házból,
templomtxU,  színházból jön ;  idegen városból,  országból
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érkezett  vendégek. Szélesb  értelemben  járul oly  nevek-
hez,  melyek  burkot,  takarót  jelentenek,  midőn  kibo-
nyolodást,  kifejlődést,  kitakaródzást  jelentő  igékkel
állanak  viszonyban.  Majd  kiugrik  a  bőréből.  A  diót
kifejti  héjából.  Virág  fakad  a bimbóból.  Kibújik  a  szeg
a  zsákból.  A  nyál  kiugrik  a  bokorból.

Tömeget, gyütestct  vagy  anyagot jelentő  nevek
után,  melyekből  valami  ered,  támad, készül.  Borból
égetett  szesz.  Búzából  slitött  kei>y<!r.  Fából  épített  ház.
AVfli  minden botból válik  beretva.  Szíjból,  vesszőből f ont
korbács.  Kóczból,  kenderből  sodrott  madzag.

Sokasági,  gyülekezeti,  testületi  nevek  után  tá-
vozást,  kieredést jelentő  viszonyigékkel.  Tanácsból,
gyűlésből,  lakodalomból jő.  Vásárból  haza megy.  A  gu-
lyából  két  tinót,  a  ménesből  négy  csikót  elhajtott.

Oly  tömegnév után, melyből  egy rész  kivétetik.
Kenyérből,  szalonnából,  sajtból  metszeni.  Száz  forint-
ból  tízet  elvenni.  Borból  tölteni.  „És  a  pogány okból
(=  pogányok  közöl)  öle  meg  ezért  és  négy vént."
(Sz.  Krisztina  élete).

Átv.  ért.  általán  származást  eredetet,  kifolyást,
következést, szóval  az illető tárgynak  mintegy  belsejé-
ből,  lényegéből  kiindulást  jelentő  igékkel  viszonyuló
nevek  ntán,  nevezetesen:

a)  Kedélyi,  erkölcsi,  szellemi  állapotból,  mint
okból  kiindulva.  Haragból,  boszuból fölkiáltani.  Bá-
natból,  keserűségből  sírva  fakadni.  Rokonszenvből  pár-
tolni,  ellenszenvből  üldözni  valakit.  Felebaráti  szeretet-
ből jót  tenni.  Szenvedélyből,  hajlamból  vonzódni  vala-
kihez.  Fösvénységből  bojtölni.  Becsületből  szolgálni.

b)  Az illető  érzelmek  és  kedély! állapotok  szék-
helyéből  kiindulva.  Szívből,  leiekből szerelni,  gyűlölni.
Gyomrából  utálja.  Józan  észből  eredt  eszmék,  tervek.
Ez  nem  az  ö fejéből  sitit  ki.

c)  Egyik  állapotból másikba átmenvc, másra vál-
tozva.  Diákból  lett  katona,  barátból  ellenség.  Ebből
nem  lesz  szalonna.  Egyik  nyavalyából  másikba  esni.
Kötődésből  támadt  verekedés.

A  személyragokat  nem böl,  Imiiéin  belől  alakban
veszi  föl: belőlem,  belőled,  belőle, stb.  épen úgy,  mint:
felölem,  fölölem,  alólam,  kívülem.  V.  ö.  BE,  BEN.

BÖLCS,  (böl-cs)  mn.  és  fn.  tt.  bölcs-et.  1) Má-
soknál  többet  tudó,  tanult,  oly  dolgokban  jártas, me-
lyeket  nem  mindenki  tud,  ért.  Különösen  oly  ember,
ki  a  gyakorlati  életben  eszclycs,  ildomos,  mennyiben
a  czélhoz  vezető  czélirányos  eszközöket  ismeri, s azo-
kat  cselekvéseiben  alkalmazza.  A  bölcs  ember  min-
denütt  otthon  van.  Km.  Tudatlanok  közt  könnyű  bölcs
nevet  szerezni.  (Inter  vaccas  bős  est  abbas).  Km.  Ki
bölcset  küld,  kevés  szóval  küldi.  (Mittc  sapieutem,  ét
nihil  ei  dixeris). Km.  Oly  bölcs,  mint  az  én  macskám.
Km.  Bölcset  beszédéről.  Km.  Bölcs  embernek nehéz  tu-
datlanok  közt  tzólani.  Km.  Bölcset  is  megvakít  a sze-
relem.  Km.  Nincs  oly  bölcs  ember,  kit  a  bor  meg  nem
bolondtí.  Km.

„A  bölcs  mindent  összevesz,
Ami  volt,  van,  s  ami lesz."

Kisfaludy  S.

2)  Nemesebb  erkölcsi  értelemben  oly  tudós  és  eré-
nyes  férfiú,  ki  korának  vezérfáklyája,  s  szoros  érte-
lemben  philosoph.  Görögország  bölcsei.  3)  Mondatik
dologról  is,  mely  a  maga  nemében a  dolog  lényegé-
nek  megfelelő  s  czélirányos,  inkább  elvont,  elméleti,
mint gyakorlati értelemben véve. Bölcs gondolat. Bölcs
mondat.  Bölcs  észrevétel.  Bölcs  tanács.  Ezen  jelentése
utAn,  amennyiben ez  főnévül  is  vétethetik,  alakult
újabb  időben  a  bölcsész  szó,  mely  ám.  bölcs  dolgok-
kal  foglalkodó.  4)  Igen  bölcs  vétetik  gúnyos  értelem-
ben  is:  szőrszálhasogató,  versengő,  ellenmondó.  Ó
mindenben  igen  bölcs  ember.

Régen  így  is  irták:  beles,  mint a  gyöngyösi co-
dexben  olvassuk:  „A  benne  való  beles  olaszokra."
Honnan  némelyek  elemzése szerint annyit tenne, mint
a  dolgok  belsejével  foglalkodó, a dolgok  belsejébe  ható,
belátó.  De  származtatható  a  bű  gyöktől  is:  bö-öl-es,
b&völcs,  mint  rejtélyes,  bűvös  dolgokboz  értő,  s  ez
értelemben  használtatik  a  bibliai  fordításokban,  hol
a  mágus  bölcs-neí  neveztetik.  Napkeleti  bölcsek.  A
törökben  is  btl-mek  Meninski  szerént,  ám.  scire  és
divinare.  Hasonló jelentésű  a  szláv  wolchu  (mágus).
Egyébiránt,  mennyiben  tudósságra  vonatkozik, rokon
vele  a finn welho,  és  a  török  biüit  (tudó,  értő),  bü-
mek  igétől,  és  b  előtét  nélkül  a  magyar  ildom,  ildom-
os.  A  török  bil-mek  is  az  arab  'Üm  (scire,  scientia)
szóval  összeköttetésben  látszik  lenni,  honnan  'alem,
'alím,  'állam  az  arabban,  ám.  sapiens,  doctus,  erudi-
tus.  Népies  kiejtéssel,  és  a  régi  iratokban  l  nélkül
bocs, pl.  Sz.  Katalin  verses  legendájában:  „Leány,
téged  bőcsnek  véllek."  Ez  alakjánál  fogva  hasonlít-
ható  hozzá  a  szanszkrit  bhud  (tud),  innen  budhosz
(tudós,  bölcs).

Képzőjét  illetőleg  ezen  és  hasonló  szók  osztá-
lyába  tartozik  görcs,  szemölcs,  gyttmiilcs,  tekercs,  va-
karcs,  habarcs

BÖLCSEL,  (bölcs-el)  elvont  törzsöké  bölcselet,
bölcselő,  bölcselkedik  szóknak  és  származékaiknak.

BÖLCSELET,  (bölcs-el-et)  fn.  tt.  bölcselet-ét.
1) Bölcselkedés!  elv  vagy  állítmány, vagy vélemény.
2)  Bölcselkedés  elvont értelemben. Mély,  alapos  böl-
cselet.

BÖLCSELETI,  (bölcs-el-et-i) mn. tt.  bölcseleti-t,
1b.  —ék.  Bölcseletre  vonatkozó, ahhoz  tartozó.  Böl-
cseleti  tudományok.

BÖLCSELETTAN,  (bölcselet-tan)  ősz.  fn.  Tan,
melynek  tárgyát  bölcselkedés!  elvek  és  állítmányok
teszik.

BÖLCSELKEDÉS,  (bölcs-el-kéd-és)  fn.  tt.  böi-
cselkedés-t,  tb.  —e'k.  Általán  alapos okoskodás, és erre
épített  cselekvésül''"!.  Különösen  az  ismereteknek  bi-
zonyos  rendszerbe  hozása,  tudományos  elvekre  alapí-
tott  elrendezése. V.  ö.  BÖLCSELKÉDIK.

BÖLCSELKÉDIK,  (bölcs-el-kéd-ik)  k.  m.  böí-
cselke'd-tem,  —tél,  — élt.  1) Elveket  állít,  s  azok  sze-
rént  rendezi ösméreteit,  melyeket  az  ész  és  tapaszta-
lat  vezérfonala  után  indulva  összegyűjtött,  vagyis  a
szoros  értelemben vett  bölcsészeiét  gyakorolja.  V.  ö.

50*
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BÖLCSÉSZET.  2)  Gúnyos  értelemben, álokoskodá-
sokkal, szőrsíálhasogatásokkal  bíbelődik, holmi elmé-
leti  hamis  fogásokkal  a  valót  más  színbe  öltözteti,
elferdíti.

BÖLCSELŐ,  (bölca-el-ő)  fh.  tt.  bölctelö-t.  Böl-
cselkedéssel, bölcseletekkel  foglalkodó;  bölcsész.

BÖLCSELŐI,  (bölcs-el-ő-i)  mn.  tt.  b&ctclSi-t,
tb.  —ék.  Bölcselőt  illető, bölcselőhöz  illő.  Bölcselői
arc*,  kifejezet,  modor.

BÖLCSEN,  (bölcs-én)  ih.  1)  Alapos  elvekből
kiindulva, józan észszel, okosan.  Bölcsen gondolkodni,
Ítélni. Bölcsen vitatkozni. Bölcsen  tanácsolni.  2)  Czél-
irányosan, kellő  eszközöket  kellő  módon  használva.
Bölcsen elintézni,  elrendezni  dolgait,  ügyeit.  Amit  a
ktfrltimenyek  kimondani  tiltanak,  arról  bölcsen  hall-
gatni.  Ezt  bSlettn  cselekedíed.  3)  Népies  kifejezések:
Mi  est  bölcsen  tudjuk,  biticsen  dltallátíuk,  azaz,  jól
tudjuk,  általláttak.

BÖLCSESÉG,  (bölcs-e-ség)  fa.  tt  bSfcseség-et.
1)  Tulajdonság,  melynél  fogra  valaki  alaposan  szél,
ítél, és  czólszerüleg  cselekszik.  Minden szava  bölcse-
ség.  A  bölcseség  legjobb  üti  költség. Km.  2)  Szoros ér-
telemben véve, tudomány, mely a  dolgok  okait,  czél-
jait,  viszonyait,  talajdonságait  kipuhatolja,  s  életre
alkalmazza. Elméleti  böicseség, éietböícseség, világi bifl-
cseség; isteni, mennyei  isicsetég.  L.  BÖLCSÉSZET.

BÖLCSESÉGFOG, (bölcseség-fog) ősz.  fa.  Azon
zápfog,  mely  legutoljára  nő ki.  A férfi  későbben, néha
28  éves korában,  a  némber korábban, néha első  ter-
hessége alkalmával  kapja  meg.

BÖLCSÉSZHALLGATÓ, (bölcseség-hallgató)
öss.  fh.  Uja,  ki  a bölcseeégi  tudományok tanulása vé-
gett  iskolába  jár.

BÖLCSESÉOOKTATÓ,  (bölcseség-oktató)  ősz.
fh.  Tudós, tanár,  ki  másokat bölcseségre oktat  Nem
helyeselhető  öszvetétel, mert oktat a tárgyesetben csak
személyre viszonyúi:  oktatni valakit valamire, de soh»
sem  mondjak:  valamit  oktatni, tehát  bSlcseségoktató
nyelvtanilag elemezve annyit  tenne mint: bölcseséget
oktató, ki  a bölcseséget  oktatja;  ezek  pedig  a  ma-
gyarban  hibás  kifejezések.  Jobban:  bölcseségtanitó.
V.  ö. OKTAT.

BÖLCSESÉG8ZABÁLY,  (böicseseg-szabály)
ösc. fii. Életgyakorlati, vagy  erkölcsi  szabály,  melyet
ildomosán,  eszélyesen,  józan  ész  szerint  követnünk
kell, hogy  tetteink  czélt  érjenek.

BÖLCSESÉGTAN,  (bölcseség-tan)  ősz.  fa.  A
böicseseg  (philosopbía)  körébe tartozó ismeretek rend-
szeres eleadása; bölcsészettan.

BÖLC8ESÉÖTANÍTÓ,  (bölcseség-tanító)  ősz.
fh.  Ki  másokat  ás  elméleti  és gyakorlati  bölcseség
tudományára oktat

BÖLCSÉSZ, (bölcs-ész) fh. tt  bölcsész-t, tb.  —ele.
Szoros  értelemben  ám.  a  hellén-latin phüosophus.  Új
alkotása  sz<5, melyben e  szó,  bölcs, főnév  gyanánt vé-
tetik,  •  ám.  bölcs dolog,  miszerint  bölcsész =  bölcs-
dolgokkal  foglalkodó.  Ebből  származott:  bölcsészet.
L.  est

BÖLCSÉSZET,  (bölcs-ész-et) fn. tt  bölcsi«ef-rt.
Az  idegen  s  minden  mivelt népeknél ismeretes  phüo-
sophia  kifejezésére  újabb  korban alkotott és  elfoga-
dott magyar műszó.  A  bölcsészet  tárgyra  nézve:  szel-
lemi  erőink, törvényeink, és  czéljaink,  szóval,  szelle-
mi  életünk  tana;  kútfőre  nézve: az  embert, világot,
és  Istent  tárgyazó  eszmék  tana:  czétra  nézve:  azon
tudomány,  mely  az  igaznak,  szépnek, és  jónak esz-
méit czélszeriileg  fejtegeti.  Elméleti  bölcseltet,  mely
közvetlenül  az  emberi  tudást,  gyakorlati  bölcsem!,
mely a cselekvést tárgyazza. Tiszta  elméletiek:  agm-
doücodáttan,  és  ötmerettan,  tiszta gyakorlatiak: a  ter-
mészetjog,  és  erkölcstan. Részint elméleti,  részint  gy»-
korlati: a  széptan.

BÖLCSÉSZETI,  (bölcs-ész-et-i)  mn.  tt  bölvt-
tteti-t,  tb.  —ék.  Bölcsészetre vonatkozó, bölcsészetbe
való, bölcsészetet  illető, bölcsészeti  elvek  szerént ren-
dezett  Bölcsészeti értekezések, viták.  -Bölcsészeti p%»-
kérdések,  pályamunkák. Bölcsészeti rendszer.

BÖLCSÉSZETILEG, (bölcs-ész-et-i-leg) ih.  Böl-
csészeti  úton,  bölcsészeti  elvek  szerént.  BSlcséttetUtg
feifödösötí  igazságok, rendszeresééit  ismeretek.

BÖLCSI,  puszta  Bihar  megyében;  helyragok-
kal : Bölcsi-be,  —ben,  —bői.

BÖLCSRE,  (1),  (bölcs-ke) mn. tt  böícskéV. Böl-
cseséget  fitogató,  szőrszálhasogatásokkal  bíbelődő.

BÖLCSRE,  (2),  fald  Tolnában, helyragokkal:
Bölcské-re,  —n,  — rSl.

BÖLCSŐ,  (böl-cső, azaz, bili-cső) fa. tt  bUletS-l.
Személyragozva:  bölcsőm,  bölcsöd, bölcsője,  vagy  W
cseje.  Köznépiesen  ejtve:  bó'cso'.  Ágyacska,  csecsemő
gyermekek  számára,  mely  vagy  ívded  talpa  libákon
ringatható, vagy  lógó  állapotban  lóbálható.  BSloőke
fektetni  a  kisdedet.  Bölcsöt  ringatni.  BölctS  mellttt
virrosztaui.  Ezt  sem fa  bölcsőben  ringatták,  ám.  nigy
úri  származású.  Km.

„Még  akkor  nekem  ígértek,
Mikor  bölcsőben  rengettek."  Niipdal.

Atv.  ért. jelenti  valaminek  zsenge  állapotát,  első  ere-
detét, keletkezési  helyét.  Emberi  nem  bölcsője,  Átsia.
Tudományok  és  művészetek  bölcseje, Heüast.  Jelenti az
emberi  élet  kezdetét  is,  melynek  végét  a  sír  teszi.
BülctSbSl  sírba  lépni  =  születés után  legott  vagyh*-
mar  meghalni. BölcsejétSl  sírjáig  sok  viszontagság M
az  embert.  Különösen  ám.  születéshely,  szülőföld.

.Hazádnak  rendületlenül
Légy  híve oh magyar,

Bölcsőd az,  majdan  sírod  is,
Mely  ápol s eltakar."  Vörösmarty.

Gyöke  böl  nem egyéb, mint a  mozgásra vonat-
kozó  bili,  miszerint  ám.  billsö,  billcsó',  billegő, s vál-
tozata  bellöke,  azaz két  rúdra  vagy  faágra  akasztott
lepedő, melyben a  kisdedet hintáljak.  Rokon  vele  *
franczia  berceau  (berszó) mely a  bercer  (ringat) töm-
ből  eredt  Hasonló a  török  besik  is.  Képzésre  olyan
mint:  emelesö*,  lépcsS,  stökcso1,  hágcsó.  V. ő.CSÓCSO
képző.
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BÖLCSÖDAL, (bölcső-dal) ősz. fn.  Dajkák  dala,
melyet  a  bölcső  mellett  szoktak  énekelni, hogy a ben-
ne  fekvő  kisdedet  elaltassák ,  altatódal,  pl.  Csücsülj
caucsulj  !  Beit,  béli!  Csicsi,  béli.'  Ilyen  a  karácsom
szent  énekben:

„Alugyál  galambom,
Nyugodjál  virágom."

BÖLCSÖDÉ,  (böl-csö-de) fn. tt  bölcsödét.  Gond-
viselő  intézet,  melyben  az árva  és  szegény  csecsemő-
ket  köz fölügyelés  alatt  tartják  és  ápolják.

BÖLCSÖDESZKA,  (bölcső-deszka) ősz. fn.  Böl-
csőfenékül  szolgáló  deszka.

BÖLCSŐÉNEK,  (bölcső-ének)  ősz.  fn.  L.  BÖL-
CSÖDAL.

BÓLCSÖLÁB,  (bölcső-láb)  ősz.  fn.  Sajátságos,
ivded  talapzata  állvány,  mely  a csecsemő ágyául szol-
gáló  készületet  tartja.

BÖLCSÖMADZAG,  (bölcső-madzag)  ősz.  fn.
Madzag,  szalag, vagy  vékonyabb  kötél, melynél fogva
a  bölcsőt  ringatják,  vagy  lógázz&k.

BÖLCSÖRINGATÓ,  (bölesö-ringató) ősz. mn. és
fn.  Aki  a  kisded  bölcsőjét  ringatja,  rengeti.  Bölcső-
ringató  dajka,  kis  leány.  Szegény  agg  néni  már  csak
bSlcsöringatónak  való.

BÖLCSÖRUHA,  (bölcső-ruha)  ősz.  fn.  Vászon-
darab,  vagy  más  szövet  melyet  a  bölcsőbe  fektetett
kisded  alá  tesznek. V.  ö.  PELENKA.

BÖLÉNY,  (böl-ény)  fn.  tt.  bölény-t,  tb.  —ék.
Vad  bika,  ökör,  sötétes  szőrrel,  s  gubanczos  nyakkal,
mely  eredeti  vadságában  szabadon él.  Amerika  vado-
naiban  még nagy  számmal  találtatik.

Változattal:  bélény.  Gyöke  bői  vagy  bél  az  ide-
oda  járásra  vonatkozó  bol  gyökkel  azonos,  miszerint
bölény  ám.  bolygó,  bolyongó.  V.  ö.  BOL,  gyök.

HÖLGYÉN, ALSÓ—,  FELSŐ—.falvakNyitra
megyében;  helyr.  B'ólgyén-be,  —ben,  —667.

BÖLICZE,  fa.  tt.  böliczét.  Erdélyben  ám.  febér
juh.  Alkalmasint  vagy  török  vagy  szláv  eredetű  szó,
mert  törökül  bcjaz  ám.  fejér,  szlávúl  pedig  bilicza =
fehérke,  fehéres.

BÖLING,  BÖLING,  (böl-ing)  fn.  tt.  böling-ét.
Székelyeknél  ám.  belénd,  beléndek.  L.  BÉLÉND.

BÖLKÉNY,  falu  Erdélyben, Kolos  megyében;
MAGYAR—,  OLÁH—,  Torda  megyében ;  hely ra-
gokkal  :  Bölkény-be,  —ben,  —böl.

BÖLLÉR,  (1. BELLÉR)  fn.  tt. böllér-f, tb. — ék.
Disznóölö, disznóhússal kereskedő,  hentes.  Néhol áta-
lán:  kereskedő.  Másképen :  bellér;  úgy  látszik  (cse-
re-)berél-ből  eredett.

BÖLLÖNKÖDIK,  (böll-ön-köd-ik)  k.  m. bölliin-
köd-tem,  —tél,  —Sít.  Somogyi és  baranyai  tajnyel-
ven  ám.  cllenkcdik,  ingerkedik, perlekedik.  A  közös
divatú  ellenkedik  szóból  b  előtéttel  módosított  kiejtés.
Ilyen  a  játszó  gyermekek  kiolvasó  versében:  ellen,
bélien.

BÖLÖ, (böl-ő)  fa.  tt.  böYó'-í.  Tőke,  tuskó.  Gyöke
böl  vastaghangon:  bol,  lágyítva  boly  ám.  goly,  golyó,

vagyis  bőlö  =  golyóhoz  hasonló  gömbölyű  tönk,  fa-
darab. V.  ö. BÖLÖNCS.

BÖLÖKE,  (böl-ö-ke)  kies.  fn.  tt.  bőtökét.  Kis
bölő,  tőkécskc,  tuskócska.  Hasonló  hozzá  a  német
BlSckchen.  V.  ö. BÁIIKÓ, BALLÁ.

DŐLÖM vagy BÖLÖMB,  hangutánzó  törzsökök
bölömbika  és  bölSmböl  szókban.

BÖLÖMBIKA,  (bölöm-bika)  ősz.  fn.  Gémfaj,
mely  fejét  a  vízbe  dugván  bika  módra  bőmből.  Más-
kép : dobosgém.

BÖLÖMBÖL,  (böl-ömb-öl), önh.  m.  btSlömböl-i.
Tompa,  vastag,  mély  hangon  szól,  mint az ökör, bika.
Képzése  olyan  mint  e  hangutánzóké:  dörömböl,  zű-
römből,  dóromból,  csörömpöl,  kolompol.

BÖLÖN,  falu  Erdélyben  a  miklósvári  székely
székben;  helyr.  Bölön-be,  —ben,  —bői.

BÖLÖNCS,  (böl-öncs)  fn.  tt.  bölöncs-öt.  Csöm-
bölyék,  labdacs  alakú  gömböcske.  Székely  szó.

BÖLZSE,  több  helységek  neve  (KÁNYA—,
BÁBOLNA—,  SÁNDOR—,  SZIGETH—)  Abaúj-
ban;  helyr.  Bölzsé-n,  —re,  —rSl.

BOLY,  BÖÖJ,  falu  Erdélyben  Torda  megyé-
ben ; helyr.  Böly-ön,  —re,  —ró'!.

BŐM,  1)  elvont  hangutánzó  gyök,  vastaghan-
gon :  bőm,  mely  különösen  a  bikának  tompa  dörmö-
gését  utánozza. Származékai:  bömb,  bőmből, bömböiés,
bömmög.  2)  Jelent  a  maga  nemében valami  gömbö-
lyűt,  dudorodottat  a  bömbö,  bömhécz,  böndö  (bömdő)
bong,  bönge  stb.  származékokban.  Rokonai:  bőm, bim,
mint  a  bombék  és  bimbó gyökei,  továbbá:  pont,  pim,
pompás,  pimpó.

BÖMB,  (böm-b)  elvont  törzsök,  melyből  bömbb',
és  bőmből  származtak.  Oly  képzésű  mint:  domb  (icz),
gömb  (öcz),  domb,  gomb,  csomb,  csömb,  csimb,  romb,
és  az  újabb  alkotásu:  tömb.

BÖMBÖ,  1.  GÖMBÖCZ.
BŐMBŐL,  (böm-b-öl)  önh. m.  bömböl-t. Bőmből

a  bika,  midőn  haragjában,  vagy  nemi  gerjedelmében
fel-alá  járkálva  tompa  hangon  folytonosan  dömmög.
Átv.  ért.  költői  nyelven,  bőmből  a  szélvésztől  fdsale-
latott  tenger, vagy rengeteg erdő, vagy elsUtögetett  ágyu-
telfp.  Mint  mikor  a  tiilgyes,  bükkfa  Bakony  erdeje
bőmből.  Augsb.  Ütközet. Képzésre  hasonló a döröm-
böl,  zörömböl,  csörömpöl  szintén  hangutánzó  igékhez.
V.  ö. BŐG.

BÖMBÖLÉS,  (böm-b-öl-és)  fn.  tt.  bömbölés-t,
tb.  —ék.  Bikamormogás;  haragos  vagy  gerjedelmes
bika  szózata.  V.  ö. BŐMBŐL.

BÖMHÉCZ,  (böm-he-ecz)  fn.  tt. bömhécz-ét.  Vas
vármegyei  tájszó,  ám.  feneketlen nagy  gyomor,  nagy
bél,  nagy  has,  poczok.  Rokona:  vemh.

BÖMM, hangutánzó gyök.  Származéka: bömmög.
BÖMMÖG, (bömm-ög) önh. m. hömtnl'g-tem,  —tél,

—ott. Tompa mély  hangon  morog,  ii.idön  valaki zárt
ajakkal  mintegy  magába  fojtva  szózatát, ennek  egye-
dül  hangját  bocsátja  által  az  orrlikakon.  Máskép  :
dömmög,  vagy  dörmőg,  vagy  dünnyöy.
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BÖMMÖGÉS,  (bömm-ög-és)  fn.  tt.  bSmmSgét-t,
tb.  —ék. Dömmögés,  dörmögés. V.  ö.  BÖMMÖG.

BŐN,  elvont  gyök,  eredetileg  bőm, mennyiben
az  m bizonyos  hangok  előtt  könnyebb  kiejtés  végett
n-re  változik,  mint:  bong  (ige)  =3  bömg,  bSndő =
börodb'.

BÖNCSÖLÉK,  (bömcs-öl-ék)  fn.  tt  böncsölék-éí.
A  ruha  aljához,  vagy  állatok  szőréhez  tapadt,  s  cso-
mósán  megszáradt  sár,  ganéj.  E  szónak  törzse  tulaj-
donkép :  csömb,  tehát  eredeti  alakban:  ctlímbölék, vas-
taghangon : csombolék.

BÖNCSÖLÉKÉS,  (bömcs-öl-ék-és)  mn. tt  bön-
ctSlékét-t,  tb.  —ék. L.  CSÖMBÖLÉKÉS.

BÖNDÉSZ,  (böm-de-ész)  mn. és fn. tt. bondész-t,
tb.  —ék.  Göcsejben  ám.  buta,  b&mész,  félostoba.
Gyöke  bőm  a  mélyhangon ejtett  bám  változata.

BÖNDÖ,  (böm-d-ö)  ín.  tt.  böndb-t.  L.  BÉNDÖ.
BÖNDÖLY,  (böm-d-öly)  fn.  tt  böndöly-í,  tb.

-  ők.  Több  bogyószemből  álló  furtöcske,  tulajdon-
kép :  böngöiy,  a  bong  törzsöktől.  V.  ö. BINGYÓ, BO-
GYÓ,  BÉNG.

BÖNEDVÜ,  (bö-nedvü)  ősz.  mn.  Ami  aránylag
sok  nedvet,  levet,  nyirkos  részeket  foglal  magiban.
Bönedvü  gyümölcs.

BÖNEDVÜSÉG,  BÖNEDVÜSÉQ,  (bő-nedvü-
ség)  ősz.  fn.  Nedvekkel  bővelkedő  állapot.  A  bőned-
vütég  könnyen rohadásra  ad  alkalmat.

BONG,  (1),  (böm-g) fn.  tt.  böng-»í.  L.  BÉNG.
Származékai:  bönge,  böngész.

BONG,  (2),  (böm-g)  önh.  m.  böng-tem,  —tél,
—ott, htn.  —ni vagy  —eni.  Mondjak némely  rova-
rokról,  vagy  bogarakról,  midőn sajátságos tompa bőm-
féle  hangjokat  hallatják.  Böngenek  a  méhek,  daráttok,
cserebogarak,  némely  legyek,  stb.  Máskép:  dong,  al-
hangon:  bong,  dong.

BÖNGE,  (bömge)  fn.  tt.  böngét.  Szedés után el-
maradozott  kisebb szőlőíürt, kukoríczacső, vagy  ara-
tás  után  elhullott  kalászka.

BÖNGÉS,  (böm-g-és  vagy  böm-ög-és)  fn.  tt
böfigés-t,  tb.  —ék.  Némely  rovarok  vagy  bogarak
tompa  szólása.  Máskép : dönget,  vastaghangon : ban-
gái,  dongát.

BÖNGÉSZ,  (1),  (böm-ge-ész)  önh. és  áth.  bön-
gész-íem,  —tél,  —éti.  Aratás,  vagy  szedés  után  az
elmaradozott  fejeket,  csöveket,  fürtöket,  kalászokat
öszveszedi.  Átv.  értelembon:  a  tudományok mezején  a
tudótok  munkáiban  böngészni,  ám.  az  ismeretek  nagy
halmazából  némelyeket  kiszedegetni,  kiválogatni.

BÖNGÉSZ,  (2),  (mint föntebb)  fn.  tt.  bSngétz-t,
tb.  —ék.  Aki  aratás,  szedés,  vagy  szüret után maradt
böngéket,  azaz,  szőlőfürtöket,  szemeket,  kukoricza-
csöveket,  kalászokat öszveszedi.  Azon szók osztályába
való, melyek  ugyanazon  alakban  nevek és igúk, mint:
halász, vadász  stb.

BÖNGÉSZET,(böm-ge-ész-er)fn. tt  bSngészet-ct.
Böngék  összegyűjtése.  V.  ö. BÖNGE.

BÖNGET,  (böm-ö{;-et) önh. m. bönyft-tem,  —tél,
—étt, pár,  bö'ngess.  Folytonosan  vagy  gyakran bőg,

mint  ökör, bika, stb.  Képzésre  olyan  mint:  kurjong-
vagy  fcur/og-ból  kurjongat,  kurjogat,  tyjong-bol  új-
jongal.

BÖNGETÉS,  (böm-ög-et-és)  fn.  tt  böngetétt,
tb.  —ék. Folytonos  vagy  gyakori bőgés.

BÖNQYÖLE,  (böm-gy-öl-e)  fa.  tt.  böitgyöiét.
Szeged  tájékán  így  nevezik a  gyékénykákának  meg-
száradt  csomóalakú,  lisztféle  anyagú  tövét,  melyből
szükség idején  kenyeret  lehet  sütni,  honnan :  böngyö-
lepogácso.  Gyöke  a  csomódadot,  gömbölyűt jelentő
töm,  vastaghangon:  bőm.

BÖNÖG,  BÖNÖGÉS, 1. BONG, BÖNGÉS.
BÖNY,  falu  Győr  megyében;  helyr.  BSny-Sn,

—re,  —ro'i.
BÖNYE,  (bőr-nye?)  fh.  tt  bbnyét.  Boncztsjii

értelemben,  széles,  vékony  mócsing,  mely  alakjára
nézve  bőrhöz  hasonló.

BÖNYÉS,  (bör-nye-es)  mn.  tt  bönyés-í  vagy
—ét, tb.  —«k.  Széles,  vékony,  bőrnemfl  mócsinggal
benőtt.  Bőnyét  tenyér.

BÖNYESISAK,  (bőnye-sisak) ősz.  fa. Boncztan-
ban  ám.  mócsingnemű  szövet, mely  a koponya  felső
boltozatinak  nagyobb  részét  befödi.

BÖÖ,  helynév,  régiesen  írva,  1. BŐ.
BÖÖD, 1. BŐD.
BÖÖLY, 1. BOLY.
BÖÖS, 1. BŐS.
BŐR, elvont  gyöke börböneze, börhe, börtön, borii

szóknak.  Ugyanaz  a  vastaghangu  s takarót, boritót
jelentő  bor gyökkel.

BŐR,  önálló  gyök  és  fn.  tt  bb'r-t,  tb.  —ők.
1)  Különféle  rostokból  álló  szövet, mely  az állati  tes-
tet  burokképen  közvetlenül  befödi,  s azt a  külső sé-
relmek  ellen  oltalmazza.  Fejbőr,  nyokbór,  arczboV,
hátbőr. Megsérteni, fölkarctolni, lehúzni, lenyúzni a bőr t.
Fehér,  barna,  tárgát,  fekete,  vékony, vastag  bó'r.  Sző-
rös, sima,  lúdbb'r. Finom,  érzékeny, kényes bor.  Durva,
értéktelen,  boctkor  bor.  Csak  a  csontja, bb're, azaz, igen
sovány.  2)  Ugyanazon  rostos  szövet,  vagy  burok  le-
nyúzott  nyers  állapotban.  Padláson  lógó  birkobó'rtfk.
Bőröket  vásárló kalmár.  3)  Tímárok, szűcsök által  ki-
készítve.  Ökörbürböl  való  csizmotalp.  TehénbörbW,  bor-
jubb'rbo'l,  kecskebörböl  varrott  csizma.  LóbörbSl  való
tant.  BagaríabSr,  szattyánbbr.  Bőrbe  kötött  kOnyvek.
Bbrrel  behúzott  ládák.  4) Növények  derekát  és szárát
s  gyümölcsök  húsát  takaró  hártyanemtt  bárok,  héj.
Lehúzni  lehántani  a szilfa,  boroczk  bó'rét.  Fostog borit
alma.  5)  Átv.  ért  jelenti  az  emberi  élet éa állapot
érzékeny  oldalát  .Félteni a  bbVéí.  Bőrében jár  a  do-
log.  Km.  Nem szereinek a  bőrében  lenni.  Km.  Étt  bő-
röddel  fizeted  meg.  Bőrére  megy.  Bőrében  áll.  Örömé-
ben  majd  kiugrik  a  bőréből.  Km.  jRosz  bőrben  van,
nm.  beteges.  Szőröstül  bőrűstül  ám.  mindenestül,  egé-
szen.  Ide tartozó  közmondások : Egy  rókának nem le-
het  két bó'rét  lehúzni, = nem lehet  valakit kétszeresen
adóztatni,  büntetni.  A  bőrét  is  lehúzzák, azaz, égessen
kizsarolják,  kifosztják.  Ha  nincs  szóVe, vagyon  bőre.
Erőtlen,  mint  a  bőréből  kivetkezett  ttgyó.  Kiki  a  maga



797  BŐRALÁÖMLÉS—BÖRBÖNCZE BÖRCS—BÖRFARADÉK 798

bőréi  viszi  a  vásárra.  Előre  meginni  a  medvebőr  árát.
Meg  nem fér  a bőrében, ám. nyughatatlan,  kicsapongó.
Bocíkorbőr  az  orczdja,  ám.  szemtelen,  orcz&tlan.  Ki-
cserzett  bőrű.  Könnyű  mát  bőréből  hársat  hasítani.
Kit  bőrben  is  ember  lappang.

Más  főnévvel  elül  tétetvén  öszve,  számos  ese-
tekben  annyit tesz, mint: bőrből  való, bőrből  csinált.
Bőrtarisznya,  borznak,  bőrtáska,  bőrnadrág,  börpaizs.
Másnemű  öszvetételek:  bőrféreg,  bőrgyár,  bőrgomba,
bőralma,  bőrgó'zőlgés  stb.  Származékai:  bürke,  bőröd-
tik,  bőrönd,  bőrös,  bőrtelen  stb.

Eredeti  jelentése  ugyanaz,  mely  a  bor elvont
gyöké  a  borit,  borogat  származékokban,  mennyiben a
bőr  nem egyéb,  mint  az  állati,  illetőleg  növényi  test
burka,  borítója.  Rokon  vele  a  hellén  pvQaa,  továbbá
valamint  a  magyar  bul,  bula  takarásra  vonatkozik,  s
ám.  bura,  hasonlóan  ide  sorozhatok  a  latin pettis,  ve-
lum, velő,  vellus, piltis,  hellén  qpeHo's ,  német  Feli,
Balg  stb. Bőr persául pár,  törökül  déri.

BŐRALÁÖMLÉS,  (bör-alá-ömlés)  ősz.  fn.  Az
edényéből  kiszivargó  vérnek  vagy  más  nedvnek a bőr
alá  tolulása.

BÖRALATTI,  (bőr-alatti) ősz.  mn.  Ami közvet-
lenül  a  bőr  alatt  van.  Böralatti  nyalka,  nedvek.

BÖRALMA,  (bőr-alma) ősz. fn.  ízletes  télialma-
faj,  melynek  bőrhöz  hasonló  keménységű  barnás hé-
ja  van.

BŐRÁRU,  (bőr-áru)  ősz. fn.  Vásári vagy eladási
czikkelyek,  melyek  kikészített  bőrökből  állanak.

BÖRARUS,  (bőr-árus)  ősz.  fn.  Aki  bőrnemü
árukkal  kereskedik.

BORÁTKA,  (bőr-atka)  ősz. fn.  Bőr  alatt  tenyé-
sző  apró  féreg.  V.  ö.  ATKA.

BŐRÁTÜLTETÉS,  (bör-át-ültetés)  ősz.  fn.  Se-
bészi  miitét,  midőn  a  test  egyik  részének  bőrét  fölha-
sítj&k,  s  azt  egy  más  réaz  hiányának  kipótlására  át-
helyezik.

BÖRÁTVÁLTOZÁS,  (bőr-át-változás)  ősz.  fn.
Midőn  a  bőr  elébbi  színe,  alakja,  vastagsága  másra
változik  által;  vedlés,  pl.  a  kígyóknál.

BÖRBECS,  1. BERBÉCS.
BŐRBETEGSÉG,  (bőr betegség)  ősz.  fn.  Min-

denféle  kóros  állapot,  mely  a  bőrön mutatkozik, vagy
mely  a  bőrnek  rendes  működését,  pl.  kipárolg&sát
akadályozza.  A  sömör,  kosz,  bőrhámlás  mindannyi  bőr-
betegségek.

BÖRBITÉL,  (1. BERBITE)  öuh. és  áth.  m. bör-
bitél-t.  Mormogva,  szájbez&rva,  értelmetlenül mondo-
gat, vagy  beszél  valamit.  Börbitélnek  az  imádkozó  iz-
raeliták.  A  gyermek  börbitélce  tanulja  leczkéjét.

BÖRBÖNCZE,  (1. BERBENCZE)  fn.  tt.  börbön-
caét. Millye,  különösen  dohány, burnót, tartására szol-
gáló  edényke.  Kis  pipám,  dohányos  blirbönczém.  (Fa-
Indi).  Börbönczékben  tartják  szereiket  a  gyógyszer-
árusok  is.

Gyöke  bőr  vastaghangon  bor,  búr jelent  valami
betakarni, beburkolni valót

BÖRCS,  falu  Győr  megyében; helyr.  BöVcs-ön,
—re,  —rb-í.

BOROSÁVÁ,  (bőr-csáva)  ősz.  fn.  A  tímárok,
szűcsök,  tobakok  stb.  sajátságos  lúgja,  melyben  a  ki-
készítendő  nyers  bőröket  áztatják,  puhítják.  V.  ö.
CSÁVA.

BÖRCSE,  (bőr-cse) fn. tt  börcsét.  Hártyaszerü
finom  bőr,  vékony  bőröcske.

BÖRCSHÁZA,  puszták  Veszprém  és  Győr me-
gyében.  Helyr.  Zfórcsházá-ra,  —n, —ról.

BŐRCSERZÉS,  (bőr-cserzés)  ősz.  fn.  Tímárok,
tobakok,  s  úgynevezett  cserzővargák  kezelése,  midőn
a  bőröket  cserfakéregből,  vagy  gubacsból  készített
lúgban  áztatják.

BÖRCSÖ,  (bőr-cső)  ősz.  fn.  Bőranyagbői  készí-
tett  s  bizonyos  czélokra  való  cső.

BÖKCZ,  (bör-cz)  fn.  tt.  bürcz-ctt.  1)  Némely  táj-
ejtés  szerint  ám.  a  szokottabb  bérce.  L.  ezt.  2)  A  fo-
nalnak öszvezsugorodott  csomós  része.  Innen :  börctös
fonal  ám.  nem cgyirányos,  hanem  itt-ott  csomós.

BÖRCZOL,  (bör-cz-öl)  áth.  m.  börczöl-t.  Keme-
nesalján  ám.  meghág,  megugor.  A  bika  börczöli  a  te-
henet,  a  csödör  a  kanczát.  Törzse  börcz  ám.  a  maga-
sat,  ormot jelentő  bérez.

BÖRÜÜ,  1.  BORDÓ.
BÖRDÖCS,  (bör-dő-cs)  fn.  tt.  bördöcs-öt.  Kis

bördő,  azaz  vastaghangon:  bordócs,  hordócska. Lásd:
BORDÓ.

BÖRDÖCZE,  falu  Szála  megyében;  helyragok-
kal:  Bördöczé-re,  —n,  —ről.

BÖRDÖSÍP,  (bördö-síp)  ősz.  fn.  Hosszú  síp  a
dudán,  mely  folyvást  azonegy  tompa  vastaghangon
mormol.  Máskép:  bordósíp.

BÖRDÖSÍPOS,  (bördő-sípos)  ősz.  mn.  Bördő-
síppal  fölszerelt;  bordós.  Bördösipos  duda.

BÖREGÉR,  (bőr-egér)  ősz. fn.  Egérhez  hasonló
emlős  állat, mely szarnyalaku  hártyákkal  birván,  röp-
ködni  képes,  s jobbára  esténként  bújik  ki  odújából.
Máskép : szárnyas  egér,  denevér,  bőr madár.  Hej  huj
bőregér,  meg  nem fognám,  tudja  mér.  (Népd.)

BÖRÉLETMÜ,  (bör-élct-mü)  ősz.  fn.  Életmű,
melytől  a  bőr mozgékonysága  s  rugonyossaga  függ.
Lásd:  ÉLETMŰ.

BÖRENYV,  (bőr-cnyv)  Ősz.  fn.  Nyers  börfara-
dékok-,  bőrhulladékokból  főzött  enyv,  kfilönbözteté-
siil  másféle  anyagból  készített  enyvtől.

BÖRERNYÖ,  (bőr-ernyő)  ősz.  fn.  Általán  ki-
pányvázott  bőrből  való  ernyő,  pl.  a  búitokon,  kocsi-
kon.  Különösen  kemény  bőrből  készített  félkarima  a
sipkán  vagy  csákón.

BÖRESÖLÉK,  (bör-esölék)  ősz.  fn.  L.  BŐR-
HULLADÉK.

BÖRETLEN,  (bőr-etlen)  mn. tt  bőretlen-t,  tb.
—<-'k. Kinek  vagy  minek bőre  nincsen. Böretlea  disz-
nóliús;  böretlen  szék,  vagy  bőrtelen.

BÖRFAKADÉK,  (bőr-faradék)  üsz. fn.  A  nyers
vagy  kikészített  bőrről  lefaragott  hulladék.
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BÖRFEJLÉS,  (bőr-fejlés)  ősz.  fn.  Lásd  BÖB-
HÁMLÁS.

BÖRFÉREG,  (bőr-féreg)  ősz.  fn.  Meleg  tsj-to-
mányokban  tenyésző  hosszúkás  vékony,  fehér  féreg,
mely  a  lábszárak  bőre  alá  veszi  magát,  s gyuladaso-
kat  okoz.  Vannak  sajátságos  bőrférgeik  a  lovaknak
is.  Máskép  bóVfurdancs.

BÖRFESTÖ,  (bőr-festő)  ősz.  fn.  Mesterember,
aki  a  cserzett,  szficsölt  bőröket  különféle  színekre
festi.

BŐRFOLT,  (bőr-folt)  ősz.  fn.  A  bőrnek  kttlse-
jén  kifejlődő  mindenféle  folt  Szepidféíe  voVhenyeges
bőrfoltok.

BÖRFOSZLÁS,  (bőr-foszlás)  ősz.  fn.  L.  BÖR-
HÁMLÁS.

BÖRFURDANCS,  (bőr-furdancs)  ősz.  fn.  Lásd
BÖRFÉREG.

BŐRFUTRINKA,  (bőr-futrinka)  ősz.  fn.  Fehé-
res  bőrszínű  és  fürgén  futó  kis  féregfaj.  V.  ö.  FUT-
RINKA.

BÖRFÜ,  (bőr-fú)  ősz.  fh.  L.  VÍZFONAL.
BÖRGÖLIN,  falu  Vas  vármegyében;  belyra-

gokkal: Börgölin-be,  —ben,  —bó'l.
BÖRGÖND,  népes  puszta  Fehér  varmegyében;

helyragokkal:  Börgönd-re, — Sn,  —rül.
BÖR6ÖZÖLGÉS,  (bőr-gözölgés)  ősz. fn.  A  test

repülő  részecskéinek  a bőrlikacsokon  kiparolg&sa.
BŐRGUTA  vagy  BÖRGUTAÜTÉS,  (bőr-guta

vagy  bőr-guta-ütés)  ősz.  fn.  A  bőr  működő  erejének
teljes  bénulása, megszűnése.  Ktíteges,  vérfoltos  bdV-
gutaütés.

BŐRGYÁR,  (bőr-gyár)  ősz.  fn.  Gyár,  melyben
nyers  bőrök  kikészíttetnek.

BŐRGYÁRTÁS, (bőr-gyártás)  ősz. fn. Tímárok,
szűcsök,  irhások, cserzővargák  gyári  kezelése,  mely-
nélfogva  a  nyers  bőröket  különféle  czélokra  elké-
szítik.

BŐRGYÁBTÓ,  (bőr-gyártó)  ősz.  fn.  Tímár,  to-
bakos,  cserzővarga,  irhás,  stb.  aki  cserzéssel,  csává-
zásaal,  korpázással  stb. a nyers  bőröket  czélirányosan
kikészíti.

BÖRHÁMLÁS,  (bőr-hámlás)  ősz. fn.  1)  Midőn
az  állati  testről  a bőr  felszíne  levedlik,  lefoszlik.  Kí-
gyók  bóVhámláso.  2)  Bőrbetegség,  midőn  a  külső  bőr
mintegy  megkorpásodva  szüntelenül  foszlik.

BÖRHANTÓ,  (bőr-hántó) ősz. fh.  1)  Személy,
ki  az állati  test bőrét  lehántja,  azaz  lehúzza.  2) Esz-
köz,  mely  által  a hántás  történik.

BÖRHARANQ,  (bőr-harang)  ősz.  fn.  Tréfás
nyelven  ám.  segg,  alfél.  Valaki  megszakad  az uraság
dolgán,  olyat  borharanggal  fizetnek  ki  Budán.  Km.

BŐRHÁRTYA,  (bőr-hártya)  ősz. fn.  1)  Boncz-
tanban,  az  emberi  bőrnek  azon  rétege,  mely  a  többi
rétegek  között legvastagabb,  igen  érzékeny,  sok  vért
foglaló,  vörnyeges  febér  szinti  és  sok  apró  nyitású
sejtszövetből  áll.  2)  Oklevéltanban,  ám. bőrből, irhá-
ból készített  hártyapapiros,  melyre  a  régi  oklevelek
irvák.

BÖRHE,  (bör-he)  fn.  tt.  bffrhét.  Székelyföldön
divatozó,  sajátságos  szabású, nadrágféle  lábravaló, me-
lyet  máskép  harisnyának  hívnak.  Egyezik  vele a régi
íróknál, nevezetesen  Pizmánnál  előforduló beVhe, mely
általán  testtakaró  előkötőt jelent  Gyöke bőr  a vastag-
bangu bor,  búr változata,  melyekből  lett:  borit, burok.
Képzésre  olyan mint irha, turha, purha, marha, csilrhe.

BÖRHE,  (bőr-he)  fn.  tt  barhét. Bőrkötény,  mi-
lyet  némely mesteremberek,  pl.  ácsok,  bognárok, ko-
vácsok  szoktak  maguk  elé  kötni.  ,

BÖRHÍD, BÖRHTO,  (bőr-bíd)  ősz.  fn.  1)  Bőr-
tömlőkből  készített  hídfonna alkotmány  valamely  fo-
lyón  keresztül.  2) Átv. ért  bőrhídnak mondják a) mi-
dőn  a  győző  hadi  sereg a  levert  ellenség  teste  fölött
tör  be  valamely  várba,  sánczba;  b)  midőn a  befa-
gyott  vizén a jég  meg nem vastagodván,  a rajta  járók
alatt  meghajlik s  ingadoz.

BÖRHORHOLÓ,  (bőr-horholó) ősz.  fn.  Eszköz,
melylyel  a  szűcsök  a  munkába  vett  nyers  bőrt  pu-
hítják.

BŐRHULLADÉK,  (bőr-hulladék)  ősz.  fh.  A
vargák-, csizmadiáknál s  bőrből  dolgozó más  mester-
embereknél  ám. szabás  alatt  elhullott  bőrdarabkik.
Máskép  t  bbVesöiék,  bbrfaradék.

BÖRIDEG, (bőr-ideg)  ősz. fh.  Boncztanban,  ám.
idege  a bőrnek.  V.  ö.  IDEG.  Dyenek:  belső  börideg,
mely  a  felkar  oldalán nyúlik  alá;  közép  börideg,  mely
a  hátidegből  jön  ki; hátsó  bbVideg és  IctiUS  bSrídeg,
melyek  az  filőcsont  idegeiből  származnak  ki.

BORING, (bőr-ing)  ősz.  fn.  A  régi  katonai  föl-
szerelésben,  ingszabásu derékravaló bőrből, mely vért-
ként  a  mellet és hátat  befödte.

BÖRINGEBLÖ,  (bőr-ingerlő)  ősz.  fn.  és  mn.
Gyógyszer,  mely  a petyhüdt  s  érzéketlenné  lett em-
beri  bőr  tevékeny  erejét  felébreszti.  Böringerlö  sze-
rek,  kenőcsök.

BÖRISZÁK,  (bőr-iszák)  ősz.  fn.  Iszik, vagyis
tarisznya  bőrből,  melyet  nyakbavetve  oldalon vagy
háton  szokás  viselni.  Vándorlegények,  gyalogutazók
bóriszákja.

BÖRKAPCZA,  (bőr-kapcza)  ősz.  fn.  Melegen
béllelt  harisnyaféle  lábravaló  bőrből,  melyet  az uta-
sok  téli  időben meghűlés  ellen  húznak fel.

BÖRKÁSA,  (bőr-kása) ősz. fn. L. BÖRMIEÍGY.
BŐRKE,  (bőr-ke) fn. tt.  bőrkét.  1) Túl  a Dunán

ám.  leolt  disznó  bőre,  melyről a szalonnát  lefaragtak.
Káposztában  főtt  bőrke.  Öszvemegy,  mint  a  szalonna-
bőrke  a  ttfcSn.  Km.  2)  A  székelyeknél  ám. párhagy-
ma,  de  ez  inkább  btfrke.

BÖRKÉCZÉLE,  (bőr-kéczéle)  ősz.  fn.  Bőrkö-
tény  ,  milyet  némely  mesteremberek  munkaközben
viselnek.  Kovácsok,  lakatotok,  ácsok,  kádárok  bSrke-
cceléje.  V. ö. KÉCZÉLE.

BŐRKEMÉNYÉDÉS, (bőr-keményédés) ösz.£n.
A  bőrnek  megvastagodása,  s  ruganyossagának  elve-
szése,  mi különösen a  test  azon  részein  támad, mely
folytonos  nyomásnak  van  kitéve,  pl.  a  lábsarkakon,
a  nehéz  szerszámokat  forgató  tenyereken.
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BŐRKEMÉNYSÉG,  (bőr-keménység)  ősz. fa. A
bo'rnek  azon  tulajdonsága,  minél  fogva  megvastagod
vén, roganyosságát  veszti,  s  mintegy  megmerevedik
'  BÖRKENÖCS, (bőr-kenőcs) ősz. fn.  1) Gyógy

szerfalé  kenőcs,  holmi bőrfoltok,  bőrnyavalyák  ellen.
2)  Zsiradéknemü  anyag,  melylyel  a  bőrből  készített
lábbelieket,  szíjgyártó munkákat, lószerszámokat,  stb.
megkenik,  hogy  szívósak  maradjanak,  megpuhulja-
nak,  föl  ne  repedezzenek.

BÖRKÉREG,  (bőr-kéreg)  ősz.  fn.  Kéreg  for-
mára  megkeményedett  bőr,  pl.  a  lábsarkakon,  vagy
a  kasza-,  kapa-koptatta  tenyéren.  Lefaragni,  lemet-
széni  a  böVkérget.  Vastag,  fölcserepesedett  bb'rkéreg.

BÖRKERESKÉDÉS,  (bőr-kereskedés)  ősz.  fn.
Kereskedés  neme,  melyet  valaki  nyers  vagy  kikészí-
tett  bőrökkel  fiz.

BÖRKERESKÉDÖ,(bőrkereskédö) ösz.fn. Nyers
vagy  kikészített bőröket  áruló.

BÖRKES, (bőr-ke-es)  inn. tt.  bőrkét-1 vagy  —ét,
tb.  —ék.  Aminek  bőrkéje  van;  amit bőrkével főztek.
Bőrkét  szalonna,  disznóhtís,  bórkés  káposzta.  V.  ö.
BŐRKE.

BORKÉSZÍTÉS, BORKÉSZÍTÉS,  (bőr-készítés)
ősz.  fa.  A  nyers  bőrnek  csáva,  lúg,  cserezés, s egyéb
szerek  és  módok által  különféle czélokra  alkalmassá
tétele.  Timárok,  tobakok,  szűcsök,  irhások,  cserzö-
vargák  foglalkodása.

BÖRKÉSZÍTÖ,  BÖBKÉSZITÖ,  (bőr-készítő)
ősz.  fn. Mesterember  vagy  gyáros,  ki  nyers  bőröket
sajátságos  módon különféle  czélokra  alkalmassá  te-
szen.  Ilyenek  a  tímárok, cserzővargák, tobakok,  irhá-
sok,  szűcsök,  stb.

BŐRKIÜTÉS,  (bőr-ki-ütés)  ősz.  fn.  A  bőr  kül-
sején  támadó  különféle  apró  pörsenések,  bibircsók,
stb.  Máskép  börkilteg.

BÖRKORPÁZÁS, (bőr-korpázás) ősz. fn. 1) Bőr-
betegség  neme,  midőn  a  bámló  bőr  korpaforma  ré-
szecskékre  oszlik.  2)  A  csávából  kivett  szűcs-,  irhás-
bőröknek  korpával  behiutésc.

BÖRKÓRSÁG, (bőr-kórság) ősz. fn. L. BŐR-
BETEGSÉG.

BÖRKÖTÉNY, (bőr-kötény) ősz. fn.  Vékonyabb
vagy  vastagabb  bőrből  való kötény, milyent az  irhá-
sok,  ácsok,  kovácsok  lakatosok  stb.  viselnek.  Más-
kép :  bóVhe.  „Hol  bőrkötényed,  és a  mérvonal ?" Vö-
rösmarty.

BŐRKÖTÉS, (bőr-kötés) ősz. fn. l) Csomó, melybe
bizonyos  száma  kikészített bőrök, pl.  irhák,  szattyá-
nok,  kordov&nyok  köttetnek,  s  a  kereskedők  által
áruitatnak.  2)  Könyvkötői  munka,  midőn  a  könyv
tábláit  bőrburokkal  vonják  be.  Fekete,  zöld,  piros
bőrkötés.  Egész, fél  borkőiét.

BÖRKÖTÖ,  (bőr-kötő) ősz.  fn.  Lásd  BÖRKÖ-
TÉNY.

BÖRKÜTEG,  (bör-küteg)  ősz.  fn.  L.  BŐRKI-
ÜTÉS.

BÖRLÁDA,  (bőr-láda) ősz.  fű.  1)  Egészen  bőr-
»ny»gbólkészített  lAdft,  mftskép:  l">rönd.  2)  Deszkák-  j
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ból  öszveaJlított,  s  kívülről  bőrrel  behúzott láda.  Vas
abroncsot  bSrláda.

BÖRLADIK,  (bőr-ladik)  ősz.  fn.  Tömlőféle ké-
szület  bőrből,  melyet  ladik  gyanánt  használni  lehet.

BÖKLAP,  (bőr-lap)  ősz.  fn.  1)  A  kikészített
bőrnek  fólszine.  2)  Az  egész  bőrből  kivágott  darab,
karéj,  vagy  folt.  Sörlappal  foldott  nadrágülep.

BÖRLEPPENTYÜ, (bőr-leppentyü) ősz. fn. Bőr-
lap, bőrfolt, bőrszirom, mely leppentyűképen hozzá van
toldva  valamihez,  pl.  ruhához.  V.  ö.  LEPPENTYÜ.

BÖRLOB,  (bőr-lob)  ősz.  fa.  Gynladás  okozta
bőrbetegség  neme, bőrgyűladás.

BÖRMADÁR,  (bőr-madár)  ősz.  fn.  Alsó  Má-
tyásföldön  ám.  denevér,  szárnyasegér, bőrcgér.  Lásd
DENEVÍR.

BÖRMÉNY, KIS—,  NAGY—.pusztákErdély-
ben Kolos megyében; helyr. BSrmény-be,  —ben, —b<5l.

BÖRMIRIGY,  (bőr-mirigy)  ősz.  fa.  Igen  apró
mirigyek,  melyek  a  bőr alatt  nagy  mennyiségben  ter-
jednek  el, s  köleskása nagyságúak.  (Glandulae  mili-
ares).

BÖRMÍVES,  BÖRMIVES  (bőr-míves)  ősz.  fa.
Ruhaneműt,  és  eszközöket  bőrből  készítő  mesterem-
ber,  pl.  keztyüs,  szíjgyártó,  stb.

BÖRMOH,  (bőr-mob) ősz.  fn.  Sömörforma  folt
a  bőrön, mely  némi  gyűladással  párosulva  tovább-to-
vább  harapódzik.

BÖRMUNKA,  (bör-mnnka)  ősz.  fn.  Bőranyag-
ból  készített  mindenféle  mű,  készület,  ruha, eszköz
stb. pl.  lábbelik, keztyük,  lószerszámok,  táskák, vöd-
rök, tömlők.

BÖRNADRÁG, (bőr-nadrág) ősz.  fn.  Bőrből,  ir-
bából  szabott  és  varrott  nadrág.  Szarvasbörnadrág,
"rirkabörnadrdg.

BÖRNEMÜ,  (bör-nemü)  ősz.  mn.  Börféle;  bőr-
ből  készült; olyan  mint  a  bőr.  Börnemü  hártya a fel-
forralt  tejen.  Bó'rnemü  kéreg, héj.

BÖRNYAVALYA,  (bőr-nyavalya)  ősz.  fn.  A
bőrnek  kóros  állapota;  betegség,  mely  különösen  a
bőrön  fejlődik  ki,  bőrbetegség.

BÖRNYOMÓ,  (bőr-nyomó)  ősz.  fn.  1)  Mester-
ember,  ki  sajtó  által  a bőrökre  holmi jeleket, képeket,
czifraságokat  présel.  2)  Azon  eszköz, illetőleg  gép,
mely  által  e  munkálat  történik.

BÖRNYÜ,  (bőr-nyü) ősz.  fn.  Bőr  alatt  tenyésző
apró  nyüvck által  okozott  nyavalya.  Börnyiíben szen-
vedni,  kioszni.

BÖRÖCZ,  fn.  tt.  bSrScz-St.  Azon  erős  talapzat,
az  álgyutaligán,  melyre  az  ágyút  fektetik.  A  német
Protze-ból  vétetett

BÖRÖCZHOROG,  (böröcz-horog)  ősz.  fn.  Ho-
og,  melylyel  az ágyút  a  böröczhöz  kapcsolják.

BÖRÖCZKAK1KA,  (böröcz-karika)  ősz. fn.  Ka-
ika  az  álgyutaligán,  melyen  a  böröczlánczot  altal-
lűzzák,  s  az ágyutaligához  kötik.

BÖRÖCZKERÉK,  (böröcz-kerék)  ősz.  fn.  Az
ágyutaliga  első  kerekei.

51
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BÖEÖCZLÁNCZ,  (böröcz-lancz) ősz. &. Láncz,
melylyel  ás  ágyút a böröczböz kötik.

BÖRÖCZNYERÉG, (böröcz-nyerég) ősz. fn. Pad-
féle  emelvény az ágyataligán,  melyre a  tüzérek  szál-
lítás  alkalmával  fölülhetnek.

BÖRÖDZIK, (bör-öd-öz-ik) k. m. bbrödz-tem vagy
—Öltem, —tél  vagy  —öttel,  —Sít.  Bőrösödik,  bőr-
rel  behúzódik  az állati  vagy  növényi test. Börödzik  a
hegedő seb. Átv.  ért  hártyásodik, pUlésedik.  BSrOdnk
a  tej.

BŐRÖK, 1. BÜRÖK.
BŐBŐL,  (bőr-öl)  áth. m.  bóVöí-í.  Bőrről  behúz,

Devon.  Székeket,  ládákat  bőről.  Átv.  ért  tréfás  nyel-
ven : megver, megdönget  Jól  megbSríSlték.

.BÖKÖLLÖ,  népes  paszta Veszprém  megyében.
Helyr.  BOrtSÜS-re,  —«, —rőt.

BŐRÖND, falu  Szála  megyében; helyragokkal:
BVrOndtto,  —re,  —röl.

BŐRÖND,  (bőr-öm-d) fn.  tt.  börönd-öt.  Bőrből
készült  táska,  vagy  láda.  Ás utasok  boVöfidjeií  kimo-
tosm.

BŐBÖNDÖ,  (bőr-öm-d-ő)  tt.  bőröndtf-í;  1. BÖ-
BÖND.ir

BÖBÖNDÖS,  (bőr-öm-d-ös)  fn.  tt  bSröndiít-t,
tb.  —ők.  Aki  bőröndöket készít, vagy  árai.

BÖROSTOE, (bőr-ostor) ősz. fn. L. SZÍJOSTOR.
BŐRÖS,  (bőr-ös) mn. tt  bór»s-í  vagy  — ét,  tb.

—ék.  1) Amin  rajta  van a bőr, amiről a  bőrt  le nem
hdzták, le  nem nyúzták. Bőrös  szalonnaszelet.  Bőrös
pecsenye.  2)  Nyers  vagy  kikészített bőrökkel rakott,
terhelt. Bőrös  bolt, padlát,  kamara, pincz*.  Bőrűt  ize-
kér.  3)  Bőrrel  behúzott.  Bőrös  láda.  Bőrös székek,
pamlagok.

BŐRÖSÖDIK, (bőr-ös-öd-ik) k.  m.  bSrötöd-tem,
—tél,  —ott.  Mondjuk  állati  testről,  midőn  frís  bőr
képződik  rajta.  Börötödilc  a  hegedő seb. Átv.  ért  bőr-
nemü  hártya  támad rajta.  BSrötödik  a felforralt  tej ;
máskép:  pilUttdik.

BŐRÖSTÜL,  (bőr-ős-t-fil)  ih.  Bőrrel,  vagy  bő-
rével  együtt  A  szalonnát  tőröstül megenni.  Szőröstül
börKttül  fölfalta.

BOROZ,  (bőr-öz) áth. m. bb'r-öz-íem, —tél, —ott,
pár.  —c.  Bőrrel,  illetőleg  bőrből  készített,  szabott
líippal  behúz, betakar,  beköt, ékesít  Székeket, pamla-
gokat  borozni.  Sitakot,  looagnadrágot borozni.

BÖRÖZÉS,  (bőr-öz-és)  fn.  tt. bőrozés-í, tb. —ét.
Cselekvés,  midőn  valamit boroznék.  KSnyctáblák  bő-
rOtétt.  V.  ö. BOROZ.

BÖRÖZET,  (bőr-öz-et)  fn.  tt  ISrütet-ít.  Azon
börmü  egészben  véve,  mely  valamit takar, vagy bizo-
nyos készletnek  részét  teszi.  Pamlag  bSrSzele.  Csákók,
sipkák, paizsok  bÖrfaete.  Lovatnadrág  bSi-Szete.

BÖHPÁLLÁS,  (bőr-p&rlAs)  ősz. fn.  Bőrbetegség
neme,  midőn  a  bőr  az  ízületek  hnjláeiban dörzsölődre
fölmelegszik,  gyuladásba jő,  és  hámlani  kezd.  Ennek
e-ryik  nemét  az  alfél  vágányában farkos-nak  hívják.
Títttátalantágliólnármató  bSrpállát.  Sok járatban,  ló-
vaglátban  börpdlláit  kapni.

BÖRPOKLOS,  (bőr-poklos) ősz. fn.  és  mn.  L.
BÉLPOKLOS.

BÖRPOKLOSSÁG,  (bőr-poklosság) ősz.  fn.  L.
BÉLPOKLOSSÁG.

BÖRPOBTÉKA,  (bőr-portéka)  ősz.  fn.  Lisd
BŐRÁRU.

BÖRREPEDÉK,  (bőr-repedék)  ősz.  fn.  KfilsS
erőszak,  vagy  belső  nyavalya  által  okozott hasadéka
bőrön.

BÖRRÉTEG,  (bőr-réteg)  ősz.  fn. Egyes  hártya-
lapok,  melyekből  a bőr  áll,  bőrrétegeknek  hivatnak,
milyenek:  a  börhdrtya,  Malpigh  reesés  hártyája,  és a
feíbőr  vngy hám.

BŐRRUHA,  (bőr-ruha) ősz.  fn.  Akármiféle  ál-
lati  bőrből  készített  ruha,  öltözék, pl.  snba, bunda,
nadrág,  ködmen, stb.

BÖRSAPKA,  (bőr-sapka) ősz.  fn.  Bőranyagbíl
készült  sapkaféle  fejrevaló.

BORSÉN V,  BÖRSEXNY,  (bőr-seny)  5u  fik
Kosz,  vngy  korpaforma  bámlás  a bőrön.

BÖRSIPKA,  1. BÖRSAPKA.
BÖRSIPOLY,  (bőr-sipoly) ősz.  fn.  Sipoly a  W-

rön. V.  ö.  SIPOLY.
BŐBSISAK,  (bőr sisak) ősz. fn.  Sajátnemü hadi

fóveg  vastag  kemény  bőrből,  vagy  bőrrel  behatott
lemezből.  .Római katonái  bó'rsiiakja.  Taréjos  aranyo-
zott  bbrsisak.  V.  ö. SISAK.

BORSZÉK,  (bőr-szék)  ősz. fn.  Bőrrel  behatott
szék.  /jószórrel,  etSptioel  tömött  bérnek.

BÖRSZÉMÖLCS,  (bőr-szemölcs) ösz.fn.  A  Mr-
ben  az  idegek  vegei  több  helyen  feldagadván,  Wr-
szemölcsökké lesznek,  melyeket  a  nyelv  fölszinén, a
makkon, a csecseken  világosan,  a  test  egyéb  részein
pedig  kevcsbbé  lehet  észrevenni  A  bőrssemölcaök
különféle  érzések  szerveiül  szolgálnak.

BÖRSZENNY,  (bőr-szenny)  ősz.  fn.  A  b8rőn
időnként  feltűnő, majd  ismét  elmúló  foltok.

BŐRSZÍN,  (bőr-szín)  ősz.  fn.  és  mn.  Olyan uút
vagy  színű,  milyen  az  emberi bőré.

BÖRSZÍNVÁLTOZÁS,  (bőr-szín-változás)  ÓM.
fn.  A  bőrnek  kóros  állapota,  midőn  természeti  ren-
des  szine változik, különösen  sáppadttá, sárgássá les*.

BÖRTAPINTÁSÚ,  (bőr tapintási!)  ősz. mn.  Mi
ba  érintetik, oly  benyomást tesz  a  tapérzékre, mintha
bőr  volna.  Bőrtapintdtu  vászon, gyolcs.  BSrtapintdn
gomba, vargánya.

BÖRTARISZXYA,  (bőr-tarisznya) ősz.  fii.  Bőr-
ből  vagy  bőrrel  készített  tarisznya, bőrtáska.

BÖRTÁSKA,  (bőr-táska)  ősz.  fű.  L.  BÖETA-
EISZNYA  és  v.  ö. TÁSKA.

BÖKTELEK, (bör-tclen)  mn. tt  b&rtelen-t,  tb
—ék.  Aminek  bőre  nincs,  amiről  a  bőrt lebdzt&k.
Börtelen disznószelet. Boridén szalonnadarab. Máskép
oó'retten.  :

BŐRTOK,  (bőr-tok)  ősz.  fn.  Bőrből készített
tok  vagy hüvely, melyben bizonyos  eszközt vagy akir-
mely testet tartanak.űeretwáí, kést bőrtokba tawL
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tiok,  snironynok  bőrtokja.  Az  imakönyvet  bőrtokban  \
tartani.  \

BŐRTOKMÁNY,  (bör-tokmány)  ősz.  fn.  Kaszá-
sok tokmánya bőrből,  melyben  a  kaszakövct  tartják.
V.  5. TOKMÁNY.

BÖRTÖMLÖ,  bőr-tömlő)  ősz.  fn.  Bőrből  készí-
tett  tömlő.  V.  ö. TÖMLŐ.

BÖRTÖN,  fn.  tt.  böríön-í,  tb.  —ők.  Tömlöcz,
fogház,  fogság.  Börtönbe  vetni,  zárni  valakit.  Sötét,
mély  börtön.  Vármegye  börtöne.  Börtönből  kimenekülni,
elszökni.  Föltörni  a  börtön  ajtaját.  Átvitt  értelemben:

„Börtönéből  szabadált  sas  lelkem,
Ha  a  rónák  végtelenjét  látom."

Petőfi.

Az  újabb  büntető  törvény  szerint  különbözik a börtön
a  fogságtól;  ez  vétségek  és  kihágásokért  szabatik,
amaz  bűntettekért,  minélfogva  az  azokba  zárt  bün-
hönczökkel bánás  módja  is különböző.

Eredetére nézve egyezni  látszik az alhangií borító
szóval.  Rokonnak  látszik  a  mélységet  jelentő  bélién
flágnO-QOV,  valamint  a  magyar  barlang  és  barad'a  is.
Molnár  A.  szerint  börtön = praeco , stentor,  earni-
fex,  azaz,  hirdető,  ki-kiáltó, hókor. Érsekújvárott  még
ma  is  a  városi  tömlöcztartó  egyszersmind  dobszó
mellett  szokta  a  községet  illető  hirdetményeket  ki-
kiáltani.  Ebből  azt  is  gyaníthatni, hogy  börtön  ere-
detileg  avagy  egy  másik értelemben kikiáltót (stcntor),
jelentett,  s  elemezve annyit  tenne,  mint  bordó',  bordó,
s mennyiben ugyanazon  személy egyszersmind  porosz-
lói ,  illetőleg  hóhéri  minőségben  is  működött, s  az el-
itélt bűnösöket ennek  fegyelmezése  és  fenyítéke  alú
bízták,  innen  átv.  ért.  a  fegycnczházi helyiség jelenté-
sére  is  használtatott.

BÖRTÖNÖK,  (börtön-őr) ősz.  fn.  Ki  a  börtönt
vagyis  a  börtönbe  zártakat,  börtönözüttckct  őrzi.

BÖRTÖNÖS,  (börtön-ös)  fn.  tt.  börtönös-t,  tb.
—Jfk.Tömlöcztartó; rabokra  vigyázó; porkoláb,foglyár.

BÖHTÖNÖZ,  (börtün-öz)  íitb.  m.  bürtünöz-tem,
—fél,  —ott. Börtönbe  vet;  türnlöczöz;  börtönbe  zár,
börtönben  tart.  Bebörtönöz.

BÖETÖXÖZÉS,  (börtön-öz-és)  fű.  tt.  böi-töni:-
fét-t.  tb.  —ék.  Börtönbe vetés ; börtönben tartás.  Tol-
vajok,  rablók,  gyilknsok  börtünözr'se.

BÖRTÖNPÉNZ,  (börtön-pénz)  ősz.  fn.  Tartási
vagyis  élelmezési  díj  , melyet a  börtönbe  zárt  fogoly
fizetni  tartozik.

BÖRTÖNÜL,  (börfJu-ül)  öuli.  m.  lürtSnül-t.  Or-
vostanilag  ám. valamely belső testrész rendes  helyzeté-
ből  kimozdulván  valamely más  helyre  szorul, záródik,
mi  leginkább  a  belekkel  történik.

BÖRTÖNÜLT,  (börtön-ül-t)  mn.  tt.  börtSnült-et.
Ami  rendes  helyzetéből  kivétetve ,  vapy  kimozdulva
valami  más  helyre  záródott.  V.  ö.  BÖRTÖNÜL.

BÖKÜ,  lásd  BÜRÜ
BÖRÜLEP,  (bőr-ülep)  ősz.  fű.  Bőrből varrott

ülep  a  nadríigou,  milyet  pl.  a  lovagok, csizmadiák vi-
•elaek.  Ilyen  a  salavári  vagy  talavdrdi  nadrág  is.

BÖRVÁNKOS,  (bőr-vánkos)  ősz.  fn.  Bőrrel be-
húzott  vánkos, pl.  SzarvasbSr-vánkot.  Hinták, pamla-
gok  bö'rvánkosai.  V.  ö.  VÁNKOS.

BÖRVÉDÉR,  (bör-védér)  ősz.  fn.  Kemény  bőr-
ből  készített  veder  vagy  kannaforma cdéay,  mely  kü-
lönösen  a  tűzoltásoknál  használtatik.

BÖRVEDLÉS,  (bőr-vcdlés)  ősz.  fn.  Az  állati
bőrnek  foszlása,  lebámlása.  Kígyók  bb'roediéss. V.  5.
VEDLÉS.

BÖRVÉLY,  falu  Szatmir  megyében.  Helyr.
—re,  —én,  —röl.

BÖRVÉNY,  (1),  fn. tt.  bSroényt,  tb.  — ék.  Nö-
vényfaj  a  meténgek  neméből, szárai  lecsepültek,  gyö-
kerezök ;  levelei  lúncsás  tojáskerekck,  kocsányi  ogy-
rirágúk.  Máskép :  bert-éng,  szászfa,  lőne: , erdei pun-
pang, földi  borostyán.

Eredetre  nézve  valószínűleg a latin pervinca mó-
dosítványa.

BÖRVÉNY,  (2),  puszta  Erdélyben,  Kolos me-
gyében; helyr.  —be,  —ben,  —bői.

BÖRVÉRÉR,  (bör-vér-ér) ősz.  fn. Tágasabb  ér-
telemben :  visszér,  mely  egyenesen  a  bőrnek  sajátja.
Szűkebb  ért.  oly  visszér,  mely,  játütcre  (artéria  ho-
inonyma)  nem  lévén, a  bőr  alatt  létezik.

BÖRVÉRZÉS,  (bőr-vérzés)  ősz.  fn.  A  bőr kóros
állapota,  midőn  a  börlikacsokon  vér  fakadoz  ki.

BÖRVÉSZ,  (bőr-vész)  ősz.  fn.  Emberi bőrbeteg-
ség,  midőn  a  bőr  foszlósnak  , romlásnak,  rohadásnak
indul.

BORVIRÁG,  (bőr-virág)  ősz.  fn.  Általán  bibir-
csónemii  vő: ős  ktttcgck,  persedékek  a  bőrön.

BÖRVISZKETEG,  (bör-viszketeg) ősz.  fn.  Álta-
lán  börbántalom ,  midőn  rübtől, kosztil  stb.  izgatva
viszket.  Különösen  igen  élénk  izgalom,  midőn  úgy
tetszik,  mintha  hangyák  csipkédnek  a  bőrt,  vagy  fut-
kosnának  rajta.

BÖRVÍZKÓR,  (bör-víz-kór)  ősz.  fn.  Az  egész
testnek  vizenyes  daganata,  a  bőr  alatti  sejtszövctbe
gyűlt nyirkos nedvtől.  (Hydrops  anasarca).

BÖRVÖK,  (bőr-vör)  ősz.  fn.  L.  BÖRVÖREG.
BÖRVÖREG,  BÖRVÖRHENYEG  (bör-vöreg

vagy  vörhenyeg)  ősz.  fű.  Bőrnek kóros vörösségo vagy
vörhenycgc.  Helyben  támadt  —  (idiopatbicum),  higa-
nyos  —  (mercurialc),  kórjtlcs  —  (symptotnaticam),
rokonszenves  ^syinpatbicum)  bö:vür'g  (erythema).

BÖRVÖIiE(SÉS,  (bör-vörcgéó  ősz.  inu.  Kiuek
bőrén  kóros  vöröaség,  vagy  vörhenyeg támadt.

BOR/E,  fn. tt.  börzét, tb.  böizík.  l) Kereskedel-
mi  városokban  nyilvános  hely,  hová  a  kereskedők
üzérletck ,  adások-vevcsek  végett  öszve-jyülnck.  Mús-
kép :  tözide,  alkudd,  alkuház.

A  bcl'.cn  (ívti-rn  után  lett  a  francziában:  bourse,
olaszban : borsa,  hollandban :  boné,  bursc,  beurt,  né-
metben :  Borsé,  a  innen  a  magyaros  ejtéaii  63rze ú.
V.  ö. PERSELY.  2) Lí.sd  BÖRZÖ.

BÖRZEXCZE,  lásd  BÖRZÖNCZE.
BÖUZEXKÉDÉS,  BÖRZENKÉDIK,  lásd  BÉE-

ZENKÉDÉS,  BERZENKEDIK.
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BŐRZIK,  (bőr-öz-ik) k.  m.  bbVz-»ít  htn.  bbVz-eni.
Bőrösödik,  bőrféle  hártya  képződik  rajta.  V.  ö. BÖ-
EÖSÖDIK.

BÖRZÖ,  (bör-öz-ő)  fa.  tt.  bVreo-t.  A  kendernek
nyövéskor  elmaradt  kuszáit  apraja.  Balatonmelléki
szó. Máskép:  bérzéwye. Lásd  ezt

BÖRZÖNCZE,  falu  Szála  megyében helyr.  BSr-
tSncaé-n.  —re,  —rSl.

BORZUZMÓ,  (bőr-zuzmó)  ősz.  fa.  Mulékony  ki-
hányása  a  bőrnek;  szeplőforma  ideiglenes  bőrfolt.

BÖRZSA,  puszta  Veszprém  megyében.  Helyr.
Böntá-ra,  —n, —ról.

BÖRZSÁK,  (bőr-zsák)  ősz.  fű.  Bőrből  varrott
zsák,  holmi  útravalók  elrakására. Átr.  ért.  has, gyo-
mor.  Megtöltötte  bbVzsákját.

BÖRZSÖN, BÖRZSÖNY, (1), 1. BÉEZSÉN.

BÖRZSÖN, BÖRZSÖNY, (2),  mezőváros  Hont
..megyében,  falvak  (KIS—,  NAGY—)  Veszprém  me-

gyében  és népes puszta Tolna megyében. Helyr. —be,
—len,  —UH.

BŐS, (l), (bő-ös) mn. tt. b«s-í, vagy  — ét. tb. — efc.
Ami  a  maga  nemében bőven van,  sokaságos;  miskép
bővet. Ellentéte:  sziikes.  Mindegyik  gyéren  használta-
tik.  Eléjön  a  persaban :  bit  (augmentum,  incremen-
ttun),  továbbá  bán  vagy  bess  (multus,  multi),  mely a
zendben: vazu. V.  ö. BŐ.

BŐS, (2), mezőváros  Pozson  megyében.  Helyr.
SKt-re,  —ön,  —röl.

BŐSE, női keresztnév : Máskép :  Bötse,  Bifme,
Bötke, Emi,  Perest.  Az  Erzsébet  név  kicsinyzöje.

BŐSÉG,  (bő-ség)  fa.  tt.  böség-rt.  1) Tágasság,
terjedelmesség.  Nagy  bősége miatt  nem viselheti a  ru-
hát.  Ong,  gatya  bősége.  2)  Valaminek sokasága,  ter-

. mékenység.  Bőség  vám a  borban,  búzában.  A pénznek
nagy  bősége  van. Bőséggel  termeit mindenféle  gyümölcs.
.Bőség  szarva.  Ungvári  bor,  beregi buta, nyíri  makk
nem szerez bőséget.  Km.

BŐSÉGES,  (bő-ség-és)  mn.  tt  btftégát-t,  vagy
—ét,  tb.  —ék.  Fölösleges, rendes mértéket,  termést
túlhaladó. Bőséges  étel  ital  volt  a  lakomában.  Bőséges
gabona-, bortermés.

BŐSÉGESEN,  (bő-ség-és-en)  ih.  Fölöslegesen,
igen  nagy mennyiségben, mértékben.  Bőségesen megál-
dotta b't Itten mindenfélevagyonnal.  Bőségesen el vagyunk
látva  takarmánynyal.  Búzánk, borunk bőségesen  termett.

BÖSÉGÉSSÉG,  (bő-ség-és-ség)  fn.  tt.  bóséges-
ség-e't.  Bőséges  állapot;  termékenységnek  nagy  foka,
fölös  mértéke.

BÖSÉGSZAEU,  (bőség-szara)  ősz.  fn.  A képző
művészetben, virágokkal, gyümölcsökkel, s  másnemű
kellékszerekkel  töltött  szarualaka  festmény,  mint  a
bőségnek jelvénye.  Régi  római hitrege  szerint Jupiter
azon kecske  szarvát,  mely őt tejével  táplálta,  kedves
ajándékokkal  bőven  megtolta,  s Melisseus  leányainak
kedveskedett  vele.  Innen  származott  ez  elnevezés.
(Cornncopiae).

BŐSHAZA,  falu  Erdélyben  Közép-Szolnok  me-
gyében; helyr.  —hasán,  —hasára,  —hátáról.

BÖSKE, női keresztnév.  Lásd  BŐSE.
BÖSÖL, (bő-ös-öl) önb. m. bisöl-í. Evésben ivás-

ban  mértéket  nem  tartva  bővelkedik.  Székely  szó,
Máskép  v.  ö. DÖZSÖL.

BÖSÖLÉS, (bő-ös-öl-és) fa. tt  66sölés-<, tb.  —át.
Evés-ivási  tdlbövelkedés,  duskálkodás.  V.  ö.  DŐ-
Z8ÖLÉS.

BÖSÖRÉL,  (bő-ös-ör-él)  önli. m. botorul.  Foly-
tonosan, vagy  gyakran  bőven  eddegél iddogál, dőzsöl-
get  Olyfonna  kicsinyezve  gyakorló, mint:  istkorál,
csuszkorál.

BÖ8ÖVÉNY,  (bösz-Ö-vény ?)  fa.  tt  bStKvény-t,
tb.  —ék. Növénynem az öthímesek  seregéből, és  két-
anyások  rendéből; ernyője gallértalan,  ernyőkéji  sfi-
rük, virágai nem sugárzók; gyümölcse tojásdad. (Phell-
andrium) Fajai:  vtci, havasi  bösörény.

BÖSTÖR, elvont törzse bösíörfcödifc igének. L.  ezt
BÖSTÖRKÖDÉS,  (lásd  böstörködik)  fa.  tt

böstVrkVdés-t,  tb.  —ék.  Haragos, patvarkodó , dühös-
ködő  ellenmondás, ellenszegülés.

BÖSTÖRKÖDIK,  (bősz-tör-köd-ik) k.  m.  böstífr-
köd-tem,  —tél,  —Stt.  Haragosan,  felbőszülve  ellen-
mond, perlekedik,  veszekedik. Hangban és  értelemben
hasonló  hozzá: pözdSrtödik, pézdérk«a*ik. V. ö. BŐSZ.

BÖSTÖRO, (bors-törő)  ősz.  fa.  Mátyásföldén  a
néhutt  a  palóczoknál  divatos  szó,  melyben  az  előszó
az  utóbbihoz simulva,  az  egész  nem  egyéb , mint a
borstörS.  L. ezt.

BŐSZ, mn. tt  bbsz-t, tb.  —ék. Heves  indulattól
elragadtatott, s mindennek vakon,  dühösen  neki ro-
hanó , dühös, dühöngő.  Bon  ellenség,  Bőst  állatok.
BStz  bika,  biwal.  Bősz  harag.  Bősz  állati  gerjedelfm.

Önálló  gyök,  melynek  legközelebb  rokonai  a
magyar  bősz  (boszú), veit  (veszett  eb),  bős  (böstörkö-
dik). P«'s  (pézderkedik);  v.  ö.  Bű,  elvont gyök;  to-
vábbá  hasonlók  a  német:  bőse,  bollandi: boos,  boté,
latin: pessimus,  franczia: pis, orosz: bies, stb. Menyi-
ben  ez indulat  kifejezése  fuvalkodással  jár,  ide soroz-
ható  a  magyar  büszke,  buzma  is.

BÖSZAVÚ,  (bő-szavú) ősz.  mn. Beszédes, bőbe-
szédü, ki  sokat tud beszélni.

BŐSZE, (bősz-e) mn. tt  bőszét.  Aki  bősz  ember
vagy  oktalan  állat  módjára  föl  szokott  indulni,  dfi-
höskődő.

BŐSZEN,  (bősz-en) ih. Bősz módon, vak  dühhel.
Bőszen  nekirohanni  valakinek. Bőszen futkosni  fől-ala.

BÖSZÉR,  BÖSZÉB,  puszta  Pest  megyében;
helyr.  —én,  —re,  —rSl.

BÖSZIT, (bősz-ít), áth. m.  böstit-M,  htn.  —m.
vagy  —eni.  Haragos  indulatra gerjeszt,  vak  dfihbe
ejt,  szüajjá  tesz. Elbősztíeni  a* egén  gulyát.  Felböaí-
teni  a  lakotokat  a  feltotég  ellen.  Neki  bőntíeni  tű
ebeket  az  elszabadult  ökörnek.

BŐSZÍTÉS, (bőu-ít-és) fa. tt.  bíszités-t, tb. —e*.
Haragos, dühös  indulatra  gerjesztés.

BŐSZÉÉ, 1. PISZKE  és  PÖSZMÉTE.
BÖSZME,  (bősz-me) mn.  tt.  bfecmét.  1) Bősiült,

bősze, aki  dühös  indulattal  mindennek  vakon  neki
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megy.  2) Túl  a  Dunán, nevezetesen  Vasban  és Szálá-
ban,  ám.  tompa  eszű, buta,  ostoba,  pimasz.  Ez  érte-
lemben  véve  gyöke  66' a  bámulásra  és ostobaságra  vo-
natkozó  Ml bá  kedélyszókkal  rokon.

BÖSZÖRMÉNY,  hajdúváros  a  nemes  Hajdú ke-
rületben,  és fala  (BEREG—)  Bihar  megyében  helyr.
—le,  —ben,  —W.

BÖSZTÖR,  BÖSZTÖRKÖDIK,  1.  BÖSTÖR,
BÖSTÖRKÖDIK.

BÖSZTÖR,  puszta  a  Kis - Kunságban ;  helyr.
—Sn,  —re,  — rtfi.

BÖSZTÖBÜ, 1. BÖSTÖRÖ, BORSTÖRÖ.
BŐSZÜL, BŐSZÜL  (bősz-ttl)  önb.  m.  bószitó-í.

Bőszszé  lesz, azaz  dübös,  vakon  rohanó indulatra,  kü-
lönösen  haragra, boszura  gerjed.  A  lázadók  löszülve
/iitkosnokföiaíá.  Igekötőkkel:  eibósziíl, felbőszül,  meg-
boszUl.  Belebötzül  valamibe ,  ám.  dühösen  beleszeret,
megkíván.

BŐSZÜLÉS,  (bősz-ül-és)  fn.  tt.  bószülés-í,  tb.
:—ék. Vak dühösségig fokozott megindulás, elszilajodás.
BöttUUtig  ingerelni  valakit.

BÖSZŰLET,  bősz-ül-et)  fn.  tt  bötzillet-ét.  Bősz
indulata  állapot,  mint a  bőszülés  tüneménye, mint ke-
délyi mozgalom.

BÖSZÜLT,  (bősz-ül-t)  mn.  tt  bőszUlt-eí.  Neki
szilajodott,  indulattól  vakon  elragadtatott,  ész nélkül
vakon, dübösen  rohanó.  Bösz'llt  bival,  ökör.  Harcinak
neki  bbszfilt  katona.  BötztUt  indulat, harag;  bo'sztilt
szerelem

BÖSZÜLTEN,  (bösz-ül-t-en) ih.  Szilaj,  elragadó
indulattal,  rak  dühösséggel.  BSszUllen  nekifutni,  neki-
rohanni  valakinek. Böszülten  marakodó  vadak.  Bötzül-
ttn harczolni,  hadonázni.

BÖSZÜLTSÉG,  (bősz-ttl-t-ség) fn.  tt.  bó'szUttség-
et. Bőszült  állapot.

BŐT, elvont gyök, származékai: bötke, bőtök, bőt-
kos.  Vastaghangon  bot,  abotfc,  botkosszármazékokban.
Lágyítva:  boly,  honnan  bötyök,  bütyköt,  és bítfy.  V.  ö.
BOT, gyök, Értelme :  csomó,  dudorodás, kifakadás.

BÖTAETALMÚ,  bő-tartalmú)  ősz.  mn.  Magá-
ban  bizonyos  [anyagi  vagy  szellemi  részekből  sokat
foglaló.  BStartalmú  erszény,  melyben  sok  pénz vau.
Sótartalmú  kamara.  BStartalmú  beszéd,  könyv.  V.  ö.
TABTALOM.

BOTÉ, régies,  böíb' vagy  bötíl  helyett.
BÖTEFA, paszta  Szála  megyében  helyr.  —fán,

—fára,—fáról.
BÖTEJÜ, bő-tejü)  ősz.  mn. Kinek, vagy  minek

sok  a  teje  emlőjében  vagy  tőgyében.  BStejü  dajka ;
bötejil  tehén.

BÖTENYÉSZ,  (bő-tenyész)  ősz.  mn.  Dúsan,
gazdagon  szaporító,  vagy  szaparodó,  buján növekedő,
sokasodó.  Bölényét*  nDvényncmek.

BÖTEEMÖ  (bő-termő)  ősz. mn. Termékeny  , mi
az  elvetett  magot  sokszorozva  visszafizeti.  Bütermő
fOtd;  bStermS  fiánság,  Bácska;  bb'termb*  alföldi  vidé-
kek. BSterme gyVmSlctfák,  tt&otokik. Időre vonatkozva,
bStermS  etttendö.

BÖTK,  (böt-k)  fn.  tt  böík-öt.  Általán  kemény
állományú  csomó,  dudorodás,  kinövés  az  állati, külö-
nösen  növényi  testen.  Nád,  búeaszár,  kukoriczakóró
bötke.  Lágyítva:  bötyfc.  Származékai:  bötke,  bStkSt.
V.  ö. BOT,  elvont  gyök.

BÖTKE,  (böt-ke,  vagy  böt-k-e)  fn.  tt.  bötkít.
1)  A  bőik  szónak  könnyebb  kiejtés  végett  e-vel  tol-
dott  változata,  s  ám.  kemény csomós kinövés, kidudo-
rodás, pl.  tölgyfa,  fűzfa  bölkéje.  2)  Némely  növények
csomós  gyökere, bajmája.  Györgyike  btftkéje.

BÖTKÉS,  (böt-ke-es) mn. tt  bötkésívagy — eí,
tb.  —ék.  1) Csomós.  Bűiké* fatörzsök,  Utkét  búzaszár.
2)  Minek  hajmaféle  gyökere van;  bőikéi  tulipán,  já-
czint, györgyike.  ,

BÖTKÖ,  1. BÖTKE.
BÖTKÖCSKE,  (böt-k-öcs-ke)  kies.  fn.  tt  böí-

k&cskét.  Kis  bötk  , bogocska,  csomócska  a  fik  dere-
kain,  és  növények  szárain.

BÖTKÖNKÉNT,  (böt-k-ön-ként)  ih.  Csomón-
ként  , bogonként  Balkonként  eltSrdelni  a  szalmát,
nádat.

BÖTKÖS,  (böt-k-ös) mn. tt.  bSíkös-í,  vagy  —ét,
tb.  —ék.  Aminek  bötke  vagy  bötkei  vannak,  csomós
kinövéstt.  Bötkös  somfa.  Bötkös  növényszárak.  Bötköt
lábhüvelyk. Lágyítva: bötyköi.

BÖTKÖSÖDIK,  (böt-k-ös-öd-ik) k.  m.  bötkötöd-
tem, —tél, —ölt. Bogosodik, csomósodik, gombaforma
kidudorodtok  nőnek rajta.  Bötkösödik  a  vén fa.  Bot-
kötődnek  a  láb  hüvelykujjai.  Lágyítva:  bötyköstfdik.

BÖTKÖSZ, (böt-k-ösz) fn. tt.  böttötz-t,  tb. — Ok.
Nagy  tengeri  békafaj  Amerikában,  mely  halászatból
él.  Feje  aránylag  igen  nagy,  zömök.  (Lophius  pisca-
torius).

BÖTÖ, régies  alak;  lásd  BETŰ.
BŐTÖK,  (böt-ök) fn.  tt  bötk-öt.  Lágyítva:  bö-

työk,  bütyök. Értelmét  illetőleg  lásd  :  BÖTK.
BÖTÖKÖS, (böt-ök-ös) mn. Lásd : BÖTKÖS.
BÖTÜ, y. BÜTÜ, BÖTÜZ, BÖTÜZÉS stb. 1.

BETŰ, BETŰZ, BÉTÜZÉS stb.
BÖTY,  elvont  gyöke  bötykö,  bötyök  szóknak.

Azonos  bőt  gyökkel.
BÖTYKÖ,  (böty-k-ő) fn.  lásd  :  BÖTKÖ.
BÖTYÖK,  (böty-ök)  fa.  tárgyeset:  böíyfcöt,töb-

bes,  bötykök,  lásd  BÖTK.
BÖTYÖKÖS,  (böty-ök-ös)  mn. Lásd: BÖTKÖS.
BÖV,  (bő-v) mn. Lásd:  BŐ
BÖVELKÉDÉS,  (bő-v-el-kéd-és)  fn.  tt  bó'uelfcé-

dés-t,  tb.  —ék.  Akarmiféle  vagyonnak  nagy  mérték-
ben  bírása,  illetőleg  sok  mennyiségben  élvezése.  Aki
megszokta  a  bővelkedett,  nehezen fog  neki  esni  a  szit-
kölködés.

BŐVELKEDIK,  (bő-v-el-kéd-ik)  k.  m. bővelked-
tem  —tél  — éít.  Valamit nagy mennyiségben bir,  gaz-
dagon  el  van  látva, nagy  mértékben  élvez.  Ellentéte:
tzükölködik.  Segítő  és  marasztaló  rágd  neveket  vonz.
Mindennel  bővelkedik.  Magyarország  borral, gaboná-
val,  sóval bővelkedik.  Ételben  italban  bővelkedni)  ám.
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bőven  élvezni.  Akinek  módja, pénse van,  mindenben
bővelkedhetne,  duskálkodhatík.

BŐVELKEDŐ,  (bfí-v-el-kéd-ő)  mn.  tt  bbVeífcé-
dö-t. Valamit nagy  mennyiségben, bőségben  bíró, il-
letőleg  élvező.  .Kincsekkel, pénzzel  bővelkedő gazdagok.
Halakkal  bővelkedő  folyók.  Vadakkal  bővelkedő  erdők.
Mindenben  bővelkedő  ország.

BŐVEN,  (bő-v-en)  ih.  1)  Nagy  mennyiségben,
fölös  számmal.  Mindenféle  gabonánk  bőven  termett.  2)
Gazdagon  dúsan.  Bőven  megajándékozni  a  vendégeket.
BKven  megvendégelni  az  utasokat.  Ajándékokat,  ala-
mizsnát  botién  osztogatni.  BSven  költeni.  Valakinek
taolgálatát  bőven  megjutalmazni.  3)  Terjedelmesen,
sok  ürességet, hézagot  hagyva.  BSven  szabott  ruha,
BSven  áll  rajta  a  nadrág.  4)  Sok  szószaporítással,
apró  részletekre kiterjeszkedve.  A  történt  dolgokat bő-
ven  elbeszélni.  Bőven  értekezni. V.  ö.  BŐ.

BÖVÉRÜ, BÖVÉRÜ  (bő-vérü),  ősz.  mn.  Vér-
mes, sok vérrel  biró,  telivér.  Bővérll  fiatal  ember.

BÖVÉKÜSÉG,  bő-vérüsdg)  ősz.  fn.  Yérmesség,
sok vérrel  bírás.

BÖVES,  (bő-v-es) mn. tt  bSve»-t,  vagy  —ét.  tb.
—ék.  Valamivel  dúsan,  nagy  mértékben, mennyiség-
ben  ellátott.  Aranynyal  bb'ves  Erdély.  Bővet  tárház.
Fuladi.

BÖVESKÉDIK, BÖVESKÉDÖ, L BŐVELKE-
DIK, BÖVELDÉDÖ.

BŐVÍT, (bő-v-ít) áth. m. bóWt-étt,  pár.  —s, btn.
—ni, vagy  —eni.  Terjedelmcsbbé  tesz, kitágít  Szűk
ruhát  toldattal  bővíteni.  2)  Szaporít, sokasít  Cselédei
fisetését  megbővíti.

BŐVÍTÉS, BŐVÍTÉS (bő-v-ít-és) fn. tt  bbViíés-í,
tb.  —ék.  Cselekvés, mely  által valamit bővítünk;  tá-
gítás, szaporítás. V. ö.  BŐVÍT.

BŐVÍTETT,  (bő-v-ít-étt)  mn. tt  bSvltétl-et.  1)
Amit  tágabbá,  nagyobbá, terjedelmesbbé  tettek.  Bő-
vített  öltözék.  2)  Holmi járulékokkal  toldott,  sokasí-
tott  Bővített  kiadása  valamely könyvnek.

BŐVIZŰ,  (bő-vizü)  ősz.  mn.  Sok  vizet  tartal-
mazó, gazdag forrású.  Bővizű  kút.

BÖVÖDIK,  (bö-v-öd-ik)  k.  m.  bó'wöd-íem,  —tél,
—ott.  Régies.  Megbb'uödik  (abundabit).  Müncheni
codex.

BÖVÖLKÖDIK, lásd:  BŐVELKEDIK.
BÖVÖLKÖDET,  (bő-v-öl-köd-ct)  fn.  tt  bSvöl-

Jc8d-et.  Bövölködő  állapot,  bőséges  vagyon.  „Mert
mendezek  ő bővölködetekből  (ez abandanti Bibi) eresz-
tették  isten  ajándokit"  Müncheni  codez.

BÖVÖLTETIK, (bő-v-öl-tct-ik) régies; eléforddl
szintén  a  Müncheni  codexben,  abundal,  abundabit
értelemben.

BÖVSÉG,  (bő-v-ség) fn.  Lásd  BŐSÉG.
BÖVSÉGES  (bő-v-ség-és),  mn.  1. BŐSÉGES.
BŐVÜL,  (bő-v-ül) őnh. m. bót-ül-t.  1) Tágul,  ter-

jed,  a  ez  által  ürege,  hézaga  nagyobbodik.  Viselés
által  bővül  a  csizma.  2)  Szaporodik,  illetőleg  több he-
lyet  foglal  cl.  Újonnan  szerzett  könyvekkel  bóViít  a
könycgyltftemény.

BÖZENFA, fala  Somogy megyében helyr.  —fán,
—fára,  —fáról.

BÖZHÁZA,  1. BŐSHÁZA.
BÖZÖD,  fala  Erdélyben,  Udvarhely  székben;

hely.  —ön,  —re,  —röl.

BÖZÖD-ÚJFALU,  helység  Erdélyben,  Udrar-
hely  székben;  helyr.  —bő,  —bán,  —bél.

BÖZSE,  (1),  BÖZSI, női  kn.  lásd ERZSI, ÖB-
ZSE.

BÖZSE,  (2),  népes  puszta  Somogy  megyében
helyr.  BSzsé-n,  —re,  — rSl.

BRÁCSA, fn. tt. brácsát. Nagyobbféle s mélyebb
(alt)  hangú  hegedd.  Másképen:  karhegedtf,  karcot
(karu-as).  Olaszai viola da braccio, németül:  Bratseke.

BRÁCSAHEGEDÜS,  (brácsa-hegedűs)  ősz.  fn.
Zenész, aki brácsát, azaz  karhegedttt húz, aki  brácsán
játszik.

BRÁHA,  fn.  tt.  bráhát.  Serfözés  után  maradt
moslék, melylyel  a  marhákat hizlalják.  Szatmárvidéki
szó. Közelebbről  a  német .Brau-ból látszik eredettnek;
egyébiránt  a  német  brauen  brennen,  latin  feroeo,
szanszkrit  bhar, magyar  forr  stb. rokonok.

BRASSAI,  (lirassó-i)  mn. tt  —t,  tb.  —ói
Brassó  városából  való.

BRASSÓ,  város  neve Erdélyben,  a  szászfoldöa.
(Eronstadt Corona. Stephanopolis) Helyragozva: Broi-
só-ba,  —bán,  —ból.  Brassó  vidéke.  Van  ily  nevfi  falu
is  Hunyad  megyében.

BRÁSZLÓ,  1) Férfi  keresztnév, ám. WratUlaoa.
2)  Helynév  Sziléziában, máskép,  Boroszló.

BRAZÍLIA,  fn. tt  Bratiliát.  Déli  Amerikának
egyik  legnevezetesebb része.

BRAZÍLIAI,  (Brazilia-i) mn. tt.  brasiliai-t, tb.
—ok.  Braziliából  való, ott  létező, ott termett,  stb.

BREK,  hangutánzó  gyöke  brekeg  és  brekeke
szóknak.

BREKEG,  (brek-ég), önh. m. brekég-íem,  — tű,
—e'tt. Öregeknek  a  békák,  midőn  szájaikat  a  víz- in-
nen  feltolván  sajátságos  rekedt  bangón  kiáltoznak.

BREKÉGÉS,  (brek-ég-és)  fn.  tt.  brefcegés-í,  tb.
—ék.  Békakiáltozús, mely  sajátságos  rekedt  hangon
történik,  s a  kuruttyolástól különbözik.

BREKEKE,  (brek-ek-e)  fn.  tt  brekekét.  Hangu-
tánzó szó, s jelenti  a  békák  rekedt  kiáltozását  Bre-
keke , brekeke,  brekeke.  Zeusz  minket  szerété, a  viteti*
'ezüktete.  Kazinczy  F.

BREKEKÉL,  (brekeke-el)  önh.  m.  brekekü-t.
Brekeke-hangon  kiáltoz.  Brekekúlnek  a  békák.

BKEZNÓ, lásd: BREZNÓBÁNYA; helyr.  Brv-
nó-n,  —rá,  —róí.

BREZXÓBÁNYA,  szabad  kir.  város  Zólyom
megyében belyr.  —bányán,  —bányára,  bányáról.

BRILIÁNT,  fű.  tt.  briliánt-ot.  Általán  minden
drágakő, s  ebből  készített  ékszer,  nr.cly  ragyogón
van  kiköszörülve.  Briliántgyürtí.  Közelebbről a  fran-
czia  brillant  (ragyogó), ez ismét a aziutőu franczia fcri.-
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ler (ragyogni) szóból vétetett,melynekgyökbetüjis> hel-
lén nig,  és  magyar pír  szóval  vannak  rokonságban.

BK1LIÁNTOS,  (bríliánt-os)  mn.  tt  bríliántos-t
vagy —át, tb. —afc.  Ragyogóra  köszörült  drágakővel
ékes. Brillantot  gyűrű,  brillantot  kereszt.

BRILIÁNTZSIZSIK,  (brillant-zsizsik)  ősz.  fn.
Ragyogó száruyu  bogár, melynek  alapszíne fekete, tor-
ján  aranyos  zöld  húzás  vonul  el, s  paiskAján  tíz  vonal
látható,  melyek  sárga,  vöröses,  és  zöldes  sziuncl  su-
gárzanak  vissza.  (Curculio impcrialis).

BRINDZA,  fn.  tt.  brindzát.  Brcznóbányán  fa
vidékén  sajátságos  módon készített  ízletes  túró, me-
lyet  bödönökben  árulnak.  Azonos  a  Dreznó  szóval.

BRINDZÁS,  (brindza-ás)  mn. tt. brindzás-t vagy
—át, tb.  —ak.  Brindzát  tartalmazó,  brindzát  áruló.
Brindzát  bSdSn.  Brindzát  edény,

BK1TT,  (1),  fn.  tt.  6riíí-eí.  Britannia  polgára,
lakosa.

BRITT,  (2),  mn. tt  briíí-«í.  Britanniái.  Brüt
hajók,  britt  hadi  seregek.

BlUTTHOíí, BRITTORSZÁG, (Britt hon, Britt-
ország)  ősz.  fn.  Brittaania.

BRONSZ,  fn.  tt.  bronsz-oí.  Öntés  által  vegyített
érczmü,  melynek  részeit  réz,  ón, és  czink  teszi,  bar-
naréz,  barnaércz.  Közelebbről  a  franczia  bronze-ból
Tétetett,  mely  ismét  a  német  .Braunerz-ből  szárma-
zottnak  látszik.  Mint  melléknév  jelent  ilynemü öntött
barnaérczböl valót  Brontz  szobor, broiuz gyertyatartó.
Bi'onsz  áruk.

BRU,  tompa,  reszketeg,  mdly  természeti  bangót
utánzó szó. Származékai: Irúg,  brúgat, brúgatyú,  brúgó,
brúgós.

BKÚG,  (brd-og)  önh.  m. brúg-tam,  —tál, —ott.
Bní-féle  tompa,  reszketeg  hangon  szól.  Képzésre
olyan  mint a  szintén  hangutánzók  :  sily,  búg,  zt'g.

BRÚGAT,  (brd-og-at)  önh.  és  áth.  m.  brúgaí-
íam,  —tál,  —olt.  Brú  bangót  ereszt vagy  crcsztet
Brúg  az a  gordon,  ha  húszak.

BRÚGATYÚ,  (brú-og-at-6)  fa.  tt  brúga/yú-í.
Játékszer,  melynek  lűnyrge  a  brúgat.  Készül  átfúrt
dióbéjból,  vagy  facsigúból,  mely  megpendítve a földre
bocsáttatik,  s  nagy  bugással  forog.  Búgó  csiga.

BRÚGÓ, (bní-og-ó) fn. tt. bnígó-t.  Alhangu nagy
hegedű.  Több  vidéken:  bögS,  Erdélyben: gordon, Gö-
mörbcn :  barbora,  Vasban:  kobza.  Legközönségeseb-
ben :  bnígó.

BRÚGÓS,  (brd-og-6-os)  fn. tt. brúgós-t, tb. —ok.
Ki  bögöbegedün,  barborán,  gordonon  játszik.  Vén
bnígós.  A  vtn  brúgós  mindennap  egy  nótát  felejt.  Km.

BRUGOZ,  (brú-og-ó-oz)  önh.  m.  brúgóz-tam,
—tál,  —ott,  pár.  —«.  Brúgót  húz,  brúgón  zenél,
brúgón játszik,  bogoz,  barboráz.

BRÚGÓZÁS,  (brú-og-ó-oz-ás)  fn.  tt.  brúgózás-t,
tb.  —ok.  Zenélés  a  brúgón,  bó'gó'zós,  barborúzús.

BÚ,  (1),  fn.  tt  bú-1.  Személyragozva:  búm, búd,
búja  vagy  buta,  bújában  vagy  bút-ában.  1)  Levert
kedélyi  állapot,  vagyis  tartós  és  belsőleg  meggyöke-
rezett szomorúság, keserv,  fájós  érzelmű  indulat,  va-

lamely  csapás,  veszteség,  szerencsétlenség  stb.  miatt
fiúba  esni.  fiúban  lenni,  fiúnak  ereszti fejét,  fiújában
iszik,  fiúnak  adni  magát.  Búba  merülni.  Öli  magát  bú-
jában.  Búját  látod  te  még ennek.  Eszi,  emészti  őí a bú.
Nfm  tud  hová  lenni  búoában.  Meghalt  bújában.  Búra
okot  adni.  Bit  kergetni.  Szegre  akasztani  a  bút.  Meg-
emészti embert a  bú, mint fát  a  szú.  Km.  Hadd  Ittfnre
dolgodat,  búból  vígasztaláét  hoz.  Km.  A  bú sem tart
űrökké.  Km.  .Nehéz  a  bút  eltagadni.  Km.  A  búnak M
van  ideje.  Km.  Minden  búnak vége  boldog  halál  sze-
kere.  Km.  „Mikori nagy  bú  vala  Magyarországban."
Csáti  Demeter.

„Napok  jönnek,  napok  mennek,
De  búm csak  nem távozik."  Kisfaludy  S.

2)  Aggság,  gond,  töprenkcdés.  Búban  élni.  Az  egyes
élet  bú  nélkttl  nem  lehet. Kétes  jövendője,  gyermekei mi-
att  sok a  búja.  Sok  ősz  hajat  szerez  a  bú. Km.

„Eszem  iszom,  vigadok,
A  búnak  helyt  nem adok."  Népdal.

Önálló  gyök,  mely,  ügy  látszik, a  szomorkodó-
nak  tompán  dunnyogó  hangját  utánozza.  Ikertársa  a
bán,  bánat  gyöke  Iá,  honnan  búbánat  oly  öszvetétel,
mint  a  szintén  hangutánzó buba,  bíibáj.  Hangra  és ér-
telemre  egyezik  vele  a  vend  buba.

BÚ, (2),  vagy  BÚJ,  vagy  BÚV,  önálló  gyök  és
önh.  búok  vagy  bújok,  vagy  búuok,  busz,  vagy  bújsz,
vagy  búwsz,  bújunk  vagy  bútwnfc,  bútok, vagy  bújtok
vagy  búvlok,  búnak,  vagy  bújnak, vagy  búvnak;  első
múlt:  bújéfc, vagy búoék ; másod  múlt:  bútt, vagy  bújt,
vagy  búuí  stb.  Valamely  szoros  szűk  helyből  kijön,
vagy  oda  bemegycn.  Ily  alakban  mint  ik-telen  ige
cléfordul  mind régi  mind újabb  Íróinknál, s jelentésé-
ben  önakarat,  önkéntesség  rejlik,  az  ik-es  búvik vagy
bújik  ellenében,  (mint  ez  általában  más  hasonló igék-
ről  is  áll),  pl.  Tavaszkor  odeából  kibú a  medve, a föld-
ből  kibúcik  a fa.  Az  ember  a  barlangba  bebú, a folyóka
a  sövényen  álbuvik.  Haszm'Utatik  átv.  értelemben  U,
pl.  a  tudományokat,  a  könyveket  búni,  ám. azok tártai-
m:\ba  mélyebben  bcbafni,  azokkal  foglalkodui.  V.  ö.
BÚJIK.

BÚÁK, (bú-ák) mn. és fn. L. BUVAK.

BÚÁR, (bd-ár) fn. és mn. L. BÚVÁR.

BÚB,  fn.  tt.  búb-ot.  Általán  csomódad  alakú
gömbölyű  kinövés,  kidudorodás;  kemény  ajakhang-
gal : púp.  1) Némely  madaruk fején  emelkedő tol'.cso-
mó.  Kakas,  tyúlc,  galamb,  pacsirta  búbja.  2)  Némely
fejkötök  foldudorodó  teteje,  máskép:  bólita.  3)  A
kalapok  azon  része,  mely  közvetlenül  a  fejtető  fölött
emelkedik  s  azt  befödi.  Alacson,  magas  búb a  kalapon.

Származékai:  buba,  búba,  búbor,  btl'jos,  búbot,
stb.  Rokonságait 1. BOB  alatt.

BUBA,  (bub-a)  fn.  tt.  bubát.  1) Báb, baba, mint
a  maga  nemében gömbölyű  alakú  gyermekjáték,  íor-
dítva:  bábu.  Kemény ajakhanggal  ejtve hasonló hozzá
a  kenyér  kidudorodó  csomóját  jelentő pupa.  2)  Atv.
ért  kis gyermek, kis  leány,  kis  baba.  Edét,  kedott
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bubám.  Rokonok  a német  Puppt,  olasz pupa,  púppá,
franciia  poupée,  stb.

BÚBA,  (búb-a vagy  bób-a)  fn.  tt  bubát.  Ám.
búb,  toldalék  a-val  szaporítva.  Tyúk,  galamb  bubája.
FejkStS  bubája.  Máskép:  bóba.  ,

BUBÁKAT,  (bú-bánat)  ikerített  fn.  tt  btibá-
not-ot  vagy  bú-í  bánot-ot.  Bú  és bánat  együtt, szo-
morúságból  és  sajnálásból  vegyített  indulat,  tartós
fájdalmú  kedélyi  állapot  Sok  búbánat  M  8t.  Ne  oly
sok burai  bánattal,  hanem  több  örömmel  és  vigatsta-
lassal folyjon  le  az tij  év.  Verje  meg  a  bubánál.

„Nem  hittem én,  de  már  biszem,
Hogy  szerelmem búra  viszen,
Búra viszen,  búb&natra,
Ezer  győtrő gondolatra."  Népdal.

^Simonyiban  van  egy  maion
Búbánatot  őrinek  azon,
Nekem  is  van  bábánatom,
Oda  viszem,  lejáratom."  Népdal

BÚBÁS,  (búb-a-as)  mn.  tt.  bttbás-t  vagy  —öt,
tb.  —ok.  Minek  búbja,  bubája, vagy bóbája van, búb-
bal  ékesített.  Búbos  tyúk,  búba* galamb, bubát  fejkStö.

BUBÁZ,  (bub-a-az)  önb.  m. bubáz-íom,  —tál,
—ott.  Bubával,  azaz  babával  vagy  bábbal  játszik.
Bubácni szoktak a  kis  leányok.

BÚBÁZ,  (búb-a-az)  áth.  m.  búbáz-tam,  —tál,
T—ott.  Búbjánál,  vagy  fistökénél  fogva  megtép,  meg-
czibál.  Tárj  csintalan  gyerek,  majd  megbúbázlak.  A
heréecetb' kokat  búbázca  (búbozza) a  tyúkot.

BUBÁZÁS,  (bnb-a-az-ás)  fn.  tt  bubázás-í,  tb.
—ok. Bubával,  bábával,  gyermekbábbal  való játszás.

BÚBÁZÁS,  (búb-a-az-ás)  fh.  tt  búbázás-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  a bubát, bobot, vagy fistököt
megczibálják.

BÚBEREK, puszta Szála  megyében;  helyragok-
kal : Súberek-en,  vagy  berk-en  —re, —röl.

BÚBFÖDÉL,  (búb-födél)  ősz.  fn.  Épületnek,
edénynek,  vagy  valamely  eszköznek  búbalaku  teteje.
Búbfedél  a pipán,  tornyon,  leoetettdlan.

BUBOJICSKA,  1.  BÜBÜJICSKA.

BUBOR,  (bub-or) elvont  törzsök, mely  buborék,
buborcsék stb. származékokat adja. Jelent növényi vagy
állati  testen  kidudorodó  gömbölyfiséget.  Innen mint
új  alkabnazásn  természetrajzi  műszó jelent  caigafajt
L.  BÜBORÉKCSIGA.

BUBORCSÉK, (bub-or-csó-ék)fn. tt  buborcsék-ot.
Dombom  kiütés,  kifakadás  a  testen.  Máskép :  bibir-
esó. Arcza,  melle  teli  van  vérei  buboreiékokkal.

BUBORÉK, (bub-or-ék)  fn.  tt  buborék-ot.  1)  A
nedvnek  lég,  gőz  segítségével  gömbölyű  formára  ide-
iglenes kiterjedése kidudorodása. Szappanbuborék, eső-
buborék,  vízbuborék,  söVbuborék.  Elpattant,  mint a szap-
panbuborék.  Km. Buborékot  hány a sebesen öml&patak.
2)  A  boncztanban,  némely  edények  bnborékfajta
felfúvódásai,  ilyenek:  a  tápbuborék,  táppadmaly,  bél-

buborékok,  stb.  A  szanszkritban  babura,  barbura,  bri-
bufca  szintén  ám. buborék.

BUBORÉKCSIGA,  (buborék-csiga)  ősz. fh.  Csi-
gafaj,  mely  buborékoló  tajtékot  izzad.  Ujabb  műszó-
val : bubor.

BUBOBÉKOL,(bub-or-ék-ol) önh. m. bubor&oU
A víz, vagy más híg anyag buborékokat hány, gyöngyö-
zik.  Buborékai  a  sáporesb';. buborékai  a pezsgő*, a  sor.'
Buborékot  a  szappanlé. Máskép :  bugyborékol.

BUBORÉKOLÁS,  (bnb-or-ék-ol-ás) fn.  ttbubo-
rékolás-t,  tb.  —ok.  A  víznek, vagy  más  folyó  anyag-
nak  buborék  formára alakulása,  felfúvódása.

BUBORÉKOS,  (bub-or-ék-os)  mn.  tt  buboré-
kos-t vagy  —át, tb.  — ok.  Buborékokat  hányó. Bubo-
rékos pezsgő*,  buborékos szappanlé.  Buborékot  táporuS.

BÚBOKKÁ,  (bub-or-ka) fh. tt  buborkát,  tb.te-
borkák.  Hoszszuk&s  gyümölcse azon indás növénynek,
mely  a  tökkel  egy  nemhez  tartozik  s  egyik  fajtája  a
sárga  dinnye. Buborkát  savanyítani.  Nyári  buborka,
téli  buborka.  Kovátsban  vagy  ecsetben  savanyított b*
borka.

„Bokrétás  szarkaláb, tejfölös  buborka,
Hát a  sok  vajrénye,  mind  tarkatyúk  tojt*."

Vőfélköszöntés  a  népdalokban.

Máskép: uborka, ugorka.
Legközelebb állnak hozzá a szláv uharka,«horca,

és német Gurke, melyek szintén nem eredetiek, hanem »
latin cucumer,  eucumis-ből kölcsönzötteknek látszanak.

BUBORKAFA, (buborka-fa) őse. ín.  Tréfás neve
az  uborka  szárinak, indájának.  FSlhágott  a  buborka-
fára.  LeueáUOották  a  buborkafáról.  Km.  Ez  értelem-
ben  bizonyos csekély rangot, hivatalt, tisztséget jelent.

BÚBOS,  BÚBOS,  (búb-os) mn. tt  búbos-í  vagy
—át,  tb.  —ak. Kinek  vagy  minek búbja  van.  Búbos
menyecske,  búbos galamb, búbot  tyúk.  V.  ö.  BÚB.

BÚBOS,  BÚBOS,  (búb-os)  fn.  tt  búbos-í, tb.
—ok. Agyagból  készfiit  szobakemencze, melynek ezif-
raságnl búbja  vagyon.

BÚBOSÁN, BÚBOSÁN, (búb-os-an) íh.  Búbbal
felczifrázva,  fölékesítve.  Átv.  értei, nyalkán,  hegye-
sen, begykén.  Búbosán  UpdegdS  menyecske.  Ez  érte-
lemben  máskép:  pipeten.

BÚBOZ, BUBOZ,  (bdb-oz)  áth.  m.  búboi-tom,
—tál,  —ott.  1)  Búbbal  czifráz,  ékesít  Haját,  fejtö-
tőjét  búbozza.  2)  Búbjánál,  üstökénél  fogva  megráz,
megczibál. Megbúbotlak,  csak  ne maradj  veszteg.

BÚBTETÖ,  (búb-tető)  ősz.  fn.  Valamely  épü-
letnek,  pl.  toronynak, nyaralónak, mnlatóháznak búb-
alakú  teteje,  búbfödél.

BUBUJ,  (bnb-nj)  elvont  törzse  bubujka,  búím-
jicska, és  bubulcs  szóknak.  A  bob  búb gyökből  szár-
mazott  szók  osztályába  tartozik.

BUBUJATÖK,  (bubuja-tök)  Ősz.  fn.  Hosszúkás
tökfaj.  Vas  vármegyei  tájszó.

BUBUJICSEA,  (bub-uj-ics-ka)  fn. tt  bubtijics-
kát.  Növényfaj  a  barabolyok  neméből, melynek  gyö-
kere  gyönge korában mogyorófonna (búbocska) gumó,



817 BUBUJKA—BÚCSÚ BÚCSÚ—BÚCSÚH1KDETMÉNY  818

éa  édes  ízű.  (Chaeropkyllum  bulbosum). Máskép:  mj-
gyorósaláta,  csemfgebUrük.

BUBUJKA,  (bub-wj-ka)  fn.  L.  BUBUJICSKA.
BUBULCS, (bub-ul-ca) fn. tt.  lubulcs-ot. Ormáiiy-

sAgi  tújszó,  s  jelent  bogyót.  Gyöke  bi<b = -bob, búb
» képzésre  olyan  mint  a  gyttm (=  güni),  szc'm  gyökök-
ből  származott  gyUm-öl-cs,  szf.m-'öl-ct.

BUBUS,  (bub-us)  fn. tt.  bubits-t, tb.  —ok.  Buba-
forma,  bábalakú  rémkép,  melylycl  a  gyermekeket
ijesztgetik.  Jön  a  bubus.  Megesz  a  bubus.  Máskép:
mumus,  mumtt.  Rokonok vele  a  német  Pöpcl,  vagy  Po-
péi,  Műmmel,  Popanz.

BUCS,  elvont  gyöke bitctak, bticsér, bucska szók-
nak.  Jelent  valami  domborodortut.  Rokon  bura  gyök-
kel  ,  melyből  buczkó  származott.  Eléfordul  uémely
helynevekben  is.

BUCS,  (1),  elvont  törzsöké  búcsú  szónak,  -és
származékainak.  Eredete  bnlcs  vapy  bölcs  (lásd  ezt),
minthogy  a  régi  iratokban  többnyire  bitlcsu,  bolcmt,
bolcsát  szókat  találjuk,  búcsú,  bocsát  helyett.  V.  ö.
BOCSÁT.

BUCS,  (2),  falu  Esztergom  megyében.  Hely ra-
gokkal :  Búcs-ra,  —ön, —ról.

BUCSA,  több  helység  neve  hazunkban.  Helyr.
Ductá-ra,  —n,  —ról.

BUCSAK,  (bucs-ak)  fn.  tt.  bncxak-ot.  Csomós,
zömök  tusko,  átvetve :  buexk'í,  (mint:  csutuk  csutkó,
tusak  tuskó),  székely  szó.  V.  ö.  BFCS,  IJUC/KÓ.

BUCSÁN,  NAGY—,  KIS—,  helységek  Nyitra
megyében  ;  liclyr.  Bursán-ba,  —bi.ni,  —liól.

Bl'CSÉR,  BUCSÍK,  (bucs-ér,  bucs-ír)  biíc*ér-í,
tb.  —-ok.  Sopron- és  Vas  vármegyékben,  ara. szalmá-
ból  vagy  vesszőből  font  lu'itus  kosár,  melyben  almát,
tojást  hordanak  a  piaczni.  V.  ö.  BUCS,  gyök.

BUCSÍT,  (bucs-ít)  áth.  m. buctit-ott,  pár.  —s,
htn.  —ni  vagy  —ont.  Xyitravülgyébcn  ám.  bocsát,
ereszt,  elhagy.  AVm  akarják  c.lbucsilani.  Ez  a  pcwctó
bucsítja  a  síinél.  V.  ü.  BÚCSÚ.

BUCSKA,  (bucá-ka  va-ry  boes-ka)  fn.  tt.  burá-
kat, tb. bueskák. Vasban  és  Sz:ilűbun  ám. kin  hordócska,
melyben  i iúl inkút  tartogatnak.  Gyüké  biifs  vitgy  bocs
fordítva  megvan a  rsubolyó,  rsobáiiy  edények  neveiben.

BITSMOL,  elferdítve  ám.  bü<-sméril,  néhutt:
gucsmiil.

BÚCSÚ, BÚCSÚ, BlVSr, BÚCSÚ, (1),  (búcs-u)
fn. tt. búetá-t, tb.  —k. Régióson:  b'ilcsit,  bulcsu, borsit.
1)  Elváláskor,  eltávozáskor  mondott végszó,  illetó'lfg
viszonyos  köszünés,  jókivúni'n,  nuigiuiji'nílűs  mind  a
két  részről.  BiK'sút  venni,  s  odább  menni.  Mi>m!j/n<!:
buciul,  azután  induljunk.  Búcsút  vrniti  egymástól.  E-
legyen  a  i-rybúrsu.  Fakrjiffil,  vnpy  kai>uját'il  vili  ba-
ceút,  azaz  bucsuvétcl,  kös/üm's  nclkiil  távozott.

„A  lélek  is  sírt  belőluui,
Midőn  búcsút  véve  tőlem." Csokonai.

Eredeti jelentése  bocsánat,  mennyiben  népies  szokás
szerint  az  elváló bocsánatot szokott  kérni, ha  talán va-
lamivel  megbántotta  a  maradókat.  Ugyanezen  alap-

ÁKAD.  1UOT  8ZCTÍB.

.  fogalom  rejlik  az  elkövetkezik  (elbúcsúzik)  szóban  is,
[  mely annyi  mint másokat  megkövetve  elmegy.  Öszve-
I  tételei:  bursvazo,  buctudal,  búcsúbeszéd,  búcsúlevél.

2)  Egyházi  ért.  a  bűnökért  szenvedendő  büntetések
elengedése  bizonyos  föltételek  mellett,  bünbocs&nat.
Teljes  búeítí.  Száznapi,  negyvennapi  búcsú.  Búcsút
hirdetni.  Búcsút  osztogatni.  Búcsút  nyerni.  „Bulcsú-
ért a szent földre  menvén" Debreczeni Legendáskönyv.
3)  Egyház  vagy  templom  napja,  midőn  a  templom
védszentének  vagy  felszentelésének  iunrpe  fartatik,
mennyiben  a  megjelenő  hivck  gyónils  és áldozás  által
bünbocsánatot nyernek.  Búcsú van a faluban.  Búcsúra
menni.  Innen  ez  öszvetételek:  iucsufásdr,  Inictufia.
4)  Ajtatos  zarándoklat.  Búcsút járni.  Búcsút  vezetni,
fíúcsú  pénzzel jár,  vagy,  Prt'sscl  járják  a  búcsút. Km.
Szcntkereszti,  satvári,  czcli  búcsú.  V.  ö.  BOCSÁT.

BÚCSÚ,  (2),  falu  Boregh  megyében;  helyia-
gokkal:  liuetu-ba,  —bán,  —ból.

BÚCSUÁKUS,  (búcsú- ívem)  ősz.  fn.  Az  Anya-
szentegyház  butién  szolgája,  ki  a  búcsú  rendeltetésé-
vel  visszaélvén  pénzért  osztogatja  vagy  hirdeti  a bű-
nök  bocsánatát.

BÚCSÚBESZÉD,  (búcsú-beszéd) ősz. fn. Beszéd,
melyet  valaki  eltávozása,  elmenetele  előtt  tart az ille-
tőkhöz.

BÚCSÜCSÓK,  (búcsú-csók) ősz. fn.  Csók, mely-
lyel  az  egymástól  elválók  búcsút  vesznek.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUDAL,  (búcsú-dal) ősz. fn.
Alkalmi  költemény,  mely  végbúcsuul  iratik  az  eltá-
vozandó  személy  tiszteletére.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUÉNEK,  (biicsú-énck) ösz-
fn.  1)  L.  BÚCSÚDAL.  2)  Gyászének,  melyet  teme-
téskor  a  halott  koporsója  fölött  szokús  tartani.  Szo-
kottabban  1.  BÚCSÚZTATÓ.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUÉV,  (búcsii-év)  ősz.  fn.
Bizonyos  év,  melyben  szokott  föltételek  alatt  az
Anyaszentegyház  búcsút  hirdet,  és  osztogat.  (lubi-
laeum,  annns  jubilaris).

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUI'IA,  (búcsú-fia)  ősz.  fn.
tt  búcsúfiát,  többese  nincs.  Ajándék,  melyet  a  búcsú-
júrók  kedveskedésül  visznek  Laza illető  szeretteiknek
különösen  gyermekeknek.  Oly  képzésű mint:  vásárfia.

BUCSUHÁZA,  falu  Pozsony  megyében;  helyr.
Bifstifiásá-n,  —rá,  —ról.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUHELY,  (biícsú-bcly)  ősz.
f n.  Szent  lu'ly,  hová  a  bivek  ájtatossúgból  zarándo-
kolnak,  hogy  ott  megi;yőnviin  és  áldozván  bünbocsá-
natot  nyerjenek.

BÚCSÚ-  vngy  BUCSUIIÉT,  (biicsi'i-hét) ősz.  fn.
Hét,  melynek  lefolyta  alatt  :iz  illető  ájfcitosságot  el
kell  a  híveknek  végczniök,  hogy  a  bünbocsilnatban
réazcsülhcssonek.

BL'CSÚ-  vagy  Bl'CSUHIRDETMÉXY,  (biicsú-
birdetmény)  ősz.  fn.  Pápai  vagy  püspöki  levél  tar-
talma,  foglalata,  melyben  a bivek  az  illető búcsú  felől
tudósittatnak.

f>2
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BÚCSÚ- vagy  BÚCSÚHIRDETVÉNY,  (búcsű-
hirdetvény)  ősz.  fn.  Búcsút  hirdető  pápai vagy  püs-
pöki  levél,  mint Írott okmány.

BÚCSÚ- vagy BUCSUJÁRÁS, (búcsú-járás) ősz.
fn.  1) Valamely  szent helyre, vagy  csodás  képhez za-
rándokolás.  2)  Körmenet;  a  híveknek  egyik  szent
helyről  másikig  menése,  ének-  és  imádságok  között.
Könnyen  veszik, mint a  búcsujárásí.  Km.  Meresztheti,
nagypénteki  búesujdras.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUJÁEÓ,  (búcsú-járó)  ősz.
fn.  Ki  szent helyekre  zarándokol  ájtatoskodás,  gyó-
nás, btinbocsanat  végett  Márioczelt, scentkereszti, sas-
várí,  radnai  búcsujárók.  Messze/Sídről  érkezett búcsu-
járók.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSULAKOMA,  (búcsú-lako-
ma) ősz. fn. Lakoma, melyet az  elmencndő  tiszteletére
adnak.  Búcsúlakomán  mondott  felkoszSntések,  áldo-
mások.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSULÁTOGATÁS,  (búcsú-
látogatás)  ősz.  fn.  Látogatás,  melyet  valaki  eltávo-
zása előtt barátainál, ismerőseinél, kedveseinél stb. tesz.

BÚCSÚ- vagy BÚCSÚLEVÉL, (búcsú-levél) ősz.
fn.  1) Levél, melyben  valaki  elmenés  előtt búcsút vé-
szen,  istenhozzádot  mond.  2)  Elbocs&tó  levél,  külö-
nösen a  katonáknál azon oklevél, melynél fogva valaki
a  hadi  szolgálattól fölmentetvén haza bocsáttatik. Rö-
videbben:  búcsleoét.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSULEVELES,  (búcsú-leve-
les)  ősz.  mn. Kinek hadi szolgálattól  fölmentő  búcsú-
levele  van. Búcsúlevele*  vagy  búcsleveles katona. Köz-
népiesen :  obsitos  (Abscbied  német szó  után).

BÚCSÚ- vagy BUCSULÖVÉS, (búcsú-lövés) ősz.
fh.  Eltávozó  fő  ember vagy  vendég  tiszteletére  szóló
ágyazás, mozsarazás, taraczkozás.  Rövidebben:  búcs-
tóvés. Búcsútftiésekket  megtisztelni a fű  vendéget.

BÚCSÚ- vagy  BUCSUNAP, (búcsú-nap) ősz. fn.
Egyház  napja,  templom napja,  melyen  az  illető liivek
községe  a  templom  védszentének  vagy  felszentelésé-
nek  finnepét  tartja.  Egyszerűen: búcsú.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUPOHÁR,  (búcsú-pohár)
ősz.  fh.  Áldomás,  melyet  az  eltávozandó  iszik  bará-
taival  s  a  hozzá  tartozókkal.  Búcsúpoharat  emelni,
ttrttem. V.  ö. CZOKIPOHÁB.

BÚCSÚS,  BUCSUS,  (búcs-ú-os) fn.  tt  búcsús-t,
tb.  —ok.  Búcsúra  menő zarándok,  ájtatoskodó  utas.
Cketi,  sasvári,  szentkereszti  búcsúsok.  Búcsútok  előtt
vinni  a  keresztet, zászlót, fiúcsúsok elé harangozni,  fiú-
csúsokat  vetető pap.  Búcsúsokat  gyantáim,  áldoztatni.
£úcsúsoknak szállást adni.

BÚCSÚ- vagy BÚCSÚSZÓ, (búcsú-szó) ősz.  fn.
Elváláskor!  istenhozzád,  az  elmeuendőnek  végszava.

BÚCSÚ- vagy  BUCSUTOB,  (búcsú-tor) ősz.  fa.
L. BÚCSÚLAKOMA.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUVÁSÁB,  (búcsű-vás&r)
ősz.  fn.  1)  Az  egyházi  búcsúnak  (az anyaszentegy-
ház szándéka és  tilalma  ellen)  pénzen árulása.  2)  Vá-
sár, mely  búcsúk  alkalmával  tartatík.

BÜCSÚVÉT—BUCZ 820

BÚCSÚ- vagy  BÜCSÚVÉT, 1. BÚCSÚVÉTEL.
BÚCSÚ-vagy BUCSUVÉTEL, (búcsú-vétel) ősi.

fa. Elbúcsuzás;  az eltávozandónak  végső szava,  isten-
hozzádja- kedveseihez,  barátihoz.

BÚCSÚ- vagy  BUCSUVÉTLEN, (búcsú-vétlen)
ön. mn. Búcsavét  nélkül történő, távozó.  Btícsueé/len
eltűnés,  elutazás.  Búesuvéllen  vendégek.  Határzóilag
ám. búcsút  nem véve.  Búcsuvétlen  távozott.

BÚCSÚ-  vagy  BUCSUVÉTLENÜL, (búcsú-vét-
lenül)  ih.  Anélkül,  hogy  elbúcsúzott  volna,  alattom-
ban, mások  tudta  nélkül  eltűnve.

BÚCSÚZÁS,  BUCSUZÁS, (biics-ú-oz-ás)  fn.  tt.
búcsúcás-t,  tb.  —ok.  Elváláskori,  elutazás  előtti  vi-
szonüdvözlés, jókivánás, istenhozzádozás,  háláikodú,
bocsánatkérés  stb.  Érzékeny,  fájdalmas  búcsúza*.
Menyasszony  búcsucása  szüleitől.

BÚCSÚZATLAN,  BÚCSÚZATLAN,  (bűcs-a-
oz-atlan) mn. tt.  búc*úzattan-t,  tb.  —ok.  Aki nem bú-
csúzik,  vagy  el  nem búcsúzott;  búcsúvétlen.  Hatiro-
zóilag  ám. búcsúzatlanul. L.  ezt

BÚCSÚZATLANUL,BÜCSUZATLANUL,(búcs-
u-oz-atlan-ul)  ih.  Anélkül,  hogy  elbúcsúzott volna;
búcsúvétlenül,  a  kapufától  véve búcsút

BÚCSÚZIK,  BÚCSÚZIK,  (búcs-ú-oz-ik)  k. m.
búc«úz-tam,  —tál,  —ott.  1)  Elválás  előtt  vég  isten-
hozzádot  mond. Búcsúzik  barátitól, kedveseitől,  sziliéi-
tb'l.  Elbúcsúzott  ís  elment. A  menyasszony sírra  búcsú-
zik  szüleitől.  „Mélyen  illetőd ve  búcsúzom  tőletek.'
Berzsenyi.  2)  Elmegy,  leszáll.  Őszszel elbú«súsnai a
gólyák,  fecskék.  .Lebúcsúzott  a  nap.  Búcsúzik  ás  esze.

BÚCSÚZÓ,  BÚCSÚZÓ,  (búcs-ú-oz 6)  mn.  tt.
búcsúcó-t. Elválás  előtt  istenhozzádot  mondó.  Búcsúzd
katona.  Búcsúzó  beszéd,  búcsúzó  ének.  Búcsúzó fKiben
van.  Átv.  ért  elmúló,  eltűnő.  .Búcsúzó  szépséget.
(Paludi).

BÚCZÚZTAT,  BÚCSÚZTAT,  (búcs-u-oz-tat)
áth.  m.  búcsúztot-tam,  —tál,  —ott, pár. búcsúztass.
Temetés  alkalmával  búcsúztatni  szoktak  a kántorok,
midőn  a halott  nevében  az  illető  rokonoknak,  isme-
rősöknek, barátoknak  stb.  énekelve búcsút  mondanak.
Tersekben  búcsúztatni,  elbúcsuctatni  a  halottat.  Btk
népen  elbúcsúztatok  az  Istenben  boldogultat.

BÚCSÚZTATÁS,  BÚCSÚZTATÁS, (búcs-u-oz-
tat-ás)  fh. tt  búcsúttatás-t,  tb.  —ok.  A  halott  nevé-
ben  búcBiimondás,  illetőleg  versekbe  szedett  búcsú-
szavak  eléneklése.

BÚCSÚZTATÓ,  BÚCSÚZTATÓ,  (bücs-ú-oz-
tat-ó)  fn.  és  mn.  tt.  búcsúztotó-t.  A  halott  nevében
mondott  búcsúzó  szavak  kivált  versekben.  Búcsúzta-
tót  csinálni  leginkább  a  műterek  dolga.  Búcsúztató
ének,  búcsúztató  vers.  Hiába  minden szó a  lusta  fülé-
nek, A  biztalás neki búcsúztató ének.  (Paprik. vers.)

BUCZ, régi  elavult  fn.  annyit  tett, mint:  czomb,
s  ez értelemben  rokon  vele  a  bélién  novg, nt£ós, né-
met Fuss, latin pes stb. Általán kidudorodott valami,
honnan: buczka, buczkó. Azonban a székelyeknél még
itt-ott hallható. Fordítva: czub, honnaa: ctnbák,««-
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bók  —  czomb,  madárczomb.  Változattal  v.  ö. BÖCZ,
HÖCZEK,  BOCZ,  BOCZKÓ.

BUCZI,  (bucz-i)  fn.  és  mn.  tt.  bu<-zi-t.  Niigy
czombu,  czombók.  Székely  szó.

BUCZKA,  (bucz-ka)  fn.  tt.  buczkáí.  Domborún
emelkedő  torlás,  különösen homoktorlús, homokdomb,
szólhordta  homokhát,  homokbuczkó.

BUCZKÁNY,  (buez-ka-any)  fn.  tt.  buczkány-t,
tb.  —oA.  Székely  szó,  ám.  patkány.

BÜCZKAS,  (bucz-ka-as)  mn. tt.  buczkát-t  vngy
— át, tb.  —ak.  Iloinokdombos,  hol buczkák  vaunak.
Buczká*  legelő,  Buczkás  határ.  V.  ö.  BUCZKA.

BUCZKAZ,  (bucz-ka-az)  önb.  m.  bitczkáz-tam,
— tál,  —ott, pár.  —z.  Buczkák  azaz torl/iaos homok-
dombok  között járkálva  vadász.

BUCZKÁZ1K,  (bucz-ka-az  ik) k. m. b««fcoz-/am,
—tál,  —olt. Bukfcnczczik, bukdácsolva fut.  Buczká-
zik  a  nyúl.

BUCZKÓ,  (bucz-kó)  fn.  «!s  mn.  tt.  baczkó-t.  Ke-
ínény állományú kinövés, csomós kidudorodás az  állati
vagy  növényi  testen.  Bunkó  a  lábhtteelyken,  a  boka
melleit.  V<!it  fák  derekaiból  kinövő  buczkók.  Mint mel-
léknév  jelent  köpczüst, zömököt,  dömsödit,  ilömöez-
köst.  Buczkó gyerek,  fíitfskáftjlí  hal.

BUCZKÓRÓ,  (bucz-kóró)  ősz.  fn.  Vcros  virágú
mezei  pésma.  (Ccntanria  campcstris  flóré  rubro).

BUCZKOS,  (bucz-kó-os)  mn.  tt.  bi/czkós-t  viigy
—aí,  tb.  —ak.  Amin  egy  vagy  több  buczkónemü ki-
növés,  kidudorodás van;  csomós, bunkóa.  Buczkóslábu
ló.  Buczkós  somfából.  V.  ö. BUCZKÓ.

BUCZKÓSODÁS,  (bucz-kó-os-od-iw) fn.  tt.  bucz-
kósodás-t,  tb.  —ok.  Buczkók,  csomós  kinövések  tá-
madása  valamely  állati  vagy  növényi  testen.  Faderék
biiczkósodáta.  Lábak  buczkósodása.

BUCZKÓSODIK,  (bucz-kó-os-od-ik) k.  m.  b«cz-
kósod-tam, —tál,  —olt. Buczkók,  tömör  kemény  cso-
mók  nőnek,  támadnak  rajta.  Bue~.kósodik  a  somfa,  a
bodzafa,  dereka.

IHX'ZÓ,  (1),  (bucz-ó) mn.  tt.  bnrzó-t.  Göcsös,
rögös,  buczkós.  Ritka  baszuáUitu  szó.

BUCZÓ, (2), (bucz-ó) fn. tt. bucsó  t. Sügér  hal faja.
BUCZOK,  (bucz-ok)  fn.  tt.  baczok-ol,v.bnczk-ot.

Egy  darab  buczkót  képező  idomítatlan  tömeg,  pl.
bánt,  földrög,  csoinóagyag.

BUCZOROG,  (bucz-or-og)  önh. m. biiczorog  lám,
—tál,  buczorg-ott.  Somogyi  tájejtóssel  buctorog a göbe,
(heréit  emse)  midőn  sajátságos  síró  hangon  nyöszö-
rög,  kuczorog.

BUDA, (1), Magyarország iker fővárosainak  egyi-
ke. Hclyragozva:  Budára , Budán , Budáról.  Budára
utazni,  Budán lakni.  Budáról  távozni.  Tinódinál  és  né-
mely más régi íróknál olvasni: Budában, a most divatos
Budán helyett. Országos nevezetessége  mintt a nép szú-
jábausok  közmondás  és  példabeszéd  forog róla, milye-
nek : Nem oda Buda. Csak egyszer  volt  Budán  kulyacá-
si'ir.  Messze  Buda  sánta  ebnek,  vn;ry  sokáig  r'r  a  sánta
kutya  Budára. Sokszor megjárják  a<lr!!y  Budát.  Stiktsor
vittá'c  Ll.:davdrát.  Kinek  lóra  mV.-sen,  Budán  is  gya-

log jár.  Ha  Budáról jött  volna,  stm  hinném.  Mi  hír
Budában. ?  Török  a  várban.  Tökkel  harangoztok  mina-
pábnn  Budán.  Oly  messze jár  tőle,  mini  Bécs Budától.
Több  is  veszett  Buda  alatt.  „El  magyar,  áll  Buda
még."  Kisfaludy  K.

„Nyolcz  századoknak  vér  zivatarja  közt
Rongált  Budának  tornyai  állanak."

Berzsenyi.

Nevét  Kézai  krónikája  szerént  Buda  fejedelem-
től,  Ethule  (Attila)  testvérétől  vette :  „Ethele  király
a  kunoknak és  más  népeknek  megparancsolta  volt,
hogy  azt  Ethele  városának  (Urbs  Ethele—  Béla  ki-
rály  jegyzője  szerént:  Civitas  Athilae Regis—)  hív-
ják  ; a  németek  a  tilalomtól  félve  azt  Eczclburgnak
(Ecbulburg)  nevezték;  de  a  hunok  azon  tilalommal
keveset  gondolva  mint  előbb,  mai napig  is  Ó-Budának
hívják"  (Szabó  Károly  fordítása  szerint).  Továbbá:
„Ó-Buda  e  nevet  a  mongol  pusztítás  követ-
keztében  1245  — 1247.  táját)  az  akkor  Pest  város
határában esett Új-Buda, oklevelekben: nóvum castrum
montis  Pestientis,  a  mai budai  vár  építtetése  után,  s
így  Kézai  krónikájának  szerkesztetése  előtt  alig  több
mint  harinincz  évvel  nyerhette."  Szabó  Károly  jegy-
zete.  A  rómaiak  korában a régi  történészek  és  számos
kiásott  római  régiségek  tanúsága  szerént  Acincum
vagy  Aquincum  nevű  város  állott  0  Buda  helyén  és
környékén.  Kis-Buda,  Ó-Buda,  Szász-Buda,  Új-Buda,
1. az  előző  szók  betűrendében.

BUDA,  (2),  fn.  tt.  búdat.  Hegyes  karó,  vagy
pálezika,  gyermekek játékszere,  melyet  úgy  igyekez-
nek  eldobni,  hogy  hegyével  a  földbe  akadjon.  Más-
kép : pini-zk,  pilinczk,  pinczke.  Nevét vagy  az  ideoda
csapongást  jelentő  boda  szótól  vette,  vágy  ám.  oly
eszköz,  melyet  a  földbe  bujtatnak,  mintegy = bú-da.

BUDA,  (3), fn. tt  bndáf.  Némely vidékeken ám.
árnyékszék,  máskép :  budaV.  Elemezve  ==  bú-da, búv-
o-da,  azaz,  búvóhely.  V.  ö.  BUDÁR,  BÓDÉ.

BUDA,  (4),  fű.  tt.  búdat.  Jeleimen  divaton,  sa-
játságos  magyar  szabású  felső  öltöny,  melyet  panyó-
k&n  is  szokás  viselni.  Nyári  buda.  Téli prémes  buda.
V.  ö. ATI LA,  öltöny.

BUDABÁCS,  BUDABÁCSI,  lásd  BODOBÁCS.
BUDA-BURJÁNOS,  lásd  OLÁH-BUDA-BUR-

JÁNOS.
BUDAFA,  (1),  (buda-fa) ősz. fn.  L.  BUDA  (2).
BUDAFA, (2),  több  helység  neve; helyr.  Buda-

fá-n,  —rá,  —rói.
BUDAFÁZ,  (buda-fáz)  ősz.  önh.  Budafával  ját-

szik,  budáat játszik,  pinczkez,  pilinkez.  Tavaszkor bu-
dafáznak  a  fiúk.  V.  ö. BUDA  (2).

BUDAHÁZA, falu  Ungh  megyében;  hely ragok-
kal  :  Budahátá-n,  —ró,  —ról.

BUDAI,  (biida-i)  fn.  és  mn. tt.  budai-t, tb.  —ok.
1)  Buda  lakosa, polgára.  A  Budaiak  gyakran  járnak
Pestre.  2)  Budára  vagy  Budáról  való,  Budához  tar-
tozó.  Budai  vár,  budai  hfgyek,  budai  fördó'i.  Budai
bor.  A  budai  bor  nyeUzU  km.  azaz  jóizfin  lehet nyelni.

52»
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Terét  vette a  budai  ttfrtt*  kancsónak. Km. Budai  mér-
tékkel Jíteí. Km.  Budai vékával mér  km.  azaz  oly  bő-
beszédtt  (hazug)  minő  nagy  a  budai  véka.

BUDÁK, KIS—, NAGY— vagy OLÁH— vagy
OLÁH-NAGY—,SZlSZ—,  helységek  Erdélyben;
helyr. Budak-on,  —rá, —ról.

BUDA-KESZI, falu  Pest megyében;  helyragok-
kal : Bttda-Keeti-be,  —ben, — bbí.

BUDAMÉR,  falu  Sáros  megyében;  helyragok-
kal : Budamér-ba,  — bon,  —Ml.

BUDA-ÖRS,  falu  Pest megyében; helyr. Buda-
<5rs-»n,  —re,  —ritt.

BUDÁÉ,  (bú-da-ár,  vagy  búv-o-da-ár)  fa.  tt.
budár-t, tb.  —ok.  1) Némely  vidékeken  ám.  árnyék-
szék, putraszélc, perváta, szegélyesen: bnda.  2)  Vin-
czellér. Első  értelemben  egyezik  vele a  franczia  bou-
doir.  Y. ö. BÓDÉ.  Második jelentésének  eredete ho-
mályos.

BUDAKLÓ,  L BUDORLÓ.
BUDAVÁR,  Ó—,  falu  Szála megyében; helyr.

.Budavár-on  vagy  —ott,  —ró, —ról.
BUDAVAR,  BUDAVARA,  (Buda-vár  vagy Bu-

da-vára)  ősz.  fa.  Budai  vár,  a  helytartó  (nádor),
helytartótanács, és  országos kincstár  székhelye.  Béla
király  jegyzője:  Budavár  alatt  a régi Budát  (Ó-Bu-
dát) érti: quae per  lingvam  hungaricam  nunc  dicitur
Buduuar  ét a  Theotonicis  Ecilburgnm  vocatar. V.  ö.
BUDA  (1).

BUDÁZ,  (bd-da-az) önb.  m.  budáz-íam,  —tál,
—ott, pár. —*. L. BUDAFÁZ.

BUDFALU, helység Máramarosban;  helyragok-
kal:  BudfafarbcL,  —bán, — ból.

BUDIKFALVA,  helység  Gömör  megyében;
belyr.  Budikfalvá-n,  —ró,  —ról.

BUDMffi,  KIS—,  NAGY—,  falvak  Baranya
megyében; helyr.  Budmlr-ba,  —bon,  —bóí.

BUDÓ,  (bud-6  vagy  bod-6)  fa.  tt.  budó-t.  Or-
mánysági  szó, ám.  a  szokottabb  bődön. L.  ezt.

BÚDOG,(bú-d-og) k. m. búdog-íam, —tál, — ott.
Gyakran,  ismételve  bú,  lebú,  elbü,  mint  a  bnvárok
szoktak. V.  ö. BUJDOKOL.

BUDOGA,  (bú-dog-ó) fa.  tt.  budogát.  Baranyá-
ban  ám. büdös  banka,  babuka.

BÚDOGTAT,  (bú-d-og.tat)  mivelt  m.  búdog-
tat-tam,  —tói,  —ott. Gyakrabban  búni,  bukni, kény-
szerít ; eszközli, hogy  búdogjon.  V.  ö. BÚDOQ-.

BUDONKA,  (ám.  bodonka)  fn.  tt.  budonkát.
Fölfii  keskenyebb,  alul  szélesebb  kétfenekü  edény
fenyüfából,  melynek  felső  végén  lyuk  van.  Ectettarló
budonka.  Székely  szó.  V.  ö. BŐDÖN.

BUDORLÓ, BUDUELÓ,  falu  Erdélyben, Kolos
megyében; helyr. Budorló-n,  —rá,  —ról.

BÚDOS, (1),  BÚDOSAS, lásd  BUJDOS,  BÚJ-
DOSÁS.

BÚDOS,  (2),  helynév,  1. BUJDOS.
BUF,  elvont gyök,  s jelenti  azon tompa hangot,

melyet  felfútt  arczú  ereszt  ki  ajakain, vagy  melyet
akármily  felfútt  test ad,  midőn  rá  ütnek, vagy  össze-

nyomják.  Kemény  hangon  p»f,  felhangon  bSf,  pSf.
Származékai: bufa, bitfás.  Jelent  továbbá  ütés,  ütfidés
által  okozott  tompa hangot, honnan:  bufál, bufog, ke-
mény  ajakhanggal: puf,  puff.

BUFA,  (buf-a)  fn. tt  bu/át.  Fölfútt  arc*,  pofa.
Melléknévül  használva  ám.  pofás, pofok, pofitos,  nagy
pofája,  pöffedt  arczu.  Bufa  gyerek.

BÜFÁL,  (buf-a-al)  átb.  m. bufál-t.  Általán  ám.
dönget,  azaz  úgy  fitöget,  hogy  pufog, bufog bele az
ütögetett  rész.  Különösen:  pofon  ver.  Jól  megbufál-
ták.  Kemény ajakhanggal:  pufál.

BÜPÁLAS,  (buf-a-al-ás)  fn.  tt.  bufátás-t,  tb.
—ok. Ütés,  döngetés, midőn valamit vagy valakit bu-
fálnak,  különösen  pofoznak.  V.  ö.  BUFÁL.

BUFÍ.S,  (buf-a-as)  mn.  tt  bufás-í  vagy  — öt,
tb.  — ok. Pofás,  fölftijt  arczú, duzzadt képű.

BÚFELEJTÖ, (bd-felejtő) ősz. mn. és  fn.  Búosz-
lató,  mi a bút  kiveri  fejünkből.  BúfdejtS  ital. £ttf«-
lejtfií vagy Wfelejíflül inni. Tréftsan: okosstó/a. Ftl-
kOtSttOc a búfelejtóVe.

BUFFAN, (baf-u-an vagy buf-v-an) önb, m.
buffan-t. Leesés után, vagy ütés alatt buf hangot ad.
A betett zsák nagyotjbuffant. Keményebben: puffan.

BÜPFA1ÍT,  (bűf-n-an-t  vagy  buf-v-an-t)  áth. m.
buffant-ott.  Ügy  ejt  vagy  üt  valamit  hogy  ez buf  han-
got ad.

BUFOG,  (buf-og)  önh.  m.  bufog-íom,  —tál,
—ott.  Kemény  bangón:  pufog.  Hangutánzó  ige, s
gyakorlatos jelentésű, t  i. többszöri  ütés  verés  alatt
tompán visszahangzik. Bufog  a Kata,  midőn verik.  Bu-
fog  a  bornadrág  a mogyorópálcca  alatt.

BUFOGÁS, (buf-og-ás) fn. tt  bufogás-t, tb. —ok.
Ac  ütésnek tompa viszbangzása.

BUFOGAT,  (buf-og-at)  átb.  m.  büfögőt-tan,
—tál, —ott.  Ügy  ütöget,  vereget  valamit, bogy  ba-
fog  bele. Hátát,  alfelét  megbufogatták.

BUFOGATÁS,  (buf-og-at-ás)  fn.  tt.  bufogatás-í,
tb.  —ok.  Ütögetés, vcregetés,  melytől bufog az ütött
test

BUFOL,  (buf-ol)  átb.  m.  bttfol-t.  1)  Balaton-
mellékén  ám.  lékes halászatkor sulyokkal a vizet csap-
dossa,  zavarja,  hogy  a  halak  a  hálóba  rezzentesse-
nek.  2) Pofoz,  pofon  ver.  Kemény ajakhanggal:  pufol.

BUFOLÁS,  (buf-ol-ás)  fh.  tt. bwfoiás-í, tb.  —ok.
1)  Sulyokkal  lubiczkol&s  a  vízben.  2)  Pofoz&s,  pofon
verés.  V.  ö. BUFOL.

BUPTI,  (buf-ti)  fii.  és  mn.  tt.  bufti-t,  tb.  —t
vagy  —ak. Nagy, tömött, duzzadt pof&ju.  Alsóbb írás-
módba  való  kifejezés.  V.  ö. MUFTI,  BUKSI.

BÚG, (=bog)  fn.  tt  bug-ot.  Némely  növény-
magok  bogos  tokja.  Fenyő  buga  (tobozzá),  len, ken-
der  buga.  Toldva:  buga, személyragozva: bugám, bu-
gád,  stb.  V.  ö. BUGA, BOG.

BÚG,  (1),  fh.  tt.  bug-ot.  Galambbáz,  galamka-
litka, galambdncz.  Kicsinezve:  bugocska.

„Nem  kellene  nekem bugocska.
Hogy  engemot  benne tarts  fogva.",.

Kazinczy.
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Persanl:  búds.  A  magyarban  azonosnak  látszik
búg  igével.

BÚG,  (2),  (bú-og)  önh. m. búg-íam, —tál, —ott.
Bú  hangot  vagy  hangokat  ad, különösen  fájdalmas,
epedő  indulatból  fakadó  hangon  vagy  bangókon  s
mintegy  bújából  szól.  1) Búgnak  a  galambnemií  ma-
darak.  Búgnak  a szerelmes galambok.

„ Zöld ágon  kis  gili  zokogva  búg,
Mert  párját  nem leli,  mindegyre  búg,
Zöld  ágon  kis  gili  ne  búgj  sokat,
Szerelmes  kis  szived  majd  megszakad."

Vörösmarty.
2)  Búgnak  a  sertések, midőn párosodni  vágynak, mit
néhutt,  nevezetesen  Mútyusfóldén  zúg,  túl  a Dunán
görög,  gSrg  igével  fejeznek  ki.  3)  Mondják  a  csiga-
föle játszószerről,  midőn  sebesen  forogva  bú vagy brú
bangót  ad.  Képzősre  hasonló  a  súg,  túy,  bég,  bőg,
nyög  hangutánzó  igékhez.

BUGA,  (1),  (bug-a)  fn.  tt.  bugát.  1)  Némely vi-
dékeken ám. guba, gubacs  a  fákon. 2)  A székelyeknél:
szemgolyó.  3)  Több  tájain  az  országnak:  kendtrfö,  a
magvas  kender  feje.  Nagy  bugájú  kendet.  4)  Ágbog.
Mindezen  érteményekben  a  gömbölyű  valamit jelentő
bog  alapfogalma  rejlik.  V.  ö.  BOG.

BUGA,  (2),  (mint föntebb)  melléknév  tt.  bugát.
1)  Csonka,  különösen kis  szarvu,  vagy  épen  szarvat-
lau  barom.  Buga  ökör,  buga  kos, buga  tehén.  Néhutt:
csira.  <7sira  tehén.  2)  Pécsett  buga  ko'dmön  ám. prém-
telen  ködmön.  3)  Vas  vármegyében  buga  ember  ám.
pórias  ember.

Ez  érteményekben  jelent  a  maga  nemében va-
lami  kicsit,  hitványát,  alá valót,  s  rokonai:  bige,pige.
L.  ezeket

BUGA, BUGA, (3),  (búg-a vagy bug-a) fű. tt bú-
gát.  Szeged tájékán ám.  csomó, kéve len, vagy  kender,
melyet  nyüvéskor kötnek.  Hány  buga  lened  termelt
az  idé« ? V.  ö. BOG,  BOGA.

BUGACS,  (1),  (bog-ács  vagy  bog-ar-acs)  fn.  tt
b»gars-ot.  Boros  hordók körül  éldegélő  pinczebelí  le-
gyecske,  bogaracska.  Alkalmasint a  bogaracs  szóból
van  öszvebúzva.

BUGACS  (2),  vagy  BUGACZ,  puszta neve Pest
vármegyében,  tt.  Bugacs-ot,  helyr.  Bitgacs-ra,  —ön,
— ról.  Származéka:  bugnczi.

„Bc-beülsz  a  bugaczi  csárdába,
Nagyot  iszol  világ  boszujára."  Vörösmarty.

BUGAGEREBEX,  (buga-gereben)  ősz.  fű.  Ge-
reben,  melyen  a  kender  vagy  lenbug&kat  száraiktól
megtisztogatják.

BUGALÉGY,  (buga-légy)  ősz.  fn.  Neve  külön-
fi'le  apró  legyeknek,  melyek  a  fák  leveleire  rakják
tojásaikat.

BUGÁS,  (bug-a-as)  mn.  tt.  bttgás-t,  tb.  —ak.
Minek  bugája,  azaz  csomódad  mag tokja,  magfüzére
van.  Bugás  kender,  len,  azaz magvas.

BUGÁS,  (bűg-ás) fn. tt.  bw>fs-í, tb.  —ok.  1) Ga-
lambok,  giliczék  turbékolása,  szerelmi  siró  hangja.

j Zöld  erdő zúgása,  Vad  galamb,  bugása,  Kedvet  galam-
bomnak szája mosolygása.  Népdal.  2) Párosodásra ger-
jedező  sertések  hangja.  3)  Tompa  hangja  némely  se-
besen forgó eszköznek, pl. csiga bugása. V. ö. BÚG-  ige.

BÚGAT,  (1),  (bd-og-at) áth. m. búgaí-íam, —tál,
—olt.  Valamely  eszközt  úgy  perdít  meg,  hogy  búg-
jon.  Biígatni  a  brugatyút,  azaz  búgó  csigát.

BÚGAT,  (2),  (bú-gat)  önh. m. búgaí-íam,  —tál,
—ott.  Búgó  bangót  ad, pl.  búgat  a  bölömbika.

BÚGATÓ,  BÚGATYU,  (bá-gat-ó)  fn.  tt.  búga-
tó-t.  Biigócsigá, búgó  eszköz ; malomfonna játékszer,
melynek  kereke  megindíttatván  bugással  kereng.

BÚGATYÚZ,  (bú-gaty-ú-oz)  önh. m.  búgoíyuz-
íam,  —tál,  —ott.  Búgatyúval  játszik.  V.  ö. BÚ-
GATYÚ.

BUGAZ,  (bug-a-az)  áth.  m.  bugáz-tam,  —tál,
—ott.  Kendert  vagy  lent,  arra  való  eszköz  által, bu-
gájától  megtisztogat. V.  ö. BUGA.

BUGÁZÁS,  (bug-a  az-is)  fn.  tt.  bugázás-í,  tb.
—ok. A kender vagy len bugájának  leszedése,  leverése.

BUGGYÁN, 1. BUGYGYAN.
BÚGJA, 1. BAGLYA, BOGLYA.
BUGLYA, BUGLYÁZ, lásd BAGLYA, BAG-

LYÁN.
BUGLYOS,  (bug-oly-os  vagy  bog-oly-os)  mn.

tt,  buglyos-t  vagy  —át, tb.  —ak.  1)  Csomóba  teke-
redett,  oszvekusza.lt, kóczos.  Baglyos  haj, szór,  gyapjú,
sörény. Bitylyosfej.  Máskép: boglyas, baglyos.  2) Mond-
juk  virágról,  melynek  szirmai  tömöttek, öszvetorla-
dozottak.  Gyöke  búg  azonos  a  csomódadot jelentő bog
szóval.  V.  ö.  BAGLYAS.

BÚGÓCSIGA,  (búgó-csiga)  ősz.  fn.  Lásd  BÚ-
GATÓ.

BUGOLY,  (bug-oly)  fn.  tt.  bugolyí  vagy  bug-
lyot,  tb.  baglyok.  Némely  növények  virágai,  melyek-
ben  a  szirmok  igen  sűrűén  s borzasán  állanak.

BUGOLYA,  (bug-oly-a)  fn.  tt.  bugolyát.  1) Né-
mely  madarak  tollas  búbja,  bóbitája;  máskép :  bug-
lya.  2)  Virágfüzér,  virágköteg,  csokor.

Bl'GOLYÁS,  (bng-oly-a-as)  mn.  tt.  bugolyás-t
vagy  —át,  tb.  —ak.  Búbos,  bóbit&s.  Biigolyás  tyúk,
galamb.  Mátyusfoldén  :  boglyas.

BÚGOND,  (bú-gond) ősz.  fn. Búval  elegy gond,
aggodalom.  Ha  nincs  búginidod,  házasodjál  meg.  Km.

BÚGONDOS, (bú-gondos) ősz.  mn.  Búval  gond-
dal  járó, vesződő, aggodalmas.  Búgondos  élet,  állapot.
Búgondos  szülék.

BÚGÓSÍP,  BUGÓSIP,  (búgó-síp)  ősz.  fn.  Leg-
vastagabb  s  leghosszabb  vastag  hangit  síp  a zene-
karban.  (Fagot).

BUGRIS,  (bug-or-os ?)  mn. tt. bitgrís-t,  tb.  —ok.
Barany&ban  btigris  ember  ám.  pórias  ember,  mely
Vas  vármegyében:  b«ga  ember.

BUGY,  1) hangutánzó  elvont gyök,  mely  a  fa-
kadó,  vagy  forró  víz  hangjüt,  vagy  a  híg  anyagból,
pl. borból, vízből kitolakodó levegőét  utánozza.  Bugy-
bugy.  Származékai:  bngyka,  bugyog,  bugygyan.  stb.
2)  Azonos  bogy  gyökkel  bugyola,  bugyor  szókban.
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BUGYA,  (bugy-a)  1)  elvont  törzsök, mely  csak
összetételes  szójátékban,  és  annak származékaiban él,
mint:  egyebugya,  egyebugyál,  egytbugydt.  2)  Göcsej-
ben  ám.  agg  tölgyfának buborcsékos gyümölcse, mely-
ből  pipát  csinálnak  a  gyermekek, azaz  buga.  3)  Ör-
ségi  szó  ám.  holmi  aprólékos  gombölyttség.  V.  ö.
BOGY,  BOGYA.

BUGYACS,  (bugy-acs)  fn.  tt  bugyocs-ot.  Kis
rákfaj  a  keleti  tengerben,  melynek  sok lába  van,  de
ollója  nincs.  (Cancer  crangon).

BUGYBEREK,  puszta  Szála  megyében; hclyr.
fiugyberek-en, — re,  —rőt.

BUGYBOKA, (bugy-banka) ősz. fn. tt  bugybokdt.
Baranya-  és  Somogyban  ám.  büdös  banka.

BUGYBORÉK,BUGYBUR KK,(bngy-bur-ék) fn.
tt  bugyborék-ot.  A  forrás  erén, vagy szűk szájú edény
nyilasán  hólyagocska  formában  öinlcdezö  víz,  vagy
egyéb  folyó  anyag,  mely a  tolakodó lég  ütközése mi-
att bagy-bur  hanggal  jő  ki.

BUGYBORÉKOL,  BUGYBURÉKOL,  (bugy-
bur-ék-ol)  önh. m. bugyborékol-t.  A  kiömlö  víz,  vagy
más  folyó  anyag  gömbölyű  tömcgecskékbcn  ,  s
bugyiim'  hangot adva  gördicaél.  Bugybortkolva  ömlik
ki  a  v(*  a szűk  szrfjie  kortóból,  ha /eldöntik,  w»gy  fei-
forditják.  Bugyborékol  sebet  esöiöl  a  vfn.

BUGYBORÉKOLAS,  BUGYBURÉKOLÁS,
(bogy-bur-ék-ol-ás)  fn.  tt.  bugyborékoiás-t,  tb.  —ok.
,Bugybur'  hanggal  kiömlés.

BUGYBURÉKOLÓ,  (bugybur-ék ol-ó)  mn.  tt.
bugybttrékotó-t,  tb.  —k. Bugyborökokat csináló, bugy-
borékképen  ömledező.  BugyborékoM  zápor; bugybo-
rékotó  récze.  Átv.  ért  mondatik oly beszédről, vagy
Írásmódról,  mely  holmi  üres  czikornyamondatokból
áll.  Bugyborékoló  bestéd, bugyborékoló  verseset.

BUGYBORÉKOS,BUGYBUBÉKOS, (bugy-bur-
ök-os) mn. tt  bugyborékos-t,  tb.  —ok.  Bugyborékok-
kal  teljes,  bővelkedő.  Bugyborékot  a folyó- vagy  tótfiz,
midőn sete* zápor  esik  bele.

BUGYPA, (bugy-fa)  ősz.  fa.  L.  BUGYRA.  2)
BUOYGYAN,  (bugy-a  an  vagy  bogy-v-an) önh.

m.  bugygyan-t.  A  fakadó  vagy  forrásnak  indult víz,
vagy  más  folyó  anyag  hirtelen  kiömlik.  Folbugygyan
áradatkor  a feníkví*.  Kibugygyan  orrából  a  vér, vagy
takony.

BUGYGYANÁS,  (bugy-v-an-ás)  fn.  tt  bugy-
gyanás-í,  tb.  —ok.  A  forrásból  fakadó,  vagy  felme-
legült  víznek, vagy  más big  anyagnak  bizonyos  han-
gon  kiömlése.

BUGYGYANT, (bugy-v-an-t) áth.  m.bugygyant-
otí,  htn.  —ni  vagy  —ani.  Vizet,  vagy  más  folyó
anyagot  úgy  ereszt,  ömleszt  ki,  hogy  bugy  hangot
adjon.  A  teli  korsóból  néhány  cseppet  bugygyantani.
Pofoncsappdssal  kibugygyantani  valaki  orrából  a vért.

BUGYI,  falu  Pest megyében; helyr.  Bvgyi-ba,
—bán,  —ból.

BUGYRA,  (bugy-ka  vagy  bugy-og-a)  fn.  tt.
bugykát.  1)  Szűk  nyakú és  csöcsös  szája korsó, mely-
ből  bugyogva  foly  ki  a  víz, bor,  stb.  Eredetileg  bu-

gyoga,  azaz,  bugyogó  a  btigyog  törzstől, s képzésre ha-
sonló  a szotyka (szotyogó),  locska  (locsogó),  csacsira
(csacsogó),  féctkt.  (fecsegő),  czinke  (czincgő, cziiicgc)
s  több  másokhoz.  2)  A  halászok  zurboló  rúdja, mcly-
lycl  a  vizet fólkeverik,  zavarják,  bugyogtatják.

BUGYKAZ, (bugy-ka-az vagy bugy-og a-az) ath.
m. bugykáz-tam, —tál, —ott.  1) Bugyka  nevű  halász-
doronggal  a  vizet  zavarja,  bugyogtatja.  2)  Szélcsb
ért  bugyburékokat  csinál, a  vizet  vagy  más  folyadé-
kot  bugyogtatja.

BUGYKOS,  (bngy-ok-os)  fn.  tt  bugyfcos-í,  tb.
—ok. L.BUGYKA.  1) Képzésre  olyan  mint: iucsios,
mocskos,  flWykös.

BUGYLI  (bugy-ol-i)  fn.  tt.  bugyli-t,  tb.  —k.
Kusztorn,  fanyclü, csukló bicsak.  Dunántúli  szó;  csú-
foló,  tréfás  neve  a  fanyelii  zsebbevaló  késnek,  más-
kép :  békanyiizó.

BUGYOG,  (bugy-og)  önb. m. bugyog-tam,  —tál,
—ott.  1) Bugyog  a víz,  midőn  a  forrásból,  vagy va-
lamely  szűk  résen  kiömledczik.  Fölbugyog,  kibugyog.
2)  Bngyog az  edény  szAja,  melynek  szűk  nyilasán  a
híg  folyó  anyag  kiömlik.  Bugyog  a  kulacs,  csöctöt
korsó.  3)  Öblöket  képezve  hol bő- hol  kinyomul, pl.
a  bő  ülcpfl,  és  szára nadrág, melynek bugyogó  a neve.

BUGYOGA,  (bugy-og-a)  fn.  L.  BUGYKA.  1)
BUGYOGÁNY,  (bugy-og-ány)  fh.  tt  6»gyo-

gány-t,  tb.  —ok.  Betegség  neme, midőn  a  bőrt  apró
vizes  hólyagocskák  verik  ki.

BUGYOGÁS,  (bugy-og ás)  fn.  tt. bwgyogás-f, tb.
—ok.  1) A  víznek, vagy  más  folyó  anyagnak  hólya-
gocska formákban  ömlengése. 2)  Azon hang,  mely  az
ilyetén  ömlengéssel  hallatszik.  3)  Valamely  öblös ru-
hának  ki  s  bcnyomódasa.  Török  vagy  német  nadrág
bugyogáso.  4)  Székelyföldön,  ám.  érthetetlen  beszéd,
csacsog&s.

BUGYOGÓ, (bugy-og-ó) mn. és fn. tt.  bngyogót.
1) Ami  bugyogva  ömlik  ki, vagy  bugyborékokat  vet
Bugyogó  forrásvit.  Bugyogó  korsó.  Orrból  bugyogó
vér.  2) Bőre szabott,  nagy  Ulepü, szotyogó,  térdig érő
nadrág;  továbbá, bő szabása  pantalon,  plundra. &el-
Ibs  bugyogó.

„Már  ezután  bngyogóban járok,
Arinál  jobban  szeretnek  a  lányok. *  Népdal.

BUOYOQÓS,  (bugy-og-ó-as)  mn. tt  bugyogótt,
tb.  —ok.  1)  Bugyogva ömledező.  Bngyogótforrdt,
bugyogós korsó.  2)  Szotyogó, öblöket csináló.  Bugyo-
gós  nadrág,  etitmattdr.  3)  Bugyogóban járó.

BUGYOGTAT,  (bugy-og-tat)  áth.  m.  bugyogtat-
tam, —tál,  —ott.  1) Folyó anyagot bngyogni  kény-
szerít  2)  Szűk  szájú  edényből  úgy  folyatja ki a vizet,
bort,  stb. hogy  bugyogó  hangot  adjon.  3)  Öblös  bő
ruhát, pl.  bő  nadrágot  szotyogtat.

BUOYOL, (bogy-ol) áth. m. bugyol-t.  Lepelnemű
ruhába  takar, beköt  valamit  .Fejéi  nagy  kendőbe  bu-
gyiim.  A  kis  gyermeket  bebugyolni.  V.  ö. BOGYOL.

BUGYOLA,  (bogy-ol-a) fn.  tt  bugyolát.  1) Le-
pel,  kendő, ruha, melybe  valamit betakarnak.  2) Ru-
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bába,  lepedőbe  kötözött  holmi  czeleczula,  bugyor.
Máskép :  bogyola.

BUGYOLÁL,  (bogy-ol-a-al)  áth.  m.  bugyolál-t.
Holmi  czelcczulát,  vagy  testnek  egyes  részeit  beta-
kargat  ,  bcgöngyölget.  Bebugyolálni  a  fejét  kendö-
vei.  V.  ö.  BUGYOLA.

BUGYOLÁZ, (bogy-ol-a-az) áth. m.  bugyoláz-tam,
—tál,  —ott. L.  BUGYOLÁL.

BUGYOXKA,  (ám.  bodonka,  budonka)  fn.  tt.
bugyonkát.  Víztartó  fa  edény,  vízcsöbröcske.  Szé-
kely  szó.

BUGYOR,  (bugy-or)  1)  fn.  tt.  bugyorl  vagy
bugyrot,  üt.  —ok  vagy  bugyrok.  Ruhába,  lepedőbe
kötözött  holmi, melyet a gyalogoló  háton szokott vinni.
Bugyor  a  világ,  szatyor  a  vénasszony.  Km.  Bugyrot
vinni,  czepelni  a  háton.  Bugyrán  kívül  semmije  sincs.
Egy  bugyorban  mindene  elfér.  V.  ö.  BATU,  BATYU,
MOTYÓ,  PONYECZ,  BÚTOR,  POGGYÁSZ.  2)  El-
vont  törzsöké  bugyorog  szónak.

BUGYOROG,  (bugy-or-og)  önh.  m.  bugyorog-
tam  vagy  bugyorg-ottam,  —iá!  vagy  —ottál,  bu-
gyorg-oíí,  htn.  —ni  vagy  bitgyorg-ani.  Folytonosan
bugyog,  bugyburékokat  vet.  Bugyorog  a  forrásból
fakodocó  víz.  Bugyorog  a f éld öntő 11  bngykából  a  bor.

BUGYROS,  (bugy-or-os)  mn.  tt.  bogyrot-t  vagy
—át,  tb.  —ak. Bugyrot vagy  bugyort viselő, bugyor-
ral  járó.  Bugyros  asszony,  bxjyrot  házaló.

BÚJ,  (1), BÚJ,  önh. L.  BÚ, BÚJIK.  Ragozása
szabályszerű:  bújok,  biíjsz,  bú/ék,  bujái,  bújj,  stb.

BÚJ,  (2),  helynév  1. BULY.
BÚJA,  BUJA,  (búj-a)  mn. tt.  buját.  1)  A  nemi

ösztön  kielégítésére  mértéktelen  módon  törekvő,  más
neművel,  illetőleg  közösülés végett mintegy öszvebújni
vágyó , parázna.  Buja  ifjú.  Buja  nő.  Buja  kívánságok.
Buja  cselekedetek.  2)  Szertelen  nemi  közösülésből
eredő, vagy  azzal  rokon.  J5wja  nyavalya,  buja  kór,
buja  mirigy,  buja  dög,  buja  scnyv,  b«ja  szerelem, buja
tlít,  buja  gerjedelem.  3)  Szaporán  tenyésző, nagy bő-
ségben  terjedő.  Buja  nüvéslt  erdő.  Buja  növényzet.
Buja  sarjadzás.  Buja  testalkat.

Gyöke  valószínűleg  a  búj  vagy  bújik  ige,  men-
nyiben  a  buja  személyek  mintegy  bújni  öszvebújni
szeretnek,  s  a  buja  növények  sarjai  sünien  kibújnak.
Mind  a  két  értcményben  egyezik  vele  a  tót  biy'ni,
honnan  bujmVi  ám.  bujálkodni, és  buján  tenyészni.

BUJADOB,  (buja-dob)  ősz.  fn.  Bujasenyv  által
keletkezett  lobos  daganat,  többnyire  a  lágyékokban.

BUJADÖG,  (buja-dög)  ősz.  fn.  Altalán  buja-
ságból  eredni  szokott  ragályos  senyv.

BUJAFEKÉLY, (buja-fckély) ősz. fn.  Bujaseny-
vés  méreggel  megfertőzött helyen  támadni  szokott fe-
kély; vagy  az  egész  test  közfertözése  következtében
elterjedő,  kerekdcd,  határozott kemény  szélU, és geny-
nyel  telt  fenekű, nem sarjadzó  fekély.  (Cancer sypbi-
liticus).

BUJÁK,  falu Sáros  megyében;  hclyr.  Bujak-on,
—rá,  —ról.

BUJÁK, falu  Nógrád  megyében;  helyragokkal:
Bttják-on,  —ró,  —ról.

BUJAKELEVÉNY, (bnja-kclcvény)  ősz.  fn.  L.
BUJADOB.

BUJAKÓR,  (buja-kór)  ősz.  fn.  Általán minden-
féle  betegség,  mely  bujaságból  ered,  akár  közvetle-
nül,  akár  érintkezésből  a  bujakóros  testekkel.

BUJAKÓROS,  (buja-kóros)  ősz.  mn.  Bujakór-
ban  szenvedő.

BUJAKÓRSÁG,  (buja-kórság)  ősz.  fn.  L.  BU-
JAKÓR.

BUJAKOSZORÚ,  (buja-koszorú) ősz.  fn.  A  kül-
bőrön,  fő'kép  az  arcz  és  homlok külbőrén  eleinte vilá-
gos,  később  n^szinii  vörös , vagy  vörös  szélű  foltok,
csecsek,  vagy  genyedékek  által  mutatkozó  bujascnyv.
(Coroua  Veneris.)

BUJÁLKODÁS,  (buj-a-al-kod-ás)  fn.  tt.  buját-
kodás-t,  tb.  —ok.  1) A  nemi ösztönnek túlságos,  mér-
téktelen ,  tiltott  kielégítése.  2)  Fölöttébb,  kellettnél
bővebb,  szaporább  növése,  tenyészése  valaminek.

BUJÁLKODIK  ,  (buj-a-al-kod-ik)  k.  múlt:  b«-
jálkod-tam,  —tál,  —ott.  1) A  nemi  ösztönt  túlságos
mértékben , és  tiltott  utakon ,  módokon  elégíti  ki.  2)
Fölöttébb,  kelletinél  bővebben  tenyészik.

BUJÁLKODÓ,  (buj-a-al-kod-6)  mn.  tt.  bujálko-
dó-t.  1) A  nemi  ösztönt,  és  közösülést  túlságos  mér-
tékben , és  tiltott  módokon  gyakorló.  2)  Bőven  te-
nyésző

BUJÁLKODVA,  (buj-a-al-kod-va)  ih.  1) A nemi
ösztön  kielégítését  túlságosan  gyakorolva,  paráznál-
kodva.  2)  Szaporán  tenyészve.

BUJÁLKODÓLAG,  (buj-a-al-kod-ó-lag)  1. BU-
JÁLKODVA.

BUJAMIRÍGY,  (buja-mirigy)  ősz.  fn.  Altalán,
bujasenyv,  rag&lyos  bujakorság,  különösen :  bujadob.
L.  BUJADOB.

BUJÁN,  (biy-a-an)  ih.  1)  Buja  módra,  pajko-
sán.  Buján  kacsingatni,  buján  tánctolni,  tagiejteni.  2)
Bőven, termékenyen, nagy szaporas&ggal. Buján  terem
a fii;  buján  tarjadzanak  a  lebotolt  füzek  derekai.

BUJÁNHÁZA,  falu  Szatm&r  megyében;  helyr.
—  hasán,  —házára,  —házáról.

BUJÁÉ,  (búj-ár)  fa.  L.  BÚVÁR.
BUJARAK,  (buja-rák)  ősz.  fn.  A  bajaseuyvnek

azon  neme,  mely  a  testen  tovább  harapódzván  azt
megemészti.  V.  ö. RÁK,  RÁKFENE.

BÚJÁS,  (búj-ás)  fn.  tt.  bújás-í,  tb.  —ok. Szűk,
szoros  helyen  bemenés;  titkos  helyre  vonulás,  rejtőz-
ködés.

BUJASÁG,  (buj-a-ság)  fn.  tt.  bujoság-ot.  1)  A
nemi  ösztönnek  tiltott,  és  mértéktelen  kielégítése;
szertelen  bajiam  a  testi  gyönyörökre.  Szorgos  munka
felejteti  a  bujaságot.  (Km.)  Bujaságot  űző  soha  bölcs
nem  lehet.  Kin.  Egyházi  értelemben,  a  bét  fő  bűnök
egyike, s  a  katekizmus!  rend  szcrént  harmadika.  Eltö
a  kevélység,  második  a  fösvénység,  Aa>*madik  a  bu-
jaság.
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BUJASENYV,  (buja-seny)  ősz.  fa.  A  te«t  elso-
ványodásával, s elgyengülésével járó  nyavalya, mely-
nek  oka a  testben  ddló  bnjadög.

BÜJA8ENYVELLESES  ,  (buja-senyr-ellenes)
őaz. mn.  Bnjasenyv  ellen való,  működő, annak további
harapódzását akadályozó. Bujatenyvettene*  gyógyszerek.

BUJASEXYVÉS , (bnja-senyves)  ősz.  mn. Bu-
jasenyv  által  megfertőzött,  bnjasenyvben  sfnlődő.  Ba-
jasenyves betegek.

BCJASENYVUTÁNI  ,  (bnja-senyv-utáni)  ősz.
mn. A  bnjasenyv  meggyógyulása  ntán  újra  kiütő,  je-
lenkező, pl.  kórjelek,  betegségek.

BUJA VÁGY,  (buja-vágy)  ősz.  fn.  Nemi  közö-
sülésre , paráznaságra,  fajtalanságra  ingerlő  ösztön.

BUJDOKLÁS,  (buj-dok-ol-ás , vagy  buj-od-og-
ol-ás)  fn. tt. bujdoklás-t,  tb.  —ok.  1)  Titkos  utakon
tévelygés, elrejtőzködve  járás,  folytonos  bnjdosás.  2)
Alá-alá  merölés.  Búvár  bujdoklása.  V.  ö.  BUJ-
DOKLIK.

BUJDOKLIK  , (baj-dok-ol-ik,  vagy  bnj-od-og-
ol-ik) k. m.  bujdokl-ott,  btn.  bujdokl-ani.  1) Rejtőzkö-
dés, menekülés végett  titkosan  bolyong,  bujkál,  téve-
lyeg.  2)  Alá-alá  merül.  Bujdoklik  a fürdő  récze,  a
búvár.

Ezen igében hármas gyakorlati képző van:  —ód,
—og, —öl, melyek  közöl  a két  elsőből  öezvebúzva
lesz dók;  buj-od-og-ol,  buj-dok-ol.  Hasonló képzésiiek:
haldokol  (hal-od-og-ol),ftíidokoi  (rul-od-og-ol),í«ndöklik
(tfin-öd-ög-öl-ik), Sídökai (81-öd-ög-öl), nyeídekel  (nyel-
éd-ég-él) stb.

BUJDOKLÓ,  (buj-dok-ol-ó, vagy buj-od-og ol-ó)
mn. tt.  bujdoktó-t.  Titkos  ntakon járó  kelő,  rejtőzkö-
dő , menekülés  végett  bujkáló.  Bujdokló  szökevények.
ErdÖTcben  bujdokló  haramiák

BUJDOKOL,  (buj-dok-ol,  v.  buj-od-og-ol)  önh.
m. btydokol-t.  V.  ö. BUJDOKLIK.

BUJDOS,  (1),  (bnj-dos,  vagy  buj-od-os)  gyak.
Önh.  Gyakran  búj,  bebúj  valahová, vagy  kibúj  vala-
honnan. V.  ö. Bű,  ige  és  JJujdosifc.

BUJDOS,  (2)  vagy  BÚDOS,  felu  Erdélyben,
Belső-Szolnok  megyében;  helyr.  —ön, —rá, —róí.

BUJDOSÁS,  (buj-dos-ás,  v.  buj-od-os-á»)  fa.  tt.
bujdosás-t,  tb.  —ok.  1)  Mint a  bujdos  származéka,
ám.  gyakori bdvás, vagyis  szűk  belyen  átmenés, át-
surranás.  2)  Titkos  belyekcn  rejtőzködés,  bujk&lás.
3)  Megállapodás  nélküli ideoda vándorlás,  idegen  föl-
dön  menekülés  végetti járáskelés.

BUJDOSIK,  (bnj-dos-ik,  v.  buj-od-os-ik)  k. m.
bujdos-tam,  —tál,  —ott.  1)  Titkon,  titkos  ntakon
tévelyeg, bolyong.  Bujdosik  a  szökött  katona,  az «!-
dOtOtt  tolvaj,  gonosztevő';  bujdosik  az  oskolakeríllö  di-
ákgyerek.  Heverő1  tettben  bujdosik  az  elme.  (Km)  2)
Vándorol,  külső  országokban  jár.  Bujdosnak  a  hazá-
jokból  kivándorlóit  lengyelek.  Bákóezy  és  Bercsényi ki-
bujdostak  Magyarországból.  Bujdosik,  bujdosik  sze-
gény  árva  diák.  Ha  a  nap  elnyugszik,  ö  is  elbujdosik,
a  szegény  legénynek  szive  tzomorkodik.  (Xtípd)  Bebuj-

••»,  elbu/dosni.

Kettős gyakorlati  képzővel = buj-od-os-ik,  osz-
vehúzva  btij-dos-ik, mint:  etapodat,  esapdos  ;  kapódat,
kapdos  ;  szöködSsik,  szökdSsík  ;  pSküdSs,  pSkdSs  stb.

BUJDOSÓ, (1),  (buj-dos-ó)  fa.  tt  bujdosó-t.  í)
Bolygó,  tévelygő;  országból,  hazájából  száműzött,
hazától  fosztott  személy.  A  kuruct  bujdosók  tyy  ritv
Törökországban  telepedett  meg. 2)  A  csillagásztanban,
a  naprendszerhez  tartozó, s a nap körfii  forgó  csillag.
(Planéta.)

BUJDOSÓ,  (2),  (buj-dos-o)  mn. tt  bujdosó-f.  1)
Bolygó,  tévelygő,  titkon  rejtőzködve  járó.  Bujdosó
katona,  zsivány.  2) Lakát,  tartózkodási  helyét sokszor
változtató.  Bujdosó  madarak, bujdosó  halak.  Bujdosó
k'oszvény,  bujdosó  kalmár. Mondatik a kísérletről is: buj-
dosó  lélek;  a  vándorló  szabad  életű  nőről:  bujdotó
kurva;  közlekedési,  kézről-kézre  küldött  levelekről:
bujdosó  levelek ;  utazó  társról:  bujdosó  társ ;  a  sorba
járó lakomapohárról:  bujdosó  pohár. És  a pohár  buj-
dosik,  éljen  a  barátság.  Bujdosóba  menni.  Bujdosóba
jutni.  Bujdosót  inni.

BÚJHATK, (búj-bat-ik)k. m. bvjhat-tam,  —tál,
—ott. El  bír  bújni,  képes  elbújni.  Erővel  nem  bújha-
tom  a földbe.  (Km.).  El  nem bújhatunk  az  Isten  sze-
mei  elSL

BÚJIK,  BÚJIK,  (bdj-ik)  k.  m.  búj-t.  Elrejti
magát,  szűk  helyre  vonul, az  emberek  szeme elől rej-
tőzködik.  Bozótba  bújik  a  róka, farkat.  lyukba  bújik
át  egér,  ürge.  Igen  vad  fiú,  bújik  az  emberek  elől.  Aki
ebért,  gyermekért  veszekedik,  pad  alá  bttjjék.  (Km.)
Szégyenemben  majd  a  föld  alá  bújtam.  Öszvetételci:
Aftatbujik,  bebújik,  belebujik,  elbújik,  kibújik,  összebú-
jik.  Alig  fajik  ki a  tojásból,  már fut  a fürjecske.  Majd
kibújik  a  bőréből,  ügy  SrUl.  (Km) V. ö. BÚ,  ige.

BUJKÁL,  (buj-kál,  buj-og-ál)  gyak.  önli. m.
b«jkál-t.  1)  Rejtőzködés , menekülés  végett  az  embc
rek  szeme elől  bújik,  elvonja  magát,  ideoda csavarog.
Bujkál  a  poroszlók  által  OldSzSbe  vett  gonosztevő.
Bujkálnak  az  iskolakerüli)  gyermekek.  Erdőben,  pusz-
tákon,  bozótban, nádasokban bujkáló  szökevények.  Atv.
ért.  bujkál  a  nap,  a  hold,  midőn közbenközben  felhők
alá  rejtőzik.  2)  Gyakran  ki-  vagy  bebújik  valamely
résen,  szorulaton.  3)  Képes  kifejezéssel:  fjjel-nappal
a  könyvekben  bujkálni  ám.  azok  olvasásába  merülni

Ezen  igének  képzője  kát  elemezve  =r  og-ál,
buj-og-ál,  mint fujkál,  fuj-og-ál;  szurkai,  tzur-og-ál;
hasonlóak :  turkál, furkál,  irkái, firkái, atkái,  vájtál
stb.  Egyébiránt  törzsükül  vétethetik  bujka  (= buj-
og-a)  is,  mint  bugyka  (bogy-og-a)  esocska  (csacs-
og-a),  stb.

BUJKÁLÁS,  (bnj-kál-ás,  vagy  buj-og-ál-ás)  fn.
tt.  bujkálás-t,  tb.  —ok.  Folytonos, gyakori  bújás, rej-
tőzködve,  lappangva  járás.

BUJKÁLÓ,  (buj-kál-o,  vagy  buj-og-Al-6)  mn.
tt.  bujkáló-t.  Aki  bujkálni  szokott;  titkos, rejtett uta-
kon  bolyongó.  Bujkáló  szökevények,  menekültek.

BÚJNA,  (buj-na) mn.  tt.  bujná-t.  Buja, könnyen
tenyésző.  Innen:  bujndn. Bujnán szaporoseik. (Lippai,



833 BUJNASÁG —BUJTÓ BUJTÓÁG—BUKDA 884

Virágos  kert.  53.  1.)  Vannak  ily  vczetékncvü  csalá-
dok  is.

BUJNASÁG,  (buj-naság)  fn.  tt.  bujnaság-ot.
Rujasáp,  paráznasAg;  könnyű,  szapora  tenyészés.

BUJNOK, (buj-nok) fn.  tt.  bwjnok-ot.  Földbe  bu-
vó,  föld  alatt  lakó  cscrcbogárfaj.

BUJNYIK,  buj-nyik  vagy  buj-nok)  fn.  tt.  buj-
nyik-ot.  Az ország több viddkcin ám.  zsivány, utonálló,
pusztákon  kullogó,  bujkáló.  Győr vidékén:  ám.  suny-
nyogó,  félénk  ember.  Mátyusföldön  :  bojnyih.  Rokon
vele  a  szláv :  bújni,  mely  sziláját,  vadat  jelent,  és
ebojnyífc = zsivány.  V. ö.  BUJNOK, és  BOJNYIK.

BÚJÓ,  (buj-ó)  mn.  Lásd  BUVÓ.
BUJÓS,  (buj-ó-os)  fn.  Lásd  BUJÓSDI.
BUJÓSDI  (buj-ó-os-di)  fn.  tt.  bujóadi-t.  Játék

neme,  midőn a játszótársak  egyet  kivéve  elbújnak ,  u
ez  fölkeresni  indul  őket.  Bnjósdit  játszani.  Képzője
di  Általán  játékjelentő  szókat  alkot,  mint :  lorasdi,
katonásai,  szembtkb'tösdi,  zálogosdi  stb.  V.  ö. —Dl
képző.

BUJÓSKA,  (buj-ó-os-ka)  fn.  tt.  bujóskrfí.  Lásd
BUJÓSDI.

BUJÓSKÁZ,  (buj-ó-os-ka-az)  önh.  m.  bujóskáz-
tam,  —tál,  —ott.  Bujóska,  vagy  bnjósdiféle  játékot
játszik.  V.  ö. BUJÓSDI.

BÚJT,  (buj-t,  bú-ít)  Ath.  m.  bujt-ott,  pár  —s.
hrn.  —ni. vág}'  —ani.  1) Tenyésztés,  szaporítás  vé-
gett  a  növény  ágát,  sarját  földbe  dugja,  s  mintegy
bnvó állapotba  helyezi.  Szb'lövesszó't,  rózsaágat,  xzegföí
bujtani.  2)  Valakit  bizonyos  czélra  mások  ellen  föl-
iugcrcl,  nógat,  ösztönöz.  Az  alattvalókat  elöljáróik
ellen  bujtani,  fö'lbujtani.  E  inasod értelemben máskép :
bojt,  s  eredetileg  :  boly-t  azon  boly gyöktől,  melyből
bolygat  származik.  V.  ö. BOJT,  ige.  3)  L.  BUJTAT.

BÚJTÁK,  lásd  BOJTÁK.
BUJTÁS,  (buj-t-ás vágj' bú-ít-ás) fn.  tt.  bujtás-t,

tb.  —ok.  1)  Valami  növényágnak  tenyésztés  végett
elültetése.  Szölöbnjtás,  rózsabujtás,  azegfübujtás.  2)
Maga  az  elültetett  ágacska.  A  bujtások  mind  megered-
tek.  3)  Ingerlés,  alattomos  biztatás.  Ez  értelemben
elemezve:  boly-t-ás,  V.  ö. BOLY,  gyök.

BUJTAT,  (bnj-tat)  i'ith.  ín.  bujtat-tam,  —tál,
—ott.  1) Valakit  máa  által  elrejt,  vagy  parancsolja,
kívánja,  hogy  bújjék  el.  A  tolvajt  pinczébe bujtatta  át
orgazda.  KatonaálUtáskor  elbújtatta  fiát.  Aijy  alá,  pad
nlá  bujtatni.  ÖrdSgSt  bujtatni  valakibe.  2)  Növény
ágacskákat  ültettet.  Kertész  által  virágokat  bujtat.
3)  Alattomban  izgat,  ingéről,  bizgat  valaki  ellen.  V.
ö.  BUJT.

BÚJTATÁS,  (buj-tat-ás)  fű.  tt.  bujtatát-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valakit  vagy  valamit  bujta-
tunk. V.  ö. BUJTAT.

BUJTATÓ, (buj-tat-6)  fn. tt.  bujtató-t.  Szíjgyürü
a  nadrAgszijon,  melybe  a  bekapcsolt  szíj  végét  betol-
ják,  hogy  le ne  fityegjen.

BUJTÓ,  (buj-t-ó,  boly-t-ó) fn.  tt. b«jtó-f.  Alatto-
mosan  valakit  mások  ellen, vagy  gonosztcttre ingerlő,
iz^airt,  bizgató  személy,  bujtop.íó.

AKAD.  HAOT  8ZÓTÍB.

{  BUJTÓÁG,  (bujtó-ág)  ősz.  fn.  Ágacska  melyet
száráról  lemetszenek,  s  tenyészés  végett földbe  bujta-
nak.  V.  ö. BUJT,  BUJTÁS.

BUJTÓFA,  (bujtó-fa)  ősz.  fh.  Fölül kajmos,  alul
hegyes  fa,  melylyel  a kertészek  a  bujtóág,  vagy  más
Ültetvény  száraára  lyukat  csinálnak  a  földbe.

BUJTOGAT, (1),  (buj-t-og-at) gyak. áth.  m. buj-
togat-tam,  —tál,  —ott. pár. bujtogass. Gyakran,  foly-
tonosan  több  növényágat  tenyésztés  végett  iiltetget.

BUJTOGAT,  (2),  (boj-  vagy  boly-t-og-at) gyak.
áth.  m. bujtogat-tam,  —tál,  —ott, pár.  bujtogas.  Iz-
gatva,  mintegy  felbolygatva  ingerel  valakit  mások  el-
len.  Máskép  :  bojtogat.

BUJTOGATÁS,  (boj-  vagy  boly-t-og-at-ás),  fn.
tt.  bujtogatás-t,  tb.  —ok.  Izgatás, bizgatás,  alattomos
ingerlés  mások  ellen,  vagy  bizonyos  rosznak  elköve-
tésére.

BUJTOGATÓ,  (boj- vagy  bolyt-og-at-ó)  fn.  tt.
bujtogató-t.  Aki  valakit  törvénytelenül  izgat,  felinge-
rel  mások  vagy  valami  ellen.  Máskép:  bojtogató.  A
népet  bujtogatók  által föllazítani.  A  bujtogatókat  el-
fogni,  s  törvényszék  elé  állítani.

BUJTÓTÖKE,  (bujtó-tőke)  ősz.  fn.  Szőlőtőke,
melyről  bnjtóágakat  vesznek  a  szőlősgazdák.  V.  ö.
BUJTÓÁG.

BUJTOVÁNY,  BUJTVÁNY,  (bu-ít-o-vány)  fn.
tt.  biijtvány-t,  tb.  —ok.  Az  elbujtás  által  megfogan-
szott  ágacska,  szölövessző,  stb.  Kerti,  szó'ló'beli  bty'ío-
ványofc.  Szépen  ditzlö  bujtovány.

BÜK,  (önálló  gyök)  fn.  tt.  buk-oí.  Valamely
test  felső  részének  lefelé  hajló  helyzete.  Súlyosbítva:
bükk,  pl.  bukkáz  szókban.  Búkra  van  a  kazal  rakva,
midőn  előre  bukik. Búkra  építvék  némely  alföldi  vidé-
keken  a  házak  födelei.  Búkra  állítani  a  fogyatékon
levő  boros  hordót.  Búkra  áll  a feje.  Innen :  bufcfewcz,
bnkfity,  kecskebuk,  buksi.

Származékai:  bttkározik,  bukdácsol,  bukik, buk-
kan ,  buktat  stb.

Rokonságait  lásd  BÓK  alatt.
BUKÁR, (biik-Ar) fő- és mn. tt.  b«k«r-t, tb.  —ok.

A  vízben  lelebukó ,  búvár.
BUKÁKOZIK, (buk-ár-oz-ik) k.  m. bukároz-tam,

— tál,  —ott.  Búvár  módjára  a  vízbe  lelebnkik,  buk-
dácsol.  Bukároznak  a  tóban  úszó  réczék.  Balatoumcl-
léki  szó.

BUKÁS,  (buk-as)  fn.  tt.  b«kás-í,  tb.  —ok.  1)
Fejjel  lefele  eséa,  merülés.  Fízbebukás,  gödörbe bukás.
2)  Átv.  értelemben,  a  kereskedő azon állapota,  midőn
hitelezőit,  s  gyárosait  kielégíteni  nem képes  , midőn
adósságai  fölülmúlják  vagyonát.  Bukáshoz  köteUteni;
bukást vallani, jelenteni. Mondatik ezen értelemben má-
sokról  is, kiknek  több adósságuk  vau,  mint  birtokuk.

BUKÁSI,  (buk-ás-i) mn. tt.  bukási-t,  tb..  — a*.
Bukásra  vonatkozó. Bukási  per,  bukási  állapot.

BUKÁZ, BUKÁZÁS, lásd BUGYKÁZ BUGY-
KÁZÁS.

BUKDA  ,  (buk-od-a)  elvont  törzsök,  melyből
bukdács,  bukdácsol,  származtak.  Gyöke  bük (ik)  mely-
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bői  gyakorlatos  ód (=  ős)  képzővel lett buk-od elvont
ige,  s  ebből  bukodó, bukoda, bukda.  Hasonló  képzé-
süek :  csapda  (csapoda),  lobda  (lobodft),  szabda  (sza-
boda) stb. Értelme : gyakori,  ismételt  bukás.

BUKDACS,  (buk-od-acs)  fn.  tt.  bukdacs-ot.  A
búvárok  nemébez  tartozó  vízi  madárfaj,  az  éjszak!
tartományokban.  (Colymbns  arcticus.  L.)

BUKDÁCS,  (buk-od-ács)  elvont  közvetlen  tör-
zsöké  bukdácsol  igének. Eredetileg:  buk-od-ás,  mint:
forgács  ~ forgás,  faragás,  bogács =  bogát.  Innen:
bukdácsol =  bukodásol, mint: forgástól = faragásol,
azaz,  faragásokat  csinál.

BUKDÁCSOL,  (buk-od-ács-ol)  önh.  m.  bukdá-
csol-t.  1) Fürdés, úszkálás  közben  lelebukik  a  vízbe.
Bukdácsolnak  a  réczék,  ludak, midőn  esői  éretnek ;
bukdácsolnak  a fürdő  gyermekek.  2)  Fejbuktatva  jár,
megy>  vagy  átúszik,  bólogat.  Bukdácsol  nyáron  a le-
gyet  ló.  Bukdácsolva  megy, ugrál  a nyál.  V.  ö. BAK-
DÁCSOL,  BAKTAT.

BUKDÁCSOLÁS,  (buk-od-ács-ol-ás) fn.  tt.  buk-
dácsolás-t,  tb.  —ok.  A  vízbe  le-lebukás.  Fejbuktatva
járás,  bólogatta.

BUKDOGÁL,  (buk-dog-ál)  önb.  m.  bukdogál-t,
Fejlógatva  megy ; vagy  : meg-mcgbotlik.

BUKD06ÁLÁS,  (buk-dog-ál-ás)  fn.  tt.  bukdo-
gálás-t, tb.  ok. Fejlógatva  menés.  Meg-megbotlás.

BUKDOS,  (buk-dos) önb. m. bukdos-tam,  —tál,
—ott. Jó  kedvéből,  önként  bukdácsol.

BUKDOSÁS,  (bok-dos-ás)  fn.  tt.  bukdosás-t,  tb.
—ok.  Bukdácsolás.

BUKDOSIK,  (buk-dos-ik)  k.  múlt  bukdos-íom,
—tál,  —ott.  Akaratlanul,  önkény telén ül  bukdácsol.

BUKDOSTAT,  (buk-dos-tat)  áth.  m.  bukdostat-
tam,  —tál,  —ott.  Gyakran  lebuktat  A  csintalan
fürdő  fiúk  bukdostatják  egymást.

BUKDOSTATÁS,  (buk-dos-tat-ás)  fn.  tt.  buk-
dostatás-t, tb.  —ok. Lc-lebuktatás.

BÚKERGETÖ, (bú-kergető) ősz. fn. és mn. Akár-
miféle  szer, mi bút űz, bút  oszlat,  bút  felejtet.  Kü-
lönösen  népnyelven  ám. bor,  dinomdánom.

BURFÉNCZ,  (buk-fcncz)  ősz.  fn.  tt.  bukfencz-
et. Testgyakorlat,  midőn valaki földre feszítvén  kezeit,
fejjel  lefelé  általvetett  testével  félkört csinál.  Bukfen-
cztt vetni, bukfenczet  hányni. Máskép :  bakfitty,  bakfitty,
kecskehük,  hengerbucz.  Második  alkatrésze  fencz  ám.
fincz,  melytől  finczot,  finczároz  származtak.  Ettől  a
czigánykerék  némileg  különbözik.  L.  CZIGÁNY-
KERÉK.

BUKFÉNCZÉZ, (buk-fénczéz) ősz.  önb.  m.  buk-
féncze't-tem  —tél, —üt. pár. —*.  Bukfenczet  csinál,
bukfcnezcket  hány.  V.  ö.  BUKFÉNCZ.

BUKFÉNCZÉZIK  ,  (buk-fénczézik)  k.  m.  bufc-
fenczez-tem,  —tél,  —e'tt.  Akaratlanul,  kényszerítve
úgy  esik, hogy  teste  bakfenczezve  forogjon,  pl.  a
begyről  lefelé  kergetett  nyúl;  vagy  a háztetőről leeső
cserepes.

BUKP1TTY, (bnk-fitty) ősz. fa. L.  BUKFÉNCZ.

BUKIK,  (buk-ik)  k.  m.  b«k-fam,  —tál,  — ott.
1)  Általán , testével  hirtelen  alámcrül  lehajlik  ,  lee-
reszkedik. .Bukik a  búvár,  midőn  a  vít  alá  búvik. Bu-
kik  a  laptaütést  kerülni  akaró  játszó.  Bukik  a  lesben
álló  vadász,  ha  kSzdit  a  vad.  Bukik  az  alaeton  ajtón
vagy  korláton  bementi.  Élűre,  halra, hanyatt  bukni. 2)
Magasról  alá  esik.  Hajóról  vízbe,  lóról  tárba,  árokba
bukni.  Igekötőkkel  :  Alábukni,  felebukni  valamibe.
Elbukni.  Fb'lbukni.  Kibukni.  Megbukni.  3)  Játékban,
kereskedésben  forgó  vagyonát  elveszti.  Aki  bukott,
tegyen.  (Játékban). Kétszer  bukott  ezen  kalmár. Mások-
ról  is  mondatik, ha  adósságai vagyonát  felfilbaladják.
Rokonságait  illetőleg  1.  BÓK.

BUKKAN,  (buk-u-an  vagy  buk-v-an)  önh. m.
bukkan-t.  Felható,  vagy  beható  ragu  neveket  vonz, s
ám. véletlenül  ráakad,  bemegy, beleütközik.  Rábuk-
kant  a  vadra,  melyet  kéretett.  Bebukkant  a  házba.
Belebukkant.  Mondatnak ezek  is:  Kibukkant a  stég  a
zsákból.  Fölbukkant  a  vizbSl.  Alábukkant.  Elébukkant.

„A  megszakadt  fellegekből
Most a  hold  kibukkana."

Kisfaludy  S.

BUKKANÁS, (buk-u-an-ás vagy buk-v-an-ás) fn.
tt.  bukkanás-t tb.  —ok. Hirtelen  lemerülés; vagy  bc-
leütközés,  véletlen  jelenés.  Kibukkanás,  Ubukkanás,
felbukkanás,  elébukkanás,  bebukkanás.

BUKKÁZ,  bukk-áz)  önb.  m. bukkoz-tam. —tál,
—ott.  Magas  helyről, péld.  házról,  kazalról,  fáról
sdlyegyenét vesztve  alábukva  leesik.  Székely  szó.

BUKÓGÁT,  (bakó-gát) ősz.  fii.  A  patakmalinok
fölött  bizonyos  távolságban  emelt gát,  melyen  az ösz-
vegyült  víz  mintegy  bukva  lezuhan.

BÚKOR, (bú-kór) ősz.  fn.  Epesztő  búra  hajlan-
dó, komorságban szenvedő embernek kcdélyi állapota.

BÚKÓROS,  (bú-kóros) ősz.  mn.  Aki  búkórban
szenved;  búskomor.

BUKOTT,  (buk-ott)  fő-  és  mn.  tt  bukott-at.
Aki  játékba  vagy  kereskedésbe  belevesztett;  birki-
nck  adósságai  vagyonát  meghaladják.  Bukott  bank-
adó,  bukott  kalmár;  vagyonbukott, értékbukott.  V. ö.
BÜKK.

BURRÉZ,  (bük-réz)  ősz.  fn.  Réz,  mely  az  úgy-
nevezett  czcmcntvízböl  lerakodik , s mintegy  bukva
leszáll.

BUKBUCZA,  (buk-rucza)  ősz.  fn.  Ruczafaj,
melynek  kiválólagos  sajátsága  a  bukdácsolás.  Közön-
séges,  nagyobb, szemkürves  bukrucza.

BUKSI,  (buk-si) fö- és  mn.  tt.  bukii-t.  Kurta
nyakú,  nagy  fejű  ember;  aki  bukva,  vagyis  fejőt  le-
hajtva  jár.  Néhutt ám. buta,  bamba.

Képzője  si  hibás  tulajdonságra  mutat,  és gúnyos
jelentésű,  mint  ezekben:  ebsi, silapsi,  habri,  kapsi,
vakti,  tSksi.  L.  —Sí  képző.

BUKTA,  (bnk-ta) fn.  tt.  buktát.  Tésztából  ké-
szfiit  sütemény,  mely nagyobbféle gömbölyű részekből
van öszveállítva. (Wcspennest, köznépiesen: Wuchtel).
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Gyöke  bük  a  gömbölyűt,  csomótilakut  jelentő
limj  változata : bog-la,  boy-da.

BUKTAT,  (bük- tat)  áth.  m.  Intktat-tam,  —tál,
— ott.  1)  Alúmerít.  Vízbe  buktatni  a fUrdő  gyermeket.
2)  Atv.  ért.  játszót , kereskedőt  atb.  veszteségre  visz,
kényszerít,  veszteségbe juttat.  A  kártyaasztalnál  ezer
forintba  buktattál:  egy  éjszaka.  Bdébuktafni.  Lebuk-
tatni.  Fölbuktatni.  Elbuktatni.  Megbuktatni.

BUKTATÁS,  (buk-tat-ás)  fn.  tt.  b«kta<ás-t.  tb.
— ok. Aláincrítés.  Veszteségbe juttatás.

BUKTATÓ,  (buk-tat-ó)  fn.  tt.  bwkíaíó-t.  Fürdő-
helyen , uszodában  azon  emelvény , honnan  a  vízbe
ugrálnak.

BUL ,  1)  hangutánzó  elvont  gyöke  bulikol  igé-
nek  és  származékainak ,  2)  a  takarásra  vonatkozó
buta,  bulál,  biilázó  szűk  elvont  gyöke,  máskép :  buly.
3) L. BULCSÚ.

—BUL, —BUL, Üsd — BÖL.
BULA, BULÁL, UULÁZ, BÜLÁZÓ, l&sd : BU-

LYA, BULYÁL, BULYÁZ, BULYÁZÓ.
BULCS,  (bul-cs)  L.  BÚCS.
KULCSÁT,  (bul-cs-u-ájt)  áth.  m.  bulcsát-ott.

htn.  — ni,  vagy  — ani.  Elavult ige  a  mai bocsát értel-
mében.  „Hogy  Isten  ő  imádságuk  iniá bulesássa  (vagy
bolcsássa)  ő  bűnét."  Halotti  beszéd.  Nyelvemlékek I.
kötete.

BULCSÓ,  BULCSÚ  (bul-es-ó  v.  bul-cs-ú)  fn.  tt.
bttlcíó-t,  vagy  biilesú-t.  Régies,  de  a  székelyeknél ma
is  divatozó  főnév  búcsú  lielyett.

BULIRÓL, (bul-ik-ol) önli. ín. bulikol-t.  Galamb,
vagy  gcrlicze  módjára  (bulik-bulik  hangon)  bűg ,
nyögdécsel.  Másképen :  baritól,  turbikul.

BULIKOLÁS,  (bul-ík-ol-ás)  fn.  tt.  bulikolás-t,
tb.  — ok.  Galamb  vagy  gerliczc  nyögdécsclése,  tur-

BULY,  (1),  elvont gyöke  bnlya,  lulydl,  buhjáz,
biihjázó  származékuknak.

BÚLY  ,  BULY ,  (2),  falu  Szabolcs  megyében ,
tt.  liuly-t,  helyr.  Buly-ba,  —bán,  — ból.

BÜLYA,  (1)  (buly-a)fn.  tt.  b«íyát.  Finom  fehér
pyolcsMzövct,  patyolat,  milyet a  déli  s  keleti  melug
tartománybuli  népek  fejtakaróul  hasznúinak.  Szárma-
zékai  :  biűydl, azaz,  bulyaval  betakar,  bttlyáz,  ugyan-
az,  bulyázó.  Ezen  érteményeinél  fogva  rokon  a  pó-
lya  szóval , mely  szintén  takarót  jelent.  V.  ö.  BÚR,
HUROK,  BURÍT.

BÜLYA,  (2) fn.  Píipai Páriz  szerint ám.  liárcm-
boli  nő  a  törököknél.

BÜLYA,  (3)  régiós,  bwja  lielyett.  L.  őzt.

BULYÁL,  (buly-a-al)  áth.  m. bulyál-t.  Lepelbe
takargat,  beköt.  Kendővel  bulyá!,'i,  bebnlyálni  a  fejet.
Rokona : pályái.

BULYASZÖVET, (bulya-szövct) ősz. fn.  L. BU-
LYAVÁSZON.

BULYAVÁSZON,  (bátya-vászon) ősz. fn.  Kínom
török  patyolat.  Egerben  bujaváx-.'m  tűn.  ugyanott  ké-
szíttetni  szokott  fehér  víiszon.

BULYÁZ,  BULÁZ  (buly-a-az)  áth.  m.  butyáz-
tam,  —tál,  —ott.  Bulyavászonféle  lepellel  betakar,
bcburogat.  Fejet  bulyázni.

BULYÁZÓ,  BÜLÁZÓ (buly-a-az-ó)  fn.  tt.  b«-
lyázó-t,  tb.  —k.  Érsekújvár  vidékén ,  hosszú  fehér
gyolcskcndö, melylyel  az  asszonyok  fejeiket  bekötik,
s  állaik  alatt  általöltvén  térdig  fdggeni  hagyják. £
fcjtakaró már lassan kimegycu divatból. Ha fekete
selyemből  van, fátyol  a  neve.

BUM,  elvont  gyöke  túrna,  bunczi,  bunda, bunkó
szóknak. Jelent  valami  tömöttet,  dudorodottat.

BUMA,  (bum-a) fn.  tt.  búmat.  Tejes  fazék,  kö-
csög.  Baranyai  tájszó.

BÚN,  (1),  hangutánzó  gyöke  bimy  igének,  más-
kép :  bon, bong.

BUN,(2), ALSÓ—, FELSŐ—,KIS—,NAGY—,
hely nevek Erdélyben; hely ragok: — ba, --bán, —bóí.

BUNCZI,  (bum-czi,  vagy  bom-czi)  fn.  tt.  bun-
czi-t.  Dunán  túli  táj szó,  ám.  czukorrépa.  Rokon  a
gömbölyűt, dudorodottat jelentő boncz  (czomb) és bunkó
szókkal.

BUNDA,  (bum-da)  fn.  tt.  bundát.  Általán  gyap-
jas  , szőrös  bőrből  készült,  vagy  azzal  bélelt  bosszú
bő  ruha.  Különösen  1)  Úgynevezett  magyar  juhok
fürtös,  szűcsök  vagy  sós  vízben  áztatott  s lánczon
törött  bőréből  való  ilynemü  burkony,  jnliűszbunda,
parasztbuuda.  Szirmos,  hímzett,  sallanyos  bunda.  líá-
ránybürgallérof,  gallértalan  bunda.  Ujjas,  ujjatlan
bunda.  Térdig,  sarkig  érfi  bunda.  Bundában  járni.
Bundát  viselni.  Bundába  takaródzni.  Kifordítani  a
bundát.  Kifordítom,  befordítom,  mégis  bunda  a bunda.
Km.  Tjetertíem  a  bundámat,  mégis  bunda  a  bunda.
Népdal.

„Szűr  van  rajtam,  nem bunda,
Tudod  rózsáin, nem  dunna."  Népdal.

„Szűr,  hozz  fát,  palást  (vagy  köpönyeg),  rakj  tüzet,
bunda,  nyugodjál". Km.  2 Némely drúgább prémü bő-
rökből  készített  burkony.  Farkasbunda.  3)  Posztóból
vagy  míis  tömör  szövetből  való,  szőrmével  béllelt, a
prémmel  szegélyezett. Róka-prémes  décz  vagy  déz bun-
da.  Különböztetésül  v.  ö. SUBA,  GUBA  ,  KACZA-
GÁNY,  KÖDMEN.

BUNDAGALLÉR,  (bunda-gallér)  ősz.  fn.  A
bundának  azon réazc,  melyet reája  a nyakon és háton
szőrével  kifordítva  ékcsitésül  varrnak,  s  a  szebb sző-
rű  ,  többnyire  fekete  vagy  tarka  báránybörök  közöl
választanak.  Terem  az  ember,  mint  a  bundagallér,
(vagy,  subagallér),  azaz, csak  válogatva  lelhetni  jobba-
kut  vagy  szebbeket.

BUNDÁS,  (bum-da-as)  mn.  tt.  bundás-t,  vagy
—át,  tb.  —afc.  1)  Kinek  bundája  van , aki  bundát
visel.  Bundás  legények,  betyárok.  Bttntlús  Geczi.  Km.
2)  Hosszú  fürtös  szöríí.  Bundán  kitfya.  Mint  ebet  je-
lentő  vétetik  főnévül  is,  s  ekkor  többese:  biindán-ok.
Bundás  ne !  Bundás,  rsípd  meg.

53*
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BÜNDÁZ,  (bum-da-az)  áth.  m.  bundáz-tam,
—tál, —ott, pár.  —c.  Bundával  ruház, bundába öl-
töztet.  Hideg  ellen  bundázni, felbundázni  valakit.

BUNDI,  (bnm-di) fn.  tt  bundi-t.  1) Kicsi,  gyer-
meknek  való bunda,  bundika.  2) Lásd  BUNDSI.

BUNDSI,  (bum-dsi)  fh.  tt.  bundsi-t.  Kis bundás,
azaz,  fürtös  szőrű  kis kutya. Hajún  Bundti!

BUMFORDI, lásd BONFORDL

BUNG, BUNGÁS, BUNGÓ, lásd BÚG, BUGÁS,
BÚGÓ.

BUNGYIKA, (ám. bum-di-ka) fa. L. BUNDI.
BUNKÓ,  (bum-kó)rn.  tt  bunkó-t. Nagyobb gör-

csös  csomó a levágott faág,  dorong, illetőleg bot vé-
gén , vagy  buzogányon.  Jelenti  magát  az ily  göcsös
botot  is.  Bunkót  viselni.  Bunkóval  fejbe  Ütni  valakit.
Hasonlítás  végett  v.  ö. BANKÓ, MANKÓ, BUCZKÓ,
FURKÓ,  FŰTYK.

BUNKÓCSÁPU, (bunkó-csápu) ősz. mn. Aminek
csápja  végén  bankóforma gömb  vagyon.  Bunkóctápu
bogarak.  V.  ö. CSÁP.

BUNEÓS, (bum-kó-os) (1) mn. tt.  bunkós-t, vagy
—át, tb.  —ok.  Minek  bankója  van, göcsös, csomós
végű.  Bunkót bot.  A maga nemében súlyos,  nehéz  föl-
oldatd.  Itt  a  dolog  bunkót vége.  Átv. ért. durva, go-
rombáskodó. Bunkót modor. Bunkói kritika.  (2) fn.  tt
bwnkós-t,  tb.  —ok.  Buukós,  buczkós,  fütykös  bot.
Bunkóit fogni.  Bunkóitól fenyegetni,  ütni.

BUNKÓSAN,  (bum-kó-os-an)  ih.  1)  Bunkóval
a  végén.  Bunkótan  Idfaragott  bot. 2)  Bunkósbottal
kezében.  Bunkótan  kitérni  a  csordát.

BUNTA, lásd  BONTA.
BUNY, KIS—,  NAGY—,  helységek  Kővárvi-

dékében;  helyr.  —ba,  —bán,  —ból.
BÚB, elvont gyök, melyből  a  takarásra,  befe-

désre vonatkozó  burok, burkol, burogat, burdé,  burján
stb.  származtak.  Változattal  rokona  bor,  szintén el-
vont gyök, borit, borúi stb.  szókban, továbbá a török:
buru-mok "(borul-ni).

BÚR, 1. BÚR-SZENTGYÖRGY,  BÚR-SZENT-
MIKLÓS,  BÚR-SZENTPÉTER.

BURA.,  (1), (bura  azaz  borító)  &.  tt.  burát.  A
természetbúvároknál,  harangalaku  üveg,  mely  kü-
lönféle  levegői  kísérletekre  használtatik,  borító  üveg.
(Recipiens.)

BURA, (2), fala Heves megyében, helyr. Burá-n,
—rá,  —róí.

BURÁNY,  (bur-ány)  fh.  tt.  burány-í,  tb.  —ok.
Általános  nevezete  a  koraitoknak.  V.  ö.  KORALL.

BURANYÁSZ,  BURANYÁSZ,  (bnr-ány-ász)  fa.
tt.  burányász-t, tb.  —ok. Burányokat kereső,  fogdosó.

BUEÁNYNEMÜ,  (burány-nemfi)  ősz. mn. A bá-
rányok  neméhez tartozó,  burányhoz hasonló.  Burány-
nsmtt  tengeri  duótok.

BURDÉ,  (bur-dé)  fh.  tt.  burdét.  Hitvány,  földa-
latti  (földdel  borított)  kunyhó.  Székely  szó.  Dunán
túl: putri. V.  ö. ODOR.

BURDÉLY,  (burdé-hely)  ősz.  fii.  Bordélyház 1.
BORDÉLY.

BURDI, eléjön ezen öszvetett szóban:  tzelebwdi,
azaz szeleverdi.

BURDÓ, (1), (bur-dó) fh. tt. burdó-í. Bugyor, mo-
tyó, melybe holmi utravaló ruhanemfieket burogatni, ta-
kargatni szoktak, tehát  valami beburitott. De szármáz-
tatbatik  hord vagy  bír  szótól  is, Így  a  rokon  hellén
(fÓQZOí  szót  is  q)í(ia)-tól  származtatják,  s a  szinte ro-
kon  német  Bflrde  szót  boVen-től.  Ezekkel  egyezik  a
franczia  fardeau,  angol  burden,  persa  farda,  bir-
dan,  szanszkrit  bharman,  bharasz  (teher)  is.

BURDÓ,  (2), fh. tt. burdó-t. Lóapától és szamár-
anyától  lett  öszvérállat.  Talán  a  teherhordástól kapta
nevét.

BURDUJLAPI,  (burduj-lapu)  ősz.  fa.  tt.  búr-
dujlapi-t.  Széles  lapu neme, inelylyel  a medve tavasz-
szál  barlangjából  kibujtakor  élvén  dj  erőt  vesz.  Szé-
kely szó.

BUKG, (bur-og)  elvont törzse  burgonya  szónak.
Jelentése:  gyakran  vagy  bőven  borul,  vagy  burko-
lódik.

BURGONYA,  (bur-og-ó-nya vagy  bur-og-ony-a)
fh.  tt.  burgonyát.  A  csucsorok  neméhez tartozó  nö-
vényfaj  , s  ennek  föld  alatt  csoportosan  tenyésző  gu-
móforma  gyümölcse.  Máskép  : gurgonya,  kolompér,
krumpli,  (Grundbirne), földi  alma, pityóka,  ciuctorka,
tréfásan:  svábtSk,  löttyötök.  (Solanum  tuberosuni.)
Ftitt,  stílt  burgonyát  enni.  Marhahát  rottélyoiueUt
burgonyával.  Burgonyából  pálinkát  fűzni.  Teheneket
burgonyával  tartam.

BURQONYACZUKOR,  (burgonya-cznkor)  ősz.
fn.  Burgonyából  készített  czukor.

BURGONYÁS,  (bur-og-ony-a-as) mn. tt  burgo-
nyás-t,  vagy  —aí,  t!>.  —ak.  Amiben  burgonya  van,
amiben burgonyát  tartanak, hordanak  vagy termesz-
tenek.  Burgonyát  verem, pincze.  Burgonyát  fiák.  Bur-
gonyát  kert.

BURI! BURI!  Ludakat  öszvehívö  szó.  Néhntt:
bi!  bi!  vagy:  zsu / zm !  vagy:  ők l  ők!

BUBIRÓL,  BUfilKOLÁS,  lásd  BULIRÓL,
BULTKOLÁS.

BURÍT,  lásd  BORÍT.
BUBÍTÓ,  (bur-ít-ó)  fh.  tt  b»riíó-í.  Vesszőből

font,  alul  öblös,  fölül  szűkebb magas kosár, mely alá
apróbb  majorságot  zárnak,  borítókas.  Burttóba  sári
libák,  csirkék.

BUBJ, (bur-j) elvont  törzse burjad,  burján  szók-
nak,  és  származékaiknak.  Gyöke  búr azonos  a  íodést,
takarást jelentő bor (borít)  gyökkel. Képzésre hasonló
a  sarj,  mar;',  tárj,  túrj,  fürj,  eterj  törzsszókboz.

BURJAD,  (bur-j-si'll önb. m. burjad-tam,  —tói,
—t, vagy  —ott. Lásd  BURJÁNOSODIK.

BURJÁN,  (bur-j-án, vagy  bur-ja-an) fii.  tt  bw-
ján-t, tb.  —ok. Parragon heverő  leginkább  kövér te-
levény  földet  ellepő,  sűrűén  benövő  gyimgyom,  gis-
gazféle  növények. V.  ö.  BUKJ.

BURJÁNPALVA,  helység Erdélyben,  Hányad
megyében; helyr.  —falván,  —falvára,  —faltxfróí.
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BUEJÁNKÁPOSZTA,  (burján-káposzta)  ősz.
fn.  Terepélyes  levelii,  szétterjedt  fejű  német  vagy
bécsi  káposztafaj.'

BUKJÁNOS, (l),(bur-ja-an-os)mn.tt.  burjdnos-t,
vagy  —aí, tb.  —ok.  Gyimgyommal,  gizgazzal bővel-
kedő,  benőtt.  Burjánot  kert,  burjános  mező.  Burjánot
ugarok,  parragföldek.

BUBJÁNOS,  (2),  OLÁH-BUDA-BUKJÁNOS,
falu  Erdélyben  Kolos  megyében;  helyr.  —ön, —rá,
—ról.

BURJÁNOSODIK,  (bur-ja-an-os-od-ik)  k.  m.
burjánotod-tam,  —tál,  —ott. Burjánnal  benő.  Elbitr-
jánosodik, burjánnal  tele  nő.

BURJÁNZIK, bur-ja-an-oz ik) k.  m.  burjánz-ott,
htn.  —ám.  Burján  gyanánt  sűrűén,  buján  tenyészik.

BURJÁS,  (bnr-ja-as) mn.  tt.  burjás-t,  vagy  —aí
tb.  —ok.  Buján,  bőven  tenyésző,  sarjadzó.  Búrjáé
szőlő,  burját  fa  ,  burját  nedves idő,  az  az tenyésztő  idő,
Szeged  vidéki  szó.

BÜKK,  (bur-ok)  lásd  BUROK.
BURKÓ,  (bur-k-ó,  bur-og-ó)  fn.  tt.  b?/rkó-t,  tb.

—fc.  Állattani  nyelven,  ám.  henger- vagy  teke-alakú
hüvely,  melyre  a  bogarak  bábjai  általváltoznak,  s
melyben  ezen  állatkák teljes  kifejlődéseikig maradnak.
(Púppá).

BURKÓDZIK,  lásd  BURKOZIK.
BURKOL,  (bur-k-ol)  áth.  m.  burkol-í.  Burokba

takar , leplez , beköt,  beföd.  Fejét  kendőbe  burkolni.
Lepedőbe  burkolni  holmijil.  Hidey  ellen  köpenybe, bun-
dába  burkolni,  beburkolni  magái.

BURKOLÁS,  (bur-k-ol-ás)  fn.  tt.  burkolás-t,  tb.
— ok. Burokba  takarás,  bekötés,  befódés.

BURKOLAT,  (bur-k-ol-:it) fn.tt.barkoiaí-o<. Bur-
kot  képező,  bizonyos  testet  vagy  tért  takaró  gyanánt
belepő  födelek.  Utczaburkolat,  kőburkolat,  faburkolat.

BURKOLATKÖ,  (burkolat-kő)  ősz.  fn.  Utak,
utczák,  udvarok  kirakására,  bcborítására  való  kő.
NégyttVgü  lapot  járdái  burkulatkövek.

BURKOLÓDIK, belsz.  m. burkolód-tam,  —tál,
—  ott.  Valamely  lepelbe  belefoikaródzik;  körülkeríti
magát  valamely  ruhával,  takaróval.  Bundába,  köpö-
nyegbe  burkolódik.

BÜKKÖNY,  (bur-k-ony)  fn.  tt.  burkony-t,  tb.
—ok.  1) Szeged vidékén ám.  hajó oldalbordája,  mely-
hez  az  oldal-  és  fenékdcszkák  szegcztetnek  , másutt:
balkony, bókony.  ,Burkony' jobban a bókouyhoz szege-
zett deszkázat.  2) Úri nők köpenye, melybe burkolódz-
nak.  (Wickler).  3)  Más  ily  betakaró  öltöny  is.

BURKONYA, (bur-k-ony-a) 1. BURKONY 2)  3).
BURKOS, (bur-k-os) mn.  tt.  burfcos-í, vágj-  —át,

tb.  —ok.  1) Aminek takaróféle  burka  van,  burokba
takart.  Burkot  bimbók.  2)  Buján  növő  ágakkal,  sar-
jakkal,  lombokkal  lepett.  Burl;os  fűzfa.

BURKOSODIK, (bur-k-os-od-ik) k. m. burkosod-
<am,  —tál,  —ott.  1) Burkot  képező  hártya,  béjazat
nő  rajta.  2)  Sűrűén  lombosodik,  buján  sarjasodik.

BURKOZÁS,  (bur-k-oz-as) fn.  tt.  bi<rtozás-<,  tb.
—ok.  Takaródzás,  lepelbe  vigy  bő rubába  öltözéa.

BURKOZIK,  bur-k-oz-ik)  k.  m.  burkot-tam,
—tál,  —ott. Takaródzik,  felső  bő  rubába,  köpenybe,
lepelbe  öltözik.  Bundába,  szűrbe,  lepedőbe  burkozni.

BUEKUS,  fő-  és  mn. tt.  burktw-t,  tb.  —ok.  Al-
talán  ám. porosz,  különösen, brandenburgiai.  Adják  e
nevet  lovaknak  is.  Burkutok  ellen  vitelt  hét  emelendőt
háború.  Mint  melléknév  a nép  szájában  ám.  nyers,
kemény  természetű.  Burkut  gyerek,  burkot  Jtczkó.  A
brandenburgiéiig  szónak  második  alkatrészéből  van
elcsavarítva.

BURKÜSORSZÁG,  lásd  POROSZORSZÁG.
BURKUSUL,  (burkus-ul)  ih.  Poroszul,  porosz

módra.  Atv.  ért.  nyersen, keményen,  rettentően.  Bur-
kusul  vitellé,  tartotta, forgatta  magát.

BURMONYÁS,  székely  tájszó, helyesebben lásd:
DURMONYÁS.

BURNÓT,  fii.  tt.  burnót-ot.  Pordohány, melyet
orrba  szoktak  főiszíni,  tobak.  Sárga,  fekete  burnót.
Valószínűleg  török  származása,  mert  burun  törökül
ám.  ÓIT.  Hindoglu  szótára  franczia-török  részében áll:
Tabac....  bournotou  (frímcziúsau  írva  = burnotu.

BURNÓTMILLYE, (burnót-millye) ősz. fn. Mily-
lye,  azaz,  börböncze, szelencze, melyben burnótot tar-
tanak.  Csontból, ezüstből,  aranyból  való  burnótmillye.

BURNÓTOL, (burnót-ol) átb. m. bumótol-t.  Bur-
nótot,  azaz  pordohányt  azipákol,  tobákol.

BURNÓTOLÁS  , (burnót-ol-ás)  fn.  tt.  burnóío-
lás-t,  tb.  —ok.  Pordobany  szívása,  tobákolás.

BURNÓTSZELENCZE, (burnót-szelencze)  lásd:
BURNÓTMILLYE.

BURNYÁSZKODIK, (bur-nya-ász-kod-ik) k.  m.
burnyászkod-tam,  —tál,  —olt.  Székely  tftjszólás  sze-
rint  ám.  szerelmeskedik,  azaz,  mintegy  galambmódra
bunkóivá  nyájaskodik.

BUROK, búr ok) fa. tt. bark-oí.  Személyragozva
burk-om,  —ód,  —a, vagy  burok-ja.  1)  Altalán,  hár-
tya,  bej,  takaró,  ruha,  lepel,  mely  valamely  testet fö-
dő  vagy  tok  gyanánt  körülvesz.  2)  Azon  vékony hár-
tya , mely  az  anyja  mébében  levő  magzatot  takarja.
Burokban  született  gyermek,  szerencse  gyermeke.  A
négylábú  állatok  vembét  takaró  hártya  poklának  ne-
veztetik.  Tehénpokla,  lópokla.  V.  ö.  MÁSA.  3)  A  vi-
rágbimbók  külső  héja,  hüvelye.  4)  A  fák  derekait  és
ágait  burokképeu  övedző gályák,  lombok.

BUROKNYA,  (bur-ok-uya)  fű.  tt.  buroknyát.
Általán  takaró,  mibe valami barkóivá  van;  burkony.

BÚR-SZENTGYÖRGY, falu Pozsony  megyében;
helyr.  —ön,  —re,  —ró'!.

BÚR-SZENTMIKLÓS, falu  Pozsony megyében ;
helyr.  —ön,  —rá,  —rói.

BÚR-SZENTPÉTER,  falu  Pozsony  megyében ;
helyr.  —én,  —re,  —ró'!.

BUROKOL,  (bur-ok-ol)  önh.  m.  b»rokol-t.  A
galambokról, giliczékről  mondjak  , midőn  szerelmes-
kedve turbikolnak.  Máskép :  burukkol, bttlikol, burikol.

BUKTOK,  (bur-t-ok, azaz  bur-ít-ék)  fh.  tt.  bur-
luk-ot.  Növényi  vagy  állati  tostet  sűrűén  takaró  bu-
rító  sarjak,  illetőleg  szőrök  tömege.
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BURTOKOS, (bur-t-ok-os, vagy  bur-ít-ék-os) mű.
tt.  burtokof-t,  tb.  —ok.  1) Törpe,  de  sűrű  ágakkal
benőtt.  Burtokos fa,  cserje.  2) Tömött bajuszú,  és bar-
kóju.  Burtokos férfi.  Székely  szó.

BURUKKOL, BURUKKOLÁS,  1. BULIKOL,
BULIKOLÁS,  és  TÜRBÉKOL.

BÚRUL,  BURULÁS, BURÜLT,  1/isd BORUL,
BORULÁS,  BORULT.

BÚS,  elvont gyöke  busa,  busás  szóknak.  Mege-
gyezik  mind  alaphangban  mind  értelemben  bős  (bő-
ves)  szóval.

BÚS (bú-os)mn.  tt.  biís-í, vagy  —aí,  tb.  —ok.
Akinek  búja  van, búval  teljes,  búban  szenvedő, epe-
dő,  szomorú.  Nagyon  bús  a szegény. Ne  légy  oly  bús.
Bús,  mint  a kottát  tyúk.  Km.  Bús,  mint  a  kárvallott,
mint  a  kereke-törött  kocsis.  Átv.  ért  fájdalmas,
komor, sötét,  háborgó,  beborult, gyászos.  Bús  arc*.
Bút  a  szivem, fáj  a  lelkem.  Bús  ég.  Bús  napok.  Bús
tenger.

„Derül  az  ég,  bús  fellegén
Ég  a  szivárvány  már."  Kölesei.

„Bús  éjbe  az  arcz,  szeme  könybe borai."
Vörösmarty.

„Szomorú  csillagzat,  mely  bús  sugárokkal
Játszol  a  csendesen  csergő  patakokkal."

Ányos.

„Érzi, miként hasad  el  bús  élete  minden  örömtől."
Kisfaludy  K.

„Már  négy  bús  kikelet  látta  siralmait"
„Egy  bús  óra alatt  ajtaja  megnyilék."

Berzsenyi.

„Egy  bús  sejdítés  lepé  meg szivemet."
B.  Eötvös,  A  Carthausi.

BUSA,  (bus-a) mn. tt.  busát.  Nagy  zömök  fejű,
fölfujt  ábrázatu.  Buta  gyerek.  Busa  képű.  Átv.  ért.
önfejű,  makacs.

Mennyiben  a  fej  tulajdonságára  vonatkozik,  a
török  bas-hoz  hasonlítható,  mely  fejet  jelent  Egyéb-
iránt  a  duzzadtság,  föifwjíság  alapfogalmából  kiin-
dulva  basonló  a német Baus  (back),  bausen  Bausch,
svéd  pösa  (felfdnl)  szókhoz. Ide  tartoznak  a  magyar
buzma,  duzma,  duzmatt  is. V.  ö.  BUSA.

BÚSA,  (bús-a)  fű.  tt  búsát.  Baranyában  ám.
csiganemtt állat, máskép: puzsu.  Mind héjának dudorú
alakjánál  fogva,  mind  azért,  hogy  testét  kiduzzasztja,
alapfogalomban  a  busa  szóval  rokon.

BUSÁN, bú-os-an)  ih.  Bús  kedélylyel,  szomo-
rúan.  Búsan jár  fSlalá.  Búsan  mereng magában. Bú-
san  és  scótolonul  áll.

„Búsan, clfeletjve,  sasként  egyedül
Szellős  sátorában  a  vén Toldi  ül."

4  Vörösmarty.

BUSÁS,  (bus-a-as)  mű.  tt.  busás-í, vagy  —aí,
tb.  —ak.  1)  Tömött,  zömök,  fölfújt,  puffadt.  Busás

arcz.  2)  Makacs,  önfejű.  3)  A  maga  nemében  nagy
bő, sok.  Busái  áron  tartani,  venni  valamit.

BUSÁSAN,  (lms-a-as-an)  ih.  'Bőven ,  drágán.
Busásan  megvették  rajtunk  az  ebéd árát.  Busásan fi-
zfttílnk.  Ritkábban  ám.  durván,  vastagon,  nyakasán,
makacsul.  Busásan  odabeszélt.

BÚSFÜZ,  (bús-fűz) ősz.  fa.  L.  SZOMORÚFÜZ.
BÚSÍT, BUSÍT, (bús-ít)  4th.  m.  busft-oít,  htn.

—ni,  vagy  —ani, pár.  —s.  Bússá  tesz valakit, bút,
szomorúságot, keserűséget, aggságot  okoz.  Ha  ezt te-
szed,  szüléidet  butítod  vele. Hazám jövője,  gyermekeim
kétes  sorsa  butítja  szivemet.

DÚSÍTÁS, BUSÍTÁS, (bús-ít-ás) fa. tt.  bústtás-t,
tb.  —ok.  Valakinek  búba  ejtése,  szomorítása,  kese-
rítése.

BÚSKODIK,  (bú-08-kod-ik)  k.  Lásd  BÚSLA-
KODIK.

BÚSKOMOR,  (bús-komor) ősz.  mn.  Szomorú  s
emberkerülő  kedvetlen.  Lélektani  értelemben:  fekete
vérmérsékletii  (melancholicus).

BÚSKOMORAN,(bús-komoran)  ősz.  ih.  Ked-
vetlenül. Feketevérfi  állapotban.

BÚSKOMOKSÁG, (bús-komorság)  ősz.  fn.  Szo-
morúsággal  elegy,  embcrkerülő kedvetlenség.  Lélek-
tanilag :  feketevérüség,  fekete  vérmérséklet  (mclan-
cholia).

BÚSLAKODÁS,  BUSLAKODÁS,  (bú-os-ol-ak-
(=og)-od-ás) fn.  tt.  búslokodás-t,  tb.  —ok. Folytonos
búban  merengés,  szomorkodás.

BÚSLAKODIK,  BUSLAKODIK,  (bú-os ol-ak-
(=og)-od-ik)  k.  m. búslakod-tam,  —tál,  —ott. Foly-
tonos  búnak  ereszkedve  szomorog, kesereg,  aggódik.
Búslakodik, mint  a  kereketörött  paraszt. Km.

BÚSOLGÁS, BUSOLGÁS,  (bú-os-ol-og-ás)  fű.
tt  búsolgás-t,  tb.  —ok.  Kedélyi  állapot,  midőn valaki
búsolog. V.  ö.  BÚSOLOG.

BÚSOLOG,  BÓSOLG, BUSOLG,  (bú-os-ol-og)
önh.  m. búsolog-tam,  —tál,  vagy  búsolgott-am,  bútól-
gott-ál,  búsolg-ott,  htn.  —ni, vagy  butolg-ani.  A  bús
merengésnek  alsóbb,  illetőleg  gyöngébb,  csendesebb
fokát  fejezi  ki,  mint  a  búslokodik, s  körülbelül  ám.
fájdalmas  érzések  között  andalog,  epedez.

BŰSONG,  (bú-os-ong)  önh. m. búsong-tam, vagy
búsong-ottam,  —ottál,  —ott. htn.  —ni,  vagy  —ani.
L.  BÚSOLOG.

BÚSONGÁS,  (bú-os-ong-ás) fn. L. BUSOLGÁS.

BÚSSÁ, falu Nógrád megyében ; helyr.  Butsd-n,
—rá,  —ról.

BÚSTELEK, falu  Pozsony  megyében;  helyr.
—én,  —re,  —rb'l.

BÚSUL, BÚSUL,  BÚSUL,  BÚSUL,  (bú-os-nl)
önh. m.  búsul-t.  Bús kedély!  állapotban  van,  búban
mereng,  szenved;  szomorkodik, aggódik.  Éjjel-nappal
búsul.  Azon  búsul, mi  történik  majd  vele.  Miolta  a
gyászhírt  vette, nagyon  búsul. Ne  búsulj,  majd  máskép
lesz.  Azért  kár  búsulni. Eb,  aki  búsul, dehogy  búsulok.
Ne  búsulj  rajta  !  Hadd  búsoljon  a  ló,  elég  nagy a  fejt.
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Km.  Neki  hutaija  magát,  ás  semmit  sem szól.  Niki  bú-
sulta  magát  az idő,  azaz,  beborult, folytonosan  esik.

„Minden  állat  megindul,
Csak  n  bűnös  nem búsul."

Faludi,  Böjti  ének.

„Hi'umljou  az,  kinek  tetszik,
Nem  búsulok,
Búmban  tudóin soha  tncg  nem
Bolondulok."  Népdal.

„Csak  búsul  csak  őszül,
Vég-  a határtalan,
Mert,  hajh!  kedve  nincsen
Élni  bnjtulan."  Vörösmarty.

BÚSÚLÁS,  Bl'SULÁS ,  BUSÜLÁS  (bú-os-űl-
ás)  fn.  tt.  bústilós-t,  ti).  —ok.  Búval  eltelés;  szomor-
kodás,  aggódás,  töprcnkcdés.  Kár  után  késő  a  bústt-
lás.  Km.  A  sok  búm/lásban  meijüszult.  Busulással  nem
fizetsz  adósságot.  Km.

BUSVIG,  (bús-víg)  ősz.  mn.  A  szinmüi  költe-
ményeknek  ,  különösen  a  daljátékoknak  azon  neme,
melyben a  szomorú elem víggal  van vegyítve. (Tragico-
micum).

BUSZ,  fű.  tt.  busz-t.  A  szerfelett  útmelcgült em-
ber  fuvása,  szuszs7.il.  Baranyai  tújszú,  ám.  nyári  nap
fojtó  hősége, viipy  kútbau, pinvzébcii megromlott dohos
levegő. £ második érteinéuyéiiél fogva hasonló hozzá a
nmpi.shangú  bűz.

BUSZD,  falvak  Erdélyben;  helyr.  Buszd-oti,
— rá,  —ról.

UI'SZMA,  (bnsz-ma)  fn.  és  mn.  tt.  biixzin<it.
1)  Otromba  pullatlt  képű.  2)  Akaratos,  ogyszersniind
buta  ember.  Egyezik  vele bősemé,  továbbá  duzma, duz-
MIII/Í,  iluzmonyás.  Rokon  érteniónyü  : pimasz.  Képzésre
hasonló  szusz-ina,  tuty-ma  szókhoz.

IH'SZMASÁG, (busz-ma-sitg)fn.  tt.  buszmaság-ot.
Otromba,  parasztos  puftadtsAg,  buta  akaratossAg; pi-
maszság,  diizmasúg.  Magasliangon :  böszmeséy.

MŰT,  elvont  gyük,  s  azonos  bot  szóval,  szúr-
imizt'kai  1)  a  csomósat,  buczkósat  jelentő  btttikó,
2)  buta,  biitnadg,  bulit,  mely  értelemben  rokona  botor.

Bl'TA,  (liut-ii  viigy  bot-a)  mn.  tt. butát.  Tompa
c.-zü,  oslobii,  olyan  mint  a  bot;  botor.  (Stockdumui.)
Huta  gyermek.  Buta  gondolat.

BÚTALAN,(lm-tiilan) mn. tt. biítalan-t,  tb.  —ok.
Hú  nélkül  való,  élő,  kinek  búja  nincsen,  nem  búsuló.
llútiilan  könnyelmű  ifjúság,  fíúlalan  élet, állapot.  Ila-
tározóilag  um.  bútalunul,  bú  nélkül.  Dútalan  folynak
napjai.

BÚTALANUL,  (bú-talan-u!)  ih.  Bú,  gond  nél-
kül,  nem  szomorkodva,  nem  aggódva.  liútalanul  élni.

BUTÁN,  (but-a-an)  ih.  Tompa  észszcl,  ostobán,
botor  módon. Bután  beszélni,  cselekedni.

BUTASÁG,  (but-a-ság) fn. tt  butaság-ot. Outoba-
«&g, botorság, tompaeszüség. Ezen ember csupa  butaság.
Minden  beszéde  butaság.  Kzt  cselekedned  butuság  volt.

BUTÁT, BÚTATÁS,  1. BUJTAT, BÚJTATÁS.

BUTELEK, puszta Hevesmegyében  ;  helyragok-
kal  : Bútelek-en,  —re, —ró't.

BUTELI,  (bü-teli)  ősz.  mn.  A  német  ktimmer-
voll  után  alkotott  szó,  ám. sok  búban, gondban, aggo-
dalomban  levő,  igen  bús.  Bútdi  élet,  állapul.

BÚTELJES,  (bú-teljes)  ősz.  mn.  L.  BUTELI.
BUT1KÓ,  (but-ik-ó vagy bot-i-kó) fn. tt. butikó-t.

Nád,  káka,  s  több  más  növények  szára  hegyén  levő
buganemü  csomó.  Csalóközben  a  nád bugája:  ballá.
Gyöke  bút  azon  bot,  bőd,  bogy,  bot,  bút  gyökökkel
rokon,  melyek  valami  csomódad  alakú  kinövést, vagy
más  gömbölyű  testet jelentenek.

BUTÍT,  (bnt-ít)  áth.  m. butlt-olt,  pár.  —s, htn.
—ni  vagy  —a«i.  Tompítja  az  elmét,  ostobává  tesz.
Serivással  butítja  mayát.  Nevelés  elhanyagolása,  ál ta-
nok,  babonaság  által  butítani  a:  embereket.

BUTÍTÁS,  (but-ít-ás)  fn.  tt.  butllás-t,  tb.  —ok.
Cselekvés,  mely  által  az  ész  tompává, ostobává,  bu-
tává  tétetik.

BUTKA,  (bud-k:i)  fn.  Kis  bmlár,  kis  hAjlék,  bó-
décska.  V.  ö. BUDÁR.

BÚTLAN, (bú-talan) mn. L. BÚTALAN.

BÚTOR, BÚTOR, (luit-or) fn.  tt.  b.í<o»-/,  ritkán:
bútr-ot,  tb.  bútor-tik  vagy  bútr-ok.  1)  Azonos  bugyor
szóval,  lilgyan,  biífyor,  ám.  csomóba,  kötött,  lepedőbe
takargatott  holmi,  máskép :  butit,  batyu,  motyó,  pog-
gyász,  ponyccz. Háton  czepelui  a  bútort.  Mindene bele-
fér  egy  bútorba.  Ebben  hordozzák  a  vándor  életet
élők  minden  czeleczulájokat,  holmijokat  2)  A  bázi,
lakosztály!  kényelemhez  tartozó  készületek,  ú.  m.
asztal,  székek, pamlagok,  szekrények, ágy,  stb.  Egy-
szerit,  szegényes  bittorok.  Fényei,  drága  bútorokkal  dí-
szített  úri  teremek.

Elemzését  illetőleg  1. BUGYOR.
BÚTOROS,  (1),  (bút-or-os) mn. tt. bútoros-í vagy

— át,  tb.  —ak.  1)  Búgyort,  batyut  viselő,  bugyorral
járó.  Uiítoros  vándorlegény. Bútoros házaló.  Szokottab-
biin :  bugyrot.  2)  Lakási  kényelemhez tartozó  holmi
készületekkel  fölszerelt,  ellátott,  liútoros  termek.  Bú-
toros  szobái  bérlflni.

BÚTOKOS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  bűíoros-í,
tb.  —ok.  Lakot  fölszerelni  való  bútorokkal,  illetőleg
asztalos,  kárpitos  stb.  müvekkel  kereskedő.

BÚTOROZ,  (bút-or-oz)  áth.  m.  bútoroztam,
— tál,  —ott, pár.  —z.  Lakot,  lakosztályt  biítorokkal
fölszerel.  Bútorozni  az  újonnan  épített  házat,  terme-
ket,  szobákat.  Drága  pamlagokkal,  székekkel,  üveges
szekrényekkel,  tükrükkel  stb.  bebútorozni  a  palotát.  A
könyvtárt,  boltot  bebútorozni.

BÚTOROZÁS,  (bút-or-oz-ils)  fn.  tt.  bú<orozás-t,
tb.  —ok.  Fölszerelés,  midőn valamely  lakot  bútorok-
kal  ellátnak.  Úri  lak  bútorozása  sokba  kerlll.  Bútoro-
zással  megbízott  asztalosok,  kárpitosok.

BÚTOROZÁSI,  (bút  or-oz-ás-i)  mn.  liutoroz&s-
boz  tartozó,  azt  illető, arra vonatkozó.  Bútorozási költ-
ség,  ügyesség,  ízlés.

BUTOROZAT,  BÚTORZAT,  (bút or-oz-at)  fn.
tt.  bútorozat-ol.  Valami  szobában,  teremben,  lakhe-
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lyen  levő bútorok  öszvege.  Pompás  vagy  egyszerű  bú-
torozol.  Olcsó, drága,  kényelmet  bútorzat.

BÚTOROZÓ,  (bút-or-oz-ó)  fa.  tt  bútoro«ó-t.
Mesterember,  vagy  más megbízott  személy, aki  vala-
mely  lakot,  lakosztályt  kellő  bútorzattal  fölszerel.

BUTÚL, BUTUL,  (bút úl)  önh.  m. buíút-í.  Bu-
tává  lesz,  tompul az esze.

BUTÚLAS, BÜTULÁS,  (but-ál-ás)  fn.  tt. butit-
láe-t,  tb.  —ok. Butára  levés, ész  toinpulása.

BUTT,  azonos  bugy  gyökkel.  1)  Természeti
hang  a  butyka,  bütykös  származékokban.  2)  Jelent
valami  csomódadot, gömbölyűt a  butyor  szóban.  V. ö.
BUGY.

BUTYKA,  (1),  (buty-ka) fn. tt.  butykáí.  1) Bu-
gyogós  korsó,  bugyoga,  bugyka.  2) Katyol,  vagyis
lőtyés,  lucskos  saru  gödör,  kerékvágás, zökkenő az
úton.

BUTYKA,  (2), puszta Szabolcs  megyében; hely-
ragokkal  :  Butyká-n,  —rá,  —ról.

BÜTYKÖS,  (buty-ok-os)  fn.  tt.  butykos-t,  tb.
—ok. Öblös  hasú, szűk  szájú, bugyogós korsó.  Tréfás
népnyelven  gúnyneve  az  iszákos, részeges  embernek.

BUTYOR, BUTYOR, 1. BUGYOR.
BUTYRA,  (buty-or-a)  fn. tt  buíyráí.  Baranyá-

ban  ám.  csukló  pengéjű  fanyelfi  bicsak,  máskép:
bugylikusztora.

BÚŰZÖ, (bú-üző) ősz.  mn.  L.  BÚKEBGETÖ.
BÚV, 1. BÚ  önh.  ige.
BÚVÁ,  (bu-v-6?  talán  a  hangutánzó  bú  gyök-

től?)  fn.  tt.  búval.  Gyermekek  nyelvén  ám. alvás.
Innen  búval  ám.  alszik,  másképen  buvitkál,  néhol
csúcsul  vagy  csücsül.

BUVÁK,  (1),  (bu-v-ák  vagy  bu-v-ók)  fn.tt  bu-
wik-ot.  Gabona  között  termő,  gyógyerejfi  növény,
melynek  virágszirmai  igen  sfirfiek,  s mintha egymáson
keresztfii  buvnának,  oly  tömöttek.  (Bupleurum rotun-
difolium.)

BUVÁK,  (2),  (mint  föntebb)  mn. tt.  buvák-ot.
Kutató,  vizslató,  szaglászó, ki mindenfelé bujkál,  hogy
kifürkészhessen  valamit

BÚVAL,  (1),  (buv-a-al)  önb. m.  btivál-t.  Gyer-
meki  nyelven  ám. alszik.

BÚVAL,  (2),  (buv-ál)  önh.  m.  buváí-t.  Eléjön
Pesti  Gábornál. Többször bú.  „Mert  ott a  szegények
félfele  buválnak."  Oly alkotása,  mint  hálái, járd!.

BÚVALKODIK,  (bú-v-al-kod-ik)  k.  m.  búoaí-
kod-tam,  —tál,  -ott.  Folytonos  búban,  szomorú-
ságban  szenved,  cpekedik,  búval  emészti  magát.

„EB mivel  így  búvalkodom, és  szaporán siet éltem
Vége  felé:  mély  gondolatok  siirü  tábora  gyakran
Nyom  le."  Horvát  Endre.

BÚV ÁLLÁS,  (bú-vallás) ősz.  fn.  Búban  szen-
vedés.  .Out vallani ám. búban  szenvedni.  Három  rost
vallás  vagyon  a vüágon:  kárvallás,  szégyenvallás,  bú-
vallás. Km.

BÚVÁR,  BÚVÁR,  (bú-v-ár) fn. tt  bú»ár-í,  tb.
—ok.  Általán:  víz  alá  buvó,  merülő.  Különösen

1)  Vizi madár, mely  részént  természeténél  fogva,  ré-
szént  a  vadász,  vagy  más  rabló  madár  elől  félelem-
ből a víz alá merül, bujkál.  (Mergus).  2)  Ember,  ki bi-
zonyos  készület  (buvárharang)  által  a  vizek, tenge-
rek  mélységére  bocsátkozik  gyöngykeresésért, vagy
akármely  más  végből.  3)  Átv. ért  tudományokba me-
rültjismereteket fürkésző, könyvekben  bujkáló.  Könyv-
buvár,  OSrténetbuvár,  réciségbuuár,  természetbúvár.

Képzésre  hasonló  a  szintén  igékből  származó
rovar, nyuzár,  buzgár, csaplár,  csapodár,  hajtsár  stb.
szókhoz.

BUVÁRHARANG,  (búvár-harang)  ősz.  fn.  Ha-
rang-alakú  készület,  melyben a  bnvárok  a víz  fene-
kére bocsátkoznak, s benne a  leletezéshez  szükséges
levegő  meg  nem romlásáig  elmaradhatnak.

BUVÁEKA,  (bu-v-ár-ka)  fn. tt  buoárkát.  Abn-
vár  nevű  vízi  madarak  egyik  kicsi  faja.

BÚVÁRKODÁS,  (bn-v-ár-kod-ás)  fn. tt  bueár-
kodás-t,  tb.  —ok.  Keresgélés, furkészés,  valami elrej-
tett  dolgok,  különösen  tudományos  tárgyak  körüli
vizsgálódás.

BÚVÁRKODIK, BÚVÁRKODIK, (btv-ár-kod-
ik)  k.  m. búwárkod-íam,  —tál,  —ott.  1)  Búvár  mó-
don, pl. bú várharanggal  a víz, a  tenger  fenekére eresz-
kedik.  2) Valamely  tudományban mélyebben  fürkész,
elrejtett  dolgokat  keres.  Könyvtárban,  könyvekben, a
régi  történetekben búvárkodik.

BUVÁEKUTYA,  (búvár-kutya) ős*,  fh.  Vadász
eb, mely  a  vízi  madarak  után szaglász,  s  azokat  ki-

fogj*-  .  .
BÜVÁRL,  1. BUVÁEOL.
BUVÁBLÁS, (bu-v-ár-ol-ás) 1. BÚVÁRKODÁS.
BUVÁKLAT,  (bu-v-ár-Jat vagy bu-v-ár-ol-at) fn.

tt.  bnvdrlal-ot.  Búvárkodás  elvont értelemben.  Búvár-
lás,  förkészés  által  létrebozott  ismeret,  lelemény.

BUVÁELÚD, (buvár-lűd) ősz. fa. Európa, Ázsia,
és  Amerika  éjszaki  vidékein  tenyésző  lúd  faja,  me-
lyet az ottani  lakosok  halászatra  megtanítanak.  (Mer-
gus  Merganser. L.)

BÚVÁROL,  BÜVÁROL,  (bu-v-ár-ol)  4th.  m.
buvárol-tam  vagy  buvárlottom,  —tál vagy  btwáríot-
íál,  —t  vagy  buuárlott,  htn.  —ni  vagy  bu»áríam.
Keresgél,  fürkész,  valamely  elrejtett  dolgot  különö-
sen  tudományos  tárgyat  mélyebben visgal,  nyomoz.
Kibúvóról,  átbuvárol,  felbuuárol.  Át  Ss nyelvet  burá-
rolja.  Átbuvárolta  a  régi  történeteket.

BUVÁROLÁS,  (bu-v-ár-ol-ás)  fn. tt  búváraiét  t,
tb.  —ok. Mélyebb  fUrkészés  vagy  visgálás.  V. ö. BÚ
VÁROL.

BUVÁKVÉRT,  (búvár-vért)  ősz.  fn.  Bőrből  ké-
szült, könnyű,  vízcllenes  vért, vagy  öltöny,  melyben
víz  alá  ereszkednek  a  búvárok.

BÚVlS,  BUVÁS,  (bú-v-ás)  fh. tt  burás-t,  tb.
—ok.  Cselekvés  vagy  állapot  midőn  valaki  (be-  vagy
ki-) bú  vagy  búvik.  V.  ö. BÚ önb.  ige.

BÚVIK,  BÚVIK,  (bú-v-ik)  k.  Buvom,  bűvöl,
búvik,  buvunk,  Mvtolc,  luvnak,  múlt:  búttam,  búttJI.
buti, stb.  htn.  búni vagy  butmi.  L. BÚJIK.
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BUVISKÁL,  (buv-is-kál)  önh. m. buviskál-í.  L.
BÚVÁ  alatt

BUVÓBOLHA,  (buvó-bolha)  ősz.  fn.  Bolhafaj
Amerikában,  mely  homokban él, s  melynek  nősténye
a  lakosok  l&bkörmei  alá  rakja  le, ha szerét  teheti,
tojásait,  miből gyakran  kínos  gyuladás,  néha  rákfene
is  támad.

BÚVÓHELY,  BÚVÓHELY,  (bdvó-hely) ősz. fa.
Rejtekhely,  bora  el  lebet bújni.  A  rókák,  és farkasok
búvóhelyeik  a  nádasok,  és  berkek.  Tolvajok,  zsiványok
búvóhelye.

BŰVÖLIK, BŰVÖLIK,  (bdvó-lik)  ősz.  fn.  Lik,
mely  elrejtözködésre,  elbavásra  szolgál.

BÚVÓLYUK,  (biivó-lyuk)  1. BŰVÖLIK.
BŰZ,  elvont  gyöke  buzdít,  buzdiil,  buzog,  buzma

stb.  származékoknak.  Élénk belső  mozgalommal járó
hangutánzó.  Nagyobb nyomatékossággal:  bűzz.  Meny-
nyiben  mozgásra vonatkozik, rokona moz,  honnan, mo-
zog,  mozzan,  stb.

BÚZA, BUZA,(l),(búz-a) fn.tt. búzái vagy búzát.
Ismeretes gabonafaj, inely sásos, vastagabb, és sötétebb
levelei,  tömöttebb kalásza,  és  gömbölyűbb magvai,  és
ezekből  őrölt  finom  lisztjénél  fogva  a  rozstól  s  egyéb
gabonafajoktól  különbözik. Fajtái  -.fekete,  bolyhos, alá-
kor-, fejet,  nyári,  lengyel, tar,  ÍSnkSly-  stb. búza.  Fehér
megyei,  bácskai,  bánsági  búza. Tiszta,  kétszeret, konko-
lyát  búza. Búzái  vetni, aratni, nyomtatni. Sokszor kivesz
a búza,  megmarad a konkoly. Km. Nem mind tiszta búza,
ami  az S földén  terem.  Km. Rég!  búzából is válik jó  ke-
nyér.  Kin.  Fekete földben  terem  a jó  búza.  Km. Búzá-
ba,  vagy  búza  közt  konkolyt  hint.  Km.  Kevés  jó  válik
az  üszögös  búzából.  Km.  Más  butájába  vágja  vagy
veti  tarlóját.  Km.  Tiszta,  mint  a  szemen  szedett  búza.
Km.  Könnyű,  a  kepe  mellett  búzaszemet  szedni.  Km.
Hallgat,  mint  siket  disznó  a  bú.ában. Km.

„Káka  tőrén  költ  a  rucza,
Jó  földben  terem  a báza."  Népdal.

Néhutt  tájnyelven  így  nevezik  általán  a  gabo-
nát.  Innen :  toVo'kbúza,  búzát  szentelni, búzával keres-
kedni,  búzapiac* = gabonapiacz.

Eredeti  jelentése  homályos. Némelyek vélemé-
nye  szerint  a  búvik  vagy  buja  szókkal  rokonítható,  s
annyi  volna,  mint buján, vagy  bőven tenyésző  (bujázó,
bujáza).  Egyébiránt  basonló  hozzá  a  gabonát  jelentő
szláv  zbozse,  továbbá  a  régi  felső  német hucz,  hweizzi,
weizze,  honnan  a  mai  Weizen,  mit  Adelug fehér  lisztje
miatt  tceiss-ból  származtat.  Ezen  értemény  rejlik  a
magyar boza szóban is, honnan boza gyerek ám. szöszke,
fehér  hajú.

BÚZA,  BÚZA,  (2),  falu Erdélyben, Doboka me-
gyében; helyr.  Buzá-n,  —rá,  —ról.

BÚZAALJ,  BUZAALJ vagy  BÚZAALY,  (búza-
alj  vagy  aly)  ősz.  fn.  Szemetes,  apró  szemű,  ocsuféle
búza, mely  a  rostán  altalbull,  máskép:  rosta  alja.

BÚZAARATÁS,  (búza-aratás)  ősz.  fű.  Mezei
munka,  midőn  az  érett  búzát  sarlóval  levágják,  ké-
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vekbe  kötözik,  stb.  Általánosabban  minden  gabona-
aratás,  és  kaszálás.

BÚZAASZTAG,  (bdza-asztag)  ősz.  fa.  Búzaké-
vékből rakott asztag. V.  ö. ASZTAG.  Kétszát,  három-
száz,  ezer keresztet  búzaasziag.

BÚZÁD, faluTemes megyében; helyr. Buzád-on,
—rá,  —ról.

BÚZADARA,  BÚZADARA, (búza-dara) ősz. fn.
Búzaszemekből  őrlött  dara.  V.  ö. D AHA.

BÚZAFEJ,  BÚZAFÖ,  (búza-fej  vagy  -fB)  ősz.
fn.  Búzakalász,  buga,  melyben  a  búza  magvai  van-
nak.  Könnyű  a  kepe  mellett  búzafejet  szedni.  Km. Tel-
jét,  tömőit,  léha,  Üszögös  búzafej.

BÚZAFEJES,  (búza-fejes)  ősz.  mn.  Biizafejek-
'  kel  bővelkedő,  vagy  díszített,  ékesített.  Búzafejei  ko-

szorú,  búzafejes  nökalap.
BÚZAFÉREG, (búza-féreg)  ősz.  fn.  Apró  féreg,

mely  a  búzát  emészti,  búzazsizsik.  Nagy  búzaféreg  a
henye  ember.  Km.

|  BÚZAFÖLD,  (búza-föld) ősz. fn. Föld,  melyben
búzát  termesztenek,  mely  televény  tulajdonságánál
fogva  búzatermelésre  való.

BÚZAHAJ,  (biiza-haj)  ősz.  fa.  Búzamag  héja,
hártyája,  mely  őrléskor  leválik  s  korpát  ad.

|  BÚZAHÁZ,  (biiza-ház)  ősz.  fn.  Búzatár,  bová a
]  íbiszeiéit, rostált  búzát  betöltögetik; magtár,  gabona-

tár,  magszín.
!  BÚZAHÁZA,  falu  Erdélyben  Maros  ezekben;

helyr.  Búzaházá-n,  —rá,  —ról.
BÚZÁK,  (buz-ak)  fn. tt  bucak-ot.  Székely  táj-

szó, ám.  búzalisztből, zsemlyetésztából  főzött kasa.
BÚZAKALÁSZ,  (búza-kalász)  ősz.  fű.  L.  BÚ-

ZAFEJ.
BÚZAKALÁSZKOSZORÚ,  (biiza-kalász-koszo-

rú)  ősz.  fn.  Koszorú,  melyet  bevégzett  aratás  útin az
'  aratók  biizakaliszokból  kötnek, s  azt  főnökük  fejéra

tevén, a  gazda  házáig  énekszóval  kisérik.  Egyszerűb-
ben :  búzakoszorú.

BÚZAKAS,  (búza-kas)  ősz.  fn.  Vesszőből  font,
s  kivül  belül betapasztott  nagy  kas,  melyben  néhutt
a  búzát tartják, s némely vidékeken hombárnak hívják.

1  BÚZAKÁSA, (búza kása)  ősz.  fn.  Búzalisztből
készített kása, vagy  pépféle eledel,  egyszerűen:  liszt-
kása.  V.  ö. BÚZÁK.

BÚZAKAZAL,  (búza-kazal)  ősz.  fn.  Kaszált
,  búzából,  mely  kévékbe  nincs  kötve,  összerakott  ka-

zal, pl. a dúsan termő alföld tanyáin  és  vidékén.  Több-
nyire  nem  kazalba,  hanem asztagba  rakják  a  gabo-

|  nát,  különösen  pedig  a buzit; elébb kévékbe  kötvén
l  s  keresztekbe  rakván  azokat.  De  az  árpát  és  zabot
;  a  Tisza  mellékén általán  boglyába  s kazalba hányják.
|  BÚZAKENYÉR, (búza-kenyér)  ősz.  fn.  Búza-
;  lisztből  sütött  kenyér.  Fehér,  gyürkét  búzakenyér. Bú-

zakenyérrel  élni.
BÚZAKEPE,  (búza-kepe)  ősz.  fn.  Learatott  s

kévékbe  kötözött  búza,  amint  a  szántóföldön  öszve-
rakják.  Máskép :  kereszt, búzakereszt vagy  csomó, négy-
szögücu  rakva.  Néhutt tizenkét vagy  tizennyolca, más-
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utt  tízenhárom  kéve  tesz  egy  csomót, s ez utolsóból
kettőt vesznek  egy  keresztbe, pl.  alsó  Mátyusföldön,
A  legfelső  kévének,  mely  a  többit takarja,  pap  a
neve.

BÚZAKERESKÉDÉS,  (búza-kereskedés)  ősz.
fa.  Általán, mindenféle  gabonával, de nemesebb érte-
lemben  bikával  való  kereskedés.

BÚZAKERESKÉDÖ,  (búza-kereskedő) ősz.  fa.
Gabonakereskedő.  E név  a gabonák  legnemesbikétől
van  kölcsönözve.  Győri búzokereskeddk.

BÚZAKERESZT, (búza-kereszt)  ősz.  fn.  Lásd
BÚZAKEPE.

BÚZAKÉVE, (búza-kéve)  ősz.  fa.  Midőn  több
marok  learatott búzát egy kötésbe kötnek, kéve a neve.
Búzakévéket  Icötötni,  oszvehordani, a szekérre vagy osz-
tagra  adogatni.

BÚZAKORPA, (búza-korpa) ősz.  fn.  A  megőr-
lött búzának öszvezázott héja.  J9úzakorpából  készített
tavanyitó,  ctök.  A  tértétek  moslékába  búzakorpát  ke-
verat.

BÚZAKOSZORÚ,  (búza-koszorú) ősz.  fn. Lásd:
BÚZAKALÁSZKOSZORÚ.

BUZALEPÉNY,  (búza-lepény)  ősz.  fn.  Búza-
lisztből  sütött lepény.  V.  ö. LEPÉNY.

BÚZALISZT, (búza-liszt) ősz.  fn. Megörlött bu-
zinak  lisztje.  Patakmalmi, hengermalmi,  gözmalmi bú-
saliszt. Szitára, parasztra  Srlött  búsaliszt.  A  disznó  is
néha  búzalisztet  eszik.  Km.  Búzalisztből  készített  süte-
mények,  tésztasételek.

BÚZAMAG, (búza-mag) ősz. fe. L. BÚZASZÉM.
BÚZAMAGTOK, (búza-mag-tok) ősz.  fn.  Tok,

vagy  tokiász, melyben  az egyes búzamagok rejlenek.
Egyszerűbben:  búsotok.

BÚZAMALÁTA,  (búza-maláta)  ősz.  fn. Lásd:
BÚZASZALAD.

BÚZAMAROK,  (búza-marok)  ősz.  fn.  Aratói
nyelven  :  egy fogás  búzaszár,  melyet az arató  levág-
ván  földre fektet.  Több  ily  öszvekötött búzamarokból
kerül  ki  a  kéve.  Marton  fektéik  a  búza, azaz még
nincs  kévébe  kötve.

BÚZAMEZŐ,  fáin  Belső-Szolnok  megyében;
helyr. Búsametb'-be,  —ben, — bSl.

BÚZANY,  (búz-any, búza-nyomó) ősz.  fn.  Szé-
kelyeknél  ám. gabonanyomtató, vagy  csáplő.

BÚZANYOMTATÓ, (búza-nyomtató) ősz. fn.  L.
NYOMTATÓ.

BÚZAOCSU, (bűza-ocsu) ősz.  fa.  Lázas,  léha,
könnyű  búzaszemek, melyeket szóráskor a szél tovább
visz,  mint  a jó  magot, s melyet fólözővel  a java  ma-
goktól  elválasztanak,  vagy  mely  rostáláskor  részint
általhull, vagy  fölszinre  emelkedik. V. ö. OCSÚ.

BÚZAÖBLÉS, (búza-őrlés) ősz.  fa. L. ÖBLÉS.
BÚZAPÉP,  (búza-pép) ősz. fn. Búzalisztből job-

bára kis  gyermekek  számára  készített kásanemfi kön-
nyű  eledel.

BÚZAPOLYVA,  (búza-polyva) ősz. fn.  A nyom-
tatott,  vagy  csépelt búzának  legapróbb,  legkönnyebb

hulladéka, tokiásza. A  nagyobb hulladék t&Vek.  fiúsa-
polyvával  vegyitett  agyagból  való  tápot*.

BÚZAPIACZ,  (búza-piacz) ősz.  fn.  Általán  pi-
acz,  melyen  mindenféle  gabonát árulnak.

BÚZÁS, BÚZÁS,  (biiz-a-as) mn. tt. búzás-t vagy
—át,  tb.  —ok.  Búzával  bíró, búzát, magában fog-
laló,  bővelkedő.  Busás  uerem,  kamara, ttok,-  butát
hajó,  szekér;  busás f»íd,  vidék.

BÚZÁS-BESENYŐ, falu Erdélyben;  helyragok-
kal : Bútdt-BetenyS-n,  —re, —r67.

BUZÁS-BOCSÁRD, falu  Erdélyben; helyragok-
kal : Butát-Boctárd-on,  —rá,  —ról.

BUZÁSD,  puszta  Bihar  megyében; helyragok-
kal : Butásd-on,  —rá, —ról.

BÚZASÖR, (búza-sör) ősz.  fn.  Búzából  főzött
sörféle  részegítő  ital. V.  ö. BOZA.

BÚZASÜKER, BÚZASIKER, (búza-süker) 5sz.
fa.  A  búzalisztnek  nyálkás enyves része, melyben táp-
láló ereje  foglaltatik.  V.  ö. SIKER,  SIKERES.

BÚZASZALAD,  (búza-szálad) ősz.  fn.  Áztatott
és kicsiráztatott búzából való  szörpféle  édesség.  Bú-
caszaladdal késsitett  költés, vagy  tzaladot.  V.  ö. SZA-
LAD,  SZALADOS.

BÚZASZÁL, (búza-szál)  ősz.  fn.  Egyes  bdza-
növény,  melynek bütykök  által  több szakaszokra osz-
tott szára tetején kalász  lengedez.  T&VH  kiszokasztort,
letiport  búsossálak.

BÚZASZALMA, (búza-szsJma)  ősz.  fn.  Nyom-
tatott, vagy  csépelt  búzának  szára.  Sátot,  kövér  le-
velű  búzaszalma. A  szarvasmarhák  takarmányát  btíza-
szalmával  vegyíteni.  BúzatMolmán  telelt barmok.  Buta-
szalmából  csinált  kalapok.

BÚZASZÁR, (búza-szár) ősz. fa. L. BÚZASZÁL.
BÚZASZÉM, (búza-szem) ősz.  fa.  Egyes  magva

a  bdzakalásznak.  Foktyúk  is  talál  néha  búzoszemef.
Km.  Piros, sikeres,  oczétos  búsassem.  Galambok  által
öszvehordoít  búzassemek.

BÚZASZÉMTOK, (bdza-szém-tok) ősz. fa. Lásd:
BÚZAMAGTOK.

BÚZASZÉMÉLÉS, (búza-szémélés) ön.  fn.  Bű-
lanemek  kiválogatása,  kitisztítása.

BÚZASZENTELJÉS,  (búza-szentelés)  ősz.  fű.
Márk  evangélista  napján  tartatni  szokott  búcsnjáró
ájtatosság,  midőn a  helybeli  pap híveinek kíséretében
a vetésekre menvén  azokra Istentől  bő áldást kér.

BÚBATAELÓ, (báza-tarló) ősz.  fa.  A  learatott
vagy  kaszált bdzassárnak  a  földön vagyis  tövén  ha-
gyott  része.  Búsatarlóra  hajtani  a  sertéseket.  fitfca-
íarló közt  tenyésző* növények.

BÚZATERMESZTÉS, (búza-termesztés) ősz. fn.
A  mezei  gazdálkodás  azon  ága, mely  bdzavetéssel,
és  termeléssel  foglalkodik.

BÚZATERMESZTÖ,  (bdza-termesztő)  ősz.  mn.
és  fo.  Aki  a  többi  gabonafejok  közöl  különösen  bú-
zát  szokot vetni, és termeszteni.  Bútatermet*t8  bántági
gazdák.

BÚZATERMŐ,  (búza-termő) őse. mn.  Mondjuk
oly földről, telikről, illetőleg tartományról,  vidékről,
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országról,  melyben  a  búzatermelés  különü.ieu  díszlik,
melyben  sok  búza  terem.  Búzatermő  teltoényes  határ.
Búzatermő' Bácska,  Bánság.

BÚZÁTLAN,  BÚZÁTLAN,  (bűz-a-atlan)  mn.
tt.  búsállan-t,  tb.  —ok.  Bdza  híjával  levő,  búza  nél-
küli  , bol  búza  nem terem.  Búzátlan Árva,  Liptó  vár-
megyék.  •

BÚZATOK,  (búza-tok)  ősz.  fn.  Lásd  BÚZA-
MAGTOK.

BÚZATOKLÁSZ,  (búza-toklász)  ősz.  fn.  Lásd
BÚZAMAGTOK,  és  T. ö.  TOKLÁSZ.

BÚZAVARJÚ,  (búza-varjú) ősz. fn.  Varjuk  azon
faja,  mely  nem  döggel,  s  hússal,  hanem  gabonával
él;  népnyelven : pápista  varjú.

BÚZAVÁSÁR,  (búza-vásár)  ősz.  fn.  1)  Vásár,
melynek  fő  áruczikkct  búza  s más gabonafajok  teszik.
2) L.  BÚZAPIACZ.

BÜSZAVERÉM,  (búza-verem)  ősz.  fn.  Fölül
szűk  szájú,  alul  öblös  verem,  melyben  gabonát  tarta-
nak a gazdák  némely vidékeken.  Zsolt, Kalocsa,  DSm-
zsSd,  kunsági  helyekkel,  melyek  bővelkednek  tűit  búza-
vermekkel.  (Kistükör).  A  búzavermet kipSrkSlni,,  zsúp-
pal  béüelni.  Dohos, tisztátalan,  nedves búzaverem.

BÚZAVETÉS,  (búza-vetés) ősz. fn. Mezei munka,
midőn  _a  fölszántott  földbe  termelés  végett  buzit  vet-
nek.  Őszi,  tavaszi  búzavetés.  V.  ö. VETÉS.

BÚZAVIASZ,  (búza-viasz)  ősz.  fn.  Tréfás  szó,
mely  alatt  tulajdonkép  emberganéjt  értenek a pajkos-
kódok.  Búzaviasz  a  markodba,  km.  arról  mondatik,
aki  nem tud  megfogni  vagy  megkapni  valamit  pl.  a
labdát,  így  tréfásan  gúnyneve  a  bajuszkenőcsnek  is.

BÚZAVIRÁG,  (búza-virág)  ősz.  fn.  1)  A  csü-
küllők  azon  alneméhez  tartozó  növényfaj,  melynek
fészekpikkelyei  szemszőrösen  furészesek.  Virága  szép
kék,  de  van  fehér  is,  piros  is.  Nevét  onnan  kapta,
mert  kiváltképen  a  búzaföldeken  szeret  tenyészni.
(Centauria  Cyanns.)  2)  A  búzalisztnek  lángja,  legfí-
nomabbja.

BUZAVIRAGSZÍN,  (búza-virág-szín)  ősz. fn. és
mn.  1)  A  búzavirágnak  szép  kék  színe.  2)  Olyan
színű,  mint  a  búzavirág.  Búzavirágszin  kelme.

BÚZAVmÁGSZINÜ, (búza  virág-színű) ősz. mn.
Olyan  kékségű,  mint a  búzavirág  szirmai.  Búzavirág-
ssinii posztó,  mente, dolmány,  nadrág.

BŰZD,  1. BUSZD.
BUZDÍT,  (buz-d-ít)  áth.  m. busdíí-o«, pár. —s,

htn.  —wi vagy  —ani.  1), Valamely  híg,  folyékony
anyagot  buzgó  állapotba  hoz, eszközli, hogy  buzogjon.
2)  Szó,  vagy  biztatás,  vagy  Ígéret,  ajándék  által  va-
lakit  bizonyos  cselekvésre  ösztönöz,  illetőleg  ráveszi,
vagy  rávenni  iparkodik,  hogy  buzogjon.  A  tanulókat
ösztöndíjjal  buzdítani  szorgalomra.  Harcira  buzdítani
a  katonákat.  V.  ö.  BUZOG.

BUZDÍTÁS,  (buz-d-ít-ás)  fn.  tt.  búzdítás-í,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  vagy  valakit buzdí-
tunk.  Bíztatás,  ösztönzés.  V.  ö. BUZDÍT.

BUZDOQÁNY,  BÜZDOVÁNY,  némely  szója-
rásban  ám.  buzogány, 1.  ezt

BUZDOVÁNYKÖRTE, 1. BUZOGÁNYKÖRTE.
BUZDÚL, BUZDUL, (buz-d-úl) önh. m. buzdúl-í.

1)  Buzgásnak,  forrásnak  indul.  Buzdúl  a  víz  a kő-
sziklából;  butául  a  must, midőn forrni  kezd.  2)  Átv.
ért.  valamire  felgyulad,  nekihevül,  megindul.  Vitéz-
ségre, bátorságra,  ájtatosságra  buzdúl. Fölbuzdúl  a vére.

BÜZDÚLÁS, BÜZDÜLÁS, (buz-d-úl-ás)  fn.  tt.
buzdulás-t,  tb.  —ok.  Állapot,  midőn  valami  buzgár-
nak,  forrásnak  indul.  Valamire  hevülés,  gerjedés.

BUZDÚLAT,  BÜZDULAT,  (buz-d-úl-at)  fn.  tt.
buzdulot-ot.  Lelki  indulat,  melynél  fogva  valaki  fel-
gyulad , nekihevül  valamely  dolognak,  fellelkesül  bi-
zonyos  cselekvésre.

BUZÉR,  BUZSÉR,  (buzs-ér  vagy bozs-ér) fa. tt.
buzér-t,  tb.  —ok.  Olasz,  és  franczia  országokban  va-
don  termő  tövises  növény,  melynek  gyökeréből  igen
szép  vörös  és  tartós  festéket  készítenek.  (Rubia  tinc-
torum).

BUZÉRFESTVÉNY,  (buzér-festvény)  ősz.  fn.
Buzér  gyökeréből  készített  piros  festvény.

BUZÉRFÜ,  (buzér-fü)  ősz.  fa.  L.  BUZÉR.
BUZÉRGYÖKÉR,  (buzér-gyökér)  ősz.  fn.  Bu-

zérfunek  gyökere,  melyből  a  buzér  nevű  piros  festék
készül.

BÜZÉRGYÖKÉRPOR,  (buzér-gyökér-por)  ősz.
fn.  A  megszárított  buzérgyökérből  törött  por.

BUZÉRLEPKE,  (buzér-lepke)  ősz.  fn.  Éjjeli
lepkék  egyik  faja,  melynek  vörös  foltokkal  pettyege-
tett  szárnyai  vannak.

BUZG, m.  buzg-ott,  htn.  —ani. L.  BUZOG.
BUZQALM,  1. BUZGALOM.
BUZGALMAS, (bnz-og-al-om-as)  mn. tt.  buzgal-

mas-t  vagy  — aí,  tb.  — ak.  Aki  valamely  cselekvés-
ben,  munkában,  vállalatban  különös  hévvel,  tűzzel,
iparral,  szorgalommal kitartólag eljár.  Buzgalmáé  tiszt-
viselő',  tanító,  tanuló.

BUZGALOM, (buz-og-al-om)  fn.  tt.  buzgalmat.
1)  Hév,  tűz,  csüggedtlen  elszánt  indulat  valamely
munkának  végrehajtásában..  Buzgalommal  folytatni
hivatalát.  2)  Ajtatosság,  vallásos  lélek, indulat  Buz-
galomra  gerjedni,  buzgalommal  imádkozni.  Szent  buz-
galom,  keresztyéni  buzgalom.  Vak  buzgalom.

BUZGÁNY,  1. BUZOGÁNY.
BUZGÁR,  (buz-og-ár)  fn.  tt.  buzgár-t,  tb.  —ok.

Buzogó  ár,  azaz  a  víznek  örvényes  mozgása,  midőn
pl.  a  hal  felveti  magát  benne,  vagy  evező  lapáttal
csapkodják.  Buzgárt  vet  a  fennúszó  csuka, az  elha-
ladó  csónak.

BÜZGÁS,  (buz-og-ás)  fn.  tt.  buzgás-t,  tb.  —ok.
1) Víznek  felbugyogása,  forrása,  örvényes mozgalma.
2)  Átv.  ért.  lelki  mozgalom,  hév,  indulat,  vallásos
ábítozás.

BUZOÁSMÉRÖ,  (buzgas-mérő)  ősz.  fn.  Termé-
szettan!  eszköz,  melylyel  a  forrás  fokát  mérik,  és
meghatározzák,  mennyi vizet  ömleszt  ki  bizonyos idő
alatt.

BUZGÓ,  (buz-og-6)  mn.  tt.  buzgó-í.  1)  Mozgás-
ban  levő  híg  testekre,  folyadékokra  vonatkozólag ám.

64*



855 BÜZOÓAN—BUZOG BUZOGÁNY—BÜZONGÁS 856

bogyogva  {akadozó, gyöngyöző, örvényező.  Buzgó for-
rd*.  Buzgó, felbuzgó /enékríz.  2)  Átv.  ért  heves, tüzes
énelmfi,  és  cselekvésfi,  aki  bizonyos  teendők  végzé-
sében pontos,  szorgalmas.  Buzgó  hazafi.  Buzgó  íiszí-
vittlS.  3)  Vallási  szent  gyakorlatokban fáradhatatlan,
ijtatos.  Buzgó pap.  Buzgó keresztény.  Buzgó  imádtág,
fohászkodás.  V. 5.  VAKBUZGÓ.

BUZGÓAN,  (buz-og-ó-an) ih. L. BUZGÓN.
BUZGÓDOZIK,  (buz-og-ó-d-oz-ik) k.  m. buzgó-

dos-tam, —tál. —olt. Folytonos  hévvel, tűzzel,  szor-
galommal buzog.  V. ö. BUZGÓLKODIK.

BUZGÓLKODÁS,  (bnz-og-6-ol-kod-ás)  fa.  tt.
buzgolkodás-f,  tb.  —ok.  1)  Tüzes, heves,  fáradhatat-
lan  működés,  iparkodás bizonyos ügyben, vállsJat vég-
rehajtásában.  2)  Vallásos  érzelemből  fakadó  szent
elmélkedés,  ájtatoskodás.

BUZGÓLKODIK,  (bnz-og-ó-ol-kod-ik)  k.  m.
buzgótkod-tom, — tál,  —ott.  1) Hévvel,  tfizzel,  teljes
indulattal  munkálkodik  vmlamiben.  2)  Ájtatoskodik.

BUZGÓN,  (bnz-og-ó-an) ih.  1)  Hévvel,  tüzesen,
9gyszeretettelf  teljes  szívből  és  leiekből.  Buzgón
vinni, folytatni,  teljerUeni  hivatalát.  2)  Ájtatosan. Buz-
gón  imádkozni.

BUZGÓSÁG,  (bnz-og-ó-ság)  fh.  tt  buzgóság-ot.
Hév,  tűz,  belső  ininlat, folytonos  pontosság; benső-
ség.  A  nagy  buzgósdg  néha  ttíbbet  árt a jó  ügynek,
mint  honnál.  Stívbeli  buzgóság.  Mély  buzgósággal
imádni  az  Itteni.

BUZGÓSÁGOS,  (buz-og-6-ság-os)  mn.tt.buz-
góságos-í vagy  —oí, tb.  —ok.  A  maga  nemében  na-
gyon,  fölötte buzgó, különösen  hévvel,  tűzzel,  benső-
seggel jár*.

BUZGÓSÁGOSAN,  (buz-og-ó-ság-os-an) ih.  In-
dnlatteljesen,  bensőséggel; nagy  ájtatossággal.

BUZMA,  (buz-ma vagy  buz-va) mn. tt  burmáí.
Fólfuvalkodott,  nagyravágyó, büszke, pöfiFeszkedő. Ro-
kona : duzma, aki  hirtelen haragra  buzdul, vagy, mint
mondják,  fóldúzza  az orrát

Képzésre  hasonló fity-ma, szusz-ma, tuty-ma, duz-
ma  szókhoz.

BUZMÁLKODIK,  (buz-ma-al-kod-ik) k.  m. buz-
málkod-tam, —tál, —ott.  Fölfuvalkodik,  pöffeszkedik,
büszkélkedik.

BUZMASÁG,  (boz-ma-sig)  fa.  tt  buzmaság-ot.
Fölrnvalkodási,pöffeszkedési  állapot, vagy  tulajdonság.

BUZOG,  (boz-og) önb.  m. buzog-íam  vagy buzg-
ottam,  —tál  vagy  —ottál,  busog-ott  vagy  buzg-ott,
htn.  —ni vagy  buzg-ani.  1)  Mondjak  folyékony  tes-
tekről, különösen vízről, vérről, midőn belső mozgásban,
pezsgésben, bngyogásban  vannak.  Buzog  a  /orraiból
f akadozó  víz.  Buzog  a felizgatott  vér.  Buzog a  gyön-
gyöző'  bor.  Bemem  it  buzog  AVpád  vére.  2)  Átv.  ért
valamely  ügyben,  munkában,  valami végett különös
hévvel,  tűzzel, élénkséggel  munkálkodik,  meleg  ájta-
tos  érzelmeket  táplál.  Hatójáért,  nyelvéért,  vallásáért
buzog.

Alapfogalomban,  mint  élénk  fogalomra vonat-
kozóval  rokonok:  moz-og, bizs-eg, pezs-ég,  pitt-tg.

BUZOGÁNY,  (boz-og-ány  vagy  bog-oz-ány)  fn.
tt  buzogány-f, tb.  —ok.  1) Bizonyos kikafajnak  bog-
iáros  feje,  bugája,  bakája,  kakabot,  vagy  butíkó.
2)  Régies  hadi  fegyver,  rendesen  bengerded nyéllel,
s  végén  gombbal, bankival, mely  tömör,  vagy  belül
üres;  sírna,  vagy görcsös, vagy  szeges szokott  lenni.
Fos buzogány.  Tollas buzogány, a hadvezéreké. Buzo-
gányt forgatni.  Buzogánynyal  sújtani.

Vala éke* párduccá vállán,
Rendítő  buzogány jobbjában."

Vörösmarty  Zalán  fát

„Re* buzogányt bordó*, s hadijesztő barna fején  mély
Vas kalapot"  Ugyanaz,  ugyanott.

Btagány  alakban  is:

„András  alatt  vérző bnzganynyal
Vívok  mindennap a poganynyal."  Kazinczy.

3)  Dunán  tál  némely  vidékeken, nevezetesen  Fehér
vármegyében, rövid  nyelfi  bankos bot, melyet a pusz-
tai  betyárok  szftrujjba  dugva  vagy  szíjra  akasztva
szűr alatt  viselnek.

Alapértelménél  fogva jelent valami bogosat, ban-
kosat,  miszerint gyöke  bős azon bőd,  6ot, pót gyökök-
kel  rokon,  melyekből  boda,  bodor,  botk, pota szár-
maztak.  Vagy  átvetve  a  bog gyöktől  ám. bog oz-ány,
bogozó  (csomódzó).  Egyezik  vele  a  persa  busghoh
(securis  falcata),  török  bozdogan.

BUZOGÁNYBAKA,  (buzogány-baka)  ősz.  fii.
A  bakák  neme  alá  tartozó növényfaj,  szára  fölfii gör-
begurba,  szétágazó.  (Sparganium  erectum.)

BUZOGANYFÜ,  (buzogány-ffi)  ös«.  fn.  Vúek
körül  tenyésző  széles  levelű  fő,  melynek  buzogány-
hoz  hasonló virágbngija  van.

BUZOGÁNYOS,  (buz-og-ány-os)  mn.  tt  buzo-
gányos-t vagy  —öt, tb.  —ok.  Buzogányt  viselő, bn-
zoginynyal  bíró.  Butogányot  apáink.  Butogányot  vi-
tetek,  Butogányot  káka.

BÜZOGÁNYOSAN,  (buz-og-ány-os-an)  ih.  Bu-
zogánynyal  fölszerelve,  fegyverkezve.

BUZOGÁNYOZ,  (buc-og-ány-oz)  átb.  m.  buzo-
gányoz-tam,  —tál,  —ott.  1)  Buzogánynyal  feldíszít,
fegyverez.  Felbutogdnyotla  magát,  ét  teregeti.  2)  Bu-
cogánynyal  megver,  dönget  Megbuzogányoztá* em-
berül.

BÜZOGÁNYOZÁS,  (bnz-og-ány-oz-ás)  fia.  tt
buzogányozás-t,  tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valaki  bn-
zogányoz.

BUZOQÁNYKÖRTE,  (buzogány-körte) ősz.  fn.
Nyakas körte, tonsátlan  körte,  karmán  körte a Duna-
melléken.

BUZOGÁS,  1. BUZGÁS.
BUZONG,  (buz-ong) önb. m.  buzong-íam, —tál,

—ott, htn.  —ni  vagy  —oni.  Erőteljesebb,  nyoma-
tékosabb  és  terjedelmesb érteménytt, mint buzog, mely-
lyel  egyébiránt  belsőleg rokon.  V. ö. BUZOG.

BUZONGÁS,  (buz-ong-ás)  fn.  tt  buzongás-í,  tb.
—ok. Nagyobb  hévvel  gyakorlott bugás.



857 BUZSÁK—BŰBÁJOS BÜfiAjOSKODÁS—BÜDÖSFÉRGES  858

BUZSÁK,  falu  Somogy  megyében ; NAGY—,
puszta  Arad  mellett;  helyr.  Buzsák-on,  —rá,  — ról.

BUZZAN, (buz-u-an yagy bnz-van vagy  buzz-an)
önh.  m.  buzzan-t.  Hirtelen,  egyes  buzgó  mozdulást
tesz,  buzogni  kezd.  Buzzan,  felbuzzan  benne  a vér.
Léptei  alatt  kibuzzan  a  fenékoiz.  FVlbuzzan  benne  a
harag.

BÜZZANÁS,  (buz-van-ás  vagy  buzz-an-ás)  fa.
tt buzsanás-t, tb. —ok. Hirtelen felforrás,  felpezsdülés.

BŰ,  BŰ,  (1),  elront  gyöke  bőz,  bfizSl,  bfizös,
bűd,  bildös szóknak.  Azon visszataszító természeti han-
got  fejezi  ki,  mely  rósz  szag  érzésekor, vagy  csúnya,
fertelmes  dolog  láttára,  vagy  valamely  belső  indulat,
dfihösség  miatt valakiből  kitör.  Mint  indulatszójelent
utálatot,  s  rokona:  piha.'  bit.'  beh  büdös  !  Egyezik
vele  a  hellén  <fv,  német pfuj,  franczia  fi  (donc), latin
voh,  olasz  puh, stb.  a  periában  bó vagy  bói  Vullers
szerint  ám.  odor  sive  bonus síre  malus.  Fogalomban
rokon  vele  az  erkölcsileg  csúnyát,  utálatost  jelentő
bűn  is.  „Hű,  bű, bi,  szájunk  tátva  ezt  mondjuk,  ha
valakit alávalónak akarunk jelenteni." Pázmán P. V. ö.
BÜDÖS,  BŰZ.  Mint  önálló  melléknév  divatozik  a
székelyeknél,  s  ám.  csúnya,  fertelmes.  Bű  ház, bű
konyha.  Bű  asszony.

BŰ, (2), a  bámuló száj tó tus t jelentő  bá  szónak
ikertársa: bü-bá.  Mindkettő  külön fölveszi a tárgyeseti
ragot  Se  bűt  te  bát nem mondott,  azaz,  nagy  elfogult-
sága  miatt  szája  úgy  tatva  maradt,  hogy  ezen  bámu-
lási  hangokat  sem  volt  képes  kiejteni.

BŰ,  (3), fn.  tt.  büo-St  vagy  b«v-öí.  Leginkább
báj  szóval  ikerítve  (bübáj)  és  származékaiban,  bűvöl,
bUvölés,  bűvös,  bűvSstég,  divatozik.  Jelent  titkos, ter-
mészetfölötti,  bámulatgerjesztő  erőt, melyről az a köz-
népi  vak  hiedelem, hogy  gonosz  szellemek  segítségé-
vel  működik, és  pedig  némely  babonás  szavak,  imád-
ságok, énekek,  s  egyéb  tettek  és  szerek  által.

Alapfogalomban  a  bamnlasi, csudálkozasi  bá ha-
sonmisa,  mennyiben  titokszcrü  hatásával  bámulatra
indít  Rokonai: pfi  /  beh /  „Ptt,  mily  csoda dolog ez!"
„Beh  szép!"  V.  ö. BÁ, BÁJ.

BŰ,  BIBA—,  mezőváros  Sopron  megyében;
helyr.  Bü-n,  —re,  —röl.

BÜBÁJ,  BÜBÁJ,  (btt-báj)  ősz. fn.  Ördögi, vagy
legalább  titokszertt  mesterség,  boszorkányság,  gonosz
szellemek  czimboraság&ban  működés ;  holmi  babonás
szavak,  énekek,  imádságok  elmondása,  természetfe-
lettinek  látszó  valamely  siker  elérése  végett.  Szelí-
debb  értelemben  véve  1. BAJ.

BÜBÁJOL,  BÜBÁJOL,  (bü-bájol)  ősz. áth. m.
bíibájol-t.  Ordöngös  vagy  titkos  mesterséggel meg-
veszteget, megboszorkányoz, hatalmába  kerít,  édesít.

BÜBÁJOLÁS,  BÜBÁJOLÁS,  (bü-bájol&s)  ősz.
fn.  Cselekvés  midőn  valakit  vagy  valamit bübajolnak.

BŰBÁJOS,  BŰBÁJOS,  (bű-bájos)  ősz.  fn.  és
mn.  1)  Ordöngös,  vagy  titokmester,  babonázó, bo-
szorkányozó  személy.  2)  Ördöngösséggel,  babonás
működéssel, boszorkánysággal járó, vagy  felruházott.
Bűbájos  cselekvés.  Bűbájos  banya.

BÜBÁJOSKODÁS,  BÜBÁJOSKODÁS, (bii-bá-
joskodás)  ősz.  fn.  Bűbájos  cselekvények, babonaság,
ördöngösség  gyakorlása.

BÜBÁJOSKODIK, BÜBÁJOSKODIK,  (bü-bá-
joskodik)  ősz.  k.  Bűbájos  mesterséget, ördöngösséget
gyakorol,  boszorkányságokat  űz.

BÜBÁJOSSÁG,  BÜBÁJOSSÁG,  (bü-bajosság)
ősz.  fa.  Bűbájos  mesterség,  ördöngösség,  boszor-
kányság.

BÜBÁJOZ,  (bfi-bájoz)  ősz. áth. L.  BÜBÁJOL.
BŰD,  elvont  gyök,  melyből  büdös,  bUdVtiSdik,

büdösít,  bUdösség  származtak.  Ugyanaz  bUz  szóval,
melynek  származékai:  büsül,  bttzös,  buzit.  Eredetére
nézve  utálatból  fakadó természeti hang.  Rokonok vele
gyökben a latinfoe<or,foe<idus, putor, putídus, putoriut
(görény), a  bélien nódta, nóta,  a szanszkrit púj (büdö-
sít)  honnan  pú/i  (bűz)  pútasz  (büdös,  bttzhödt), stb.

BŰD,  falu  Szabolcs  megyében;  HERNÁD—,
falu  Abaújban;  belyr.  Bűd-ön,  —re,  —ró'!.

BÜDÖCSKE,  (büd-öcs-ke  vagy  büd-ös-ke)  fn.
tt.  badöeskéí.  Göcsejben  ám.  büdöstfreg,  poloska.

BÜDÖR,  (büd-ör)  fn.  tt.  b«dör-<,  tb.  —ö'k.  Ne-
héz  szagn  paréj  faj. (Femla).  Érdes  btídör  (ferula his-
pida).  AszatbUdtir  (ássa foctida).

BÜDÖS,  (büd-ös) mn. tt.  6«dös-í  vagy  —e<,  tb.
—ék.  Kellemetlen rósz szagu,  mi előtt orrunkat befog-
juk.  Síídös  hús, b«dö«  láb, büdös  szrij.  Btldös  uttza,
udvar,  konyha.  Büdös  mesterség.  Ke  bizgosd,  nem lesz
b«dös.  Km.  Több  helynevek jelzője;  pl.  BüdUshegy,
Budöskút,  BudSspatak,  Büdostó.  Átv.  ért  ami nem
tetszik,  mit utálunk, mitől  undorodunk. BíldSs  neki a*
iskola ;  bUdos  neki  a  korán  kelés, a  munka.  Büdösben
maradt,  azaz  kudarczot  vallott.  Km. Büdös, mint  a
bak.  Km.  Bó'ben  bUdos,  szűkben ("vagy éhben) édes.  Km.
Rokonságait  1. BŰD  alatt.

BÜDÖSBABUK,  (büdös-bábuk)  ősz.  fn.  Lásd:
BÁBUK.

BÜDÖSBANKA,  (büdös-banka)  ősz.  fn.  Lásd :
BÁBUK.

BÜDÖSEN,  (büd-ös-en)  ih.  Büdös  állapotban,
kellemetlen  szaggal,  büzölve.  A  vadhúst  büdösen  is
megeszi.

BÜDÖSES,  (büd-ös-cs)  mn.  tt.  bUdiises-t,  tb.
— ék.  Kevéssé  büdös, büdöskés.

BÜDÖSFA, (1), (büdös-fa)  ősz.  fn.  Cserjefaj  a
bengók  neméből;  tövistelcn ;  levelei  tojásdad-láncsá-
sak, virágai  nősek;  bibéje  egyes.  Bogyója  elébb vö-
rös,  azután  fekete.  Máskép  : kutyafa,  bUdSteteretnye.
(Rhamnus  frangula.)

BÜDÖSFA,  (2),  falu  Baranyában;  helyragok-
kal:  BüdSsfá-n,  —rá,  —ról.

BÜDÖSFÉREG,  (büdös-féreg)  ősz.  fn. Lásd :
CSIMAZ,  POLOSKA.

BÜDÖSFÉRGES,  (büdös-férges)  ősz.  mn.  Ami-
ben,  abol  bttdösférgck,  azaz,  csimazok,  poloskák
tenyésznek.  BudiSsférges  szobák,  gőzhajók.  BUdösfér-
g«s ágy.
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BÜDÖSGÖNYE,  (büdös-gőnye)  ősz.  fh.  A  gő-
nydk  neméhez tartozó  növényfaj.  (Bryonia  álba).  V.
ö.  OÖNYE.

BÜDÖ8ÍT, (büd-ös-ít)  áth.  és  önh. m.  bUdöstt-
éít, pár.  —s, hto.  —ni. vagy  —em.  1) Büdössé tesz,
bűzzel betölt  Mocsárok,  dögtettek  bttdUtUik  a* uíczá-
kof.  Bebüdöttíeni  a  szobát.  2) Büdösen  gőzölög, bü-
döset ereszt, szelek  mennek el  tőle.  Mi  büdifití  oly
csúnyául ? BudSttíenek  a  kutyák, macskák.

BÜDÖSÍTÉS , BŰDÖSITÉS,  (bfid-ös-ít-és)  fn.
tt  biidösítés-í,  tb.  ék.  Cselekvés,  midőn  valaki  vagy
valami  b&dösít

BÜDÖSRE,  (1),  (büd-ös-ke) fn. tt  büdöskéí. Nö-
vénynem  az  együttnemzök  és nősözvegyek seregéből;
vaczka kopasz, csészéje  egytagú, ötfogu,  csöves. Sárga
szirmai  rendszerint  öt  számmal, bóbitája  öt  felálló
kalász. Nevét bttdöses  virágától  vette. Több fajai van-
nak.  (Tagetes). Nevezik  bársonyvirágnak  is  bársony-
tapintatú  szirmainál  fogva.

BÜDÖSRE, (2),  (mint föntebb) mn. Kissé büdös.
BÜDÖSKÉS,  (bfid-öa-ke-es)  mn. tt  büdötket-t,

vagy  —ét, tb.  —ék. Olyan  szagu, mintha büdös  vol-
na ;  kevéssé  bűzös.  BUdöskés sajt.  BudBtkéi  vadhús.

BÜDÖSKÖ  (büdö«-kő) ősz.  fh.  Köznépies  nyel-
ven  ám.  kén, kénkő.  Lásd  ezt

BÜDÖSKÖSZIN  (büdös-kő-szín) ősz.  fő- és  mn.
Olyan  szín  vagy  színű  mint a  büdöskőé  vagy  kéné,
olyan  sárga,  mint a  büdöskő.

BÜDÖSKÖVES, (büdös-köves) ősz. mn. Büdös-
követ,  azaz  ként  tartalmazó, azzal vegyített, készített.
BadötkSvet  átványok. BüdüdOSvetfUrdS.  Büdötkövet  Ír.

BŰDÖ8KÖVIRÁG,  (büdös-kő-virág)  ősz.  fn.
Finom jegecz, mely  az égetett kénkő  repülékeny ré-
szecskéiből  alakúi  öszve,  kénvirág.  A  macskáknak
fejben  bUdöskoWrágoí  adni.

BÜDÖSKÚT,  (büdös-kút)  ősz.  m.  Falu  neve
Sopron  megyében.  Helyragozva  —rá,  —ön,  —ról.

BÜDÖSLIK,  (bttd-ös-öl-ik) k. m.  bttdStl-tSU,  btn.
—ént.  Mondjuk  testről, melyből  büdös  szag  gőzölög,

párolog, fejlik  ki.  BüdötlUc  a roh adásnak indult hulla,
növény.  A  döglött  halak  már  messiirb?  büdösienck.

BÜDÖSÖDÉS, (bfid-ös-öd-és) fn. tt  budösödés-í,
tb.  — ék. Büdössé  lövés,  büdös  szag kapása.

BÜDÖSÖDIK,  (büd-ös-öd-ik) k. m. badösöd-íem,
—tél,  —Sít.  Büdössé  leszen,  büdös  szagot kap.  Bű-
dösödik  ős  állott  hús. Megbtidösödik  a  döglött  kai.

BÜDÖSPATAKA, fala Kővár vidékében; helyr.
—poíokán,  —patakára,  —patakáról.

BÜDÖSSÉG,  (büd-ös-ség)  fh.  tt.  Büdöttég-ét.
Bősz, kellemetlen  szaguság.  A  nagy  bUdöttígtöl  elá-
jult.  Undok,  utálatot,  gyomorkeverő, Hallhatatlan  bii-
dösség.  .Rohadt  testek, döglött  halak  btldössége.

BÜDÖSTÓ,  puszta  Gömör  megyében;  helyr.
—n,  —ró,  —ról.

BÜDÖSÜL, (büd-ös-ttl) önh. m.  bttdösüM.  Bü-
dössé lesz, avassig,  rohadás  következtében  visszata-
szító, undorító bttzszag kezd  fejleni  belőle.

BÜDÖSÜLÉS,  (büd-ös-ül-és)  fn. tt  budöriítés-t,
tb.  —ék. Büdössé levés.

BÜHATALOM,(bü-hatalom) ősz. fh. L. Bű VERŐ.
BÜK, (1), fala neve Szála megyében. Helyr.  Bük-

re,  —ön, — rSl.  Vannak  ily  nevű begyek is Sz&tmár-
és Közép-Szolnok  megyékben.  NEMES—,  fala,  PA-
RASZT—, paszta Borsod  megyében.

BÜK, (2) BÜKFA, BÜKMAKK stb. lásd BÜKK,
BÜKKFA, BÜKKMAKK.

BÜKÉ, (talán: bige) fh. tt  bükét.  Sándor  István
szerint, bizonyos hal  neme.

BÜKK,  (1)  fn.  tt  bttfck-81.  Hazánkban,  kivált
bidegebb  éghajlat  alatt  dúsan  tenyésző  erdei  fanem
az  egylakiak  és  sokhímesek  seregéből, tojáodad  ele-
ven  zöld  levelekkel, melyek  szélei  kevéssé  behajtot-
tak.  Sima kérge,  míg  fiatal,  szürkés  zöld, utóbb ha-
muszín  fehér.  Fája  szilárd, és  tömör,  színe  barnás,
vagy  fehér. Ebből  készítik  a bakonyi  talicskakat, la-
pátokat, villákat  stb.

Eredetre  nézve  bog vagy  bőg gyökkel  rokonít-
ható, ahonnan bükkfa  ám.  ágasbogas  fa.  Egyébiránt
idegen  nyelvekben  számos rokonságai  vannak,  d. m.
a  hellénben  97/0'$,  latínban fogus,  németben  Bache,
Bilche,  svédben bök, dánban boege, finnben pöki, pyök-
ki, szlávban  bük,  bukó, búg, bukva,  (innen:  Bukovina
=  bükkös).

BÜKK, (2)  falvak  Szálában;  ALSÓ—, FEL-
SŐ— , KÖZÉP—  , falvak  Sopron  megyében; helyr.
—ön,  —r«,  —rSl.

BÜKKES, lásd  BÜKKÖS.
BÜKKFA,  (bükk-fa)  ö«z. fh. Lásd: BÜKK.
BÜKKMAKK,  (bükk-makk) ősz. fh. Makk, mely

bükkfán  terem.  ŐUkkmokfcon  hizlalni «  térteteket.
BÜKKMAKKOL,  (bükk-makkol)  1. BÜKKÖL.
BÜKKMAKKOLAJ,  (bükk-makk-olaj),  ős*. £n.

lásd : BÜKKOLAJ.
BÜKKMAKKOS (bükk-makkos), ősz. mn. Bükk-

makkal  tartott, hizlalt  Bilkkmakkos  sertések.
BÜKKOLAJ  (bükk-olaj), ősz. fa. Bükkfa  makk-

jából  sajtolt  olaj.
BÜKKÖL  (bükk-öl),  áth.  m.  bufcköí-t.  Bükkfa

makkjával  etet, hizlal, fiukkölni a  sertéseket.
BŰKKÖLÉS (bükk-öl-és), fa. tt  bükkSU»-t,  tb.

—ék.  Bükkmakkal  tartás,  hizlalás.
BÜKKÖN, BÜKKÖNY, fn. tt  bttkkSn-t, tb. —*.

Hüvelyes  vetemény,  alakjára  a  lencséhez  hasonló,  a
barmok  kedves  takarmánya. Fajai  :  borsóka-, borsas-,
estesért-,  erdei-, felemás-, kocstalan-, kalászos-,  leveUt-
len-, mogyorót-, pallagi-, szagos-,  ssegss-,  néUtlevelü-,
tavi  bükköny.  (Latbyrus). V.  ö. LEDNEK.

Alkalmasint  :  bög-öny  ám.  ágabogas  növény,
v.  ö.  BÜKK;  rokonságai:  a  hellén  /?<x/or,  90x17,  a
latin  vtcia, német  TFicke,  lithván  wihke  stb,

BÜKRÖNSZALMA  (bükkön-szalma),  ősi.  fn.
Kicsépelt, vagy  nyomtatott bükkönnek  szalmája.

BÜKKÖNSZÁR  (bükkön-scár), ősz.  fh.  A  bük-
könnek  szára, amint  lábán  áll, melyből, ba  kicsépe-
lik , vagy  nyomtatják, bükkönualma less.
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BÜKKÖS  (1),  (bükk-ös) mn. tt.  bukkös-t,  vagy
—ét. tb.  —ék. Bükkfákkal  benőtt,  bükkfákat termő.
BllkkSt  hegy.  Bükkös  Bakony.

BÜKKÖS,  (2)  (mint  föntebb)  fa.  tt.  biíkkös-í,
tb.  —ők. Bükkfákból  álló  erdő,  vagy  erdőség. A bük-
kösbe  hajtani  a  térteteket.  Kivágni  a  bükkös  egy réttét.

BÜKKÖS,  (3)  MAGYAR—,  OLÁH—,  falvak
Erdélyben; helyr.  —ön,  —re,  —rb'i.

BÜKKTAPLÓ,  (bükk  tapló)  ősz.  fn.  Bükkfán
termett, vagy  bükkfa  beléből  való  tapló.

BÜKLET,  (bük-öl ét)  mivelt.  m.  bUklet-étt,  pár.
bUkless. Erdélyben  ám.  buktat,  leereget,  pl.  az erdő-
ben  levágott  fát  Gyöke bűt  azonos  bük,  bukik  igével.

BŰKLÖG, (bük-öl-ög) önh. m.  bUfclög-tem,  —fél,
—ott. Erdélyi székely szó, ám.  bukkadoz, bukdácsolva
megy,  V.  ö.  BÖKKEN.

BŰKOR,  (bü-kör) ősz.  fn.  Kör,  melyet  a  bű-
völök, boszorkányosok, babonacsinálók vonnak magok
körül,  hogy,  vakbitök  szerént,  a  gonosz  szellemek
megrohanása  ellen biztosítva  legyenek.

BŰKÖS,  (biik-ös) fő- és  mű. 1) Lásd: BÜKKÖS.
2)  Fáin neve Erdélyben.  Helyr.  Bükös-re, —ön, —rül.

BŰKÖSD,  (bük-ös-d)  mváros  és puszta Somogy-
ban.fiünBaranyában, tt. Bökösd-öt. helyr.  —re, —ön,
—rb'l.

BÜKS,  NÉMET—,  falu,  MAGYAR—,  puszta
Vas  megyében: helyr.  —re,  —ön,  —rb'l.

BÜKSÁGY,  paszta  Baranyában;  helyr.  —ön,
-rá, -ról.

—BÜL,  lásd  :  —BOL.
BÜLY,  (rokon  boly  gyökkel).  Lásd  : CSERE-

BÜLY.
BÜMESTER,  (bii-mester)  ősz.  fn.  A  bttvölésben

gyakorlott  személy, ki  babonaság,  boszorkányozás ál-
tal  csudás  dolgokat  visz  véghez;  vagy  aki  különös
szemfényvesztő  ügyesség  által  bámulatos  mutatvá-
nyokat  ad  elé.

BŰN,  BŰN  (bü-n,  lásd : BŰ)  fn.  tt.  b«n-í,  tb.
—ők.  1) Általán,  valamely  törvénynek  szándékos át-
hágása. Polgári,  katonai  bűn.  2)  Szorosb  ért.  szánt-
szándékos  megszegése  valamely erkölcsi,  illetőleg iste-
ni , és  egyházi  törvénynek , s  maga  azon  cselekedet,
mely  e megszegésből  származik.  Bűnt követni el. Bűnt
cselekedni.  Bűnre  vetemedni.  Mást  bűnre  ingerelni,
csábítani.  Bűnbe  merülni.  BüntSl irtózni.  Bűnt  vallani.
Bűneit  szánni,  bánni,  toVedelmesen  meggyónni.  Megun-
tam, vagy  utálom, mint  a  bűnömet.  Km.  A  keresztény
erkölcstan  szerint:  bocsánandó  bűn,  halálos  bűn, ere-
dendő' (eredeti)  Win (peccatum originale), cselekvéti bűn;
égbekiáltó bűn; f S bűnök;  idegen  bíinök; Sz. Lélek ellen
való  bűn ; néma  bűn (Sodornia).  Nagg  bűn, szarvas bűn.
Bűnöket  megboctátani.  Bűntől  feloldozni.  Ez  még  nagy
pénteken  sem  bűn. Km.  Ne  uralkodjék  a  bűn  a  ti  ha-
landó  testeteken. H. Kor.  5.  21.  Ki  btint  nem tett sem
álnokság nem uralkodott  szájában.  Péter.  2,  22.  A
Szentírásban  a  bűn  gyakran  annyi  mint  hajlandóság
a  bűnre,  át  ember  erkölcsi  természetének  megrom-
lása. „Mindenzsidók  és görögök  a  bűn alatt vannak."

Rom.  3.  9. „De az irás  mindeneket a  bűn  alá  rekesz-
tett."  Gálát.  3.  22.

Rokonokul  tekinthetők  a  parszi  vinoh,  továbbá
bélien  flivém,  noltt],  (poros,  latin poeno, punio, német
Pein  stb.

BÜNBÁNÁS  (bűn-bánás),  ősz.  fn.  Szívleli  fáj-
dalom  az  elkövetett  bűn  miatt, s  annak  ezutáni  kerü-
lése. Egyházi értelemben: a penitencziatartásnak egyik
lényeges  része.

BÜNBÁNAT,  (bűn-bánat)  ősz.  fn. Lásd  : BÜN-
BÁNÁS.

BŰNBÁNÓ,  (bűn-bánó) ősz.  fn.  Ember,  ki elkö-
vetett  bűnei fölött  bánkódik,  t  azokat  kerülni  feltett
szándoka van.  A  bűnbánót  feloldozni.  A  bűnbánónak
megbocsátani.  Töredelmes  bűnbánó.

BÜNBIRÓ,  (bűn-biró)  ősz.  fn.  Bíró, ki  büntető
perekben itél; büntető törvényszéki  biró.  V.  ö. BÍRÓ.

BÜNBIRÓI,  (bün-birói)  ősz.  mn.  Bünbiróboz
tartozó ,  azt  illető,  attól  származó.  Bünbirói  hivatal.
Bünbirói  Ítélet.

BÜNBOCSÁNAT,  (bűn-bocsánat)  ősz.  fa.  Álta-
lán  a  bűnért  érdemlett  büntetésnek  elengedése.  Egy-
házi  értelemben:  a  bűnösnek feloldása  mindazon  bün-
tetésektől , melyeket  e földön az  egyház  törvényei,  s
más  világon  Isten ítélete szerént érdemlett volna.  Bün-
bocsánatért  esedezni.  BUnboctánatot  nyerni.

BÜNBUKÁS,  (bűn-bukás)  ősz.  fn.  Bűnbe  esés,
bűnbe  merülés.  Ádám  ét  Éva  bűnbukáta.

BÜNDÍJ,  (bűn-díj)  ősz.  fn.  Általán  minden bün-
tetés , melyet az  elkövetett  bűnért a  bűnösre kimond
a biró. Különösen  1) Polgári értelemben : bírság. Lásd:
BÍRSÁG.  2) Egyházi  ért.  a  gyóntató atya  által ren-
delt  ájtatos  cselekedetek,  testi  sanyargatások,  melye-
ket  a  bűnbánó  megtenni köteles.

BŰNESET, (bűn-eset) ősz. fn.  Az elkövetett bűn-
nek  tényállása,  minden  körülményeivel  véve.

BÜNFELEDÉS, (bűn-feledés) ősz.  fn.  Országlati
ért.  ám.  az  állodalom  vagy  fejedelem  ellen  fellázadt
polgároknak  megbocsátás,  mely  szerént  azok  a  láza-
dókra  szabott  büntetés  alól  felmentetnek.  (Amnestía).

BÜNFENYÍTÖ, (bün-fenyítő)  ősz.  mn. Az  elkö-
vetett , s bebizonyított  bűnért  az  illető bűnöst  törvé-
nyes  büntetésre  itélö.  Bün/enyÜS  bíróság,  törvénytték.
BUnfenytíö  hatalom.

BÜNG, (1),  (azonos bong szóval) önh. m.  bUng-ött,
htn.  —ni. vagy  —eni. 1) Sebes mozgásban tompa han-
gon  bong,  péld. az  elhajított kövecs.  2) Eléfordul ezen
kettőztctésben;  etüngbUng,  mely  értelemben  egyenes
vonalban  függést  jelentene,  s megfelelne a  latin  pen-
deo  szónak.

BÜNG,  (2),  fa.  tt.  b«ng-8t.  A  föntebb!  igének
második jelentése  ntán,  a csillagászoknál azon  képzelt
égi  pont,  mely  a földön állónak  fejteteje  fölött  lebeg,
szokottabban: tetőpont.  (Zenith.)

BÜNGÉS,  (bün-ög-és)  fn. tt  b«ngés-t,  tb.  —ék.
Bongás. Lásd  BÜNQ,  (1).

BÜNQYÓNÁS,  (bün-gyónás)  ősz.  fn. Lásd :
GYÓNÁS.
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BÜNHELY  (bűn-hely), ősz.  fa.  Hely,  hol  bizo-
nyos  bűn  elkövettetett.

BÜNHESZT, BŰNHÖSZT, lásd  BÜNTET.
BÜNHÖDÉS  (bttn-böd-és), fa. tt  íflnhWés-í,  tb.

—ék.  1) Bűnnek  elkövetése,  vagyis  oly törvényelle-
nes  cselekvés,  melyért  valaki  büntetést,  fenyítést  ér-
demel;  régiesen  bttnh&tés,  bünhíStet  is.  2)  Szenvedés,
lakolás  az elkövetett  bűnért

BŰNHŐDIK  (bün-höd-ik),  k.  m.  bttnhöd-íem,
—tél,  —Ott.  Molnár A.  szerint  1)  Bűnt  követ  el.
„Bűnhődtem, az  ártatlan  vért  elárolván."  Müncheni
cod. „Neakarjhbünhönnöd.1'  Ugyanott  „Bünhöttönk
te  személyedben."  Bécsi  c.  2)  Az  elkövetett bűnért
lakói, szenved.  Ha vetkeztél,  bűnhődjél.  Étért  bitnhotfni
fogsz.  Bünhüdik, alá  ebül  cselekedik.  Km.  „Megbün-
hödte már e nép  a  multat s jövendőt."  Kölese/.  Ma
inkább  csak  a  második  pont alatti  értelemben  diva-
tozik.

BÜNHÖDTET (bün-höd-tet), áth. m.  bíinhödtet-
tem,  —tél,  —élt. pár. biinhttttess.  Valakit  az  elköve-
tett  bűnért lakottat, szenvedtél,  megfenyít

BÜNHÖSZIK  (bün-hösz-ik),  k.  Csak  a jelentő-
mód jelenidejében  használtatik, különben lásd: BŰN-
HŐDIK.

BÜNHÖTIK, BÜNHÖTET régies,  BÜNHÖÖJK
BÜNHÖDÉS helyett

BÜNIETÓ,  BÜNIETÓ  (bün-irtó) ősz.  fa.  Ki  a
bűnöket irtja, a bűnök rósz következményeit elnyomja.

BÜNJOG (bűn-jog),  ősz.  fa.  Helyesebben  lásd:
BÜNTETŐJOG.

BŰNJEL  (bűn-jel), ősz.  fn.  Az  elkövetett  bűn-
nek  nyoma, maradványa, jelensége, pl.  a gyilkosság
bűnjelei:  maga a megölt test, a  véres  fegyver,  a gyil-
kos  robaján  látszó  vércseppek, stb.

BÜNJELENSÉG, lásd BŰNJEL.
BÜNKÖZÖSSÉG  (bűn-közösség),  ősz.  fe.  Két

vagy  több  személynek  bizonyos  bűn  elkövetésében
részvevése,  együttes  működése.

BÜNMABADVÁNY,  (bon-maradvány)  ősz.  fa.
Lásd: BŰNJEL.

BÜNOLDOZAT, BÜNOLDOZAT, (bün-oldozat)
ősz.  fn. Általán bírói  nyilatkozat,  mely  szerént a vá-
dolt büntelennek, s a  büntetéstől  mentnek nyilvánít-
tatík.  Egyházi  ért  gyóntato  atyai  eljárás,  midőn a
bűnöst, ki  ájtatosan  meggyónt, s maga  megjobbitását
erősen  fogadta,  Isten  nevében és hatalmával bűneinek
bttntetésétől  mentnek jelenti  ki.

BÜNÖL, BÜNÖLL, (bttn-öl,  vagy  öli) áth.  m.
bünöl-t. Bűnnek  tart,  bűnnek  vall,  azt  alajtja  valami-
ről,  hogy  bűn.  Amit  én jónak  tartok,  6  bünVli.

BŰNÖS, BŰNÖS (bttn-ös), mn. tt.  bünös-í,  vagy
—tt, tb.  —ék. Bűnnel teljes,  bűnbe keveredett. Bü-
nüt  ember,  bűnös  lélek. Szegény  bűnös fejem.  Irgalma**
Istenem, én  Minős  lelkemnek.  BUnüi  lélek,  sirasd kérlek,
Uradnak nagy  kínját.  (Egyh.  ének.)  Ki  miben  bűnös,
abban gyanús.  (Km). BttniSmek  vallja  magát.

BŰNÖS, BŰNÖS,  (mint föntebb)  fn. tt.  bíínSt-t,
tb.  —ők.  1) Ember, ki  általán  bűnt  követettel, vala-

mely  törvényt  megrontott  2)  Gonosztevő. 8) Egyházi
ért.  gyarló  ember, kiben  a  bűnre nagy  hajlandóság
van, s az Isten törvényeit megszegi. Öröm leséén menny -
ben egy peniteneciatartó  bűnösön.  Lak.  15.  7.  Az  Új
Testamentomban néha annyit is  tesz, mint idegen, nem
zsidó  hitü, pl.  midőn  szemére  vetették  Idvesítőnknek
a zsidók, hogy  bűnösökkel  (azaz  pog&nyokkal)  eszik.

BÜNÖSÖDIK, BÜNÖSÖDIK, (bfin-ös-öd-ik)  k.
m. bünötöd-tem,  —tél,  —Sít.  Bűnössé  leszen.

BŰNÖSSÉG,  BŰNÖSSÉG,  (bttn-ös-ség)  fn.  tt
bun#sség-é*. Bűnös állapot,  vagy  talajdonság.  Bűnös-
sége miatt  megvetett  ember.

BÜNPÉB,  (bttn-pér) ősz. &.  Törvényszék  előtti
kereset,  melyben  valakit  mint  gonosztevőt  vádolnak,
s büntetés alá  vonatni kérnek.  BUnperbe  idézni,  fogni
valakit.

BÜNPÉRÉS  (bfin-pérés),  ősz.  fn.  Kit  gonoszté-
telről  vádolnak, s  ellene  testi  büntetést  kérnek.

BÜNPÖR, BÜNPÖRÖS, lásd: BÜNPÉB, BÜN-
PÉRÉS.

BÜNPÖRGYAKORLAT,  (bün-pör-gyakorlat)
ősz.  fa.  Szokott  eljárás  bünpörökben.  Különösen  a
büntető  törvényszékeknél  a bonok  különböző  fajaira,
ezeknek  fokozataiból  képest  a  bevett  elvek  szerint
kimondatni  szokott  büntetések.

BÜNROVÁS, (bűn-rovás) ősz.  fh.  1)  Bűnök ösz-
veirása, öszvejegyzése.  2)  Gúnyneve  oly  embernek,
ki  teli  van  mindenféle  bűnnel.  Te bilnrovd* l

BÜNBOVAT,  (biin-rovat)  ősz.  fn. Bűnök jegy-
zéke,  fölirt  sorozata.

BÜNRÖGZÖTT (bün-rögzött), ősz. mn. Mondjak
oly  emberről, kiben  a  bűnök elkövetése második  ter-
mészetté  vált; javíthatatlan  gonosztévő.

BÜNSULY,  (bon-súly)  ősz.  fh.  Azon  erkölcsi
teher,  és  felelősség,  mely valakire  nehezül,  mint u
érintett  bűnnek okára,  végrehajtójára.  A  bünsuly  azt
terheli, kinek a  bűn  betudatík, beszámíttatik.  lelkét
nagy  bttnsuly  nyomja.

BÜNSZERZO, (bűn-szerző) ősz.  fn.  A  büntárwk
között azon személy,  ki  az  elkövetett  bűnnek  fit oka,
indítója.

BÜNSZEKZÖSÉG (bün-szerzSség), ősz.  fa.  Vét-
ség,  gonoszság, melyet  valaki mint bünszerző követ el.

BÜNTÁBS,  (bűn-társ) ősz.  fh.  Ki  a  bűntettben
részt  vesz, ki  a  bűn  végrehajtását  akármikép  előse-
gíti.  A  bűntársakat  szembesítem,  hasonló  büntetésre
Ítélni.

BÜNTEHER,  (bün-teber) ősz.  fa.  A  bűnnek go-
nosz  következményei,  melyek a  bűnöst  akár belső ön-
tudat,  azaz  leikiesméret  fnrdalása,  akár  külső  bünte-
tések  által nyomják.

BÜNTELEN,  (bün-telen)  mn. tt  btlnleZen-t,  tb.
—ék. Kinek  bűne  nincsen, bűn  nélkül levő, ártatlan.
Büntden  vagyok,  mégis engem  szidnak.  Hfttározóilag
ám. büntelenül,  bűn  nélkül.

BÜNTELENSÉG,  (bün-telen-ség)  fn.  tt  bitote-
lentég-ét.  Bttnnélküli  állapot  vagy  létei.
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BÜNTELENSÉGI,  (bün-telen-ség-i) mn. tt.  bttn-
telenségi-t.  Büntelenséget  illető,  arra  vonatkozó.  Bün-
telenségi  körülmények.

BÜNTELENÜL, (bün-telen-ül) ih. AnélkUl.hogy
bűnt bövetett  volna  el.  Bünlelenill  szenvedni.

BŰNTÉNY,  (bün-tény)  ősz.  fn.  L.  BŰNTETT.
BÜNTEKHELT,  íbüu-terlielt)  ősz. mn. Ki  nagy

vagy  sok  bűnt  követett  el.  B'dnlerhdt,  megrögzött  go-
nosztevő.

BÜNTERHELTSÉG,  (bűn-terheltség)  ősz.  fn.
Bünterhelt  áUapot.  V.  ö. BÜNTERHELT.

BÜNTET,  (bün-tet)  Ath.  m. bllntet-tem,  —tél,
—e'ít.  Valakit  bűne  miatt  lakottat,  szenvedtél.  Pénz-
re,  erszényre büntetni;  veréssel,  bottal,  bezárással, bör-
tönnel, halállal  büntetni.  Keményen,  példásan  büntetni.
Megbüntetni.  Isten  büntesse  meg.

Gyökre  nézve  egyezik  vele  a  latin  punio.
BÜNTET,  (bűn-tét)  ősz.  fű.  L.  BŰNTETT.
BÜNTETÉS,  (bün-tet-és)  fn.  tt  büntetés-t,  tb.

—ék.  Általán,  a  bűnösnek  lakoltatása,  lelki  vagy
testi  szenvedés,  kín,  mely  az  elkövetett  bűn miatt
éri  a  bűnöst.  Különösen  felsősig,  hatóság, törvény-
szék  által  szabott  és  végre  hajtott  fenyítése  a  bűnös-
nek.  A  bűnt  ngamában  éri  a  büntttfs.  Km.  Méltó,  sú-
lyos,  kemény, halálos  büntetés. Büntetést  szabni,  végre-
hajtani.  Enyhíteni,  elhalasztani  a  büntetést.  Félni,  ret-
tegni  a  büntetéstől.  Kiállani,  kiszenvedni  a  büntetést.
Büntetés  alól föloldani.  Isten  büntetése.

BÜNTETÉSI,  (bün-tet-és-i) mn.  tt.  bltntetési-t,
tb.  —ék.  BUntetésre. vonatkozó,  büntetéskép  járó.
Büntetési  díj,  Sszveg.

BÜNTETETLEN,  lásd  BÜNTETLEN.
BÜNTETGET,  (bün-tet-gct) gyak.  áth.  Gyak-

ran,  vagy  többeket  büntet.
BÜNTETHETLEN,  (bün-tct-het-len)  mn.  tt.

biintethetlen-t,  tb.  —ék.  Amit  büntetni nem lehet, ami
büntetés  alá. nem esik,  például a  puszta  gondolat

BÜNTETHETŐ,  (bün-tet-bet-ő)  mn.  tt.  bUn<e<-
hetö-í.  Amit  büntetni  lehet,  ami  büntetés  alá  esik,
például  a  bünkísérlet,  habár  a  tett  valósággal  véghez
nem  vitetett  is.

BÜNTETHETŐSÉG,  (bün-tet-het-ö-ség) fn.  tt.
büntethetó'ség-ét.  Oly  állapot  vagy  minőség,  melyet
büntetni  lehet,  mely  büntetés  alá. esik.

BÜNTETLEN,  (bün-tet-len)  mn.  tt.  büntetlen-t,
tb.  —ék.  1)  Akit  meg  nem büntettek,  fenyítetlen.
Büntetlen  tolvajok.  2)  Amiért az  illető  bűnös  nem la-
kolt.  Büntetlen  lopás,  gyilkosság.  Határozóilag  ám.
büntetlenül.

BÜNTETLENSÉG,  (bün-tet-len-ség) fn.  tt  biín-
tetlenség-ét.  Büntetés  nélküli  állapot.  Büntetés  elma-
radása.

BÜNTETLENÜL,  (bün-tet-len-ül)  ih.  Büntetés
nélkül,  torolatlanul,  fenyítetlenül.  Ez  nem  marat
büntetlenül.

BÜNTETŐ,  (1),  (bün-tet-ö) mn. tt  bünletö-t.  1)
Aki  vagy  ami a  bűnöst  bűneiért  lakoltatja.  Büntetb
bíró,  büntető  törvényszék,  büntető  jog  vagy  igazság,
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büntető  törvény,  büntetS  hatalom,  büntető  Ítélet,  büntető'
parancs.  2)  Mondatik az  időről  és  helyről,  melyekben
a  büntetés  történik  ; büntető  hely,  büntető  nap,  óra.

BÜNTETŐ,  (2),  (mint föntebb)  fn.  tt.  büntetö-t.
Törvényes  személy, vagy  hatalom,  kinek  joga  és kö-

telessége büntetni.  Isten  a  gonoszok  büntetője.
BÜNTETŐBÍRÓSÁG,  (bünteto'-biróság)  ősz.  fn.

Egy  vagy  több  személyből  álló  birósig  a  vétkek  s
mntettek  iránti  eljárásban  s  azok  elitélésében.

BÜNTETÖFOGLALÁS,  (büntető-foglalás)  ősz.
!h. Valamely jószágnak,  a  büntetőtörvényszék  Ítélete
cövetkeztében  elkobzása.

BÜNTETÖTÖRVÉNYSZÉK,  (büntető-törvény-
szék)  lásd  : BÜNTÖRVÉNYSZÉK.

BŰNTETT,  (bün-tétt)  ősz.  fn.  Maga  azon cse-
ekedet,  mely a  törvényszegés  által  keletkezett.  Pol-

gárt bűntett, erkölcsi  bűntett. Az elméleti  büntetőjogban
különbség  tétetik  a  bűntett  és  vétség  között,  amaz kü-
lönösebben  gonosz  szándékból  keletkezik  és  sulyosb
DÜntetést  von  maga  után,  ez  inkább  elvetés  eredmé-
nye ;  azonban a  gyakorlati  büntető törvényben  a ki-
sebb  fokú  és  mértékű  bűntényeket  pl.  kisebb  lopáso-
kat,  csalásokat  is,  bár  gonosz szándékból keletkeztek,
a  vétségekhez  számítják  ,  sőt ezek  és  némely úgyne-
vezett (rendőri) kihágások közt is különbséget tesznek.

BŰNTETTES,  (bűn-tettes) ősz. fn. tt.  b«nte<íes-í,
tb.  —ék. Ki  bűnt  követett  el, gonosztevő, a  törvény
szándékos  megsértője.

BÜNTETVÉNY,  (bün-tet-vény)  fn.  tt.  biiníet-
oény-t,  tb.  —ék.  Bünteher,  mely  a  vétkes  ellen  biró-
ilag  határoztatik, péld.  pénzbírság,  fogság.

BÜNTÉVÖ,  (bün-tévö)  ősz.  fn.  Lásd  BŰN-
TETTES.

BÜNTÖREDELÉM,  (bün-töredelém)  ősz.  fn.
Az  elkövetett  bűn  fölötti  bánkódás.  Egyházi  ért.  tö-
kéletes bánat,  midőn  a  bűnös  nem  az  örök  büntetés
félelméből,  hanem  azért  bánja  bűnét,  hogy  azzal  a
véghetetlen  jóságu  Istent  megbántotta.

BÜNTÖRÖDÉS, (bűn-törődés) Lásd: BÜNTÖ-
REDELÉM.

BÜNTÖRVÉNY,  (bűn-törvény) ősz.  fn.  Általán
azon  törvényhozói rendeletek  öszvege,  melyek  a  tör-
vénysértők  büntetésére,  megtorolására  hozattak. Kü-
lönösen , minden  egyes  törvény,  rendelet, mely  külön
külön  meghatározza  a  bűn  s  vétség  neméhez és  foko-
zatához  képest  a  reájok  szabandó  büntetést.

BÜNTÖRVÉNYKÖNV, (bün-törvény-köny v) ősz.
fn.  Törvénykönyv,  melyben  a  gonosztettek,  vétségek
és  kisebb  fokú  kihágások  megbüntetésére vonatkozó
rendeletek  foglaltatnak.

BÜNTÖRVÉNYSZÉK,  (bün-törvény-szék)  ősz.
fn.  Több  személyből álló bíróság,  mely a vétségekről »
bűntettekről  és  azok  büntetései  végett  támasztott
ügyekben  eljár,  illetőleg  ítéletet  hoz.

BÜNTÖRVÉNYSZÉKI, (bűn-törvény-széki) ősz.
mű.  A  büntörvényszékkel  viszonyban  levő.  Büntíj  -
vényszéki  biró,  idézés,  ítélethozás.
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BŰNÜGY, BŰNÜGY,  (bűn-ügy)  ősz.  fn.  Oly
ügy, mely  bűntettekre  vonatkozik, azokat  tárgyalja.

BÜNVÁD,  (bűn-vád) ősz.  fn. Vád, mely  valaki
ellen,  mint bűntettes,  és  tőrvényszegő  ellen indíttatík.
(Actio  criminalis).

BŰNVÁDI,  (bűn-vádi)  ősz.  mn.  Bünvádra  vo-
natkozó.  Bűnvádi  keretet.

BÜNVALLÁS,  (bán-vallás)  ősz.  fn.  1) Bűnbe
esés, bűnnek elkövetése. Oly értelmű, mint: kárvallás.
négyenvalilds,  ezen sajátnemtt  mondatok után:  bűnt
vallani, kárt  vallani,  szégyent  vallani  a  régies  vall
(habét)  igétől. 2) Lásd:  GYÓNÁS.

BÜNVALLATÁS, (bűn-vallatás) ősz.  fn. A bűn-
ről  vádolt  személynek  törvényes  kikérdeztetése, kér-
dőre  vonatása. V.  ö. VALLAT,  VALLATÁS.

BÜNVALLÓ,  (bűn-valló)  Ősz.  fn.  Aki  bűnét,
vagy  bűneit bemondja,  bevallja.  Egyházi  ért  gyónó,
gyónkodó.

BÜNVÉTÉK, (bün-véték)  ősz.  fn.  A törvénynek
oly általbágása,  mely  által  a  vétkes  oly  gonosztettet
követ  el, mely  gyalázó,  becstelenítő  büntetést  von
maga  után.  (Delictum  criminale.)

BÜR, azonos  búr gyökkel  a  bifa-ak,  bürke,  borii
származékokban. Lásd:  BÚB.

BÜRKE,  (bttr-ke, és  bőr-ke)  fn.  tt  bürkét:  1)
Dió-, mogyoró- s több  fákon  termő barka, és fenyőto-
boz.  Rokon  vele  a  mélyhangn  burk,  burok.  2)  Túl a
Danán  ám. bőrke,  szalonna bőre.  Ez  érteményben  is
=  borok. V. ö. BŐR.

BÜKKÖS,  falu  Erdélyben,  Felső-Fejér  me-
gyében;  helyr.  —Sn,  —re,  —rSl.

BÜRÖK, BÜRÖK,  (bür-ök)  fn.  tt.  bürJc-ISt.  1)
Növénynem  az  öthímesek  seregéből; kisgallérja  félol-
dali, mintegy  három levelű,  nagygallérja  apró levelű;
gyümölcse gömbölyüded,  mindenik  magva  öt  sinóros,
•inórjai  érés  előtt  fodrosak.  (Conium).  Köz  ismeretü,
faja:  bUdits  bürök, melynek  szara  bördős, fényes,  ver-
henyes  mocskokkal  foltos.  Máskép:  tötök,  sípfű.  A
bürök  is  nagyobbra  nő, mint  a  lóher.  Km. 2)  Lásd:
CSOMORIKA.

Nevét bördős  ázás  burkot képező  üreges  szárá-
tól  kapta.

BÜBÖKÁBOBR,(bfirök-ár-orr)  ősz. fn.  Növény-
faj  az  áronok  neméből.  (Erodium  cicotariam.)  Lásd
ÍBORR.

BÜRÖKFÜ,  (bürök-fü)  ősz.  fn.  Lásd: BÜRÖK.
BÜKÖKFÜPOR,  (bürök-fa-por) ősz. fn.  Bfirök-

fttből  gyógyszerészileg  készített por.  Derese,  lángolt
bürökffipor.

BÜRÖKÍR,  (bürök-ír) ősz. fn.  Bürök  vonatából
készített  kenőcsféle  ír.

BŰRÖKLÉ, (bürök-lé)  ősz.  fn.  Méregbürökből
«cac csomorikábol  sajtóit  mérges,  életölő  nedv.

BÜRÖKTAPASZ, (bürök-tapasz) ösa. fii. Gyógy-
Upasz,  melyet  bürökvonatból  készítenek, bürökír.

BÜRÖKVONAT,  (bürök-vonat) ősz.  fn.  Gyógy-
«eré*zileg bürökből  készített  vonat  V.  ö.  VONAT.

BÜRÜ, BÜRÜ,  (bür-ü)  fn.  tt.  bttríl-í,  tb.  —k.
Árkon  vagy  patakon  keresztfii  tett  deszka, vagy  ge-
renda,  illetőleg  kis  híd,  általjárás  végett  Molnár Já-
nosnál  tengeri  bürü =: tengerszoros.

Elemezve ám. burtt = borító, borító. Rokonok vele
a német Briteké, svéd bro, dán broc, brygge,  isiandi bru,
finn porros, zend peretu,  pehlvi puar, parsi pwhol,
persa púi, a  gbiláni  szójárásban  purd stb.  Lengyelül
bruk  kőburkolatot,  utczai  kövezetét  jelent

BÜRÜS, BÜRÜS, (1),  (bür-ü-ös)  mn.  tt.  btlrü+t,
vagy  —ét,  tb.  —ék.  Bfirfivel  ellátott  BürOt patak.
Bürüs árok.

BÜRÜS (2), falu Somogyban;  tt. Bürüt-t, helyr.
—Sn,  —re,  —rSl.

BÜRÜZ,  BÜRÜZ,  (bür-ö-öz) áth. m.  bttrito-tem,
—tél,  —Ott.  Bürüvel  ellát, hidpallóval, gerendával
fölszerel.

BÜRÜZET,  (bür-ü-öz-et)  fh.  tt  biíritoeí-et  A
bányajárásokban  lerakott  pallózat, melyen  a  bánym-
mivesek  be és kijárnak,  s az ásványokat  kiszállítják,

BÜS,  paszta  Szabolcs  megyében;  helyr.  —Bm,
—re,  —ró'í.

BÜSÉG,  (bfi-ség)  fn.  tt  buség-e*.  Csúnyaság,
fertelmesség.  Székely  szó.

BÜSSE, falu Baranyában; helyr. Büssé-re,  —H,
—rőZ.

BÜSSÜ,  falu  Somogyban;  helyr.  —be,  —ben,
—WK.

BUSZ, elvont  gyöke  büszke  szónak  és  szárma-
zékainak.  A  rátartó  ember  hangjának,  mely  fölfovsJ-
kodásban  és  fúvó  hangok  kitörésében  mutatkozik,
utánzása. Elemezve:  bttsz-ög-e  (bttszögő) mint:  biczke
= biczegő, ficzke = ficzegő, czinke —  czinegő,  stb.
Mint  fölfavalkodisra  vonatkozók,  rokonok  hozzá:
bora,  bűz, honnan : busma.

BÜSZÉMÉLY,  (bfi-szémély)  ősz.  fn.  A  széke-
lyeknél  ám.  fertelmes,  buja  életű  nő.

BÜSZÉRZET,  (bű-szerzet)  ősz.  fii.  Rút, tisztá-
talan  nép.  Székely  tájszó.

BÜSZHÖDIK, lásd: BÜZHÖDIK.
BÜSZKE,  (büsa-ke,  büsz-ög-e) mn.  tt  bOsskeV.

1) Szelídebb ért  mondjak oly emberről,  ki némi önér-
zetből,  magát  bizonyos  körülmények  közt rátartja,  il-
letőleg  felsőbbséget,  és  erkölcsi  becset  igényel.  Ex
érteményben  vett büszke  nem vet  meg másokat, mint
a  kevély,  nem követel  érdem fölötti  kitüntetést, mint
a  gőgös, nem oly  felfuvalkodott,  mint a  dölyfös,  de
meg sem alázza  magát,  mint a szerény, vagy alázttoa,
s  leereszkedni nem szeret  Rangjára, állására, becsü-
letére  sokat  tartván  annak  megsértését  nem  tori.
Bttszke  létére  készebb  stitkSlkSdni, mint valakit*?  kegy-
ajándékot  elfogadni.  Büszkébb,  hogysem  alsóbb  retuffi-
ekkel  társalogjon.  2)  Aki  magával  eltelve, s  inkább
külső  előnyeinél  mint  valódi  belső  érdeménél  fogva
taglejtéseiben  és  beszédében  föltünőleg  begyke, be-
gyeskedő, negédes, kényes.  J9its*ke  legény. JJttsske  le-
ány. Büszke katona. Büszke, mint a kompoíti kttossaony ;
mint  az  eliShatu  menyecske;  mmt  a  borbély  legény;
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mint  a  paripa;  mint  a  kanpáva.  Közmondások.  3)
Átritetík  élettelen  dologra  is.

„S nyögte  Mátyás  bús  hadát
Bécsnek  büszke  vára."

„S a büszke  várnak  tornyain .
Búsan  szállong gyászlobogó.'

Kölcsey

Eötvös.

„Nézd  ott  a  tetőn ama  büszke  falat."
Kisfaludy  K.

Mennyiben  a  büszkeség  rendesen  bizonyos ön-
teltségből  fakadó fúrás  által  nyilatkozik,  gyöke  bűit
rokon  a  pöffeszkedést,  felfúvódást  jelentő  buzma  szó
bús gyökével. Képzésre  hasonló  a hegyke,  iczke, ficzke,
nyalka, fecske,  csacska,  s  több  más  igenevekből  ala-
kalt  melléknevekhez.  —  Fokozati  különböztetés  vé-
gett  v.  ö.  KEVÉLY,  GŐGÖS,  DÖLYFÖS,FENN-
HÉJAZÓ,  NEGÉDES.

BÜSZKÉLKÉDÉS,  (büsz-ke-el-kéd-és)  fa.  tt.
btlstfcélfcédés-í,  tb.  —ék.  Büszke  indulatból származó
tüntetések  gyakorlása;  rátartóskodás.

BÜSZKÉLKEDIK,  (bfisz-ke-el-kéd-ik)  k.  m.
büszkélkéd-tem,  —tél,  —étt.  Büszkén,  r&tartósan  vi-
seli  magát,  dicsvágyból  dicsekedőleg  valódi, szemé-
lyes  vagy  képzelt  jelességeit  fitogtatja.  Büszkélkedik
nemességében.

BÜSZKÉN, (büsz-ke-en) ih. Büszke módon, büsz-
kélkedve,  rátartósan,  magát  feltüntetve.  Büszkén be-
szél, jár.  Büszkén  viseli  magát.  V.  ö.  BÜSZKE.

BÜSZKESÉG,  (büsz-ke-ség)  fn.  tt.  büszkeség-ét.
1) Rátartásig,  mely  nem annyira  mások  megvetésé-
ben,  s  fennhéjazásban,  mint  saját  becsünk  tudatá-
ban  áll.  Férfias,  nemes, úri  büszkeség.  Az  igazságtalan
utón  ajánlott  hivatalt  büszkeségből  el  nem  fogadni.
Megsérteni  valaki  büszkeségét.  2)  Oly  r&tartósság  is,
illetőleg  hegykeség,  negédesség, begyessdg, mely ma-
gát  kitüntetni  akaró  taglejtésekben,  vagy mások lené-
zésében  is  nyilatkozik. V. ö.  BÜSZKE.

BÜSZKÍT,  (bfisz-ke-ít)  áth.  m.  büsskit-étt,  pár.
—s, htn.  —ni,  vagy  —eni. Büszkévé  tesz. Bölcs em-
bert  semmi  nem  biiszkiti.  Hiú  dicséretekkel  nem  kell
Misskiteni  a  növendékeket.

BÜSZKÍTÉS,  (büsz-ke-ít-és)  fa.  tt.  büszkfíés-í,
tb.  —ék. Cselekvés,  illetőleg  hiú dicsérés,  magaszta-
lás, mely  által  valakit  büszkévé  tesznek.

BÜSZKÜL, (büsz-ke-ül) önh. m.  biíszkül-t.  Büsz-
kévé  lesz.

BŰT, elvont gyök,  azonos üt, vagy  bot  szóval.
Származékai:  btíta.  V.  ö.  BOT.

BŰTÖK,  lásd  BÜTYÖK.
BÜTTÖS,  falu  Abaújban;  helyr.  —ön,  —re,

— röl.
BÜTÜ,  (büt-ü)  fn.  tt.  b««-<.  1)  A  székelyeknél

ám. valaminek  elvágott vége, mintegy lebotolt,  leütött
csúcscsa;  továbbá :  rovat,  metszet, például  a  fán.  2)
Lásd  BÖTŰ, BETŰ.

BÜTÜKERT,  (bütü-kert)  ősz.  fn.  Háztelek  vé-
gén  levő  kert  Székely  szó.

BUTUS  (büt-ü-ös),  mn.  tt  bütüs-t,  tb.  —ék.
Aminek  bütöje  vagyis  elvágott  vége  van.  Butus  fa,
gerenda.

BÜTÜZ,  (bfit-ü-öz)  áth.  m.  b«í«z-íem,  —tél,
—Stí, pár.  —z.  1) A  fa  végét  egyenesen  elvágja,  le-
botolja.  Székelyszó.  2)  Lásd  BÖTÜZ,  BETŰZ.

BÜTÜZÉS,  (büt-ü-öz-és)  fn.  tt  bíltilzé»-t,  tb.
—ék.  1) Elvágás,  különösen  a  fa  végének  egyenesre
metszése, rovása.  2)  Lásd  BÖTÜZÉS,  BÉTÜZÉS.

BÜTY,  elvont gyöke biííyök, vagy bWykó'szónak,
azonos  a  gömbölyűt,  csomósdatot jelentő  bögy,  bogy
gyökökkel.  Jelentése:  szilárd  állományú  csomó, göcs.

BÜTYKÖ,  (büty-ök-ő) fn.  L&sd  BÜTYÖK.
BÜTYKÖS,  (büty-ök-ös)  mn. tt.  bütylcös-t,  vagy

—ét.  tb.  —ék. Aminek bütyke,  azaz kemény csomója,
göcse,  kinövése van.  Bütykös  láb.  Bütykös fa.  Hasonló
hozzá: fütykös  (bot)

BÜTYÖK,  (bfity-ök)  fn.  tt.  b«tyfc-ö«.  Altalán
göcsös,  csomós  kinövés,  dudorodás  valamely  állati
vagy  növényi  testen.  Bütykük  a gabona  száron,  a ná-
don.  Különösen  a  csontokon támadt  gömbölyüs,  job-
badán  idomtalan  göcs, mely  az  izülést  alakulni segíti,
s  melynek az  ellenkező csonton annak  domboruságá-
hoz  mért  kivijolat  vagy  árok  szokott  megfelelni.
Máskép:  bolyok.

BÜTYÖKÁROK,  (bütyök-árok)  ősz.  fa.  Üreg  a
bütyöknek  megfelelő  csonton, melyben  a bütyök mo-
zog.  V.  ö. BÜTYÖK.

BÜTYÖKNYUJTVÁNY, (bütyök-nyujtvány) ősz.
fn.  A  nyakszirtcsonton,  az öreglik  mellett  fekvő büty-
kök,  melyek  monyorú  idomú porczkoronggal  födvék.

BÜV,  fn.  tt.  btfu-et.  vagy  —öt. L.  BŰ,  fn.
BÜV,  mn. lásd  BŰ, vagy  BŰ, mn.
BÜVEGYÉSZ,  (btt-vegyész)  ősz.  fn.  Titokszerfi

vegykémlő.  V.  ö. BÜVEGYÉSZET.
BŰ VEGYÉSZET, (bü-vegyészet)  ősz.  fn.  Titok-

szerű  vegykémlet,  a közép századok szüleménye,  mely
csndis  dolgok,  és  kísérletek  előállítását  jil.  az  arany
csinaláat  igényelte.  (Alcbymia).

BÜVEGYTAN,  (btt-vegy-tarf)  ősz.  fa.  Jobban:
bttuegyészet,  lásd  ezt.

BÜVENY,  (bü-v-eny)  fh.  tt  bttweny-f,  tb.  —ék.
Nebéz  ásvány, mely  szürke,  s  kisebb-nagyobb mér-
tékben  fényes;  ha  több  ideig levegőn  áll,  fólszine ba-
raczkvirágszinü  porral  húzódik be.  Jobbára  mireny-
kénettel,  és vassal  vegyes  állapotban  találtatik,  (do-
báltam;.

BÜVEREKLYE,  (büv-ereklye) ősz.  fn.  Ereklye,
melyet  valaki  magánál  visel, mert  csuda  erőt,  és  mű-
ködést  tulajdonít neki.  (Amulet).

BÜVERÖ,  (büv-erö) ősz.  fn. Titkos,  csudás ha-
tása  erő, melyet  a  babonás  hiedelem  a  bűvészeknek
tulajdonít.

BŰVÉSZ,  BŰVÉSZ,  (btí-v-ész)  fn.  tt.  büi-ész-t,
tb.  —ék.  1)  Személy,  ki,  a  babonás  hitüek  vélemé-
nye  szerént,  csudatüneményeket  képes  eszközölni.  2)

55*
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Szemfényvesztő,  ki  első  tekintetre  bámulatos  és ter-
mészetfölöttinek  látszó  dolgokat  visz  véghez,  melyek
egyébiránt  csak  természeti  törvényeken  alapulnak,
vagy  a  szem  elől  elrejtett  eszközök, szekrényfiókok
stb.  által  létesíttetnek, vagy  igen  nagy  kézi  ügyesség
művei  stb.

BŰVÉSZET, BŰVÉSZET,  (bii-v-ész-et)  fn. tt
bitoéscet-ét. lásd  BÜVESZSÉG.

BŰVÉSZET!, (btt-v-ész-et-i) mn.tt.btiveszeti-t,tb.
—ék.  Bűvészeire vonatkozó. Büvétteti eszközök, szerek.

BÜVÉSZI (bü-v-ész-i), mn. tt. bttoeszi-t, tb.  —ék.
Bűvészt  illető,  bűvészre  vonatkozó.  Büvétti  ügyesség.

BÜVESZSÉG,  (bü-v-ész-ség) fn. tt  büvéstség-ét.
Bűvölő  mesterség,  melynél fogva valaki  természetfö-
löttieknek  látszó  dolgokat  mivel.  V.  ö.  BOSZOR-
KÁNYSÁG.

BŰVKÖR, lásd:  BŰKOR.
BŰVÖL,  BŰVÖL  (bü-v-öl) áth.  m.  Mfoöl-t. Tit-

kos,  természetfölöttinek látszó erő által  valamit  vagy
valakit  megróni,  megveszteget,  hatalmába  bajt.

BÜVÖLÉS,  BÜVÖLÉS,  (bü-v-öl-és)  fa.  tt.  Wí-
vSlés-t, tb.  —ék. Titkos, babonás mesterség  által meg-
rontás ; babonázás,  boszorkányozás.

BÜVÖLKÖDIK,  (bii-v-öl-köd-ik)  k.  m.  bllvSl-
köd-tem,  —tél,  — ott. Székely  tájszó,  ám.  mocskoló-
dik,  tisztátalankodik, ceunyálkodik.  V.  ö. BŰ, mn.

BŰVÖLŐ,  BŰVÖLŐ  (1),  (bü-v-öl-ő)  mn.  tt.
büvtslö-t.  Boszorkányozó,  titkos,  természetfólöttínek
látszó  mesterség által megvesztegető.  BüvöllS  szók, éne-
kek, mesterségek. BüvW  szerek.

BŰVÖLŐ, (2), (mint  föntebb)  fa.  Személy, ki  a
büvészmesterséget  űzi,  bűvész.

BŰVÖS, BŰVÖS, (1), (bü-v-ös)  mn. tt  Wto8s-t,
vagy  —eí,  tb. —ék. Lásd  BŰVÖLŐ, mn.

BŰVÖS,  (2), (mint föntebb)  &.  tt  Mfoös-í,  tb.
—öfc.  Lásd  BŰVÖLŐ,  fa.

BŰVÖSASSZONY, (bűvös-asszony)  ős*,  fa.  Bo-
szorkány.  Székely szó.

BŰVÖSSÉG,  BŰVÖSSÉG, (bü-v-ös-ség)  fn.  tt.
bttvSsség-ét.  Bűvös mesterség1, boszorkányság.

BŰVSZÉB  (büv-szér),  ősz.  fa.  1)  Altalán min-
denféle  szerek,  eszközök, melyeket  a  bűvészek  hasz-
nálni  szoktak, péld. holtak csontjai,  kenőcsök, stb. 2)
Tótomon, azaz,  babonás  szertartások  között  készített
képecske,  melyet  a  balhitüek  bizonyos  bajok,  veszé-
lyek , nyavalyák  ellen  szoktak  viselni.  Dy  büvszerek
viselése  különösen  Napkeleten  van  divatban.

BŰZ, fn. tt  btó-í,  tb.  —ők.  Székely  tájszó,  je-
lenti  a  kifntósdi  labdajátékban  a  ki-tűz-ött ccélpontot,
mi  nálunk a játszó  diákok  nyelvén  : méta.

BŰZ, BŰZ  (ám.  bfi-öz,  lásd  BŰ  gyökelemet  s
rokonságait  Bűd  alatt),  fa.  tt.  Wiz-í,  tb.  — Sk,  vagy
—ék.  1) Régi  értelménél fogva  ám.  szag.  Innen:  Se
ize, se  bűze.  (Km.)  Megérezte  a  kolbástbütt.  (Km.)  2)
Újabb,  és közönségesebb  értelemben  jelent rósz, kel-
lemetlen szagot. Bakbilt,  dögbüi,  kaptába*,  ióbűz.  IW-
taUUad  bttzén  a  ganají.  (Km.)  Sut  Metél  vagyon  a
jámbor.  Bütt  csinál.  Ki  nem  állhatni  a  b«sét.  -Senki

sem érzi  a  maga  büfét.  (Suus  cuiqae  crepitas  bene
ölet).  Km. Bűzbe  keverni ám.  rósz  hírbe hozni.  Bűzre
talált  azaz  szeretőt lelt  Büfén  keresd, feltalálod.  Km.
Büziveljó  a  káposzta  azaz busával.  Megérezte  a pen-
del  buzit  azaz  szeretni  kezdi  a  nőnemet  Km.

BUZASZAT,  (büz-aszat)  ősz.  fn.  Gyantaszerü
igen  büdös nedv.  (Ássa  foetida).

BÜZASZATFESTVÉNY,  (büz-aszat-festvény)
ősz.  fn. Biizaszatbol  készített  festvény.  V.  ö.  BÜZ-
ASZAT  és  FESTVÉNY.

BÜZBEFÜTÓ,  (büzbe-futó)  ősz.  fa.  Székely táj-
nyelven  ám. kifutósdi  labdajáték.  Bütbefuíót  játszani.
V.  ö. BŰZ.

BÜZBOGÁR  (bűz-bogár) ősz.  fn.  Szürke bogár,
mely  leginkább  őszszel  és  tavaszscal  látszik  némely
vidékeken,  s  igen  büdös  szagáról  ismeretes.  Nébutt
bttdtfs  kaidnak, vagy  badösbenczénei  bíják.

BÜZEL, BÜZEL,  (büz-el) áth.  m. Mbel-í.  Vala-
minek  bűzét,  illetőleg  rósz  szagát  érzi.  DVgSt,  ganají
MUelni.  Bókon  képzésfiek:  szagol,  ízei.  Gyakorlatos
értelemben:  bilslel,  ttaglal, ulti. Lásd  ezeket

BÜZELÍT, BÜZELTT,  (büz-el-ft)  áth. m.  Mse-
«í-étt, pár.  —s, htn.  —ni, vagy  — eni.  Folytonosan
vagy  ismételve szagol, s bűzét érzi  valaminek.  A szag-
lászó  tb  bUtelÜi  a  vadat.

BŰZENY,  (bttz-eny)  fa.  tt.  6«seny-t,  tb.  —ét,
A  tengeri  vizekben  találtató  vegyelem, vagyis egy-
szerű  alapanyag,  mely nevét kellemetlen bűzétől vette.
Ez  egy  sötét  barnaveres  folyadék,  mely  közönséges
hévmérsékben  magából  sárgaveres  halvany-szagn gőzt
bocsát  ki.  Balard által  1826-ban  födöztetett  föl.  (Bro-
mium).

BÜZHÖDÉS,  (bűz-höd-és)  fn.  tt.  ötehitfés-1,  tb.
—ék. Büdös  szag  kifejtése.

BÜZHÖDIK,  BÜZHÖDIK,  (büz-höd-ik) k.  m.
büzhSd-tem,  —tél,  —ott.  Büdös  szag  fejlik  ki  belőle.
Büdösödik.  Büzhödik  nyáron  a  tokáig  álló  hús. BSa-
hödik  a  tóvü.  BOthSdnek  a  csatában  elesettek  testei.

BÜZÍT,  BÜZÍT,  (bttz-ít) áth.  és  önh.  m.  bü*U-
étt, pár. —s, htn. —ni. vagy  —eni.  1) Büdössé, bű-
zössé tesz.  Í7íctán  heverő  dogok  biittíik  a várost.  2)
Bűzt ereszt, büdös  szag  párolog  ki  belőle.  Btítitfnek
az  ebek.

BÜZÍTÉ8, BÜZTTÉS, (büz-ítés)  fa.  tt.  Wtiííés-f,
tb.  —ék.  1)  Büdösítés,  büdössé  tevés.  2)  Bűznek
eresztése.

BÜZLEL,  BÜZLEL, (bfiz-el-el)  áth. m.  bficlel-t,
Folytonosan  szagolva,  szimatolva  bűzét  érzi  valami-
nek.  A  ló  Micleli  a farka*  nyomát, s  legott füleit  he-
gyezi. Képzésre olyan  mint: <zí«l.

BÜZLET, BÜZLET,  (bfiz-öl-et)  áth. m.  WWet-
tem.  —tét, —étt.  Bfizlel,  szimatol,  szaglász.  A  vittla
eb  bütleti  a  vadat.  Képzésre  hasonló hozzá:  vizdot.

BŰZLIK,  (büz-öl-ik)  k.  m.  bütlött,  htn. —eni.
Valaminek  rósz  szaga  érzik.  Bűzlik ás  állott  hús,  a
békalencsés  tó,  az  utczat  csatorna.  Képzésre  olyan
mint:  Ízlik.



873 BŰZÖL—CS CS—CS 874

BŰZÖL,  BŰZÖL, (büz-öl) áth. és önh. m. biízöl-í.
1)  Bűzzel  betölt,  bebüdösít,  buzit  Pézsmára!  bebfi-
zötni  a  házat.  2)  Szagol,  szaglász,  szimatol, valamit
bűze  után keres.  3)  Balaton  mellékén  átv.  ért. szeret-
gctnikezd, mintegy a nők bűzét érezni kezdi. V. ö.BÜZ.

BÜZÖLG,  1. BÜZÖLÖG.
BÜZÖLGÉS,  BÜZÖLGÉS,  (büz-öl-ög-és)  fn.  tt.

büzölgés-t,  tb.  —ék.  Valamely  testből  büdös,  kelle-
metlen  szagnak  kifejlődése,  kipárolgása.  Ganajnak,
dögnek  Wízölgése.

BÜZÖLGÖ,  BÜZÖLGÖ,  (büz-öl-ög-ö)  mn.  tt.
büzölgö-t.  Büdös  kellemetlen  szagot  eresztő.  Büzölgö
kemencze,  btizülgö  koszén,  büzölgö  döglött  hal.  Büzölgö
árnyéknek,  csatorna.

BÜZÖLÖG,  BÜZÖLÖG, (büz-öl-ög)  gyak. önh.
m.  büzöíSg-íem  vagy  biizSlg-öttem,  —tél  vagy  —öttel,
bfíeSlg-ött,  htn.  — ni  vagy  büzSlg-ni  vagy  — eni. Büdös
szag párolog, gőzölög,fejledezik  folytonosan  belőle. Bti-
zSlög  a fris  gonaj.  Büzölögnek  a rohadásnafc indult  tes-
tek, a döglött halak.  Blizölög  a mocsárviz, az árnyékszék.

BŰZÖS,  BŰZÖS,  (büz-ös)  mn. tt.  bütös-l  vagy
— ét,  tb.  — ék.  Kellemetlen  rósz  szagu.  A  büdös  szó-
nál  valamivel  gyöngébb  kifejezés.

BŰZÖSEN,  BŰZÖSEN,  (büz-ös-en)  ih.  Bűzös
állapotban.

BÜZÖSÍT,  BÜZÖSÍT,  (büz-ös-ít)  áth.  m.  bfízö-
tll-e'U,  htn. — ni vagy — eni.  Bűzzel, kellemetlen szag-
gal  tölt  be, bűzössé  tesz.  Ennél valamivel keményebb
jelentésű  a  bUdösit.

BÜZÖSÍTÉS, BÜZÖSITÉS,  (büz-ös-ít-és). Lásd:
BÜZITÉS.

BÜZÖSÖDIK,  BÜZÖSÖDIK,  (büz-ös-öd-ik)  k.
m.  büzötSd-tem,  —tél,  — ott.  Bűzössé  leszen, pl. bü-
zösödik  a  vadhús,  ha  néhány  napig  áll,  s  ekkor  még
éldelhetö ; de  ha  már  blldösödik,  éldelhetlen.

BÜZSÓ,  (büz-só)  ősz.  fn.  Tiszta  folyó  állapot-
ban  levő  hugyag.  (Liquor  ammonii  causticus).

A  B-bcn  TŰ  7487  cilki.

CS,  kisded  alakban  cs,  kiejtve  :  csé,  negyedik
bötü  a  magyar  ábéczében , s a  mássalhangzók  sorá-
ban  második.  A  beszéd  műszerénél  fogra  a  foghan-
gokhoz  számítandó.  Mint  öszvetett  bötü a  t  és  s  han-
goknak minden közhangot kizáró szoros vegyüléke,  pl.
baráttág  a  magyar  kiejtésben  így  hangzik : baráes-
etág,  melyben a  t  mint  tompa gyöngébben,  az s pedig
hangzatosabban  szól.  Egyébiránt  önállólag  az  egy-
szerű  hangok  közé  tartozik,  miszerint az  előtte  álló
rövid  hangzóju  szótag a  mértékes versben  rövid  ma-
rad,  pl.  Regi  dí csösé'günk.  Ezen  hangunk  az  árja
családhoz,  különösebben  a  szláv  fajboz  tartozó nyel-
vekkel  közös,  a finnben pedig  hiányzik.

A  gyökszókban  vagy  elül  áll,  mint : csa, csal,
csap,  csat,  csel,  csök,  rsuk, vagy  végül : ács,  ecs,  öcs,
becs, kecs,  lőcs, vagy  elül  és  végül : csacs,  csecs,  csecs,
csics,  csöcs,  csúcs.  Ezekről  csak  gyanítani  sem lehet,

hogy  cs hangjok  valaha  két  külön  álló  s bizonyos Ön-
hangzó  által  elválasztott  t  és  s  vagy  más  rokon han-
gokból  forradt  volna  öszve,  hanem csupán  szószervi
idomítással  vagy  a  tompa t  (néha  d) a  susogó  s-vel
bangzatosbíttatott,  mint  ezekben:  támolog  csámolog,
tömöszöl  (dömöszöl)  csSmöszSl,  töpörödik  csöpörödik,
törtet, csörtet;  vagy  az  eredeti  susogó s  tompább  <-vel
módosíttatott,  mint: sár,  csér,  sálé  ctáté,  tuhu  csuhu,
sajka  csajka,  sipog  csipog,  siápol  csiápol,  sekély  cse-
kély, kis kies (kicsi), sauicza csavicza ctevicze, sava csáva
(sós  edző  lé).

A  t  végzetü  igék  legnagyobb  része  a  parancso-
lómódban j  helyett  s-t vevén  föl, bennök  a  t  és s  ki-
ejtve  c*-képen  hangzik,  pl.  hajt-j,  hajt-s,  kiejtve:
hajcs;  tart-j,  <ar<-s,  tarcs ; ejt-j  ejt-s,  tjcs  ; felejt-j,  fe-
lejt-s,fel«jcs. Miből gyanítható, hogy némely m4s ragok-
ban  és  képzőkben a  cs  ilyetén  elemekből  alakult

Részint  országos,  részint  táj béli  szokás  szerint
fölcscréltetik  a)  cz-vel:  lapocska,  lapoczka;  gerincs,
gerincz;  cselleng,  czelleng  ;  csa  cse, cza,  cze  (kicsinyí-
tő) ; csibí,  czibe ; cser/,  cziliér;  csihol,  czihol;  csendes,
czendesz.  Különösen  a  selypítve  beszélők  cs helyett
cz-t  szoktak  ejteni;  b) íy-vel,  gy-vel:  bácsi,  bátya ;
recseg,  retyeg  ;  kolcsag,  kollyag;  roncs,  rongy;  vicsog,
vigyog  ;  varancs,  varangy;  göröncs,  göröngy;  csömö-
szöl,  gyömöszöl;  a  régies  incs,  incten,  i»gy,  ingyen,
stb. c) s-vel: csikoltyii, sikollyá  !  csík,  sík  (arany, ezüst),
s  több  mások,  mint  föntebb  ; d)  t-vcl;  mely  eredeti
alak,  mint:  hajtár,  hajcsár  (baromhajtó), töiíér,  töl-
csér,  költőn,  kölcsön ; e)  k-val:  cswvik, fcutn'k; cfába,
kába ;  kodács,  kodák, koddcsol,  kodákol;  rikácsol,  rí-
kákol;  kapa  a  törökben  csapa.  Leggyakrabban  elé-
fordúl  mint  kicsinyítő  képző alkatrésze  a  keresztne-
vekben  : Feraó,  Ferkó  ; Jancsó,  Jankó ;  Palcsó,  Pal-
kó;  Tercsi,  Terka;  Barcsa,  Borka;  Julcsa,  Julka.  V.
ö.  KA  kicsinyítő.  E  rokonság  a  cs  és  k  között  diva-
tozik  a  szanszkritban  (Bopp  Ferencz.  Vergleicbende
Gramraatik. §. 14.), úgy szintén a szláv  nyelvekben  is,
mint:  oko  (szem)  öcsi  (szemek)  e helyett:  oki,  ruka
(kéz)  rucsnik  (kezkenő),  ruknik  belyett.  A  szanszkrit-
ban  a  cs, és  ds mind egyszerűen,  mind hebentéssel  ve-
gyülve (csh, dsh) ínyhangoknak (palatale)  neveztetnek.

Használatát  illetőleg.  1) Mint erős csengésű hang
természeti  bangutAnzásra  igen  alkalmas  lévén  számos
ilyetén  szók  gyökét  képezi,  mint:  csocs,  csacsog,
csacska;  csah,  csih,  csahol,  csihol;  csan,  csen, csángó
cseng,  csenget,  csengetyu,  csendít,  csendül;  csap,
csapdos,  csapkod,  csaptat;  csam,  vagy  csám,  csám-
csog,  csámcsog;  esem,  cse'mcs,  csémcség,  csémcségés,
csemege ; csár,  csárma,  cs&rmás;  csat,  csata,  csattan,
csattog; c»ép, csepeg, cseppen, cseppent; csér, cserág,
csérdül, csérdít, cecrgö;  csisz,  csősz, csusz,  csiszeg, csi-
szol, csiszár, csoszog, csoszszan, csúsztat, csuszka; csev,
cseveg;  esi, csiápol, csibe;  csiv, csivog ; csics, csicsereg,
csiics ,  csücsörke ;  csík,  csikorog,  csikorít;  c«p,
csipog;  csir, csirip, csiripel, csirke; csit, csitít; csíz, csí-
zike ;  csók, csókol;  csór,  csorog,  csordít, csordul, csor-
gat  ;  csőm,  csömcs,  csömcsög;  csop, csöpög,  csöpögő,
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csöppen,  csöppent; osuh, ctnbu;  csuv,  csűrik.  2)  A
gömbölyű,  dudoni  testeket jelentő  szék  gyökeiben  a
4  <>  9>  !Ni  *i  gyökhangok  rokona, pl.  ezekben :  esőm,
csomb,  csombók;  dóm,  domb,  dombor;  esőm,  csöm-
bölék,  csömör;  dóm,  dömbicz,  döme,  dőmsödi;  töm,
tömb,  tombacz; gom, gomb, gomoly; gSm, gömb, göm-
bölyű; gyom, gyomor; kom, konc*  (gomcz),  kompoty;
esffb  csöbör, köb, köböl, stb. £ hangrokonság alapján
több és gyökbanga magyar szót hasonlíthatunk öszve
más fajbeliekkel, milyenek: cser ouercus, Zerr; e»0v,
tubus; csikland, titillat; csima, cyma; csónak, cymba ;
esopif, itupa;  csűr,  Scheuer;  csillag  ttella,  stb.

A  cs kezdetű  gyökszók igen számosak nyelvünk-
ben,  mert  minden  árnyéklati  változataikkal  együtt
mintegy  170-re  ragnak, a cs-vel végződök pedig, mint,
ács, ecs, ée»,  ics, öcs,  becs,  csecs,  bocs,  loc«,  mocs,  stb.
körülbelül.  50-re. Ily  végzetfi  ige  nyelvünk  egész bi-
rodalmában  aligha  létezik.

CS. megrövidítve ám. császári, pl.  cs. hivatalnok,
és. kir. pénsttgyérség.

—CS, (1), mint képző  a) helyneveket képez, ön-
liangzó nélkül járolván  leginkább j,  l, n, r végzetfi ré-
szint elvont,  részint önálló  gyökök- és  törzsekhez,  pl.
J3aj-es,  VÖÍ-cs,  Gen-ct,  Hen-ci,  B$r-ct,  7V>r-es,  Tar-ct,
Anor-cs, £odar-cs, Tokor-cs, Jtfégyer-ct. Ifint ilyenhez
hasonlók a cs, d, s, t, gy, kbelynévképzők, milyenek:
Ap-ez,  Kap-cz,  Stém-ct,  GOn-em  (göm-cz?),  Udvar-d,
Ér-d,  Har-d,  Hin-d  (him-d?), Ston-d,  Told,  Un-d;
Bor-e, Hon-t,  Bar-t,  Fir-í,  Csej-í;  Ör-s, JDap-s, B«k-s;
Ör-s; Ptrü-gy,  Atmá-gy,  Snlvá-gy,  Torbd-gy,  Maj-k,
Vaj-k,  Beci-k,  Det-k,  Beei-k,  Nict-k,  8sepet-k,  stb.
Mind  ezek  rokonok azon  d  helyképzőhöz, mely  ön-'
hangzóval  járul  az  illető  gyök- és  törzsekhez, mint:
Lov-ad,  Őlv-td,  Tok-od,  Kulct-od.  Figyelmet  érdemel,
hogy  a persiban  dsá  helyet jelent  és  öszetételekben
határozókép  is  használtatík, pl. indsd emitt (e helyütt),
ondsá amott, kudsa hol? mely helyütt? Egyébiránt v.
ö.  —AD  helyképző;  b)  képez  másnemű  főneveket
szintén  a  fentemlített  végzetü  gyökök- és  törzsekből:
kaj-cs,gyoí-cs,szemöí-cs,gy«möl-cs,kan-cs,íon-cs(lom-c8),
roft-cs  (rom-cs),  lappan-ct,  rikkan-cs,  ten-es,  habar-cs,
vakar-cs, teker-cs,  kttkör-cs,  gbV-cs, hopor-cs  (hopor-t);
melyekben  csinál (régiesen  eseát) gyökeleme  esi  vagy
ese látszik  rejleni.  Rokonok  ez, d, gy,  s, zs, pl.  kor-cz,
por-ct, mór-ez, hol-d, foj-d, bd>-d, tdr-gy, völ-gy,  ttil-gy,
bor-s,  hár-s,  nyár-s,  toV-ss.  Hangutánzó  ezekben:
Aorss(ol), morzs(a), pe'rzs(él) dörzsöl).

—CS,  (2),  mint  középképző  eredetileg  az  s,
illetőleg  ős, és, ős  képzőből alakult által, és  pedig  a)
gyakorlatos  igék  részesülőjéből  származott  nevekben,
mint:  tzSkttt-8tzSkctS;  átvetve:  s*»csfc«;lépes-o*(lépd-
eső)  lépcsb'; hágos-ó (mint:  folyos-ó)  hágcsó,  elrontva
s  átvetve  háskó;  biltt-8  (billegő)  bilcsó',  szokotton:
bölcsé;  olos-ó (alosó) olcsó (alcsó, alacson ára) ;furos-a
(foros-a)  furcsa  (versutus  a  vertendo);  b) s  képzöjü
melléknevekben,  melyek a  e, i,  u  toldalékhangot vet-
tek  föl,  mint:  haros-a harcsa, száros-a  (kopasz)  szár-
csa; kamos-i, komcsi, kancsi, kívánón, kíváncsi ; opos-ú

opocsú; c) ezekben  és hasonlókban:  innenső, MMMSO* ;
ivásu, ivá«sú; korásu, korácsu; bolosú, bolcsú; veVsse,
vércse ; d) ezen  igében: szitrcsöí ám.  szilrűstfl, s egye-
zik  vele: cs, a  dörzsöl, porzsol, morzsol, horzsoi  igék-
ben; e) helynevekben, mint: Ralocta, Kamoeta,  lía-
docsa, Palocsa,  Ogocsa, stb. V. ö. —SA, —SE, képző.

CSA  vagy  CSÁ,  1) elvont gyök,  melynek  szár-
mazékai  jelentenek  az  egyenes  útról,  iránytól  elté-
rést,  félrehajlást,  kifelé  görbedést,  illetőleg  ilynemü
mozgást, milyenek:  csáb,  ettől :_csába,  csábit stb. to-
vábbá  csak, a  régi  süvegek  kétfelé  álló szárnyú, hon-
nan:  csákószarv,  csákósitoeg;  csákla  vagy  ctdklya,
kifelé  görbedő  kajcsos  eszköz;  csákány,  kajmós  bot
vagy  fegyver  vagy  fúvó  hangszer; csámpa,  csámpa*,
kifelé görbedő lába; csámolyog, görbegnrbán jár;  csaj-
bős,  csajkó,  csánk,  csavar  vagy  csofor,  csáforta,  stb.
Rokonai: sa, a  félrebiczegést jelentő  sánta, és  görbe
nézésu  sanda  származékokban, továbbá:  tó, mint táit-
torog,  támolyog  származékok  gyöke; sza  s»e,  te, ezen
szókban:  szana,  szét, szél, miied, Utóvá.  2) Önálló szó,
melylyel  az  ökörhajtok  élnek,  midőn  azt  akarják,
hogy ás ökör egyenes  menéséből jobb félre, azaz tltíedr«
térjen.  Cta  Betyár  !  Ctd  Gombot!

„Csa  Szőke,  hajú  Tartsa!
Iga nyakad  tartsa."

Beniczky  Péter  a XVH. száudban.

Fölveszen  némely  ragokat  is.  Órára  terslm  a
tinót.  Csónak fordult  az ökör.  Ellenirányban:  Aajst.'
JBgyik  csára,  másik  hojszro,  azaz,  egyik jobb,  másik
bal  felé.  Km. Ne vidd  csára ás  éneket.  A török  nyelv-
ben  is:  csa.  Máskép  és  további  összetétellel: csálé,
csali; 1.  ezt

—CSA, vékonyhangon, ese, kicsinyítő névképző,
mint:  tó-csa,  darab-cső,  görgö-cse.  A törökben : dsik
vagy  esik, de  mellékneveknél az egyszerűbb  dse vagy
ese is.  A  latinban is  előfordul  c**o  pl.  homuncio.  For-
dítva  a  magyarban  ács,  ecs,  mint:  ur-aes,  küo-ect.
Egyébiránt  1. —ÁCS  és  —KA  képzők.

CSAB,  helységek  neve  Hont- és Nyitra  várme-
gyében  ; tt  Csob-o«, helyr.  Ciob-ra,  —ön,  —rőt

CSÁB,  (1),  (csá-b)  fh.  tt  csáb-oí.  Átv.  értelem-
ben,  félretérést  jelentő  csa gyöktől,  ám. erkölcsi édes-
getés, csalogatás, mely által  valakit  a jó  útról  elvon-
zanak, s reábirnak, hogy  valamely  rósz,  tiltott  cselek-
vésre  hajoljon.  A  csáoa  törzstől  elvont új  szó.  A esá-
boknak  engedni,  ellentállam.  Sínai  nyelven csáo  ám.
advocare, accersere,  és  csá  ám.  falsam,  mendaz,  de-
cipere.

CSÁB,  (2),  helynév  1) előhegy  neve Szálában,
2)  faluk  neve Hont és  Nyitra  megyékben.

CSABA,  helységek,  Békés  és  Borsod  megyé-
ben;  PILIS—,  RÁKOS—,  falvak  Pest  megyében.
Helyr.  C!»aöá-ra,  —n,  —ról.

CSABA, (1),  (csáb-a)  mn. tt  csábát,  tb. csabai.
1)  Kit  el  lehet  csábítani,  azaz, elédesgethető,  eltérít-
hető,  az  egyenes útról eltántorítható.  Csaba $fú, csáoa
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no'.  2)  Gyáva,  buta,  ostoba,  esztelen,  t.  i.  azon érte-
lemben, mennyire magát elámítatni engedi. V. ö. KÁBA.

CSABA, (2), falu Erdélyben  Belső-Szolnok me-
gyében; helyr.  Csábá-n,  —rá, —ról.

CSABACSÜD,  CSABA-CSÜD,  puszta  Békés
megyében; helyr.  Csabacsüd-Sn,  —re,  röl.

CSÁBAÍR, (csába-ir)  ősz.  fn.  Déli  Európának
sordonabb  vidékein  tenyésző  növény, mely télen  ál-
tal  zöld  marad,  s  kedves  takarmányul szolgál  a ba-
romnak.  (Poterium).  Van: nos (polygamum),  és  vér-

fejű  (sanguisorba)  csábaír.
CSABAKKESZEG, (csabak-keszeg) ősz. fh.  Ke-

szeg  nevű  halnem  egyik  faja.
CSABALÓCZ, CSABA-LÓCZ, falu  Zemplén me-

gyében ; helyr.  Csabolócz-on,  —rá,  —rói.
CSABÁNY, puszta  Pestben;  helyr.  Caabány-ba,

—bon,  —ból(t).
CSÁBANYA,  (csáb-anya) ősz.  fh.  Kerítő nő,  ki

w  ártatlan  személyeket bűnre  csábítja.
CSABA-ÚJFALU,  helység  Belső-Szolnok  me-

gyében; helyr.  Csaba- Újfalu-ba,  —bán,  —ból.
CSABDA,  fáin  Fejér  megyében; helyragokkal:

G»obdá-n,  —rá,  —róí.
CSABDI,  fáin  Fejér  megyében;  helyr.  Csab-

di-ba,  —bán,  —bói.
CSÁBFENY,  (csáb-fény)  ősz.  fh.  Csábító  fény,

caalfény,  mely  erkölcsileg  rósz  útra  vezet,  tévedés-
be  hoz.

CSÁBÍT,  CSÁBIT,  (csab-ít)  átb.  m. csábíí-ott,
htn.  —ni  vagy  —ani. 1) Édesget,  félrevezet, tántorít,
eltántorít, eltérít Aki csábít, az mindig szép szín, kelle-
mes mód által igyekszik mást részére  vonni, roszra, til-
tott  dologra vezetni.  Lapátra,  bwjálkodásra,  játékra,
ivdira, csábítani  valakit.  Addig  szopta, nyalta,  míg el-
csábította.  Km.  2)  Bolondít,  ámít,  mennyire t.  i.  ál-
okokkal  és  fogásokkal  valakinek  eszét  veszi.

CSÁBÍTÁS,  CSÁBÍTÁS,  (csáb-ít-ás)  fa.  tt. csá-
bítás-t,  tb.  —ok.  1)  Édesgetés  valami  roszra,  tiltott
dologra, félrevezetés,  eltántoritás.  Engedni  a  csábítá-
soknak;  a csábitásnak  eüentállani.  2) Bolondítá* bo-
londdá  tevés, ámitás.

CSÁBÍTÓ,  CSÁBÍTÓ,  (csáb-ít-ó)  fn.  és  mn.  tt.
csábtíó-t.  Koszra  édesgető,  félrevezető.  Félre  innen te
csábitól  Csábító  jelek,  beszédek.  Csábító  nő',  csábító
férfi.

CSÁBOS,  (csáb-os) mn. tt  csábos-t, vagy  —át,
tb.  —ok. Ami roszra  édesgető,  gonoszra  vezető, tán-
torító tulajdonsággal bír.  Csábos társaság  ;  csábos nagy
városi mulatságok;  csábos Sltötetü  nő.

CSÁBOSÁN,  (csáb-os-an)  ih.  Csábító  módon.
CSABRÁG,  CSÁBRÁG,  fa.  tt.  csabrág-oí, (tö-

rökfii  tsaprok, lengyelül czap;-ag, németfii  Schabracke),
1. CSÓTÁk

CSABRÁGOS,  (csabrág-os) nm.  L. CSÓTÁROS.
CSÁBSZÓ,  (csáb-szó)  ősz.  fh.  Édesgető,  csalo-

gató  szó,  vagy  beszéd,  mely  által  valaki  mist  erköl-
csileg  rósz útra  téríteni  akar.

CSABUK,  (csa-buk)  elvont  törzsöké  csabukoí
szónak, ám.  caára  vagy  féke  bukdosás.

CSABUKKOL, CSABUKOL, (csa-buk-ol) k.  m.
csabukol-t. Kemenes  alján  ám.  kalézol,  tekereg,  féke-
csapkod,  csatangol.

CSÁBÚL,  CSÁBUL,  (csáb-úl)  önb. m.  csábul-t.
1) Félre,  roszra  vezettetik,  eltántoríttatik.  2) Megcsa-
latik,  ámíttatik,  elbolondíttatik.  3)  Némely  tájdirat
szerint:  ámúl,  elámúl.

CSÁBÚLÁS,  CSÁBULÁS,  (csáb-úl-ás)  fn.  tt
csábúlás-t,  tb.  —ok,  1) Koszra  tántorodás,  félrevezet-
tetés.  2)  Csalatás,  valaki  vagy  valami által elbolon-
dítás, elámitás.

CSÁBÚLAT,  CSÁBULAT,  (csáb-úl-at)  fn.  tt
csábulal-ot.  Állapot,  midőn  valaki  bal  útra  vezettetik,
megcsalatík, elámíttatik.

CSACS,  CSÁCS,  hangutánzó  elvont gyök hon-
nan, csacska,  csacsog  vagy  csácsog, csocsogás stb. szár-
maznak. A  szanszkritban  csoksz  ám.  szól.

CSÁCS,  falu  Szála  megyében;  helyr.  Csács-on,
—rá,  —ról.

CSÁCS A, mezőváros  Trencsén  megyében; hely-
ragokkal :  Csácsá-n,  —rá,  —ról.

CSACSI,  (csacs-i)  fh.  tt.  csacsi-l.  Szamár.  Fél-
haragba jő',  mint a kis csacsi. Km. Ha nagy füle  volna,
épen  csacsi  lenne.  Km.  Átv.  őrt  ostoba  ember; tök-
filkó. Valamivel szelídebb  gúnynév, mint  szamár.

CSACSKA,  (csacs-ka,  azaz,  csacs-og-ó)  mn. és
fn.  tt  csacskáí.  1)  Mondjuk  kis  gyermekekről, leá-
nyokról, kik  sokat  csacsognak,  vagyis  igen  beszéde-
sek.  Csacska kisfiú.  Csacska kit leány. Képzésre olyan,
mint: tocsogó locska, fecsegő'  fecske,  bugyogó  bugyka,
s  több  más,  hangutánzókból  képzett  ilyetén  szók.
2)  Mint  főnév  ám.  szócsiszár,  szómalom, eleven  ke-
repelő.

CSACSKAFÉCSKE,  (csacska-fécske)  ősz.  mn.
Csacsogó  fecsegő.

CSACSKALOCSKA,  (csacska-locsa)  őse.  mn.
Csacsogó,  locsogó.

CSACSKALKODÁS,  (csacs-ka-al-kod-ás) fh.  tt
csacskálkodás-t,  tb.  —ok.  Folytonos,  vagy  gyakori
csacsogás,  locsogás,  fecsegés.

CSACSKÁLKODIK,  (csacs-ka-al-kod-ik)  k: m.
csacskátkod-tam,  —tál,  —ott.  Folyvást  csacsog,  lo-
csog, jár  a  szája,  kerepel.

CSACSKAMADÁR,  (csacska-madár)  ősz.  fn.  1.
CSACSOGÁNY.

CSACSKÁB,  (csacs-ka-ar  vagy  csacs-og-ár)  fa.
L. CSACSOGÁNY.

CSACSKASÁG,  (csacs-ka-ság)  fii.  tt  csacska-
sdg-ot.  1) Locskaság,  fecsegés,  folyvást  sokat beszélő,
összedaráló  tulajdonság.  2)  Pletykaság,  hirhordás.
Piaczi, kofái,  banyai csocskaság.

CSACSKAZÖLD,  (csacska-zöld) ősz. mn.  Olyan
színű  zöld, milyenek a csacskár azaz  zöld szajkó tollai.

CSACSÓ,  falu  Nyitrt.  megyében;  helyragok-
kal:  Csacsó-n,  —rá,  —ról.
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CSACSOG, (csacs-og) gyak. önh. m. csacsog-
tam, —tál, —ott. Folyvást jár a szája, locsog, fecseg,
kerepel, darál. Ne csocsogj/ Mindent kicsocsog. £1-
csacsogja, amit hallott.

CSACSOG, (csács-og) önb. L. CSACSOG.
CSACSOGÁNY, (csacs-og-ány) fn. tt. csacso-

gány-t, tb. —ok. Szajkók neméhez tartozó madár. Fa-
jai : sáskoevo', bogarász, rózsaszinti csacsogány.

CSACSOGÁS, (csacs-og-ás) fa. tt csocsogás-í,
tb. —ok. Locsogás, fecsegés, sokbeszédfiség. Nem ta-
lál partot nyelve csacsogása. Km. Meguntam a tok
üres csacsogást.

CSACSOGÓ, (csacs-og-ó) mn. és fn. tt. csaeso-
gó-t. Locsogó,  fecsegő,  szüntelen  beszélő,  kiáltozó.
Gractogó  gyermek,  leány.  Csacsogó,  mint  a  szajkó.
Km.  Oh  édes madárkám, csacsogó szojkócskám.  Népd.

CSÁD, CSÁD,  elvont gyöke  csodoj,  csádé szók-
nak.  Általán  jelent  sttrfi,  sásos  levelű  cserjés  nö-
vényt,  bozótot.  Rokonságainál  fogva,  milyenek : «ás,
«uhu,  csuhu,  csuhi,  susogó  hangutánzónak  látszik.

CSÁD AJ,  (csad-aj)  fa.  tt  csodaj-t,  tb.  —ok.
Csalitos, cserjés,  czihcres  erdő; továbbá, sásos, bozó-
tos  hely.  Rokona csádé, oly  változattal,  mint: paraj,
páré,  taraj,  taré, karaj,  karé.

CSÁDÉ, (csád-é) fn. tt  csádé-t. Máskép  :  csaté.
Általán  sttrn növésü, bozótos  növények tömege. Külö-
nösen széles levelii, nagyra növő sás, máskép: suhu, csu-
hu, csuhi. Erdélyben  néhutt  ám. magasra  nőtt kender.

CSÁDÉS, (csád-é-as) mn. tt. csádés-t vagy  —öt,
tb.  —ok.  Csádéval  vegyített,  csádét  termő.  Csádés
széna.  Csádés  rét,  íómeliék. Máskép: csátés.

CSAF,  elvont  gyöke  csafar  szónak  és szárma-
zékainak,  azonos  csav  gyökkel,  s nem egyéb  mint a
csa gyöknek ajakhanggal  toldott mása. Jelent csa felé,
vagy  csára  térést, fordulást  V.  ö. CSÁF.

CSÁP,  elvont  gyök,  melyből  csáforlt,  és  rövid
ejtéssel  csafrinka  származik. Hangutánzó, azonos eset;
gyökkel  a  cseveg  szóban,  s  a  megfordított  fecs-vel
(fecseg-ben).

CSAFAR, (csaf-ar)  áth. m. csafar-t.  Székelyek-
nél  és  a Tisza  mellett  ám. a  szokottabb  csavar  vagy
facsar.  Különben  így  is  elemezhető:  csa-far,  azaz,
csira  forgat  L. FACSAE.

CSAF ÁRAS,  (csaf-ar-ás)  fii.  ti  csafarás-í,  tb.
—ok. L. FACSAÉÁS.

CSAFAEÓ, (csaf-ar-o)  mn. tt. csoforó-í.  Aki  va-
lamit  csafar,  facsar.  Vétetik  szenvedőleg  ebben: csa-
faró  vagy  facsaró  víz  a  ruhám,  amiből  t  i.  vizet le-
het  facsarni.

CSÁFOR, (1),  (csáf-or)  elvont hangutánzó  törzs,
melyből  csaforií  és  csafrinka  származik.  Jelentése:
csevegés, fecserékelés,  tereiére.

CSÁFOR, (2),  (csa-for)  ősz.  törzs* csáforía név-
nek. L. CSÁFORTA.

CSÁFORD,  falvak  Sopron  és  Szála  megyében;
helyr.  Csáford-on,  —rá, —rőt

CSÁFORÍT,  (csáf-or-it)  áth.  és  önh. m.  csáfo-
rií-oíí, pár.  —s,  htn.  —ni  vagy  —ani.  Göcsejben
ám.  fenhangon  nevetgélve  fecseg,  cseveg,  tereferéL

CSÁFORÍTÁS, (csáf-or-it-ás)  fn. tt  csáforitás-f,
tb.  —ok. Fecsegés, tereferélés,  csevegés.  '

CSÁFORTA,  (csá-for-ta  azaz csá-for-da)  ősz.  fn.
tt  csáfortát.  Azon  fa  vagy  mis  eszköz, melylyel  a
borsajtónak,  présnek  hengerét  körültekerik  (csára
fordítják).  V.  ö. CSA elvont gyök.

CSAFRINKA,  (csaf-or-in-ka  vagy  csaf-or-in-g-ó)
fa.  és mn. tt  csofrinkáí.  1)  Csevegő,  tereferélő,  be-
szédes kis  leány.  Mis kiejtéssel:  czafrinka,  melynek
törzse  czafra.  2) Kis  lotyó,  kis  szájba.

CSAGAT,  (csá-gat  v.  csá-og-at)  szokatlan  vagy
elavult  áth.  ige,  melynek származéka: cságató.  Jelen-
tése :  csára bajt  vagy  hajtogat

CSÁGATÓ,  (esá-gat-ó) fn.  tt.  eságató-t.  Eketa-
liga rudjit  kormányzó görbe  fa,  melynek  egyik  vége
a  tengely  és vinkos  közé van szegezve, a  másik kam-
pós  vége  pedig  a  taligarúdba vésve.  Tájejtéssel:  c*á-
gotyó,  cságatyú,  cságotyú,  cságoté,  eságotti,  esikot/ó,
csikótyu.

CSÁGATYÓ, CSÁGATYÚ, 1. CSÁGATÓ.
CSAH,  hangutánzó  elvont  gyök, s jelenti  1) a

vadftirkésző  ebnek  szavát;  innen:  csahol,  csaholás,
csahos, stb.  2)  az aczélnak  tűzkőhöz csapását,  ütését
Változata: csih, mint csihol, csiholás gyöke.  A  török-
ben  csok-mok  ám. ütni,  különösen  tüzet, mint  mond-
juk  magyarul  is:  kiütni,  azon  szótól ered:  csábiak
ám. tűzi  szerszám.

CSAHAJSZKÖRT1KE, (csa-hajsz-körtike) ösx.fa.
Növényfaj  a körtikék  neméből, máskép kerek tűi tőid,
vagy  fosoláta.  Nevét  onnan  kapta,  hogy  himf«*1<"
fölfelé görbédnek, anyaszára pedig lefelé görbéd, vagyis
mintegy  csára  és  hajszra  állanak.

CSAHITÁL,  (csah-it-ál) önb. m.  csohitáJ-t. Mi-
dőn  a  kutya,  kivált  éjjel,  valami neszt  revén  észre
minduntalan  ugat,  csahol.

CSAHTTÁLAS,  (csah-it-ál-ás)  fa.  tt.  csohiíátaV/,
tb. —ok. Ugatás, csaholás.

CSAHÓ,  (csab-6  vagy  csaj-ó,  1. CSAJ  4.)  fn.
tt.  csohó-t. Evet, mókus, csaj,  czibabó. L. EVET.

CSAHOL, (1),  (csah-ol) önb. m. csohol-t.  1) Az
ebről,  különösen  a  vadászkutyáról  mondják,  midőn  a
vad  szagát érezvén  sajátságos  bangón  ugat.  Csahol-
nak a kutyakölykök mielőtt  ugatni  kezdenek.  2)  Átr.
ért.  csahol  az  ember, midőn  más  szavába  belevág,  s
haszontalan  dolgokat  mond, de  ez csak alsó  írásmód-
ban  használható.  Ne  csaholj  már,  hanem  fogd  bt a
szádat.

CSAHOL, (2),  áth.  m. csohol-t.  Tűzkővet  aczél-
lal  üt,  tüzet  üt ki,  máskép: csihel,  csihol.

CSAHOLÁS,  (csah-ol-ás)  fn.  tt.  csoholás-í, tb.
—ok.  1) Kutyaugatás,  különösen  midőn  vad  utanjir.
vadat  szaglász.  Kopók,  vizslák  csohotása.  2) Átr. ért.
s  köznépies nyelven: fecsegés,  locsogás, haragból, bő-
Bzuságból  kiáltozás,  de  csak  olyan, melytől senki  sem
fél.  3)  Tűzkiütés, aczél  és  tűzkő által.
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CSAHÓLCZ,  falu  Szathmár  megyében; helyr. l
Csahólcz-on,  —rá,  —rói.  v

CSAHOLÓ,  (csah-ol-ó)  mn.  tt.  csaholó-í.  Vad
után  ugató;  locsogó  fecsegő,  másra  kiáltozó; tüzet
kiütő.  Csaholó ebek.

CSÁHOLY,  MAGYAR—, OLÁH—, falvak Kö-
zép-Szolnok  megyében ;  NYÍR—,  paszta  Szathmár
megyében;  helyr.  Csáholy-ba,  —bán,  —ból  (f).

CSAHOS,  (csah-os)  mn. tt.  csahos-t  vagy  —af,
tb.  —ok.  Ugató,  locsogó.  Csdhos  kutya,  csahos  ember.
Eiöcsahos,  azaz  a községnek szónoka, szószólója.  Falu
elöcsahosa.  Alsó  Írásmódba  való  kifejezés.

CSAJ,  (1),  elvout  gyöke  csajbos,  csajka,  csajka*
szóknak,  s jelent  hajtást,  hajlékonyságot,  görbeséget.
Mint  ilyennek  rokona  kaj,  a fcajes, kajla,  kajmó  szár-
mazékokban,  továbbá,  haj,  mint hajlik,  hajtogat  igék
gyöke.  Innen  csajka  és  hajó  egygyöküek.

CSAJ,  (2),  elavult gyök  a  lucskosat, vizeset je-
lentő  csajhos,  csajt,  csajtos  származékokban.  Eléfor-
dúl  egy  1224-diki  oklevélben:  „ín  rivnlo  qui dici-
tur  Csaj"  (Jerney  Nyclvkincsek).

CSAJ,  (3),  hangutánzó gyöke  fsajva,  csajvadék
szóknak.  Rokonai:  csaf,  csalt, cser, mint hangutánzók.

CSAJ,  (4),  fn.  tt.  csaj-t,  tb.  —ok.  Evet,  mókus.
Így  neveztetik  hajlékonyságától,  folytonos  ideoda  moz-
gásától.  Máskép:  csahó  =  csajó.  L. EVET.

CSAJ,  ALSÓ—,  FELSŐ—,  falvak  Abaúj-
ban;  helyr.  Csáj-on,  —rá,  —ról.

CSAJA,  1.  CSALYA.
CSAJÁG, falu  Veszprém  megyében;  helyragok-

kal :  Csajág-on,  —rá,  —ról.
CSAJB, (csaj-b)  elvont törzse  csajbos  szónak.  A

görbeségre  vonatkozó  csaj  gyöknek  bővített jelentése.
CSAJBOS,  (csaj-b-os) mn. tt. csajbos-t,  tb.  —afc.

Görbegurba.  Csajbos faágak.  Orstv.n  szó Vas  megyében.
CSAJBUTA,  CSAJBUTAG, (csaj-buta  vagy bu-

tag)  ősz.  mn. és  fn.  Székely  tájnyelven  ám.  féleszü,
mintegy  fsára  járó  ferde  és  buta  oszii.

CSAJHOS,  (csaj-h-os)  mn. tt. tsajhos-t,  tb. — ak.
Az  ország  több  vidékein  ám.  lucskos,  pocskos,  vizes,
sáros, csatakos,  csajtos.  Csajhos  IM  a  ruhám.

CSAJKA, (csaj-ka) fn.tt.  csajfcá-í.  Kishajó neme.
Máskép  1. SAJKA.

CSAJKÁS,  1.  CSAJKÁSZ.

CSAJKÁSZ,  (csaj-ka-ász)  fn.  tt.  csajkáss-*,  tb.
—ok.  1)  Általán,  minden hajós, ki csajkán jár.  2) Ma-
gyarországi  batárőrzö  katona  a  titcli  kerületben,  aki
hadi  csajkákon  szolgál.

CSAJKÁZ,  (csaj-ka-az)  öiih.  m.  csajkd;-tam,
—tál,  —ott.  Csajkán jár.  V.  ö. CSAJKA,  SAJKA.

CSAJKÁZÁS,  (csaj-ka-az-iU)  fn.  tt.  csajkásás-/,
tb.  —ok.  Csajkán  hajókázás.

CSAJKÁZHATÓ,  (csaj-ka-az-ható)  mn. tt.  csaj-
kázható-t.  Amin  csajkával  járni  kelni, hajókázni lehet.
Ctajkázható  folyam.

CSAJKÓ,  (csaj-k-ó)  fn.  tt.  <• iajfcó-f.  Ollós  bogár,
melynek  szarvai  olló gyanánt  öszvpfonódnak.  (Scara-

ÁJUC.  HAOT  8ZÓTÍK.

baeus  frondator).  Gyöke  a görbedést,  félrehajlast  je-
lentő  csa,  csaj.

CSAJT,  (csaj-t)  fa.  tt.  esajt-ot. Heves megyei  táj-
szó, ám. lucsk, sáros, vizes mocsok. Merő  csajt  a  ruhája.

CSAJTA,  falu  Vas  megyében;  helyr.  Csajtá-n,
—ró,  —ról.

CSAJTOS,  (csaj-t-os)  mn. tt.  csajtos-í,  tb. —ok.
Vízzel,  sárral  alulról  behányt,  kostos,  lustos,  czafa-
tos, mocskos, piszkos.  Csajtos  szoknya.  Csajtos  köpeny.
Csajtos  gatyaszárok.

CSAJVA, (csaj-va  1. CSAJ  (3).)  fn.  tt.  csajuát.
L.  CSEKEBOGÁR.

CSAJVADÉK,  (csaj-va-dék)  fh.  tt.  csajuodék-oí.
Gyülevész,  lármázó,  zajongó  népcsoport;  csöcselék,
zagyvalék pórnép. Vékonybangon:  cscjvedék(csevedék).

CSAJVINKÓ,  (csaj-vinkó)  ősz.  fn.  Zagyvalék,
vízzel  kevert  bor,  seprűbor,  máskép :  aavinka.  Ba-
laton-melléki  tájszó.

CSAK,  ib.  Vékonybangon  esek a honti palóczok-
nal  és Vas  vármegyében,  és  a  rokon  értelmű  csekély
szóban.  Értelme  kicsinyező , s hihetőleg  nem egyéb,
mint a  megfordított  kis  vagy  kicsi  —  esik = esek —
csak.  (Rokonságait  lásd  CSEK  gyöknél).  Különösen
1) jelent  annyit,  mint:  egyedül,  csupán,  pl.  Csak  egy
szóra  kérem  önt.  Csak  dicséretet  kapott,  de jutalmat
nem.  Gyere  be  rózsám,  gyere  be,  csak  magam  vagyok
ide  be.  Népd.  Csak  azért  szeretem  a  magyar  menyecs-
két.  Népd.  Csak  a  híja,  hogy  stb.  Csak  az  kár  benne.
Csak  egyszer  volt  Budán  kutyavásár.  Km.  Csak  egy
hajszálon  lógott.  Km.  Csak maga  használ  keresi.  Csak
most  ne  hagyj  el.  Csak  addig  nyújtottál,  míg  a  lepe-
dőd  ér.  Km.  Csak  úgy,  csak  úgy,  amint  lehet.  2)  Je-
lent  közelséget  időben  és  térben,  midőn  idő-  és  tér-
nevek  előtt  áll,  pl.  Csak  imént  láttalak.  Csak  három
mérföld  ide.  Csak most  voltam  nála. 3)  Nem tagadóval
ám.  majd,  majdbogy, kis  hiával, pl.  Csaknem mindenki
elfutott.  Csaknem mindenkor  nálam  van.  4) Ha,  mégis,
bár  kötszók  után  ám.  legalább,  valahogy  pl.  Hacsak
lehet,  eljövök.  Mégis  csak  elértem  czélomat.  Bárcsak
találkozhatnom  vele.  5)  Indulatszó  gyanánt  használta-
tik  az ily  mondatokban:  Csak rajta.'  Csak  csak !  Csak
merészelj  hozzám közeliim  !  Csak  búsul,  csak  őszül  vég-
s  határtalan.  Vörösmarty.

CSÁK,  (csa-ak  vagy  csá-ak) fn. tt. csák-oí. Több
származékoknak  mint:  csákó,  csáklya,  csákány,  tör-
zsöké.  Jelenti  valamely  testnek,  eszköznek,  műnek
azon  részét,  begyét,  csúcsát,  mely  félre,  kifelé  (csára)
hajlik.  A  rfgi  süvegek  csókja.  Horognak,  csáklyanemK
eszköznek  csákja.  Képzésre  olyan  mint:fe-(fej)bölfék,
cső-  vagy  csé-böl  esek.  Rokona  a  bogarak  szarvát  je-
lentő  csáp.  Hasonlók  hozzá  a  szanszkrit  ;ákhá  (ág),
latin  eacumen,  német  Zacken,  Haken,  Zieeig,  stb.

CSÁKA,  falu  Erdélyben,  Belső-Szolnok  megyé-
ben ; helyr.  Csáká-n,  —rá,  —ról.

CSÁKÁNY,  (1),  (csák-ány  vagy  csák-a-any)  fn.
tt. csákány-í, tb.  —ok.  1) Régi  fegyver,  mely  nyélből
s  végén  baltaforma  fejből  áll.  2)  Jcleunen  amahhoz
hasontó  bot.  fokos,  milyent  a csőszök, mészárosok  stb.
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viselnek.  Rétctdkdny,  wuctákdny,  máskép  :  fokos.  A
peraában  csavghán  Valién  szerént ám.  mortariiun  la-
pidenm.  8)  Csákánybot  alakú  furulya.  Csákányt  fűm.
Törne a kifelé  hajló  csúcsot jelentő  csak.  Megvan  a
tetőiben  is  ctaghana  (espéce de  rinstrument musical.
Hindoghri.

CSÁKÁNY,  (í),  több helység neve Magyaror-
szágban,  ú.  m. Abadjban,  Somogyban, Vasban (mező-
város), és  Pozsony  megyében;  helyragokkal:  Ctá-
kány-bo,  —bán, —5óí.

CSÁKÁNYHÁZA, falu Nógrád megyében; hely-
ragokkal:  Csákányházá-n,  —rá, —ról.

G8ÁKÁNYKALAPÁC8,(csákány-kalapác8) ősz.
fa.  Kalapács, melynek feje esákányalakd.  V.  8. CSÁ-
KÁNY.

CSÁKÁNYKAPA, (csákány-kapa) ősz. fa. Hosi-
szú  vas  foggal  bíró  fanyeia  szerszám, melylyel  köve-
ket feszegetnek- vagy  kemény földet vágnak  fel.  Ctá-
kánykapátxilfWfeszegetni  a* utecai  követeiét.

CSÁKÁNYKAPACS,  (csákány-kapacs)  ősz. fa.
1)  Kajmós  vaseszköz  a  lakatosoknál, melyetakapuk,
ajtók  ragasztóinál  használnak,  alkalmáénak.  2)  Ker-
tének  két iga  kis  kapája.

CSÁKÁNYOS,  (csák-ány-os)  mn. tt  csáká-
nyos-t  vagy  —öt,  tb.  —ok.  Kinek  csákánya  van;
csákánynyal  fölfegyverkezett  Csákányos vitetek. Csá-
kányos legény,  esőst.

CSÁKÁNYOZ,  (csék-ány-oz) áth. m. csákányoz-
tam,  —tál,  —ott,  pár.  —t.  Csákánynyal  ver,  fit
Lódulj,  mert  ktítönben  megcsákányoslok.  V.  ö.  CSÁ-
KÁNY.  2)  Csákány  nevű  furulyán  játszik; de  ezen
értelemben  önbató  ige.

CSÁKÁNYOZÁS,  (csák-ány-oz-ás)  fa.  tt  esá-
kányozás-t,  tb.  —ok.  Csákánynyal verés.  Csákányon
fnrulyáiás.

GSAKBÁR,  (csak-bár)  ősz.  isc.  Megfordítva:
bárcsak.  Óhajtást,  vagyat  fejei  ki.

CSÁK-BERÉNY,  falu  Fejér  megyében; helyr.
CWk-Berény-be,  —ben,  —bK.

CSÁKFALVA,  helység  Zemplén  megyében;
helyr.  Ctákfalvám,  —rá, -»ról.

CSAKHOGY,  (esak-hogy)  ősz.  ksz.  1)  Élünk
vele, midőn  azt  akarjuk  jelenteni,  hogy  bizonyos  vá-
gyunk, várakozásunk teljesfiit, vagy, amitől feltünk, meg
nem  történt  Sála  /stennek,  csakhogy  itt  vagy, csak-
hogy  az  úton Mm ért  baj.  Nem  bánom  faradságomat,
csakhogy  oeoégechettem  munkámat.  Cbakhogy  elment.
2)  Némi kétkedést, ellenvetést  fejes  ki.  Adnék  neki
pént  kölcsön, csakhogy nem tudom, visszaadja-e f  Szép,
szép, csakhogy drága.

CSÁKLYA,  (1),  (csák-lya  vagy  csák-ol-ó)  fh.
tt  csáklyát.  Hosszú  fanyél  végére  szegezett  kajmós
vat,  mely  eszköz  különféle  czélokra  használtatik.
ZKri csákíyo, melylyel  tttz  alkalmakor  a  házak  föde-
leit stakgaQák. Hajós  csáklya, a hajósok  egyik  szük-
séges  eszköze,  stb.  Csáktyát  vetni,  csákíyát hányni.
O»áktyával  tolni,  Móni  a  hajót,  csónakot.  Eredetére
né«ve  1. CSÁK,  gyök.

CSÁKLYA,  (8),  falu  Erdélyben  Alsó-Fejér me-
gyében ; helyr.  Csáklyá-n,  —rá,  —ról.

C8ÁKLYÁ8, (cs4k-lya-as) mn. tt  esáttyds-t vagy
—öt, tb.  —ok.  Csáklyával  bíró,  csáklyával  felké-
szült, felszerszámozott,  felfegyverkezett.  Oráktyás  ré-
ve**,  hajós.  Ciráklyás  emberek  a  tütoltdmdl.  Ctáklyát
raktár  a  tűzoltó intézet  udvarán.

CSÁKLYÁSAN,  (csák-lya-as-an)  ih.  Csáklyá-
val  ellátottan.

CSÁKLTÁZ,  (1),  (csák-lya-az)  önh.  m. csák-
lyáz-tom,  —tál,  —ott.  Székelyeknél  ám. két  lószár-
csontot  lába  alá  tesz,  és  vasszeges  pálccával  magán
segítve, vagy a nélkül a jégen  sebesen  csúszkál. Has-
kép : korcsolyáz. L. ezt  2) A hajósoknál  ám. csáklya
segítségével  tolja  ideoda  a  hajót,  csónakot,  különö-
sen  a  partok  mellett,  és  midőn  csekély  a  víz.

CSÁKLYÁZ,  (2),  (mint  fölebb)  áth.  m.  A  víz-
ben  valamit  csáklyával  keres.  Csáklydscák  a  vízbe
fttladt  embert.  CtáJclyátták  át  eltodroU  horgonyt.
2)  Csáklyával  megüt, megver.  Afegcsáklyázlok.

CSÁKLYÁZÁS,  (csák-lya-ac-ás)  fii.  tt  csáktyá-
zás-t,  tb.  —ok.  Korcsolyázás.  Csáklyával  keresés;
megverés. V.  ö. CSÁKLYÁZ,  önh. és  áth.

CSÁKLYÓ,  falu  Zemplén  megyében;  helyra-
gokkal:  CM%ó-n, —ró,  —ról.

CSAKMEN,  (csak-men) ősz.  ih.  Sopron- é«  Vas
vármegyében  divatos  tájejtés  a  szokott  csaknem he-
lyett  L. ezt  Ugyanott így  is  ejtik:  csokmeg.

CSAKMOST,  (csak-most) ősz.  ih.  Imént,  legkö-
zelebbi  időben, épen  most  Ctakmost  láttam  St,  t  mar
megint  eltűnt.  Ez  értelemben  mdltra  vonatkozik.  Mi-
dőn állandó jelenről  van  szó, elválasztva  iratik.  Grak
most  segits  rajtám.  Csak  most  ne hagjü  el.  Csak  most
tudom, milyen  ember  5.

CSAKNEM,  (csak-nem)  ih.  Majd;  alighogy
nem;  kevés  Ua  volt  hogy  nem.  Ctaknem  hittem.
CSraknem  megloplak,  Ctaknem  egyedül  maradtam.  Úgy
megverték,  hogy  csaknem  meghalt  bele.

CSÁK-NÉMA, puszta Győr  vármegyében;  tolj-
ragokkal:  CWk-Aémá-ro,  —n, —ról.

CSÁKÓ,  (1),  (csák-ó) fa. tt  csákó-í.  Bégi  «a-
básu  magyar  süveg, melynek  karimája  nincsen, • fö-
lülről  két  oldalra  fityegő  ••árnyai  vannak, melyek
talajdonkép  csákóknak  hivattak,  s  az ilyetén  süveg
esákósltoegnek.  Jelennen  is a  magyar  lovasok  és  gya-
logok, sőt más is gyalog  ezredek  savegeit csákónak
hívják.  .Félre  tette  csákóját.  Oákó a  fejemen,  kard
ás oldalamon. Népd.  fiuszárcsákó,  /Ekacsákó.

CSÁKÓ,  (2),  mn. tt  csákó-t.  Kétfelé  kouyuló,
kiálló.  Csákó  starook,  melyek  szépen kifelé  fordul-
nak.  Csákó ssormt ökör, vagy  csrfM  ökör.  Ellenben  a
befelé  fordult  szarvak  kajlák.  Így  nevezik  az  ilyen
szarva  ökröt  is.  CMli  CMkó /  HSk  CSrákó /

CSÁKÓ,(3),  fáin  Erdélyben  Aranyos  székben;
KIS—és NAGY—, puszták Békés megyében; hely-
ragokkal  :  CWkó-n,  —rá, —ról.
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CSÁKÓÁLLADZÓ,  (csakó-álladzó) ősz. fn.  Szíj
vagy  szalag,  melylyel  a  föltett  csákósüveget  az áll-
hoz  lekötik.

CSÁKÓFÜ,  (csákó-fü) ősz. fn.  A csukókák neme
alá  tartozó  növényfaj,  melynek levelei  szivcs-láncsá-
sak.  Máskép :  vltmelléki  csukóka.  (Scutellaria  galeri-
culata).

CSÁKÓÖKÖR,  (csákó-ökör)  ősz.  fn.  Kifelé for-
dult  szarvu  ökör.

CSÁKÓRÓZSA,  (csákó-rózsa)  ősz.  fn.  Csinált
rózsa  a  katonai csákókon.

CSÁKÓS,  (caák-ó-os)  mn.  tt. csákós-í vagy  —át,
tb.  —ok.  1) Aminek  csákói, csákjai,  azaz  kifelé for-
dult  csúcsai,  szárnyai  vannak.  Csákót  süveg,  2) Csá-
kóval, csákósfiveggel ellátott. Csákó* huszár, bakancsos.

CSÁKÓSAN,  (csák-ó os-an)  ih.  1)  Csákkal  el-
látottan.  2)  Csákóval  a  fején.

CSÁKÓSÜVEG,  (csákó-süveg)  ősz.  fn.  Lásd:
CSÁKÓ.

CSÁKÓSZARV, (csákó-szarv) ősz.  fn. Marhának
kifelé  hajló  szarva.

CSÁKÓSZAKVÚ,  (csákó-szarvú)  ősz.  mn.  Ki-
felé  fordult,  hajlott  szarvakkal  bíró.  Csákószarvú  ökör,
tehén.

CSÁKÓTEHÉN,  (csákó-tehén)  ősz.  fn.  Kifele
fordult  szarvú  tebén.

CSÁKÓVÁ, mezőváros  Temes  megyében ; hely-
ragokkal:  Csákot;á-n,  —ró,  —ról.

CSÁKTORNYA, (Csák-tornya) mezőváros Mura-
közben  Szála  vármegyében; helyragokkal:  Csáktor-
nyá-ra,  —n,  —rói.

CSAKUGYAN, (csak-ugyan) ősz. ksz. Mégis. Ösz-
veköttctésben áll amint, ritkábban ámbár, noha kötszók-
kal, pl.  Amint  mondotta, csakugyan ügy történt.  Csaku-
gyan eljöttél,  bár nem ígérted.  Élünk vele általán, midőn
azt  akarjuk jelenteni, bogy  valami  valósult,  betelje-
sedett, hogy  a  dolog  úgy  van,  mint  gondoltuk, vél-
tük,  stb.  Használjuk  kérdőképun  is.  Csakugyan  ö
volna t  Csakugyan  meghalt  f

CSÁKVÁR,  (Csák-vár)  mezőváros  Fehér vár-
megyében ; helyr.  Ciákvár-ra,  —ön,  —ról.

CSAL,  (1),  4th. m. csal-t.  1)  Hizclgő  szókkal,
ígéretekkel,  csábító  szerekkel  kecsegtet,  hí,  hogy
magához, vagy  valahová jőjön,  mely  esetben az illető
hivott  előnyösebb helyzetből vagy állapotból valamely
hátrányosb és  károsabb  helyzetbe  vagy  állapotba  jut
Tolvajbarlangba  csalni  valakit, ét  mindenéből  kifosz-
tani.  Madarakat  lépre,  csaptába,  halakat  horogra, va-
dakat  tőrbe, kelepczébe csalni. V.  ö. CSALDÖG, CSAL-
ÉTEK,  CSALSÍP,  CSALSZEM.  Igekötökkel:  be-
csalni  a  házba ; kicsalni az ellenséget  a  várból;  vala-
hová felcsalni;  valahonnan  lecsalni.  2)  Tévútra, mint-
egy  csáléra  vezet,  különösen  az  ismerő  tehetséget
hibába  ejti.  A  kttlszin  gyakran  csal.  Ha  nemeim nem
csalnak,  S  az.  Holmi  szemfényvesztő',  kápráztató  tüne-
mények  csalják  a  nézb'í.  Csal  a  várakozás,  és  remény,
midőn  nem  az  történik,  amit  vártunk,  reméltünk.
3)  Hamis,  álnok,  ravasz  utakon,  fogasokkal  valakit

károsít  Csal  a  kalmár, ha  valódi  áru  helyett mást ad,
ha  hamis mértéket használ.  A  htitelen tiszt, cseléd csalja
az  urát,  ha  hamisan számadói, ha  javaiból  magának
elsajátít.  Csalják  öt  elöl - hátul.  Ki  senkit  meg nem
csal,  könnyen  másra  buta  dolgát. Km. Ne  higyj  neki,
megcsal,  ö)  Távolító  ragu  viszonynévvel  ám.  valaki-
től  álnok  módon, hizelegve  kizsarol  valamit.  PAwt
csalni  valakitől.  ElciaUa  tőlem  legszebb  fegyveremet.
Utolsó  fillérét  kicsaltdk  a  korhely  tártak,  5)  Általá-
ban hívogat, édesget Csalom a  szivedet, te  meg a* enyi-
met,  kérjük  istenünket,  adjon  össze  minket.  Népdal.
Erdélyi  kiadása L  kötet  86.  lap.  Csalom a szemedet,
te  is  az  enyimet,  csókolom  a scádot, piros két orctádat.
(Ugyanott  87.  lap.)

Mennyiben  ravasz,  álnok  cselekvésre  vonatko-
zik,  legközelebbi  rokona csel,  L ezt;  különben mint
hivogatást,  csábítást  jelentőhöz hasonló  a  hellén  x«-
JUw,  latin calo, szanszkrit sál  (hl), német  schellen, stb.

CSAL,(2) fn. tt. csal-í, tb.  —ok. Vékony bangón:
Csel.  Hamisság,  ravasz  fogás,  hibába,  tévedésbe ve-
zető  eszköz,  mód.  Innen  :  csalétek,  csalfaj,  csőikért,
csalsip, csalszó,  csalvetés,  hadi  csal.  Csalt  vet  az  el-
lenségnek.  .Hindi csallal  vette  meg  a  várt.  A  csel  kö-
zönségesebb  használatú.

CSALA,  (1),  (csal-a)  fn.  tt.  csalá-t.  Csalás.
Ritka  használatú.  Leginkább  ezen közmondásban for-
dul  elő :  Csere  csatával jár,  mint  szóhangjáték.

CSALA,  (2),  puszták  Fejér,  Tolna  és  Pest me-
gyékben  ; helyr.  Csalá-n,  —ró,  —rrfi.

CSALÍD,  (l),  (csal-ád)  fa.  tt.  csolád-oí.  Ré-
gente  gyakran  cgyjelentésfinek  vétetett  cseléd  szó-
val.  1) Legtágasb  ért.  egy vérséghez s atyafiságba tar-
tozó  személyek  öszvege.  Nemet,  grófi  családból  való.
Úri  család.  Szétágazó  család. Átv.  testvérek  gyanánt
együtt  élő  szerzetesek  testülete.  Mária  családja.  2)
Szűkebb  ért.  egy  apa  és anya  alatt  élő  gyermekek, a
hozzájok  tartozó  háznéppcl,  cselédséggel  együtt.  3)
Legszorosb  ért  szülék  és  gyermekeik  együtt  véve.
Innen: családapa, családanya. Elemzését illetőleg lásd:
CSELÉD.

CSALÁD,  (2),  falu  és puszta  Nyitra  megyében;
PUSZTA—,  falu  Sopron megyében ; VÁMOS—,  falu
Vas  megyében. Helyr.  —ön,  —rá, —ról.

CSALÁDFENNTARTÓ,  (család-fcnn-tartó)  ősz.
fn.  A  családnak  egyetlen férfísarjadéka,  vagy  ivadéka.

CSALÁDI, (csal-ád-i) mn. tt  csalóxíi-í, tb.  —ok.
Családhoz  tartozó,  családot  illető, családra vonatkozó.
Családi  élet,  családi  viszonyok.

CSALÁDRA,  falu  Nyitra  megyében;  helyr.
Családká-n,  —rá,  —ról.

CSALÁDKÉP,  (család-kép)  ősz.  fn.  Valamely
családhoz  tartozó  egy  vagy  több  személyt ábrázoló
kép.  Családképekkel  díszített  grófi  palota.  Atv.  ért.
családi  életet  tórgyazó viszonyoknak,  történetnek köl-
tői  eléadása.

CSALÁDOS, (csal-ád-os) mn. tt. családos-í, vagy
—át,  tb.  —ok.  Kinek  családja,  illetőleg  gyermeket
vannak.  V.  ö.  CSELÉDÉS

66*
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CSALÁDTÖNÉV,  (család-tő-név)  ősz.  fa.  Élő-
név, mely valamely  családot ugyanazon nevű egy  vagy
több  családtól  megkülönböztet,  s  rendesen  helynév,
péld.  Galántai  Balogh,  Almán  Balog,  Daruvári  Jön-
kovieh,  Vadati  Jankovich.  (Praedicatum).

CSALÁDÜNNEP, (család-ünnep) ősz.  fa.  Öröm-
nap,  melyet  valamely  család tagjai  magok  között  tar-
tanak, pl. a  családapa  vagy  anya  születése napján.

CSALAFENTA,  (caala-finta)  ősz.  fn.  és  mn.  tt
eealafintát.  Aki  mintegy  erkölcsileg  fintán,  sántikálva
jár,  hogy  másokat  megcsaljon,  rászedjen.  Különösen
némely  tájakon,  ám.  leánycsábitó,  tőrbe  csaló,  továb-
bá, ravaszai  csintalakodó; másokat csaló, nyegle. Cta-
lafinta  orvot. Némely tájejtéssel:  csalavondi, cselewndi.
V.  ö.  FINTA.

CSALAMÁDÉ, (csada vagy csaxiaj-málé)  ősz.  fa.
A  Tisza alsó  vidékein  ám.  takarmányul vetett  sűrűén
termő  sásos  kukoricza.  Csalamádét  használni.  Ctala-
madéval  etetni  a barmokat.

Alkatrészei:  csada vagy  csadaj,  azaz  csádé,  sá-
sos  termény,  és máié  (kukoricza),  tehát  eredetileg:
csodajmálé,  sásos,  leveles,  sűrű  növésfi  kukoricza,
melyből  hangátvetéssel  lett:  csolomádé.  Hasonlóan
átvetett  bangú szók,  a bodrogközi és  székely: makverS
(=r  vakmerő); a balatonmelléki: háskó (=  bágcsó), a
több  tájon  divatos : szöcske* (=  szökcső, szököső),  fa-
rocskál (=: faragcsál),  mecseuésc  (csenevész).

CSALÁN,  (csal-án, lásd: alább)  fh.  tt.  csaldn-t,
tb.  —ok. Növénynem az egylakiak seregéből, és négy -
hímesek  rendéből.  Több  fajainak  szára  és levelei apró
Mankocskákkal borítvák, melyek  a hozzájok  érő tes-
ten  égető  csipős  fájdalmat  okoznak.  Csalán  kezébe,
nem liliom.  Km.  Nyilván  csalánra  visellett, hogy  oly
komor.  Km. Fajai:  apró, epres, árva, pettegetett levelii
stb.  Némely  tájejtéssel  :  csollán,  csóeány.  A  Nádor-
codezben  : csaloh.

Gyöke  csal  talán eredetileg sal, saly, saj,  meny-
nyiben, f alánkjai  salygó, sajgó fájdalmat okoznak. Ezen
tulajdonságára  vonatkozik  a  latin  urtica  s  német
Brennnessel  is.

CSALÁNCSATTOGATÓ,  (csalán-csattogató)
ősz.  fa.  Piczin  fürge  madár, mely nyáron az  erdőn la-
kik,  télen pedig  nagy  ügyességgel  a  sövények  s  tövig-
keritések  között bujkál.  Férgekkel  táplálkozik.

CSALÁNCSIPÉS, (csalán-csípés) ősz.  fh.  Elénk,
égető  szúrás, melyet  a  csalán  érintése okoz a testen.

CSALÁNÉGETÉS, (csalán-égetés) ősz.  fa.  Lásd
CSALÁNCSIPÉS.

CSALÁNFONAL,  (csalán-fonal)  ősz.  fh.  Szárí-
tott s kender  módjára  megáztatott  csalánszárból ké-
sritett  fonal.

CSALÁNHIMLÖ,  (csalán-himlő)  ősz.  fii.  Lásd
CSALÁNKÜTEG.

CSALÁNRA,  (esal-án-ka)  'fh.  tt.  csalánkát.  A
cssJáncsattogatók  egyik  faja.  V.  ö. CSALÁNCSAT-
TOOATÓ.

CSALÁNKÜTEG, (csalán-knteg) ősz. fn.  Küteg
neme,  midőn  a  bőrön  kis  hólyagocskák  támadnak,
melyeknek  égetése a  csalánéhoz  hasonló.

CSALÁNLÁZ, (csalán-láz)  ősz. &.  Láz,  melytől
a  testbőrön  csaláukütegek  támadnak.  V.  ö.  CSA-
LÁNKÜTEG.

CSALÁNOS, (csal-án-os) mn. tt  csolános-t, vagy
—öt, tb. —ok. Csalánnal benőtt, csalánnal bővelkedő.
Ctaldnot  kert, csalános  árok.

CSALÁOTATYOLAT, (csalán-patyolat)  ősz. m.
Csalánfonalakból  szőtt  patyolatféle  finom  gyolcs.

CSALÁNPILLANGÓ,  (csalán-pillangó)  ősz. fn.
Éjjeli  vagyis  boszorkánypillék  egyik  neme.

CSALÁNSZÖVET,  (csalán-szövet)  ősz. fn.  Cu-
lánfbnaUkból  szőtt  kelme,  gyolcs.

CSALÁR,  (1),  (cs*J-ár)  elvont  törzsök,  mely
csalárd  szóban, s  ennek  származékaiban  fennran  e
e  mellett  önállólag  is  használtathatnék,  mint:  búvár,
buzgár, folydV  szintén  igékből  származott  nevek.

CSALÁR,  (2),  fala  Nógrád  megyében;  belyr.
—ön,  —rá,  —ró!.

CSALÁRD, (csal-ár-d)  mn. tt  csalárd-ot.  Kinek
a  csalás megrögzött  tulajdonsága;  hamissággal teljét;
rókatermészetfi  j  ki  mindenkor késs  a  csalásra  (mini-
egy csalással áradozó).  Mondják  átvitelcsen  dologról
is  csolékony  helyett:

„ Csalárd  örvények, vad  sziklák  között
Sajkán  lebegve  futja  víg  futását."

Kazinczy.

CSALÁRDKODÁS, (csal-ár-d-kod-ás) fn.  tt  «M
lárdkodás-t, tb.  —ok.  Csalárdul  cselekvés, csalárdság.

CSALÁEDKODIK, (csal-ár-d-kod-ik)  k.  m. CM
lárdkod-tam, —tál,  —ott. Csalárdul cselekszik;  róka
módjára  ravaszkodik; hamisságokat  (íz.

CSALÁRDOS,  (csal-ár-d-os)  mn. tt.  csaláraW,
vagy  —öt.  tb.  —ok.  Csalárd  müvekkel teljes;  hamis
ságban, ravaszságban jártas. Oly alakú,  mint  :  bolon-
dos,  zöldes.  Dolgokról  ám.  csalékony :

„Sok  száz  mind  okosabb  mind  vitézebb,  abbul
Ki  nem tudott jüuni,  csalárdos  fogságba!."

Gr.  Zrínyi M.

CSALÁRDSÁG,  (csal-ár-d-ság)  fn.  tt.  ctaldrd-
ság-ot. Tulajdonság,  melynél fogva valaki  mások  c*»-
lására hajlandó, s mindenkor kész ; cselszövény; alnok
törekvés.  Csalárdságon  érték,  rajta  kapták.  Nem mets-
sze  megy  ember csalárdsággal.  Km. Bibliai  értelemben:
gonoszság, bűn. Kinek  szájában csalárdság nem talál-
tatott.

CSALÁRDUL,  (csal-ár-d-nl)  ih.  Hamisan,  elnö-
kül,  csalva,  csalólag.  Miért  leltértette  meg  a  Sátán a
te  szivedet,  hogy csalárdul  cselekednél  a  metS  árával f
(Apóst.  Cselek.)

CSALÁEKODIK, (csal-ar-kod-ik) k.  Lásd  CSA-
LÁRDKODIK.

CSALÁS,  (csul-as) fo. tt  csalás-t, tb.  —<*• l]

Szántszándékos  félrevezetés,  tévedésbe hozás, hibib*
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ejtés.  2)  Hamis  úton  módon , különösen  félrevezetés
általi  károsítás.  Csalásból  szerzett  vagyon.  3) Csábítás.
Csalással disznó sem hűik. Km.

CSALÁSI,  (csal-ás-i)  mn.  tt.  csalási-t,  tb.  —ok.
Csalásra  vonatkozó,  magában  csalást  foglaló.  Csalási
szándék.  Csaláti  merény,  bűn.

CSALATÁS,  (csal-at-ás)  fa.  tt.  csalaíós-t,  tb-
—ok.  Rászedett,  elcaábíttatás  mások  által.  Külön-
bözik  ettől:  csalódás.

CSALATHATATLAN,  (csal-at-hat-atlan) mn. tt.
csalathatotlan-t, tb.  —ok. Kit meg nem lehet  csalni, ki
meg  nem csalathatik.

CSALATHATLAN,  (csal-at-hat-lan) lásd: CSA-
LATHATATLAN.

CSALATffi,  (csal-at-ik)  külsz.  m.  csalaí-<am,
—tál, —ott. Kit mások rászednek, elcsábítnak. Külön-
böző : csalódik.

CSALATKOZÁS,  (csal-at-koz-ús)  fii.  tt.  csoíaí-
kozás-t,  tb.  —ok.  Véleményben  tévedés;  a  dolognak
másképen  létele,  mint  gondoltuk.  V.  ö.  CSALAT-
KOZIK.

CSALATKOZIK,  (c&al-at-koz-ik)  k.  m.  csalat-
koz-tam,  —tál,  —ott.  Véleményében téved, reménye
nem  teljesedik;  a  dolgok  egészen  máskép  ütnek  ki,
mint  gondola.  Reményében  csalatkozni.  Emberekben
csalatkozni.  Fiamban  felette  csalatkoztam.  Ha  nem
csalatkozom,  a  dolog  így  történt.  Nagyon  csalatkozol,
ha  hiszed.  Ki  emberben bízik,  könnyen  csalatkozik.  Ki
Istenben  bízik,  nem  csalatkozik.  A  házvételben  igen meg-
csalatkoztam.

CSALATKOZHATATLAN,  (csal-at-koz-hat-at-
lan)  lásd:  CSALATKOZHATLAN.

CSALATKOZHATATLANSÁG/c-aal-at-koz-hat-
at-lan-ság)  lásd:  CSALATKOZHATLANSÁG.

CSALATKOZHATATLANUL,  (csal-at-ko/.-hfit-
atlan-ul) lásd:  CSALATKOZHATLANUL.

CSALATKOZHATLAN  ,  (osal-at-koz-hat-lai.)
mn. tt. csalatkozhatlan-t, tb. —ok. 1) Aki nem tévedhet,
hibába  nem eshetik.  Egyedül  az Isten  csalatkozhatlan.
Köz  életben  e  szó  helyett  csalhatatlan  kifejezéssel
élnek,  holott  ez  annyi mint:  kit  megcsalni,  tévedésbe
hozni  nem lehet.  Tehát  :  Az  Isten  csalhatatlan,  ám.
Az  Istent  megcsalni nem  lehet.  Az  Isten  csalatkozhat-
lan  ám.  Az  Isten  önmagában, önmagától nem tévedhet,
nem  hibázhat.  2)  ih.  Csalatkozhatlanul.

CSALATKOZHATLANSÁG,  (esal-at-koz-hat-
lan-ság)  fh.  tt.  —öt. Tulajdonság,  melynél  fogva va-
laki  nem csalatkozhatok.

CSALATKOZHATLANUL, (csal-at-koz hat-lan-
ul)  ih.  A  nélkül,  hogy  csalatkozhassak, tökéletes bizo-
nyossággal.  Csalatkozhatlanul  ítélni  valamiről.

CSALATSÁG,  (csal-at-ság)  fn.  tt.  rsalatság-ot.
Pesti  Gábornál  ám.  csalás,  osalfa.ság.

CSALDÖG,  (csal-dög)  ősz.  fa.  Vadászok  nyel-
vén  csalétkttl  kitett  döghús  , hogy  farkast,  rókát azon
helyütt  lövésre  kerítsenek.

CSÁLÉ,  (csa, vagy esa-elé vagy  elcO.  Ökörnógató
szó,  ám. csira előre,  csa előre, azaz, jobbról  félre térve

előre.  Atv.  ért.  csáléra  ám.  görbén,  nem egyenes vo-
nalban.  Csáléra  áll  a kazal.  Erkölcsi ért.  jelent hamis,
csaló  módot,  különösen hütlenségi  elsajátítást  A  hűt-
len  tisztek  kezelése  alatt  a jövedelem  nagy  része  csáléra
ment.  V.  ö.  CSA,  CSA.

CSALÉKONY,  (csal-ék-ony)  mn. tt.  csalékony-t,
tb.  —ok. Lényegénél, természeténél, hajlaminál  fogva
gyakran,  vagy  könnyen  csaló,  illetőleg tévútra vezető,
hibába  ejtő.  Csalékony  érzékek.  Csalékony  időjárás.
Csalékony  remény.  Csalékony  látszat.  Csalékony  szirt.

CSALÉKONYAN, (csal-ék-ony-an)ih. Csalékony
módon.  Csalikonyan  mutató  szemüvegek.  Csalékonyan
jár  az  idő.

CSALÉKONYSÁG, (csal-ék-ony-ság) fa. tt  csa-
lékonysdg-ot.  Könnyen  csaló  minemüség, vagy állapot.
Szemek, fülek  csalékonysága.

CSALEMBÉR,  (csal-embér)  ősz.  fn.  Csaló,  csa-
lafinta,  hamis  ember.

CSÁLÉS, (csa-elé-es) mn. tt. csálés-t,  vagy  — aí,
tb.  —ok.  Ökörről mondatik,  mely  a  járomban  bal
felfii  áll,  mert  mikor csáléra, azaz  jobbra kell fordulni,
ezt  szólítják,  hogy  társát  arra  tolja.  Máskép:  kUlsö
ökör.  A jobb  felöl  álló hajsza*,  vapy  bflsb',  ellenkező
okból,  Csálés  ökör.

f'SALÉT,  (1),  (csal-ét)  lásd:  CSALÉTEK.
CSALÉT,(L>),  CSALÉTOS, lásd CSALIT,  CSA-

L1TOS.
CSALÉTEK,  (csal-étck)  ősz.  fa.  Étek,  nyalánk-

ság,  melyet horogra,  törökre,  vagy  más  vadfogó  esz-
közre  tesznek,  hogy  általa  a  vadakat  oda csábítsák,
és  kelepczébe  ejtsék.

CSALÉTKEZ,  (csal-étkez)  ősz.  áth.  Vadászok
nyelvén  csalétket kitesz, vagy kelepczét azzal  megken.

CSALFA,  (osal-faj  vagy  csal-fi),  mn. tt.  csalfát.
Hamis,  álnok,  ki  csalni  akar,  csalni  kész.Csalfa  lélek.
Csalfa  szerető.  Isten  hozzád csalfa  lány,  megyek hát  egy
más  után.  (Népd).  E  szót  így  is  elemezhetni  : csal-ca.
V.  ö. — B,  mint  képző.

CSALFAJ,  (csal-faj)  ősz.  fn.  A  régieknél  ám.  a
mai  csalfa.

CSALFAJÚ,  (csal-fajú)  ősz.  mn.  Csalfák  fajá-
ból  való.

CSALFÁLKODÁS, (esal-fa-al  vagy  csal-faj-kod-
ás),  fn.  tt.  csalfálkodás-t,  tb.  —ok.  Csalfa  tettek  gya-
korlása,  hamiskodás,  ravaszkodás.

CSALFÁLKODIK,  (csal-fa-al  vagy  csal-faj-al-
kod-ik),  k.  m.  csaifátkod-ta»n,  —tál,  —ott.  Csalfa
módon  cselekszik,  csalfaságot  űz, gyakorol;  hamisko-
dik,  ravaszkodik.

CSALFASÁG,  (csal-fa-ság)  fa.  tt.  csalfaság-ot.
Hamisság,  álnoksúg,  ravaszság.  Csalfasággal  élni.
Csalfaságot  elkövetni.  Csalfaságon  kapni,  érni  valakit.

CSALFÁSKODÁS, (csal-fa-as-kod-ás)  1. CSAL-
FÁLKODÁS.

CSALFÁSKODIK,  (c-sal-fa-as-kod-ik)  1.  CSAL-
FALKOD1K.

CSALFÉNY,  ícsal-fény)  ősz.  fn.  Fény,  melynek
minőségét,  távolságát  a  szem  ki  nem veszi,  s  máskép
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tűnik  elő,  mint valósággal  van.  Csalóka  fény.  Átv.
ért.  a  dicsnek, hímek, nagyságnak  külső  színe, mely-
nek  belül valóság  nem felel  meg.

CSALHATATLAN, (csal-hat-atkn)  mn.  tt. csal-
hatatlan-1,  tb.  —ok.  1) Kit megcsalni nem lebct  Köz-
szokássá  vált anynyit  is  érteni  alatta  mint  :  aki nem
tévedhet, nem hibázhat, hibázhatlan; de  helyesebben,
aki nem tévedhet,  az csalódhatatlan  vagy  esalaíkozhal-
lan.  2)  ih.  Csalhatatlanul.

CSALHATATLANSÁG,  (csal-hat-atían-ság)  fa.
tt.  —öt.  Oly  tulajdonság,  melynél  fogva valaki  meg
nem  csalathatik, más  által.  Különbözik tőle :  csalód-
hotatlanság.

CSALHATATLANUL,  ^(csal-hat-at-lan-nl)  ih.
Szónyomozásilag  vett értelemben:  a  nélkül, hogy va-
laki  által  megcsalathassék. A  köz szokás  szerént  : hi-
bázhatlanal,  minden  bizonyosággal.

CSALHATLAK,  CSALHATLANSÁGstb. lásd:
CSALHATATLAN,  CSALHATATLANSÁG.

CSALI,  lásd  CSÁLE.
CSALIT,  (csal-it  azaz  csar-it),  fa.  tt  esalit-oí.

Cserjós,  bokros  hely,  csepőte,  haraszt  Kemenesalján
ám. fákról lehullott levelek. Gyöke csal eredetileg csar,
a sor, ser,  cser változata, melyből sarj,  sarjad,  sarju,
térdül,  cser;, cserje,  mind  zsenge  növésre vonatkozó
szók  származnak.  Az l  és  r  rokonhangok  ügy  válta-
koznak bennök, mint  ezekben:  írómba üomba,  boíráw-
leosik  botlonkoíifc,  botorkál  botoltál,  stb.

Képzője  tt  igen  ritka  használata,  előfordul  az
angalit  székely  szóban,  s úgy  látszik,  az is  (ás, és)
képző  változata,  mintha  volna :  csalis,  azaz,  csaris,
cseres, (t. i. hely). A  törökben  csalt

CSALITOS,  (csar-it-os)  mn.  tt.  esaliíos-t,  vagy
—aí, tb.  —ok.  1)  Apró  sűrű  bokrokkal  benőtt  Csa-
titos mesö, csalitos  legelS,  rét, csalitos erdőalja.  2) Le-
hullott  falevelekkel  teljes,  vagy  betakart

CSALKÉP, (csal-kép) ősz.  fh.  Kép,  mely való-
sággal  nem az, vagy  nem olyan,  minek vagy milyen-
nek  látszik; káprazat  Átv.  ért.  használtatik  azon ké-
pekről  is, melyeket a  képzelő  tehetség alkot.

C8ALKERT, (csal-kert)  ősz.  fa.  Kert, melynek
tekervényes  útai,  és fordulói  tévedésbe ejtik  a benne
járót, máskép: tömkeleg, tevkert.

CSALL,  fáin  Hont  megyében;  helyr.  —ön,
—rá,  —róí.

CSALLANO,  állattani  új  scó és  fa.  tt.  csallong-
—öt. Tekédcd  csigafaj.  (Conus  vexillnm).

CSALLÓKÖZ,  CSALLÓKÖZI,  lásd: CSALÓ-
KÖZ,  CSALÓKÖZI.

CSALMA,  fa.  tt.  csalmát.  1) Patyolat-turbán,
melylyel  fejeiket  körültekerik a  törökök s más  keleti
népek. A  székelyeknél  ám.  magas  gucsmafélo  süveg.

Valószínűleg  idegen  eredetű,  megvan  a  tatár,
orosz,  illír  nyelvekben  is.

CSALMADÁB,  (csal-madár)  ön.  fn.  A madará-
szok  kalitkába  zárt  madara,  melyet  a  lápfára,  vagy
hálóhoz  közel  tesznek,  hogy  a szabadban  repkedő ma-
darakat  a  lépvesszőre  vagy  hálóba  csalogassak.  Átv.

ért.  emberekből  is  mondatík, kik  másokat  bizonyos
czélra  csábítgatnak. Haskép  : csalóka.

CSALMÁS,  (csalma-as) mn. és  fű.  tt  csalmds-<,
tb.  —ok,  midőn  fn.  —ok.  Csalmát  viselő,  csalmafó-
vegü.  Csalmát  pogányok,  muhomedánok.  Mint  főnév
különösen  törököt jelent.  <7ön a  esalmas.

CSALMÁ8AN,  (csalma-ás-an)  ih.  Csalmaban,
csalmával.

CSALMATOK,  (csalma-tok)  öss.  fn.  Növény-
nem  az  öthimesek  seregéből, és  egyanyasok rendéből,
bokrétája  töltséres,  tompa, hímszálai előre görbülnek,
tokja  kupakos,  egyrekcszfi.  Mérges.  (Hyosciamus).
Fajai:  bolondtíá,  receés, fejér,  aranyos, piezi,  hólyagot
csalmatok.

CSALNYOM, (csal-nyom)  ősz.  fa.  A  vadászok-
nál  ám.  a  szarvas  nyomai,  midőn  sebes  futtában  bi-
talsó  lábaival  hosszabb ugrásokat  tesz, mint  közönsé-
gesen  tenni szokott,  s ás által  a  vadászok megcsalat-
nak,  mivel  nagyobbnak  és  erősebbnek vélik art, mint-
sem valósággal. Szélesb  ért  minden nyom,  mely  csa-
lódásba  ejt

CSALÓ, (1),  (csal-ó)  fh. tt  csaló-t.  Ember, ki-
nek  mestersége  a  csalás.  JSbcsaló, emfteresaló,  lüek-
csaló, peVwcsaló.  V.  ö. CSAL.

CSALÓ, (2),  (csal-ó) mn. tt  csaló-t.  Hibába, té-
vedésbe vezető, reményt várakozást semmisítő; hamis-
kodva  kártevő.  Csaló  kalmár, kupecs.

CSALÓDÁS, (csal-ód-ás)  fh.  tt  csalódd*-*,  tb,
—ok. Önvéleményében,  gondolkozásában  tévedés; *
reménynek, várakozásnak, melylyel  voltunk,  nem  tel-
jesedése ; a  dolognak másképen kiütése,  mint gondol-
tuk.  Csalódásokban él  a* ember.

CSALÓDIK,  (csal-ód-ik)  belsz.  m.  csalód-tót,
—tál,  —ott. Véleményében, gondolkozásában  téved;
reménye,  várakozása  nem teljesül;  nem  úgy  üt ki *
dolog,  mint hitte. Aki hazugnak hisz, családik.  Mejcta
lódni  reményében,  várakozásába*.  Ha  nem  csalódó*-
Csalódat, ha ott  gondolod,  hogy  — £bbe* nagyon CM-
lódtutik. Különbözik  tőle : csalatik.

CSALOGÁNY, (csal-og-ány) £n. tt. csalogány-*,
tb. —ok. Ujabb  időben a  költői  nyelvben  felkapott,
s közönségessé lett szó, a régies és görög  szármasatá
ftóemiíe helyett  Átv. értei,  ékesezavú  énekesnő. Sa»-
ház  csalogánya.

Elemezve  ám.  éneke által  párját  csalogató, hí-
vogató madár. Egyébiránt  lehetne  esajogány  is a cse-
vegést jelentő  csaj  gyöktől.

CSALOGAT,  (csal-og-at)  áth.  m.  ctaloaat-«>»,
—Iái,  —ott, pár. csalogass. Édesget, csábítgat,  holmi
kedvező  ígéretekkel, szép szavakkal,  ajándékkal maga
részére vagy  valami  pártnak  megszerezni' törekedik.
Pératd  csalogatni,  hivatallal  csalogatni.  A  csikót ai-
rakkal  csalogatni  aa  istállóba.  A  malactól  korpaW
haza  csalogatni.  Ne  csalogass, mert  nem megyek.  Na*
mayám jöttem  én  ide,  csalogattak  engem  ide.  Népd.

„Hitetlen,
Látom  hová  csalogat  világod."

Kazinczy  az  Esthajnalboz.
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CSALOGATÁS,  (csal-og-at-ás)  fn.  tt.  csaíoga-
tás-t,  tb.  —ok.  Cs&bítgatás, édesgetés.

CSALOGATÓ, (csal-og-at-ó)  fn.  és mn.  tt.  cso-
logató-t.  1)  Aki  minden eszközt, módot elkövet mások
csalogatására.  2)  Édesgető , csábítgató.  Csalogató be-
szédek, ajándékok,  pártvezérek.

CSALÓKA, (1),  (csal-ó-ka) mn. tt.  csalókát.  Té-
vedésbe  hozó, reményt, várakozást semmisítő;  csábító,
édesgető:  Csalóka fény,  csalóka bestéd, csalóka remény.

CSALÓKA,  (2),  (csal-ó-ka)  fn.  tt.  csalókát,  1)
Csábítás  végett járó-kelő,  milyenek  a  pártok  kikül-
dött telekvásárlói. 2) Mátyásföldén  : csalmadár a  ma-
darászoknál.  3)  Székelyföldön  :  fenyőalma,  fenyő-
toboz.

CSALÓKÖZ,  (csaló-köz)  ősz.  fn.  A  nagy  Duna,
és  érsekújvárinak  nevezett  dunaág között  fekvő,  s Po-
zsony  és  Komárom megyék  alkotó  részeit  tevő  nagy
sziget,  melyet  Mátyás  király  Aranykertnek  nevezett
Nevét  némelyek  szcrént  a  Dunának  Csaló  nevű, s
most  már holt ágától  vette.

Mások  szerént  ám. Sarló- vagy  SallókSt.  És  va-
lóban  így  találjak  írva  Farkas  András költeményében
a  XVL  századból.

„Kik  a  Sarlóközből,  a  bő Mátyus  földéből,
Szálából,  Somogyból,  a  Szerem  földéről,
A  széles  alföldről  sok  népet  elhajtanak."

A  magyar  nyelv  tís  irodalom kézi könyve.
Első  kötet  7-dik  lap.

Jerneynél  is  (Nyelvkincsek)  két  M-el  fordul  elő.  A
helybeli  és  szomszéd  lakosok  kiejtése  ezerént  szin-
tén  : Csallóköz.

CSALÓKÖZI,  (csaló-közi)  ősz. mn.  tt  esotókö-
zi-t,  tb.  —ék.  Csalóközbe,  vagy  —  közből  való, oda
vonatkozó.  Csalóközi szerencse, azaz , midőn  valaki  a
révhez  érvén  legottan  kompba szállhat,  és  átkelhet
Menj  által  a  Duna  csallóközi  révén.  (Kis  tükör).  Csa-
lóköti járat.

CSALÓLAG,  (csal-ó-lag)  ih.  Csaló  módon, ha-
misan, csábitólag.

CSALOMIA, KIS—,  és  NAGY—,  falvak Hont
megyében; helyr.  Ctalomid-n,  —rá,  —ról.

CSALOZ, (csal-oz) áth.  m. ctaloz-tam,  csaloc-tál,
—ott. Vadászok  nyelvén négylábú  vadat  étekkel csa-
logat.

CSALÖSVÉNY,  (csal-ösvény)  ősz.  fn.  Gyalog-
út, vagy  csapás, mely  az igazi jó  útról  félre  vezet, a
menőt  tévedésbe  hozza.

CSALSÍP,  (csal-sfp)  ősz.  fn.  Madarak vagy  más
vadnak  hangját utánzó sip,  vagy ilyféle eszköz,  melyet
azok hallván, a madarász, vadász törökéhez, vesszejére,
vagy  bálójába  vagy  lőkörélns,  lőtávolába  repülnek.
CsaMpba  fújni,  Csalsíppal  édesgetni  a madarakat.  Így
különösen  : scarvossíp,  nyúMp,  bagoly- vagy  kuviksíp,
fürjsíp,  csoszármodársíp, biticzsip  stb.

CSALSZÉM, (csal-szém)  ősz.  fn.  Vad&szok nyel-
vén  csalétek  gabona-  vagy  r.-..ís  fttmagokknl,  hogy  bi-

zonyos  helyre  elhintve  a  szárnyas  vadat  oda  édes-
gessék.

CSALSZÍN,  CSALSZÍN,  (csal-szín)  ősz.  fn.  A
dolognak  külseje,  mely annak  békéjével,  valóságával
meg nem egyezik, s annálfogva  tévedésbe ejt,  megcsal.

CSALSZÍNÜ, CSALSZINÜ, (csal-színü) ősz. mn.
Minek  külseje  csalni  szokott.

CSALSZÓ, (csal-scó) ősz.  fa.  Madaraiénak után-
zása  akár  síppal vagy más eszközzel,  akár paszta száj-
jal,  midőn  a madarászok, vadászok csalogatják  a szár-
nyas  vadakat, állatokat  V. ö. CSALSÍP.

CSALTOJÁS, (csal-tojás) ősz.  fn. Tojás,  melyet
a  tyúkok,  fáczánok  stb.  tojóhelyére  tesznek, vagy  ott
hagynak,  hogy  azután  is  oda rakjak  tojásaikat  Köz-
nyelven  : polozsna,  vagy polozsnok.

CSALTOLL,  (csal-toll)  ősz. fn.  1)  A  sólyom-
vadászoknál  ám.  csomóba  kötött  madártollak,  me-
lyekkel  a  kibocsátott  sólymokat  visszacsalogatják.  2)
Ragadozó  madarak  tollaiból  alkotott  ijesztő  váz, a
kisebb  madarak  elrezzentésére.

CSALÚT,  (csal-út)  ősz.  fa.  Út  mely  az  igazi
iránytól  eltérvén  az  utast  félre,  bal  irányra  vezeti,
vagy  olyan  út,  mely  csak  bizonyos  távolságig  járott,
s  végre  megszűnik,  mi  miatt  az  utas  viszszafordului
kénytelen.

CSALVETÉS  (csal-?etés),  ősz.  fa.  Lásd  CSEL-
VETÉS.

CSAL VETŐ, (csal-vető) ősz.  fn.  Ember, aki csalt
vet,  álutakon  és  módokon  valakit  megkeríteni, hatal-
mába  ejteni törekszik.

CSALYA,  (csaly-a  vagy  csaj-a),  mn.  és  fn.  tt.
csalyrfí.  Tekeredett,  görbe  szarvd.  Csalya  bogár,  ro-
varnem.  Csalya  ökör,  csalt/a  tehén.  Alkalmasint  a  fél-
rememenésrc,  kihajlásra  vonatkozó  csa  csali  szóval
egy  eredetű.

CSAM,  CSAM,  hangutánzó, a  csámcsog  vagy
csámcsog, csamcsogás származékokban. Vékonybangon:
esem,  csőm,  csemcseg,  ctömcsög.

CSAM, elvont törzse  csdmolyog,  csámpás  szók-
nak , és  ezek  származékainak.  Gyöke  azon csa  vagy
esd,  mely  félretérésre,  kihajlásra,  görbedésre  vonatko-
zik.  Átv.  értelemben  ide  tartozik  csámporodik  is.

CSAMANGO, (csam-ang-ó  vagy csám-ong-ó),  fa.
tt  csamongó-t,  tb. —k. Sintér, hóhérlegény, gyepmes-
tor, kutyaverő.  Kecskeméti  szó.  Talán  a  csámolyog
igével  rokon, mennyiben  a  csamangónak dolga  a kó-
borló  ebek  után  leselkedve  járni, csAmolyogni  :  csá-
mongó,  csámolygó.

CSÁMCSOG,  (csam-cs-og)  lásd  :  CSEMCSEG.
CSÁMCSOG,  (csám-cs-og)  lásd : CSEMCSEG.
CSAMMOG,  v.  CSÁMMOG,  (csamm-og  csamm-

og),  lásd  :  CSEMCSEG.

CSÁMOLYOG,  (csám-oly-og)  önh  m. csámolyog-
íam,  —tál,  csámolygott.  htn.  —HÍ,  v.  csámolyg-ani.
Felső  Csalóközben  ám.  idcoda  csapongva, görbe uta-
kon,  mintegy csára,  csáléra j&r,  csatangol.  Mondjak
különösen  a  legelőn járó  baromról.
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CSÁMPA,  (1),  (csám-p-a)  elvont, vagy  kiavult
törzs, melyből etámpás,  csámpáskodik eredtek.  Jelenti
a  lábak  hibás  kifelé  görbedését,  különösen a sánti-
kálva járóknál.  Gyöke  a kifelé  görbedést jelentő  csá.

CSÁMPA  (2),  paszta  Tolna  megyében;  helyr.
Ctámpá-n,  —ró,  —rói.

CSÁMPÁS, (csám-p-a-as) mn. tt  csámpoVt, vagy
—át, tb.  —ok. Kinek  lábai  kifelé fordultak;  kajszán
lépő, illetőleg  ideoda  sáutíkáló.  Csámpás  lábú  nyomo-
rék,  koldus.  Erdélyben  élhetetlen, nyányi  ember.  A
törökben  dsamboc  tánczost jelent.

CSÁMPÁSAN,  (csám-p-a-as-au)  ih.  Kifelé  gör-
bített  lábakkal, sántikálva.  Csámpásan járni.

CSÁMPÁ8LÁBU, (csámpás-lábu)  ősz.  mn. lásd:
CSÁMPÁS.

CSÁMPÁSODIK, (csám-pa-as-od-ik) k.  m.  csám-
pásod-íam,  —tál,  —ott. Görbe, kajszos,  kiforduló  lá-
bakat  kap.  Lova  a  nagy  t«herh«zás6an  megcsompá-
sodott.

CSAMPOLYA, (csam-p-oly-a) fn. tt  csampolyát.
Székelyeknél  ám. duda, másképen :  Ctimpolya.  Ere-
detre  síp szóval  rokon, mintegy  :  sipolya  sipolyó.

CSÁMPORODIK,  (csám-p-or-od-ik)  k.  múlt  :
csámporod-tam,  —tál,  —ott.  A  ser, pálinka, vagy
kenyértészta  megsaoanyodik.  Székely  szó.  A  görbe-
séget jelentő  csámpa  szóval  rokonítható, mennyiben
ami  csámporodik, átv. értelemben eredeti  izétől  eltér.

CSÁMPORODOTT,  (csám-p-or-od-ott)  mn.  tt.
ctámporodolt-at.  Megsavanyodott, megkeseredett,  pes-
hedt  Ctámporodoü  tér,  csámporodott  kenyértészta.

CSÁMPORÚ  (csám-p-or-ú), mn.  tt  csámporú-t,
vagy át,  tb.  —k.  vagy  —ok.  Kesernyés,  savanyús,
(kenyér,  ser).

CSAN  vagy CSAN, elvont gyök,  1) csanak,  csa-
niga, csondorog,  (vagy  csandalog), és  csánk  szikban  s
jelent,  mint a  csa szónak  többi  származékai,  félrehaj-
list vagy  görbülést;  2)  hangutánzó  csang szóban.

CSAN, falu Közép-Szolnokmegyében; MEZŐ—,
PUSZTA—  falvak  Erdélyben  ,  Torda  megyében,
helyr.  —ba,  —bán,  —bóí.

CSANÁD,  a tiszai (tiszabalparti) megyék egyike,
nevét Béla  király  jegyzője  szerént  István  első király
idejében  Snnád  fő  embertől,  Doboka  fiától  kapta.
Fáin  neve is Pest megyében.  NÉMET—  és  RÁCZ—,
faluk  Torontál  megyében; ÚJ—  fáin  Csanád  megyé-
ben.  Helyragozva  mint  megye  :  öanád-ba,  —bon,
—bóí, mint helységek  : —rá, —ön,  —ról.

CSANAK,  (1),  (csan-ak)  fn.  tt  csanok-ot.  So-
mogyban  ám.  fűzfa  kérgéből  készült  tölcsérforma
edény,  bosszú  csiptetö  rúdra  alkalmazva,  melylyel
kntakből  vizet merítenek.  Hevesben, a  vadászok viz-
merítő  fa, kanala.  Szatmár  vidékén  :  cserép  edény.  A
régieknél  annyit  is  tett,  mint : csónak, csolnak.

CSANAK  (2),  faluk  Győr,  Sopron,  és puszta
Komárom  megyében; helyr.  —ön,  —rá,  —ról.

CSANÁL, lásd  : CSALÁN.

CSANÁLOS,  faluk  Bihar,  Szathmár  és Zemplén
megyékben;  helyr.  —ön, —rá,  —ról.

CSÁMCSOG,  (csam-cs og)  lásd  :  CSÉMCSÉG.
CSÁMCSOG,  (csám-cs-og)  lásd  :  CSÉMCSÉG.
CSANDARGÁS , (csan-dar-og-ás  vagy  csaa-dal-

og-ás),  fn. tt  csandargás-t  tb.  —ok.  A  turbékoló  ga-
lamb  ide-oda  forgása.

CSANDAROG,  (csan-dar-og,  vagy  csan-dal-og)
öuh.  ín.  csandargott,  htn.  —ni,  vagy  csandargoni.  A
turbékoló  galamb  ide-oda forog farkával.  Székely  szó.

CSANG,  (csan-og,  a  törökben  csan  sün.  h«-
raiig), önL. múlt:  —tam, —tál,  —ott. 1) Rósz hangon
szól,  rósz hangot ad.  2)  (csa-ong), elvont gyöke csángó
vagy  csángó szónak, s ám.  csapong,  bolyong.

CSANOÁS, (csan-og-ás)  fn. tárgyeset:  —t,  töb-
bes  : —ok.  Koszul  hangzás.

CSÁNGÓ,  (1),  (csan-og-ó)  mn. tárgyeset:  —t.
Roszúlhangzó.  Csángó kolomp.

CSÁNGÓ, (2), CSÁNGÓ (csa-ong-ó, talán ám. csa-
pongójárókelő, ellentétben a székely ám. székelő, azaz
állandó helyen lakó szóval; igypotócz valószínűleg ám.
bolócz vagy  bollócz  =  ballagó  vagy  bolócs,  bolyongó,
ellentétben a  kun  := hún-nak talán  a hon szótól,  mint-
egy  honos  honnal vagy  állandó  lakással  bíró, úgy-
hogy  konmok  a  törökben  is  ám.  lok-ni,  honol-m,  s
khane ám. lak, ház. Ezek szerént szónyomozólag csángó
a  palóczczal  s  kun a  székelylyel  azonos, vagy  lega-
lább  hasonló  jelentésfieknek  látszanak, Vullers  persa
szótárában  olvassuk  :  botócs  vagy  bolóds.  1)  nőmén
gentis  barbáráé,  deserta  inhabitantis, stolidae ét  fór-
tis  ét  latrocinüt  dedüae.  3)  nőmén  regionié,  qoi
terra  Boluziorum  designari  videtur  stb.)  fn.  és  ma.
tt.  csangó-t.  Ctangó  magyarok  jelennen  a  Moldvaor-
szágban  lakó  vagy  qda  költözött  magyarok  nerc.
Ezek  általában  a  vastag  s  és  cs  betűket  is  vékony
sz  és  ez  hangon ejtik.  Gazdag  ccungó  volt ás apám,
kohójába  járt  ás  anyám;  ugyan  mért  lennék  én
szegény,  ssósz-zászíói  (sós-zászlói)  csángó  legény.  Ét
volt  ám a  czángó színe, a  mig  együtt  vert  a  txive,  de
moset nem ver  együtt  szive,  azért szók (= sok) a csángó
színe.  Csángó  dalok.

CSÁNGÓ, székely  tájszó.  Lásd:  CSAVISZKA.
CSÁNIG,  falu  Vas  megyében;  belyr.  —ön,

—rá, —ról.
CSANIGA,  (csan-ig-a, vagy csán-og-ó) fő- és mn.

tt.  csanigát.  1) Csánk,  lásd  ezt.  2) Botorkálva járó.
csámolygo.

CSANK,  falu  Hont  megyében;  hely.  —ön,
—ró,  —rói.

CSÁNK,,  (csán-k, vagy  csám-k)  fn.  tt  csánk-ot.
A  négylábú állatok,  különösen lovak és szarvasmarhák
hátulsó,  s  kifelé görbedő  lábszára. A görhe*  ló  ötevt-
veri  csánkjait.  Gúnyos  nyelven  mondják  emberi láb-
szárakról  is. Stedte  csánkjait,  sellódult.  Ctánkot vetni,
azaz  lábát  vetni valakinek,  hogy  elessék.  Mint  görbe-
dést  jelentő  használtatik  csak  értelemben  is.  Litytg
fityeg,  mint  vén  csánk a  süvegen. Km.
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Rokonai  a  német  Schenkel,  és  Schinken, dán  és
svéd  sfcanfc,  skinka,  angol  shank,  holland  schonk,
schenk,  stb.

CSANTAVÉR,  falu  Bacs-Bodrogh  megyében  ;
helyr.  —én,  —re,  —ró'!.

CSÁNTÉR,  CSÁNTÉRFA,  lásd  :  GÁNTÁR,
GÁNTÁRPA.

CSÁKKPÓE, (csánk-pók) ősz. fn. A lovak csánk-
jain  támadni  szokott  inpókféle  kóros  csomósodta.  V.
ö.  INPÓK.

CSÁNY,  több  helység,  névszeréut,  Abaúj  , Ba-
ranya , Csongrád , Heves , Közép-Szolnok , Szála me-
gyékben  ; helyr.  —ön,  —rá,  —ról.

CSAP, (1),  (hangutánzó) áth.  m. ctap-tam,  —tál,
—ott.  1)  Valamit  úgy  üt, hogy  bizonyos  csappanó
vagy  csattanó  bangót  adjon.  Pofon,  arczul,  nyakon
csapni  valakit.  Legyekéi  csapni. Bottal,  vesszővel csap-
ni,  megcsapni  valakit.  Evezölapátlal  csapni  a  vizet.
A  birkózó  társat  földhöz  csapni.  Csigát  (játékszer)
csapni. Igekötőkkel:  becsapni az  ajtót;  kicsapni  vala-
kit  a  városból,  kiűzni;  kezeit  öszcecsapni;  a  hűiden
szolgát  elcsapni ; katonának felcsapni ;  valamihez  hoz-
zácsapni ; a  lobdát  visszacsapni;  az  egyenes  útról  fél-
recsapni,  eltérni.  Tárgyesetes  viszouynév  nélkül: fut-
tában  bemenni  valahová,  nekimenni  valaminek.
Zsákmányra  csapott  a sas. A  mennykö  lecsapott,  becsa-
pott  a fába.  A  marhák  becsaptak a  tilosba. Át  ellenség
becsapott  az  országba.  Hozzácsapott,  mint  Bernát  a
mennyköhöz.  Km.  A  kancsal  mészáros  nem  oda  csap,
ahova  néz.  Kin.  3)  Átv.  ért  izegmozog,  forgolódik
valami  körül,  hizelcgve  sürög.  Majd  ide , majd  oda
etap.  Stép  nőknek  csapja  a  levet.  Szintén átv.  értei
mfiek  :  Szelet  csapni.  Jfagy  lármát  csapni.  A  zsíros
étel  elcsapta  a  hasát,  azaz,  hasmenést  kapott.

Rokonai  a  magyar  csép,  szanszkrit  csap  (tör,
vág),  hellén  xvni<o , német  kappen,  lappén,  kampf,
franczia  couper,  orosz  kopaiu  stb.  A  törökben  csarp-
mok  Hindoglu  szcrént  ám.  frapper avee  bruit  ét vio-
lence.

CSAP,  (2) fn. tt  csap-oí.  A  hóban,  vagy  puha
földön járó állatnak  nyoma.  ATyúl csapa, farkas  csapa.
Szokottabban  :  csapás.  Azonos  csap  igével.  Rokona :
táp, melyből tápod,  tapos  származtak.

CSAP,  (3)  fn.  tt.  csap-ot.  1)  Valamely  testből
kiálló,  kinövő  hosszúkás,  hengcrded  csőalakú  rész.
Innen  :  jégcsap,  hengeresen,  rojtosan  lefúggő  jégda-
rab ; nyelt-csap,  nyakctap ;  fenyöcsap,  a  ftnyö  dereka
ból  kinövő  ágacska, vesszőcske.  2)  Nem tövön , ha-
nem kissé fentebb metszett vessző a szőlőtőkén.  Csapra
metszeni  a  szőlövesszőt.  3)  A  ker.'kben a talpfákat osz-
vefoglaló  szeg.  4)  Némely  edények,  különösen  hor
dók,  csobolyók  likas  dugasza,  melyen  az edényben
foglalt  folyadékot  ki  lehet  ereszteni.  Csapra  ütni  a
hordót.  Csapról  mérni  a  bort.  Csapon  áll  a  hordó.
Csapon  adja,  csapon  veszi  a  bort.  Csapon  veszi  a  lisz-
tet,  eladja  borért  a  lisztet.  Csú^i.  Csapot  fúr.  Iszik,
mint  a  csap. Km.

AKAD.  SU.OT  KÓTÍB.

„Eszik  néha  egész  nap,
Iszik  reá, mint a  csap."  Népd.

Olgán,  mint  a  csap,  azaz  részeg.
Rokon  vele  a  vékonyhangu  csév,  cséi-e,  csép,  to-

vábbá a török tapa,  latin stipes, stipula,  hellén  aivnot
angol, dán táp, svéd  tapp,  finn  toppi,  franczia  tápon,
olasz  taffo,  ztppolo,  lengyel  czop,  német  Zapfen,
Zopf,  stb.

CSAP,  (4),  falu  Ungh  megyében;  helyr.  —ön,
—rá,  —ról.

CSÁP,  fn.  tt  csáp-ot.  A  férgek  és  rovarok  érző
kis  szarvacskái,  csúpjai.  Rokon a  csév,  csúp főnevek-
kel,  s  tulajdonkép nem egyéb , mint  a  csöalakú  csap
szónak  megnyújtása.

CSAPA, (csap-a) fn. tt  csapat.  A nyomot jelentő
csap  főnévnek  a-val  toldott  mása,  s  annyi  mint foly-
tonos ,  szakadatlan  nyom.  Marhák,  négylábú  vadak
csapója.

CSAPÁGY,  (csap-ágy)  ősz.  fn.  A hordócsapnak
azon  tokja,  melyben  a  csap  szive  forog.

CSAPAHÓ,  (csapa-bó)  ősz.  fn.  Hó,  melyen az
általment  állatnak,  vadnak  nyomai látszanak.  V.  ö.
CSAPA.

CSAPAL,  vagy CSAPALY,  (csap-al, vagy -aly)
ősz.  fn.  A  bordócsap  alá tett edény,  sajtár,  kármentő;
különösen  kis  kád,  vagy  sajtár,  melybe  a  sajtólt
must  foly.

CSAPAN, CSAPANT, lásd CSAPPAN, CSAP-
PANT.

CSAPANTYÚ, (csap-an-tyú)  fn.  tt.  csapantyú-t,
tb.  —k.  Gyúlékony  alkatrészekből álló tokocska, me-
lyet  az  újabb  szerkezetű  puskák  sütőlikára  tesznek,
s  melyre  a  kalapos  sárkány lecsapódván  elsül  a  fegy-
ver.  Máskép:  csappantyú.  Képzője  tyú  eredetileg: tó,
csapan-tó  vagy  —t-ó  mint  :  pattantyú  =  pattantó,
cságaíyú = cságató. V. ö. —TYÚ,  —TYÜ,  képző.

CSAPANTYÚS,  (csap-an-tyú-os)  mn.  tt  csa-
pantyús-í,  vagy  —aí,  tb.  —ak.  Csapantyúval  ellá-
tott,  fölszerelt  Csapantyús  puska, pisztoly.  V.  ö. CSA-
PANTYÚ.

CSAPANTYÚZ,  (csap-an-tyú-oz)  4th.  m.  cso-
pantyúz-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z.  Csapantyúval
fölszerel.  A  kilőtt  s  újra  megtöltött  puskát  ctapan-
tyúzni.

CSAPÁROK,  (csap-árok)  ősz.  fn.  Árok,  mely
által  lecsapolják,  tovább  vezetik  a  vizet.  A  mocsaras
réteken,  legelőkön  csapárkokat  húzni.  Mily,  szélet
csapárok.

CSAPÁS,  (csap-ás) fn. tt  csapas-t,  tb.  —ok.  l)
Ctés , melyet bizonyos  csattanó  hang  követ,  Arczul-
csapás  , pofoncsapás.  Ha  a  pofoncsapást  elszenveded,
máskor  dorongot  hoz  reád.  (Km).  Egy  csapással  ket-
tőt  üt.  (Kin).  .Egy  csapásra  két  legyet.  Km.  2)  Nagy
károsodás,  veszély,  leginkább  a  sors,  vagy  elemek
által.  Tűz,  vizáradás,  marhadög,  s  egyéb  csapások  ér-
ték  már  a  hazát.  A  szerencse  ritkán  elégszik  meg  egy
csapással.  (Km).  ATagy  csapás  érte  szegényt.  Véletlen
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etapét.  StSrnytt  csapás.  Országos etapás.  3)  Marha-
járás, vagy  újonnan  törött  mellékút, milyenek a  ma-
gyarországi  térségeken  számtalanok.  Egy  csapáson
járni.  4)  A  szántótelkeknek  felosztása,  mely  szerént
a  határ  bizonyos  részeibe  hol  őszit,  hol  tavaszit vet-
nek, hol pedig egyik  vagy  másikat  ugarnak  hagyják.
Máskép  : nyomás (Calcatura).

CSAPÁSZ  (csap-a-asz),  önh.  és  ath.  m. — tam,
—tál, —ott.  Vadászok  nyelvén  ősapákat,  nyomokat
keres.

CSAPAT, (csap-at)  fa.  tt. csapat-ot. 1) Valamely
nagy  seregnek,  uyájnak  egyes  kiváló  része, osztálya.
Csapatokra választani vagy  csapatokban hajtani,  legel-
tetni a gulyát, csordát. Kit  etapot,  nagy  esapat.Csapa-
tonként járni  ozutczán.  2)  Különösen a  katonaságnál
jelent  egyes  osztályt,  hadnagyságot,  kapitányságot,
kompániát, századot Csapatonként elvonulni, lépni, lőni.
3) Jelent  akirmily  önálló  sereget,  emberekből, illa-
tokból.  Lúdcsapat, juhcsapat.  Csapattal  mennek tilosba
az ökrök.  4) Rakás  szállított  arakból,  egy  vagy  több
szállítás, részlet  Hány  etapot  áru  érkezett  Bécsbe?f

CSAPATÁLY,  (csap-at-ály)  fa.  tt  csapotály-t,
tb.  —ok.  Újabb  természetrajzi nyelven  ám. seregély.
Lásd : ezt

CSAPATOTT,  (csap-at-int) ih. Midőn a mérőben
a  gabonát  csapófával  elütik,  csapatint  van;  midőn
pedig  el  nem ütik, tetézve, kupozva van  a mérő. Csa-
patint  mérni a  búzát.

CSAPATUL,  (csap-at-ol)  ath.  m.  csapoíol-f.
Csapatokra oszt, szakgat. V.  ö. CSAPAT.  Ctapatohii
a hadiereget.

C8APATOLÁS,  (csap-at-ol-is)  fa.  tt  csapoto-
lás-t, tb.  —ok.  Csapatokra  osztás, szakasztas.  V. ö.
CSAPAT.

CSAPATONKÉNT,  (csap-at-on-kónt)  ih.  Sere-
gekre  oszolva,  egymás  után  következő  csapatokban,
vagy  csapatok szerént  Csapatonként  elvonuló hadsereg.

CSAPATOS, (csap-at-os) mn. tt  csapatos-t, vagy
—át,  tb.  —ok.  Csapatban  levő,  csapatokra felosztott
V.  ö.  CSAPAT.  Csapatos  rendben  lépnek a  katonák.

CSAPATOSAN,  (csap-at-os-an)  ih.  Seregesen,
seregenként, csapatokra felosztva, elszakgatva.  Csapa-
tosan  tódul  az  ell-ensig  a  váróiba.  Csapatosan  járnak
a farkatok,  midőn felette  kemény  a  tél.

CSAPATOK,  (csapat-őr)  ősz.  fa.  Olyan  őr, ki
egész  csapattal  együtt,  és egyszerre  őrködik,  milye-
nek  a  nagy  városokban  czirkáló  éjjeli  katonaőrök.

CSAPATTÜZ,  (csapat-tttz)  öss.  fh.  A  katona-
ságnál,  olyan tüzelés, azaz  lövöldözés,  midőn  az egész
sereg nem egyszerre, hanem  csapatonként, s  tüstént
egymás  ntán  sütögeti  el  fegyvereit

CSAPATVEZÉR,  (csapat-vezér)  ősz.  fa.  Tiszt,
ki  egy  hadcsapatot  vezényel.

CSAPÁZ, (csap-a-oz) ath. múlt:  —töm,  —tál,
—ott. A  vizsláról,  s átalán  vadászebekről mondatik,
midőn  nyom  és  szag  után  indulva  a  vadat  keresik,
szaglászszák.  Szélesb ért. nyomoz.  A  kártevő  barmo-
kat, a  tolvajokat  csapom*'.

CSAPÁZÁS, (csap-a-az-és)  fii.  tt  osapasás-t, tb.
—ok.  A  vad  nyomának mentében fürkészés,  szaglá-
szás;  nyomozás.

CSAPÁZAT,  (csap-a-oz-at)  fa.  tt  c*apásat-ot.
Azon út, melyen a  csapázó, azaz  szaglászó,  vizslató
eb járt

CSAPDA, (1),  (csap-od-a) mn. tt  csapdát. Lásd:
CSAPDI,  CSAPODÁR.

CSAPDA  (2),  fh.  tt  csapdát.  Csapó  eszköz.
Lásd  : CSAPTA.

CSAPDI,  (csap-di) mn.  tt  csopdi-f,  tb.  —ok.
1) Kicsapó, kicsapóngó; kihágó. Csapdi  legény ; ctapdi
leány.  2)  Magát  mindenhez  csapó, kenő  fenő,  állha-
tatlan  ember, csapodár, aki  soknak  csapja  a  levet

CSAPDOS,  (csap-dós,  vagy  csap-od-os) ath.  m.
—tam,  —tál,  —ott.  Gyakorta,  ismételve  csap  vak-
kit  vagy  valamit.  A  hullámok  csapaossák a partokat.
A  szét az ajtót  csapdossa. Képzésre olyan,  mint:  kap-
dos,  Icp-dos,  íép-des, iep-des,  tor-döt,  iök-dös, stb.

CSAPDOSÁS,  (csap-dos-ás)  fa.  tt  esopdosás-t,
tb.  —ok.  Gyakori, ismételt  csapása  valaminek.  Ajtó-,
ablak-esapdosás.  Hullámok  ctapdotáta.

CSAPDOZ,  CSAPDOZÁS,  lásd:  CSAPDOS,
CSAPDOSÁS.

CSAPPÁ,  (csap-fa)  ősz.  fa.  Csapnak,  hordó-
csapnak  való  fa,  melyből  ily  csapot  esztergtrozni
szoktak.

CSAPFAJD, (csap-fajd) ősi. fa. Erdei nagy  fajd,
erdei  kakasfaj,  mely  tavasakor  szárnyait  csapkodva
kiáltoz.

CSAPFORDÍTÓ,  (csap-fordító)  ősz.  fa.  Lásd:
CSAPSZÍV.

CSAFFURÁS,  (csap-fúrás)  ÓM.  fn.  1)  Estta-
gáros  munka, mely által  a  csapnak  való  fit  kifúrjak.
2) Lyuk  a  csapon.

CSAPFUBÓ,  (csap-fúró)  ön. fn.  1) Eutergáro-
sok  fúrója,  melylyel a  hengerded £fct kirorják, hogy
csap legyen  belőle.

CSAPFÜ,  (csap-ftt)  ősz.  fn.  Növényfaj  a parik
neméből,  melynek szára  arasznyi,  fttnemű,  agatlan.
Máskép  :  nyofccsapftt,  bájfü.  (Rascus  bypoglotsam).

CSAPUÁZ (csap-ház), ősi. ín. Közönséges kocs-
ma, hol bort  mérnek, csapszék.

CSAPHÁZI,  (csap-hasi)  ősz.  mn. tt  csophosi-t,
tb.  —ok.  Csapbázból  vagy  csapházba  való.  Csaphat!
iícse.  Csaphat*  beszéd, viselet.

CSAPI, falu Szála megyében; boly. —bő, —bon,
—ból.

CSAPINÓ,  (csap-in-ó)  fh.  tt  csapúió-t.  Eézs-
atos,  lehajlott  réssé  vagy  lapja  valaminek.  Ás  «U
csapinója.

CSAPINÓ8,  (csap-in-ó-os)  mn.  tt  csopinós-í,
vagy  —öt,  tb.  — ak.  Bénutosau  i'üló, félre  csapott,
lehajló.  Csapinós út, csapinós vonal.

CSAPINÓSAN, (csap-in-6-os-an) ih. Fébe osap-
va,  rézsutoson,  menedékesen.  Giapwio«m  4110
kalap.
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CSAPINÓSSÁG,  (csap-in-6-o»-ság)  fn. tt  csapi-
nósság-oí. Rézsutos  állas,  félrehajlottság.

CSAPINT  (csap-int,  vagy  csap-in-t),  ath.  m.
csapint-ott,  hto.  —ni, vagy — ani.  Gyöngédeden illet,
legyint

CSAPINTAS, (csap-int-ás)  fa.  tt.  csapinfás-í, tb.
—ok. Gyöngéd,  könnyű  csapás,  legyintés.

CSAPITKA,  (csap-it-ka)  fn.  tt  csapitkát.  Heves
megyében  ám.  válu-  vagy  teknővájó görbe vas eszköz.

CSÁPÍZ,  (csáp-íz)  ősz.  fn.  A bogarak  csápjának
egy-egy  íze.

CSAP JOG, (csap-jog) ősz.  fa. Jog,  melynél fogva
bort  mérni, kis  mértékben csapról  árulni  szabad.

CSAPRA,  lásd  :  SAPKA, vagy  SIPKA.
Eléfordúl  különösen  Gyöngyösinél,  midőn  a

Phoenixben  a  török zenészek és daliak öltözetét  leírja.
CSAPKARIKA,  (csap-karika)  ősz.  ín.  Karika  a

csapnak  fordító  tengelyén,  vagyis  szivén.
CSAPKOD,  (csap-kod)  gyak.  önh.  és  áth.  m.

csapkod-tam,  —tál,  —ott. Gyakran,  ismételve,  több-
ször  csap,  fit,  vág.  Botjával  ideoda csapkod.  Ostorával
csapkodja  a  lovat.  Egy  érteményii  vele  :  csapdos.
Képzésre  olyan  mint: kapkod, köpköd, kapdos,  köpdöt.

CSAPKODÁS,  (csap-kod-ás)  fa.  tt  csapkodás-í,
tb.  —ok.  Ismételt  csapás.

CSAPKULCS, (csap-kulcs)  ősz.  fn.  A hordócsap
nyelve,  pipája,  füle,  szive,  mely  forgatás  által  a csap-
üreget  bezárja,  vagy  kinyitja.

CSAPLAK,  (csap-ol-ár)  fn.  tt  csaplár-í,  tb.
—ok.  1)  Bort  kis  mértékekkel, pl.  kupával,  itczével,
messzelylyel  mérő  kocsmiros.  2) Átv.  ért  stócsap/ár,
ám.  hírbordó,  fecsegő.  A  népies  nyelvszokás  os-val
toldva is használja  :  csapiáros,  mint ezt  több  idegen
származású  szókkal teszi, pl.  kocsmáról (krcsmár), mé-
száros  (mészár), granatéros  (grenadier),  stb.  Törzse  :
csapol,  melyből  ár  képzővel  lett  :  csapolár  csaptár,
mint  : btif-ár, foly-ár,  row-ár  stb.

CSAPLÁRKODÁS, (csap-lár-kod-ás) fn. tt. csap-
larkodás-t,  tb.  —ok.  Borméréssel  foglalkodás,  abból
éldegélés.

CSAPLÁRKODIK,(csaplár-kod-ik)k.  m. csap-
lárkod-tam,  —tál,  —ott. Bort  mér, bormérésböl élde-
gél,  bormérésst'l  foplalkodik.

CSAPLÁROS,  lásd  :  CSAPLAK.
CSAPLÁROSNÉ,  (csap-lár-os  n«)  fn.  tt.  csop-

Idrottiit,  tb.  — fc. 1)  Csapláios  felesége.  2)  Bormérö
asszony.  Csaplárosné,  egy  itcze  bort,  ga/ambom,  Egy
pár  csókot  adjon  me/lé,  ha  mondom.  (Nópd).

CSAPLÁROSKOD1K, lásd: CSAPLÁRKODIK.

CSAPLÁRUSNÖ,  (csapláros-nő)  ősz.  fn.  Bor-
mérő  asszony.

CSAPLÁRSÁG,  (esap-lár-ság)  fn.  tt.  csaplár-
tdg-nt.  Bormérés,  kocsmárosság.  Csapi ársáybúl  élni.

CSAPLYÜK,  (csap-lyuk)  ősz.  fn.  Lyuk  a  cwi-
pon.  V.  ö. CSAP.

CSAPÓ—CSAPÓDIK 902

CSAPÓ,  (1),  (csap-ó)  fő-  és  mn. tt  esapó-t.  1)
Mesterember, ki  durva  posztót, szűrt  kallóban készít.
Gyöngyön,  pipái, privigyei,  tatai etapok.  2)  Sugár az
ostor végén.  3) Bőrből  készültnyeleseszköz,  melylyel
a  legyeket verik,  légycsapó. 4) Lásd  :  CSAPÓFA.  5)
Mint  melléknév,  aki  vagy  ami  csap,  vagy  szenvedő-
lég,  (inkább  csak  összetételekben),  ami caapatik vagy
csapódik

CSAPÓ,  (2),  falu  Erdélyben  ,  Kiiküllő  megyé-
ben ;  és  puszta  Szála  megyében;  helyr.  —n,  —ró,
—ról.

CSAPÓAJTÓ,  (csapó-ajtó)  ősz.  fn.  Ajtó,  mely
fekvő  helyzetben  van,  s  melyet,  midőn  kinyitni akar-
juk,  fel  kell  bűzni, s ha  bezárni akarjuk,  lékeli eresz-
teni.  Ilyenek  vannak  pl.  a  színpadokon,  házak  föld-
szinti  folyosóin,  kapuk  alatt.

CSAPÓBOGAR,  (csapó-bogár)  ősz.  fn.  Legin-
kább  nyár  derekán  mutatkozó,  Betétvörös  bogárfaj,
a  cserebogárnál  nagyobb.  (Scarabaeus  fullo).

CSAPÓCSIGA,  (csapó-csiga)  ősz.  fn.  Hegyes
csiga  alakú  játékszer,  melyet a  gyermekek  ostorral
csapkodva  pörgetnek.  V.  ö. CSIGA.

CSAPÓCZÉRNA,  (csapó-czérna)  ősz.  fn.  Lásd:
CSAPÓZSINÓR.

CSAPOD,  falu  Sopron  megyében;  helyr.  —ön,
—rá,  —róí.

CSAPODÁE,  (csap-od-ár)  inn.  és  fn.  tt.  csapo-
dár-t,  tb.  —ok.  1)  Mindenfelé  ,  mindenkinek  hizel-
kedő.  Csapodár  kis  gyermek, leányka.  2)  Aki  társait
vagy  szerelme  tárgyát  szüntelen  változtatja,  ki min-
denfelé  csapja  a  levet.  Csapodár  ifjú,  csapodár  em-
ber.  Elmehetsz  drága  madár,  Nem kell nekem csapodár.
(Népd).  3)  Szeles, állhatatlan,  változékony.

Azon  nevek  osztályába  tartozik,  melyek  ár  ét-
képzővel  igékből  alakulnak.

CSAPODÁRKODÁS,  (csap-od-ár-kod-ás)  fn.
tt.  esaftodárkodás-t,  tb.  -  ok.  Hizolgta,  mindenfelé
udvarolgatás,  a  barátság  vagy  szerelem  tárgyának
szüntelen  változtatása.

CSAPODÁRKODIK,  (csap-od-ár- kod- ik)  k.  m.
csapodárkud-tam,  —tál,  —oíí.  Hizeleg  mindenfelé;
soknak csapja a levet,  és udvarol;  tányérnyalóskodik ;
barátait  és  szerelme  tárgyait  szüntelen  változtatja.

CSAPODÁRSÁG,  (csap-od-ár ság)  fn.  tt.  csa-
p<>dárság-ot.  Hízelgő társalgás,  és  udvarló  modor;  a
szerelmi nyilatkozatoknak,  érzelmeknek  többfelé  árul-
gatása.

CSAPODÁRUL,  (csap-od-ar-ul)  ih.  C.iapodArok
módja  szerint,  szerelme  tárgyait  változtatva;  többMé

j  hizelegve,  szí-re l ín i  vallomásokat  tévő.
l  CSAPÓDÁS,  (csap-ód-ás)  fn.  tt.  oapódás-t,  tb.
l  —ok.  Azon  állapot,  inidöu  valami csapódik.  Ajtó  csa-
pónása,  becsapódása.

CSAPODI,  c^ap-od-ii  mű.  Lásd  :  CSAPDI.
'  CSAPÓDIK,  vc»ap  ód-ik)  belsz.  ín.  fsapód-tam,
:  —tál,  —ntt.  Csattanva  csukódik.  Hrftapödi1:  ás  ajtó,

CSAPXYELV,  (csap-nyelv)  ősz.  fn.  L.  CSAP-  obiak.  2)  Hangosan  ütödik  valamihoz.  A  sz«7/öi  ha;
SZÍV.  . tott  hullámok  a parthoz  csapódnak.

57»
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CSAPÓFA,  (csapó-fa)  ősz.  fii.  1)  Csaptotó  fa,
melylyel  holmi  nyalábba,  csomóba  kötözött jószágo-
kat  ösrveszorítanak, megerősítenek.  2)  Gabonamérés-
nél  ám.  simaegyenesre  gyalult  élű  deszka,  melylyel
a  mérőbe  hányt gabonát  egyenesre  csapják.

CSAPÓFONT,  (csapó-font)  ősz.  fa.  Mérleg  két
különböző  hosszaságú  nyéllel  vagy  szárral, melyen
különféle  nehézségű  testeket  azonegy  sulymértékkel
lehet, ennek a  súlyponttól  közelebb  vagy  messzebb
eltérőleg  alkalmazásával,  reá akasztásával megmérni,
s ez által  különbözik  a közönséges  mérlegtől melynek
két  serpenyője  van, és  ezek  sdlyegyene  mutatja  csak
ki  a mérendő test  sdlymennyiségét

CSAPÓFÖLD,  (csapó-föld) ősz.  fa.  Agyag-  és
mészrészekből  álló, törékeny és  kövér földnem,  fehér-
szürke  vagy  csak  fehér,  néha sárgás  színnel, melyet
a  sovány  homokos  földnek javítására  hasznosan  le-
het  fordítani.

CSAPÓHÁZ,  (csapó-ház) ősz. fn.  Épület, gyár,
melyben a szfirkészítő csapómesteremberek dolgoznak,
kallanak.

CRAPÓHÍD,  (csapó-bíd) őst.  fn.  Híd,  melynek
egy  része  mozdítható, s  tetszés  szerént  felhúrható,
vagy  leereszthető,  s melyet  fel  szoktak  húzni, midőn
valakit  az  átmenésben  gátolni  akarnak.

CSAPÓKALITKA,  (csapó-kalitka)  ősz.  fn. Ma-
dárfogó  kalitka, melynek ajtaját  kis peczekkel  feltá-
masztják , s mig  a gyönge  és  ingadékony  támaszték
alá  tett  csalétket a  torkos  madár  húzogatja,  az  ajtó
rácsapódik.  Ctinegéket  csapókalitkában  fogni.

CSAPÓKÖZ,  paszta  Heves  megyében;  helyr.
—fti,  —re, — r#. (?)

CSAPOL, (csap-ol) áth. m. csapol-t.  Folyó anya-
got  csapon  leereszt.  Hordót  csapolni,  bort  csapolni.
Lecsapolni  a  vizeket árkok által.  Megcsapolni  a vtckó-
ros  embert.

CSAPÓLAG,  (csap-ó-lag)  ib.  Rézsutosan,  félre
állva, vagy  állítva, csapinósan, menetelesen.  Ctapólag
követni  az utccákat.  Ctapólag fektetni  az Üresedd1 hordót.

CSAPÓLAPÁT, (csapó-lapát) ősz.  fn.  1) Lapát,
melylyel  az  árokból  fölhányt földet tömőire csapkod-
ják,  lapítják.  2) Lásd  : SÓCSAPÓ.

CSATOLÁS,  (csap-ol-és)  fa.  tt  csapolás-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn valamit csapobiak.  Hordóeta-
polás, mocsárok  lecsapolása.

CSAPÓLEGÉNY, (csapó-legény)  ősz.  fa.  Mes-
terlegény,  ki  a  csapómesterséget  űzi. V.  ö.  CSAPÓ.

CSAPOLTA, (csap-oly-a) fn. tt  csapolyát. Árok,
melybe  a  vizeket  lecsapolják.

CSAPÓMESTER,  (csapó-mester)  ősz.  fn.  Mes-
terember,  ki  durva szűr- vagy  gubaposztót  sajátságos
módon  kallóban  készít;  mesteri  oklevéllel  ellátott
czéhbeli  csapó.

CSAPÓMOTÓLA,  (csapó-motóla) ősz.  fn.  Csa-
pómesteremberek  gombolyftója,  két  egymásba  vágó
kerékkel, melyek  sajátságos  berregéssel  forognak, s
miután  a  határozott  száma  fonalat  felgombolyították,

egy  ragótoll  gyanánt  szolgáló  vékony  deszka  csatta-
nására  megallanak.

CSAPONG,. (csap-ong)  önh.  m.  ctapong-tam,
vagy  —ottam,  —tál,  vagy  —otíál,  —ott. htn.  —m.
vagy —ani.  1)  Ide-oda  jár  kel, rendetlenül majd erre,
majd  arra csap.  Ctapong  a szabadban futkárosó  csütó.
2)  Majd  ebhez, majd  ahhoz  szegődik,  ragaszkodik.
3)  Erkölcsi  ért  kirúg, kibág, az'erény  és  becsület
korlátait  túllépi.

CSAPONGÁS,  (csap-ong-ás)  fn.  tt.  csaponjds-t,
tb.  —ok.  Rendetlenül  ide s tova járás  kelés,  csavar-
gás.  2)  Majd  ebbez  majd  ahboz  szegődés.  3) Erköl-
csi  ért.  kihágás, kirúgás, az  erény  és  becsület  korli-
tain  túl  kalandozás,  kicsapongas.

CSAPONGÓ,  (csap-ong-ó)  mn.  tt  ctapongó-t.
Ide s  tova, rendetlenül járó, csavargó;  majd  ehhez
majd  ahboz szegődő, ragaszkodó; kirágó, kihago, ki-
csapó.  Csapongó  életil  ifiu.

CSAPONGÓK,  (csapongó-őr)  ősz.  fn.  Rendre,
csendre,  vagy  ellenségre  figyelő  őr, ki  ideoda,  fölali
jár, kfilönböztetésfil  az  egy  állomáson  maradó örtSL

CSAPONIK,  (csap-on-ik)  k.  m.  csapon-í.  Heves
megyei  tájszó,  ám.  a  közönségesebb  divatú  csappan,
csappanik, azaz,  soványodik,  vékonyai  beborpadntk,
beesnek.  Otaponik  a  roszul  tartott  marha.

CSAPONÓLAG, (csap-on-ó-lag) ih. Lásd: CSA-
PINÓSAN.

CSAPONVÉTEL, (csapon-vétel)öss.rn. Valamely
folyó  anyagnak,  pl.  bornak, sernek,  pálinkának,  to-
pon  kieresztése,  kifolyatása.

CSÁPOK, falu  Nyitra  megyében;  helyr.  -««i
—rá,  —ról.

C8APÓRÚD, (csapó-rúd)  ősz.  fn.  Csaptató rád,
kfilönösen  szénával,  szalmával rakott  szekér  tetején,
hogy  annak két  végét  a  szekér  aljához  kötve, » u<-
nat,  szalmát  tovavitel  végett  jobban  megerősítsék.

CSAPOS, (1), (csap-os) mn. tt. csapos-t, vagy —«*.
tb.  —ok.  1)  Amin  csap  van.  Csapot  hordó.  Cwp**
fele  a  hordónak,  azaz  a  hordó  azon  oldala,  melybe
csap  van  ütve.  2)  Székelyeknél  :  fiatal  fenyőve*siők-
bői,  fenyőágakból  font  Csapot  kert,  etapot  tSviny-
V.  ö. CSAP.

CSAPOS, (2), (csap-os) fn.ttcsapos-í,tb. — «*•!)
Csaplár, ki  más borát  méri.  2) Vadászok  nyelvin *
himszarvas  második  évében  (Spieszer).

CSAPOSÁN, (csap-os-an)  ih.  Csapos állapotban.

CSAPÓ-SZENT-GYÖRGY,  puwta  Erdélybe»
Torda megyében; helyr.  —ön,  —re,  —rőt.

CSAPÓSINÓE,  CSAPÓZSINÓB  (csapó-sinór,
vagy  zsinór),  ősz.  fn.  Sinór, vagy  zsinór,  melylyel
egyenes  rónait jelölnek  ki,  pl.  az  ácsok,  midőn  a  f»-
ragandó  faszálakon  ennek segedelmével  vörös kréta
vagy  fekete  vonalt  húznak.  Csapózsinórral  Tonslai-
nak a kertészek  is.  Néha a  csapósinór  is  kiebb «• Km.
£tjár a csapósinór mellett. Km.

CSAPÓTOLL, (csapó-toll)  ősz.  fn.  A
szárnyainak  hosszabbik  toUa.
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CSAPOTT,  (csap-ott)  mn.  tt.  — oí.  1)  Csapó-
fával  ütött, mért.  Csapott  mérő.  V.  ö.  CSAPÓFA.  2)
Kergetett, hajtott,  vert. Elcsapott,  kicsapott,  megcsa-
pott.  3)  Lapított,  laposra  szabott.  Csapott  kalap,  tré-
fásan  pofon  csapott  kalap,  öghasító.  4)  Kurta.  Csapott
mente,  csapott  ruha,  csapott  öltözet.

CSAPOTTAN,  (csap-ott-an)  ih.  Csapott  módon
vagy  állapotban.

CSAPOZ,  (csap-oz) áth.  m.  csapos-tam,  —tál,
—ott.  1) Lásd  :  CSAPOL.  2) Csappal  ellát,  csapot
üt  bele.  Csapozni  a  hordót.

CSAPÓZSINÓR,  lásd  : CSAPÓS1NÓR.
CSAPPAN,  (csap-u-an  vagy  csap-v-an) önh. tt.

csappan-t.  1)  Csapódik,  csattanva  valamibe  fitődik.
Csappan  az  ajtó,  ablak.  2)  Mondatik  a  barmokról,
midőn  soványkodnak,  vagy  a  hosszasabb  koplalás
miatt  hágok  apad.  Megcsappanni.  Megcsappantak  a
sovány  legelőn  az  ökrök.  Ez  értelemben  a  népnyelv
sokszor  ik-rel  toldja  :  csappanik.

CSAPPANÁS,  (csap-v-an-ás) fn.  tt.  csoppanás-í,
tb.  —ok.  1)  Csapódás,  ütödés.  2)  Soványodás.

CSAPPANIK  lásd  :  CSAPPAN 2).
CSAPPANÓAJTÓ,  (csappanó-ajtó) ősz. fn.  Ajtó,

mely  vagy  ferde  állásánál  fogva,  vagy  a  reá  kötött
nyomtaték  segedelmével  önterhe  által  becsapódik.

CSAPPANÓMOTÓLA,  (csappanó-motóla)  ősz.
fn.  lásd  :  CSAPÓMOTÓLA.

CSAPPANÓ,  (csap-v-an-6)  mn.  tt.  csappanó-t.
1)  Ami  csappan.  2)  Csapinós.

CSAPPANÓS,  (csap-v-an-ó-as)  mn.  tt.  csappá-
nós-t,  vagy  —aí. tb.  —ak.  Csapinós.

CSAPPANT,  (csap-v-an-t)  mn.  tt.  csappant-at.
Behorpadt  hasú,  sovány,  megsoványodott.  Csappant
ló,  csappant  tehén.

CSAPPANTÁN,  (csap-v-an-t-an)  ih.  Csappant
állapotban.

CSAPPANT,  (csap-v-an-t) áth. m.  csappant-ott,
htn.  —ni,  vagy  —ani.  1) Csappanva  megüt.  2) Csap-
tat.  3)  Csattantja  a  puskát.

CSAPPANTÁS,  (csap-v-an-t-ás)  fn.  tt.  csappan-
tás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés  midőn  csappantunk.

CSAPPANTÓ, (csap-v-an-t-ó) fn. tt.  csappantó-t.
Sebészek  rugótollas  eszköze,  melyet  az  érvágásnál
használnak.

CSAPPANTYÚ,  lásd  :  CSAPANTYÚ.
CSAPPÉNZ, (csap-pénz) ősz.  fn.  Adódíj, melyet

a  csapiárok  bormérési jogért  fizetnek.
CSAPRÁG,  lásd  :  CSABRAG.
CSAPRAERESZTÉS,  (csapra-eresztés)  ősz.  fn.

Építészetben  ám.  az  oszlopnak  csapformára,  függő-
legesen  aláeresztése.

CSAPRAÜTÉS, (csapra-ütés)  ősz.  fn.  Valamely
folyó  anyagnak  ,  péld.  bornak ,  sernek ,  pálinkának
csap  általi  leeresztése , kimérése,  illetőleg,  midőn  a
bordót  csapra  Ütik.

CSAPRA VERÉS,  (csapra-verds) ősz.  fn. Cselek-
vés, midőn  több  hordót  csapra  ütnek.

CSAPSZEG,  (csap-szeg) ősz.  fn.  A csapnak azon
alkotó  része,  melynek  egyik  vége  a  bordóba  szolgál,
s  kifúrott  csövén  a  kifolyó  anyagot  a  csaplyukig
ereszti.

CSAPSZEGFÜRÓ,  (csap-szeg-faró)  ősz.  fa.  Fu-
róeszköz,  melylyel  a  csapszeget  kilikasztják,  s mely-
lyel  a  csapot  a  csapszeg  beillesztése  végett  kereszt-
ben  fúrják.

CSAPSZÉK,  (csap-szék)  ősz.  fn.  1)  A  kocsma
egyik  szegletében elkülönzött,  s rendszerént  rácsokkal
korlátozott bely,  bol  a bort  mérik.  2) Jelent  általán
kocsmát  is.

CSAPSZÉKI,  (csap-széki)  ősz.  mn. Csapszékbe
való.  Csapszéki  asztal,  szekrény.  Csapszéki  mocskos
beszéd.

CSAPSZÍV,  (csap-szív)  ősz.  fh.  Czövek  alakú
eszköz,  melyen  két  lyuk  van, egyik  keresztül,  a má-
sik  hosszában,  s  midőn  amaz a  csapszeg  csőrére for-
díttatik,  a  csapos  edényből  leadja  a  folyó  anyagot.

CSAPTA,  (csap-ta)  fn.  tt.  csaptát,  így  nevezte-
tik  mindenféle  fogó  eszköz,  melynek részei  szétvá-
lasztva  állíttatnak  fel, s  midőn  valamely erőszak  meg-
ingatja,  öszvecsapódnak.  Ilyenek  az  egérfogók  , pat-
kány-,  gerényfogók,  vidravasak,  stb.

CSAPTÁK,(csap-ta-ar) fn. tt. csaptár-t, tb.  —ok.
Lásd  :  CSAPTA.

CSAPTAT,  (csap-tat) áth. m. csaptaí-íam. —tál,
—ott.  pár.  ctaptass.  1) Valamit  bizonyos eszköz által
szorosan  odanyom ,  lenyom , emel,  feszít,  megerősít.
Nádas  háztetőt  léezczel  vagy  deszkával  lecsaptatni.  A
hordót  felcsaptatni.  Egereket,  patkányokat  csaptatni.

CSAPTATÁS,  (csap-tat-ás)  fn.  tt.  csaptatás-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  mdön  valamit  csaptatnak.

CSAPTATÓ,  (csap-tat-ó)  fn.  tt.  csapfoíó-í.  1)
Vékony  hasogatott  pózna , melylyel  nádazáskor, és
szegeskor  a  tetőt  lekötik.  2)  Egérfogó,  mely  két  egy-
más  fölébe helyzeti deszkából  áll. 3)  Általán, minden
eszköz,  melynél  fogva  valamit  csaptatnak,  meg- vagy
fel-  vagy  lefeszítenek. V.  ö.  CSAPTAT.

CSAPTIG,  (csap-t-ig)  ih.  Egész  addig  töltve,
hol  csapófával  leütik.  Csapiig  adni  a  gabonát.  Csap-
iig  teli  van a  mérő.  Némely tájakon  :  jujjig.

CSAK,  1) elvont gyöke  csarít,  csaritos szóknak,
vékonybangon  cser,  melyből  cserj,  cserje,  cserjés,  cse-
reklye  származtak.  Azonos  vele  sár,  mint  a  sarj,  sar-
jad,  sarju  származékok  gyöke , vékony hangon  ser, a
sereng,  serdül  származékokban.  Ide  tartozik  a  ha-
raszt  gyöke  har  is.  Mindezek zsenge,  kisebbnemtt nö-
vényekre  és  növésre  vonatkoznak.  2)  A  csarnok  és
csarna  szók  gyöke.  Lásd  ezeket.

CSÁR,  elvont  gyök,  melyből  csárma,  csármds,
csáré  származtak.  Értelme :  lárma, s  rokon  vele  csőr
vagy  csér  (csörög,  csére'g  szókban),  kár  (károg szóban),
továbbá  a  német schreien,  franczia  críer,  szláv fcn'ísí,
szanszkrit  sru,  stb.  Rokoníthatók  kétségen  kívül  a
hellén  ivo-fiij  (larm,  magyarul  csárma)  tvo-^a  (lár-
mend.  Adverbium.  Curtius  Etymologi&ja),  Tt'o-jSrtfoj
(larme.  Curtius)  TVp-/?aff/«  (Wirrwarr)  szók  is.
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CSABÁD,  fala  Bán  megyében;  heJyr.  — ön,
—rá,  —rrfí.

C8ARADI,  paszta Bán megyében; helyr. —bő.
-6an, -ból.

CSABDA,  (csir-da,  azaz  lármás  hely,  vagy
száll-da  azaz  szálló  hely ?)  fn.  tt  csárdá-í.  Közönsé-
ges  parlagi  kocsmaház,  és beszálló, a helységek  vé-
gén,  vagy  közelében,  továbbá  a  pusztákon,  és utak
mentében.  A  magyar köznép  kedves mulatóhelye, és
állomása, ha  utazik. Bővebb leírás  és  igazolás  helyett
álljanak  a következő  példák :

„Ha  megunom  magam a pusztába,
Befordulok  a  szomszéd csárdába."

Népd.

„Állj  meg Jancsi,  itten  van már  a  csárda,
Ihatnék  a radaslovam, a  sárga."  Népd.

„Kecskeméti  csárdában,
Három  betyár  magában,
Úgy  megiszik  bújában,
Kifordított  bandában."  Népd.

„Ez  a  csárda  nevezetes,
Gólya jár  rá, nagy  kelepes

Kidőlt bedőlt a* oldala,
Bele jár  az istennyila,
A  forgó  szél  dddol  rajta,
Boszorkánytáncz van  alatta."

Vörösmarty.

„A  tanyákon  tál  a  puszta mélyén
Áll  magányos  dőlt kéményü  csárda;
Látogatják  a  szomjas  betyárok,
Kecskemétre  menvén  a vásárra.*

Petőfi.

Két  dudát  egy  csárdában  meg  nem fér.  Km.  Ki  a
legény  a  csárdában  t  Ki  a  csárdából / azaz,  én  (a szó-
ló)  parancsolok  itten.

A csárdáknak különös és jellemző, jobbára gúny-
neveket  szeret  adni  a köznép, pl.  Aligált, Bár  ne vol-
na,  Betekints,  Csillag, Belevár,  Becsali,  Kutyakaparó,
Rongyot  lámpát,  Pipagyújtó,  .Hamssárító,  Libadliglö,
Eb  akaraí/a,  Lebúj,  Kúdorgó,  Lyukat  halom,  Parrag-
vár, Letuár,  Ragyogó,  Pityer, Zsidóssakál, Ugró,  Kop-
laló,  stb.

Eredeti jelentése  homályos. Rokon vele csárdák,
ásás, a  nagy  tölgyfa  hajókon  levő házikó,  és a határ-
őrök  őrháza.  A  szanszkritban  (Rigben)  cshardik  ám.
hajlék,  Tédhely  (Mátyás FI).

CSAEDAK,  fa.  tt  csardák-ot.  Lásd  CSÁRDA
alatt

CSÁRDÁS, (csár-d-as) fa. tt. csárdás-í, tb.  —ok.
1)  Csárdái  csaplár, kocsmáros,  haszonbérlő.  Betyá-
rokkal, szegénylegényekkel  csimboráíó csárdás.  2) Kö-
zép  friseségfi  magyar néptánc*,  illetőleg  zene,  táncz-
nóta. Csárdást  húzni, játszani. Csárdást járni, íánosoi-
m. Kopogót,  tektotó,  mártogotó csárdás.

CSÁRÉ, (csár-é, csár-ó)  ikerftve  :  csiricsáré  fa.
tt  csárét.  Zavaros locsogás, fecsegés,  lárma, csánna.

CSABIT  (csar-it), fn. tt  esorií-oí.  Cserjés,  cse-
pőtés, harasztos  hely.  Miskép  :  csalit.  V.  ö.  CSAK,
gyök.

CSÁRMA, (csar-ma)  l)mn.  tt.  osármá-t. Dunán
túl ám.  csábos, csacska, locska,  nagy hahotával beszé-
lő.  Néhutt:  csapodar,  hízelgő.  2)  főnév.  Lárma,
zajongás.

CSARMAL, (csár-ma-al)  önh.  m. osánnál-t  So-
kat  kiabál, lármás,  locsog, fecseg,  nagy  hahotával
beszél.

CSÁBMÁLÁS, (csar-ma-al-ás) fn. tt. osármáíás-t,
tb.  —ok. Kiabálás,  lármásai; locsogás,  fecsegés.

CSÁRMÁZ,  (csár-ma-ax)  önh.  m.  csármás-tom,
—tál,  —ott. lásd  :  CSÁBMÁL.

CSARNA,  (csar-na)  használtatík  ezen  öszreté-
telben:  csarnokittéi, és  Oramafalua,  Ctarnato  helyne-
vekben.  Jelentése  talán  :  terjedelmes,  taros, nagy.
Gyöke csór rokonítható sor szóval is. V.  ö. CSABNOK.

CSAKNAFALVA,  helység  Kővár  vidékében;
helyr.  —falwán,  —falvára,  —falóéról.

CSARNAKÖTÉL, (csarna-kötél) ősz.  fn.  A  ha-
jósok  nyelvén  ám. árbocz  kötele.

CSAENATÖ,  falu  ügocsa  megyében;  helyr.
—n,  —re,  —ró7.

CSARNÓ,  falu  Sáros  megyében;  helyr.  —«,
—ró, —ról.

CSABNOK,  (csar-nok)  fa.  tt  csarnok-oí.  1)  Va-
lamely  épületnek,  várnak,  kastélynak  oszlopos  eW-
tereme,  pitvara.  2)  A  régiek  értelmében:  komin.
(Amphitheatrum).

„Amphitheátramban  Így  láthattál  bikát,
Ás ki  az fövényben  köszörüli  szarvát,
Mely  kapál  csarnokon s faja  az fövényét,
Látván  maga előtt  kevély  ellenségét«

Őr. Zrínyi  H.

3) Az njabb íróknál: fényes, pompás nagy terem.
(Sálon). A  törökben  csárdák  ám.  Balcoo, Sanlengang,
s  az  irlandi  nyelvben  salerni  ám.  Vorstabe.

Gyöke  csar, a  tár,  tér vagy  pedig  sor  szókkal
rokonítható.  Egy  1024-diki  oklevélben  előfordul:
Sormik.  (Jernei.  Nyelvkincsek).  Rokonságai  tsJán
Halié,  Saal,  Sálon  szók,  melyek  a  franczia,  szláv,
germán  nyelvekben  több-kevesebb  változással  eléfor-
dúlnak. Figyelmet érdemel Schuster  és  Kegnier  fran-
czia-német  szótárában,  a  franczia  salle  (honnan  sá-
lon)  rokonítása  után  (román,  spanyol, olasz,  lengyel
sala, angolszász  sál,  izland salr), utasítás a góth  sal-

. jtm-ra,  mely  ám.  a  német einkehren; s  mi hozzáad-
hatjuk  a magyar száll, beszáll, honnan szálló, szállás,
szálloda  (Fogarasitól).

CSAKNOKI,  (csar-nok-i)  ma.  tt.  csornoki-í,  tb.
'  —ak.  Csarnokba való,  illő, ahoz  tartozó.
l  CSABNOTA,  falu  Baranya  megyében;  helyr.
|  C»arnoíá-n, —ró, —róL
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CSARODA,  falu  Beregh  és puszta Zemplén me-
gyében; helyr.  Ctarodá-n,  —rá, —ról.

CSÁKI, fáin  Nyítra megyében; helyr.  Ctári-ba,
-bon,  -Ml.

CSÁSZ,  (1),  önb.  m.  esász-tam,  —tál,  —ott.
Tájszó.  Közönségesebben:  csúsz,  földön  mász.  Csősz
moss,  császkál  mászkál.  V.  ö.  CSÁSZKÁL.

CSÁSZ,  (2),  paszta  Heves  megyében; helyra-
gokkal:  Csász-on,  —rá,  —ról.

CSÁSZÁR, fa.  tt  csoszár-t, tb.  —ok.  1)  A vi-
lági  fejedelmek  legjelesebb  tiszteletűévé,  mely a ki-
rályi  czím  fölött  áll.  Európában  legrégiebb  a  római
utóbb  nemet  császár  nevezete,  később  keletkezett  a
íörök  azután  orosz, végre  az  austriai  és franczia  csá-
szár.  Ázsiában  és  Afrikában  némely  mind  nagyobb
mind  kisebb  fejedelmek  is  e  neren hivatnak, mint:
cMnai, japáni  császár, marokkói császár. Amerikában
brosilioi császár. 2) Határozó név gyanánt  vétetvén  je-
lent  a  maga  nemében  valami jeleset,  legjelesebbet,
avagy  császárra  vonatkozót, pl. császármadár,  császár-
kbVte,  császárhús,  császárforint,  császárvágás  stb.  A
latin  coesor  szóból  alakult,  mely  számos  más nyel-
vekbe  is  átment;  így  németül Kaiter,  réginémetUl chei-
sar,  keisor, angolszászul  coser,  kasere,  kasyr,  hollan-
dul  keizer,  svédül  kejzare,  gothul  kaisar, tótul cisár,
oroszul  tzár,  szerbül  czár.  Figyelmet  érdemel  e he-
lyütt  s  héber  IV  (elüljáró,  fejedelem), így  az  arab
száry, hindu szear, szanszkrit  sera, sira, persa sáhszár;
ez utolsó mint összetett szó jelentése: sah-(király-)szerfl.

CSÁSZÁRFALU,  helység  Sopron  megyében;
helyr.  Császárfalu-ba,  —bán,  —ból.

CSÁSZÁRFI,  (császár-fi)  ősz.  fn.  1)  Császár  fia.
2)  Császári  berczeg.

CSÁSZARFORINT, (császár-forint) ősz. fn.  Régi
német,  jelennen  austria  birodalombeli  ezüst  forint,
mely  a császár  képét  viseli.

CSÁSZÁRFÜRTFOGÜ,  (császár-fúrt-fogu)  ősz.
fn.  A  japáni  tengerben  tenyésző,  igen  ízletes  húsú
halfaj.  (Chaetodon  imperator).

CSÁSZÁRGARAS,  (császár-garas)  ősz.  fn.  A
régi  német,  utóbb  austriai  birodalomban  vert garas,
mely  három  krajczárból  állt,  a bátran  krajczáros  fo-
rintnak  egy  huszadrésze.

CSÁSZÁRI,  (1),  (császár-i)  mn.  tt  császári-*,
tb.  —ak.  Császárra  vonatkozó,  császárt  illető; csá-
szárról  nevezett,  czímzett;  császári  családból  szüle-
tett  öászári  lak,  császári ftfség.  (kanári  királyi örö-
fcös /SAerczeg.

CSÁSZÁRI,  (2),  falu  Szathmár  megyében  és
Erdélyben,  Doboka  megyében;  helyr.  Császári-ba,
—bon,  —ból.

CSÁSZÁBTLAG,  (császár-i-lag) ih.  Császári mó-
don, császárhoz  illően.

CSÁSZÁBKODÁS,  (császár-kod-ás)  fn.  tt.  csá-
«idrkodás-t.  Császári  hatalom gyakorlása.

CSÁSZÁRKODIK,  (császár-kod-ik)  k.  m. esá-
•cárkod-tam,  —tál,  —ott.  Császári  fő  hatalmat gya-

korol,  mint  császár  uralkodik.  A  római-nemet  bi-
rodalomban  a  habsburgi  házbeitek  legtöbbet  császár-
kodtak.

CSÁSZÁEKORONA,  (császár-korona)  ősz.  fn.
1)  Korona,  melylyel  császárokat  koronáznak.  Fel-
venni  a  császárkoronát.  2) Perzsiai  eredetű  hajmanö-
vény,  melynek erős  szára, s  lefelé  függő  vörös  vagy
sárgás  virágai  vannak.  Máskép : koronás hotkotu.  V.
ö.  HATKOTÚ.

CSÁSZÁEKÖRTE,  (császár-körte)  ősz.  fn.  A
vajaskörték  egyik  faja,  mely  fehér,  és  kellemes  ízű
busáról  nevezetes.  Agyart,  őszi császárkSrte.  Néhutt
kármánko'rte, a köznépi német nyelven :  Pluüerbirne,
ettől  aztán  különbözik  a  császárkorte  ám.  Kaiterbirne
(őszi  császárkörte?)

CSÁSZÁRLAT,  (császár-ol-at)  fn.  tt.  esászár-
lat-ot.  Császárság,  császári  uralkodás.  Eléfordnl  a
müncheni  codezben :  „Tiberius  császár  császárlatyá-
nak  (imperü)  tízenötöd esztendejében."  Lukács,  m.

CSÁSZÁRLISZT,  (császár-liszt) ősz.  fn.  A  bú-
zalisztnek  legfinomabb  neme, lángja,  melyből úri  sü-
temények  készülnek.

CSÁSZÁRMADÁR,  (császár- madár)  ősz.  fn.  A
vadtyukok  neméhez tartozó  madár,  gatyás  lábakkal,
szürke,  barna,  és  fehér  vegyítékü  tollakkal, s  a fo-
golyénál  nagyobb  testtel.  Legkedvesb  eledele  a mo-
gyoró.  Húsa  igen  ízletes.  A  bidegebb  tartományokat,
s  Magyarországban  a Kárpát  vidékeit  kedveli.

CSÁSZÁRMADÁR - KÚPCSIGA,  (császár-ma-
dár-kúp-csiga)  ősz.  fn.  Kúpformára  tekerődzött csiga-
nem.  (Conus  textilé).

CSÁSZÁRMETSZÉS,  (császár-metszés)  Sebesei
műtét,  midőn  a  vajúdó  asszonynak  oldalán,  és  méh-
anyján  keresztmetszést  tesznek,  hogy  a  gyermeket,
ki  a rendes  utón  világra  nem jöhet, kivehessek.

CSÁSZÁRNÉ,  (császár-né)  fn.  tt császárné-t.
1) Császár  neje,  felesége.  2)  Császári  főbatalommal
biró  nő, milyen  volt az  oroszoknál  Katalin.  Ez  sza-
batosabban : császárnéi.

CSÁSZÁRNÖ,  (csiszár-nő)  ősz.  fn.  Császári  fő-
hatalommal  bíró  nő. Katalin  csáttárnö.

CSÁSZÁRSÁG, (császár-aág) ín. tt  császárság-ot.
1)  Birodalom,  mely  császári  főhatalom  és kormány
alatt  áll.  Római,  austriai,  őrön,  török,  chinai, brati-
lioi császárság.  2)  Császári  méltóság.  A  császárságot
atyja  után örökölni.

CSÁSZÁRSÁGI,  (csaszár-ság-i)  mn.  tt. császár-
sági-t, tb.  —ok.  Császársághoz  tartozó, császárságra
vonatkozó, császárságot  illető.

CSÁ SZARSZAKÁLL,  (császár-szakáll) ősz.  fn.
A szárba  induló  violák  alnemdhez  tartozó növényfaj  ;
szára  tövön  szegletes,  bárom  élű,  buglyos;  levelei
bosszudad  tompák, csipkések; palhai  szárnyasán  ha-
sadtak;  bibéje  gombos;  fölül kivölgyelt szilkés; virága
sárga, fehér és kék színű.  Máskép : császármrág,  vagy
háromszinft  viola.

CSÁSZÁRSZÁLLÁS,  puszta  Szabolcs  megyé-
ben ; helyr.  CSrószártcátlás-on,  —rá,  —ról.
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CSÁSZÁRTÖLTÉS, fala  Pest megyében; hely-
ragokkal:  CtáttártVUét-én,  —re,  —röl.

CSÁSZÁRUL,  (császár-ul)  ih.  Császárként, csá-
szári  módon, mint császárhoz  illik, mint császárt  V.
ö.  —ÜL  képző.

CSÁSZÁBVÁLASZTÁS, (császár-választás) ősz.
fn.  Ama  nagy  érdekű  politikai  eljárás,  midőn  a vá-
lasztófejedelmek  szavazattöbbséggel  császárt  nevez-
tek  ki  a  német birodalomnak.

CSÁSZÁRVTRÁG,  1. CSÁSZÁRSZAKÁLL.
CSÁSZKÁL,  (csász-kál  vagy  csász-og-ál)  önh.

m. csásckál-t.  Járni  tanuló kis gyermekek,  vagy nyo-
morú, sánta,  béna  módjára  földön  csúsz, tagjait  maga
után  vontatja,  csámp&san, nehezen jár.

Képzésre  olyan  mint: mászkál, csúszkál,  turkál,
járkál  s több  ilyetén  igék.

CSÁSZKÁLÁS,  (csász-kál-ás)  fn.  tt  esásská-
lás-t, tb.  —ok. Földön  csúszkálás,  maszkolás.

CSÁSZLÓ,  falu  Szathmár  megyében;  helyra-
gokkal:  Császló-n,  —rá,  —ról.

CSÁSZNA, 1. CSÁSZÁRKORONA,  vagy HAT-
KOTÜ.

CSÁSZTA, (1),  (csász-ta) fn. tt  császtát.  Bozó-
. tos, sasos, nádas  hely.

Eredetileg csásstó, azaz  sástó. Alsó  Csalóköcben
esásstaoo.  Első  alkatrésze  azonos  a sás,  sáté, csádé,
csaté  szókkal.

CSÁSZTA,  (2),  falu  Baranya  megyében;  és
puszta  Hevesben; helyr.  Császtá-n,  —rá,  —ról.

CSAT, (1),  1) hangutánzó, melyből csata, csatázik,
csatina,  csatora  stb.  származtak;  kettőztetett véghan-
gon : csatt, honnan: csattan, csattant, Kattog. Vékony-
hangon : esett,  esetten,  csettent. Ide tartozik  a  lucakot,
mocskot, sarat jelentő  csatok,  csatakos, csatrang,  csat-
rangos  szók  gyöke  is.  2)  Csavargó járásra vonatko-
zik  a  csatangol,  csatólál  származékokban,  s  rokona
ásón  sat,  melyből sátrai, satrafa,  eredtek;  a  szansz-
kritban  is  csotaíi ám.  menni, járni.

CSAT, (2), CSATT, fn. tt  csoí-oí. 1) Általán esz-
kos, mely által két  vagy  több  testet,  szerszámot,  stb.
együvé fűzünk, öszveszorítank. 2) Különösen: érőből,
pL  rézből,  vasból, ezüstből készült gyűrűs eszköz, me-
lyen valami szíjnak vagy szalagnak végét általhúzzuk, s
árr-alakú, mozogható pöczökkel megerősítjük, s az által
némely  dolgokat,  kivált  ruháinkat feszes  állásba he-
lyezzük.  Csattal  atszekStni  az  elküldendő  irományokat.
Csatra kötni, szorítani  a nadrágot.  A  nadrágszíj  csat-
ját  hátrább  tolni.  Csattal  összehúzni a  kalapszalagot.
Csak  a  csatiig  vonjad  azaz  ne erőltesd  a  dolgot  vagy
okoskodást  Km. Minthogy némely csatok  görbe hor-
gas  pöczkök,  a  félrehajlast  jelentő  csa  gyökből  szár-
maztatható, vagy  talán  csattanó tulajdonságánál fogva
a  hangutánzó  csat-val  azonos, mint  a  német nyelvben
is: Sehol!,  schnallen  és Schnalle  (Adelnng).  így  a  tö-
rökben  csaí/Vrmak  =  egybe csatolni (joindre,  attacher
enaemble),  és  csatVrdamak  =  csattanni  (craqneter.
Hindoglu  szótára).

CSAT, helynév  1. CSÁTH.

CSATA, (1),  (csat-a)  fe.  tt  csatát.  Saját  ért
két  ellenséges  hadnak  verekedése,  vívása.  Cratára
készülni,  csatába  menni,  csatára  kelni,  csatába  keve-
redni,  csatát  tiini,  csatában  elesni.  Csatát  nyerni, csa-
tát  veszteni.  Grata után  okos a  magyar.  Km.

„ Isten  áldja  meg a  magyart,
Tartson  neve míg a föld tart

Bölcs  vénekkel  a  tanácsban
Tűz  ifjakkal  a csatában."

Népies  nemzeti dal (Erdélyi kiadása L kötet 346. lap.)

2) Átv.  ért  Haragos  felek  öszvekocczannása,  perpat-
vara,  egymás  elleni szitka.  No  hiszen  majd  lesz  csata,
ha  megjön  a  gazda.  Az  volt  ám  a  csata.  StóctcUa.
Szoctatára  kelnek  gyakran  a  rótt  hátatok ;  toUctatára
szállnak  az  írók.  3)  A  háromszéki  székelyeknél  ám.
éji  csordaőrizet,  honnan: csatás,  ám. szerben  küldött
csordaőr.  4) Ismét átvitt  értelemben  ám. verseny.

„Vagyon  sok  aranynyal  tündöklő bogiára,
Kik  a  napot  híják  fényekkel  csatára."

Gyöngyösi.
Gyöke  a  hangutánzó  csal,  csalt. Törökül per-

zsául  dsenk,  finnül  sota.  Képzésre  a  magyar  csata
olyan,  mint  a  szintén  hangutánzó gyökökből  szárma-
zott pata, duda, íoíya, s  több  mások.

CSATA,  (2),  helynév,  L  CSATTÁ.
CSATABÉR,  (csata-bér) ősz.  fa.  Díj,  melyet»

jól  vívott  csatáért kapnak  a  harczosok,  mi alatt nem
csak  bizonyos  zsold,  hanem  jutalmak,  megtisztelte-
tések, zsákmányok  is  értetnek.

CSATÁD, mezőváros Torontálban; tt  Cbotád-rf,
helyragokkal:  Ctatád-ra, —ön,  —ról.

CSATADAL, (csata-dal) ősz.  fa. Hadidal,  mely
a  katonákat  csatára  buzdítja,  lelkesíti.  Ilyenek  ai
utősó  nemesi  felkelésből:  Rajta  vitézek, a  harc*  «MM-
tarja  ne rettegtessen  benneteket, stb.  1.  Kulcsár,  báni
tudós. 1825.  Vagy: Hát fiaim, ti vitet nevetek  rablánet-
csal  váltjátok-e  fel  t  (Hertelendy  csatadala) stb.

CSATAFESTÖ,  (csata-festő)  ősz. fn.  Festem, ki
csatákat  fest,  vagy  különösen  azok  festésével  foglal-
kodik.

CSATAHELY,  (csata-hely)  ősz.  fn.  Tér,  mező-
ség,  hol  a  csata  történik,  hol  a két  ellenséges  hsxi
megküzd.  Csatahelyen maradni.  A  csatahelyen  emlék-
oszlopot  állítani.

CSATAJ,  (1),  (csat-aj)  fa.  tt. csataj-t,  tb. —ok.
Lárma,  veszekedők,  perlekedők  összeverekedésének
robaja.  Képzésre  hasonló a  szintén  hangutánzó gyö-
kökből alakult robaj, moraj, sóhaj, dörej, zörej siókhoz.

CSATAJ,  (2),  falu  Pozsony  megyében; helyr.
Csaloj-on,  —rá, —róí.

CSATAJÁTÉK, (csata-játék)ön. fn. Játék neme,
mely  64  koczkamezőre osztott  lapon történik,  külön-
féle  alakok  által,  melyek  között legfőbbek:  a  király
és királyné.  (Scbachjáték). £ játékot az arabok hoz-
ták Európába. Máskép: királyjáték, kiralyosdi. (Sah
persaban királyt jelent).
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CSATÁK,  (csat-ak)  fn.  tt.  csatak-ot.  Nedvesség,
vagy  sár  által  okozott mocsok  a  ruhán,  pl.  midőn va-
laki  harmatos  fűben,  sárban,  esőben  jár,  a  ruhája
teli  lesz  csatákkal.  Hasonló  hozzá:  csatrang.

CSATAKOL,  (csat-ak-ol)  áth. m. csoíokoi-í.  Va-
lamit  vízben,  sárban  járva,  dolgozva  bemocskol.  Be-
csatakolta  ruháját  a  harmatos fűben,  kenderáztatáskor.

CSATAKOS,  (1),  (csat-ak-os)  inn.  tt.  csatokos-t
vagy  —át,  tb.  —ok.  Víztől,  sártól,  vagy  akarmiféle
nedvtől  mocskos.  Csatakos  szüretelök,  pinczenapszá-
mosok.  Csatakos  mosónők.  Csatakospásztorember.  Eső-
ben,  harmatban,  sárban  csatakossá  lelt  köpönyeg,  ga-
tyaszár,  szoknyaalja.  Máskép :  csatrangos,  esetre*, na-
fotós,  ctajbos.

CSATAKOS,  (2;,  ín.  tt.  csatakos-l,  tb.  —ok.
Személy,  kinek  ruháján  mindenkor  valami  mocskos-
ság,  elemczneség  látható.  Eredj  te  csatakos!

CSATAKOSAX,  (csat-ak-os-an)  ih.  Víztől,  sár-
tól mocskosán.

CSATAKOSSÁG,  (csat-ak-os-ság)  fn.  tt.  csaío-
kosság-ot.  Tisztátalan,  rendetlen,  mocskos  öltözködés,
elemezneség,  szennyes pongyolaság.

CSATALJA,  falu  Bácskában;  helyragokkal:
Csataliá-ra,  —n, —ról.

CSATALÓ,  (csata-ló) ősz.  fn.  1)  Ló,  mely  csa-
tázó  katonát hordoz, mely  hadi,  és  harczi  gyakorla-
tokra  ki  van  tanítva.  2)  Minden  más  ló, melyet  a
csata  körül  használnak,  pl.  az  úgyúvontató,  szeke-
rező  lovak.  Csatalovakat  vásárolni,  idomítani,  begya-
korolni.

CSATAMEZÖ,  (csata-mező)  ősz.  fn.  Térség  hol
a  két  ellenséges  hadak  csatáznak,  harczolnak.  Csata-
mezőn  babért,  gyözelemkoszorút  aratni.  A  csatamezül
vérrel  öntözni.  A  csatamezon  örökre  elnyugodni.  A  csa-
tamezSt  megtartani.

CSATÁN,  falu  Erdélyben,  Belső-Szolnok me-
gyében; helyr.  Csatán-ba,  —bon,  —lói.

CSATANGOL,  (csat-ang-ol  vagy  csat-an-og-ol)
önb.  m.  csatangol-t.  Tulajdonkép  a  bitang  marbárói
mondatik,  mely  a  nyújtói  elválva  földeken,  réteken,
erdőn,  bokrokon  keresztül  csavarig,  barangol.  Átv.
ért.  csatangol  az  ember  is,  aki  czéltalanul  idcodajár-
kel, kószál,  idővesztegetve  elmaradoz.  Némely tájszo-
kás  szerént,  ám.  gyanús helyeken jár,  csavarog.

CSATANGOLÁS,  (csat-ang  ol-ás)  fn.  tt. csaían-
golás-t,  tb.  —ok.  Erdőn  bokrokon  stb.  keresztül  ba
rangolás; kószálás ; csavargás.

CSATANGOLÓ,  (csat-ang-ol-ó;  fn.  és.  mn.  csa-
tangoló-t.  Csavargó,  bujdosó,  kósza  ember.  Ide  k'dl-
döttelek  én ,  pokolra  való ?  te  csatangoló!  (Mezei
Kaptár).

CSATAPATA,  (csata-pata)  ikeritett  fn.  tt.  csa
tapatát.  Csatajos,  lármás,  zajos  veszekedés,  perleke-
dés,  perpatvar;  csattogás,  pattogás.  Máskép:  csaté-
paté,  etatipati,  csetepata.

CSATAPIACZ,  (csata-piacz)  ősz.  fa.  1. CSATA-
MEZÖ.  A  csatapiacz  egyébiránt  inkább  prósai,  a csa-
tamező jobban  költői  kifejezés.

1UO.T  SZÓTÁ*.

CSATÁR,  (1),  (csat-ár)  fn.  tt  csatár-t,tb. —ok.
tatona  oly  apró  csapatokból,  melyek  több  pontokra

vannak  kiosztva,  s  egyes  elszórt  megtámadásokat
esznek.

CSATÁR,  (2),  több  helység  neve  Magyaror-
szágban, különösen mezőváros Bihar megyében ;  pusz-
ták  Veszprém  megyében; ALSÓ—,  FELSŐ—,  fal-
vak  Vas  megyében;  helyr.  Csatár-ra,  —ön,  —ró/.

CSATARÁSZ,  (csat-ar-ász)  önb.  m. csatarász-
íam,  —tál,  —ott. Igen  sünien  csapkod,  vagdalkozik,
Madarász,  midőn  pl.  sokakon  keresztül  kell  magát
vágnia.

CSATARÁZ,  (csat-ar-áz)  1. CSATARÁSZ.
CSATÁR-DÁNFOK,  puszta  Békés  megyében ;

helyr.  Csatár-Dánfok-on,  —ró,  —ról.

CSATAREND,  (csata-rend)  ősz.  fn.  A  hadi  se-
regnek  bizonyos  sorokba,  és  helyekre  osztályozása,
s  meghatározása,  mit kelljen  minden  osztálynak  ten-
nie,  ha  a  csatára jelt adnak.  Csatarendbe állítani  a se-
regeket.  Megszakasztani,  szétbontani  a  csatarendet.

CSATÁRHAECZ,  (csatár-harcz)  ősz.  fn.  Harcz,
melyet  csatárok  vínak.  V.  ö. CSATÁR.

CSATÁRLÁNCZ,  (csatár-láncz)  ősz.  fn.  Láncz
vagy  vonal, melyet  csatárok  képeznek.

CSATÁRTÜZ,  (csatar-tíiz)  ősz.  fn.  Csatárok  lő-
dözése.

CSATASÍK,  (csata-sík)  ősz.  fn.  Lásd  CSATA-
MEZÖ.

CSATATÉR,  (csata-tér)  ősz.  fn.  Lásd  CSATA-
MEZÖ.

CSATATÜZ,  (csata-tüz)  ősz.  fn.  Lövöldözés,
mely  csata  alatt  zászlóaljanként  történik,  azaz  midőn
egyegy  zászlóalj  egyszerre  lő.

CSATA VÉSZ, (csata-vész) ősz. fn. Vész, veszély,
mely  a  csatával  jár,  olyan  mint:  szélvész.

„Hány  fiatal  szívet  tele  sok  szép  földi  reménynyel
Sujta  le kegyteleri  itt  a  riadó  csatavész !"

Kisfaludy  K.

CSATAVESZTÉS,  (csata-vesztés)  ősz. fn.  A csa-
tatéren  az  ellenség  által  meggyőzctés.

CSATÁZ,  (csat-a-oz) önh.  m. csatáz  tam,  —tál,
—ott,  pár.  csatázz.  1)  Csatában  vagdalkozik,  harczo).
2)  Veszekedik,  nagy lárma, zaj között összeverekedik.

CSATAZAJ,  (csata-zaj)  ősz.  fn.  A  csatára  kelt
ellensercgek  fegyverzörejének,  és  kiáltozásinak  ve-
gyülete.  Messze  hallatszott  a  csatazaj.

CSATÉ, (csát-é vagy  csad-é) fn. tt.  csáté-í.  l) Vi-
zenyős réteken  termő  sásos  vastag  fii.  Fakó-,  kormos-,
rozsdás-,  szűrőt  csaté.  Máskép:  csádé,  csadaj,  suhii,
csuhu, csulii, sáté. 2) Ugyan a vizenyős helyeken tenyé-
sző mindenféle keverék gaz.  3) Némely dunántúli  vidé-
keken :  apró  cscrebokros  hely,  csalit

CSÁTÉS,  (csaté-as) mn. tt.  csáíés-<  vagy  —át,
tb.  — ak.  Csatéval  benőtt,  csatéval  bővelkedő. Csaté*
rét,  csátés patak.  V.  ö.  CSATÉ.
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CSATOYÁBTÓ,  (csat-gyártó) ősz. fn.  Csatokat,
kapcsokat, s hasonló eszközöket készítő  mesterember,
vagy  gyáros.

CSÁTH,  mezőváros  Borsod  megyében;  helyr.
Gtáth-on,  —rá,  —ról.

C8AT1NÁZ,  (csat-in-a-oz) önh. m. csotináz-tam,
—tál,  —ott, pár. csatináss. Nagy zörgést csinál, nagy
lármát csap, pl.  midőn  a bezárt  kaput vagy ajtót veri.
Mondatik  a  tyúkokról  is,  midőn  sokat  kodácsolnak.

CSATINÁZÁS,  (csat-in-a-oz-ás)  fa.  Nagy zör-
getés. Kodácsolás.

CSAT1RÁZ,  1. CSATINÁZ.
CSATLA,  (csat-ol-a  vagy  csat-ol-ó) fn. tt  csat-

Iát  Akármiféle eszköz, mely bizonyos tárgyakat össze-
csatol,  összefűz.

CSATLAKOZÁS,  (csat-ol-ag-oz-ás)  fn. tt  csat-
lakozás-<,  tb.  —ok.  Valakihez  vagy  valakikhez filző-
dés,  szegődés, valami testülethez  áüás.  V.  ö. CSAT-
LAKOZIK.

CSATLAKOZIK, (csat-ol-ag-oz-ik) k.  m. csatla-
koz-íam, —tál, —ott, pár. —«ál.  Máshoz,  vagy má-
sokhoz  csatolja  magát,  társalgás, utazás,  vagy  akár-
mily  testületi  viszony  miatt  Használják  szellemileg
is,  pl.  véleményedhez,  indítványodhoz  csatlakozom; az
erősebb párthoz  csatlakozni.

C9ATLÁS,  (csat-ol-ás) fn. tt. csoílás-í, tb. —ok.
1) Valamihez kapcsolás, ragasztás,  fűzés,  mind  saját,
mind átvitt értelemben véve. 2)  A székelyeknél  jelenti
aj  a  felrakott  teherfának  lánczczal  leszorítással,  b)
azon  keresztbe tett  fát,  mely a  kocsirdd  ágasán fek-
szik,  s két  felöl  a  tengely  végébez  vassal  van  kötve,
és  melyhez a  hámfák  kapcsolvák; felherczcsoílás.

CSATLÉK,  (csat-ol-ék)  fn.  tt  csotlék-ot.  Ami
más valamihez van  csatolva, mellékelve.  A  folyamod-
vány  csatiékai.

CSATLÓ,  (csat-ló vagy  csat-ol-ó) fn.  és  mn.  tt.
csotló-t.  1) Általán minden eszköz, mely valamit össze-
köt,  erősen  összefűz.  Csatlófa  a  szekérben,  csattóvas
az  építésben.  2)  Különösen  kantárszíj,  melylyel  a szi-
laj  lónak száját  fölfeszítik.

CSATLOLÁNCZ, (csatló-láncz) ősz. fa. l)L4ncz,
melylyel a szekérre  rakott  bolmit lecsatolják,  2) Bőr-
kötények  lánczkötője.  3)  Kopóláncz,  melylyel  két
nyaklót  összekötnek.

.  CSATLÓS,  (csat-ol-ó-as)  fn.  tt  etaOdt-t,  tb.
-•-ok. Talajdonkép  lovász,  ki  az  úri  fogatoknál ünne-
pélyes  menetek  alkalmával  a  lovakat  kantárszáron,
vagy  csatlószíjon  vezeti. Altalán pedig minden lovász,
ki  az  úri  fogatt  előtt  nyargal.

CSATLÓSZÍJ, (csatló-szíj) ősz. fa. L. CSATLÓ.
CSATLÓDÁS,  (csat-ol-ód-ás)  fn. tt  csotlódás-í,

tb. —ok.  Kapcsolódás,  fttződés,  ragaszkodás.  V.  ö.
CSATLÓDIK.

CSATLÓDIK, (csat-ol-ód-ik)  belsz. m. csattód-
tam, —tál, —ott. Átv.  ért  mondjak  emberről,  midőn
belső  vonzalomnál  fogva  másboz vagy  másokhoz sze-
gődik,  ragaszkodik,  s velők egyesül.  Idegenekhez  etat-
lódni. öit  a  mi felekezetünkhöz  csotlódik.

CSATÓ, puszta Bihar  megyében; helyragokkal:
Gtató-n, —rá, —ról.

CSATOL,  (csat-ol)  áth:  m.  csoíol-< vagy  csat-
lőtt, btn. —m* vagy  csatiam*. 1)  Csattal valamit öszre-
füz,  megszorít  A  fcantárszíjot  becsatolni,  nadrágot
csatolni  (csattolni).  A  megrakott börhiket  Snvectatobú.
2)  Valamihez tesz, állít, ragaszt  valamit.  A  kUnyvkVt
leveleket  csatolni.  A  mondottakhoz  még  egy-két  ttot  csa-
tolni.  Jóakaróinkat  imádságunkba csatolni.

CSATÓLÁL,  (csat-ó-ol-ál) 1. CSATANGOL.
C8ÁTÓHÁZA, paszta  Ugocsa  megyében; hely-

ragokkal:  Ctaíóházá-n,  —rá,  —ról.
CSATOLÁS,  (csat-ol-ás)  fn.  tt  csoíoíás-t,  tb.

—ok.  1) Csat általi  összekötés,  fűzés,  szorítás.  V. ö.
CSAT.  2) Átv.  ért. valaminek valamihez függesztése,
hozzátétele.

CSATOLAT,  (csat-ol-at)  fa.  tt  csotoíot-ot. Ami
csatolás  által  öszve van  fűzve,  kötve.  Storot  etatolat.
Elbontani  a csatolóiét.

CSATOLMÁNY,  (csat-ol-mány)  fa.  tt  csatol-
mány í,tb. —ok. Vallamely melléklet, melyet bizonyos
irományokhoz  ragasztanak, s melyre a  folrománybao
bizonyos jegy  alatt  hivatkozás  történik.  Perhez,  keVt-
lemlevélhez,  stb. ragasztott  csatolmányok.

C8ATOLÓDIK,  1. CSATLÓDIK.
CSATORA,  (csat-or-a)  fn.  tt  etatorát.  Zajongó

veszekedés,  zörgés,  nagy  lármával  folyó perpatvar.
CSATORÁL,  (csat-or-a-al)  önh. m.  csotorál-t.

Zajong,  zörög, lármáz.
CSATORÁLÁS,  (csat-or-a-al-as)  fn.  tt  csoto-

rálás-í, tb.  —ok.  Zajongás,  lármátáa.
CSATORNA, fn.  tt  csatornát.  1) Eredeti  értel-

me : földalatti víztartó hely.  Ét vetek  be 8tet  (Józsefet)
egy  csatornába,  hogy  ott  meg  haljon.  (Gtóry  codei).
2)  Födött  vagy  fedetlen  árok,  mely  vizet, s  holmi
moslékot,  szemetet  tovább  visz.  VüvetetS  csatorna.
3)  Vála-fonna  készület  az épületeken, mely ai  eső-
vizet  felfogja,  és  aláereszti.  4) Nagyobbszerö vízme-
der,  mely a  vidékek  mocsárvizeit  fölszedi,  vagy  fo-
lyókat,  tavakat,  tengereket  köt  öszve.  J3éga  csator-
nája.  Ferenc*  etatornája,  stb. dalomat húzni, épiteni ;
csatornára  venni  a  réteket.  5)  Átv. ért  vfzforr&s, mi-
ből  eső  ered.  .Nyisd  meg  Uram  ás  egek  csatornáit.
6)  A  fülekszcrkezctében  azon cső vagy  csöves  mene-
tel,  mely a hangokat beereszti. 7) Eger  vidékén,  utak-
kal  körülfogott szőlősorok  együtt  véve.

Hihetőleg  a  latin cisterna  után alakult;  eléfor-
dúl  a héberben  is:  czantaróth.  Már  egy  1261-diki
oklevélben  olvasható:  chaíurna  mint  határtó.  (Jer-
ney.  Nyelvkincsek).

CSATORNACSAP,  (csatorna  csap) ősz. fn. For-
dulat  a  több  menetelekből,  csatornákból  álló  pin-
czében.

CSATORNACSŐ,  (csatorna-cső)  öss.  fa.  CM,
mely  a  baifödelekről  az  eső-, vagy  hólevet  leviszi, s
kiokádja.
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CSATORNAFAL,  (csatorna-fal)  ősz.  fn.  Üre-
gesen  készített  fal,  mely csatornául szolgál, mely közé
a  háztetőről  lenyúló csatorna  építve  van.

CSATORNAHEVEDER, (csatorna-heveder)  ősz.
fn.  A  házcsatorna  kidomborodott  tágas  vége,  mely  a
lefolyó  eső-  vagy  hólevet kiönti.

CSATORNAMESTER,  (csatorna-mester)  ősz. fn.
Gépész,  ki  csatornás  kutakat,  s  egyéb  vízhajtó  csö-
veket készít; kútmester.

CSATORNÁS,  (csatorna-as)  mn.  tt.  csatornás-t
vagy —oí,  tb. —ok.  Csatornával,  csatornacsövekkel
ellátott  Csatornás  utczák, rétek, legelök.  Csatornás ház,
csatornás  kút.

CSATORNAPÁRTÁZAT, lásd CSATORNAHE-
VEDER.

CSATORNAVÍZ,  (csatorna-víz)  ősz.  fn.  Csator-
nán  folyó  víz,  azaz,  mely  csövön  vezettetik  valahová,
különböztetésül  a  kútvíztől,  melyet  egyenesen  kútból
húznak,  ragy  merítenek.

CSATORNÁZ,  (csatorna-az)  önb.  és  áth. m. csa-
tomáz-tam, —tál, —ott. Csatornát  hiíz  valamin, csa-
tornával  ellát  valamit.

CSATORNÁZÁS,  (csatorna-az-ás)  fn.  tt. csator-
názás-^,  tb.  —ok.  CsatornahúzAs;  csatornával  ellá-
tás.  Pest  csatornázása  sokba  kert/1.

CSATOS,  CSATTOS, (1), (csat-ős vagy  csatt-os)
mn. tt.  csatot-1  vagy —át, tb.  —ok.  Amin csat van,
csattal  összekötött,  csattal  ékesített.  Csatos  nadrág-
szíj,  csatot  lóhei-tder,  csatot  czipö.

CSATOS,  CSATTOS,  (2),  (mint  föntebb)  fn. tt.
rsatos-t,  tb.  —ok.  Mesterember,  ki  csatokat  csinál.

CSATÓSZÉG , falu  Erdélyben  ,  Csík  székben ;
helyr.  Csatószfg-e'n,  —rí,  —ró'l.

CSATPÉCZÉK,  (csat-péczék) ösj. fn.  Árr alakd
hegyes  eszköz,  a  csatnak  egyik  alkotó  része,  melyet
a  csaton  általhúzott  szíjba,  szalagba, stb. beleszúrnak.
V.  ö.  CSAT,  fn.

CSATPÖCZÖK, 1. CSATPÉCZÉK.
CSATRANG,  (csat-or-ang)  fn.  tt.  csatrang-ot.

l)  Rút hangú  rósz  kolomp.  2)  Czafat, csaták, járás-
kelésben  fölszedett  sár,  piszok.  Mindkét  értelemben
tájsió.

CSATRANGOL,  (csat-or-ang-ol)  önh.  m.  esaí-
rangol-t.  Czél  nélkül  ideoda jár,  csavarog, különösen
esős  időben,  sárban  vízben  csatangol.

CSATT,  (1),  hangutánzó  gyök,  mely  a  hirtele-
nül  leesett,  Lecsukódott,  elsütött  tárgynak  hangját
jelenti. Innen:  csattan, csattant, csattog, csattogtat,  stb.

CSATT,  (2),  CSATTOL,  CSATTOS,  stb.  lásd
CSAT,  CSATOL,  CSATOS,  stb.

CSATTAN,  (csatt-an)  önh.  m.  ctattan-t.  1)  A
hirteleniil  s  nagy  erővel  leesett  eltörött,  becsapott,
vagy  elsütött  tárgy  egyes  bizonyos  éles  hangot  ad.
C«atlan az ajtó, ablak, ha  a  szél  sebesen becsapja.  Csat-
tannak  a  tenyerek,  ha  Sszvelltjtlk.  Csattan az ostor. Vé-
gén  csattan  a*  ostor.  Km.  Csattan  az  elsütött  puska.
„Vágyott csattan. Rf csattan akapr. Megcsattan.  2) Mon-
datik  némely nedvvel  tölt  bőrös  testekről,  különösen

gyümölcsökről,  és  arczról,  midőn  a  nedv  bősége
miatt  fölrepednek.  Csattanó  eper.  Piros  arczán  majd
kicsattan  a  vér.  3)  Vadászok  nyelvén  csattan  (scháp-
pert)  a  serét  a  vadon, ha ezt  éri,  sebzi  a  nélkül  hogy
elejtené  vagy  leteríteué,  lelőné.  4)  Átv.  ért. monda-
tik  a  szóbeli  eléadásról,  különösen  a  színműről,  mi-
dőn  valami meglepőt,  kitűnőt,  nagy  hatásút  terjeszt
elé, jelesen  a  felvonások  végén.  Csattanó  hatású  je-
lenet.  A  színműnek  csattanó  vége.

A  törökben  csatla-mak  ám.  hasítni.
CSATTANÁS,  (csatt-an-ás)  fn.  tt.  csattandi-t,

tb. —ok.  Ütés-, esés-, becsapódás-,  lövésnek  stb.  éle-
sebben  hallatszó,  és  hirtelen  elvonuló hangja.  Ajtó-
csattanás, puskacsattanás.

CSATTANÓ,  (csatt-an-ó)  mn.  tt  csottanó-í.
Ütés,  esés,  becsapódás,  lövés  stb.  által  bizonyos  ban-
gót  adó.  Nagyot  csattanó  puska.  Átv.  ért.  rendkívüli
benyomása,  meglépése  által  nagy  figyelmet,  érdeket
gerjesztő.  Elbeszélésnek, színműnek  csattanó  vége.

CSATTANÓS,  (csatt-au-6-os)  mn. L.  CSATTA-
NÓ , átv.  ért.

CSATTANT,  (csatt-an-t)  Ath.  m.  csaííaní-oít,
htn.  —ni vagy  —ani, pár. —s.  Valamit  oly  erősen
üt, sújt, csap, hogy csattanjon.  V. ö. CSATTAN. Bectat-
tantani  az  ajtót.  Ostorral  csattantam.  Elcsattantam  a
puskát.  Tenyerét  csattantam.

CSATTANTÁS,  (csatt-an-t-ás)  fn. Csattanó ütés.
CSATTANTÓ,  (csatt-an-t-ó)  fn.  tt.  csotíaníó-t.

A  közismereti!  mérges  maszlagnak vagyis  redőszirom-
nak  tüskés  almája,  melynek  fekete  magvai  bóditó
erejűek.  Ha  összenyomják,  csattanva  reped  el, s on-
nét  a  neve.  A  köznép,  kivált  a  gyermekek,  titskés
disznó-nak  hívják.  (Datura  stramonium).

CSATTANTYÚ,  lásd  :  CSATTANTÓ.
CSATTOG,  (csatt-og)  önh.  mn.  csattog-tam,

—tál, —ott.  1)  Több  ízben  csattan.  Csattog  szeles
időben  a  nyitva  hagyott  ajtó.  Csattognak  a  harczolók
fegyverei.  Csattog  a szél,  az  ostor.  Csattognak  az  el-
sütögetett  puskák.  2)  Mondatik  a  fúlemiléről,  midőn
bizonyos  erős  hangját  sajátságos  módon  ismételve
hallatja,  minélfogva  az  csattogánynak  is  neveztetik.

CSATTOGÁNY,  (csatt-og-ány)  fn.  1. CSALO-
GÁNY.

CSATTOGÁS,  (csatt-og-ás)* fn.  tt.  csaítogás-í,
tb.  —ok.  Több  ízben  vagy  ismételve,  csattanás.  Csa-
logánynak  erős  és  sajátságos  hangverdesése.

CSATTOGAT, (1), (csatt-og-at)  áth. m. csattogat-
tam, —tál,  —ott,  pár. csattogass.  Gyakran,  ismételve
hangosan  üt,  sújt  valamit,  vagy  valamivel.  Csatto-
gatni  az  ablakokat;  öszcecsattogatni  a tenyereket;  szár-
nyakat  csattogatni.

CSATTOGAT,  (2),  (csatt-og-at) öuh. Ostorát for-
gatva  pattogat.

CSATTOGATÁS,  (csatt-og-at-ás)  fa.  tt.  csaíto-
gatás-t,  tb.  —ok.  Gyakori,  többször  ismételt,  és  foly-
tatott  csattogó  Ütés.  Pattogatás
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CSATTOGÓ, (csatt-og-ó)  mn. tt csottogó-t. Ami
csattog.  Csattogó  ajtók.  Csattogó  fegyverek.  Csattogó
ostor.

CSATTOGÓEPEE, (csattogó-eper)  ősz.  fn.  Az
epernek  keményebb húsú  neme,  mely  későbben szo-
kott  megérni,  mint  a  többi.  Leginkább szabad na-
pon  s kertekben  tenyészik.

CSATTOLÁL,  (csatt-ol-ál)  önh.  m.  csattolál-t.
Vasmegyei tájszó, ám. csatangol, ide-oda csapkodva jár.

CSAV,  elvont gyöke csovojdék, csavar,  csavarog,
csavargat,  csavarodik  szóknak, és  származékaiknak.
Azonos a  félrehajlást, kigörbedést jelentő csa gyökkel.

CSÁV,  elvont gyök, vagy  törzs,  melyből csáva,
csávik, csávicsa, csávisska  származtak,  melyek  valami
sósat, savast,  savanyút  jelentenek,  minélfogva való-
színű, hogy a  só sav  szókkal  egy  eredetű.  Rokona a
vékonyhangn  csev,  a  savanyú  vizet  jelentő  csevicce
szóban.

CSÁVA,  (1),  (csáv-a)  fa.  tt  csávát.  Sajátnemü
ldg;  melylyel a tímárok, tobakok, cseresvargák, szű-
csök  stb.  a bőrt etetik,  áztatják,  puhítják,  elkészítik.
TV'márcsáea, tobokcsáva,  szwcscsáea.  Készül  különféle
szerek vegyfilékéből, milyenek: cserfa kérge, hamnzsir,
korpa,  tímsó.  Az  úgynevezett  lánczon-törött juhász-
bnndák  bőrét  közönséges sós vízben  szokták  áztatni.
Mennyiben  a  csávának  egyik  kellékét  sós  részek  te-
szik, valószínű, hogy e szó gyöke  só vagy sav, melyből
lett  sava, sava, csáva, így  nevezik átr. ért.  azon göd-
röt is, melyben  e lúgot elkészítik, és  tartják. Csávába
tenni, áztatni  a  bőröket.  Csávával  letínteni,  leforrázni.
Afajd  gszvekerlilimk  a  csávában,  a mese szerint  így
búcsúzott  el  a  róka a  farkastól.  Nektm is volt egy bölcs
macskám,  a  csávába  holt. Km.

CSÁVA,  (2),  fala  Sopronmegyében, helyr.  Ctá-
vá-ra, —n, —ról.

CSÁVAGÖDÖR,  (csáva-gödör)  ősz.  fa.  Gödör,
vagy földbe ásott nagy kád,  melyben a tímárok, s más
börkészitők  a  nyers  bőröket  beáztatják,  csáva  által
puhítják.

CSÁVAHORDÓ,  (csáva-hordó)  ősz.  fn.  Hordó
alakú  csávás  faedény.

CSÁVAJDÉK,  győrvidéki  tájseo  bötüáttétellel
csojwodék  helyett  Lásd  ezt

CSÁVAKÁD,  (csáva-kád)  ősz.  fn.  Tímárok  s
más bőrkészítők  kádja,  melyben csávát  tartanak,  és
bőröket  csáváinak. Lásd  :  CSÁVA.

CSÁVÁL,  (csáv-s-al)  átb.  m.  aávál-t.  Bőröket
csávaféle  lúgban  puhít  Nehét  a  molyot  bort  kicsá-
válni.  Km.

CSÁVÁLÁS,  (csáv-»-al-ás) fa. tt  csáválás-t, tb.
—ok. Bőrnek  csávába mártása,  csáva  által  megpubf-
tása, és elkészítése.

CSÁVÁLATLAN,  (csáv-a-al-atlan) mn. tt  —t,
tb.  —ok.  Ami csávában  nem volt, nyers  állapotban
levő  (bőr).

CSÁVÁLT,  (csáv-a-al-t)  mn. tt.  csávált-ot.  Csá-
vába áztatott, csávnlúgban puhított, készített. A csáváit
bőröket kiteregetni.

CSÁVÁLTAN,  (csáv-a-al-t-an)  ih.  Cfcávált  ál-
lapotban.

CSÁVALÚG,  (csava-ldg)  ősz.  fa.  L.  CSÁVA.
CSAVAR, (1),  (csay-ar) éth.  m. esotxtr-t. 1)  Va-

lemely  szilárd  testet  saját  tengelye  körül  forgat, te-
ker , de  bizonyos  erővel,  és  akadály  elhárításival.
Csavarni a  vesszb'í,  hogy  gúzs legyen  belSle.  Kicsavarni
valakinek kecébö? a botot. A fiatal fát  OfvibSl  kfcsatwm.
2)  Csiga  alakú,  rovatékosan  bevagdalt  eszközt  (csa-
vart,  srófot)  valamely  szilárd testbe  forgatva benyom,
A  trafót  keréksseget  becsavarni a  tengelybe.  A  sajtó
orsóját  csavarni.  3)  Hajlékony,  puha  állománya tes-
tet öszvetekerget,  bötüáttétellel :  facsar.  Kietaoani
a  mosott  ruhát.  4)  Fintorít, félre  bűz.  Ctavarja  <a
orrát.  Nyakát,  fejét  csavarja.  5)  Atv.  ért.  csavarni,
elcsavarni  a  beszédet,  más-iuás  tárgyra  fordítani,  mi«
értelmet adui neki  Ikerítve  :  csfircsooar.

Gyöke  vagy  törzse  csov  azonos a  félre  hajlast
jelentő csa szóval, s  rokonai  : csóv, csóva ,  (csóvál).
kóv, melyből kóvályog  (csavarog),  kób, melyből kóborol
(tekereg)  származtak. Bókon hozza a  török  eseoir-mec
(tourner).  Hasonlók  a  szanszkrit  dhvar,  dhart>,  latin
torguto,  hellén  #pat5o>, német drehen, stb.

CSAVAR,  (2),  (csav-ar)  azon  szavaink  egyike,
melyek  ugyanazon  alakban  és  alapfogalomban  nevek
és igék  egyszersmind;  mint fii. tt  csovor-t,  tb.  — ok-
Tekervényesen  rovátkolt  hengerded  esaköz,  fából
vagy  valamely fémből,  nevezetesen vasból,  mely vagy
hegyes  végű, hogy egy  más szilárd  állománya  testbe,
péld.  fába  bele  lebessen  tekerni, vagy  más  testbe il-
lik  bele, mely  belülről  üreges, és  tekervényeseo  ro-
vátkolt.  Mind  a  fémből  mind  a  fából  való  csavar  kü-
lönféle  építési, mesterség!,  gépészeti  eszköxökül  szol-
gál.  Köznyelven a német  «Schraube  után  :  «róf,  toróf.

CSAVARALAKÚ,  (csavar-alakú) ősz.  mn. Mi-
nek  csavar  formája  van, csavardad.  Csavaralakú  hen-
ger  a  húzó-  vagy  tekerbcsigában.  C»avara/akú  orsó a
sajtóban.

CSAVARÁS,  (csav-ar-ás)  fn. tt  —f,  tb.  -<*•
1)  Körültekerés,  valamely  szilárd  testnek  erőfeszítve
való  forgatása  saját  tengelye  körül; gúzsformára  öu-
vebajtás.  2) Átv. ért.  a beszédnek, szónak  elferdítese,
szántszándékos  félreértése.  Csűrés-csavarás.

CSAVARDAD,  (csav-ar-dad) mn. tt  ctavardad-
öt.  Minek  alakja  a  csavaréhoz  hasonló.  Ctavardad
csigák.  Ctavardad  oszlop.

CSAVARÉK,  (csav-ar-ék)  fh.  tt  ctawtrílc-ot-
Ami  csavarva,  östvetekerve  van. Croiwirék  vess»5,  CM-
üarék  ruha.

CSAVABFOGM5,  (csavar-fogó) ősz.  fa.  1)  Fog<-
eszköz  a  gombcshiálóknál,  mely  csavar  által  kinyílik,
vagy  bezáródik.  2) Más míveseknél fogó, melylyel sí
érczlemezt  ki feszítik.

CSAVARFURÓ,  (csavar-fúró) ősz.  fa.  Különös
fúró, melylyel tekervényes ró vátku lyukat fiirnak, hogy
a  csavart  lehessen  bele  illeszteni.

CSAVARG,  lásd :  CSAVABOO.
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CSAVARGÁS,  (csav-ar-g-ás)  fh.  tt.  c«at>argás-t.
tb.  —ok. Saját  értelemben:  bizonyos  hely,  vagy pont
körüli  forgás, járás  kelés , mennyire  t  i.  értelmét a
csavar  szótól  kölcsönözi.  Köz  szokás  után:  ide-oda
kóborlás,  czél  nélküli bolygás,  kalézolás,  kalandozás,
csámolygás,  kóválygás.

CSAVARGAT,  (csav-ar-gat)  áth.  m.  csavargat-
tam,  —tál,  —ott, pár.  csavargass.  1) Valamit gyak-
ran  teker,  némi erőltetéssel  körülforgat.  2)  Fintorgat,
ide-oda  mozgat.  Orrát  csavargatja.  Nyakát,  fejét  csa-
vargatni.

CSAVARGATÁS, (csav-ar-gat-ás) fn.  tt.  csauar-
gatás-t,  tbr  — ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  csavar-
gatnak.

CSAVARGÓ,  (csav-ar-og-ó) fn.  és mn. tt. rsat-or-
gó-l.  Kóborló,  országfutó,  kinek  hátán háza, kebelé-
ben  kenyere,  ide-oda  barangoló  ,  hivatal-,  szolgálat
nélküli  bitang  ember,  kószáló.

CSAVARGÓS,  (csav-ar-og-6-os)  mn. tt.  esai-ar-
gós-t,  vagy  —át,  tb.  —ak.  Tekervényes,  keringös,
görbe  vonalakban  menő.  Csavargót  folyású  patak,
csavargás  út.

CSAVARGÓSAN,  (csav-ar-og-ó-os-an)ih. Teker-
vényes  módon  és úton.

CSAVARHÁZ,  (csavar-ház)  ősz.  fn.  Tekervé-
nyes  rovatékokra  fúrt  lyuk,  melybe  megfelelő  rova-
tékokkal  ellátott  csavart  illeszteni  lehet.

CSAVARHÚZÓ,  (csavar-húzó)  ősz.  fn.  Eszköz,
melylyel  a  csavart  v»:jy  betekerni,  vagy  kihúzni
lehet

CSAVARINT,  (csav-ar-int) áth.  m.  csavarínt-oft,
pár.  —t, htn. —ni.  vagy  —ani.  Hamar,  és könnye-
den csavar  valamit;  tekerint.

CSAVARINTÁS,  (csav-ar-int-ás)  fh.  tt  csaua-
rintás-t  tb.  —ok.  Könnyed csavarás.

CSAVARÍT,  (csav-ar-ft)  áth.  m.  csat-ar«-o«,
htn.  —ni, vagy —ani.  pár.  —s. Egyes csavarást tesz,
egyet  teker  valamin.  Állapító  ragu  neveket  is  vonz
maga  mellé, pl.  egyet  csavartíott  a  csigán,  jót  csava.-
rltott  rajta.

CSAVAKÍTÁS,  (csav-ar-ít-as)  fn.  tt.  csauarí-
tás-t,  tb.  — ok.  Valami  szilárd  testnek, hengernek
egyszeri  megfordítása, tekerése.  Egy  csavarltást  tenni
a  kocsirúdon.  A  karót  egy  csavarítással  kirántani  a
foUbül.

CSAVARKULCS, (csavar-kulcs) ősz.  fn.  1)  Kü-
lönös zárhoz  való  kulcs,  melynek  szakái  helyett  csa-
varos  alakja  van.  2) Eszköz  a  csavarok  kihúzására.
Hintókerik  csavarkulcsa.

CSAVARMENET, (csavar-menet) ősz. fn. Hárán-
tékosan  menő  vonal a  csavarra  alakult hengeren.

CSAVARÓBOT,  (csavaró-bot) ősz.  fn.  Botforma
rúd,  melylyel  némely  fogépek  , póld.  borsajtók  orsó-
ját  csavarják,  tekerik.

CSAVARODÁS,  (csav-ar-od-ás)  fn.  tt  rsat-aro-
dás-t,  tb.  —ok.  Eltérés  az  egyenes  útról,  vonaltól,
iránytól;  kanyarodás,  tekeredés.

CSAVARODIK,  (csav-ar-od-ik)  k.  m.  csavarod-
tam,  —tál, —ott.  Az egyenes  útról  eltér;  az  egyenes
vonal  görbülni  kezd.  Jobbra  vagy  balra  csavarodni.
Félre  csavarodni.  A  patak  éjszak  felöl  nyugatnak  csa-
varodik.  Az  út  neki  csavarodik  a  hegynek,  vagy  : alá-
csavarodik  a  völgynek.  Becsavarodni  a faluba,  kiesa-
varodni  az útból,  visszacsavarodni.  Östbe  csavarodott
a  haja.

CSAVAROG, (csa-v-ar-og) önh. m.  csavarog-tam
vagy  csavargattam,  —tál,  vagy  csavargattál,  csavar-
góit,  htn.  —ni,  vagy  csavarom  vagy csavargani.  Ere-
deti  értelménél  fogva : csavar  módjára  bizonyos  pont
körül  tekervényesen  föl-alá  mozog, jár.  Köz  haszná-
lat  szerént  :  kóborol, bizonyos  álláspont  nélkül bo-
lyong,  kalandoz,  kóborol,  kószál.  Ide-oda,  a  kertek
alatt  csavarogni.  Becsavarogni  az  országot.  Elcsava-
rogni  az  idSt,  az  oskolát.

CSAVARÓIIOROG,  (csavaró-horog) ősz. fa. Ho-
rogféle  eszköz, melylyel  a  csavart  forgatni  lehet.

CSÁVÁRÓL,  (csav-ar-ol)  áth.  m.  ctavarol-t.
Valamit  csavarral  erősít;  valamibe csavart  teker  be,
köznépiecen  :  srófol,  sorófol.

CSAVAROLÁS  ,  (csav-ar-ol-ás)  fn.  tt.  esavaro-
lás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés  midőn  csavarolunk.

CSAVARORSÓ  ,  (csavar-orsó)  ősz.  fn..  Orsó,
melynek  hengere  csavaros  rovatékokkal van  ellátva.
Csavarorsó  a  tekerő  rtngában,  a  borsajtóban.

CSAVAROS,  (csav-ar-os)  mn.  tt.  csauaros-í,
vagy  —át,  tb.  —ak.  Csavarral ellátott, csavarral  erő-
sített.  Csavaros  sarkantyú,  csavaros  kerékszeg.  Csava-
ros  orsó  a  gépekben,  sajtókban,  csigákban.

CSAVARÓVÍZ,  (csavaró-víz)  ősz.  mn.  Annyira
átázott, hogy  vizet  lehet  csavarni belőle.  Csavaróvf*
lett  minden  ruhám.  Máskép  :  facsaróvlz.

CSAVARSZÁR,  (csavar-szár)  ősz.  fn.  Maga
azon  henger,  mely  csavarosán  be  van  vésve,  a  csa-
var  orsója.

CSAVARSZORÍTÓ,  (csavar-szorító)  ősz.  fa.
Asztalosok  eszköze,  melylyel  az  enyvezett  deszkákat
leszorítjuk,  hogy  általcsavarolhassák.

CSAVART,  (csav-ar-t) mn. tt  csauarí-oí.  1) Ami
egyenes  vonalából  félre,  görbére,  gúzs  alakúra  van
fordítva,  tekerve.  Csavart  veszszd,  karó.  Kicsavart,
felcsavart.  2)  Atv.  ért.  Félreértett,  félremagyarázott
Csavart  beszéd,  csavart  értelem.

CSAVARTAN,  (csav-ar-t-an)  ih.  Csavart  álla-
potban.  Csavart  módon.

CSAVARTOK, (csavar-tok) ősz. fa. Lásd :  CSA-
VARHÁZ.

CSAVARUL,  (csav-ar-iU)  önh.  m.  csavarúl-t.
Egyenes  állásból,  vagy  vonalból  félre,  görbére  haj-
lik,  tekeredik. Lásd  :  CSAVAEODIK.

CSAVÁRULÁS,  (csav-ar-ul-ás)  fn.  tt.  esavaru-
lás-í,  tb. —ok.  Csavaros  irányban  félre hajlis,  teke-
redés,  csavarodás.

CSAVARVONAL,  (csavar-vonal) ősz.  fn. Lásd  :
CSAVABMENET.
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CSÁVÁS,  (1),  (csáv-a-as)  mn.  tt. csái-ás-t, vagy
tb.  —ak.  1) Amiben  csáva  van.  Csávái  edény,

ciávás  hordó,  ctdvdt  kád.  2)  Göcsejben  :  moslékos
sajtár,  s ekkor mint fn. tárgyesete: csárás-í, többese:

CSÁVÁS  (2),  falu  Erdélyben , Maros  székben;
SZÁSZ—,  falu  ugyanott Küküllő  megyében ; helyr.
—ön, —rá, —ról.

CSÁVÁS VARGA, (csávás-varga)  ősz.  fn.  Olyan
varga,  ki  a  sarunak  való  bőröket  maga  készíti.  Más-
kép : cserzb'uarga, cseresvarga, magyar  tímár.

CSÁVÁZ, (ceáv-a-az)  áth.  m. csáváz-íam, —tál,
—ott, pár. —z.  Csávával  leforráz,  áztat, puhít.  Csá-
vázni a  bőröket.  Máskép  : csávái.

CSÁVÁZAS, (csáv-a-az-ás)  fn.  tt.  csávázás-t, tb.
—ok. Lásd  :  CSÁ VÁLÁS.

CSÁVAZURBOLÓ, (csáva-zurboló)  ősz.  fn  Póz-
na,  rúd,  dorong,  melylyel  a  tímárok,  szűcsök, stb.  a
csávát  keverik.

CSÁ VE,  (csáv-é,  vagy  csab-é)  mn.  tt  csáWí.
Székely tájszó, ám. hiábavalókat  tocsogó.  Ctdvé ember.
Gyöke  csá»  hasonló  a  csahol  ige  csoh  gyökéhez.

CSÁV1K,  (csáv-ik)  fa.  tt  ctávik-ot.  Sóskának
enni  való  szára.  Barkó  szó. Másutt  :  rekenyd',  rekenö,
reksnye.  Gyöke  csáv  rokon a  táv  szóval, minthogy a
esáin'k  vagy  sóska  savanyú.

CSÁVIKOS,  (csáv-ik-os)  mn. tt  csám'kos-t, vagy
—öt, tb. —ak.  Rekenyős.

CSÁVISZKA,  (csáv-isz-ka) mn.  tt  csáviszká-t.
Balaton  mellékén  mondják fanyarízü,  rósz,  zagyvált
borról.  Szatmár  vidékén  jelent romlott,  poshadt ételt
A  savanyú  szóval  egy  eredetű.  V. ö.  CSÁV.

CSÁVOO,  (csáv-og)  önh. m. etávog-tam, —íál.
—ott. Mondják a  csókáról,  midőn  sajátságos  hangjáu
szól.  Innen  : csóka = csávoga, csóga, azaz,  csávogó.

CSÁVOLY,  falvak Bács  és  Nyitra  megyékben;
helyr. —ön, —ró, —ról.

CSÁVOS, falu Torontil megyében; helyr. —ön,
—rá, —ról.

—  CSE,  kicsinyítő  névképző,  mely  ezen  alak-
ban  igen  ritkán,  leginkább  az  ujabb  nyelvben  fordul
elő,  mint:  szem-cse, gyermek-cse ; vastaghangon  csa,
mint:  tó-csa.  Gyakrabban  basználtatík  megfordítva:
ecs,  kivált  mint középképző  ke kicsinyítő  előtt, péld.
kezdés-ke ,  hegy-ecs-ke ,  meny-ecs-ke.  Rokonságaival
együtt részletesen  lásd  : —CSA, és —ÁCS,  képzők.

CSE ,  elvont  gyöke  a  székely  tájnyelvben
divatos, s a régi  nyelvemlékekben  is  előforduló  cseál
(csinál)  igének.  Rokona  azon  te',  tétr,  melyből  tesz,
íeWs, stb. származtak.  V.  ö.  CSEL,  CSELEKSZIK.

CSE, némely öszvetett helynevek első alkatrésze,
mint  :  Cséfa,  Cséfalra,  Csékút.  A  két elsőben  talán
= cseh, Ciehfa,  Ctehfalva,  a harmadikban  valószí-
nűleg ám. cső*, CtSkúi.

CSEÁL,  (cse-41)  áth.  m.  cttál-t.  Régi, s  a  szé-
kelyeknél  ma  is  divatos  ige s szokottabb  csinál ér-
telmében.

CSEB,  falu  neve Erdélyben  Hányad  megyében
és több pusztáé Magyarországon; belyr. Cteb-re, —én,
—ró'l.

CSEB,  fáink  Bácskában  és  Szálában;  KIS—,
NAGY—,  faluk  Zemplénben;  helyr.  CWb-re,  —én,
—r67.

CSÉBB  lásd  : CSEB.
CSEBE,  falu  Zarándban; belyr.  C!»ebé-re, —»,

—ro'l.
CSEBÉNY,  fala Baranyában,  helyr.  Ctebény-be,

—ben, —bb'í.
CSEBER, lásd  :  CSÖBÖR.
CSECS,  zártabb hangzóval: csöcs, ín. tt csecs-

ét,  ctSa-SÍ.  Szivacsos  állomanya  életmű, mely  az  al-
latok  egy  egész  osztályának,  t.  i.  az  emlősöknek tu-
lajdona , s a  nőstényeké  szoptatásra  szolgál.  Az em-
beri  nemnél  a. törzsöktest  felső  részén  foglal  belyet,
a  férfinál  rendesen  kisebb,  a  nőnél  nagyobb  kiterje-
désű  és  dudorodásu.  Kemény,  petyhüdt, lágy csecs.
Nagy,  kis  csecs.  A  gyermeknek  csecset  adni.  Ctecset
szopni. A  ctecitöl  elválasztani  a gyermeket. Szaros, ki-
apadt csecsek. Se  csecse, se fara,  olyan  mint  a  deszka.
Kis  gyermekek  nyelvén  :  ctt'czt. Átv.  ért.  némely dn-
dord  testek  csőalaku vége, vagy  kinövése.  .Korsó cse-
cse. A  székelyeknél;  kenyér csecse, ám.  púpja,  gyür-
kéje ,  domója.  A  négylábú  tőgyes  állatoknál a  fogy-
nék  csöves része.  V.  ö. EMLŐ.

Származékai  : csécscs, csecse*, stb. Összetéte-
lei  : csécsbimbó, csecsemő*, csécsszopó, stb.

Eredetileg vagy csé, azaz  cső'  (csfics)  szóból szar-
mutatható, vagy hangutánzónak vétethetik  mint etem,
etemet  gyökök  is; rokonok  *  mandsu csecsen, esth  tis,
hellén  ttiOt/,  raöóf,  héberig  (8ad),nn  (dadh),  arab
tedi,  szláv  cyc,  cecy,  trítt,  német  Zitte,  TUte,  Dutti,
ZVtti,  olasz  ciccia, cizza,  zitía,  stb.  A  persaban csós-
iden  ám.  szopni  (sngere).

CSECS  (1),  fn. tt csécs-ét. 1) Tűi  a Dunán apró
himlő, kanyaró.  2)  Baranyában  jelent  keskeny  csip-
kés  szalagot, milyet  az ottani  pór  leányok  viselnek.

Azonos  csiics  (csúcs)  főnévvel  innen  máskép  :
estícshi mtó',  és  a  baranyai  csficsSs  szalag  ám.  csipkés
szalag.  A  törökben  estesek  szintén  himlőt jelent,  és a
sínai  nyelvben  csín = variolae  minutae,  quae non
creant ulcera  (Schott).

CSECS  (2),  falu  Abadjban;  NAGY—,  fala
Borsodban,  KIS—,  falu  Zemplén megyében ;  helyr.
Csécs-én,  —re,  —rSl.

CSÉCSAHÓ,  falu  Ungh  megyében;  helyr.  Csé-
csahó-n —rá, —ról.

CSÉCSALAKÚ,  (csecs-alakú)  ősz.  mn.  Minek
alakja  a  csecséhez hasonló.  Cbecsolokii  alma,  (leány-
csécsii  alma)  cseesalakú  hegyet  túrd,  homolka.

CSÉCSBIMBÓ,  (csecs-bimbó) ősz.  fa.  Gömbölyű
csomócska  az  állati,  különösen  a női csecs végén,  me-
lyet  a  magyar  alakja  hasonlatánál  fogva  nevez bim-
bónak.  A  szopó  gyermek  a  csecsbimbót vess*  szójába.
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Csecsbimbó  udvarcsája,  azaz  kerülete , mely  sötétebb
színű  szokott  lenni,  mint a  többi  részek.

CSÉCSBIMBÓREPEDÉS(csécs-bimbó-repedés).
ősz.  fn.  Gyermekágyasok  betegsége,  midőn  szoptatás
alatt  a  csecsbimbók  meggyűladnak,  fólrepedeznek,
fekélycsednek,  s a  szoptatást  fájdalmassá  teszik.

CSÉCSBIMBÓS  (csécs-bimbós),  ősz.  mn.  Ami-
nek  csecsbimbója  van;  csecsbimbó  alakjával  biró.

CSÉCSDED  (csécs-ded), mn. tt.  csécsded-ét.  L.
CSÉCSALAKÚ.

CSECSE  (cse-cse),  fő-  és  mn.  csecsét.  Gyermek-
nyelven jelent  szépet.  Csecse  baba !  szép  kisded.  Ejh
bek  csecse /  Ikeritve  csecsebecse ám.  holmi  aprólékos,
leginkább  gyermekeket  kecsegtető  czifraság,  cziczo-
raa,  ékszer, játékszer.  Szereti  a  csecsebecsét.  Rokon
csicsó szóval  és cziczoma szó czicz  vagy cziczo  törzsével.

Némelyek  a  csecs  szótól  származtatják,  mennyi-
ben az a  kisded  előtt  legkedvesebb.  De  valószínűbb,
hogy  a  cse (= csín),  gyermekszónak  kettőztetése,
mint  :  papa  (étel),  pipi  (madár),  czoczo  (ló), mumu
(tehén;  és  bubus),  zsiszi  (tűz),  bibi  (seb) stb.  Ilyen
cziczoma  is.  Egyébiránt  a  síitái  nyelvben  czu  ám.  or-
nare, mely  szinte  eléfordúl  kettőztetve  is  :  czu-czú,
apprime  ornatus  és  cshú,  vagy  csln-cshú unioues,  mar-
garitae  (Schott).

CSECSE,  faluk Nógrád  és Szatbm&r  megyékben ;
helyr.  Csécsf-n,  —rf, —rcV.

CSECSEBÁB,  (csccse-b&b)  öaz. fű.  Gyermekek,
különösen  kis  leánykák  játékszere,  t.  i.  női ruhába
felöltöztetett  b&b,  szép  baba.

CSECSEBECSE, (csecse-becse) ősz. fn. Lásd :
CSECSE.

CSECSEBUBA , (csecse-buba) ősz. fn. Lásd :
CSECSEBÁB.

CSÉCSÉGET,  (csécs-é-get) áth.  m.  csécséget-tem,
—tél, —e'tí, pár.  csécségess.  Betű szerénti értelemben:
csecscsel  csalogat,  édesget,  mint  a gyermeket  szokták.
Köz  értelemben  :  kecsegtet,

CSÉCSÉGETÉS,  (csées-é-get-és)  fn.  tt.  csccsé-
getés-í,  tb.  —ék.  Kecsegtetés.

CSÉCSÉL,  (csécs-él)  áth. m.  csécsél-t.  Szoptat,
a  gyermeket  csecscsel  kínálja.

CSÉCSEMFOG,  (csécs-em-fog)  ősz.  fn.  1) Fog,
melyet  némely  emlős  állat  már  születésekor  a  világra
hoz.  2)  Azon  fogak  neveztetnek  csecsemfogaknak,
melyeket  a  kisded  csecsemő  szopás  ideje  alatt  kap,  s
melyek  utóbb  kihullanak,  lingy  helyettök mások nő-
jenek ; téjfog,  csecsfog.

CSECSEMŐ,  (csées-emö  csecset  emő,  azaz cse-
cset szopó.  V.  ö. EMIK), ősz.  fn.  és  mn. tt.  csécsemő-t,
1)  Kisded  gyermek  ki  csecset  szop.  2)  Általán, szo-
pós.  Csecsemő  állatok.  Elszakasztani  a  csecsemőt  anyja
kebléről.  Ártatlan  csecsemő.  Törökül  csodsuk  (enfant).

CSÉCSEMÖGYERMÉK,  (csécs-emö-gyermék)
ősz. fn. Lásd  :  CSECSEMŐ.

CSÉCSEMÖKEH,  (csécs-cmő-keh)  ősz.  fn.  Kö-
högés, mely  a  csecsszopó  kisdedeket  szokta  bántani.

CSÉCSEMÖÖLÉS, (csécs-emő-ölés)  ősz. fn.  Ter-
mészet  elleni  bűn,  midőn az anya  saját  kisdedét  meg-
öli,  (infanticidiuin).

CSÉCSEMÖS,  (csécs-emős)  ősz.  fn.  L. CSE-
CSEMŐ.

CSÉCSEMÖSSÉO,  (csécs-emősség)  ősz.  fn. Kis-
dedek  azon  életkora, állapota,  midőn még szopnak.

CSÉCSÉNY,  falu  Győr megyében; helyr. —be,
—ben, —bb'i.

CSÉCSÉRÉL,  (csécs-ér-él),  m. csécsérél-t;  lásd:
CSÉCSÉRÉSZ.

CSÉCSÉRÉSZ,  (csécs-ér-ész)  áth.  m.  csécsérést-
tem, —tél, —e'tt. pár. —sz. A nőnek csecseit tapogatja,
fogdozza.

CSÉCSERÉSZÉS,  (csécs-er-ész-és)  fn. tt  csecse-
részéi-1,  tb.  —c'k.  A  nő  csecseinek  pajkos  fogdosása.

CSÉCSÉS,  (csécs-és) mn. tt  csécsés-t,  vagy —eí,
tb. —ék. Altalán  kinek  csecsei  vannak.  Különösen,
nagy,  domború  csécsii.  Csecset  leány,  menyecske.  Oly
nagyító  értcményü,  mint : faros,  hasas,  ctombos,  vál-
las,  tenyeres,  talpas,  stb.

CSÉCSÉS,  (cse-cse-es)  mn.  tt.  csecsés-t,  vagy
—el,  tb.  —ék.  Gyermeki  nyelven  ám.  szép,  ékes,
czifra,  cziczomas.

CSÉCSÉS, (csécs-és) mn. tt. csécsés-t, vagy —ét, tb.
—ek.Himlős,kanyarós. Csécses gyermek. Csecset betegek.

CSECSÉSEN, (cse-cse-es-en)  ih.  Czifrán,  fölé-
kesgetve,  csicsósan,  cziczomásan.

CSÉCSÉSSÉQ, (csécs-és-ség) fn.  tt.  csecsessig-ét.
Csecses  minőség  vagy  állapot.

CSECSÉSSÉG,  (csécse-es-ség)  fn.  estetett ég-ét.
Gyermekes,  vagy  rósz  ízlésű  czifraság,  czifrálkodás,
ékesgetés.

CSÉCSÉZ,  (csécs-éz) áth. L.  CSÉCSÉBÉSZ.
CSECSÉZ, (cse-cse-ez) áth.  m. csecsez-tem, —tél,

—étt, pár.  —z. Gyermekesen, vagy fonák ízlés szerint
czifráz,  csicsomáz.

CSECSÉZGET  , (cse-csc-ez-get)  gyak.  áth. m.
csecsézget-tem,  —tél, —e'tt, pár. —z.  csecsézgess.  Gyer-
mekesen  fölczifráz,  fólékesít,  csicsomáz.

CSECSÉZGETÉS,  (cse-cse-ez-gct-és)  fn.  tt  cse-
csézgeíés-í,  tb.  —e'k.  Gyermekes  czifrázás,  ékesgetés,
csicsomázás.

CSÉCSÉZIK,  (csécs-éz-ik)  k.  m.  csécséz-tem,
—tél, — étt, pár.  —zéi.  Cécsféle  betegségbe esik;
himlősödik,  kanyarósodik.  Csecseinek  a  gyermekek.

CSÉCSFEKÉLY, (csécs-fekély)  ősz.  fn.  Fekély-
nemű  bántalom a  csecsen. V.  ö.  FEKÉLY.

CSÉCSFOQ,  (csecs-fog)  ősz.  fn.  Lásd  :  CSÉ-
CSEMFOG.

CSECSFÖDÉL,  (csécs-fódél)  ősz.  fn.  Különféle
anyagból,  pl.  érméczes  mézgából,  elefántcsontból,
fából.  stb. készült  eszköz, mely  úgy  kivájatik,  hogy
a csecsbimbó  beleférjen,  s ezt a szoptatás  munkájára
elkészítse, vagy, ha sebes, külbefolyásoktól  ótalmatza.

CSÉCSHELY,  (csecs-hely) ősz. fn. 1) Himlőhely,
azaz  a  himlő  ut&n  maradt  gödröcskék, vagy  foltok  a
bőrön.  2)  Kanyaró  után  Utazó  foltok.
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CSÉCSHELYES,  (csecs-helyes)  ősz.  mn.  tt.
csécshelyes-t, vagy  —ét, tb.  —ék.  Himlőhelyes,  ripa-
csos, ribanczos, rapanczos, rapos; a  kanyaró  után ma-
radt  apró  foltokkal  tarkázott képű.

CSÉCSHOMÁLY,  (csecs-homály)  ősz.  fn.  A
csecsbimbó  környékén  terjedő  sötétezinfi  kör, mely  a
szoptató  anyák  csecsén  látható.

CSÉCSISZÁKOS-FIAHORDÓ,  (csécs-iszakos-
fia-hordó)  ősz.  fn.  Indiai  emlős  állatok  egyik neme,
melynek  lábai  a majoméihoz  hasonlók,  s  hosszú  farka
van.  Hasán  redőkbe  szedett  bőr lóg, mely  a  hasbőr-
rel  iszákot  képez, s  ebben  szokta  csccsemő-kölykeit
őrizni és hordozni.

CSECSÉÉ, (csécs-ke) kies. fn.  tt  csécskét. A fia-
tal  nőnek, vagy  más  emlős  állatnak  még bimbóban
levő  kis  csecse.

CSÉCSKEMÉNYÉDÉS, (csécs-keményédés) ősz.
fn.  Ásón kórállapot,  midőn  a  csecsnek valamely része,
főkép  a  csecsmirigy  megdagad.

CSÉCSKÖ,  (csécs-kő) ősz.  fn.  Kő,  melynek föl-
színét  olyan pettyek,  foltok  födik,  milyenek az em-
beri  testen  a  csecs- azaz  himlőfoltok.

CSÉCSRÖRTE,  (csecs-körte)  Ősz.  fn.  A  körté-
nek  egyik  neme,  mely a  csecshez  lévén hasonló, ne-
vét  attól  kölcsönözte.

CSÉCSKÖTÖ,  (csecs-kötő) ősz. fn.  Kötő  eszköz,
mely  a  csecsek  fölemelésére  szolgál  bizonyos nyava-
lyákban.

CSÉCSLEVÉTEL,  (csécs-le-vétel)  ősz.  fn.  Se-
bészi  műtét,  midőn  a  kóros  női  emlőt lemetszik.

CSÉCSLOB, (csecs-lob)  ősz.  fh.  Csecs  vagy cse-
csek  gynladása.

CSÉCSMIRIGY, (csecs-mirigy) ősz. fn.  Mirigyek
a  csecsben,  emlőben. V. ö. MIRIGY.

CSÉCSNYIRKEDÉNYÉK, (csécs-nyirk-edényék)
ősz.  fn.  A  csecsnek  azon belső  részei,  melyekben a tej
fejlődik,  és  öszvegyül.

CSÉCSBÁK,  (csecs-rák)  ősz.  fn.  Bákfenés  fe-
kély,  mely  a  csecset  meglepi,  nyílt  vagy  elrejtett
alakban.

CSÉCSSEJTÉK,  (csécs-sejték)  ősz.  tb.  fa.  tt
—ét. Sejtszövetek a csecsekben. V. ö. SEJTSZÖVET.

CSÉCSSZÉM,  (csecs-szem)  ősz.  fn.  L. CSECS-
BIMBÓ.

CSÉCSSZIVATYÚ,  (csécs-szivatyú)  ősz.  fn.  Se-
bészi  eszköz,  mely a  mélyen  fekvő  asszonyt  csecs-
bimbó  kiemelésére,  s  képzésére, valamint a  tejnek  az
emlőből kiszíváséra  szolgál.

CSÉCSTÁLYOG, (csécs-tályog) ősz. fn.  A  geny-
nek  öszvegyfilése  a  csecsben.

CSÉCSTAPASZ  (csecs-tapasz),  ősz. fn.  Gyógy-
tapasz  a beteg csecsekre.

C8ÉC8UDVAROCSKA,  (csécs-ndvarocska) ősz.
fh.  Lásd  :  CSÉCSHOMÁLY.

CSÉCSÜTÉR, (csécs-Ut-ér) őst.  fh.  Ütér a  csecs-
b«n. V.  ö. ŰTÉR.

CSÉCSÜVEO,  (csecs-üveg)  lásd :  CSÉCSSZI-
VATYÚ.

CSEDERÍT,  (csen-d er-ít)  átfa.  Holmi  csekély-
ségeket  alattomban  ellop,  elcsen.

CSEDREG, vagy  CSEDREGH  falu  UgocsAban;
belyr.  Csedreg-re,  —én,  —rb'í.

CSÉFA,  inváros  Bihar  megyében,  puszta  He-
ves megyében ; vagy  CSÉPALVA,  fala  Pozsony me-
gyében ; belyr.  Cséfá-n,  vagy Cvéfalvá-n, —rá,  —ról.

CSEFERÍT,  (csef-er-ít) önb. m.  ctefertí-étt.  Da-
nán  túli  tájszó,  ám.  csefertöl,  csAforit,  cseveg,  fecseg,
locsog.

CSE6, elvont gyöke  csege,  csegely  szóknak.  L.
ezeket

CSEGE, (1),  (cseg-e) fh.  tt  csegéí. Elavult  szó,
eléfordul  IV  Béla  király  egyik  oklevelében, hol ám.
vízrekeszték. V.  ö.  CSEGELY.

CSEGE  (2),  fala  Szabolcs  megyében;  vagy
CSEKE,  paszta  Nógrádmegyében;  hely.  Ctegí-rt,
—«,  —rSL

CSEGEBIGA,  (csege-biga)  ősz.  fn.  Sok  apró
részekből álló elegybelegy, holmi. Valószínűleg a esSg-
bog  szók  módosított  mása.  Ezen  dolognak  tok  eteyebi-
gája  van, = sok ága boga.

CSEGELY,  (cseg-ely)  fn.  tt  csegely-t,  vagy
csegly-et,  tb.  —ék,  vagy  csegly-ek.  Szegletes  vége,
csúcsa  valaminek,  háromszeg.  Székelyes  kiejtéssel,
csegely.  Gyöke  cseg,  úgy  látszik  az  éklapot  jelentő
szeg szSg  szóval  azonos  (szegély, szögely).

CSEGELYES,  CSEGLYES,  (cseg-ely-es)  mn.
tt.  esegetyes-t, tb.  —ék. Szegletesen végződő, cracskás,
csficskös.  Csegelyes szántóföld. Székelyesen: cseg&yes.

CSEOEZ,  székely  fala  neve  Aranyos  székben;
helyr.  C»egez-re,  —én,  —r67.

CSE6Ö,  SZÁSZ-CSEQÖ  vagy  CZEGÖ,  er-
délyi  falu  Doboka  megyében;  helyr.  CtegS-re,  —n,
—r«l.

CSEGÖD,  vagy  CSEOÖLD,  falu  Szatmárban,
és  paszta  Bihar  megyében,  helyr.  CsegM-re,  —ön,
—rffí.

CSEH,  hangutánzó,  melyből  etekéi,  etthtlit
származtak.  Vastaghangon ;  csoh, csahol, éles hang-
zóval  : csih, esihel  vagy  csihol.

CSEH,  fő-  és  mn.  tt  cseh-e't.  A  messzeágazó
szláv  népcsaládnak  egyik  ága, mely az  ausztriai bi-
rodalomban  a scndeti hegylánc* alatt,  az úgynevezett
Csehországban  él.  Mint melléknév  jelent  ezen  népre
vonatkozót, ahhoz tartozót, attól valót, stb.  Cteh  ifocg,
cseh posztó, melyet  csehek  készítenek.  CWh  kő*.  Ha  a
cseh  kó're  legszebb pecsétet  metszenek is, még  sem  voUik
gyémánt  belőle.  Km. Több  nemes magyar  család nem-
zetségi  neve.

Saját  nyelvökőn  :  czech, csech,  tótul  ettek,  törö-
kül  is  cseh  mint  a  magyarban.

CSEHARANY,  (cseh-arany)  ősz.  fn.  Az  arany-
nak  legalábbvaló  neme.

CSEHBOLT, (cseh-bolt)  ősz.  fn.  Építészi műszó,
s jelent  sajátságos  alakn  boltozatot  ás  épületben, mi-
lyennek  a  cseb építők  valának  hajdan  mesterei.
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CSEHÉDFALVA,  helység Erdélyben  Udvarhely
székben  ; helyr.  —falván,  —ftavára,  —faludról.

CSEHÉL,  (cseh-él)  önh.  m.  csehél-t.  1)  Csehel
•vagy  csahol  a  kutya,  különösen  a  vadászeb.  1)  Ám.
a  tűzkövet  aczéllal  ütve  tompa  cseh  hangot  ballat,
csihol.

CSERÉLÉS,  (cseh-él-és)  fn.  tt  csehélés-t,  tb.
—ék.  1)  Kutyának,  vadászebnek  sajátságos  hangú
csaholása.  2)  Csiholás.  Hosszas  cseheléssel  birt  csak
tüzet  ütni.

CSEHÉRDPALVA, erdélyi  falu Udvarhely szék-
ben,  helyr.  Csehérdfalvá-ra,  —n,  —ról. Máskép  Cse-
hédfalva,  Csehétfalva,  Csekérdfalva.

CSEHÉTFALVA,  lásd  :  CSEHÉRDPALVA.
CSEHGARAS  (cseh-garas),  ősz.  fn.  Közönséges

birodalmi  garas,  inely  három  krajczárból  áll,  s mely-
ből  harmincz  teszen  egy  tallért.

CSEHGERELY, (cseh-gerely)  ősz.  fn.  Növény-
faj  a  gerelyek  neméből;  kocsányai  két  virágúk,  szir-
mai  csorbák,  levelei öt karéjuk,  korszovátjai  borzasak.
(Geránium  bohemicum).

CSEHI,  számos  helység  neve Erdélyben  és  Ma-
gyarországon, helyr.  Csehi-be,  —ben,  —bó'í.

CSEHKÖ,  (cseb-kö)  ősz.  fn.  Csehüveg, melyet
igen  fényesre  köszörülhetni, miért  az  avatlanokat va-
lóságos  drágakő  gyanánt  megcsalják  vele.

CSÉHKÚT,  lásd  :  CSÉKÚT.
CSEHORSZÁG,  (cseh-ország)  ősz.  fn.  Hajdan

önálló,  most az  ausztriai  örökös tartományokhoz tar-
tozó  ország.

CSEHORSZÁGI,  (cseh-országi)  ősz.  mn.  Cseh-
országba , vagy  -ból  való.  Csehországi  üveg, posztó;
csehországi  lakos.

CSEHTAPLÓ,  (cseh-tapló)  ősz.  fn.  Fűzfa tapló,
banyatapló.

CSÉHTELEK,  falu  Bibar  megyében;  helyr.
Cséhíeíek-en,  —re,  — röl.

CSEHTELKE , erdélyi  fáin  Kolos  megyében ;
helyr.  Csehtelké-n.  —re,  —ró'l.

CSEHTOP AZ,  (cseh-topáz)  ősz.  fn.  Topázkő
utánzására  csinált,  köszörült  cselmvcg, áltopáz.

CSEHÜL,  CSEHÜL,  (cseh-ül)  ih.  1)  Cseh nyel-
ven.  Csehül  Írni,  beszélni,  tudni.  2)  Koszul.  Bízón  mi
csehül  vagyunk!  Valószínűen  a  15-dik  században  ke
letkezett  közmondás, midőn  a  csehek dúltak felső Ma-
gyarországon.

CSEJD, erdélyi  falu Maros székben, belyr.  Csejd-
re,  —e'n,  —ró'i.

CSEJKÖ , falu Bars  megyében,  helyr.  —  fcó'-re,
—n, — rőí.

CSEJT,  népes  puszta  Békés  megyében ,  helyr.
Csejt-re,  —e'n,  —ró'l.

CSEJTE, vagy  CiliJTHE,  mváros  Nyitra me-
gyében, helyr.  Csejté-re,  —n,  —ró'i.

CSEJVE  (csej-ve),  szegedi  tájszó.  Lásd  :  CSAJ-
VADÉK.

CSEK  (1),  elavult  fn.  mely  előfordul  a  XVI
századbeli, Magyarország bevételéről szóló krónikában

iuar  szórta.

„Árpád juta  magyar  néppel
Kelem  földén  a  Dunán  elkelének,
A  Cseken  ők  csekőnek
A  Tetemben  (Tétényben)  elfeltetőnek."

írtelme  talán  ám. gázoló,  a  sekély  (vadum)  szóval ro-
lon.  Létezett  esek vagy csekik ige is,  melynek  történeti

múltban  többes  harmadik  személye  :  csekőnek, azaz,
etekének,  (gázolának.)

CSEK  (2),  némely  palócz  vidékeken  és  Vas me-
gyében  ám.  az  országos  divatu  csak. L.  ezt.  Szárma-
zékai  :  csekély,  csekélység,  ám.  kicsi,  kicsiség.  A  sínai
nyelvben  esi  ám.  csak  (solum,  tantum).  A  persában
eteké,  csóka,  rés  quaevis  parva,  a  verbo  csokidan
=: csepegni)  derivanda  videtur  (Vullers).  V.  ö. CSE-

KÉLY.

CSEK, fn.  tt.  csék-ét.  1)  Nagyobb  hímillatnak,
különösen  bikának  nemző vesszeje.  Máskép  :  csök.
Bikacsék.  Száraz  bikacsékkel  megverni  valakit.  Innen
átv.  ért.  a  virágok  bímszála,  porhona (stamen). Ez ér-
teményben  elemezve;  csé-k,  a  csé,  cséu,  eső  gyöktől,
oly  képzéssel, mint  :  fe-böl  (caput)  fék  (capistrum).
2)  Molnár  A.  szerint  ám.  estig,  az  állati  lábszárnak
egyik  csont-íze,  melyet  a  játszó  gyermekek  bottal
ütni, s  likba  hajtani  szoktak.  Néhutt  :  csillk.  A  per-
sában  csuk  ám.  membrum  virile.  (Vullers).

CSÉKÁGY, (csék-ágy)ösz.fn.Börhüvely,  melybe
némely  hímállatok pl.  bikák,  csödörök  nemzőtaga  be-
húzódik.

CSÉKCSILLAG,  (csék-csillag)  ősz.  fh.  Növény-
nem az együttnemzők és egyenlönöaök seregéből, mely-
nek  porhonai  (csékjei)  tövön  öszvenőttek, s  fölül  csil-
lagformára  szétnyílnak.  (Jasione).

CSEKE,  több  helység  neve  Magyarországban,
ú.  m. Bars, Szála  és  Szathmár  megyékben  stb.  helyr.
Cseké-re,  —n,  —ró'l.  Öszvetételekbcn  :  Csekefa,  Cse-
kefalva,  Csekelaka,  Csekehida.

CSÉKE,  faluk  Vas és Zemplén megyékben.  MA-
GYAR—,  mváros  Bihar  megyében;  BEÁK—  falu
ugyanott;  helyr.  Cséké-n,  —re,  —ró'l.

CSEKEFA,  falu  Vas  megyében;  helyr.  Cseke-
fá-n,  —rá,  —ról.

CSEKEFALVA,  székely  faluk  Csík  és  Udvar-
hely  székekben;  helyr.  Csekefalvá-n,  —rá, —ról.

CSEKEJ,  falu  Nyitra  megyében;  helyr.  Csekej-
en,  —re,  —rb'l.

CSÉKÉL,,  (csék-él)  áth.  m.  cseléi-f.  Nyitravöl-
gyében  mondják  lóról,  mely  szilajul,  csökönyösen
megköti  magát.  Gyöke  cse'k  azonos  a  csökönyös  szó
csök  gyökével.

CSEKELAKA,  falu  Erdélyben  Alsó-Fejér  me-
gyében ; belyr.  Csekeloká-n,  ---rá,  —ról.

CSEKÉLY,  (csek-ély)  mn.  tt.  csekélyt,  vagy
— ét,  tb.  —ék.  1)  Kicsiny,  kevés. A  nagy  készületnek
gyakran  csekély  a  vége.  (Km).  Csekély  dolog  szót sem
érdemel.  2)  Alacson.  Csekély  ház, csekély  domb, fa.  3)
Semmi  jelentőséggel  nem  bíró.  Csekély  baj,  csekély
tárgy,  csekély  veszteség,  csekély  nyereség.  4)  Midőn  &
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vízről,  folyóról, patakról  stb.  haaználtatik, jelent zá-
tonyost, épen nem mélyet  Csekély  vitet  könnyű  meglá-
bolni ; csekély vízzel nem lehet hajózni. V. ö. SEKÉLY.

Gyöke esek  (mély  hangon  csak,  mely önálló szó)
valószínűleg  ám.  megfordított :  kecs, azaz  kies,  kicsi,
ralmint a hason  értelmű  sekélyé  sek = kés,  kis.

CSEKÉLYÉDÉS,  (csek-ély-éd-és)  fa.  tt.  cseké-
lyédés-t,  tb.  —ék. Csekélylyé  levés, apadás, kisebbe-
déi,  lezsállás,  kevesbedés.

CSEKÉLYÉDIK,  (csek-ély-éd-ik)  k.  m. cseké-
lytd-tem,  —tél,  —étt.  Apad,  leszáll,  kisebbé  lesz,
zátonyosodik.  Csekéiyedik  hosszú  szárazság alatt  a  fo-
lyó.  Máskép  :  sekOyedik.

CSEKÉLYEL,  (csek-ély-el)  áth.  m.  csekélyel-t,
vagy  csekélyl-ett,  htn.  —ni.  vagy  csekélyl-eni;  tárgyi
ragozásban  is: csekélyei, csekélyl-ik.  Csekélynek, ke-
vésnek,  kicsinnek  tart, vél, vall, kevesell, kicsinyel
valamit.  Csekélyeim' a  vizet  hajózásra.  Talajdonképen
két  11-el  volna  írandó,  mint:  kevesell, javall, sokait
stb.  melyekhez uráli  is  tartozik.  V. ö.  —L  képző.

CSEKÉLYÉRTÉKÜ,  (csekély-értékű)  ősz. mn.
Minek  kevés  becse,  értéke  van.  CsekélyéríékU  jó-
stág, ház.

CSEKÉLYES,  (csek-ély-es)  mn.  tt.  csekélyes-t,
vagy  —ét,  tb.  —ék.  A  maga  nemében  kicsinyes,
kévéséé.

CSEKÉLYESSÉG,  (csek-ély-es-ség)  fn. tt.  cse-
kélyesség-ét.  Csekélyes  állapota  vagy  tulajdonsága va-
laminek.

CSEKÉLYÍT,  (csek-ély-ít) áth.  m.  csekélyít-étt,
pár.  —s, htn.  —ni. vagy  —eni.  Csekélylyé  tesz, ke-
vesbít, kisebb  mértékre szállít  valamit

CSEKÉLYLÉS,  (csek-ély-el-és)  fn.  tt csekély-
iés-í, tb.  —ék.  Csekélynek  tartás, vélés, állítás.

CSEKÉLYSÉG,  (csek-ély-ség) ín.  tt  —ét.  1)
Kicsiség, aprólékos dolog. Csekélységgel  nem gondol, nem
bíbelődik.  Valamit  csekélységnek  tartani.  2)  Haszonta-
lanság , hiábavalóság, figyelmet nem érdemlő tárgy.
3)  Alacson  ára  valaminek, vagy  a  víznek  apadt  álla-
pota.  Csekélységen  adták,  csekélységen  vettem.  A  viz
csekélysége  miatt  gyakran fennakadnak  a gőzösök.  4)
Használtatik fitymáló, ócsároló hangon valamely tárgy-
nak  megvetésére.  Csekélység  !  ha  nincs  más  baj. Cse-
kélység  \ f el  se  vedd  l

CSEKÉLYTARTALMÚ,  (csekély-tartalmú) ősz.
mn. Minek  kevés  belértéke van, mi  alig  bir valami
tartalommal.  Csekélytartalmu  könyv,  szónoklat.

CSEKENYE,  fala  Közép-Szolnok  megyében;
helyr.  Csekenyé-n,  —re,  —rbZ.

CSEKERDFALVA,  lásd :  CSEHÉRDFALVA.
CSEKKEN,  (csek-ü-en,  csek-v-en,  csek-k-en)

önh. m. csekken-1.  A  esek  (azaz,  kicsi,  kevés) gyökből
származván  ám.  kissebbedik,  kevesbedik,  sJászáll.
Csekken a jóstág  ára.  Csekken  a kereskedő  hitele. Diva-
tosb  szólásmód  szerint 1. CSÖKKEN.

CSEKKENÉS, (csek-v-en-és)  fn. tt  csekkenés-t,
tb.  — ék.  Alászállás, kisebbedéi, kevesbedós.  V.  ö.
CSEKKEN.

CSEKKENÖ,  (csek-T-en-ő)  mn.  tt  cs«kkenS-í.
Értékében,  becsében,  hatásában  alászálló,  kisebbedő.
A  kereskedés  csekkenSfélben  van.

CSEKLE, (csek-el-e  azaz, csek-é-lő), fn. tt  csefc-
lét.  Jóformán  kiavult szó,  Sándor J.  szerint  ám. ke-
lepcze,  tőrök,  húrok, melylyel madarakat, s más  va-
dakat  szoktak  fogni.

Törzse  valószínűleg  azon  cseke?  ige,  mely  a
Nyitravölgyben  ám.  megköti  magát,  t  i.  a  hurok
és  kelepcze  oly eszköz  lévén, melybe  a vad  belekö-
telődzik, mely a vadat  megköti.  Egyébiránt  a csikói,
csákói  törzsekből  is  származtatható,  mintha  csifcíó,
csukló volna.

CSEKLÉSZ,  (1),  (csek-él-ész)  fa.  tt. cseklész-t,
tb.  —ék. Vadász, aki hurokkal, tőrökkel,  kelepczével
szokott  vadakat fogni.

CSEKLÉSZ,  (2),  (mint  föntebb)  önh.  m.  csek-
lést-tem,  —tél,  —éít, pár.  —sz.  Cseklével, azaz  hu-
rokkal,  kelepczével  tőrökkel vadász, madarász.

CSEKLÉSZ,  (3),  mváros  Pozsony  megyében,
helyr.  Csefclész-re,  —én,  —rb'l.

CSEKLÉSZET, (csek-él-ész-et)  fn. tt  cseUéscet-
ét.  Cseklével  azaz  tőrökkel,  hurokkal,  kelepccével
űzött vadászat

CSÉKLYE, falu  Bihar  megyében;  helyr.  Csfk-
lyé-n,  —re,  —röl.

CSÉKMELLÉK,  (csék-meUék)  ősz.  fh.  A  ki-
nyilt  virágok  csékjei  azaz  hímszalai  mellett  levő ki-
növések.

CSÉKÚT, falu  a Bakonyban  Veszprém  megyé-
ben ; helyr.  Csékúí-on,  —ró, — ról.

CSEL,  (1),  elvont gyöke  cseléd,  cselekszik  szár-
mazékoknak , ám.  csinál, székelyesen  : cseál. Rokon
vele  & török  UÜ-mak,  ám. cselekedni.

CSEL, (2),  fn. tt csel-t, tb.  —ék. Mások karira,
veszedelmére,  rászedésére  kigondolt  és  alkalmazott
eszköz, illetőleg cselekvés, mely fortélyos,  ravasz úton
ér  czélt  Cselt  szőni,  cselt  vetni.  Hamar  ételt  vet  át
öreg nyúl.  Km.  Csellel  bevenni a  várat.  Valakit  ételen
fogni,  cselen rajta  érni.  Oonost,  szövevényes,  ormányos
csel. .Hadi,  katonai,  vadast  csel.  Udvari  csel. Vastag-
hangon  rokona : csal, honnan :  cselecsala, cseíevendi
csalavandi.

Alapórteményre  és hangra  hasonlók  hozzá a hel-
lén  ióiog, <f£U«o (csalétek), latín dolus, perzsa dsnál
(csalás), török csal-mok, (lopni) stb. V. ö. CSAL.

CSEL, elavult fh. mely ma csak ctélcsap öazve-
tett szóban divatozik. Sándor István értelmezése sze-
rint ám. soletlen, bobósdi, haszontalan tréfabesxéd.

Hasonlók hozzá a szanszkrit hit (bohóakodik),
hellén ^ito), JC^ít!)?, latin hiíaris.

CSÉLCSAP, (1), (csel-csap) ősz. mn. tt csélcsap-ot.
1) Bohócz, trágár,  haszontalan tréfáju.  Csélcsap  y5«,
csélcsap beszéd. 2)  Könnyelmű  ledér, csapodár.  Ctél-
csap  udvarié.  3)  Korhely.

CSÉLCSAP, (2), (csel-csap) ózz. önh. m. csélcsap-
tam,—tál, —ott. Bohócz, trágár, ízetlen  tréfákat  Óz;
csapodárkodik;  korhelykedik.
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CSÉLC8APÁS,  (csel-csapás)  ősz.  fn.  Bohócz,
ízetlen  tréfálás;  csapodat,  ledér,  korhely  cselekvés.

CSÉLCSAPKODIK,  (csél-csapkodik)  ősz.  k.
Lásd  : CSÉLCSAP,  önh.

CSÉLCSAPÓ, (csel-csapó)  ősz. mn. Lásd: CSÉL-
CSAP, mn.

CSÉLCSAPSÁG,  (csél-csapság) ősz.  fn.  Bohócz-
ság;  ledérség,  csapodárság;  korhelység.

CSELE-CSALA,  ikerített  fa.  tt.  csele-csalá-i.
Többszörös  csalás.

CSELÉD,  (csel-éd)  fn.  tt.  cseléd-ét.  A  régieknél
család  azaz  báz  népe  értelemben  fordul  elő,  honnan
a  bibliai  nyelvben : cselédet  ember, cselédes gazda,  ám.
családos,  háznépes , valamint  a  latin família  is  mind
báznépet  és  nemzetséget,  mind  szolgát  vagy  szolgá-
kat  jelent.  Cseléd  atyja  = Páter  famíliáé.  Pázmán-
nál  szinte  család  :  „ítélvén  Dávidnak  családjáth."
Benigna  asszony  imádsúgos  könyve.  Ma család  alatt
csupán  nemzetséget  értünk,  ámbár néhutt,  péld. Zem-
plén  megyében  a  Bodrogközben ,  sőt  másutt  is nép-
nyelven  cselédnek  (nznlgának)  hívják  a  házhoz  tar-
tozó gyermeket is. Édes  cselédem, kedves szolt/ám.  Azon-
ban  cseléd  mai  általáuosb  ért.  a háznéphez, családhoz
tartozó  szolgát  jelent,  legyen  az  férfi  vagy  nőnemű.
Férficseléd,  kocsis,  béres,  stb.  nöcseléd,  szolgáló, daj-
ka,  szakácsnő,  stb.  Cselédet fogadni,  elbocsátani.  HU,
szorgalmas,  munkás,  hiltelen,  tunya  cselédek.  Cselédek
bére,  ruházata,  tartása.  Cselédek  szobája.  A  jó  cseléd
megbecsülhetetlen  kincs.  Km.  Nincs  jobb  a jó  cseléd-
nél.  Km.  Rósz  cselédnek  kMö  a  mestere  :  szó  és kor-
bács.  Km.  ismert  cselédet  hét  vétekkel  inkább, mint  is-
meretlent  egygyel.  Km.  A jó  cseléd  mindig  talál  ma-
gának  dolgot.  Km.  A  köznép a  nőnemet  általán  fe-
hér  cselédnek  nevezi,  melynek  hasonlatára  tréfásan
divatba jött  :  vászoncseléd.

Gyöke  csel  ugyanaz,  mely  a  munkára,  dologra
vonatkozó cselekszik igéje.  Ormánságban cselérd.  Egye-
zik  vele a török k'iftdsi,  szintén ám. cselekvő,  és kul ám.
szolga  és  katona.  Eléfordul  több  szláv nyelvekben is :
tteled,  tselad,  czeladz,  melyek a  dclati,  dzelati = dol-
gozni,  cselekedni  szókkal rokonok.

CSELÉDASZTAL,  (cseléd-asztal)  ősz.  fn.  1)
Asztal,  melyen  különösen  a  cseléd  név  alatt  értett
szolgai  személyzet  eszik.  A  vendég  kocsisát  a  cseléd-
asztalhoz  Ültetni.  2) Átv. ért  a  cselédség élelmezésére
adatni  szokott ételek  italok.  Cselédasztalra  való  kia-
dások.  Szegényes  etelédasztal.

CSELÉDBÉR,  (i-seléd-bér)  ősz.  fn.  Szerződött
bér,  melyet  a  szolgálatba  fogadott  cselédnek  adunk.
Hónapos, félévi,  esztendei cselédbér. Fölemelni,  javítani,
elvonni  a  cselédbért.

CSELÉDBOR,  (cseléd-bor)  ősz.  fn.  1)  Általán
bor,  mely  a  cselédeknek  bérilietösilg  gyanánt  jár  né-
mely uraságoknál.  2)  Alsóbb minösógü  bor,  mely nem
úri  asztalra,  hanem  a  cselédeknek  van  szánva.

CSELÉDÉNKÉST,  (csel-c-J  én-ként) ih.  Régies
értelemben  ám.  családonként.

CSELÉDÉS, (csel-éd  és) mn. tt.  —f, vagy —eí,
tb.  —ék.  Cselédekkel  biró,  kinek  cselédei  vannak.
Cselédes  gazda,  cselédet  ember. A régieknél  : családos
értelemben  is.  „Hasonló  mennyeknek  országa  a  cse-
lédes  emberhez,  ki jó  reggel kiment míveseket  fogadni
az  ő  szőlőjébe."  Máté  XX.  1.  Eáldi.  A müncheni co-
dexben  :  házi  atya  (paterfamilias).

CSELÉDHÁZ,  (cseléd-ház)  ősz.  fn.  Különös
épület, vagy  csak  külön  szoba,  mely  a  cselédeknek
szolgál  lakásul.  A  pusztákon,  bol  a  nős  béresek  saját
tűzhelyeikről  élnek  :  béresház;  ba  pedig  mint  nőte-
leneknek  az  árok  főzet  nekik,  túl a  Dunán  :  betyár-
ház,  betyárszoba.

CSELÉDKÉDIK,  (csel-éd-kéd-ik)  k.  m.  cseiéd-
ktd-tem,  — tél,  —étt.  Mint  cseléd  szolgál  valakinél.

CSELÉDKÉXYÉR,  (cseléd-kenyér)  ősz.  fn.  A
cselédek számára feketébb lisztből sütött  nagyobb  fajta
kenyér.  Olyakat  pillant  mint  egy  cselédkenyér.  Km.

„Mint  egy  cselédkenyér  olyakat  pillantott
Alikor  nyomta  éhen a  krassai  hantot."

Parlagi  vers.
CSELÉDKOCSI,  (cseléd-kocsi)  ősz.  fn.  Hosszú

kocsi  vagy  szekér,  az  urasági  cselédek,  s  holmi  pog-
gyászok,  eszközök  alá,  midőn  az  urak  valahová  utaz-
nak,  kirúnduluak.

CSELÉDPOSZTÓ,  (cseléd-posztó)  Ősz.  fn.  Posz-
tó ,  melyből  az  urasági  cselédek  egyenruháját  ké-
szítik.

CSELÉDRENDÉLET,  (cseléd-rendélet)  ősz.  fh.
1)  A  nagyobb  cselédes  házaknál, napirend,  mely sze-
rént  meg van  határozva, mit  kelljen  mindegyik  cseléd-
nek  tennie.  2)  Rendőri  intézkedés  a  gazdák  és  cselé-
dek  közti  viszonyok  iránt.

CSELÉDRUHA,  (cseléd-ruha)  ősz.  fa.  Az  ura-
sági  cselédeknek  bizonyos  szinü,  minőségű,  és  sza-
bású  öltözete,  egyenruhája.

CSELÉDSÉG,  (csel-éd-ség)  fh.  tt.  cseiédség-et.
Valamely  házhoz,  illetőleg  úri  udvarhoz tartozó  cse-
lédek  együtt  véve.

CSELÉDSÉR,  CSELÉDSÖR,  (cseléd-sör)  ősz.
fn.  Bortalan  vidékeken  az  urasági cselédeknek  bérben
járó  sör.

CSELÉDSZÁM,  (cseléd-szám)  ősz.  fa.  Bizonyos
kerületben , községben,  udvarban,  házban  szolgáló
cselédek  öszves  személyzete  szám  szerint  véve.

CSELÉDSZOBA,  (cseléd-szoba)  ö«z.  fa.  Külö-
nös  szoba  a  cselédek  számára.

CSELÉDTARTÁS,  (cseléd-tartás)  ősz.  fn.  Cse-
lédeknek  szolgálatra  való használása,  s  azoknak  illő
bérrel,  ruhával,  eledellel  ellátása.

CSELÉDTARTÁSI,  (cseléd-tartási)  ősz.  mn.
Cseléd tartáshoz  való, tartozó,  arra  vonatkozó.  Cseléd-
tartási  költségek.

CSELEFENDE,  (csele-fende)  ősz.  fn.  Nőket
roszra  csalogató,  nöcsábító, semmirekellő ember.  Más-
kép  :  ceelevendi,  csalavandi.  Eredeti  alakban  lásd  :
CSALAFINTA.

CSELEFINTA,  lásd  :  CSALAFINTA.
59*
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CSELEJ, fala  Zemplén megyében; helyr.  —én,
—re, —r67.

CSELEKÉDÉS,  (csel-ek-éd-és) fa. Lásd  : CSE-
LEKVÉS.

CSELEKÉDET,  (csel-ek-éd-et)  fh.  tt.  cselefcé-
det-ét. Mindenféle mű,  munka,  tett,  midőn  úgy  tekin-
tetik,  mint a  szabad  akaratnak  kifolyása,  végrehaj-
tása.  Jó  cselekedet,  rőt*  cselekedet.  Cbelekfdeteiró'l
Ítélhetni  meg az  embert.  Az  akaratot  cselekedet  követte.
.Hasznos  vagy  káros, meggondolt,  hirtelen  cselekedet.
Ily  értelme  van az  erény-  és  vallástanban  is.  Emberi
cselekedet, jóságos,  irgalmat cselekedetek. Féíeni szóval,
szándékkal  és cselekedettel. V.  ö.  CSELEESZIK.

CSELEKEDETI,  (cael-ek-éd-et-i) mn. tt  csele-
kédeti-t,  tb.  —ék.  Cselekedetre vonatkozó.  Cselekedeti
készség,  elhatározó*.

CSELEKEDIK,  (csel-ek-éd-ik)  k.  m. cseleked-
tem, —tél, —éti. Máskép cselekszik, mint: menekedik,
menekszik,  törekedik,  törekszik, verekedik, verekszik, öre-
gedik ,  öregszik  stb.  Jelentését  illetőleg  lásd  :  CSE-
LEESZIK.

CSELEKEDŐ, (csel-ek-éd-ő)  mn. tt. cselekédó-t,
Aki  valamit  cselekszik.  Jót,  róttál  cselekedő  ember.
A  székelyeknél  : cselekedő' fist, mely  mindennap ké-
zen,  vagy  munkában,  használatban  van.

CSELEKSZIK,  (csel-ek-ész-ik)  k.  Változattal,
cselekedik.  A  jelen  időben  (mint  a  többi  hasonló  val
tozatn  igék) mindkét alakban  ragoztatík:  cseleksz-ém,
vagy cselekesz-em, —el,  —tink, eselekesz-íek,  —nek,
vagy cseleksz-enek; és cselekéd-ém, —e*l, —tínk stb. Első
múltban  : cselekv-ém, —él,  —ék.  stb.  másod  múlt-
ban: cselekéd-fem, —tél, —éti. pár. cselekéd-jéi, óhaj-
tó : cseleked-ném, htn. cseleked-ni, részesülő  :  cselekv-S
vagy  cselekéd-ó'. Értelme:  szabad  akaratának  gyakor-
latiból  valamit  tesz, munkál, mivel. Ennélfogva  igen
gyakran  átható  igék  tulajdonságával  bir.  Csak  em-
berről  vagy  más  szabad  akarata  szellemi  lényről
mondhatni, hogy cselekszik.  Áihatólag is főképen ezen
névmásokra  viszonylik  :  azt,  ezt, mit,  amit,  amelyet,
és  főnévül  vett  némely  melléknevekre pl.  jót,  roszat,
(jó,  rósz dolgot); különben  tesz,  vagy  csinál, pl. nem
mondhatom, kárt  cselekedett  a  tűz,  a  vit.  Ellenben  :
Éten  ember  sok jót  cselekedett.  Amit  mással cselekszel,
azt várjad  fejedre.  Km. Széni  Isten,  mit  cselekedtem 11
Amit  kívántok, hogy  cselekedjenek  nektek  az emberek,  ti
is  cselekedjetek  azt nekik.  E*t  te cselekedted, nem más.
Azt  tgbbé  ne cselekedd.  Ki  mint  cselekszik,  úgy  veszi
hasznát. Közmondatok.

Gyökéhez  (csel)  rokonok  a  régi  és  székelyes  :
ettél,  általánosabban  : csinál, továbbá  :  tesz, a  török
ktí-mok  (cselekedni);  törzsével  (cselek)  pedig : do-
log  stb.

CSELEK VÉNY,  (esel-ek-vény)  fia.  tt cselek-
vény-t,  tb.  —ék. Mindenféle  mű, munka,  tett,  midőn
úgy  tekintetik, mint  a  szellemi  vagy anyagi  erőnek
származéka  ,* minden  részleteivel,  s  körülményeivel
együtt, nem tekintve annak  erényes  vagy  erénytelen

oldalát, s  ebben  különbözik  a cselekedetté, mely  az
erkölcsi  törvényekre  viszonyúi, s  elvont  állapotban
vétetik.

CSELEKVÉS,  (csel-ek-vés) fa. tt. cselekves-t, tb.
—ék.  Az  ember anyagi  vagy  szellemi  erejének  való-
ságos  működő  állapota.  Cselekvés  alatt,  cselekvés  kitt-
ben.  Cselekvésben gátolni ;  cselekvést  félben  szakasztam'.
Cselekvés  folytában  kimúlni.  Innen  látható  a  különb-
ség  :  mely a  cselekedet,  cselekvény  és  cselekvés  között
van.  V.  ö. CSELEKÉDET,  CSELEKVÉNY.

CSELEKVÉSMÓD,  (cselekvés-mód)  ősz.  fn.
Azon  mód,  illetőleg  szokás, mely  szerint  valaki  cse-
lekedik;  végrehajtási  bánásmód.

C8ELEKVÖ,(l),(csel-ek-vő)fn.ttcse!ek»S-t. Em-
ber,  vagy  más szabad akaratú lény,  ki erejét  valamely
műre,  munkára fordítja,  ki  önakaratából, vagy  leg-
alább  öntudattal működik.

CSELEKVŐ,  (2),  (mint föntebb)  mn.  Ki  erejét
el  nem  hanyagolja,  hanem  elhatározott  szándékkal
működik, tesz  valamit  Jobb  a  cselekéi},  mint  a  beszélő
haza)!.  Cselekvő  ige, nem régen  is az áthaló ige (verbum
actívum  vagy  transitivum)  kifejezésére  használtatott
Azonban  a  magyarban  cselekvő  az tfnhotó ige  (ver-
bum  subjectivum)  is,  mint  :  megy,  repül;  és  sok  in-
transitívum  szenvedő mint: esik.  Cselekoö* ige  helyett
minden  esetre jobb  volna  : mivelö  ige. Egyébiránt T.
ö.  Í6E.

CSELEKVÖLEQ,  (csel-ek-vő-leg)  ih.  Cselekvő
állapotban,  mint  cselekvő.  Valamely  dologban  cselek-
vSUg  részt  venni.

CSELEKVŐSÉG,  (csel-ek-vö-ség)  fa.  tt  —tt.
Tulajdonság,  melynél fogva valaki minden erejjt  hasz-
nálja,  hogy  körülményeihez képest  mennél többet te-
gyen,  s mindenfelé  hatást  gyakoroljon.

CSELEKVÖSÉGI,  (csel-ek-vő-ség-i) mn. tt  cse-
lekvStégi-t,  tb.  —ék.  Cselekvőséget  tárgyazó , cselek-
vőségre  vonatkozó.

CSELÉLECS,  (csel-élecs)  ősz.  fn.  Caeleny  nevű
egyszerű  vegyelem,  élecs  vegyminőségében.  V.  ö.
CSELENY.

CSELÉLEG,  (csel-éleg)  ősz.  fn.  Elég  cseleny-
böl.  (Oxydum  Manganii)  V.  ö. CSELENY.

CSELENY, (csel-eny) fn.  tt. — cseleny-t. A nem-
telen  fémek  osztályába  tartozó  szürkés  fehérszfafi,
nehezen  olvasztható  egyszerű  test, melyet  az  üveg-
készitésnél  különösen  használnak.  (Mangánjain).

CSELEPCSÍK, nyitravölgyitájsaó.  Lásd:  CSE-
REKCSÉP.

CSELES,  (csel-es)  mn. tt  cseles-t,  vagy
tb.  —ék.  Alattomos  kelepczével,  ravaszsággal  élő,
járó.  Cseles vadász, hadi  terv. V.  ö. CSEL,  fa.

CSELES,  (csél-es)  mn.  tt.  cséleVt,  vagy —ét,
tb. —ék. Bohóczos, trágár  nemű.  Ctéles  bestédéi,  tré-
fák.  V.  ö.  CSEL.

CSELÉSKÉDIK,  (csel-és-kéd-ik)  k.  m. cseíés-
kéd-íem,  —tél, —:tf.  Tőröket, kelepczét, barkókat
hányogat,  alattomos  fortélyokkal  él  cséjjai kivitelére.
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CSELESZNEK,  nyitravölgyi  tájszó,  és  fh.  tt.  J
eselesznek-ét.  Kemencze  eleje,  szája.  Eredete  homá-
lyos,  talán  tót  származású.

CSELEZ,  (csel-ez)  önh.  m.  cseiez-íem,  —<éí,
—itt, vagy  cselz-éttem,  ettél  —e'tt;  htn.  —ni  vagy
cselzeni.  Csel ve test  használ.  Vadász  műszó.

CSELP,  (csel-f)  elvont- vagy elavult törzse cselfe
és  cselfés  szóknak.  Gyöke  csel,  s  képzésre  olyan  mint
dölf,  csSrf,  melyekből  dóVfö's,  csörfös  származtak.

CSELFALU, vagy CSELFALVA,  helység  Sáros
megyében;  helyr.  Cselfalu-ba,  —bon,  —ból,  vagy
Cselfalvá-n,  —rá, —rói.

CSELFE,  (csel-f-e)  vagy  csel-fi)  magas  hangú
társa  csalfa  szónak ; lásd ezt.

CSELFÉS,  (csel-f-cs) mn. tt. cgel/és-t,  vagy —ét,
tb.  —ék.  Csalfa,  ravasz,  aki  másoknak  cseleket  szo-
kott  vetni.

CSELFOGÁS,  (csel-fogás)  ősz.  fn.  A  cselnek
kivitelére  használt  ravasz  fortély,  mód, eszköz.  Csel-
fogással  élnek  gyakran  a  hadvezérek,  7<a  erőnél  nem
győzhetnek.  Cselfogással  kivágni  magát  a  veszélyből.

CSELHÁNYÁS,  (csel-hányás)  ősz.  fn.  A  kelep-
czének,  huroknak, vagy  akármily titkos csalásra szánt
eszköznek,  módnak,  fortélynak  alkalmazása,  elkészí-
tése,  hogy  valakit,  vagy  vadászoknál  valamely  vadat,
általa  hatalmunkba  kerítsünk,  veszélyeztessünk.

CSELGILIS/TA,  (csel-giliszta)  ősz.  fn.  Földi
giliszta,  mennyire t.  i.  horogra  húzatva  a  halak  csal-
étkéül  használtatik.

CSELLÉ,  (cscll-ej  fn.  tt.  rselM.  1)  Gömörben
ám.  hegybeli  parasztok  kis  szekere.  Dunán  túl  a  Ba-
konyságban : rstlle.  2) A  székelyeknél fehérhal  neme.

CSELLÉG,  (csell-ég)  önh. m.  csellég-tem,  —tél,
—itt.  Könnyeden  lépve,  mélázva  megyén,  ideoda
járkál.

„Noha  csak  cscllegve  és  halkan  ménének."

Gyöngyösi.

Ikcrítve  :  rtellegbelleg,  fxcllrgőbcllcgö.  Más  kiejtéssel:
czelleg,  czelltng.

Alapértelemben,  mint  egyenetlen  irányú  moz-
gásra  vonatkozó,  rokon  a  csálé,  cselo  szókkal.  V.  ö.
CSELLEMBOKOL,.

CSELLÉGÉS,  (csell-ég-és)  fn.  tt  cseUégés-t,  tb-
—ék.  Ideoda  bolyogva,  mélázva járkálás.

CSELLEMBOKOL,  (cscllem-bokol)  ősz. önb.
Székely  tájnyelven  ám.  a  beszédben  tétováz,  a  dol-
got  majd  így  majd  úgy  adja  elé, mintegy  cttálére,  cse-
löre  bukdosva  szól.

CSELLEMBOKOZ,  lásd  :  CSELLEMBOKOL.

CSELLEN,  (csell-cn)  önb. m.  csellen-t.  Fclre-
csapva  mintegy  csel  által  elillan.  Elesetten  a  nyúl  va-
dászok  nyelvén,  midőn  az  űző agár előtt  hirtelen meg-
bukik,  félre  vagy  visszacsap  s elillan.

CSELLENG, CSELLÉNGÉS, Üsd: CSELLÉG
CSELLÉGÉS.

CSELMOZGÁS,  (csel-mozgás)  ősz.  fn.  Hadmes-
terségben jelenti  az  ellenfélnek  olyan  mozgásait, me-
lyek  által  a  másik  félt  tévedésbe  bozni  akarja.

CSELÖ,  (csa-elő)  ökörhajtó  szó. Lásd : CSALI.

CSELÖHÁZA, puszta  Hevesben;  helyr.  CtelS-
házá-n, —)'a, —ról.

CSELÖHÖK,  (cselő-hők)  ősz.  szó, melylyel  az
ökröt  szólítják,  hogy  folytonosan  cselőre,  csalira tart-
son,  vagy  hőköljön. Máskép  :  csálihök,  csálthó'.  V.  ö.
HŐK,  HŐKÖL.

CSELÖTE, puszták  Nógrád és Pest megyékben;
helyr.  Cselöté-n,  —re, —ró7.

CSELSZÖVÉNY,  (csel-szövény)  ősz.  fh.  Vala-
kinek  kárára,  veszedelmére  koholt,  s  titkos  utakon,
módokon  alkalmazott eszközök  öszveségc.

CSELSZOVÉNYÉS,  (cscl-szövényés)  ősz.  mn.
Csclszövénynycl járó,  párosult; cselszövéuyen alapuló;
cselszövényt  gyakorló.  Cselszövényes  udvari  ember;
C8eli<zöi;é»yrs  terc;  cselszöcénycx  ellenség.  V.  ö.  CSEL-
SZÖVÉNY.

CSELSZÖVÉS,  (csel  szövés)  ősz.  fn.  Valaki  ká-
rára, veszélyére  munkáló  titkos  müvek  kigondolása, s
véghezvitel!  alkalmazása.

CSELSZÖVÖ,  (csel-szövő)  ősz.  fn.  és  mn.  Alat-
tomos  utakon,  és  eszközükkel  inasnak  kárára , veszé-
lyére , megbuktatására  működő.  „Meghalt  a  cselszö-
vö"  (Ulrik),  Hunyady  László  opera.

CSEL VÉRT,  (csel-vért)  ősz.  fn.  Zöld  galyas
abroncs,  vagy  vászon felöltő,  mely némely ovatosb vad
meglépésére  használtatik.  Vadászmüszó.

CSELÚT,  (cscl-út)  ősz.  fn.  Alattomos  út, me-
lyen  haladva  mást  tévedésbe  ejtünk , illetőleg  annak
üldözése  elöl  menekeszünk.  Vastaghangon  : csalút.

CSELVETÉS,  (csel-vetés)  ősz.  fn.  L.  CSEL-
HÁNYÁS.

CSÉM, (1),  hangutánzó,  melyből  csémct,  etem-
csrg,  csémcscgis,  csemege,  cseméz,  származtak.  Válto-
zattal  :  csőm,  csömcsög,  vagy  csám ,  csámcsog.  Azon
evés  alatti  hangot  utánozza,  midőn  az  evő  a  szájába
vett  étket  nyelve,  ínyei  és  ajkai  között  forgatva  szo-
pogatja, s ízlelgeti.  A  szanszkritban csam, dsam, dsham
ám.  enni, a  törökben jemek =  enni  és étek, jemis =
gyümölcs.

CSEM  vagy  CSÉM,  (2), elvont  gyöke  csemete
szónak  és  származékainak.  Változatai  :  csim  (csima),
csőm  (csórna).  Eredeti  értelme  :  csomót  képező  bim-
bó , vagy  bimbóból  fakadó  zsenge  hajtás,  fiatal  sar-
jadék.

CSÉM,  (3), elvont gyöke  cse'mbő,  ese'mér  szók-
nak  ,  és  ezek  származékainak.  Vastaghangon  :  csőm,
bonnan  :  csomb,  csombók,  csomó  zárt  magas  hangon :
csőm,  csömbölék,  csömör.  Alapérteménye  :  gömbölyű,
csomódad  alakú  valami.

CSÉM,  falu Komái óm és Vas megyékben ; helyr.
fVm-bf,  —ben,  —böl.

CSÉMBE,  (csém-b-c)  fn.  tt.  etfmbtí.  Marhákat
csipkedö  légyfaj,  máskép  :  csi'mbe.  Úgy látszik,  a csíp
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igével  rokon,  mint a  bSgöíy,  és pó'csik  szintén  marhá-
kat  bántó  legyek  ám.  bSklOS,  bökcti, a  bök  igével.

CSÉMBÖ,  (esém-b-ő)  fn.  tt  csémbS-t.  Csomós,
gombos  czafrang,  sallang, péld.  a kostökön, lószerszá-
mon.  Gyöke  esem  azonos  a  gömbölyűt,  csomódadot
jelentő  ctifm  csőm  gyökökkel.  Hasonlók  hozzá  : csim-
bók,  csombor,  csömbOlék.  Képzésre  hasonló  a  bim-b ó,
gom-b-ó(cz), pim-p-ó szókhoz.

CSÉMCS,  hangutánzó, mely  némely állatok,  kü-
lönösen  disznók  evése  alatt  hallatszik, vastaghangon :
csamcs,  csdmcs,  zárt  hangon  :  csomós.

CSÉMCSÉG,  (csémcs-ég)  önh.  m.  csémcseg-tem,
—tél,  —e'tt. Evés  közben  szájával  csuppogat,  mint  a
mohón  evő  malaczok, disznók. Hangutánzó  ige.  Ne
csemcsegj,  hanem  egyél,  mint  illik.  Vastaghangon  :
csámcsog, zárt magas hangon :  cstimcsOg.  A sínai nyelv-
ben  ctán  ám.  nimia  ciborum aviditas, gulosus (Scbott),
a  törökben  pedig  csamcsak  vagy  csemcse,  ivó  csésze
(écuelle  a  bőire).

CSÉMCSÉGÉS,  (csémcs-ég-és)  fa.  tt.  csemete-
gés-t,  tb.  —ék.  A  szájnak  evés  közben  bizonyos han-
goztatása.  Használtatik  e  szó  különösen  a  moslékevő
sertésekről.  Vastag hangon  :  csamcsogás,  zárt  magas
hangon  :  ctSmcsSgét.

CSEMEGE,  (csém-ég-e)  fii.  tt  csemegét.  Holmi
édességek, nyalánkságok  az  ételben  és  italban,  me-
lyek  vagy  az  ínyeket  csiklandozzák,  s  étvágyat  sze-
reznek , vagy  a jóllakás  után használtatnak,  föképen
gyümölcs.  Szolgál  öszvetétel  által  határozó névül is,
mint  : csemegebor,  csemegesütemény,  csemegeasztal.

A  nyalánk,  szopogató,  sziircsölő  ízlést  jelentő
csemcceg,  csámcsog igével rokon. A  törökben jemek ám.
enni;  étek,  és jemis  ám.  gyümölcs.

CSÉMÉGEÁRUS, (csémége-árus) ősz.  fn. Holmi
nyalánkságokat,  édes,  czukros  süteményeket  áruló;
czukrász.

CSÉMÉGEBOR,  (csémége-bor)  ősz.  fn.  Bor,
melyet kis mértékben, csak nyalánkságul szoktak  nyúj-
tani, pl.  m&slás,  ttrmös,  pezsgő.  A  csemegebor fino-
mabb ,  és  nemesebb  eredetű  a  közönséges  asztali
bornál.

CSÉMÉGEÉTÉK,  (csémége-éték)  ősz. fn. Étek,
melyet  a  többi  ételek  után  nyalánkság  gyanánt  ad-
nak  föl, péld.  gyümölcs,  czukorsütemények  stb.

CSÉMÉGEEÉSZITÖ,  (csémége-készitő)  ősz. fn.
Ki  bökni  nyalánkságokat,  czokorsüteményeket,  befö-
zötteket, stb. készít;  czukráez.

CSÉMÉGEKONTYVTRÁG,  (csémége-konty-vi-
rág),  ősz.  fii.  A  déli  tenger  szigetein tenyésző növény-
faj  a  kontyvirágok  neméből,  melynek gyökerét  főzve,
vagy  hamu alatt  sütve  kenyérül használják  az odavaló
lakosok.  (Aram  esculentum).

CSÉMÉGEMONDOLA,  (csémége-mondola)  ősz.
fa. Hondola, melyet czukorral készítenek el csemegéül;
czukros mondola.

CSÉMÉGEPIACZ, (csémége-piacz) ősz. fn.Piacz,
melyen  különféle nyalánkság!  czikkeket  árulnak.

CSÉMÉGÉS,(l),(csém-ég-e-es)mn.tt. csemegés-t,
vagy  —ét, tb.  —ék.  1) Nyalánkoskodó, édes  szája,
torkos  ember.  2)  Csemegével  bővelkedő, csemegével
tölt  Csemegét  bolt, csemegés  tányér.

CSÉMÉGÉS, (2), (mint föntebb) fn. tt  csémégés-t,
tb.  —ék.  Csemegés  hely.

CSÉMÉGESULYOM,  (csémége-sulyom)  ősz.  fh.
Növényfaj,  a  sulymok  neméből,  melynek  dióforma
lisztes  gyümölcsét  csemege  gyanánt  szokták  enni.
Máskép  :  vízi  dió,  vizi gesztenye. (Trapa  natans).

CSÉMÉGETÁR,  (csémége-tár) ősz.  fn.  Általán,
csemegék,  édességek,  nyalánkságok  rakbelye.  Külö-
nösen  :  tánczvigalmak,  nagy  lakomák, estélyek  stb.
alkalmival  azon különös  terem,  vagy  asztál,  hol cse-
megével  szolgálnak  a  vendégeknek.

CSÉMÉGETARTÓ,  (csémége-tartó)  ősz.  fh.  A
csemegeárusok-  és  czukrászoknal,  valamint  az  ura-
sági  táblákon  azon  saját  alakú  edények,  melyekben
a  csemegéket  fölteszik.

CSEMEGÉZ,  (csóm-ég-e-ez)  önb.  m.  csémégeV-
í«m,  —tél,  —élt,  pár.  —z.  Csemegéket  eszik.  .Ebéd
végén,  czukrászboltokban  csemegézni.

CSÉMÉGÉZÉS,  (csém-ég-e-ez-és)  fn.  tt  cseme-
gézés-t,  tb.  —e*.  Csemegékkel  élés,  nyalánkoskodis.

CSEMEGÉZŐ,  (csem-eg-e-ez-ő)  fh.  és  mn.  Aki
csemegéz. Hely,  ahol  csemegéznek.

CSEMELET, fh.  tt. csemelet-ét. Kiavult  szó,  ám.
teveszőrből  szőtt  habos  kelme.  Máskép  :  kamiüdt.
Mindkettő  a  tevét  jelentő  chameau,  camel illetőleg  ca-
melot  szókból  kölcsönöztetett

CSÉMÉR,  lásd  :  CSÖMÖR.
CSEMERNYE, MÁRK—, VARANÓ—,  falv«k

Zemplén  megyében; helyr.  Ciemernyé-n,  —re,  —röZ.
CSEMETE,  (csem-ét-e) fn.  tt.  csemetét.  Vastag-

hangon  : csimota.  1) A  fának  zsönge  sarjadéka,  haj-
tása , íakadása,  termő  bimbója,  melyet  oltásra  hasz-
nálnak.  2)  Szélesb  ért.  magról  vagy  tőről  kelt  fiatal
fa,  vagy zsenge oltovány.  3)  Cserjeféle  apró fa,  bokor,
pl.  saj meggy,  galagonya.  4) Átv.  ért.  mondatik  em-
beri  sarjadékról,  vagyis  serdülő  magzatokról.  V.  5.
CSEM,  gyök  (2).

CSEMÉTEKORALL,  (cseméte-korall)  ősz.  fn.
Korall  a  növényállatok  neméből, melynek  törzsöké
ágas, s  tagjai  meszes  anyagból  állanak,  azétmorzsol-
ható  kéreggel, s  apró  likacsokkal  elhintve.

CSEMÉTÉS,  (csem-ét-e-es)  mn. tt  csemétés-t,
tb.  —ék.  Csemetékkel benőtt,  amibe  csemetéket ül-
tettek.  Csemetét  kert.  Használtatik  főnévül  is , midőn
magát a belyet jelenti,  vagy  ám.  faiskola.

CSEMÉTÉSÉDIK, (csem-ét-e- es-éd-ik) k. m. ese-
mitéséd-tem,  —tél,  —éti.  Csemetékkel benő, bokroso-
dik,  ágasodik.

CSEMÉTÉZIK,  (csem-ét-e-ez-ik)  k.  m.  esemé-
téz-tem,  —tél,  — étt.  Csemetéket  hajt,  sarjadzik,  aga-
sodik.

CSÉMÉZ,  (esem  ez)  fa.  tt.  csémez-t,  tb.  — ék.
i  Sajátságos  kedves  szagii,  és  zamatú,  úgynevezett
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muskatály  szőlő,  mely  csemegézesre,  nyalánkságra
váló.

CSÉMÉZSZAGÚ, (cséméz-szagú) ősz. mn. Olyan
szagú, illatú,  zamatú, mint a csemez,  azaz,  muskatály-
szblő.

CSEMLEVELEK,  (csem-levelek)  ősz.  tb.  fn.  A
növény  kicsirázó  magvának azon első levélkéi,  melyek
a  maghéj  elválásakor  kibújnak,  csima-,  csimota-, cse-
metelevelek.

CSEMMÉG,  (csemm-ég)  öiib.  m.  csemmég-lem,
—tél,  —éti.  Magas  hangú  társa  csammog  szónak;
lásd  ezt

CSEMP,  (cscn-p)  fn.  tt.  csemp-ét.  1) Mások  csa-
lására , rászedésére  czélzó  ravasz  fogás,  fortély.  2)
Különösen  a  vámokon  és  harminczadokon  valamely
tUtott portékának  az  illető  tisztek  elmellőzésével  be-
vagy  kicsúsztatása.  Gyöke  az  alattomos  elsajátításra
vagyis  lopásra  vonatkozó csen,  melynek n  véghangja
az  utána  következő p  előtt m-mé változik, mint ebben:
impók  —  inpók.  Hasonlóan  ezen  szókban  :  különb,
azonban , Pozsonban , puttonban  az  n  kiejtésben  úgy
hangzik  mint m. Egyébiránt  irhatnók  csenp  is,  az ere-
deti  n bötüt  megtartva,  mint  a  fent  említett  szókban.
Rokona  a  német schnipf-en.

CSÉMP,  elvont törzse  csempe,  csémpély,  csempe-
lySdik,  csempész  szóknak,  csomó,  vagy  csomócska  je-
lentéssel. Gyökre rokon a csima,  csimbók, csomó,  csőm-
bók  szókkal.

CSEMPE,  (csemp-e)  mn. tt.  csempét.  Görbe  szá-
jú, kinek  félre áll a szája. Rokon a vastaghangu csámpa
szóval,  mely  a  lábak  kigörbedését  jelenti.  V.  ö.
CSÁMPA.

CSEMPE,  (csémp-e)  fn.  tt.  csempét.  1)  A  bar-
kóknál  ám.  kis  bögre,  gömbölyű  kis  fazék.  2)  A  szé-
kelyeknél  azon homorú,  öblös  cseréptábl&k, melyek-
ből  kályhákat  raknak.  Jelenti  az  ily  cserepekből  ra-
kott  hályhat  is.

CSEMPE,  tt.  csémpé-í,  tájdivatos,  csípő  (femur)
helyett. Lásd  ezt.

CSÉMPÉLÖDÉS,  (csémp-él-öd-és)  fn.  tt.  esém-
pélödés-t,  tb.  —ék.  Holmi  szálas,  rojtos,  rostos, hajas,
szőrös testeknek  csomódzása.  V.  ö. CSÉMPÉLÖDIK.
CSÖMBÖLÉK.

CSÉMPÉLÖDIK,  (csémp-él-őd-ik)  belsz.  m.
ctémpélöd-tem,  —<éi,  —ott.  Csomóba fonódik,  teke-
rődik. péld. a  ló  serénye,  farka,  az  embernek  fésület-
len  baja.  Hasonló  hozzá  :  csömbölödik,  azaz  csömbö-
lékessé  lesz.

CSÉMPÉLÖDIK,  (csen-p-el-őd-ik)  belsz.  m.
csempelSd-tem,  —tél,  —ott.  Bizonyos  csiuy,  csalás,
lopás  elkövetésére  többekkel  czimboráskodik,  öszve-
esküszik.  Alapfogalomban  rokon a  csempész,  csempész-
kedik  szókkal.

CSÉMPÉLY,  (csémp-ély)  fn.  Lásd  :  CSEM-
PE , fn.

CSEMPÉS,  (1),  (csen-p-és)  mn.  tt.  csempe's-t,
vagy  —eí, tb.  —«k.  1) Csemppelélő,  valamit csenve,
azaz  lopva  ki- vagy  beszállító.  Csempes  kalmár.  2)

Amit csemppel becsúsztattak vagy kiszállítottak.  Csem-
pes  áruk,  portékák.

CSEMPÉS,  (2),  fn.  Lásd*:  CSEMPÉSZ,  fh.
CSEMPÉS,  (1),  (csémp-e-es)  mn. tt  csémpés-t,

vagy  —ét, tb.  —ék.  Csempeféle azaz  öblös  cserépből
rakott,  csinált.  Csempét  kályha,  kemencze.  Használta-
tik  főnévül  is.  Csempétben  sütni  valamit.

CSEMPÉS,  (2),  (csemp-e-es)  mn.  tt.  csempés-í,
vagy  — eí, tb.  —ék. Ferdén,  görbén  álló,  félrehúzott.
Csempes  szájú.  Rokona  a  ferde  lábra  vonatkozó
csámpás.

CSEMPÉSKÉDÉS,  (csen-p-és-kéd-és)  fn.  tt.
csempéskédés-t,  tb.  —ék.  1) Ravasz,  alattomos  műkö-
dés.  2) Tiltott  áruk,  portékák  be- vagy  kicsúsztatása.
V.  ö.  CSEMP.

CSEMPÉSKÉDIK, (csen-p-és-kéd-ik) k. m. csem-
péskéd-tem,  —tél,  —M.  1) Ravaszkodik,  alattomos
utakon jár.  2)  Tiltott  árukat,  portékákat  a  vámok  és
harminczadok kikerülésével becsúsztat; máskép : csem-
péízktdik.

CSEMPÉSSÉG,  (csen-p-és-ség)  fn.  tt  csempét-
ség-e't.  1) Ravaszság,  alattomos  csalás.  2)  Tiltott  áruk
becsúsztatása.  Csempességet  űzni.  Csempességen  rajta-
érni  valakit.  Csempestégért  büntetett  csaló.

CSEMPÉSZ,  (csémp-ész)  fn.  tt.  cse'mpcsz-t,  tb.
—ék.  1) Balaton  mellékén  ám.  a  szalonnának  a  háj
alatt  levő kövérsége,  mintegy öszvecsomósodása, csöm-
bölödése.  2)  Győr  tájékán  ám.  kétfülü  cserépedény.
V. ö.  CSEMPE.

CSEMPÉSZ,  (1),  (csen-p-ész)  ath.  m.  csempész-
tem,  —tél,  —étt, pár.  —sz. A  vámok s harminczadok
kikerülésével,  ál  utakon,  módokon  bizonyos  tiltott
arukat,  portékákat  be-,  vagy  kiszállít  Igekötökkel  :
becsempész,  kicsempész. Török  dohányt,  törökországi sót
becsempészni  a  vámvonalon.  V.  ö. CSEMP.

CSEMPÉSZ,  (2),  (csen-p-ész) fn.  tt.  csempész-í,
tb.  —ék. Ravasz,  fortély ős szállító, vagy  utas,  aki  til-
tott  holmit  csúsztat  be  vagy  ki  a  vámok és harmincz-
adok  elkerülésével.

CSEMPÉSZÁRU, (csempész-áru)  ősz.  fn.  Csem-
pészve  becsúsztatott  áru.  Csempészárukkal  Üzérkedni.

CSEMPÉSZÉS,  (csen-p-ész-és)  fn.  tt  csempé-
szés-t, tb.  — ék.  Cselekvés,  midőn  valaki  csempész.
Tgekötőkkel:  becsempészés,  kicsempétzés.  V.  ö. CSEM-
PÉSZ.

CSEMPÉSZET,  (csen-p-ész-et) fn. tt.  csempészet-
ét.  Csempészés elvont  értelemben.

CSEMPÉSZETI,  (csen-p-csz-et-i)  mn.  tt  esem-
pészeti-t,  tb.  —ét.  Csempészetre  vonatkozó , csempé-
szet  által  ki- vagy  becsúsztatott.  Csempészeti  Ügyesség.
Csempészeti  áruk.

CSÉMPÉSZHÁJ,  (csempész-háj)  öaz.  fn. Lásd  :
CSEMPÉSZ,  1).

CSEMPÉSZKÉDÉS,  (csen-p-ész-kéd-és)  fn.  tt.
csempétzke'dés-t,  tb.  —e"fc.  Gyakran  űzött  csempészés.

CSEMPÉSZKÉDIK,  (csen-p-ész-kéd-ik)  k.  m.
csempészkéd-tem,  —tél,  —e'ít.  Csempészetet  űz , gya-
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kőről,  tiltott árak alattomos szállításával, becsusztatá-
sával  foglalkodik.

CSEMPÉSZSÉG, (csen-p-ész-ség)  fh.  tt.  csem-
pésuég-ft.  Lásd  :  CSEMPÉSZET.

CSEMPÉZ, lásd : CSEMPÉSZ.
GSEMPÜZÉS,  (csemp-fizés)  ősz.  fa.  L.  CSEM-

PÉSZKÉDÉS.
CSEMPÜZÖ,  (csemp-ttző)  ősz.  fn.  L.  CSEM-

PÉSZ.
CSEMTELEN,  (csem-telen) mn.  tt  csemtelen-t,

tb.  —e%.  Minek cseme, azaz  bimbós  hajtása,  csirája,
csimája  nincsen.  Csemtelen  száras  ág,  Csemtelen
fatörzs.

CSEN,  CSEN,  (1),  hangutánzó  elront  gyöke
cseng,  csenget,  csendfii,  csendít,  csend, csendes szóknak,
és  származékaiknak.  Zárt  hangon  :  csőn, csöng, stb.
Alaphangban  és  értelemben  egyeznek  vele  a  latin
son-o, íon-o,  can-o, tinni-o, hellén atévta, rófow, német
Tön,  ringen,  szanszkirt  tan,  sztan,  sínai  csáng (cantus,
cantare), cziáng  (sonns  metallorum),  török  csang vagy
esongii  (csengetyü),  csVn  (csengés) stb.

CSEN,  (2),  áth.  m.  csen-/.  Holmi aprólék  dol-
gokat  alattomban  (mintegy  csendben) eldngdos,  ello-
pogat,  elcsíp.  Szelídebb  jelentésű  a  lop  vagy  oroz
igéknél  Tűt,  czémát,  tollat  csenni,  flblmi  édességeket,
csukrot, gyümölcsöt  csenni.  Tájnyelven  : csillent.

Rokonok  vele  a  sínai  ezeng  (maligne, perverse.
Schott), hellén  xtróta, s német  schnipfen.

CSENÁL, régies,  csinál  helyett  Eléfordúl  pél-
dául  a Nádor-codexben.

CSENCS,  HORVÁT—,  NÉMET—,  TAR-
BÓD—, falok  Vas  megyében; hely.  Csencs-én,  —re,
—rül.

CSEND, CSEND, (1),  fn.  tt  cscnd-e'í,  vagy  eí.
Mozgás  nélküli  állapot,  midőn  ugytetszőleg  semmi
zaj,  semmi  nesz  nincs,  midőn  a  levegőt  semminemű
hang  nem látszik  háborítani,  vagy  mozgásba  hozni,
tnlajdonképen  a  nesznek (csen) kicsided  vagy  legalsó
fokát jelenti, minthogy tökéletes  nyugalom  nincsen  a
természetben. Éjjeli,  halotti, mély csend.  Csendet kérni.
Csendben  lenni, maradni.  Különösen  jelent a)  Hallga-
tást  Midőn  6' beszél, nagy  csend uralkodik, b)  Zajnak,
zűgisnak  csillapodását  A  tengeri  morajt  csend  vál-
totta fel.  A szélvész megszűnt, s  mély  csend van az er-
dőben,  c) Békét, nyugalmat,  báborítlan  társadalmi  ál-
lapotot  Csendre inteni a  háborgó  polgárokat.  Csendet
•aoorni. Tájdivatosan  : csönd.  Bókon  vele  : csitt.

CSEND,  (2),  (csén-d) elvont törzse  cséndtt  csen-
dül szóknak  és  származékaiknak.

CSÉNDBIZTOS,  (csend-biztos) ősz.  fh.  Nyilvá-
nos  tisztviselő,  ki  a  köz  csendességre, polgárok  nyu-
galmára  felfigyel.

CSÉNDÉLÉG,  (csénd-él-ég) önb.  m.  cse'ndéleg-
tem,  —tél,  vagy  csendeíg-eííem,  —ettél,  csende*lg-étt.
htn.  —ni, vagy csendelg-eni, vagy  —ni. Csendre, nyu-
galomra  száll, csillapodott  állapotra  jut, nyugalom-
ban  van.  CtendeUg  a  tenger,  hullámsásai  szilnedezésé-

ként megáll,vel.  CtendeUg  a  levegő*,  midén  a  szél las
lecsillapodik.

CSENDÉLET,  (csend-élet)  ősz.  fn.  1) Békés,
zajtalan,  egyszeri! házi élet  2)  Az ily  életnek  művé-
szi ábrázolata.  Csendéletet ábrázolófestmény. Mezei,  fa-
lusi  csendélet.

CSÉNDÉLGÉS,  (csénd-él-ég-és) fn.  tt  cttfndél-
gés  t, tb.  — ék.  Csendre  szállás , a  nesznek , zajnak
lassanként!  csillapodása.

CSÉNDÉLGÖ, (csénd-él-ég-ő) mn. tt  ctendélg$-t,
Csillapodó,  csendes  állapota.  CsendelgS  szél,  tenger.

CSENDEK, fh. tt  csendér-t,  tb.  —e*.  Berkes,
bokros,  csalitos,  cserjés  hely.  E jelentéséből  gyanít-
ható, hogy  gyöke  cser  (cserj),  melyből  lett : csente,
cserden,  s  ebből  bötQáttétellel : esender.

CSENDÉRÉS,  (csendér-és)  mn.  tt  csenderes-t,
tb.  — ék.  Berkes, bokros,  csalitos, cserjés.  Csenderes
völgy, mezóség.  V.  ö.  CSENDEK.  Vétetik  fönevfil  is
midőn  tt  —t, tb.  —ék. Berkes  hely,  cserjés  hely.

CSENDERÍT,  (csend er-ít) áth.  m.  ctenderít-étt.
1) Gyöngédeden  fit,  illet  valamit  2)  Bodrogközi  táj-
szólás  szerint :  alattomban  elcsíp vagy  csen  valamit

CSENDERÍTÉS, (csend-er-ít-és) fh. tt csenderf-
tés-t, tb.  —ele.  Gyöngén  érintés.  Alattomos  elcsipés,
csenés.

CSENDES , (csénd-és)  mn. tt  csendes-t,  vagy
— ét,  tb.  — ék.  1)  Minek  semmi  zaja , nesze  nincs.
Csendes járás,  csendes  alvás,  csendes  lak,  csendes  uf-
cco, csendes falu,  csendes éj.  2) Nyugalmas, békés, mér-
sékleti.  Csendes  ember,  csendes  elme,  csendes stiv, csen-
desbesséd, csendes eső, csendes id#, csendes háború.  KSny-
nyü csendes időn kormány t tartani. (Km.) Csendes  tenger,
Csendes  mint  a  temető'.  Km.  Adják  e  nevet  lovak-
nak  is.

CSÉNDÉSÉDÉS,  (csénd-és-éd-és)  fit.  tt  csen-
deMdés-t, tb.  — ét. A  zajnak, nesznek,  lármának csil-
lapodása, fokonkénti megszűnése, elmnlasa.

CSENDESEDIK, (csénd-és-éd-ik)  k.  m.  csewde-
seid-tem,  — tél,  — e'tt.  A  zaj,  nesz,  lárma,  szél,  hány-
kodó  hullám, stb.  csillapodásnak  indul,  lassan-lassan
szűnni  kezd.  Csendesedik  a  tenger.  Csendesednek  át
alunni készülő  apró  madarak.  Átv.  ért  az  indulatról
is  mondatik , midőn  első  laza  múlni, és  tüze  lohadni
kezd.  Csendesedjél  szívem.  Úgy  látszik, már  csendesedik
előbbi  haragja.

CSENDESEDETT,  (csénd-és-éd-étt)  mn.  tt
csendOetfeKt-et.  Csillapodott,  nyugott, szelídült  Csen-
desedett  szívvel,  indulattal  lenni.

CSENDESEN , (csénd-és-en)  in.  és  indnlatuó.
Zaj,  lárma nélkül,  lassan.  Csendesen járni, csendesen
lenni.  Csendesen fiúk !  ne  lármázzatok.

CSENDESÍT,  (csénd-és-ít) áth.  m.  cseadestí-ett,
htn.  — ni, vagy  — eni,  pár.  — z.  Nyugalomra  int,
kérlel, szelídít,  nyugtat  Ctendettíni  a haragost,  csen-
desitni  a  megbántottál,  csendesíteni  a  síró  kisdedet.
EUcsendesíteni,  lecsendesíteni.

CSÉNDÉSÍTÉS,  (csénd-és-ít-és)  fa.  tt  ctfndtsi-
tés-t,  tb.  — ék. Csillapítás, nyugtatas, kérielés.



945  CSENDESÍTŐ—CSÉNDŐRSÉG CSÉNDÖRSÉGI—CSENG 946

CSENDESÍTŐ,  (csénd-és-it-ő)  mn.  tt  cséndM-
tü-t. Nyugtató,  csillapító, kérlelő,  békítő.

CSÉNDÉSÍTÖLEG, (csénd-és-ít-ő-leg) ih. Nyug-
tató,  csillapító, kérlelő  módon.

CSÉNDÉSSÉG,  (cséud-és-ség)  fn.  tt.  cséndés-
tég-ét.  Csendes, azaz zaj, lárma nélküli, továbbá békés,
nyugalmas  állapota  vagy  tulajdonsága  valaminek.
Nagy  a csendesség, mint nagypénteken  a mészárszékben.
Km.  Csendességben  élni.  A  tenger  csendessége  nem ke-
vesbbé nagyszerű  tttneméy,  mint  háborgása.

CSENDESÜL,  (csénd-és-ül)  önh.  Csendessé  le-
i ;  zajos,  lármás, háborodott  állapota  szűnni  kezd.szén;

Csendesül  a  szélvész,  a  vihar.  Haragja  csendesül,  le-
csendesiil.

CSÉNDÉSZ, vagy CZÉNDÉSZ,  csángós  tájejtés
a  közönségesebb  csendes helyett.  L.  ezt. Régi  iratok-
ban  gyakran  eléjön,  pl. Tatrosi  codezben :  „És  hivá
csendeszben  (silentio)  ő  húgát."  János  XI.  fejezet.
Cato  negyedik  könyvében  :  „Valaki  csendesz  életet
kévánsz  követni."  Magyar  prózairók.  I.  Kiadja Toldy
Ferencz.

CSÉNDETLEN,  ^csend-étien)  mn.  tt.  cséndeí-
len-t,  tb. —ék. Csendnélküli;  zajos,  lármás ; békétlen,
háborgó.  Csendetlen  népgyülés.

CSÉNDHÁBORGATÁS, (csend-háborgatás) ősz.
fn.  A  polgári  társaságbeli  rendnek,  nyugalomnak, bé-
kének  megzavarása.

CSÉNDHÁBOKGATÓ,  (csénd-háborgató)  ősz.
tn.  Nyughatatlan  ember,  ki másokat békén nem hagy,
mások  nyugalmát  zavarja.

CSÉNDHÁBORITÁS ,  (csénd-háborítás)  lásd  :
CSÉNDHÁBORGATÁS.

CSENDHÁBORÍTÓ, (csénd-háborftó)  1. CSÉND-
HÁBORGATÓ.

CSENDÍT, (csén-d-ít) áth.  és önh. m.  csendít-étt,
htn.  —ni, vagy  —eni, pár.  —t.  1) Altalán  :  kis ne-
mű  harangot,  csengctyüt  meghúz,  megránt.  2)  Lélek-
haranggal  csenget,  vagy  temetési  harangozas  előtt  a
legkisebb  haranggal  jelt  ad.  Meycsendíteni  a  haran-
got,  Kicsendüeni  a  halottat.  Valakire  csendíteni.  Kire
csendítettek  f

CSÉNDÍTÉS,  (csén-d-ít-és)  fn.  tt.  cse'ndítés-t,
tb.  —ék.  Kis  harangnak,  csengetyünek meghúzása.

CSENDÍTŐ,  (csén-d-ít-ö)  fn.  tt.  csendüö-t.  1)
Kis  harang,  lélekharang.  Most  húzzák neki  a  csenditSt,
Itten  nyugosztalja.  2)  Aki  csendít.

CSENDŐR,  (csénd-őr)  ősz.  fn.  Fegyveres  köz
tisztviselő,  vagyis  szolga,  kinek  kötelessége  a  köz
bátorságra  fölügyelni,  s  annak  báborítóit  féken  tar-
tani.  Közönségesen  és francziásan:  Gendarme, többes-
ben : Gendarmet,  vagy  Gens  d'  armes,  honnan magya-
rul  zsandár  is  divatba  jött.  Különbözik  rendőr.

CSÉNDÖRI,  (csend-őri)  ősz.  mn.  Csendőrre  vo-
natkozó,  csendőrt  illető,  csendőrtől  eredő.  Csendőrt
egyenruha.  Csendöri  kíséret.

CSÉNDÖKSÉG,  (csénd-örség)  ősz.  fn.  1)  Fegy-
veres  köz  szolgálat, mely  a  közbútorságra ügyelés  vé-
gett  állítatott fel valamely társadalomban.  Az ily tiszt-
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viselők  és  szolgáknak  bizonyos  öszvesége.  A  csend-
őrség  nehé* szolgálat.  Ausztriai  csendtfrség.  Bécsi  csend-
őrség.  Pesti  csendórség.

CSÉNDÖRSÉGI,  (csend-őrségi) ősz.  mn. Csend-
őrségre  vonatkozó,  azt  illető.  Csendbrségi  szabályok.

CSÉNDÖRTISZT, (csénd-őr-tíszt) ősz. fn. Főbbje
a  csendőröknek.

CSÉNDSZERETÖ, (csend-szerető) ősz. mn. Nyu-
galmat, békét,  zajtalan  állapotot  kedvelő.  Csendsze-
retó'  polgárok.

CSENDÜL, (csén-d-ül) önh. m. csendül-t.  Csengő
bangót  ad,  csengeni  kezd.  Csendülnek  a  meghúzott
harangok.  Megcsendült  a  föle.  Csendülnek az  östveütött
réztányérok.

CSÉNDÜLÉS,  CSÉNDÜLÉS,  (csén-d-ül-és)  fa.
tt.  cséndlílés-t,  tb.  —ék.  Valamely  megütött  éreznek,
vagy  érczmünek, pl.  harangnak,  csengetyünek  meg-
szólamlása, hangozása. Atv.  ért  a  fülről  is mondatik:
fülcsendülés.

CSÉNDZAVARÁS,  CSÉNDZAVARÓ,  lásd  :
i  CSÉNDHÁBORGATÁS, CSÉNDHÁBORGATÓ.

CSÉNÉG,  lásd  : CSENG.
CSENEJ,  falu  Torontál  megyében;  helyr.  Cte-

nej-én,  —re^  —ró'l.
CSENÉS,  (csen-és)  fn.  tt  csenés-í,  tb.  ék. Apró-

lékos  lopás , melyet  valaki  futtában ,  könnyű  módon
tesz.  V.  ö. CSEN.

CSENEVÉSZ,  (1),  (csen-ev-ész)  mn.  tt.  csene-
vész-t, tb.  —ék.  Növésében  csökkent,  elsatnyult,  elfa-
jult , elkorcsosodott,  amiben  az állati  vagy  növényi
élet  csak  úgy  teng.  Csenevés*  növények.  Csenevész
nemzedék.

Bötüáttétellel  : mecsevész,  Szatmárban  :  sanya-
vész,  a  székelyeknél  : sindeuész. Ezen  változatok  nyo-
mán  okszerttleg  álb'thatni, bogy  ezen  szónak  gyöke
csen  nem egyéb  mint  a  sin,  sany  gyökök  módosítása,
melyekből stnlik,  sindik,  sanyar,  sanyarog,  sanyarodik
származtak.  Ide  tartozik  a  rokon értelmű  csUnik  ige
gyöke  csttn.

CSENEVÉSZ,  (2),  (csen-ev-ész)  önh.  m.  csene-
vész-tem,  — tél,  —M, pár.  —sz.  Növésében  csfinlk,
satnyúl,  korcsosodik,  alig  teng.  E  silány  földben  a
növények  csenevéssnek. Hason jelentésüek  vele : sanya-
t-ész,  sinlik,  sindevész,  sindik,  sanyarodik,  csüniké* me-
csevész  igék.

CSENEVÉSZÉDIK,  (csen-ev-ész-éd-ik)  k.  m.
csenei-észéd-íem,  —tél,  —étt.  Csenevészsaé  lesz,  sat-
nyúl,  stb.  V.  ö.  CSENEVÉSZ.

CSENEVÉZ,  lásd  :  CSENEVÉSZ.
CSENG,  (csén-ég)  önh.  m.  cseng-tem,  vagy  et-

tem,  —tél, vagy  —ettél,  —étt. htn :  —ni, vagy  —eni.
Mondatik  1)  a  megérintett érczről, érczlemezről, vagy
más (Jrczuiüiöl,  midőn  bizonyos bangót ad  folytonosan.
Csengenek  a  toronybeli  kis  harangok.  2)  a  fülekről,
midőn  a  levegő  mozgása  rendkívüli  nyilason  hat  be-
léjük.  Cseng  a f'ilem,  hírt  hallok.  Csrng-peng,  csengő-
pengő. Tájejtéssel  :  csüng.

60
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CSÉNGBONG,  (cséng-bong) ősz. önh.  melyben
mindkétazó hajh'ttatík: csengett-bongott, csengni-bongni.
Oly  hangozás,  melyben  mind  a  két  szó  hallatszik.
Ctengbong  a  török  zene, vagy  hadi  zene.

CSÉNGÉR, (csén-ég-ór) fn. tt. cséngér-t, tb. —e*.
Alsóbb  minemüségtt  rósz ,  csaviczaféle  bor, illetőleg
törkölyre töltött s  kisajtolt  víz.  Máskép  :  csiger,  csin-
ger,  lőre.  Rokonai zsenge, csengés.  Lásd  ezeket.

CSENGÉÉ,  mváros Szathmár megyében;  paszta
Erdélyben,  Alsó-Fejér  megyében;  helyr.  Csenger-én,
—re,  —rfit  vagy  —be,  —ben,  —bői.

CSENGERHÁZA,  puszta  Nógrád  megyében;
helyr.  Cbengerházá-n,  —rá,  —ról.

CSENGÉS, (csén-ég-és) fa. tt. cséngés-t, tb.  —ék.
1)  Ütött,  megilletett  érez  lemeznek,  érez  eszköznek
folytonos  hangja.  Séz  tányérok  csengett.  Pénecsengés,
harangcsengés.  Csengésbongát.  2)  A  füldobnak rendki-
viili megrezzenéséből eredő hangzsibongás.  Fölcsenget.
Tájejtéssel  :  csönget.

CSENGET,  (csén-ég-et)  önh.  m.  esenget-íem,
—fél,  —e'íí, pár.  csengess.  Tárgyeset  nélkül  ám.  va-
lami  csengő  eszköz  által  jelt  ad.  Hatottra  csengetni,
misére  templomba csengetni ; cselédnek, ebédre  csengetni,
Tájejtéssel  :  csönget.

CSENGET,  (mint  föntebb) áth.  Érez-  vagy  más
kemény  és hangzatos eszközt úgy üt, vagy  üttet, hogy
csengjen.  V.  ö.  CSENG. Pénzt csengetni, harangot  csen-
getni, poharat  késsel  vagy  villával  csengetni.

CSENGETÉS,  (csén-ég-et-és)  fa.  tt  csengetés-t,
tb.  —e'k.  Éreznek,  érczeszköznek, üvegnek  stb.  olya-
tén  ütése,  hogy  csenegjen.  V.  ö.  CSENG.  Pénzcsen-
getés,  pohárcsengetét.  Csengetésre  letérdelni,  s  imád-
kozni;  csengetésre  elhallgatni.  Csengetéssel  jelt  adni.
Tájejtéssel  :  csöngetés.

CSENGETŐ, (csén-eg-et-ő)  fő-  és mn.  csengetést.
1) Ki  csenget  pl.  csengető  az  isteni  szolgálatra,  vagy
szolgalat alatt.  2)  Azon  érczvegyítékből  készült  ha-
rangalakn  kis  eszköz , mely  rázás , vagy  húzás  által
csengő  hangot ad, máskép  :  csengetytt,  csöngető,  csSn-
getyfi.

CSÉNGETYŰ,  (csén-ég-ety-ü,  vagy  csén-ég-
et-ő)  fii.  tt.  cséngetyü-t.  1)  Kis  harang, milyen a  to-
rony béli  harangok  között a  legkisebbik.  Csengetyüvel
adni jelt  a  kismisére,  csengetyüvel  adni  tudlokra  a  hí-
veknek,  hogy  haldoklik  valaki.  2)  Még kisebb  haran-
gocaka,  melylyel  pl.  a  templomban az  istenszolgálat
alatt  élnek.  3) A  csikók  bárányok,  tinók nyakára  kö-
tött  csengő  harangocska,  mely  alakja  és  anyaga  által
különbözik  a  kolomptól.  4)  A pénzszedő perselyekhez
függesztett  kisebb  szerű  rézcsörgető.  5)  A  törökzenc
bizonyos  hangszerén,  szánkázási  lószerszámokon, bo-
londsapkákon stb. fityegő apró harangocskák, miskép:
csörgők,  csérgb'k.

CSÉNGETYÜCSBÍÁLÓ  ,  (cséngetyü-csináló)
ősz.  fn. Míves, ki  csengetyüket készít, csengetyűs.

CSÉNGETYÜGALÓCZA,  (cséngetyü-galócza)
ÖM. £n. A gfüócsak neméhez tartozó gombafaj, mely-

nek kalapja caengetyüforma, hamoszin oldala  sűrűn
karczolt, tönkje bosszú-szálas,  lemezei  meguőkfilnek;
lakik  bokrosán  a  fák  redvében.  (Agarícus  tinttnna-
bulum).

CSÉNGETYÜJÁTÉK,  CSÉNGETYÜJÁTÉK,
(cséngetyü-játék),  ősz.  fn.  Órákba,  szelenczékbe, s
holmi  fényűzés! művekbe  alkalmaztatni szokott hang-
szerkészület , melyben a  szegekkel kirakott, és moz-
gásba  hozott  henger  az  illőleg elhelyezett  apró  csen-
getyüket  érintvén öszvehangzó  zenedarabot  ver  el.

CSÉNGETYÜKE,  (csén-g-ety-ü-ke)  fn. tt  csen-
getyüket.  Az  öthímesek  seregéhes  tartozó  növénynem,
számos  ál nemekkel  és  fajokkal, melyek  bokrétáji ha-
rangformák.  Baraczlclevelü-,  bérezi-,  bugafót-,  bankó*-,
csalánlevM-, felemás-, fodros-,  fluéres-,  hajszál-, henye-,
korpatusi-,  kereklevelii-,  kerti-,  kétkét  ágú-,  tealevele-,
lüiomlevelü-, pázsitot-,  pongyola-,  raponcz-,  repkény-,
setétkék-,  szakállas-, széles levelű-, szorSt szárú-, terjedt-,
terepély-,  tojásdad-,  tornyot-,  vállas-, villás-,  ökorfarku
stb.  ctengeiyüke.  (Campanula).

CSENGETYŰS,  (1),  (csén-ég-ety ü-ös)  mn.  tt
cseitgetyüs-t,  vagy  —ét, tb.  —efc.  Csengetyttvel  ellá-
tott,  fölszerelt,  csengetyüt  viselő.  Csengetyüt  hangszer,
persely.  Csengetyűs  csikó, bárány.  Tájejtéssel  :  esOn-
geíyös.

CSENGETYŰS, (2), (mint föntebb) fn. tt  csenge-
íyüs-t,  tb.  —ők.  1) Caengetyü-csináló.  2)  Egyházfi,
vagy más megbízott személy, ki  a templomokban csen-
getyüvel  ellátott  perselybe  adakozási  filléreket  gyűj-
töget.

CSÉNGETYÜSZÓ,  CSÉNGETYŰSZÓ,  (csén-
getyü-szó),  ősz.  fn.  1) Hang,  melyet  csengetyü ad. S)
Csengetyüvel adott jel.  Csengetyüssóval  hallgatásra jelt
adni.  CsengetyUstóra  oskolába menni.

CSENGŐ,  (1),  (csén-eg-ő), mn. tt  ctengS-t. Ami
cseng.  V.  ö.  CSENG.  Csengő  éra,  csengő'  harang,
csengő  fülek.

CSENGŐ,  (2),  (csén-ég-ö)  fn.  tt  csengő'-*.  1)
Borjukra,  tinókra, birkákra, csikókra  kötött  kis  réz-
harang,  csengetytt.  2) Vaskarika a tengelyen, néhutt:
pengő.  3)  Sarkantyupengő.

CSENGŐD, puszta Pest megyében; helyr. Csen-
gőd-ön,  —re,  —ról.

CSÉNGÖERSZÉNY,  (csöngő-erszény)  6es.  fn.
Kis csengetyttvel ellátott erszény, vagy persely,  melyet
a  templomban  köríilhordoznak  az  ájtatoskodó  hívek
között,  hogy  tetszésök  szerént  akadozzanak  bele  a
templom  javára.

CSÉNGÖFÜ,  (cséngő-m) ősz.  fn.  Lásd:  C8EN-
GÖLINKA.

CSÉNGÖLINKA,  (cséngő-linka)  ősz.  fh.  Nö-
vényfaj  a  linkák  neméből; szára  kétélű,  levelei  áltrnl-
átszó  pontokkal  pettyegetettek,  virágai  sátorosok,

csészéjének  hasábjai  láaesáaak.  (Hypericum  perfo-
ratum).

CSÉNGÖS,  (csén-ég-ő-ös)  mn.  tt  cténgüt-t,
vagy  —ét,  tb.  —ék.  Csengőkkel  ellátott,  fölszerelt.
Csengőt  lotterstátu.
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„Mikor  kezdé  Angyal  Bandi
A  lovát  nyergelni,
Czifra  csengős  kantár&val
Fékelni."  Népdal.

CSÉNGÖVIRÁG,  lásd  :  CSÉNGÖLINKA.

CSÉNIKA,  disznókat  hívogató  szó  a  székelyek-
nél.  Alsó  Vágmellékén  :  csondika.

CSENK,  (ám.  csüng)  fn.  tt.  csenk-e't.  Jelent
holmi  gyümölcsöket,  terményeket,  melyek  száraikról
alá  csüngenek,  lefityegnek.

CSEKKÉ ,  falu  Pozsony-,  és  puszta  Esztergom
megyében;  helyr.  Csenké-n,  —re,  —ró'i.

CSENKESZ,  (csenk-esz)  fn.  tt.  csenkesz-t,  tb.
—ék.  Növénynem a háromhfmesek  seregéből;  csészéje
két  polyváju,  sok  virágú;  füzérkéi  hosszúkás  hen-
gerdedek ,  két  oldalúk  vagy  sorosak ;  ondói  kihegy-
zettek,  vagy szálkavégtik,  vagy kalászosak.  Virágzása
csenkes,  azaz  lecsüngő  bugás.  Alnémet :  féloldalit
vagy  egyenlő'  bugásak.  (Festuca).

CSENKESZDARA,  (csenkcsz-dara)  ősz.  fn.  A
füvek  osztályába  tartozó  növénynem,  melynek  dara-
alakú  magvát eledelül használhatni.  (Festuca  fluitaus).
A  mannafüvek  egyike.

CSENKESZFA,  Pozsony  megyei  falu;  helyr-
Csenkeszfá-n,  —rá,  —ró!.

CSENKNYEL,  (csenk-nyel)  ősz.  fn.  A  csenk-
féle  lecsüngő  gyümölcsök  nyele.

CSEXO,  (csen-ö) fn.  és  mn. tt  csenó'-í.  Suttom-
bau ,  futtában  csekélyebb  dolgot,  apróléktárgyakat
lopogató,  elcsípő.

CSENTE,  falu  Somogy  megyében;  helyr.  Csen-
té-n,  —re,  —röl.

CSENTÖFA,  Pozsony  megyei  falu;  helyr.  Csen-
töfá-n,  —rá,  —ról.

CSÉNYE,  falu  Vas  megyében;  helyr.  Csényé-n,
— re, — ró'!.

CSEXYÉTE,  falu  Abaúj  megyében;  helyr. Cse-
nyété-n,  —re,  —röl.

CSÉP,  elvont gyöke  cseplesz,  csepleg,  vagy csep-
f j e g ,  csepöte  ,  cseprente  ,  cseplyr  ,  csépit  szóknak  ,  és
származékaiknak,  melyek  alapfogalomban sűrűn nőtt,
vagy  öszvebonyolodott  növényi  sarjakat,  vagy  állati
szőrszálakat  jelentenek.  Minélfogva  hasonlók  hozzá
azon  gyep,  gyöp,  gyap,  gynp,  gyökök,  melyekből  gye-
pet,  gyöpll,  gyapjú  , gyopár,  mint  sűrű  szálas  termé-
nyek  nevei  származtak.

CSÉP,  hangutánzó  gyök,  mely  a  magasról  apró
részecskékben  aláhulló  nedvnek,  pl.  esőnek  egyes
hangjait  utánozza.  Származékai:  csepeg,  esélyét, cse-
pegtet,  csepp,  cse'ppen,  cseppent,  stb.  V.  ö.  CSEPP.

CSÉP, (1),  falvak  Komárom,  Veszprém  és  Pest
megyékben;  helyr.  Csep-en,  —re,  —röl.

CSÉP,  (2),  fn.  tt.  ixép-et.  Mezei  gazdasághoz
tartozó  eszköz,  mely  két  részből  áll,  ú.  m.  hengcr-
alaka  fanyélből,  és  ehhez  szíjjal  <  -atolt,  ide-oda  mo-
zogható  rövidebb,  mintegy  rőfhosszuságu  szinte  fa-

I  hengerből,  melynek  vége  néba  vaspánttal  erősített,
B  ezt  cséphadarónok,  vagy  csépostornak  hívjak.  Hasz-
náltatik  a  gabonaszemek  kivált  a  rozs  kiverésére.
Csép,  kapa,  nyavalya,  ki  nem hiszi, próbálja.  (Km.)
Csépre  , kapára  termett.  Cséppel  Ütötte  agyon.  Csépel
forgatni.  Cséppel  hadarni.

A  csap  igének  magasb bangú változata,  afinben
topán  =r  csapok,  csépelek  és  tappaja  —  cséplő.
(Fábián).(

CSÉPA,  falu  Heves  és  Külső-Szolnok  egyesült
megyékben;  helyr.  Csépá-n,  —rá,  —róí.

CSÉPAN,  (1),  férfi  kn.  tt.  Csépán-í,  tb.  —ok.
A  régi  oklevelekben  ám.  István  (Stephanus).  Viselik
e  nevet  nemes  családok  is.

CSÉPAN, (2),  falu  Borsod  megyében,  és Erdély-
ben  Belső-Szolnok  megyében;  helyr.  Csépán-ba,
— bán,  —ból.

CSÉPÁNFALVA  ,  Szepes  megyei  falu;  helyr.
Csépánfalvá-n,  —rá,  —ro'l.

CSEPCSÉN,  KIS—,  NAGY—,  faluk  Turócr
megyében;  helyr.  Csepcsén-be,  —ben,  —bői.

C'SEl'E,  falu  Ugocsa  megyében; belyr.  Csepé-n,
— re, —ró'!.

CSEPEFA,  (csepe-fa)  ősz.  fn.  Göcsejben  így
neveztetik  a  csép  formára  csépként  alácsüngö  makkot
termő  tölgyfa,  kUlönböztetdsül  a  csoportos  makkot
termőtől.

CSEPEG,  (csép-ég),  önh.  ín.  csépég-tem,  —tél,
—e'tt.  1)  Valamely  folyó  anyag,  pl.  víz,  eső,  apró  ré-
szecskékben  , melyeket  cseppeknek  hívunk,  alá  hull.
Csepeg  az  eső.  2)  Mondatik mindenféle edényről, vagy
eszközről,  testről,  midőn a  folyó anyag kis részecskék-
ben  szakadoz  ki  belőle.  Csepeg  a  hordó,  kád,  a ház-
födél,  csepeg a  kisgyermek  orra.  Ha  nem csurog,  csepeg.
(Km.)  Kicsfpeg,  bccsepeg,  Iccsepeg,  elcsepeg,  rácsepeg.
Cscpeg-csopog.  Csepegve-csopogra.  Zárt  hangzóval  :
csöpög.

CSÉPÉGÉKÉNY,  (esép-ég-ék-ény)  mn.  tt.  cse-
pr<jék?'ny-t,  tb.  —ék.  Ami  természeténél  fogva  csep-
pekkc  olvadni,  caepformúbiiu  folyni  szokott.

CSÉPÉGÉLY,  'esi-p.f'g-dly),  fn.  tt.  cscpcgély-t,
tb.  —ck. Csepi'sökö,  azaz  jegeczedés  által alakult kő.
(Stalactites).

CSÉPÉGÉS,  (osép-ég-és)  fn.  tt.  csepégés-t,  tb.
—-ék.  Valamely  nedvnek  apró  szemeeskékben,  csep-
pckben  hullása.  Zárt  hangzóval :  csiipög/f.

CSÉPÉGET,  (csíp-ég-et)  úth.  m.  rsepeget-tem,
-  tél,  —üt,  pár.  csépegess.  Valamely  folyó  anyagot

caoppcnként  ereget,  hullat.  A  sibrc  balzsamot  csepe-
grfni.  A  tdi  fd<!ityből  elcsrpcyetni  a  bort.  Faggyúval,
zsírral  bccmpeyetni  a  ruhát,  axztalt.  Máskép  :  csö-
pögi't.

CSÉl'ÉGKTÉS, (csép-<:g-et-és) fn.  tt.  cse'pe'getés-l,
tb.  —e'k.  Cselekvén,  midőn valamit csepegetüuk,  csep-
penként  hullatunk  ; zártabb  hangon:  csüpögetés.

CSEPEGŐ,  (1),  (csép-ég-ö)  mn.  tt.  csepeg* t.
Cseppekbeu  hulló, folyó ; a  miből  a  folyó  anyag  apró

60*
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részecskékben  kiválik.  CtepfgS  e»8;  csepegj  hordó,
eteptgií  palactk,  csspego*  hát/Üdéi.

CSEPEGŐ,  (2),  (csép-ég-ő)  fn.  A  házfodélnek
azon  része,  mely a  feltol  kevés  távolságnyira kiállvan
az  esővizet  leadja.  EsSbSl  a  csepegi alá.  (Km.)  Bár
miként kiáltoz: honé, hSnel  húzza  6t  a ctepegtibe  méné.
(Remete  Péter).

CSÉPÉGŐKŐ,  (csépégő-kő)  ősz.  fa.  Lásd  :
CSÉPÉGÉLT.

CSÉPÉGÖSZÉMÜ,  (csépégő-szémü)  ősz.  mn.
Kinek  szemei  folyvást  könnyeznek,  csipás  (szemű).

CSEPEGTET, (csép-ég-tet) áth. m.  csépégtet-tem,
—tél,  —étt, pár. csepegtess.  Nem hanyagságból,  vagy
vigyázatlanol, banem  szándékosan hallat, ereget csep-
penként  valamit.  Spanyolviaszt  csepegtetni  a  levélre.
Átv. ért. bizonyos  tanokat,  elveket,  erkölcsiségre vo-
natkozó  dolgokat  folytonosan,  mintegy cseppenként
szivárogtat  valakinek  eszébe,  szívébe.  Hbnsseretetet
csepegtetni  a  növendék szivébe.

CSEPEJEG, CSEPEJEGÉS, 1. C8EPELYEG,
CSEPELYEGÉS.

CSEPEL, fal vak Baranya,  Somogy, Pest, s paszta
Veszprém  megyében.  Helyr.  Csepel-en,  —re,  —r8l.
Csepel  máskép  Rdctlcevi  szigete Pest megyében, Buda-
pesten  alul.

CSÉPEL, (csép-él) áth. m. csépé?-í, ritkán : csép-
lett.  Hüvelyes  veteményt, vagy  gabonát  csép  nevű
eszközzel  ver, hogy  a mag  kijőjön  hüvelyéből  vagy
toklászából.  Szalmát  csépel,  (km)  azaz  sikeretlenfil
dolgozik;  mondatik  különösen  a  magtalan nejfl  fér-
firól. A  gabonafajok  közöl a magyar rend szerént csak
a  rozsot  szokta  csépelni,  minthogy  ennek  szalmája
núpnsJc  használtatik.  Átv. ért  megesépelni, elesepelni
valakit,  ám.  jól  megdöngetni,  elpufogatni.  Elcstpdt
dolog, amit már  százszor  és  százszor  elmondottak, ér-
dektelen,  elkopott,  nem  új.

CSÉPÉLÉS, (csép-él-és) fa. Lásd : CSÉPLÉS.
CSÉPÉLETLEN,  (csép-él- et-len) mn. tt  csépé-

letlM-t,  tb.  —ék. Ami  nincsen  kicsépelve.  CtepeUtlen
rozs,  ctépeletlen osztag. Határozóilag ám. csépeletlenfil,
ki  nem csépelve.

CSEPELT,  fáin  Ungh  megyében;  helyr.  Cte-
pely-én,  —re,  —rflZ.

CSÉPELT,  lásd :  CSÉPLYE.
CSÉPELYEG,'(cíép-ély-eg)  fn.  tt  ctep-iyegtí,

vagy  estpíyíg-ít.  Öszvebonyolodott,  sűrűén  öezvera-
gadt szőr, haj,  s  ilyféle  szálas  test, péld. gyapjú, ken-
der,  stb.

CSEPELYEGÉS,  (csép-ély-eg-és) mn. tt  esepé-
lyeges-t, vagy  —ef,  tb.  —ék.  Zsír-, szurok-,  mézcsep-
pek  vsgy  más  ragadós  szer  által  Öszvebonyolodott,
kevert, kaszált,  péld. haj,  toll,  szőr, szösz.  Csepelyeges
íósrény.

CSÉPÉLYÉS,  lásd  :  CSÉPLYÉS.
CSÉPÉR,  (csép-ér)  kiavnlt  vagy  elvont  törzs

es*p gyökből  ét  ér  képzőből;  származékai:  csépéreg,
cscpeVetfik,  osepsrke.  Eredetinél  fogva jelent valamit,

mi  lassan , mintegy  cseppenként , apródonként ered,
nő, vagy  a maga  nemében kicsin.

CSÉPÉRÉDÉS,  (csép-ér-éd-és)  fn.  tt.  csépéré-
des-t,  tb.  — ék.  Lassú, mintegy  eseppenkénti  növe-
kedés.

CSEPEREDIK,  (csép-ér-éd-ik)  k.  m. csepered-
tem,  — tél, — étt.  Cseppenként,  lassan növekedik, ser-
dül.  FSleteperedni  lassacskán,  mintegy  apró  bajok
közt  felnőni.

CSÉPÉRÉG,  (csép-ér-ég)  önh.  m.  csépérég-tem,
vagy csépérg-étíem, — tél,  vagy  — ettél,  etépérg-éU.
Mondjuk  csőről , midőn  nem sűrűn , nem zipor  alak-
ban, hanem  csak  ritka  apróbb  harmatozó  cseppekben
ered,  hull  alá.  Ctepereg  az  eső'.

CSÉPÉBGÉS,  (csép-ér-ég-és) fn.  tt  csépeVgés-t,
tb.  —ék, Ritka,  apró  esőzés.

CSÉPÉRGŐ , (csép-ér-ég-ő)  mn. tt csépergoW.
Ritka,  apró  cseppekben  hulladozó.  CtepergS  eső".

CSÉPÉRÍT ,  CSÉPÉRIT , j(csép-ér-ít)  áth.  m.
esépérit-étt,  htn.  — ni,  vagy  — eni , pár.  — s.  Apró
részecskékből  valamit öszveallít.

CSÉPÉRÍTÉS,  CSÉPÉRITÉ8,  (csép-ér-ít-és)
fn.  tt  eseperííés-t, tb.  —ék.  Öszveállftás apró  részecs-
kékből.

CSÉPÉRKE ,  (csép-ér-ke)  fa.  tt.  cséperkét.  1)
Szeged  tájékán  ám.  eső- és  hőiéből,  mintegy cseppen-
ként  keletkezett  pocsolya,  tócsa.  2) Leginkább  gye-
peken, legelőkön  termő veres  lemezü,  s  gömbölyű  fe-
hér kalapú  gombafaj, máskép csiperke,  veretbélU  gom-
ba.  (Champignon).

CSEPERTÉS,  (csep-er-t-és)  mn. tt  cseperlcs-t,
vagy  — eí, tb.  — ék. Vas megyei tájszó, ám. sántíkiló.
Valószínű, hogy  eredetileg  csipertes volt, s  oly  sántát
jelentett,  kinek  csípeje  kimenyűlt  V.  ö. CZIBAK.

CSEPESZ,  fa.  tt.  csepesz-í,  tb.  —ék.  Székely
tájnyelven  ám.  fejkötő,  fejrevaló neme , másképen  *1-
hangon  :  csápsza, tehát  nyilván  ctapka,  sipka  szóval
rokon.  Egyébiránt  alhangon  megvan a  román nyelv-
ben  is,  tótul pedig  csepecz  ám.  női  fejkötő.

CSEPÉTE ,  (csep-é-te,  vagy  csep-ő-te)  fo.  tt.
csepétét. Danán  túli  tájszó,  ám.  bokros , cserjés , csa-
litos  erdőcske.  ltokon a  eseplye,  cseplyeteg, s azon  ctrp
gyökü  szókkal , melyek  sűrűén  fakadó  növényi  vagy
állati  sarjakra  vonatkoznak.  Törökfii  esop  Hlndogla
szerént  ám.  a  franczia  bois  (fa ; erdő).  V.  ö.  CSÉP,

A  .
CSEPFOLY08,  (csép-folyós) ősz. mn. Ami csep-

penként,  nem  tömeges  sugárban  foly,  vagy  fakad.
Csepfolyós  f orrát.

CSÉPGYÖNGY,  (csép-gyöngy)  ősz.  fn.  A növé-
nyek  virágkelybeiben , vagy  levelein  cséppé  alakult
harmat , harmatgyöngy , vagy  gyöngyharmat.

CSÉPHADABO , (csép-hadaró)  ősz.  fa.  A  csép-
féle  eszköznek  rövidebb  forgékony  hengerkéje,  mely-
lyel  a  szalmából  a  szemeket  kiverik.  Jár  a  ityetae.
mint  a  cséphadaró. Km. V.  5.  CSÉP.

CSÉPHELY,  (csép-hely)  ősz. fh.  1) Kövön, Í51-
dön,  stb.  kivásott  Oregecske, melyet a  ráhallott  csép-
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pék  képeztek.  2)  Az  egyes  csépnek  akárhol  látható
nyoma,  pl.  cseph«ly  a  ruhán,  kalapon,  asztalon, ab-
roszon.

CSÉPKÉN,  (csép-kén)  ősz.  fh.  Olvasztott  kén,
mely  az  ólomégetésnél  az  ólomérczből  kicsepeg,  s
jégcsap-alakban  ősz vem egy.

CSÉPKŐ,  (csép-kő)  ősz.  fn.  L.  CSÉPÉGÉLY.
CSEPLE,  (csep-le)  fii.  tt.  csépiét.  Székely  táj-

nyelven  ám.  borbogár,  máskép  :  cseszle.
CSÉPLÉS,  (csép-él-és) fn.  tt.  cséplés-í,  tb.  —ék,

Mezei  munka,  midőn  a  hüvelyes  véleményből,  vagy
gabonából  a  magot  csép  nevű  eszközökkel  verik  ki.
Babcséplés,  rozscséplés,  próbacséplés.

CSEPLESZ,  CSÉPLESZ,  (esep-el-esz)  fő.  tt.
csepleszt,  tb.  —e'k.  Sűrűén  sarj ad zó  bokros  csalit,  fia-
tal  erdő.  Átv.  ért.  mint  melléknév  ám.  hitvány  kis
termetű.  Csépien  ember.  Az  állati  testekben,  a  belek-
nek  hártyás  és  háló  gyanánt egymásba  szövődött edé-
nyei.  (Omentum).

CSEPLESZBORZON,  (cseplesz-borzon)  ősz.  fa.
A  borzonok  neméhez  tartozó  növényfaj;  szára  lecse-
pült;  levelei  kétszer  szárnyaltak;  levélkéi szárnyasán
basgattak,  csak  szélső  magvai  borzasak.  (Tordylinm
nodosum,  Linn.)

CSEPLESZCSIGACSÖ,  (cseplesz-csiga-csö) ősz.
fn.  Növényfaj  a  csigacsövek  neméből;  virágai  fürtö-
sek,  hüvelyei  kunkorodottak,  simák  ; pálhái  tőrön fo-
gasak 5  levélkéi  szálasak,  fogas  végük.  (Medicago
prostrata).

CSEPLESZHANGA,  (cseplesz-hanga)  Ősz.  fii.
A  hanga  nemű  cserjékhez  tartozó növényfaj, melynek
bokrétája  csöves,  hangaforma.  (Erica  berbacea).

CSEPLESZLÁTONYA,  (cseplesz-látonya)  ősz.
fn.  Növényfaj  a  látony&k neméből;  szárai lecsepültek,
csepleszek;  levelei ellenesek ; virágai rövid kocsányúk,
fehérek.  (Elatine  hydropiper).

CSEPLESZLOB,  (cseplesz-lob).ÖBz.  fn.  Gyula-
d&s  féle  b&ntalom  az  állati  bélcsepleszbon.

CSEPLESZMEGGY ,  (cseplesz-meggy)  ősz.  fn.
Apró  csemetéken  termő  meggy,  vagy  maga  az  ily
apró  gyümölcsöt termő csemete;  sajmeggy.

CSEPLESZPINTYÖ,  fcseplesz-pintyö)  ősz.  fii.
Növényfaj  a  pintyök  neméből;  levelei  dárdaformák,
váltogatok ;  szárai  hcnyélök  ;  virága  czérnakocsányu,
görbe sarkantyús,  sárga, vagy kék színű.  (Antirrhinum
Elatine).

CSEPLESZRECZEFOG  ,  (cseplesz-recze-fog)
ősz.  fn.  A  reczefogak  neméhez  tartozó  növényfaj;
szára  elágazó,  cseplesz ;  levelei  láncsásak ;  tokjai ben-
gerdedek  a  levéltöveken ;  kupakjai  laposak , szálka-
hegyük  ;  lakik  a  csendes  folyóvizekben.  (Fontiualis
antipyretica).

CSEPLESZSÉRV,  (cseplesz-sérv)  ősz.  fn.  Sérv
az  állati  bél  csepleszében.

CSÉPLET,  (csép-él-et)  fn.  tt.  cséplet-ft.  Cséplés
által  kivert  gabonaszemek  öszvege.  Egy  ctéplet,  amit
egy  ágyazásból  kivertek.

CSÉPLÉTT,  (csép-él-étt)  mn.  tt.  ctépl&t-et.
Amit  cséppel  kivertek.  Csépiéit  szalma.  Ctéplett  rótt.

CSEPLEZ,  lásd  :  CSEPLESZ.
CSÉPLÖ,  (csép-él-ő)  ősz.  fn.  tt.  ctéplü-t.  1)  A

mezei  gazdaságnál  azon  munkás,  ki  cséppel  veri  ki  a
vetemények  de  leginkább  a  gabona  megrát.  Eszik,
mint  a  eséplS.  (Km).  2) Némely tájdivat szerént: azon
eszköz,  melylyel  a  cséplés  történik,  azaz  csép.

Hasonló  hozzá a  finn  tappaja.  V.  ö. CSÉP  (2).
CSÉPLÖBÉK,  cséplő-bér)  ősz.  fn.  Bér  pénzben,

vagy  gabonában,  'melyet  a  cséplők  munkájukért
kapnak.

CSÉPLÖFA,  (cséplö-fa)  ősz.  fn.  Lásd  :  CSÉP-
HADARÓ.

CSÉPLŐGÉP,  (cséplő-gép)  ősz.  fn.  Gép,  mely
több  cséphadaró  forma  eszközzel  ellátva,  s  egy-két
hozzáértő  által  igazgatva  cséplöi  munkát  végez.

CSÉPLÖMÜ,  cséplö-mü)  ősz.  fn. Lásd  :  CSÉP-
LŐGÉP.

CSÉPLÖPAJTA,  (cséplö-pajta)  ősz.  fn.  Major-
sági  tágas  épUlet,  melynek  födele  alatt  a  cséplök eső-
től,  hótól  szabadon  teszik  munkájokat,  illetőleg  mely-
ben  cséplőgép  van  fölállítva.

CSÉPLÖRÉSZ,  (cséplő-rész)  Ősz.  fn.  A  kicsé-
pelt  gabonából  a  cséplőknek  szerződés  szerént  adatni
szokott  gabonamennyiség,  mint  a  nyomtatóknak  a
nyomtató-,  az  aratóknak  az  aratórész.

C&ÉPLÖSZÉRÜ,  (cséplö-szérü)  ősz.  fa.  Szérű,
bol  gabonát  csépelnek.  V.  ö.  SZÉRŰ.

CSEPLYE,  (csep-ely-e)  fn.  tt.  cseplyét.  Inkább
ritka  mint  sttríi  sarjadzásu  cserje  , bokor  ,  csemetefa,
csepőcze  vagy  csepőte.

CSEPLYEFA,  (cseplye-fa)  ősz.  fn.  Apró,  törpe,
csemetefa,  bokorfa,  cserje.

CSEPLYES,  (csep-ely-es)  mn.  tt.  cseplyts-t,
vagy  —el,  tb.  —ék.  Bokros,  cserjés,  csalitos ,  apró
csemetékkel  benőtt.  Cseplyes  erdtialy.  Cseplyes  legelő.
Vétetik  főnévül  is.  V.  ö.  CSENDERES.

CSEPLYES, (csep-cly-e-es), lásd : CSEPLYES.
CSEPLYESÉDIK,  (csep-ely-cs-éd-ik) k. m.  csép-

lyeséd-ten,  —tél,  —étt.  Cseplye  nemű  apró  bokrok
növekednek  rajta,  cserjesedik,  csalitosodik.

CSEPLYETEG,  (csep-ely-et-eg)  fn.  tt.  Cseply«-
<eg-éí.  Bokros,  cserjés  hely,  apró  cseprö  csalitokból
álló  sűrűség.

CSÉPNYEL,  (csép-nyél) ősz.  fn.  A  csépnek  azon
része,  melyet  a  cséplö  kezébe  fog,  s melyhez n hadaró
fúggesztetik.

CSÉPNYI, (csép-nyi) mn. tt.  csf'pnyi-t,  tb.  —ék.
Cséphez  hasonló nagyságú,  oly  kicsi,  mint  egy  csepp.
Köz  beszédben  ám.  a  maga  nemében  igen  piczin, na-
gyon  kevés.  Csepnyi  bort  sem ittam.  Ctepnyi  esze sincs.
Ctepnyi  embersége  nem  volt.  Hasonló  kicsinyitők  :
morzsányi,  tzikrányi,  mákszemnyi,  körömfeketényf,  csi-
petnyi,  stb.

CSEPŐCZE,  (csep-ő-cze)  fn.  tt.  csepóczéí.  Bok-
ros,  cserjés  erdöcske, baraszt;  máskép  :  cnepéte,,  cse-
fSte.
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C8EPÖTE,  (csep-ő-te)  fa.  Lásd  :  C8EPÖCZE.
A  t  és  cs  ügy  váltakoznak  bennek , mint  ezekben  :
gombóccá,  gombóta.

CSEPP,  (la»d  : csép)  fe.  tt csépp-et. 1) Kicsi-
ded  része  valamely  folyó  testnek,  gömbölyű  vagy
hosszúkás  alakban.  Fisesepp,  vérctepp,  könyctepp,
borctepp.  Cseppekben  adni be a  gyógyssert.  Sok  csepp-
bSl  nagy  etö  válik. Km. A  gót  hidegebb testet érve  csep-
pekkéfut  öszue.  Ás  izzadas cseppekben szakad homlo-
káról.  Cseppekböl  áll  a  tenger. Km.  Sok  csepp  követ
váj,  vagy  : Sok csepp  likat  ver a  kövön, vagy  :  Gyo-
kor  eséssel  a  kicsin csepp is  lyukat ver.  Km.  Cseppen-
ként  a  hordó is  megtelik.  Km.  Utolsó  csepp  vérig vé-
delmezi  magát.  Kár  minden  cseppért,  mely  e  finom
italból  elhííll.  2)  Átv.  ért.  a maga  nemében kicsin,
kevés.  Cseppet  sem  adok.  Csak  egy cseppet kérek.  Csep-
pet  sem félek  tőle.  Egy  csepp  becsület nincs benne.  Jó
át  öreg  ember a  háznál,  ha  egy  csepp  este  síncsen. Km.
Köz  nyelven  hallani  ilyeket  is  : csepp  kenyér  ,  csepp
liszt,  csepp  búza.  Innen  értelmezhető az  aprócteprS
kifejezés  is, mely ám.  apró  cseppnyi ,  és a  kicsit  je-
lentő  csipcsop, csipcsup. Eredetileg hangutánzó,  mely
az  ilyetén híg  testnek  valamely  kemény  alapra  hallá-
sakor , s  megütödésekor  ballatszó  hangját utánozza,
valamint a  latin  gutta , német  TVopfen , szláv  ktapka
is. Egyébiránt rokon vele  a finn feppun, s mennyiben
nedvet jelent, hasonlók  hozzá  a  szanszkrit  dhtíp  (gő-
zölög) ,  típ  (nedvez),  hellén  dvnta) ,  ötvco , német
Dompf,  török szu (víz)  stb.

CSÉPPED,  (csépp-ed)  önh.  m.  csépped-tem,
— tél,  — étt.  Kis  cseppekben  esik, kis  cseppekre  osz-
lik.  Származéka  :  cséppedék.  •

CSÉPPEDÉK,  (csépp-ed-ék)  fa.  tt cseppedék-
ét.  Csepféle  hulladék , ami  fecskendés , locsolás  stb.
által  apró  szemecskékben  leesik.

CSÉPPEDÉKÉS,  (csépp-ed-ék-és) mn. tt  csep-
pedékes-t, vagy  — eí, tb.  — ék.  Cseppedékekkel behin-
tett,  nedvesített

CSEPPEN,  (csépp-en)  önh. m.  cséppen-í.  Vala-
mely  folyó  testnek  egyes  részecskéje , melyet csepp-
nek  hívunk , leesik , aláhull.  Ha  nem  csurran  (vagy
csordul),  cseppen.  (Km). Oly irigy  szemmel nézte,  majd
kicseppent a vér  a  szeméből.  (Km). Átv.  ért  különösen
tréfás  kifejezésben  ám. esik , elesik , hall,  elhull.  Ki-
cseppent  a  hivatalból ;  megcsúszott a lába, s elcseppent  ;
nagyott  cseppent  a  szegény  !  Az  aranyból is elcseppen.

*  ^CSEPPENES,  (csépp-en-és)  fa.  tt. cséppenés-í,
tb.  — ék. Csepformában  leesés,  lehullás.

CSÉPPENET,  (csépp-en-et)  fn.  tt. cséppenet-e't.
Cseppent  testecske, csepp.  „Miképen  vérnek  cseppe-
nete."  (gutta  sanguinis). Tatrosi  cod.

CSÉPPENKÉNT ,  (csépp-en-ként)  ih.  Egyes
cseppeket  egymás  után  ejtve,  hallatva , egyegy  csep-
nyi  mennyiségben.  Cseppenként  adni be  a  gyógyszert.

CSEPPENT,  (csépp-en-t)  ith.  m.  cséppent-étt,
ftof.  — s,  htn.  — ni, vagy  — eni.  Eszközli,  hogy  va-

lami  cseppenjen,  hogy  cseppalakban  hulljon alá. Bort
cseppenteni  a  vízbe.  Zsírt  cseppenteni  a  ruhára.  Olajt
cseppenteni  a  megégetett  testre.  Balzsamot  cseppenteni
a  sebbe.  TÜMre  olajt  cseppenteni.  Km.  Mint a cseppentett
vér,  azaz  legtisztább  piros  vér.  Átv.  ért  tréfásan  ám.
ejt,  elejt.  Elcseppentette  a  boros korsót.

CSÉPPENTÉS, (csépp-en-t-és)fn. tt cseppentcs-t,
tb.  —ék, Nedvnek cseppformában  lehullatása,

CSÉPPFÖRDÖ, (csépp-fórdő) ősz.  fii.  Sajátságon
készületü fdrdö, midőn a víz magasról cseppekre oszolva
esik  alá,  zuhanyfórdő.

CSÉPPHULLATÁS,  (csépp-hullatás)  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  bizonyos  nedvet  cseppenkónt hal-
latunk.

CSÉPREDÉK,  (csép-er-ed-ék) fia. tt csépredék-
a.  A  maga nemében aprócseprő  holmi,  csipcsopféle
jószág, kicsiség.

CSEPEEGH,  ín város Soprouy megyében; helyr.
Csepregh-én,  —re,  —r67.

CSÉPBENTE, (csép-er-ent-e)  fn.  tt cséprentét.
Apró  tüske, bokor,  cserje,  cseplesz  sarjadék.

CSÉPRÖ,  (csép-er-ő)  mn.  tt.  cstprö-t.  Ás  apró
szóval  ikerítve  divatozik:  aprócseprő,  azaz, kicsi mint
a  csép. Aprócseprü  bokrok.

CSEPSZ,  (csep-esz)  fn.  tt csepss-eK. Lesd :
CSEPESZ.

CSÉPÜ,  CSÉPÜ, (csép-ü)  fa.  tt  csépu-t.  A  ken-
dernek,  vagy  lennek  apraja,  sűrűén  öszvekaasilt
kóczcza, alja,  mely  gerebenezéskor  a  többi  hossza
szálaktól  elválik,  elmarad.  Olyan a haja,  mint a csepB.
(Km).  Cteptíböl  tekert f ónál.  CsepU  lángjából  jSvendSt
mondani.  Csepün  csomót,  tojásban  szűrt  keres km. azaz
mindenben  hasztalan  munkát  csinál;  amabban nem
szükség  csomót  keresni  mert  különben  is  elég  van
benne, itt  hiába  keresnél  szőrt,  mert  nincs.  Csepiloel
bedugni,  betömni  valamely  rést.  Zártabb  hangzóval:
csopU.

Mint  sűrű  szálas részekből  álló  testhez  hasonló:
gy«p, gyepit,  gyap  gyapjú.  Ide  sorozható  csomó'  is.
Különben  rokon  vele  a  török  ütztitpü,  latin  stepo,
olasz  stoppá, finn  tffppy,  tappura,  és  általánosb  érte-
lemben  a  szanszkrit  szttlpasz  (cumnlns),  sctKpa-ja-mi
(Imufe  auf. Curtius)  stb.

CSÉPÜHAL,  CSÉPÜHAL,  (csepü-hal) ős*,  fa.
Linné  szerént  az  állatok  harmadik  osztályának  har-
madik  sorába  tartozó kétlaki  (hüllő) úszó állat,  mely-
nek  egész testét  tüskék  borítják.  (Hystrix).

CSÉPÜJÓS,  CSÉPÜJÓS,  (csepü-jós)  lásd:  Cse-
ptlnézS.

CSÉPÜL, CSÉPÜL, (csép-ü-öl) áth. m.  csépül-/.
Átv.  ért  használtatik,  s  annyi  mint  :  ver,  lever, öss-
vetípor,  letipor,  mint a  csepüt.  Lecseptíték.  Így  él  e
szóval  Pázmán  P.  Egyébiránt, mind  értelemre  mind
hangra nézve igen  hasonlít  hozzá  a csépel  ige.

CSÉPÜNÉZÖ, vagy CSÉPÜNÉZÓ, (csépfi-nésö)
ősz.  fű.  A  fonóházi  mulatságokban azon személy, ki  a
csepü  lángolásából  a  leányoknak  jövendőt  mond.
V.  ö.  CZUCZOBKÁL.
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CSÉPŰS,  CSÉPÜS,  (csep-ü-ös)  mn.  tt.  esrpUs-t,
vagy  —ét, tb.  —ék. Kóczos,  minek sok csepüje, azaz
alja  van.  Cseptts  len, cseptts  kender.

CSÉPÜSEN,  CSÉPÜSEN,  (csép-ü-ös-en)  ih.
Csepfis  állapotban,  csepüvel  vegyest.

CSÉPÜTÜZ,  (csépfi-tüz)  ősz.  fn.  Az  égő  csepii-
nek  lángja.

CSÉPZÉS,  (csép-éz-és)  fn.  tt  — t,  tb.  —ék.
Hajnak,  szőrnek, gyapjúnak  öszrebonyolodása,  fonó-
dása, szövődése,  mintegy  csepleszszé  alakulása.

CSÉPZÉTT,  (csép-éz-étt)  mn.  tt.  csépzétt-et.
Aminek  szálai  bonyolodottak  , sűrűén  egymásba  fo-
nódtak ,  öszveknszálódtak.  Csepzftt  haj,  szór,  gyapjú.

CSÉPZIK, (csép-éz-ik) k. m. csépz-étt, htn. — eni.
Mondjuk  hajról, szőrről,  gyapjúról,  midőn  szálai  sű-
rűén  egymásba  keverednek,  bonyolódnak.  Csepzenek
a  kuszán  nőtt  szánt  növények  is.

CSER,  (1),  vagy  CSÉR,  hangutánzó gyöke  csé-
reg, cserdit,  csérdttl,  cse'rgeí, cseiren, cse'rrení, cse'rgeíeg,
csermely,  cserste'g,  cseriét,  ctérte'l  stb.  származékoknak.
Zártabb  ajakkal  ejtve  :  csőr,  csörög,  stb.  Azonban c
származékok  közöl  némelyükben  a  gyökbcli  e nem
könnyen  változik  ö-vé sőt  e'-vé sem.  Ilyenek  :  cserdit,
cserdttl,  csergeí,  csermely, cserszeg ; úgy  hogy a három
elsőnek  némileg  különböző  jelentése  is  vau  mint  az
ff-s ctördlt,  csordul,  csörget  szóknak, a  két  utóbbiban
pedig alig  használja  a  közs. okás  az  ö magánhangzót.
Lásd az  illető  czikkeket.

CSER,  (2),  hangutánzó  gyöke  cserép  szónak  és
származékainak.  Kokon a  fentebbi  cser  (1)  vagy  csrr
gyökkel, azon  különbséggel,  hogy  zárt  é  vagy  épen ö
magánhangzót  a  közszokás  szerént nem fogad  el.

CSER,  (3),  elvont gyöke  cser;,  cserje,  cserjés,
cserjés,  csereklye,  cserény szóknak és származékaiknak,
melyek  a  magok  nemében  kisebb  sarjadozásu  növé-
nyekre  vonatkoznak,  s  ennélfogva  rokonai  :  sereng
(sarju),  csir,  csira,  vastagbangon  :  sarj,  sarjad,  sarju.

CSER,  (4),  a  csere,  cserél,  cserebere szók  gyöke.
Lásd  : CSERE.

CSER,  (5),  elvont  gyöke  cserke, cserkél, cserkéss
szóknak  és  származékaiknak.  Eredeti  jelentésénél
fogva  vagy  ám.  kér,  kör,  mennyiben a cserkélés körül-
járással  történik,  vagy  a  cserkefaju  kakák  szavának
utánzása. V.  ö.  CSERKE.

CSER,  (6),  fn.  tt.  cser-t,  tb.  —ék.  1)  A  tölgy-
fának  egyik  faja.  Lásd  :  CSERFA.  2)  Ugyanazon fá-
nak  valamint némely más fáknak  kérge, melyet a tímá-
rok  s  más  bőrkészitők  csávába  használnak.  Innen  :
cserKÍz,  cserhéjvíz,  cserhaj,  cserhaju  dinnye.  8)  Ezen
mondatokban :  Cserben  hagyni valakit, cserben maradni
ám.  csér. Lásd  ezt.

Mint  fa  nevéhez  hasonlók  a  latin  :  quercus,
olasz  cerro, német tájszó  :  Zerr-  (Eichen).  Megvan a
szláv  nyelvekben  is.

CSER,  (7),  paszták  Somogy  és  Szála  megyék-
ben ; helyr.  G»er-en,  —re,  —rdl.

CSÉR,  (1),  fn.  tt.  csér-í,  tb.  —ok.  Göcseji  és
somogyi  tijnyelveu  aiu.  na,  ,  honnan  cséros  (vastag-

hangú  ragozásnál)  ám.  sáros, sárvizes,  csajbos,  czafa-
tos, csetres.  E  tájszóból  értelmezhető a  közmondás  :
cserben  maradni, cserben  hagyni  valakit,  Molnár  A.
szerint  :  „in  luto  haerentem  fraudulenter  deserit."
Egyébiránt,  mennyiben a cser jelent  csávát  is,  a fen-
tebbi  mondatok erre  is  vonatkozhatnak.

CSÉR,  (2),  falu  és  paszta  Sopron  megyében  ;
helyr.  Csér-en,  —re, —rtil.

CSERBÉL,  erdélyi  falu  Hányad  megyében;
helyr.  Cserbél-én,  —re,  —rSl.

CSERBIA,  erdélyi  falu  Hunyad  megyében;
helyr.  Cserbiá-n,  —ró,  —rdl,

CSERBOGYÓ,  (cser-bogyó)  ősz.  fn.  Lásd:  GU-
BACS.

CSERBÓK,  CSEREBÓK, Dunin  túli  tájejtéssel
nem  egyéb,  mint a  csonkított  cserebogár.  Lásd  ezt.

CSERBUGA,  (cser-buga)  ősz.  fn.  Lásd  : GU-
BACS.

CSÉRCSE,  (csér-cse) fa. Lásd  :  CSÖRCSE.
CSERDI,  falu  Baranya  megyében; helyr.  C»er-

di-be,  —ben,  —bői.
CSÉRDÍT,  lásd  : CSÖRDÍT.
CSERDÍT,  (cser-d-ít)  áth.  m.  cserdtí-ctt.  Az  ít

képzőjü  azon kevés  igék  sorába tartozik,  melyek nem
tárgyesetet,  hanem  segítő  névragot  (némely  nyelvek-
ben  az  úgynevezett  instrumentálist)  kivannak  magok
mellé.  Jelenti  t.  i.  azon  működést,  midőn  valaki  ostor
nemű  eszközzel,  vékonyabb  vagy  gyöngébb  hangot
hoz  elé.  Ostorral,  karikással  cserdtíeni.  Ültess  engem
oda,  majd  közzé  cserditek  én.  Km.  ám.  adj  nekem ha-
talmat,  majd  élek  én  vele.  A  vastagabb  hangú cserdi-
tésnek  pattautás  és  csattantáé  a  neve.

CSERDÍTÉS,  (cser-d-ít-és)  fn. tt  cserdtíés-t,  tb.
— fk .  Cselekvés,  midőn  valaki  cserdít

CSERDÜL,  (cser-d-ül)  önh.  m. cserdíil-t.  Az  os-
tor  nemű  eszköz  vékonyabb  vagy  gyöngébb  hangot
ad,  mint ha pattanna vagy  csattanna.  V. ö. CSERDÜL.

CSERDUGASZ,  (cser-dugasz)  ősz.  fh.  Bizonyos
külföldi  cserfának  (quercus  suber)  puha,  és  rugonyos
kérgéből  készült  dugasz.

CSERDÚS, (cser-dús) ősz. mn. Cserrel, cserfával,
cseres  erdővel bővelkedő.

CSERDÜL,  lásd  : CSORDUL.
CSERE,  (1),  (cser-e)  fh. Lásd  :  CSERJE.
CSERE, (2), (cser-e) fh..tt.  cserét.  1) Cselekvény,

midőn  valaki  bizonyos  tárgyat  vagy  árut  másért oda
enged.  Csere  csalával  vagy  csalással jár.  (Km),  rövi-
debben :  csere csala  (Km). Egyszer  megcserélt  könnyen
megy  cserébe. (Km). Jó  cserét  tenni. 2) Cserének mond-
ják,  midőn  nyelvtanulás  végett, vagy  más nevelési te-
kintetből,  a  külön  helyeken  lakó  szülék  egymásnak
általadják  gyermekeiket  szállásra,  és  élelmezésre.
Cserében  adni  fiát,  leányát.  Cserét  keresni  Cserében  tar-
tani  más gyermekét.  3)  Valamely  tárgynak  más  általi
felváltása.  V. ö. CSERÉL.

Eredeti  jelentése  homályos;  hacsak  a  hangu-
tánzó  tere-(ferél)  szóval  nem  rokonítjuk,  minthogy
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sok  tereferéveljár.  Eléforddl  Bessenyei Györgynél (ki
szabolcsi születésű volt a XVIII.  századból)  cterfel  =
tereferél.  „Eridj  te, nyel vés  lyány,  ne cserfelj."  (Ágú
tragoediája).  És. valóban csere-bére is tökéletesen egye-
zik  tere-fere  szóval.  Cserefecsél  szinte  ily  hangutánzó.

CSERE,  (3), KIS—, paszta Szabolcs  megyében;
helyr.  Cteré-n,  —re,  —ró?.

CSEREALKU,  (csere-alku)  ősz.  fű.  Szerződés,
mely  az  egymással  felváltandó,  egymásért  adandó
tárgyak  vagy  áruk  fölött  foly.

CSEBEBABÓ,  (ceere-babó)  ősz.  fn.  Vad  bük-
kön  neme, mely bokrosán,  azaz  cserjésen  a,  kerítések
mellett  szeret  tenyészni.

CSEREBÉCS,  (csere-becs)  ősz.  fa. Lásd  : CSE-
REÉRTÉK.

CSERÉBEN,  (cser-e-ben)  ih.  Tárgyat  tárgyért,
árut  árért,  személyt  személyért  adva.  Cserében  tart
diákokat; cserében  szerezte  pipáját.

CSEREBERE,  (csere-bére) ősz.  fn. tt. csereberét.
Aprólékos  kereskedés, mely leginkább  cseréből,  vagy
holmi  ócska szerek adásvevéséből áll, különösen olyan,
mely  csalásokkal  van  öszvekötve, például  a  házaló
kupeczeké. V.  ö. CSERE  (2).

CSEREBERÉL,  (csere-berél) ősz.  áth. m.  csere-
berél-í. Aprólék  dolgokat, kisebb,  vagy  ócska  kopott
árukat bevált,  becserél,  mint a házalók  tenni szoktak.

CSEREBERÉLÉS, (csere-berélés) ősz.  fa.  Adás-
vevés  neme,  mely  csereberével  történik.

CSEREBI, (cser-eb-i)  mn. tt cserebi-t, tb.  —ék.
Így  nevezik  általán  a  rósz  dohányt, milyen  a  sarja
dohány  azon  levelekhez  képest, melyek a szár  dere-
kán  vagy  hegyén  teremnek,  tehát  azon  apró  levelek,
hajtások,  melyek utólag  sarjadzanak,  s kellőleg  meg
nem  érnek.  Gyöke a  sarjat  jelentő cser,  csere.

CSEREBOGÁÉ,  (csere-bogár) ősz.  fn.  Ismeretes
bogár,  vagy  inkább  robar,  vörösbarna  röptyükkel,
fekete  és  fehér  hassal,  s jobbára  fekete  nyakpaizs-
zsal,  mely tavaszutó havában  a földből kibújik,  s fák,
bokrok  leveleivel  él.  Cserebogár, sárga cserebogár, nem
kérdem  én  tőled,  mikor  lett  nyár.  (Ni'pd).  Cserebogár
nem jó  csősze  a  cserjének. Km.  Több ént van egy csere-
bogárnak. Km.

CSEREBOGYÓ,  (csere-bogyó)  ősz.  fn.  Lásd  :
GALAGONYA.

CSEREBÓK,  tájszó,  a  közönségesb  cserebogár
helyett  Lásd  ezt

CSEREBUB,  (csere-búb)  ősz.  fa.  Cserjenövény
a  négyhímesek  seregéből; virága  csoportos, közcsésze
nélkül;  csészécskéji  töltséresek; bokrétája  töltséres
egyszirmu; magva egy,  szöszös.  (Cephalanthus).

CSEREBUBA,  (csere-bura)  ősz.  fn.  Levagdalt
apró  cserjeágak.  Székely  tájszó.  Hasonló  hozzá  a
maga  nemében  aprót jelentő  csiribiri.  Lásd  ezt.

CSEREBÜL,  CSEREBÜLY,  (csere-bül  vagy
bttly) ősz.  f».  tt  cserebttl-t, tb.  —ők.  1)  Cserebogár.
2)  Tágasabb  értelemben :  a bogarak  bizonyos  osz-
tálya,  hová  tartoznak  :  Herkulet-,  Aktaeon-,  deret-,
holdfejü-,  orrttarmt;  trágyabogár-, kalapos-,  kapát-,

tavaszi-,  Ment-,  galactinhajtó-,  csapóbogár-,  otmosri-
poly-,  rozsszipoly-,  nyárkesdeti-,  aranyos-,  csajkó  cse-
rebill.

CSEREÉRTÉK, (csere-érték)  ősz.  fa.  A  cseré-
ben  adott  és  vett  dolognak  becse, melyet azokról  a
cserélő  felek  mindenike  gondol  magának, s  mely ha
pénzben  fejeztetik  ki, ár  nevet  kap.

CSEREFALVA,  székely  falu  Maros  székben;
belyr.  Cwrsfaloá-n,  —rá, —rói.

CSÉRÉFICSEL, (cséré-fícsél)  ősz. önh.  Trécsd,
tereferél,  deredarál,  licseglocsog,  cseregfecseg.  Hang-
utánzó.

CSÉRÉFICSÉLÉS, (cséré-ficsélés)  ősz.  fn.  Te-
referélés,  csörgés,  fecseget.

CSÉRÉG,  lásd  :  CSÖRÖG.
CSEREGALAGONYA,  (csere-galagonya)  ősz.

fn.  Növényfaj  a  galagonyák  neméből;  cserjéje  vagy
fája  tövises  ágú;  levelei  három  karéjük,  egyenetlen
fürészfogúk  ; gyümölcse piros,  néha fehér.  (Crataegus
oxyacantha).

CSEREKÉ,  (cser-ek-e)  fa.  tt  cserekét.  Fából
való  ágasbogas  eszköz,  melynek segítségével  a  sima,
dereku  fákra  mászni lehet  Székely  tájszó.

CSEKEKLE,  CSEREKLYE,  (cser-ek-le)  fh.  tt
étereidét.  1) A  nádasok  cseres  alja,  apró  sarjadéka,
és  nádtarló. A  étereidét  öwi  hónapokban  elégetni.  2)
A  székelyeknél  a  fenyvesek  lehullott  szára*  levelei,
ágacskái.

Gyöke  a  sarjat  jelentő  cser.
CSEREKLÉS,  CSEREKLYÉS,  (cs«r-ek-le-es)

mn.  tt.  csereklés-t,  vagy  —ét,  tb.  —ék.  Csereklével
benőtt, nádtarlós;  lehullott falevelekkel  födött  Cterek-
íés nádasok,  dereidét  fenyüerdö.

CSERÉL,  (cser-e-el) áth. m. csere7-t. 1) Valamely
tárgyért, áruért más tárgyat, árut ad. A  czigány  tzeret
lovat  cserélni. Pipát  cserélni.  Eben gubát éteréit.  (Km).
Sapkát  cserél  süvegen.  (Km).  2)  Sorsot,  állapotot,
más  sorssal,  állapottal  vált  fel.  .Lakást  cserélni,  helyet
cserélni,  nevet  cserélni.  Nem éteréinek  veled.  Öszvetéte-
lei  : fecsérelni,  elcserélni, felcserélni,  kicserélni, meg-
cserélni. A papiros jegyeket  becserélni etUtttel.  Sstitben
elcserélni  a  kalapot.  Elcserélni a  garatokat  krajczá-
rokkal.  Kieterélni  jó  ruhával  a  rostot.  Megcserélni
valakivel.

CSERÉLBERÉL,  (cserél-berél)  ősz.  áth.  Rago-
zása  :  cserélek-berélek,  cserélsz-berélsz,  cseréttem-berél-
tem  stb.  Lásd:  CSEREBERÉL.

CSERÉLÉS,  (cser-e el-és)  fn.  tt  cterélét-t,  tb.
—ék.  Valamely  tárgyért, áruért  más  tárgynak,  árá-
nak  adása.

CSERELEVÉL,  (csere-levél) jisz. fn.  E  régiét,
nem  igen  divatozott  szó helyett jelenleg a  törvényben
szentesített  váltólevél vagy  rövidebben váltó  hasznai-
tátik  általánosan. Ma jelent  1.  cserealkuról  szóló le-
velet ,  2.  cserjelevelet  V. ö. CSERJE  és  LEVÉL.

CSEREXCS,  falu  Gömör  megyében;  helyr.
CWencs-cn,  —re,  —röl.
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CSERÉN Y,  (1),  (cser-e-eny)  fn.  tt.  cserény-t,  tb.
—ék.  1)  Némely  vidékeken  a falusi konyhaajtók  előtt
veszszőből  font  félajtó,  saraglya.  2)  Vesszőből  font
saraglya, melyet  két  ember  gyaloghintó  mádjára  vi-
het.  3)  Csikósok  és  gulyások  vesszősátora.  4) Vesszö-
kos&r  négy  fogatokkal,  trágyahordásra  való. /))  Gyü-
mölcsszáritó,  vesszőből.

Gyöke  a  sarjftt,  vesscőt jelentő  cser,  cserj.
CSERÉNY,  (2),  falu  Zólyom megyében;  helyr.

Cserény-óe,  —ben,  —66'1.
CSERENYAKOL,  (cserény-akol)  ősz.  fő.  Cse-

rénynyel, azaz  vesszőből  font  sövénynyel kerített akol.
CSEBENYE,  falu  Bars  megyében;  helyr.  Cse-

renyé-n,  —re,  —röl.
CSERÉNYFA,  Somogy  megyei  falu;  helyr.

Cserényfd-n,  —rá,  —ról.
CSERÉP,  (1),  (cser-ép  vagy  cser-ep)  fn.  és mn.

tt.  cserep-et.  1)  Agyagföldből,  kőanyagból  készült
edénynek  tőrt  darabja.  Eltört  fazék  cserepei.  Üveg-
cseréppel  megsérteni  a  kezét.  Cserepén,  ismerem,  milyen
fazék  volt.  Km. Rátartja  mayát,  mint  a  mécses  cserép.
Km.  Új  cserépbe  avult  szag  tartós  szokott  Unni.  („Quo
sernél estimbuta recens, servabit odorem testa diu "). Km.

„Szegény  magyar  nép,
Jóra  mikor  lép V
Megromlott  már  mint  cserép."

Régi  dal.

2)  Mint  melléknév vagy  öszvetételekben  határozó név
jelent  agyagból  égetett,  készített  valamit  Cserép-
edény.  Cserépfazék.  CserépfÖdo'.  Cserépzsindely.  Reá-
illik,  mint  disznóólra  a  cseripfodél.  Km.  Cseréptálhoz
fakanál.  Km.  Némely  vidékeken  cserép.

Hangutánzó  szó  , ám.  csörömpölő*,  tiSredékeny  va-
lami.  Rokon  vele  a  török  k'ir-mak  (törni),  továbbá  a
német  Scherbe ;  megvan  a  szláv  nyelvekben is.

CSERÉP  ,  (2) , vagy  CSERÉPFALU ,  helység
Borsod  megyében  ;  helyr.  Cserép-en,  —re,  —ró'i,  v.
Cserépfalu-ba,  —bán,  —ból.

CSEREPÁR,fh.  tt.  cserepdY-f,  tb.  — ok. Gúuyos
nevök  az  anstriai  örökös  tartóinánybeli  gyalogoknak,
kik  egykoron  fehér  nadrágon  fekete  harisnyát  visel-
tek.  A  viselet  megszűnvén,  a  név is elavul.

Ugyanaz  a  szerb  tsarapár  szóval,  mert  tsarapa
szerbül  ám.  harisnya.

CSERÉPCSÉVE,  (cserép-cséve)  ősz. fn.  Égetett
cserépből  készített  csöalakú  mű  ,  vagy  készület.  Víz-
vezetékül  használt  cserépr.séoék.  Az  üvegházakat  cserép-
ctéfék  által  fűteni.

CSEREPCSÍK,  (cserép-csík)  ősz.  fn.  Általán,
hasított  ágból,  vesszőből  csinált csíptető.  Lóheréléskor
a  sértett  herezacskót cserepesíkkal  Stzveszorifani.  A  fö-
lötti  sDprií  vesszötzdlaü  cserepcsikkal  oszvekötni.  Más
kiejtéssel  : cserekcsíp,  s ez eredetibbnek  látszik,  t.  i.
a  sarjat,  cserjét  jelentő  cserek és  csíp  (csíptetö) alkat-
részekből.

CSERÉPEDÉNY,  (cserép-edény)  ősz. fű.  Szoros
értelemben  oly edény,  mely közönséges gerencsérföld-

JUOT

bői  készül,  megkülönböztetésül  a  porccellán-,  kő- a
egyéb  finomabb  anyagú  edényektől,  tíoníi  fazekasok
cserépedényei.  Cserépedényekben  futni.  Cserépedények-
ről  enni.

CSEREPEDZÉS , CSEREPEDZIK, 1. CSERE-
PESEDÉS, CSEREPESÉDIK.

CSEREPES,  (1),  (cser-ep-es)  fa.  tt  oserepes-í,
tb.  — ék.  1)  Mesterember , ki  a  háztetőket  cserépsin-
delylyel  födi.  2)  Székely  tájacólás  azerént  : kemene**,
mely  cserépből  van  rakva.

CSEREPES,  (2),  puszták  Bihar,  Honth,  Sza-
bolcs  és  Szála  megyékben;  KENÉZ—,  falu  Szabolcs
megyében ; helyr.  Cserepes-ent  —re,  —ről.

CSEREPES,  (3),  (cser-ep-es)  mn. tt  cttrepei-t,
vagy  — ét,  tb.  —ék.  1)  Cserép  sindelylyel  födött.
Cserepes  ház.  2)  Amiben  cserepeket  tartanak,  amibe
a  törött  cserepeket  hányják.  Cserepet  gödör.  3)  Atr.
ért.  mondjuk többféle  testekről,  melyek  bőrei,  héjai,
tokjai,  kérgei  repedezettek,  hornyoltak,  ránczosak.
Cserepes  tenyér.  Cserepes  talp.  Cserepes  ajakak.  Cse-
repes  csiga.  Cserepes  föld.  Cserepes  kérgűfák.  4)  Cse-
repes  malacz ,  ám.  konyháról  élő,  cserépből  evő  kő-
cza malacz, honnan átv. ért. ám. szegődi.  Olyan  mint  a
cserepes malacz,akármelyik háznál hamar otthonos lösz.

CSEREPESÉDIK  ,  (cser-ep-es-éd-ik)  k.  m. cse-
repesed-tem,  —tél,  —éíí.  Átv.  ért.  cserepessé,  aui
repedékessé,  göcsörtössé,  hornyolttá,  töredezett  cse-
réphez  hasonlóvá  lesz.  A  mezítlábas  ember talpai,  a
kapás  tenyerei  fölcserepesednek.  Cserepesedik  ős  ajka.
V.  ö. CSEREPES.  2).

CSEREPÉZ,  (cser-ep-éz)  4th.  m. cserepes-tem,
—tél,  —élt.  Caerépzsindelylyel  beföd, födelet.  ZVm-
plomot  cserepezni.

CSEREPÉZÉS,  (cser-ep-éz-és) fn. tt.  cserepézit-t,
tb.  ék.  1)  Cseréppel  fódelezés.  2)  Fölrepedezés.

CSEREPÉZIR,  (cser-ep-éz-ik)  k.  múlt  cserepes-
tem,  —tél, —ett. Fölrepedez,  rögössé, darabossá lesz.
Cstrepezik  a  szája,  tenyere,  talpa.

CSEREPÉZ Ö, (cser-ep-éz-ő)  fn.  Lásd: CSERE-
PES,  fn.  1).

CSERÉPFALU,  lásd  : CSERÉP  (2).
CSERÉPFAZÉK,  (cserép-fazék)  ősz. fa.  Kfefa-

séges  gerencsérfóldből  alakított  fazék.
CSERÉPFÉDÖ,  (cserép-fedő)  öu.  ín.  Lásd  :

CSERÉPFÖDO.
CSERÉPFÖDÉL,  (cserép-födél)  ősz. fn.  Cserép-

,  zsindelylycl  födött  háztető.
j  CSERÉPFÖDO,  (cserép-födő)  öez.  fn.  1)  Lásd:
•  CSEREPES ,  fn.  2)  Fazekak  s hasonló  konyhai  ed<-
j  nyék  száját  takaró  kupak  cserépanyagból,  kfilönbS*-

tetésül  a  vas  lemezből  készített  födötől.
CSERÉPGERENDA,  (oierép-gerenda)  öas.  fia.

Erősebb-féle  gerenda  a  háztetőn,  mely  a  cserépfödp-
lezéat  megbirja.  A  fa-zsindelyeket  gyöngébb gerenda
is  fentartja.

CSERÉPKÁLYHA,  (cserép-kályha)  ősz.  fa.
Kályha,  mely  csereptáblákból  van öszveallítva.

CSERÉPKÖ,  (cserép-kő) ősz.  fn.  L.  PALAKŐ.
61
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CSERÉPMINTA,  (cserép-minta)  ősz.  fh.  A  vá-
lyogvetőhöz  némileg hasonló eszköz,  melylyel a tég-
laégetőkben  a  cserepeknek  való agyagot  illő formára
kiszakgatjak,  alakítják.

CSERÉPMOZSÁR, (cserép-mozsár) ősz. fn.  Cse-
répből  készfiit  mozsár, némely tárgyak  öszvezúzására.
V.  ö. MOZSÁR.

.  CSEBÉPPOHÁR,  (cserép-pohár)  ősz.  fa.  így
nevezik  némely tájakon,  nevezetesen  túl  a  Dunán, a
bögrét, különböztetésül  az  üvegpohártól.

CSERÉPSINDÉLY,  I.  CSERÉPZSINDÉLY.
CSERÉPTÁL,  (cserép-tál) ősz. fn.  Közönséges

gerencsérföldből  való  maros  tál.  Gwrépfálhos  foka-
náí.  (Km).  •  .

CSERÉPTETŐ,  (cserép-tető)  ősz.  fh.  1. CSE-
RÉPFÖDÉL.

CSERÉP-VÁRALJA,  fáin  Borsod  megyében;
helyr.  Cterep- Fáraljá-n,  —ró, —ról.

CSERÉPZSINDÉLY,  (cserép-zsindely)  ősz.  fa.
Agyagból  égetett, s épületek  födözésére való zsindely-
fonna  cseréplemez.

CSEREREJTVÉNY,  (csere-rejtvény)  ősz.  fa.
1) A  szavak  bötiicseréje  által  előhozott  újabb  találó
értelem, pl.  korom, komor.  2)  Oly  fóliratos  szó,  vagy
több  szavak  sora,  melyek  visszájáról  olvasva  egy-
másra  viszonyló  értelmet  adnak,  pl.  -Éva,  Ave.

CSERES,  (1),  (cser-és)  fn. tt.  cserés-í,  tb.  —ék.
Erdő,  mely  cserfákból  áll.  Cseresben  mokkoltalni  a
sertéseket.  Olyan  mint :  bükkös,  tölgyet,  szilas,  fű-
tés,  stb.

CSERES,  (2),  (cser-és) mn. tt.  cserés-í  v. —ét,
tb.  —ék.  1) Cserrel  bővelkedő,  cserrel benőtt  Cseres
hegy,  cseres  vidék.  2)  Cserlúggál  teljes.  Cseres  kád  a
tímároknál.

CSERES,  (3),  v.  CSERESE,  vagy  CSERESSÉ,
falu  Kraszna  megyében; belyr. Cser<-s-en, —re, —rb'l,
vagy  Cseresé-n, —re, —rSÍ.

CSERES,  (csere-es)  mn. lásd  :  CSERJÉS.

CSERESE, lásd  : CSERES,  (3).

CSERÉSKALMÁR,  (cseres-kalmár)  ősz.  fa.
Kalmár,  ki  árat áráért  ad-vesz,  nem pedig pénzen.

CSERESNYE,  CSERESZNYE, fn. tt.  cseresnyét.
A  cseresnyefának  gömbölyű,  leves, piros vagy  barna,
vagy sárga  scinű,  csontármagu  gyümölcse.  Fekete,  pi-
ros,  ropogó*,  hólyagos,  oltott,  öreg  szemű  cseresnye.
Nem jó  a  nagy urakkal  egy tálból cseresnyét enni. Km.
Cttretnyét  ős urána*, mogvát  a  tányérnak.  Km.  Elég
cseresityéje, de férget.  Km.

Idegen  eredetű  szó,  hellénül  xiQÚcrtor,  latinul
eeratum,  szlávul  tseresnya, francziáal  cerise,  németfii
Jörsche,  továbbá  törökül  kirósz, kiresz, kiros, perzsául
esardszja  vagy cserestje  (Beregszászi olvasása szeréül),
cseroszys  (Mátyás  Flórián  olvasása  aserént),  arabul
karáscja.  A  törökben  s  több  keleti  nyelvekben  kír-
rnlUt  veresét jelent, a  szláv  nyelvekben  is cserven  elé-
for'dul  veres jelentéssel, és  kérte ám.  vér.
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CSERESNYE-  vagy  CSERESZNYEBOR,  (cse-
resznye-bor)  ősz.  fh.  Cseresnye  levéből  készített  ital,
vagy  beáztatott  cseresnyéVel  fűszerezett  bor.

CSERESNYE-  vagy  CSERESZNYEFA,  (csc-
resznye-fa)  ősz.  fn.  Keletről  származott,  * hazánkban
meghonosodott  gyümölcsfa,  mely  Linné növénytana
szerént  a  tizenkettedik  sereg  ejső  rendébe'  tartozik.
A  cseresnyefa  különféle  asztalosmüvekre  alkalmas.

CSERESNYE-  vagy  CSERESZNYEMAG,  (cse-
resnye-mag)  ősz.  fn.  A  cseresnye-félc  gyümölcsnek
csontárnemü  magva.

CSERESNYE-  v.  CSERESZNYEMAGSZESZ,
(cseresnye-mag-szesz)  ősz.  fh.  Cseresnyemag  beléből
égetett  szesz.

CSERESNYE-  vagy  CSERESZNYEPÁLINKA,
(cseresnye-pálinka)  ősz.  fn.  Cseresnyéből  égetett  sze-
szes  ital.

CSERPSNYE-  vagy  CSERESZNY^PÉP,  (cse-
resnye-pép)  ősz.  fii.  Pép-féle  nyalánkság  befSzött
cseresnyéből.

CSERESNYE-  v.  CSERESZNYEPIROS,  (c»e-
resnye-piros)  ősz.  mn.  Piros  cseresnyéhez  hasonló
színű.  Cseresnyepiros  ajkak.

CSERESNYÉS,  CSERESZNYÉS, (1),  (cseres-
nye-es)  fn.  tt.  cseresnyés-t,  tb.  —ék.  Cseresnyefákból
álló  erdő, vagy  kert.

CSERESNYÉS, CSERESZNYÉS,  (2),  (cseres-
nye-es)  mn. tt.  cser«snyés-t  vagy  —ét, tb.  —ék.  Cs«-
resnyével  bővelkedő;  cseresnyével  készített,  fűszere-
zett.  Cseresnyés  kert, cseresnyés  lepény,  rétet.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYESZÁR, (cse-
resnye-szár)  ősz.  fn.  Szár,  melynél  fogva  a cseres-
nyebogyó a  termő ágról  függ.  V.  ö. SZAR.

CSERESNYE- vagy  CSERESZNYESZÉM,  (cee-
resnye-szém)  ősz.  fh. Egyes  cseresnyebogyó.

CSERESNYE-  vagy  CSERESZNYESZDí,  (cse-
resznye-szin)  ősz.  fn.  Szín,  mely  a  cseresnyéshez  ha-
sonló.  Eleven,  sutét  piros  cseresnyeszfn.  Használtatik
melléknévül  cseresnyeszinti  helyett  is.

CSEEESNYE-  v.  CSERESZNYESZÍNŰ,  (cse-
resnye-szintt)  ősz.  mn.  A  cseresnyeszinhez  hasonló
színű.  V..ö.  SZÍN.  Cscresnyestinil  kelme.

CSERESNYE-  vagy  CSERESZNYEVÍZ,  (cse-
resnye-víz)  ősz.  fn.  Cseresnye  húsából  sajtolt  vagy
főzött  víz.

CSERESSÉ, lásd  : CSERES,  (3).

CSEBESZNYEG,  (cső-eresznyeg ?)  fa.  tt  cst-
resznyeg-e't. A  kemencéé vagy kályha  szája  fölött  levő
kis  szelelő  lik.

CSERETÖZS,  (csere-tözs),  1. CSEEEVÁSÁR.

CSEREVÁSÁR,  (csere-vásár)  ősz.  fh.  Kereske-
dés ,  mely árakat  nem  pénzen,  hanem  más  hasonló
értékű  árakon vált  be.

CSERÉZ,  (cser-éz)  áth. m. cseréc-tem, v.  csen-
éttem, —tél, vagy ettél, cserz-étt, h tn. —ni, vagy csers-eni.
A  bőrt  cser  nevű  lúggal  puhítja,  elkészíti.  Egy  talpa/
cserceiiefc.  Km.  másképen  i  Együtt  ftjják  a  követ.
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.Hogy  a  warga  cs«rezze  ki  bőrét.  Km.  Atv.  ért.  kicte-
rezni  a  lovat,  ám.  lejárni,  megdögleszteni.

CSERÉZÉS, lásd : CSERZÉS.
CSERÉZÖ, lásd : CSERZŐ.
CSERFA,  (cser-fa)  ősz.  fn.  A  tölgyek  osztályá-

nak  egyik  faja,  mely  valamennyi  között  legerősebb
parázat  ad,  s  tüzelőre,  fűtésre  legalkalmasabb.  ErÖs
mint  a  cserfatiíz.  Kin.  Magról  kel  a  cserfa  is.  Km.
Cserfaerdö.  Cserfaerdöben  almát,  keres.  Km.

CSERFAGYÖNGY,  (cser-fa-gyöngy)  ősz.  fn.
Fagyöngyhöz  hasonló  élödi  növény,  mely  a  tölgy-  és
cserfákon  élődik.  Máskép  :  fakín.  (Loranthus).

CSERFAPIPA,  (cscr-fa-pipa)  ősz.  fn.  Az  agg
cserfának  buborcsékos  gyümölcséből  alakított  pipa,
mit  a  gyermekek játék  gyanánt  használnak.

CSERFÁS,  (cser-fás)  ősz.  mn.  és  fn.  Cserfákkal
bővelkedő.  Cserfa-erdő,  cseres-erdő.

CSERFATAPLÓ,  (eser-fa-tapló)  ősz.  fn.  Az od-
vasodásnak  indult  vén  cserfa  porhanyós  bele,  mely
megszáradván  a  tűzkő  szikrájától  meggyúlad,  K  kel-
lemes  szagával  kínálkozik  a  pipásoknak.  Hasonló
hozzá,  de  porhanyóbb  a  bükkfutapló.

CSERPATÜZ  ,  (cser-fa-tüz)  ősz.  fn.  Cserfának
a  tüze.  Cserfának  a  parazsa.  Erős  mint  a  cserfa-
títz.  Km.

CSÉRGE,  (cscr-cg-c) fn. tt.  csergét.  Székely  szó,
jelent,  a  közönséges  lópokrócznál  valamivel szebb ta-
karót,  melylyel  a  szegény  emberek  takaródznak.  Van
lúrserge  is,  melyet  lóra  terítenek.

CSERGED.  KIS — ,  NAGY—,  több  helység
Erdélyben;  h«lyr.  Csrryed-én,  —re, —ró'l.

CSERGED,  (csér-t'-g-ed)  önh.  mű.  rsérged-íem,
—léi, —itt.  L. CSÉRGEDÉZ.

CSÉRGEDÉZ,  (csér-ég-ed-éz)  öuh.  m.  csérge-
(féz-tem,  —M,  —étt.  Mondjuk,  kis  patakról,  sédről,
csermelyről,  mely  kavicsos  ágyában  csercgve  httm-
pölyög.

CSÉRGEDÉZÖ,  (csér-óg-ed-éz-öi  mn.  tt.  ..-seVge-
dézó'-t.  Csergedezve  folyó,  csörgedező.  Csergedvsli  pa-
tak,  sfá,  csermely.  Atv.  ért.  csrrgedezö  vér.  ám.  ser-
kedező.

CSÉRGÉS,  (esér-ég-és)  fn. tt.  csérgés-t,  tb.  —ék.
1)  Némely  madarak  sajátnemű  csér  csér  hangzású
szólása.  <S'zarko  cserge'se.  Csergörtcte  csergése.  2)  Bi-
zonyos  eszköznek  hasonló  hangja,  máskép  :  csörgés.
Ijáncz,  fegyverek  rsergpRf.

CSERGET, v'cscr-ég-et) áth. m. eserget-tem,  —M,
—étt.  Gyakran  cserdit.  V.  ö.  CSKRDÍT.  Ostorral
rserget.  Nr, csergess  annyit  ('t.  i.  ostoruemü  eszközzel).

CSERGET,  (oscr-ég-ct)  1.  CSÖRGET.
CSÉRGETÉG,  (csér-cg-et-eg)  fn.  tt.  csérgeteg-

ft.  Kis  csergő  patak,  csermely,  séd.  Máskép  :  csörge-
teg.  Sások  kötött  hömpölygő  kii  csergeteg.  , Leszálla
egy  napon  a  csergetegnek  vizében."  Debreczeni  Le-
gendáskönyv.

CSERGETÖ,  (1),  (cser-eg-et-ö)  fn.  vagy  mn.  tt.
rsergetS-t.  Személy  aki  cserget,  vagy  eszköz,  amivel
cpcrgetnck.

CSÉRGETÖ,  (2),  puszta  Sopron  megyében;
helyr.  Csérgetó'-n, —r«,  — ró7.

CSÉRGETYÜ,  (csér-ég-ety-ü, vagy csér-ég-et-ó1)
fn.  tt.  csergetyiil.  A  szőlőkben , vetéseken , szérűkön,
asztagokon  használt  kelepelő  eszköz,  melyet  vagy  az
örök,  csőszök  forgatnak  , vagy  a  szél  kelepelni  kész-
tet,  hogy  a  madarak  elijedjenek.  Szélesb  ért  más ha-
sonló  nemű  gyermeki játékszer.

CSÉRGETYÜZ,  (csér-ég-et-ö-öz),  önh.  m.  cser-
gety&c-tem,  —íéi,  — HU.  Csergetyüvel  kelepéi.

CSÉRGÖ,  (csér-ég-ő)  mn. és  fn.  tt.  csirgS-t.  1)
Cseregve  folydogáló.  Csergö  patak.  2)  Hasonló  han-
gon  szóló.  Csergö  szarka.  3)  Mint főnév  ám.  ily  han-
got  adó eszköz  ,  vagy  játékszer,  vagy  harangocska.
V.  ö.  CSÖRGŐ.

CSÉRGÖKÁCSA,  (csérgö-kácsa)  ősz.  fn. Lásd :
CSÖRGÖKÁCSA.

CSÉRGÖSAPKA,  (csérgö-sapka)  ősz.  fn.  Lásd:
CSÖRGÖSAPKA.

CSERHAJ,  (cser-haj)  ősz.  fn.  1)  A  cserfának
kérge , mely  göcsörtös,  repedezett  szokott  lenni.  2)
Némely  más  növények-  vagy  gyümölcsöknek  a  cser-
hajhoz  hasonló  bőre,  pl.  a  dinnyéé.

CSERHAJÚ,  (cser-hajú)  ősz.  mn.  Minek  olyan
kérge,  bőre  van  »  mint a  cserfának,  azaz göröncsöc,
repedezett.  Cserhajú  dinnye,  tök.

CSERHÁT,  (cser-hát)  ősz.  fn.  Általán  ám. ma-
gasabb  fekvésű ,  cserjés  erdős  vidék  több  megyében.
Van  ily nevű puszta is Somogyban,  s hegy Nógrádban.

CSERHEGY,  puszta  Vas  megyében;  helyr.
Cserhegy-én,  —re,  —röl.

CSERHÉJ,  (cser-héj)  ősz.  fn. Lásd : CSERHAJ.
CSERHÉJU,  (cser-héjú)  ősz.  mn. Lásd:  CSER-

HAJÚ.
CSERHÉJVÍZ,  (cser-héj-víz)  ősz.  fn.  Lásd  :

CSERVÍZ.
CSERI,  több  puszták  neve;  helyr.  Cseri-be,

— ben,  —bői,
CSERIBARÁT,  (cseri-barát)  ősz.  fn. így  nevez-

tek  hajdan  a  szent  Fi-i-encz  rendi  szerzeteseket.  „En-
gem  hajdan  egy  cseribarát  diákul  tanított."  Kisfa-
ludy  K.  Mátyás  deák.

CSERISOR,  erdélyi  falu  Hunyad  megyében;
helyr.  Cserísor-ov,  —rá,  —röl.

CSERISZERZET,  (cseri-zerzet)  ősz.  fa.  Szent
Fero.ncz  rendi  barátok  szerzete.

CSERJE,  (cser-je)  fn.  tt  cserjét.  Tulajdonkép,
apró  cserfacsemete,  vagy  cserfahajtásokból  álló  bok-
ros  hely,  milyet  a  kiirtott  cseresekből  lett  legelőkön
láthatni.  Általán  pedig,  akármily  vad  bokrok, melye-
ket  a  legelő  marha  felnőni  nem enged.  Növénytani
ért.  törpe  fák  neméhez  tartozó  növények,  melyek
törzsei  szintén  több  évekig  élnek,  s  tőről  kezdve
igasbogas  bokrokat  képeznek,  pl.  a  galagonya, csip-
kebokor,  stb.

CSERJEFA,  (cserje-fa)  ősz.  fn.  Bokorképen  te-
nyésző  apró  fa,  pL  a  nagyobb  erdei  fák  alatt,  vagy
a  baromjárta  legelőkön,  egyszerűen  :  cserje.

61*
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CSERJEMÁLVA,  (cserje-mólva)  ősz. fn.  Bokor-
növény , vörös  virágokkal,  melynek  levelei  a  közön-
séges  nyárfáéhoz  hasonlók. (Maivá  arboreaj.

CBEEJÉS,  (cser-je-es)  mn. tt  eserjés-t  T. —ét,
tb.  —ék.  Cserjékkel  bővelkedő,  cserjékkel  benőtt
Cbrjés  erd/f, cserjés  legeié'.  V.  ö.  CSERJE.

C8ÉEK,  (csér-k)  elvont  vagy  elavult  törzsök,
meg  van  cse'rka,  oseVke'l,  ctérkclödüc,  cserkesz stb. szár-
mazékokban.  Értelme  egyezik  a  kerek,  körös  szóké-
val.  Á  gyöke  is  cser  egy  a kér, kör  gyökökkel.  Innen
származik  cserkabala  is,  mely  ám.  körkabala.  Egyéb-
iránt közelebbről  rokon  vele a latin  : circa,  circtwn,
s  a magyar  csirk, melytől  czirfcát,  csirkalom  eredtek,
valamint a kurfcál  törzse fcurfc is.

CSÉBKA,  (csér-ka)  mn. tt  cserkát.  Kemenesali
tájszo,  ám.  göndör, göndör hajú, szőrű.  V. ö. CSÉEK.

CSERKABALA,  (cser-kabala,  azaz kér-  vagy
kör-kabala) ősz.  fa.  Székely  szó,  másutt  ördög  lova,
bolond lomba,  azaz  : földbe  vert  czolöpre keresztül
tett dorong,  melyet  forgatni  lehet.  A-  pórsubanczok
addig  forgatják  és  hajtják,  míg  a  rajtafilőt  elszédítve
levetik.

CSÉRKE,  (csér-ke, azaz csér-ég-ő,  csér-g-ő)  fn.
tt  eterktí.  Déli  Afrikában  otthonos  kakák,  mely  a
mi  közönséges  kaknkmadarunknál 'kisebb,  és  mézzel
41.  (Cuculus  indicator).

CSÉRREL,  (csérk-él  vagy  csér-ég-él)  áth. m.
ettrietl-t.  Valamit  lopva,  alattomosan, leselkedve ke-
rülget,  hogy  hatalmába  ejtse.  Rokon  vele  :  csirkál.

C8ÉBKÉLÉS, (csérk-él-és) fn.tt  csérke2é»-í,  tb.
—ét.  Cselekvés,  midőn  valaki cserkel.  Lásd  ezt.

C8ÉBKÉLÖDIK,  (csérk-él-ő-d-ik) k.  m.  csérfcí-
Wd-tsm,  —<él, —m.  Lopva jár,  kel,  bujkálva  les-
kelődik  valamire vagy  valakire.

CSERKESZ,  (latinai  : circassius)  fa.  tt  eser-
tets-t,  tb.  —ék.  Kankáz  vidékének szép  termetök- és
vitességökről híres  lakosi.  Dicsérik  kivált  a  cserkesz
nőket

C8ÉEKE8Z,  (csér-k-esz)  fn.  tt cserkesz-t, tb.
—«*.  l)  Balaton  mellett ám. halaszsegéd,  a ki kö-
rötkörül jár.  Ha a szerencse szolgál, a  fogott halak-
nak  felét  a  halászbiró  a  háló  szükségeire  félreteszi;
a  másik  feléből  pedig  a  cserkeszek  a  halászokkal
outounak.  2)  Kemenesalján  :  Keskeny  karimája
(•ngf  körű)  kalap.

CSÉRKÉSZ, (1), (csér-k-ész) áth. m. cserkesz-tem,
—tft,  — ett. Körüljárva,  czirkálva kntat,  keres,  szag-
látt, vizslat  valamit  Cberkésmek  a  vadaitok,  a va-
dáutbtk.  A  pandúrok  cserkészik  a  ttiványokat.  Ha-
sonló1 hozza  a  vastaghangú  : kurkán.

CSERKÉSZ, (2),  csér-k-ész) fn. tt.  cserkész-í, tb.
—ék.  Leselkedve, szaglászva, vizslatva  járó,  kntató,
onrkáló, knrkász.

C8ÉBKÉ8ZÉ8, (csér-k-ést-és) fa. tt  cserkésze*-!,
tb.  —üt.  Leselkedés,  szaglásává,  vizslatva,  körös-
körül járás, kutatás.

CSERKÖ, (cser-kő) ősz.  fn.  Sziklafaj,  mely  au-
(it, meséi  spath- ét  magnesvaskő  vegyülékéből  áll, s

igen  tömör  és  kemény;  törésében lapos kagylóteknős
és  egyenetlen ,  mintegy  cserhéjó,  honnan  a  neve.
(Basáitól)).

CSÉRKÖDIK ,  (csér-k-ö-d-ik)  lásd : CSÉRKÉ-
LÖDIK.

CSEBKÖLYÜ,  (cser-kölyti)  ösv.  fa.  Malomféle
eszköz  a  tímároknál,  melylyeLa  cserkérget  és  gnba-
csot  öszvezdzzák, megőrlik,  mielőtt  csávát készítené-
nek  belőle.

CSERKÚT,  falu  Baranya  megyében;  helyr.
Cserkút-on,  —rá,  —ról.

CSEBLÉ, (cser-lé) ősz.  fe.  Megőrlött  s  beázta-
tott  cserbéjnak  és  gnbacsnak  leve,  melylyel  a tímá-
rok  a bőröket  puhítani  szokták.

CSERLEVÉL,  (cser-levél)  ősz.  fa.  A  cserfának
sajátságos  alakú  csipkés  levele.

CSERMAKK,  (cser-makk).Ősz.  fn.  A  cserfának
hosszúkás, tojásdad makkféle gyümölcse. V. ö. MAKK.
Csermakkon  hizlalt  tértétek.

CSERMALOM,  (cser-malom)  ősz.  fe.  L.  C8ER-
KÖLYÜ.

CSÉRMELÉK,  lásd  : CSÖBMELÉK.
CSERMELY,  (1),  (csér-m-ély)  fn.  tt  cseVmety-t,

tb.  — ét.  Csergedező  kis patak, különösen hegyi pa-
tak.  Némileg  hasonló  hozzá  a  török  \trmofc,  noha a
törökben  a gyökből  (tr)  hiányzik a  és hang, s inkább
eV', ár-val  egyezik.

CSÉRMÉLY, (2), puszta Sáros megyében; helyr.
CJrermely-en,  —re,  —ró7.

CSERMELYE,  (csér-m-ély-e)  fa.  tt  csermelyét.
1) Csermely, azaz kis patak.  2)  A  basa  között  te-
remni  szokott vadócr,  mely a lisztet,  s a belőle ké-
szített  süteményt  igen  kékké  teszi.  Máskép  :  csor-
molya,  vagy  csoVmeték.

CSÉRMÉLYFINTOR,  (csermely-fintor)  ősz.  fn.
Növényfaj  a  fintorok  neméből,  mely a  csormolyától
abban  különbözik  ,  hogy  murvái  zöldek,  csénefbgai
bosszú  szőrösek, bokrétája  kinyílt  szájú,  egészen  sár-
ga.  Máskép : feketefafza,  vagy  rókafarkffi.  (Melampy-
rnm  barbatam.  W.)

CSERMEND,  fáin  Nyitra  megyében;  helyr.
Cbermend-eft,  —re,  —r67.

CSERMÖ, fala Arad megyében;  helyr. Ormö-w,
—re, —r«l.

CSÉRMÖLY,  (csér-m-öly)  fo.  tt.  csérmöly-í,  tb.
—ők.  Sasfaj  Európában,  Siberiában  és  Amerikában,
mely  a  folyók  és  tengerek  partjain  tartózkodik, s na-
gyobb  bálákat  fogdos,  cserkész.  (Falco baliaetos).

CSÉRMÖLYE,  lásd  :  CSÉRMÉLYE,  CSÓR-
MOLYA.

CSEBNA,  falvak  Temes  megyében, Erdélyben
Hányad  megyében,  KIS—, NAGY—,  Trencsén  me-
gyében ; helyr.  Cserná-n,  —ró, —róí.

CSERNAPALYA, L CSEENTEPALVA.
CSERNAHÓ,  iáin  Zemplén  megyében; helyr.

CWnohó-n,  —ró,  —rrfl.
CSERNÁTFALU,  Brassó  vidéki  helység  Er-

délyben ; belyr.  C»«rnaValH-ba, —6011,  —M,
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CSERNÁTON,  ÁL—, vagy  ALSÓ—,  FFL—,
vagy  FELSŐ—, székely  falvak  ; belyr.  Csemdtonba,
—bán,  —Ml.

CSERNE,  falu  Trencaén  megyében;  helyr.
Cterné-n,  —re,  —rb7.

CSERNED,  paszta  Tolna  megyében;  helyr.
Cterned-én,  —re, —M.

CSEKNEFALVA,  vagy  CSEENYEFALVA,
helység Kővár  vidékében.

CSERNEGYHÁZ, falu Temes  megyében;  belyr.
Csernegyház-ro,  —ön, —ról.

CSERNEK,  erdélyi  fáin  Belső-Szolnok  megyé-
ben ; helyr.  CSrernek-en,  —re,  —r67.

CSEENELY,  falu  Borsod  megyében;  helyr.
Oternely-en,  *-re,  —rb7.

CSERNYE,  falu  Veszprém  megyében;  helyr.
Csarnyé-n,  —re,  —rSl.

CSERNYŐ-ÁGH,  falu  Zemplén  megyében;
helyr.  Ctei-nyü-ágh-on,  —rá,  —ról.

CSÉROS,  (csér-os)  mn.  tt.  csérot-t,  yagy  —öt.
tb.  —ok.  Göcsejben  és  Somogyban  ám. sárríses, lus-
tos, csajtos,  csettres.  EtSben,  sárban  cséros  lesz a szok-
nya alja,  a gatyaszár.

Gyöke  cser  ám. a  vastaghangú' sir.  Egyébiránt
így  is  elemezhető  : csór-os,  azaz,  csorgos.

CSERÖCZE, (cser-ő-cze)  fa.  tt  cterBctét.  Apró
cserjékből  áUÓ sűrűség,  erdőcake, vagy  fiatal  cseres.

CSERÖKÖZ,  paszta  Heves  megyében;  helyr.
CterökUt-ön,  —re, —rö7.

CSERFA ,  fa.  tt  CSERFÁT.  Gömörben, Tor-
nában  s  néhntt  túl  a Danán is  jelent vízmerítő ki-
•ebbféle  edényt,  vagy  kis  mérő  kobakot, kupát  Bö-
tfiáttétellel  hasonló hozzá  a  molnárok  kis mérőedé-
nyét jelentő fictór, máskép  : finak. Vagy  talán  a  cse-
rép  (mint  edény)  szóból  alakult?

CSERPAJTA,  (cser-pajta)  ősz.  fa.  A  tímárok
pajtája,  azaz  lerakóhely,  hová a  használandó cserfa-
héjat  és gubacsot  betöltögetík.

CSERPÁK, tt  cserpák-öt;  lásd  : CSERFA.
CSERPENYÖ,  somogyi tajejtéssel,  ám. a  kosos

divatd  serpenyő.  Lásd ezt.
CSERPÖLE,  (cser-pöle)  ősz.  fa.  tt  cterpSUt.

Erdei egér, a  téli  alvók neméből. Kedveli a gyümölcs-
kerteket  is,  melyeknek  nagy  károkat  csinál.  V. ö.
PŐLE.

CSERSAV,  (cser-sav)  ősz.  fn.  Cserhéjból  ki-
vont  sav.

CSERSZAK,  (cser-szak)  ősz.  fa.  Gombóczokká
vagy  pogácsákká gyűrt  cser- és gubacsliszt,  melyet a
tímárok használnak  a  bőrkészítéshez.

CSERSZ vagy  C8ÉRSZ, természeti hangutánzó,
melyből  csérszég,  esérsze*ges  származtak.

C8ERSZÉG  vagy  CSÉRSZEG, (csérsz-ég)  önh.
m.  eseVsseg-tem, —íél,  —Üt.'  A  puskáról  mondatik,
midőn  a  serpenyőjében  levő  puskapor ugyan meggyd-
lad, de a töltés el nem sül,  máskép  :  ctetSrtOköt  mond.

CSERSZEGÉS vagy  CSÉRSZÉGÉS,  (csérsz-ég-
és) fn. tt  csérmgés-í, tb.  —ék.  Lőpor  lobbanása.

CSERSZIGORÁLL,  (cser-szigorul)  ősz.  fin.  A
szigoraitok  neméhez  tartozó növényfaj  ; virágai  oldal-
fürtökben  ; levelei  ellenesek,  nyeletlenek, ranczosak;
csészelevelei  egyenetlenek  ; szára  megdőlő,  két olda-
lán  prémes. Máskép  : fattytf  veronika.  (Veronica cha-
maedrys).

CSERSZÍN,  (cser-szin)  ősz.  fa.  és  mn.  Olyan
szín,  vagy  szinfi,  mint  a  tímárok  cserlúgja,  vagy  a
megörlött  cserhéj  és gnbacs.  Cserszin  bunda.

CSEBSZINÜ,  (cser-szinü)  ősz.  mn.  L.  CSER-
SZÍN.

CSERTALAKOS,  falu  Szála  megyében ; helyr.
öreríaiakos-on,  —rá,  —ról.

CSERTAPLÓ,  (cser-tapló)  ősz.  fn.  CSERFA-
TAPLÓ.

CSÉBTÉL,  (csért-él)  önh. m.  cseríeZ-t.  Fegyve-
reket  vagy  más érczből  vagy  cserépből  való  eszközö-
ket  öszveütve csörgést, zörgést  csinál.

CSERTES  T. CSERTÉS, AL8Ó-, FELSŐ—,
több  falu  Erdélyben;  helyr.  Ctertét-en,  —re,  —r*l.

CSERTES-KÓSA, vagy  CSEETES-KÖZ,  erdé-
lyi  falu,  Hányad  megyében;  helyr.  —Kásá-n,  —rá,
—róí  vagy  —X&-9n,  —re,  —r&.

CSERTÉSZ,  több  helység  neve;  helyr.  — «n,
—re,  —rőí.

CSÉRTET,  lásd  : CSÖRTET.
CSEBTETÖ,  (cser-tető) ősz.  fa.  1)  Cserfa  teteje,

hegye.  2)  Cserfákkal  benőtt  begynek  caúcscsa,  ma-
gaslata.

CSERTŐ,  fala  Somogy  megyében;  KIS—,
NAGY— vagy  ÖREG—,  puszták  Pest  megyében;
helyr.  Cserítf-n,  —re,  —rffl.

CSERTÖLGY,  (cser-tölgy)  öss.  fa.  Lásd  :
CSERFA.

CSERTÖLGYES,  (cser-tölgyes)  ősz. (h.  Lásd  :
CSERES.

CSERTYÁN,  puszta  Bars  megyében;  helyr.
Cterlydn-ba,  —bon,  —bóí.

CSERVÍZ,  (cser-víz) ősz. fn.  Tímárok,  tobakok,
cseresvargák  bőráztató  és  puhító  vize, mely megörlött
cserhéjjal  és gubacscsal  van  vegyítve.

CSERZ, (cser-éz) áth.  ín.  eten-éU.  htn.  —eni.
Lásd : CSERÉZ.

CSEBZÉS,  (cser-éz-és) fe. tt  csersés-t, tb. —ék.
A  bőrnek  cservízbe,  cserlúgba  áztatása,  illetőleg pu-
hitása.

CSEBZÉTT,  (cser-ez-étt)  mn.  tt  csersétt-et.
Ami cservízzel,  cserlúggal  van  áztatva,  puhítva,  kiké-
szítve.  Cserzett bor.

CSERZŐ,  (cser-éz-ő)  fő- és  mn. tt.  ctenö-t.  Ti-
márlegény,  kinek  különösen  szakmánya  a  cserzés.
Megyegyezik  vele  hangban és  értelemben a  latin  eer-
do.  Melléknévileg, aki  cserz.  Ctertü varga.

CSERZÖVAEGA,  cserző-varga)  ősz.  fa.  Varga,
ki  a bőrt maga készíti, kfilönböztetésflí  az  oly  vargá-
tól, ki  a  feldolgozandó  bőrt  tímártól  vásárolja. Más-
kép : cteretvarga,  magyar tímár, horvát  varga.
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CSESZ,  (1),  két  testnek  egymáshoz  súrlódását
utánzó  természeti hang, melyből csésze, etettél, csészéiéi
származtak.  Hasonlók  hozzá  :  csisz  (csiszol),  csősz,
(csoszog),  csusz  (csúsztat)

CSESZ,  (2),  (hangutánzó)  áth.  m.  csesz-tem,
—tél,  —étt.  Valamely  testet  egy  másik  által  csi-
szolva  dörzsöl,  fésül,  kefél,  vakar,  súrol.  Jobbára  át-
vitt  pajkos  értelemben  a  nemi  közösülésről  mondatik,
miért  tisztes  társasági  és  irói  nyelvben,  hauemha az
orvosiban,  nincsen helye.

CSÉSZE,  (csesz-e, azaz,  csesz-ő)  fn.  tt  csészét.
Baranyában ám.  a kemenczeíütésnél használt piszkafa,
cseszelőfa.

CSÉSZE,  (cső-sze  vagy  csév-sze  azaz  csöves
eszköz), fn. tt  csészét. 1) Kisebb szerű, finomabb agyag-
ból  készült  tálczaforma  edény.  Levetet  csésze,  kávés
csésze,  martalékot  csésze.  2)  A  mérlegnek  azon  edé-
nye,  melybe  egyfelül  a  mérték,  másfélül  a  mérendő
tárgy  tétetik.  3)  A  virágok  alsó, rendesen  homorú
része,  melyből  oldalt a szirmok, közepeit pedig a him-
száUk, magcsira,  stb.  bújnak  ki.

Rokonok  vele  a  szanszkrit  csosoka  (pohár),  hel-
lén  xi-a&oy  [pohár],  latin  cyathus,  német  Tassé,  fran-
czia  tasse,  olasz  tozza,  angol  dish,  szláv  esossa, csitté,
tsasa stb.

CSÉSZEBOEITÉK,  (csésze-boriték)  őse.  fn.
A  virágok  csészéjét  képező ,  keményebb  levélanyagú
burok.

CSÉSZECSIGA, cszésze-csiga) ősz.  fn.  A csigák
egyik  neme, melynek  tekenője nincsen, hanem csésze-
alakú, a  sziklákon, s más kemény testeken állandóan
tartózkodik.  (Patella). Fajai:  veres  ajakit-, közönséges-,
mocsári-, hasadt-,  kecskeszemU  csészecsiga.

CSÉSZEKÚT,  (csésze-kút)  ősz.  fn.  Növénynem
a  két  főbb  hímesek  és  fődetlenmagvúk  seregéből;
csészéje  nagy  harang-,  vagy  töltsérforma,  (mintegy
kutat  képező),  karimáján  apró  tövisfogak  (Molu-
cella).

CSÉSZEKÜRT,  (csésze-kürt)  ősz.  fn.  A  nyolcz-
hímesek  seregéhez  tartozó  növénynem;  csészéje  a
magzat  fölött  csöves,  szűk  hosszú nyakú. (Oenothera).
Alnemei  részint  hosszú  hengerét  fokúk,  részint  hasas
szegletes  tokúk.

CSESZEL, (esesz-el)  áth.  m.  csessel-t.  Csiszol,
dörzsöl,  súrol, vagyis  gyakrabban,  folytonosan  csesz.

CSESZELÖDIK, (csesz-el-őd-ik) k.  m.  otetzdSd-
íem,  —tél,  —Stt.  Dörgölődik,  surlódik, csiszolódik.
Cseszelődik  a  kocsioldal a  kerékkel.

CSÉSZENEMÜ,  (csésze-nemű)  ősz.  mn.  Tulaj-
don  vagy  átvitt  értelmű  csészék  neméhez  tartozó,
azok  tulajdonságával  biró.  Ctétzenemü  edények.  Cti-
tzenemü  növényrészek.  Ctéttenemü  csigák.

CSÉSZEPÖRCZ, (csésze-pörcz) ősz.  fn. Növény-
nem  az  öthímesek  seregéből;  csészéje  ötlevelü, por-
czogó  (pörcz)  forma,  színes,  levélkéi  boltos  hegyük,
bokrétája  nincs;  tokja  öt kopácsu,  egy  magvu.  (Dle-
cebrum).

CSÉSZESZÁRNY,  (csésze-szárny)  ősz.  fa.  A
kétfalkasok  seregébe, s nyolczhimesek  rendébe  tarto-
zó  növéaynem;  bokrétája  két  szirmú,  a  felső  rövid,
hengeres  szabású, két  fogú,  az  alsó  homorú,  lapított,
gyakran  rojtos  hegyü; csészéje  öt  levelű, ketteje  na-
gyobb.  (Polygala)  Fajai  :  keserű, pacsirta,  nagyobb,
aranyos  cseszeszaVtiy.

CSÉSZÉTLEN,  (csésze-etlen) mn. tt  cséssétlen-t,
tb.  —ék. Hondjnk növényekről, melyeknek csészéjök
nincs.  V.  ö.  CSÉSZE.

CSESZIK,  (esesz-ik)  k.  m.  csesz-tem,  —tél,
—étt.  Átvitt  »ljas  beszédben  ám. nemi  ösztön  kielé-
gítése, vagy  paráználkodás  végett  nővel közösfii.

CSÉSZIKE,  (csészi-ke)  rn.  tt  csénifcét.  Kis  csé-
sze.  V. ö.  CSÉSZE.

CSESZKÓ, (csesz-kó vagy  csisz-kd)  fn.  tt  csesz-
kó-t. A  csizmaziák  népies gúnyneve, vagy  a  bőrcse-
szés-,  bőrcsiszolástól,  vagy  maga a csizmáéul  szóból
elferdítve.

CSESZLE,  (1),  (csesz-le, azaz  csesz-el-ö), esess-
lét. Huszlicza, maszka,  borbogár.  Székely  tájszó.

CSESZLE,  (2),  mn.  tt.  cseszlét.  Hitvány,  kicsi,
nyeszlett, mintegy kicsinynyé csiszolt, koptatott  CtettU
sovány  ember.  Székely  szó.  Kemenesalon  :  teszefosza,
toszonkos.

CSESZNEK,  falu  Veszprém  megyében;  helyr.
Csessnek-én,  —re,  —ről.

CSESZTE, vagy  CSÁSZTA,  mváros  Pozsony
megyében; helyr.  Cbeszté-n,  —re,  —rítt.

CSESZTVE,  MAGYAR—  vagy  MÁKOS—,
OLÁH—,  erdélyi  faluk  Alsó-Fejér  megyében; helyr.
Csesztvé-n, —re,  —ró'i.

CSET,  CSÉT,  elvont hangutánzó gyök,  vastag-
hangon csat.  Származékaik  : csetlik, esetten, esete  (pa-
ta);  csata,  csattan,  csattog,  stb.

CSETE,  (cset-e)  ín.  tt  esetét.  1) Szőlőnek  vagy
más.  gyümölcsnek  péld.  naspolyának  több  együtt
levő  magvai.  2)  Somogyban  ám.  földi bodza.  Mindkét
érteményben  a  csuta  vagy  csutak  szóval  rokon.  3)  Az
ikerített  csetepata  szóban  hangutánzó.

CSETEBOTA,  (csete-bota)  ősz.  mn.  Ügyetlen,
egyfigytt,  aki  csetlik-botlik.  Ctetebota  ember. Balaton-
melléki  tájszó.

CSETEKLIK, (cset-ek-1-ik) k. m. cseteki-étf. htn.
—eni.  Túl  a  Dunán  mondják  rugóra  járó  késről,
vagy  hasonló  eszközről,  midőn  pengéje  kibiczaklik,
félrefintorodik.

CSETÉNY,  falu  Veszprém  megyében;  helyr.
Gtetény-be,  —ben,  —bői.

CSETEL,  lásd  :  CSETLIK.
CSETEPATA,  CSETEPATÉ,  (esete-pata  vagy

-paté) ősz.  fn. Háború  folytában  történő  kisebb  csa-
tározások, öszvefitközések  az  ellenséges seregek egyes
csapatai  között.  Átv.  ért. perlekedés, veszekedés,  cei-
tipatí,  perpatvar.

CSETEPATÁZ,  (csete-patáz)  ősz.  önh.  1) Há-
ború  folytában  az ütközet  előtt, vagy  ütközetni kivül
az  ellenhad  kisebb  csapatai  öszveütnek, előkészületi
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csatát  képeznek. 2)  Perlekedik, nagy  zajjal,  vereke-
déssel  veszekszik.

GSETEPATÁZÁS,  (csete-patázis)  ősz.'fo.  Ki-
sebb öszvecsapások. Perlekedés, zajos  veszekedés.

CSETEPATÁZÓ,  (csete-patázó) ősz.  fa.  A há-
borúban,  olyaa vitéz,  vagy  csapatsereg,  mely  az  el-
lenféllel  kisebb  haverokba  ereszkedik, s ismét  vissza-
vonul  a deréktesthéz.

CSETEPATÉ,  CSETEPATÉZ, l.CSETEPATA,
CSETEPATÁZ.

CSETER,  (1),  (cset-er)  áth.  m.  cseter-t.  Túl  a
Danán  némely  tájakon  ám.  teker, csavar.  Hasonló
hozzá  : seder, vastaghangon  : sodor,  sadar.

CSETER,  (2),  fa.  tt. c*eí«r-t, tb.  —ék.  1)  Szé-
kelyeknél  ám.  négy,  néha  többfelé  hasított  faderék-
nak  egyegy  darabja,  illetőleg  negyede, melyet  leg-
inkább  szermámfául  használnak.  2)  Szatmár vidékén
vastagabbféle  ilyetén  deszka.

Mennyiben  négyfelé  hasított  fának  egy  negye-
dét jelenti, az árja  nyelv  családbeli, négyet  jelentő
azokkal  rokon;  ilyenek  a  szaszkritban  csatvar,  csa-
tur,  zendben csatuvar,  latinban  qualuor,  görögben
TÍaactQií,  a  szláv  nyelvekben csettori, csetare, cseturi,
keturi, stiri,  cztery  stb. a  törökben  is  dtirl  ám.  négy.
V.  ö. CSETEKT.

CSETER, (3),  fn. tt  cseter-t, vagy csetr-et.  Alsó
Vágmellékén,  illetőleg  Mátyásföldön ám.  aárvizea mo-
csok, csajt  Származéka :  csetres, azaz,  sárvizes,  csaj-
tos, lustos, cséros.

CSETERT, fn.  tt.  csetert-et.  Mindennemű  kerek
tárgynak  átmérője,  pl.  a  kenyér  csetertje  egy arán.
Székelyszó. Máskép : esötört. Molnár  Albertnél  ctötör
ám. a  latin  modius, azaz,  véka, vagyis  a  köbölnek ne-
gyedrésze, és  szerbül  esettéért  ám.  negyed.  A  két  át-
mérő  vonalban  keresztfii  szelt  kenyér, sajt  stb.  szin-
tén  négy  részre  válik.  V.  ö. CSETER.

CSETERTEK, régies, például a Nador-codexben,
a  Nyelvemlékek  vegyes  tárgyú  irataiban,  sőt  a  táj-
nyelvben  ma  is  divatos,  csütörtök  helyett;  lásd  ezt.

CSETFALVA,  Beregh  megyei falu;  helyr. Cseí-
falvá-n,  —rá,  —ról.

CSETINA,  fa.  tt.  cseíináí.  Ujjnyi  vastagságú
fenyöhajtás,  fenyővessző.  Székely  szó.  Idegenfii
hangzik.

CSETLÉKÉNY,  (cset-el-é-kény)  mn.  tt  csetté-
keny-t, tb.  —ék. Aki  vagy  ami könnyen  csetlik.  Cset-
íékeny  emlékezetű  ám.  feledékeny.

CSETLÉS, CSÉTLÉS,  (cset-el-és)  fn.  tt  eseí-
léf-t,  többes:  —ék.  1) A  lábaknak megcsuszamodása,
botlása.  Csetlésbotlás.  2) Bicsaklás,  hanyatlás,  rugo-
nyos, csapó  eszköznek  félre, vagy  fonák  hajtása.

CSETLIK, (cset-cl-ik)  k.  m. cseil-elt, htn.  —ént.
Mondatik  1)  az  állati  lábakról,  midőn  kicsúsznak,
botlanak.  Innen : csetlik botlik.  2) a  nyelvről,  midőn
hebeg, vagy  olyat  mond, mit el  kellett volna hallgat-
nia.  3)  holmi  mgonyos,  csapó  eszközökről,  midőn
viszásan  forognak, csapódnak.  Csetlik a  rósz  kés,  eset-
Klc  a  rósz puska.

CSETLIKBOTLIK,  (csetlik-botlik)  ikerített  k.
m.  csetl-ett  botl-ott. Lásd  föntebb.

CSETNEK,  mvaros  Gömör  megyében;  helyr.
CsetneJc-én,  —re,  —rb'l.  Csetnek  vidéke  híres  a  vas-
gyártásról  ,  innen :  esetnek*  csizma  :=  bilincs,  rab-
láncz.

CSETRES,  (cset-er-es)  mn.  tt.  csetres-t, vagy
—ét,  tb.  —ék.  Mátyásföldön  ám.  sárvizes,  esőtől,
harmattól  átázott, bemocskolt,  lustos,  csajtos,  csata-
kos,  cséros.  Ctttres  gotya, szoknya.  Átv.  ért  csetres
szájú,  csetres  beszédtt, ám.  csúnya,  rágalmazó  nyelvű.

CSETRESÉDIK,  (cset-er-es  éd-ik) k.  m.  esetre-
séd-tem,  —tél,  —étt. Csetressé, azaz,  lucskosaá,  csaj-
tossá, csatakossá  lesz.

CSETT,  (1),  hangutánzó  fn.  tárgyeset  —ét.
Hang, melyet  a  puskán  a  megeresztett  sárkány  ejt,
vagy  midőn  a  tánczos  legény  a  magas  patkókat ösz-
veveri, stb. Vastag hangon: csalt. Cstttet  vételi a szája,
azaz  hazudott

CSETT,  (2),  vagy  CSÉTT  indulatszó,  melylyel
a  befogót  lovat  menésre biztatják,  vagy  a csikót hajt-
ják.  Csett  te !  Innen a  régies  és  ma is  tájdivatos,  csit-
fcó =  csettkó, csettka.

CSETTÉCr, (csett-ég)  önh. m.  csMíg-tem,  —tél,
—fit.  Többször  ismételve  esett  hangot  ad.  Csettegnek
a puskák, midén  sárkányáik  lecsapódnak.  Csettegnek  a
táncsoló'tót  legények  polkái.  Csetteg  át ostor a ló hátán.
Vastaghangon  : csattog.

CSETTÉGÉS, (csett-ég-és)  fn. tt  csettegés-t, tb.
—e*.  Midőn  valami  ntődés által  esett  hangot ad. Pus-
kák,  patkók  esetlegese.  Vastaghangon  :  csattogás.

CSETTÉGET,  (csett-ég-et) áth.  m.  csettégtí-tem,
—tél,  —ett. Azt  teszi, hogy  valami gyakran,  ismé-
telve  esett hangot adjon.  Csettegeti  a  tárogató  billen-
tyűjét,  esetleged  lovain  az  ostort.  Tanában  a  csizmák
patkóit  csettegetni.  Erősebb  vastaghangon :  csattogat.

CSETTÉGETÉS,  (csett-ég-et-és).  fa.  tt.  cseííege-
tés-t, tb.  —e'k.  Cselekvés,  midőn  valaki  bizonyos  tes-
teket  öszvefités  által  csetteget.  Vastagabb  hangon :
csottogalás.

CSETTELKE, lásd  : CSEHTELKE.
CSETTEN,  (csett-en)  önh. m.  csetten-t. Hirtelen,

s  egyszer  ad  esett  hangot  Cselten  a puska, ha  sárká-
nya  lecsapódik.  Vastag  hangon  :  csattan.  Ikerítve  :
csettencsattan,  eléfordúl  e  gyermekjáték!  versben  :
/gyiridi bigyiridi,  várodi  vaskók,  kilenczedik  esetlen-
csattan.

CSETTENÉS,  (csett-en-és)  fn.  tt.  csettenés-t,  tb.
—e'k. Egyes  esett-féle  hangzás.  Puska  csettenése.  Os-
tor  csettenése.  Vastaghangon  :  csattanai.

CSETTENT,  (csett-en-t) áth.  m. csettent-M, hta.
—ni, vagy  —eni.  Valamely  eszköz  által  esett hangot
adat. Elcsettenteni  apuskát;  ostortcseltenteni.  Vastag-
hangon : csattant.

C8ETTENTÉS,  (csett-en-t-és)  fn.  tt. esetíeníés-t,
tb.  — e*. Cselekvés,  mely  Által  eszközöljük,  hogyva-

!  lami  csettenjen.
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CSEV,  elvont hangutánzó gyök.  Származékai :
cseveg,  ctevelel  stb.  Rokonok vele  a  héber  rttX, német
Schwatzen,  Ztoitschern,  holland  twetten,  sínai  csiáo
(loquai), stb.

CSÉV, (1),  (azonos  ctB  szóval,  mint  a  bév,  bő,
hév,  hő),  fa. tt cséu-ef. Lásd  : CSÉVE.

CSÉV,  (2),  falu  Esztergom  megyében;  helyr.
Ctév-én,  —re, —röí.

CSÉVDED,  (csév-ded)  mn. tt.  csévded-eT. Minek
csév,  vagy  cséve  alakja  van,  cső  formájú.  Csevded
termények,  gyümölcsök.

CSÉVE,  (csév-e)  fn.  tt  csérét.  1)  Takácsok,
és  csapók  orsója.  Egy  vagy  két  cséve fonalat  felszbtii.
2)  Cső, azaz  láteszköz,  mely a  láttán  szabályai  sze-
rént  alkotva  a  tárgyakat  nagyítja,  közelebbre hozza,
vagy  eltávolítja.  3) Akármely  más  eszköz, mely bősz-
szokás  alakkal  bír,  s  végig  lyukas.  Cserepeséve az
üvegházakban.  Fecskendődévé.  Patcseve.  Kút  csévéje.
4)  Némely  növények  csőhöz  hasonló  gyümölcse, szá-
rastul, kórostul.  Kukoricssa-  vagy  to'r&kbúsa-cseve.

Rokonai:  esek,  cső,  csecs vagy  cstfcs, csfics,  csecs.
Gyöke  nézve hasonló  hozzá a  latin  tub-us.

CSEVEG,  (cseveg)  önh.  m.  cseveg-tem,  —tél,
—át.  Tulajdonkép  az  apró  madarakról  mondatik,
midőn  öszveseregelvén  zajongnak,  lármáznak, csipog-
nak.  Csevegnek  a  verebek  a fákon,  midőn  estve  öszve-
gyülnek.  Atv.  ért.  Cseveg  az  ember  is,  midőn csacsog,
locsog, pletykái,  ellenszól.  Csevegnek  az  oskolás gyer-
mekek.

CSEVEGÉS, (csev-ég-és)  fh.  tt  cseoegés-t,  tb.
—e%.  1)  Apró  madarak zsibongása,  zaja,  csiripolása.
Férébcsevegés.  2) Licsegés, locsogás, ellenszólalgatás.

CSEVEGŐ,  (csev-ég-ő) mn.  tt  ctevegö-t.  Apró
madarak módjára kiáltozó, csipogó, zajgó,licsegő locso-
gó,  pletykázó,  ellenmondogató. Csevegő fiúk, leánykák.

CSÉVÉL,  (csév-el)  átb.  m.  csét-el-t.  A  fonalat
csévére, azaz takács-  vagy  csapóorsóra tekergeti.

CSÉVÉL,  (csév-e-el)  áth.  lásd  : CSÉVÉL.
CSÉVELÁDA,  (cséve-láda)  ősz.  fn.  A  takácsok

és  csapók kcrekmotólája mellett levő  láda,  mely  fölött
az  orsó forog,  s  melybe a megtelt  orsókat  beleteszik.

CSÉVELÉS,  (csév-el-és)  fa.  tt.  csévelés-t,  tb.
—éle. Cselekvés  midőn  csévélnek

CSÉVÉLŐ,  (csév-el ő)  fő-  és  mn.  tt  ctévelö-t.
Takács , vagy  csapólegény, vagy  más  személy, ki a
fonalat  csévére  szedi.  Melléknévileg,  aki  csévél  vagy
amivel csévélnek.

CSÉVENÁD, (cséve-nád) ősz.  fh.  Nád,  melyet
a  takácsok  csövéül  használnak.  2)  Növénytani  ért
nádfaj,  melynek  bugája  öszveálló;  csészéje  egy  virá-
ga , kopasz;  ondói  szöszösek,  izékje  ágakat  bocsát
(Arundo  calamagrostis).

CSÉVÉS,  (csév-es) mn.  tt.  eséws-t, vagy  —ét,
többes:  —ék.  1) Ami cső gyanánt végig van lyukaszt-
va,  {Árva.  Cséves  orsó a  rokkában.  2) Ami  csérrel  v.
csérével  bővelkedik,  minek cséve van.  Cteves törökbrf-
ta;  két  ctévet puska,  cséves kút.

CSÉVÉS, (csév-e-es) mn. L. CSÉVES, CSÖVES.
CSEVET,  (csev-et)  fű.  tt  ctevet-ft.  Dunán tál  :

csevegés,  locsogás,  fecsegés.
CSEVETÉL,  (csev-et-él) önb. m. csevetet-t.  Cse-

vegve beszél,  locsog.
CSEVETÉLÉS,  (csev-et-él-és) fa. tt  ctevetelét-t,

tb.  —ék. lásd  : CSEVEGÉS.
CSÉVÉZ,  (cséV-0-M)  áth.  m.  cséoéc-tem,  —tél,

—éti; lásd  :  CSÉVÉL.
CSÉVT, puszta  Pest  megyében; helyr.  Ctéw-be,

—ben,  —W.
CSEVTCZE,  (csev-icz-e,  azaz,  sav-icz-a)  fa.  tt.

cseviczét. A  Mátra  vidékén, Gömörben,  stb.  ám.  sava-
nyűvíz,  borvíz.  A  parádi  cseviczéről  az  a  népvéle-
mény , hogy  bizonyos  Cseh  nevezetű  pásztor  találta
volna  föl,  honnan  annyi  volna, mint:  Ctth  vite. De
minthogy  a  fönt  említett  vidékeken  más  savanyú  vi-
zeket  is  így  neveznek,  valószínűbb,  hogy  eredetileg
vastaghangon  sacicza, volt, a  sav  gyöktől, s  ebből
lett  elébb  csavicza,  azután  vékony hangon :  cseviese.
Ez  értelemben rokonai  a  savanyú  rósz  bort  jelentő
csaviszka  vagy  csáviszka, és  csávik  (vékonyhaagon,
csive)  azaz,  sóskának  ennivaló savanyús szára. Szeged
t&jékán  csemete  =  czefre,  melyből  pálinkát  főznek.

CSÉZA,  fh.  tt.  csézát.  Rugótollat  korbája,  fö-
!  deletlen  könnyfi  kis  hintóféle  kocsi, mely  már  jófor-

mán  divatból  himent  A  tréfás  nyelven  beszélők szó-
tárában  :  costrum  doloris  =r  rongyos  ctéta.  Népies
neve  Mátyásföldén :  lógós  kocsi.

Valószínűen  nem egyéb, mint a  Útin  eúiwn  né-
melyek  szerént  sedes  után  alkotott  franczia.  chaüt
(melynek  egyik jelentése  a német Setiel, StuU. Mozin,
Régnier  stb). A sínai nyelvben  csé ám. kocsi  (curros).

CSI, (1), elvont gyöke  a régies, és  a  székelyek-
nél  divatos  csiál, cseá! igének,  valamint a  csín,  csiiufl
szóknak. Eléfordul  a  zubbonycsi (zubbonycsináU, pap-
lanos)  szóban  is.  Egyezik  vele  a  török  dsi  pL  közön
(réz),  kozandsi  (rézmives),  bü-mek  (tudni),  bili-dsi
(tudó).  Egyébiránt  eredetileg  szinte  bangutinzó mint
csi-sc-ol  szóban is,  és  rokon  si  gyökelemmel  si-m-o,
ri-m-U, és  si-k  si-k-ár, stb.  szókban.

CSI,  (2),  természeti  hang és indulatuzó, egy  rész-
ről  a  csibe,  csiápol, más  részről  a  csiba,  csigát,  csü-
lap, csittt,  csitt  szók  elvont  gyöke.  V.  ö.  CSITT,
CSILLÁR  Különösen  kisdedeket  altató  dajkauö.
Csi  esi / csicsi  baba.'  Továbbá,  sertéseket  enni  hívo-
gató.  Őri  ne.'  Szabó Dávidnál  eléfordúl  esi  önállolag
is  mint  csitt  szóval  egyértelmű.

CSI, (3),  vagy  CSIH,  lásd  :  CSIH.
—CSI, képző kifán-csi  szóban; ugyanaz  esi  el-

vont gyökkel, lásd  : CSI,  (1).
CSIÁN,  csonkított  gyökfi  székely  tájszó,  a  s*o-

kottabb  csalán  értelmében, az l i önhangióvá  változ-
ván  s  a  bárom  önhangzóból  (a-i-á)  támadt  fir  miatt
az. elülálló a  elhagyatván.  Lásd  : CSALÁN.

CSIÁNOS,  (csián-os) mn.  Székely  tájszó.  Cka-
lanos  helyett, honnan a Kezdi  székben  egy  hegyet  is
így  neveznek. Egyébiránt  lásd  : CSALÁN08.
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CSIÁP,  hangutánzó  elvont  törzsöké  ctiépol  szó-
nak.  Azonos  csib  és  csíp  gyökökkel.

CSIÁPOL,  (csiáp-ol)  önh.  m.  cmdpol-t.  1) Mon-
datik  a  kis  csibékről,  libákról,  vagy  más  apró, idét-
len,  beteges  madarakról, midőn sinak rínak, sipognak.
2)  Csiápol  a  gabona, vagy  más növény,  midőn  csak
csünve, és  satnyán  növekedik , teng.  Ezen  a széke-
lyeknél  divatos értelemben  rokon  a  csilnik,  cseneuesz
szókkal.

CSIATAG,  (csi-at-ag)  fa.  és  mn.  tt  csiatog-ot.
Sándor  I*  szerint  régi  szó,  ám.  tüskés, bokros, csali-
tos  hely.  Eredetére  nézve  valószínűleg  azonos  a  va-
dont  jelentő  nVot-ag  szóval.

CSIB, hangutánzó , mint  a  tyúkfiak  vékony  si-
pogó  szava.  Kemény  ajakhanggal  :  csíp,  a  cstpeg
szóban.

CSIBA,  (1),  (csi-ba, ám:  csitt-ba,  vagy hallgass-
ba, t  i. menj),  ugató  ebet  csítftó, és elhajtó, kikergető
szó.  Csiba  kutya, ne ugass.'  (lódulj  a  csitt-ba).  Más-
kép  : esibi. V. ö. CZOKI.

CSIBA,  (2),'falu  Erdélyben  Maros  székben;
helyr.  Ctibá-n, —ró,  —ról.

CSIBE, (csib-e, vagy  csib-ő) fa. tt.  csibét.  A házi
tyúknak  kis fia.  Jércxecsibe,  kokosciibe. Máskép: csir-
ke, pizse, piaelle, pitién, pipe, csángósan  :  czibe.  Cti-
béleet  költő  tyúk.  Csibéket  nevelni, etetni.  Kicsinyítve  :
csibécske,  csfbilske.

CSIBEBECSINALT, (csibe-be-csinált)  ősz.  fn.
Öszvevagdalt  csibehús,  különféle  édes  vagy  savanyú
lében  eledelfii  elkészítve.  Gntromos,  eczetes  csibebe-
csinált.

CSIBEG,  (csib-eg)  lásd  : CSIPEQ.
CSIBEHÚR, (csibe-húr)  ősz.  fh.  Növénynem  a

tizhímesek  seregéből.  Parlagi  csibehúr, melynek leve-
lei  csillagosak ,  czérnaformik,  szőrösek ,  csirízesek.
(Spergnla  arvensis).  Különbözik  tőle  Tikhúr  vagy
Ltídhtír.

CSIBEHÚS,  (csibe-hús)  ősz.  fa.  A  csibének
gyönge busa,  mint eledel. Beaiindlt, pörgőit,  paprikát,
rántott  esibehús.

CSIBELLÉRÉZ, (csib-  vagy  csíp-ell-ér-éz) áth.
m.  csibeiléréz-íem,  —tél, —étt. Kapargáló  csibe mód-
jára keresgél, vagy  csipkedve legelész.  A  kiaszott  le-
gelőn  alig  csibetléreshet  valamit a  barom. Át.  ért  cse-
neget, apróságokat  elcsipeget.

CSIBEPECSENYE,  (csibe-pecsenye)  ősz.  fit.
Csibehús  sülve.

CSIBESÜLT,  (csibe-sült)  ősz.  fh.  Lásd : CSI-
BEPECSENYE.

CSIBOGÁR, (csip-bogár) ősz. fn.  Barmokat csíp-
kedő  mezei  fullánkos  légy,  máskép  :  bögüly,  pSctik.
Székely  tájszó.

CSIBOR, (talán  a  magas  hangú  csip-ér  mintegy
csipkedő)  fh. tt  csibor-t,  tb.  —ok.  Vizi  bog&r  neme;
mely  az  álló vizek  színén  nagy  könnyfiséggel  futkos
és  kering.  (Dytiscos).

CSIBORÁZIK,  (csibor-áz-ik) k.  m. csiboráz-tam,
—(dl, —ott.  Úgy forgolódik  s  ide- oda -kapkod,  mint

AKAD.  NAOY  8ZÓTÁK.

a  csibor. Mondatik az  apró  baromfiról,  midőn a fűben
vagy  földön  szemeket  keresve  ide-oda levág.  Barkó
szó.  V.  ö.  CSIBELLÉRÉZ.

CSIBRÁK,  falu  Tolna  megyében;  helyr.  —ön,
—rá,  —ról.

CSICS,  1) Hangutánzó, gyöke a esicseg, esteseién,
csicsereg,  csieserke, csicsog, származékoknak.  2) Rokon
a  gyermekes  szépet  jelentő  csecs  (csecse)  gyökkel  a
csicsó,  csicsoma  stb.  származékokban.  3)  Ám.  csecs,
csöcs.

CSICSCSED,  (csicscs-ed)  önh. m.  esicscsed-tem,
— tél,  —étt. vagy  —t.  Mondják  szeszes  italról, fo-
lyadékról, midőn megromlik, megposhad.  V.  ö.  CSICS
gyök.

CSICSA,  fn.  tt.  Csicsát.  1)  Némely  dunántúli
tájakon,  de kivált  a  czigányoknál  ám.  Pista.  CWcsa,
húzd meg azt  a  nótát.  2)  Ugyan  túl  a  Dunán  jelent
ügyetlen, ostoba  embert, s azonos  ás  átvetett  csacsi
(szamár)  szóval.

CSICSAL,  népes  puszta  Somogy  megyében;
helyr.  —ön,  —rá, —rói.

CSICSE, (csics-e) ÜL tt  estesét.  Gyermeknyelven
ám.  csecsbimbó.

CSICSCSÉG, CSICSÉG, (csicscs- vagy csics-ég)
önh.  m.  csicscség-lem,  —tél,  —étt.  Mondják  vizes,
nedves  puha  testről,  midőn  nyomkodás által csics han-
got  ad.  CSn'cseg  a  vitet  csizma,  midőn  lepnek  benne.

CSICSER,  (1),  (latinul  : cicer) tt  csicser-í,  tb.
—ék.  lásd  : CSICSEEBORSÓ.

CSICSER, (2), falu Ungh megyében; helyr. —be,
—ben, — b#.

CSICSÉB,  falu  Arad  megyében;  helyr.  —be,
—ben,  —b«l.

CSICSERBORSÓ,  (csicseri-borsó)  ősz.  fit.  Az
egyvirágu  kocsányos  bükkönök  síneméhez  tartozó nö-
vényfaj,  (Lathyrus  cicera).

„Csicseri  borsó, vad  lencse,
Fekete  szemű  menyecske."

Népdal.

CSIC8ERBÜKKÖN,  (csicser-bfikkön)  ősz.  fa.
Lásd  :  CSICSEEBORSÓ.

CSICSEREG, (csics-ér-ég) önh. m. csicséreg-tem,
vagy  csicsérg-éttem, —tél, vagy  ettél, csicsérg-étt.  htn.
—ni, vagy  csicsérg-eni. Mondjak apró madarakról, me-
lyek nem énekelnek, hanem sajátságos csacsogó hangon
fuserekéinek,  fütyörésznek.  Csicsereg a pityer,  a sár-
mány, a  esttcsbVke.  Egyezik  vele  a  német:  ztoitschern.

CSICSÉRGÉS, (csics-ér-ég-és) fh.  tt  csicsergés-t,
tb.  —ék. Apró madarak  csicsergő  fütyörészése.

CSICSERGŐ, (csics-ér-ég-ő)  mn.  tt.  — t.  Apró
madár  módjára  könnyeden, s mintegy  andalogva  fü-
tyűrésző.  Csicsergő kis  madár.

CSICSÉRKE, lásd  : CSÜCSÖKKÉ.
CSICSÉRKÉL, (csics-ér-kél) önh. Gyakran  vagy

folytonosan  csicsereg,  csicseregve hangicsál.
CSICSÉRKÉLÉS, (csies-er-kél-és) fn. tt  csicsér-

kélés-t, tb. —ik. Csicsergő  hangicsálás.
62
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CSICSIGAT,  (csi-csi-gat, vagy  csi-cs-og-at)  áth.
m.  ttictigat-tam,  —tál, —o(t.  A  kia gyermeket rin-
gatva  és  (esi-csi hangon) énekelgetve  elaltatja.

CSICSIGATÁS, (csi-csi-gat-ás)  fn.  tt.  csicsiga-
tas-í, tb.  —ok.  Csicsi  hangon  énekelgetve  elaltatás.

CSICÍSÓ, (1),  (csics-ó)  fn.  tt  csicsó-t.  1)  Több
tájakon,  ám.  Pista, Csicsa.  2) Csecse, csecsó.  Külö-
nösen  8)  fúrtözött  haj,  felfodrozott,  ékesített,  cziczo-
mázott  fistök.  4)  Azon  ház  neve, hol  esténként  mu-
latni gyűlnek  öszve  az  ismerősök.  Oly cnfrán  SltStik,
mintha  csicsóba  készülne.  Km.  Néhol, például Kecske-
méten  :  czéczó.  A  magyar  közmondások könyve sze-
rént  e név  Csicsó várától  eredett volna:  Léva,  Tátika
lejtőt  jár,  de  Csicsó  is  vendeget  vár.  Szirmai  mondja,
hogy  Csicsó  várában  pompás lakomák tartattak.  De
eredetileg  ez  sem  más  mint  csecse, csicsoma,  eziezoma,
minthogy  ily  társas  mulatságba  menéskor  felcziczo-
mázzak  magukat a  vendégek.  Innen czéczó = czicsó,
cziczoma  tájdivatos  változata is.

CSICSÓ,  falvak  Komárom,  Somogy  és  Szála
megyékben,  továbbá  Erdélyben,  Fekő-Cnik  székben.
Hílyr.  CWcsó-n, —rá, —rói.

CSICSÓ-BOJÁN,  falu  Erdélyben  Belső-Szolnok
megyében; helyr. Bojdn-ba,  —bán,  —ból.

CSICSOG, (csics-og) önh. m.  esicsog-tom, —tál,
—ott. Csicserg,  csicserkél.

CSICSÓ-GYŐRGYPALVA,  helység  Erdélyben,
Belső-Szolnok  megyében;  helyr.  —falván,falvára,
—falwáróí.

CSICSÓ-HAGYMÁS,  falu  Erdélyben,  Bebő-
Szolnok  megyében. Helyr. —rá,  —ön, —ról.

CSICSÓ-HOLDVILÁG,  fáin  Erdélyben,  Alsó-
Fejér  megyében; helyr.  —rá, —ön, —rói.

CSICSÓKA,  (1),  (csics-ó-ka) fa. tt  csicsókáf.  1)
A  napvirágok  egyik  faja.  (Helianthus  tuberosns).  2)
Ugyanazon  növénynek  burgonya  alakú  édeses  gyü-
mölcse.  Néhutt  :  tótrépa,  disznórépa,  csicsoVépa, pi-
tyóka.

Gyöke  csics  ám.  csúcs, s ennélfogva = csucsóko,
csucsorka.

CSICSÓKA,  (2), fala Zemplén megyében; helyr.
CWcsóká-n, —rá, —ról.

CSICSÓKÁZ,  (csics-ó-ka-az)  önh.  m.  csicsókás-
tam, —tál,  —ott.  Csicsókát  eszik.

CSICSÓ-KERESZTÚR, fala  Erdélyben,  Belső-
Szolnok megyében;  —ba, —bán,  —ból.

CSICSÓ-LÁBFALVA,  helység Erdélyben, Bel-
ső-Szolnok  megyében.  Helyr.  —Ldbfalvd-ra,  —n,
—ról.

CSICSOMA,  (csics-om-a)  fn. tt csicsomá-t. Fej-
es  rnbadíszítési  czifra  pipere, mely által  valaki  külö-
nösen  feltűnni  akar,  öltözéki  csecsebecse.  Máskép :
ctMcomo.

CSICSOMÁL,  (csics-om-a-al)  m. csicsomál-(.  L.
CSICSOMÁZ.

CSICSOMÁZ,  (csics-om-a-az)  áth.  m. csicsomos-
tom,  —(ál,  —ott, pár.  —z.  Csicsomaféle  csecsebe-
osoVel piperéz, díszít, kiáltó  színű czifraságokksJ, sza-

lagokkal  stb.  ékesít  Ftjét,  fejtíStSjtí,  ruházatát  esi-
csomásso.  Leánykákat  fWesicsomazni.

CSICSÓ-HmÁLYFALYA,  helység  Erdélyben
Belső-Szolnokmegyében; helyr.Mihályfalod-n,  —ró,
—ról.

CSICSÓRÉPA,  (csicsó-répa)  Ősz.  fn.  L.  CSI-
CSÓKA.

CSICSÓS,  (csics-ó-os)  mn.  tt  csicsós-t, v.  —át,
tb.  —ok.  Csecsésen  piperézett,  ékesített,  ciifráxott,
fodrozott,  fűrtözött  stb.  Csicsós  leány,  menyecske.

CSICSÓSAN,  (csics- ó-os-an)  ih. Csecseién  pipe-
rézve;  cziczomásan.  Csicsóson  dinitett,  piperétttt
fejlcStö.

CSICSÓ-ÚJFALU,  helység  Erdélyben  Belsií-
Szolnok  megyében;  helyr.  Újfalu-ba,  —bon,  —601.

CSICSÓ-SZENT-IVÁN,  falu  Erdélyben  Marót
székben; helyr.  /ván-bo,  —bán, —ból.

CSICSÓZ, (csics-o-oz) áth. m. csicsós-tam,  —tál,
—ott, pár—s.  Csicsomáz,  piperéz,  csecsén  földíszít.

CSICSÓZÁS,  (csics-ó-oz-ás)  fn.  tt  csicsósás-f,
tb.  —ok.  Csicsomázas,  csecsés piperézés.

CSICSÖRKE,  (csics-ör-ke)  fn.  tt  esicsírkét.
Kendericzék  egyik  faja,  piros pettyegetésfi  bögygyeL
(Linaria).  Különbözik  tőle : csücsörke.

CSICSVA, falu Zemplén megyében; helyr. Crics-
tiá-n, —rá, —ról.

C8ID,  elvont gyöke  csidu  és  csidkó vagy  csifkd
szóknak.

Azonos  esett másképen csih,  lovat, csíkét nógató
szóval.  V.  ö. CSETT és  CSIHÍT.

CSIDKÓ,  (csid-ko  =  csid-n-ka)  fa.  Máskép :
csitkó. Tájdivatosan  ám. csikó. Lásd  :  CSIKÓ.

A  régieknél  irataikban  is gyakran  eléfordúL

„Az  csitkók  vérével,  kaczolák  tejével
Szegényeket  itatják."

Szegedi  latrán  a XVI.  szasAdbol.

CSIDU,  (csid-u)  fn.  tt.  csidtt-t.  Bodrogközbeo
ám.  kis  csikó.  Csidu  ne /

CSIF,  paszta  Bihar  megyében ;  helyr.  —bt,
—ben,  —bb7.

CSI6,  hangutánzó  elvont gyök,  kemény torok-
hanggal  : esik, mely tekercs,  csavarás  által  mozgásba
hozott  testnek éles  fölsértő  hangját  utánozza.  Szár-
mazékai  : csiga  (eszköz),  csigolya;  keményen  :  esik,
étikor, csikorog.

CSIGA,  (csig-a) £n. tt csigát. 1) Eszköz, mely a
maga tengelye körül forogható kerékből 411, s kötél vagy
láncz segedelmével terhek emelésére, felhúzására, vagy
leeresztésére,  emberi erő kíméletéből  használtatik.  a)
Gyermekek játékszere, mely csiga  formára alakított fe
eszköz, s ostor  által  hajtatík,  vagy  (mint a búgó  csi-
ga)  megperdíttetík.  Cingát hajtani.  Csigát csapni.  3)
Néhutt  csigának  mondják  a  hosszú  szekér  hátulsó
végén  alkalmazott  hengert,  melynek  segedelmével  a
nyomórádra  tekert  rudazókötelet  megfeszítik,  s en-
nél  fogva a  felrakott  terhet,  pl.  szénit, szalmát leszo-
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rítják.  4)  A  sötét  századok  kiiizó  eszköze.  Csigára
risruti,  c»iyára  húzni,  ctiyán  kínozni  a  i-ntllotfuit.  a  Mi-
nist.  Ctigán  sem mondhatnék  egyebet.  Km.  5)  A  fér-
gek  egyik  közismereti!  neme ,  hosszúkás , s  alant  la-
pos  testtel, melyet  vagy  húsos  burok,  vagy  kcméuy
paizs  fódöz.  Fejéből  négy  szarvacska  bújik  ki, me-
lyek  közöl  a  két  nagyobbiknak  vége  szemmel  vaii
ellátva.  (Limax).  6)  Szintén  a  csúszó  férgek  neméhez
tartozó  állatka, mely  tekervényes,  és  csúcsra  menő
tekeuőben  lakik.  (Cochloa).  Latsán  máss,  mint  a
csiga.  Km. Csigaparipáit  jár.  Km. Csigapostán  indul.
Km.  Megvonja  magát,  mint  a  téli  csiga  hajlékában.
Km.  Magával  hordja  házát.  mint  csiga.  Km.  7)  L.
CSIGOLYA,  NYAKCSIGA.

Sinai  nyelven  <vé  ám.  conchae  giganteae.
CSIGAALAKÚ,  (csiga-alakú)  ősz. ran. Teker-  |

vényes,  csavarforma,  mint  a  csiga.  Csiaaalakú  oszlop,  i
CSIGABIGA,  (rsiga-biga)  ősz.  fn.  tt.  csigabigát,  j

1;  Közönséges  földi  csiga.  Csigabiga  told  ki  t:ari-ad,  l
én  is  tolom  talicskádat,  a  játszó  gyermekek  sz/iluak
így,  midőn  azt  akarjuk  ,  hogy  a  közökbe  vett  cbiga  '
öltse  ki  szarvát.  Mint  közmondat  értelme : mozogj  j
bármi  lassan,  én  is  segítelek.  Más  gyermekvers  :  j
Csigabiga  nyújtsd  ki  szarvad,  rnujd  eljönnek  a  tatárok,  j
a  sóskútba  vetnek,  onnan  it  kivesznek.  '2)  Atv.  ért.  :
csekély,  haszontalan,  hiábavaló  valami.  Ez  rsak  esi-  •
gabi<ja.  3)  Sok  öszvcfoiit,  szövevényen  baj.  Kzi-n  dn  |
lógnak  »ok csigabigája  van.  |

CSIGABOLTOZAT,  ^csi-a-boltozat)  ősz.  fű.  j
Boltozat,  mely  csavaros  vonalban  kanyarodik  fölfelé  .
valamely  oszlop  körül.  Ilyenek  a  csigalépcsők  fölötti  '
boltozatok.  j

CSIGACSAP,  (csiga-csap),  ősz.  fn.  Csap,  mely-  ;

nek  szíve  nem  sima,  hanem  coavardad.  «  csavar  pya-
nánt  megy  be  a  csapágyba.

CSIGACSAPÁS,  Ccsiga-csapás  ősz.  fn.  Gyer-
mekjáték,  midőn  a csiga  nevű  játékszert ostorral csap-
kodják,  hogy  peregjen.

CSIGACSAPO,  ^csiga-csapói  ősz.  fn.  1)  Csigát,
csiga  nevű  játékszert  hajtó  3zei'.,!ly,  gyermek.  2)  Os-
tor,  mely  csigahajtaara  van készítve.

CSIGACSO,  fcsiga-csö)  ősz.  fn.  Niivényncin  a
kétfalkások  seregéből; hüvelye  csigamódra öszvckun-
korodott,  némely  fajokban  csak  megtckcrcdett,  kaj-
sza,  vagy  perge;  nemző  részei  a  csónakból  kipattan-
nak  s  a  vitorlát  felnyomják.  (Medicago).  Fajai  :  kék-,
lárkerep-,  cseplesz-,  komlós-,  karikás-,  kunkorgn-.  bi- \
bíretós-,  horgas-,  piezi  csigacsö.  j

CSIGÁDAD,  (csig-a-dad)  mn.  tt.  csigádad-ot.  ,
Minek  csigaformája  van.  Csigádad  boltozat,  csap.  l

CSIGÁDADOíí,  (csig-a-dad-on)  ih.  Csavarosán,  j
tekervényesen.  mint  a  csiga.  Csigádadon  rakott  fép-
ctSk.

CSIGADÚS,  (csiga-dús)  ősz.  mű.  Apró  fényes
csigákkal  bővelkedő.  Csigádat  indiai  tengerpartok.

CSIOAFÉSZÉK,  (csiga-féozék)  ősz.  fn.  Tenger-
•céli  zátony, vagjr  gödör, hol csigák  tenyésznek.

CSIGAFOGÁS,  (csiga-fogás)  ősz.  fn.  Általán
ínféle  ,  de  különösen  a  tengeri  (Irúgttcnigák  ke-

resése,  szedése.
CSIGAFÚRÓ,  icsiga-fáró)  ősz.  fű:  Fúróeszköz,

melynek  hegye  csigaformára  van  tekeredve.
CSIGAGRÁDICS,  (csiga-grádics)  ősz.  fn. lásd  :

CSIGALÉPCSŐ.
CSIGAGYÜJTEMÉNY,  (csiga-gyíijtemóny) ősz.

fn.  Különféle,  de  kivált tengerből  öszvegyüjtött  drá-
pnesigák  túra.

CSIttAHÁT,  (csiga-hát)  ősz.  fn.  Atv.  ért  ám.
igen  lassú  menet,  késedelmes  alkalmatosság.  Csiga-
liiifon  járni.

CSIGAHÁZ,  (csiga-ház)  ősz.  fn.  Csont kemény-
ségű  lekenő,  mely  a  csigaféregnek  lakul,  és  védpai-
zsul  szolgál  az  elemek  és  más  ellenség  ellen.

OS1GAHÁZIAK,  (csiga-háziak)  ősz.  tb.  fn.  A
tengeri  csigák  egyik  nemének  különböztető  nere.
(Conchilia).

CSIGAHEGY,  (csiga-hegy) ősz. fn.  1)  Kis hegy,
vagy  fólliányt  földből  csinált  domb valamely  kertben,
hol  asztali  csigákat  tenyésztenek  és  hizlalnak.  2)
Kis  kerek  hegy,  melyre  csigaalakú  tekervényes  út
vagy  ösvény  vezet.

CSIGAHÉJ,  (csiga-héj)  ősz.  fű.  1. CSIGAHÁZ.

CSIGAHÉNGÉR,  (csiga-héngér)  ősz.  fű.  Fából,
vagy  vasból  készített  csigaalakú  henger,  különféle
(crhek  fölemelésére.

CSIGAJÁRÁS,  (csiga-járás)  ősz.  fn.  Atv.  ért.
igen  lassú  ballagás,  késedelmes  jövésmenés.

CS1GAKAEIKA,  (csiga-karika)  ősz.  fn. Karika,
melyben  a  csigaféle  csavaros  eszköz  forog.

CSIGAKERÉK,  (csiga-kerék)  ősz.  fa.  Kerék,
mely  által  a  csiga  nevű  gépet,  vagy  eszközt  forgat-
ják.  Csigakerék  a  kufakon.

CSIGAKEREKSPÍG,  (csiga-kerekség)  ősz.  fn.
l )  A  csigaféle  gépnek  vagy  eszköznek  kerekded  tu-
lajdonsága.  21  Olyan  kerekség,  mely  a  csigaféreg
toetéhez  vagy  teknöjéhez  hasonló.

CS1GAKÖ,  (csiga-kö)  ősz.  fn.  1)  Kicsin,  fehér,
vékony,  hosszúkás  gömbölyű  kemény test,  mely  az
úti  csiga  fejében  tálul tátik ,  s  a babonás  hitüek  sze-
rént , ha  nyakon  viselik,  a  hideglázt  megszűntéd.  2)
Homokkő,  de  kivált  marráuy,  melyben  megkövült
csigák  találtatnak.

CSIGAKÖTÉL,  (csiga-kötél)  ősz.  fn.  Kötél,
mely  csigacsavaráskor,  a  csiga  hengerére  föltekerőd-
zik,  vagy  róla  letckerődzik.

CSIGAKÚP,  (csiga-kúp)  ősz.  fn.  Tekealakú  ke-
rék  a  zsebórában.

CSIGALÉPCSŐ,  (csiga-lépcső)  ősz.  fa.  Lépcső,
melynek  fokai  tekervényesen  s  felfüggő  állapotban
vannak  készítve.

CSIGAMÁRVÁNY,  (csiga-márvány)  öaz.  fn.
Márványkő,  melynek  tömegében  megkövült  apró  csi-
gák  vannak.

63*
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CSIGAMENET,  (csiga-menet) ősz.  fn.  1) Lassú,
vontatott  menet,  mint  a csigaféregé.  2)  Tekervényes,
csigaforma  ösvény,  vonal.

CSIGAMÉSZ,  (csiga-mész)  ősz.  fn.  Csigahéjak-
ból  égetett mész.

CSIGAMÜ, (csiga-mtt)  ősz.  fa.  1)  Apró  tengeri
csigákból alakított, vagy  csigákkal  kirakott, ékesített
mű.  2)  Több  csigáknak  öszveszerkesztése  valamely
gépben,  oly  czélból,  hogy  általok  kis  erővel nagyobb
terhek  fölemeltessenek.

CSIGAPARIPA,  (csiga-paripa)  ősz.  fn.  Átv.
ért.  lassan járó  ló,  alig  mászó  rósz jármű, alkalma-
tosság.  Ceigaparipán  járni.

CSIGAPÉNZ,  (csiga-pénz)  ősz.  fn.  Ázsia  és
Afrika  némely  népei között pénz  gyanánt  forgásban
levő  tengeri  csigabázak.

CSIGAPOSTA,  (csiga-posta)  ősz.  fn.  Átv.  s
gúnyos  értelemben  ám.  igen  lassú  alkalmatosság,
rósz gebék.  Csigapostán járni, ;Snni.  Máskép : csiga-
hát,  csigaparipa.

CSIGARÉTEG,  (csiga-réteg)  ősz.  fn.  A  tenge-
rek,  s némely folyók  partjain,  valamint a  hegyekben
találtató vonalak, rétegek, melyek csigákból  állanak.

CSIGABIGA,  (csiga-riga)  ősz.  fa.  1)  Némely
tájakon  ám. kerti  csiga,  csigabiga.  Csigariga,  oltsd
ki  szarvad.  2)  Vad  ftt  neme  a  mezőkön,  melynek
gyökere  olyan  mint  a  vereshajma.

CSIGÁS,  (1),  (csig-a-as) fn. tt. csigás-í, tb.  —ok.
Gyermekjáték,  midőn  a  csiga  nevű játékszert  ostor-
ral  csapkodják,  pergetik.  Csigást  játszani.  Midőn
gyermektársaimmal  csigást,  lapdást  játszottam.  Kis-
faludy  3.

CSIGÁS,  (2),  (csig-a-as)  mn. tt  csigás-t  vagy
—öt, tb.  —ok.  1)  Csigákkal  bővelkedő.  Crigás in-
diai  tenger,  csigás  kert.  2)  Ami  csiga  nevtt,  vagy
alakú  eszközzel, géppel  van ellátva.  Csigás  kút,  csi-
gás  ssekér.  3)  Ami csigahéjakkal  van ékesítve.  Csigás
lószerszám, csigás  kantár.

CSIGÁSZ,  (1),  (csig-a-ás«)  fa.  tt  csigász-í, tb.
—ok.  Csigákat  szedő, csigákat  kereső  ember.  Olyan
képzésű, mint  : halász,  bogarász stb.

CSIGÁSZ, (2), (csig-a-ász)  önh.  és  áth.  m. csi-
gász-íam.  —tál, —ott, pár. —sz. Csigákat fogdos, csi-
gákat  szed,  keres.

CSIGÁSZÁS,  (csig-a-ász-ás)  fa.  tt.  csigássás-t,
tb.  —ok.  Csigafogdosás.

CSIGASZAKV, (csiga-szarv) ősz. fn.  Szarvalakd
érzőszerv  a csigaférgeknél,  melyet  kiölthetnek  és be-
hdzbatnak.

CSIGASZEKÉR,  (csiga-szekér)  ősz.  fn.  Nagy
csigahéj  formájára  alakított szekér,  milyenbe a képző
művészek  a  tengeri  isteneket helyezik.

CSIGASZÉM,  (csiga-s«ém)  ősz. fn.  1) A  csiga-
féregnek  szeme, mely szarvacskájának  végén van.  2)
A  csiga álltai  vonalnak  középpontja,  honnan  a vonal
kiindul.

CSIGÁSZVÉKLÁBÚ, (csigász-vér-lábd) (ősz.  fa.
Tengeri  szarka,  vékony , hosszú,  veres  lábszárakkal,
mely  csigákat  fogdos  eledelül.

CSÍGAT,  CSIGÁT, (csi-gat  vagy  csi-og-at)  áth.
m.  csígat-tam,  —tál,  —ott, pár.  csígoss.  Hallgatásra
int;  a  lármázókat,  perlekedőket  csendesíti,  csitítja;
a  síró gyermeket  kérleli, nyugtatja,  hallgattatja.  Mis-
képen  : csiget.

CSIGATAN,  C8IGATANÍTMÁNY,  (csiga-tan-
vagy  tanítmány) ősz.  fn.  Az  állattannak  azon része,
mely  a  csiganemtt  férgekről  szól.

CSIGATÁR,  (csiga-tár) ősz. fn. Terem,  melyben
különféle  csigaférgek  összegyűjtve,  s  rendszerezve
tartatnak.

CSÍGATÁS,  CS1GATÁS,  (csi-og-at-as)  fa.  tt.
csígotás-t,  tb.  —ok.  Csendre  szólítás,  csendre intés,
csitítás.

CSIGATEKERÜLET,  (csiga-tekerület) ősz.  fh.
Csavaralakban  képezett  vonal,  mely  mind a csigail-
latok  héját,  műid a  csiganevfi  gépeket, s eszközöket
jellemzi.

CSIGATEKNÖ,  (csiga-teknő)  ősz.  fn.  Azon
csontalakú  kemény,  de  törékeny  burok,  mely  a  csi-
gáknak  lakásul  és  védszerttl  szolgál.

CSIGATERMÖ,  (csiga-termő) ősz.  fn.  Csigafér-
gek  szaporodásának,  tenyészetének  kedvező,  csigák -
kal  bővelkedő.  CtigatermS  indiai  tenger.

CSIGA VÉR, (csiga-vér)  ősz.  fn.  1)  L.  CSIGA
VÉRSZÍN.  2) Átv.  ért.  használt  szó, s jelent csekély
séget,  oly  dolgot, mely  szóra  sem  érdemes,  vagy ami
épen nincs,  nemlény.  Csigavér  !  az nem nagy  baj.  Ezer
arany  nem csigavér.

CSIGA VÉRSZÍN, (csiga-vér-szín)  ősz.  fn.  A  fü-
ves  tengeri  csigának  (murex) nedvéhez  hasonló  veres
szín.

CSIGAVÉRSZINÜ,  (csiga-vér-ssintt)  öaz.  mn.
Oly  veres  színű,  milyen  a  tüves  tengeri  csigának
nedve.

CSIGAVONAL,  (csiga-vonal) ősz.  fh.  Csavaró
san,  tekervényesen befelé hajló  vonal, vagy  menet.

CSIGÁZ,  (caig-a-oz)  áth. m. csigás-töm, —tál,
—ott, pár.  —z.  1) Csigával  vagy  csigára  húz,  teker,
feszít  valamit.  Ftilcsigámi  a  vödröt  a  kaiból.  2)  Ki-
noz, kínpadra  bűz,  csigafonnajú  kínzószerrel gyötör,
mint régen  divatban volt  3) Átv.  ért  valamit  megfe-
szít, tulzólag  erőltet  felcsigás.  -Felcsigázni  ős essél,
felcsigázni  követeléseit.  Cn'gázm'  a  barmot nagy  teher-
rel,  uagy  rósz  útban.

CSIGÁZÁS,  (csig-a-oz-as) fia. tt  csigásás-t,  tb.
—ok.  1) Körttltekerés,  csigával  húzás, forgatás. 2)
Kínzás, gyötrés.  3)  Csiga  nevtt  jatékszenvl  játszás.
4) Átv. ért. feszítés,  erőltetés.  J&scsigázás.

CSIGÁZIK, (csig-a-az-ik) k. m. csúfos-töm, —tál,
—ott.  Csigaféle  játékszert  ostorral  hajt,  perget,  csi-
gást játszik.

CSIGÁZÓ, (csiga-a-az-o) fa. és mn. tt  c*igá»ó-í.
1) Embereket, vagy  állatokat  kínzó személy, Uletőleg
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hóhér,  bakó.  2)  Aki  csigaféle  játékszerrel  játszik.
Csigása  gyermekek.

CSIGÁZOTT,  (csig-a-az-ott)  mn. tt  csigázott-at.
1)  Kínzott,  gyötrött,  sanyargatott.  Csigázott  lovak,
vonóbarmok.  2)  Erőltetett,  túlfeszített,  mintegy  csigá-
val  Tőitekért.  Felcsigázott  ár,  kSoetelés.

CSIGE,  (csig-e)  fn.  tt.  csigéí,  1. CSIGER.
CSIGER,  (csig-er)  fn.  1. CSIGER.
CSIGER,  (csig-ér)  fn.  tt.  csigér-t,  vagy  csiger-et,

tb.  csiger-ék.  Silány  aljabor,  melyet  vízzel  felöntött
törkölyből  sajtólnak.  Máskép  :  lőre.

Alapfogalomban  rokon  a csikar,  csigát- szókkal,
mennyiben  a  csiger  végsajtólás  (mintegy  kicsikarás)
által  lesz.  Hasonlításkép  figyelmet  érdemelnek  a né-
met  Zieger,  mely  savót  jelent,  franczia  eidre  ,  angol
cider, hellén  aíxtQtt,  melyek  alma-  vagy  gyümölcs-
bort  jelentenek.

CSIGERÉ, puszta  Veszprém  megyében;  helyr.
Csigeré-n,  —re, —ró'!.

CSIGEREL,  falu  Arad  megyében;  helyr.  —be,
—ben,  —bői.

CSÍGET,  CSIGET,  (csí -ét vagy csi-eg-et)  lásd :
CSÍGAT.

CSIGGENYE,  (cgügg-öny-e ?)  fű.  tt.  csiggenyét.
Vadrózsa  bogyója.

CSIG1,  puszta  Győr  megyében;  helyr.  —be,
—ben,  —bó'l.

CSIGLÉNY,  falu  Köüúp-Szolnok  megyében;
helyr.  Csiglény-be,  —ben, —bó'l.

CSIGOLY, tt. csigoly-t,  tb.  —ok. L. CSIGOLYA.
CSIGOLYA,  (csig-oly-a,  vagy  csig-ol-ó)  fű.  tt.

csigolyát.  Nyakcsiga,  azaz  a  hfttcsontuak  felső  for-
gója,  mely  által  a  nyak  a  háttal  egyesül.

CSIGOLYAFÜZ,  (csigolyn-füz)  ősz.  fn.  l'iros
héjú,  s  igen  hajlékony  vesszejű  fűz,  mely  gúzsokra,
kosarakra,  s  más  fonott  eszközökre  alkalmas.  Má-
tyusföldén  :  cziglefüz,  ctiglevexszö.

CSIGÓTÉ,  tájdivatos,  lásd  :  CSIKOLTÓ.
CSIH,  (1),  éles  vékony  hangokat  utánzó  gyök.

Származékai  :  csikar,  csihol,  csihed  stb.
CSIH!  (2),  lovat,  csikót  menésre, sietésrc nó-

gató  szócska,  honnan  csihít.  Lásd  ezt.
CSIHÁN,  vagy  CSIÁN,  székely  tájszó,  lásd  :

CSALÁN.
CSfflÁR,  (csih-ár)  fn. tt.  csihár-t,  tb.  —ok.  Ke-

menesalján  ám.  faág,  vessző,  melyet  suhogatni  lehet,
honnan  máskép  :  suháng,  átvetve  : husáng.  Crihárral
ütni,  verni  a  barmot.

CSIHED,  (csih-ed)  önh.  m.  csihed-tem,  —tél,
— t.  Mondják  szélről,  hánykodó  hullámról,  midőn
csillapodik,  csendesedik,  s  mintegy  gyengébb  esik
bangba  megyén  által.  Szeged  tájéki  szó.

CS1HEDÉS,  (csih-ed-v.,)  fa.  tt.  csihedés-t,  tb.
—e'k.  Szélnek  ,  hullámzásnak  csendesedése  ,  csilla-
podása.

CSIHÍT,  (csih-ít)  Ath.  m.  csíMt-otl,  pár.  —s,
htn.  —ni, vagy  —ani.  A  lovat  indulásra,  vagy me-
nésre,  sietésre  ezen  szóval  nógatja  : csih  /  másképen :

esett.  Talán  innen  származott  csikó  (csih-kó), cseíí-töl
pedig  a  tájdivatos és  régies  csidkó.

A  csih  nógató  szócska  másképen  hi  /  vagy  hih ;
mindkettő  rokon siet  szó sebeseéget jelentő,  sőt  ennek
hangját  utánzó  si  gyökével*,  mely  suhan-, sugár  stb.
szóknál  síi  alakban  jön  elé.

CSIHÍTÁS,  (csih-ít-ás)  fn. tt. csihfíás-í, tb.  —ok.
Ló  vagy  lovak  csih / szóval  nógatása.

CSIHOL,  (csih-ol)  önh.  és  áth.  m.  csihol-t.  1)
Mondják  kis  ebekről ,  ebkölykekröl ,  midőn  csih-félft
éles  vékony  hangon  szólanak.  Vastaghangon  :  csahol.
2)  Csihol ,  ki  a  tűzkövet  aczéllal  üti ,  hogy  tüzet
adjon.

CSIHOLÁS,  (csih-ol-ás)  fn.  tt.  csiholás-t,  tb.
— ok.  1)  Kis  ebek,  ebkölykek  éles  vékony  hangú
szólása.  2)  TUzkőnek  aczéllal  ütése,  verése.

CSÍK.  (1),  1)  Elvont  hangutánzó  gyöke  csikor,
csikorog,  csikorít  stb.  származékoknak.  2)  Forgó,  csa-
varodó  mozgást jelentő  szók  gyöke, milyenek : csikar,
csikkan , csikasz,  csiklik,  csikló,  csitcland,  csikoltó,  stb.
Rokona  azon  sik ,  melyből  síkos  ,  sikamlik,  sikkaszt,
sikkan  származtak  ,  valamint  egük  is ,  mint a  csukló,
csuklik  szók  gyöke.

CSÍK,  (2),  puszta  Pest  megyében; helyr.  — ön,
— rá,  — iái.

CSÍK,  (1),  CSÍK,  fn.  tt.  csík-oí.  1)  Sáros,  isza-
pos  vizekben tenyésző,  apró,  kitünőleg  fürge  mozgé-
konysága  és  sikamlós  bőrű  halnem.  Forog,  eleven,
siklik ,  mint  a  csík.  Ki  csíkot  akar  fogni,  rakja  ki  a
varsát  SLZO.Z  aki  czélt érni akar, használja a kellő eszközt.
Km.  Hallgat  ,  mint  csík  a  varsában.  Km.  Csapja  csí-
kot  a  lencsével ,  azaz  egymással  öszve  nem férő  dol-
gokat  kever  együvé.  Km. 2) Metélt  tészta  neme, mely
hosszukás  vékony  alakjánál  fogva  némileg  a  csíkha-
lacskához  hasonló.  Túrós,  mákos  csíkot  enni. Némely
tájakon  :  mácsik, vagy  fordítva csíkinak. L. ezt.  Legjobb
a esik,  ha  megnyakazzák.  Km.  3)  Szintén  a  csíkhaltól
vett  hasonlatnál  fogva  ,  ara.  bizonyos  színű  vonás,
mely  az  állati  bőrön, szőrön, gyümölcsök  héján, vagy
szöveteken  s  inas  müveken  elnyúlik.  A  törökben  csitt
um.  húzás  (trait),  rónai  fligne).  Innen :  csíkos  körte,
csikós  kelme,  csíkos  szoknya.  4)  A  madarak  farának
hegye,  csúcsa, szokottabban  : farcsík.  5)  Mirigy-féle
nyavalya  a  disznók torkában.

Fürge  mozgékonyságánál  fogva  a  csikland, csik-
ló,  csúszós  tulajdonságát  illetőleg  pedig  a  sík,  sikam-
lik,  sikamlós  szókkal  rokonítható.  Innen  a közmon-
dat  : siklik  mint  a  csík.  Megvan a  szláv  nyelvekben
is.  Hasonló  hozzá :  gyík,  és fordítva  a  kígyó  gyöke :

CSÍK , (2) ,  mint  Csík-szék  első  tagja  számos
helynevek  clörésze  Erdélyben,  pl.  Csík-Mártonfalva,
Csfk-Szent-Domokos  ,  Csík-Szent- György  ,  Csfíc-Stent-
Márton  stb.,  melyeket  láss  az  utóbbi  nevek  alatt,  pl.
Mártonfalva,  Szent-Domokos stb.

CSIKAR,  (csik-ar)  áth.  m.  csikar-t.  1)  Nyom-
kodva  csipkéd,  feszít , forgat,  csavar,  szorongat.  /Tó-
lika  csikarja  hátát.  Valaki kezét  csikarni.  Más  kezéből
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kicsikarni  & fegyvert.  2)  Átv.  ért.  erőltet,  gyötör,  kí-
noz,  sürget  valakit, hogy  kierőszakoljon  tőle  valamit
Perut  csikarni  valakitől.  Csikarni  az adózó népet.

Rokon  vele  lekér*,  továbbá  a  török cs£kar-mak
(tírer, chasser dehors. Hindoglu. Ausraufen, beraus-
bringen. Vámbéry).

CSIKABÁS, (csik-ar-ás) fa. tt csifcaros-í, tb.
—ok. 1) Csipkedés, szorongatás, csavarás. Hatcsika-
rásban szenvedni. Kézcgikarás. 2) Zsarolás.

CSIKARGAT, (csik-ar-og-at) gyak. áth. m. csi-
kargat-tam, —tál, —ott, pár. csikargoss. Ismételve
vagy folytonosan csikar, mind tulajdon, mind átv.
értelemben.

CSIKARÓ, (csik-ar-ó) mn. tt crikaró-t. 1) Ami
szorongatva csipkedí, csavarja, rágja a testet. Csikaró
fájdalmak a hasban. 2) Zsaroló. Szegényeket csikaró
csarnok. 3) A gyógytanban ám. fölötte  erős  hatású
gyógyszer.

CSIKASZ,  (csik-asz) mn. tt  cmkosz-t,  tb.  —ok.
Némely  tájakon,  nevezetesen  Tornában, Szolnokon,
Debreezenben  stb.  ám. sovány, szikár.  Csikatz-marha.

„Zönnöl a gaz,  reng  a sűrű  :
Nagy  csikasz  vad  ugrik  föl,  de
Vissza  perdül  mint a  gyűrű."

Arany  János.

CSÍKÁSZ,  (1),  CSIKASZ,  (csík-ász)  fn.  tt.
csftdss-t,  tb.  —ok.  Aki  csíkhalakat  fogdos,  mint a
halfogó  : halász.

CSÍKÁSZ,  (2),  CSIKASZ, (csík-ász) onh.es áth.
m. csíkás-tam,  —tál,  —ott, pár.  —sz.  Csíkokat  fog-
dos.  Társával, iszapos  vízben  csikászni.

CSIKÁSZÓ,  (csik-ász-ó)  mn.  tt  csikászó-t.  1)
Aki  csikasz, csikfogdosó.  2)  Amivel csikászni szoktak.
Csikássó háló, varsa,  tapogató.

CSIKAVÉNY,  (csik-a-vény) mn. tt  erikavény-t,
tb.  —ok. Dunán túli  tájszó, ám. csiklandós, csiklandé-
kos,  vagy  mint  olyan kaczénágra  hajlandó.

CSÍKBOGÁÉ,  (csík-bogár)  ősz.  fn.  Vizekben
élő,  hengerded testű,  mintegy  kis  csíkhoz  hasonló bo-
gárfaj.  (Dytíscus).

CSÍKDÁD,  (csfk-dad)  mn.  tt  críkdad-ot.  Vé-
kony,  hengerded  alakú,  mint  a csík.

CSÍKÉ, (1), (ám. csirke) fn. tt. csíkét. Baranyában
az  Ormánysigon  így  nevezik a csirkét

CSÍKÉ,  (2),  puszta  Nyitra  megyében, helyr.
Ctiké-re,  —n, —röí.

CSIKÉE,  (csik-ér = csek-ér, v. csekély) mn. tt
csikér-í, tb.  —ék.  Vas  megyében  mondják  meglábol-
ható, csekély, sekély vízről,  folyamról.  Máskép : siker.

CSIKERÉSZ, (csik-er-ész, azaz, csip-er-ész, vagy
csip-k-er-észj.önh.  m.  csifcerészíem,  —tél,  —e'íí, pár.
—n.  Göcseji  tájszó,  mondják  baromról,  midőn  a
mezőn kórészva,  böngészve  csipegetí  a  növényeket,
különösen  sovány  ugaron, vagy  száraz  parlagon.

CSIKÉZ, lásd  :  CSIKERÉSZ.
CSÍKFALVA,  helység  Maros  székben;  helyr.

CWfcfofeá-n,  —rá, — rőt.

CSIKKAN,  (csikk-an)  önli.  m. esikkan-t.  1)  Ctií
vagy  csikk hangot ad. Olyan képzésű, mint:  nyikkan,
ritkán  hangutánzók.  2) Forgójából,  csuklójából,  szo-
kott  helyzetéből  bizonyos  erőszak  következtében  ki
csuszszan, kisikamlik, ficzamodik.

CSÍKKÖ,  (csík-kő)  ősz.  fn.  Kőnem, melyen  csi-
kós  vonások  látszanak.

CSIKLA,  (csik-ol-a)  székely  tájszó.  Lásd:
CSUKLÓ.

CSIKLAND,  CSIKLÁND,  (csik-ol-an-d  vagy
—an-d)  áth.  m. csiklond-ott,  htn.  —ni  vagy  —ani.
Az  idegeket  ingerelvén,  biyonyos vegyes  érzést ger-
jeszt,  mely  kellemes  inkább,  mint kellemetlen.  CWfc-
landja  torkát  a  tzomjuság.  Csiklandja  orrát a  pordo-
hány.  Valakit  hóna alatt  csiklandani.  Átv.  ért  h*sz
náltatik  különféle  indulatokról,  melyektől  a*  emberi
szív  és lélek  kellemesen  izgattatík.  Csiklandja  a di-
cséret,  csiklandja  a  bujatág.

Gyöke az  élénk mozgásra vonatkozó esik. L.  ezt
A  persában  rikundt  ám.  csipkedés,  csiklandis.
CSIKLANDÁS,  (csik-ol-an-d-ás)  fa.  tt  csiklon-

dás-t, tb.  —ok.  1) A  testnek, vagy  léleknek  valamely
vegyes  érzésre ingerlése, gerjesztése,  különösen tapin-
tás által.  Nyakcsiklandás,  talpcsiklandás,  tenyérctik-
landát.  2)  Szenvedő  ért.  azon állapot,  melyben Tan
valaki,  midőn  idegei  vegyes  érzésre  ingereltetnek.
Ctiklandás  miatt  nevetni,  ugrani.  Criklanddsban  el-
ájulni.  CWfciandáVól  félni.

CSIKLANDÉK,  (csik-ol-an-d-ék)  fn. tt  csiklon-
dtk-ot.  Azon  vegyes érzés,  mely  az  idegek  ingatássj,
ingerlése  által  támad az emberi  testben, vagy átv.  ért
a  lélekben.

CSIKLANDÉKOS,  (csik-ol-an-d-ék-os)  mn.  tt.
csiklandékos-t  vagy  —át, tb.  —ok.  Kire  az  izgmt&s.
ingerlés  könnyen  bat,  ki  a  csiklandásra  nyugtalan-
kodik.

C8IKL ANDIK, (csik-1-an-d-ik) k. m. ctikland-ott,
htn.  —ni, vagy  —ani.  Ás  illetésre, ingerlésre,  izga-
tásra  vegyes  érzés  támad valamely  részén  a  tettnek,
vagy  állapotán  a  léleknek.  Ctiklandik  a  retteg  ember
torka, midőn  bort  lát.  Ctiklandik  a fűben  a  metUlábat
talpa.  Crikklandik  az orr,  ha  fiivei  piszkálják.  CWt-
landik  a  bal  tenyere,  pénzt  kap.  km.  Gnkíandik  01
orra,  boszuság  én.  km.

CSIKLANDÓ,  (csik-ol-an-d-ó) 1) mn. tt  csikían-
dó-t.  Aki  vagy  ami  csikland, vagy  csiklandik.  2)  fn.
lásd  : CSIKLÓ.

CSIKLANDÓS,  (csik-ol-an-d-ó-os)  mn. tt  c*tt-
landós-t,  vagy  —oí, tb. —ok.  1)  Aki  vagy  ami •
csiklandásra  nagyon  hajlékony,  érzékeny.  Én  ig*a
csiklandós  vagyok.  Ctiklandós  boV.  A  tenyér  ctiküm-
dósabb  szokott  lenni a  homloknál.  2)  Átv.  ért  kényes,
mivel  csak  csinyján,  vigyázva  lebet  bánni;  mit ha
érintenek,  sok  bajra  ad  okot,  sikamlós.  Criklandót
dolog  némely  háti  ügyekbe  avatkozni.  Némely  hivatal
igen  csiklandós  körülményekbe  hothatja  ás  embert.

„Cuklandós  szók  ezek  és  mind  esztelenek.*
Őr. Zrínyi Miklós.
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CSIKLANDOZ, (csik-ol-an-d-oz) áth. m. esiHandos-
tam,—tál, —ott, pár. —«. Az érző idegeket folytonosan
Ugatva, ingerelve  bizonyos érzést gerjeszt,  mely gyö-
nyörből  és  fájdalomból  van vegyítve.  Falakinek  hóna
alját,  tenyerét,  talpát  csiklandozni.  Átv. ért  használ-
tatik  ás  indulatokról  is.  Falakinek  hiúságát  dicsére-
tekkel csiklandozni.

CSIKLANDOZÁS,  (csik-ol-an-d-oz-ás)  fa.  tt
eriklandotát-t,  tb.  —ok.  1)  Cselekvő  ért  valakinek
vagy  valaminek  ingerlése,  izgatása,  melynél  fogva
gyönyörrel  vegyes  fájdalmat  erezzen.  2)  Szenvedő
ért  maga  azon vegyes  érzés,  mely az izgatás,  inger-
lés által  eszközöltetik.  Gyüngéded,  erős, nevelteid  erik-
landosás.

CSIKLANDOZIK,  (csik-ol-an-d-oz-ik)  k.  m.
criklandot-lam,  —tál,  —ott,  pár. —zál.  Izgatás, in-
gerlés  által az  idegeken,  vagy  indalatokon  gyönyör
és  fajdalom  vegyes  érzése  terjedez  el.  Criklandotik  a
háta,  midőn  vakarják,  vagy  simogatják.

CSIKLANDOZTAT,  (csik-ol-an-d-oz-tat)  lásd :
CSIKLANDOZ.

CSÍKLEVES,  (csík-leves)  ősz.  fa.  Leves  étel,
melyben  csíkhalat, vagy  csíkfélemetélt  tésztát  főztek.
Első  érteményben  olyan,  mint: hallevet,  ráklevet,
tyiíklevet,  másodikban,  mint: gombóceleves,  bable-
ves, stb.

CSIKLIK, (csik-ol-ik) k.  m. csikol-í, vagy  csifcl-
oíí.  L. CSKLANDIK.

CSIKLÓ,  (csik-ol-ó)  fa.  tt  csifcló-í.  1) Az emlős
nöállstok szeméremtestéből kiálló nyelvecske(Clitoris).
2)  A  négylábú  állatok  horgas  ina.  3) Két testnek oly
összefftzése,  mely  által  azok  mozoghatnak, különösen
ás  állati  s  emberi  tagoknak  ily módon  létesült  egybe-
kapcsoltatása, s  a  hely,  hol  ezen  összekapcsoltatás
történik,  másképen  :  csukló.  Eltaláltad  a  csudáját,
km. t. i.  a disznófark  csikloját  eltalálni  ügyességnek
tartatik,  innen  azon  közmondás  ügyességet  jelent.
Körmyd  eltalálni  a  kolbász esiklóját. Km.

CSIKLÓBÉGYÉRÍTÖ ,  (csikló-bégyérítő)  ősz.
fn.  Ideg a női  szeméremtestben ,  mely  ingereltetvén,
*>  csiklót  fólmeresztí.  V.  ö.  CSIKLÓ.

CSnCLÓCSONKÍTÁS,  (csikló-csonkítás)  ősz.
fh.  Sebészi  műtés,  midőn  a  kóros  nőcsiklót kimetszik.

CSIKLÓEDÉNYÉK,  (csikló-edényék)  ősz.  tb.
fn.  A  női szeméremtest  esiklóját  képező részek együtt
véve.

CSIKLÓFÉK,  (csikló-fék)  ősz.  fn.  Szalagocska,
melyen  a  női csikló  függ.

CSIKLÓLOB,  (csikló-lob)  ősz.  fn.  Gyuladásos
nyavalya  a  csíkiéban.  i

CSIELÓMAEK,  (csikló-makk) ősz.  fh.  A  esik-1
lónak  csomós  vége, gombja.  l

CSIKLÓMAKKTYÚ,  (csikló-makk-tyú)  ősz.  fn.
Bőr,  mely  a  csiklómakkot-takarja.

CSIKLÓS, (csik-ol-ó-os)  mn.  tt.  ctiklót-t,  vagy
—át, tb.  —ok.  1) Csiklandós.  2) Kinek  farcsiklóján
baja,  betegsége  van. 3)  Ina-fitött,  inpókoa.  Csifc-
íós  U.

CSIKLOVA,  vagy  CSIKLOVÁB,  NÉMET—,
OLÁH—,  fáink Krassó megyében; hclyr.  Critíová-n,
—rá,  —róí, vagy  Criklovár-on,  —rá, —ról.

CSÍKMÁK, (csik-mák)fn.tt  esikroák-ot. Mácsik,
tésztás csík, metélt  Eredetileg  ám. csík  mákkal,  má-
kos  csík,  mákos metélt  Később minden nemű  csíkra
azaz  metéltre  értették.  Innen  : túrós  esikmák, mákos
csikmák.  Mátyásföldi  és  csalóközi  tájszó.

CSIKÓ,  (csik-ó  vagy  csih-kó)  fn.  tt  csikó-t.
Személyr.  —m, —d,  —ja,  vagy  etikája,  —infc,
—itok, vagy  —csikaink,  —csikajitok,  —erikajik.  A
lónemfi  állatnak  vembe,  fia, melynek  még  új  fogai  ki
nem  nőttek.  Kit  etika. Másodftt,  harmadfii, negysd/tt
csikó.  Tarka,  sárga  csikó,  ffancza,  monyas,  híréit
csikó.  Éhet  csikó abrakkal álmodik.  Km.  -Reszket  írté,
mint f árkot  a  etikáért.  Km.  Délcteg,  vagy  bojíorjá-
nyos  etikából válik  a ja paripa.  Km. Kicrin csikó nagy
derestől, hámot vonni tanul restül. Em.  Meg vagyok  én
határozva, mint  a  csikó  kanlárotva.  Népdal.  Nem ad-
nám egy  etikáért,  azaz  sokra becsülöm,  igen kedve*.
Ábrakot  erika könnyen viczkándozik.  Km. CŰkó is  anyja
mellett  szokik.  Km. Ló  Mi  a  csikót,  de abrak a* anyja.
Km.  A  erika  is  Janót,  mikor  bojtorjánot.  Km. azaz
valamely  dolog  csak  ily  csavaríntásssJ  hihető.  Már
minálunk  csuda  esett,  a  erikának  láfoga  lett,  ám. ko-
rán  okos.  Km. Miskép a népnyelvben  : csidu,  csidkó
(régiesen  is), és  csínt*.

Gyöke  esik  vagy  ezen  fiatal  állat  mozgékony
tulajdonságára  vonatkozik,  s  ám. sik, a sikkan, sikam-
lós,  sikkanós  származékokban;  vagy  talán  mint a  la-
tin  hinnulus  a  hinnio-tól,  élesen  sikító  nyerítésétől.
Vagy  végre,  a  mi levalószinübb,  a  csih.'  mint  lovat
nógató,  csibító, valamint  csidu,  csidkó a  esett / siótól
vette  nevét:  csih-kó; csinu  is  ám.  csih-ne.  Vannak  kik
csik-ló  azaz  kicsi  ló-val  azonosítják.  De  ezen  szár-
maztatás  erőtetettnek  látszik.  Sínai  nyelven  kitt ám.
equus  recens  natos,  equns  duorum  anriorum.

CSEKÓBÖR,  (csikó-bőr) ősz. Ín. A csikónak bőre,
különösen  lenyúzott  állapotban  véve.  Nyert,  kikéssí-
tett  csifcóbbV.

CSIKÓBŐRÖS,  (csikó-bőrös)  ősz. mn. Csikóbőr-
rel  behúzott.  Csikóbőrös  kulacs.

„Édes  kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös  kulacsocskám."

Csokonai.

CSIKÓCZA,  (csik-ó-cza)  fh.  tt.  erikádat. Ten-
geri  balfaj,  melynek  nyaka  és  feje  a  csikóéhoz, há-
tulsó  része  pedig  féregbábhoz  hasonló.  (Syngnathus
hippocampus. L.)

CSIKÓFEJ,  (csikó-fej)  ősz.  fű.  1) A  csikó  ál-
latnak  feje.  2)  Hosszúkás,  emberi  vagy  más állati
fej,  mely némileg a  csikóéhoz  hasonló.

CSIKÓFEJU,  (csikó-fejű)  ősz. mn. Kinek vagy
minek  hosszúkás  feje  van,  mint  a  csikónak.  Csikó-
fejő  hal, bogár.

CSIKÓFOG, (csikó-fog)  ősz.  fn.  A  kis  csikónak
első  fogai,  melyek  izopás  alatt  nőnek,  »  melyeket
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utóbb  elveszt,  mások  nővén helyettök. A  fiatal  lovak-
nál  is  több-kevesebb  megvan  belölök,  s  ezekről  íté-
lik  meg a  lóismerők  a  lovak  korát.  Elhányta  már  a
csikófogát,  azaz  : nem fiatal, lehetne már esze.

CSIKÓHERÉLÉS,  (csikó-herélés)  ősz.  fo.  A
csődör  csikó heréinek kimetszése. Megadták  a  módját,
mint pátiak  a  csikóheréiésnek. Km.

CSIKOL,  (csik-ol)  áth.  m.  csifcol-í.  L.  CSIK-
LAND.  Megegyezik  vele  a német Kittel,  kittéin, an-
gol  tickle  stb.

C8ÍKOL,  (csík-ol)  áth.  m.  esttől-/.  Csíkokkal,
azaz  csíkforma vonásokkal  befest,  besző,  bevarr.  Csí-
kolni  a  vásznat,  szövetet.  V.  ö.  CSÍK.

CSIKOLÁS,  (csik-ol-ás)  fn.  tt.  csikolás-í,  tb.
—ok.  Csiklandás.

CSÍKOLÁS,  (csík-ol-ás)  fn.  tt.  csíkolás-í,  tb.
—ok.  Festés,  szövés, varrás,  melylycl  valamely  kel-
mét,  szövetet  csikóinak,  csíkossá  tesznek.

CSÍKOLAT,  (csík-ol-at)  fn.  tt.  csikolat-ot.  Csík-
forma  vonal.  Cslkolat  a  szöveteken , aikolat  a kis  ma-
laez  szőrén,  csíkolat  a  görögdinnye  héján;  különféle
szinii,  tarka  ctikolat.

.  CSÍKOLT,  (csfk-ol-t)  mn.  tt.  csikclt-at.  Ami
csíkfonna  vonásokkal  mesterségesen  van  befestve,
beszőve.  Csikóit  vászonból  bugyogó.  Csikóit  festésű
falok.

CSIKOLTÓ,  (csik-ol-t-ó)  fn.  tt.  etikolló-t.  Fából
csinált,  négyszögfi  eszköz, melylyel  a  közönséges ök-
rös  szekér  rúdját  a  tézslához,  s  ha  hat,  nyolcz  stb.
ökör  van  befogva,  a  tézslikat  egymáshoz  csatolják.
Használják  az  ökör-vonta  taligamdakon  is.

Mennyiben  sikkanva  ideoda  mozog,  a  csiga  és
sikkan  szókkal  rokon, s  különféle  tájejtés  szerint  vál-
tozva,  illetőleg  elrontva  haszuáltatik,  ú.  m. csikoltyú,
csikóíytt,  csikóíó,  csikóié,  csigóté,  sikoltyú,  sikkotyú,
sifcfcaíyú.  Különböztetésűl  v.  ö.  CSÁGATÓ.

CSIKOLTÓSZEG,  (csikoltó-szeg)  ősz.  fn.  Fa-
szeg,  mely  a  csikoltón keresztül  tolva  a  rudat  a  tézs-
lával,  vagy  a  tézslákat  egymással  öszveköti.

C8IKOLTYÚ,  lásd  :  CSIKOLTÓ.
CSIKOLTYÚSZEG,  lásd  :  CSIKOLTÓSZEG.
CSIKOR,(1),  (csik-or)  áth.  lásd:  CSIKAR  Oly

változattal  használtatnak,  mint: kupor,  kapar.

CSIKOR, (2),  hangutánzó törzs (csik-or) melyből
csikorog, csikorit,  csikorgás  származtak.

CSIKOR,  (3),  puszta  Nógrád  megyében; helyr.
—ön,  —rá,  —rói.

CSIKORG,  1. CSIKOROG.
CSIKORGÁS,  (csik-or-og-ás)  fn.  tt.  csifcorgás-í,

tb.  —ok.  1)  Kiszáradt  kemény  testeknek  egymással
való  súrlódásából  eredő kellemetlen éles  hang.  Talict-
kocsikorgás,  kerékcsikorgás.  V. ö. CSIKOROG. 2) Átv.
ért  nyomora, szűk, alig  tengődő  állapot  Csikorgás
ez  egész  ember  élete.

CSIKORGAT,  (csik-or-og-at)  ith.  m. esigorgat-
tam,  —tál,  —ott.  pár.  csikorgass.  Két  kemény, és
száraz  testnek  öszvedörzsölése által  kellemetlen  éles

hangot ballat  Fogakat  csikorgotni. A  fergtleg  a fákat
crikorgafja.  Ne csikorgása ott  a  rósz  talicskát.

j  CSIKOKGATÁS,  (csik-or-g-at-ás)  fh.  tt  orifcor-
gatás-t,  tb.  —ok.  Két  kemény  testnek  öszvedörzsölés

{  általi  kellemetlen , s  fölmctsző  hangoztatása.  Fogén-
'  korgotás.  Ott  lészen  jojgatás,  és fogok  csikorgatása.
'  (Biblia).

CSIKORGÓ,  (1),  (csik-or-og-ó)  mn.  tt  esifcor-
gó-t.  Általán,  ami csikorog, vagyis  éles  fülsértő  ban-

I  gon  nyikorog.  Csikorgó  talictka,  szekér.  Csikorgó  fo-
gak.  Különösen  :  csikorgó  tél,  csikorgó  hideg,  midőn
t.  i.  a járók  lábai  alatt  a  fagyos  föld,  vagy  hó,  jég
csikorog,  azaz,  igen  kemény  hideg  van.

CSIKORGÓ,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt  csifcor-
gó-t. Réz  vagy  vas  lemezből  készült  szélmutató  az
épületek  ormán,  mely  a  széltől  forgatva  csikorogni
szokott  Máskép  : szél  anyja.

CSIKORGÓFÜ,  (csikorgó-fű)  ősz.  fa.  Lásd  :
CSIKÓKKÁ.

CSIKORGÓS, (csik-or-og-ó-os) mn. tt  csitergós-t,
vagy —át, tb.  —ok. Ami úgy van alkotva, oly termé-
szetű, hogy  mozdultakor  csikorog.  Csikorgót  ajtó,  cti-
korgós csizma, csikorgós  stelencte.

CSIKOKÍT,  (csik-or-ít)  áth.^m.  enkorít-ott,  btn.
—ni.  vagy  —ani.  pár. —s.  1)  Valamely  kemény
testet  csikorogni  kényszerít  V.  ö.  CSIKOROG.  Fo-
gait  csikoritja,  vagy  elcnkorítja.  2) Szorít,  kínos, ke-
ményen  fog,  nyom, kinyom.  MegcrikoriÜak,  esők  ke-
zembe kerülj.  Éhséggel  ctikoritni  a  foglyokat.

CSIKORÍTÁS,  (csik-or-it-ás)  fh.  tt  csifcoríías-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  csikorit

CSIKÓKKÁ,  (csik-or-ka)  fn.  tt  cnkorká-t.  A
kétfőbbbímesek  seregébe és  magrejtősök  rendébe tar-
tozó  növényfaj;  csészéje  öt  levelii,  hímszálainak  ket-
teje  porhonos,  ketteje  béréit;  tokja  két  rekeszti.
(Gratiola).  Réti  csikorko,  máskép  csikorgófii,  fanyuj-
tófű.  (Gr.  officinalis).

CSIKORKAGYÖKÉR,  csikorka-gyökér) ősz.  fn.
A  csikorka  nevezetű  növény gyökere.

CSIKORKAGYÖKÉRPOR  ,  (csikorka-gyökér-
por) ősz.  fn.  Gyógyszer,  melyet  por alakban  csikor-
kagyökérből  készítenek.

CSIKORODÁS,  (csik-or-od-ás)  fn.  tt.  estkoro-
dás-t, tb.  —ok.  Állapot,  midőn valamely  kemény szi-
raz  test dörzsölés  köveAeztében  csikorogni  kezd.

CSIKORODIK,  csik-or-od-ik)  k.  m.  csikoroct-
tam,  —tál, —ott.  Csikorogni kezd, csikorgó állapotba
jut.  Fogai  már  csikorodnok  störnyU  haragjában.  Cti-
korodik  a  megindított  száraz  talictka.  Ctikorodik  a ke-
mény  tél.

CSIKOROG, (csik-or-og)'önh. m. csikorog-íam, vagy
ctikorgottam,  csikorogtál  v. csikorgódat,  ctikorgott;  htn.
—ni, vagy  csikorgani.  1)  Valamely  kemény, kivált
nedv,  kenőcs  nélküli szarsz  test  súrlódás által fülsértő

' kellemetlen  bangót ad.  Csikorog a kenetlen SMkérkerék,
1  a  szára* (aticska.  Csikorognak  afSrgeteg  által  kittkert
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agg  fák-  Csikorognak  a  dühös  állal  fogai.  Csikorog  az
ajtó,  kapu.  Csikorogó  malomkerék,  etb't  kiált.  (kin).
Csikorog,  mint  a  komáromi  íalicska.  (km).  Csikorog  a
hó, midőn  keményre  van  fagyva.  Pók  várának  magas
tornyán  a  vaskakas  csikorog.  (Kisfaludy S.)  2)  Nyo-
morúságosán,  szűken,  alig  tengődve  éldegél.  Caak
úgy  csikorgunk  a  nagy  szükség  miatt.  Alig  csikorog,
ngy  elszegényedett.

A  finnben  kimen,  kirskun  ám.  csikorgók  és ki-
rislan  csikorgatom  (pl. fogaimat)  szintén  hangutánzó.

CSIKÓS,  (1), (csik-ó-os)  mn.  tt.  csikós-í,  vagy
—öt,  tb.  —ok.  Aminek  csikaja  van.  Csikós,  kis
csikós  kancza.

CSIKÓS,  (2),  (mint  föntebb)  fa.  tt.  csikós-/,  tb.
—ok.  Pusztai  béres  szolga,  ki  úgynevezett  ménesre
felügyel,  azt  őrzi,  legelteti.  Ut-aság  csikóna.  Helység
csikósa. Alföldi  csikósok. Káromkodik,  mint  csikós.  Km.

„ Lám  megmondtam  Angyal  Bandi,
Ne  menj  az  Alföldre,
Csikósoknak,  gulyásoknak
Közibe , közibe."  Népdal.

A»v.  ért.  uiegvetó'leg  ám.  nyers,  faragatlan,  durva
ember.

CSÍKOS,  CSIKÓS,  (1), (csik-os) mn.  tt.es/kos-t,
vagy  — oí,  tb.  —ük.  1)  Csík  HUVÜ  apró  halakkal
bővelkedő.  Csíkos  mocsár,  tv/kos  tó.  2)  Csíkokkal
készített,  főzött.  Csíkos  káposzta.  3)  Csíkalakú voná-
sokkal  tarkúzott.  Csíkos  bugyvgó,  csíkos  körte,  csíkos
malacz,  csikós tök.

CSÍKOS,  CSIKÓS,  (2), (ALSÓ—,  FELSŐ—),
máskép  1NÁRCS,  puszták  Pest  megyében.  Helyr.
— ró,  —ön, —róí.

CSÍKOSÁN,  CSÍKOSÁN, (csík-os-an)  ih.  Csík-
vonalakkal  ellátottan.

CSIKÓSBOJTÁR,  (csikós-bojtár)  ősz.  fn.  A  fő-
osikósnak  segéde,  a  számadó  csikós  legénye.

CSIKÓSLEGÉNY,  (csikós-legény)  ősz.  fn.  L.
CSIKÓSBOJTÁR.

CSIKÓSLÓ,  (csikós-ló)  ősz.  fn.  Ló,  melyen  a
csikósok  járnak.  Különbözik  tőle  az  elválasztva  írt  :
rfiikós  ló.

CSIKÓSKALAP,  (csikós-kalap)  ősz.  fn.  Olyan
kis  gömbölyű  tetejű  kalap,  mint  a csikósoké.

CSIKÓSOSTOR,  (csikós-ostor)  ősz.  fn.  Olyan
ostor  mint  a  csikósoké.  Rövid  nyelü  karikás  ostor.

CSIKÓSTANYA,  (csikós-tanya) ősz. fn. Nádból,
vesszőből,  zsúpból,  kákából  stb. készített  pusztai  ka-
libii,  hol a  csikósok  tartózkodnak.

CSIKÓSZÁJU,  (csikó-szájú)  ÖKZ.  mn.  ős  fn.  A
minek  vagy  kinek  olyan  szája  vau, mint  a  csikóé.
Somogyban  és  Baranyában  :  nagy  boros  edény.

CSIKÓTÉ,  lásd  :  CSIKOLTÜ.
CSÍKOZ,  CSÍKOZ,  (esík-oz)  úth.  ín.  c*ikoz-lam,

— tál,  — „tt,  lásd  : CSÍKUL.
CSIKÓZABLA,  (t-íikó-zabla)  ősz. fn.  A  knr.szt-

viigy  fcszítözablánál  kisebb  zaUa  a  csikók  számára,
-/..'ijvas  nélkül .

AKAD.  NAUV  ÜZÚ1ÁII.

CSÍKOZÁS,  (eaik-ó-oa-ás)  fn.  tt.  csikósás-t,  tb.
—ok.  A  kanczalónak  megellése.

CSÍKOZÁS,  CSÍKOZÁS,  (csík-oz-ás)  fn.  tt.  csí-
kotás-t,  tb.  —ok.  Csíkos  vonásokkal  tarkítás.

CSÍKOZIK,  (csik-ó-z-ik) k. m. csikóz-tam,  —tál,
—ott,  pár.  —tál.  A  lóról  mondatik,  midőn  megellik.
Csíkoznak  a  kaneták.  Használják  e  szót  a  szamárról
is.  Átv. ért.  tréfásan  annyit  tesz,  mint,  leveti  a  rajta
ülőt  A  heréit  lő  is  megetikótik  néha,  mikor  leveti
Máié  Petit.  (Km).

CSÍKSÁS,  (csík-sás)  ősz.  fn. Mérges  sás, mely-
től  az  ökör,  ba  eszik  belőle,  megdöglik.

CSIKSZEMÜ,  (csík-szemű)  ősz.  mn. Apró  sze-
mű ,  mint  a  csík.

CSÍKTÉSZTA,  (csík-tészta)  ősz. fn.  Metélt  tész-
ta, vagy  metéltnek,  laskának,  inácsiknak  való  tészta.
Tyúklevcs  csíktésztával.

CS1KVÁND,  falu  Győr megyében;  hclyr. —o»»,
—rá,  —ról.

CS1LING, CSILLING,  (csill-ing, vagy csell-eng)
fű.  tt.  esiling-ct.  Kisded  szölöfcj,  bong,  melyen  csak
imitt-amott  vau egy-két  szem;  máskép  : biling.

CSILL,  elvont gyök, melyből különböző  értelmű
szók  származnak,  ú.  m.  1)  csillag,  csillám,  csillog,  2)
csillap,  csillapít,  csillapodik,  3)  csilla,  csillát,  csille,
csilleg,  csillent.  Ennélfogva  eredeti  értelmei  is  külön-
bözők.  Első  esetben  jelent  kicsided  apró  villogást;
a  másodikban : elcsendesülést,  zajnak  kicsinyedését;
a  harmadikban  :  csellengést,  ide-oda  lengedezést, ki-
csinyes  mozgást.  Közös  fogalom  mindenikkel  a  esi  és
cl.  Azonban  kivált  a  esi  gyökelem  nem mindenikben
egyenlő  jelentésű  (hanemha  cse  =r  kicsi-vei  akarnók
azonosítni).  Ugyanis  csillag,  csillám'  és  csilla,  csille
szók  esi  gyökelcmeiben  a  si  (si-et)  vagy  sí*  (sn-h-og,
su-g-ár)  suhogást  vagy  sebességet  jelentő  hang  fog-
laltatik ; csillap  szóban  pedig  a  csitt,  csitít,  csend  stb.
szók  est  vagy  cse gyöke; az l  is  csilla  és  csillop-ban
közelebbről  mívclö,  eszközlö  értelmű,  csillag-,  csil-
lám-bán  stb. pedig  szintén  sebességet,  sebes  haladást
jelent,  valamint el,  ill-(an)  azaz  sebes  mozgás  foglal-
tatik  t'iltog,  trilág,  ftlla»  szók  t-il  és vili  gyökeiben  is.
A  rokonságokat  lásd  :  CSILLAG,  CSILLAP,  és
CSILLEG alatt.

CSILLA,  (csill-a)  fn.  tt.  csillát.  1)  Szeged  tá-
jékán  ám.  vékony  szárú  kis  csuhu-  vagy  sás-, vagy
kákafaj,  melyet  leginkább  szölökötözésre  használnak,
így  nevezik  a  gyékény-  vagy  kötösásnak  belét  is.  2)
Tésztás  étek  neme,  talán  az  első  értelcmbeni  hason-
latosságnál  fogva,  midőn  rsik  szóval  egyeznék.  3)
Xövényncin  a  hathíinesck  seregéből;  csészéje  nincs ;
bokrétája  hat  szirmú,  kinyílt,  lehulló ;  bíinszálai czér-
naszálúk  ;  tokja  és  inagvai  gömbölyüdedek  , gyökere
hajma.  (Scilla).  E  harmadik  értelemben  idegen  szár-
mazású.

CS1LLAECZETMÉZ,  (e-illa-eczet-mó'z)  ősz.  fn.
i  A  csilla  növényből  ké.'-/.itett  vczrhnéz.  V.  ö.  CSILLA
!  <ÍH  EC'ZETMÉZ.
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C8ILLAECZETSZÖRP,  (csila-eczet-szörp)  ősz.
fn.  A  csilla  növénynek  csípő*  keserű  nedve,  mely
gyógyszerül  használtatik.

CSILLAG,  (csillag)fh.  tt  csiliag-ot. 1) Világító
égi test, melynek  szétágazó sugarai mintegy reszketve
tűnnek  *>  szemekbe. Az  ily látható égi  testeket, a nap
és  hold kivételével,  mind  csillagoknak  nevezi a ma-
gyar.  Fényét,  ragyogó  csillagok;  halouány,  molnár
ütemű,  azaz  homályos  csillagok.  Ég  csillagai.  Nap,
hold  és  csillagok  simulnak, az  én szaraim pedig  el nem
miiinak.  (Idvez.)  A  csillagok  vagy  állók,  melyek ne-
vöket  onnan vették,  mivel  egymás  irányában  hely-
setök  nem látszik  változni, s  az  égen  mintegy megál-
lani  látszanak, és  melyek, miként  tartják,  általában
saját  fénynyel birnak, s mint  megannyi napok tekin-
tendők ; vagy  bujdosók,  melyek  a nap körül forognak
s  ettől kölcsönzik világosságukat; vagy ttstgkfeek, me-
lyek  szintén  vándorolnak,  és  pedig  némelyek  rendes
időszak  alatt  teszik  meg útjokat,  mások  rendetlenül
keringenek;  új  vagy  tttnS  csillagok,  melyek véletle-
nül  feltűnnek,  s eltávozván, többé vissza nem térnek;
futó  csillagok,  melyek  talajdonkép  csak  légi  tünemé-
nyek,  máskép  tisztuló  csillogok;  első-,  másod-, har-
mad-  stb.  nagyságúak.  Közmondatok  : Egyik  csillag
meg  nem  előzi  a  másikat.  (Szerencsés csillag  alatt  sztt-
letett.  Annyi  mint  csillag  ás  égen.  Csillagot  na  Da-
ctorára  azaz koplal.  Sok  a  csillag,  de  föl  nem ér  egy
nappal,  feljött  a  csillaga.  Lejárt  a  csillaga.  CWila-
gofcba  néz,  azaz  fenhordja  fejét  Csillagnak is  «an tisz-
tulása, km. azaz  tiszta  léleknek  is  VSA egy  kis  szeny-
je.  Sötét  éjszakában jártam,  ragyogó  csillagot  láttam.
(Pásztori  dal).  2)  Átv.  ért  a  lovak  homlokán  levő
fehér  vagy  más  kitűnő  folt  vagy  köröcske.  3) Más
állaton  vagy  testen  is  levő  ily  alak.  4)  A  szerelme-
sek  nyájas  szólítása.  Csillagom, galambom,  beh rád  il-
lik  a csókom / (Népd.).  5)  Szereti  e szót a magyar,  a
csárdák,  lovak  és  agarak  elnevezésére  használni.
CKllog csárda nincs teteje, kiállóit a szelemenje. (Népd.).
Nyergeljétek  meg a  csillagot.

Egyezik  vele  a  latin  síella,  franczia  étoiíe,  ro-
konnak  látszik  vele  a német glilhen, öiut  is,  stb.  V.
5.  CSILLÁM,  CSILLOG.

CSILLAGABROSZ,  (csillag-abrosz) ősz.  fa. Ab-
rosz, térkép, mely az ég boltozatán  látszó  csillagokat
fekvésök,  azaz helyzetök  szerént  lerajzolva elétünteti.

C8ILLAGALAKÚ,  (csillag-alakd) ősz. fn. Ami-
nek  csillagformája van. CWllogolokú  vár.  CWltogolakú
estfraság  valamely  bútoron.  Másképen : csillagdád.

CSILLAGALMA,  (csillag-alma)  ősz.  fn.  Bizo-
nyos  amerikai fának gyümölcse,  mely az almához igen
hasonló.  (Chrysophyllnm).

CSILLAGALY,  (csillag-aly)  ős*,  fn.  A  lopva-
nöszők  seregéhez,  s  mohok  rendébe  tartozó növény-
faj  ; termése paizs- vagy csiUagfonna kocsányos; mag-
va!  az alsó  lapján  vannak.  (Marchantia).

CSILLAGÁSZ,  (csül-ag-ász) fn. tt  csiUagász-t,
tb. —ok.  Tudós, ki  az égi  testek  ismeretében  jártas.
Szoros ért  ki  a csillagok  forgására,  s  más égi  tüne-

ményekre  hivatalosan  felfigyel,  s  tapasztalatait ren-
des  naplóban  fő'Uegyzi.  Budai csillagász.

CSILLAGÁSZAT,  (csill-ag-ász-at) fii. tt  csüío-
gánato-t.  Tudomány, mely  akár  oktatólag  akár  gya-
korlatilag  a  csillagok  rendszeres  ismeretével  foglal-
kodik.

CSILLAGÁSZATI,  (csill-ag-asz-at-i) mn. tt csil-
lagászoti-t, tb.  —ok. Csillagászathoz  tartozó, arra vo-
natkozó.  Csillagászati  vizsgálatok,  észrevételek.

CSILLAGÁSZATILAG  ,  (csill-ag-ásí-at-i-lag)
ih.  Csillagászatra vonatkozólag.

CSILLAGÁSZSÁQ, (csill-ag-ász-sig)  fn. lásd :
CSILLAGÁSZAT.

CSILLAGÁSZTORONY, (csillagász-torony) öaa.
fn.  Szükséges  lát-  s  egyéb  eszközökkel  ellátott  to-
rony , vagy  más  épület,  melyből  a  csillagászok  az
égi testeket,  s  tüneményeket  vizsgáljak,  figyelemre
veszik.  Budai, egri  csillagásztorony.

CSILLAGATLAN, CSILLAGTALAN, (csill-ag-
atlan  vagy  -talán)  mn.  tt  csülogotlan-t,  tb.  —ok.
Csillag vagy  csillagok  hiával  levő;  mi csillagok  által
nincs  világosítva.  Csülagatlan  éj.

CSILLAGBOGÁCS,  (csillag-bogács)  öss.  fn.
Növényfaj  a  nyeletlen  levelű  bogácsok  alneméből;
fészke  pikkelyei  tojáskerekek, szálkahegyfik, s, belsők
kinyúló  szálasak, halavány  sárgák.  Máskép :  sugárstf
bogáéi.  (Cardtras  radiatns.  W).

CSDLLAGBURÁNY,  (esiUag-burany)  ÖM.  fo.
Tengeri  korallok  neme,  melyek  héján  csilUgfonna
foltok  látszanak.

CSILLAGOSA,  (csUl-ag-csa)  fn. tt  csillagcsát.
Kis csillag, vagy  átv. ért  csillaghoz  hasonló foltocs-
ka , pettyecske.  Különösen apró bolygóczok.  (Astero-
ides).

CSILLAGCSÖ,  (csillag-cső) ősz. fn. Csillagászok
látcsöve, melylyel a csillagokat nézik. Ktpler-,  flerscheí-
féle  csiltagcsó*.

CSILLAGDA,  némelyek által  helytelenül  haaz
nált új  szó,  csillagásztorony,  helyett  A  da  képző  he-
lyet, valaminek ott létét jelenti,  pedig  ily  épületben
nincsenek  csillagok,  hanem  innen, ahhoz  kívántat*
eszközök  segítségével  csak  nézik, szemlélik,  vizsgál-
ják  a csillagokat  Tehát  inkább  :  csiílognézoV, ameny-
nyiben  i. i.  az nem toronyalaku volna,

CSILLAGDÁD,  (csUl-ag-dad) mn. tt. «siílogdad-
ot.  Csillagalaka,  minek  formája  a  csillagéhoz ha-
sonlít

CSILLAGESÉS,  (csillag-esés)  ősz.  fn.  Lásd.
CSILLAGFUTÁS.

CSILLAGÉV, (csillag-év)  ősz.  fn.  Azon  időköz,
melyet meg kell  a napnak  tennie,  hogy  ismét  ugyan-
azon állócsillagokhoz jusson, melyeket elhagyott,  mely
idő  365  napból,  6  órából,  9  perczből  és  11  másod-
perczből  áll,  és  így  a csillagév  20  perczexel  és 57
másoddal  hosszabb a napévnél.  :

CSILLAGFÉNY,  (csillag-fény)  ősz.  fa. Világos
ság,  melyet  a csillaguk  vetnek.  CWllogfénynéí  otmism
nem  lehet. Ragyogó,  homályos, pislogó  ctülagfémy.
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CSILLAGFÉNYÉS,  ^illag-fényés)  ősz.  mn.
Csillagok  fényétől  világított.  Csillagféiiyes  éj.

CSILLAGFÉRÉG ,  (csillag-féreg)  ősz.  fn.  Ten-
geri  féreg,  varacskos  bőrrel,  melynek teste  több vagy
kevesebb  sugarakra  oszlik,  s  csillagformát  mutat.
(Asterias).

CSILLAGFUTÁS,  (csillag-futás)  ősz.  fn.  Leve-
gői  tünemény,  midőn  a  szemeknek Agy  tetszik, mintha
valamely  csillag helyéből  kimozdulva  megfutamodnék
s  aláesnék ;  valóban  pedig  nem  egyéb,  mint a  leve-
gőben  gyúlékony  részekből  öszveállott  test,  mely
lángra vagy  lángot  kapván elég, s kialudt  kocsonya-
alakban  a  földre  leesik,  vagy  gőz  alakban  elenyészik.
Ctillageség  vagy  csillaglövelés,  rsillagrepUlés,  csillag-
tisztulát,  midőn  csak  egy,  csillaghullás  pedig,  midőn
egyszerre  vagy  egymás  után  több  ily  test  esik  a
földre.

CSILLAGFÜ,  (csillag-fii) ősz. fű.  L. CZILLÁR.
CSILLAGFÜRT,  (csillag-fürt) ősz.  fn.  Növény-

nem  a  kétfalkások  seregéből,  és  tízhfmesek  rendéből;
csészéje  két  ajakú;  hímszálai  mind  öszvcnötlek, por-
bonjainak  öté  gömbölyű , öté  hosszú ; hüvelye börko-
pácsu,  lapított,  levelűi  csillagformák.  Máskép  :  fUrtSs
ibolya.  (Lupinns).  Fajai  :  fehér-,  tarka-,  borzas-,  sző-
rös-,  szíiklevelü-,  sárga  csillagfürt.

CSILLAGFÜRTMAG, (csillag-fűrt-maj?)  ősz.  fn.
A  csillagfürtnek  magva.  V.  ö.  CSILLAGFÜRT.

CSILLAGGEREPCSÍN,  (csillag-gerepcsín)  ősz.
fn.  A  gerepcsínek  ueméhez  tartozó  növényfaj;  ágai
sátorozók,  csészelevelei  födelékesek,  tompák, a belsők
hártyaformák,  színes  hegyük;  levelei hosszudad  lán-
csásak,  épélük, érdesek.  (Aster  amellus).

CSILLAGHARCZGÁT,  (csillag-harcz-gát)  ősz.
fn.  Sánczféle erödttési  uiü,  tnely  néjcy vagy hat  sugarú
csillagalakot  képez.

CSILLAGHULLÁS,  (csillag-hullás)  ősz.  fn.  L.
CSILLAGFUTÁS.

CSILLAGHUR, (.csillag-húr; ősz. fn.  Növényuem
a  tízhímesek  seregéből,  és  bárom anyások  rendéből;
csészéje  öt  levelű,  szétnyíló;  bokrétája  öt  szirmú;
tokja  egy  rekeszü,  sok  magvú;  határos  a  liidhúrral.
(Stellaria). Fajai  : ligeti-,  kétkét-águ-,  oloctdn-,  pázsit-,
tói-,  liba  csillaghúr.

CS1LLAG1MÁDÁS,  (csillag-imádás)  ősz.  fn.  A
csillagok  mint  isteni  lények  tisztelete.

CS1LLAGIMÁDÓ, (csillag-imádó) ősz. fn. A csil-
lagok  mint  isteni  lények  tisztelője.

CSILLAGISME,  lásd  :  CSILLAGÖSME.

CSILLAGJÁRÁS,  (csillag-járás)  ősz. fn.  A  csil-
lagok  rendes  mozgása,  keringést*,  mely  vagy  valósá-
gos,  mint  pl.  a  bolygóké,  vagy  csak  látszólagos,  mint
az  állócsillagoké.

CSILLAGJÓS,  (csillag-jós)  ősz.  fn.  Személy,  ki
a  csillagok  helyzetéből, és járásából  az  emberek  sor-
sáról  jövendőt mond.

CSILLAGJÓSLÁS,  (csill^ -jóslás)  ősz.  fn.  Jós-
lás  neme,  a csillagok  helyzete  és járásából.

CSILLAGJOSLAT,  (csillag-jóslatj  ősz.  fn.  1)
Csillagjóslás elvont értelemben.  2) Azon jövendőmondó
szók,  melyek  valaki  sorsát, a  csillagok  helyzete és já-
rása  szerént,  kijelentik  A  csillagjóslat  beteljesült.

CSILLAGKÉM, (csillag-kém)  ősz.  fa. Csillagász,
ki  különösen  a  csillagok  járását,  időnkénti  feltűnését,
helyzeti  viszonyait,  stb. figyelemmel kíséri.

CSILLAGKÉP,  (csillag-kép) ősz. fn. lásd : CSIL-
LAGZAT.

CSILLAGKERÉK, (csillag-kerék)  ősz. fn. Kerék,
melynek  küllői  csillagsugarakként,  egymással  öszve
nem  kötve,  nyúlnak  szét. Különösen  csillagot  képező
tttzjátéki  mű.

CSILLAGKORALL,(csillag-korall) ősz. fn.  Ten-
geri  férgek  neme,  melynek  vagy  csak  hátán,  vagy
egész  körületén  csillagalaku  üregek  látszanak.  (Ma-
repora).  Fajai:  szivacs-,  tömkelegei-,  ananász-, csiliag-
fcó'-,  tüskés-, fehér-,  leány  csillagkor áll.

CSILLAGKÖ,  (csillag-kő)  ősz.  fn.  1)  Megköve-
sedett  korall.  2)  Sima,  négy  vagy  öt  szögletU  kő,
melynek  egyik  lapján  csillagalak  látszik.  (Asteriae).

CSILLAGUK,  (csill-ag-ol-ik)  k.  m. csillagi-otí,
htn.  —a»ii.  Csillag gyanánt  fénylik, ragyog.

CSILLAGLÖVELÉS,  (csillag-lövelés)  ősz.  fn.
lásd  :  CSILLAGFUTÁS.

CSILLAG-MAJOR,  puszta  Fejér  megyében;
helyr.  —ön,  —rá,  —ró!.

' CSILLAGMÉCSVIRÁG, (csillag-mécsvirág) ősz.
fn.  Növényfaj  a  mécsvirágok  neméből,  melynek  vi-
rágfürtje  a  szárhegyen  tányéros  csomót  képez.  Más-
kép  : críllagvirág.  (Lychnis  calcedonica).

CSILLAGMÉRÖ,  (csillag-mérő)  ősz.  fn.  Mér-
nöki  eszköz,  mely  eredetileg a csillagászok  által hasz-
náltatott  az égi  testek  távolságának  , utóbb  szögmé-
rés  által  minden  messzeségnek  meghatározására.

!  (Astrolabium).
!  CSILLAGMOH,  (csillag-moh)  ősz.  fn.  Csillag-
'  alakban  tenyésző  moh.  Különösen  a  moh  egyik

neme,  melynek  nővirága meztelen, s  porral  tölt  gom-
bocskaból  áll,  s  némely fajokban  csillagalaku  levelek
által  keríttetik  körül.  (Mnium).

CSILLAGNAP,  (csillag-nap)  ősz.  fn.  Azon  idő-
szak,  melyet  az  álló  csillagok  látszólag  naponként

{  megtesznek  a  föld  körül.  A  csillagnap  rövidebb  a
napi  napnál,  mert  amaz  csak  23  óra , 56  perez-  és
4  m&sodperczig  tart.

CSILLAGÓRA,  (csillag-óra)  ősz.  fn.  Napórához
hasonló  készület, mely  csillagos  tiszta  éjben  megmu-
tatja,  hány  az  óra.

CSILLAGOS,  (csill-ag-os)  mn.  tt.  csillagos-t,
vagy  —öt,  tb.  —ok.  1)  Csillagokkal  tele ,  melyen
csillagok  látszanak.  Csillagot  ég,  csillagos  éjszaka.  2)
Csillagalaku  jegy gyei  bélyegzett  vagy  ékesített  Csil-
lagos  gém,  csillagos  gyík,  csillagos  keretit,  csillagos  kő,
csillagos  moh, csillagot  diákocska,  csillagos  ló.

CSILLAGOSÁN,  (csill-ag-os-an)  ih.  Csillagok-
kal  teli.  Csillaggal  vagy  csillagokkal  jegyezve  vagy
ékesítve.

$8 •
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CSILLAOOSGYÍK,  (csillagos-gyík)  ősz.  fn.
Gyíkfaj,  melynek testén  csillaghoz  hasonló  fénypon-
tok  látszanak.

CSILLAOO8LÓHERE,  (csillagos-ló-here)  ősz.
fii.  Növényfaj  a  gombos  virágú  lóherék  alneméből;
szára szétágazó,  füzén  tojasdadok,  szőrösek,  csésze-
fogai  szétnyilók.  (Trifolium  stellatum).

CSILLAQOSODIK,  (csiU-ag-os-od-ik)  k.  t
csiUagosod-tom, —tál,  —ott. Lásd:  CSILLAGZIK.

CSILLÁGÖ8ME,  (csülag-ösme) ősz.  fn.  A  csil-
lagoknak  nem  mélyebb  és  rendszeres,  hanem  egye-
dül népszerű  ismerete.  (Astrognosia).

CSILLAGPÖFETEG,  (csillag-pöfeteg)  ősz.  fn.
A  pöfetegnek  egyik  neme, mely alakjára  nézve némi-
leg  a .csillaghoz  hasonlít.  (Lycoperdum  stellatam). V.
ö. PÖFETEQ.

CSILLAGBAKÉTA,  (csillag-rakéta) ősz.  fn.  A
repülő  rakéták  egyik  neme, mely a  levegőbe  felszáll-
ván  szétpattan, s csillagalaku  részekre  szakadoz.  V.
ö. RAKÉTA  vagy BÖPPENTYŰ.

CSILLAGRENDSZER,  (csillag-rend-szer)  ősz.
fn.  Általán  azon  örökös,  állandó törvények  öszvege,
melyeknél  fogva a  csillagok, viszonyos vonzás és visz
sxalökés  által  fennálltnak, s határozott köreikben fo-
rognak.  Különösen:  azon  bujdosók rendszere,  melyek
a  naptól  vérén  fenyőket,  ugyan  a  nap  körül  kerin
gének.

CSILLAGBÉPŰLES,  (csillag-repülés)  ősz.  fn.
Lásd  :  C8ILLAGFUTÁS.

CSILLAGRUGÁS, (csillag-rágás)  ősz.  fn.  Par-
lagi  vagy  diákos  tréfa,  midőn  a  mélyen alvónak  láb-
UJjai  közé égő  papirost,  csöpüt,  vagy  gyertyát  köt-
nek, s  rugdalódzásain jó  ízűt  nevetnek.  Csillogói  ru-
galni valakivel.  Ctülagot  rúg  km. azaz  szelíd  termé-
szetű,  ha csillagot ingatnak vele, sem  haragszik.

CSILLAGSÁNCZ, (csillag-sáncz) ősz.  fn.  Sáncz,
melynek  kerek  közepéből  kifelé több  árkok  nyílnak,
• ragyogó  csillag alakját  képezik.

CSELLAG8ZALADÁ8,  (csillag-szaladás)  ősz.
fn.  lásd  :  CSILLAQFUTÁS.

CSILLAGSZEGFÜ,  (csülag-szeg-ffi)  ősz.  fn.
Szegfű  neme, melynek  virágai  csoportosak,  levelei
tojasdadok, csészehéjai árralakúak. Oldalt néhány hosz-
szu  levelei  fityegnek  alá,  szakálformára.  (Dianthos
barbatns).

C3ILLAaSZÉLK£BÉK,(csUlag-8zél-kerék)ösz.
fn.  A szélmalom csillagalakú kereke.

CSILLAGTÁBLA, (csülag-tábla)  ősz.  fn.  1)
Csillagfonnára  metszett  tábla.  2) Oly tábla, melyre
csillag  van festve  vagy  fából  bele  képezve.

CSILLAGTAJKOS,  (csillag-tajkos)  öss.  fn.
Amerikai  tekenősbékaneme, mely szárazföldön  lakik,
s  tekenőjén  szabályos  vonások  látszanak.  (Testudo
geometrica).

CSILLAGTAN, (csillag-tan) fisz. fn. Csillagászat,
mely  az égi testek  rendszeres  ösmeretével  oktatólag
foglalkodik.

CS1LLAGTANI,  (caillag-tani) ősz.  ron.  Csillag-
tanba  tartozó.  Csillagtanra vonatkozó.  Cnllaylani  ér-
tekesések,  könyvek.

CSILLAGTAVMÉRÖ,  (csillag-táv-mérő) ősz. fn.
lásd  :  CSLLLAGMÉRŐ.

CSILLAGTISZTULÁS,  (csillag-tisztulás)  ősz.
fn.  lásd  :  CSILLAGFUTÁS

CSILLAGTÜDOMÁNY, (csillag-tudomány) ön.
fa.  Lásd  :  CSILLAGTAN és  v.  ö.  TAN  és TUDO-
MÁNY.

CSILLAGTÜZ,  (csillag-tűz) ősz.  fn.  A  tfizj&té-
kos  mesterségben  bizonyos  neme  a  tűzi  játéknak,
melyben  a  szikrák  csillagalakokban  szállonganak,
vagy  mely igen  sok csillagot tüntet elő.

CSILLAGVÁR,  (csillag-vár)  ősz.  fn.  Csillag-
sáncz. Szerencsésebb  a  csillagvárt  ökröknél km.  „A ko-
máromi  ostrom  alatt  golyók  és  pumák  (bombák)  zá-
pora  a csillagvár  udvarában csak  egy  ökröt  talála s
nem  többet;  innen  a  közmondat."  Erdélyi  János.

CSILLAGVETÉS,  (csillag-vetés) ősz.  fii.  lásd  :
CSILLAGJÓSLÁS.

CSILLAGVETÖ,  (csillag-vető)  ősz.  fa.  lásd  :
CSILLAGJÓS.

CSILLAGVIRÁG,  (csillag-virág)  öss.  fa.  Álta-
lán  minden  csillag  formájú  virág. Különösen  1) lásd:
GEREPCSÍN.  2)  lásd  :  CSILLAGMÉCSVIRÁG.

CSILLAGVIZSGÁLÁS,  (csillag-vizsgális) ősz.
fn.  Általán, a  csillagok  helyzetének, járásának  kuta-
tása, megismerése. Szorosabban  véve: a  csillagoknak
rendszeres, felsőbb  számításokon  alapult  tudományos
ismerete.

CSILLAGVIZSGÁLÓ,  (csillag-vizsgáló) ősz. fn.
1)  Ctillagdtz.  2)  Azon  épület, melyből  a  csillagász,
szükséges eszközökkel ellátva, vizsgálatait teszi, csil-
lagásztorony.

CSILLAGDÁT,  (csill-ag-zat)  fn.  tt  cnUagtat-ot.
Két, vagy  több csillagból  álló égi jegy. (Constellatio)-
Már a régi  kor csillagászai  ily jegyekre osztották  fel
a  csillagok  öszregét  Ilyenek  a  napkört  alkotó  csil-
lagzatok  :  kos, boa, ikrek.  stb.  A  csillagzatokban  a
legfényesebbik  rendesen  külön  nevet visel,  pl.  bika
etemé,  orotldn  szive,  ssfiz  kalásza  vagy  koszorúja.  A
csillagzatban  tehát  mindig  több csillag vagyon,  pl.  a
gone*ő!b«n  és hetevényben  hét, a kaszásban hat, a fúró-
ban három, stb. Jó,  vagy  rom  etillagtat  alatt  ttUUtta.
Stomorú  csillagzot, mily  bús sugárokkal, játszol a csen-
desen  csörgő' patakokkal.  (Ányos).

CSILLAGZIK,  (csill-ag-oz-ik) k.  m.  esűlogz-ofí,
htn.  —óm'.  Az  égről  mondatik,  midőn  éjnek  idején
fényleni kezdenek  és  folyvást elé-elé tfinedeznek  rajta
a  csillagok.  Ctülagtik  az ég.  Etd  után  scepew fcicsil-
lagtott.

CSILLAOZÓ,  (csill-ag-oz-ó)  mn.  tt.  onüagtót.
Csillagoktól  fényleni,  csillagokkal  ragyogni  kezdő, és
ezen  működést  folytató, míg teljesen  kicsülagzik. Grit-
íagsó éj.
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C8ILLAGYÖKÉR,  (csilla-gyökdr)  ősz.  fa.  A
csillanövénynek  hajmája.  V.  ö.  CSILLA.

CSILLAGYÖKÉRPOR,  (csilla-gyökér-por)  ősz.
(a.  Csilla  nevű  növény gyökeréből  késrített por. V. ö.
CSILLA.

CSILLAHAJMA,  (csilla-hajma)  ősz.  fh.  A csilla
növénynek  hajmaféle  gyökere.

CSILLÁM,  (csill-ám)  fn.  tt  esüiám-oí.  1)  Sze-
meket  kápráztató  fény,  mely  a  világosság  különféle
visszaverődése  által  különfélekép  tűnik  a  szemekbe.
Drágakövek  csilláma. 2) Hirtelen  feltűnő, s legott el-
múló  fény, világosság, pl.  a  messze  sötétben  föltűnő
mécs, vagy  víz  világa, vagy a hunyorgó macska  szeme.

Képzésre  olyan,  mint:  villám  hullám.  Rokon
vele  a  német  gtfmmen,  Glimmer,  angolszász  gío-
mtmg, glommung  (=  szürkület)  stb.

CSILLÁMÍT,  (csill-ám-ít)  áth.  m.  criUámÜ-oU,
htn. —ni, vagy  —ám,  pár. —t.  Csillogtat;  fényes
testet  oly  helyzetbe  tesz, hogy  fénye  szembe  tűnjék.
Át  8 világot  vörös színével még az  embernek  szemeit  is
csillámítja.  (Lippsá).

CSILLÁMÍTÁS,  CSILLÁMITÁS,  (csill-ám-ít-
ás) (n. tt.  osillámttái-t,  tb.  —ok.  Csillogtatás.

CSILLÁMKÖ,  (csillám-kő)  ősz.  fn.  Bányakő,
mely arany  éa ezüst  színű csillogó részecskékkel  fény-
lik.  (Mica).

C3ILLÁMLÁS,  (csffl-ám-1-ás)  fa.  tt.  ctülámlás-t,
tb.  —ok.  1) Valamely  testnek  reszketeg  fényfi  vilá-
gítása.  2)  Gyönge,  s csak  néha-néha  feltűnő  fény.  V.
ö.  CSILLÁMUK.

CSILLÁMUK, (csill-ám-1-ik) k. múlt  : csillánk
ott,  htn.  —ani.  1) Valamely  test  reszketeg  fénynyel
világlik, mi az  által  történik,  hogy  a  világosság  kü-
lönféle  irányokban  verődik  vissza  róla.  Csillámuk  a
«ok  lámpával  megrakott tiíeszobor.  CsiUámlanak  a  tSbb
szegletre  kSttOrtít  drágakSvek.  CsiUámlanak  a  síéitől
hajtott, t  naptól  sugározott folyó  hullámai.  2)  Kicsi-
nyítő  ért  midőn valamely  test csak  gyöngén,  s néha-
néha, alig észrevehetőleg, fénylik.  Kicsillámlanak  né-
ha  a felhői  alá  rejtett  csillagok.  Átv.  ért.  csillámlik
egy  kevés remény.

CSILLÁMLÓ,  (csill-ám-1-ó)  ron.  tt.  csillámló-t.
1)  Reszketeg fénynyel világító.  2) Gyönge fényességű.
Csiüámló  sugár,  csittámló mécs,  csülámló éji  bogár.

CSILLÁMODIK,  (csill-ám-od-ik)  k.  m.  csillá-
mod-tam,  —tál, —ott. Csillámlani kezd, csillámló lesz.

CSILLÁMOS,  (csill-ám-os)  mn.  tt  csillámot  t,
vagy  —át,  tb.  —ok. Ami  csillámot  vet;  csillámmal
ragyogó,  fénylő.  Ctűlámot bányakövek.

CSILLÁHOZ, (csül-ám-oí) áth. m. csülámoz-tam,
—tál,  —ott, pár.  —*.  Csillámossá, csillogóvá  tesz.
A  gyémántot  köszörülés  által  osüíámozni.

CSILLÁHOZIK,  (csUl-4m-oz-ik) k.  mólt:  csií-
lámos-íam, —tál, —ott. L.  CSILLÁMODIK.

CSILLÁMP,  (csill-am-p) csillám  szónak  toldott
alakja,  de mint csak  a  következő ige  törzse  van hasz-
nálatban.
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CSILLÁMPOZIK,  (csill-ám-p-oz-ik)  k.  m.  csil-
lámpos-íam,  —tál,  —ott.  lásd  :  CSILLÁMUK.  A
reája  nézetnek szemek ctilámpozik  vala.  Tordai.  Otil-
lámpozó ke'.  Mitterpacher.

CSILLÁMSZIRT,  (csillám-szirt)  ősz.  fa.  A  bá-
nyászok  nyelvén, vegyes anyagú,  igen kemény,  s min-
denféle  szint játszó  kő  neme.

CSILLÁMVAS,  (csillám-vas) ősz.  fn.  Avas  érez-
nek  egyik  neme,  melynek folszine  sima  és  fényes.

CSILLÁMZAT,  (csill-ám-oz-at)  fn.  tt.  csiüám-
zot-ot. Altalán,  csiszolás, köszörülés  által  eszközlött
fénymü  bizonyos  kemény  állományú  testeken,  ú.
m.  fémeken, köveken, különösen aczélból készfiit fegy-
vereken,  s  más  szereken.  Pkiska,  kard  ctülámtata.
(Damascirung).

CSILLANÓ,  CSILLONQ,  (csill-ang, vagy  csill-
ong)  önh. m. csillang-ottam, vagy —töm, —otíál, vagy
—íál,  —oíí. htn. —ni, vagy  —ani. Gyönge  reuke-
teg  világgal  fénylik.  Képzésre  olyan,  mint  :  pülang,
pillong,  villanj,

CSILLANGÁS,  CSILLONGÁS,  (csffl-ang-ás,  v.
csill-ong-ás)  fn.  tt  csillangás-t, tb.  —ok.  Reszketeg
világgal  fénylés.

CSILLANGÓ,  CSILLONGÓ,  (csill-ang-ó  vagy
csill-ong-ó) mn. tt  csillangó-t. Gyönge, reszketeg fény-
nyel világító.  CsUlango  fénybogár.  V.  ö.  PILLANGÓ.

CSELLAP,  (csill-ap)  fn.  tt  csillap-ot.  Régies.
Jelent,  nesznek, zajnak  elcsendesülését, megszűnését,
mintegy csendre térését, leszállását.  A  nagy sBtétes  est-
veknek idején,  nagy  ctülapjában  sátorunk  körül  titkot
istrázsát is állítson, és tartson.  (Rákóczy  Oy. rendelése,
Rumy  Monum.  Hong.  186.  1.) Szél  csülapja,  tenger
ctülapja.

Gyöke  csill  rokon  a  német  stitl,  stille,  svéd
stüla  stb.  szókkal.  A  finnben  hdlvenen  ám.  csilla-
podom.

CSILLAPAT,  (csill-ap-at)  fn.  tt.  csiöapot-ot.
Zajnak,  hangnak  lecsöndesülte, szünete.  Szélcsillapat,
tengsrcsülapot.

CSILLAPIK,  (csill-ap-ik)  k.  m.  csiUap-tam,
—tál,  — ott.  Olyan  régies  alakú,  mint  :  állapik,  fu-
tamlik,  csülámik, stb.  Megszűnik,  csendessé  lesz, a zaj
eláll.  CriUapik  a vett, a  zúgó szél, a  háborgó  tenger.

CSILLAPÍT,  (csill-ap-ít)  áth. m.  csölaptt-oíí,
htn.  —ni, vagy  —ani, pár. —s.  1) Csendesít;  zajt,
mozgást szüntet  Crillapítja  a  lármázó sokaságot.  Üd-
vSzitSnk  lecMlaptíotta  a  tenger  hullámait.  2)  Kérlel,
nyugtat  Csillapítani  a  hörögött,  a  boszonkodót, a  fe-
nyegetötksöt.  Csillapítani  a  lázadókat.  Csillapítani  a
síró gyermeket.

CSILLAPÍTÁS,  (csill-ap-ít-ás)  fa.  tt.  csillapí-
tás-t,  tb.  —ok. Zajnak,  mozgalomnak szüntetése, ille-
tőleg hevesebb  indulat  kitörésének,  d.  m.  haragnak,
sírásnak stb. csendesítése.

CSILLAPÍTÓ,  (csUl-ap-ít-ó) mn. tt  csillopííó-t.
1) Zajt, mozgást, háborgást, indulatot csendesítő, MUB-
tető.  2)  Oyógytanilag  :  enyhítő.  Csillapító  szerek.
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CSILLAPODÁS, (csill ap-od-ás)  fo.  tt.  csillapo-
dás-*, tb.  —ok. A  zajnak, mozgalomnak, háborgásnak
wendesedése,  lassanként!  elmúlása.  Szélnek,  tengeri
hullámzásnak csillapodása.

CSILLAPODIK,  (csill-ap od-ik) k.  m. csillapod-
tam,  —tál, —ott. Zaj, mozgalom, háborgás csendese-
dik,  lassanként alább  hagy, enyhül.  Csillapodik a szél,
csillapodik  a  zajos  tenger. Átv.  ért.  moudatik  az indu-
latokról  :  csillapodik  haragja,  boszusaga;  csillapodik
a  gyermek sírása, a  s*it>  fájdalma.

CSILLAPODÓ,  (csill-ap-od-ó)  mn.  tt.  csülapo-
dó-t.  Zajban , mozgalomban , lassan-lassan  alább ha-
gyó.  Csillapodó szélt*ész, tenger;  csillapodó mozgása,
repülése a  kilőtt golyónak.  Csillapodó harag,  sirás, jaj-
gátas.

CSILLAPUL,  (csill-ap-úl)  Snh.  m.  csillapúl-í.
A  zaj, mozgalom  csendre,  nyugalomra változik  által;
csillapodik,  csillapszik.

CSILLAPÚLÁS,  CSILLAPULÁS,  (csill-ap-úl-
ás)  fh.  tt.  cstUopulás-t,  tb.  —ok.  A  zajnak  , mozga-
lomnak  csendre, nyugalomra  változása;  csillapodás,
illetőleg  erősebb kitörésfl  indulatnak, vagy  éles  fáj-
dalomnak  szűnése.

CSILLÁR,  (csill-ár)  fa.  tt.  csiüár-t,  tb.  —ok.
1) Szent  János bogara,  mely  sötétben  csillog.  2) Csil-
logó  kő.  8)  Sok  lámpából,  vagy  mécsből,  gyertyából
Sszveállított  világító ; máskép: vilár.  Csillárokkal  dí-
szített  tánczterem.  Meggyújtani  a  csillárokat.

CSILLÁROS,  (csill-ár-os)  mn.  tt.  csilláros-t,
vagy  —át, tb.  —ok. Egy vagy több csillárral ellátott,
kivilágított.  Csilláról  terem.

CSILLÁT, (csill-at) áth. múlt: csillat-tam, —tál,
—ott. pár. csütoss.  Székelyeknél  ám.  szöktet,  ugrat,
ficzkándoztat, pl.  czigány  erittatja  fásáron  a  lovát,
legény  csillatja  tánczban  a  leányt.

Egyezik  vele  a hellén  xíAAw.
CSILLE,  (csUl-e, lásd:  CSILLEG) fa. tt  csillét,

1) Némely  hegyes vidékeken ám.  szűkre,  keskenyre
vont  kis  szekér, melyen  a  hegyek  közötti szoros uta-
kon  szenet,  meszet,  fát,  szénát  hordanak  a  piaczra.
Élnek  e  ásóval  különösen  Győr  és Veszprém megyék-
ben.  Hogy  ez a  criüefa  t  2)  Hajó  neme. L.  CSILLE-
HAJÓ.

CSILLEG,  CSILLENG,  (csill-ég)  önh.  múlt:
esüleg-tem,  —tű,  —itt.  Lézeng,  bolyong,  ide-oda
szédeleg, ide-oda járkel.  Másképen :  cselleng.

Rokon  vele a  hellén  xfíUto,  szanszcrit  csal, né-
met  schlenkern,  lithvan  kelu  stb.

CSILLÉGET,  (csill-ég-et)  áth.  m.  csillegét-tem,
—tél, —e'tt.  Csillén t. Lásd  ezt

CSILLEGÖ,  (csill-ég-ő)  mn. és  fii.  tt  cMlegS-t.
1) Lézengve  járó.  2)  A  malmokban  a  garat  alatti
azon deszkaedényke, mely a gabonát a malomkövek közé
hullatja.  Nevét folytonos  mozgásától  vette.

CSILLEHAJÓ,  (csille-hajó)  ősz. fa. Keskenyebb
fajd  talpbajó,  mely  öszveszegezett  fenyügerendák-
bolalL

CSILLEHAJÓS,  (csille-hajós)  ősz.  fa.  Hajóé,  ki
csillehajókon  jár,  szállít  valamit

CSILLENG,  (1),  önh. lásd  :  CSILLEG.
CSILLENQ,  (2),  (csill-eng)  fa.  tt.  csiííeng^t.

Kis  szőlőfej,  a  szőlőfejnek  egyes ágacskája,  billing,
bong.

CSILLENGSZÖLÖ, (csUleng-szölö) ősz. fa. lásd:
CSILLENG,  fn.

CS1LLENT,  (csill-ent) áth.  m.  cMUní-étt,  htn.
—ni. vagy  — eni. Általában  ám. csíp, elcsíp. Különö-
sen.  1) Holmi aprólékos  dolgokat  ellop,  elcsíp, csen.
2)  Valaminek  hegyét, végét  könnyű  módon  elcsípi,
elmetszi.

Első  pont alatti  értelemben  hasonló hozzá  a né-
.met  stehlen, angol steal.  stb.

CSILLENTÉS,  (csill-ent-és)  fn.  tt  c**tte*te*-t,
tb.  —ék.  1) Apró lopás,  csípés,  csenés.  2)  Valamely
test begyének,  végének  könnyű  szerrel  való elcsipé*«,
elmetozése.

CSILLENTÖ, (csill-ent-ő) fn. tt  otiUentS-t.  Kis
tolvaj,  kis  csenő, csenegetni  szokott személy.

CSILLÉK,  (csill-ér)  fa.  tt  esiUér-t,  tb.  —ét.
Bányai  munkás, ki  az  érczeket, ásványokat  ki* csil-
leforma  szekerkén  tovább  szállítja.

CSILLÉRCZ, (csUl-ércz)  ősz.  fn.  Csillogó  4t-
ványércz.

CSILLESZEKÉR, (csille-szekér) ősz.  fii.  lásd  :
CSILLE.  1).

CSILLÉZ,  (csill-e-ez) önh. és áth.  m.  csüíéz-fem,
—tél,  —élt. pár. —z. A kiásott ásványokat, ereseket
csilleszekéren  húzva szállítja,

CSILLHOMOK,  (csiU-homok) ősz.  fa.  Csillámló
porszemecskékkel  vegyített homok.

CSILLOG,  (csUl-og) önh. m.  csiííog-tam,  —tál,
—ott.  Valamely  fényes  test,  különféle  irányokban
visszaverődő  sugarakkal  kápráztatja  a  szemeket Csil-
lognak  a  drágagyöngyök, ás  éjjeli  lámpák,  a  nap  su-
garainál  kivont  és forgatott  fegyverek.  Csillog  a  neme,
mint  a  kanmacskáé.  Km.  Ctülog-viOog.

„Aszép fényes katonának
Arany, gyöngy  élete,
Csillog villog  mindenfelül
Jó vitéz  fegyvere. *

Amadé,

Rokon  vele  a  hellén  xiyio'w,  szanszkrit  omol
(csillog,  ég),  latin caleo,  calidus,  finn  küUan, kütm
(csillogok,  csillámlom),  kiiluton  (csillogtatok), német
glithen,  gUlnten,  glotten  stb.

CSILLOGÁS,  (csill-og-ás)  fn.  tt.  csiílogás-f,  tb.
—ok. Valamely fényes  test különféle irányban viswsa-
verődő  sugarainak  világítása.  LámpacMlogát,  vicék
csillogása. Szemek,  drágagySngySk  csillogása.

CSILLOGÓ, (csili-og-ó) mn. tt  csittogó-t. Külön-
féle  irányban  visszaverődő  sagarakkal fénylő.  Ctillogó
kótOmeg  a  havat  oldalán,  csillogó  hold  q  trfi tttiertbt* ;
csillogó  tükör,  vilár; csillogó  kő;  aranynyal  estisttel
csillogó öltözet; csillogó fegyverek;  csillogó
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CSILLOGVÁNY,  (csül-og-vány) fn.  tt.  csölog-
vány-t, tb.  —ok.  Csillogó  valami,  csillogó test,  csil-
logó  fény.

CSILLONG, CSILLONÖÁS, stb.  1.  CSILLOG,
CSILLOGÁS, stb.

CSILLONT, a göcseji  tájnyelvben  ám.  csiUent.
Laki  ezt.

CSILLVABLA,  (crill-varla)  ősz.  fa.  A  varia,
máskép  kovarcz  (quarz)  nemű  kövek  csillámló  faja.

CSDí, elvont  gyöke csima, csimba. csimota, esirn-
6ók  stb.  szóknak  és  származékaiknak.  Értelme  kisded
csomó,  honnan  e változatok  :  esima  csórna,  csimbók
csombók, stb. Rokonok  vele kövelebbröl a hellén xvpa,
latin  cyma,  gemma,  német  Keim  stb.  V.  ö.  CSŐM
gyök.

CSIMA,  (csim-a)  fh.  tt  csimát.  Némely  növé-
nyek bnsos szára,  törzsöké,  torzsája,  dereka, melyből
a  növény boga,  feje,  kalapja  kinő.  Kdponta,  saláta,
wiola  csimaja.  JVémety  crímdk földalattiak,  masokföld-

CSIMA8Z,  (csim-asz)  fn.  tt  csimass-t,  —ok.
Túl  a  Dunán  azon knkacz, melyből  a  cserebogár fej-
lődik.

Nevét onnan vette, mert  alakjára  nézve  csimát,
azaz  kis  csomót  képei, honnan  Somogyban  csSmtfs.

C8IMAZ,  (csim-az)  fa.  tt.  ctimart,  tb.  —ok.
Poloska, palaska, palaoka, bttdösféreg.  Fajai: hasi—,
nyírfa-, bogyómászó—,paréj-,cz»/ra—, ssemetes csimas.
V.  ő. CSMASZ.

CSIMAZFÉSZEK,  (esimaz-fészek)  ősz.  fh.  Rej-
tekhely  a  bútorok  vagy  falak  hézagaiban,  hol a  csi-
mazok  szaporodnak.  Átv.  ért  tisztátalan  lakás, mely-
ben  esimazok  tenyésznek,  mely  hemzseg  a  csimazok-
tóL  Ily  esúnasfeszekben  nem lakhatom.

CSDfAZFŰ,  (csimaz-fü)  ősz.  fh.  Növényfaj  a
kopasz  szirmú  és  kardlevelü  nőszirmok  alneméből;
virága  tarjagos,  kellemetlen színű,  fekő  szirmai  szét-
allanak;  tőkocsány&n  büdös  levelek  vannak,  honnan
máskép : büdös  nőszirom, büdös  liliom,  palaczkféregfii,
(Iris  foetídissima)

CSIMAZKÍN,  (csimaz-kín) ősz.  fn. 'lásd  :  CSI-
MAZÜZÖ.

CSIMAZOS,  (csim-az-os) mn. tt  ctimatot-t, vagy
—öt,  tb.  —ok.  Csimuokkal  bővelkedő,  csimazzal
megrakott  CSrimozos  ágy,  bútor,  csimosos lakás.  CSri-
wiazos  gőzhajó.

CSIHAZÜZÖ, (csimaz-üző) ősz.  fn.  Szibériai  nö-
vény, melynek  erős  bűze  a  csimazokat  elűzi, vagy
megöli.  (Cimicifnga).

CSIMB,  (csim-b)  elvont vagy  elavult törzs, mely-
ből  1) csimbók,  cmmbókos származtak, mely értelemben
ám.  ctomb, a  csomó rokona.  2)  csimba, csimbál,  esim-
bálkodik  stb.  szók  törzse, s rokon  azon  him  vagy  hin
gyökkel, melyből  himbdl, hintái  származnak.

CSIMBA, (csim-ba  vagy  csim-b-a)  fn.  tt.  csim-
bá-t.  Himba,  hinta,  liba,  lóga,  pl.  midőn  két  egy-
mástól  néhány  lépésnyire  távol  álló vastagabb karóra,
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fára,  gerendára  kötelet  akasztanak,  s  a kötélre  ülőt
lógázzák. kézzel íostigoíni, kötéllel  rángatni  aesimbát.

CSIMBÁKOL,  (csim-b-á-kol)  önh.  m.  csimbá-
kol-t;lásd  :  CSIMBÁZ.

CSIMBÁL,  (csim-b-a-al)  ath. m. csimbál-í. Lásd:
CSIMBÁZ.

CSIMBÁLÁS, (csim-b-a-al-ás) lásd': CSDÍBÁZÁS.
CSIMBÁLKODÁS,  (csim-b-a-al-kod-ás)  Lásd  :

CSDÍBÁZKODÁS.
CSIMBÁLKODIK,  (csim-b-a-al-kod-ik)  k.  m.

csimbálkod-tam,  —tál,  —ott.  Valamibe  erősen  bele-
fogódzik, hogy el ne maradjon tőle; valamire  felmász,
akaszkodik,  és  himbalódik.  A  kis  gyermek  anyja  nya-
kába  csimbátkodik.  A játssó  fiúk a  fa  ágára  csimbát-
kodnok.

CSIMBÁSZKODÁS,  (csim-b-ász-kod-as)  lásd  :
CSIMBÁZKODÁS.

CSIMBÁSZKODIK,  (csim-b-ász-kod-ik)  lásd  :
CSMBÁZKODIK.

CSIMBAT,  Balaton  mellék!  tájszó,  lásd: CSIN-
VAT.

CSIMBÁZ,  (csimb-a-az)  ön- és  áth. m.  csimbá*-
tam, —tál,  —ott.  pár.  — z.  Hintái,  himbál,  lóbál,
lógál,  vagy  : hintálódzik,  lógázkodik.

CSIMBÁZÁS, (csimb-a-az-ás)  fh.  tt.  csimbdsás-t,
tb.  —ok. Hintálás, hinbálás, hintálódzis.

CSIMBÁZKODÁS,  (csimb-a-az-kod-ás)  fit.  tt
csimbáckodás-t,  tb.  —ok.  Maga  hintálása, himbálása,
bintálódzás.

CSIMBÁZKODHC,  (csim-b-a-az-kod-ik)  k.  m.
csimbázkod-tam,  —tál,  —ott.  Maga-magát  hintálja,
lóbálja,  himbálja.  ÖuvekOtW  faágakon,  kOtOen  lógó
kosárban  csimbázkodni.  Anyja  nyakán  csimbáskodó
gyerek.

CSŐIBE, (csim-be vagy csim-b-e) fa. tt  csimbé-t.
1) Apró  lólégy, mely annyira a ló bőréhez ragad, csim-
beszkedik, hogy  ostor  által  sem  lehet  könnyen  elvesz-
teni.  2)  Hinta, hímba,  csimba.

CSIMBELKÉDIK,  (csim-b-el-kéd-ik)  k. m. esim-
belkéd-íem,  —tű,  — éti.  lásd  :  CSIMBÁLKODIK.

CSMBESZKÉDIK,  (csim-b-esz-kéd-ik)  lásd:
CSIMBÁLKODIK.

CSIMBÓK,  (csim-b-ók  vagy  csim-bog)  fn.  lásd:
CSOMBOR.

CSIMBÓKOS,  lásd  :  CSOMBÓKOS.
CSIMOTA,  (csim-ot-a)  fii.  tt.  csimotá-t.  Gyönge

fiatal ág,  gyönge  hajtása  valamely  fának,  csemete.
Ó  átkötött  nyelv,  6  irigységnek  kegyetlen  ctimotája.
Gtóry-codei.  Átv.  ért  Balaton  mellékén  nevendék-
gyermek.

Eredetre  nézve lásd  : CSIM, CSIMA.
CSIMP,  (csim-p)  elvont törzse csimpaj,  csimpaj-

kódzik,  csimpeszkedik  stb. szóknak.  Jelentése  szárma-
zékaiból  elvonva  :  valamibe  fogódzas,  kapaszkodás,
és  rokon  csimb törzsnél

CSIMPA J,  (csim-p-aj)  fn.  tt. csimpaj-t, tb.  —ok.
Az  egylakiak  serégébe  és  öthimesek  rendébe  tartozó
növénynem, különösen  ennek  faja  :  ssttros  csimpoj,
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melynek  bogoemü  gyümölcsei tüskések, s a  bozzajok
érő  testekbe  akaszkodnak , csimbálkodnak,  máskép :
diMNÓmogyoró, disznóbojtorján,  koidustetil.  (Xanthium
strumarium).

CSIMPÁJGÓZIK  lásd  :  CS1MPAJKOZ1K.
CSIMPAJKÓDZ1K, (csim-p-aj-kód-zikvagy kód-

oz-ik)  lásd  :  CSIMPAJKOZIK.
CS1MPÁJKOZÁS,  CSIMPAJKÓZÁS,  (esim-p-

aj-koz-ás)  fn. tt  csimpajkozás-t,  tb.  —ok.  Kapaszko-
dás, csimbálkodás.

CSIMPAJKOZIK,  CSIMPAJKÓZIK,  (csim-p-
aj-koz-ik)  k.  m. csimpajkoc-tam, —tál,  —ott.  Akasz-
kodik,  függcszkedik,  kapaszkodik,  csimpálkodik.  A
verekedő  gyermekek  egymás  hajába  csimpajkoznok.  Ru-
hájába  csimpajkozott  a  bogáét.

Legközelebbi  rokonságban  van a töviseinél fogva
akaszkodó csimpaj szóval,  mint a  hasonló értelmű boj-
torjánkodik  a  bojtorjány-féle  tövissel.

CSIMPELKÉDIK,  (csim-p-el-kéd-ik)  1.  CSIM-
BELKÉDIK.

CSIMPESZKÉDK,  (csim-p-esz-kéd-ik) k. lásd:
CS1MBELKÉD1K.'

CSIMPOLYA,  (csim-p-oly-a, vagy  sip-oly-a)  fn.
tt.  csimpolyá-t.  Székely  tájszó,  ám. duda,  tömlősíp.
Valószínű, hogy  eredetileg sipolya  volt  a sip gyöktől.

CSÍN, vagy  CSIN  (1)  vagy  CSÍNY,  (rokon csrn
gyökkel)  fn.  tt.  csin-t, tb.  —ék.  Dévaj,  pajkos,  vagy
ravasz,  kártékony,  boszontó  cselekedet,  mely  mint-
egy  lopva,  futtában, sebesen  ment véghez. Ctint  tenni,
csiní  ejteni, csínt  követni el.  Micsoda  csíny  ez  gyerme-
kek?  Államcsíny.

Sínai  nyelven  cseng  ám.  maligne,  perverse.
CSÍN v. CSÍN,  (2),  fn. tt. csin-t, tb. —ok. Eredeti

értelme :  csinált, müveit,  csiuálas  vagy  művelés  által
tökéletesített v. ékesített valami.  Azonos a hangutánzó
sím  gyökkel, melytől sima,  simít  származnak.  Gyök-
eleme esi  közös  csi-sc-ol  szóéval  is.  Ennélfogva  roko-
nok  vele  a német schbn,  Kunst, können,  hellén  yavóm,
ya'fOs1,  yánifii,  dán íkiön,  finn caunis, persa  kun, sínai
csín  (perfectum,  nitidum,  rectum, verum),  csing  (pu-
rum, clarum, nitidum), esi (pulchrum, elegáns;  meret-
rix),  csáng  (venustum),  mongol  esimek  (Schmuck,
Putz),  lapp  csin  stb,  Eléjön  a  szláv  nyelvekben  is.
Alkalmazott  értelemben  1)  A  szemeket  kellemesen
meglepő  rend, mód, tisztaság  valamely  tárgyon.  Ku-
ISnös  csínnal  fölszerelt,  bútorozott  terem.  Csínnal  öl-
töfkodni.  Némely  késmives  mimkdjit  sajátságos  csin
bélyegzi.  2)  Ügyes,  mesterséges  fogás.  Tudni  kell  en-
nek  csínját..  Minden  dolognak  megvan a  maga  csínja.
Felfogni,  érteni a dolog  csinját.  Falaminek csinja-binja.
Tudom  minden csínját-bínját.  3)  Társalgási  illem, ud-
variasság.  Csínnal  meghajtani  magát.  Ctinnal  lépni,
Isjtem.  4)  Némely  faedények,  pl.  bödönök,  sajtárok,
hordók párkánya, mely  kifelé  a  fenéken innen  nyillik
ki,  melyet jobban  kicsinosítani  szoktak.

Különbözik tőle feuhangu ragozással:  csin,  vagy
csíny.  Származékai  : csinál,  csinol,  csinos, csínatlan  ÓH
amelyek  ezekből  eredtek  stb.

CS1NA,  (csín-a)  elvont  vagy  kiavult  törzsök,
melyből  csinál  ige  származott.

CSINÁL,  (csiu-a-al) áth.  ín.  cnnál-t.  1) Valamit
mesterségesen  készít,  gyárt,  szerkeszt, alkot  Ruhái
csinálni,  sátort  csinálni.  Igckötökkcl  :  Becsinálni  a
csibét  ételnek.  Belecsinálni fejszébe  a nyelet.  Elcsináltii
a  mohában  a  bútorokat,  FSlennálni  a  sátort.  Kicti-
nálni  valakivel,  hogy  Így  vagy  úgy  legyen  a  dolog.
Megcsinálni  a  romlott falat.  Lecsinálni  a  karókat  a
földbe.  Öszvecstnálni minden  ruháit,  fieácsináíni  a sze-
kérre a ponyvát.  2)  Tesz, cselekszik, mivel.  Mit csi-
nálsz .* Csinálj  már  valamit.  Hosszú köntös port csinál.
(Km). Kárt  csinálni.  Semmit sem csinálni. Magából  bo-
londot  csinálni. Régies és  némely tájbeszédben  ma is:
cseál.

Hasonló hozzá a  szláv  csiniti, (csinálni, átívelni),
a  sínai  csing  (perficere,  construere),  héng  (actiones,
facta),  és  cziáng  (opifez,  artifei).  V.  ö.  CSÍN  (2).

CSINÁLÁS,  (csin-a al-as)  fh.  tt  csi«álás-í,  tb.
—ok. Készítés, gyártás, szerkesztés,  alkotás,  cselek-
vés.  Útcsinálát,  eczetcsitiálás,  fcönyucsinálás,  ucrscsi-
nálás.

CSINÁLÁSI,  (csin-a-al-as-i) mn. tt  csinálán-t,
tb.  —ok. Csinálásra  vonatkozó.  Útcsinálási  költségek.

CSINÁLATLAN, (csin-a-al-at-lan) mn. tt  csMá-
íatlon-t, tb. —ok. Ami nincsen megcsinálva, nem kész.
Orinálatlan  ruha,  csinalaflan  hidak,  utak.  Hatérozoi-
lag ám. meg nem csinálva.

CSINÁLATLANUL, (csin-a-al-at-lan-ul)  ih. Meg
nem  csinálva,  meg nem csináltan, csioálás nélkül.

CSINÁLGAT,  (csin-a-al-gat) áth.  m.  csiná/got
tant,  —tál,  —ott, pár. csinálgoss.  Gyakran,  s  folyta-
tólag  csinál  valamit  Nyáron  napszámba járdogál,  té-
len  kosarakat  ctinálgat.  Továbbá:  igazgat, rendezget.
Haját,  ruháját  ctinálgatja.

CSINÁLGATÁS, (csin-a-al-gat-ás)  fn.  tt.  csináí-
galás-t, tb.  —ok. Valaminek  gyakori  csinálása,  ren-
dezése.  Hajcsinálgatás.

CSINÁLHATÓ,  (csin-a-al-hat-ó) mn.  tt.  csiitál-
haló-t,  tb.  —k.  Amit csinálni lehet; megtehető, végre-
hajtható.  Vasút  nem mindenütt  vagy  csak  neheze* csi-
nálható.

CSINÁLMÁNY,  (csin-a-al-mány)  fű.  tt.  esinál-
mány-t,  tb.  —ok. Munka, kézmü,  gyártmány.  Ét  iá-
ját  kezem  csinálmányo.

CSINÁLÓ,  (csin-a-al-ó) fö- és  mn. tt  csináíó-t.
Aki  valamit készít,  gyárt,  mesterkél,  szerkeszt  Óra-
csináló,  ruhacsináló,  verscsináló,  tollcsináló,  kordesi-
náló, késcsináló, orgonacsináló, papiroscsináló, s«ony<j-
csináló,  Mcsindlo.

CSINÁLT,  (csin-a-al-t) mn.  tt  csinálí-ot.  Ami
csinálva van,  készített, gyártott,  szerkesztett,  mester-
ségesen  alkotott  Csinált  út.  Oáeson  csinált  posztó.
Csinált  két,  csinált  orr, erinált  haj  azaz  paróka. (Pesti
G&boniál).  Becsinált  étel,  becsinált  gyümölcs,  becsi
nált  szerek.  Mondva  csinált,  amit  előre megrendelnek
s  rendszerént jobban,  nagyobb  gonddal készítenek.
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CSINÁLTÚT,  (csinált-út) ősz.  fn.  Szabályszerű-
lég,  mesterségesen  különös  költséggel  és anyagból ké-
szített út,  töltött  út  Régiesen  :  öUevény-öntevény.

CSINÁLVÁNY,  (csin-a-al-viny)  fa.  tt.  lásd  :
CSINALMÁNY.

CSÍNATLAN,  (csín-at-lan)  mn.  tt.  csinaílan-t,
tb.  —ok.  1)  Ami  nem csinos, nem tiszta, nincs helye-
sen,  módosán  rendezve,  szerkesztve.  2)  Udvariatlan.
Hatűrozóilag  ám.  nem  csinosan,  csíuatlanúl.

CSINOS,  (=r  sincs)  gyermeknyelven  aui.  ninrs.
CSINCSA,  lásd  : ÜS1XDSA.
CSINCSÉR,  (a  török  dsindsiV-böl  kölcsönözött-

uék  látszik)  fh.  tt,  csinesér-t,  tb.  —e'k.  Nyakkaloda,
nyakvas,  hegedüforma  eszköz,  melyet  némely  hatósá-
gok  használtak,  midőn  a  rabokat  valahová  gyalog
szállítók. A csincsér a nyakat és karokat békózta öszve.

CSING,  (csin-g)  fn.  tt.  csing-e.l.  Székely  t&jszó-
Iássál  ám.  tévtett,  vétek,  hiba.  Nem egyéb, mint a rósz
lettet jelentő  csin  szónak  g-vel  toldott  mása.

CSINGA, (csim-ga, v.  csiin-g-e) fii. tt. csittgé-t. Gö-
csejben  ám.ragasztók,toldalék, függelék, csiinba, lógga.

CSÍNNAL,  (csim-ga-iil) önli.  m.  fringál-t.  Lásd :
CSINGASZKODIK.

CSINGÁLLÓZIK,('SlX(:ÁLÓDlK,lás<l: CSIN-
CíAS/KODIK.

CSINGASZKOD1K,  (csin-g  asz-kod-ik)  k.  lásd :
CSIMBESZKEDIK.

CSINGE, (csim-ge) fii. tt.csingé-f. Baranyai  tájszó,
ara.  lapta.

CSINGÉR,  (másképen:  csingár  és  csiger)  fn.  tt.
f-st'ngér-í,  tb.  —e'k.  1)  Sovány,  száraz,  czangár,  vézna
ember  a  székelyeknél. 2) Nyitra  vidékén : csiger, lőre.

CSINGYALU, (csin-gyalu) ősz. fn. Általángyalu,
melylyel  a  munkába  vett  fát,  deszkát,  simára,  csinos-
ra  egyengetik,  különösen  melylyel  a hordók, bödönök
stb.  csínját,  kisimítják,  idomítják.

CSÍNJÁN,  (csin-ja-on)  ih.  Módjával,  vigyázva,
szép  szerével,  nem  igen  keményen.  Csínján  kell  bánni
ezen gyermekkel.  Csínján  borotválj,  mert megakadsz. Km.

Az  sem  valószínűtlen  hogy  eredeti  alakja:  csin-
nyán, vagy  ctínnyan, azon  régies  frínny  gyöktói, mely
csendet,  nyugalmat  jelent.

CSINMETSZÖ,  (csin-metszöj  ősz.  fn.  Kétágú
vaseszköz  a  bodnároknál,  melylyel  a  hordó  csínját,
azaz  ontoráj&t,  párkányát  kikerítik.

CSINNY,  1)  elavult  fn.  ám.  csend,  nyugalom,
/.ajtalan  állapot, honnan a régies  mnnyos,  csinny/alan
i ma  csintalan)  ám.  csendtclen,  nyugtalan.  2*!  czinege
madár  hangja  :  <-sinny  csere  csinny !

CSINNYAN,  CSINNYAN,  'csinny-ani  ih.  Csen-
desen, nyugalmasan,  módjával.  V.  ö. CSÍNJÁN.

CSINNYOS,  (csinny-os) régies  mn. tt.  crinnyim-t,
v:igy  —át,  tb.  —ok.  Csendes,  nyugalmas.

CSINOGAT,  (csin-og-at)  áth.  m.  csinoyat-tam,
tál,  —ott, 1. CSINOSGAT.

CSINOL,  (csin-ol)  irh.  m.  <wW-t.  Hordónak,
kádnak,  sajtárnak,  stb.  csínt,  nz.u  nntorát.  párkányt
kerít,  csinál.

AKAD.  N A U V  9 Z U T A K .

CSINOLÁS,  (csin-ol-ás)  fn.  tt.  csinolás-t,  tb.
—ok. Bodnár! munka,  midőn  a  faedény  csínját  elké-
szítik.  Hordó,  lödön  crinoláta.

CSÍNOS,  CSINOS,  (csin-os)  mn.  tt.  csinos-t.
vagy  —al, tb.:  —ok.  1) Széptanilag: a  szépen  aliíl
álló; a  csinos  kevesebb  a  szépnél.  2)  Közértelem-
ben : ami szabályos,  renden  alkotása, tisztasága  miatt
tetszik.  Csinos  arc:,  csinos  'öltözet,  csinos  szoba,  csinos
leány.  Tisztaság  és csínon  viselet  másod  egészffg.  (Km).

OSÍNOSAN,  CSINOSAN,  (csín-os-an)  ih.  Tisz-
tán,  ékesen  , finoman, helyesen  rendezve,  művelten.
Csinosan  viselni  haját.  Csinosan  beszélni,  társalogni.
Csinosan  bútorozott  szobák.  Csinosan  kötött  könyvek.

CSINOSBÍT,  (csin-os-b-ít)  áth. m.  Csinosbft-oít,
pár.  —s,  htn.  —ni  vagy  —ani.  Valamit  a  maga  ne-
mében  csinosabbá  tesz,  alakít,  csinos  voltát  fokozza.
Várost,  házakat,  szobákat  cfinosbÜani.  Atv.  ért.  er-
kölcsöket  csinosb(tani.

CSINOSBÍTÁS,(csin-os-b-ít-ás) fh.tt.  csinosbítás-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  mely  által  valamit  csinosbírunk.

CSINOSBÚL,  (csin-os-b-úl), önh. m.  Ceinostníl-t.
Csinosabbá, a szemekre kedvesebb hatásúvá lesz; a maga
nemében tisztább,  fényesb, tctszctösb alakot  ölt.  A  vá-
rosok közeliben lakó  népek  viselete  és  erkölcse  csinosbúi.

CSÍNOSBÚLÁS,  CSINOSBULÁS,  (csin-os-b-
úlás)  fn.  tt.  csíiiosbulás-t,  tb.  —ok.  Állapotváltozás,
midőn  valami  csinosabbá  lesz.

CSÍNOSGAT,  CSINOSGAT,  (csiu-os-gat)  áth.
m.  csinosgat-tam, —tál,  —ott, pár.  csinosgass.  Tisz-
tázgat,  finomítgat,  rendbe  szedeget,  ékesget.  Csinos-
gatni  magát,  házát,  szobáit.

CSÍNOSGATÁS,  CSINOSGATÁS,  (csin-os  gát-
as)  fn.  tt.  csinosgatás-t,  tb.  —ok. Cselekvés,  mely
által  magunkat,  vagy  mást  csinosgatunk;  ékesgetés,
szépítgetés.

CSINOSÍT,  CSINOSÍT,  (csin-os-ít)  áth.  m.  csi-
nosit-ott,  pár.  —s., htn.  —ni,  vagy  —ani.  Csinossá
tesz,  alakít,  rendez  valamit.  V.  ö.  CSINOS.

CSÍNOSÍTÁS,  CSINOSÍTÁS, (csin-os-it-ás),  fn.
tt.  csinositás-t  tb.  —ok.  Tisztára,  ékesrfi,  finomra,
változtatás,  alakítás.  Bútorok  csinosítása;  erkölcsök
csinosítása;  beszéd, nyelv  csinosítása.

CSÍNOSODÁS,  CSINOSODÁS,  (osin-os-od-ás)
fn.  tt.  csínosodás-t,  tb.  —ok.  A  tisztaság,  ékesség,
finomság, műveltség  pályáján  előrehaladás.

CSÍNOSODIK,  CSINOSODÍK,  (csin-os-od-ik)
k.  m. csinosod-tam,  —tál,  —ott. Oly  állapotban  van,
melynél  fogva  a  csín,  tisztaság,  finomság,  műveltség
pályájára  lépve  halad,  előre  megy.  A  m!  városunk
szemlátomást  csinosodik.

CSÍNOSSÁG,  CSINOSSÁG,  (csin-os-ság),  fn.
tt.  cnnosság-ot.  Tulajdonsúg,  melynél  fogva  valaki
v.  valami  tiszta,  finom,  ékes,  müveit  külsővel  bir.
Csinosság  az  öltözetben,  bútorokban,  beszédben,  erköl-
csökben.

CSÍNOSÚL,  CSINOSUL,  (csin-os-úl)  önh.  m.
csinomtl-t.  Külsejére,  alakjára  nézve csinossá  képző-
ik,  illetőleg  ékes. finom,  müveit állapotba  megy  által.
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CSÍNOSÚLÁS,  CSINOSULÁS,  (csin-os-úl-ás)
fn.  tt  csinosulás-t, tb.  —ok. Ékes,  fínom,  müveit ál-
lapotba  való  átmenetel,  átalakulás.

CSÍNOSÚLAÍ,  CSINOSULAT,  (csin-os-ul-at)
fn,  tt.  csinosutal-ot.  Csinosulás  elvont értelemben,

C8ÍNOSULT,  CSINOSULT,  (csin-os-nl-t)  mn.
tt.  csinosult-at.  Finomított,  művelt,  fényesítctt.  Csi-
nosait  századunk; csinosult  társalgási  modor.

CSÍN-SZENTKERESZT,  falu  Liptó  megyében,
helyr,  —én,  —re, —rSl.

CSINTALAN,  (1),  (esin-talan)  mn. tt  cstnía-
lan-t,  tb.  —ok.  Akt, vagy  ami  nem  csinos;  hanyag
kiilsejü,  mocskos, piszkos,  szóval  akin  v.  amin  sem-
mi  csín  nem látszik ; szokottabban:  csinatlan.

CSINTALAN,  (2),  (csinny-talan)  mn. tt.  csin-
talan-t,  tb.  —ok.  1) Mint  a  csendet,  nyugalmat  je-
lentő  csinny  tagadója  ám.  csendtelen,  nyugtalan,  kü-
lönösen társasági  viszonyban,  mások  irányában  dé-
vajkodó,  pajkoskodó,  pajzánkodó,  nem  annyira
rósz  indulatból,  mint  túlságos  élénkségből,  jó  kedv-
ből,  tréfából,  akgatódzó,  kötődő, hamis  érintéseket,
czélzásokat  tevő.  Csintalan  gyermekek.  Csintalan be-
szédek, péZdázgatások.  Csintalan  élczeskedés.

CSINTALANKODÁS,  (csiny-talan-kod-ás)  fn.
tt.  csmtalonkodas-t,  tb.  —ok.  Csintalan  cselekvények
gyakorlása, dévajkodás,  pajzánkodás,  pajkoskodás,ba-
miskodás.

CSINTALANKODIK,  (csinny-talan-kod-ik)  k.
m.  csintolankod-tam,  —ál,  —ott.  Csintalan  cselek-
vényeket  űz,  gyakorol; gyermekes  élénkségből, vagy
jókedvből  dévajkodik,  pajzánkodik,  hamiskodik  stb.

CSINTALANSÁG,  (csin-talan-ság)  fn.  tt.  csin-
talanság-ot.  1) Pajkosság,  apróbb  nemű  kicsapong&s,
pajzánság.  2)  Dévajkodás,  kötődés,  hamis  czélzás,
példázgatás a  beszédben.  3) Illetlenség,  udvariatlan-
ság,  különösen  a nőnem irányában,  kevésbé  szemér-
mes nyilatkozat.

CSINTALANUL,  (csin-talan-ul)  ih.  Pajkosán,
pajzánul,  dévajul,  kötödöleg, • nem  egész  illedelem-
mel.  Csintalanul  kacsingatni,  nevetgélni,  beszélni, va-
lakit  illetni,  érdekelni.  Csintalanul  viselni  magát  nyil-
vános  helyen, templomban, oskolában  stb.

C8INU,  (csi-ne, v.  csih-ne v.  csidu-ne). így  szó-
líQák  Tisza  melleién  a  csikót.  Csinu  ne!  Néhutt:
csidu, csitkó.

CSDÍVAT,  (csim-ó-at,  vagy  csim-b-at)  fo.  tt.
csinoal-ot. Kétnyfistös  fonalú, tömőttebb nemű vászon-
szövet, máskép:  Kittől,  így  nevezik  a  szintén  sürü-
ebb  szála  sávolyos  szövetet  is,  milyenek  az  asztal-
kendők,  abroszok.

Gyöke  azon  cn'm,  mely  a  csom(ó)  változata,  s
jelent  tulajdonkép  csimós  azaz  csomós,  mintegy
csimbökos  szövetet, honnan Balaton  mellett:  csiwbaí.

CSINVATVÁ8ZON,  (csinvat-vászon)  ősz.  fn.
1. CSDÍVAT.  Csinvatvdstonból  való  nadrágok,  csá-
kók. V.  ö. KITTŐL.

CSÍNY,  CSÍNY,  fa.  tt.  csíny-t,  tb.  —ék.  Lásd
CSÍN (1).  Tb  csínyek.

CSÍP,  (1),  hangutánzó,  mint  némely  madarak
kiáltó  szava.  Származékai: csipog,  csipogó*,  így  hí-
vogatják  a kis  csibéket  is:  Csíp.' csíp.' csíp.'

CSÍP,  (2),  elvont gyöke  csipa,  ceipalag,  csipds,
csipesop  szóknak.  Azon  csép  változata,  melyből cse-
peg,  cseppen stb.  származnak.

CSÍP, áth.  m. csíp-íem,  —tél,  —eíí.  1)  Fogó-,
vagy  ollóféle  eszközzel,  illetőleg  fogókép  használ-
ható  tagokkal  valamely  testet  öszveszorít.  Fogórai
megcsípni  és  kihúzni  a  szeget.  Két  peczek  közé csípni
valamit.  Csíp  az  ember  ujjaival,  a.  rák  ollójával,  a
sas  körmeivel.  2)  Mondjak  különösen  bogarakról,
férgekről,  midőn  falámjaikkal,  fulánkjaikkal  stb.  az
állatok  testeibe  fogódzanak,  s  azokat  bökik,  szúrjak.
Ctip  a  teW,,  a  bolha,  a  légy,  a poloska.  Csíp  a  szar-
vasbogár.  Serkéböl  lett  tetü  jobban  csíp.  Km.  Ax  éh
szúnyog jobban  csíp.  Km.  Akit  egyszer  a  kígyó  meg-
csípett,  a  gyíktól  is fél.  Km. 3)  Mondjuk  más  testek-
ről  is,  melyek  a  bőrt  égetik,  viszkcttetik,  sziirdalják.
Csíp  a csalán.  Át  erSt  hideg  szél  csípi  az  arcsol.  A
savanyú  bor  csípi  a  torkol.  4)  Erősen  fog,  megfog-
Nyakon  csípni  valakit. Megcsípték,  becsípték  a  tolvajt-
Csípd  meg !  ebet  uszító  biztatás.  Lecsípték,  azaz  le-
fogták  ,  hogy  megverjék.  JVesze  csípd  fel.  5) Csen,
holmi apróságokat  lopogat.  Szeret  csípni.  Amit  ér, el-
csípi.  Átv.  ért.  Kicsípni  magát,  azaz  csinosan  felöltöz-
ködni,  haját,  bajuszát,  ruháját  mintegy  ujjaival  csip-
kedve,  rendbeszedni.  Becsípelt,  azaz  felöntött  a ga-
ratra.  Lecsípte  magát, megittasodott.

Hasonlók  hozzá  a  német  :  Zwicken,  Zupfen,
cseh: stipáni,  orosz: csipoty,  stb.  Mennyiben  a  csí-
pés gyakran  szakasztással  jár,  hasonló  hozzá  a ma-
gyar  tép  is.

Az  i  hangzó benne hosszú ugyan, de  mint min-
den  í,  tt és  ú  a  tájbeszédben  könnyen megrövidül.

CSIPA,  (csip-a)  fn. tt  e«páí.  1)  Fehéres, vagy
sárgás  geny  a  szemekben,  vagy  szcmpillákon.  Torölá
ki  előbb  nemedből  a  csipát.  (Km.)  2)  Némely  vidéke-
ken  átv.  ért.  mézga,  vagy  gyanta,  mely  némely  fűk
kérge  alól  kifoly,  p. megyfa,  cstresnyefa  csipája.

Gyöke csip (2) a csép szónak változata, mennyiben
a  csipa  nem egyéb, mint  csepegő  nedv.

CSIPÁDZIK,  (csip-a-adz-ik  v.  -ad-z-ik).  Lásd
CSIPÁ7IK.

CSLPÁG,  (csip-eg,  csip-ked) áth. m.  csipóg-tam,
—tál,  —ott.  Kemenesali  tájszó,  ám. valamit  szemen-
ként,  szálanként  csipkéd,  szedeget,  p.  a  szemetén
keresgélő  tyúk  csipágja  a  talált  szemeket,  a  legelő
barom  csipágja  a  fűszálakat.

CSIPAGYÜJTÖ,  (csipa-gyüjtő)  öszv.  fo.  Ha-
szontalan  here  ember, mintegy  oly  tanya,  aki  arra  is
rest, hogy  a  csipát  kitörölje  szemeiből.

CSIPALAG,  (csip-al-ag)  fn.  tt.  ctipalag-ot,  1.
C8IPA.

CSIPALAGOS,  (csip-al-ag-os)  mn. tt  csipo/a-
gosf,  tb.  —ok, 1. CSIPÁS.

CSIPALAGOSSÁG,  (esip-al-ag-os-ság)  fa.  1.
CSIPÁSSÁG.
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CSIPAliOZ,  (csip-úr-oz)  üuh.  m.  csipároz-tom,
—tál,  —ott, pár.  —z.  Somogyi tájazó,  mondják  ba-
romról,  midőn  a bogarak, legyek  csípkedik, s  a miatt
nyugtalankodik,  futkároz. Máskép:  bogáron,  v.  bogá-
rozik. Eredetileg,  dgy^látszik, vékonyhangon:  cstpérez.

CSIPÁS, CSÍPÁS,  (csip-a-as)  mn.  tt  csipás-í,
T.  —öt, tb.  — ok.l)  Csipától  lepett,  beragadt  Csi-
pát  szemek.  Ctipás szemű kutya, macska.  Csípős, bag-
lyos  gyerek.  Menj  innen te  csipás / 2)  Amiből  mézga-
féle  nedv  csepeg.  Csipás  fák.

CSIPÁSÍT,  (csip-a-as  ít)  1) áth,  m. csipásÖ-ot,
pár.  —s.  Csipássá  tesz, s szemeket  vajforma  geny-
nyel  megtöltí. A tok hús-evés megcsipástíja  a kutyákat.

CSIPÁSODIK,  (csip-a-as-od-ik)  k, m. csípősöd-
tam,  —  tál.  —ott.  Szemei  csipásak  lesznek,  csipa-
féle  sűrű,  ragadós geny  gyűl  bennük  öszve.

CSIPÁSSÁG,  (csip-a-as-ság)  fn.  tt  csipásság-
ot. A  szemeknek  kóros  állapota,  midőn  sűrű  geny
gyűl  össze bennök,  mely  gyakran  a  pillákra  ragad,
sőt  azokat  éjjel  össze  is  ragasztja.

CSIPÁSSZEMÜ,  (csipás-szemü)  öszv.  mn.  Ki-
nek  szemeiben  túrós geny  fejlődik  ki,  s mint  Csoko-
nai  mondja:  Szeme nem sír,  mégis nedves.

CSIPÁZIK,  (csip-a-az-ik)  k.  m.  csipás-tam,
—tál,  —ott, pár. —tál.  Csipaféle  sűrű  nedv  fejlik
ki,  s gyűl  öszve  benne.  Aíeghiítéstöl  csípőnk  a  szeme.

CSIPBÉL,  (csip-bél)  öszv.  fn.  Boncztanilag
ám. a belek  leghosszabbika,  mely  sokféle görbületek-
ben a köldök és alhas körül fekszik. (Intestinum ileum).

CSIPCSONT,  (csip-csont)  1. CSIPÖCSONT.
CSIPCSOP,  CSIPCSUP,  (csip-csop,  v.  csup)

mn.  tt.  cstpcsop-ot,  vagy:  csippet-csuppot. Aprólékos,
holmi.  Mindenféle  csipcsop  jószág.  Csippel-csuppal,
azaz  aprólékosan.

A  maga  nemében  kicsit  jelentő  csép  szónak
ikeritett  változata, mint ezek is: gyim-gyom,  lim-lom,
hip-hop,  ringy-rongy  stb.

CSIPDEL,  (csip-del)  áth.  m. csípdel-t, 1) Gyak-
ran  csíp  valakit,  vagy  valamit  A  kis csibe csipdeli  a
kenyeret;  a  bárányka  csipdeli  a  rüld füvet.  2) Holmi
csélzó, példázgató  szókkal  bökdös, érintget.  Szónok-
latban, vagy gúny vertekben csipdtlni a* álszabadelmifket.

CSIPDELÉS,  (csip-del-és)  fn.  tt.  csípdetés-t,
tb.  —ék. Gyakorta  csipkedés, 1. CSIPDEZÉS.

CSIPDÉS,  CSIPDÉSÉS,  1. CSIPDÉZ,  CSIP-
DEZÉS.

CSIPDÉZ,  (csip-dcz)  áth.  m.  csipdés-tem,  —tél,
—eíí,  pár.  —z.  Gyakran,  vagy  ismételve  csíp, ez
igének  minden  érteményében.  V.  ö.  CSÍP.

CSIPDEZÉS,  (csip-déz-és)  fn.  tt.  cstpdézés-t,
tb.  —ék. 1) Gyakori  csípés, szúrás.  2) Czélzó, példáz-
gató  szavak, gúnyos  értelmű mondatok általi böködés.

CSIPDÉZÖ,  (csip-déz-ő)  fn.  tt.  csipdezó-í.  1)
Aki  csipkéd,  aki  gyakorta  csíp,  vagy  mást  némely
példázgató  szókkal, mondatokkal  karczolgat,  bököd,
vagdal.  2)  A  halhorogra  kötött  csalétek,  melyet  a
halak  csipdeznek.

CSIPE, (csip-e,  T.  csipő,  csup gyöktől),  fn.  tt.
csipé-t.  Az  emberi  és  állati  testnek  azon  része,  mely
a  lábszárak  fölött, és  ágyék  alatt  fekszik,  s  a  csip-
csout  által  képeztetik.  Csípejét  törni,  vagy  fictaml-
tani  valakinek. Csípejére  tenni a  kezeit.  Csípején  kéét,
szemetén szeme.  Km.  munkátlau,  gondatlan,  hetyke
asszonyra  illik.  Csípején  kötni  meg  a  nadrágot.  Szé-
les,  magas, vagy  keskeny,  olocson  csipejti.

CSÍPED,  (csip-éd)  áth.  m.  csipea-íem,  —tél,
—étt. l) Csíp ve  apró  részekre  szakgat  valamit  Tész-
tát  csipedni.  2)  Mondják  hasbántalomról,  midőn  oly
fájdalmas érzés van benne, mintha valami csípné, rágná.

CSIPÉDELÉM,  (csip-éd-elem),  fn.  tt.  cstpedel-
met. Csipedett  tésztaétek.

CSIPÉDÉS,  (csip-éd-és)  fn.  tt  cripédés-t,  tb.
—ék.  1)  Cselekvés,  midőn  valamit  csipegetve  ré-
szekre szakgatunk. 2) Nyitra, Hont, Bara vármegyék-
ben  són. hasrágás, hascsikarás,  kólika.

CSIPEDETT,  (csip-éd-étt)  mn. tt  csipe'dett-et.
Midőn  a  laposra nyújtott  tésztát  apró  darabokra  csi-
pedik,  az  ily  étek  neme  csipedettnek  neveztetik.
Bableves enpedettel.  Túrás  cstpedett. Máskép : Csipetke.

CSIPEFÁJÁS,  (csipe-fájás),  öszv.  fn. Igen  ér-
zékeny  fájdalom  a  csipcsont  környékén,  melynek
kóranyagúi  rendesen  a  köszvény  szolgál.

CSIPÉG,  (csip-ég)  önh.  m.  cnpégtem,  —tél,
—étt.  Éretlen  bangón,  kis  madárfiak  módjára  sír,
kiáltoz. Máskép : csipog.  Csipegnek  a  verébfiak,  midőn
anyjok  enniSk  hoz; cstpegnek  az  anyjokat  venttett  kis
csibék.  Hasonló  módon  csipeg  a  fias  tyúk  is, midőn
csirkéit  hívja,  vagy  a  tojáson  ülő  tyúk,  midőn még
a  tojásban  levő  csirkéket  már  mintegy  híni  látszik.
Csipegj  neki,  hadd  keljen  ki.  Km., ha  nehezen  szüle-
tik  valamely gondolat.

CSIPÉGÉS,  (csip-ég-és)  m.  tt  csipéges-t,  tb.
—ék.  Madárfi  sírása, kiáltozása.

CSIPÉGET,  (csip-ég-et)  gyak.  áth.  m.  csipé-
get-tem,  —tél,  —étt,  pár.  csipegess.  1)  Gyakran,
vagy  folytonosan,  apródonként  csíp,  csípve,  kapkod
valamit  A juhok  csipegetik  a fiivet.  2) Cseneget, apró-
ságokat  lopogat  A  torkos  gyermek  édességeket,  gyü-
mölcsöt  csipeget.

CSIl'ÉGETÉS,  (csip-ég-et-és)  fa.  tt  cstpege-
tés-t, tb. —ék.  Gyakori csípés; lopogatás, csenegetés.

CSIPEGÖRIGÓ, (csipegő-rigó)  öszv.  fn.  Rigó-
faj,  mely  férgekkel,  bogarakkal  és  szőlővel  él; busa
jó  ízű, s  cstp,  csíp  bangón  kiáltoz.  (Tnrdus  iliacus).

CSIPELLÉRÉZ,  (csip-ell-ér-éz)  áth.  m.  csipel-
léréz-tem,  —tél,  —M,  pár.  —z. Mondják legelő juh-
ról,  midőn  a  kopár,  vagy  lejárt  mezőn,  hol  ökör,
tehén  már  nem  legelhet,  apró  fogaival  valamit fel-
csipkéd. V.  ö. CSIPEKÉSZ.

CSIPENTYÜ, (csip-en-tyü,  vagy  csip-ent-ö)  fn.
tt.  csipentyii-t.  Fogó-, vagy  olló-féle  eszköz,  melylyel
valamit  csiptetni,  becsiptetni, öszveszorítani  lehet

CSIPÉR,  (csip-ér)  fh.  tárgyeset,  —t,  tb.  —e*.
Segítő  fogó,  melylyel a  bodnárok  abroncsot  húznak,
a  hordóra, s hasonló a  kovácsok  sinvashúzójához.

64*
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CSIPERÉDIK,  (csip-er-éd-ik)  k.  m.  ctipereel-
fem,/  —tél,  —e'tf.  Apródonként,  mintegy  csippel-
csoppal  növekedik,  gyarapodik.  Másképen :  Csepe-
redik.

CSIPERÉSZ,  (csip-er-ész)  áth.  m.  estperéiz-
íem,  —tél,  —éít,  pár.  —sz.  Apródonként  csipkéd,
harapdal,  legelész.  Ctíperétenek  a  kopár  mezőn  legelő
juhok.  Máskép:  Cripelléréz,  csikerész.

CSIPERKE,  (csip-er-ke)  fa. tt.  csiperké-t.  A  ga-
lóczák  neméhez  tartozó gombafaj  ;  kalapja  fehér, le-
meze  rerhenyeg,  tönkje  vaskos,  perecze  bő,  állandó,
leginkább  gyepeken  tenyészik.  Máskép  :  weresbéltt
gomba.  (Agaricus  pratensis).

CSIPERKEGOMBA,  (csiperke-gomba)  1.  CSI-
PERKE.

CSIPERTES,  (csip-er-t-es)  mn.  tt  csipertes-t,
tb.  —ék.  Vas,  Zala,  Veszprém  vármegyékben  ám.
félcsipőre  sántikáló,  biczegvc  járó.  A  Tisza  vidékén
is  ösmerctes.

CSÍPÉS, CSÍPÉS, (csip-és),  fa.  tt.  c«pés-t,  tb.
—ék.  1)  Valamely  testnek  fogóval,  vagy  fogószerü
eszközzel,  vagy  tagokkal  szorítása.  2) Férgek,  boga-
rak  bökése,  harapása,  fiolhacsipés,  szúnyogcsipés,
légycstpés, kigyócstpés.  3) Égetés,  viszkettetek,  szar-
kálás. Csatáncsipés.  4)  Csenés,  lopás. V.  ö. CSÍP.

CSIPESZ, (csip-esz)  fii.  tt  csipész-t,  tb.  —ék.
1)  Csípő  eszköz,  nagy  fogó  a  vashámorokban,  mely-
nél  fogva  a  vasrndakat  összeszorítják,  s  az  égő koh-
ba  teszik.  2)  Sebészi  eszköz,  apróbb  és  finomabb
tárgyak  megfogására,  s  tartusára.

CSIPESZRE,  (csip-esz-ke)  fa.  tt.  cstpeszkét.
•Kis  csipesz,  azaz  fogócska,  holmi  piczin  tárgyak
megfogására.  Sebészt  cstpeszke.

CSIPESZEEDIK,  (csip-esz-kéd-ik)  k.  m.  csi-
pes*kéd-tem,  —tél,  —étt.  Valamibe,  vagy  valamire
kapaszkodik,  föggeszkedik,  akaszkodik,  mintegy csi-
pesz  gyanánt  belefogódzik.  A  tSvit  ruhámba  csipess-
kedett.  Nyakamba  csipeszkedett  és kert.  Fára  csipess-
kedni.

CSIPET, (csip-et)  fh.  tt.  csipetét. Annyi, ameny-
nyit  ujjainkkal  fölcsiphetünk,  egyfivé  szoríthatunk.
Egy  csipet  liszt,  só. Egy  csipettel megszeretni valamit.
Atv.  ért.  a  maga  nemében  igen  kicsi,  kevés.  Egy
csipet  az  egész  gyerek.  Csipetet sem kapsz.

CSIPETKE,  (csip-et-ke),  fh.  tt.  ísipefké-t.  1)
A  csipet  kicsinyítője.  2)  Csipdesett  tészta,  csipedett.
Lemébe fbzőít  csipetke.  Túrót, darát  csipetke.

CSIPFÁJDALOM,  (csip-ftjdalom),  1. C8IPE-
FÁJÁS.

CSlPÉrrKE,  (esip-étt-ke)  fa.  tt  csipéítké-t.
Tésztás  étel,  melyet  ujjal  szaggatnak,  vagy  csipkéd-
nek ; máskép : cstpedett, v. szokgotott.

CS1PISZ,  (csip-isz)  fo.  tt  csipisz-t,  tb.  —ék.
Népies  nyelven  ám.  a  maga  nemében  igen  kicsin,
vagy  semmi,  amit alig  lehet  megcsípni.  Aésse  estpiss.
Továbbá  ám.  ujjal  matatott  füge.

CSIPKE,  (csip-ke)  fh.  tt  csipkét.  1)  Finom
czérua-,  vagy  selyem-mü,  melynek szélei  mintegy  ki

vannak  csipkedve,  hegyezve.  Csipkével  laegctt
ágyteríti).  Selyemetipke,  tót  cstpke,  hollandi,  brtUtdi
csipke, fehér  vagy fekete csipke. 2)  Vadrózsafa,  és  an-
nak  gyümölcse.  Csipkebokor,  csipkerózsa,  enpkebefS-
tölt, csipketekvár.  És  megjelenik  neki  a*  Úr  egy  cstp-
kebokor  közepib«l.  (Mózs.  II.  k.).  Az  1. értelemben
szenvedőleg  :  a  mi  ki  van  mintegy  csipkédre;  a
2-ikban  cselekvőleg: a mi csíp  vagy  szűr. Rokon vele
a  német: Sptítt,  spitzen, megvan a szláv nyelvekben  k

CS1PKEAL,  (csipke-al)  öszv.  fh.  A  csipkeszö
vetnek  azoii  tömött  része,  melyből  a  csipkefogak,
azaz  hegyecskék  kifelé nyúlnak.

CSIPKEALY,  (csipke-aly)  1. CSIPKEAL.
CSIPKEÁRU,  (csipke-áru)  öszv.  fo.  Csipkék

bői  álló  kalmári  portéka.
CSIPKEÁRULÁS,  (csipke-árulás)  öszv.  fa

Csipkék  eladása.  Csipkékkel  kereskedés.
CSIPKEÁRUS, (csipke-áras)  öszv.  fh.  Boltot,

vagy  házaló.  Kalmár, ki  csipkékkel  kereskedik, más
kép:  csipkés.

CSIPKEÁRUSSÁG,  (csipke-árasság)  öszv.  fh.
Kereskedés  csipkeféle  árukkal.

CSIPKEBÉKA,  (csipke-béka)  össv.  fn.  Varán
gyosbéka,  melynek  bőre  némileg  a  csipkeszövethez
hasonló.

CSIPKEBODOR,  (csipke-bodor),  öszv.  fo.  Üsd
CSIPKEFODOR.

CSIPKEBOGÁK,  (csipke-bogár)  ősz.  fii.  Fa-
bogár  neme, mely a  csipkebokor  agaira  teszi  le  to-
jásait, mi által  moh- vagy  taplószerű  boborcsék tá-
mad  a  fán.

CSIPKEBOKOR,  (csipke-bokor)  ösrv.  tű. Vad-
rózsa, csipkerózsa, melynek piros begyóiból  csemege-
nemű  nyalánkságot, befözöttet  készítenek.

CSIPKEBOKR08,  (csipke-bokros)  öuv.  mn
Csipkebokorral  benőtt.  CWpkebokros  árok,  eripkebot
rőt  erdő* alja.  Akgatódzik,  mint  a  cstpkebokor.  Km.

CSIPKECZÉRXA,  (csipke-czérna)  öszv.  fo
Igen  finom  szálú  czéraa,  melyből  csipkeszÖTetekct
készítenek.

CSIPKÉD,  (caip-kéd)  áth.  m.  — íem,  —tél,
—étt.  1) Gyakran  csíp,  siúr,  éget.  CWpkedi  a  kalit
kába  cárt  madárka  urának  t^yait.  CSnpkedik  02  eb-
kölyköí  a  bolhák.  CWpkedi  a  csalán  a  bSrí.  2)  Átr
ért  valakit  czélzó  és  példázgató  szavakkal  bökdös.
érintget.

CSIPKEDÉS,  (csip-kéd-és)  fo.  tt.  cs»>tótót-t.
tb.  —ék/  1) Gyakori  csipés,  szúrás,  égetés,  bökés.
2)  Átv.  ért  valakinek  holmi  gdnyssavakkal, s  pél-
dázgatásokkal bökdözése.

CSIPKÉDÉTT,  (csip-kéd-étt)  mn. tt  —ét. A-
mi,  v. aki  gyakran  és  több  helyen  meg van  csípve,
bökdözve,  szarkáivá.  Bolháktól  8ssz«csipfacfett  cse-
csemé'.

CSIPKEFA,  (csipke-fa),  öszv.  fn.  1.  CSIPKE-
BOKOR.

CSIPKEPAL,  (csipke-fal),  öszv.  fo.  Balaton  vi-
dékén un.  csipkésen  cziMzott  házhomlokiat,  előfal
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CSIPKEPÁTYOL, ^ipke-fátyol)  ősz.  fn.  Rit
ka  szövetü,  átlátszó  ^csipkeszerü  kelméből  készített
finomabb  fttyol.

CSIPKEFEJKÖTÖ,  (csipke-fejkötö)  öszv.  fa.
Csipkeszerfi  kelméből készített  könnyű  díszfejkötő.

CSIPKEFODOB,  (csipke-fodor)  ŐSZT.  fit. Ösz-
szetüzdelt  csipkéből  készttett  fodor  valamely  ruha
ékesitésére, p.  a  ruhaujj  végére,  mely  azt  karperecz
gyanánt  keríti.  Csipke/odorral  diuített  ingvjj,  ingelő.

CSIPKKFOLTOZÓ,  (esipke-foltozó)  ŐSZT.  fn.
Ki  a  szakadozott,  vagy  viselt  csipkéket  kijavítja,
megtisztogatja.

C8IPKEFONAL,  (csipke-fonal)  ŐSZT:  fa.  Fi-
nom  vékony  szálú  fonal,  mely  különösen  a  végre
Tan  fonva,  hogy  csipke  készüljön  belőle.

CSIPKEQOMBA,  (csipke-gomba)  öszv.  fii.
Taploszerfi,  eleinte  zöld,  utóbb sárgavörös  kinövés  a
csipkefa  ágin,  mely a  csipkebogár  sznrása'&ltal  szo-
kott eredni.

CSIPKEGUBÓ,  (csipke-gnbó),  öszv.  fa.  lásd
C8IPKEGOMBA.

CSIPKEGUBÓBOGÁB  ,  (csipke-gubó-bogár)
L  CSOPKEBOGÁH.

CSIPKEGYÁK,  (csipke-gyár)  öszv.  fn.  Gyár,
melyben  csipkeszöveteket  készítenek,  BrUsseli,  néh-
orttágí  csipkegyárak.

C8IPKEGYÁBOS,  (c*iiike-gyáros)  ősz.  fa.  1)
Ki  csipkeszöveteket  gyárt.  2)  Csipkckészítő  gyár  tu-
lajdonosa.

CSIPKEGYÁRTÓ, 1. CSIPKEGYÁROS 1).

CSIPKEHÍM,  CSIPKEHIM,  (csipke-him)  ősz.
fn.  Csipkeminta,  csipkefonna, mely  szerént  a  csipkék
virágait  s begyeit  szövik, hímezik,  alakítják.

CSIPKEKENDŐ,  (csipke-kendő)  ősz.  fn.  Fi-
nom,  piperenemü,  disckendő,  mely  csipkeszerfi kel-
méből  készfiit

C8IPKEKERESKÉDÉS  ,  (csipke-kereskedés)
ősz. fn. Kereskedés,  melyet valaki  csipkearnkkal  űz.

CSIPKEKERESKEDÖ,  (csipke-kereskedő)  1.
CSIPKEÁEUS.

CSIPKEKÖTÉNY,  (csipke-kötény)  ősz.  fn.
Ceipkeszerü  kelméből készített  finom  dfszkötény.

CSIPKEKÖTÖ,  (csipke-kötő)  lásd  : CSIPKE-
VERŐ.

CSIPKEMADÁB,  (csipke-madár)  ősz.  fn.  A
billegények  neméhez  tartozó  madár,  melynek vörös
farka  van. (Ifotacilla  rubentula).

CSIPKEMU8TRA,  (csipke-mustra)  1.  CSÍP-
KEHÍM.

C8IPKEMŰ,  (csipke-ma)  ősz.  fn.  Olyan kel-
me, mely csipkehun  szerént  készült,  vagy:  csipkék-
ből  alkotott  ruhanemű, vagy  öltözék! ékesség, pipere.

C8IPKEPÁBNA,  (csipke-párna)  ősz.  fn.  Csip-
kekötők, vagy  csipkeverők  hengerded, s egyik  végén
golyódad  eszköze,  melynek  segítségével  a csipkéket
készítik. Németül:  Ktőpptl.

C8IPKEPITTY,  (csipke-pitty)  öss.  fn.  Nö-
vénynem  a födetlen  magva  két  föbbhímesek  seregé-

ből;  bokrétája  ásító,  a  torkolatnál  szegett  széltt;
alsó  ajakának  két  szélső  metszései  bitrahajlanak,  a
középső  csipkés.  (Nepeta).  Fajai:  macska-, bugát-, ké-
kellő-,  cziczuka-,  nStzS*  eiipkepüty.

CSIPKEEÉK,  falu  Vas  megyében; helyr.  -re,
— én,  —röl.

CSIPKERÓZSA,  (csipke-rózsa)  ősz.  fn.  1)
Vadrózsa,  mely a  csipkebokron  terem.  2)  Csipkefa,
csipkebokor.

CSIPKERÓZSABOGYÓ,  (csipke-rózsa-bogyó)
ősz.  fn.  Csipkebokor  gyümölcse,  azaz  piros,  kemény-
hasú, hosszúkás  bogyó,  melynek  magvait  szaros fe-
hér  szálkik  borítják.  Köznépi tréfás  nyelven:  Segg-
vakaró. V.  ö. CSIGGENYE.

CSIPKÉS,  (1), (csip-ke-es)  mn.  tt  csipkés-*,  v.
—ét, tb.  —ék.  1) Csipkével  szegett,  ékesített, csip-
kével  bővelkedő.  Ctipkét  fejkotö,  csipkés  kendő,  csip-
kés  ruha,  csipkés  bolt.  2)  Aminek  széle,  kerülete
csipke  gyanánt  ki  van  hegyezve,  csipkedve.  Ctipkét
sarkantyú,  csipkés  kötény,  csipkés  hám.  3)  Borzas,
fodros.  Csipkés  káposzta,  csipkés  gallér,  UngelS.  4)
Csipkerózsás,  csipkebokros.

CSIPKÉS, (2), (csipke-es)  fn.  tt  rtiplcét-l,  tb.
— fk.  Csipkeárus.

CSIPKÉS,  (3),  falu  Sáros  megyében;  helyr.
—én,  —re, —rőí.

CSIPKÉSLÁBÚ,  (csipkés-lábú)  ősz.  mn.  Mi-
nek  lábai  ujjak  helyett  csipkeformára  vannak  he-
gyezve,  p.  több  vízi  állatoknak.

CSJPKESZÖLŐ,  (csipke-szőlő)  1. PÖSZMÉTE.
CSEPKEVERÖ, (1), (csipke-verő) ősz.  fn. Mives,

vagy  gyirmunkés,  ki  csipkéket  készít,  minthogy a
fonalakat  olyformin  kell  vernie,  mint  p.  a  sinórve-
rőnek, gombkötőnek.

CSIPKEVERÖ, (2),  ősz.  mű.  Ami  a  csipkeve-
résnél használtatik,  p.  ctipkeverö  párna.

CSIPKÉZ  ,  (csipke-ez)  áth.  m.  cnpkéz-tem,
—Ül,  —eü, pár.  —z.  1)  Csipkével  ékesít,  beszeg.
FejkSíSket,  kalapokat  esipkézni.  2)  Valaminek  széleit,
körületét  hegyesre kimetélgeti, kicsipkedi,  bevágáso-
kat  tesz.

CSIPKÉZÉS,  (csip-ke-ez-és)  fn.  tt.  esipkéiés-t,
tb.  — Oc.  Csipkével  ékesítés. Valamely  dolog  kerüle-
tének  kicsipkedése, körilletének hegyesre kivagdalása.

CSEPKÉZET, (csip-ke-ez-et)  fn. tt  csipkéset-ét.
1)  Csipkemti,  valaminek  csipkével  való  kerítése,
ékesitése.  Nem  minden  csipkéset  ittti  mindenféle  fej-
kémet. Mái  cstpkézet  kell  a  tánctoigalmi,  mát a  há-
UfejketiSre.  2)  Csipkeforma  bemetszetek,  hegyczetek,
fodrozatok.

CSIPKÉZETÉS,  (csip-ke-ez-et-és)  mn. tt  csip-
ié*et&-t, vagy  —ét, tb.  —ék. Csipkézettel, azaz  csip-
kemüvei  ékesített,  piperézett,  fodrozott.  Cripkézt-
tét  kendő,  ketény, fejkötS,  szoknya.

CSIPKÉZETT,  (oip-ke-ez-ett  mű.  tt  cmpké-
zett-et.  1) Csipkemüvei  szegett,  ékesített,  piperézett
Gnpkézett  menyasszonyi ruha.  2)  Caipkeformára  he-
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gyezett, metélgetett,  fodrozott.  Csipkézett  bőrtarísn-
nya.  Csíphetett  kötény.

CSIPOG, (csip-og)  m. csipog-tam,  —tál,  —ott.
L.  CSIPEG  és  SIPOG.

CSÍPŐT,  tájdivatos  csipet  helyett  1. ezt.
CSÍPŐ,  (1. Csipe)  fn.  tt.  cnpó'-í.  Személyragoz-

va:  cstpö'-m,  —d, —jé.  v.  csipej-e.  L. CSIPE.
CSÍPŐ,'  v.  CSÍPŐ,  (csip-ő)  mn.  tt  etípö  t.  1.

Ami  csíp,  ez  igének  minden  értelmében  vére.  Csípő
bolhák, férgek.  Ctipö  csalán.  Csípő  eczet.  Csípő  szél,
hideg.  2)  Amivel  holmit  fogni,  szorítani  lehet.  Csípő
wu, ctipö  fogó.  V.  ö. CSÍP.

CSIPÖBÉNASÁG,  (csipő-bénaság)  ősz.  fh.  Be
nasig  neme,  midőn  a  csípőnek  ruganyossaga,  s moz-
gási  képessége és  ereje  megszűnik.

CSIPÖCSAVARÍTÁS  ,  (csipő-csavarítás)  ősz.
fn.  Görcsös  bántalom  a  lovak  csípejében.

CSIPÖCSONT,  (csipő-csont),  ősz. fn.  A  csípőt
alkotó  csont.

CBIPÖÉR,  (csipő-ér)  ősz.  fn.  A  boncztanban,
igy  nevezik a  czombér  két ágát, melyek  közöl  egyik

' kis, másik  nagy  csipó'ér-nek  hivatik. Amaz a csipö kö-
rül  több  apró  ágakra  oszlik;  emez  lenyúlik  egész  a
lábfejig.

CSIPÖFÁJÁS,  (csipő-fájás)  1.  CSIPEPÁJÁS.
CSÍPÖFOGÓ,  (csípő-fogó)  ősz.  fn.  Kis  fogó,

csekélyebb  tárgy  megszorítására s kihúzására. A  se-
bészeknél  igen  kis  eszköz,  mivel a  sebekből  szálká-
kat  stb.  húznak  ki.  Az  aranymiveseknél  erős,  éles
kajmóju  _eszköz, melylyel  az aranyat  csipkedik.

CSÍPOKÉS,  (csíp-ő-ke-es)  mn.  tt.  csípb'kés-t,
v.  —ét,  tb.  —ék. Aminek kissé  csípő  ereje  van.  Csi-

ySkét  must,  mely  még  meg  nem  forrott;  csípőkéi  ke-
nőé*,  Ír  valami  seben ; csipökés  éjjeli  ssél.

CSÍPŐS,  (1),  (csip-ö-ös)  mn. tt  csipós-f,  vagy
—tt, tb.  —ék.  Heves  vármegyében  mondják  sovány
baromról,  melynek  kiálló  csipeje  van.  Csípős ökör.

CSÍPŐS, CSÍPŐS, (2),(csip-ő-ös) mn. tt.cs»pbs-í,
v.  •—ét,  tb.  —ék.  1) A  csipésre  különösen  hajlandó.
Eső  előtt  rendesen  etipiStebbek  a  bogarak  ét  férgek.
fi)  Metsző,  éles.  Csípős  acél,  csípőt  hideg,  csípőt  bor,
•csípős  must. 3)  Szóval,  példázgatás  által  vagdalódzó,
böködő.  Csípős  vének,  csípős  gúny,  csípős  tréfa.

CSIPÖSÍT,  (csip-ő-ős-ít) áth. m. csipósit-eYt,  pár.
—s, htn.  —ni, v.  —eni.  Általán,  eszközli,  okozza,
hogy  valami  csípőssé  legyen,  illetőleg élessé,  met-
szővé,  szarossá  tesz.  A forrás  csipösíti  a  mustot.  Fli-
tzeretkel  csipbtUeni  át  ételt.

CSIPÖSÍZÜ,  (csipős-ízű) ősz.  mn.  Minek  éles,
metsző,  fanyar,  savanyús  íze  van.  CsípSsíxü  újbor,
ctipSsissU  mezei  sóska.

CSÍPŐSRE,  (csip-ő-ös-ke)  l.  CSIPÖKÉS.
CSIPÖSÖDÉS,  (csip-ő-ös-öd-és)  fő.  tt.  cstpó'sö-

dét-t,  tb.  —ék.  Csipőssé,  metszővé,  illetőleg, fanyar,
savanyú  ízűvé  levés.  Új  bornak  crípSsSdése.

CSIPÖSÖDIK,  (csip-ő-ős-öd-ik)  k.  m.  ftiposod-
Um,  —tél,  —ott. Lassanként,  fokonként  csípőssé  le-

szen,  metsző, éles  ízt  kap.  Csipősodik  forrót  által  az
eczet,  a  must;  csipósödik  az  érett  túró.

CSIFÖSSÉG,  (csip-ő-ös-ség) fh.  tt.  cstpósség-et.
1)  Bizonyos  testek  tulajdonsága,  melynél  fogva  az
ínyekre  élesen  ,  metszőleg,  savanyúan  hatnak.  Új
bornak,  eczelnek  ctipötsége.  Sóska  cripSttége,  tájinak,
érett  túrónak csipőssége.  2)  Átv. elménczkedétek,  gúny-
szavak  ctipötsége.

CSÍPŐSÜL,  (csip-ő-ös-ül)  önh.  m.  csipösZl-t.
Csípőssé  lesz,  illetőleg  éles,  metsző,  fanyar,  savanyú
íze  lesz.  Csipötül  át  eczet,  a  sajt,  a  túró.

CS1PÖVÁNKOS,  (csipő-vánkos)  ősz.  fh.  Vin-
kos, melyet  némely  nők  csípőjükre  kötnek,  hogy a
rajok  vett  szoknya,  ruha  dagályosabb  legyen.  Más-
kép : fargonya, fardagály,  puffanta,  pufdndti.

CSIPÖVAS,  (csipő-vas)  ősz.  fh.  Általán,  vas
eszköz,  valaminek  fogására,  szorítására.  Különösen,
kohókban,  konyhákban  használt  eszköz,  tüzet  igaz-
gatni,  parázst  kotorni, vagy  szedni  való  stb.

CSIPPEL-CSOPPAL  ,  CSIPPEL-CSUPPAL.
ikcrített  ih.  Apródonként,  nem  sommásan,  nem  egy-
szerre,  hanem  kicsinyenként

CSIPPENT,  (csip-ü-en-t, csip-v-en-t,  csipp-en-t)
áth.  m. csippent  —e'tt,  pár.  —t.  1)  Valaminek  te-
tejét,  hegyét  le- v.  elcsípi.  2)  Csiptet

CS1PPENTÉS,  (csipp-en-t-és)  fn.  tt  enppcit-
íés-í,  tb.  —e'k. Valamely  tárgy  hegyének  lecsípem.
Csiptetés.

CSIPPENTYÜ , (csipp-en-tyü)  v.  csipp-en-t-öy,
fn.  tt  cstppentyü-t.  Eszköz,  melylyel  valamit  becsip-
tetni, beszorítani  lehet,  kis  csípő.

CSIPSZAR, (csip-szar)  ősz.  fn.  Veréb  ganaja.
Szűrül,  veréb ül,  közepeit  a  cstpszar,  köznépies  nyel-
ven  a  károm egymás  mellett  ülők  között  a  középső.

CSIPTÁJ,  (csip-taj)  ősz.  fa.  Az  ember,  vagy
más  állatok  csípejének  környéke,  kerülete.

CSIPTÁJBETEGSÉG,  (csip-táj-betcgség)  ősz.
fn.  Betegség, mely a  caiptájt,  vagy  is  csípő  környé-
két gyötri.

CSIPTET,  (csip-tet)  áth.  m.  csipiet-ttm,  —tel,
—élt, pár.  csiptess.  1)  Valamit  szűk  helyre  szorít,
vagy  szorulni  enged.  A  dongák  közé  kákát  ctiptrtni.
Ujját  az  ajtó  közé  ctiptetni.  2)  Feszítés  által  rúgásra
kényszerít,  p.  az  egérfogót,  vagy  vidravasat.

CSIPTETÉS,  (c«ip-tet-és) fn.  tt  csjptetés-t, tb.
—ék.  Szűk  helyre  szorítás.  Feszítés  által  rugú>ra
kényszerítés.

CSIPTETÖ, (caip-tet-ő)  mn. és  fn.  tt  ctiptttü-i.
Általán,  kétágú,  rugalmas,  olló-  vagy  fogóalakú  esz-
köz,  vagy  készület,  melylyel  valamit  üsvzeszoritani
szoktak.  Vidravas  ctíptetöje.  Bodnárok,  attlalos,,k
csíplelöje.  Fodrászok,  hajigetők  ctiptetöje.  Különösön
igy  nevezik  a  madarászok  lépfáját  is,  mely  a  rá-
szálló  madarakat  megfogja.

CS1PTETÖDIK,  (csip-tet-őd-ik)  belsz. m. c«>
tetöd-tem,  —tél,  —ott.  Él  ezen  igével  Pázmán  1».
Kalauz  664.  1. Egyébiránt,  amennyiben  csiptettetik
helyett  áll,  szabálytalan.
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Í'SLR,  (1),  némely  madarak  szólását  utánzó
gyök,  honnan : csirip, csirke  stb.  Rokon  vele  a hellén:
KVQÓ<a,  yrfQVto,  latin:  /lirrio,  garrío,  német:  girren,
kirren,  zirpen  stb.

CSIR,  (2),  fn.  tt.  csir-t,  tb.  —ok.  A  növény-
magnak, vagy  tőnek  gyönge  hajtása,  mely szemmel
látható  eleme a  növénynek.  Fiatal,  gyönge  fair.  Bú-
za  csirja,  fa  csirja.  Elcsípni  a fa  csirját.  Bodza  csir-
•jából főtt  ital.  Átv.  ért.  jelenti  valamely  tárgy  vagy
létei  első  eredetét.  Míg  akkor  csírjában  volt  nálunk
a  tudományosság.  Csirjában  elfojtani  a  gonoszságot.
Divatosabb  helyette: csira.

Származékai:  csira,  csirádzik,  csirát,  csíráz,
csírázik,  csírka  stb.

Rokonai  a  fiatal,  apró  növényeket jelentő  cserj,
cítrji-,  (Szabó  Dávidnál  csira,  máskép :  c.tire),  sarj,
sarju,  sereng,  surján,  valamint a  latin  germen  gyöke
yi'r  is.  Továbbá  a  perzsa  csllír  (mag,  csira),  zend
csithra.  Si'nai  nyelven  esi  ám.  bcrbaruui  germen.

CSIRA,  (1),  (csir-a)  fn.  tt.  csirát.  1)  A  növé-
nyek  első  zsenge  kifakadúsa,  magból  vagy  tőből.  A
fölhasadt  magból  kibújik  a  faira.  A  kiiö  búzának,
rozsnak  csirája.  Megnőtt  a  csirája,  rátartja  magi'it.
Km.  Le«illt  a  csirája,  mcgalAztatott,  meghúzza  ma-
gát.  Km.  2)  Átv.  őrt.  valaminek kezdető,  első  eleme.
Csirájában  el  kell  fojtani  a  bKnt.  3)  Apró,  kurta,
mintegy  sarjadzó  szarvu.  Csira  ökör,  csira  fehcii.  4)
Lónyavalya,  mely  bizonyos  böszüléssel  s  clszilajo-
dással jár.  V. ö.  CS1H, (2).

CSIRA,  (2),  (csir-a)  fn.  tt.  csirát.  Korcs em-
beri  szülemény,  vagy  személy,  kinek  férfi  és  női,
többé-kevesbbé kifejlett  szeméremtagja van.  Máskép:
Itímnö.

CSIRABIBIRCS,  (csira-bibircs)  ősz.  fn.  Bibir-
c.sőforma  kis  pont, melyből  a  növény  csirája  kibúvik.

CS1RABOGÁK,  (csira-bogár)  ősz.  fn.  Közön-
séges  földi  bolha,  a  kertészek  nagy  csapása,  mely  a
gyönge  növények  csiráit  elpusztítja,  elrúgja.

CSLKADZAS,  (csir-a-adz-ás,  v. -ad-oz-ás) fn.  tt.
rsirádzáx-t,  tb.  —ok.  A  növénynek,  vagy  növény-
magnak  azon  állapotú,  midőn  belőle gyönge  csirafélc
.sarjadék  fakad  ki.

CSIRÁDZIK,  1.  CSÍRÁZIK.
CS1KAG,  (csir-a-ag)  ősz.  fn.  Gyönge  szára,

vagyis  hajtása  azon  ismeretes  mezei  s  kerti  növény-
nek,  mely  köz  nyelven  spárga  név  alutt  ismeretes.
E  növény  porhunyós,  s/.áray.  földet  és  nagy  meleget
kivún  (Asparagus).  Máskép ,  föle^  a  vadon  termett-
nek,  nyúlárnyék  a  neve.

CSIKAftULYA,  (csira-gulya)  ősz.  fn.  Csira,
azaz  apró  szarvu,  úgynevezett  svájczi  tehenekből
álló  gulya.

CSLRAHIMLÖ,  (csira-himlő)  ősz.  fn.  Álhimlii,
fattyuhimlő.

CS1RAKÁPOSZTA,  (csira-káposzta)  ősz.  fű.
Kerti  növény, a  káposzták  néniéhez  tartozó, melynek
levelei  össze  nem  borulnak,  s  kedves  tavaszi  főzelé-
kül  szolgálnak.  (Broccoli).

CB1RALEVEL,  (csira-levél)  ősz.  fn.  Azon
gyönge  levél,  mely  a  szétpattant  magból  legelőször
kibúvik.

CS1RAMÁLÉ,  (csira-máié)  ősz.  fh.  Kicsirázta-
tott  s  liszttel vegyitett  búzaléből  való  édes  sütemény.
Máskép:  Szalados,  vagy  költés.

CSIRAÖKÖR,  (esira-ökör)  ősz.  fn.  Apró  szar-
vu,  hegyes  vidékbeli ökör,  máskép  : Söre.  Bukovinai
csira  ökör.

CSIRÁS,  (1), (csir-a-ás)  mn. tt.  csirás-t,  v.  —át,
tb.  —ok.  1)  Minek  csirája,  azaz  gyönge  hajtása  van,
kicsirázott.  Csirás  búzaszem,  csirát  burgonya,  csirái
Itajma.  2)  Csiranyavalyában  szenvedő,  azaz  bőszült,
szilaj  (ló).

CSIRÁS, (2), (csir-a-as)  fn. tt. csirás-t,  tb. —ok.
Túl  a  Dunán  gulyás, ki  csira  tehenekkel  bánik,  sváj-
ezi  tehenész.

CSIKÁ8AN,  (csir-a-as-an)  ih.  Csirás  vagy  csi-
rázott  állapotban.

(ISIRATEHÉN,  (csira-tehén)  ősz.  fű.  Hegyes
vidéki,  apró  szarvu  tehén,  milyenek  a  bukovinai,
vagy  svájczi  és  stAjerorsziigi  tehenek.

CSÍRÁZ,  (csir-a-az)  átli.  m.  csiráz-tam,  —tál,
—olt,  pár.  —z.  C.-iirákiit,  aziiz  gyönge  hajtanokat  ki-
tép,  elcsíp,  elmetsz.  K/ikui-iczát  csírázni',  bodzát  csí-
rázni,  r<:]iát  cginizii!.

C'íMHAZAí.'SKO,  (r.-.ira-ziicskó)  ősz.  fn.  Finom,
vt !kony  húrtyaburok  ,  mely  n  csirát  takarja.  V.  ö.
CSIRA.

CSÍRÁZÁS,  fn.  tt.  csivázás-t,  tb.  —ok.  1)  Cse-
lekvő  ért.  a  növény  c.siriijának  elesipkcdéso, kilépése,
li'inetszéso.  Képaesiniziis.  "2)  Szenvedő  ért.  csirára
változás,  gyönge  hajtásba  menés,  csirádzás.

CSIKÁZ1K,  (esir-a-az-ik)  k.  m.  csirát-tam,
— tál,  —ott, pár.  —zál.  A  növény,  vagy  nő vény mag
gyönge  sarjat  hajt.  Csírázik  a  beáztatott  búza.  Csírá-
zik  íavaszszal  a  hajma,  burgonya.  Csírázik  a  kivágott
fűzfa  tíjcc.

CS1KÁZTAT,  (csir-a-az-tat)  áth.  m.  csiráztat-
titm,  — t / í l ,  —o//,  pár.  csirástass.  Valamit  mestersé-
ges  módon  csírázni  kényszerít,  fízaladosnak  vagy
kütlrsnek  való  búzát  csiráztaln!.  Sörnek  való  árpát
csiráztd/ni.

CS1RÁZTATÁS,  (csir-a-az-tat-ás)  fn.  tt.  csi-
ráztatás-t,  tb.  —ok.  Működés,  melynél  fogva  a nö-
vény,  vagy  növénymag  mesterséges  utón  módon esi-
rázAsnak  indul.  V.  ö.  CS1KÁZTAT.

CS1KÁZTATÓ  ,  (csir-a-az-tat-ó)  fn.  tt.  csiráz-
tató-t.  Edény,  kád,  vagy  akármily  hely,  hol  a  csírá-
zás  mesterségesen  vitetik  véghez.  Sirfözök  csiráz-
talója.

CSllíES,  falu  Sáros  megyében,  helyr.  —én,
— re,  —ró'i.

CS1KHÁRTYA,  (esir-hártya),  ősz.  fn.  L.  CSI-
KAZACSKÓ.

CSÍKI,  1), hangutánzó,  mely  a  verebek  szavát
fejezi  ki.  Innen:  cxirib,  csiribel,  vagy  csirip,  csiripel,
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vagy  cfirípol;  2) a  maga  nemében  apró,  mintegy
csirányi,  ikerítve: csiribiri,  ám. aprócseprő.

CSIKIB,  (csir-ib)  természeti  hang,  mely a ve-
rebek  kiáltozását  utánozza.  Qririb,  esirib .' vagy  est
rip,  etiríp  !

CSIBIBÉL,  1.  CSIRIPEL.
CSIRIBÉLÉS, 1. CSIRIPÉLÉS.
CSIRIBIRI,  (csiri-biri)  ősz.  mn.  Apróuemü,

hitvány,  kicsinféle.  Csiribiri  marhák,  azaz  holmi  rú-
gott  borjúk,  tinócskák,  másodfu  üszők.  Csiribiri  rósz
emberek,  így  nevezte Mátyás  király  a  madiakat  Csa-
lóközben.  1. Belii  Nőt.  Ilung.  Töm.  2.  p.  345.

Első  alkatrésze: rsiri  ám.  csirboz  hasonló ki-
csiségü,  második:  biri  ám. piri,  azaz  parányi.

CSIRICSÁRÉ,  (csiri-csáré)  ősz.  fh.  1)  Öszve-
vissza  kuszáit,  üres,  haszontalan  beszéd.  2) Rendet-
len vonásu  irka-firka,  ákom-bákom. Mindegyik  érte-
menyben  a  Cíffó',  csálé szókkal  rokon.

CSIRIP,  hangutánzó, 1.  CSIRIB.
CSIRIPEL,  (csir-ip-él)  önh.  és  áth.  m. csiri-

pél-t. Mondjak  verebekről,  midőn  ilyfóle  hangon cse-
vegnek  : csirtp,  csirtp.  Ett  már a verebek  is  kicnri-
pelíék,  ám.  mindenütt beszélik,  tudják.  Km.

CSIRIPÉLÉS,  (csir-ip-él-és)  fh.  tt.  csirip«lés-«,
tb. —ék.  Verebek  csevegése,  verébfiak  sfró  kiálto-
zása  anyjok  útin.

CSIBIPOL , csmiPOLÁs,  i.  CSIRIPEL, CSI-
RIPÉLÉS.

CSIRIZ,  CSffilZ,  (csir-íz,  csirnak  íze)  ősz.  fn.
Áztatott,  vagy  csiráztatott  lisztből,  keményítőből ké-
szített  enyvszerű  kása,  vagy  pép,  (nébatt  íz), mely
papiros'-,  bőr- stb.  ragasztásra  alkalmas  anyagúi szol-
gál.  Vargacsiriz,  könyvkötöcfiri*.  Csirárágó, a  csiz-
madiák  gúnyneve.  Ctiriztel  bekenni,  csirizzel  ragasz-
tani,  csirizt  keverni.  Csirfe  a  markodba,  aki  nem tud
valamit kezével  megfogni,  vagy  könnyen elejt  vala-
mit  Csupa csiriz a fejében  km., ostoba.

Rokon  a  török  csiris  (Kleister), kireds  (Kitt).

CSmíZÉL,  CSIRIZÉL, (csir-iz-él)  áth.  m. csi-
riztí-t.  Csirizzel  beken,  csirizzel  ragaszt  valamit  Pa-
pirost,  vagy  btirt  feszecsiráelni.

CSIRÍZÉLÉ8,  CSIRIZÉLÉS,  (csir-íz-él-és)  fh.
tt.  csirfee'lés-t,  tb.  —ék.  Csirizzel  bekenés, ragasztás.

CSmlzÉS,  CSIRIZÉS,  (csir-íz-és)  mn.  tt.  csi-
rí»«s-í,  vagy  —ét,  tb.  —ék.  1)  Csirizzel  kent,  ra-
gasztott.  Csirwes  papiros,  emWz?*  kéz. 2)  Csiriztartó,
űriráes csésze,  t-ogy  tányér.

CSIRÍZEVICZK,  (csiríz-eviczk)  ősz.  fn.  Apró
férgecskék,  eviczkelő  nyüvek,  melyek a  csirizben  te-
remnek.  (Chaos  redivivum).

CSIRKA,  (csir-ka)  fn.  tt.  ctirká-t.  A  csir  név
kicsinyitője,  s jelent  kis  csirt  ('vagy  csirát),  kis  sar-
jat,  hajtást

CSIRKÁDZIK,  (.csir-ka-ad-oz-ikj  k.  m.  <-«r-
káds-tom,  —tál, —ott.  1)  Mondják  növényről, mi-
dőn  csirája  fejledezik.  CWrkádsik  már  a  búca.  A  le-
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tarolt  nád, káka töve  csirkádwk.  2) Itv.  ért.  virrad,
mintegy  kifakadó  csira  gyanánt  bújni  kezd  a nap.

CSIRKÁKA,  (cár-káka) ősz.  fh.  Apró,  gyönge
sarjadzásu  káka,  melynek  bugája  vagy bakája,  vagy
buzogánya  még  ki  nem  fejlett

CSIBKÁZIK,  1.  CSIRKÁDZIK.
CSIRKE,  (csir-ke)  fii.  tt  CWrké-t.  Régente

ielentett  mindenféle apró  madárfiat  Jelennen  a  tyúk
5at  hivjuk  csirkének,  máskép  :  csibe.  5<ilt  csirke,
rántott  csirke.  flSW  tojásból  nem  tok  csirke kél.  (Km).
Ne  legyen  a  csirke  okosabb  a  tyúknál.  (Km).  Crirkf
csipog a  nád  alatt  km.,  elárult  titok,  leginkább mi-
kor  a  leány  anyának  érzi  magát  Én  sem  vagyok  mai
csirke Km. Hamarább  forr  wize,  mint  a  csirkét  meg-
fogta Km.

Elemezve: csir-ég-6', csir-eg-e, öszverántva: csir-
ke, mint:  ctinegS,  czinege,  ennke;  féotégS,  feesfge,
fecske; ^cz*g«, Jíczege,  fiáké,  és  több  mások.

CSffiKEBECSlKÁLT,  (csirke-be-csinált)  ősz.
fn.  Becsinált  étel  csirkehússal.

CSIRKEBÉKA,  (csirke-béka)  ősi.  fn.  Varan-
gyos,  vagy  varacskos  béka. Eredetileg,  valósxinfien :
cserkebéka, minthogy bőre mintegy cserhéja, göröncsös.

CSIRKEFOGÓ,  (csirke-fogó)  ö«.  fii.  Aki  v«gy
mi  csirkét  fogdos;  a  baromfi-piaczokon  ácsorgó,
hogy  az  elszabadult  csirkéket  elfogja.  Átv. ért  mun-
ka  nélküli  lebzselő.

CSIBKEPEC8ENYE,  (csirke-pecsenye)  lásd:
CSIRKESŰLT.

C81KKE8ÜLT,  (csirke-sült) ősz.  fn.  Csirkehús,
nyárson  vagy  tálban,  tepsiben  sütve.

CSIRKÉSZ, (1), (ceir-ke-ész)áth.m. csirken-tem,
— tél,  —e'tí, pár. —sz.  Csirkéket  fogdos,  lop,  r«gm-
doz.  Csirkennek  a  szarkák,  kurhéjok.

CSIRKÉSZ,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  és  mn.  tt
csirkesz-t,  tb. —ék. Cairkefogdosó, csirkengadocő.

CSERKÉSZÖHÉJA,  (csirkésző-héja)  ősz.  fa.
Héja,  mely  csirkéket  ragadoz. V.  ö. HÉJA.

CSIRKEVAKÍTÓ,  )csirke-vakító)  ősz.  fn. He-
ves  megyei  tájszó,  tavaszi  kék  virág neme; máskép:
tyúkeakitó.

CSIKKÓ,  (csirk-ó, vagy  csórk-ó; v.  ö. CSÉRK),
mn.  tt  csirkó-t.  Köromyirt,  kurta. Kemenesalyi  szó.
Gyöke a kis  sarjadékot  jelentő  csir.

CS1RKÖLES, 1. CZIRKÖLES.
CSISZ,  hangntánzó  elvont  gyök,  melyből  ««-

sza,  csiszol,  csiszamlik,  csiszár  stb.  és  származékaik
eredtek.  Utánozza  azon  éles,  vékony  hangot,  melyet
kemény,  sima  test  ad,  midőn  mis  kemény test  surló-
dik  hozzá.  Rokonai  a  szintén  súrlódásra  vonatkozó
csesz,  csősz,  csúsz,  s  a  tiszta  gyöke  íisz, további  m
szanszkrit  <wd,  cudh (tisztít),  innét  cuddhosz  (tís«ta).

CSISZA,  (csisz-a) mn. mely  csak  öszvetételek-
ben  használtatik,  s  ám.  csiszoló.

CSISZAKÖ,  (csisza-kő) ősz.  fn.  Sima  k6,  mely
kések, metsző  eszközök,  fegyverek  stb.  csiszolására.
illetőleg  élessé, fényest  tételére  hasznalutík.  milye-
nek : beretvahuzó, kő. kaszakő, köszSrükő.
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CSISZAM,  (csisz-am)  elvont,  vagy  kiavult fő-
név,  hasonló  a  folyam,  futam  nevekhez.  Származé-
kai  :  csíszamik,  csiszamodik  stb.  Jelenti  azon állapo-
tot,  midőn  a  test  valamely  sima,  síkos  testen  orlább
csúszik,  vagy  nyomul.

CSÍSZAMIK,  (csisz-ain-ik)  k.  m.  csiszam-tam,
— tál,  —t,  v.  — alt.  Szokottabban  1. CSISZAMLIK.
Kégics  alak,  mint  özek  is : futamik,  sikamik,  csusza-
mik,  a  divatosabb  futamuk,  sikamlik,  csiiszainlik
helyett.

CSISZAMLÁS,  (csisz-am-1-as)  fn.  tt.  csiszam-
Ids-t,  tb.  —ok.  Valamely  kemény  testnek  egy  más
sima  testen  odább  csúszása,  sikamlása.

CSISZAMLIK,  (csisz-am-1-ik) k. m.  csiszaml-ott,
htn.  —ani.  Más  sima  testhez  surlódva  tovább  csú-
szik,  sikamlik.

CSISZAMLO,  (csisz-am-1-ó)  mn.  tt.  csiszamló-t.
Csúszó, surlódva  tovább  toluló, sikmnló.

CSISZAMLOS,  (csisz-am-1-ó-os)  mű. tt.  cjiszaw-
lóg-t,  v.  —át,  tb.  —ak.  Igen  sima,  csúszós,  amin
könnyen  csiszamlik  a  hozzá  surlódó  test.  Csiszamlós
szobapadló.  Csissamlós  fenkö.

CSISZAMODÁS,  (csisz-am  od-ás)  fn.  tt.  csisza-
modás-t,  tb.  — ok.  1. CSISZAMLÁS.

CSISZAMODIK,  (csisz-ara-od-ik)  k.  m.  wísza-
mod-/am, —tál, (—ott.  1.  CSISZAMLIK.

CSISZAMÓS,  (csisz-am-ó-os)  mű.  lásd:  CSI-
SZAMLÓS.

CSISZANEMEZ,  (csiszti-ncmoz)  ősz.  fn. Nemez,
vagyis  tömör, vastag  posztódarab,  mely  kések,  fegy-
verek  s  egyéb  hasonló  eszközök  csiszolására,  tisztí-
tására,  fényesítésére  szolgál.  Máskép :  Sibárnemrz.

CSISZÁK,  (csisz-ár)  fn.  tt.  csiszár-í,  tb.  —ok.
l)  Fegyver-,  különösen kard-csiszoló, köszörülő, kard-
csin&ló.  2)  Átv.  ért.  használtatik  a  borivókról  és  ló-
kupeczekröl:  boresiszár,  ki  a  bort  szereti  Iccsiszam-
tatni,  azaz  csúsztatni;  lócsiszár,  ki  holmi  álfogások-
kal,  mesterségesen  megszépíti,  kicsiszolja  a  vásárra
viendő  lovakat.  Néhutt:  csiszér  (Lugossy  József).

CSISZÁRHÁZ,  (csiszár-ház)  ősz.  fn.  Műhely,
hol  fegyvereket  csiszolnak,  fdnyesítenek,  kardokat
készítenek.

CSISZÁRL^S,  CSISZÁUOLÁS,  (csisz-Ar-ol-ás)
fn.  tt.  csiszárlas-t,  tb.  —ok.  Simára  dörzsölés.  V.  ö.
CSISZÁRUL.

CSISZÁRUL,  (csisz-ár-ol)  &th.  m.  cstszdYol-<am,
v.  csiszárlottam,  —tál, v. csiszárloltdl,  csiszárloft,  htn.
—ni,  v.  csiszárlani.  Valamely  kemény  testet  simára,
(tikosra,  fényesre  súrol,  dörzsöl.  Kést,  kardot,  kaszát
rsiszárolni.

CSISZEL,  (csisz-el)  1. CSISZOL.
CSISZÉR,  (1),  l.  CSISZÁR.
CSISZÉR,  (2),  1. CSIZÉR.
CSISZKORÁL,  1. CSUSZKORÁL.
CSISZLIK,  (csisz-el-ik,  vagy  csiszel-ék)  fn.  tt.

csiszlik-ét.  A  csizmadiáknál  azon  .>;irkbőr,  melylyel  >\
kérget  belülről  beborítják.

AKAD.  KAQY  tZÚliu.

CSISZOL,  (csisz-ol)  áth.  m.  csiszol-t.  Valamely
testet  dörzsölés  által  simít,  síkossá  tesz,  fényesít.
Összetételei:  Kicsiszol,  azaz  csiszolás  által  fényessé
tesz;  flcsiszol,  azaz  dörzsölés  által  elkoptat,  p.  a
kerék  elcsiszolja  a  kifityegö  ruhát; felcsiszol,  azaz  fel-
tör,  p.  a  szoros  csizma  felcsiszolja  a  lábat.  Máskép:
csisíd.  (Lugossy  József).

CSISZOLÁS,  (csisz-ol-ás)  fa.  tt  c*iszoiás-í, tb.
—ok.  Valamely  testnek  dörzsölése,  súrolása,  siká-
lása,  fényesítése,  mi  alatt  bizonyos  csisz-féle  hangot
hallani.  Kések,  kardok  csiszolása.  Csiszolás  által  éle-
sített  beretva.

CSISZOLÓ,  (csisz-ol-ó)  mn.  tt  csiszoló-í. Sú-
roló,  dörzsölő,  simító,  fénycsítő;  amivel  csiszolnak.
Csiszoló  kő.

CSISZOLÓDIK,  (csisz-ol-ód-ik)  belsz.  m.  csi-
szolód-tam,  —tál,  —ott. Dörgölődik,  surolódik ; dör-
zsölés,  súrlódás  által  kopik.  A forduló  szekér  kereke
az  oldalhoz  csiszolódik.  A  hajókötél  sok  használat  után
elcsiszoiódífc.

CSISZONKÁZ ,  (csisz-on-ka-az,  v.  csusz-on-ka-
az)  önh.  m.  csiszonkáz-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —z.
Székclyszó,  ám. jégen  csuszkái,  csuszkor&l.  Ugyan  a
székelyeknél  máskép :  iszánkodik,  egyebütt  is : sikán-
kodik,  sikárkotik.

CSISZTÉRÉG,  (csisz-t-ér-ég)  önh.  m.  csiszíé-
rég-tcm,  v.  csisztérg-t'ttem,  —tél, v.  —e'ttél,  cstszíérg-
ett,  htn.  —ni,  v.  csisztérg-eni.  Mondják  nyers  fáról,
midőn  a  tűzön  zsizsereg,  sistereg,  sustorog.

CSIT,  1)  1. CSITT.  2)  Azon  csat,  v.  csati  fen-
hangú  változata,  melyből  csata,  csattan,  csattog  stb.
származtak.

CSITÁR, falvak  Nógrád  és  Nyitra  megyében  ;
BODOK—, falu Nyitra megyében  ; helyr. —rá, —ön,
—ról.

CSITIPATÉ, (csiti-paté) ősz. fn. 1. CSETEPATA.
CSITÍT,  (csit-tt)  ath.  m. csitü-ott,  htn.  —ni.  v.

—ani, pár.  —s. Valakit,  vagy  többeket  ezen  felki-
áltó  szóval  csii !  v.  csitt  !  elhallgattat,  lecsendcsít,  a
l&rmázókat,  haragosokat,  perlekedőket  csendességre
inti, vagy  kérleli.

CSITÍTÁS,  (csit-it-ás)  fn.  tt.  csiíííás-t, tb.  —ok.
Csendcsségrc  intés,  cseudesítés.

CSITKÓ,  tájszó,  1. CSEDKÓ.
CSITKÓCZ,  falu  Szála  megyében;  helyr.  —ön,

—rá,  —ról.
CS1TOL,  (csit-ol) áth.  m.  csitol-t.  Székely  szó,

ám.  esitít,  csendesít,  hallgattat,  csillapít.
CSITRI,  mn, tt.  r.sitrí-t.  Mondják  kurtára  nyírt

hajról,  s  oly  emberről,  kinek  kurtára  nyirt  haja  van.
CsíVri  haj,  csitri  gyerek.

Valószíuü, bog}'  gyöke  a  kis  sarjat  jelentő  csir,
melyből  eredetileg  lett  csirdi,  csirti,  átvetve  csitri,
mint:  terdf,  télre,  herde,  hétre,  kertccz,  ketrec*,  fef-
tcng, fetreng,  cserles  (cseres,  sáros)  csttrtt  stb.' Kü-
lönben alakra  hasonló  a  bodn,  ctudri,  czwfri-BiHSlAiozJ''
melyek  a  maguk  nemében szintén  kicsinfMW. ^i^'"^'-

65
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CSITT,  (1).  1)  indulat-szó,  mely  által  a  zajon-
góknak,  lármázóknak  hallgatást  parancsolunk.  CriU  !
patt!  CtiU  vásár /  Csitt,  gyermekek  /  Czítt!  szót sem
többit!  Bókon  vele  a  franczia  st  (olvasd: szit), né-
met  síül,  angol  tehút,  görög  rjffv%ij,  vagy  ijovjo,
latin  taceo,  tacitua  stb.  2)  Hangutánzó,  mint  a
csott  (csattog)  fenhangú  változata,  máskép: esett.}

CSITT,(2),fn. tt  csiíí-éí. Közismeretü  kártyajáték
neme (Whist), mely  angolok  után  terjedt  el  Európa-
szerte.  Csittet játszani.

CSITTÉGET, (esitt-ég-et)  áth.  m. csiítéget-íem,
—teT,  —éít. L. CSITÍT.

C8ITTENT,  (csitt-en-t)  áth.  m. csittent-ett, htn.
—ni, v.  — eni, pár.  —s.  Valamely  eszköz által oly
hangot  ad, mely  a  csitt  hangot  utánozza,  p. koppan-
íóí, v.  koppantottal  csittenteni, puskát  csittenteni,  vagy
kerteszoUót  becniíenteni.  Máskép:  csettent,  s  vastag
hangon  csattant.  Mindenik a hangnak,  s ekképen  az
általa  jegyzett  értelemnek  is  különböző  fokozatait
jelenti; legerősebb a  csattant,  leggyöngébb  a  csitten/,
középen áll: csettent.

CSITTENTÉS,  (csitt-en-t-és)  fn.  tt.  esitteníés-t,
tb. —ék. Cselekvés,  midőn  valamit  vagy  valamivel
csittentünk.

CSITTÉZ,  (csitt-éz)  önh.  m.  csittéc-tem,  —tél,
—itt, pár.  —s. Csittet  (Whistet) játszik.

CSrTTÉZÉS,  (csitt-éz-és)  fa.  tt.  cnttétb-t,  tb.
—ék. Csitt játszása.

CSITTJÁTÉK, (csitt-játék)  ősz.  fn.  1. CSITT,
CSITTPATT,  1. CSITIPATI.
CSITÜRKE, 1.  CSÜCSÖKKÉ.
CSFV,  apró  madarak  hangja,  honnan  a  crivog

ige  származik.  Azonos  eset;  gyökkel  cseveg  szóban.
CSÍV,  fa.  1. CSÉV,  CSŐ.
CSIVAG,  1.  CSIVOÖ.
CSÍVEL, (csível) áth.  1. CSÉVÉL.
CSÍVES,  (csfv-es)  mn. 1. CSÉVES.
CSIVOÖ,  (csiv-og)  önh.  m.  cswog-tam,  —tál,

—ott. Mondjak apró  madarakról, midőn  vékony ban-
gón  szólanak, sipognak, csevegnek.

CSÍZ,  (1),  fh.  tt  cm-t, v.  —eí,  tb.  —ék. Für-
ge,  sárguöld, kis  madár,  melyet  tanulékonysága mi-
att a  madárkedvelők  kalitkában  tartanak.  (Fringilla
Spinűt).

Hangutánzó  önálló  gyök,  (rokonságai  a hellén
tfi'ffif,  atitaxóf,  tcrri|,  nöá*;,  német  Zeitig,  né-
mely  szójarásokban  :  Zittke,  Zietle,  Zeitlein,  Zei-
teken ,  "ZeMng,  Zeiteri  stb.,  lengyel  czyk,  czyzyfc,
cseh  ttitteck,  angol  siskin, izlandi  tita  stb.

CSÍZ,  (2), CSÍZ,  falu  Oömör  megyében; helyr.
—én, —re, —  ríU.

CSIZÉR,  v.  CSISZÉR, falu Kraszna megyében;
helyr.  —re,  —én, —rb7.

.  CSÍZIKE,  (csiz-i-ke, vagy  cslzik-e)  fn.  tt.  esizi-
két. A  csíz  madárnak  kicsinyező neve.  drdl, min(  ka-
litkában  a  osMke. Km.

CSIZMA,  (csisz-ma)  fn.  tt.  csizmá-t. A  magyar-
nak  keletről  hozott  sajátságos  szabású  lábbelije  bőr-
ből,  melynek  talpán  kívül  feje  és  hosszú  szára  van.
Kordovdny-,  szattyán-,  borjubbV,  tehenbór  csizma.
Kurta  csizma,  így  csúfolják  a buszárok  a bakancsot:
Piros, sárga  csizma. Sarkantyút,  bakaUós  csizma.  HÍ-
gyet  orrú,  magas  sarkú  csizma :

„Szól  bátyám  dudája,
Hipp-hopp  a  nótája,
Ugorjunk  a  tánczba,
Sarkantyús  csizmába."

Horvát  Ádám.

Férfi-,  asszony-csizma.  Csizmái varrni,  foltozni,
fejelni.  Csizmát  húzni, viselni,  levetni.  Csizmát patkol-
tatni.  Számos  közmondásokban használtatík.  Új  csiz-
ma  szőrit.  Ifjú  úr,  új  csizma,  kedvesebb  az  ónál.  Kilci
legjobban  tudja,  hol  szőrit  csizmája.  Új  csizma fSt-
tartja  sarkát, majd félre  törik.  Üresen  hagyta csizmá-
ját,  azaz  meghalt. Piros  csizma tánczba, sárga  csizma
sárba  (régibb  szokásra  vonatkozó  km.),  azaz,  mi
hová  való,  arra  használd.  Csizmájában  sem  töri  a
vizet; annál  kevesebbé  a  szájában,  mert  csak  a  bort
szereti.  Fargát  rántott  csizmája,  máskép : csizmadiát
fogott,  azaz  csizmáját tűzhöz tette,  vagy  tartotta me-
legítés  végett, s  megégette.  Mas jött  ki  belőle,  mint
akarta.  Csizmában  kereste, mezítláb  költötte.  Bocskai-
ban  keresni,  csizmában  költeni. CUzmában  kezdte,  (öcs-
korban  végezte.

Valószínűnek  látszik,  hogy gyöke  csisz a csiszol,
csinál  szók  gyökével  azonos,  mennyiben (kivált  ré-
genten)  a  csizma  fényesre  csiszolt  bőranyagból  ké-
szült,  különböztetésfil  a  finomítatlan  bocskorbőrtől.
Képzési  alakra  nézve hasonló  a  hajma,  fityma,  tuty-
ma,  szuszmo,  duzma  szókhoz.  Egyébiránt  megvan  a
török,  oláh,  szláv  stb.  nyelvekben  is. Sinai  nyelven
ti  ám.  calcei  coriacei (Schott).

CSIZMABÉLLÉS,  (csizma-béllés)  ősz.  fa.  Vé-
kony  foszlánybőr,  rendesen  szattyán,  melylyel  a csiz-
mát megbéllelik.

CSÍZMADÁR,  (csíz-madár)  ősz.  fn.  1. CSÍZ.
CSIZMADIA,  (csizma-dia)  ősz.  fn.  tt  csúma-

diá-t. Mesterember,  ki  csizmákat  varr.  Különbözte-
tesfil  v.  ö. VARGA.  Ckéhbeli,  kontár,  foltozó  csizma-
dia.  Csizmadia,  Itten  fia.  Km.- Akkor  oXIt  a  csizma-
dia,  mikor  fáradt  muzsikust  lát,  mert  tánczban  ko-
pik,  szakad  a  csizma.  Km.  .Ritka  csizmadiának  jó
csizmája.  Km.  Csizmadiát  fogott,  azaz  lábmelegítés-
beu  megégette  a  csizmáját,  átv.  ért.  valamely  ügyet-
lensége,  különösen  ügyetlen  beszéde  által  megjárta.

Máskép  csizmozia,  azaz,  csizma-csia,  csizma-
cseáló,  v.  csináló,  mint:  zubbonyén  ám.  zubbonycsi-
náló,  vagy  paplanos.  A  török  dsi  képző  szintén  ez
értelemben  használtatík,  péld.  kosán  (réz),  kazán-
ősi  (rézmíves);  sapka, tapkadti,  sapkaesináló  v.  kala-
pos ; csikir  (esztergály),  csikirdsi  (esztergályos); ba-
lek  (hal),  bolekdsi  (halász);  bilmek  (tudni),  biíidsi
(tudó,  csizmodsi  (cdzmadia).
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CSIZMADIACZÉH,  (csianadia-czéh)  ősz.  fn.
Csizmaziák  egyesülete, mely  bizonyos,  felsőbb  hely-
től  adott,  szabályok  (artículusok)  szerént  intézi  belső
ügyeit

CSIZMAFEJELÉS,  (csizma-fejelés)  ősz.  fn.
Csizmadiai  munka,  midőn az elkopott, elszakadt  csiz-
mafej  helyett újat  varrnak  a  régi szárra.

CSIZMAFŰL,  (csizma-fül)  ősz.  fn.  A  csizma-
szár  felső  széleihez  kétfelöl  odavarrt  falalakd  csin-
vat  szalag,  melynek  segítségével  a  csizmát  köny-
nyebben  föl  lehet  húzni  Kiálló,  kifityegi}  ctizmafOlek.
Betűzni  a  csűmafttleket.

CSIZMAHÚZÓ,  (csizma-húzó) 'ősz.  fh.  Fanyél-
be  csinált kis  kajmós  vaseszköz,  melyet  a  csizmafü-
lekbe  akasztva,  a  csizmát  könnyebben  föl  lehet
húzni.

CSIZMAÍB,  (csizma-ír)  ősz.  fa.  1. CSIZMA-
KENŐCS.

CSIZMAKENÖCS,  (csizma-kenőcs)  ősz.  fn.  1)
Kenőcs,  melylyel  a  csizmákat  fényesítik.  2) Halzsir,
báj  stb.,  melyeket  közemberek,  révészek,  balászok,
hajósok  használnak  csizmáik  kenésére.

CSIZMÁS,  (csiz-ma-as) mn.  tt.  csitmás-t, vagy
—át, tb.  —ok.  Csizmát  viselő,  csizmában járó;  csiz-
mával  takart.  Csizmás  lábbal  vízbe  menni;  csizmás
asszonyok.  Sárgactümát  Miika  sárban  jár,  Panni
patakon  túl reá  vár.  (Népdal).

CSIZMÁSÁN,  (csiz-ma-as an)  ih.  Csizmában,
csizmával.

CSIZMÁSAKÉ,  (csizma-sark)  ősz.  fa.  A  csiz-
mafejnek  hátsó  része,  mely  a  lábsarkat  körülveszi.
Innét  1) jelenti  a  talp  hátsó  végéhez  raggatott bőr-
réteget,  mely  a  lábsarkat  magasabbra  emeli,  2) a
kérget, mely  a  szár  tövét erősíti  és  szilárdítja.  Félre-
gyúrni  a  csizmasarkat.

CSIZMASZÁR,  (csizma-uár)  ősz.  fh.  A  csiz-
mának  hengeralakú  felsőbb  része,  mely  az .allábsza-
rakat  fogja  körfii.  CSrizmoszár  a  torka.  (Km).  CVitma-
ssárában  (vagy  csizmájában)  sem tűri  a  vitet. (Km).
Ctitmaszdrába  szállott  az  éne. (Km). CSrizmaszár mellé
dugni  valamit.  Tdnctkötben  a  csizmassárat  verni. Ócs-
ka  csizmaszárakat  bevásárolni,  megfejelni.

CSIZMATALP, (csizma-talp) ősz.  fh. Keményre
kikészített  ökörbőr,  mely  a  csizmának  alapjául  szol-
gál, s  melybez  a  csizma fejét  és  sarkát szurkos  fonal-
lal  (dratyvával)  hozzávarrják.  Kemény,  mint  a  csiz-
matalp.  (Km).  A  csizmám  talpát  te  kenném  hozzá.
(Km).  Ha  csizmám  talpát  nyalja,  sem bocsátók meg
neki.  (Km).

CSIZMA VETŐ)  (csizma-vető)  ősz.  fh.  Külön-
féle  alakú  eszköz,  melynek  segedelmével  a  csizmát
lábainkról  lehúzzuk.  Különbözik : Csizmahúzó.

CSIZMAZIA,  (csizma-zia)  1. CSIZMADIA.
CSÍZZÖLD,  (csíz-zöld)  ősz.  mn.  Olyan  színű

zöld, mint a  csízmadár  zöld tollai.
CSÓ, elvont  gyöke  csódik,  csónak,  csóva,  csószt,

ctótolog,  csóvád,  csovasz  származékoknak,  melyek
alapfogalomban  valami  könnyű  subanásra,  tovább

csúszásra  vonatkoznak.  Rokon  csú  és  su  gyökök-
kel  a  esúsz, suhan, szókban. Eredetileg  hangutánzó.

CSÓ,  NEMES-CSÓ,  falu  Vas  vármegyében;
helyr.  Ctó-n,  —rá,  —ról.

CSOB,  1) Hangutánzó  gyöke  csobban,  csobog
szóknak,  jelenti  azon  tompa,  mély  hangot,  melyet
valamely  test  ad,  midőn  gödörbe,  mélységbe  esik.
Nagy  ctobbal  a  koporsóba  hullanak.  Prágai.  2)  Né-
mely  edényeket  jelentő  szók  gyöke,  milyenek:  csó-
tány,  csobáncz,  csobolyó, zárt  hangon: csöb, a csöbör
származékban.  Rokonai:  csup,  köb,  kö6,  mint a  szin-
tén  edényeket  jelentő  csupor,  kobak,  k$b#l  szók  gyö-
kei.  Mennyiben  mindezek a  gömbölyfiség  alapfogal-
mában  egyeznek, ide  tartozik  a  fáról  levágott  göcsöt,
csomót jelentő  csobok. V.  ö.  CSŐM,  CSŐM, gyök.

CSOBA,  (csob-a)  elvont,  vagy  kiavult  törzsök,
melyből  csobány, csobáncz közvetlenül  származnak.

C80BAD, falu Abaúj megyében; helyr. dobád-
on,  —rá,  —rói.

CSOBAJ,  fala  Szabolcs  megyében;  helyr.  Cso-
baj-on, —rá, —ról.

CSOBAK,  (csob-ak)  fa.  tt csobok-ot. Bodrog-
közben  ám.  fáról  levágott  száraz göcs,  csomó.  Ha-
sonló  bozzá,  s ugyanazt  jelenti az  Őrségben  divatos
csőrnek.  A  persában  csub  így  értelmeztetík  :  Stamm
eines abgebanenen  Baumes.

CSOBÁN,  1. CSOBÁNY.
CSOBÁNCZ,  (1),  (csob-a-ancz)  fa.  tt  Csobáncz-

ot. Kétfülü  vízmerítő, vederforma  edény  fából.
CSOBÁNCZ, (2),  falu  és var  Szála  vármegyé-

ben ; helyr.  CSrobáncs-ra,  —ön,  —róí.
CSOBÁNKA,  több helység  neve  Magyarorszá-

gon ; helyr.  Cvobánká-n,  —rá,  —ról.
CSOBÁNY,  (csob-a-any)  fn.  tt.  csobony-t,  tb.

—ok. Hengerded,  vagy  gömbölyű  ivó  edény,  melyet
az  utasok  oldalaikon  bordának.  Persául  csubin. Más-
kép: kobak,  iégely.  V.  ö-  CSOBOLYÓ.

CSOBATFALVA,  helység  Erdélyben,  Csík
székben; belyr.  —falván,  —falvára,  —falváríl.

CSOBBAN,  (csobb-an  =  csob-u-an)  önh.  m.
csobbon-t. Valamely  leesett,  vagy  megütődött  na-
gyobb  mennyiségű,  vagy  tömegű  híg  test  osob han-
got  ad.

CSOBBANÁS,  (csobb-an-is)  fa.  tt-  osobbonás-t,
tb.  —ok.  Leesése,  megtttődése  valamely  nagyobb
mennyiségű, vagy  tömegű  híg  testnek.

CSOBODFALVA, l. CSOBATFALVA.
CSOBOG,  (csob-og) önh. m. csobog-tam,  —tál,

—ott.  Valamely  híg test nagyobb mennyiségben tttő-
dés  által,  péld.  a víz  a  rázott  edényben,  hordóban,
folytonos  esob  bangót  ad.  Jelent  annyit  iá,  mint
pocsog.

CSOBOGÁS,  (csob-og-As)  fn.  tt.  csobogás-t,  tb.
—ok. Híg  test  folytonos,  vagy  gyakori  ütődése.  Po-
csogás.

CSOBOKA,  puszta  Baranya  megyében; belyr.
Csoboká-n, —rá, —ról.

66*
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CSOBOLYÓ,  (csob-oly-ó,  vagy  csob-ol-6)  fa.
tt  ctobolyó-t.  Kis  kézi  hordócska,  melyben a  mezei
munkások  ivó vizet  szoktak  magokkal vinni  és  tarta-
ni. Nébutt: votalé, vagy  vaíalej.

CSOBOTFALVA, 1. C80BATPALVA.
CSÓCS,  dajkaszó,  melylyel  a  gyermekcsókot

nevezik.  Csócs fiam !  az  az  csókolj  meg.
CSÓCSA,  (csócs-a) fa. tt.  csócsá-t.  Kis  gyermek

szájába  rágott  pép.
CSÓCSÁL,  (csócs-a-al) áth.  m. csócsál-t.  Mond-

ják  kis gyermekről,  midőn  szájába  rágott pépet eszik.
CSÓCSI,  (csócs-i)  dajkaszó,  ám.  csókolj,  vagy

csókold  meg.  Csócti  fiam  apádat,  anyádat.
CSŐD,  vagy  CSÓD, elvont  törzse  csoda  és  csó-

dik, vagy  csóddik  szóknak.  Jelentése  csúszás,  suha-
nas, illetőleg, hirtelen  föl- és  eltűnés.

CSODA, (csod-a)  fa.  tt  csodá-t.  1) Rendkívüli
tünemény, vagy  esemény,  melyet s  természet  törvé-
nyeiből  meg nem  fejthetünk,  s  azért  rendkivüli, ter-
mészet  fölötti  erő  munkájának  tulajdonítunk.  Üdvö-
zítőnk  csodákat mivele, midbn  halottakat feltámasztott,
vakokat,  sántákat  egyszerű  parancsszóval  meggyógyí-
tott. 2) Tágasabb  ért.  oly  esemény,  mely újsága  és
szokatlansága által  az emberi  ész előtt  feltűnő, s azt
meglepi  és  bámulatba  ejti.  Ez  értelemben  csoda  le-
het  valami  egyik  ember  előtt,  mi  a  másikra  nézve
épen  nem az. A  világ  hét  csodája,  azaz  rendkivüli
müvei.  Természet  csodája.  Müy  Isten  csodája  ez f  Ide
tartoznak  ezek  is: kicsoda f  micsoda f  3) Legtágabb
ért. szokatlan, új,  váratlan, a  maga  nemében  ritka,
rendkivüli  valami.  Csoda,  hogy  eljöttél.  Nem  volna
csoda, ha  búmban  meghalnék.

„Csodát  mi veit a  természet,
Midőn  téged  alkotott"

Csokonai.
4) Tőre alak,  korcs  szülemény,  mely  nemének  s fa-
jának  alakjától  elüt,  péld.  két  fejjel  született  gyer-
mek, szárnyas  borjú  stb.

Általán  mint  rendkivüli  tünemény  nevét, a  csó-
dó  vagy  c«óddó (az az,  suhanó  t  i.  elő-  vagy  elsu-
hanó, hirtelen  föl-  és eltűnő)  szókkal  rokonfthatjuk.
Eléfordúl  a  szláv  nyelvekben  is,  ú. m.  az oroszban :
trndo, a  lengyelben :ccud. Figyelmet  érdemlőnek tart-
ják,  hogy  a persa. nyelvben  khoda  istent jelent, mely-
lyel  rokonítják  némely nyelvészek  a német  Oott  szót
is.; de  khod  törzs  a  persában,  azt jelenti:  önmaga
(ipsémet), innen khod-á  ám. qui  ex  se ét per  se  venit
eutititqne (Vullers).

CSODA, (csod-a = csod-ó, 1. CSODA, fn.) mn.
tt  csodá-t.  1) Tennészetfólötti,  természet  erejét  fö-
lülmúló.  Csoda  hatalmat  gyakorló  Isten.  Csoda  tűrte-
Mt.  2) Bendkivfili,  első  tekintetre  megfoghatlan  va-
lami.  Csoda  müvei át  emberi  estnek.  3)  Új, szokatlan,
meglepő,  ritka.  Csoda  erővel  bíró  vitet,  vtvmester.
<2waV» dolgok  történnek,  mióta  a  göt  erejét  használni
kesdik a  természettudósok.

CSODAÁLLAT,  (csoda-állat)  ősz.  fn.  Állat,
mely  sJakjára  néive saját  nemétől  és  fajától  elüt,  p.

csikófejjel  vagy  kecskelábbal  született gyermek. Más-
kép: szörny, szörnyeteg.

CSODABALZAM,  (csoda-balzam)  ősz.  fn.  Baj
zam, mely  hathatós  gyógyereje  által  rendkívüli  ha-
tást  eredményez.

CSODADOLOG,  (csoda-dolog)  ősz.  fh.  Rendki
vüli, váratlan,  meglepő tünemény,  esemény,  mivelet.
Csodadolgokat  fogok  beszélni  nektek,  ha  figyelmetttk.

CSODAEREJÜ,  (csoda-erejű)  ősz.  mn. Bendki-
vüli,  meglepő, természetfelettinek  látszó  erővel  bíró.
A  csodaerejü  Sámson, Herkules,  Toldi  Miklós.

CSODAERÖ,  (csoda-erő)  ősz.  fn.  Erő,  mely
rendkivüli, meglepő,  szokatlan  hatást eszközöl. A  gS*
csodaerejét  ki  ne  bámulná f

CSODAFA,  (csoda-fa) ősz.  fa.  1. HIMBOLY.
CSODAFAJ,  (csoda-faj)  ősz.  fa.  lásd:  CSODA-

ÁLLAT.
CSODAFI,  (csoda-fi)  ősz.  fa.  1)  Mesebős,  ki

csodás  kalandokat  visz  végbez.  2) Lásd  :  CSODA-
GYERMEK.

CSODAGYERMEK,  (csoda-gyermek)  ősz.  fn.
1) Fajától  elütő,  rendkívüli  alakkal  született gyer-
mek.  2)  Korához kúpest  kitűnő  lelki  tulajdonságú  és
képességű  gyermek.

CSODAGYÉRSÉGÜ, (csoda-gyérségfi)  ősz. mn.
A  mi  rendkívül  ritka,  szokatlan,  minek  mása  sJig
találtatík.

CSODAHATALOM,  (csoda-hatalom)  öss.  fa.  A
szellemi  vagy  anyagi  erőnek  rendkivüli,  meglepő,
természetfölöttinek  látszó  működése.

CSODAHIT,  (csoda-bit)  ősz.  fn.  Hit •  felől,
hogy  csodák  történhetnek  s  valóban  történtek  is;
erős vallási bizalom.

CSODAÍR,  (csoda-ír)  ősz.  fa.  ír,  mely külön-
féle sebek gyógyítására bámulatos sikerrel  használtatik.

CSODAJEL,  (csoda-jel)  ősz.  fn.  1) Tágasabb
ért  rendkívüli  tünemény, mint előjele  valamely  nagy
eseménynek.  2)  Szoros ért  csodamfi,  természetfölötti
esemény.

CSODAKENŐCS,  (csoda-kenőcs)  ősz.  fn.  lásd:
CSODAÍR.

CSODAKÉP vagy — KÉPEN, (1),  (csoda-képen)
ih. Csoda gyanánt,  csodálatosan,  rendkivüli, meglepő,
vagy  természetfölötti  mű  gyanánt.  Urunk  csodaképe*
járt  a  vitek  fSlb-tt.

CSODAKÉP,  (2),  (csoda-kép)  ősz.  fn.  Szent
kép,  mely  a jámbor  hívek  bité  szerint  az  ajtatoean
hozzá járulóknak  isteni  kegyelmeket  eszközöl.  Külö-
nösen : a  kegyelmes  szflz  Anya  képe, vagyis  maga
a  kép által  ábrázolt  szűz  Anya.

CSODAKICSI vagy— KICSIN, (csoda-kicsi) öcs-
im).  Igen  igen  kicsi;  a  mi  maga  neménél,  fajánál
aránylag  sokkal  kisebb. Két  láb  magasság*  csodaki-
csi  emberke.  Ilyen a uépmesebeli egy sing ember,  más-
fél  arasznyi  szakálával.

CSODAKICSISÉG, (csoda-kicsiség)  őst,  fn.  A
maga  nemében és  aránylag  véve  rendkívüli  kicsiség,
mely  csodálkozásra  indít.
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CSODAKÍMÉRAHAL,  (csoda-kimdra-hal) ősz.
fn.  Tengeri  hal,  melynek  hátán  hat  hüvelknyi  hosz-
sztuágn  tövisek  vannak.  (Chimaera  monstrosa).

CSODÁL,  (csod-á-al)  áth.m.  csodál-t.  Valamit
ritka,  meglepő,  váratlan,  rendkívüli  alakja,  megjele-
nése, működése  stb.  miatt  csoda  gyanánt  tekint, bá-
mul.  Csodálom,  hogy  rögzött  iszákosságodat  félbe-
hagytad.  Csodálni  az  /«ten  müveit.  Nagyon,  erősen,
véghetetlen,  kimondhatatlanul  csodáim  valamit.  Csak
azt  csodálom,  hogy  stb.

CSODÁLÁS,  (csod-al-ás)  fn. tt.  csodálás-í,  tb.
—ok.  Az  észnek  azon  szenvedő  merengése,  midőn
valamely  szokatlan, rendkívüli, megfoghatatlan  dolgon
tűnődik. A  nagy  csodálatban  neme  szája  tátva ma-
radt. V.  ö. BÁMULÁS.

CSODÁLAT,  (csod-a-al-at)  fn. tt  csodálat-ot.
Lelki  állapot,  mely  valamely  rendkívüli,  szokatlan,
megfoghatatlan  dolog, esemény  által  támad.

CSODALÁTÁS, [(csoda-látás)  ösz.fn.  Valamely
rendkívüli,  a  természet  erejét  meghaladni  látszó tü-
neménynek  szemlélése.  Ilyen  csudalátás  volt  a  zsidó-
kat  pusztában  vezető  tfizoszlop,  vagy  a  született  Id-
vezftő  felkeresésére  indáit  keleti  bölcseket  vezérlő
csillag.

CSODÁLATOS, (csod-a-al-at-os) mn. tt  csodáta-
tos-t,  vagy  —öt,  tb.  —ok. 1) Ami  rendkivülisége,
szokatlansága  miatt  bámulatra  gerjeszt.  Csodálatos
dolog,  esemény. 2)  Furcsa,  különös,  idegenftö, hóbor-
tos, szüntelen  változó.  Csodálatos  ember  lett  ez az én
bátyám.  Csodálatos  altosét,  csodálatos  fagyva  beszéd,
csodálatot  szent.

CSODÁLATOSAN, (csod-a-al-at-os-an)  ih.  Cso-
daképen, rendkívüli, megfoghatatlan,  természetfólöttí
módon.  Pál  apostol  csodálatosan  kiszabadult  a  bffr-
tönbSl.  Csodálatosan jámi;  csodálatosan  ment  dolga.

CSODÁLATOSSÁG,  (csod-a-al-at-os-ség) fn. tt
csodálatossdg-ot.  A  dolgok  olyatén  helyzete, állapota,
mely  első  tekintetre  meglepő, megfoghatatlan,  s bá-
mulatot  gerjeszt.

CSODÁLATOSUL,  (csod-a-al-at-os-ul)  ih. lásd:
CSODÁLATOSAN.

CSODÁLKODÁS,  (csod-a-al-kod-ás)  fn. lásd  :
CSODÁLKOZÁS.

CSODÁLKQDIK,  1. CSODÁLKOZIK.
CSODÁLKOZÁS,  (csod-a-al-koz-ás)  fn.  tt  cso-

dálkozás-í,  tb.  —ok.  Szenvedő  lelki  állapot,  midőn
az  ember valamely rendkívüli, meglepő, váratlan, meg-
foghatatlan, természetfölöttinck  látszó  eseményen, lát-
ványon  elbámul,  annak  a  körülményekkel  összefüg-
gését  fel  nem fogja.  Csodálkozásba  merülni,  csodál-
kozással  eltelni.

CSODÁLKOZIK,  (csod-a-al-koz-ik)  k.  m. csod-
a-al-kon-tam,  —tál,  —ott.  Valamely  szokatlan,  vá-
ratlan,  meglepő,  természetfölöttinek  látszó,  rendki-
vfili  esemény,  látmány,  tünemény  összefüggését  fel
nem  fogja,  s  álmélkodik  rajta.  Állapító  ragu  neveket
vonz  maga  mellé,  p.  csodálkozom  rajta,  azon  csodál-
kozom; hogy  stb.  csodálkozom az  Isten  mindenhatósá-

gán.  Nagyon,  igen, fölötti,  rendkívül,  kimondhattam*!,
végtelenül  csodálkozni.

CSODÁLKOZÓ,  (esod-a-al-koz-ó)  mn.  tt  cso-
dátkozó-t. Valamley  rendkívüli,  meglepő  dolog  fölött
bámuló.  V.  ö.  CSODÁLKOZIK.  Csodálkozó  helyzet-
ben állani,  csodálkozó arcsczal  bámulni.

CSODÁLKOZÓLAG, (esod-a-al-koz-ó-lag) lásd:
CSODÁLKOZVA.

CSODÁLKOZVA,  (csod-a-al-koz-va)  ih.  Rend-
kívüli eset,  tünemény  által  meglepetve.  Csodálkozva
szemlélni  némely  emberek  vakmerőségét.  Cstdálkonea
hallani  valamit.  Elcsodálkozva  visszadSbbenni.

CSODÁLÓ,  (osod-a-al-ó)  főn.  és mn.  tt  csodá-
ló-t. Valamely rendkivüli, meglepő dolgon bámuló, meg-
ütköző , fennakodó.  Az először  sikeröK  gőzhajózásnak
számtalan  csodálat voltak. Mindent  csodáló  bambák.

CSODAMÜ,  (csoda-mü)  ősz.  fn.  Természet ere-
jének,  vagy  emberi  észnek,  ügyességnek  olyatén
munkája,  mely  bámulásra  gerjeszt  rendkivülisége mi-
att  Ily  csodamüvek az úgy  nevezett  világ hét csodái,
pl.  az  egyiptomi gúlák, a  rhoduszi  óriás szobor  stb.

CSODANAGY,  (csoda-nagy)  ősz. mn. Mi rend-
kívüli  terjedelme  által  csodálatot gerjeszt;  szerfölött
nagy.  Ezen  tulajdonság  mindenkor  aránylag!  érte-
lemben  vétetik,  pl.  csodanagy  gyermek,  ki  két  éves
korában  nyolczvan fontot  nyom ; egy mérő'  litttbSl  stt-
tött  csodanagy  kenyér.

CSODANAGYSÁG,  (csoda-nagyság) ősz.  fii.  A
maga  nemében  rendkivüli,  meglepő, csodálatra ger-
jesztő nagyság.

CSODANAGYSÁGU, (csoda-nagyságú) ősz. mn.
1.  CSODANAGY.

CSODARTTKASÁGU,  (csoda-ritkaságn)  ősz.
mn.  1. CSODAGYÉRSÉGÜ.

CSODÁS, (csod-a-as)  mn.  tt. csodás-t, v.  — <it,
tb.  —ok.  1) Megfoghatatlannak  látszó, csodával ha.
táros.  Csodás  jelenetek  az  égen.  2)  Rendkivüli,  ritka,
meglepő.  S) Kalandos.  Csodás  történetek,  elbeszélések.

CSODÁSÁN,  (csod-a-as-an)  ih.  1)  Megfogha-
tatlanul,  természetfölötti  erővel. A  keresztény  kit  cso-
dásán  férjedéit  el  oly  hamar  annyi  viszontagság  kö-
zött.  2) Rendkivüli, meglepő  módon.  8)  Kalandosán.
Csodásán  általesni  a  legnagyobb  veszélyeken.

CSODASÓ,  (csoda-só)  ősz.  fn.  Többféle,  vegy-
tanilag  készült  savak  neve, melyeknek  csodaerőt  tu-
lajdonítanak.  Különösen: Qlauber  csodasava.

CSODASZENT,  (csoda-szent)  ősz.  fn.  Furcsa
természetű,  különczködő  életmódú  ember,  hóbortos,
nadragulya- eszü.

CSODASZÉP,  (csoda-szép)  ősz.  mn. Rendkivüli
szép,  minek  szemlélete  csodálkozásra  gerjeszt.  Na-
gyító, túlságosan  dicsérő  kifejezések  egyike.

CSODASZÉPSZÉGÜ, (csoda-szépségű) ősz. mű.
1.  CSODASZÉP.

CSODASZER,  (csoda-szer)  ősz.  fn.  Gyógyszer,
vagy  más eszköz, mely  rendkivüli,  bámulatos  hatás-
sal, sikerrel  bír.  Csodadolog.
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CSODASZERÜ, (csoda-szerű)  ősz.  mn.  csodás,
csodálatos.

CSODASZÜLÖTT,  (csoda-szülött)  ősz.  fa.  Ál-
lati  fajzat,  mely  saját  nemétől  és  fajától,  akár kü-
lönös  jelességeire,  akár  eltorzított  alakjára  nézve
elüt

CSODATEHETSÉG,  (csoda-teheteég)  ősz.  fn.
Rendkívüli jeles testi,  vagy  lelki  tulajdonság,  mely-
nél  fogva  valaki  a  köztehetségeket  sokkal  túlha-
ladja.

CSÖDATEHETSÉGÜ,  (csoda-tehetségű)  ősz.
mn.  Rendkívüli  lelki  tulajdonságokkal,  vagy  testi
ügyességgel  bíró.  Ctodotehstségif  gyermek, lángész.

CSODATÉKONY,  (csoda-takony) ősz. mn. Szo-
kottabban,  1. CSODATEVŐ.

CSODATELJES,  (csoda-teljes)  ősz.  mn. Amin,
vagy  miben  igen  sok  csodálni  való  van.  A*  isteni
mindenhatóság csodateljes  működései.  . •

CSODATEREMTMÉNY,  (csoda-teremtmény)
ősz.  fa.  A  természetnek  rendkívüli  műve,  mely  szo-
katlan  alakja,  vagy  szerfölött  jeles  tulajdonságai,
vagy torz külseje  által  csodálkozást  gerjeszt

CSODATÉT,  (csoda-tét) ősz.  fa.  lásd: CSODA-
TÉTEL.

CSODATÉTEL,  (csoda-tétel)  ősz.  fn.  Legszo-
rosabb  értelemben  vett  csodamü,  melyet  Isten köz-
vetlenül,  vagy  más  szellemi  lények  által  természet-
fölötti  erővel,  a  természet  rendes  törvényeit  mintegy
felfüggesztve  viszen végbe.  .Krisztus  urunk  csodatéte-
let; apostolok  csodatételei.

CSODATEVŐ,  (csoda-tevő)  ősz.  fo.  és  mn.  1)
Aki  szoros  értelemben  vett  csodákat  mivel.  Csodatevő
Itten.  2)  Szélesb  ért  rendkívüli  dolgokat  mivelő.
CtodatevS  ember,  csodatevő  gyűrű.

CSODATÖRTÉNET,  (csoda-történet)  ősz.  fa.
Történet,  melynek  fő  eseménye  rendkívüli,  megfog-
hatatlan.  IdvetitSnk  csodatörténetei.

CSODATÖVIS,  (csoda-tövis)  ősz.  fn. Növény-
nem  a  húszbímesek  seregéből,  és  egy  anyások  ren-
déből  (Cactus).  Különösen  ennek  póznafonna  faja,
mely  minden  ág  és  levelek  nélkül  nő fel:  oszlopos
csodatövis.

CSÓDIK, v.  CSÓDDEK,  (csód-ik, v.  csódd-ik)
k.  m. csód-íam,  —tál.  —ott, htn.  —ni, vagy  —ani.
Csnszszan,  sikamlik,  suhan,  suvad.  Csódik  a  madzag,
ha  rostul  van  megkötve  is  eloldódik.  Ritka  haszná-
latú  szó.

CSÖK,  elvont gyöke  csokmány  szónak. L.  ezt
CSÓK,  fa.  tt.  csók-ot.  Valamely  testnek  szelíd

illetése, nyomása,  öszvecsuporított  s  félig  nyilt  ajak-
kal,  szeretet, gyöngédség,  vagy  tisztelet jeléül.  Csó-
kot  adití,  kapni,  viszonozni.  Csókot  nyomni a  szájra,
homlokra,  arcéra,  késre.  Anyai,  apai,  testvéri,  baráti
csók.  Forró,  Hites  csók.  Odvötlb'  csók, bticsu-csók. Ju-
dot  csók, melyről  Idvezítőnk  mondja:  Hát  te  csókkal
árulod  el  az  ember  fiát  f  Karcsú,  v.  könnyű,  v.  hideg
ruha  a  csók.  Km.  Jobb  a  szeretőnek  a  sebe,  mint  a

gyűlölőnek  a  csókja.  Km.  Két,  három csók  nem a  vi-
lág,  bomoljon  meg a  ki nem ad.  Népdal.

„Tiz  rózsát  hintek  lovára,
Száz  annyi  csókot  magára."

Csokonai.

Eredetire  nézve  hangutánzó. Egyezik  vele a ro-
mán  tsuk,  szanszkrit  kusz,  német  Kuss,  kitssen,  góth
kttkia  stb.

CSÓKA,  (csók-a  =  csáv-og-a  =  csáv-og-ó)
fn.  tt  csóká-t. A  varjak  neméhez  tartozó,  de kisebb
fajd  madár,  fényes,  fekete  tollakkal,  s  benyomott
horgas  orral.  Könnyen  szelídíthető  és  tanulékony.
A  hollóval  abban  megegyezik  , hogy  csenni  szeret, a
a  fényes  tárgyakat  fészkébe  hordja.  (Corvos  mone-
dula).  Hiába  foVdik  a  csóka,  nem  les*  hattyú  belőle,
(Km).  Fekete,  mint  a  csóka. (Km).  Csóka  csókának
nem vájja  ki  szemét.  (Km).

Nevét  hangja  utánzásától  kapta,  t.  L a  csóká-
ról  mondjak, hogy  csávog,  honnan:  csávogó,  ctávoga,
s  ebből  lett  csóka,  mint: fecsegő,  fecske,  locsogó,  lőcs-
ka,  czinegS,  ctinege,  czinke stb.  Egyezik  vele  a  fran-
czia  choucas,  német  tájdivatos  Kauke,  török  csauko,
román  cioca, szanszkrit  kokasz,  szláv  tsavka,  kavka,
finn:  hokkinen.

CSÓKAFALVA,  helység  Erdélyben,  Maros-
székben ; belyr.  Csókafalvá-n,  —rá, —ró!.

CSÓKAFI,  (csóka-fi)  ősz.  fn.  Kis  csóka,  fiatal
csóka,  mely  még  szárnyakra  nem  kelt  Csáta/iakat
keresni, fészkűkből  kiszedni.  Átv.  ért  mondatík  a na-
gyon  barna  gyermekekről  is.

CSÓKAKŐ,  falu  Fejér-  és  puszta Vas  megyé-
ben ; helyr.  Csdkakö-n,  —re,  —rb7.

CSOKALÁB,  (csóka-láb)  ősz.  fn.  A  gólyaorr
nemű  növények  egyik  faja.  (Geránium  sanguinenm).

CSOKANY,  (csok-ány)  fa.  tt.  csokány-í,  tb.
—ok.  Székely  tájszó,  ám.  káposzta-torzsa.

CSÓKÁÉ,  (csók-ár)  ősz.  fa.  Képes  kifejezéssel
ám.  forró  szeretetből,  vagy  szerelemből  osztogatott
csókok  sokasága.  Csókárral  borítani  a  kedves  gyer-
meket.

CSÓKÁS,  (1),  (csók-a-as) mn. tt  csókas-t, vagy
—át, tb.  —ak.  1)  Csókákkal  bővelkedő,  csókáktól
lakott.  Csókás  erdő,  csókás  vidék.  2)  Lásd:  CSÓKA
SZEMŰ.

CSÓKÁS,  (2),  puszta  Kis-Kunságban;  helyr.
Csókás-ön,  —rá, —rói.

CSÓKAS/ÉM,  (csóka-szem)  ősz.  fa.  Szem,
melynek  ívhártyiját  üvegalakú  gyűrű  keríti,  mely  a
szemgolyó  nagyobb  részére  kiterjed,  pl.  a  lovaknál.
Jelent  oly  szemet  is,  mely  homályos üveg  gyanánt
világít,  élénkség  és  kinyomás  nélkül.

CSÓKASZÉMÜ,  (csóka-szémü)  ősz. mn.  Akinek
vagy  minek úgynevezett  csókaszemei  vannak. V.  ö.
CSÓKASZÉM.

CSÓEATOLL,  (csóka-toll)  ősz.  fo.  Fekete  fé-
nyes  toll,  mely a  csókát,  a  varjú-  és  hollónemfiektöl
megkülönbözteti.
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CSÓKDOS,  (csók-dós)  áth.  m.  csókdos-tam,
—tál,  —ott. Csókolgat, azaz  gyakran  csókol.

CSÓKDOSÁS, (csók-dos-ás)  fa.  tt  csókdosás-t,
tb.  —ok. Gyakori  csókolás.

CSÓKDOZ,  CSÓKDOZÁS,  lásd  :  CSÓKDOS,
CSÓKDOSÁS.

CSÓKFALVA,  1. CSÓKAFALVA.
CSÓKJEL,  (csók-jel)  ősz.  fa.  Látszatos  jel,

mely valamely testen, tárgyon csóknyomás után marad.
CSOKMÁNY,  (1),  (csok-mány)  fa.  tt csok-

mány-t, tb.  —ok. Sziget  vidéki  szó  Baranyában, ám.
faragó  fejsze,  másutt: votaska,  mátéfejsze,  több he-
lyütt  scekercce,  v. szokócso.

Gyöke  csök  a  magyar  szak, szeg, és  szanozkritt
mag  (vágni)  szókhoz  hasonlítható.

CSOKMÁNY, (2),falu  Kővár vidékében; helyr.
Ctokmdny  ön,  —rá,  —róí.

C80KNYA,  fala  Somogy  megyében;  helyr.
Csoknyá-n, —ró,  —ról.

CSÓKOL,  (csók-ol)  áth.  m.  csókol-í.  Csókkal
illet,  csókot  ad.  V. ö. CSÖK. Orczáját,  homlokát,  aja-
kát  csókolom.  Kezét,  lábát  csókolom.  Még  a  talpam
nyomát  is  megcsókolnád.  Oh csókollak,  oh ölellek,  mig
moczczanok, mig  lehelek  (Csokonai).  Oltárt,  keresztet,
szent  képeket  csókolni; földet csókolni; a  kést  csókolni,
mely  torkodat metszi.  Megcsókolni,  bVzvecsókotni,  ösz-
sze-trisszacsókotni, visszacsókolni  valakit;  lecsókolni ár
arczra pergő*  kortyukét.

CSOKOLÁDÉ,  (francziául  chocolat,  olaszul
cioccolota,  talfin  cacao  szóból  vette  származását)  m.
tt. csokoládé-t. Tápláló  eledel,  mely  cacaoból,  czu-
korból  ős  indiai  borostyánfa  héjából  áll,  melyekhez
néha  vanília,  vagy  más  fűszer  is  vegyíttetík.  Vaní-
liás, hoszonszenvi csokoládé; csokoládé-szelet.

CSOKOLÁDÉS,  (csokoládé-s),  mn. tt csokolá-
des-í, v.  —öt.  tb.  —ok.  1) Csokoládéval  bővelkedő,
kereskedő,  csokoládéval  rakott  Csokoládét  bolt, cso-
koládés  láda.  2)  Csokoládéval  készített,  fűszerezett.
Csokoládés  leves,  csokoládés  tejes-kása.  V.  ő. CSO-
KOLÁDÉ.

CSÓKOLÁS,  (csók-ol-ás)  fa.  tt csókolás-t, tb.
—ok.  Valamely  testnek,  vagy  test  részének  csókkal
illetése, 1. CSÓK.  Kézcsófcolás,  lábcsókolás,  arczcsóko-
lás, fSidesókoJás,  fesztiletcsókolás,  oltárcsókolás.  Meg-
csókolás,  östvecfókoldg,  viszssacsókolás.

CSÓKOLGAT,  (csók-ol-gat)  áth.  m. csókolgat-
tam,  —tál,  —ott.  Gyakorta,  s különös  gyöngédség-
gel,  szerelemmel  csókol  valakit,  vagy  valamit  Az
anya  csókolgatja  szerelmes gyermekét. Megcsókolgatni,
gszvecsókolgatni.

CSÓKOLGATÁS, (esók-ol-gat-ás)  fa.  tt.  csókol-
gotás-t, tb.  —ok.  Gyakori,  s  különös  gyöngéds^gű
csókolás. A síró kisdedet csókolgalással  kérleli  dajkája.

CSÓKOLKODÁS,  (csók-ol-kod-ás)  fa.  tt csó-
kolkodas-t,  tb.  —ok.  Csókváltás,  viszonyos  csókolás,
midőn  ketten  egymást  csókolgatják.  Szerelmesek,  gi-
ttetek, galambok csókoikodáso.

CSOKOLKODIK, (csók-ol-kod-ik) k.  m. csókol-
kod-tam,  —tál,  —ott.  Csókokat  vált,  azaz  csókot
ad  és  kap.  Cbókotkodnok,  mint  a  szerelmes  galambok.

CSÓKOLKOZÁS,  (csók-ol-koz-ás)  fa.  1. CSÓ-
KOLKODÁS.

CSÓKOLKOZIK,  (csók-ol-koz-ik)  k.  1.  CSO-
KOLKODIK.

CSÓKOLÓ,  (csók-ol-ó)  mn.  tt csokoló-t. Aki
valakit,  vagy  valamit  csókkal  illet;  aki  csókot ad.

CSÓKOLÓDÁS, (csók-ol-ód-ás)  fn. L CSÓKOL-
KODÁS.

CSÓKOLÓDIK,  (esok-ol-od-ik)  1.  CSOKOL-
KODIK.

CSÓKOLÓDZIK,  CSÓKOLÓZIK,  1.  C8ÓKOL-
KODIK.

CSOKONYA, mváros Somogy megyében; helyr.
ftokonyá-n, —rá,  —ról.

CSOKOR,  1. CSUKOR.
CSÓKOS,  (csók-os)  mn. tt csókos-t, v.  —öt,

tb.  —ok.  l)  Örömest  csókoló,  aki  csókolni  szeret
Csókos  kisded,  csókos  leány. 2) Ami csókkal jár,  csók-
kal  van  öszvekötre.  Csókot  mulalság,  csókos  játék,
csókos  üdvözlet.

CSŐKÖZÖN,  (csók-őzön)  ősz.  fa.  Számtalan
csók.

CSÓRVA,  fala  Borsod  megyében;  helyr.  Csok-
vá-n,  —rá,  —ról,

CSOLLÁN,  túl  a  Danán divatos  tájszó.  Lásd:
CSALÁN.

CSOLNAK, 1. CSÓNAK.
CSOLNAKÁZ, 1. CSÓNAKÁZ.
CSOLNAKOS,  falu  Erdélyben  Hányad  megyé-

ben ; helyr.  Csolnokos-on,  —rá,  —róí.
CSOLNOK,  (1),  1. CSÓNAK.
CSOLNOE,  (2),  falu  Esztergom  megyében;

helyr.  Csolnok-on,.—rá, —rói.
CSOLT,  falu  Kővár  vidékén;  helyr.  CsoÜ-on,

—rá,  —róí.
CSOLTÓ,  NAGY-CSOLTÓ , falu  Gömör  me-

gyében ; helyr.  Csoltó-n,  —ró,  —ról.
CSÓLYOS,  puszta  Kis-Kunságban;  helyr.  CW-

lyos-on,  —rá,  —róí.
CSŐM,  elvont  gyök,  melyből  csórna,  csomó,

csomó,  csombolék stb. származtak. Jelent kerekded, göm-
bölyű, szvegöngyörödött testet. Felhangon : csőm, hon-
nan : csömör, csombolék stb.  továbbá éles hangon:  csim,
melytől  csima,  csimota,  csimbók  stb.  erednek.  Alap-
hangra  és  fogalomra hasonlók hozz&:  gom, göm,  hóm,
hűm, kom, zsom,  czom,  mint  szintén  gömbölyű  vala-
mit jelentő  szók  gyökei,  p.  gomb, gömb,  homola,  kom-
poty  stb.

CSOMA, (1),  (csom-a)  fn. tt csomá-t. 1) Ta-
vaszszal  a  torzsából  kinövő  csira;  máskép: csima,
honnan csimota. 2)  Átv.  ért  a székelyeknél  ám. mi-
rigyes  halálvész, minthogy ez csirafonna  kinövés  ál-
tal jelenkezik.  3)  Több  magyar  család  vezetékneve.

Alapfogalomban  csomó-alakú valamit jelent.  V.
ö.  CSOMÓ,
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CSOMA , (2),  több  helység  neve  Magyarorszá-
gon ; helyr.  Ctomd-n, — ró,  — ról.

CSOMÁD,  falu  Pest megyében ; helyr.  Csornád.
OH,  — rá, — rói.

CSOMAPÁJA,  falu  Erdélyben,  Doboka  megyé-
ben ; helyr.  Ctomafájá-n,  — rá,  — ról.

CSOMAPALVA,  helység Erdélyben, Csik-szék-
bcn ; helyr.  Csomafalvá-n,  — rá,  — rói.

CSOMAG, (csom-ag)  fa.  tt  esomag-ot.  Helye-
sen  alkotott  újabbkori  szó  a  csőm  gyökből , s jelent
általán  csomóba  kötött,  csomót képező holmit, pod-
gy&szt,  szállítmányt.  Mint  gyfinév  az  illető  anyagnak
sokaságát jelenti.  Csomag  irományok,  könyvek.

CSOMAHÁZA, falu Vas  megyében  ; helyr.  Cso-
muhátá-n,  — rá, — rói.

CSOMAK,  (csom-ak)  fn. tt.  csomok-ot  1. CSÖK-
MÁNY.

CSOMAKÖZ,  falu  Szathmár  megyében ; helyr,
Csúmakoz-Sn,  — re, —ró?.

CSOMANFALVA,  helység  Máramaros  megyé-
ben ; helyr.  Ctománfalvá-n,  — rá, — róí.

CSOMB, elvont vagy kiavult  törzsök, mely nem
ügy eb,  mint  csomó  az ó-t b-re változtatva,  (csomó =
caomd = csomvsr  csomb).  Közvetlen  származékai :
csőmből,  csomboly,  csombor stb.  A  czomb  szóval  mind
hangra,  mind értelemre  rokon.  Képzésre  olyan, mint:
gomb,  gömb,  domb,  domb,  ssomb  stb.  V.  ö. B,  mint
kép«ő.

CSOMBARD,  falu  Somogy  megyében;  helyr.
Csombárd-on,  — rá,  — ról.

CSOMBÓK,  (csom-b-ók) m. tt  csombók-ot.  Ösz-
vegöngyölités ,  öszvehajtogatás ,  kötözgetés  által tá-
madt  csomó, p.  az  öszvebajtott  és  kötött  Üstök  csőm.
fcc.tnak  mondatik.  Csombókra  viseli  haját.  Csombókra
köti  üstökét. Máskép : csimbók.

CSOMBÓKLIK,  (csomb-ók-1-ik)  k. m. aombókl-
oM,btn.  — ani.  Csombókba  tekeredik,  zsugorodik.
Csombóklik  a fésületlen  haj,  a sárban,  ganajban járó
A-owondor  szőre.

CSOMBÓKOL ,  (csom-b-ók-ol)  áth. m.  esombó-
kol-t.  Csomóra  köt,  csomóz.  Lófarkat  csombókolni.
ÜetSkSt  csombókolni.

CSOMBÓKOS ,  (csom-b-ók-os)  mn.  tt.  csombó-
kos-t,  v.  ••— aí,  tb.  — ok.  A  mi  csombókra  van  kötve;
csombókba  tekeredett.  Csombókos  üttök,  csombókos
lósfrény,  csombókos  szörtt komondor.

CSŐMBŐL,  (csom-b-ol) áth.  m.  ctombol-t.  Va-
lamit  csomóba  köt,  öszvegöngyölít.  flotmi  útravaló
ruhákat  ládába csombolm.

CSOMBOLÁS,  (csom-b-ol-ás)  fn. tt  csombolás-t,
tb.  —ok.  Csomóba kötés.

CSOMBOLÉK,  (csom-b-ol-ék) m. tt  csombolék-
ot.  Csomóba  hajtott,  öszvegöngyölített  holmi,  pod-
gyívsz.  Ciombolékba  tekert  katona-köpeny.  Ganaj-csom-
b-Mk  a  kuvaszon.  Hajcsombolék.  Magashangon : csőm-

CSOMBOLÉKOS,  (csom-b-ol-éVos)  mn.  tt.
wuiboíékos-t,  tb.  — ok.  Aminek  szőre, haja,  serénye,

gyapja  csombolékba  tekeredett. Magashangon: csöm-
böiékés.

CSOMBOLGAT,  (csom-b-ol-gat)  gyak.  átbat.
Gyakran,  folytonosan  többeket  csőmből, csomóba  v.
csomókba  tekerget,  fonogat.

CSOMBOIJT,  (csom-b-ol-ít)  áth.  m.  c*omboiit-
oí, hat.  —ni, v. —ani. Csomóba  tekerget,  Lengerget,
gyöngyök*!

CSOMBOLÍTÁS,CSOMBOLITAS,(csom-b-ol-ít-
ás) fa. tt  csombolttás-í,  tb.  —ok.  Csomóba tekergetés.

CSOMBOLY,  (csom-b-oly)  fo.  tt.  csomboíy-í,  tb.
—ok.  Öszvehajtott,  tekert,  csomóba  göngyölített va-
lami.  Hasonló  gomboty,  gömböly,  zsomboly,  hömböíy
szók  képzéséhez. V.  ö. CSOMBOR.

CSOMBOLYODIK,  (csom-b-oly-od-ik)  k.  m.
csomboíyod-tom,  —tál,  —ott.  1)  Csomóba tekeredik,
göngyölödik, p. a baj , szőr, kender, szösz,  fonal.  2)
Kászálódik,  rendetlenül  csomósodik.  Magashangon:
cstmbölyödik.

CSOMBOR,  (csom-b-or)  fa.  tt  csombor-t,  tb.
—ok.  1) L.  CSOMBOLY.  Az  ly  és  r  több  hasonló
képzésű  szókban  váltakozik.  2)  Növény  a  menták
neméből, keresztben  álló  virágokkal, tojásdad,  tomp*.
s  kevéssé  csipkés  levelekkel,  melyről  azt  tartjak,
hogy  a  bolhákat  elűzi.  (Mentha  pulegium).

CSOMBORD,(l),(csom-b-or-d)  fa.  tt  csombord-
ot.  Székely  tájszó,  ám.  borsfii.

CSOMBORD, (2),  fala  Erdélyben,  Alsó-Fejér
megyében ; helyr.  Csombord-on,  —rá,  ról.

CSOMBORFÜ,(csombor-ftt) ősz. fa. 1. CSOMBOR.
CSOMBOROLAJ,  (csombor-olaj)  ősz.  fn.  Csom-

borfiíböl  készített  olaj.
CSOMBORVÍZ,  (csombor-víz)  ősz.  fn.  Csom-

borfüvei  főtt, s bázi  gyógyszerül  használt  víz.  Más-
kép : putnok- vagy putnikvü.

CSOMISZOL,  (csom-isz-ol)  áth.  lásd:  CSOMÓ-
SZOL, CSÖMÖSZÖL.

CSOMÓ, (esom-ó) fh. tt  csomó-t. 1)  Gömbölyües
tömör  alakba  öszvenőtt  test.  Csomó  a fában,  csomók
a  csömoVös  testben,  csomó a  btfcaszáron,  a  kukoricza-
száron.  Kákán  csomót ne keress.  (Km.)  2)  Öszrehaj
togatott,  gömbölyűre  tekergetett,  Öszvekötött holmi.
Szénacsomó,  kendercsomó;  csomóba  kötött  kukortcta,
csomóra  kötött üstök, csomóba fitoStt  vessző,  virageto-
mó,  dohánycsomó.  Csomóba fonni,  csomóra  fojtani,
csomóra ssalasztani.  Barátcsomót  csinálni.  Csomót ol-
dani,  csomót  elvágni.  3)  Különösen  a  kévés  gaboná-
ból  egy-egy  rakás,  másképen  kereset. Stás  csomó,  —
azaz  száz  kereszt  búza.  4) Átv.  ért  valamely  ügynek
bonyolódott  része,  melynek  megoldása  által  lehet
csak  annak  többi  részein  eligazodni.  Hasonló  érte-
lemben  jelent  költői  bonyolítást az  elbeszélő  költe-
ményekben  és  színmüvekben.  Ily  csomó  az Iliászban
Agamemnon és Achill  öszvekoczczanása. Jól  megkötni
valamely  ügynek,  vagy  miinek  csomóját,  ázás ügye-
sen  elrendelni  azt.  Egy  csomóba  köt  vele  km., az  az
egyenlőnek  tart  engem  valakivel.  Finnül:  *O&HN,
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CSOMÓCSKA,  (csom-ó-ocs-ka)  kies.  fű.  tt.  cso-
mócskd-t.  A  maga  nemében  kisded csomó.

CSOMÓDOHÁNY,  (csomó-dohány)  ősz.  fn.
Apróbb  kötésekbe  szorított  dohánylevelek. Több  cso-
mó  őszvekötye  bálnak  mondatik.

CSOMÓDZÁS,  (csom-ódz-ás,  v.  csom-ód-oz-ás)
fii.  tt. csomódzás-t, tb.  —ok.  Csomósodás.

CSOMÓDZIK  ,  (csom-ódz-ik,  v.  csom-ód-oz-ik)
k.  m. csomóds-tom,  v.  —ottam,  —tál,  v.  —úttal,
—ott, htn.  —ni, v.  —ani.  Csomókat  bajt,  csomóssá
leszen.  Csomódnk  a  vén fűzfa, csomódzik a  nedves he-
lyen  tartott, és föl  nem keuért  liszt.  V.  ö. CSOMÓ.

CSOMÓGALY,  (csomó-galy)  ősz.  fa.  Egy  cso-
móba  kötött  gályák  vesszőszálak,  vesszőkévé;  tencs
v.  tincs  vessző.

CSOMONYA,  falu  Beregh  megyében;  helyr.
Ctomonyá-n,  —rá,  —ról.

CSÖMÖR,  (csom-or)  fa.  tt  csomor-t, tb.  —ok.
A  szabdalt  levelű,  sárga  virágú,  sima  magvu  sziron-
ták  alneméhez  tartozó  növényfaj,  mély  tavakban  és
vízárkokban  tenyészik.  Nedve  igen  erős  és  mérges.
(Ranunculus  sceleratus).  Máskép  :  torzsika,  istáij,
vitt  méreg,  lator,  koldus,  sebesitó'fö.

CSOMÓKKÁ,  (csom-or-i-ka)  fn. tt.  csomoriká-t.
Növénynem  az  öthímesek  seregéből  és  kétanyások
rendéből;  ernyője  gallértalan, gömbölyflded;  ernyő-
kéje  sűrű  sertegtűléru;  gyümölcse  tojásdad  (csomós)
szabású;  magvai  barázdások  (Cicuta).

CSOMORTÁN, CSOMOKTÁNY,  fsJvak  Erdély-
ben,  Csík  és  Kezdi  székben;  helyr.  Csomortány-ba,
—bán,  —Ml.

CSOMÓS,  (csom-ó-os)  mn.  tt. csomós-l, v.  —öt,
tb.  —ok.  1) Aminek csomója  van,  csomókkal  bővel-
kedő, görcsös,  öszvegöngyölödött, tekeredett  Csomós
somfa,  csomós pallódeszka, csomós liszt,  csomós gyap-
jú, ssór, haj,  sorény, csomós kötél, madzag.  2) Púpos.
Csomós hátú,  csomós mellű.

CSOMÓSÁN,  (csom-ó-s-an)  ih.  csomókkal,  gör-
csösen; púposán.

CSOMÓSODÁS,  (csom-ó-os-od-ás)  fn. tt csomó-
íodás-í,  tb.  —ok.  Csomó  vagy  csomók  fejlődése,
növése.

CSOMÓSODIK,  (csom-ó-os-od-ik)  k.  m.  csomó-
tod-tam, —tál, —ott. 1) Csomók nőnek, fejlődnek rajta.
Csomósodik  az  agg  fa.  2)  Kászálódik, göngyölödik,
öszveragad.  Csomósodik  a  kutya  szőre,  a  fésületlen
haj,  a  nedves  liszt.  3) Pdposodik.  Csomósodik a  háta.

CSOMÓSSÁG,  (csom-ó-os-ság)  fit.  tt csomós-
tdg-ot.  Valamely  testnek  csomós  állapota,  tulajdon-
sága, alakja.  Némely  fát  csomóssága  miatt  alig  lehet
felvágni.  Nincs  somfa  csomósság  nélkül.

CSOMOSZLÓ, (csom-osz-o-ló) fn. tt  csomoszló-t.
Szüretelők  rúdja,  dorongja,  melylyel a  kádban  vagy
csöbörben  a  szőlőt  öszvezdzzák. Máskép: csomiszló,
ctomöttUS.

CSOMOSZOL,  (csom-osz-ol) áth. m. csomossol-
tam, vagy  csomosslottam,  —tál,  vagy  csomoszlottál,
—(, vagy  csomoszloít;  htn.  —ni,  vagy csomosslani.
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Rúddal  vagy  doronggal  szőlőt,  vagy  más gyümölcsöt
a  kádban  vagy  csöbörben  öszvetör,  zúz.  V.  ö. CSÖ-
MÖSZÖL.

CSOMOSZOLÁS,  (csom-osz-ol-ás)  fn.  tt.  csomo-
szolás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  csomoszolunk.
Magashangon:  ctömöstöiés.

CSOMÓSZORITÓ,  (csomó-szoritó)  ősz.  fh.  Se-
bészi  eszköz,  melylyel  a  sebészileg  kötendő  csomót
megszorítják.

CSOMOTA,  1. C8IMOTA  és  CSEMETE.
CSOMÓTA,  (csom-ó-ta)  fh.  tt  oomótá-t. Föl-

felé  álló  szőlőfej.  (Corymbus).
CSOMÓT ALÁN,  (csom-ó-talan)  mn. tt  csomó-

talan-t,  tb.  —ok.  Aminek  szálai,  rostjai  simán  fej-
lődtek,  nőttek  ki,  aminek  csomói,  buczkói,  göcsei
nincsenek.  Csomótolan kákaszár, csomótalon fa,  desz-
ka, csomótatan fonal.

CSOMÓTLAN,  l,  CSOMÓTALAN.
CSOMÓVETÖ,  (csomó-vető)  ősz.  fa.  Sebészi

eszköz  a  sebészi  csomó alkalmazására.
CSOMÓVONAL,  (csomó-vonal) ősz.  fn.  Az  ál-

lati  vagy  növényi  test  szervezetében  vonalkép  ala-
kult  csomók.

CSOMÓZ,  (csom-ó-oz)  áth.  m.  csomós-töm,
—tál,  —ott.  1)  Csomóba  vagy  csomókba  kötöz, ra-
kosgat,  fttzöget.  Csomózni a  dohányt,  kukoricását / cso-
mózni a  kévébe  kötött  gabonát.  Becsomózni oc iromá-
nyokat.  2)  Csomóra  szorít,  csomókat  köt  valamin.
Kötelet,  madzagot csomózni.

CSOMÓZÁS,  (csom-ó-oz-ás)  fn  tt csomózás-t,
tb.  —ok.  1)  Csomóba  kötés,  füzes,  rakás.  Dohány
csomózása,  gabona csomózása. 2)  Csomóra szorítás. 3)
Szeuvedőleg  csomódzás.

CSOMÓZAT,  (csom-ó-oz-at)  fn.  tt. csomózat-ot.
1)  Több  csomóból  álló  kötés,  p. a  szátlitott  árúk,
kelmék  csontozata.  2)  Csomós  állapot  .Deszka  cso-
ntozata.

CSOMÓZIK,  (csom-ó-oz-ik) k.  1. CSOMÓDZIK.
CSÓN, elvont  törzsöké  csónak,  és  csóniga  szók-

nak.  Annyi  mint suhan.  Y-  ö.  CSŐ.
CSÓNAK, (csón-ak)  fn.  tt csónok-ot. Kis, su-

dár,  könnyű  ladik,  kis  hajócska,  melyet  egy  ember
el bír  hajtani,  egyszersmind  kormányozni  is.  Halá-
nak csónakja, csónak orra, fara. ̂ Csónakon járni.

„Szép Lenke vár  a part  fölött,
Csónakban  a halász."

Kölcsey.

Nevét  könnyen  suhanó,  mintegy  csódó,  vicén
csusszanó  tulajdonságától  kapta,  valamint  a  gyer-
meki játékszer  neve  csóniga  is.  A  szláv  nyelvekben
divatozó cslomek, cslunek, valamint  a  magyarországi
német  3>inackel  nem  egyéb,  mint a  magyar  csónak
átalakítása. A  persában  csüng  vagy  dsung nagyobb-
féle  hajót  jelent, a  törökben  pedig  csanak  valamely
edényt;  csónak  törökül  csernik,  és  a  sínai  nyelvben
csuén ám.  hajó  (navis). Tájejtéssel:  osónik,  csónyik.
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A  csalnak  szóban  az l  betoldott  betű,  mint  a
csőik  (csók),  csolka  (csóka)  szókban  is.

CSÓNAKÁZ,  (csón-ak-áz)  önh. m. csónokáz-tam,
—tál,  —ott. Csónakon  járja  be a  vizet  Dunán,  pa-
takon,  tavon  csónakázni.  Vizi  madarak  után a  nádas
közé  csónakázni.

CSÓNAKÁZÁS,  (csón-akNáz-ás)  fn.  tt.  csónoká-
cás-t,  tb.  —ok.  Csónakon  járás,  vízi  sétálás,  ladi-
kázás.

CSÓNAKÁZÓ, (cson-ak-áz-ó)  fő- és  mn.  tt.  esó-
nokázó-t.  Aki  csónakon  jár.  Tavon,  patakon  csóna-
kácó/iúk.

CSÓNAKDA,  (csón-ak-da)  fii.  tt  csónakdd-t.
Hajógyároknál,  vagy  kikötőkben  azon  hely, hol a
csónakokat  tartjak.  A  halhatatlan  gróf  Szécsenyi  Ist-
ván  alkotta  új  szó.

CSÓNAKORRÚ, (1) (csónak-orrú) ősz. mn. Ami-
nek  hosszúkás,  hegyes  orra  van ,  mint némely  csó-
nakoknak.

CSÓNAKORRÚ, (2)  (mint föntebb) ősz. fn.  Gém-
faj,  mely  hosszúkás,  hegyes  orrával  rákokat  fogdos.
(Cancroma).

CSÓNAKOS,  (csón-ak-os)  mn. tt.  esónakos-í,  v.
—aí, tb. —ok. Aminek  csónakalakja  van, ami csó-
nakhoz  hasonló.  Csónakot  kalap,  azaz  éghatitó.

CSÓNAKOS,  (csón-ak-os)  fh.  tt.  csónokos-t,  tb.
—ok.  Személy,  ki  csónakot  igazgat,  ki  embereket
vagy  más  holmit  csónakon  szállít  ide-oda.  Olyan,
mint  hajóból  hajós,  tutajból  tutajos,  sajkából  sajkás,
talpból  talpas.

CSONGOLYA, (cson-g-oly-a) fn.  tt.  csongolyá-t.
Csombolyék,  gombolyék.  Székely  tájszó.

CSONGOVA,  Nagy—,  Kis—, falvak  Ugocsa
megyében; helyr.  Csongová-n,  —rá,  —ról.

CSONGRÁD,  megye és mezőváros  neve;  utóbbi
helyragozva  :  Csongrád-ra,  —ön,  —ról.

CSONI,  csonika,  csondika,  sertéseket  hívogató
szó  Csalóközben  és  némely vele  határos  tájakon.

CSÓNiaA,  (csón-ig-a,  v.  csón-og-ó)  fa.  tt.  csó-
nigá-t.  Gyermeki  játékszer,  kis  fából  faragott  ék,
melynek  széles  végébe  jobb  és  bal  felől  tollacska
van  csíptetve,  és  ezt kis  ostor  segítségével  magasra
lövi  a játszó gyermek.  Győr  vármegyei  szó.

Nevét  suhanó,  csódó,  csuszszanó  tulajdonságá-
tól  kapta, s  ennélfogva  alapfogalomban  rokon  csónak
szóval.

CSÓNIGÁZ,  (csón-ig-a-az)  önh.  m.  csonigá*-
<am,  — tál,  —ott. Csóniga  nevű  játékszerrel játszik.
V.  ö. CSÓNIGA.

CSÓNIK, (csón-ik, 1. CSÓNAK) fh.  tt.  csónik-oí
Vág  mellett  ám.  csónak,  ladik.  Cióniktít,  ázás  ér,
melyben  csónakon  járhatni.  StémS  és  Tót-Megy  ér
közti  csónakul.

CSONK,  (csom-k) elvont  törzsök,  melyből cson-
ka,  csonkít,  csonkul stb.  származnak.  Jelent oly  testet
melynek  kiálló részei,  tagjai,  hegyei, végei  elmetsz-
vék,  s  így  íó'ke,  tuskó  értelme  van.  Brtűcserével ha-
wiló  hozzá:  tönk  (tonka),  felhangulag  ejtve:  tönk.

Hind  ezek  rokonok  a)  mint  a  maguk  nemében vala-
mely  tömör, csomós alakú  testet képezők,  minélfogva
a  csórna,  csomó  szókhoz  hasonlíthatók; b)  mint vala-
mely  v&gott, metszett  testet jelentők,  mely  esetben  a
csőm  gyök  ám.  töm,  töm, lem,  melyekből  tonka (töm-
ka),  tompa,  tömpe,  tönk,  tenk  származtak,  s  fordítva
liasonló  hozzájok  a metél, metsz,  meddő (metdő) gyöke
met,  továbbá  s  latin  meto,  mutilus, a  hellén  itprti,
róftog  stb.

CSONKA, (csom-k-a) mn. tt  csonká-t.  Mondjak
oly  testről, melynek  tagjai,  ágai, hegyei  stb.  el  van-
nak  metszve, vágva, törve.  Csonka  két, kard.  Ctonka
kézit,  ujjú,  karú  ember.  Csonha  csizma,  ellentéte:  he-
gyes  orra.  Csonka  kémény.  Ctonka  torony.  Ctonka
szám*  ökör.  Még  a  csonka,  béna  sem tit mindig  ott-
hon. Finnfii:  íynki.Km.V.ö.  Tbnka,  Tompa.  Elemzé-
sére  nézve  1. CSONK.

CSONKA-BONKA, (csonka-bonka) ikerített mn.
Ami  több  részről  meg van  csonkítva,  kurtítva.  Cton-
ka-bonka  nyomorék,  koldus.  Képzésre  olyan,  mint  a
népmesében  előforduló :  róka-bóka, kakas-bakot,  nyú-
lom-btttom, farkas-barkós,  tyUkom-búkom, t  i. az  alap-
szónak  első betűje  b-re  változtatik.  V.  ö.  B,  hang.

CSONKACSÜTÖRTÖK, (csonka-csütörtök)  ősz.
fn.  Csütörtöki  nap,  a  nagy  böjtnek  első  hetében,
mely  csonka  hétnek  neveztetik.  V. ö.  CSONKAHÉT.

CSONKAHÉT,  (csonka-bét)  ősz.  fn.  Azon  bét,
melynek  négy  utolsó  napja  nagy  böjtre  esik, t  i.
hamvazó  szerdától  kezdve.  Csonkának  neveztetik,
mert  bárom  első  napja  nem  tartozik  a  böjti  időszak-
hoz,  vagyis  a  nagy  böjt  többi  heteinél  kurtább.

CSONKAGULA,  (csonka-gúla)  ősz.  fa.  Gála,
melynek  teteje  nem  hegyesen,  hanem  csonkán,  ton-
kán  van  bevégezve,  vagy Amelynek  hegyét  az  idő vi-
szontagsága  letörte.  L.  GÚLA.

CSONKAKÚP,  (csonka-kúp)  ősz.  fh.  Csonkán
épített, csinált, vagy  csonkává  lett kúp.  L. KÚP.

CSONKÁNY,  (cson-k-á any)  fn.  tt csonká»y-í,
tb. —ok.  Zömök  testű  hangyafaj,  mely  a  méhesek-
ben  szeret  tenyészni.

CSONKAMAKK,  (csonka makk) ősz.  fn.  Gomb-
kötő  munka, ám. csonkított  makkhoz  hasonló gomb,
szőrből  vagy  selyemből.

CSONKÁN,  (csom-ka-an) ih.  kurtítva,  valamely
részétől,  begyétől, ágától,  tagjától  megfosztva.  Cton-
kdn  térni  vissza  a  karaiból.

CSONKÁS,  (1),  (csom-ka-as)  mn. tt.  csonkás-/,
—át,  tb.  —ok.  Valamely  részétől,  tagjától  fosztott,
hegyetlenül,  tetőtlenül  hagyott;  de  ezen  értelmet  ki-
sebb  mértékben  jelenti,  mint a  csonka  szó.  CVonkás
kés,  melynek  begye kevéssé el  van  metszve.

CSONKÁS,  (2),  paszta  Abaújban;  helyr.  GMM»-
kás-on,  —rá, rói.

CSONKASÁG,  (csom-k-a-aág) fii. tt  csonkaság-
ot.  Csonka  tulajdonság,  vagy állapot. V. ö. CSONKA.

CSONK ÁSÍT, CSONKÁSIT, (csom-ka-as-ít) áth.
m. csonkásft-ott. htii. —ni, T. —ám.  Csonkássá  teás,
valaminek  részeit, tagjait  stb.  elmetszi, elvágja,  töri.
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CSONKÁSÍTÁS,  CSONKÁS1TÁS,  (csom-ka-as-
it-ás)  fű.  tt.  Cíonkástíát-t,  tb.  —ok.  Valaminek  cson-
kássá  tevése,  azaz  valamely  részétől,  tagjától  stb.
megfosztása.

CSONKÁSÍTOTT,  CSONKÁSITOTT,  (csoin-
ka-as-ít-ott)  mn.  tt.  esonkásiíotí-ot.  Hegyétől,  részei-
től,  tagjától  megfosztott

CSONKASZABVÚ,  (csonka-szarva)  ősz.  mn.
Aminek  szarva  el  van  törve,  fűrészelve.  Csonka  szar-
fúbika.

CSONKATAGÚ,  (csonka-tagú)  ősz.  mn.  Aki-
nek  vagy  minek  valamely  tagja  csonka;  elvágott,
eltörött  tagú.  Csonka  tagú  nyomorék,  koldus.

CSONKÁZ,  (csom-ka-az)  áth.  m.  csonkái  íom,
— tál,  —ott.  Valaminek  hegyeit,  ágait,  tagjait  el-
csipkedi, elmetélgeti,  f ürészelgeti.  Fákat  csonkázni,
szcÜb't  esonkácni.  Gyakorító  értelemmel bír, s  ez által
különbözik  az  egyszerű  csonkít  igétől.

CSONKÁZÁS,  (csom-ka-az-ás)  fn.  tt  csonká-
zás-t,  tb.  —ok.  Valamely  test  hegyeinek,  tagjainak,
ágainak  ebnetélgetése,  megkurtítása,  tompítása.

CSONKÍT,  CSONKIT, (csom-k-ít, v. csom-ka-ít)
áth.  m. csonkit-ott,  htn.  —ni,  v.  —oni.  Valamit  egy
vagy  több  részeitől,  tagjától,  áfától,  hegyétől  meg-
foszt  Szarvat, fát,  szb'löt  csonkítani.  Kezét,  lábát,  uj-
ját  csonkítani  valakinek.  Átv.  ért  elvesz  valamit,
kárt  teszen.  Megcsonkították  ősi  vagyonúnkat.

CSONKÍTÁS,  CSONKÍTÁS,  (csom-k-ft-ás)  fa.
tt.  csonkitás-t, tb. —ok. Csonkává  tevés, valamely  tag-

• nak,  résznek  elvágása,  metszése.  V. ö.  CSONKA.
CSONKÍTOTT,  CSONKÍTOTT,  (csom-k-ft-ott)

mn. tt.  csonkított-at.  Aminek  valamely  része,  tagja,
ága, hegye stb. hiányzik,  el  van  metszve,  vágva,  tör-
ve.  Csonkított  szobor,  csonkított  fal,  csonkított könyv,
csonkított  kezek, lábak.

CSONKUL, CSONKUL,  (csom-k-úl, v. csom-ka-
úl)  önh.  m. csonkút-t.  Csonkává  leszep,  csonka álla-
potba  megy  által.  Csonkulnak  az  agg fák.  Megcson-
kúlnak  az  elhagyott  tornyok.

CSONKOLÁS,  C80NKULÁS,  (csom-k-ul-ás)
fn.  tt.  csonkulás-t  tb.  —ok. Állapot, midőn valaminek
részei, tagjai,  ágai stb. eltörnek,  el vesznek, elvágatnak.
Átv.  ért  kárszenvedés,  rövidség. Csonkulást szenvedni.

CSONKÚLAT,  CSONKULAT,  (csom-k-nl-at)
fn.  tt  csonkúlot-ot. A testnek azon alakja,  melyet vala-
melyjrészének, tagjának, hegyének elvesztése által kap.

CSONKULT,  (csom-k-ul-t)  mn.  tt.  csonkult-at.
Ami  mintegy  önmaga  által,  önmagában  valamely  ré-
szétől, tagjától,  hegyétől  meg  van  fosztva.  Csonkult
fogak.

CSONKULTAN,  (csom-k  ult-an)  ih.  Valamely
részétől  megfosztott  állapotban.

CSÓNOK,  1. CSÓNAK.
CSONT,  (csom-t,  mint  ont, önt, ezekből:  om-t,

öm-t)  fn.  tt.  csont-ot.  Az  állati  testnek  azon  kemény
tetemei,  melyeket  hártya  és  hús  takar,  belül pedig
némelyeket  velő  tölt  ki.  láboson/,  mellcsont,  kereszt-
csont ,  oldalcsont,  éfralokú  csont,  képtelen,  kis  sok-

szegtt,  nagy  sukszegii,  névtelen,  örvényes  csont.  Hal-
csont,  lócsont,  elefántcsont,  embercsont  stb.  Csonton
rágódni;  csontját  törni  valakinek;  csontba  harapni.
Kemény,  mint  a  csont.  Kövér  csont, derék  csont,  húsos
csont,  meztelen  csont.  Hamis  csont  vagy  gonosz  csont,
azaz  ravasz,  gonosz  ember.  Csontig  hatott.  Csont  és
nem  pohánka  (km.),  azaz  nehezebb  munka,  mint
gondolád.  Csontra l  azaz  munkára.  Meztelen  csonton
veszekednek.  (Km.)  Csak  a  csontja,  bőre.  (Km.)  Úgy
áll,  mintha  csont  volna  a  hasában.  (Km.),  nem  tud,
vagy  nem akar  hajolni;  nőszemélyre  értre:  terhes.
Kemény  csontba harapott.  (Km.)  Akkor  már  diót  do-
bálnak  csontjaimmal.  (Km.)  Nehezen  alkustik  meg  két
eb  egy  csonton.  (Km.)  Csonton  van  a jó  hús,  v. csont
mellől  jó  a  hús.  (Km.), az  esik  jól,  a  mi munkába
kerül.  Másutt  is  le  szokták  csontról  enni  a  húst. (Km.)
Csont, rágd,  azaz  kemény  vádra  vagy  czáfra  talál-
tál.  Oszvevesztek,  mint  ebek  a  csonton.  (Km.)  Hasznai-
tátik  melléknév  gyanánt is, mint  valameunnyi  anyag-
nevek  (például,  arany,  ezüst,  fa,  kő,  gyapjú,  föld,
cserép  stb.),  midőn  jelent  1)  csontból  valót.  Csont
nyeld  kés.  Csont  por,  csont  roü.  2)  Szaruból  valót
Csont  stopoka,  csont  sttlencze,  csőrit  kalamáris.  Mint
melléknevet,  jobb  ha  őszre  nem  Írjuk,  mert más:
csontolló  és  csont olló.

CSONTÁLLOMÁNY,  (csont-állomány)  ősz.  fn.
Test, melynek  alkató  anyaga  csont

CSONTÁLLVÁNY,  (csont-állvány)  ősz.  fn.  L.
CSONTVÁZ.

CSONTANYAG, CSONT ANYAG, ösz.fn. Csont,
mely  bizonyos  eszköznek,  tárgynak  alkotó  részfii
szolgál.  Csonlanyagból  készült  kardmarkolat.  Csont-
anyagból  faragott,  esztergározott  különféle  müvek, edé-
nyek, eszközök.

OSONTÁK,  (cso-m-t-ár)  fn.  tt  csontár-t,  tb.
— ok. Némely  gyümölcsmagoknak  csontkeménységü
hüvelye,  tokja,  p.  csontára  van  a  mondolának,  szil-
vának, baraczknak  stb.  (Drapa).

CSONTÁRGYÜMÖLCS, (csontár-gyümölcs) ősz.
fa.  Gyümölcs, melynek  inagvát kemény esoutszerü tok
borítja. Ilyenek: a szilva, baraczk, cseresnye, meggy stb.

CSONTÁKOS,  (csont-ár-os)  mn. tt.  csontárt»s-í,
v.  —át,  tb.  —ak.  Minek csontira  van.  V.  ö.  CSON-
TÁR.  Csontáros  gyümölcsök.

CSONTATLAN,  (csont-at-lan)  mn. tt  csontat-
lan-t,  tb.  —ok.  Minek  csontja  nincsen,  vagy  miben
nincs  csont  Csonlatlan  hússzelet,  csontattan  férgek,
bogarak.

CSONTBEHORPADÁS,(csont-be-borpadás)ösz.
fn.  Állapot,  midőn  erős  nyomás,  ütés,  sujtás  követ-
keztében  a  csont behorpad. V.  ö.  HORPAD.

CSONTBÉKÓ,  (csont-békó)  ősz.  fn.  Közvdny,
láb-köszvény,  mely  a  szárcsontokat  mintegy  békóban
tartja.

CSONTBÉL,  (csont-bél)  ősz.  fa.  A  széles  csont
lapoczkái  között  levő  tetemek.

CSONT-BŐR,  ősz.  mn.  Mondják  igi-n  sovány
emberről,  vagy  más  állatról.  Csak  csont-bóV.

66*
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CSONTBUJÁLKODÁS, (csont-bujálkodás)  ősz.
fn.  A  csontnak  rendkívüli  nagysága,, csont  kinörés.

CSONTCSEKARÓ,  (csont-csikaró)  ősz.  fn.  Kín-
zó  eszköz, csavarféle  készület,  mely  által  a  szárcson-
tok  megfeszíttetnek.

CSONTCSOMÓ,  (csont-csomó)  ősz.  fn.  Csomó,
dudorodás,  kinövés a  csonton.

CSONTDAG,  (csont-dag) ősz.  fa.  Csontnak  fe-
kélyes  bántalmn,  kidudorodása.

• CSONTDAGANAT,  L CSONTDAG.
CSONTDÚZ,  (csont-ddz)  ősz.  fn.  Csont kinö-

vése, vastagodása, kóros  kiterjedése,  felduzzadása.
CSONTDUZZADÁS,  1. CSONTDÚZ.
CSONTELHALÁS, (csont-el-halás)  ősz.  fn.  Kó-

ros állapot  a  csontban,  midőn  érző s  működő  erejét
veszti.  Külön  irva:  csont  elhalása  nem  oly  feszes.
Máskép:  csonthalál.

CSONTEMELÖ,  (csont-emelő) ősz.  fn.  Sebészi
eszköz,  a  koponyacsontnak  fölemelésére,  vagy  ki-
nyujtására.

CSONTENYV,  (csont-enyv)  ősz.  fn.  1) Enyv,
mely a kifőzött  csontok velejéből készül. 2) A fák gyö-
kereihez  ragadó,  s  mészből,  finom  homokból  és ro-
hadt  növényrészekből  álló  csontforma anyag,  mely
a  csonttörések  ellen  hasznos  gyógyszernek  tartatik.

CSONTESZTERGÁJROS, (csont-esztergáros) ősz.
fn.  Mesterember,  ki  csontból  és  szarokból  különféle
eszközöket, müveket  készít.  V. ö. ESZTERGÁROS.

CSONTPA, 1. VÉRESÖYÜBÜ.
CSONTFAGGYUDAG.  (csont-faggyú-dag)  ősz.

fn.  Csonthártyában  fészkelő  tömlős  daganat,  mely-
ben  faggyuféle  anyaggal  csontrészek  vegyfilvék.

CSONTFÁJÁS,  (csont-fájás)  ősz.  fn.  Szskga-
tással járó  kóros  állapot a  csontokban.

CSONTFÁJDALOM,  (csont-fajdalom)  ősz.  fn.
L.  CSONTFÁJÁS.

CSONTFALVA,  Alsó—, Felső—, puszták Nó-
grád  megyében;  helyr.  Caonifalvd-n,  —rá,  —ról.

CSONTFEJ,  (csont-fej)  ősz.  fn.  A  csontnak  fő-
része, vastagabb  vége.

CSONTFEJEZÉS  (csont-fejezés),  ősz.  fn.  Se-
bészi  műtét,  midőn  a  csont  fejét  elvágják,  lefuré-
szelik.

CSONTFEKÉLY,  (csont-fekély)  ősz.  fn.  A
csonthártyán  támadó fekélyféle  daganat, seb.

CSONTFEKETE,  (csont-fekete)  ősz.  mn. Égett
csont  színéhez  hasonló  feketeségfi.

CSONTFENE, (csont-fene)  ősz. fn.  A csont lágy
részeinek  elhalása,  mi  által  a  csont maga  elvész, ki-
szárad. Máskép:  csontüttög.

CSONTFICZAMODÁS,  (csont-ficzamodás)  ősz.
fa.  Kóros  állapot,  midőn  valamely  csont  természetes
helyzetéből,  illetőleg  csuklójából  kimozdul.

CSONTFOGLALVÁKY,  (csont-foglalvány) ősz.
fn.  A  csontoknak  egymással  való  öszvekapcsolódása.

CSONTFOGÓ,  (csont-fogó)  ősz.  fn.  Sebészi
eszköz, kis  fogó,  melylyel  műtéteikor  a  csontot  ösz-
vMzorítjtk.
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CSONTFORRASZTÓ, (csont-forrasztó)  ősz. mn.
Mi  a  törött  csontokat  öszvenöveszti.  Csontforrasctó
ffi  (hamaecistus).  Csontforrcuttó  kS (osteocolla).

CSONTFÚRÓ,  (csont-fúró)  ősz.  fn.  1) Sebesei
eszköz,  melylyel  a  csontot  átfúrják.  2)  Csontból dol-
gozó  némely  mesteremberek  szerszáma.

CSONTFÜRÉSZ,  (csont-fűrész) ősz.  fn.  Sebészi
fűrész,  melylyel  a  műtét  alá  kerülő  csontokat  el-
metszik.

CSONTGENYEDÉS,  (csont-genyedés) ősz.  fh.
Oenyedés  a  csontokon. V.  ö. QENY, GENTEDÉS.

CSONTOOMB,  (csont-gomb)  ősz.  fn.  Csont
anyagból  készített gomb.

CSONTGÖB,  (csont-göb) ősz. fn.  A  tömöttebb
csontokon  támadó, az  egészséges  résznél  porhanyóbb,
fájdalmas,  sima,  mozdítbatlan  daganat  (tophus).

CSONTGÖRVÉLY,  (csont-görvély)  ősz.  fa.  L.
ANGOLKÓR.

CSONTQUMÓ,  (csont-gumó)  ősz.  fn.  A  törött
csontok  öszveforradásánil  képződni  szokott  kéreg.
(Callus  osteus).

CSONTGÜMÖ, 1.  CSONTGUMÓ.
CSONTGYURMA,  (csont-gynrma) ősz.  fh.  Ösz-

vezúzott, vagy  égetett  csontból gyúrás  által  készített
tömeg.

CSONTHAL,  (csont-hal)  ősz.  fn.  Tengeri  ki-
sebb  halak  neme, ezüst  szintt  hassal,  barna  fejjel  és
háttal,  széles és  hegyes  fogakkal.  (Synagris).

CSONTHALÁL,  (csont-halál)  ősz.  fa.  Lásd  :
CSONTELHALÁS.

CSONTHAMU,  (csont-hamu)  ősz.  fn.  Hamu,
mely  égett  csontokból  kerül.

CSONTHÁRTYA,  (csont-hártya)  ősz.  fa.  Ke-
mény  bőr,  mely a  csontot  körülveszi,  sok  vért  és
egyéb  edényeket  foglal  magában,  s  különösen  a
csontok  képzésére  és  táplálására  szolgál.

CSONTHÁRTYALOB,  (csont-hártya-lob)  ősz.
fn.  Gynladasféle  b&ntalom  a  csonthártyán.  Cnoot
csonthártyalob.  V.  ö.  LOB.

CSONTHÁRTYAVAKARÓ,  (csont-hártyá-va-
karó)  ősz.  fh.  Sebészi  eszköz, a  csonthártyának  le-
hántására.

CSONTHASADÁS,  (csont-hasadás)  őse.  fn.
Erős ütés, nyomás  következtében  a csontnak  megre-
pedése.

CSONTHASADÉK,  (csont-hasadék)  ősz.  fh.  A
csonton támadott  nyilas, repedek,  főleg  hosszában.

CSONTHÁZ,  (csont-ház) ősz.  fa.  Különös  épü-
let  a  temetőkben, vagy  hely  a  nagyobb  sírboltokban,
hová  a  sírokból  kiásott,  kiszedett csontokat  rakják.

CSONTHUSANY,  (csont-husany)  ősz.  fa.  Ál-
képlet  neme, midőn  a  csont  meglágyul, s húshoz ha-
sonló  tömeggé  alakúi.  (Osteosarcoma).

CSONTHUSANYULÁS, (csont-bosanynlás) öex.
fn.  A  csontoknak  húsnemfi  állománynyá  elfajulása.

CSONTIRA,  (csom-t-i-ka)  fn.  tt. csontiká-í.  Gö-
cseji  tájszó,  ám.  gyantás  fából  készfiit  fáklyának,
szövétneknek  el  nem égetett  darabkája.
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CSONTÍT,  (csom-t-ft)  áth.  m. csontö-ofí,  htn.
—ni, v. —ani.  Csontalakuvá,  csontkeménynyé  tesz,
csonttá képez.

CSONTÍTÁS,  (csom-t-ít-ás) fii. tt. csontftás-t,  tb.
—ok.  Csonttá  alakítás.

C8ONTÍZ,  (csont-íz) ősz.  fn.  íz,  mely a  csonto-
kat egymással  öszveköti. V.  ö. ÍZ.

CSONTIZÜLÉS, (csont-izülés) ősz.  fn.  A  cson-
toknak  bek  általi összekapcsolódása.

CSONTÍZVÉQ, (csont-íz-vég) ősz.  fn.  A  esontíz
vége. V.  ö. CSONTÍZ.

C8ONTÍZVÉGLOB,  (csont-íz-vég-lob)  ősz.  fh.
Gynladási  bántalom  a  csontízvégben.

CSONTKALAMÁRIS, (csont-kalamáris)  ősz. fn.
Csont  anyagból  esztergározott  kalamáris, azaz  tin-
tatartó.

CSONTKEMÉNY, (csont-kemény) ősz.  mn.  Oly
kemény, mint  a  csont, a maga  nemében igen  kemény.
Csontketnény  héjú  barocckmag. Csontkeménynyé fagyott
sár,  föld.

CSONTKEMÉNYSÉG,  (csont-keménység)  öaz.
fa.  Valamely  testnek  tulajdonsága,  melynél  fogva
oly  kemény,  mint a  csont.

CSONTKEMÉNYSÉGÜ,  (csont-keménységű)  L
CSONTKEMÉNY.

CSONTKÉPLET,  (csont-képlet)  ősz.  fn.  Csont-
alaknlat, csonttá  képződött  állomány, csontulat.

CSONTKÉPÜLÉS,  (csont-képülés)  ősz.  fii.
Azon  természeti  működés az  állati  test  kifejtésében,
mely  által a  csontok  alakulnak.  Jobban:  csontulás.

CSONTKÉPZŐDÉS, 1. CSONTKÉPÜLÉS.
CSONTKÉREG, (csont-kéreg) ősz. fii. Az  eltört

csontok  öszveforradása  körül  támadt kemény szegély.
CSONTKOCSONYA,  (csont-kocsonya)  ősz.  fh.

Megfőzött  nyers, velős csontokból  való  kocsonya.
CSONTKOROM,  (ctont-korom) lásd:  CSONT-

•  SZÉN.
CSONTKORONG,  (csont-korong)  ősz.  fn.  For-

gócsont, p.  a  térdekben.
CSONTKUSZTORA,  (csont-koszton)  ősz.  fn.

Sebészi kés, csontmetszési  műtétetekre.
CSONTKÜLLÖ, (csont-küllő)  ősz.  fii.  Sebészek

fakészUlete,  melybe  a  törött  csontokat  beleszorítják,
hogy  egy  helyzetben  maradván,  öszveforrjanak.

CSONTÍLÁ.GYÍTÓFÜ, (csont-lágyító-fa)  ősz.  fa.
Tőrleveltt  és  molybos  porhond  fUnem,  melyről  ré-
gen  azt  mesélték,  hogy  ha  a  barom  eszik  belőle,
csontjai  ügy  meglágyulnak,  hogy  lábaira  nem állhat.

CSONTLÁGYULÁS,  (csont-lágyulás)  ősz.  fn.
A  csontok  kór állapota,  midőn  tömörségüket vesztik,
lágyakká  lesznek.

CSONTLAZULAT,  (csont-Iazulat) ősz.  fa.  Kó-
ros  állapota  a  csontnak,  midőn  nedveitől  megfosztva
mindig  likacsosabb, könnyebb  s  lazább  leszen.

CSONTLOB,  (csont-lob)  ősz.  fh.  Gyuladásféle
bántalom  a  csontban, különösen a  csonthártyában.

CSONTMAG, (csont-mag) ősz.  fa.  1. CSONTÁR.

CSONTMETESZ, (csont-netesz)  ősz.  fa.  Cson-
tok  metszésére  való sebészi eszköz.

CSONTMIVES,  (csont-nives)  ősz.  fa.  Míves,
ki  holmi szereket,  edényeket  eszközöket  stb.  csont-
ból készít.

CSONTMÜ, v. CSONT MŰ, ősz. fa. Csont anyag-
ból  metszett,  faragott,  vesét,  esztergározott  eszköz,
edény,  ékszer stb.

CSONTNEMŰ,  (csort-nemü)  ősz. mn. A  cson-
tok  neméhez  tartozó,  cscntféle,  csonthoz  hasonló.
Ctontnemil  kinövések.

•  CSONTNÖVÉS, (csint-növés) ősz.  fn.  1) Álta-
lán, a  csontnak  képződéie,  alakulása.  2)  Különösen
oly  nemű  csont,  mely  kó-os  működés  által  képződik.

CSONTLISZT,  (cscnt-liszt) ősz. fh. Liszt  fínom-
ságn  porrá  zúzott  őrlött  esőnk

CSONTOCS,  (csort-ocs)  fii.  tt  csontocs-ot. A
csont  szó  kicsinyezője,  töznyelven  :  csontocska.  A
boncztanárok  nyelvén: rena csontosok (ossicula plana).
Sylviítt  csontocsa  (ossica'am  Sylvii),  Worni  contocsa
(ossiculum  Wornianum).

CSONTOCSKA,  (ctont-ocs-ka) kies. fh.  tt.  cson-
tocská-t. A  maga  nemébm  kicsided  csont

CSONTOK,  (csontok) mn. tt  csontók-ot. Nagy,
tetemes  csontokkal  bírd  Oly  formára van  alakítva,
mint: pofok,  ccombók,  srmök, Szokottabban:  csontos.

CSONTOLLÓ, (esoit-olló) ősz.  fn.  Sebészi  met-
sző eszköz, a  csont részdt  leválasztására.

CSONTONKÉNT, ;csont-on-ként)  ih. Egyik  da-
rab  csontot a  másik  utáa,  csontról  csontra.

CSONTOKKÁ,  (ciont-or-ka)  fn.  tt.  csontorká-í.
Csorba,  törött, üres  fog.

CSONTOS,  (1),  (xom-t-os)  mn. tt.  csontos-t,  v.
—át, tb. —ok.  1)  Miien  csont  van,  csonttal bővel-
kedő.  Csontot  hús.  2)  Erős,  vastag csontú.  Csontos
ember.

CSONTOS,  (2),  (nint  föntebb)  fn. tt  csontos-t,
tb.  —ok. Több  magyar  család  neve.

CSONTOSFALVA,  helység  Abaú>an; helyr.
Ctontosfalvá-n,  —rá,  —rrft.

CSONTOSODAS  (csom-t-os-od-ás)  fa.  tt.  cson-
tosodás-t, tb.  —ok.  1)  Az  állati  test  képződésének
tulajdonsága,  melynél fogva erős,  izmos, vastag  csont-
jai  nőnek. 2) Átv. ért. valamely  eszmének,  szokásnak
megrögzése.

CSONTOSODIK,  (csom-t-os-od-ik) k.  m.  cson-
tosod-tam,  —tál,  —ott. 1) Az  állatról  mondatik, mi-
dőn  csontjai  erősödnek,  izmosodnak,  vastagosznak.
2) Átv.  ért  rőgzik, negrögzik,  hajtbatlanná  leszen.
Megcsontosodott  nemseti  előítéletek,  hibák.

CSONTOSHÚS,  (csontos-has) ősz. fn.  Hds  da-
rab,  hdskoncz, melyben csont  is  van.

CSONTOSÚL,CSONTOSUL, (csom-t-oe-úl) önh.
m.  csontosúl-t.  Olyanná  lesz,  mint a  csont,  csontke-
ménységfire  változik. Átv. ért.  rögösül, merevül, meg-
merevfil,  hajthatlanoá  leszen.

CSONTOSÚLÁS, CSONTOSÜLÁS,  (csom-t-os-
u-lás)  fa.  tt.  cscmtosulás-t,  tb.  —ok.  Állapot,  midőn
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valamely  test  csontaukot, csontkeménységet  ölt.  Átv.
ért  rögösfilés,  merevedés, hojthatlauná  levés.

CSONTPIKKELYŰ,  (csont-pikkelyü)  ősz. mn.
és  fn.  1)  Minek  csontkeménységfi  pikkelyei  vannak.
2) Tengeri  halfaj  cson&emény  pikkelyekkel.  Lásd  :
CSONTHAL.

CSONTPÓK,  (csoit-pók)  ősz.  fű.  .Csomó  alakú
álképlet, kóros kinövés  a csonton,  különösen  a  lovak
lábszárain.  V.  ö. INPÓK.

CSONTPONT,  (cscnt-pont)  ősz.  fn.  Azon  idő-
pont  az  állati  test  fejlődélében,  midőn  a  porczogók
csonttá  kezdenek  válni,  száz,  midőn  a  porczogók-
ban  vörös  vérrel  tölt  edéayek  mutatkoznak.  Rósz
hangzata  szó,  inkább  irasstk : csontulási  pont.

CSONTPOR,(csont-p«r) ősz. fn. 1. CSONTLISZT.
CSONTPORHANYÓSÁG,  (csont-porhanyóság)

ősz.  fn.  A  csontnak  azon  tulajdonsága,  minél  fogva
azt  dörzsölés  által  öszve  lehet  zúzni.  Továbbá  a
csontnak  kórállapota, midőr  tömörségét vesztvén por-
hanyóvá  lesz.

CSONTRÁK, (csont-raó ösz.fn. 1. CSONTFENE.
CSONTREDV,  (cson>redv)  ősz.  fn.  A  meg-

gyúladt  csontdaganat  feketedése,  midőn  a  lágy  ré-
szek  éa csonthártya  lepusztilta  után  a  csontok  nagy
területen  lemeztelenülnek,  kifekélyesednek,  s kisebb-
nagyobb  darabokban  lemáludoznak.

CSOflTREKESZ.  (csoit-rekesz) ősz.  fn.  Faké-
szület  a  sebészeknél,  melyle  a  törött  csontokat  be-
szorítják  ,  hogy  egyenes  helyzetben  maradjanak, s
meggyógyuljanak.

CSONTRENDSZER,  'csont-rend-szer)  ősz.  fn.
A  csontoknak az állati test  szirvezetében  összefüggése

CSONTREPEDÉK,  (isont-repedék)  ősz.  fn.
Csontrepedés  következtében  támadott  nyilas,  héza-
gocska,  vonal.  V.  ö. CSONT.ÍEPEDÉS.

CSONTEEPEDÉS,  (csont-repedés)  ősz. fn. Erős
nyomás, zúzás,  törés  következtében  a  csont  szöveté-
nek  elválása,  szétnyílása.

CSONTRESZELÖ,  (cs.nt-reszelő)  ősz.  fn.  1)
Személy,  ki  csontot  reszel,  S)  Lékezésnél  és  csont-
vágásnál  használható sebészi  eszköz.

CSONTRÉTEGZÉS,  (etont-réteg*és) ősz.  fn.  A
romlott  csontlemezek  leválás,  lehámlása,  rétegen-
ként

CSONTROMLÁS,  (csont-romlás)  ősz.  fn.  Álta-
lános  neve  minden  csontbajnak,  mely  a  csontok szi-
lárdságát, tartósságát  veszélyesteti.

CSONTSEBZÉS,  (csont-sebzés)  ősz.  fn.  Sértés,
mely  az  eleven  csonton  ütés,  teres,  zúzás, vágás  stb.
által  történik.

CSONTSENYV,  (csont-s«nyv)  ősz.  fn.  1. AN-
GOLKÓR.

CSONTSENYVES,  (csont-jenyves) ősz. mn. An-
golkórban  szenvedő,  1. ANGOLKÓR.

CSONTSIPOLY,  (csont sipoly)  ősz.  fn.  Csont-
ban  támadó szűk  csöves  fekély.  V.  ö.  SIPOLY.

CSONTSOEVADÁS,  (csont-sorvadás)  ősz.  fh.
Csontok  elaszása,  kiszáradása.

CSONTSOBVÁLY,  (csont-sorvály)  ősz.  fa.  L.
CSOTSORVADÁS.

CSONTSZÁLKA,  (csont-szálka)  ősz. fn.  A  tört
csontnak  vékony, hosszú  levált  részecskéje.

CSONTSZALKAFOGÓ, (csont-szálka-fogó)  ősz.
fa.  Csipeszféle  sebészi  eszköz, a  törött  csontok  szál-
káinak  kiszedésére.

CSONTSZEDÉS,  (csont-szedés)  ősz.  fii.  Ki-
hányt,  elszórt  csontok  öszvegyüjtése,  különféle  cxé-
lokra, p. csontliszt, csontszén  készítése végett

CSONTSZEDÖ,  (csont-szedő)  ősz.  fn.  Személy,
ki  csontokat  gyűjtöget,  p. a  czukorfínomító  gyárak
számára.

CSONTSZÉN,  (csont-szén)  ősz.  fn.  Egetett
csontokból  készített  szén.  Lisztté  SrlöU  csontszé*.

CSONTSZÖVET,  (csont-szövet) ősz.  fn. A  csont
alkotó  részeinek  egymásközti  összefüggése.

CSONTSZÚ,  (csont-szú)  ősz.  fn.  Nyavalya  a
csontban,  mely azt  szú  gyanánt  emészti, azaz :  csont-
cv,  idült,  fekélyesedéssel  párosult  csontlob,  és  a
csontállomány  elernyedése. (röVuétyes,  központi,  tap-
lót  csontszú.

CSONTTÁLYOG,  (csont-tályog)  ősz.  fa.  A
csontoknak  nagy  darabon  elterjedt  daganata,  a kon-
czok  velőüregében  támadt  gyuládéi, s  azoknak  puf-
fadása  következtében.  V.  ö.  TÁLYOO.

CSONTTAN,  CSONTTANITMÁNY, (csont-tan,
v.  —tanitmány) ősz.  fn.  A  boncztannak  egyik  fö  ré-
sze,  mely  a  csontok  természetét,  kttlönféleségét  stb.
ismerteti. (Osteologia).

CSONTTOBOLY,  (csont-toboly) ősz.  fn.  Kóros
kinövés,  csomósodás  a  csonton.  (Ezostosis).

CSONTTÖREDÉK,  (csont-töredék)  ön.  fű.  Az
eltörött  csontnak egyes  darabja,  része.

CSONTTÖREKÉNYSÉG,  (csont-törékenység
ősz.  fn.  Általán  a  csontnak  azon tulajdonsága,  mely-
nél  fogva  kisebb-nagyobb  erőnek  engedve  eltörik.
Különösen  a  csontnak  kóros  porhanyó állapota.

CSONTTÖRÉS,  (csont-törés)  ősz.  fn.  A  csont
szövetének  erőszakos  megszakasztása, ütés,  nyomás,
túlfeszített  meghajtás  stb.  által.  *

CSONTTÖRÖ, (1),  (csont-törő) ős*, mn. Altalán,
ami  a  csontokat erőszakosan több részekre  szakasztja.
választja.  CíonttörS  »a».

CSONTTÖRÖ,  (2),  (mint  föntebb)  ősz.  fa.  Esz
köz,  melylyel  p. az  égctlen  vagy  égett  csontokat  ősz-
vezúzzák.

CSONTUL, CSONTUL, (csom-t-úl) önh. m. r*m-
túl-t.  Csonttá  válik,  csonttá alakul.

CSONTÓLÁS,  CSONTÜLÁS,  (csom-t-ul-áa)  fn.
tt.  csontulás-t,  tb.  —ok.  Csonttá  alakulás.

CSONTÓLAT,  CSONTULAT, (csom-t-úl-at)  fn.
tt.  csontulot-ot.  A  csonttá  alakult  test  állapota.

CSONTÚJRATERMÖDÉ8,(csont-űjra-termSdé6:
ősz.  fű.  A  zúzott,  törött  csontnak  újra  kinövése,  új
növés  általi  kipótolása.  Különválasztva:  csont  újra-
termödéte  fesztelenebb.
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CSONTÜREG  ,  (csont-üreg)  ősz.  fn.  Csöalakú
üreg  a  sípcsontok  belsejében,  mely  kocsonyanemű
anyagot,  velőt  foglal  magában.

CSONTÜSZÖG,  (csont-üszög)  ősz.  fn.  Lásd:
OSONTFENE.

CSONTVAKARÓ,  (csont-vakaró)  ősz.  fn.  Se-
bészi  eszköz,  a  műtét  alá  vett  csonthártya  luvaka-
rására.

CSONTVÁZ,  (csont-vár)  ősz.  fn.  1)  Valamely
RCrinczcs  állat  alakja  merő  csontokból  öszveálh'tva,
mely  az  illető  állat  csoutszerkczctét  elétüntcti.  2)
Átv. ért.  igen  sovány állati  test,  melynek  csak  csontja
böro  van.  V.  ö.  VÁZ.

CSONTVELŐ,  (csont-velő)  ősz.  fn.  Sajútucmfi
lúfry  anyag  a  sípcsontok  üregeiben.  V.  ö.  VELŐ.

CSONTVESZÉS ,  (esont-vcszés)  ősz.  fn.  Lásd :
CSONTFENE.

CSONTVÍZKÓR,  (csont-víz-kör)  ősz.  fn.  Víz-
kór  nemű  bántalom a  csontokban.  V.  ö. VÍZKOR.

CSONTZSÍR,  (csont-zsír)  ősz.  fn.  Kaírnemii  kö-
vérség  a  csont  szövete  között, mely  főzés  által  kiforr
belőle.

CSOP,  (1),  elvont  gyök,  mely  a  csoport,  cso-
portos ,  csoportosodik  sz&nnuzékokban  egy  tömeget
képező  gyiísokiiságot  jelent,  s  rokonai  a  vékonyhan-
gu  csrp,  csöp,  mint  a  cst'plesz,  csepó'tc,  csöplí  szók
gyöke.  Mennyiben a  csoport  rakásra  halmozott soka-
ságot  jelent,  rokon  a  csup,  kúp,  litip  gyökökkel  is.

CSOP,  (2),  elvont  gyöke  csopor,  csoporodik
szóknak.  Rokonai  a  gömbölyüségrc  vonatkozó  csob,
<w>6,  köb,  mint  a  csobán,  csobolyó,  csöbör,  kobak  edé-
nyek  neveinek  gyökei.

CSOPAK,  falu  Szála  megyében  ; helyr.  Cvtpak-
i»i,  —rá,  —ról.

CSOPÁKA,  CSOPÁKÁS,  1. CZOPÁKA.  CZO-
I'ÁKÁS.

CSOPOR,  (csop-or)  fn.  L.  CSITOH.
CSOPORODIK,  (csop-or-od-ik)  k.  1. CSITO-

RODIK.
CSOPORT,  (csop-or-t) fn. tt.  ctoport-ot.  1)  Több

részekből,  darabokból,  egyedekből  öszveúllott  vagy
állított,  egybegyült  sereg,  halom,  rakás.  Csoport  ka-
tona,  csoport  kő, csoport  juh.  2) Valamely egész  részei-
nek  többfelé  osztályozása,  melyek  ismét  egy  egészet
képeznek,  p.  a  virágos  kert  többféle  virág ff  oportukra
felosztva.  3)  Táj divatosan:  rög,  göröngy.  Csoportok
hei-ernek  a felszántott  földön.

„Forgószél  megy  vit  közepén,
Csoportokat  dobál  felém."

Vörösmarty.

Tájejtéssel:  csopor,  s  úgy  látszik,  ez az  eredeti
alak,  melybez  a  t  csak  toldalékhangul  járult,  mint
yüctiSrl,  csipert,  választ,  e  némely  más  szókban.

CSOPORTONKÉNT  ,  (csop-or-t-on-ként)  ih.
Csoportosan,  csoport  számra; egész  halommal,  raká-
sonként.  V.  ö. CSOPORT.

CSOPORTOS,  (csop-or-t-os)  mű  tt.  csoportot-1,
vagy  —aí,  tb.  —ak.  1)  Bőven  öszvegyiilt,  halmo-
zott,  rakásos.  Csoportos  nép.  2)  Rögös,  göröngyös.
Csoportos  út.  Ha  útnak  indultál,  törd,  a  hol  csopor-
tos.  (Km.)

CSOPORTOSAN,  (csop-or-t-os-an)  ih.  Seregc-
scn,  halommal,  rakással,  öszvcgyülekczve.  Csoporto-
san  tódul  a  nép  valamely  rendkii-llli  látmányra.

CSOPORTOSÍT,  (csop-or-t-os-ít)  áth.  m.  cso-
portosít-ott,  htn.  —ni,  vagy  —ani.  Csoportba,  vagy
csoportokba  szed,  gyűjt,  rak,  halmoz.  V.  ö.  CSO-
PORT.

CSOPORTOSODIK  ,  (csop-or-t-os-od-ik)  k.  m.
csoportosod-tam,  —tál,  —olt.  Csoportossá  löszén, az-
az  öszvcgyülckczik,  halmozódik,  rögösödik,  görön-
gyösöclik.  Csopnrtosodik  a  mhidllnnfti  gyülekező  nép.
Csopartonndik  a  barmoktól  feltiport  és megszáradt  sár.

CSOPORTOSSÁG,  (csop-or-t-os-sAg)  fn.  tt.  cso-
portosság-ot.  A  mcgíizott,  sáros,  fbltiport  stb.  földnek
rögössége,  göröngyösségo,  darabossüga.

CSOPORTOSUL, CSOPORTOSUL, (csop-or-t-

os-űl) Buli. I. CSOPORTOSODIK.

('SOPÍ)KTOZ ,  (csop-or-t-oz)  íitli.  m.  rsoportoz-
lam,  —tál,  —ott,  pár. —z.  Valami  egészet  kisebb
részekre  osztályoz,  mely  részek  önálló  pgésa  gyanánt
tekintendők,  pl.  midőn  a  gyakorlott  ezredet  több
csoportokra  sx.akiisztják  ,  vagy  a  virágos  kertet  több
viriigiigyakra  különítik.

CSOPORTOZÁS,  (csop-or-t-oz-ás)  fn.  tt,  cso-
portuzás-t,  tb.  —ok.  1)  Áth.  ért.  valaminek  csopor-
tokra  osztása.  2)  Szcnv.  ért.  halomra  gyűlés,  öszve-
gyülckczés ,  scroglés.  AVpcsoportosás.  3)  Rögösödés,
göröngyösödéa.

CSOPORTOZAT,  (csop-or-t-oz-at)  fn.  tt.  cso-
portozat-nt.  Több  csoportnak  bizonyos  arányban,
rendben  clhelyezéüc,  p.  rsoportozatok  a  mrágkertek-
ben,  csoportosatok  valamely  rajzolaton.

CSOPORTOZIK,  (csop-or-t-oz-ik)  k.  m.  csopor-
toz-tam,  — tá l ,  —ott.  2)  Seregük,  gyülekezik.  Cso-
portozik  a  nép.  Oszvecsoportozik.  2)  Göröngyössé vá-
lik.  Csnportozik  a  megázott,  s  baromtól  feltiport  út,
föld.

CSOPORTOZVA,  (csop-or-t-oz-va)  ih.  Sere-
geivé,  gyülekezve,  halmozódva.  Csoportnzva  járnak
kelnek.

CSOPPAL,  (csop-val)  1. CSIPPEL-CSOPPAL.
CSÓR,  elvont  gyök,  mely  különféle  családu

származékokban  más-más alapérteimii.  1)  Hangutánzó
ezekben :  csorog  ,  csordul,  csordtí  , csorgat,  csorran,
csórsz,  csorszog.  Tájejtéssel:  rs«r,  csurog  stb.  Egyezik
vele a szanszkrit  erű  (sprudelu),  honnan crupast (folya-
dék), német traufen,  tríefen,  finntirisen,török  csorba (le-
ves)  stb. 2) Feketét  jelent a csormoly,  vagy  ctormolya
származékokban,  vékonyhangon:  csőr,  csörmölye.  Ez
értcménybon  rokon  vele  kor,  mint  a  korom  gyöke,  s
hasonló  a  török  kara,  szláv  cser,  rsar,  cserni,  csórni.
3)  Metszésre,  törésre  vonatkozik  a  csoroszla,  csoro-
szol,  csorba  szókban,  s  rokona  :  sár,  honnan  lett
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tarló,  sarából,  ét  kár.  4)  A  csorda  származékban
ám.  sor,  vagy  ser (sereg).

CSÓR,  (1),  elvont  gyöke  a)  csórói,  csórigál
származékoknak,  s  mint  ezek  érteménye  matatja,
nem  egyéb, mint a lassú folyást  jelentő  csorog  gyöke :
csór;  b)  a  kopaszt,  vagy  meztelent  jelentő  csóré
szónak.

CSÓR,  (2),  áth. m. csór-t. A  csavar  igének ösz-
vehűzott  módosítványa,  melylyel  ikerítve  használta-
tik : csórcsacar,  vagy  csúrcsavar,  vagy  csiírcsavar.
Származékai:  csorog,  csórál.

CSÓR, (3), fala  Fehér vármegyében, helyr. Csór-
ra, —ön,  —ról.

CSÓRA,  több  helység  neve Erdélyben; helyr.
Ciórá-n, ^—rá, —ról.

CSÓRAG,  (csór-ag)  fa.  tt.  csórag-oí.  Baranyá-
ban  ám.  dorongféle  kézbeli,  fütykös,  furkó,  melyet
kézben  forgatni,  csiráin!,  csavarni  szoktak.

CSÓRÁL,  (csór-ál,  vagy  csór-a-al) áth.  m.  cso-
rál-í.  Valamely  dolgot  csürcsavar,  nagy  feneket ke-
rít  neki.  Csórát-mórát.  Ne  csóráld-móráld,  hanem
mondd  M. ami  lelkiden  van.

CSÓRANY,  (csor-any,  vagy  csavar-any) ősz.
fa.  1.  ANYACSAVAR.

CSORBA, (1),  (csor-ba) ran. tt. csorbá-t. Ami-
nek  éle,  lapja,  széle, szöglete meg van törve , bevág-
va, csonkítva.  Csorba  kés, kard,  szántóvas, dórba  fa-
zék,  pohár,  tányér.  Csorba  fog,  csorba fogú,  csorba
szájú.

Palóczos  tájejtéssel:  cserba.  Képzésre  hasonló
a  túrba, gurba,  görbe,  törpe  szókhoz.  Egyezik  vele  a
szanszkrit  karú, vagy  karp  (brecben, verringern), la-
tin  carpo,  szláv  sírba.  V.  ö. CSÓR,  gyök.

CSORBA,  (2),  fala  Liptó  megyében;  helyr.
Oorbá-n,  —rá,  —ról.

CSORBA,  (3),  (csor-ba)  fa.  tt  cscrbá-í.  1) Ha-
sadék,  hézag,  törés,  törés  által  okozott hiány.  Csor-
bát ejteni valamely edényen.  Csorbája  van  a  kardnak.
2)  Hiány,  szükség,  hiba.  Csorbát  szenvedni.  Csorbát
kitölteni.

CSORBAFOGÚ,  (csorba-fogú)  ősz.  mn. Kinek
repedt, törött,  vagy  likas  foga  van.  Csorbafogd  vén
ember.

CSORBÁRA,  1.  CSORBÓKA.
CSORBÁNAK, paszta Nagy-Kunságban;  helyr.

C«orbánafc-on,  —rá, —ról.
C80RBÁS, (csor-ba-as) mn. tt.  esorbás-t,  vagy

—öt, tb.  —ok.  Aminek több csorbája  van,  több he-
lyen  repedt,  törött,  csonkított  szélű,  szegletit,  élű.
CSrorbás korsó.  Csorbát  kosta.

CSORBASÁG, (csor-ba-ság)  fn.  tt.  csorboság-ot.
Általán  bizonyos  kemény  állományú  testek  'tulaj-
donsága,  midőn  csorbák,  repedtek,  törött  szélttek,
hegyűek  stb.  Fogak,  edények  csorbasága.

CSORBASZÁJU,  (csorba-szájú)  ősz.  inu.  Kinek
vágott, metszett  ajakai  vannak,  nyúlszáju.-Átv.  ért
törött  nyilasa,  p.  csorbascáju  palactk,  csorbassáju
korsó.

CSORBÍT,  (csor-b-it,  vagy  csor-ba-it)  áth. m.
csorbit-ott, htn.  —ni,  vagy  —ont.  Valaminek  élét,
szélét,  lapját,  szögletét  megsérti, csonkítja,  hiányossá
teszi.  Kést,  kardot  csorbítani ;  szántóvasat fcoVes föld-
ben megcsorbítani;  fogat  csorbítani.

CSORBÍTÁS,  (csor-ba-ít ás) fii. tt  csorbitás-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valamit csorbítunk.

CSORBÓKA,  (csor-b-ók-a,  vagy  csor-ba-ók-a)
fh.  tt  csorbóká-t.  Az  együttnemzők  seregébe,  s
egyenlőnösök  rendébe  tartozó  növénynem  ;  vaczka
kopasz, csészéje  födelékes;  fészke  tövön kihasasodik;
bóbitája  szőrös,  száratlan.  Fajai:  zsemlyéki,  mttti,
dudva-, havasi  csorbóka.  Mind  ezeknek  levelei sza-
rosak, vagy  hegyesek, láncsásak, kaczúrosak,  s  mint-
egy  csorbásak.

CSORBUL,  CSORBUL,  (csor-ba-ul)  önb.  m.
csorbul-t.  Csorbát  kap,  csorbává  leszen,  illetőleg
széle,  szöglete,  éle  kitörik,  repedést  kap.  Csorbul a
köbe vágott  kasza  éle.  Csorbul  a  korsó  szája.  Csorbul
a fog.  Megcsorbúl, fcicsorbúl. V. ö. CSORBA.

CSORBULÁS,  CSORBULÁS,  (csor-ba-ul-ás)
fh.  tt  csorbulás-f,  tb.  —ok. Bizonyos  szilárd  állomá-
nya  testek  szélein,  élein  támadó  sérülés,  csonkuUU,
midőn  letörnek, berepednek,  rés  nyílik  bennök. Kard
csorbulása.  Fogak  csorbulása.

CSOBBULAT,  CSOKBÚLAT,  (csor-ba-nl-at)
fn.  tt  csorbutat-ot.  Csorbulás  által  támadt rés,  hézag.

CSORBULT,  (csor-b-ul-t)  mn.  tt.  csorbúK-oí.
Éle,  lapja,  széle  tört,  hasított,  csonkított  Csorbttlí
fegyver,  csorbult korsó.  Kicsorbult,  megcsorbult,  el-
csorbult.  Csorbult  fogak.

CSORDA,  (1),  (csor-da)  m.  tt  csordá-t. Cso-
portban,  seregben,  falkában járó,  legelő  szarvasmar-
hák  és  sertések  sokasága.  Ökörcsorda,  tehéncsorda,
borjúcsorda  ,  disznócsorda.  Reggel  kihajtom,  estre
haza  ereszteni  a  csordát.  Őrizni,  legeltetni,  megitatni
a  csordát. Derék  dolog,  három  tehén  egy  csorda,  vala-
mi  számot  kicsinylő  gúnyos  km.  Egy-két  tehén  nem
nagy  csorda,  a*  osszong  csak  oldalborda.  Km.  Átv.
ért  megvetőleg  mondatik  oly emberek  gyülekezeté
ről. kik  baromi állapotban  élnek.  Csorda  népek.  Kfi-
lönböztetésUl  v.  ö. GULYA,  NYÁJ,  MÉNES.

Gyöke  csór  hasonló  a  vékonyhangu  sereg, str
gyökéhez,  és az  egymás  után  (mint  csorda  szokott)
következő  számokat, sokaságokat  jelentő  sor  szóhoz.
Egyezik  vele  a  német  Heerde,  Schar,  tatár  horda,
ehorda,  persa  csórandó,  török  scttrtt, és a  latin  co-
hors  második alkatrésze.

CSORDA,  (2),  fáin  Krassó  megyében; helyr.
Csordá-n  —rá,  —róí.

CSORDABELI,  (csor-da-bel-i)  mn. tt  csorda-
beli-t,  tb.  —ék.  Csordába  való,  csordában  legelő,
csordához  tartozó.  CsordabeK  ökrök,  tehenek,  borjúk.

CSORDABIKA,  (csorda-bika)  ősz.  fa.  Csorda-
béli  tehenekkel együtt járó,  legelő  bika.

CSORDÁI,  (csor-da-i)  mn.  tt  csordat-t,  tb.
—ok. Csordába, vagy  csordából  való,  csordában  já-
ró, legelő. Csordái  ökör, tinó.
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CSORDAKÚT,  puszta  Fejér  megyében; helyr.
Gsoidalcúí-ott,  —rá, —ról.

CSORDÁLY, (csor-da-aly)  fn.  tt.  csordály-t,  tb.
—ok. Seregesen,  mintegy  csordában  járó kis  mada-
rak  faja  a  verebek  neméből.  V.  ö. SORDÉLY.

CSORDANÉP,  (csorda-uép)  ősz.  fn.  A  társa-
dalmi  élet alsó  fokán  álló  vadnépek,  melyek  barom-
tenyésztésből  élnek,  s  helyről-hjelyre  vándorolnak.
(Nomades).

CSORDÁNKÉNT,  (csorda-an-ként)  ih.  Csorda-
számra,  csorda  csorda  után,  falkánként.  Az  ökröket
csordánkínt  hajtják  Magyarországból  .Bécsbe.  Csor-
dánként  döglenek  a  marhák.

CSORDAPÁSZTOR,  (csorda-pásztor)  ősz.  fn.
L. CSORDÁS.

CSORDÁS,  (csor-da-as)  fn.  tt.  csordás-t,  tb.
—ok.  Aki  csordát,  különösen  ökröket,  teheneket
őriz.  A  disznópásztor  kanász,  vagy  kondás,  a  borjú-
kat  legeltető  borjúpásttor,  vagy  hornyán,  a juhlegel-
tetö juhász,  a  lovakat  őrző  csikós  stb.  V.  ö.  GU-
LYÁS.

CSORDÁSKÖRTE,  (csordás-körte)  ősz.  fn.
Apró  körtefaj,  mely  csoportosan  terem.

CSORDÁZ, (csor-da-az)  önh.  múlt.  csordáz-tam,
—tál,  —ott.  Csordával  vagy  csordaként  jár,  csor-
dástul  ide-oda vándorol.  .  .

CSOBDÁZÁS,  (csor-da-az-ás) fn. tt  csordácás-t,
tb.  —ok.  Csordával  vagy  csordánként járás.

CSOEDÁZÓ,  (csor-da-az-ó)  mn.  tt.  csordázó-t.
Csordákkal,  vagy  csordástul  ide-oda  vándorló.  Qror-
dá*ó  népek  (Nomades).

CSOBDÍT,  (csor-d-ít)  áth.  m. csordü-ott,  pár.
—«, htn.  —ni,  v.  — ám. Eszközli,  okozza, véghez-
viszi, hogy  valami  csorduljon.  Kortóból  földre,  csor-
ditani,  Kcsordtíani  a  vizet.  Érzékeny  bestédével kön-
nyeket  csordüott  a  hallgatók  Kémeiből.

CSORBÍTÁS,  (csor-d-ít-ás)  fn.  tt  csorditás-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  bizonyos nedvet csordít-
nak  j  csordulás  eszközlése.

CSORDOGÁL,  (csor-d-og-ál)  gyak.  önh.  m.
ctordogál-t.  Lassan,  de  folytonosan  csorog. Kis  erecs-
ke  csordogál  a  völgyben.  A  repedt  edényből  csordogál
a  víz. A  háztető' résein  becsordogál  az  eib'.  Bánatában
hallgat,  s  csordogálnak  könyei.

CSORDOGÁLÁS,  (csor-d-og-41-ás)  fn. tt  esor-
dogálás-t,  tb. —ok. Lassú, folytonos csorgás.

CSORDUL,  CSORDUL,  (csor-d-úl)  önh.  m.
csordúl-t.  Csorogni  kezd,  csorogni  indul, valami ned-
vesség  ki-,  elő-  vagy  alácseppen.  Ha  nem  csordul,
cseppen  (Km.),  azaz,  ha  bőven  nem  is, de valamit
mégis jövedelmez. Kicsordul  nemiből  a  könyii.

CSORDULÁS,  CSORDULÁS, (csor-d-úl-ás)  fa.
tt. csordulás-t, tb.  —ok Ki-, elő- vagy  alácseppenés;
csorogni  kezdés.  Csordulásig  megtolt  edény.

CSOKDULAT.CSORDÚLAL,  (csor-d-úl-at)  fa.
tt.  ctordulat-ot.  Csordulás  elvont értelemben.

CSORDULT, (csor-d-ul-t)  uin.  tt.  c*0rdult-at.
Csordulni kezdett,  indult;  elő- v:igy  alácseppent.

ACAD.  iuay  szória.

CSORDULTIG, (csor-d-ul-t-ig) ih. Annyira meg-
telve,  hogy  a  mértéken túli  nedv  csorogni  kezd;  te-
lides  teli.  Csordultig  telt  pohár.  Átv.  ért.  mondatik
nem-folyó  testekről,  sőt  szellemi,  elvont  tárgyakról
is,  midőn  a  mértéket  túlhaladják.  Csordultig  megtolt
emberekkel  arctanok.  Csordultig  meggyűltek  bajaim.

CSÓRÉ,  (1),  (csór-é,  vagy  csav-ar-é, v.  csor-é)
fn.  tt.  csóré-t.  Fiatal  sajt,  vagy  túró,  melyet csak
most  csavartak,  azaz  sajtoltak  ki,  mely még nedves,
és  csorog.  Ennélfogva  vagy  ám.  kicsavart,  kicsórt
túrós  anyag,  vagy  csorgó  táró,  sajt

CSŐBE,  (2),  (csór-i, vagy csir-i) mn. tt  csóré-t.
1)  Csupasz,  tar,  kopasz.  Csóré  árpa.  2)  Meztelen,
ruhátlan.  Csóré fej.  Csóré  czigány pvrdé.  Ezen  jelen-
téseinél  fogva  valószínű,  hogy  a  tart  jelentő  csiri
szónak  változata.

CSÓRÉÁRPA,  (csóré-árpa)  ősz.  fn.  Árpafaj,
melynek  tar  azaz  szálkátlan  feje  van,  tar  árpa,
mint:  tarbúsa.

CSÓRÉRNYOMASZ,  (csór-ér-nyomasz)  ősz.  fn.
Jelent  tagcsonkítás-,  érbekötés-,  sebvarrásnal  hasz-
náltatni  szokott  sebészi  eszközt.  V.  ö.  CSÓR  és  ÉR-
NYOMASZ.

CSÓRÉSOD1K,  (csór-é-s-od-ik)  k.  m. csórésod-
tam,  —tál, —ott.  A  tejről  mondatik,  midőn  öszve-
fut  és  túró  lesz  belőle.  V.  ö.  CSÓRÉ.

CSORG, 1. CSOROG.
CSORGA, (csor-g-a, vagy  csor-og-a)  fa.  tt  csor-

gá-í.  L.  CSORGÓ 2).
CSORGÁL,  (esor-og-ál)  önh. m.  csorgál-t.  Las-

san  és  folytonosan  csorog; csordogál.
CSOEGÁS,  (csor-g-és) fa. tt.»csorgás-í,  tb. —ok.

A  le-,  ki-,  elfolyó  víznek,  vagy  más  híg  anyagnak
bizonyos  hangja.  Vitcsorgás,  esöcsorgás.  V.  ö.
CSOROG.

CSORG AT, (csor-g-at) áth. m. csorgat-tam,  —tál,
—olt,  pár. csorgass.  Eszközli,  okozza,  vagy  engedi,
hagyja,  hogy  valamely  nedv  csorogjon.  Ferdén  tar-
tott  edényből  a  bort  földre  csorgatja.  A  megölt  ba-
romfi  vérét  medenctébe  csorgatni.

CSÓRGÉP,  (csór-gép)  ősz.  fn.  Csórral,  azaz
csavarral  ellátott,  csórón járó  gép.

CSORGÓ,  (1),  (csor-g-ó) mn.  tt.  csorgó-t.  Csór
hanggal  ki-,  elfolyó.  Ctorgó  vfa.  Orrból  csorgó  wér.
Továbbá,  amiből valami  csorog.  Crorgó edény.

CSORGÓ,  (2),  (csor-g-ó)  fn.  tt.  csorgó-t.  1)
Forrás,  melyből a  víz  csorogva  bugyog.  2)  Azon  vo-
nal  az  épületek  födelei  alatt,  melyre  rolók  az  esővíz
lecsepeg; miért néhntt  csepegőnek  is  hívják.  EsS  elöl
csorgó  alá  menni, vagy  eső  elb'l futottunk,  csorgó  alá
jutottunk. Km. 3)  Fa-  vagy  kőedény,  melybe a  for-
rásvíz  bele  foly.  4) Valamely  ruhának  olyan  állása,
hajlása,  mintha  víz  folyna  le  rajta.  Csorgóra  ált  a
kalapja,  az  az  lekonyulva.

CSÓRI,  (1),  (csór-i)  fa.  1) L.  CSÓRÉ,  fh.  2)
Csórra való.  Csórt csuka nincs mája.

CSÓEI,  (2),  falu  Nógrád  megyében;  helyr.
CWri-bo,  — bon,  —ból.

67
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CSÓRIGÁL, (csór-ig-ál) gyak.  önh. Lassan, vé-
konyán,  de  folytonosan  csorog.

CSORMÁNTFÜ,  (csormány-fíi,  a  latin  tormen-
tilla  után) Ősz. fn.  L.  TIMPO.

CSORMOLY,  (csor-m-oly)  fa.  tt.  esormoiy-*, *.
—ok.  Növényfaj  a  fintorok  neméből,  mely  gazként
a  gabona  között  szokott  teremni, s magvának  lisztje
a  kenyeret  megfeketítí,  máskép  csormolya, vagy  csör-
mSlye.  (Melampyrum  arvense).

Törzse  csorm, vagy  csórom  azonos  korm, korom
szóval, s  nevét  (valamint  a  hellén  melampyrum) fe-
ketítő  tulajdonságától  kapta.

CSORMOLYA,  vékonyhangou  esoVmöiye, lásd:
CSORMOLY.

CSORMOLYÁS,  (csor-m-oly-a-as)  mn.  tt.  csor-
molyás-t, vagy  —öt,  tb.  —ok.  Csormolyával  kevert,
miben  csormolya  Tan.  Csormolyás  búza,  liszt,  esor-
molyás  kenyér.  V.  ö.  CSORMOLY.

CSORNA,  mváros  Sopron  megyében;  helyr.
Csomá-n,  —rá,  —ról.

CSORNOK,  1)  1.  CSORNOK.  2)  Falu  Alsó-
Nyitra varmegyében ; belyr.  Csornok-ra,  —ön, —ról.

CSÓRÓ,  (csór-ó)  mn.  tt  csóró-t.  Csavaró, te-
kerő.  Csóró-csat>aró.

CSOROG, (csor-og) önh.m. csorog-tom,v.  csorgat-
tam,  —tál,  v.  csorgattál,  csörgött,  htn.  —ni,  vagy
esorgani.  Mondatik  a  vízről,  vagy  más  big,  folyó
anyagokról,  midőn  szűk, vagy  más helyről  kieredvén
bizonyos  hangad&ssal  ki-,  el-  vagy  aláfolynak.  Cso-
rog  a f orrát  vize.  Csorog  a kis patokocska.  Csorog  ac
orra  vére. Ha  nem  csorog, csepeg.  (Km.) Képes  kifeje-
zésben  mondatik  a'helyről,  vagy  edényről is,  mely-
ből  valami kifoly, pl.  csorog a  horda,  csorog a  korsó,
palactk;  csorog  a  hátfödél.  Sőt  hallani  ilyeketis:
csorog a  búza,  csorog a  zsák. Kicsorog,  elcsorog,  ie-
csorog, becsorog.

CSOROGDOGÁL,  (csor-og-dog-ál)  gyak.  önh.
L.  CSORDOGÁL.

CSÓKOL,  (csór-ol) áth.  m. csórol-t.  A  tehén tő-
gyét  fejeskor  csavarja,  hogy  a  tejet  leadja.  Xicsóroi-
ni  a  tehén  tSgyét  utolsó  cseppig.

CSOROMFÖLDE, falu  Szála  megyében;  helyr.
Csoromföldé-n,  —r«,  —ról.

CSOROSZOL, (csor-osz-ol) áth. m. csorossol-t, v.
csoroselott;  btn.  —ni, v.  csorosclani.  Csörögve hasít,
barázdál,  barázdát  metsz,  barázdavonalt  húz. Ha-
sonló  hozzá:  doroscol.

CSOROSZLYA,  (csor-osz-lya,  v.  csor-osz-ol-ó)
fn.  tt.  csorostlyá-t.  Az  ekegerendelyből  lenyúló s ba-
rázdát  vonalkép  hasító  (csoroszló)  késalakú  vasszer-
szám.  Át.  ért.  vén  cíorosztya,  ám.  vén  banya,  vén
szatyor.  Fargához  viszi  a  csoroszlydt  élesíteni.  (Km.)
Idővel  csorosslya  is  elkopik. (Km.) Hasonló  hozzá  do-
roszló.  L.  ezt

CSÖRSZ, hangutánzó törzsöké  csorszog  igének.
CSORSZOG,  (csorsz-og)  önh.  m. csorszog-íom,

—tál,  —ott.  Hangutánzó  ige, s jelenti  azon  hangot,
melyeta fagyos fuvön járónak lábai adnak. Szé-kely szó.

CSORSZOGÁS,  (csor-sz-og-ás)  csórsz  hangot
adva  járás.

CSORTARAJ,  (csőr-taraj)  öw.  fh.  Grifinadir.
(Vultnr  gryphns).

CSÓRTOK,  (csór-tok)  ősz.  fn. Tok,  mely  által
a  csórt  (vagy  csavart)  tekerni, be- vagy  kicsavarni
lehet.

CSÓRVA,  (csqr-va) m.  tt  ctorod-t.  1)  Homok.
2)  Öszvegyült  tisztátalanság  a  bélbnzamban, milye-
nek  az emésztetlen  étel,  ital,  rósz  epe,  takony  stb.

Az első pont alatti  értelemben, mint  folyó hóm-
kot  (saburra,  sabulom)  jelentő  szónak  gyöke  azon
csór, melyből  csorog  származott, tehát = csorgó ho-
mok. Innen  átv.  ért  az  orvosi  latin  nyelvben  hasz-
nált  saburranak  szószerinti  fordítása.

CSORVAELLENE8,  (csorva-ellenes)  ősz. mn.
Csórva nyavalya ellen való, csorvát tisztító, elűző, meg-
gyógyító. CsorvaeUenes  gyógyszerek. V. ö. CSÓRVA 2).

CSOBVAEPÉS,  (csorva-epés)  ősz.  fn.  Kinek
beleiben  a  roszűl  emésztett  étel-italoktól  sok  epe
Öszvegyült.  Csorvaepés  betegek.

CSORVALÁZ,  (csorva-láz)  1.  GYOMORLÁZ.
CSORVÁS,  (1),  (csor-va-as)  mn. tt  csorvát-t,

v.  —öt, tb.  — ak.  1) Folyó  homokkal  födött  Csór-
vas puszta. 2) Csorvaféle betegségben szenvedő,  epével
tölt  gyomni.  Csoryás  beteg.

CSORVÁS,  (2), puszta Békés  megyében; helyr.
Csorvás-on,  —ró, —róí.

CSŐSZ,  hangutánzó  elvont  gyök,  mely  csoszog.
csontot,  csoszszan  származékoknak alapul  szolgál. Je-
lenti  azon  gyönge  hangot,  melyet  lábainkkal  csiná-
lunk,  midőn  azokat  a  földön  húzzuk,  vagy  csúsz-
tatjuk.  Csisz-csosz.  Rokon  csúsz,  csúszik  igével, s en-
nek  értelmében  mint  parancsoló  ige  előfordul  e köz-
mondásban  :  Csoscsz  elé  szilváié,  téged  is  megoor-
snlnok.

CSOSZKAT,  (csosz-kat),  v.  csosz-og-at)  önh.
m.  csoszkat-tom,  —tál,  —ott. Csoszogva,  aza*  lábait
a  földön  húzva,  csúsztatva  jár.

CSOSZOG,  (csosz-og)  önb.  m.  csoszog-tam,
—tál,  —ott. Lábait  maga  utftn  húzva,  talpait  a  föl-
dön  csúsztatva  jár.  Oly  gyönge,  hogy  alig  csoszog.
CMszeg-csoszog.

CSOSZOGÁS,  (csosz-og-ás)  fn.  tt.  csoscogás-t,
tb.  —ok.  Lábhüzva,  lábcsúsztatva  járás.  Fen  ember
csattogása,  sánta  ember  csoszogáso.

CSOSZOÖAT,  (csosz-og-at)  önh.  m.  csostogat-
tam,  —tál,  —ott.  Lábát  húzva,  csúsztatva  járkál,
lépdegel.

CSOSZOGATÁS,  (csosz-og-at-4s)  fa.  tt  csos*o-
gatás-t,  tb. —ok.  Lábát  csúsztatva járkálas.

CSOSZOGD, (csosz-og-ó) mn. tt  csoszogok.  Aki
lábát  maga  után  vontatva,  vagy  csúsztatva,  földön
húzva jár.  Csoszogó banya.  Csoszogó  béna, maszakadf
ember.

CSOSZOGTAT,  (csosz-og-tat)  áth.  m. esossoy-
tat-tam,  —tál, —ott, pár.  csossogíoss.  Lábait menés
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közben  csúsztatja,  úgy  húzza  magú  után,  hogy  cso-
szogjanak.

CSOSZOGVA,  (csosz-og-va)  ih.  Lábát  földön
húzva,  csúsztatva. J. béna, inaszakadt  ember  csoszogva
jár.  Csoszogva  lépő  f áradt  ló.

CSOSZSZAN,  (csosz-ú-an, cso82-van,  csossz-an)
önh. m. esoscszan-t.  Hirtelen  egyet  csdsz,  lábával  a
földön egy  csúszást  tesz.  Átv.  ért.  Kedve, jó  kedve
ctoszstan,  azaz  hirtelen,  egyszerre  neki  vidúl.

CSOSZSZANÁS,  (csoszsz-an-ás)  fn.  tt  esosz-
szonás-t, tb.  —ok.  A  lábnak  egy  csúsztatása.  Átv.
/fedvcsosztxanás.

CSŐSZT,  CSŐSZT,  (csoaz-t,  v.  csósz-t) áth. m.
csoszt-ot,  htn.  —ni, v.  —oni.  Valamit  úgy  húz ma-
gával  vagy  tol,  taszít,  hogy  csősz  hangot  ad,  más-
kép : csússt,  csúsztak

CS9SZTAT, (esosz-tat) 1. CSŐSZT, CSÚSZTAT.
CSÓT,  fáin  és  puszta  Veszprém  megyében;

helyr.  Osóí-ra,  —OH,  —róí.
CSÓTÁN, (csó-ta-an,  v.  cső-dán)  fű.  tt  csótán-t,

tb.  —ok. Fekete  bogár, olyantorma,  mint  a  tücsök,
de  laposabb  és hosszabb  farú;  a  konyhákban  szeret
tartózkodni,  nappal  elbújik,  éjjel  kimász;  máskép:
sváb, perzsiai féreg.

Gyöke  a  sikamlóst,  elsohanást  jelentő  csód,  v.
csódik,  minthogy  lapos  testénél  fogva  a  legszűkebb
réseken  elcsódik,  elsikamlik.

CSÓTÁNY,  (csó-ta-any)  1. CSÓTÁN.
CSÓTÁR, (csót-ár) fn.  tt.  csó/ár-t,  tb.  —ok.  1)

Lószerszámokat ékesítő  czafrangok,  salangok.  2)  Túl
a  Dunán  így  nevezik  a  lótakaró  posztót,  melyet  a
nyereg  alá terítenek, máskép : csobrág.  3) A  vasvár-
megyei  Őrségben  ám.  caoroszla.

Az  első  pont  alatti jelentésénél fogva ám. sajtár,
sujtás.  Innen  a  lótakaróra  is  átv l letett,  mennyiben
ez  is  néha  sujtáaosan  van  készítve.  A  harmadik pont
alatti  értelemben  valószínűen  a  csoroscla  gyöke  csór
rejlik,  mintha csortár  volna.

CSÓTÁKOS,  (esót-ar-os)  mn.  tt.  csóíáros-í,  v.
—öt, tb.  —ok.  Csótárral  ékesített,  salangos,  czaf-
rangos, illetőleg  csabraggal  takart.  Cfeótáros  kantár,
farmotring,  lószerszám.  Csótáros  paripa.

„Csótáros  paripák,  patyolat  kontyokra  tiporván
Pajkos  arabsoknak,  gőzölgő  verőket  itták."

Horvát  Endre.

CSÓTH,  1.  CSÓT.
CSÓTOLOÁS, (cso-tol-og-is)  fh.  tt.  csótolgás-t,

tb.  —ok.  Tétova,  mintegy  csára,  csaléra,  ide-oda
járkálás.

CSÓTOLOG,  (csó-tol-og)  önh.  m.  csótolog-tam,
v.  csétolg-ottam,  —tál, v.  —ottál,  csótolg-ott  ,  htn.
—ni, v.  csótolg-ni,  v.  —ani.  Görbe,  gurba  utakon
tétovázva  csatangol,  jön,  megy,  mint  kinek  semmi
dolga  nincs.  Gyöke  esó a  csa  szónak  változata.

CSOV,  CSÓV, elvont  gyöke  csóvád,  csóva, csó-
vál  szóknak éa származékaiknak,  melyek  suhogó  moz-
gást, hajladozást  jelentenek.

CSÓVA,  (csóv-a)  fn. tt. csóvá-f.  Szalmából,  szé-
nából,  gazból  stb.  csinált  tekercs,  melybe  tüzes  tap-
lót  vagy  égő üszköt  tesznek,  azután  ide-oda  lóbál-
ják,  auhogatják,  hogy  lángot  kapjon.  Innen  átv.  ér-
telemben  más  czélokra  is  használt  hasonló  tekercs,
különösen  a)  Madárijesztőül,  karókra  kötött  szalma-
vagy  rongytekercs.  2) Tilalmat jelentő  szalmacsutak
rúdra,  póznára  függesztve.  3)  Kapu  fölé,  vagy  ház
előtt  karóra  kötött  szalma,  jelű],  hogy  ott  katonák
szállásolnak.  4)  Gyújtó-kauócz,  melylyel  a  taraczko-
kat,  mozsarakat,  álgyukat  elsütik.

CSÓVÁD,  (csó-ad, v.  csov-ad)  önh. Vasuiegyé-
ben  ám.  Sikamlik, csúszik.  A  kötél  kicsovadt  kezéből.
Öszvehúzva:  csód  v.  csódik.

CSOVADÁg,  (csov-ad-ás)  fn.  tt  ceovadáe-t,  tb.
—ok. Csúszás,  sikamlás.  V.  ö. CSÓVÁD.

CSÓVÁL,  (csóv-a-al)  áth.  m. csóvát-t.  Általán
valamit  ide-oda  mozgat,  fel-alá  lóbál, hajtogat.  Kü-
lönösen : a csóvát  forgatja,  ide-oda  csapkodja,  hogy
meggyűljön.  V.  ö. CSÓVA. Fejét  csóválni  valami  fö-
lött.  Farkát  csóválni.  Ki  csóválja  rókafarkát,  nem ke-
rüli  el  a  csávát. (Km.)

CSÓVÁLÁS,  (csú v-a-al-ás)  fii. tt.  csóeátás-t,  tb.
—ük.  Valaminek  mozgatása  jobbra,  balra,  fel-alá.
Fejcsóválás, farkcsócálás.

CSOVASZT,  (csó-asz-t,  v.  csov-asz-t)  áth.  ín.
csovaszt-ott,  htn.  —ni.  —ani.  1) Valamit  kisikamla-
ni, kicsúszni  enged,  p.  kézből  a  feszült  kötelet  Vas
vármegyei  szó.  2) Átv.  ért  hazad,  füllent,  mintegy
hazugságot csúszszant ki  a  száján.

CSOVASZTÁS,  (csov-asz-t-áa)  fn.  tt  csovosz-
íás-í,  tb.  —ok. Csúsztatás. V.  ö.  CSOVASZT.

CSŐVÁZ,  (csóv-a-az)  áth. m. csóváz-tam,  —tál,
—ott.  Csóvával  kijelöl,  azaz  szalma-,  szénacsutak-
kal jegyez.  Kicsóvázni  a katonajárást;  kicsó&ázni az
eladó  házat,  bútort,  kocsit.  Kicsavarni  a  nyilasokra
osztott  kaszálót.

CSŐ VÁZAS,  (csóv-a-az-ás)  fn.  tt  csóvázos-t,
tb.  —ok.  Csóvával  kijelölés.

CSOZGA,  (csoz-,  vagy  csosz-ga)  fn. tt  csozgá-t.
Száraz  cserjegalyakból  gyűjtött  tűzi  fa,  mintegy cso-
szogó,  sustyogó fa  , Székely  szó.

CSOSZOG,  1. CSOSZOG.
CSŐ, (1), vagy CSÖH, isz., melyiyel a lovat indu-

lásra  nógatják,  máskép :  cco.' vagy  czoh.'  s a  csikóra
vonatkozva: esett  és  csih.  Valószínűen  ezen  gyökből
származott  csőd,  mint  a  csődit,  csődül  szók  törzse.
Hasonló módon eredtek  a mozgásra, cselekvésre biztató
no /  gyöktől: nódít, nódúl, nógat, a haj /—tói hajt,  haj-
szol, hajdú, hajcsár. V.ö. HÓ! indalatszó és hódit, hódút.

CSŐ, (2),(csö-v)  fn.  tt  c«ó'-t, v. csöu-et,  tb.  csó'-k,
v. csSo-ek.  Általán hengeralakú  végig  üreges  test. Kü-
lönösen  1)  Az  állati  és  növényi  testek  ilyetén  szer-
vei, melyekben  a  nedvek  fól-alá  szivárognak,  vagy
lerakodnak.  Vitelö  cső.  Véybélcsö.  Szemgödör  alatti
eső.  Tejvezetü  cső.  Légcső'.  Hajcsö.  2)  Hengerded  ala-
kú  különféle  készületek,  eszközök.  PaskacsS,  látcső,
kútctii.  Sebéin  cső  ,  mellkapcsoláshoz,  végbélsipoly
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metszéséhez,  orrfekély  kiirtásához  való  cső; fecsken-
dező' cső'.  3)  Csőhöz  hasonló hengerded  testek,  habár
belUl  nem üregesek  is  pl.  Kukoriczaceö.

Eredeti alakja:  cs#t>,  mint  a  kő,  tó'  szóké  kSv,
ÍSv,  s ezeké fő',  no'j-vel:  fej,  nej.  V.  ö.  Ó, Ő,  mint
képző.

A  csőt? törzshöz  hasonló  a  latin  tubus  gyöke:
íub,  és  a  hellén  aly<ov-é,  auf.

CSÖB, hangutánzó gyök,  mind  hangjára,  mind
érteményére  nézve  rokon  csob  gyökkel,  mint a  cso-
bány,  csobolyó,  csöbör  származékaik  mutálják.

CSÖBIBIKCS,  (cső-bibircs) ősz.  fn.  Növénynem
a  lopvanőszők  seregéből  és moszatok  rendéből,  mely
a  yen  fák  tövén,  vagy  a  kősziklák  közt  tenyészik,
Alakjára  nézve elágazó,  vagy  igatlan  hengeres  lomb,
belül üres, termése apró gombaforma bibircsók (Clado-
nia, Lichen).

CSÖBILLEGÖ,  (cső-billegő)  ősz.  fn.  Billentyű,
azaz  kis  iiyitóka  a  csőn,  melyet  nyomás  által  fel
lebet  nyitni.  '  ,

CSÖBÖR,  (csöb-ör)  fii.  tt  csffb&V-t  vagy  csöbr-
öt,  tb.  esöbr-ök.  1) Vederbez  hasonló  faedény,  víz-
hordásra  való.  Csöbörből  vederbe  lépni.  Km. 2) Né-
mely  tájakon  hordóhoz  hasonló,  de  szájánál  összébb
szoruló  fódeles  edény,  víztartásra  való.  3)  Néhutt,
különösen  az Énnelléken, bormérő edény, (100 itcze).
£gy csöbör bor. 4) A székelyeknél, sajtár, dézsa.
Csöbörrel szúnyognak vérét nem vehetni. Km.

Rokon vele  közelebbről  a  német  Zober,  vagy
Zuber.  V. ö.  e  gömbölyű  edények  neveit  :  csupor,
csobány, köböl,  és  bocsfco,  bődön,  bődön.

CSÖBÖRHORDÓ, (csöbör-bordó) ősz. fn. Szolga,
munkás,  napszámos,  ki  csöbörben  vizet,  bort,  sert
stb. hord.

CSÖBÖRRÚD,  (csöbör-nid)  ősz.  fn.  Rúd, me-
lyen  a  csöbröt  hordozzák,  belé  húzván azt  a csöbör
füleibe.

CSÖBRÖS, (1), (csöb-ör-ös) ősz.  fn. tt  csöbrös-í,
tb.  —8fc.  Lásd: CSÖBÖRHORDÓ.

CSÖBRÖS, (2), (mint föntebb) mn. tt  cs0br8*-t,v.
—ét, tb.  —ék.  Csöbröt  tartalmazó,  csöbörnyi.  Négy
csöbröt, hat  csöbröt  hordó.  Egét*  ctöbröt, fél  csöbrös.

CSÖCS,  1.  CSECS.
CSÖCSELÉK,(l),(csőcs-el-ék)fh. tt  ctüctdfk-él.

Kemenesalyi  tájnyelven  ám.  csecsemő, szopós kisded.
CSÖCSELÉK,(2), (csőcs-el-ék) fn. tt  etSetdOe-tt.

Itt-ott szedett,  elegy-belegy  sokasig;  alávaJó,  imin-
nen-amonnan  összecsődült  hitvány  emberek  öszvege;
gyülevészség.  CtSctelék  ember,  azaz  ily  hitvány tár-
saságból  való.  Ctöctelék  beszéd, azaz zavart, kevert,
hiábavaló  beszéd. A  székelyeknél:  esettelek,  minél-
fogva  törzse  azon  csőd  volna, melyből  csődül,  csdVftt
származnak.

CSŐD, (1).  Elvont  törzse  csóVftt,  csődül  igéknek
és  származékaiknak,  melyek  bizonyos  emberi  vagy
Mlatí  sokaságnak  egybegyűjtésére,  illetőleg  öszve-
gyfilésére  vonatkoznak  és  pedig  sürgetés,  nógatás,
tízes, hajtás  által.  Minélfogva azon cső/indulatszóból

elemezhető,  mclylyel  a  lovat menésre  sürgetik. Kép-
zésre  olyan,  mint  a  bő,  tó,  no  gyökökből  származott
bőd  (bődit),  lód  (lódít),  nód (nódít), s némely  mások.

CSŐD, (2)  (csö-őd)  fn.  tt  csöd-»í.  A  jogtudo-
mányban  és  perlekedésben  egészen  divatossá  lett  új
szó,  csődület  helyett, s  ám.  hitelezők  összejövetele
közös  adós,  vagy  adósok  elleni  perben.  Csődöt nyitni,
csődöt  elrendelni.  Öszvetételekben  :  csődper,  ctSdtS-
meg.  Jelent  pályázást  is,  például: midőn  valamely
tanszékre,  közhírtétel  következtében, arra képes fér-
fiak  jelenkeznek.  Latinul  mindkettő  concursus  név
alatt  ismeretes, de a  magyarban  a csőd  szónak  hasz-
nálata  az  utóbbi  jelentésben  az  értelemzavar  miatt
sem  ajánlatos,  hanem  helyette  minden  tekintetben
czélszerűbb  pályázás  szóval  élni.  Különben  sem
mondjak  péld.  Kik  a  csödWk?  hányan  csődfitíík*
ezek  helyett: Kik a pályázók f  hányan folyattak  t  stb.

CSÖDED,  (cső-ded) mn. tt  ctöded-ít.  Csőalakii,
minek  henger  formája  van.

CSÖDELÉK,  (csőd-el-ék)  fn.  L.  CSŐCSELÉK.
CSŐDELJÁRÁS,  (csőd-el-járás)  ősz.  fn.  Tör-

vénykezési  eljárás,  melyet  a  csődperben  követni  kell.
CSŐDGONDNOK,  (csőd-gondnok)  ősz.  fn.  Bi-

róság által  megbízott  személy, ki a zár  alá  vett  csőd-
tömegre  felügyel.  V.  ö. CSŐDTÖMEG.

CSÖDHERDETÉS,  1.  CSÖDHffiDETMÉNY.
CSÖDHIRDETMENY,  (csőd-hirdetmény)  ősz.

fn.  Törvényszéki  hivatalos  tudósítás,  mely  szerént
tudtokra  adatik  a hitelezőknek,  hogy  adósak  bak&si
per  alá  kerülvén,  bizonyos  meghatározott  napon,
vagy  időben követelése,  beperlése  s  igazolása végett,
mindenki jelenjen  meg.

CSÖDHITELCZÖ, (csőd-hitelező) ősz. fn.  Meg-
bukott  s  csődperbe  fogott  adósnak  hitelezője.

CSÖDÍT,  (cső-d-ít)  áth.  m. ctSdít-éU,  pár. —s,
htn.  —ni, v.  —ént.  Sürgetés,  biztatás,  nógatás  stb.
által  eszközli,  hogy  sokan,  seregesen  valahol,  külö-
nösen  valaminek  Ifi fosa,  bámulása  végett  öszvegyül-
jenek.  Síppal, dobbal  cs&ttteni a  népet  valamely  lát-
ványra.  Utctára, piaczra  ctödíteni  a kwdneii  sokasá-
got.  Bectödtíeni,  önveoödtíeni.  V.  ö. CSŐD  (1).

CSÖDÍTÉS,  (cső-d-ít-és)  fh.  tt  ^csödifés-í,  tb.
—ék.  Nógatás  ált ili  öszveseregeltetés,  sokaságnsJc
öszvegyűjtése,  különösen valamely  látványra.

CSŐDNYILÁS,  (csőd-nyilas) ősz. fh.  Csődper-
nek  a bukott adós, vagy  adósok  ellen  megkezdése.

CSÖDNYITÁS,  (csőd-nyitás)  ősz.  fa.  Az  illető
törvényszék  által  annak  itéletíleg  kimondása, hogy
valamely  adós  minden  hitelezőjét  kifizetni  nem ké-
pes,  vagyis  hogy  adósságai  értékét  meghaladják,  s
ekképen  ellene  csődület! vagy  bukási per rendeltetik.

CSŐDÖR,  (csőd-ör)  fh.  tt  —t, tb.  —ők. Mén-
ló,  monyas.  Használtatik  a  hím  sz-i marról  is.  A  jó
csödor  vagy  megsántu!,  vagy  megvakul.  Km.  TWja
két  kézre ugratni a  csődörí. Km.

Valamint  monyas  a  mony-tói,  ügy  cs&för  *
nemző  vesszőt jelentő  esek vagy csök  szónak  csé y«gy
csb* gyökétől  származtatható.
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CSÖDÖRC8IKÓ,  (esödör-csikó)  ősz.  fn.  Fiatal
ménló, melylyel  még  nem hágainak  kunczát.

CSÖDPER, (csőd-per) ősz.  fn.  Öszvehivási  vagy
bnkási  per,  melybe  valamennyi  hitelező! ugyanazon
adós elleni  követelésének  beadása  és  igazolása  vé-
gett  felszólítatván,  itt  mindenkinek  keresete a per-
ügyelő  vagy  mái  hitelező  által  is  megvítattatik,  egy-
szersmind  a bukott  vagyonáról s  most már közös va-
gyonról  is  (tömeg neve  alatt)  intézkedések  tétetnek,
a  bukás  okai  a  bukott  által  szinte  beadatni  rendel-
tetvén,  megvizsgáltatnak, a  követelések  bizonyos el-
sőségek  szerént  osztályozhatnak, s a  mennyiben  telik,
kifizettetnek  stb.

CSÖDPÉRÜGYELÖ,  fcsőd-pér-ügyelő)  ősz.  fn.
A  csődperben  kinevezett  jogtudó  személy, kinek  fő-
kötelessége a  hitelezők  vagy  más igénylők  követelé-
seit  egyenként  megvizsgálni, s  amennyiben  azokra
vagy  némelyekre  akár  valóságukat,  akár  elsőségöket
s  kifizetési  sorozatukat  illetőleg  észrevételei  volná-
nak,  a bíróságnak  bizonyos  kitűzött  határidőben be-
mutatni stb.

CSÖDPÉRTÁRGYALÁS,  (csőd-pér-tárgyalás)
ősz.  fn.  Általában  az  egész  csődület! perben  eljárás.
Különösebben a vitatás alatti  kérdéseknek  mind  az
illető  felek,  mind a bíróság  általi  megbányása vetése.

CSŐDTÖMEG,  (csőd-tömeg) ősz.  fn.  A  bukott-
nak  zár  alá  vett és a hitelezőknek  lehető kielégíté-
séül  szolgálandó egész  vagyona.

CSŐDTÖMEGGONDNOK, (cső-dtömeg-gond-

nok) 1. CSŐDGONDNOK.
CSŐDÜL,  CSŐDÜL,  (cső-d-ül)  önb. m.  c»S-

dül-t. Tolongva,  elősködve  gyülekezik,  tódul,  vala-
mely  külső  ok  miatt  nógatva  öszvesereglik.  Cs&ttil
a  kíváncsi  sokaság. Zenemét  hallván piacira,  utczára
ctödül  a nép. Benődül,  östvectödül.

•  CSÖDÜLÉS,  CSŐDÜLÉS,  (cső-d-fil-és)  fa.  tt
csooWes-t,  tb.  —ék.  Tolongva,  előzködve,  bámész-
kodva, nógatásra  öszvegyfllekezés.

CSŐDÜLET,  CSŐDÜLET,  (cső-d-ül-et)  fn.  tt
csődület-ét.  Hitelezők  öszvejövetele  közösadós,  vagy
adósok  elleni  perben.  V.  ö. CSŐD.

CSŐDÜLET!,  (csö-d-ttl-et-i),  mn.  tt.  csődOl*ti-t,
tb.  —ék.  Csődületre  vonatkozó.  CtödUleti  per,  ctödü-
Uti  tömeg,  csddttleti  törvényszék  vagy  biróság.

CSŐFEKÉLY,  (cső-fekély)  5sz.  fn.  Sipoly,
sipfekély,  1.  SIPOLY.

CSŐFORMA,  (cső-forma)  ősz.  mn.  Csőhöz  ha-
sonló  külsejű,  csőded.

CSÖFURÓ,  (cső-fúró)  ősz.  fa.  1)  Személy,  ki
holmi  esős  eszközöket  készít, pl.  puskacsőt,  kutcsőt,
fecskendőt  stb.  2)  Azon  fúró  szerszám,  melynek  se-
gedelmével  a  cső  készfii.  f

CSÖG, fh.  tt  csSg-Vl.  Csomó,  bog,  göcs.  CtSg-
bog.  Különösen:  a fa  ágainak  a  fa  derekába  gyöke-
redzése, mely ügy  áll  a  fában,  mintha  szegett  ütöt-
tek  volna bele.  Nem  más,  mint  a  megfordított  göcs,
honnan : gfestfr,  göctSrt,  göcsöríös.

CSÖGBÖG, (csog-bög)  ikerített  fn.  1. ÁGBOGk

CSÖGÖL,  (csög-öl)  áth.  m.  csögöl-t.  Székely
tájszó,  ám. a  fiatal  fának  héját  bemetszi,  lehántja,
bogy  kiforrjon,  illetőleg, hogy csögös  legyen.

CSÖGÖ8, .(csög-ös)  mn. tt  csögöt-t,  v.  — ét,  tb.
—efc.  Csomós, göcsös,  görcsös.  Fáról  mondatik  kü-
lönösen, melynek  derekába  az  ágak  tőrei benőttek,
s  levágatván  szcgalakú  csomót  hagynak benne.

CSÖGÖSBÖGÖS,  (csögös-bögös)  ikeritett  mn.
L. ÁGASBOGAS.

CSÖGÖZ,  (csög-öz)  áth.  mn. csögai-íem,  —tél,
—Sít,  pár.  —z.  1)  Mondják  játszó  gyermekekről,
midőn  csöggel,  azaz  fáról  levágott  boggal,  vagy
csontdarabbal  elütösdit  játszanak.  Mátyásföldén  :
csügöz.  V.  Ö. CSÜG.  2)  Bogoz,  bogot  köt  valamire.
Csögötni  a  kistelet, madzagot.

CSÖGÖZÉS,  (csög-öz-és)  fn.  tt  ctSgSzét-t,  tb.
—ék.  Gyermekek  ütősdi  játéka,  melyet  csöggel
űznek.

CSŐGYÁRTÓ,  (cső-gyártó)  ősz.  fn.  Kézmíves,
vagy  gyámok, ki eszközükül szolgáló bolmi  csőket ké-
szít,  péld. puskacsöveket,  kűtcsöveket stb.

CSÖHAL,  (cső-hal)  ősz.  fn.  Halfaj  csőalakú
hegyes  hosszú  orral.  (Fistularia).

CSÖK,  fa.  tt.  csök-öt.  1) Tuskó,  tőke.  2) Hím-
állatok  nemzőtagja,  máskép:  esek. 3) Szeged  tájékán,
gyermek  születésére  adott lakoma, paszita.

CSÖK, fn. tt  e»Sk-St.  Kovász,  savanyító, élesz-
tő,  melyet a kenyérsütők  használnak, máskép : csők,
1.  ezt

CSOKIK,  (csök-ik) k. m. ctSk-tem,  —tél,  —Sít.
Fogy,  növésében  elmarad.  Innen  ered  az  ik  elhagyá-
sával  csökken ige,  mint:  bukik, bukkan, szökik,  szökken,
Rokonok  vele:  csak,  ciek-űy  stb. V. ö. CSÜGGED.

CSÖKKEN, (csök-fl-en,  v.  csökk-en)  önb.  mn.
csökken-t.  1) Alászáll,  becsében  veszt,  enged, cseké-
lyedik.  Csökken  ereje,  vagy  erejében.  Csökken  a  ga-
bona  ára.  Megcsökkent  a kereskedés. Nagyot  csökkenni.
3)  Csökbe,  azaz  tuskóba ütközik, akad, botlik.

Első  pont alatti  érteményben  a  csekély,  másik-
ban  a  tőke  szóval  egy  eredetű.

CSÖKKENÉS, (csök-ven-és, v.  csökk-en-és)  fn.
tt.  es»fckenés-í,  tb.  —ék.  Alászállás,  csekélyedés,
alábbbagyás,  fogyás.  AVcsSkkenés,  eröcsökkenés,  va-
gyoncsökkenés.  .Rósz  utak  miatt  csökkenésben  van  a
köziekedét.

CSÖKKENT,  (csök-ven-t,  v.  csökk-en-t)  áth.
m.  csifkkent-étt,  btn.  —ni,  vagy  —eni.  Alászállít,
csekélyít,  fogyaszt,  gyöngít.  A jó  termés  csökkenti  a
gabona  árát.  Afegcsökkentette  erejét  a  betegség.

CSÖKKENT,  (mint  föntebb) mn. tt  csökkent-e/.
Ami  a  maga  nemében  csekélyebb  lett,  alészállott,
megfogyott.  Ötökként ára,  becse  valaminele.

CSÖKKENTÉS, (csök-ven-t-és,  vagy  csökk-en-
t-és)  fn. tt  csökkentés-í,  tb.  —ék. Cselekvés,  mely  ál-
tal  valamit csökkentünk,  alászállítunk,  árcsökkentés,
valamely  árnak  lejebb  verése, leszállítása.
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CSÖKORALL,  (csö-korall)  ősz.  fn.  Korallfaj,
mely  szorosan  egymáshoz  tapadó  több  csőből  áll.
(Tubipora). V.  ö.  KORALL.

CSÖKOVÁCS,  (cső kovács)  ősz.  fh.  Kovács,  ki
vasból  különféle  czélra  szolgáló  csöveket  készít.

CSÖKÖNÖS, (csök-ön-ös)  mn.  1. CSÖKÖNYÖS.
CSÖKÖNÖSÖDIK,  (csök-ön-ös-öd-ik)  1.  CSÖ-

KÖNYÖSÖDIK.
CSÖKÖNÖSSÉG, (csök-ön-ös-ség)  fn.  1. CSÖ-

KÖNYÖSSÉG.
•  CSÖKÖNYÖS, (csök-öny-ös)  mn. tt.  csökönyös-í,

vagy  —ef,  tb.  —ék.  Sajátképen  lóról  mondják, mely
makacsul  mintegy  megköti  magát,  s  vonakodik  he-
lyéből  mozdulni.  Gyöke  a  csomót  jelentő  csög, azaz
göcs,  melybez  hasonló  a  rokon  értelmű  csök,  t  i.
mindegyik  a  maga  nemében  nebezen  bontható  s  az
oldó  erőnek  ellentálló.  Tisza  mellékén  : erkölcsös,  v.
kunhátas.  Átv.  ért.  emberről  mondva  ám.  makacs,
nyakas,  hajthatatlan.

CSÖKÖNYÖSÖDIK ,  (csök-öny-ös-öd-ik)  k. m.
csökönyösöd-íem,  —tél, —ö«.  Csökönyössé  lesz.

CSÖKÖNYÖSSÉG, (csök-öny-ös-ség)  fa.  tt.  esö-
k&nyösség-ét.  Lónak erkölcsössége, hibás  tulajdonsága,
midőn  megkötvén  magát  helyéből  nem mozdul,  s  ide-
oda  rugdos,  ágaskodik.  Átv.  ért  makacsság,  nya-
kasság.

CSÖKÖS,  (csök-ös)  mn.  1. CZÖKÖS.
CSÖKÖTT,  (csök-ött)  mn.  tt.  csöfcötí-eí. Mon-

datik  növényről,  mely  növésében  megakadt,  csök-
kent  Csökött  fa,  cstfkött  gabona.  Székely  szó.  V. ö.
CSOKIK.

C8ÖKTET, (csök-tét)  önh. m. csökteí-fem,  —tél,
—élt. Mondják  lóról,  midőn  akadozva, mintegy csög-
be,  göcsbe,  csökbe  Utődve  megy.  Képzésre  olyan,
mint  a  szintén  menésre  vonatkozó  : baktat,  vágtat,
lüktet.

CSÖKÚT,  (cső-kút)  ősz.  fn.  Kút,  mely  nem  gé-
mes  és  kankalékos,  hanem  csővel  ellátott,  s  húzás,
vagy  nyomás  által  adja  fel  a  vizet.

CSÖL,  elvont  gyöke  a  csölönk,  csöiönköz  szók-
nak.  Hangutánzónak  látszik.

CSÖLÉE, elavult szó, Calepinus magyarázója sze-
rint  ám.  morzsalék,  hulladék.  Valószínűleg  öszve van
húzva a csSrmelék  szóból, mely Szeged  tájékán  szintén
morzsalékot,  töredéket  jelent. V.  ö. TÖRMÖLGET.

CSÖLLÖ,  csöll-ő,  igazabban  cső-l-ő)  fn.  tt
csöllö-t. Takácsok  kerekes  eszköze,  melylyel  a  fona-
lat  csőkre  főitekerik.  Tisza  mellett:  csőr Jó',  csőről
igétől  (lásd  ezt),  túl  a  Dunán  csévélő'.  Gyöke  cső,
csöy,  illetőleg  c*ét>e.

CSÖLÖNK,  (csöl-önk)  fn.  tt.  cs«tönk-öí.  Fából
csinált  zörgetyflféle  gyermek-játékszer,  ceölDnk  szó-
val  egynek  látszik. V.  ö.  CZÖLÖNK.

CSÖLÖNKÖZ,  (csöl-önk-öz)  önb.  m. csölönfcoz-
tem,  —tél,  — ölt.  Fából  csinált  zörgetyüvel játszik,
csőlönköt  ráz,  összever;  csörömpöl.

CSŐM,  elvont gyöke  csömör,  csömböly,  csőmből,
ctümbölyék,  esőmbe*,  ctümbölySdik  szóknak,  ős  ezek

származékainak. Legközelebb  rokona  a  vastaghangú:
csőm, csomó, csomó stb. Mind  ezek  valami gömbölyűvé
alakult,  tömörödött  testet  jelentenek, s  ennélfogva
hasonlók :  döm,  dóm,  göm,  gom,  mint gömbölyű tes-

. tekét  jelentő  nevek  gyökei  : döme,  dSmbict,  domb,
,  gömb, gomb  stb.

CSÖMB,  (csöm-b)  elvont  törzs,  olyan,  mint
l  gömb,  melyhez  értelmére  nézve  is  hasonlít.  CiSmb,
'  ctömböly;  gömb,  gömböly.  Vastagbangon  csórni,  miiit

csombók,  csombor  szók  gyöke. Jelentése: gömbölyö-
,  ség, tömörség.

j  CSOMBOR,  (csöm-b-ök)  fn.  tt csömbök-ÖÍ. Szé-
kely  szó,  ám. kurta, vastag  lábú  kis  zömök  ember.

CSOMBOR, (csöm-h-ők) fa. tt csömbőfc-öt. Sárból
l vagy  ganajból  a  kutya  szőrére, juh  gyapjára  stb.  ta-

padóit  csomó, göcs.  1. CSOMBOR,  CSÖMBÖLÉK.
CSÖMBÖKÖS,  (csöm-b-ők-ös)  mn.  tt  ctömbö-

köt-t,  v.  —ét, tb.  —ék.  Csömbőkökkel  leié.  CtSmbő-
kSt  komondor,  ctömbököi  gyapjú.  V.  ő.  CSÖMBÖK,
CSÖMBÖLÉKES.

CSÖMBÖKÖSÖDIK,  (csöm-b ők-ös-öd-ik)  k.m.
csömbösöd-í«m,  —tél,  —ifit.  Haján,  gyapjan,  v«gy
szőrén  csömbőkök  támadnak.  Ctömbökötödik  a  gana
jön  heverészb'  kutya.  Csömbölcötödik  a  juhok  gyapja.

1  V.  ö.  CSÖMBÖK.
CSŐMBŐL,  (csöm-b-öl)  áth. m.  csömböl-t.  Cso-

mósán, gömbösen  öszvehajtogat,  tekerget,  caömbbé
alakít valamit Vaataghangon egyezik vele: CSŐMBŐL.

CSÖMBÖLÉK,  (csöm-b-öl-ék)  fa.  tt  ctömbölik-
ét. Öszvecsömbölt,  csomóvá gyűlt,  vagy  gyűrődött, s
az  állatok  szőréhez,  gyapjához  tapadt sár, v»gy ga-
naj. A  komondor f árkán, gubanczos szőrén Jüyegö  esSm-
bölékek.  Vastaghangon:  csombolék.

CSŐMBŐLY, (csöm-b-öly)  fa.  tt csömböly-t, tb.
—Sk.  Csomó,  öszyehalmozódott,  csomósodott  valami.
V.  ö.  CSÖMBÖLÉK.

CSÖMBÖLYÉK, CSÖMBÖLYÉKÉS, 1. CSÖM-
BÖLÉK, CSÖMBÖLÉKES.

CSÖMBÖLYÖDEK  ,  (csöm-b-öly-öd-ik)  k.  m.
csömbölyöd-tem,  —tél,  Stt.  Mondják  hajról,  szőrről,
gyapjúról,  midőn  szálai  a  hozzá  tapadt  zsírtól,  sár-
tól,  ganajtól  csomóba tekerednek.

CSÖMCSÖG, (csömcs-ög)  1. CSÉMCSÉG.
CSÖMEK,  (csőrnek)  fh.  tt  ctömek-ft.  A  fák

derekából  kiforradt  nagy  csomó, göcs.
CSÖMÖGE,  1. CSEMEGE.
CSÖMÖGÉZ,  1. CSEMEGÉZ.
CSÖMÖLET,  L CSEMELET.
CSÖMÖR,  (csöm-ör)  fn,  tt  csömöV-í,  tb.  —öi.

1) Magyar  betegség,  mely  zsiros,  kövér  ételekből
ered,  s  a  váll-lapoczkák  között  támadó  csomókban
jelenkezik. Kenés, rázás, dörzsölés, gyúrás által  szok-
ták  orvosolni,  eloszlatni.  Csömöri  kapni,  csömöri ki-
rázni.  Kiverték  a  csömört a  hátából.  (Km).  2)  Utálat,
undor,' mely  kelletlen  rósz  ételtől,  undok látványtól
stb.  származik. Csömör  rá nézni, oly rút. Csömör ember.

CSÖMÖRFÖZÖ,  (csömör-fdző)  ősz.  fn.  Gúny
neve  oly  szakácsnak,  vagy  szakácsnőnek,  ki  tiszti-
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talanul,  andorítólag készíti  az ételeket,  melyektől  az
c?8 csömört  kap.

CSÖMÖRHOZÓ,  (csömör-hozó)  ősz.  mn.  1)
Csömör  nevű  nyavalyát  okozó.  Csömörhotó  zsíros,
kövér  ítélek.  2)  Ami undort,  utálatot  gerjeszt.

CSÖMÖRREL,  (csöm-ör-kél)  mn.  csömöVkéi-í.
Gyakorító  ért.  ám.  titkon  jár,  lappang,  bujkál  (mint
csömör  az  ember  hátában).  Kemenesali  tájszó.

CSÖMÖRLÉS,  (csöm-ör-1-és)  fn.  tt.  csSmörUs-t,
tb.  —ék.  Csömör  nevű  nyavalyába  esés;  undorodás.

CSÖMÖRLET,  (csöm-ör-1-et) fn.  tt.  ctStnürlet-ét.
Állapot, midőn  valaki  az  utálatnak,  undornak,  csö-
mörnek  kedvetlen  hatását  érzi.

CSÖMÖRLETÉS,  (csöm-ör-1-et-és)  mn. tt.  csS-
moVletes-t,  v.  —eí,  tb.  —efc.  Csömörös,  undorító,
utálat  érzését  gerjesztő,  csömörös  állapotba ejtő. Csö-
mörletet  látvány, piszok,  tisztátalanság.

CSÖMÖRLIK,  (csöm-ör-1-ik)  k.  m.  csömoVl-őtt,
htn.  —eni. Csömört  kap,  csömör  nevű  nyavalyába
esik; undorodik.  MegctSmörleni  a  zsíros  káposztától,
a  kövér  disznóhustól.  Attól,  amit  ott  kap,  meg nem
csömörlik,  ám.  éhen  marad.

CSÖMÖRLÖS,  (csöm-ör-öl-ő-ös)  mn. tt.  ceSmür-
lós-t, v.  —eí, tb.  —ék.  Aki  a  csömörlésre,  undóro-
dásra  nagy  hajlandósággal  bír;  könnyen  megcsö-
mörlő,  finnyás,  kákabélü.

C8ÖMÖRÜZÖPÜ,  (csömör-fiző-fú)  ősz.  fii.  Fe-
hér  záazpa,  vagy  fehér  hunyor,  mely  a  csömör  ellen
hathatós  szernek  tarUtik. Lásd :  ZÁSZPA.

CSÖMP, (csöm-p) elvont  törzsök,  melyből esöm-
pöly,  csömpölyödik  ered,  mint:  hömp,  hömpöly,  höm-
pölyödik,  vagy  gömb, gömlöly,  gömbölyödik.  Lágyabb
ajakhanggal:  cttímb.

CSÖMPESZ,  (csöm-p-esz)  mn. és  fh.  tt.  csöm-
petz-t,  tb.  —ék. Hitvány,  törpe,  idomtalan  testalko-
tásn,  tömpe.

CSÖMPÖLY,  (csöm-p-öly)  fn. tt.  csömpöly-t,  tb.
—ők.  Csomóba  tekeredett,  gömbölyödött  valami, p.
sár,  ganaj,  szőr,  haj.

CSÖMPÖLYÖDIK,  (csöm-p-öly-öd-ik)  k.  m.
rsömpölyöd-tem,  —tél,  —Stt. Csomósán  öszvegömbö-
lyödik, tekeredik.  CsUmpölyödik  a  ganajon  heverő ko-
mondor  ssöre.

CSÖND,  1. CSEND.
CSÖNDES,  mn.  1.  CSENDES.
CSÖNDÍT,  áth.  1.  CSENDÍT.
CSÖNG,  (csön-ög)  1. CSENG. Hasonlóan:  csün-

gés,  csenget,  csSndtt,  csendít,  csöndül,  csendül,  csiSn-
gftyti,  cséngetyü.

CSŐNK,  (csöm-k)  1. CSÖMEK,  TÖNK.
CSONKOLT,  (csöm-k-öly) fn. tt.  cs»mfc%-í,  tb.

—öfc.  Csomódad,  azaz  csőnk-  vagy  tönkalakú  ke-
mény  test, különösen  forgócsont.

CSÖNKÖS,  (csöm-k-ös)  mn. tt.  csönk»s-t, vagy
—ét,  tb.  —ék.  Csomós,  gömbös,  csömbők.  Csontos

faderék.
CSÖNTÖRÖÖ,  (csöm-t-ör-ög)  önh.  m.  ctSntS-

rög-tem,  vagy  cstfntoVfl-öítem,  —tű,  vagy  — SUél,

ctSntSrg-SU,  htn. vagy  csöntörg-e'ni.  Balaton
melléki  tájszó,  ám.  hentereg,  fentereg,  fOntörog,  vOn-
türög,  mintegy  testéből  csömbölyt  képezve  forog,
gurog.

CSOP,  származékaival  együtt,  ú.  m.  Ctóp,  Csö-
pög,  Csöppen,  Csöppent  stb.,  lásd:  CSÉP,  CSEPP,
CSEPEG  stb.

CSÖPÉTE,  (csöp-ét-e)  fn.  tt  ctöpété-t.  Apró
tövis, cseres, harasztos,  bokros  hely,  Dunántúli  szó.
Másképen: csepéte,  csepbcce. L. ezeket

CSÖPÖRÖDÉS,  (csöp-ör-öd-és)  fh.  1.  TÖPÖ-
RÖDÉS  és  CSÉPÉRÉDÉS.

CSÖPÖRÖDIK,  (csöp-ör-öd-ik)  k.  m.  töpöröd-
tem,  —te?,  —«tí,  lásd:  CSEPEREDIK  és  TÖPÖ-
RÖDIK.

CSÖPÖRÖDÖTT,  (csöp-ör-Öd-ött)  mn. tt  csö-
pörödött-et.  1)  Aszott,  fonnyadt,  r&nczosodott,  más-
kép :  töpörödött.  Csöpörödötl  alma, körte,  stHva ;  esS-
pSrödStt,  ránczos  borit  boszorkány.  2)  Cseperedett,
aprónként  nevekedő. V. ö. CSEPEREDIK.

CSÖPPEL,  Ccsöpp-el)  áth.  m.  csoppel-t.  Ki-
csinyel,  a  maga  nemében  mintegy  cseppnyinek  tart,
mond.  Átv.  ért.  olcsárol, kisebbít,  gyaláz.  Kcmenes-
ali  tájszó.

CSÖPÜ,  (csöp-ü)  1. CSÉPÜ.
CSŐR,  hangutánzó  gyök, jelent  1) oly  hangot,

melyet  valamely  hánytvc tett,  kemény  anyagból  ké-
szült  eszköz  ad, pl.  láncz;  2) némely  állatok  hang-
ját,  pl.  a  csörgő  kacsáét,  a  (zárkáét  stb.  Származé-
kai :  csoVcs,  csurog,  csordul,  csördU,  csSrSmp,  csőről,
vagy  csóro'l,  csörtet  stb.  Öszvetétellel  :  ctörpör,  csőr-
rel, pörrel.  3)  Azonos  tör  szóval,  mint  csörge,  csoVme,
ctSrmelék  gyöke.

CSŐR,  (csö-r,  vagyis  cső-orr)  fn.  tt.  csffr-í,  tb.
— ők.  1)  A  madarak. állkapcsából  kinyúló  szurune-
mü  és  szájat,  vagy  ajakat  képező  tag,  máskép  : ma-
dáron-.  Hosszú,  rövid,  egyenes,  gdrbe,  hegyet,  tompa,
keskeny,  széles  csór.  A  harkály  csőrével  vágja  a  fát.
2. L.  CSŐRE.

Cső' gyökből,  némi  hasonlatánál  fogva,  új  alko-
tású  szó.

CSÖRALMA,  (csőr-alma)  ősz.  fn.  Többféle  al-
mafajok,  melyek  magra! tágan  vannak  csutkáikban,
s  megrázva  csörögnek.

CSÖRCS,  (csör-cs) fn.  tt.  csörcs-at.  Fémből  ké-
szült  fülbevaló,  függő.  Régi  s  elavult  szó.  Valószínű-
leg  csörgő  tulajdonságától  kapta  nevét

CSŐRÖSE, (csör-cse) fn.  tt. esörcsé-t, 1. CSÖRCS.
CSÖRCSELYE,  (csör-cs-el-ő),  tt.  csörcs«lyé-í;

1.  CSÖRCS.
CSÖRCSÖ, (csör-cs-ö, vagy csör-cs-tt) fh. tt  csoV-

cs»-í;l.  CSÖRCS.
CSÖRD,  (csör-d)  elvont  törzs,  melynek  gyöke

a  hangutánzó  csőr,  származékai:  csördU,  csordul. V.
ö.  —  D, mint közép  képző.

CSÖRDÍT,  (csör-d-ít)  áth.  m.  csSrdtí-étt,  htn.
—ni, v.  —eni, pár. —s.  Valan it  megraozdítás, ütés,
dobás stb. által  csőr  hangot  adni  kényszerít  Kardot
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csSrdtíeni,  lánczot  csóYditeni.  MegcsördUeiti  a  paizs
oldalát.

Képzésre  hasonló a  zördit,  dSrdít,  kondit,  csen-
dít  és  sok  más,  kiváltképeu  hangutánzó  gyökökből
származott  igékhez.

CSÖBDÍTÉS,  (csör-d-ít-és)  fn.  tt.  ctödltés-t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  mely  által  eszközöljük,  okozzuk,
hogy  csőr  hangot  adjon  valami.  Láncz,  kard  csör-
difése.

CSORDUL,  CSORDUL,  (csör-d-ül)  örih.  m.
csördül-t.  Csór  bangót  ad.  Csordulnék  a stekérre  hányt
vasszálak.  Megcsördití  a fán  tóét  szarka.  MegcsördOt
a  hős  kezében  a  megütött  paizs.  MegcsördíU  a  lovas
oldalán  a  kard.  A  fűidre,  koré  esteti  lánc*  nagyot
csordult.

CSÖRDÜLÉS,  CSÖRDÜLÉS,  csör-d-ül-és)  fn.
tt  csóVdütés-t,  tb.  —ék.  Valami  tárgynak,  eszköznek
ütés,  megrázás  stb.  által  csőr  hangot  adása.  A'ard-
csördttles, lá«czcs«rd«lés.

CSŐRE,  (cső-r-e)  fn.  tt.  csöré-t.  1) Fecskendő-
nemű  sebészi  eszköz,  hfg  gyógyszerek  belövelésére
az  alfél  nyílásán.  (Klystíer).  2)  1. CSÓRÉ,  PŐRE.

CSÖREG,  (csör-eg)  fn.  1. CSÖRGEKÍGYÓ.
CSÖREG,  (csőr-eg)  fn.  tt.  csöreg-éí. Madárnem,

mely  aránylag  igen  nagy,  öblös,  fölötte  vékony s fii-
részes  szélű  csőre  által  tűnik  ki.  (Rhamphasztos).

CSÖREGE,  CSÖREGE,  (csör-eg-e)  fn.  tt  csö-
regé-t.  Zsírban  sült,  forgácshoz  hasonló, s  igen  töré-
keny  tésztás  étek  neme.  Máskép:  csöröge,  ctörmt,
heró'cce,  forgácsfánk.

CSÖREGEFÜZ, (csőrege-füz)  ősz.  fn.  Fűzfák
egyik  faja,  melynek  levelei  láncsásak,  kibegyzettek,
kopaszok,  alul-folül  egyszínűk,  ikrás  fiirészfogúk.
Agai  csak  kicsiny  ütésre  is  ízen  eltörnek,  mint  a
csöröge  sütemény.

CSÖREJ,  (csör-ej)  fn.  tt.  cs«r«j-í,  tb.  —ék.
Többszörözött, folytatott  csőr  hang.  dörejjel  járnak
a  beTcóba  vert  rabok.  Ciörejt  üt  a  csalitban futó  szar-
vas.  A  kocsik  csöreje  miatt  nem  hallik  a  szó.  Olyan,
mint: dörej,  zörej,  moraj,  csibaj.

CSÖRF,  (csör-f)  elvont, vagy  kiavult  törzs, je-
lent  locskaságot, sok haszontalan beszédet,  mint  szár-
mazékai :  esoVf&t,  esörfös  mutatják.

Képzésre hasonló dölf,  kajf  szókhoz.
CSÖRFÖL,  (csör-f-öl)  önh. m.  csörföl-t.  Csöi-gő,

zörgö  hangon  locsog,  jár  a  szája.  Máskép:  cse'rfél,
cseréféréi.

CSÖRFÖS,  (csör-f-ös)  mn.  tt  csörfös-t,  v.  —eí,
tb.  —ék.  Csábos,  csörgő, zőrgő  beszédű,  zajosan  be-
szélő, mint a csörgökácsa.

CSÖRG,  (csör-g, vagy  -ög) 1. CSÖRÖG.
CSÖRGE,  (csör-ög-e)  fh.  tt.  csörgé-í.  1) Kiol-

vasztott  szalonna  maradványa,  megsütött,  vagy  ége-
tett  szalonna  rostja;  máskép:  töpörtS  (tepertő),  tö-
pörtyü.  Húsos  csoVge.  Össvemegy, mint a  ctörge. (Km).
CsöVgérel  késsitett  pogácsa. Átv.  ért.  Kibányás,  kiva-
rasodás az  ajakakon,  vagy  ajakak  körül.  PapcsöVgét
evett.  (Km.),  azaz  csörge  alakú  kihányás  van  a  szá-

ján.  2) Baranyai  tájnyelven  ám. kis  patak,  csermely,
cdörgeteg.

CSÖRGEALMA,  (csörgc-alina)  lásd  :  CSŐR-
ALMA.

CSÖRGEDEZ,  (csör-ged-éz)  önh.  m.  etSrge-
dcz-tem, —tél, —éti, pár.  —z. Patakról,  csermelyről
mondatik,  mely  apró  kövecseken  fútra  csőr  hanggal
folydogál.  Költői  nyelvben  használtatik  a vérnek ás
erekben  való  folyásáról,  vagy  kiömléséről  is.  Tiszta
magyar  vér  csörgedez  ereiben.

CSÖRGEDÉZÉS,  (csör-g-ed-éz-és)  fn.  tt  csör-
gedézés-t, tb.  —ék. A  pataknak,  csermelynek,  forrás-
nak  folydogálasa,  midőn  kövecseken  haladván  csőr
hangot  ad.

CSÖRGEDÉZET, (csör-g-ed-cz-et)  fű. tt, csörge-
dézet-ét.  Azon  folytonos  csb>  hang,  melyet  hallani,
midőn  a  patak, vagy  csermely  kövecseken  folydogál.

CSÖRGEDEZŐ, (csör-g-ed-éz-ő) mn. tt  esörgí-
dézó'-t.  Ami  folytonos csőr  hanggal  folydogál.  Ctörgt-
dezS patakok,  cftirgedető  forrótok.

CSÖRGEKÍGYÓ,  (csörge-kígyó)  ősz.  fo.  Ki-
gyófaj,  mely  élő  fiákat  szül;  farka  végén  átlátszó,
bőrkeménységfi,  s  egymással  rétegesen  önvefüggö,
bólyaghoz  hasonló  csuklói  vannak,  melyekkel  csör-
gést  indít  Csípése  halálos.  (Crotalus).  Miskép :
csó'reg.

CSÖROELAPÓR,  (csörge-lap-ór)  ősz.  fo.  Nö-
vényfaj  a  lapórok  neméből,  csészéje  sims,  fényes,
sárgás,  szara veres  pontokkal  pettegetett;  levelei el-
lenesek,  láncsásak ,  nyeletlenek  ;  murvái  föréscfoga-
sak.  Máskép: csengő  kór ó,  kakastaréj.  (Rhinantho;
crista galli).

CSÖRGÉS, (l),(csör-g-es) fn. tt  ísörgés-t, tb.—f  t.
Többszörött, folytonos  csőr hangzása valaminek. A'ard-
csörgéí,  lánczcsSrgés, fegyverctKrgét,  1. CSÖRÖG.

CSÖRGÉS, (2),  (C80r-ge-é8)mn.tt.es0rgés-f,vagy
—ét, tb.  —ék. Csörgével készített,  sütött,  főzött  L.
CSÖRGE.  Csörgés  pogácsa,  csörgés  gombocz,  csör-
gés  lángot.  Átv.  ért  csörget  száj,  azaz  kisebesedett,
varas.

Szabatos  kiejtéssel  abban  különböiik  a  csör-
gés  főnévtől,  hogy  ebben  az  é  élesebb,  amabban
tompább.

CSÖRGET, (csör-g-et) áth. m. csörget-tem,  —ttl,
—ett,  páran.  csoVgess.  Valamely  kemény  tértet
úgy  hányvet,  ráz,  mozgat, ver,  hogy  csőr  hangot ad-
jon  folytonosan.  Pénzt  csörgetni  a  zsebben;  karoV
csörgetni  a* utasa  követeién; paitst  csörgetni.

CSÖRGETEG, (csör-g-et-eg) fn. ésmn.  tt  csör-
geíeg-éí.  1)  Olyan  patak,  csermely, mely  kövecseken
csőr  hangot  adva  folydogál.  2)  Jelző gyanánt  mon-
datik  oly  folyókról,  melyek  kövecsen  folydogilnak
és  csekélyek,  minél fogra  csörgésöket  hallani.

CSÖRGETÉS,  (csör-g-et-és)  fn.  tt.  «törgetés-t,
tb.  —ék.  Valamely  kemény  testnek  más  kemény
testtel  olyatén  öszveütrse,  mely  többszörözött  csűr-
rel  hangzik  vissza. Kard csőrgetés,  láncsestfrgetés.
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CSÖRGETŐ,  (csör-ög-et-ő)  fa.  tt  csSrgetö-t.
Eszköz, gyermeki  játékszer,  vagy  nutd&rijesztő  ké-
szület,  mely  vagy  emberi  kéz,  vagy  szél  által  rázat-
va  csörög. Máskép  lágyítva: csoVgetyii, mint:  billentő',
biílentya, förgeío', förgetyil,  s  több  hasonlók.

CSÖRGETYÜ,(csör-ög-ety-ü) 1. CSÖRGETŐ.
CSÖRGÖ,(l),(csör-ög-ö)mn.tt. ctörgo-í.  Arai csőr

hangot ad.  Csörgő lánc*, csörgő  szarka,  csörgő  kacsa,
csörgő  kígyó, csörgő szekér, csörgő sipka.  Ctörgö  bOrgS.

CSÖRGŐ,  (csör-ög-ö) fa.  tt  csörgő-í.  1)  Ércz-
ből készült gomb-,  teke-, vagy  más alakú  üreges  szer,
belül  érczsziwel,  vagy  golyócskákkal  ellátva,  me-
lyek  rázás  által  csörögnek.  Csörgő  a szánkázók lo-
vain; ctorgö  a  bolondok  sipkáján.  2) Azon  golyócs-
kák,  melyek  üregben rázás által  hangot  adnak.

C8ÖRGÖALMA, (csörgő-alma)  1. CSÖRALMA.
CSÖBGÖBOt, (csörgő-bot) ősz.  fa.  Csörgő  ka-

•rikával, gyűrűvel,  gombbal  stb. szerelt  bot
CSÖRGÖDOB,  (csörgő-dob)  ősz. fit. Dob, mely-

nek  oldalán  köröskörül  csörgők  függenek,  melyet
ököllel szoktak ütni.

CSÖRGÖKÁCSA,  (csörgő-kacsa)  ősz.  fn.  Vad-
kacsák  kisebb  faja,  mely  igen  sokat  kiáltoz. Átv.  ért.
gúnyneve  oly  embernek, ki  sokat  locsog,  csőriül.

CSÖRGŐKÍGYÓ,  (csörgő-kígyó)  1. CSÖRGE-
KÍGYÓ.

CSÖRGÖKORSÓ,  (csörgő-korsó),  ősz.  fn.  Szá-
jas korsó, melyben  apró  golyócskák  vannak égetett
gerencsérföldből.  Ily  korsó,  ha  üres, megrázva  csö-
rög, péld.  az  úgynevezett  vászonkorsók.

CSÖRGÖNCZ, (csör-g-öncz)  ősz.  fn.  A  csörgő-
kígyók legveszedelmesebb, legmérgesebb  faja.

CSÖRGÖRÉCZE,  1. CSÖRGÖKÁCSA.
CSÖRGÖRÉZ, (csörgő-réz) ősi. fn. Igen  vékony

lemezzé  lapított  sárgaréz, mely  úgy  fénylik,  mint az
arany, •  minden rezzenésre  csörög.

CSÖRGÖRUCZA,  (csörgő-rucza)  1. CSÖRGŐ-
KACSA.

CSÖRGÖS,(csör-ög-ő-ös)mn.tt. cs»rg6s-í,v. —ét,
tb.  —ék. Csörgővel, vagy  csörgőkkel  ellátott.  Ctörgöt
dob,  csorgos  lovak, ciörgSs  korsó. V.  ö.  CSÖRGŐ.

CSÖRGÖSAPKA,  (csörgő-sapka) ősz.  fh.  Csii-
C808  sapka,  melynek  végén  csörgő  van; udvari bo-
londok  sapkája.

CSÖRGÖSZÁN, (csörgő-szán) ősz.  fa.  Szán, me-
lyet  csörgőkkel  ellátott  szerszámú  lovak húznak.

CSÖRIGE.  1. CSÖREGE.
CSÖRKÖ,  (csör-kő)  ősz.  fn.  Belül  üres  kő,

melynek  üregében  kemény ásványtest van,  mely,  ha
megrázzák,  zörög.

CSÖRLÉS,  (cső-ör-öl-és).  fn.  tt.  csöriés-í,  tb.
—e*. A  fonalnak  csőre  gombolyítása, tekerése. V. ö.
CSŐRŐL.

CSŐKLÖ,  CSÖRLÖ,  (csö-ör-öl-ö),  vagy  csőr-
öl-ő)  fh.  tt.  ctörlö-t.  Takácsok  eszköze,  melylyel  a
fonalat  csőkre  gombolyítjak,  s  melylyel  azt a  veté-
lőbe húzzák.

AKAD.  NAGY  SZÓTÁR.

CSÖRME,  (csör-me)  fh.  tt.  csörmé-t.  Baranyá-
ban  ám.  csörege ,  forgácsfánk,  zsírban  sült  tésztái
étel neme.

CSÖRMELÉK, (csör-m-el-ék)  fn.  tt.  csörmeléfc-
et. Töredék,  morzsalék,  hulladék,  izék,  mely  az  evő
barom  után  a  szénából,  szalmából,  kóróból stb. meg-
marad.  Máskép  törmoUk  a  törmöl  igétől.  V.  ö. TÖR-
MÖLGET.

CSÖRÖG,  (csör-ög)  önh.  m.  csörög-tem,  vagy
csörgöttem,  —tél,  v.  csörgöttéi,  csörgött;  htn.  —ni,
v.  csSrgeni, v.  csörgni.  1)  Valamely  kemény,  szilárd
test,  más  kemény  testhez  fitődvén  csőr  hangot  ad
többször, vagy  folytonosan,  dörögnek  a nyargaló  lo-
vagok  kardjai.  Csörög  a  rabok  lábain  a  láncz.  2)
Mondatik  némely  madarakról,  melyek  nyers  kiáltozó
hangon  szólanak, p.  csörög  a szarka,  csöVög  a  csörgő
récze.  Csörög a  szarka, cendég  jön.  (Km). Csörög  bS-
rög  a  szarka, násznagy  akar  lenni.  (Lakod.  vers).  3)
Mondatik  a  kövecseken  folydogáló  kisebb  vizekről.
Csörög  a patak.  A  finnben  sirisen  ám.  csörgők.

CSÖRÖGÉS, 1. CSÖRGÉS, fa.
CSÖRÖGE, CSÖRÖGE, 1. CSÖREÖE.
CSŐRŐL, (csőr-öl, v.  cső-ör-öl)  áth. m. csbröl-í,

v.  csóríöíí, btn.  —ni, v.  csbrleni. Fonalat  csőre göm-
bölyít,  teker.  Tehát  vagy  a  csS  szótól,  vagy  a  csőr
hangutánzó gyöktől  ered,  minthogy  nagy  csörömpö-
léssel  jár.

CSŐEÖLÉS, 1. CSÖRLÉS.
CSÖRÖMP,  (csör-ömp) fh.  tt  öt. Jelent  folyto-'

nos  csőr  hangot,  vagy  azon eszközt, mely rázás által
csörög,  mint  kolomp,  doromb,  doromb, zörömb.

CSÖRÖMPÖL,  (csör-ömp-öl)  önh.  m.  esörtfm-
pöl-t.  Folytonosan  és  erősen  csörög,  vagy  csörget
valamit,  pl.  csörömpöl  a vékony vatrudakkal  megra-
kott, t  köves  utón  haladó  swkér;  csörömpölnek  a  ka-
záncsináló  rétmivetek.

CSÖRÖMPÖLÉS,  (csör-ömp-öl-és)  fn. tt  cs«-
römpölés-t,  tb.  —ék.  Valamely  szilárd  kemény test-
nek,  kölönösen  éreznek  erős  és  folytonos  zörgése,
csörgése. •

CSÖRÖND,  (cső-r-önd)  fa.  tt.  ctSrönd-öt.  Új-
hollandi  emlős  állat,  mely  egészben  véve vizikígyó-
hoz  hasonló, s száj  helyett  szélas,  Upos  csőre  van,
mint  a  réczének.  (Ornithorhynehus  paradoxus).

CSÖRÖTNEK,  falu  Vas  megyében,  helyr.  Cto-
röínek-re,  —én, —rőí.

CSÖRPÖR, (csőr-por) ősz. fn.  Veszekedés,  erős
szóváltás,  hangos  perlekedés.  Lesz  csörpor.  .Nagy
csőrrel pörrel.

CSÖRREN,  (csör-ü-en  v.  csörr-en) önh. m. csör-
rent. Hirtelen  egyes  csór  hangot ad.  Csörren a  vita
oldalán  a  kard.  Nagyot  cso'rrent  mellvasa,  midőn el-
eteit.  -Megcsörrent̂  a fegyver  markában.

CSÖKKENÉS, (csör-fi-en-és,  v.  csörr-en-és)  fh.
tt.  csörrenés-í,  —ék. Hirtelen  egyes  csőr  hang adása.

CSŐRSZARV,  (csőr-szarv)  ősz.  fn.  Indiai  ma-
dárnem ,  melynek  homlokán  szarufáié  kinövés van.
(Bucerós  rbinoceros).

G8
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CSŐRT, (csö-r-t) kiavult  törzsök, melyből  csör-
tet,  ctlfrtal,  ctSrtSt  igék  származnak.  Jelentése  ám.
a  csoV  szóé,  a  t betű  által  nagyobb  nyomatowágot
kapván.  Olyan,  mint  gSesor göcsort,  csopor  csoport,
hóbor  hóbort  stb.

CSÖRTET,  (csör-tet, v.  csört-et)  áth.  m.  csoV-
teí-ttm,  —tél,  —itt,  pár.  csdVtess.  Valamit  csörögni
késztet, ügy  megüt, megráz  valamit,  hogy  csörögjön.
JZardot  csörtetni 01 uteza  kövezetén. £abtánczot, bilin-
cset csörtetni.

CSÖRTETÉS, (csör-tet-és, v. csör-t-et-és) fn.tt
cso>tetéf-t, tb. —ét. Szilárd testnek, pl. fegyvernek
olyatén razása, ütése stb., mely  csőr  hangoztatással
hat  a  fülekbe.  ATardcsöríetés, pttskacsöVtetés.

CSŐRTŐL,  (csör-t-öl) önb. m. ctörWl-t. Fegyvert
összeüt,  vagy  zördít  Kardjaikkal  etSrfíllnek  a har-
colók.

CSÖRTÖLÉS, (csör-t-öl-és)  fa.  tt.  csöríőies-t,
tb.  —e*.  Öszyefitődött  fegyverek  csörgése.

CSÖRTÖLÖZ,  (csör-t-öl-öz)  önb. m.  esörtöi*-
tem,  —tél,  —Jftt,  pár.  —e. Gyakran,  vagy  folytono-
san  csőrtől,  fegyvert  csörögtet, zörögtet

CSÖRTÖLÖZÉS,  (csör-t-öl-öz-és)  fn.  tt.  csöríö-
íözés-t,  tb.  —Oc.  Gyakori,  ismételt,  folytonos  csör-
tölés,  fegyvercsörögtetés.

CSÖRTÖZ, (csör-t-öz) m. es0r«te-tem, —tél,
—»«. L. CSŐRTŐL.

CSÖRTÖZÉ8, (csör-t-öz-és) 1. CSÖRTÖLÉS.
CSŐS, (cső-ös)  mn.  1. CSÖVES.
CSÖSEB,  (cső-seb) ősz.  fa.  1. CSÖFEKÉLY.
CSÖSCSÉBÉR,  (csős-csébér)  ős*,  fn.  Cseber,

T«gy  más  hasonló  edény,  melyen  a  pálinkafőző fist
csője  keresztül  megyén.  Székely  szó.

CSŐSZ, (cső-sz)  fa.  tt  esoss-t,  tb.  —Ok.  Mező-
őr, mezökerülő,  ki  a  határban  a  tilosokra,  felügyel,
s  a  tilosba  menő  marhát  behajtja.  Csősznek  hívják,
mert  csőrei  (puskával)  szokott  járni.  Balaton  mellé-
ken : botos, ha bottal  jár.  Dinnye-, fcolompér-, fcuko-
riesa-csóss.  Stábodon  jár,  mint  a  csősz  lova.  (Km).
CsAsz  lessek én a  nyáron,  üt  a  pesti  határon.  (Nép-
dal).  Néha  a  ct$n  is  lop.  (Km).  Megnyomta  lábát  a
esószökör.  Km. Tijejtéssel:  esős.

CSŐSZÁR,  (oő-szir)  ősz.  fa.  A  csőnek  szára,
azaz  szilárd,  hengerd«d  test,  mely  a  csőnek,  mint
Üregnek  héját  képezi.

C8Ö8ZGUNYHÓ,  (csősz-gunyhó) ősz.  fn.  Nád-
ból, szalmából,  kákából  stb.  készített  kúpos  gnuybó,
mely  rendesen  a határ  magasabb  helyén  411,  délfelé
nyílé alacson  ajtóval,  s gyakran  gorfa,  azaz  csősz-
lajtorja  iá  van  mellette,  melyre  felmászván  a  csősz
kémUli  a környéket

C8Ö8ZI,  (cső-sz-i)  mn.  tt.  csoW-t,  tb.  —ék.
Csőszböz  tartozó,  csőszre  vonatkozó,  csőszt  illető.
CMsst kötelesség; esowi  felUgyelés.

C8ÖSZIBMÜ, (cső-szirma) ősz.  mn. Minek szir-
mai,  azaz  viráglevelei  csőalakúak.  CWssirmw
•ysk. V.  8.  SZIROM.

CSÖSZKÉVE,  (csősz-kávé) ősz.  fn. A  learatott
gabonából »  holdak  vagy  keresztek  mennyiségéhez
képest  a  csőszöknek  járni  szokott  ssmlmás  gabona.
KVttfrye  meg, ha  csbsskeve jut  nekt. (Km.)

CSOSZOG, (csdscög)  önh. A  vastaghmngu  cso-
szog igének  váltosata. L.  CSOSZOG.

CSŐT, hangutánzó elvont  gyök.  Származékai :
csöíeboía,  csöílik,  cs&Snyöt,  ctStOr.  Rokon  a  eset,
vastaghangon  esőt gyökkel.

CSÖTE ,  (cső-te)  fa.  tt,  csoVé-t.  Általán,  hüve-
lyes  vetemény,  milyenek  bab , bonó ,  lencse.  Nevét
magtartójának  csőalakjától  kapta.

CSÖTEBOTA,  (csöte-bota)  ősz.  mn.  Mondják
oly  emberről,  ki  mentében  gyakran  csötlik-botlik.
Ctötebota  csámpás ember.

CSÖTÉB,  (cső-te-ér)  fn. tt  estteV-t,  tb.  —A.
Tengeri  férgek  neme,  melyeknek  teste  csőte- vagyis
hüvelyalakn,  melyek  sziklákhoz  és  vízi  növényekhez
topadnak, s ha nyugalmokban  zavartatnak,  a  beleik-
ben  öszvegyült  vizet  kifecskendik.  (Ascidia).

CSÖTÉS , (cső-te-es)  mn.  tt  csöteV-t,  T. —ét,
tb.  — ék.  Aminek  csőteféle  magtartója  van.  Ctötét
veteménytk.

CSÖTISZTÍTÓLÁNCZ,  (cső-tísctító-Iáaes)  ősz.
fh.  Sajátságos  lánczeszköz,  melylyel  a  rozsdás, vagy
akármely  mocsokkal beszennyezett  csőket  mcgtissto-

CSOTLIK,  (csöt-lik,  vagy  csöt-öl-ik)  k.  m.
csíftl-8tí,  htn.  — eni.  Sajátképen  a  lóról  mondatik.
mely  mentében  vagy  futtában megbotlik, térdre ba-
kik,  meg  felkapaszkodik.  CtSÜMoOik.  Átv.  ért
mondatik  a  nyitókas  késekről  s egyéb  eszközökről,
midőn  előre  vagy  hátra  csapódnak.  CsStlik  a  ross
bicsak,  esStlik ás elszalasztott puskasárkány.  Máskép :
esetük.

CSÖTLÖBOTLÓ, (csötlő-botló) ősz. mn. Lásd :
CSÖTEBOTA.

CSŐTÖK,  (cső-tök)  ősz.  fn.  Különös  tökfaj,
melynek  hosszú  csőalakú  szára,  nyele  van; nyakas
tök,  lopó  tök.  Borszívásra  alkalmas,  ha megérvén  és
megszáradván, a belét  és  magvát  kiszedik.

CSŐTŐL,  1. CSOTLIK.
CSÖTÖNY,  (csö-töny)  kiavult  törzsök, jelenti

azon  hangot, melyet  hallani,  midőn  a  láb  valamibe
fitődik,  belebotlik.  Származéka : csötönyöz.

CSÖTÖNYÖZ,  (csöt-öny-öz)  önh. m.  esíttdnjSt-
tem,  — te/,  — 9tt,  pár.  — *.  Botorkálva,  csoszogva
megy.

CSOTOR, (1),  (csöt-ör)  áth.  mn. csWtfr-t, Tagy
cs0tr-8tt,  htn.  — «*, T. — eni.  Cseter,  csavar, teker,
úgy  fordít  valamit, hogy  csőt,  eset hangot  ad.  Roko-
na : gyötör.

CSÖTÖR,  (2),  (csöt-ör)  fa.  tt.  csWft-t,  vagy
csdtrSt,  tb.  — «fc,  T. csöírök. Eredeti  értelme : esovor,
esooart, csooor  formájú,  8ssveteksrt  stb.,  mely  érte-
lem  él a  csoYSr  v.  cseíer  igében ,  hasonlóképen  a  ro-
kon  ssármatatd s alakú : csötrös, csitri, csutora  szik-
ban  is.  Jelenti a  gabonamerfln«k  negyedét,  negyed
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•s  részét.  Négyes  számot  jelentő  értelemben  megvan e
v?  szó a  szanszcrit:  csatvar  és  csalur,  zend:  csatuvar  és
:;  esathru,  pers*  csár  és  esohar,  kurd  «sar,  hellén

IÍTIUQO.  ,  ir  eealhair," török  d8rt, czigány  csdr,  latin
x  guatuor, ettől  a  franczia  quatre,  olasz, spanyol guatro

stb.  szókban,  miért  is  a  szláv  nyelv,  hol  esetri,

c  stíri,  stb.  alakban  él,  azt egyedüli  sajátjának nem
!  tulsjdonithatja,  mint  számtalan  másokat  sem. V. ö.

CSŐTÖK,  átb,  igét. és  Cseter,  öelert,  vagy  CWftörí

u  neveket is.
a  C8ÖTÖRT,  (csöt-ört)  fn. tt  csWört-öí.  Eredeti-

leg  csdtör  igének  részesülője  lévén  ám. csavart, te-
kert, öszvetekert.  Innen  mostani  tájdivatos  jelentése:

t  átmérő,  átalló  (diameter),  másképen:  esetért,  kenyér
etiStörtje,  kalap csöttírtje, ásón  hossza, mely  előallana,
ha  a kalap  öszvecsötörtetnék, vagy  öszvenyomatnék,

>.  az  egésznek  körfilbelől  egy  negyed  része.
.  CSÜTÖRTÖK,  (l-  CSÖTÖR) fa. tt. csWörtafc-W.

Jelenti a hét  negyedik  napját,  amennyiben első  napja
hétfő,  második  kedd  (kelted),  stb.  Egyházi  felosztás
szerént azonban  a vasárnap  elsőnek  vétetvén, csötör-
tök  ötödik  napot  (feria  qninta)  jelent, s  innen  ma-
gyarázandó, hogy  Ctötörtökhely  szepesaégi  mezőváros
Quiníoforumnak  neveztetik.  Egyeznek  vele  a  szerb
ísetertek, cseh  tttortek stb. 2) Használtatik  hangutánzó
gyanánt  ezen  mondatban:  CtSlSrtököt  vtttU  puskája,
azaz  esSttent-csettent  a  sárkány,  de  a  lőpor  el nem
sült  Nevezetesebb  csötörtöki  napok  :  sa6áló  vagy
kövér  etStörtök,  azaz  ntósó  csötörtök  a  farsangban;
csonka csötoríök, azaz  első  csötörtök  a nagy  böjtben;
nagy  vagy  süld  esoYöYtfk,  azaz  húsvét  előtti  csötör-
tök,  mely közvetlenül  a  nagypénteket  előzi  meg; ál-
dozócsWttrtök,  azaz  Urunk  mennybemenetele  napja,
minthogy  a katholiknsoknál  a  húsvéti  gyónis és ál-
dozás  szakának  ez utósó  napja.

CSÖTÖRTÖK,  több  helység  neve, helyr.  Ctö-
türtök-re,  — ön, — riU,  vagy  — be,  — ben,  —bili.

C8ÖTÖRTÖKHELY,  (csötörtök-hely)  mv. Sze-
pesbeu és puszta Szálában helyr. —hely-re, —én, —ritt.

C8ÖTÖZ,  (csöt-öz)  önh.  m.  csötös-tem,  —tű,
—«tt, pár.  —«. Láb  alatt  akadékoskodik,  mosókhoz
csötlik, fltődik.

C8ÖTBÖS,  (csöt-ör-ös)  ma. tt.  csötrös-í,  vagy
—ét,  tb.  —ék.  Gömörben  ám.  rövidre vágott  hajú,
másutt: csitri. L.  ezt.

CSÖÜR,  (cső-ür) ősz. fii.  A  csó'nemtt  eszköznek,
különösen  álgyu-, puskacsőnek  ürege.

CSÖÜVEQ,  (cső-üveg)  ősz.  fn.  Különös  készü-
lettt,  köszörült  üveg,  milyent  a  latcsÖTckbe  alkal-

C8OVES,  (cső-es,  v.  csöv-es)  mn. tt  csftes-t,
•».  —ét, tb.  —ék.  Csővel  ellátott,  minek csöve van,
csövei bővelkedő.  CtKvet  mértani asztal, csöves  kuko-
ricsasfár, estfvís  6o<.  csöves kút, csöues  szirmú  virágok.

CSÖV,  1. CSŐ.  Elébbi  alakjában  oly  ragok  és
képzők  előtt  basználtatík,  melyek  önbangzóval  kez-
dődnek  (kivérén  az é és i-t),  miut: csöu-íí,  cs0v-ek,
ctVv-«m,  cf»v-e*,  ctifv-e*  stb.,  (de  cső-ért, csö-ig).

CSÖVECSKE,  (csöv-ecs-ke)  kies.  &.  tt  e*9-
uecské-<.  A  maga nemében vagy  aránylag  kisded  cső.

CSÖVEG,  (cuöv-eg)  fo.  tt  etöveg-rt.  Némely
férgek  csőalaku  héja,  burka.

CSÖVELY,  (csöv-ely)  fn. tt  etSvely-l,  tb.  —ék.
1) HsJnem,  csőalakú  bosszú  orral.  (Fistularia  taba-
caria).  2) Tüskés  csiga,  melynek  teste  hat,  s farka
mintegy  három  hfivelyknyi  hossza.  (Morei  colas).j

CSÖVÉN Y ,  (csöv-ény)  fn.  tt  csövény-í,  tb.
—ék. A madártollnak  azon  része, mely  belül  üres,  és
csövet képes.  CtövénybiU  metszett  irótoll.  CsöWnyben
tartott  kénesó'.

CSÖVESCSIGA, (csöves-csiga) ősz. fa. Csőalaku
csiga, melynek hosszúkás hengerded héja csövet képez.

CSÖVESKÚT,  (csÖTes-kút)  ősz.  fn.  Kút, mely
csövön  adja  fel  a  vizet,  kttlönböztetésül  a  kankaié-
kos,  vödrös  stb.  kutaktól.

CSÖVIBIC8,  (cső-virics) ősz.  fn. Növénynem  a
nyolczhímesek  seregéből  és  egyanyások  rendéből;
csészéje  négy  metszésit,  a  hosszú  magzat csúcsán,
bokrétája  négyszirmu,  tokja  hosszú  cső,  honnan  a
neve  (Epilobiam). Fajai:  keskeny, rozmaringos, piros,
nSríUödS,  hegyi,  négyscSgU,  derecce-,  havasi  ctSoirie*.

CSÖVÍZ,  (cső-?íz) ősz.  fn.  Víz,  mely  kútbol,
forrásból,  vagy  folyóból  csövön szivárog valahová.

CSOZ,  1. CSŐSZ.
C8U, vagy  CSÚ,  elvont  gyök, mely más-más

családtt  származékokban  különféle  érteménytt.  1)
Hangutánzó  a  csúsz,  esti*  származékokban.  2)  Ke-
délyhang  a csúf,  csúnya  szókban.  8)  Mint  a  csúcs,
csúp gyöke  rokon  a  cs5,  csőt; szókkal.

C8UB, elvont hangutánzó gyök, máskép: csob.
Jelenti  valamely  lezuhanó  testnek,  vagy  mozgó, hirl-
lamzó  víznek  csapkodó  baugják  Kettőztetett  végbö-
tü?el,  csubb,  honnan:  csubbot  cetni  ám.  csubokolm.
Cvubbot  vetnek  a  csapkodó hullámok.

CSUBOKOL,  (csub-ok-ol)  önh.  m.  csubokol-t.
Az  ütött, csapott, vagy  hullámzó  víz  megütődfc  csub
hangot  ad;  vagy  a  vízben úszó, taposó  a  vizet  han-
goztatja.

C8UBOR,  (csub-or)  fn.  tt.  csubor-t,  vagy  csui-
rot,  tb.  —ok,  v.  csubrok.  A  szövőszéken  keresztbe
vetett  hosszú,  erős  rád,  melyre  a  szövendő  fonalat
tekerik.  Azonos  csöbör  szóval.

CSÚCS, CSÚCS,  (1),  (lásd: CSÚ) fn.  tt  csúcs-
ot. Felhangon  csúcs,  mi  ismét  ám.  a kicsinyített  esd',
azaz  csócs. Jelenti  tulajdonkép a  hegyes,  szegletes,
testnek  legvékonyabb,  legkeskenyebb  részét,  azaz
végét.  Tóját  csúcscsa,  orr  csúcscsa.  Csúcsra  vígMHf
s*ántóf0td.  Zactlcó  csúcscsa,  csuklya  csúcscsa.  Bókon
ért.  jelenti  valaminek  tetejét,  ormát  flegy  csúcscsa,
torony  csúcscsa,  ha*  csúcscsa,  sttveg  csúcscsa.  A  tyúk-
mony  is  megáll  az  asztalon,  ha  betöröd  a  csúcsát.
(Km.)  Oúcsra  állítani  valamit. A  magot  ártrfzbót  alig
látszanak  ki a  fák  csúcscsai.  A  szanszkritban  csuda
tetőt, hegycsúcsot jelen.

CSÚCS, (2), fal vak  Erdélyben; helyr.  Cnics-on,
—»-a,  —ról.

68*
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CSÚCSA, (1),  (csucs-a)  fa.  tt  csucsá-í. Lándsa.
Eléjön  a Régi  magyar  Passió (kiadta Toldy Ferencz),
170.  lapján.  L.  CZUCZA.

CSÚCSA,  (2),  falu  Erdélyben,  Kolos megyé-
ben ; ALSÓ—,  máskép  Acsucza,  fala  Zar&nd me-
gyében; belyr.  Cmcsá-n,  —rá,  —ról.

CSÚCSABLAK,  (csúcs-ablak)  ősz.  fn.  Nem
négyszegü vagy  hosszúkás,  hanem  hegyes alakú ab-
lak, p.  a  gothmodorú  épületekben.

CSÚCSBOLT,  (csúcs-bolt)  ősz.  fn.  Gothmodor-
ban  épített  ív,  mely  keskeny  s  hegyesen  végződő
szögletfi.

CSÚCSFAL, (csúcs-fal)  ősz.  fa.  Az  épület hom-
lokzatának  fala,  mely  a  tetővel  egyirányos  bajlásban
mindig szűkebbre emelkedvén,  hegyéire öszvemegy.

CSÚCSFÖDÉL,  (csúcs-födél)  ősz.  fii.  Födél,
mely  az  épület  csúcsfalával  együtt  annak  tetejét  ké-
pezi. Ellentéte a  lapos  födélnek.

CSÚCSGERENDA,  (csúcs-gerenda) ősz.  fa.  Az
épfiletfödelének  tetőgerendája,  mely  az  ollófákat
összefoglalja.

CSÚCSGOMB, (csúcs-gomb)  ősz. fn.  Gomb  az
épületfödél  ormának végein,  vagy  szögletein.

CSÚCSHEGY,  (csúcs-hegy)  ősz.  fő.  KúpsJaku
begy, melynek  orma  csúcsot  képez,  milyenek a  tüz-
okádó  hegyek.

CSÚCSÍV, (csúcs-ív)  ősz.  fn.  Hegyes  szögletet
képező  ív  az építésben.

CSÚCSRA,  (csucs-ka)  fa.  tt  csucská-t.  Kis
csúcs, hégyécskéje  valaminek.  Fölhangon  csücske.

CSUCSKÖ,  (csúcs-kő)  ősz.  fa.  A  tűcsinálók
hengerded  köszörűkévé, melylyel  a  tűket  hegyesítik.

CSÚCSKOR,  (csúcs-kör)  ősz.  fn.  A  hellén el-
lipsia  magyarítására  ajánlott  új  szó,  máskép  lásd:
KÖBKÖR.

CSÚCSKÖRÜ,  (csúcs-körű)  1. KÖRKÖRÖS.
CSÚSCLYUK,  (csúcs-lyuk)  ősz. ft>. Lyuk  va-

lamely  épület  csúcscs&n.
CSUCSOGAT,  (csucs-og-at)  áth.  m. csuesogat-

tam,  —tál, —ott. Száját  hegyesre,  csúcsosra  öszve-
muogatja,  mintha  csókolni  akarna.

CSÚCSOM,  falu  Gömör  megyében; helyr.  Cru-
esom-ba,  —bon,  —ból.

CSUCSOR,  (csucs-or)  fn. tt  csucsor-t, v.  csucsr-
ot,  tb.  —ok, v.  etuetr-ok.  1)  Csucsos  végű,  dudorú,
gömbölyű,  csomódad  test.  Származékai  :  csücsörít,
ctuctorodik.  2)  Növénynem  az  öthímesek  seregéből
és egy  anyások  rendéből,  bokrétája  kerékforma, öt-
szegfi,  portionjai  csúcsosan  öszeállanak,  mindenik
porbon  hegyén  két  orrlyuk,  bogyója  két  rekeszű
(Solanum). Fajai:  Marit,  keserédes,fokó,  nagy  bo-
gyóju, kolompér- paradicsom-  stb.  csucsor.  3) Némely
növények  föld  alatt  termő gumós  gyümölcse,  milye-
nek  burgonya,  csicsóka  stb.

CSÜCSÖRÍT,  CSÜCSÖRÍT,  (csucs-or-ít)  áth.
m. esticsorít-ott,  htn.  —ni, vagy  —ani.  Valamit he-
gyesre  öazvaház, ccuporít  Stáját  csókra  csucsoritja.

CSUCSORÍTÁS,  CSUCSORÍTÁS , (csacsor-ít-
ás)  fn.  tt.  cfucsoritás-t,  tb. —ok. Valaminek hegyesre
öszrehuzása,.

CSUC80EKA,  (esucs-or-ka)  fn. tt  csucsorfaí-t.
Burgonya,  kolompér, pityóka,  földi  alma.

CSUCSORODÁS, (csucs-or-od-as)  fn.  tt  CSMCSO-
rodás-t,  tb.  —ok.  Valaminek  hegyes,  gömbölyűre
öszvehuzódása. iSzáj  csucsorodása.

CSUCSORODÉ,  (csucs-or-od-ik)  k.  m.  e*ucto-
rod-tam, —tál, —ott.  Csúcsos  végű  gömbölyűre ösx-
vehozódik. dókra  csucsorodik a  szája.  Átv. ért ked-
ve  esucsorodik, ám. kedve  kerekedik.

C8UCSORO8 ,  (csucs-or-os) mn. tt  esMcsoros-t,
T.  —át, tb.  —ok.  Ifinek  csucsorai  vannak.  CSmeso-
ros  növényei. V.  ö.  CSUCSOR.

CSUCSOS,  CSUCSOS,  (csúcs-os)  mn.tt.estf-
csos-t, v.  —öt, tb.  —ok. Hegyes,  gúlaalakd,  csúcsra
kimenő, végződő.  Csúcsos  hegy ; cntcsos csuktya; csú-
csos száj;  csúcsos sitoeg,  kalap;  csúcsos torony; esú-
csos ottlop;  csúcsos orr;  csúcsos f ej. V. ö.  CSÚCS.

CSUOSOSAN, (csdcs-os-an) ih. Hegyesen,  czfes-
cssJ végződve.  Ctúr*otan  viselni  a  kontyot.

CSÚCSOSFAZÉK, (csácsos-fazék)  ősz. fn.  Szfik
szájú  tejes  fazék,  köcsög,  kecseg.

CSÚCSOSÍT,  CSÜCSOSIT,  (caúcs-os-ít)  áth.
m.  csúesosít-ott,  htn.  —ni.  v.  —óm. Csdesosra, he-
gyesre, hegyes  gömbölyűre  alakít, öszrehdz.  Karét,
faneget  csúcsositoni.

CSÚC808ÍTÁ8, CSUCSOSITÁS,  (csűcs-os-it-
ás) fn.  tt  csOcsositás-t, tb.  —ok.  Csdcsosra  alakítás.

CSÚCSOSODÁS,  CSUC8080DÁ8,  (c*ics-ot-
od-ás) fn.  tt  csOcsosodás-t,  tb  ok. Csúcsossi, né-
gyes gömbölyűvé  alakulás.

CSÚCSOSODIK,  CSÚCSOSODIK,  (csúc*os-
od-ik) k.  m. csúcsosod-tom,  —tál,  —ott.  Hegyessé,
hegyes  gömbölyűre,  csúesossá  lessen, hegyes alakot
ölt  Csúcsosodik « szája.  Kit  Vttvefolyó  vU  között  csú-
csosodik  aföldfcöz.  V.  ö.  CSÚCS.

CSÚCSOSSZÁJU, (csúcsos-szájn) öu. mn. Öu-
vecsuporított  szsju.  CWcsosszáju  leány,  csúesostsáj*
korsó.

CSÚCSOSSZÖGÜ  ,  (csúcsos-szögfi)  ősz.  mn.
Térről,  vagy  testről  mondatik,  mely  hegyé* szöget
alkotva  végződik.  CMetossctyfi  határ,  száwtóföW,-
csúcsos  szögit  épület.

C8ÚCSOZ, (csúcs-oc) áth. m. csúcsot-tam,  —tií,
—ott,  pár. —t. Valamit ágy  metél, alakít, hogy  be-
gye,  csúcscsa  legyen.  CWcsotni a  HU, Unt,  karót.

CSÚCSUL,  CSÚCSUL,  (csucs-úl,  vagy  cra-
csu-ol)  önb.  m. csucsúl-t.  Gyermeknyelven:  sJossik.
CSmcsulj,  csücsülj kis  galambom,  amui  alugyál.

CSUCSÚLÁS,  CSUCSULÁá,  (csncs-nl-a.)  fa.
tt  csucsúlás-t, tb. —ok.  Oyermeknyelvcn: alvva*.

CSÚCSÜVEG, (csúcs-üveg)  ősz.  fa.  Üveg,  Ule-
tőleg üvegből  való  palaczk,  pohár,  melynek  csúcsos
szája  van.

CSUD, (1), mint csuda  és scárnuuékai gyöke lát-
ható csoda, csodál  stb.  alatt.
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CSUD,  (2), T. CSUD, tt  csud-oí. Az  .oroszok né-
mely  finn  népséget  ctudok-nak  neveznék.  Azt  gon-
dolták  s gondolják,  hogy  e  csud  név  azonos  a régi
skilth  (szittya)  névvel.  A  csud  kifejezés  az  Enari,
vagy  Anara  körül  lakó  lappoknál  art  teszi,  mint a
finn  sota, s  magyar  csata; csud  tehát  ám.  csatanép,
hadi nép, a esudeh (mely többes =:csudok) pedig jelent
nálok  csatanépet,  vagy  csatározó,  száguldó  hadné-
pet.  Közel  ás  Enári  egyházhoz  magas  hegy  van:
csudvár, melyen  hajdan  a  lappokat  bántó  csatanép
tartózkodott  S  ezen  nevezés  legjobban  illik  azon
népekre,  kiket  ás  orosz  krónikák  őstuloknak  ne-
veztek ,  illenék  egy szóval  a  hellén  által  nevezett
skitth-ekre. A  lapp  etűd jelentését, melyet a <rxv#-ekre
hajlandók  vagyunk  érteni, nagyon  tsJálólag  kifejezi
a  magyar  csatangol  ige  szó  is  (Sjögrén  után  Hun-,
falvy  Pál).

CSUDA, (1),  CSUDAL, származékaikkal együtt
1. CSODA, CSODÁL stb.

CSUDA,  (2),  népes  puszta  Bars  megyében;
helyr.  Csudá-n, —rá,  —ról.

CSUDABALA,puszta  Békés  megyében;  helyr.
Csudobalá-n,  —ró, —ról.

CSUDAFA,  (csuda-fa)  ősz.  fa.  1. HDfBOLT.
CSÚF,  (csú-f)  fa.  és  mn.  tt  csúf-ot.  1)  Külső-

leg,  de  kivált  erkölcsileg  csúnya,  utálatos,  trágár,
gyöngéd  érzelmeket  sértő,  m Ások  becsületét beszeny-
nyező, gúnyos.  CWf  ember.  Csúf  beszéd.  Csúf  szókkal
illetni  valakit.  Csúf  néven  hint.  Bujaságra  ingerlő
csúf mseiét.  Csúf irds.  2)  Mint  főnév  ám. gúnytárgy,
sértő  tréfa.  Csúfot  űzni mátokból. Nem illik  szent dol-
gokból  csúfot  termi. KiMtfk  t>t  a  világ  csúfjára.  Úgy
nól  rólam,  mintha  én  volnék  a  világ  cfúfja.  Csúfot
csújfal  viszonozni. Engem ugyan  ctúffá  tettek.

Rokon  csúnya szóval. V. ö. ezt  Hasonló  jelen-
tésüek  az  olasz  ciofa,  zujfa  és  német  SMmpf.  Kép-
zőjére  nézve a  d8l-f,  cs8r-f,  kaj-f  szókon  kivül  alig
van nyelvünkben  mássá.  ,

CSÚFBESZÉD, (csúf-beszéd)  ősz.  fn.  1)  Gú-
nyoló,  gyalázó,  rágalmazó  beszéd.  2)  Pajtalan,  trá-
gár,  mocskos  beszéd.

CSÚFÍT,  CSÚFÍT,  (csúf-ft)  áth. m.  csúfít-oft,
htn. —ni, v.  — óm.  1)  Csúnyává,  rúttá,  utálatossá
tesz. fibVhimtb* csúfítja  orctáját.  A  helytelen  szabású
ruha  elcsúfítja  a  termetét.  Erkölcsi  ért  gyaláz, csú-
fol,  nevetség  tárgyává  tesz,  szégyenít  Ötét  ugyan
megesu/Hottdk.

CSÚFÍTÍS,  CSUFTTÁS,  (csúf-ítás)  fa.  tt.
csúfitás-í,  tb. —ok.  Csúnyává  tevés.

CSÚFKÉP,  (csdf-kép)  ősi.  fn.  Valamit  csúf,
visszataszító  vonásokkal  ábrázoló  kép,  torzkép;  un-
dok,  utalatos arcz, ábrázat

CSÚFKÖLTEMÉNY,  (csúf-költemény) ősz.  fa.
Költemény,  mely  egyenesen  valaki  meggyalázását
tűzte ki  czélul.  (Pasquille).

CSÚFNÉV,  (csúf-név)  ősz.  fn.  Gúnynév, me-
lyet  cMÜfblódfcból,  gúnyból,  nevetség okáért adnak
valakinek;  becstelen  név, mert az igazi  nevet  a  ma-

gyar becsületes névnek  mondja.  Mi a  kegyelmed  be-
csületes nevet

CSÚFOL, CSÚFOL,  (csúf-ol)  áth.  m.  csúfoí-t.
Csúfnéven  hí, gúnyol,  kinevet,  kikaczag  valamiért,
vagy  valamivel  boszont  Kicsúfolni,  megcsúfotni.
KVnnyH  a  szegényt  kicsúfolni, de nehéz fofruhásni.  Km.

CSÚFOLÁS, CSUPOLÁS, (csúf-ol-ás) fh. tt. csú-
folás-t,  tb.  —ok. Csúfnévvel  illetés, gdnyolás, kineve-
tés, valamivel  boszontás, valamely  hibának  vagy  hiba
gyanánt  vett  dolognak  szemtül-szembe, s  ingerkedő
felhányása.

CSÚFOLKODÁS,  CSÜPOLKODÁS,  (caúf-ol-
kod-ás)  1. CSÚFOLÓDÁS.

CSÚFOLKODIK,  CSUFOLKODIK,  (csűf-ol-
kod-ik).  1. Csdfolódik.

CSÚFOLÓDÁS,  CSUFOLÓDÁS,  (csűf-ol-ód-
ás) fh. tt  csúfolódás-t,  tb. —ok.  Valakinek  gyakori,
folytonos  csdfhéwel,  gúnynyal  Ületése, holmi  hibák
emlegetésével  szántszándékos  boazontasa. A  csúfoló-
dást  hevenyében  legjobb félbescakosctani.  (Km.)

CSÚPOLÓDIK, C8UFOLÓDIK,  (csűf-ol-ód-ik)
k. m. csúfotód-tam,  —tál,  —ott. Mást csáfhevekkel
balmos,  gúnyokkal  folytonosan illet, hibák  felbanyá-
sával nevetségessé tenni  iparkodik.  Többes  számban
viszonyos  gúnyolódást  jelent  Mit  esúfólódtok  gyer-
mekek t  azaz  mit csúfolgatjátok  egymást.

CSÚFOLÓDÓ,  CSUFOLÓDÓ,  (csúf-ol-ód-ó)
mn.  tt  csúfolódó-f.  Aki  mást  csúf-  vagy  gúnynevek-
kel  illet,  nevetség  tárgyává  tesz.  Orúfolódó pórsuhon-
czok,  esúfolódó  szónok, csúfolódó  verseset.

CSÚPOLÓDVA, CSÜPOLÓDVA, (csúf-ol-ód-va)
ih.  Gúnyolódva,  nevetséget  csinálva,  éles  tréfákkal
sértegetve, alacsonyftva.  Az alaeton  lelkek  a  legtun-
tebb  ügyrM  is  csúfoíódua  beszélnek.  Vallásról, erény-
ről, nemzetiségről  «oha  sem szabod  csúfoíódva  szólam.

CSÚFOLÓLAG,  (csúf-ol-ó-lag)  ih.  Csúfoló mó-
don,  gúnyolóképen.

CSÚFONDÁB,  (csdf-ond-ár)  fh.  tt.  csúfondár-f,
tb.  —ok. Másokat  csúfolni,  gúnyolni  szerető. Rende-
sen  ős  képzővel:  csúfondáros,  mint  csaplár,  csapiá-
ros.  Eredetileg  valószínűen  csúfoldár,  azaz  csúfoíó-
dár  lehetett.

CSÚFONDÁROS,  (csúf-ond-ár-os)  mn.  1. CSÚ-
FONDÁR.

CSÚFONDÁBOZ,  (csúf-ond-ár-oz)  Önh. m.  csú-
fondároz-tam,  —tál,  —ott.  Csúfolódást  gyakorol,
csdfolódik.

CSÓFONDÁRSÁO,  (csűf-ond-ár-ság)  fn.  tt
csúfondárság-ot.  Csdfolódó  tulajdonság.  CWfondársá-
gáról  ismeretes gúnyiró.

CSÚFOS, CSÚFOS, (1),  (csúf-os) mn. tt  csúfos-t,
v.  —át, tb.  —ok. Gyalázó, becstelenítő,  gúnynevét-
séget okozó, csúfságos.  CSntfos  elmeUStét,  csúfos hátrá-
lás,  csúfos gyávaság,  csúfos  megszólás.

CSÚFOS, CSÚFOS, (2), (csúf-os) fa. tt  csúfos-í,
—ok. Alakos,  bohóca.  Kiavult régi  szó.

CSÚFOSAN,  (csúf-os-an)  ib.  1)  Csúffá  téve;
gúnyt, gyalázatot  szenvedve.  CVúfosan  wisszattíasííani
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valakit.  Csúfosan  megfutomlani  az  ellenség  eUtt.  2)
Csúnya  módon, illetlenül,  gyalázatosán.  Csúfosan  vi-
selni magát.  Csúfosan  bántak  vele.

CSUFPÉNZ,  (csaf-pénz) ősz.  fh.  1)  A  tett  szol-
gálat- s érdemlett  díjnál  sokkal  csekélyebb  fizetés.
2)  Szembeszököleg  aránytalan  ár,  melyet valamely
áruért ajánlanak  vagy  adnak.

A  német Spottgeld  után  csinált  idegenszerfl  szó,
helyesebben  magyarul: potompénz, potomár.

CSÚFSÁG,  (csuf-ság)  fh.  tt.  csúfság-ot.  1)  Csú-
nyaság,  illetlenség.  Ez  csúfság,  mit ti  velem tesztek.
2)  Sértő  tréfebeszéd,  gúnyoló  nevetség.  Csúfsággal
illetni valakit.  Csúfságot csinálni  valamiből.  Csúfság-
ból nagy  étimet  adni  valakinek.

CSÚFSÁGBÓL,  (csuf-ság-ból)  ih. Gúnyképen,
nevetségből.  Csúfságból  kftcongetni  valakinek.  Csúf-
ságból  dicsérni  valamit.  Csúfságból  másnak  bossantá-
sára  tenni  valamit.

CSUFSÁGOS,  (csuf-ság-os)  mn.  tt.  csufságos-t,
vagy  —al,  tb.  —ak.  Csúfsággal  járó,  igen  csúf, a
gyöngéd  erkölcsi érzést, becsületet  fölötte  sértő,  gya-
lázatos.  Csufságos  gúnyiratok.

CSUFSÁGOSAN,  (csaf-ság-os-an)  ih.  Igen  csú-
ful,  fölötte  gyalázatosán.

CSÚFSZÓ,  (csúf-szó)  ősz.  fa.  Csúfnév,  vagy
akármily  szó,  mely  valakit  nevetség  tárgyává  tesz;
gúnyczím,  mely  akár  valódi, akár  ráfogott  testi  vagy
lelki  hibáját  említi  valakinek.  Vásott  utczai  gyerme-
kek,  miveletten  emberek  stb.  csúfszavai.

CSUFUD,  falu  Erdélyben, Alsó-Fejér  megyé-
ben ; helyr.  Csufud-on,  —rá,  —rói.

CSÚFUL,  (csúf-ul)  ih.  Gyalázatosán,  csúf mó-
don,  becstelenUl,  szégyent  vállra, nevetségesen.  Csú-
ful járni,  csúful  megfutamodni,  csúful  bánni  valaki-
vel,  csúful  megbukni.

CSÚFUL,  CSÚFUL, (csúf-ál)  önh. mn.  csúfúí-í.
Csúf  alakot  ölt,  csúnyává,  utálatossá  leszen.  Ezen
ember  napról-napra  jobban  csúful.  Mily  szép  volt,  s
mint  eicsúfútt  / Különbözik  tőle  csúfol.

CSÚFÚLÁS,  CSUFULÁS,  (csűf-úl-ás)  fn.  tt
csúfúlát-t,  tb.  —ok.  Csúnyává, utálatossá  levés.

CSUH,  elvont hangutánzó gyök,  származékai:
csuha,  csuhi,  csuhu,  csuhé,  csuhoszt  stb.  Jelentése  su-
honás, suhogás,  t  i. ugyanaz, ami a  rokon  alakú  suh
gyöké.

CSUHA,  (csuh-a = csub-ó,  vagy  suho-gó) fn.
tt  ctuhá-t.  1)  A  palóczokn&l  és  Somogyban  ám.
szűr, bosszú  szűr.  Baranyában: ruha, gúnya.  2)  Szer-
zetesek  vastagabb  és  durvább  kelméből  készített
hosszú  ruhája.  Felvenni  vagy  levetni  a  csuhát.  Barát-
csuha.  Közelebb  az  ing  a  csuhánál.  (Km.)  Csuhát  öl-
tött,  csuhába öltötittt,  azaz  szerzetessé  lett  8)  A  ré-
gieknél  felső  köntös,  milyent a  {Burák,  sőt királyok
iá  viseltek.  Ulászló  kincstartója  írja:  Eadem  die  (29.
Sept.  1495.) pro  subduccione  uniós  veatis  Chuha  de
commissioue  Re  Mtis  sarcita  de  Tafatis  emte  sünt
obié 5.  stb.

Rokon  vele  a  török  csoha  v.  csuha  (posztó),

perzsa  csnkha  (1)  vostis  e  lana  contexta;  2)  vestis
monaeborunA  arab  ctiváb, német  Tuch't  stb.

CSUHAPÁR,  (csuba-dár, v.  —tár) fn. tt  csu-
hadár-t,  tb.  —ok.  Bégies  szó, jelent  ruhatárt,  ruba-
tartót,  tehát  helyesebben: csahatár.

CSUKÁS,  (csuh-a-as)  mn. tt  csuhás-t, v.  —öt,
tb.  — ak. Csuhát viselő, csuhával  bíró, kinek  csuhája
van.  Csuhát  barátok.

CSUH ÁSZT,  (csub-aszt)  önh.  m.  csuhasst-ott,
htn.  —ni,  T.  —ani.  Göcsejben  ám.  fíllent,  hazud.
Azonos  csuvaszt,  suhoszt  igékkel,  t  i.  átv. ért  síi
hazud, mintegy  kicsuvad,  kunban  szájából  a fillentés.

CSUHÉR,  (csub-ér)  fn.  tt.  csuhér-í,  tb.  —ok.
Csőcselék,  kóborló, csavargó,  korhelypajtás;  csiribiri,
csűrbe  ember.

CSUHI,  (csuh-i)  1. CSÜHÜ.
CSUHU,  (csuh-u  mintegy  suh-u  =  suh-ó =

suh-og-6)  fa.  tt  csuhu-t.  Kákanemü  vízi  növény,
Máskép: csuhi.

CSUHÚJJ,  (csuh-űjj)  ősz.  fh.  Csuha  újjá,
szűrújj.

CSUJAFALVA,  helység  Bihar  megyében;
belyr.  Ctujafalvá-n,  —rá,  —róí.

CSUJTAR,  1. CSÓTÁH.
CSUK,  haugutánzó  önálló gyök,  áth.  m.  csuk-

tam,  —tál,  —ott.  1)  Kaput,  ajtót,  ablakot,  födelet
betesz.  Éjjelre  becsukják  a  házkaput.  Csukd  be  ás
ajtót,  ablakot,  a ptpa  födelét.  Csukni  kevesebb,  mint
zárni.  L.  ZÁR.  2)  Képes  kifejezésben  mondatik  épü-
letről,  vagy  eszközről,  edényről,  melynek  kapuja,
ajtaja,  födele stb.  van.  Becsukni o* ólat,  az  istáUt,  a
pinczét,  a  ládát,  a  pipát.  KfsS  akkor ólat  csuknod,
mikor  oda  mát  tehened. Km. Pénzes ládát,  pwczét  jó
csukva  tartani.  Km.  3)  Mondatík  személyről,  vagy
tárgyról,  kit  vagy  mit  valahová  betesznek, hogy  ki
ne jöhessen.  A  baromfiakat  ketreczbe,  a  malaccokat
ólba  csukni.  4) Rejt,  elrejt,  eltakar.  A  tolvajok  elöl
elcsukta  pénzét.  5)  Mondatik  a  szemről, szájról,  pl.
becsukni  a  szemeket  a  nagy  por  elöl;  csukd be a  szá-
dat,  ám. hallgass,  ne  fecsegj.  Öszvetételek: becsukni,
elcsukni,  rácsukni  (az ajtót),  kicsukni,  azaz  kirekeaz-
teni.  .Felcsukni  németes  kinyitni  helyett.  Származé-
kai : csuka,  csukkan,  csuklik, csukló, erűkor, csukúl.

Rokonai a bélien  xo'xito, a  latin  cingo, a  SSSJIK-
krit  kuc,  fcucs.

CSUKA,  (csuk-a)  fn.  tt  esuká-t.  Igen torkos,
ragadozó  hal a  folyókban,  tavakban,  hosszúkás  és
fölül  lapos  fejjel,  széles,  nagy  szájjal  és  éles fo-
gakkal.

Húsa  febér,  kemény  és  jó  iitt.  Tormát  csmko,
füstült  csuka. (Esői  Lucius).  Csuka  csukával  él. Km.
Csukafog  tanitá  embert  fűrészelni.  Kin.,  acsjc  a  ter-
mészet  adott  utasítást  a  mesterségekre.  Megtalálta
egyik  csuka a  másikat. Km.

Megvan  a  török  nyelvben  (csuke  v.  csukó,  vagy
csuka bateghe, Hindoglu  szerént: espéce d' étoorgeon),
és a  szláv  nyelvekben  is.  finnül:  hauki.
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CSUKAFAKÓ,  (csuka-fakó)  ősz.  fh.  Minek
olyan  színe  van,  mint a  csukának,  azati  igen  világos
fakó,  mely  hanjuMinbe  megy  által. Ctukafakó  paripa.

CSUKAFEJ,  (csuka-fej)  ősz.  fh.  1)  Csóka  nevű
hal  feje.  2)  Sebészi  eszköz,  idegen  testek  kivételére
a bánsiugból.

CSUKAHEGEDÜ, (csnka-hegedü) ősz. fn. Hosz-
szukis,  keskeny  kis  begedű, gyermekjátékra  való,
vagy  milyennel  némely  vak  koldusok  hegedülnek
búcsúkon,  vásárokon.

CSUKALÓCZ,  falu  Zemplén  megyében; helyr.
dmkalócz-on,  —ró,  —ról.

CSUKÁRD, falu Pozsony megyében; helyr.  Csu-
kárd-on,  —rá, —ról.

CSUKÁS, (1), (csuk-a-as) mn. tt. csukás-t, T. —át,
tb.  —ok.  1)  Csokikkal  bővelkedő;  csukás  folyó.  2)
Csukával  készített étel.  Oukás  leves,  csukás becsinált.

CSUKÁS, (2),  (csuk-ás) fii. tt.  cstikás-í, tb.  —ok.
Ajtónak,  kapunak,  ablaknak,  födélnek  stb.  betevésc.
Ajtócsukás,  kapucsukát.

CSUKASZÍN,  (csuka-szín) ősz.  fa.  Olyan  szín,
mint  a  csukáé,  azaz  hamvas  fakó,  vagy  hamvas
szfirke.

CSUKASZINÜ,  (csnka-szinti)  ősz.  mn. Színre  a
csukához hasonló.  Ornkassinfi  hajlékát  határezred.

CSUKASZKODIK,  (csuk-asz-kod-ik)  k.  m.  csu-
fcaszkod-tam, —tál,  —ott.  Maga  magát  elcsukja,  el-
rejti,  zárkózik, az  ajtót,  kaput  magára  zárja.  Szobá-
ba, kamarába  csukaszkodni.  Az  emberek  elöl  elcsukasz-
kodni.

CSUKKAN,  (csuk-van,  v.  csukk-an)  önh.  m.
esakkan-t.  Kapu, ajtó,  ablak,  födél,  v.  valamely  nyilt,
tárt  eszköz  hirtelen  becsapódik,  betevődik.  Hirtelen
támadt  szélben  beesukkan  az  ajtó.  fiecsukkan  ás  erb's
rugóju  kés, bicsak.

CSUKKANÁS,  (csukk-an-ás)  fn.  tt.  csukkaná*-í,
tb.  —ok. Hirtelen  becsapódás.

CSUKLADOZÁS,  (csuk-1-ad-oz-ás)  fa.  tt.  csuk-
ladozás-t,  tb.  —ok. Gyakori,  folytonos  csuklás.  Csuk-
ladozás miatt nem képes szólni.  V.  ö.  CSUKLÁS.

CSUKLADOZIK,  (csuk-1-ad-oz-ik)  k.  m.  csuk-
ladot-tatn,  —tál,  —ott.  Gyakorta  csuklik.  V.  ö.
CSUKLIK.  A  nagy  sírásban,  zokogásban  csukladozik.

CSUKLÁS,  (csuk-1-ás)  fh.  tt  csuklas-t,  tb.
—ok.  A  légcsőnek  görcsös  öszvehuzód&sa,  melyet
rendszerint  akaratlanul  kitörő  bizonyos  bang  kísér,
a  csuk  hanghoz  hasonló.  Szintén  e hangot utánozza  a
német  Schluchten,  persa  szaki-idan.

CSUKLÁSZ,  fala  Trencsén  megyében;  helyr.
Cntklátn-on,  —rá,  —ról.

CSUKLIK,  (csuk-1-ik)  k.  m.  csukl-ott,  htn.
— ani.  1) Arról  mondatik,  kinek  gőgsípja,  vagy  lég-
csője  görcsösen  öszvebuzódik, s  ennek  következtében
akaratianni  szakadozott  hang  ömlik ki  belőle.  V.  ö.
CSUKLÁS.  2)  Ami  rendes  állásából,  helyzetéből
félre-,  vagy  kificzamodik,  előre,  vagy hátra  csnkódik.
Csuklik  a  ló  lába;  csuklik,  hátra  csuklik  a  rósz  ru-
góju  kei,  bicska.

CSUKLÓ, (1),  (csak-ol-ó) mn. tt  csuktó-t. A  lég-
csőnek  görcsös  öszvehuzódása  miatt akaratlanul  bi-
zonyos  csuk  bangókra  fakadó.  Csukló  beteg.  V.  ö.
CSUKLIK.

CSUKLÓ,  (2),(c8uk-ol-ó)fh.tt.  cs«kíó-í.  Forgó
csont belye.  TVrdcsukló,  boka  csuklója.  Csuklóban el-
törött a  ló  lába.

CSUKLÓIZÜLÉ8,  (csnkló-izülés)  ősz.  fn.  A
forgócsontoknak  azon mozgékony öszveftiggése, mely-
nél  fogva  azok  egymást  a  csuklóban  felváltják,  s
egymás  helyére  odaillenek.  (Ginglymus).

CSUKLYA,  fh.  tt.  csuklyá-t.  1)  A  szűrnek,
gubának  sapkaforma  csúcsos gallérja,  melyet  a  fejre
lehet  húzni, csukni.  Képes  kifejezésben  a  székelyek-
nél,  mint  rész  jelenti  az  egészet  is,  azaz  a  szűrt.  2)
Különösen  némely  szerzeteseknél  gallérforma  nyak-
bavető,  csúcsos  sapkával'  ellátva,  melyet  szintén  a
fejre  lehet  húzni. Mész, bors,  csuklya  sok roszat  elfS-
dSt.  (Km).  Cnúdydba  bújni,  csuklyát  Slteni.  3)  Fű-
szerek  takaró  papirosa  a  kalm&rboltokban,  mint-
hogy  ennek  is  csúcsos  alakja  van.

A  régieknél  eléfordnl  ily  alakban  is:  kuklya,
honnan  valószínű, hogy  a  szerzetesek  által  behozott
latin  CMculas-ból  képeztetett.

CSUKLYÁS,  (csuklya-ás)  mn.  tt.  csuklyás-t,
vagy  —át, tb. —ok.  Kinek,  vagy  minek  csuklyája
van, csuklyába  öltözött.  Cauk/yás  szűr,  esuklyás  guba,
köpeny.  Csuklyát  barát.  Ctuklyát  galamb,  melynek
hátrahajló  tollbúbja  vagyon.

C8UKLYÁSAN,  (csnklya-as-an)  ib.  Csuklyával
fölszerelve,  csukly&t  viselve.  Ctuklyásan  készített  úti
köpeny.  Csuklyánan  járó  barátok.

CSUKLYÁSLEVELÜ,  (csuklyás-levelü)  ősz.
mn. A természetrajzban mondják  növényekről, melyek-
nek  szivded  levelei  öszvebajlanak,  s  egymásra  bo-
rulnak.

CSUKLYÁZ,  (csnklya-az)  átb.  mn.  csuklyát-
tam,  —tál,  —ott.  1) Csuklyával  ellát,  csuklyát  varr
valamely rubara.  CSwklyáznia  szűrt,  csuhát.  2)  Csuk-
lyába  öltöztet,  csuklyába  burkol.  Esb'ben,  hidegben
fetcsuktyásni  a  fejet.

CSUKÓDIK,  (csak-ód-ik)  belsz. m. csukód-tam,
—tál,  —ott.  Mondatik  kapuról,  ajtóról,  ablakról,
mozgékony  födélről  stb.,  midőn  mintegy  magoktól
behajtanak,  betevődnek.  Átv.  ért.  mondjuk  szemről,
szájról,  midőn  önkénytelenttl  bezáródnak.  Almottág
miatt  bectukódott  a  szeme.

CSUKÓKA,  (csnk-ó-ka)  fh.  tt.  csukóká-t. Nö-
vénynem,  a  kdtfőbb  hfmesek  seregéből  és  fodetlen
magvúk  rendéből;  csészéje  két  ajakú,  felső  ajakán
egy  pikkely  vagy  taréj  van,  mely  virágzás  után  rá-
borul  a  csésze  szájára  s  azt  bezárja.  (Scutellaria)
Fajai:  havasi,  trfzmetléki,  nyülevelü,,  kis,  nyúlánk
stb.  csukóka.

CSUKOL,  (csuk-ol)  önh.  1.  CSUKLIK.
CSUKOLVA,  (csnk-ol-va)  ih.  Csukló  állapot-

ban,  csuklással párosulva.  Nagy  sírás miatt  csukolva
panasskodoíí.
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CSUKOMÁNY,  (csuk-o-mány)  fh.  tt.  csuko-
mdny-í, tb.  —ok. Nyitravölgyi tájszó a közös szokásu
cár  értelmében. Ajtó  csukománya = zára.

CSUKOR,  (csuk-or)  fh.  tt.  csukor-t, v.  csukrot,
tb.  esukrok.  1) Bokor,  öszvefíízött  virág.,  teljes  szir-
ma  virág.  Firágcsukor. 2)  Bokorra  kötött,  fűzött  sza-
lag, p.  csukor  a  kalapon,  estikor  a  nyakszalagon,  az
iSvköltin ;  csukorra  kötni, csukorra  szedni,  fűzni  a  sza-
lagot.  Erdélyi  szó, s ajánlandó  a  németé*  másíi he-
lyett. Néhutt: bokor.

A  sínai  nyelvben tszung, ám. plura  simul  ligare
vei  capere; capillos  coliigere;  omnes, simul.

C8UKBOS,  (csuk-or-os)  mn. tt.  csukros-t,  vagy
—át, tb.  —ok-.  1)  Aminek  sűrűén  nőtt, teljes,  bok-
ros  szirmai  vannak.  CSrokros  szegfű,  ibolya.  2) Bo-
korra  kötött,  több  rétegekbe  fűzött.  Csukros  iza-
fcg.'ö*.

CSUKKOSAN,  (csok-or-os-an)  ih.  Bokrosán,
bokorba  kötve,  fűzve.  Orakrosan  kötni, viselni  a  ka-
lapszalagot.

CSUKKOZ,  (csuk-or-oz)  áth.  m.  csufcroz-tam,
—tál,  —ott.  Fodroz,  bodroz,  bokroz,  p. szalagot,
kötőt, vagy  valamely  öltözéket  fodros,  bokros  sza-
laggal ékesít

CSUKROZÁS,  (csuk-or-oz-ás)  fh. tt.  csukrozás-í,
tb.  —ok.  Fodrozás,  bokrozás.

CSUKVA,  (csuk-va) ih. Betéve,  zárva,  elrejtve.
Pénzét  lóidat, pinczét jó  csukva tartani.  Km.

CSULA, falu Kővár vidékén ; KIS—, NAGY—,
falvak  Erdélyben ; helyr.  Csuíá-n,—ró,  —ról,

CSULAK,  (csul-ák)  ín.  tt  cndák-ot.  Füles  fa
edény, dézsa.  Nyitravölgyi  tájszó.  V.  ö. CSULYA.

CSULYA,  (csu-lyaj  mn. tt  csulyá-t.l)  Nógrád-
ban  ám.  apró  fülű.  Különösen,  ilyen juh.  2) Heves-
ben  ám.  lelógó,  lefityegő  fülű,  vagy  szélű.  Ctulya
disznó.  Csutya  kalap,  melynek  karimája  lefityeg.
Máskép:  csulyi.

CSÜLYAFALVA,  L CSUJAFALVA.
CSUM,  1. CSŐM.
CSUHA,  (csum-a) fh.  tt  csumá-t.  1)  Gyümölcs

szára, pl.  meggy  vagy  cseresnye  csumája.  Rokonok
vele: csórna.  2)  Mirigyes,  ragadós  nyavalya,  kelés,
fekély.  Kokon vele: csomó.

CSUMÁZ,  (csum-a-az)  önh.  m.  csumáz-tam,
—tál,  —ott.  Csornával,  azaz gyümölcsszárral,  pél-
dául  cseresnyecsumával  szakgatosdit játszik. Kecske-
méti  szó.

CSÚN, (1),  1. CSÚNY.
CSÚN, (2), falu  Mosony megyében; helyr.  Cvun-

on,  —ró,  —ról, vagy  —ba, —6a», —ból.
CSUNDA,  (csun-, v.  csuny-da)  mn. tt. csundá-t.

Csúnya, piszkos, mocskos, dancs. Erdélyies.
CSUNGA, (csung-a,  azaz  csüng-e)  fn.  tt  csun-

gá-í.  Földi  mogyoró,  máskép: bubujicska  barabply,
mogyoró  tolató,  csemege bürök. Székely  szó.  (Cbaero-
phillum  bulbosnm).

CSÚNY, vagy  CSÚN elvont gyöke  csúnya, esú-
nyit  stb. származékoknak.  Értelménél fogva  ellentéte

csín  szónak^ s  mint  latjuk  s>  különbséget  csak  az  ú
és  í  betűk  teszik,  amaz  távolítást  távolítani  valót, ez
közelítést  jelentvén. V. ö. I  betű.

CSÚNYA,  CSÚNYA,  (csúny-a) mntt.  esúnyd-f.
Rút,  undok, utálaton, piszkos, szennyes. Persáúl: zsoii.
Ellenkezőji: szép, csinos, tiscto, díszes. A csúf szóval ro-
kon, de ez utóbbi inkább szellemi értelemmel bír. Csúnya
pofa, csúnya ruha, csúnya bogár, csúnya ganaj.  Nehéz  a
csúnyát  szépen  kimondani.  Km.  Néhutt  a  köznép  fő-
névül  is  használja  szeméremtett  és  alfél-helyett.  Oly
rongyot,  hogy  a  csúnyája  is  kilátszik.  Qömörben:
csúnya féreg,  ám.  farkas.

CSÚNYÁLKODÁS, CSUNYÁLKODAs,(c8Űny-
a-al-kod-ás)  fn.  tt.  wúnyáikodás-í,  tb.  —ok.  Csinta-
lankodás,  illetlen, nem szép  magaviselés.

CSÚNYÁLKODIK, CSUN YÁLKODIK, (csúny-
a-al-kod-ik)  k. m. csúnyálkod-íam, —tál,  —ott.  Csin-
talankodik,  pajkosán  beszél,  vagy  cselekszik.

CSÚNYÁN,  CSÚNYÁN,  (csúny-a-an)  ih. lásd:
CSÚNYÁUL.

CSÚNYASÁG,  CSÚNYASÁG,  (csúny-a-sag)
fn.  tt.  Undokság, piszkosság,  szemét, ganaj,  piszok,
szenny.  Teli  van udvara  csúnyasággal.  Szellemi  ért
alávalóság,  illetlenség.  Csúnyaság,  mit  némely  embe-
rek o  ranghajhászal  miatt  elkövetnek.

CSÚNYÁUL,  CSÚNYÁUL,  (csúny-a-ul)  ih.
Rútul,  utálatosan, mocskosán, piszkosán, helytelenül,
gyalázatosán,  alávaló  módon.  Csúnyául  beM«cskolta
ruháját.  Csúnyául  viteU  haját.  Csúnyául  báat alattva-
lóival, cselédeivel.

CSÚNYÁZ,  CSUNYÁZ.Ícsúny-a-az)  áth. m.
csúnyáz-tam, —tál,  —ott. l) Csúnyának  nevez, csú-
nya  czimmel  illet,  azt  mondja  valakinek: U  csúnya.
2)  Mocsokkal,  szennyel,  berútít,  bemocskol,  be-
piszkol.

C8ÚNYÍT,  CSUNYIT, (csúny-it, v.  csűny-a-ít)
áth.  m. ctúnyít-ott, btn.  —ni, v. —oni.  l)  Csúnyává,
rúttá, mocskossá,  utálatossá  tesz.  Ruhát  csúnyltaxi.
Udvart,  hátat, szobát becsúnyitani.  Arczát  o  himlő"  d-
ctúnyitotta.  2) Helyragos névvel ám. szükségét  végzi,
ganajával  bemocskít. Ágyba  csúnyitani.  Padra, utcta
közepére  csúnyitani.  Valakinek  szóval a  szájába  esú-
nyttani.

CSUNYITT,(csany-itt,azaz  csunyi-tott) mn. tt.
csunyitt-al. Baranyában ám. veszett, dühös. Cntnyift  eb,

CSÚNYÚL,  CSUNYUL,  (csűny-a-úl)  önb. m.
cstínyúl-í.  Csúnya, azaz rút, utálatos  alakot  ölt.  Bor-
bibircsóktól  csúnyúl  az arc*.

CSUNYUTT, 1. CSÜNYTTT.
CSUP, (1),  elvont gyök,  melyből csupa,  csupán,

csupasz  szók  számazt&k.  Jelent  közelebbről  mezte-
lent, kopaszt,  minden  melléklet  nélkülit, paszta, egy
elemű  lényt. Eredeti  értelme azonos  csup,  v.  csúp  fő-
névével.

CSUP, (2),  CSÚP, fh.  tt.  csup-ot. Jelenti vala-
minek  hegyét, csúcsát,  tetejét  Innen: csupor,  cswpo-
rodik, csuporit, és  ezek  származékai.  Finnfii: Awppe*.
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Alapfogalomban  hasonlók  hozzá a  magyar  hup,
mint  a  hupa,  hupás  (hátahupás) gyöke,  ás fciíp; to-
vábbá  a  német  Kuppe,  Gvffel,  Zipfel,  perzsa  íepe,
sínai  csí  (apex,  summurn)  stb.

CSUP,  (3),  falu  Szála  megyében; helyr.  Csup-
ra,  —ön,  —ról.

CSUPA,  (csup-a)  mn.  tt.  csupá-í.  Tiszta,  merő,
puszta,  egyedüli.  Csupa  vizet  inni.  Csupa  német,  ki
csak  németül tud.  Csupa  hazugság.  Nem  sokat  ér  a
csupa  hallom, mondom. (Km).  Csupa  szép  szóval,  Ígé-
rettel jól  nem lehet  lakni.

CSÚFADON,  (csup-a-ad-on)  ih.  Minden  másne-
mű járulék  nélkül,  a  maga  nemében  egyedül, pusz-
tán,  merőn,  tisztán.  Csupádon  csupa  folyva,  minden
mag  nélkül.  Csupádon  csupán,  cgyedülcst,  egyes
egyedül.

CSUPÁL,  (csup-a-al)  áth.  m.  csupál-t.  Bara-
nyában  ám.  kendert nyü, kendert  sznkgat, a  földből
kitép.  Gyöke cs«p,  rokon  a  csíp,  <ép  igékkel.

CSUPÁN,  (csup-a-an)  ih.  Egyedül, csak, min-
den  más  nélkül,  tisztán,  pusztán,  merően.  Csupán
ctak  azt  akaróm  mondani.

CSUPASZ,  (csnp-asz)  mn.  tt.  csupasz-*,  tb.
—ok.  Meztelen,  kopasz.  Különösen  mondatik  a  tol-
latlan  madárfíakról.  Csupasz  veréb.  Képzésre  hasonló
kopasz,  dobasz, horposz  szókhoz.  Törökül: csipíok,  v
csVblo*.

CSUPASZON, (csup-asz-on)  ih.  Meztelenül, ko-
paszon,  hajatlanul,  szőr  vagy  tollak  nélkül.

CSUPASZCZIKÁJU,  (csupasz-czikájtt) ősz. mn.
Minek  csupasz  czik&ja  vau.  V.  ö.  CSUPASZ  és
CZIKA.

CSUPASZDAD, (csup-asz-dad) mn. tt. csuposz-
dad-ot. Kopaszka,  minek  alig  van  kis  héja,  meze,
szőre, haja.  Csupaszdad  fej,

CSUPASZGYÖKERÜ,  CSUPASZGYÖKÜ ,
(csup-asz-gyökcrü,  v.  gyökü)  ősz.  inn.  Minek  gyöke
uem  szálas,  uein  Ágas  bogas,  hanein  sima meztelen.
Csupaezgyökií  növények.

CSUPASZMAGÚ,  ('csupasz-magú)  ősz.  mn.
Minek  magva  nincs  tokba,  hüvelybe,  héjba, ondóba
stb.  rejtve,  hanem meztelen  áll.

CSUPASZOD1K,  (csup-asz-od-ik)  k.  m.  csupa-
ízod-íam,  —tál,  —olt. Kopaszodik,  elmegy  a  haja,
vagy  tolla,  szőre.

CSUPASZSZÁKU,  (csupasz-szárú)  ősz.  mn.
Mondjuk  növényről,  melynek  szára  uein  szőrös,  nem
molyhos, nem tövises,  nem  agacsos  stb.,  hanem sima,
meztelen.  Csupaszszáru  káka.

CSUPASZT,  (csup-aszt),  CSUI'PASZT,  (csup-
p-aszt) áth.  m.  csupaszt-ott,  htn.  —ni,  vagy  —aní.
Koppaszt,  hajától,  szőrétől,  tollától  megfosztván,
meztelenné,  kopaszszá  tesz.  Kukoriciáí  csupasztani.

CSUPASZTERMÉKÜ,  (esupasz-termékü)  ősz.
mn.  Minek  termeké,  illetőleg  gyümölcse,  magva  hü-
velyctlen,  tok  nélküli

CSUPFA—CSUROGTAT. 1090

CSÚFFÁ,  (csúp-fa) ősz.  fn.  Fa,  melyet  az  élőfa
csápjáról,  azaz  csúcsáról,  hegyéről  vágnak,  s  ösz-
veraknak.  Ettől  különbözik  a  dorongja,  hasábfa.

CSUPRA,  (csup-ka)  fn.  tt.  csupkdt.  Gyümölcs
szára,  csumaja,  melynél  fogva  a  termőágról  alá  lóg.
Cseresnye,  alma  csupkája.  Különbözik  tőle:  csutka.

CSUPOL,  (csup-ol)  önh.  m.  csupol-t.  Arról
mondják,  kinek  gyomrából  az  étel  felböfög.  Roko-
na :  csukol v.  csuklik.

CSUPOR,  (csup-or)  fa.  tt.  csupor-í,  v.  csuprot,
tb.  csuprok.  Bögre,  csupor,  kis  fazék.  Kis  csupor  ha-
mar felforr.  (Km.) FSldcsuporhoz  fakanál.  (Km.)

CSUPORÍT,  (csup-or-ít)  áth.  m.  csuporíí-oíí,
btn.  —ni,  v.  —ani.  Hegyes  gömbölyűre öszvchúz,
csücsörít.  Csókra  csuporUja  a  száját.

CSUPORÍTÁS,  (csup-or-ít-ás)  fn.  tt.  csuporí-
tás-t,  tb.  —ok.  Csucsorítás,  hegyes  gömbölyűre  ösz-
vehúzás.

CSUl'OBODÁS,  (csup-or-od-ás)  fn.  tt.  csuporo-
dás-t,  tb.  —ok.  Öszvehuzódás, csucsorodás.

CSÜPORODIK,  (csup-or-od-ik) k.  m.  csuporod-
tam,  —Iái,  —ott.  Öszvehuzódik,  hegyes  gömbö-
lyűre  vonódik,  csucsorodik.

CSUPOHT, 1. CSOPORT.
CSUPPASZT, 1. CSUPASZT.
CSŰR,  hangutánzó  gyök.  Egészen  egy  csór

gyökkel.  L.  ezt.
CSÚR,  CSÚRCSAVAK,  1. CSÓR,  vagy  CSA-

VAR.  Az  ikerített  csúrcsavar  mindenik  alkatrésze
fölveszi a ragokat: csúrom-csawarom,  ctúrod-csavarod,
csúrta-csavarta  stb.

CSUEAMKODIK,  (csur-am-kod-lk) k.  m.  csu-
ramkod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Csurogva  átszivárog.
Az  eső a ponyván  álcsuramkodik.  2) Atv.  ért  észre-
vétlenül  ellopódzik.

CSURAPÉ,  fn. tt  csurapé-í.  Szűr  neme.  A tö-
rök  és perzsa  nyelvben  csurap  vagy  csurab  Vullers
szeréül  ain. libiale, mely Páriz-Pápai  szerént  salavári,
botos.

CSÜRDI,  (csur-di)  mn. ̂ tt  csurdi-t,  tb. —ok.
Meztelen,  csóré,  pőre.

CSÜRDÍT,  átb.  1. CSORDÍT.
CSURDÚL,  1. CSORDUL.
CSURGÓ,  (1),  (csur-og-ó)  mn. tt. csurgó-t.  Ami

nem  sebcsen,  nem  sugárban,  hanem  lassan  és  csep-
penként  foly.  Mondjuk  forrásokról,  edényekről  is,
melyek  résén  csurogva  jön  a  víz,  vagy^ más  nedv.
Csurgó  kút.  Csurgó  sajtár.  V.  ö.  CSÖRGŐ.

CSURGÓ, (2),  helységek  Fejér,  Somogy,  Tolna
megyékben;  helyr.  Csurgó-n, —rá,  —róí.

CSURKA,  (csur-ka)  fa.  tt.  csurká-í.  Göcseji  és
baranyai  tájszó,  ám.  hurka.

CSUROG,  (csur-og) 1. CSOROG.  Ha  nem  csu-
rog,  csepeg. Km.

CSUROGTAT,  (csur-og-tat)  áth.  m.  cswogíaí-
tam, —tál,  —ott.  Eszközli,  okozza,  hogy  valami
csurogjon.

69
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CSURÓLOM,  (csűr-ólom) ősz.  fa.  Fölolvasztott,
t  csurogtatott ólom.

CSÜKOMVÍZ, (csurom-víz)  ősz. fh. 1. CSURVÍZ.
CSURRAN,  (csur-n-an, vagy  csurr-an) önh. m.

csurran-t.  Egy  csép, vagy  valami  egy  csépként  sebe-
sen  kirohan, kiesik.  Ha  nem csttrron, cseppen.  Km.

CSURRANÁS, (csurr-an-ás)fii. tt. csurranás-t, tb.
—ok.  Egy  cseppnek  sebes  kiömlése,  kiesése.

CSURRANT,  (csur-u-an-t, v.  csurr-an-t) áth. m.
csurrant-oíí, htn.  —ni, v.  —oni.  Valamely  folyadé-
kot  egy  cseppben,  vagy  cseppként gyorsan  kifolyat
A  kereittelendS  gyermeknek  fejére  oturrantani  a ke-
resztvizet.

CSURVÍZ,  (csűr-víz) ősz.  mn.  Csurdultig  vizes,
annyira  általázott,  hogy  csurog  belőle  vagy  róla  a
víz.  Csurvit  leltem,  durvít  ünge,  gályája.

CSÚSZ, (1),  fh.  1. CSÚZ.
CSÚSZ,(2), önh. m. csúsc-tam, —tál,  —ott, pár.

—sz. Szabatosan  véve  különbözik  tőle  csúszik, meny-
nyiben  amaz  élő  állatok  önkénytes  mozgására  vonat-
kozik,  emez  pedig  lelketlen  testeknek  vagy  az  álla-
toknak  önkénytelen  sikamlását  fejezi  ki.  Szintén kü-
lönbséget  teszünk  ezek  között  is: tisc, úszik, kúsz, kú-
szik.  1)  Ik  nélkül  mondjuk  oly  állatokról,  például
hüllőkről,  férgekről,  melyeknek  tagjaik  nincsenek, s
hengerded  testeiket  pikkelyeik,  pajzsaik  vagy  gyű-
rűik  segítségével  mozgatják,  toljak  ide-oda.  CSnisz  a
Wgyó,  a  gyik.  Csusz  a  földi  giliszta.  2)  Mondjuk  ta-
gokkal  bíró  állatokról  is,  midőn  nem fólálló  lábai-
kon,  hanem  azokat  szétterpesztve,  forral,  vagy  hát-
tal,  vagy  hassal  a  földet  vagy  más  talajt  súrolva  ha-
ladnak  tovább,  melyek  egyszersmind  másznak  is,
mennyiben  tagjaikkal  segítenek  magukon.  Csusz  a
még járni  nem bíró  gyermek. A  meghunnyászkodó  eb
farán,  hasán  csúse  ura  elé.  Csusz,  aki  mulatságból,
vagy  testi gyakorlat  végett  a jégen  stkánkozik.  Az  ágy-
nak  egyik  széléről a  másikra  csúss.  Hoztam  csusz. S)
Atv.  ért  magát  lealázva,  elvetemedve  cseng, hizeleg,
meghunnyászkodik,  mint  a  hízelgő  vagy  büntetéstől
félő  eb.  Csúsz-mász. Öszvetételei:  becsúsc,  elcsúsz,  le-
csúsz, fölcsúsz.

Eredetre  nézve hangutánzó,  mely  a  súrolás  su-
sogását  fejezi  ki.  Alapfogalomban  hasonló  hozzá:
kúsz és csősz, csoszog.  Különböztetésül v. ö. CSÚSZIK.

A  parsában  csukh-idon =: prolabi,  fallente  ve-
stigio  eadere.

CSUSZA,  (csuM-a)  fh.  tt.  esussá-t.  1)  Koczkás
vagy  szakgatott  tészta, galuska.  Túrót  csusza, mákos
csusza,  darás  csusza,  tSpörtyiít  csusza.  2)  A  széke-
lyeknél  ám. kukoricza  torzsája,  tuskója.

CSUSZÁM,  (causz-am)  elvont  vagy  kiavult  tör-
tsök, melyből  csuscamik, csuszamlik,  csuszamodik  stb.
származnak.  Alkotására  nézve  hasonló  a folyam,  fu-
tam,  iram  szókhoz. Értelmére  nézve jelent  folytonos
csúszást vagy  csúszó  valamit.

CSUSZAMÁS, (csusz-am-ás)  fn. tt  csuszamás-t,
tb.  —ok.  A  csuszamik  ige  származéka,  ám.  folytonos
csúszás, siklás.

CSÜSZAMÉK, (csusz-am-ék)  fh.  tt.  esuszamék-
ot. Amin  el  lehet  csúszni,  sikamlani, pl. jeges  út

CSUSZAMÉKOS,  (csusz-am-ék-os)  mn. tt.  esu-
szamékos-t,  tb.  —ok.  Csúszós,  sikamlós.  Cvuszamé&os
iszap.

CSUSZAMEKOSSÁG, (csusz-am-ék-os-ság)  fh.
tt.  csuszamékosság-ot.  Valaminek  csuszamékos  tulaj-
donsága,  melynél fogva  tulajdon  vagy  átvitt  értelem-
ben  könnyen el  vagy  meg lehet  sikamlani  rajta.

CSUSZAMHEQY, (csuszam-hegy) ősz. fa.  Hegy,
vagy  domb,  lejtős  bely, honnan csúszva le  lehet eresz-
kedni,  vagy  melynek  oldala  mesterségesen  csúszási a,
csúszkálásra  van elkészítve.

CSUSZAMIK,  (csusz-am-ik)  k.  m.  csiucam-tami
—tál, —ott.  Folytonosan  csúszik, sikamlik.

CSUSZAMTT ,  (csusz-am-ít)  áth.  m.  cnueamtí-
ott,  htn.  —ni, v.  —ani. Eszközli  vagy  engedi, okoz-
za, hogy  valami  csuszamjék.  Lejtőn  csuszamltaw  va-
lamit.

CSUSZAMLÁS,  (csusz-am-1-ás)  fn.  tt.  csuszam-
lás-t,  tb.  —ok.  Csúszó  mozgásba  jő vés, csúszva meg-
indulás.

CSUSZAMLIK,  (csusz-am-1-ik)  k.  m.  csuszaml-
ott,  htn.  —ani.  Megcsúszik,  sikamlik,  tova  csúszik.
Jeges  úton  csuszamlik a  láb.  félre-  olacsuscamlik.

CSUSZAMLÓ,  (csusz-am-1-ó)  mn.  tt.  esussom-
ló-t.  Csúszásban  levő pl.  a  hegyről  csuszamló  fenyő-
Maiak ; csuszamló szán ; jegén  csuszamló lábak.

CSUSZAMODÁS,  (csusz-am-od-ás)  fia.  tt.  csu-
Mamodás-t,  tb.  —ok.  Csúszásnak  indulás,  sikamlis.

CSUSZAMODIK,  (csusz-am-od-ik)  k.  m.  em-
szamod-tam, —tál,  —ott.  Csúszni  kezd,  csúszásnak
indul.  Megcsuszamodik, elcsuszamodik, alácsuscamodii,
félrecsuszamodik,  lecsuszamodik.  Képzésre  olyan,
mint  :  futamodik,  folyamodik,  ittamodik,  fictamo-
dik stb.

CSUSZAMÓS,  (csusz-am-ó-os)  mn.  tt.  esusza-
mós-t, v. —át, tb.  —ok.  Sikos, sikamlós, amin köny-
nyen  el  lehet  csúszni.  CSniszamós  út,  sima  padolat.

CSÚSZÁS,  CSÚSZÁS,  (csúsz-ás)  fn.  tt.  csú-
szás-t,  tb.  —ok.  1)  Haladás,  nem  lábak  vagy  szár-
nyak,  hanem  egyedül  a  test  belső  ruganyossága  ál-
tal,  pl.  a  kígyók  csúszása. 2)  Háton,  faron,  oldalon
stb. ereszkedés,  előnyomulás.  3) Sikamlás  valamely
sima testen, téren.  4) Atv.  ért. alacsou  lelkű esengés,
megbunuyászkodás.  V.  ö. CSÚSZ, CSÚSZIK.

CSÚSZDOGÁL,  (csusz-od-og-il)  gyak.  önh.
Gyakran,  folytonosan  csúsz  vagy  csúszik.

CSÚSZIK,  (csúsz-ik)  k.  m.  cstisz-tom,  —tói,
—ott. pár.  —szál.  Közbeszédben  az  önh.  csusz igé-
vel  fölváltva  használtatik,  de  szabatosan  véve  1)
Csúszik az állat,  illetőleg  annak  valamely  tagja,  vagy
testrésze,  midőn  akaratlanul  elsikamlik  bizonyos  test
szine  fölött.  A  tikot padlón  csúszik az  ember lába. A
patkolatlan  ló  elcsúszik  a  jégen.  A  tUtySgS  kocsiban
az  Ülés  egyik  stíléről  a másikra  csúszik.  2)  Mondjak
más  lelketlen  testekről,  midőn  síkos,  sima  talajon
vagy  lejtőn  mozgásb.i jőnek, és  súrolódva  tovább  h*-
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Iádnak.  A  havas, fagyos  úton  csúszik  a  szán.  A  lejtön
lecsúszik  a  fa.  Markából,  hóna  alól  kicsúszik  valami.
Fő/csúszik  ás  Unge  ujja.  3)  Átv.  ért.  csúszik  a jó  bor,
csúszik  a  jó  étel, a  zsíros  káposzta.  Elcsúsznék  a  jó
vacsora = elkelne.  Sikamlik  a  titok,  hol  csústnak  a
poharak.  Km.  Nem  csúszik  neki,  nincs  ínyére  az  étel,
nem  kell  neki.

CSUSZKA,  (csusz-ka)  fn.  tt.  cs«szká-t.  1) Ös-
vény  a jégen,  melyen  testgyakorlatul,  vagy  mulat-
ságból  ide-oda  csúszni  szokás.  Lejtős,  sima  csuszka.
Csuszkára  menni,  csuszkán  elesni.  Patkóval  horzsolni
a  csuszkát.  2)  Harkúlyncmü  madárfaj,  mely  a  fák
derekain,  férgek  keresése  végett,  csúszkálni  szokott.

CSÚSZKÁL,  (csusz-kál,  vagy  csusz-ka-al)  önh.
m.  csuszkál-t.  1) Jégen  vagy  más  sima  téren,  pl.  fé-
nyes  viaszos  pallózaton  ide-oda  csúsz.  2)  Átv.  ért.
valaki  előtt  vagy  valamiért  magát  elvetve  cseng,
megbunnyáuzkodik.  Szemtelenül hizeleg.

CSÚSZKÁLÁS,  (csusz-kál-ás)  fn.  tt.  csuszka-
!<ís-í,  tb.  —ok.  1)  Testi  gyakorlat,  vagy  mulat-
ság,  midőn  valaki  a  sima jeget  korcsolyán,  azaz  jég-
patkókon,  vagy  azok  nélkül befutja,  s  rajta  ide-oda
csúsz.  2)  Meghunnyúszkodva  csengés,  szemtelen  hi-
zelgés.

CSUSZKÓ,  (csusz-kó)  fn.  1. CSUSZA  1).
CSUSZKORA,  (csusz-k-or-a)  fn.  tt.  csuszkorá-í.

Kis  gyermekeknek  való  rövid  csuszka.
CSUSXKORÁL,  (csusz-k-or-a-al)  önh. m.  csusz-

korál-t.  Rövid csuszkán  ide-oda sikúnkozik; vagy nem
folyvást  bizonyos  jégösvénycn,  hanem  majd  erre,
majd  arra  fordulva  csúsz.  Mindenkor  kicsinyező
értelemmel  bir.

CSÚSZMASZ,  (csűsz-mász)  ősz.  önh.  m.  csúsz-
tam  másztam,  csúsztál  másztál,  csúszott  má'zott  ;
htn.  emíszíii  mászni.  Csúszva jár.  l)  Mondatik  olyan
állatokról,  melyek  rövid  lábúak  lévén, inkább  csúsz-
ni,  mint  lépni  látszanak,  p.  a  férgek  és  bogarak, va-
lamint  a  kétlakiak  (hüliök)  sok  nemei. 2) Mondatik
más  állatokról  is,  midőn  lábaikat  széttcrjesztve  ha-
son  mennek, haladnak  od&bb,  pl.  csúfamász  a vadász-
eb,  midőn  ura  korbácscsal  fenyryeti.  3)  Átv.  ért. Hi-
zelgő,  vagy  félénk  eb  módjára  megalázza,  elveti ma-
gát,  alacsonyan  escng,  könyörög  valamiért.

CSÚSZÓ,  CSÚSZÓ,  (csúsz-6)  mn.  tt.  csú*zó-<
Ami  csúszva  halad.  V.  ö. CSÚSZ.  Csúszó  állatok.

CSÚSZÓ,  (mint  föntebb)  fn.  tt.  csttszó-t.  így
nevezik a Tisza  felső  vidékén  a  kígyót.

CSUSZOG,  (csusz-og)  önh. 1. CSOSZOG.

CSÚSZÓMÁSZÓ,  CSUSZÓMÁSZÓ,  (esűszó-
mászó)  ősz.  mn.  Ami  csúszva  m&szva  halad, nyomul
előbbre.  Uotzon  a  föld  élő  le!':cl  az  b' neme  szerént,
barmokat  és  csúszómászó  állatokat.  Mózs.  I.  K.  1.  R.
(Káldi).  Átv.  ért.  alacson  hízelgő,  szolgalelkiileg ma-
gát  mások  előtt  megalázó.

CSÚSZÓS,  CSÚSZÓS,  (csúsz-6-as)  mn.  tt  csú-
ízós-t,  tb.  —ok.  Sikamlós,  amin  könnyen  el  lehet
csúszni.  Csúszós  út,  csúszós  padot át.

CSÜSZSZAN,  (csúsz-u- au,  csusz-v-an,  vagy
csúsz sz-au)  önh.  m.  csuszszan-t.  Hirtelen,  egyszerre
csdsz,  odacsúsz; egy  csúszást tesz.  Minden  taszításra
kicsit  csuszszan.  Átv.  ért.  mondatik:  kedt-e  csuszszan,
v.  csoszszan,  azaz  egyszerre jó  kedve  lesz.

CSUSZSZANAS,  (csuszsz-an-ás)  fh.  tt.  csiísz-
szanás-t,  tb.  —ok. Hirtelen,  vagy  egy  ízbeli  csúszás-
Eleö  csuszszanásra  leesett  a  házról.  Három  csuszsza.
náesal  átkelt  a  befagyott  folyón.

CSUSZSZANT,(csusz-u-an-t, csusz-v-an-t, csusz-
sz-an-t)  áth.  m. ctuszszant-ott, htn.  —ni,  vagy  —ani.
Eszközli,  hogy  valami  csuszszanjon.  V.  ö.  CSUSZ-
SZAN.  A  szánkát  tovább  csuszszantani.  Idegen  pénzt
zsebbe  csuszszantani.

CSUSZSZANTÁS  ,  (csuszsz-an  t-ás)  fn.  tt.
csuszszantás-t,  tb.  —ok.  Annak  eszközlése,  hogy  va-
lami  hirtelen  mcgcsúszszék,  csuszszanjon.  V.  ö.
CSUSZSZANT.

CSUSZT,  (csusz-t)  hangutánzó,  jelenti  azon
hangot,  melyet  az  elcsúszó,  csuszamodó  test  csinál.
Mint  önálló  szónak  jelentése :  vége  van!  oda van!
eltűnt! Skarlát,  gránát,  nyuszt,  Léva,  Tata,  csuszt !
(Km.)

CSÚSZTAT,  CSÚSZTAT,  (csdsz-tat,  v.  csúsz-
t-at)  áth.  m. csúsztat-tam,  —tál,  —olt.  1)  Eszközli,
hogy  csúszszék:  Szálfákat  csúsztat  a  hegyről  lefelé.
Deszkákat  csúsztat  le a padlásról. 2)  Valamely  eszköz
segedelmével  le  vagy  odább  ereszt,  taszít,  tol  vala-
mit,  pl.  hajóba  csúsztatja  a  porték&s  ládákat.  3)
Átv.  ért.  becsúsztatni valakit,  v. valamit, valahová  ám.
mesterséges  utón  bejuttatni,  betenni,  álutakon  be.
csempészni.  Tiltott  árukat  átcsúsztatni  a  határon.

CSÚSZTATÁS,  CSÚSZTATÁS,  (csúsz-tat-ás)
fn.  tt.  csúsztatás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  melynél  fog-
va  valamit csúsztatunk.  V.  ö.  CSÚSZTAT.

CSÚSZTATÓ  , CSÚSZTATÓ  ,  (csúsz-tat-6) fn.
tt.  csúsztató-t.  l)  Lajtorjaforma  készület  fából, me-
lyen  a  boros  hordókat  leeregetik,  Iccsdsztatj&k  a  sze-
kérről.  2)  Dorong, melyet az eltört  kerék  helyett  ten-
gely  alá  tesznek  az  utazó  kocsisok.

CSÚSZTATÓFA,  (csúsztató-fa)  lásd : CSÚSZ-
TATÓ.

CSUSZTOG,  (csusz-t-og)  önh. m.  csusztog-íam,
— tál, —ott. Csizmás, papucsos  lábait  a  földön  von-
tatva  csi/xzt  hangot ballat.

CSUSZTOGÁS,  (csusz-t-og-ás)  fn.  tt.  cswszío-
gatás-t,  tb.  —ok.  Csizmás,  papucsos  lábaknak  von-
tatása  a  földön,  padolaton. V.  ö.  CSUSZT.

CSÚSZVA,  CSÚSZVA,  (csúsz-va)  ih.  Csúszó
testtel,  nem  lábon  menve,  hanem  testével  a  földet,
vagy  más  talapot  súrolva.  V.  ö. CSÚSZ.

CSÚSZVAMÁSZVA,  (csúszva-mászva)  ősz.  ih.
Csúszólag járva.  Átv.  ért.  alacson  hizelgússcl  magát
elvetve.

CSUT,  fh.  tt.  cst»í-oí.  Gyümölcs  nyele,  szára,
csumája.  Rokon  vele  a  latin  caudcx  gyöke  caud.

CSÚT, ÁL—,  FEL—,  helységek  Fejér  me-
gyében  ; helyr.  Csúfon,  —rá,  —ról.

69*
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CSUTA,  (1),  (csnt-a) mn.  tt.  csutá-t. Mondatik
olyan  állatról, melynek farka,  vagy  serénye  nincsen
Csuta  tyúk, csuta  ló,  csuta  szamár.  Innen jelent  rö-
videt, kaptát,  kurtítottál.  Grata  haj,  csuta fark,  csuta
serény.  Dunántúli  szó. Tisza  vidékén: suta.

CSUTA,  (2),  (csut-a)  fa.  1. CSUTKA.
CSUTA J,  (csnt-aj)  fa.  tt.  csutoj-í,  tb.  —ok.

Apró,  csuta  bokrokból  álló  cserjés,  csepéte, haraszt
CSUTAJOS,  (csttt-aj-os)  mn.  tt.  csutajos-t,  v.

—át, tb.  —ok. Csutajjal,  azaz  apró  bokrokkal, cser
jékkel  benőtt.  Csutajos  legelő,  hegyláb,  erdőalja.

CSUTAJOSODIK,  (ceut-aj-os-od-ik)  k.  m. csu-
tajosod-tam,  —tál,  —ott.  Apró  bokrok,  cserjék  te-
remnek  rajta.

CSUTAK, (csut-ak)  fn.  tt.  csutak-ot.  1)  Erdély-
ben,  különösen  a  székelyeknél:  tőke,  tönk,  tnskó;
a  kivágott  fának  földben  hagyott  töve.  2) Ugyanott,
egy  csutak  fa,  ám. rakás  basábfa,  melyet  egy  szekér
elvisz.  8)  Közönségesen:  azalmacsomócska,  milyent
pl.  fűtéskor  a  fa  alá  tesznek  gyújtóul.  Ugyanez  mon-
datik  maroknyi  csomóba  kötött  széna-,  sarjú-gazról
is.  4)  Jelenti  a  törökbúza  torzsáját,  midőn  a szem
már  le  van  róla  morzsolva, máskép:  csutka v.  csutkó.
5)  Általán  holmi  növény-,  virág-,  ágfuzért,  kötést
Feszszőcsutok,  virágctutak.

CSUTAKOL,  (csttt-ak-ol)  áth.  m.  csutokol-t.
Csutakkal  bedug,  becsinál.  Becsutakohti  a  hordó  szá-
ját. V. ö. CSUTAK.

CSUTAKOS,  (csut-ak-os)  mn. tt  csutokos-t, v.
—öt, tb.  —ok. Csutakkal  jelölt, csutakkal  bíró,  csu-
takból  készített  Csutakot  karó,  szalmocsutakos  has.
V.  ö. CSUTAK  3).

CSUTIKA,  (csut-ik-a) fh.  tt. csutiká-t.  1)  Alma,
körte  torzsája.  2)  Törökbdza  tnskója.  Székelyeknél
divatos, a Tisza  vidékén:  csutka.

CSUTKA,  (csut-ka)  fh.  tt  csutká-t.  1)  Gyü-
mölcs  szára  torzsájával  együtt  Almacsutka,  Itörte-
csutka. 2) Többféle  növény torzsája,  tnskója,  pl.  fcuko-
riccacsutka.  3)  Szőlő  gerezd  szára,  midőn  a  szemeket
leszedik  róla.  A jégverte stolonek csak csutkája maradt.

CSUTKAKALAPÁCS,  (csutka-kalapács)  ősz.
fa.  Bodrogközben, a  czinkéknek  vcrhenyeges  begyfl
nagyobb  faja.  Másképen: kurta  kalapács.

CSUTKAKÚP,  (csutka-kdp)  ősz.  fa.  Növény-
nem  az  egyttttnemzők  seregéből; vaczka polyvás, kú-
pos, a  csészénél  magasabb;  fészke  két-három  pikke-
lyes;  bóbitája  vagy  ép,  vagy  négyfogu  párkány.
(Rudbeckia).

CSUTKALOM,  (csutka-lom)  ősz.  fh.  Az  öthí-
mesek  seregébe  és  egyanyások  rendébe  tartozó nö-
vénynem;  bokrétája  öt  szirma,  kinyíló,  magzata  a
vaccokba  süppedt; tokja  háromszögű, háromrekeszü;
cserjés  szára  (Celastrus).

CSUTKÁS,  (csut-ka-as) mn. tt  csutkás-t, vagy
—al, tb.  —ok. Aminek  csutkája  van, csutkával  biró.
V. ö. CSUTKA.  Outkás alma.

CSUTKÁBAN,  (csut-ka-as-an)  ih.  csutkával
együtt.  Cnitkáson  megenni  ás  almát.

CSUTKÓ,  (csut-kó)  fn.  tt  csutká-t.  1) A szé-
kelyeknél  ám.  a  kivágott  fának  földben  hagyott  tör-
zsöké,  csutkója.  2)  Némely nagyobb  fajú  növények-
nek  gyümölcstartó  torzsája,  csutakja.  Kukoricta-
csutkó.

CSUTEOSFA,  (csutkos-fa)  ősz.  fa.  Nyesett,
vagy  kivágott, azután  derékból,  vagy  törzsökből ki-
sarjadzott  fa.  Somogy  megyei  szó.

CSUTOR,  (csut-or) elvont  vagy  kiavult  törzsök,
melyből  csutora,  csutorodik  lettek.  Eredeti  alakját
több  családok  nevében  megtartja.  V. ö.  CSUCSOR,
CSUCSORODIK.

CSUTORA,  (csnt-or-a)  fn.  tt.  csutora-1.  Eredeti-
leg  ám.  csúcsosan  esetért, v.  tekert,  csavart,  eszter-
gált stb.  mintegy  csucsora,  oly képzéssel, mint: fa-
kor,  kukora, v. gugor, gugora. A  közéletben,  1) Fiból
lapos gömbölyűre  öszverakott,  vagy  esztergált  kéz-
beli  boros  edény,  máskép: kulacs,  néhntt  tréftsao,
üörös gyurka.  Csutora  nélkül is  ettél  a jó  bor.  Csuto-
rából  inni. A l  ál  át  éljen  a nagy  csutora.  Bordái.
A  török  nyelvben  is  csotura  vagy  csoíra.  2)  Eszter-
gált  csont vagy  más  anyagból  való  szopóka  a  pipa-
szárakon, és  némely  fúvó  hangszereken.

CSUTORALYUK,  (csutora-lyuk) ősz.  fn.  Fórt
lyuk  a  pipaszár  vagy  fúvó  hangszer  szopók&ján.

CSUTORÁS, (1), (csnt-or-a-as) mn. tt  csutora*-*,
v. —öt, tb.  —ok.  1) Szopókával  fölszerelt  Csutorát
pipaszár. 2)  Kulacsot  viselő,  hordozó.  Csutorái  utat.

CSUTORÁS, (2),  (mint föntebb) fn. tt  cmtorás-t,
tb.  —ok.  Mesterember, ki  csutorákat,  azaz  kutaso-
kat,  szopókákat stb.  készít,  esztergál.

CSUTORASZÁJ,  (csutora-száj)  ősz.  fn.  Nyflis
a  boros  csutorán, azaz  kulacson,  melyen  a  bor  be- és
kifoly.  A  cstttoroszojt  csókolgatja.

CSUTORODIK, (csut-or-od-ik)  k.  lásd: CSU-
CSORODIK.

CSUVA, ALSÓ-, máskép  ACSÜVA,  Mű  Zt-
ránd  megyében;  hclyr.  Csuvá-n,  —rá, —ról.

CSÜVIK,  1. KÜVTK.
CSÓZ,  CSUZ,  (1),  (V.  ö. CSÚ)  fn.  tt.  estíz-t,

tb.  —ok. Nyavalya,  mely  a  sejtszövetekben  megre-
kedt  nedvességtől  származik.  Csút  a fejben,  a  szenük-
ben, a  kezekben  stb.  Néha lázzal,  néha  náthával  stb.
jelenkezik  és  párosul.

Rokonnak  tekinthető  a  latin  sudo,  udus.  Gö-
csejben  : folyosó  v. folyású,  oly fogalmi  rokonsággal,
mint  a  hellén  Qt^fta  a  pí'to  igétől.

CSÚZ,  (2),  falu  Komárom  megyében;  helyr.
Csuz-on,  —rá,  —ról.

CSÚZA,  falu  Baranya  megyében;  hely.  CM-
sá-n,  —rá,  —ról.

CSÚZANYAG,  (csúz-anyag)  ősz.  fh.  A  sejtssö-
vetekben  megrekedt nedvesség, mely  a  csdznak  »U-
pnl  szolgál.

CSÚZELLENI,  (csús-elleni)  ősz.  mn.  A  csdz
eltávolítására gyógyerővel  biró.  CWzeltem  szerek.

CSÚZFEKÉLY,  (csúz-fekély)  ősz.  fa.  Pekfly,
mely némely csázos bajokban  támadni szokott a testen.
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CSÚZLÁZ, (csúz-láz) ősz.  fn.  Érláz,  mely  csúz-
tól  származik.  V.  ö.  LÁZ.

CSÚZNAK,  falu  Komárom  megyében;  helyr.
Csátnak-on,  —rá, —rói.

CSÚZNEMÜ,  (csdz-nemű)  ősz.  mn.  Csúzboz
hasonló ,  olyanforma  valami,  mint  a  csűz.  Csútnemü
fájdalom.

CSÚZOS,  CSUZOS ,  (csúz-os)  mn. tt.  csúzos-t,
v.  —át, tb.  —ak.  Ceúzban  szenvedő,  csiizbetegség-
től  gyötrött  Csúzos  beteg,  csiígos  szem,  csúzos kéz.

CSÚZOSAN,  CSÜZOSAN, (csúz-os-an)  ih.  Csii-
zos  állapotban,  csúzban  szenvedve.

CSÜ,  1. CSŐ.
CSÜCS,  fn. tt  csUcs-»t.  Valaminek  gömbölyeg

hegye,  vékony  vége. A  cstfcs  és  csücske  kisebbet  je-
lent,  mint  a  csúcs,  csucska,  egyébiránt  legközelebb
rokonok.  Kendő  csücscse, v.  csiicse,  turózacskó  csttcs-
cse.  Rokonnak  tekinthető  vele  a  német:  Spitze.

Gyökre  és  alapfogalomra  nézve  a  csó'-családhoz
tartozik.  V.  ö. CSŐ.

CSÜC8HIMLÖ,  (csiics himlő) ősz.  fn.  Hólyagos
himlő  neme, mely  csttcsös  vapry  csücs  form&ju.

CSÜCSKE,  (csües-ke)  fn.  tt.  csücské-t.  A  maga
nemében  kis  csfics,  vékonyán  végződő  hegye,  vdgecs-
kéje  valaminek.  V.  ö.  CSÜCS.

CSÜCSKÉS,  (csücs-ke-es)  mű.  tt.  csücskés-t,  v.
—ét,  tb.  —ék.  Minek  csücskéje  van, mi  hegyesen
végződik.  Csücskét  tacskó.  Csücskét orr.

CSÜCSKÖL,  (csücs-k-öl)  áth.  m.  csUcsköl-í.
Csűcskösre csinál.

CSÜCSKÖLT,  (csücs-k-öl-t) mn. tt  csücskölt-el.
Csücskére  csinált,  szabott.  CsUctkSlt  sipka.

CSÜCSKÖS,  (csücs-k-ös)  mn.  1. CSÜCSKÉS.
CSUCSOR,  (csücs-ör)  hangutánzó  törzse  csücsS-

rSg,  csUcsörfce  származékoknak.  Változattal  csicsér.
CSÜCSÖRBORSÓ,  (csiicsör-borsó)  ősz.  fii.  L

CSICSERBORSÓ.
CSÜCSÖRG,  1.  CSÜCSÖRÖG.
CSÜCSÖRKE,  (csücs-ör ke)  fn.  tt.  csUcsSrke-t.

Pipis,  pipiske,  pacsirta,  szAntóka,  mely  télen  a  fa-
lukban,  pernyedombokon,  szértts  kertekben  tanyáz,
nyáron  pedig  a  mezőn,  szántóföldeken  lakik.  Nevét
csUcsörgö  hangjától  kapta.

CSÜCSÖRÖG,  (csücs-ör-ög)  önh.  m.  csücsorSg-
tem, v.  csücsSrgSttem,  —tél,  v.  ctUcsörgSttél,  csttcsSr-
gött,  htn  —ni  v.  csUcsörgeni.  Csücsörkéről mondatik,
midőn  reszkettető  hangon  szól.  Máskép:  csicsereg.

CSÜCSÖS,  (csücs-ös)  mn. tt.  csUcsös-t,  v. —ét,
tb.  —ék.  Minek  csücscse  van, csücsre  szabott,  vá-
gott.  CstíesSs orr, csUcsös száj.  V.  ö.  CSÜCS.

CSÜCSÜL,  CSÜCSÜL,  (csücs-ül)  önh. m.  cs«-
csfll-í.  Gyermeki  nyelven  1)  ám.  ül,  leül, ledomboro-
dik.  CsUcsillj  le  fiam,  azaz  ülj  le.  Tréfás  nyelven
mondják  az  otthonn  maradt  vén  bajadonokról,  vagy
oly  nőkről,  kiket  tánczba  nem  visznek.  Csücsülni
hagyták  a  szegényt.  2)  Csúcsúi,  tentél,  1. CSÚCSUL.

CSÜCSÜLÉS, CSÜCSÜLÉS,  (csücs-üUs) fa. tt.
csUcsiilés-t,  tb. —ék. Leülés;  csucsulás.

CSÜD,  (rokon  ctSg  gyökkel)  fn. tt  csüd-St.  Ál-
talán  apró,  gömbölyű  csont  a  kezeken  és  lábakon.
Különösen  1)  Szökcsont,  bokacsont  2)  Első  ujjíz
(phalanx  prima).  8)  Lábtö  (tarsus). V.  ö.  CSÜG.

CSÜDÖTELKE,  falu  Erdélyben,  Küküllő  vár-
megyében ; helyr.  CsüdStelké-n,  —re,  —röl.

CSÜDÖZ,  (csüd-öz)  önh. m. csüdöz-íem,  —tél,
—b'tt.  Csűdökkel,  azaz  apró  gömbölyű  csontokkal
játszik,  kpczkákkal játszik.

CSÜDÖZÉS,  (csüd-öz-és)  fn.  tt.  csüdozés-t,  tb.
—ék.  Csüddel  vagy  csüdökkel játszás.  V.  ö. CSÜD.

CSÜG  vagy  CSÜG, fn.  tt.  csug-ö'í.  Altalán  ám.
csög.  1. CSÖG.  Különösen  1)  A  székelyeknél,  vadtól
megölt  marhának  a  tett  belyén  maradt  izékje,  csont-
darabjai.  Csügre  menni,  azaz  a  tett  helyére  lesbe
menni,  ha  ismét  a  maradványokra  visszamenne  a
vad.  2) Matyusföldön  ,  csontdarab ,  melylyel fitősdit
játszanak,  csügöznek  a  gyermekek.

Nem  egyéb,  mint  a  estid  szónak  változata.  V.
ö.  CSÜD.

CSÜGED,  MAROS—,  falu  Erdélyben,  Alsó-
Fejér  megyében; helyr.  Csüged-en,  —re,  —rSl.

CSÜGG,  (1. CSÜNG)  önh. m.  csUgg-íem,  vagy
—öltem,  —fél,  v.  —öttel,  —ott.  htn. —ni, vagy
—eni. Tulajdonkép,  egyenes,  vagy  merő,  feszes  ál-
lását  elveszti, s alá hajlik,  lekonyul.  Falira  csiigg  a
feje.  A  virág-  vagy  falevelek  csüggenek  a  nagy  hóség-
| ben. Rokon a lóg  és  függ  igékkel,  de  ezek  inkább

valamely  felakasztott,  feltett  tárgynak  lefelé  hajlá-
sát jelentik.  V.  ö.  LÓG,  FÜGG.  Egyébiránt  hallani
ilyeket  is:  Nyakamon  csügg,  lóg, rajtam  csügg,  a vi-
tézkötés  lecsügg  a  csákóról stb.

Származékai:  csllgged,  csüggeszt,  csttggeteg  stb.
CSÜOOED,  (csiigg-ed ,  rokon  vele  a  német:

zagen)  önh. m. csiigged-tem,  —tél, —t,  vagy —étt.
Testi,  vagy  lelki  erejében  alább  hagy; teste, vagy
lelke  elveszti  ruganyos,  szívós  állapotát,  bátortalan-
ná  leszen,  lankad,  reményét,  kedvét  veszti.  Csügged-
ni  a  nagy  teher  alatt.  Csüggedve  alább  hagyni  tervé-
vel.  Csllggedni  a  harciban,  reményben,  hitben ,  biza-
lomban,  bátorságban.  ElcsUggedni  az  akadályok  miatt.
MegcsUggedni  a  kezdett munkában.

CSÜGOEDELÉM, (csügg-ed-el-ém)  fű.  tt.  csüg-
gedelm-et.  Lelki  erőnek,  bátorságnak,  reménynek ha-
nyatlott  állapota,  bizatlankodAs,  bizalomvesztés  czé-
lunk  elérhetése  felől.  Rövidebben  :  csüggelem.

CSÜGGEDÉS,  (csügg-ed-és)  fa.  tt.  csUggedés-t,
tb. —ék. A  testi  vagy  lelki  erő  szilárdságinak,  ru-
ganyosság&nak  lankadása.

CSÜGGEDETLEN,  (csügg-ed-et-len)  mn.  tt.
csüggedetlen-t,  tb.  —ék.  Erejében,  s  erejének gya-
korlatában  állhatatos,  nem  lankadó,  fáradatlan,  er-
nyedetlcn,  elszánt.  Csüggedetlen  munkátság;  csügge-
detlen  bizalom,  bátorság,  remény,  akarat;  csílggedet-
len  szívvel,  lélekkel.  Mint ih.  csüggedetlenül.  Külön-
bözik :  csOggedhetlen.

CSÜGGEDETLENSÉG,  (csügg-cd-ct-len-sóg)
fn.  tt.  csüggedetlentég-e't.  Állhatatos,  elszánt,  nem
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lankadó  akarat,  ernyedetlenség,  a  lelki  erőnek  oly
tulajdonsága,  melynél  fogva  föltételeiben,  terveiben
alább nem hagy, minden akadálylyal  szembeszáll.

CSÜGGEDETLENÜL,  (csiigg-ed-et-len-ül)  ih.
Állhatatosán,  elszánt,  nem  lankadó  akarattal,  erős
szívvel,  lélekkel. Át  akadályokkal, nehézségekkel  cstlg-
gedetleniíl  kilcdeni.

CSÜGGEDÉZ  (csügg-ed-éz)  önh.  m.  csuggedéz-
tem,—tél, —e'tt. Ereje,  szándéka  mindinkább  lanka-
doz, állbatatossága,  reménye  alább  száll.  Csak  rajta,
ne  csifggedezz.

CSÜGGEDÉZÉS,  (csfigg-ed-éz-és)  fh.  tt.  esilg-
gedézé»-t,  tb.  —ék.  Lelki  gyöngeség,  erőlankadás,
midőn  valaki  erejét, bátorságát  lassan-lassan  elveszti.
V.  ö. CSÜGGEDÉZ.

CSÜGGEDSÉG,  (csfigg-ed-ség)  fn.  tt  csilgged-
ség-ét. A  testi  vagy  lelki  erőnek  azon  gyönge  álla-
pota,  midőn  lankadásnak  indul,  feszességét,  ruga-
nyosságát veszti. V.  ö. CSÜGGED.

CSÜGGEDT,  (csügg-ed-t)  mn.  tt.  csüggedt-et.
Erejében  lankadt, bátorságban, bizalomban,  remény-
ben  hanyatlott.  Grtíggedí  szivééi,  lélekkel.  Ctüggedt
erűvel  cselt  nem  érhetünk.

CSÜGGEDTEN,  (csügg-ed-t-en)  ih.  Testi  és
lelki  erőben  lankadva,  alábbhagyva,  bátortalanul,
reményvesztve.

CSÜGGEDTSÉG,  (csügg-ed-t-ség)  1.  CSÜG-
GEDSÉG.

CSÜGOEDVE,  (csügg-ed-ve)  ih. lásd:  CSÜG-
GEDTEN.

CSÜGGELÉM,  I. CSÜGGEDELÉM.
CSÜQGEN, 1. CSÖKKEN.
CSÜOOÉS,  (csflgg-és)  fn.  tt  csUggáct,  tb.

—ék. Valamely  tárgynak  azon  állapota, midőn egye-
nes,  merő,  feszes  állását  elvesztvén  alábajlik.  Ftj-
ctUggét.

CSÜGGESZT, (csfigg-esz-t) áth. m.  atüggemt-étt,
htn. —ni, v. —eni.  Okozza,  hogy  a testi  vagy  lelki
erő csüggedjen,  illetőleg  nehézségek, akadályok  által
lankaszt, bátortalanft,  lever, bizodalmat  gyöngít.

CSÜGGESZTÉS,  (csügg-esz-t-és)  fn.  tt.  csllg-
gesctés-t,  tb. —ék.  Csfiggedővé,  lankadóvá,  bátorta-
lanná  tevés.

CSÜGGESZTÖ,  (csügg-esz-t-ő)  mn.  tt.  csüg-
gesztö-t, tb. —k. Erőt,  elszántságot  lankasztó,  szivet,
lelket  leverő.  Cstlggesztó'  akadályok,  bajok,  veszélyek.

CSÜQGESZTÖLEG, (csügg-esz-t-ő-leg) ib.  Erőt
lankasctva, szíyet, lelket  leverve.  A  rósz  hír  csUggesz-
tSUg  hatott  reá.

CSÜGGETEG,  (csügg-et-eg)  mn. tt.  csUggeteg-
ét.  Erejében,  föltételében  lankadó,  alábbhagyó,  el-
bátortalanodott,  reményt, bizalmat  letevő.  CtUggeteg
elme, itto,  lélek.  Különösen,  aki  csilggedésre  hajlan-
dó, könnyen  csfiggedő.

CSÜGOETEGSÉG,  (csügg-et-eg-ség)  fn.  tt
csUggeíegség-e'í.  Lelki  állapot, vagy  tulajdonság,  mi-
dőn  valaki  csüggeteg, azaz  könnyen  csfigged.

CSÜGGETEGÜL, (csügg-et-eg-fil)  ih.  csügged-
ve,  erőt,  reményt,  bizalmat, bátorságot vesztve.

CSÜGGÖ, (csfigg-ő)  mn.  és  fn. tt  ctüggo-t.  1}
Altalán,  ami  csfigg;  lankadó,  alákonyuló,  lehajtó.
CtUggSfej.  2)  Bizonytalan,  határozatlan,  meg  nem
állapodott,  ingatag állapot.  CtüggSben  hagyni,  tarlóm
valamit.  CiüggiSben  levS  dolog.

CSÜGGÖLEG, (csűgg-ő-leg)  ih.  Csűggő  hely-
zetben,  állapotban,  lefelé  hajolva.  CtüggSleg  tartja
fejét.  V.  ö.  FÜGGŐLEG.

CSÜGGÖLEGÉS,  (csfigg-ő-leg-és)  mn.  tt.  ctUg-
gSlegés-t,  v.  —eí. tb.  —ék. Lefelé  hajolt,  alákonynlt.
Csüggölegef  irányban,  helyzetben.

CSÜOÖR,  (csfig-ör)  fn.  tt.  csfigo>-t,  tb.  —5t.
Vad  gyümölcsből  pl.  vadalmából  készített  ital.  Ro-
kon  a csiger  szóval.  1. CSIGER.

CSÜGÖZ,  (csűg-öz) önh.  1. CSÜDÖZ.
CSÜGÖZÉS, (csűg-öz-és) fn.  1. CSÜDÖZÉS.
CSÜHÖDIK,  (csüh-őd-ik)  k.  m.  csithoW-tem.

—tél,  —ott.  Vergődik, kivergődik, összeszedi ma-
gát,  czihelődik, pl.  cstthóttik  az  elesett  ember, mig ka-
lapját,  botját  Sssveszedi  é»  felkel.

CSÜKKEN,  1. CSÖKKEN.
CSÜKÖRGÉS, (csflk-ör-ög-ds)  fn.  tt  csilkSrgá-

t, tb.  —ék. Csingálás,  csingaszkodás,  mintegy  csfin-
göíg-és,  v.  oüggolgit.

CSÜKÖRÖG,  (csük-ör-ög)  önh.  1. CSINGÁL,
CSINGASZRODIK.  Székely  tájszó,  ám.  cHhtgSlSg.

CSÜKÜLLÖ,  (csük-üll-ö)  fn.  tt  aVJcUUS-t.  Nö-
vénynem  az  egyűttnemzők  seregéből  és  nőssxöxek
rendéből;  vaczka  sörtés,  sogárvirági  tölts^resck,
egyenetlen  metszésük,  a  belsőknél  többnyire  hosz-
szabbak; bóbitája  szőrös,  fészke  fódelékes,  sok  for-
májú  pikkelyekkel, melyeknél  fogva  több  alnemekre
osztatík.  (Centauria). Fajai  sokfélék.

Gyöke  csilk  valószinttleg  a  bogot jelentő  cm^
változata, minthogy  pikkelyes  fészke  csögöt  képez.

CSÜKÜLLOFÜ,  (csttküllő-fa)  ősz.  fo.  1. CSÜ-
KÜLLŐ.

CSÜKÜLLÖ VONAT,  (csfikfillő-vonat)  öu. fo.
Gyógyszerészi  ért  áldott  csfiküliőből  készített  vonat
V.  ö.  VONAT.

C8ÜL,  elvont  gyök, 1. CSÜLL.
C8ÜLK, (csül-k, v.  csül-ök) 1. CSÜLÖK.
CSÜLKÖS,  (caül-k-ös,  v.  csül-ök-ös)  mn.  tt

csClkös-í, vagy  —eí,  tb.  —ék.  Aminek  csülke  «a-
Ortlttös  kötél. V.  ö.  CSÜLÖK.

CSŰLKÖZ,  (csül-k-öz)  önh.  m.  csUUcSt-ttm,
—tél,  —Sít,  pár.  —z.  Csülökkel  játszik,  azaz  csü-
lökcsontot  vagy  más  csontdarabot  bottal  üt,  vagy
likba  hajtani  törekedik.  Gyermekek  játéka.  V.  ö.
CSÜDÖZ.

CSÜLL,  elvont  gyöke  esttik,  csttlíed,  csfilltcj
származékoknak.  Jelent  valami  dudorút,  kinlőt,  ki-
dülledőt

CSŰLLED,  (csflll-ed)  önh.  múlt  cHMtd-tem.
—tél,  —t, v.  —étt.  Mondatik  1)  a  vadhúsról,  mely
az  emberi  testen  kidudorodik,  kidülled;  2)  • ki.-
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gyermekekről,  midőn  nem  albatván, vagy fölébred-
vén,  az ágyban  felülnek.  Székely  szó.

CSÜLLENG,  (csüll-eng)  fa.  tt.  csülleng-ét. Nö-
vénynem  a  négy  főbbhímcsek  seregéből;  táskája
lapított,  közfala  likas;  kopácsi  csónakosak.  Gyümöl-
cse  csúcsoros,  levelei  hosszú  csipkések,  melyekből
kék  festéket  készítenek.  (Isatis  tinctoria).

CSÜLLENGÁBUS,  (csülleng-árus)  öszv.  fn.
Csüllenggel,  csüllenglevelekkel,  csiillengfestékkel ke-
reskedő.  V.  ö.  CSÜLLENG.

CSÜLLENGFESTÉK,  (csülieng-festék)  ősz.  fn.
Csülleugneinü  növény  leveleiből  készített  kék  festék.

CSÜLLENGGOMOLY,  (csülleng-gomoly)  ősz.
fii. Gomolyokba,  azaz  golyókba  öszvegyúrt csülleng-
festék.

CSÜLLENGHAB,  (csüllcng-bab)  ősz.  fn.  így
nevezik  a  festők  azon  habot,  mely  készítés  alatt  a
csüllengle velőkből  fej lik,  s  melyet  kék  festékül  hasz-
nálnak.

CSÜLLENGKERESKÉDÉS,  (csülleng-kereské-
dés)  ősz.  fű.  Kereskedés,  melyet  valaki  csüllengleve-
lekkel,  illetőleg  csiillengfestékkel  űz.

CSÜLLENGMALOM,  (csülleng-malom)  ősz.  fn.
Malom,  melyben  a  festéknek  való  csüllenget  őrlik.

CSÜLLENGSZAK,  (csülleng-szak)  öszv.  fű.
Csüllengböl  készített  festékanyag,  lágy,  kásás  vagy
pépalakban.

CSÜLLENGTERMESZTÉS,  (csülleng-termesz-
tés)  ősz.  fn.  Ipargazdasági  munkálat,  mely  a  csül-
lengnövényt  mesterségcsen  tenyészti.

CSÜLLENGTERMESZTÖ, (csülleng-termesztö)
ősz.  fn.  Gazda,  földmives,  kertész,  ki  csüllengterme-
léssel  foglalkodik.

CSÜLLENGVÁGÓ,  (csulleng-vágó)  öszv.  fn.
Éles,  görbe  vaseszköz,  melylyel  a  csüllenglevclekct
levagdalják.

CSÜLLENVIRÁG,  (csülleng-virág)  ősz.  fn.  A
csUllengnemü  növény  virága.

CSÜLLÖ ,  (csüll-ö, v. csül-l-ő) fn.tt.  cs«llő-t.  1)
Némely  tájszólás  szerént ám.  csürlö,  csörlő. L. CSÖR-
LO.  2)  Vízi  madár,  egyenes,  kanáldad,  végén  ke-
véssé  görbült  orral,  hosszabb  szárnyakkal,  mint  fark-
kal,  s  rövid  úszó  hartyájú  lábakkal.  (Larus).

CSÜLÖK,  (csül-ök)  fn.  tt.  c*Klk-öí.  1)  Szök-
csont,  némely  szökő  állatok,  pl.  a  nyúl  hátulsó  lá-
baiban  ,  melylyel  az  ugrásban  segíti  magát.  2)  Alta-
lán  az  állatok  lábtövének  legalsó  csontja,  mely  a
szárcsontok  alapjául  szolgál,  s  az  ugrást  ruganyos-
sága  által  elősegíti.  Csülökre  legények,  azaz  talpra,
lássunk  a  dologhoz. 3)  Hasított  köröm.  4)  A  kötél-
nek  karikaforma  vége,  melybe  más  kötelet  bele  le-
het  bűzni.  5)  Csontdarab,  melyet  a  gyermekek bo-
tokkal  elütnek, vagy  lyukba  hajtanak.

CSÜLÖKCSUKLÓ,  (csülök-csukló)  ősz.  fn.  A
csülökcsontuak  ízhajlása.  V.  ö.  CSUKLÓ.

CSÜLÖKFEKÉLY,  (csülök-fckély)  öszv.  fn.
Csülök, vagyis  szökcsont  táján  támadó  fekély.
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CSÜLÖKFICZAMODÁS,  (csülök-ficzamodás)
ősz.  fn.  A  csülökcsont  ízületének  kimenülése,  midőn
a  csülök  kimozdul  forgójából.

CSÜMÉNY,  puszta  Baranya  megyében; helyr.
CsUmény-be,  —ben,  —bői.

CSÜN,  önh.  CSÜNIK,  (csün-ik)  k.  m. csttn-í.
Lankad,  alábbhagy,  fejlődésében  késik.  CsUnni  ere-
jében,  elcsíínni  a  munkában,  megcsünni  reményében.
Csünik  a  vetés  a  nagy  szárasságban.  Csttnve  nS  az
árva,  elhagyatott  gyermek.  V.  ö.  CSENEVÉSZ.

CSÜNÉS,  (csün-és)  fn.  tt.  csünés-t,  tb.  — ék.
Laukadás,  fejlődésében  elkésés.

CSÜNG,  (csün-ög,  rokon  vele  a  német  hangén,
svéd  h(Ctiga  stb).  L.  CSÜGG.  V.  ö.  CSÜN.

CSÜNIK,  k.  1. CSÜN.
CSÜNK,  (csüm-k)  fn.  1. CSÖMEK.
CSÜNKÖS,  (csüm-k-ös)  mn.  tt.  csUnkös-t,  vagy

—ét, tb.  —ék. Csomós, csömekes, csombókos, buczkós.
CSÜPÜ,  tájdivatos  és  régies,  csóptt  vagy  csepii

helyett.
CSŰR,  elvont  hangutánzó  gyöke  csílrke,  csűrök,

cstíröl  stb.  származékoknak.  Rokon  síir(ög)  és  csőr-
(ög) gyökökkel.

CSŰR,  (1),  fn.  tt.  csür-t,  tb.  —ők.  1)  Pajta,
gazdasági  épület,  melybe  a  learatott,  kaszált  gabo-
nát,  takarmányt  berakják.  Jobb  a  teli  ól,  mint  az
tíres  csűr.  (Kin.)  Csűrbe  hordani,  csűrbe  takarítani.
Az  egerek  nem nagy  fészket  vernek  az  8  csűrében.  Km.

„Csűrök,  pajták,  búzás  vermek
Csordultig  tömve legyenek."

Népies  nemzeti  dal.

2)  Gyermekek  felkiáltó  szava,  midőn  valamit  talál-
nak.  Csíir  enyém  /

Rokonságai  a  mogol  dslír,  hellén  %(ö(>oí,  ffv^óg
latin  horreum,  német  Scheuer  ,  héber  1XN ,  magyar
szértl  stb.

CSŰR,  (2),  áth.  m.  cslír-t.  Csűr, csavar.  Magá-
ban  nem  igen  használjak,  hanem  csavar  szóval
együtt:  csllriti-csavarni,  ám.  csúrni-csavarni,  lásd  :
CSŰR.  Különbözik  ettől  a  csUrt-íz  öszvetett  szóban
a  csűr  rész,  mely  a  magyar  hangrendszerhez  alkal-
mazkodva  (minthogy  viz  fenhangú  szó),  csűr  alhangú
szóból  változott  fenhangú  csllr-ré  B  annyi  mint csűr-
víz,  azaz  csurgó  víz.

CSŰR, (3), puszta Veszprém  megyében  ; KIS—,
NAGY—,  OROSZ—, vagy  RÓSZ—, vagy  RUSZ—,
ÜVEG—,  vagy  Z ALANY-ÜVEG—,  helységek  Er-
délyben ; helyr.  Csűr-ön,  —re, —ró'!.

CSÜRBIKÓ,  (csür-biró)  ősz.  fn.  Pajtabiró,  paj-
tamester,  az  illető uraság  gabnacsűrére  felügyelő  al-
sóbb  rendű  gazdatiszt.

CSÜKCSAVAK,  (csűr-csavar)  ősz. ith.  Csűrök-
csavarok  ,  csűrszcsacarsz,  múlt  :  c*itr<emcsavaríam,
cfürt  elcsavartál  stb.  Valamit  ide-oda teker,  himezve-
hámozva  elferdít.  Csűricnaaarja  a  beszédet.

CSÜRÉSCSAVARÁS,  (csűrös csavarás)  ősz.  fn.
:  Hímez ve-hámozva  elferdítés.
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CSÜRHE, (csttr-be)  fn.  tt.  csifrhé-t.  1)  A  bar-
kóknál  nyolcz-kilencz  esztendős  gyerek.  2) Némely
tájszokás  szerént: poronty,  falkagyerek.  3)  Malacz,
vagy  több  malaczokból  álló  nyáj.  Egy  mala.cz  nem
ctürhe.  (Km.)  4)  Csőcseléksereg, cselédek.

Alapfogalomban  könnyű,  élénk,  sürgésre  for-
gásra  vonatkozik,  minélfogva  gyöke  csűr, ám. a  síi-
rög gyöke  sUr. Ezt  fejezik  ki a serdűlő legényt jelentő
siheder,  suhancz  és  suttyó  is.  Valamint van:  csttrhe
gyerek,  csttrhe  malocz,  hasonlóan: siheder  legény  és
siheder  malacé.

CSÜRHENÉP,  (csfirhe-nép)  ősz.  fn.  Sürgöforgó
gyerekcsapat, vagy  cselédség,  vagy  csőcselék,  gyfilc-
vész  nép.

CSÜRHÉS,  CSÜRHÉSZ, (csür-he-es,  v.  —ész)
fn.  tt  csttrhés-t,  tb.  —ék.  Aki  csfirhéket,  azaz  ma-
lacznyájat  őriz.

C8ÜRKE,  (csür-ke)  fn.  tt  csUrké-í. Kis csűr,
csttröcske,  kis  pajta.

CSÜRKÖS, (csür-Ök-ös)  mn.  tt.  csUrfcSs-í,  vagy
—ét,  tb. —ék.  1)  Csámpás  lábú,  görbe  járású, ki-
nek  lábcsUrke,  azaz  csülke,  egyenetlen,  görbe.  2)
Hegyes  teke  ftlakú.  CsUrkös sátor.  Ctürleös  háztető.

CSÜRLÖ,  (csür-l-ő)  fn.  tt.  csUrlő-í,  tb.  —k.
Mértani  alak, rézsntos négyszög, négy  hasonló  oldal-
lal,  a  ugyanannyi  szöggel,  melyek  közöl  kettő  csii-
csos  és  kettő  tompa.  (Rhombus).  Máskép:  Dülény.
így  nevezik  a  takácsok  faeszközét  is,  melyre a fo-
nalat  tekerik.  Máskép:  ctörlS.

CSÜRLÖCS,  (csör-1-ő-cs)  fn.  tt  csUrlőcs-öí.
Csürlöalakú,  de  hosszúkás  négyszög.  (Rhomboides).

CSÜRLÖDED,  (csör-1-ő-ded) mn. tt  ctüríSded-
ét.  Csörlő,  vagy  csfirlőalakú,  azaz  olyan  négyszögtt,
melynek  két  szöge  csúcsos.

CSÜRLÖGYŰEŰ,  (csürlő-gyürü)  ősz.  fa.  Gyű-
rű,  melynek  köve  vagy  kövei  hosszúkás,  csúcsos
szögletekre,  csfirlődeden  vannak  metszve.

CSÜRLÖ KERESZT,  (csürlő-kereszt)  ősz.  fn.
Csürlőalakd,  csürlő  formára  készített  kereszt  V. ö.
CSÜRLÖ.

CSÜRLÖKÖ,  (csürlő-kő)  ősz.  fn.  Hosszúkás,
csürlőalakú  négyszögre  metszett kő.

CSÜRLÖÜVEG,  (csOrlő-fiveg)  ősz.  fn.  Ablak-
fiók üvegből, mely  csürlődeden  van  kimetszve,  vagy
általán  csiirlőformára  metszett  üveg.

CSÜRNAGY,  (csür-nagy)  ősz.  fn.  1.  CSÜR-
BIEÓ.

CSŰRÖK,  (csür-ök)  fa.  tt  csttrk-öí.  1) Némely
tájszokás  szerént  ám.  csülök.  2)  Alul  széles  és  lapos,
felül  hegyes, körül gömbölyű darab fácska, vagy cson-
tócska, melyei  a  gyermekek fitősdit játszanak.  3) Bo-
kacsont. 4)  Gúla, gömbölyű  csúcsos  hegy.  (Pyramis).

CSÜRÖKCSAPÁS,  (csűrök-csapás)  ösxv.  fn.
Gyermekjáték,  midőn  csülköt,  csfirköt,  csügöt  bo-
tokkal  ütnek.

CSÜRÖL,  CSÜEÖL,  (csür-öl)  áth.  m. csUröi-t.
Csürlő, vagy  csörlő  nevű  szögletes  faeszközrc,  vagy
eszközzel  fonalat gömbölyít,  fölteker.

CSÜEÖS,  CSŰRÖS,  (csür-öa)  fn.  tt.  csfirös-t,
tb.  ~öfc.  1)  Csürbiró,  pajtamester.  2)  Gyermekek
játéka,  midőn  a  kijelelt  körnek  középpontján  levő
gödröcskébe  labdát,  csürköt  bottal  bepiszkálm, be-
hajtani  iparkodnak.  Csallóközben,  Mátyusfóldön  s
Tisza  vidékén: diámét.

CSŰRÖS,  CSŰRÖS,  (mint  föntebb)  mn.  tt
csűrös-í, vagy  —ét,  tb.  —ék.  Csűrrel  ellátott.  Csű-
rös  kert.

CSÜRPADLÁS,  (csűr-padlás) ősz.  fn.  1)  Pad-
lás,  mely  csűr  gyanánt  basználtatík,  hová  a  kévés
gabonát,  takarmányt  rakják.  2) A  csűrnek, ásás paj-
tának  felső része.

CSŰR  RÁD!  mesevégző  szólásmód,  melyet  a
mesélő  szomgzédj&hoz  intéz,  hogy  már  essen  a sor
folytatni  a mesélést.

CSÜRÜLLYE,  falu  Erdélyben, Torda  megyé-
ben ; helyr.  G>Urtlllyé-n,  —re,  —rSl.

CSÜRVECSAVÁRVA,  (csürve-csavarva)  ősz.
ih. Ide-oda  forgatva,  tekerve,  elcsigázva.  Grttrvecsa-
varva  adni  elé valamit;  csUrveesauarva  mentegetőati.
V.  ö.  CSÜRCSAVAB.

CSŰR VÍZ,  (csűr-víz)  ősz.  fn.  Annyi,  mint az
alhangú  csűr  vít,  azaz  csurgó  víz.  V.  ö. CSŰR

CSÜS, 1. CSÖS.
CSÜT, 1. CSŐT.
CSÜTÖRKÖDIK,  (csfit-ör-köd-ik)  k.  m.  ctriUSr-

kSd-tem,  —tél,  —Sít.  Székely  tájszólással  ám. ka-
paszkodva,  testét  tekergetve  csingálódik.  Rokon
vele  csötSr  ige,  innen  csülörködik  tnlajdonkép  ara.
csötorködifc,  azaz  tekergőzik.

CSÜTÖKTÖK,  1. CSÖTÖRTÖK.
CSÜV, fh. tt. csiív-et. L. CSŐ.
CSÜVES, (csttv-cs) mn. L CSÖVES, CSÉVES.

ÓZ
A  CZ ben  vta  S49S  cilkk.

Ct,  kisded  alakbaan  ez, kiejtve  óé,  ötödik  bötü
a  magyar  ábéczében,  s  a  mássalhangzók  sorában
harmadik.  A  magyarban  öszvetett  vagy  elegyült bö-
tfinek  nevezzük, mivel  t  és  z vagy  M  hangokból  ve-
gyült  öszve,  péld.  tetszik,  látszik  a  sebes  kiejtésben
úgy  hallatszanak, mintha  teczczik,  lácsczik  vobiának.
így: metsz,  véts*  —  meczcz,  veczct. Mint ezek:  t,  sz,
z,  úgy  a  ez  is  a  fogbötükhöz  számítandó,  s  mint
olyan  némely  szókban  fölcseréltetík  a) sz-vel,  miot:
czebeg, ssepeg; ezigár, szikár;  czepelkedik,  szepelkedik;
czigony,  szigony; czikra,  szikra;  otimbora,  szim&ora;

|  czt'k, szik; czikkad,  szikkad;  csöbör,  szobor;  ceompo-
lyodik,  szomorodik;  czueca,  tstucta;  b)  t-vel, pl.  czo.'
tó.' czomb,  tompor ;  gombóccá,  gombóla ;  csápéi,  tépál;
c)  c» vei:  cza  cze,  csa  cse; csepó'cze,  ctepöte  ;  etabdr,
csabár;  czelleng,  cselleng;  ecete,  csat;  csibe,  csibe;
cztczoma,  csicsoma ; czihér, cser; ; csihol, csihol;  cam-
pa, csimpa ; czinkos, csinkos ; czupér,  csupér ; g«n'ncs,
gerince ;  lapocska,  lapocska ;  kukacz, kukac* ; állkap-

'.  cza, állkapcsa, d) s-vei, czadar, sadar ; csonk, oanko,
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sank ; czandra,  csandra;  czafra,  ctafrinka  ;  e) k-val:
csammog,  kammog ;  czir(kalom), kör ;  czorhol,  korhol.

Kiejtésben  egyszerű  hangot jelölvén,  a  hang-
mcrtan  szabályai  szerint  az  előtte  álló  rövid  önbang-
zóju  szótagot egy  maga  hosszúvá  nem teszi,  p.  A  kis
tarka  cziczát  megszűrte  czűczával.  A  cziczomát  ue
szeresd.  Bár  kimondásban  mint  érintettük,  ez  hal-
latszik  némely  öszvetétclekben,  és  ragozásokban:
mindazáltal  Írásban  szigorún  a  szószúrmaztatáshoz
kell  ragaszkodnunk,  pl.  adsz,  nem  acc  v.  aczoz, ma-
radsz,  nem maraczcz  stb.

Éles,  vékony ,  metsző  természeti  hangokat  utá-
noz  ezen  szókban  és  származékaikban:  czak,  czakó,
czilc,  czilcákol,  czib,  czibe, czicz,  czicza,  cziczkány,  czih,
csihol,  czin,  esineg,  czinkc,  ctincz,  czinczog,  czip,  czi-
peg,  czopog,  cziu,  czivódik,  czocz,  czocza,  CZMOZ,  czuczo-
rog,  czup,  czupoy,  czuppan.

A  cz-vcl  kezdődő gyökök  száma  mindeu  árnya-
lataikkal  együtt  mintegy  70,  az  ily  végzetüeké  pe-
dig  körülbelül  40,  melyek  közöl  csak  kevés  önálló,
pl.  dacz,  dúcé,  pocz,  hanem jobbára  mint  elvontak
csak  származékaikban  élnek,  milyenek:  icz-eg,  bicz-
eg  ,  czucz-a,  ficz-am,  recz-eg  ,  dücz-ög,  kocz-og,  vacz-
og, kacz-og,  bttcí-kó  stb.  Gyökige  ,  mely  cz-vel  kez-
dődnék ,  vagy  végződnek,  tudtunkra  nyelvünkben
nincsen,  valamint  cs,  ty,  zs  végzetüek  sincsenek.  A
cz-vel  kezdődő  szók  között  aránylag  sok  az  idegen
eredetű  és  t&jszó.

Némely  írók  egyszerűen  z nélkül  is  használják,
például:  cifra,  cukor,  Ferenc.  De  az  olvasó  közönség
nem  látszik  hajlandónak  elfogadására,  leginkább  az-
crt,  mert  a  latin  és  latinból  ennek  ivadékaiba  vagy
rokonaiba  átment  c-hez  van  szokva,  ezt  pedig,  mint
tudjuk,  az  alhangzók  előtt  és  mássalhangzók  után
k-nak  szokás  kimondani,  tehát  egyszerűen  Icgfólebb
ott  hasznaibatnók,  hol a  latinban  is  cz-nek  mondjuk,
ti.  m.  a  fel- és  éles  hangzók  (c,  é,  é,  i,  i,  ö, ő, ü.  ü)
előtt,  pl.  cethal,  cél,  cigány,  cím,  cövek,  có'fc  stb.

—  CZ, mint  képző, jobbára  l, n, illetőleg m vég-
zctü el vont gyökökből neveket  alkot, mint: or-cz(or-cz),
Aar-cz,  kar-cz  , mor-cz,  dur-cz  , kor-cz , por-ez, per-cz,
pör-ez, fcér-cz, fér-cz,  sér-cz,  in-cz, pin-cz,  fin-cz,  vin-cs,
kon-cs  (kom-cz,  gom-cz),  gön-cz  (göm-cz),  lán-cz  stb.
Különösen  an,  tri,  ön,  ön  közép  képzővel:  suh-an-cz,
rap-an-cz,  v.  rap-on-cz,  lab-on-cz,  laf-an-cz,  ger-in-cz,
ifj-on-cz,  új-on-cz,  klti-ön-cz  stb.

Többnyire  kicsiníytő, vagy gyakorító  arnyalatot
ad  az  illető  gyöknek.  Képez  több  helynevet  is, mint
Apcz,  fiárcz,  Dabar-cz,  Gön-cz,  Szem-cz,  Tar-cz,  Va-
nyar-cz, s  mint  olyan  a  d, t, gy  helyképzőkkel  rokon.
Mint  középképző  némely  szókban  a  d,  t,  sz válto-
zata,  vagy  doz-  tűz-  töz-böl  van  öszvehúzva,  például
bon-cz-ol =  bom-t-ol,  vagy  bon-t-oz-ol,  dön-cz-Sl =
dlin-t-öl,  vagy  dön-í-öz-ö'l,  lior-cz-ol :=  hor-d-ol,  vagy
hor-d-oz-ol.

—CZA,  magashangon  — c z f ,  kicsinyítő  képző,
s  mint olyan  a  szintén  kicsinyítő  csa  cse  és  ka  ke
változata. Járul  a)  i-vcl  kicsinyített  nevekhez :  Gyű-
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rt-cza,  Bori-cza,  Kaii-cza.  Evi-cza,  Mari-cza,  titbi-cza,
kupi-cza,  subi-cta,  kukori-cza, gili-czí,  szemeri-cze,  ken-
derí-czt,  zsendi-cze;  b)  más  nemüekhez,  mint:  anyá-
cza,  szamó-cza,  pió-cza  (pió-ka),  csepö-cze,  gyerko-eze,
bökö-cze,  cserö'-cze,  verő-cze.  Néba  n  középképző  után,
mint:  tolgon-cza  =:  tol-og-ó-cza,  rakoncza  ;=;  rak-ó-
cza,  petrencze ̂  pedr-e-cze,  vagy  pedr-ö-cze.  Járul
több  idegen  gyökU és  törzstt  szókhoz  is;  mint:  mus-
li-cza,  igli-cze  (ihlicza = tiiviske),  Velencze,  kemence*,
Beszíercze, pincse  (pivnicza).  V.  ö.  —  ÁCS, — ECS
képző.

CZA13AJ,  falu  Nyitra  vármegyében;  helyr.
Czaboj-ra,  —ön,  —ról.

CZABÁR,  (czab-ár)  mn.  tt  czobár-t,  tb.  —ok.
Szatmár  vidéki  tájszó,  mondják  őrizet  nélküli,  nyája
hagyott  baromról,  mely  szabadon  ide-oda csapong.
Czabár  juh.  Gyöke  czab, valószínűleg  egy  azon  csap
igével,  melyből  csapdi,  csapodár,  csapongó  származ-
tak.  V.  ö. CZABOL.

CZÁBÉR,  (czáb-ér)  mn. tt.  czáltér-f,  tb.  —ok.
Szatmár  megyei  tájszó  ám. kicsapongó,  kihágó,  illet-
len  magaviseletü.  V.  ö.  CZABÁR.

CZÁBÉRKODIK,  (czáb-ér-kod-ik)  k.  m.  ezáb-
érkod-tam,  —tál, —ott. Uletlenkedik,  kicsapongólag
viseli  magát.

CZABOL,  (czab-ol)  önb.  m.  czabol-t.  Csavarog,
kóvályog  és kárt  tesz,  mint  péld.  a  szabadon  csatan-
goló  barom.  V.  ö.  CZABÁB.

CZADAR, (czad-ar)  áth.  m.  czodar-t.  Gömör-
ben  ám.  sebesen  hajtja,  zaklatja,  üti-veri  a  barmot.
Egyezik  vele  a  kemencsaljai  sodar,  valamint  hadar
is.  Másutt  ily  értelemben  a  zavar  igét  használják.  Ne
zavard  (czadard,  sadard)  a  szegény  barmot.

CZAF,  elvont  hangutánzó  gyök,  czafat,  czafog,
czafol,  czafra  származékokban.  Jelentése,  mint  hang-
ja,  rokon  a  táp  (tápod,  tapos)  vagy  csap  (csapong,
csapdos) gyökökkel.

CZÁP,  fn.  tt.  ceáf-ot.  Jelent  ellenokot,  védokot,
érvet,  melylyel  más  állítását  megsemmisítjük,  vagy
azt  hamisnak,  helytelennek,  gyöngének  bizonyítjuk,
megmutatjuk.  Alapos,  erö#,  világot,  eldönthetetlen  esá-
fok.  Származéka  czdfol,  s  ettől  czdfolat,  czáfolhat-
lan  stb.

Hangutánzónak  és  a  czaf  rokonának  látszik,
mennyiben  ennek  származéka  czafol  ám.  valamit  Ic-
tipor,  pocsékká  tesz,  s  ugyanezt  teszi  szellemi  érte-
lemben  a  czaf,  czafol  is.  Hasonló  hozzá  a  bélien

és  olasz  zuffa.

CZAFAT,  (czaf-at)  fn.  tt.  fzafoí-ot.  1)  A  ru-
hára  tapadt  víz,  sár,  locspocs  a  ruhán,  midőn  által-
itzott,  vagy  sárossá  lett.  Merő  czafat  vagyok.  2)
Fityegő,  lógó  darab, a  ruhára  tapadt  valami,  rongy,
ruhadarab.  Fesd  le  azt  a  czafatol,  t  végy  jobbat ma-
gadra.  Győr  tájékán:  kaczat.

CZAFATOL,  (cz»f-at-ol)  ath.  m.  rzafaíol-í.
Locsban,  súrban  járva  ruháját  mocskossá,  lustowá
teszi,  vagy  rongyokra  szakgatja,  lépdeli.
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CZAFATOS,  (czaf-at-os)  mn.  tt.  csafotos-t, T.
—át, tb.  —ok.  1)  Locsos,  sáros.  Ccafotos szoknya,
köpönyeg.  2)  Fityegő  rongyokkal  dísztelenített  Ocafa-
tos ruha.  V.  ö. CZAFAT.

CZAFKA,  (czaf-ka)  fn.  tt  czafká-t.  Szénás,
szalmás  szekeret, vagy  kazalt,  asztagot  leszorító  rúd,
nyomórúd.  Székely  tájszó.  V.  ö. CZAFOL.

CZAFOG,  (czaf-og)  önh.  m. csafog-tam,  —tál,
—ott.  Locsban,  sárban  jár,  kel,  tapos.

CZAFOGÁS,  (czaf-og-As)  fn.  tt  ctafogds-t,  tb.
—ok. Locsban,  sárban  járás, taposás,  Instossá  levés.

CZAFOL,  (czaf-ol)  áth.  m.  ctafol-t.  Holmi  szá-
rán  álló  növényeket, pl.  fiivet,  gabonát  lábával  ta-
pos ,  letipor.  A  ludak  leetafolják  a  vetést.  V.  ö.
CZAF,  gyök.

CZAFOL,  (czáf-ol)  áth.  m.  ezáfol-í.  Czáfolat
vagy  czáfokkal,  azaz  ellenokokkal  valamely  állítást
helytelennek, hamisnak,  alaptalannak  bizonyít  Meg-
czáfolni,  visszaczáfolni  a  rágalmazó  beszédet. A  rost-
akarókat  jótéteményekkel  megezáfolni,  azaz  meggyőz-
ni, megszégyenítőm. V.  ö.  CZÁF.

CZAFOLÁS,  (czaf-ol-ás)  fn.  tt  czafolás-t,  tb.
—ok. Tiporás,  taposás, nyomás,  leszorítás.

CZAFOLÁS, (czáf-ol-ás) fh. tt. csáfolás-t, tb.—ok.
Okoskodó észnek munkálata, melyíyel valamely állítást
ellenokokkftl helytelennek, hamisnak, alaptalannak len-
ni  mutogat.  Megctdfoldt,  visszaczáfotás. Szónoklatilag
réve: a szónoki beszédnek  egyik része, melyben a szó-
nok  az ellengördített, ellenvetett  vagy  ellenvetbető ne-
bézségeket  önmaga,  vagy  maga  is  előadja,  és  legott
alapjaikból  kiforgatja.  (Confutatio).  A  czáfolás  tehát
működés, a  czáf  pedig  a  működő  észnek  fegyvere,
eszköze; ez köztők  a  különbség.

CZÁFOLAT, (czáf-ol-at)  fa.  tt  ctáfolat-ot.  Ösz-
vesége  azon okoknak  és  okoskodásoknak,  melyekkel
valamely  állításnak  helytelen,  hamis,  alaptalan  vol-
tát  megmutatjuk.  Kimeríts,  velős,  alapot,  meggyőző
tuáfolat.

CZÁFOLGAT,  (czáf-ol-gat)  áth.  m.  ctáfolgat-
Uun,  —tál,  —ott. Könnyeden,  kényelemmel, minden
nehézség  nélkül  mutogatja  az  ellenfél  állításainak
alaptalanságát; többfélét, gyakorta  czáfol.

CZÁFOLGATÁS,  (ctáf-ol-gat-ás)  fa.  tt  ezdfol-
gatás-t, tb.  —ok.  /Többszöri  czáfolás,  könnyed  czá-
folás.

CZÁFOLHATATLAN, CZÁFOLHATATLAN-
Siö, CZÁFOLHATATLANÜL, 1. CZAPOLHAT-
LAN  stb.

CZAFOLHATLAN,  (czáf-ol-bat-lan)  mn.  tt
czáfolhatlan-í,  tb.  —ok.  Mit  semminemű  okoskodás-
sal  elvitatni  nem  lehet,  mi  tökéletesen  való, igaz,
alapos.  .Hogy  kétszer  kettő  négy,  e*  ctáfolhatlan  igaz-
ság.  Mint ib.  ám.  czafolhatlanal.

CZÁFOLHATLANSÁG, (czáf-ol-bat-lan-s&g)  fn.
tt  efáfolhaOantdg-ot.  Valamely  Állításnak  oly  erős
meggyőzhetetlen  okokon,  érveken  alapuló  igazsága,
hogy  azt  semmikóp  elvitázni,  felforgatni  nem  lehet.

CZÁFOLHATLANUL,  (czáf-ol-hat-lan-nl)  ih.
Slvitázhatatlanul,  teljes  meggyőződésig,  minden  bi-

..  Czáfolhottanul  igaz.zon
CZÁFOLÓ, (1),  (czáf-ol-ó)  fa.  tt.  ezáfoíó-t.  Sze-

mély, pl. szónok, ki valamit megczáfol. V. ö. CZAFOL.
CZÁFOLÓ, (2), (czáf-ol-ó) mn.  Valamely állítás-

nak  hamisságát, alaptalan  létét mutogató.  Ctáfoló  be-
széd,  okoskodás ; czáfoló  irat.

CZAFOS,  (czaf-os)  mn. tt.  czafot-t,  v.  —át, tb.
—ak. Locsos, lastos, nedves,  harmatos;  fityegő  ron-
gyokkal  dísztelenített  Czaf ős  szoknya,  gatyossár.
Czafos  utótok. Máskép:  ezafatot.

CZAFOSAN,  (czaf-os-an)  ih. Lustosan;  fityegő
rongyokkal.

CZAPOSKODIK,  (czaf-os-kod-ik) í. m.  esafos-
kod-tam, —tál,  —ott.  Locsban,  sárban ,  barmaiban
járkálván  belnstosodik;  vagy  rongyoskodik.  •

CZAFR,  (czaf-ar  vagy  czaf-or)  elvont  törzsök.
Származékai:  czafra,  czafrang  stb.  Jelentése  1) fi-
tyegő,'lógó rojt,  czifraság.  2)  csavargó, csapongó.

CZAFRA,  (czaf-ra  v.  czaf-or-a)  fa.  tt  esafrá-t.
1) Csapodár, gyanns  hírben  álló  leány,  lotyó,  mis-
kép : czauiro,  ezevere,  czafri,  czafrinka.  Szelídebb  ér-
telemben : csintalan, eleven,  fürge  kis leány.  Te kis
czafra,  hamis  czafra.  Egyszersmind  szelídített  név a
keményebb kurva,  szajAa,  rima,  ringyó helyett.  9)
Balaton  mellékén :  fonóban  vendégség, azaz  ccafrak
vendégsége, mulatsága.

CZAFRAG,  I.  CZAPBANO.
CZAFRANG,  (czaf-ar-ang  v.  czaf ar-«g)  fh. tt.

ccafrang-ot.  Fityegő,  lógó  czifraság,  ékességül  rala-
mely  ruhán,  szerszámon,  rojt,  sallang.  Köttök  aaf-
rangja;  lóravaló  czafrang,  (innen  látszik  eredettnek:
sabrák  v.  zsobrák); kendő,  függöny,  köntös  cxafraxg-
ja. Máskép:  ctafrag.

„Az  inát  érdekli  szárnya  czafragának."
Gyöngyösi.

Átv. ért. valamely  tárgynak  kiczikornyácott vége. Be-
széd  czaf rangja,  azaz  czifra  záradéka;  tánes  cwf-
rangja,  azaz  í  fris  magyar  vége,  mely  minden dal
után  egyforma  szokott  lenni.

CZAFRANGOS, (czaf-ar-ang-os) mn. tt  ezafron-
gos-t, v.  —át, tb.  —ak.  Czafrangga,!  ékesített, cri-
kornyázott,  kicziflrázott;  rojtos,  sallangos.  Ckafran-
gos palást,  czafrangos  letakard,  lószerszám,  czafnm-
gos  bakancs,  czizmaszár.  Atv.  ért.  czafrangos  bes*M,
czafrangos  köszöntés, czafrangos  nóta,  tánez.

CZAFRANGOSAN,  (czof-ar-ang-os-an) ih.  Czsf-
ranggal  ellátva, ékesítve,  czifrázva,

CZAFRANGOZ,(czaf-ar-ang-oz)áth. m. esafrM-
goz-tam,  —tál,  —ott.  Czafiranggal  ékesít,  cziftix.
Lovat,  paripát,  ctafrangotni,  fölaafrangotni.  A  be-
szédet  kiezafrangosmi,  a  csizmát  megccafrangotm.  V.
ő. CZAFRANG.

CZAFRANOOZÁS,  (czaf-ar-ang-os-ás)  fn.  tt
czafrangosás-t,  tb.  —ok.  Czafiranggal  ékerftés,  czif-
rázás.
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CZAFRÁS, (czaf-ar-á-as), L CZAFATOS.
CZAFRI,  (czaf-or-i)  fh.  tt.  czafri-í.  A  csafra

szónak  kicoinyítője.  L.  CZAFRA.
CZAFRINKA, (czaf-ar-in-ka)  fa.  tt.  czafrinká-í.

Kis  czafra,  kis  lotyó.  Mondják  néha  szelídített  érte-
lemben  a  kis  leánykáról,  ki  élénk, jó  kedvű,  csinta-
lan.  Máskép:  csofrinka.

CZÁX,  fala  Vas  vármegyében;  helyr.  Cnák-ra,
—ön. —ról.

CZAKÓ,  (1),  (czak-o)  fn.  tt  «*okó-f.  Gólya.
Értelemre  és  hangra  a  latin  ciconia  szóval  megegye-
zik  (Czakó = cico...).  Nevét  csök  ecok, vagy  esik
esik  hangjától  vette,  melyet  kelepelésnek  is hívnak.

Rokon  vele:  czikákot.  Apátfalva  határában van
Ccokód  (gólyás)  nevű  dOUő,  a  Mocsolyás mellett.

CZAKÓ,  (2),  falu  Oömör  megyében;  helyr.
Ckokó-n, —rá, —rói

CZAEÓHÁZA,  fáin  Győr  megyében;  helyr.
C«okóhá*á-n.  —rá, —ról.

CZALÁNFALVA,  helység  Beregh  megyében;
helyr.  Ctalánfalvá-n,  —rá,  —ról.

CZAM,  CZAMM,  elvont gyök,  melyből  caam-
mog származott,  melynek jelentésénél  fogva  rokon  a
kom,  kamm  gyökhöz,  mely a  kampó,  kamó,  kamuti,
kammog  származékokban  hajlásra,  meggörbülésre vo-
natkozik.

CZAM elvont gyök  ccámoly  szóban. Azonosnak
látszik  czam  gyökkel.

CZAMMOG,  (czamm-og)  önb.  m.  czammog-
tam,  —tál,  —ott. Általán  ám. tunyán, lassan, nehe-
zen  jár,  kullog.  Különösen  mondják  a  zsákmány
után  leskelődő  sunnyogva,  megbunnyászkodva  járó
vadakról,  pl.  ccammog  a  farkat,  a  róka,  a  medve.
Elctammog,  kictammog,  (eecammog.  Rokon  vele':
kammog. V. ö. KAMUTI.

CZAMMOGÁS,  (czamm-og-ás)  fn.  tt.  czammo-
gds-t,  tb.  —ok.  LASSÚ,  tanya,  lomba járás; különö-
sen  a ragadozó  vadak  leskelődő  menése.

CZÁMOLY,  (czám-oly)  fn.  tt  esámoly-t,  tb.
—ok.  Növénynem  a  sokhímesek  seregéből  és  öt-
anyái ok rendéből; csészéje  ninca;  bokrétája  öt  szir-
ma, pilise  öt,  melyek  sziroinnemfiek,  türökformák,
aarkantyúsak,  tokja  öt  (Aquilegia).

Fajai  :  enyves,  harang-,  havasi  czámoly.  A
két  első  fajnak  pilissarkantyúi  begörbOltek,  kampó-
•ak, •  valószínű, hogy  ezen  tulajdonságoknál  fogva  a
ccám  gyök  azonos a  kampó név  kam  gyökével.

CZANDI,  (czan-di  v.  czam-di)  fn.  tt  czandi-t,
tb. —k. Kis  szájba,  czafrinka.

CZANDRA,  (czan-d-ra)  fn.  tt.  ctandrá-t.  A
ssajha  ,  lotyó,  kurva  szóknak  szelídebb mása, más-
kép : ccafro,  sandra. V. ö. CZONDRA.

CZANGA,  (czan-ga,  azaz  czamm-og-ó)  mn.  tt.
ccangá-t.  Heves  vármegyében  mondják  megvénbedt
jnhról, mely már csak  czammogva  képéé járni.

CZANQAR,  (czan- v.  czam-ga-ar)  mn. tt.  czan-
gár-t, tb.  —ok.  Szikár, elsováiiyodott  Ccangár  ló,
máskép:  cctngár.  V.  ö. CZAMMOG,  CZANGA.

CZANQÓ,  1. CSÁNGÓ.
CZANKÓ,  (czan-kó,  azac  san-kó)  fn.  tt.  czan-

kó-t. A  sörnek,  pálinkának,  égett  bornak  a\ja,  sa-
lakja,  utója. A  sör  alját,  mosadékát Dunántúl  fictkt-
nak  is  hívják.

Eredetileg  sankó, az  iszapos  lőtjrét  jelentő  sank
szóval  rokon,  valamint a  kisajtolt  magnak  salakját
jelentő  sonfcoly-val  is.

CZANKÓZIK,  (czam-k-óz-ik)  k.  m.  czonkóz-
tam, —tál, —ott. Lassan, ólálkodva,  czammogva  jár,
bnjdosik.  Gyökre azonos  vele  :  csángó  v. csángó. Így
nevezik  az  Erdélyből  kibnjdosott  moldva- és oláhor-
szági  magyarokat  V.  ö. CSÁNGÓ,  CSUD.

CZAP,  CZÁP, fn. tt  czap-ot.  1) A  székelyek-
nél  divatos  tájszó  kecskebak  értelmében.  Egyezik
vele  a eset-szlovák  czap, s  a  latin  caper gyöke  cap,
mely  megfordítva  a  magyar  bak  f  német  Bocfc-hoz
hasonló.  2)  L.  CZÁPA.

CZAPA,  CZÁPA, (czap-a v.  czáp a)  fn.  tt.  csa-
pá-t.  Tengeri  nagy  testű  halnem  a  porczogóaok kö-
zöl,  mely telhetetlen  torkosságára  nézve minden ra-
gadozó  bálák  közöl  kitűnik.  Teste bengerded, bőre
durva,  göcsörtös, s némely  fajoknál  tüskés. Legne-
vezetesb  az  emberévé'  czapa,  (squalas  carcbarías),  to-
vábbá :  tuskés  czápo  (acanthias), pörölyhal  (zygaena),
ftlrcsshoi  (prwtis).  Innen  érdesen  kikészített  bőr,
mint ebben:

„Zöld  fodor  czapával  nyergét  borították."
Gyöngyösi.

CZAPABÖR,  (czapa-bőr) ősz.  fh.  1)  Czapa  ne-
vű  tengeri  állat  göcsörtös  bőre.  2) A  czapabőrhöc
hasonlóra  készített  más  állat,  pl.  ló,  vagy  szamár
bőre,  mely  megpuhíttatik, s  mustármaggal  sajtolta-
tik,  hogy  rögössé,  érdessé  legyen.

CZÁPÁNY,  (czápa-any)  fa.  tt  czápány-t,  tb.
—ok. Székely  tájszó,  ám.  gyomorburok.

CZÁPBÖR, (czap-bőr) ősz.  fh.  Kecskebak  bőre.
Nyiított,  nyert,  kikészített  csápbbV.

CZAPHAL,  (czap-hal) ősz.  fn.  Az  éjszak! ten-
gerben  lakó  nagy  halfaj,  mely  torkossága  s  bor-
zasztó  fogai  miatt tengeri  farkasnak  is  neveztetik.

CZAPRAG, 1. CZAPRANG. V. ö. CSÁBRÁO.
CZÁR,  fh.  tt  ccdr-t,  tb.  —ok.  Oroszok  csá-

szára.  Orosz  czár,  muszka  czár. Péter  ccár. Rövidítve
van  ezen latin  szóból: coesar, magyarul  császár,  né-
metül  JKoiser, góthúl koisar, hollandul  fcetter;  dánul
kejzer  stb.,  s  rokon a  sanszcrit:  sAr  (uralkodni), hel-
lén  xv?to$,  magyar  úr,  héber TV  (princeps),  franczia
síre, angol  sir  stb.  szókkal.  V.  ö. CSÁSZÁR.

CZÁBI, (czár-i) mn. tt  czári-t, tb.  —ok.  Czár-
boz  tartozó, czárt  illető.  Czári hatalom,  czári palota,
csári parancs.

CZÁRNÉ, (czár-né)  fn.  tt  ceárné-t.  Orosz  csá-
szárné,  czár  neje;  különbözik:  czárnb',  ám.  nó'csár,
vagy  czári nő.

CZÁBNŐ,  (czár-nő)  fo.  tt.  atámS-t.  Nő,  ki
mint  czár  uralkodik,  czári  nő. Katalin  czárnb'.  így
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különböznek: királyné  és  királynő,  grófné  és  gróf-
nő*  stb.

CZAVIRA,  vékonyhangon czeeere,  1)  1.  Ccafra.
2) Fiatalvérü  kanccaló.

CZEBE,  falu  Zaránd  megyében ; helyr.  Ci*bé-
»,  —re,  —ró'l.

CZEBÉG,  (czeb-ég,  azaz  szep-ég)  önh. m. eze-
bég-íem,  —tél,  —eít. Hideg  vagy  félelem miatt  resz-
ket , didereg,  illetőleg  szepeg.  Hasonló  hozzá a né-
met cappeln.

QZEBRA,  (afrikai  eredetű  szónak  tartatik, s
csikós állatot  jelentene); fn. tt.  czebrá-t.'Afrikában  te-
nyésző,  csíkos háta, igen szép  és  gyors futása  szamár-
faj.  (Asinus cebra).

CZEBRAVIRÁG,  (czebra-virág)  ősz.  fn.  Nö-
vénynem  a  hathímések  seregéből  és  egyanyások  ren-
déből,  mely  igen'szép  tarka  szirma  virágainál  fogva
a  czebra-állattól  vette  nevét  (Alstroemeria).

CZECZE,  fala  Fejér  megyében;  ALSÓ—,
FELSŐ—,  falak  Abaújban;  helyr.  Czecté-n,—re,
—rSl.

CZÉCZKE,  falu  Bihar  megyében; hely.  Ceécz-
ké-n, —re, — rSL

CZÉDA, (czé-da) mn. tt  csédá-t.  Csélcsap,  ki-
rugó, könnyelmű. Czéda leány,  asszony.

Elemezve  valószínűleg  ám.  té-ta,  ti-tova  t.  i.
ide-oda  csapongó.

CZÉDÁLKODIK,  (czé-da-al-kod-ik)  k.  m.  czé-
ddUcod-tam,  —tál,  —ott.  Czéda  módon,  azaz  ki-
rogólag,  csélcsapólag,  pajkosán,  szemtelenül  viseli
magát

GZÉDÁS, (czé-da-as) mn. tt. czédás-í, vagy —át,
tb.  —ok; 1. CZÉDA.

CZEDASÁO,  (cié-da-ság)  fn.  tt  czédoság-ot.
Csélcsapság,  szemérmetlen  pajkosság,  csintalanság,
szajbaaág.

CZÉDÁSKODIK, 1. CZÉDÁLKODIK.
CZEDELE,  fn.  tt.  ccedelé-t.  Térdig érő  zeke-

forma  felöltő,  fekete  gyapjúszövetből,  milyet a  szé-
kelyek  viselnek,  máskép: szokmány, czondora. Úgy
látszik,  nem  egyéb,  mint  a  czondora  vékonyhangu
változata, 1.  CZONDORA.

CZEDRUS,  CZÉDRUS,  hellénül Xí'íoof,  lati-
nul  cédrus)  fn.  tt  csédrus-t,  tb.  —ok.  Ázsiának  Li-
banon,  Amom  és  Taurus  hegyem  tenyésző  fa, mely
rövid  idő  alatt  igen  magasra  és vastagra növekszik.
Finom  anyagit  illatos  gyanta  folyja  által, mely azt
a  robadé>tól  megóvja.  (Pinus  cédrus).

CZÉDRUSFA,  (czédms-fa)  ősz.  fn.  L.  CZED-
RUS. A  magyar  köznép  szájában  rejtélyes  és  regé-
nyes  értelemmel  bír,  miért azt  dalaiban  és hasonla-
tosságaiban  használja.  Geédms termetű.

Én  ültettem  a  czedrusfát,
Áfás  köti hozzá  a  lovát.  (Népdal).

CZÉDRUSGYANTA,  (czédrns-gyanta)  ősz.  fn.
Igen kellemetes  illatú gyanta,  mely  a  czedrusfát  ál-
tsJfolyja.

CZÉDULA,  fn.  tt.  czédulá-t.  Papirosjegy,  kis
levél  vagy  lap  alakjában,  mely  különféle  használatra
szolgál. Hasik  neve  lapka,  vagy  némely  esetekben
jegy.  Úti  czédula,  bankó  czédula  (bankjegy),  váltó
czédula, kvártéiyczéduta.  Vámezédula  (vámjegy),  txf-
sári  czédula,  gyónóczédula,  tanházczédula  (színházi
Jegy»  vagy  szinlap,  amaz alatt a belépt!  jegy,  emez
alatt  az  előadandó  színmű  és  személyek  jegyzéke  ér-
tetik).

Idegen  származású  szó, latinai seheda,  scAedtda,
hellénül  ff^t'íi;,  a^sdáotor,  németül  Zeitéi,  oroszai
czedulka, csehül,  lengyelül  ccedula, olaszul, spanyolul
cédula,  francziául  cédule stb.

CZÉDULAHÁZ,  (czédala-báz)  ősz.  fn.  A  vi-
sárálláson  levő  községi  ház,  melyben  a vásári  csé-
dulákat  osztogatják.

CZÉDULAHORDOZÓ,  (czédula-hordozo)  ősz.
fn.  Aki  czédulákat  (p. o. játékszín!  czédnlát) hordós,
kibordoz.

CZÉDULÁS, (1),  (czédula-as) mn. tt.  c»«fe&U-t,
vagy  —öt,  tb.  —ok.  Czédnlával  ellátott

CZÉDULÁS,  (2),  (czédula-ás)  fa.  tt  acéehUát-t.
tb.  —ok.  Czédulahordozó.

CZÉDULÁZ,  (czédttla-at) áth. m.  etéduldt-tam,
—tál,  —ott.  Czédulával,  azaz  papiros  jegygyei,
melyre  valami  nyomtatva  vagy  írva  van,  kijelöl.  K-
csédulázm  a  bérbe  odaadó,  vagy  eladó  hátat.

CZEFRE,  fn.  tt  ccefré-t.  Pálinkafőzésre  öszre-
csomoszolt  gyümölcs, pl.  szilva, baracsk,  meggy  atb.

CZÉO,  (1),  újabban  kezdett  divatba jönni jtr-
ma,  kereskedelmi  műszó  magyarítására;  némelyek
szerint  ezégér-ből  elvonva;  de  czégér  aligha  ma-
gyar  szó.

'  Azonban  vannak  ily  helynevek  is;  1.  CZÉO
(2),  és CZÉQÉNY; s ha eredeti  magyar szónak  ven-
szük, akkor  szeg  szóval  volna  rokonságban, valamint
Czege helynév  máskép:  Stégé.

CZÉG,  (2),  KIS—,  NAGY—, falvak  Erdély-
ben,  Kolos  megyében; helyr.  Ctég-en,  —re,  —róY.

CZEGE,  máskép:  /Szege,  falu  Erdélyben, Do-
boka  megyében; helyr.  Cbegé-n,  —re,  —röZ.

CZEGÉNY,  KRASZNA—,  falu  Közép-Szol-
nok  megyében; heljr.  Cbegény-be, —ben,  —Mű.

CZEGÉNY,  falu  Szathmár  megyében;  helyr.
Czégény-be,  —ben,  — bó'l.

CZÉGÉR,  (némelyek  szerint  a  német  Zeigtr
szóból  kölcsönöztetett)  fn. tt  czégér-t,  tb.  —e*. Ta-
lajdonkép  kocsmák,  csapházak  czímere, pl.  gyalog-
fenyő  ága,  szőlőlevél-füzér,  szőlöfej,  hosszú  forgács
stb.  Jó  bornak nem kell  czégér.  (Km.)  Virágos  czégért
kdt  ki, mérget  árul.  (Km.)  MirJm  ctégérnek  köuSnt.
(Km.)  Hol  czégért  lát,  oda  neí.  (Km.)  Nagy  csigert
emelt.  (Km.)  Tréfás  néven: Péter  szafcáta.  Általán
ielent  akármely  jegyet, mely  által  másokat  valamire
figyelmeztetünk,  pl.  az  eladó  kocsira  vagy  bútorra
kötött Bzalmacsutakot, póznára kötött  söprüt, mely s
szeméthordókat  inti,  hogy  a  szemetet  oda  hordják
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stb.  Atv.  ért.  megszólalt,  szégyen,  rósz  h/r.  Magái
czégérUl, vagy  ezégérre kitenni.

CZÉOÉRÉS,  (ciégér-és)  mn.  tt.  czégéres-í,  v.
—eí, tb.  — «k.  1) Czégérféle  jegygyei  megkülönböz-
tetett  Gcégeres  karó.  2)  Bor-,  ser-,  pilinkamérési
jegygyei  kitüntetett  Czégéree  kocsma,  soVhaz. 3) Rósz
hírben  levő,  kitűnő gonoszsága,  megbélyegezett.  Cté-
geVes  bflnttk;  czégéres  gazember;  czégéres  hazugság;
ccégéres kurva.

CZÉGÉRÉSEN,  (czégér-és-en)  ih.  Szembetünő-
leg, igen  nagyon, szemtelenül.  Gtégéresen  hocudni.

CZÉOERÉZ,  (czégér-éz)  áth.  m.  eségerec-tem,
—tél, —«í. Jelöl, kijelöl, valamely jegygyei  kitüntet;
különösen  csapházat, kocsmát  czégérrel  kimutat; fi-
togat, fitft, kifitít.  JKczégéreeni a  csinálandó  utakat.

CZEGLÉD, mezőváros  Peat  megyében  és pusz-
ta  Somogyban; helyr.  Ctegléd-en, —re,  —róY.

OZEGÖ,  SZÁSZ—,  fáin  Erdélyben,  Doboka
megyében; helyr.  Czegö-n, —r«, —röl.

CZÉH, fa.tt.<«éh-et,v.czeh-et. 1) Azonegy,v.néha
több,  rokon  s  nem  rokon  mesterséget  űző  kézmive-
sek  társulata, egyesülete. Szabó  czéh, varga  czéh,  csiz-
madia  czéh, kovács-,  lakatot  czéh.  Czéhbe jutni  v.  áll-
ni ; czéhbe venni, fogadni,  avatni  valakit;  ezéhbe jár-
ni.  2) A  régieknél  jelentett: duskát,  ivókát.  Átv.  ért.
jobbára  gdnyképen  alkalmaztatik  oly  társalatokra,
melyek  csak  holmi  pajtásságból  veszik  fel  a  társa-
kat,  vagy  melyek  a  szellemi  ügyeket  gépileg,  mes-
teremberek  módjára  kezelik. /rókczéhe,  tudósok czéhe,
politikusok  czéhí.

Idegen  eredetű,  németül  Zeehe,  csehül  czech,
ctecha. Bokonnak  látszik  a  latin  secta,  socius, a san-
srkrit ssoes (öszreköt)  stb.

CZÉHBÁNYA,  (czéh-bánya)  ősz.  fh.  Bányász!
nyelven  ám.  bányászok  társulata,  és  a  munkálkodá-
saik  alatt  levő  határozott  nagyságú  földterület,  mely
rendesen  harminczkét  részt,  azaz  százbuszonnyolcz
kukszát  foglal  magában.

CZÉHBÁNYAHÁZ,  (czéh-bánya-báz)  ősz.  fa.
Épület,  melyben a  bányászok,  vagyis  bányamunká-
sok  holmi  közös ügyek  elintézése  végett  öszvegyülni
szoktak.

CZÉHBÁNYAKÖNYV, (czéh-banya-könyv) ősz.
fn.  Jegyzőkönyv  t>  melyben  bizonyos  társulathoz  tar-
tozó  bányászok  nevei,  s gyűléseik  határozatai  felje-
gyezvék.

CZÉHBÁNYAMESTER,  (czéh-bánya-mester)
ősz.  fa.  A  bányászok  egyesületének  azon  elöljárója,
ki  a  kiadások- és bevételekről  a  számadást viszi.

CZÉHBELI,  (czéh-bel-i)  mn. tt.  c*éhbeli-t,  tb.
—ék.  Czéhből  való,  az  illető  czéhnek  rendes,  törvé-
nyes  tagja; nem kontár.  Cséhbeli  mesteremberek,  ipa-
rosok.

CZÉHDÍJ,  (czéh-díj)  ősz.  fn.  Díj, vagyis  hatá-
rozott  pénzmennyiség,  melyet  a  ezéhbe  avatott  dj
mester  lefizetni köteles.

CZÉHBIZTOS,  (czéh-biztos)  ősz.  fh.  Czéhre
felügyelő  személy,  azon  hatóság  részéről,  melynek

kebelében  az  illető czéh  vagyon.  A  czébbiztos  elől-
filése alán  tartatnak  a  czébbeli  tisztujítások,  új  mes-
terek  remekeltetése,  ezéhbe  avatása  stb.

CZEHEL,  (czéh-el)  önli.  m.  czéhel-t.  Ivókat,
dúskál,  lakmározik,  mint  czéhekben  szoktak.  A  né-
met  zechen-ből  vétetett,  s  nem igen  divatos.

CZÉHELÉS,  (czéh-elrés)  fn.  tt  cséAeíés-í,  tb.
—ék. Ivókázás,  duskálás,  áldomásozás.

CZÉHENKÉNT,  (czéb-en-ként)  ih.  1)  Egyik
czéh  a  másik  után.  Czéhenként  hivatni  be  a  mesterem-
bereket.  2)  Egész  czébet  öszvevéve.  Nem  személyesen,
hanem  ezekenként  fizetni  valamely  intéseire.

CZÉHES, (czéh-es)  mn. tt.  czéhes-t,  v. —ét,  tb.
—ék. Czéhtárs,  czébbeli.  A  régieknél: együtt  ivó,
együtt  dúskáló.

CZÉHESTÁRS,  (czéhes-társ)  ősz.  fa.  A  német
^eehbruder-ből  fordítva  ám.  ivópajtás.  Kiavultnak
látszik.

CZÉHQYÜLÉ8,  (czéh-gyülés)  ősz.  fn.  Aeon-
egy  testülethez  tartozó  mesteremberek  öszvejövetele
a  czéhügyek  fölötti  tanácskozás  végett  A  tagokat
öszvehíni  a bejáró mester kötelessége.  Máskép  :  bejá-
rásnak  is  mondják.  Oséhgytóés  napja.  Ciéhgyttíést
hirdetni.  Czéhgyttlésben  elnSköW  biztos.

CZÉHHÁZ,  (czéh-ház) öaz. fn.  Középület, vagy
szállás,  melyben az  egy  testülethez  tartozó  mester-
emberek  gyűléseiket  tartják.

CZEHJOG,  (czéb-jog)  ősz.  fn.  1) Jog  czéheket
állftani  2) Jogok  és kötelességek  őszvege, melyek  va-
lamely  czéhez  kapcsolvák.  kikerült  remeklés  által
czéhjogot  kapni.  Czéhjogból  kizárt kontárok.

CZÉHKORSÓ, (czéh-korsó) ősz.  fn.  Sajátságos
korsó, melyből bizonyos  ünnepélyek, pl.  czéblakozá-
sok,  czéhláda  átvitele,  czéhmesterválasztás,  remekel-
tetés,  felszabadítás  alkalmával  isznak  a  mesterek,  és
illető  legényeik.  A  czéhkorsó  rendes  őre  az  atya-
mester.

CZÉHKÖNYV,  (czéh-kSnyv)  ősz.  fa.  Könyv,
melybe  a  czébet  illető nevezetesebb  tárgyak  és gyű-
lési  határozatok  följegyeztetnek.

CZÉHLÁDA,  (czéh-láda)  ősz.  fn.  Láda  vagy
szekrény,  melyben a  czéhet  illető  oklevelek  őriztet-
nek,  mely  egyszersmind  egyesületi  pénztár.  A  czéh-
ládát  a  ccéhmesterné!  tartják.

CZÉHLEVÉL,  (czéh-levél) ősz.  fn.  1) Hatóság-
tól  nyert  oklevél, melyben  bizonyos  község vagy  ke-
rület  mesterembereinek czébállításra  szabadalom ada-
tik.  2)  A  czéh elöljáróságától  az  illető  czéh  tagjának
kiadott  oklevél,  bizonyítvány  stb.

CZÉHME3TER,  (czéh-mester) ősz. fn.  Mester,
kit  az  illető  czéh  szavazattöbbséggel  főnökének  vá-
laszt. A  czéhmester  jogait  és  kötelességeit  a  czéh-
rendszabások  (articulusok) határozzák  meg. Ördögök
ccéhmestere.  (Km).

CZÉHMESTERSÉG,  (czéb-mesterség)  ősz.  fn.
Czéhmesteri  hivatal.  Ciéhmesterséget  viselni,  vagy le-
tenni.
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CZÉHRENDSZABÁLY  ,  (czéh-rend-szabály)
ősz.  fh.  Czéheket illető  szabály,  vagy  szabályok  ősz-
vege, melyet az  illető  felső  hatóság  a  fejedelem  ne-
vében  ad.

CZÉHRENDSZABÁS, lásd:  CZÉHRENDSZA-
BÁLY.

CZÉHSZELLEM,  (czéh-szellem)  ősz.  fa.  Saját-
ságos gondolkozasi.es  cselekvési  mód,  testületi  szel-
lem,  melynek  czélja  a  czéh  javát  előmozdítani,  és
•bben  különbözik  a  köttzellemttSl.  Minden  czéhnek
meg van saját  szelleme.  Rósz  ért  oly  szellem, mely
a  közönség  kárára,  merő  pajtásságból  iparkodik  a
czéhtánaknak  használni.

CZÉHSZEBÜ, (czéh-szerii) ősz.  fn.  Olyan szer-
kezettel,  alakkal,  tulajdonsággal  bíró ,  milyennel a
ezéhek  bírnak.  Czéhszerit  egyesület,  ezéhszerU  öszue-
tortas.

CZÉHSZOBA,  (czéh-szoba) ősz. fn.  Szoba  vagy
terem,  melyben az  illető  czéh  tagjai  köztanacskozás
végett öszve  szoktak  gyűlni.

CZÉHTÁRS, (czéh-társ) ősz.  fn.  Azonegy  czéh-
beli  mesteremberek  egymásnak  czéhtársaik. A  czizma-
ziánok  ttéhtárta  ccúmazia, a  vargáé  a  varga stb.

CZÉHTÖRVÉNY,  (czéh-törvény)  ősz.  fa. Tör-
vény,  mely  a  ezéhek  viszonyait,  ügyeit,  illetőleg  jo-
gait és kötelességeit  meghatározza.

CZEK,  vagy  CZÉK,  elvont  gyök;  rokon esik
szinte elront, vagy  sz»k  önálló  gyökökkel.

CZÉKÁZ,  székelyéé  tájszó,  1. CZIKÁZ.
CZEKE,  vagy  CZÉKE,  falu  Zemplén  .megyé-

ben ; helyr.  Czeké-n, —re,  —rői.
CZEKEHÁZA,  falu  Abaoj  megyében;  helyr.

Czekehásá-n, —rá, —ról.
CZÉRLA,  fn.  tt.  cxéklá-t.  VVrüt  répa,  így  ne-

vezve  leveleinek,  de kivált  húsának  vörösségéről.  Az
tsetlen  ezéklahoz  is  hozzászokhatni.  (Km). Czékla  ne-
vét  ügy  utazik,  a  latin  cycla  s bélien  xvx).o{,  xoxia'j
(kerek) szóktól  kölcsönözte, valamint a  tót  cztoikla  is.

CZÉKLÁL,  (czék-la ál)  önh.  m. czéklál-t. Né-
mely  tájakon  divatos szó. L. CZÉKLÁZ.

CZÉKLÁZ,  (czék-la-az)  önh.  m.  czéfciáz-íam,
—tál, —ott. Kemenesali  tájszó,  ám.  csavarog, teke-
reg,  dolgot  kerül.  Bókon  a  czikáz  igével,  mintegy:
csikolás.

CZÉKLÁZÁS,  (czék-la-az-ás)  fn.  tt  czéklázás-t,
tb. —ok. Csavargás,  dologkerttlő  csatangolás.

CZÉELÉZ, CZÉKLÉZÉS, lásd : CZÉKLÁZ,
CZÉKLÁZÁS.

CZEKLYE,  (czek-lye  v.  czek-lő)  fn.  tt.  czek-
tyé-í.  Tőrök,  kelepcze.  Cteklyébe  keríteni.  Máskép:
csekíe,  1. CSEKLE.

CZEL  vagy  CZELL, elvont gyök  étele, ételieké-
sik,  cselleng stb. szókban  (amaz  csak  czele-cztila ket-
tőztetésben  fordul  elé);  ugyanaz  csel! gyökkel  (csel-
leng stb.  szókban).

CZÉL, fn. tt  cséi-t,  tb.  —ok.  1) Kitűzött  pont,
melyhez  eljutni,  melyet  elérni  akarunk.  Geélt  vagy
étéiül  ttitni  ki valamit; czélra  sietni; czélt  érni;  etilt

levetíteni.  2)  Szellemileg  véve,  ám.  szándék.  Ctéioit
titkolni; jó  vagy  rósz  ccélból  tenni  valamit;  jótékony
ctél. 3)  Bizonyos elv  szerént  megbatározott  szellemi
irány.  Czél  nélkül  beszélni;  acél  ellen  cselekedni.  4)
A  puskacsőuek  azon  kiálló  pontja,  melyen  keresztfii
kell  a  lövőnek  irányoznia,  hogy  találjon.  Cltéloa v.
ccélra venni a  vadat.  5)  Kitűzött  karika, vagy  akár-
mely  pont,  a  lövöldözők számára.  Ctélba találni f  ctéU
elhibázni,  elvéteni. Rokon  vele  a  hellén  téios, német
Ziel,  szláv  cil,  cyl;  szanszkrit  till  pedig  ám. száll,
felszáll  stb.

CZÉLA,  fn.  tt.  czélá-t.  Tulajdonkép kolostori
szoba.  (Cella).  Némely  tájakon  pl.  Baranyában  a
nép  nyelvén : lakás, szoba, ház.

CZÉLATLAN,  (czél-atlan)  1. CZÉLT ALÁN.
CZELECZULA, (czele-czula) ősz. fn.  Podgyász,

retyemutya, gúnya,  bolmi  ringy-rongy.  Elhordta  ir-
háját  minden  czelecsulájávat  együtt.  Alsó  irásnembe
való  kifejezés.

CZELELLENÉS,  (czél-ellenés)  ősz.  mn.  A ki-
tűzött  czéllal  ellenkező  irányú;  czéltol  távoztati;
czélra  nem  vezető.  Ccételtenes  eszközök.

CZÉLELLENÉSEN,  fezéi-ellenesen)  ősz.  üt.
A  kitűzött  czéllal  ellenkezőleg.

CZÉLELLENÉSSÉG,  (czél-ellenésség)  ősz.  fit
Czélra  nem vezető állapot  vagy  intézkedés.

CZÉLELLENI,  (czél-elleni)  ősz. mn.  L  CZÉL-
ELLENÉS.

CZÉLGÖMB, (czél-gömb)  ősz.  fa.  1. CZÉL 4).
CZÉLJEÁNYOS,  (czél-ir&nyos)  ősz.  mn.  Czébr* ve-
zető,  czélszerfi,  czélra  juttató;  alksJmas  a  kitfixött
czél  elérésére.  Ctélirdnyot  intézkedések.

CZÉLIRÁNYOSAN,  (czél-irányosan) ih.  Czélra
vezetőleg; az eszközöket ügy  alkalmazva,  hogy  al-
talok  czélt  érhessünk.  Ctélirányotan  rendezni  el az
új  könyvtárt.

CZÉLIRÁNYOSSÁO,  (czél-irányosság)  ősz.  fn.
Az eszköznek, műnek, 4vagy akármely dolognak  oly tu-
lajdonsága  ,  melynél  fogva  czélra  lebet általa jutni.

CZÉLIBÁNYTALAN,  (czél-iránytalan)  ősz.
mn.  1.  CZÉLSZEKÜTLEN.

CZÉLIRÁNYTALANSÁG,  (czél-iránytsJansigJ
ősz.  fn.  1. CZÉLSZERÜTLENSÉG.

CZÉLIEÁNYTALANUL,  1.  CZÉLSZERŰT-
LENÜL.

CZÉLKAK1KA,  (czél-karika)  ősz.  fn.  A  lóvé-
szetgyakorló  intézetekben  azon  kijelelt  kör  a  czél-
vonal  végén,  melybe a  lövéseket  irányozni  iparkod-
nak  a  lövöldözők. A  czétkarika  közepébe lőni.

CZELL, népes paszta  Tolna  megyében; KIS—,
mezőváros  Vas  megyében;  helyr.  CttU-bt,  —ben,

•bSl,  vagy  —re,  —én,  —ró"l.
CZELLA,  1)  1. CZÉLA.  2)  Sejtsrövet  Mind-

két  őrleményben  latul  eredetű : cella.
CZELLÁS,  (czella-as) mn. tt  cteUát-í,  v.  —öt,

tb. —ak. A  tengeri  csigák  egyik  fajának  megkülön-
böztető  neve.  Czellás (sejtszövetes)  korattok.
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CZELLEKÉZÉS,  (czell-e-kéz-és)  fa.  tt.  czelle-
fcé*é»-t,  tb.  —ék. L.  CZANKÓZÁS , CSELLENGÉS.

CZELLEKÉZIK,  (czell-e-kéz-ik)  k.  Régies  er-
délyi  szó.  L.  CZANKÓZIK  v.  CSELLENG.

CZELLENG,  (czell-eng)  önb.  1.  CSELLENG.
CZELLER,  1. ZELLER.
CZÉLLÖPOR,  (czél-lö-por)  ősz.  fh.  Finomabb

nemű  lőpor,  melyet  a  czéllövészek  használnak.
CZÉLLÖVESZ,  (czél-lövész)  ősz.  fn.  Lövész,

ki  czélkarikába  lövöldöz. V.  ö.  CZÉLKARIKA.
CZELNA,  fáin  Erdélyben,  Alsó-Fejérmegyé-

ben ; helyr.  Czelná-n,  —rá,  —ról.
CZÉLOS,  (czél-os)  mn.  tt.  czélos-t,  v.  — át,  tb.

—ok.  Ami  bizonyos  czélból,  végből  történik,  ami-
nek  határozott,  kitűzött  czélja  van.  Ellenkezője:
czéltalan.

CZÉLOZ, (l),(czél-oz) önh. m. czéloz-íam, v. czél-
tollam,  —tál, v.  czéfzottál,  —ott,  v.  czélzolt,  htn.
—ni,  v.  czélzani.  Felható  ragu  névvel  ám. irányoz,
érint.  Fádra  czélozni, valakire  czélozni  beszédünkben ;
Imre  czéloznak;  ráczélozni.

CZÉLOZ, (2),  (czél-oz)  áth. (lásd  fónebb).  Vala-
mit  elérhetés!  pontul  tűz  ki,  czél  gyanánt  tekint.
Mást  mondani,  és matt  czélozni.  fparelömozdtíát  ál-
tal  a  hon  boldogságát  czélozni.  Valamit  megczélozni,
Azaz  puskaczélra venni.

CZÉLOZÁS,  (czél-oz-ás)  fn.  1. CZÉLZÁS.
CZÉLOZGAT ,  (czél-oz-gat)  önh. m. czélozgat-

fam,  —tál,  —ott. Felható  ragu  névvel  ám.  valamire
• gyakran  irányoz.  Vadakra,  vagy  czélkarikára  czéloz-
gatni.  Áthatólag,  valamit  végirányul  kitűzöget. V. ö.
CZÉLOZ.

CZÉLOZGATÁS,  (czél-oz-gat-ás)  fn.  tt.  czéloz-
galát-t,  tb.  —ok.  Valamire  irányozgatás.  Valaminek
végirányul  kitűzögetése.

CZELO, (czel-ö)  elvont  törzsöké  czeló'te  szónak.
CZELÖKE, (czel-ö-ke)  fn.  tt.  cteloké-t.  Dorong,

pózna,  rúd,  különösen  akkora  és  olyan,  mclylyel  üt-
ni,  verekedni  lehet.

CZÉLPONT,  (czél-pont)  ősz.  fn.  1)  A  puská-
kon  azon  hosszúkás  gomb,  közel  a  cső  torkához,
melyre  néz  a  lövő,  midőn  a  fegyverét  elsüti.  Czél-
pontra  venni  valamit;  czélpontra  nézni.  2) Azon pont,
melyre  irányozzák  a  lövést.  3)  Átv.  ért.  vágyunk,
szándékunk,  akaratunk  végső  iránya;  azon  valami,
amit  végre  elérni  törekszünk.  4)  A  versenyfutásban
a  pályavonal  vége.

CZÉLPOR,  (czél-por)  ősz.  fn.  Finom  lőpor,
melylyel különösen a  czéllövészek  élnek ;  czéllöpor.

CZÉLPUSKA  ,  (czél-puska)  ősz.  fn.  A  czéllö-
vészek  használatára  különösen  készített  puska.

CZÉLSZÉRÉS,  (czél-szérés)  ősz.  mn.  1. CZÉL-
SZÉRÜ.

CZÉLSZERÜ,  (czél-szerü)  ősz.  mn.  A  kitűzött
czél  elérésére  alkalmas ;  olyas,  mi által  czélra jut-
hatni.  Czélszertt  estiközök,  czélszerli  intézkedés.

CZÉLSZERÜEN,  (czél-szernen)  1.  CZÉLIRÁ-
NYOSAN.

CZÉLSZERÜLEG,  (czél-szerűleg)  lásd  : CZÉL-
mÁNYOSAN.

CZÉLSZERÜSÉG,  (czél-szerüség)  ősz.  fn.  Va-
lamely  tárgynak,  különösen  eszköznek  tulajdonsága,
melynél  fogva  általa  a  kitűzött  czélra  el  lehet  jutni.

CZÉLSZERÜTLEN,  (czél-szerfitlen)  ősz.  mn.
A  kitűzött  czél  elérésére  nem alkalmas.  Mint  ih.  ám.
czélszertttleniil.

CZÉLSZERÜTLENÜL,  (czél-szerütlenül)  ösa.
ih. A  kitűzött czéltól eltérőleg.

CZÉLT!  Hadi  vezényszó,  mely  figyelmezteti
a  katonákat,  hogy  töltött  puskáikat  tartsák  a  czél
felé , s  utána  következik :  tűz !

CZÉLTALAN,  (czél-talan)  mn.  tt.  czélíolan-í,
tb.  —ok. Minek  bizonyos,  határozott  czélja  nincsen.
Mint  igeh.  ám.  czél  nélkül,  czéltalanul.  V.  ö.  CZÉL.

CZÉLTALANSÁG,  (czél-talan-ság)  ín.  tt.  c*éZ-
talanság-ot.  Bizonyos  czél  nélküli  állapot,  kitűzött
irány  nélküli  létei.

CZÉLTALANUL,  (czél-talan-ul)  ih.  Bizonyos
határozott  czél nélkül.

CZÉLTAN,  (czél-tan)  ősz.  fn.  1)  Tan,  mely  a
czéllövészi  szabályokat  leginkább  gyakorlatilag  ad-
ja  elé.  2)  Bármely  czclt  tárgyaló  tan (Teleologia).

CZÉLTÁRGY,  (czél-tárgy)  ősz.  fa.  l)  Tulaj-
don  ért.  ám.  czélkarika,  melybe  a  lövészek  s  lövé-
szctgyakorlók  bele  lőni  törekesznek.  2)  Átv.  ért.
akármiféle  tárgy,  melynek  elérését  irányul,  czélul
tűztük  ki  magunknak.  Kémely  ember  czéltárgya  a hi-
vatal,  másé  a  rang,  másé a pénz  stb.

CZELTIS,  fn.  tt.  czeltis-t,  tb. —ék.  Az  öthíme-
sek  seregébe  és  kétanyások  rendébe  tartozó  fanem,
melynek  virági  felemások,  nősök  és  hímek  ugyan-
azon  fán.  (Celtis). Fajai:  déli,  napnyugoti,  sárgamag-
vu,  izMevelíl  czeltis.

CZÉLÜTÖ,  (czél-ütő)  ősz.  mn. Ami  czélt  talál,
czélra jutó,  mind  tulajdon,  mind átvitt  értelemben.

CZÉL VESZTETT,  (czélvesztétt)  ősz.  mn. Ami
a  kellő  czélponttól  eltávozott,  czél  nélküli.  Czélven-
tett  lövés.

CZÉL VETÉS,  (czél-vetés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  a  lövő bizonyos  czélra  irányozza  lőfegyverét

CZÉLZÁS, (czél-oz-&s)  fn.  tt.  czélzds-t, tb.  —ok.
1)  Lövöszernek  olyatén  tartása,  alkalmazása,  mely-
nél  fogva  általa  bizonyos  pontra  lőni  törekszünk.  2)
Péld&zgatAs,  midőn  beszédünkkel  valakire  vagy  va-
lamire  irányozunk.  Elérteni  a finom  ciélzátl.  E  csél-
zás  nekem  szól.  3)  Szándék,  akarat,  bizonyos  cselek-
vési  tárgyra  irányozva.

CZÉLZÓ, (1),  (czél-oz-6) fn.  tt.  czélzó-í.  Lövész,
aki  töltött  fegyverét  felhúzva  tartja,  s  szeme  a  czél-
ponton  van.  V.  ö.  CZÉLPONT.

CZÉLZÓ, (2),  (czél-oz-ó)  mn.  tt.  Irányozó;  pél-
dázgató;  szándékozó.  V.  ö. CZÉLOZ.

CZEM,  elvont gyök  czemende  ás  cz«mpel  szók-
ban.  Azonos  esem  és  csám  gyökökkel.

CZEMENDE  ,  (czem-en-de)  fn.  tt.  czem«ndé-<.
1)  Balaton  és  Bakony  vidékén  :  lotyó,  lustoe.  2)
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Győr  tájékán : retyemutya,  czele-czula,  holmi  gúnya.
Vidd  el  innen  a  czemendédet. •

CZEMPEL,  (czem-p-el)  fa.  tt  czempel-t,  tb.
—ék. A  székelyeknél  jelent  kolbászforma tekercset,
melyen  a gyapottat pödrik,  sodorják,  vagy  székelye-
ién  szólva:  térítik.

CZENCZI, a  Vincte  keresztnév  kicsinyítöje.

CZENK,(1), fa. tt  czenk-et. 1) Kutya- és macska-
fajhoz  tartozó  állatok  kölyke.  Orozlánczenk,  kutya-
ezenk,  farkasczenk,  ebczenk.  Átv.  ért  ujoncz.  Rokon-
nak  látszik  vele a  török  gends,  magyar  gyenge, német
jung,  latin jutienis stb.

CZENK, (2),NAGY—, mezőváros, KIS—, falu
Sopron  vármegyében;  helyr.  Czenk-re,  —én,  —ró'i.

CZENTE,  falu  Erdélyben,  Doboka  megyében;
helyr.  Cbenté-n,  —re,  —rb'l.

CZENTIKE,  (czenti-ke)  fa.  tt  czeníiké-í. Nö-
vénynem  a  négyhímesek  seregéből,  és  ndgyany&sok
rendéből; csészéje  ndgyfogű,  bokrétája  is  négy  fogú.
Kinyílt,  hímszálai  rövidek,  tokja  egyrekeszfi,  sok
magvú.  (Centunculus).

CZEP, elvont gyöke  csépel  szónak. L.  CZIP.
CZEPEL,  (czep-el)  átb.  1. CZIPEL.
CZEPELKÉDIK,  (czep-el-kéd-ik)  k.  m. ezepel

ked-tem, —tél,  — éti. Erőködéssel  igyekezik.  Faludi
Ferencznél:  sz«pelkedik.

CZEPELÖDÉS,  (czep-el-őd-és)  fh.  tt  czepelS-
dés-t,  tb.  — ék.  Cselekrés,  midőn  valaki  czepelődik.
L.  ezt

CZEPELŐDIK,  (czep-el-őd-ik)  k.  m. czepelőd-
tem,  —íél, —ott.  Olyanról  mondják,  ki  nagynehe-
zen  mozdul  ülő  vagy  fekvő  helyzetéből,  avagy  vala-
mely  terhet  húzva,  vontatva,  ügygyei  bajjal  megy
tovább.

CZEECZIS,  fh.  tt.  czercró-t,  tb. —ék.  Ázsiá-
ban  és  déli  Európában  tenyésző  fa,  pillangóalaku
virágokkal,  melyet  Judásfának  is  nevesnek, mert a
hagyomány  szerént  Judás  ilyen  fára  akasztotta ma-
gát  (Cercis).

CZERED,  falu  Nógrád  megyében;  helyr.  Cze-
red-en,  —re,  —rSl,

CZEREMÓNIA,(latinul caeremonia)czeremónid-t.
1) Szertartás, üdvözlési, holmi tisztelkedési jelek, mon-
dások,  készületek  öszvege;  teketória.  Nagy  czeremó-
niát  (tcketóriát)  csinálni;  ceremóniával fogadni.  2)
Egyházi ért.  Ünnepélyes isteni  szolgálat,  midőn  pl. az
áldozó  papot  a  misében, vecsernyében stb.  több  pap-
tinak  veszik  körül, s  vele  együtt  bizonyos  szertar-
tási  rend  és  szabályok  szerént  működnek.

CZEREMÓNIÁS,  (czeremónia-as)  mn. tt  czere-
móniás-í, v.  —át,  tb.  —ok.  Czeremóniával  párosult.
V.  o.  CZEREMÓNIA.  Gseremónidt  mise,  t-ecsernye.
Czeremowás  titztelkedét.

CZEREMÓNIÁZ,  (czeremónia-az)  önh.  m.  cze-
remóniáz-tam—tál,  —ott. Szertartásosan,  holini  tisz-
teletjelekkel,  czifra  üdvözletekkel  viseltetik  valaki

iránt,  teketóriáz.  Ne  czeremóniázzunk  (ne  teketóri-
ázzunk).

CZERENY, (czer-eny)  fa.  tt  czereny-í,  tb.—ék.
Egyszerű  vcgyelem  a  nemtelen  fémek  közöl.  (Ce-
rium).

CZERK,  elvont  gyöke  vagy  törzsöké  czerkod
szónak; rokonnak  látszik  a  szanszkrit  íarh  vagy  téri
szóval,  mely  annyi,  mint  a  magyar  törik, és a  fo-
gyásra  vonatkozó német  zehren, obzehrea-vel.

CZERKAD,  (czerk-ad  vagy  czer-k-ad)  önh. m.
czerkad-tom,  —tál, —t, v.  —ott. Baranyában  ám.
döglésnek  indul, döglik, el-,  megdöglik,  gebéd, meg-
gebed.

CZERKADÁS,  (czer-k-ad-ás) fh.  tt.  ceerkodos-
t,  tb.  —ok. Döglés, eldöglés, gebodés.

CZERKÓ,  (1),  (czer-kó)  fa.  tt.  czerkó-í,  tb.  —t.
így  hívják  Szeged  körül a halászmadarak  egyik  fii-
ját  ,  azon  ezer  hangról,  melyen  kiáltoznak,  midőn
megijednek.

CZERKÓ, (2), (a szláv czerkwa szótól) fa. tt. éter-
kó-t.  A  magyarhoni  felsőbb  vidékeken  így  hívjak  ai
orosz  vagy  ruthén  templomot  Cfeerkóéneklés.

CZERKÓF,  fa.  tt.  cterkóf-ot.  Majomfaj,  mely-
nek  hosszú  farka  van,  mint  a  macskának.  (Cerco-
pithecus).

CZÉRNA, (1), fa. tt  czérná-t. Kétszeresen sodrott,
s  varrásra  való  fonal.  Lenczémo,  pomutczérna,  tt-
lyemczérna.  Ctérndra  futni  valamit.  Czémát  tSbt
húzni, vagy fűzni.  Fostog, vékony,  erős,  gyenge,  SMM,
kóczos  czérna.  Elfogyott  a  czérnájo,  vagy  nem gyóa
czérnávo.1.  (Km).  Czérnafosó,  gúnyneve  az  igen  so-
vány  szabónak.  Egyébiránt  szorosabban  véve  és kö-
zönségesen  czérna  alatt  lenből vagy  kenderből  való
fonalat  értenek.

A  német Zwírn  szótól  látszik  kölcsönözötrnek,
melyet  Adelung  a *wet,  ztvir  (kettő)  gyöktől  szár-
maztat.

CZÉRNA, (2),  (1. föntebb).  Czérnából  való, vagy
olyan,  mint  a  czérna.  Czérna harisnya,  czérna  sas.

CZÉRNAGOMBOLYAG  ,  (csérna-gombolyagi
ősz.  fh.  Csomóba  hajtogatott,  tekergetett  czéraa-
szálak.

CZÉRNAHAEISNYA,  (czéraa-barisnya)  ősz.
fn.  Len- vagy  kenderczérn&ból  kötött  harisnya, kn-
lönböztetésül  a gyapottharisnyától.

CZÉRNAKERESKÉDÉS,  (czérna-kereskédés)
ősz.  fn. Széles  értelemben  vett  czérnaárnlás.

CZÉRNAKERESKÉDÖ,(czérn&-kereskédő) öu.
fn.  Kalmár,  boltos, ki  czérnát  árul.

CZÉKNAKÜBT,  (czérna-kürt)  ősz.  fo.  Az öt-
hímesek  seregéből  és  egyanyások  rendéből  való
növényfaj;  bokrétája  töltséres,  czérnaszál  nyakú
(Trachelium).

CZÉRNALÓHERE,  (czérna-ló-here)  ősz.  &
Növényfaj  a  lóberék  neméből, melynek  szárai  czér-
naformák,  henyélők,  viiággombjai  félgolyóbisformAk.
(Trifolium  filiforme).
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CZÉRNAMOHAR,  (czéraa-mohar)  ősz.  fn.  A
moharok  neméhez  tartozó  növényfaj,  melynek  czér-
naszál  füzérei  őszveállanak.  (Panicum filiforme).

CZÉRNAMOLNA,  (czérna-molna) ősz.  fn.  Mes-
terséges készület, kerekes gép,  melyen egyszerre  sok
fonalat  czérnává  lehet  sodrani.

CZÉRNASÁS,  (czőrna-sás)  ősz.  fa.  Csornához
hasonló  vékony  szára  sásfáj.

CZERNASODRÓ,  (czérna-sodró)  ősz.  fn.  Rok-
kaforma  kerekes  gép,  melyen  fonalakból  czéruaszá-
lakat  sodorítanak.

CZÉENASZÁL,  (czérna-szál)  ősz.  fn.  A  czér-
nának  egy  rétc,  azaz  czérna,  egyrétüen  véve. Csak
egy  czémaszálon fllgg.  Czérnatzál  nem hojókőtél.  Km.

CZÉRNASZITTYÓ,  (czérna-szittyó)  ősz.  fn.
Szittyófaj  ,  melynek  szára  czérnaforma  vékonyságú.
V. ö. SZITTYÓ.

CZÉRNATIPPAN,  (czérna-tippan)  ősz.  fn.  Nö-
vényfaj,  a  tippanok  neméből,  melynek  virágkelybé-
ből  hosszú, czérnavékonyságn  szálak  nőnek  ki,  s me-
lyet  a  mezei  legénység és vadászok  bokréta  gyanánt
tűznek  fövegeik  mellé.  (Agrostís).

CZÉRNAVISZÁLÓ,  (czérna-viszáló)  ősz.  fii. 1.
CZÉKNASODRÓ.

CZERNECZFALVA, helység Zaránd megyében;
helyr.  Czemeczfalvá-n,  —rá,  —rSl.

CZERUZA,  (latínul  cerussa)  fa.  tt  cserttzá-t.
Fába  foglalt  hosszúkás,  kénes  ólomból  öntött  író,
vagy  rajzoló,  vagy  vonalazó  eszköz, máskép kölcsön-
zött nyelven: plojbász  (Bleitoeisz);  újabb  neve : trón,
rajzón.

CZERUZACSÖ, (czeruza-cső)  ősz.  fo.  Sárgaréz-
ből,  vagy  más  fémből  készített  csövecske,  melybe
az  írók  vagy  rajzolók  a  czerozát becsíptetík. így  ne-
vezhetjük  azon fából  készített  csőt  is,  melybe .a  cze-
ruzaólmot beleöntík.

CZET, (1),  fh. tt  eiet-et.  Halformára  alkotott
tengeri  emlősállat,  mely  testének  tömérdekségére
nézve  minden  szárazföldi  és  tengeri  állatoknál na-
gyobb, különösen  agroenlandi  czet  120  lábnyi  hosz-
szuságra  is  megnő. Feje  aránylag  igen  nagy,  szemei
pedig  kicsinyek.  A  beszívott  vizet  tételezéskor  a fe-
jéből  felnyúló légcsőveken  löveli  ki.  Fajai  többfélék.
Természetrajz!  latin  neve: bolaena.  Különben  hellé-
nül  xijioí,  latinul  ceté,  cetus.

CZET,  (2),  elvont  gyöke  czete,  ezetkeny,  szók-
nak.  L.  ezeket.

CZETAGYFAGGYÚ, (czet-agy-faggyd)  ősz.  fh.
Fehér  és  kövér  folyadék,  mely a  czetnek  agyvelejét
körülveszi, s melyet  réacent  gyógyszerül,  részént vi-
lágításra  használnak.  (Sperma  ceti).  Rövidebben  :
oseífaggytí,  vagy  csetveW.

CZETAGYFAGGYÚTAPASZ,(czet-agy-faggyu-
tapasz)  ősz.  fn.  Czetagyfaggyúból  készített  orvosi  ta-
pasz. Máskép:  Cbetfaggyiitaposz,  czetvelötapatz.

CZETBÁJRD,  (czet-bárd)  ősz.  fn.  Bárdalakn
széles kés.  melylyel  a  czet  faggyal  kimetszik.

AKAD.  MAOY  8SÓTJLH.

CZETBOGÁR,  (czet-bogár)  ősz.  fn.  A  czetha-
lak  bőrét  megszálló, s  azon  éldegélő  tengeri  bogár-
faj.  (Oniscus  ceti).

CZETBONCZOLÓ, (czet-bonczoló) ősz.  fn.  Ten-
geri  halász,  ki  a  czetet  feltagolja,  különösen  a  czet
Tejéből  az  agyvelőt  kimetszi.

CZETCSONT, czet-csont) ősz.  fn.  A  czethalnak
csontja,  oldalbordája,  köznyelven:  halcsont.

CZETCSÖK,  (czet-csök)  ősz.  fn.  A  czetnemü
hfmállat  csöke,  vagy  csékje,  azaz  nemzővesszeje.

CZETE,  (czet-e)  fn. tt  czeté-t.  Kenderből  vagy
vesszőből  font  vastag  gúzsfonna  kötél,  melylyel  a
vízi  lengő  malmot a parton  levő  karóhoz  kötik,  oda-
csatolják.

A  csat  szónak  vékonyhangu változata.
CZÉTÉNY,  KIS—,  NAGY—, falvak  Nyitra

megyében; helyr.  Czéíény-6e,  —ben,  —b67.
CZETFALANGYA,  (czet-falangya)  ősz.  fn.

Tengeri  pókfaj,  mely  a  czethalakon  tartózkodik  és
élősködik.

CZETPAGGYÚ,  (czet-faggyü)  ősz.  fh.  lásd  :
CZETAGYFAGGYÚ.

CZETFOGÁS,  (czet-fogas)  ősz.  fo.  CzethsJá-
szat; a  tengeri  halászok  nagyszerű  működése,  mi-
dőn  bizonyos  időszakban  és  tengervidéken  czetha-
lak  fogdosására s ölesére  mennek.

CZETFOQÓ,  (czet-fogó)  ősz.  fh.  lásd: CZET-
HALÁSZ.

CZETHAJÓ,  (czet-bajó)  ősz.  fa.  1. CZETHA-
ÁSZHAJÓ.

CZETHAL,  (czet-hal)  ősz.  fa.  L.  CZET.
CZETHALARUS,  (czet-hal-árus)  ősz.  fa.  Czet-

halakkal kereskedő.
CZETHALÁSZ,  (czet-halász)  Ősz.  fh.  Tengeri

halász, ki  különösen  czethalakat  fogdos.
CZETHALÁSZAT,  (czet-halászat)  öszv.  fn.

Nagyszerű  halászat  az  éjszak!  tengeren,  melynek
czélja  czeteket  fogdosni,  czetfogás.

CZETHALÁSZHAJÓ,  (czet-halász-bajó)  ősz.
fo.  Sajátságos  alakú  és készületü  tengeri  hajó,  me-
lyen  czetfogdosásra  mennek  a  hajósok.

CZETKÉNY, (czet-ke-eny)  fa.  tt.  czeíkény-í,  tb.
—e*k.  l)Ku1yatejforma,  tejes,  nagy  réti  fű,  lehet
belőle  sárga  festéket  csinálni.  2)  Fttzvesszőből  font
bosszú  gúzskötél, melylyel  a  nagyobb  folyókon levő
malmokat  parthoz  kötni  szokták.  Máskép  :  Czete.
L. ezt

CZETKÉS,  (czet-kés)  ősz.  fa.  1. CZETBAED.
CZETKÖTÉL,  (czet-kötél)  ősz.  fh.  Erős ken-

derből  vert, mintegy  negyed  hüvelyknyi  vastagságú
kötél,  mely  az  előmenő  czethalászhajóboz  van  kötve,
s  gyűrűkben  öszveszedve; a  másik  végén  pedig  szi-
gony  van,  melyet  a  czethalra  vetvén a  kötelet  utána
bocsátják,  nehogy a  hajót  felforgassa.

CZETLÓ,  (czet-ló)  ősz.  fa.  1. ROZMÁR.
CZETNEMÜ, (ezet-nemü) ősz. mn.  A  czet  nevű

állatok  neméhez  tartozó;  olyan  forma,  mint  a  cze-
tek.  Czetnemü  tengeri szörnyek.

71
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CZETSZALONNA,  (czet-szalonna)  ősz.  fo.  A
czethalnak  szalonnaféle  kövérsége,  zsírja,  melyet a
czetvelőtől  meg kell  különböztetni;  v.  ö. CZETAGY-
FAGGYÚ.

CZETSZÁZLÁBU,  (czet-száz-lábu)  öszr.  fa.
Tengeri  féreg  vagy  tetüfuj,  mely  a  czethalak bőrén
élődik;  czettetü.

CZETSZIGONY,  (czet-szigony)  ősz.  fa.  Ten-
geri halászok  szigonya,  azaz  hegyes  és  kajmós  fogú
eszköze,  melyet  a  megközelített  özetekre  hánynak.

CZETSZIGONY ASZ,  (czet-szigonyász) ősz.  fn.
A  czetbaliszok  között  azon  személy,  ki  a  szigonyt
kiveti.

CZETVELÖ,  (czet-velö) ősz.  fa.  Velönemü zsi-
ros  tömeg,  mely  a  czet  agyát megtöltí.

CZETZSÍR,  (czet-zsír)  Ősz.  fn.  A  czet szalon-
nájából  sajtólt  vagy  kifőzött  zsír,  máskép: halttir.

CZEVERE,  (czev-er-e)  fn.  tt  cceveré-t.  Vir-
goncz,  csintalan,  kis  leányka.  Miskép  :  ctavira,
etafri.  L. ezeket

CZÉZA,  1. CSÉZA.
CZEB,  1)  a  tyűkfiak  vékony  hangját  utánzó

szócska,  máskép  :  csib,  amabból  csibe  (csangósan,
palóczosan),  emebből  csibe  eredt.  2)  Gyöke  csiba,
csibáí, csibak, czibabó, további  czibék,  czibekei  szok-
nak.  Rokonnak  látszik  a  megfordított  bics  gyökkel,
bicseg,  biccczen,  biczereg,  bicsegtet  származékokban.
Ezen  2-ik  pontban  alapérteménye:  félrehajló  köny-
nyüd, kicsides  mozgás.

CZIBA,  (czib-a)  kiavolt  vagy  elvont  törzsök,
honnan  ccibál,  czibabó  származtak. Jelent ide-oda haj-
lót, biczegöt

CZIBABÓ,  (czib-a-bó)  fn.  tt  ccibabó-t. Értemé-
nyét  illetőleg  1. EVET,  MÓKUS. Nevét fürge,  szün-
telen  ide-oda  biczegő mozgásától  kapta.  Egyébiránt
így  is nevezik  : cziczabó.

CZEBAK,  (1),  (czib-ak) mn. Ficza,  ficzamodott,
sántíkáló,  ide-oda  hajladozó.  Átvetve  : biczak, hon-
nan  biccoklik.

CZIBAK, (2),  (czib-ak)  fn.  tt  czibok-ot.  1) Fa-
csatl&s,  melynek  segedelmével  a  gémfa  a  kútágas
szarvai  között  forog.  Szegedi  ssó.  2) Balaton  mellé-
kén jelenti  az  ostyának  elnyírt  széleit  3)  Farthaj,
mennyit  egyszerre  megmarkolunk,  fistök.  4)  A  né-
met Zwieback  elferdítene.

CZmAKHÁZA,  mezőváros  Heves  megyében;
helyr.  Ctibakhátá-n,  —rá, —ról.

CZIBAKLIK,  (czib-ak-1-ik)  k.  m.  czibokl-ott,
htn.  — ani.  Csuklójából  kificzamodik,  félre  hajlik,
csuklik.  Cciboklik  a  térde.  CWbaklik  a kit  pengéje.
Fordítva:  bicsaklik.

CZIBAKOL,  (czib-ak-ol)  áth. m. ctibokol-t.  1)
Czibál,  különösen  üstökénél,  bajánál  fogva  ránczigál
valakit  Jól  mcgczibokolták.  2)  A  székelyeknél,  a
húst  roszúl  metéli  el,  s  inkább  eltépi,  szakgatja,
mint  gerény  vagy  róka  a  tyúkot.  Mindkét  értelem'
ben  ide-oda  mozgásra,  biczegtető  ránczigálásra  vo-
natkozik.

CZIBÁL,  (czib-a-al)  áth.  m.  ccibol-t. Bangát,
Ide-oda hdzgál.  Czibální  valakit  hajánál,  vagy  ruhá-
idnál fogva.  Haját  czibálni,  ruhát  csibálni.  ífegaü-
bálni, ttnveczibálni.

„Várj  alakos,  mond  a leány,
Meg  lésiiz  te  is  próbálva,
S ba a próbát  ki nem állód,
Törökül  megcsibálva."

Kisfaludy  S.

CZIBÁLÁS,  (czib-a-al-ás)  fn. tt  czibálás-í,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit,  vagy  valakit  ián-
czigálva  ide-oda biczegtetünk.  Hajctibálát.

CZEBE,  (czib-e)  fn.  tt.  czibé-t.  Barkó  és  csángó
kiejtéssel,  ám.  a  szokottabb'csibe, azaz csirke.

CZIBÉK,  (czib-ék) fn.  tt  czibék-ét.  A  balatoni
halászoknál jelenti  azon  lánczos  botot,  melyet  lékea,
azaz  jeges  vadászatkor  a  halász  nyakába  akaszt, •
annál  fogva  vontatja, s  mintegy  czibálja,  vagy  cze-
peli a hálót

CZTBEKÉL,  (czib-ek-él)  önh.  m.  ctibetel-t, 1.
CZIBIKÉL.

CZIBEBE,  (csip-er-e?)  fn.  tt.  criberé-t.  Besa-
vanyított  korpából,  tonnával,  olajjal,  tojással  stb.
fűszerezett  böjti  savanyú  leves.  Túl a Danán  : kenő-
cse, a  szláv  kinelicso  (savanyú)  szóból alakítva. Va-
lószínűen a  czibere  is  csípős ízétől  vette  nevét

CZIBERTÉS,  (czib-er-t-és)  mn.  tt  cnbtrtto-t,
v.  —ét,  tb.  —ék.  Sántikalva,  ide-oda biczegve, ui-
bekelve  járó.

Képzésre  nézve  hasonló  hóbortos,  g&stOrtSi
szókhoz.

CZIBET, fn.  tt  czibet-et.  Bttzölő  állatok  osztá-
lyához  tartozó, s  a  macskához némileg hasonlító illat
déli  Ázsiában  és  éjszaki  Afrikában.  (Viverra  zi-
betha).

CZIBETPETYMEG,  (czibet-petymeg)  öaz. fn.
L  CZIBET.

CZIBIK,  (czib-ik)  1) Elvont  vagy  kiavnlt tör-
zse  csibikel szónak. 2) Egyiptomi  madár  neme, a gó-
lyához  hasonló.  Kígyót,  békát, gyíkot  eszik.  Hang-
utánzó.  (Tantalus  ibis).

CZIBIKÉL,  (crib-ik-él)  önb. m. ctibikd-t. Sin-
tikálva, biczegve jár.  Székely  szó.

CZIBIKÉLÉS,  (czib-ik-él-és) fn.  tt  cziWkélés-í,
tb.  —ék.  Sántíkálva,  biczegve járás.

CZIBRE,  1. CZIBERE.
CZICZ,  (1),  1) hangutánzó  gyök,  mely  némely

apróbb  négylába  állatok,  pl.  egerek, patkányok, ür-
gék,  macskák  hangját  fejezi  ki.  Innen: czicsog,  esm-
ccog,  csicza  stb.  erednek.  Ezen  szócskával  hívjak  és
csalogatjuk  a  macskát: etíesl  ctict!  2) Azonos  csecse,
csecsó (=:  cziczó)  szókkal  (crictttna  származékban),
s jelent  eredetileg  gyermekies  szépet. V. ö.  CSECSE.

CZICZ, (2),  (a hindu  chitx  szótól,  mely  ismét
rokonnak  látszik  a  magyar  szösz  szóval,  honnét ai
angol  chint,  chints,  német  Zits).  Fa.  tt.  csicc-et.  Szö-
vet hindu gyapotból.  CWcskarton.
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CZICZA,  (czicz-a)  fa.  tt.  cziczá-t.  1).  így  neve-
zik  hizelgőleg,  a nyájasan  a  macskát.  A'is  czicza,  tar-
ka  ceicza,  fehér  czicza.  2)  Átv. ért. belső  nyájassig-
ból  így  hívja  a  legény  kedvesét.  Édes  cztoám.  3)
Jelent  leányjátékot,  mely  ide-oda  futosásból,  s  elfo-
gosdiból áll, máskép : czika.

CZICZABÓ,  1. CZTOABÓ  és  CSAJ.
CZICZAMACZA,  (czicza-macza)  ősz.  fh.  Fü-

zek,  rekettyék, s más  puha' fák  molyhos,  szőrös  ri-
gyáju  ága, milyet  virágvasárnapkor  a  katholikusok
templomaiban ünnepélyes szertartással szentelni  szok-
tak,  emlékezetére  Urunk bemenetelének  Jeruzsálem-
be.  Tréfás  népnyelven  jelent  szeretőt,  kedvest  is.
Megcttrogatja  ericzamaczáját.

CZICZÁZ,  (czicz-a-az)  önh.  m.  cziczác-tam,
—tál,  —ott,  pár.  —z.  Czicza T. cziczás  nevű  játé-
kot  űz,  melyben  egyik  fél  macskát,  másik  egeret
játszik, s a macska az egeret czikázva kergeti.

CZICZÁZÁS , (czicz-a-az-ás)  fn.  tt  m'czázás-t,
tb.  —ok.  Cziczajáték.  V. ö.  CZICZA,  CZICZÁZ.

CZICZE, fn.  tt.  cziczé-t,  1. CZICZA.
CZICZÉG,  (czicz-ég) önh.  m.  czicxég-tem,  —tél,

—éíf.^.  CZINCZOG.
CZICZEL,  férfi  kn.  tt.  Cziczel-t,  tb.  —ék.  A

latin  Coecüius-ból  eredett,  mely  vaksit jelent
CZICZELLE,  (l-  CZICZEL), női kn.  tt  Cticzel-

lé-t.  Caecilia.  Szűz  szent  Cziczdle.  A  zenészek  és éne-
kesek  védszentje.

CZICZEKÉL,  (czicz-er-e-el)  áth.  m. eziczeréí-t.
Túl  a  Dunán  mondják  a  hímmadarakról,  midőn  a
nőstényre  ugranak,  tojóznak,  petéinek.  Mátyásföl-
dön :  heréczel.  Lágyitó  értelemben  alkalmaztatik  a
férfiakra  is.

Gyöke  ezicz  azonos  a  vastaghangu  ezucz  gyök-
kel,  melyből  ccucza  (szúró  eszköz)  és  esuccál  szár-
maztak,  miszerint  cxiczerél  vastaghangon:  czuczorál,
azaz  szurkai, bökdös.

CZICZFARK,  (czicz-fark)  ősz.  fn.  1)  A  czicza,
azaz  macska  farka.  2)  Növényfaj  a  cziczkórók nemé-
ből,  hosszúkás, hengerded, sok,  egymásra  halmozott
szirmj!  virággal.  A  juhok  kedvelik,  gyógyerővel  is
bír.  (Achillea  millefolium).  Máskép:  egérfark,  ezer-
levelű fii.

CZICZFAKKFÜ,  (czicz-fark-fü)  ősz.  fn. lásd  :
CZICZFARKKÓRÓ.

CZICZFABKEÓRÓ,  (czicz-ferk-kóro)  ősz.  fn.
Nővén)nem  az  együttnemzők  seregéből,  és  nősözve-
gyek  rendéből; vaczka  polyvás,  fészke  tojásdad,  fó-
delékes,  bóbitája  nincs.  Több  alnemei  és  fajai  van-
nak.  (AchiUea).

CZICZI,  (czicz-i)  fn.  tt.  czicsi-í.  1)  Gyermek-
nyelven  ám. csecs.  Kell  fiam  cziczi f jer, kapsz  eziczit.
Különösen  jelenti  a  csecsbimbót.  2)  Czicza  kicsin-
zöje.  A  macskának  mondják  : cciczi ne /

Első  érteményben  a  csecs  szónak  kicsinyített
változata.

CZICZIKE,  (czicz-i-ke)  fű.  tt.  cncziké-t.  Kis
macska, kis  czicza,  cziczuska.

CZICZKA,  (czicz-ka)  fa.  tt.  cziczká-í.  Lásd :
CZICZIKE.

CZICZKÁNY,  (czicz-ka-any)  fh.  tt.  cziczkányí,
tb.  —ok. Apró  egerek  faja,  piczi  szemekkel  és he-
gyes orral,  melyek  részént  fold  alatt,  részént  vizek-
ben  is  tartózkodnak.  Különösen  azon egérfaj,  n.ely
a  közönséges  egérnél  valamivel  kisebb,  felső  része
barnás  szürke,  alul  pedig  fehéres,  s holmi liszt-,  ke-
nyér-  és  húshulladékokkal  él.  (Sorez).

CZICZKÓRÓ,  (czicz-kóró)  ősz.  fh.  1. CZICZ-
FAKKKÓRÓ.

CZICZKÓRÓ VONAT,  (czicz-kóró-vonat)  ősz.
fn.  Cziczkóró  virágjából  készített  gyógyszerészi  vo-
nat.  V.  ö. VONAT.

CZICZOG, (czicz-og) önh. m. cziezog-tam, —tál,
—ott.  Vékony  czicz  hangon  szól,  mint  például  az
egerek, a kis  macskák.  Máskép :  czinczog.

CZICZOMA,  (czicz-om-a  r.  czicz-o-ma)  fn. tt,
cziczomá-t. Jelent  általán  mindenféle  apróbb  és  ízlés
nélküli  ékességet,  melylyel  ruhát,  bútort,  szobát,
falakat  kiczifráznak.  Különösen  :  pipere,  melylyel
ruhánkat,  testünket  felöltözéskor  ékesítjük.  Női  cri-
czoma, fejktftócziczoma,  hajcziczoma.  Máskép : csicso-
ma.  A  sínai  nyelvben  csú,  csin-csú, ám.  uniones  mar-
garitae, czhu, ám. ornare,  czhu-czhu, ám. apprime  orna-
tus.  (Schott).  V.  ö.  CSECSE.

CZICZOMÁZ, (czicz-o-ma-az) áth.  m.  cziccomás-
tam, —tál,  —ott.  Piperéz,  piperével  ékesít,  kiczif-
ráz.  Ruhát  csipkékkel,  kalapot,  fejkötSt  szalagokkal
cziczomdzni.  Magát  népen  felczicsomazni.

CZICZOMAZÁS,  (czicz-o-ma-az-ás)  fn.  tt.  czi-
czomázat-t, tb.  —ok. Ékesgetés,  piperézés.

CZICZOMÁZOTT,  (czicz-o-ma-az-ott)  mn.  tt
cziczomázott-al.  Piperézett,  fölékesített.  Czicsomdsott
falak,  ablakok,  cszizomázott  kalap,  fejköíó';  cciccomá-
zott  hölgy.

CZICZO,  (czicz-ő)  fn.  tt.  ctictS-t.  Növénynem  a
nyolczbimesek  seregéből;  csészéje  nincs,  bokrétája
négy  metszésfl,  derékban  basas,  állandó,  bfmsz&lai  a
torkolatból  nőttek ,  gyümölcse  egy  hegyes  orra  kér-
ges  mskkocska.  (Stellera).

CZICZTÓNYA,  (csicz-tónya)  ősz.  fn.  Éjszaki
Európa  álló  vizeiben  tenyésző  növényfaj,  hosszú,
merően  felálló,  bármasélfi,  szélem  rojtos  tüskéktől
környezett  levelekkel,  melyek  egyenesen  a  gyökér-
ből  sarjadzanak  fel.  (Hottonia).

CZICZÜKA,  (czicz-u-ka)  1. CZICZUSKA.

CZICZUKA-CSIPKEPITTY,  (cziczuka-csipke-
pitty) ősz.  fn.  A  csipkepittyek  neméhez  tartozó nö-
vényfaj,  szorosan  öszveálló  négy  bímesszállal, me-
lyek  különféle  hosszaságnak.  Erős  szaga  miatt  a
macskák  szeretik.  (Nepeta).

CZICZUS,  (czicz-us)  fh.  tt.  cziezus-t,  tb.  —ok.
Czicza, kis  czicza, kis  macska.

CZICZUSKA,  (czicz-us-ka)  fa.  tt.  cziczuská-t.
Cziczus  kicsinyezője.  CWczusko,  macztwka,  mit  ettél í
Kátáetkát.

71*
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CZICZTÚR,  (czicz-tűr)  fn.  tt.  Canadai  czicz-
k&ny,  mely  vízben  lakik.  V.  ö.  CZICZKÁNY.

CZroERÁL,  önh.  m.  cziderdl-t.  Vas  vármegyei
tájszó,  ám. alig él, alig  tengődik.  Homályos eredetű.

CZIF,  elvont gyök  czifra  szóban.  L.  CZIFRA.
CZIFITTYA, (czif-üt-ő ?)  fn. tt  ezi/íííyá-í.  Gyer-

mekjáték,  midőn  fanyelü  bicsakjaikat  egymás  mellé
földbe  vagdalják.

CZIFTTTYÁZ,  (czifittya-az)  önh. m.  cstifittyáz-
íom, —tál, —ott, pár.  —s. Czifittyát  játszik.

CZIFRA,  (1),  fa.  tt.  cztfrá-t.  1)  Számvetési
jel,  p.  ezen számban  546,  három  czifra  van.  Különö-
sebben  pedig  így  neveztetik  a  térő.  2)  Ékesség,
tarkabarkaság,  túlzott  csecsebecse  valamely  ruhán,
bútoron, készületen,  szerszámon  stb.  Beszéd  czifrája.
3)  Tánct cztfrájá-nak  mondatik a  fris  magyarban, mi-
dőn  a  tánczos  a  legnehezebb  lejtéseket  teszi,  s  mi-
dőn  különös  figurákat  jár  el.  4) A  magyar  csárdák
egyik  kedves  neve : Czifraosárdo.

Rokon  vele  a  török zarif  (zierlich), héber  ->BD ,
mely  ám. rasit, scripsit,  numeravü,  továbbá  az  olasz
cifra,  franczia  chiffre,  német  Ziffer.  Magyar  elemzési
szempontból kiindulva, ügy látszik, hogy az irkái, ./irkái
gyöke  ir,  fir  rejlik  benne, miszerint átvetve annyi vol-
na, mint fircza, azaz  irkáit,  firkáit  ékesség, vagy  jegy.

CZIFRA  , (2),  mn.  tt.  czt/rát.  1) Túlságosan
ékesített,  különféle  tarka  színekkel vegyített  Ctifra,
mint  a  rácz  oltár,  mint a  komédiás  asszony,  mint  a
báb,  mint  a  remekekor,  mint  az  eladó  leány. (Km).
Nem  mind  szép  az,  aki  czifra.  (Km).  Rútból  lehet
ceifra,  de  nem  szép.  (Km). Ctifra  ruha,  ccifra  szer-
szám,  czifra  szűr,  czifra pipaszár, czifra  (eszed,  czifra
vers.  Czifra  beszéd,  hegediiszó,  csak fülnek,  n«m  száj-
nak  való.  (Horvát  Endre).  Megeszi  a  czt/ro  ruhát,
mint  a  tehén  a poklát.  (Km).  Ctifra  hazugság.  Pénzen
vett  dicséret,  czifra  hazugság.  (Km).  Czifra  lakoda-
lom, ritka jutalom.  (Km).  Czifra  nyomortuág.  (Km).
2)  Különös,  szembeötlő,  feltűnő.  No  ez ugyan  c«fra
dolog.  3)  Magyar  zene  vagy  táncz  neme, melyben a
zenész  vagy  tánczos  magát  különösen  kitünteti  vagy
kitüntetni  akarja.

CZIFRACSIMAZ,  (ezifra-csimaz)  ősz.  fn.  Ro-
vátkos  czifra  hátú  csimazfaj.

CZIFRAGYALU,  (czifra-gyalu)  ősz.  fn.  Külö-
nös  asztalos  gyaln,  melylyel a  bútorok, pl. asztalok
széleit  rovátkosra  kimetszik,  kiczifrázzák.

CZIFRAKANKALIN,  (czifra-kankalin)  ősz.  fa.
Növényfaj  a  kankalinok  neméből;  levelei  húsosak,
fürészesek,  simák,  tőkocsánja  sokvirágu,  a  levelek-
nél  nem  igen  hosszabb.  Az  erdőn  és  hegyeken  te-
nyésző  veres  vagy  tarka  virágú,  a  kertekben  pedig
sokféle  színekkel  és  levelekkel  játszik.  (Primula  au-
ricula). Máskép : fülvirág,  medvefiti.

CZIFRÁL,(czifra-al) áth.m. cz»frál-í,l. CZIFRÁZ.
CZIPRÁLÁS,  (czifra-al-ás)  1.  CZIFRÁZÁS.
CZIFRÁLKODÁS,  (czifra-al-kod-ás) fn. tt.  cztf-

rátfcodás-t,  tb.  —ok.  Czifrán  öltözködés,  czifra  öltö-
zetben járás, túlságos  piperéskedés.

CZIPRÁLKODIK,  (czifra-al-kod-ik)  k.  m.  cz»f-
rálkod-tam,  —tál,  —ott.  Czifra  öltözetben jár, túl-
ságos  csecsebecsével  ékesíti  fel  ruháját;  sorsán, illa-
pótján,  rangján  fölül  piperéskedik.  Hiutágból,  tettt-
vágyból  czifrálkodik.  Könnyű  a  máiéból  cxifrálkodai.

CZILRAMETÉLÖ,  (czifra-metélő)  öss.  fn.  1.
CZIFRAVAS.

CZIFRÁN,  (czifra-áu)  ih.  1) Tulzólag  ékesítve,
felcziczomázva.  Ctifrán  öltözni,  ctifrán  járni,  keim.
Mintha  Oncsóba  készülne,  oly  cnfrán  öltözik. (Km).
2) Furcsán, különösen , feltünőleg.  Én  ugyan  czi/rán
jártam. Ctifrán  beméi S kegyelme, talán valami bója van.

CZIFRÁS,  (czifra-as)  mn. tt  czt/rás-t,  v. —át,
tb.  —ok.  Czifrához  közelítő,  egy kevéssé  czicaomá-
sabb,  mint  illenék.

CZIFRASÁG,  (czifra-ság)  fn.  tt  ctifratág-ot.
Túlzott,  igen  tarkabarka  ékesség, pipere.  Ctifratág  a
ruhán,  a  beatedben,  a  bátorokban.  Síinek  a*  a  tok
czifratág  t  fzUttden  páriát  cstfroság.

CZIFRAVAS,  (czifra-vas)  ősz.  fn.  Csipkén*
szélű, nyeles  konyhai  eszköz,  melylyel  a  kinyújtott
tésztát  különféle  formákra  elszakgatják.

CZIPRAVÉSÜ,  (czifra-vésfi)  ősz.  fa.  fcakato-
sok  eszköze, melylyel  holmi  müvekbe  különféle  cztf-
raságokat vésnek.

CZIFRÁZ,  (czifra-az)  áth. m. en/ráe-tom, —tál,
—ott.  1) Tulzólag  cziczomáz,  ékességekkel  fölhal-
moz, tarkít  Czifrátni,  fölcnfrázni,  fcicnfrázni  magát.
Czifrátni  a  beatedet,  az  éneket,  a  zenét,  a  tdnatot. A
remekökröt  virágokkal,  szalagokkal  fölaáfránri.  2)
Valamely  eszközt,  bútort,  épületet  stb.  cnfráiattal
ellát, ékesít.  3)  Midőn  a  kovácsok  egyike  kis  kala-
pácsosai  tttögetí  az  ülőt,  míg a  többiek  pörölylyel
verik  a vasat.  4)  A  táncznak  czifra  részét vagy  ne-
mét  járja.

CZIFRÁZÁS,  (czifra-az-ás)  fn.  tt  cn/rásás-t,
tb.  —ok. Ékesftés;  túlságos  cziczomázás,  piperésés;
holmi  színekkel,  pettyekkel  kitarkázás.  Vesd.  ősz.
CZIFRÁ.Z.

CZIFRÁZ AT,  (czifra-az-at)  fn. tt  eo/rácat-ot.
Általán, mindenféle  ékitvény, cziczoma, mely  ruhán,
öltözeten, bútoron  stb.  kitűnik.  Különösen ai  épüle-
teken,  egymásba  fonódott  vonalak, melyeket  az  épí-
tészek  ékesség gyanánt  csinálnak.

CZIFRÁZOTT,  (czifra-az-ott)  mn. tt  c»frázo«-
ot.  Ami  ki  van  czifrázva.  Cüfrázott  Slüttet,  felen/rá-
zott  U,  kicztVrázott  bakonyi szúr.  V.  ö. CZIFRÁZ.

CZIGÁND,  1. CZIGÁNYD.
CZIGÁNY,  (1),  fn. tt  czigdny-t, tb. —ok. Indiú

eredetű  sajátságos  népfaj,  mely  a  XV.  században
vándorlóit  be Európába,  illetőleg  hazánkba,  •  erede-
tiségét  maiglan  fenntartja,  s  n fiiunk  leginkább  ko-
v&csmesterséget  (falukon),  zeneszó tó t  fa lócsiszárságot
fiz, asszonyaik  közöl  pedig  sokan  bűvöletekkel  s  jö-
vendölésekkel  ámítják  a  köznépet  Jó  és  rósz  egyé-
nek  minden  néposztályban  vannak;  hanem  a  köz-
nép  a  czigányokat  minden  példabeszében  mint  fur-
fangosokat  tünteti  elé.  Falun  cngány.  Sátoros  én'-
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gány.  Hantit,  mint  a  sátoros  czigány.  Kin.  Muzsi-
kás  czigány,  kovács  czigány,  lócsiszár  czigány.  Fán-
dorló  oláh  czigány.  Ronabb  ás  oláh  czigánynát.
(Km).  Nagyidai  czigány.  Elfogyott  a puskapora,  mint
a  nagyidat'  csigányoknak.  (Km).  Zíl*  az  esze, mint  a
fián*  czigánynak.  (Km).  Kárvallott  czigány.  .Fohász-
kodik ,  mint a  kárvallott  czigány.  (Km).  Nyalkái  czi-
gány.  Megkívánja  a  verést,  mint  a  nyalkái  czigány
teste  a  csigázást.  (Km).  Fekete,  hamu, csal,  lop,  mént
a  czigány.  (Km).  .Nem  szokta  czigány  az  ekesmrvát
(azaz  szántást).  (Km).  .Néha  jó  ló  is  czigánykézre ke-
rül.  (Km).  Csigány  is  a  maga  lovát  dicséri.  (Km).
Biztatja,  mint  czigány  a  lovát.  (Km).  Szomorú, mint
böjtben  a  csigány  (mikor  nem  szabad  muzsikálni).
(Km).  CWgányt  napúi,  szerecsent  mos. (Km).  A czi-
gány  n«m  hal  (piscis)  a  riebe.  Szójáték.  A  köznép
tréfából  a  fekete  kutyának  czigány  nevet  szokott ad-
ni. Némelyek szerént ám. szegény,  egyébiránt  törökfii
csingane,  a  szláv  nyelvekben  cygan, czigan,  cykani,
románul  zingano v.  stngaro  stb.

CZIGÁNY, (2), mn. tt cn'gány-í, tb. —ok. 1) Ha-
mis, hazudó, csalfa,  mint sokan  a  czigányok  között
Czigány  vagy,  nem  hiszek  neked.  2)  Czigányt  illető,
czigányboz  tartozó,  czigányra  vonatkozó,  czigányhoz
hasonló, pl.  CWgányhal,  czigány  keretet,  czigány ko-
vács,  csigány  mesterség.

CZIGÁNYABRAK,  (czigány-abrak)  ŐSZT.  fa.
Tréfás  neve  a  verésnek,  minthogy  némely  czigány
sokat veri,  kivált  vásár  előtt  a  lovát;  máskép:  szíj-
gyártó  abraka.

CZIGÁNYBANDA,  (czigany-banda)  öszv.  fa.
Czigány  hangászok  egyesülete,  kik  együtt  járnak
zenélni.

CZIGÁNYBOGYÓ,  (czigány-bogyó)  öszv.  fa.
Némely  felfaló  növényeken  termő,  keserű  ízű,  fekete
bogyó.

CZIGÁNYBOLHA,  (csiginy-bolha) ősz.  fa.  így
nevezi  a  köznép  tréfásan  a  kovácsműhelyekben  pő-
rölyözött  tüzes  vas  repkedő  szikráit, minthogy falu-
helyeken  többnyire  czigányok  voltak  a kovácsok.

CZIGÁNYD,  KIS—,  NAGY—,  falvak Zem-
plén  megyében; helyr.  Ctigányd-n,  —ró, —ról.

CZIOÁNYFALVA,  helység  Bihar  megyében;
helyr.  CSrigány/oloá-n, —rá, —ról.

CZIGÁNYGYEREK,  (czigány-gyerek) ősz.  fh.
Czigány  fiú,  vagy  leányka.  Csóré  meztelen,  mint  a
czigdnygyerek.  (Km). Hottá  'szokott, mint  czigánygye-
rekek  a  szikrához. (Km).

CZIGÁNYHAL,  (czigány-hal)  ősz.  fa.  A  pon-
tyok  neméhez  tartozó,  feketés  pikkelyü,  igen  szálkás
hasd  hal.  (Cyprinus  tinea).  Máskép vargahal, néhntt
czompó.  Olcsó, mint  a  czigányhal.  (Km).

CZIGÁNYHIDEGLELÉS,  (czigány-hideglelés)
ősz.  fn.  Tréfás  népnyelven  ám. fázis,  didergés.

CZIOÁNYI,  fáin  Közép-Szolnok  megyében;
helyr.  Czigányi-ba,  ^-bon,  —bot.

CZIGÁNYKERÉK,  (czigány-kerék)  öszv.  fn.
Czigánykereket  hányni ám.  tonyerén  s  talpán,  a nél-

kül,  hogy  feje  a  földet  érné,  gyorsan  forgolódni, s
tovább  haladni.

CZIGÁNYKERESET,  (czigány-kereset)  öszv.
fn.  Képes  kifejezéssel  ám. lopás, csalás.

CZIGÁNYKODÁS,  (czigány-kod-ás)  fn.  tt.  czi-
gánykodás-t, tb.  —ok. Némely czigány erkölcsök,  szo-
kások  gyakorlása,  hamiskodis,  hazudozás, csal&s;
rimánkodás.

CZIGÁNYKODEK,  (czigány-kod-ik)  k.  m.  czi-
gánykod-íam, —tál,  —ott.  Olyan  szokásokat,  czi-
gány  erkölcsöket  gyakorol,  azaz  csal,  hazud,  ha-
miskodik  ;  rímánkodik  mint  némely  czigány.  Hiába
ctigánykodol,  rá  nem szedsz.

CZIGÁNYKÉZ,  (czigány-kéz)  ősz.  fn.  Képes
kifejezésben  jelent czigánybirtokost,  azaz  rósz  birto-
kost.  Czigánykézre kerülni,  azaz  olyan  birtokosra, ki
alatt  koplalni,  szenvedni  kell.  Aki  serény  lovát  sor-
kantyuczo,  czigánykézre  szánta.  (Km).

CZIOÁNYLÓ, (czjgány-IÓ)  ősz.  fn.  Czigány bir-
tokában  levő  ló; rósz  gebe 16. Kénytelen  vele,  mint
czigányló  az  Ügetettél.  (Km).  Megszokta  a koplalást,
mint  a  czigány  lova.  (Km). Minden  czigány a  maga
lovát  dicséri.  (Km). Jól  tud  számtani  a  czigányok lo-
ván ;  azaz  hazudni.  (Km).  Hoveá szokott czigánytovoft
nyargalni.  (Km).

CZIGÁNYMÉZ,  (czigány-méz)  ősz.  fh.  Híg  viz-
zel  feleresztett  méz.

CZIGAN YMIATYÁNK, (czigány-miatyánk) ősz.
fn.  Mesterségesen  öszvebonyolított  sodronykarikák-
ból  álló  játékeszköz,  melynek  kifejtéséhez  ügyesség
kell.

CZIOÁNTOS,  (czigány-os)  mn.  tt  czigányos-í,
v.  —át, tb.  —ok.  Czigányok  szokásához,  erkölcsé-
hez, viseletéhez  hasonló.  Csigányos  beszéd,  ceigányos
öltözet.

CZIGÁNYOSAN, (czigány-os-an)  ih.  Czigányok
módjára;  ügy  mint  czigányok  szokták.  CUgányosan
húzni  a  nótát;  czigányotan  megülni  a  lovat;  ctigá-
nyoson  ejteni ki a szót.

CZIGÁNYOZ,  (czigány-oz)  áth.  m.  CMgányoz-
tam, —tál,  —ott.  Czigánynak  nevez, gúnyból czi-
gány  czimmel  illet.  Nevetséges  dolog,  midőn  a  czigá-
nyok  öszueveszuén,  czigányozzák  egymást.

CZIGÁNYPECSENYE,  (czigány-pecsenye) ősz.
fn.  Vékony  szeletekre  metszett,  s  forró  zsírban  ki-
sült  disznóbús,  mint azt  a  magyar  sütő  kofák ké-
sziteni  szokták.  Czigánypecsenye, fehér  csipóval.

CZIGÁNYPETREZSELYEM,  (czigány-petre-
zselyem)  ősz.  &.  1. KÓRIÁNDROM.

CZIGAN YPITARAJTÓ, (czigány-pitar-ajtó) ősz.
fn.  Tréfás  katonai  nyelven  így  nevezik  a  huszárok
febér  köpönyegét

CZIGANYPUBDÉ,  (czigáuy-purdé)  öszv.  fh.
Gúnyos  csúf  néven ám.  czigánygyerek.  Meztelen bor-
zas, fekete szemű  cztgánupurdé. V. ö. PURDÉ.

CZIQÁNYKAJKO,  (czig&ny-rajkó)  ősz.  fn.  Az
öreg  czigány  a  maga gyermekét  rajkónak,  azaz  úrfi-
nak  nevezi. A czigányrajkó  is  kedves az anyjának. Km.
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CZIGÁNYRUCZA,  (czigftny-rucza)  ősz.  fn.  Fe-
kete  tollazatú  vad  ruczafaj.

CZIGÁNYSÁG,  (czigány-ság)  fn.  tt.  czigány-
ság-ot.  Csalás, hamisság.  Czigánysággal  élni.  Ciigány-
idgban járni,  sántikálni.  Rajta  érték  a  czigányságon.
Crigdnyság  az  egész dolog.  V.  ö. CZIGÁNY.

CZIGÁNYSÁTOR,  (czigány-sátor)  ősz.  fa.  Czi-
gányok  sátora.  Czigdnytdtor  alatt  született,  azaz  czi-
czigánytermészet  van  benne.

CZIGÁNY8ZAK,  (czigány-szar)  ősz.  fn.  A  tűz-
ben kiégetett vas  salakja,  máskép : kovácsszar.

CZIGÍNYSZÖLÓ,  (czigány-szőlő)  ősz.  fn.  1)
Apró,  fekete  szemű  szőlő.  2)  Némely indás  növénye-
ken  termő fekete  bogyó;  czigánybogyó.

CZIGÁNYSZUROK,  (czigány-sznrok)  ősz.  fn.
Fekete gyanta,  melylyel a  czigányok  *  hegedfivonó-
kat kenik.

CZIGÁNYUL,  (czigány-ul)  ih.  1)  Czigányok
nyelvén.  Ctigányul  tudni,  czigányul  beszélni.  2) Czi-
gányok  módjára,  hamisan,  csalfán.  Czigányul  viselni
magát.  Cisigányul  hazudni.

CZIGÁNYUTCZA,  (czigány-utcza)  ősz.  fn.  1)
így  nevezik  tréfás  néven  a  lélekző  csőt,  midőn  az
ételből  vagy  italból  valami  beleszalad,  (németül Ju-
dengasse).  Czigány  utadba  ment a  bor.  2)  A  vak  fo-
lyosót  és  térjmeg  utczát,  azaz  oly  utcz&t,  melybe

• csak  egy  felől van  bejárás;  tér/meg-utcza.
CZIGÁNYVAJDA, (czigány-vajda)  ősz.  fn.  Czi-

gányok  elöljárója,  kit  magok  közöl  választanak  bí-
róul.  Zsigmond  király  alatt  nevezetes  volt  Mibály
czigányvajda.  Gúnynévül  használva  jelent  igen  ha-
mis,  fölötte  csalfa  embert  Eredj  te  czigányvajda.
Ronabb  vagy  a  ceigdnyvajdándl.

CZIGANYZAB,  (czigány-zab)  ősz.  fn.  A  gabo-
na  között  teremni  szokott  feketéé,  zabforma vad nö-
vény.  (Bromus  secalinus). Máskép :  gabonarozmok.

CZIGÁNYZABLA,  (czigAny-zabla)  ősz.  fh.  Kö-
zönséges  feszítő-  vagy  keresztzabla,  kfilönböztetésül
a  csikózablától. V.  ö. ZABLA.

CZIGÁR,  1. SZIKÁK.
CZIGERE, 1. PIGA, PIGE.
CZIGLEVESSZÖ,  (czigle-vessző)  ősz.  fn.  Önté-

seken  hirtelen  felsudaradzó  vékony  piros  vessző,
melyből  kasokat, s finomabb kosarakat  kötnek.  A fel-
ső  Duna  és  Vág  mentében  ismeretes  szó.  Hihetőleg
ugyanaz,  mi a  csigolyavesszó',  azaz  ceigolyafüzből  va-
ló  vessző.  L.  CSIGOLYA VESSZŐ.

CZIGOLYA,  1.  CSIGOLYA.
CZIGORÓ, paszta  Békés  megyében; helyr.  Cci-

goró-n, —rá,  —ról.
CZIH, elvont gyök.  1)  Csiha  szóban  héjat,  bur-

kot jelent  Ez  értelemben  rokon vele  a  hellén  <rrc'yo>,
latin  tego,  német  decken,  szanszkrit  dih.  2)  Hang-
utánzó, mint a  czihol,  ccihog,  cziherész  származékok
gyöke.  3)  A  czihere  szóban  a  cserj,  cserje  változata.

CZIHA,  (czih-a)  fn.  tt.  czihá-t.  Dunántúl  ám.
holmi  egyneműek,  ú.  m. dunyha, párna,  vánkos  héja,
tokja.Z>tmyhacziha,  tiánkoscziha.

CZIHELŐDIK,  (czih-el-őd-ik)  k.  m.  ceihelöd-
íem, —tél, —»«.  Olyanról  mondatík,  ki  tanyán,  fél-
álmosan,  imigy-amúgy  öltözködik  vagy  készfii,  ál-
talában  nagy  nehezen  csinál  valamit,  kászolódik,
vaszkolódik,  vergődik.  Dunántúli  szó.  Bókon  vele:
cfühSdik,  ezUhüdik,  czühölödik,  továbbá  a  német  *U-
hen,  obziehen.

CZIHER,  (czih-er)  fa.  tt.  czih*r-f,  tb.  — ék. Er-
dö'cske  vége  vagy  kezdete,  t.  i.  apró  cserje,  csalit,
csepőte, cseplesz,  haraszt,  bokros  hely.  Székely  szó.
A  cserj,  cserje  szókkal  rokon.

CZIHERE,  (czih-er-e)  fn.  tt.  cziheré-t,  lásd  :
CZTHER.

CZIHERÉSZ,  (czib-er-ész)  önh.  m.  «therén-
íem,  —tél, —itt, pár. —sz. Kiáltozva játszik, czihog.
Hangutánzó.

CZIHÓ,  (czih-6)  fa.  tt.  ctihrf-t.  Balaton  mellé-
kén,  léhfitő,  ügyetlen,  hitvány  ember.

CZIHOG,  (czih-og)  önh. m. ctihog-tam,  —tál,
—ott.  Asszonyos,  gyermekes  vékony  bangón  nevet

CZmOL, (czih-ol)  önh. m. ctihol-t.  Czihol,  azaz
vékony  hangon  kiáltoz  a  kopó,  midőn  a  vadat fizL
Máskép:  csihol, csahol.

CZIHOR,  1. CZIHER.
CZIK, elvont gyök, s  értelme különböző.  Jelent

1) puszta  hangot,  melyet hallani, midőn valakinek  va-
lami torkán akad. Innen czikátol.  2)  Csirát, hajtást,  új
növést,  midőn attól czika ered. 3) Mint a ctikornya  név
gyöke  ízlés  nélküli  czifrasagot.  4)  Osztályt, részt, ré-
szecskét  a  könyvben,  beszédben.  Altalános  értelme
a  három utóbbi  esetben: kiesi,  kicsike,  részecske.  Ro-
kon  vele:  szik,  szik-szak.  V.  ö.  CZIKK.

CZIKA,  (czik-a)  fn. tt  cciká-t.  1)  Csira,  új  nö-
vés,  hajtás  a  magból.  Hagyma  etikája.  GsUcdba  indul
a  mag.  2) Lcányjáték,  máskép : czicza,  midőn  a  leá-
nyok  kergetődznek,  s  egymást  elfogni  iparkodnak.
Győr  tájékán:  hatoska.  V.  ö. CZICZÁZ.

CZIK AB,  (czik-ab,  azaz  czik  hab,  czikázó  hab)
ősz.  fn.  tt.  czikab-ot.  Tenger  apadása  és  dagadása,
árapály,  midőn  habjai  mintegy  czikázva  föl-alá  szál-
lanak. Régi  szó.

CZKÁKOL,  (czik-&k-ol)  önh. m. czikákol-(.  Az
evőről  vagy  ivóról  mondatik,  midőn  vagy  a  bélcsőo
akad  meg  valami,  vagy  a  légcsőbe  szalad,  s  esik
bangót  adva  fúladoz.  Leginkább  a kis  csecsemők  és
macskák  czikákolnak.  Megkülönböztetésül  lásd  : BO-
KÁKOL.

CZIKATÉR,  (czika-tér) ősz.  fa.  Nyilt  tér,  vagy
mező,  melyen a fiatalság czikajátékkal  mulatja  magit.

CZIKATÜZ,  (czika-tüz)  ősz.  fa.  Innen-onnan,
keresztben  elstttögetett puskák  tüze.

CZ1KÁZ,  (czik-a-az)  önh. m. czikaz-tam,  —tál,
—ott. A  czika v. czicza  nevű  játékban  ide-oda  futkos,
kergetődzik.  Egyébről  is  p.  o.  a  villámokról  moud-
ják,  midőn szik-szak  vonalban  hasítják  a  léget  és föl-
legeket. L.  CZ1KÁZIK.

CZIKÁZÁS,  (czik-a-az-ás)  fn.  tt  ccikázoW, tb.
— ok. 1)  Csirádzás.  2)  Ide-oda  futkosát.
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CZIKÁZIK ,  (czik-a-az-ik)  k.  múlt  etikáz-tam,
—tál,  —ott.  1)  Csirádzik.  Czikázik  a  nedvet  helyen
tartott  hagyma.  2)  Mondatik  a  villámról,  midőn te-
kergős,  szik-szak  vonalban  futja  be  a  léget.  Czikázó
villámok,  mennykövek.

CZIKCZAK,  (czik-czak)  ikerített  szó,  máskép :
szik-szak,  mely  ide-oda  rángatott,  keresztUl-kulcsul
vonatozott  valamit,  nevezetesen  írást,  cziftaságot
jelent.

CZIKGYAPJU,  (czik-gyapju)  ősz.  fh.  Durva,
hosszú  szála  gyapjú,  milyen  a  közönséges  nem ne-
mesített juhoké  és  kecskéké.

CZIKJUH, (czik-juh)  ősz.  fa.  Tekervényes  szar-
vu,  hosszú  durva  gyapjas  juh.

CZIKK,  (ugyanaz,  ami  czik)  fn.  tt.  czikk-e't.  Je-
lent  általában  egyes  kisebb  részt,  szakaszt,  mely  ér-
telemben  rokon  vele  a  német  StUck,  Zwickel,  a  latin
seco,  sectio, bélien  irtvl;.  Egy  czikk  alma,  körte,  fog-
hajma.  Különféle  áruczikkek.  Különösebb  jelentései:
1)  A  törvény  táblának,  végzeménynek  egyes-egyes
szaka.  Első,  második,  harmadik  törvényczikk  (Arti-
cnlus).  2)  A  hitvallásnak  egyes  ágazata.  3)  A  köny-
vek  fölosztásában  kisebb  szakasz,  mely  egyes  rész-
letes  tárgyról  értekezik.  Első  rész  első  cztkke.

Kettöztetett  véghangjánál  fogva  a  bükk  és  makk
szókhoz  hasouló  alakú.  Toldva:  czikkely.

CZIKKAD,  (czikk-ad,  azaz  szikk-ad)  önh. m.
enkkad-tam,  —tál,  —t, v.  —ott.  Tájejtéssel  ám.  a
ezokottabb:  szikkad.  L.  ezt  Nyáron  hamar  czikkad  a
sár.  Megczikkad,  kicsikkad.

CZIKKADÁS, (czikk-ad-ás,azazszikk-ad-ás)  fn.
tt.  czikkadás-í,  tb.  —ok.  L.  SZIKKADÁS.

CX1KKASZT,  (czikk-aszt)  áth.  m.  czikkaszt-ott,
pár.  —czikkaszsz,  htn.  —ni,  v.  —ani.  Szikkaszt,
szárászt,  pl.  a  tliz,  vagy  nyári  nap  hamar  czikkasztja
a  nedves  tettet,  a  sarat.

CZIKKELY,  (czikk-ely)  fn.  tt.  cxikkely-t,  tb.
—ék.  1.  CZIKK.

CZIKKELYÉNKÉNT,  (czikk-ely-én-ként)  ih.
Czikkelyről  czikkelyre,  minden  czikkelyt  külön véve.
V.  ö.  CZIKK.  Valamely  törvénykönyvet  czikkelyenként
általvizsgálnf.  Czikkelyenként  bírálat  alá  venni  az
újonnan  megjelent  munkál.

CZIKKELYÉS,  (czikk-ely-cs)  mn.  tt.  czikfce-
tyts-t,  v.  —ét,  tb.  —ék.  Czikkelyekre osztott,  kisebb
részekre,  ízekre  szakgatott.  Czikkelyet  kalász,  czikke-
lyes  hüvely.

CZIKKELYÉZ,  (czikk-ely-éz)  áth.  m.  czikke-
lyez-lem,  —tél, —éti, pár.  —z.  1;  Czikkelyekre oszt,
pl.  törvény könyvet,  vagy  más  munkát.  2)  Törvényi
értelemben,  országosan  elvégzett  ügyet  a  törvény-
könyvbejegyez.  Beczikkelyezni  valamely  közintézeti alu-
pitványokat;  beczikkflyezni  valamely  várost  a  királyi
városok  közé. 3) Valamely  közügyet  a  hatósági  jegy-
zőkönyvbe  igtat.

CZIKKHÜVELY,  (ezikk-hüvely)  ősz.  fn.  Né-
mely  növénytermények  hüvelyei,  melyekben  a ma-

gok  külön-külön  burokba  rejtvék, több  részekből  álló
hüvely.

CZIKLÁSZ ,  (czik-la-ász)  fn.  tt.  csiklász-t,  tb.
—ok.  A  húszhímesek  seregébe  és  sokanyások  ren-
débe  tartozó  növénynem;  csészéje  ötmetezésü,  min-
den  második foga  kisebb  ; bokrétája  öt  szirmú  • vacz-
ka  aszú,  magva  sok,  bötykös  vagy  czikkelyes  kalász
a  hegyén.  Virága  sárga.  (Geum).  Fajai: szegftiszagu,
pataki,  hegyi,  terjedő  cziklász.

CZIKÓ,  (1),  (czik-ó)  fn.  tt.  czikó-t.  Eaczkó,  a
szoba  kemeuozéje  és  fal  közötti  üres  bely;  szurdék,
mint a  szobának  külön czikkje v. szugja. Baranyai szó.

CZIRÓ,  (2),  falu  Tolna  és  Közép-Szolnok  me-
gyében; helyr.  Czikó-n,  —rá,  —róí.

CZIKÓFA,  (czikó-fa)  ősz.  fn.  A  székelyeknél
ám.  cziczamacza,  polyhos  rigyáj  i  faág,  cziczafa.  V.
ö.  CZICZAMACZA.

CZIKÓHÁZA,  népes  puszta  Gömör  megyében;
hely.  Czikóházá-n,  —rá,  —róí.

CZIKÓRIA,  fn.  tt.  czifcóriá-f.  Növényfaj  a  ka-
tángok  neméből;  kocsánjai  a  levéltöveken párosak,
egyik  igen  rövid, három-négy  virágú,  másik  kinyúló,
egy  virágn,  merőn  áll.  Van  bodros  levelii,  magános
kocsányu  fajtája  is.  Máskép:  téli  saláta.  (Cichoria
endivia).  Mint  melléknév  jelent  czikóri&ból  állót,
valót.  Czikória  saláta.

CZIKORNYA,  (czik-or-nya)  fn.  tt.  czikomyá-t.
1)  Sárga  virágú  czikória,  a  tavaszi  növények  között
egyik  a  legkorábban  virágzó; kakiét.  2)  Keresett íz-
léstelen  czifraság,  különösen a  beszédben,  előadás-
ban.  Írásmódban.  Czikornyával  adni  elő  valamit.  V.
ö. CZIKCZAK.

CZIKORNYÁS,  (czik-or-nya-as)  mn. tt.  czikor-
nyés-f,  v. —át,  tb.  —otk.  Beszédről,  előadásról,  írás-
módról,  veraezetröl  stb.  mondatik,  midőn  keresett,
ízlésnélküli  czifra  kifejezésekkel  van  teli.  Ciikornyát
Üdvözlettel  köszönteni  le.  Czikornyás  beszéddel  nyitni
meg  az  H/eV. Czikornyás  szónoklat.  V.  ö.  TEKE-

TÓRIÁS.
CZ1KORNYÁSAN ,  (czik-or-nya-as-an)  ih.  Ke-

resőit,  tulsngos,  ízléstelen  czifrasággal.  Czifcomyásan
beszélni.  Czikornyásan  kivarrott,  zsinórozott  ruha.

CZIKORNYÁTLAN,  fczik-or-nya-a  -Ián)  mn.
tt.  ezikomyátlan-t,  tb.  — ok.  Mcsterkéletlen ,  miben
nincsen  keresett  vagy  túlságos  czifraság.  Czikomyát-
lan  beszéd, irály,  szónoklat.

CZIKORNYÁZ,  (czik-or-nya-az)  &th.  m.  czikor-
nyáz-tam,  —tál,  —ott, pár.  — z. A  beszédet,  vagy
éneket,  vagy  Írásmódot túlságosan,  ízlés  nélkül  czif-
rázza,  keresett  virágokkal,  vagy  trillákkal  tarkázza,
hímezi.

CZIKORNYÁZÁS,  (czik-or-nya-az-ás)  fa.  tt.
czikornyázán-t,  tb.  —ok.  Túlságos,  keresett,  ízléste-
len  ozifrázás  a  beszédben,  Írásban  vsgy  énekben.

CZIKSZÁR,  (czik-szár)  ősz.  fn. tt  czikszár-t,
tb.  —ak.  Növénynem  a  nyolczhímeaek  seregéből  és
háromanyúsok  rendéből;  caészéje  öt  has&bu  színes
bokrétaforma,  állandó  bokrétája  nincs;  magva  egy,
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szegletes, a  csészébe  zárva.  (Polygonum).  Fajai  szá-
mosak.  Különösen porcsin  ccikszár, máskép:  porcsffi,
disznó pázsit,  melynek  szára  a  földön  elterjedve he-
ver  és  csomós,  a  disznók  kedves  eledele;  magvait
télen  az  apró madarak keresik.  (P. aviculore).

CZILI, 1. CZICZELLE.
CZILIPÁNT,  (czili-fánt)  fa.  tt.  esiUftnt-ot.  Vé-

kony  héja  fehér  szőlőfaj,  Somló  hegyén  díszlik.
CZILLÁR,  fa.  tt.  crilldr-t,  tb.  —ok.  Erdei nö-

vény  a nyolczhímesek  seregéből,  melynek gyümölcse
egyetlenegy  fekete  és  gömbölyű  bogyóból  &11.  (Pa-
ris).  Máskép : farfcasszoTb',  négylevelü  fö.

CZÍM,  CZDf,  fa.  tt  ezím-éí.  l)  Homlokirat,
felirat:  levélczim,  könyvaím,  hdtctím,  fogadóezim.  2)
Hivatalnév : mint országbíró, főispán,  tárnok. 3) Tisz-
teletnév,  mely  születésnél, vagy  hivatalnál, vagy pol-
gári  állásnál  fogva illet  valakit, pl.  méltóságot,  nagy-
ságos,  tisztelendő',  tekintetet.  4)  Törvényfejezet;  így
Verbőczi  István  törvénykönyve  czímekre  van  fel-
osztva.  6)  Azon  üt és  mód,  melyen  az  adományozott
birtok  a  királyi ügyészre  szállott vissza, pl. magszaka-
dási,  hűtlenség!* czim.  6)  Az  adományozott vagy  más-
kép  szerzett  birtok  alapja,  ilyen  az  vjtíott  adomány,
királyi jóváhagyás, ÖYSk  vaUomány  stb.  csime. 7)  Azon
név, mely alatt  egyes kereskedőház,  gyártó,  iparüző,
vagy  egész  társaság  üzérletét  folytatja.  (Firma).  8)
Azon  kereskedőháznak  stb.  szokott aláirása.

Előfordul  e  szó  rokon  értelemben  más nyelvek-
ben  is,  ilyen  a  hellén Kvpa,  latin  cyma,  franczia
címe,  német  Kimmé,  Kcunm,  Gipfel,  melyek  mind-
nyájan  megegyeznek  abban,  hogy  valami feltűnőt  je-
lentenek. Némelyek  a  hellén  aijfia  (ám.  jel)  szóval
rokon(tj4k.  Eredeti  értelmére  nézve  kétségen  kívül
azonos  csim  gyökkel.  L.  ezt.

CZDiA, 1. CSDCA.
CZÍM ADÁS,  (czfm-adás)  ősz.  fh.  Ülő  néven

szólítás,  nevezés;  a  beszédben  vagy  írásban  azon
czímnek  használása,  mely valakit  illet.

CZÍMÁLÁIBÁS,  (czim-alá-irás)  ősz  fh.  Alá-
írás,  mely  bizonyos  személynek  czímét,  különösen
kereskedőnek  firmaját  tanúsítja.

CZIMB,  (czim-b)  hangutánzó  kiavult  vagy  el-
vont  törzsök.  Származékai: ctimbalom,  saját  gyöke
czin,  melytől czincsog,  czinkc  stb.  származnak. V. ö.
CZDí.

CZIMBALMOS,(l),(czim-b-al-om-os)fh.tt.  enm-
bolmos-t,  tb.  —ok.  Czimbalomverő  zenész.  V.  ö.
CZIMBALOM.

CZIMBALMOS,  (2),  (lásd  fönebb)  mn.  tt  czim-
oalm.s-t,  vagy  —öt,  tb.  —ok.  Czimbalommal  bíró,
oámbsJmon  játszó.  Czimbalmos  czigány,  ezimbolmos
eztgánybonda.

CZ1MBALMOZ, (czim-b-al-om-oz)  önh.  m.  czim-
balmoz-íam,  —tál,  —ott.  Czimbalmon  játszik,  czím-
babnot  ver.

CZIMBALMOZÁS,  (czim-b-al-om-oz-ás)  fn.  tt.
c«im6almo*ás-t, tb. —ok. Czimbalmon játszás.

CZIMBALOM,  fa.  tt.  czimoalmo-t.  Hangutánzó
neve  azon  ismeretes  sok  bűm  hangszernek,  mely  a
czigány  zenészét  egyik  kiegészítő részét  teszi.  Cnm-
balmot  verni;  kiverni  a  nótát  a  czimbalmon.  Hellé-
nül  xúftflalov,  honnan  a  német  cymbtl,  olasz  cím-
balo  stb.

CZIMBALOMVERŐ,  (czimbalom-verö) ősz.  fii.
1)  Zenész,  ki  czimbalmon  játszik.  2)  Azon,  tollból
vagy  fából  csinált  kis  eszköz,  melylyel  a  czimbalom
húrjait  pengetik.

CZÍMBEJEGYZÉS,  (czím-be-jegyzcs)  ősz.  m.
A  kereskedői  czímnck,  azaz  firmának  az  UletS tör-
vényszék jegyzőkönyvébe  igtatása.

CZIMBOR,  (1.  CZIMBORA)  fia.  tt  crimbor-t,
tb.  —ok.  Növénynem  a  háromhímesek  seregéből és
kétanyások  rendéből;  virágzása  fuzércs;  füzérkéi
kettesével  vagy  hármasával  ülnek  a gerinczen,  egy-
egy  bokorban;  minden  bokor  tövén négy  vagy  hat
murva, úgy  hogy  minden  fozérke  alá  kettő jut, mint-
ha  czimborák  volnának.  (Elymus).  Fajai  :  fSoéwy-,
konya  czimbor.

CZIMBORA,  fn.  tt  czimborá-t.  1)  Pajtás, ki
valakivel  jó,  vagy  rósz  czélra  megegyezett,  szerző-
dött  Erdélyben s a Tisza  mellékén czimboriknak  hív-
ják  egymást oly gazdák,  kik  marháikat  öszvefogvan
egy  szekérbe,  köz  erővel  végzik  munkáikat  Jó  czim-
bora,  hit; czimbora.  Igyál  ezimbora.'  A  czimbor*  te-
hát  szorosabb  és belsőbb  pajtás,  ki  nem csak társal-
gásban,  banem  bizonyos  ügyek  és  dolgok  végrehaj-
tásában  társunk.  2)  A  régieknél,  például  Faludi  Fe-
rencznél  ám.  czimboraság, belső  pajtásság,  szerződé-
sen  alapult  társaság.  Egy  ctimborába*  lenni;  más
czimborához  tartomi.  Eredetileg  lehetett:  czim-pá> T.
esim-párja,  azaz  czímben,  polgári  állásban  pár, ba-
rát, tán; lehet  annyi  is,  mint  csfo-pár,  azaz  csínban
és  csinben, vagyis jó  és  rósz  tettben  párom, barátom,
s  ma is  ez a  legdivatosabb  értelme; még  egy  harma-
dik  elemzése:  szívpár, szivem pár;a ,  ssftm  párja;  né-
mely  szójárasokban: seimbora. A bélien  tft>/4«tfá<r<r«r-
bői  származtatása  erőtetettnek  látszik.  Eléfordnl  a
román  nyelvben: szirobriás.

CZIMBORÁL  ,  (czimbor-a-al)  önh.  m.  czimbo-
rál-t. Valamely dolog kivitelére  mással  szerződik, tár-
saságba  lép, egyet ért  Tolvajokkal  cw'mborálm.  EUat-
seggel  czimborálni.  Aki  ellenségével  cximborál, forrdt
öntenek olaja, ha eszén nem jár.  (Km). Ezen igét közön-
ségesen  rósz  pajtásságra  alkalmazzák. A  székelyek-
nél  divatozó  értelmére  nézve. V.  ö. CZIMBORA.

CZIMBORÁLÁS,  (czimbora-al-ás)  &.  tt  ewn-
borálás-t, tb.  —ok. Pajtáskodás;  valaminek  kivitelé-
ben pajtás!  egyetértés,  öszvefogis.

CZIMBORÁLKODIK,  (czímbora-al-kod-ik)  k.
1.  CZIMBORÁL.

CZIMBORÁS,  (czimbora-as)  fh. tt  ccimioras-l,
tb.  —ok. Pajtás,  czimboratárs.

CZIMBORASÁG,  (czimbora-ság)  fn.  tt.  cz<m6»-
roság-ot.  Pajtásság;  valamely  dolog  véghezvitelért
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szerződött  társaság,  mely  mindig  a  pajtásságnak  szi-
nét  viseli.

CZlMBORÁSKODIK,  (czimbora-as-kod-ik)  k.
m.  ezimborástod-íam,  —tál,  —ott.  Pajtáskodik,  va-
laminek  véghezvitele  végett  szövetkezik.  Tolvajokkal
czimboráskodni.

CZÍMÉL,  (czím-él)  áth.  1. CZÍMÉZ.
CXÍMÉK,  (czim  ér)  fn.  tt.  czimér-t,  tb.  — ék.  1)

Képpel,  vagy  akármely  tárgyak  rajzával  ékesített
paizs,  mely  egyes  személyek,  családok,  nemzetségek,
nemkülönben  társulatok  és  országok  ismertető  je-
gyéül  szolgál.  Nemesi  czímer,  családi,  nemzetségi  czí-
mer.  Város,  vármegye,  ország  cztmere.  Czímert  met-
szeni,  vágatni.  Czimerekbrn  kenélykedni.  Ősi  czímerek.
2)  Különüseii  a  kereskedőházakra,  boltokra,  foga-
dókra,  mühelyekre  kiakasztott  tábla,  mely  azokra  fi-
pyelineztet.  Csizmadia  r.zímer,  szabóczimfr.  Kiakasz-
tani  az  új  czimert.  3 J  A  levágott  marhának,  borjú-
nak,  juhnak  stb.  czombja.  fíorjúczímer,  bárányrzlmer.
4)  A  szarvasnak  ápisbogas  szarva.  5)  A  madarak
tollbúbja,  pl.  gém  czimerc  ,  kolcsay  czlmere.  6)  Átv.
írt. jelent  a  maga  néniében,  jóban  vagy  roszban  ki-
tűnőt.  Ifjúság  czlmere,  akasztója  czlmere.  7) Némely
növények  bugás  virágát,  bokrétáját.  Nád  czlmere,  tö-
rökbúza  czlmrre.

Valamint  törzsöké  czím,  úgy  ez  is  a  maga  ne-
mében  valami  kitűnőt,  feltűnőt,  megkülönböztető!
jelent.  V.  ö.  CZÍM.  •

A  régieknél  eléfordúl  csupán  czím  (titulus)  ér-
telemben  is : íra  kedig  és  rzimert  Pilátus.  Tatrosi  cod.

CZÍMERÁLLAT,  (cziWr-állat)  ősz.  fn.  A
paizs-félc  czímerre  raj/olt  ,  vagy  czíinert  tartó  állat
képe,  pl.  orozlán,  vadkan.  Vannak  mesés,  vagy  esz-
ményi  czímerállatok  is,  pl.  sárk.'uiy,  grifmadár.

CZÍMÉRDARAB,  (czimcr-darab)  ősz.  fn.  A
czímernek  egyik  kiegészítő része,  pl.  a  czimer  födele,
sisakja.

CXÍMÉRDÍSZ,  (czíiiiér-disz)  ősz.  fn.  Metszett
vagy  rajzolt  alakok,  ékességei.,  czifrázatok a  paizs-
czímeren.

CZÍMÉKÉS,  (fzím-ér-cs)  mn.  tt.  rzímeres-t,  v.
— ét,  tb.  —ék.  1)  Czíincrrel  bíró.  Czimeres  iitmm

ember,  czímeren  levél,  cziiiirr?*  paizs,  i'zlinerex  madár.

2)  Kitűnő,  jeles,  jó  va;ry  ros.:  oldalról  megbélyeg-
zett.  Czdneres  marha  ,  czimrrfs  szarcú  likrök,  rzimeres

hazugság  ,  czímeres  gwmber.  V.  ö.  CZÉGERES.

CZIMEKFA,  (ozímcr-fa)  ősz.  fii.  A  közönséges
régi  ekében  azon  fa,  mely  a  czíuturszegct  tartja.

CZÍMÉRFESTÖ,  (czímér-lVstö) ősz. fn.  Festő, ki
paizsokra,  vagy  más eszközökre,  táblákra  ,  papirosra
stb.  ezímereket  rajzol.

CZÍMÉRFOKGÓ,  (czínu-r-for<:ó)  ősz.  fn.  Porgó-
toll,  mely  valamely  paizs  czímerén  levő  sisakot,  sü-
veget  díszít

CZÍMÉRIIORDÓ ,  fi-zimi-r-hordó)  ősz.  fn.  S/.c-
mély,  ki  bizonyos  ünnepélyek  alkalmával a  fejedelmi

AKAD.  NiOY  WÚTÁU

vagy  országczímert,  vagy  valamely  főember  czíme-
rét  hordozza.  Koronázási  czlmerhordó.

CZÍMERISME,  CZÍMERISftIEBET,  (czímer-is-
me,  v.  czímer-ismeret)  ősz.  fn.  Ügyesség,  melynél
fogva  valaki  az  országok,  fejedelmek,  nemzetségek,
családok  stb.  czímereit  ismeri.

CZÍMÉRJOG, (czímér-jog) ősz.  fn.  1)  Jog,  mely-
nél  fogva  valaki  kereskedési,  mesterség!,  vendéglői
czíinert  függeszthet  ki.  2)  Jog,  melynél  fogva  valaki
valamely  (nemesi,  grófi  stb.)  czimert  használhat.

CZÍMÉRKÉP,  (czímérkép)  ősz.  fn.  Kép,  mely
különböztetési  jegyül  a  czímerre  van  festve.

CZÍMÉRKÖNYV,  (czímér-könyv)  ősz.  fn.  1)
Könyv,  melyben  különféle  czímerek  rajzai  foglal-
tatnak.  2)  Oly  könyv,  mely  a  czimerek  ismeretére
tanít.

CXÍMERLET,  (cziin-er-let)  fn.  tt.  czimerlet-e't.
Előfordul  a  bécsi  és  tatrosi  codezekben  czlm  (titulus)
értelmében.

CZÍMÉRLEVÉL,  (czímér-levél)  ősz.  fn.  Okle-
vél,  melyben  a  fejedelem  valakinek  jogot  ad  nemesi,
grófi  stb.  czimert  viselni.

CZÍMÉRLYUK,  (czímér-lyuk)  ősz.  fn.  Lyuk  a
szúutóvason,  melyen  a  czímervasat  áteresztik.

CZÍMÉRMESTER,  (czímér-mester)  ősz.  fa.  1)
Mester,  aki  ezímereket  készít,  fest,  vagy  metsz.  2)
1. CZÍMÉRHORDÓ.

CZÍMÉRMETSZÖ,  (czímér-metszö)  ősz.  fa.
Művész,  ki  czímerképeket  metsz  a  paizsokra,  gyű-
rűkre  stb.

CZÍMÉRMEZÖ,  (czímér-mező)  ősz.  fn.  Alaptér,
melyre  az  illető  művész  czímerképeket  rajzol,  vagy
metsz.

CZÍMÉRMONDAT,  (czímér-mondat)  ősz.  fn.
Jelvényes  mondat,  melyet  a  czímermetsző  vagy  tu-
lajdonos  czímerére  irat,  vagy  vesét.

CZIMÉKNÖK ,  (czím-ér-nök)  fn.  tt.  czimérnok-
öt.  Hites  személy ,  ki  a  czímerismeretbcn  jártas , új
cziincrekut  tervez,  s  néha a  kétséges  régi  nemes  ezí-
mereket  vizsgálóra  veszi.

CKÍMÉKOSZLOP,  (czímér-oszlop)  ősz.  fn.  Osz-
lopot  ábrázoló  rajzolat  vagy  metszvény  a  czímerén.

CZÍMÉKPAIZS,  (czímér-paizs)  ősz.  fh.  Paizs,
melyre  az  illető  csillád  rzímere  van  festve,  vagy
metszve.

CXÍMÉRPALÁST,  (czimér-palást)  ősz.  fn.  Pa-
lást,  vagy  lepel,  mely  a  czimer képét  körülveszi.

CZIMÉ11SAV,  (czíinér-sáv)  ősz.  fn.  Sáv,  sávoly
vagy  szalagfY'le  diszítuiény  a  czímerén.

CZÍMÉKSISAK,  (czímér-sisak)  ősz.  fa.  Czí-
merre  festett,  vagy  metszett,  s  azt  díszítő  sisak.

CZÍMÉRSRÓF,  (czímér-sróf)  ősz.  fn.  Czímer-
szcget  helyettesítő  csavar  némely  ekében,  melynek
segítségével a csímervasat  fölebb  vugy  alább  eresztik.

CKÍMÉKSZÉ6, (czímér-szcg)  ősz.  fn.  A  czímer-
vas  valamelyik lyukán  általeresztett  szeg.

C7JMÉRSZELEMEN,  (czímér-szeleinen)  ősz.
fű.  Szelemen,  azaz  gerenda  alakú  széles  vonal  a  czí-

72
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merképen,  milyen  a  Magyarország  czímerén  négy
vagyon.

CZÍMÉRSZÉMLE,  (czímér-szémle)  ősz.  fh.  A
czimereknek, a  dologhoz  értők  által  megvizsgálása,
ha  valódiak-e.  Czímerszemlét  szoktak  tartani  a  régi
lovagok  a  harczjáték  előtt,  nehogy  magukhoz mél-
tatlanokkal  vívjanak.

CZÍMÉRSZÍN, (czimér-szín) ősz.  fa.  Azon  szín,
melyre  a  czímerkép van  festve.

CZÍMÉRTAN,  (czímér-tau)  ősz.  fn.  L.  CZÍ-
MÉKTUDOMÁNY.

CZÍMÉRTARTÓ,  (czímér-tartó)  ősz.  fn.  Em-
bernek,  vagy  állatnak  festett  képe,  mely a  czímer-
képet  tartja.

CZÍMÉETUDOMÁNY  , (czímér-tudomány)  ősz.
fű.  A  czímerek  ismeretét  rendszeresen  tárgyazó  tu-
domány. (Heraldica).

CZÍMÉRTUDÓS,  (czímér-tudós)  ősz.  fn.  Ki  a
különféle  kord,  nemzetbeli  stb.  czímerek  rendszeres
és  alapos  ismeretével  bír,

CZÍMÉRVAS,  (czímér-vas)  ősz.  fn.  Szántóva-
sat  tartó,  t  ennek  fölebb-alább  eresztésére  szol-
gáló  vas.

CZÍMÉKVIZSGÁLÓ,  (czímér-vizsgáló)  ősz. £n.
A czímerek ismeretében jártas személy, ki a lovagok
harczjátékában a czímerek valódiságát szemle alá
venni szokta. V. Ö. CZÍMÉRSZÉMLE.

CZÍMÉS, (czím-és) mn. tt. czimes-t, v. —ét, tb.
—ék. Czímmel bíró, kinek vagy minek czíme van.
Ctfmet könyv, atimet levél.

CZÍMÉZ, (czím-éz) áth. m. cctméz-tem, v. czím-
séttem, —tél, v. ctímtéUél, —itt, v. esimeétt, htn.
—ni, v. ccimc«ni. 1) Czimjénél fogva nevez, szólít
valakit. Nagyságosnak, tekintetesnek ccimezni valakit.
2) Levelet vagy más küldeményt az  illető  személy-
nek  nevével  és  czímjével  megjegyezve  utasít

CZÍMÉZÉS,  (czím-éz-és)  fn.  tt  cziméeés-t, tb.
—«k.  1)  Valakinek  czíménél  fogva  nevezése,  szóli-
tása.  2)  Levélnek,  vagy  más  küldeménynek  az  illető
személy  nevével  bélyegzése, s  illő  helyre  utasítása.

CZÍMÉZET,  1. CZÍMZET.
CZÍMÍV, (czím-ív) ősz. fn.  A könyvnek első  íve,

melyre  annak  czíme nyomtatva  van.
CZÍMKÉP,  (czím-kép) ősz. fn. Kisded réz- vagy

acsélmetszvény  a  könyv czímlapján, annak  némi  éke-
sítéséfil.

CZÍMKÖNYV, (czím-köny v) ősz. fn. Azon könyv
az  illető  törvényszéknél,  melyben  a  bejegyzett  ke-
reskedők,  iparüzők  stb.  eredeti  aláírásai, s  illetőleg
aláírási  czímei  hitelesen  vezetvék.

CZÍMLAP,  (czím-lap)  ősz.  fii.  A  könyvnek
azon  elül  álló  lapja,  melyen  annak  czíme,  szerző ne-
ve, kiadás  ideje  stb.  fel  van  jegyezve.  2)  A  czfm-
könyvben  vezetett  egyes  czímekről  szóló  lap.

CZIMP,  (czim-p)  elvont  törzsöké  czimpet,  czim-
pál  szóknak.  Azonosnak látszik  csim gyökkel.

CZIMPA, (czimp-a,  v.  csimp-a) fh.  tt.  cttmpát.
Az  orrnak  porczogója.  Orr  ostmpája.  Megütötték  az

orra  czimpaját.  Czimpának. nevezik  több  helyen  a
fülek  porczogóját  is.

CZIMPAFAEKAS ,  (czimpa-farkas)  ősz.  fn. Az
orrczimpának  gyuladisa.  V.  ö. FARKAS,  átv.  ért

CZIMPÁL,  (czim-p-a-al)  áth.  1.  CZffiÁL.
CZIMPAORRU,  (czimpa-orru)  ősz.  mn.  Lapos,

belapított  orrú.
CZÍMRÉZ , (czím-réz)  ősz.  fa.  A  könyv  czún-

lapjára  metszett,  vagy  annak  általellenében  álló  réz-
metszetü  kép.

CZÍMSZEREP, (czím-szerep) ősz.  fn.  Azon  sze-
mélynek  szerepe,  kiről  a  regény,  vagy  színdarab ne-
veztetik, pl.  Bánk  bán  szomorújátékban  Bánk  báné
a  czímszerep.

CZÍMSZÉRÜ,  (czíin-szérü)  ősz. mn. Ami  való-
sággal,  igazán  az, minek  czímét  viseli,  valódi, ere-
deti.  Ccimszeril  aláírás.  CWmszerU  oklevél.  (Anthen-
ticmn).

CZÍM8ZÉRÜSÉG,  (czím-szériiség)  ősz.  fn.
Czímszerü  tulajdonsága,  vagy  állapota  valaminek.
V.  ö. CZÍMSZÉBÜ.

CZÍMTELEN,  (czím-telen)  mn. tt  ccfateten-t,
tb.  —ék.  Akinek  czíme  nincs,  vagy  amire  czímét
nem  irtak, nem nyomtattak, vagy  minek  czíme  elve-
szett.  Czimtelen  közember.  Oeímtelen  levél.  GrimteU*
régi  könyv.

CZÍMVÁGY,  (czím-vágy) ősz.  fn. A  dicsvágy-
nak  fattyú  kinövése,  mely  czímek  után  esenkedik,
czímeit  szaporítani törekszik.

CZÍMVEZETÖ,  (czím-vezető)  ősz.  fh.  Azon
személy,  ki  némely  bejegyzett  kereskedő,  iparfisd,  s
közkereseti  társaságok  nevében  kötelezéseket  vállal-
hat, s  kinek  eredeti  aláírása szinte  bejegyeztetett

CZÍMZET,  (czím-éz-et)  fn. tt  crfnuet-et.  Vala-
mely  személyt,  vagy  hivatalt  illető  czímek  öszvege.

CZÍMZETÉS, (czím-éz-et-és) mn. tt  ccímzetes-t,
v.  —ét, tb.  —ék.  Ki  valamely  rangot, hivatalt  illető
czímzettel  bír  ugyan, de annak jogbeli  és  kötelességi
szoros  gyakorlatában  nincsen.  Ciimzetes  ptttpBk,  ki
felszentelve  nincsen;  czimzetes apát, ki  apátság  dísz-
jeleit viseli, de annak jószágait  nem bírja.

CZÍMZETI,  (czím-éz-et-i) mn. tt.  cciimeii-t,  tb.
—ék. Czímzetre  vonatkozó, czímzetet  illető.  Cfetmzeti
sor.  Gtímzeti  rend.

CZÍMZÉTT,  (czím-éz-étt) mn. tt  cstmce'tt-et.  1.)
Bizonyos  czímmel  nevezett,  szólított,  megkülönböz-
tetett, pl.  Sí.  Márton püspökről  csimzett  poniMmAegyi
fSmonottor.  Ctillagról  crfmcett  nagy  kereskedés.  2) Bi-
zonyos  czím alatt utasított. A  máshos  csiimett  levelet
tévédéiből  f elbontani.

CZIN, (l),  több oly szónak  gyöke, melyek va-
lami  kicsit,  vékonyát,  a  maga  nemében  •ovanyat,
czangart jelentenek, mint csinabár, csincser, ccrnow,
czincw/íficsi.  Rokon  e*a,  ete  kicsinyeid, képzőkkel.

CZIN, (2),  hangutánzó  gyök, honnan  cstnegr,
csincs, oincsog  stb. eredtek. Rokon vele sen,  melytől,
zeng,  *ene,  zendit  stb.  származnak,  továbbá  a  latin
sono,  tono,  tinnio, a  szanszkritban  tan  (•eng).
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CZÍN,  CZIN,  fn.  tt.  czin-t,  tb.  — ék.  Fehér,  s
kevéssé  kékesre  hajló,  fényes  és  nyujtbató  fém, mely
midőn  hajtogatják,  különös  czin  forma  hangot  ad.
Más  neve : ón, fehér  ón.  Használtatik  melléknévül  is
e  jelentéssel:  czinből  való,  pl.  czin  tál,  czin  tányér,
rmn  kanál  stb.  Rokon  vele  a  német  Síinn,  holland,
din,  angol  <in,  latin  xtannum,  franczia  estan,  etain,
spanyol  estano  stb.

CZINABAR,  hcvcsmegyei  tájszó,  és  mn.  tt.
rzinabár-t,  tb.—ok.  Vézna,  sovány  termetű.  Balaton
mellékén :  czinábor.  V.  ö.  CZINCZIFINCZI,  CZIN-
CZÁR.

CZINADOP,  régies  ,  s  mint  alakja  mutatja,
idegen,  talán  a  sindon  névből  elferdített  fn.  tt.  czi-.
nadof-ot.  Jelent  igen  finom  gyolcsot.  Szokásból
kiavúlt.

CZINADÓNIA,  fn.  tt.  czinadóniá-t.  Árnyas  he-
lyeken,  gyöpük, sövények,  kerítések  mellett tenyésző
növényfaj,  a  gódirczok  neméből,  melynek  sárgapiros
nedvét  a  gyógyszerészek  használják,  máskép : fecs-
kefü.  (Chelidonium  május).

CZINAKNA,  fczin-akna)  ősz.  fn.  Báuyaakna,
melyben  czinnel,  azaz  fehérónnal  vegyes  érczkö  ta-
láltatik.

CZ1NÁRU,  (czin-áru)  ősz.  fn.  Czinből  készített,
öntött  mindenféle  eszközök,  edények  stb.  árulás  vé-
gett,  pl.  fzintálak,  czintányérok,  nzinkorsók.

CZINBÁNYA,  (fzin-bánya)  ősz.  fii.  Bánya,
mely  czintartalmu  érczkövekkel  bővelkedik.

CXINCZ,  kiavult  vagy  elvont hangutánzó tör-
zsök  ,  melyből  czincze  (czinke),  czinczoy,  rzinrzogás
stb.  származtak.  Különbözik  tőle  a  fzinczá',  ige  gyö-
ke  czincz,  I.  CZINCZÁL.

CZINCZA,  (czincz-n)  elvont  törzse  czinczál  igé-
nek.  Jelentése:  ide-oda  ránczigálás.  Képzésre  olyan
mint:  hercze,  hurcza.

CZINCZÁL,  (czin-cz-a-al) áth.  m. czinczál-t. Tu-
lajdonkép  arról  mondatik,  ki valaki haját  ránczigálja,
rzibálja,  húzkodja,  s  azáltal öszvekuszalja.  Öszveczin-
czálni.  Szélesebb  ért.  valamit húzkodva rendetlcnné
tesz.  Falakt  ruháját,  ágyát  rzinczálni,  fiszreczinczál-
»i.  Gyökre  nézve  rokona  a  huzakodásra vonatkozó
czihelödik.

CZINCZÁLÁS,  (ezin-cz-a-al-is)  fii.  tt.  ni-nczá-
láíi-t,  tb.  —ok.  CzibAlAs,  öszvckuszálás.

CZINCZÁR,  (czincz-ár)  mn.  tt.  rzinczár-t,  tb.
— ok. Igen  vékony,  nyúlánk,  sovány  növésü,  dereku,
szárú.  Czinczár  leány.  Czinczár  növény,  palánta. Ro-
mán  nyelven  czinczár,  ám.  szúnyog.

CZINCZE, (czin-cze)fn.  L.  CXINKE, C/JNEGK.
CZINCZÉR, (czincz-ér) fn. tt. ezinrzér-t,tb.  —ék.

Tölgyfákon  élödni  szokott  karcsú  bogárfaj.
CZINCZIFIXCXI, (czinczi-finczi) ősz. mn. tt. czin-

czifinczi-t,tb.  —k.  1) Gúnyneve oly  ifjúnak,  és  kivált
leánynak, asszonynak, ki  túlságosan gyöngédnek tetet-
vén  inagát,  igen kényos, érzékeny, mindenen  inegbán-
tódó.  2)  Igen  vékony, nzéllelbéllult,  nápicz  (ifjú  vagy
leány).  Máskép:  inczifine,zi.  Rókáin  :  iczipiczi.

CZINCZINBOGÁR,  (czinczin-bogár)  ősz.  fo.
Altalános  neve  azon  bogaraknak,  melyek  a  fába
eszik  magukat.  (Cerambyx).  Fajai:  hosszukezti,  szar-
vatszarvu, pézsmaszagu, faragó,  csellencsápi, aranypo-
ros  czinczinbogár.

CZINCZOG,  (czin-cz-og)  önh.  m.  czinczogtam,
— tál,  —ott.  Tulajdonkép  az  egerekről,  s  patká-
nyokról  mondatik  ,  midőn sajátságos  hangjokat  hal-
latják  ,  mely  a  czincz  hangboz  leginkább  hasonlít.
Nincs  otthon  a  macska,  ctinczognak  az  egerek.  (Km).
Átv.  ért.  mondjuk  1)  a  gyermekekről,  leányokról,
kik  magok  között  suttomban  valamely  dolog  fölött
elfojtott  vékony  hangon nevetgélnek;  2)  a  hegedűről,
midőn  azt  avatlan  kezek  hangoztatják.

CZINCZOGÁS,  (czin-cz-og-ás)  fn.  tt.  m'nczo-
gás-t,  tb.  —ok.  Olyan  hangon  szólás,  neszezés, ne-
vetés,  mint  az  egerek,  patkányok  szoktak.  Az  egér
czinczogáfára  fülel  a  macska.  Csintalan  leánykák,
gyermekek  czinczogása.  Hegedüczinczogás.

CZINCZOGÓ,  (czin-cz-og-ó) mn.  tt.  czinczogó-í.
Aki,  vagy  ami  czinczog.  Czinczogó  egerek,  czinczogó
gyerekek.  V.  ö. CINCZOG.

CZINCZOGTAT,  (czin-cz-og-tat)  áth.  m.  czin-
czog-tat-tam,  —tál,  —ott.  Czinczogásra  késztet,
erötet.  Holmi  tréfákkal  megczinczogtatni  a  gyermeke-
ket.  Majd  megczinczogtatlak  fn  benneteket,  csak  ne
hallgassatok.  2)  Gúnyos  ért.  a  hegedűt  igen  roszúl
húzza.  Ugyan  ne  czinczogtasd  azt  a  hegedűt,  már  a
füleim  fájnak  bele.

CZINCZOR,  (a hellén-latin cynosuras-ból) fn.  tt,
czinczor-t,  tb.  —ok.  Növénynem  a  báromhímesek  se-
regéből  és  kétanyások  rendéből;  virágzása  fuzéres,
füzérkéi  vagy  virágbokrai  két  vagy  több  viráguk,
minden  virágbokor  tövén  egy  vagy  több  murva, me-
lyek  vagy  fésű-,  vagy  füzérkeformák.  Fajai:  taréját,
tllskés,  aranyos  czinczor.

CXINCZOROG,  (czincz-or-og) önh.  m.  czinczo-
rog-tam,  v.  nzinczorg-ottam,  —tál, v.  —ottál,  —ott.
Folytonosan  czinczog.  Középképzéare  olyan,  mint  a
szintén  hangutánzó  sustorog,  sistereg.

CZINCS5OS,  CZINCZIOS, (czin-cz-os  vagy czin-
cz-i-os)  fn.  tt  rzinczos-t,  tb.  —ok.  Olálkodó,  vesze-
delembe  ejteni  igyekező  álnok  ember.  A  czinkos  szó-
val  egynek  látszik  lenni.  Székely  szó.

CZINCZUR,  (czin-cz-ur)  fn.  tt.  czinczur-t,  tb.
— ok. A  virágokon  repkedő,  igen  karcsú,  hosszúkás,
sebes  szárnyalása  bogár.  (Bombylius).

CZINEDÉNY, (czin-edény) ősz. fn. Czin  anyagból
öntött vagy vert edény, pl. czintál, rzintányér,  czinkorsó.

CZINÉG,  (czin-ég)  önh.  m.  czinég-tem,  —tél,
— e'tt.  Mondjuk  különösen a  czinege  nemű  kis  ma-
darakról,  midőn  sajátságos  vékony hangon  szólaljak.

CZINÉGE, (czin-ég-e, azaz  czin-ég-ő) fn.  tt.  czi-
niyé-t.  Azon  kis  madarak  neve,  melyeknek  elül  há-
rom,  hátul  egy  körmük, végén  hegyes,  tőben  borzas
orvuk,  tompa  és  rovatos  nyclvök  vagyon,  s  tavasz-
szál  és  nyáron  férgükkel,  bogarakkal,  öszszel  és  te-
Ion  mapgal  élnek. Fajaik : Kfn-,  fenyves,  morsári,  kék,

72*
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molnár-, barátfejti,  hotsxufarkv  czinege.  Czinege is őröl
a  tökmagnak. (Km).  Czinegét  fog  a  feje,  azaz  tök a
feje,  mert tökből  csinálják  gyermekek  a  czinegefogót.
Czinege,  czinege  kis  madár,  Madarász  gyermekek  hi-
vókája.  Átv.  ért.  jelent  igen  vékony  nápicz  termetű,
czingár  embert  Máskép:  czinke,  czincze.

CZINÉGECSAPTA,  (czinége-csapta)  ősz.  fa.
Tökből  vagy  faágakból  készített  fogó  eszköz,  mely-
nek  ajtaja  dióra  vagy  tökmagra  állított  pöczökkel
van  feltámasztva, s  midőn  azt  a  torkos  madárka  rán-
czigálja,  az  ajtó  reá  csappan.

CZINÉGEDIÓ,  (czinége-dió)  ősz.  fa.  Vékony
héja,  s könnyen törő  dió,  melyet  a  czinegék  csőreik-
kel  feltörni  képesek.

CZDSTÉGEFOGÓ,  (czinége-fogó)  ősz. fa.  lásd :
CZINÉGECSAPTA.

CZDSTÉGESÍP,  (czinége-síp)  ősz.  fn.  Sipocska,
melylyel  a  madarászok  a  czinegék  hangját  utánoz-
zák,  s azokat  magukhoz  közelebb  csalogatják, vagy
viszonhangra  késztetvén,  hollétöket  megtudják.

CZÍNES, CZINES, (1),  (czín-es) mn. tt czines-t, v.
—ét.  tb.  —ék.  Czinnel  bevont,  czinnel  bélelt.  Czities
rézedények.

CZINES,  (2),  (mint föntebb) fa. tt  czines-t,  tb.
—ék. Mesterember, ki  czinből  holmi  eszközöket, edé-
nyeket  csinál,  máskép :  czfnmioes,  ónöntS.

CZINÉSZ,  (czin-ész  fa.  tt  czinwz-f,  tb.  —ék.
A  bányákban  azon  bányász,  ki  a  czint  tisztogatja,
vízzel  öblögeti.

CZÍNEZ,  CZINEZ,  (czín-ez) áth.  m.  czinez-tem,
—tél, —eít, pár/—z.  Czinlemezzel, vagy öntött czin-
nel  bevon  valamit.  Osinezni  a  rézedényeket.

CZÍNEZÉS,  CZINEZÉS,  (czín-ez-és)  fn.  tt.  ezi-
nezés-í,  tb.  —ék. Valamely  eszköznek, különösen  réz-
edénynek,  rézkazánnak  czinlappal,  czinlemezzel  be-
húzása, kibéllelése.

CZÍNEZET,  CZINEZET,  (czín-ez-et)  fh.  tt.
arínetet-ét.  így  neveztetik  azon  czinlemez,  melylyel
pl.  a  rézedényeket  bevonták,  megbéllelték.  fia  a réz-
fazék  czinezete  lekopik,  ártalmat  a  benne főtt  étel.

CZÍNEZÖ,  CZINEZÖ,  (czín-ez-ő)  fh.  tt.  czíne-
zö-t.  Mesterember,  ki  holmi  edényeket,  pl.  rézkazá-
nokat,  kondérokat  czinnel bevon,  megbéllel.

CZINFALVA, helység  Somogy megyében; helyr.
Czinfalvá-n,  —rá,  —ról.

CZINGÁR,  (czin-g-ár)  mn.  tt  czingár-t,  tb.
—ok. Jelentését  illetőleg  1. CZANGÁR,  SZIKÁR.

CZINGERDABÁZS,  (czinger-darázs)  ősz.  fa.
Hosszúkás,  igen  karcsú  derekú  mezei  darázsfaj.

CZINGOLÁN,  CZINQOLÁNY,  (czin-g-ol-án)
fh.  tt  czingolán-t,  tb.  —ok.  Homokos helyeket  ked-
velő,  karcsú  derekú,  futó  bogár.  (Cicindela).  Fajai:
mecei, aranyozott,  veretlS  cringotán.

CZINICZINI,  (czini-czini)  a  hegedű  vékony
hangját  utánzó  szó, máskép:  ctt'ni/íni.  Csiniczini Pé-
ter  bácsi,  n«ked  hegedülnek,  síró  gyermekeket  gú-
nyoló km.

CZINIFAJ,  (czíni-faj)  ősz. fn.  tt  cnnifaj-t,  tb.
—ok.  Apró,  halavány  szemű, kis  fürtfi  szőlőraj,  mia-
kép:  czilifánt.

CZINIPINI,  (czini-fini)  1. CZINICZINI.
CZINK,  (czin-k)  fn.  tt  czink-ot.  1) Kissé  nyújt-

ható,  töredékeiben  fénylő,  nem igen  kemény,  s  izzé
tűzben  elrepülő érez, újabban : horgany. (Zincum).  2'
Pilinczk-féle játék  neme. A  czinkjátékban  legnagyobb
mesterség  a  vetés.  (Km).  8.  Alakosság; gazság, gaz-
tett,  honnan  : ezinios.  Ez  értelemben  a  ctin  gyök
csen,  cst'ny gyökkel  látszik  azonosnak.  V.  ö.  CSEN,
CSÍNY.

CZINKA,  fn.  tt  czinkd-t.  Déli  Európában  és
Szíriában  tenyésző, s az ebeknek  veszélyes  növény-
faj,  melynek  méztartója  a virág  közepén  van  benger-
ded  alakban.  (Cynanchum).  Viselik  e  nevet  több
magyar  családok.

CZINKÁKA,  (czin-káka)  ősz.  fa.  Káka, vagy
inkább  sáefaj,  melynek  éles  levelei  a  czinedények
súrolására  használtatik.  A  szatócsok  koszorúba  fűzre
árulják.

CZINKE,  (czin-ke)  fh.  1.  CZINEGE.  Eredeti-
leg  ám.  czinegb',  mint:fecske = fecsegő,  bugyka =
bugyogó,  /ócska  =r  locsogó, csacska = csacsogó. L.
—  KA, —KE  képző.

CZDíKESÍP,  (czinke-síp)  ősz.  fn.  lásd:  CZI-
NÉGESÍP.

CZINKJÁTÉK,  (czink-játék)  ősz.  fa.  1. PIGA,
PILDÍCZK.

CZINKÓ,  (czin-kó)  fn.  tt  cn'nkó-í.  NevendA
leányka.  Székely  szó.  Gyöke  czin,  mely  több  szár-
mazékaiban  valami  kicsit jelent

CZINKOH,  (czin-koh)  ősz.  fn.  Bány&kemenczc.
melyben  a  czint  az  idegen  érczvegyüléktől  elvá-
lasztják.

CZINKOS, (czin-k-os)  fo.  tt.  czinkos-í, tb.  —ok.
1) Alakos  bohócz.  2)  Bűntárs, gonosz  czimbora.  3'
Bordélyos,  bordélyozó.  jFó'czinkos.  Jíió'  fiüS  czin&os.
(Km). Gonosz, istentelen csinkos ; nagy czinkos.  Leányok
czinkosa,  azaz  körítője,  elcs&bítója.  4)  A  székelyek-
nél,  a  földön,  vagy  réten  jegyül  tett  karó,  vagy *
kihúzott  karójegy  után  esett  osztályrész.

A bárom  elébbi pont értelmében  gyöke  czin,  ro-
kon  a  csiny gyökkel.

CZINKOSKODÁS,  (czin-k-os-kod-ás)  fii.  tt.
czinkoskodds-t, tb.  —ok.  l)  Alakoskodás,  bohóczko
dás.  2)  Bűnben  czimboraskodás,  egyetértés.  3)  Bor-
délykodás,  nők kerítgetése, elcsábítása.

CZINKOSKODIK, (czin-k-os-kod-ik)  k.  m. «m-
koskod-tam,  —tál,  —ott.  1) Alakoskodik,  bohócxko-
dik.  2) Bűnben  valakivel  czimborálkodik,  egyetért
3)  Nőket kerítget,  csábítgat

CZINKOSSÁG,  (czin-k-os-ság)  fn.  tt.  ecinkos-
ság-oí. Alakoskodó, csalárd  tulajdonság;  gonosz  czim-
boraság; nőkerítés,  nőcsábítás.

CZINKOSTÁES,  (czinkos-társ)  .ősz.  fo.  Gonoa
czimbora, bűntárs.
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CZINKOTA,  falu  Pest  megyében  ;  helyr.  Czin-
koiá-n,  —rá,  —ról.

CZINKÖ,  (czin-kő)  ősz.  fn.  1)  Kő,  melyben
czinrészek  találtatnak.  2)  Az  idegen  részektől  elvá-
lasztott,  s  megmosott  czintömeg,  mielőtt  az  olvasztó
kemeiiczébe  tétetik.

CZ1NLEMEZ,  (ozin-lemez)  ősz.  fD.  Lemezzé  la-
pított, nyújtott,  vert czin.  Czinlemezzel  bevonni valamit.

CZINMOSÓFÜ,  (czin-mosó-fü)  ősz.  fn.  1. CZIN-
KÁKA,  SURLÓFÜ.

CZINMÍVES,  CZINMIVES,  (czin-míves)  ősz.
fn.  Mesterember,  ki  czinből  különféle  edényeket,  esz-
közöket  készít.

CZINMIVESSÉG, (czin-mivesség)  ősz.  fii.  Czin-
müvek, czinedéuyek  stb.  készítésével  foglalkodó  mes-
terség.

CZINMOSÁS,  (czin-mosús)  ősz  fn.  Bányászi
munka,  midőn  az  öszvezúzott  ozinéiTzet  az  olvasztás
előtt  megmossák,  azaz  vízzel  való  öblöfietés  által  a
körészecskéktöl  megtisztítják.

CXINMOSÓ,  (czin-mosó)  ősz.  fn.  Bi'inyai mun-
kás,  ki  a  porrá  zúzott  czinérrzrt  vízzel  öblögetve,
idegen  testektől  elválasztja.  Máskép :  K!II?SS.

CZLNÓBEK,  (hellénül  xu>i'«/?«»f)  fn.  tt.  cziiin-
bfr-t,  tb.  —ék.  Higanyból  és  kénből  Álló  vörös  ás-
vány.  (Cinnabaris).  Hegyi  csinóber,  ásvány  cz/nóbcr,
melytől  meg  kell  különböztetni n  mesterségesen  <•«'-
ndlt  czinóbert.

CZINÓBERÉRCZ,  (czinóber-ércz)  ősz.  fn.  Ér-
czes  ásvány,  mely  czinóber  részeket  tartalmaz.

CK1NÓBER PIROS,  (czinóbor-piros)  ősz.  mn.
Czinóberhez  hasonlító  piros  színű,  vagy  rzinóbcrrel
jurosított.  Czinóberpiros  ares.

CZINÓBERSZÍN,  (czinóber-szín)  ősz.  fn.  Élénk
piros  szín,  milyen  a  ezinóberé.

CZINÓBERSZINÜ,  (czinóber-szinü)  ősz.  mn. 1.
OZ1XÓBERPIROS.

CZINÖNTÖ,  (czin-öntő)  ősz.  fn.  Mesterember,
míves,  ki  czinből  különféle  szereket,  edényeket  stb.
önt,  készít.

CZINÖNTÖMÜHELY  ,  (t-zin-öntö-mühely)  ősz.
fn.  Műhely,  melyben  czinből  különféle  edényeket,
eszközöket  öntenek,  készítenek.

CZINPLÉII,  (rzin-pléh)  ősz.  fn.  Czinanyagból
vékonyra  lapított  vagy  nyújtott  lemez.

CZIN PRÓBA,  (czin-próba)  ősz.  fn.  Megvizsgá-
lása  a  czinuck, hogy  kitűnjék  mennyi  ólom  van  ben-
ne,  különösen  az  orgonacsiiiálókiml.

CZINROG,  (i'zin-rög)  ősz.  fn.  Darabos  czin-
any:ig,  midőn  még  az  ilk-tö  míves  által  idomítva
nincsen.

CZINTEKEM,  ősz.  fn.  A  görög-latin  we.mete-
riMm-ból  átalakítva,  ám.  temető.  Czintcrrmvirág  i'tri
a  fejét,  azaz  ősz,  nem  sokáig  él.  V.  ö.  TEMETŐ.

CZINTOS,  falu  Erdélyben,  Alsó-Fejér  megyé-
ben ; helyr.  Czintos-nn,  —ró,  ról.

CZINVAJ,  (czin-vaj)  ősz.  fn.  Sósavas  ezinfehér,
tömör  alakban.  (Butyrum  Stanni).

C7JNZOR,  fn.  tt.  czinzor-t,  tb.  —ok. Lásd  :
CZINCZOR.

CZIP,  elvont  gyök,  mely  részint  czep gyökkel
(czepel  szóban),  részint  czib  gyökkel  (czibál  szóban)
azonos  és  jelentéseikben  osztozik.

CZIPA,  (ezip-a,  azaz  czib-a)  mn. tt.  czipd-í.
Oly  ebről  mondják,  mely  az  emberek  ruhaját  tépdel-
ni,  rángatni,  czibálni  szokta.  Czipa  kutya.

CZIPÁL,  (czip-a-al)  átb.  m. czipál-t. Egy  a  czi-
bál  igével,  tehát  annyi,  mint rángat,  tép,  szakgat,  pl.
a  kutya  czipálja  v.  czibálja  az  átmenők  ruháját;  ha-
ját  r.zipálni.

CZIPÁROL,  (ezip-a-ar-ol)  áth.  m.  czipárol-t.
Gyakran  czipál,  czibálgat,  ránczigál,  tépász.

CZ1PE,  (ezip-t!)  fn.  tt.  czipé-t,  1. CZIPÖ.
CZIPECSIXÁLÓ,  (czipc-csinúló)  ősz.  fn. lásd :

CZIPOSZ,  CXIPÜVARGA.
CZIPÉG,  (czip-ég)  önh.  m.  czipég-tem  , —tél,

—étt.  Könnyű,  szárat Ián,  vékony  talpú  lábbeliben
járva  czí'p  hangot  csinál.  Czipcyczopog,  keményebb
talppal:  lapéi/kupiig.

CZIPEKÉDIK,  (c-zip-ek-éd-ik)  k.  m.  czipekéd-
tem,  —tél,  —M.  Valakire  vagy  valamire  czimbesz-
kedik,  mintegy  megcsípve  ráakaszkodik,  ííiggesz-
kedik.

CZIPEL,  (czip-cl)  áth.  m.  czipcl-t.  Valamely
terhet  nagyiieliczen  húz,  K  vontat  inkább  maga
után,  mint  visz.  Alig  czlpcli  a  nagy  kosarat.  Válto-
zattal  :  czcpe.l.

CSSIPELÉS,  (czip-el-és)  fn.  tt.  czipelét-t,  tb.
—ék.  Tehernek  nehéz vontatása,  czepclés.  Elfáradni
a  czipelésbeii.

CZ1PELKÉDIK,  (czip-el-kéd-ik)  k.  m.  czipel-
kíd-tem,  —tél,  —étt.  Valamely  teher  fölemelésében,
vagy  hordásában  eröködik.  Nagynehezen  emelíti
magát.  Alig  bír  felcziptlkedni.

CZIPELLÖ,  (czip-ell-ö ,  vagy  czip-el-ö)  lásd :
CZIPÖ.

CZIPELLÖKE,  1.  CZIPÖKE.
CZIPELLÖS,  (czip-ell  ö-ös)  mn.  tt.  cztpeliós-t,

v.  —ct,  tb.  —ék.  Kinek  czipellöje  van,  czipellöben
járó.  Czipellös  városi  leány.

CZIPELLÖSVARGA,  (czipellös-varga)  ősz.  fh.
L.  CZIPÖVARGA,  CZIPÉSZ.

CIPÉSZ,  (czip-e-ész)  fn.  tt.  czípész-t,  tb.  —ék.
L.  CZIPÖVARGA.

C'/IPÓ,  (czip-ó)  fn.  tt.  nipó-t.  1)  Kisded  alakú
mapyar  kenyér,  mely  gyürkésen,  azaz  púposán  ki-
domborodik.  JYi'm  eh'y  a  szó,  ha  nem  elég  a  czipó.
(Km).  Arparzípó.  Hetveitkedik,  mint  árpaczipó  a ke-
iiieiH'ze'bru.  (Km). 2;  Több  vidékek  buszédejtése  sze-
rónt  fehér  lisztből  sütött  domború,  gyürkés  magyar
kenyér,  máskép:  czipókenye'r.

, Vásárnton  vásár  lesz,
Elég  czipókenyér  lesz."

(Csalók,  népd.)
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Minél  roscabo  a  »Ut8,  annál  több  czipóí  ígér.  (Km).
Kenyérrel  eszi  a  czipót  (km.), azaz  egyfigyfl.  Afdtutt
i»  estnek  fehér  czipót.  (Km).  Cxtpópénzre  kelt  a  háza.
(Km).  íVher  czipó  sós  túróval  használ  éhes  gyomor-
nak.  (Km).

„Fehér  czipó,  szalonna,
Füstölt  hús  és  káposzta,
A  magyarnak  étele
Ezzel  lakik  ő tele."

(Népdal).

Szép  czipó.  CSncnya  a  ganaj,  de  s*ép  czipó terem utá-
na.  (Km).  Vasán  csipó.  Debrecteni,  miskolezi,  komá-
romi, győri  czipó.

„Miskolcz, Debreczen,  Komárom
Süssön  czipót  olcsó  áron."

(Nemzeti  népdal).

Átv.  ért.  czipónak  mondják  a  háton  vagy  mellen
kinövő  papot  CWpó  terem a  hátán.  Ctipó  háta.  CWpó
*sáju paripa  (tréfás  neve  az  ökörnek).

Gyermeknyelven: pipó,  melyhez  hasonló pupa,
azaz  kis  púpalaku  kenyér,  vagy  a  nagy  kenyérnek
domója,  gyürkéje, mely  különösen  ízlik,  honnan szűk
termésű  esztendőről  mondani  szokták: pupa  less  a
kenyér,  azaz  oly  drága  és  kedves, mint a  czipó.

CZIPÓS, (1), (czip-ó-os) mn. tt  csipós-t, v.  —át,
tb.  —ok.  1)  Czipókat  sütő,  czipókat  áruló.  Cápát
kofa.  2)  Pűpos.  Czipós  hátú nyomorék.

CZIPÓS,  (2),  (czip-ó-os) fíi. tt  ccipós-t.  Győrött
és vidékén az ifjúság  böjti  játéka, midőn  a  két nembe-
liek  vegyesen  körbe  állnak,  s  egy  kerülő járja kö-
rül  őket;  akit  ez  hátba  fit,  annak  el  kell  helyét
hagynia, s a  kerülőt  kergetnie,  míg  ez amannak be-
l/ét elfoglalni  siet.

CZIPÖ,  (czip-ő)  fn.  tt  cz»pó'-<.  Vékonyabbféle
bőrből,  vagy  szövetből  készített  lábbeli,  melynek
szára nincsen,  s  a  lábfejnek  felső  részét csak  félig-
meddig  takarja.  Talajdonkép  női lábbeli,  de  kénye-
lemből  finnyásabb  férfiak  is  viselik.  Kis  gyermekek
nyelvén  pipó'.  Piros  czipó',  ztild  cstpó'.  Htiktimap  me-
zítláb,  vasárnap  ccipőben.  (Km).  StlyemctipS,  faczipö,
azaz  némely  szerzetesek  fatalpból  álló,  s  szíjjal  fel-
kötött  lábbelije;  ez  máskép:  ccókó.

CZIPÖBOLT,  (czipő-bolt)  ősz.  fn.  Bolt, mely-
ben  czipőket árainak.

CZEPÖCSAT,  (czipő-csat)  ősz.  fn.  Csat, mely
bizonyos  szabású  czipők  szárnyait  fűző  gyanánt  Ősz-
vetartja.  Etüst, oesél, rés  czipbcsot.

CZIPÖCZIM,  (czipő-czim)  ősz.  fn. Növénynem
az  anyabímesek  seregéből, melynek  pilise  öblös, pa-
pncsforma,  felső  ajaka  kicsiny,  behajló.  (Cypriper-
dinm).  Különösen,  tarka  czipüctim,  melynek  papucsa
tarka vagy  sárga,  és a  szirmoknál  rövidebb  (C.  cal-
ceolus).

CZIPÖFEJ,  (czipő-fej)  ősz.  fn.  A  czipőféle  láb-
belinek  felső bőre, vagy  szövete,  mely a  lábfejet  födi.

CZIPÖPOLT,  (czipő-folt)  ősz.  fn.  Folt,  darab-
ka  bőr,  melylyel a  lyukas  czipőt kitatarozzák.

CZIPÖPÜZÖ,  (czipő-ffiző)  ősz.  fa.  Szalag bőr-
ből  vagy  szövetből,  melylyel  a  czipőfej  szárnyait
öszvefözik.

CZIPÖHÜZÓ,  (czipő-huzó)  ősz.  fa.  Homorú
csonteszköz,  melynek  segedelmével  a  czipő  sarkit
kifeszítik,  hogy  a  láb  könnyebben  bele mehessen.

CZIPŐK,  (czip-ők)  fa.  tt.  ceipök-W. Fölalló  gör-
be  fa,  a  tiszai  hidas  kompok  oldalán,  melyhez  a
vontatókötelet kötik.  V.  ö. CZIBÉK, CZIPEL.

CZIPŐKE,  (czip-ő-ke)  fa.  tt  ezipó'ké-í. Kis  czi-
pő, milyent  a  kis  leánykák  vagy  fiacskák  viselnek.

CZIPÖKEPE,  (czipő-kefe)  ősz.  fn.  Kisebb  s
puhább  sertéjfi  kefe,  czipőket  tisztítani  való.

CZIPÖKÖTÖ,  (czipő-kötő)  ősz.  fa.  Szalag,
melylyel  a  czipőket  a  lábszárakhoz  kötik.  GápekOló
jobban  hangzik.

CZIPÖPIACZ,  (czipő-piacz) ősz.  fn.  Piacz, me-
lyen  czipőket  áruinai.

CZIPÖSARK,  (czip«-sark)  ősz.  fn.  Czipőnek
hátsó része,  mely  a  lábsarkat körülveszi.

CZIPÖSZ, (czip-ő-ész) fn. tt  ewp«sz-í, tb. —«.
Czipőket  csináló, készítő  mesterember, czipővarg*.

CZIPÖSZALAG,  (czipő-szalag)  ősz. fn. lásd :
CZIPÖKÖTÖ.

CZIPÖSZEO,  (czipő-szeg)  ősz.  fn. Ki*  szegek
fából  vagy  vasból, melyeket  a  czipő  sarkába  vernek.

CZIPÖSZÍJ,  (czipő-szrj)  ősz.  fn.  SzQszalag.
mely  bizonyos  szabású  czipők  szárnyait  öuvehúzza
s  fűzve  tartja.

CZIPÖTALP,(czipő-talp)  ősz.  fa.  Vastagabb
és keményebb  bőr,  mely  a  czipőnek alapján!  szolgai.
Ctípöm  talpát  sem kenném  kottája,  (Km).

CZIPÖnSZTÍTÓ,  (czipő-tísztító)  ösa.  fa.  Sze-
mély, szolga, ki  poros, sáros  czipőket  tisztogat.

CZIPÖVARGA  ,  (czipő-varga)  ősz.  fn.  Német
vargaczéhbez  tartozó  mesterember, ki  egyedül  czipő-
ket  készít. Ettől  különbözik a  saruvargo.

CZIPÖVARRÓ,  (czipő-varró)  ősz.  fa.  L. CZI-
PÖVARGA.

CZIPHUS, (hellénül w»«p«r<ros)  fa. tt. ectpnu-
t, tb.  —ok. Keleti  fanövény, eredetére  nézve ás  egy-
lakiak  seregéből,  és  falkások  rendéből,  melynek
egyik  faja  örökzöld,  a  rohadásnak  ellenáll,  a  szája-
dókig  romolatlannl  marad.  Agait  a régiek  gyisajelnl
használták,  s  a  költőknél  jelennen  is  a  gyisznak,
valamint  a hűségnek  és  állandóságnak jelképe.

„Ott  egy  temetőnek  látom  keresztjeit,
Bágyadt  szél  ingatja  cziprns  leveleit"

(Anyoa).

CZIPRUSDIÓ,  (cziprus-dió) ősz.  fn.  Cziprosft
nak  gyümölcse.

CZIPRUSPA, (czipros-fa)  ősz.  fh.  1. CZIPRUS.
CZIPRUSFENYÖ,  (cziprns-fenyő)  ösa.  fa.  A

gyalogfenyők  neméhez  tartozó  fenyőfaj  Olaszország-
ban,  Portugalliában  stb.,  melynek  minden  részei
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igen  erős  és  undorító  szagnak, s  álén,  keserű  ízűek;
a  belőle  készített olaj  veszedelmes  vérhajtó ezer. (Ju-
niperus  sabina).

CZJPEUSKÉZSIT, (cziprus-nézsit) ősz.  fa.  Déli
Európában  tenyésző  nézsitfaj,  melynek,  mint  a  czip-
rosfenyőnek,  igen  erős  szaga  van.  (Santolina).

CZ£R, elvont gyök, mely részint hangutánzó
jelentéssel bír, mint a ecirogot, czirogál szókban, ré-
szint kör értelme van, mint csirkál, czirkalom szár-
mazékok mutatják, s legközelebbi rokona- a latín cir-
e«s, circulus, arcúm, cira'nu* szók gyöke: cir, részint
végre rokon k vagy sz hanggal cseréltetik föl, mint
czirmos, e helyett kormos vagy szurmos, szurtos; je-
lentése mocskos feketeség.

CZffi,  fh.  tt. csir-t, tb.  — ék.  1. CZIROK.

CZIRA, (czir-a) fn.  tt czirá-í.  1) Mirigy  a lo-
vak fejében. Székely szó.  2) Némely vidéki szólás
szerént: macska, czicza.

CZIBÁK, (czir-ák) fa. tt czirák-ot.  1) Vódencz,
kedvencz, mintegy czírogatott személy. A törökben
is csirák egyik jelentése: clien* (Hindoglu).  2) Sar-
jadék, ivadék. Ez értelemben  a csir, csira szókkal
rokon.

CZIRÁK,  falu Sopron vármegyében; helyr.
Qeirák-ro,  —ön,  —nW.

CZIRBOLYAFENYÖ,  (czirbolya-fenyő)  ősz.  fia.
Szép,  erős, sugár  és  magas  fenyőfaj,  mely  a  svajczi
havasokon,  Kárpátokon  és  Szibériában  tenyészik;
fája  illatos  gyantát  ad.  (Pinus  cembra).

CZIRBOLYAMAG,  (czirbolya-mag)  ősz.  fa.
Czirbolyafenytt  magva.

CZIRE,  (czir-e azaz  cser-e)  fn.  tt  csiré-t.  Juh,
melynek  bárányát  leölik,  s  helyette  idegen,  csere bá-
rányt  szoptat.  Székely  szó.

CZERJÉK, férfi  kn.  tt.  Ccirjék-ét.  Cyriacns.  Né-
mely  nemes  családok  vezetékneve.

CZffiK,  (czir-k)  és  CZIRKA,  (czir-k-a). Kia-
vult vagy  elvont  törzsök,  eredete  egy  a  latin  circa,
circum,  eireultts  szókkal,  mint  származékai  ccirkál,
ezirkolom  mutatják.  V.  ö. CSÉRK.

CZIRKÁL,  (czir-k-a-al)  &th. m. esirkál-t. Vala-
mit  körüljárva,  kerülgetve vizsgál,  szemlére  vesz.  A
vidéket,  át  erdőket  czirkolni.  Ac ellenség fekvését  ki-
czirkálni. Használtatik  önhatólag  is.  Éjjeli  örök  czir-
kátnak  ős  utccákon.  A vizsla  ccirkál  a  vadász  előtt.

CZUtKÁLÁS,  (czir-k-a-al-ás;  fn.  tt.  czirkálás-t,
tb.  —ok.  Körüljárás,  kémlelés.  A  vadát*  elfárad  a
hosnos csirkálásban.

P7.reKAT.MA7,,  (czir-k-al-om-az)  áth. m.
kolmoz-íam,  —tál,  —ott, pár.  —z.  Czirkalom nevű
eszközzel  kikerít  valamit  Hordónak  f éneket  cstrkai-
masm. JTiozirkalmazni  a  beszédet,  azaz  feneket  kerí-
teni  neki

CZIRKALMAZÁS,  (czir-k-al-om-az-ás)  fő.  tt
csirkolmatás-t,  tb.  —ok. Bizonyos  körnek, vagy  tér-
ségnek  stb.  czirkalommal  kimúrése, kijelölése,  ill«tő-
leg  körded  alakban  kőkerítése.

CZIRKALMAZÓ,  (czir-k-al-om-az-ó)  fh. tt  enV-
kolmacó-t.  Aki  valamely  kört, térséget czirkalommal
kijegyez,  kikerít

CZIRKÁLÓ,  (czir-k-a-ol-ó)  fn. és  mn. Aki vala-
mit  körüljárva  kémlel.  Balaton  mellékén  czirkálók-
nak  hívják  a  csőszöket,  rétpásztorokat, kik  őszszel
crirkáló  vendégséget  szoktak  adni.  Ctirkáló  vadait,
crirkáló kém.

CZIEKÁLÓDÁS,  (czir-k-a-al-ód-ás) fh.  tt  cztr-
kdUdát-t,  tb.  —ok.  Körüljárva  kémlelődés.

CZ1RKÁLÓDIK,  (czir-k-a-al-od-ik) k.  m. csir-
kdlód-tam,—tál,  —ott.  KöriiJjárva  kémlelődik.

CZIRKALOM,  (czir-k-al-om)  fa.  tt.  enrkalm-at.
Mérnökök, rajzolók, bodnárok, ácsok s több mesterem-
berek  két  szárú  eszköze,  melylyel  kisebb-nagyobb
köröket  képeznek,  vonalak,  pontok távolságát  stb.
meghatározzák.  (Circinus).

CZIBKALOMHÉGY,  (czirkalom-hégy) ősz.  fa.
A  czirkalom  szárának  hegye,  csúcsa.  V.  ö.  CZIB-
KALOMSZÁR.

CZmKALOMKÉSZÍTÖ, (czirkalom-készítő) ősz.
fn.  Késcsináló, vagy szerkovács, ki  czirkalomféle  esz-
közöket  csinál.

CZERKALOMSZÁR,  (czirkalom-szár)  ősz.  fh.
A  czirkalom  nevű  eszköznek  két  ága,  melyeket csa-
var stb. tart össze, s ennek tágítása, vagy öszveszorítása
által  azok  szétterjednek,  vagy  közelebb  buzidnak
egymáshoz,  illetőleg  nagyobb  vagy  kisebb  kört ké-
peznek.

CZIRKÖLES,  (czir-köles) ősz.  fn.  1. CZTROK.
CZIRMOL,  (czir-om-ol) áth. m. czirrooK. Hocs-

kosít,  szennyesft  Karommal  beczirmolni  a  keséket,  és
arccet, másképen: szurmol,  szurfoz.  V.  ö. CZIBOM.

CZffiMOLÁS,  (czir-om-ol-ás)  fo.  tt  csirmoíás-t,
tb.  —ok.  Mocskolás, szurtozás,  feketére  szennyezés,
kormozás.

CZIRHOS,  (czir-om-os)  mn.  tt  czirmos-<,  vagy
—öt,  tb.  —ok. Mocskos, piszkos, szennyes, szurmos,
kormos.  CWrmos  kovács,  lakatot;  czirmos  kötény,
szoknya. £redj te esirmos.  A székelyeknél ám. tol-
vajságáról ismeretes, rósz  hírű, nevű.

CZ1EMOSÍT,  (czir-om-os-ít)  áth.  m.  emrmosit-
ott, htn.  —ni, v.  —ani. Czirmosiá,  azaz szennyessé,
mocskossá, piszkossá tesz, szurmosít, kormosít

CZIBMOSÍTÁS ,  (ccir-om-os-ít-ás)  fn,  tt.  czir-
motüdt-t,  tb.  —ok. Cselekvés, mely által  valaki  vagy
valami  cnrmossá,  síurmossá,  kormossá,  Martossá
tétetik.

CZIBMOSSÁG, (czir-om-os-ság)  fh. tt  csirmos-
tág-ot.  Czirmos,  azaz  szurmos, szurtos, kormos  álla-
pot vagy  tulajdonság.

CZIBOGAT  vagy  CZffiÓGAT,  (czir-og-at  vagy
czir-óg-at)  áth.  m. enrogot-tam,  —tál, —ott, páran,
ezirogoss. Simogat, hízelgésből, kedveskedésből,  vagy
kérlelés,  nyngtatáa,  csillapítás  végett  kezeit  a  test
valamely  részén  húzogatja.  Afacskát,  kutyát,  lovat
czirogoíni.  Az  eleiéit  kis  yyermek  megütött  tagját  en'-
rogotm. Átv.  ért.  feddés,  fenyítés  helyett dicsérettel,
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hízelkedéssel  illetni  valakit;  engesztelő  szavakkal
kérlelni.  Nem kell  a  bűnötöket  cnrogatni.  Tréfás  ért.
jelent verést  Jel  megcsirogatták  a  hátát.

CZIROGATÁS,  (czir-og-at-ás)  fn.  tt.  cziroga-
táe-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valakit vagy  vala-
mit  czirogatunk.

CZIB06ATÓ,  (czir-og-at-ó)  mn.  tt  czirogaíó-
t,  tb.  —k. Simogató,  aki  valakit  gyöngédeden  simo-
gat  kezével.  Gyermekét  czirogató  anya.

CZmOK,  (czir-ok)  fn.  tt.  czirok-ot.  Hozzánk
napkeletről  átültetett  növény,  a  kölesek  neméhez
tartozik.  Hét-nyolcz  lábnyi  magassága  szára  egye-
nes, kemény,  erős,  bugája  és  magva  a  köleséhez  ha-
sonló.  Hazánkban  a  törökbúza  között  termesztik, s
eddig egyébre  alig  használják,  mint  hogy  söprüket
csinálnak  a  szárából.  (Holcus  sorghum).

CZ1KÓKA,  (czir-ó-ka)  mn. tt.  cziróká-í.  Cziro-
gató, simogató, bizelgő.  Innen  származik:  czirókál.

CZmÓKA-BÉLA,  falu  Zemplén  megyében.
CZIBÓKA-HOSSZÚMEZÖ,  falu  Zemplén me-

gyében.
CZmOKÁL,  (czir-ó-ka-al) gyak.  áth.  m. cziró-

kál-í. L.  CZIROGAT.
CZmÓKÁLÁS,  (czir-6-ka-al-ás)  fn.  tt.  cziróká-

iás-t,  tb.  —ok.  L.  CZIROGATÁS.
CZIROKMAG,  (czirok-mag)  ősz.  fn.  A  czirok-

nak  kölesforma  magva. V. ö.  CZIBOK.
CZIEOM,  (czir-om)  fn.  tt  czirm-ot.  Testhez,

ruhához  tapadt  mocsok,  fekete  szenny,  különösen  ko-
rom. Változattal  szúrom, rokona  korom  és szúrt. Kü-
lönbözik  tőle : szirom, 1. ezt.

CZffiPEL,  (czir-p-el)  Önh. m.  ceirpel-t.  Mond-
ják  apró  madarakról,  kis  madárfiakról,  midőn  vé-
kony  mr  hangon szólanak.  Máskép:  csiripel.

CZITAKA,  CZTTERA,  (hellénül  xítfapa)  fn.
tt  czitard-t,  v.  cciterát. Érczbúros  zeneszer,  melyet
ujjakkal  vagy  tollal  szoktak  pengetni; a  czimbalom-
mal  némileg  rokon,  de alakjára  s  verése  módjára kü-
lönbözik  tőle.  Ctitarát  verni,  ctiíarát  pengetni.  És  a
szózat,  a  melyet hallék,  oly,  mint  a  czitarások  szava,
kik  czitaráznak  az ö  ctitarájokon.  (Sz. Jan. Jel.  Eáldi
szerint.

CZITERÁL,  (czitera-al)  önh.  m. cziterál-í.  L.
CZITERÁZ.

CZTTEKÁS,  (czitera-as)  fn.  tt.  cziterás-t,  tb.
—ok. Személy,  ki  czitarát  ver,  czitarát penget,  czi-
tarán játszik.

CZTTORÁL,  CZITORÁS,  1. CZITERÁL,  CZI-
TERÁS.

CZITERÁZ, (czitera-az)  önh. mn.  criteráz-tam,
—tál,  —ott,  pár.  —*.  Cziteraféle  hangszeren  ját-
síik,  cziterál.

CZITERÁZÁS,  (czitera-az-ás)  fn.  tt.  cziterácás-
t,  tb.  —ok.  Czitarán játszás,  czitarapengetés.  Ha  a
tényétben  különbséget  nem  tesznek,  mimódon  érthetni
oc  éneklést,  vagy  a  cciterazast ?

CZ1TRÜM, (latinai citromalum, hellénül  x<r?iot>)
fn.  tt.  ctifrom-of.  Régi  Mediából  déli  Európába  átül-

tetett  almafának  aranysárga gyümölcse,  mely jelesen
Olaszországban  díszlik.  (Malum  medicum).  Sárga
czitrom.  Lóczilrom,  tréfás  köznépi  kifejezés  lóganaj
helyett.  Gyümölcsöt  mellének  két  mozgó  ecftroma.
(Gyöngyösi  H.  Dar.  364.  L). Kifacsart  czitrom,  azaz
elhasznált jószág vagy  ember.

CZITROMBOR,  (czitrom-bor)  ősz.  fn.  Czitrom-
léből  és  czukorból  készített  hűsítő  ital.

CZITROMDERESZLE,  (czitrom-dereszle) ősz.
fh.  Hegyeken  tenyésző  növényfaj,  a  dereszlék  ne-
méből,  hosszú,  vastag  és  elágazó gyökerekkel. (Atka-
manta  orcoselinom).  Magva  narancshéj  ízű,  theája
czitromhéj  szagd.

CZITROMFA,  (czitrom-fa)  ősz.  fn.  Keletről,
különösen  Mediából  származott  almafa,  mely  a sok-
falkások  seregéhez  tartozik,  csészéje  öt  fogd,  bokré-
tája  öt  szirmú,  porhona  többnyire  húsz;  hímszálai
hengeresen  állanak; bogyója  sok  rekeszti.  Fajai:  tö-
rök  czitrom,  melynek  mivelés  és a  narancscsal  való
öszvepárosítás  által  sokféle  fajtái  lettek;  narancs
czitrom,  melynek  nyelei  gatyásak.

CZITEOMFÜ,  (czitrom-fü)  ősz.  fh.  A  melisz-
szák  neméhez  tartozó  gyógyfü,  máskép  :  méhffi,  mé-
zeiké,  mézgoncs. (Melissa  officinalis).

CZITROMHÉJ,  (czitrom-héj)  ősz.  fii.  A  czitrom-
almának  aranysárga  színű  s  vastag  kesernyés  ízű
kérge.  Cxitromhéjjal  fűszerezett  ital.  Qcüromhéjat  rá-
ffietálni.

CZITROMHÉJOLAJ,  (czitrom-héj-olaj)  ősz.
fn.  Czitromhéjból  sajtólt  olaj.

CZITROMHÉJVÍZ,  (czitrom-héj-víz)  ősz.  fe.
Gyógyszerészi  víz,  mely  czitromhéjjal  készfii.

CZITROMKÖfiTE,  (czitrom-körte)  ősz.  fn. Bi-
zonyos  körtefaj,  mely  alakjára  nézve  a  czitromhoz
hasonlít

CZITROMLÉ,  (czitrom-lé)  ősz.  fn.  Nedv,  me-
lyet  a  kinyomott,  kifacsart  czitrom bele ad.  Citrom-
lével  vegyített  víz,  vagy  leöntött  borjuszelet.  Czitrtm-
lével  készített  becsinált.  Czukrozott  czitromlé.

CZITROMLÉL,  (czitrom-lél)  ősz.  fn.  Czitrom-
ból  kivont  léi.  V.  Ö..LÉL.

CZITROMMAG,  (czitrom-mag)  ősz.  fn.  Mag,
mely  a  czitromalmának  húsa  között  rejlik.

CZITROMMENTA ,  (czitrom-menta)  ősz. fa. A
mentaftinek  bizonyos  faja,  mely  illatra  nézve  czit-
romhoz  basonlít.

CZTTROMOLAJ,  (czitrom-olaj)  ősz.  fa.  Czit-
romból  sajtólt  olaj.

CZITROMOS,  (czitrom-os)  mn. tt  ctiiromot-t,
v.  —át,  tb. —ok.  Czitrommal  készített,  fűszerezett
Ctitromos  sütemény, czitromos ital.

CZITROMOSAN,  (czitrom-os-an)  ih.  Czitrom-
mal,  czitromlével készítve.

CZITROMOZ,  (czitrom-oz)  áth.  m.  csitromat-
tam, —tál,  —ott.  Czitrommal elkészít,  fűszerez,
czitromlével  fólereszt.  Becsináltat,  stilM,  hfisitő  italt
ctitromotni.

l

í
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CZITROMOZÁS,  (czitrom-oz-ás)  fii.  tt.  czitro-
,  tb.  — ok.  Elkészítés  czitrommal,  czitrom-

lével.
CZITROMPÁLINKA, (czitrom-páliuka)  ősz.  fn.

Czitroinldvel  vegyített,  fűszerezett  pálinka.
CZITROMPÉP ,  (czitrom-pép)  ősz.  fn.  Kifőzött

és  péppé  sűrített  czitromlé,  melyet  rendesen  czukor-
ral,  borral  és  toj&ssal  vegyítenek.

CZ1TROMSÁRGA  ,  (czitrom-sárga)  ősz.  mn.
Olyan  sárga  színű,  milyen  az  érett  czitrom  héja.

CZITROMSAJTÓ ,  (czitrom-sajtó)  ősz.  fn. Kis
aajtóféle  eszköz,  melylyel  a  czitrom  levét  kinyomják.

CZITROM-SÁRMÁNY ,  (czitrom-sármány)  ősz.
fn.  Sánnányfaj,  czitroms&rga  tollakkal.  Lásd : SÁR-
MÁNY.

CZITKOMSAV,  (czitroin-sav)  ősz.  fn.  Czitrom-
ból  s  némely  más  gyümölcsből  készített  sav.

CZITROMSAVAS ,  (czitroin-savas)  ősz.  mn.
(Jzitromsavval  vegyített,  fűszerezett.

CZITROMSAVANYÚ ,  (czitrom-savanyú)  ősz.
mű.  Olyan  savanyú  ízű,  mint a  czitrom.

CZITROMSAV ANYUSÁG ,  (czitrom-savanyu-
ság)  ősz.  fn.  Olyan  savanyúság,  mint  a  czitromé.

CZITROMSÓ,  (czitrora-só)  ősz.  fn.  Só,  mely
czitromléből  készül ,  midőn  ennek  repülékeny  ré-
szecskéit  a  napsugarak  kiszívják.

CZITROMSZELET , (czitrom-szelet)  ősz.  fn.  A
fölmetélt,  íbiszeidéit  czitromalmAbóI  egy-egy  darab.
Borjuaült  czitromazel etekkel.

CZITROMSZÍN ,  (czitrotn-azín)  ősz.  fn.  Olyan
szín,  milyen  az  érett czitromé.

CZITROMSZÍNÜ ,  (czitrorn-színü)  ősz.  mn.
Olyan  sárga  színű  ,  mint  az  érett  czitrom.  Csitrom-
nínil  apró  tökfaj.

CZITROMSZÖUP, (czitroin-szörp)  ősz.  fn.  Czit-
romléből  készített  szörp.

CZITROMT1NORŰ ,  (czitroui-tinorú)  ősz.  fn.
SárgaszínU  lapos  gombafaj,  a  tinorúk  neméből, mely-
nek  alsó  lapja  lyukacsos.

CZITJROMVÍZ ,  (czitrom-víz)  ősz.  fn. Czitrom-
léből  és  czukros  vízből  készített  hűsítő  ital.

CZITROMVÍZKÉSZÍTÖ ,  (czitroin-víz-készítö)
üsz.  fn.  Czukrász,  vagy  más  személy,  ki  czitromvizet
készít.  V.  ö.  CZITROMVÍZ.

CZITRON,  CZITRONOS  s>ib.  Lásd : CZITROM,
CZ1TROMOS  stb.

CZITRUSFA,  (czitrus-fa)  ősz.  fű.  Az  ürmök
neméhez  tartozó  növényfaj,  mely  gyökeréről  hosszú-
kás  egyenes ,  bokrosán  növő  ágakat  hajt.  Máskép :
stfpriiruta.  (Artemisia  abrotauuii.;.

CZITVOR ,  fn.  tt.  czitüor-t,  tb.  —ok.  Keletin-
diai  uövény,  melynek  bütykös  gyökerét  gyógyszerül
haaználj&k.  (Kaempferia  rotunda,  vagy  Zedoaria).

CZ1TVORGYÖKÉR ,  (czitvor-gyökér)  ősz.  fn.
A  czitvor  nevű  növénynek  gyógyhatású  gyökere.

CZ1TVORMAG  ,  (czitvor-mag)  ősz.  fn.  A  ezit-
Tor  uevtt  növény  magva.

AXAO.  KAGIMÓTÍB.

CZIV,  kiavult  gyök,  honnan  rziuódik,  czivaku-
dik  igék  származnak.  Hangutánzó  lévén,  eredetileg
a  csevegő,  veszekedő  apró  madarak  és  állatok  hang-
ját jelenti.  Rokonok  vele  csev,  sip,  tív  gyökök,  a  ese-
ueg,  sipog,  rívtí  stb.  származékokban.

CZIVÁKODÁS ,  (cziv-ak-od-ás)  fű.  tt.  czivako-
dás-t,  tb  —ok.  Szóváltással,  csevegéssel  járó  vesze-
kedés.  V.  ö.  CZIVAKODIK.

CZIVAKODIK  ,  (cziv-ak-od-ik) k.  m.  czívakod-
tam, —tál,  —ott. Tulajdonkép  az  apró  madarakról
és  négylábuakról  moudatik,  midőn  sivítva,  cziv han-
got  adva  veszekeszuek.  Cziuokodnok  a  verebek,  ege-
rek ,  patkányok,  a  kis  kutyák.  Átv.  ért.  perlekedik,
szóval  veszekedik.

CZIVAKODÓ,  (cziv-ak-od-ó)  mű.  tt.  m'uakodó-
t.  Szóval  veszekedő,  perlekedő.  Ctivakodó  ebek.  Cti-
vakodó  kofák.

CZIVÓDÁS,  (cziv-ód-ás)  fn.  tt.  ctiuódás-t,  tb.
—ok.  Perelés,  szóval  veszekedés.  A  czivokodás-tól
abban  különbözik,  hogy  ebben  a  gyakoriság  vagy
folytonosság  fogalma  is  rejlik.

CZIVÓDIK, (cziv-ód-ik) k, m.  csit>ód-tam,  —tál,
— ott.  Valakivel  perel,  szóval  veszekedik.

CZIVÓDÓ,  (cziv-ód-ó)  mn. tt.  cnoódó-t.  Perelő,
szóval  veszekedő,  versengő.  Czivódó  gyermekek.

CZO,  indulatszó,  melylyel  tulajdonkép  a  házi
állatokat,  különösen  lovakat  és  kutyákat  menésre,
mozdulásra  nógatjuk.  Cio  fakó  !  cső  fel  sárga .' czo
tovább  !  czo innen  .' czo ki kutya!  Tréfából használtatik
emberekről,  sőt  lelketlen  lényekről  is,  pl.  Czo Dóra  /
Czoki név.  Harmadnapi  vendégnek  csoki  a neve.  (Km).
Czokipohár,  ám. bdcsupohár. /gyük meg a  ciokipoharat.

Eredetére  és  értelmére  nézve  azonos  tó  gyökkel
(<oua,  tol  —  stb  szókban).

CZOB,  1)  elvont  gyöke  czobók  szónak,  fordítva
boci,  honnan  boczkó.  Jelentése:  csomó,  buczkó.  2)
Hangutánzó  czobukál  igében  ;  rokon  vele :  csob.

CZOBÓK  ,  (czob-ók)  fn.  tt.  czobók-oí.  Madarak
czombja,  azaz  boczkós,  buczkós  lábszár  töve.  A  tyúk-
nak,  tudnak  csobókját  szereti,  így  hívják  a  vadászok
a  medvelábat  is.  Tájejtéssel  :  ctubálc  vagy  czubók.

CZOBÓKOS,  (czob-ók-os)  inti.  tt.  czobókos-í,  v.
—át,  tb.  —ok.  Aminek  czobókja,  különösen  vastag
czombja  van.

CZOBOLY,  (lengyelül:  sóból,  izlandi  nyelven :
safala,  svédül:  sabe/)  fh.  tt.  czoboly-t,  tb.  —ok.  A
menyetek,  hölgyek,  nyusztok  stb.  osztályához  tartozó
szibériai  állat,  mely  finom  préinéről  nevezetes.  (Mus-
tella  zibellina).

CZOBOLYBÉLLÉS,  (czoboly-béllés)  ősz.  fn.
Kubabéllés  a  czoboly  uevtt állat  prémes  bőréből.

CZOBOLYBUNDA,  (czoboly-bunda)  ősz.  fn.
Czobolypréminel  béliéit  vagy  körülszegett  bunda.

CZOBOLYFESTÖ,  (czoboly-festő)  ősz.  fa.  Fes-
tő, ki  prémeket  czobolyszíuttre  fest.

CZOBOLYFOGÁS,  (ezoboly-fogás)  ősz.  fn.  Va-
dászat  czobolyokra.  Csobolyfogásial  foglalkodó  szi-
bériai  námVtlSttele.
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CZOBOLYKAKMANTYÚ, (czoboly-karmantyű)
ősz.  fh.  Czobolyprémből  készített  női  karmantyú,
tUBzli,  stutzli,  elferdített  németséggel.  V.  ö. KAR-
MANTYÚ.

CZOBOLYVADÁSZ  , (czoboly-vadisz)  ősz. fh.
Vadász,  ki  czobolyokat  fogdos.  (Szibériai  czobolyoa-
dáatok.

CZOBOLYVADÁSZAT,  (czoboly-vadászat)  ősz.
fa.  Czobolyok  fogásával  űzött  vadászat  Cxobolyvadá-
ssatból  élni.

CZOBOR,  (czob-or  vagy  csub-or) fn. tt  csobor-t
v.  csöbröt,  tb.  —ok,  v.  csöbrök.  A  szövőszéken ke-
resztülvetett  azon  erős  rúd,  melyre  a  szőni való fo-
nalat  tekerik.  Másképen  : csubor,  néhutt:  zugoly.

CZOBUKÁL,  (czob-uk-ál)  k.  m.  czobukál-t.  Ar-
ról  mondatik, ki  a  süppedező  mély  hóban,  vagy  víz-
ben ,  sárban  bukdácsol.  Hangutánzó  szó.  Máskép:
csobog, csobukol, csutakul,  czupog.

CZOCZ,  hangutánzó  gyök,  a  kis  malaczok
szava.

CZOCZA,  (czocz-a)  fh.  tt.  esocsá-t.  Gyermek-
nyelven  ám.  malacz, kis  malacz.  Cxocca  ne /

CZOCZI,  (czocz-i) malaczokat  hívogató  szó.  Ne
ezocri,  n« /

CZOCZÓ,  (czo-czó)  fa.  tt  czocsó-í.  Dajkanyel-
ven  így  hívják  a  lovat,  a  menésre  nógató  cső  szónak
kettőztetése  által.

CZOD,  elvont  gyöke  átadóra  szónak.
CZODORA,  (czod-or-a)  L  CZONDRA.
CZÓPALVA,  székely  fáin  Erdélyben;  helyr.

Cbófalvá-n,  —rá,  —rói.
CZOFRA,  1. CZAFRA.
CZOHOL,  (czo-h-ol)  áth.  m.  czohol-t.  O*o  űző

szóval  távozásra nógat
CZÓK,  fn.  tt. ecók-ot.  Valamit  kiegészítő  pót-

lék,  toldalék, ráadás, péld. a húsmérésnél  az úgyne-
vezett  nyomtatók,  és  ha  az  asztal  ingadoz,  annak  lá-
ba  alá  tett  pótlék.  Kamatotok,  ám. pótlékutalvány  új
kamatszeletekre  (a kamatszeletek  alján).

Eredetére  nézve  rokon  csikk  szóval.
CZOKIQAT,  (czo-ki-gat)  átb.  m.  czokigot-tom,

—tdl,  —ott.  Oco  ki/  fiző  szónak  ismétlésével  vala-
mely  állatot  vagy  embert  kimenésre,  kitakarodásra
sürget.

CZOKEPOHÁJR, (czoki-pohár)  ősz.  fn. Áldomás,
melyet  az  elmenőnek,  elutazónak  egészségére  isznak.
Alsó  Írásmódba  való : /gyük  meg a  czokipoharat.

CZÓKMÓK,  (czok-mók)  iker.  fh.  tt  ccókmók-ot
v. esók-ot,  mólc-ot.  Holmi diribdarab,  melyet a  mészár-
székben  nyomtatékul  szoktak  a  kimért  húshoz  adni.
Különösen  végtagok,  péld.  fai,  köröm,  fark,  pofa.
Átv.  ért  ringyrongyféle,  genyegúnya,  vagy  dibdáb
eszközök, szerek.

CZÓKÓ, (czók-ó)  fn.  tt.  ccókó-t.  Fa  papucs, mi-
lyet  nálunk  csak  itt-ott  a  bevándorlóit  svábok  és  né-
mely  "szerzetesek  viselnek.  Eredetét  illetőleg  lásd:
CZÓK.

CZÓKÓS,  (czók-ó-os)  mn. tt,  czókos-t, T.  —öt,
tb.  —ok.  Aki  czókót  visel,  fa  papucsban  járó.  Ctó
kot  tolnai  svábok.

CZÓKÓS,  (mint  föntebb)  fn.  tt.  csókós-t,  tb.
—ok.  Mesterember, ki  fa  papucsokat  készít

CZÓKOSTUL-MÓKOSTUL,  ih.  Mindenestfii,
minden  hozzávaló  részecskékkel  együtt;  genyegú-
nyástul.  Csókostul  mókostul megeszi a  macska ás ege-
ret.  Czókosíul-mókostul  elutazni. V.  ö. CZÓKMÓK.

CZÓLD,  falu  Erdélyben,  Kolos  megyében;
helyr.  Czótd-on,  —rá, —rói.

CZOLOP,  bodrogközi  tajszó, 1. CZÖLÖP.
CZOM,  elvont  gyök,  melyből  1)  csomó,  ctompó

származtak,  s  jelent  a  maga  nemében  valami  du-
dorút,  csomódadot,  zömök alakút,  minélfogva  rokona
a  csomó,  csomboly,  csombók  'szók  gyöke  csőm,  2) a
czompolyodik  származékban  azon szóm változata, mely
a  szompolyodik igének  gyöke, s  rokona  a  lássa,  alat-
tomos  menésre  vonatkozó  czam, kom, melyekből  csam-
mog,  kammog  származtak.  Egyezik  vele  a  szanszkrit
gam  (megy),  német  kömmé* stb.

CZOMB,  (czom-b)  fh.  tt  esomb-ot.  A  lábszár-
nak  felső,  vastagabb,  kidudorodó  része, vastag  húsa,
mintegy  buczkója,  csombokja.  Fosíag,  zsíros,  köcér
ccomb.  Borjuctomb,  bárdnyczomb,  túdczomb.  Baranyai
tájejtéssel  fordítva  :  bonc*.  Rokonai:  bocskó,  bucskó,
csobók.  Hasonlók  hozzá  a  franczia jombe, olasz  gom-
ba, hellén  xapwifstb.  V.  ö.  CSOMB,  CSOMBOR,
CSOMBOR.

CZOMBC80NKITÁS,  (czomb-csonkitis)  ősz.
fh.  Sebészi  műtét,  midőn  a  czomb  egy  réssé* le-
metszik.

CZOMBÉR, (czomb-ér)  ősz.  fa.  Ér  a  csombok-
ban,  különösen  1)  czombfltér,  2)  ceombvérér.

CZOMBFICZA.MODÁS, (czomb-ficzamodás) ősz.
fn.  Midőn a czombcsont  felső  vége kimenői  vápájából.

CZOMBIDEG,  (czomb-ideg)  ősz.  fn.  Ideg,  me-
lyet  a  négy  felső  ágyékidegek  öszveköttetése  képez.

CZOMBIZOM,  (czomb-izom)  ősz.  fh.  Izom  a
czombban,  kölönösen  a négyssSgil  czombisom  (mnsca-
lus  qaadratus  femorís),  a  kétfejü  csombisom  (musca-
las  biceps),  a  háromfejti  czombisom  (nuucnlus  tri-
ceps),  a  sudár  (gracilis),  ős  egyénei  (rectus)  czomb-
izom.  V,  ö. IZOM.

CZOMBIZÜLET,  (czomb-izfilet)  ősz.  fn.  ízület
a  czombban.  V. ö.  ÍZÜLET.

CZOMBEONCZ. (czomb-koncz)  ősz.  fin.  Czomb-
nak  a  csontja,  melyet  a  vastag hús  vesz  körül.

CZOMBÓ,  (czom-b-ó)  fn.  tt.  csombó-f.  Balaton
mellékén  ám.  bábasegéd,  ki  a  szülő  czombj&t  fogja.

CZOMBOLT,  (czomb-oly)  fn.  tfc  csomboíy-t,  tb.
—ok.  Czombos  bogárfaj.

GZOMBOS,  (czom-b-os)  mn. tt  esombos-í,  vagy
—öt,  tb.  —ok.  Vastag,  erős  dombokkal  biro.
Cbombos  legény.

CZOMBPÓLYA, (czomb-pólya) ősz.  fii.  Mocsin-
gos  bőr,  vagy  bőnye,  mely  a  CEombismokat  körBl-
vewL
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CZOMBSÉRV,  (czomb-sérv)  ősz.  fn.  Sérülés  a
czombban.

CZOMBÜTÉR,  (czomb-üt-ér)  ősz.  fn.  Ütér  a
czombban.  V.  ö. ÜTÉR.

CZOMPÓ,  (czom-p-ó)  fn.  tt.  czonpó-t.  Ismere-
tes  iszaphal,  a  pontyok  neméből,  mely  sikamlós  tes-
tű,  mint az  angolna, pikkelyei  igen  kicsinyek, s  erő-
sen  bőréhez  ragadók,  háta  zöldesbarna,  oldalai  zöld-
sárgásak,  s  hasa  fehéres.  Vannak  arauyszinüek  is.
(Cyprinus  tinea).  Úgy  néz,  mint  a  sUlt  czompó.  Km.

CZOMPOLYODIK,  (czom-p-oly-od-ik)  k.  m.
«ompolyod-íam, —tál,  —ott.  1)  1. SOMPOLYODIK.
2)  Kedvét  vesztve  megszomorodik.

CZON,  elvont  gyöke  czondor,  czondora,  czon-
dorlik  szóknak.  Jelent  valamely  csiingőt,  lógót, fitye-
gőt.  Azonos  csiln  gyökkel.

CZONCZI,  (czon-czi)  gyermek  nyelven  ám.  kis
darab  bús,  kis  koncz,  mintegy  csomócska  a  húsból.

CZONCZÓ , kis  patak  Komárom  vármegyében,
inely  Ácsnál  foly  a  Dunába.

CZONDOR,  (czon-d-or)  mn.  tt.  czondor-t,  tb.
— ok.  1) Rongyos,  kiről  a  szakadozott  ruhadarabok
csüngenek,  fityegnek.  2)  Atv.  ért.  alávaló jelleniü,
czudar.

CZONDORA, (czon-d-or-a) fn. 1. CZONDRA.
CZONDORÁS, (czon-d-or-a-as) mn. I. CZON-

DRÁS.
CZONDORLIK,  (czon-d-or-ol-ik)  k.  m.  czondor-

lo-tt,  htn.  —ani.  Rongyokra  szakadoz,  rongyosodik.
Hosszas  viseletben  czondorlik,  elczondorlik  a  ruha.

CZONDORODIK,  (czon-d-or-od-ik)  k.  m.  czon-
dorod-íam,  —tál,  — ott.  L.  CZONDORLIK.

CZONDRA,  (czon-d-or-a)  fő.  tt.  czondrá-t.  1)
Szakadt  ruháról  csüngő,  fityegő  rongy.  2)  Fekete
durva  gyapjúból  szőtt  és  készült  hosszú  ujjas  kön-
tös, vagy  szűr,  milyet  a  székelyek  viselnek.  Székely
szó.  3)  Ringyó,  rongyos  szájba,  máskép  :  czandra.  A
Lugossy-codexben  czundora.

CZONDRÁS,  (czon-d-or-a-as)  mn.  tt.  czond-
rás-t,  v.  —a<,  tb.  —ak.  l)  Rongyos,  rongyollott.
Czondrás  koldus.  2)  Czondrába  öltözködött,  czondrát
viselő.  V.  ö. CZONDRA.

CZOPÁK,  (czop-ák,  azaz  czornb-ák)  fn.  tt.  czo-
pák-ot. Vadászok  nyelvén  a  rötvad  hátulsó  czombja.

CZOPÁKA,  (czop-ak-a)  fű.  tt.  czopáká-t.  A  ke-
letlen  kenyérnek  vizenyős, nyál kas,  szappnnyoB  biíle,
mely  közvetlenül  a  kéreg  alatt  terjed  el.  Gyöke  czop
rokon  a  lótaknyosságot  jelentő  tzopornyicza,  (tótul

szónak  szop  gyökével.

CZOPÁKÁS,  (ezop-úk-a-as)  mn.  tt.  czopákás-t,
í,  tb.  —ok.  Aminek  czopákája  van.  Czopákás

kenyér.  Olyan  czopákás,  fioyy  az  ínyemhez  rayad.  V.
ö.  CZOPÁKA.

CZOPHÁT,  (czop-hát)  ÖBZ.  fn.  Gyermekjáték,
tniddii  a  gyermekek  egymás  hátán  ülve  laptázuak,
máskép  lovat, lovasdi.  Gyöke  c*o;>, azouos  czep  gyök-
kel ,  melyből  ctepel  származott,  U-hát  aui.  czep-hnt.

CZOPTELKE,  falu  Erdélyben,  Belső-Szolnok
megyében; helyr.  Czoptelké-n,  —re,  —rSl.

CZOR, hangutánzó  gyöke  czorhol  igének. L. ezt.
CZORHOL, (czov-h-ol) áth.  m. czorhol-t.  Általán

czor  hangot  adva erősen vakar.  Különösen bőrt  kaszá-
val  tisztít,  vakar,  pl.  a  szűcs, timár, szíjgyártó.  Hang-
utánzó szó.  Rokon  a  czurhol és horkol, horzsol  igékkel.

CZORHOLÁS,  (czor-h-ol-ás)  fn.  tt.  czorhoíás-í,
tb.  —ok.  Bőrnek  kaszával  vakarása,  tisztítása.

CZÖDÖR,  1. CSÖDÖR.  Tudja  két  kéére  ugratni
a  czödort.  (Km).  Czödör  indulat,  azaz  fajtalan.

CZÖK,  fn.  tt.  czök-öt.  A  régi  nyelven  tett  bír-
ságot,  pénzbüntetést.  Alsó-Örs és Lovas  között  (Szála
vármegyében)  való  határlevél  1611-ről  mart  2.  töb-
bi  között  így  szól: „ Valamelyik  fél  pedig  a  megkötött
dolgot  felbontja,  száz forint  a  czSki,  melytyet  megíor-
lozzék."  Tisza  mellékén a  föntebb!  szavakat  (10,  20,
100  stb.  forint  a  czöki)  ma  is  hallhatni  a  köznép-
nél.  Eredeti  értelmére  nézve  rokonnak  látszik  csSg
főnévvel,  csomó,  bunkó  stb.  jelentéssel.

CZÖK,  fn.  tt.  czó'k-öí.  Csinált  kovász,  mely  így
készül:  a  komlót  felforralják,  kagymaszárt  és  zsá-
lyát  tesznek  a  vízbe,  s  az  evvel  felkevert  kovászt
hívják  czökös  kovásznak.  Székely  szó.

Gyökeleme  (=  cző)  rokonnak  látszik  üti  igé-
vel,  a  bonnét  czök  eredeti  értelme  annyi  volna,  mint
szivó,  szívók.

CZÖKMÓK,  1. CZÓKMÓK.
CZÖKÖR,  (czök-ör  vagy  csög-ör) fa. tt. czö*8r-t,

vagy  czökröt,  tb.  czökrök.  Szatyor,  kosár.  Székely
szó.  Egyezik  vele  a  német  Zecker.

CZÖKÖS,  (czők-ös)  mn.  tt.  czökot-t,  v.  — ét,
tb.  —ék.  Czökféle  kovászszal  savanyított,  készített,
sütött.  Czökös  tészta,  kenyér.

CZÖLÖMP,  (czöl-öm-p)  fn.  tt.  ctölömp-öt.  1)
Kuvaszebek  nyakára  kötött  fa, máskép:  czölönk.  Táj-
ejtéssel  átvetve  :  kölöncz,  vastaghangon:  koloncz.  2)
Kankalékos  kút  gémjének  farára  akasztott  nyomta-
tók,  hogy  a  veder  könnyebben  fe^őjön.  3)  Földbe
ásott  vastag  t°a, ágas,  nagy  karó,  maakép :  czölSp.

CZÖLÖMPÖL,  (czöl-öm-p-öl)  önh.  lásd: CZÖ-
LÖNKÖL.

CZÖLÖNK,  (czöl-ön-k)  fa.  tt.  czölönk-at.  Kis
karó  vagy  fácska,  milyent a  komondorok, juhász  ku-
tyák  nyakára  akasztanak,  bogy  futni  ne  tudjanak,
hogy  az  ocsú  nyulakat  el  ne  fogdozzák.  Elég  egy
ebre  eyy  czölönk.  (Km).  Néha  megfordítva  is  mond-
ják  :  kölöncz,  koloncz.

CZÖLÖNKÖL, (czöl-ön-k-öl) önh. m.  czolonkol-t.
Mondják  komondorokról,  juhász  kutyákról,  midőn
mentőkben ,  futtokban  a  nyakokra  kötött  czölönköt
zörgetik.

CZÜLÖNKÖS,  fczöl-öu-k-Ös) mn.  tt.  czotönkos-t,
v.  — é t ,  tb.  —ék.  Czölönkkel  ellátott,  minek  czö-
lönk  van  a  nyakáu.  Czölönkös  pusztai  komondorok.

CZÖLÖP,  (czöl-öpj  fu.  tt.  czölöp-öt.  Vastag
karó,  agaa,  milyenhez  a  nagy  hajókat  kötik  ,  vagy
mely  hidláb  gyanánt  szolgál.  Leverni  a  hidczöl'öpoket.
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Czölöp»kre  építeni.  Vétetik  tuskó, tíOce értelemben  is.
Hasonló  hozzá  az  oszlopot jelentő  tót  scttp.  Finnül:
talppá.

CZÖLÖPÖL,  (czöl-öp-öl)  önh. és  átb.  m.  ctOlO-
pSl-t.  Csölöpöt  csinál, czölöpöt  ver  valahová. Czölö-
pökre  épít  valamit.

CZÖLÖPGÉP,  (ezölöp-gép)  ősz.  fn.  Kosnemfi
gép,  raelylyel  a czölöpöket  leverik.

CZÖLÖPHÍD,  (czölöp-híd)  ősz.  fn.  Czölöpökre
épített  bíd,  kfilönböztetésfil  másnemű  és  szerkezetű
hidaktól.

CZÖLÖPMALOM,  (czölöp-malom)  ősz.  fn.  Vízi
malom,  mely  levert  czölöpökre  van  állítva.

CZÖLÖPVÁBMÜ,  (czölöp-vár-mfi)  öaz.  fa.  Le-
vert  czölöpökből  álló  párkányzat,  palánkozat, mely
a  várnak  védgátul  szolgál.

CZÖLÖPVERÖBAK,  (czölöp-verő-bak)  ősz.  fa.
Gépféle  készület,  melylyel  a  nagyobb  •  vastagabb
czölöpöket  leverik.

CZÖLÖPZET, (czöl-öp-őz-et)  fn.  tt.  etíJlüptet-ét.
Földbe,  vízbe  levert, s  támaszul,  vagy  gátul  szolgáló
több  czölöp  müsierkezete.

CZÖPERÉS, (czöp-ek-és)  mn. tt  csépekéit,  v.
—ét, tb.  —ék.  Balaton  mellékén  ám. vastag,  izmos,
zömök, böttfordítva:  kopctös,  vastaghangu  kiejtéssel
*m. csobókes.

CZÖVEK,  (czöv-ek  vagy  töv-ek,  azaz  töve,  v.
tövében  ékezett, hegyes) fn.  tt  ctítoek-et.  1) Egyik  vé-
gén hegyesre  faragott  kari,  melyet  hegyével  lefelé
vernek  földbe.  CdtvtJchet  kötni  a ponyvás  lovat.  Cz»-
vfJceket  verni a fatál  átérnetek  mellé.  2)  Fa  szeg, me-
lyet  ék  gyanánt  bevernek,  beszorítanak  valamely
résbe.  CiSveUcel  megerősíteni  a fejtté  nyelét.

Hasonló hozzá a német  Zwidcel,  Zweck,  a len-
gyel  «M0ic*ek  stb.

CZÖVEKÉDIK,  (czöv-ek-éd-ik)  k.  m.  aOSoekéd-
tem,  —tél, itt.  Kemenesali  tájnyelven ám. nevekedik,
serdül,  cseperedik.

CZÖVEKEL,  (czöv-ek-el)  áth.  m.  ctövekel-t.
Levert,  vagy  beütött,  beszorított  csövekkel  erősít,
jegyes; csövekkel  kerít.

CZÖVEKGERENDA,  (czövek-gerenda) ősz.  fn.
Az  ácsoknál  ásón  mellékgerenda,  melyet a  fögeren-
dába  becsiptetnek,  beleeresztenek.

CZÖVEKRÁGÓ,  (czövek-rágó) ősz.  mn. Lóról
mondják,  melynek  azon  rósz  szokása  van,  hogy  a
jászolt  rágja;  máskép :  karórágó.

CZÖVEK8ZEG,  (czövek-szeg)  ősz.  fn.  Laposra
vékonyított faszeg, melyet erősítésül ék gyanánt becsip-
tetnek. A  fejne  nyelébe  cdfvtJcneget  ütni.  CUtoektseg-
gel hositoni a  fát.

CZÖVEKVERÖ,  (czövek-veHS)  ősz.  mn. Súlyos
eszköz,  melylyel  a  czöveket  be-  vagy  leverik.  Ctó-
vekeerS  sulyok.  OrtoekverS  kos.

CZÖVEKZÁB,  (czövek-zar)  ősz.  fn.  Kerítés,
palánkozat,  ksxózat,  melyet  levert  czövekek  képes-
nek, bizonyos  térnek  bekerítése végett

CZUB, elvont gyök,  1. CZOB.
CZUBÁK,  CZUBÓK,  1. CZOBÓK.
CZUBOB, 1.  CZOBOR.
CZUBORFA,  (onbor-fa)  ősz.  fa.  Lásd  : ZU

OOLYFA.
CZUBUKOL,  (czub-nk-ol)  ön.  m.  csutakot-/.

Vízben,  hóban,  sárban  bukdácsol,  czopogva  jár.
Máskép:  czodukál,  csobukot, csobog, «*upog.

CZUCZ,  (1),  elvont  hangutánzó gyök, máskép:
csup,  ccupp,  honnan  csucsora,  vagy  ctuporit.  Általá-
nos jelentése:  a  szájnak  szűkebb, hegyesebb csucso-
rodása, szívás, szopás, csókolás  alkalmával.

CZUCZ,  (2),  fn.  tt  csucs-ot.  Baranyában  ám.
fonóházi  vendégség,  melyet  a  leányok  fonalpárolás-
kor  tartanak. V.  ö.  CZUCZORKÁL.

CZUCZA,  (czucz-a)  fh.  tt.  csucsá-t.  1)  Népiét
nyelven  ám. kedves,  szerető,  mintegy  csókolni  való.
Edét  csúcsom.  2)  Szúró, hegyes, eszköz.  Ctátíya  cj«
ctaja.  Rokona  Mueca,  mely régibb  nyelvemlékeink-
ben  ám.  dárda,  láncsa.  S*ttc*ád  villámatjának fényes-
ségében  (Bécsi  codex);  sőt  eléjön  a  régi  Passióban
csúcsa  alakban  is.

CZUCZÁL,  (czucz-a-ttl)  átb.  m. cwtczát-í.  Val«
mely  hegyes  eszközzel,  pl.  csáklyával,  szigonynyal
szarkái,  bökdös.

CZUCZÁLÁ8,  (czucz-a-al-is)  fn.  tt.  c*uaálás-f,
tb.  —ok.  Hegyes  eszközzel  szurkálás, bökdösés.

GZUCZALY,  (czucz-aly) fn.  tt  csuccolyt-t, tb.
—ok. L.  CZELECZULA.

CZUCZÁZ,  (czucz-a-az)  önh.  m.  ctuctdt-tam.
—tál,  —ott. A  hajót,  dereglyét,  ladikot csáklya  se-
gedelme  által  tolja  előbbre.  V.  ö. CZUCZA.

CZUCZOR, (czucz-or) fh.  tt.  csuczor-t,  tb.  —öt
1) Kiavult,  vagy  elvont  törzsök,  melyből  cntczorft,
czttcsorodik, esuczorkál  stb.  szók  származnak.  Jelent
hegyes  gömbölyűre  öszvebdzott  szájat,  midőn  egy-
szersmind  czucz  hang is  hallatszik  belőle.  Rokon vele
a  csucsor, mely  szinte gömbölyű,  domború  testet je-
lent.  2)  Számos  családok  neve,  leginkább  Mátyásföl-
dön  és  Komárom  vármegyében.

CZUCZORÍT,  (czucz-or-it)  áth.  m. csucsorA-ctt.
htn.  —ni, v.  —oni.  Hegyes  gömbölyűre  öszvehúzzs
a  száját.  Máskép:  czuporit,  csücsörít.

CZUCZORKA,  (czucz-or-ka)  fn.  tt  ctuaorká-l.
1)  Gömbölyűre öszvehdzott  száj,  mely  egyszersmind
ccucs  hangot hallat  2)  Fonóh&zi  jövendölés  *  szösz-
nek,  csőpfinek  lángolásából. V.  ö.  CZUCZORKÁL.

CZUCZORKÁL,  (czucz-or-ka-al)  önh.  m.  ew-
czorkál-t.  Fonóban  szó,  s  leányról  mondttik, ki a
szöszt  vagy  csöptit  meggynjtja,  s szájával  csuczorog
hozzája.  Ezen  szöszégetésből  szokták  jövendölgetni,
ha  férjhez  mennek-e  a  legközelebbi  rarsangon, v«gy
nem.  Különösen  Csalóközben  és  túl  a Dunán  divmto*
tájszó.

CZUCZORODIK,  (czncz-or-od-ik)  k.  m.  CSUCM-
rod-fam,  —tál,  —ott.  Gömbölyűre öszvehúzódik, az-
az  csucsorodik, pl.  a  utája.
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CZUCZOROG,  (czucz-or-og)  önh.  m.  rzuctorog-
tam,  —tál,  ctuetorg-ott. Hegyes  gömbölyűre  öszvehú-
zott  szájjal  czues  hangot  hallat.

CZUDAR,  (czud-ar)  fn.  és  mn.  tt.  czudar-t,  tb.
—ok.  1) Tulajdon  értelemben,  mint  a  czondra,  czon-
dora  változata  jelent  rongyot.  2)  Átv.  ért. al&való,
becstelen  erkölcsü, gálád, gyalázatos.  Czudar  ember.
Szélesb ért. a  maga  nemében  rósz,  aljas.

„Czudar  biz  az  (t.  i. a bor),  de hit  igyunk,
Hiszen  magyar  költők  vagyunk."

Vörösmarty.

CZUDARKODIK,  (czud-ar-kod-ik)  k.  m.  czu-
darkod-tam,  —(ál,  —ott.  1) Alacson,  alávaló  módon
gyalázatosán,  gazul,  gazemberül  viseli  magát,  vagy
cselekszik.  2)  Rongyoskodik.

CZUDARSÁG,  (czud-ar-ság)  fn.  tt.  ezudarság-
ot.  Erkölcsi  alávalóság, gazság,  semmirekellőség, al-
jas,  gálád  cselekvés.  Utálatot  csiidartdy.

CZUDARUL,  (czud-ar-ul)  ih.  Czudar  módon,
gyalázatosán,  gáládul,  gazul.

CZUDRI,  (czud-or-i)  fn.  tt.  czudri-<.  tb.  —k.
Dunán  túl  ám.  czandra,  lotyó,  ringyó.  Kis  szájba,
czandi.

CZÚKA,  (czűk-a)  fn.  tt.  cztíicd-t.  Baranyában
ám.  kis  zsák.  Czók-tól  eredetinek  látszik.

CZUKIKÁSA,  (czu-ki-,  azaz  czo-ki-kása) ősz.
fn.  Kásaétek,  melyet  a  vendégnek  elmenetele  előtt
adnak,  ellenkezője :  ttoktatékdta  ,  melylyel  a vendé-
get  első  megérkeztekor  fogadják.  V.  ö.  CZOKI-
POHÁR.

CZUKOR,  v.  CZÚKOR,  fn.  tt.  ctúkor-t,  vagy
rziikrot,  tb.  czukrok.  1) Édes  ízű  anyag,  mely  külön-
féle  növények, de  különösen  az  úgynevezett  czukor-
nád  levéből  készül.  Édes,  mint  a  estikor.  Tejetukor,
lisztczukor,  tüvegczukor.  Süvegben  ie  meybectltíik  a
czukrot.  (Km).  Fejér  czukor,  sárga  czukor,  konyhaczu
kor,  medveczukor,  tgetttl  czukor,  répaczufcor,  stb.  2)
így nevezik  a jól  érett  némely gyümölcsök  saját  édes-
ségü  nedvét, mely  ragadossága  által  kitűnik,  pl.  szőlő
<-zukra,füge  czukra. 3) A nyájaskodó  fiatalság  nyelvén :
tznkrnm,  édes  czukrom  ám.  kedvesem, édes  lelkem.

Perzsául  etukknr,  takar,  törökül  teker,  tübetül
szakar,  hellénül  a<ix%aDor,  latinul  saccharum,  dánul
tiikktr,  »okker,  olaszul  zucchero,  ziíccaro,  németül  Zu-
rkrr,  csehül  cukr,  francziAul  stccre,  spanyolul  ocwcar
stb.  Xétnely  nyelvészek  a  malaya  nyelvből  szarma-
zottnak  hiszik,  melyben  az  dsagrie  vagy  dsagara
alakban  fordul elé.

CZUKORAL,  CZUKORALJ,  (CZUKORALY),
(c/ukor-al,  v.  czukor-alj  , v.  czukor-aly)  ősz.  fn.  1)
Tisztításkor  leülepedett  seprűje  a  czukornak.  2)  A
megtisztított  répaczukornak  bizonyos  hártyája,  mely
egészen  fel  nem  olvad,  ha  például  meleg  tejbe  vagy
kávéba  teszik.

CZÜKORALMA,  (czukor-alma)  ősz.  fn.  1)  Kü-
lönös  édességü  almafaj.  2)  Czukorból  készített  alma-
forma  czukriszmti.

CZrKORANYAG,  (ozukor-anyag)  Ö.sz.  fn.  A
növényekben  és  gyümölcseikben  létező  anyag,  mely-
ből  czukrot  lehet  készíteni. Némely  répafajokban  igen
tok  a  czukoranyag.

CZUKORÁRU,  (czakor-ára)  ősz.  fn.  l)  Liszt,
vagy  finomított  alakban  levő  czukor,  mint  kereske-
dési  czikk.  2) Czukraszok  által  készített  s eladni való
különféle  czukormflvek.

CZUKORÁRUS. (czukor-árus) ősz. fn. 1. CZÜ-

KORKERESKEDÖ.

CZUKORBÁB,  (czukor-bab)  ősz.  fn.  Czukor-
anyagból  készített  bábalakú  sütemény.

CZUKORBORSÓ ,  (czukor-borsó)  ősz.  fn.  Szé-
les  hüvelyü  borsófaj,  mely  édességére  nézve  a  többi
borsófajuk  közöl  kitűnik,  így  hívják  magát  a  nö-
vényt  ÍB,  melyen ezen  borsó  terem.

CZl'KORCSÉSZE, (czukor-csésze)  ősz. fa. Csé-
szeféle  edény,  melyben  a  törött, vágott, vagy  örlött
czukrot  ételek,  italok  édesítésére  föl  szokták  tenni.

CZUKORCSÍPÖ,  (czukor-czípö)  ősz.  fn.  Kis  fo-
góeszköz,  melylyel  a  vágott czukrot  a  czukros  edény-
ből  kiszedik.

CZUKORDOBOSZ,  (czukor-dobosz)  ősz.  fh.
Ládika,  szekrény,  hordócska, vagy  más  alakú  edény,
melyben  kávé,  vagy  thca  stb. iváshoz  a  czukrot fel-
adják.

OZUKORÉDÉS,  (czukor-édés)  ősz.  mn.  Olyan
édes,  mint  a  czukor;  a  maga  nemében  igen  édes.
Czukorédft  tzölS,  szilva.

CZUKORÉDÉSSÉGÜ,  1.  CZUKORÉDÉS.
CZUKORFÍNOM1TÓ,  (czukor-fínomitó)  ősz.  fh.

Czukorgyár,  melyben  czukorlisztböl  czukrot  főznek,
készítenek.

CZUKORFÖ2ÉS,  (czukor-fözés) ősz.  fn.  A  czu-
koranyagnak  ezukornádból  vagy  más  növényből  ki-
főzése.

CZUKORFÖZÖ,  (czukor-fözö)  ősz.  fn.  Aki  ezu-
kornádból  vagy  más  növényből  czukrot  főz.

CZUKORGYÁR,  (czukor-zár)  ősz.  fn.  Gyár,
melyben  czukrot  készítenek.

CZUKORHORDÓ,  (czukor-hordó)  ősz. fa. Hor-
dó, melyben  a  czukorgyárosok és kereskedők  a  czuk-
rot  szállítani  szokták.

CZUKORÍZ,  (czukor-íz)  ősz.  fn.  Azon  sajátsá-
gos  tulajdonsága  a  czukornak ,  mely  által  az  ínyre
hat,  s  melynél  fogva  azt  czukornak  lenni  ismerjük.

CZUKOKÍZÜ,  (czukor-ízü)  ősz.  mn.  Aminek
czukoríze van,  czukorral  édesített.  Czukorfefi  gyilmöl-
etök.  Czukorízü  ételek,  italok.

CZUKORKÁD,  (czukor-kéd)  ősz.  fn.  Kád  a
czukorgyárakban.

CZUKORKÉF,  (czukor-kép)  ősz.  fn.  Czukorbál
csinált  kép  vagy  alak,  milyet a  czukraszok  szoktak
készíteni.

CZUKORKERESKÉDÉS ,  (czukor-kereskédés)
ősz.  fn.  Czukorárukkal  űzött  kereskedés.

CZUKORKERESKÉDÖ, (czukor-kereskédő) ősz.
fn.  Rí  czukorárukkal  kereskedést  fiz.
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CZUKORKÖRTE,  (czukor-körtfl)  ősz.  fn.  1)
Körtefaj,  melynek  a  czukorhoz  hasonló  édes  íze  van.
2)  Csokorból  készített körtealaka  mű.

CZUKOKLÁDA,  (czakor-láda)  ősz.  fű.  Szállító
láda,  melyben  a  czukorgyárosok  és  kereskedők  a
czokorlisztet  és  sfivegczukrokat  szállítani  szokták.
2) Asztali  kis  ládaforma edény, melyben törött, vágott
vagy  őrlött  czukrot  tartanak.

CZUKOSLÉL,  (czukor-lél)  ősz.  ín.  Czukor-
anyag  levéből  vagy  levével  készített  szeszes  ital.

CZUKORLEPÉNY,  (czukor-lepény)  ősz.  fn.
Czukorból  vagy  czukros  tésztából  készített  lepény-
féle  sütemény,  vagy  czukr&szmü.

CZUKOELISZT, (czukor-liszt) ősz.  fa.  Kifőzött
czukor,  liszt-  vagy  porforma  alakban,  midőn  még
tisztítva,  azaz  finomítva  nincsen.

CZUKOBLÓ,  (czukor-ló)  ősz.  fa.  Czokrászmü,
mely  czukoranyagból  alakított  lovat  ábrázol.

CZUKOBMALOM,  (czokor-malom) ősz.  fa. Ma-
lom,  melyben  a  czukornádat  öszvezűzzák, hogy  czu-
koranyagot kapjanak  belőle.

CTÜKORMILLYE,  (czokor-millye)  ősz.  fn.
Edényke, melyben  törött, vágott  vagy  porrá  őrlött
czukrot  tartanak.

CZUKOEMTNTA,  (czukor-minta)  ősz.  fa.  A
czokorgyárosok  sUveg  alakú  edénye,  melyben  a ki-
főzött  és  finomított  czukor  öszveáll,  és  sűvegformára
idomúi.

CZUKOBMÜ,  (czokor-mü)  ősz.  fa.  Czukorból
készített  mindenféle  alak, pl.  crukoríó,  czukorkutya,
czukoraftna,  körte stb-

CZUKOBMÜVES, (czukor-müves) ősz. fii. Czuk-
rász, ki  czokoranyagból  különféle  müveket,  alako-
kat, süteményeket készít

CZUKOENÁD,  (czukor-nád)  ősz.  fa.  Kelet-  és
Nyugot-Indiában  otthonos növény, mely  a  benne ta-
láltató  czukoranyag  finomsága- és bőségéről  neveze-
tes.  (Saccharum L.)

CZUKORNÁDTERMESZTÉS,  (czukor-nád-ter-
mesztéa)  ősz.  fa.  1)  Az  iparűzésnek  azon ága, mely
czokornád  termelésével  foglalkodik.  2)  Jelenti azon
vidékeket, határt, melyben  a  czukornádat  termesztik.

CZUKORNEDV, (czukor-nedv)  ősz.  fa.  Általán
némely  növények  és  gyümölcsök  nedve,  mely  czu-
korízcel  bír.  KUlönösen  a  czukornád  édes  nedve.

CZUKORÖNTET,  (cznkor-öntet)  ősz.  fn.  A
cznkriszok-  és  szakácsoknál  biggá alakított  czukor,
melylyel  némely süteményeket, például  tortákat,  le-
öntenek,  kiczifráznak.

CZUKOEPÁLDíKA,  (czukor-pálinka)  ősz.  fn.
1)  Czukoranyagból  égetett  pálinkaféle  erős  szeszes
ital  (rhum).  2)  Czukorral  édesített,  czukros  pálinka.

CZÜKORPAPÍR,  CZUKORPAPÍROS,  (czukor-
papír, vagy  czokor-papíros)  ősz. fa. Vastag  kék  vagy
fehér  papíros, melybe  a  cznkorsfivegeket  takargatják.

CZUKORRÉPA,  (czukor-répa)  ősz.  fn.  Markos
növény,« bolonyikok  neméből, melynek gyökere  igen
sok  czakoranyagot  tartalmoz, miért a czokornád  után

csukorfözésre  legalkalmatosabb. Máskép:  nemet, vagy
édet  marok.  (Sium  Sisarum).

CZUKORSALAK,  (czukor-salak) ősz.  fn.  A  ki-
főzött  czukor  után  hátratnaradt salak  vagy  söprü.

CZUKOBSAV,  (czukor-sav)  ősz.  ín.  A  vegyé-
szetben  sajátságos  sav,  mely  czukorból  készül,  külö-
nösen,  melyet  madánóskából  vagy  sóskasavból  ké-
szítenek.  (Acidum  saccharicum,  seu  ozalieum.  Aci-
dum  acetosellae).

CZUKOBSAVAS,  (czokor-savas) ősz.  mn.  Cxu-
koraawal  vegyített, kevert

CZUKORSÜTEMÉNY,  (czukor-sütemény),  ősz.
fn.  Sütemény, melynek  K  alkatrésze  czukoranyagból
áll.  Általán,  mindenféle  czukrászi  csemege.

CZUKORSÜTÖ,  (czukor-sütő)  ősz,  fh.  Lásd:
CZUKRÁSZ.

CZUKOR8ÜVEG,  (czukor-süveg)  ősz.  fii.  Csii-
csos, savegalakba  öntött,  vagy  idomított  oukortö-
meg.  ZYs,  tisenkét fontos  ctulcortttocg.

CZUKORSZELENCZE,  (czukor-szelencze) ősz.
fii.  Szelencze, melyben  ételek  füszerezésére  porrá zí-
zott  czukrot  tartanak  , czukonnillye.

CZUKOESZÉM,  (czukor-szém) ősz.  fh.  A  csok-
rászoknál kis golyócskák  czukorból.

CZUKORSZESZ,  (cmkor-szesz)  ősz.  fia.  Czn-
koranyagból  égetett szesz, erős  ital.  (Rhum).

CZUKORSZILVA,  (czukor-szilva)  5*s. &.  1)
Gömbölyű  szilvafaj,  mely  édessége  által a  többi  szil-
vák  fölött  kitűnik.  2)  Csokorból  készített  szilw
alakú  mű.

CZUKOESZITA, (czukor-szits.) öss.  fa.  Finom,
sűrű  szita, porrá  törött  czukrott  szitábú  való.

CZUKORSZÖRP,  (czukor-szörp) ősz.  fu.  Cio-
koranyagból  készített szörp.  V.  ö. SZÖRP.

CZUKORTISZTÍTÁS,  (czukor-tísztítis)  ősz.
fn.  A  nyers  czukorlisztnek  finomítása,  s  formába  ala-
kítása,  czukorfínomítás.

CZUKORTONNA,  (czukor-tonna) öss.  fn.  lásd:
CZUKOBHORDÓ.

CZUKRÁSZ,  (czukor-ász)  fh.  tt.  csukráss-t,  tb-
—ok.  Ki  csokorból  és  czukros  tésztából  különféle
süteményeket,  alakokat,  nyalánkságokat,  csemegé-
ket készít  ütfvori  cnikráss,

GZUKRÁSZBOLT, (czukrász-bolt) öss.  fn.  Czn-
kor  sütemények,  édességek, nyalánkságok, csemegék,
czukormttvek  stb.  áruhelye.

CZUKBÁSZAT,  (czukor-ász-at)  fh.  tt.  enikrd-
ssot-ot.  Czukormüvek,  czukonütemények  stb.  készí-
tésével  foglalkodó  mesterség.

CZURBÁSZ3ÁG, 1. CZUKBÁSZAT.

CZUKROS, (1),  (czukor-os)  mn.  tt.  oukros-í, T.
—öt, tb.  —ok.  1) Czukorral  behintett,  fűszerezett
ftukros  kása,  czukros  mondota.  2)  Czukorral  készí-
tett  Omkros  tészta.  3)  Czukoruak  szánt,  rendelt.
Omkros  szelénéi e,  czukros hordó.

CZÜKBOS,  (2),  (1. fónnebb)  fn.  tt  emkros-t,
tb  ok. L.  CZUKEÁSZ.
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CZÜKROSAN,  (czukor-os-an)  ih.  Czukorral,
hintve,  vegyítve, készítve.

CZUKROSÍT,  (czukor-os-ít),  átb. m.  cmkrotít-
ott,  htn.  —ni, v. — ani.  L.  CZUKROZ.

CZUKROZ,  (czukor-oz)  áth.  m.  czukroz-tam,
—tál,  —ott.  Czukorral  meg- vagy  bebint,  fűszerez.
Crukrotni  aat  ételeket, a  kávét.

CZUKROZÁS, (czukor-oz-ás)  fii. tt  cztíkrozás-f,
tb.  —ok.  Czukorral  meg- vagy  behintés.

CZULA,  (czul-a)  fa.  tt.  csulá-í.  1) Podgyász,
motyó, genyegdnya.  Cieleezula.  2)  Göcsejben  ám.  kis
zsák,  mely  legfelebb  egy  mérős.  S) Némely Dnn&n
túli  vidékeken:  czurhó,  lotyó,  ringyó.

CZULADÁR,  (czul-a-dár)  fa.  tt.  ceuladár-t,  tb.
—ok.  Podgyászhordó , ki  a  motyót, genyegűnyát vi-
szi.  Régies szó.

CZULÁK,  (czul-a-ak)  fii.  tt.  cwlák-ot.  Karó.
Mint  hegyes  végű  eszközt  jelentő  alapértelemben  és
hangban  egyezik  szüleik  szóval,  mely  a  székelyeknél
ám.  fulánk.  Miszerint eredetileg  szurdk  lehetett,  mint
fulánk  =r  furánk  a fúr  gyöktől.

CZÜLHÓ, 1. CZURHÓ.
CZUNDRA, 1. CZONDRA.
CZUP,  elvont  gyök  1) hangutánzó  ;  jelenti  kü-

lönösen  azon  hangot,  mely  csókoláskor  hallatszik.
Nyomatosabban  kifejezve  ctupp.  2) Azonos  csop  vagy
csup gyökkel.

CZUP ÁR, (czup-ak)  fn.  tt.  czupok-ot.  1)  A láb-
szárnak  vastag, zömök töve,  czomb,  czobók.  2)  Atv.
ért  némely  szegek  vastagabb,  erősebb  vége,  mely
mintegy  czombot  képez.

CZUP ÁKOS,  (czup-ak-ős)  mn.  tt.  csupakos-t,
v.  —öt,  tb.  —ak.  Szegről  mondják,  melynek  erős,
vastag, mintegy  czombos,  czobókos  töve van. Ceitpa-
kos  szeg.

CZUPÉR,  (cznp-ér) mn. tt.  ctupér-t, tb.  —ok.
Csóré,  meztelen,  csupasz  testű.  A  csupasz  szónak
módosítv&nya.  Átvetve  tájejtéssel:  pucsér.

CZUPKA,  1. CSUPRA.
CZUPOG,  (czup-og)  önh.  m. czupog-tam, —tói,

—ott.  1)  Öszvehdzott  szájon  czup  hangot  ereszt  ki,
pl.  midőn  valakit,  vagy  valamit  csókol.  2) C'zubukol,
a  vízben,  sárban  csobog.  Mindkét  értelemben hang-
utánzó.  Innen  a  gyakorlatos  czupogot  és  ctupogtat
származékok.

CZUPP,  hangutánzó  fn.  tt  ctupp-ot.  Erősebb
«6k,  melynél  czup hang  hallatszik.

„ Czupp,  czupp,  czupp ,
Édes  czupp,
Édesebb, mint  szirup!
Rajta  hát  czuppantsunk
Lángokat  lobbantsunk,
S  oltogasBtmk."

(Népdal).

Hasonló a szintén hangút/, uzó  topp,  kopp, zs'/pp,
s  több  más szókhoz.

CZÜPPAN, (czupp-an) önh. m.  ccwppan-t. Mon-
datik  a  csókra  czuczorított,  vagy  valósággal  csókoló
szájról,  midőn  czwpp  hangot  ad.  Ctttppan  a  szőj,
ctuppan  a  csók is.  Nagyot  ctuppan.

CZUPP ANÁS, (czupp-an-ás)  fn.  tt.  ccuppanás-t,
tb.  — ok.  Az  öszvehdzott  szájnak  czupp  hanggal  föl-
nyilasa,  különösen  csókolás  alatt

CZUPPANAT,  (czupp an-at)  fő.  tt.  ccuppanat-
ot. Az  öszveszorított,  különösen  csókoló  szájnak nyi-
lasán  kieresztett  czupp  hang.

CZUPP ANT,  (cznpp-an-t) áth. m. ccuppant-ott,
htn.  — ni,  vagy  — ani, pár.  — s.  Czuppanást  csinál.
Csókot  czuppantani valakire.

CZUPP ANTÁS,  (czupp-an-t-ás)  fn.  tt.  Czuppa-
nás  csinálása.

CZUPPOG,  (czupp-og)  önh. m.  czuppog-lam,
—161, —ott.  1) Lásd : CZUPOG. 2)  Mondatik  a da-
gasztó  kezéről,  midőn  a  kovászt  gyúrja,  és a  lóról,
midőn  szívós  sárban jár,  czubukol,  csobog.

CZUE,  elvont  gyök. L.  CZOR.
CZUKHÓ ,  (czur-h-ó)  fh.  tt.  czurhó-í.  Ringyó,

kurva  ,  utczaszajha , ki  mindenkihez hozzá czorholó-
dik,  vagy  kit  mindenki  czorholhat. V. ö. CZURHOL.

CZUEHOL, (czur-h-ol)  áth.  m.  czurhol-t.  Mond-
ják  bőrrel  dolgozó, bőrkészítő  mesteremberről,  d. m.
tímárról , tobakról ,  szűcsről,  cserző  vargáról,  midőn
a  nyers  bőrt  vakarja ,  vagy  kötélen,  lánczon húzo-
gatva  dörzsöli,  puhítja.  Azonos  czorhol,  horkol,  hor-
zsol  igékkel.

CZÜH ,  hangutánzó  elvont  gyök ,  mely  azon
hangot  fejezi  ki,  midőn valaki  nagy  erővel,  erőköd-
ve,  nagynehezen  csinál  valamit.  Rokon vele : czo.

CZÜHÖLŐDIK,  (czüh-öl-őd-ík)  belsz.  L.  CZI-
HELÖDIK.

CZÜKKÜ,  (tájdivatos  kiejtése  czikk szónak);
fn.  tt.  ctükkit-t.  Czikk,  czikkely.  örségi  szó Vas vár-
megyében.

*  CZ b«n  TM  964  cilkk.

D, kisded alakban  d , kiejtve  de,  hatodik  bötü  a
magyar  ábéczében,  s  a mássalhangzók sorában negye-
dik.  Kiejtésére  kiválólag  a  nyelv  szolgálván  eszkö-
zül  nyelvböttlnek  mondatik. Némely  nyelvészek  a  fog-
bötükböz  számítják  ; egyébiránt  a  némák,  különösen
szelídebb  hangzatnak  osztályába  tartozik.  Szervtár-
sai  közöl  legközelebbi  rokona  a  keményebb  kiejtésü
t, melytől  azonban  a  magyar  kimondásban  szigorúan
különbözik  (nem úgy, mint a  német  nyelvben),  péld.
dada, tata; dél, tél; disz, tű;  domb,  tömb; dúl, túl;
dől,  tb'l.  E  közeli  rokonságnál  fogva  részint  tájejtés-
sel,  részint  az  alapfogalom  némi  árnyéklatának  kife-
fejezése  végett  némely  szókban  fölcserélödnek egy-
mással,  mint : dobzódik,  tobzódik; dobban, toppan;  do-
bog,  topog;  devernya,  tivornya;  dobon, tobosz;  dtfmbict,
ttfmpe. Nem különben  gy,  »,  zs  szervtartásaival,  mint :
húd,  húgy; fedd, f egy;  bőd, bogy; dömöctkSl,  tVmöctköl;
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bűd,  bűt; meddig,  mtztíg  (=  miedzig) ; domb,  zsomb;
dong,  csöng  stb. Kivált  mint  helyképző  gyakran  gy-
re  változik,  pl. Almád,  Álmdgy;  Somod,  Somogy,-  Szil-
vád,  StUvdgy;  Szilád,  Szilágy.  A  nyitravölgyiek  és
palóczok, majd  mindnyájan, í bötfi  előtt  megszokták
lágyítani: gyió  (dió), gyiák  (diák),  gyisznó (disznó),
«tyi  (üti),  kergetyi  (kergeti),  házosogyik  (házasodik),
verekegyik  (verekedik), udvargyi  (udvardi) , farkasgyi
(farkasdi).  Egyébiránt  az  utána következő j-vel  ele-
gyülve  általában  is  igen  könnyen  gy-vé  változik,  pl.
mondja  így  ejtetik  :  mongya,  küldje  így  :  kiltgye.
Ezen  öszveolvadáskor,  ha közvetlenül  önhangzó  áll
előtte,  a  lágyításban  kettősen  hangzik,  mint  adja,
agygya; szedje,  szígygye.

A  ki  nem fejlett  beszédszervi!  gyermekek,  vagy
selypesek  nyelvén g  és gy helyett  használtatik,  mint:
dobona  (gabona),  daladona  (galagonya),  dalomb  (ga-
lamb),  dömböjtt  (gömbölyű),  derek  (gyerek),  dalod
(gyalog), medek  (megyek).  Némely  ritkább  esetekben
n-nel  is  fölcseréltetik  ; péld. alunni,  aludni  helyett, s
régi  iratokban  eléfordúl  ponaszkonni,  panaszkodni
helyett; és  t-lel, medencéé,  meleticze.

A  római  számjegyek  között a  nagy  D  ötszázat
jelent  Öszvehuzva  d. e.  annyi  mint  dől előtt; d.  u.
dél  után.

Eredeti  jelentését  illetőleg  a)  ezen  természet-
utánzók  előhangja:  dadog, dal, dalol, dana,  danol,
darázs, daru, dóridé,  didereg,  dödörög,  devernye, d«-
récset, dérdúr, dob,  dobog,  dohog,  duhog,  dombéroz,
doromb ,  dóromból,  dörög,  dörgöl,  dörömböl,  dobog,
döbben,  dong,  dönget,  dorgál,  dorbézol,  dong,  dongó,
dillfól,  duda, dúdol, duhog,  dunnyog,  durran,  durrog,
duruzsol,  düh, dunnyog; b)  mint a  t  (melytől tó,  tora)
rokona,  el-  vagy  viaszataszításra  vonatkozik  ezek-
ben : dac*,  daecog,  dánét,  döctög,  dől,  döl/öt,  dönt,
doh,  dob  (ige), doszot,  döf  stb.  c)  puffadásra,  kidudo-
rodásra,  gömbölyüségre,  terjedésre  ezekben  és ha-
sonlókban : dag,  dagad,  dám,  damasz,  dobon,  dobott,
dobott,  dobzó, domó,  domb  , dombor,  dödölle,  dómé,
dömbicz,  dömöszke,  dttnsgdi,  döndöre,  ducz,  duczkó,
duczi,  dundi,  dudor,  dudorodik,  dunyha,  duvad,
dtU  stb.

Néha  mint előtétes  hang az  eredeti  szó  alapfo-
galmát  módosítja,  mint: doroscoí ~ oroszol,  azaz
éles  eszközzel  füvet  irtogat,  doVe = őre, azaz  őrült

A  d-vel  kesdődő,  idegen  nyelvekből kölcsön-
zött  szók  száma, milyenek, drága, drót,  drusza,  dufla,
aránylag csekély.  De  vannak  közös eredetűek, mint:
dob tympanum, domb  tumulns,  dús  dives,  dörgöl  té-
rit, tergit, durda  turgidus  stb. A  d kezdetű  gyökszók
•zárna  70-nél  nagyobb,  az  ily  végzetteké  pedig,
mint: ad,  had, ed,  íd,  Md,  bőd  stb. fölülmúlja az
60-net.

—D,  (1),  névképző, segédhangzó  nélkül járul-
ván  részint  önálló,  részint  elvont gyökökhöz, mint:
faj-d,  hol-d, hó-d, föí-d,  csen-d, min-d,  gon-d, bár-d,
fcar-d, mor-d,  tor-d,  geret-d  stb.,  továbbá  az  and, énd,
ond,  drd  öszvetett  képzőkben,  mint:  gal-an-d,  bel-

én-d,  bol-on-d,  csal-ár-d.  Ezekben  és  hasonlókban, a
midőn  t.  i. már  melléknévhez  járul:  kicsi-d,  apró-d,
lasstc-d,  karcsu-d,  hosstu-d, kön»yií-d,  gyöngé-d,  az
alapfogalomnak  némileg  kicsinyítő,  vagy  mérséklő
értelmet  kölcsönöz, épen  úgy,  mint az  —s, pl.  zöld-
es,  veret-et,  hossz-as  stb. Képez  számos  helyneveket,
leginkább  oly "gyökök-  és  törzsekből,  melyek  l, *,
r,  s,  z  hangokkal  végződnek,  mint:  Tol-d,  Sten-d,
Stun-d,  Ér-d,  Udvar-d,  TttmoV-d,  Kakat-d,  Farkat-d,
Nydrat-d,  KSpSt-d,  Szepet-d.  Ét  utolsó  osztálybeliek-
ben  az  oda  helyremutatón  kivül  a  birtokosságot
jelentő  ős, és értelme  is  rejlik,  miszerint  pl.  Udvard,
Kakáid,  Farkaid,  Nyaraid  ám.  udvaros,  kakasos,
farkasos, nyáras hely.  V. ö. —AD, —ED helynévkép
ző. Innen hasonlék  nyomán gyanítható,  hogy  a  többi
nemfiekben  is  az  ős,  ít  képző módosítváuya  rejlik,
pl. hol-d = holos,  azaz  hószinü  v. halvány,  fehéres
égi test, hó-d = hovas,  hószinü homlokfoltos  állat  stb.

—  D, (2),  segédhangzó  nélküli  igeképző,  mely
részint  önálló  igékhez  járul,  mind  :  tol-d,  kér-d,
ken-d,  fen-d,  mos-d(ik), es-d(ik),  fon-d(or),  <m-d(or),
részint  elvont  gyökökhöz : ál-d, fed-d  (fegy-d),  oW,
kul-d,  ttl-d, hor-d, mon-d,  ket-d,  kiíz-d, f*r-d(ik). Ezek
közöl  némelyekben  a  gyakorlatosság  alapfogalmat
fejezi  ki,  mint:  ken-d = ken-es,  azaz keneget,  fon-d
==  fon-os,  azaz  fonogat,  un-d = un-os, azaz unogat.

—  D, (3),  középképző,  mennyiben  más  kép-
zőnek  hozzá járatásával  alkot  igéket és neveket Ide
tartoznak  a) da,  de  képzők, pl.  mon-da,  fer-de,  ron-
da,  bor-da; b) dal,  dél,  mint: jár-d-al, vog-d-al, scob-
d-al,  tteg-d-el,  él-d-el,  nyög-d-el;  c) dogál,  deg«7,  dö-
géi,  mint:  átt-d-og-ál,  jár-d-og-ál,  men-d-ég-él,  iil-d-
ög-éi ; d) dokol,  déke'í,  dököl,  mint: ful-d-ok-ol,  hal-d-
ok-ol, nyel-d-ék-e-1,  öl-d-ök-öl; e) dúl, dűl,  mint:for-
d-úl, kon-d-úl, gur-d-úl,  cseh-d-fil,  pen-d-fil,  csör-d-fil,
tör-d-űl;  f)  dtí,  pl. for-d-it,  kon-d-ti,  gur-d-ft,  c*en-d-
tí,  péh-d-lt,  ctör-d-tí,  tör-d-it;  g)  ódik, ödik,  mint:
fon-ó-d-ik,  zár-ó-d-ifc,  rág-ó-d-ik,  vet-8-d-ik,  ver-ö-d-ik.
tör-8-d-ik.

Mind  ezekben  és a magnk helyén eléfordnli töb-
bekben  a  d  a  szervrokon  t  képzőnek  érteményr*
nézve  is  legközelebbi  rokona,  mennyiben mindegyik
a  tevés, cselekvés, csinátás, működét  alapfogalmát  rej-
ti  magában,  azon  különbséggel,  hogy  a  t  inkább
ki-  vagy  átható  kfilszenvedő,  miveltető,  a  d  pedig
jobbara  ön- vagy  benható,  belszenvedő, s  közép  ik-
es  igéket  képes.  Miről  részletesen  1. ás illető  képzS-
ket  saját  rovataik  alatt.

—  D A, vékonyhangon —DE  a) maga ai ad, ed
helynévképző  megfordítva,  pl.  Fár-do,  Tor-do,  Ab-
da, melyeket  így  is  elemezhetni:  Fár-d,  Tor-d,  Ab-d,
az  a  könnyebb  kiejtés  végett  járulván  hozzájok.
Ezen  képző  legújabb  időben  igen  buja  tenyésaésnek
indult, miólta  az  írói  szokás bizonyos  tárgyak  Tagy
cselekvések  belyének  elnevezésére  alkalmazza,  pl
csónok-da,  dru-da,  ám.  csónakok, áruk  rakhelye, rak-
tára,  állomása;  t&s-de,  tőzsnek ,  kereskedésnek  U
nyahelye;  jár-da,  gyalog  járók  •samára  twlgaló
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kövezetes  utczafél;  távir-da,  hely,  honnan  táviratoz-
nak; előhaoggal  oda,  mint:  száll-oda,  vendégfogadó,
szállóhely;  usz-oda,  úszóhely ;  tan-óda,  iskola,  vagyis
hely,  melyben  tanítanak  és  tanuluak.  A  régi nyelv-
ben  az  így  alkalmazott  ezen  képzőnek  a  helyneve-
ken  kivül,  mint  Várda,  Csabda,  másokban  alig  van
uyoma,  hanemha  talán  kaloda  és  csárda  szókban?
Rokonnak  tekinthető  a  török  da,  de  rag,  ba,  be  stb.
értelemben;  b)  képez  másnemű  fő-  és mellékneve-
ket,  részint  önálló gyökökből,  mint: ron-da  (rom-da),
sun-da  (suny-da),  részint  és  jobbára  elvontakból,
mint:  lap-da,  san-da,  or-da,  bor-da,  rozs-da,  du-da,
fer-de  ,  her-de,  ter-de,.  Ezekben  a  d  középképzö, s  a
hangzó  eredetileg  ó,  ö,  t.  i.  nagyon  valószínű,  bogy
ezen  szók  elavult  vagy  elvont  igék  részesiüöji,  pl.
ronda  =r  rom-d-ó,  Sunda  =:  suny-d-ó,  lab-da  —
lob-d-ó , sanda = san-d-ó,  borda ~  bor-d-ó , duda
=  du-d-ó, ferde  := fér-d-ö,  rozsda  r=  rozs-d-ó,  épen
úgy,  mint:  monda =:  mondó ,  mondók* ,  amit mon-
dogatni  szoktak.  V.  ö.  —  A  (5).

DÁÁK,  1. DÁK.
DÁÁL,  1. DAL.
DAB,  (1),  falu  Pest  vármegyében;  helyr.  Z>a6-

-ra, —ról,  —ön.
DAB ,  (2),  némely  helynevek  gyöke  ,  mint:

Uabas,  Dabar,  Dabrony,  Ddblyon,  Dabócz.
DAB,  (3) ,  elvont  gyöke  dabrocz, v.  dabroncz

szónak.  Azonos  a  dudorút,  puffadtat  jelentő  dob, v.
dob  gyökkel.

DAB,  egyedül  a  díb  szóval  iker/tve  vau  hasz-
nálatban  : dlbdáb.  L.  ezt.

D AB ÁS, ALSÓ—,  FELSŐ—,  falvak  Pest me-
gyében ; helyr.  Dabas-on,  —rá,  —ról.

DABJON,  falu  Közép-Szolnok  vármegyében;
helyr.  Dabjon-ba,  —bán,  —bóí.

DABJON-ÚJFALU.faluKözép-Szolnokmegyében.
DABO,  puszta  Somogy  megyében;  helyr.  Da-

bó-n,  —rá, —ról.
DABÓLCZ,  falu  Ugocsa  megyében;  helyr.

Dabólct-on,  —rá,  —ról.
DABROCZ,  (dab-or-ocz)  fn.  tt.  dabrocz-ot. Gö-

csejben,  s  némely  más  vidékeken  túl  a  Dunán  azon
bőrbetegség  neve,  mely  máskép:  orb&ncz,  vagy  Sz.
Antal  tüze,  a  bőrnek  tüzes  földagad&sa.

DABROKA,  népes  puszta  Veszprém  megyé-
ben ; helyr.  Dabrókd-n,  —rá,  —ról.

DABRONCZ,  1. DABROCZ.
DABRONY,  falu  Veszprém  megyében;  belyr.

Dabrony-ba,  —bán,  —bo7.
DACSKÓ,  1. ZACSKÓ.
DACSÓ,  férfi  kn.  Dániel. L.  ezt.
—DÁCSOL,vékonyhangon —décse'l, kétágú ősz-

vetett igeképző,  mely három elemből áll, s ezek : a gya-
korlatos  d =  ód,  ed,  öd,  pl. a  <ap-od,  lök-Bd,  pok-
öd  igékben;  második  a  kicsinyítő  ács,  ecs, mely  itt
megnyujtátik,  harmadik  a  gjrakurlatos  cselekvő  öl,
el,  tehát = od-acs-ol,  éd-ecn-él.  Ezen  elemeinél fogva
egyszerű  ön- és  álhatókból  kettős  gyakorlattal  járó

AKAD.  BA*T  SIÓTÍB.

kicsinyítő  igéket  képez,  mint:  vag-dácsol  :=  vág-od-
acs-ol,  azaz  ismételt  kis vágásokat tesz; buk-dácsol  =r
buk-od-acs-ol,  ismételt  kisebb  bukásokat  gyaborol;
nyög-décse'l  —  ny'óg-öd-ecs-él,  folytonosan  és  kicsi-
nyezve  nyög,  szöfc-décséi = szök-öd-ecsét, folytonos,
gyakoribb  és  apró  szökéseket  csinál.  Rokona  (d-nél-
kül)  ácsol,  écsel,  a  rik-ácsol,  köh-écs-él,  és  hasonló
kicsinyítve  gyakorlatos  igékben,  továbbá  az  ákol,
ékel,  pl.  nyiu-ákol,  rifc-ákoi,  pof-ékéi.

DACZ,  önálló  gyök,  (szanszkritul  dharcz,  ám.
daczol,  merészel);  fn.  tt.  dacz-ot.  Merő  önkényen,
nyakasságon,  indulaton  alapuló  ellenszegülés,  maga
megkötése ,  csökönyösség.  Dacz  van a  szilaj  lóban;
dacz  van  oly  ellenségben,  ki  a  sokkal  nagyobb  erő-
nek  engedni  nem akar.  Jelent  boszantást  is,  pl.  vala-
kinek  daczára  tenni  valamit  ;  továbbá :  ellenérc,  pl. a
rósz  idő  daczára  útnak  indulni.  Rokona  dúz,  és  dús,
mint  a  duzma,  duzmati,  duzzog  szók  gyöke.

Származékai:  daczol,  daczos.
DACZOG,  (dacz-og) gyak.  önh. Vékonyhangon

és  szokottabban  1. DÖCZOG.
DACZOL,  (dacz-ol)  önh. m.  daczol-1.  Makacsul,

nyakasán  ellenszegül.  Daczolni  az  elemekkel, a  sors-
sal,  a  végzettel;  daczolni  a  /elsőséggel.

DACZOLÁS, (dacz-ol-ás) fn. tt. doczoJás-í.tb. —ok.
Makacs, nyakas,  szilaj  ellenszegülés. A  daczol daczolás-
sal  viszonozni.  Dactolásból  ellenszegülni  az  újításnak.

DACZOS,  (dacz-os)  mn.  tt.  daczos-t,  v.  — át,
tb.  —ok. Makacsul,  szilajul,  nyakasán,  pajkosán  el-
lenszegülő ; gőgből  ellenálló.  Daczos  ló, daczos párt-
ütök,  daczos  ifjú,  daczos  ellenség.  Atv.  ért.  a mennyi-
re  a  daczos  gőgösen  fel  szokta  magát  fújni:  kövér,
vastag. Ily  értelme  van  Kemesalján.  Máskép: dtuma,
duzmati,  duzmonyás.

DACZOSAN,  (dacz-os-an)  ih.  Makacsul,  nya-
kasán,  megvető gőggel  és  szilajsággal,  pajkosán.  Da-
czosan  megvetni  a felsőbb  parancsot.  Daczosan  meg-
maradni  hibája  mellett.

DACZOSÍT,  (dacz-os-ít)  áth.  m.  daczosU-ott,
pár. —s, htn. —ni, v.  —oni.  Daczossá ,  ellenszegü-
lövé,  makacscsá,  fejessé  tesz.

DACZOSKODÁS,  (dacz-os-kod-ás)  fn.  tt.  da-
ezoskodás-t,  tb.  —ok.  Makacs,  ellenszegülő,  durczás
kedély!  állapot, midőn  valaki  daczoskodik.  L.  ezt.

DACZOSKODIK,  (dacz-os-kod-ik)  k.  m.  da-
ctoskod-tam,  —tál,  —ott.  Ellenszegülő,  magit  meg-
kötő  indulatból  nyakaskodik,  makacskodik,  fejeske
dik,  folytonosan  vagy  gyakran  duzzog.

DACZOSSÁG, (dacz-os-ság)  fn.  tt.  dactotság-ot.
Makacs  indulat,  pajkosság,  szilajság,  nyakas  termé-
szet. A  daczosság  hajlamot  jelent  a  daczra,  a  dacz
pedig  annak  egyes jelenését, kitörését.

DACZOSÜL,  DACZOSUL,  (dacz-os-úl)  önh.
m.  daczosúl-t.  Daczossá  lesz.

DACZSZÖVETSÉG,  (dacz-szövetség)  ősz.  fn.
Szövetség,  melynél  fogva  a  szövetséges  társak  ás el-
lenfél  czéljainak  mindenben  makacsul  s  támadólag
ellenszegülni  törekesznek.  Támadó  szövetség.
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DACZVÉDSZÖVETSÉG ,  (dacz-véd-szövetség)
ősz.  fn.  Támadó  és  védő  szövetség,  melynél  fogva
szövetséghez  tartozók  mind  támadásban,  mind  véde-
lemben  egymásnak  segítséget  Ígérnek  és köteleznek.

D AD,  (1),  hangutánzó gyök, melyből dada, da-
dog, dadogás  származtak.

DAD,  (2),  falu  Komárom  megyében;  helyr.
Dódon, — rá,  — rrfl.

— DAD , vékonyhangon  ded , melléknévképző,
mely  az  alapszónak  némi  kicsinyítés!  árnyalatot köl-
csönöz,  s  az  alapérteményt  mintegy mérsékli, péld.
hosscu-dod,  hosszúkás,  hosszacska;  lattu-dad,  lassncs
ka;  karcsu-dad, kissé  karcsú;  kis-ded,  kicsi-ded,  kicsi'
nyes;  édes-ded,  édeskés;  gyOngé-ded,  gyengécske;
gyermek-ded,  gyermekese.

„Mikoron  méglen gyermekded  volnál."
Régi  ének  Sz.  Lászlóról.

Stép-ded.

„Jóllehet  az  leány  igen  szépded  vala."
Istváufi  Pál a  XVI.  száladban.

Ezek  közöl  némelyek  egyszerű  d  képzővel is
divatoznak,  mint:  karcsu-d,  hosszu-d,  gyíSngé-d.  Mi-
nélfogva  a  dód,  ded öszvetett  képző  d-od, d-ed.

Használtatik  egy  más  értelemben  is,  mely  sze-
rint  formát,  hasonlóságot jelent ,  pl.  tojdt-dad,  to-
jásalakú,  tojásboz  némileg  hasonló;  kerek-ded,  oly
formájú,  műit  a  kerék ;  koV-ded,  ív-ded  = kör-, ív-
szabásu.  Ez  értelemben  is  a kicsinyítés (olyanforma)
alapfogalma  rejlik,  mint  a  megfelelő  német  lich  és
lem-bán.

DAD, Ó—,  falu  Fejér  megyében; helyr.  Dád-
on, — rá, — róí.

DADA , (1),  (dad-a)  fn. tt.  dodá-t. Vénasszony,
kinek  fogai kihullván  a  szókat jól  kiejteni  nem bírja,
s  úgy  beszél,  mint  a  kisdedek, azaz  dadog.  Vén  da-
da ,  agg  dada.  Megegyezik  vele  a  czigány  dddé
(csakhogy  ez  apát, vén apát jelent),  s  a magyar  ded,
és  az  öreganyát  jelentő  csalóközi  dudu.

DADA,  (2),  falu  Szabolcs  megyében,  KA-
PÓS — ,  népes  puszták  Somogy  megyében ;  helyr.
Dadá-n,  —rá,  —róí.

DÁDÉ ,  (dád-é  vagy  dád-e)  fn.  tt.  dádé-t,  tb.
— k.  A  czigányok  által  szokott  különösen  használ-
tatni ; a magyarban  pedig  inkább  csak  gúnykép él-
nek  vele,  a  vén  ember  elnevezésére.  Öreg dádé,  sze-
gény  dddé.  V. ö. ATYA  és  DED.

DADOG,  (dad-og)  önb.  m.  dadog-tam,  —tál,
— ott.  A  kis  gyermekekről  mondatík ,  midőn  már
egyes  hangokat,  s  némely  könnyebb  szókat  ki  tud-
nak  ejteni;  továbbá  a  fogatlan  vén emberekről,  vagy
szélhfidöttekről,  részegekről,  kik  értelmesen  nem bir-
ják  a  szókat  kimondani,  vagy  akadozva,  höbögve
beszélnek.  Dadog  a  kis  fiú.  Eldadogni.  Máskép :

DADOGA ,  (dad-og-a) mn.  tt.  dodogá-t.  Olyan
alkotása,  mint : bttgyoga.  Dadogó  kis  gyermek  vagy
véli  ember  módjára  beszélő.

DADOGÁS,  (dad-og-ás)  fn.  tt  dodogds-t, tb.
—ok.  Dadogva,  beszélni  kezdő  kisded  módjára be-
szélés. Értetlen,  akadozó nyelven  höbögés.

DADOGÓ,  (dad-og-ó)  mn.  tt.  dadogó-i.  Akt
Agy  beszél,  mint  a  kisdedek,  vagy  fogatlan  vén em-
berek.  Dadogó  gyermek,  dadogó  banya.

DADUK,  (dad-uk?)  1. BÁBUK.
DAG,  fn.  tt  dag-ot.  Életmflszeres  vagy  c"let-

mttszeretlen  testnek  azon  állapota,  midőn  belülről
kifelé  ható nyomás,  illetőleg  szaporodás,  fejlődés  kö-
vetkeztében  köriméje,  térfoglalata  nagyobbodik,  fol-
puffad,  pl.  a  felfújt  hólyagé.  Orvosi  ért  az  állati  test
teriméjének  kóros  nagyobbodása,  puffadása.

Önálló gyök,  rokon  vele  a  szanszkrit  dih (da-
gad),  ettől: doihos  (vastag), a  hellén  dctav?,  a  török-
ben  dog  begyet, s  nigtír  nyelven daganatot és hegyet,
a  mongolban  tok  szintén  hegyet  jelent;  a  héberben
•"ÍJ1! (dagáh), ám. sokasodott.

DAOA, (dag-a)  mn. tt  dagá-t.  Vas  vármegyei
tájnyelven  ám.  pofok,  fölfújt,  mintegy dagadt képű.

DAGAD,  (dag-ad)  önh.  m.  dogod-tam,  — tál,
—t,  T.  —ott.  Dagad  az  életmttszeres, vagy  műsze-
retlen  test,  midőn  szokott  rendes  teriméje,  köre  ki-
terjed,  nagyobbodik.  Dagad  a  vízbe  dttatoU  ttivaet,
a  megáztatott  deszka, a  kelétnek  indult  kovát*. Dagad
az  áradó  víz.  Dagad  a  kedvet  indulatba  jött  ember
kebele. Dagad  a  kelevényet,  mirigyei  seb.  Addig  da-
gad,  míg végre  kifakad,  szétszakad.  Ószvetételei:  föl-
dagad,  kidagad, megdagad,  oszvedagad.

DAGADÁS,  (dag-ad-ás)  fn.  tt.  dagodds-t, tb.
—ok. A  testnek  azon  belső  működése, midőn szokott
rendes  teriméje,  köre  nagyobbodik,  belülről  kifelé
terjedez.  Arczdagodás,  srívaetdagadái,  lábak  daga-
dáta,  kovászdagodás,  kóros  dogodást  oszlató  ttertk.
V.  ö. DAGAD.

DAGADAT,  (dng-ad-at)  fa.  1. DAGANAT.
DAGADÉE,  (dag-ad-ék)  fn.  tt.  dagadék-ot.  He-

lyes  alkotásu  szó  a  szakadék,  maradék,  haladék  9
több  mások  hasonlatára, de  szokottabban  lásd: DA-
GANAT.

DAGADÓ,  (1).  (dag-ad-ó)  fa.  tt  dagadó-1.  Így
nevezik  a  mészárosok  és  hentesek a  szarvasmarhának
és  sertésnek  hasa  aljából  vágott  bőrös  húst,  mélyít
a  szakácsuék  rendszerént a vastag  ételre  vagy  ételbe
tesznek. Distnódagadóval főtt  káposzta. Ökördagadó. E
nevét  onnan vette,  mert  vékony lévén  főzés  által fel-
dagad,  midőn  ellenben  némely  más  részek  öszre-
mennek.

DAGADÓ,  (2),  (mint  föntebb)  mn.  Ami  te-
riméjét  nagyobbítja,  belülről  kifelé  és  szétterjesxke-
dik.  .Dagadó hullám,  dagadó kebel.

DAGADOZ,  (dag-ad-oz)  önh.  m.  dagado»-tam.
—tál,  —ott.  Folytonosan  dagad,  teriméje  folyvást
nagyobbodik,  puffadoz];  folyvást  vagy  gyakran  fölfn-
vódik.  A  vUeórot  ember  lábai  dagadoznak.

DAG ADÓZÁS, 'dag-ad-o«-ás)fh. tt. dagadttá*-*,
tb. —ok. Folytonos vagy gyakori dagadás, pufihdozas
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DAGADOZAT,  (dag-ad-oz-at) fn.  tt.  dagadnzat-
ot.  A  testnek  azon  állapota,  illetőleg  duzzadt  alakja,
midőn  folytonos  kiterjedése  által  teriméje  nagyob-
bodik.

DAGADOZÓ,  (dag-ad-oz-ó)  mn.  tt.  dagadozó-t.
Ami  gyakran,  vagy  folytonosan  dagad;  puffadozó,
duzzadozó.  V.  ö.  DAGAD.

DAGADOZOTT, (dag-ad-oz-ott) mn. tt.  dagado-
zott-at.  Ami  tartós,  folytonos dagadás  által  kiterjedt,
teriméjében  nagyobbodott.

DAGADT,  (dag-ad-t)  mn.  tt.  dagadt-at.  Ami
meg-  vagy  föl  van  dagadva,  ez igének minden  értemé-
nyében.  Dagadt  arcz.  Dagadt  lábak.  Jól  megdagadt
kovász.  Örömtől  dagadt  kebel.

DAGADTÁN,  (dag-ad-t-an)  ih.  Dagadt  állapot-
ban ;  puffadtan,  fölfiíjtan,  duzzadtan.

DAGÁLY,  (dag-ály)  fn.  tt.  dagály-t,  tb.  —ok.
Tulajdonkép,  dagos  állapot,  vagyis  a testnek  azon tu-
lajdonsága,  midőn  rendkívül,  és  szokatlanul  ki  van
terjedve,  felfúva,  pl.  vízdagály.  Apály  és  dagály  egy
szóval  :  czikab.  Fardagály,  kitömött,  vagy  kövér  far.
Átv.  ért.  gög,  kevélység,  felfuvalkodás,  mivel a gőgös
emberek  mintegy  dagadozni  látszanak.  Továbbá  : a
beszédben  és  irályban,  a kicsiszerü  tárgyaknak  túlzott
nagyítással  eléadása,  képes  kifejezésekkel  és  monda-
tokkal  halmozása.

A  törökben dalga  ám. vízdagúly, hullám  (Woge).
DAGÁLYOS,  (dag-ály-os)  mn.  tt.  dagályos-t,

vagy  —át, tb. —ak.  1) Dudorodott,  kipuftadt,  teri-
inéjében  nagyobbodott.  Dagályos  arcz,  dagályát  víz.
2)  Átv.  ért.  gőgös,  felfuvalkodott.  Továbbá,  dagályai
eléadás,  dagályns  beszéd,  dagályát  irály.  V.  ö.  DA-
GÁLY.

DAGÁLYOSAN  ,  (dag-ály-os-an)  ih.  Gőgösen,
pöffeszkedve,  dudorodva,  duzzadva, tulajdon  és  átv.
értelemben  véve.  Dagályosan  rátartani  magát.  Dagá-
lyosan  beszélni,  írni.

DAGÁLYOSKOD1K,  (dag-ály-os-kod-ik)  k.  m.
dagályoskod-tam,  —tál,  —ott.  tíögösködik,  fuvalko-
dik, kevélykedik. Lecsendatedék  az ö lelkek, melylyel  da-
gályoskodnak  vala  ellene.  Bírák  k.  8.  3.  Káldi.

DAGÁLYOSSÁG,  (dag-ály-os-ság)  fn.  tt.  dayá-
lyosfág-nt.  Dagályos  állapot  vagy  tulajdonság,  illető-
leg  gögösség,  fölfuvalkodás.  Átv.  ért.  beszéd,  irály
dagályoosága,  túlzott,  helytelen,  képes  kifejezésekkel
halmozottsága.

DAGAN,  elvont  vagy  elavult  törzsöké  a  daga-
nag,  dnganai  szóknak.  Szokottabban  dagad.  A  maga
nemében  o'yan  niiut  -.fogan  e  helyettfogod.

DAGANAG,  (dag-an-ag)  fn.  tt.  daganag-ot.  1.
DAGANAT.  Eléfordul  Sz. Margit életében.

DAGANAT,  (dag-an-at)  fn.  tt.  daganat-ot.  Az
életmtiszeres  testnek  kóros  vagy  rendkivUli  állapota,
midőn  teriméje  szokatlan  nagyobbodóban van.  Külö-
nösen  azon  hely,  vagy  rész,  mely  ezen  nagyobbodás-  (

bán  szenved.  Daganat  az  ajakon,  daganat  a  meylltö/l  ,
arczoit.  Minden  kitt  daganatért  nem  kell  elvágni  a  k>'-  j
zf.t.  (Km).  Görvélyet  daganat,  ír t fajta-,  vizkóros  da-  '•

ganat.  A  daganatot  holmi  lágyitó  szerekkel  eloszlatni.
Képzésre  olyan  mint: foganat,  bocsánat.

DAGANATOS,  (dag-an-at-os)  mn.  tt.  dagana-
to»-í,  vagy  —át,  tb.  —afc.  Daganatban  levő,  szenve-
dő.  Daganatos  seb.

DAGASZ,  (dag-asz)  fn.  Baranyai  tájszó,  dugott
helyett. L.  ezt.

DAGASZT,  (dag-aszt)  áth.  m.  dagatzt-ott,  htn.
—ni  vagy  —ani. pár. dagosz-sz. Általán, valamely test
teriméjét  dagadásra  kényszeríti.  Öröm  dagasztja  kebe-
lét. Sok  eső feldagasztja  a folyót.  Különösen valamely
szívós  testet,  például  kovászt,  agyagot  gyárán  által
megkelet,  terjedékenynyé tesz.  Kenyeret,  vagy  inkább
kenyértésztát  dagasztani.  Bedagatztott  már  komámase-
szony  f  azaz,  bevégezte  a  dagasztást Y

DAGASZTÁS,  (dag-aszt-ás)  fn.  tt.  dagasztás-t,
tb. —ok. Valamely szívós testnek, pl. tésztának kovász-
szál  öszvcgyúrás által  terjedékenynyé  tétele.  Dagatz-
táshoz  fogni.  Dagasztásban  elfáradni.

DAGASZTÓ,  (dag-aszt-ó)  fn.  és  mn.  tt.  dagasz-
ló-l.  Aki  valamit  dagaszt.  Dagasztó  sütölegény.  Da-
gasztó  leány.  Néha  ám.  dagasztáshoz  tartozó,  kellő,
amivel  vagy  amiben dagasztanak,  mely értelemben az
illető  viszonynévvel öszvetett  szót  képez.  Dagasztófa,
dagasztószék,  dagasztóttlcnS.

DAGASZTÓFA,  (dagasztó-fa)  ősz.  fn.  Lapocz-
kafa,  melylyel a  sütőlegények  és  sütőasszonyok a  ke-
nyérhez  való  kovászt  a  tekenöben gyúrják,  forgatják.

DAGASZTÓLÁB,  (dagasztó-láb)  ősz.  fn.  Áll-
vány,  melyre  a  kenyér- és  zsemlyesütök  a  dagasztó-
teknöt  helyezik.

DAGASZTÓSZÉK,  (dagasztó-szék)  ősz.  fn.  1.
DAGASZTÓLÁB.

DAGASZTÓTEKNÖ,  (dagasztó-teknö)  ősz.  fn.
Teknö,  melyben a  kenyér-  és  zsemlyesütök  a kenyér-
vagy  zseralyetésztát  gyúrják,  dagasztják  ;  máskép  :
stítöteknö.

DAGASZTOTT,  (dag-aszt-ott)  mn.  tt.  dagosz-
tott-at.  Ami  meg van dagasztva. Jól  megdagantott  tész-
tából  slltíítt  kenyér.

DAGH, falu  Esztergom megyében  ; helyr. Dágh-
int,  —rn,  — rói.

DAGLÁGYÍTŐ,  (dag-lágyttó)  ősz.  mn.  Ami  az
állati,  különösen  emberi  testen  támadt  kóros  dagot,
kemónyedést  elűzi, lelappaiztja.  Daglágyitó  ír,  tapasz,
biirogatás.

DAGONYA,  (dag-ony-a)  fn.  tt.  dagonyát.  Bod-
rogközben  ám.  marha által  felvágott,  felgyúrt,  felda-
gasztott  sár,  dagvány.  V.  ö.  DEGENYEG.

DAGOSZLATÓ,  (dag-oszlató)  ősz.  mn.  I. DAG-
LÁGYÍTÓ.

DAGVÁNY,  DAGVÁNY,  (dag-vány)  fn.  tt.
dagvány-t,  tb.  —ok. Ragadós, sikeréé, sűrű, szívós sár,
mely  péld.  a  keréktalphoz tapad,  dagonya.

DAGVÁXYOS,  DÁQVÁNYOS,  (dug-vány-os)
mn.  tt.  dayi:ányos-t,  vagy  — aí,  tb.  —afc.  Ragadós,
szívós  sárral  bővelkedő.  Dáguányos  nlak.

74*
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DAJ,  elvont gyök, a  dajka  és dajna származék-
ban. A  héberben n  ám.  telj,  teljesség,  Így  az  arab
nyelvben  is.  V.  ö.  DAJKA.

DÁJA,  (1),  falu  Fejér megyében; helyr. Dájá-n,
—ró,  — ról.

DÍJA,  (2),  1. DÍLLYA.
DAJKA,  (daj-ka)  fn.  tt  dajkát.  Általán  nősze-

mély,  ki  kisdedeket  ápol, nevel, táplál. Oh édes anyám,
szerelmes dajkám,  téged  is  elhagylak.  (Búcsudal).  Kü-
lönösen,  1) szoptató nő; szoptató dajka;  2)  ki  a  kis-
dedekre  vigyáz,  velők játszik, őket hordozza, ringalga
stb.  száraz  dajka,  máskép  némely  vidékeken  :  (a  to-
tós) pesctonka.  A  legjobb  falatot  gyermeknek dajka nem
adja.  (Km). Átv.  ért  jelent  férfit  is, vagy  akárkit, ki
másra  gondot  visel,  felvigyáz.  Én  nem lenek  mát  fiá-
nak  dajkája.  Ki  vén  korában  házasodik,  dajkát  keres
magának.  (Km).

Héberfii  daváh,  arabul  dájet,  daviji,  törökül da-
jeh,  perzsául  ddjki.  A  szanszkritban  daj  ám.  táplál.
A  szláv  nyelvekben  eléforddl  doyka,  dojke,  dogka,
melyekben  dojiíi  ám.  fejni,  tejet  fejni.

DAJKABÉR,  (dajka-bér)  ősz.  fn.  Bér,  melyeta
szoptató- vagy  száraz  dajkának  szolgálatáért fizetnek.

DAJKAFAR,  (dajka-far) ősz.  fn.  Dajkafara van
oly lónak, melynek hosszúkásán, nem gömbölyűén  vég-
ződik  a  fara.

DAJKÁL,  (daj-ka-al)  4th.  m.  dajkál-t.  Nevel,
táplál,  ápol,  szoptat,  azaz  valakivel  dajka  módra
bánik.  Kisdedeket  dajkáim  ;  vén, vagy  beteg  férjet  daj-
kálni.

DAJKÁLÁS, (daj-ka-al-as)  fn. tt.  dajkálás-t, tb.
—ok.  Kisdedek  szoptatása, ipolgatása, táplálása. Daj-
kamódon  bánás,  gondviselés.

DAJKALEÁNY,  (dajka-leány)  ősz.  fn.  Leány,
ki  a kisdedeket hordozza,  ringatja,  mulattatja,  reájok
felügyel,  máskép  : száraz  dajka,  pesztonka.

DAJKÁLK.ODÁS,  (daj-ka-al-kőd-4s)  fn. tt. doj-
kálkodás-t,  tb.  —ok.  Dajkái  szolgálat, ápolgatás.

DAJKÁLKODIK,  (daj-ka-al-kod-ik)  k.  m.  daj-
kálkod-tam,  —tál,  —ott. Dajkái  szolgálatot,  köteles-
séget  folytat,  mint dajka,  vagy  mint ápoló, gondviselő
forgolódik  valaki  körül.  Előkelő  Marnál  dajkálkodni.
Beteg f érj  mellett  dajkálkodni.

DAJRÁLKODÓ,  (daj-ka-al-kod-ó)  mn.  tt  daj-
kdlkodó-t.  Dajkasággal  foglalkodó;  mások  ápolója,
gondviselője.  Dajkálkodó  nVcteléd.  Dajkálkodó  édes-
anya.

DAJKÁLÓ,  (1),  (daj-ka-al-6)  fn.  tt.  dajkdló-t.
Személy,  ki  valakit  dajka  gyanánt  ápol.  Egy  vagy
több  gyermek  dajkátója.

DAJKÁLÓ,  (2),  (L fönebb)  mn. Dajka  gyanánt
ápoló,  tápláló.  Dajkáló  feleség.  Átv.  ért  dajkáló  két,
dajkáló  gond.

DAJKÁLÓDIK,  (daj-ka-al-ód-ik)  belsz.  m.daj-
kátód-íom, —tál,  —ott.  Szorgalmasan  fisi  a  dajkasá-
got,  mások  ápolását,  mint  dajka  forgolódik  valaki
körül.

DAJKÁLÓDÓ,  (daj-ka-al-ód-ó)  mn.  tt  dojkáló-
dá-t. Dajkaságot  szorgalmasan, gondoskodva űző, foly-
tató,  gyakorló,  ffisded  tettvérei  mellett  dajkdlódó  néni.

DAJKAPÉNZ,  (dajka-pénz)  ősz.  fn.  Pénz,  ille-
tőleg  bér,  melyet a  szoptató  dajkának  fizetnek.

DAJKAPOR,  (dajka-por)  ősz.  fa.  Bizonyos táp-
szer  porformában, mely  a  dajkatej  szaporodását  esz-
közli.

DAJKAREGE,  (dajka-rege)  ősz.  fn.  így  nevez-
tetnek  azon csodás  mesék,  melyekkel  a  dajkák  mu-
lattatják  a kisdedeket. Át  ért  háziig elbeszélés.  £•

csak olyan dajkarege.

DAJKÁ8, (daj-ka-as) mn. tt dajkás-t , vagy
— öt, tb. —ok. 1) Kinek dajkája van. 2) Oly gyer-
mekről  mondják,  ki  dajka  nélkül  nem tud  lenni,  ki
mindig a  dajka  után  van.  Dajkát  gyerek.  Olyanforma,
szó,  mint anyás.

DAJKASÁG,  (daj-ka-ság)  fn.  tt  dajfcaság-ot.
Dajkái  szolgálat,  kisdedápolás.  Dajkatággal  kéretni

DAJKÁSKODIK,  (daj-ka-as-kod-ik)  k.  1. DAJ
KÁLKODHC.

DAJKASZERZÖ,  (dajka-szerző)  ősz.  fn.  Cselé-
deket  szerző  asszony,  különösen  ki  szoptatódajkákat
szerezni  szokott.

DAJKASZÓ,  (dajka-szó) ősz. fa. Szó, vagy szók,
melyekkel  a  dajkák  a  kisdedek, kis  gyermekek  előtt
némely  tárgyakat  nevezni  szoktak, pl. papa  ám. étel,
kenyér;  HUti,  bvmbum = víz;  kácsi = kalács ; aitá
=  tttz; esoncsi = has;  kaka =  rút;  bába =  láb;
kaesó =  kéz ;  gungó = fing ;  csoeso , paeci = ló ;
beese =  borjú ;  esocza  =  malacz ;  kupi = kutya ;
csiesi = csecs ;  tatába,  taet = el ;  távol ,  meszue,
stb.  Máskép :  gyermekutó.

DAJKATEJ,  (dajka-tej)  ősz.  fn.  Tej,  melyet a
csecsemő  a  dajka  emlőjéből szop.  Édetebb  át  anyattj
a  dajkatejnél.  Km.

DAJNA,  (daj-na  azaz  dajnő)  fn. tt. dajnát.  Tes-
tes,  tenyeres  talpas  nőszemély.  Nagy  dajna.  A  köz-
nép  néha  úri  asszonyt  (dámát)  is  ért  alatta.

DAJNÁRODIK, (daj-na-kod-ik) k. m.  dajnákod-
tam,  —tál,  —ott.  Mondatík  1)  a  tunyálkodó  nősze-
mélyről  általában,  2)  olyanról  különösen,  ki  úri  asz-
szony  módjára  kényelmesen  éldegél,  nem  gondol  a
munkával,  csak  piperéskedik.

DAJNÁLKODIK, (daj-na-al-kod-ik) k.  L.  DAJ
NÁKODIK.

DÁK,  1) erdélyi  falu  Felső-Fejér  varmegyében,
helyr. Dák-ra,  —ön,  —ról. Latinai  Daátim.  8) Régi
Daczia  lakosa,  tt.  dák-ot.  3)  A  dákos  nevű  esxköi
gyöke. ; 1. ezt

DÁK A,  falu  Veszprém  megyében;  Dákd-n,
—rá,  — ról.

DAKFÖLD,  népes  pnszU  Sopron  megyében;
helyr.  DakfOld-on,  —re,  —rdl.

DÁKOS, (dák-os)  fn. tt  dákos-t,  tb. — ok.  Gyi
lök, vagy  tőrnemtt  szúró,  ölő eszköz,  melyet  tokban
vagy  botba  rejtve  vi  ebiek.
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Gyöke  dák  a  szúrást,  bőként jelentő gyök szóval
rokon.  Hegegyezik  vele a  bélien  da'xog  (bökés) ettől  :
ícattiv  (bökni).

D ÁKOSBOT,  (dákos-bot;  ősz.  fa.  Bot,  palcza,
melynek  üregében  dakos  van elrejtve.  V.  ö.  D ÁKOS.

DÁKOSKA, (dék-os-ka) fn. tt. dáfcoskát.  Kisebb-
féle,  rövid pengéjű  dákos,  töröcske,  gyilkocska.

DÁKOSOS,  (dák-os-os)  mn.  tt.  dákosos-at. Dá-
kossal  fölszerelt,  fegyverzett,  d&kost  viselő.  Dákosos
palcza.  Dákosos  utonálló.

DAL,  (1),  elvont gyöke dalma, dalmahodik, dol-
mány  v.  dolmány, dalmos  stb. szóknak.  Jelentése: tele,
törökül  dolu.

DAL,  (2), hangutánzó önálló gyök ;  fn.  tt.  dal-t,
tb.  —ok.  1)  Altalán  (lantos)  költemény, mely  a  szív
érzelmeit  éneklésre  alkalmas  versükben  festi.  Inneu  :
vig  dal,  szomorú  dal,  bordal,  szerelmi  dal,  népdal, hu-
szárdal,  hadi  dal.  A  dal  inkább  világi,  s  egyszerűbb
érzelmek  tolmácsa;  az  egyházi  tárgyú,  vagy  mély ér-
zelmű,  fenséges  lantos  versezeteket  pedig,  ha  szinte
éneklésre  szanvák,  e'nekek-nek  hívják.  2)  Jelenti  azon
hangszerkezetet,  azaz  dallamot  (melódiát),  mely  sze-
rént  a  dalkölteményt énekelni  lehet.

Bár  azok  is,  leikkel  földrázó  harczokat  űztünk,
Hallhatnák  átok  is  dalomat  diadalmas  Ügekröl.

(Vörösm.)

Majd  elfújja  át  ebek  dalát,  (Km.)
De  ha  szöldgerezd  levét
Iszom,  engem dalra  hevít.

(Horv.  E.)

Rokonnak  tekinthetők  vele  a  német  Dohle, né-
mely  szójárásokban  :  Dahlf,  továbbá  Schall, mongol
doh/a,  dutilachu,  mandsiir  íalhoun  [fecsegő],  talhilame
[fecsegni],  tolómé  [számlálni)  stb.  szinte  rokonokul  te-
kinthetjük  a  latin  lawdo,  német  7x>«/  szókat  is  stb.

—DAL, (3), nyilt a-val,  vékonyhangon  —DEL,
nyílt e-vel öszvetett igeképzö,  mely  ön- és átható igék-
ből  hasonló gyakorlatosokat  képez, mint:  vagdal  (vag-
dal),  Kzab-dal,  jár-dal,  Up-del,  tép-del,él-del,nyög-del,
tör-del.  Két  alkatrészből  áll,  ú.  m.  d-ből,  mely  ám.  a
gyakorlatos  ód  e'd Sd,  (péld.  a  tápod,  csapod,  tököd,
pSköd  igékben),  és  a  szintén gyakorlatot  jelentő ál él-
ből,  tehát  elemeire  osztva =  od-al,  e'd-el,  M-el, ket-
tőzött  gyakorlást  fejez  ki.  E  tekintetben  egyezik  ve-
le  : dus,  dés,  dös ~ od-os, e'd-e's,  Sd-ös,  péld. csap-dós
=  csap-od-os,  kap-dos  :=  kap-od-os,-, lép-de's  = lép-
r'd-e*,  tép-de's  =  tép-e'd-és,  nySg-dSt  =  nyög-öd-ö's,
pok-dSs  =  pok-od-os,  lök-dös  =  lok-Sd-Ss.  stb.j

Származékai  a) dalgat  delget,  elemezve :  od-ol-
og-at,  f'd-el-e'g-et,  pl.  vag-dalgat,  lép-de'lget,  b)  dalko-
dik  v.  dalkozik,  pl.  vagdalkodik  v.  vagda/kozik,  rug-
dalkodik  v.  rugdalkozik,  melyekben  a  gyakoriság  fo-
galmán  kivül  a  cselekvési  visszahatásnak  fogalma  is
rejlik,  c)  dalódik  v.  dalázik,  v.  d  nyomatékkal dalod-
zik,  mint :  rugdalódik,  rugdalózik,  rugdalódtik,  vagda-
lódik,  vagdaUzik,  vagdalódiik.

DAL, falu  Erdélyben,  Doboka  megyében  ; helyr.
Dal-ön,  —rá,  —ról.

DALÁR,  (dal-ár)  fn.  tt  dolár-t.  Újabb  kori  al-
kotásu  szó,  ám.  dalos,  daloló,  dalokat  éneklő,  dalnok.

DALÁRDA,  (dal-ár-da)  fn.  tt.  dalárdát.  Dalá-
rok  egyesülete,  társulata,  kiknek  fő  czéljok  dalok be-
tanulásával  foglalkodni, s  azok  eléneklésével  magák-
nak  és  másoknak  mulatságot,  kedvtöltést  szerezni.

DALEVEZÖ,  (dal-evező)  ősz.  fa.  Evező  lapát a
ladikokon,  és  dereglyéken,  melyet gúzsba akasztanak.

Valószínűen  eredetileg  oldalevezd'  volt,  mert  a,
dalgúts  máskép : oldalgúzs.  V.  ö. DALGÚZS.

DALGÚZS,  (dal-gúzs)  ősz.  fn.  Kötélből  vagy
vesszőből  csinált gúzs  a  ladikok,  dereglyék  oldalain,
melybe  az evező lapátot húzzák.  Némelyek szerint ám
tolgúzs,  mások  szerént  ismét  oldalgúzs.

DALGYŰJTEMÉNY,  (dal-gyűjtemény)  ősz.  fn.
Különféle  tárgyú,  leginkább  a  nép  között  elterjedt
dalok,  kéziratban  öszveszedve  vagy  kinyomtatva.

DALI,  (dal-i)  ám.  deli,  L.  ezt
DALIA,  (ám.  a  felhangu  :  deli)  fn.  tt.  daliát.

Jelent  általán  hőst,  leventét,  vitézt,  különösen  olyat,
kinek  dali  vagy  deli  termete  van.  Régi  szó,  s  meny-
nyivel  jelentősebb  mint  az  újabb  időben  alakult  :
lovag.

„Halljátok  szavamat  daliák  és  harczi  vezérek."

Vörösmarty.

„S  minő  uyalka  az  ármányos  fia,
Béli  válnék  belőle  szép  dalia!"

Czuczor.

Megjegyzendő,  hogy  a  német  Held  (régi  svédül
haelad),  ha  megfoi díttatik  -=  dl eh,  deleh  szinte  ösz-
veüt  a  magyar  deli  vagy  dalia  szóval.  Minden  nyel-
vész  tudja,  hogy  ily  megfordítások  ugyanazon  nyelv-
ben  is  sokszor  megtörténnek.

DALIÁS,  (1),  (dal-i-a-as)  mn. tt.  daliás-t  vagy
— át,  tb.  ak.  Vitézies,  lovaglás, hősies.  Daliás  termet,
daliás  öltözet,  daliás  tartás.

DALIÁS, (2), (I. fönebb) fn.  tt. daliás-í, tb. —ok.
Régen  annyit  tett,  mint : dzsidás,  dárdáé,  azaz  fegy-
veres  katona,  vitéz.

DÁUBÓ, fn. tt. dálibó-t, tb.—k. így  nevezik Vág-
mellékén a zajos falusi  mulatságot, az  énekkel, zenével,
tánczczal,  eszem- iszommal  járó  lakomát.  Másutt  :
dáridó.  Lásd  ezt.

DÁLIDO,  I. DÁUBÓ.
DALJÁTÉK,  (dal-játék)  ősz.  fn.  Szinmü, mely-

nek  lényegét  zene  és  ének  teszi,  s  főczélja  nem  any-
nyira  cselek vény t,  mint  érzelmeket  eléadni.  (Opera).
Van  komoly,  víg,  bohókás  és  vegyes daljáték.  Daljáték
szövege,  zenéje.

DALKÖLTÖ ,  (dal-költő) ősz.  fn.  Költő,  ki dal-
műveket  ír,  szerez.

ÜALKÖNYV,  (dal-könyv) ősz.  fn.  Könyv, mely.
vagy  ugyanazon  költő  dalait,  vagy  különféle  szer-
íöktöl  eredett  dalok  gyűjteményét  foglalja  magában
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DALL,  (1),  tájejtéssel  ám.  a  szokottabb  és he-
lyesebb  dal,  főnév.

DALL,  (2),  (dal-1, azaz  dal-ol)  önh. és  áth. m.
dall-ott,  htn.  — ani.  Dallani  mondatik tulajdonkép,
aki  valamely  dalt  zeneileg elhangoztat,  elénekel;  de
mondatik  a  költőkről is.

—  „dallok  dalt,  hajh  de  szomorgót."
Czuczor.

—  „kitudja,  hát ő nem jön-é el!
Hátha  eljő  —  s dalland"

Arany.

DALLÁ,  (dal-ol-a)  fa.  tt  daliát.  Egyszerű  kis
dalocska  a  maga  nemében. (Canzone).

DALLÁB,  (dal-láb)  ősz.-  fn.  A  dalalkotó  vers-
sornak  egy-egy  szaka. V.  ö. VERSLÁB.

DALLAM,  (dall-am) fn. tt  dallam-öt. Valamely
dalnak  zenei folyama  vagy  menete (Melódia).  Új  al-
katú  szó.

DALLAMOS,  (dall-am-os)  mn.  ti  dollamos-t,
vagy —át, tb.  — ak.  Dallammal  bíró,  ékesített,  dal-
lamdrfs.

—  „kinek  az  istenség
Nyújtá  dallamos  ajk  s  honi  hárfa  kincsét"

Arany.

DALLAS,  (dall-ás)  fa.  tt  dallás-t,  tb.  —ok.
Valamely  dalnak  zenei  lejtéssel  elhangoztatása.

DALLAZ,  (dall-az)  önh. m.  dalloz-tom,  —tál,
—ott.  Hajósok  nyelvén ám. gúzsba vetett evezőlapát-
tal  eve*. V.  ö.  DALGÚZS.

DALLEVEZÖ, DALLGÚZS, 1. DALEVEZÖ.
DALGÚZS.

DALLÓ,  (dall-ó)  fn. tt  daüó-í.  Személy, ki da-
lokat  hangoztat  A  bor meghajtja  a daliét.  (Km.)

DALLOS,  (dall-os)  fn.  és  mn. 1.  DALOS.
DÁLLYA,  MAGYAR—,  OLÁH—,  SZÁSZ—,

falvak  Erdélyben; helyr.  DáUyd-n,  —rá,  — ról.
DALM  T. DALHA,  (dal-ma azaz tele-mi) elvont

vagy kiavult törzsök,  innen : dolmohodik, dalmos, daí-
mány, v.  dolmány.  Jelenti  az  emberi  testnek  tele  ré-
szét, derekát  V.  ö. DALMAHODIK.

Rokon  vele  a vékonyhangu  tel,  teli,  teljes,  to-
vábbá  azon  dér, melyből derék  származott, eredetileg
dorék, honnan  derekam ám.  darékom, derekai  ám. da-
rékos.

D ALMÁD,  fala  Hont megyében,  és paszta Tol-
na  megyében; helyr.  Dalmad-on,  —rá, —ról.

DALMAHODIK,  (dal-ma-hod-ik)  k.  m. dalma-
hod-tam,  —tál,  —ott.  Szatmár vidékén  ám. teste, de-
reka  vastagodik,  telik,  testesedik.

DALMÁNY,  1. DOLMÁNY.
DALMÁR,  falu  Erdélyben  Belső-Szolnok  me-

gyében ; helyr.  Dalmdr-on,  —rá,  —ról.

DALMÁT, fn. és mn. tt. dalmát-ot. L.DALMATA.
DALMATA,  fn.  tt.  dalmatá-t.  Dalmatország  la-

kosa.

DALMÁTORSZÁ6,  (dalmát-ország) ősz.  fn.  Az
ausztriai  birodalomban levő királyság négy  kerülettel,
az  ádri.ii  tenger  partján.

DALMATUL,  (dalmát-ul)  ih.  Dalmát  nyelven.
Dalmatái  beszélni, érteni,  írni.

DALMOS,  (dal-m-os) mn. tt  dalmos-t, v.  —át,
tb.  —ok.  Vastag,  testes,  teljes  derekti.  Dóimat
legény.

DALMŰ, (dalmű) ősz. fn. Általán, dalköltemény,
kttlönösen,  daljáték.  (Opera).

DALMÜHÁZ,  (dal-intt-ház)  ősz.  fn.  Színház,
melyben  különösen  dalmüveket,  daljátékokat  adnak
elé;  operaház.

DALNOK,  (dal-nők) fn.  tt.  dalnok-ot.  1)  Éne-
kes,  éneklő; kardalnok.  2)  Nemesebb értelemben  vett
dalénekes, ki  költői s  zenészi  ihletéssel  bír.  Ilyenek
voltak  a  daliáskor  lantosai, a  troubadourok.  3)  Dal-
költő.

DALNOK,  Székely  falu  Erdélyben  ; helyr. Dal-
nok-on,  —rá,  —ról.

DALOL,  (dal-ol)  önh.  és  áth.  m.  dalol-í.  lásd
DALL.

DALOLÁS,  (dal-ol-ás)  fn. tt  daíoíás-t, tb.  —ok.
1. DALLAS.

DALOS,  (1),  (dal-os) mn. tt. dolos-í, vagy —öt,
tb. —ok.  1) Dalokat  tartalmazó.  DalotlcOnyv,  milye-
nek  pl.  a  Himfy  szerelmei.  2)  Ki örömest  dalol.  Da-
lot  leányok,  legények.  JófilttySs,  dalos  fiú.

DALOS, (2),  (l- föntebb) fa. tt  dotos-t, tb. —ói.
Énekes, dalló  személy; máskép  : dallos és  dalnok,

DALSZÍNHÁZ,  (dal-szín-ház)  ősz.  fa.  1.  DAL-
MÜHÁZ.

DALSZINÉSZ,  (dal-ssinési)  ősz.  fh.  Zenébe s
éneklésbe  avatott  színész, ki  dalművekben  lép  fel,
operaénekes.

DALSZÓ,  (dal-szó)  ősz.  fa.  Szó, vagy  hang.
mely  zenére  alkalmas,  vagy  mely  a  zene  mellett éne-
keltetik.  Máskép :  énekszó.

DAL8ZÜZ,  (dal-szűz)  ősz.  fia.  A  dsJköltésset
mdsája,  különösen  :  Polyhymnia.

DALTÁNCZ,  (dal-tánca) ősz.  fn. Tánc*,  mely
dallal  van  párosulva,  pl.  némely  lengyel  t&nciok.  A
magyar  köznépnél is  van ily  táncnak  némi  nyoma.

DÁLYA,  lásd  DÁLLYA.
DÁLYÓ,  KIS—,  NAGY—,  puszták  Nógrád

megyében; helyr.  Ddlyón,  —ró, —ról.
DÁLYOGH,  falu  Baranya  megyében;  helyr.

Ddlyogh-on,  —ró,  —ról.
DÁM,  elvont  gyöke  domass  szónak.  Rokonai:

dóm, dóm, melyekből, domb,  domború,  dSme,  domScc-
kös, dörosödi származtak.  Eredeti jelentésök: dodoro
dás,  puffadás.

DÁM, a  latin  dama  szóból  eredett,  mely  csak
némely  öszvetételekben  használtatik  :  dámUnS,  dám-
vad.  A hellén dttpá£m után eredetileg ám. szelíd.

DÁMA, fa. tt. dámát. A francziáktol kölcsön-
zött szó, spanyolul dama, németül JDame, szanszkri-
tul dám, ám.  nő, feleség.  Jelent  úri  asszonyt,  űrből-
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gyet,  delnőt.  Egyébiránt  a  tiszta  társalgási  nyelvben
és  Írásban  közdivatúvá  lett  helyette  a  hölgy,  a újab-
ban  detnó'.  Néhutt  a  köznép  gúnyosan  a  kicsapongó
gyanús  nöszemélyeket  nevezi  (lámáknak.

DAMAK,  fala  Borsod  megyében; hely. .Dámok-
on,  —rá, —ról.

ÜAMÁSD,  G ARÁN—,  IPOLY—,  faluk  Bars
és  Honth  megyékben;  helyr.  Damásd-on,  —rá,
—ról.

D ÁM ASZ,  (1),  (dam-asz)  fű.  tt.  damasz-í,  tb.
—ok.  1)  Nagy  fajtájú  sertés,  máskép:  domosz.  2)
Selyem-,  gyapjú-  vagy  vászouszövet,  kidomborodó
alakokkal,  és  sima  fouákszinnel.  Idegen  származású.

DAMASZ, (2), (1. föntebb)  mn. tt.  Damasz  nevű
szövetből  való. Damaszruha, damosz abroszok. Damasz
kelmik.

DAMASZK,  1.  DÖMÖCZK.
DAMASZMUNKA, (damasz-munka) ősz.  fn. Oly

szövet,  mely  damasz  formára  van készítve.  V.  ö. DÁ-
MASZ.

DAMASZMÜ, (damasz-mii) ősz. fn.  1. DAMASZ-
MUNKA.

DAMASZOL,  (damasz-ol)  áth. ín.  domoszol-t.
Valamely  kelmébe,  szövetbe  damaszféle kidomborodó
alakokat  sző.  Abroszokat  damaszolni.

DAMASZOLT,  (dam-asz  öl-1)  mű.  tt.  damaszolt-
at.  Ami  közben-közben  vagy  egy  részében  damasz
formára  vau  szőve.  Damatzolt  abrosz,  damaszotl  szélű
ágy terítő,  damastolt  párnahéj.

DAMASZSZÖVÖ,  (damasz-szövő) ősz.  fn.  lásd
DAMASZTAKÁCS.

DAMASZTAKÁCS,  (damasz-takács)  ősz.  fn.
Mütak&cs,  kidomborodó  képekkel, alakokkal  ékesített
szöveteket  készítő.

DAMASZTAPÍR,  (damasz-tapír)  ősz.  fn.  Déli
Amerikában  honos  állat,  melyet  vízi  disznó-nak, vagy
vadtehén-neí  is  hívnak.  V.  ö. DAMASZ, 1).

DÁMBAK,  (dám-bak) ősz.  fn.  A  dámvad  nevű
állatok  hímé.  V.  ö.  DÁMVAD.

DÁMGIM,  (dám-gím) ősz. fn. A  közönséges szar-
vasnál  kisebb  fajú  vörös vad.

DAMIÁN,  férfi  kn.  1. DÖMÉNY.
DÁMKÖ,  (dám- v.  dáma-kö)  ősz.  fh.  Kő  vagy

koczka  a  dáuia  nevű játékban,  azaz  ostáblán.
DAMÓCZ,  falu  Zemplén  megyében; helyr.  Dm-

mócz-ra,  —rói,  —ön.
DAMONYA,  falu Sopron  megyében ; helyr. Da-

monyá-n,  —rá, —ról.
DAMOS,  falu  Erdélyben,  Kolos  megyében;

helyr.  Damoi-on,  —rá,  —ról.
DÁMOS,  falu  Bihar  megyében,  helyr.  Démon-

ra,  —ról,  —ön.
DÁMÜNÖ,  (dain-finö)  ősz.  fn.  Nőstény dámvad.
DÁMVAD,  (dám-vad)  ősz.  fn.  Vad  neme,  mint-

egy  közép  fajta  a  szarvas  és  őz  között,  lapátforma
széles  agancscsal.

DÁN,  hangutánzó  elvont  gyök.  Származékai:
dana,  danol.  Rokonok  vele do»,  dtm,  csőn,  zen elvont

gyökök  a  dong,  dong,  etUng,  teng  származékokban,
ügy  a dal  gyökszó  is.

DÁN, (1), férfi  kn.  A  Dániel  szónak  kurtított
mása.

DÁN,  (2), fn.  tt  dán-t, tb.  —ok.  Dánia lakosa.
Mint  melléknév  is használtatik.  Dán hajók.  Dán gyar-
matok.

DANA,  (dan-a)  fn.  tt.  danát.  1)  Alsóbb  rendű
köznépdal.  Néhutt csintalan, pajkos,  korhely,  fajtalan
éneklést jelent.  A  danák  készítésére  nagy  hajlammal
bír  a  magyar  köznép.  2)  Szálában  rósz  szellemet  is
jelent,  melyre  az átkozódók szoktak hivatkozni.  Dana
(manó)  verje meg.

DANCS,  (dan-cs)  fn.  és  mn. tt. dancs-ot. Erdély-
ben  divatos  szó, ám.  szenny,  mocsok,  szurtossag.

DANCSHÁZA,  falu  Bihar  megyében;  helyr.
Dancsházá-n,  —rá, —ról.

DANCSOS,  (dan-cs-os)  mn. tt.  dancsos-t,  vagy
—at,tb. —ak. Szennyes, mocskos, tisztátalan, szurtos.

DÁNCSOSAN,  (dau-cs-oB-an)  ih.  Szennyesen,
mocskosán,  tisztátalanul.

DANCSOSSÁG,  (dan-cs-os-ság)  fű.  tt.  dancsos-
ság-ot.  Mocskos,  szennyes,  szurtos,  tisztátalan  tulaj-
donság  vagy  állapot.

DANCZIAGYÖKÉB,  (danczia-gyökér)  ősz.  fn.
A  tárnicsok  neméhez tartozó, sárga tárnics  növényfaj
gyökere,  mely  igen keserű  ízű,  s egyszersmind  gyógy-
erövel  biró.  L.  TÁRNICS.

DANCZKÁ,  fn.  tt.  Danczkát.  Danczig,  város
nyugoti  Poroszországban.

DANDÁR, (1),  (don-d-ár  azaz  dongár,  dongó)
fn.  tt.  dandár-t,  tb.  —ok.  Hegyaljai  tájszó,  mely na-
gyobb  fajú,  erős  dongásu  darázsi jelent.

DANDÁR, (2), fn.  tt.  dandár-t,  tb.  —ok.  1)
Általán  hadi  csapat, zászlóalj,  valamely  merényletre
különösen  vállalkozó  vitézsereg.

„Már  nem  csődíti  Sajónak
Zúgó  habjaihoz pártos  daudarait  öazve."

Aradi  gyűlés.

2,)  Az  újabb  hadi  nyelven  a  hadseregnek  oly  osztá-
lya,  mely  több  zászlóaljból  sőt  ezredből  állhat. (Bri-
gádé).

Valószínűleg a franczia étendard,  német Standar-
te,  olasz  stendardo  után  módosított  szó.

DANDÁRNOK,  (dandár-nők) fn.  tt  dandárnok-
ot.  Ujabb  hadi  nyelven  vezér,  ki  dandárt  vezényel.

DANDÁRSEGÉD,  (dandár-segéd)  ősz.  fn.  Se-
gédtiszt  a  dandárnok  oldala mellett.

DÁNFALVA,  helység  Kővár  vidékében,  és  Er-
délyben  Csík  székben;  helyr.  Dánfalvá-n,  —rá,
—róí.

DÁNFOK,  CSATÁK—,  puszta  Békés  megyé-
ben ; helyr.  Csatár-Dánfok-on,  —rá,  —rói.

DANI,  férfi  kn.  tt.  Dani-t,  tb.  —k.  A  Dániel
névnek  kurtítva kicsinyített, s  bizodalmas  hangú  vál-
toztatása.  Olyan  mint:  Jani,  Feri,  Gyuri,  s több más.
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DÁNIA,  fa.  tt  Dánia-1.  Ország  és  királyság
Európa  éjszak!  részén,  melynek  fővárosa  Koppen-
hága.

DÁNIEL, férfi  kn.  tt.  Dániel-t,  tb.  —ék.  Héber
eredetű, jelentése:  isteni,  vagyis  igaz  itélő  bíró.

DANK, falu Erdélyben,  Kolos megyében ; helyr.
Dank-on,  —ró, —ról.

DANEÓ,  Dániel  keresztnév  módosítása némely
szójárásban.

DANKÓCZ,  falu  Vas  megyében;  helyr.  Dan-
kócc-on, —rá, —ról.

DANOL,  (dan-ol)  ön.  és  áth.  lásd  :  DALOL,
D ÁLL.

DÁNOM,  (dán- vagy  dan-om).  Csak  a  dtnom
szóval  ikeritve b&sználtatik.  lásd  :  DÍNOMDÁNOM.

DÁNOS,  erdélyi  falu  neve  Segesvár  székben;
helyr.  Dános-ra  —róí,  —ön.

DÁNPATAKA,  fala  Erdélyben,  Belső-Szolnok
megyében;  helyr.  Dánpataká-n,  —rá, —ról.

DÁNPEHELY,  (dán-pebely)  ősz.  fn.  A  grön-
landi  és  izlandi  vadludak  finom  pelyhe.

DÁNUL,  (dán-ul)  ih.  Dán  nyelven.  Dánul  be-
szélni, Írni.

DÁNY,  falu  Pest  megyében;  helyr.  Dány~on,
-rá, —ról.

D ANYÁD,  falu Szathmár megyében; helyr. Da-
nyád-on, —ró, —ról.

DANYÁN,  SZÁSZ—, erdélyi  falu;  helyr.  Da-
nyod-ba,  —bon,  —MZ.

DANYI,  1. DANI.
DÁNY-SZENT-MIKLÓS, ALSÓ—, FELSŐ—,

puszták  Pest megyében; helyr.  Dány-Stent-Miklót-on,
—ró, —ról.

DAB,  hangutánzó  elvont  gyöke  daru,  darázs
szóknak. Rokonai dór,  dur,  dö>, szántén hangutánzók.
Ugyanezen jelentés  rejlik  a törésre, zúzásra,  morzso-
lásra vonatkozó dara, darab, darancs szókban. Roko-
na :  tör, tar, szanszkrit dar,  dár és  tarh,  latin térit stb.

DARA,(1), (dar-a) fn. tt  darát. 1) Apró szemecs-
kékre,  golyócskákra  őrlött gabona.  Buta  dara, árpa
dara. A  törökbúzának  tulajdonkép derczéje  van.  Da-
rát  v. darára  ÖVleni.  2)  Átv. ért. kis  szemecskékre
összefogyott hó, mely  kivált  tavaszi napokban  szokott
esni.  Ettivel  vegyes  dara. Dara  esik.

Törökfii dar¥ ám. köles (Hirse).
DARA, (2), fala Zemplén megyében; helyr.

Dará-n, —rá, —ról. L.  D ÁR AH.

DARAB, (dar-ab = dar-av = dar-ov = dar-ó)
fn. tt darab-ot.  1) Töredék, rész, hasáb. Darab ke-
nyér, darab sajt, darab hús. Sok darab kenyeret kíván

egy  esztendő".  (Km.) Darab fa.  Sok darab fa  kívántatik
egy szekércsináláshot. (Km.)  fis  darab, nagy  darab.
Darabokra  síelni,  metélni, hasogatui, vágni, törni va-
lamit.  Darabról  darabra megvizsgálni. Egy  vagy  több
darabban  adni  ki a  részt.  2)  Jelent kiterjedést, rnesz-
szeséget  Jó  darabföldet  bejártam.  Egy  mérföld  ét
eyy  darab.  3)  Jelent  időt,  időfolytatást  Még  egy  da-
rabig  nálatok maradok.  Darab  ideig.  4)  Képes  kife-

jezésben  diribdarab jelent  holmi  szedett-vedett  része-
ket,  rongyokat,  czókmókot.  Diribdarab  ruha,  dirib-
darab  kenyér.  5)  A  nagyobbféle  arakból jelent egy-
egy  önálló öszveget.  Hogy  kel darabja  a  disznónak f
Nem  rof  számra,  hanem darabjával  vásáriam  a  posz-
tót,  váttnat.  Régiesen  dereb  is.  Ikeritve  dirib-darab.

Egyezik  vele a perzsa durv-dan  (arat, őrt),  a
szláv  drob,  drobni,  (darabolt,  apró).

DARABANT,  fn.  tt  darabant-ot.  1)  Kísérő
fegyveres  szolga,  milyenek  a  régi  hadi  rendszerben
voltának.  2)  Megyei  vagy  városi  hajdú,  összehúzva:
drabant.  3)  Átv. ért  a  biydosócsilUgok  pályaterén
járó,  s hozzájok  szorosan  tartozó  kisebb  bujdosók,
pl.  a  hold  a  földnek  darabaotja.

Németül  Trabant,  több  szláv  nyelvekben  dra-
bant,  olaszul  trobante  stb.  Némelyek a perzsa  derbá*
[ajtónálló],  mások  szinte  a perzsa  tatrapa,  máaok  is-
mét a hellén  fagánoms  szóktól  származtatják.  Ade-
lang  közvetlenül  az olaszból  eredettnek  hiszi,  de az
olaszt  ismét a  német troben-től  származtatja.

DARABOSA,  (dar-ab-csa)  fn. tt. darabestit.  Kis
darab,  kis  rész,  kis  töredék.  Egy  darabeta  tSmjény,
ha tiicre tétetik, oc egész házat betölti füstivel.  (Pácmán).

DARABKA,  (dar-ab-ka)  fn.  1. DARABOSA.
DARABKÁNKÉNT, (dar-ab-ka-an-kéut) ib.  Kis

darabokban,  töredékecskékben,  részecskékben.  Da-
rabkánként  elrágdosni,  elmetéTgetni,  eltördelni,  eUtány-
ni, szórni valamit.

DARABOCSKA,  (dar-ab-ocs-ka) kies.  fn.  lásd:
DARABOSA.

DARABOKRA,  (dar-ab-ok-ra)  ih.  Felosztó ér-
telemmel bir, pl. Darabokra  tépni,  szakgatnt  a  ruhát ;
darabokra  tördelni  a* üvegtáblát,  darabokra  aprítani
a  húst.

DABABOL,  (dar-ab-ol)  áth. m.  darabol-/. M
Valamit  darabokra  tör,  metél, hasogat, vagdal,  szak-
gát, tép  stb.  V.  ö. DARAB.  Fát,  kenyeret,  sajtot da-
rabolni.  Feldarabolni  több  örököt  kötött  valamely  nt-
mes jószágot,  telket, pusztát.  EWarobotni  a  fövérA7  le-
vágott  fát.  Őszoedarabolni  boszuból  a  megölt  ellenség
testét.  2)  Valamit  nem tökéletesen  és egészen,  hanem
féligmeddig,  csak  részben  bajt  végre.  CSiak  úgy  nagy-
jából  darabolja  a munkát.

DARABOLÁS,  (dar-ab-ol-ás)  fn. tt  darobolás-r,
tb.  —ok. Valamely egésznek több részekre, darabokra
osztása, szakgatisa, vágása, metszése stb.  Eldarabo
lát,  öttvedarabolát,feldarabolát,izétdaraboldt.  Agya-
kori  eldarabolát  által  némely  nemet  telkek  igen  kicsi-
nyekké lettek.

DARABOLATLAN,  (dar-ab-ol-at-lan)  ma.  tt
darabolatlan-t,  tb.  —ok.  Ami  ép  állapotában  meg
van,  ami darabokra,  részekre  szakgatva, tőrre, haso-
gatva  stb.  nincsen.  Darabolatlan  Sti  telek;  darabo-
latlan  kenyér;  darabolatlan  faderék.  Mint  ih.  ám. da-
rabolatlanul.

DARABOLATLANIIL,  (dar-ab-ol-atlan-ul) ih.
Anélkül,  hogy  darabokra  volna oszt**, szelve, vágva,
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hasítva,  ép, egész  állapotban stb.  Darabolatlanul  he-
vertetni  át  erdőn  ledSntStt  fát.

DARABOLHATATLAN,  lásd  :  DARABOL-
HATLAK.

DARABOLHATLAN,  (dar-ab-ol-hat-lan)  mn.
tt  dorabolhatlan-t,  tb.  —ok.  Amit  darabokra  oszta-
ni, vágni, hasítani  stb. nem lehet,  vagy  nem szabad.
El-  vagy  fSldarabolhatlan.

DABABOLÓ, (1),  (dar-ab-ol-ó)  fű.  tt.  dorobo-
ló-t.  Személy,  ki  valamit darabokra  oszt, vág,  szel,
hasít stb.

DARABOLÓ,  (2), (1.  fónebb)  mn.  Darabokra
osztó, vágó, hasító  (eszköz).  Daraboló két,  bárd.

DARABONKÉNT,  (dar-ab-on-ként)  ih.  Darab-
ról  darabra,  egyik  darabot  a  másik  után  véve; egy-
egy  darabban,  vagy  darabjával.  Darabonként  rakni
fel  a fát  a szekérre ; darabonként megszemlélni a csor-
dáiéit' marhát;  darabonként, nem ró/ számra,  árulni a
szöveteket.  V.  ö.  DARAB.

DARABOS,  (dar-ab-os)  mn. tt  darobos-t,  vagy
—öt, tb.  —ok.  1)  Aminek  darabjai  vannak, ami da-
rabokra  van  osztva.  De  ezen  értelemben  ritkábban
használtatik.  2)  Ami  nem sima, nem egyenes,  hanem
rögös, göcsörtös, buczkás,  hegyvölgyes.  Darabos  út,
darabos  vidék, darabos  határ. Darabot  (azaz kereszt-)
zabola.  És  a  horgotok  egyénetekké  lettnek,  ét  a  dara-
botok  sima utókká.  (Lakács  HL  5.  Káldi Sz.) 3) Má-
tyásföldön  :  ripacsos,  himlőhelyes,  kinek  arczat  a
himlő  nagyon elrutította.  4)  Atv. ért. simítatlan, nem
finomított,  durva.  Darabot  erkölcsit  ember.  Ez  érte-
lemben  hasonló hozzá a  német derb.  5)  Az  írásmódra
átvéve  : szakgatott, nem  folyékony, nehéz menetelü.
Darabot  vértezel,  darabot beszéd.

DARABOSAN,  (dar-ab-os-an)  ih.  1)  Szakgatva,
nem  folytonosan,  nem  simán.  Daraboton  Írni,  beszél-
ni.  2)  Durván, faragatlanul.  Darabosan  válaszolni.

DABABOSHEGY, paszta Vas megyében; helyr.
Darabothegy-en,  —re, —ró"l.

DABABOSÍT,  (dar-ab-os-ít) átb. m.  daraborít-
ott,  pár.  —s, htn.  —ni vagy  —ani.  Darabossá, ille-
tőleg durvává,  rögössé  tesz.

DABABOSKODIK,  (dar-ab-os-kod-ik)  k.  m.
darabotkod-tam,  —tál,  —ott.  Dnrván,  gorombául,
nyersen,  faragatlanul  viseli  magát,  tetteiben  vagy be-
szédében.  Némely  szónok  nem képes  vitatni  valamit,
anélkül,  hogy  ne  daraboskodnéfc.

DARABOSSÁG,  (dar-ab-os-ság)  fn.  tt  dara-
bottdg-ot.  Durvaság,  nyerseség,  faragatlanság.  Az
Írásmódra  alkalmazva  : szakgatott,  simítatlan  modor.

DARABRA,  (dar-ab-ra)  ih.  1.  DARABOKRA.
Ikerítve  :  diribre  darabra, diríbrSl  darabra,  kisebb,
nagyobb (Untakra.

DABACZUKOR,  (dara-czukor)  ősz.  fn.  1)  Da-
rafonnára  készített  czukor,  mily üt  pl.  a  nasonszenvi
orvosok  használnak.  2)  czukorgyárakban  főtt, s  dara
alakban  öszveállott finomítatlan czokoranyag.

AKAI*.  EABT  •sori*.

DARADAG,  (dara-dag)  ősz.  fa.  Kóros  daganat
a  testen,  melyben  darafonnáju  genyedés  képződik,
(ítcroma).

DABAESÖ,  (dara-eső) ősz.  fa.  Daraalakba  ösz-
vegömbölyödött hóeső, igen apró jégeső. L. DARA, 1).

DARAÉRCZ,  (dara-ércz)  ősz.  fn.  Darához  ha-
sonló  apró  részekre  zúzott  érez.

DARAOOMBÓCZ,  (dara-gombócz)  ősz.  fn.  Da-
rából  gyúrt  és  főzött gombóczféle eledel.  Húsleves da-
ragombóczczal.  VSríSthajmát  daragombóc*.

DASAGYÖNGY,  (dara-gyöngy)  ősz.  fo.  Dará-
hoz  basonló  parányi gyöngyszemek,  különféle hímzé-
sekre, ékességekre, stb.  valók.

DABAH,  falu  Szathmár  megyében; helyr.  ha a
h  nem henyebetfi,  Darah-on,  —ró, —ról,  különben
Daráh-n,  —rá, —ról.

DARAJÉG,  (dara-jég)  ősz.  fn.  Apró,  daraszem
nagyságú  jégeső.

DARAKÁSA,  (dara-kása) ősz.  fn.  Darából  víz-
ben  vagy  tejben  főzött  kásaeledel.

DABAKERESKÉDÖ,  (dara-kereskedő)  ősz.  fn.
Személy,  ki  darával  kereskedést  fiz.

DAEÁL,  (dar-a-al)  áth.  m.  darál-t.  1)  Darát
őröl. Daráló malom. Daráló személy.

„Nincsen  itthonn
\  Néném  asszony,

Darálni  van
Afeluban."  (Kisf. K.)

2)  Átv.  ért  sokat  locsog, fecseg,  folyvást jár  a  szája,
mint  a  daráló  kő,  mely  különösen  zörög,  és sökög.
Szapora  malom  sokat darál. (Km.) Mindent  össze vissza
darál. Ne  daráljatok.

DARÁLÁS,  (dar-a-al-as)  fn.  tt  darálás-f,  tb.
—ok. Daraőrölés. Locsogás  fecsegés,  trécselés.

DARALISZT,  (dara-liszt) ősz.  fn.  Darabos, nem
finomra  őrlött  liszt,  milyen  különösen  a  kukoricza-
dercze.

DARÁLÓ,  (dar-a-al-ó)  fa.  és  mn. tt  daráló-t.
1)  Malom, vagy  malomkő,  mely különösen úgy  van
vágva, hogy  darát  csináljon.  2)  Daráló  személy.  3)
Locsogó  fecsegd.

DARÁLT,  (dar-a-al-t)  mn.  tt  darált-os.  Ami
darára, vagyis  gorombára  van  őrölve.  Darált  árpát
adni  a  térteteknek.

DARÁLTAT,  (dar-a-al-tat) áth. m. daráltat-tam,
—tál,  —ott, pár.  daráitass.  Darára  őröltét,  azaz  a
gabonát  nem lisztté  zúzatja,  hanem  csak  darára  tö-
reti.  Árpát,  kukoricsát  daráttotm.

DARAMALOM,  (dara-malom) ősz.  fn.  Malom,
melynek  kövei  úgy  vannak  vágva  vagy  öszveállítva,
hogy  csupán darát  lehet  őrleni  velők.

DARAMOSLÉK,  (dara-moslék)  ősz.  fn.  Dara-
val,  különösen  árpadarával  kevert, készített  moslék,
a  bízó  disznók  vagy  gőbölyök  táplálására.

DARANCS,  (dar-ancs)  fn.' tt  daranet-ot.  Föld-
csoport, göröngy,  rög, darabosan, mintegy  darmfor-
mára  fóltörött  föld.

76
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DAEANCSOS,  (dar-ancs-os) mn.  tt.  daranetos-t,
vagy  —át, tb.  —ok. Göröngyös, rögös,  darabos. Da-
ronesos marhajára*.  Daranctot  ugar.

DARÁNY,  (1),  (dar-ány)  fn.  tt  darány-t,  tb.
—ok.  Némely  növényeknek  darához  hasonló  apró
szemei, pl.  a  kölesé,  cziroké,  stb.

DAEÁNY,  (2),  falu  és paszta  Somogy  megyé-
ben ; helyr.  Darány-on,  —rá, —rót.

DARAPÉP,  (dara-pép) ősz.  fn.  Pép,  vagy  kása,
darából  főzve.

DARAROSTA,  (dara-rosta) ősz.  fa.  Sürti  rosta,
daratisztításra  való.

DARÁS,  (dar-a-as) mn. tt  darás-t,  vagy  —öt,
tb.  —ok.  1) Tulajdon  ért.  darával  kevert,  darával
készített.  Darát  lisct. £>arás metélt. Daráé rétet. Da-

rát tátka.  2) Átv. ami darához hasonló apró részecs-
kékből  áll.  Darát  tó. Darát  éret  a  hutákban.  Darát
W, ,'ég,  et(S.

DARASZELELŐ,  (dara-szelelő)  öaz.  fn.  Szél-
rosta,  melyben a  darát  a  szeméttől  megtisztogatják.
_frí  DARASZITA,  (dara-szita) ősz.  fn. Darát  tisztí-
tani  való  különös  szita. V.  ö.  SZITA.

DARASZLÓ,  1. DOROSZLÓ.
DARASZOL,  1. DOROSZOL.
DARATÁSKA,  (dara-táska)  ösr.  fn.  Darával

töltött,  béllelt  táskaféle  tészta*  étek.  Szokottabban  :
darás táska.

DARÁTIPPAN,  (dara-típpan) ősz.  fn.  Növény-
faj  a típpanok neméből, melynek kalászában apró dara
vagy  kölesforma  magok vannak.

DARA VIRÁG,  (dara-virág) ősz.  fn.  Növénynem
a négy  föbbhimesek  seregéből  és  táskások  rendéből;
táskája  tojásdad  hossza,  lapított, ép  végfi,  élén  nyíló);
kopácsi  laposkák,  bibéje  száratlan.  (Draba).  Fajai  :
kOeér,  dér-,  köd-, csillagos,  mttkSes-,  ékiecelu,  kSvi  d.

D ÁRAZIK,  (dar-a-az-ik) k. m. daráz-tom, —tál,
—ott. Mondjak esőről,  midőn  daraalakban  vagy  da-
rával  keverve hull. Személytelen ige, mint:  esik  (piait)
havasik  (ningit).

DARÁZS,  (1),  (dar-ázs,  rokon vele  a török  őri)
fii.  tt. darázs-t,  tb.  —ok.  A  méhhez  hasonló  rovar,
vagy  bogár,  melytől  főleg  abban  különbözik,  hogy
felette  karcsú  dereka  van,  azaz  első  és  hátnlsó  részét
igen  vékony  fonal  tartja  össze.  Innen  :  darácsderektt
leány  azaz  karcsú  dereka.  A  darázsi  ne  szurkaid,
vagy  :  Daráttt  ne  tmtrkálj.  Km.  Vén  darázs  (azaz
vén  szerelmes)  legalább  megdongja.  Km.  Mérget  mint
a daráé*. Sok darázs  a  legfutóbb  paripát  is  megtilt.
(Km).  Hogy  a  darázs csípjen meg. Meglepték,  mint da-
ráitok  a  dögSt.  (Km).  Fajai  :  asinger  darázs,  rostás
darán, gyilkos  darázs, kecskedaráss. Legnagyobb  faj
a  lódarázs.

Nevét  rezegve'  dongó  hangjától'- kapta.  V.  ö.
DAB, gyök.

DABÁZS,  (9),  falvak  Baranya  és  Nyitra  me-
gyékben ; helyr.  Darátt-on,  —ró, —rói.

DABÁZSBOLY,  (darázs-boly) ősi. fn.  Földben
lakó daráisok  tanyája,  tárás,  kidomborodott balmocs- l

'  ka  alakjában.  Olyanforma, mint  a  hangyaboly.  V.  ö.
BOLY.

l  DARÁZSFÉSZEK, (darázs-fészek)  ősz.  fn.  Fé-
szek,  melyet a  darázsok  odvas  fákban,  partok  olda-
lain  vagy  a  földben,  különösen  réteken  ütnek.  Nem
jó  a  darázsfészket  piszkálni.  (Km).  Daráttfíttekbe
nyalt,  azaz  mérges, könnyen felfórmedő emberrel  vagy
emberekkel kötött ki.  Kipörkölni  a darázsfészket.  Átv.
ért.  öszveiUesztett  forgácsfánk  idomú  tésztadarabok,
szilvaízzel  vagy  aprószőlővel  töltve.

DARÁZSI,  falu  Hont megyében ; helyr.  Dará-
zsi-ba,  —bon, —bói.

DARÁZSKÖ,  (darázs-kő)  ősz.  fn.  Nagyobban
mészrészekből  álló  kő,  mely  a  vízben  felolvadván  sa-
játságos  likacsos  alakban  tűnik elő,  mint a  darázsfé-
szek  sejtjei.  (Pumex).

DARÁZSLÉGY,  (darázs-légy) öaz.  fit.  Daráss-
alako,  azaz  hosszúkás  testű,  karcsú  dereka  mezei
légy.

DARÁZSMÉZ,  (darázs-méz)  öaz.  fa.  Méz,  me-
lyet  darázsok  gyűjtenek.

DÁRDA,  (1),  fn. tt  dárdát.  Tulajdonkép  hadi
fegyver,  mely  bosszú  nyélbe  ütött éles tőrből  411, me-
lyet  régen  gyalogok  és  lovasok  használtak.  Rokon
értelműek vele  : kép, dsida, szueza, íándso, kopjo, ge-
rely.

A  szerelem  dárdája
Szíremet  általjárja  (Népd.)

Holttá,  (hozdsza)  asszony a  gyermeket, ne neked a dár-
da.  (Kis Viczai  485.  1.) Dárdával  nekirohanni vala-
kinek.  Dárdára  szúrni az  ellenség  fejét.  Looagdárda,
éjjeli  bVffk  dárdája,  ludászdarda.

Egyezik  vele  az  olasz  dardo,  és  franczia  dard.
Megvan  némely  szláv  nyelvekben  is.  Egyébiránt a
magyar  nyelvből is  elemezhető, t. i. vagy = vékony
hangon  tóVde,  azaz,  tőrhegytt  fegyver,  vagy  a  szintén
hegyes  eszközt jelentő ár  (arr) gyöktől  d  előtéttel  :
dár, dárda, mint őr gyökből lett dór, doVe. V. 5. BÁRD.
NYÁRS.

DÁRDA,  (2),  mváros,  KIS—,  fala  Baranya
megyében; helyr.  Dárdá-n,  —ró, —ról.

DÁRDABÁRD,  (dárda-bárd)  öss.  ró.  Régies
fegyver,  bárd  alakn  széles  pengével, és  dárdaforma
tőrrel,  melylyel  vágni  és  szűrni  lebet.  (Hellebarde).
Most  már  csak  az  éji  őrök  használják  néhait

DÁHDAHÉGY,  (dárda-hegy)  öss. fn.  A  dárda
nevű  fegyvernek  éles  vége.  Dárdahegyre  oenm  <H  el-
lenséget.

DÁRDAHORDOZÓ,  (dárda-hordozó)  Sas.  fn.
Hadi szolga, ki  a régi daliás  korban  ma  után  annak
dárdáját  bordozá.

DÁEDAJÁTÉK,  (dárda-játék)  ősz.  fit.  Régi
daliás  hadijáték,  melyben a  vívók  egymást  dárdával
legyőzni, s a nyeregből  kivetni  törekedtek.

DÁEDANY,  (dar-d-any)  fa.  tt  eMniany-t,  tb.
—ok.  A  nemtelen  fémek  közé  osztalyomott  ásvány,
feketés  szürke  színnel,  s  hegyes  vagy  •ngáralakd,
mintegy  dárdához  hawmló  szálakból álló «aöv*dékk«l.
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Köz  és  régibb  nevén  : piskolc*.  (Antimonium,  Stibi
um).  Németül  Spiessglas.

DÁRDANYEL,  (dárda-nyél)  ősz.  fn.  A  dárda
fogantója,  szára;  fából  készített  pózna  vagy  rúd,
melyre  a  dárdavasat  reáütik.  Hosszú,  rövid,  nívói
fából  való  dárdanyel.  Marokba szorított  dárdanyel.

DÁRDANYEZÜST,  (dárdany-ezüst)  ősz.  fn.
Mireny-,  kén- és d&rdanyrészekkel vegyített  ezüstércz,
vékony  tollacskákhoz  vagy  szőrhöz  hasonló  szálakból
álló.  Németül  Féderért.

DÁRDAYFÉNYLE, (dardany-fényle). Dárdany-
részeket  tartalmazó  érez.

DÁRDANYMÓR, (dárdany-mór) ősz. fn.  Mészült
higanyból,  mészült  dárdanyból  és  kénből  álló  vegyi-
tek,  melyet  némely  nyavalyák  ellen  gyógyszerül  al-
kalmaznak.  (Aethiops  antimonialis  Huxhami).

DÁRDÁS,  (1),  (dár-da-as)  mn. tt. dárdás-t  vagy
— át,  tb.  —ok.  Dárdával  fegyverzett.  Dárdát  lova-

gok,  dárdái  SrSk.
DÁRDÁS,  (2),  (1. föntebb)  fn.  tt.  dárdást-t,  tb.

— ok.  Katona  vagy  hadiszolga,  ki  dárdát  visel.  Dár-
riásukal  állítani.  Dárdásokkal  kisértetni,  őriztetni  va-
lakit.

DÁRDÁSAN,  (dárda-as-an)  ih.  Dárdával  fegy-
verkezve,  fölszerelve,  dárdát  viselve.  Dárdásan  czir-
káló  örök.

DÁRDAVAS,  (dárda-vas)  ősz. fn.  A  dárda  nevű
fegyvernek  éles  és  hegyes  része,  tőralakú  vége.

DÁRDÁZ,(dár  da-az) önh. m. dárdáz-tam, —tál,
—ott.. Dárdával  harczol,  dárdával  gyakorolja  magát.
Oly  képzésű  mint  : nyilaz,  puskáz,  ágyúz.

DÁRDÁ7ÁS ,  (dár-da-az-ás)  fn.  tt.  dárdázás-t,
tb.  —ok.  Dárdával  harczolás,  dárdaforgatás.

DAREK ,  (dar-ék)  Erdélyben  ám.  a közönsége-
sebb  divatú  derék.  L.  ezt.

DÁRIDÓ ,  (dár-i-dó  vagy  dal-i-dó)  fn.  tt.  dár-
idó-t.  Zajoa  társasági  vigalom  vagy  vendégség,  tivor-
nya.  V.  ö.  DÁLIBO, DÁVORIKOL.  Ném.-lyek  ujabb
időben,  kivált  dálidó  alakban  a  bálféle  nyilvános
tánczmulatság  elnevezésére  szokták használni.

DÁRIDÓZ,  (dár-i-dó-oz)  önh.  m.  dárídóztam,
-  tál,  —ott, pár.  —z.  Zajos  eszem-iszom  víg  kedvű

társaságban  mulatoz,  tivornyaz.
DARMA,  falu  Ungh  megyében;  helyr.  /Jár-

ma- n,  —rá,  —rói.
DARNÓ, falvak Pozsony én Szathmár megyékben;

hclyr.  Damó-n,  —rá,  —ró!.
DARNYA,  falu  Gömör  megyében;  helyr.  Dar-

nyá-n,  —rá,  —ról.
DARÓCZ,  (1),  (dar-ócz)  fn.  tt.  darócz-ot.  Dur-

va,  darabos,  vastag  szövet.  Darócz  posztó, daróci  gú-
nya.  Daróciban janii.  Atv.  ért.  goromba,  faragatlau.
Darócz  ember.  Goromba,  mint  a  darócz.  (Km.) Er-
délyben,  durva  szürposztóból  varrott  zeke, szokmáuy,
czondora.

Eredetére  nézve  1. DAB,  gyök.
DARÓCZ,  (2),  szúmosb  helyek  neve Magyar-

országban  ;  helyr.  Darócz-on,  —rá,  —ról.  Vannak,

FÜLPÖS-,  KIRÁLY—,  LÉNÁRD—,  NAGY—,
PÁNYIT—,  PUSZTA—,  TIBOLD-DARÓCZ  hely-
nevek  is.

DARÓCZ,  (3),  KIRÁLY—, falu Közép-Szolnok
megyében  ; helyr.  Darócz-on,  —rá,  —ról.

DARÓCZ,  (4),  vagy  DAROLCZ,  falu  Erdély-
ben,  Kolos  megyében  ;  helyr.  Darócz-  vagy  Darálót-
ön, —rá,  —ról.

DARÓCZPOSZTÓ  ,  (darócz-posztó)  ősz.  fa.
Durva  gyapjúból  vagy  szőrből  szőtt,  kallott  vastag,
goromba  szálú  szürféle  posztó.

DARÓCZRUHA,  (darócz ruha) ősz.  fn.  Vastag,
durva,  kóczos  szövetből  készített  ruha,  öltözék.  Da-
róczruhában járó  szegény  köznépek.

DARU,  (dar-u)  fa.  tt.  daru-t  vagy  darvat,  tb.
— fc vugy darvak.  A gémek  neméhez tartozó  madárfaj,
négy  körmü lábakkal, s hosszú, egyenes, hegyes  csőrrel.
Tollai  jobbára  hamuszinüek.  (Ardea  grus).  Görbén
hordja  nyakát,  mint  a  daru.  (Km.)  Daru  hosszában
kapálni,  azaz  nem egymás  szettében ,  hanem  egymás
után,  mint  t.  i.  a  darvak  szoktak  röpülni.  Daru  ne-
vén  hívja  a  magyar  az  oly  ökröt,  melynek  hamvas
daruszine  van.

„ Magasan  repül  a  daru,  szépen  szól. *
XépdsJ.

Török  és  perzsa nyelven túrna.  V. ö. D ÁR gyök.
DARUÁRORR,  (daru-ár-orr)  ősz.  fh.  Növényfaj

az  árorrok  neméből, melynek  ernyői  kékvirágnak,  le-
velei  hármasak ,  kibegyzettek,  bevagdalt  fogasak.
(Geránium  gruinum  L.)

DARUFI,  (daru-fi)  ősz.  fh.  Fiatal  kis  daru.
DARUHOROG,  (daru-horog)  ősz.  fa.  Horgas

eszköz  a  hutákban ,  melyről  a  nyílj tópőröly lóg.
DARUNYAK,  (daru-nyak)  ősz.  fn.  1)  A  da-

rumad&rnak  görbén  tartott  nyaka.  2)  Görbe  pengéjű
nádvágó  eszköz.  Heves  megyei  tájszó.

DARUORR  ,  Cdaru-orr)  ősz.  fn.  Gólyaorr  nemű
növény  ,  mely  igen fi'nom illatú.  (Geránium,  pelargo-
nium  odorntissimum).

DARUSZÖRÜ,  (daru-szőrű)  ősz.  mn.  Olyan
szőrű  mint  a/!daru<5.  Daruszőrű  paripa,  a  népdalok-
ban  gyakran  eléfordúl.

DARUTOLL,  (daru-toll)  ősz.  fn.  A  dsjuma-
dárnak  tolla,  különösen  melyet  kalpagok,  süvegek
mellé  tűznek , vagy  más  ékességül  használnak :

Két  darutollat  szart  lova  homlokában ,
Gyönyörködik  annak  módos ugrásában.

(Gyöngyösi).

DARUVÁR,  mváros Posega,  és  falu  Temes me-
gyében ;  helyr.  Daruvár-on,  —rá,  —ról.

DARVA,  falu  MAramaros  megyében;  helyr.
Darvá-n,  —ro,T—ról.

DARVADOZ,  (dar-u-ad-oz)  önb.  m.  darvadot-
tam,  —fát,  —ott.  Daru  módjára  jár-kel,  széledé*,
gubbadoz,  rázkódik.

DARVAS,  (1),  (dar-v-as,  dar-u-as)  mn. tt  dar-
vas-t  vagy  —át,  tb.  —ok.  1)  Darvakkal  bővelkedő,
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darvaktól  lakott.  Darvas  tó ,  darvas  vidék.  2)  Több
nemes  magyar  család  neve.  A  régi  perzsa  ékiratok-
ban  Darius  neve Darhvus.

DARVAS,  (2),  falu  Bihar  megyében;  helyr.
.Darvas-on, — rá,  — rói.

DARVUL,  (dar-u-ul)  ih.  Daru  módjára,  ágy
mint  daru  szokott  Daruul széledecni, repülni.

DASZTIFALU,  helység  Sopron  megyében;
helyr.  Dasztt/alu-ba, — bán,  — ML

DÁTOS ,  falu  Erdélyben ,  Thorda  megyében ;
belyr.  Dátos-on,  — ró,  — rói.

DAUZSOL ,  (dauzs-ol)  áth.  m.  datwsol-t. Vén-
uszony  módjára  beteget  dörzsöl ,  kenfen ,  gyógyít,
kuruzsol.  Székely  szó.

DÁVID,  (héber  eredetű,  jelentése  :  kedvelt,
ín  gyöktől).  Férfi  kn.  tt.  Dávid-ot.  Szent Dávid. Ré-
gen  hegedalt  arról  S*. Dávid,  el  i» magyarázta.  (Km.)
iSsent Dávid  tánccá  (km.),  azaz  a zenével  megegyező
tán ez.

Csak  az  igaz  magyar  táiicz
A  szent  Dávid  tánccá.

Népd.

DÁVIDHÁZA, fáin  Vas megy ében; ó—, ÚJ—,
falvak  Beregh  megyében;  helyr.  Dávidháfd-n,  — rá,

DÁVIDSZŐLÖ,  (dávid-szőlő)  ősz.  fn.  Vastag
fajú  szőlő,  Pécsett  ét  Szent- Mártonban.  Hegyalján
boros bial  a neve.

DÁVTOVÁGÁS  ,  falu  Zemplén  megyében ;
helyr. öávidwágás-on,  — rá,  —rói.

DAVOD ,  paszta  Somogy  megyében ;  helyr.
Dávod-on,  — rá,  — rói.

DÁVORIKOL,  (dáv-or-i-kol)  önh.  m. dáwri-
kol-t.  Részeg  fejjel,  széles  kedvvel  ordítoz,  ujjongat,
danol,  mint  a  tirornyázók  szoktak. Rokon a  tivornya,
devernya,  dáridó szókkal.

DE , (1), kötszó.  1)  Az  előmondatnak némileg
ellenmondó,  ellenvető  valamit  álb't  A  páva  tollai
népek,  de  lába ,  hangja  rítt.  Nyáron  örömest  vagyok
falun,  de  télen  inkább  szeretek  városban  lakni.  A  bort
kedvelem,  de  tért,  ha  ingyen  adják,  sem  iszom.  Ha  jól
viteled  magadat  ,  nem  let*  semmi  bajod , de  ha  rostul,
jaj  neked.  TVsstelet,  becsület,  de igazság  is.  A pára-

_ dicsőmnek  minden fájáról  egyél  ,  de  a jó  ét  gonosz  tű
*  dásának fájáról  ne  egyél.  Mózes  I.  k.  Kaldi.  2)  El-

lentétíleg  megfelel  az  ámbár,  noha,  jóllehet  föltételei
kötszóknak. Ámbár  ti  sokan  lesetek,  de  mi ősért nem
/Óitok  tóTetek.  JVbha  szegény  vagyok,  de  inkább  dol-
gosom, mint  kolduljak.  3)  Erősen  bizonyító vagy  ta-
gadó  értelmű.  De  bizony !  De  bit  úgy  van. De  igát.
De  úgy.  De  úgy  ám.  De  igen.  De  8 volt.  De  én mon-
dom.  De  nem.  De  még  sem.  De  kérem.  Dtkogy  ha-
ragmom,  épen  nem haragszom.  4)  A  kedélyben  rejlő
érzelemnek  kitörését , a  lelki  küzdelemnek  vagy két-
ségnek  ellentétét  fejezi  ki.  De  már  ezt nem tOrhetem.
De  már át  még it  tok.  De  mi  tevS  legyek  tehát t  De
miért  is  jOttsm  én  előírok  barlangjába?  De  ugyan

kérlek,  ne  háborgass.  De  meddig  élsz  még  oissza  tü-
relmemmel ?  De  mit  is  beszélek  t  De hová  gondolt*  az
ég  szerelméért ?

„De  mit  töröm  fejemet,
Hiszen  nem csak  engemet

Érdekelnek."
Horvát  Ádám.

5)  Köznépies  nyelven  gyakran  használják  nagyító
beh  helyett  De  hamar  elsietsz.  Jujk  de  hideg  van.
Jaj  de  szép  / Jaj  de  rút!

Rokon vele  a  sínai ti, latin séd, hellén da, dt, né-
mely  szókötésekben  a  német  da és  doeh ,  angolszász
deoh, góth  than  stb.

—DE, (2), névképző, pl.  az  újabb  alkatú  tőzs-
de  szóban,  1.  — DA,  névképző.

DEAFALVA,  székely  helység;  helyr.  Deafal
vá-n,  —rá, —rói.

DEÁK,  fa.  tt.  deák-ot.  L.  DIÁK.
DEÁKFALVA,  helység  Tburócz  megyében;

helyr.  Deákfalvá-n,  —rá, —rói.
DEÁKJ,  falu Pozsony megyében, és puszta Szála

megyében; helyr.  Deáki-ba,  —bán, —ból.
DEÁKOS,  (deák-os)  mn.  1. DIÁKOS.
DÉB,  1)  hangutánzó elvont gyöke  a  tájejt&es

débben,  débbenés,  débbent  szóknak  ;  szokottabb&n  dob.
2)  Elvont  gyöke  debérke,  débrB  szóknak,  s  rokon  dob
dob  gyökökkel.

DÉBBEN,  DÉBBENT,  lásd: DÖBBEN,  DÖfr
BENT.

DÉBÉG,  (déb-ég)  önh. m.  dsbeg-tem,  —tű,
—éti.  L.  DOBOG, DOBOG.

DÉBÉN,  (déb-én) fn.  lásd  :  DOBON, BŐDÖN,
BŐDÖN.

DEBELLA,  fh. és kevéssé használt  tájszó,  nagy,
magas  termetű  leánynak  vagy  asszonynak  gúnyneve.
Homályos  eredetű.  A  cseh  nyelvben debell  ám.  nagy,
magas ,  a  szlovák  detola  pedig  vén  lovat,  vén  dögöt
jelent.

DEBERCSÉN,  fáin  Nógrád  megyében;  helyi-
Deberesén-be,  —ben, —bó'l.

DÉBÉRKE, (déb-ér-ke) fh. 1. DÖBÖRKE.

DÉBRE, (déb-ér-e) fn. 1. DÉBRÖ.
DEBRECZÉN,  DEBRECZÉN, (1),  tősgyökeres

magyar  városunk  egyik  legnagyobbika,  Bihar  me-
gyében;  helyr. £>ebreozen«be,  —ben,  —bb7. Dtbrtctt*

maga egy vármegye. Népszó. .Debreezenbe pipáért, Sze-
gedre dohányirt. Km. Betekintett, mint bolond Jstók
Debrectenbe. Km. Régiesen és más tájejtéssel is :

DObrOetlín.

Némelyek szerint a tót dobra sem (jó föld) vagy
dobra tzena (jó vásár) szókból származott volna.
Egyébiránt több helynevekkel rokon gyökfi, milyenek
DebrS, Döbrö, Debrek, Debren, Debréte, DebrSd, DS-

bOr, DObrOg és  a szalamegyei DObröcte, melyekhez
ismét hasonló a faedény t, bödönt jelentő  deberke,  dS-
börke.  Hazánkban  számos  helységek víztartó  edények-
től,  illetőleg  döbönös  kntaktól  vették neveiket,  mint:
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Bodony,  BödSny,  BVdUge,  CtoMnka,  &o6dnct,  Köböl-
kút,  Köblény,  Köblér  stb.  DebrS  pedig bodrogkön  táj-
nyelven  ám.  vízmosásra  gödör.

DEBRECZEN,  (2),  vagy  KIS-DEBRECZEN,
falvak  Közép-Szolnok megyében és Erdélyben,  Belső-
Szolnok  megyében.

DEBRECZÉNI,  (debreczén-i)  mn. tt.  debreezé-
m'-t,  tb. —ék.  Debreczenbe  vagy  —bői való, ott lé-
tező, termett,  készült  stb.  Debreeneni  pipa,  szappan.
Debrecteni  diák.

DEBREK, KIS—,  NAGY—,  LAPOS—  ,  fel-
vak  Erdélyben,  Belső-Szolnok  megyében;  helyr.
Debrek-en,  —re,  —rSl.

DEBREN, falu Közép-Szolnok megyében;  helyr.
Debren-be,  —ben,  — bői.

DEBRÉTE , falu  Borsod  megyében; hely. Deb-
rété-n,  —re,  —rfH.

DÉBRÖ,  (1),  (déb-ér-ő) fn.  tt.  débrí t.  Gödör,
mely  vízmosás által  támad. Bodrogközi  tájszó.  Alkal-
masint  átvitt  értelmű  szó  a bodont,  bődön t,  döbönt
jelentő  dobot-  szótól,  mennyiben  a  mély  vízmosás  iá
mintegy  döbört, azaz  döbönt képez.

DEBRÖ,  (2),  ÁL—, FEL—,  falvak  Heves me-
gyében; helyr.  Debrtf-n,  —re,  — rSl.

DEBRÖD,  JÁSZÓ—,  falu  Abaúj  megyében;
helyr. DebrSd-re, —ön, —röí.

DECS,  falu  Tolna,  ds puszta  Nyitra  megyében;
helyr.  Deet-en,  —re,  —röZ.

DÉCS,  falu Arad megyében; KIS—, NAGY—,
paszták  Békés  megyében;  helyr.  Décs-en,  —re,
—rSL

DECSÁK,  (dics-ák)  mn. tt  decsák-ot.  Dicsekvő.
Úgy  látszik  a  dicsekszik  szóból  van  elferdítve.  Alsó
rendbeli  tréfás  írásmódba  való.  Hosouló gúnyos  elne-
vtzések  : iszák,  részeges,  eszenyák, zabáló,  tudák, tu-
dományt fitogtató, nyegle.

DÉCSE,  erdélyi  fala  Torda  megyében;  MA-
GYAR—,  erdélyi^  fala  Belső-Szolnok  megyében;
helyr.  Décsé-n,  —re,  —r8l.

DÉCSFALVA, székely fáin;  helyr. Déesfalvá-n,
—rá,  —rói.

DECSÖ,  fáin  Sáros  megyében;  helyr.  DectS-n,
—re, — rW.

DÉCZ, elvont gyöke  décceg, décslgtet  származé-
koknak.  L.  DÖCZ,  DÖCZÖO.

DÉCZBUNDA,  (dísz-bunda?)  őse.  fn.  Szőrszö-
vetből  vagy  posztóból  készített,  rókatorkos  bunda,
milyent  pl.  Csalóközben  viselnek,  s  rendesen zöld-
szinti  szokott  lenni, miért  máskép  z#ldbtmdánok hív-
ják.  Hihetőleg ám. díszbanda.  Innen mondja a  népdal:

„Becsülöm  én pásztori  gúnyámat
Nem  cserélem  szűrömet, bundámat
Tekintetes  úr  déctbundájával,
Sem  plébános  reverendájával."

DÉCZÉG,  (décz-ég)  önh.  m. deWg-tem,  —tél,
—étt.  1) Csikorgó  hidegben  fogait  össseverí.  2)  L.
DÖCZÖO.

DÉCZÉGTET,  (décz-ég-tet)  mivelt  m. decség-
tel-tem, —tél,  —étt, pár.  deecegtess. 1) Eszközli, okoi-
za, hogy  deczegjen  , yaczogjon.  A  hideg  dectegteti  fo-
gaimat.  2)  L.  DÖCZÖGTET.

DÉCZMENTE,  (décz-mente)  ősz.  fa.  Rókato-
rokkal  prémezett  mente. V.  ö. DÉCZBUNDA.

—DED,  (1),  kicsinyítő  képző,  mélyhangon  1.
—DAD.

DED,  (2),  fa.  tt  ded-ét. Göcsejben  ám.  kisded;
kisgyermek.  V.  ö.  —DAD,  képző.

DED, (3),  elvont gyök  didereg  s dédeüye  siók-
ban,  I. DID  és  DÖD.

DED,  (1),  fa.  tt  déd-ét.  A  fólmenő nemzedéki
ágban  negyed  ízigleni  ős,  t.  i.  nagyapámnak vagy
nagyanyámnak  nagyapja  vagy  nagyanyja,  ezen fo-
kozat  szerént: apa, nagy  apa, ős- vagy szépapa, déd-
apa.  Dedós,  dédilk.  Némely  régi  íróknál  csak  nagy-
apa  is  értetik  alatta.  Dédapa  (árus),  dédanya  (avia).

Rokonainak  tekinthetők  a  szláv ded, dede, dsdo,
a  török  dede  (nagyapa),  arab,  perzsa, dsedd,  dsed, a
szanszkrit  tátasz  vagy  tétesz,  (apa),  továbbá  a  hellén
rérta  (apa),  117̂ 17  (nagyanya),  tij^ig  (nagynéne),
héber ín  (nagybátya),  czigány  dáde (apa).  Általán
rokonítható uon  árja  és  altaji  szókkal,  melyekben
d vagy  t mássalhangzó  rejlik,  s  atyát jelentenek.  V.
ö.  ATYA.

DED,  (2),  NEMES—,  falu  Somogy megyében;
helyr.  Déd-en, —re, —rol.

DÉDA,  falvak  Beregh  és  Bihar  megyékben,
továbbá Erdélyben,  Torda  megyében ; ds csárda  Esz-
tergámban ; helyr.  Dédd-n,  —rá,  —róí.

DÉDÁCS,  férfi  kn.  tt  Df'ddct-ot.  Didacus.

DÉDANYA,  (déd-anya)  ősz.  fn.  Szélesb  ért
nagyanya,  ősanya.  Szorosb  ért.  nagyanyám  nagy-
anyja,  dédfik.  (Atavia).

DÉDAPA,  (déd-apa) ősz.  fn.  1)  Nagyapa,  ős-
apa.  2)  Szorosb  ért  nagyapám nagyapja.  (Atavus).

DÉDÉLYE,  DÉDÉLLYE,  (déd-élly-e  =  ded-
ell-Ő) fn.  tt  dédéllyét.  1) Mátyásföldön  ám.  gyümölcs-
ízzel  (lekvárral)  töltött  ránkoshéjforma  tésztás  étek,
máskép  derellye,  Dunán  túl  barátftll  is  2)  Dunán  túl,
lisztből  és  kásából  kevert  tésztás  étel.  3) Jelent  átv.
ért.  együgyü,  mamiasz,  totya  embert

Gyöke  de'd vagy  död  jelent  dudorodást,  pufia-
dást,  mennyiben  e  töltött  tésztanemü  ételek  kidsg»d-
nak.  Rokonok  vele a  szintén  dagadozó vagy  dagadt
tüttöt,  tüdő  szók  gyökei  :  ttít,  tud,  továbbá  :  %y
(pofa).

DEDEREQ,  (ded-ér-ég)  lásd  :  DIDEREG. Ha
hidegekben  született,  és dedergett,  olvadjon  a mi szitHInk
jeges hidegsége  az  b' szerelmének tütével.  (Pázm. Préd.)

DERÉRGÉS,  (ded-ér-ég-és)  fin.  tt  dedérgés-t,
tb.  —ék. Reszketés,  rázkódás, vaczogás  a nagy hideg
miatt;  didergés.

DÉDES,  fáin  Borsod és Szála megyében;  helyr.
Dédet-én,  —re,  —riSl.

PÉDÖS,  (déd-ős) öu,  fa.  lásd  DÉDAPA  3).
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DÉDÜK,  (déd-fik)  öaz.  fa.  Nagyuram  nagy-
anyja.  (At»TÍa).

DÉÉÖ,  1. DÉÖH.
DÉÉS,  1. DÉS.
DÉENES, 1. DÉS,  és  DÉNES  v.  DIENES.
DEÖ,  elvont gyöke degesz, dsget szóknak.  Mély-

hangon  dog  a dogon,  dagad  származékokban.
DEÖED,  (deg-ed)  önh.  m. deged-t.  Erdélyi  szó,

ám. a közösebb  divata  dagad.
—DÉGÉL,  igekéned  1. —DOGÁL.
DEGENET, (deg-en-et)  1. DEGENYEG,  1).
DEGENTEO,  (deg-eny-eg)  ín.  tt  degettyeg-éi.

1)  Nyirfahéj  nyirkából  vagy  fenytffá  szurkos  nedvé-
ből  készített  kenőcs,  szekérkenő,  kátrány.  8)  lásd  :
DÖGÖNYEG.

DEGESZ,  (deg-esz)  mn,  tt  degesz-t,  tb.  —ék.
Nyiroktól,  nedvektől,  kövérségtől  dagadt,  duzzadt
Degttt  nyír.  Degeu  hat.  Képzésre  hasonló  dogon,
dobóit,  csupasz, kopasz, horpass,  szókhoz.

DEGET, (deg-et)  fn. L  DEGENYEG,  1).
DEGETÉL,  (deg-et-él) átb.  m.  dtgeUl-t.  Deget-

tel, azaz  szekérkenővel, totósán: kolimászszal  beken.
Tengelyt  degetelni.

DEGETPAMACS,  (deget-pamacs)  ősz.  fa.  Pa-
macs, azaz ecsetforma eszköz,  melylyel  a degetet  va-
lamire  fölkenik.

DÉGH, fáin  Veszprém megyében, és Erdélyben,
Küküllö  megyében; helyr.  Dégh-en,  —re,  —röl.

DEHOGY,  (de-bogy) ősz.  indulatszó.  1)  Vala-
mit  kereken,  határozottan  tagadunk  vele.  Dehogy
adom  ily  embernek  a  leányomat /  Dehogy  tudom,  míg
hírét  sem hallottam. Azt  mondják,  hogy, pedig  dehogy.
Dehogy  kell  a  világért  sem. 2) Néha kétkedésünk vagy
csudálkozásnnkat  jelentjük  ki  általa.  Dehogy!  hát
csakugyan  úgy van t  Dehogy  !  ez már szép dolog.  De-
hogy  !  át  lehetetlen.  Ettől  különbözik az  elválasztva
írandó  de, hogy,  (séd  quod, séd üt, németfii dasz  aber)
pl.  O mindent  ígér,  de,  hogy  megtartja-e  szavát,  igen
kétlem,  flbgy  buta,  őst  rég  tudtam  volt, de,  hogy go-
nosz  is,  csak imént  tapasztaltam.

DEJ,  kötszó.  Baranyai  tájbeszédben  ám.  leg-
alább.  Bort  ide  koresmáros, dej  két  itezét.  Szóljon  az
úr  dej  mellettem.

DEJSZEN,  (de-biszen  v.  de-iszen)  indalatszó.
Mentő  vagy  fenyegető  bizonyítást, erősítést  fejez  ki,
némi nyomatékkal.  Dejnen,  csak oda  mehetnék,  ma;d
megmutatnám  én neki. Dejnen  nem lesz ez mindig  úgy.
Dejnen  majd  máskép beszélsz  te, csak stb.  Dejnen  nagy
hamu vagy  te. Dejnen  tudjuk  már,  miben  sántikálsz.
V.  ő. HISZ, HISZEN indnlatszó.

DEJTÁB,  falu  Nógrád  megyében;  hely.  Dej-
tár-on,  —ró,  —ról.

DEJTHE  mváros  Nyitra  éa Pozsony megyében;
helyr.  Dejthé-n,  —re, —r«l.

—DÉK,  össvetett  képző,  mely  ás  odék,  edék
névképzővel  egy  eredetű,  mely  t  i. mind önálló igék-
ből,  mind  elvont gyökökből képez  főneveket, pl.  huli-
-4ék,  romt-odék,  Sml-edék,  fok-adék,  war-odék,  rep-

edek;  hasonlóan  szándék = szán-od-ék,  ma-dfk  =
szur-ad-ék  (szoradék, szoros hely), szer-dék =  ster-ed-
ék.  Ezen  dék  némely  mélyhangn  gyökök  és  törzsek
után  dok-ra  is  váltósak,  mint  :  szán-dék, adu-dók;
sMtr-dék, ssur-dok;  aján-défc,  ajdn-dok,  néha  csupán
dók,  mint  :  uafcon-dok,  zarán-dok,  un-dok,  nyom-dók,
tój-dok. Jelenti  a)  az illető cselekvésnek tárgyát, ered-
ményét:  pl.  nandué,  amire  vsJaki  elszánja  magit,
ajándék,  amit valaki  ajánl  vagy adott,  szurdék, öszve-
szorított  szűk  köz, b)  dók  alakban  majd  főnév, mint:
nyom-dók,  majd  melléknév, pl.  un-dok,  toj-dok.

DÉKÁN,  (hellénül  iútaroí,  latinul  deoonus,
szószerént :  tizedes,  németül  Dechant,  a  perzsában
dékháM elöljáró)  fn.  tt  dékán-t,  tb.  —ok.  1)  Egyhiz-
kerületí  esperes, alesperes. 2) Kemenesa\jan  egybázfi.
3)  A  csizmadiáknál  öreg  legény  a czébben, kinek kü-
lönös  jogai, és kötelességei  vannak.

DÉKÁNASSZONY,  (dékán-asszony)  ősz.  fn.  A
gömöri  barkóknál  ám. olyan  tisztességes  asszony, ki
a  templomi s búcsnjáró Máriakénre felfigyel,  máskép:
káplánok  anyja.

DÉKÁNSÁG,  (dékán-ság)  fa.  tt  défednság-ot.
1) Egyházkerület! esperesség,  alesperesség.  2)  Egy-
bázfi  kötelesség.  3)  A csumatiáknál első legényi  hi-
vatal. Dékántágot  viselni,  íf  tenni.

DÉKÁNY,  1. DÉKÁN
DEKECZ,  1. DEQET.
—  DÉKÉL, zártabb  hangzóval  dököl,  vwtag-

hangon  dokol,  ismételt  folytatása  gyakorlatos  igéket
képes  egyszeri! önálló igékből.  Elemei, a gyakorlatot
középképző  d  =  (odéd  öd) továbbiak,  ők,  ok,  mely
azonos  ég,  Dg,  og gyakorlatos  igeképzővel,  • végre a
szintén  gyakorított  cselekvésre  vonatkozó  á, Sí,  öl;
tehát  elemeire választva =  etf-ék-e'l,  0d-0k-0l,  od-ot-
ol, vagyis  :  éd-ég-él,  ed-Sg-Sl,  od-og-ol, péld.  nytl-td-
éfc-<fl,  nyel-deta  =  nyeWége'l;  ér-éd-ék-íl,é^díktl =
ér-degél;  «Wd-«k-öl,  öl-dököl  =  öí-dögöl;  OUt-Sd-St-
Vl,  íün-dökSl  —  (Un-dSgöl;  hal-od-ok-ol, hal-dokol =
hot-dogot ;ful-od-ok-ol,  fut-dokol  =  fuí-dogol.  VsJa-
mint alaphangokra,  úgy  alapfogalomra néztve  is  ró-
konmása  : degél, dögéi, dogál.  V. ö.  —DOGÁL.

—DEL,  igeképzö,  mint  ezekben  : lép-del, «8i-
del,  tép-del,  1. —DAL,  igeképző.

DÉL,  fn. tt  dél-t  v.  del-et, tb.  det-ek.  1) Közép-
idő a nap fölkelése és  lenyogvisa között,  midőn t  i
a  nap  látszó  útjában  a  latkor  legmagasabb  pontjárt
ér, mi a  nappali  tízenkétórával azonegy. Dél előtt, M
után. Dél  van már.  Fényét, világos dél.  Fényei  dilit*
sem lát.  Km. Aki  délig kurta,  dél  után  is  az fasz. Km.
Délig  alvó, ázás rest  Dílrt  harangozni.  Délbea  ebé-
delni.  Reggeltől  délig. DélW  estig.  Délre  nieg/ozm  <u
ebédet.  Ellentéte  :  éjfél.  2)  Az  ég és  föld négy  tájé-
kai  között azon  iránypont, mely az  égnek  vagy  föld-
nek  éjszak!  sarkával  szemközt áll.  Dél/ríé  irányom*
a  hajókat.  Délről  fii  a széZ. DélrW  borulás  ég. Délndt
menni.  Ellentéte  :  éjszak.

Származékai:  delel, delez, déli. Öszvetételei:  d&-
est, délfény, délkelet, délről,  'déUort,  déhzakjdéltáj  «tb-
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Önálló  gyök,  és  ékvesztö  (dél)  mint  ezek  is  :
dér,  tél,  szél  (ventns),  s  mint  olyan  rokon  tel  vagy
teli  szóval, minthogy  a  nap  legmagasb  tetőre  hágván
ekkor  bír  legteljesb  erőrel.  Törökül  öjle.  Figyelmet
érdemel  itt  a  hellén  diHij,  melyet  a  nyelvészek  így
értelmeznek  : Hitze,  die  Zeit,  wo  die Hitze  sich  ver-
breitet.  Finnül  :  etelff.

DÉLAMERIKA,  (Dél-Amerika) ősz.  fa.  Ameri-
kának  az  egyenlítő  körül  fekvő  része.

DÉLBEN,  (dél-ben)  ih.  Déli  időszakban,  midőn
dél  van.  Délben  ebédelni,  ettoe  vacsoráim.  Délben leg-
rövidebb  árnyékot  vetnek  a  tettek.

DÉLCZ,  (dél-cz)  elvont  vagy  kiavnlt  tőszó.
Származéka  délczeg.  Megérdemli az  újra  felélesztést,
t.  i.  mint  főnév  delczegség  értelemben. Rokonnak lát-
szik  vele  a  szanszkrit  dharczusz  vagy  dherczusz  (ám.
a  magyar  délczeg)  vagy  német  ftolz.  V.  ö.  DÉL-
CZEG.

DÉLCZEG,  (dél-cz-eg)  mn.  tt.  détczeg-e?. Mon-
datik  1) emberről, kinek járása  kelése,  magaviselete
bizonyos  büszkeséget,  erejének  önérzetét  mutatja,  pl.
délczeg  ifjú,  délczeg katona.  2)  Lóról,  mely  büszkén
hordozza  urát,  melyet  nem  mindenki  bír  zsbolán
tartani;  különbözik  a szilaj-tól, mert  a  szilaj  vad, s
általán  féket  nem szenvedő,  de  a  délczeg  csak  mint-
egy  játékból  pajkosságból  hánykolódik,  mint  a  kita-
nult  úri  s  katonai  paripák  tenni  szoktak.  3)  A  régi-
eknél jelentett  ménesbeli  lovat  4)  Szorosabb  ért.  el-
lenszegülő,  ellentörekvő.  Délczeg  akarat.  (Pazman).
Némelyek  véleménye  szerint  a  szép  termetre  s ma-
gatartásra  vonatkozó deli,  mások  szerint  a  dölfos  szó-
val  hozható rokonságba.  V.  ö. DÉLCZ.

DELCZEGSÉG,  (dél-cz-eg-ség)  fn.  tt.  délczeg-
tég-ét.  1) Büszke járáskelés,  deli testhordozás,  milyen
a  hegyke  katonáé,  vagy  jól  abrakolt  és  tanított pa-
ripáé.  2)  Ellenszegülés,  a vámok pajkosságából  eredő
kirúgás,  fék  és  zabola  elleni  törekvés,  mind  tulajdon
mind  átvitt értelemben.

DÉLCZEGÉSKÉDIK,  (dél-cz-eg-és-kéd-ik)  k.
m.  délctegétked-tem,  —íél,  —ett.  1) Büszkén,  rátar-
tósan,  katonásan,  daliásán  jár  kel,  hánykolódik.  2)
Az  Ifjú,  tüzes  vérnek  forrongása  miatt,  vagy  daczos-
ságból  ellenszegül;  fék  és  zabola ellen  törekedik.

DÉLCZEGÜL,  (dél-cz-eg-ül)  ih.  1)  Büszke  rá-
tartós  testhordozáseal.  Dflczegdl  megdllani,  vagy  el-
lépni.  Délczeglll  megiilni  a  még  délczegebbül  hányko-
lódó paripát.  2)  Féket,  és zabolút lerázólag,  daczosan,
ellenszegülve,  pajkosán.

DÉLEBÉD,  (dél-ebéd)  ősz.  fit.  Heves  várme-
gyei  s  némely  más  vidéki  tájszó,  ám.  a  közösebb di-
vatú  egyszerű  ebéd,  azaz  evés  déli  időben.  Oly  ösz-
vetétes  szó,  mint  az  ozsonnát jelentő  harmadebéd  és
estebéd, = vacsora.  V.  ö.  EBÉD.

DÉLEGYHÁZA,  puszta Pest megyében ; helyr.
Délegyhásá-n,  —rá,  —ról.

DELEJ,  (del-ej vagyis dél-éj) ősz. fn.  Köz  isme-
retü  néven  ám. mágnes,  magnt^i  vasércz,  mely  a  va-
sat,  vagy  vasrészekkel  biró  testeket  magához  húzza,

s  szabadon  fekvő  helyzetében  két  végeit  mindig  az
égi  (déli  és  éjszak!)  sarkak  vagy  gönczök  felé  irá-
nyozza.  Ez ntósó tulajdonságát  vették  különös  tekin-
tetbe  azok,  kik  azt  delejnek  nevezték,  minthogy  a
mágnesttt  egyik  vége  dél,  másik  vége  pedik  éjszak
felé hajlik. Természetes delej  ; mesterséges delej  ;föífegy-
versett  delej.  Ujabb  kori  szó.

DELEJANYAG,  (delej-anyag)  ősz.  fn.  Anyag,
mely  mágnes!  erővel,  és  tulajdonsággal  bír.

DELEJES  (dél-éj-es)  ősz.  mn. Mágneses.  A  de-
lejnek  azaz  mágnesnek  vonzó  erejével  biró.  Delejt*
oczél. Továbbá,  deleji  erőtől  áthatott  Delejet  álla-
potban  lenni.

DELEJESSÉO,  (dél-éj-es-ség)  fn.  tt.  delejettég-
e'í.  1)  Az  úgynevezett  mágnesnek  tulajdonsága  vagy
ereje,  melynél  fogva  az  a  vasat  magához  vonzza.  2)
A természeti erőnek azon rendkívüli  tüneménye, mely-
nél  fogva  egyik  ember  a  másikra, különösen  annak
idegrendszerére,  erélyes  hatást  gyakorol,  mely  által
azt  más  kedélyállapotba  hozza,  s  gyakran  meglepő
gyógyerőt  fejt  ki,  vagy  betegséget  idéz  elő.  Állati
delejettég.

DELEJÉZ, (dél-éj-éz)  ősz.  áth.  m. delejet-tem  v.
delejze'ttum,  —íél  v.  delejtéttü,  —éti  v.  deléjtétt,  htn.
—ni  v.  delejzeni.  Mégnesi  érez  által  valaminek  pl.
aczélnak,  vasnak  vonzó  erőt  kölcsönöz.  2)  Mesmer-
féle  műtét által  gyógyít.

DELEJEZÉS,  (dél-éj-ez-és)  fn. tt  delejezes-f, tb.
—ék.  Cselekvés,  mely  által  valamely  lelketlen  test
vagy  ember  delejes  állapotúvá  tétetik.

DELEJFOLYAM,  (dél-éj-folyam)  ősz.  fa.  A
delejnek  azaz  mágnesnek  azon  ereje,  melyet más tes-
tekkel,  különösen a vassal közöl, s mintegy  általfolyat.

DELEJREZELÉS,  (delej-kezelés)  ősz.  fő. Mág-
neskezelés.  Különös  bánásmód, mely által  a  delejnek
ereje,  hatása  kifejtetik,  alkalmaztatik.

DELEJMÉRÜ,  (delej-méríi)  ősz.  fn.  Magnes-
mérö  eszköz,  mely  által  meg  lehet határozni,  ha  váj-
jon  különbözik-e, és  mennyire a  mágnes  ereje  a  fold
különféle  magasságain,  s  mily  befolyással  van  reá  a
hideg  és  a  meleg.

DELEJSÉG,  l,  DELEJESSÉG.
DELEJTELEP,  (delej-telep)  ősz.  fn.  Mágnes-

telep  mely által  különféle  kísérleteket  lehet  eszköz-
leni.  V.  ö. TELEP,  DELEJSÉG.

DELEJTENGÉLY, (delej-tengely) ősz. fn.  Azon
vonal,  illetőleg  szár,  mely  a  delejtü  két  egymással
ellenkező  sarkait  öszveköti.

DELEJTÜ,  (delej-tü)  ősz.  fn.  Mágnestű,  mág-
neserövel  fölfegyverzett  aczéltü,  mely  szabadon  le-
begő  helyzetben  egyik véggel  éjszak  felé,  másikkal
dél  felé  hajlik,  s  az  által  a  világ  tájainak  meghatá-
rozására  szolgál.

DELEJZÉS,  1. DELEJEZÉS.
DELEJZÖ,  (dél-éj-ez-ő) fn. tt.  delejtö-t.  Személy

ki  az  állati  delejerő  által  mások  idegrendszerére  hat,
rajtok  különféle  kísérleteket  tesz  ,  másokat  gyó-
gyít,  stb.
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DELEL,  (dél-el) önb.  m. delel-l. A  déli  időt (bi-
zonyos  helyen)1  tölti,  eltölti.  Fák  alatt  delelnek  a ren-
geteg  erdő' utasa*,  futaknál  vagy folyók  mellett  delel-
nek  a  csordák.  Alkotására  nézve ezen  szó  olyan,  mint
telel;  tél telel,  dÜ  delel,  nyár  nyaral.

DELEL,  1. DELEL.
DELELÉS,  (dél-el-és)  fa. tt  deieies-t,  tb. —ék.

A  déli  időnek bizonyos helyen, illetőleg nyugalomban
eltöltése.

DELELŐ,  (dél-el-ő)  fa.  és  mn.  deleiét.  Azon
hely,  hová dél tájban inni, és  nyugonni  hajtják  a csor-
dát, nyájat  A  delelő  folyók,  patakok,  kutak mellett
azokott  rendesen  lenni.  Melléknévképen:  aki  vagy
ami delel.

DELELŐHELY,  (delelő-bely)  ősz.  fh.  lásd  :
DELELŐ.

DÉLELŐTT,  (dél-előtt)  ősz.  ih.  Azon  időben,
mely  a delet megelőzi,  nap  keltétől  délig  tartó  idő
alatt.  Dél  előtt  dolgozni,  délután  mulatni.  Rövidít-
ve így  írják  : d. e.

DÉLELŐTTI,  (dél-előtti) ősz.  mn. A  délt meg-
előző  időben léteső,  történő, azon  időt illető. Délelőtti
djtotosság.  Délelőtti  munka.  Délelőtti  tanárak.

DELENKÉNT, (del-en-ként) ib.  Minden délben,
délről  délre.  Delenként  ebédelni.  Delenként  sétálni.

DÉLEST,  (dél-est)  ősz.  fa.  Középidő a dél  és
est  között  Vétetik  általán  délután  értelemben  is,
minthogy  ekkor  a  dél mintegy esésnek  indái.  Néhutt
a  köznép deliéit- vagy  dellyestnek  mondja.

DÉLESTÉN, (dél-estén) ősz. ih. Dél és napnyu-
got  között,  délután.

DÉLESTÉNKÉNT,  (dél-esténként) ősz. ih. Min-
den  délesten,  délutánként. Délestenként  sétálni,  bará-
tinkat  látogatni,  SttvegyOlm.

DELESTI, DÉLESTI, (dél-esti)  ősz.  mn.  Dél-
utáni;  dél  és est közötti  közép  időben levő.  Déletti
ájtatottág.  A  köznép kimondásában  :  dellyesti  vagy
deliesti.

DÉLESTKOR,  (dél-estkor) ősz.  ih.  Délesti  idő-
ben,  délután.

DELETSZAKA,  (delet-szaka) ősz.  ih.  Déli idő
alatt, délközben.  Olyan képzésű,  mint  éjtnaka,  nya-
rotssaka, teletszaka.

DELEZ, (dél-ez) őnb. m. deles-tem, —tél, —étt,
pár.  —c.  1) Déli  ebédet  eszik.  2)  A  déli  időt  bizo-
nyos  helyen tölti,  delel.

DÉLFELÉ,  (dél-felé) ősz.  ih.  1)  A  nap közepe
táján,  midőn  már közelget  a  déli  idő.  Délfelé  jár  át
idS,  kifognak  és etetnek  a  szántók.  2)  Azon  földi  vagy
égi  tájék  felé, melyet délinek  nevezünk.  V.  ö. DÉL,
DÉLI.  A  mágnest*  egyik  vége  délfelé  hőjük. Az éjszoki
felhő*  dűfeU  húsodnak  el.

DÉLFÉNY, (dél-fény)  ősz.  fn.  Déli  nap  által
iwétderttlt  fény, a világosság legnagyobb  foka.  Filá-
goff  mint  a  délfény.  A  vak  délfénynél  sem lát.

DELFIN,  (hellénül  dtlyb,  latinul  delphinus)
fi». tt  delfin-t,  tb.  delfin-ei.  A  czetek  nemébez tartozó
tengeri  nagy  emlős állat.

DÉLFÖLD,  (dél-föld)  ősz.  fa.  1)  Tartomány,
ország,  mely  a  földteke déli  részén  fekszik,  pL ameri-
kai  délfóldtk.  2) Így  neveztetnek  a  földteke  éjszsJü
részének  azon tartományai is, melyek dél  felé  feküsz-
nek, pl. Portngallia,  Spanyolország,  Olaszország,  stb.

DÉLGÖNCZ,  (dél-göncz)  ősz.  fa.  lásd  :  DÉL
SABK.

DELI,  (1),  (del-i)  fa.  tt  deli-t, tb.  —k.  Bégen
annyit  tett,  mint:  ékesen,  fényesen  öltözött  vitéz,
(katona).  Később  lett  belőle delta, dalia.  Ionén :  deli
vitéz,  delisaru  vagy  bakancs,  azaz  vitézsara;  deli
módra,  azaz vitéz  módra;  delicsisma, azaz,  vitézcsiz-
ma,  topán;  delitermet,  vitézi  termet.  Ma  deli  csak
mint  melléknév  basználtatik  s  mint  főnév  dalia  di-
vatos.

DELI,  (2),  (del-i, olyan  mint  a  déli  nap,  meg-
van  a  török nyelvben is) mn. tt  deli-t, tb.  —ék.  1)
Szép,  különösen termetes, vitézi  maga  tartása,  vité-
zileg  csinos, ékes.  Z>«íi  legény,  deli  vitet,  deli  termet,
deli  tartat. Deli, jelet,  ép  termete.  (Faladi).  2)  Híres,
neves.  Meddig  hordod  teli,  addig  lettéit  deli, de ha
egyszer  üres, megvet  minden  rtthes.  (Km.) E melléknév
leginkább  személyekre, s azoknak  testi  tnlajadonsá-
gaira,  és  öltözetére  sJkalmaztatík.  Deli  hölgy,  deli
öltötét,  deli  arc*.  De  nem jól  mondanék  :  deK  kát.
deli fa,  deli  vidék,  stb.

DÉLI, (dél-i) mn. tt.  déti-t,  tb. —ék.  1)  A nap
kellőközepén v.  —  közepéből,  v.  —  közepére  vmJó,
délben  létező. Déli  munkoszilnet, déli horangccás, déli
imádság,  déli napfény,  déU  meleg,  déli  séta.  2)  Ebéd-
ről  való.  Déli  maradék.  3) A földnek vagy égnek azon
sarkáról  való, vagy  sarkán  fekvő,  létező, mely  az éj-
szakkal ellenirányban fekszik, űéíi része a  fSUUekMk.
DéU  ítél.  Dél*  tartományok. Déli  sark  v.  gönce.  Déli
népek,  lakotok.

DELIA,  (del-i-a)  fn.  Régies, dalia  helyett,  pl
Gyöngyösinél.

„A  delük  érik  ezeknek  rendeket*

DÉLIBÁB,  (déli-báb)  ősz. fn.  Sajátságos  légtü-
nemény  a tengeri  vidékeken, és  messseterjedő  lapa-
nyos  helyeken, például  nálunk  a  Tisza  mellékén, mi-
dőn  a  lathatári  légrétegek  a  napsugaraktól  kivált
déltájban  vagy  a  déli  tájon  egyenetlenfii  fólmeleg*i-
nek, s ez által  különféle  látványos  képeket  tüntetnek
a  messzéről néző  szemeibe, például,  mintha  a  síkot
víz  borítaná, s szigetek, erdők, városok, falak  vízben
lebegnének,  vagy  néha  majd  felfordulva,  majd ket-
tőztetve  függenének  a  levegőben.

„Szeretője,  aki  epedve néz  raja,
Délibáb, a  puszták  szép  tündér leánya.'

Petőfi.

Némelyek,  szemeket  gyönörködtető  szépsége
után  így elemezik  : deli-báb

DÉLIBÁBA,  (déli-bába)  öss.  fn.  láad  :  DE- l
LJBÁB.  1
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DELICZE,  (del-i-cze)  fn.  tt.  deliczé*.  Újabb  ter-
mészetrajzi  nyelven  ám.  kolibri,  mintegy  kis  deli
madár.

DELIEN,  (del-i-en)  ih.  Deli  módra,  ékesen; vi-
tézies  magatartással. V.  ö.  DELI.

DÉLIG,  (dél-ig)  ih.  Azon  időpontig,  midőn  a
nap  tetőpontját  éri;  a  nappali  időnek közepéig.  Reg-
geltől  délig  szünet  nélkül  dolgozni.  Fényes  délig  aludni.
Reggeli  vendég  nem marad  délig.  Km.

DÉLIGNYITÓ,  (délig-nyitó)  ősz.  fn. Növényfaj
a  mébpilisek  neméből,  szára  szétágazó,  buglyos, vi-
rága veres vagy sárga vagy fejér  vagy  tarka.  Máskép :
tökvirág,  csuda  ÍSltséres.  (Mirabilis  Jalapa).

DÉLIHAL,  (déli-hal) ősz.  fn.  Csillagzat az égen,
különösen  az  égtekének  déli  féltekéjén.

DÉLINDIA,  (dél-India)  ősz.  fn.  A  déli  földte-
kén  fekvő  országok  és  szigetek,  ú.  m.  Ujhollandia,
Ujguinea  stb.  melyek  a  világ  ötödik  részét  teszik,
különböztetésfil  Kelet-  és  Nyugotindiától;  1.  ezeket.

DELINKÉ,  (del-in-ke) fn.  tt.  delinkét.  A  mytho-
logiai  nympha  kifejezésére  alkotott  új  szó,  a  szépet
jelentő  deli  törzsből.

DELISÉG,  (del-i-ség)  fn.  tt.  deliség-éí.  Ékes
vitézi  csinosság,  termetesség,  daliás  tulajdonság.

DELITERMETÜ,  (deli-termetű) ősz.  mn. Sza-
bályos,  karcsú,  sugár,  daliás  uövésti.

„Rohanó  Hábor,  deli  termetű báty ám'"
Vörösmarty.

DÉLKELET,  (dél-kelet)  ősz.  fn.  A  világ  tájé-
kainak  felosztásában  jelenti  azon  irányt, vagy vonalt,
mely  dél  és  kelet  közepére  esik,  vagyis  déltől  kelet-
felé  negyvenöt  foknyi  távolságra  áll. Délkeletről  fn  a
tsél  azaz  :  az  égtájnak  azon  vidékéről,  mely  dél és
kelet  között van. Délkeletnek  irányozni  a  hajót.  Dél-
keletre  tartani.

DÉLKELETI,  (dél-keleti)  ősz.  mn.  Délkeletre
vonatkozó,  onnan jövő,  azt  illető,  azon  tájon  létező,
stb.  Délkeleti  szél. Délkeleti  irányban  menő  hajó.

DÉLKÖR, (dél-kör) ősz. fn. A csillagászatban, és
a  földtanban a legnagyobb  körök egyike  a látszatos ég-
tekén  vagy  földgolyón, melyet gondolatunkban az  ég-
teke  vagy  földgolyó  körül  a  gönczökön  húzunk  ke-
resztül ,  s  mely  az eget  vagy  földet  két  hasonló  fél-
gömbre  osztja  ,  úgymint  keletire  ,  és  nyugatira.
Délkörnek  neveztetik,  mert  valamennyi  népeknek,
kik  ugyanazon  (fél)  délkör  alá  esnek,  egyszerre  van
déli  idejök.

i  DELL,  (dél-el)  önh.  1.  DELEL.
DÉLLELÖ  ,  (dél-el-el-ö)  1. DÉLLÖ.
DELLEST,  DELLESTI,  1. DÉLEST,  DÉL-

ESTI.
DÉLLÖ,  MAGYAR—,  OLÁH — ,  falvak  Er-

délyben  ,  Torda  megyében;  belyr.  DellS-n,  —re,
—ró'l.

DÉLLÖ,  (dél-el-ő)  fn.  tt.  déllö-t.  Azon  hely,
hol  a  csordák,  nyájak  a  déli  időt  töltik,  s pihennek,

AKAD.  HÁOT  SZÓTÍB.

mi  rendesen  az  itatok  mellett  történik.  Máskép :
delelő.

DÉLNAPÓRA,  (dél-nap-óra)  ősz.  fa.  Napóra,
mely  egyedül  azt  mutatja  meg,  mikor van  a  nap  leg-
fensőbb  ponton  az  illető  helyre  nézve,  azaz  , mikor
van dél.

DELNE,  székely  falu;  helyr.  Ddné-n,—re,
—röl.

DÉLNEK  , (dél-nek)  ih. Délfelé,  dél  irányában,
a  déli  tájéknak  tartva;  megfelel  e kérdésre  : merre ?
Délnek  indulni,  menni;  délnek  váltani  utat;  délnek
irányozni  a  hajó  menetelét.

DELNÖ,  (del-nö)  ősz.  fh.  tt.  delnö-t.  Újabb
társalgási  divatnyelven  ám.  hölgy,  úrhölgy.

DÉLNYUGAT,  DÉLNYUGOT,  (dél-nyugat  T.
-nyűgöt)  ősz.  fn.  Azon  tájék  az  égcu  vagy  földön,
mely  dél és  nyugat  közé esik,  vagy  határozottabban
szólva,  azon  pont  a  látkörön,  mely  déltől  nyugat
felé  negyvenöt  foknyira  áll.  Délnyugatról  fa  a szél,
eső  lesz.  Délnyugatra  vitorlázni.

DÉLPONT,  (dél-pont)  ősz.  fn.  A  csillagászat-
ban  azon  pont,  hol  a  délkör  a  látkört  általszegi,  s
ekkor  a  délkör  alatt  levőkre nézve dél vagyon.

DÉLRE,  (dél-re)  ih.  1)  Délfelé,  délnek  irányá-
ban,  vagy  irányozva.  Délre  hajózni.  2)  Azon  időre,
midőn  dél  van. Délre  készen  legyen  az  ebéd. Délre  ná-
latok  leszek.  Délre  harangozni.  Délre  abrakolni.  V.
ö. DÉL.

DÉLSARK,  (dél-sark)  ősz.  fh.  Az  ég-  vagy
földiekének  délre  fekvő  végcsiicscsa;  ellene  tétetik
az  éj- vagy  éjszoki  sarknak. £ két sark között  levő
képzeleti  tengely  körül  forog  az  ég- és íőldteke. Más-
kép  :  délgSncz.

DÉLSIKLAP,  (dél-sik-lap) ősz.  fn.  1) Minden
siklap,  mely  délfelé  fekszik.  2)  A  csilag&szatban,
azon  lap  vagy  siktér,  mely  a  déltájon  általvonul.  A
délsiklap  függőlegesen  áll  a  latkor és egyenlítő  fölött.
(Planum  meridianum).

DÉLSZAR,  ősz.  fn.  Azon  égi  tájék,  honnan
a  déli  nap  reánk  süt, azaz,  honnan  reánk  nézve leg-
közelebb ,  s  legmagasabban  áll  a  nap. Olyan  szó,
mint  éjszak,  keletszak.

DÉLSZAKI,  (dél-szaki)  ősz.  mn.  Délszakról
való , ott  létező ,  arra  vonatkozó.  Délszaki  szél.

DÉLSZAKRA,  (dél-szakra)  ősz.  ih.  Délszak
felé  , délszak  irányában.  Délszakra  húzódó  felhők.

DÉLSZÉG,  (dél-szeg)  ősz.  fn.  Régi  szó,  1)
ám.  delelő  hely.  2)  Lásd  :  DÉLSZAK.

DÉLSZÍN,  (dél-szín)  ősz.  fn.  Teljes  déli  vilá-
gosság,  délfény.  Délszínre  hozni  valamit.  Délszínben
ragyogó  testek.  Délszínnél  világosabb.

DÉLTÁJ,  (dél-táj)  ősz.  fn.  1)  Azon  időszak,
mely  a  délt  legközelebbről  megelőzi  vagy  követi.
Déltájra  mutat  az  idő.  Déltájban  legnagyobb  a  meleg.
2)  A  világtájak  közöl  az,  mely  a  délgöncz  felé  fek-
szik , szokottabban  :  déli  táj,  délszak.
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DÉLTÁJBAN,  (dél-tájban)  ősz.  ih.  Azon  idő-
tájban,  midőn  a nap  dél körül jár.  Déltájban ebédelni.

DÉLUTÁN,  (dél-után)  ih.  A  napnak  azon ré-
szén,  mely  a  délt  követi,  azaz  nappali  tizenkét  éra
után.  Ha  nyugathoz  közelebb  esik,  mint  délhez,  ak-
kor  tulajdonkép  :  ette  felé.  Nála  gyakorta  délután
van,  (km.)  azaz jó  fejjel  van.  Rövidítve d. u.

DÉLUTÁNI,  (dél-utáni)  ősz.  mn.  Azon  időre,
vagy  időből  való,  mely  nappali  tízenkét  óra  után  kö-
vetkezik,  történik  stb.  Délutáni  szunnyodosás.  StUán
látott  tok  aranynak,  délutáni  kézfogainak  rovás a  díja.
(Km).  Délutáni  sziinóra,  kikocsizds,  látogatás.

DÉLVIDÉK,  (dél-vidék)  ősz.  fn.  Legszélesb ér-
telemben  :  délre  fekvő  tartomány.  Szorosb  ért.  oly
tartomány,  mely  a  földieké  déli  részén  van.  Legszo-
rosb  ért.  a  föld  délsarkához  legközelebb  álló  tájak,
szigetek.

DÉLVIDÉKI,  (dél-vidéki) ősz. mn.  Délvidékre,
vagy-  vidékről  való.  Délvidéki  lakotok.  Használtatik
önálló  főnévül  is. Sok  délvidéki értetett  hozzánk.

DÉLVONAL,  (dél-vonal)  ősz.  fa.  Vonal, mely-
lyel a délsiklap a latkor  lapját általszegi. Lásd: DÉL-
SIKLAP.

DEM,  elvont  gyöke  démécske'l,  demse'di szók-
nak.  Zártabb  önhangsóval  :  dóm.  Rokonai töm,  zi)m,
gyom  t  i. a  tűmStzSl,  tömoctW,  gyömöttöl  származé-
kokban.

DEM, KIS—, NAGY—,  falvak  Veszprém me-
gyében  ;  helyr.  Dém-bt,  —ben,  —bSl.

DEMAGA, (de-maga) régies összetétel; jelentései:
mégis, mindazáltal,  azonban, pedig, tebát;  valamint
az  egyszerű  maga  sióé  némely régieknél.  „És járulá-
nak  őhozjá  vakok  és  sánták  az  templomba,  és  meg-
Tigasztá őket  Demaga  látván  az papi  fejedebnek....
megharagvának  és  mondának  őneki  :  Hallod-e  mit
mondnak  ezek?  Demaga  Jézus  monda  nekik  : Jól
hallom."  Passió.  ígyaTatrosi,  Nádor-codexekben.

DÉME,  férfi  kn.  1. DÖME.
DEMECSER,  falvak  Abaúj  és  Szabolcs  me-

gyékben  ,  s  paszta  Nógrádban;  helyr.  Demeeter-be,
—ben,  —bffl.

DÉMÉCSKÉL,  (dém-écs-kél)  4th.  lásd  :  DÖ-
MÖCSKÖL.

DEMÉND, falvak  Heves  és  Honth  megyékben;
helyr.  Deménd-en,  —re,  —rSL

DÉMÉNY,  férfi  kn.  1. DÖMÉNY.
DEMÉNYFALVA,  helység Lipthó megyében;

helyr.  Deményfalvá-n,  —rá, —ról.
DEMÉNYHÁZA,  falu  Erdélyben  Maros  szék-

ben ; helyr.  Deményhdtd-n, —ró,  —ról.
DEMETER,  (1),  férfi kn. tt  Déméíér-í,  tb.—ék.

Demetrius.  Demeter  napján  hágnak a kotok.  Zártabb
önbangzóval  :  DomStSr.

A  helléneknél  ugyanaz,  ami  a  latinoknál Ceres.
DEMETER,  (2),  KIS—, NAGY—, szász  hely-

ségek  Erdélyben;  SZENT—,  paszta  Gömör megyé-
ben  és  székely  belység; SZŐ—,  fala  Közép-Szolnok
megyében; helyr. Demeter-be, —ben,  — bBl.

DEMETERFALVA,  székely  helységek;  helyr.
Demeterfalvá-n,  —rá,  —róí.

DEMETERPATAKA,  falu  Erdélyben;  Alsó-
Fejér  megyél>en; helyr. Demeíerpataká-n,  —rá, —róí.

DEMIKA,  fn. tt  demikát. Érett  sajttal  készített
leves;  taros  leves.  Élnek  ezen  étellel  a  palóczok,
barkók  stb.  Máskép  : domika,  románul:  dimikátu.

DÉMJÉN,  férfi  kn. 1. DÖMJÉN.
DÉMSÉDI,  (dém-és-éd-i) mn.  tt.  demsAfi-t,  tb.

—k.  Gúnynév, mely butát,  ostobát,  különösen  nagy
fejűt,  zömök  testűt  jelent,  máskép  :  dömsödi,  dómé,
dömVtzke.  Dunántúli tájszó.

DÉMUTKA,  (démut-ka) fn. tt.  démutkát. Illatos
levelii  és  virágú  növény.  (Tbymns).  Terem  száraz
földeken,  levelei  simák, tompák és  töveiken  szőrösek.
A juhoknak  kedves  eledele.  Törzse  démttt  a  fhymus-
ból  alakultnak  látszik.

DÉN,  elvont gyöke  déncse'í  szónak.  Rokon  vele
dón, mint dönctSl  gyöke.

DENCS, FAZEKAS—.puszta,  SZŐKE—,fáin
Somogy  megyében; helyr. £>enes-«n, —re, —ró7.

DENCSHÁZA, faló Baranya megyében; helyr.
Dencthd*d-n, —rá, —róí.

DÉNCZÉL, (dén-cz-él) áth. m. déncxel-t. Álta-
lán, valamit ideoda lóbál, jobbra-balra, mintegy dön-
töget, taszigál. A gyermeket térden denctefai Tettét
járáskbzben dencselni,  dőlöngve  járni.  Mátokat den-
cselni,  taszigálni, ideoda  nyomni.  Balatonmelléki  táj-
szó. Máskép  :  dSnctSl.  Elemzésére  nézve 1.  ezt.

DÉNES,  (1),  férfi  kn.  tt  Dénes-t, tb. —«k.  Dio-
nysíus. Kicsinyítve  :  Dini, Déhi,  Dinike.

DÉNES, (2),  1. DÉS.
DENEVÉR, fn. tt  denevér-t,  tb.  —ele.  Egérhez

hasonló  emlős állat,  melynek  lábujjait  és  lábszárait
börbártya  köti  öszve,  s  annak  segítségével  röpköd,
de  rendesen  csak  estveli  órákban  bújik  ki  odvából.
Máskép  : szárnyasegér,  boregér,  bSrmadár.

Némelyek  tenebrio  latin  szótól  származtatják,
de  ez  nem denevért,  mely  latinul  vetpertüio,  hanem
csalárd,  titkos  álnokságu,  alattomos embert  jelent
Talán  eredetileg  dana-vér  volt  a  rósz  szellemet je-
lentő  dana  és  vér  szóból.

DENEVÉRGOLGOTA,  (denevér-golgota)  ÖM.
fn.  Amerikai  növény,  melynek  levelei  szélesebbek,
mint  bosszúk,  s  midőn  kinyílnak,  a  szárnyaterjeu-
tett  denevérhez hasonlítnftk.  Virága  fehér,  s  teljesen
csak  éjjel  nyílik  ki.  (Passiflora  vespertilio).

DÉNFÉRÉG,  (dén-férég)  ősz.  önh. lásd:  TÉN-
FÉRÉG.

DENQELEG,  (1),  falvak  Nógrád  és  Szathmir
megyékben;  helyr.  Dengelege-n,  —re,  —rbV.

DENQELEQ,  (9),  vagy  DENYELEG,  fala  Er-
délyben, Belső-Szolnok  megyében;  helyr.  Dengeltg*-*,
—re,  —r8l.

DÉNI,  férfi  kn.  1. DÉNES.
DENK, KIS—, NAGY—,  erdélyi  falvak  Hó-

nyad  megyében; holyr.  Dtnk-en,  —re,  —rSl.
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DÉN1KE,  férfi  kn.  tt.  űérokéí.  A  Dénes névnek
kicsinyített  és  nyájasabb  alakja.

DÉNIS,  1.  DÉNES.
DENTA,  mezőváros  Temes  megyében ;  helyr.

Den<á-n,  —rá,  —ról.
DENYELEG,  1.  DENGELEG.
DÉR,  elvont  gyök.  Értelmére  nézve  1)  hang-

utánzó  derécsel, dereducsál,  deredarál  stb.  szókban,
2)  rokon  dar  gyökkel,  (melytől  dara,  darab,  daréfc
ered),  dercze,  derék  származékokban,  3)  maga  dér
fn.,  mely  bizonyos  ragok  és képzők  előtt  ékvesztő  :
deret,  derek,  derei.

DÉR,  (1),  fn.  tt.  dér-<  vagy  derei,  tb.  derek.
1)  A  levegő  tömegéből  kibontakozó,  s  megfagyó har-
mat,  mely  finom  jégtüalakban  tapad  a testekhez, leg-
inkább  őszszel  és  tavaszkor.  A  nagyobb  mértékű,  s
ködös  hidegben  keletkező  dér  zúzmarának  vagy zúz-
maráz-nak,  néhutt  lom-nuk  moudatik.  „Bánja  béka  a
deret,  (km.).  Di'r  van. Megcsípte  a dér. Dér  borltja  a
mezőt.  Dérvetle  szőlő,  dérvette  virágok.  2)  A  széke-
lyekuél  azon  mértékét  jelenti  a  hidegnek,  inidön  a
folyóvizek  befagynak.  3)  Átv.  ért.  szürkülése  a  haj-
úak,  bajsznak,  szakálnak.  Dér  lepi  a fejét.  Máskép,
kivált  Dunán  túl,  valamiül  Erdélyben  is  :  hóharmat.

DÉR,  (2), KIS—,  falu  Baranya  megyében;
helyr.  Dér-be,  —ben,  —böl.

DEKCSIKA,  falu  Pozsony  megyében;  helyr.
Ltercsikán,  —rá,  —ról.

DERCZE,  (ám.  dar-cza  azaz  apró  dara)  fn.  tt.
derczét.  Jelenti  a  lisztnek  alját,  mely  megmarad  a
szitában,  midőn  a  lisztlángot  általercsztették  rajta.  A
korpánál  valamivel  jobb.  Derczének  mondják  a  lisz-
tet  akkor  is,  midőn  még  nincs kiszitálva, azaz  korpá-
jától  elválasztva.  Innen  :  derczés  kenyér.  Húzadercze,
kukoriczadercze,  Altalán  véve  :  darabos,  vörös  liszt.
Átv.  ért. goromba, öreg szemű lőpor, vagy pordoháuy.

DERCZEBUliNÓT,  (dei cze-burnót)  ősz.  fn.
Öregszemü,  gorotnbaféle  burnút,  fekete  vagy  barna
pordohány.

DERCZEFÜ,  (dercze-füj  ősz.  fn.  Növénynein  a
tizhímesek  seregéből és kétanyások  rendéből;  csészéje
harangforma  szegletes;  bokrétája  öt  szirmú,  szirmai
nyakatlanok,  tojáskerckck;  tokja  gömbölyű  rekeszti.
(Gypsophila)  Fajai:  terjedő,  lecsepO.lt,  homok-,  bitglyos,
gyepi,  kotord  dercze.

DERCZEKENYÉR,  (dercze-kenyér)  ősz.  fn.
Derczéből,  azaz  szitálatlan, korpás,  vörös  lisztből  sü-
tött  kenyér.  V.  ö. DERCZE.

DERCZELISZT,  (dercze-liszt)  Ősz.  fn.  Első  őr
letU,  darabos,  goromba  liszt,  melynek  korpája  meg
nincs  elválasztva.

DERCZÉNY,  falu  Beregli  megyében;  helyr.
Derczény-be,  —ben, —böl.

DERCZÉS,  (der-cze-es)  mn.  tt.  derczés-t,  vagy
—ét,  tb.  —ék.  1)  Dereiével  kevert,  korpával  vegyí-
tett.  Derczés  liszt, derczét  kenyér.  2) Átv. ért. tájdivato-
san  kedvetlen, haragos, nyers, darc  ">os. Derczés  asssony,
dereiét feleség.  „Nincs  oly  derczi's  ember."  Istváufi

Pál  a XVI. században.  Vastag hangon,  durcsás. V.  ö.
DÉRDÚR.

DERCZÉSKÉDIK,  (der-cze-es-kéd-ik)  k.  m.
derctétkéd-tem,  —tél,  —élt.  Dorczáskodik,  makacs-
codik,  daraboskodik.

DERCZÉSSÉG,  (der-cze-es-ség)  fa.  tt.  derczés-
ség-ét.  Durczásság,  makacskodó ,  ellenmondó  tulaj-
donság.

DÉRDARA VIRÁG,  (dér-dara-virág)  ősz.  fn.
Növényfaj  a  daravirágok  neméből,  melynek  tőkocsá-
nya  agatlan,  leveletleu.  Havasokon,  s  legsoványabb
földön  is  terem.  (Draba  alpina)  V.  ö.  DARA VIRÁG.

DEKDE,  (ain.  dör-de)  mn.  tt.  derdét.  Eszelős,
tiolyókás,  dőre.  Élnek  vele  tűi  a  Dunán,  Győr  vidé-
kén,  és  Erdélyben.  Románul  :  derdáte.

DÉRDÚR,  (dér-dúr)  ősz.  fa.  Duzzogó  harag,
czivódás,  folytonos  morgolódás,  pattogás,  durrogás.
A  vénasszony  dérdúr.  (Km.)  Dérreldúrral,  kemény-
séggel  felele.  (Pázmán).  Afajd  lesz  nagy  dérdúr.

DEREB,  (der-éb,  azaz  darab,  valamint  derék
régenten  daréfc  volt)  fn.  tt.  dereb-et.  Ma  nincs  divat-
ban.  A  régieknél  annyit  tett,  mint  1)  Hát,  embernek
vagy  állatnak  háta.  Derébbe  ütni  valakit.  Hangra  és
érteményre  rokon  vele  : derék.  2)  Darab.  Gyüjtséttk
fel  a  dereinket,  azaz  darabokat.  (Tatrosi  codez.)

DERÉCSEL,  (der-écs-él)  önh.  m.  derécfél-t.  So-
kat  locsog,  folyvást  jár  a  szája.  Máskép  :  trécsel,  te-
récsel,  deredarál,  iereturál,  iereferél.  Hangutánzó
gyökii.

DEKÉCSÉLÉS, (der-écs-él-és) fn. tt. derécsélés-í,
tb.  —ék. Hiábavaló  locsogás,  trécselés.

DERECSKE,  (der-ecs-ke)  kies.  fn.  tt.  derecskét.
Kis dér.

DERECSKE,  mvárosok  Bihar,  Sopron,  és  falu
Veszprém  megyében,  helyr.  Derecské-re,  —n, —rö'l.

DERÉCZE,  (der-écz-e)  fn.  tt,  derécsel.  Növény-
faj  a  szigorállak  neméből,  máskép  :  vízi  púié,  vízi
saláta,  téli  saláta.  (Veronica  baccabunga).

DERECZKEL,  (der-ecz-g-el) áth. m.  dereetkel-t.
Bánt, ver. Eléjöu  Heltainál  :  „És  uein  vesszővel, ha-
nem  pálczával  dereczkel".

DEREDARA,  (dere-dara)  ikerített  fn.  és  hang-
utánzó.  Licsilocsi,  haszontalan  pletykabeszéd.  Alsó
irályba  való  kifejezés.  Máskép :  teretura.

DEREDARÁL,  (dere-darái)  ikerített  öuh.  Li-
cseglocsog,  haszontalan  pletykákat  öszvebeszél,  tere-
turál,  deredarál.

DEREDUCSÁL, 1. DEREDARÁL.
DEREFEL, 1. DERÉCSEL.
DEREGLYE,  (der-eg-lye  vagy  der-ek-lye,  azaz

derékje  v.  deréklö,  t.  i.  a  hajóuak  csupán  a  dereka,
födeletlen  hajó)  fn.  tt.  dereglyét.  A  dunai  hajósok
nyelvén  :  íodeletlen  hajó,  mely  a  molnárcsónaknál
jó^al  nagyobb,  s  különféle  szállításokra  használtatik,
pl.  dereglyén  hordják  át  a  változóknál  a  lovakat;
dereglyén  szállítanak  köveket,  fút;  dereglyén  viszik
a  molnárok  a  gabonát  a  malomba,  stb.  Rósz  haji}  o*

76*
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melynek  dereglyéje  nincsen.  (Km.) Átv. ért.  csúf  neve
holmi  ócska, kopott  hintának, határnak.

DEREQLYEHÍD,  (dereglye-híd)  ősz.  fa.  Híd,
melyet horgonyokhoz akasztott  dereglyék  fölött ütnek.

DEREGLYÉSZ,  (der-eg-lye-ész)  fn.  tt.  dereg-
lyés»-t,  tb.  —ék.  Vízen  szolgáló  katona,  hidász,  ki-
nek  különös  tiszte  a  vizeken  hidakat verni.  (Ponton-
nier).

DEREGLYESZEKÉR,  (dereglye-szekér)  ősz.
fn.  Hidászok  szekere, melyen  a  dereglyéket  helyről
helyre  szállítják.

DEREGLYÉZ,  (der-eg-lye-ez)  önb.  m.  dereg-
tyeWtt.  Dereglyén  jár,  megy.  Változónál  a  vontató-
lovakkal  általdereglyésmi  a  túlsó partra.

DEEEGLYÉZÉS,  (der-eg-lye-ez-és)  fa.  tt  de-
reglyésés-t,  tb.  —ék.  Dereglyével  járás.

DEEEGNYÖ,  falu  Zemplén  megyében;  helyr.
DeregnyS-n, —re,  —róí.

DEREGTET,  (der-eg-tet)  önb.  m.  deregtet-tem,
—tél,  —étt. Erdélyi szó, ám. szekerén erősen  vágtatva
megy,  mintegy  : dörögtet  Úgy  kideregtetett,  mint  vil-
lám, fakó szekerével.

DERÉK,  (1),  (régen  : darék = der-ék)  fn.  tt.
derekat,  tb. derekak.  Személyragozva  : derekam, dere-
kad,  dereka  stb. Mis  névragok  felvételekor  az  ékeze-
tet  jobbára  megtartja,  pl.  derékba, derékra, derékhoz,
derékból,  derékig. Ámbár  tájszokásilag  ékvesztve  is
ragoztatik.  1) Általán jelenti a testnek  főrészét,  vas-
tagát,  tőkéjét,  pl.  Állat  dereka, fának  dereka,  kocsi-
szekér  dereka,  hajó  dereka.  2)  Különösen  az  ember-
ben,  és  négylába  állatokban  : a  vállak  vagy  marjak,
és  hátalsó  lábak  közötti  testtömeg,  melyben a  mell,
hát,  'és has  foglaltatik.  Átölelni  valakit  derékban.  Át-
fogni  a  csikó derekát. A  ,Magyar  nyelvészet'  I.  köte-
tében  a  magyar  nép  talányai  közt  terjegetö  névvel
jeleztetik.  3)  Legszorosabb  ért. a  hátnak alsó vége,
mely  a  csípők  közé esik.  Fáj  a  dereka,  eltörték  a de-
rekát.  Leütni  a malac* derekát.  Derékon sújtani,  ta-
lálni  valakit.  4) Átv.  ért  Derékpint,  azaz  tőkepénz;
derékhad,  azaz  főhadsereg;  derékfogát,  azaz  a  lako-
mának  közepe, legvelősebb ételei (régies).  Vit  dereka,
azaz  közepe,  fonala.  Derét  út, azaz  országút  (Bara-
nyai  szó).

Eredetileg  : darék,  s  ebből  érthető,  miért rago-
zásban  : derekat,  derekak, derekam,  mint  :  fazék,  fa-
tékát, fazekak, fazekam. Eredeti  értelmére  azonos  da-
rab,  továbbá  torit,  törzsök,  latin,  truncus  szóval.  De
vehetjük  térj  értelemben  is.  (Lásd  föntebb  2)  alatt).
A  szláv  nyelvekben :  drék,  drjk,  driek, a  románban
driket.  A  törökben  direk  ám.  támoszlop  (colnmen,  l
Stütze).  l

DERÉK, (2), (der-ék) mn.  tt  derék-et v. derek-at. '
l)Mint  a  derék főnévnek  átvitt értelmű mása jelent  a  |
maga nemében valami vastagot, nagyot, termetest,tömör
testűt.  Derék  magái  ember.  Derék  legény,  nem olyan  ;

hitvány, mint  te. Ét  derék  várói.  Derék  templom.  2)
Átv.  erkölcsi  ért  a  maga  nemében jeles,  kitűnő,  tö-

kéletes.  Derék  gyerek  vagy,  fiam,  derék  ember  let* be-
lőled.  Derék  dolog.

„A  derék  nem fél  az  idők  mohitól."
Berzsenyi.

Néha  gúnyképen  használtatik.  Ugyan  derék  állapot,
beittuk  a  kalapot. Km. Derék  dolog,  három  tehén  egy
csorda. Km.  Egyezik  vele  a szláv  : dricsm.

DEREKAL,  1.  DEREKALJ.
DEREKALJ,  DEREKALY,  (derek-alj  v.  -aly)

ősz.  fn.  Ágynemű,  melyet  a  derék  alá  vetnek, mit
némely  helyfitt pámá-nak  neveznek.  Derekalj  gya-
nánt  szolgál  a matrácz  is.  Tollal, pehelylyel  tölteti de-
rekalj.

DEREKAS,  (der-ek-as)  mn. tt  derekat-t,  vagy
—öt, tb.  —ok.  1) Jeles, tökéletességgel, jeleaséggel
bíró,  a  maga  nemében kitűnő.  2)  Testes, vastag,  zö-
mök ; de ezen  tulajdon  értelemben  keresbbó  baaznal-
tatik.

DEREKASAN, (der-ek-as-an)  ih. Jelesen,  kitü-
nőleg,  tökéletesen.  Derekasan  viselni  magái.  A  kér-
désre  derekasan  megfelelt.

DEREKASINT, (der-ek-as-int) ih. Jelesen, töké-
letesen,  kitflnőleg.  Derekasiní  forgóim  magát  a  ctatA-
bán.  Képzésre  olyan,  mint  :  alkalmasint,  képetint,
azaz  alkalmasan, képesen.  V.  ö.  —ÉNT képző.

DEREKEGYHÁZA,  puszta  Csongrád  megyé-
ben ; helyr.  Derekegyháná-n,  —rá,  —róí.

DERÉKFÁJÁS,  (derék-fájás)  ősz.  fa.  Szenr,
mely  az  ágyék,  és keresztcsont tájékának  inas  és  sza-
lagos  részeit,  sőt  a  keresztcsont  legvégét  is  bántja.

DERÉKFOGÁS,  (derék-fogás)  ősz.  fa.  A  régi-
eknél  annyit  tett,  mint  a  lakomának  közepe,  axar,
legrelősebb  étkek  feladása.  Y.  ö. FOGÁS.

DERÉKFUTÁS, L  FUTÁS.
DERÉKHAD, (derék-bad)  ősz.  fn.  1)  Fő had-

sereg,  melyet a  fővezér kormányoz. 2) Ac égess had-
seregnek  válogatott  zöme.

DEBÉKITÉLET,  (derék-Ítélet)  ősz.  fn.  Jogtani
értelemben  oly  Ítélet,  mely  az  ügynek  lényegére,  ér-
demére  nézve  bozatík,  érdemleges  Ítélet.

DEBÉKKÉPEN, (der-ék-kép-en) ősz. ih.  Össxe-
sen,  tömegesen,  egyik  a  másikért  (in  solidum).  De-
rékképen  lekötelezték  magukat  bizonyos  teherviselésre.

DERÉKLEG,  (der-ék-leg)  ib.  Valamely ügynek
lényegét, érdemét  illetőleg,  érdemileg.

DERÉKLÖVÉS,  ősz.  fn.  Midőn  az ágya  egye-
nesen  nekiirányoztatik  a  czélnak, s a  kilövött  golyó
nem  ívkörben,  hanem  egyenes vonalban  repül,  derék-
lövésnek mondatik.

DEREKLYE, 1. DEREGLYE.
DEREKLYEZ, 1. DEREGLYÉZ.
DERÉKNYÁR,  (derék-nyár  ősz.  fn.  Nyár kö-

zepe,  midőn  rendesen  legmelegebb  szokott  lenni Jú-
lius  hava.

DERÉKÖL,  (derék-öl) ősz.  fn.  Erdőszök  nyel-
vén,  olyan  öl,  melyet  a  faderék  legvastagabbjabol
raknak,  mely  t.  i. a  tőhöz  legközelebb  áll.
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DERÉKÖSZ,  (derék-ősz)  ősz.  fn.  ősznek  köze-
pe, october  hava.

DERÉKPÉNZ, (derék-pénz) ősz. fn.  lásd:  TÖ-
KEPÉNZ.

DERÉKPÓLYA,  (derék-pólya)  ősz.  fn.  lásd:
DERÉKSZORÍTÓ.

DEKÉKRAVALÓ,  (derékra-való) ősz. fa.  lásd :
MELLÉNY.

DERÉKSÉG,  (der-ék-ség)  fa.  tt  derékség-ét.
Jelesség, tökéletesség, valamely nemben kitünés;  tér-
metesség.

ÖERÉKSÖ, (der-ék-ső)  mn.  1. KÖZÉPSŐ.
DERÉKSZÉG, (derék-szeg)  ősz. fn. Vastag szeg,

mely  a  szekér  nyújtóját  a  tengelylyel  öszveköti.  .Ki-
esett  a  derékszeg. Km.

DERÉKSZÉK,  (derék-szék)  ősz.  fn.  Erdélyben
ám.  megyei  közgyűlés.

DERÉKSZEKÉR, (derék-szekér) ősz. fa. Hossza,
erős  szerkezetű, nagy  terhet  hordani való  szekér.

DERÉKSZÍJ,  (derék-szíj)  ősz.  fa.  Szíjöv,  mely-
lyel a  derekat  általkötík.

DERÉKSZÖG,  (derék-szög)  ősz.  fő.  A  mértan-
ban  oly  szög, melyet  két  függőleges  vonalnak  öszve-
jövetele  képez,  s ezen  vonalak  köríve  90  fokot  tesz.
(Angolos  rectus)

DERÉKSZÖGŰ, (derék-szögű) ősz. mn. Aminek
derékszöge  van.  V.  ö. DERÉKSZÖG.

DERÉKSZORÍTÓ,  (dói dk-szorftó)  ősz.  fh.  Se-
bészi készület, különösen  pólya,  melylyel  a kór álla-
potban  levő  derekat  öszveszorftjak.

DERÉKTAVASZ, (derék-tavMz) ősz.  fn. Tavasz
közepe,  mely  nálunk  körülbelül  májas  hónapra  esik.

DERÉKTÉL,  (derék-tél)  ősz.  fa.  Tél  közepe,
körülbelül január  hava.

DERÉKÚT,  (derék-út) ősz.  fn.  Baranyában  ám.
országát

DERÉKVAS, (derék-vas) ősz. fn.  1) Vaspánczél,
mely  a derekat, vagy  inkább  a testderéknak  elejét, a
mellet, födi.  2)  Különféle  kovács- és  lakatosmüvek-
ben  görbe  alakú  pántvas, mely  valamit öszretart.

DERÉKVÉDELEM,  (derék  védelem)  ősz.  fn.
A  bírói  perben  oly  védelem, mely  az  ügy  lényegét,
érdemét  tárgyalja,  érdemleges  védelem.

DEEELLYE,  (der-elly-e  vagy  der-ely-e)  fh.  tt
dertüyit.  Tésztáa  étel  neme,  mely  báromszög  vagy
félkör  formája,  s meg van  töltve.  IWs,  szilvás  de-
rellye. A  szalonnát  ha egyre füttVük,  sem válik  belőle
dereöye.  Km. Máskép  :  dédéllf,  dödölle,  bardtfule.

Gyöke  azon dér,  melyből  deréb  (darab)  derese
is  származott, s  ám. derebeit, darabos  étel.

DERELY,  (der-ely)  fn.  tt.  derely-t.  tb.  —ék.
Növénynem  az  öthímesek  seregéből  és  kétanyások
rendéből, ernyője  lapos, tánydros,  ernyőkéje l—6 le-
velű,  galléros, virágai  csaknem  egyenlők,  mind  ter-
mők ; gyümölcse  kerekded,  lapított,  középen  dombo-
rú, alúl-fölül  csorba.  (Imperatoria)  Egyik  faja  :  csí-
csókás  derely,  máskép  mesterlapu,  császárgyökér  (L
Ostruthium).

DERELYE,  1. DEBELLYE.
DERELYGYÖKÉR,  (derely-gyökér) ősz.  fn.  A

derely  nevfi  növénynek  gyógyerejtt  gyökere.  Lásd  :
DERELY.

DERENCSÉNY,  falu  Gömör  megyében;  helyr.
Derenctény-be,  —ben,  —bSl.

DERENG,  (der-eng)  öub.  m.  dereng-tem, vagy
e'ftem,  — íél v.  —e'ítél,  — éít  htn.  —ni  v.  — e«i.  Vi-
lágosodni  kezd,  tisztül  az  ég,  oszlik  a  sötétség, ho-
mály,  felhő,  s  fehéredik,  mint  a dér.  V.  ö.  DERÍT.

DERENGÉS,  (der-eng-és) fn. tt  derengés-t,  tb.
—ék. VUágpsodás.

DERÉNK,  falu  Tolna  megyében;  helyr.  De-
rénk-en,  —re, —r&.

DEEENY,  (der-eny)  fn.  tt  dereny-t,  tb.  —ék.
Tengeri  féreg  neme, melynek  vagy  felső  része  vagy
egész teste csillagdád  likacsokkal van tarkítva.  (Mad-
repora).

DERES,(1), (der-es) mn. tt deres-í, vagy — ef, tb.
—ék.  1)  Dértől  lepett,  dértől  fehéredő.  Deres  mező,
deres ftt.  Deres  a fő,  édes lovam ne egyél. (Népd.)  2)
Átv.  ért  Szürkülő,  őszülni  kezdő.  Deret  haj,  deres
bajusz,  szakái.  3)  Mondatik  a  lórii,  melynek  sötét
szürke, egérszinU  szőre  van.  Deret  paripa,  deret  ló.
Margit  asszony,  deres  ló, ritka  vauk  benne jó.  (Km).

DERES,  (2),  (der-es)  fa.  tt  deres-t,  tb.  —ék.
1)  Deres  szőrű  ló  neve.  Deres  ne S deh  te  Deret t  .Ki-
csiny  csikó  nagy  derestül  hámot  vonni  tanul  restül.
Km.  2) Pad, melyen  az elitélteket megcsapják. fltUd
le a  deresre.  Sokszor  megfekiltte  a  derest.  A  deresre
fektetni.

„Hajnalban  jó  korán, ott  terem az  ispán,
A  kezében  csákány, robotra  szólítván,
Ha szavát  megveti, a derest  heveri."

Régi  paraszt  dal.
DERESÉDIK,  (der-es-éd-ik)  k.  miilt.  deresed-

<em,  —tél, — éti.  1) Hóharmatossa  lesz.  Deresedik  a
menü.  2) Átv.  ért  szürkül, őszbe  csavarodik.  Derese-
dik a  bajusza,  haja,  szakála.

DERESÍT,  DERES1T,  (der-es-ít) áth.  m.  dere-
ttí-étt,  htn.  —ni  vagy  —eni.  1) Dérrel,  azaz  hóhar-
mattal  belep,  bevon.  2) Átv.  ért  szürkévé,  őszbecsa-
varodóvá  tesz.

DEEESK,  fala  Gömör  megyében;  belyr.  De-
resk-en,  —re,  —rítt.

DERESZLE,  (der-esz-le)  fh.  tt.  dereseiét.  Nö-
vénynem  az  öthímesek seregéből  és  kétanyások  ren-
déből ; nagygallérja  néha nincs, mikor  van,  letürem-
lett,  mint  a  kisgallér  is;  szirmai  egyenlők,  szívfor-
mák ; gyümölcse hosszudad, lapított, középen karczolt
vagy  zsinóros.  (Selinum). Fajai:  erdei —  posvány —
esUsttfs  —  kesely  —  rojtos  —  czitrom  d.

DERESZLÉNY,  fala  Bán  megyében;  helyr.
Deresslenybe,  —ben,  —böl.

DEREZLE, l.  DERESZLE.
DERHENYÖ,  (der-heny-ő) régiesen: deritlt ég.
DERÍT,  (der-ít  azaz fehérré, világos színűvé tesz

milyen  a dér;  vagy  más származtatással: delit,
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delivé  vagy  olyanná  tesz  mint  a  dél vagy  déli  fény)
áth.  m. derít-étt,  htn.  —ni  vagy  —eni.  1)  Világosít,
felvilágosít,  homályt,  sötétséget  űz.  A felszél  dérit. 2)
Átv.  ért.  gondot, kétséget,  szomorúságot  oszlat.  Föl-
deríteni  valaki  kedvét. Kedvre  deríteni.  Földeríteni  a*
ember  eszét, a  vitatás  alatti  szcVeuényes, homályos kér-
dést.  3)  A  vegytanban  ám.  valamely  folyadékot min-
den  idegen  részektől,  salaktól  megtisztít,  világossá
tesz,  pl.  a  törött  bort  vizahólyag  által.

DERÍTÉS,  DERÍTÉS  (der-ít-és)  fn.  tt.  derííés-í,
tb.  —ék.  1)  Világosítás, homálynak, sötétségnek, két-
ségnek  eloszlatása.  2)  A  vegytanban,  valamely zava-
ros,  tisztátalan,  kevert  folyadéknak  bizonyos  műtét
általi  megtisztítása.  (Clarificatio).

DÉRLEL,  (dér-lei)  áth.  m. dérld-t.  Dérrel  be-
lep,  deressé  tesz,  derez.

DÉRLELÉS.(dér-lel-és) fn.tt. dérlelés-í, tb.—ék.
Dérrel  belépés,  durezés.

DERM,  (der-m)  elvont vagy  elavult  törzse  der-
med, dermeszt, dermenet  stb.  szóknak.  Rokonságait 1.
DERMED alatt.  Képzésre  olyan,  mint  a frnned  vagy
förmed  törzse  : fenn,  förm.

DERMED,  (der-m-ed)  önh.  m.  dermed-1.  Mon-
datik  általán  állatról  és  állati  testről,  midőn  bizonyos
okoknál  fogva  megmerevedik, életműködése  fónakad,
s  olyanná  lesz, mint  a  dérvette  fii  és  más növény. A
nagy  hideg  miatt megdermed. Jelent meghalást is. Meg-
dermedt,  azaz  meghalt, megdöglött.  Rokon vele  a  la-
tin  dormio,  dormito,  a  német starr,  arab  tarába,  bél-
ien  crTípíóV,  finn  tyrma'yn (dermedek), tyrmi&s,  tyrmiü
(dermedt).

DERMEDÉS,  (der-m-ed-és)  fn.  tt.  dermedés-t,
tb.  —ék.  Merevedés,  a  testnek  vagy  valamely  részé-
nek,  tagjának  hajthatlansaga.  Kórtanilag  :  az  álom-
kórnak  legnagyobb  foka,  midőn  álmából  a  beteg  sem-
mikép  föl nem ébreszthető',  lélekzése  gyönge,  s  teste
mozdulatlan.

DEEMEDET,  (der-m-cd-et)  fn.  lásd  :  DÉR-
MENET.

DERMEDÉZ,  (dcr-m-ed-éz)  önh.  m.  dermedéz-
lem,  —tél,  —éti, pár.  —z.  Lassan-lassan  megmere-
vedésnek  indul,  pl.  aki  a  mcgfagyáshoz  közelít,  vagy
nagy  félelem  miatt  magán kívül  kezd  lenni.

DERMEDT,  (der-m-ed-t)  mn.  tt.  dermedt-et.
Merevedett,  fásult,  pL  a  nagy  hideg,  félelem,  vagy
más  indulat miatt  Megdermedt  ám.  meggebedt,  meg-
halt

DERMEDTEM,  (der-m-ed-t-en) ih.  Dermedt ál-
lapotban,  meghalva, megdögölve.

DERMEN,  (der-m-cn)  elavult  igealak  dermed
helyett.  Származéka  :  dermenet.

DEHMENET,  (der-m-en-et)  fn.  tt  dermeneí-ét.
Qörcsös  nyavalya,  mely  az  izmok  állandó  merevény-
ségében,  s  a  test  hajlíthatlanságában  áll.  Van: hátsó,
mellső,  oldalán,  általános,  részletes,  áll- és  stbz<!/n  ter-
ménél.  (Holtgörcs).
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DEBMENETÉS,  (der-m-en-et-és) mn.  tt.  d«rme-  '
netés-t, vagy  —ét,  tb.  —ék.  Dermenetben  szenvedő,  l
holtgörcsös.

DERMENGÉS, (der-m-eng-és) fn. tt. dermengés-t,
tb.  —ék.  Bénaság  neme, midőn  az  önkényes  mozgá-  '
sok,  érzések,  és  eszmélődés  elnyomatnak, de  ax  életi
muukálatok  tartanak,  s  a  beteg  tagjai  a  kórroham
előtti  irányukat  megtartják.

DERMESZT,  (der-m-eszt)  áth.  m.  dermemt-ítt,
htn.  —ni vagy —eni.  Merevültté, dermedtté tesz, me-
revít  Afegdermeutette  üt a  hideg,  a  görcs.

DERMESZTÉS,  (der-m-eszt-és)  fn.  tt  dernttz
tés-t,  tb.  —ék. Dermedtté  tevés, merevítés.

DERMETEG,  (der-m-ed-eg) mn. tt  denneteg ét.
Dermedésre  hajlandó,  aki  vagy  ami könnyen dermed,
vagy  dermedni szokott  V. ö. DERMED.

DERNA,  ALSÓ—,  FELSŐ—  falvak  Bihar
megyében; helyr.  Derná-n, —rá, —rói.

DERNÖ,  falu  Torna megyében; helyr.  DernK-n.
—re,  —ró'l.

DÉRRELDÚRRAL,  (dérrel-dúrral)  ősz.  ih. Ha-
ragosan  , nagy  perlekedve.  űérreldúrral  risszafelel-
getni.  Eltávozott  nagy  dérreldúrral.

DERS,  (1)  férfi  kn.  1. DEZSŐ.
DERS,  (2),  falvak  Heves  és  Szathmár  megyé-

ben  és  székely  lalu; helyr.  Ders-en,  —re,  —rSl.
DERSE,  MAGYAR—,  falu  Erdélyben  Doboka

megyebeli; helyr.  Derté-n,  —re, —ró7.

DEKSFALVA,  1. DERS  (2J.
DERSIDA,  KIS-,  NAGY—,  falvak  Közép-

Szolnok  megyében;  helyr.  Dertidd-n,  —rá,  —ró/.

DERŰ,  DERŰ, (der-ü  vagy del-ü. V. ö. DERÍT
fn.  tt.  dertt-t,  tb.  —k.  A  homálynak, sötétnégnek  osz-
lása, világossággal felváltása.  Ellentéte:  bort*.  Borúra
derű.  Ború  után  derű.  Igyunk  derűre, igyunk  borúra.
(Kölcsey). Átv.  ért.  a szomorúság oszlása, a  kedélynek
fblvidult  állapota.

DERÜL,  DEEÜL,  (der-ül  vagy  del-ül)  m.  de-
rttl-t. Világosodni kezd  a homály, sötétség széled,  osz-
lik.  Derül  az ég. Átv.  értelemben  a  bii,  szomorúság
oszlik.  Derül  az arcsa.  Derül  a  kedve.

„Ki-kiderü(l)  meg  bebord(l)
Csak  az  én  szívem  szomorú.*1

Népdal.

DERÜLÉS, DERÜLÉS,  (der-ü-1-és)  fn.  tt.  oV
rUlés-t,  tb.  —ék.  Világosodás,  homálynak,  sötétség-
nek,  búnak,  szomorúságnak  oszlása,  illetőleg  viduhU.
£edvd«rUtés.

DERÜLT, (der-fil-t) mn. tt derttlt-et. Homály-
tálán ;  felhőtlen,  bonillán;  bú  nélküli;  nyílt  Derült
ég.  Derült  nap,  derült  éj.  Derült  ara,  homlok.

DERÜLTEN,  (der-ül-t-eu) ih. Derült állapotban.
DERÜLTSÉG,  (der-fil-t-scg)  fn.  tt.  dertiltség-r>.

Derült  tulajdonság  vagy  állapot,  illetőleg  világosság:
átv.  ért.  nyiltkedvfiség,  vidámság.
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DERZÁL,  (der-z-il)  áth.  m.  df.rtál-1.  Kemény,
szilárd  állományú  testet  morzsákra  tördel,  dörzsöl,
darál.  Kiikoriczát  derzdlni.

DERZS,  1. DERS.
DERZSENYE,  falu  Hont  megyében;  helyr.

Derzsenyé-n,  —re,  —ró'!.
;  :  DERZSIDA, 1. DEKSIDA.

DERZSI-GÁT,  puszta  Heves  megyében ;  holyr.
Derzsigát-on,  —rá,  —ról.

—DÉS, zártabb önhangzóval: dös, mélyhangon :
dós,  háromágú  igeképző,  mely  egyszerű,  ritkábban
szarmazékigékből  gyakorlatos  igéket  képez.  Elemei:
e'd és  és,  illetőleg,  öd  és  ős,  ód  és  ős,  mindkettő  gya-
korlatos,  pl.  lép-dés  —  lép-éd-és,  tép-dés =  tép-éd-
e's,  ver-de's  =  ver-e'd-cs,  lök-dös =  lök-öd-ös,  köp-dös
=  kSp-ed-Sa,  tör-dös  =  tör-öd-ös,  kap-doa  = kap-
od-os,  lop-doa,  =  lop-od-os,  csap-dós =  csap-od-os.
Némely  igékben  a  szintén gyakorlatos  dal del-veí  föl-
cscrélhető  mint  :  tép-dcs,  tép-del;  lép-des,  lép-del;  jár-
dot,  jár-dal;  vag-dos,  vag-dal;  tör-dös,  tör-dd. Azonos
vele  :  déz,  döz,  dót,  mint  :  rép-dés  rép-déz,  lök-dös
lök-döz,  kap-dos  kap-doz.  Hasonló  továbbá  a  ke'd,  köd,
kod,  mint e  példákból kitűnik : csip-dSs,  r.i:p-déz,  csip-
kfd;  köp-dös,  köp-döz,  köp-köd;  röp-dös,  >•«/>  <Wz,  röp-
köd;  döf-dös,  döf-döz,  döf-köd  ; csap-dós,  csap-dnz,  csap-
kod;  kap-dos,  kap-doz,  kap-kod;  végre  némely  igék-
ben  az  ége<,  öyet,  ogat,  mint  :  <:sip-éget,  döf-öget,
esap-ogat.

DÉS,  mváros Erdélyben  Belső-Szolnok  megyé-
ben ; helyr.  Dés-en,  —re,  —ró'l.

DÉS-AKNA,  falu  Erdélyben  Belső-Szolnok me-
gyében ; helyr.  Dés-Akná-n,  —rá,  —ról.

DESEDA,  1. DEZSEDA.
DÉSFALVA,  helység Erdélyben,  Belső-Szolnok

megyében;  helyr.  Désfalvá-n,  —rá,  —ról.
DÉSHÁZA,  helység  Közép-Szolnok megyében;

helyr.  Désházá-n,  —rá,  —ról.
DESKÓFALVA,  belység  Beregh  megyében;

helyr.  Deskófalvá-n,  —ca,  —ról.
DESÖ,  1.  DEZSŐ.
DÉSÖL,  DÉSÖLÉS ,  lAsd  :  DÖZSÖL, DÖ-

ZSÖLÉS.
DESZE, falu  Máramarosban; helyr.  Deszén, —re,

—róV.
DESZKA,  úlesz-ka)  fn.  tt.  deszkát.  A  fa  dere-

kából  hosszan  hasított  lapos  hasáb.  Vastag,  vékony,
széles,  keskeny dfszka.  Fenyő-, tölgy-,  bükkfából  hasnya-
tott  deszkák.  PaUMettdea.  Rodródeszka.  Lapos,  sm-ány,
mint  a  d'tzka.  Deszkára  kinytijtóztatni  a  hriltat.  Föld-
várra  ment  def:krít  ár>-lni,  azaz  meghalt.  Kegy  (vnpy
öt)  deszka  közé  tették,  azaz , koporsóba , eltemették.
Deszkával  födni,  bekeríteni  valamit.  Mint  inn.  jelent
deszkából  valót,  deszkákból  csináltat.  Deszka  kerítés.
Deszka  tető.  Deszka  bolt.  Ilyenek rendesen öszvotéve is
iratnak  : dtttkakerítés,  defzkatetS  stb.

Erdélyben  így  is  ejtik  :  doszka, valamint  szlávul
is  :  deszka  v.  doszka.  A  szláv  nyelvben  tesz  v.  teszati
un.  gyalulni,  faragni,  mihez hasonló  a  magyar  toszit,

taszít,  gyetzeíel,  és  dostol,  tuszkol,  mennyiben a gyalu-
lás  taszítással,  toszigálásal,  doszolással  jár,  miszerint

'  nyelvűnkből  elemezve  ám.  dosz-ka  azaz,  gyalulás,  il-
letőleg  fürészelés  által  hasított,  doszolt,  gyeszetell  fa

•  hasáb.
I  DESZKABOLT,  (deszka-bolt) ősz.  fn.  Deszkák-
, ból  ácíolt,  öazveillesztett  bottféle  épület,  vagy  ív.

DESZKAFA,  (dcszka-fa)  ősz.  fn.  Sima  dereku,
;  nem  görcsös  vagy  görbe  fa,  melyből  deszkákat  hasí-
'  tani  lehet.  A  fényük  deszkafának  legalkalmasabbak.
j  DESZKAFAL,  (deszka-fal)  ősz.  fn.  Deszkákból

öszveállított  fal.  Deszkafitllal  kerített  háztelek.
|  DESZKAFOLYÓSÓ,  (deszka-folyosó)  ősz.  fn.

••  Deszkákkal  paliózott, vagy  egyszersmind  deszkákkal
• kerített,  födött  folyosó.

DESZKAFÜRÉSZ,  (deszka-fűrész)  ősz.  fh.  Szé-
les  pengéjű  fürész,  melylyel a faderekakból deszkákat
hasogatnak.

DESZKAFÜRÉSZLÖ,  (deszka-fiirészlfí)  ősz.  fn.
Ember,  ki  a  faderekakat  fürész  últal  deszkákra  ha-
sogatja.

DESZKAHÁZ,  (deszka  ház) ősz.  fa.  Ház,  mely-
nek  falai  deszkákból  építvék.

DESZKAKERÍTÉS,  (deszka-kerítés)  ősz.  fa.
Egymás  mellé  illesztett  deszkákból  álló  kerítés,  pa-
lánk,  deszkafal.

DES/KALÁDA,  (deszka-láda)  ősz.  fn.  Össze-
szcgezctt  deszkákból  álló  láda,  milyenben  pl.  porté-
kákat  szállítanak  a  kereskedők,  kalmárok,  rákász.
(Verschlag).

DESZKAMETSZÖ,  (1),  (deszka-metsző)  ősz.
fn.  1)  Több,  öszveszerkezett  fűrészből  álló  készület,
vagy  gépezet,  mely  víz,  vagy  más  erő  által  mozgásba
hozatva  egyszerre  több  deszkát  hasogatni  képes.  Né-
hutt  deszkamalom  vagy  fürészmalom.  2)  Személy,  ki
a  furészmnlmot  igazgatja.

DESZKAMETSZÖ,  (2),  (1. föntebb)  ősz.  mn.  A
deszkafűrészeléshez  tartozó  ,  pl.  Deszkamefszö  ftlrész.

DES/KAMÜ,  (deszka-mü)  ősz.  fn.  Ácsmunka,
vagy  asztalos  inü,  mely  deszkákból  vau  kiállítva,  pl.
holmi  bútorok,  rögtönözött  épületek,  stb.

DESZKAPADLÁS,  (deszka-padlás)  ősz.  fn.  1)
Deszkakerítéssel  clrekesztett  padlás.  V.  ö. PADLÁS.
2)  Szobának,  folyosónak,  istállónak,  stb.  deszkákkal
kirakása;  deszkapadló.

DESZKAPADLÓZAT,  (deszka-padlózat)  ősz.
fn.  Általán  deszkákból  csinált padlózat. Szobák,  hajók,
hidak  deszka  padlózata.  V.  ö.  PADLÓZAT.

DESZKAREKESZ,  (deszka-rekesz)  ősz.  fn.
Deszkákkal  kerített  hely,  ketrecz,  holmi  jószágok,
baromfiak,  stb.  elzárására  ;  deszkaláda.

DESZKÁS,  (1),  (deszka-as)  fn.  tt.  deszkás-^,  tb.
— ok. így  hívják  Komáromban az  épiiletfa-  kereske-
dőket.

DESZKÁS,  (2),  (I.  föntebb)  mn.  tt.  deszfcás-t,
vagy  — át,  tb.  — ak. Deszkákkal  kerített,  padlózott,
vagy  födött,  vagy  deszkákkal  ellátott.  Deszkás  tető,
deszkás  páhó.
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DESZKASÁTOR,  (deszka-sátor)  ősz.  fn.  Desz-
kákból  állított  piaczi, mezei,  tábori  stb.  sátor.  Desz-
kasátorban  árulni.  Fölállítani, szétszedni a vasán' desz-
kasátorokat.  Keréken járó  deszkásakor.

DESZKASZÉG,  (deszka-szeg)  ősz.  fn.  Hosszú-
kás,  nyakban  négyszögletes,  s  hegyes  fejű  szeg,  mi-
lyet  a  deszkamttvek  öszveállításában  használnak  az
ácsok.

DESZEASZÉL,  (deszka-szél)  ősz.  fa.  1)  A
deszkának  keresztben  vett  területe.  Éten  deszkaszél
egy  arasznyi.  2)  A  deszka  területének  szélső  vonalai,
oldalai.  A  deszkaszélt  btrovátkolni.

DESZKASZÉLNYI,  (deszka-szélnyi)  ősz.  mn.
Olyan  szélességű,  mint  a  deszkák  szoktak  lenni;  a
maga  nemében  keskeny.  Detzkatxélnyi  bUrtlhíd.

DESZKATÖRZSÖK,  (deszka-törzsök) ősz.  fn.  1.
DESZKAFA.

DESZKÁZ,  (desz-ka-az)  átb.  m.  deszkáz-tam,
—tál,  —ott, pár.  —z. Deszkával beföd, bekerít,  pad-
lóz.  Deszkázni  a szobát, padlást,  háctetb't.

DESZKÁZÁS,  (deszka-az-ás)  fn. tt. deszkázás-t,
tb.  —ok.  Valamely  térnek,  épületnek,  műnek  stb.
deszkákkal  befödése,  bekerítése,  elrekesztése.

DESZKÁZAT,  (desz-ka-ar-at)  fn. tt  deszkázat-
ot.  Deszkakerítés,  deszkapadlózat,  deszkafódelezet,
t. i. valami építési munkára felhasznált deszkák öszvege.

DESZKÁZOTT,  (deszka-az-ott)  mn.  tt.  deszká-
tott-at.  Ami deszkákkal  van  födve,  kerítve,  kirakva,
stb. Deszkátott  folyató,  szoba, padlát,  istálló.

DESZMÉR,  MAGYAR—,  erdélyi  falu  Kolos
megyében.

DETEK,  tt.  Detk-et;  falu Abadjban;  helyr. De-
íek-re,  —ró'!,  Detlcen.

DETÉR,  falu  Gömör  megyében;  helyr.  Z>eíér-
en, —re,  —ró7.

DETK,  fala  Heves  megyében;  belyr.  Detk-en,
—re,  —rSl.

DETREHEM vagy DETREK,  falu  Kraszna  me-
gyében;  ALSÓ-DETREHEM,  FELSÖ-DETREHEM,
falvak  Erdélyben  Torda  megyében; belyr.  Detrehem-
bt  stb.

DETBEK,  1. DETOEHEM, helyr. Detrek-en  stb.
DETREKÖ-CSÜTÖRTÖK, falu Pozsony megyé-

ben; helyr.  — CWtörtök-»n,  —re,  — ró7.
DETREKŐ-SZENT-MIKLÓS,  falu Pozsony me-

gyében ; helyr.  — Szent-Miklót-on,  —rá, —ról.
DETREKÖ-SZENT-PÉTEB,  falu  Pozsony  me-

gyében  : helyr. —Szent-Péttr-en, —re,  —rb'l.
DETREKÖ-VÁRATJA, falu Pozsony megyében;

helyr. —Fáraljá-n,  —rá-  —ról.
DETRIK, fala  Zemplén  megyében;  helyr.  Det-

rik-en,  —r«,  —rb7.
DÉV,  elavult  gyök.  1. DÍV.
DÉVA,  mváros  Erdélyben,  Hunyad  megyében;

helyr. Dévá-n,  —rá, —ról.
DÉVAJ,  (ám.  dív-aj  1. DÍV)  mn.  tt.  déuaj-í,  tb.

—ok. Tulajdonkép oly  emberről mondatik, ki  termé-
szeténél  fogva  vidám  kedvű  lévén,  csintalan,  elmés

tréfákat  űz,  a  társaságot  holmi  meglepő  ötletekkel
mulattatja,  s megnevettető  csínyt  követ  el  másokon;
pajzán.  Dévajnak  mondják azt  is, ki  a  tréfát  néha  ki-
csapongólag űzi,  s  másokat  kíméletlenül  nyilaz  el-
ménczkedéseivel. Baranyában  ám. bohó, esztelen,  azaz
ki  bohóczosan,  ízetlenfil  tréfálkodik.  Dioaj  ember.
Képzésre  hasonló szilaj,  tolvaj  szókhoz.

DÉVAJKODÁS,  (dév-aj-kod-as)  fa.  tt.  débajko-
dás-t, tb. —ok.  Csintalan, jó  kedvű tréfálkodác.  V. ő.
DÉVAJKODIK.

DÉVAJKODIK, (dév-aj-kod-ik) k.  m.  Dévajkod-
tam,  —tál,  —ott.  Csintalanul, víg  szeszélytől  izgat-
tatva  tréfálkodik, másokkal elmésen ingerkedik,  kötő-
dik. V.  ö.  DÉVAJ.

DÉVAJSÁG,  (dév-aj-ság)  fn.  tt  dévajtág-ot.
Víg  szeszélyü, csintalan  elmésség, tréfaság,  mely  mi-
sok  ingerlése  által  neveteéget  gerjeszt.  Déeajság&o?
mondani, vagy  tenni  valamit.

DÉVAJUL,  (dév-aj-ul)  ih.  Dévaj  módon,  csin-
talanul,  ingerkedő  elmésséggel;  pajzánul.

DÉVÁNYOS,  (dév-ány-os  vagy  dív-ány-os) mn.
tt.  déwfoiyos-í,  vagy  —aí, tb.  —ok. Győr vidékén  ám.
derék, böcsös, kitűnő. Díványát  asszony, díványát  bor.
Másutt: dwáíyos. V.  ö. DÍVIK.

DÉVÁNKODÁ8,  (dév-án-kod-ás)  fn. tt  déwüi-
kodás-t,  tb.  —ok. Ritka  használata  tájszó,  ám.  tana-
kodás,  tanácskozás. Törése détxfn  azonos a török  dfoán
szóval.

DÉVÁNKODIK,  (déván-kod-ik) k. m. déixfwkod-
tam, —tál,  —ott. Tanakodik, tanácskozóig értekezik.

DE VA-VÁNYA, mváros He vés megyében; helyr.
—Fányá-n,  —rá, —ról.

DEVECSEB, mváros Veszprém  megyében;  falu
Baranya  megyében; BŐD—  erdélyi  fala  Belső-Szol-
nok  megyében, NAGY—, KIS—, falvak  Erdélyben,
Doboka  megyében  j  helyr.  öeueeser-be, —ben,  —WZ.

DÉVEN, mv. Pozsony  megyében,  helyr. Dévát-
be,  —ben,  —bői.

DÉVÉNY,  1. DÉVÉN.
DÉVÉNY-ÚJFALU,  helység  Pozsony  megyé-

ben ; helyr.  — Újfalu-ba,  —bán,  —ból.
DÉVÉR, (dév-ér)  fn.  tt.  déoér-f, tb.  —ék.  A ke-

szegek  neméhez  tartozó  fehér,  és  sovány  hal.  (Len-
ciscus).  Alapfogalomban, t.  i.  fehérségre  nézve,  rokon
dér  szóhoz.

DEVEENÁL, (ám. tivornyál) önh. m. deveraál-f.
ÉjhoBszat dombéroz, korhelykedik, virraszt,  tivornyix.
V.  ö.  TIVORNYA.

DEVERNÁLÁS,  (tivor-nyál&s)  fn.  tt  devemá-
lát-t,  tb.  —ok.  Éjjeli  korhelykedés, iszog&lás,  dombé-
rozó  mnlatozás.

—DÉZ,  igeképző,  1. —DÉS.
DÉZMA, fn. tt.  dézmát. Tulajdonkép jelenti  azon

adót,  illetőleg  tizedrészt,  melyet  az  adózás alatti  ter-
mesztő  a  földesúrnak,  vagy mis  felsöségnek  adni  tar-
tozik termesztményeiből. Bordézma vagy décsma, gobo-
nadétma.  Dézmát  tzedni, dézmát adni.  Dézmát péntex
megváltani.  Kiadta  a  dcsmát  (Km.)  Détmán  aedtít
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gabona.  Hányják  vetik,  mint  a dézmdn  szedett gabonát
(Km).  Átv.  ért.  akármiféle  rész,  melyet  adókép fizetn
kell,  különösen  a  köznép  dézmának  mondja  a  kilen
egedet,  s  hetedet  is. Tréfás  beszédben jelenti a vagyon
nak  azon részét, melyet akármely utón módon el vesztet
valaki.  A  tolvajok  kivették  a  dézmát,

Tisza  vidékén  rendesen  dézma,  másutt,  ueveze
tesen  túl  a  Dunán  : dézsma.  Közvetlenül  a  latin  de
rima  (tized).  Egyébiránt  gyöke  egyezik  a  magyar  tíz
szóval.

DÉZMAADÓ,  DÉZSMAADÓ,  (dézma-  v.  dézs
ma-adó)  ősz.  mn.  l) Amitől  dézsmál fizetnek. Dézsma
adó  föld,  dézsmaadó  szőlő.  2)  Aki  dézsmát  ad.  Dézs
maadó  jobbágy.

DÉZMABOR,  DÉZSMABOR,  (dézma-  v.  dézs
ma-bor)  ősz.  fn.  Bor,  mely  a  dézsmaadó  szőlőből  az
illető  uraságnak,  vagy  dézsmatulajdonosnak  jár.

DÉZMABÚZA,  DÉZSMAJJÚZA,  (dézma-  vagy
dézsma-búza)  ősz.  fn.  Búza,  melyet  a  jobbágy  az  il
lető  uraságnak,  vagy  dézsmatulajdonosnak  a  dézsma-
adó  föld  termesztményéböl  ad.  V.  ö. DÉZMA.

DÉZMACSÜR,  DÉZSMACSÜR,  (dézma-  vagy
dézsma-csür)  ősz.  fn.  Csűr,  vagy  pajta,  hová  a  besze-
dett  dézsmagabonát  takarítják.

DÉZMAÉLET, DÉZSMAÉLET, lásd : DÉZMA-
GABONA.

DÉZMAF1ZETÖ,  DÉZSMAF1ZETÖ, (dézma-  v.
dézsina-fizető)  ősz.  fn.  Földbirtokos  jobbágy,  vagy
dézsmaadó  főidnek akármely birtokosa,  haszonbérlője,
ki  dézsmát  adni  tartozik.

DÉZMAFÖLD,  DÉZSMAFÖLD,  (dézma- vagy
dézsma-föld)  ősz.  fn.  Szántóföld,  melynek  termeszt-
ményeiből  dézsmát  kell  adni.

DÉZMAGABONA,  DÉZSMAGABONA,  (déz-
ma-  v.  dézsma-gabona)  ősz.  fn.  Gabona,  melyet  déz-
m&ban  adnak  és  vesznek  be.

DÉZMAJEGYZÖ,  DÉZSMAJEGYZÖ,  (dézma-
vagy  dézsma-jegyzö)  ősz.  fn.  Az  illető  uraságnak,
vagy  dézsmatulajdonosuak  tisztviselője,  kiatermeszt-
ményekböl  járandó  dézsmát  összeírja.

DÉZMAJOG,  DÉZSMAJOG,  (dézma- v.  dézs-
ma-jog)  ősz.  fn.  Jog,  melynél  fogva  az  uraság,  vagy
más  dézsmatulajdouos  bizonyos  földek  termesztmé-
nyeiből  dézsmát  szedhet.

DÉZMAKÉVE,  DÉZSMAKÉVE,  (dézma- vagy
clézsma-kéve)  ősz.  fn.  Tizedik  kéve,  mely  az  illető
dézsmatulajdonosnak  kijár.

DÉZMAKÖNYV,  DÉZSMAKÖNYV,  (dézma- v.
dézsma-könyv)  ősz.  fn.  Jegyzék,  melyben  a  járandó,
és  beszedett  dézsma  mennyisége  öszve  van  irva.

DÉZMÁL,  DÉZSMÁL,  (dézma-al  v.  dézsma-al)
ath.  m.  dtzmdl-t.  Dézsmát  szed,  kiveszi  a  dézsmAt.
Ilort  dézsmálni,  gabonát  dézsmálni.  Meydézsmdlni  az
egfsz  határi,  szőlőhegyet.  Atv.  ért.  törvénytelen  utón
az  egészből  elvesz  valamit,  lop,  csíp,  ragad.  A  szom-
széduk  ugyan  megdézsmálták  az  asztaijot.  Dézsmálni
kelt  a  naoáty  azaz  keveset  kell  i;  'ki  hinni.  (Km).

HÁOV  SZÓTÍB.

DÉZMÁLÁS,  DÉZSMÁLÁS,  (dézma-al-ás)  fn.
tt.  dézmálás-t,  tb.  —ok.  A  dézmának  beszedése,  be-
hajtása.

DÉZMÁLATLAN,  DÉZSMALATLAN,  (dézma-
al-atlan)  mn. tt.  dézmálatlan-t,  tb.  —ok.  Amiből  a
dézsmarészt  még  ki  nem vették.  Déssmálatlan  földről
tilos  a  gabonahordás.  Határozóilag  ám.  dézmáláa
nélkül.

DÉZMÁLÓ,  DÉZSMÁLÓ,  (dézma-al-ó)  ősz.  fn.
Dézsmatulajdonos,  vagy  annak  megbízott  embere,  ki
a  dézsmajárandóságot  beszedi.

DÉZMAMENT,  DÉZSMAMENT,  (dézma-  vagy
dézsma-ment)  ősz.  mn.  1. DÉZMAMENTES.

DÉZMAMENTES,  DÉZSMAMENTES, (dézma-
vagy  dézsma-mentes) ősz.  mn.  Aki  dézsmát  nem  ad,
vagy  amiből  dézsmát  adni  nem  kell.  Dézsmamentes
szerződött  jobbágyok;  dézsmamentes  szabad  földek,
szőlők.

DÉZMAMEZÖ,  DÉZSMAMEZÖ,  (dézma-  vagy
dézsma-mezö)  ősz.  fn.  Mező,  melytől  dézsmál, vagy
dézsmaváltságot  kell fizetni.

DÉZMAPÉNZ,  DÉZSMAPÉNZ,  (dézma-  vagy
dézsma-pénz)  ősz.  fű.  Azon  pénz,  melyet  valaki  dézs-
ma  fejében  fizet;  inelylyel  a  dézsmát  megváltják.

DÉZMÁS,  DÉZSMÁS, (1),  (dézma-as  v.  dézs-
ma-ás)  mn. tt.  drzmás-t,  vagy  —át,  tb.  —ak.  Dézma
alá  vetett,  amitől  dézsmát  kell  adni  v.  fizetni.  Dfs-
más  föld,  szőlő.

DÉZMÁS,  DÉZSMÁS,  (2)v  (1. föntebb)  fn.  tt.
dézmás-t,  tb.  —ok.  1. DÉZMÁLÓ.

DEZMARENDELET,  DÉZSMARENDELET,
'dczma- v.  dézsma-rendelet)  ősz.  fn.  Rendelet,  mely
a  dézsma  beszedésének  módját,  idejét  meghatározza.

DÉZMAROZS, DÉZSMAROZS, (dézma- v.  dézs-
ma-rozs)  ősz.  fn.  Rozs,  mely  a  dézmából  bejön.

DÉZMASZEDÖ, DÉZSMASZEDÖ, lásd: DÉZ-
MÁLÓ.

DÉZMATÖRVÉNY, DÉZSMATÖRVÉNY,  (déz-
ma-  v. dézsma-törvény) ősz.  fn.  Törvény,  mely  a dézs-
maügyet  tárgyalja,  s  a  dézsmaadó,  és  dézsmatulajdo-
nos  közötti  viszonyokat  meghatározza.

DÉZMATÖRVÉNYSZÉK, DÉZSMATÖRVÉNY-
SZEK,  (dézma-  v.  dézsma-törvény-szék)  ősz.  fn.  Bi-
óság,  mely  a  dézsma  miatt  keletkezett  peres  ügyek-
icn  itél.

DEZMÉR,  1. DESZMÉR.
DEZMÉRT,  férfi  kn.  1. DEZSŐ.
DÉZSA,  fn.  tt.  dézsát.  Két  fülű  faedény,  mely

a  mérühöz  kerekdcdségre,  és  nagyságra  nézve  kö-
ülbelfil  hasonló,  s  vizet  vagy  tejet  tartani  való.  Ki-
ebb  s  nagyobb  fajai:  sajtár,  tséler,  sáfó,  cseber.  Dó-
sával  hordani  a  sertéseknek  a  moslékot.

Talán  miut  fejőedény  =:  téjzsaf  a  persában
au-dus  ám.  fejő-  (vagy  tehén-)dézsa.

DÉZSÁNYFALVA,  helység  Temes  megyében;
elyr.  Dézsányfalvá-ii,  —rá,  —rőt.

UEZSEDA,  puszta  Somogy  megyében;  lielyr.
~>ezsedá-n,  —ró,  —rnl.
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DEZSÉR,  falvak  Bihar  és  Trencsén  megyében;
helyr.  Deuér-en,  —re, —rb'l.

DÉZSMA, DÉZSMAADÓ,  stb.  lásd  : DÉZMA,
DÉZMAADÓ  stb.

DEZSŐ,  férfi  kn.  tt.  DettS-t. Desiderins.  Jelen-
tése a  latin  után  :  óhajtolt. Több  nemes csalid  veze-
tékneve.

DEZSÖFALVA,  puszta  Erdélyben  Kolos  me-
gyében ; helyr.  Deuöfalvá-n,  —rá, —rói.

DI, (1), v. DÍ, elvont gyök, melyből közelebb dia-
dal,  d<j, divik,  divat,  divályot,  disz,  dics,  dicsér,  di-
cső* stb. származtak. Eredeti jelentése, mint valamennyi
származékai  mutatják, kitűnő, jelet,  derék, kiváló, má-
sokat  fölülmúló, jutalomra  méltó. A  mandsu nyelvben
di ám.  legfőbb lény,  a  szanszkritban  div, ám. fénylik,
diszlik  (glánzen),  innen  : div,  djáuet  ám. menny, doi-
vasz ám. Isten; dsi  ám.  diadal.  Szabad  legyen  itt  a
szanszkrittal  öszvefűggésben  megemlítenünk  a hellén
Jtof,  &sóí,  Ttfút,  latin  deut,  diout  szókat  is.

DI, (2),  elvont gyöke  dia  szónak, ezen  öszveté-
telben: csizma-dia. Változattal: zi, honnan csizmo-zia,
és  esi, a zubbonyesi (paplanos, zubbonykészitő) szóban.
Rokona  a régies  cseál  és  közdivatú  csinál gyöke: cse,
ősin. Megvan mint  képző a török nyelvben  is dsi alak-
ban. V.  ö. GYÁR, GYÁRT.

—DI, l) Névképző, mely bizonyos cselekvéseket
utánzó játékneveket  képez,  pl.  kalonás-di,  lovos-di,
zálogos-dt,  szembeko'tbWi,  királyos-di.  E  minemüség-
ben azonos a cselekvésre  vonatkozó di  gyökkel.  2) A
parancsoló  igékhez járulni  szokott sza, sze illetőleg  te
változata, pl. us-di = osonj ,  usonj,  fuss  te!  haj-di,
haj  te! mfcur-di,  iszkódj  te.  3)  Gúnyos,  tréfás  mel-
lékneveket  képez,  pl.  dundi, bonfordi,  dOmtSdi,  etap-
di, s legközelebbi  rokona ti pl.  bufti továbbá a si, zsi,
pl.  buksi, sitapsi, köpeti.  Ezek  közöl  némelyükről  vi-
lágos, hogy  az  illető részesülők változatai, mint: csap-
di, =  csapdó,  csapódó, kapzsi = kaposó.  V. ö. —I
képző.

DÍ, régies  fn.  tt.  dí-aí.  1. DÍJ. Megadni  valami-
nek  diát. Munka  dia. Bűn dia. Érdem  dia. Nemet dia.
Azon  i-vel  végződő egyszerű  szók  osztályába  tartó
zik,  melyek  j  vagy  o  toldalékhangot  vesznek  föl,
mint: nyí nyiv, ssi  seiv, hi  hív,  H  riv, szí,  telj,  hi  hij.
V. ö. —I, —V.

DIA,  ormánsági tájszó  Baranyában,  1. DIÓ.
DIADAL, (di-ad-al)  fn.  tt.  diodal-t,  tb.

1)'Győzelem, mely  a  győztesnek  hatalmat,  dicsősé
get, hódolatot, jutalmat  szerez,  (triumphus).  Diadalt
nyerni,  v.  venni valakin; diadalra  törekedni,  vágyni.
3)  Hadi  innepély,  melyet  a  győztesek  a  szerencsés
csata után  ülnek.  Fényét  diadal. Diadalt  ülni.  Dia-
dallal  betíJUOtni  a várba,  városba.  TVzszeraimyi  volt  a
tífrök,  mint a magyar, t  diadalt  csak úgy  nyere,  stb
(Kisf. S.).

Képzésre  rokonai  :  viadal,  riadói,  és  vékony
hangon,  eledel.  Valamint  riadói  törzse  :  riad,  önh
ige,  hasonlóan  okszerüleg  állítható,  hogy  a  diadal

törzse  diád,  melyből  lett  részesülő  dióda,  s  ebWl
iiodal. Egyébiránt  részletesebben  1. —L,  képző.

DIADALEMLÉK, (diadal-emlék)  ősz.  fn.  Va-
amely  diadal  hírének  örökítésére  készített,  állított

emlékmű.
DIADALÉNEK,  (diadal-ének)  ősz.  fa.  Lantot

költemény  neme, mely a  nyert  diadal  hősét  dicsőíti,
magasztalja;  győzelmi  ének.

DIADALI,  (di-ad-al-i)  mn.  tt,  —t,  tb.  —át.
Diadalt  illető, diadalhoz tartozó, diadalra  vonatkozó.
Diadali  SrSm,  diadali  innep.

DIADALÍV, (diadal-ív)  ősz.  fn.  Ív  alakú  bol-
tozat, mely valamely diadal emlékére s dicsőítésére  ün-
nepélyesen  felállírtatik,  s felékesíttetík.  Széleab  ért
akármily  nagyobbszerü  örömünnepélyen  állított ha-
sonló  mű.

DIADALJEL,  (diadal-jel)  ősz. fa. Valamely  jel,
mely  diadalra  mutat,  mely a  gyözedelemröl  tanasi-
got  nyújt,  ilyenek p.  o. az  ellenségtől  elscedett  zász-
lók,  fegyverek,  foglyokat  hozott vezérek,  stb.

DIADALKAPU,  (diadal-kapa)  ősz.  fn.  Diadal
emlékére,  s dicsőítésére állított,  s  innepélyesen éke-
sített  kapu, melyen  a  diadalt  nyert  hős  általvonnl.

DIADALKOCSI,  (diadal-kocsi) ősi. fn.  Innepé-
lyes  kocsi,  melyen  a  diadal  hőse  pompás  menetet
tart. £ kocsik a régi görögöknél és romaiaknál saját-
ságos alakúak valának.

DIADALKORONA, (diadal-korona)  ősz.  fii.
Babérlevelekből  főzött  koszorú,  melylyel  a  görögök
és  rómaiak  innepélyes  diadali  menetkor  ékesítek*
diadal hősét

DIADALM,  1. DIADALOM.
DIADALMAS,  (di-ad-al-m-as)  mn.  tt.  diadal-

mos-t, vagy —át, tb. —ok. Aki diadalmat nyert  V. ő.
DIADALOM. Diadalmai  vezér, diadalmat apák, -esi*.

DIADALMASAN,  (di-ad-al-m-as-an) ih.  Győze-
delmesen, diadalt  nyerve,  innepélyesen  dicsőítve. Di-
adalmasan  visszatérni  a  harczból.

DIADALMASKODIK, (di-sd-al-m-as-kod-ik) k.
m. diadalmoskod-tom,  —tál,  —ott. Diadalt vagy  dia-
dalokat nyer, folytonosan győz. 2) Hatalmat, erőszakot
gyakorol  a  meggyőzőitek  fölött  3)  Szélesb  ért.  akar-
mily  vitában,  perben verseny- vagy vetélytársán  kifog.

DIADALMASSÁG,  (di-ad-al-m-as-sig)  fn.  tt-
diodalmasság-ot.  Diadalmakat  szerző tulajdonság. Él
e  szóval  Bíró  Márton.

DIADALMAZ,  (di-ad-al-m-ac)  régié*;  eléjön a
Bécsi codexben;  ám. bossúl (vindicat, nlciscitor), magul
megdiadalmazni  (se vindicare).

DIADALMENET,  (diadal-menet)  ősz.  fc.  A
győzedelmes hadseregnek  innepélyes,  és  örömjelekkel
kísért  elvonulása  valamely helyen.  Színpadon vtanott
diadalmenet.

DIADALMI,  (di-ad-al-m-i)  mn.  tt.  diadalm-t.
tb.  —ok. Diadalmat  illető,  ahhoz tartozó.  Diódáim
jelek,  diodalmi  kapu,  diodalmi  köszöni,  diódáim
szekér.
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DIADALOM,  (di-ad-al-om)  fn.  tt.  diódáimat.
Nagyobbszeríi diadal, fény esebb győzelem; győzedelmi
pompa,  innepély.

Diadalma  kiken tUndö'kle  veszélyes útjában  f
(Horv.  E.)

Diódáimat  venni, nyerni, aratni; diódáimat  ülni,  Ün-
nepelni.  V.  ö. — ADALOM,  képző.

DIADALROBAJ,  (diadal-robaj)  ősz.  fn.  Harczi
üvöltés,  melylyel a  győztes  fél  örömérzetét  jelenteni
szokta.

DIADALRUHA,  (diadal-ruha)  ősz.  fn.  Különös
szabású  köntös,  melyet a  régi  győztes  vezérek  dia-
dalmenet  alkalmával  öltöttek  magukra.

DIADALZAJ,  (diadal-zaj)  ősz.  fn.  1. DIADAL-
ROBAJ.

DIÁK, (l),fn.tt.díák-oí. l) Iskolai tanuló, nő ven-
dek.  Kis  diák, nagy  diák; pesti,  debreczeni diák.  Diá-
kot  kannáért  nem  érdemes  tartani.  (Km.)  A  pap  is
csak  egy  diák  volt.  (Km.)  Szegény  diák,  garabon-
ciás  diák,  kicsapott  diák,  fűzfa  diák,  csavargó  di-
ák.  Ma  diák,  holnap  katona.  2)  Latin,  római;  de
ezen  értelme  már-már  kiavulóban  van.  3)  Az  orosz
hitü  magyaroknál  :  kántor,  v.  éneklő, talajdonkép  :
dioconus.  4)  Szokás  volt  a  régieknél  az  írástudó  em-
bereket  általán  diák  néven  híni.  János  diák,  íródtak,
(nótárius,  literatus).  Ferencz  diák.  Gábor  diák  mélyen
elmerülve,  ül  a  lóczán,  egy  nagy  könyv  előtte.  (Vo-
rösm).  A  régibb  magyar  mesteremberek  így  hívták
tanítváuysegédeiket.  Mihály  diák,  adja  kend  ide  azt a
mustét.

Tájejtéssel:  deák, a törökben dejakdse.  A  bélien
tfídxoi'Otf-ból  eredett  a  latin  diaconus,  mely  ám.  egy-
házszolga,  s  ezekből  aztán  alkalmasint  a  magyar  di-
ái.  Megjegyzendő  a  hellén  ittdáaxto  is, mely  ám.  ta-
nulok.

DIÁK,  (2),  (1. föuebb)  mn. tt.  diák-ot.  Diákhoz
tartozó,  diákot  illető. Diák  esztendő,  diák kor, diák  is-
kola, diák  szó,  diák  nyelv,  diák  beszéd;  diák  csíny,
diák  társ.  Diák  (latin) szertartásu.

DIÁKÍR,  (diák-ír)  ősz.  fn.  Húzó  gyógytapasz
neme.  (Ungventum  diachilon).

DIÁKISKOLA,  (diák-iskola)  ősz.  fn.  Iskola,
melyben  latin  nyelvet,  és  latin  nyelven  tanulnak, kü-
lönböztetésül  a  nemzeti  iskolától,  bol  a tanulmányok
nemzeti  nyelven  adatnak  elé.  Egyébiránt  ezen  szó
divata  az  új  tanrend  behozatalával megszűnt.

DIÁKKONYHA,  (diák-konyha) ősz.  fn.  Tréfás
nyelven  ám.  gyógyszertár,  patika.  Jobb  a  magyar
konyha  a  diákkonyhánál, azaz  patikánál  (Km).

DIÁKNÉ,  (diák-né)  fn.  tt.  diákné-t.  Diáknak,
kántornak,  vagy  Diák  nevű embernek  felesége.  Ó sem
jobb  a  Diáimé  vásznánál. (Km).

DIÁKNYELV,  (diák-nyelv) ősz.  fn.  Régi  római,
azaz  latin  nyelv.  Diáknyelvet  és  diáknyelven  tanulni,
írni.  Diáknyelvet  érteni.

DIÁKOS,  (diák-os)  mn. tt.  diákos-t,  vagy  — át,
tb.  —ok.  1) Diák  szokásu,  modorú,  erkölcsü.  Diákot
viselet,  diakos  cselekedet. 2)  Diákokat  tartó, élelmező.

Diákot  gazda,  hát.  3)  Diákokat  szeretgetö.  Diákos
leány, menyecske. 4)  írástudó,  tanúit,  latin  nyelvben
jártas.  Diákos  ember.

DIÁKOSKODIK,  (diák-os-kod-ik) k.  m. diákos-
fcod-íam, —tol,  — ott.  Iskolába jár,  di4k  életet  foly-
tat.  Sokáig diákoskodott, még sem mehet semmire.  Együtt
diákoskodtunk.

DIÁKOSSÁG,  (diák-os-ság) fn.  tt.  diákosság-ot.
£ szóval próbálta Révai némely kortársaival együtt
a literatura szót megmagyarosítani, de  népszerűségre
nem  kaphatván,  helyette a sokkal  helyesebb  irodalom
jött  divatba.

DIÁKOZ,  (diák-oz)  áth.  m.  diáfcoz-íom,  —tál,
—ott. Diák,  azaz  latin  nyelvre  fordít.  Divatra  soha
sem  kapott,  s kiavult  szó.

DIÁKSÁG,  (diák-ság)  fa.  tt.  diákság-oí.  1) Ta-
nuló  ifjúság.  Jön  a  diákság  az  iskolából.  2) Diák élet,
tanuló  kor.  Még diákságunkban  öszvebar.itkoftunk.  Di-
ákságától  fogva  nem vett  könyvet  kezébe.  3)  Latin  v.
diák nyelv vagy ily nyelvű  irat.  .Rósz diákság. Konyha-
diákság.  4)  Irodalom;  de  ezen  értelme  kiavult.

DIÁKSZERTARTÁS,  (diák-szertartás)  ősz.  fn.
Egybázi  szertartás,  melyet a  nyugoti  római  kathóli-
kuaok  követnek az  isteni  szolgálatban,  különösen  a
szent  misében,  melyet  diák  azaz  latin  nyelven mon-
danak.  Ettől  különbözik  a  görögszertartás,  melylyel
a  keleti  egybáz  él.

DIÁKSZERTARTÁSU,  (diák-szertartásu)  ősz.
mn.  Ki  diákszertartást  követ.  V.  ö. DIÁKSZERTAR-
TA8.  Nagyváradi  diákszertartásu  püspök.

D1ÁKTALAN,  (diák-ta-lan) mn. tt.  diákíalan-í,
tb.  —ok.  1) Diák  nélkül  levő.  Diáktalan város, diák-
talon  iskola.  2)  írástudatlan,  tanulatlan, nem művelt.
Diáktalan  ember.  Nem  diáktalannok  való  a  könyv.
(Km).  3)  Diákul  azaz  latinul  nem tudó.  4)  Rósz  di-
ákságu.

DIÁKTALANSÁG,  (diák-talan-ság)  fa.  tt  di-
áktalansáy-ot.  Tudatlanság;  müveletlenség;  a  latin
nyelvben  járatlanság.  Kosz  diákság.

DIÁKTALANUL,  (diák-talan-ul)  ih.  Diák  nél-
kül.  Tudatlanul. Latin  nyelv  tudása nélkül. Rósz  latin
nyelven.

DIÁKTÁRS,  (diák-társ)  ősz.  fn.  Iskolatárs,  ki-
velünk  együtt  diákoskodik,  vagy  diákoskodott.

DIÁKUL,  (diák-ul)  ih.  Latin  nyelven.  Diákul
olvasni,  érteni,  beszélni, írni,  előadni.  Aki  diákul  tud,
a pappal  is  szólhat.  Km. Bolondság  a papság,  ha diá-
kul  nem  tud.  Km.

DIÁNPALVA,  helység  Thurócz  megyében;
hclyr.  Diánfalvá-n,  —rá,  —róí.

Dl ÁS,  (di-as) mn. tt. dias-t, vagy  —át, tb. —ak.
A régieknél annyit tett,  mint:  erős,  hatalmas;  becses.

DIATLAN,  (di-atlan)  mn. tt. diatlan-t, tb. —ok.
!  Erőtlen,  hatalom nélküli,  aminek  becse  uincs.  líégies.
l  DIB,  csak  összetételkép  dtbdáb  iker  főnévben

használtatik.
DIBDÁB, (dib-dáb) iker  fn.  és  mn.  tt. dibdáb-ot.

i  1)  Készekre  szakadozott, elrongyollott, a  maga  ueiuc-
77*
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ben  haszontalan  holmi.  Dibdáb  öltözékek,  rongyok.
Dibdáb  háibái  irományok.  Ez  értelemben  a  dib-hez
hasonló  zsib,  a  zribdrut,  zsibvásár  szókban.  Úgy  lát-
szik ,  eredetileg  dirib- darab.  2)  Atv.  ért.  hitvány,
nyomorék,  béna, angalit.  Dibdáb  ember.

DIBDÁBSÁG,  (dib-dáb-ság)  fn.  tt.  dibdábság-
ot.  1)  Holmi haszontalan,  becs nélküli tárgyak,  ron-
gyok,  dirib-darabok.  2)  Hiábavalóság,  haszontalan-
ság,  hitvanyság.  •

DIBOL,  tájszó  tipor  helyett; 1. ezt.
DICS,  (1),  (di-cs) kiavult  ige,  melynek  részesü-

lője  dicső maiglan  él.  Egy  1592-diki  kéziratban  ol-
vasta  Kreznerics  :  „Dichtessék  az  ü  szent  neve."
Származéka  : dicsekszik  vagy  dicsekedik,  mint a  mén,
vesz,  ver,  tör,  igegyökökéi  : menekszik,  veszekszik,  ve-
rekszik,  törekszik,  vagy  meneke'dik, veszekedik  stb.

Talán  rokonnak  tekinthető  a  latin  dico,  bélien
dsíx-tv-pi  stb.

DICS,  (2),  (a di gyökből származik  s a  dis» szó-
val  rokon) fn. tt. dics-et.  Jelenti a hírnek, tiszteletnek,
és  hódolatnak  magasabb  fokát,  mely  valódi  érdem,
s  kitűnő  tulajdonság  jutalma  szokott  lenni.  Máskép:
ditcs.  Ez  elhanyagolt  szó  helyett  sokáig dicsőség  szó-
val  éltek; ma azonban  újra  divatba  jött

DICSBESZÉD,  (dics-beszéd)  ősz.  fa.  Oly  be-
széd ,  melyben  valaki  nagy  érdemei,  kitűnő nemes
tulajdonságai  miatt  magasztaltatík,  a  a  hallgatók
tiszteletre,  és hódoló  érzelmekre gerjesztetnek  iránta.

DICSEKÉDÉS,  (dics-ek-éd-és)  fn.  tt.  dicseké-
dés-t,  tb. —ék.  Kérkedő  beszéd,  midőn  valaki  igaz
vagy  költött  érdemeket  önmaga  mondogat  el  maga
felől  a  végett, hogy  a hallgatók  előtt  hírt  nevet  sze-
rezzen , s  magát  mintegy  tiszteleti  s  hódolati  tárgyul
tűzze  ki.  Dicsekedés  nélkül legyen  mondva.

DICSEKEDIK,  (dics-ek-éd-ik)  k.  m. dicsekéd-
fem,  —tél,  —éti. Kérkedik,  azaz  valódi  vagy  nagyí-
tott,  vagy  költött  érdemeit  ön maga  mondogatja,  s
magát  az által  nyomatossá,  tiszteletessé  tenni  iparko-
dik.  Mát  tollával  dicsekedik.  Vitéz  tetteivel, pénzével,
németségével,  őseivel  dicsekedik.  Mit  dicsekedet  a  go-
noszságban f  (51.  Zsoltár).

DICSEKEDŐ,  (1),  (dics-ek-éd-ő) mn. tt.  dicse-
kédö-t.  Kérkedő,  valódi  vagy  nagyított,  vagy  költött,
álérdemekkel  bányakodó.  Dicsekedő  kalandor.  V.  ö.
DICSEKEDIK.

DICSEKEDŐ,  (2),  (l.  fónebb)  fn.  Hányi-vetí
ember.

DICSEKSZIK,  (dics-ek-szik)  k.  első  máit: di-
csek-»ém,  — vél,  —vek  stb.,  jövendő  : dicsek»endik,
részesülő,  dicsekiö.  Többi  idejét  a  dicsekedik igétől
veszi.  L.  DICSEKEDIK.  Hasonlók: menekszik,  mene-
ke'dik,  törekszik,  törekedik,  verekszik,  verekedik,  s
több  más.

DICSEKVÉS,  (dics-ek-v-és)  fo.  lásd  : DICSE-
KÉDÉS.

DICSEKVŐ,  (dics-ek-v-ő) mn.  és  fn.  lásd: DI-
CSEKEDŐ.

DICSEKVÖLEG,  (dics-ek-v-ő-leg)  ih.  Dicse-
kedve , önmagát dicsérve ;  kérkedőleg.

DICSÉNEK,  (dics-ének)  ősz.  fn.  A  lantos köl-
tészet  felsőbb  nemébez tartozó  költemény,  mely  val-
lási  érzelmeket  zeng, vagy  a bazit, s  annak  f3föem-
bereit  dicsőíti.  (Hymnns).  Jellemei  :  méltóságot,  ko-
moly,  egyszerű  eléadás,  s  mély,  és belső  érzelem.

DICSÉR,  (dics-ér) áth.  m. dicsér-t. 1)  Valamely
személynek, tárgynak,  tettnek  becsét,  érdemét  eléter-
jesztí, magasztalja,  hireszteli, dicsőnek  hirdeti.  A jó
portéka  maga  dicséri  magát.  (Km.) Minden  cztgáiry a
maga  lovát  dicséri.  (Km.) .Eldicsérni, feldietémi,  meg-
dicsérni  ,  Sttvedicsémi  valakit  vagy  valamit.  Napol
nyugodva  (V. enyészve) dicsérj.  (Km.)  Különösen élőnk
ez  igével  az  Istennek,  és isteni tulajdonságoknak  ma-
gasztalásira. Dicsérjétek  a* Úr nevét, dicsérjétek  szolgái
az  Urat.  (134. Zsolt)  Dicsérteitek  a Jézus neve.  Di-
csérjük  a  Jézus nevét,  igyuk  meg a  tBke levét.  (Áldo-
más).  2)  Néha szűkebb értelemben  ám. jóváhagy  va-
lamit  Hogy  eljöttél,  őst  dicsérem  benned.  Dicsérem
éten  gondolatot.

Képzésre  nézve  alig  van  nyelvünkben  mis*.
Egyébiránt  e  tekintetben  hasonlók  hozzá  az  él  kép-
zőjü  igék:  tökéi, «egél. Jgér már ám. ige-er,  »smér =
isme-er. valamint eszmél =  essme-el.

DICSÉRÉS,  (dics-ér-és)  fn.  tt.  dicscWs-t,  tb.
—e'k.  Valamely  személy,  tett vagy  tárgy jelességei-
nek  magasztalába,  híresztelése.  Dicsérettel  jóra  Sa-
tttaízni  valakit.  A  gonosznak  dicsérése  által  ideje.
bűnben  részesülni.

DICSÉRET,  (dics-ér-et)  fn.  tt  dictéret-et. 1}
Szó vagy  beszéd, mely  által  valamely  személy, tett,
tárgy jelességeit  magasztaljuk, kitüntetjük,  jóváhagy-
jak.  A  gonoszoknak  nem  tetszeni,  becsülete*  emberre
nézue nagy  dicséret.  Rósz  ember  dicsérete  nem  nagy
becsületedre  válik.  (Km.) Dicséret  titán  vágyni;  dicsé-
rettel jutalmazni, ösztönözni.  Öndicséret,  gyatdzat. Km.
Fenten  vett  dicséret,  ctifra  hazugság.  Km.  Afogy  di-
cséret  és  hazugság  egy  fonok  ágai.  Km.  2)  Vallási
va£7 egyházi nyelven, jelent imát vagy éneket, mely
által az Isten nevét magasztaljak, vagy a szentek ér-
demeit tiszteljük. Dicséretet mondjatok a mi Istenünk-
nek a ecitarán. (140. Zsolt) Szólóan magatok kSsütt
zsoltárokkal és dicséretekkel, és lelki énekekkel énttó-
vén, és dicséretet mondván a ti sziveit ékben oc  Úrnőt-"
(Sz.  Pál.  Ephes.  5).

Hasonló hozzá  az  olasz  dicerfa,  mely  azonban
közelebbről  a  latin dicere  szóból ered.

DICSÉRETES,  (dics-ér-et-és) mn. tt  dieséretet-t
vagy  —ét, tb.  —ék.  Amit  dicsérni  érdeme*,  dicsé-
retre  méltó.  Dicséretes  tett,  dicséretes  magaviselet.

DICSÉRETESEN,  (dics-ér-et-és-en)  ih.  Dicsé-
retre  méltó-lag,  dicsérést  érdemelve; j ölesen,  igen jól,
kitűnően.  Tanulási  pályáját  dicséretesen  végesmi.  Á
szigorlatot  dicséretéten kiáltotta.

DICSÉRETÉSSÉQ,  (dics-ér-et-és-ség)  fii.  tt.
dicséretesség-e't.  Dicséretre  méltóság,  dicsérést érdemlő
állapot vagy  tulajdonság.
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DICSÉRETKIVÁNÁS,  (dicséret kívánás)  ősz.
fn.  A  nagyravágyásnak  azon  neme,  midőn valaki  azt
óhajtja,  hogy  valódi vagy képzelt  jelességeit  magasz-
talják,  bireszteljék.

DICSÉRETKIVÁNÓ,  (dicséret-kívánó) ősz. mn.
Dicséret,  magasztalta  után  sohajtozó,  s  azt  mintegy
követelő.

DICSÉRETLEN,  dics-ér-etlen)  mn.  tt.  dicsé-
retlen-t,  tb.  —ék.  1)  Ami nincs  megdicsérve.  2) Di-
cséretre  nem  érdemes.  3)  Mint  ih.  dicséretlenül.

DICSÉRETLENÜL,  (dics-ér-ctlen-ül)  ih.  Di-
cséret  nélkül, meg  nem dicsérve.

DICSÉRETMONDÓ,  (dicséret-mondó) ősz. mn.
Magasztaláét  zengő.  Dicséretmondó  szent énekek.

DICSÉRŐ,  (dics-ér-ő) mn. tt  dicsfiröt.  Személyt,
tettet,  tárgyat  magasztaló,  valamely  jelességeket  hir-
dető.  Dicsérő  beszéd,  dicsérő ének.

DICSÉRT,  (dics-ér-t)  mn. tt.  dicsérí-eí.  Vala-
mely  jelességei,  érdemei  miatt  magasztalt,  kitünte-
tett , hirdetett.  Ét  azon világszerte  dicsért  művész t

DICSFÉNY,  (dics-fény)  ősz.  fn.  1)  Tulajdon-
kép  azon  sugárfény,  melylyel  a  festészek  és  képfara-
gók  a  szentek  fejeit  körülveszik.  2)  Átr.  ért.  a  dics-
nek,  dicsőségnek , köz tiszteletnek  és  magasztalásnak
azon  foka, mely valamely  jeles embert  kitünöleg meg-
különböztet.  Dicsfényben  ragyogni.

DICSFÜ,  (dics-fii)  ősz.  fn.  1. DICSÖFÜ.
DICSKAPU,  (dics-kapu)  ősz.  fn.  1.  DIADAL-

KAPU.
DICSRE , falu  Nyitra  megyében ;  helyr.  ZHcs-

ké-n,  —re,  —ró'l.
DICSŐ,  (dics ő) mn.  tt.  dicsb'-t.  1)  Tiszteletet,

hódolatot  érdemlő,  híres, nevezetes.  Dicső  vezér, di-
cső fejedelem.  2)  Magasztos,  fenséges.  Dicső  gondolat,
dicső' mii,  dicső dolog.  3)  E  magasztaló  szó  a  köz  be-
szédben  holmi  csekélyebb  dolgokra  is  alkalmaztatik,
s  jelent  annyit,  mint  derék, jeles, jó.  4) Az  elbeszélő,
vagy  történeti  nyelvben jelző  gyanánt  használtatik  a
történet  bősének  neve  előtt,  pl.  Dicső  Mátyás  vagy,
Mátyás  dicső  uralkodása  alatt.  Dicső  királyaink,  di-
cső' eleink.  Dicső"  emlékezetű.

DICSŐÉN,  (dics-ő-en) ih.  1)  Magasztosán, fen-
ségesen,  tisztelet  és  hódolat  által  megkülönböztetve.
Dicsőén  meghalni  a  hazáért.  Dicsőén  térni  vissza  a
csatából.  2)  Jelesen, pompásan.

DICSÖFÜ,  (dicsö-fü)  ősz.  fa.  Növényfaj a  fú-
zéres  szigoraitok  neméből,  mely  gyógyerejénél  fogva
máskép  :  orvosi  szigorait.  (Vcronica  officinalis).

DICSŐÍT,  DICSŐIT,  (dics-ő-ít)  átb.  m.  dicsbfl-
e'«, htn.  —ni vagy  —eni,  pár.  —s.  1)  Valakit  hó-
doló  tisztelettel  megkülönböztet,  különösen  Istent
magasztalja.  Dicsőítsük  át  Urat.  2)  Híressé, neveze-
tessé  tesz.  A  művészt  saját  miíae  dicsőíti.  3) Inncpel,
megüll. Dicsőíteni  a  napolj  melyen  Urunk  feltámadott.

DICSŐÍTÉS,  DICSŐÍTÉS,  (dics-ő-ít-és)  fn.  tt
dicsöítés-t,  tb.  — ék.  1)  Hódoló  tisztelet  által  meg-
különböztetés , magasztaláé.  Itten  dicsőítése.  2)  Va- J
lamely  érdemnek  híresztelése. 3)  Inneplés,  innepélyes !

pompa,  melylyel  valamely  érdemet, jeles  tettet  meg-
tisztelünk.

DICSŐÍTŐ,  (dics-ő-it-ő)  mn. tt.  diesSüS-t.  Ma-
gasztaló , hódoló tisztelettel  megkülönböztető,  biresz-
telő.  Dicsőítő  beszéd.  Dicsőítő  ének,  versetet.

DICSŐKÉ,  (dics-ő-ke)  fn.  tt.  dicsőkét.  Liliom-
hoz  hasonló,  igen  szép  virág ,  mely  különösen Ma-
labarban  díszlik.  (Gloriosa  superba).

DICSÖKÖDIK,  dics-ö-köd-ik)  k.  m. dicsó'köd-
tem,  —tél,  —ott.  Folytonosan  dicső  állapotban  él;
fenségben,  magasságban  fénylik,  tűndőklik.

DICSŐN,  1.  DICSŐÉN.
DICSÖS,  (dics-ő-ös) mn. tt  dicsó's-t  vagy  —sí,

tb.  —ék.  Dicsőhöz  hasonló,  közelítő,  a  dicsnek  al-
sóbb  fokán  álló.  A  díceö  és  dicsői  közt  olyan  a  kü-
lönbség ,  mint  :  a  csípő  és  csípős,  szúró  és  szúrós
között.

DICSŐSÉG,  (dics-ő-ség)  fn.  tt.  dicsó'ség-éí.  1)
A  kitűnő  érdemet,  jelességeket  követő tisztelet, hó-
dolat,  hír,  magasztalás.  Dicsőséget  aratni  a  harezme-
*ón.  Valamely  nagy  müvet  dicsőséggel  bevégezni.  2)
Az  isteni  tökéletességeknek hirdetése.  Dicsőség  a ma-
gasságban  az  Istennek.  (Biblia).  3)  Dicsfény,  dicssu-
gár.  Az  Isten  sünét  dicsőség  veszi  körül.

DICSŐSÉGES,  (dics-ő-ség-és)  mn.  tt.  dicsSsé-
ge's-í  vagy  —ét,  tb.  —ék.  Dicsőséggel  teljes,  a  tisz-
teletnek,  hódolatnak,  fenségnek,  nagyságnak  bőségé-
vel  elárasztott.  Dicsőséges  Isten.  Dicsőséges  nagy  fe-
jedelem.

DICSÖSÉGÉSFÜ,  1.  DICSÖPÜ.
DICSÖSÉGKIVÁNÁS,  (dicsőség-kivánás)  ősz.

fn.  Hír,  magasztalás  után  sovargas,  tiszteletet,  hódo-
latot vadászás, másképen  :  dicsvágy.

DICSÜSÉGKIVÁNÜ, (dicsőség-kivánó) ősz. mn.
Hírre, magasztalásra  vágyakodó,  tiszteletet,  hódola-
tot,  kitüntetést  vadászó;  dicsvágyó.

DICSÖSÉGTELEN,  (dics  ő-ség-telcn) mn. tt. di-
csSségtelen-t,  tb.  —ék.  Dicsőség  nélküli.  V.  ö.  DI-
CSÖSÉ  \.

DICSÖSKÖDIK,  (dics-6-ös-köd-ik)  k.  múlt  di-
csöskSd-íem,  —tél,  —ott. A dicsőhöz hasonló tisztelet-
ben  él; a  dicsnek  bizonyos  fokában  részt  vészen.  Él
e  szóval  P&zmán.

DICSÖSKÖDÖ,  (dics-ő-ös-köd-ő)  mn. tt  dicsós-
küdö-t.  Dicső  hírben  élő,  újúj  dicső  tettekkel  jeles-
kedő.

DICSÖ-SZENT-MÁRTON,  falu  Erdélyben  Kü-
küllőmegyében; belyr. Dicső-Stent-Márton-ba,  —bon,
—bói.

DICSŐÜL,  (dics-ő-ül)  ih.  1.  DICSŐÉN.
DICSŐÜL,  DICSŐÜL,  (dics-ő-ül)  önh. m. dicsfl-

ill-t.  Oly  állapotba  lép,  mely  dicscsel  van  párosulva,
azaz melyet  tisztelet,  hódolat,  magasztalás  kísér.

DICSÖÜLT,  (dics-ő-ült)  mn.  tt.  dicsSült-et.  1)
Dicső  állapotba  lépett,  tisztelettel, hódolattal  környe-
zett.  2)  Dicsfénytől  körülsugárzott,  Dicsöült  arcz, di-
csbült  szent.  3)  A  szentek  sorába  helyezett  Dicsöült
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királyaink  István  ét  .László.  4)  Istenben  boldogult,
Istenben  elnyugodott

DICSÖVEJT, DICSÖVÖL, régies  alakok,  DI-
CSŐÍT,  DICSŐÜL  helyett; 1. ezeket

DICSÖVIRÁG,  (dicső-virág) ősz.  fa.  1. DICSŐ-
LILIOM.

DICSSZOMJ,  (dics-szomj)  ősz.  fn.  Költői képes
kifejezés,  mely  a  dicsvágynak  nagyobb  fokát  jelenti.
L. DICSVÁGY.

DICSSZOMJAS,  (dics-szomjas)  ősz. mn.  Költői
nyelven  szólva  ám. a  dicsőség  után  fölötte  sovargó.

DICSSZOMJÚ, (dics-szomjd)  ősz. mn.  1. DICS-
SZOMJAS.

DICSSZÓNOK,  (dics-szónok)  ősz.  fn.  Szónok,
ki  magasztaló, dicsérő, dicsőítő  beszédet  mond  vala-
kiről.

DICSSZÓNOKI,  (dics-szónoki)  ősz.  mű.  Dics-
szónokot  illeiő, arra  vonatkozó, attól  származó. Dics-
szónoki ékes előadás.  .Dicsszónoki magasztalátok.

DICSTELEN, (dics-telén) mn. tt  dicstelen-t,  tb.
—ék. Dics  nélkül  levő. .Dicstelen  halál, dicstelen élet.
Igehatározóilag ám. dicstelenül.

DICSTELENSÉG,  (dics-telen-ség)  fn.  tt  dics-
telenség-e't. Dics nélküli  tulajdonság  vagy  állapot

DICSTELENÜL,  (dics-telen-fil)  ih.  Dics nélküli
hír- név,  tisztelet,  hódolat  hiányával,  erkölcsileg  ki
nem  tűnve; becstelenül.

DICSTELI,  DICSTELJES,  (dics-teli  v.  teljes)
ÖBZ.  mn.  Igen  dicső, dicsőséges.

DICSTEMPLOM,  (dics-templom) ősz.  fn.  A  je-
jes, dicső  férfiak  arczképeinek  vagy  szobrainak szánt
nyilvános  terem, középület,  máskép : üdlelde.  Költői
képes  kifejezésben  jelenti  az  érdemnek,  nagyságnak
nyilvános  köz méltánylatát

DICSVÁGY,  (dics-vágy)  ősz.  fn.  Mértéktelen,
tuLtó kívánása  a  dicsnek.  .Dicsvágytól  égni,  oszíönöz-
tetni.  Dictvdgyból  tenni  valamit.

DICSVÁGYÓ,  (dics-vágyó)  ősz.  mn.  A  dicső-
tégre, illetőleg dicsőítésre  mértéktelenül,  túlságossal,
törekvő,  sovargó;  dicsvadászó,  dicsszomjas.

DICSVERS,  (dict-ven)  ősz.  fa.  Versezet, lantos
költemény, mely  valakinek jeles  tetteit,  dicső  tulaj-
donságait magasztalja.  '

DICZÉG-DÖCZÖG,  (diczég-döczög)  iker  ige,
ám. a györöngyös  vagy  gödrös,  kátyolos  úton  járó
szekér  ide-oda  Utődik,  zökken.  Mondják  nehézkes  já-
rású  sántikáló, biczegő  emberről  is.

DICZHAZA,  népes  puszta  Abaújban;  helyr.
LHothátá-n,  —rá, — róí.

DIDEGDADOG,  (dideg-dadog)  iker  ige.  Mond-
jak  beszélni  kezdő gyermekről  vagy  bebegő  nyelvű
emberről,  midőn  bibás érthetetlen kiejtéssel, akadozva
beszél.

DEDER, elvont törzsöké  didereg  szónak, 1.  ezt
DIDEREG, (did-er-ég)  önb.  m.  diderég-tem  v.

diderge't-tem,  —tél v. didergéttél, didergétt, htn. —ni v.
didergői,  vagy  didergeni.  Hangutánzó  ige,  s mondatik

olyan  emberről, ki  a nagy  hideg  miatt  reszket,  ráz-
kódik, fogait  összeveri,  vacz;ogtatja.

DIDERGÉS, (did-er-ég-és) fn.  tt. didergét-t,  tb.
—ék. A  testnek.remegése, rázkódása, melyet  a  nagy
hideg,  vagy  hidegláz  okoz.

DIDERLÁZ,  (dider-láz)  ősz.  fn.  Láz,  mely  s>
beteget  dideregteti;  saját  értelemben  vett  hideglelés.
V.  ö. DIDEKÉG.

DIENES, 1. DÉNES.
DIENES, SZENT—.helységek Baranya és Bihar

megyékben;  helyr.  Dientt-en,  —re,  —rSl.
DIENESDI,  fala  Pozsony  megyében;  helyr.

Dienetdi-be, —b«n,  —607.
D1ENESFA, helységek  Sopron és  Vas  megyé-

ben ; helyr.  Dienetfá-n,  —ró,  —ról.
DIHÖS,  székelyes  kiejtés  a  szokottabb  dVhSt

helyett  L. ezt  Eléjön a  Góry-codexben  is.  Hasonló
hozzá szintén e codexben  :  dihUt = d«höíí, • a  Pas-
sióban  dihSvék  =  duhödéfc.

DÍJ, DÍJ, (dí-j) fn. tt  díj-t,  v.  —öt, tb.  —ok.
1) Oly adomány, illetőleg becses, értékes jószág, mely

jutalomképen  iiyűjtatik  valakinek.  Iskolai  díj,  Suton-
díj,  pályadíj,  harcsi  dij,  gyStedelmi  díj,  hfibémfik*  dij,
érdemdij.  2) Törvényi  ért  azon  pénz- vagy  pénzérő
jószág, melyet  a  pervesztett  fél  büntetésül  tartozik
adni.  Stemélydij,  vérdij,  nemet  dij.  (Homagium).  3)
Általában  büntetés.  Bűn  dija.  Megadni  valaminek  a
diját,  azaz, bűnhődni valamiért  Arabul dijeí ám. múl-
cta.  4)  Váltságpénz.  .Rabokért,  foglyokért,  tilosba*
kapott  barmokért  adott díj.  5)  A  felsőség  által  meg-
batározott  s  kiszabott  illetéke  valaminek,  amit  érette
fizetni  kell.  Vámdíj,  harminctaddíj.  Oklevélért,  kine-
vezésért járó dij.  6)  Átv.  ért.  sors,  mely  valakit  ér.
Én  is  a» S dijára  jutottam.  V.  ö. Dl, gyök.

DÍJAS, DÍJAS,  (díj-as) mn. tt  dijos-í,  v.  —öt,
tb. —ok.  1) Bizonyos  érdemért,  szolgálatért  jutal-
mazott.  Díjat  ktttdSk.  Dijat  lövettek.  2)  Segédpéoi-
zel  ellátott,  (stipendiatos).  Ösztöndíjas  tamilok.  3)
Zsoldos.  Dijat  katona, díjat  seregek.

DÍJATLAN,  (díj-atlan)  mn.  tt.  díjottan-í,  tb,
—ok.  1) Ki  nincs megjutalmazva.  2)  Kinek  bére, bi-
zonyos havi  vagy  évi  segédpénze  nem jár.  Dijatían
tanuló,  növendék,  dijatlan  gyakornok.  3) Zsold nélküli.
Díjatlan  rabló  hadak.  Határozóilag  ám.  cuj  nélkül.

DÍJAZ,  (díj-az) áth. m. dijoc-tam,  —tál,  —««,
pár. —s. 1) Valakinek  dyt ad, dgjal  ellát, jutsJmu,
zsoldoz.  Díjazni  a  szorgalmas  tanulókat.  2)  Scélesb
ért  bizonyos fizetéssel, bérrel  ellát,  a  tett  szolgált-
tért, munkáért valakit megfizet.  Díjazni  a  hivatalno-
kokat,  orvotokat,  ügyvédeket.  3)  Hivatalos,  különösen
bírósági  eljárásért,  Ítéletért stb. a törvényben megsza-
bott  díjakat kiveti,  illetőleg  beszedi.

DÍJAZÁS,  (díj-az-ás) fn. tt  dijacás-t,  tb.  —ok.
Cselekvés,  mely  által  valaki dijaztatík.  V.  ö. DÍJAZ.

DÍJAZÓHIVATAL, (díJwó-hivaUl) öez. fa. Ha-
tóságnál,  különösen  törvényszéknél  azon  személyiét,
mely  a törvényes  dijakat  kiveti  és  beszedi.  Jelenti
azon  helyiséget  is,  melyben eaen személyiét működik.



1229  DÍJBEFIZETÉS—DILLÉG-DŰLLÖG DILLÓ—DINNYEKAKTUS  1230

DÍJBEFIZETÉS,  (díj-befizetés)  ősz.  fn.  Általán
midenféle  tartozási,  adózási  díjnak  az  illető  hivata-
lokban  benyújtása.

DÍJBEHAJTÁS,  (díj-be-hajtás)  ősz.  fii.  Hivata-
los  eljárás,  végrehajtás,  mely  által  az  illetőket  rászo-
rítják,  hogy  tartozási  díjaikat  befizessék.

DÍJELENGEDÉS,  (díj-el-engedés)  ősz.  fn.  A
tartozási  díjnak  fizetésétől  felmentés.

DÍJHIRDETÉS,  (dij-hirdetés)  ősz.  fa.  A  pályá-
zók,  versenyzők  számára kitűzött jutalomnak  közhírré
tevése.

DÍJILLETÉK,  (díj-illeték)  ősz.  fn.  1) Járandó-
ság,  mely  valakit jutalom  gyanánt  illet.  2) A törvény-
ben  megszabott  díj  mennyisége.

DÍJJAVAK,  (díj-javak)  ősz.  fn.  Fekvő  jószág,
melyet  valaki  hű  szolgálatáért  az  illető  tulajdonostól
kap,  hogy  azt  határozott  időig  bírhassa, használhassa.
(Bona  inscriptionalia).

DÍJMENTES,  (díj-mentes)  ősz. mn. Mitől  a  szo-
kott  díjat  fizetni  nem kell,  vagy  aki  azt  fizetni  nem
tartozik.  Díjmentes  levelek.  Díjmentet  szállítmány.  Díj-
mentett  kinevezés.

DÍJMENTESSÉG,  (díj-mentesség)  ősz.  fn.  Díj-
mentes  állapot,  vagy  minemfiség.

DÍJNOK,  (díj-nők)  fn.  tt.  dijnok-ot.  Újabb szár-
mazású  szó, jelent  oly  alsóbb  rendű  hivatalbeli  tisz-
tet,  Írnokot,  ki  napi  dijért,  napi  fizetésért  dolgozik.
(Diurnista).

DÍJPERSELY,  (díj-persely)  ősz.  fn.  Törvény-
széki, vagy bizonyos testületi,  pl.  czéhpersely,  melybe
a  büntetési  pénzt  befizetik.  V.  ö. PERSELY.

DÍJSZABÁS,  (díj-szabás)  ősz.  fn.  Bizonyos  tar-
tozási,  illeték!  díjak  meghatározása,  és  lajstromozása.
Hidvámi,  harminczadi, postai  díjszabás.  Göshajózási,
vasúti  díjszabás.

DÍJSZEDÉS,  (díj-szedés)  ősz.  fn.  Hivatalos  el-
járás,  melynélfogva  a  tartozási  díjakat  az  illetőktől
beveszik.

DÍJTALAN,  (díj-talan)  mn.  tt.  dijtalan-t,  tb.
—ok.  Kinek  szolgálatúért,  hivataláért  díj  nem jár;
fizetéstelen,  zsoldatlan.  Díjtalan  gyakornokok.  Díjta-
lan  tiszteletbeli  hivatalnok.  Igehatározóilag  ám.  díjta-
lanul.

—DIKAL,  az  ősz vetett  kicsinyítve  gyakoritó
dogál  még  kisebb  mérvű  változata, pl. szuny-dikál  =r
szuny-dogál,  kan-dikál =  kan-dogál,  azaz,  hm-dogál.
Rokona  (d  nélkül)  ikál  pl.  komy-ikáL  ráncz(t)-ikál,
azaz  aprózva  rántogat.

DIKIS,  (di-kés  vagy  dia-kés ?)  fn.  tt. dikis-t, tb.
—ék.  Széles  görbére  hajló  pengéjű  csizmadiakés,
melylyel a talp- és sarokbört kikerítik,  és megsimítják.
Máskép  : dikics.

DIKISÉL,  (dikis-él)  áth.  m.  diki*rl-t.  Dikisféle
czizmadiakéssel  a  bőrt  kikeríti,  s  megaimítja.

DILK,  (gyil-k)  régies  fn.  1. GYILOK.

DILLÉG-DÜLLÖG,  iker  ige.  Ide-oda  dölöngö
testtel  mozog,  megyén.

DILLÓ,  (dill-óv.  döll-e) mn. tt  dilló-í.  Székely
szó, jelent  egyfigyüt,  ügyetlent, helytelen,  dőledt raa-
gatartasút.  Dunán  túl  :  dslle.

DIM,  elvont  gyöke  dimos  szónak,  1.  ezt.
DIMOS,  (dim-os) mn. tt  dimos-í, vagy —át,  tb.

—ak. Székely  szó,  ám. fínomszép, takaros;  továbbá:
büszke,  rátartó.  E jelentésénél  fogva  gyöke  dim  azon
div  gyökkel  rokon, melyből dívik, divat, divályos szár-
maztak.

DINKA,  (din-ka  vagy  dim-ka)  fn.  tt.  dinkát.  1)
Nagy  piros  szemű  szőlőfaj,  máskép  : pankota,  rózsa-
szölö.  Érmellékén : bakar  vagy bakator.  2) Néhutt ám.
úri  tök.  (Cucurbita  pepo).

Alkalmasint  a  dimos  szóval  egy gyökről szárma-
zott,  mennyiben mindkét értelménél fogva  a  maga ne-
mében  valami  szépet  jelent.

DINNYE,  fn.  tt.  dinnyét.  Az  uborkák  és  tökök
nemébez  tartozó,  hosszúkás  vagy  egészen  gömbölyű,
sima, vagy érdes  (cserhéju), gerezdes (vágatékos), vagy
gerezdetlen  héjú,  sárga,  fehér,  zöld,  veres  húsú,  él-
deletre  nézve  többé-kevesbbé  leves  és  édes  termény,
mely  nálunk, a  hidegebb  felső  vidékeket  kivéve,  sza-
badban  tenyészik.  Fő  fajai  :  sárgadinnye.  (Cucumis
meló), és  görögdinnye  (Cucurbita citrullus).

Némelyek  elemzése  szerint  :  dim-nye,  mint  a
maga  nemében dimos,  mások  szerint = hindu, vagy
indiai  t. i. növény, perzsa és török  nyelven  :  hinduane
(Gyarmathi);  még  több  keleti  s szláv  nyelvekben  is
megvan;  különösen  az uigur  nyelvben  :  dinje.

DIKNYEÁGY,  (dinnye-ágy)  ősz. fn.  Dinnye  alá
sajátságos  móddal  elkészített  fold,  mely  rendesen  fel
van  töltve,  és  kerckded  alakú.

DINNYEBERKI, falu Baranya megyében; helyr.
Dinnyeberki-be,  —ben,  —bó7.

DINXYECSÖSZ,  (dinnye-csősz)  ősz.  fn.  Csősz,
ki  a  dinnyés  kertekre,  vagy  földekre  fólügyel,  hogy
az  orvok  s  barmok  azokban  kárt  ne tegyenek.  V. ö.
CSŐSZ.

DINNYEFÖLD,  (dinnye-föld)  ősz.  fn.  Kerti,
vagy  mezei  föld,  melyben  dinnyét  termesztenek.

DINNYEFÜ, (dinnye-fü)  ősz. fn.  1. KALINCZA.
DINNYÉG-DÜNNYÖG,  iker  ige.  Tompa  orr-

hangon  értelmetlenül,  mintegy  magával  beszél.
DINNYEHAJ,  DINNYEHÉJ,  (dinnye-baj  v.

—héj)  ősz.  fn. A  dinnye nevű  terménynek  külső kér-
ge,  burokja.  Sima,  vagy  göröncsSs,  bibiresós,  varan-
csos,  rérzés,  cserhajú,  sStét,  világot  told, csikós,  tárgál
vágatékos  (vagy  gerrzdts)  stb.  dinnyehaj.

DINNYEHIBIK,  (dinnye-bibik)  ősz.  fa.  A  mál-
v&k  neméhez  tartozó  növényfaj,  mely  gyógyerővel
bir.  (Althea  officinalis).

DINNYEINDA, (dinnye inda) ősz.  fa.  A  dinnye-
növénynek  földön  szétfutó  szára.  V.  ö.  INDA.

DIXNYEÍZÜ, dinnye-ízű) ősz. mn. Aminek olyan
íze  van,  mint a dinnyének, vagy  ami dinnyebefözöttel
van  készítve.

DINNYEKAKTUS,  (dinnye-kaktus)  ősz.  fh.
Amerika  sziklás  vidékein  tenyésző  növény,  melynek
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dereka  gömbölyű,  húsos,  éi  tövises  alakii.  (Cactns
mamillaris).

DINNYEMAG,  (dinnye-mag) ősz.  fa.  A dinnye-
féle  terménynek  magva. Sárgadinnyemag,  görögdiny-
nyemag.

DINNYEPA8ZTOB,  (dinnye-pásztor)  ősz. fa. 1.
DINNYECSÖSZ.

DINNYÉS,  (1),  (dinnye-es)  mn.  tt.  dinnyés-t, v.
— ét,  tb.  —ék.  1) Dinnyével  tölt, rakott,  bővelkedő.
Dinnyés  szekér, hajó;  dinnyés  vidék.  2)  Dinnye  alá
szánt,  dinnyetermesztésre  való.  Dinnyit  kert, dinnyés
földek.  Hint  főnév jelent  földet vagy  kertet  (földnek,
kertnek  azon részét), melyben  dinnyét  termesztenek.

DINNYÉS,  (2),  népes  puszta  Fejér  megyében;
helyr. Dinnyét-én, —re,  —rb7.

DINNYÉSZ,  (dinnye-ész)  fn.  tt.  dinriyész-t,  tb.
—e*.  Kertész,  aki  dinnyéket  szakértőleg  termeszt

DINNYESZÁR, (dinnye-szár)  ősz.  fn.  Csutka,
melynél  fogva  & dinnye az  indával  összefügg.

DINNYÉSZET,  (dinnye-ész-et) fa. tt  dinnyéttet-
e't.  Szakértő  dinnyetermesztés.

DINNYÉSZSÉG,  (dinnye-ész-ség) fn. L.  DINY-
NYÉSZET.

DINNYE VASÁÉ,  (dinnye-vásár)  ősz.  fn.  1)
Vasár, melyben dinnyét árulnak.  2) így  nevezik  kü-
lönösen  a pesti  augustusi vagy  nyakavágói  vásárt, a
görögdinnye  bősége  miatt.  3)  Dinnyeárulási  tér.

DINNYÉZ,  (dinnye-ez)  önb.  m.  dinnyéz-tem,
—tél,  —üt. Dinnyét eszik, dinnyét  éldel.

DINNYÉZÉS,  (dinnye-ez-és)  fn. tt  dinnyézés-t,
tb.  —ék. Dinnyeéldelés,  dinnyeevés.

DINOMDÁNOM,  (dinom-dánom,  rokonok  dana
szóval)  iker  fn.  Tréfás  kifejezés,  jelent széles  kedvű
vidámságot,  eszemiszomot,  könnyelmű  mulatozást,
tivomyát  Egy-két  napi  dinomddnom  holtig  érő  tszá-
ncmbánom.  (Km).  Dinomddnom  sógor,  el-ötted a jó  bor.
(Népd). Leit  dinomddnom t

DIÓ,  palóczosan  DÍVÓ, csangósan  DYIVÓ  fn.
tt.  dió-t.  1) Általán  jelent  kemény,  csontárhéju  gyü-
mölcsöket, pl.  egyiptomi  dió, fenySdió,  kókoidió, olasz-
dió,  vizidió, szerecsendió.  2)  Különösen  jelenti  azon
országszerte  ismert  fának  gyümölcsét,  melyet  diófá-
nak hivnnk. Diót  verni,  diót  kopáciolni,  dióra játsza-
ni, diót  törni,  dióval dobálódsni,  dióba  harapni.  Ke-
mény  dióba karapott.  (Km.)  Apró dió,  öregdió,  enne-
gedió, férges  dió.  Egy  férgei  diót sem adnék érte. (Km.)
Már  akkor  diót  dobálnak  a  csontjaimmal,  azaz  rég
meghaltam.  (Km).  Ctak  ét jó,  meg a dió.  (Km.)

„Minden  fa  tetején  s  dyivófa  levelin..
Csángó  dal.  (A  népdalok  L kötete  427.  lapján).

8)  Átv.  ért  diónak nevezik  a  torok  felső  részét, mely
némely  embereknél, kivált  férfiaknál,  csomó  alakban
látható, máskép  : A^dám  almája,  v.  csutkája.

Di-6  v. div-ó =  diszlő vagy  kitUnö,  t.  i. a többi
fik  között  V.  ö. Dl.  Ma ugyan  magában  fát  nem je-
lent, de öszvetételeiben igen,  pl. dióbarka, diócsemete,
diófenyü,  diósor  stb. Törökül  : dsewf.

DIÓBARKA,  (dió-barka)  ősz.  fn.  A  diófának
hosuakás, barnás,  barkaforma  virágíozére.

DIÓBÉL,  (dió-bél)  ősz.  fn.  A  diógyfimölcsnek
kellemes  ízű, olajos  húsa, mely  a  csontáron  belül  vé-
kony  hártyába van burkolva, s rendesen  négy  fiókba
foglalva.

DIÓBÜRKE, (dió-bürke)  ősz.  fn.  lásd  :  DIÓ
BABKA.

DIÓCSEMETE,  (dió-csemete)  ősz.  fh.  Fiatal
diófa.

DIÓCSKA,  (di-ó-ocs-ka)  kies.  fh.  tt  dióe*kát.
Kis  dió, apró  dió.

DIÓCSONTÁRHÉJ,  (dió-csontárhéj)  ősz. fia. A
diógyiimölcsnek  csontkeménységB  burka, melyet  úgy
nevezett  kopács föd be.

DIÓD,  fala  Erdélyben,  Alsó-Fejér  megyében;
helyr. Diód-ön,  —rá, —róí.

DIÓD-VÁRALJA,  1. DIÓD.  Helyr.  ZXód-VaV-
aljá-n,  —rá, —róí.

DIÓFA,  (dió-fa) ősz.  fn.  Országszerte  ismeretes
fa  az  egy lak iák  seregéből,  és  sokhímesek  rendéből,
melynek  levelei  olajos  nedvvel,  és  kellemes  illattal
bírnak, dereka  pedig finom bútorok anyagán! szolgai.
Kemény,  gyenge  héjú,  fdtbélü,  nagy  gyttmUlcA,  hőtan-
kát  éi  gBmbölyu  gyUmölcsfi diófák.  Adjon  /sfew műdé*
jót,  diófából  koporsót,  a  lengyelnek  sok  borsót  (Áldo-
más).  Rá  tartja  magát,  mintha Övé  volna  a  diófáig.
(Km.)  Diófának,  asszonynak,  szamárnak  verve  oeaík
hasznát.  (Km.)  De  ahhon  szép  Fiolám  diófa  alatt,
nyugitik  át  én halálom zöld  árnyék  alatt.  (Zrínyi).

DIÓFÁS,  (dió-fás) ősz. mn. Diófákkal beültetett.
.Diófás  hely, diófás  kert, vagy  szőlőm

DIÓFASOR, (dió-fa-sor) ősz. fia. Egyenes vonal-
ban  ültetett  diófák.

DIÓFASZÍN,  (dió-fa-szín)  ősz.  fn.  Olyan  bar-
nás szín, mely a diófából készített bútorokéhoz hasonló.
Vétetik  melléknévül is  diófaszina  helyett.

DIÓPASZINÜ,  1.  DIÓFASZÍN.
DIÓFATINÓBÚ,  (dió-fa-tmóni) öss.  fa.  Diófán,

vagy  diófa  tövén  termő  gombafaj  a  tinóinak  nemé-
ből.  V.  ö.  TINÓRÚ.

DIÓFENYÜ,  (dió-fenyü)  Ősz.  fn.  Nagyobb  ha-
vasokon  termő, s  illatos  gyantáju  fenyüfaj,  melynek
fája  finomabb  asztalosmívekre  alkalmas.  (Pinái
cembra).

DIÓGÉRÉZD,  (dió-gerezd) ősz.  fa.  Adióbélnek
egyegy  negyedrésze,  külön  hártyafiókba  foglalva.

DIÓHAJ,  (dió-baj)  ősz.  fn.  L DIÓHÉJ.

DIÓHÁRTYA,  (dió-hártya)  ősz.  fn.  Finom vé-
kony  burok,  mely a  dióbélt  közvetlenül  takarja.

DIÓHÉJ,  (dió-héj) ősz.  fn.  Diócsontárhéj.  Dió-
héjba  szorítani  valamit,  azaz  röviden előadni, kicsinbe
foglalni.  Nincs  annyi  ette,  mennyi  egy  dióhéjba  bele-
férne.  (Km).

DIÓHÉJSZÜRKE,  (dió-héj-szürke)  ősz.  mn.
Olyan  szinti  ,  mint  a  lekopácsolt,  s  megszáradt
dióhéj.
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DIÓKOPÁCS,  (dió-kopács)  ősz.  fii.  4  diógyü-
mölcsnek  külső  zöld héja,  burokja,  mely  éréskor  fól-
repedez , s  önként is  lefoszlik.

DIÓKOPÁCSLÉSÜRÜ, (dió-kopács-lé-sttrü) ősz.
fn.  Dió  kopácsából  főzött  sűrű  lé.

DIÓKOPÁCSOLÁS,  (dió-kopácsolás)  ősz.  fn.
A  dió  külső  héjának,  azaz  kopácsinak  lehámozása.

DIÓKOPÁCS VON AT,  (dió-kopács-vonat)  ősz.
fn.  Vonat, a  zöld  diónak  kopácsából.  V.  ö.  VONAT.

DIÓMÁL,  falu  Erdélyben,  Alsó-Fejér  megyé-
ben ; helyr.  Diémál-on, —ró, —ról.

DIÓLY,  (di-ó-ly)  fh. tt  dióly-t,  tb.  —ok.  Are-
kapálma  gyümölcse,  mely nagyságra  a  tyúktojáshoz
hasonló.

DIÓOLAJ,  (dió-olaj) ősz.  fn.  Dióbélből  sajtólt
olaj.  Dióolajjal  kenni  a  hajat.

DIÓPOHÁR,  (dió-pohár)  ősz.  fn.  1)  Kókosdió
héjából  készített  pohár.  2)  Akármely  anyagból  csi-
nált  ivópohár, melynek dióalakja  van.

DIÓS,  (1),  (di-ó-s)  fn.  tt.  diós-t,  tb.  —ok.  1)
Diófákkal  beültetett  hely  vagy  kert,  vagy  szőlő  alja.
Olyan  szó, mint: füzes,  szüos,  tölgyet,  szilvás  stb.  2)
Játék,  melyben  dióra  játszanak.  Nem játszik  már
dióst, ázás  nem gyerek.  (Km.)

DIÓS,  (9),  (l-  fónebb)  mn. tt  diós-t  vagy  —öt,
tb.  —ok.  1)  Dióval készített,  fűszerezett.  .Diós bélés,
diós  rétéi,  diót  metélt,  diós  máesik, diós kalács.  2)
Miben  diót tartanak.  Diót  zsák.

DIÓS , (8),  több  helység  neve Magyar- és Er-
délyországban ;  helyr.  DUt-ra,  —ról, —ön.  Öszre-
tételekben  Magyarországon  :  Diót-Györ,  Diót-Jenö,
Diót-Kál,  Diói-Tót,  Alsó—,  Felte—;  Erdélyben  :
Diótpataka.

DIÓSOR, (dió-sor)  ősz.  fh.  1. DIÓFASOR.
DIÓSZEGH,  mezővárosok  Pozsony  éa  Bihar

megyékben; helyr.  Dióstegh-en,  —re,  —rSl.
DIÓSZÖRP,  (dió-szörp) ősz.  fa.  Dióbélből  ké-

szített  sűrű  édes  lé.  V.  ö. SZÖRP.
DIÓTINÓRU,  (dió-tinóra)  ősz.  fn.  lásd  :  DIÓ-

FAT1NÓRU.
DIÓTORZSA,  (dió-torzsa) ősz.  fn.  Vastagabb-

féle  hártya, mely  a  dióbólt  négy  gerezdre  osztja.
DIÓTÖRŐ,  (dió-törő) ősz.  fn.  Csavarral ellátott

sajtóforma  vagy más eszköz,  melylyel  a  diót  feltörik.
DIÓ VIRÁG,  (dió-virág) ősz.  fn. A  diófa barká-

ja,  cziczamaczája.
DIB,  ugyanaz  DAR  gyökkel.  Előjön  diríb, di-

rebel  stb.  szókban.  Vékony  vagy  éles  Hangzójánál
fogva  az alapszó  fogalmának kicsinyítését  jelenti.

DIRIBDABAB,  (dirib-darab)  ikerített  fn. Ra-
goztatík  kettősen  vagy  egyszerűen, pl.  diribetdarabot
vagy din'bdarabot;  diribredarabra  vegy  diribdarobra
stb.  Holmi  töredékek,  ringyrongy,  haszontalan  -é-
szecskék.  Diribdarab  fa,  diribdarab kő,  diribdarab
kenyér.  Alakra  olyan,  mint  :  filitfalat,  kiczitka-
ecat  stb.

AKJLD.  HAOY  HÓTÍB.

DIRIBBE-D ARABBA,  ih.  Nem egészen,  hanem
elvagdalva,  részekre  szakgatva,  metélve,  tördelve
stb.  Diribbe-darabba  osztani  ki  az  öríiktégi  földeket.

DIRIBÉL,  DIRIBŐL,  4th.  1.  DARABOL.
DmiBÉL-DARABOL, ikerített 4th. m. diribél-t-

darabolt.  Biribre  darabra,  azaz  kisebb-nagyobb  ré-
szekre metél, szakgat, vagdal,  stb.

DIRIBRE-DARABRA,  ikerített  ih.  Kisebb-na-
gyobb  részekre  tördelve,  szakgatva,  metélve  vag-
dalva.

DIRMÉG-DŐRMÖG,  iker  ige.  Haragjában,  bo-
szonkodva  gyakran  vagy  folytonosan  dörmög.  V.  ö.
DÖRMÖG.

DHiRÉG-DURROG,  iker  ige.  Lármás  erős han-
gon perel,  pitteg-patyog. V.  ö. DURROG.

DÍSZ, DISZ,  (dí-sz, v. ö. Dl)  fh. tt  díss-t, tb.
—ék.  1) Tisztelet, becsület,  mely  valamely  külső  ki-
tüntető jel  által  mutatkozik,  pl.  díttemlék,  díszkapu,
díszkorona, díszkoszorú stb.  2)  Ékesség, ékjei.  Az  ara-
nyozás díszt ad  a  bútoroknak. Nagy  diszszel  elkészített
hintó,  lószerszám. 3)  Pompa, innepélyes  valami.  .Dísz-
ruha, diszköníös, dfozpiacc,  dfogúla  stb.  4)  Kelet, si-
ker,  divat, becs. Önnel  van  dísze a gyümölcsnek, far-
sangban  a  táneznak.  Nincsen diné.  Nagy  a  dísze.

DISZÁGY,  (disz-igy) ősz.  fn. Agy,  melyben
rendesen  senki  sem  hál,  hanem  egyedül  teremdiszesí-
tésre szolgál.  Általán:  finom  ízléssel  fölszerelt  ágy.

DÍSZAGYAG,  (dísz-agyag)  ősz.  fn.  A  harang-
öntőknél, finom híg  agyag,  melyből  a  harang  disze-
sítésére  szolgáló  mintát  készítik.

DISZÁRU, (disz-ára) ősz.  fn. Különféle érczből,
barna  rézből, csontból,  fából,  papirosból  stb.  holmi
fényüzési  ékesség, vagy  ékesitésre  szolgáló  portéka,
kiszárukkal kereskedni.

DISZÁRUS, (disz-árus)ösz.  fa.  Kalmár, ki diss-
árukkal  kereskedik.

DI8ZEL, falu Szála megyében; helyr. Dittel-en,
—re,  —röL

DÍSZELEG, DÍSZELQ, DISZELG,  (dísz-el-ég
vagy  dísz-el-g) önh.  diszelgék,  diszelgesz  vagy  disse-
légsz,  m. diszelégtem v. diszelgéttem, díszelegtél vagy  dí-
szelgettét, díszelgett, htn. diszelgeni vagy  dinelégni,  v.
díttelgni.  1)  Díszben  van, ékességben  ragyog,  pom-
pában  fénylik.  2)  Innepélyesen  tisztelkedik, pl.  btso-
nyos  napokon  dinéig  a* egyenruhás polgár tág.

DÍSZELOÉS,  DISZELGÉS,  (disz-el-g-és)  fn.
tt.  diszetgés-t,  tb.  —e*.  1) Pompában, fényben  ragyo-
gás, csillogás.  2)  Innepélyes tisztelkedés.

DISZÉLY,  (disz-óly) fh.  tt  dis*e7y-t,  tb.  —ék.
1)  Fényes  pompa.  2)  Szépen  csillogó  szárnya  bogár-
faj.  (Cetonia).

DISZÉLYÉS,  (disz-ély-és)  mn.  tt  diszélyes-t,
vagy  —ét,  tb.  —ék. Pompás, ékes.

DÍSZEMLÉK,  (dísz-emlék) ősz.  fh.  Valakinek
tiszteletére  állított  emlék.

DÍSZES, DÍSZES,  (dísz-es)  mn.  tt.  disses-t,  v.
—eí,  tb.  — ék.  1) Ékes,  fényes.  Díszét  terem,  díszes
btííorok,  disses  öltözeí.  2)  Becsülettel,  tisztelettel  tel-
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jes, erényes. Dtees  magaviselet,  díszes  erkölcsök  3)
ülő,  Ülendő,  illemes. Díszes  íagiejíes,  díszes  tdncc,  dí-
szes állás.

DÍSZESEN,  DÍSZESEN,  (dísz-es-en) ih. Fénye-
sen, pompásan; illendően, csinosan, tisztán.

DÍSZESÍT,  DISZESIT,  (dísz-es-ít)  áth.  m.  di-
szesit-étt, htn.  —ni vagy  —eni. pár.  —s.  Ékesít, fé-
nyes pompába állít, díszessé  tesz;  valaminek becsét,
érdemét  neveli, tiszteletet  szerez. Jelenlétível  valamely
társasagot  diszesiteni. Feldiizettí.  A  tanétteremét  feldi-
szesiteni. A  szemérem fölötte  diszesiti  a  nőt.

DÍSZESÍTÉS,  DISZESITÉS,  (díaz-es-ít-és)  fn.
tt  díszesöés-t, tb.  —ék.  Díszessé  tevés, ékesités.

DÍSZESKÉDÉS, DISZE8KÉDÉS, (disz-es-kéd-
és) fn. tt  —t, tb. —ék. Fényben, pompában ragyogás.

DÍSZESKÉDIK, DISZESKÉDIE,  (dísz-es-kéd-
ik) k.  m. diszeskéd-tem,  —tél,  —étt.  Fényben,  pom-
pában  ragyog, ékeskedik; folytonos díszben tűnik elő.

DÍSZESKÉDŐ,  DISZESKÉDÖ,  (dísz-es-kéd-ő)
mn.  tt.  diszeske'dő-t.  Fényben,  pompában  ragyogó,
ékeskedő.

DÍSZESSÉG, DISZESSÉG, (dísz-es-ség)  fa.  tt
dlssesség-ét.  1) Fényes, pompás állapot,  csinosság.  2)
Illendőség, pl.  a járásban, állasban,  taglejtésben,  öl-
tözetben.

DÍSZFA,  (dísz-fa)  ősz.  fn.  Pünkösdi  fa,  azaz
felállított  fenyűszál,  melyet  zöld  ágakkal,  szalagok-
kal,  kendőkkel, stb.  felékesítenek

DÍSZFEGYVER,  (dísz-fegyver)  ősz.  fn.  Fegy-
ver, különösen  kard,  melyet díszruha mellett bizonyos
innepélyek  alkalmával szokás  viselni.

DÍSZGÚLA,  (dísz-gúla)  ősz.  fn. Valemely  jeles
innepély  alkalmával  állított, s  mindenféle  ékjelekkel
felékesített  gúla.  V.  ö. GÚLA.

DÍSZHADMENET,  (dísz-had-menet)  ősz.  fn.
A  hadiseregnek  innepélyes kiállása, és  díszelgő, tisz-
telkedő  fordulatai.

DÍSZHINTÓ,  (dísz-hintó)  ősz.  fa.  Hintó,  me-
lyet  innepélyes  menetekre,  tisztelgő  látogatásokra
használnak.  Udvari  dtszhintó.

DÍSZÍT,  DÍSZÍT,  (dísz-ít)áth.  m. distíí-éít, htn.
—ni, vagy  —eni, pár.  —s. Ékesít, czifráz,  fényesen
elkészít, széppé, csinossá tesz,  pl.  szobákat,  tereme-
ket, színházat  FdditsU.

DÍSZÍTEK,  DÍSZÍTEK,  (dísz-ít-ék)  fn.  1.  DI-
SZÍTMÉNY.

DÍSZÍTÉS, DÍSZÍTÉS,  (dísz-ít-és)  fa.  tt  díszi-
íés-t, tb.  —ék. Ékesités,  czifrázás,  fényessé,  széppé,
csinossá  tevés. Szoba-,  terem  dissííése.

DISZTTMÉNY, (disz-it-mény) fa. ti  disziímény-í,
tb.  —ék.  1) Altalán, mindenféle  ékesség,  mely vala-
minek  díszt  ad, pl.  szobadiszítmény, bdtordiszítmény,
falak  diszimétnye.  2)  Különösen,  színpadi készületek
melyek  a jelenetek  helyét, pl. a  szobákat,  teremeket,
utczákat, erdőket  stb.'ábrázolják.

DÍSZÍTŐ, DÍSZÍTŐ,  (disz-ít-ő)  fn.  tt  disziíö-C
Kárpitos, vagy  szobafestő,  aranyozó, stb.  ki  szobákat,

teremeket,  stb.  ékesít  Stobadúsitb',  sriniásdissitö.
(DecoratMr).

DÍSZJEL, (dísz-jel) ősz. fn.  Valamely érdemnek
méltánylásául  adott ékesség, pl. csillag, kereszt, arany
vagy  ezüstérem, szalag,  stb. ZXszjeiekkel ékesttett vitéz.

DÍSZKALPAG, (dfaz-kalpag)  ősz.  fii.  Innepé-
yek,  s tisztelgések alkalmára  való,  s  pomparuhához

ülő  kalgag.
DÍSZKAPU,  (dísz-kapu) ősz.  fn. Jeles,  ritka  in-

nepély  alkalmával, valamely  kitűnő jeles férfin  tiszte-
letére,  vagy  nagy  esemény  emlékére  állított kapu, v.
x>ltozat.

DÍSZKABD,  (dísz-kard)  ősz.  fn.  Kard,  melyet
mnepélyes  alkalommal  díszöltözethez  kötnek,  vagy
melylyel  valakit  tiszteletdíjul  megajándékoznak.

DISZKÉ,  (disz-ke) fn.  tt.  diszkét. Erdélyben ám.
másod  évi  bárány, mely  már  tenyésztésre  •lkaim**)
és  berregni  kezd.  Magyarországban  :  tokló.  Mondják
üzekedni  kezdő  üszőről  is. 2) Előhasú juh, vagy  üsző,
mely  m&r  valóban  szaporít,  s úgy  szólva  :  diitUk,

DISZKÓ, I.  DISZKÉ.
DÍSZKOCSI,  (dísz-kocsi)  ősz.  fii.  Innepélyet,

vagy  tísztelkedő  menetre használtatni  szokott  fényes
úri  kocsi.

DÍSZKORONA,  (dísz-korona) ön.  &.  Korona,
mely  kitűnő  érdemek  jutalmazására,  s  tiszteletjelül
adatik  valakinek.  Átv.  ért  erény jutalma az élet útin,
Káldi  szerént : dicsőség  koronája.  Elvettüek  a  dicső-
ségnek  hervadhatatlan koronáját.  (1. Pét  5.  4.)

DÍSZKOSZORÚ,  (dísz-koszord) ősz. fn.  Érdem
jutalmazására, s  tiszteletjeléül  adott  koszorú.  ZXssko-

ékesitett  szüzek, viadorok, jelet  költők  szobrai.
DÍSZKÖNTÖS, (dísz-köntös)  ősz. fn.  Nem  min-

dennapi  használatra  való,  a maga nemében csinosabb,
ékesebb, pompásabb köntös, melyet innepélyek s tisz-
telgések  alkalmával  szokás  viselni.

DÍSZLAKOMA,  (dísz-lakoma)  ősz.  fn.  Különös
innepély alkalmával, valamely jeles esemény emlékéül,
vagy  jeles  férfiú  tiszteletére  adott vendégség, király-
koronázást  dtsslakoma.

DÍSZLÁNCZ,  (dísz-lincz) ősz.  ín.  Aranylánc*,
melyet  valaki  tiszteletiéiül,  vagy  érdemdijul  viseL

DÍSZLÁTOGATÁS,  (dísz-látogatás)  ön.  fii.
Látogatás,  melyet valakinél tiszteletből, hódolat jeléül
teszünk.

DISZLÉS, (disz-1-és) fn. tt  dissíés-t,  tb.  — ék.
Általán  sikerült állapot,  midőn  valami díszük ; L ezt

DÍSZLET,  (disz-1-et) áth.  m.  diszlet-tem,  ,— íe7,
— étt. Díszbe, divatba  hoz, kelendővé, kapóssá,  sike-
ressé  tesz, jól  tenyészt

DÍSZLET, (dísz-let) fn. tt  diszlet-ét.  1)  Sikere,
keleté, kelendősége  valaminek.  2)  Virágzó  állapot,
divatban  létei.

DÍSZLETT,  (disz-létt) mn. tt  dinlOt-et.  Sike-
rfiit,  kelendővé, kapóssá, divatossá  lett ; jól  termett,
jól  tenyészett.  Dít-Jrtt  munka, díszlett  vetés.

DÍSZLIK,  (dísz-lik  vagy  dísz-el-ik) k.  m.  díszl-
ett, htn.  —eni.  1) Sikerül,  virágzó  állapotban  vao,
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jól  tenyészik.  Díszlik  a  munka,  díszlik  a  vetés.  Na-
gyon  diszlik.  Nem  dfczlik.  2)  Kelendőt divatos. Díszük
a  nemzett  táncz,  díszlenek  a  honi  telinek.

DÍSZMENET,  (dísz-mwiet)  ősz.  fn.  Innepélyes
rendben,  ős  öltözetben  gyalog  vagy  kocsikon,  vagy
lóháton  tartott menetel, pl.  .Koronázási dfrzmenet. Ka-
tonai, beigtatási  dinmenet.

DÍSZMUNKA,  (dísz-munka)  1. DÍSZMÜ.
DÍSZMÜ,  (dísz-mű)  ősz.  fn.  Finomabbféle,  ékes

kézi  mű, pl. fcönyt)köíó» distmit,  rétből,  oczélból,  ftütt-
bffi,  csontból, ttb.  kéttüett  díszmiivek.

DÍSZNÁRCZISZ,  (dísz-nárczisz)  ősz.  fn.  lásd :
ZSONKIL.

DISZNÓ,  fn.  tt.  discnó-t.  Harmadik  személyrag-
gal : disznaja, disznajok.  1) Ismert emlős  állat, melynek
sertével  benőtt  hátgerincze, hasított körme, hosszúkás
feje,  túrásra  alkalmas  hegyes  orra,  tekergőé  farka
van, s búsa, és  szalonnája a  magyarnak  kedves  ele-
dele. Máskép, kivált ha a  köznépi  ember díszesebben
akarja  nevezni: sertés. Szalontai  disznó, bakonyi  disz-
nó,  mongolicza  disznó,  siska  disznó,  rb't  disznó,  vad-
disznó.  Maglódisznó,  kandisznó,  emedisznó,  makkos
disznó.  Sovány,  hízott,  kövér  disznó.  A  disznó  is néha
búzalisztet  eszik.  (Km.)  Meghúzza  magát,  mint  tikét
disznó  a  búzában. (Km.) Disznóra  ne  vesztegess  gyöm-
bért.  (Km.) Sok  lúd  dicznót  győz.  Km.  Disznónak,  fös-
vénynek  holta  után  haszna.  Km.  Föltartja  az  orrát,
mint  az  érsek  disznaja.  (Km.) Illik  reá,  mint  disznó
orrára  ac aranyperecz.  (Km.)  BilfS  ki  disznó, a  búzá-
ból, (kanászdal).  Éhet  disznó  makkal  álmodik.  (Km.)
Disznót  etetni, őrizni.  Ne  beszélj  úgy  velem,  mert  nem
őriztünk  együtt  disznókat.  (Km.)  Disznót hizlalni,  ölni,
perzselni, melleszteni.  2) Jelent  némely  más  állatokat
is, melyek  némileg  a  disznóhoz  hasonlítanak,  pl.  tö-
vises, v.  titskésdisznó,  stíldismó,  szarvosdisznó,  tenger
disznó  (delfin).  3)  Átv.  ért.  tisztátalan,  szennyes,  sá-
ros, mocskos  ember.  Te ugyan  nagy  disznó  vagy.  4
Papirosra  ejtett  tintafolt  Disznót  csinálni  a  levélen
5)  A  kártyajátékban  a  legnagyobbik  ütő,  kétszem
vSrOt—,  makk—,  tök—,  zöld  disznó.  6)  Gyormekjá
tékban:  csülök, melyet  lyukba hajtanak.  7) Gyermek
nyelven  jelenti  a  maszlagnak  tűskés  gyümölcsét,  ál
máját,  melynek  magva  bóditó  erejű.

Hasonló  hozzá a török  dousz,  donüst,  héber \ti'
(daschen,  pingvis, saginatus), továbbá a  hellén  ffvf,  és
latin  sws. Magyarból  így  elemezhetnők  :  dtunó,  azaz
duzmó,  duemadt  vagy  dtwzanó,  azaz  hizékony,  köny
nyen  hízó.

DISZNÓAGYAB,  (disznó-agyar)  ősz.  fű.  A kan
disznónak,  főleg  vadkannak, két  oldalt  kinyúló foga,
melylyel  üt,  és  szakgat.

DISZNÓAKOL, (disznó-akol) ősz. fn. Akol, hó
a  disznókat  etetéskor, vagy éjjelre behajtják,  máskép
distnóssállás. Ettől  különbözik:  disznóól.

DISZNÓÁLL,  (disznó-áll) ősz.  fn.  A  disznófej
nek  alsó  része,  tokája.

DISZNÓALOM,  (disznó-alom) ősz.  fa.  Szalma,
agy  más  gízgaz,  melyet agyul  a  disznók  alá  vetnek,

Még a  disznóalmot  is  el  akarná  adni,  azaz,  igen  fós-
ény.  (Km.) Átv. ért. Mocskos, szennyes lak, vagy  ágy.

DISZNÓÁRUS,  (disznó-árus)  ősz.  fa.  1)  Hen-
tes, ki  disznóhúst  vág  ki, s  hurkákat,  kolbászokat,
tb.  árul.  2) Ki  disznókkal kereskedik.

DISZNÓBAB,  (disznó-bab)  ősz. fn.  Nagyszemü
lábfej,  melyet  a  disznók szeretnek,  s  némely  vidéken

falusi  nép  csemege gyanánt  használ, máskép : öreg-
>ob.  (Altercum,  fába  suilla).

DISZNÓBÉL,  (disznó-bél)  ősz.  fn.  Disznónak  a
bele  (V.  ö. BÉL),  melybe burkát, kolbászt,  májhúst,
stb.  töltenek.  Átv.  ért  mondják  torkos,  zabáló  em-
>erről, hogy  disznóbéle  van.

DISZNÓBOJTOKJÁN,  (disznó-bojtorján)  ősz.
n.  Apró  tövises gumókat  termő  bojtorján,  melyeket
boldustetuknek  is  hívnak,  magát pedig  a növényt más-
tép  disznótSuisnek.

DISZNÓBŐR,  (disznó-bőr) ősz.  fn.  1) Bőr, mely
a  disznónak  szalonnáját,  busát  takarja.  2) Különösen,
a  szalonnájától  elválasztott  bőrdarab,  melyet  káposz-
tába,  vagy  úgynevezett  disznósajtba  használnak.  3)
Kikészített  bőre  a  disznónak,  milyent  a  régiek
könyvkötésre,  vagy  oklevelekre  fordítottak.

DISZNÓCSORDA,  (disznó-csorda) ősz.  fn.  Egy
seregben  legelő,  s ugyanazon  kanász,  vagy  kanászok
felügyelése  alatt  levő  disznók.  Tarlóra,  vagy  erdőbe,
makkra  hajtani  a  disznócsordát.  Tisza  mellett  szokot-
tabb  kifejezéssel  : disznónyáj.  Kihajtani,  őrizni,  haza.
ereszteni  a  disznónydjal.

DISZNÓD, KIS—, falu, NAGY— mváros  Er-
délyben  a  Szebeni  székben.

DISZNÓÉLET,  (disznó-élet)  ősz.  fn.  Csúnya,
kellemetlen, rósz, nyomorúságos élet; továbbá: mocs-
kos,  undok életmód,  milyen  a  sárban,  ganajban  fet-
rengő  disznóké.

DISZNÓFABK,  (disznó-fark)  ősz.  fn.  A  disznó-
nak  kacskaringósan  tekergő  farka.

DISZNÓFARKPECSENYE,  (disznó-fark-pecse-
nye)  ősz. fn.  Sült  disznófark,  melyhez agerénez  vége
is  hozzá  van  véve.

DISZNÓFEJ,  (disznó-fej)  ősz.  fa.  1)  Feje  a
disznónak.  .Disznófej tormával.  2) Átv.  ért  Hosszúkás
fej,  mint  a  disznóé.

DISZNÓFÉREO,  (disznó-féreg)  ősz.  fn.  Saját-
nemű  féreg,  mely  különösen a  disznókat  lepi  meg,  s
melyet  némely  babonások  olvasás  által  próbálnak
elűzni.

DISZNÓFÉRTÖ,  (disznó-fertő)  ősz.  fn.  Sáros,
iszapos  pocsolya, melyben  a  disznók  fetrengeni,  hen-
teregni  szeretnek.  Átv.  ért  tisztátalan,  mocskos
fekhely.

DISZNÓPOG,  (disznó-fog)  ősz.  fn.  Foga  a disz-
nónak, különösen a  kan agyara.

DISZNÓFOGÓVAS,  (disznó-fogó-vas)  ősz.  fh.
Disznóölők, s hentesek  vaseszköze,  melylyel a disznót
lefogják.

78*
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DISZNÓPÖRTÖ,  (disznó-fortő)  ősz. &. l. DISZ
NÓFÉRTÖ.

DISZNÓÉUL,  (disznó-fül)  ősz.  fn.  Füle  a  disz
nónak,  melyet  jobbára  kocsonyába  főznek.  SMa
(nagy  széles, lefityegő)  disznóftil.

DISZNÓFÜEKÉSZ,  (dúznó-fürkész)  ősz.  fn
Bozontos  szőrű,  s  közép  nagysága  vadászkutyafaj,
mely  a vaddisznók nyomát lesi,  s mindaddig nem ugat,
míg  zsákmányra  nem akadt.

DISZNÓGANAJ,  (disznó-ganaj)  ősz.  fn.  A disz-
nónak  szara,  disznótrágya.

DISZNÓGERELY,  (disznó-gerely) ősz. fn.  Ge-
rely,  azaz,  dárdaforma  vadászfegyver,  a  vaddisznók
ellen.

DISZNÓGYÍK, (disznó-gyík) Ősz.  fn. Toroknya-
valya  a  disznóknál, mely  dögleletes  szokott  lenni.

DISZNÓGYOMOR,  (disznó-gyomor)  ősz.  fh.  1)
A  disznónak  gyomra.  V. ö. GYOMOR. 2) Atv. ért. oly
gyomor,  mely  mindent  megemészt,  mely  semmitől
nem  undorodik,  s  folytonos  eledel  után  vágy.

DISZNÓHÁJ,  (disznó-háj)  ősz.  fa.  Haj,  mely  a
disznóban  aránylag  nagy  mennyiséggel  van.  V.  ö.
HÁJ.

DISZNÓHÁJAS, (disznó-hájas) Ősz. mn.  Disznó-
hájjal  kent,  vagy  készített  Disznóhájas  csizma.  Disz-
nóhájas,  firtíot.

DISZNÓHAJTÓ, (disznó-hajtó) ősz. fh.  Hajcsár,
T.  a  disznókereskedők  napszámos embere, ki  bizonyos
bérért  disznókat  bajt

DI3ZNÓHAL,  (disznó-hal)  ősz.  fh.  Oly  tengeri
'halak  neve,  melyeknek  husszukás  orruk  van,  mint  a
disznónak.  (Delphinus,  Phocaena).  Eléforddl  Pesti
Gábornál,  és Verancsicsnál.

DISZNÓHALÁL,  (disznó-halál)  ősz.  fn.  Öles
által  okozott halál; szörnyű,  azaz  rögtön  halál.  Él  e
szóval  Pázmán  P.  is.

DISZNÓHERÉLÖ,  (disznó-herélő)  ősz.  fa.  1)
Aki  a  kandisznó,  vagy  kanmalacz  heréit  kimetszi.  2)
Aki  az  emsedisznónak  úgynevezett  görgőjét,  vagy  zú-
góját  veszi  ki,  hogy bizodalmasabb legyen.  Dunán túl
gúnynévül  is  használják.

DISZNÓHIMLÓ,  (disznó-himlő)  ősz.  fa.  Himlő-
féle  nyavalya,  mely  különösen  a  disznókat  szokta
meglepni,  kfilönböztetésfil  a  bárány-  vagy  tehénhim-
IStSl.

DISZNÓHIZLALÁS,  (disznó-hizlalás)  ősz.  fn.
A  disznóknak  rendes  jó  eledelen  tartása, hogy  kövé-
rekké  legyenek.

DISZNÓHIZLALÉK,  (disznó-hizlalók)  ősz.  fn.
Mindenféle  eledel, melytől  a  disznó  meghízik,  pl.  ár-
paliszt, makk, kukoricza,  moslék.

D1SZNÓHÓLYAG,  (disznó-hólyag)  ősz.  fh.  A
disznónak húgyhólyag*, melyet a közemberek dohány-,
vagy  pénzzacskóul  használnak.

DISZNÓHUNYOR,  (disznó-hnny-or)  ősz.  fn.
Növényfaj  a czikszárak neméből, máskép:  Hódos czik-
wár, kis  hunyor,  boroczkleveltt ftt.  (Polygonum  Persi-
oaria).
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D1SZHÓHURKA,  (dísznó-hurka) öss.  fn.  Disz-
nóvérből,  bőrkéből,  szalonnából  stb.  készített,  tölte-
lékkel  megtömött disznóbél.

DISZNÓHÚS,  (disznó-hús)  ősz.  fa.  A  leolt,  s
felkonczolt  disznónak  fiúsa. JFrit,  fflsfótt,  besózott disc-
nóhtis.  Sült,  káposztában főtt  disznóhús.

DISZNÓHUSÁRUS,  (disznó-hus-árns)  ősz.  fa.
Hentes, ki  disznóhúst  vág  ki.

DISZNÓKÁPOSZTA, (disznó-káposzta) L DUD-
VACSORBÓKA.

DISZNÓKÉK, (disznó-kék) ősz.  fa.  l.DUDVA-
CSORBÓKA.

DISZNÓKENYÉB,  (disznó kenyér)  ősz.  fa.  Nö-
vényfaj  a  turtszirmok  neméből; gyökere  nagy  gomó-
ju.  Máskép : disznórépa,  földi  kenyér.

DISZNÓKERESKEDŐ, (disznó-kereskedő) ősz.
fa.  Aki  disznókkal  kereskedést  űz, aki  disznókat  fal-
kaszámra  vesz,  és  árul.

DISZNÓKÉTRÉCZ,  (disznó-kétrécz) ősz.  fa.  1)
Födeles,  vagy  födeletlen  rekeszték, hová  a  disznókat
zárják.  2) Födeles  rekesz  a  disznószállító gőzösökön.
V.  ö. KÉTBÉCZ.

DISZNÓKODÍS, (disznó-kod-ás) fn. tt  dtszno-
kodás-t,  tb.  —ok.  Valaminek  becsűnyázása  mocsok-
kal,  szenynyel,  ganajjal;  a  szükségnek  nem  illő  he-
lyen  végzése.  Atv.  ért  mosdatlan,  csúnya,  undorító
beszédek.

DISZNÓKODIK,  (disznó-kod-ik)  k.  m.  disznó-
kod-tam,  —tál,  —ott. 1) Disznók módjára becsdnyáz,
bemocskol, besároz, beganajoz  valamit  2)  Szükségét
nem  illő helyen,  és  módon  végzi.  3)  Atv.  ért.  mosdat-
lan,  csúnya, undorító beszédeket  tesz.

DISZNÓKOSZ,  (disznó-kosz)  ősz. fn. A  disznók-
nak,  kivált  malaczoknak  bőrnyavalyája,  melytől  sző-
rök  lekopik.  V.  ö. KOSZ.

D1SZNÓKÖ, (disznő-kő) ősz. fn.  Büdőskő,  mely-
yel  a  disznók  bőrbetegségét gyógyítani  szokták.

DISZNÓKÖMÉNY,  (disznó-kömény)  ősz.  fn.
Növényfaj  a  kocsordok  neméből,  melynek  gyökerei
losszú,  erős, hajforma  szálacskákkal  bevannak  nőve.
'Peucedanum  officináié).  Máskép :  erdei  vad  kömény,
ténköves  gyökér.

DISZNÓLÁB,  (disznó-láb) ősz.  fn.  1)  A disznó-
nak  lába.  2)  Czombostnl  kikerített  disznóláb,  mely
megfüstölve  ízes  eledelt  nyújt  Köz nyelven  :  sonka,
sunka. Mi  atyánk  Itten,  dtsznóíáb.  (Km).  POttSUdin-
nóiáb.  Hátvéti  disznóláb.

DISZNÓLAPOCZKA,  (disznó-lapoczks.) ősz. fa.
Vállcsont a disznónak első lábai  fölött, melyet a rsjU
evő  hússal  megfüstöl ve sodor- vagy sódér-nak himak.

DISZNÓMÁJ,  (disznó-máj) ősz. fh.  A disznónak
mája,  melyet  öszvevagdalnak,  e  úgynevezett  májas
hurkát  (májast)  készítenek  belőle.

DISZNÓMARIIA,  (disznó marha)  'ón.  fa.  Így
nevezik  a  disznót, megkülönböztetésül  más  marhától,
l.  szarvasmarhától.

DISZNÓMOGY0RÓ,  (disznó-mogyoró)  ősz.  fa.
.  DISZNÓBOJTORJÁN.
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DISZNÓNYÁJ,  (disznó-nyáj)  ősz.  fa.'  Együtt
legelő • makkozó,  s  egy  kondás  örizete  alatt  levő
disznósereg. Dunán  tál:  dtscnócsorda.-

DISZNÓNYAK,  (disznó-nyak) ősz. fn.  A  disz-
nónak  rövid,  zöirök nyakai

DISZNÓNYELV,  (disznó-nyelv)  ősz.  fn.  Disznó
nyelve.  Füstölt  disznónyelv.

DISZNÓNYÚL,  (disznó-nyúl) ősz.  fn.  A  disznó-
nak  mellén  vagy  veséje  körül  levő  finomabb  bús,
melyet  hosszúkás, nyúl  formában  vágnak  ki  a  többi
hús  közöl.

DISZNÓÓL,  (disznó-ól)  ősz.  fa.  ól,  melybe  a
disznókat  zárják,  vagy  hizlalják.  Hidasból,  lábat  ól.
Átv.  ért. Tisztátalan, mocskos, ronda  lak.

DISZNÓOLDAL, (disznó-oldal) ősz. fn.  A  felta-
golt  disznónak kimetszett s  szalonnájától  elválasztott
oldalbordái,  melyeken  igen  ízletes  kövér  hús  vagyon.
Egyszerfiebb  néven  :  oldalai.

DISZNÓOBJ,  (disznó-orj)  ősz.  fn.  Afelbonczolt
disznónak  hátgerincze  a  nyaktól  kezdve  egész  a  far-
csíkig. Füstölve  ízes  eledel.  V.  ö.  OBJ.

DISZNÓÖLÉS, (disznó-öles)  ősz.  fn.  A  hízott
disznónak  megölése,  ide értvén  a  perzselést,  felbon-
czolást,  a  hurkák,  kolbászok,  gömböczök,  májasok
stb. készítését,  s a  felfűstölendő  szalonna  és  hús be-
sózását

DISZNÓÖLÖ, (1), (disznó-ölő) ősz. fn. Hentes, v.
más  személy, ki  a  disznóöléshez-,  s a  vele járó  keze-
léshez  ért  Kecskeméten: bellér.

DISZNÓÖLÖ, (2), ősz. mn. Disznóölésre vonat-
kozó,  azzal  valamely  viszonyben  levő.  DittnóSlS  tét,
disznód-tó* id&  Dúrnóölö  Tárnát,  azaz  karácson  előtt
eső Tamás napja,  mely  tájban  legtöbb  disznót  szok-
tak  ölni.

DISZNÓPAJTA,  (disznó-pajta) ősz.  fa.  Székely
szó,  ám.  födeles  disznóakol, vagy  disznóól.

DISZNÓPARAJ,  (disznó-paraj)  ősz.  fn.  Kövér,
ganajos  földben, majorok, szérűk  körül  tenyésző  bü-
dös  levelű  gyomnövény, a disznóknak, különösen kor-
pamoslékkal  leöntve,  kedves  eledelük.

DISZNÓPATAK,  fala  Máramarosban;  belyr.
Disznópotafc-on,  —rá,  —ról.

DISZNÓPASZTOR,  (disznó-pásztor)  ősz.  fa.
Kanász, kondás, ki  disznónyájat  őriz.

DISZNÓPÁZSIT, (disznó-pázsit) ősz. fn. Vékony,
8  igen sünien  csomózott szára,  s  apró  levelkéjii  ffi,
melyet  a  disznók  szeretnek;  porcsffl.  (Centumnodia
aanguinaria).

DI8ZNÓPEC8ENYE,  (disznó-pecsenye)  ősz. fn.
Sült  disznóhús, milyen pl.  az úgynevezett  czigánype-
cseny*.

DISZNÓPÉRZSÉLÉS,  (disznó-pérzsélés)  ősz.
fn. Midőn a  megölt disznót  szalmával  bebintík, s meg-
gyujtván  a  tüzelést  részint  az  egészen,  részint  az
egyes  részeken  addig  folytatják,  míg a  szőr  egészen
le  nem égett, s  a  disznó  bőre  bizonyos ropogósságig
meg  nem szilárdult.
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DISZNÓPIACZ,  (disznó-piacz) ősz. fa. 1) Vásár-
hely, vagy  vasártér, bol  disznókat árainak.  2)  Piaci,
hol  vágott  disznóhdst  mérnek.

DISZNÓPOCSOLYA,  (disznó-pocsolya) ősz.  fa.
1.  DISZNÓFÉRTÖ.

DISZNÓPUCZOR,  (disznó-puczor)  ősz.  fa.  A.
disznónak  nagy  gyomra,  melyet ba megteltének, göm-
böcz  lesz  belőle.

DISZNÓRÉPA, (disznó-répa)  ősz.  fo.  1.  DISZ-
NÓKENYÉR.

DISZNÓRÍVÁS,  (disznó-rívás) ősz.  fa.  Sajátsá-
gos rivas, melyet  az  éhező,  a  csordáról  hazafelé  futó,
vagy  lefogott  disznók  tesznek,  vékony  fülhasító
hangon.

DISZNÓRÖFÖGÉS, (disznó-röföges)  ősz.  fa.  A
disznónak  némileg kedélyes hangja,  midőn  hörgő  to-
rokhangon  szól.  V.  ö. RÖFÖG.

DISZNÓRÜH,  (disznó-rab)  ősz.  fn.  Disznókat
meglepő  rabféle  ragályos  köteg.

DISZNÓS,  (disz-nó-os)  mn. tt  dissnos-t,  vagy
—öt, tb.  —ok.  1)  Olyan  mint  a  disznó,  mocskos,
tisztátalan.  2)  Disznókkal  bővelkedő,  disznókat  te-
nyésztő.  .Disznó* hely, disznói  erdS.

DISZNÓS,  falu Hont megyében ;helyr.  fliszwós-
ra, —ról,  —ön.

DISZNÓSÁG,  (disz-nó-sig) fo. tt  disznóság-ot.
Disznói  tisztátalanság,  mocskosság,  ganaj,  szemet
Átv.  ért. és  aljas  beszédben, vagy  haragosan  szólva:
csúnya, illetlen  dolog.  Ez  már  még is  disznóság,  amit
velem  tesznek.

DISZNÓSAJT,  (disznó-sajt)  ősz.  fo.  Megfőzött,
s  apróra  vagdalt  disznóbürke, disznóiul,  és szalonna,
disznóvérrel  keverve,  s  fűszerrel  meghintve, s  mind
ez az  úgynevezett  pálanyjába  beletöltve, s  lenyom-
tatva  disznósajtnak  mondatík. Pápa  vidékén  :  kálvi-
nista  sajt.

DISZNÓSALÁTA,  (disznó-saláta) ősz.  fa.  Nö-
vényfaj  a  saláták  neméből,  mely  a  keszeg  salátától
abban  különbözik,  hogy  levelei  földszint  állanak,
tompahegyük,  és  szára alul  tüskés.  Máskép :  mérget
saláta. (Lactaca  virosa).

DISZNÓSD,  fala  Borsod  megyében;  belyr.
Ditenótd-on, —rá, —ról.

DISZNÓSÉRTE,  (disznó-sérte) ősz.  fo.  Hosszú,
s  keményebbféle  szőr  a  disznó bátgerinczének hosszá-
ban,  melyből  keféket,  meszelőket,  seprűket  készíte-
nek,  1. SÉRTE.  Úgy  áll  a  haja,  mint  a  dissnóserte.
(Km).  Innen a  disznónak  sertés  is  a  neve.

DISZNÓSÍT,  DISZNÓSIT,  (disz-nó-s-ít)  éth.
m.  disznósit-ott, btn.  —ni, vagy  —ani.  Tisztátalanít,
szennyez,  mocskol;  ganajoz.  fiedisznósífani  a  has
falát.

DISZNÓSÜL,  (disznó-sül)  ősz.  fn.  Sfildisznó,
melynek  a  közönséges  disznóhoz hasonló orra van.

DISZNÓSÜLT,  (disznó-sült)  öu.  fn.  Diaznóhűs
megsütve.

DISZNÓSZAKA, ősz.  fo.  A  disznó illán fityegő
szak.  V.  ö. SZAK.
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DISZNÓSZÉM,  (disznó-szem)  ősz.  fn.  1)  A
disznó  nevű  állat  szeme.  2)  Kicsi,  hosszúkás,  homá-
lyos  szem, milyen a  disznóé.

DISZNÓSZÉR,  (disznó-szer)  ősz.  fn.  Valamely
csúnya,  a  maga  nemében  illetlen,  mocskos  dolog.
Köznépies  kifejezés,  mint  ezek  is  :  disznódolog, disz-
„ójószág.

DISZNÓSZOGY,  DISZNÓSZEGY,  (disznó-
szögy  vagy  -szegy)  ősz.  fn.  A  disznó  szegye V. ö.
SZEGY.

DISZNÓTARTÁS,  (disznó-tartás)  ősz.  fn.  1.
DISZNÓTENYÉSZTÉS.

DISZNÓTEJ,  (disznó-tej)  ősz.  fn.  1)  A  meg-
msiaczozott  disznó  teje.  2)  Növényfaj  a  csorbókak
neméből,  dudva  csorbóka.  (Sonchus  oleraceus).

DISZNÓTENYÉSZTÉS, (disznó-tenyésztés) ősz.
fn.  A  marbatenyésztésnek  egyik  iga,  mely  disznókat
nevel,  szaporít

DISZNÓTENYÉSZTÖ ,  (disznó tenyésztő)  ősz.
fn.  Marbatenyésztő  gazda,  ki  különösen  maglódisz-
nókat tart

DISZNÓTOMPOR,  (disznó-tompor)  ősz.  fa.  A
disznónak  tompora vagy  tomporaja.  V.  ö. TOMPOR.

DISZNÓTOR,  (disznó-tor)  ősz.  fn.  Általán  ám.
disznóölés,  és  ennek  alkalmával  tartatni  szokott  la-
koma,  eszem-iszom.  V.  ö.  TOR.

DISZNÓTÖGY,  (disznó-tőgy)  ősz.  fn.  Emse-
disznó  csecse, emlője, melyből  malaczait  szoptatja.

DISZNÓTOK,  (disznó-tök)  ősz.  fn.  1)  Közön-
séges  tök,  sárgátok, melyet zöld korában besavanyítva
emberek  is  esznek,  megérve  pedig  jobbára  disznók
eledeléfii  szolgál.  Különbözik  tőle  az  úri- vagy  se-
lyemtök.  2) Kandisznó heréje.

DISZNÓTÜEÁS,  (1),  (disznó-túrás)  ősz. fn. Gö-
dör , lik, melyet  orrával  csinál  földeken,  mezőkön,
stb.  a  disznó.  V.  ö. TÚR,  TÚRÁS.

DISZNÓTURÁS, (2), (disznó-túrás) ősz.  fa.Túrás
(mint  cselekvés)  a  földben,  ganajkupaczban stb., me-
lyet  az  eledelt  fürkésző  disznó hegyes  orrával  csinál.

DISZNÓTÖVIS,  (disznó-tövis)  ősz.  fh.  Növény-
faj  a  körfények  neméből;  levelei  szárnyasak, hasad-
tak , kopaszok;  sallangjai  bevagdalt  fogasak,  tövise-
sek,  honnan  a  neve.  Miskép : bábakalács.  (Carlina

•  acaulis).
DISZNÓUL,  (disznó-ul)  ih.  Disznómódra; mocs-

kosán,  tisztátalanul;  csúful.  Disznóul enni;  disznóul
járni.

DISZNÓ VAD,  (disznó-vad) ősz.  fn.  Tulajdon-
kép  maga  a  vaddisznó,  feketevad,  kfllönböztetésül
másféle,  pl.  veres,  dámvadtól.

DISZNÓVADÁSZAT,  (disznó-vadászat) ősz. fn.
Vadászat  vaddisznókra.

DISZNÓVÁLU,  (disznó-válu)  ősz.  fn.  Válu,
melyből  a  disznók  esznek,  kűlönböztetésttl  más,  pl.
marhaitató, juhsózó  stb. válntól.

DISZNÓVÁSÁR,  (disznó-vásár) ősz.  fn.  Vásár,
melyben  disznókat  árulnak  és vesznek.

DÍSZNÓZ,  (disz-nó-oz)  áth.  m.  disznóé-(ám,
—tál, —ott, pár.  —z.  1) Mocskol, bemocskol, tintá-
val  befoltoz.  3}  Valakit  disznónak  nevei,  csúfol.

DISZNÓZSÍR, <difznó-zsír) ös».  fn.  A  felolvasz-
tott  szalonnának, bájnak,  s  kisütött  kövér  disznóbús-
nak  zsírja.  Disznoszirral  berántott  káposzta.  Kenöct
disznózsirból.

DISZNÓZSLROS,  (disznó-csiros)  ősz.  mn.  1)
Disznózsírral  készített  pl.  étel.  2)  Disznózsírral  be-
kent,  bemocskolt.  3)  Disznózsírt  magában  foglaló.
ZKsznózsiros  bődön, fazék.

DÍSZNYOMAT,  (dísz-nyomat)  ősz.  fh.  Pompás,
különös  csínnal  készült nyomtatvány, pL  zsebkönyv-
ben, imakönyvben.

DÍSZÖESÉG,  DISZÖRSÉG,  (dísz-őrség)  ősz.
fn.  Őrség, mely  csupán  tisztelkedésből  adatik  valaki-
nek, pl.  valamely  felsőbb  rangú  katonai  vendégnek.

DÍSZÖSVÉNY,  (dísz-ösvény)  ősz.  fa.  Átv.  ért.
pálya,  életpálya,  melyen  haladva  díszt,  becsületet,
tiszteletet  szerzünk;  felsőbb  rangú  tiszti  állomás.

ÜÍSZPAHÓKA,  (dísz-paróka)  ősz.  fa.  Vendég-
baj,  melyet  innepély, vagy  bizonyos  hivatalbeli  eljá-
ráskor  tesznek  fel,  pl.  Angliában  a  bírák.

DÍSZPIACZ, (dísz-piacz)  ősz.  fn.  1.  DÍSZTÉR.
DÍSZPOLGÁR,  (dísz-polgár) ősz.  fn.  Tisztelet-

beli  polgár;  oly  idegen,  kit  bizonyos  városi  község
polgártárs!  czímmel s erről szóló oklevéllel  megtisztel.
Pest  városának  díszpolgára.

DÍSZRUHA,  (dísz-ruha)  ősz.  fn.  Innepélyre,
tisztelkedési  alkalomra  öltött  ruha,  pl.  a  magyarnál:
mente, dolmány.

DÍSZRUHÁZAT,  (dísz-ruházat)  ősz.  fh.  Égési
innepélyes  öltözék,  pl.  a magyarnál:  sarkantyús csiz-
ma  v.  topán,  továbbá  dolmány,  mente, kalpag,  kard.
Egyházi,  polgári,  katonai  diszruházat.

DÍSZSZOBA,  (dísz-szoba)  ősz. fa. Különös dísz-
szel  fölszerelt,  bútorozott szoba,  mely  kedves vendé-
gek,  s tisztelkedők  elfogadására,  illetőleg  kényelmes
behelyezésére  basználtatik.

DÍSZTAN,  (dísz-tan) ősz.  fa. Kelendőségre nem
kapott  új  szó  a szokottab széptan, szépmfiían, tsépitttt
értelmében.  (Aesthetíca).

DÍSZTELEN,  (dísz-te-len) mn. tt disstelen-t, tb.
—e*.  1) Disz  nélkül  való, ami  nincs  felékesítre.  21
Illetlen, a bevett társalgási szabályokat sértő, megvető.
Dísztelen állás, dísztelen  beszédmód. 3)  Mint ih.  disz-
telenűl.

DISZTELENEÉDIE,  (disz-te-len-kéd-ik)  k. m.
ditztelenkéd-tem,  —tél,  —üt. Dísztelenül,  azaz  illet-
lenül  viseli magát; a bevett  finomabb  társalgási  sza-
bályokhoz  nem  alkalmazkodik.

DISZTELENÍT, DISZTELENÍT,  (dísz-telen-it)
áth.  m.  disctelenit-étt,  htn.  —ni  vagy  —eni,  pár.
—s.' 1) Ékességétől  megfoszt  valamit,  elcsnnyít,  be-
mocskol.  Elditztelentí.  2)  Illetlen  magaviselete  által
valamit  tiszteletlenné tesz.  Afegdiutelentí.
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DISZTELENÍTÉS, DISZTELENITÉS,  fottsz-te-
len-ít-és)  fn.  tt  disztelenítes-t,  tb. —ék. Cselekvés, mi-
dőn  váhtki valamit disztelenít.

DÍSZTELENSÉG,  (disz-telen-ség)  fn.  tt.  disz-
telenség-et.  1) Ékesség  nélküli  állapot  2)  Illetlenség,
a finomabb társalgás  wabilyai  ellen  elkövetett  bűn.

DÍSZTELENÜL, (1),  (disz-telen-űl) ib.  Ékesség
nélkül. Életlen módon.  Dísztelenül  viselni  magút. Ditz-
telentU  SltötkSdni.

DÍSZTELENÜL,  (2),  (disz-telen-ül)  önh.  m.
discteleniil-t. Disz nélkülivé,  éktelenné,  csúnyává, tisz-
tátalanná  lesz.  Eldítitelenül.

DÍSZTÉR,  (dísz-tér) ősz.  fii.  Tér,  vagy  piacz,
melyen  innepélyes  meneteket, katonai  díszgyakorlato-
kat  szoktak  tartani.

DÍSZTEREM,  (dísz-terem)  ősz.  fn.  Díszesen
bútorozott, ékesített  terem, úri vendégek,  s tisztelgők
elfogadására.

DÍSZTOLL,  (díaa-toll)  ősz.  fn.  Díszföveg,  pl.
díszkalpag, díszkalap  mellé ékességül  tűzött  ritkább-
féle  toll,  pl.  strucz-,  kócsag-, daratoll. Ilyenek  a nő-
kalapokat  diszesítő  tollak.

DÍSZTOR,  (dísz-tor)  ősz.  fn.  lásd  :  DÍSZLA-
KOMA.

DÍSZÜNNEP,  DISZÜNNEP,  (dísz-ünnep)  ősz.
fn.  Innepélyes  pompa, valamely jeles  esemény  emlé-
kére, vagy  valakinek tiszteletére.

DÍSZV1RÁG,  (dísz-virág)  ősz.  fn.  Természetes
vagy  csinált virág, melyet díszül  feltüzni,  viselni szo-
kás. Szélesb  ért.  szépségre  nézve  különösen  kitűnő
kerti, üvegházi  virágok,  pl.  kamélia.

—DÍT, egy  alakú, vagyis  egy  ágú képző, mely
mind  mély mind  magashangu  gyökökből  átható  igé-
ket  képez, különösen  azokból,  melyek a gyakorlatos
°g>  *9>  89  vagy  egyszerűen  g  képzőt  fölveszik,  pl.
kon-og,  kon-g,  kon-dit,  zrf-g,  zú-dit, pér-ég,  pér-g, pér-
dtí,  «én-ég,  tén-g,  zén-dtí,  etSr-Og,  ctSr-g,  csöV-dit,  tSr-
ög,  zSr-g,  zör-dit.  Ilyenek  :  ráng  randit,  forg  fordií,
mozg mosdit, leng  lendtí,  peng  péhdit,  cseng  csendít,
ing  indít,  fírg  ferdít,  dtirg  dOrdtí,  bőg  bSdtí,  buzgbus-
dU,  cmrg  esttrdit, stb.  Két  külön  elemből áll,  első  d,
mely  nem egyéb, mint a gyakorlatos  igeképző  g-nek
változata; a második  tí,  mely  olyanná tevést  jelent,
amilyent  az alapszó  fejez  ki, vagyis  ennyit  tesz: esz-
közli,  okozza,  hogy  át  illető  gyakorlati  cselekvés  létre
jöjjön,  pl.  kondit =r  kongóvá  teszi  (a harangot), vagy
eszközli  hogy  kongjon;  tóráit = zörgővé  tesz, esz-
közli  hogy  zörögjön.  Miszerint kondit, soVdit,  cséndit,
fordít  ám.  kongtí,  tSrgtí,  cséngit, forgit,  stb.  Egyéb-
iránt részletesebben 1. —ÍT,  igeképző.

D1TMÁB,  férfi  kn.  tt  Ditmdr-t,  tb.  —ok.  Dit-
maras.

DITRIK,  férfi  kn.  1. DETRE.
DÍV  v.  DIV, elvont  törzse  diwály,  dioályos, di-

vat,  divik szoknak. Jelentése: kitűnő, kiváló, másokat
fölülmúló,  a  maga nemében sikerült  valami. A  török-
ben  deciét  ám.  diszlet.  (Gedeihen)  .V. ö. Dl, gyök.

DIVÁLY,  (div-ály) &. tt. diw%-t. Becses értéke,
sikeres  mivolta, jelessége valaminek;  divó  állapot, v.
talajdonság.  V.  ö.  DIVÁLYOS.

DIVÁLYOS,  (div-ály-os)  mn.  tt  dwályos-í,  v.
—öt, tb.  —ok. A  maga nemében becses, jeles, sike-
res,  divatjában erejében  levő.  Diuályot  bor.  ZXváiyos
termés.  Dívdlyos  testit  ember.  Győr  tájékán:  déváiyos,
déoányos.  Ez  idén nem igen  deványos  borunk  termett.
Déványos  asszony, szép, derék  asszony.

DÍVÁN,  fn. tt.  diodn-t, tb. —ok.  Vánkosokkal
ellátott, széles,  kényelmes pamlag, milyennel a  kele-
tiek  bútorozzák  termeiket, rendszerént  támla  nélkül.
Átv.  ért  országos  tanács  a  törököknél, minthogy  azt
rendesen  divánokon  ülve szokták  tartani.

A  török  után  majd  minden  európai  nyelvben
megvan.

DIVÁNKOZÁS, DÉVÁNKOZÁS, (diván-koc-ás)
fa. tt  divánkozás-í, tb. —ok. Lassú,  hosszadalmas és
többnyire  eredménytelen tanácskozás.

A  török  díván  szótól  kölesönözöttnek  látszik.
D1VÁNKOZ1K,  (diván-koz-ik) k.  m.  divánleot-

tam,  —tál,  —ott.  Tanácskozás  végett  összejövetelt
vagy összejöveteleket tart,  s hosszadalmasán többnyire
eredmény  nélkül  tanácskozik.

DIVÁNYOS,  (dív-ány-os)  mn.  1.  DIVALYOS.
DIVÁS,  (div-ás)  fa.  tt.  diuás-í, tb. —ok. Becses,

kapós,  szokásban,  gyakorlatban  levő  állapota  vala-
minek.  Fan  divata  a  magyaros  viseletnek.

Közvetlenül  a dióik  ige  származéka.
DIVAT,  (div-at)  fh.  tt  divat-ot.  1)  Uralkodó

szokás, ami  valahol  vagy  valamikor, vagy  valamiben
kitünőleg, kiválólag  történik.  JVáttmk  divat  a  vendé-
get  scioesen fogadni.  2)  A  viseletben, bútorokban, tár-
salgási  szabályokban  az, mit a  finomabb  világ követ
Divat  a  hajékben,  a  kalapok,  ruhák  szobásában,  stb.
3)  Általán  szabás,  forma.  Ó  divat,  új  divat,  franeáa
divat,  angol  divat.  4)  Kelendőség,  virágzó,  diszlő ál-
lapot  Divata  van  a  nemzeti  nyelvnek. 5)  A  régiek-
nél jelentett: becset,  érdemet

DIVATÁRU,  (divat-ára)  ősz.  fh.  Mindenféle öl-
tözékbez,  de  kivált  a  női viselethez  tartozó portékák,
melyek jeleimen  legkelendőbbek,  leginkább  vannak
szokásban.

DFVATÁRUS,  (divat-árus)  ősz.  fn. Kalmár,  ki
divatárakkal  kereskedik.  V. ö.  DIVATÁRU.

DIVATÁRÜSNÖ,  (divat-árus-nő)  ősz.  fn.  Oly
nő, ki  divat  szerint  készített  hölgypiperéket,  kalapo-
kat,  fejkötőket stb.  árul.  így  neveztetnek rendszerént
azon  nők is, kik  ilyetén  divatárukat  készítenek, tisz-
togatnak,  ékesítenek.  Nem: dieotárusné,  mely  divat-
áros  nejét  vagy  feleségét  jelenti.

DIVATBETEGSÉG,  (divat-betegség)  ősz.  fn. 1.
D1VATKÓB.

DIVATBOLOND,  (divat-bolond) ősz.  fh. Aki  a
divatot  bolondulásig követi,  azaz,- aki  mindig  a  leg-
újabb  divaton  kapkod,  s  azt  túlságosan  utánozza;
hiú  cziczomázást  kereső  férfi  vagy  nő.
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D1VATBŰN,  (divat-bűn)  ősz.  fa.  Bűn,  mely
valamely  testületben  vagy  társadalomban  elharapód-
zott, s napi renden van.

DIVATCZIKK,  (divat-czikk)  ősz.  fn.  1)  A  di-
vatlapoknak  azon  különös  czikkje,  rovata, melyben
a  legújabb  viseletek  formája,  kelméje stb.  le  van
Írva.  2)  Divatáru.

DIVATCZIKKELY,  (divat-czikkely)  ősz.  fn.
1. DIVATCZIKK.

DIVATKÉP,  (divat-kép)  ősz.  fa.  Kép,  mely
legújabb  divat  szerént  öltözött  férfit  vagy  nőt  ábrá-
zol.  Ily  képek  ábrázolhatnak  egyéb  dolgokat  is,  me-
lyek  a divat  tárgyát  teszik, pl. házi bútorokat, kocsi-
kat  stb.  Párisi, magyar  nemzeti  dwatícépek.

DIVATKOR,  (divat-kór) ősz.  fn.  1) Lelki gyön-
geség,  czifrálkodási  hiúság,  melynél fogva  valaki  a
divatot  túlságosan  követi s vagyonát  arra vesztegeti.
2)  Pajsankodó,  tréfás  kifejezéssel  :  bujakór,  buja-
nyavalya.

DIVATKÖLTÖ,  (divat-költő) ősz.  fa.  1) Költő,
ki  kortanainak  különös  kedvencze,  kinek  költemé-
nyein  az  olvasó  közönség  kapva  kap.  2)  Oly költő,
kinek  művei  csak  napi becsüek, s holmi érzelgéseket,
vagy  napi  renden  levő tárgyakat  czikornyás,  vagy
sima  nyelven  festenek.

D1VATKÖNTÖS,  (divat-köntös) ősz.  fn.  A  leg-
újabb  vagyis jelen  divat  szeréntí  kelméből és  formá-
ra  szabott  köntös.

DIVATLAN,  (div-atlan)  mn.  tt  divoíían-t,  tb.
—ok.  1)  Szokásból  kiment,  vagy  szokásban  nem
levő.  LHvaÜan  öltözék.  Divatlan  ócska  bútorok.  2)
Haszonvebetetlen,  minek  becse  nincs.  3)  A  széke-
lyeknél ám.  telhetetlen  az ételben,  italban,  máskép  :
duvatlan.

DIVATLANKODIK,  (diy-atlan-kod-ik)  k.  m.
dróottankod-tam, —tál,  —ott. Ételben, italban  telhe-
tetlenkedik,  dözuöl. Székely  szó,  máskép  :  duvaüan-
kodik.

DIVATLAP,  (divat-lap)  ősz.  fn. Bizonyos napo-
kon  megjelenni szokott  újságféle  lap,  mely  divatké-
pek  és  divatczikkek  közlése mellett mulattató novellá-
kat, elbeszéléseket, verseket, napi  újdonságokat,  tör-
ténetecskéket,  scépmtti, színházi  bírálatokat, stb. fog-
lal  magában.

DIVATUK,  (div-at-ol-ik) k.  m.  divatl-ott, htn.
—ani.  Szokottabban  1. DIVATOZIK.

DIVATOS,  (div-at-os) mn. tt  divotos-t, v.  —át,
tb.  —ok. Legújabb  szabású,  formájú,  szövetü.  Diva-
tos kalap, divatot  köniiít,  divatot  kelme.  2) Szokásban
levő, jelenleg kelendő,  használatban  levő.

DIVATOSAN,  (div-at-os-an)  ib.  Amint  a  divat
hozza  magával.  Divatosan  öltözködni.

DIVATOZÁS,  (div-at-oz-ás)  fn.  tt  dioatozás-t,
tb.  —ok. Divatban,  virágzó  állapotban,  kelendőség-
ben  létei.

DIVATOZIK,  (div-at-oz-ik)  k.  m.  dioatoz-íam,
—tál,  —ott. Divatban, virágzó  állapotban,  kelendő-
ségben, uokásban van.  A  magyar  «ene,  ének,  íáncs,

színház, nyelv jelennem jobban  divatoznak, mint néhány
évvel  ezelőtt.

DIVATOZÓ,  (div-at-oz-ó)  mn.  tt.  diwaíozó-t.
Szokásban,  kelendőségben  levő,  virágzó.  A  csárdás
a felsőbb  kövükben  is  diealovS  táncsoNf  tón.

DIVATÖLTÖZET,  (divat-öltözet) ősz.  fn.  Leg-
újabb  szabása,  s « finomabb  világ  által  használt  vi-
selet.

DIVATRUHA,  (divat-ruha)  ősz.  fn.  Egyes  ru-
hadarab,  mely  legújabb  divat  szerint  van  készítve.

DIVATSZALAG,  (divat-szalag)  ősz.  fn.  Ruh»-
diszítő, kalapokat, s  más  lövegeket  ékesítő  szalag a
legújabb  pipere  szabályai  szerint

DIVATSZELLEM,  (divat-szellem)  ősz.  fn.  A
társodalom  különféle  osztályai  között  elterjedt  szel-
lem, mely  a  divatnak  utánzásában,  s  szüntelen  vál-
toztatásában  mutatkozik.

DIVAT8ZÉRÉNTI,  (divat-széréntí)  ősz.  mn.
Legújabb  szabású, ami jelennen  leginkább  szokásban
van.  Dwoíszerenti  öltöttek.

DIVATSZÉRÜ,  (divat-szérű)  öss.  mn.  1.  DI-
VATOS.

DIVATSZÉRÜLEG,  (divat-szérttleg)  ősz.  ih.
Divatosan, divat  szerént, az  uralkodó  szokást  követ-
ve.  DivattterUeg  öltözködni.  DivatotertUg  bitorosott
termek.

DIVATSZÉRÜ8ÍT,  (divat-szérüsít)  ősz.  ám.
Divatezerüyé  tesz;  eszközli,  hogy  divatossá  legyen
valami.

DIVATSZÍN,  (divat-szín)  ősz.  fh.  A  rabakel
méknek  azon  színe, mely  leginkább szokásban  van, s
jelennen legkedvesebb, legkeresettebb. Stlírke,  meggy-
szinti  divotszin.

DIVATSZÓ,  (divat-szó)  ősz. fn.  Valamely  kör-
ben, testületben,  vagy  vidéken,  felkapott  szó,  kifeje-
zés, vagy  szójárás,  melylyel gyakrabban  élni  szokás,
pl.  világos  / lefbsni  valakit, horderS.  A  divatszók csak
helyérdekkel  bírnak, és bizonyos  időre uoritvák.

DIVATÚJSÁG,  (divat-újság)  ősz. fn.  lásd: DI-
VATLAP.

DIVATVÁGY,  (divat vágy)  öss.  fa.  Vágy  a
legújabb  divatképek  után  öltözködni.  A  túlságos  di-
vatvágyból  támad a  divatkor,  L  est

DIVATVESZTÉTT,  (divat-vesztett)  öaa.  mn.
Ami  divatból  kiment,  ami  időszaki  szokásos  becsét
elvesztette. Divatvetttett  magot,  kürtöt  kalapok.

DIVATVILÁG,  (divat-világ)  öss.  fa.  Felsőbb
rendű  közönség, mely a  legújabb  divatnak  hódol.

DIVATVISELET,  (divat-viselet)  öss. fn.  Öltöz-
ködés,  pipere, hajék,  s egész külső  tartás a  legújabb
divat  szabályai  szerént.

DIVÉK, falvak  Nyitra  és  Thurócm  megyékben;
helyr.  Divűe-en,  —re,  —rSl.

DIVÉK-ÚJFALÜ,  helység  Nyitra  megyében;
belyr.  DiveTc-ÚjJalu-ba,  —bőn,  —ból.

DIVÉN  v.  DIVÉNY,  mváros  Nógrád  és  fala
Bonod megyében;  helyr.  öisen-be,  — be*»  —bőL
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DIVÉNY-HUTTA,  falu  Nógrád  megyében;
helyr. Dwény-Huttá-n,  —rá, —ról.

PIVÉNY-OROSZI,  falu  Nógrád  megyében;
helyr.  Divény^Orotn-ba,  —bán,  —ból.

DÍVIK,  DÍVIK,  (dívMk)  régies, kiatult,  de  is-
mét  éle.tre  kapó  k.  m.  div-tam, —tél,  —ott.  Annyit
tesz,  mint: kiválólag szokásban, virágzásban, becsben,
keletben  van.  Erőben  van,  díszük.  Innen lett divat és
divat.

DÍVÓ,  (div-ó)  tájszó,  és  fn.  Szokottabban  lásd:
DIÓ.

DÓ, gyökeleme  számos  szóknak, melyek  l-szőr
valamely  tompa  természeti  hangra  vonatkoznak,
mint  dói  (ige s  talán  név  is),  dobog,  dobban,  dong,
dongát,  dorbécol,  dorgál,  dorossol,  doromb stb.  2-szor
valamely  domború alakot  jelölnek,  mint  domb,  dóm-
bor,  domó stb.

DOB, (1), elvont gyöke több oly szónak,  melyek
valami  gömbölyűt,  dudorút,  puffadtat  (mintegy dob-
hoz  hasonlót) jelentenek,  milyenek:  dobancs, dobasz,
dobroet,  dobot*,  dobta.  Magashangon  rokona:  dob,
mint  döbörke,  dobon, v.  döböny  szók gyöke.  Fordítva:
bőd, melyből bődön,  bodok,  bodocs, bodor  származtak.
Egyszersmind  több  helynevek  gyöke,  mint:  Dóba,
Doboly,  Dobor,  Doborka,  Dobrony.

DOB,  (2), fn.  tt  dob-oí.  Hangutánzó  is,  mint
dobog,  dobban,  dobbant  származékai  matatják, s  be-
tűváltozással, vagy  inkább  keményitéssel  rokon a top,
topog, toppan  szókkal.  1) Jelent általán  eszközt, vagy
készületet, mely ütés  által  huzamosan  reszkető, job-
bára  tompa, erős  bangót  ad,  milyen az  úgynevezett
száldob, 1. ezt  Különösen,  terjedelmes,  hengeralaku,
kisebb-nagyobb átmérőjű, és  magasságú bőrhangszert,
melyet  sajátságos  készűletü  verővel  hangoztatnak.
Kit  dob, nagy  dob, katonai  dob, rétdob, templomi dob,
kettőt  dob, tifsdob.  Faros  dobja.  Ő a várót dobja.  (Km).
Fiidob.  Két  fenekű  dob. Jól  elverték mint  a  két  fenekű
dobot.  (Km.).  Dobot  verni.  Dobra  ütni.  Amit  hall,
mindjárt  dobra  Üti.  (Km). Dobra  üttetni,  azaz  kihir-
dettetni, vagy  árverésre  bocsátani.  Dobra  vonták  a
bőrét.  (Km). Síppal,  dobbal.  EUakoít,  mint  a dob.
(Km).  Ferik  a  dobot, talpra  katona.  Szól  a  dob. 2)
Kórtanban,  lobos  daganat, kivált  a  lágyékmirígyben,
a  bujasenyvnek  egyik  neme.  (Bubo).  3) Az  órában
azon  hengeralaku  készület,  melyben  az  órarugó van.
4)  A  fülnek  belsejében  levő hártya, mely a  hangokat
fölveszi, s  tovább  rezcgteti:  fuldob.

Származékai: dobott, dobban, dobog,  dobol, dob-
sík  stb.

Dob héberül  C|h, perzsául dop, döf, arabul  duf,
hellénül  ívftnator,  tvnim  igétől,  melynek  a  szansz-
kritban tup, tomp felel  meg;  továbbá  latinni tympa-
num,  románul dobu,  francziául  tamb-our stb. A török-
ben  top ám. labda; golyó; gombolyag; álgyn  (balle;
etcuf; peloton;  canoo.  Hindoglu);  dob  pedig  a tö-
rökben  datwl,  tabí.  V.  ö.  DÓ.

DOB,  (3), áth.  m.  dob-<am,  —tál,  —ott.  1)
Valamit bizonyos  távolságra,  helyre vet,  lök,  hajít,

AKAD.  BMT  UOTÍB.

meglóbálva  elröpít.  Követ  dobni a  kútba.  Egy  bolond
akkora  követ  dob  a  kútba,  melyet  tít  okot  nem  bír  ki-
húzni.  (Km.) Sárt  dobni áfáira  vagy  falhoz.  Lapdát
dobni.  Húst,  csontot,  kenyeret  dobni  a  kutyának.  Fel-
dobni, kidobni, bedobni, eldobni,  ledobni,  visszadobni.
Dobd  le barát  a  vakarát;  azaz  : add vissza, mi téged
nem  illet.  (Km.) Ledobta a  16.  2)  Hajítva  üt, tör. Be-
dobni  az ablakot, bedobni  valaki fejét;  a  tekétS  helyen
ötöt,  hetet  dobni.  Lapdával  megdobni  a  játszótársat.
Kövei  kidobni valaki nemét.  3)  Bizonyos  irányban  és
téren  keresztül  vet. Átdobni  a  hátat  vagy  hason,  ke-
resztilldobm  a folyót  vagy folyón.  Messse  dobni,  közel
dobni.  4)  Taszít, nyom.  Ott  marad,  a  hová  dobják.
(Km.)  Ide-oda  dobják  a  szegényt.  A  dob  ige  általán
valamely  erőszakos,  rontásra  törekvő és  szánt,  meg-
vető  eltávolítás  eszméjét  foglalja  magában, s ez által
különbözik  a vet,  lök  és  hajit  igéktől, melyekkel  nem
mindig  felcserélhető,  pl.  mondhatom:  csontot vetek v.
tökök  v.  dobok  az' ebnek, de nem :  búzát dobok, e he-
lyett  búzát  vetek  (a földbe).  Szinte  mondhatom : kö-
vet  hajitok  v. dobok, de nem : nyomtatfkot  hajitok  a
mérlegre;  hanem  dobok  v.  vetek  stb.  V. ö. HAJÍT,
LÖK, VET.

Régiesen  és  tájejtéssel  :  tob,  melyben  a  távol-
ságra  vonatkozó  tó  (tova)  rejlik;  szanszkritul  dAov
vagy  dhú = lök (schleudcrn).

DOB,  (4),  falu  Szathmár  megyében;  helyr.
Dob-on,  —rá,  —ról.  TISZA—, mezőváros  Szabolcs
megyében.

DÓBA,  (1),  kiavult  vagy  elvont  törzsök, hon-
nan  dobál  (doba-al)  származik.

DÓBA,  (2)  falu  Veszprém  megyében;  helyr.
Dobá-ra,  —ról,  —n.  Öszvetéve  ; DOBA-PINKÓCZ,
telek  Veszprémben;  KIS-DOBA,  NAGY-DÓBA;
KIS-DOBA-ALSZEG, KIS-DOBA-FELSZEÖ,  falvak
Közép-Szolnok  megyében.  A  két  utóbbi  egy név alatt
a  fentebbi  Kis-doba.

DOBÁL,  (dob-a-al) áth. m. dobál-í.  Gyakorta,
több  ízben,  folytonosan  dob.  Verebeket,  vagy  vere-
bekre  dobál.  A  gulyás  bottal  dobálja  a tinókat. Sár-
ral,  kővel  dobálni  valakit.  Megdobálni,  eldobálni,  ide/-
oda  dobálni,  ledobálni,  szétdobálni,  bedobálni,  kido-
bálni.  Átv. ért  hány-vet,  majd  ide, majd  oda  helyez.
Az  árva  gyereket  ide-oda  dobálják.  Haragjában  do-
balja  át  edényekel.

DOBÁLÁS,  (dob-a-al-éa)  fn.  tt.  dobálás-t,  tb.
—ok.  Ismételt,  gyakori,  folytonos  dobás.  V.  ö.
DOB, ige.

DOBÁLGAT,  (dob-a-al-gat)  átb. m.  dobálgat-
tam, —tál, —ott,  pár.  dobálgoss.  Könnyeden,  ké-
nyelmesen,  önkényből,  jó  kedvvel  hány-vet,  dobál
valakit, vagy  ide-oda  helyez  valakit.  A  kit  gyermek
kövecseket  dobdlgal  a  lyukba.  Némely  határtalan ha-
talmú fánSk  csak  úgy  dobáigatja  alárendelteit.

DOBÁLÓDIK,  (dob-a-al-ód-ik)  belsz. m. dobá-
lód-íom,  —tál,—ott.  1) Dobál  másokat,  és  viszont
mások  ötét  dobálják.  Mit dobálódtok  gyermekek  t  2)

79
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Azért  dobál  valamivel,  pl.  kővel,  sárral, hogy vala-
kit  vagy  valamit találjon  vele.

DOBÁLÓDZ1K,  (dob-a-al-ódz-ik  vagy  — ód-oz-
ik)  k.  1. DOBÁLÓDIK.

DOBANCS,  (dob-ancs)  fn.  tt.  dobancs-oí.  A
pontyok  neméhez  tartozó  halfaj.  (Cyprinus dobula).

DOBÁS,  (dob-ás)  fa.  tt.  dobás-í,  tb.  —ok.  1)
Valamely  testnek  bizonyos  irányban,  és  távolságra
elvetése,  elhajítása.  V.  ö. DOB.  2)  Azon  ügyesség-
nek  kisebb-nagyobb  foka, melynél  fogva valaki dobni
jól  vagy  roszdl  tud.  Jó  dobása  van.  Ez  rósz  dobás
volt  (a  tekézőknél).  Egy  dobással  hét  bábot  leütni.

DOBASZ,  (dob-ász)  mn.  tt.  dobosz-t,  tb.  —ok.
Eltelt, jól  lakott, a  sok  ételtől feldagadt,  mint a dob;
félfnjt,  félpnffadt.  Dobasz  has. Ellenkezője  : horposc,
ami  bevan  horpadva.  Képzésre  hasonlók : kopasz,
csupasz, pimasz,  ravasz.

DOBBAN,  (dob-u-an  v.  dob-van  v.  dobb-an)
önh.  m.  dobban-t.  1)  Hangutánzó,  ám.  erős  tompa
dob hangot  ad,  rokon a  toppan igével.  Mondatik ru-
ganyos, mozgékony,  szilárd  testről,  midőn valamely
ütés  vagy  erőszak  éri. Dobban lába alatt  a fold.  Dob-
bánnak a  nyargalok  alatt a  híd  padlózott.  Megdobban
a szive. 2)  Átv.  ért  ijed,  megijed,  minthogy  ilyenkor
a  szív hangosabban  dobog, máskép  d-vel  döbben. Meg-
dobbantál  telkedben.

DOBBANT,  (dob-n-an-t  vagy  dobb-an-t)  áth.
m. dobbantóit, htn.  —ni  vagy  — ám',  pár.  —s.  1)
Valamely  ruganyos,  szilárd  testet oly  erőszakkal illet,
fit,  melynél  fogva  az  dobogni,  dobbanni  kénytelen.
Lábbal  a  földet  dobbantani.  Nagyot  dobbantóm.  2)
Átv.  ért.  ijeszt,  megijeszt,  azaz  valaki  szivét  rendkí-
vüli  mozgásba, dobog&sba  hozza,  tulajdonkép  : döb-
bent.

DOBBÖR,  (dob-bőr)  ősz.  fn.  Simára  kidolgo-
zott, s a dob  nevű  hangszerre  feszitett  kutya-  vagy
más bőr.

DOBFENEK,  (1),  (dob-fenék) ősz.  fn.  A  dob
végére  vagy  végeire  feszített  bőr,  dobbőr.

DOBFENÉK, (2), falu  Gömör  megyében; helyr.
Dobfenék-en,  —re,  —rSL

DOBGÉM,  (dob-gém) ősz.  fn.  Bölönbika, gém-
faj,  mely  kalánacáját  a  vízbe  dugva, erős tompa han-
got ad, a  dobszóhoz  némileg  hasonlót  (Ardea  stel-
laris).

DOBHÁRTYA,  (dob-hártya)  ősz.  fa.  Boncztan-
ban, azon vékony  hártya, mely  a  fül  belső üregét be-
vonja ;  füldobnak  hártyája.

DOBI,  puszta Heves megyében;  helyr. Dobi-ba,
—bán,  —ból.

DOBKARIKA,  (dob-karika)  öaz. fn.  Karika,
mely  a  dobot keríti.

DOBKAS,  (dob-kas)  ősz.  fn.  A  dobnak  hen-
gerded  teste, dereka, mely belül üres, alul-fólül  pedig
bőrrel  van  behúzva.

DOBKOR,  (dob-kór)  ősz.  fn.  1)  Szél-  vagy
légkor  faja,  melynél  a  has  vagy  gyomor  üregében
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kifejlett  lég  vagy  szesz,  a  hasat  felpuffasztja.  2)
Dobos  daganat  a  lágyékmirigyben,  a  bujasenyvnek
egyik  neme; ^ egyszerűen  : dob.

DOBKÓROS, (dob-kóros)  ősz.  m*.  Dobkórban
szenvedő.  L.  DOBKÓR.

DOBLEMEZ,  (dob-lemez)  ősz.  fn.  Sárgarézle-
mez ,  melyből  a  katonák  dobjának  hengere  készít-
tetik.

DOBÓ,  (1), (dob-ó)  fn.  tt  dobó-t.  Személy,  aki
dob, különösen  lapdát, követ,  tekegolyót  stb. messze
és  bizonyos  czél  felé  hajít  Jó  dobó  Ügyen,  tí  tor-
nyunkat  általdobja.

DOBÓ , (2), falu  Sáros  megyében ;  helyr.  D»-
bó-n,  —rá,  —ról.  Van ily  nevű  kápolna  is  a  bardo-
czi  székely ^fiók  székben.

DOBÓCZA,  falu  Gömör megyében;  helyr.  Dó
bóozá-n,  —rá, —ról.

DOBÓFALVA,  erdélyi  helység Udvarhely  szék
ben; helyr.  Dobófalvá-n,  —rá,  —ról.

DOBOG,  (dob-og)  önh. m.  dobog-tam,  -  tál,
—ott.  1) Altalán  mondatik  szilárd  ruganyos  testről,
midőn  ismételt  ütés  alatt  erős  tompa dob hangot  «d.
Dobog  a  híd  a  szekerek  alatt.  Dobog  a  megijedt  ember
szive  vagy  melle,  oldala.  Dobog  a fold  a*  elnyargaló
seregek  alatt. 2) Ütés, tapodás, veregetés által dob han-
got  hoz elő,  pl.  lábával  dobog;  a  tánetosok  dobog-
nak ;  dobognak  a pallóson  dolgozó  ácsok, dobognak a
hídon  menő  lovak.  Mit  dobogtok t  Ne  dobogjatok. Vé-
kony  hangon  : dobog.

DOBOGÁS,  (dob-og-ás)  fn.  tt.  dobogá*-/,  tb.
—ok.  Ütögetés,  veregetés  által  okozott  dob-forma
tompa hang.  Stivdobogás,  lódobogás,  tánezosok  dobo-
gósa.  V.  ö. DOBOG.

DOBOGÓ, (1), (dob-og-ó) mn. tt  dobogó-t. Aki
vagy  ami dobog.  1)  Szenvedő ért. pl. dobogó stív, do-
bogó föld,  dobogópodolaí.  2)  Cselekvőért  pl.  dobogd
tánczos,  dobogó  ló.

DOBOGÓ, (2), (1. föntebb)  fn.  tt.  dobogó-t.  Fa-
híd, különösen  olyan,  melynek pallódesskái nincsenek
homokkal  vagy  kavicscsal  befödve.  A  köhidat  pedig
épen  nem szokták  dobogónak  nevezni,  így  hívják  a
réveken  azon hídállást, vagy  ide-oda vontatható zsá-
molyt  is, melyen a  kompokba,  vagy  repülő  hidakra
bejárnak.  Némely  szójárásokban  máskép  : dubögö.

DOBOGÓ, (3), puszta  Abaúj  megyében; helyr.
Dobogó-n,  —rá,  —ról.

DOBOGTAT, (dob-og-tat) áth.  m. dobogtat-ton,
—tál, —ott, pár. dobogtass. Valamely szilárd ragonyos
testet dobogásra,  dobogni késztet,  erőiek  Lábakkal
dobogtatni  a földet.  Ás  ijedelem  dobogtatja  szivét.

DOBOKA,  megye  neve Erdélyben  és  falu azon
megyében;  továbbá  szintén  falu  Baranya  megyében;
mint falu helyragozva :Doboká-n, —rá, —ról. KIS—,
falu  Belső-Szolnok  megyében;  LÜNK A—  ,  erdélyi
puszta  Hányad megyében.

DOBÓRA,  (dob-ó-ka) fa. tt  oobóká-t.  Hosszú,
vékony  bélgiliszta,  különösen  némely  halak  bélében.
(Ligula  abdominalis}.
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DOBOL,  (dob-ol)  önh. és  áth. m.  dobol-1.  1)
Dobot ver. Felkelésre, indulóra, támadóra,  takaródéra
dobolni. Zenéhez dobolni; medvéknek, majmoknak dobolni.
2) Dobsz* által  valamit  hirdet, jelent.  Tütet  dobolni,
vészt  dobolni.  Kidobolni  az elveitlett  jószágot.  3) Dob
által  kigyüjt.  Ottoedobolni  át  embereket,  az  fiméledt
katonákat.  4)  Átv.  ért. zörög,  topog,  dobog.  Ne  do-
boljatok  azon az  ajtón.

DOBOLÁS, (dob-ol ás) fn. tt. do6oíás-í, tb.  —ok.
Dobverés,  dobverés  által  hirdetés;  tombolás,  zörgés,
zörgetés.

DOBOLLÓ,  1.  DOBORLÓ.
DOBOLTAT,  (dob-ol-tat) áth. m.  doboltot-tam,

—tál,  —ott, pár.  dobolíase.  1)  Dobot  veret,  dobot
üttet, pl.  indulóra  doboltatni,  imádságra  doboltalni.
Csatára  doboltál  a  vezér.  2)  Hirdettet.  Vármegye  sse-
rént  doboltatjék  a  bitangmarhákat.  Kidoboltatni.  Reá
doboltatni  (az árverésben).  Fisssodoboltatni.

DOBOLY,  székely  fala  Csík  székben;  helyr.
Doboly-on,  —rá, —ról. ÁL—v. ALSÓ—, FEL— v.
FELSŐ—, székely  falvak  a  Sepsi  székben.

DOBONY,  1.  DÖBÖNY.
DOBOR,  elvont  törzsök,  mely  több  helynevek-

ben  mint:  Doborga*,  Doborló,  Ltoborka,  továbbá  do-
borog,  dobroex  (dobor-ocz)  szókban  találtatik.  Erede-
tileg jelent  1)  hangra vitetve több elterjedő, széteredő
dob  hangot, vagy  terjedező  dob hangút,  2)  alakra  vi-
tetve  dobalakút  vagy  domborul.  Mint jó  hangzata szó
méltó a  felélesztésre.

DOBORGÁS,  (dob-or-og-ás)  fn.  lásd  :  DÖ-
BÖRGÉS.

DOBORKA, szisz  falu  Erdélyben;  helyr.  Do-
borká-n,  —ró,  —rói.

DOBORLÓ-VILLA,  puszta  Erdélyben  a  Sepsi
székben.

DOBOROG,  (dob-or-og)  önh. m.  doborog-tam
vagy  doborgottam,  —tál  vagy  doborgoítdl,  doborgott;
htn.  —ni vagy  doborgani.  1. DÖBÖRÖG.

DOBÓ-RUSZKA,  falu  Ungh  megyében;  helyr.
Dobó-Ruszká-n,  —rá, —rói.

DOBORZÉKOL,  DOBORZIKÁL,  (dob-or-oz-
ika-al)  önb. m. doborzékol-t.  Lábával apró doborgáso-
kat  csinál.  Hegyaljai  szó. Keményebb  hangokon;  tó-
porzékoi.

DOBOS, (1), (dob-os)  fa.  tt  dobot-t,  tb.  —ok.
Személy,  ki  dobot  ver. Dobot  a  katonáknál,  dobot  az
egyházi  zenénél,  vagy  ISríSkbanddban.  Várót  dobosa.
Stdldobot,  ki  karóra  akasztott  deszkán  dobol.  A ma-
gyar  katona  előtt  a  dobatnak  keoét  a  becsülete.

DOBOS, (2), (1. főnebb)  mn.  tt.  dobos-t,  vagy
—öt, tb.  —ok.  1) Dobbal  bíró,  kinek  vagy  minek
dobja  van. Dobot  zene.  2)  Dob  nevtt  nyavalyában
szenvedő.  8)  Aljas  beseédben: terhes, nagy  hasú.

DOBOS, (3), falu Szatbmár, és paszta Szála me-
gyében ; helyr.  Dobot-on, —rá, —ról.  PUSZTA—,
fala  Szabolcs  megyében.

DOBOSGALAMB,  (dobos  galamb) ősz.  fn. Házi
gatyás  galambfaj,  mely  igen  vastag  bangón  turbékol,

s hónaponként tojni  és  költeni  szokott  (Colámba da-
sypus).

DOBOSGÉM, (dobos-gém) ősz.  fn.  1. DOBGÉM.

DOBOSKÁPLÁR,  (dobos-káplár)  ősz.  fn.  Egy
zászlóaljhoz  vagy századhoz tartozó dobosok  káplárja.

DOBOSNAGY,  (dobos-nagy) ősz.  fn.  Az  ezered
tábori  zenekarit  vezető,  s  hosszú  gombos  bottal
tisztelkedő, és  igazgató  altiszt  (Regiments-Tambonr).

DOBOSZ,  (dob-ősz)  fn.  tt.  dobosz-í,  tb.  —ok.
Skatyula,  iskátulya, katyala.  Ezen  idegen, s nem szé-
pen  bangzó,  ámbár  közdivatu  szók  fölött  az  eredeti
magyar  és jó  hangzású  dobott  elsőséget  érdemel.  Je-
lent  falemezből vagy  kemény papírból  csinált, s dob-
hoz  némileg  hasonló  alakú  tokot,  melybe  holmit  be-
rakni  szokás.  Másképen : doboz,  doboz.

DOBOSZFQDÉL,  (dobosz-fódél)  ősz.  fa.  A  do-
bosznak  födele,  teteje.  V.  ö. DOBOSZ.

DOBOSZKA,  (dob-osz-ka)  fn.  tt.  doboszká-t.
Kis  dobosz,  azaz  kis  skatyulya  kis  iskátulya.  Amaz
eredeti  magyar,  emez  idegen  és  nem  szép  hangzata-
aknái  ajánlatosb.  Máskép:  dobiStzke.

DOBOT  SZÍJRA! Hadi parancsszó, s ám. Hagy-
játok  abba  a  dobolást, és akaszszátok  fel  a  dobot  az
oldalaitokon  levő  dobszíjra.

DOBOZ, (1), 1.  DOBOSZ.
DOBOZ, (2), falu  Békés, és  puszták  Fejér  me-

gyében ; helyr.  Doboz-ón,  —rá,  —ról.

DOBPÁLCZA, (dob-pálcza) ősz.  fn.  lásd: DOB-
VERŐ.

DOBPERGÉS,  (dob-pérgés)  ősz.  fn.  A  dobnak
rendkívüli  szaporasággal verése  bizonyos  esetekben,
pl.  robanáskor,  vesszőzéskor, vagy mikor  fikatort azaz
reggeli  felkelést  vernek, stb.

DOBRAFALVA,  helység Vas megyében; helyr.
Dobrafulvd-n,  —rá, —ról.

DOBRAFÖLDE,  falu  Szála  megyében;  helyr.
DobrafSldé-n,  —re,  —rb7.

DOBROCZ,  (1),  (dob-or-ocz,  apró  dombomra
feldagadt  valami)  fn.  tt.  dobrocz-ot.  Tüzes  kipattaná-
sok,  kiütések  a  testen, melyek  fölötte  égetnek.  Gö-
csejben  divatos.  Hogy  a  dobrocz  üssön ki. (Átok). Más-
kép : dabrocz  vagy  dabroncz. Van:  döbröct  is.  V.  ö.
ORBÁNCZ.

DOBROCZ, (2), vagy  DOBROK  v.  DOBOCZ
fáin  Zaránd  megyében;  helyr.  Dobrocz-on,  v.  Dob-
rok-on,  —rá, —ról.

DOBRÓKA,  falu  Beregh  megyében;  helyr.
Dobróká-n,  —ró,  —ról.

DOBRÓKÖZ, mv. Tobia megyében; helyr. Dob-
rokSfSn,  —r«,  — r67.

DOBRÓNAK,  mv. Szála megyében; helyr. Dob-
rónak-on,  —rá, —ról.

DOBBONCZ,  falu Szála  megyében; belyr. Dob-
ronct-on,  —ró,  —ról..

DOBRONY,  falu  és  puszta  Szála  megyében;
helyr. űobrony-ba,  —bon,  —bot.  KIS—,  NAGY—,
faluk  Beregh  megyében.

79»
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DOBRÓVÁRALJA,  fala  Zólyom  megyében;
helyr.  Dobróváratjá-n,  —rá,  —ról.

DOBRUGÓ,  (dob-rugó)  ősz.  fa.  Rugótoll  a
dobban.

DOBSÉRV,  (dob-sérv) ősz. fa. Lágyéksérv, mely
a  lágyékcsatornán  barik  ki, s ott  gömbölyű  dagana-
tot  képez.  V.  ö. LÁGYÉK  és  SÉRV.

DOBSZÍJ,  (dob-szíj)  ősz.  fn.  A  dobos  nyakába
vetett szíj,  melyről  a  dob  lóg.

DOBSZÓ,, (dob-szó)  ősz.  fn.  A  vert,  ütött  dob-
nak  hangja.  Dobszóra  kelni, indulni,  lépni, imádkozni.
Dobttóval  hirdetni.  Uraimék,  dobszóval  és  publikálva
tudtára  adatik  ktgyefcneteknek.  (így  hirdet  az  érsekúj-
vári  dobos).  Dobszóval  eladni,  elkótyavetélni,  elárve-
rezni.

DOBÜR,  (dob-flr)  ősz.  fn.  1)  Űr, vagy  üresség,
mely  a  dobkasban  van,  vagyis,  melyet  a  dobhenger
kerülete körülvesz.  2) Boncztanban, fireg a föl belse-
jében,  melyet  a  dobhártya  beföd.

DOBÜREG, (dob-üreg) ősz. fa. 1. DOBÜR.

DOBÜREGGYÚLADÁS,  (dob-fireg-gyúladás)
ősz.  fn.  Gyuladisféle  betegség  a  füldob üregében.

DOBÜREGVÍZKÓR,  (dob-ttreg-vízkór) ősz.  fn.
A  füldob  üregében  kifejlett  vízkór.

DOBÜTÉR,  (dob-ütérj  ősz.  fn.  A  füldobnak
ütere. V.  ő. ÜTÉR.

DOBVERÉS, (dob-verés)  ősz.  fn.  A  dobbőrnek,
dobfenéknek,  arra való  vessző  v.  pálcza által  hangoz-
tatása.

DOBVERÖ,  (dob-verő)  ősz.  fn.  1) Aki  a  dobot
veri,  doboló.  2)  Pálcza  vagy  vesszőfonna  eszköz,
melylyel  a  dobbőrt,  dobfeneket  verik.  3)  Tréfásan
így  nevezik  nébutt  a  pulykának  hosszú czombszárait.

DOBVESSZŐ,  (dob-yessző)  ősz.  fn. lásd: DOB-
VEBÖ2).

DOBZA,  KIS—,  NAGY—,  falvak  Somogy
megyében; helyr.  Dobtá-n,  —rá,  —ról.

DOBZÁS,  (dob-z-ás)  fa. tt  dobzás-t,  tb.  —ok.
1) Dagadás,  dndorodás,  dobformára  felpufiadáa.  2)
így  nevezik  az alkő, és  korongvas  közötti  fát,  a ma-
lomban.

DOBZIK, (dob-oz-ik) k.  m. dobt-ott,  htn.  — ani.
Dob  formára  dagad,  megdagad,  kidudorodik  mint  a
dob,  pl.  dobzik  a  szilvának  bizonyos  faja,  melyet
gömbölyű  dagadt  alakja  miatt  dobzónok  hívnak.

DOBZÓ,  (1),  (dob-oz-ó) mn. tt. dobcó-t.  Dagadó,
dudorodó,  dobként  felpufladó.  Dobtó  has.

DOBZÓ,  (2),  (1.  íönebb)  fa.  Szilvafaj,  mely
gömbölyű  alakú,  s a  legnagyobbak  és  legédesebbek
közé  tartozik.

DOBZÓDÁS,  (dob-oz-od-áa)  fn.  tt.  dobzódás-t,
tb. —ok.  Hu  felpuffadásáig  evés  iváa.  Keményebb
eUfhanggal:  tobzódás. V. ö.  DOBZÓDIK.

DOBZÓDIK,  (dob-oz-ód-ik)  k.  m.  dobzód-tam,
—tál,  —ott.  Mértéktelenül  eszik  iszik,  korhelyke-
dik, torkig  lakozik,  töltözködik, s gyomrát  addig  tö-

mi, mig dob gyanánt  ki  nem dndorodik;  kinek  hasa
a  sok  evés  iyás  miatt  dobzik.

Rokon  vele  a  hellén:  dántw.

DOBZÓDÓ,  (dob-oz-ód-ó) fő'-  és  ma.  tt  dobzó-
dó-t.  Aki  mértéktelen  estem-iszom  által  haspuffadá-
sig, hasdobzásig  lakozik,  töltözködik. V. ö.  DOBZIK
és  DOBZÓDIK.

DOCZ,  puszta Csongrád megyében  ; helyr. Dód-
on, —ró,  —ról.

DOGÁNY,  (dög-öny ?) ín. tt  dogány-í, tb. —ok.
Csikszéki  székely  szó, ám.  mészárszék.

—DOGÁL,  vékonyhangon : dégét, dögéi, öszve-
tett gyakorlatos  igeképző,  mely  három  elemből  áll,
ebő a leginkább  önhatókat  képző  d  (=  ód = ős,
pl.  táp-ód, tap-os), második  a gyakorlatot  og, ég,  og,
harmadik  a szintén  gyakorlatos ál  él,  röviden: al el,
tebát  elemeire  szétválasztva: d-og-áí vagy- al, ct-eg-él
vagy-  él, d-ög-él,  vagy- &. Járul  a) egytagn tőigékhez,
pl.  á!t-d-og-át,  jár-d-og-ál,  foly-d-og-ál,  id-d-og-ál
(isz-dogál), men-d-eg-él,  éd-dég-ű  (ész-dégél),  lÜ-d-Og-
a, lör-d-ög-tí,  b) több tagnakhoz,  mint: szaíad-d-og
ál, alud-d-og-ál, marod-d-og-ál, neveí-d-eg-él, fceres-d-
ég-él. 'Némi  hangváltozattal  rokona:  dokol,  vékony-
hangon :  dékél,  döfcti,  múlt:  fut-d-ok-ol,  hat-d-ok-ol,
nyel-d-ék-él, öl-d-ölc-öl. Kicsinyftve: dikál, mint: snmy-
d-ik-ál,  kan-d-ik-ál  (=  kuny-d-ik-41).  TájszokisUag
van  digál  is, pl.  áU-digdl.  Alapértelemre  nézve képez
oly  cselekvést,  mely  folytonosan ismételtetik,  gyako-
roltatik,  s illetőleg némi  kényelemmel  megyén végbe.

DOH,  (1)  elvont  hangutánzó gyök dohog szobán
s  ugyanaz  düh  gyökkel.

DOH,  (2),  fn.  tt.  doh-ot.  Bűznek,  rohadjanak,
megpállásnak  neme, midőn  valamely  test  leginkább
a  szabad  levegő járásától  elzárva  sajátságos  romlás-
nak  indul, és  nehéz, penészes szagot kap.  Különösen
a  nem szellőzött  gabonát,  és  lisztet  rongálja  a  doh.
Érzik  a  régi búsa  doha. Staj  doha.  Rohadt  fa  dóka.
Ét f elmegyen  az  8  rakodott  doha, mert kevétye*  csele-
kedett.  (Joel  2.  20.  Káldi  szerént).

Származékai:  dohány,  dohos, dohot, dohoíiik stb.
Önálló  gyök;  rokonságai •  szanszkrit  :  dMp

[gőzölög],  hellén  Tv<ro$,  német  Duft,  orosz  doút,  tót  '
düh, illir  duka  stb.

Mennyiben  a  dohot,  illetőleg  dohos  bfixt  ma-
gunktól  ösztönszerüleg elfujjuk,  ásón természetatinii
gyökökhöz  számíthatjuk,  melyek  fuvásni  vonatkoz-
nak,  mint: dúl,  dilit,  doh-og, s talán  a  szintén  nehéz
büdös  szaga  testet jelentő: dög.  j

DOH,  (3),  fala  Kraszna  megyében; helyr. Dob-
on,  —ró,  —ról.

DOHÁNY, (doh-any) fa. tt. dohányt, tb.—ok. Ha-
zánkban köz ismereti! és hasznWatu növény,  az ötbíme-
sek seregéből és egyanyások rcu Jéből, melynek  eredeti
hazája  Amerika.  (Nicotiana).  Magyar  doháwy,  ktf-
föld.  dohány ;  verpeléti,  véki, tnttnyédi, foddi,  kospal-
lagi,  d&'brei, prtrti,  fiteesgyarmati  stb.  dohatty.  Lett-
let  dohány,  pordohány,  vágott  dohány,  Mró  Aáfafai,
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azaz gorombára  vágott  dohány.  Hegyedohány,  lelke-
dohány,  aljadohány.  Cierebi  vagy  cserebéli, azaz  igen
rósz  dohány. Basadohány,  kapadohány.  Sarjudohány.
Ciomódoháuy.  Pipadohány.  Nem  ér  egy pipadohányt.
(Km.) Dohányt  lehetne  aprítani  a  hátán,  (km.)  azaz
igen  szelíd.  Levelű  dohány.  Tllatos,  büdös;  erfls,
gyönge ; sárga, piros,  zöld, fekete  levelit  dohány. Do-
hányt  Hitetni,  termeszteni,  szedni,  felfutni,  szárítani.  ]
Dohányt  metszeni vagy  aprítani.  Dohányt  itini;  dó-  j
hdnynyal  kínálni,  vagy  a  pipát,  zacskót  megtölteni.
Dohányt  rágni.

Hasonló  hozzá  a  török  tiltitn  (tüt-mek  ám.  fUs-
tölni),  perzsa  dochán  (füst),  vend,  dalmat  duhaan.
A  magyar  nyelvből  elemezve  azt vélhetnők, hogy  a
nehéz  füledt  szagot  jelentő  doh gyöktől  származott

DOHÁNYADÓ, (dohány-adó) ősz.  fh. Dohányra
vetett, dohánytól  fizettetni  szokott  adó.

DOHÁNYÁGY,  (dohány-ágy)  ősz.  fh.  Kertész-
ágy,  bová  a dohánymagot vetik.  V.  ö. ÁGY.

DOHÁNYÁRUS,  (dohány-áras)  ősz.  fn.  Do-
hánykereskedő  vagy  boltos,  ki  dohányt,  illetőleg do-
hányból  készített  szivarokat,  vagy pordohányt, vágott
dohányt árai.

DOHÁNYBÖRBÖNCZE  ,  (dohány-börböncze)
ősz.  fn. Edény,  melyben  vágott  dohányt  tartanak.
Atv.  ért.  pipa.  Kit  pipám,  dohányát  börbőnczém.
(Faladi).

DOHÁNYC8UPKA, (dohány-csupka)  Ősz.  fn.  1.
DOHÁNYKACS.

DOHÁNYCZÉRNA,  (dohány-czérna)  ősz.  fh.
Czérna, vagy  inkább  vastagabbféle  fonal,  melyre  a
leszedett, s  megfülesztett  dohány  leveleket  felfűzik,
és  szárítás  végett  szellőre vagy  napra  akasztják.

DOHÁNYDÖBÖZ,  (dohány-döböz) ősz.  fn.  Do-
boz, vagy  dobosz,  melyben  dohányt  tartanak.

DOHÁNYEÖYEDÁRUSSÁG,  (dohány-egyed-
árusság)- ősz.  fn.  A  dohánynak  kizárólagos  árulása.
Leginkább  ás  államra  értetik,  midőn  a dohányárulást
csak  ön maga  gyakorolja.

DOHÁNYFATTYAZÁS,  (dohányfattyazés)ösz.
fh.  1. DOHÁNYKACSOLÁS.

DOHÁNYFE8TVÉNY,  (dohány-festvény)  ősz.
fn.  Főtt  dohánylevelekből  készített  festvény.  V.  ö.
PESTVÉNY.

DOHÁNYFONÓ,  (dohány-fonó)  ősz.  fn.  1. DO-
HÁNYSODRÓ.

DODÁNYFÖLD,  (dohány-föld) ősz.  fa.  1)  Föld,
melyben  dohányt termesztenek.  2)  Olyan  föld,  mely
különösen  alkalmas  a  dohánytermesztésre.

DOHÁNYFÜST,  (dohány-fost)  ősz.  fh.  Az  égő
dohánynak  füsté.  Jó  ssogu,  büdös,  erős, gyönge,  kék,
fekete,  bodor  dohányfütt.  DohányfüttVt  nyelni;  do-
hányftítttel  elütni  a  szúnyogokat.

DOHÁNYFÜZÉR, (dohány-füzér)  ősz.  fh.  Czér-
nára, vagy  vutagabbféle  fonalra,  zsinegre  fűzött  do-
hánylevelek  öszvege. Fotóira,  escterje  alá  akgatott  dó-
hányfUtérek.
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DOHÁNYFÜZÉ8,  (dohány-fűzés)  ősz.  fn.  A
szárogatandó  nyers  dohányleveleknek  czérnára  vagy
fonalra  akgatása.

DOHÁNYFÜZÖ,  (dohány-fűző)  ősz.  fű.  és  mn.
Aki  a  szárítandó  dohányleveleket  czérnára  vagy  fo-
nalra  húzogatja.

DOHÁNYGÁICZOLÁS,  (dohány-gáiczolás,  né-
metül  Geitten)  1.  DOHÁNYKACSOLÁS.

DOHÁNYGÖNGYÖLGETÉ8,(dohány-göngyöl-
getés) ősz.  fn.  1. DOHÁNYSODBÁS.

DOHÁNYGÖNGYÖLÖ,  (dohány-göngyölő) ősz.
fn.  1. DOHÁNYSODRÓ.

DOHÁNYGYÁB,  (dohány-gyár)  ősz.  fn.  Gyár,
melyben  a  szárított  dohányt különféle használatra al-
kalmaztatják , készítgetík,  pl.  leveleit  kifőzik,  porrá
törik,  vagy  szivarokká  alakítják  stb.  Hainbwgi  do-
hánygyár.

DOHÁNYGYÁEOS,  (dohány-gyáros)  ősz.  fa.
Gyáros,  ki  a  szárított  dohányt  mindenféle  haszná-
latra  alkalmassá  teszi,  pl.  pordohányt csinál,  sziva-
rokat készít stb.

DOHÁNYHAMU,  (dohány-hamu)  ősz.  fh.  A*
elégetett,  különösen  pipában  szívott  dohánynak
hámra.

DOHÁNYHOBDÓ,  (dohány-hordó)  ősz.  fa.
Hordóféle  faedény,  melyben vágott-  vagy  pordohányt
tartanak,  szállítanak.

DOHÁNYKACS,  (dohány-kacs) ősz. fii. Csupka,
melynélfogva  a  dohánylevél  a  dohányszárral  össze-
függ.  Hotstabb,  rövidebb dohánykacs.

DOHÁNYKACSOLÁS,  (dohény-kacsolás) ősz.
fn.  A  dohánykacs  tövében  kinövő  apró  fattyusarjak
kiirtása, lecsipkedése.

DOHÁNYKACSOZÁS, (dohány-kacsozáa); lásd:
DOHÁNYKACSOLÁS.

DOHÁNYKAPÁLÁS,  (dohány-kapálás)  ősz.  fa.
Dohánykertészek  egyik  munkája,  midőn  a dohány-
növény  körül  a  földet  kapára!  megforgatják.

DOHÁNYKERESKÉDÉS, (dohány-kereskedés)
ősz.  fn.  Dohánytőzs,  dohánynyal  űzött  kereskedés.

DOHÁNYKEEESKEDÖ, ősz.  fh.  1)  Szélesebb
ért.  aki  dohányt nyereség  fejeién  vészen  és árul.  2)
Szorosabb  ért.  aki  a  dobányvevést  és  adást  nagy-
ban  űzi.

DOHÁNYKOCSÁN,  (dohány-kocsán)  ősz.  fn.
1.  DOHÁNYKACS.

DOHÁNYLEVÉL,  (dohány-levél)  ősz.  fh.  A
dohánynövénynek hosszúkás  szívded  levele,  mely  pi-
pázásra, szivarnak vagy burnótnak használtatik.  Apró,
nagy  lapu,  zsíros  dohánylevél.  Sárgára,  pirosra  sed-
litott  dohánylevelek.  Miset  dohánylevéllel  burogatni  a
fájós  derekat.

DOHÁNYMAG,  (dohány-mag)  ősz.  fa.  A  do-
hánynövény  magva.

DOHÁNYMILLYE,  (dobány-millye)  ősz.  fa.
Millye  vagy  szelencéé, melyben  pordohányt tartanak.
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DOHÁNYNYEL,  (dohány-nyél)  ősz.  fn.  lásd  :
DOHÁNYKACS.  l

DOHÁNYNYOMÓ,  (dohány-uyomó)  ősz.  fn.
Dohányzók , pipások,  kis  barczaformájn  nyeles  esz-
köze ,  melylyel  a  töltött  e égő pipába  a földuzzadó
dohányt  bele  nyomogatják.  j

DOHÁNYOS,  (1),  (doh-ány-os)  mn. tt  dohá-
nyos-t  vagy  —aí, tb.  —ak.  1)  Dohányt  szívó.  Do-
hányos  ember.  2)  Dohányt  termő.  Dohányos  földek,
dohányos  kertek.  3)  Dohánynyal  bővelkedő  v.  tölt
Dohányát  bolt,  dohányos  zsák,  dohányos  hordó.  4)
Dohánytól  büdös,  dohánynyal  bepiszkolt.  Dohányos
szoba,  ruha.

DOHÁNYOS, (2), (1. föntebb)  fn. tt. dohányos-t,
tb.  —ok.  1) Dohányt  szívó,  dohányozó.  Nagy  dohá-
nyos.  2) Gazda  vagy  kertész,  ki  dohányt  termeszt.
Stegedi,  véld  dohányosok.  Máskép,  nevezetesen  Sze-
ged és  Kecskemét  vidékén  : gányó.

DOHÁNYOS,  (3), puszta  Sopron  megyében;
helyr.  Dohányos-on,  —rá,  —ról.

DOHÁNYOZ,  (doh-ány-oz)  önh.  lásd  : DOHÁ-
NYOZIK.

DOHÁNYOZÁS ,  (dob-ány-oz-ás)  fn.  tt  dohá-
nyozás-í,  tb.  —ok.  Vágott  dohánynak  pipából  szívá-
sa , pipázás.

DOHÁNYOZGAT , (doh-ány-oz-gat) gyak. önh.
m.  dohányozgal-tam,  —tál,  —ott, pár. —gass.  Foly-
tonosan, s  némi kényelemmel, vagy  időtöltésből  szívja
a  dohányt,  szivart.  Sétáld*  alatt,  iwásfcözben  dohá-
nyozgatni.

DOHÁNYOZIK,  (doh-ány-oz-ik)  k.  m.  dohá-
nyoz-tam,  —tál,  — ott,  pár.  —zál.  Pipába töltött do-
hányt  meggyújt,  s  annak  füstjét  szíjjá  és  fújja.  Más-
kép  : pipál  vagy pipázik,  vagy  szivarozik.

DOHÁNYPALÁNTA,  (dohány-palánta)  ősz. fn.
A  dohányágyban  magról  kelt,  gyönge  dohánynö-
vény.

DOHÁNYPOR,  (dohány-por)  ősz.  fn.  Az apróra
törött  száraz  dohánynak  pora,  mely  pl. dobányvágás-
kor,  szitáliskor  elhull.  Ettől  különbözik  az  úgyneve-
zett  pordohány.

DOHÁNYRÁGÓ,  (dohány-rágó)  ősz.  fn. Sze-
mély ,  ki  nyers,  száraz  dohányt,  vagy  úgynevezett
bagót  szájában  tartogatván,  azt  rágicsálja.  V.  ö.
BAGÓ.

DOHÁNYRAKHELY,  (dohány-rakhely)  ősz.
fn.  Rakhely, tár, pajta,  melyben  a  dohánygyárosok,
vagy  dohánykereskedők  a  bálokba  kötözött  dohányt
tartják.

DOHÁNYSODRÓ, (dohány-sodró)  ősz.  fn. Nap-
számos  a  dohánygyárakban,  ki  a  dohányleveleket
szivarokká  sodorgatja,  pedergeti.

DOHÁNYSODRÁS,  (dohány-sodrás)  ősz.  fn.
A  dohányleveleknek  pödörgetése,  és  szivarrá ala-
kítása.

DOHÁNYSZAG,  (dohány-szag)  ősz.  fn.  A  do-
hánynak  sajátságos,  erős, csípős szaga, vagyis, a ké-

DOHÁNYSZAGOS-ÖOHAT  1260

nyes szaglisuakra  nézve ,  bűze.  Egyik  szereti,  marik
utálja  a  dohányttagot.  Krtik  Túlírtján  a  dohányszag.

DOHÁNYSZAGOS,  (dohány-szagos)  ősz.  mn.
Dohánynak  vagy  dohányfüstnek  szagával  tölt,  által-
járt.  Dohányszagos  sióba,  ruha,  száj.

DOHÁNYSZAGU, (dohány-szagu) ősz. mn. I.

DOHÁNYSZAGOS.

DOHÁNYSZEDÉS,  (dobány-szedés)  ősz.  fn.  A
kellőségig  megérett  dohánylevelek  leszakgatása, vágj
inkább  lemetélése.

DOHÁNYSZELENCZE, (dohány-szelenczc) ősz
fn.  Arany-,  ezüst-,  kő-,  fa- vagy  más  anyagból  készí-
tett  kis  edény,  pordohanyt  tartani  való,  máskép :
dohánymillye  (Pixis).

DOHÁNYTARTÓ,  (dohány-tartó)  ősz.  fn.  1)
Edény,  melyben  különösen  pipázasra, való  vágott do-
hányt  szoktak  tartani.  2)  Lásd  :  DOHÁNY3ZE
LENCZE.

DOHÁNYTEKERCS , (dohány-tekercs) ősz. fn.
Egy  vagy  több  dohánylevél  öszvetekerve,  sodorvai
különösen,  midőn  meg  akarják  aprítani.

DOHÁNYTERMESZTÉS,  (dohány-termeszt^
ősz.  fn.  A  mezei  gazdaságnak  azon  ága,  mely  do-
hányültetéssel  és  növesztéssel  foglalkodik.

DOHÁNYTERMESZTŐ  ,  (dobány-termesztó.i
ősz.  fo.  Gazda,  kinek  különös  foglalkodása  és  kere-
sete  a  dohánytermesztés.  Szegedi,  dobni,  verptMi,
véki, faddi,  mtnyédi, jánosházi  stb.  dohány termeszt úk.

DOHÁNYTERMÖ,  (dohány-termő)  ősz.  mn.  A
miben  a  dohány díszlik  ,  megnő.  Dohánytermő  föW.
v/dék.  Hazánk főidének  nagy  része  dohányíermS.

DOHÁNYTÜ,  (dohány-tü)  ősz.  fn.  Dobányo
sok  hosszú  tűje,  melylyel  a dohányleveleket czérnán
vagy  fonalra  fűzik.

DOHÁNYVÁGÓ,  (dohány-vágó)  ősz.  fa.  l
Személy,  ki  sajátságos  készülettel  (dohány-vágó  ka-
szával)  a  leveles  dohinyt  koczkásra,  vagy  hosszúra
vagdalja.  2)  Maga  azon készület  vagy  eszköz,  mely-
lyel  az aprítás végbe  megy.

DOHÁNYVTRÁG, (dohány-virág)  ősz.  fn.  A do-
hánynövénynek  sajátságos  szinfi  virága.  A  kapado-
hányé  sárga.

DOHÁNYZACSKÓ,  (dohány-zacskó)  ősi.  fn.
Erszény,  melyben  a  pipázó  ember  a  dohányt  magi-
val  hordozza.  Ilyenek, akosttfk,  hóiyog, macskabör. S'-
geboV,  kotSU,  hímzett  erszények.  SaUangos,  tulipáttot,
aczéltal, pipasztirkálóval  fölszerelt  dohányzacskó.

DOHÁNYZÁS,  1.  DOHÁlfYOZÁS.
DOHÁNYZIK,  1. DOHÁNYOZIK.
DOHÁNYZÓ,  (dob-ány-oz-ó)  fn.  és  mn.  tt.  dó

hányzó-t. Aki  pipában  vagy  szivarul  használja,  égeti
a  dohányt.  Jó  dohányzó. Nagy  dohányzó.

DOHÁNYZSINÓR, (dohány-zsinór) ön. fa. Vas
tagabbféle  fonal, vagy  madzag,  vagy  zsineg,  melyre
a  szárítandó  nyers  dohányleveleket  fiúik.

DOHÁT, (doh-at)  fn. tt  dohot-ot.  1) Romlanak
indult,  különösen  melegségtől  füledt,  megpárlott,  p*
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neszéé  testnek  nehéz,  dohos  szaga.  2)  Szekérkenő,
kátrány. J. ö.  DEGET.

DOHATOS,  (doh-at-os)  mn. tt  dohotos-t,  vagy
—át, tb.  —ok.  1)  Romlott,  dohos  szagú.  Dohatot
gabona,  liszt.  2)  Degetféle  kenőcscscl,  kátránynyal
bekent.  Dohatot  kocsitengely.

DOHLIK,  (doh-l-ik)  k.  1. DOHOLLIK.
DOHOG, (doh-og) önh. m. dohog-tam, —tál,—ott.

Hangutánzó  ige,  s  mondatik  oly  emberről,  ki  nem
annyira  fenszóval  mint inkább  magában, s tompa mor-
mogó  hangon  (doh!  doh!)  mutatja  haragját.  Néhol
duhog.  Bókon  a  düAög  szóval,  de  szelídebb  érte-
lemben.

DOHOGÁS,  (doh-og-ás)  fa.  tt  dohogás-t,  tb.
—ok.  Valamiért  boszonkodó  embernek  dunnyogása,
mormogása,  tompa, elnyomott bangón.

DOHOLLIK,  (doh-oll-ik  v.  doh-ol-lik)  k.  m.
doholl-ott,  htn.  —ni  vagy  —oni.  Dobos  szaga  van,
dobos  szaga  érzik.  Dohollik  a  dohos lisztből  tUÍStt  ke-
nyér. Dohottik  a  nedves,  és szelló'zetlen  helyen  tartoga-
tott  ruha.

DOHOS,  (doh-os)  mn.  tt.  dohos-t,  vagy  —át,
tb.  —ak. Amit a  doh  meglepett;  fülledt,  pl.  dohos
gabona,  dohot  liszt,  dohot száj,  dohos ruha.  Mcrjszrlrti,
mint  vajkai  asszony  a  dohot  lisztet.  (Km). Az  S  szájak
büdös, dohos, miképen  át  megnyílt  koporsó.  Az ilyetén
rágalmazó  ebek  szája  nem csak  dohos, de  még  igen  ár-
tandó  is.  (Góry-codex).

DOHOSÁN,  (doh-os-an)  ih.  Dohos  állapotban.
DOHOSPA,  (dohos-fa)  ősz.  fn.  Növénynem  a

kétfalkások seregéből.  Máskép 1. DÖGFA. (Anagyris).
DÖHOSÍT, DOHOSÉT, (doh-os-ít)  áth.  m.  do-

hosít-ott,  htn.  —ni vagy  —oni, pár.  —s.  Dohossá,
fülledtté  tesz. A  nedvesség,  és szellőztetés hiánya  m«g-
dohositja  a gabonát. V.  ö. DOHOS.

DOHOSÍTÁS,  DOHOSITÁS,  (doh-os-it-ás)  fn.
tt.  dohositás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által valami
dobossá  tétetik.

DOHOSODÁS,  (doh-os-od-ás) fn.  tt. dohosodás-t,
tb.  —ok.  Dohossá  levés.

DOHOSODIK,  (doh-os-od-ik) k. m. dohosod-tam,
—tál,  —ott. Doh által  romlani kezd,  pállott,  nehéz
szaguvá  leszen.  Megdohosodik.  1. DOHOS.

DOHOSSÁG,  (doh-os-ság)  fn.  tt  dohosság-ot.
Szellőzetlen, nedves  belyen  tartott  testnek  dobos  ál-
lapota.  V.  ö. DOH,  DOHOS.  KUlönösen  bfidösség,
kivált  a  szájnak  nehéz  szaga.  Ét  nagy  ondokságos
dohosságot  bocsátnok* vala.  Ét  az  S  szájának  elviselhe-
tetlen  dohostágának  ellene. (Gory-codex).

DOHOSUL,  DOHOSUL,  (doh-os-úl)  önh.  m.
dohosúl-t. Dobos  állapotba  megyén által, dobos  szagot
vészen  fel,  fúlledésnek  indul. V.  ö. DOHOS.

DOHOSÚLÁS,  DOHOSULÁS,  (doh-os-űl-ás)
fn.  tt. dohosulás-t,  tb.  —ok. Dobossá  levés.  Gaboná-
nak,  lisztnek dohosulása.  Szájdohotulát.

DOHOT, 1. DOHÁT, DEGET.
DOHOTOL, 1. DEGETEL.

—DÓK, (1),  öszvetett  főnévképzö, pl. nyomdok,
standok, szurdok, ajándok  szókban.  Elemzését  illető-
leg  1. —DÉK, képző.  A  régieknél  nyomdát  is  eléjön
nyomdok  helyett,  pl.  a  Passióban.

DÓK,  (2),  fn.  tt.  dok-ot.  A fonókerékben az, mi*
be a  csörlőorsót  teszik, s elébb vagy hátrább  taszítják.
Székely  szó. Rokon  a burkot  jelentő  tok  főnévvel,  és
dug  igével.

DÓKA,  fn.  tt.  dókát. Kurta, derekat takaró  dol-
mány,  milyet  a  magyar  nadrághoz  viselnek.  Csaló-
közben : dokány. Némelyek szerint  hosszabb  köntöst
is jelent.

Rokon  vele közelebbről a latin tóga,  tunica, tego.
Hasonlók  a  latin  sogum,  bélien  ffdxxof,  aaytov,  né-
met  Decke,  Tueh,  héber pi, szanszkrit  sthag  (takar-
ni),  a  magyar  zeke, szokmány stb.

DOKÁNY,  csalóközi  tájszó,  1. DÓKA.
—DOEOL, vékonyhangon dékél,  dököl,  öszve-

tett  gyakorlatos igeképző,  mely  elemeire  és  értelmére
nézve  azonos  dogál,  dégél,  dögéi  képzővel.  L.  ezt
Egyszerű  ön- vagy  átható  igékből  képez  ön- vagy át-
hatókat, mint: ftil-dokol,  hal-dokol,  un-dokol, szán-do-
kol,  ér-dékél, nyel d</kél,  öl-dököl, ÍUn-dököí, vagy  t«n-
döklik,  es-dcke'l  vagy  es-dcklik.

DOKTOR,  DOKTOKSÁG, a  latin  docíor  szótól
kölcsönöztettek.  L. TUDOR,  TUDORSÁG.

DŐL,  elvont  gyök,  melyből  dolog,  és  ennek
származékai erednek.  Értelmére  nézve  ám.  valaminek
létrehozása,  teljesítése,  csinálása.  Rokon  vele:  tele
(törökül  dolu)  melléknév  és  tol  ige.  A  szanszkritban
tal  ám.  alapítni, véghez  vinni,  teljesíteni,  tökéletes-
ségre  hajtani,  innen  :  talán  ám. alap,  talap.  A  szláv
nyelvekben  eléjön  : djelo,  düo,  dzieío,  melyekhez ha-
sonló  a  megyar  cselekszik gyöke: csel.

DÓLÉ,  Szegeden- gyermekjáték  neve,  mely má-
sutt picze, pilinczk,  vagy bolha név alatt ismeretes. In-
nen : dóiét ám.  ilynemü játékot  űz. A  dóié abban kü-
lönbözik a közönséges pilinczkjátéktól,  bogy  amabban
a nyertes  fél  a  vesztett  fél  hátán  lovagol,  honnan lo-
oasdi  is  neve.  V.  ö.  PILINCZK.

DOLGATLAN,  (dol-og-atlan)  mn.  tt  doigaf-
lan-t,  tb.  —ok.  Dolog  nélkül  levő, henyélő.  Máskép:
dologtalan.  Határozóilag ám.  dolgatlanul.

DOLGATLANSÁG,  (dol-og-«tlan-«ág)  fn.  tt.
dolgotlonság-ot.  Dolog nélküli állapot, henyeség,  mun-
kátlanság. Máskép:  dologtalanság.

DOLGATLANUL,  (dol-og-atlan-ul)  ib.  Dolog
nélkül,  nem dolgozva, henyélve, munka, foglalatosság
nélkül.  Dolgatlanul  tölteni  át  időt. Máskép :  dologta-
lanul.

DOLGOLÓDÁS,  (dol-og-ol-ód-ás)  fn. tt  dotyo-
lódás-t,  tb.  —ok.  Dologgal  foglalkodás,  veszödós,
munkálkodás,  dolgozgatta.  Nem igen  divatos  szó.

DOLGOLÓD1K,  (dol-og-ol-ód-ik) belsz. m. dol-
golód-tam,  —tál,  —ott. Valamely  dologgal  foglalko-
dik,  munkálódik, dolgozgat.  Ritka  használata.

DOLGOS,  (1),  (dol-og-os) mn. tt  dolgot-t, vagy
—öt, tb.  —ok.  1) Aki  dolgozni  szeret Dolgos  ember,
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dolgot  legény,  dolgot  ételed,  dolgot  szolgáló.  2)  Fog-
lalatoskodó.  Mi  dolgotok  vagytok  f  azaz,  mivel foglal-
kodtok ? mit csináltok.  (Veresmarti  249  1.)

DOLGOS,  (2),  (mint  föntebb)  fa.  tt.  dolgos-1,
tb.  —ok. Dolgozó személy. Jó  dolgot, frít  dolgot,  lassú
dolgos.

DOLGOSSÁG,  (dol-og-os-ság)  fn.  tt.  dolgosság-
ot.  Tulajdonság,  melynél fogva  valaki dolgozni szeret,
szüntelen  foglalatoskodik.

DOLGOZ,  (dol-og-oz)  önb.  és  áth.  lásd  :  DOL-
GOZIK.

DOLGOZÁS,  (dol-og-oz-ás) fn.  tt.  dolgozát-t,  tb.
—ok. Valamely dologgal foglalkodás, valaminek csiná-
lása. dolgozásban  izzadni, elfáradni.  Műhelyben, gyár-
ban,  mezon, főidőn,  kertben  dolgozat.  Kidolgozót,  le-
dolgozás,  bedolgozás, földolgozót.  V. ö. DOLOG, DOL-
GOZIK.

DOLGOZAT,  (dol-og-oz-at)  fn.  tt.  dolgozat-öt.
Azon  mű, melyet valaki  dolgozás által  létesít, teljesít
Különösen  észbeli,  szellemi  mű.

DOLGOZGAT,  (dol-og-oz-gat)  önh. és  áth.  m.
dolgozgat-tam,  —tál, —ott, pár. dolgozgass.  Valamely
dolgot,  munkát  folytonosan  egymás  után  végez;  a
dologban,  munkában nem erőteti  meg magát,  de szü-
netlen  foglalatos.  Szerény szólásmódban is, kivált ma-
gunkról  lévén  szó, ezen  igével  élünk.  Majd  csak  dol-
gozgatok, mennyire erőm  engedi.

DOLGOZIK,  (dol-og-oz-ik)  k.  m.  dolgoz-tam,
—tál,  —ott. Dolgot végez,  dologban  fárad,  valamit
csinál, munkálkodik.  V.  ö.  DOLOG.  Kertben,  réten,
szőlőben  dolgozik.  Kézzel  lábbal,  teljét  erővel,  észszel
dolgozik.  Feletégére,  gyermekeire  dolgozik,  azaz,  keres.
Aton  vagy  abban  dolgozik,  hogy  stb. Ki  nem  dolgozik,
ne  is  egyék. (Km.)  Falamin  tokáig  dolgozni.  Pénzért,
ingyen,  olcsón, drágán,  lattan,  'szaporán, tisztán, mocs-
kosán  dolgozni.  Sokat,  keveset,  semmit  sem  dolgozni.

Á.  ki, föl,  U,  meg  igekötőkkel  összetevő  az  ik-et
elvetvén  átható  értelmet  kap,  s  tárgyesetet  kivan
maga  mellé,  pl.  A  tokáét  minden fonalat  feldolgoz.  A
tímár,  lobok,  éterét  varga,  irhát,  kidolgozza  a  bőrt.
Adósságát  kézi munkával  ledolgozza.

Az  össze  igekötővel  néha közép,  néha  átható ér-
telme  van, pl.  Mindenfélét  összedolgozik,  ét  összedol-
gozta  magát.

A  be és  el  igekötőkkel  megtartja  az  ik-et, pl. be-
dolgozik  a  városba;  bedolgozik  magamagának;  azaz,
kárt tesz,  elrontja magát;  lassan  eldolgozik  azaz dol-
gozgat

DOLGOZÓ,  (dol-og-oz-6)  mn.  tt  dolgozó-1.  1)
Aki  dolgozik.  ReggeltUl  estig  dolgozó  napszámotok.
Dolgozó  tárt.  2)  Dolgozáshoz  való,  kellő,  szükséges,
ahol  dolgozni  szokás.  Ez  értelemben  a  viszonynévvel
öszvetett  szót  alkot,  pl.  dolgozóasztal,  dolgozószoba.

DOLGOZÓASZTAL,  (dolgozó-asztal)  ősz.  fn.
1)  Asztal, melynél  vagy  melyen  mindenféle  írást  vé-
gezünk, pl. ügyvéd, számvevő*, könywivSJegyzS  dolgozó-
asztala.  2)  Asztal,  melyen némely mesteremberek  stb.
munkáikat teszik.  Könyvkötők,  szabók  dolgozóatztala.
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DOLGOZÓHÁZ,  (dolgozó-ház) ősz. fn. KÖB épü-
let  vagy  intézet,  melyben  a  csavargók  vagy  rabok,
vagy  magánosoknál  munkát nem kapó  szegények  bi-
zonyos  bérért  dolgoznak. Kényszerítő  dolgozóhoz  ; var-
megyei,  városi  dolgozó  ház. Máskép : dologház.

DOLGOZÓSZOBA,  (dolgozó-szoba)  ősz.  fn.
Szoba,  melyben  a  hivatalnokok,  vagy  más  köz  és
magán  személyek,  péld.  írók,  s  bármely  munkások
dolgoznak, dolgaikat  vagy  munkáikat  végzik,  külö-
nösen  pedig  irni  szoktak.

DOLGOZTAT,  (dol-og-oz-tat)  áth.  m.  dolgoz-
tat-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —toss.  Valaki  által  vala-
mely  dolgot  véghez  vitet,  valakit  dolgozni  kénysze-
rít  Cselédeivel  a  kertben  vagy  szőlőben  dolgoztat.  Né-
mely  megyékben  a  rabokat  dolgoztatják.  Magyar  sza-
bónál,  német  vargánál  dolgoztat.  Öszvetételei:  kidol-
goztat,  valamit  kellő  módon  és  czélra  kikészíttet;
ledolgoztat,  bizonyos  tartozást  dolog által leszolgálUt,
megtéríttet; feldolgoztat,  valamely  anyagot  hezzáértő
dolgosok  által  bizonyos  művé  alakíttat

DOLGOZTATÓ,  (dol-og-oz-tat-6)  fn.  tt.  dolgoz-
tató-t.  Általán,  ki  más által  valamely  dolgot,  mun-
kát  végeztet.  Különösen,  ki  ruhaneműket, bútorokat,
eszközöket  stb.  bizonyos  mesterembernél csináltat  A
jó  mesterembernek  sok dolgoztatója  van.

DOLHODIK, (azaz,  h és  l  helyet  cserélve doh-
ol-od-ik).  Székely  tájszó,  ám.  dohosodik.

DOLHONYA,  falu  Sáros  megyében;  helyr.
Dolhonyá-n,  —rá, —róí.

DOLHA,  mezőváros  Hánunaros  megyében;
helyr. öolhá-n,  ~ra, — rói.  '

DOLMÁNY,  (dol-ma-any)  fn.  tt.  dotmá»y-í,  tb.
—ok. Magyar  szabású  derékravaló felső  köntös, mely
a  mentétől  fb'leg  abban  különbözik,  hogy  prémje
nincs.  Kurta  dolmány,  milyet  a  magyar  köznép  ren-
desen visel. Sinóros, pitykét  gombu  dolmány.  Sz&rdoi-
mány,  szűr  kelméből, és  dolmányszabással.  Huszár-
dolmány.  Atiladolmány.  Zrinytdolmány.  Felezőnkig,
térdig  érS  hosszú  dolmány.  A  dolmányt felőlivé,  vagy
panyókdn  viselni.  Sokszor  a  rongyot  dolmányban  it
van  okot  legény.  Km.  fakókerék,  fcenderhám,  nemes-
ember,  szíírdolmány.  Km.  A  köznép kurta  dolmányát
néhutt  dokánynak,  vagy  idegen szóval mándli-, jánkti-
nak  nevezik.

Tájejtéssel  : dalmány,  melyből  kiindulva,  való-
stinti,  hogy  törzse  az  elavult dalma,  melyből  szárma-
zott a  Szatbmárban  divatos  dolmahodtk, azaz, teste-
sedik, derékban  vastagodik.  V. ö. török  dolu  =  te-
le ; és  dóimat  =  telni.  Miszerént  dolmány vagy dal-
mány  annyi volna,  mint  dalmára  azaz derékra  való
öltözék.  Egyébiránt  egyezik  vele  a  török  doloman,
dolama,  doliman,  s  a  török  dolamaJc  is  ám.  begön-
gyölni,  bebonyolni (envelopper, entortiller. Hindogla).
Akár  innen  akár  a  magyarból kölcsönöitettek a  sáli?
nyelvekben  eléforduló  dolama, doloman, doliman,  do-
lyoman  is.  A  franczia  akadémia szótára  szerint:  dotí-
man, ám. színpadon használt török ruha. Eléjön  Rfgni-
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ér  és  Schuster  szótárában  is  doliman  mint  török
felső  ruha  és  dolman  mint  (magyar)  huszármente.

DOLMÁNYGALLÉR,  (dolmány-gallér)  ősz.  fn.
Egyenesen  felálló,  nem lehajtott  gallér  a  dolmányon,
mely  a  nyakat  körülveszi.

DOLMÁNYGOMB,  (dolmány-gomb)  ősz.  fn.
Gomb  a  dolmányon, érczből, selyemből, szőrből,  posz-
tóból.  Pityket,  makkforma  dolmánygombok.

DOLMÁNYHAJTÓKA,  (dolmány-bajtóka)  ősz.
fn.  Hajtóka  a  dolmány  ujján,  1.  HAJTÓKA.

DOLMÁNYRA,  (dol-ma-any-ka)  fh.  tt.  dol-
mdnykdt.  Kis  dolmány, pl.  milyent  a  gyermekek  vi-
selnek.

DOLMÁNYOS,  (dol-ma-any-os)  mn.  tt.  doimá-
nyot-t,  vagy  —át, tb.  —dk. Dolmányba  öltözött,  ki
dolmányt  visel.  Dolmányos  magyar  nép.  Sötétkék  dol-
mányos  huszárok.

DOLMÁNYSZÜR,  (dolmány-szűr)  ősz.  fn.  Dol-
mányszabásu  eztirruba.  Kurta  dolmánysziir;  hossxu-
dolmányszfir,  milyent  Csalóközben  és  Mátyásföldén
viselnek.  Dolmánysz&r  és fordítva szlirdolmány  ugyan-
azon  öltözéket jelenti,  azon  különbséggel,  bogy  az
első  a  szürkéiméből  varrott  ruhának  szabását,  a  má-
sik  pedig  a  dolmányszabásu  ruhának  kelméjét  hatá-
rozza  meg.

DOLMÁNYUJJ,  (dolmány-ujj)  ősz.  fn.  A  dol-
mány  derekához,  illetőleg  vállához  varrott  sípalakú
részek,  melyek a  karokat  takarják.  Bő, szűk  dolmány-
ujjak.

DOLMANYZSEB,  (dolmány-zseb) ősz.  fn.  Zseb
a  dolmányon.

DOLOG,  (dol-og,  1. DŐL)  fn.  tt.  dolg-oí.  Sze-
mélyr.  do'g-om,  —ód,  —a,  —unk,  —ótok,  —ük. 1)
Valaminek  végrehajtása,  előállítása,  valamely  czél
elérése  végett,  a  testi  vagy  lelki  erőnek  működése
által.  Könnyű,  nehéz  dolog.  Dologba  kapni,  kezdeni.
Dologhoz  látni, fogni.  Dologban  lenni.  Dolgot  keresni,
találni,  végezni.  Dologtól  irtózni.  A  dolog nem  szégyen.
Km.  Egy  dologból  kettőt  csinálni.  Ezer  a  dolgom.  A
jó  cseléd  mindig  talál  dolgot.  Km.  Dolog  ideje,  vége,
szünete.  Dolog  után  édes  a  nyugodalom.  Km.  Dologra
legények  !  2)  A  testi  vagy  lelki  erő  működésének  tár-
gya.  Sok a  dolgom.  Nincs  semmi  dolga,  tenni  valója.
Dolgot  adni  valakinek.  Mezőn,  kertben  van  dolga.  Úr
dolga,  a  hajdani  robot.  Vármegye  dolgára  menni.  3)
Általában  tárgy.  Szóljunk  a  dologhoz.  Most  a  dologra.
4)  Ügy,  foglalkodás.  Maga  dolgában,  mások  dolgá-
ban fáradni,  járni,  kelni.  Vele  semmi  dolgom.  Annyi
a  dolga,  azt  sem  tudja,  hol  a feje.  5)  Állapot.  Jó  dol-
ga,  úri  dolga,  rósz  dolga,  kutya  dolga  van.  Csúnya
dolog  a  háború.  Km.  Ez  bizony  kutyadolog.  Szép  do-
log,  ha  Istentől  van.  Km.  6)  Határozatlan  tárgy,  izé,
valami.  Mi  dolog  ez f  No  ugyan  derék  dolog.  Furcsa
dnlog,  csodálatos  dolog.  Megesett  dolog.  Megesett  do-
lognak  felejtés  a  vége.  Km.  7)  Ami  nem  személy,  (la-
tin  rés,  német Ding,  Sache).  A  személyeket  a  dolgoktól
megkülönböztetni.  8)  Elünk  e  szóval,  midőn  valami-
nek  nevét  nem tudjak,  vagy  nem akarunk  vele  élni.

AKAD.  HAOT  8ZÚTÍK.

Resíelem  az  egész  dolgot.  A  dolog  érdeméhez  szólani.
Itt  a  dolog  veleje.  Ezen  dolog  ismeretlen  elöltem.  Meg-
jegyzendők  ezen  sajátságok  : Pénz  dolgában,  kenyér
dolgában  szűken  lenni.  Menj  dolgodra  !  ne  alkalmat-
lankodjál  itt.

DOLOGBELI,  (dol-og-bel-i) mn. tt.  dologbeK-t.
tb.  —ék.  Dologgal járó,  valamely  tárgyhoz  tartozó,
dolgot  illető.  T8bb  dologbeli  foglalkodás.

DOLOGÉRTÖ,  (dolog-értő)  fa.  és  mn. Ki  bizo-
nyos  tárgyhoz,  dologhoz  tud,  ért,  valamiben  jártas,
tapasztalt, művelt.  Dologértó'ktöl  tanácsot  kérni.  Do-
logértökre  bízni  valaminek végrehajtását.  Dologértb'  ta-
pasztalt  férfiak.

DOLOGÉRTÖLEG,  (dolog-értőleg) ősz.  ih.  Az
illető  dologhoz,  tárgyhoz,  ügyhöz  értve,  azt  tudva.

DOLOGFEJTÉS ,  (dolog-fejtés)  ősz.  fn.  Vala-
mely  szövevényes  ügynek  földerítése,  felvilágosítása.

DOLOGFOGÓ,  (dolog-fogó)  ősz.  fn.  és  mn.
Dologszerető,  dologhoz  kellőleg  hozzálátó.  Erdé-
lyi  szó.

DOLOGGYÖZÖ, (dolog-győző)  ősz.  mn.  Dolog-
ban  állhatatos ,  ki  a  dologban  hamar  ki  nem  fárad,
tartós  dologra  termett,  munkabíró.

DOLOGHÁZ, (dolog-báz) ősz. fn. 1. DOLGO-
ZÓHÁZ.

DOLOGI,  (dol-og-i)  mn. tt.  dologi-t,  tb.  —ak.
1)  Dologhoz,  mint  cselekvéshez,  munkához  tartozó.
Dologi  hajlam.  2)  Nem  személyi,  hanem  bizonyos
tárgyat,  birtokot  illető.  Dologi jog.  Dologi  bíróság.

DOLOGKERÜLÉS,  (dolog-kerülés)  ősz.  fn.
Henyélés!  bajiam,  melynél  fogva  valaki  dolgozni,
azaz  testi  vagy  lelki  erejét  megfeszíteni,  gyakorolni
nem  akarja.

DOLOGKERÜLÖ,  (dolog-kerülő)  ősz.  mn.  és
fn.  Ki  dolgozni  vonakodik,  ki  a  dologtól  irtózik, he-
nyélésre  hajlandó;  naplopó.

DOLOGNAP,  (dolog-nap)  ősz.  fn.  1)  Köznap,
hétköznap,  innepeket  és  vasárnapokat  kivéve  min-
dennap.  2) Jelesen  : oly nap,  melyben  valamely  kü-
lönös  dolgot  kell  végrehajtani,  vagy  különös  erő-
megfeszítéssel  kell  dolgozni.

DOLOGÓRA,  (dolog-óra)  ősz.  fn.  Kiszabott
óra,  mely  alatt  dolgozni,  bizonyos  dolgot  végezni
kell.  Dologóra  után  köoetkezik  a  nyugóra,  nyugidé'.

DOLOGSZERETÖ, (dolog-szerető)  ősz.  mn.  és
fn.  Aki  dolgozni  szeret,  vagyis,  örömest  dolgozik ;
dologkedvelő,  szívesen  munkálkodó,  fáradhatatlan.
Dologszeretö  cselédet  nem  kell  sürgetni.

DOLOGSZÜNET,  (dolog-szünet)  ősz.  fn.  Azon
idő,  melyben  a  munkások,  napszámosok,  mesterlegé-
nyek  stb.  dolgaikat  félbenhagyván,  pihennek ; nyűg-
idő,  nyugira.

DOLOGTALAN,  (dolog-talan)  mn.  tt  dolog-
talan-í,  tb.  —ok.  Kinek  dolga  nincs;  ki  nem dolgo-
zik  ; benyélő.  Mint ih.  ám.  dologtalanul.

DOLOGTALANSÁG,  (dol-og-talan-ság)  fn.  tt.
dologtalanság-ot.  Dolog  nélküli  állapot;  henyélésre
hajlandó  tulajdonság.

80
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DOLOGTALANUL,  (dol-og-talan-ul)  ih.  1)
Dolog hiányával,  dolgot  nem kapva.  A  gyáros  meg-
bukott, «  a  munkások  dologtalanul  maradtak.  2)  A
dolgot  készakarattal  kerülve,  henyélve. Dologtalanul
tölteni  ős időt.

DOLOGTÁRS,  (dolog-társ) ön.  fn.  Ki  velünk
együtt  dolgozik,  vagy  egy  dologban  fárad;  dolgo-
zótárs.

DOLOGTÉTEL, dolog-tétel)  ősz. fn. Valamely
dolognak, munkának  üzése,  tejesítése.

'  DOLOGTEVÖ,  (dolog-tevő)  ősz.  mn.  1)  Aki
dolgot  tesz, dolgozik.  2)  Mondatík  az  időről is, mely
különösen  dologra  van  szánva,  nem pedig  szünetre
vagy  innepre.  Dologtevö  nap.

DOLOGVÉDŐR,  (dolog-véd-őr)  ősz. fa. Had-
tudományi  ért  katonai  födözet,  mely  *>  hadmezei
munkásokat,  pl.  sánczásókat,  hídcsinálókat  stb., az
ellenség  megtámadása  ellen  védi.

DOH,  (1), elvont gyöke  domb,  dombor,  domó,
dómon  stb. sziknak, és  több helyneveknek.  Eredeti
jelentése púp, dag, csomódad alak,  felduzzadt  és  du-
dorodott  valami.  Ugyanezen  értelemben  rokonai:
esőm, gom,  töm, som, ssom, mint oly származékok gyö-
kei,  melyek  valamely  dudonít,  gömbölyűt,  feldagad-
tat  jelentenek, pl. csomó, gomb,  gomba, tompor, somok,
zsombék.  Vékonybangon  döm,  melyből  döme,  dömsö-
di,  dSmbics  stb.  származtak.  Egyezik  vele  a  latin
tűm,  mint tumeo,  tumor,  tumidu*  származékok gyöke.

DÓM, (2),  hangutánzó gyöke  dombérot  igének,
keményebb  előhanggal  :  töm,  mint tombol,  tombolát
gyöke.

DOMAFÖLDE,  falu  Vas  megyében;  helyr.
Domafoldí-n,  —re,  —rSl.

DOMAHÁZA,  falu  Bonod,  és  puszta Heves
megyében; helyr.  Domahásá-n, —rd,  —ról.

DOMAHIDA,  falu  Szathmár megyében;  helyr.
.Domohidá-n, —ró, —ról.

DOMÁLD,  falu  Erdélyben,  Küküllő  megyé-
ben ; helyr. Domáld-on,  —rá, —ról.

DOHÁNY,  falu  Krassó  megyében;  helyr. Do-
mony-bo,  —bon,  —ból.

DOMB, (1), (dom-b)  fa. tt domb-ot. 1) Tulajdon-
kép , a föld színén,  sfklapályon kevéssé fólebb emelt,
s  mintegy  kerekdeden  feldadorodott  földtömeg.  A
dombnál  magasabb  a halom, a halomnál  magasabb  a
hegy.  Homokdomb,  kerekdomb.  Domb oldala,  domb
teteje.  A*  ördög  is  a  dombra  tojik.  (Km.)

„Az  én szeretőmnek  dombon  van  a  háza.*
Népdal.

2) Átv. ért.  összehordott, s csűrök, vagy gömbölyű  for-
mában  egymásra  hányt,  töltögetett  föld,  szemet  stb.
JTotárdomb, ganajdontb, nemetdomb. 3) Valamely nagy
síkságon  messzebb  terjedő  fölemelkedés,  milyenek
Bácskában  a  telectkai  dombok.

Mind alaphangokra, mind  alapfogalomra,  mind
képzésre nézve hasonlók  hóna : csomó,  górni,  tomp,

ssomb,  czomb,  ccomp,  mint  a  maguk  nemében  vala-
mely  dndoruságot  jelentők.

Rokonok  vele  a  latin  tumeo,  tumor,  tumulut,
német  Damm, régi  svéd  dampu, román dimou, szansz-
krit dámá, dámán.  A  hellén  ivpfioí  csak  története-
sen  egyezik  meg,  mert  ez  rvqtta  szótól eredetileg
égetési, halott-égetési helyet jelentett, s ha vájjon ezen
Tvqpa>  [füstöl],  valamint  a német Dampf  jelentéseik  is
eredetileg  a  domborodástól, ki-  vagy  felduzzadástól
vétettek-e,  vizsgálatát  másokra bízzuk.

DOMB, (2), fala  Erdélyben,  Kolos megyében;
helyr.  Domb-ön, —rá, —ról.

DOMBÁR,  (dom-b-ár) fn. tt.  dombár-t,  tb  ok.
Domboldal, azon tér,  mely a  völgy  és  dombtető  kö-
zött  fekszik,  s  lassan-lassan  fólebb emelkedik.  Gö-
cseji  szó.

DOMBÁSZ,  (dom-b-ász)  fii.  tt  dombásc-t,  tb.
—ok. Dombos  vagy  dobogós  malom, kompos  malom.
V.  ö. TOMBÁCZ.

DOMBEGYHÁZA,  puszta  Csanád megyében;
helyr.  .Dombegyházá-n,  —rá, —ról.  Máskép  : Durn-
egyhása.

DOMBÉHOZ,  (dom-b-ér-oz  v.  tom-b-ér-oz) önh.
m.  dombéros-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —s.  Máskép :
dorbélyoz, dorbézol,  azaz  lármásán,  tombolva  mulat,
dőzsöl,  tivornyáz,  devernyál.  Úgy  látszik,  a  tombol
igével  egy  gyökről  származott, ámbár  így  is  elemei-
hetni: domborodásig (t  i.  s,  bas  domborodásáig,  fel-
poffadásáig)  töltözködik.

DOMBÉROZÁS,  (dom-b-ér-oz-ás)  fa.  tt  dom-
be>osás-t, tb.  —ok.  Dorbézolás,  lármás mulatság, dö-
zsölés,  tivornyázás.  farsangi  dombérosás,  éjjeli  dom-
bérosdsok.  V.  ö. DOMBÉHOZ.

DOMBÉBOZÓ,  (dom-b-ér-oz-ó)  fa.  és  mn.  tt
dombérozó-í.  Aki  zajosan,  lármásán,  ittasan  mulat,
dőzsöl,  tivornyáz;  dorbézolo,  korhelykedő.

DOMBHÁT,  (domb-hát)  ősz.  fn.  A  dombnak
felső  része, honnan annak aljába  lehet  látni;  domb-
tető.

DOMBEK, (dom-b-ik) fa. tt  domWfc-oí. Kis domb.
Hasonló hozzá  : zsombik,  zsombék,  ssámbok.  Képzésre
olyan,  mint:  kuesifc  e helyett: kueskó.

DOMBLIGET,  (domb-liget)  ősz.  fa.  Fákkal,
bokrokkal  benőtt  vagy  beültetett domb.

DOMBÓ,  több  helység  neve Magyar-és  Erdély-
országban  ; helyr.  Dombó-ra,  —ról, —n.

DOMBOCS,  (dom-b-ocs)  fa.  tt  dom&ocs-ot. Kis-
ded  domb, dombocska.

DOHBÓL,  (dom-b-ol) önh. L TOMBOL.
DOMBOLDAL, (domb-oldal) ősz. m.  A  domb-

nak  azon meneteles  része,  mely  a völgy  és  tető  kö-
zött  fekszik.

DOMBOR, (dom-b-or) fn.  tt  domoor-t, tb  ok.
Általán, jelenti  valamely  testnek  kidudorodasát, ki-
gömbölyödését,  pl.  kályha  vagy  kemencéé  dombom,
kenyér  donibora,  tintatartó  dombéra.  Különösen,  az
építészeti  uobrászuiiiveknek  kidndorodása  (Relief).
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Féldombormüvelc',  (bas  relief),  magos  dombormüuek,
(hant  relief).

Származékai:  domború,  domborodik,  domborít.
Alaphangokra  és  fogalomra  rokonai  :  csombor, gom-
bor, csombor,  tompor.

DOHBORÍT,  DOMBORÍT,  (dom-b-or-ít) áth.
m.  dombortí-ott,  htn.  —ni vagy  —ani, pár. —s. Va-
lamely  testnek kükejét  domboruvá  teszi.  V. ő. DOM-
BORÚ.

DOMBORÍTÁS,  DOMBORÍTÁS,  (dómb-or-ít-
ás) fn. tt  dombortidt-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn
valamit  domborítnak.

DOMBORÍTÓ,(l),DOMBORrrÓ, (dom-b-or-ít-ó)
fn.  tt  domboritó-t.  Lemezből  dolgozó  mesteremberek
aczéleszköze,  melynek  segedelmével  ás  érczlemeze-
ket  kellő  domboraságra  alakítják.

DOMBORÍTÓ,  (2),  (mint föntebb) mn. tt  Aki
vagy  ami domborít

DOMBORKÖ,  (dombor-kő) ősz.  fa.  Dombonira
kifaragott  kődarab,  különösen  ilyen  alakú  sírkő.

DOMBORMÓ, (domb-ormó)ösz. fn.  Domb orma,
teteje,  dombtető,  dombhát

DOMBORMŰ,"  (dombor-mü)  ősz.  fn.  lásd:
DOMBOK.

DOMBOEODÍS,  (dom-b-or-od-ás)  fn. tt  dom-
borodás-í, tb.  —ok.  A  testnek  gömbölyű,  dagadozó
alakban  növekedése.  .Domború  dombodnak,  dobdem-
borodása  dobodnak.  (Szójáték).

DOMBORODIK,  (dom-b-or-od-ik) k.  m.  dombo-
rod-tam,  —tál, —ott.  Lassan-lassan  dombom  sJakot
ölt,  fel- vagy kidagad.  Domborodik  ős  erszénye,  dom-
borodik  a  kenyér,  domborodik a  has.

DOHBORÚ, DOMBORÚ,  (dom-b-or-ú) mn.  tt
domboní-í,  tb.  —k vagy  —ak.  Domb  alakú,  felda-
gadt,  feldudorodott.  Domború garmada,  domború csi-
pó, domború has,  domború mell, domború far,  domború
(tömött) erszény.

DOMBORÚAN, DOMBOBUAN,(dom-b-or-u-an)
ib. Domború, dagadozó,  gömbölyű,  püffedt  alakban.
Dombonían  felhányt  főid.  Dombontan  kitömött  far.
DomoonSan  tütött  kenyér.

DOMBOBÚEA,  (dom-b-or-ú-ka)  mn. tt.  dombo-
rúfcá-t.  Kevéssé  domború, ami csak  kicsit van  kidu-
dorodva, feldagadva.  Domborúka  mell,  homlok.

DOMBOBÚL, DOMBOEUL,  (dom-b-or-úl)  önh.
m.  domborúl-í.  Domború  alakot kap; dombonira  puf-
fad,  dagad.

DOMBORÚSÁG,  DOMBORUSÁG,  (dom-b-or-
n-ság)  fn. tt  domborúsog-ot.  Valamely  testnek  dom-
bom  alakja,  kidudorodott,  magasra  dagadt  tulajdon-
sága vagy  állapota.  Kenyérnek,  mellnek  dombonuága.

DOMBOS,  (dom-b-os)  mn.  tt  dombos-t,  vagy
—öt, tb.  —ok.  1)  Mondjuk  térről, melyen  egy  vagy
több  domb emelkedik.  Dombot  határ,  vidék.  2)  Átv.
ért  púpos, domós. Dombot  hát. Dombot  kenyér.

DOMBOSÁN,  (dom-b-os-an)  ib.  1)  Egy  vagy
több dombbal.  Dombosán emelkedő'  tájik.  2)  Púposán,

pnffadtan,  kidudorodtam.  Dombosán  tin&tt hát.  Dóm-
bősön  kinyomWó  mell.

DOMBOSODIK,  (dom-b-os-od-ik)  k.  m.  dombo-
sod-töm,  —tál,  —ott.  1)  Dombossá  leszen,  emelke-
dik,  pl. a vidék,  határ.  2)  Pűposodik.  Dombosodik  a
háta.

DOMBOSUL, DOMBOSUL,  (dom-b-os-úl) önh.
m.  dombosúl-í.  1. DOMBOSODUL

DOMBÓVÁR,  mv&ros  Tolna  megyében;  helyr.
Dombévár-on, vagy  —ott, —ró, —ról.

DOMBOZAT,  (dom-b-oz-at)  fa.  tt  dombozot-oí.
1)  Dombokból  álló  magaslat  2)  Mesterségesen  csi-
nált  dombmfi,  pl.  határdomb.

DOMBTALAN,  (dom-b-ta-lan) mn.  tt  dombta-
ían-í, tb.  —ok. Egyenes,  sík, róna,  melyen  dombok
nincsenek. Donbtalan  határ,  vidék.

DOMBTETŐ, (domb-tető) L DOMBHÍT.

DOMICSKOL, L DÖMÖCZKÖL.

DOMIKA,  (dom-i-ka)  fn.  tt  domifcáí.  Sajttal
készített böjti  leves. Haskép:  demifca.  A  túróra  vitet
Sntnek,  demikanak  mondják;  a  vén  leányt férjhez  ad-
ják, s  menyecskének hittak.  (Km). Erdélyi  szó. A  pa-
Idczoknál: demikát.

DÓMJÁN,  puszta  Baranya  megyében;  helyr.
Domján-ba,  —bon, — Mi.

DOMÓ,  (dom-6)  fa.  tt  domó-t.  Púp,  kidudoro-
dis, különösen  a  kenyérnek  púpja,  gyürkéje,  dom-
ború  kiforradas.

A  domó és  domb  oly  fogalmi  rokonságban  van-
nak,  mint: csomó és  csomb,  gomó (gumó)  és  gomb.

DOMOKOS,  (1),  DOMONKOS,  (latin  eredetű)
férfi  kn.  tt  Domokos-t, tb.  —ok. Dominicns. Domon-
kos  szerzete.

DOHOKOS,  (2),  falu  Erdélyben  Belső-Szolnok
megyében; helyr. Domokos-ön, —ró,—ról. SZENT—,
CSÍK-SZENT—, székely  falu  Fekö-Csik  székben.

DOMOLAHÁZA  ,  puszta  Torna  megyében;
helyr.  Domoloházá-n, —ró, —ról.

DOMOLOS, puszta  Somogy  megyében;  helyr.
Domolos-on,  —rá,  —rrfí.

DOHONKOS,  (1),  1. DOMOKOS.
DOMONKOS,  (8),  Szent—, falu  Heves megyé-

ben 5 helyr. Domonkos-on, —rá,  —ro7.
DOMONKOSFA, helység Vas megyében; helyr.

Domonkotfá-n,  —ró, —ról.
DOMONY, falu Pest megyében; helyr.  Domony-

ba,  —bon, —ból.
DOMONYA, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Ungh

megyében, helyr.  .Domonyá-n, —rá, —ról.
DOMOS,  L DOHOKOS  (1).
DOMOSZ,  (dom-osz)  fo.  tt  domosz-í,  tb.  —ok.

Nagyobb  fajtájú  kövér  disznó.  Máskép:  damasz,
1.  ezt

DOMOSZLÓ,  falu  Heves és Közép-Szolnok  me-
gyében ; helyr. Domoszló-n, —rá,  —ról.

DON, hangutánzó  gyök,  honnan  dong,  donog,
dongó  stb.  származnak.  Tompa,  zárt  hangnak  után-

80*
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zása,  Vdkonyhangon : dön, a  dSng,  dönget  származé-
kokban. V.  ö. DÖN.

DONÁT,  (latin  eredetit)  férfi  kn.  tt  Dónát-ot.
Donatus.  A  szőlőhegyek  egyik  vddszente. Donát  ka-
polnája.

DONCS, erdélyi  szó, 1. DANCS.
DONG,  (don-og) önh. m. dong-ott,  — íam, vagy

—ottam,  —tál  vagy  —otíái,  —ott. htn.  —«i  vagy
—oni. Némely bogarakról  mondatik tulajdonkép, mi-
dőn tompa, egyhangú, folytonos  szózatukat hallatják.
Dongának  a  méhek, darázsok, némely mezét legyek, stb.
Betüráltoztatva:  zsong. Dong, mint  a  darázs  a  tücs-
kök  között.  (Km).  Jól  érett  gyümölcs,  melyet  a  dará-
zsok  megdonganak. (Km). Átv.  éri  és megvető hangon
szóira  ám.  morogva, mormolva  beszél,  csak  félig bal-
latszólag szól. Azt donogják  szüntelen.  (Tasi  158.  1.).
V.  5.  DONG.

DONGA,  (don-og-a v.  dom-ga)  fa.  tt  dongát.
Simára gyalult, kissé  domborított  fahasábok,  melyek-
ből  hordókat, kádakat, sajtárokat,  bödönökct stb. ké-
szítenek  a  bodnárok,  vagy  kádárok.  Hordódonga,
káddonga.  Máskép  totósán:  duga.  Átv.  ért.  vékony
dongáju  ember,  ám. gyönge  testalkotással biró.

Románul  dungi, a szláv nyelvekben: duga, doga,
duhu, németül  Tonnt.

DONGABOLTOZAT,  (donga-boltozat)  ősz.  fn.
1)  A  dongás fáedények,  ú.  m.  bödönök  kádak,  de
különösen  hordók sajátságos  alakítása,  minél  fogva
közepet* kissé kidudorodnak, domborodnak, ás  onto-
rák  felé  pedig  behajtanak.  2)  Olyan  boltozat,  mint a
bordódongáké; vagy  hordó-, félbordó alakú boltozat

DONGACSÍN, (donga-csín)  ősz.  fn.  A  dongák
végeinek  bemetszése, berovátolása, melybe a hordók,
bödönök, sajtárok  stb. fenékdeszkáit  alkalmazzák,  s
becsiptetík.

DONGAFA,  (donga-fa) ősz. fn.  Különféle  hosz-
szuságu, és szélűfahasábok,  melyeketa kádárokgya-
lulás által  dongákká  képesnek.  Az  összerakott  don-
gafákat  máglyának nevezik.

DONGALÁB,  (donga-láb) ősz.  fn.  Talpával  be-
felé,  benső  szélével  föl, külső  szélével  pedig  aláfelé
görbedt  láb.  (Pes  varos).

DONGALÁBÜ,  (donga-lábú)  ősz.  mn.  Kinek
dongájába  van, csámpás.

DONGÁS, (don-og-as) fh.  tt  dongás-t,  tb.  —ok.
Némely bogarak,  és robarok tompa, egyhangú  szóza-
ta. Méh-,  darázs-,  légydongát.

DONGA V ÁS,  (donga-vas) ősz.  fn.  A  kádárok
éles vasszerszáma, melylyel a  dongákat,  hogy  helye-
sen  összeálljanak,  simára  egyengetik.

DONGÁT,  (don-og-at)  áth.  m.  dongat-lam,
—tál, — ott.  Valamit dongani késztet,  azaz  ügy  üti
veri, hogy  dón  hangot  adjon.  Dongatni  a hordókat.
Vékony  hangon  dönget.

DONGÉfi,  puszta  Csongrád  megyében;  belyr.
Dongér-ba, —bon,  —bo7, vagy  —ön,  —rá,  —rói.

DONGÓ, (1), (don-og-ó) fa. tt  dongó-t.  1) Dongó
légy.  9)  Bizonyos  debreczeni  népdal  neve:

Dtbrectenben  kidobottak,
flbgy  a  dongót  ne  danolják,
De átírt  is dongó,
Diri  derű  dongó.

DONGÓ,  (2),  (mint  föntebb)  mn.  tt  dongó-t.
Ami  vagy  aki  dong.

DONGÓ,  (8),  puszta  Erdélyben,  Kolos  megyé-
ben ; helyr. Dongóin, —rá,  —rrfl.

DONGÓBOGÁE, (dongó-bogár) ősz. fa. 1. DOX-
GÓLÉGY.

DONGÓCSKA, (don-og-ó-cs-ka) fa. L CZIN-
CZÚR.

DONGÓLÉGY,  (dongó-légy) ősz.  fa.  Barmokon
s  dögökön  élődő  nagy  mezei  légy,  mely  röptéim
donog.

DONGÓMÉH,  (dongó-méh)  ősz.  fa.  1.  POSZ-
HEH.

DONOG, (don-og) önh. 1. DONG.
DONYHA,  L  DÜNYHA.
DOPOL,  (dop-ol,  németül  stopfen)  áth.  m.  dt-

pol-l. Székely  szó, ám. dug, bedog, pl. valamely  edényt,
bordót, palaczkot  stb.

DOPSZA,  KIS—,  falu  Zemplén  megyében;
helyr.  Dopttd-n,  —rá,  —ról.

DOB, (1),  elvont gyöke  doroszoí,  dorosdó azok-
nak.  Eredeti jelentése: metszés, hasítás, irtás.  Roko-
nai :  csór a  esoroszol,  csorostló, csorba  származékok -
ban,  továbbá  hor, kor, melyekből  horhol,  korhol  sxar-
maztak.  V.  ő. ŐRT,  IRT.

DÓR,  (2),  hangutánzó, melyből  doromb,  dorbé
tol,  dorgál,  doronol  stb.  származnak.  Rokonok vek:
dur, dör.

—DÓR,  vékonyhangon:  dér,  dSr,  Sszretett
képző,  mely részint  önálló neveket  képez, mint:  un-
dor, fon-dor,  ion-dór,  gon-dOr,  sttn-dor, részint közép-
képző,  mint  a  pen-dér-edik,  pen-de'r-ií,  pez-aVr-keo*k
igékben.  Rokona  tor,  tér, tör,  a /ín-tor,  hen-íer,  rS*
<ör  szókban.

DÓRA,  (hellén  eredetű) női kn.  tt  jDorát.  Do-
rottya, Dóri, Dóris, Dorka, Dorkó.  (Dorothe*).  |

DÓRÁK,  férfi  kn.  tt  Dorák-ot.  (Dorothens).  i
DORBÉ20L,  (dor-b-ész-ol)  önh.  m.  dorbóo/-/.

Nagy  zajjal,  széles  kedvű  kurjongassál,  mintegy  dó-  |
rombolva  dőzsöl, korhelykedik, dombéros.

Hasonló  bozzá  mint  hangutánzó a  tomboláit jé-  '
lentő  bélien:  #ópv/ío{,  &OQV@éo>.

DORBÉZOLAS,  (dor-b-éu-ol-ás)  fii.  tt  darU-
tolat-1,  tb.  —ok.  Zajos,  doromboló  dőzsölés,  dombé-
rozás.

DOBGA,  (dor-og-a azaz,  dor-og-ó  v.  dőr-ög-cT
elvont  vagy  kiavult  törzsök,  melyből  dorgál  (dorgt
ál)  származik.  Melldknevfll  fel  lehetne  éleszteni,  pL
dorga  szósat, dorga  beszéd..

DORGÁL, (dor-og-a-al) áth. m. dorgál-1.  Kemí-
nyen, mintegy  dorog-va, azaz dur-vábban,  darabosan
vastagon,  döVo'g-ve  fedd  valakit,  valamely  rósz  tette
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miatt  Aki  máit  dorgálni  akar,  maga feddhetetlen  le-
gyen.  (Km.)  Megdorgál.

DORGÁLÁS,  (dor-og-a-al-ás)  fn.  tt  dór gálát-1,
tb.  —ok.  Keményebb,  durvább  hanga  feddés,  ro-
stálás.

DORGÁLATLAN,  (dor-og-a-al-atlan)  mn.  tt.
dorgálatlan-t.  tb.  —ok.  Aki  nincs  megdorgálva,  ki
dorgálásra  méltót nem követett  el.  Mint  ih.  dorgálás
nélkül.

DOROÁLATLANUL,  (dor-og-a-al-atlan-ul)  ih.
Dorgálás  vagy  dorgáltatás  nélkül.

DORGÁLGAT,  (dor-og-a-al-gat) gyak.  áth.  m.
dorgátgot-tam,  —tál,  —ott,  pár.  dorgátgoss.  Gyak-
ran,  folytonosan, vagy  némi  kímélettel  dorgál.

DORGÁLÓ, (dor-og-a-al-ó)  fn.  és  mn.  tt  dor-
gáló-t. Aki  mást keményebb,  durvább  hangon  fedd.
Dorgáló  sztóék, dorgáló  besséd.

DORGÁLÓDIK,  DORGÁLÓDZIK,  (dor-og-a-
al-ód-ik  v.  dd-oz-ik)  k.  mnlt  dorgálóds-tam,  —tál,
—ott. Szenvedélyesen,  mintegy  természetté  vált  szo-
kásból  dorgál, fedd, morog.

DORGOS, falu  Temes  megyében;  helyr.  Dor-
gos-on, —rá, —rol.

DORHOL,  (dor-h-ol) áth.  m. dorhol-t.  Hengerel,
mángorol.  Bort  dorhoíni.  Máskép  :  csorhoi.  Erdé-
lyi  szó.

DÓRIS, DORKA,  DORKÓ,  női  kn.  1.  DÓBA.
DORMÁND,  falu  Heves megyében; helyr. £>or-

mdnd-on, —rá, —róí.
DORNIK, I. TARKÖR.

DOROCZ, 1. DOBROCZ.

DOROG v. DOROGH, hajdú város és több más
helység neve, helyr. Dorogh-on,  —rá,  —ról.

DOROGHÁZA, falu Heves megyében; helyr.
Doroghátá-n,  —rá,  —ról.

DOROGMA, TISZA—, adu Bonod megyében;
helyr. Dorogtná-n,  —rá,  —róí.

DÓRÓL, (dor-ol) áth. és önh. m. dorol-t. Dór

hangon dong. Székely szó. A sebet dorolját (azaz dong-
ják)  a legye*.

DOROMB, (dor-om-b) fn. tárgyeset: doromb-oí.
Fogak közé vett  egyszerű  vas  eszköz, rugalmas  aczél
nyelvvel  két  szilárdabb  vas  szár  között,  mely  ujjal
pengetve  különféle  kifajás  által módosított hangot ad.
Aljas  tréfabeszédben:  kureonarang. Átv. ért  hasi do-
romb,  aki  folytonosan  morog,  dörmög.  V.  ö.  DO-
ROMB.

DOBOMBÓL,  (dor-om-b-ol) önh. m.  doromboí-í.
1) Doromb nevű eszközt penget  2) Mondatik a macs-
káról,  midőn  hizelgésből  vagy  úgynevezett  tonás kö-
zött  sajátságosán  mormog,  dormog.  3)  Erős,  tompa
hangú zörgést  csinál.  Vékony hangon  : dörömböl.

DOROMBOS, (1),  (dor-om-b-os)  mn. tt.  dorom-
bot-t,  vagy  —öt, tb.  —ok. Kinek  dorombja  van, aki
dorombon játszik. Dorombot  leány.

DOROMBOS,  (2), (1. fónebb)  fn.  tt. doromoos-t,
tb.  —ok. Dorombon játszó  személy.

DOROMBOZ,  (dor-om-b-os)  önh. m.  doromboz-
tam,  —tál, —ott.  lásd  : DÓROMBÓL.  "

DORONG,  (dor-ong) fn.  tt.  dorong-oí.  1) Meg-
nyesett  fiatal  faderék,  vagy  vastagabbféle  ág,  eredeti
hengerded  alakjában.  Innen:  dorongfának  mondják
azon  ölfát,  melynek  egyes  darabjai  nincsenek  elba-
sítva, de a  rütsefánál  vastagabbak. V.  ö.  ROZSÉ.  2)
Alkalmazott  ért  kézbeli  nagyobbféle  faeszköz,  a leg-
nagyobb  botnál  zőmökebb,  terhet  emelni,  valamit
megtámasztani, korlátot  kerítem  való, stb. Dorongból
csinálják  pl.  a vendég  oldalakat,  a lajtorják  oldalait;
doronggal  emelik  ki  sárból  a  megsüllyedt  szekeret,
dorongokon  eregetik  le a szekerekről  a hordókat, stb.
3)  Néha dorongnak  mondják  az  igen  nagy  és  vastag
botot.  Jvdá*  egy  a  tizenkettő  lOStSl  eljVve,  ét  S  vele
sok  sereg,  kardokkal  ét  dorongokkal.  (Máté 26. 47.)
Mint  egy  latorra jöttetek-e ki  kardokkal  és  dorongok-
kal t  (Lukács  22. 52.).

Más kiejtéssel  durtmg.  Ha gyökét  visszafelé  ejt-
jük, leszen: rúd,  mely  a  doronghoz hasonló.

Egyébiránt  első  alakjában  hengert  jelent,  hon-
nan : dorhoíni ám.  hengerelni.

DORONGFA,  (dorong-fa)  ősz.  fn.  lásd  : DO-
RONG.

DORONGFÁNK,  (dorong-fánk) ősz.  fa  Tészta*
étel  neme,  melyet  sodrófa  forma  eszközre  tekernek,
s  a tű* körül,  nyárs  gyanánt  forgatva  sütnek meg.
Másképen:  botkalács vagy  fcör/óskaláes.

DORONGHÍD, (dorong-híd) ősz.  fa. Sárban/mo-
csárban,  ereken  lerakott  dorongokból  csinált bíd.

DORONGOL,  (dor-ong-ol)  áth. m.  dorongol-í.
Doronggal  fit  ver. Megdorongolni  valakit.  Átv. ért.
durva  hangon és modorban bírál, vagy  inkább korhol
valamely  müvet  Dorongolá  bírálat.

DORONGOLÁS,  (dor-ong-ol-ás)  fa.  tt.  dóron-
golát-t,  tb.  —ok.  Doronggal  verés,  ütés.  Átv. ért.
durva  hangn, és  modorú  korholás.

DORONGOS,  (dor-ong-os)  mn.  tt  dorongos-í,
vagy  —át, tb.  —ok.  Doronggal  ellátott,  nagy  vas-
tag  bottal  járó.

DORONGOSFÁNK, 1. DORONGFÁNK.

DOEONGOSHÍD, 1. DOBONGHÍD.
DOBOSBA,  fa.  tt  dorosbáí. A  palócsoknál,  é»

Mátyásföld  egy részén  ám.  vSfél.  A  tótoknál  dnusba,
és drucsiti  ám.  társulni,  barátkozni,  és  így  azt  fejezi
ki  tótul, mit a  vőfél  (vő barátja,  társa)  magyarul.

DOROSMA,  község  a  Kis-Kunságban;  helyr.
Dorotmá-n,  —rá, —róí.

DOROSZLÓ,  (1), (dor-osz-ol-ó) fa. tt  dorossló-t.
Gyomtisztító  kapa,  melylyel a kifüvesedett földet kor-
holják,  irtják,  különösen  a  szőlőt  tisztogatják.  Mint
metsző, gyomirtó  eszközzel  rokon: esoroscló vagy  cso-
roszla.

DOROSZLÓ, (2), falak  Bács  és  Vas  megyék-
ben ; helyr. Z)oroszló-n, —rá, —róí.  RÁBA—,  falu
Vas  megyében.

DOROSZOL, (dor-osc-ol) áth.  m. doroszoí-í vagy
doroselotí, htn.  —ni  vagy  dorosslani.  1) A  szőlőt ma-
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sodszor  kapálja,  azaz  kifüvesedett  földét megtisztítja,
meghorholja.  2) Utat nyes kapával, doroszlóval a kert-
ben,  szőlőben  stb.  Hasonló hozzá;  csoroszol.

DOROTTYA, női kn.  tt.  Dorottyát.  Dorothea.
Hellén  eredetű  jelentése: Isten  ajándoka.  A  magyar
köznép nevetséges  gúnynevűi szokta  használni.  Vén
Dorottya.  L.  BORA.

DOROZMA,  (dor-oz-ma)  fn.  tt  dorogmát.  Va-
racsk,  varangy,  a  testnek,  vagy  bőrnek rögös  külseje.
Balatonmelléki  szó.

Gyöke a  metszést,  hasítást jelentő  dór,  minél-
fogva  rokon doroszol, dorossló  szókkal, mennyiben  a
dórommá mintegy doroszolt, bemetélt állapota a bőrnek.

DOROZMAS,  (dor-oz-ma-as)  mn.  tt  dorosmás-t
vagy  —öt, tb.  —ok. Az  állati  s  emberi  bőrről mon-
datik,  midőn varaczkos,  göröncsös,  kivált  valamely
behegedt  seb  után.  V.  ö. DOROZMA.

DOBSOADÓCZ,  (dors-gadócz)  ősz. fn.  Gadócz-
halfaj  az éjszak! és keleti  tengerben,  melyet  besózva
is  árulnak.  Teste pettyes,  farka  osztatlan.

Első  alkatrésze  dors  a  germán  nyelvfajokban
több-kevesebb változattal  általános.

DOEUZSOL,  (dor-uzs-ol)  önh.  m.  doruuol-t.
Mások  ellen  morog, dorgálódik.  A  dorgál  igével  egy
gyökről  származott  Máskép: duruzsol.

DÓSA, (1), 1. DOMOKOS.
DÓSA,  (2),  jász község;  helyr.  flósá-n,  —ró,

—ro7.
DOSZ,  elvont  gyök  doszol  szóban.  Azonos  toss,

íoss gyökkel.
DOSZKA,  fc.  1.  DESZKA.  Székelyes  kiejtés.
DOSZOL,  (dosz-ol)  átb.  m.  doszol-í.  Menésre,

vagy  más  valamire  sürget,  erőtet,  tosz-igal,  unszol,
noszol.  Székely  szó. Dunán  túl  tosskol,  tuszkol.

DOSZOLÁS,  (dosz-ol-ás)  &.  tt  doszolás-í,  tb.
—ok. Unszolás,  nógatás,  sürgetés,  toszkolás.  lásd  :
DOSZOL.

DOSZTIG, L  DUZTIÖ.
DOVALLÓ,  falu  Liptó  megyében;  helyr.  Do-

vallo-n, —ró,  —ro7.
DOVORÁN,  KIS—,  NAGY—,  FAEKAS—,

falvai  Nyitra  megyében; helyr.  Dovordn-ba,  —ián,
—Ml.

DOZMÁTH,  faJu Vas vármegyében; helyr. Dót-
máth-on,  —ró,  —roT.

DÓZSA,  1. DOHOKOS.
DÖ, (1),  gyökelem  számos  szókban,  melyek  1)

tompább  természeti bangót  2)  dudorú alakot fejeznek
ki, vastag bangón  dó; az  első  osztályba  tartoznak:
dffbög,  dSetSg,  dOmmSg,  doVgöl,  dörög, dörzsöl stb.  az
utóbbiba:  döböny,  doboz, dömösz,  d«ms«  stb.

DÖ,  (2),  elvont  gyök,  melyből:  dől,  (dö-ül),
dö/í  (dö-ít),  dönt  (dö-int),  dög,  döher, stb.  erednek.
Jelentése: olacson, alá, tova eső*, ellentéte a di gyöknek,
(L Dl). Ezen gyökökből  megtetszik,  hogy a két  ellen-
kező  értelem  egyedül  az önhangzókban  rejlik  t  i. az
i éles,  magas,  sőt  legmagasb  önbangzó,  az  8  pedig
mélyebb,  zártabb,  tompább.  A  különböző  hangzók-

ban  rejlő  értelem,  mint  tudjuk,  a  magyarban  külön-
bán  is  sokszor  eléfordnl, pl. itt  ott, ide  oda,  a  az, ti-
peg  topog,  libeg  lobog,  stb.  Rokon  a  db* gyökkel
a  latin  de, s ez után a  franczia  de, de, ólán dó, stb.
hellén  déoi  stb.  Figyelmet  érdemel, hogy  a  zenészek
s  zenetanítók  a  magosb s  mélyebb  félhangok  elneve-
zésére  is  az  önbangzókat  épen ezen elv  szerént  hasi-
nálják,  pl. disz ám. d-nél félhanggal  magasb, desz ám.
d-nél  félhanggal  mélyebb;  így gitt  és  gesz,  otsz  ó
asz,  eis* és  ess  stb.

DOB,  1)  természeti bang, melyből  dobog,  dSb-
ben,  dtfbSgét,  döbbenet,  döbbent, stb. származnak.  Vác
tag  bangón dob, dobog,  stb.  2) Hengerded  fa  edénye-
ket  jelentő  dobon,  dfibSrke  gyöke, fordítva:  60d  (bő-
dön)  vastaghangon: dob, dobon,  fordítva:  bőd,  bődet
bodnár.

DÖBBEN, (döb-ü-en vagy döbb-en) önh.  m.  dcb-
ben-t. Tulajdonkép  a  szívről  mondatik,  midőn  hirte-
len  ijedés  miatt  rendkívüli  mozgásba  jő.  Átv.  ért
birtelen  megijed,  s  megrázkódik.  Megdöbbenni,  azaz
a  félelemnek, ij édesnek  első benyomását  <neni. Vas-
taghangon rokona: dobban.

DÖBBENÉS,  (döb-ven-és  vagy  döbb-en-és)  &.
tt  dSbbenét-t,  tb.  —ék.  1) A szírnek valami gyanított
rósz  miatt birtelen  mozgásba jövetele.  2)  Megfflem-
lés, az üedésnek első érzete. Vastagbaogon : dobbaxá*.

DÖBBENT,  (döb-ven-t  v.  döbb-en-t)  áth.  m.
dSlbent-e'lt,  btn.  —eni vagy  —ni, pár. —s. Mondatik
minden  tárgyról,  mely  valakiben  az  ijedésnek  első
mozzanását  fölgerjesztí.  Megdöbbent  bennünket  ál-
talán  oly  dolog,  melynek  félelmes,  káros  voltat  csak
homályosan  érezzük, pl.  csendes  éjjel valamely xörre-
nés,  vagy  sűrű  berekből  élőnkbe  bukkanó  ember,
vagy  vad,  mely szívünket sebesebb lüktetésbe  bozza.

DÖBLECZ, (döb-öl-ecz) mn. tt  döbltct-ct.  Vas
tag,  kövér testű, mintegy  dobónhoz hasonló.  Székelv
szó.  Mis  tájejtéssel:  dombi**,  dSme,  dömfödi.

DOBOG, (döb-ög)önh. m. diSbög-tem,  —tél,—üt
A  szivről  mondatik, midőn  birtelen  benyomás,  külö-
nösen  félelem,  yedés  miatt  szokottnál  erősebben  s
gyorsabban  ver.  Vastag  hangon dobog.

DÖBÖOÉS, (döb-őg-és) fn. ttdöbög«s-í, tb.  —ét.
A  szívnek  szokottnál  erősebb  és  gyorsabb  mozgása,
verése.  Vastag bangón:  dobogós.

DOBON, DÖBÖNY, (döb-ön vagy  döb-öny}  fn.
tt  dőbön-í, tb.  —ők.  Faedény,  melyben  vajat,  zsírt,
sajtot,  sót, stb.  tartanak.  Innen:  vajas  dobon,  sojí.x*
dobon,  sós dobon.  Megfordítva:  bődön, s vastag  bán
gon:  bődön,  dobon.

A  törökben  debbe Hindoglu szerént:  cruche  dí
cuir  (bőrveder).

DÖBÖNÖS, puszta  Zemplén megyében  ;  hel.vr
jDöbönös-ön,  —re,  — röí.

DÖBÖR, (1),  (döb-ör) kiavult  vagy  elvont  tör
zsoké a) a fa  edényt jelentő  döbörke  szónak,  s  mirt
olyan  legközelebbi  rokona  döbön-nek,  b)  a tompi
hangot utánzó dSbSrSg  igének,  s  mint  bangszóva.1  ró
konok  dobog,  dobogó,  dobban  stb.  Különben  dvi/'f
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főnévül  használható  azon tartós  tompa hang  kifejezé-
sére,  milyen  péld. az égdörgésé, vagy a szekerek alatt
viszbangzó  bídpallókó  stb.  ZXfbörrel,  nagy  döbörrel
átvonuló  hintók,  íouasok.

DÖBÖE,  (2),  felu  Vas  megyében;  helyr.  Dö-
bör-ön,  —re,  —rffJ.

DÖBÖRG, L DÖBÖEÖQ.
DÖBÖRGÉS,  (döb-ör-ög-és)  fa.  tt.  döbörges-f,

tb.  —ék. Távol  vagy  gyöngébb dörgés vagy dobogás.
V.  ö.  DÖBÖRÖG.

DÖBÖRGÖ,  (döb-ör-ög-ő) mn. tt  döbörgS-í,  tb.
—k. Ami  döbörögve  viszhangzik.  DöbörgíS  szekerek.

DÖBÖRHEGY, fala  Vas  megyében; helyr. Dö-
börhegy-en,  —re, —rSt.

DÖBÖRKE, (döb-ör-ke)  fn.  tt  döbörkét. Döbön-
ke,  kis  dobon, különösen melyben tárót tartanak.  Szé-
kely  szó.

DÖBÖRÖG,  (döb-ör-ög)  önb.  m.  döbörög-tem,
vagy  dSbSrgSt-tem,  —tél vagy  döbörgöítél,  döbörgStt,
btn.  —ni vagy  dtíbörgeni.  Kevésbbé erősen, azonban
folytonos  hanggal  vagy  távolabbról  szól  s  verdesi  a
füleket  Döbörög  a  haragot  ég,  dübörögnek  a*  elttttö-
getett  álgytík,  döbSrSgnek  a* ebtyargalók  lábai  alatt  a
hidpallók. ithatólag is:

„Kétségek  ostroma  körüldöbörgi.•

Kisfaludy  K.

Közelebbről vagy  erősebben értve:  dörög az ég,  dó-
rögnek  vagy  durrognok  az  dlgyúk,  dobognak  a  hid-
pallók.

DÖBÖSZ  vagy  DOBOZ,  DÖBÖSZKE,  1.  DO-
BOSZ, DOBOSZKA.

DÖBBÉTE, falu  SzsJa  megyében;  helyr.  Döb-
réíé-n, — re,  —riH.

DOBÉI, falu  Szála megyében;  helyr.  Döbri-be,
—ben,  — ML

DÖBRÖCZ,  (döb-ör-öcz)  fn.  tt  döbröcz-Ot.  Ba-
ranyában  ám. rüh.  Göcsejben vastag hangon dobrocz,
mely  értelemre  nézve a  döbröczczel  rokon.  Mindket-
tőben  a  bőrnek  felduzzadt,  fólhólyagosodott  állapota
az  alapfogalom.  V.  5. DOBBOCZ.

DÖBRÖCZE,  falu  Szála megyében; helyr. DSb-
ré'c»é-B,  —re, — rSl.

DÖBRÖK,  puszta  Somogy  megyében;  helyr.
Dsbrök-Vn,  —r«, —r«.

DÖBEÖNTE, falu  Veszprém  és  puszta  Tóba
megyében; helyr.  D3bröníé-n,  —re, — r8l.

DÖCS, helység a péterváradi  ezredben;  helyr.
Düct-on, —re, — r&.

DÖCZ,  elvont  hangutánzó  gyök,  melyből  dö-
«**/,  döctcten  stb.  erednek.  Jelenti  némely  testnek
azon  ingd  állapotát,  midőn  ide-oda  ütődik,  avagy
hajlik,  s  olynemüleg mozog,  mintha  dobi akarna,
A  dőlésnek  kicsinyített módosítása.

DÖCZCZEN,  (döcz-ü-en  vagy  döcz-v-en,  vagy
döczcz-en)  önh.  m.  dffczcsen-t.  Mondatík  minden moz-
gó  testről, de különösen  szekérről, kocsiról,  szánról,
midőn  egyenetlen  mozgásban  lévén,  ide  vagy  oda

vetődik,  rázódik.  Árkon,  gödrön,  vágáson  kereszWi-
döczcten  v.  átdSetesen  a  kocsi, s  oki benne Ül, döctcten,
megdöcztten,

DÖCZCZENÉS,  (döcz-ren-és  v.  döczcz-en-és)
fii. tt  döctc*enít-t,  tb.  —ék.  Mozgásban,  menésben
levő  testnek,  különösen  szekérnek,  kocsinak, szánnak
egyenetlen,  göröngyös  úton  megűtődése,  rázkódása.

DÖCZCZENT,  (döcz-ven-t  vagy  döczcz-en-t)
áth. m. döctczent-étt,  htn.  —ni vagy  —eni, pár. —s.
Mozgásban, menésben levő testet  elébe vetett  akadály
által  egyenes  állásából  kivessen  s megráz,  pl. a gö-
dör,  árok  vagy  kerék  alá  vetődött  kS  megdöczczeníi  a
szekeret.  A  döczctenS  kocsi  megdöcsctenti  a  benne
Oló'í is.

DÖCZÖG,  (döcz-ög)  önb.  m.  dö<xög-tem,  —tél,
—m.  1) A haladó  kocsi,  szekér  holmi  göröngyös,
likacsos, köves  úton tázódva  ide-oda  ütődik.  2) Mon-
datik  kövér,  nehezen  járó,  vagy  sántikáló  emberről,
ki  menés  közben  jobbra-balra  dülöng,  hajladozik.
Döcsügve  jár,  mint  a  hított  récze.  Alig  döctög.

DÖCZÖGÉ8,  (dőcz-ög-és)  fn. tt  dSczögét-t,  tb.
—ék.  1) Kocsinak, szekérnek  az  egyenetlen  út  miatt
ide-oda  verődése.  2)  Kövér,  beteg  vagy  sántikáló
embernek jobbra-balra  nehezedő  menése.

DÖCZÖGÖ,  (döcz-ög-ő)  mn. tt  döctögS-t.  Aki
vagy  ami menés közben  valamely  akadály  miatt  ide-
oda hajlik,  rázódik.  DöctögB  kocsi,  döctögö járat.

DÖCZÖGÖS,  (döcz-ög-ő-s)  mn.  tt  döcsögós-í
vagy  —ét, tb.  —ék.  1)  Útról mondatik,  mely  lika-
csos, göröngyös, kátyolos, köves,  és  ennélfogva  dö-
csög a kocsi, szekér rajta.  2) Hibásan  szerkezeit hin-
tóról,  azekórről  stb.,  mely ráua  a  bennfilőket  3)
Járásról, mely  ide-oda ingadoz.  4) Átv. ért.  döctögöt
beszéd,  Írásmód,  azaz  nehézkes,  nem  folyékony,
akadozó.

DÖCZÖGTET,  (döcc-ög-tet)  áth.  m.  döczögUÍ-
tem, —tél,  —éti,  pár.  döctögteti.  A  baladó  kocsit,
szekeret akadályok  közbevetése  által  ide-oda  rázza.
A  kátyúk,  gödrök, kiálló  köuek  döctögtetík  a  szekeret.
Döcaögteti  a rátát  kocsi, szekér a  benn«l«fceí.

DÖD, hangutánzó  elvont  gyök,  honnan  dödög,
dödörSg  származnak.  í>ödöíle  szóban  pedig  ám. töl-
tött, vagy  dudorú.

DÖDDÖ,  (dödd-ő vagy död-ög-ő)  fa.  tt.  döddS-t.
Dunán  túl  ám.  együgyü,  málészájú,  istentaszította,
dődögő  ember.

DÖDÖG, (död-ög) önh. m. dedög-tem, —tél, —ott.
Értetoetíen, homályos szavakat mormog, dadog, mint
pl. a  beszélni  kezdő  kisdedek  ,  továbbá  részegek,
együgyfik,  bolondok,  vagy  magukban  beszélgetők
szoktak.  Vastag bangón  : dudog.

DÖDÖGÉS,  (dőd-ög-és)  fn.  tt  dödögét-t,  tb.
—ék. Értelmetlen,  homályos  hangok  ejtése, dagogás.
Kit  gyermek,  vagy  retteg  ember  dödögéte.

DÖDÖLLE,  (död-öll-ő vagy  dőd-ör-lő = dud-
or-ú) fn.  tt.  dödöllé-t.  1)  Dunán túl,  köleskásából  és
lisztből  készített, s kiszakgatott  tésztás étel. Mátyus-
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ISIdén  .gáncsa  vagy  gáncsa.  2)'  Mátyásföldén  ám.
derellye,.ftza>  taróval  vagy  szilvával  töltött  tészta*
eledel.  3)  Győr  tájékán  gúnynévképen  ám.  málé-
etájú,  cgyűgyU.ember, máskép : dölle, doídö.

DÖDÖR,  (död-ör) kiavult  vagy  elvont  törzsök,
mely  (fázás  vagy  félelem  miatti)  reszkető  hangokat
jele it.  Vékonyabb  hangon  rokona  :  de'de'r,  didér,
melyből  didereg,  didereg  származtak.

DÖDÖRÖG,  (död-ör-ög)  8nh.  m.  dVdörSg-tem
vagy  dödörgöttem,  —tű  vagy  dödSrgöttél,  dödörgött,
htn.  —ni  vagy  dödörgeni.  Értelmetlen,  homályos  és
egyszersmind  reszketeg hangokat ejt,  különösen,  fá-
zis  vagy  félelem  miatt  Máskép :  didereg.

DÖF,  áth. m.  döf-tem, —tél, —ott.  1)  Hegyes,
éles  végű  eszközt,  fegyvert,  szerszámpt  tasaító  irány-
ban  ős  erővel  nyom, benyom  valamely  testbe. • A'ésí,
tört,  kardot  döffii  valakibe.  Ctákhját  a part  oldalába
döfni.  Dárdával  döfni,  Icdiifui  az  ellenséget  lováról.
IgckptSkkcl:  bedöfni, feldöfitit  megdöfni,  ledöfni.  2)
Mondják  szarva*  állatról, midőn  szarvával  bök, szúr.
A  tulaj  tinó,  bika megdSfte  a  gulyást.  3)  Ököllel,  tüj-
jal, vagy  bottal taszít,  szúr, bök. Vas megyében mond-
ják  így  is:  dnf,  honnan  dtiff  ám.  döfés,  du/ot  kapni
ám.  döfést  kapni.

Azon  d-t-vel  kezdődő gyokszók  csaladjába  tar-
tozik, melyekben a  távolra  hatis  fogalma  rejlik,  mi-
lyenek : dö,  dönt, doszol, tosz,  tottU,  tol,  tuszkol  stb.
Talán  egyetlen  ige  nyelvünkben mely f  hanggal  zá-
ródik.

Rokonok  hozzá  a-szanszkrit  dhav  (lök),  és  tup
(üt)",  hellén  déyca,  tvariu,  finn  tupin  (ütök) stb.'Meg-
jegyzendő,  hogy  dtv  a perzsa nyelvben  gonosz  szel-
lemet jelent

DÖFDÖS,  (döf-dös vagy  döf-öd-ös)  áth.  m.  döf-
d8s-tem,  —tél,  —ott,  pár.  —s.  Gyakrabban,  ismé-
telve  döf, pl.  döfdösik  egymást  o*  SkM8d*S  bikák.  V.
ö. DÖF.

DÖFDÖSÉS,  (döf-öd-ös-és)fn.  tt.  dSfdösés-t,  tb.
—ék.  Gyakori,  ismételt  döfés,  szurkálás,  öklelődés,
bökdösés.

DÖFDÖZ,  (döf-öd-öz)  áth.  1. DÖFDÖS.
DÖPÉS,  (d5f-és)  fa.  tt  d»fes-í,  tb. — ék. 1) Va-

lamely  nagyobb  eszközzel,  fegyverrel  való  szúrás.
Karddöfét,  késdtffés.  2)  Öklelés. »)  Taszítás.  Oldalba
döfés.  Könyökkel  vagy  ököllel döfésí  tenni  valakin.  V.
8.  DÖF.

DÖFÖD, (döf-öd) áth. m. dOf8d-tem,  —tél, —Ott.
Gyakran,  több  ízben  döf.  Könyökkel  döfSdni  a  mel-
lettünk állót.  Bottal  döfödni  a  bivaU.  A  cselekvési
gyakorlatnak  valamivel  kisebb fokát  jelenti, mint  a
kcttőztetett  képzőjü  dofdös.

DÖFÖL,  (döf-öl)  sVtn.  L  DÖFÖD.

DÖFÖLÉS,(döf-öl-és)fn.  tt  d»f«és-í,  tb. —«*.
Gyakori,  ismételt  döfés;  döfődés.

DÖFÖTTYÜ, DÖFÖTYÜ,  (döf-ött-tyü  v.  döf-
et-ü)  fn. tt.  dö/öííytt-í,  tb.  —k.  Tésztis  étel  neme  a
székelyeknél,  melyet  mákkal,  és  mézzel készítenek.

DÖG, (dö-g,  1. DÖ) fn.  tt.  díg-öí.  1)  Holt tért,
elhullott állatnak  teste. Emberről  csak  megvetőleg ét
aljas  beszédben használtatik.  Kihúzni a dögöt a  gyepre.
Dögül  enni. Dögre járni. Ahol  dög  van,  oda  gyűlnek
a  sasok.  Km. Büdös, mint a  dög.  (%n).  Megttagolni
a  dögöt.  2)  Ragadós  nyavalya.  Marhadög,  bujadSg.
X>ög járja,  emészti  a  barmokat.  Dúl,  pusztít  a  dög.
Dög  esett  a jwhokba. Dög cerje  msg.  3) Nyavalygó be-
teg,  kire  bizonyos  halál  vár.  4)  Vén,  rósz, gebe  16.
.Rósz dög, sovány  dög. Megvető  értelemben  mondatik
emberrőris.  .Vén  dög.  5)  Aljas  beszédben:  kelletlen
bőség. Döge  van •'a dinnyének,  fialnak.  .  •

Eléfordiil  a  szláv  nyelvekben  iá  :  deci  (dög),
dechnut  (dögleni). .Rokon, doh szóval  is.  ..

DÖGBAJ, (dög-baj)  ösz/fn.  Ragadós  nyavalya,
mély. pusztít  embereket, barmokat,  dögvész.

»  'PÖGBOR, •/dög-bőr) ősz.  fn.  Nyavalyában  ele
sett  baromnak  lenyúzott  bőre.

.  DÖGBÜZ,  (dög-bűz) ösz^fn.  A  dögtestnek  ne-
héz,  undorító  szaga,-tóely.robadas  által Rejlik,-ki

DÖGE, 1. DÖGHE. ' . ,  ,  . : .
,1X)GENYEG, (dög-eny.-«a) fn. ̂tVí̂ î ej-et.

L 1) DEGET 2) DÖGÖKYEÖ..  ,  / '•,  -
DÖGBVÉNY,  (dög-e-vény)  ft.  tt  .diijevé*y-t,

tb. —ék. Dögleletes  iszapos, mocsáros hely  vagy  le-
gelő.

DÖOÉVO,  (Jög--éyő) ősz.  mn. Döglőtt, auc be-
tegségben elveszett állatnál húsával  élő.  pögecö ma-
darak;  •  .

DÖGFA,  (dög-fe)  ősz.  fh. Fuövény  a  kétfsJ-
kások  seregéből, és  tízhímesek  rendéből;  különösen
ennek  faja  : btidös dögfa,  melynek  b*b-ft»rm*  hüve-
lyes  gyümölcse  és  igen  büdös szaga  va*.. (Anagyris
foetida).

.  DÖGPAKADÉK,  (d9g-fak«dék)  ös«.  fh. ROM
természetű pattanás,  kateg  a  testen,  s> ragályba  jár-
ványokban.  •  .  •  '•  ,.

DÖOFAKADÉKOS,  (dog-íakadékos)  öat-mn.
Amin  dögfakadék  támadt  Dögfokádékot  tett.

DÖGFALÓ,  (dög-faló)  ősz.  mn.  L DÖGÉVÖ.
DÖGFŐ,  (dög-fő)  ősz.  fn.  Az  épitéweknél  je-

lent  czifrázatul  használt  alakot,  mély. valamely  állat-
nak  bőretlen  fejét  ábrázolja.

DÖGFÜ,  (dög-fii)  ősz.  fn.  Igen  erős dögbBri
növény,  melyre  a  döglegyek  lerakjak  tojásaikat
(Stapelia  variegata).

DÖGOOMBA  ,  (dög-gomba)  ősz.  fn.  Mérgei
gombák  egyik  neme,  melyet  a  mezei  apró  legyek
szeretnek.

DÖOGYAPJÜ,  (dög-gyapjn)  ősi.  fn.  Döglött
jnhnak  gyapja.

DÖGGYÍK,  (dög-gyík)  ősz. fn.  A  torokgyíkon
dögvészes  nyavalyában  támadt halálos  fene.

DÖGHAGYMÁZ,  (dőg-hagymas) ősz.  fh. lisd:
DÖGHALÁL.

DÖGHALÁL,  (dög-halai)  ősz.  fn.  1)  Általán
minden nyavalya,  mely  ragályossága,  sebes  elterje-
dése,  és vészhozó  ereje  által  tűnik ki.  2)  Különösen,
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a  keleti  tartományokban  otthonos  hagymiz,  mely rö-
vid  ideig  tartása,  rohasztó  ereje,  a  lágyék  és  bon
alatti  mirigyek  gyuladása,  s  ezeknek  fenébe,  vagy
gcnyedésbe  átmenete,  végre  a  bőrön  megjelenő  po-
kolvar  által  jclenkczik.  Szelídebb  kifejezéssel  : ha-
lálvész,

DÖGHALÁLOS,  (dög-halálos)  ősz.  mn.  Dög-
halált  okozó,  döghalállal  járó.  Döghalálos  nyavalya.

DÖGHE, falu Szabolcs megyében; hclyr. Döghé-n,
—re,  —rőt.

DÖGHELY,  (dög-hely)  ősz.  fn.  1)  Hely,  hova
a  dögöt  hordják,  és  hol megnyúzzák.  2)  Hol  dögbaj
uralkodik.

DÖGHENDI,  (dög-hen-di)  mn.  tt.  döghendi-t,
tb.  —k.  Székely  ázó,  ám.  lomha, lusta,  mint  a  dög-
leni  indult  barom.  Képzésre  hasonló a  szintén  gúnyos
jelentésű  pökhendi,  ebhendi  szókhoz.

DÖGHÚS,  (dög-hús)  ősz. fn.  Döglött  állat húsa.
Döghúst  enni.  Szélcsb  ért  állásban  megromlott,  meg-
biizhödt,  gyotnorundoritó  hús.

DÖGKÁNYA,  (dög-kánya)  öaz.  fn.  Kányafaj,
mely  döghússal  él.

DÖGKELEVÉNY,  (düg-kclevény) ősz.  fű.  Dög-
vészben ,  dögkórban  támadó  fakadó* , daganat  a mi-
rigyeken.

DÖGKESELY,  (dög-kesely)  ősz.  fn.  Sasok  ne-
méhez  tartozó  madárfaj,  mely dögökön élödik.  Egyip-
tomi  dügkesely,  mely  a  Nil  folyam  áradása  után ma-
radt  dögöket  emészti.

DÖGKÓR,  (dög  kór)  ősz.  fn.  1. DÖGVÉSZ.
DÖGKÓRECZET,  (dög-kór-eczet) ősz. fn. Óvó-

szerül  használt  cczet a  dögkor  ellen.
DÖGKÓROS,  (dög-kóros)  ősz.  mn.  Dögkórban

szenvedő,  dögkórba  esett;  dügvészis.  Dögkórosbe-
tegek.

DÖGKÓRSÁG,  (dög-kórság)  ősz.  fn.  lásd  :
DÖGVÉSZ.

DÖGLÉGY,  (dög-légy)  ősz.  fn.  Dögökön  élödő
nagyobbféle  légy.  (Musea  caesar).

DÖGLEL,  (dög-lel)  áth.  m.  döglel-t.  Döggé
tesz,  döghalállal  elveszt, ragály ős  kórba  ejt.

DÖGLELET,  (dög-lelet)  fn.  tt  döglelet-ét.
Dögvészes,  dögkórságos  állapot.

DÖGLELETÉS ,  (dög  lel-ct-és)  mn. tt.  döglele-
U:s-t  vagy  —ét,  tb.  —ík.  Dögvészt  hozó,  okozó, ra-
gályos.  Dögleletes  bűz,  kipárolgái.

DÖGLELETÉSSÉG,  (dög-lel-et-és-ség)  fn.  tt.
dögleletessf'g-e't.  Valaminek dögvészes,  döghalált okozó
természete,  tulajdonsága.  Tisztátalan  keleti  várusok
dögleletessége.

DÖGLESZT ,  (dög-öl-eszt)  áth.  m.  dögleszt-étt,
htn. —eni  vagy  — ni,  pár.  döyleszsz.  Állatot akár-
mely  módon,  pl.  koplalással,  nagy  teherrel, hajtással
stb.  megdügleni  kényszerít.  Sebes  nyargalással  lovat
döglcsztfni.

DÖGLET,  (1),  (clög-1-et)  mivelt.  ín. düglet-tem,
— tél,  —élt,  pár.  döf/l  f tf.  Okozza,  eszközli,  hogy

HAOIX-  BZÚTÁJI.

valamely  állat  megdögöljék.  A  döglik  igének  mivel-
tetöje.  Szokottabban  :  dögleszt.  A  régieknél  ám  öl.
„Mire  döglctsz  meg  ennyi  emböröket."  Nádor-codez.

DÖGLET,  (2),  (dög-l-et)  fn.  tt.  dögíeí-éí.  L.
DÖGLELET.

DÖGLETÉS,  (dög-1-et-és)  L  DÖGLELETÉS.
Eléjön  a  Góry-codexben.

DÖGLIK,  (dög-öl-ik)  k.  m. d»gi-ötf,.htn.  —eni,
pár.  dögölj.  1)  Mondatik általán  az oktalan  állatokról,
midőn  nyavalya,  éhség ,  nagy  teher ,  vagy  más  testi
megromlás  miatt  kiadják  parajokat.  Vértdlyogban,
szdzrétíí  paczal  megromlásában  döglik  a szarvasmarha.
Iszapos  legelőtől  döglik  a juh.  Pípnyavalyában  dögle-
nek  a  baromfiak.  Szépen  döglik  a  marha,  olcsó  lesz  a
bőr.  (Km.)  2)  Átv.  és  megvető  értelemben  mondatik
emberről ,  midőn  tunyán  vagy  részegen  hever ,  nya-
valyog,  betegeskedik ,  időn  kivül  aluszik.  Ne  dögölj
olyan  sokat.  3)  Szinte  megvetésből,  annyi  mint  bal,
meghal.  Bár  csak  megdöglenél  vagy  dögölnél  !  Dö-
gölj  meg  !  Összetételei  :  beledögtik,  eldöglik,  megdög-
lik,  kidöglik.  A  kecske  is  akkor  rugoldoz  leginkább,
mikor  meg  akar  dögleni.  (Km.)

DÖGLÓ , (dög-ló) ősz.  fn.  Elcsigázott,  rósz, be-
teges  ló ,  mely  dögleni  készül ;  elsoványodott  rósz
gebe.

DÖGLÖ ,  (dög-öl-ö)  mn.  tt.  dogiít-í.  A  mi  dög-
lik.  V.  ö. DÖGLIK.

DÖGLÖTT,  (dög-öl-ött)  mn.  tt.  döglött-et.  1)
A  testnek  végroinlásábau  elveszett  (oktalan  állat).
Döglött  ló ,  döglött  birka.  2)  Büdös,  büzhödt, mint  a
dögtest.  3)  Nyavalygó ,  beteges ,  (megvető  értelem-
ben).  Megdöglött,  eldöglött,  kidöglött.

DÖGMEZÖ,  falu  Erdélyben,  Belső-Szolnok
megyében ; hclyr.  Dögmezö-n,  — re,  — ró'l.

DÖGMIRÍGY,  (dög-mirigy)  ősz.  fa.  1) Dögkór
idején  támadó  mirigydagauat ,  pl.  a  lágyékon, hón
alatt,  torokban.  2)  Dögvész,  döghalál.

DÖGNYÚZÓ ,  (dög-nyúzó)  ősz.  mn. és  fn.  Aki
a  döglött  állatok  bőrét  lehúzza.  Különösen ,  gyep-
mester,  kutyapeczér ,  kinek kötelessége  a dögtestcket
eltakarítani.  Dögnyúzó  kés,  életlen rósz fanyeltt bicsak,
békanyúzó.

DÖGÖNY ,  (dög-öny)  ősz.  fn.  Bankos  fejű  bo-
tocska  vasból ,  rézből  vagy  fából ,  melylyel  holmit
mozsárban  törnek.  V.  ö. DÖGÖNYEG.

DÖGÖNYEG ,  (dög-öny-eg) fn.  tt.  dögönyeg-ét.
Botba  rejtett  nyársforma  szúró  eszköz.  (Stilet).  Egy
XVI-ik  századbeli  versezetben  olvassuk  :

„Természet  küvöl  élnek  pogánok  ifjakkal ,
A  szegény  rabokat  verik  dögönyegfákkal. "

A  magyar  költészet kézi könyve  58.  lap.

Rokon  vele  a  török  dejenek  (báton,  bastonage),
továbbá  dökmek  (verser,  jeter)  döjmek  (battre,  frap-
pcr),  hellén tfíyj-rtrw ,  latin  tangó,  német Degen  stb.

DÖGÖNYEGÉS,  (dög-öny-eg-és)  mn.  tt.  dtfgö-
nyege's-t  vagy  — ét,  tb.  — ék.  Dögönyeggel  ellátott,
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felszerelt,  fegyverzett  DSySnyeges  sétabot.  Dögönye-
ge»  orgyilkos.

DÖGÖNYÖZ,  (dög-öny-öz)  áth.  m.  diSgönyOt-
tem, — tél,  —ott, pár. — «. Tulajdonkép, dögönynyel,
azaz  mozsártörővel  ver,  fit.  Átv.  ért  erősen  megver
valakit valamely  kézbelivel , akármi  legyen  az.  Em-
berül  megdügönySzték.

DÖGÖS,  (dög-ös)  mn.  tt  dögös-t  vagy  —ét,
tb.  — ék.  Dögbttzfi,  döggé váló ; nyavalyás,  beteges ;
ragályos  kórban  szenvedő ; dögtestekkel  tölt

DÖGÖSÍT,  (dög-ös-ít)  átb.  m. dögöt(t-étt,  pár.
— s,  htn.  — ni vagy  — eni.  Dögössé  tesz,  dögkórral
fertőztet , ragályosít.

DÖGÖSKÖDÉS ,  (dög-ös-köd-és)  fn.  tt.  dögös-
kodés-t,  tb.  — ék.  Aljas  beszédben  ám.  nyavalyásko-
dás,  betegeskedés, götbösködés.

DÖGÖSKÖDIK,  (dög-ös-köd-ik)  k.  m. dSgös-
kSd-tem,  —tél,  —ott.  Nyavalyog,  betegeskedik. Sem
Írásba,  sem nemesebb  szólásba  nem illő  kifejezés.

DÖGÖSÖDIK,  (dog-ös-öd-ik)  k.  m.  dSgösöd-
tem,  —tél,  —ott.  Dögkórba  esik.

DÖGROVÁS,  (dög-rovás) ősz. fa. Rovás, melyre
a  döglött  barmok ,  pl.  juhok,  bárányok  számát fel-
metszik.  V.  Ö. ROVÁS.  Átv.  ért.  Dogrováson  lenni
ám. bizonyos  balált  hozó betegségben  sínlődni. Ha  a
juh  szomorún  legel,  dögrováson van.  (Km.) Nem urasba
vagy  nemesebb beszédbe  való.

DÖGSZAG , (dög-szag)  ősz.  fa.  Az  orrnak  kel-
lemetlen  éa a  tüdőket  nyomó  bűz ,  mely  a  rohadás-
nak  indult  dögtestből  fejlik  ki ; dögbüz.

DÖGSZÉR,  (dög-szer) ősz.  fn.  Igen  kellemet-
len,  foghajma  büzti ,  gyantás  nedve a bűzaszat  nevű
fűnek.  V.  Ö. BŰZASZAT.

DÖGSZINÜ,  (dög-szinü) ősz.  mn. Színre  a dög-
testhez  hasonló.  Dögszinli  állott hús.

DŐGTEST, (dög-test) ősz. fn.  1)  Általán min-
den  állatnak  teste,  mely meg van balra  vagy  dögöl-
ve.  2) Különösen,  orvosi  ért.  emberi  holttest, mely
bonczolás  alá vétetik ,  újabb  néven : hulla.  3) Meg
vető  értelemben  lomha vagy beteges test

DÖGVAD ,  (dög-vad)  ősz.  fa.  Vadász  nyelven,
oly  vad,  mely betegségben  vagy  éhség  miatt  veszett
el, vagy  valamelyik  tagjában  csonkítva  van.

DÖGVAK,  (dög-var)  ősz.  fn.  Var,  mely dög-
vészkor,  különösen  a keleti  dögkórban  a  torkon, hó-
nok alatt, vagy  lágyékon  üt ki ;  dögvészes  pokolvar.

DÖGVARAS,  (dög-varas)  ősz.  mn.  Kit  vagy
mit  a  dögvar  meglepett.

DÖGVEREM, (dög-verem)  ősz. fn.  Verem, bová
a  dögben  elhullott  barmokat hányják  s  temetik.

DÖGVÉSZ ,  (dög-vész)  ősz.  fh.  lásd  : DÖG-
HALÁL.

DÖGVESZÉS, DÖGVESZÉS,  (dög-veszés vagy
vészes) ősz. mn.  1)  Dögvészbe  esett  Dögvészes  em
berek,  barmok.  2)  Ami  dögvészt  hoz ,  dögvészt  ter-
eszt  Dogvészes  levegő,  tisttátalanság.

DÖHER,  (dö-h-er)  mn. tt.  döher-í, tb. —ék. Vas
megyei  tájnyelven  ám.  bízott, poczokos, kövér, nagy
idomtalan  testű.  Rokonai  a  szintén  tájszók  :  dömr,
dömhe,  dömheez,  dSmSezkös,  dSmse,  dömsödi.

DÖÍT,  (dö-ít)  áth. m. dSU-e'tt,  htn. — eni  vagy
—ni, pár.  —s.  Régi,  s  már kiavult eredeti  mása a
most  divatozó dojí  vagy  dönt igének, mint: fu-tí  fújt,
gyu-tí  gyújt  stb.  A  régieknél  szokott igekötős  ablkok-
ban  is  eléfordúl,  mint  : eldőlt,  földötí  stb., 1. DÖNT.

DÖJT,  (dö-ít)  áth.  1. DÖNT.
DŐL,  (dő-1  ám. dö-ül,  rokontársai a  döjt,  d<M

szók.  Némely  tájakon  :  dűl),  önh. m. döl-t. Jelenté*
1) sdlyegyent vesztre,  félre  bajlik,  lefordul.  Dől a
szekér, dőlnek  földinduláskor  a  házak.  Bedül  a  kü,
kidől  a ló  a  hámból.  Kidőlt  bedőlt  az  oldala,  (kóz-
népi  mesékben  használt  kifejezés).  BeledSlni  a sárba.
EldSlni  vagy  feldőlni  a  rost  úton.  Összedőlni,  tsti-
dőlni.  Megdől  a gabona.  2)  Támaszkodik,  nehézke-
dik.  Falnak  vagy  fának  dőlni ;  neki  dó'lni  a  hordómat
3)  Omlik, ömlik.  Dől  a  fordított  zsákból  a  gabona.
.Esik  az  eső,  csak  úgy  dől.  Kidől  a  víz,  a  bor.  4}
Tolong,  tolakodik.  Dől  a  nép a  templomból,  ssínhái
ból. Dől  o«  ellenség  a városba.  5)  Roskad,  darabjaira
oszolva  lerogy.  Összedől  a  kártyavár.  Átv.  ért  (fo-
gába  db'l  a  munka,  a  terv,  azaz  a  készülőben  levő
munka, vagy a  kivitelhez  fogott  terv  megsemmisül,
hasztalanná  lesz,  mint,  midőn  a  hordó dngai  bedől-
nek.  Dől  belőle  a  bor,  azaz  borbüz.  DM  belőle az
okosság,  tudomány, bestéd,  hazugság.

DÖLED,  (dő-l-ed)  önh. m. doled-tem,  —tél,  —t
vagy  —éti. Rendes  terjedelmén túl  kinyomódik, szét-
terjed.  Dőled  a f elfőtt  mell,  a pihegö  kebel.  Döltd  a.
levegővel  töltött  hólyag,  duda.  Kidblednek  a  szenük,
midőn  valamely  tárgyra  mereven  néznek.  Dőled  a fe-
lülről  nyomott  baglya  oldala.  Dölednek  a  nagy  fok-
tokkal  megtSlt  pofák.  Döled  a  kelő  kovász,  vagy  a  te-
nyér  oldala, midőn fdhastíva  vetik  a  kemenctébe.  Dö-
led  ás  ételekkel  megtSmSU  has  stb.  Tájszokasilag  di-
led,  dülled,  düllyed.

DÖLEDÉK,  (dő-1-ed-ék)  fn.  tt. doUdék-et.  Ami
sulyegyenét  elvesztve,  leroskadt,  öszveomlott.  HázdS-
ledék,  régi  várak  dó'ledékei.  Haszn&ltatik  különösen
rom  értelemben.  Tájszokásilag,  sőt  csaknem  közön-
ségesen bevett  szólás  szerént  düledék.

DÖLEDÉKÉNY,  (dő-1-ed-é-kény)  mn. tt  tölt-
dékeny-t,  tb.  —ék.  Ami  ingadékony  siilyegyenben
áll,  ami  omlani,  szétnyomulni, roskadni,  dőlni  készül.
DSledékeny  régi  épület,  döledékeny  Ssvár.  Tájszoki
silag:  diiledékény.

DÖLEDÉKÉS,  (dő-1-ed-ék-és)  mn.  tt  dcfcrfé-
kés-t  vagy  —ét,  tb.  —ék.  Döledékekre  omladozott,
dőledékekben  létező.  DSledékes  város, melyet  a  föld-
indulás  megrongált.

DÖLEDÉZ,  (dő-1-ed-éz)  k.  m.  dSUdn-tem,
—tél,  —élt,  pár.  —z.  Lassan,  folytonosan  dóled,
romlásnak  indul,  öszveomladozik.  Mondatik  különö-
sen a  roskadozó  épületekről.  Döledemek  a  tornyot,
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régi  várok.  Továbbá  :  túntorgó,  részeg  emberekről.
Ás  utat  emierek  haza  döledtznek  a  kocsmából.  Tájdi-
vatosan  :  düledez.

DÖLEDÉZÉTT,  (dő-1-ed-óz-étt)  mű.  tt.  dó'tídé-
zétt-et.  Ami  több  idő  lefolyta  alatt  részenként  leros-
kadt,  szétomlott. Doledese.lt  házak,  kémények,  baglyok,
kazalok.

DÖLEDT,  (dő-1-ed-t)  mn.  tt.  dó'iedí-eí.  Dudo-
rodott,  nyomult,  kinyomult,  szokott  terjedelmén  túl
kifelé  hajlott.  Döledt  mell,  döledt  szemek,  döledt  pofa.
Kidöledt.  V.  ö. DÖLED.

DÖLÉKÉNY,  (dö-l-é-kény)  mn. tt.  dölékény-t,
ti). —«k.  Dőlésnek  induló, dőlésre  álló,  hajló;  ösz-
vcomlással  fenyegető.  Dölékeny  házak,  falak.  Más-
kép  :  dlllékény.

DŐLENDŐ,  (dö-1-cnd-ö)  részesülő  mn. tt. dölen-
dö-t. Ami  dőlni  fog,  dőlésre, omlásra,  roskadásra,  ro-
gyásra  hajlandó.

DOLENG ,  (Uö-l-eng)  öuh.  ín.  dú'leng-tem  vagy
—éltem,  —tél  vagy  —ettél,  —e'tt,  htn.  —eni  vagy
— ni.  1)  Lassan-lassan  szétterjed,  kinyoinúl, dudorúl,
pl.  szfin,  pofa,  mell,  ktbel,  has.  2.  L.  DÖLÖNG.

DÖLENGÉZ,  (dö-1-eng-éz)  gyak.  önh.  lásd  :
DÖLÖNGÖZ.

DŐLÉS,  (dö-l-és)  fn.  tt.  dőlés-l,  tb.  —ék.  A
testnek  azon  hajló  iránya,  melyet  követ,  midőn  súly-
ogycnét  vesztve,  esésnek  indul,  roskad,  omlik.  El-
dülés,  ki'dölés,  feldőli'*.  Örül,  mini fazekas  a  feldölés-
nek.  (Kin.)  V.  ö. DŐL.

DÖLESZKÉDIK,  (dö-1-esz-kéd-ík  vagy  döl-
eszt-kéd-ik)  k.  m. döleszkéd-tein,  —tél,  —e'tí. Ember-
ről  mondatik,  miilön  valamely  szilárd  testhez,  pl.
falhoz,  fához ,  asztalhoz  stb.  támaszkodik ,  neki  dől
valaminek  ,  s  azon  ferde  irányban  tovább  megmarad.
Könyijkére  dőleszkedik.  Neki  dőlen-kedik  ,  mint  az  egész
telkes paraszt.  (Km.)  Kidöleszkedik  az  ablakra.  Meg-
döleszkedik.

DÖLESZSXÉK,  (döU-sz-szék)  ősz.  fn.  Kényel-
mes  ülésre  alkalmazott  karos  szék,  melynek  neki
lehet  döleszkcdni.  Máskép  :  tárni <ís  szék.

DÖLESZT,  (dö-l-eszt)  átli.  m.  düleszt-étt,  pár.
iliiltszK.  1)  Testét  vagy  testének  valamely  részét  reú
nehezíti  valamire,  pl.  Hátát  a  falnak,  karját  más
vállára  düleszli.  2) Kidudorít,  kinyom, pl. Szemeit  rám
düleszí!;  mellét  elllre  d<ile/>z/i;  i-* fáját  a  nagy  göytöl
kidííleszfi.

DÖLESZTÉS,  (dö-1-cszt-és)  fn.  tt.  dü/esztés-t,
tb.  —ék.  Testének  valamire  nehezítése;  kidudo-
rít4s.

DÖLF,  (dö-l-f)  fn.  tt.  d",'f-">t.  Gyoktagúuak
fdö)  értelménél  fogva  jelent,  szétterjengö,  felfuvó,
mintegy kidöledö tulajdonságot. (DölÖ =  dölv = dölf,
mint :  nyelő =: nyelv,  ölő ̂  ölv).  Innen  küz értelem-
ben :  fdfuvalkoilott,  felduzzadt  kevélységet,  midőn
valaki  mintegy  magában  meg  nem  férve  kidöled,  fel-
fújja  magát,  nagyot  mutatni  ak  ír ,  a  mese  békája
gyanánt.  Tájdivatosan  : d'i/yf,  t.  i.  az  l  meglúgynl.

Képzésre  hasonló  a  csőr  hangutánzóból lett  csíírf  szó-
hoz ,  honnan  esörfös  ám.  lármás, zajos,  csörgő.

DÖLFÖNG,  (dö-1-f-öng)  önh.  m.  dölföng-tem,
v. —öltem,  —tél  v. —öttel,  —ott,  htn.  —eni vagy
—ni.  Kevélységből  felfújja  magát;  fuvalkodik.

DÖLFÖS,  (dö-1-f-ös)  mn. tt.  dSlfSt-t  vagy  —ét,
tb.  —ék.  Felfuvalkodott,  magában  meg  nem  férő,
szétterjedő,  s  mintegy  kidöledö  kevély.

DÖLPÖSEN,  (dö-1-f-ös-en)  ih.  Felftivalkodva,
magában  meg  nem  férve.

DÖLFÖSKÖDÉS,  (döl-f-ös-köd-és)  fa.  tt  döi-
fösködés-í,  tb.  —ék.  Tartós  felfuvalkodás,  gőgös-
ködés.

DÖLFÖSKÖD1K,  (dö-1-f-ös-köd-ik)  k.  m.  döl-
fösköd-tem,  —tél, —ott. Tartósan  felfuvalkodó  indu>-
latot  táplál.  V.  ö. DÖLF,  DÖLFÖS.

DÖLFÖSSÉG, (dö-1-f-ös-ség)  fn.  tt  dölfösség-eí.
Magában  meg  nem  férő,  felfuvalkodó  természet,  tu-
lajdonság,  megszokott  tartós kevélység,  mely  mintegy
a  testnek  fclfuvása  által  mutatkozik,  gögösség.

DÖLINGÉZ,  1. DÖLÖNGÖZ.

DÖLLED,  DÖLLESZT  stb.  1.  DÖLED,  DÖ-
LESZT.

DOLLÖ,  1. DŰLŐ.

DÖLMECZ,  (dö-1-em-ecz)  mn.  tt.  dölmecz-ét.
Moudj&k  gyermekről,  kinek  aránylag  nagy  potroha
van.  Székely  tájszó.  V.  ö.  DÖUER.

.  DÖLÖ,  (1),  (dö-l-ö)  mn. tt.  dölo-t.  Ami  súlye-
gyenét  vesztve  rogy,  vagy  omlik,  roskad.  Dőlő  hát,
dőlő f ál.

DÖLÖ,  (2),  (1. fönebb)  fn.  1. DŰLŐ.

DÖLÜNCS,  (dö-1-öncs)  kiavult  törzsök.  Jelent
aprólékos  ide-oda  dőlést,  dölöngést,  lientergést.  Szár-
mazéka  dölönrsél.

DÖLÖNCSÉL,  (dö-1-öncs-e-el)  önh.  m.  dölön-
csél-t.  Ide-oda  dőledez,  hentereg,  pl.  dőlöncsélnek  a
gyermekek  midőn egymást  taszig/ilják,  vagy az  ágyon
dönczölődnek,  hentcregnek.

DOLÖNG,  (dö-l-öng)  önh. m.  dölüng-tem,  vagy
öltem,  —tél,  —öíteV, —ott, htn. —eni v. —ni.  Ide-oda
dől  gyakran,  és  folytonosan.  Haza  döl'öng  a  részeg
ember  a  kocsmából.  Dülöng  a  ringatott  bölcső,  fagy  a
lejtős,  gödrös  utón  haladó  szekér.

DÖLÖNGÉS,  (dö-1-öng-és)  fn.  tt.  dölöngés-t,  tb.
— ék.  Ide-oda  dőlés  gyakran  és  folytonosan.

DÖLÖNGÖZ, (dö-1-öng-öz) önh. m.  dölöngöz-tem,
— tél,  —ott,  pár.  —z.  Kész akarva,  pl. valamely hin-
tán,  vagy  tréfából  ide-oda  dőlöng,  lóbázkodik,  in-
gadoz.

!  DŐLT,  (dö-l-t)  mn.  tt.  dó7í-eí.  1)  Altalán,  ám.
j  súlyegyeu  vesztése  miatt  leomlott,  roskadt.  Dőlt  ház,
j  dőlt  fa.  A  dőlt  fának  fejét  a  gyermek  is  ránczigálja.
l  (Km).  Dőlt  gabona.  Dőlt  gabona  nem  csinál  éhséget.
j  (Km).  2)  A  könyvnyomtatóknál  nem  ftiggirányban

iilló,  hanem előre  hajlott,  máskép fekvő  (betű).  Dőlt
betűkkel  nyomtatni  az  idézett  azokat,  mondatokat.

81*



1287  DÖLYF—DÖMÖCZKMÜNKA DÖMÖCZKÖZ —DONG 1288

DÖLYF, DÖLYFÖNG, stb. 1. DÖLP, DÖL-
FÖNQ, DÖLFÖS, stb.

DÖM,  (1),  DÖMM, hangutánzó  gyöke  dömhög,
dömmög,  dömmögét  szóknak.

DÖM,  (2),  elvont gyök,  melyből  valami gömbö-
lyűt, puffadtat,  dudorodottat jelentő  szók származtak,
mint:  döme,  dömhe,  dSmhecz,  dömbicz, díSmte,  dömtödi,
do*m0szke.  Rokonai:  gtfm,  csőm,  zöm,  mint  a  gömb,
ctSmb,  tömök  stb.  származékok gyökei. Továbbá: töm,
melyből  tömör, tömött, lömöszöl  (változattal:  csömöszöí,
gyömöszöl)  származtak.  V.  ö.  DÓM,  GOM,  CSŐM
gyökök.

DÖM,  (3),  áth.  m. döm-tem,  —tél,  —Sít.  Ba-
ranyában  ám.  töm.  Innen  lett  közvetlenül:  dömSttSl,
dömöctköl.

DÖMBICZ,  tt  dömbicz-«í;  1. DÖMBÖCZ.
DÖMBÖCZ,  (döm-b-öcz)  fn.  tt  dömböcz-St.  1)

Kis háló.  2)  Gömböcz,  tfittös.  Mindkét  jelentésében
a  gömbölyüség  alapfogalma  rejlik.  Vastaghangon  ro-
konai  : dombod,  domboctka, gombóc*.

DÖME,  (1),  férfi  kn.  tt  Dömét. Damianus, más-
kép :  Dömén,  Dömjén.  Kozma  ét  Döme  vértanúk.  A
római  egyházi  kalendáriom  szerént  a  böjt  kellő köze-
pén  tétetik  rolók  a  misében  emlékezet.  Némelyek  a
Dömötör  vagy  Demeter  nevet  is  ekképen  rövidítik.

DÖME,  (2),  (döm-e)  mn.  Zömök,  tömött  testű
(ember).

DÖMEFÖLDE,  fáin  Szála  megyében;  helyr.
DSmefSldé-n,  —re, —r«.

DÖMÉN, DÖMÉNY,  DÖMJÉN,  1. DÖME.  •
DÖMHE,  (döm-he)  mn. tt.  dömhét.  Zömök,  ki-

nek  szélessége, testessége nincs  arányban  magasságá-
gával. Pápa  vidéki  tájszó.

DÖMHECZ,  (döm-hecz)  mn.  tt.  dömhecz-et;  1.
DÖMHE.

DÖMMÖG,  (dömm-ög)  önh.  m.  dömmög-tem,
—tél,  —Sít.  Tompa, érthetetlen hangon szól, dörmög.
Magában,  haragjában  dömmög.  Néhutt:  dummog.

DÖMMÖGÉS,  (dömm-ög-és)  fn. tt  dömmögét-t,
tb.  —ék.  Orron  eresztett érthetetlen mormogás, dUny-
nyögés, dnnnyogás.

DŐMÖCSKÖL,  (döm-öcs-köl,  azaz  töm-ös-kél)
áth. m. dömöceköl-t.  1)  Kézzel, lábbal, vagy  valamely
eszközzel  nyomkod,  tömöget, zúz, összezúz.  Dömöcs-
kölni  rudakkal  a  kádban  levS  tt&öt.  2)  Átv.  ért  ütö-
get, vereget; megráz, gyomroz, öszvevissza  ránczigal
valakit  Vastag bangón:  domictkol.

DÖMÖCZK, fn.tLDömöczk-öt. Damascus, a hajda
ni Sziriának fővárosa. Előfordul e szó több régi íróknál.

DÖHÖCZKI,  (dömöczk-i)  mn. tt.  dömöctki-i, tb.
—ék. Dömöczkbe  vagy  -bői  való, vagy  ottan  készült
DOmöaM  ácséi;  dömöczki  kard;  dömöctki  ttifvet,  vő-
rőt  tafota.  Dömöctki  scent  Janót.

DÖMÖCZKÖL, 1.  DŐMÖCSKÖL.
DÖMÖCZKMÜ,  (dömöczk-mü)  1. DÖMÖCZK-

MÜNKA.
DÖMÖCZKMÜNKA,  DÖMÖCZMUNKA,  (dö-

möcck> vagy  dömöcz-munka)  őse.  fn.  Aczélmű,  pl.

kard,  puska,  mely  oly  formára  van  készítve,  mint
Dömöczkben  szokták.  L. DÖMÖCZKÖZ.

DÖMÖCZRÖZ, (dömöczk-öz) átb.  m.  dSmBafót
tem,  —tél, —ott. Vas, és  aczél eszközöket, pl.  kardot,
puskát  részént  aranyos,  és  ezüstös czifrasígokkal föl-
ékesít,  részént  bemetszett  rézsutos  vonalak  által  fé-
nyesre  zománczoz,  vagyis  úgy  készít  valamit,  mint
eredetileg  Dömöczk  Tarosában  szokták.

DÖMÖCZKÖZÖ,  (dömöczk-öz-ő)  fa.  tt.  dömöer-
köztf-í.  Vasból  és  aczélból  dolgozó  míves, ki  dömöci-
közni  tud.  V.  ö. DÖMÖCZKÖZ.

DÖMÖLK, NEMES—, PÓR—, faluk  V«*  m^
gyében;  helyr.  —Dömölk-ön, —re,  —rM.

DÖMÖR,  elvont  vagy  elavult  törzsök,  egy  ér
telmü  tömör  szóval.

DÖMÖRKAPU,  puszták  Baranya  és Tolna  ne-
gyében ; helyr.  Dömörkapu-ba,  —bán, —bél.

DÖMÖS,  falu  Esztergám  megyében; helyr. D5-
mos ön,  —r«,  —ró'i.

DÖMÖSZ,  (döm-ösz) mn. tt  dSmStt-t, vagy  — t!,
tb.  —ék.  Tömött,  alacson  termetű,  pofok,  köpciői
(legény,  ember).  Vastaghangon  rokona:  dámot*.

DÖMÖSZKE,  (döm-ösz-ke)  mn. tt  dömStttít.
Meglehetősen  köpczös,  zömökded.

DÖMÖTÖR,  férfi  kn.  tt.  DömStSr-t.  Demetríni.
(?),  földanyja.  Más tájejtéssel:  Demeter.

DÖMÖTÖRT,  falu  Vas  megyében; helyr. DSmS-
tört-be,  —ben,  —bői.

DÖMSE,  (döm-ös-e)  mn.  tt  dömséí.  Köpczös.
zömökded  testű. Egy  értelmű  vele: dörosödi.

DÖMSÖÍ),  falu  Pest  megyében; helyr. DSntBd
Jfn, —re,  —ró"l.

DÖMSÖDI,  (döm-ös-e-di) mn.  1. DÖMSE.
DON,  1)  hangutánzó  gyöke  dong,  dOnget,  dön-

göl,  döndit stb.  származékoknak. Yastaghangon:  dón,
dong  stb. Rokonok  a  tön,  tan,  dón stb.  gyökök, a la-
tínban  (tónus),  szanszkritban ("tan), perzsában  (da*g\
németben  (Donner)  stb.  2)  Valamely  göndört,  ragy
gömbölyűt  jelent  ezekben  :  döndöre,  döndi.  Rokona
döm,  a  dSm«,  dömt'ódi  stb.  származékokbsdi.

DÖNCZÖL,  (döm-cz-öl  v.  döm-t-Ői-öl)  ith. m.
d'ónctöl-t.  Dömöczköl,  nyomkod,  valamit  rajta  dö-
löngve  öszvegyúr. Át  ágyat  öievedöncaölni.

DÖNCZÖLŐDIK,  (döm-cz-öl-őd-ik, Tagy döm-t-
öz-öl-őd-ik)  belez.  m. dönczöl8d-tem,  —tél,  —Stt.lít-
oda  dőledezve, vagy  nyomkodva  taszigálódik.  Mond-
ják  az ágyon  bentergőkről  is.

DÖNDÍT,  (dön-d-ít vagy  dön-g-ít)  áth.  m.  dSu-  l
dít-itt,  pár. —t, htn.  —ni, vagy  —ént.  Valamit úgy
fit, hogy  dong bele.  Ököllel  hátba  dSndÜeni  valakit.

DÖNDÖRE,  (betűcserével  ám.  göndöre) mn. és
fn.  tt.  döndörét. Hossza, göndör szőrű magyarjuh. Vai
megyei  tájszó.

DONG,  (dön-ög)  önb.  m.  dfing-tem  vagy  dSuy
Sttem,  —tél,  —öttel,  —Sít.  htn.  —m  vagy  — e*.
Tompán,  egyhangúlag  szól,  mormog.  Vastag húgon:
dong.  Dongnék  a  méhek,  darának,  legyek,  stb. Dong*
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megütött,  vagy  fitődött  test,  midőn  tompán  hangzik
vissza, pl.  dong  az  ember háta  ha  megütik.

DÖNGÉCSÉL,  (dön-ög-e-ecs-él)  önh.  m.  döngé-
cse'i-í.  Gyöngén,  igen  finoman  dong,  vagy  dong,  pl.  a
virágok  között  repkedő  méh. Oly képzésű kicsinyítvc-
gyakorlatos  ige,  mint:  köhécsél,  rikácsol,  stb.

DÖNGÉCSÉLÉS,  (dön-ög-e-ecs-él-és)  fn.  tt.
döngécsélés-í,  tb.  —ék.  Gyönge,  finom,  folytonos dön-
gés.  Méhek  döngécselése.

DÖNGÉS,  (dön-ög-és)  fn.  tt.  döngés-t,  tb.  —ék.
1)  Méhek,  darázsok,  legyek,  s  más  rovarok  egyforma
tompa  hangja,  szózata.  Vastag  hangon :  dongás.  2)
Némely  erősen  megütött  testek  tompa  viszhangzasa.

DÖNGET,  (dön-ög-et) áth.  m. dönget-tem, —tél,
—e/í, pár. döngess.  1) Valamely  szilárd,  tömör testet
úgy  ütöget,  hogy  tompa  dón  hangot  ad  viasza.  Su-
lyokkal  döngetni  a  karót.  Döngetni  a  kaput.  2)  Vere-
get,  jól  megver.  Derekasan  mrgdöngették.

DÖNGETÉS,  (dön-ög-ct-és) fn.  tt. döngetés  t, tb.
—ék.  Tömör  testm-k  ütögetése.  Általán:  verés.

DÖNGPA,  (döng-fa)  ősz.  fn.  Donga  fa.
DÖNGICSÉL,  1. DÖNGÉCSÉL.
DÖNGÖ,  (dön-ög-ő) mn.  és  fn.  1.  DONGÓ.
DÖNGÖL,  (dön-ög-öl)  áth.  m.  döngöl-t.  A  gö-

röngyös  földet  lapos  vastag  deszkával vagy sulyokkal
veri,  egyengeti.  Székely  szó.

DÖNGÖLÉS,  (dön-ög-öl-és)  fn.  tt.  döngölés-t,
tb.  —ék.  A  göröngyös  földnek  verése,  egyengetése.

DÖNGÖLŐ,  (dön-g-öl-ö),  DÖNGÖLÖFA,  (dön-
gölö-fa)  ősz.  fn.  Sulyok,  melylyel a  rögös földet, vagy
kiálló  kövezetét  egyenesre  veregetik.

DÖNNYÖG,  (dönny-ög vagy  dünny-ög)  k.  m.
dönnyög-tem,  —íéí,  —ott.  Orrán  eresztett tompa ban-
gón  mormog.  Máskép:  dünnyög.

DÖNNYÖGÉS,  (dönny-ög-és vagy  dünny-ög-és)
fn.  tt.  dönnyögés-t,  tb.  —ék.  Orrából  mormogás.

DÖNNYÖGO,  (dönny-i'g-ö  vagy dünny-ög-ő) fn.
és  mn. Aki  orrán  által  mormogja a  szavakat.

DÖNÖG,  (dön-ög)  1. DONG.
DÖNT,  (dön-t,  v.  dü-int)  áth.  m.  dönt-ö/f,  pár.

— s,  htn.  —;«',  vngy  — fr t i .  1)  Valamely  álló  vagy
súlyegyenes  mozgAsban  haladó  testet  roskadosra,
esésre,  fordulásra  kényszerít, vagyis  eszközli,  véghez-
viszi,  hogy  dőljön,  ledőljön,  kidőljön,  stb.  Fákat  dön-
ttni.  Házat  dönteni,  ledönteni  Szekeret  feldönlcm.  2)
Önt,  ömleszt,  folyat.  Kidöntrtii  a  vizet,  bort,  levest.
Étik  az  eső,  mintha  döntenék.  3)  A  szölömívescknúl,
ám.  agg  szölötöt  a  végett  ásott  gödörbe  lehajt,  hogy
annak  fiatal  vesszőiből új tövek növekedjenek. A  Hegy-
alján,  és  több  más  vidéken  : homlít.  4)  Határoz,  el-
határoz,  valaminek végleges érvényt szerez.  Eldönteni
a pert,  'ám.  benne  végitéletot  hozni.  Ütközetben  el-
dönteni  az  ellenségeskedést.  Ezen érvek,  okok, okmányok
döntenek.  Máskép :  döjt.

Rokonnak  látszik  vele  a  török  döjmek  (ütni),
d&kmek  (döjtcni), s  talán  a  latin domo, hellén

to  is  stb.

DÖNTŐ,  (ám.  dön-t-ő) mn. tt.  döntö-t.  1)  Aki
valamit  leroskaszt,  leomlaazt,  dőlni kényszerít.  Döntő
magyarok.

„Nyugton  vagytok-e  még  döntő  magyarok?"
Vörösmarty.

2)  Erkölcsi  vagy  törvényi  értelemben  :  határozó.
Döntő  csata,  Döntő  esktl.  DSntS  határozat.

DÖNTÖGET,  (dön-t-ög-et)  gyak. áth.  m.  döntö-
get-tem,  —<éi,  —é<t, pár.  döntögess.  Gyakran,  folyto-
nosan,  többeket  egymás  után  dönt.  Házakat,  falakat
döntögetni.  Irtáskor  döntögetik  a fákat.  A  nagy  ferge-
teg  feldöntögeti  a  szekereket,  ledöntögeti  a  kéményeket.

DÖNTVÉNY,  (dön-t-Tény)  fn.  tt. döntvény-t,  tb.
— ék. A  felsőbb  törvényszékek  elhatározó  végitélete.

DÖR,  (1),  v.  DÖRR,  hangutánzó  elvont  gyök,
jelent  1)  erős,  rázkódtató  v.  reszkette tő  hangot,  mi-
lyen  tulajdonkép  a  villámokkal  terhelt  felhőké.  In-
nen  származnak  :  dörög,  dörren,  dördül,  dörget,  stb.
2)  Jelent  gyöngébb  reszketeg  bangót  is e  szókban :
doYgöl,  dörzsöl,  dörmög,  stb.  Rokonokul  tekinthetők
az  első jelentésbeli  származékokkal  a  latin :  tonitru,
német  Donner  (ám.  dörren),  svéd,  dán  dunder  s  több
számtalanok ; az utóbbi  jelentésbeliekkel  a latin  tergo,
tremo,  szanszkrit  dhrákh  (dörgöl),  dram  (rázkód-
tat)  hellén  Titota,  magyar  súr  stb.

DÖR,  (2),  falu  Sopron  megyében;  helyr.  Dör-
be,  —ben, —bői.

DÖRDÍT,  (dör-d-ít v.  dör-g-ít) áth. m.  dördít-étt,
pár.  —s, htn.  —ni  vagy  —fni.  Eszközli,  véghezvi-
szi,  okozza,  hogy  valami  dörögjön,  dör hangot  adjon.
Az  elsütött  álggtík  megdördítik  a  levegőt.  A  felhők  vil-
lanyereje  eget  dördtí.

DÖRDÍTÉS,  (dör-d-ít-és  v.  dör-g-ít-és)  fn.  tt.
dördítés-t,  tb.  —ék.  Erőhatás,  mely  dör  hangot
idéz  elé.

DÖRDÜL,  DÖRDÜL,  (dör-d-ül)  önh.  m.  dör-
dííl-t.  Dör  hangra  fakad,  egyes  dör  hangot  ad.  Dör-
dül,  vagy  megdördül  a  villamos  ég.  Nagyot  dördült.
Dördülnek  az  álgyúk.  A tv.  ért.  mondatik  az igen  erő-
sen  kitörő emberi  szóról,  mely  parancsolólag,  vagy
fenycgetöleg  hangzik.

DÖRDÜLÉS,  DÖRDÜLÉS,  (dör-d-ül-és)  fn.  tt.
dördülés-t,  tb.  —ék. A  villámokkal  terhelt  felhőknek
összeütődése által  támadó erős, reszkettető egyes hang.
Atv.  ért.  álgyudördUlés,  vagy  leomlott nagy  sziklatö-
mcgnek,  összerogyott  épületnek  hangja.

DÖRDÜLET,  DÖRDÜLET,  (dör-d-ül-et) fn.  tt.
dördület-ét.  Egyszeri,  erős,  rcazkettető  dör  szózat.

DÖRE,  mn.  tt.  dó'rét.  Mind  azon  szók  között,
melyekkel  a  magyar  az  esztelent,  bolondot  nevezni
szokta,  a  legkíméletesebb  kifejezés,  kevesebb  tebáta
féltfzü,  esztelen,  bolond, eszeveszett,  őrült,  natragulyás,
kasuka  szóknál,  s  tulajdoníttatik oly  embernek,  ki  az
okos  ész  szabályait  holmi  kisebb  tárgyakban  szegi
meg,  s  ferde  beszédei  vagy  tettei  által  gyakran  ne-
vetségct,  sajnálkozást  pedig  igen  ritkán  gerjeszt,  s
nem  annyira  a  megzavart  észnek,  mint  inkább  a  ki
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nem  fejlett  értelemnek  adja jeleit. Legtöbb  dőreséget
mondanak, és  tesznek  a  gyermekek,  tudatlanok,  ta-
pasztalatlanok. Vétetik  néha  bohó,  bohócz,  tréfálkodó  ,
értelemben  is.  !

Hasonlók  hozzá a  német  Thor,  thSricht,  a  fran-  j
czia: étourdi, a  szláv  durak, a  török  del«  vagy  deli
(de a  mely  derekat  is  jelent),  stb.  Magyar  nyelv- |
bői  elemezve,  úgy  látszik, azon  eV  gyöknek  előtétes  .
módosítványa, melyből  őrül,  bViilt  származnak.

DÖREJ,  (dör-ej)  fn.  tt  dörej-t,  tb.  —ék.  Azon
folytonos  erős hang,  melyet a  villamos  felbők,  vagy
más  dörgö  testek  adnak.  Képzésre  hasonló  zörej,
ctörej,  zsibaj,  moraj,  sóhaj  szintén  hangutánzó  gyö-
kökből  származott nevekhez.

DÖBJÉLKÉDIK,  (dör-e-cl-kéd-ik)  k.  m.  dóYél-
ked-tem,  —tél, —étt. Úgy beszél,  és  cselekszik,  mint
dőrék  szoktak. V. ö. DÖRE.

DŐRESÉG,  (dör-e-ség)  fn.  tt  dóreség-éí.  Oly
tulajdonsága  valakinek,  melynél fogva  az  ész,  és élet
szabályait  holmi  csekélyebb  tárgyakban  megszegi. V.
ö. DÖRE.

DÖRESZ,  (dör-esz)  fn.  tt.  doVesz-t,  tb.  —ék.
Újabb  ásványtani nyelven így nevezik némelyek a kré-
tát, azon gyöktől,  melytől  dörgöi, dörzsöl származnak.

DÖKG,  1.  DÖRÖG.
DÖRGÉCS,  1. DÖRGICSE.
DÖEGÉS,  (dör-ög-és)  fn. tt.  dörgés-f,  tb.  —ék.

1) A  villamos  felbők  erős,  megrázkódtató ,  rcszket-
tető  hangja.  ÉgdSrgés.  Annyit  tanultam  a  beszédébó'l,
mint  óz  égdörgétbSl.  Km.  2)  Az  égdörgésbez  némileg
hasonló  hangé,  pl.  az  álgyúé,  sziklaomlás. Roko-
nai  a  hasonló,  de  lágyabb  nemű  hangot jelentő  zör-
gés,  csörgés.

DÖRGET,(dör-ög-et)áth.m.dörget-íem,—tél,— éít,
pár. do'rgess. Eszközli, hogy valami gyakrabban dörög-

jön. Az  eget dürgetni. A'igyúkaí doVgetni. V. ö. DÖRÖG.
DÖBGETEG,  (dör-ög-et-eg)  fn.  tt.  dörgeíeg-éí.

Dörgés,  mennydörgés.  Olyan  mint:  förgeteg.
DÖRGETÉS,  (dör-ög-et-és) fh.  tt  dörgeíís-í, tb.

—ék.Cselekvés, midőn valaki v. valami dörgést eszközöl.
DÖRGICSE,  (1),  (dör-g-ics-e) fh.  tt.  dörgicsé-í.

Apró  bal  neme  a  Danában,  s  m&s  folyókban,  külö-
nösen  a  Fertő  tavában,  melynek  bátgerinczén  éles
szálkák  emelkednek,  s  a  vigyázatlant  megsértik, in-
nét  veszi  nevét is,  t.  i.  dürgülée-  ragy  dörzsöléstől.

DÖRGICSE,  (2),  ALSÓ—, FELSŐ—, KIS —
vagy  KISFALU—, helységek  neve  Szála  megyében;
belyr.  Dörgicsé-n,  —re,  —ró'!.

DÖRGÖ,(1), (dör-ög-ö) mn. ttd»rg«-t,tb. —k. A
mi dörög. DörgS  ég; dürgö szózaí, parancs. V. ö. DÖRÖG.

DÖRGÖ, (2),  (l.fönebb) fn. Jupiternek, a menny-
kövek  mesés  istenének  jelző  neve.

DÖRGÖCZE,  1. DÖRQICSE.
DÖRGÖL,  (dör-g-öl)  áth.  m.  döVgSÍ-t.  1) Egyik

testnek  felszínét  a  másiknak  felszínéhez  nyomja,  s
fól-alá  vagy  ide-oda  húzgálja.  fezeit  vagy  homlokát
dörgölni.  Szemeit  dörgölni.  A  disznó  fához,  karóhoz
dörgöli  a  hátát, oldalát.  J^dőrgöíni  áfáiról  a menet.

Feldörgölni  a  füleket  a*  arára.  Eldörgölni  a sarat
a  pallón.  Megdorgálni  a  ctömcVSs  ember  hátát.  2)
Orvosi  ért  ruhadarabokkal, posztóval, flanellal nyom-
kodja  a  testnek  valamely  részét,  hogy  az  által  a vér
mozgásba jőjön.  (Frotter).  3) Aljas  beszédben  : ver,
ütöget.  Ördög  dVrgSljön  meg.

Rokonok a latin térő,  tergo.  L.  DOB.
DÖBGÖLÉS, (dör-g-öl-és)  fa.  tt  dörgSlét-t,  tb.

—eTc.  Cselekvés,  midőn  egyik  test  a  másikat  dör-
göli, súrolja.  V.  ö. DÖRGÖL.

DÖRGÖLÖDÉS,  (dör-g-öl-őd-és)  fn. tt  dffrgö-
lödéf-t,  tb.  —ék.  Visszaható  cselekvés  vagy  szenve-
dés , midőn  valaki  vagy  valami  dörgölödik,  1. ezt.

DÖRGÖLÖDIK,  (dör-g-öl-őd-ik) bekz. m. dör-
golüd-tem,  —<ét,  —ott. 1) Valamely élő állat ön  testét
hozzádörgöli  más  testhez,  s ettől  visszabatólag  dör-
göltetik,  síiroltatik.  A  sertés,  ha  teste viszket, az  ól
oldalához  dörgölődik.  2)  Akármely  mozgásban  levő
test  egy  másikhoz súrlódik,  illetőleg kopik.  A  forduló
szekér  iSesese  az  oldalhoz  dSrgSlSdik.

DÖRGÖLÖDZÉS  vagy  DÖRGÖLÖZÉS, lásd :
DÖRGÖLÖDÉS.

DÖKGÖLÖDZIK  ragy  DÖEGÖLÖZIK,  lásd :
DÖRGÖLÖDIK.

DÖRÍT,  (dőr-e-ít)  áth.  m.  dórít-eW.  pár.  —s,
btn.  —ni vagy  —ént.  Dörévé tesz,  e  szónak  minden
értelmében.  EldSríteni  valakit. V. ö. DÖRE.

DÖRMÖO,(dör-m-ög) önh.  m. dörmög-tem,  —tél,
—ott.  Haragjában  magába  fojtott  bangón  morog.

DÖBMÖ6ES,  (dör-m-ög-és)  fn.  tt  dörmögés-í,
tb. —ék. Magába  fojtott  haragos,  orrhangu  morgás,
dünnyögés.

DÖRMÖL,  (dör-m-öl) áth. m.  doVmSl-t.  Valamit
apróra  rágicaálva,  tördelve eszik. Száraz kenyeret  dör-
mölni.  Máskép :  törmöl,  tSrmel.

DÖBÖCSKE,  falu  Somogy  megyében;  helyr.
DSröe»ké-n,  —re, —ró'i.

DÖEÖCSKÖL,  (dör-öcs-köl)  áth.  m.^öröcs/fcöl-í.
1)  Valamely  szilárd  állománya testet  apró  darabokra
dörzsöl, zúz, nyomkod. 2)  Tömőget  Holmit  bed&rSet-
kölni  a  zsákba.

DÖRÖG,  (dör-ög) önh. m. dörSg-íem  vagy  dör-
gStt-em,  dörög-tél  vagy  dörgött-él,  dörgült,  htn.  —ni
vagy  dörgeni.  Többszörös  dör  bangót  ad.  Mondatík
leginkább  az  égről. Az ég dörög v. mennydörög  v. csak
dörög.  Továbbá  az  ágyúzásról.  Dörögnek  az  álgyík.
Némely  öszvetételekben átbatólag is használjak.  Ledö-
rögni valakit. Körüldörögje  bár ezer halál. Kisfaludy K.

DÖRÖGD,  falu  és  puszta  Bzala  megyében;
helyr.  Z»örSgd-Sn,  —re,  —rb'í.

DÖRÖKÖL, (dör-ök-öl)  áth.  m. dörököl-t.  Fával
vagy  palotával  bele  nyomkodja  a  lisztet  a  zsákba.
Székely  szó. Rokon a  dömöttöl,  yyömötzöl,  dSmSezköl,
dömScsköl  igékkel.

DOROMB,  (dör-öm-b)  elvont vagy  elavult  tör-
zsöké  dörömböl,  dörömböléi  szóknak.  Jelentése : erős,
tompa, reszketeg hang.  Rokona a vastaghangu doromb.
Hasonlók:  zörömb,  ctörömb  vagy  csőrömp.
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DÖRÖMBÖL,  (dör-öm-b-öl)  önh.  m.  dörömböl-í.
Folytonos,  tompa,  erős  hangon szól,  mely a  dör hang-
hoz  leginkább  hasonlít,  pl.  dörömbölnek  az  átrobogó
szekerek alatt a  hidpallók,  vagy  a szekereken hánykodó
üres  hordók,  kádak.  Dörömbölni  a  kapun,  ajtón.  Átvi-
tetik  cselekvő  értelemben  azon  személyekre,  vagy
tárgyakra  is,  melyek  ily  hangot  okoznak.  Dörömböl-
nek  a  szekerek,  a  lovagok,  midőn  a  pallókon  mennek.
Dörömbölnek  a  kádárok,  midőn  dongákat  vernek.

DÖRÖMBÖLÉS,  (dör-öm-b-öl-és)  fn.  tt.  döröm-
bölés-t,  tb.  —ék.  1)  Erős,  tompa,  folytonos  zörgés.
Leomladozó  sziklák,  roskadozó  házak  dörömbölíse.  2)
Cselckvöleg véve,  az ily hangnak okozása. Lovak,  vagy
lovas  csapatok  dörömbölése. Hasonlók : zörömbölfs,  cső-
römpölés.

DÖRÖMBÖZ,  (dör-öm-b-öz)  öiih.  lásd  :  DÖ-
RÖMBÖL.

DÖRÖMBÖZÉS,  (dör-Öm-b-öz-és)  fn. lásd :  DÖ-
RÖMBÖLÉS.

DÖRÖSKE,  falu  Vas  megyében;  hclyr.  Dörös-
ké-n,  —re, —ró'!.

DORR, elvont  hangutánzó  gyöke dörren,  dörrent
szóknak.  Erősebb  hangot  fejoz  ki,  mint dör.

DORREN,  (<lör-ü-cn v.  dörr-en) önh. m. dörren-t.
Egyes  diir  vagy  dörr  hangot  ad. Nagyot  dörren,  azaz
«:gy  nagy  dörgést  hallat.  Mf.gdörrent  az  ég.  Dörren  a
lőporral  szétvetett  szikla. Vastaghangon rokona: durran.

DÖRRENÉS,  (dörr-cn-és)  fn.  tt.  dörrenést,  tb.
— ék. Midőn  egyes  dörr  hang  hallatszik.  Első  dörre-
nés,  második  dörrenés.  EgdiJrrtnés.  Atgytidörrenés.

DÖKRENET,  (dörr-cn-ct)  fn.  tt.  dörr én c t-ét.
Epyes  dörr  hang,  mely  különösen  és  tulajdonkép  a
vill&mos  felhőkkel  bevont égről  mondatik.  ÉgdSrrtnet.

DÖRSÖD,  vagy  DÖRSÖK,  lásd  :  DÖRZSÖK.
DÖRÜL,  DÖRÜL,  (dör-ül  vagy  dör-e-ül) önh.

m.  (liirül-t.  Dörévé  lesz. V.  ö. DÖRE.  Az  örül  vagy
őrjíti  igével,  mind  hangra,  mind értelemre nézve egye-
ző,  csakhogy  őröl  nagyobb,  dörííl  kisebb  fokozatát
jelenti  az  clmczavarodásnak.  Az  őrült  eredeti  értel-
ménél  fogva kerengő  bolond, a dörült pedig ám. bódult.

DOKZS,  elvont  törzse dörzsöl  igének,  elemezve:
dör-Ös,  honnan  dörösöl,  öszvehúzva:  dörsöl,  dörzsöl;
miszerint  eredetileg  elavult  gyakorlatos  ige,  a  dör
gyöktől;  lásd  ezt.  Hasonló képzésüek:  mor-os,  mor-s,
inor-zs,  mor-zs-ol,  hitr-os,  hor-s,  hor-ts,  hor-zs-ol, por-
os, pör-s, pör-zs, pör-zs-öl.  Mind  ezekben  középképzcí
a  gyakorlutos  ős  ős.

Jelenti  két  tcstuek  felszíneiknél  fogva oszvesur-
lódását.  Újabb  műnyelvben mint  főnév  némely  ősz-
vetett  szókban  használtatik.

DÖRZSESZKÖZ,  (dörzs-eszköz)  ősz.  fn.  Készü-
let,  mely  vegytanilag  csinálva  dörzsölés  által  tüzet
fog,  vagy  gerjeszt,  milyenek  pl. a közönséges gyufák,
diirzstaplók,  stb.

DÖRZSFA,  (dörzs-fa) 1. GYUFA ; v. ö. DÖRZS-
ESZKÖZ.

DÖRZSORVOSLÁS,  (dörzs-orvoslás)  ősz.  fn.
Gyógymód,  mely  szerént  a  kóros  testbe  kenőcsöt

dörzsölnek.  Ily  orvoslással  élnek  a  magyarok  a  csö-
mörbaj  ellen.

DÖRZSÖK,  puszta  Kraszna  megyében;  hclyr.

Dörzsök-ön,  —re,  —ró'!.

DÖRZSÖL,  (dör-zs-öl  v.  dör-ös-öl) áth. m.  dor-
zsöl-t.  A  dörgö'l  igével  egyértelmű,  azon különbséggel,
hogy  a  dörzsöl  lágyabb,  de  gyakoribb,  folytonosabb
cselekvést  fejez  ki.  pl.  Kezeit  dörzsölni;  a  kenőcsöt  a
testbe  dörzsölni;  a  gyufát  falhoz  dVrzsölnt;  a  viszkele-
ges  helyet  dörzsölni.  1. DÖRGÖL  és  DÖRZS.

DÖRZSÖLÉK,  (dör-zs-öl-ék)  fn.  tt.  dörzsölék-ét.
Ami  valamely  testtől  dörzsölés  által  elhull,  ilyen  pl.
az  aczél  salakja,  midőn  a  tűzkövet ütik  vele.

DÖRZSÖLÉKÉNY,  (dör-zs-öl-é-kény)  mn.  tt.
dörzsölékény-t,  tb.  —ék.  Ami  dörzsölés  által  könnyen
kopik,  s  részeit  hullatja.  Dörzsölékeny  homokkő.

DÖRZSÖLÉKÉNYSÉG,  (dör-zs-öl-é-kcny-ség)
fn.  tt.  dörzsölékénység-it.  Tulajdonsága  valamely  test-
nek,melynél fogva dörzsölés által  szétfoszlik, maliik, tö-
rik.  A föld  dörzsölékcnysége.

DÖRZSÖLÉS,  (dör-zs-öl-és)  fn.  tt.  dörzsölés-l,
tb. —ck. Cselekvény,  midőn  egyik  test  földszinét  a
másikéhoz  nyomdossák,  és  rajta  föl-alá,  ide-oda húz-
kodják.  V.  Ö. DÖRZSÖL.

DÖRZSÜLÖDKS,  (dör-zs-öl-öd-és)  fn.  tt.  dor-
zsölöd(s-t,  tb.  — ék. Félig  szenvedő, félig  cselekvő ál-
lapot,  midőn  valamely  test  mással  súrlódásban van.

DÖRZSÖLÖDIK,  (dör-zs-öl-öd-ik) belsz. m. dör-
zsíjlöd-tem,  —tél,  —ott. Egyik  test  a másikkal önma-
gától  surlódik.  A  kifityegö  köpenyujj  a  kerékhez  dör-
zsölödik.  Mondatik különösen az állatokról,  midőn tes-
teiket  vagy  egymáshoz,  vagy  más  testhez  dörzsölik.
V.  ö. DÖRZSÖL,  DÖRGÖLÖDIK.

DOS,  1.  DÖZS.
DÖTK,  falu  Szála  megyében;  helyr.  Dötk-ön,

—re,  —rb'l.
DÖVÉNY  v.  DIVÉNY,  falu  Borsod megyében;

helyr.  Dövény-be,  —ben,  —bó'l.

DÖVÖL,  (döv-öl  v.  döf-öl)  önh. m.  döröl-í.  Va-
lamely  vonós  hangszeren, ú.  m.  hegedűn, brűgón  ha-
mis  hangokat  húz, csak  döföl  rajta.  Ritka  használatú
tájszó.

DOZS,  (dö-zs  vagy  dö-s vagy dö-ös) elvont vagy
elavult  törzsöké  dözsöl  igének,  mely  több  öszvetett
szóban  felújítva  használtatik.  Jelentése  :  széles  ked-
vűek,  dorbézolók,  dobzódók  töltekező  eszem-iszoma.
íokona  dús,  mint  a  duskálkodik  törzse.  Minélfogva

szoros  értelemben  ám.  dúsan,  nagy  mértékben  űzött
akmároz&s,  mely  rendesen  dobzódássá  fajúi.  Figyel-

met  érdemel  a  német  zechen  (cseh  nyelven  cechaje,
eh  zecbc),  melyet  Adclung  is nem a Zeche  szótól szár-

maztat,  hanem azt  mondja, hogy  az  minden  valószí-
nűséggel  a  siehen  szó  intcnsivuma.

.  DÖZSHELY,  (dözs-hely)  ősz.  fn. Kocsma, csár-
la, vagy  akirmely  más hely, bol  korhely lakomát üt-

nek.  V.  Ö. DÖZS,  DÖZSÖL.
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DÖZSNAP,  (dőzs-nap)  ősz.  fn.  Kitűzött  nap,
melyen  a  korhelypajtások  öszvejönnek,  hogy  dorbé-
zoljanak,  dőzsöljenek.

DÖZSÖL, (dözs öl)  önh.  m. dőesöl-í.  Korhelyek,
dorbézolók  módjára  duskálkodva  eszik-iszik,  része-
geskedésscl  tölti  az  időt.  Éjjel-nappal  dózso'lni.

DÖZSÖLÉS,  (dőzs-öl-és)  fn.  tt.  d&sölés-t,  tb.
—e'k. Időn  kívüli,  s mértéken  túl  duskáskodó  eszem-
iszom,  dorbézolás,  részegeskedés,  és  ez  által  a  va-
gyonnak  prédálása.  Éjjeli  dbzsStés;  kocsmai dözsölés.

DÖZSÖLÖ,  (dőzs-öl-ő)  fh.  és  mn.  tt.  dbzsöló'-í.
Dusk&sau  lakmározó,  korhelykedő,  részegeskedő.

DÖZSPAJTÁS,  (dőzs-pajtás)  ősz.  fn.  Korhely-
társ,  ki  több  hasonlókkal  egyUtt  dőzsöl,  részeges-
kedik.

DÖZSPÉNZ,  (dőzs-pénz)  ősz.  fn.  Pénz,  melyet
valaki  dőzsrc,  dőzsölésre  fecsérel.

DÖZSTANYA, (dőzs-tanya)  ösz.fn.Dőzspajtások
találkozó  és  mulató  helye.

DÖZSTÁRS,  (dőzs-társ) ősz.  fn.  lásd  :  DÖZS-
PAJTÁS.

DÖZSTÁRSASÁG,  (dőzs-társaság)  ősz.  fn.
Együtt  dőzsölő  pajtások,  korhely  czimborák.

DRÁ6,  falu  Erdélyben,  Doboka  megyében;
helyr.  Drág-on,  —rá, —ról.

DRÁGA,  (köznépiesen:  darága, derága)  mn. tt.
drágát.  1)  Általán  becses, nagy becsii, akár ritkasága,
akar jeles, derék  tulajdonai,  akár  nagy  haszna  miatt,
vagy  egyéni  tekintetben.  Drága  idő.  Kinő  drágább
át  időnél.  Km.  Legdrágább  az,  mit  ktfnyoVgésset  kell
megnyerni.  Km.  Drága  dolog.  Jó  bor,  szép  feleség,
csendes leikiesméret,  drága dolog  a világon. Km. Drága
kincs  a jó  hir. Km. Drága  madár,  vétetik  gúnyos ér-
telemben  is,  mint  : jó  madár.

„Elmehetsz  drága  madár,
Nekem  nem kell  csapodár."  Népdal.

2)  Minek nagy  ára  van, miért  sokat  kell  fizetni,  ad-
ni.  Drága  ruhák,  gyöngyök.  Drága  áruk,  portékák.
Drága  szállás. Drága  ételek, italok.  Drága  lett  a ke-
nyér,  a  hús, a  zsír.  Drága  pénzen venni valamit.  Drá-
gára  verni  valamit.  „Mert  drágára  véré,  koponyáját
érte  bevágtam."  Vörösmarty. 3) Kedves, igen szeretett
Drága  anyám. Drága  gyermekem.  Cselédem, madaram,
te  lelkem  drágája.  Edét  szivem, drága  kincs.  Népdal.
Drága  hátam.  Oh  én  édei  drágám.

Egyeznek  vele  a szláv drági, drohi,  továbbá  a
német:  theuer, angol  dear, hollandi dier,  duer stb. Ma-
gyarból  elemezve  hasonló  derék  (derága)  vagy  darék
szóhoz, mely  a  maga  nemében  szintén  valami kitűnőt,
becsest jelent.  V. Ö. DERÉK.  Eléjön  már  1216-ban
a  Váradi  Regestrumban  331.  §. mint  nőnér:  „Duas
pedisequas  eius  scílicet  Mariam ét  Daragam.

DRÁGAKŐ,  (drága-kő) ősz.  fn.  Nemes,  fölötte
nagy  becsit  kő, mely aránylag  igen  kemény,  nehéz,
és  köszörülés  által  átlátszóvá  lesz,  s  fényes,  ragyogó
szint  kap.  Ilyenek  a gyémánt, rubin, gránát, smaragd,

achát  stb.  Drágakövekkel  ékesített gyflrttk, karpereezet,
párták.

DRÁGAKÖÁEU,  (drága-kő-áru)  ősz. fa. Köszö-
rült  drágakő,  melyet  az  illető mívesek  ékszerekai  al-
kalmaznak, s  eladásra  kitesznek.

DRÁGAKÖÁRUS,  (drága-kő-áras)  ősz.  fn. Aki
drágakövekkel  kereskedik.

DRÁGAKÖMETSZÖ,  (drága-kő-metsző)  ősz.
fn.  Míves, ki  a  drágaköveket  különféle  alakokra, szö-
gekre kimetszi, és  kiköszörüli.

DEAGAKÖMÍVES,  (drága-kő-mívcs)  ősz. fa. 1. .
DRÁGAKÖMETSZÖ.

DRÁGAKÖMÍVESSÉG  ,  (drága-kő-mfvesség)
ősz.  fn.  Mesterség,  illetőleg  ügyesség  a  drágakövek
metszésében  s  kiköszörülésében.

DRÁQAKÖTERMÖ,  (drága-kő-termő)  ősz. mn.
Hol, vagy  miben  drágakövek  természeti  állapotban
találtatnak.  DrágakStermS  hegyek.

DRÁGAKŐ VÉS, (drága-köves) ősz.  mn.  Drága-
kövekkel  bővelkedő,  vagy  kirakott, ékesített  Drága-
követ  szekrény,  bolt; drágakövet  gyűrű,  kard, fcarjx-
recc  stb.

DRÁGÁL  v.  DRÁGÁLL, (driga-al, azaz drágá-
val!)  áth.  m.  drágál-t.  Valamit  drágának  tart,  vél,
mond. Ellenkezője :  oletárol.  Egyik  drágálja,  a maiik
oletárolja.  Nem vénem  meg, mert  igen  drágálom.

DRÁGÁLÁ8,  DRÁGÁLLÁS,  (driga-al-ás) fa.
tt.  drágálás-t,  tb.  —ok.  Becslési  vélemény,  melynél
fogva  valaminek  árát drágának  tartjuk,  s ás  érte  kö-
vetelt  árt  sokalljuk.

DEÁGALÁTOS,  DRÁGALATOS,  (drága-al-at-
os)  mn. tt.  drágolátos-t, vagy  — al, tb.  — ak.  Külö-
nös  belső  becscsel  biró,  a maga  nemében igen  drigs-
„Szent  királyok  közt  drágalatos  gyöngy."  Szent
Lászlóról  szóló  régi  ének.  Ezen  szóban  a  második
megnyujtott  á  a  hangarány  kedvéért  helyét  váltós-
tattá,  s  a  harmadik  tagra  ment  által,  mert  tömé
drágái, s  ebből  lett  drágálat,  drdgdlat,  s innen:  drá-
gálatos, az  eredeti  alak.

DRÁGÁLL,  1.  DRÁGÁL
DRÁGAMÜ,  (drága-mü) ősz.  fa.  Drágakövek-

kel  ékített,  vagy  drága  fémanyagbol,  pL aranyból,
ezüstből  készített  mtt,  ékszer.

DRÁGÁN,  (drága-an)  ih.  Aránylag  nagy  iron,
való  becsen  túl.  Drágán  tartani  valamit.  Drága*
adni,  venni.  Drágán  fizetni.  Drágán  megfitetni  a  ta-
pasztalást.  Drágán  jutni, férni  valamihez,  ám.  nagy
költséggel.

DRÁGAPÖPETEG,  (drága-pöfeteg)  ősz.  fa. A
golyó-alakú  s ehető  gombákhoz  tartozó  növény,  rin-
czos, feketéé  bőrrel, mely  rendesen  föld  alatt,  külö-
nösen  magán  álló  tölgyek  vagy  bükkök  tövénél  te-
nyészik , s  melyet, szaga után  indulva,  a  disznók, és
némely  kutyafajták  fel  szoktak  keresni.  Úri  asztalok
nyalánkságául  szolgál.  (Lycoperdam  tuber).  Köz
nyelven  :  szarvasgomba.

DRÁGÁS,  (drág-a-as)  mn.  tt.  drogos-t  vagy
—át, tb.  —ak.  1)  Oly  árusról  mondatik,  ki  árait
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igen  magasra tartja,  azoknak  fölötte  nagy  árt  szab.
•Drágát  kalmár,  drágát  kofa.  2)  Egy  kissé  drága.  A
drága  melléknévnek  némi  mérséklettel  egybekötött
módosulatát  fejezi  ki,  mint  ezek  is:  vöröses,  zöldet,
kicsinyes stb.

t  DRÁGASÁG,  (drág-a-ság)  fn.  tt.  drágcuág-ot.
1)  Altalán, midőn  az  áruk  aránylag  drágán  kelnek.
2)  Különösen,  az  élelemszerek  rendkiviili  nagy ára,
mely  rendesen  a  szűk  terméssel  szokott  kapcsolatban
lenni. A  sok pénz  is  tehet drágaságot.  (Km.)  3)  Kivált
többes számban:  drágaságok,  vagy  többes jelző mel-
lett:  nagy  bccsii  ékszerek,  pl.  gyöngyök,  lánczok,
karpereczek,  gyűrűk  stb.  Sok drágaságot  kapni  jegy-
ajándokul.

DRÁGASÁGOK,  (drág-a-ság-ok)  tb.  fn.  Értet-
nek  alatta  mindenféle  drága  ékszerek,  mennyiben
együtt léteznek,  s  összevalók. A  drágaságokat  zálogba
tenni.

DRÁGÁSKODÁS, (drAg-a-as-kod-ás)  fh.  tt.  dró>
gáskodás-t,  tb.  —ok.  Áruinak  drágán  tartása.

DRÁGÁSKODIK, (drág-a-as-kod-ik) k.  m.  drá-
gáskod-tam,  —(ál, —ott. Aki  áruit magas, nagy  áron
tartogatja.  ATe drágáskodjék  'ön,  hanem adja  ide,  amint
kérem.

DRÁGASZÉR,  (drága-szer)  ősz.  fn.  1)  1. DRÁ-
GAMÜ.  2)  1. DRÁGASÁGOK.

DRÁGASZÉRÉSZ,  (drága-szcrész)  ősz.  fn.  Ki
drágaságokkal,  drága  ékszerekkel  kereskedik.

DRÁGASZÉRÉSZET,  (drága-szérészet)  ősz.  fn.
Drága  szerekkel,  drágaságokkal  űzött  tözs,  keres-
kedés.

DRÁGA-VILMA,  falu  Kővár  vidékében;  helyr.
Drága-Vilmá-n,  —rá, —ról.

DRÁGÍT, DRÁGÍT, (drág-ít v. drág-a-ít)  úth. m.
drágtí-ott,  htn. —ani v.  ni,  pár.  —s.  Drágává  tesz ;
valaminek  árát  fölveri,  magasra  szökteti. A  szükség,  a
rósz  termén  drágítja  a  gabonát.  Megdrágítani.

DRÁGÍTÁS,  DRÁGÍTÁS,  (drúg-ít-ás)  fn.  tt.
drágítás-t,  tb. —ok.  Drágává  tétel.

DRÁGOD1K,  (drág-od-ik)  k.  m.  drágod-tam,
—tál,  —ott. L.  DRÁGUL.

DRAGOMÍRFALVA,  helység  Máramaros  me-
gyében ; helyr. Dragomlrjalvá-n,  —rá, —ról.

DRAGONOS, DRAGONYOS, fn. tt.  dragonyos-t,
tb.  —ok.  A  könnyű, és  vasas  lovasság  közötti  lovas
katona, kurta puskával, pisztolyokkal,  és  széles  német
karddal  fegyverkezve.  Az ausztiai hadseregbeliek kül-
sejükre  nézve  igen  hasonlítanak  a  vasasokhoz.  Dra-
gonyos  ezred.

Kölcsönzött  szó a  hellén  dntixwv  és  latin  draco
szóktól,  honnan  a  német  Dragnner,  franczia:  dragon,
olasz  dragoné  stb. is  származtak.  Az  ős  toldalék  úgy
járult  az  eredeti  dragonhoz,  mint  a  muskatíros,  sasí-
ros,  gránátéra*  szókhoz.

DRAGSZÉL, népes puszta Pest megyében; helyr.
Drágszél-en,  —re,  —ró'i.

DRÁGUL,  DRÁGUL,  (dr' <-a-úl)  önh.  m. drá-
yúl-t.  Drágává  lesz;  értéke,  becse,  ára  emelkedik.

AKAD.  ITAOT  SZÓTAB.

Hosszú  télben  drágul  a fa.  Háború  idején  drágulnak '
az  élelmi  szerek.

DRÁGULÁS,  DRÁGULÁS, (drága-úl-ás) fn.  tt.
drágtdás-t,  tb.  —ok. Drágává  létei.

DRÁGÚLAT,  (dréga-úl-at)  fn.  tt.  drágúíat-oí.
Drágult  vagy  dráguló állapot  Nagy  a  drágulót.

DRAGUS,  falu  Erdélyben,  Fogaras  vidékében ;
helyr.  Dragus-on,  — rá,  — rói.

DRÁGYA,  erdélyi  falu  Belső-Szolnok  megyé-
ben ; helyr. Drágyá-n,  — rá,  — rói.

DRÁNICZA,  fn.  tt.  drániczát. így  hívják  a  szé-
kelyek  a  nagyobbféle  fenyüzsindeleket ,  melyekkel
bázaikat  födik.  Alakja  idegen  eredetre  mutat.

DRASKÓCZ,  falu  Thurócz  megyében;  helyr.
Draskócz-on,  —rá,  —ról.  ALSÓ—, FELSŐ—, fal-
vak  Trencsén  megyében.

DJIASSÓ , erdélyi  falu  Alsó-Fejér  megyében ;
helyr. Drassó-n, — ró,  — ról.

DRATVA,  fn.  tt.  dratvát.  Sznrkos  fonal,  mcly-
lyel  a  vargák,  csizmadiák,  szíjgyártók  varrnak, s me-
lyet  nem tűbe  húznak, hanem  árral  szúrt lyukon húz-
kalnak  át.

Egyezik  vele  a  szláv  dratwa,  mely  eredetileg  a
német  .Drahí-ból  vétetett,  s  ennek  gyöke  drehen  ám.
sodorni ,  tehát  dratva  elemezve  ám.  sodrott  fonal,
sodrony.

DRATVÁL,  (dratva-al) áth. m. dratvál-l.  Drat-
víival,  azaz  szurkos  fonallal  varr.

DRATYVA,  1. DRATVA.
DRÁVA,  fn.  tt.  Drávát.  A  magyar  birodalom

négy  fő  folyóinak egyike.  Duna,  Tisza, Dráva, Száva.
Határt  vet  a  dunántúli  kerület  és  Horvát-  s  Szlavón-
ország  között. Adják  a  magyarok  e  nevet  kutyáiknak
is , valamint  általán  a  folyókról  szeretik  nevezni a
kutyákat,  azon  régi  népbiedelem  nyomán,  hogy  a  .
folyó  nevét  viselő kutya  meg  nem  dühödik.

DRÁVAFOK,  falu  Somogy  megyében;  helyr.
Drávafok-on,  — rá,  — ról.

DRENGYÓ,  (drengy-ó)  fn.  tt.  drengyó-í.  A  fali
órának  függő  mozgonya,  csertetöje.  Nyitravölgyi
tájszó.

DREZDA,  fn.  tt.  Drezdát. Szászország  fővárosa.
DR1DA,  kiavult  fn.  Páriz  Pápai  szerint  ám. ha-

jító  dárda.  A  lengyel vagy  cseh  nyelvből  kölcsönzött
szó,  mely  lengyelesen  ejtve,  és  irva  dfida  ily  formán
bangzik :  dsida.

DRIDIF,  erdélyi  falu Fogaras vidékében  ; helyr.
Dridif-en,  — re,  — ró'i.

DRINÁPOLY,  fn.  tt. Drínápoly-t.  Hajdan Thra-
ciának,  most  Romániának  fővárosa,  európai  Törökor-
szágban.  Másképen : Adrinápoly (Hadrianopolis).

DRIXCS,  fű.  tt.  drincs-et.  Általán valaminek  el-
csavarásji,  s  ez  által  eredeti  alakjának  megváltozta-
tása.  Szódrinc*,  midőn  a  szó  hangjait  öszvezavarják,
i'iltalvetik,  pl.  vakmerő  helyett :  makverö,  szökcsö  h.

On
OÁ
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Alkalmasint  a  német  drehen-ből  eredeti,  vagy
talán  gyöke  dér  egy  a  csere szó gyökével,  s  ám.  ese-
rincs, kis  csere.

DRINCSEL,  (drincs-el) áth. m. drincsel-t.  Vala-
mit  elcsavar,  eredeti  alakját  másra  cseréli.  Siókat
dn'ncselni.  A  szóelemzésben annyit is  tesz,  mint az1 el-
csavart,  elrontott szót  eredeti  alakjába  visszaállítani,
pl.  hSbSlygS  ám.  hóbolygó,  kUtlyií  (vászon)  ám.  kittől,
kita  (kender) ám.  kö'te,  köteg.

DROMBÁR  v.  DROMBÁRD,  erdélyi  falu Alsó-
Fejér  megyében; helyr.  Drombár-on  vagy  Drombdrd-
on,  —rá,  — róí.

DROMEDÁR,  fn.  tt.  dromedár-t,  tb.  —ok.  Pú-
pos  teve.  Későbbi  latin  nyelven  dromedarius,  olaszul
dromedario.  A  hellén  dgoftác,  —  adós  ám.  fotó.

DRÓT, fn.  és  mn.  tt.  drót-ot.  Általán  érczböl
készített  fonal.  Különösen  vasfonal. A  német  Droíh-
ból,  melynek  törzsöké  drehen,  származván,  helyette
legújabben  a  magyar elemű sodrony,  sodrat, vagy  hu-
zal jöttek  divatba.

DRÓTHÚR,  (drót-húr)  ősz.  fia.  Érczfonalból
csinált  húr  némely hangszereken,  pL  zongorán,  czim-
balmon,  czitarán.  Sodronyhúr, huzalhúr.

DRÓTHÚZÁS,  (drót-húzás) ősz.  fn. Gyári mun-
ka,  melynél fogva  az  erezet  vékonyabb  vogy  vasta-
gabbféle  fonalakra  kinyújtják.  Sodronyhuzdt.

DRÓTHUZÓ,  (drót-húzó)  ősz.  fű.  1)  Személy,
mesterember, ki  az  ércztömeget  fonalakra  nyújtja.  2)
Azon  készület, gyári  eszköz  vagy  gép,  mely  által  a
fonalbozás  történik.  Sodronyhiuó.

DRÓTOS,  (1),  (drót-os) mn. tt.  drótos-ív. —aí,
tb.  —ok.  1) Dróttal  bíró,  drótot  áruló,  dróttal  dol-
gozó. Drótos  legény. 2) Dróttal befont, erősített Drótos
fazék,  edény.

DRÓTOS, (2), (drót-os) fn. tt  dróíos-1, tb.  —ok.
Drótozó, drótot áruló ember, így  neveztetnek különösen
azon  Trencsin  megyei  Risncza  mellékéről,  jobbára
Rovné  nevű  nagy  helységből  és szomszédságából való
lakosok,  kik  nem  csak  Magyarországot,  hanem  a
messze  külföldet  is  bejárják,  s hasadt, repedezett edé-
nyeket drótoznak.

DRÓTOZ,  (drót-oz)  áth.  m.  dróíoz-íam,  —tél,
—ott, pár.  —2. Valamit dróttal befon,  megerősít, kü-
lönösen  repedt  edényeket  beköt  fazekat  drótozni.

DRÓTOZÓ,  (drót-oz-ó)  fo.  1. DRÓTOS  fh.
DRÓTRÁCS,  (drót-rács)  ősz.  fn.  Vékonyabb

vagy  vastagabbféle  drót-szálakból  csinált rács.  Drót-
rács  az  éléskamra  ablakán.  Drótrdctban  tartani  az
aszalt  túrót.  V.  ö. RÁCS.

DRÓTROSTA,  (drót-rosta)  ősz.  fn.  Drótból
csinált  rosta,  különböztetésül  a  fa  szalagokból csinált
rostától.  V.  ö.  ROSTA.

DKÓTROSTÉLY,  (drót-rostély)  Ősz.  fa.  lásd  :
DRÓTRÁCS.

DRUMOLY,  falu  Vas  megyében; helyr.  Dru-
moly-ba,  —bon, —bot.

,  1. DOROGBA.

DRUSZA,  fii.  tt  druszá-í.  Akinek  velünk  egy  J
keresztneve van, ki  keresztnévben  társunk,  azt  dru-  l
szánknak  nevezzük, pl.  .Nagy Pál  és Kit  Pál  druszák.  ,
Másképen,  különösen a  székelyeknél  ját.

Alaphangokra  és  alapfogalomra  nézve  basonló
a  társ szóhoz. Egyébiránt  még közelebb állnak  hozza
a  szanszktit  drsza,  szerb  drug  (társ), drága  (társnő'),
druzsenye  (társulat),  továbbá  a  szlovák  druzsití,  (tár-  ,
sülni)  és  druzsba  (vőfél),  vagyis  a  vőlegény  társa.  A>-
szláv  nyelvekben  druhi, drugi  ám.  más  (altér, alias,!,'
miszerint  drugi  =  altér  ego,  scilicet  societate,  a
magyar  drusza  pedig  =  altér  ego,  nomine.

DU vagy DÚ,  elvont  gyök,  mely  különnemü
származékaiban  más-más  eredeti  értelmű.  1)  Tompa
hangutánzó  a  dúl  (Ml),  duhog,  duda,  dudog,  dúdo/
igékben.  2) Jelent  valamely  kinyomulás által  támadt
csúcsot, domborodást  ezekben : duez  vagy  dúez,  dúz,
duvod, dudva, dudor, dudorodik  stb.  3)  Ám. erőszak,
rablás,  ragadozás  által  szerzett  vagyon,  zsákmány,
honnan  : dú-méh = tolvajméh, dúl,  más vagyonit
erőszakkal  elragadja,  dús,  aki  (az első  vagyonszerzés
módjára)  sok  ragadmánynyal, zsákmánynyal  bír,  átv.
ért.  gazdag,  dúka, kis  zsákmány, vagy az együtt uer-
zett zsákmánynak  egy  része,  honnan:  dukál.  Lz  ér-
telemben  rokon  vele  a  szanszkrit  dú, melynek  jelen-
tése  :  dob,  lök,  hajit,  mint  a  dúló  ember  szokott
tenni.

DUBA,  erdélyi  hegyek  neve.
DÚB1R,  fa.  tt  dúbir-t,  tb.  —ok.  Tövises  bal,

németül  Dornfitelt.  Máskép  : durbancs.
DUB1CSÁNY,  falu  Borsod  megyében;  helyr.

Dubicsány-ba,  —bon,  —ból.
DÜBÖRÖG,  1. DÜBÖRÖG.
DUCZ  vagy  DÚCZ, fn. tt  dúcz-ot.  1) Valamely

zömök, tömör test  pl.  vastag  ék,  vagy  fa. darab,  me-
lyet  támaszul,  erősítésül  használnak.  Dúczot  vetni  a
gerenda  alá.  2)  Kenyér púpja,  gyürkéje,  kidndorodi-
sa.  3)  Boncztanban,  több  ideg  egyesülése,  melyek
vöröses  csomót  képeznek.  (Ganglion).  4)  Galambház,
másképen: búg.

Közelebbi gyöke dú; egyébiránt  rokonok  vele a
magyar  dúz, a  német  Stuts,  Stütze,  dicht,  dicfc,  svéd
stuts,  tiock,  szanszkrit  ííoihos, latin  densus, hellén
doffvg,  perzsa  dusah.  (Knoten  an  cinem  Banm)  stb.

DUCZIFAROS,  (dnczi-faros)  ősz.  mn.  Kövér,
tömött,  dudorodott,  gömbölyű  farn.  Dúcét/áros me-
nyecske.  Kemenesali  szó.

DUCZOL,  DÚCZOL,  (ddcz-ol)  áth.  m.  duetol-t.
Támaszszal  megerősít,  pl.  kiduczolni  az  ásott  kutat,
vagy  búzavermet,  hogy  be  ne  dőljön.

DUCZOLÁS,  DÚCZOLAS,  (dúcz-ol-ás)  fn.  tt
dúczolás-t,  tb.  —ok.  Valaminek támasz, tönk, ék  általi
megerősítése.

DUCZOLTAT, DÚCZOLTAT, (dúcz-ol-tat) miv.
m.  dúczoltat-tom,  — ,'ál,  —ott.  1) Eszközli,  hogy  va-
lamit ddczoljanak.  2)  Kassai  szerént  pestmegyei  szó,
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s  ám.  a gyermeket  ölében  ringatja,  mintegy  ide-oda
támogatja.

DUCZOS,  DUCZOS, (dúcz-os)  mn.  tt.  duczos-t
vagy  —át,  tb.  —ok.  1) Ékkel,  támaszszal  ellátott,
megerősített.  DUCZOS  gerenda.  2)  Púpos,  gyfirkés.  Du-
czos  kenyér,  czipó.

DUCZOSÍT,  DÚCZOSÍT,  (dncz-os-ít)  áth.  m.
duczosil-ott,  htn.  —ni vagy  —a»ii.  Dúczossá  tesz.  V.
ö.  DUCZOS.

DUCZOSSÁG,  DÚCZOSSÁG,  (ducz-os-ság)  fn.
tt.  duczosság-ot.  DUCZOS  állapot  vagy  tulajdonság,  il-
letőleg  púposság, gyürkésség,  domborusag.

DUCZRENDSZER,  (ducz-rend-szer)  ősz.  fű.
Boncztanban,  u  duczokuak  üszveköttetése,  öszvefüg-
gése, alkata.  V.  ö.  DUCZ.  3).

DUD  vagy  DUD,  1)  elvont  hangutánzó  törzse
duda,  dúdol  szóknak.  2)  Jelent  csomót,  kipuffadó,
kidagadó  valamit  a  dudor,  dudorú,  dudva  származé-
kokban.  V.  ö.  DU v.  DÚ, gyök.

DUDA,  (dud-a,  megvan  a  szláv  nyelvekben  is,
egyébiránt  v.  ö. DÚÜOL) fn. tt. dudát. Egyszerű pász-
tori  hangszer,  melynek részei:  tömlő,  leginkább kecs-
kebörböl,  az  egyhangon mormogó bordó  vagy  bordók,
és  síp.  Juhászduda.  Fölfújják,  mini  a  dudát, (km).
Teli  vagy  szóval,  mint-a  duda  széllel.  (Km).  Fel  van
fújva,  mint  a  duda.  (Km). Dudát  fájni,  dudát  nyek-
geíni.  Dudára  (ánczolni.  Olyan  a  hasa,  mint  a  duda
—  puffadt,  dudorú.

Eredeti törzse a  hangutánzó 'íud,  mely  egyszer-
smind  fuvás  által  támadt kidagadást,  puffadást  is  je-
lent  a  dudor,  dudorú,  dudoroclik  származékokban.
Finnül  tyyty.  A  törökben  düillik  síp,  fuvolya.  Rokon-
nak  tekinthető  a  magyar  tüdő  is.

DUDAFA,  (duda-fa)  ősz.  fn.  Somogyban  ám.
szcderfa.

DUDAFÜRT,  (duda-fürt)  ősz.  fn.  Fa  neme,
melynek  vese-alakú  magva  nagy,  átlátszó,  s  hólyag-
formáju  hüvelyben  rejtezik,  s  ez,  ha  megnyomják,
pattanva  reped  szét.  (Colutea).

DUDÁL,  (dud-a-al)  önh.  ín.  dudál-t. Duduaevü
fúvó  hatigtizeren  játszik  ,  dudát  fuj.  Majd  wegtanítlak
keztyüben  dudálni.  (Km).  Amint  dudálnak,  úgy  tán-
czolj.  (Kin).  Átv. ért. és  gúnyosan mondatik  a  kellet-
lenül  síró  gyermekről,  és  macskáról,  midőn  dunnyogó
hangon  szól.

DUDÁLÁS,  (dud-u-al-ás)  fű.  tt.  dudálát-t,  tb.
—ok. A  dudaféle  hangszernek  fuvása,  és  billegt'tése.

DUDÁK,  falu  KIS —,  népes  puszta  Veszprém
megyében;  helyr.  Dudar  ön,  —rá,  —ról.

DUDÁS,  (1), (dutl-a-as)  mn.  tt.  dudás-t  vagy
—át,  tb. —ak.  Dudával  bíró,  uudával  ellátott.  Du-
dás  legény,  bojtár,  pásztor.

DUDÁS,  (2),  (1.  föntebb)  fn.  tt.  dudás-t,  tb.
—ok.  Aki  dudát  fú.  Olyan  temetést  tetetnék,  hegedűst,
dudást  vitetnék.  (Xépd).  Két  dudás  eyy  csárdában  meg
nem fér.  (Km).  Adják  e  uevct  a  l.uvaszok-  s  komon-
doroknak  is.  Dudás  »((•.'  Citiftil  mi-g,  Duda* !

DUDI,  női  kn.  tt,  -Dudi-í.  A  Judit  név kicsinye-
zője;  máskép :  Juczi.

DUDOG,  (dud-og)  önb. m.  dudog-tam,  —tál,
—ott. Orrán  beszél; érthetetlen  duda  hangot  ereget
orrán  által, máskép:  dödüg.

DUDOGÁS,  (dud  og-ás)  fn.  tt.  dudogás-t,  tb.
—ok.  Orrán  beszélés.

DUDOGAT, (dud-og-at) 1. DUDOG.
DÚDOL,  (dúd-ol, németül dudeln, lengyelül dud-

láni)  önh. m. dudol-t. Egy  forma  (du-du)  hangon  éne-
kelget.  Mint  atyák  dudálnak,  fiák  úgy  tánczolnak.
Km.  Mondják  különösen  az  ily  hangon  fúvó  szélről.

„Ablakomon  dúdol a  szél,
Lábamat  mozgatja  a  dér."

Népdal.

Átv.  ért.  s  gúnyosan:  sirdogál,  vagy  úgy  könnyeden,
s  müértés  nélkül  énekelget.

DÚDOLÁS,  (dúd-ol-ás)  fn.  tt.  dúdolás-í,  tb.
—ok. Egyforma  du-du  hangon  éuekelgetés.  Átv.  ért.
s  gúnyosan, sirdogálás,  vagy  rósz  ének.

DÚDOLGAT,  (dúd-ol-gat)  önh. ni.  dúdolgat-
tam,  —tál,  —ott,  pár.  dúdolgass.  Folytonosan vagy
könnyeden  dúdol.  V.  ö.  DÚDOL.

DUDOR,  (dud-or)  fű.  tt.  dudor-l,  tb. —ói. Ki-
álló  vagy  dölcdö vagy  csucsorodó  valami,  gömbölyű
csomó,  bütyök,  pl. a  szemnek  dudora.  Innen  lett  :
dudorodik,  dxdorodás,  dudorú.

DUDOKÁSZ,  (dud-or-ász, azaz dud-ol-ász) gyak.
önb.  m. dudorász-tam,  —tál,  —ott,  pár.  —sz.  Úgy
maga  magúnak,  jó  kedvében,  vagy  unaloműzésből
dúdolgat.

DUDORODÁS,  (dud-or-od-ás)  fn.  tt.  dadoro-
das-í,  tb.  —ok.  Kidőledés,  gömbölyödés, csomósodás,
csucsorodás,  domborodas.

DUDORODIK,  (dud-or od-ik)  k.  m.  dudorod-
tam,  —tál, —ott.  Gömbölyödik,  kigömbülyödik, ki-
döled,  csomósodik,  bütykösödik,  domborodik, csucso-
rodik.  Erős  nézetben  dudorodik  a  szem.  Dudorudik  a
faderékból  kinövő  gomba.  Dudorodik  a jól  megkelt ke-
nyér.  Kidudorodik  a  kelés, persenés.  Átv.  kedve  dudo-
rodik  ám.  kedve  csuszazau, kerekedik.

DUDORODOTT,  (dud-or-od-ott)  mn.  tt.  dwdo-
rodott-at.  Kidöledt,  csomósodott,  gömbölyödött,  csu-
csorodott,  domborodott.  Dudorodott  szemű  bagoly.
Undorodott  pofa,  ajak.

DUDOROG,  (dud-or-og)  öiih.  A  hangutánzó
dud  származéka.  Használtatik,  miut  ,didcreg'  iker-
társa.  Mit  dideregsz,  dudorogsz  ott  kllnn  a  hidegben ?

l  DUDOKÚ , (dud or-ú) mn.  tt.  dudorú-t, tb.  —k
vagy  —afc.  Dudorodott, ami  ki  vau  csucsorodva.

DUÜORÚSÁG,  (dud-or-ú-ság)  fn. tt.  ditdorúság-
ot.  Dudorú  tulajdonság.

DUDU,  (dud-u  vagy  du-du)  fn.  tt.  dndu-t,  tb.
—k.  1)  Ügyetlen  testii,  s  hattyú  nagyságú  madár,
vastag,  hosszú, és  uagyon  behusi'tott  orral,  kurta,  rö-
püldsre  alkalmatlan  szárnyakkal,  s  idointalan  lábak-
kal.  ^Di<lu.->  iuejilusj.  á_)  C'j.ilókö.:beu  gyermukiiyelveii
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ám. öreganya,  B  rokon déd,  dada  szókkal.  3)  Van  ily
nevű  hegy  is  Erdélyben.

DUDÜL,  (dud-ul)  önh.  m.  dudul-t.  A  büdös
bankáról  mondják,  midőn  sajátságos hangján  kiáltoz.
Ettől  különbözik  :  tuíul, mit a  farkasról mondanak.

DUDVA,  (dud-va)  fia. tt.  dudvá-t.  Sűrű,  mint-
egy  feldudorodó  növésü burján,  gyom, bojtorján. Tö-
rökül  öt  általán  fő.

DUDVACSORBÓKA,  (dudva-csorbóka) ősz. fn.
A  csorbókák  neme  alá  tartozó  növényfaj,  melynek
levélvállai  felhajnlva  a szárat ölbe fogjak.  Van  szűrös
levelű  fajtája  is.  (Sonchus oleraceus).

DUDVAFÜTEJ,  (dudva-fü-tej)  ősz. fn. Növény-
faj  a  ftttejek  neméből,  máskép  :  ebtej.  (Euphorbia
Peplus).

DUD VÁGH, folyó Nyitra és Pozsony megyékben,
mely  a  Javorina  hegyében  fakad.

DUDVÁRETEK,  (dudva-retek)  ősz.  fn.  A  ret-
kek  neméhez  tartozó  növényfaj,  máskép  :  repcsénre-
tek.  (Khaphanistrum).

DUD VAS,  (dud-va-as)  mn.  tt.  dudvás-t  vagy
öt,  tb.  —ok.  Qizgazzal,  gyommal  teljes,  bojtorján-
nal  benőtt  Dudvás  kertek,  ugarok.

DUDVÁSODIK,  (dud-va-as-od-ik)  k.  m. dud-
vásod-tam,  —tál,  —ott.  Dudvával benő;  burjánossá,
gazossá, bojtorjánossá  lesz.  Dudvásodnak  a parragon
hagyott földek.

DUF,  áth.  m.  duf-tam,  —tál,  —ott.  Túl  a
Dunán,  nevezetesen  Vas  megyében  ám.  döf,  vagy
ököllel  fit

DUFÁL,  (dnf-ál  vagy  duf-a-ál)  áth.  m.  dufdl-t.
Duffot  ad,  megdögönyoz.

DUFF,  fa.  tt  du/-ot.  1) Megütés,  hátbalökés
ököllel.  Három  duffot  kapott.  Játszunk  dufra.  Innen:
du/ol,  ám.  hátba  ver.  2)  Mint  a  dufat  szó  gyöke
egy  a  puffadást  jelentő  duv  (duvad)  szóval.

DUFF AT,  (duff-at,  azaz  duv-at)  fn. tt  du/at-
ot.  Romlott  bor,  mely  fölpuffasztja  (duvasztja)  az
embert  Dunántúli  tájszó.

DUFFATBOR,  (duffat-bor) ősz.  fn.  1. DUFFAT.
DUFLA,  úgy  látszik  a  latin  dupla  melléknév-

ből  kölcsönözött, és  ma már csak  a köznépnél divatos
szó,  ám.  1) kettős, kettes;  2)  teljes.  (Ez utóbbi ér-
telemben  nem hibáznánk,  ha  duff  vagy  duv  igéből  is
származtatnék). L.  DUPLA.

DUG,  átb.  m. dug-tam,  —tál,  — ott.  1)  Töm,
valamivel  bizonyos  hézagot  becsinál.  Csapot  a  hor-
dóba  dugni.  Száját  kendövei  bedugni.  Dugd  be  a  szá-
dat.  Lyukat  bedugni. 2)  Rejt,  elrejt.  Hová  dugjam  a
pénzemet  t  Eldugni  a  lopott jószágot. Dugd az ágy alá.
3)  Tol,  nyom. Kezét  zsebébe  dugni.  Fejeiket  Sttvedug-
ták.  Valamit  kidugni  át  ablakon. 4)  Titkon,  alattom-
ban  ad  valamit.  Az anya pénzt  dug  a  gyermeknek  az
apa  tudta  nélkül,  ét  akarata  ellen.  Némely  palóczok
Bzójárasa  szerént: gyug,  gyük.

Rokonok vele a latin  tego, német decken,  stecken,
ducken,  szanszkrit  szíogh,  finn  tukin  (dugok),  tűket
(dugacs),  tuko  (dugó),  magyar  tok  stb.

DUGA,  (dug-a) fn.  tt.  dugát.  1)  Fahasáb,  mely
kellőleg  alakítva  kádak,  hordók,  sajtárok,  •  egyéb
ilynemfi  faedények  alkotó  részéül  szolgál.  Máskép
donga.  Dugába  dőlni,  azaz  ép  állapotját  elveszteni,
semmivé  lenni,  mint mikor a  hordó dongákba  öszre-
dől. Dugába  dSlt  térő.  Dugába  dönteni,  azaz  megsem-
misíteni,  elrontani,  mint  elromlik  a  hordó, midőn  du-
gái  bedőlnek.  2)  Mint  dug  ige  származéka  ezekéit
tájszóláa  szerént  ám.  felárkolás,  mely  a  vizet  mint-
egy  résbe  dugja,  nyomja.

DUGACS, (dug-acs) 1. DUGASZ, 1).
DUGAC80L, (dug-acs-ol) 1. DUGASZOL.
DUGÁL, (dug-ál)  áth.  m. dugál-t.  Dugdos.  Oly

alkatú  mint jár-ál,  hál-ál.
DUG ÁR,  (dug-ár)  fn.  tt  dugár-t,  tb.  —ói.

Csempész,  ki  tiltott,  vagy  a  vámok,  harminczadok
előtt  eltitkolt  árukat  dugva  szállít.  Képzésre  olyan,
mint  a  szintén  igékből  képzett: búvár, rovar,  bvtgár,
nyuzár  stb.

DUGÁRKODÁS,  (dug-ár-kod-ás)  fű.  tt.  dugár-
kodás-t,  tb.  —ok.  Csempészkedés,  tiltott  áruk  be-
csosztatásával  üzérkedés.

DUGÁBKODIK,  (dug-ár-kod-ik)  k.  m.  dugár-
kod-tam,  —tál,  —ott. Tiltott, vagy  a  vámok  és  har-
minczadok  elől  eltitkolt  áruk  szállításával,  becsem-
pészésével  foglalkodik.

DUGÁELÁS,  (dug-ár-1-ás)  fn.  tt.  dugárldt-t,
tb.  —ok. Tiltott  áruk  becsúaztatása,  becsempészése.

DUOÁROL,  (dug-ár-ol)  áth. m. dugárol-í.  Csem-
pészve  be- vagy  kiszállít  valamit  Tiltott  portékákat
dugárolni.

DUGÁROS,  (dug-ár-os)  fn.  tt.  dugaros-t,  tb.
—ok.  A  dugár  szónak  megtoldott  változata,  minj
csaplár,  csapiáros.

DUGÁROZ,  (dug-ár-oz)  áth.  m.  dugárot-tam,
—tál, —ott. Tiltott árukat,  a  vámok és  harmincza-
dok  kikerülésével  becsempész,  dugva becsúsztat.

DUGÁRU, (dug-áru) ősz.  fn.  A  vámok  éa har-
minczadok  kikerülésével  becsempészett,  s  mintegy
dugva  keresztül  szállított  portéka.

DUGÁRUS,  (dug-árus) ősz.  fn.  Aki dugárukkal,
tiltott  portékákkal  üzérkedik.

DUGÁRUSKÜDIK, (dug-áruskodik) ősz. k. Dug-
árukkal  kereskedik.

DUGÁRUSSÁG,  (dug-árusság)  ősz.  fn.  Tiltott
s  a  vámok és  harminczadok  elől  eltitkolt  áruk  be-
szállítása,  és azokkal  való kereskedés.  Dugárusságon
rajta  kapni  valakit.

DUGÁS,  (dug-ás)  fn.  tt.  dugás-t,  tb.  —ok.  1)
Tömés,  becsinálás.  2)  Rejtés,  elrejtés.  S)  Titkolva
adás,  nyújtás.  V.  ö. DUG.

DUOASOR,  (duga-sor)  ősz.  fn.  Külföldi növény
neme  az  együttnemzők  seregéből,  melynek  fészke
egy  sor  egyenlő  pikkelyekből  dongásan öszveáll. Né-
mely  faja  az  óriásbegyeken  is  tenyészik.  (Cineraria).
Bodrot-, egy levelii-, éplevelü-, havasi-, meteí- stb.dugasor.

DUGASZ,  (dug-asz)  fű.  tt  dugass-t,  tb.  —ok.
1)  Általán  amivel  v  ilamely  lyukat, üreget betömünk,
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becsinálunk, különösen  a dagaszcserböl készített hen-
ger-alakú  eszköz.  Hordódugasz,  palaczkdugosz.  Du-
gaszt  ütni,  beverni;  dugaszt  kihúzni.  Dugaszszal  becsi-
nálni. Seggdugasz,  azaz  apró  kis  ember  vagy  gyer-
mek.  Aljas  kifejezés.  2)  Rejtekhely.  Dugaszban  tar-
tani  valamit.

DUGASZCSER,  (dugasz-cser)  ősz.  fű.  Különös
cserfaj,  melynek kérge taplószerü, rugalmas,  és  köny-
nyüded, melyből  dugaszok készülnek. (Quercus suber).

DUGASZF A,  (dugasz-fa) ősz.  fn.  A  dugaszcser-
nek kérge,  melyből hengerded  dugaszokat  készítenek.
Továbbá másnemű fa,  pl.  tölgy,  melyből  nagyobbféle
bordódugaszokat  faragnak.

DUGASZHUZÓ,  (dugasz-húzó)  ősz.  fn.  Csavar-
ral  ellátott  eszköz,  melylyel  a  palaczkok  dugaszait
kicsavarják.  Máskép;  dugaszköröm.

DUGASZRA,  (dug-asz-ka)  fn.  tt.  dugaazkáí.
Kis  dugasz,  holmi  apró  üvegcsék  betömésére.  V.  ö.
DUGASZ.

DUGASZKÖRÖM,  (dugasz-köröm)  ősz.  fn.  1.
DUGASZHUZÓ.

DUGASZOL,  (dug-asz-ol)  áth.  m.  dugaszol-t.
Dugaszszal  betesz,  bezár,  betöm.  Pezegös  palaczkokat
dtigoszolni.

DUGASZOLÁS,  (dug-asz-ol-ás)  fn.  tt.  dugaszo-
las-í,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamely  rést,  li-
kat,  különösen  palaczkok,  hordók  száját  dugaszszal
bezárjuk.

DUGASZT,  (dug  ászt) áth.  m. dugaszt-ott,  htii.
—ani vagy  —ni.  Orvosi  ért.  a  beleket  megtölti,  s
elzárja,  minél  fogva  a  székürülés  akadályoztatik.

DUGASZTÓ,  (dug-asztó)  mn.  tt.  dugasztó-t.
Beleket  megtömő,  s  a  székürülést  akadályozó.  Da-
gasztó  eledelek vagy  szerek.

DUGATLAN,  (dug-atlan)  mű.  tt.  dugatlan-t,
tb.  —ok.  Ami niucs bedugva, dugaszszal  bccsinálva.
A  dugatían  palaczkban  megromlik  a  bor.  Mint  ih. ám.
dugatlanul.

DUGATLAN ÜL,  (dug-atlan-ul)  ih.  Dugaszszal
be  nem csinálva,  becsinálatlanul.

DUGDAL,  (dug-dal)  áth.  ín.  ditgdal-t,  1.  DUG-
DOS.  Oly alkotásu  ige, miut:  rugdal,  vagdal,  szabdal.

DUGDOS,  (dug-dos)  áth. m. dugdos-tam,  —tál,
— ott,  pár.  —s.  1) Gyakran  eldug,  rejteget,  takar-
gat.  Pénzt  dugdosiii  a  zsebbe.  2)  Gyakran  ki- vagy
betol  valamit vagy  holmit  bizonyos  résen,  nyilason.
3)  Titkon adogat.  Az  anya  legtöbbet  dugdos  kedvencz
gyermekének.  Dugdos  a  bírónak.

DUGDOSÁS,  (dug-dos-ás)  fű.  tt.  dugdosás-t,
tb.  —ok.  Rejtegetés,  takargutús.  Titkos  adogatás.
Ki-  vagy  betolás.

DUGGAT,  (dug-gat  vagy  dug-og-at)  áth.  m.
duggat-tam,  —tál,  —ott, pár.  duggass.  1)  L. DUG-
DOS.  2)  Tömögct,  dugaszolgat.  Minden  lyukai, hé-
zagot  beduggatni.  Ludat  duggatni,  vagyis  az  eledel-
nek  erőszakos  beletömésével  hizlalni.

DUGUATÁS,  (dug-gat-ás)  fn.  tt.  iluggatás-l,
tb.  —ok.  Dugdosás,  tömügeU=t.  l

DUGHELY,  (dug-hely)  ősz.  fn.  Rejtekhely,
hová  valamit  dugnak,  eldugnak.

DUGÓ,  (dug-ó)  fn.  és  mn. tt.  dugó-t.  1)  Aki
vagy  ami  valamit  dug,  bedug.  2)  L.  DUGASZ.

DUGOGAT,  (dug-og-at)  gyak. áth. 1. DUGGAT.

DUGPÉNZ,  (dug-pénz)  ősz.  fn.  Pénz,  melyet
a  szülék  vagy  mások  alattomban  adogatnak  a gyer-
meknek  holmi  nyalánkságokra, mulatságra  stb.

DÜGTIG,  (dug-t-ig)  ih.  Telides  teli,  illetőleg
azon  nyilasig,  szájig,  melyet  bedugnak.  Dugtíg  meg-
tölteni  a  hordót, palaczkot.  Oly alkatú,  mint:  untig,
duziig.

DUGÚ,  (dug-ú)  fű.  tt.  d«gú-<.  Készület,  tok,
melybe  holmi  eszközöket,  pl. evöszereket, sebészi mű-
szereket  zárnak, könnyebb  hordozhatás végett.  (Étui,
Besteck).

DUGUL,  DUGUL,  (dug-úl)  önh.  m.  dagtíl-t.
Általán,  mondatik  minden hézagról,  üregről,  lyukról,
mely  betömődik,  bezáródik,  valamivel  megtelik.  Du-
gul  a  sokáig  nem  tisztogatott  pipaszár.  Dugulnak  a
vízcsök,  midiin  iszap  rakódik  beléjök.  Bedugul.  Külö-
nösen  :  dugulnak  a belek,  midőn  azokban  a bélsár
megtömődik  , s  ez által  az  ttrülés  akadályoztatik.

DUGULÁS,  DUGULÁS, (dug-úl-ás)  fn.  tt.  d«-
gulás-t,  tb.  — ok. Valamely üregnek,  nyilasnak,  lyuk-
nak,  csőnek  stb.  betömődése.  Különösen  kórtanilag:
állapot,  midőn  a  végbelekben  a  bélsár öszvetömődik,
s  ki  nem  ürülhet.  Dugulásban  szenvedni.  Dugulást
okozó  ételek.  Dugulás  elleni  szerek.

DUGÚLATLAN,  (dug-úl-atlan)  mn.  tt.  dwgií-
latlan-t,  tb.  —ok.  Ami  bedugulva  nincs.  Mint  ih.
ám.  dugúlatlanul,  be  nem  dugulva.

DUGULTSÁG,  (dug-ul-t-ság)  fű.  tt.  dugultság-
ot.  Dugult  állapot,  különösen  kórtani  ért.  a  belek
dugulása.  L.  DUGULÁS.

DUGVA,  (dug-va)  ih.  Rejtve,  titokban.  Dugva
tartam  a pénzt.  A  gyermeknek  dugva  adogatni  holmit.

DUGVÁNY,  (dug-vány)  fn.  tt.  dugvány-*,  tb.
— ok. Fn,  virág  s  más növény gyönge hajtása,  melyet
a  kertészek  stb.  se  földbe  (cserépbe,  melegágyba  stb.)
dugnak , hogy  ott gyökeret  vervén,  belőle  új  növény
származzék.  SzölövesszSdugoány.  Rózsafadugvány.  Pa-
radicsomalmadugKány.  (Steckreis,  Steckling).

DÜH,  hangutánzó  gyök,  s í ) jelenti a bosszú-
ság  kitörő  hangját,  mely  esetben  rokon  tlílh  szóval.
2)  ám.  dit  gyök  ,  amennyiben  dudort, dudorodást  je-
lent,  s  ez  értelemben  rokon duv  gyökkel.

DUHNA  ,  (düh  na)  1. DUNNA.

DÚHAJÜ,  (dú-hajó)  ősz.  fű.  Tengeri  kalózok
hajója,  melyen  a  tengeri  utasokat  megtámadják,  s
kirabolják.

DUHAD,  (duh-ad)  önh.  1. DUVAD.
DUHASZT,  (duh-aszt)  áth.  1. DUVASZT.
DUHOG,  (duh-og)  önb.  m.  duhog-tam,  —tál,

—ott.  Bosszúságában  fúj ,  tompa  hangon  mormog,
ltokon  vele,  de nagyobb  fokban  :  dühüg.

\
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DUHOGÁS,  (duh-og-ás)  fn.  tt.  duhogás-í,  tb.
—ok. Boszonkodó, haragos  embernek magába  fojtott
hangon  dunnyogása,  fúrása.

DUKA,  (1),  DÚKA,  (dú-ka)  kiavult  törzs,
melyből  eredt:  dukál.  Eredeti jelentése:  kia dú, azaz,
kis zsákmány,  vagy  az  egész  zsákmányból  egy  rész.

DUEA,  (2), falvak  Pest  és  Vas  megyékben;
helyr. Duká-n,  —ró,  —rói.  Van  ily  nevű  hegy  is
Erdélyben.

DUKAFALVA, helység Sáros megyében;  helyr.
Dukafalvá-n,  —rá,  —ról.

DUKÁL,  DUKÁL,  (dú-ka-al)  önh.  m. dukál-í.
A  köznépnél,  kivált pedig a  katonák  között  divatozó
ige, mely  annyit jelent,  mint  :  részfii  jár, kijár,  ille-
tőségi  rész  gyanánt  adatik.  A  katonának dukál kenyér
és  hús; lovának dukál  széna,  abrak.  A  rabnak  vízen,
kenyéren  kivid  egyéb  nem  dukál.  Eredetét  illetőleg
1. DUKA.

DUKRI,  (dugd-ki)  erdélyi  és  csalóközi  tájszó,
ám.  ujjas  öltöny,  vagy  oly  mellény,  melynek ujja  is
van, melyen, aki  ráveszi, ki  kell  dugni  a  kezét.

DUKMÁL,  1. TUKMÁL.
DÚL, (1), (du-ol) áth.  m. dúl-t.  1) Ragadozva,

rabolva,  zsákmányolva  pusztít.  Az  ellenség  dúlja  az
országot.  Veszett  ország  az,  kit  szamáron  dúlnak.  Kin.
2) Erőszakosan  ide-oda  hány,  vet, forgat,  felzavar,
mint  a  rablók  tenni  szoktak.  Feldúlni  a  házat,  a bolt-
béli portékákat.  Átv.  éli. feldúlni  valakinek nyugalmát,
boldogságát.  3)  A be nem  fizetett  adó  fejében  az adós
holmiját,  marháját  stb.  erőszakosan  elkobozza.  A
ttolgabiró,  a  hajdúk,  a  katonák dúlni  mennek  a  hely-
séget.  Innen átv.  ért  zsarol, nyomorgat,  kínoz. Dúl-
ják  a  fizetni  nem  képet  szegény  embert.

Eredetére  nézve  1. DU vagy  DÚ, gyök.
DÚL,  (2),  (du-ol)  önh.  m.  dúl-t.  Rendesen  a

fúl  igével  ikerítve  használtatik  :  dúlfúl,  azaz  harag-
jában ,  bosszúságában  duhog,  dühög,  fúj,  dúlfúj.

—DÚL,  ősz.  képző = d-úl, mint  indul,  mozdul;
1.  _D  és  —ÚL  képzők.

DULAKODÁS,  (dul-a-kod-ás)  fa.  tt.  dulokod-
ás-t,  tb.  —ok.  1)  Dúlongás,  zsákmányolgatás.  2)
Külekedés,  tolakodás, birkózás,  veszekedés.

DULAKODIK,  DULAKODIK,  (dúl-a-kod-ik)
k.  m.  dulakod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Pusztítgat,  ra-
gadoz, a  felhányt  jószágból,  vagyonból  zsákmányt,
prédát  válogat  2)  Kfilekedik,  birkózik,  veszekedik.
Ez  értelemben  rokon  vele  :  tolakodik.

DÚLÁS,  DULÁS,  (dúl-ás)  fn.  tt  dúlás-í,  tb.
—ok. 1) Zsákmányolás, prédálás. 2) Holminak.pl. áruk-
nak,  portékáknak  felforgatása,  öszvevisszakeverése.
3)  A  hátramaradt  adónak  erőszakos  beszedése.

DÚLASPÚLÁS,  (dúlás-fúlás)  ikerítettfn.  Nagy
harag  és  boszuság  miatti  dühöngés.

DULFALVA,  helység  Máramaros  megyében;
helyr. Dulfoí»á-«,  —rá, —ról.

DÚLFÚL,  (dul-fúl)  ősz. ige. Nagy  haragjában
dühöng.  A  dúftí  hangokból,  vagy  dúj  fúj  igékből

öszvetett  szó, melyekre  a  bosszús,  haragos  ember
fakadni  szokott

DÚLHÁZA,  falu  Grömör  megyében;  helyr.
Dúlházá-n,  —rá,  —ról.

DÚLÓ, (1), DÚLÓ,  (dúl-ó)  mn. tt  dúló-í. Pusz-
tító, ragadozó,  a  felhányt,  felforgatott jószágok közöl
zsákmányoló. Dúló  hadak. Dúló  ellenség.

DÚLÓ, (2), (1. föntebb) fa. tt  dtíló-í.  Törvény-
hatósági  személy,  vagy  tisztviselő  Erdélyben,  ki  kü-
lönösebben  az  adót  szedte  vagy  hajtotta  be, mi több-
nyire  erőszakosan,  az  adós  jószágának  elkobzásával
történt.  Dúlót  küldöttek  a nyakára.  Dúló  van  a  hátá-
nál.  Így  nezezték  túl a  Dunán  is,  nevezetesen  Vas
megyében,  az  adóbehajtásra  kiküldött  megyei  hajdú-
kat  is.

DÚLONG, DULONG,  (dúl-ong) önh. m. dúlong-
tam, —tál,  —ott,  htn.  —ani vagy  —ni.  Folytono-
san dúl.

DÚLONGÁS,  (dúl-ong-ás) fn.  tt.  dútongás-í, tb.
—ok.  Folytonos  dúlás.

DÚLSÁG,  (dúl-ság)  fn. tt  dúlság-oí. Ragadozás,
zsákmánylás, melyet valaki  másnak  felhányt,  felfor-
gatott vagyonában  tesz.

DÚMADÁR,  (dd-madár)  ősz. fa. Ragadozó, dúló
madár.  A  sasok, kányák,  SlvVk  dúmadarak.

DUMÉ,  (dom-é)  fn.  tt.  dumé-t.  A  székelyeknél
ám.  hátbaütés,  pnfálódás,  döngetés ököllel.  Olyan  dá-
mét  döndtíek  a hátadra, hogy  elájulsz  bele. Gyöke  dum
hangutánzó,  rokona  dón,  dffn  v.  döro  t  i.  a  dong,
dong,  dönget  származékokban.

DUMEGYHÁZA, 1. DOMBEGYHÁZA.
DÚMÉH,  (dd-méh)  ősz.  fa.  Ragadozó,  tolvaj

méh,  mely  az  idegen  kasból  a  mézet elorozza.
DUMM,  ugyanaz  dtfmm  gyökkel.  Jelent  tompa

orrhangot
DUMMOG, 1. DÜMMÖG.
DUN,  ám.  dón,  illetőleg azon  dóm,  melyből  va-

lamely  dudordt, gömbölyűt jelentő  szók eredtek. Szár-
mazékai : dundo,  dundi,  dunna stb.

DUNA, fn. tt  Dunát.  Magyarországfőfolyama,
latinul  (.Danubius, németül Donáti, régenten 7«cter-nek
is  hívták).  Nagy  Duna vagy Öreg öuna. Mosonyi  vagy
Győri  Duna.  Vágduna.  Duna  vize. Sok  vi*  lefoly  ad-
dig  a  Dunán. Km. A  Duna  vize  sem  mossa  le  ember-
ről  a  gyalázatot.  (Km).  Duna pontya.  Tista  kecsegéjr,
Ipoly  csukája  legjobb  bojt,  ha  szeretni  borban  fóti.
(Km).  Dunába halni.  Kipez-kapoz,  mint a Dunába haló
ember.  (Km).  Dunába  vizet  hordani.  (Km). Mindegy
akár  a  tengerbe haljon  az ember,  akár a Dunába. (Km).
Nem  egyszer  tiszta  át  l) már  a  Dunát,  azaz  sok pró-
bán  ment keresztül.  (Km).  Nagy  dolog  volna,  ha  a
Dunában nem volna vit.  (Km).

A  Dunában  sok  a  víz,
Jaj,  ki  a  leánynak  hisz,
Mint  a  víz  a  Dunábűl,  >
Ki  nem fogy  az  bajábúl.

(Kisf. K.)
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„Menjünk  innen  fakó  lovam,
Tisza  ide  nem messze  van,
A  Tiszában  megitatok.
A  Dunáig  meg  sem állok."

Vörösmarty.

„Tisza,  Duna  minden  habja
Ízes  halát bőven  adja."

Nemzeti  népdal.

Dunában  keres  vizet.  (Km).  Dunán  innen.  Dnnán  túl.
Duna  mellett.  Duna  ment/ben.  Dimára  járni  vízért.
Dunán  szállítani  valamit.  Dunától  Tiszáig.  Dunabal-
parti, Duna jobbparti  vasút. Ebek elnevezésire is  basz-
ják  mint  a  többi  folyókat,  azon néphitnél  fogva,  bogy
a  folyóról  nevezett  eb  nem  dühödik  meg,  amidőn
kicsinyezöleg  duncst-nak  is  szokták  mondani.

DUNABALPARTI,  (duna-bal-parti)  ősz.  mn. L.
DUNÁN-INNENI.

DUNAJECZ,  folyó  Szepes  megyében;  ered  a
Tátra  éjszak!  oldalából.

DUNAJOBBPARTI,  (duna-jobb-parti)  ősz.  mű.
1.  DUNÁNTÚLI.

DUNAKES7 vagy  DUNAKESZI,  falu Pest me-
gyében ; helyr.  Dunakesz-en,  —re,  —ró'! v.  Dunake-
szi-be, —ben,  —bő'!.

DUNAMKLLÉK, ősz. fn. Állal&n  Magyarország-
nak  azon  vidékei,  melyek  a  Duna  partjain  terjednek
el,  különösebben  a  Duna jobb  partjain  levők.

DUNAMELLÉKI,  (1),  (Duna-melléki)  ősz.  mn.
A  duna  partjain  lakó,  létező.  Ditnamelléki  magyarok,

\  városok, fáink.  Különösen  :  a  Duna jobb partján  lakó,
léti-zö.  Dunameüvki  szójárás.

DUNAMELLKKI,  (2),  (I.  föntebb)  fn.  Aki  a
Duna  mellett  lakik.  A  DunameUíkiek  viselete,  beszéde
fokban  különbözik  a  tisztamellékiekétöl.

DUNÁNINNENI,  (dunán-inneni)  ősz.  mn.  A
Duna  folyam  bul  partjára  fekvő,  vagyis  a  Duna  fo-
lyását  követve,  bal  felül  eső,, pl.  helyek  s  különösen
megyék;  a  honnan  d»naba!parfi-nak  helyesebben
mondanók.  V.  ö.  DUNÁNTÚLI.  Dunáninneni kerület,
megyék.

DUNÁNTÚLI,  (dunán-túli)  ősz.  mn.  A  Duna
folyam  jobb  partjára  fektö  vagyis  a  Duna  folyását
követve  jobb  felül  eső,  pl.  helyek  s  különösen  me-
gyék  ; a  honnan  dunojobbparti-uak  helyesebben mon-
dauók,  mert  aki  dunajobbparti  megyében  lakik  vagy
tartózkodik,  igen  visszásán  mondhatja,  hogy  Dunán
túl  van, és  megfordítva, a  minthogy  ez régibb  Íróknál
inog  is  történt.

DUNAS/EGH,  falu  Győr  megyében;  helyr.
Ditnaszegh-en,  —re,  —röl.

DUNA-SZENT-GYÖRGY,  falu  Tolna  megyé-
ben;  helyr.  Duna-Xzent-Györyy-ön,  —re,  —röl.

DUNAVECSE,  mváros  Pest  megyében;  helyr.
Dunavecs^-n,  —re,  —röl.

DUNCSI,  1. DUNA  (a  végén).

DUNDA,  (dun-da  ám.  dum- v.  dom-da)  mn.  tt
dundát.  Zömök,  tömött,  pofitos,  köpczös,  felfújt  ter-
metű.  V.  ö.  DÓM,  gyök.

DUNDI,  (dun-di  vagy dum-di) mn.  1) Veszprém
megyében  ám.  köpczös,  zömök.  L.  DUNDA.  Dundi
gyermek,  dundi  kis  leány.  2)  A  székelyeknél  ám.
együgyü,  bárgyú,  bufti.  A  perzsában  is  dund  ám.
bárgyú  (einfáltig).

DUNG,  1.  DONG.
DUNGÁSZKODIK,  (dung-ász-kod-ik)  k.  m. du-

nyászkod-tam,  —tál,  — ott.  Dongva, dudorászva  he-
uyélgct,  bcverészéssel  tölti  az  időt.  Balatonmellé-
ki  szó.

DUNGÓ,  1. DONGÓ.
DUNKÓPALVA,  helység  Beregh  megyében;

helyr.  ZHí»kófaZyá-n,  —rá,  —ro'l.
DUNN  v.  DUNNY,  természeti  hang,  dunnog

származékban.
DUNNA,  (dun-na  vagy  dum-na  vagy  duh-na,

azaz  tömött,  domború gúnya)  fn.  tt.  dunnát.  Tollal
vagy  pöhölylyol  megtöltött ágybéli  takaró.  Dunnával
takaród:ni.  Dunna  alá  bújni.

Szűr  van  rajtam,  nem  bunda,
Tudod  rózsáin,  nem  dunna.  (Népd.)

Molnár  Albertnél  iluhiia  is.  Némely  tájakon:  dunna,
dunyha,  dunyha.

Hasonló  hozzú  a  finn  tyyny,  a  magyarországi
német  Duciiét,  és  szlovák  ducltna.

DUNXAHÉJ,  (dunna-héj)  ősz.  fn.  A  dunnának
külső  burokja,  melyet  mosás  végett  le  lehet  húzni.
Pehfr,  csíkos  dunnah/j.

Dl^'NALÚI),  (dunna-lüd)  ősz.  fn.  Grönland
és  Islaml  szigeteit!  tanyázó  lúdfaj,  mely  saját  igen
finom  pdyheiből  rakja  fészkét,  s  ezen  pclyhek  igen
kényelmes  ágyneuiüekül  szolgálnak.

DUNNÁS,  (dun-na-as) mn. tt. rf«nná"s-t, v.  —aí,
tb.  —ak.  Dunnával  ellátott.  Dunnáé  ágy.

DUNNOG,  DUNNYOG,  (dunn-  v.  dunny-og)
önh.  m. dnnnyog-tam,  —tál,  —oít.  Orrán  által  holmi
érthetetlen  hangokat  bocsát;  dömmög,  tutymog.

DUNYHA,  1. DUNNA.
DUPLA;  DUPLÁZ,  (latin  eredetű  szók)  lásd :

KETTŐS;  KETTŐZ.
DL'K,  hangutánzó  elvont gyök,  melyből  darcz,

dnrcza,  durva,  dtirr,  durrog  stb.  származnak,  s  me-
lyek  mind  valamely  nyers,  erős,  hatályos  értelmet
kölcsönöznek  tőle.

DÚR,  magában  nem  divatozó bancm  a  dér  szó-
val  kcttöztctve  haragot,  makranczot  jelentő  fn.  Dfr-
dúr.  A'ayy  dérrel-dúrral.  Dérrel-dúrral  adják  ki  a
választ.  (Mikes Levél).

DURÁKOL,  (dur-ák-ol)  önh.  m.  d,irákol-t.  Dö-
zsöl,  részogcskedik.  Tájszó.  Gyöke  dnr  a  dorbézol
szónak  dór  gyökével  rc»on.

DURÁL,  (dur-ál)  ín.  rfnrál-í.  Visszaható  név-
mással  használtatva  neki-  vagy  meg-duráíja  magát,



1311  DURÁNCZI—DURCZÁSKODIK

ám. megköti magát,  megrögzik  valamiben;  valamely
nagyra,  nehézre  elszánja  magát;  nekikeményül.  A
latin  duro,  induro igével  rokon.

DURÁNCZI,  mn. tt. duráncsi-t,  tb.  —ok. Mon-
datik  baraczk-  vagy  szilváról,  (duránczi  baraczk,  du-
ráncit  szilva), melynek húsa  a  magboz ragad, s rend-
szerént édesebb  ízű. Ellentéte:  magvaváló.

Megvan  több nyelvekben is, pl. olaszul durocine,
németfii  Dwantten,  ide  tartozónak  látszik  a  hellén
dovptmoí  is,  mely ám.  fás).  Alkalmasint  a  latin  du-
rus-ból,  igen  kemény csontára  miatt,  kapta  nevét.

DURAND,  falu  Szepes  megyében;  helyr.  Du-
ráwd-on,  —ró,  —ról.

DÜRBANCS,  fn.  tt.  darbancs-oí.  1) így  nevezik
Somogyban  azon szőlőfajt,  melyet  Szálában  cserba-
jornak,  vagy  somogyi  fehérnek  hívnak.  2)  Állattani
ért  folyókban és  tengerekben  élő  kis  halfajok, me-
lyeknek  szúrós  szárnyaik  vannak. Máskép: dubir.

DURBONCZ, DURBONCZA, (dur-b-oncz  vagy
dur-b-oncz-a)  kiavult  vagy  elvont  törzsökszók,  egy
értelműek  a  durcz, durcza  (1)  szókkal.

DURBONCZA ,  (dur-b oncz-a)  lásd  :  DUR-
CZA.  (1).

DURBONCZÁS,  (2),  (dur-b-oncz-a-as)  mn.  tt.
durbonczás-t, vagy  —át, tb. —ok. Ellenszegülő, agya-
fúrt,  hörcsökös,  makacskodó. Máskép : durczás.

DURBONCZÁSKODIK,  (dur-b-oncz-a-as-kod-
ik)  k.  m.  durbonczáskod-tam,  —tál,  —ott.  Hörcsö-
kösködik, makranczkodik, durczáskodik.

DURCZ,  (dur-cz) kiavult  vagy  elvont  törzsök,
melyből  durcza, durctás,  durccos stb.  származnak. Je-
lenti  azon haragos hangot,  mely  a  makranczos,  bör-
csökös,  daczos emberből kitör.  Rokonságait  1. DUR-
CZA  alatt

DURCZA,  (dur-eza,  németfii  Trott,  a szanszkrit
nyelvben  dharsz  ám. mer,  daczol,  v.  ö.  DURCZÁS)
fn.  tt  durctdt.  1)  Egy  a  durcz  szóval.  1. DURCZ.
Jelent, makranczot,  ellenszegülést,  makacsságot,  da-
czot,  hörcsök  természetű  haragot.  2)  Növénynem  a
hárombimesek  seregéből  és  kétanyások  rendéből, csé-
széjének polyvája nincs; bokrétája  két  ondóju, öszve-
borult  csónakos,  lapított; az  onnója  érdes,  kalaazta-
lan; virágzása bugás.  (Leersia, W).  3) Némely  tája-
kon  ám.  kenyér  gyürkéje,  ducza.

DURCZÁLKODIK,  (dar-cza-al-kod-ik)  k.  1.
DURCZÁSKODIK.

DURCZÁS,  (dur-cza-as) mn. tt.  durczás-t  vagy
—öt,  tb.  —ok. Daczos, akaratos,  agyafürt,  makacs,
makranczos, ki  haragjában  megköti  magát,  szótalan,
vagy  legfölebb  visszadannyogó;  vad,  mogorva  képű.
Durczás gyerek, durccás  asszony.

Rokonok  vele  a  hellén  ögavví,  latin  Irux,  né-
met  troteig,  szanszkrit  dharszus*  stb.

DURCZÁSAN,  (dur-cza-as-an)  ih.  Daczosan,
makranczosan. Durezátan viselt  magát.

DURCZÁSKODIK,  (dur-cza-as-kod-ik)  k.  m.
dttrctáskod-íam,  —tál,  —ott.  Makranczoskodik,  da-
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czol,  hörcsök  módjára  ellenszegül,  vagy  makacsai  *
megköti  magát  haragjában,  mint gyermekek  szoktak,
midőn valamit  megtagadnak  tolok.

DUECZASSÁG, (dur-cza-as-ság) fn.  tt.  durezás-
ság-ot.  Makranczosság,  megkötött  haragos  állapot
vagy  indulat,  daczosság,  hörcsökösség;  vad  mogor-
vaság.

DURCZOS,  (dur-cz-os)  1. DURCZAS.
DURCZOSKODIK,  (dur-cz-os-kod-ik)  L  DÜH-

CZÁSKODIE.
DUEDA, (1), (»m.dudor)mn. tt  durdá-t.  Fölfnjt,

zömök  testű,  dnnda, dundi. öurda  gyerek. Aljas nyel-
ven  : a nő szeméremtestének  kidudorodáca.

DURDA,  (2),  (dudor)  fn.  tt.  durdá-í.  Halfaj,
melyet  a  potykákhoz  számítnak.  (Cyprinus  Brama).

DUEDÁK, fn.  tt.  durdák-ot.  Pálinka alja,  söp-
reje.  Baranyai  tájszó.

DURGOLÓDIK, (dur-og-ol-ód-ik)  k.  m.  dttrgo-
íód-tam, —tál, —ott.  Dörömböl.  Durgolódva  títOl
a  szürethez  a  hegyaljai  ember.  Kassai.

DURMÁNY,  erdélyi  hegy  Thorda  megyében.
DURMONyAS V.DURMONYÁS, (dur-m-ony-ai)

ősz. mn. tt  durmonyás-t vagy  —át, tb.  —ok. Dnrn,
durbonczás,  dérdúr, patvarkodó.  Székely  szó.  Aljas
beszédbe való.

DUER, természeti  hang,  melylyel  a  magyar  a
puskák, álgyúk,  taraczkok dörrenését, a nagy  ostorok
pattogását,  vagy  a  légnek  hirtelen  elválasztása s ösz-
vecsattanasa  által  okozott  tompán  erős,  fülsiketítő
hangot  fejezi  ki.  Származékai:  durran,  durrog,  dur-
rogat,  durranás, durrogás, durrogotás  stb.  Rokona a
vékonyhangu  dörr.

DURRAN,  (durr-an)  önh.  m.  durran-f.  Egyes
dwrr  hangra  pattan.  .Durran  az  álgytS,  midin  egyszer
elsütik.  Durran  a  bérei-ostor.  Durran az elpattant gbe-
kazan.

DURRANÁS,  (durr-an-ás)  fn. tt  durranás-t, tb.
—ok.  Egyes  durr  hang,  milyen  az  elsütött  ágyúé,
vagy  elpattant  gőzkazáné stb. 4*tgyttdumraás.  Ostor-
durranás.

DURRANÓ,  (durr-an-ó)  mn. tt. dwrraiíó-i.  Ami
durr  hangot  ad. Durranó por,  durranó  arany, durra-
nó  gömb,  lég  stb.

DURRANT,  (durr-an-t) áth. m. dammí-ott,  psr.
—s, htn.  —ni  vagy  —ani.  Eszközli,  hogy  valami
durranjon.  Lőporral  scétdurrantani a  sziklát.  Nagyot
durrantani  a vastag  szíjosíorral.

DURRANTÁS,  (durr-an-t-ás)  fo. tt. durrontás-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn valaki durrant; különösen
pattantás  ostorral.

DUKRARANY,  (durr-arany)  8sz.  fn.  Durranó
arany.  Ha  például  a  választó  vízben  felolvasztott
aranyra  ammoniakot  öntenek, sárgás  porüledék  száll
le  az  edény  fenekére, mely  durraronynofc  neveztetik,
mert  nyomás vagy  gyönge  megmelegítés  alatt  nagy
durranással  pattan  szdt.  (Aurum  fuüninans,  Knsll-
gold).
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DURREZÜST,  (durr-ezüst)  ősz.  fa.  Durranó
ezüst  Ha az  ezüstélegre  tiszta  ammoniakot  öntenek,
i azt hosszabb  ideig  vele  érintkezésben  hagyják,  fe-
kete por képződik, mely durranó  hatással  bír.  Ugyané
vegyületet  nyerhetni,  ha  valamely  ezüstéleg-  oldatba
tiszta ammoniakban,kaliuméleg-bydratoldatot öntenek.
E  vegyület, főleg megszárítva,  néba  a  legkisebb okból
is, például, ha tollszárral  érintik,  nagyerővel  eldurran,
s  a vele bánás  nagy  veszélylyel jár.  (Knallsilber).

DÜRRGÁZ,  (durr-gáz)  ősz.  fh.  Ha  hydrogent
2V2  annyi  levegővel,  méginkább  ha  2  térrésznyi
élenynyel  vegyítünk  s  meggyujtjuk,  nagy  durranás-
sal  ég  el.  Ezt  nevezik  durrgáznak.

DURRGÖMB,  (durr-gömb)  ősz.  fn.  Üvegből csi-
nált kisded, üres golyó, melyet ha valamely  folyadékkal
félig  megtöltve  izzó  parázsra  tesznek,  a  kifejlett  gőz
miatt  nagy  durranással szétpattan. (Glóbus fnlminans).

DURRLÉG, (durr-lég)  ősz.  fű.  Durrgömbbe szo-
rított  lég,  mely  nagy  pattanással  durran  el,  ha  az
üveggömböt  izzó  tűzre  teszik,  s  ez  által  abban  a  lég
jobban  kifesznl,  durranó  lég.  V.  ö. DÜRRGÁZ.

DURROG,  (durr-og)  önh.  m. durrog-tam, —tál,
—ott.  1)  Folytonos  durr  hangot ad.  Durrognak  vár-
ostromláskor  az  álgyúk.  Durrog  a  bérét  vastag  ostora.
Durrognák  a  lőporral  föloettetett  kősziklák.  2)  Átv.
ért.  Morog, nagy  lármát  üt.  Hadd  durrogjon,  hadd
pattogjon  a  te  vén  nénéd. (Népd).

DURROGÁS,  (durr-og-ás) fn. tt.  durrogás-t,  tb.
—ok.  Tompa,  reszketcg  erős  durr  hangadús.  Álgyúk
durrogása.

DURROGAT,  DURROGTAT,  (durr-og-at  vagy
-tat)  áth.  m. durrogat-tam,  —tál, —ott,  pár.  durro-
gást.  Folytonos  durr  hangot  csinál,  vagy  valami
által  eszközöl.  Durrogásnak  a  béretek.  A  pattantyúsok
dtirrogtatják  ágyúikat.

DURROGATÁS,  DURROGTATÁS,  (durr-og-
at-ás  vagy  -tat-ás)  fn.  tt.  ditrrogatát-l,  tb.  —ok.  Va-
laminek  folytonos  durr  hangra  késztetése.  Ostor-
durrogatds,  álgyu-,  mozsárdurrogatás.

DURULLYA,  (dur-ol-ó)  fn.  tt.  diírullyá-í.  Ma-
dár  faj.  Ormánsági  szó  Baranyában.

DURUNG,  DURUNGOL,  dunántúli  kiejtés.  1.
DORONG,  DORONGOL.

DURUS,  DURUSKA,  női  kn.  Drusiana.
DURUSA,  falu  Kővár  vidékében;  helyr.  Duru-

td-n,  —rá,  —rói.
DURUSKA,  1. DURUS.
DURVA,  (dur-va  vagy  dur-v-a)  rnn.  tt.  durvát.

1)  Faragatlan,  természeti nyers  állapotban  levő,  min
a  mesterség  semmit  sem  finomított. Mondatik  általán
anyagokról,  pl.  durva  bo'rök,  durua posztó,  durva kö-
vek,  oszlopok.  2)  Átv. ért. műveletlen,  fínoms&g, gyön-
gédség  nélküli, nyerses. Durt-a ember, durva  hang, szó,
beszéd. Durva bánásmód, magaviselet. Rokon vele a latin
durus, finn törkitf, jyrkkd, persa-török durust,ném. hart.

DURVÁD,  (dur-v-ad)  önb.  m.  durvad-t  vagy
—ott,  —tam. Durva  azaz  műveletlen nyers  állapotot
vesz  föl,  elparasztosodik,  elotrombásodik.  Eldurvad.

AKAD.  BAOY  8ZÓTÍB.

DURVÁLKODÁS,  (dur-va-al-kod-as)  fh.  tt.
durt>álkodás-t,  tb.  —ok.  Durva  magaviselet,  durva
tettek  gyakorlása;  gorombáskodás,  ostrombálkodás.

DURVÁLKODIK,  (dur-va-al-kod-ik) k.  m. dur-
válkod-lam,  —tál,  —ott.  Emberről  mondatík,  ki mű-
veletlenül,  gyöngédség  nélkül,  nyersen  cselekszik,
beszél; kinek erkölcseiben s magaviseletében semmi fi-
nomság  nem látszik. Rokonai: gorombdskodik,  olrom-
oálkodik.

DURVÁNY,  (dur-va-any)  fa.  tt  duroány-t,  tb.
—ok. Valamely  műnek,  különösen  szellemi  munká-
nak  első,  nyers, idomítatlan  részei, melyeket  ki  kell
finomítani,  kidolgozni.  (Rudimentum.). Ujabbkor! szó.

DURVÁS,  (dur-va-as)  mn.  tt.  durwfc-í  v.  —aí,
tb.  —ok.  Kissé  nyers,  műveletlen,  ki  néha-néha  a
finom  élet,  és gyöngédség  szabályai  ellen  vét

DURVÁSAN,  (dur-va-as-an)  ih.  Kissé  nyersen.
DURVASÁG,  (dur-va-ság)  fn.  tt.  durvaság-ot.

Az  erkölcsöknek,  magaviseletnek,  életmódnak  műve-
letlen,  nyers, finomítatlan  állapota.  V.  ö.  GOROM-
BASÁG,  OTROMBASÁG.

DURVÁSKODIK,  (dur-va-as-kod-ik) k.  1. DUR-
VÁLKODIK.

DURVÍT,  DURVÍT,  (dur-v-ít  vagy  dur-va-ít)
áth.  m. durvit-ott,  htn.  —ani, vagy  —ni,  pár.  —s.
Durvává  tesz.  Eldurvít.  V.  ö. DURVA.

DURVÍTÁS,  DURVITÁS,  (dur-v-ít-ás)  fa.  tt.
duruííás-t,  tb.  —ok. Durvává  tétel.

DURVUL,  DURVUL, (dur-v-úl  vagy  dur-va-úl)
önh.  m. durvul-1. Nyers, műveletlen  alakot,  természe-
tet  ölt,  durvává  lesz.  Eldurvul.

DURVÚLÁS,  DÜRVULÁS,  (dur-v-úl-ás)  fh. tt.
duwílás-í,  tb.  —ok.  Durvává  létei,  vagy  levés.

DURZ,  (dur-z)  kiavult  vagy  elvont  törzsök,
melyből durzad, durzaszí származnak.  Haragos, boszus
vagy  féleimi  indulatnak  külsőleg  pl.  az  arczon,  haja-
kon  mutatkozó  jele.  A  torz  (torz-ad)  és  borz  (borz-
ad)  szókkal  rokon.

DUKZA,  (dur-z-a)  mn. tt.  durzát.  Durva,  nyers,
duzzogó, baragjiban,  boszujában  eltorzuló.

DURZAD,  (dur-z-ad) önh. m. durzad-tam,  —tál,
—t, vagy  —ott.  Harag,  boszú,  vagy  félelem  miatt
mintegy  neki  dagad,  duzzad,  borzad.

DURZADÁS,  (dur-z-ad-4s)  fh.  tt.  durtodás-í,
tb.  —ok.  Harag,  boszú  stb.  miatt  neki  dagadás, duz-
zadás.

DURZASZT,  (dur-z-aszt)  áth.  m.  durzoszt-oíí,
htn.  —ani vagy  —ni,  pár.  durzoszsz.  Valakit,  ha-
ragra  gerjesztés  vagy  félelemre  indítás  által,  mintegy
kidagadni,  duzzanni,  borzadni  kényszerít.

DURZASZTÁS,  (dur-z-aszt-ás)  fn.  tt.  durzosz-
<ás-í,  tb.  —ok. Haragra  gerjesztés  vagy  félelemre in-
dítás  által  mintegy  duzzasztás.

DÚS,  (1),  fa.  tt.  dus-í,  tb.  —ok.  1. DUSKA, és
TUS.

DÚS,  (2),  Szász  falu  Erdélyben;  helyr.
ön,  —rá,  —ról.
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DÚS,  (1),  mn.  tt  diis-t,  vagy —öt,  tb.  —ok. A
dtí  (zsákmányolás,  zsákmány)  és  ős  részekből  állván,
tulajdonkép  annyi mint: zsákmánynyal, ragadomany-
nyal  bővelkedő.  Átv.  és  köz  értelemben:  igen  sok
vagyonnal  bíró.  .Dús  gazdag.  Újabb  korban  általán:
bővelkedő.  Kellemdús,  oájdtis,  scellemdits,  aranydús,
reménydús.  Képzésre olyan, mint:  bú, bús.

DÚS,  (2),  fn.  tt  dús-t,  tb.  —ok.  1)  Eredetileg
zsákmányból,  vagyis  hadi ragadományból meggazda-
godott  ember. A  dúsok  nem soká  uralkodnak.  (Km).
2)  Altalános  ért  igen  gazdag  ember.  A  Debreczeni
legendáskönyvben  eléjön  (római) ,tanácsos'  értelem-
ben.  „Szent Gergöly pipa  római  dúsnak  nömös nem-
zetségéből  támada."  „Kinek  testét a  Sephonia  római
dűsné  felvévén."

Bókon  vele  a  latin  dis,  dives,  a  szláv  doszt,
dotzía  stb.

DÚSABBÍT, DÚSABBIT, (dús-abb-ít)  áth.  m.
dtisabbit-ott,  htn.  —oni vagy  —ni. Általán:  dúsabbá,
gazdagabbá  tesz.  Különösen bányászok  nyelvén  ám.
kevesebb  becsfi  érczes  ásványhoz  más  nemesebb  fé-
léből  kever,  vegyit valamit

DÚSABBÍTÁS, DÚSABBITÁ8,  (dús-abb-ít-ás)
fn.  tt  dúsabWtás-í,  tb.  —ok.  Dúsabbá  tétel.  Neme-
sebb  érczczel keverés,  vegyítés.

DÚSABBODIK,  (dús-abb-od-ik) k. m. dúsabbod-
tam, —tál,  —ott. Általán  dúsabbá,  gazdagabbá lesz.
Különösen  mondatik  az  érczes  ásványokról,  midőn
nemesebbféle  ásványok  részeivel  vegyülvén  becses-
bekké  lesznek.

DÚSGAZDAG,  (dús-gazdag)  ősz.  fn.  és  mn.
Igen  gazdag. V. ö. DÚS. EvangtKomi  dúsgazdag  his-
tóriája.

DÚSÍT,  DÚSÍT,  (dús-ít) áth.  m. dúsit-ott,  htn.
—ani vagy  —ni.  Dússá,  azaz  igen  gazdaggá  tesz.

DÚSÍTÁS,  DÚSÍTÁS  (dús-ít-ás)  fn.  tt  dúsi-
tás-t, tb.  —ok.  Dússá,  vagyis  igen  gazdaggá  tevés.

DUSKA,  (dns-ka) fn.  tt.  duskát.  Általán,  iddo-
gálás,  bor  melletti  dözsölgetés.  Régibb  értelemben:
vendégpohár,  vendégi  áldomás,  elköszöntéssel  járó
ivas.  Duskára  hívni  valakit. Duskát  inni.  Néhutt, ki-
vált a Tisza  vidékén,  csak  dus-nak,  némely  kiejtés
ezerént:  tus-nak  hívják.  A  Nyitravölgyén  ám.  hideg'
láz.  A  duska  ítfrj*»  ki.

Gyöke  tus  rokon a  docs szóval, miszerént duska
vékonyhangon  dósske, kis  dőzs. V. ö. TUS.

DUSEATTAL,  (dnska-ital)  ősz.  fn.  Áldomási
ital,  valakinek  üdvözlésére,  egészségére  felköszöntött
ivás.

DÚSKÁL,  (dus-ka-al) önh. m.  duskái-t.  1)  Id-
dogál,  dőzsöl,  áldomásozik.  2)  Mint  tele  gyomra-,
s  jóllakottnak  szokása,  válogat  az  ételekben,  ita-
lokban.

DUSKÁLÁS,  (dns-k»-al-ás)  fii.  tt  d«skálás-t,
—ok.  Áldom&sozás  ;  iddog&lás.  Finnyáskodás. V.
DÚSKÁL.

durt

DÜSKÁLKODÁS—DUTKÓBÓ  1316

DUSKÁLKODÁS,  (dus-ka-al-kod-ás)  fa.  tt
d«skáfltodás-í,tb.—ok. 1) DORBÉZOLÁS. 2) Finnyás-
kodás. V. ö. DUSKÁLKODIK.

DUSKÁLKODIK,  (dus-ka-al-kod-ik) k.  m. thu
kálkod-íam,  —tál,  —ott.  1)  Részegeskedik,  dorbé-
zol.  2)  Mint  tele  gyomrú  s  jóllakottnak  szokása, vá-
logat  az  ételekben,  italokban,  finnyáskodik.  Gyakor-
latosabb jelentésit,  mint  dúskál.

DUSKÁS,  (dns-ka-as) fn. ti  duskás-í, tb. —ok.
1) Áldomásokat  ivó;  ivogató.  2)  Mint  jóllakottnak
szokása, finnyáskodó.

DUSKÁSKODIK,  (dus-ka-as-kod-ik)  k.  1. DÜS-
KÁLKODIK.

DUSKATÁRS,  (dttska-társ)  ősz.  fa.  Iddogálái-
ban,  dőzsölésben társ.

„Régi  duskatársad
Minden jó  uracs,
Kinek  esze  tálban
S  szíve  a kalács.*

Vörösmarty  az  Unalomhoz.

DUSKÁZ, (dns-ka-az) önh. m. du*ká*-tam, —tál,
—ott, pár.  —z.  1) Duskakat, áldomásokat iszik; id-
dogál.  2)  .Dúskál.

DUSKÁZÁS,  (dus-ka-az-ás)  fn.  tt  dutkáfá»-t,
tb.  —ok.  1) Duskák  iddogálása. 2)  Duskálás.

DÚSNAK,  feln  Szála  megyében;  helyr.  Dut-
nak-on,  —rá,  —rőt

DUSNOK, falu  Pest  megyében; helyr.  Dutnok-
ön,  —rá,  —rói.

DÚSODIK,  (dús-od-ik) k.  m. dúsod-íom,  —tdl,
—ott. Dússá  lesz,  igen  meggazdagodik.  V.  ö.  DÚS.

DÚSOVÁR,  (dú-sovár)  ősz.  mn.  Zsákmányra
vágyó, rabolni,  ragadozni  kívánó. Dúsovárvod  népek,
tengeri  kálótok.

DÚSSÁG,  (dús-ság) fh.  tt.  dússág-oí.  Gazdag-
ság. Eredeti  értelménél fogva:  sok  zsákmánynysJ  bí-
rás.  V.  ö. DÚS.

DÚSUL,  (dús-ul)  önh. m.  dúsúl-t.  Dússá  lesz,
igen  gazdagul. Képzésre olyan,  mint: búsul.

DUSZA, (dnsz-a, ám. duz-a  vagy  don-a) fn.  tt
duszát.  A  székelyeknél  ám.  szalmával  tömött  (mint-
egy  duzzasztott) zsák. Változattal:  dttszé.

DUSZKÁL,  (dusz-ka-al  ám.  dúskál)  önh.  m.
duszkál-t. Válogat  az  ételekben,  finnyáskodik,  (t  i.
dúskál  szónak  utóbbi  értelmében).  Nébutt  tt«*»kál.

DUSZKÁLÁS,  (dnsz-ka-al-ás) fn. tt  dttsskálásW,
tb.  —ok. Finnyáskodás.  V.  ö. DUSZKÁL.

DUSZTIG,  1. DUZTIG.
DUTKA,  (dut-ka,  ám.  dud-ka,  azaz  dudn-ka.

mert  a  szelíd  betűk  közvetlen  a  kemények  előtt  a
kimondásban  keményekké válnak, mint:  Jud-lca, Jut-
ka.)  fn. tt.  dutkát.  1) Bábuk,  büdös banka. 8)  lásd :
BATKA, BABEA.

DUTKÓRÓ,  (dud-kóró)  ősz.  fh.  Növényfaj,  a
fürtös  Cdudorodott)  virágú  lóherék  Ebieméből;  mái-
kép :  somfcóró.  (Trílolium  melilotus  officináié).
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DUV,  puszta  gyök,  ám.  maga  az  egyszerűbb
du, a  mennyibea  ez dadort,  dudorodást jelent.  Szár-
mazékai.  Duvatlan, duvad,  duvaszt.

DUYAD,  (duv-ad  v.  du-ad,  ám. dxdorodik) önh.
m.  duvad-t  vagy  —olt.  Szoros  üregen,  vagy  hézagon
kidudorodik,  kiuyouiódik,  kitolódik.  Kiduvad  a  füst
a  kéményen.  Kiduvad  a  bodzafa  bélé,  ha  valamivel  to-
logatják.

DÚVAD,  (dú-vad)  ősz.  fn.  Ragadozó  húsevő
vad,  mely  más  vadak,  általában  más  állatukból  láp-
lálkozik,  mint  a  farkas,  róka,  orozlán  stb.

DUVADÁS,  (duv-ad-ás)  fn.  tt.  duvadás-t,  tb.
—ok.  Némely  testnek  valamely  szoros,  szűk  üregből
kitolulása,  kiuyomulása.

DÚVÁGY,  (dú vágy)  ősz.  fn.  Kívánság,  mely
valakit  zsákmányolásra,  rablásra  ösztönöz.

DUVASZT,  (duv:aszt  vagy  du ászt)  áth.  m.
— duvaszt-ott,  pár.  duvaazsz, htn.  —ni  vagy  —ani.
Szűk  csövön, üregen,  nyilason,  résen  általereszt,  ki-
tol,  kidudorít,  kinyom valamit.  Kiduvasztani  a  bodza-
béli.  Diót  duvaszt  ám.  zöld  bújából  kiveszi.

DUVATLAN,  (duv-atlan)  mn.  tt  duvatlan-t,
tb.  —ok. Etel-  italban  telhetetlen, nagyehető,  ki  bár
mennyit  eszik,  nem  duvad,  nem  dudorodik  töltig  a
basa.  Székely  szó.

DUVATLANKODÁS  ,  (du-v-atlan-kod  ás)  fn.
tt.  dnvatlankodás-t,  tb.  —ok.  Ételben,  italban  telhe-
tctlenkedés.  V.  ö.  DUVATLAN.

DUVATLANKODIK  ,  (du-v-atlan-kod-ik)  k.
m.  duvatlankod-tam,  —tál,  —ott.  Étel-italban  télbe-
tétlenkedik.  V.  ö.  DUVATLAN.

ÜÚZ,  DUZ,  (1),  (eredete  szinte: du, rokonságait
1.  DÚCZ  alatt)  fn.  tt.  dúz-t,  tb.  —ok.  Emelkedvény,
dag;  ami ki  van  domborodva,  diulorodva vagy  felpuf-
fadva.  Régi, elavult  szó. Származékai: diizma, duzmad,
duzmaszt,  dúzos,  duzzad,  dnzzan,  duzzaszt,  duzzog, duz-
tig  stb.

DÚZ,  DUZ,  (Sí),  (ugyanaz  mint  föntebb)  áth.
m.  dúz-tam,  —tál,  —ott.  Fölemel,  feltol.  Különösen
inondatik  : feldázxa  az orrát,  azaz  gőgjében  vagy  ha-
ragjában  felüti,  feltartja;  feldúzza  a  pofáját,  ám.  fel-
fújja.

DUZMA,  (1),  (duz-ma  vagy  duz-m-a)  fn.  tt.
duzmáí.  1)  Tajték,  hab,  melyek  felduzzadásból  ered-
tek.  2)  Felfúvódás,  mely  gögböl  vagy  haragból  ered.
Innen :  duzmad, duzmaság,  duzmadot  stb.

ÜUZMA,  (2),  (1.  föntebb)  mn.  Felfuvalkodott,
ki  orrát  fcldúzta, makram-zos ; pofitos.  Pápa vidékén :
duzmati.

DUZMAD,  (duz-m-ad)  önli.  m.  duzmad-tam,
—tdl,  —t  vagy  —ott. Durczás,  baragos  vagy  gőgös
alakot  ölt,  haragjában  vagy  gőgjében  felfújja  magát.

DUZMADOZ,  (duz-m-ad-oz) gyak.  önh.  m. dwz
madoz-tam,  —tál,  —olt,  pár.  —z.  Gőgjében  vagy
haragjában,  boszuságában  dúlfúl,  durcz&skodik,  foly-
tonosan duzmad.

DÜZMADOZÁS,  (duz-m-ad-oz-4s) &.  tt.  duzma-
docás-t,  tb.  —ok.  Folytonos  vagy  gyakori  dúlás,  fú-
lis,  durcz&skodás.

DUZMADSÁG,  (duz-m-ad-ság)  fn.  tt.  duzmad-
ság-ut.  Haragos  vagy  gőgös  felfúvódás ;  makranczos-
ság,  durczásság.

DUZMADT,  (duz-m-ad-t)  mn.  tt.  duzmadt-at.
Haragjában  vagy  gőgjében  felfúvódott,  inakranczos,
durczás.

DUZM ADTÁN, (duz-m-ad-t-an) ih. Duzmadt mó-
don,  duzmadt  állapotban.

DUZMADTSÁG,  (duz-m-ad-t-ság)  fű.  Duzmadt
állapot  vagy  tulajdonság,  gőgös  vagy  haragos  fel-
fúj tság.

DUZMASÁG,  (duz-m-a-sig) fű.  tt.  duzmaság-ot.
Az  úgynevezett  duzmák  kedély!  tulajdonsága;  dur-
czaság.

DUZMASZKODÁS,  (duz-m-asz-kod-ás)  fn.  tt.
duzmaszkodás-t,  tb. —ok. L.  DUZZASZKODÁS.

DUZMASZKODIK,  (duz-m-asz-kod-ik)  k.  lásd:
DUZZASZKODIK.

DUSZMASZT,  (duz-m-aszt)  áth. 1. DUZZASZT.
DUZMATI,  (duz-m-a-ti) Pápa  vidéki tájszó,  aui.

duzmadt,  duzmadozó.
DUZMOG,  (duz-m-og),  1. DUZZOG.
DUZMONYAS,  (duz-m-ouy-as) inn. Iáid : DUR-

MONYAS.
DÚZOS,  (dúz-os)  mű.  tt.  dúzos-t  vagy —át,  tb.

—ok. Dagos,  domborodott,  dudorú, püffedt,  kidőledt
Dúzus  ajakak.

DÚZS,  (1),  DÚZSOL,  1. DÖZS,  DÖZSÖL.
DÚZS,  (2),  falu  Tolna  megyében; helyr.  Dúzs-

>,,  —ról.
DUZTIG,  (duz-t-ig  vagy  duz-ott-ig)  ih.  Duzza-
,  teliden  tele.  Untig,  duztig  jól  lakni.  Némely

tájejtéssel:  dosztig. Hasonló képzüdésüek: duglig,  untig.
DUZZ,  természeti  hangból  elvont  gyök,  s  a

dúz  szónak  mintegy  hatályosbitása.  Innen  erednek  :
duzzad,  duzzog,  duzzan,  duzzaszt  stb.  Jelenti azon han-
got,  mely  a  magát  felfútt  haragos  vagy kevély  ember
jzújáu,  orrán  kinyomúl.

DUZZAD,  (duzz-ad)  önh. m. duzzad-tam, —tál,
—t  vagy  —ott.  1)  Felfújja  magút  haragjában  vagy
kevélységében.  Felduzzad.  2)  Dagad,  kinyomúl.  Ki-
duzzad.  Duzzadnak  a  szemek,  ajkak,  erek.  3)  Árad.

DUZZADÁS,  (duzz-ad-ás)  fn.  tt.  duzzadás-t,  tb.
—ok.  1) Harag  vagy  gög  miatti  felfúvódás.  2)  Da-
gad&s,  kinyomulás.  Szemek,  ajkak,  erek  duzzadása.

DUZZADÜZ,  (duzz-ad-oz) önh. m.  duzzadoz-tam,
—tdl,  —ott, pár.  —z.  Harag  vagy  gög  miatt  puffa-
doz;  boszuskodik; dagadoz;  gyakran,  ismételve  vagy
folytonosan  duzzad.

DUZZADOZÁS,  (duzz-ad-oz-ás)  fn.  tt.  duztado-
zás-t,  tb.  —ok.  Dagadozás; harag-  vagy  gögböl  puf-
fadozás.  V.  ö. DUZZAD.

DUZZ ADÓZÓ, (duzz-ad-oz-ó) mn.tt. duzzadozó-t.
1) Dagadozó,  puffadozó,  haragban, bosszúban  felfuval-
kodó.  Dtitzadozó  erek.  2)  Áradozó.
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DUZZADT,  (dnu-ad-t)  mn.  tt.  duccadt-at. Fel-
fdtt,  feldagadt.  Duzzadt  arcz, pofa,  ajkak.  Duzzadt
habok.  Duzzadt has.

DUZZADTÁN,  (duzz-ad-t-an)  ih.  Feldagadt
állapotban.

DUZZAN,  (duzz-an)  önh. m. duzzan-t.  Hirtelen
támad vagy  dagad, emelkedik.  Haragra  vagy  kedvre
duzzan.  Jó  kedve  ducsan.  Felduzzan.

DUZZANÁS,  (duzz-an-ás) fa. tt  duzzanás-t, tb.
—ok.  Hirtelen  támadás  vagy  emelkedés,  dagadás.

DUZZANT,  (duzz-an-t) áth.  m. duuant-ott, pár.
—s, htn.  —ni vagy  —ani.  Eszközli,  okozza,  hogy
valaki  vagy  valami  duzzanjon.  Jó  kedvre  duttantani
valakit.

DUZZASZKODÁS,  (duzz-asz-kod-ás)  fh.  tt.
dttzzoszfcodás-í,  tb.  —ok.  Hága  felfuvása  haragból
vagy  gőgből;  dorczáskodás.

DUZZASZKODIK,  (duzz-asz-kod-ik)  k.  m.
dtwzaszkod-tam,  —tál,  —ott.  Felfújja  magát,  dur-
czaskodik.

DUZZASZT,  (dozz-aszt)  áth. m.  duccasct-ott,
htn.  —ani  v.  —ni, pár. dtinasz-ss.  Felfá,  dagadásra
késztet  Mérgében  feldtuaantia  pofáját,  orrát.

DUZZI,  (duzz-i  azaz  duzz-ó)  mn.  tt.  dturi-t.
Tájszó  ám. duzzogó.  Duzri  ember.  (Kassai).

DUZZOG,  (duzz-og) önh. m.  dtutog-íam,  —tál,
—ott.  Mérgében  dúlfál,  felfájja  arcs.it;  durczás-
kodik.

DUZZOGÁS, (duzz-og-ás) fh.  tt  dvesogdt-t,  tb.
—ok. Dulásfulás;  dnrczálkodás.

DUZZOGÓ,  (duzz-og-ó)  mn.  tt  dtozogó-t.  Ha-
ragjában  dörmogő,  mormogó,  daczos  bosionkodását
felfutt  arczczal  mutató. Duzzogó vénasszony.

DÜBEEEG, 1. DÜBÖKÖG.
DÜBÖQŐ, tájdivatos;  L  DOBOGÓ.
DÜBÖRÖG,  (düb-ör-ög)  önh. m.  dübVrög-tem,

vagy  d«Wrg-»«em,  —tél  vagy  d«bőrg-«íéZ,  dübörg-
őit  f  htn. —ni,  v.  dtíbörg-eni.  Máskép:  dübörög. Apró
folytonos  döbögéseket  vagy  dobogósokat  hallat,  to-
porzikál.

DÜCS,  1. DICS.  Azon  gyökssók  egyike,  me-
lyekben  az i és  il  különféle  tájejtés  és  régi  szokás
szerint  váltakozik, milyenek:  idő  tidtí,  idv,  Üdv,  így
Ügy,  fiU-ent  fÜU-ent,  fir-eg  f«r-»g,  fir-gencg,  fUr-
gencs stb.

DÜCSKÖ,  (ám.  tuskó)  fh. tt  diícskő-í.  Bodrog-
kőiben  ;  fatő,  tuskó,  ducskó,  duczkó.  E  tájejtésben
az  eredeti  vastaghangzók  vékonyakra  változtak,  mi
nyelvűnkben  gyakori  eset, s  m szóelemzésben  tekin-
tetre  érdemes.

DÜDÖEÖDIK,  (düd-ör-öd-ik)  k.  m.  düdOrüd-
tem, —tél, —Stt. L.  DUDORODIK.

DÜDÖRÖG,  (düd-ör-ög)  önh. 1. DIDEREG.
DÜFRÜ,  (ám.  döf-ör-ü,  döf-öl-ő)  fa.  tt  du/rO-f,

tb.  — k. Erdélyi  szó. Jelent derékövet,  (máskép:  ttt-
szif,  gyüszfi)  melyet az  erdélyi  magyarok, s  Magyar-
országban leginkább  az átázó  tótok  és  románok visel-
nek  derekaikon,  s  azt  holmi  apróságok  betüzésére,

(bedöfésére)  különösen pénznek betakarására használ-
ják.  Viselnek  ilyet  a  vadászok is, melyben a tölténye-
ket  tartják.

DÜH,  fn.  tt.  dtíh-öt.  I)  A  bevés  indulatnak  fő
foka,  midőn  az  emberben  az  öntudat, és  ész  munká-
lata  megszűnik,  s egyedül  állati  ösztön  által  fizetve
vakon, s bevés  taglejtésekkel  nekirohan  mindennek.
Dühbe jönni.  Dühhel  vagy  dühében  rárohanni valaki-
re.  Dühből  tenni valamit. Szerelmi doh.  Boanudüh.  2)
Ragályos  nyavalya, mely  többnyire  a  kutyákat  lepi
meg  (dühkor) s víz- és  fényiszonynyal  párosul, lásd :
VÍZISZONY.  3)  Átv. ért.  az  indalatnak  igen  nagy
foka,  mely azonban öntudattal és észszel jár, pL  eso-
tadith, harczdüh,  köUöi  düh.

Hangutánzó  önálló gyök  (a német Wuíh megfor-
dított  alakban  thuto,  mi  számtalanszor  megtörténik
a nyelvekben,  egészen  megegyezik  vele).

DÜHELLENES,  (düh-ellenes) ősz.  mn.  Ami  a
víziszonyféle  dühöt  csillapítja,  gyógyítja.  Duhellaut
szerek.

DÜHESZT,  (düh-észt) áth. m.  duheut-étt,  pár.
dtiheszse,  htn. —ni  vagy  —«ni. Dühössé tesz,  dühre
ingerel,  dühösít

DÜHFÉBEG, (düh-féreg) ősz. fn. Általán  férgek
ás  állatokban,  melyekből  veszélyes betegségeket kap-
nak,  pl.  a juhok  agyában  támadó  férgek,  melyektől
megkerdülve, azaz  kergeteget kapva, eldöglextek.

DÜHFÜ,  (düh-fü)  ősz. fn.  1)  Mérges  fű,  mely
bódító  ereje  által  a vért  lázas  állapotba  hóna.  2)
Többféle  füvek, melyeket  a  düh, vagyis  víziszony  el-
len  használni  szoktak.

DÜHÍT, DÜHÍT,  (düh-ít) áth. m. d«Wí-éít, htn.
—eni  vagy  —ni. Tulajdonkép, dühhé  (vagy  dühvé)
tesz,  azaz  egész  valóját  valakinek  dühhé  változ-
tatja,  dühöt okoz. Ettől  különbözik  :  dflhösií.

DÜHKÓR,  (düh-kór) ősz. fn.  1)  Főleg  kutyá-
kon  kiütni  szokott  ragalyos  lobos  idegkór.  Haskép:
veszettség.  1. VÍZISZONY.  2) Ingerlékenység, melynél
fogva  valaki  heves  indulatra  dühöngésig  hajlandó.
Nemi  dühkór.

DÜHMÉREG, (düh-méreg) ősz.  fn.  Ragályos  fo-
lyadék,  nyál,  mely  más élő állat  testébe  oltatván  ké-
pes dühkórt támasztani, pl.  a  víziszonyban  szenvedő
kutyáé.

DÜHÖDÉS,  (düh-öd-és) ősz.  fa.  1)  Bőszült  ke-
délyi  állapot,  és  kitörés. 2) Dühkórban szenvedés,

DÖHÖDIK,  (düh-öd-ik) k.  m.  dUhíd-íem,  —tél,
—Stt.  1) Dühössé  lesz, a  nagy  indulat miatt  öntuda-
tát  s  eszét  veszti.  Megdtth&Kk.  2)  Úgy  cselekszik,
mint  dühös  ember szokott cselekedni. Ismét  dtthödöí .*
Ne  dühödjél.  3)  Dühkórba, víziszonyba  esik.  Nagy
melegben  vagy  hidegben, vagy  éhség miatt dilhűdnek az
ebek.

DÜHÖDSÉO,  (düh-od-ség)  fa.  tt  dÜhHdtég-et.
Dühös vagy  dühödt állapot

DÜHÖDT,  (düh-öd-t) mn. tt  dUhödí-et.  Akire,
vagy  amire  a  düh rá  jött  Dühödt  wszekedők.  Dü-
hödt  tb.
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DÜHÖDTEN,  (düh-öd-t-en)  ih.  Dühödt  álla-
potban ; dühödt  módjára.

DÜHÖDTSÉG,  (düb-öd-t-ség)  1. DÜHÖDSÉG.
DÜHÖNCZ,  (düh-öncz)  fn.  tt.  dtíhSncz-öí.  Igen

indulatos, fölötte ingerlékeny,  haragos ember, ki köny-
nyen  dühbe  jön.

DÜHÖNG,  (diih-öng)  önh.  m.  döhöng-íem  vagy
—ötíem,—tél v. —öttel,  —ott, htn. —enivagy  —ni.
Nagy  mértékben  a  folytonosan, vagy  gyakran  dübbe
jön,  dfihösködik.

DÜHÖNGÉS,  (düh-öng-és)  fh.  tt.  dühöngés-1,
tb.  —ék.  Nagy  mdrtékfi  s  folytonos  vagy  gyakori
dühbe jövés,  dfihösködés.

DÜHÖS,  (düh-ös) mn. tt  dtthös-t  vagy  —ét, tb.
—ék.  1) Öntudatlan, s  ész  nélkül  zajongó  indulattól
elragadott.  Dühös  ember.  2)  Kegyetlen,  vérengző,
mérges.  Dühös  vadak,  dühös  ellenség,  duhöe  csata.  3)
Dühkórban,  víziszonyban  levő.  Dühös  kutya,  macska.
4)  Átv.  ért.  pusztító, kárterő.  Dühös  szélvész,  dühös
villám, mennykövek.

DÜHÖSEN,  (dUh-ös-en)  ih.  Indulatától  elragad-
tatva ; mérgesen,  kegyetlenül;  dühkórban ;  pusztitó-
lag. V.  ö.  DÜHÖS.

DÜHÖSÍT,  (düh-ös-ít)  áth.  m.  dühöttí-étt,  pár.
—*,  htn.  —ni vagy  —eni. Embert  vagy  oktalan  ál-
latot  dühössé  tesz,  dühbe  hoz.

DÜHÖSKÖDÉS,  (düh-ös-köd-és) fn.  tt.  dilhös-
ködés-í,  tb.  —ék.  Dühös  szenvedély,  nagy  mértékű
indnlatoskodás.

DÜHÖSKÖDIK,  (diih-ös-köd-ik)  k.  m.  dühös-
fcöd-íem, —tél,  —ott. Dühös  szenvedélyben  van,  fö-
lötte  nagyon  indulatoskodik,  mérgeskedik,  haragos-
kodik.

DÜHÖSÖDÉS,  (duh-ös-öd-és) fh. tt.  dtíhösödés-t,
tb.  — e'k.  Dühös  indalatba  esés;  dühödés.

DÜHÖSÖD1K,  (düh-ös-öd-ik) k. m. dflhosöd-íem,
— tél,  — ölt.  Dühös  indalatba  kezd jönni.  NekidUhö-
lödik.  Dühkórba esik.  Megdültösödött.

DÜHÖSSÉG,  (dühös-ség)  fa.  tt  dtihösség-ét.
Dohos  állapot  vagy  tulajdonság.  Dühösségében  min-
denen  keresztül jár.  Dühötsége  miatt  mindenki  kerüli.

DÜHÖSSÉGÉS,  (düh-ös-ség-és)  mn.  tt.  dtíhös-
séges-t  vagy  —ét, tb.  —ék.  Dühös  állapotban  levő;
folytonos  dühösségben  létező,  igen  dühös.

DÜHÖSÜL,  DÜHÖSÜL,  (düh-ös-ül)  önh.  m.
dtthoXít-t.  1)  Dühös  indulatra  fakad.  Nekidühösül.
2)  Dühkórba esik.  Megdühösül.

DÜHÖSZIK,  (düh.ösz-ik)  k.  Mind  ragozását,
mind  jelentését  dühödik  szótól  kölcsönzi. Lásd  : DÜ-
HÖDIK.

DÜHRAGÁLY,  (düh-ragály)  ősz.  fn.  Dühkór-
ban  kifejlett  fertőztető  anyag,  mely  érintés  által  ra-
gadós.  Máskép :  dühméreg.

DÜHÜL,  DÜHÜL,  (düh-Ül)  önh.  m.  döhfil-í.
Dühbe  vagy  dühvé  lesz, azaz  egész  valója dühhé  vál-
tozik.

DÜHÜLÉS,  (düh-öl-és) fn. tt  diihUlés-í, tb. — ék.
Dühült állapot

DÜHÜLT,  (düh-ül-t)  mn.  tt  dühUlt-ef.  Dühhé
változott,  dühben megtestesült

DÜHÜLTEN,  (düh-ül-t-en)  ih.  Dühttlt  állapot-
ban,  dfihült módon.

DÜHÜLTSÉG,  (düh-ül-t-ség)  fa.  tt.  dííhiltiség-
ét. Dühült  állapot vagy  tulajdonság.

DÜJT,  tájdivatos  1. DÖJT, DÖNT.
DÜJJED,  DÜJJESZT, v. DÜLLYED,  DÜLY-

LYESZT,  1. DÖLED,  DÖLESZT.
DŰL, DŰL, 1. DŐL.  Dugdba  dűlt,  mint az  ívd-

nyi  ember kutyája, (km). Hosszú zsák könnyen diil.(Km).
—DŰL, ősz. képző,  mint serdül, perdül; lásd  :

—D  és  — ÚL  képzők.
DÜLED, DÜLEDÉZ, stb. 1. DÖLED, DOLE-

DÉZ  stb.
DÜLEDÉK, (dül-ed-ék)  fn.  tt.  duledék-it.  Le-

omlott,  öszveroskadt  épületnek  romjai.  Régi  várak
diiledékei.

DÜLEDÉKÉNY,  (dül-ed-ék-ény)  mn.  tt.  dttle-
dékény-t,  tb.  —ék. Mondjuk rozzant, bomlófélben  le-
vő  épületről,  mely  könnyen  vagy  nem  sokára  ledől.

DÜLEOÉKÉS,  (dttl-ed-ék-és) mn. tt. duledékés-t
vagy  —ét, tb.  —ék.  Ami  öszveomlott, mi  romokban
fekszik.  Düledékeifal.

DÜLEDÉZ,  (dül-ed-éz)  önh.  m.  didedéz-tem,
—tél,  —éti, pár.  —z.  1)  Épületről  szólva  ám.  ré-
szenként, egymás  után  omladoz, romokba  dől.  Dule-
deznek  át  árvíz-mosta  falak,  házak. 2)  Jártában  ide-
oda  dől,  tántorog.

DÜLEDT,  (dül-ed-t)  L  DÖLEDT.
DÜLÉKÉNY,  (dül-ék-ény)  mn.  tt.  dülékény-t,

tb.  — ék.  Ami  könnyen  dűl,  dülésre  hajlandó.
DÜLÉNY,  (dül-ény)  fn.  tt.  d«lény-í,  tb.  —ék.

Rézsutos,  döledt  négyszög,  melynek  négy  egyenlő
nagyságú  oldalvonala  van.  (Rhombus).

DÜLÉNYDED,  (dül-ény-ded)  mn.  tt.  dülény-
ded-e't. Dülényhez  hasonló alakú.  Olyan  mint: kérded,
ivded.

DÜLENYI,  (dfll-ény-i)  mn.  Dülenyre  vonatko-
zó ; dülény  alakú.  Lásd  :  DÜLÉNY.

DÜLÉNY1DOMÚ,  (dülény-idomú)  ősz.  mn. Mi-
nek  dttlényformája,  dülényalakja  van;  dülényded.
Dülényidomu  asztal.

DÜLÉS, DÜLÉS,  (dfil-és)  fn.  tt.  d«íés-í,  tb.
—ék. A  súlyegyen  elvesztésének  következtében  való
esés,  fordulás.  Földülét,  eldulés.  V.  ö. DŐL.

DÜLESZKÉDIK,  (dül-esz-kéd-ik)  k.  1.  DÖ-
LESZKÉDIK.

DÜLESZT,  (dül-eszt)  áth.  1.  DÖLESZT.
DŰLJED,  DÜLLED,  DÜLLYED,  lásd  : DÖ-

LED.
DÜLJESZT,  DÜLLESZT, DÜLLYESZT, lásd:

DÖLESZT.
DÜLLÖ,  L DŰLŐ.
DÜLLÖG,  (düll-Ög,  dől-ög)  önh.  m.  diillffg-tem,

—tél, —ott. Jobbra-balra hajladozva,  mintha el akar-
na  dőlni, esetlenül  megy,  jár.  Duüög  mint  a  hitott
lúd,  vagy  kacsa. Aagy  teste miatt  alig  düUög.
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DÜLLÖGÉS, (düll-őg-és, dől-ög-és)  fn.  tt.  dül-
iSgét-t,  tb.  —e'k. Tunya, esetlen,  jobbra-balra  hajla-
dozó járás, menés.

DÜLMRÍGY,  (dül-mirígy)  ősz. fn. A boncztan-
ban  a  medeucze  alsó  részén, a gát  tájékán  nyugvó, s
a  budcső  alsó  részét  széles  gyűrűként  környező  mi-
rigy. V.  ö. MffiÍGY.  (Glandula  prostata).

DÜLMnUGYGYULADÁS,  (dül-mirigy-gyula-
dás) ősz.  fn.  A  dülmirigy  kóros  megkeményedése.

DŰLŐ, (1),  vagy  DŰLŐ,  (dül-ő)  fn.  tt.  diílő-í.
1) Azon tér,  vagy  mesgye, árok,  mező, út,  melyre  a
párhuzamos  szántóföldek  végei  kimennek,  kidőlnek
vagy  dűlnek. Innen:  Dűlőn fordul  az  eke.  Kivinni  a,
dűlőre, azaz  bevégezni  valamit.  Egy  1254-diki okle-
vélben  áll:  „Inter  duó jogéra,  quae  vulgo  Dttlew vo-
catur."  (Jerney  Nyelvkincsek).  2)  Szántóföldek sora,
melyek  egy  vonalon  végződnek,  melyek  ugyan  azon
mesgyék, vagy  utak  között  feküsznek.  Egy  dűlőn  hét
darab  szántóföldet  bírni.  Egy  dűlőn  szántani,  vetni.

DŰLŐ,  (2),  (1. föntebb) mn. tt. dulö-t.  Aki  vagy
mi  megdül,  lefelé  forduló,  árokba  dűlő szekér.

DŰLÖFÉLBEN, (dűlő-félben) ih.  Dőléshez kö-
zellevő,  dőlni  készülő  állapotban.  Háza  dulöfélben
van.  A  dOlSfüben  levS  kazalt  megtámasztani.

DŰLOFÖLD,  (dűlő-föld) ősz.  fn.  Szántóföldek
sora, melyek  egy  vonalban feküsznek  egymás mellett
Több  diOSföldet  beagarászni.

DÜLÖNCSÉL,  (dül-ön-cs-él)  k.  m.  dülöncsél-t.
Ide-oda  dttlöng,  két  oldalra  hajladozva  megy.  A  dü-
ItSng,  vagy  düllSg  igének  kícsinyezője.

DÜLÖNCSÉLÉS,  (dül-ön-cs-él-és)  fn.  1.  DÜ-
LÖNGÉS.

DÜLÖNG,  DÜLÖNG,  (dül-öng)  önb.  m.  dtt-
tóng-íem vagy  —tfttem,  — <él  vagy  —öttel,  —««.
btn.  —ni vagy  —eni. Ide-oda  dűl,  két oldalra, jobb-
ra-balra  hajladoz;  düllög.

DÜLÖNGÉS,  DÜLÖNGÉS,  (dül-öng-és)  fh.  tt.
dülVngés-t,  tb.  —ék. Ide-oda  dülés, jobbra-balra  haj-
ladozás,  düllögés.

DÜLÖNGÖ,  DÜLÖNGÖ,  (dül-öng-ő)  mn.  tt
dalSngö-t.  Aki  jobbra-balra  hajladozik,  düllögő.

DÜLÖS,  (dül-ő s) ma. tt  d«iós-t vagy  —ét  tb.
—ék.  Útról  mondatik, melyen  könnyen  feldül  a ko-
csi, szekér.  ZHilb's  utón járni.

DÜLŐÚT,  (dülö-út)  ősz.  fh.  Szántóföldek  kö-
zötti  közlekedő  út, mely  a  sorföldeket  külön  dűlőkre
választja.

DÜLÖZ,  (dül-ő-z)  áth. m. d«lóz-í«m, —tél,  —Sít
pár.  —z.  A  szántóföld  végein  barázdát  hdz,  hogy
bizonyosabb  határa  legyen,  s a  letíprás  ellen  akadá-
lyoztasaék. Fddülötni  a  bevetett  földeket.

DŰLT,  DŰLT, mn. 1. DŐLT. lohadt szó2b', diílí
gabona,  távoli  osztag  nem szerez szükséget.  (Km).

DÜLTBÉTÜ,  (dült-bétü) ősz.  fn.  Nyomdászat-
ban,  az  írási  bötükhöz hasonló fekvő  betű. Az idézett
mondatokat  dültbetUkkel  szedni.

DÜLTEN,  (dfil-t-en)  ib.  Dalt  állapotban;  dűlt
módon; dűlt  betűkkel.

DÜLYED,  DÜLYESZKEDEK, DÜLTESZT, 1.
DOLED,  DÖLESZKEDIK, DÖLESZT.

DÜMMÖG,  1. DÜNNÖG  és  DUZMOG.
DÜNNÖG,  DÜNNYÖG,  (dünn-ög vagy  dünny-

ög)  önh. m. dünnyVg-tem,  —tél, —öö.  Az  orrán  be-
szél, műit  a  tutymák  szoktak, vagy  furulyázva,  orrán
mellékes  hangot ereget. Vastaghangon:  dtumyog.

DÜNNÖGÉS,  DŰNNYÖGÉS,  (dünn- v.  dunny-
ög-és)  fn. tt  dünnögét-t,  tb.  —ék.  Orron  beszélét;
orron  által  éneklés,  dúdolás.

DÜEGÉS,  tájdivatos,  1. DÖRGÉS.
DÜBENG  vagy  DŰBING, (ám. dnrang)  fa.  tt

düring-ét.  Szathmármegyei  tájszó.  Fejes  bot,  bankos
bot  Maga  a dorong  vagy  durung  ázó  felhangon ejtve.

DÜRÖG,  (dfir-ög)  önh.  m.  dürög-tem,  —tél,
—Sít.  Vadászok  nyel vén a fajdtyúk  párosodik. Hang-
utánzó.

DÜKÖQÉS,  (dür-ög-és)  fa.  tt.  dürSgét-t,  tb.
—üt. A  fajdtyúk  párosodása.

A  D-ben nn  Í41S  cttkk.

ŐS.
DS,  kisded  alakban  ds,  (kiejtve  dsé)  hetedik

böttt  a  magyar  ábéczerendben,  s  a  mássalhangzók
között  ötödik. Az  elegyült  bötük,  illetőleg egymással
öszveforrt  hangok  egyike, mivel  d és  s  vagy  t* bő-
tűkből  és  hangokból  vegyült  Ezen  bötii  csak  kevés,
részint  idegen  származású  szókban, fordul  elé:  mind-
azáltal,  mert  önálló  hangot  fejez  ki,  s  ejtését  a
magyar  hangszerve  általán  megszokta,  s  mert  bizo-
nyos  idegen  pl.  török  és  más ázsiai  szók  átírására al-
kalmsa, botiunk  sorába  fölvettük,  valamint  az  ly-t,
mely  a gyökök  elején  még ritkább,  s  csak  a képzők-
ben  divatozik;  de amire nézve a  ds szegényebb, mert
egy-két  szót  kivéve,  mint:  battdsa,  findta,  lándta,
handsdr, alig  fordul elé.  Tájejtés  szerint  majd  gy-re
változik,  mint:  dsadsa gyogya, dsindsa gyingya, majd
cs-re, mint: dsida,  ősidő,  majd  zs helyett  áll, pl.  dsi-
ger,  zsiger.

DSADSA,  (dsa-dsa)  ikerített  hangutánzó.  A
bürosmadarak  nemébez  tartozó  madárfaj,  melynek
aranyszínű  tollazata  és  fekete  szárnyai vannak.  (Tur-
dus  aureus.  KI.  Oriolus  galbula. L.).  Nevét a fenn je-
lelt  hanghoz  hasonló  kiáltozásától  kapta,  máskép:
gyogya.

DSAM, vagy  DSAM, elvont  hangutánzó  gyök,
melyből  dsamál  és  dsámiszka  származtak.  Rokonai
azon  csőm,  csőm, melyekből  csomoszol,  csöroöszö! kép-
ződtek.

DSAMA,  (dsam-a) kiavult  vagy  elvont  törzsök,
melyből  dsamál ered. Jelent valami öszvecsomosxoltat,
kotyvadékot

DSAMÁL,  (dsam-a-al)  áth.  m.  dsamál-t.  Vala-
mely  ételt  különféle  szerekből  vegyít,  öszvehabar,
kotyvaszt. Abaúj,  Ung,  és  Zemplén megyékben  ismert
szó.  Mind  alaphangra  mind  értelemre  csomossol,  etö-
műszol  szókkal  rokon.
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DSAMÁLT,  (dsam-a-al-t)  mn.  tt.  dsomált-at.
ÖBzvedömöcskölt,  kotyvasztott,  habart.  Dsamált  pép,
kosa.

DSÁMISZ,  (dsám-isz)  kiavult  vagy  elvont  tör-
zsök,  melyből  dsámiszka  származott.  Jelent  valami
öszvedsamált,  csomoszolt,  dömöcskölt  ételt.

DSÁMISZKA,  (dsám-isz-ka)  fn.  tt.  dsdmiszkdt.
Vizzel  öszvekevert  és  főzött liszt,  melyet  miután  kel-
lően  megfőtt,  zsírral  és  néha  túróval  is  elkészítve
esznek.  Olyanforma,  mint : puliszka.  Arpadsámiszka,
kukoríczadsárniszka.  Búzadtámistka.  Tiirós  dsámiszka.
Gömörben  : zsámiszka.

DSID,  elvont  hangutánzó  gyök,  melyből  dsida
származott.  Egynek  látszik suit  (azaz  sújt)  vagy  suhít,
vagy  toszit  igékkel,  melyek  ismét  a  szanszkrit  tud
(üt)  latin  tundo,  íutudi,  német  stossen,  angol  dcad,
dán  stoed  szókkal  vannak  rokonságban.  Lehet  dst
szótagot  is  alapítani  gyökül,  amidőn  az  teljesen  meg-
egyezik  su  szintén hangutánzó gyökkel  (svhog,  sahtí
szókban)  s  rokon a  szanszkrit  dhit  (hajít,  lök)  gyök-
kel.  V.  ö.  DSIDA.

DSIDA,  (dsid-a v.  dsi-da) fn.  tt.  dsidát.  Hajító,
vagy  lökő  dárda,  milyet  az  austriai  hadseregben  a
könnyű  lengyel  lovasok  viselnek.

Egyezik  vele  a  török dsida,  (javelot.  Hiudoglu),
uigur  csida,  s  a  szláv  nyelvekben sída,  dzida,  zsida.

DSIDAHÉGY,  (dsida-hégy) ősz.  fn.  A  dsidáuak
élesre  köszörült  aczél  vége,  czuczája.

DSIDALOBOGÓ, (dsida-lobogó) ősz.  fn.  Kisded
feketesárga  lobogó  az  austriai  dsidás  lovasok  dsi-
dájan.

DS1DANYÉL,  (dsida-nyél)  ősz.  fn.  A  dsida  ne-
vű  dárdának  szára.  Szíjon  karra fűzött  dxidanyél.

DSIDÁS,  (1),  (dsida-as)  mn. tt.  dsidás-t,  vagy
—át,  tb. —ok.  Dsidával ellátott,  fölfegyverzett.  Dsi-
dát  lovagok.

DSIDÁS,  (2),  (mint föntebb)  fa.  tt.  dsidás-í,tb.
—ok.  Könnyű  lovas  katona,  ki  dsidát  visel.  Ilyenek
az  austriai  hadseregben  a  galicziai  könnyülovasok
(Uhlanok).  Dsidások  ezredei.  Dsidáskapitány.

DSEDÁSEZRED,  (disidás-ezred) ősz. &. Dudás
lovasokból  álló  ezred.

DSIDASZÍJ,  (dsida-szíj)  ősz.  fa.  Szíj,  melylyel
a  dsidás  karjára  akaszjta  a  dsidát

DSIDÁZ,  (dsida-az)  önh. m.  dsidáz-tam,  —tál,
—ott.  Dsidát  hány,  dsidaval  szúr,  lök,  harczol,  gya-
korolja  magas.  '

DSIDÁZÁS,  (dsida-az-as)  fn.  tt.  dsidazás-í,  tb.
—ok.  Dsidalökés,  dsidaval  harczolás,  viaskodás.

DSIGER,  (dsig-er) fh.  tt.  dsiger-í,  tb.  —ék.  így
neveztetik  Szegeden  a  disznó,  bárány,  s  más  négy-
lábú  állatnak  szíve,  tüdeje,  mája,  veséje,  nyelve
együtt  véve,  mi  a  szárnyas  állatoknál  apróléknak
mondatik.  Törökül: dsyer  (máj; szív).  V.  ö. ZSIGER.

DSINDSA,  DZSINDZSA, (dsin-dsa) fn.  tt.  dsin-
dsát.  Bozótos,  nádas,  kakas,  ingoványos  hely.  Győr,
Fehér,  s  több  dunamclléki  megyékben  divatos  szó;
máskép: gyingya,  csinosa.  Gyöke dst'm,  azonos  a  sár-
jadékot  jelentő  csím  gyökkel,  melyből  csima,  csimo-
ta  eredtek.

DSINDSÁS,  (dsin-dsa-as) mn. tt.  dsindás-í vagy
—át,  tb.  —ok.  Dsindsával  benőtt,  lepett;  bozótos,
nádas,  csátés.  Dsindsás  völgy,  rét.

DSOSZÁN  vagy  D.SOSZÁNY,  erdélyi  falu Hu-
nyad  megyében ; helyr.  Dsoszán-ba,  —bon,  —ból.
—FORRÓ,  falu  Bihar  megyében.

DSUNK,  falu  Zaránd megyében;  helyr.  Dsimfc-
on,  —rá,  —ról.

A  DS-bto  T»n  24  czikk.

Ezen kötetbeli czikkek öuvege (az Élőbeszéden kivül)

A  és  A  betűben  van  447fi  czikk
B
CS
CZ
D
DS

74H7
3403

i)t)4
2413

24
18,857



Nyomtatási nagyobb hibák és némely  pótlékok.

10. lap.  ABAJG  csikk  végére  jSn: Haj!  vagy hajh!
indalatszótól  erednek  a  rokon  értelmű haj-
háss  é* hajszol  igék  is.

14.  1. ABLAK  ez.  35.  sor. hangokat  után kima-
radt  is

22.  1. 12.  sor.  váljon  olvasd  vájjon.
23:  1. ACZÉL  czikk  végére jön  : Hogy  az ácséi

rogékonyságot  nyerjen,  bizonyos  hőfokig
hevítik  ;  ez  által  keménységéből  valamit
veszt ugyan, de hajlékonyabb és kevésbé lesz
törékeny  (Nentvich.  A  vegytan  elemei).  A
két  Heyse  szótára  is  a  német  Stahl  szót
a  sta,  stán  (síében  gyöktől  származtatva,
így  értelmezi: das Starre, Harte.

32,  I.  ADDIG ez.  24.  sorb.  é»  helyett  olv.  vagy
84.  1.  AKOL  ez.  21.  sorban  okbor  olv.  ofchor
94.  L  ALAK  ez. végelőtti  «. hal.jo  olv. kattb

143.  1. ÁM  ez.  17.  s.  Bendfil  :  ém  olv.  aem
180.  1. ARAG  ez.  1. s.  Aranyéteny  olv.  Aranyéiig.
181.  1. ABÁNY  czi  9. s. l: 4 = 5 : 8 olv.  1-2-4

=  5-2-8.
258.  1. ÁLD  ez.  26.  s.  Áld,  poharam olv. Áld po-

haram,
276.  1. ÁLLODALOH  ez.  7.  s.  együttvóre  olv.

együttvéve
338.  1.  AKNYAS  ez.  4.  s. pernasis, hellénül  aÚQ-

fttfftf  olv.  parnostisz,  hellénül  ná(>v(taoe
(Eichoff).

412.  L  BÁNIK  ez. 26.  s. miden olv.  minden
497.  1.  BÁRÁNY  ez.  14.  s.  berak birka), olv.  be-

rak  (birka?) Vullers  szerént
447.  1.  utolsó  sor  ao(>mvQsto$  olv.  noQyvQtOf.
469.  1. BÉCS  ez.  17.  s.  beha  olv.  baha.
552.  L  kimaradt  :  BÉLI,  (bel-i)  összetételekben

képző gyanánt  használtatik.  Jelentése: va-
lamiben  létező  : várbeli,  hozánkbeli;  vala-
mihez  tartozó  : idegen  nemtelbeli;  oly mi-
nőségű  : pokolbeli.

584.  1.  BERBITÉL  ez. végére jön:  2.  1. BERÖIK.
709.  L  BÓK  ez.  12.  sor.  gotb  binga  olv.  góth

biuga.

722. lap. BOLYGÓCZ  ez.  2.  s. négy olv.  régibb (51-
fedezésü  négy.  A czikk  végére jön  :  Újabb
időben  (1845. ólta,  midőn  e  czikk  iraton)
számos  ily bolygócz  fedeztetett  föl  : ú.  m. :
Astrea  1845-ben,  Hebe,  Iris, Flóra  1847-
ben, Metis 1848-ban, Hygiea 1849-benstb.

I.  BOROSZLÁN  ez. 10.  s.  hpnfc  olv.751.
767.

777.

809.

888.
896.
960.
985.
1030.
1059.

1068.
1104.

1131.

1136.

1249.  1. DOB ez.  25.  s. dti/olv.  duff  vagy  daff,tö-
rökösen  def  v.  tef  (tambourin  arabé.  Hin-
dogln).

1271.  1. kimaradt  :  —DON, vek. hangon  —DON,
— DÉN  öszvetett  névképzők;  részint  *f
részesülői végzetből  n kisarjadzás  által mint
gord-ó gord-o-n, hajad-ó  (azaz  bajsxfeó)  ha-
jod-o-n (bajadon fő, hajadon leány),  tulajd-ó
(=  dúlajt-ó)  íwíojd-o-n;  részint  d és  teljes
ön  képzőkből  egybeolvadva,  mint  újd-on  új
(Pázmánnál  újit-on  új ,  oly  formán  mint
folyt-on  foly),  tisztá-d-on  tiszta,  teli-d-<n
teli, esupá-d-on csupa  ddon  újabb alkotása.

legelső  sor.  helyesebben,  Midi  olv.  helye-
sebben,  mint  budi.

1.  kimaradt : BOZA,  (2),  tt.  bosá-í,  mn. táj-
szó,  magas  hangon  p0sze,  máskép poszt*.
L.  ezeket

1.  kimaradt : BŐT,  BOTI  stb  Üsd  : BÖJT,
BÖJTI stb.

1.  CSALÁRD ez. végsor  Ssjkán  olv.  Sajkám
1.  CSÁNGÓ  ez, 5.  s.  hun-nak  olv. fttin-nsJ
1.  kimar.  : CSEREKCSÉP, 1. CSEREPCSÍK.
1.  CSIGER ez.  4.  s.  esigár  olv.  csikor.
1.  kimaradt  : — CSÓ, képző I. — CS,  (2).
1.  CSORNOK  ez.  1.  s.  1. CSORNOK  olv. L

CSARNOK.
1.  kimaradt  :  —CSŐ, képző, 1. — CS,  (2).
1. , A CZ-ben van 3498 czikk"  helyett olvasd:

A  CS-ben van 3493  czikk  (a C8 végén).
1.  CZIGLEVESSZÖ  ez.  végfii:  L.  CSIGO-

LYAVESSZŐ  olv.  L.  CSIGOLYAFŰZ.
1.  CZIMBOBA  ez.  18.  s.  avfurtáireuv  olv.

F  S
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RÖVIDÍTÉSEK.
=  olvasd  : annyi  mint
ám. = annyi  mint
áíh. = átható ige
átv. =. átvitten
átv.  írt.  = átvitt  értelemben
bein. = belszenvedő  ige
elv. ̂  elvontan,  elvont értelemben
fér.  in. = férfi  keresztnév
/«. = főnév
fn.  ét  mn: = ÍV-  és melléknév
gyak. = gyakorlatos
h. = helyett
Aarm.  <cr. = harmadik  személyraggal
Ae/yn. = helynév
Aelyr. = helyragok  v.  helyraggal
Mn. = határtalan mód
ih. =  igehatárzó
igék.  =  igeképzö
t«. = indnlatssó
k. =  középige
*i'c«. = kicsinyezff
km.  =  közmondat
km. = kötwó

kitin. = kiilszenvedő ige
l.  =  lásd
m. =  múlt idő
magath. = magashangon
mélyh. = mélyhangon
mivelt. ̂  miveltető
mn. = melléknév  .
mváros = mezőváros
ntvk.  =. névképző
női  /tn.  =  női keresztnév
mn. = névmás
nior.  •=.  névrag
Snh. =:  önható  ige
ö». =  öszvetett
p. pl. =  például
pár. = parancsoló mód  ,
tb. = többes szám
í. i. = tudniillik
U. =  tárgyeset
tulajdon  ért. = talajdon  értelemben

v.  0. =  vesd  öszve.



E—E

E.
(Az £  bötüt  lásd  külön.)

E,  kisded  alakban  «,  nyolczadik  bötü  a ma
gyar  ábéczében  3  az  önhangzók  sorában  harmadik,
Jelen elfogadott  betürendszerünkben  a  vastag  vagy
mély banga  rövid  anak  párhuzamos  társa,  azonban
valósággal  azon a-  (vagyis  d)nak ,  melyet  ezen  betű
tárgyalásánál,  nyiltnak  nevezénk  (a tompább  vagy
zárt  a  ellenében) ;  azon  nyilt  e , mely  ez,  emez  szók-
ban  hallatszik, s mely  vékonyabb  v.  magasabb  hangon
szól,  mint  azon  tártabb  hangú  «',  mely az  0-höz  kő
zcledik  és  számos  szókban  tájejtésileg  ö-vel  is  cserél-
tetik  fel,  pl. pír  por,  csérég  csörög,  peng  pöng,  pé-
czék pöctök.  Mindkettő  különbözik  egy  harmadik, úgy
nevezhető  éles  í-től,  mely  majd  t'-vel,  majd  o-val  szo-
kott  váltakozni,  mint  :  egyénét,  igyenes,  esmét,  ismét,
a  régies  ely,  ede,  és, a  mai ily,  ide, is helyett, továbbá
sehol  tohol, fazekai  fazokas, mely t. i.  a vastaghangok-
kal  is  megfér  egy  szóban.  Ellenben  a  föntebbi  két
(nyilt  és  zárt)  « az  általános  nyelvben  (minthogy né-
mely  nyelvjárások  igen  érdekes  kivételt  tesznek,
miről  alább)  vastaghanga  ragot  vagy  képzőt  nem
tűr,  •  csak  öezvetett*  szókban  állhat  együtt,  pl.
aranyperccz,  ekebontó,  fejdaganat.  Az  ikerszókban
vagy  ismétli  magamagát,  pl.  elegybelegy,  csecsebecse,
cserebere,  terefere,  vagy  vastaghanguakkal  (t.  i.  mint
az  a  rokona)  nem  más  vékonyhanguakkal  párosul,
mint  :  egyebugya,  hebehurgya  ,  hetlehotla ,  cselecsala,
hfjekuja,  teretura.

A  zárt  e-tői  nem csupán  kiejtésben  különbözik,
de gyakran  a  szónak  egészen  más  értelmet  is  ad, mi-
nélfogva  e  két hangot  öszvezavarni,  illetőleg  egymás-
sal  fölcserélni  nem lehet,  így  különböznek a  gyök-
szókban :

„Aki  tüzbe ugrik, bele  vesz,"
.Péter  a  vásárban  lovat  vész,"
„Ö a  kenyérből  karéjt  szeg,"
„Robaját  kiszakasztotta  a  szeg,*
.Pál az én feles  társam,"
„Erről  szólni feles  dolog."
De kivált  a  ragokban  tetszik  ki  a  lényeges kü-

lönbség , mit  több  példával  akarunk  felvilágosítani:
„Ti  minket  mi okból  vér-lék  ?"
„A  rablók  engemet  meg-ver-t-ek,"
„Ti  sok  keserű  falatot  nyél-lék,u

„A  részegek  sok  bort  nyel-t-ek,"
.Ti  velünk  mérkőzni  sem  mer-ték,"
„A  gyerekek  kukkanni  sem mer-t-ek,"
„Hát  ti  oly  merően  mit  néz-ték,"
„ Az  emberek  mind  téged  néz-t-ek,"
„Lehet, hogy  ti  mind a  harczban  vese-tele,"
„Éhségben,  döghalálban  sokan  el-vesz-t-ek,"
„Hát ti a vásárban  mit  vést-ték,"

mj£n  ezen vállalatban  sokat veszt-ék,"
„Én  fegyvertelen  senkit  meg nem ment-ék,"
„Ti  oljr  korán  reggel  hová >i<''n-te'k,"
„Hát a fiúk ugyan  hová mén-t-ek?"
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„Az adózástól a  nemesek  sem ment-ék,"
„Ti az ugarba kölest vet-ték,"
„A  kereskedők  gyapjút  vett-ék,"
„Azt  fogják  ráui,  hogy  álmot  fejt-ék,"
„Ti  meddő  tehenet, bakot  fej-ték,"
„A  majorosok  már  meg-fej-t-ek,"
„Hát  nektek  hol jár  a  stémé-tékí"
„Az  utczákat  elrutítják  a  szemet-ek,"
„Hol  van  borotválkozó  szér-é-tékf
„ Én  minden jó  embert  igen  steret-ék,"
„Ezen  faágakból  lesznek  jó  nyel-ék,"
„Én  békesség  okáért  sokat  el-nyel-ik,"
„ Hogy  vagytok  ?  mi bizony  szegény-en,"
„Segíts,  ha  csak  lehet,  a  szegény-én,u

„Tedd  meg  kedvemért,  kérlek  szép-en,"
„Nagy  öröme van  minden jón  és  szép-en,"
„A  halálra  Ítélteket  nem törik  kerék-én,"
„Állításodat  tagadom  kerek-en.u

Néha  ugyanazon  szóban, ha tulajdon értelemben
haszuáltatik, nyilt  e,  átvitt  értelemben  pedig  zárt  é
hangzik  szabatosabban,  pl.

„A  bátyád  jó  gazda,  mert  egéaz-hely-es,"
„ Amit  most  elkövettél, az  nem  hely-és,"
„Ezen  határ  egy  része  tilalom-_;W-íí,"
„A  te  tanuló  fiad  első  jel-e's,"
„A  bemetszett  talpú  libák  jegy-es-ek,"
„Itt  vannak  a  vőlegények  és  a  jegy-és-ék,u

„Árva  és  Liptó  vármegye  igen  hégy-es,"
„Úgy  jó  a  tű  és  dárda,  ha  hégy-és.u

A  magyar  fülekre a  rosz'hangzásnak legsértőbb
neme  volna,  s  a  szók  értelmét egészen  elhomályosí-
taná,  vagy  elváltoztatná,  ha  e  két  hangzót  egymással
felcserélve  hallaná.

A  zárt  e-n  kezdődő szók ezen szótárban  egészen
külön  betűsort  képeznek,  s  magáról  ezen  önhangzó-
ról  a  sorozat  elején  szintén  külön  czikk  adatik  elé.
Itt  pedig  tüzetesen  csak  a  nyilt és  éles  e  hangokat
tárgyaljuk.  Különösen  nyilt  e-vel  ejtetnek  a)  azon
gyökök,  melyeknek  párlejtescn  nyilt  a  (a)  felel  meg,
cse/(e)  csaí(a),  cseíí(en)  csa«(an)  stb.  1.  A,  illetőleg
nyilt  a;  b)  azon  ragok  és  képzők,  melyekben  a  nyilt
a  hangon  kivül  más  hangzó  nem  fordul  elé,  milye-
nek  :  nek  nak,  vei  val,  be ba, ben bán,  ét  át,  re rá,
ed  ad,  észt  ászt,  én  an  (igehatárzó)  stb.  Lásd  szintén
a  nyilt  a  alatt,  és  itt alább  a Tatrosi és Bécsi  codexek
Írásmódját;  c)  azon  szók, melyek  gyöke  vagy  törzsé-
ben  tisztább  és  legközönségesebb  kiejtéssel  nyíltabb

hallatszik,  mint  :
edz,  égése,  egér,  ejt,  esik, esd,  eke, el,  eleve, ele-

mezne , ellik,  elme, emle,  emel,  eme, emse, enged,  enyh,
enyo, enyészik, epe, ered,  érd, erszény,  esk, év, evet, ezer ;

be,  beh,  bel, ben, besze,  beteg;
esek  (csak),  csekély, csen ,  csempész,  cserj,  csere,

csereklye,  cserép, csesz,  esett, cseveg, csevicze  (csavicza),
csele ;

de,  deget,  denevér,  dereglye,  derellye,  dermed;
fedd,  fegy,  fegyver,  fe,  fej  (fn.),  fej  (ige),  feMr,

fekszik,  fen  , fene,  fenyeget,  feslik,  feszít,  felel,  feled  ;
l
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gebe,  gebéd,  gedél,  geny, geréb,  gereben,  gerely,
gettt,  gyermek,  gyesiéi;

heged, hely, hentes, henye, here, heréi, hergel,  hever;

keb, kebel, keete, kectke, kedv,  kefe,  keh, kel, kell
(em), kelep,  kelepéi,  kemény, ken, kend, kender,  kengyel,
kepe,  kepictkel,  kerek, kerecsen,  keret, kese, kesely,  ke-
steg,  kevély,  kever, kévét,  kend,  kedd,  kettő;

leb,  lebeg, Upke,  lebenyS,  ledér,  legény,  legel,  leh,
lehel ,  lejt  , lel , lemet,  len,  lenese,  lendít,  leng,  lengyel,
lep,  les,  levél;

med,  meder,  medencte, meddő,  medve,  meleg, mer,
merít,  mered, merettt, mereng, mese, met, metél,  metsz,
nevet,  mez, metS;

ne , netté , netek , ned, neder, nedv, negéd,  nehét,
nem (genus), nem*, nett,  nevet, nyék, nyekeg,  nyef,  nye-
feg,  nyel, nyelv, nyes;

pedig, pelyp, penést, pepecsel ;
rebeg,  remeg,  recte,  recseg,  recteg,  redS,  rege,  re-

ked,  rekettt,  reped,  repettt,  rest,  réttel,  rév,  revet ;
seb, segg;  segít,  sejt  ige  éa fia. gekíly  , selejt ,  se-

lyem,  selyp,  senyv, sete;
stég  (ige), síd,  nemei,  menny, wepe, seer (minta

tteret,  tterelem  gyöke) ;
tege,  tegnap,  tegetlen,  íegee,  tehén,  teke,  teker,  te-

lik,  telep,  telek,  teng, tenyér,  tényeit, tenger, teptti, test,
tetik,  tetstik,  tetü,  teve;

vemh, vejéit,  vendég,  verem, vese, ver, verdik, vest
(perit), vet,  vetet, vetér ;

teke, tseb,  tieréb  stb.
d) Ide tartoznak  az ékvesztők,  mint : ég eget, ér

eret, jég  jeget,  két  ketet, mist  menet,  tej  tejet,  hév  he-
vet,  lé  levet, dér  deret,  dil  delet,  tél  telet, név nevet,
ítél  stelet, bél belet, fű  felet  stb.,  a kéttagaak  közöl :
egér  egerek,  tehén  tehenek, kevés  kevesek,  nehét nehetek,
ttekér  stekerek , födél  födelek  , stemét  itemetek,  tenyér
tenyerek  stb.  Többire az  e hangnak néha hosszú é vagy
rövid  i-vel  felcserélését  lásd  ez  utóbbi  önhangzókról
szóló első  czikkekben.

Igen  nevezetesek  ezen  rövid  e  tekintetében  is a
Bécsi és Tatrosi codexek, melyek  minden eddig ösme-
retea  nyelvemlékektől  eltérőleg igen  finom  nyelvér-
zéesel a  nyílt és  z&rt  e hangokat  egymástól,  s ezektől
ismét  a hosszú  éles  l-t  rendszerént  szabatosan  meg-
különböztetik ; a  nyilt  e babról jobbra  fordult  vonas-
sál  (é),  a zárt  pusztán  vonás nélkül , az  éles  ponttal
vagy  rendes  ékkel  (é vagy  f)  jelöltetvén.

Nyilt  e  (a codexekben  é) foidúl elé nagy részben
egészen  a mai szokás  szerént ; egy két  esetben  pedig
ettől eltérőleg  is.

A mai  szokás  szerént  :
1)  némely  tárgyesetben , különösen  a  többesé-

ben:  fejedelmek-et,  bünök-et, jövők-e*,  tutök-et, ezek-
et , ördögök-et , köszvényesek-et , kezek-et , (mely  al-
hangúlag  ál  :  sokak-ot , szolg&k-al , azonban  eléjön
galamb-al, evangyéliom-at  is,  de káromlat-ot, tanóság-
ot, csillag-o< miként ma) ; továbbá személyragok után :
népem-et,  istened-et,  (ajándokod-oí) ;

2) a  nek  ragban : mennyek-ne*, ő  nek-i,  én nek-
em,  iaten-nei,  tü-nefc-tek,  emberek-neife  (alhangú rago-
zásban  női  :  azok-nofe,  király-női,  atyádfiá-noüc,  ildo-
mosok-no*) ;

3)  be  és  ben  ragokban  :  kezek-be,  méhé-ben,
Bethlehemé-ben,  (alhangon  ba, bon  :  álma-tan, Egip-
tom-ban, napi-bán, a város-bán) ;

4) vei  ragban  :  igé-vel,  kenyér-r«/,  ellenséged-
dtl  (alhangúlag val:  Zebedeus-«ol, ő attyok-fcoí) ;

5)  re  ragban  :  hegy-re,  tenger-re,  semmi-re,
meny-re,  de gyakran  eléjön puszta  e  is,  tehát  mint é
vagyis inkább éles  K:  keresztségé-rl, ő ré-já,  föld-rií) ;

6)  ét,  e  névmutatóban;
T)  ét  és  tét  igeképzőkben  : eresz-tet-ik,  lel-et-ik

(alhangúlag  át,  tat:  megcsalat-<aí-ott,  mond-at-ott,
megvígasztal-tol-nak);

8) ét  képzős  igenevekben :  napkel-el,  üldöz-et,
vét-et, gyölekez-et,  itél-et,  nemz-eí  (alhangúlag  öt :
indól-ot,  gondol-aí,  fakad-a<) ;

9) nek, ék  többesi  igeragban  : jövé-nefc,  elmené-
nek, ebnent-«t,  vött-efc,  jötte-nejfc,  (alhangúlag nők, ok  :
omlotta-noi,  mondá-nofc,  látt-oi vala) ;

10)  end  igeragban  :  teljeaejt-end-i,  jöv-end-ö,
megemlékez-end-el  (alhangúlag and:  mond-aná, csap-
ami, akar-aná,  imádkoz-and-otok,  l&i-and)  ;

11)  két  igeképzőben:  te-Aet,  rejtez-Aeí-ik,  üdvö-
zöl-het  (alhangon hat  :  szolgál-Aot,  told-hat)  ;

12)  el  igekötőben  :  et-közelejt,  eí-mentek,  el-
hadni  (hagyni);

13)  ed,  étit,  én  igeképzőben:  e\--ed,  er-eszt,
eng-ed-nek,  rezz-ed, razz-ewt,  rett-en ;

14)  len  képzőben stb.  Mindezek után  alaposan
következtethetünk  a  nyilt o (=  á) betűre is. V. ö. &z
A  és É betűket

A  mai szokástól  eltérve  :
1) nel  (ma nél  nál)  ragban  :  emberek-neZ,  ten-

ger-Rét,  félelm-net-kül;
2)  az  első  személynévmásban,  mely  állandóan

én  a mai én  helyett  (az eny-ém  =  en-ém , en-gemet,
en-nen  szókban  levővel egyezőleg);

3) el másod személyi  igeragban  : jött-uZ, hitt-e/,
erőlködj-eí,  egy-eZ;

4)  némely  végönhangzóhoz  kötött  ragozásban
is pl. fig-e-vel (nem fig-e*-vel), így  :  pincz-e-je,  szál-é-
je , hely-e-re,  tetej-e-re,  de fordulnak elé gyakran  mai
megnyújtások  is : pokol  tüW-uek;

5) az  ékvesztő  nevekben :  köz-ep  (= közép),
gtel  (ám. szél  ventus),  így  fóv-eny,  egyéb,  sten,  fed-ei,
de  több  más  szókban is : ösv-eny,  kérd  (= kérd),
érteim  (=  érteim)  stb.

A  zárt é  mint  mondók  az É  betű "alatt  fog  elé-
adatni.  —  Vannak  nyelvjárások,  melyek  bizonyos
ragokra  nézve  vastag  vagy  alhangú  szókban  is  ál-
landóan  nyilt  e  hangú  ragot  használnak,  pl.  <£»o
ve(\), lcapárve(\), tarissnyá.-vt(\),  Őrség-  és  Göcsejben,
(I.  Vass  Jótsef  pályamunkáját  a  Dunán  túli nyelvjá-
rásról, Magyar  Nyelvészet  1860.),  mikhez  hasonlók
számos  régi_nyelvemlékekben  is  eléjönnek, pl.  a  ha-
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lotti  beaiédben:  halál-nek, paradicsom-ben,  világ-bele
(ma: világba) ; de  ezek  csak  azt mutatják, hogy ezek-
ben  a legősibb alak  mind ez  ideig  megmaradt, s a
nyelv  első  származási  korában  nem  ragozás  banem
ctak  összetétel  divatozott;  kétségtelen  ezen  állítás
abból, hogy  ezen  szórészek  a  személyragokkal  mai
napig is eredeti alakjokban  állanak  fenn  ú.  m.  ntk-em
(soha  sem  nak-om),  vel-em  (sóba  sem  val-om),  belé-m
' ioh» sem balá-m  de  még csak  nem  is  bé-m, minthogy
t bt s ennek  (a  módosulata  is  csak  bel  v.  bele  szóból
rövidült  meg,  így  a  régieknél  például  bei-telik  van  a
későbbi  be-telit  helyett;  így  a  mélyhangú nál  sze-
mélyngozva ndl-am, tehát  ez az eredeti  alak,  és szám-
telanizor  eléfordúl  az  idézett  biblia-fordításokban  és
egyebütt  a  kül  szóval  öszvetéve  eredeti  alakjában  :
nál-kiil,  mely  ma: nél-kül,  és  így  ennek mai  ragozása
is a Göcseji  nyelvjárásban,  pl.  kert-ná  (=  kertnál)
tí-ná (= ki-nál) a legősibb  eredetiségében  áll  fenn ;
mert  megfordítva  soha  sem jön  elé  szék-va(\)  és  hát-
nf',1); miként  ezeket  Vass József,  nem  különben  Tor-
kos Sándor is helyesen jegyzik  meg a  „Göcseji  nyelv-
járásról"  értekeztökben.  (Az  utóbbi a Magyar Nyelvé-
szet  1856-diki  kötetében).

Egyébiránt  az  általános  nyelvben a  képzők, ha
nevekből  alkotnak  új  azokat,  legnagyobb  részben
ugyanazon  őnhangzót  veszik  föl,  melyet  az  illető név
többestzáma,  pl.  hát,  (többese  :  hát-ak),  hát-anként,
káz-a$,  káf-al,  hát-acslca;  bot  (tb.  bot-ok),  bot-os, bot-
ol,  bot-ot,  bot-or,  bot-ocs-ka ;  szem  (tb.  szem-ék),  szem-
enként,  szemét,  neméi,  txém-ér,  szem-ez,  szém-écs-ke;
bőr  (tb.  bőr-Sk),  bőr-Ve,  bor-öt,  bör-öcs-ke.  Ugyané
szabályt  követik  az  egyes  számú  első  és  második
uemélyragok :  hdz-am  ház-ad,  bot-om  bot-od,  szem
fm  stém-éd,  bSr-Sm  bSr-öd.  Ennélfogva  ha  valamely
vékonyhangu  névnek  többese  nyílt  ék,  a  fentebbi
képzők,  illetőleg  ragok  is  nyilt  e-vel  hangzanak,
mint  : /e;  (tb.  fej-ek)  fej-es,  fej-el,  fej-énként,  fej-ez,
fej-tetke,  fej-em,  fej-ed;  fül  (tb.  fUl-ek),  fiü-es,  ftil-el,
ftí-ez,  fal-ecske,  fitl-em,  ful-ed.  Ezen  osztályú  szók-
ban a  harmadik  személyrag  is  nyilt  e,  mint  :  fej-e,
ftí-e,  nép-e,  kedv-e  stb.

Ezen  önbangzó  mind  a  gyökökben,  mind  a ra-
gokban, mind  a  képzőkben  igen  gazdagon  van  kép-
viselve, elannyira,  hogy  egész  mondatokat  lehet szer-
keszteni  oly  szókból,  melyekben  egyedül  ezen  ön
hangzó  vonul  végig,  mit  azonban  az  egyhangúság
eltávoztatása végett  kerülni kell,  és  a  szók  megvá
lasztáaa  által  lehet  is.  Egyébiránt  azok  ellen,  kik
nyelvünk  széphanguságát e tekintetben  tagadják, meg
kell  jegyeznünk,  hogy  a  mely  szók  vagy  mondatol
csupa « betűkkel  irvák vagy nyomtatvák is, nem mind
egyhngnak,  mintán  a  közönséges  kiejtésben  is  leg-
alább  kétféle  rövid, ú.  m. nyilt és  zárt  (e és e')  és egy
hocwú  (éles  f)  hangot  lehet megkülönböztetni, mely
utóbbinak  kiejtése  mind a két rövidtől is lényegesen  és
tisztin  felfoghatólag  különbözik.

Van  még  egy  harmadik  rövid  e,  mint  föntebb
is  megél intettük,  melyet  életnek nevezénk, s  mely hol

t, hol o-val  szokott  váltakozni,  s  általán  mind  mély,
mind  magas  szókban  eléfordúl,  tehát  közös,  melynek
az első  kötet Élőbeszédében  K alakot  adtunk,  de  a
mely jegy  mostani betűrendszerünkben elfogadva nem
evén,  az  e  hanggal  kezdődő  czikkek  is  csak  itt  a

nyilt  e-vel  kezdődő  szók  közé  sorozva  jönnek  elé,
megemlítvén,  midőn  az  éles  e  helyett  áll.  Az  idézett
régi  bibliafordításokban  ily  éles  e találtatik  ezekben.

1)  az  ék  igeragban  ik  helyett,  mint  haragosz-ek
'haragoszik),  eskesz-ek  (esküszik);

2)  ég  képzőben  ig  helyett :  add-eg  (addig), est-
ég  (estig);

3) nye  képzőben  nyi  helyett  :  an-nye  (annyi),
en-nye  (ennyi);

d)  ejt  igeképzőben  U  helyett  :  tan-éjt  (tanít),
gonoszb-ejt  (gonoszbít), fénges-ejt  (fényesít) ;

e)  és  kötszóban  is  helyett.
Némely  régibb  magyar  könyvekben,  különösen

nyelvtanokban,  például Kalmár Györgynél, Verseghy-
nél,  szintén  feltaláljuk  ezen  két  pontos  e' jegyet,  de
ez  alatt  mind  a  zárt,  mind  az  éles  e értetvén,  e  két
önhangzó  össze  van  zavarodva,  valamint újabb  idő-
ben  az  egy  ponttal  jelelt  «'  jegyben  is.  Minélfogva
a  mondottakat röviden  egybefoglalva  ezen  különböző
rövid  e hangokat  lényegesen  ekként különböztethet-
jük  meg egymástól  :  t

1)  nyilt e,  a  legnyíltabb  vagyis  legterpedtebb
ajakakkal  ejtve,  például  ez, emez  szókban;

2)  zárt  é  az  ajkaknak  kissé  összébbhuzásával,
mintegy  az  ö  hanghoz  közeledve,  sőt  igen  számos
nyelvjárásokban  egészen  ezzel  is  cseréltetik  fel,  mint
per  (por) ,  csérég  (csörög) , fél  (föl) ; ezekben :  ember
(tájdivatosan  : embör),  ezen (ezön), mindkét e meg van;

3)  éles e,  az i-hez  közeledve;  legjobban  elta-
láljuk  a  kiejtést,  ha  valamely  torlatos  (több  mással-
hangzó  kísérte) hosszú  é  hangot,  az  ajkak  és  száj
nyílását  megtartva  röviden ejtünk  ki,  például  : pél-
dák,  méltó,  mélység  szókban,  ekképen  : pe'ldák,  me'ltó,
mtíység;  mely  szókat,  ha  azok  kimondására  jobban
figyelünk,  rendszerént  a  közbeszédben  sem  ejtünk
ki  másképen.  És  immár  ezen  e  az,  mely  mind  ál-,
mind  felhangú  (mély  és  magas,  vastag  és  vékony)
szókban  eléfordúl,  tehát  közös,  sőt  tulajdonképen
ismét  kétféle  :

a) vastag  v.  mély,  v.  alhangú  éles  f',  például
tehát  (régiesen  :  tahát),  hervad  szókban,  mely  gyak-
ran  o-val  is  fölcseréltetik,  mint  se'hol  sohol,  faze'kas
fazokas,  régies  tanüjt  tanojt,  ajejt  ajojt,  (Jászay  Pál
is  két  ponttal jegyzi)  és  több  számtalanokban;

b)  vékony  v.  magas  v.  felhangú  éles  e',  mely  >'-
vei  szokott  fölcseréltetni,  mint  ésmét  ismét,  egyenes
igyenes,  régies  és mai is,  ily  mai  ily  stb.  szókban.

Ebben  :  esmér  az  első  e  mind  zártan  (ésmér),
mind  élesen  (esmér)  hangoztathatók,  s  az  elsőbb eset-
ben  S-vel  (ösmér),  az  utóbbiban t'-vel  (ismer)  cserél-
tethetik  föl.

Ezek  szerént  a  legszabatosabb  megkülönbözte-
!  téssel  négyféle  rövid  e  hang  van  nyelvünkben,  de

l*
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jegye  (betűje)  esak  kettőnek  használtatik  e és é;  ez
utóbbi  is  csak  némely újabb  nyelvtanokban  és ezen
szótár  czikkszavaiban.  Az  éles  2-vel  kezdődő  szók  e
szótárban  is  csak  a  nyilt  e-rcl  kezdődők  közt adat-
nak  elé,  mint föntebb is  érintve  van.

A  hanglépcsőzeten  ezen  négyféle  e  imígy  fo-
kozható  : é  legmélyebb  (az ö-höz  közeledve),  erre kö-
vetkezik  a  nyilt  (terpedt)  e, azután jön  az  K (az i-hez
közeledve),  s az  f-k  között az  albangú  természet  sze-
rént  mélyebb,  sőt  a  másik  (alhangű)  lépcsőzetbe  tar-
tozik.  Innen  az  is  látható,  hogy  a  zárt  e'-nck közép
e nevezete  nem  szabatos;  mely  név  onnan  eredeti,
hogy  eddigi  betfirendszerfinkben,  a  hosszú  f-t  is  ide
számítva,  csak  háromféle t  hang  taníttatik  : nyilt e,
közép  e,  (mely  az  éles  é-vel  őszvezavartatik)  és  hosz
szú  (éles)  é.

Az éles és nyilt t hangnak még némely változásai
és fölcseréléseiről  láthatni  az É, É, I  és  Ö czikkekben.

Az  épen  most megjelent  ,Vadrózsák'-ban vagyis
,Székely  népköltési  gyűjteményiben  (L  kötet Ko-
lozsvárit.  1863.)  Kriza  János  igen becses  adalékokat
nyújt  a  magyar  nyelvészethez  is,  melyeket nevezett
szerkesztő  becsben  s  érdekben  legfőbb  fokra  emel aa
által,  hogy  a  népies  hangejtési  árnyalatokat  a meny-
nyire  írásjegyekkel  lehető,  szintén feljegyzetté.  Ezek-
ből  a  többféle  rövid  e-nek  létezését,  melyet  imént
kifejténk,  e gyűjteményben  is  tökéletesen  igazolva
találjuk.  Ugyanis  a zárt  e-t találjuk azon ezer  és  ezer
szóban,  melyeket  a  gyűjtemény  rövid  ö-vel  ír,  mint
édSt,  kénciSm,  kérőm,  vetzedelmöm,  ttéküj  (székely),
neköm,  ttép&n,  beleélhetek  stb.  szókban,  melyet  ma-
gyarországi  számos  nyelvjárásból,  pl.  a kecskeméti-
ből ,  szegediből  stb.  is  ösmerünk,  s mely  még jöne
szóban  is  nem tökéletes  zárt  vagy  gömbölyű,  hanem
„rövid,  egy  kissé  terpesztett  S",  mint Kriza  úr meg-
jegyzi, az 526.  lapon.  A  másik  rövid e,  a  közönsé-
ges  nyilt e,  mely  itt  is  pusztán  más jegy  nélkül  áll.
A  harmadik  azon pontos «,  mely  rendszerént,  s még
az  ö-ző  tájszólásban  is  nem  szokott  ö-vé  változ-
ni ,  vagyis  nem  hajlik  ezen  önhangzó  felé,  hanem
vagy i,  vagy  kivált  mélyhangú  szókban  o-val  válta-
kozik,  pl. ét  =a  is,  Mid  és  tijéd  = tiéd,  réám,  reá
v.  re/a,  réik  (Háromszék),  reok  (Udvarszék),  riám,
rídd,  riá, riánk,  ridtok,  ríok  (Csikszék),  hétzám,  hét-
tád,  hetza  v.  héztája  = hozzám,  hozzád, hozzá;  el-
lenben  deák = dojdk  és  diák  stb.  Láthatni,  hogy
ez  az  élesnek  neveztük,  és  két  ponttal  jeleltük  S,
mely  mind ál-, mind felhangú szókban  eléfordúl.  Az
egy  szó e gyűjteményben  ezen é  (=  «>vel  jeleltetik,
épen  mint jelen  szótárban.  Szintén  meg  van  külön-
böztetve ,  és  igen  nagy  számmal,  e  gyűjteményben
a  nyilt a (= a) is azon esetben  ,  midőn  a  közvetlen
következő  hosszú  (nyilt)  á  amarra  is  visszahatással
van, pl. madár (= madár),  hátam (= hazám),  apám
(= apám),  arctád  stb.,  mint  mi  is  e  szótárban  élé-
adtuk,  s  Élőbeszédünkben épen a mondott körülményt
is, madár,  barát,  baráttág  példák  felhozásával  szin-
tén  megérintettük.

E,  (1),  közeire  mutató  szócska,  ellentéte a tá-
volra mutató a,  pl.  Itt  van  e !  Ott  van  a !  Ide  tedd  e !
Oda  menj  a !  Tulajdonképen ezek  teszik  gyökelemét
a  mutató névmásoknak, ú. m.  az e ennek  : e-z,  a ré-
gies  e-ly  (mai ily),  e-de (mai  ide), e-tt  (mai itt)  szók-
nak,  továbbá  e-m gyöknek  (em-ez, em-itt,  em-ide stb.
szókban);  az  a  pedig  a  megfelelő  távolra  mutató  a-t,
a-m-az,  a-m-ott,  a-m-oda  stb.  szókban.  V.  ö. A,  (1).

E,  (2),  közel  tárgyat  vagy  személyt mutató név-
más, mely  ét  helyett  áll,  valahányszor  az  utána  kö-
vetkező névszó mássalhangzóval kezdődik, pl. E  köny-/^
vet  én írtam.  E  két  varost  (Budát  és Pestet)  lánczŰd
köti  öttve.  Azonban, midőn  egyedül  mutatóul  szjrigál,
azaz  utána  nem név,  hanem másnemű szó következik,
vagy  pedig az  ntana  jövő  névhez szorosajr  nem tar-
tozik, egész  alakjában  is  kitétetik,  pl.  Ét  nem ülik.
Ez  rút  dolog.  Ez  volt  ott  nem én. V.  ö.  EZ.

E,  (3),  indulatszó,  mely  bosznságot,  haragot,
visszataszítót fejez  ki. E l ne bánit l E t  lódulj  l  Más-
kép : Eh.

E, (4),  indulatszó  megszólítás végett, éles  i-vel;
eléjön  a  Tatrosi  codexben :  E  mit hallok te felőled  f
(Quid  hoc  audio  de  te).  E  mit  gondoltok  tű  ttüvetek-
ben t  Rokon vele  hé !

E,  (ö),  éles  e, tájejtéssel  é  vagy  »',  kérdő  vagy
kétkedő  szócska, mely  rendesen  az ige  után áll, s ah-
hoz  írásban kapcsoló jegygyei köttetik.  Eljön-e  t  En-
gem  stóUtottál-e,  vagy  mást t  Nem  tudom,  menjek-e,
maradjak-e.  Megtetted-e, amit parancsoltom  t  Akarod-e
magadat megjobbitani  t  Megfelel a latin ne t  ont  numt
ittrum t  szóknak. Midőn az  illető  ige  csak alattomban
értetik,  más  szó  után  is  állhat  Nem  tudom,  nagy-e,
kicsiny-e t  Majd  megtudod, tféna-e  vagy  szalma.  Nem
bírom elhatárotni magamat, hová menjek  lakni,  Pettre-e,
Budára-e t  Egyébkor  ma csupán  ige után  áll.

S  meddig tart  e szép  remények  élte ?
Hajt-e  virágot  ennyi gazdag  ág ?  _
Fölérek-e  a  boldogság  egébe,
Avvagy  lehullok,  látván  fényhonát ? !
Mi oly  közel van , azt  elérem-e,
Vagy  elveszítvén, óh,  túlélem-e ?!

Hiador  (Jámbor  Pál).
Régiesen  és  tíjdivatosan  ma is  hosszú  é.  „Ihat-

játok-é  a  kelyhet,  kit  én iandó  vagyok."  „Nemde  két
verebek  adatnak  egy pén*en-é."  „Esmerted  a  páran-
csolatokat-é."  Tatrosi  codez.

Megvan  a  hellén nyelvben is,  de itt  előre  téte-
tik  pl.  '17'  iíyeu ;  mondom-e ?  'jf  ovx  ö(>(fi  j  nem  lá-
tod-e ?  Rokon vele  a  magyar  he is,  mely  tájdivatosan
szintén  kérdésekben  fordul  elé,  de  csak  a  második
személyhez  intézve,  pl.  voltál  ott  he t  nem látod  he f
Pöltaláltatik  az arab  nyelvben  is, vagy  elül:  e (vagy
a) e Zejdün  tndeke Z ejd nálad-e; vagy pedig mi t  minő t
értelemben  hol elül,  hol utói  : é rádtol  (mi ember ?),
citáb  é  (minő  kCnyv t  Wahrmund  arab  nyelvtana).  A

törökben  végül  mi  :  gidermi  (megy-e),  de a  segédige-
ragokat  megelőzi  :  gider-mi-im  (megyek-e)  betű  sze-
rént megy-e én?), gider-mi-stin (mégysz-e?), gider-mi-í*
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(megyünk-e), gider-mi-stü  (mentek-e),  de  a  harmadik
némelyben  : giderler-mi  (mennek-e).

—E, (1),  az  egyes harmadik személynévmás  (8)
képét viselő  rag  1)  birtokot  jelentő  nevekben,  mint
uív-e,  HMBt-e,  aTatrosi  és Bécsi bibliafordításokban,
d« tájdiratosan  ma  is  eredetéhez  hűbben  szüv-8,  kon-
Bi-i;  2)  néwiszonyítók-  és  névutókban :  töl-e,  fe-
12-t,  beUH-e,  k!Srnyul-e,  a  régi  bibliai  fordításokban  és
tijdiratosan  ismét  :  töl-ö,  felSl-ö,  belSl-S,  környől-S;
3) a határozott  alakú  (vagyis  tárgymutató,  v.  tárgyi-
lagos) igeragozásban  mint  vert-e,  ölt-e ,  verj-e,  ölj-e.
V.5.—A, (3),  ésl. bővebben:  SZEMÉLYNÉVMÁS.

—E, (2),  igeragozásban egyik műit időragja,  pl.
Hr-e,  <U-«,  melyből  tárgyilagos  ragozásban  a  tárgy-
mutató ét személyrag  is  egyesülvén vele,  hosszú é  vá-
lik: vere-i-e  v.  vere-j-e  =  ver-rf,  üte-i-e  v.  üte-j-e  —
üt-é; a régi  halotti  beszédben  » v j  helyett  v ill: vet-
í-n-e, ttremt-ev-e. Többire v. ö. —A  (4).

—E, (3),  az ö részesülői ragnak módosulata  ilye-
nekben  :  nüí-e,  tel-e,  ctineg-e  (=  czineg-S),  fecske
(=  feeteg-e  =  fecteg-8),  fUrg-e  (fUrg-8).  V.  ö.
-A  (5).

—E, (4),  puszta  toldalék vagy utóhaugzás,  üres
kihangzás, némely  nyelvjárásban  a  szók  végén  , pl.
pA-e,  Ictz-e,  méh-e  (Vass József  pályamunkája  a  Du-
nántúli  nyelvjárásról  a Magyar  Nyelvészet  V.  köteté-
ben, és Torkos Sándornál az  I. kötetben),  meg-e (a régi
halotti beszédben  mig-e),  úgy  hogy  amazok  újabb  ra-
gozással  :  méhé-je,  kezé-je  stb.  V.  ö. —A  (6).

EB, ezt  és  általán  minden származékait  és  ösz-
vetételeit,  mint  Ebctont,  Eb f aj,  stb.  1. É  betű  alatt.

—EB, névképző, <«r-ei(ély), régies der-eb  szók-
ban ; az S vagy fi  kisarjadzása  :  ter-8  v.  ler-ü = tér-
te =  ter-eb. Mély hangon  —06; lásd ezt és a B  betűt.

—EBB,  vastag  v.  mély  hangon  —066;  lásd
eit és —B  (2).  Érdekes  a  göcseji  hasonlító  ragozás:
•dckeüebb, metstellebb  , mik  nem  egyebek  mint  sok,
tente  siók  elsőben  vei  ragot  vesznek  fel  :  sokkel
'= sok-vei  1. E  betű),  messti-vel = mésszel  és  azu-
tin  veszik  fel  a  hasonlító  ragot;  máskor  pedig  a v-t
;'-vé változtatván,  továbbá  az  /-ét  elhagyván ,  végre
pedig a j-ét  isimét  ty  vagy  ny-re változtatván  (miként
mind  ezt bőven  eléadja  Vass  József  a  Magyar  Nyel-
részet V. kötetében  108,  109.  lapokon),  lesz  például
t/n  először  vei  raggal  vén-vei, az l  elmaradván s a v
j-n  :  vén-je,  j  ismét ny-re  változván  :  vén-nye,  ennek
tehát hasonlító  foka  vén-nyebb ;  így  lesz  efp-ből  :  ép-
tybb,  bolond-ból  bolondgyabb  , nyomorúlt-ból  nyomo-
ritlyabb.  A  Torkos  Sándor  felemlítette  ndj  naobb
'—  legnagyobb),  nej  szebb  (legszebb)  alakok  sem
egyebek  mint  nagygyal  nagyobb,  nagygyal  szebb.
•NagygyaT  kifejezés  a  hasonlító  fok  mellett  gyakran
ilt-jón a régiségben,  pl. a  Tatrosi  codexben  :  nagy-
ftttl  inkább  •=.  sx>kkal  inkább,  leginkább.  Lesz  tehát
w&rjyoí  f=  nagynál  vagy  nagyvei)  szóból  épen a
?::seji nyelvjárás szerént nagy ve = nagy-je =  najje
Wizébbhúava  na/,  mely  magas  szók  pl.  szebb  előtt
•Vjé  változik,  mint  nál-kül  is  lett  : nél-kül.  V.  ö.

NÁJ.  Altalán  a  göcseji  és  szomszédos  nyelvjárás  sok
eredetiséget  mutat  és  igen  tanulságos  példákat  szol-
gáltat,  mint  az  E  betű  alatt  is  olvasható.

EBBE,  ám.  ez-be;  ebbe  a  házba  ment.
—EBBÉ,  (ebb-vé)  1. —ABBA,  és  v.  ö.  — VÁ,

—VE  képző.
EBBED, (év-ed) 1. ELEBBED, PÖLEBBED.
EBBÉLI, EBBÉLI,  (ez-bel-i  v.  ez-bél-i)  mn.  tt.

ebbeli-t,  tb.  —ék.  Ezenféle;  ezen  nemhez  tartozó;
ezen  tárgyat  illető.  Ebbéli  szándékomról  már  régen
akartalak  tudósítani.  Ebbéli  dologban  fáradozok  én  is.
Bemutatom  az  ebbéli  irományokat.

EBBEN,  ám.  ez-ben;  ebben  a  házban  lakom;
ebben  állapodtunk  meg  f  ebben  maradjunk.

—EBBÍT,  —EBBÍTÉS  1.  —ABBÍT,  —AB-
BÍTÁS.

EBBŐL,  (ez-böl);  kiható  böl  raggal viszonyított
mutató  névmás.  Ebből  el  nem  igazodunk.

—EBBÜL,  1. —ABBÚL.
EBDE  , puszta  Somogy  megyében  ; helyr.  Eb-

dé-n,  —re,  —r8l.
EBECZK, falu Nógrád  megyében ; helyr.  Ebeezk-

én, —re,  —rSl.
EBED,  falu  Esztergom  megyében;  helyr.  Ebed-

én,  —re, —rSl.
EBÉD,  (ám.  év-ed  vagyis  inkább  e-v-éd) fn.  tt.

ebéd-ét.  1)  Közönséges  értelemben,  déli evés,  déli  jói-
lakás,  egyszersmind  azon  ételek  ősz vege,  melyeket
délben  megeszünk.  Nagy  ebéd, kis  ebéd;  hosszú  ebéd,
rövid  ebéd.  Eb  ebéd  (melyhez  bor  nincsen),  katonás-
ebéd. Barátságos  ebéd.  Úri  ebéd.  Ebédel  enni.  Ebédre
híni,  várni,  menni.  Ebédet  vinni.  Isten  áldja  meg  a
kendtek  ebédét, az  emberét  is.  (így  köszönti  a  köznép
az  ebédlőket).  Hol  az  ebéd,  ott  a vacsora.  (Km).  Sosz
ebéd  az,  melynek vacsorája  nincsen.  (Km).  Ebéd  előtt,
ebéd  alatt,  ebéd  után ,  ebéd  fölött.  Szántó  ebéd,  mely
jóval  délelőtt történik,  midőn  t.  i.  a  szántók  etetni
kifognak.  2)  Ormánságban  (Baranya  megyében)  és  a
székelyeknél  reggeli  evés.  3)  Mátyusfóldön,  harmad-
ebéd  ám.  ozsonna, azaz  délesti  evés.  Ezen  elnevezés-
ből  kitetszik,  hogy  az ebéd  szó általán  evést jelentett,
mert  a  harmadebéd nem más,  mint  harmadszori vagy
harmadik  evés.  Ennek  nyomán indultak  azon  irók  is,
kik  a  reggelit  regebédnek  a  vacsorát  estebédnek  ne-
vezek el.  A székely földön divatos a délebéd (Vadrózsák
396.1.).  Ezen szóban  az igazi  gyök  : e;  v. ö. ESZIK;
rokonok  az  ebéd  szóval  a  hellén  tdt]rósf  latin  eduli-
um  és  epulae,  szanszkrit  adanan,  a szláv  nyelvekben:
objed,  obiad,  obéd, obid; a külső  alakra  hasonló  szláv
objed,  obéd,  obid,  eredetét  illetőleg,  ez  öszvetett  szó
az  ob  és  jed  elemekből,  (jeszt  szlávul  ám.  enni).  Bő-
vebb  öszvehasonlítás  végett  v.  ö.  ESZIK.

EBEDECZ,  falu  Bars  megyében;  helyr.  Ebe-
decz-én, —re,  —r8l.

EBÉDEL,  (e-v-éd-él)  önh.  és  áth.  m.  ebédél-t.
v.  ritkán  :  ebédléit,  htn.  —ni  v.  ebédleni.  Általán,
ebédet  eszik.  Különösen  1)  Dél tájban eszik,  jóllakik.
2)  Ormánságban, és  a székelyeknél:  ,reggeli'  helyett.
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EBÉDÉLÉS,  (e-v-éd-él-és)  fn.  tt.  ebédelét-t,  Üt.
—ék.  1) Köz értelemben,  déli  evés,  jóllakás.  2 Né-
mely  tájszólás  szerént:  reggelizés.  V. ö. EBÉD.

EBÉDETLEN,  (e-v-éd-etlen)  mo. tt  ebédeOen-t,
tb. —ék. Ebéd  nélkül  való, aki  nem  ebédelt  Mint
ih. ám. ebéd nélkül,  ebédetlenül.

EBÉDFIA,  (ebéd-fia)  ősz.  fn.  tt.  ebédfiát,  töb-
besben  nem  használtatik,  így  nevezik  Göcsejben  a
délelőtti, mintegy  tizenegy  óra  tájban  való  evést;
mert  a  göcseji  ember  ötször  eszik  napjában,  ú.  m.
reggel; tizenegy  óra tájban, s ez az  ebédfia;  délben;
délutáni négy  óra  körül; és  estve.

EBÉDHORDÓ,  (1),  (ebéd-hordó)  ősz.  fn.  Aki
az  ebédre  főzött  ételeket  az  evők  után  viszi, péld.  ki
az  aratók-,  szántók-,  kaszásoknak  enni hord.

EBÉDHORDÓ,  (2),  (1. fónebb)  ősz.  mn.  Miben
v. min  ebédet  visznek, hordanak.  Ebédhordó  kosár,
taliga,  szekér,  szamár.

EBÉDRE,  (e-v-éd-ke)  fn.  tt.  ebédkét,  tb.  ebéd-
kék.  Rövid, kevés  ételből álló, hirtelen készített  taka-
rékos  ebéd.

EBÉDKOR, (ebéd-kor) időbatárzó. Azon időben,
idő alatt,  midőn  ebédet esznek.  Ebédkor  látogatni va-
lakit.

EBÉDKÖLTSÉG,  (ebéd-költség)  ősz.  fn. Ami-
be  az  ebéd kerül,  ebédre fordított kiadás. Mát,  helyett
megfitetni  át  ebédkoUtéget.

EBÉDLÁTÓ,  (ebéd-látó)  ősz. mn.  Így nevezik
több vidéken a  határnak  valamely magasabb  részét,
dombját,  honnan  a  faluból  jövő  ebédhordókat  meg
lehet  látni.  Ebédlátó  hegy  (Fehér  megyében,  Czecze
mellett).

EBÉDLÉS,  (e-v-éd-el-és)  1. EBÉDÉLÉS.
EBÉDLESŐ,  (ebéd-lesö)  ősz.  fn.  Tányérnyaló,

ki  hivatlanul  másnak ebédlő  asztalához  tolakodik.
EBÉDLŐ,  (1),  (e-v-éd-el-ő) fn.  tt  ebédlS-t. Kü-

lönös  terem, vagy  szoba, a  vendéglőkben,  vagy  ma-
gánházaknál , melyben  ebédelni  (vacsoráim  is)  szok-
tak ; étterem.

EBÉDLŐ, (2), (1. fónebb) mn. Ebédet evő. Ebéd-
16  vendégek,  vrak,  oielédek.

EBÉDÖTT,  (e-v-éd-ött)  időhatárzó.  Eléfordul
Margit  életében,  s ám.  ebédkor, ebéd  alatt.

EBÉDRÉSZ,  (ebéd-rész)  ősz.  fn.  Így  nevezik
az  aratók,  nyomtatók, és  cséplők  azon  rész-gabonát,
melyet  ebéd,  vagyis  élelmezés  fejében  kapnak  az  il-
lető  gazdától,  mely  rendesen  minden  huszonöt mérő-
től egy mérő  szokott lenni.  Máskép, különösen Dunán
túl:  kenyérrét*.  Ettől  meg kell különböztetni  a  nyom-
tató ,  etéplS  vagy  arató  réttt,  melynek  ismét  saját
kulcsa vagyon.  Kimérni,  kUlVn  garmadába  töltögetni
át  ebédrénl.

EBÉDSZOBA, (ebéd-szoba) ősz. fn. 1. EBÉDLŐ,
ÉTTEREM.

EBÉDTÁRS,  (ebéd-társ)  ősz.  fn.  Ki  együtt szo-
kott  velünk  enni,  ebédelni;  asztali  tán.  Vendéglői
ebédtártak.

EBÉDTEREM, (ebéd-terem) 1. ÉTTEREM.
EBÉD VÉKA, (ebéd-véka) ősz. fa. 1. EBÉD-

RÉSZ.
EBÉG,  (heb-ég)  önh.  m.  ebég-tem,  —tű,  —étt.

Hebeg,  rebeg, akadozva beszél.  Székely  szó.
EBERHÁRD,  férfi  kn.  tt  Eberhárd-ot.  Eber-

bardns.
EBÉLL, EBÉLLÉS, EBÉLLÖ  régiesek  és  táj-

divatosak,  ebédl  v.  ebédel,  ebédlét, ebédlő  helyett.  L.
ezeket

EBERGÉNY, falu Szála megyében; helyr. Eber-
gény-be,  —ben, —bSl.

EBERGÖCZ,  falu  Sopron  megyében;  helyr.
Ebergöct-ön,  —r«, —rSl.

EBESFALVA,  város  Erdélyben  Küküllő  me-
gyében ; helyr.  Ebetfalvá-n,  —ró, —ról.

EBICZKEL, 1. EVICZKEL.
ECS, elavult  gyök, melyből  ectel,  ecselo,  eetet,

eceetél  stb.  származtak. Tisza  vidékén még  divatozik,
ectelo  értelemben.  Mint hegyes, szurós  szálakból  álló
eszköz  rokon  ih szóval.  Innen Göcsejben  ekectel  ám.
ectetel. Alsó Vágmelléken  • Sót,  Setéi,  Setéi.  Lugossy
József  szerént  a  gyök  öt*  volna,  Szabó  Dávidnál
Snik = összehuzódik.

—ECS, zárt  hangon  ECS, kies.  névképző,  pl.
köv-ecs, big-ect,  tzeg-eet;  -ke  másik  kicsinyítővel  ösz-
vetéve  -eetke:  meny-ectke, kez-ectke,  tték-ectke,  bel-eet-
ke;  mellékneveknél is  : nép-ectke;  s  számneveknél :
kett-ectke,  négy-eotke.

Eléfordul  a török  nyelvben  is  főneveknél dtik,
étik  s  mellékneveknél  rendszerént  dte,  ete  alakban,
pl.  ana-drtk anyácska, el-dtik kezecske, még  a* ét (ám.
kevés)  toldással  is  el-dtike*,  kezecske,  at-cfigaz  lo-
vacska,  ügy  hogy Meninszky  és Kollár szerént a  k és
g  csak  alig  hallatszik,  mintha  volna el-dt-et,  aí-ct-ax.
Melléknevek  ak-cte  fehérecske,  vdztuz-cte,  olcsócska,
gllxel-dte  szépecske;de elójön hosszabb alakban is: alcs-
a-dtak  (a  tors  alt)  alacsonka,  kUcsit-dtek,  kicsinké,
az-d&ik  v.  az-a-dfik  kevesecske.  Érdekes  :  at-ctok
(szószerént:  kevés-sok)  valamicske;  semmi.  V.  ö.
—ÁCS, és  —KA,  KE kicsinyítőket

ECSED, mváros  Szathmár,  és  faluk  Heves  éa
Nógrád  megyékben  ;  helyr.  Ected-én,  —re,  —rőZ.

ECSEG,  falu  Nógrád  megyében,  puszta Heves-
ben ; helyr.  Ecteg-e'n,  —re,  —rW.

ECSEL, (ecs-el)áth. m. ectel-t. 1) Gerebenez, azaz
kendert,  lent, gyapjút  gerebenen  tisztít,  hiböl.  S)
Különösen,  kefeforma  eszközzel  hajat  fésül,  simít.
Minden  reggel  megeetelni  a  gyermekeket.  3)  Nővel
közösfii.

ECSELÉS,  (ecs-el-és)  fn. tt  ecteUt-t,  tb.  —ele.
Gerebenezés,  hihölés,  kefélés.

ECSELETLEN,  (ecs-el-et-len)  mn.  tt  ectelet-
len-t,  tb.  —ék.  Aki  vagy  mi nincs  megecselve.  V.  ö.
ECSEL.  Eeieletten,  boglyát  hajú  gyermek.  Eeteletlen
kender,  gyapjú.  Mint  ih.  ám.  ecseletlenfil.

ECSELŐ,  (1),  (ecs-el-ő)  fn. tt  tetelo-t.  1) Saját
alakú  kefe, melylyel  a  hajat  simítják.  2)  Hosszúkás,
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ét  kevéssé görbe  vaseszköz,  melylyel  a nyúzott  bőr
belsejét  simára  Takarják.

ECSELÖ,  (2),  (L föntebb)  mn.  tt  ectelS-t.  Aki
ecsel.  Ectelö  leányok.

ECSELTET,  (ecs-el-tet)  áth.  és  mivelt.  ectel-
tet-tem,  —tél, —étt.  Ecscsel  vagy  eceelővel  valamit
meggerebeneztet  ;  valakinek  haját  megsímíttatja.
Mtyeetelteté  mind ftjét,  mind  tzakállát.  (Heltai).

ECSELTETÉS,  (ecs-el-tet-és)  fn.  tt.  ecseltetés-t,
tb.  —ék.  Gerebeneztetés ;  fésültetés.

EC8ÉNY,  HÁRMAS—  ,  falu  Somogy  megyé-
ben jhelyr.  Ecsény-be,  —ben, —böl.

ECSER,  falu  Pest, és  puszta  Csongrád  megyé-
ben ; helyr. Ecter-én,  —re, —rSl.

ECSER,  major Bonod  megyében,  és  clőhcgy
Szálában.

ECSET,  (t),  (ees-et)  fn.  tt.  ectet-ét.  1)  Haj-,
siör-, vagy  sertckötecs, mely nyélhez van  szorítva,  s
képírók, festők,  színezök  által  stb.  festékek,  színek
fúlkenésére  használtatik.  Festő  ecset,  meszelő  ecset,
Hríft  tetet,.  2)  Átv.  ért  jelent  képírói  tehetséget,
ügyességet  Finom  ecsettel  festett  kép.  3)  Hajkefe,
ecteld kefe.

Néhutt  Setét,  tehát  a  gyökben  zárt  é volna,  (1.
ECS  gyök).  Egyébiránt  rokonnak  látszik  a  latin
itta, szláv  tttet.

ECSET,  (2),  KIS—,  falu  Nógrád  megyében;
helyr.  Ecset-én,  —re,  —rSl.

ECSETEL,  (ecs-et-él)  áth. m. ectetél-t.  1) Ecset-
tel  fest,  színez,  mázol,  fehérít.  2)  Ekecsel, pepecsel.
V. ö. ECSET.

ECSETELŐ,  (ecs-et-él-ö)  fn. tt  ecsetélö-t.  Ta-
kácsok  által  használt  csiríznemü  ragasztó.

ECSETMOH,  (ecset-moh)  ősz.  fn.  Tengeri  moh
faj»,  melynek  hegyei  sörteforma  ágnak,  s  ecsetet
képeznek  (Corallina  penicillus).

ECSETNEDV,  (ecset-nedv)  ősz.  fn.  Hígított
festék,  máz, melyet  ecsettel  kennek  föl.

ECSETNYALAT,  (ecset-nyálat)  ősz.  fn. lásd  :
ECSETNEDV.

ECSETNYÉL,  (ecset-nyél)  ősz.  fn.  1. ECSET-
SZAR.

ECSETPÁZS1T,  (ecset-pázsit)  ősz. fn.  Mezőkön
e» szántóföldeken  vadon  tenyésző  növény,  a  három-
hímesek  seregéből  és  kétanyások  rendéből,  melynek
kelybe  két  hosszúkás,  hegyes és öszvenyomott tokocs-
kibólálJ.  (Alopecnrus).

ECSETSZÁR, (ecset-szár) ősz. fn.  Nyélféle  fogó
fiból, csontból  vagy  fémből,  mely  az  ecset  szálait
•Ázvetarrja.

ECSETVÁLU,  (ecset-válu)  ősz.  fn.  Lemezből
k^iített  válncska,  olajjal  töltve,  melyben  a  festő
ecsetet  tisztítás  végett  öblögetik.

ECSL, paszta  Veszprém megyében; helyr.  Ecti-
*x, -ben,  —MX.

ECSKA,  fala  Torontál  megyében;  helyr.  Ecs-
'<*-*,  —ró, —ról.  Ejtik  hosszú  í'-vel  is  Écska.

—ECSKE, L —ECS.

ECSKEND,  puszta,  Pest  megyében;  helyr.
Ecskend-én,  —re,  —rSl.

—ECZ, névképző  ketrec* = kert-ecz,  azaz ke-
rít-ecz  szóban;  módosulattal  —icz,  —öcz  is,  mint
kendel-icz, (kendericz, canabina, linaria avis),  gSmb-'óct;
mély  hangon  —acz.  L.  ezt  és  —CZ  képzőt.

ECZCZIG,  régiesen  ám.  edzig  vagy  eddig.  L.
EDDIG.

ECZEJDE ,  ám.  adeza-ide.  A  hangrendben  az
első  szó  módosult az  utóbbihoz, mint  több másokban,
pl. böstörü =  boratörS,  nélkül = nálkül.

ECZET,  fn.  tt.  eczet-ét.  Szeszes  növénysavany,
mely  némely nedvek  által  képződik.  Borectet.  Erős,
mint  a  boreczet.  Jó  borból  jó  ecset  lesz.  (Km.)  Gyti-
molcsecset,  alma-,  levendula-,  málna-,  rózsa-,  tSr-,
savóeczet.  Oláh  eczet.  Eczetet  csinálni.  Ecsettel  mosni
valamit.  Eczetbe  mártani.  Tokorcsra  ment  eczetet  Sr-
leni.  (Cbúfolódó. Km.)  Kezeire maradt,  a  vén  leányról
mondják.  Eczetes  korsó megtalálta  dugóját.  Km.

Egyezik  vele a  latin  acelum, acidum,  szláv  oczet,
német Estig.  Magyar nyelvből elemezve ám.  eszet  vagy
etet,  azaz  evő,  etető,  maró  szer.  Ezen  alapfogalom rej-
lik  a  latin  acidum,  acetum  szókban  ,  (aceo  igétől,
honnan  acer  szó  iá  :  „cibi  acrcs,  mordentet."  Plini-
usnál), és a néinct Essiy  (essen) szóban is. V. ö. ESZIK.
A  görög  Ö^iv,  szanszkrit áfitsszóknak  szintén ,scharf
értelmet  is  tulajdonítanak.  A  törökben  adsf  ám.  ke-
serű, keserűség;  és  ads  vagy  ad fik  ám.  ehet.

ECZETÁGY,  (eczet-ágy)  ősz.  fn.  1)  Általán
mindenféle  szer,  mely által  a  növénynedvek  eczetes
forrásba  mennek,  s  eczet  készül.  2)  Üledék  az  ecze-
tes  hordó  s  más edény  fenekén,  mely  a  legtisztább
eczetből  is  fejlődik  idővel.

ECZETÁRUS,  (eczet-árus)  ősz.  fn.  Aki  eczetet
árul,  cczettel  kereskedik.

ECZETES,  (ecz-et-és)  mn. tt.  eezetés-t  v.  — ét,
tb.  —ék.  1)  Eczettel  készített,  fűszerezett  Eczetet
bab,  eczetes  saláta,  eczetes  becsinált.  2)  Eczettel  tölt,
eczettartó.  Eczetes  hordó,  eczetes  üveg,  eczetes  korsó.
Eczetes  korsó  megtalálta  dugóját.  (Km.).  3)  Ami
eczetté  lenni  kezd,  eczetízü.  Eczetet  bor,  eczetes  ISre.

ECZETÉSÉDÉS,  (ccz-ct-cs-éd-és)  fn.  tt  eczeté-
se'dés-t,  tb.  —ék.  Eczetessé  változás.

ECZETÉSÉDIK ,  (ecz-et-és-éd-ik)  k.  m.  eczeíé-
séd-tem,  —tél,  —étt.  Eczetes  forrásba  megy  által,
eczetízt,  savanyuságot  kezd  kapni.  Megectetesedik  a
bor,  ha gondot  nem viselnek  reá.

ECZETÉSÍT,  ECZETÉSIT,  (ecz-et-és-ít)  áth.
m.  eczelés(t-e'tt.  htn.  —eni  v.  —ni.  Eczetes Ízűvé  vál-
toztat ; eczetes  forrásba  hoz.

ECZETÉSÍTÉS,  (ecz-et-és-ít-és)  fn. tt  eczeléti-
tés-t,  tb.  —ék.  Eczetessé  változtatás.

ECZETÉSÜL, ECZETÉSÜL, (ecz-et-és-űl) önh.
m.  eczete'siíl-t.  Eczetes  forrásba  megy  által;  eczete-
sedik.

ECZETÉSÜLÉS, 1. ECZETÉSÉDÉS.
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ECZETEVICZK,  (eczet-eviczk)  ősz.  fn.  Eczet-
ben  fejlődő  és  élő  ewczk.  V.  ő. EVICZK.

ECZETÉZ,  (ecz-et-éz) áth. m. ecteléz-tem,  —tél,
—étt.  Eczettel  leönt,  fűszerez,  készít,  bocsinál. Sa-
látát,  ételt  eeteíetni.

ECZETÉZÉ8,  (ecz-et-éz-és)  fn.  tt  ectetétét-t,
tb.  —ék.  Eczettel készítés.

ECZETFA,  (eczet-fa)  ősz.  fn.  1.  ECZETSZÖ-
MÖKCZE.

ECZETFÖZÉS,  (eczet-főzés)  ősz.  fn.  1)  Vegyé-
szeti  működés, mely  által  eczet  készíttetik.  2)  Gyár
vagy  intézet,  melyben  nagyobb  mennyiségű  eczetet
készítenek.

ECZETFÖZÖ,  (1),  (eczet-föző)  ősz.  fn.  Gyáros,
ki  eczetet  készít

ECZETFÖZÖ,  (2),  (1. föntebb)  mn. tt.  Miben,
vagy  mivel  eczetet  főznek.  EczetfSfS  kazánok.

ECZETGÖZ,  (eczet-gőz)  ősz.  fn.  A  felforralt,
vagy  tüzes  vasra,  lemezre,  téglára  csepegetett eczet-
nek  párája,  gőze.  V.  ö.  GŐZ.

ECZETKISÉRLÖ,  (eczet-kisérlő)  ősz.  fn.  Ve-
gyészeti  eszköz,  mely  által  az  eczet  valódiságát és
erejének  fokát  megvizsgálják.

ECZETMÉZ,  (eczct-méz)  ősz.  fii.  Gyógyszertá-
rakban  mézzel főzött  boreczet.

ECZETNEMÜ,  (eczet-nemű) ősz. mn.  OTyanféle
savanyúság!!,  erjedésű,  ízű,  mint  az eczet

ECZETSAV,  (eczet-sav)  ősz.  fn.  Vegyészeiben,
azon  sav,  mely  az  eczetnek  sajátja.  (Acidum ace-
ticum).

ECZETSAV ÁS,  (eczet-savas)  ősz.  mn.  Eczet-
savval  vegyített,  föleresztett  Eczettavat  szerek.

ECZETSZILKE,  (eczet-szilke) ősz.  fn.  Eczetet
tartani  való  kis findzsa, csésze.

ECZETSZÖMÖRCZE,  (eczet-szömőrcze) ősz. fn.
Növényfaj  a  szömörczék  neméből;  levelei szárnyasak,
levélkéi  körkörösek,  virágai  és  gyümölcsei  veres  tö-
mött bugában.  Máskép  eczetfa.  (Rhus  coriaria).

ECZETSZÖRP,  (eczet-szörp)  ősz.  fn.  Eczetből
vagy  cczettel  készített  szörp.  V.  ö.  SZÖEP.

ECZETVÍZ,  (eczet-víz) ősz.  fn.  Eczettel  vegyí-
tett,  savanyított  víz.  (Ozyeratum).

ECZREF1CZKE,  (eczke-ficzke)  ősz.  mn.  tt.  «cz-
keficzkét,  tb.  ectkefietkék.  Nyalka, hegyes, kaczéros (le-
gény  v.  leány).  Székely  szó.

ECZTÉS, ECZTÉZ, 1. ECZETÉS, ECZETÉZ.
ED,  elvont gyöke  edény  szónak.  1. EDÉNY.
—ED,  (1),  helynévképző,  mint  ezekben:  Ölv-

ed, Steg-ed,  Eb-ed,  Für-ed.  Elemzését  illetőleg  1.
—AD,  (1).

—ED, (2),  osztó  számneveket  képez  mint  négy-
ed,  ti*-ed;l.  —AD,  (2).

—ED,  (3),  igeképző, mint  eng-ed,  mer-ed,  terj-
ed,  ü-td;  1. -AD,  (3).

—ED,  (4),  egyes második személy ragja  1) név-
viszonyítóknál  mint nek-ed^vel-ed,  töl-ed,  elött-ed,  ki-

vill-ed,  mellelt-ed;  2) birtokneveknél  : ket-ed,  kenyer-
ed;  3)  tárgymutató  igeragozásban  :  vert-ed,  verj-ed.
L.  —AD, (4 és  5).

—ED,  (5),  melléknévképző  rOvid-ed,  könny-ed
szókban,  mely  az  alapfogalmat  némileg  mérsékli.
Eléjön  a  Bécsi  codexben  :  kicrin-ed.  L.  —D, (1)
névképző.

EDD,  1. ESZIK.
EDDE,  1. EBDE.
EDDEGÉL,  1. ÉDDEGÉL.
EDDIG,  (ain.  ez-ig)  toldva  : EDDIGLEN, ih.

Közelítő  értelemben  kimutatja  á  határt,  térben  és
időben.  Eddig  ttabad,  nem idébb.  Eddig  tűrtem,  de
ezután  nem fogok.  Régiesen  sőt  tájszólásban  ina is  :
edzig  (=: ed-ezig = ideezig),  valamint addig = ad-
zig.  Döbrentei  szerént Vasban,  Somogyban ma is hal-
lani  :  adzeg,  adtik.  Erdősy  bibliájában  a kiejtés  sze-
rént ecetiglen — edziglen (mint eczejde = adsza  ide).
Elemzését  illetőleg  bővebben  1. ADDIG.

EDDIGELÉ, (eddig-elé)  ősz.  ih. Egész ezen ide-
ig, jelen  ideig.  Eddigelé  temmi  hírét  nem hallottuk.

EDDIGI,  (ez-ig-i)  mn.  tt  eddigi-t,  tb.  —ék.
Ezen  ideig, mostanig, jelenig való, vagy  volt  Eddigi
éveim  vígan  folytak.  Eddigi  viteleteddel  megelégttem.

EDE,  férfi  kn.  tt  Edét,  tb. Edék.  Eduardus. A
német  Eduárd  vagy  Edward  szóból  kölcsönöztetett,
melyet  a  nyelvészek  edler  vagy  tréner  Witohter  szóból
származtatnak.

EDE,  EDE S TOVA ; régiesen, ide,  ide »  tova
helyett.

—EDÉK  ,  (ed-ek)  öszvetett  melléknévképző
mer-edek  szóban,  rokon  elég,  atag  képvővel.  L.
—ATAG.

—EDÉK, (ed-ék)  öszvetett főnév-képző,  s van-
nak  általa  képzett  sok  oly  származékszók,  melyek
magával  az  ed  képzővel  nincsenek használatban,  mint
tor-ed-ék,  mtn-ed-ék,  etepp-td-ék,  ei-ed-ék,  a  mély
hangnak  között:  foly-ad-ék,  moi-ad-ék,  fdr-ad-ék,
atj-ad-ék  stb.  mindazáltal  kétséget  nem szenved, hogy
az  ed  ad  tag  valamennyiben elavult  igeképző,  s  AZ  ék
ennek  részesülőjéből  fejlődött  ki.  L.  — ADÉK  és
K  betű.

—EDEL,  öszvetett  főnévképző, mély  hangon
—adal,  1.  ezt

—EDELÉM,  mély hangon *—adalom,  1.  ezt
EDELÉNY, mváros  Borsod  megyében;  helyr.

Edelény-be,  —ben,  —bSl.
EDELES,  puszta  Békés megyében; helyr.  Ede-

let-en,  —re,  —rSL
EDÉNY,  (ed-ény  ám.  bödöny)  fn.  tt  edény-í,

tb.  —ék.  1)  Mindennapi  házi  használatra  való  készü-
let,  melyben  valamit  tartunk, mibe  valamit  belete-
szünk,  legyen  az  érczből, csontból,  fából,  cserépből
stb.  Arany  edények.  Nem kell át  aranyedényt pad  alá
vetni.  (Km).  Czinedény,  eterépedény,  ectUtedény,  éjjeli
edény, fejő  edény, faedény,  konyhaedény, kőedény,  má-
zos edény, olajat,  eezelet  rdéng,  porcxelldn  edény, üveg-
edény,  vatedény  stb.  így  neveztetnek  általán  a kádá-
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rok  AlUl készített  hordók, sajtárok  , kannák  stb.  2)
Az  állatok, és  növények  testében  azon csők, melyek-
ben  a  nedvek  szivárognak.  Véredények,  téjedények,
cáedények.  Bordaközi  edények,  (vasa  intercostalia);
hágctós  edények  (vasa  scalaria);  Ingözölgö  edények,
(vasa  exhalantia);  nyirkot edények,  (vasa lympbatica) ;
láliláló  edények,  (vasa  nntritiva) stb. Átv. ért. a  Szűz
Mária  litániájában  :  lelki  edény,  tiszteletet  edény,  ájta-
toitágnak  jelei  edénye.

Némelyek  a  szűkebb  értelmű,  evéshez  használt
vagyis  ételtartó  szerekkel hozzák  hasonlatba,  s eszik
igétől  származtatják  ,  mintegy  et-ény.

EDÉNYÁRU,  (edény-áru)  ősz.  fn.  Általán,  vá-
márra  kitett  mindenféle edény,  különösen  :  agyagból,
rorczellánból,  köböl,  üvegből  készített  edények.

EDÉNYÁRUS, (edény-árus) ősz. fn. Edényekkel
kereskedő,  edényeket  áruló.

EDÉNYCSINÁLÓ, (edény-csin&ló)  ősz.  fn.  1)
.Mindenféle  mesterember,  ki  széles  értelemben  vett
edényeket készít  2)  Különösen  fazekas,  gerencsér,
porczellángyáros.

EDÉNYFOLTOZÓ,  (edény-foltozó)  ősz.  fő-  és
mn. Ki repedt  edényeket  dróttal,  vagy lemezzel meg-
erősít, kijavít.  Ilyenek  az  úgynevezett  drótosok.

EDÉNYFÜL, (edény-fül) ősz.  fn.  Fülalakú,  kü-
lóuősen  lyukas  fogó  az  edényen, melynél  fogva  azt
kényelmesebben  lehessen  ide-oda  mozdítani.  Eltörni
<£ (dényfület.

EDÉNYKE, (edényke)  fn. tt. edénykét.  A maga
nemében  kisded  edény , pl.  kis  tál, kis  bögre, kis
kanna,

EDÉNYSZÁJ,  (edényszáj)  ősz.  fn.  Nyilas  az
idényen,  melyen  azt  megtöltik, vagy  tartalmát kiürí-
*ik.  Tágat,  sxük,  csúcsos, kerekded  edény száj.

EDÉNYTAN,  EDÉNYTANÍTMÁNY,  (edény-
tű  v. tanitmány)  ősz.  fn.  A  boncztannak  azon része,
mely  az állati,  különösen  emberi  test  edényeit  tár-
gyalja.  V.  ö.  EDÉNY.

EDÉNYTARTÓ,  (edény-tartó)  ősz.  fn.  Szek-
r.'oy, vagy más  készület, hol  az  edényeket  tartani,
•irakni  szokták , különösen  a' konyhaedények  helye,
xüyen  a polcz,  tálat stb.

EDÉNYVÁSÁR,  (edény-vásár)  ősz.  fű.  Vásár,
ailyben  edényeket  árulnak  éa  vesznek.

EDEBICS,  BALATON—,  PUSZTA—,  falvak
*:ala megyében; helyr.  Ederict-én,  —re, —röl.

"EDMUND,  férfi  kn.  tt.  Edmund-ot.  Edmundua.
Magyarosabb  hangzással  :  Ödön.

EDUÁRD,  férfi  kn.  tt.  Eduard-ot.  Eduardus.
Rendítve : Ede.

EDVE,  fala  Sopron  megyében; helyr.  Edvé-n,
—re,  —rSl. Melléknév  :  edvi.

EDZ,  (ed-éz) áth.  m. edz-tem  v.  —ettem,  —tél,
».  — e'ttél,  —íU,bto.  tárni  v.  edzeni.  Tulajdonkép
-•-'D'iatik  a vasról, midőn  megkeményítik,  megaczé-
••'zzák, megnádoljak.  Habosra edzeni a vasat, keményre

AKAD.  BAOT  SSOTia.  U.  KÖT.

I  edzeni. Átv. ért. valamit erősít,  mindenféle  viszontag-
ságok  tűrésére  szoktat.  A  testet  hideg  ,  meleg,  éh ,  f s
szomj  ellen edzeni.  A  lelket  szenvedések  ellen  megedzeni.

Elemezve  :  ed-éz,  v.  et-e'z,  v.  et-et ,  azaz  marat.
Rokon  vele  :  aczél,  aczogat,  továbbá a  német  át  zen,
essen.

EDZÉS,  (ed-éz-és)  fn.  tt.  edzés-t,  tb.  —ék.  1)
A  vasnak  megkeményítése,  aczélozása,  n&dolása.  2)
Átv.  ért. viszontagságok  ellen, s azok eltűrésére  szok-
tatás.  Testedzés,  lélekedzés,  szívedzés.

EDZETT,  (ed-éz-étt)  mn. tt.  edzétt-et.  1) Meg-
keményített , aczélozott,  nádolt.  Edzett  vas. 2) Átv.
ért.  viszontagságokat  eró's  testtel  és  lélekkel  tűrő.
Edzett  test,  edzett  lélek,  edzett  kebel.  Csatára  edzett
vitet.

—EDZIK,  (ed-ez-ik)  ősz.  igeképzö,  mély han-
gon  —adzik. L. ezt.

EDZŐ,  (ed-éz-ő)  mn.  tt.  edzö-t.  1) Keményítő,
aczélozó , nádaló.  Edző  kováctmunka ,  edzS  tűz,  edzS
kalapács.  2) Átv. ért. viszontagságok  tűrésére  szok-
tató, erősítő.  EdzS  vasas víz. Lelket edző  viszontagságok.

EDZÖDÉS,  (ed-éz-őd-és)  fn.  tt.  edzSdés-t,  tb.
—ék.  Aczélosodás,  keményedés;  neki  törődés, türe-
lemhez  szokás.

EDZŐDIK,  (ed-éz-öd-ik)  belsz.  m.  edzod-tem,
— tél,  —ott.  1) Aczélosodik,  keményedik  (a vas). 2)
Neki  törődik,  neki  keményül,  türelemhez  szokik.
Szenvedések,  viszontagságok  által  edződik  mind  a  tett,
mind  a  lélek.

EDZÖVÍZ,  (edző-víz) ősz.  fn.  1) Víz,  melybe a
megtüzesített vasat,  aczélozás  végett,  belemártják. 2)
Átv. ért. vasfürdö,  mely  tagokat  edz, erősít.

EEND,  1. ÉEND.
EFFÉLE, jobban  ez-fdé;  1. EZ  és  FELÉ.
EFFÉLE,  (ez-féle) ősz. mn.  tt.  effélét,  tb.  effélék.

Ezen  nemhez  tartozó ,  ilyen  forma,  ilyen  tulajdonsá-
gokkal  bíró. V.  ö. FÉLE.  Párhuzamos  távolító  társa :
afféle.

EF-LYUK,  EF-RÉS , ősz.  fn.  Kis /  betű  alak-
jára  metszett  nyílás  a  hegedüféle  hangszerek  felső
lapján.

E6,  (1), ragozott állapotban az  ég mint ékvcsztö
főnév  módosulata pl.  eg-et, eg-ek, eg-en  v.  ég-en.  L.  ÉG.

ÉG, (2),  elvont  gyöke  1)  egér  szónak  <5s szár-
mazékainak,  rokon  Ug  vagy  ug  gyökökkel  (Üget  vagy
ugor  szókban) ; 2)  egész  szónak  és  származékainak  s
ez  értelemben  rokon égy  vagy  meg  szókkal.  ,Meg'  is
tájdivatosan  pl. a  göcseji  nyelvjárásban  :  ég.

—ÉG, (1), névképző, pl.  mel-eg,  hid-eg,  ríd-eg,
ör-eg,  délcz-eg,  id-eg,  ür-eg  szókban.  Eredetét  ille-
tőleg  1. —ÁG,  névk.

—ÉG, (2), éles  é-vel,  régies  ig  rag  helyett.  Ad-
deg, eddeg,  kedeg.  „Hegedülést,  sípolást, dobolást, tán-
czot  három  etztendeeg  megtiltottak."  Érdy-codex.  A
régi  magyar  Passióban  öszvevonva  :  esztendég.

—ÉG, (3), zárt  e-vel ég  1. az  É  betű  folytában.
EGÉLY,  (eg-ély) fn. tt.  egély-t.  A  reliyio  szónak

kifejezésére  legújabban  alkotott  szó  az  ég  (coeluin)
2
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gyökből, mintegy  égi boldogságra  vezeti!  elméleti  és
gyakorlati  erkölcstan.

EGÉLYÉS,  (eg-ély-és) mn.  tt. egílyet-t,  v.  —ét,
tb.  —ék. Aki  az egély  szent tanait  gyakorlatilag  űzi,
hitralliei  buzgalma.  Egélyet  jámbor  ember.

EGÉLYÉSSÉG,  (eg-ély-és-ség)  fh.  tt  egélyet-
tég-ét.  Hitvallási  bnzgóság, istenesség.

EGENFÖLDE,  paszta  Szála  megyében,  helyr.
EgonföW-n,  —r«, — r«.

EGBÉL, mráros  Nyitra  megyében; helyr.  Ég-
bél-én, —re,  — r«L

EGE, erdélyi  fala  Udvarhely  székben, pnscta
Békés  megyében; helyr.  Egé-n,  —re, —r8l.

EGECSE, puszta  Pest  megyében; helyr.  Ege-
60C"ft) ' l*€j  ••  ifott

EGEG, EGEGH, paszta Hont megyében; helyr.
Egeg-én, —re, —r&.

EGEH T. EGEK erdélyi falu 1. EGE.
EGEB, (1), mváros  Heves megyében;  helyr.

Eger-be, —ben, —böl. Melléknéri  képzővel :  egri.
Egri  név,  egri  vitet,  egri  bor, egri  autonyok  híresek.

EGEB,  (2),  faluk  Nyitra  és  Szála megyékben;
helyr.  mint  föntebb.

EGEB,  (3), patak Heres  és Borsod megyékben.
EGER, (4), EGERFA, 1. EGEB, ÉGEBFA (bosz-

ssn É alatt).
EGEB, (eg-ér)  fh.  tt  egeret.  1)  Sok  fajra  elága-

zott  apró, fürge, sebes futása  emlős állat neme,  mely-
nek  elül  két  hegyes  metsző  foga,  és igen  rövid  záp-
fogai, gömbölyű, csupasz, s félig átlátszó fülei, s arány-
lag  nagy, vékony,  szőretlen  farka,  ismertető jelei.
Erdei,  fejér,  gyökerén,  hári,  meséi,  váron,  pat-
kány-,  golyvát,  nárnyat,  apró,  hortyogó  stb.  egér.
Egeret fogni.  Ninct  itthon  a maetka, tánctolnak  át  ege-
rek.  (Km).  Stegény,  mint  a  templomba  ttorult  egér
vagy  a  templom  egere.  (Km).  2)  Átv.  ért  16  egere,
azaz, megzabálásból  támadott gttmő, hasonló kemény
daganat az  egérhez, melyet  nyomkodással  vagy  a  ló-
nak  futtatásával  oszlatnak  el, s ekkor  art  mondják  :
megmondult,  v.  megindult  a  lé  egere.

Vastaghangon  rokona  agár,  s átvetve  hasonló
hozzá  ürge.  Mind  e  három  állat gyors,  fürge  mozgé-
kony  tulajdonságú. V. ö. AGÁR. Finnül  kíirí  =  egér,
és  hytirin  (v. pyörin  v.  vyörin)  sürgők,  forgók,  virul,
virküt,  vVyrOt  fürge,  virgoncz,  virkenen,  fürgővé  le-
nek. Kassai  mind  az  egér  mind az agár  szót  rágó-ból
származtatja.

EGEBÁG, fáin Baranya megyében; helyr.  Eger-
ág-on,  —rá,  —roL

EGERALJA,  fáin  Veszprém  megyében;  helyr.
Egeraljá-n,  —ró, —rét.

EGÉRÁRPA,  (egér-árpa) ősz.  fn.  Ugarokon ter-
mő vadárpafaj. (Hordenm marinam).

EGERBÉGY,  EGEBBÖGY,  mváros  Erdélyben
Torda megyében; és  falok  Belső-Szolnok,  Kolos me-
gyékben s Medgyes székben, helyr.  Egerbe~gy-én,  —re,

EGÉRBÜZ,  (egér-bűz)  ősz.  fn.  1. EGÉBSZAG.
EGÉRCSE,  (eg-ér-cse)  fn.  tt.  egéreté-t,  1.

EGÉRRE.
EGÉRCSÉCSFÜ,  (egér-csécs-fÜ)  Ősz.  fa.  Nö-

vényfaj  a szaka-nemfiek közöl. Máskép :  bárányeteetfí
v.  ttakafü  v.  bortot  itaka.

EGERCSEL  v.  EGEBCSÉL  v.  EGÉRCSÉL,
(eg-ér-cse-el, vagy  öazvetétel  által: egér-cseál) önh. m.
egeretél-t.  A  marháról  mondatik, midőn  zöld  ágak
után kapdos, zöld  ágakat,  leveleket csipkéd, (mint az
egér  szokott csipkedni).  Továbbá lassan-lassan  elébb
megyén,  vagy  ide-oda  szaladoz  stb.  mint.az  egér,
vagy  mint  az  egerésző róka.  (Ferenczi  János a  Táj-
szótárban).

EGERECSKE,  (eg-er-ecs-ke) fn.  tt  egereetké-t.
A  maga nemében piczi, vagy  fiaegér;  egerke.

EGERES, (1), (eg-er-es) mn. tt.  egeret-t,  v.  —ét,
tb.  —ék.  1)  Egér  nevű állatokkal  bővelkedő.  Egeréé
hát.  2)  Egér  nevű  nyavalyába esett  Egerei  ló.

EGERES,  (2),  erdélyi  falu  Kolos  megyében;
helyr.  Egerei-én,  —re, —rőí.

EGERESÉDIK,  (eg-er-es-éd-ik)  Lóról  mond-
ják,  midőn egér  nevű  nyavalyába  esik.

EGERÉSZ,  (1),  (eg-er-ész)  fn.  tt  egerétt-t,  tb.
—ele. Egereket kereső,  fogdosó.

EGERÉSZ, (2),  (eg-er-ész) őnh. m.  egerét*-t«m,
—tél,  —itt.  1) Egereket  keres,  fogdos. Egerénnek  a
mactkák,  ét  némely  kutyák.  2)  Átv. ért  valamire alat-
tomban  leselkedik,  titkon  kacsingat, baján tekinget,
tiltott  helyekre  kapdos.  Mát  ertténye  kOrül  egerén.
(Falndi  N. E). Leányok  után vagy  leányoknál  egeres*.

EGERÉSZÉS,  (eg-er-ész-és)  fn.  tt  egeréttét-f,
tb.  —ék. Egérfogdosás.  Alattomos kacsingatás;  sce-
mérmetlen kapdosás.

EGERÉSZGET,  (eg-er-ósz-get)  önh. és áth.  m.
egeréttget-tem,  —tél,  —étt.  Folytonosan,  s mintegy
kedvvel  fogdossa az egereket

EGERÉSZGETÉS,  (eg-er-ész-get-és) fn. tt  ege-
réngetét-t,  tb.  —ék.  Egérfogdosás.

EGERÉSZKÁNYA,  (egerész-kánya)  ősz.  fn.
Kányafaj,  mely  egereket  fogdos,  s  azokkal  táplál-
kozik.

EGERÉSZMACSKA,  (egerész-macska)  önz.  fn.
j  Macska, mely  egereket  fürkész  és  fogdos.
i  EGERÉSZÖ, (eg-er-ész-ő) mn.  tt  egeréttö-t.  1)
|  Egereket  kereső,  fogdosó.  Egeréttö  kánya.  2) Á.tv.

ért  tiltott helyeken szemtelenül fogdozó, tapogatódzó,
alattomban  kacsingató. EgeréttS  ketek,  éternek.

EGÉRÉTETÖ, (egér-etető) ősz. fh.  1. EGÉRKÖ,
i  v.  MIRENY.
!  EGÉRFAKÓ, (egér-fakó) ősz.  fn.  és  mn.  Lóról
j  mondják  leginkább, melynek  olyan színű  szőre v&n,

mint a  mezei  egérnek.
!  EGÉRFARK,  (egér-fark)  ősz.  fn.  1)  Az egér

nevű  emlős  állatnak  aránylag  hossza  és  meztelen
i  farka.  2)  1.  CZICZFARKKÓRÓ.
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EGÉRFÉSZEK , (egér-fészek)  ősz.  fa.  Fészek,
melyben át egér  kölykesik.

EGÉRFI,  (egér-fi)  ősz.  fa.  Az  egérnek  kölyke,
kisegér.

EGÉRFOGÓ, (egér-fogó) ősz.  fn.  1) Csalétekkel
ellátott  sajátságos  készület , caaptató , vagy  kaliczka
formán,  mely a torkoskodó egeret vagy lezúzza, vagy
* kaliczkiba rántja. 2)  Ősz.  mn. Aki  egeret  fog, vagy
mivel  egeret fognak.  Egérfogó  kelepete,  csaptaié,  t&r.

EGÉRFÜL,  (egér-fül)  ősz.  fn.  1)  Az  egér  nevű
illatnak  föle.  2)  Többféle  füvek  neve.  (Alsine  mé-
dia ; hieraeiom  pilosella ; gnaphalium  dioicnm).

EGERHÁT,  falu  Közép-Szolnok  megyében;
helyr. Egerhát-on,  —rá,  —ról.

EGÉRFŰLFÜ,  vagy  EGÉRFÜLHÖLGYMÁL,
(egér-fül-ffi  T. egér-fül-hölgy-mál),  lásd  : EGÉRFÜL-
HOLGYOMÁL.

EGÉRFÜL-HOLGYOMÁL,(egér-fül-holgyomál)
öu.  fa.  Növényfaj  a  holgyomálok  neméből.  (Hiera-
citun pilotella).

EGERHÁZ,  fala  Közép-Szolnok  megyében;
helyr. Egerhát-on,  — rá,  — ról.

EGERHEGY, igazabban:  EGERBEGY,  (Lénk
Ignicx  szókönyve  után) ,  fala  Közép-Szolnok  me-
gyében.

EGERJES,  1. ÉGERJES  (É alatt).
EGÉRKAVICS,  (egér-kavics)  ősz. fn.  Bányaka-

vic*,  mely  a  mirenynyel  v.  egérkővel  (arsenicum)
egyesülve  találtatik.

EGÉRKE, (eg-ér-ke)  fn.  tt.  egérké-t.  Apró  kis
«gér; egerecske.

EGÉRKELEPCZE ,  (cgér-kelepcze)  ősz.  fn. 1.
EGÉRFOGÓ,  fn.

EGÉRKŐ,  (egér-kő)  ősz.  fn.  Ásványokkal  ve-
gyült méreganyag ,  mely  az  olvasztó  kemenczékben
eMlvan , szürke  lisztalakban  koromkánt  a  kémény-
bei ragad, s  lugsó  által  megtisztítva  jegeczes alakot
ktp, és  tiszta,  fehér  anyaggá  vállozik.  (Arsenicum).
tjtbb  tndom&nyos  neve  :  mireny,  kissé  előbb  :

EGÉRKŐOLAJ,  (egér-kő-olaj)  ősz. fn.  Sósavval
vegyített egérkő.

EGÉRLYUK,  (egér-lyuk) ősz.  fn.  Lyuk,  mely-
*n  egér  lakik.  Egér  nem  fér  lyukába,  s  tököt köt
firkára.  (Km).

EGÉRMASZLAG,  (egér-maszlag) ősz.  fn.  Egér-
méreg, egerétető, egérkő.

EGÉRNEM,  (egér-nem)  ősz.  fn. Állattanban  je-
lenti  azon állatosztályt ,  melyhez a  legtágasabb  érte-
lemben vett egerek  tartoznak.

EGÉRNEMÜ,  (egér-nemű)  ősz. mn.  Az  egerek
neméhez  tartozó.  Egérnemü  emlőt  állatok.

EGERPATAK,  falvak  Erdélyben,  a  háromszéki
«&ben ; helyr.  Egerpatak-on,  — rá, — ról.

EGÉRPINTY,  (egér-pinty)  ősz.  fn.  1.  CSÍZ.
Fringilla spinos).
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EGÉRPOR,  (egér-por)  ősz.  fn.  Egerek  kiirtá-
sára  csinált por,  mely  vagy  öszvetörött  egérkőből,
vagy  egérkővel  vegyített más  anyagból  áll.

EGÉRRÁGÁS,  (egér-rágás)  ősz.  fn. Hésag,  rés,
lyuk,  melyet  az  egerek  csinálnak  valamely  testen,
pl.  ruhán,  szalonnán, húson stb.

EGÉRRÁGTA,  (egér-rágta)  ősz.  mn.  Mit  egér
vagy  egerek  kirágtak.  Egérrágta  ttita,  ctúmattár.
Tréfás  nyelven  mondatik  holmi  elrongyollott, szaka-
dozott  ruhanemiiekről.  Egérrágta  köpönyeg,  ka-
laptgél.

EGÉRSZAG,  (egér-szag)  ősz.  fn.  Sajátságos,
visszataszító  bűz,  melyet  az  egerek  tanyája,  fésxke
körül  érezni, különösen  az egérhugynak bűze.

EGÉRSZAGÚ,  (egér-szagú)  ősz.  mn.  Minek
olyan  bűze  van,  mint  az  egérnek;  vagy, min az  egér
bűze  érzik.  Egérstagú  kamara.

EGÉRSZAR,  (egér-szar)  ősz.  fn.  Egér  emész-
tete,  ganaja.

EGERSZEG,  EGERSZEGH,  mváros  Szála me-
gyében  ;  falvak  Baranya,  Nyitra, Torna  és Vas  me-
gyékben,  s  Erdélyben  Maros  székben.  Helyr.  Eger-
tteg-én,  —re,  —rtil.

EGÉRSZÍN,  (egér-szín)  ősz.  fn.  Olyan  szín, mi-
lyen  az  egér  szőrének  szine.

EGERSZINÜ,  (egér-szinü)  ősz.  mn.  Minek
olyan  szine  van, mint  az  egérnek.

EGERSZÖG,  EGERSZÖGH,  1.  EGERSZEG.
Különösen  így  hívják  Tornában.

EGÉRSZÖRÜ,  (egér-szőrű)  ősz.  mn.  Minek
olyan  színű  szőre  van , mint az  egéré.  Egérstörü  pa-
ripa,  szamár.

EGÉRTÖVIS,  (egér tövis)  ősz.  fn.  Cserjés  nö-
vény,  melynek  hím  és  nővirágai  külön  szárakon,  és
pedig  jobbára  a  leveleken  nyílnak.  (Ruscus).

EGERVÁR,  mváros  Vas  megyében;  helyr.
Egervár-on  v.  —ott, —rá,  —ról.

EGER VÖLGYE,  falu  Vas  megyében;  helyr.
Egervölgy  é-n,  —re, —röl.

EGÉSZ,  (1),  (eg-ész  v.  eg-Össz  ám.  egy-tftn)
mn.  tt.  égettél.  1)  Minek minden  ízei,  részei  egytttt-
vagy  megvannak,  egy  összeséget  tesznek,  mi cson-
kítva, vagy valamely  alkotó részétől megfosztva  nincs.
Égett  kenyér, égett  alma,  égéit  tóját,  melyek  meg-
szelve,  eltörve  nincsenek.  Égisz  a  könyv, ha egy  lapja
sem  hiánytik.  2)  Mi  részekre  föl  nem  osztatott
Égést  telek,  melyet  az  örökösök  el  nem  daraboltak.
Egész  konct  hús,  melyet  falatokra  nem metéltek.  3)
Jelent  annyit,  mint,  egy  részt  sem  véve ki.  Égést  vá-
rót  elégett.  Egéig  országban  pusztított  a  ragály.  4)
Számtanilag,  minek  minden  részei  öszve  vannak
adva, pl. 4 -j- 5 -|- 6 = 15.  Itt a  15  az  elébbi ré-
szekhez  képest  egész;  továbbá  a  mi  nem tört szám,
pl.  ebben  : 32/s,  a 3-mas  szám  egész, a 2/s  tört  5)
Testileg  ép,  mely  értelemben  csak  származékai  :
egésttég,  egészséges  használtatnak.  6) Átv.  ért  merő,
csupa  vagy  olyan, mint azon  főnév,  melynek jelzője-



23 EGÉSZ—EGÉSZSÉG EGÉSZSÉGES—EGÉSZSÉGTELENÜL  24

ként szolgál. Egész  csuda ez a gyerek^  oly  okosan  lettél.
Egész  apja.  Egész  paraszt.  Egész  öfdög.  Egész  angyal.

•  Elemezve eg-Sssz  v.  egy-Ossz,  vagy meg-ötsz, azaz
együttlevő  ossz, meglevő  ossz. Elemezhető ekként iá:
egy-íz,  azaz  együtt  levő  iz,  együtt"levő rész;  rokon
vele hangban  a hellén : 17(175.

EGÉSZ,  (2),  (1. föntebb)  fh.  tt  egész-el.  Vala-
mi  Önálló' lény,  melynek  semmi  része  nem hiányzik.
Különösen  a  számtanban  ám.  Sszveg,  több  összeadott
részből  álló mennyiség;  továbbá  a  tört  szám  ellen-
téte.  V.  ö. EGÉSZ, mn.

EGÉSZÉDIK,  ("eg-ész-éd-ik)  k.  m.  egészed-lem,
—tél, —élt.  Egészszé  lesz;  hiányait  mintegy  maga
magától  kipótolja.  A  jövedelmekből  latsanként  kiége-
ttednek  az  évi  költségek.  Egészedik  a  mű, mely  teljese-
déseket  közelit.

EGÉSZGÁTNA,  (egész-gátna)  ősz.  fa.  A  had-
tudományban  jelenti  azon  földalatti  árkot,  melyet
kivülről  kezdve a várakba  beásnak.

EGÉSZHÁZHELYES, (egész-ház-hclyes) lásd :
EGÉSZHELYES.

EGÉSZHELY,  (egész-hely)  ősz.  fn.  A  volt  úr-
béri  egyes  telkek  legnagyobbika,  s  e  szerént  azon
telkek  felosztásának  kulcsa, mely a  föld minemüsége,
a  vidéknek  helyzete, s némely más különbségek  sze-
rént valamivel  kisebb,  vagy  nagyobb  szokott  lenni.
Máskép  :  egésztelek.  Felosztatik  rendszerént  félhe-
lyekre,  és fertályokra.  Áll  belső  telekből,  és külsőből.
Egészhelyet  b'irni.  Egészhelyet  örökölni, szeretni.

EGÉSZHELYES,  (egész-helyes)  ősz.  mn. Kinek
egészhelye van.  Egészhelyes  gazda, egétzhelges  jobbágy.
Máskép  : egésztelkes.  Tréfás  beszédben,  kövér,  terje-
delmes  testű  ember. V. ö.  EGÉSZHELY.

EGÉSZEN,  (eg-ész-en) ih.  1)  Minden  részeivel
együtt  A  jószágot  egészen  általadni  örököseinek.  2)
Épen,  minden  rongálás,  kár  nélkül.  Az  edények  egé-
szen maradtak a  ross  út  dacsára.  3)  Végképen,  min-
denestül.  Egészen  oda  van.  Egészen  tönkre jutott. Egé-
szen  elégett.

EGÉSZÍT,  EGÉSZTT,  (eg-ész-ít)  áth.  m.  egé-
tztí-ftt,  htn.  —eni  v.  —ni. Ami hiányos, csonka, vagy
tökéletlen volt, azt  teljessé,  tökéletessé  teszi.  Kiegé-
szít.  A  hiányos munkát,  könyvet  kiegészíteni.

EGÉSZÍTŐ, (eg-ész-it-ő) mn. tt  egésztíő-t. Hiányt
pótoló,  valamit egészszé  tevő,  alkotó.  Egészítő  rést.
A  háznak  egészítő"  részei  az alap,  a falak,  a padolatok
és  a  tető.

EGÉSZKÖRMÜ,  (egész-körmü)  ősz.  mn.  1.
PATÁS.

EGÉSZLEN,  (eg-ész-len)  1. EGÉSZEN.
EGÉSZLET, (eg-ész-let) fn. tt  egészlet-tt.  Egész

ősziét  vagy  öszveség. Egész mivolta valaminek. Ujabb
alkatú.

EGÉSZSÉG, (eg-ész-ség)  fn. tt  egészség-ét.  Ál-
lapot,  midőn  valakinek  teste és  átvitt  értelemben  lel-v

ke  is  romlatlan  természeti  állapotban van,  s  minden
részei  alkalmasak,  és  képesek  illő  működéseiket  tel-
iesíteni.  Mondatik  az  állatokról  és  a  növényekről.

Ellentéte:  betegség.  Jó egészség;változó  egészség.  Egész-
ségben  lenni. Kelletlen ott  a  kincs, ahol  egészség  nincs.
(Km).  Kinek  elesége,  szűkön  bora, sSre,  annak  van
egészsége.  (Km).  Tisztaság  félegészség.  (Km).  Egészsé-
gére  válik, amit  eszik.  Kedves  egészségére  vagy  egészsé-
gedre  váljék,  vagy  rövidebben :  egészségére  vagy  egész-
ségedre.  Viselje  egészséggel.  (Mesteremberek kívánsága
az  új  ruhához). V.  ö.  ÉPSÉG.

Ezen  elemzés  szerént  némelyek  hibásan  írják
egésség-neí,  mert  égés  törzs  nem  létezik.

EGÉSZSÉGES,  (eg-ész-ség-és)  mn.  tt  egészsé-
gés-t,  v.  —ét, tb.  —ék.  Kinek  egészsége van;  aki
nem  beteg.  V.  ö.  EGÉSZSÉG.  Egészséges  gyermek,
Öregember.  Három  dolog  egészséges  :  eleget  nem enni,
munkától  nem futni,  és nem  bujálkodni.  (Km).  Egész-
séges,  mint  a  hal;  mint a pinty;  mint a  makk.  (Km).

EGÉSZSÉGESEN,  (eg-ész-ség-és-en)  ih. Ép  ál-
lapotban;  nyavalya,  betegség  nélkül.  Egészségesen
megtérni  a  hosszú  utazásból.  Egészségesen  lefekttnni,  s
betegen  fölébredni.

EGÉSZSÉGÉSÉDK,  (eg-ész-ség-és-éd-ik)  k.
múlt:  egészségéséd-tem,  —tél,  —élt. L EGÉSZSÉGE-
SÜL.  MÉGEGÉSZSÉGÉSÉDIK.

EGÉSZSÉGÉSÜL,  (eg-ész-ség-és-ül)  önh.  m.
egészségesül-t.  Egészséges  állapotba  megyén által, be-
tegségéből  kigyógyul,  kiépül.  Megegészségesül.

•EGÉSZSÉGGEL,  (eg-ész-ség-vel)  ih.  Jó  kivá-
nást jelentő szó.  Éljen  egészséggel.  Költse  el  egészség-
gel.  Jó  egészséggel  l

EGÉSZSÉGI,  (eg-ész-ség-i)  mn.  tt  egészségi-1.
Egészséget  illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.
Egészségi  jelek.

EGÉSZSÉGSZABÁLY,  (egészség-szabály) ősz.
fa.  Szabály,  mely  élénkbe  adja  a  módot, mikép  kell-
jen  úgy  ebiünk,  hogy  testi  lelki  állapotunk  ép  ma-
radjon,  pl.  Mindenben  mértékletes  lég:j,  tisztán  tartsd
és  meg  ne  híUsd  magadat.

EGÉSZSÉGTELEN,  (cg-ész-ség-telen)  mn.  tt.
egészséglelen-t,  tb.  —ék.  1) Kinek egészsége nincsen  ;
beteges, nyavalygó.  V.  ő. EGÉSZSÉG.  Egészségtelen
gyermek,  öregember.  2)  Mi az  egészségnek  árt, mi be-
tegséget  okoz.  Egészségtelen^  étel, ital,  levegő,  lakás,
időszak.  3)  Ha tározói lag  ám.  egészségtelenül, bete-
gesen.

EGÉSZSÉGTELENEDÜL,  (eg-ész-ség-telen-éd-
ik) k. m. egészségtelened-tem,  —tél, —étt. L. EGÉSZ-
SÉGTELENÜL.  ElegészségteUnedik.

EGÉSZSÉGTELENÍT, (eg-ész-ség-telen-ít)  áth.
m.  egészségtelenít-étt,  htn.  —ni v.  —ént.  Egészségte-
lenné  tesz.

EGÉSZSÉGTELENKÉDIK,  (eg-ész-ség-telen-
kéd-ik) k.  m. egészségtelenkéd-tem,  —tél,  —étt. Bete-
geskedik,  nyavalyában  sínylődik.

EGÉSZSÉGTELENSÉG,  (eg-ésa-ség-telen-ség)
fa. tt  egészségtelenség-ét.  Egészség nélküli  állapot.  V.
ö.  EGÉSZSÉG.

EGÉSZSÉGTELENÜL  ,  (eg-ész-ség-telen-ül)
önh.  m. egészségtfleniU-t.  Egészségtelen,  beteges,  nya-
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nlyís állapotba esik.  Elegéstségteleniü.  V.  6. EGÉSZ-
SÉG.

EGÉSZSÉGTELENÜL ,  (eg-ész-ség-telen-ül)
ÜL  Egészség  nélkül.

EGÉSZSÉGÜGY, (egészség-ügy)  ősz.  fa.  Köz
egészséget  illető  dolog.

EGÉSZTELEK, (egész-telek) ősz. fn. 1. EGÉSZ-
HELY.

EGÉSZTELKES  ,  (egész-telkes)  ősz.  mn.  1.
EGÉSZHELYES.

EGÉSZTESTVÉR,  (egész-testvér) ősz.  fn.  Egy
tfratól  és  egy  anyától  származott  Másképen  :  apui
ínyil testvér. Ellentéte  : féltestvér  t. i.  apui  (apáról)
twtrér, vagy  anyui  (anyáról)  testvér.

EGÉSZTESTVÉRSÉG,  (egész-testvérség)  ősz.
fő. Egy apától  és  egy  anyától  való  származás.

EGÉSZÜL,  (eg-ész-ttl)  önh.  m.  egészül-t.  L.
EGÉ8ZÉDIK.

EGÉ8ZÜLÉS,  (eg-ész-fil-és)  fn.  1.  EGÉSZÉ-
DÉS.

EGÉSZVÉT,  (egész-vét) ősz.  fn.  A  kereskedési
üzletekben  oly  vásárlás,  midőn  valamit  általában,
egyes  részeit  tekintetbe  nem véve,  vásárlanak  vagy
résznek meg, pl.  egy  határban  termett  dohányt, ga-
bonát , egy  falka  göbölyt,  egy  egész  nrodalombeli
gyapjút stb.

EGÉSZVÉTEL, (egész-vétel) 1. EGÉSZVÉT.

EGGY, 1. EGY.
EGKEGY,  falvak  Baranya  megyében  (MA-

GYAR—, NÉMET—); Szála megyében;  továbbá  Er-
délyben  Doboka  megyében  (MAGYAR—,  FEL-
SŐ—); helyr.  Egregy-cn,  —re, —röl. Folyó  neve  is
Erdélyben  Hányad  megyében.

EG&ES, (1), fn.  tt.  egret-t,  tb.  —ék.  Egresfán
termő bogyó, mely  éretlen  korában  igen  fanyar,  és
kemény,  megérve édeses, és puha. Savanyú v.  fanyar,
nint  a*  égre*.  (Km).  Mondatik az  éretlen  savanyú
uölörSl  is. StSlSt  várt,  egresi  szedeti.  Isai.  5.  4.  (Ri-
bes groesularia).

A  latin  agrettit  szótól  kölcsb'nzöttnek  látszik,
honnan  az  olasz  agreite,  agresfo  , német Ágresl,  s  a
uliv nyelvekben  aggrest,  egrese  stb. is  eredtek.

EGRES, (2), több helység  neve Arad,  Baranya,
Bonod, Fejér,  Somogy,  Tolna, Torontál  és Zemplén
negyekben,  így  szinte  Erdélyben  Belső-Szolnok  és
Torda  megyékben.  Helyragozva  :  Egres-én,  —re,
-TŐI.

EGEESD, falu  Trencsén  megyében; helyr.  Ég-
rttd-át,  —re, —rSl.

EGRESÉS, (egres-és)  mn. tt.  egruét-t,  v.  —ét,
tb. -ti. Egressel  készített  (étel). V. ö. EGRES.

EGRESFA, (egres-fa)  ősz.  fn.  A  ribiszke  nemű
cserjék  egyik faja,  máskép  : pösméte,  köszméte.

EGRESKE, falu  Bereg megyében;  helyr.  Eg-
—re,  —rSL

EGRE8LÉ, (egres-lé) ősz.  fn. Egresfa  bogyóiból
sajtóit  lé.

EGRESPATAK, falu Közép-Szolnok  megyében,
s  puszta Erdélyben Felső-Fejér  megyében; helyr.  Ég-
respatak-on,  —rá, —ról.

EGRESTÖ,  erdélyi  falu  Küküllő  megyében;
helyr.  Egrestö-n,  —te,  —rSl.

EGRI, (1), mn. és  fn. tt  egri-f,  tb. —ék. Eger
bői  való.  V.  ö. EGER  mváros.

EGRI,  (2),  falu  Szathmár  megyében,  puszta
Nyitrában; helyr.  Egri-be,  —ben, —böl.

EGRIPONTY,  (egri-ponty)  ősz.  fn.  A  pontyok
neméhez  tartozó,  s patakok  és nagyobb  folyókban élő
halacska.  (Cyprinus phoxinus).

EGY,  töszám,  és  mn. tt.  egy-et.  Fölveszi  a  töb-
bes  számot  is  :  „Hogy  legyenek  eggyek"  (üt  sínt
unum).  Tatrosi  codex (János  evang.  17. fej. Erdőéi-
nél  is  :  „hogy  egygyek  legyenek."  Pestinél  :  „hogy
legyenek  egy.•)  Mint  tőszám  a  többi  között  első, s
rajta  kezdjük  a  számlálást  :  egy, kettő,  három  stb.
Egy,  érik  a  meggy.  (Km).  Egyet  ütött  ás  óra.  Egyet
mondok,  kettő  lesz  belőle.  Midőn  melléknévül  áll, jé.
lent  1)  meghatározott valamit, minek  mása  nincs, mi-
ből  több  nem  létezik,  vagy  miből  többet  nem  aka-
runk,  nem czélunk  említeni. Egy  Isten,  egy  keresztség.
Egy  dologból  kettői ne  tégy.  (Kin).  Egy  fa  nem  erdő.
Egy  Magyarország  van.  Egy  életem,  egy  halálom.  Ax
embernek  egy  nyelve, és  két füle  van,  hogy  többet hall-
jon,  mint  beszéljen.  2)  Jelent  ugyanazonságot,  hason-
lóságot.  Egy  értelemben  lenni,  egyet  érteni  valakivel.
Egy  akarattal  végezni  valamit.  Mindig  egy  bakot  nyúz-
ni.  Egy  bordában szőni.  Egy  csárdában  két dudát meg
nem fér.  Egy  kaptára  ütött.  Egy  gyékényen  árulnak.
Egy  hajóban eveznek. Egy  húron pendlünek.  Egy  bor-
dában  szőtték.  Egy  kérget  rágnak.  Egy  követ  fújnak.
Egy  lantot pengetnek. Egy  malomban őriének.  Egy  nó-
tát  dudálnak.  Egy  nyomon  járnak.  Egy  pórázon  fut-
nak.  Egy  són, egy  kenyéren  vannak.  Egy  a  szoba a ke-
menczéuel.  (Km). Egy  nap  nem a  világ.  (Km). Egy  szó
mint  száz. Egy  fScske  nem  hoz nyarat.  Egy  hajszálnyi.
Egy  szempillantásnyi.  3)  Ám.  csupa,  puszta.  Egy
llngre  vetkőzni.  Egy  üngben gályában járni.  4)  Jelent
tagadó  szócskákkal  összeköttetésben  csekélységet.
Nem ér  egy  pipadohányt,  egy  hajtófát,  egy férges  diót.
Egy  körömfeketényit  sem.  Csak  egy  hajszálon  lóg. Egy
falatot  sem kapsz,  5)  Ám.  némely , valamely , s  IIKSZ-
náltatik  az  elbeszélésekben,  péld.  Egykor  egy  khály
nagy  lakodalmat  tartott.  Volt  egyszer  egy  ember.

Az  l,  2, és  3-dik  esetben mint számnév  hang-
súlyozás  által  emeltetik ki,  pl.  égy  Isten,  égy  íercszt-
ség;  égy  Üngben  gályában;  a  4  és 5-ik esetben,  mint
határozatlan  névelő-féle,  hangsúlyt  veszít  s  az  utúua
álló név veszi  fel  azt  : nem ér  egy pipa  dohányt;  volt
egyszer  egy  király.

Néha  ,egyik* helyett  is  használtatik  :  egynek  el-
esése ,  másnak  fölkelése.  (Km).  Főnévül  áll  ebben  :
Elég  egynek  egyben fényleni.  Fay  András.

Az  egy  névvel  sok  visszaélés történik, minthogy
azt  sokan  a  franczia,  német  stb.  határozatlan  névelő
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helyett használják.  Nyelvünkben következő esőtekben
van  helye:  1) Midőn  határozottan csak  egyet, s nem
többet  akarónk jelenteni,  tehát  számnév, pl.  Az  égés*
hátban egy  embert  találtán.  Itt  az  egy  szón hangsúly
fekszik.  2)  Midőn  ,valamely'  értelemben  valamely
személynek,  vagy  tárgynak  egyedisége  iratik  körül,
pl.  Élt  hajdan  egy  király,  kinek  három  fia  volt.  A
hangsúly  nem az  egy  hanem  a  király  szón  fekszik,
tehát  itt határozatlan névmatató gyanánt  áll.  3) Hasz-
náltatik  az  oly,  ily,  olyan,  ilyen névmások előtt  is,
midőn  azonban ki  is  maradhat, pl.  Mit  tarthatunk
(egy)  olyan emberről,  ki, stb.  Látjuk,  hogy  itt  is fö-
lösleges,  tehát jobb elhagyni.  4) Használtatik a  főnév,
és  annak jelzője  közé téve, mely esetben  nyomosító
erővel  bír, pl.  Derék  egy  ember,  szép  egy  lé.  Itt  sincs
rajta  hangsúly.  5)  Tulajdon nevek  előtt magasztaló,
vagy  lealázó  értelemben is vétetik,  pl.  Egy  Hunyady
honáruló  nem  lehetett.  Itt  sem  bír  hangsulylyal.  6)
Határozatlan  gyűjtő  nevek  előtt, mint:  pár,  falka,
eereg,  etapot,  bokor,  pl.  Egy pár  ctitmát  vett.  Hang-
súlyos.  Minden  egyéb  esetekben  ki  lehet s kell  ke-
rülni  a  magyarban  idegenszerű  ,egy'-ot  1)  Annak
egészen  elhagyásával,  pl.  e helyett:  Ezt  egy halandó
ember  el nem vitelheti, így: Ett  halandó ember  el nem
vitelheti.  2)  Az  ily  oly, ilyen  olyan  mutató  névmá-
sokkal, pl.  e  helyett:  Ezeket  mondd  egy  hangon, mely
nívrendtíS  volt,  így  :  Eteket  mondd  oly  hangon stb.
3)  ,valamely'  határozatlan  névmással  pl.  e helyett  :
Ha  egy  ember  iránt  gyanúval  viteltetel,  így  :  Ha  va-
lamely  ember  iránt  gyanúval  viteltetel.

Az  élő beszéd  az ,egy'  mint  önálló  szóban  levő
gy  hangot  rendszerént  megkettőzteti, s  régebben  Így
iá irták  :  egygy  v.  edgy  v.  edj;  származékai  közöl  a
szokás  némelyeket szintén  kettős,  gygy-vel,  de  néme-
lyeket  csak  egyszerűen ejt; kettőztetés van ezekben:
egygyen-egygyen,  egygyet,  egygyetlen,  tgygyet,  egygyik
egygyugyU,  egygyül-egygyig,  egygyatt,  egygyVtoé,  és
ezek  további  származékaiban; egyszerű  gy  van  ezek-
ben :  egyéb,  egyed,  egyeledik,  egyelet,  egyélű,  egyembe,
egyen,  egyén,  egyetem,  azután  ezek  további származé-
kaiban, és azon  esetben  is, ha az  egy  szót  közvetlenfii
mássalhangzó  követi,  pl.  egybe,  egyded,  egymás,  egy-
tég,  egytter  stb.  A  régi  halotti  beszédben  is  egyszer
egy,  másszor  két 0-vel  jön  elé :  ig  és  igg.  Az  újabb
irói  szokás  mindenütt egyszerű  gy-vel  írja.

Továbbá  ezen szóban  és  származékaiban  közö-
sebb kiejtéssel  inkább  élesen mint nyíltan  hangzik az
e  (t. i.  e),  mely  az  egyénét,  egyenesen stb. szókban t-vei
fölcserélve  is  használtatik.

Ennélfogva  e  szót -családostul  inkább  a  nyílt,
mint  a  zárt  e-vel  kezdődő  szók  közé  soroztuk, azon
alapnál  fogva is, hogy  a  zárt  < tájejtés,  sőt  terjedel-
mes régi  nyelvszokás  szerint  0-vel  szokott  váltakozni.

Némely  öszvetételekben  szótársának  némi  súlyt
vagy  nyomatékot szerez, pl.  egyeltöben,  egyelőre,  egy-
maga  stb. öszvetételek jelentősebbek,  mint a magános
elttfben,  előre  stb.

Rokonok  vele  a  héber  intt,  chaldeai  nyelven
szintén int*  (ecbad) és ín, arab ahad, (nőnemen  ihda),
persa  ék,  jek  v. jak, szanszkrit  (ka-n, éká, éká-m
(mind  három  nemben),  továbbá  :  szuómi  ykti,  ehst
ükt,  Ott,  lapp  akt, szirjan  ütik, mordvin  vtáke, csere-
mis  iktat,  iktü,  ik, vogul  akvit, ak, oatják  öt,  ti,  ej,  ij,
csagataj  Vng  (első, először, Abuska),tübet dtig, mongol
nige, nigen,  lengyel, s más  szláv jeden,  wend  edyn,
edek,  s  a  magyar  ék v.  hegy  (valaminek  csúcscsa, he-
gye , mely egy  ujj  mutatásával  a  kézen  is  lehet).  A
tatár-török  bír,  bér, per  közelebb  az  árja  családbeli
prae,  pri—  (latin),  pra  (szanszkrit,  honnanpratha-
mas =: primut),  nyo  (rtQtö-lot  görög) ,  vor  (német)
stb.  törzsekkel  egyezik,  melyekkel  rokoníthatók  e
magyar  gyökök  is  : el  (honnan: elő, első, eleve) és  ér
(honnan  : ered, eredeti).

Enropaus finn tudós szerént, a finn családbeli  1-től
7-ig levő számokban rendesen eléfordulni szokott t más-
salhangzót  a  taktan vagy  daktan (= tíz,  szerénte a
latin  digitus)  és  a  cseremisben  még legépebben  meg-
levő  tat  (kettőnél  tat,  koktat)  rövidfilete  volna.

A  bővebb  fejtegetés  ezekben  központosul  :  A
szuómi  kahdeksan  (= nyolcz)  és  yhdeksan  (=: ki-
lencz)  szók  ezen alakok  helyett  vannak  kaht-dektan
és  yht-dtksan  (=  kettő tíz- és egy-tíz,  t  i.  tízből).
Deksan  magában  teljesen  nem  létezik  többé, az  árja
nyelvekben  is csak  dajan  (szanszkrit)  és  a  görögben
dsxa  fordul  elé.  A  mordvin  IcHmen  egyezik  a  snómi
kdmmen  szóval, mely ám.  tenyér  (Handfl&che), a tíz ujj
képviselője.  Ezzel  cserélték  fel a finnek a  hasonórtel-
mű  dektan-t, mely  feltünőleg  egyezik  a  latin  digiíut
és görög dáxrvXot  (magyarul  ujj)  szókkal.  E szerént
a  cseremisz  t-t  a  tok mint  taktan vagy  daltan  rövi-
dített  alakja  helyett  áll, s  mind  ebből  némely  szám-
nevekben  csak  a  t  mássalhangzó  maradt  fenn;  tehát
a cseremisz ik-ttít, ik-ta, suomi yh-te  tulajdonkénen ám.
ik-  (v. yh =  első)  ujj,  kok-tat,  kok-ta, kah-te  (kettő)
ám. kok (v. kah = második)  ujj  stb.  (Das  Zahhrort
in  dér  tschudischen  Sprachenclasse  von  Wilhelm
Schott). Ezeket  kiváltkép  csak azért  hozzuk  fel,  mert
a nevezett finn tudós  a  magyar  ,egyik'  szó ik  tagjá-
ban  is  tik  vagy  tok  szórészt szemlél  Mire bízvást  ál-
líthatjuk , hogy  azon ik  (== ki) képző,  melyet  vala-
mennyi  számneveink  fölvesznek,  úgyhogy  maga  az
,egyik' szó is a többesben valamennyi sremélyragot föl-
veszi  : egyik-ünk,  egyik-etek,  egyik-ök  stb. nem tő, ha-
nem sorszám  képzője. V. ö. EGYIK és IK számképzö.

EGYÁBKOR,  (egyéb-kor)  az  (fi  rag  az utána
következő  mély ragu kor  miatt  szintén  mély  hangúvá
módosult  Ormánsági  szó.

EGYÁGU,  (egy-águ) ősz.  mn. Aminek csak  egy
ága  van.  Egyágu  róttatS.  V.  ö. ÁG.

EGYÁGYU,(egy-ágyu)  ősz. mn. Oly  növények-
ről mondatik, melyeknek virágaiban mind a  két  nem-
beli nemzőrészek megvannak.  Egyágyu  növények.  (Mo-
noclinia).

EGYAKARAT,  (egy-akarat)  ősz.  fn.  Jelenti
többeknek  megegyezését, egyező  akaratát  valamely
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dolog  végrehajtására  nézve.  Egyakarattal  megvá-
ltottam  valóiéit  képviselőnek.  Egyakarattal  elhatá-
roltuk.

EGYAKABATÚ ,  (egy-akarató)  ősz.  mn.  Egy
Téleményfi,  egy  szándéka,  ugyanazon  tárgyba,  hatá-
rozatba  kivétel  nélkül  beleegyező.  Egyakaratú  uti-
tinak.

EGYALAKÚ,  (egy-alakd) ősz.  mn.  ugyanazon
altkot viselő, egyformája.  Egyalaku  ikrek.

EGYÁLLÓ,  (egy-illó)  ősz.  mn. Használják  1)
f  kitételben  :  egyáüó  esztendeig  ám.  egy  egétz  vagy
rjy  tdja  esztendeig ; 2)  Egydlltó  helyett ; 1. ezt.

EOYÁLLTÓ,  (ám. egy-álltd) ősz.  mn.  Éléfordul
nn uókkal  : helyemben,  helyidben  stb.  Egy  álltom-
b>n, egy álltodban, vagy  egy  álló  helyemben  stb.  Úgy
amint  állok , állsz , azaz  helyből  meg sem mozdulva,
igen kis  idő  alatt.  Egy  állta  helyében  száz  mesét  el-
numd.

EGYÁLTALÁBAN, (egy-általában)  ősz. ih.  Ki-
T ét el nélkül; valamennyit, vagy az egészet véve ; mind
kóiönségesen ,  épenséggel.  Ezen  müvek  egyáltalában
róttak.  Eit  egyáltalában  nem  szenvedem.

EGYÁLTALÁN,  (egy-általán)  1.  EGYÁLTA-
LÁBAN.

EGYARÁNT, (egy-aránt) ih. Egyenlően, hasonló
mértéiben,  ugyanazon  módon.  Egyaránt  elosztani  az
tri&StSk  között  a*  apai  vagyont.  Egyaránt  szeretni
mién gyermeket.  Különbözik :  egyiránt.

EGYARÁNYLAO,  (egy-aránylag)  ősz.  ib.  1.
EGYA8ANYOSAN.

EGY ARÁNYOS,  (egy-arányos)  ősz.  mn.  Egy-
forma  nagyságú,  mértékű , arányú.  Ujjaink  sem  egy-
arányotak. Km.  Egyarányot  otstályréttek.

EGYARÍNYOSAN,  (egy-arányosan)  ih.  Egy-
formán , hasonló  mértékben , vagy  arányban , ugyan-
szón  módon. Egyarányotan  felontani  a  viselendő  ter-
l'!:'t.  Egyarányotan  felosztani  a  közSs  nyereményt,
uümdnyt,  jövedelmet.

EGYARÁNYOSSÁG , (cgy-arányosság)  ősz.  fn.
Eerformaság, hasonló  mértéktartás ; a  részeknek  sza-
intos, határozott  viszonya  egymáshoz.

EGYAHÁNY8Ó,  (egy-aránysó) ősz. mn. 1. EGY-
ARAXYOS.

EGY ARÁNYTALAN,  (egy-aránytalan) ősz. mn.
^formátlan , nem hasonló  mértékű.  Egyardnytalan
vlit  vetni  ugyanazon  birtoku  lakosokra.  L.  ARÁNY-
TALAN.

EGYARANYTALANSÁG,  (egy-aránytalanság)
»«.  fn.  Két, vagy  több  öszvchasonlított  tárgyaknak
ritzonya , melynél  fogva  mértékre , vagy  nagyságra
wnmi módon öszve  nem ütnek. Máskép  csak  egysze-
rien  :  aránytalantág.

EGYARÁNYU,  (egy-arányn)  ősz.  mn.  Ugyan-
on  arány  szerint  rendezett,  alakult  V. ö.  ARÁNY.

EGYARÁNYUSÁG,  (egy-aránynság)  ősz.  fh.
Kit  Tagy  több  öszvehasonlított  tárgynak  azon  vi-
öonya. melynél  fogva  azok  egyarányban  vannak.  V.
'•>  AÍÁNY.

EGYARBOCZU,  (egy-árboczu)  ősz.  mn. Minek
csak  egy  árbocza  van.  Egyárbocxu  kúebbféle  tengeri
hajó.

EGYÁRNYU,  (egy-árnyn)  ősz.  mn. Ami mindig
egy  oldalra  veti  az  árnyát.  Különösen,  földleírásban
egyárnyuak,  (heteroscii)  azon  földnépek,  kik  déltáj-
ban mindig ugyanazon tájra  vetik  árnyaikat,  t.  i. vagy
éjszakra,  vagy  délre.

EGYAZON, (egy-azon) ősz.  mn. L.  UGYANAZ,
v.  AZONEGY.

EGYAZONKÉPEN,  (egy-azonképen)  ősz.  ih.
Ugyanazon  módon.

EGYAZONSÁG,  (egy-azonság)  ősz.  fn.  L.
AZONSÁG.

EGYBE,  (cgy-be)  1) Igekötő,  ám.  öszve,  együ-
vé.  Egybefoglalni.  Egybeadni.  2)  1. EGYBEN.

EGYBECSÜ,  (egy-becsü) ősz.  mn.  Ugyanannyit
érő,  ugyanazon  áru.  Az  arany  nem  e.gybeesU  az  ezüst-
tel.  Egybecstl  árakat  fölcserélni.

EGYBEFOGLAL,  (egybc-foglal)  ősz.  áth.  Ösz-
vefoglal,  egy  testté,  tömeggé  alakít  öszve;  együtt
végez,  egyszerre  tesz.  Egybefoglalni  valamely  ügyhöz
tartozó  irományokat,  okleveleket. Egybefoglalni  tanítás
közben  a  történeteket  « földleírástól.  A  géptant  egybe-
foglalni  az  alkalmazott  számtannal.

EGYBEFOGLALÁS,  (egybe-foglalás)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely által  többeket  egybefoglalunk.

EGYBEFORRAD,  (egybe-forrad) ősz.  önh.  Egy
testté,  tömeggé  forr  őszre.  Mondják  a  sebről  is, mi-
dőn  beheged, vagy  az  eltört  csontról,  midőn  ismét
öszveáll,  öszvenö.

EGYBEFORRADÁS,  (egybe-forradás)  ősz.  fn.
Két  vagy  több  külön  testnek  tűz  által  öszveállása,
egy  testté,  tömeggé alakulása.  Átv.  ért.  a  sebnek  be-
hegedése,  a  törött  csontnak  begyógyulása.

EGYBEFÜZ,  (egybe-füz) ősz.  áth.  Fűzés  által
egy  testté,  tömeggé  tesz.  Egybefüzni  a  leszedett  do-
hányleveleket.. Átv.  ért.  egy  erkölcsi  testté  alakít.
Szerelem  rózsalánczáoal  egybefüzött  jegyetek.

EGYBEGYÜJT,  (egybe-gyüjt)  ősz. áth.  1)  Egy
halomba,  rakásba,  tömegbe  öszveszed.  Sok pénzt  egy-
begyüjteni.  2)  Öszvehí.  Egybegyüjteni  a  szavazattal
biró  tagokat.

EGYBEGYÜL,  (egybe-gyül)  ősz.  önh.  Többed
magával  öszvejön,  egy  társaságba gyűl.  Egybegyűltek
a jó  sültek. Km. V.  ö.  GYŰL.

EGYBEHALMOZ,  (egybe-halmoz)  ősz.  áth.
Több  holmit  egy  halomba gyűjt,  rak.

EGYBEHÍ,  (egybe-hí)  ősz.  áth.  Többeket  hí,
hogy  öszvejőjenek.  Különösen  mondatík  testületről,
melynek  tagjait  öszve szokták hí ni.  EgyltMni  a  taná-
csot,  az  országgyűlést.  Egybehíni  a  törvényszéket.

EGYBEHORD,  (egybe-hord)  ősz.  áth.  Öszve-
hord,  egy  rakásra,  tömegbe hord. V.  ö. HORD.

EGYBEKEL,  (egybe-kel)  öez. önh.  Valakivel
házassági  viszonyba  lép,  ősz vekéi.  Egybekeltek  a  régi
szeretök.
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EGYBEKELÉS,  (egybe-keléa)  ősz.  fn.  Házas-
ságra  lépés.  Egybekelésüktől  fogva,  mai  napig  békében
élS  hátattártak.

EGYBEKÖT, (egybe-köt) ősz. áth. Tulajdon  ért
kötő által több részeket egy  csomóba, tömegbe, kévébe
stb. öszvefog,  öszveszorít.  Egybekötni  a  learatott  bú-
tamarlcokat.  Egybekötni  valamely munkának eltS ét má-
sodik  réttét.  2) Képe* kifejezéssel:  egy erkölcsi testté
alakít, s  mintegy  öazvcfíiz.  Egybekötni  a  jegyeteket.

EGYBEKÖTÉS, (egybe-kötés) ősz.  fa.  Tulajdon
ért. kötőszer  által  többfélének, több részekből  álló va-
laminek  ÖBzvefiizése,  egy  testbe,  tömegbe  szorítása.
Átv.  ért  cselekvés, melynél fogva többeket egy erköl-
csi  testté alakítónk.  A  mátkák  egybekStéte.

EGYBEN,  (egy-ben) ih. Tüstént, legott, mind-
járt, iziben, azonnal,  egyszeriben.  Egyben  ott  lettek.
Egyben  elvégtem.

EGYBEOLVAD,  (egybe-olvad)  ősz.  önh.  Ösz-
veolvad; különféle  részekből  álló  valami egy  testté
foly  öszve  olvadás által.  V.  ö.  OLVAD.

EGYBEOLVADÁS, (egybe-olvadás) ősz. fa. Kfi-
löníéle  részeknek,  vagy  testeknek  tfiz  által  öszvefo-
lyása, egy testté, tömeggé olvadása.  V.  ö. OLVADÁS.

EGYBEOLVASZT,  (egybe-olvaszt)  ősz.  áth.
Külön  testeket, vagy  részeket  tűz, v.  meleg által  egy
testté, tömeggé  olvaszt  V.  ö.  OLVASZT.  Egybeol-
vatttani  át  etütt  kanalakat,  gombokat,  edényeket  stb.
Egybeolvasztani  a  hajat  ét  szalonnát.

EGYBEOLVASZTÁS,  (egybe-olvasztás)  ősz.
fn.  Cselekvés, mely által  külön  testeket, vagy  része-
ket  egy  testté, tömeggé olvasztunk. V.  ö. OLVASZT.
Át  ablakokról  lettedéit  ólomdarabok  egybeolvasztása.

EGYBERAGAD,  (egybe-ragad)  ősz.  önh.  1.
ÖSZVERAGAD.

EGYBERAGASZT,  (egybe-ragaszt)  ősz.  áth. 1.
ÖSZVERAGASZT.

EGYBEVÉSZ, (egybe-vész) ősz. önh.  Összevesz,
egymással  perbe  száll. Ritka használatú.

EGYBEVET,  (egybe-vet)  ős*,  áth.  1)  Számolás
által  különféle  tárgyakat  őszvehasonlít  Egybevetni  a
jSoedelem  mennyitégét  akiadásokkal.  Egybevetni  átüti
költségeket.  2)  Hasonlítás  végett  többféle dolgot  fon-
tolóra  vesz, öszveállít  Egybevetni  a, fáradságot,  ét
munkát  aton  sikerrel,  mely  belőle  ttármatolt.  Egybe-
vetni  a  leélt  éveket  aton  müvekkel,  melyeket  végrehaj-
tottunk.

EGYBEVETÉS,  (egybe-vetés) ősz.  fn.  Cselek-
vés, mely  által  különféle  tárgyakat, dolgokat  egybe-
vetünk. V.  ö.  EGYBEVET.

EGYBEZÉNDÜL,  (egybe-zéndttl)  ősz.  önh.  L
ÖSZVEZÉNDÜL.

EGYBOKOR,  (egy-bokor)  Ősz.  mn.  1)  Monda-
tik  leginkább a páros madarakról, midőn kettőről van
szó. Egybokor  giKcte. Ét  hogy  áldotatot  komának  .  . .
egybokor  gerlietét.  Káldi Luk.  2.  24.  2)  Egycsapat,
egysereg.  Egybokor  csavargó  lappangott  a  sűrűben.
V.  ö. BOKOR.

EGYCSÉKÜ,  (egy-csékfi)  ősz.  mn.  Oly  növé-
nyekről  mondatik,  melyeknek  virágjában  egyetlen
himszál  van. (Monandria).  V.  ö. CSÉK

EGYDED,  (egy-ded) mn. tt  egyded-ét.  Egyfor-
ma, egyalakú, hasonló  külsejű. Mütaniiag:  oly  egész,
melynek  minden  részei  egy  végczélra  öszvehangza-
nak.  Egyded  mű.

EGYDEDSÉG, (egy-ded-ség)  fn.  tt  egydedtég-
ét.  Egyformaság, minden  részeknek  oly  viszonya egy-
máshoz ,  melynél  fogva  azok  egy egészet képeznek.
Valamely  műnek  egydedtége.

EGYÉB,  (egy-éb)  mn.  tt  egyeb-et.  Ékvesztő.
Épen  innen  tetszik meg,  hogy  némelyek hibásan  ír-
ják  két  66-vel, mert  nem mondjuk  : egyébbel,  egyéb-
bek.  Régente  eléfordúl  a  törzsben  is  röviden  :  egyéb.
A  többesben  gyakran  olvasható a  régi bibliafordítá-
sokban  egyeb-i;  t. i. alatta  értendő : azok (egyebei),
mint Jászay  Pál  is  érinti  (Tatrosi  codez  284.  lapon).
Hasonló  szónak  látszik  a  ma is  divatos  több-i;  de ez
egyes  számban  is  használtatik  tehát  inkább  tSbb-je
helyett van.  Ezen vagy  azon  kivül  más, több.  Egyéb
dolga  tinót,  mint  stb.  Minden  egyéb  fáradsága  hiába
esett. Vétetik  főnévül  is, pl.  Lelkén kivül  egyebe  nincs.
Néha  határozó  gyanánt  áll,  s  annyit  tesz  : mint.
Égést  nap  mit  tem tett,  egyéb  hogy  a  hátra  vigyát.

Eredeti  jelentése  : a maga  nemében  másik  egy,
más  valami.  Egyéb  ki  vet  és  egyéb  ki  arat.  (Tatrosi
codex)  ám. más aki  vet  és más  aki  arat (alius  est  qui
seminat  ét alius qui  metit).

.EGYÉBFÉLE,  (egyéb-fele)  ősz.  mn.  Másféle,
másnemű.  Egyébféle  dolgai  it  vannak,  nem  ótok  hi-
vatalbeliek.

EGYÉBHA, (egyéb-ha) ösz.ih. 1) Kivévén ha; ha
csak  nem.  El  nem végethetem  dolgomat,  egyébha  segíteni
fogtok.  Székely szó. 2) Más időben, régente; innen  egyéb-
hai  ám.  régi.  (Eléjön  egy  régi magyar  Verbdcziben).

EGYÉBIRÁNT,  (egyéb-iránt) ih.  és ksz.  1)  Kü-
lönben , máskülönben.  Egyébiránt  én mit  tem  segíthe-
tek  bajodon.  2)  Azonban.  Egyébiránt  majd  meglátjuk,
mint  Üt  ki  a  dolog.  V.  ő.  IRÁNT.

EGYÉBKÉP,  (egyéb-kép)  ih.  Máskép,  más
módon.

EGYÉBKÉNT,  (egyéb-ként)  ih.  Különben, más
különben.  „Egyébként még messzbl válván....  kéri
azokat, melyek  békeeégé" (Alioquin, adhuc  illő  longe
agente....  rogat ea quae pacis  sünt).  Tatrosi  codez
(Lukács  14).  „Adjad  nekünk  Dánielt  egyébként
megölönk  tégedet"  Bécsi  codez.  (Dániel  14).

EGYÉBKOR, (egyéb-kor)  ih. Máskor, más  idő-
ben.  Reggel  ügyeimben  járok  kelek,  egyébkor  honn  va-
gyok.  Egyébkor  nem stólhatni  vele,  mint  délután.

EQYEBUGYA.  A  Tájszótár  szerént  Balaton
mellékén  és  Kemenesalján  ám. összevisszaálló,  idom-
talan,  formátlan,  esetlen;  innen  Lugossy  József  az
ágbog,  átabota  szókkal  hozza viszonyba.  Kresznerícs-
nél  ám. kicsiny,  apró, hitvány, nem  szemre  való.

EGYEBUGYÁL,  hangmódosúlata  agyabugydl
szónak;  1.  ezt
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EGYEBÜNKÉN  v.  EGYEBÜNKÉN,  (egyéb-
innen azaz  egyéb-bonnan)  ősz.  ih.  és  ksz.  Máshon-
nan, mái helyről,  tájékról,  irányból.  Egyébünnen  jött
át  tUentég,  nem  ahonnan  vártuk.

EGYEBÜTT  v.  EGYEBÜTT  (egyéb-  v. egyeb-
ütt, tzaz egyeb-ott)  ih.  és  ksz.  Másutt,  mis  helyen,
tájikon.  Egyebütt  hiába kéretsz  segítséget.  Nincs  egyéb-
ül/  *yngalom,  mint  a  sírban.

EGYEBÜVÉ,  (egyeb-üvé  azaz  egyéb-hoyá)  ib.
ö bz.  Máshova,  más helyre.  Kincs  egyebüoé  folya-

,  mint  át  Istenhez.  Egyebüvé  ment el, nem
, ahová  gondolám.

EGYED,  (1),  (egy-ed)  fn. tt.  egyed-ét.  Bölcsé-
g,  minden  lény,  mely  egy  egészet,  önállót

teu,  mely  saját  jegyei  által tökéletesen  meghatározva
Jfrén,  minden máé lényektől  különbözik (Individuum).
Különösen jelent embert,  midőn  azt  önállólag, magán
tekintjük, máskép: egyén.

EGYED,  (2),  férfi  kn.  Aegidius.  A  hellén latin
inga, —idit szóból származott, mely Jupiter paizsátje-
leotette, s általán  paizst, átv.  ért  ótalmat jelent.

EGYED,  (3),  1. SZENT-EGYED.
EGYED,  (4),  1. ESZIK.
EGYED.ÁRUS,  (egyed-árus)  ősz.  fn.  Oly  árus,

vagy kereskedő,  kalmár,  mesterember,  ki  bizonyos
árukkal  egyedfii,  mások  kizárásival  üzérkedik,  ke-
reskedik.  Társulatról  is  értethetik.  V.  ö.  EGYED-
ÁKUSSÁG.

EGYEDARUSSÁG,  (egyed-árusság)  ősz.  fn.
Oly üzérkedés, kereskedés, melynél  fogva  valaki  bi-
zonyos árakkal  egyedfii,  mások  kizárásival  kereske-
dik.  Szélesb ért.  midőn  valamely  egyesiilet  vagy  tár-
salat kizárólag  űz  bizonyos  árakkal  kereskedést.  A
eitfzárosok,  tiltSk  egyedárussága.  (Monopólium).

EGYEDI,  (egy-ed-i)  mn. tt  egyedi-t,  tb. — ék.
Egyedhez  tartozó, azt illető, arra  vonatkozó ;  egyed-
in] uánnasó.  (Individuális).  Egyedi  tulajdonságok.

EGYEDILEG,  (egy-ed-i-leg)  ih.  Személyesen,
«gy«nként  véve,  külön-külön.  Egyedileg  folyni  be a
•árntlat  Oggeibe.

EGYEDISÉG,  (egy-ed-i-ség)  fn.  tt'egyediség-ét.
Oszvetége ásón  talajdonságoknak,  melyek  bizonyos
egyedet, személyt  sajátságosán  jellemzenek ,  minden
eeyebektól  megkülönböztetnek.  KitUnd  egyedilég.
&!ia  egyediség.  (Individualitás).

EGYEDÍT,  EGYEDIT,  (egy-ed-ít)  áth.  m.
•jyedit-ttt,  htn.  —m  v.  —eni.  Valamit  egyeddé,
tau  önálló egygyé  tesz.  V.  ö. EGYED.

EGYEDORSZÁGLÁS,  (egyed-országlás)  ősz.
fa-  Onxáglá* neme,  midőn a  főkormány  egy személy-
ben önpoatoeoL  (Monarchia).  Másképen  :  egyursáy,
'fyuralom.  Szorosabb  ért  oly  országlás,  melynél
fogra  a lejedelem  akarata a törvény,  melynek  hozá-
úba  át  illető  ország  képviseletileg  be  nem foly;
'"•áruig  (Monarchia  absoluta).

EGYEDOBSZÁGLÓ,  (egyed-országló)  ősz.  fn.
Frjedrlem, kiben aföhatalom öszpontosúl. (Monarcha). j

AKAD.  HAttT  8COTAK.  H.  Kör.

Másképen  s  jobban  : egyúr,  vagy  egyedúr.  Szorosb
ért.  független  önúr  ,  kinek  kormányába  és  tör-
vényhozásába  az  ország  képviseletileg  be  nem  foly.

EGYEDÚR,  (egyed-úr)  ősz.  fa.  1. EGYEDOR-
SZÁGLÓ.

EGYEDURALMI,  EGYEDURI,  (egyed-uralmi
v.  —űri) ősz.  mn.  Egyeduralmat  illető,  arra  vonat-
kozó.  Egyeduralmi  orstáglát.

EGYEDURALOM,  EGYEDURSÁG,  (egyed-
uralom  v.  — urság)  ősz.  fn.  1. EGYEDORSZÁGLÁS.

EGYEDURSÁGI, (egyed-ursági)  ősz. mn. lásd:
EGYEDURALMI.

EGYEDÜL,  EGYEDÜL,  (egy-ed-ül)  ih.  Egy
maga,  magánosán, minden társ  nélkül.  Egyedül  ma-
radni  a csatában.  Egyedül  élni.  Egyedül  utazni.  Egyet
egyedül  van  otthon.

Két  czigány  legény  hegedül,
Csak  magam  járom  egyedül.

(Népd.)
EGYEDÜLES,  (egy-ed-ül-es)  mn.  tt.  egyedu-

les-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Magános,  magán  levő,  társ
nélküli.  Egyedület  élet.

EGYEDÜLI,  (egy-ed-ül-i)  mn.  tt.  egyedüli-t,  tb.
—ék.  Egyedül  létező; társ  nélküli.  Egyedüli  mulat-
sága  az  olvasásban  áll.  Egyedüli  élet.

EGYEDÜLISÉG,  (egy-ed-ül-i-ség)  1.  EGYE-
DÜLSÉG.

EGYEDÜLSÉG,  (egy-ed-ül-ség)  fa.  tt.  egyedül-
tég-ét.  Magánosság,  minden  társ  nélküli  állapot.

EGYEDÜLVALÓ,  (egyedül-való)  ősz.  mn.  1.
EGYEDÜLES,  EGYEDÜLI.

EGYEDÜLVALÓSÁG,  (egyedül-valósig)  ősz.
fa.  1.  EGYEDÜLSÉG.

EGY-EGY,  ősz.  számnév.  Élünk vele,  midőn  az
egy  számot  határozottan  akarjuk  mindenikről  külö-
nösen  kijelenteni,  p.  o.  Egy-egy  emberre fél  font  hús,
és  iteze  bor jutott,  azaz,  mindenikre  különösen.  Egy-
egy  krajczárt  fizet  minden  átkelS  a  réven.  Egy-egy  em-
ber  mehet  a pallón.

„Leborúlok  színed  előtt,
EB  bámullak  csendesen,
Minden  egyes  gondolatom
Egy-egy  imádság  leszen'"

Flóra  (Tóth  Kálmánné).
EGYÉK,  1.  ESZIK.
EGYEL,  (1),  (egy-el)  elvont  törzse  egydedik,

egyelet,  egyeld  stb.  szóknak.
EGYEL,  (2),  (egy-el)  áth.  m.  egyel-t.  Ver,

megver,  mintegy  együvé  ver,  egyenget.  Mondják  ezt
is  :  jól  meyegyengették.  Más  véleménynyel  hangmó-
dosúlata  agyai  szónak.  L.  AGYAL  1).  Jól  megegyel-
ték,  azaz,  megdöngették.  Tájszó,  melyet  népies Írás-
módban  használhatni.

EGYÉL,  1. ESZIK.
EGYELÉDÉS,  (egy-el-éd-és)  fn.  tt.  tgyelédét-t,

tb.  —ék.  Keveredés;  különféle  és  különncmü  tes-
teknek,  részeknek  egybevegyülése.

3
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EGYELÉDIK,  (egy-el-éd-ik)  k.  m.  egyeléd-tem,
—tél,  —élt.  Keveredik;  különféle  és  különnemü
tárgyak  közé  vegyül.  Beleegyeledik.  Ötxveegyeledik.
Egybeegyeledlek,  a  kiknek idegen feleségük  vala.  (Káldi
Esdr. 3. 9. 18.).  Rokon vele  : elegyedik.  Mindkettő-
ben  az  öszvetétel  egy  és  el  szókból  alakult,  csakhogy
egyikben  egyik, másikban  másik  áll  elül.

EGYELEG,  (1), (egy-el-eg)  fa. 1. EGYVELEG.
EGYELEG,  (2),  tájdivatos  önh.  1.  ÖGYELEG.
EGYELEINTE,  (egy-eleinte)  ősz.  ih. Nyomaté-

kosabb  kifejezése  eleinte  szónak.
EGYELES,  (egy-el-es)  mn. tt  egyelet-t  v.  — ét,

Üt.—ék.  Kevert,  vegyes.  Ö pedig  ellcüldé  Nikánort,
adván  neki  az  egyelet  nemzetségekből  nem  kevetbet  húst
éter fegyvereméi.  (Káldi,  Machab.  II.  8.  9.). Ét  kő-
falakkal  komyülvétett  vala,  melyben  a  pagonyoknak
egyelet  sokatága  lakik  vala.  (Ugyanott  12.  13).
Egyébiránt e szó nem más,  mint  a  megfordított: ele-
gyet,  V.  ö.  EGYELÉDIK.

EGYELESLEG,  (egy-el-es-leg)  ih.  Keverve, ve-
gyítve, elegyesleg.

EGYELÉSZIK,  (egy-el-ész-ik)  k.  L EGYELÉ-
DIK.  A  többi  időket  is  ettől  kölcsönzi.

EGYELETLEN,  (egy-el-etlen)  mn.  tt.  egyelet-
len-t,  tb.  —űc.  Ami egyelítve,  azaz, keverve,  vegyít-
ve nincs.  Egytlellen  littt,  széna,  takarmány.

EGYELETLENŰL,  (egy-el-etíen-ül)  ih. Keve-
rés, vegyítés  nélkül; keveretlenül, vegyítlenül.  A szé-
nát  egyeleüenttl  adni a  marhának.

EGYELÍT, EGYELJT,  (egy-el-ít) áth.  m.  egye-
Ití-étt,  htn.  —ni v. —ént.  Kever,  vegyít;  különféle
és  különnemü  tárgyakat mintegy egygyé alakít  Bele-
egyeltí,  elegyeltí,  ottveegyelit.  Máskép  :  elegyít.  V. ö.
EGYELÉDIK.

EGYELÍTÉS,  EGYELTTÉS,  (egy-el-ít-és)  fa.
tt  egyeltíét-t,  tb.  —ék.  Keverés,  vegyítés ;  különféle
és  több  nemű  tárgyaknak  egy  egészszé  alakítása.  Á
bornak  vittel  egyelitése.

EGYELÍTÉTT, EGYELTTÉTT,  (egy-el-ít-étt)
mn. tt  egyeliteU-et.  Kevert,  vegyített  Egyelitett  do-
hány.  Vittel  egyeltíett  bor.

EGYELMÜ, EGYELMŰ,  (egy-elmü)  ősz.  mn.
Ugyanazon szándékkal, akarattal biró; egy vélemény-
ben  levő. Egyelmti  teltvérek, barátok, pár  tfelek.

EGYELMŰLEG,  (egy-elmüleg)  ősz.  ih.  Egy
szándékkal  ,  akarattal;  ugyanazon  véleménynyel.
Egyelmtileg  nyilatkoztak  mindnyájan  a  háti  adóra
nétve.

EGYELMÜSÉG,  (egy-elmfiség)  ősz.  fa.  Közös
szándék, akarat; bizonyos  tárgyra  nézve  ugyanazon
vélemény,  gondolkozásmód.  A  haladat  szükségére
nétve  minden pártok  IcíStStt  egyelmütég  uralkodik.

EGYELŐBE,  (egy-előbe)  ősz.  ih.  Első  ízben
(Molnár  Albert-nél  is).  Máskép  :  egyeltőben.  Az  egy
némi nyomatékot  ad  az  utóbbiaknak.

EGYELŐRE,  (egy-előre)  ősz.  ih.  Bizonyos  idő
•lőtt,  egy  másik  idő  előtt.  A  háború  végeredményét

egyelőre  meghatározni nehéz.  Nyomatékosabb mint ma-
gában  :  előre.

EGYELÖSZÖR, (egy-először) 1. EGYELE-
INTE.

EGYELSÖBEN, (egy-elsőben) 1. EGYELŐBEN.

EGYÉLŰ,  (egy-élű)  ősz.  mn.  Minek csak  egy
éle van.  Egyélű  két  vagy  kard,  melynek  egyik  felöl
éle,  másik  felől  foka  van.  Ellenben  :  két  élű  :  mely
mindkét  oldalról  köszörülve  vagyon.

EGYELÜL,  (egy-el-ül)  önh.  m.  egyelül-t.  L.
EGYELÉDIK. Régies.  „És  6 hagyapasokkal  te  szent
véred  egybe  egyelíílt  vala."  Régi  magyar  Passió.
„Kék zománcz egyelült  sárga  aranyában."  Gr. Kohirí
István.

EGYEM,  ih. Régies  és  tájdivatos  szó,  úgy  lát-
szik  az  úgymint  hangmódosúlata; máskép igyem.  Úgy-
mint  (régiesen  : úgy-ment)-l>ó\  lett  rövidítve  :  úgymen
= ügyem = igyem = egyem.

EGYEMBEN,  (egy-cm-ben) ih. Ma:  egyetemben,
egyUU.  „Kik  egyembe(n)  ülnek  vala"  (qui  simul  ac-
cumbebant);  „ketten egy embe" (duó simul);  „egyem-
be  őrölj etek én  velem."  Tatrosi  codcx. „Hogyegyem-
ben  jővén  meglátnijak  ütet."  Döbrentey-cod.  „Es-
meg  ugyanottan  az  egyembe  menőkkel."  Régi  ma-
gyar  Passió.  A  N&dor-codezben  :  egyenbe(n).  „Mind
egyénbe  éneklőnk."

EGYEN,  (1),  (egy-en)  fa.  tt  egyen-t,  tb.  — ék.
1) Oly valami, minek  alakja, külseje egy; ugyanazon
alakú stb. Innét: egyénük,  egyenlő,  egyenruha,  egyenlít,
egyénei.  Jelent  tehát  egyező hasonlóságot  is,  p\.'»uly-
egyen,  értékegyen.  2)  Átv. ért.  sík  föld,  sik  tér, mint-
hogy  ennek  színe is  mindenütt  azonegy. Innét  :  egye-
nes,  egyenget  stb.

EGYEN, (2), 1. ÉSZTK.

EGYÉN, (egy-én) fa. tt.  egyén-t, tb. — ék, 1.
EGYED.

EGYÉNBEN, 1. EGYEMBEN.
EGYENÉL,  (egy-en-él)  áth.  m.  egyenél-tem  v.

egyenléttem,  egyeneltél  v.  egyenlettel,  egyénéit  v.  egyén-
lé tt. l) Egyenlővé tesz. 2) Valamely tér rögeit, dombjait
elhárítván  azt  simává,  síkká teszi.  3) Átv.  ért  elegye-
nel  valamit,  azaz, pert,  czivódást, visszavonást  szép
módjával  megszüntet,  elsimít

EGYENÉRTÉK,  (egyén-érték)  ősz.  fa.  Érték,
mely  egy  más  értékkel  azonegy.  Egyenérték  van  az
áru  ét  annak ára  között. Különösen  ha valamely  köz-
hitelpapír  névszerénti  értékén adatik  el, pl.  egy  száz-
forintos  államkötelezvényért  a tőzsdén  —  börzén  —
is  megadják  a  száz  forintot.

EGYENÉRTÉKŰ  ,  (egyen-értéktt)  ősz.  mn.
Azonegy értékkel, azonegy becscsel biró. V. ö. EGYEN-
ÉRTÉK.

EGYENES,  (egy-en-és)  mn.  tt.  egyenét-t,  tb.
—ék.  1) Ami nem görbe,  nem kanyarékos, nem csa-
vargós.  Egyénét  út.  Legjobb  ás egyénét  út.  (Km).  Egyé-
nét, mint  a  nád. (Km). Tájszokásilag  :  igyenet  v. igé-
nyi*.  2)  Sík,  róna,  sima.  Egyénét  tértig,  egyénét  ud-
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cár. 3) Atv.  ért.  nem  ravasz, nem alattomos,  nem fur-
fangot , hanem  a  becsületesség ,  őszinteség , igazság
útján  jAró.  Egyénét  táv.  Egyénét  lélek.  Egyénét  gon-
dolluxás.  4) Átv.  ért.  nyilvános,  közvetlen , világosan
kimondott  Egyénét  paranct.  Ez  urunknak  egyenes

EGYENESEDIK,  (egy-en-és-éd-ik)  k.  m.  egye-
*e*J-ttm, — tél,  — Öt.  1)  Görbe , vagy  tekervényes
iiiiját  elveszti,  s  egyenessé  alakúi.  A  izéitől  megg'ór-
teV  tisKŐ  latnán  fölegyenesedik.  És  reá  tévé  a  kezét,
ú aionnal fíjlrgyenesedék.  (Luk.  13.  13).  Ayörbeszeg
tyújt'it  által  egyrnrtcdik.  2)  Valamely temek  fülszine
eltrszti  dombos,  rögüs  alakját,  és  síkká,  simává  kép-
űik.  Gyakori  szántát  által  egyenesedik  a  buczkás
fai.

EGYENESEN,  (egy-en-és-en)  ih.  1)  Nem  gör-
bt'n  haladó  vonalban ,  nem  tekervéiiyesen.  Ezen  út
»;/;/• natna v drótba vezet. 2)  Átv. ért. őszintén,  csürés-
i>avarás nélkül.  Egyenesen  beszélni  , megmondani  va-
lamit.

EGYENÉSÍT,  EGYENÉSIT,  (egy-en-és-ít)  áth.
m.  tyy<néfii-étt,  btn.  — ni  v.  — tiii.  Egyenessé  tesz,
V. ö.  EGYENES.  Addig  kell  a fát  egyeneslteni  ,  míg
ia'al.  (Km). Elegyeneslt,  fólegyenesít,  IdegyenesÜ,  meg-

EGYENÉSÍTÉS,  EGYENÉSITÉS , (egy-en-és-
itcá ' fh .  tt  egyent'stíés-t,  tb.  — ék.  Cselekvés , mely
iltal  valamit  egyenessé  teszünk ,  alakítunk.  V.  ö.
EGYENES.  Görbe  fák  egyenesitése.  Utak,  buczkák,
lUaák  (gyenesitéte.

EGYENÉSSÉG,  (egy-en-és-ség)  fa.  tt.  egyenés-
••4r<<.  1)  Valaminek  oly  tulajdonsága,  melynél  fogva
az  nem görbe,  nem  hajlott,  nem tekervényes.  Nádnak,
!»,'nat , útnak  egyenessége.  2)  Sima  térség ,  rónaság,
-ikság,  melyen  buczkák,  halmok, dombok  nincsenek.
Rtltk,  Ifjdök,  telkek egyenestége.  3)  Átv.  ért.  Öszinte-
=~s, nyíltság,  nem  tettetett,  nem  ravasz  indulat.  Szív-
<«k, lenednek  egyenessége.

EGYENÉSSZIVÜ  ,  (egyenes- szí vü)  ősz.  mn.
•Vj üt szivii,  őszinte,  kinek  az  nyelvén , ami  szivében.
£yyii<Mzi?iI, becsületes ember.

EGYENÉSSZIVÜSÉG,  (egyenésszivüség)  ősz.
t'a. Xyiltszivüség, őszinteség, a  külső jeleknek  a  belső
nztssel  és  gondolattal  megegyezése.

EGYENEST, (egy-en-és-t) ih. Tekervény nélkül,
t'aezés  hámozás  nélkül ; a  kezdett  iránytól  soha el
v m térre;  ugyanazon  vonalban.  Egyenest  menni  a
táró* felé.  Egyenest  mondani  ki  értelmünket.  Aki  soha
*<w  botlik,  soha  egyenest  nem jár.  (Km).  Homloh-egye-
*>rt. A falnak  egyenest.  Táj divatosan  :  igényest.  Egy-
.itrsmind  hadi  vezényszó : Egyenest  !

EGYENÉ8VONALÚ, (egyenes-vonalú)  ősz. mn.
F  iyvast  a  kezdett , kitűzött  irányban  haladó ; félre
L. m  térő ;  nem tekervényes  járású.  Egyenes  vonalú
x-tiat  csinálni.

EGYENETLEN, (cgy-en-etlen)  mn. tt.  cgycnet-
•*-t , tb.  — He.  1)  Görbe ,  tekervényes.  Egyenetlen

utak.  2)  Buczkás,  dombos, hegyes, rögös;  nem sík,
nem  lapos.  Egyenetlen  réíség,  legelő,  határ.  3)  Nem
egy  formájú.  Egyenetlen  hasábu  ölfa.  Az  lijjaink  egye-
netlenek.  4)  Meg nem férő,  meg  nem egyező, egymás-
sal  visszálkodásban, meghasonlasban levő.  Egyenetlen
testvérek,  házastártak.

EGYENETLENÍT,  EGYENETLENÍT,  (egy-
en-etlen-ít) áth. m. egyenetlenit-étt,  btn.  —m  v.  —ént.
Egyenetlenné  tesz.  V.  ö.  EGYENETLEN.

EGYENETLENKÉDÉS,  (egy-en-etlen-kéd-és)
fa.  tt.  egyenetlenkedés-t,  tb.  —ék. Visszálkodás,  egy-
másközti  meghasonlás; pártokra  szakadozás.

EGYENETLENKÉDIK,  (egy-en-etlen-kéd-ik)
k.  m. egyenetlenkéd-tem,  —léi, —itt. Visszálkodásban
él, meghasonlott  állapotban  van;  veszekedik, pártos-
kodik.

EGYENETLENSÉG,  (egy-en-etlen-ség)  fa.  tt.
egyenetlenség-ét.  Tulajdonság,  melynél  fogva  valami
vagy  valaki  egyenetlen állapotban  van.  V.  ö. EGYE-
NETLEN.  Testállás  egyenetlensége.  Ölfahatábok  egye-
netlensége.  Határ  egyenetlensége.  Testvéri  egyenetlenség.

EGYENETLENÜL,  EGYENETLENÜL,  (egy-
en-etlen-ül)  ih.  Egyenetlen  állapotban.  Különösen  1)
Görbén,  meghajolva, tekervényesen.  Egyenetlenül  ál-
lani. Egyenetlenül  mérni  ki  az  utakat.  2)  Simítlanul,
buczkásan, hátahupásan.  Egyenetlenül  hagyni  a  falra
hányt  vakolatot.  3)  Nem egyformán,  különbözőleg.
Egyenetlenül  mivelni  a  különféle  telkeket.  Egyenetlenül
szeretni  a  gyermekeket.  4)  Visszálkodva,  pártoskodva.
Egyenetlenül  élő  házasok.  Egyenetlenül  tanácskozó
rendek.

EGYENGET,  (egy-en-get)  áth.  m.  egyenget-tem,
—tél,—e'tt.  1)  Simára elcsinál, a buczkákat, rögöket,
dombokat  lehúzza; valamit  lapossá, vízirányossá tesz.
Egyengetni  az utakat,  vtczákat. Egyengetni  a  zsombékos
rétet.  2)  Átv.  ért.  valamely szövevényes ügyet  elintéz,
visszálkodást,  perpatvart  lecsillapít.  3)  Tréfás  ért.
megegyenget  valakit,  azaz , jól  elveri,  kiálló  csontjait,
tagjait  simára,  laposra zúzz*.  4)  Valamit minden rész-
ről,  oldalról kialakít,  csinosít,  elrendez.  Egyengeti ma-
gát.  Oszvetgyengtti  haját,  öltözetét.

EGYENGETÉS,  (egy-en-get-és)  fa.  tt.  egyenge-
tés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  valamit egyen-
getünk.  V.  ö.  EGYENGET.  MeggörbUlt  csemeték,
csontok  egyengetése.  Dombok,  buczkák, xsombékok  egyen-
gctése.

EGYÉNI,  (egy-én-i)  mn. tt.  egyéni-t,  tb.  — ék.
Egyént  illető, ahhoz  tartozó, egyénre  vonatkozó,  sa-
ját  személyét  illető.  Egyéni  érdekek.  Ez  az  S egyéni
tulajdonsága,  nézete.

EGYÉNILEG,  (egy-én-i-leg)  ih.  1.  EGYEDI-
LEG.

EGYÉNISÉG,  (egy-én-i-ség)  fa.  tt.  egyéniség-ét.
1)  Egyéni  tulajdonság.  2)  Személyesség,  vagy  sze-
mély.  Jeles,  derék  egyrniséa.

EGYENÍT, EGYÉNIT, (egy  en-ít)  áth.  m.  egye-
níl-étt,  htn.  —ni  v.  —ént.  1. EGYENEL.

3*
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EGYENÍTÉS, EGYENITÉS,  (egy-en-ít-és)  fa
tt.  egyenítés-t,  tb.  — ék.  1) Simítás, rögösségnek, gör
bőségnek  etb.  elhárítása.  2) Két vagy több különböző
tárgynak  egymáshoz  egyenlővé  tevése.  3)  Pernek
czivakodásnak  etb.  elintézése,  megszűntetése.

EGYENÍTÖ, EGYEN1TÖ,  (egy-en-ít-ö)  fa.  tt
egyentíö-t.  1) Általán, oly személy, ki  valamit  egye
nft.  2)  különösen, perintéző, perszüntető, békéltető
egyeztető.  3)  Jelent  egyengető  eszközt is.

EGYENJOGOSÍT,  (egyen-jogosít)  ősz.  áth
Egyenlő  jogokban  részesít.

EGYENJOGÚSÁG,  (egyen-joguság)  ősz.  fa
Tulajdonság  vagy  állapot,  midőn  ketten  vagy  többen
ugyanazon jogokkal  birnak.

EGYENKÉNT, (egy-en-ként)  ih. Mindenik  kfi-
lönkülön véve. Egyenként  bocsátani be a nézőket.  Egyen-
ként  eltávozni valahonnan. Együtt,  « egyenként  tartót-
nak  kártérítéstel  a  b&nrészesek.

EGYENKÖZ,  (egyén-köz)  ősz.  fa.  Négyszög!!
mértani  alak,  melynek  szemközt  álló  oldalvonalai
egyenlő  távolságban  vannak  egymástól.  (Parallelo-
grammáin).

EGYENKÖZÜ,  (egyen-közü)  ősz.  mn.  Oly  vo-
nalakról  mondatík  a  mórtanban  ,  melyek  mindig
egyenlő  távolságban  vannak  egymástól.  Egyenkötii
vonalak.  (Lineae  parallelae).  Máskép  :  párhuzamot.

EGYENLEG,  (egy-en-leg)  fa.  tt  egyenleg-ét.
Azon  öszveg,  mely  kereskedői  és  más  könyvviteli
számításokban  a  tartozási  és  követelési  tételeket
egyenlővé  teszi,  kiegyenlíti,  pl.  a  tartozás  700  ft.  a
követelés  1000 ft  tehát a kiegyenlítő öszveg  300  ft.
(Saldo).

EGYENLEK, 1. EGYENLET.
EGYENLET,  (egy-en-let)  fa.  tt  egyenlet-ét. Ál-

talán  véve,  egyező  hasonlat  Különösen  a  mennyiség-
tanban,  egyenlőség!  jegygyei  (=)  öszvekapcsolt két
oly  szám, vagy  számsor, melyek  egymással  értékben
egyenlők, pl. 2 -J- 5 = 8 -f  4 (olvasd:  kettő meg
öt annyi  mint három meg négy), vagy 6—3 = 7—4
(olvasd  : hat, h(ja  három annyi  mint hét, híja  négy)
betűkkel  : a -J- b = x—c (a meg b  annyi  mint  x,
hQa  c). Egyszerű  egyenlet.  Öszvetett  egyenlet.  Fokoza-
tot  egyenlet.  Felsőbb  egyenlet.  (Aequatio).

EGYENLETI,  (egy-en-let-i) mn.  tt  egyenleti-t,
tb.  —ék. Egyenlethez  tartozó, arra vonatkozó.  Egyén-
ied  számok.

EGYENLETLEN, (egy-en-l-eüen)  mn. tt  egyen-
letlen-t,  tb.  —ele. Ami  nem egyenlő,  vagy nincs  egyé-
neivé;  egyenlőtlen.  Egyenletlen  mennyiség.  Egyenlet-
len  érti.

EGYENLETLENSÉG, (egy-en-1-etlen-ség) fa. tt
egyenleOenség-ét.  A  viszonyban  álló  tárgyaknak  azon
tulajdonsága,  melynél fogva  nem  egyenlők, egymás-
sal  össze  nem  vágók.  A jövedelem,  és  Kádas  egyen-
tétlensége.

EGYENLIK,  (egy-en-1-ik)  k.  m.  egyenl-étt.
Egyenlővé,  lesz;  egészen  összevág.  Át  arányszámok
bizonyos  tekintetben  egyéniének  egymáshoz.

EGYENLÍT, EGYENLÍT, (egy-en-1-ő-ít) áth. m.
egyenUt-étt,  htn.  —ni v.  —eni.  Általán, egyenlővé
tesz.  Különösen.  1)  Öszvehasonlít  Egyik  számtort a
mdsikhot  egyenlíteni.  2) El  igekötővel valamely ügyet,
nehézséget  elintéz, rendbe  hoz.  Elegyenliteni  ás  Ör9-
kSsSk  közti  meghasonlást.  Ki  igekötővel  egymás  elle-
nében  álló  öszvegeket valamely  öazlettel  egyenlővé
tenni.  Kiegyenlíteni  a  tartatás*  ét  követelési  tételeket
(a számviteli  könyvekben).

EGYENLÍTÉS,  EGYENLÍTÉS, (egy-en-1-ő-ít-
és) fa. tt  egyenlUés-t,  tb.  — <*. Egyenlővé  tétel. Elin-
tézés.

EGYENLÍTŐ,  EGYENLÍTŐ,  (egy-en-1-ő-ít-ő)
fa.  tt  egyenltíS-t.  Általán  vonal, mely  valamit  két
egyenlő  részre  feloszt  Különösen  az  ég- és  földtan-
ban  azon képzelt  vonal,  mely a  látszatos  éggömböt,
és  földtekét két  egyenlő részre választja,  melyek kö-
zöl egyik  éjszaki,  másik  déli  félgömbnek  neveztetik.
(Aeqnator).

EGYENLŐ,  (egy-en-1-ő,  ami egyenlik)  mn.  tt.
egyenlő-t.  1)  Ami  nagyságra, mennyiségre, értékre,
alakra  stb. egészen  öszvevágó.  Egyenlő  erűvel  fogni
a  dologhoz.  Egyenlő  jövedelmet  hútni.  Egyenlő  osztály
nem  támaszt  hadat. (Km.) 2)  EgyelmQ,  egy szándéka.
Egyenlő  akarattal, véleménynyel  lenni.

EGYENLŐEN, (egy-en-1-ő-en) ih. 1. EGYEN-
LÖKÉP.

EGYENLŐKÉ?,  (egyenlő-kép)  ih.  Egyaránt,
ugyanazon  módon.

EGYENLŐLEG, (egy-en-1-ő-leg) ih. 1. EGYEN-
LŐKÉP.

EGYENLŐ-OLDALÚ, (egyenlő-oldalú) ősz.  mn.
Minek oldalai egyenlő hosszúságúak.  A négyszög  egyen-
lőoldalai.  Máskép  :  egyenoldalú.

EGYENLŐSÉG, (egy-en-1-ő-ség) fa. tt  egyenlS-
tég-ét. .Egyenlő állapot  Számjegyek  egyenlősége.  Véle-
mények  egyenlősége.  Polgári  egyenlőség.  Torvényelötti
egyenlőség.  V.  ö. EGYENLŐ.

EGYENLŐTLEN ,  (egy-en-1-ő-telen)  mn.  tt.
egyenlotlen-t,  tb.  — ék.  Nem  egyenlő.  Egyenlőt-
len  számok.  Határozóilag  ám.  egyenlőtlenül,  nem
egyenlőn.

EGYENLŐTLENSÉG, (egy-en-1-ő-telen-ség)  ft».
tt  egyenlőtlenség-ét.  Nem egyenlőség;  egyenlőség  hi-
ánya.

EGYENLŐZ,  (egy-en-lő-öz)  áth. m.  egyenlöa-
tem, —tél, —ott. Egyenlővé tesz, alakít, csinál. Egyen-
lőtni  a  rögös  udvart.  Kertétzoüóval  egyenlőzm  át  tíí-
melletli bokrokat.

EGYENMÉRÖ,  EGYENMÉRÜ,  (egyen-mér« v.
érü)  ősz.  fa.  ÁlUlán,  minden  mérőszer, vasból,

fából  stb.  mely által  valamit  egyenlő  részekre oaztá.-
yoznnk.

EGYENMÉRTÉK, (egyén-mérték) ön.  fa.  Egy-
mással  viszonyban  álló tárgyak, részek  stb. bizonyos
rend,  nagyság, alak  szerénti  megegyezése.  Egyenrnér-
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téütn vannak az  emberi tettben  a  hetek, ütemek,  fülek
EgytnmérUtben  épült  hát.  (Symmetria).

EGYENMÉRTÉKÉS,  (egyen-mértékés) ősz. mn
Egyenmértékkel  biró;  a  szerént  alakult,  képzett
Emeimértékes ablakok. (Symmctricus). V. ö. EGYEN
MEBTÉK.

EQYENOLDALÚ, (egyén-oldalú) ősz. mn.  Ha-
tmtí  oldalú. Egyenoldalú  háromszög  v.  csegily,  mely
n«k mindhárom  oldala ugyanazon  hosszasága  (Trian
gnlnm aeqailaterum).

EGYENRUHA,  (egyén-ruha)  ősz.  fn.  Egyenlő
uabára, anyagú , színű  ruha ,  milyet  pl. a  katonák
ngy  némely  testületek,  intézetek  tagjai  viselnek
Ánt  gyermekek,  hajdúk  egyenruhája.  (Uniform).

EGYENRUHÁS,  (egyén-ruhás) ősz. mn.  Egyen
ruhában járó.  Egyenruhát  polgárok,  városi  biztatok
tintvitelSk,  udvari  szolgák.

EGYENBUHÁZ, (egyen-ruház)  ősz. áth.  Egyen-
ruhába  öltöztet,  egyenruhával  ellát.  Egyenruházni  át
Műt  növendékeit.

EGYENBUHÁZ AT ,  (egyén-ruházat)  ősz.  fn.
Egyenrohaféle  darabokból  álló  egész  öltözék.

EGYENSÚLY,  (egyén-súly)  ősz.  fn.  1. SÚLY-
EGYEN.

EGYENSZÁRU,  (egyen-száru)  ősz. mn.  Mérta-
ailig, minek szárai egyenlők.  Egyenszáru  háromszög.
(Tritngulum  aequicruruni)  melynek két szára egyenlő.

EGYENSZÖG,  (egyén-szög)  ősz.  fn.  Szög  oly
iét  rónai  között,  melyek  egyenesen  függő  irány-
bú  vágják  által  egymást,  vagy  folynak  egymásba.
f Angolna rectoa).  Mértanilag az egyenszögben kilencz-
ren fok  van.

EGYENSZÖGÜ, (egyén-szögű) ősz.  mn.  Minek
egyensröge  vagy  szögei  vannak.  EgyenszSgU  terem.
EjyenttSgü  háromszSg,  melynek (egy)  egyenszöge van.
(Triangalnm  rectangalam).

EGYÉRTÉKÜ,  (egy-értékü)  ősz.  mn*. Ugyan
uon  becafi ,  ara.  Át  arany  nem egyértékü  át  exUtttel.

EGYÉBTELMÜ,(egy-értelmü)ösz.inn. l)Ugyan-
ttt, ragy  annyit jelentő.  Egyéitelmü  magyar  ét  német
.ftlirát.  2) Ugyanazon véleményü, gondolkozása, vagy
véleményt ,  gondolkozást  matató.  Egyértelmű  bírák.
fyyértelmU  határozatok.  Máskép  :  egyhangú,  egyelmü.

EGYÉRTELMÜLEG,  (egy-értelmfileg)  ősz.  ih.
Cgranazon  véleménynyel, köz  megegyezéssel.  Egyér-

tl&atárotm  valamit.  Máskép  :  egyhangúlag,

EGYÉRTELMŰSÉG,  (egy-értelmiiség)  ősz.  fn.
1) Valaminek  azon  tulajdonsága,  melynél  fogra  más-
tál egyet jelent,  egy  értelme  van.  Ás  eredeti  ét  for-
tilott  ttívegmek  egyértelmlltége.  2)  Ugyanazon  gon-
tekoxia,  kő*  megegyezés.  Többekkel  egyértelműség-
ét  Itmi  valami  iránt.  Máskép  :  egyhangúlag,  egyel-

EGYES,  (1),  (egy-ea)  mn.  tt  egyet-t , v.
'* —ék.  1)  Egy  külön  véve ; magánálló.  Egyet  em-

ber. Egyes  ház. Egyes  élet  nem  lehet  bú nélkül.  (Km).
Egyes  veréb.  2)  Egy  számból  álló,  egy  (arab  vagyis
hindu) jegygyei  írt.  Egyes  szám  a  számtanban, milye-
nek  l,  2, 3,  4, 6,  6,  7, 8, 9.  (Különbözik  összeírva.
L. EGYESSZÁM).  Azután  jőnek  a tízesek, ezeket  kö-
vetik  a  százasak, tovább  az  ezretek  stb.  3)  Ami csak
egyszer  történik.  Egyes  hívásra  nem is  mozdul.  Egyet
intésre  nem  fizet.  4)  Használtatik  nyomatosságul  is
némely  egyet, egyedttlit  jelentő  szók  előtt, pl.  ezen
mondat  :  egyes  egyig  annyit  tesz  : a legutolsóig  bezá-
rólag , máskép  :  egytől  egyig  vagy  egy lábig.  Egyet
egyig  odavesztek. Egyes  egyedül.

EGYES,  (2),  (1. föntebb)  fn.  tt.  egyet-t,  tb.
—ék.  1)  Szám,  mely  egy  jegyből  áll.  Öszveadni
először  az  egyeseket.  2)  Oly  dolog  vagy  eszköz, mely
egyes  számmal van  megjelölve, pl.  a  bankjegyek  kö-
zött  : egyes  (=: egy forintos), a  hígmértékek  között :
egyes  (egy  ittczés, egy  messzelyes stb.).  3)  Régiesen
,egyetlen'  helyett:  „Nem  irígylcd  nékem az én  egye-
semet"  Gr. Zrínyi  Miklós.  V.  ö. EGYES,  (1), mn.  4)
Egyesszám,  midőn  ezt  öszveírjnk.  V.  ö.  EGYES-
SZÁM.

EGYESÉDIK,  (egy-es-éd-ik)  k.  m.  egyetéd-
tem,  —tél,  —étt. 1. EGYESÜL.

EGYES-EGYEDÜL,  (egyes-egyedül)  ősz.  ih.
Minden  társ  nélkül, egészen  magában.

EGYESÍT,  EGYESIT,  (egy-es-ít)  áth.  m.  egye-
«íí-e«,htn.  —ni  v.  —ént.  l) Több  külön  tárgyat,
dolgot  egy  testbe  kapcsol,  öszveállit,  egygyó  tesz.
Két  szomszéd  telket  egyesíteni.  A  Dunát  csatorna  által
a  Tiszával  egyesíteni.  2)  Erkölcsi  ért.  külön gondol-
kozása,  iránya  embereket hasonló véleményre, irányra
bír,  terel.  Egyesíteni  a  pártokra  szakadozott  hazafi-
akat.  3) Békéltet.  Egyesíteni  a perét  feleket.

EGYESÍTÉS,  EGYESÍTÉS,  (egy-es-ít-és) fn.  tt
egyesités-t,  tb.  — ék. Cselekvés,  mely  által  többeket
egyesítünk.  V.  ö.  EGYESÍT.

EGYESÍTETT,  (egy-es-ít-étt)  mn. tt.  egyesített-
et.  Ami több  önálló  részekből,  tagokból  egygyé  van
alakítva,  egy  egészszé  téve.

EGYESÍTHETŐ,  (egy-es-ít-het-ő)  mn. tt.  egye-
sithetö-t.  Amit egy  másikkal,  illetőleg  amiket  egymás-
sal  egyesíteni  lehet.

EGYESÍTŐ, EGYESÍTŐ,  (egy-es-ít-ő)  mn.  tt.
egyesítő-1.  Ami  két  vagy  több  külön tárgyakat, dol-
gokat  egygyé  alakít, öszveállít  Egyesítő  vonal,  csa-
torna,  kapocs. EgyesitS  pont.

EGYESLEG,  (egy-es-leg)  ih.  Egyenként  véve,
különkülön.

EGYESSÉG,  (egy-es-ség) fn.  tt.  egyettég-e't.  1)
Egyező  állapot,  midőn  többen  megbasonlás  nélkül
együtt  vannak,  élnek. Jó  egyességben  élő  házatok.  2)
Egyesület. „ Kiből nagy sokan szentté is lőnek, mig anya-
szentegyháznak  egyességébe  lőnek."  Debreczeni Le-
gendáskönyv.  3)  Megbékfilés,  visszálkodásnak  elhári-
ása,  megszüntetése.  Egyeeségre  lépni  az  ellenféllel
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Egyességet  eszközleni  a  háborgó  testvérek,  a peres  fe-
lek,  az  adót  ét  hitelezSji  között.  Ez  utolsó  értelemben
jobban  :  egyezség.

EGYE8SÉGI,  (egy-es-ség-i,  illetőleg  egy-ez-
ség-i)  mn.  Egyességré  (vagy  egyezségre)  vonatkozó.
Egyezségi  eljárás  (t  L  valamely  adós  és  hitelezöji
között).

EGYESSZÁM,  (egyea-szám) ősz.  fn.  1)  A szám-
tanban  a  legelső  szám;  mást  jelent  külön  írva,  1.
EGYES,  (1)  alatt,  2)  A  nyelvtanban,  a  hajlí-
tásnak  vagy  ragozásnak  azon  állapota,  midőn  az
csak  egy  tárgyra  vagy  személyre  vonatkozik.  Egyes-
szám  a  nevekben,  midőn egy  tárgyról,  személyről vagy
tulajdonságról  van  szó.  Egyesszám  az  igékben  , midőn
egy  személynek v.  tárgynak  hatása vagy  állapota  ha-
tároztatík  meg.

EGYEST, (egy-es-t)  ih.  Egy  mértékben,  egy
arányban.  Nem  eszik  egyest  a  hasával. (Km).

EGYESTALPU, (egyes-talpú)  ősz.  mn.  1. EGY-
TALPU.

EGYESÜL,  (egy-es-ül)  önh.  m.  egyesiU-t.  1)
Egy  egészszó alakúi, öszvekapcsolódik, egygyé  lesz.
2) Erkölcsi  ért  egy  véleményre megy által másokkal.
3)  Párosodik,  nemileg közösfii.

EGYESÜLÉS,  EGYESÜLÉS,  (egy-es-fil-és)  fh.
tt  egyesülét-t,  tb.  —ék.  1)  Egy  egészszé  alakulás,
egygyé  levés.  Folyóvizek  egyesülése.  2)  Egy  véle-
ményre, akaratra térés.  Pártfelek  egyesülése.  3) Meg-
békiilés.  4)  Párosodás, nemi  közösülés.

EGYESÜLET,  EGYESÜLET, (egy-es-ül-et)  fa.
tt  egyesület-ét.  Általán  állapot,  midőn  több  külön
részek,  tagok  egy  testben,  tömegben  egyesítve van-
nak,  különösen,  erkölcsi  ért.  több  személyekből  álló
társaság, mely bizonyos  czélnak, bizonyos  eszközök
által  elérését  tűzte ki  magának.  Vallási,  pólyán,  tu-
dományos,  gazdasági,  orvosi  stb.  egyesületek.  Ujabban
egylet  főnév  szinte  ez  értelemben jött  divatba.

EGYESÜLT,  (egy-es-ül-t)  mn.  tt.  egyesült-ét.
Egy  testté, tömeggé alakult; egybekapcsolt.  Bács és
Bodrog  egyesült  vármegyék.  A  Tisza  szabályozására
egyesült  társulatok.

EGYETEM,  (egy-e-tém  azaz  —töm)  fa.  tt
egyetém-ét.  1)  Mindenség; bizonyos  tér,  vagy  idő kö-
zötti  lények  öszvege,  egy  tömegben  létele.  Világ  egye-
teme. Az  égi  testek  egyeteme.  Az  áüat-,  növény-  és  ás-
ványország  egyeteme.  2)  Község, közönség. Az  ország
rendéinek  egyeteme,  vármegye  egyeteme.  3)  Főiskola,
mely  minden  szakbeli  tudományok  tanszékeivel  el
van  látva  (Universitas  scientiarum).  Pesti  kir.  egye-
tem.  Bécsi  egyetem.  Műegyetem  (Polytechnicum).

EGYETEMBEN,  (egy-e-tém-ben)  ih.  l)  Mind
öszvesen,  valamennyien.  2) Egyszersmind, egy  úttal.

EGYETEMES, (egy-e-tém-és) mn. tt.  egyetémés-t,
v.  —ét, tb. —ék.  1)  Öszves,  mind, közönséges.  Egye-
temes  emberi  nem.  2) Együtt, egymásért  lekötelezett,

EGYETÉMÉSÍT,  (egy-e-tém-és-ít)  1.  EGYE-
TÉMÍT.

EGYETEMESÜL,  (egy-e-tém-és-ül)  L  EGYE-
TEMÜL.

EGYETEMI,  (egy-e-tém-i) mn. tt  egyetémi-t, tb.
—ék.  1)  Öszves, valamennyi.  Egyetemi  akarat,  hatá-
rozat.  2)  Egyetemet  (főiskolát)  illető, ahhoz tartozó,
arra  vonatkozó.  Egyetemi  épület,  tanszékek.  Egyetemi
ifjúság,  tanüókar.

EGYETÉMILEG,  (egy-e-tém-i-leg)  v. EGYE-
TÉMLEG  ,  (egy-e-tém-leg)  ih.  1)  Mind  közön-
ségesen, mindnyájan  öszvevéve.  2) Jogtani  ért  egyc-
temileg  kötelezik  magukat  az adósok,  midőn  ugyan-
azon  kötelezettségért  úgy  állanak jót, hogy  egyik  a
másikért, azaz, egy mindnyájáért, és mindnyája  egyért
fizetni  tartozzék,  (ín solidnm).

EGYETÉMÍT,  EGYETEMIT,  (egy-e-tém-ít)
áth.  m. egyetemít-étt,  htn.  —ni v.  —eni.  1) Több kü-
lön  eszméket  általános  fogalommá  alakít,  egy  köz
eszmébe  foglal,  péld. az  egyedekből  fajokat,  a  fajok-
ból  nemeket alkot  2) Mindközönségessé, általánossá
tesz.

EGYETÉMÍTÉS, EGYETÉMITÉS, (egy-e-tém-
ít-és)  fa.  tt  egyetémtíés-t,  tb.  — ék.  Cselekvés , mely
által  valamit  egyetemírünk.  V.  ö. EGYETÉMÍT.

EGYETÉMLEG, (egy-e-tém-leg)  1. EGYETEM-
BEN,  és EGYETÉMILEG.

EGYETEMLEGES,  (egy-e-tém-leg-és)  mn.  tt.
egyetémleges-t, v.  —ét, tb. —ék. Egyetemleg elvállalt
Egyetemleges  adóitág.  V.  ö.  EGYETÉMILEG.

EGYETEMLEGESEN,  (egy-e-tém-leg-és-en)  1.
EGYETÉMILEG.

EGYETEMLEGESSÉG,  (egy-e-tém-leg-és-ség)
fa.  tt  egyetémlegésség-ét.  Egyetemes  kötelezettsége
több  személyeknek, például  adósoknak.  (Solidarítas).

EGYETEMÜL, EGYETEMÜL,  (egy-e-tém-ül)
önh. m.  egyetémül-t.  Egyetemivé,  azaz,  közönségessé,
általánossá  alakúi.  Észtanilag, egyetemülnek  az esz-
mék , midőn  különös  jegyeiket  elhagyjuk,  s  köz  je-
gyeiknél  fogva  egy  fogalomba  kapcsoljuk.

EGYETÉMÜLÉS,  EGYETÉMÜLÉS,  (egy-e-
tém-fil-és)  fa.  tt  egyetemiilis-t,  tb.  —ét.  Különkülön
egyes  eszméknek általános  fogalommá  változása.  V.
ö. EGYETEMÜL.

EGYETÉRÖ,  (egyet-érő)  ősz.  mn.  Ugyanazon
becsü, áru,  értékű,  egyértékfi.  Az  én kardom  egyelérö
a  tiéddel.

EGYETÉRT,  (egyet-ért) ősz. önh. 1) Valakivel
ugyanazon  véleményben van.' Ezen  tárgyra  nézve  tö-
kéletesen  egyetértek  veled. 2) Oszveczimborál, valamely
tett  végrehajtására  mással  szövetkezik.  3)  Megfér,
békével  megvan másokkal.

EGYETÉRTÉS,  (egyet-értés)  ősz.  fa. 1) Midőn
bizonyos  tárgyra nézve mással  vagy másokkal ugyan-
azon  véleményben vagyunk.  2)  Czimborálkodás vala-
mely  tettnek  végrehajtásában.  3)  Békés,  csendes,
megférő  együttlétei,  együttlakás.  Szép  egyetértés-
ben élni.
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EGYETÉRTŐ,  (egyet-értő)  ősz.  mn.  1)  Eg7
gondolkozása. Egyetértő  tanácsosok,  bírák.  2)  Öszve-
férő,  egymással  békén, csendesen  élő. Egyetértő  háza-
tok, tatvérek,  rokonok.

EGYETÉRTÖLEG, (egyet-értőleg)  ősz.  ih.  1)
Közréleménynyel,  egy  akarattal.  2)  Egymással  meg-
férte.

EGYETLEN,  (egy-ig-len =  cgy-cg-lcn = egy-
el-len) mn. tt.  egyetlen-t,  tb.  —ék.  Olyan  egy,  mely-
nek  mása, hasonlója,  párja  nincs , milyen  caak  egy
tan. Képzője  étien,  nem  az  ismeretesb  tagadó  képző,
melynek  itt alig  volna  értelme,  hanem, mint  imént is
érintők  az  »'</ régiesen  ég  határvető  rag,  melyben  úgy
vált a g  í-vé  mint  ezekben  :  esmeg  ismét,  sSg  sőt,
iss'j (régiesen,  pl.  Katalin  legendájában)  ma  innét.
Ezen íj  rag pedig  igen  szereti  fölvenni  a  Ián  len  tol-
dalékot  : addiglan, pediglen,  ideiglen.  Továbbá  vala-
mint  ma a  közéletben  úgy  régente  még  többször  ta-
Líljuk  e szót az egy kíséretében ;  tehát  eredetileg  csak
tatarozó, pl.  egyetlen  egy := egyiglen  egy; hasonlók
•pjfflen  egyszer  ; egyetlen  egyig elvesztek ;  egyetlen  együl
•a'áltam  öt. Amit  Káldinál  így  találunk  :  „Tekints
.12  én  fiamra,  mert  nekem  egyetlenem."  (Lukács  9.
38.}, azt a Tatrosi  codex  így  adja  :  „Tekénts  én fi-
amra mert  egyetlen  egy  énnekem."  Továbbá  Káldinál
i>:  .Mert  nem hiszen  Isten egyetlen egy  ezülött  fiának
ntivben."  (János. 3.  18.)  A  Tatrosi  codexben  e he-
lyin u, sőt  általán  mindenfitt  :  egyetlen  egy.  Későb-
ben használtatott  és  használtatik  ma  is  mind  határo-
j-.'dl  azaz ,egy'  szó kíséretében,  mind magánosán mel-
!-:kntvül  (szintén  mint ideiglen  újabb  korban)  :  egyet-
.V.<m.' Kérelmet  egyetlenem !  (Gyöngéd anyai szólitása
^vermekének).  Figyelmet  érdemel  amit  Jászay  Pál
• rint a Tatrosi  codez  szótárában  a  306.  lapon,  hogy
y-ig-telen  toldott alak  szintén  eléfordúl a  régiségben
i**!q-lfn  vagy  csak  penig  helyett.

így  jön  elő  a  dunántúli  némely  nyelvjárásban
'••p'ntfg,  sőt  megéntelenség  (mint  mostanág) az  egy-
éni  axgént  helyett.  Országszerte  divatos  :  épenség-
>'••'•  Katalin  legendájában  is  olvassuk  :  „Egyettél
•V7 uíz  megmarada  egy  egész  országban."  Mikből
x-gletizik, hogy  mind ezek  csak  toldalékjai,  de  a
zvomatékot kitüntető  toldalékjai  (kivált a  régiségben)
az  tj  ragy ig  ragnak. T.  t.  a hangsúly nyomatékosab-
ba  tűnik  fel,  ha  több  súlytalan tagok  követik  avagy
il.'ak  meg, vagyis  két  hangsúly  egymástól  kissé  tá-
V'-ibb esik. (V.  ö.  HANGSÚLY), pl.  „mennynek  és
fC-hf-ktéremtőjében,"  „halálnakhalálával''  az  utolsó
uók  első tagján  fekvő  hangsúly  nem  volna  oly  nyo-
n»tékos, a nek elhagyásával  :  „menny  és  föld  terem-
f-Vrlen'  .halál  halálával."  ,Épenséggcl'  sokkal  job-
"•»a  nyomatékocható  mint  ,épen.'  így  ,egyig-egy'
t/-.kiesben  sem  az első  sem  az  utóbbi  ,egy'  hang-
» :';• a  nem  oly  kitűnő,  mint ha még  egy  súlytalan  szó-
'£ járul elébe  :  ,egyiglen  egy'.  Nyelvészeink  csak
va általában azon  véleményben vannak,  hogy a köz
"••?<  számos  szótoldatok,  atóhangzások  a  magyar
~*r vben a gondolatok menetének  némi  lassúsága mi

att  történnek, holott  azok zenei elemet (rythmust)  rej
tenek  magukban.

EGYETLENEGY,  (egyetlenegy)  öszvetótel; 1.
EGYETLEN.

EGYETMÁS,  (egyetmás = egyegmás v.  egy
esmás)  ősz.  tájszó,  egymás,  holmi  helyett.

EGYEVEZÖS,  fcgy-evezös)  ősz.  mn.  Hajóról,
vagy inkább csónakról,  ladikról mondatik, melyet  egy
evezővel  húznak.

EGYEZ, (egy-ez) Önh.  m. egyes-lem,  —tél, —élt.
Valamely  ügy,  dolog  iránt alkudozik, szerződik.  Meg-
egyez;  kiegyez.  Megegyeznek  a f elek,  mielőtt por  útjára
vinnék  ügyeiket.  Beleegyezni  valamibe.  Öszveegyemi
egymással.  Különböztetésül  v.  ö.  EGYEZIK.

EGYEZÉS,  (egy-ez-és)  fn.  tt. egyezés-t,  tb.  — ék.
1)  Szerződés,  alku,  valamely  peres, vagy  kétes  ügy-
nek  bíró  nélküli  elintézése.  2)  (egyezik  igétől  szár-
mazva)  öszvehangzás, öszveillés.  Zeneszerek  egyezése.
Az  igének  egyezése  a  névvel  számra  nézve.

EGYEZÉSPONT,  (egyezés-pont)  ősz.  fa.  Azon
kitűzött  feltétel,  melyet  az egyező,  szerződő,  alkuvó
felek  közösen  elfogadnak;  vagy  azon tárgy,  mely  kö-
rül  az  egyezés  forog.

EGYEZET,  (egy-ez-ct)  fn.  tt.  egyezet-ét.  Az
egyezésnek  következménye ;  egyezés  elvont  értelem-
ben  véve;  végrehajtott  egyezés.

EGYEZHETLEN, (egy-ez-het-len)  mn.  tt.  egyet-
hetlen-t,  tb.  —ék.  1)  Aki  nem egyezhet, vagy  ami
iránt  egyezni  nem  lehet.  Egyezhetlen  osztályosok.
Egyezhetlen  Ügy.  2)  Ami  nem egyezhetik,  ami  egy-
mással  öszve  nem illik,  meg  nem fér.  A  föl  nem han-
golt  zeneszerek egyezhetlenek.  Némely  színek  egyezhetle-
nek  egymással.

EGYEZHETLENSÉG,  (egy-ez-het-len-ség)  fn.
tt.  egyezhetlenség-ét.  Különféle  személyek  vagy  tár-
gyak  abbeli  tulajdonsága  vagy  természete,  melynél
fogva  nem egyezhetnek.  V.  ö.  EGYEZ,  EGYEZIK.

EGYEZIK,  (egy-ez-ik)  k.  m.  egyez-tem,  —tél,
—étt.  Valamely  dolog,  lény,  melynek szabad  akarata
nincsen,  mintegy  természeti szükségből öszveillik, ösz-
vehangzik,  öszvefér.  Megegyezik,  öszveegyezik.  Ezen
dolog  a  becsülettel  meg  nem  egyezik.  Úgy  szép  az  ének,
ha  a  különféle  hang  öszveegyezik.  A  személyes  névmás
az  igével  számban  és  személyben  egyezik.

EGYEZKEDÉS,  (egy-ez-kéd-és)  fn.  tt.  egyezke-
dés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés  midőn  egyezkedünk.

EGYEZKEDIK,  (egy-ez-kéd-ik)  k.  m.  egyezked-
tem,  —tél,  —étt.  Valamely  ügy,  dolog  iránt  alkudo-
zik,  szerződő  állapotban van,  alkura  lépni,  szerződni
akar  s  ezen  akaratát  tcttleg  gyakorolja  is;  peres
ügynek  biró  nélkül  barátságosan elintézését, kiegyen-
lítését nyilvánítja.

EGYEZMÉNY,  (egy-ez-mény)  fn.  tt.  egyez-
mény-1,  tb.  —ék. Általán,  gondos, és  mesterséges il-
lesztésből  eredeti  öszveillés.  (Harmónia).  Különösen
1)  A  zenészeiben  többféle  hangoknak kellemes  egye-
sítése.  (Harmónia musica).  2)  A  festészetben,  midőn
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nincs benne  semmi kirívó színezet, az alakzatok  öszve-
illők, a kifejezés megfelel a kiállítói  szándéklott  tárgy-
nak  stb.  3) A  bölcselőknél,  a  mindenség  valamennyi
lényeinek  oly  viszonya  egymás  között, melynél  fogra
a  végczélra  egyesülnek.  Étttani  egyezmény,  azaz  a
gondolkodásnak  általános  főéivé,  melyet másképen el-
lenmondát  elvének  neveznek.  (Köteles  Sámuel  Logi-
kája.  Nagy-Enyed  1830.  40.  §.).  Erkölcsi  egyezmény,
két  vagy  több  egyén  gondolkozása, akarata,  és  haj-
lama között  Jogtani  ért.  a  végrehajtott  egyezés.

EGYEZMÉNYES  ,  (egy-ez-mény-és)  mn.  tt.
egyezményés-t,  v.  —ét, tb.  —ék. Aminek részei egyez-
ményben  vannak.  Egyezményét  tettalkat,  zene, fest-
mény ,  gondolkozót,  erkölcsök.  Egyezményes  bölcseleti
rendtter.  V.  ö. EGYEZMÉNY.

EGYEZMÉNYI,  (egy-ez-mény-i)  mn.  tt  egyet-
ményi-t,  tb. —ék.  Egyezményt  illető, arra  vonakozó.
Egyetményi  szabályok,  tulajdonságok.

EGYEZMÉNY1LEG ,  (egy-ez-mény-i-leg)  ih.
Úgy, mint  az  egyezmény  szabályai  kívánják.

EGYEZŐ, (egy-ez-ő)  mn.  tt  egyetS-t.  1)  Szer-
ződő , alkuvó,  valamely  ügyet barátságosan  elintéző.
Egyező  felek.  2)  Az  egyezik  igétől, öszvehangzó, öszve-
illő,  megférő.  Egyező  hangszerek.  Egyező  minek.

EGYEZÖLEG,  (egy-ez-ő-leg)  ih.  Egy  érte-
lemmel ;  oly  módon,  mely  valamivel  megegyezik.
Egyetőleg  nyilatkozni valamely  tárgy  felöl.  A  végren-
delettel  egyezb'leg  osztatni  meg  át örökségen.  Térvények-
kel  egyezSleg  cselekedni,  ítélni.

EGYEZSÉG,  (egy-ez-ség)  L  EGYESSÉG,  3).
EGYEZTET,  (egy-ez-tet) áth. m.  —egyeztet-tem,

—tű, —itt. 1) Másokat  valamely  kétes, vagy  peres
ügyben  alkura, szerződésre, békeségre  léptet  Meg-
egyeztet,  öszveegyeztet.  Egyeztetni  az  osztozó  testvéreket.
2)  Öszveilleszt,  öszhangoztat  Egyeztetni  a  hangszere-
ket.  Egyeztetni  az  igét  a  tárgyeseti  nemei.

EGYEZTETÉS,  (egy-ez-tet-és)  fű.  tt  egyette-
tés-t,  tb.  —ék. Cselekvés,  mely  által  valakiket  v. mi-
ket  egyeztetünk.  V.  ö.  EGYEZTET.  A  czivódó  háza-
tok  egyeztetése.  A  beszéd  részeinek  egyeztetése.

EGYFAJÚ,  (egy-fajú)  ősz.  mn.  Ugyanazon faj-
ból  való,  azon  fajhoz  tartozó.  Egy  faji  állatok,  növé-
nyek. Atr.  ért.  hasonló indulata,  természetű.  Egy  fajú
korhelypajtások.

EGYFALKÁS,  (egy-falkás)  ősz.  mn. Növények
osztálya,  melyeknek  hímszálai  öszve  vannak  nőre.
(Monadelpha). Egyfalkds  virágú növények.

EGYFÉLE,  (egy-félé)  ősz.  ih.  1)  Egy  irányra,
czélra.  Egyféle  repültek  a  kieresztett  galambok.  2)
Egy  darabra, egy  részre. Az egész  örökség  egyféle  ment.

EGYFÉLE,  (egy-félé)  mn. tt  egyfélét,  tb. egy-
félék.  1) Egy felekezethez,  nemhez, osztályhoz tartozó.
Egyféle  emberekkel  társalogni.  Egyféle  gabonát  ter-
meszteni.  Egyféle  munkával  foglalkodni.  2)  Hasonló
alakú,  formájú,  színű, anyagú  stb.  A  katonák  egyféle
posztóból  viselnek  ruhát, fegyvereik  is egyfélék.  8) Nem
több, csak  azonegy.  Évhosszat  egyféle  nadrágban  jár.
Egyféle  ételt  eszik  mindennap.

EGYFÉLEKÉP, v.  EGYFÉLEKÉPEN,  (egy-
féle-kép  v.  —képen)  ősz.  ih.  Egyformán, egy  módra,
nem kiilönbözőleg; hasonlólag.  Több  Ízben  egyfélekép
nyilatkozni.  A vádlott  mindannyiszor  egyfélekép  vallott.

EGYFÉLESÉG,  (egy-féleség)  ősz.  fa.  Egyfor-  '
maság,  ugyanazon  alakja,  módja  valaminek.  Ax  egy-
féletég  unalmas.  V.  ö.  EGYFÉLE.

EGYFELŐL,  (egy-felől)  ősz.  ih.  Egy  részről,
egy  oldalról,  egy  tájról,  irányról.  Nem  csak  egyfelől
rontott  be az  árvíz  a  városba. Már  régen  egyfelől  fú  a
étéi. Újabb  időben  némelyek  megkülönböztetik  ezen
kérdésre  hol ?  amidőn  felUl-i  írnak  és  mondanak :
egyfelől  megütötte  a  guta ;  egyfelől  dOgvétt,  másfelől
éhség  pusztítja  a hazát.

EGYFOGATÚ,  (egy-fogatd)  ősz.  mn. Egy  vonó
marhával,  különösen  egy  befogott  lóval,  szamárral
stb. ellátott  Egyfogatú  kis  kocsi,  taliga.  Vétetik fő-
név gyanánt  is.  EgyfogatiSn  kirándulni  valahová.

EGYFOKÚ,  (egy-foku)  ősz. mn. A maga  nemé-
ben  ugyanazon  fokon  álló.  Három  nap folytában  egy
fokú  melegség  volt.

EGYFOLYTÁBAN,  (egyfolytában)  ősz.  ih.
Folytatólag,  szünet nélkül,  félben  nem  szakasztva.
Egyfolytában  tíz  mérföldet  lovagolni.  Egyfolytában
elolvasni  a  könyvet.

EGYFORMA,  (egy-forma)  ősz.  mn.  Hasonló
külsővel,  alakkal bíró.  Egyforma  ruhában járó  testvé-
rek. Egyforma  nagyságú,  hajú,  szemű  ikrek.  Egyforma
házak,  bútorok. Újabb  szóval:  egyded.

EGYFORMÁN,  (egyformán)  ősz.  ih.  Hasonló
külsővel,  hasonló  alakban;  ugyanazonkép,  egyféle-
kép.  Egyformán  viselik hajaikat.  Egyformán  oUözkVd-
nek.  Használtatik  belsőleg  is  e  helyett  :  egyaránt.
Egyformán  (azaz  egyaránt)  osztozkodni.

EGYFORMÁRA,  (egy-formára)  ősz.  ih. Ugyan-
azon  módra, alakra,  külsőre. Egyformára  szabni  a ka-
tonák  öltözetét.

EGYFORMASÁG, (egy-formaság)  ősz.  fn.  Kü-
lön  dolgoknak  vagy  személyeknek  hasonlósága,  kül-
sejökre,  alakjokra  nézve.  Másképen  s újabb  alkotásu
szóval  :  egydedség.

EGYFORMÁTLAN,  (egy-formátlan)  öac.  mn.
Másmás  formájú,  alakú,  külsejű;  nem egyenlő.

EGYFORMÁTLANSÁG  ,  (egy-formátlamag)
ősz. fn.  Tulajdonság,  vagy  inkább  állapot,  melynél
fogva  az  egymáshoz  hasonlított  tárgyak  külsejükre,
alakjokra  nézve  nem  egyeznek,  egymástól  külön-
böznek.

EGYFŰVŰ,  (egy-füvfi)  ősz. mn. Amit évenként
egyszer  kaszálnak;  amin  csak  agg  széna  terem,  nem
sarju  is.  Egyfüvü  kaszálórét.

EGYHAMAR,  ÉGYHAMARJÁBAN,  (egy-ha-
mar  v.  —hamarjában)  ősz.  ih. Egykönnyen,  mind-
járt  E paffpának  nem találni  egyhamar párját.  Nem
egyhamar  gyógyul  be  ezen seb.

EGYHANGÚ,  EGYHANGÚ, (egy-hangú)  ősz.
ron. 1) Egy  hangból  álló, egy  hangot  adó,  egy  han-
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ion  lejtő.  Egyhangú  fiuk.  Egyhangú  húr. Egyhangú
bétád.  2)  Átv.  ért  egyértelmű.  Egyhangú  szavasat.

EGYHANGÚLAG,  EGYHANGÚLAG,  (egy-
hangúiig)  ősz. ih.  1)  Ugyan  azon hangot adva,  egy
foka  hangon  lejtre.  Egyhangúlag  stóló  duda.  Egyhan-
gvlag  tjteni  a  ttokat.  2)  Átv.  ért.  egyértelmfileg,  köz
akarattal.  Egyhangúlag  dönteni el  valamely  tárgyat.
E'iyíangulag  ellene Havaztak.  Egyhangúlag  kiáltották
ti  iipsiitlBnek.

EGYHANGÚSÁG,  EGYHANGÚSÁG,  (egy-
hangúság) 5sz.  fn.  1)  A  hangnak  vagy  hangoknak
azonsága,  folytonosan  azon lejtésben  maradása. A  kll-
tfaffít  hangszerek  egyhangúsága.  Egyhangúság  a  ttok
tirjtúfben.  2)  Értelem-, véleményegység.

EGYHÁBOMSÁG,  (egy-háromság)  ősz.  fn.  Ke-
resztény  hittan  szerént  az  istenségnek  azon tulajdon-
sága, minél  fogra  lényegében  egy,  személyében  pedig
három. Jelenti  az  isteni  személyek  öszvegét  is.  Szent
'^háromság,  azaz  Atya,  Fiú  és  Sz. Lélek.

EGYHÁBOMSÁGU,  (egy-háromságu)  ősz.  mn.
Ép-háromságból álló;  ami lényegében  egy, személyé-
ben pedig három. Egyháromságu  istenség. (TrinaDeitas).

EGYHASI,  (egy-hasi)  Ősz.  mn.  tt.  egy hasi-1,  tb.
—ai. 1) Szélesb  ért  oly  magzatokról mondatik,  me-
lyek egy anyától  lettek.  2)  Szorosb  ért  egyhasiak az
ikrek, ragy  hármas  négyes  szülöttek,  kiket egyszerre
róelt  méhben  az  anyjok.

EGYHÁZ,  (egy-ház) ősz. fn.  1) Templom, isteni
tiszteletre  szentelt nyilvános  épület,  melyet  a magyar
oemesb  értelemben  egyháznak  azért  nevezett, mert
eleinte  hihetőleg  egy helynek csak egy  temploma volt,
Tilamint  ma iá  kisebb, kivált  egy  vallásu  helységnek
csak  egy  temploma  van,  melyet  Itten  házá-n&í  vagy
KtHtegykdniak  is  hínak. Anyaegyház, fiókegyház.

„8  un  harang  az  éj  felében
Szent misére  intve,  szólal;
Míg  egyházban  zeng  az ének
A  magas  szülött  nevének."

Tompa.
Eléjön már  a régi bibliafordításokban  is. „Monda

kedig Jézus  a  papok  fejedelminek  és  az  egyház mes-
terinek*  (ad  magistratus  templi).  Tatrosi  codez.  2)
Átr. árt  a keresztény  hívek  közönsége.  L.  ANYA-
SZENTEGYHÁZ.

EGYHÁZA,  (egy-háza)  ősz.  helynév.  Helyra-
er.rra : Egyhátd-n,  —rá,  —ról.  Számos  magyar vá-
rook, helységek  és puszták  nevében talaltatik.  Ágas-
r^/háta  (Pest  megye  és  Kis-Kunság);  Bánegyháza
Pert m.);  Derékegyháza  (Csongrád  m.) ;  Délegyháza

(Pert  m.);  Dombegyháza  (Csanád  m.)  Fehéregyháza
ír. Sopron m.; faluk Máramaros, Pozsony, Somogy m.;
pJrták  Beké*, Borsod, Pest  m.; erdélyi  faluk  Alsó-
F-;«r  m.  és  Besxtercze vidékében); Félegyháza  (mv.
Kii-Konságban,  fsJn  Bihar,  puszta Szabolcs  m.);  Fü-
•'•>— (Bihar m.); Halom—  (Pest  m.); Kerek— (Bé-
ta, Bihar m. Kis  Kunság.); Két—  (Békés  m.);  Kö-
«*-  (Bihar  m.);  Német—  (Fejér  m.);  Nyár—

AKAD.  EAOY  SZOtlk.  H.  EÜT.

(Pest  m.);  Nyír—  (Szabolcs  m.);  Stég—  (Borsod
m.); Szék—  (Csanád  m.); Szent-László—  (Szála m.) ;
Szolga—  (Fejér  m.);  TOvis—  (Arad  m.);  Toros—
(Pest, Békés,  Csongrád  m. s  Erdélyben).

EGYHÁZADÓ,  (egy-ház-adó)  ősz.  fn.  Adó, me-
lyet  a keresztények  illető  egyházaikra,  azaz, templo-
maik, papjaik  fentartására,  szükségeire fizetnek, vagy
hajdan  némely más  czimek alatt  is  fizettek.

EGYHÁZAS,  (egy-házas)  ősz. mn.  1)  Egyház-
zal,  azaz,  templommal biró, ellátott.  Egyházai  helység.
2)  Egy  lakó-telket  biró.  Egyházat  nemes, gazda, job-
bágy.  3)  Sok  magyarországi  helységnek  jelző'  neve.
Lásd  itt  alább.

EGYHÁZAS-BÁST,  falu  Gömör  megyében;
helyragozva  :  —Bást-on, —rá,  —ról.

EGYHÁZAS-BÖDÖGE,  puszta  Veszprém me-
gyében ; helyr.  —DSb'ógé-n,  —re, —r8l.

EGYHÁZAS-BÜK,  puszta  Szála  megyében;
helyr.  BÜk-Sn,  —re,  —rSl.

EGYHÁZAS-FALU,  helység  Sopron  megyé-
ben ; helyr.  —Falu-ba,  —bán, —ból.

EGYHÁZAS-FÜZES, falu Vas megyében; helyr.
Füzes-re,  —én,  —rSl.

EGYHÁZAS-GÉLLE,  falu  Pozsony megyében;
helyr. —Géllé-n, —re,  —ról.

EGYHÁZAS-HOLLÓS,  falu  Vas  megyében;
helyr.  Hollós-ön,  —rá, —ról.

ÉGYHÁZAS-KARCS A, falu Pozsony megyében;
helyr. —Karcsá-n,  —rá, —ról.

EGYHÁZAS-KARMACS,  puszta  Szála  megyé-
ben ;  helyr.  —Karmacs-on,  —rá, —ról.

EGYHÁZAS-KESZÖ, falu Vas megyében; helyr.
—KeszS-n,  —re,  —röl.

EGYHÁZAS-MARÓT,  falu  Hont  megyében;
helyr.  Marót-on,  —rá,  —ról.

EGYHÁZAS-EÁDÓCZ,  falu  Vas  megyében;
helyr.  —Rádócz-on, —rá, —ról.

EGYHÁZAS-SZECSÖD,  falu  Vas  megyében;
helyr.  SzecsSd-Sn,  —re,  —rSl.

EGYHÁZATYA, (egy-ház-atya) ősz.  fn.  1) Elő-
kelő  hiteles  személy, ki  az  egyház, azaz, templom  jö-
vedelmeit  és  tökéit kezeli,  s azokra  felügyel.  2) így
neveztetnek  az  első  keresztény  századokból  azon hit-
tanitók, kiknek hátramaradt munkáikból,  mint  hiteles
kútfőkből,  a  r.  kath.  egyház  tana  szerént  a valódi
első  keresztény tudományt megismerhetjük.

EGYHÁZFALÜ,  helység  Sopron  megyében;
helyr.  Egyházfalu-ba,  —bán, —ból.

EGYHÁZFALVA,  helység Pozsony megyében;
helyr.  Egyházfalvá-n,  —rá,  —ról.

EGYHÁZFI,  (egy-ház-fi) ősz. fn. Templomi szol-
ga, ki  a  templomot kinyitja, bezárja, a papot öltözteti,
a  egyéb  szolgálatokat  is  tesz, péld.  gyertyát  gyujto-
gat,  pörsölyt  hord, harangoz stb.  Máskép,  rontott la-
tinsággal  : sekrestyés.

EGYHÁZFIA,  (egy-ház-fia)  1. EGYHÁZFI.
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EGYHÁZCTLAK,  (egy-ház-fi-lak)  ősz.  fn.  Né-
mely  templomokhoz  oda épített különös  lak,  az egy-
házfi  számára. Általán, akármily  lak,  mely  kizárólag
az  egyhizfiaké.

EGYHÁZFISÁG,  (egy-ház-fiság)  öu. fn.  Egy-
házn-szolgálat.

EGYHÁZGAZDA,  (egy-ház-gazda)  ősz.  fii.  Az
egyház, azaz,  templom javaira  felügyelő  személy; 1.
EGYHÁZ ATYA  1).

EGYHÁZGYŰLÉS,  (egy-ház-gyfilés)  ősz.  fn.
Széles ért  az  egyház igazgatóinak gyűlése,  az egyház
ügyeit  illető  tanácskozás végett.  Szorosb ért. a  főpa-
pok,  és ezek  által  meghívott  egyházi  személyek  gyü-
lekezete.  KStSniéget,  tartományi,  pütpOiá  egyhát-
gyuUt.

EGYHÁZI, (egy-házi) 5sz.  mn.  Egyházhoz tar-
tozó, azt  illető,  arra  vonatkozó.  Különösen  1) Papi.
Egyháti  némely,  egyháti  áldát, egyháti jóttág.  2) Tem-
plomL  Egyháti  butid,  térne, fiuk,  ttolgálat,  ttertaríát.
3)  A  hívek  egész  közönségét  illető.  Egyhdti  gytíUt,
könyv,  ttokat.  Egyháti  törvények.  Egyháti  jog.

EGYHÁZILAG,  (egy-házilag)  ih.  Egyházgyn-
lésileg; az egyház főpapjainak és igazgatóinak határo-
zata, egyezése  által.

EGYHÁZJOG,  (egy-ház-jog) ősz. fő.  1)  Az  egy-
házat  és  egyházi  személyeket  és dolgokat  illető  jo-
gok,  szabadságok  öszvege. 2)  Gyűjteménye  azon tör-
vényeknek, melyeket  az  egyház  elöljárói  az  egyházi
személyeket  és ügyeket illetőleg  hoztak.  (Jós  cano-
nicum).

EGYHÁZKELÉS, (egy-ház-kelés) ősz.  fn. Széf-
tartás, melylyel a gyennekágybót  fellábadott  asszonyt
az  illető  lelkész  a  templomba  bevezeti,  beavatja.
Máskép  :  beavatát.

EGYHÁZKELŐ, (egy-ház-kelö) ősz. fn. L EGY-
HÁZKELÉS.

EGYHÁZKERÜLET, (egy-ház-kerulet) L EGY-
HÁZMEGYE.

EGYHÁZKORMÁNY,  (egy-ház-kormány)  ősz.
fű.  Hatóság, mely a szélesb vagy  szűkebb  értelemben
vett  egyházat kormányozza.

EGYHÁZKÖNYV,  (egy-ház-könyv)  ősz.  fn.
Könyv,  melyből  az  illető  pap  az  egyházban  imádko-
zik,  így  neveztetnek  továbbá  mindazon  könyvek,
melyekben  a  templom  vagy  egyházi  gyülekezet ügyei
fóljegyezvék,  milyenek,  az  anyakönyvek,  halottas
könyvek  stb.

EGYHÁZKÖNYVI,  (egy-ház-kőnyvi)  ősz.  mn.
Egyházkönyvre  vonatkozó;  Egyházkönyvből  való.
EgyhátkSnyvi  kivonat.

EGYHÁZKÖR, (egy-ház-kőr)  1.  EGYHÁZME-
GYE.

EGYHÁZLÁTOGATÁS,  (egy-ház-látogatás)
ősz.  fn. Hivatalos  eljárás,  midőn  az  egyházi  főnök  az
alárendelt  egyházakat  bejárja,  s a  lelkész  és hívek
közti  viszonyokat,  valamint  az  egyház  jövedelmeit
vizsgálatba  veszi, s ennek  következtében,  mint jónak
és szükségesnek  véli,  intézkedik.
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EGYHÁZMEGYE, (egy-ház-mégye) ősz.  fn. Ál-
talán kerület, mely  az egyházhoz tartozó,  s bizonyos
főnök  felügyelése  alatt  létező hívek  számát  foglalja
magában.  Ilyenek  : pütpüktég,  fSetptrettég,  aletperu-
tig,  plébánia.  Különösebben  jelenti  az  egy  főpap,
péld. ének, püspök  alatt  levő híveket, s  azon  kerüle-
tet , tartományt,  melynek  hívei  fölött  a  főpap lelki
hatalmat gyakorol.  (Dioecesis).

EGYHÁZMEGYEI,  (egy-hái-mégyei)  ősz. mn.
Egyházmegyét illető,  egyházmegyéhez  tartozó,  ária
vonatkozó.  Egyházmegyei  gylllét,  tanáét,  rendeletek.

EGYHÁZNAGY,  (egy-ház-nagy)  ősz.  fa.  Álta-
lános  nevezete az  egyház  főpapjainak,  milyenek  a
pátriárkák, érsekek,  püspökök,  apátok, prépostok.
Némely  régiek  éltek  e szóval  bibornok (cardinalis) ér-
telemben.

EGYHÁZNAP, EGYHÁZNAPJA,  (egy-ház-nap
v.  —napja)  ősz.  fn. A  romai  katholikosoknál  jelenti
azon  napot, vagy  napnak  emlékünnepét, melyen  a
templom  megáldatott, vagy  fölszenteltetett;  máskép:
ouctánap,  vagy  egyszerűen  : buctú.

EGYHÁZPÁRTFOGÓ,  (egy-ház-párt-fogó)  ősz.
fn.  Személy, kinek  joga van  az egyházi  lelkészeket
kinevezni,  így nevezik a  testületet  iá, mely  hasonló
joggal bír.  Hosszasága  miatt  jobb külön  írni  :  egy-
háti pártfogó  i  egyháti  kegyúr.

EGYHÁZRABLÓ,  (egy-ház-rabló)  ősz.  fa.  Ki
templomot rabol,  egyházi  drágaságokat  oroz.

EGYHÁZSZEG,  EGYHÁZSZEGH,  fáin  Nyitra
és  Vas  megyékben;  helyr.  Egyháztteg-ént  —re,

EGYHÁZSZOLGA, (egy-ház-szolga) ősz.  fa.  Ál-
talán  személy, ki  egyházi  szolgálatokat  tesz ,  tehát
maga  az  illető  pap is.  Különösen szolga, ki  a  tem-
plomra  fölfigyel,  s abban  némi  szolgai  munkákat  vé-
gez, milyen  az egyházfi,  harangozó stb.  Külön  írva  :
egyháti  ttolga.

EGYHÁZTANÁCS,  (egy-ház-tanács)  ősz.  fa.
Egyházi  személyekből,  ülnökökből  álló  tanács,  az
egyházi  főnök,  vagy  helyettesének  elnöklete  alatt,
mely  ás egyház  elé tartozó ügyeket  elintézi, s ás  il-
lető perekben  ítéletet hoz. (Consistoriom).

EGYHÁZTANÁCSI,  (egy-ház-tanácsi)  ősz.  mn.
Egyháztanácsra  vonatkozó, egyháztanácsot illető,  at-
tól  eredett  Egyháttanáeti  Ölét,  egyháttanáeti  ítélet.

EGYHÁZTOLVAJ;  (egy-ház-toivaj)  ősz.  fa.  i.
EGYHÁZRABLÓ.

EGYHÁZVIDÉK, (egy-ház-vidék)  ősz.  fn.  Az
egyházmegye  több  kisebb  részre,  területre  osztva,
ezen  területnek  ,egyházvidék'  a neve, s  rendszeréot
valamely  esperes  vagy  alesperes  alatt  áll,  a honnan
esperességnek  is  hívatik.

EGYHÉJAS,  (egy-héjas)  ősz. fn.  Csigák  neme,
melyek  testét  egy  héj  takarja,

EGYHÉJÚ, (egyhéjú)  ősz. mn. Minek egy  héja
van.  V.  ő.  HÉJ.
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EGY-HÉT,  (egy-hét)  ősz.  fa.  Hét napból  álló
időkör,  melyet vasárnaptól szombatig  számlálunk ren-
deten, ámbár akánnely más naptól  is  számithatni , s
fceink  hétfőtől  számították , mi  megtetszik  a hét né-
mely  napjainak  magyar  neveiből , ú.  m.  hétfő  ám. a
hét feje ás az első napja,  tedd  ám. kelted  (t  i.  nap).
EjyMre  elutazni.  Egyhétben  egyszer  enni meleget.  Kü-
lön  i> írhatjuk  :  egy hit,  de  a  következő  származé-
kokban inkább  öszveírva  találjak.

EGYHETES,  (egy-hetes)  ősz. mn. Ami  egy  hét-
től fogra  tart, létezik,  él.  Egyhetes  e»S.  Egyhetes  be-
tegtq.  Egykéiét  gyermek.  Különbözik  tőle  egyheti,
tat, egy hétre  való,  terjedő , egy hét alatt  történő.
EflUti  éhséget  vinni  magával.  És  egyheti  munkába
ferfltt.  Egyheti  utasát,  így  különböznek  ezen  időre
romtkozók  :  egynapot  és  egynapi,  egyhónapos  és egy-
hónapi,  egyéves  és  egyévi.  L.  —ÉS  és  —I képzők.

EGYHETI,  (egy-hétí)  ősz.  mn.  1.  EGYHETES.

EGYHETKE,  (egy-hétre) ősz.  ih.  1)  Hét napig
tartó időre.  EÜdvotott  egyhétre.  2)  Hét  nap  múlva.
Egyhétre  vitttatér.  Ki  tudja  ,  élünk-e  egyhétre.  Teg-
napion,  mához, holnaphoz  egyhétre.

EGY HIAN  v.  HÍJÁN,  ősz.  ih.  Élünk  vele, mi-
dőn valamely kerekszámból csak  egy  hiányzik, s  ek-
kor a kerekszám elé teszszfik,  pl.  Egy  Mán száz  forint,
atat, kilenczvenkilencz.  Egyik  tizenkilenc*,  mánk  egy

EGYHÍMES,  (egy-hímes)  ősz.  mn.  Minek  egy
hímje  vagy  himazála van.  Növényrajzi  műszó.  Egyhi-
*esek  (Monandria).

EGYfflTÜ,  (egy-hitö) ősz.  mn. Ugyanazon  hi-
ten,  valláson levő, azon egyház tanait  követő.  Egyhitil
tótotok, polgárok.

EGYHÚBÚ, EGYHURU,  (egy-hdni)  ősz. mn.
it  m. Minek egy húrja van ; különösen  ilyen hangszer.
(Monochordon).

EGYHUZOMBAN,  (egy-hozomban  v.  hazam-
ban)  őaz.  ih.  Egy hozással ;  félben  nem  szakasztva.
Egybaomban  kiirmi  egy  itcze  bort.  Egyhutomban  hat
uírftlldet  elmenni, vagy  utazni.

EGYIDEIG,  EGYIDEIGLEN,  (egy-ideig  v.
— ideiglen)  ősz.  ih.  Bizonytalan , vagy  bizonyos idő
Urtiig.  Eyyideig  nálunk  maradhatsz.  Egyideig  szol-
jait a szerencse  neki.

EGYIDEJŰ,  (egy-idejü)  ősz.  mn.  1)  Egy  idő-
be* létező,  diazlő.  Egyidejű  gyümölcsök.  2)  Egykorú,
agranazon érékben vagy éveket élő.  Egyidejű  oskola-

EGYIDEJŰSÉG,  (egy-idejüség)  ősz.  fn.  Töb-
beknek azon közös  tulajdonsága , melynél  fogva  egy
időben léteznek, vagy  hasonló  életkornak.  Az  egyide-
]8*g  leginkább  kedve*  a  barátsági  viszonyoknak.

EGYTDÖBELI,  (egy-idő-beli) ősz.  mn.  1. EGY-
KORÚ.

EGY-EDÖBEN,  (egy-idöben)  ősz. ih.  1)  Ugyan-
akkor,  ugyanazon időszakban.  Árpád  és  Szvatopluk
•T)  idSbem  Öté*.  Ez  értelemben  két  szó  s  külön  írva

jobb. 2) Egykor, valamikor,  régente.  Egyidfíben  min-
den magyar  nemes  nemcsak  czim  szerént,  hanem való-
sággal  vitézid  volt.

EGYIDŐS,  (egy-idős) ősz. mn. Ugyanazon  kor-
ban  levő, egy  időben született  Az  én barátom  egyidős
velem.

EGYIK,  (egy-ik)  mn.  tt  egyik-ét.  Élünk  vele,
midőn  többek  közöl  egyet  különösen  kimutatunk.
Egyik  eb, másik  kutya.  (Km).  A  sok  közöl  ez  egyiket
ismerem.  Egyik  sem  szól.  Egyik  kéz  a  másikat mossa.
(Km.).  Egyik  pap  (vagy  nap)  a  másiknak  tanítványa.
(Km.).  Egyik  olyan, mint  a másik.  Egyik  másik  esők
tesz  valamit.  Az  egybirtokú  személyragok  hozzájárnl-
tával,  Jcözol1  névutó  kihagyása  eszközöltethetik, ö a
választottak  egyike,  körülírva  :  ó' a választottak  közöl
egyik.  Egyikével  az  utasoknak  találkoztam,  körülírás-
sal  :  egyikkel  a*  utasok  kötői  találkoztam.  A  birok
egyikét  megvesztegették,  körülírással  :  a  bírák  közöl  az
egyiket  megvesztegették.  Az egyes  számban  csak  a  har-
madik  személyragot veszi  fel,  de a  többesben  mind a
harmat  :  egyikünk,  azaz,  egyik  közölünk,  együctek,
v.  egyiketek,  (Molnár  Albertnél:  egyitek,  mi ma sem
szokatlan)  egyikük,  némely  szójárásban  :  egyikSjök.
Régi  magyar  iratokban  eléfordul  személyrag  nélkül
is, pl.  azoknak  sem  egyikhez  (a mostam  divat szerént:
sem  egyikéhez)  ; f elmenvén  a  hajó  egyikbe ;  mikor volna
a  városok  egyikben;  és  igy  ISU  a  napok  egyikben;  e
két  fiamnak  egyik  üljön  te  jog  felöled.  Tatrosi  cod.
Asstonyembereknek  egyik.  Döbrentei  cod. De e«ek mai
időben  az  általánosan  uralkodó  szokás  ellen  vannak
s  az ekként  Írónak vagy beszélőnek  hibákul  rovatná-
nak ; a  régiségben  is  latinosságoknak  látszanak.

EGY1KMÁSIK,  (egyik-másik)  ősz.  mn.  Majd
ez, majd amaz; több közöl egykettö; némelyik.  Egyik-
másik  csak  ad  valamit,  ha  nem mindenik  is.

EGYIPTOM,  fn.  tt  Egyiptom-ot.  Felső,  vagyis
éjszaki  Afrikának  termékeny  tartománya ,  latinul
Aegyptus,  hellénül  dlyvmos,  ezért  ma  némelyek
Egyiptus-nak  írják,  de  az  általános  népnyelv  Egyip-
tom-ot  mond,  valamint a  régi  magyar  könyvekben is
így  találjuk.

EGYIPTOMBELI,  (egyiptom-beli)  L  EGYIP-
TOMI.

EGYIPTOMI,  (egyiptom-i)  mn. tt  egyiptomi-t,
tb.  —ak.  Egyiptomba, vagy  Egyiptomból  való, ott
történt, onnan eredő.  Egyiptomi  lakos.  Egyiptomi  tíz
csapás.

EGYIPTUS, 1. EGYIPTOM.

EGYIRANT,  (egy-iránt) ősz.  ih. Elemei szerént
azt  tenné : egy  irányban,  azon egy  czélra  vagy  czél-
ból, de  ezen jelentésben  nem  divatos, hanem  hibásan
egyaránt  helyett használtatik.

EGYIRÁNYÚ, (egy-irányu) ősz. mn. Egy irány-
ban futó.  Egyirányú  vonalak.  (Lineae  paralellae),  1.
EGYENKÖZÜ, és  v.  ö. IRÁNY.

EGYÍT, EGYIT, (egy-ít)  áth. m.  egyit-étt,  htn.
—ni vagy  —-eni.  Egygyé  tesz,  két  vagy  többféle

4*
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tárgyat  úgy  öszvekapcsol,  hogy  egy  alakuljon be-
lölök.

EGYÍTÉ8,  EGYTTÉS,  (egy-ít-és)  fii.  tt.  egyi-
tés-t,  tb. —ék.  Egygyé tevéé, egygyé alakítás.

EGYIZBEN,  (egy-ízben)  ősz.  ih.  Egyszer, egy-
szerre,  nem  többször.  Egytíben  öt  i»  betették  a  hüsre.
Egyixben  két  dolgot  végetni.

EGYJELENTÉSŰ  ,  (egy-jelentésü)  ősz.  mn.
Ugyanazon jelentéssel bíró; ugyanazon értelmű.  Egy-
jelentért  példabetzédek.  EgyjelenUtü  talányok.  Egyje-
lenlésü  ttok.

EGYKASZÁLATÚ,  (egy-kaszálatá)  ősz.  mn.
Mondják  rétről, melyet  erenként  egyszer  kaszálnak,
mely  sarját  nem terem.  Máskép  :  egyftivu.

EGYKARÚ,  (egy-karú)  ősz.  mn.  Kinek  egy
karja  van.  Egykorú  nyomorék,  kőidet.  Szokottabban
félkarú.

EGYKEDVÜ, EGYKEDVŰ, (egy-kedvfi)  ősz.
mn.  Valamely  tárgy  iránt  sem jó  sem  rósz  kedvet
nem  mutató; különösen,  semmi részvéttel  nem visel-
tető , vagy  részvétet nem jelentő,  akár  azért, mert a
dolgot  kicsinyli, akár  pedig, hogy  nem  óhajtja  stb.
EgykedvUnek  lenni, mutatkotni  valami  iránt.  Hideg,
egykedvü  ember. V.  ö.  KÖZÖNYÖS.

EGYKEDVŰLEG,  (egy-kedvűleg) iE  Részvét-
lenfil,  sem jó  sem rósz  kedvet nem matatva, változat-
lan  kedélylyel,  lelki  állapottal  Egykedvuleg  néfni  má-
sok  Örömét,  vagy  szomorúiágát.  EgykedvUleg  venni, fo-
gadni  a tort  viszontagságait.

EGYKEDVÜSÉG,  (egy-kedvüség) ősz.  fa.  Tu-
lajdonság,  melynél fogva valakire  sem jó  sem rósz vál-
tozólag nem hat; midőn  minden  iránt  részvétlen.  Hi-
deg,  megfásult,  indühatlan  egykedvüség.

EGYKÉT,  (egy-két)  ősz. mn.  Ez  mindig az il-
lető  név  előtt közvetlenül áll, s azért  ragozatlan ma-
rad.  Jelentése  : egy pár,  vagy  bizonytalan számú ke-
vés.  Egykét  jó  ember  sok jót  tehet.  Egykét  tehén nem
nagy  csorda.  (Népd).

EGYKETTÖ,  ősz.  mn.  Nem  közvetlenül  áll
mellette a  főnév,  mely a  beszéd szövegében már előre
bocsáttatván, e  szónál  csak  alatta  értetik,  miért ezen
szó  ragozás  alá  jön,  péld.  Érkeznek  már  a fecskék,  én
is  láttam  egykéitől.  Néha  elválasztva  mindkét  része
ragoztatik.  Egyetketttit,  egynekkettSnek;  de  a  tárgy-
eseten  kiviil  szokottabb,  egyedül  az  utóbbinak  rago-
zása,  egykettönek,  egykettöért,  egykettIMl  stb.  Főnév
gyanánt  áll  ily  mondatokban : Egyetkettöt  lép,  megint

,  megáll. Egykéitől  ugor  a  tanában.

EGYKEVÉSSÉ,  EGYKEVESSÉ,  (egy-kevéssé)
ősz.  ih.  1)  Nem sokat, nem igen, nem nagyon.  Egy-
kevétti megijedni,  f élni.  Egykevéssé  kétkedni.  2) Kis
időig.  Várako»atok  egykevésté.  Egykevéssé,  és már nem
láttok  engem,  és  ismét  egykevéssé,  és  megláttok  engem.
(Káldi, János  16. 16).

EGYKEZÜ, (egy-kezű) ősz.  mn.  1.  FELKEZÜ.
EGYKI,  (egy-ki) ősz.  nm. tt  egyki-t.  1)  Egyva-

laki ,  a  sok  közöl  egy  nevecetlen, bizonytalan.  2)

Egyed  v.  egyén,  személyre  vitetve.  (Egymi,  dologra
vitetve).

EGYKJSSÉ,  (egy-kiasé)  ősz.  ih.  1.  EGYKE-
VÉSSÉ.

EGYKOR,  (egy-kor)  ősz.  ih. Néhai időben,  egy
időben; valaha, valamikor.  Általán,  nevezetlen,  hatá-
rozatlan  időt jelent, s mind  múlt  mind jövő  időre vo-
natkozhatik.  Egykor  8 is  nép  volt.  Egykor  más  világ
volt,  mint  most.  Ha  egykor  meglátogatnál,  örülnék.
Majd  egykor  IS is  más  hangon beszél.  Egykor-máskor
ám.  olykor,  néha-néha.

EGYKORÁCSU, (egy-korácsn)  ősz. mn. Régies,
ám.  egykorú.

EGYKORBAN, (egy-korban)  ősz.  ih.  1.  EGY-
KOR.

EGYKORI,  (egy-kori) ősz. mn. Egy  időben volt,
létezett,  néhai.  Hol  vannak  egykori  társaink t  Elmúl-
tak  a*  egykori jó  idők.

EGYKORON,  (egy-koron)  ősz. ih. 1. EGYKOR.
EGYKORÚ,  (egy-korú) ősz. mn.  1) Életét  vagy

létét  azonegy  időponttól számító. Kik  egy napon szü-
lettek,  ez  értelemben  legszorosabban véve egykoruak.
2) Ugyanazon időben élő,  habár  egyik  előbb  szüle-
tett is,  mint a másik.  Hunyadi  János  és  Gáliéi  ülrik
egykoruak  voltak. Használtatik  főnév  gyanánt  is.

EGYKORÚSÁG,  (egy-kordság)  ősz.  fn.  Tulaj-
donság, melynélfogva ketten vagy  többen vagy ugyan-
annyi  életévet  számlálnak, vagy  egy  időben, időszak-
ban  élnek,  ámbár évszámra különböznek. V.  ö.  EGY-
KORÚ.

EGYKÖNNYEN, (egykönnyen) ősz.  ih.  Köny-
nyfi  móddal, nehézség nélkül, egyhamar.  Innen  ugyan
meg  nem  nabadulsz  egykönnyen.  Nem  találsz  egykSny-
nyen ily  hív  cámborát.

EGYKÖZARÁNYU, (egy-kőz-arányn) ősz. mn.

1. EGYENKÖZÜ, PÁRHUZAMOS.

EGYKÖZÜ, (egy-közü) ősz. mn. 1. EGYEN-

KÖZÜ.
EGYLÁBIG,  (egy-lábig)  ősz.  ih.  Az  ntósó  em-

berig , mindvalamennyien, egyet  sem véve ki; más-
kép  :  egyttálig.  Egylábig  vagy  mindegylábig  odavesz-
tek  a  csatában. Jobbára  veszélyt jelentő  mondatokban
használtatik.

EGYLÁBÚ,  (egy-lábu) ősz. mn. Egy  lábbal  bí-
ró. Használtatik  tulajd.  és átv. értelemben.  Egylábú
kórvilé*.  Egylábú  antalka.  Máskép :  féllábú.

EGYLAKI,  (egy-laki) ősz. mn. így neveztetnek
azon  növények, melyeknek párzó  részei  külön  virá-
gokban  ugyan,  de  azonegy  törzsön  vannak.  (Mo-
noecia).

EGYLAPOS,  (egy-lapos)  őse.  mn.  Oly  házfö-
délről  mondatik, melynek  csak  egy  lejtő  oldala van,
a  másik  pedig  függőlegesen  áll. Egylapos  tető.

EGYLEBBENYU,  (egy-lebbenyfi)  ősz.  mn.
Mondatik  rovarokról,  melyeknek egyszerű  lebbenyök,
azaz  röpüjök,  szárnyok  van.  (Monoptera).

EGYLEJTES,  (egy-lejtes)  ősz. mn. L  EGYLA-
POS.
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EGYLEG, EGYLEGÉS,  EGYLEGÉSIT,  (egy-
leg, egy-leg-és, egy-leg-és-it) stb.  1. EGYED;  EGYE-
DES;  EGYEDESJT stb.  melyek  amazoknál  szokot-
tabbak.

EGYLET,  (eg7-el-et)  fn.  tt  egylet-ét.  Ujabban
felkapott  izó  (ttíSglet  hasonlatára),  ám.  egyesület.
Ytdtgylet,  tzederegylet,  olvasóegylet.

EGYLETI, (egy-let-i) mn.  tt  egyleti-t,  tb.  —e*.
Egylethez  tartozó, azt  illető, arra  vonatkozó.  Eyyleti
elnök,  szabályok, pénztár,  törvények atb.

EGYLEVELÜ,  (egy-levelü)  ősz.  mn. így neve-
zik  s  ráveszek  azon  növényeket,  melyeknek  virág-
bimbóit  egyetlen  levél,  vagy  hártyatok  borítja.  Egy-
Imlű/Z.  (Ochrís  monophyllos).

EGYMAGA,  (egy-maga)  ősz.  személyragozott
rituatérő névmás.  A  többi  személyek  :  egymagám,
(yymagad,  egymagánk,  egymagátok,  egymaguk.  Egye-
dül  magam, —magad,  —maga  stb.

EGYMÁS,  (1),  (egy-más)  személyre és  élő do-
logra viszonyuló  ősz. fia. tt  egymás-t,  (csak  az  utóbbi
tzó ragoztatik), többese nincsen.  1)  Viszonyosán  fel-
váltra majd  ez,  majd  amaz; ez  is,  az  is.  Egymás  sza-
rára  hallgatni.  Egymát  becsületét  védelmezni.  Egymás
Kajába  kapni.  Az  ebek  egymást  csíbálják,  2)  Főnév
nélkül  névmás  gyanánt  áll  a  mondatban, és  szinte vi-
uonsast jelent  Szeressétek  egymást,  azaz,  te  őt, és  ö
kged,  vagy  ti  őket,  és ők titeket, vagy  te  őket  stb.
E'iymáttal  megbarátkozni.  Egymástól  elválni.  Egy-
mórra,  haragos  stemeket  vetni.  Egymásra  haragudni.
Egymáshoz  járni.  Egymás  kezére  játszani.  Néba  az
élettelen  dolog  személyesittetik.  A  tzerencsétlentég
tyymátt  éri.

EGYMÁS, (2),  (L föntebb)  élettelen  tárgyra  vi-
szonyuló ősz.  fn.  tt  egyelmás-t.  Különféle holmi, po-
gjász, bútorok, apróságok.  Egyelmást  megszabadítani
a.  tűzveszély  elSl.  Egyetmást  eldugdosni  a  zsebekbe.  A
többi esetekben is mindkét tagjánál  fogva kell  ragozni,
pvld.  egygyeimáttal,  egynekmásnak.  Egybenmásban.
R-jygyelmással  odábbattani.  Egynekmásnak  megvásár-
'Mát  valakire  bízni.  Különbözik :  egyetmás.

EGYMÁSBA,  (egy-másba) ősz.  ih.  Egyik  a ma-
iikba ;  az ebbe, ez pedig  abba.  Egymásba  fonni  az
olvík  üstökéit.  Egymásba fonni  a  karokat.  Egymásba
trtsttttá  a  gerendákat.  Egymásba  szövődni.  Egymásba
aeretni,  bolondulni.

EGYMÁSÉRT,  (egy-másért)  ősz. ih. Ez  v.  ezek,
tzért  v.  azokért,  és  viszont  Egymásért  kezeskedni,
*zas  egyik  a  másikért;  mindnyája  egyért,  és  egy
mindnyájáért  Élni  halni  egymásért.

EGYMÁSUTÁN,  (egy-mas-utan) ősz.  ih.  Foly-
tonosan,  megszakadás  nélkül; gyorsan, hamar.  Egy-
mdmté* ballagni.  No esők rajta  legények, egymásután !
Rigoztatni  is  szokott  mint  valamely  főnév.  Az  egy
itdrutánt  nem  tudni  vagy  nem tartani  meg.

EGYMENDEN, (egy-menden)  ősz.  mn.  régies.
Ma : mmdciM,  kiki.  „Egymendennek  K müvelkedete
uerent*  (unicuique  secundum opera ejus). Tatrosi  co

dex.  „ Adatnak  Tála  ő nekik  egymenden  napon (quo-
tidie) két testek  és  két juhok."  Bécsi cod.  Olyan  ösz-
vetétel  mint a  mai  egynémely,  egynéhány.

EGYMI,  (egy-mi)  ősz.  fn.  vagy  nm.  Egy  vala-
mi. Dologra  vonatkozik,  (egyki,  személyre).  Használ-
ják  ezen  értelemben  :  egyed.

EGYMILEG,  (egy-mi-leg) ősz.  ih.  1.  EGYEDI-
LEG.

EGYMINDEN,  1. EGYMENDEN.
EGYMISÉG,  (egy-mi-ség)  ősz.  fn.  1.  EGYEDI-

SÉG.
EGYMISÍT, (egy-misít)  ősz.  áth. 1.  EGYEDÍT.
EGYNAPÉLTÜ,  (egy-nap  óltü)  ősz.  fn.  1. FÁ-

TYOLKA.
EGYNAPI,  (egy-napi)  ősz.  mn. Egy napra  való,

egy  napig tartó.  Egynapi  eledel. Egynapi  munka. Egy-
napi  út.  Egynapi  járó  föld.

EGYNAPOS,  (egy-napos)  ősz.  mn.  Ami  egy
naptól  fogva  él,  vagy  létezik.  Egynapos  csecsemő.
Egynapos  uralkodás.

EGYNÉHÁNY,  (egy-nehány)  ősz.  mn.  Nem
nagy  és  határozatlan  számú.  Egynéhány  napig  maradj
nálunk.  Egynéhány forint  kisegítene  bajunkból.  A  fő-
városban  egynéhány  ismerősre  találtam.

EGYNÉHÁNY,  1.  EGYNÉHÁNY.
EGYNÉHÁNYAN,  EGYNÉHÁNYAN,  (egy-

néhányan  v. —néhányan)  ősz. ih. Határozatlan  számú
kevesen,  nem sokan.  V.  ö. NÉHÁNY.

EGYNÉHÁNYSZOR,  EGYNÉHÁNYSZOR  ,
(cgy-nehányszor  v.  —néhányszor)  ősz.  ih.  Határozat-
lan  számú  kevés  ízben;  nem  sokszor.  Egynéhányszor
tanúja  valék a  tisztújitási  botrányoknak.  Betegségemben
egynéhányszor  meglátogatott.

EGYNEJÜ.  (egy-nejü)  ősz.  mn.  1)  Kinek  egy
neje,  felesége  van.  2)  A  növénytanban oly  növény,
melynek  termő  bimbajában  egyetlen  nőszalacska van.
(Monogynon).

EGYNEJÜSÉG,  (egy-nejüaég)  ősz.  fn.  1)  Egy
nővel,  feleséggel  élés.  2)  Némely növények  tulajdon-
sága,  melynél  fogva  egy  nőszálok  van.  V.  ö. EGY-
NEJÜ.

EGYNÉMELY,  (egy-némely)  ősz.  mn.  és  nm.
Határozatlan  valaki  vagy  valami.  Egynémely  ember.
Egynémely  nyári  nap.

EGYNÉMINEMÜ,  (egy-némi-nemü)  ősz.  mn.
Valaki  vagy  valami, kinek  vagy  minek  neme  határo-
zatlan.  Egynéminemü  idegennel  találkoztam.  Egynémi-
nemü  tárgy  elfoglalta  telkemet.

EGYNEMŰ,  (egy-nemü)  ősz.  mn. l)  Ugyan-
azon  nemből való,  azon  nemhez  tartozó.  A  házi  tyúk,
és  gyöngytyúk  egynemű  madarak,  de  nem  egy  fajvak.
A  komondor és  öleb  egynemű  állatok.  Egynemű  a  far-
kas  a  kutyával.  2)  Egyféle,  hasonló  tulajdonságokkal
biró.  Egynemű  dologgal  foglalkozni.  V.  ö.  NEM, fn.

EGYNEVÜ,  (egy-nevtt) ősz.  mn. Hasonló  nevet
viselő,  ugyanazon  nevű.  Több  vármegyék  székvaro-
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raikkal  egynevfiek, pL Győr varmegye ét Győr városa,
Pozsonyvárm.  és városa, egynevttek.

EGYNYIRETÜ,  (egy-nyiretü)  ou.mn.Ea.
birkát  évenként  egyszer  nyírik,  az  ily  gyapjat  egy
nyiretünek  mondák.  Egynyiretil  gyapjú.

EGYOLDALÚ,  (egy-oldató)  őaz.  mn.  Minek
egy  oldala van. Egyoldalú  hátiéig,  melynek csak  egy-
felől  van lejtője.  Á  növénytanban  egyoldala  a kalász
vagy  boglár,  midőn virágai  a  szárnak  csak  egyik  ol-
dalán nyílnak, az  ellenoldal pedig csupaszán éli.  Átv.
ért.  az  egyoldalú  alatt  azt  értjük,  miben  csak  egy
részről  vétetik  valami tekintetbe. Egyoldalú  tűnődét,
melyben  csak  egyik  fél  kötelezi  magát  valaminek
teljesítésére.  Egyoldalii  UOet,  mely  a  tárgyat  nem
taglalja  minden részről.  Egyoldalú  vitsgálat,  érteke-
tét.  Egyoldalú  műveltség,  imént.

EGYOLDALÚLAG,  (egy-oldalúlag)  ősz.  ih.
Csak  egy  részről,  egyfelől,  egy  tekintetben, nem
mindfinnen  nézve,  vizsgálva,  Egyoldalúlag  ítélni  va-
lamely  ügyről.  Egyoldalúiéig  venni fel  a dolgot.

EGYOLDALÚSÁG,  (egy-oldaldság)  ősz.  fh.
Tulajdonság,  melynél fogva valami  csak  egy oldalról,
azaz, nem mindenik  részről  vizsgáltatott,  hányatott
meg.  Bírálati  egyoldalúság.  V.  5. EGYOLDALÚ.

EGYOLYKOB,  (egy-olykor)  ősz.  íh. Egyszer-
ídőben, néha.

EGYÓBAI,  Cegy-órai)  ősz.  mn.  1)  Egyóráig
tartó.  Egyórai  út,  munka.  2) Egy órakor történő, egy
órára eső.  Egyórai  Brtíáltát.  Egyórai  ebédlét.

EGYÓRÁNYI,  (egy-órányi) ősz. mn.  1)  Oly tá-
volságban  levő,  melyet egy  óra alatt  meglehet tenni.
Egyórányi  mesttetég,  távoltág.  Egyórányira  menni,
gyalogolni.  2)  Ami  egy  órai  időből  áll.  Egyórányi
időkön.

EGYÓTA, (egy-óta) ősz.  ih. Meg van  rövidítve,
egy  idő  óta  helyett,  s  ám.  bizonyos  időtől  fogva,
kezdve.

EGYÖLNYI,  (egy-ölnyi)  ősz.  mn.  Minek  ma-
gassága, széle  vagy  hossza  egy  ölre  terjed.  Egyöbtyi
mélységű  vü. Egyöhtyi  uélettégu járda.

EGYÖNTETŰ, (egy-őntettt) ősz.  mn. Azon  egy
öntetből  való,  egy  öntet eredménye.  Átviteleién:  egy
rendszerű,  azonegy  rendszerben  vagy  szellemben
dolgozott, készített

EGYPÁR, (egy-pár)  ősz.  fa.  Ugyanazon nemből
vagy  fajból  kettő,  együtt  véve.  Egypár  csitma.  Egy-
pár  fehérruha.  V.  ö. PÁR.

EGYPATÁJU,  (egy-patájn)  ősz. mn.  Aminek
patája,  illetőleg  patanemfi  körme hasitatlan. Egy  pa-
táju  állatok.

EGYRE,  (egy-re)  ih.  1)  Ugyanarra.  Egyre
megy,  akár  Így,  akár úgy.  2) Folyvást,  szfinetíen,  is-
mételv* , mely  értelemben  mind  szócskát  is  fölvesz
maga elé :  mindegyre.  Egyre  alkalmatlankodik  kere-
tével.  Mindegyre  azon  töri f tjét.  \

„Nem  hátrálja  síkos  át,
Szóba  sem 411  vad  tövissel:
Egyre gázol, egyre  fut."

Arany  J.

EGYREMÁSRA,  (egyre-másra)  ösz.ih.  l)Foly-
tonosan,  egyiket  a  másik  után;  nyakrafőre,  sietve.
Egyremáira  tettik a  kétsUleteket.  Egyremátra  hurctol-
ludnak. 2) Különfélére, sokfélére, holmire.  Egyremátra
elkelt  a tokpént.  8)  Általában,  egyiket a másikkal,
jobbat  roszabbal  stb.  értve,  számítva.  Hogy  ás  alma
egyremátrat

EGYRENDÜ, (egy-rendű) ősz. mn. )) Egy rend-
ből, rangból  való, vagy ahhoz tartozó.  EgyrendU  urak,
tisttviselölc.  2)  Egyforma,  rokon,  hasonló.  Á  hírlap-
íróknak  egyrendü  foglalkotátuk  van.

EGYRÉSZÉNT,  (egy-részént)  1. E.GYBÉSZT.
EGYRÉSZRŐL,  (egy-részről)  ősz.  ih.  lásd:

EGYRÉSZT.
EGYRÉSZT,  (egy-részt)  ősz. ih. A  dolgot  egy

részről, bizonyos oldalról tekintve.  Egyrént  jobb,  hogy
el  nem jöttél.  Egyréttt  örülni,  mátréttt  uomorkodni
kell  a  történteken.  Egyrént  jobb  nerttem,  hogy  úgy
tOrtént.  Máskép  :  egy rettent,  egy  rétiről.  Megfelel
nekik  : mdtrétet,  máeréttént,  mátréströl.

EGYRÉT,  (egy-rét)  ősz.  fa.  Valamely  tábla-
vagy  lemezszerű  lapos  test egészen véve,  öszvehajtat-
lannl.  Egyrétben  nyomtatni  ét  bekötni  valamely  mun-
kát.  Egyrétben  kéuftett  fOdabrott.  Egyrét  vászon,
gyolcs.  Egyrétben  varrt  gatyastár.  Ha az egyrétet  két
egyarányos  lapra  behajtják,  vagy  két  külön  rétet
összevesznek, lesz  belőle kétrét.  Hétrétben  vettpapiroi.
Kétrétben  szabott gatya.  V.  ö. RÉT.

EGYRÉTÜ,  EGYRÉTÜ,  (egy-réttt)  ősz.  mn.
Minek  egy  rété  van, mi egy  rétből  áll.  EgyrétU  fíSld-
abrots.  Egyrétu  gatya.  V.  ő. RÉT, EGYRÉT.

EGYROSTBAN, (egy-rostban)  ősz.  ih,  Egyiz-
ben, egyszer, nem kettőztetve, nem ismételve. V.  ö.
ROST.

EGYRÖLEGYIG, (egyről-egyig) ősz.  ih. Mind-
nyájan,  elsőtől  ntósóig.  Egyrölegyig  elfutottak.  Szo-
kottabban és jobban  :  egytSlegyig.

EGYRŐLEGYRE,  (egyről-egyre)  ősz.  ik.  1)
Mindenről, valamennyiről sorjában.  Egyr&egyre  meg-
mondani, mit  követett el.  2) Folytonosan, szüneüenul.
EgyrSlegyrt  bútlakodik.

EGYRŐLMÁSRÓL, (egyről-másról) ősz. ih.  Kü-
lönféléről,  majd  erről,  majd arról.  Hotstat  bettélgeté*-
ben  egyríUmátról  eléhotakodtunk.

EGYSÉG, (egy-ség)  m. tt  egytég-ét.  1)  Vala-
kinek , vagy  minek  azon  tulajdonsága,  melynólfogra
egymaga  van.  Át  Itten  egysége.  2)  Állapot,  midőn
többféle  egy  egészszé  alakulva  van, akár anyagilag,
akár  szellemileg.  Társulati,  polgári,  vallási egység.  3)
Ugyanazonság.  Át  eredetűtek  ét  fordításnak  értelmi
tgytége.
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EQYSÉGI, (egy-ség-i) mn. tt  egytégi-t,  tb.  —e*.
Egyikre  vonatkozó.  Nyelvegytégi,  hitegységi  tSrek-
titek.

EGYSEM,  (egy-sem)  tagadó  nm.  tt  egyebem
Több, vagy  sok  közöl  senki,  vagy  semmi. Soktól  kér-
ten, de egytem  adott.  JVbb fegyvert  próbáltam, t  egy-
M* tetőéit.  Egyeltem  láttam  kötőtök.

EGYSOROS,  (egy-soros)  ősz.  mn.  Egy  sorból
illő, egy sorral  bíró. Egysorot  nyakgyöngy.  Egysoros
fonbt dolmány.

EGYSZAKOS,  (egy-szakos)  ősz. mn.  Ami  egy
iákból áll;  a  maga  nemében egyszerű.

EGYSZÁLIG, (egy-szálig) 1. EGYLÁBIG.
EGY8ZÁLNYI, (egy-szálnyi) ősz. mn. Egyetlen

uilból álló. Egytzálnyi  haja  sinct.
EGYSZARVÚ,  (egyszarvú)  ősz.  mn.  Minek

egy szánra van.  Egyszarvú  bogár.  Egyszarvú  etethal.
így neveztetik  azon mesés  állat  is, melyet ló  alakban,
i homloka közepén  hegyes szaruval  képeznek  a  fes-
tők. (Unicornis).

EGYSZÉLTÉBEN v.  EGYSZÉLTIBEN,  (egy-
néltében) ősz. ih. Egy  sorban, egy  sorjában,  egymás
mellett Egyiknek  széle  a másikét éri.  Négy  lovat  egy
aütiben fogni  a  koctiba. A törzs nélt vagy  széleit  szo-
kottabban  tzéltül  (nem : széltől).  Épen  azon ragozás-
ul mint: mottanában, általában  sőt  egyáltalában  is.
.Egyrégtiben'  szintén hasonló alkotású,  de  annyiban
különböző értelmű, hogy  ez inkább  azt jelenti  egyik
(figy  egyiket  stb.)  a  másik  után,  midőn  egyiknek
rege a másikat  éri.

EGYSZÉM,  (egy-szém) ősz.  fa.  Az  úgynevezett
firsnczia kártyajátékban  azon lap,  melynek  csak  egy
neme van. Népnyelven  :  disznó.

EGYSZEMÉLYES,  (egy-szémélyés)  ősz.  mn.
Egynémelyből  álló,  egy  személynek  való.  Egynéme-
lyet  kSoettég.  Egynémelyet  kocsiülés.

EGYSZÉMÉLYÜ,  (egy-szémélyű)  1. EGYSZE-
MÉLYES.

EGYSZÉMÜ, (egy-szémü) ősz. mn. lásd  : FÉL-
SZÉ1ÍÜ.

EGYSZER,  (egy-szer)  ősz.  ih.  1)  Egy  ízben,
nem többször. Egyittr  határúit,  ott  it  bánja.  Egyster
ü ai  ember. (Km.)  Egyuer  egy, egy.  Egytzer  tem.  2)
Valaha, egykor, néhai időben.  Volt  egytzer  egy  király,
tndt  károm leánya volt.  (Népmonda). 0  it volt  egytzer
bgéxy.  3)  Jövendőre.  Egytzer  ctak  eljött  hoztam.  Bár
enl tgytter  rám  it motolyogna  a szerencse.  Majd  majd
tjytttr  az it  meglét*.

EGYSZEREGY,  (egyszer-egy)  ősz.  fa.  Elemi
ttimtábla, mely  a  sokszorozást egytől százig bizonyos
rendben előadja.  Még  át  egytteregyet  tem  tudja.

EGYSZERES, (egy-szér-és) mn. Egyből,  egyfé-
léitől álló; nem  többször, csak  egy  ízben  levő,  törte-
tő. Egytteret  gabona.  Egytteret  adatát.

EGY8ZÉRESÍT, EGYSZÉRÉSIT, (egy-szér-és-
il.i  4ÜL  m.  egytterittí-étt,  htn,  —ni v.  —ént. Valamit

tesz. V.  ő.  EGYSZERES.  EgytzeretÜeni

át  aprólékot  Jöttéteket.  EgyneretÜeni  a  bonyolódott

•  +  ^JL
EGYSZERESÍTES ,  (egy-szér-és-ít-és)  fa.  tt

egystéréttíét-t,  tb.  — ék. Cselekvés,  mely által  valamit
egyszeressé  teszünk.

EGYSZERI,  (egy-szér-i)  mn. tt  tgyttéri-t,  tb.
— ék. Egykori,  néhai, egyszer  élt  Egytteri  ember.  Ö
it  úgy  tett,  mint át  egysterí  ember.  Mesék- és elbeszé-
lésekben  némely,  egynémely  helyett használtatik.

EGYSZERIBEN, (egy-szer-i-ben) ősz.  ih.  Mind-
járt, tüstént,  legott, késedelem  nélkül.  Egytteriben
ott  leitek.

EGYSZÉRÍT,  EGYSZERIT,  (egy-szér-ít)  1.
EGYSZERŰSÍT.

EGYSZÉRKÉTSZER, (egyszer-kétszer) ősz.  ih.
Jelent  határozatlan kis  számot ; néha, kevésszer.  Egy-
tterkéttter  meglátogatott  bennünket.

EGYSZERMÁSSZOR, (egyszér-másszor) ősz. ih.
Néhanéha, olykorolykor,  nem  gyakran.

EGYSZERRE,  (egy-szér-re)  ih.  1)  Egy  íz-
ben  öszvesen ; egy  időben. Egyszerre  lefizetni  a»  adót-
tagot,  Egyuerre  három dolgot  végezni,  Egynerre  men-
tek  el a  látogatók.  2) Hirtelen, hamar,  tüstént  Énre
tem  vettük , ctak  egytzerre  előttünk  álla.  Egynerre  el-
tűnt  nemeink elöl.

EGYSZERSMIND,  (egyszér-s-mind)  ősz.  ih.
Élünk  vele,  midőn  többfélét állítunk  vagy  tagadunk,
melyek  mind  együvé  valók,  s  azokat  egymással  kap-
csolatba  akarjuk  hozni.  Munkára  küldé  ételedéit,  egy-
tzertmind  meghagyd  nekik , hogy  minél  elSbb  végették
azt.  Ö nem  csak  énei,  de  egyszersmind  erényét  ifjú.

EGYSZÉRTE,  (egy-szér-te)  ih.  Egy  ízben.
A  te képző  nagyobb  nyomatékot ad  az  egytzer  szó-
nak,  mint :  régen,  régente,  hajdan,  hajdanta,  tízszerte,
ezertterte.

EGYSZERŰ,  EGYSZERŰ, (egy-szér-fi;  vétet-
hetik  öszvetételnek  is  :  egy-szerü) mn. tt.  egyszerü-t,
tb.  — k v.  — ék.  1) Ami nincs  sok  és  különféle  ré-
szekből  öszveállítva. Egynerti  námok, pl.  l,  2, 3, 4.
Egyszerű  mondat, körmondat  , mely  egy  íőmondatból
áll.  Egyszerű  gép.  Egyszerű  tterkezet.  Egyszerű  mozgat.
Egynerü  erű.  2)  Átv.  ért  nem mesterkélt,  természeti
állapotban  levő , egyenes , őszinte indulata , kedélyű.
Egynerü  életmód. Egynerü  eledelek, bútorok.  Egyszerű
fia  a  termettéinek.  Egynerü  erkölcsök,  szokások.

EGYSZERŰEN,  (egy-szér-ü-en)  1.  EGYSZE-
RIIG.

EGYSZERÜLEG,  (egy-szér-ű-leg)  ih.  Mester-
:életlenül ,  természetes  módon,  egyenesen, őszintén.

Egytterüleg  ruhátkodni.  Egynerüleg  nyilatkozni , no'
lani  valamiről.  Egynerüleg  élni.

EGYSZERŰSÉG,  EGYSZERŰSÉG,  (egy-szér-
tt-ség) fa- tt  egystérüiég-ét.  1) Tulajdonság,  melynél
bgva  valami nem mesterkélt , nem bonyolódott  Be-

szed,  erkoletok,  életmód  egyszerűsége.  2) Egyszerű álla-
pot  Egytterütégben  élni.  Terméneti  egystertitég.  V. ő.
SGYSZÉRÜ.
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EGYSZERŰSÍT,  EGYSZERŰSÍT,  (egy-szér-ü-
s-ft)  áth.  m.  egyszérUstí-étt,  htn.  —ni, v.  —eni.  Va-
lamit  egyszerűvé  tesz, rövidebben :  egyszerit.  V.  ö.
EGYSZERŰ.

EGYSZERŰSÍTÉS, EGYSZERŰSÍTÉS, (egy-
szér-ü-s-ít-és)  fa.  tt  egyssérUtUéi-t,  tb.  — ék.  Egysze-
rttvé tevői. Rövidebben  :  egyiserüét.

EGYSZÍNŰ,  EGYSZÍNŰ,  (egy-szinü) ősz.  mn.
1) Midőn  egy  testről  van  szó,  ám. egy színnel  festett,
egy  szint viselő. Egysnnü  ruha,  lobogó.  Egystinü  sto-
ba.  2)  Ha többekről  szólunk,  ám.  ugyanazon,  v.  ha-
sonló  szinü.  Egyszínű  bútorok.  Egy  eteredbeU  katonák
egytrinü  hajtókát  vitelnek.

EGYSZINÜSÉG,  (egy-szinüség)  ősz.  fn.  Egy
usinfi  állapot, vagy  minőség.

EGYSZÍVVEL,  (egy-szíwel) ősz.  ih.  Tökélete-
sen, egyetértőleg.  Egy  stíwel  nájjol.  Egy  stíovel  lé-
lekkel.

EGYSZÓ, (egy-szó) ősz. fa. Jelesebb értelemben,
hatályos, nyomatos,  kereken, röviden kimondott szó,
parancs, akarat  Egyseó,  mint  tzá*.  (Km.)  Egyszóval
ezt  nem engedem.  Egystó,  t  véged van azonnal. Egy ttot
sem szólt.

EGYSZÓTAGÚ,  (egy-szó-tagú)  ősz.  mn.  Ami
egy  szótagból  áll.  Egy  szótagú,  ige,  bettédrést.  Egyéb-
iránt helyesebb: egytagú, péld.  egytagú  ttó, nem, egy-
ttótagú  stó.

EGYSZŐRÜ, EGYSZÖRÜ, (egy-szőrfi)  ősz. mn.
Tulajdonkép: hasonló szőrrel biró.EgyszBrü  csikók. Á.tr.
ért  hasonló  természetű, hajlamú, indulatú;  kutyapaj-
tás, egy  húron pendfilő.  EgystBrü  czimborák. Magával
egytzSrü  korhelyeket  kedvel.

EGYSZÜLÖTT, (egy-szülött) ősz. mn. Egyetlen
magzat, gyermek, kinek testvére nincs, nem  is volt
Át  egyszülött  gyermeket  igen  féltik  a  stiÜSk.  Istennek
egystOHStt  fia  Jétui  Krisztus.  (Unigenitns).

EGYTAGÚ,  (egy-tagú) ősz.  mn.  1)  Mi egy  tag-
ból  áll,  minek egyetlen  tagja  van.  Egytagú  birtok. 2)
Nyelvtanilag  :  egy  szótagból  álló.  V.  ö. EGYSZÓ-
TAGÚ,  és  TAG.

EGYTÁVOLÚ,  (egy-távolú)  ősz.  mn.  Ugyan-
azon  messzeségre  levő.  A  bujdosó  csillagok  a naptól
nem  egytávolúak.

EGYTESTVÉR,  (egy-testvér)  ősz.  fa.  Ugyan-
azon  apától  nemzett,  és  anyától  született  Mi  egy-
testvérek  vagyunk.  Hunyady  Láttló  ét  Mátyái  egy-
testvérek  voltak, vagy  két  egytettvér  volt.

EGYTÖLEGYIG, 1. EGYÜLEGYIG.
EGYTÖRZSÖKÜ.EGYTÖRZSÜ,  (egy-tőrzsökü

v.  —tőrzsfl)  ősz. mn. 1)  Minek  egy  törzsöké  van.  2)
Ugyanazon  törzsökből  nőtt, eredt  EgytörzsSkü  ÍSlgy-
fatzálak.  EgytSrztSkü  családok.  V.  ö. TÖRZSÖK.

EGYUGYANAZON,  (egy-ugyan-aton)  ősz.  nm.
1. EGYAZON  v.  UGYANAZON.

EGYUJJNYI,  (egy-ujjnyi)  ősz. mn.  Minek tér-
mértéke akkora,  mint  egy  ujjnak,  vagy  inkább hü-
velyknek  szélessége.  Egyujjnyi  ttéUt,  hosszú, magot.
V.  ö. HÜVELYK.  Használtatik  egy  nélkül  is.

EGYUJJNYIRA,  (egyoijjnyira)  ősz.  ih.  Akko-
rára,  mennyit  egy  ujj  vagy  hüvelyk  szélessége tesz.
Egyujjnyira  megázott  a  föld.  Használtatik  egy nél-
kül  is.

EGYÚR, (egy-úr) ősz. fa. 1. EGYEDÚR.
EGYURALMI, (egy-urahni) 1. EGYEDÚRL
EGYURALOM, (egy-oralom) lásd: EGYED-

URSÁG.
EGYÚRI, (egy-úri) 1. EGYEDÚRL
EGYÚRSÁG, (egy-úrság) 1. EGYEDÚRSAG.
EGYÚRSÁGI, (egy-drsági) 1. EGYEDÚRI.
EGYÚTTAL,  (egy-nttal)  ősz.  ih.  A  többivel

egyszerre, összevéve;  ugyanazon  útközben.  Egyúttal
három  dolgot  végemi.  Piaetra  mtnvén,  egyúttal  temp-
lomba  is  elment.

EGYÜ,  (egy-tt)  tájdivatos  ih.  Együvé,  öszve.
Együ  adja.  Egyií  bestéi.  Együ  stokik.  Együ  tart. L.
EGYÜVÉ.

EGYÜGYÜ, EGYŰGYÜ,  (egy-figyü  vagy  egy-
ügyü)  ősz. mn. Igen  kevés  észszel  és belátással  bíró;
egyoldalú; gyáva. Ett a  legegyUggubb  és*  is  általlátja.
Együgyü  emberke.  Bibliai  ért  igaz,  egyenes  szivü,
nem  mesterkélt,  nem tettetett, hanem  őszinte.  Nincs
hóna hasonló a  földön,  egyttgyu  ember,  ét igát.  (Káldi,
Job  1.  8.).  Legyetek  átért  okotok,  mint  a  kígyók,  és
együgyüek  mint a galambok. (Káldi,  Máté 10.16.).

EGYÜGYÜEN,  (egy-ügyűen)  ősz. ih.  Együgyü
módon; butácskán; gyáván. Bibliai  ért  egyenes szív-
vel, őszintén,  tettetett mesterkélés  nélkül.

EGYÜGYÜLEG,  L  EGYÜGYÜEN.
EGYÜGYÜSÉG, (egy-ügyüség) ősz.  fa.  Észnek,

belátásnak  csekélysége, gyengesége; gyávaság.  Egy-
ügyüségében  elárulta minden titkait.  EgyOgyütége  miatt
gyakorta  megcsalják.  Bibliai  ért  egyenes  szivüség,
őszinteség,  az  erkölcsöknek  tiszta  természeti  egysze-
rűsége.  Mert  a  mi  dicsőségünk  ét, hogy  a  szívnek  egy-
ügyüségében  forgolódtunk  e  világon.  (Káldi.  Kor.  U.
1. 12.).  Szolgák,  engedjetek  a  testi  uratoknak félelem-
mel  ét  rettegéssel  :  szivetek  együgyOiégében.  (Káldi.
Eph.  6.  5.).

EGYÜL, (egy-fil)  L EGYÜL  EGYIG.
EGYÜL,  EGYÜL,  (egy-fil)  önh.  m.  egy&l-t.

Egygyé  lesz, egy  testté, egészszé, tömeggé  alakúi.
Szokottabban  :  egyesül.

EGYÜLD,  (egy-ül-d)  ih.  Ugyanazon  mó-
don,  azonegy  alkalommal, ugyanakkor.  Régies. Más-
kép  :  igyold.  Abanjban  :  igyók.  Mert  egyiüd  a  kon-
kolylyal  a  butát  is  kiszaígatnátok.  (Pesti  Gábor,) az-
az, mert  ugyanakkor  megeshetnék, hogy  stb.  Ne jár-
jatok  ott  gyermekek,  mert  egyWd  (igyók)  a  verembe
ettek.

EGYÜLEGYIG, (együl-egyig)  ősz.  ih.  Elsőtől
ntósóig,  valamennyi egyenként véve. Együlegyig  nem-
iére  venni a kiállított  katonákat. Máskép :  egyíSlegyig.

EGYÜLÉSÜ,  (egy-ttlésü)  ősz.  mn.  Minek  egy
ülése, ülőszéke van.  EgyOlétü  kis  kocsi.  V.  ö.  ÜLÉS.

EGYÜLET,  (egy-ül-et)fa.  1. EGYLET,  EGYE-
SÜLET.
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EGYÜNNEN,  (egy-ünnen  ám.  égy-innen,  vagy
-onnan) ősz.  ih.  Egy  oldalról, egy  tájról,  irányról,
egyfelől  Együnnen  tódúlt  be  a  tok  nép.  Együnnen,
mamuton, azaz,  innen  onnan,  több  felől.  A  Nádor-
codezben  egyegyünnen.

EGYÜNNET,  EGYÜNNÉT,  (egy-ünnet  vagy
-oMend, v.  —finnét);  1.  EGYÜNNEN.

EGYÜTT,  (egy-ütt)  ih.  1)  Egymás  társaságá-
ban,  egymás  mellett,  egy  helyen,  öszvekapcsolva.
Együtt  lakni,  enni;  együtt  hálni.  Együtt  utazni,  el-
aSbú.  2) Részvevőleg,  egyszerre.  Együtt  sírni,  pa-
natiiodni, nyögni,  epedni.  Együtt  örülni, vigadni,  mu-
latni  Val  vei  ragu  neveket  is  vonz  a  mondatban.
Fiatal  együtt,  azaz  ,  fiástul.  Apjával  együtt  imádko-
rií.  Velem  együtt  tizen  voltak.  Együtt  tartani.  Együtt
fai  ét halni.  Együtt  tették  a  tüzhib,  együtt  emészszék.
'Km.) 3)  Egy  helyfitt  Együtt  mátutt.  Együtt  it  ma-
luttis.

EGYÜTTELÉADÓ,  (együtt-elé-adó)  ősz.  fn.
A  törrényszéki  eljárásban,  midőn  ugyanazon  perben
fontosabb  esetekben)  még  egy  más  eléadó  rendelte-

tik ; máskép :  eléadótárt.
EGYÜTTÉLÉS,  (együtt-élés)  ősz.  fn.  Egy  tár-

*asigban, szoros  viszonyban  élés.  A  házatok,  szerze-
tetek,  intézeti  növendékek  együttélése.

EGYÜTTELÖADÓ, 1. EGYÜTTELÉADÓ.

EGYÜTTÉREZ,  (együtt-érez)  ősz.  áth.  és  önh.
Mainak  érzelmében részt  vesz,  osztozik,  pl.  a  siróval
•ír.  az örfilővel  örül.

EGYÜTTÉRZÉS, (együtt-érzés) ősz.  fn.  Az érző
tehetségnek  azon  viszonyos  működése,  midőn  rokon
érzelmeket táplál másokkal.  A  hű  barátok,  házastár-
Kik  együttértéte.

EGYÜTTES,  (egy-fitt-es)  mn.  tt.  együtlet-t  v.
—ti, tb.  —ék.  1) Együtt,  egy  tágban,  egy  kapcso-
latban  levő,  öszvetartozó.  Együttes  birtok.  Együttes
>nielttSk,  adótok.  2)  Összetes,  öszszerü  (concret).
Etyilttes  értelem.  Együttes  név.

EGYÜTTESKÜVÖ,  (együtt-esküvő)  ősz.  fn.  A
n-gi magyar  törvénykezésben,  ki  a  peres  fél  hiteles-
v^t  esküvel  bizonyította  (Conjurator).

EGYÜTTHÁLÁS,  (együtt-hálás)  ősz.  fn.  Egy
ágyban  hálás.  Szorosb  ért  férfinak  és  nőnek közö-

EGYŰTTHANGZAT,  (egyfitt-hangzat)  ősz.  fn.
A Kőében  egymisMl  megegyező  több  hang  (Conso-
nau).  Ellentéte  :  tzéthangtat  (Dissonanz).  Hangzat
magiban  ám. ac idegen  Accord.  Önhang  ám.  Harmo-
xit. Zárhang  ám.  Disharmonie.

EGYÜTTLAKÁS,  (egyfitt-lakás)  ősz.  fn.  Egy
lixban,  teremben,  szobában  , szorosabb  viszonyban,
•irMjágbmn  lakás.  V.  6.  LAKÁS.  A  házatok  együtt-
'oiísra  keteUtek.

EGYÜTTLÉT,  (egyfitt-lét)  ö«z.  fn.  Midőn  két
n^y több lény  ugyanazon  időben,  vagy  bizonyos  tér
btlrai között  egyszerre  létezik,  együtt  tartózkodik.
A  ttttnek  é*  léleknek narot  együttléte.  Át  emberek  jo-
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gai  ét  jogköteletségei  a  tártatági  együttlétben  alap-
szanak.

EGYŰTTLÉTEZÉS, (együtt-létezés)  ősz. fn. L
EGYÜTTLÉT.

EGYÜTTMÁSUTT,  (együtt-másutt)  ih.  lásd:
EGYÜTT  3).

EGYÜTTMÚLT,  (együtt-múlt)  1. MÚLT.
EGYÜTTSZÜLT,  (együtt-szült)  ősz.  mn.  1)

Egy  időben, egyszerre  született.  Együltstült  ikrek.  2)
Aki  mással,  vagy  másokkal  egyszerre,  egy  helyen
szült,  azaz  gyerekezett.  Együttttült  szegény  gyerek-
ágyatok.

EGYÜTTÚR, (együtt-úr) 1. EGYÜTTÜRAL-
KODÓ.

EGYÜTTURALKODÁS, (együtt-nralkodás) ősz.
fn.  Kormányzási  mód, midőn valamely országban  ket-
ten  vagy  többen  is  egyszerre, hasonló  főhatalommal
uralkodnak.

EGYÜTTURALKODÓ,  (együtt-uralkodó)  ősz.
fn.  Uralkodó társ, ki  mással  vagy másokkal egyszerre
ugyanazon  országon  osztott  hatalommal  fejdelemke-
dik,  parancsnokol.

EGYÜTTURALOM, (együtt-uralom)!. EGYÜTT-
URALKODÁS.

EGYÜTTVÉTEL,  (együtt-vétel)  ősz.  fn.  Vá-
sárlás  neme, midőn  többen  egy  társaságban  vesznek
valamit

EGYÜTTVEVÖ,  (együtt-vevő)  ősz.  fn.  Vásárló
társ, ki  másokkal egy  társaságban vesz  holmi  árakat,
portékákat.

EGYÜVÉ,  EGYÜVÉ,  (egy-üve,  egy-üvé  ám.
egy-hová)  ih.  Egy  csomóba, rakásba, halomba;  öszve.
Együvé  fűzni  a  dohányleveleket.  Együvé  töltögetni  a
szemelet. Együvé  keverni  a vizet  és  bort. Együvé  röhög-
nek,  mint  a  disznók. (Km.)

EGYVALAKI,  (egy-valaki)  ősz.  nm.  Egy  bi-
zonytalan , határozatlan  személy,  akárki  egy  a  sok,
vagy  valamennyi  közöl.  Ej,  ha  egyvalaki  a  csínyen
kapott  volna  !  Élünk  vele  akkor  is,  midőn  bizonyos
személyt  értünk, de  megnevezni nem akarjuk.  Egyva-
laki  igen  gyanakodik  reád.

EGYVALAMI,  (egy-valami)  ősz. nm.  Bizonyta-
lan  , határozatlan  tárgyat  jelent.  Egyvalamit  elfelej-
tettem,  de  magam  sem  tudom mit.  Élünk vele bizonyos,
határozott  tárgy  helyett  is,  midőn  azt  nem akarjuk
kijelenteni.  Egyvalami  nagy  szeget  ütött  fejébe.

EGYVÉGBEN, (egy-végben) 1. EGYVÉGTÉ-

BEN 2).
EGYVÉGTÉBEN  v.  EGYVÉGTIBEN,  (egy-

végtében, hangmódosulattal ám.  egy-vágtában)  ib.  1)
Egymás  után, egyik  a  másik  nyomában. 2)  Egy  foly-
tában,  szakadatlanul. A  határozói  törzs  végt  vagy vé-
gett  ragozása  azon  ritka  esetek  közé  tartozik,  midőn
a  határozó  névragot  vészen  föl,  mint  hamarjában,
mostanában,  általában.  Ezen  végi  határozói  törzsből
származott  végtére  szó  is.  L.  ezt,  és  v.  ö. EGYSZÉL-
TÉBEN.

5
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EGYVELÉDIK,  (egy-vel-éd-ik)  k.  m.  egyvelíd-
tem, —tű,  —étt.  Keveredik, vegyül, egyesül,  több
mái okkal  egy  testté,  tömeggé  lesz.  A  vü  a  borral
egyveledik.  Emberek  kfaé  egyveledni.

EGYVELEG,  (egy-vel-ég)  1)  ih.  ám.  vegyest,
keverve.  Egyveleg  öttveenni  mindenfélét.  2)  fa.  tt  egy-
veleg-tt.  Keverék, vegyítek, különféle  részekből nagy-
jában  öszveállított  valami. Mulattató  egyveleg.  Tudo-
mányát  egyveleg.

EGYVELÉGÉS,  (egy-vel-ég-éa)  mn.  tt  egyve-
légét-t  v.  —ét,  tb. — ét.  Kevert,  vegyes,  különnemü
részekből  alkotott.

EGYVELES,  (egy-vel-es)  mn.  tt  egyvelet-t  v.
—ét, tb. —ék. Vegyes,  kevert,  különnemü,  s  öszve
nem  függő részekből  álló.

EGYVELESLEG,  (egy-vel-es-leg)  ih.  Keverve,
vegyest,  vegyítve.

EGYVELEST,  (egy-vel-es-t)  1.  EGYVELES-
LEG.

EGYVELÉSZIK,  1.  EGYVELÉDIK.  V.  ö.
EGYELÉSZIK.

EGYVELEZ,  (egy-vel-ez)  áth.  1.  EGYVELÍT.
EGYVELÍT,  EGYVELTT,  (egy-vel-ít)  áth.  m.

egyvelÜ-Ot,  htn.  —m v.  —eni.  Kever, vegyít, kü-
lönnemü  részeket  egy  egészszé állít öszve.  Bort  vit-
tel  egyveliíeni.  Különféle  fSldnemeket  egyvelíteni.

EGYVELÍTÉS,  EGYVELTTÉS,  (egy-vel-ít-és)
fa.  tt  egyveltíét-t,  tb. —e*. Cselekvés,  midőn valamit
egyvelítünk.  V.  ö.  EGYVELÍT.

EH, (1),  Űz.  mely boszankodist /haragot  fejez
ki. Eh l M  bánttatok. Eh!  ne  botnontt.

EH, (2),  kiavnlt  fa.  (a lihegéstől),  melyet  a ré-
giek  alhangulag  ragoztak, mint :  embernek  eha,  eha-
fdjót;  Értelmére  nézve  ám.  máj;  misképen  :  joh;
1.  ezt

EH, (3),  régies, például  a  Tatrosi  codexben :
éhhel  (ma  : éhei = éhvel)  elvének.  Innen :  ehet,  ehe-
tik, ehtég, ugyanott  Néha használták ,ehes*  melléknév
helyett  is. „Egy  farkas igen eh lévén. * Holtai Gáspár.
1.  ÉH.

—EH, képző  ter-eh  főnévben,  hol a  h épen  ügy
mint több más h képzős  szikban, a megelőző  mással-
hangzóval  helyet  cserélt:  teher;  így  lett  vehem, pe-
hely  szókból  vemh(es), pelyh(es)  stb.

EHA,  (eh-a) tárgyeset: ehát.  A  régieknél  ám.
máj. L. EH. (2).  Néhutt a  köznép ma is mondja rokon
értelemben  : gyéha  v. gyvha,  régiesen jonha.

EHAFÁJÓ,  (eha-fájó)  ősz.  mn.  Eha- azaz máj-
betegségben  szenvedő,  májafájó.

ÉHE,  (eh-e) isz. melylyel élünk  1) midőn valakit
valamely  csínyen  rajta  kapónk.  Éhe l  hetemben  vagy.
2)  Gúnyból,  csúfolódásból.  Éhe !  nép  madár.  3) Köz-
népies  nyelven  igenlést jelent, pl.  Ettél  már t  (Fele-
let  :) Éhe  t máskép  :  Uhu.  ltokon  vele  igen.

ÉHED, erdélyi  falu Maros-székben; helyr. Éhed-
én,  —re,  —r&.  (Lénk  szókönyvében  az utóbbi «  is
rövid).

EHEJT, (e-helyt v.  ehe-itt)  ih. Ezen  helyen,  it-
ten, ezennel.  Székely  tájszó. Távolra  mntatólag:  óhajt
ám.  a  helyt,  azon helyt, ama helyen  vagy  aha-ott.

ÉHEN, (1), ih. 1. ÉHEN.
ÉHEN, (2), (e-hon v. e-hol) 1. ÉHEN NL
ÉHEN NI,  (e-hen  ni  v.  e-hon ni  v.  e-hol)  öu.

isz.  mely által  meglepetésünket jelentjük,  s valamin
rámutatunk.  Éhen  ni l  megint itt  VÖM.  Máskép  :  ehot
m,iholni.

ÉHES, tájdivatos; 1. ÉHES.
EHET; EHETTK, 1. ÉHET; ÉHETIK.
ÉHEZIK,  régies; L ÉHEZIK.
EHNYEJT, régies; 1. ENYHÍT.
EHOL  v.  EHON, 1. ÉHEN NL
EHÖL, régies; L ÉHÜL  és  ÉHEZIK.
ÉHSÉG, régies; 1. ÉHSÉG.
ÉHÜL,  (eh-ül)  őnh.  m.  eMO-t.  Megehül.  „Tu-

dom, hogy  mindnyájan  már  megehültetek."  LakadsJ-
mi  ven.

El,  et-m,  ei-d, ei-nk,  ei-tek,  ei-k, a  személyeknek
több  birtokát  jelentő rag,  mint kert-ei-m, leérteid, kert-
éi  stb. L. Személynévmás.

EJ,  (1),  isz,  mely  visszatetszést, roualást,  fed-
dést  fejez  ki.  Ej  ej l mi  dolog  és  itmét t Ej,  ti  etinfo-
lanok l  Néha  nagyító, dicsérő, magasztaló  értelmű.
Ej,  de  derék  ember  a* a  te  bátyád. Néha  óhajtást,  vi-
gyat jelent  Ej,  beh jó  volna !  Ej,  ha gazdag  volnék!

EJ,  (2),  az ujabb  időben  keletkezett  delej  ösi-
vetett  szónak  utóbbi  alkatrésze,  ej-ből  rövidülve,
(dél-éj).

—EJ,  főnévképző,  mély  hangon  —a j ; \ .  est
EJHA,  (ej-ha) ősz.  isz.  1)  Meglepetés!, csndil-

kozási, bámulási.  Ejha  t  e*  ám  a  várót  l  Ejha  l bek
derék  templom.  2)  Gúnynyal vegyes  meglépésre  mu-
tat.  Ejha  !  te ugyan megadtad  neki.  3) Széles kedvűek
felkiáltása.  Ejha,  Uhu,  a mitkolcti  leányok t  Népdal.

EJHAJH,  EJHUJ,  (ej-hajh,  ej-huj)  5sz.  isz.
Széles  kedvű kifakadás.  Ejhajh  l  én  a  világ.  Ejhajh!
ninften  eddig  semmi  baj.

EJNYE,  (ej-nye)  isz.  1)  Sajnálkozó.  Ejnye, beh
kár l  Ejnye,  beh tajnálom  l  Ejnye,  ejnye  l  hogy  én őst
nem  tudtam.  2)  Nagyító,  csodálkozó, meglepő.  Ejnye,
mily  derék t 8)  Feddő, roszaló.  Ejnye,  te  eutnya  gye-
rek.  Ejnye,  már mi és  megint  t

EJT,  (ej-t)  áth.  m.  ejt-ett,  htn.  —ni v.  —«m.
pár.  —s.  1)  Akarva  vagy  akaratlanul  esni  enged,
vagyis okozza, hogy  le-, el-, ki-, beessék.  A  vümerüS
leány  kútba  ejtette  a  kortót.  Sárba, vtíbe,  földre  ejtem
valamit.  KétbSl  kiejteni,  leejteni  a  könyvet.  Hon  alH
elejteni  a*  irományokat.  Különösen  ömlő  könyökről
szólva  ám. hullat  Könyüket  ejteni.  8) Néminemű rou,
kedvezőtlen  állapotba  hoz, kerít  Kittégbe,,  vénedé-
lembe,  tőrbe,  keleponébe  ejteni.  Hajadon  n$t  teherbe ej-
teni. Aggodalomba,  bajba,  búba, ttomordtágba,  bűnbe
ejteni  valakit.  Nehé*  a*  agg  rókát  ttirbe  ejteni.  Km.
4) Valamit  csinál, tesz, elkövet  Sebet  ejteni.  KOnnyt
sebet  ejteni,  de  nehét  meggyógyítani.  Km.  Valami**
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méret,  módját  tjttuti.  5)  Száján  kibocsát, mond  vala-
mit  Káromkodó,  trdgar,  moetkoi  tzavakat  ejteni.  A
aót, benédef  titábt,  értelműén,  hibásan, palóctosan
tjtaú.

Önvetételekben  :  beleejt,  elejt,  kiejt,  megejt,
rttejt.

Gyöke  ej  azonos  e*-ik  (cadit)  igének  és  gyöké-
réi, t  L «z « átváltozván  j-ie, mint  ezekben  : v<U-ik,
váj, /«-lik, /g-t, ro*-t,  roj-t.  Mik  szerint  ejt  ám. e*-t,
itff  et-et,  a  t  oly  cselekvési  képző  lévén benne, mint
* rg-t, ig-t, /p-t, teí-t,  «)/-t  s több  más  igékben.

—EJT,  igeképző  éles  ?-vel,  mely  a  régieknél
mind magas,  mind  mély szókban  igen  gyakran  elé-
fordiíl a mai ít  helyett,  pl.  a Tatrosi  codexben  :  tan-
tjt  (tanít), habor-ejt  (háborít),  hagy-ejt  (hagyft,  hajít),
nabad-ejt  (szabadít),  nor-ejt  (szorít),  titst-ejt  (tisztít),
fó>ytt-ejt  (fényesít),  UdvSt-ejt  (üdvözít);  ma  is  fennáll
fá-ejt szóban (nyílt  e-vel). L. —ÍT  képző.

EJTÉGET,  (ej-t-é-get) ith. m. ejtéget-tem,  —tél,
—itt.  1) Gyakran  hullat,  elhullat,  sokszor  el-,  le-,
kiejt  2) Nyelvtanilag,  a  neveket esetek  szerént  vál-
tostatja  (deciinai),  mi  a  magyar  nyelvben  főképen
nyotát  által  történik.

EJTEGETÉS,  (ej-t-é-get-és)  fh.  tt  ejtigeté»-t,
tb. —ék  1) Valaminek gyakori elhnllatása.  2) Nyelv-
tanilag, a névnek  esetek  általi  változtatása,  (declina-
tioj;  a magyar  nyelvben  a  fő  működés  szerént  nevez-
tetrén el, máskép  :  névragotát.

EJTÉGETÉSI,  (ej-t-é-get-és-i)  mn. tt  ejtégeté-
tU,  tb.  —ék.  Ejtegetésre  vonatkozó.  Ejtegetési  rend-
aer. Ejtegetíri  ttabályok.

EJTEL, (ejt-el)  fn.  tt.  ejtel-t,  tb.  —ék.  A  szé-
kelyeknél  hígmérték  neme,  mely  majd  egy  kupát,
m»jd  egy pintet,  majd  egy  itczét jelent.  E határozat-
it* értelménél  fogva  valószínű,  hogy  eredetileg  ital.
Eyy  ejtel  bor,  egy  ital  bor,  mennyit  valaki  egyszerre
«*gw*ik, t. L ki  nagyobb,  ki  kisebb mértékben.

EJTEMÉNY,  (ej-t-e-mény)  fn. tt  ejtemény-t,  tb.
—ét  Mondat,  különösen  erkölcsi  tanulságot,  példá-
ittot  tartalmazó  mondat,  közmondat

EJTÉS, (ej-t-és)  fn.  tt.  ejtét-t,  tb.  —ék.  1) Cse-
lekvés, melynél  fogva valamit be-,  le-,  el-,  meg-,  kiej-
tünk.  Tőrbe  ejtét.  Kéttégbe  ejtét.  Le-,  el-,  meg-,  kiej-
tit.  2) Nyelvtanilag  a  szónak  vagy  betűnek  hangoz-
Útba, kimondása.  Hangejtés,  tfóejtét,  betzédtjtét.  3)
Srinte nyelvtanilag,  a  név ejtegetésében  vagy  rago-
(iiabaa egyes eset, pl.  tdrgyejtét,  aianyejtét,  ,tárgy-
eNt, alanyeset< helyett  V.  ö.  EJT.

EJTETT, (ej-t-étt)  mn. tt  ejtétt-et.  1) Amit  el-,
le-, kiejtettünk.  Elejtett,  leejtett,  kiejtett.  Kútba  ejtett
koní.  2) Valamely  rósz  állapotba  helyzett  Teherbe
qtett  memOf,  kéitégbt  ejtett  ember,  tőrbe  ejtett  róka.
3.  Mondott  Tintán  ejtett  «sd.  Bibátan  ejtett  ide-

EJTHET,  (ej-t-het)  tehető  ige,  m.  ejthet-lem,
-tű, —üt,  pár.  ejthett.  Általán  ám.  teheti,  eszkö-
»QMti, okoiba$a,  hogy  valami  le-,  el-,  kiessék, ez

igének  minden  értelmében.  Kéttégbe  ejthet.  Tőrbe,  ke-
lepctébe  ejthet.  V.  ö.  EJT.

EJTHETETLEN,  (ej-t-het-etlen)  mn.  tt  e.;<A«-
teOen-t,  tb.  —ét.  Amit  ejteni,  elejteni,  leejteni,  kiej-
teni, megejteni  nem  lehet;  szilárdan,  mozdulatlanul
álló.  Ejthetetlen  erkölctti.  Kiejthetetlen  nehét  ttok.

EJTŐ,  (ej-t-ő)  mn. tt.  ejtö-t.  A  mi ejt.  Kéttég-
be  ejtS.

EJTÖDIK, (ej-t-őd-ik)  belsz. m. ejtöd-tem,  —tél,
—Ott.  L. EJTŐDZIK.

EJTÖDZIK,  (ej-t-ödz-ik  v.  ej-t-őd-öz-ik)  k.  m.
ejtSdt-temv.—mtem,  —tél  v.  —Öttel,  —Ott;  htn.
—ni  v.  —ént.  Esik,  alábbszáll,  apad,  fogy,  sová-
nyodik.  Komám  uram, egy  kitté  ejtödKötí,  mióta nem
láttam.  Tiszamelléki  szó.

EK, elvont gyök  1)  eke névszóban, 2) hangután-
zó  ekeg  igében.

—EK,  (1),  névrag,  pl.  tel-ek,  rejt-ek,  vét-ek,  tVr-
ek  szókban,  L.  AK,  (1).

—EK, (2),  igerag  1)  az egyes  első  személynél
a  kapcsoló  módban : verj-ek,  menj-ek;  2)  a  többes
harmadik  személynél  a  múlt  időben : vert-ek. Lásd  :
-AK,  (2).

—EK,  (3),  többes  szám  ragja;  1. — AK,  (3).
—EK,  (4),  éles  i-vel,  régiesen  ik  helyett,  pl.

haragou-ek  (haragoszik)  esz-ek  (eszik),  isz-ek  (iszik),
imádkoz-ek (imádkozik), alott-tk  (aloszik) stb. a Tátrosi
codexben.

—EK  (5),  v.  ÉK, 1. É  betű  alatt.
EKCZE,  (ek-cze)  fn.  Kicsi, apró  ékecske.  Ma-

gában  nem  használják,  hanem  moncta  (v. boncza  ám.
bonczolék) szóval együtt  L.  EKCZEMONCZA.

EKCZEMONCZA,  (ekcze-moncza)  ősz.  fn.  Du-
nántúli  tájnyelven  ám.  öszvevisszahányt  holmi,  cze-
leczula, genyegúnya.

EKE,  (ek-e  ám.  ék-e v.  ék-ű azaz  ék minőségű,
ék  alakú)  fn.  tt  ekét,  tb.  ekék.  Mezőgazdasági eszköz,
melylyel a  földet  szántják. A közönséges magyar  eké-
nek  fő alkotó részei:  eketalp,  ekevas,  ekerúd,  ekefej,
ekeszarv,  kormány(deszka),  csoroszlya,  gerendely,
ekeló, szántóvas. Mellékes  segédrészei  :  cságató, ősz-
töke,  kabala.  Némely  részeit  különböző  vidékeken
különfélekép  nevezik, pl.  ekekabala, kalabina,  csá-
gató, ekenid,  körpölü,  kazla,  kokotka, tézsla  stb.
Ekét  vetni  a  földnek,  ekét fordítani,  ekét  tartani. Sze-
retnék  itántani,  hat  ökröt  hajtani,  ha  a  babám  jifnne
az  ekét  tartani.  (Népd.) Ekével  a  gyepet  töretni.  Ktiny-
nyü  hat  ökör  után  tolnia*  ekét.  (Km.)  Ö is szeret  szán-
tani  a  szegény  ember  ekéjén.  (Km.).

Rokon  vele  a hellén áxif  (ék,  hegye valaminek),
német  Éggé,  Ékké  (borona),  latin  occa  (eke,  borona).

EKEAKADÁLY,  (eke-akadály)  ősz.  fn. lásd  :
EKEGÁT.

EKEALJA  v.  EKEALYJA,  (eke-alja  v.  alyja)
ősz.  fh.  Akkora  föld,  mennyit  egy  eke  egy  nap meg
bír  szántani.  Egy  eke alja,  körülbelül  egy  hold. Régi
kifejezés,  mely  eléjön Verbőczy magyar fordításaiban,
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• olyanforma  mint: egy  vagy  két  kapái  (szőlő), egy
vagy  kit  kateá*  (rét)  stb.

EKEBALTA,  (eke-balta)  ön.  fa.  Kis  balta,
melyet  a  szántók  magokkal  hordanak, hogy  szükiég
esetében  legott  használhassák.

EKEBAROM,  (eke-barom)  ősz.  fn.  Barom, me-
lyet  eke  elé  fognak,  melyen  szántanak,  különö-
sen  ökör.

EKEBÉR,  (eke-bér)  ősz.  fa.  Gömörben  ám.
ágybér, melyéi  a hívek papjaiknak fizetnek. Talajdon
ért  annyi  mint  szántásért  fizetett bér.

EKEBONTÓ,  (eke-bontó) ősz.  mn.  így  nevez-
ték  el  a  magyarok  Zsigmond királynak  második  fele-
ségét  Borbálát,  ki a  paraszt  legényeket csábítgatta  s
az  ekétől  elvonta.  Ekebontó  Borbála.

EKECS,  (1),  (ek-ecs).  Kiavnlt  fa.  Ám.  Apró
kis  ék.

EKECS,  (2),  fala  Komárom megyében;  helyi.
Ekeet-én,  —re,  —rőZ.

EKECSÉL,  (ek-ecs-él, eredetileg :  ékecskéket
csinál) önh. és  áth. m. ekectcl-t. Játszadozik vagy pisz-
mog valamivel,  pepecsel  valamit  őrségi  szó Vas me-
gyében. Tájejtéssel:  ekectSl,  ekectttl.

EKECSELÖDIK,(ek-ecs-el-öd-ik) k. m. ekeetelBd-
tem,  —Ül,  —VU.  Pepecsel  valamit,  piszmog  vala-
mivel.

EKECSINÁLÓ,  (eke-csináló)  ősz.  fn.  Mester-
ember,  vagy gépész, ki  ekéket  készít

EKECSONT,  (eke-csont)  ősz.  fa.  Boncztanban
jelenti  az orriireg  közepén levő csontot, mely  az orrot
két  felé  választja.

—EKÉDÉS, (ek-éd-és) ősz. ige névk. 1. — AKO-
DÁS.

—EKÉDIK, (ek-éd-ik) ősz. igeképző;  mély han-
gon :  —akodik; L ezt

EKEFEJ,  (eke-fej)  ősz.  fn.  Az  ekének  tömör
talapja,  melyből a  gerendely  fölnyúlik.

EKEFORDITÁS,  (eke-forditás)  ősz.  fa.  1) Cse-
lekvés,  midőn  a  szántó  az  ekét  talpával  fölveti,  hogy
a  hozzáragadt  főidet ösztökével  letisztítsa.  2)  Midőn
a  szántó  a  föld  egyik  oldalát  végig  barázdolván  a
másik  oldalra  megyén  át.

EKEFORDULÓ,  (eke-forduló)  ősz.  fa.  Azon
hely, vagy  dűlő, hol a  szántó  a föld egyik  oldaláról
a  másikra  tér által.  Egy  ekefordutó  ám.  egy  kerülő.

EKEFŐ, (eke-fő)  ősz.  fa.  1. EKEFEJ.
EKEFÖLHÉRCZ, (eke-fölhércz)  ősz.  fn.  Föl-

hércz  az  eketaligán,  melyhez a  szántólovak  hámköte-
lei  akasztvák. V.  ö. FÖLHÉRCZ.

EKEFÖLHERCZTARTÓ  ,  (eke-fölhércz-tartó)
ősz.  fn.  Az  eketalyiga rndacskáján  levő  rés,  melybe
a  főlhérczet  szeggel  becsiptetik.

EKÉG, (ek-ég)  önh. m.  ekeg-tem,  —tél,  —itt.
Hangutánzó szó,  ám. mekeg, mokog, mint aki beszélni
akarna,  de nem tud.

EKÉGÉS, (ek-ég-és)  fa.  tt.  ekegét-t,  tb.  —ék.
Mekegés,  mokogás, beszédben  akadozás.

EKEGÁT,  (eke-gát) ősz.  fn.  így  nevezik néhntt
a  piírje  nevű  gazt,  minthogy az  ekét föntartóztatja,
akadályozza. Szélesb ért  minden  növénygyökerek, a
szántóvas  útjában.

EKEGERENDELY,  (eke-gerendely)  ősz.  fa.
Azon  hosszú  görbe  fa,  mely az  eke  fejéből kimegy t
egyszersmind  az  ekét  a  talyigával kapcsolatba  hozza.

EKÉGÉS,  (ek-eg-és)  fa.  tt  ekegét-t,  tb.  —ék.
Mekegés. V.  ö.  EKÉG.

EKEKABALA,  (eke-kabala) ősz. fa. l  EKELÓ.
EKEKERÉK,  (eke-kerék)  ősz.  fn.  Az  eketali-

gának  kereke.
EKEKÖLDÖK,  (eke-köldök) ősz.  fn.  Eke talpat

a gerendelylyel öszvetartó  fa.
ÉKEL,  fáin  Komárom  megyében; helyr.  Ektl-

én,  —re, —rűl.
—ÉKEL,  ősz.  igeképző,  pl.  etd-ekd,  e  helyett

esd-eg-el,  tehát  tulajdonképen  az  első  e is  zárt  é.

EKELÓ,  (eke-ló)  ősz.  fn.  A  formájú  csúsztató
fa,  melyre  az  ekét  megfordítva  rá  helyezik, s ki-  ét
haza  vontatják.

EKEMEZŐ,  KIS—,  NAGY—,  erdélyi  falvak
Szeben-székben;  helyr.  Ekemet&-n,  —re, —röl.

EKEMUNKA,  (eke-munka)  ősz.  fn.  Általán
munka,  melyet  valaki  ekével  tesz;  szántás.  Különö-
sen , bérben  vagy  hajdan  robotban  végzett  ilynemű
szolgálat

EKENÁD,  (eke-nád) ősz.  fn. Vas,  mely  az eke
fejét  az eke  szárával  v.  gerendelyével  öuvefoglalja,
hogy  erősen  álljon.

EKERUD, (eke-rád) ősz.  fa.  Rúd, mely  általai
ekét  a  talyigával  őszvekőtik;  vagy  pedig  mely  ai
eketalyigából  előre  megyén s  a végire  jármot  vagy
nyaklót  tesznek.

EKÉS,  (ek-e-es) mn. tt  ekét-t, v.  —ét, tb.  —ék.
Ekével  ellátott,  ekével bíró, dolgozó.  Ekét  robototok.

EKESZARV,  (eke-szarv)  ősz.  fa.  Az  ekének
két  ágú  fogatója.  Fogd  meg  át  eke ttarvát.  Sok  érde-
met  legény,  mert  értéke  uegény,  fogja  át  eke ttarvát.
(Beniczki).

EKESZÁM,  (eke-szám)  ősz.  fn. Mezei,  úrbéri
szolgálat, melyet  valaki  ekével, azaz  szántással vé-
gez,  vagy  végezni  szokott  Ekenámba  menni,  eke-
ttámban  dolgotni.  Olyan szó,  mint  napttám.

EKESZOLGÁLAT,  (eke-szolgálat)  ősz.  fn.  1.
EKESZÁM.

EKETALIGA  v.  EKETALYIGA, (eke-taliga)
ősz.  fn. Talyiga,  melyhez  az ekeradat  csatoljak.

EKETALP,(eke-talp) ősz. fn. A régi szabásn  eke-
fejnek  alsó  fele,  mely fölé a  szantóvasat szegezik.

EKEVÁNKOS  v.  —VÁNKUS,  (eke-vankos  v.
—vánkus)  ősz.  fa.  Gerendely  alatti fii az  eketaliga
tengelyén.

EKEVAS,  (eke-vas)  ősz.  fn.  Szántóvas,  mely ás
ekegerendelyből  lenyúló  csoroszla  után  az  ekefejhez
van  ragautva,  s hegyes  orrával  a földet felhasítja,  a
kormánydeezka pedig jobbra  lefekteti.
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EKKÉDIG, (ám. e«-ként-ig)  ih.  Elavult  szó. 1.
EDDIG.

EKEÉNT,  (ez-ként)  ih.  E  ezerént,  így.  Ekként
eteUkedjü  U w.  Ekként  temmi  tan  lett  belőle.  Külön-
bözik  :  efcUp.

EKKÉP, EKKÉPEN,  (ez-kép  v.  —képen)  ih.
07 formán, ily  módon.

EKKOR,  (ez-kor)  ih.  Ezen időben, ezen korban.
EKKORA,  (ez-kor-a)  mn.  tt.  ekkorát,  tb.  ekko-

rái. Eredeti  értelemben  csak  időről, korról  mondatik.
MidSn  ekkora voltam,  mint  ezen  kit  fiú.  De  a  szokás
«térre  iá  kiterjesztette  :  ekkora jég  etett  mint  éten
átá. Ex utóbbi értelemben talán gór  v.  gar  (azaz nagy,
nagyság)  s«ó  rejlik  benne.  V.  ö. AKKORA.

EKKORÁIG,  (ez-kor-a-ig) időhatárzó. Ezen ide-
ig. Ekkoráig  taM  tem gondolt  a*  ilyetekre.

EKKORÁRA  ,  (ez-kor-a-ra)  1)  Időhatározó.
Egész éten ideig, ekkoráig.  2)  Mértékhatározó.  Ek-
korira nőtt  vagy  dagadt  a  teb, mint  ezen  tóját.

EKKORI,  (ez-kor-i)  mn. tt.  ekkori-t,  tb.  —ok.
Ezen  időbeli, jelen  korbeli.

EKKORIG, EKKORIGLAN,(ez-kor-igy.  —ig-
Un) ih. Mostanig, jelen  ideig.

EKRENDÉZ, m. ekrendez-iem, —tél, —itt. Ba-
latonmelléken  ám.  másnak útjában hánykolódik,  lába
alatt akadékoskodik; talán  több  betű  áttételével  ám.
kenterey,  hentergoak.

EL, (1),  elvont  gyök  elő,  eleinte,  eltö,  elddd,
eleve, •  az  újabb  alkotáau  elnök,  előd,  elv  származé-
kokban. Ezen  származékokból  Ítélve jelentése  :  lény,
mely  más  lényeket megelőz ,  felülmúl.  Legközelebbi
rokona hangban és  értelemben  sinai nyelven:  li, mely
Bchott YümosVocabularinm Sinicum-ában így értelmez-
tetik: rerom omniam princípium non matériáié, séd ma-
tériáié incluaum. lumen naturae,indicans quid faciendum
nt qnidve  fdgiendum.  recta rernm ratio. recte dispone-
re, gnbernare. Továbbá  a  csagataj  alti  (elül  való rész,
aiai eM,  fiú  valaminek eleje, Abuska). Szintén egyezni
ut*mpffc  velő a  héber  SH  (erő;  erős,  hatalmas;  is-
ten),  ni^K  (isten), Sm  (fejdelem,  fejdelemség),  arab
ervei  (elő,  előbbi, első;  honnan a  török  ewdki  •=.  el-
•5), Odk  vagy  aüáh (Isten),  török ük  (első),  latin  ele-
fMntoni  etb.  A  magyarban  rokon  vele  ér  gyök,  ered,
eredet, erutt  stb.  szókban.

EL,  (2),  ih. és igekötő. Rokonok vele közelebb-
ről  1) »  mennyiben  mozg&it jelent,  a szanszcrit  ü, a
német  eilen, a  hellén  ŰLárn,  lalim, holland ylen,  fran-
cria aüer,  svéd  ila, dán üe  stb.  2)  mennyiben foly-
tonosságot,  teljességet jelent,  a  szanszcrit  alit*  (sok,
tele), alán  (fölötte),  ál  (tölt),  latin  aló,  hellén  ttco,
iÜttf  tüuto, ovioí,  óloj, német:  áll,  viel,  voll, csaga-
taj,  *lmg  T.  HÍM*  (nagy), ulub,  (nővén.  Abuska)  stb.

Jelent  1) általán  mozgást, bizonyos  helyről  ki-
mozdulást , legyen ez távozás,  vagy  közelítés, pl.  ne
memj  el, jöj  el, vigyétek  el, kottátok  el;  s  használtatik
indulataiul is, mely  távozási  kemény  parancsra  mu-

tat.  El  innen t  El  a haretba t  2) Folytonosságot  idő-
ben  és  térben, vagyis  tartósságot,  és  terjedelmei  El-
bámultam.  Elálmélkodánk.  Eladdig  vártunk.  Papir-
pénuel  eláratztani  az  orttágot.  Elborítá  a*  árvit  a
mezőket.  Különösebben  3)  valamely  fogalomnak ige-
határozókban  nyomatosbitására  szolgál, s  ekkor na-
gyon, fölötte,  egétten  értelemmel bírván felső  fok  gya-
nánt áll.  Elannyira  ttereítem  St.  Elvégre  megtörtént,
mit  vártam.  Elmettze  távozott.  Elkétöre.  Elvalahára.
Bejövének  mind  elhozzáiglan.  A  templomnak  toper-
láha  ketté tzakada felöl  mind  elaljaiglan.  (Tatrosi  co-
dex).  Kiváltképen  igeszókkal  és  származékaikkal Ősz-
retéve jelent  teljességet,  teljes  elvégzést,  valami  egé-
szet , befejezést,  sőt a  tárgyhoz  képest  mértéken túl
levőt, túlságost  is; melyeknek  számtalan  példáit  lát-
hatni  a  következő  öszvetételekben.

Ha mint  igekötőn  a  hangsúly  ő  rajta  fekszik,
akkor  az ige  előtt  áll,  és pedig vagy  közvetlenül, pl.
Elmegyek  Budára, t  léged  it  elviszlek  magammal;  vagy
közvetőleg, mely  esetben  csak  mellékes  hangsúlylyal
bír. El  soha nem fogadom  ajánlatodat.  Ha pedig a hang-
súly  a  tiszta  igére,  vagy  más  szóra  esik,  rendszerént
az  ige  után jő,  pl.  Holnap  (nem  máskor)  megyek  el
Budára,  vagy  Budára  (nem  máshova)  megyek  el
holnap.

Minthogy  pedig  a  meg  igekötő  szinte  mint  az  el
valami  egészet, bevégzettet jelent,  innen  fejthetjük
meg,  régi  iratainkban  miért  cseréltetik  fel  e  kettő
egymással, péld.  Mikor  megvégezte  (ma :  elvégezte)
volna  Jétut  e  bestédeket.  Meghagyja  (ma :  elhagyja)
ember  atyját  ét  anyját,  átért  kiket  Itten  egybetzerke-
íelt,  ember  meg ne  válatztza,  (ma :  el ne válaszsza).
Elfeledkeztek  (ma inkább  :  megfeledkeztek)  kenyeret
venniük.  (Tatrosi  codez).  Ma is  életben  vannak  :  él-
éi  meggondoltam,  el-  és  megitmerem,  el- és  megérkerik,
el-  és  megérteni.

Mindazaltal  némi finom  árnyalat  látszik  a  kettő
között,  pl. nem mondjuk  :  elgazdagodni,  hanem  meg-
gazdagodni,  ellenben  :  elszegényedni,  így  elnémetetítni
más  értelmű mint  megnémetettíni,  valamint  elmagya-
rottíni  és  megmagyarotUni  is.  Az  el  igekötőt  az  hasz-
nálná, kinek  nincs ínyére  a  ,magyarosodas'  vagy ,né-
metesedés',  a  meg-et  pedig,  ki  azt  óhajtja,  szereti,
így  ,elhízott'  és  ,meghízott*  sem  egyenlő jelentésttek.
Amazt  épen nem  lehetne kedvező  értelemben  mon-
dani.  ,Megöregedett'  és  ,elöregedett'  szók  közt  az
utóbbi  az öregedésnek  szintén  nagyobb  fokát vagyis
korát jelenti.  ,Megérik*  valamely gyümölcs  ám.  érett-
ségre  jut;  ,elérik*  ám.  túlérik.  ,Megérni'  valamely
jövő  időt vagy  kort,  szokottabb  mint ,elérni', de  ez  is
megállhat; hanem ,eléri' helyett,  (pl.  eléri  az agár  a
nyulat) nem jó  volna: .megéri'. Számtalan  példát hoz-
hatnánk  fel,  de  erre  itt  nincs  szükség,  mert az egyes
czikkoket  igyekeztünk  lehető bőven tárgyalni.

Ugyanezen  el  gyök  illetőleg  l  hang  számtalan
más  szók,  ragok  és  képzők alkotásában  is  nagy  sze-
repet  viszen, péld.  a  mennyiben mozgást jelent:  ill-
an, v-ill-an,  ol-d, h-utt, m-úl,  k-ull-og,  ct-el, f-el,  ny-il,
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ny-vfj  Így:  Mail,  kél, küld,  MŰ,  tál, által  (el-túl)  dúl,
vál,  villan, villog,  maliik,  ballag,  bolyog,  billeg,  pille,
ból  WB,  (ba-el)  ról  rSl,  tél  181  ragok  stb.  a  meny-
nyiben  folytonosságot jelent:  <l,  VI,  áll,  hely, jel,  te-
le,  OSU, fold,  vVigy,  mŐy,  mell,  bél, bel, való  stb.

Nyomatosság  végett  a régiek  szerették  az ige-
kötökkel  hozni  kapcsolatba  :  el-be  v.  el-bé  („elbejöt-
tünk nagy  örömmel,"  egyházi  ének;  „rígy  élbe  en-
gem,"  Pesti  Gábor);  hasonlók  el-fel,  el-U,  el-alá,
el-ttét.  Lásd ás  ületó  helyeken.

A  székolyes és palóczos tájejtésben  ac  l  mással-
hangzó előtt vagy  a mondat végén  elesik  s az  e vagy
hosszúvá  (Se1 v.  é)  vagy  ikerhangzóvá  (efl,  eö  stb.)
válik  :  elment  =  (ment  v.  ettment  stb.

Részletesebben  értelmezve  1.  alább  különféle
származékaiban.

EL, (8),  a  hangrendhez  simulva  ál  szóból  vál-
tozott  el  fejel  szóban, fejőt,  v.  fejaff  helyett.

—EL, (1), képiö,  változattal:  —ÉL,  —ÁL,
—ÖL,  —ÖL, L —L, mint képző.

—EL, (2), igerag, tájdivatosan  (Abaújban,  Gő-
mörben)  s a Müncheni és  Bécsi  codezekben  eléfordúl
él  helyett  mint  a mait  idő  egyes  második  személy-
ragja  :  jött-el,  hitt-el,  leU-el,  tterett-el  ezek  helyett
jlítt-él,  Mtt-él,  lelt-él  stb.  Azon  codesekben  olvasha-
tók  ezek is: u8nj-el(=  szfinj-él),  erSködj-el  (=  erő-
k$dj-él),  egy-el  (=  egy-él).

—EL, (3), ÉL  helyett 1. É betű  alatt
ELÁBBÁNDOZ,  (el-ábrándoz) ősz.  önh.  Ábrán-

dozásba merül,  folyvást  ábrándoz.  V.  ö.  EL  és ÁB-
BÁNDOZ.

ELAD,  (el-ad)  ősz.  áth.  1)  Valamit  áruczikk
gyanánt bizonyos áron  másnak  enged,  nyújt  Eladni
piacton a gabonát, pinctében  a  bort.  Eladom  a  kaka-
fomtitenhdróm  garaton.  (Népd). 2)  Férjhez  v.  férjnek
ad  (leányt).  Három  leánya  volt,  mind  eladta.

.Édes anyám  eladott engemet,
De nem  tudja  kínos  életemet*

Népd.

ELADÁS,  (el-adás) ősz.  fa.  1)  Valamely  áru-
czíkknek  határozott v. kialkudott áron oda engedése,
nyújtása.  Eladóikor  Mfitetni  ős  árukat.  2)  Árulás.
Ezen  értelme  nem  tisztán  magyaros, s  leginkább a
németes városokban  használtatik  a boltok  feliratain.
Pálinka-eladát,  helyesebben  :  pálinka-árulói,  vagy
pálinka-méréi.

ELADDIG,  (el-addig)  ősz.  ih.  1) Annyi  ideig,
oly  sokáig.  Eladdig  ingerlették,  hogy  végre  dühbe  JW.
2)  Oly messze, oly  távol.  Eladdig  vitte  a  terhet,  míg
le  nem rothadt.  V.  ö. EL.  (2).

ELADÓ,  (1),  (el-adó)  mn. tt  eladó-t.  1) Vásár-
ra, áruczikk gyanánt kitett, kiállitott;  mit  a  tulajdo-
nos bizonyos  áron másnak engedni kész. Eladó  juhok,
lovak,  gabona, bor.  Eladó  ha*.  2)  Leány,  ki  már
elérte  azon  kort,  melyben  férjhez  lehet  menni.  Eladó
hány.

ELADÓ,  (S), fa. Aki valamit  árul  l  gabona-
keretkedök  Bántágban  bevátárlókat,  Gyűrött  eladóitat
tartanak.

ELADOGÁL, (el-adogál) ősz.  áth. lásd  : ELA-
DOGAT.

ELADOGAT,  (el-adogat) ősz. áth. Lassan-lassan
vagy  folyvást elad.  V.  ő. ELAD.  Néha  ám.  elajándé-
koigat, elosztogat

ELADOGATÁ8,  (el-adogatás) ősz.  fa.  1) Vala-
mely jószágnak,  árnczikkeknek  lassan-lassan  folyto-
nos  eladása.  V.  ö.  ELADÁS.  2)  Vétetik  néha  :  d-
ajándékotát,  elotttogatát  értelemben  is.  '

ELADÓSÍT,  (el-adósít)  ősz.  áth.  Adóssággal
terhel valamely vagyont, különösen  ingatlant  Át  ott-
trákjog  tterént  a  hübÍMomány  birlaloja  a  hitbifományi
jóttág  egy  harmadréttét  eladótOhatja.

ELADÓSITÁS,  (el-adósitás)  ősz.  fa.  Adósság-
gal  terhelés.  V. ő. ELADÓSÍT.

ELADÓSODÁS,  (el-adósodás) ősz.  fa.  Adóssá-
gokba  merülés.

ELADÓSODIK,  (el-adósodik) ősz. k. Sok adós-
ságba  keveredik, mely  vagyonát  fölülmúlja,  adóssá-
gokban  egészen  elmerül.

ELADÓSODOTT,  (el-adósodott)  ősz.  mn.  Va-
gyonát kimentő, fölülmúló,  fölemésztő  adósságba  ke-
veredett.  Eladótodott  gatda,  kalmár.

ELÁGAZÁS,  (él-ágazás) ősz.  fa.  Tulajdon  ért
valamely  növénynek azon tulajdonsága,  melynél fogva
ágai  szaporodnak  és szétterjednek.  Átv.  ért  család-
nak,  nemzetségnek szaporodása. V.  ö. ÁG, ÁGAZIK
és  EL.

ELÁGAZIK,  (el-ágazik) ősz. k.  1) Tulajdon  ért
a  növény  ágai  szaporodnak  és szétterjednek.  2)  Átv.
ért.  valamely család, nemzetség, nép  szaporodik,  és
különféle  elterjed.  Mondatik  hegyek-, erdők-, vizek-,
folyókról  is.  A  kárpátok  tokfelé  elágazok.  A  Dma

ELÁGAZOTT,  (el-ágazott) ősz. mn. 1)  Sok ágra
terjedt  Elagatott  fűtek.  2) Átv. ért  Elagatott  etalád,
atyafitág,  nemtetttég.  Elagatott  hegyek,  folyók.  Eldga-
tott  OtneetkUvét.

ELAGGÓDIK, (el-aggódik)  ősz.  k.  Folytonos
aggodalomban  él. V.  ő.  AGGÓDIK.  Ctekély  dolgon
hetekig,  hónapokig  elaggódik.

ELAGGOTT,  (el-aggott)  ősz. mn. Bégtől  fogva
agg,  egészen  agg,  elvénült, halába  megérett  Honda-
tik  néha  olyanról  is, ki  időnek  előtte, nyavalyák,
vagy  kicsapongaeok  miatt  megtörődött  Elaggott  ké-
jenct,  gyünyOrvaddt*.

ELÁGYAL,  ELÁGTAZ,  (el-ágyal  v.  —ágyai)
ősz. áth. A  gabonakévéknek a  szérűn nyomtatás vagy
csépelés  alá  kiteregetését  elvégezte.  Máskép :  be-
ágyat.

ELAJANGOL,  (el-ajangol)  ősz.  áth.  Elrectel
valamit félelem-  vagy szeméremből. Kriza János gyi^-
teménye.
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ELAJÁNDÉKOZ,  (el-ajándékoz)  ősz.  áth.  Va-
lamit ajándékképen  másnak  ad , enged.  Legstebb  lo-
vait, agarait  elajándékozta.

ELAJÁNL , (el-ajánl)  ősz.  áth.  Ajánl  valakit,
vagy valamit a végett, hogy  más  elfogadja , magához
regye.

ELAJÁNLKOZIK,  (el-ajanlkozik) ősz. k.  Ajánl-
kozik  a végett , hogy  valahová vigyék,  valahol  vala-
mire alkalmazzak.  Útitársul  elajánlkotni.  V. ö. AJÁNL-
KOZIK.

ELÁJUL,  (el-ajdl)  ősz.  önh.  Teljes  ájnlásba,
valóságos ájult  állapotba  esik.  Ijedtében  elájult.  V.  ö.  '
ÁJUL.

ELÁJULT,  (el-ájdlt)  ősz.  mn.  Ájulásban  szen-
vedő, létező.  Elájult  beteg.

ELÁJULVA,  (el-ájúlva)  ÖBZ.  ih.  Ájult  álla-
potban.

ÉT. AKAD,  (el-akad)  ősz.  önh.  Mentében ,  moz-
gásiban  úgy  meggátoltatik,  hogy  tovább  nem mehet,
nem  mozoghat.  Elakad  a  stekér  a  tárban.  Elakad  a
hajó  a talányon.  Elakadtunk.  Átv.  ért  Elakad  a  tsó
a nyelven.  Elakad  a  képtelet,  a gondolat,  át  est.  Ela-
kad  ttándékában, föltételében.  V.  ö. AKAD.

ELAKADÁS,  (el-akadás)  ősz.  fn.  Szenvedő  ál-
lapot, midőn valaki vagy  valami elakad.  1. ELAKAD.

ELAKASZT,  (el-akaszt) ősz. áth.  1) Mentében,
mozgásában,  működésében  valamit  fenntartóztat,  s
tovább haladni, mozogni, működni  nem engedi.  A ke-
rtiét  elébe  gördtíett  kSoel  elakatttani.  A  víz  folyatat
gát  által  elakatttani.  2)  Valamit  függő  helyéről  más-
hová függeszt  A  ruhát  egyik  sxtgrSl  a  mánkra  ela-
faustem.  V.  ö.  AKASZT.

EL-ALÁ , (el-alá)  ősz.  igekötő , melyben az el
az  utóbbi  szó  nyomosbftására  szolgál.

f Ás nap vígaságban  el-aláment  vala."

Istvánfi  Pál a  XVI.  századból.

ELÁLDOZÁS,  (el-áldozás)  ősz.  fn.  A  napról
moadatík ,  midőn  leszáll ,  elnyngszik.  Máskép  :  le-
tídotát.

ELÁL.DOZIK,  (el-áldozik)  ősz.  k.  Mondjak  a
naptól, midőn  lemegy,  leszáll,  lenyugszik.  Máskép  :
Uáldotik.  V.  5. ÁLDOZIK.

.,  (el-alél) ősz.  önh.  Teljes  aléló  álla-
potba esik, 1. ALEL.

ELALÉLT,  (el-alélt) ősz.  mn.  Tartós  aléló ál-
lapotban  levő, szenvedő, 1. ALÉLT.

ELALÉLTSÁG,  (el-aléltság)  ősz.  fn.  Szenvedő
állapot, midőn  valaki  áléit  1.  ALÉLT.

ELALÍT,  (el-alít) ősz. áth.  Valakit teljes  álomba
ixenderít  Máskép : elaltat,  régiesen  :  elalut.

ELALJAD,  (el-aljad)  ősz. önh.  A  maga  nemé-
bea elfaják,  elcsenevész,  becsében  aláazáll.  Különö-
KB, erkölcsileg elvetemül.

ELALJASODIK,  (el-aljasodik)  ősz.  k.  1.  EL-
ALJAD.

ELALKONYODIK,  (el-alkonyodik)  Ősz.  k.  1.
ELESTVELÉDIK.

ELALKUSZIK,  (el-alkuszik)  ősz. k.  1) Sokáig,
folytonosan  alkuszik.  Elalkustik  egy  zsák  korpán  óra
számra.  2) Ból böl ragu nevekkel  ám. a hagyott, vagy
szabott  árból  valamit  lehúz, lealkuszik.  Szátforintból
elalkudott  tűét.

ELÁLL,  (el-áll)  ősz.  önh.  1)  Sokáig  áll,  soká
tart  Némely  gyümölcs  soká eláll.  2)  Megszűnik,  nem
működik.  Az  eső- és  szélről  mondják,  ha  esni  vagy
fúni  megszűnik.  Át  esS elállóit.  A  szél  elállolt.  A  szó-
lási  tehetségről,  midőn  valaki  betegség,  szélhüdés
vagy  haldoklás  miatt  többé  nem szólhat  Szava  elál-
lóit.  3)  Távolitó  raggal, föltett  czéljáról,  szándékáról
vagy  valamely  szerződésről  stb.  lemond.  Attól  semmi-
képen  el  nem állok. Ha  követelésedtől  elállst,  nem há-
borgatlak.  4)  Valamely  felekezettől  elpártol, elválik.
5)  Valamely ruhanemű  bősége  miatt  nem egészen  il-
lik  a  testhez.  A  dolmány nagyon  eláll  a  derektől.  6)
Áthatólag,  útját  állani valakinek. A  haramiák utunkat
elállották.

„De  e mérges  állat  elállotta  utam,
Melyet bár  izzadva mégis  eloltottam."

Vőfélköszöntés.

ELÁLLÁS,  (elállás)  ősz.  fn.  l) Állapot,  midőn
valaki  vagy  valami eláll,  ezen  igének bevett  értemé-
nyeiben.  Gyümölcs  elállása.  Föltételtől  való  elállás.
Át  eső  elállására  várni.  2)  Cselekvés,  midőn  valaki
állva  gátot  vet.  Utak  elállása,  1. ELÁLL.

ELÁLLÍT,  ELÁLLIT,  (el-állít)  ősz.  áth.  1)
Más  helyre  állít,  helyez.  Az  őrt  elébbi  állomásáról
máshová  eláUtíani.  2)  Elrendez, elhelyez.  Elálltíani
a  katonákat,  a  munkásokat,  kitkit  a  maga  helyére.
3)  Mozgásában,  mentében  akadályoz,  megszüntet.
Elálltíani  a  malomkereket.  Elálltíani  a  vérfolyást.

ELÁLLÍTÁS,  (el-állitás) ősz. fn. 1) Elébbi hely-
ről  másra állítás.  2)  Elrendezés,  elhelyezés.  A*  SrOk,
a  munkások  elállítása.  3)  Megszüntetés,  akadályozás.
V.  ö. ELÁLLÍT.

ELÁLMÉLKODIK,  (el-álmélkodik)  ősz.  k. So-
káig  álmélkodik , bámul,  elméláz.  V.  ö.  EL  és  ÁL-
MÉLKODIK.

ELÁLMODOZIK,  (el-álmodozik)  ősz.  k.  Foly-
tonosan  álmodozó  állapotba  van  merülve; álmodozás-
hoz  hasonló képzelgésben  mereng.

ELALMOZ,  (el-almoz)  ősz.  áth.  Alommal  egé-
szen  behint;  teljesen  beszalmáz, beszemetez, begazol.
V.  ö. ALOM.

ELALSZIK,  (el-alszik)  ősz.  k.  Ellepi  az álom;
álomba  merül;  éberségét  teljesen  elveszti.  V.  ö.  EL
és  ALSZIK.  Átv.  ért.  mondatik 1)  a tűzről, midőn
égni  megszün.  Elalutt  a  t&t.  2)  a  lélek  és  test műkö-
déseiről,  midőn  gyakorlatban  nincsenek.  Elaluttak
benne  a  szenvedélyek.  Elalutt  a  vér  minden  ereiben.
Cselekvőleg  használva  ám.  álommal  tölt  el  valamit.
Elaluttsta  legntbb  napjait.
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ELALTAT,  (el-altat) öu.  áth.  1) Álomba  szén-
derít,  ilomba merít,  alunni  késztet  Elaltatni  a  tít-
dtdet,  eteetemSt.  2)  Átv.  őrt  lelki  mozgalmat,  műkö-
dést minden  erejétől  megfoszt,  megszüntet  Elaltatni
w  ifjúban  a  beetUletértétt.  V.  ö. EL  és  ALTAT.

ELALTAT,  (el-41tat)  ősz. áth. Teljes  csalódásba
hoz, elámít valakit  V.  5.  ÁLTAT.

ELALTATÁS,  (el-altatás)  5sz.  fii.  Cselekre*,
midőn  valakit  vagy  valamit  elaltatnak.

ELALTATÁS,  (el-altatás)  ősz.  fn.  Csalódásba
ejtés,  elámítás.

ELALUDT, 1. ELALUTT.
ELALUSZIE, 1. ELALSZIK.
ELALÜT, L ELALTAT és ALÜT.
ELALUTT,  (el-alntt)  ősz.  mn.  1)  Aki  ébren

lenni  megszűnt  Elalutt  Iá* gyermek.  2) Égni, lángolni
megszűnt  Elalutt  tűt.  8)  Átv.  ért  mozgással,  műkö-
déssel  teljesen  fölhagyott.  Elalutt  ttenvedély,  elalutt
erMeri  énetek.

ELALVÁS,  (el-alvás) ősz.  fa.  1) Teljes  álomba
merülés, midiin  az  éberségnek  minden jelei  megszűn-
tek.  2)  Időnek  álommal  eltöltése  vagy  valaminek  el-
mulasztása.  3)  Átv. ért  a  tűznek  megszűnése.  V. S.
ELALSZIK.

ELÁMÍT,  (el-ámít) ősz. áth.  1) Addig  ámít va-
lakit, míg  az  teljes  csalódásba jővén, hitelt  ad, külö-
nösen, hamis véleményre, hamis útra csábít.  2) Teljes
bámulásba ejt  V.  ő. ÁMÍT.

ELÁMÍTÁS, (el-ámítás) ősz. fa. Cselekvés,  mely
által  valakit  elámítanak,  ez  igének  minden értelmé-
ben.  L ELÁMÍT.

ELÁMÚL,  (el-ámúl) ősz. önh.  Egészen  elmerül
a bámulásba, csodálkozásba.  V. ö. EL  és ÁMÚL.

ELÁMULÁS,  (el-ámúlás) ősz.  fa.  Lelki állapot,
merengés, midőn  valaki  elmerül  a  bámulásba,  cso-
dálkozásba.

ELANDALODIK, (el-andalodik) ősz. k. Andalgó
állapotba  merül,  s  abban  marad.  V.  8.  EL  és AN-
DALODIK.

ELÁNCSOROG,  (el-áncsorog) ősz. önh. Áncso-
rogra vesztegel,  tölti  az  időt,  folytonosan  áncsorog.
V.  ö.  ÁNCSOROG.

ELANNYIRA,  (el-annyira) ősz.  ih.  1)  Oly igen,
oly  nagyon, oly  fölötte.  Elannyira  Mérette  Itten  a  vi-
lágot  , hogy  egyetlen  fiát  adná.  (Ján.  Evangy.)  2)  Oly
messze,  oly  távolra.  Elannyira haladt,  hogy  elérni  le-
hetetlen.

ELAPAD,  (el-apad)  ősz.  önh.  Az  apadást  tel-
jesen  bevégzi. V.  ö. EL  és  APAD.

ELAPADÁS,  (el-apadás)  ősz.  fa.  Állapot, mi-
dőn  valamely áradás  teljesen  megszttn.

ELAPADHATATLAN,  (el-apadhatatlan) lásd :
ELAPADHATLAN.

ELAPADHATLAN,  (el-apadhatlan)  ősz.  mn.
Mi soha ki  nem apad,  minek  mindig bő  forrása  van.
V.  ö.  APAD.  Átv.  ért  kifogyhatatlan.  A*  Itten  el-
apadhaüan  forrdta  a  kegyelemnek.

ELAPASZT,  (el-apaszt)  ősz.  áth.  Eszközli,
okozza, véghezviszi, hogy  bizonyos  ár, nedvesség tel-
jesen  elfogyjon,  kiszáradjon.  V.  ö. APASZT.

ELAPRÍT,  ELAPRIT,  (el-aprít)  ősz. áth.  Apró
darabokra,  részecskékre  elszakgat,  elvagdal,  elmetél.
V. ő.  EL  és APRÍT.  Átv.  ért  Elszaporáz.  Elaprl-
tani  át  imádtágot,  beuédet. Szokottabban:  elaprót.

ELAPRÓSODIK,  (el-aprósodik)  őse. k. Általá-
nosan  vagy  mind  apróvá lesz.  A  nem nemettíett  par-
lagi  lovak  elaprózódnak.  Sót*  földben  a  vélemény  A-
aprótodik.  V.  ő. APBÓSODIK.

ELAPRÓZ,  (el-apróz) ősz. áth.  1) Apró részekre
szakgat,  oszt, metél.  2)  Elszaporáz,  nagy  síelésben
imígy, amúgy  tesz valamit  Elaprótza  mondóicáját.

ELÁRAD,  (el-árad) ősz.  önh.  Nagy  terjedelem-
ben  szétárad,  elömlik. V.  ö. ÁRAD.

ELAKADÁS,  (el-áradás) ősz.  fa.  Az  emelkedő
és  kiömlő  árnak  minden  irányban  szétterjedése.

ELÁRASZT,  (el-áraszt) ősz. áth.  Nagy bőségü
és  terjedelmű  árral  elborít,  megtolt.  V.  ö.  EL  és
ÁRASZT.  Átv. ért  valamivel  betölt  EUrantani  át
orttdgot  idegen  fényUtéti  drukkal.

ELARAT,  (el-arat)  ősz.  áth.  1)  Valamit  aratás
által  elvesz,  ellop.  Elaratni  a  ttomttid  butáját.  2)
Tárgyeset  nélkül  ám.  aratást  végez, bevégez.  Mi már
elarattunk.

ELÁRKOL,  (el-árkol) ősz. áth.  1) Valamit árok-
kal  egészen  elzár.  EUrkolni  át  utótok  elSl  a  legelSt,
rétet,  földeket.  2)  Árok  által  egészen  elvezet,  elszi-
várogtat  EldrkoMavítdUdtt.  V.ö.  ÁROK.ÁRKOL.

ELÁRKOLÁS,  (el-árkolás) ősz.  fa.  l)  Valami-
nek  árok  általi  elzárása.  2) Árokhnzás általi  elszivá-
rogtatása, lecsapolása a  víznek. V.  Ö. ELÁRKOL.

ELÁROSÍT,  (el-árosit)  ősz.  áth.  Árért  vagyis
pénzen  elad  valamely  vagyont, különösen  ingatlant.
Máskép  :  elidegentt.

ELÁROSITÁS,  (el-árositás)  ősz.  fa.  Valamely
vagyonnak  pénzen  eladása.

ELÁRUL,  ELÁRUL, (el-árnl) ősz.  áth.  1) Áru
gyanánt  eladogat.  2)  Minden  áruit  eladja.  Én  már
elárultam.  3)  Átv.  ért. hitszegőleg valamely titkot má-
sokkal  közöl, egy  harmadiknak kárával, romlásával.
Judát,  etókkal  árulod-e  el  át  ember fiát t  (Lukács  22.
48).  Akármiféle jel  által  tudat, kijelent,  kimutat  va-
lamit  Piruláta  elárulja  St.  A  hatugot  táját  ttavai
árunak  el.  Bővebben 1. EL  és ÁRUL.

ELÁRULÁS,  (el-árulás)  ősz.  fa.  1) Áru gyanánt
eladogatas.  2)  Egészen  eladás.  3)  A  titoknak  hitsze-
gőleg,  és  másnak kárára, veszedelmére  történt  felfö-
dözése.  V.  ö. ELÁRUL.

ELÁRUSÍT,  1. ELÁROSÍT.
ELÁRVÁSODK,  (el-árvásodik)  ősz. k.  1)  Ár-

vává  lesz, elárvul.  2) Árvakinézésfivé  lesz.  (Kriza  Já-
nos gyűjteménye).

ELÁRVEREZ,  (el-árverez) ősz.  áth. Árverés  út-
ján  a  többet ígérőnek  elad.  Elárveretm  át  adótok  há-
tait,  földjeit,  barmait. V.  ö. ÁRVERÉS.
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ELÁKVÚL, ELÁRVUL,  (el-irrúl)  ősz.  önh.
Egészen  árra  állapotra, árvaságra jut  V. 5. EL és
ÁSVA.  A  gyermekek  tfttléik  kihaltával  elárvulnak.

ELÁBVULTSÁG,  (el-árvultság) ősz.  fa.  Szülék
i gyám  nélküli  állapot.

F.T.ÍS , (el-ás)  ősz.  áth.  1) Valamit  ásás  által
elrejt,  eltakar, beföd.  Elásni  a péntt a  kötelgeíö  eüen-
ttg  elöl.  2) Ásás által elvesz, elszed; ellop, eltulajdo-
nít Elátni  a  tfomttéd  kertéből  valamit.  Nemet  ember
rotoo,  de  a fazekatok  elátták  a  földét.  (Km).

ELÁSÁS, (el-ásis)  ősz. fn.  1) Ásás  általi  elta-
kiris, elrejtés,  elfedés.  2)  A  földnek  ásó által  elhá-
njása,  eltulajdonítása.  Mát  földinek  elátáta.

ELÁSITOZ  vagy  ELÁSÍTOZIK,  (el-ásitoz  v.
—iiitozik) ősz. önh. vagy  k.  Hosszasan,  mintegy el-
feledkezve átítocik. V. ő. EL és ÁSÍTOZIK.Áth. Elárí-
toan  <u idSt, azaz  ásítozással, henyéléssel  eltölteni.

ELASSZONYOSÍT,  (el-asszonyosit)  ősz.  áth.
Aisionyos természetűre  elváltoztat.  Túltagol  gyöngéd-
tég, pukatdy  elattwonyotUja  ás  ifjakat.

ELASSZONYOSODIK,  (el-asazonyosodik)  ősz.
t  Auxonyossá  változik  által; egészen  asszonyos  tér
méuetet ölt  V.  ő. EL és  ASSZONYOSODIK.

ELASSZONYOSÚL,  (el-asszonyosúl) ősz.  önh.
L ELASSZONYOSODIK.

ELASZAL,  (el-aszal)  ősz.  áth.  Mértéken  túl
Mial, kiszárításig,  elégetésig aszal.  Ai  erősen  fűtött
kmeneu elattalja  a gyümölctöt.  V.  ö. EL  és ASZAL.

ELASZÁS,  (el-aszás)  ősz.  fa.  Mértéken  túl
•uis, elszárad ás, elfonnyadás.  Rórtanilag: nyavalya,
mely  a  test  nedveinek  kiszáradásában  áll.  1. ASZ-
KÓESÁG.

ELASZIK,  (el-aszik)  ősz.  k.  Egészen  aszúra
lesz, teljesen  elszárad. Mondatik 1) a  gyümölcsről  és
növényekről,  midőn  nedveik  kipárolognak, s  újab-
bikkal nem pótoltatnak,  2)  állatokról.  V.  ö.  EL  és
ASZIK.

ELASZOTT,  (el-aszott) ősz.  mn. Egészen aszott,
elszáradt  Eloltott  gyümölcsök,  növénylevelek.

ELÁTKOZ,  (el-átkoi)  ősz.  áth.  Átkokkal  el
Ulmoz, átok alá  vet, átkokkal  tetéz.  Elátkomi  a na-
pot,  melyen  a  tterenetéüentég  történt.  Elátkotta  tettét
Ultíf.  V.  5.  ÁTKOZ.

ELÁTKOZÁS,  (el-átkozás)  ősz.  fa.  Átkokkal
T»ló elhalmozás; átkos kiránatokkal  tetézés.

ELAVAD,  (el-avad)  ősz.  önh. Divatból,  szokás
bői  egészen  kimegy;  kelendőségét,  becsét, kapós
úgit elveszti;  romlottá  válik.  V.  ö.  EL  ds  AVAD

ELAVÍT,  (el-arít) ősz.  áth. 1) Avulttá,  ócskára
teu, divatból, szokásból kizár.  2) Elkoptat, elszakgat,
elrongyoL  ElavÜani  a  ruhát.  V.  ö. AVÍT.

ELAVUL,  (el-avúl)  ősz.  önh.  1)  Ósága miatt
foltból,  szokásból kimegy, kikopik.  Némely  ttok  ela
ti/Ml, •  «;<«* keletketnek  helyökbe.  Sok jó  ttokat ela
ttí. 2) Jogtanilag :  a  tőrvényben  kiszabott  időt  tú
hiUdja,  máskép  :  elévül.

sucr  nteia.  n. KÖT.

ELAVULT,  (el-avult)  ősz.  mn. Ami  ósága, kor-
szerűtlensége  miatt divatos  lenni  megszűnt.  Elavult
ttok, ttokások,  törvények.

ELÁZIK, (el-ázik)  ősz.  k.  1)  A  nedv  egészen
általjárja;  mértéken  túl megázik, nagyon megfő.  Eld-
tilc  a  levetben  a  téttta.  2) Átv.  ért.  a  sok  ivástól holt-
részeggé lesz. Elázott a tok  bortól, tőrtől.  V.  ö. ÁZIK.

ELÁZOTT,  (el-ázott)  ősz. mn. Mit a  nedv  által
és által  járt, meglágyított  Elátott  kenyér,  elátott ken-
der.  Mértéken  túl  ázott, főzött.  Elátott  tétzta.  Átv.
ért  Igen  megborosodott,  nagyon  részeg.  Pálinkától,
tőrtől,  bortól  elátott  korhelyek.

ELÁZTAT,  (el-áztat)  ősz.  áth.  1)  Kedvekkel
valamely  testet  általjárat,  megpuhít, lágygyá tesz.  2)
Az  áztatást elvégzi.  Eláttatni  a kendert.  3)  Túlságo-
san  ázni enged.  4) Átv.  ért  valakit mások előtt  be-
vádol, s hitelétől,  becsületétől megfoszt  V.  ö. EL és
ÁZTAT.

ELÁZTATÁS,  (el-áztatás)  ősz.  fn.  Nedvekkel
általjáratás.  Az  áztatás  elvégezése.  Túlságos  áztatás.
Bevádolás.  V.  ö. ELÁZTAT.

ELBÁGYAD,  (el-bágyad) ősz.  önh.  Nagy mér-
tékben,  egészen  bágyad.  V.  ö. EL  és  BÁGYAD. Sok
járásban, munkában, nagy  melegben  elbágyadni.  Úgy
elbágyadt,  hogy  alig  bír  lábain állni.

ELBÁGYADÁS,  (el-bágyadás)  ősz.  fn.  Teljes
bágyadás, a  feszülő  inaknak nagy  mértékben való el-
lankadása; erőt kimerítő fáradság. V. ö. BÁGYADÁS.

ELBÁGYADT,  (el-bágyadt) ősz.  mn. Igen  bá-
gyadt,  ereje  kimerültéig  fáradt,  lankadt  Nagy  teher
hutáidban  elbágyadt  ló, ökör.  Elbágyadt  gyalogútól.

ELBÁGYASZT,  (el-bágyaszt) ősz. áth. Egészen
bágyadta  tesz; a  feszülő  inakat  teljesen  ellankasztja.
V.  ö. EL  és BÁGYASZT.

ELBÁGYASZTÁS  ,  (el-bágyasztás)  ősz.  fa.
Külső  vagy  belső hatás,  erőfeszítés  által  a  feszülő
inaknak  teljes  elgyöngítése, ellankasztása.

ELBÁJOL,  (el-bájol)  ősz.  áth. A  bájolást  teljes
mértékben  eszközli. Szép  társalgástól,  énekkel,  fené-
vel  elhajolni  a  társaságot.  V.  ö. EL  és  BÁJOL.

ELBÁJOLÁS,  (el-bájolás) ősz.  fn.  A  bájolásnak
teljes  mértéke. Elbájolásig  kedvet,  szép,  mulattató.  V.
ö.  BÁJOLÁS.

ELBÁJOLT,  (el-bájolt)  Ősz.  mn.  Bájerő  által
egészen meghatott, általhatott  V.  ö. EL  és  BÁJOLT.
A  müveit  által  elbájolt  nézSk,  hallgatók.

ELBAKAFÁNTOZ,  (el-bakafántoz)  ősz.  önh.
Visszaható  névmást  tárgyesetben  kivan maga mellé.
Elbakafántotta  magát, azaz  :  az illő korlátokon szó-
val  vagy  cselekedettel túl lépvén elárulja gyengeségét,
nagy  bakokat lő.

ELBAKZIK, (el-bakzik) ősz. k.  A  bakzáson ál-
tal  esik, kibakozza  magát. V.  ö. EL  és  BAKZIK.

ELBALLAG,  (el-ballag)  ősz.  őnb.  Ballagva
elmegy,  eltávozik;  útját  ballagva  folytatja.  V.  ő.
BALLAG.

6
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ELBÁMÉSZKODIK,  (el-bámészkodik)  ÖBZ.  k.
1)  Teljesen  bámészkodó  állapotban  van.  2) Folyto-
nosan, sokáig  bámészkodik. Óra etdmra  elbáméttkodnt
valamin. V.  ő. EL  és  BÁMÉSZKODIK.

ELBÁMÍT, (el-b&mít) ŐSE. áth. Eszközli, okozza,
hogy  más  elbámnljon;  teljes  bámulásba  ejt.  V.  ö.
BÁMÍT.

ELBÁMUL, (el-bámul) ősz. önh. Teljesen,  hosz-
szasan  bámul valamin v. valamire.  Elbámulni  a  dictS
termettet*  tüneményen.  EMmuhti  a hallottakra.  V. 5.
EL  és  BÁMUL.

ELBÁMULÁS,  (el-bámulás)  ősz.  fn.  Teljes,
hosszas, mélyen  elmerülő bámulás.

ELBÁNÁS,  (el-bánás) ősz.  fa.  Cselekvés, midőn
valamivel  elbánunk;  V.  ő.  ELBÁNIK.

ELBANDSALODIK,  (el-bandsalodik)  ősz.  k. 1.
ELBÁMÉSZKODIK. Tiszamelléki  szó.

ELBANDSALOG,  (el-bandsalog)  ön.  önh.
Tartósan  bandsalog. Bámészkodva  elmegy,  eljár.

ELBÁNIK,  (el-bán-ik)  ősz.  k.  Segítő  ragu  vi-
szonynéwel. Elbánni valakivel, ám.  valamely  ügyes
bajos  dolgot könnyű  szerrel  elvégezni vele.  Majd  el-
bánom én vele, ám. készen  leszek, kifogok rajta.  El-
bánni  a* elleniéggel,  ám. megütközni vele s meggyőzni.
V. ö. BÁNIK.

ELBÁNTOL,  (el-bányol)  ősz.  áth.  Bányászati
műszó, s ám.  az erezet, különösen, a kész  aranyat,
ezüstöt  mind  pénzzé veri,  pénzzé alakítja.  A  bányo-
lást  elvégzi.

ELBARMÍT,  (el-barmít) ősz.  áth.  Barommá vál-
toztat el, baromi természetűvé tesz.  A  tuarnoki  bánat
elbarmítja  át  embereket.

ELBARMÚL, (el-barmdl) ősz.  önh. Baromi ter-
mészetet  ölt, barom  módra elvetemül.

ELBARNÍT, (el-baraít)  ősz.  áth.  Fölötte  bar-
nává  tesz. A metSn járókat elbarnítja  a nap. V.  ö. EL
ésBARNÍT.

ELBARNÚL, (el-barnűl) ősz. önh. Nagyon barna
színt ölt, barnára  változik által.  Miolta falun  lakik,
egétten  eíbarmüt.

EL-BE, (el-be) ősz.  ih.  A  be  határozónak nyo-
matékosabb  módosítása.  El-be  ment.  (Palóca  szójárás,
az  ő  kimondásuk  azerént:  etl-be).  Régi  iratokban
gyakran  eléjön.  Követi  vala  ötét  mind  élbe  a  papok
fejedelme  pitoaraiglan,  (Tatrosi  codex).  Ét  tedd  el be
tegtedbe.  Pesti  Gábor  meséi XXXTX.

ELBÉCSTELENÍT,  (el-bécstelenít)  ősz.  áth.
Végképen becstelenné tesz; becsületétől teljesen meg-
foszt  V.  ö. BÉC8TELENÍT.

ELBÉCSÜL,  (el-bécsül) ősz. áth.  Valamely bir-
tokot, jószágot  mástól  becsüáron  vagy  becsfllés  útján
elvesz,  azaz megbecsültét  és  az árát  kifizetvén  vagy
adósságba tudván, magához szerez, vagy  pedig  a be-
csű következtében árverésre  kitesz és elad.  ElbectUlni
át adatnak hátát. Mindenét  etbecrtUék. V. ö. BECSÜL,
BECSÜLÉS.

ELBÉCSŰLÉS,  (el-bécsülés)  ősz. fn.  Valamely
birtoknak  becsüáron vagy  becsülés  útján  történő  el-
vétele. V.  ö. ELBÉCSÜL.

ELBÉCSÜLTET, (el-becsültet) ősz. mivelt  Va-
lamely  jószágot  törvényes  úton  végrehajtott  becsfi
szerént elvetet  A  hiteletS elbeeiuüeti át adomák hasát.

ELBÉLEL, (el-bélel) ősz.  áth.  Béllésre  elhasz-
nál.  Átv.  székely  szólás  szerént  elpalástol,  elcsinál
vmit  (Kriza  János).

ELBÉLYEGEZ, (el-bélyegez) ősz.  áth.  1)  Va-
lamit bélyeg  által  sajátjának  kijelel.  2)  Az elébbi bé-
lyeg  helyett  más  tulajdonos  bélyegét  üti  valamire.
Elbélyegetni  a gulyából  váiárlott  tinókat.

ELBÉNÚL,  (el-bénúl) ősz. önh. Teljesen bénává
lesz. V.  ő. EL  és BÉNUL.

ELBÉNULT, (el-bénult) ősz. mn.  Aki  egészen
bénává lett  Elbénult  nyomorék.

ELBÉRÉL, (el-bérél)ösz. áth. Valamit bizonyos
bérért  oda ad, oda enged.  V.  ö. BÉREL.

ELBERETVÁL,  (el-beretvál)  ősz.  áth.  Beret-
vával  ebnetsz,  tövig  kiirt  Elberetvábn  a  bajunt,
stakált.

ELBERETVÁLÁS,  (el-beretválás) ősz. fn. Szőr-
nek, hajnak  borotvával  elmetszése.

ELBESZÉL,  (el-beszél)  ősz.  áth.  és  önh.  1)
Folyvást  beszél,  a  nélkül, hogy  megakadna.  Stépen
elbenél magyarul, franctiáút,  németül.  2)  Szépirodalmi
s  általános  ért.  valamely történeti  vagy  költött  ese-
ményt eléad.

ELBESZÉLÉS,  (el-beszélés) ősz. fn.  1)  Általán,
valamely történt dolognak eléadasa. 2) Szépirodabnilag,
költői  elbettélés,  mely  vakmely  érdekes  életviszonyt
költőileg  fest  teljes  kifejtéséig.  L. BESZÉLT.

ELBESZÉLŐ,  (el-beszélő)  ősz.  mn. és  fn.  1)
Általán,  valamely  történetet  eléadó;  különösen  2)
személy, ki  valamely történetet,  eseményt eléad,  el-
mond.  3) Beszélyíró. V.  ö.  BESZÉLT.

ELBETEGÉSÉDIK,  (el-betegésédik)  ősz.  k.
Egészsége  úgy  megromladorik,  hogy  hova  tovább
több nyavalya  éri.

ELBETEGÉSKÉDIK, (el-betegéskédik) ősz.  k.
Hosszas ideig, tartósan beteg. ÉvrW  évre  elbetegetkedit.

ELBETEGÜL,  (el-betegfil)  ősz. önh. Tartós be-
tegségbe  esik, betegessé  lesz.

ELBICZÉG, (el-biczég)  ősz.  önh.  1)  Biczegve
elmegy.  8)  Tartósan  folytonosan  biczeg.  Ha  gyVngék
w  lábai, de.ö  ötére  elbieteg.  V.  ö. BICZEG.

ELBILLEN, (el-bülen)  ősz.  önh.  Úgy  billen,
hogy  súlyegyenét vesztve  azt  többé vissza nem kapja.
Elbillen  a  mérleg.  1. EL  ds  BILLEN.

ELBILLENÉS,  (el-billenés)  ősz.  fn.  Állapot,
illetőleg mozgás, midőn  valami  súlyegyenét  vesztve
félre  billen.

ELBÍR,  (el-bír) ősz. áth.  1) Oly ereje van,  mely
valamely nagyobb terhet tartani, vinni  elegendő.  Elbír
vállán  egy tták  butát.  2) Nagyobb bajt  tűr, szenved,
kiáll. Sok  bajt  elbír  egy  ember. V.  ő. EL  és  BÍR.
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ELBÍRÁS,  (el-birás)  ősz.  fa.  1)  Valamely  na-
gyobb  tehernek  eltartása, elviselése.  2).Eltűrés.

ELBIRTOKLÁS,  (el-birtoklás) ősz.  fa.  A  bír-
tokizerzésnek  áron neme,  midőn  valaki  az  idegén  jó-
Magot, hosszasabb,  a  törvény által meghatározott idő-
ben meg nem zavart bírás által egészen tulajdonává tc-
ui. Ai osztrák jog  megkülönbözteti az  elévülést  az  el-
tirtokUitóL  E  szerént  (1451.  §.)  „Az  elévülés  vala-
mely jognak, mely  a  törvény  által  meghatározott idő
alatt nem gyakoroltatott,  elvesztése."  És  (1452. §.)
,H* ás elévült jog  törvényes  birtoklásnál  fogva  egy-
uenmind  más  valakire  átruháztatik;  akkor  elbirto-
kolt  jognak  s  a  szerzés  e  módja  elbirtoklásnak  ne-
veztetik.*

ELBIRTOKOL,  (el-birtokol) ŐSE.  áth.  Valamely
ragront, jószágot, hosszasabb, a törvényben kiszabott
idő lefolyása,  például  30  év alatt gyakorolt  bírás  ál-
tal, egészen tulajdonává  tesz. V.  ö. ELBIRTOKLÁS.

ELBIRTOKOLÁS,  L  ELBIRTOKLÁS.
ELBITANGOL,  (el-bitangol) ősz.  áth.  Jószágot,

pénzt  bitangolva  elveszteget, elprédál,  etharáesol.  V.
ó.  EL és  BITANGOL.  Át  ütőkről  maradt  örökséget
etoUangolni.

ELBITANGOLÁS,  (el-bitangolás)  ősz.  fa.  Jó-
uágnak,  pénznek  bitangolás  általi  elvesztegetése,  el-
ptarlása. V.  ö. EL és  BITANGOLÁS.

ELBITOL, (el-bitol) ősz. áth.  1. ELBITANGOL.

ELB1TOROL,  (el-bitorol) ősz. áth.  Bitorolva el-
tulajdonít,  elvesz, elveszteget; L BITOROL.

ELBIZAKODÁS,  (el-bizakodas)  ősz.  fa.  Túlsá-
gos bizakodás, önerejének  túlbecsülése.  V.  ö. EL  és
BIZAKODÁS.

ELBIZAKODIK,  (el-bizakodik)  ősz.  k.  Túlsá-
gosan bizakodik;  erejében,  tehetségében  fölötte  bíz-
fán,  másokat  lenéz.  V.  ö. BIZAKODIK.

ELBB5AKODOTT,  (el-bizakodott)  ősz.  mn.  1.
ELHÍZOTT.

ELBÍZIK, (el-bízik) ősz. k. Rendszerént vissza-
ható névmást  és  pedig  tárgyesetben  kivan  maga mél-
tó :  (Ontom  magamat,  elbitod  magadat,  elbízza  magát
>tb. azaz: tokigosan  bizom  magamban,  bízol magad-
ban stb.  Elbista  magát  erejében,  tudományában, észé-
t**. V.  ö. EL,  és  BÍZIK.

ELBIZOTT, (el-bizott)  ősz.  mn.  Aki  önmaga
erejéről,  énéről,  tulajdonságairól  fölötte,  túlságosan
•okát  tart;  önmaga  felől  nagy  véleményben  levő;
«ején,  tehetségén  fölül  merészkedő.  Sok  dicsérgetés
utal  elbitotf  fiatal  művész,  {ró.

ELBIZOTTSÁG, (el-bizottség)  ősz.  fa.  Az ön-
beesnléanek  fettyu  kinövése, midőn  valaki  önerejét,
tehetsegét  túlbecsüli, magiról  szerfölött  sokat  tart;
mis tanácsit, eszét, erejét,  a  magáéhoz képest  keve-
*Ui, kicaiaylL

ELBOCSÁT,  (el-bocsát)  ősz.  áth.  1)  Elmenni
«ged, szabadon  ereszt  Elbocsátani a  kítzolgált  kato-
•átoí.  Elboctátani  kalitkából  a madarat.  2)  Elküld,
kiad valakin. Elboctátani  tzolgdlatból  a  eteléde&et.  3)

Elhajt,  elcsap.  Rost  magaviseleteért  elbocsátották  ás
oskolából.

ELBOCSÁTÁS,  (el-bocsátás) ősz.  fa.  1) Elmen-
ni  engedés,  szabadon  eresztés.  2)  Elküldés.  3) Elhaj-
lás, elcsapás. V.  ö.  ELBOCSÁT.

ELBOCSÁTTATÁS,  (el-bocsáttatás)  ősz.  fa.
Azon  állapot,  midőn  valakit  elmenni  engednek, el-
eresztenek ; elküldenek; elhajtanak, elcsapnak.  Elbo-
ctáttatátát  kéri, várja.  V.  ö.  ELBOCSÁT.

ELHÓDÍT,  (el-bódít)  ősz.  áth. Egészen bódulttá
tesz,  fejét  elkábítja,  öntudatlan  állapotba  helyez, el-
szédít,  tévedésbe  ejt,  elámít.  A  nagy  g&i, ftitt  elhódí-
totta fejemet.  Holmi  légből  kapkodott  eszmékkel  elbó-
dtíani  a  tapasztalatlan, a  ktinnyen hivS ifjúságot.  V. 3.
BÓDÍT.

ELBÓDÍTÁS,  (el-bódítás) ősz.  fa.  Végrehajtott,
sikeresített bódítás; elszédítés,  tévedésbe  ejtés.  V. ö.
BÓDÍTÁS.

ELBÓDÚL,  (el-bódúl) ősz.  önh.  1)  Feje  elká-
búl, elszédül, öntudata megzavarodik.  2)  Eltéved.  V.
ö. BÓDUL.

ELBÓDULÁS,  (el-bódulás) ősz.  fa.  1) Elkábu-
lás,  clszédűlés.  2)  Eltévedés.  V.  Ö. BÓDULÁS.

ELBOHÓSKODIK, (el-bohóskodik) ősz. k. Foly-
tonosan, tartósan bohóskodik ; bohóskodó  szerepet űz,
gyakorol.  V.  ö. EL  és BOHÓSKODIK.

ELBOLONDÍT,  (el-bolondít)  ősz.  áth.  Holmi
hazugságokat mással elintett,  vagy  ál ígéretekkel mást
kecsegtet, s a könnyen hivőt  nevetség tárgyává  teszi,
vagy  saját  vétkes  czéljára^ fölhasználja. Szemet,  eszes
embert  nem  lehet  elbolondtiani.  Engem ugyan  el  nem
bolondítom.

ELBOLONDÍTÁS,  (el-bolondítás) ősz.  fa.  Cse-
lekvés , mely  által  valakit  elbolondítnak.  V.  ö. EL-
BOLONDÍT.

ELBOMLÁS,  (el-bomlás)  ősz.  fa.  Együvé  tar-
tozó, s öszveállott  részeknek  teljes  eloszlása,  egymás-
tól  szétválása. V.  ö. EL  és BOMLÁS.

ELBOMLIK,  (el-bomlik)  ősz.  k.  Öszvetartozó,
kapcsolatban  levő részei  szétválnak,  egymástól  elsza-
kadnak.  Elbomlik  a  befont  haj.

ELBONG,  (el-bong) ősz.  önh.  Bongva  elmegy,
tovább halad.  Elbonganak füleim  mellett  a  darazsak.

ELBONT,  (el-bont) ősz. áth.  Öszvekötött, együ-
vé  fűzött valaminek részeit egymástól elválasztja, szét-
fejti.  Elbontani  a  házal.  Elbontani  át  ágyat.  V.  ö.
BONT.

ELBONTÁS,  (el-bontás)  ősz.  fa.  Cselekvés,
mely  által  elbontunk  valamit. V.  ö. ELBONT.

ELBORÍT,  (el-borít)  ősz.  áth.  Valamit  egész
terjedelmében  elföd,  eltakar. Elborítja  át  árvi*  a  me-
zőket.  Elborítja  a  vér  a* arczát.  V.  ö.  EL  és  BORÍT.

ELBORONÁL,  (el-boronál)  ősz.  áth.  Boronálva
elvisz, tovább söpör,  sodor,  vontat. Elborondlni  a gazt
a  szántott  földről.  V.  ö. EL  és  BORONÁL.

ELBOROZ, (el-boroz) 1) ősz. önh. Folyvást boroz,
borivással  eltölti  az  időt.  Elborozni  égést  éjszaka.  2)

6*
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ősz. áth. Borral beönt, elmocskol. Elboroeniat  ontalak-
ront,  a  ruhát.  V.  ö. EL  és  BOROZ.

ELBORSOL,  (el-borsol)  ö.z.  áth.  MértélrfÖlött
megborsol valamit  Elbortolni  a levett,  a  bortot  pogá-
ctáí.  V.  ö. EL  és BORSOL.

ELBORUL, (el-borúl)  ősz. önh. 1) Borúval  egé-
szen behúzódik, homályos  alakot ölt  Elborul  a* ég,
a  magot  kegy.  2)  Átv.  ért.  komor, sötét arczot matat
V.  6. EL  és BORUL.

ELBORZAD,  (el-borzad)  ősz.  önh.  Elfogja  a
borzadás;  teljesen  borzad.  Elbortadt,  midőn  a  nagy
vettOyt  látta.  V.  ö. EL  és BORZAD.

ELBORZADÁS, (el-borzadis)  ősz.  fa.  Kedélyi
állapot, midőn  valakit a  borzadás ellep.

ELBOSZANKODIK,  (el-boszankodik)  ősz.  k.
Folytonosan,  tartósan  boszankodik.  Naphotnai  elbo-
nonkodni  holmi  otekélytégen.  V.  ö.  EL  és BOSZAN-
KODIK.

ELBOTLÁS,  (el-botíás)  ősz.  fa.  Botolva  elesés,
cldölés.

ELBOTLIK, (el-botlik) ősz. k. Botolva, megbo-
tolva  elesik, eldől.  Sötétben  elbotlani.

ELBŐDÜL, (el-bődül)  ősz. őnh.  Hangját  egé-
szen  megeresztve kezd  bőgni. ElbSdül  a* ebektől  lefü-
lelt  OkBr.

ELBOTORKÁL  v.  ELBOTORKÁZ,  (el-botor-
kál v.  —botorkáz) ősz.  őnh. Botorkázva  elmendegel,
elhalad, járkál.  Tapogatódba,  tötéfben  elbotorkál  át
utofákon.  Alig  lát,  mégit  elbotorkál  a  etapttékbe.

ELBÖDÍT,  (el-bődít)  ősz.  áth.  Visszaható név-
mással  :  EUMMli  magát,  ám. elbődül.

ELBÖFFENT,  (el-bőffent)  ősz. áth.  Visszaható
névmást tárgyesetben  kivan maga mellé.  ElbSfentém
magamat,  elbtSffentéd  magadat,  elbtSfenti  magát.  Egy-
szer  egészen  neki  eresztett  hangon  bőffen.  V.  ö.  EL
és BŐFFEN.

ELBŐVÍT, (el-bővit) ősz. áth.  Valamit túlságos
mértékben  bővít, bővé  tesz. V.  ő. EL  és  BŐVÍT.

ELBŐVÜL, (el bővül) ősz. önh. Túlságosan bő-
vül,  igen  szétterjed,  kitágul.  Vitelétben  elbövül  a
lábbeli.

ELBUCSUZÁS, (el-bucsnzás)  ősz.  fa.  Elválás
előtti és véghez vitt bncsozás. Menyatnony  eUnietwáta
a  ttülíü  hóitól.  Énékeny,  fájdalmat  elbuctutdt.  V.  ö.
BUCSUZÁS.

ELBÚCSÚZIK, (el-bucsúzik) ősz. k.  Menőfélben
lévén végképen búcsút vesz, utolsó istenhozzádot mond
mbverímoU  ttttleítöl,  rokonaitól,  barátitól.  V.  ö.  BÚ-
CSÚZIK.

ELBUCSUZTAT, (el-bacraztat)  ősz. mivelt  1)
Általán  : valakinek  elválása, elmenése alkalmával bú
csúbeszédet tart  2)  A  halottat kiénekeli,  s nevében
'rokoninak, ismerőseinek  stb.  végbacsút mond.  V.  ö
BÚCSÚ, BÚCSÚBESZÉD, BÚCSÚZTAT.

ELBÚG,  (el-búg)  ősz.  őnh. Búgva  tölti  el  az
időt, folytonosan  búg; búgva megy, halad  el.  A  ne-

relmet  güúmék  oranámra  elbdgnak.  Elbúgott  mellettem
a  etiga,  (búgó).  V.  ö. EL  és  BÚG.

ELBUJÁLKODIK,  (el-bujálkodik)  ősz.  k.  1)
Folytonosan, tartósan bojálkodik.  2)  Egészen  bujává
.esz.  Gyanút  némelyekkel  vagy  némelyek  kStött  elbv-

jálkodni.  3)  Visszaható  névmással:  bojálkodásban
magát elerőtleníti. Elbujálkodta  magát.

ELBUJDOSÁS, (el-bnjdosás)  ősz.  fa.  Bujdosva
messze  távozás, elköltözés.

ELBUJDOSIK,  (el-bujdosik)  ősz.  k.  Bujdosva
eltávozik, elmegy, elköltözik. V.  ö. BUJDOSIK.

„Ha a nap  lenyugszik, ő  is  elbújdosik,
A  szegény  legénynek  szíve  szomorkodik.

Népd.

ELBUJTAT,  (el-bujtat)  ősz.  áth.  Eszközli,  al-
kalmat, helyet, módot nyújt valakinek, hogy  elbújjék.
Elbújtatni  ős  Ueübe  vett  tolvajokat.

ELBUKÁS,  (el-bukás)  ősz.  fa.  1)  Híg elemben,
folyadékban elmerfilés.  2)Elbotlás. 3)Átv. ért  tönk-
rejutás, adósságok  miatt  minden  vagyonnak  elvesz-
tése;  hivataltól,  rangtól  elesés. V. ő. BUKÁS.

ELBUKIK,  (el-bukik) ősz. k.  1) Híg elem, péld.
víz  alá merül.  A  M elbukik  a  vtiben.  2)  Elbotlik.  3)
Átv. ért  a  kereskedő  hitelét, a  birtokos  vagyonát,
sok  adósságai  miatt  elveszti.  4)  Hivataltól, rangtól
elesik.

ELBUKTAT,  (el-buktat)  ősz. áth.  1)  Híg elem
alá egészen  elmerít  2) Elejt,  elesni  kényszerít  3)
Átv.  ért  a kereskedőt  hitelétől,  a birtokost  vagyoná-
tól megfosztja.  4) Rang, hivatal, becsület  nélkülivé
tesz.

ELBULIKOL,  (el-bulikol)  ősz.  őnh.  Folytono-
san, tartósan  bnlikol. V.  ö. EL  és BULIRÓL.  A  pá-
rat  gtiicték  nyájasan  elbulikolnak.

ELBUSÚL,  (el-bnsúl)  ősz.  önh.  l)  Folyvást,
tartósan  búsul.  Hágában  elbiitúl  égett  nap.  2) Vissza-
ható  névmással:  hosszas  és  nagy  búsnlásnak  adja
magát  Elbútulom  magam,  elbúvttod  magad,  elbúfulja
magát.  Ha  eltnltúlja  magát,  ninct  aki  megvígantalja.
V.  ö. BÚSUL.

ELBÚTAT,  (el-bútat) ősz. áth. 1.  ELBÚJTAT.
ELBUTÍT,  (el-butít)  ősz.  áth. Folytonosan,  és

végképen  butává tesz. Mértéktelen  nettet  italokkal  el-
buttíotta  magát.  V.  ö.  BUTÍT.

ELBUTÚL,  (el-butúl)  ősz.  őnh.  Végképen  bu-
tává  lesz, elméje  eltompul. V.  ö. BUTÚL, BUTA.

ELBUVÁS,  (el-buvás)  ősz.  fa.  Elrejtődzéa;
olyan  buvás, mely  által  valaki  rejtve,  titokban  ma-
rad,  vagy  maradni  akar.

ELBUVHC,  (el-bnvik)  ősz. k.  Elrejtődzik;  a-
végre, vagy  úgy  búvik,  hogy  meg ne találják.  V.  ö.
EL  és  BÚVIK.

ELBÜDÖSÍT, (el-b&dősít)  ősz. áth. Büdös  sza-
got terjeszt el  valamiben,  vagy  valamin;  bűzzel  be-
fértőzteti.  Foghajmával,  péttmával  elbüdöttíeni  a
nobát,
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ELBÜSZKTT,  (el-baszkít)  ősz.  áth.  Egészen
bőnkévé  tett; valakiben  a  büszkeséget  túlságosan
föléUsíti.  V.  5. EL  ét  BÜSZKE,  BÜSZKESÉG.

ELBÜSZKÜL,  (el-büszkül)  ősz.  önh.  Mindig,
hontovibb büszkébb lesi; egészen  elbízza  magát

ELBŰVÖL,  (el-bűvől)  ősz. áth.  1)  Valamely
úépmfi vagy  művészet által egészen meghat, elragad,
mint valamely  bűvész.  A  jelet  génén,  éneket  elbűvöli
a  kallgatokat.  2)  Bttvölés,  titkos  mesterség  vagy
ngyesség által  elvesz,  eltüntet  Elbűvölte  ujjúmról  a
jytríí,  vagy  ttebembSl  a» aranyakat.

ELBÜVÖLÉS,  (el-bfivölés) ősz.  fa.  1)  Művészi
b»(ás, meglépés,  elragadás.  2)  Bttvölés általi  eltün-
tetés.  V. 5.  ELBŰVÖL.

ELCSÁBÍT,  (el-csábít)  ősz. áth.  Sikeresen, hat-
hatósan csábít;  valamely  roszra  reá bír,  reá  vesz ;
tiltott czélból  magához  vonz, akaratára hajlít  V. ö.
CSÁBÍT.  EUtábitani  a  tapatttalatlan  leányt,  ifjút.

ELCSÁBÍTÁS,  (el-csibitás)  ősz.  fa.  Sikerrel,
hatissal  fizott csábítás;  valakinek  roszra, tiltott  czé-
lokra reá bírása,  tévútra  vezetése.  V.  5.  CSÁB, CSÁ-
BÍTÁS.

ELCSÁBÚL,  (el-csábúl)  ősz.  onh.  A  csábnak
enged, rou  útra  tér.  V.  ö.  CSÁB.

ELCSACSOG, (el-csacsog)  ősz.  önh.  Csacsogva
elbeszél,  folyvást,  tartósan  csacsog.  A  kisdedek  elcta-
aognak  dajkáikkal.  Használtatik  áthatólag is.  Elcta-
etogm  a  hallottakat  ét  látottakat.  V.  ö. CSACSOG.

ELCSAL,  (el-csal)  ősz.  áth.  1)  Csalva  el  hí.
Elctalni  valakit  a  koctmába,  gyanút  társatágba.  2)
Csalva elvess, megszerez.  EletaUa  pajtátának  pénzét.
V. 6. CSAL.

ELCSAP,  (el-csap)  ősz.  áth.  1)  Tulajdonkép,
csapra, ütve, taszítva  elfiz,  elhajt,  eltávolít.  Tenyéré-
rtl  elctapni  a  legyet.  2)  Elkerget  Elctapni  a  rőt*
nolgát.  An  idegen  barmot  elctapni  a  csordából.  3)  A
teli  mérfit  elsimítja.  Elctapni  a  merül.  4)  Átv.  ért
Valamely  étel,  gyógyszer,  vagy  hűtés,  elctapja  a hatat,
•ráz gyakori  lágyszéket csinál.  5)  Valami  fölött  hir-
telen elterül, általfnt  Elcsap  feje  fölött  a  víz.  V.  ö.
EL és CSAP.

ELCSAPÁS,  (él-csapás) ősz.  fn. Elűzés, elker-
getéf, elbajta*.  V.  ö.  ELCSAP.

ELCSAFÁZ, (el-csapáz) ősz. önh. A vadászebről
mondatík,  midőn  bizonyos  tért, vadakat  szaglászva,
bejár.

ELCSATAKOSODIK,  (el-csatakosodik) ősz.  k.
Egészen  csatakossá  lesz,  ellostosodik,  elcsajtosodik.
V. ó. CSATAKOS.

ELCSATTAN,  (el-csattan)  ősz. önh.  Egyszeri,
de  teljesen  bevégzett  ctatt  hangot  ad.  Elcsattan  a
ftgyver.  Elcsattant  ajakán  a* eltS  szerelmi  etek.  V.  ö.
EL és  CSATTAN.

ELCSATTANÁS,  (el-csattanás)  ősz.  fn.  Egy-
neri, bevégxett  ctatt  hangnak  adása.

ELCSATTANT,  (el-csattant)  ősz.  áth.  Valamit
esyuer, de  tökéletesen  csattanni  késztet  Elcsattan-
(om a jNMfafe  V.  5. EL  és  CSATTANT.

ELCSAVAR,  (el-csavar) ősz. áth.  Félre csavar;
úgy  csavar,  hogy  helyéből  elmozduljon.  Átv. ért.  va-
lamit  félre  magyaráz,  valaminek  erőszakosan  más ér-
telmet  ad, másfelé irányozza  menetelét.  Elcsavarni  a
bettédet.  Elcsavarni  a  perei  félnek  ügyét.  V.  ö. EL
és  CSAVAR.

ELCSAVARÁS,  (el-csavarás) ősz.  fa. Félre csa-
varás, mely  által  valami, rendes helyzetéből elmozdul.
Átv.  ért.  szándékos  félreértés,  félremagyarázás,  a do-
lognak  másfelé  irányozása.  V.  ö.  ELCSAVAR,

ELCSAVARÍT,  (el-csavarít)  ősz.  áth.  Csavarás
által  rendes  helyzetéből  kimozdít  Elcsavartíani  a
etapot,  a*  ablak kallantyúját.  Elcsavarítani  a  ttekér-
rudat.  Átv.  ért  azt  teszi,  hogy  a  beszédet  vagy
ügyet  máskép értsék, más oldalról vegyék.  V.  ö. EL
és  CSAVARÍT.

ELCSAVARODIK, (el-csavarodik) ősz. k.  Egye-
nes,  vagy  szokott  helyzetéből, irányából félre mozdul,
elkanyarúl.  Elcsavarodik  a* út.  V.  ö.  EL  és CSA-
VARODIK.

ELCSAVAROG,  (el-csavarog)  ősz. önh.  Csava-
rogva  jár  kel,  ide-oda, s  tölti  az időt  Reggeltől  estig
elctavarog.  Átv.  ért  elcsavarogni a* iskolát, a hivatali
órákat,  azaz  csavarogva  elmulasztani.

ELCSAVART,  (el-csavart)  ősz.  mn.  Rendes
helyzetéből,  irányából  erőszakosan  elmozdított  Átv.
ért  szándékosan  félre  értett,  félre  magyarázott, más
irányra  vezetett.  Elcsavart  stó, bestéd.

ELCSEMEGÉZ,  (el-csemegéz) ősz. áth.  1)  Va-
gyont,  különösen  pénzt,  holmi  aprólékokra,  cseme-
gékre  elveszteget,  kicsinyenként  elpazarol.  2)  önh.
Csemegézve  eltölt! az  időt  Jó  borocska  mellett  elete-
megéttünk.

ELCSEN,  (el-csen)  ősz.  átb.  Holmi  aprólékos
dolgokat, amúgy  könnyeden  elcsíp,  ellop.  Amit ér,  el-
cseni.  Elcsenték  a pipámat.  V.  ö. CSEN.

ELCSENDESÉDÉS,  (el-csendesédés)  ősz.  fn.
Bevégzett  csendesedés,  midőn a  nesz, zaj,  lárma min-
dig  alább  alább  szállva,  végre  egészen  megszűnik.
Éjjel  a  városi  vtcták  elcsendesedése.  A  síró  gyermek
elctendetedéte.  V.  ö. EL  és CSENDESEDÉS.

ELCSENDESEDIK,  (el-csendesédik)  ősz.  k.  A
nesz,  zaj,  lárma, zörgés  tökéletesen megszűnik;  egé-
szen  csendes  állapotba  helyezkedik.  Elcsendesedik  a
szél  súgása, a  hullámok  ciapkodáta,  a  mennydörgés.
Átv.  ért  teljes  nyugalomnak adja  magát,  megszűnik.
Elcsendesednek  az indulatok, a  stív  vágyai.  V.  ö.  EL
és  CSENDESEDIK.

ELCSENDESÜL,  (el-csendesül)  ősz.  önh.  Egé-
szen  csendes ,  nyugalmas  állapotba  megyén által. V.
ö. EL  és  CSENDES,  CSENDESÜL.

ELCSENDESÜLÉS,  (el-csendesűlés)  ősz.  fn.
Zajból,  lármából, mozgalomból  teljes  csendbe,  hall-
gatásba, nyugalomba  általmenés.

ELCSENDESÍT,  (el-csendesít) ősz. áth. 1) Neszt,
zajt,  lármát  megszüntet,  elhallgattat.  2)  Mozgalmat
olcsillapít  3)  Háborgót,  indnlatoskodót,  péld.  hara-
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gost, perlekedőt, sfrót megnyugtat, megkérlel, engesz-
tel  V. ö. EL  éa  CSENDESÍT.

ELCSENDESITÉS,  (el-csendesités)  Ssz.  fn.
Megszüntetése  a  zajnak.  Elcsillapítása  a mozgalom-
nak.  Megkérlelés,  engesztelés.

ELCSÉNDÜL, (el-cséndül) Ssz. önh. 1) Elkezdi
a csengést  Elcsendül  aflüe.  Elctendül  a kit  harang.
2)  Csendülve  elvondL

ELCSENÉS,  (el-osenés)  ősz.  fa.  Aprólékos jó-
szágoknak  elcsipése, ellopása.  V.  ö. CSENÉS.

ELC8ENEVESZ, ELC8ENEVEZ,  (el-csenevész
v.  csenevéz) Ssz. önh. Elsatnyúl,  elhitványúl,  eredeti
fajának  jeles  tulajdonait  elveszti,  elfajzik.  Mondjuk
allatokról, emberekről  és  növényekről. V.  ö. EL  és
CSENEVÉSZ.

ELCSÉPÉG, (el-csépeg) Ssz. önh. Csepegve el-
hull, elfogy,  olíbly.  Lyukat  edényből  elctepeg  a  vit.
V.  ö. EL  és  CSEPEG.

ELC8ÉPÉGET (el-csépéget) Ssz.  &th.  Csepegve
elfolyat,  több cseppet  hallat.  Eletepegeíni  m  olajat,
znSrt.

ELCSEPEL, (el-csépel)  5sz.  Uh.  1)  Cséplovel
valamely  megérett  növényből, gabonából  a  szemes
magokat kiveri.  Elctépelni  a rostot,  tabot, babot  stb.
2)  Önh. A  csépelést elvégzi. Nálunk  már  elcsépeltek.
3)  Átv. ért.  valamely  tárgyat  addig  emleget, annyi-
szor  hord  fel,  hogy  minden  ujsági  s egyéb  érdeke
megszűnik.  Elcsépelt  dolog.  V.  S.  EL  és CSEPEL.

ELCSÉPELT,  (el-csépelt)  ősz.  mn.  Aminek
magvai  csép által  kivervék.  Elcsépelt  gabona,  életé-
pelt  lendek,  bab,  bortó,  lenne.  Átv. ért  Sok  emlege-
tés, használás  által  érdekét,  újdonságát  vesztett va-
lami  Eletepelt  nÓMM  etikornyák.  Elcsépelt  tterelmi
vertek.  Elctéptlt  ttinpadi jelenetek,  elnénctkedétek.

ELCSÉPÉBÉG,  (el-csépérég)  Ssz.  önh.  Apró
cseppekhen  lassan-lassan  elfolydogil, elesdegel. V. S.
EL és  CSÉPÉBÉG.

ELCSÉPLÉSÉDIK, (el-cséplésédik)  Ssz. k.  1)
Mondjuk  növényekről,  midőn  cseplesekké  lesznek,

elbokroeodnak, elsfirfisSdnek,  elharautosodnak
2) Térről,  melyet  sűrű  csepőték, bokrok lepnek  el.
Elcteplesedett  a* ugar,  ős  erdő  alyja.

ELCSÉPPEN, (el-cséppen) Ssz.  önh.  Valamely
híg  anyag cseppalakban  elválik  és  leesik.  Átv.  ért
tréfás  kifejezéssel  : elesik.  Jégre  ment,  ét  elcseppent.
V. 8. CSEPPEN.

ELCSÉPPENT, (el-cséppent) Ssz. áth. Valamely
híg anyagot  cseppalakban  akarva  vagy  akaratlanul
elejt  Eletéppeníi  tollából  a tintát. V. S. CSEPPENT.

ELCSEBEBEBÉL,  (el-csereberél)  Ssz. áth. Jó-
szágot  cserebere  útján  magáévá  tesz.  Használtatik,
midőn  többféle  tárgyakról  van  szó,  pl.  elctereberélni
a pipákat,  kártyákat.  V. 5. CSERESÉBE.

ELCSEBÉL,  (el-cserél) ősi. áth.  1) Valamely
tárgyat  más hason értékű  tárgyért  oda ad.  Elcserélni
az  ttf  tajtpipát  régivel.  2)  Véletlenül,  akarat  ellen,
vagy  szándékosan  máinak  megegyezése  vagy  tudta

nélkül,  annak jószága helyett  más  hasonlót  hagy.  A
.ruhatárban  elcserélni  a  kalapokat. V.  S. CSEBÉL.

ELCSEBELES,  (el-cserélés) ősz.  fn.  Cselekvéi,
midőn valamit elcserélünk.  L  ELCSEBÉL.

ELCSEREPÉSÉDIK,  (el-cserepésédik)  Ssz. k.
Nagy  mértékben, terjedelmesen  cserepessé lesz, fölre-
pedez. Elcserepesedik  nagy ttárattágban  a kooér  agya-
got fold.  Némely  látót  kórban,  át  ajakak  eleterepe-
tednek.  V.  S. EL  és CSEREPÉSÉDIK.

ELC8ETTEN, (el-csetten)  Ssz.  önh. Puskáról,
pisztolyról  mondatik,  midőn esetten,  de  el nem sül;
máskép  :  csütörtököt  ad. V. ö. CSETTEN.

ELCSETTENT,  (el-csettent)  Ssz. áth. A lőfegy-
vert úgy  rántja meg, hogy esetten,  de el  nem sül.  A
töltetlen  'pinkát  elcteUeníeni.  V.  S. CSETTENT.

ELCSEVEG, (el-csevég) Ssz. önh.  1)  Csevegve
eltöltí  az  időt  2) Áth.  Valamit  elfecseg,  ellocsog.
Elcsevegni  a hallott  vagy  látott dolgokat,  a  titkokat.
V.  S. EL  és CSEVEG.

ELCSÍGAT,  (el-csígat)  Ssz.  áth.  A  lármázót,
perlekedőt, haragost  elcsendesíti, megnyugtatja, mcg-
kérleU.  V.  6. EL  és  CSÍGAT.

ELCSIGÁZ, (el-csigás) Ssz. áth.  Csigázva  elkl-
noz,  elgyötör,  elront  Elcsigámi  tok  munka ét  vérét,
koplaltatát  által a barmot.  V.  S. CSIGÁZ.

ELCSIGÁZÁ8,  (el-csigázás)  ősz.  fn.  Elkinzás,
elgyStrés; nagy  munka,  verés,- koplaltatás általi meg-
rontás. V.  S.  CSIGÁZÁS.

ELC8IKAR,  (el-csikar)  Ssz.  áth.  Csikarva  el-
vesz,  elzsarol  valakitől valamit  V.  S. CSIKAR.

ELCSIEABÁS, (el-csikarás) Ssz.  fn. Más jószá-
gának  erőszakos, huzavona  által  elvevése,  eltulajdo-
nítása,  elzsarolása.

ELCSIKKAN,  (el-csikkan) Ssz.  önh. Elcsúszik,
elsikamlik, mint a  csík.

ELCSELLAPÍT,  (el-csillapít) Ssz.  áth. Elintézi,
hogy  a zaj,  lárma, háborgás,  nyugtalanság  megszűn-
jön, s csend, nyugalom  legyen.  V.  5.  EL  és  CSIL-
LAPÍT.

ELCSILLAPODIK,  (el-csillapodik)  Ssz.  k.  A
zaj,  lárma,  háborgás,  szélvész, hullám  stb.  lassan-
lassan,  és végképen megszfin.  V.  S. EL  és  CSILLA-
PODIK.

ELCSILLENT,  (el-csUlent) Ssz. áth. lásd  : EL-
CSEN.  Dunán  túl,  némely  vidékek  tijszóláaa  sze-
rént : valamely kisebb  tárgyat, péld. fület,  ujjat,  agat
elcsap, hirtelen levág.

ELCSINÁL,  (el-csinál) Ssz. áth.  1) Elintéz, el-
rendez,  elrakosgat, elhelyez.  Hagyjátok  ctak  rám,  el-
csinálok  én mindent.  V.  S. EL és  CSINÁL.  2)  Hogy
valami  nyilvánosságra  ne jőjön,  mesterséges  rejtege-
téssel  eltakar,  székelyesen  :  elbélel;  néhutt  elnuol,
eltutogat.

ELCSÍP,  (el-csíp)  Ősz. áth.  1)  Fogóval,  vagy
fogó  gyanánt  szolgáló  valamely  taggal  megszorítva
elszakaszt, elvesz valamit  2) Finom  módon  valamely
kisebb jószágot  elcsen,  ellop.  3) Elfog valakit  El-
csípni  a  tolvajt.
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ELCSIPÉGET, (el-csipéget) ősz. áth. Csipegetve
elven, elcsen, ellop.  A  kit madár  elcsipe-

gtti a etukordarabot.  A  kit  tolvaj  elctipegeti  a»  apró
pénzt.  V. 5. EL  ős CSIPÉGET.

ELCSIPKÉD,  (cl-caipkéd)  ősz.  áth. Apródon-
ként ét  folytonosan csipve elszakgat valamit  Elcsíp-
fedni  a  Untát.

ELCSJPTET,  (el-csiptet)  OBI.  áth.  Fogó, vagy
mii őazvetzorító eszköz  által  valamit  az  egésztől  el-
nakisit  KertétfoUóval  a fatíyuágakat  eletiptetni.

ELCSIRIZÉL,  (el-csirizél) ősz. áth. Valamit csi-
rinel bekenve,  mocakoaai  teu.  Elctiritdm  a ruhát.

ELCSISZAMLffi,  (el-csiszamlik)  ősz.  k.  Csi-
uamolva elesik;  aulyegyenét vesztve, helyéből,  irá-
oj&ból  elmozdul,  elcsúszik.  Eletitzamlott  a jégen.  V.
ő. CSISZAMLIK.

ELCSODÁLKOZIK, (el-csodálkozik) ősz. k.  1)
Kitör rajta a  csodálkozás.  Elcsodálkoték,  midőn vélet-
lt»Ü  meglátott.  2)  Hosszasan,  tartósan  csodálkozik.
Át  tgyVgyU  ember, ha valami kalönött  lát,  éra  ttomra
üaodiHuMk  rajta.  V.  ö. EL  és CSODÁLKOZIK.

ELCSONKÍT, (el-csonkít)  ősi.  áth.  Valóságos
aookivá teu.  V.  5. CSONKA.

ELCSONKÍTÁS, (el-csonkítás) ősz.  fn.  Bevég-
ntt, telesített  csonkítás.  V.  ő. CSONKÍTÁS.

ELCSONKÚL,  (el-csonkdl)  őse. önh.  Önmagá-
ban csonkái* változik  által

ELCSONTOSÚL,  (el-csontosúl)  ősz.  őnh.  Iz-
csontossá  fejlődik  ki.  V.  ö. CSONTOS.

ELCSONTOSULÁS, (el-csontosnlás) ősz.  fn.  Az
illsti  teát csontjainak  szétterjedése,  vastagodása.

ELCSONTÚL,  (el-csontúl)  ősz.  őnh.  Csonttá,

ngy csontkeménynyé változik által  V. ő. CSONTUL.
Atr. ért  valamely  eszme  annyira  megrőgzik,  hogy
kiirtása szűrte  lehetetlenné  válik,

ELCSONTULÁS,  (el-csontnlás) ősz. tű. Csonttá
«gy  csontkeménynyé  általváltozás.  Átv.  ért  vala-
mely  eszmének, előítéletnek, szokásnak  megrőgzése.

ELCSOEDÚL, (el-csorddl) ősz. önh.  Önmagától
el kezd csorogni. V.  ő. CSORDUL, CSOROG.

ELCSORGAT,  (el-csorgat)  ősz.  áth.  Eszközli,
okozza, hogy  valamely  híg  test  csorogva  elfolyjon.
A korsóból  elctorgatni  a  vitet.  V.  ö. CSORGAT.

ELCSOBOG, (el-csorog) ősz. önh.  Csorogva  el-
folj.  Eletorog  a  etatornán  a»  etBvít.  V.  ö.  CSOROG.

ELCSOSZOG,  (el-csoszog)  ősz.  önh.  Csoszogó
léptekkel elmegy, eltávozik, ejjárkál.  Ha  rostok  it
Wxá,  de lattan  ide-oda  eletonog.  A  lábadotó  egyik
ttrmbSl  a maiikba  elcsostog.  V.  ö. CSOSZOG.

ELCSÖBGEDÉZ, (el-csörgedéz) ősz.  önh. Csör-
gedezve elfoly.  Mondják  a  kavicsokon  futó  kis  pata-
kokról  V.  ö.  CSÖRGEDEZ.

ELCSÖEGET,  (el-csörget)  ősz.  áth.  Csörgetve,
oörgett eszközzel elfiz,  elhajt,  elkerget, elijeszt.  El-
tSrgetni  a  tengelyeket  a  *tWWl.  V.  ő. CSÖRGET.

ELCSÖRÖG,  (el-csőrög) ősz.  önh. 1)  Folytono-
su, tartósan  csörög.  2) Csörögve megy  el, elhalad.

Elctürögnek  hátunk  elStt  a  nánkátók.  V.  ő.  EL  és
CSÖRÖG.

ELCSÖRTET,  (el-csörtet)  ősz.  önh.  Csörtetve
elmegy,  általhalad.  ElctOrtettek  a  vadáttok  előtt  a
ttarvatok. V.  ő. EL  és CSÖRTET.

ELCSÖTLIK,  (el-csötlik) ősz.  k.  Csötölve, bo-
tolva  félre,  vagy  orrára  bukik. ElctStlik  a  követ  úton
a rótt  ló. V. ö. EL és CSÖTLIK.

ELCSUCSÚL,  (el-csucsúl) ősz.  önh. Elsznnyad,
elalszik.  ,Csucsúlni, mondják  különösen  az  elalvó kis-
dedekről.  Ctuctulj,  etueiulj  kit  angyalom.  Bölcaödal.

ELCSUCSULTAT,  (el-csucsultat)  ősz.  áth.  A
kisdedet  elaltatja,  fecsegés,  dalolgatás, riogatás által.

ELCSÚFÍT,  (el-csufít)  ősz.  áth.  Csúffá  változtat
által,  egészen  csúffá  tesz,  elidomtalanít.  A  MmlS  el-
csúfítja  ős  arczot. V.  ö. EL  és  CSÚFÍT.

ELCSUFÍTÁS,  (el-csufítás)  ősz.  fn.  Csáffá  vál-
toztatás,  elidomtalanítás.

ELCSÚFÍTOTT,  (el-csnfított)  ŐSE.  mn. Elidom-
talanított, rendes, szabályos,  arányos alakjából  kivet-
köztetett.  Himlő  által  elcsúfított  ara.

ELCSUK,  (el-csuk)  ősz.  áth.  1) Valamit  úgy
becsuk, hogy  hozzá  ne  lehessen  férni.  Elctukni  a
pénzt  a  ctelíd  dől.  A  torkot  gyermekek  elül  elcrukni  a
eeukrot,  csemegéket.  2)  Úgy  becsuk  valakit  vagy  va-
lamit, hogy ki  ne mehessen. Elcrukni a  csintalan gye-
reket.  V.  ö. EL  és CSUK.

ELCSUKÁS,  (el-csukás) ősz.  fa.  Zár által  va-
laminek  vagy  valakinek elrejtése,  vagy  a  kimenéító'l
eltiltása, megakadályozása.

ELCSUKLIK,  (el-csnklik) ősz. k.  Félre,  roszul
csuklik. Elctuklik  afanyelü  bicsak. V.  ö.  CSUKLIK.

ELCSÚNYÍT, (el-csúnyít) ősz. áth.  Szenny, mo-
csok , piszok  által  csúnyává  tesz.  Elcsiínyitani  a  tto-
bát, ágyat.  Különösen  saját  ganéjával  bemocskít  V.
ö.  CSÚNYA.

ELCSUPASZODIK,  (el-csupaszodik)  ősz.  k.
Folytonosan  csupaszodik, s  lassan-lassan  egészen csn-
paszszá  lesz.  V.  ő. CSUPASZ,  CSUPASZODIK.

ELCSÚSZ, (el-csdsz) ősz.  önh.  Önként, önere-
jéből  bizonyos  távolságra  csűsz.  Elcsús*  a  jégen  Öt
hat  Olnyire. V.  6. CSÚSZ.

ELCSÚSZIK,  (el-csnszik) ősz.  k.  Akaratlanul,
véletlenül  elsikamlik, megsikamolva elesik.  A  tikot
úton a fatkólattan  U  elcsuttilc.  Elcsúszott  a  sima  pa-
dolaton.

ELCSUSZAMODIK,  (el-csnszamodik)  ősz.  k.
Csuszamodva, azaz, hosszasabban csúszva előre,  hátra
vagy oldalt esik.  A dombról  lefelé  menve  elcsustamodni.

ELCSUSZKÁL,  (él-csuszkái) ősz. őnh. 1)  Tar-
tósan,  folytonosan  csuszkái. Reggeliül  délig  elcsutskdl.
2) Bizonyos  határig  csúszkálva  elhalad.  Elcsustkál  a
ttomttéd  faluig.  V.  ö. EL és  CSÚSZKÁL.

ELCSÜGGED,  (el-csügged)  ősz.  őnh.  Elveszti
reményét, kedvét, bátorságát, erejét,  kitartássá.  El-
ctUggedni  a  vittontagságok  alatt.  ElcsUggedni  a  műn-  .
kában. V.  ö.  CSÜGGED.



95 ELCSÚGGEDÉS—ÉLDADOÖ ELDAGASZT-ELDOBOL

ELCSÜGGEDÉS,  (el-csttggedés)  ős*,  fn.  Re-
ménynek, bátorságnak  elvesztése. V.  5. EL é» C8ÜG-
GEDÉS.

ELCSÜGGESZT, (el-cafiggeazt)  ősz.  4th.  Esz-
kőzli, okozza, hogy  valaki  elcafiggedjen.

ELC8ÜOTK,  (el-csünik) ősi. k.  Munkában, vál-
lalatban ellankad, elfárad,  alább hagy; növésben meg-
akad,  elsatnyül.

ELCZAMMOO, (el-czammog)  ősz.  önh. Czam-
mogva, azaz, lomha, lássa, meggörbedt teettel mozogva
elmegy,  elhalad.

ELCZEGÉRÉSÉDIK,  (el-czégérésédik)  ősz.  k.
Kosz híre,  neve, mindenfelé  elterjed,  közbeszéddé vá-
lik.  V.  S. EL  és  CZEGÉRÉSEDIK.

ELCZÉGÉRÉSÉDÉTT,  (el-czégérésédétt)  ősz.
mn. Kinek  rósz híre  neve mindenfelé  elteijedt, köz-
beszéddé vált  Elctégéretedett  tolvaj,  gatember.

ELCZEPEL, (el-czepel) ősz. áth. Czepelve elvisz.
Ektepelni  a  hátán a  bugyrot.  V.  5. EL  és CZEPEL.

ELCZIBEETÉSÉDIK, (el-czibertésédik)  ősz. k.
Hovatovább jobban és jobban  «AntiHl™  kezd.  V. ö.
CZIBERTÉS.

ELCZIGÁNYKODIK,  (el-czigánykodik)  ősz.  k.
1)  Czigány  természetűvé  válik.  2)  Áthatólag  :  vala-
mit czígány  módjára  elcsaL  EUtigánykodta  pintemet.

ELCZINCZOG,  (el-ccinczog) ősz.  önh.  1)  Bősz
hegedűről  vagy  hegedűsről mondatik, midőn  folyto-
nosan  fülsértő  hamis  hangokat  ad.  órákig  eltminctog
a  hegedűn.  2)  Hegedűn valamit roszúl eljátszik.  El-
asinctogta  a nagyidat  nótát. V.  ö. EL  és  CZINCZOG.

ELCZIPEL, (ol-czipel)ösz.  áth. 1. ELCZEPEL.
ELCZTVAKODIK,  (el-czivakodik) ősz.  k. Foly-

vást , tartósan  czivakodik.  V.  ö.  EL  és  CZIVAKO-
DIK.

ELCZONDOBLIK,(el-czondorlik) ősz. k. Cxond-
rákra,  rongyokra szakadó*,  elrongyollik.  Elaumdor-
lott  minden  gúnyája.

ELCZONDOBLOTT,  (el-czondorlott)  ősz.  mn.
Elrongyosodott, elromladozott ElcnondorloU  köpönyeg,
tt&r, koldúi;  eletondorlott  nádtetít.  Székely  szó.

ELCZONDOROL,  (el-czondorol)  ősz.  áth.  El-
rongyol, elszakgat,  elrongál.  Mondják  leginkább a
ruhanemttekrőL  Elatondorolni  a  tekét, haritnydt.  Szé-
kely  szó.

ELCZÖVEKÉL,  (el-czövekél)  Ősz.  áth.  Czöve-
kekkel elkerít, elzár.  Elctövekelni  a  rétet  a  koetűolt
eW.

ELCZUDABODIK, (el-czudarodik) ősz. k.  Czu-
dar  erkölcsüvé változik. V. ö.  CZUDAB.

ELDACZOL,  (el-daczol)  ősz. áth.  1)  Valamit
daczczal  elvesz,  eszközöl,  eltagad.  2)  Önh. Tartósan,
folytonosan  daczol. V.  ő. EL  és  DACZOL.

ELDADOG,  (el-dadog)  ősz.  önh.  1)  Dadogva
elbeszélget  Eldadog  a  beuélni  ketdS  gyermek.  2)
Tárgyeseti  viszonynévvel ám.  dadogva  elmond  vala-
mit  Mondókáját  alig  bírta  eldadogni.

ELDAGASZT, (el-dagaszt)  ősz. áth. A  dagasz-
tást elvégzi.  Már  eldagantott,  ctak  kelnie  kell  a  kő-
várnak. V.  ő. EL  és DAGASZT.

ELDALL, (el-dall) ősz. áth.  Valamely  hangmfi-
vet  dalolva előad. Eldaüani  a  legújabb  népdalt.

ELDALOL, (el-dalol) ősz. áth. L ELDALL.
ELDARABOL,  (el-darabol) ősz.  áth. Darabok-

ra elszakgat,  elvagdal,  elmetói, elhasogat  Eldara-
bolni  a  kenyeret,  tajtot,  ttítet.  Fát,  végpontot  elda-
rabolni.

ELDABABOLÁS,  (el-daraboUs) ősi. fn.  Dara-
bokra elszakgatas,  eltőrés, elvágás, elhasogatás, elme-
tólés, elosztás.

ELDARÁL,  (el-darál)  ősz.  önh.  és  áth.  1)  A
darálást, mint őrlést elvégzi.  2)  Átv. ért  folytonosan
elfecseg,  eltrécseL  8)  Hebehurgyán, szaporán elmond
valamit  Eldarálni  a  betanult  benédet,  leetktí.

ELDABÁLÁS,  (él-darálás) ősz. fn.  1) A  darára
őrlésnek  elvégzése.  2) Beszédnek,  mondókának elsza-
porázása.

'RT.'nRttMTgT),  (el-dermed) ősz.  önh. Megmereve-
dik, hajthatlanná  lesi,  pl.  a nagy hideg, ijedés, bá-
mulás miatt  Minden  tagjai  eldermedtek.  V.  ő.  DER-
MED.

ELDERMEDÉS,  (el-dermedés) ősz.  fn.  Állapot,
midőn  valaki  a nagy  hideg,  ijedség,  bámulat  vagy
nyavalya által megmerevedik, tagjai  hajthatatlanokká
lesznek.

ELDESZKÁZ,  (el-deszkáz) ősz.  áth.  Deszkák-
kal elzár,  elkerít  EUenkatm  a  nomnédok  felöl  a
kertet. V.  ö. EL  és  DE8ZKÁZ.

ELDESZKÁZÁS,  (el-deszkázás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  bizonyos tért,  helyet, határt eldeszkáz-
nak. V.  ö. ELDESZKÁZ.

ELDICSÉR, (el-dicsér) ősz.  áth. Dicséretekkel
elhalmoz, tetéz; igen  dicsér.  Fűnek  fának  eldietérni
valamit vagy  valakit.  Nagyon  eldietérték.

ELDmiBÉL,  (el-diribél)  ősz.  áth.  Apró dara-
bokra  szakgat, tördel, vagdal  stb.  valami egészet

ELDISZNÓSÍT, (el-disznósít) ősz. áth.  Elmocs-
kol,  elszennyez, elrutit, különösen sárral, ganéjjal  be-
ken, bepiszkol.

ELDISZNÓZ, (el-disznóz) ősz. áth. Valamit reá
cseppentett vagy  csepegetett  tintafoltokkal elmocskít.
Eldütnómi  irat  kittben  a  papirott.

ELDISZTELENÍT, (el-disztelenít) ősz. áth.  Azt
eszközli, hogy  dísztelenné  legyen;  valaminek  díszét
elveszi. V.  ö. DISZ, DÍSZTELEN.

ELDOB,  (el-dob) ősz. áth. Magától tova, messze,
odább  dob. Eldobni  a  lapdát.  Eldobni  a rohadt  almd-
kat,  a  tOrStt  pipát.  V.  ő. DOB.

ELDOBÁL,  (el-dobál)  ősz.  áth.  Több  valamit
egymás  után  eldob,  elhajigál.  V.  ő. DOBÁL.

ELDOBOL,  (el-dobol)  ősz.  1)  áth.  Dobbal  v.
dobolva  eltávoztál,  elmenni  késztet.  A  fegyvergya-
korlá  katonákat  egyik  ponttól  a  maiikig  eldobolití.  2)
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Dobuóval elad.  Eldobolták  mindenét.  3)  önh.  A do-
boliít elvegsi.  Eldobolták  a  takaródat.  V.  ö.  EL  és
DOBOL.

ELDOHÁNYOZ,  (el-dohányoz)  ősz. áth.  1)  Bi-
zonyoi dohányt elszí. Eldohányozza a kapadohányt  is.
2) Dohányizirásra  elkölt, elveszteget  Fél  napi  bérét

a.  3)  Dohányozással  tölt,  eltölt.  Eldohá-
nyoaa idejét,  a  napot.

KLDOHOSODIK,  (el-dohosodik) ősz.  k.  Lassan
lusta  dohossá  változik  által.  Eldohotodik  a  nedvet
lulyat  tartott  gabona.  V.  ö. EL  és  DOHOSODIK.

ELDOHOSÚL, (el-dohosúl) ősz.  önh. L  ELDO-
HOSODIK.

ELDOMBÉEOZ,  (el-dombéroz)  ősz.  áth. Dom-
Mrona  elkölt , elpazarol , elveszteget.  Eldombérozni
•Mát  vagyonát.  V.  Ö. EL,  (2)  és  DOMBÉHOZ.

ELDONG,  (el-dong)  ősz.  önh.  Dongva  elhalad,
odibb tepöl.  EXdongottak  flüeim  mellett  a  darazsak.
Álhatóiig : dongó ,  tompa  hangon  elmond,  elbeszél
valamit

ELDORO8ZOL,(el-doroszol)Ö8Z.áth. Doroszlóval
elnyer Farét, gyepet csak  felületesen  irt  ki, a földnek
csak  legtetejét  vakarja  fel.  V.  ö. EL  és  DOBOSZOL.

ELDÖCZÖG,  (el-döczög)  ősz.  önb.  Döczögve,
ide-oda  döledezve,  lawan  elhalad,  elmegy.  Alig  bir-
íu«i ddöczögni  a  göröngyös  úton.  V.  ö. DÖCZÖG.

ELDŐD,  (el-dőd  vagy  el-déd ,  azaz  első  déd,  t.
i. Ttlamely  népnek ,  nemzetnek ,  nemzetségnek  tör-
ífoi-apja.  L. DÉD) ,  fa.  tt.  eldSd-öt.  Tágasabb  ért.
(Időtök  a  népnek,  nemzetnek,  nemzetiségnek  első
korban  élt  ősei.  Dicső  eldSdeink,  kik  e  hónát  szerezték.
Legtigasabb  ért.  régiek,  hajdaniak.

ELDÖDL,  (el-dőd-i)  mn.  tt  eldödi-t,  tb.  —ék.
Első  idSbeli, régi, hajdani,  eredeti.  EldSdi  anyaszent-
tgyU*.  EldSdi  szent  atyák.  EldSdi  szokások,  Wrvé-
v/ek.

ELDÖF ,  (el-döf)  ősz. áth.  Döfve, azaz  hegyes
uzköuel eltaszít,  eltávolít  magától  valamit.  Csáklyá-
coí  tldSfiü  a  ladiknak  unó  tüsköt.  V.  ö. DÖF.

ELDÖGLES,  (el-döglés)  ősz.  fn.  Az  állatnak
nlamely nyavalya által  elesése, élni  megszűnése.

ELDÖGLXK,  (el-döglik) ősz. k.  Dög által, dög-
aymlyaban  elvész.  Vértályogban  ,  százrétil  pactal-
*****  ddOglVUtk  az  ökrök,  tehenek.  Minden juha  d-
•fcj/itt.  T.  ö.  DÖGLIK.

ELDÖGÖNYÖZ, (el-dögönyöz)  ősz.  áth.  Elpu-
fogat, hitbaüt&ekkel  elhajt,  elttz,  dögönyözve  elker-
txt.  V. ö. EL,  (2)  és  DÖGÖNYÖZ.

ELDÖGÖ8ÍT, (el-dögösít) ősz. áth.  Barmok kö-
tött a dőgnyavalyát, a  ragályt elterjeszti.  Eldögösiteni
« rgem  etordat,  a falu  'gulyáját.

ELDÖGÖSÖDIK,  (el-dögösödik)  ősz.  k.  1)
Uuan-lman  elterjed,  elharapódzik,  elragad  közte  a
Nyavalya.  A  vidék  tzarvatmarhája  ddögWdik.  2)
Xénély tája*óla«  szerént : elbetegesedik  , elnyomoro-
fik,  dgötnÖMdik.  Aljat  kifejezés.

ABAB.  •*•*  MOTÍB.  II.  KÖT.

ELDÖGÖSÜL,  (el-dögösül)  ősz.  önh.  Önmagá-
ból  kifejlett  dögben  sínlik.  A  nagyon  etigázott  »  ró-
ftul  tartott  barom  eldögMíl.

ELDŐL,  (el-dől)  ősz.  önh. Snlyegyenét  egészen
elvesztve  leomlik,  felfordul.  Eldől  a  vísmosta  ház.
Eldől  az  árokba  raga&ott  kocti. Atv.  és  törvénykezési
ért. valamely ügy biróilag bevégeztetik. Ma fog  eldőlni,
megnyerem-e  a pert  vagy  nem.

ELDÖNT,  (el-dönt)  ősz.  áth.  1)  Sulyegyenben
álló  vagy  mozdnló testet  leomlani,  felfordulni,  elesni
kénytelenít.  Eldönti  a  szél  a  sátort.  Valakit  lábáról
eldönteni.  2) Átv.  ért.  valamit  biróilag  az  ügy  érde-
mében  határoz,  végez.  Ez  dönti  el  a  dolgot.  A  tör-
vényszék  ma  dönti  el  az  ügyet.

ELDÖNTÉS,  (el-döntés)  ősz.  fa.  1)  Felfordítás,
leomlasztás.  2) Véghatározat,  a  dolognak,  ügynek
végképeni  bevégzése, érdemleges határozatban kimon-
dott mibenléte.

ELDÖNTETLEN ,  (el-döntetlen)  ősz. mn. Átv.
Amiben  bíróilag  ítéletet  nem hoztak;  ami  végképen
elhatározva  nincs.  Eldöntetlen  peres  ügy.  Határozói-
lag  ám.  eldöntetlenül.  Eldöntetlen  maradt  vitakérdés.

ELDÖNTŐ,  (el-döntő)  ősz.  mn.  Ami  valamely
dolgot, ügyet  elhatároz,  annak  egészen  új  irányt  ad;
mitől  a  dolognak,  ügynek  leendő  állapota  függ.  El-
döntő  ütközet.  Törvénykezési  nyelven  az  ügy  érdemé-
ben  bíróilag  kimondott. Eldöntő  végzés  vagy  Ítélet.

ELDÖNTÖLEG,  (el-döntőleg)  ősz.  ih.  Határo-
zólag,  végképen,  valamely  ügyet,  dolgot  bezárólag.
EldöntSleg  mondani  Ítéletet.

ELDÖRGÖL,  (el-dörgöl)  ősz.  áth.  1)  Dörgölve
szétterjeszt,  szétnyomkod.  A  kenőcsöt  eldörgölni  a
testen,  seben.  Eldörgölni  a  sártapaszt  a  falon.  2)
Dörgölve  elkoptat.  A  hajókötelek  eldörgölik  a partok
föleit.  A  hámkötél  eldörgöli  a  ló  szőrét.  V.  ö. EL  és
DÖRGÖL.

ELDÖRGÖLŐDIK,  (el-dörgöló'dik)  ősz. belsz.
Dörgölödve  elkopik,  elvásik.  Hosszas  forgásban^  és
súrlódásban,  a  malomkő is  eldörgölődik.  V.  ö. DÖR-
GÖLÖDIK.

ELDÖRÖG, (el-dörög) ősz. önh. Dörögve  elhang-
zik.  Eldörgöttek  a  mennykövekfejeink  fölött.  Átható-
lag  : dörögve  elmond  valamit.  Eldörögte  a rettenetes
haláltzót.  V.  ö. DÖRÖG.

ELDÖRZSÖL,  (el-dörzsöl)  ősz.  áth.  Dörzsölve
apró  részekre  tör,  vagy  szétnyomkod,  szétterjeszt.
Eldörzsölni  a  kenyér  bélét.  V.  ö. EL  és  DÖRZSÖL.

ELDÖRZSÖLÖDIK,  (el-dörzsölödik)  ősz. belsz.
Dörzsölödve  elkopik ,  elvásik ,  elmállik , szétoszlik,
foszlik.  V.  ö. DÖRZSÖLÖDIK.

ELDÖZSÖL,  (el-dözsöl)  ősz.  önb.  és  áth.  1)
Hosszasan,  folytatólag  dőzsöl.  Egitz  nap  és  éjjel  eí-
dözsölni.  2)  Dőzsölve  eltölt  (időt) ,  elpazarol,  elvesz-
teget  Ifjúságát  eldözsölni,  a  napot  eldőzsölni.  Vagyo-
nát,  pénzét  eldőzsölni.  V.  ö. EL,  (2) és  DŐZSÖL.

ELDRÁGÍT,  (el-drágít)  ősz.  áth.  Valaminek
árát, becsét  túlságosan fölemeli, fólrugtatja.  V.  ö. EL

| és DRÁGÍT.
7
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ELDRÁGÚL,  (el-drégúl) oá. önh.  Ára,  becse
valaminek  túlságosan  fölszáll,  nevelkedik.

ELDÚDOL, (el-dúdol) ősz. önh. óé áth.  1) Foly-
tonosan  dádol.  Jó  kedvében  ára ttomra  eldudol.  2)
Valamit  dúdolva  elmond.  Eldúdolm  a* utasai dalokat.
V. 8. EL, (2) és  DUDOL.  . •

ELDUG,  (el-dng) ősz. áth.  Dugva elrejt, eltesz,
eltitkol  valamit  Eldugni  a  lopott  péntt,  jómágot.
Dugd  el,  hogy  meg  ne  látták. V.  ö.  DUG.

ELDUGDOS,  (el-dugdos) ősz. gyak. áth.  Több-
félét  egymás után  eldug,  elrejt;  több  helyre  eldug
holmit

ELDÚL, (ol-ddl) ősz. áth.  Dúlva, ragadozva el-
vesz, elrabol,  elzsákmányol  valamit  Át  ellentég  d-
dúlta péntünket,  barmainkat, gabonánkat.

ELDURRAN,  (el-durran) öaz.önh.  Durr hangot
adva  ékül,  elhangzik,  elpattan.  Eldurrantak  át  ál-
gyúk.  Eldurrant  a  lőporral  fölvetett  szikla.

ELDURRANT,  (el-durrant)  ősz.  áth.  Valamit
durranni,  durranva  elhangzani  késztet  Eldurrantani
át  álgyukat,  béretottorokat.  Köznépi  tréfás  kifejezés-
ben : eldurrantotta  magát,  azaz  durva, vastag hangú
szelet bocsátott

ELDUBBOG,  (el-durrog) ősz.  önh.  Többszörös
durr  hanggal  elhangzik.  Ás  innepélyen  ttot  egy  ál-
gyulövés  durrogott  ti.

ELDURROGAT,  ELDURROGTAT,  (el-durro-
gat  v. —durrogtat) ősz. áth.  Egy  vagy  több eszközt,
lőfegyvert  többszörözött  durranás  által  elhangoztat
Eldurrogatni  a  bástyákra  fölállított  ágyukat.

ELDURVAD,  (el-durvad)  ősz. önh.  Szokottab-
ban  1. ELDURVUL.

ELDURVÍT,  (el-durvit)  ősz. áth.  Durva termé-
szetűvé változtat által; elvadít  V. ö.  DURVA.

ELDURVUL,  (el-durvúl) ősz.  önh.  Durva  ter-
mészetet  ölt;  elvadul, erkölcsei  nyersekké  lesznek.

ELDÚSODIK,  (el-dúsodik) ősz. k.  Hovatovább
dúsabb, azaz  gazdagabb  lesz. V.  ö. DÚS, mn.

ELDÜHÖDIK,  (el-dfihödik) ősz. k.  Dühödve el-
megy.  Dühét kifúja,  kizdgja.

ELDÜHÖSÖDIK,  (el-dühösödik) ősz.  k.  Dühös
állapota, természete,  indulata mindinkább  nevelkedik.
V.  ö. EL  és DÜHÖSÖDIK.

ELDÜHÖSÍT,  (el-dfihösít)  ősz.  áth.  Eszközli,
okozza, hogy valamely  ember, vagy más állat  egészen
vagy  folytonosan  dühös  legyen.  A  dühféle  nyavalyát
ragályképen  tovább  terjeszti.  Egy  dühös  eb  többet  el-
dühötü. V.  ö. DÜHÖS.

ELDÜHÜL, (el-dühül)  ősz.  önh.  Merő  dühhé
változik  által,  folytonosan dühöngő  állapotba  esik.

ELÉ,  (1),  (el-é)  névutó.  Valamivel  vagy  va-
lakivel  szemben  és  egyszersmind  közelebbi  viszony-
ban.  Megfelel e  kérdésre  :  hová t  s ellene  tétetik  a
megé,  mögé  névutónak, péld.  Ajtó  elé  ét  ajtó  mögé.
Hát  elé  ésfrát  mögé.  Sánet  elé  áUaai,  sánct mögé  búj
m. Stekér  elé fogni  (ttekér  mögé  kötni).  Jelenti  tehát
valamely tárgynak,  helynek homlokrészét,  s ellenté

tctik  a hátsó résznek vagy oldalnak.  Személyragozva:
elém, eléd, elé v.  eléje,  elénk, elétek,  elejék,  v.  elé-
jök, néha be (azaz ve mint  ho-va)  képzővel  toldva  :
elembe,  eledbe,  elébe  v.  elejébe  v.  eleibe  v.  elibe,  élénk-
be, eletekbe,  eléjökbe.  De  etíbe  (vagyis  inkább  elib-)
szintén  ragoztatík  úgy, hogy  a  személyrag  utoljára
jön  :  eUb-em,  elib-ed,  elib-e,  elib-ünk,  elib-etek,  elíb-ök
vagy  elejb-em,  elejb-ed  stb.

Különbözik elő, és személyragozva  élőmbe,  elődbe
stb.  V. ö.

Az  elé képzője  é  mutató jelentésű, vastaghangol
á, mint ezekben:  al-á, ho-v-á,föl-é,  köt-é, bel-é,  mög-é,
f el-é,  s régi  nyelvemlékeinkben  Pest-é  (= Pestre)
Győr-é (=  Győrbe).

ELÉ, (2),  (l-  fönebb)  helyhatározó. El  ide  vagy
oda.  Ellene  tétetik  a  fűre,  (hátra)  határozóknak.
Állj  elé,  lépj  elé,  nyomulj  elé;  ellentétek  : állj  f él-
re,  lépj  hátra, nyomulj  félre.  Bővebb jelentése: egyik,
kivált  rejtettebb,  távolabb  helyről  másik  közelebbire,
kitünőbbre, nyilványosságra, ttem elébe; és  tova.  Elé,
elé  vitetek.  Elé awal  a  aekérrel.  Kotty  elé  uilvaU,
téged  borsóinak  meg. (Km). Közönségesen  ez is  öszve-
zavartatik az elő szóval, melynek jelentése: helyi, idő
béli, rangi  s  egyéb  fokozatban  fölötte állva,  menve
stb. V.  ö. ELŐ.

ELÉ,  (3),  (1. fóbebb)  igekötő.  Értelme  épen  az,
mi a  helyhatározóé.  A  mondatban az igekötők  általá-
nos  szabályát követi, azaz hol az ige  előtt  áll  közvet-
lenül,  hol elszakad  tőle,  amint a hangsúly Vagy  rajta
van vagy  nincs, pl.  Eléáttottak  a  vitézek, de a  gyávák
nem  állottak elé.  Itt  is különbözik  elő,  pl.  eléjön  és
elSmegyen  szók  első  részében  is  egészen  más az  érte-
lem, így  :  elérohan  és  elörohan, elétör  és  elStSr  külön-
böző jelentésűét

ELÉAD, ELÉADÁS, ELÉADÓ stb. 1. ELŐAD,
ELŐADÁS, ELŐADÓ;  ámbár az elsőbbek  szabály-
szerűbbek  (1. ELÉ  és ELŐ) s  ajánlatosbak,  de  még
eddig  a szokás e  szóknál  is  inkább  az utóbbiak mel-
lett van.

ELÉÁLLAT,  ELÉÁLLATÁS.  Régies  szók, 1.
ELÉÁLLÍT, ELÉÁLLÍTÁS.

ELÉÁLLJT, (elé-állít) ősz.  áth.  1)  Szem  elébe
állít, eléhoz,  létesít  EléállÜani  át  ujonctokat.  EUál-
lítani  valamely müvet. 2)  Első  helyre állít;  itt  job-
ban: ettHött.

ELÉÁLLÍTÁS, (elé-állitás) ősz.  fh.  1)  Elého-
zás,  létesítés. 2) Első helyre  állítás.  Binonyos  vitetek;
nek  a  csatarendben  elé- vagy  előállítása.  V.  ö.  ELÉ
(2, 3) és ÁLLÍT.

ELÉBB, (el-ébb) ih.  Az  elé  szónak  második  fo-
ka. Felső  fokon  :  legelébb,  mentül  elébb,  legei  legelébb.
1)  Helyre,  sorozatra  nézve  jobban  szem  elé.  Állj
elébb l  Ülj  elébb l Ellentéte :  hátrább. 2) Tovább,  kü-
lönösen  ez öszvetételekben  :  elébbad,  elébbáll,  elébb-
lábal.  8)*Időre  vonatkozva ám. hamarabb.  Aliért  nem
jöttél  elébb t Én  ott  elébb  tudtam.  Legelébb  S hallotta
át  «j  hirt. Ellentéte : utóbb. Innen ez  ikerítéa:  elébb-
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vi&b =  vagy  elébb  vagy  utóbb.  3)  Inkább.  Elébb
megkalot,  hogysem  azt  tegyem.  E  két  utóbbi  értelem-
ben helyesebb  elSbb.

ELÉBBAD, (elébb-ad) ősz. áth. Tovaad.  Kfilö-
nöien  ön  «n-rel ragozott  névszóval  viszonyban: túl-
adni valamin vagy  valakin.

„Ne gondolkodj  semmit  azon,
Elébbadtam  az  aramon."

Népdal.

ELÉBBÁLL,  (elébb-ill)  ősz.  k.  Tovább, távo-
labb áll; elkotródik, eltakarodik.  Megérezvén  a  kol-
MeWrf,  elébbáUott  S kelme.  Km.

„Házatoknál  még is  bálnék,
Hónap  osztán elébb állnék."

Székely  népköltési  gyűjtemény.  Krizától.

ELEBBED,  (el-ebbed) ősz.  önh.  Élnek ez igével
a  sxékelyek  1)  midőn  az  útról  azt  akarják  mondani,
hogy  a sok  eső  miatt,  vagy  a  fagy  felengedése  után
igen elromlik, mintegy  felevődik;  2)  Eleved  helyett.

ELÉBBENI,  (el-é-bb-en-i)  mn.  1.  ELÖBBENI.
ELÉBBI,  (el-é-bb-i)  mn.  Elé,  közelebb  levő.

OfbK  hely.  Különbözik  : előbbi.

ELEBBJÁR, (elébb-jár)  Ősz.  önh. A  rendes,  ki-
izabott  időnél  korábban  megy.  Mondatik  különösen
az óráról, midőn siet  Jobban  :  elobbjár.

ELÉBBLÁBAL,  (elébb-lálnil)  1.  ELÉBBÁLL.
Trtfasan  : eléblábal,  1. ezt

ELÉBBVALÓ,  (elébb-való)  ősz.  mn. Felső  fo-
ka : legelébb  való,  túlsó  :  leges  legelébbvaló.  1)  A
ttbbi rokonnemüeknél  előkelőbb,  a  többi  közöl  kitű-
nő, nagyobb  rangú,  hivatalu.  Az  alispán  elébbvaló,
*>int  a föbiró,  t  és  elébbvaló,  mint  az  esküit.  2) Szük-
ségesebb, hasznosabb.  A  munka elébbvaló,  mint  a ja-
ifi.  Jobban :  elSbbvaló.

ELÉBE,  (el-é-be  v.  el-é-ve)  ih.  és  névutó,  mely
•i harmadik  személyre vonatkozik.  Éltbe, adni  a  dolog
*i™ltát.  Elébe  szabni  a  munkát. Bíró  elébe  terjeszteni
tt  iiyyft.  A  vendégnek  elébe  menni  vagy  elébe,  menni  a
fniégttk.  Értelmére  nézve ám.  eléje.  Személyragok-
kal viszonyítását  1. ELÉ  (1)  alatt.

ELEBELJ,  e  helyett  :  elöbeli  vagy  maiasan
'"IÁM*, a  Debreczeni  Legendáskönyben:  „De  miért
todjak  rala  az  elebeli dolgát"

ELÉBLÁBAL,  (el-cb-lábal)  ősz.  önh.  Tréfás
népnyelven  ám. elkotródik,  megrivasztott  eb  gyanánt
ti takarodik,  mintegy  eblábon  elhordja  magát.  Szó
kottákban  elébbldbal.

ELÉBOCSÁT,  (elé-bocsát)  ősz.  áth.  1)  Elébe
ereszt, és ex  a*  igazi  értelme.  V. ő. ELÉ.  2)  Mcgcn-
&&, hogy  előre  menjen;  előre  ereszt, előre küld, va-
lamit előszó  gyanánt mindenek előtt  említ  Elébocsá-
'tn  a  vendéget;  eléboesátani  a  legközelebbi  helyre  a
•z-lgát.  MíttStt  ttálanfk  a  dologhoz,  elé kell  bocsátó
»••". Az  utóbbi  értelemben  szabályosabb:  elő-  v.  elö-

ELÉBOTOG,  (elé-botog)  ősz.  önh.  A  székely
,botog' ám.  dologtalannl jár, mintegy  botorkál  elé s
bátra. Tehát  : elébotog = elébotorkál.

ELÉBUVIK, (elé-bnvik)  ősz. k.  Rejtekhelyéből
kijő,  s eléáll. A  ragadozó  állatok  éjjel  elébúnak  rejte-
keikből.  Az  üldözök  eltávozta  után  ismét  elébujtak  a
szökevények.

ELECS,  (el-ecs)  fa.  tt.  elecs-it.  Vízárkokban,
és  mocsárokban  tenyésző  növény,  melynek  rostos
gyökerei  mélyen  elágaznak  az iszapban,  levelei  pedig
a  víz  színén  úszkálnak.  (Bntomus).

ELÉCSAL,  (elé-csal)  ősz.  fn.  Valakit  vagy  va-
lamit  csalogatás  által  rejtekhelyéből  maga  elé hí.

ELECSKE, falu Nyitra megyében; helyr.  Elecs-
ké-n,  —re,  —rSl.

ELÉCSÚSZ,  (elé-csűsz)  ősz.  önh.  Önerejéből
csúszva  közelebb  jön.  Bizonyos  időben  elécsúsmak  a
tengeri  tekenSsök.

ELÉCSUSZÁS,  (elé-csnszás) ősz.  fn.  1)  A  csúsn
igétől  származva  ám.  önakaratából  csúszva  eléjövés.
2)  A  csúszik  igétől  ám.  külső erő  által  okozott,  aka-
ratlan  elésikamlás.

ELÉCSÚSZIK,  (elé-csúszik)  ősz.  k.  Külső  erő-
nél  fogva  csúsztatva jön  szem  elé.  A vontatott gerenda
vagy  tolt  gabona elécsúszik.  A  lejtős  kocsiülés  vánkosa
elécsuszik.

ELECZETÉSÉDIK  ,  (el-eczetésédik)  ősz.  k.
Lassan-lassan  eczetes  izttvé  változik  által.  V.  ő.  EL
és  ECZETÉSÉDIK.  Gondviselés  nélkül  a jó  borisele-
czetesedik.

ELÉCZIPEL,  (elé-czipel)  ősz.  áth.  Czipelve
szem  elé  húz, vontat, hnrczol.

ELECZKE,  (el-ecz-ke)  fa.  tt  eleezkét.  Mocsáros
helyeken  tenyésző  háromlevelü  fii  az  öthímesek  sere-
géből,  és  egyanyások  rendéből, melynek  keserű ned-
vét  a  hideglelés  ellen  használják.  (Mcnyanthes).

ELEDDIG,  (el-cddig)  ih. Egész eddig, ezen ide-
ig,  ezen  pontig.  Eleddig  vártalak.  Eleddig  mind  a  ti-
éd  lesz. V.  ö. EL,  (2).

ELEDEL,  (el-ed-el,  él  gyöktől)  fa.  tt.  eledel-t,
tb.  —e'k.  Minden, amivel az állatok  testeik táplálásául
élnek.  Tápláló,  kooér,  hizlaló, zsíros,  sovány,  szegény,
szűk eledel. Téli,  nyári,  reggeli,  déli, esti eledel-.  Eledelt
szerezni,  gyűjteni.  Magához  eledelt  venni.  Keresztény
ért.  lelki  eledel,  mennyei eledel,  angyali  eledel.  Krisz-
tusnak  teste  és vére  a  kenyér  és  bor  szine alatt

ELÉDÉLÉG,  (el-édélég)  ősz.  önh.  Tartósan,
folytatva  édeleg;  édelgve  tölti  az  időt.  V.  ö. EL,  (2)
és  ÉDÉLÉG.  A  szerelmespár  elédeleg  együtt.

ELÉDÉSGET,  (el-édésget)  ősz.  áth.  Édesgetve
elvonz,  elhí,  clcsal.  A  gyermekeket  holmi  nyalánksá-
gokkal  elédesgetni,  édes  szavakkal  elédesgetni  valakit.
V.  ö.  ÉDESGET.

ELÉDÉSÍT,  (el-édésít)  ősz.  áth.  Valami  enni-
vagy  innivalót szer  fölött  édessé  tesz.

ELEFÁNT,  fn.  tt.  elefánt-ot.  A  szárazföldön
élő  emlős  állatok  között legnagyobb,  hosszú,  hajlé-

7*
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kony  onnánynyal,  két  igen  hosszú,  vastag  és meg-
hajlott  agyarral, rövid nyakkal, apró szemekkel, nagy,
lefityegő  fülekkel, vastag, idomtalan lábakkal,  vékony
farkkal,  •  vastag és ritkas szőrőzetű  bőrrel.

Hellénül  ttíyaf,  lat  elephcu, elephantui, ezekből
pedig  több nyelvekbe által ment, • eredetét  némelyek
véleménye szerént'a  héber  C|̂ M  szóból  vette  volna,
melynek jelentése  :  J)  valamihez  szokott,  szelídült,
2) ökör, 3)  vezér,  főnök.  Törökfii  fii.

ELEFÁNT, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Nyitra
megyében; helyr.  EUfánt-on,  —rá,  —ról.

ELEFÁNTAGYAR,  (elefánt-agyar) ősz.  fn.  Az
elefánt  hosszú, kigörbedő,  hófehér  agyara.

ELEFÁNTCSONT,  (elefánt-csont) ősz. fn.  Azon
fehér,  finom  és  kemény  fognemfl  test,  mely  az ele-
fántnak  két  nagy  hosszú  és  előrenyomuló  agyarát
teszi, s melyből  igen  finom  drágamüvek  készülnek.
Költői nyelven  a  tisztafehérségnek eszméjét fejezi  ki.
Máskép  :  defánttettm.  Elefántcsontból  való  torony,
(A  Szfiz  Mária  litániájában).

ELEFÁNTCSONTMIYES,  (elefánt-csont-mives)
őse.  fn.  Ki  elefántcsontból  különféle  müveket készít

ELEFÁNTCSONTMÜ,  (elefánt-csont-mű)  ősz.
fn.  Mű, mely  elefántcsontból  készfiit,  pl.  szelencze,
kardmarkolat, késnyél stb.

ELEFÁNTCSONTMÜÁRUS,  (elefánt-csont-mü-
árus) ősz.  fn.  Aki  elefántcsontból készített  fényüzési

.  műveket árul.
ELEFÁNTCSONTPOR,  (elefántcsont-por)  ősz.

fn.  Megégetett  és  porrá  törött  elefántcsont
ELEFÁNTFOG,  (elefánt-fog)  ősz.  fn.  1.  ELE-

FÁNTAGYAR.
ELEFÁNTKÓR,  (elefánt-kór)  ősz.  fn.  Bélpok-

losság egyik  neme; napkeleti  kór,  mely rákféle  feké-
lyekben jelenkezik, s  melytől a  lábszárak  vastag  ele-
fantbőr  alakú  hártyával  behúzódnak.  (Elephantiasis).

ELEFÁNTORDÍTÁS,  (elefánt-ordítás)  ősz.  fn.
Az  elefántnak  sajátságos  tompa vastag hangja,  V. ő.
BARCZAG,  BARCZAGÁS.

ELEFÁNTORMÁNY,  (elefánt-orm&ny)  ősz.  fn.
Az  elefántnak  hosszasan  lenyaló  orra,  mely  egészen
izmokból  és  idegekből  áll,  s melylyel kéz gyanánt él,
és ételt  italt  vesz magához.

ELEFÁNTPAPÍR,  (elefánt-papir)  ősz.  fn.  Átv.
ért  a papírnak  legnagyobb  és  legerősebb  neme.

ELEFÁNTREND,  (elefánt-rend) ősz.  fn. Dániai
lovagrend,  melyet IV.  Kanut  király  lIffO-ben  állí-
tott  volt,  s  I.  Krisztián  1458-ban  megújított.  A
rend  czfmere  arany  elefánt

ELEFÁNTTETEM,  (elefánt-tetem)  ősz.  fn.  1.
ELEFÁNTCSONT.

ELÉFORDÍT,  (elé-fordít) ősz.  áth.  Valamit  úgy
fordít,  hogy előre álljon.  EUfordítja,  a*  éghattíó  ka-
lapot.  Eléfordtíja  a  hátai  taríitnyát.  Jobban  :  tlö-
fordU.

ELÉFUT, (elé-fnt)  ősz.  önh.  Futva  elé,  vagy
szem  elé  siet, jön.  A  tereg  k»*Sl  kitsóltíoU  lovat  eU-
jut.  A  gatdattsony  pipegetéiére  eléfiUnak  a  baromfiak.

—ELÉG, (el-ég)  ősz.  igeképző, pL  uéd-eleg,
eny-eleg,  leb-eleg,  hít-eúg,  Sgy-eleg.  L.  —L és G betűk
mint  képzők.

ELÉG, (1), (el-é-ig  vagy  csak  : el-ig)  mn.  a
eleget.  Fokozatai  nincsenek.  Értelme :  1)  Főnevek
mellett: annyi,  minél  több nem kell, vagy: mivel be
lehet  érni, mi  a  szükséget  tökéletesen  pótolja.  Ha-
zánkban  elég  bor,  é» gabona  terem.  Budapeitnek  elég
vite  van.  2) Melléknevek vagy  melléknév gyanánt ál-
ló  főnevek  mellett : tűrhető,  meglehetős mennyiségű,
helybenhagyható, s  ekkor  inkább névhatározó.  EUg
jó  hát  e* még. Ét  a, ruha elég  ctinot.  Elég  nép  beité-
det  mondott.  Elég  beteg aeii,  tí  beteget  emel.  (Km).
Elég  nyavalya a  véntég.  (Km). Elég  kutyadolog.  Töb-
bes  helyett  igehatározóként:  elegen.  Mi  elegen  va-
gyunk  , de  ti  kévéién.  Midőn  a  mondatban  a  van  ige
alattomban  értetik, jelző gyanánt tekintendő, pl.  Elég
egy  rét  egy  kerten.  (Km).  Elég  egy  ebre  egy  kOtönct.
(Km).  Elég  ÓM  hóna. (Szójárás).  EUg  egy  b8r  egy  ró-
káról.  (Km).  Elég  ennyi  egyhutomban.  Elég  egy  le-

fény  egy  ittlétre.  (Km).  Elég  egy  pap  a  templomban.
(Km).  Nem  elég  etak orrunkig némi. (Km). Torkig  elég.
Untig  elég.  TSbb  ős  elégnél.  Telegdinél,  s  némely más
régieknél  eléfordúl  :  elég  nevén  venni  valamit,  azaz
beelégedni valamivel. Néha  főnév  gyanánt  is  divato-
zik, péld. eleget  tenni; vagy  igehatározó gyanánt,  pl.
eleget járni,  dolgozni.

Gyöke  el  teljességet,  a maga nemében  sokaságot
jelent, 1. EL (2).

ELÉG, (2),  (l-  fönebb)  ih. Teljes  bőségbea, tűr-
hetőleg,  helybenhagyhatólag.  Elég  ebül  vagyunk.
Elég  rotzul,  elég  gátul,  elég  bolondul  cielekedtél.  Elég
jól,  elég  hamar,  elég  napórán.  Némely  tájakon,  péld.
Mátyásföldén,  használatik  alig  helyett  Elég  bírtam
vele,  oly  erői.

ELÉG,  (3),  (el-ég)  ősz. önh. Tűz által elhamvad,
elromlik.  Elégett  a  hátunk.  Volt  egyiter  egy  ember,
itákálla volt  kender,  meggyúladt  a  kender,  elégett  az
ember.  (Mese). V.  ö. ÉG, ige.

ELÉGEDENDŐ,  (el-eg-éd-end-ő) mn.  Elegendő1

helyett  használják  némely  vidékiek, de emez szokot-
tabb, ámbár  amaz  elemzésileg  helyesebb,  mert  ás
elégedik  igének  részesülője.

ELÉGEDETLEN,  (el-é-g-éd-etlen) mn. tt.  elé-
gedetlen-t,  tb.  —ék.  1)  Kinek  valami nem elég,  ki
valamivel  nem éri be, ki  többet  kivan.  2) Átv.  ért. 8
polgánati  tekintetben, ki az országos ügyek  állapotát
rostnak  tartván  ennek  megváltoztatása  végett nyug-
talankodik.  Elégedetlen  kuruetok.  8) Mint  határozó  :
elégedetlenül.

ELÉGEDETLENSÉG,  (el-é-g-éd-eüen-ség)  fn.
tt  elégédeüentég-ét.  Állapot, midőn  valaki azzal,  ami
van, be nem éri,  többet  kivan, a dolgok jelen  állásit
roszallja,  s a miatt nyugtalankodik,  háborog.  A  nép
kűtíttt  nagy  át  elégeáeílemég.
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ELÉGEDETT, (el-ég-éd-étt) mn. tt  elégédétt-eí.
1) Aki azzal, ami van  beéri, a  dolgok jelen  állását
nem  rotzallja,  többet  nem  kivan.  2)  Vegyészileg  :
elégedettnek  (saturatus)  mondatik  a  folyadék,  midőn
nlimely idegen anyaggal, mely benne  feloszolva van,
egétsen  eltelik. Máskép  :  felült,  telített.

ELÉGEDETTSÉG, (el-ég-éd-étt-ség) fn.  tt  elé-
féáittiég-et.  Állapot, midőn  valaki  azzal, ami  van,
beéri, többet  nem kíván, holmi  vágyak  miatt  nem
ayigtalankodik.  Elégedettségben  élni.

ELÉGEDEK,  (el-é-g-éd-ik)  k.  m.  elégéd-tem,
—léi, —itt. Azzal,  ami van, beéri, többet nem kivin.
Ecen  értelemben  meg  vagy  bt  igekötőt  kivan  maga
elé;  különben, •  tulajdonképen  annyit  tesz, mint:
non állapothoz, mértékhez közelít, melylyel  be  lehet
érni.  Mindemül  megelégedni,  kevéttel  beelégedni.

ELÉGEL, (el-é-ig-él)  áth.  m. elégtl-l  v.  eléglétt,
hto. —« v.  eléglem.  Valamit  elégnek  tart, vél.  Elég-
lem  valakinek  iparkodátát.  A  hangugratók  közé tar-
tónk, i a ragozásban  ezek  szabályait  követi.

ELÉGELL, (el-é-ig-ell) 1. ELÉGEL.

ELEGENDŐ,  (el-e-ig-end-ő)  mn.  tt.  elegendő-t.
Meg  ran  rövidítve  az  elégedendő  részesülői  szóból.
Annyi, mennyivel  be  lehet  érni, minél többet  kivinni
•ént kell. Eredetét tekintve,  minthogy jövendőt jelent,
innyit tenne,  mint  :  mivel jövőre  be  lehet  érni,  pl.
Egén  etttendSre  elegendő  (mivel beelégedendfink)  ga-
bonáik  termett.

ELEGENDŐEN, ELEGENDÖLEG, lásd .-ELE-
GENDŐN.

ELEGENDŐKÉP,  ELEGENDÖKÉPEN,  1.
ELEGENDŐN.

ELEGENDŐN,  (el-eg-end-ő-en  vagyis  el-ég-éd-
end-8-en) ih. Oly mértékben,  oly mennyiségben, mely-
lyel jövőre be  lehet  érni.  Elegendőn  megjutalmazni  a
vitet  tettet  valamely  fekvő  birtokkal.  Búzánk,  borunk
degendo*  termett.

ELEGENDŐSÉG,  (el-eg-end-ő-ség  vagyis  :  el-
ég-ed-end-ő-ség)  fa.  tt  elegend&tég-ét.  Oly  mérték,
mennyiség valamiből,  mivel jövőre  be  lehet érni. Ta-
tormánynat,  gabonának  elegendőtége.

ELÉGÉS, (el-égéa) ősz. fa. Valamely testnek tűz
Utali elhamvadása, feloszlása,  elromlása.  Elégét  ellen

ELÉGÉSZIK,  (el-ég-ész-ik)  k.  1.  ELÉGEDIK
r. ELÉGSZIK.

ELEGET,  (el-eg-et)  ih.  Nagy  mennyiségben,
nagy bSáégben, gyakran,  sokáig. Eleget  ettem,  ittam.
Béget  beaOtem neki, de  hiába.  Eleget  láttam  St.  Én
vár  eleget  éltem.

ELÉGET,  (el-éget)  ősz.  áth.  Valamely  testet
tű  által  elhamvasit, részeire  feloszlat,  elromlaszt
Egy  télen töt f dl  elégetnek  Budapetten.  Elégetni  a  tit-
h» irományokai, leveleket.  V.  ö.  ÉGET.

ELÉGETÉS,  (el-égetés) ősz. fa. Valamely gyulé- f

testnek  tfiz általi elhamrasztása, részeire  fólosz
elrontása. Holmi  gitgamak  elégetett.
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ELÉGETT, (el-égétt) ősz.  mn. 1) Tűz által el-
hamvadt , részeire  feloszlott,  elrontott.  Elégett  ház,
elégett  fa.  2) Átv.  ért  kinek  házit, jószágát a  tfiz el-
pusztította.  Szegény  elégettek  vagyunk.

ELÉGGÉ,  (ám. el-é-ig-vé) ih. Annyira,  oly mér-
tékben,  mennyire kell, vagy  illik, vagy  mennyivel be
lehet  érni, minél több  nem kell.  Eléggé  tudakozódtam
felöle.  Eléggé  mondottam neki,  ne  ctelekedje  azt.  Áll-
hat  helyette  az  eleget  szó.  Eleget  tudakozódtam,  eleget
mondottam.

ELÉGÍT,  ELÉGÍT,  (el-é-ig-ít) áth.  m.  elégtí-éít,
htn.  — eni  v.  — ni.  1) Szükséget  pótol, betölt, kívá-
natnak  eleget  tesz;  étellel  itallal jól  tart.  Kielégíteni
az  éhezőket.  2)  Fizet annyit,  mennyivel  tartozik.  Ki-
elégíteni  a  hitelezőket, a munkátokat, a mater ember eket.

ELÉGÍTÉS,  ELÉGITÉS,  (el-é-ig-ít-és)  fa.  tt.
elégtíét-t,  tb.  —ék.  Szükség  pótolása, betöltése; va-
lamely  kívánatnak  elégtétel; jóltartás.

ELÉGKÉP,  ELÉGKÉPEN, (elég-kép  v.  képen)
ih.  Eleget  tevő  módon, kielégítőleg.

ELÉGLÉS,  (el-é-ig-el-és)  fa.  tt.  eléglés-t,  tb.
—ék.  Elégnek  tartás.  Megeléglét.

ELÉGÖRDÍT,  (elé-gördít)  ősz.  áth.  Gördítve
szem  elé  hajt,  tol.  ElégSrditeni  az  ágyúba  teendő  go-
lyókat.  ElégordÜeni  a  hordókat. Átv.  ért.  ellenvetést,
nehézséget  rét elé.  Betzédében nagy  dolgokat  gördített
elé.  V.  ö. GÖRDÍT.

ELÉGÖRDÜL, (elé-gördűl)  Ősz. önh.  Gördülve
nyomul, halad szem elé.  Átv.  ért  ellenvetés,  nehézség
áll  vagy  vetődik  elé.  Többek  kötött  az  it  elégOrdOU,
hogy ....  Útjában,  vállalatában  nagy  akadályok
gördültek  elé.

ELÉGSÉG,  (el-é-ig-ség)  fa.  tt  elégtég-et.  Szük-
ségnek,  kívánságnak  teljes  mértékben betelése; jólla-
kás.  Nehéz  minden embernek  eléggégét  tenni.  Elégtégig
evett  ét  ivott.

„Ahol  ki  nem telik  az  űri  vendégség
Annak  üti  társa  a  nincsen  elégség."

Székely  népköltés.  Krizától.

ELÉGSÉGES,  (el-é-ig-ség-és) mn. tt  elég»éget-t
v.  —ét,  tb.  —ék.  Szükséget  megszüntető, kivánatot
beteljesítő;  bőséges.  Elégséget  éld,  ital.  Elégiéget  ta-
karmánynyal  el  vagyunk  látva.  Ez  annyi  embernek
nem  elégséget  helyileg.

ELÉGSÉGESEN,  (el-é-ig-ség-és-en)  ih.  Teljes
mértékben,  bőségben, mennyiségben,  minden  további
kívánást,  szükséget  megszüntetőleg.  Elégtégeten  la-
koltunk  bűneinkért.  Ét  elégségéten  folytak  a  vizek.
(Káldi, 4. Esdr.  1.  20.)

ELÉGSZER,  (el-é-ig-szér)  ih.  Annyiszor,  a
mennyi  elég;  sokszor, gyakran.  Elégszer  mondtamt

ne  tedd  azt. Elégtttr  voltam nálatok.
ELÉGSZIK,  (el-é-ig-szik) k.  múltját  az  elégedik

igétől  kölcsönzi:  elégedtem,  elégedtél,  elégedett,  vala-
mint  a  mutató mód jelenjén kívül általán  a  többi  idő-
ket  is :  elégedem,  elégedjél,  elégedném,  elégtdendém,



107 ELÉGTELEN—ELEGY EtiEGYÁRUK-ELEGYÍTHETŐ  108

elégedni,  elégedvén,  eUgidS,  \. ELÉGEDIK.  A  terme-
ttet  kevéuel  megelégták.  (Km). A  tterenete ritkán  elég-
tük  meg egy  csapattól.  (Km).

ELÉGTELEN,  (el-é-ig-telen) mn.  tt  elégtelen-t,
tb.  —ék.  1) Szükséget, hiányt  nem pótoló, kiráoatot
nem  szűntető, mivel  be  nem  lehet  érni.  Ennyi  pénz
oly  nagy  ttóra  elégtelen.  2) Nem képes.  Ö elégtelen  éten
munkára.  3)  Mint  határozó  :  elégtelenül.

ELÉGTELENSÉG,  (el-é-ig-telen-ség)  fii.  tt
elégtelentég-e't.  1)  Állapot,  melyben valamely  szüksé-
get , hiányt  pótolni, betölteni,  kivánatot  teljesíteni
nem  lehet  2)  Képesség hiánya. Érezvén  elégtelentégét,
lemondott  a  hivatalról.

ELÉGTELENÜL,  (el-é-ig-telen-fil)  ih. Elégség
nélkül,  elégtelen  állapotban,  elégtelen  módon.

ELÉGTÉT, ELÉGTÉTEL,  (elég-tét  v.  —tétel)
ősz.  fa.  1)  Általán  kötelességnek, tartozásnak  telje-
sítése.  2) Különösen, jogtanilag  :  kárnak  visszatérí-
tése, sértett becsületnek  visszaállítása. Elégtételt  adni
valakinek.  3)  Fenyítő  törvényben :  büntetés, melyet
a  gonosztevőre  biróilag  szabnak  és  végrehajtanak.
4)  Erkölcsi  ért  oly  cselekedet, mely  által  a  sértő,
vagy  bűnös  fél  önként, lelke  belső  sugalmiból meg-
bánja  tettét, s azt valamely külső  jellel, például meg-
követés  által  nyilvánítja.  5)  Kér. katholikai  ért. a pe-
nitencziatartás szentségének  azon alkotó,  sőt  lényeges
része, melynélfogva  a törcdelmesen  meggyónt  bűnös
a  gyóntató  atyától  rendelt  jóságos  cselekedeteket
végrehajtja,  az ajánlott vagy  parancsolt lelki  gyógy-
szereket  lelkiösmeretesen  használja,  a bűnre  vezető
alkalmakat  kerüli,  s az  egyházi  fenyíték  által  kisza-
bott büntetést  kiállja.

ELÉGTEVÖ, (elég-tevő) ősz.  mn. Ki  az  elégté-
telt  jogi,  fenyítés!,  erkölcsi  vagy  vallási  értelemben
teljesíti.  V.  ő. ELÉGTÉT.

ELÉGÜL,  ELÉGÜL,  (el-é-ig-ül)  őnh.  m.  elé-
gOl-t.  Be,  meg igekötőkkel haaználtatik:  beelégU,  meg-
elégtíl,  azaz  : beéri  valamivel,  többet  nem kivan.  V.
ö.  ELÉGSZIK.

ELÉGÜLÉS,  ELÉGÜLÉS,  (el-é-ig-ttl-és)  fn.  tt
elégtUét-t,  tb.  —e*.  Valamivel  beérés, valamin meg-
nyugvás.  ElégUlétél  kijelenteni.

ELÉGÜLETLEN , ELÉGÜLETLENSÉG, 1.
ELÉGEDETLEN, ELÉGEDETLENSÉG.

ELÉGÜLT, (el-é-ig-ül-t) mn. tt  elégttlt-et.  Aki
valamivel beéri, valamin megnyugszik.

ELÉGÜLTEN, (el-é-ig-ül-t-en)ih.Megelégedve;
megnyugodva.

ELEGÜLTSÉG, (el-é-íg-til-t-ség) fn.  tt  elégtít-
tég-e't.  Állapot,  midőn  valakinek  kívánsága,  vágya
teljesedve  van; jóllakás.  Elégttlttégig  enni.

ELEGY, (el-egy)  mn.  tt.  elegy-et.  Vegyes, ke-
vert, mi több  idegen  nemű részekből  áll.  Vittel  elegy
bor. Elegy  irományok. Elegy  vertetetek.

Eredetileg  talán  elvegy  volt,  az  el  és  vegy  (mis-
tűm) elemekből. Átvetve hasonló értelmű:  egyel,  mely-
ből  egyélű  =  elegyít, továbbá az : egyvel,  melyből

egyveleg  származott  Mi szerint  elegy  alapérteménye
volna: több különböző  részekből  öszveallított,  kevert
valami  egy. V.  ö. VEGY.

ELEGYÁRÜK,  (elegy-áruk)  ősz.  fa.  többes
számban,  tt  elegydmk-at.  Különféle nemű vegyes, ke-
verék  árak, péld. a szatócsoknál.

ELEGYBELEGY, (elegy-bel-egy) kettőzött  szó.
1)  fn. tt  elegybelegy-ét.  Holmi  knlönnemfi  részekből
öszveallott  vegyítek, keverék,  2)  mn.  kevert, hányt-
vetett, diribdarab, haji  baji.  Elegybelegy  régi  kétiratok.

ELEGYEDIK,  (el-egy-éd-ik)  k.  m.  elegyéd-tem,
—tél,  —itt.  1)  Keveredik,  vegyül  valamivel.  Ha a
bor  tetettél  elegyedik,  ttinte  ecsetté  válik.  2)  Valamibe
avatkozik.  Mát  Ügyébe,  dolgába  elegyedni.

ELEGYENGET, (el-egyenget) ősz. áth.  1)  Va-
lamit  folytonos  munka  által  egyenessé tesz.  Elegyen-
getni  a  ttombékot  réteket,  a  hantot  földeket.  2)  Vala-
mely  ügyet, mely  némi  nehézségekkel  van  öszvekap-
csolva, helyesen  elintéz,  bevégez.  3)  Tréfás  kifejezés-
ben : elpuhít, jól  elver  valakit  Elegyengették  a  hátát.

ELEGYENGETÉS,  (el-egyengetés)  ősz.  fn.  1)
Valamely  rögös  térnek, folytonos  munka általi  egye-
nessé  tevése,  simára  húzása.  2)  Szövevényes,  nehéz
ügynek  elintézése.

ELEGYENLÍT,  ELEGYENLTT,  (el-egyenlit)
ősz.  fa.  1)  Visszálkodást,  pert  mindakét félnek  meg-
elégedésére  elintéz.  2)  Szövevényes  ügyet  megfejt,
nehézségeit  eloszlatja.

ELEGYES,  (el-egy-es) mn. tt.  elegyet-t,  v.  —ét,
tb.  —ék. Elegy, azaz  knlönnemfi vagy  fajú  részekből
álló.  Elegyet  gabona, mely  péld.  búzából  és  rozsból
áll.  Elegyet  kövér  hút,  melynek  némely részei  kövé-
rek,  mások  ősztövérek.

ELEGYEST,  (el-egy-es-t)  ih. Keverve,  vegyest,
különnemü  vagy  fajú  részekből  állva.  VSrSi  bort  fe-
hérrel  elegyest  inni.

ELEGYETLEN, (el-egy-etlen)  mn.  tt  elegyet-
len-t,  tb.  —ék. Nem vegyes, nem vegyült,  vegyületlen,
tiszta.  EUgyeÜen  tinta  borok.

ELEGYÍT,  ELEGYÍT,  (el-egy-ít)  áth.  m.  ele-
gyít-ett,  htn. —«m v. —ni. Vegyít, kever,  különnemü
részekből  valamit  öszveállit  Elegyíteni  a uéndt  árpa-
ttalmával.  Tejbe  Kttitet  elegytíeni.  EgybeelegyÜeni.  Fe-
hér lútthet feketét  elegytíeni.  Átv. ért. magát  elegyíti  ám.
avatkozik.  Magát  idegen  Ügyekbe  hivatianvl  elegyíteni.

ELEGYÍTÉS, ELEGYÍTÉS, (el-egy-ít-és) fn.  tt
elegytíét-t,  tb.—ék. Keverés, vegyítés. V. ö. ELEGYÍT.

ELEGYÍTETT, ELEGYÍTETT, (el-egy-ít-étt)
mn.  tt  elegyüett-et.  Kevert, vegyített, idegen  vagy
különnemü  részekből  öszveállított  Elegyített  éretek.
Vittel  elegyített  bor.

ELEGYÍTHETŐ,  (el-egy-ít-het-ő)  mn.  tt  tle-
gyíthetS-t.  Amit  másféle  valamivel  keverni, vegyíteni

.lehet  Elegyíthető  borok,  éretek.
ELEGYKERESKEDÉS, (elegy-kereskedés)  ősz.

fn.  Elegyárnkkal  kereskedés.
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ELEGYSULY,  (elegy-suly)  ősz.  fn.  Mértékre
tett árok  súlya  a göngyölettel vagy  takaróval  együtt.
Máskép :  teljessuly.  Ellenébe  tétetik a :  tiszta  súly.

ELEGYTÖZS, (elegy-tőzs) ősz.  fn.  1.  ELEGY-
KEBESKÉDÉS.

ELEGYÜL,  ELEGYÜL,  (el-egy-fil)  önh.  m.
degySl-t.  1) Valamivel  öszve- vagy  valami  közé  ke-
teredik, vegyül  A  tisztabuta  közé rozs,  konkoly ele-
gyült.  A  víz  és  olaj  nem  elegyülnek.  Aki  korpa  közé
tltgyU,  megesmk  a  disznók.  (Km).  2) Átv.  ért  vala-
mibe  avatkozik.. Dolgomba ne  elegyülj.

ELEGYÜLÉS, ELEGYÜLÉS,  (el-egy-ül-és)  fa.
tt  tlegyülét-t,  tb.  —ék.  1) Különnemü  részek,  testek
belső működése,  melynélfogva  egymással keverednek,
Tegyilnek. Az  aranyércmek  ezüsttel  elegyülése.  2) Va-
lamibe  önként  avatkozás.

ELÉHAJT,  (élé-hajt)  ősz. áth.  Hajtva szem elé-
be  tereL  EUhajtani  a  sűrűben,  tilalmasban  legelő'bar-
mokat. V.  ö.  HAJT.

ELÉHÉNGÉRGET, (elé-héngérget)  ősz.  gyak.
átb.  Valamely  hengerded  testet  tengelye körül  for-
gatva szem elébe  tol,  taszít  Eléhengergetni  az  elszál-
lítandó  Ura  hordókat.  V.  ö. HÉNGÉRGET.

ELÉHÉZÉTT, (el-éhézétt) ősz.  mn. Sokáig nem
evett, kikoplalt, igen  éhes.  Eléhezett  szegények,  koldu-
«ok  EUhezett  utasok.

ELEMEZIK,  (el-éhézik)  ősz.  k.  Sokáig  nem
rszik, hosszáé  koplalás  után  igen  éhessé  lesz.

ELÉHÉZTET, (el-éhéztet) ősz.  áth.  Sokáig kop-
laltat, eledel  híja miatt, vagy  annak megtagadása által
igen  éhessé  tesz.  Eléheztctni  a  szegény  barmot  reggel-
in/  estig.  Eléheztetni  a foglyokat,  rabokat.

ELÉHÉZTETÉS,  (el-éhéztctés)  ősz.  fa.  Sokáig
tartó  koplaltatás,  mely  az  éhséget  igen  neveli.  Az
f lf hétfélét  megrontja  a  marhat.  Eléheztetéssel  kínozni
a  rabokat.

ELÉHÍ,  (elé-hí) ősz. áth.  Valakit  hí,  hogy  jöj-
jön  elé, álljon  szem  elé,  hogy  közeledjék,  hogy  rejte-
két odahagyja.  Eléhini  a  vádlókat és vádlottakat.  Elé-
>ii*i a tanúkat,  a  poroszlókat.

ELÉHORD,  (elé-hord)  ősz.  áth.  Ami  hátul,
f.'lre vagy  elrejtve  állott, azt  szem  elébe  rakja,  állít-
ja.  EUhordani  a  csatában szerzett  kincseket.  Átv.  ért
beszéd közben  különféle  dolgokat  idéz, eléidéz, emlí-
tésbe hoz.  Ezen  igének  hatása  mindig  több  tárgyra
t-TJed ki. V.  ő. HORD.

ELÉHOZ,  (elé-hoz) ősz. áth.  Egy  tárgyat  vagy
többet, de  egyszerre  eléállit, megemlít, eléad.  Hozd
de  Itgkedvezb  kardomat.  Ismét  eléhozod,  mit  százszor
Mottó*  már. Azt  elé se  hozd. Minek  azt  eléhoznif

ELEHÜL, (el-ehfil)  ősz. önh. Igen  ebül, az  éh-
tff  eritsen  bántja,  éhessé  lesz.

ELÉHURCZOL,  (elé-hmrczol) ősz.  áth. Hurczol-
n szem  elébe hoz, eléállit  Eléhurczolni  a  tetten  ka
folt  gonosztevőt.  V.  ö. HURCZOL.

ELÉHÚZ,  (elé-huz) ősz.  áth.  Húzva, vontatva
izem  elé állít, elévesz.  EUhúzni  a  szekeret.  EUhúzni
• zsebbe  dugott  könyvet.  V.  ő. HÚZ.

ELEIBE,  (el-é-je-be  v.  ol-é-je-ve)  1.  ELÉBE.
ELEIN, (el-ő-i-n v. elö-je-en) határozó. Ám. elején,

az  első részben, valaminek  kezdetén.
ELEINK, ELEITEK, ELEIK, (ám. elő-ink, élő-

itek,  elo'-ik) tb. fa. tt  eleink-et. Egyes száma  elS,  de az
egyes  személyi  birtokragokkal  itteni  jelentésében
nincs  szokásban,  mert  nem mondjak  élőm, előd, ha-
nem e helyett:  eldSdSm,  eldSdöd.  Értelme  :  őseink,
eldődeink, 1. ŐS, ELDÖD.  Dicső  vitet  eleink.

„Hát még vagyon  oly  szív,  mely  rég  őseinknek
Emlékezetével  áldoz  eleinknek V

Ányos  Pál.

ELEINTE, ELEINTÉN, (el-ő-i-n-te v. el-ö-i-n-te-
en) ih.  Kezdetben,  mindenek előtt;  régente,  hajdanta.
Eleinte  ez mind  máskép  volt.  Eleinte jól  viselte  magát.
Eleinte  azt hittem, hogy  . . .

ELEINTÉKÉN,  (el-ő-i-n-t-ék-én  v.  el-ő-i-n-t-eg-
en)  határozó.  Székely  szó.  A  közelebbi  napokban.
Eleinteken nálunk járatok.  (Kriza János gyűjteménye).
Az  ék  vagy  többes! rag,  én  végül  módosító  raggal
mint  : napokon,  vagy  pedig  ég  ég képző, mint nálunk
is  hallani  : eleinlég,  eleinteg,  én  toldattal.

ELEITÖLFOGVA,  (eleitől-fogya) ih.  Kezdettől,
előröl  kezdve.  Eleitől  fogva  mostanáig.

ELEJBE, 1. ELEIBE  és  ELÉBE.
ELEJE,  (ám.  el-ő-je).  Elő  része,  kezdete.  Se

eleje,  se  vége.  Se  eleje,  se  veleje,  ám.  se  füle  se  farka,
csonka, hiányos,  tartalmatlan  valami.  Elejét  venni va-
laminek,  ám.  kezdetben  megakadályozni,  eszközöm!,
hogy  el  se  kezdődjék.

ELÉJE,  (el-é-je) =  elébe;  1. ELÉ,  (1) alatt.

ELÉJÖN,  (elé-jön)  ősz.  önh.  1) Jőve  szem elé
áll,  szem  elé  lép.  Lassanként egymás  után  de jönnek  a
hívottak.  2)  Átv.  ért.  ami eltévedt, elveszett,  ismét
elékerűl.  Az  ellopott jószág  ritkán jön  elé.

ELEJT,  (el-ejt)  ősz.  áth.  Akarva  vagy  akarat-
lanul  el- v.  leesésre késztet  V.  ö.  EL, (2) és  EJT.
Elejteni  a palactkot.

ELEJTÉS,  (el-ejtés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valamit elejtünk.

ELEK,  (1),  (a  hellén  nyelvből  értelmezve  ám.
védő, segítő)  férfi  kn.  tt.  Elek-ét.  Alexius.  &.  Elek
hitvalló v. Hitvalló sz. Elek.  A római naptárban nyárhó
17-dikére esik.

ELEK,  (2),  falu  Arad  megyében;  SZENT—
mezőváros  ,Vas  megyében  és  falu  Biharban; helyr.
Elek-én,  —re,  —ről.

—ELEK, mély hangon  —ALAK;  1.  ezt
—ELEK,  (el-ék)  ősz.  fönévképző,  pl.  tölt-eUk,

foz-elék.  Mély  hangon  —alék,  pl.  áz-alék,  told-alék,
tart-alék.

ELÉKERGET,  (elé-kerget)  ősz.  áth.  Kergetve
elé  v.  szem elébe hajt.  Elékergetni  a gulyába  keveredett
jármos  tinókat. V.  ö. ELÉ,  (3) és  KERGET.

ELEKES,  (1),  Molnár  Albertnél  egy  az  Elek

szóval. L.  ezt.
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ELEKES, (9),  falu  Erdélyben, Alsó-Fejér  me-
gyében ; helyr.  Elekes-én,  —re,  —ríH.

ELÉL,  (el-él) ősz. doh. Életét folytatja, meg nem
hal.  Még  dühét  tudja  Itten  meddig. Holtig  majd  etak
eleiünk. Áthatólag  tárgyesettel:  1) bizonyos időt élet-
ben eltölt  Éléi  míg  egy-két  eutendSt.  2)  Elfogyaszt,
eleuik  iszik  valamit  EléK  minden vagyonát.

ELELEMÉDÉTT,  (el-élemédétt) ősz.  mn.  Aki
hossza  életet él ve elkorhadt, elvénült  EUUmedett  agg
emberek,

ELÉLEMÉDIK,  (el-élemédik)  ősz.  k.  Élete
hossza  időre  terjedvén  elkorhad.

ELÉLOPÓDZIK, (elé-lopódzik) ősz. k.  Lopódz-
vaeléjő,  azaz, titkon, sunnyogva, elébuvik. V.  ő. ELÉ
és  LOPÓDZIK.

ELÉLÖK,  (élé-lök)  ősz.  áth.  Valamit  úgy  lök,
meglök, hogy  elényomuljon,  lóduljon.

ELELÖZ, (el-előz) ősz. áth. m. elelSg-tem,  —tél,
—ott. Élőmunkát teljesít,  öregéből, nagyjából  elcsé-
pel, péld. gabonát,  magvas  kendert  Kemenesali  szó.

ELÉLT, (el-élt)  ősz.  mn.  1)  A  gyönyöröknek
túlságos  élvezése vagy sok  viszontagságok, nyavalyák
miatt  időnek előtte  megvénhedt, elkorhadt  EUU  fia-
taltág.  2) Életben  eltöltött  Ha éléit  napjaimra  vits-
ttagondolok.

ELÉLTESÉDIK, (el-éltesédik) ősz.  k.  Elvénfii,
elöregedik, agg korba  jut

ELÉLÜKKEN,  (elé-lfikken)  ősz.  önh.  Véletle-
nül eléáll.  Székely  szólás.  (Kriza  gyűjteményében).

ELEM,  (el-em)  fh. tt dem-et. Eredeti értelménél
fogva  ám.  elB,  eltS,  ős  valami.  V.  ő. EL,  (1)  és  ÁM,
EM, ÓM,  ÖM képzők.  Különösen.  1)  A természettan-
ban , a  testnek  azon  alkotó részecskéi, melyekből az
eredetileg öszveállott  Valamely  tettet  elemeire  felol-
dani.  Különösen  egysterü  elemek, melyek  fÖlbonthat-
lanok, akár  azért, mivel valósággal  egyszerűek,  akár
azért,  mivel  a  felbontásra  megkivántató  módok  és
eszközök  még előttünk ismeretlenek. Ezek  más néven
vegyelemek  vagy  alapanyagok,  melyek  száma a  tudo-
mány jelen  állásában  a  60-at  meghaladja,  ilyenek  a
légnemű  elemek  : éleny,  köneny,  legény,  tteneny,  fém-
nemfiek  :  horgany, vas, re*, ettttt, arany  stb.  Megje-
gyezzük, hogy  az  any  eny  végzetet,  mely  az  elem ki-
fejezésére  szolgál, oly  testek  mellé  nem  szükséges
tenni,  mely a  természetben  tisztán  feltaláltatván  már
a  köz életben  is  saját  nevezettel bír, pl. vat, rét, ettttt,
ón, ólom.  Az  arany  szó , mely  különben  is  több más
nyelvcsaládokban  feltaláltatik,  már a  köz  életben  is
csak  any  végzettel  divatos.  2)  A  tanrendszerben, a
tudománynak  első  alapja,  melyre  az  építve  van.  A
nyelvtan, a uámtan, a  bölcselkedés  elemei. 3) A  nyelv-
tanban, az egyes  szók  alkotó  részei.  A  ttot  elemeire
felbontani,  péld.  e szónak  utótok,  elemei  :  tU-at-ok,
ennek  :  vereget,  elemei:  ver-e'g-et.  4)  Valamely  szel-
lemi , erkölcsi  egésznek  részel  Ás  európai  nemietek
törvényei  régi  ét  újabb  elemekből állottak Ottóé.  5) Atv.
ért  olyat valami, ami nélkül  el  nem lehetünk, ami

életűnk  szükségévé vált.  Némely  embernek bor, mamák
játék  az  eleme.  Akkor van  elemiben,  ha.  fSrangua&al
társaloghat.

Ezen  szóról  sokan  azt  tartjak,  hogy  az  a  latin
efementum-ból  metszetett el; azonban mellőzve, hogy
ezt magában a  latinban  nem egykönnyen  lehet meg-
fejteni,  s  általán  alimentum  módosulatának  hiszik,
száz  meg  száz  magyar  példánk  van  reá, hogy  az el
dús  sarjadékú  tisztán  magyar  gyökünkből  a  legsza-
bályosabban, s legegyszerűbben alakúit  Az d  gyök-
nek  egyik  közvetlen  származéka  elő,  mely  a  régi
nyelvemlékekben  első  értelemben  is  vétetett.  Az  S
képző,  mint  számtalanszor eléjön  nyelvünkben,  igen
könnyen  változott  Ó-ve,  ez  ismét  valamelyik  ajak-
hanggá ,  mint  ezekben  is  nyd-S nyel-v, ölő  ölv,  enyö
v.  enyil  enyv, melyek  mindkét  alakban  is  létéének
vagy  a  tájbeszédben  vagy  a  régi  nyelvemlékekben.
De  az  ajakhang  sok  esetben  közbe vészen  még  egy
segéd  önhangzót  is, mintái  alró  al-om és  al-ap,  figyel
figyel-ö  figyd-em,  vral  wraM  walrom, öl  ölé  oto  és
ólom v.  ólom, jár-ó jár-v jár-om, sőt még további  ki-
sarjadzissal  is  mint  mer-S  mer-ev  mer-ev-en, el-S  d-vo
d-ev-en  stb.  V.  ő.  —ALOM  fbnévképző.  Jelen  alak-
jában  csak  az újabb  korban  lett divatos, de  eléjön
dev  alakban  mint főnév  már Molnár Albertnél  is.

—ELÉM ,  (el-ém)  névképző ,  vastaghangon
—ALOM, 1.  ezt

ELÉMÁ8Z, (elé-mász)  ősz.  önh.  Mászva  szem
elé jön,  elényomúl.  EiS  után  elémáttnak  odvaikbél  a
békák.  V.  ő. MÁ8Z.

ELEMEDÉIT, (él-em-ed-étt) mn. tt.  (UmédéU-et.
Nagy  kort  élt, vén kora.  ÉUmedett  ember.

ÉLEMÉDIK,  (él-em-éd-ik)  k.  m.  éleméd-tem,
—tű, —étt. Éltes korúvá  lesz,  vénfii,  megvénül,  agg
korba jut.

ELEMEL, (el-emel) ősz.  áth.  1)  Valamit  egy
helyről  másra  emelve tesz, visz, helyez  által.  V.  ő.
EL, (2) és  EMEL. 2) Tréfás  kifejezéssel:  ellop.

ELÉMELYÉDIK,  (el-ómelyédik)  ősz. k.  Vala-
mitől  elundorodik,  csömört  kap.  V.  ő.  ÉMELYEG,
ÉMELYEDIK.

ELÉMELYÍT,  (el-émelyít) ősz.  áth.  Elundorít,
kellemetlen  íze  által  utálatra  gerjeszt,  felkeveri  a
gyomrot  Át  igen  édet  uerek  eUmelyttik  a  gyomrot.

ELEMÉSZT,  (el-emészt) ősz. áth. 1) Veszendővé
tesz, elpazarol, elprédál,  elsikkaszt  Eleméttiette  ás
agyáról  maradt örökséget.  2) Titkon elöl, elfojt.  Ha  le-
hetne , egy kanál  vtiben  demétttene  bennünket.  V.  ö.
EMÉSZT.

ELEMÉSZTÉS, (él-emésztés) ősz. fh.  1)  Elvesz-
tés, elpazarlás, elsikkasztás.  2)  Öles, gyilkolás  által
titkosan véghez vitt elvesztés.

ELEMÉSZTŐDIK,  (el-emésztődik)  őax.  belsz.
Magamagában  elvész,  elsikkad,  mintegy önmagát  el-
emészti.

ELEMEZ,  (el-em-ez) áth.  m. demet-tem  v.  elem-
tettem, —fél  v, elemiét,  —étt  v,  demritt, htq. —m
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T. elenoeni.  Valamit  első  elemeire  feloszlat,  alkotó
részeire szétválásét,  különösen  a  szók  eredetét vizs-
gálja.  Stókat  elemami. V.  ö.  ELEM.

ELEMEZÉS, (el-em-éz-éa)  fii.  1. ELEMZÉS.

ELEMEZNE,  (el-e-mez-ne,  T. a  második  e  csak
köxbeszurás  lévén  :  el-mez-ne,  s  ám.  elmeztelenülf).
Mondjak  Komárom  vidékén  Csalóközben,  s Kemenes-
aljái}  rendetlen,  igen pongyola öltözködésű  emberről;
kin a mez csak  imígyamúgy  fityeg,  s testének  némely
részei  meztelenek.  Elemezne  czigánygyerek.  Kassay
izerént ám. alamnsztí,  alamuszi,  ahonnét  ö'  ezekkel
egy eredetűnek  tartja.

ELEMI,  (el-em-i)  mn.  tt  elemi-t,  tb. —ék.  1)
Ami  valamely  testnek,  tudománynak,  öszvegnek  ele-
meit foglalja  magában.  V.  ö. ELEM.  Elemi  számtan,
elemi  nyelvtan.  Elemi  rínék.  Elemi  tanodák, könyvek,
ismeretek.  2)  A  természet  elemeitől  származó,  azokra
vonatkozó.  Elemi  károk,  csapások  (tűz, víz  által).

ELEMIGYANTA,  (elemi-gyanta)  ősz.  fn.  Olaj-
fának  gyantája.  V.  ö. GYANTA.

ELEMILEG,  (el-em-i-leg)  ih.  Elemi  módon;
elemek  módjára,  formájára;  elemeire  osztva.

ELÉMOZDÍT,  (elé-mozdít)  ősz.  áth.  1)  Szem
elébe mozdít,  s  ez az  igazi jelentése.  2)  Úgy mozdít
valamin  v.  valamit,  hogy  előre  nyomuljon,  haladjon.
Huználtatik  mind anyagi,  mind  szellemi értelemben.
Jobban a  2-ik  értelemben  : előmozdít.  V. ö. ELÉ,  (3)
és  MOZDÍT.

ELEMTAN,  (elem-tan)  ősz. fn.  Tulajdonkép  oly
Un, mely  anyagi  vagy  szellemi  elemeket tárgyal.  V.
ö. ELEM.  Némelyek  különösen  a  chemia  szót  értet-
ték alatta,  de  helyette  már közdivatra  kapott  a  vegy-
tan  vagy  vegyészet.  Az  elemtan  tehát  a  vegytannak
csak  egy  részét  tenné,  mely  a  testek  elemeiről ér-
tekezik.

ELEMZ,  (el-em-z)  1. ELEMEZ.
ELEMZÉS,  (el-em-éz-és)  fn.  tt.  elemzét-t,  tb.

—ét.  Valaminek  első  elemeire  feloszlatása,  alkotó
részeire  szétválasztása,  különösen  a  szók  eredetének
Tizsgáttaa.  Stóelemtés.  \.  ELEM.

ELÉNEKEL,  (el-énekél)  ősz.  áth.  1)  Valamit
énekszóval  eléad.  Elénekelni  eltö  hallatra  a  legnehe-
tebb  dallamokat.  Régen  hegedült  arról  szent  Dávid,
ti  is  énekelte.  (Km.) 2)  Énekszóval  elbúcsúztál.  El-
rtekelM  a  halottat.  Szokottabban  : kiénekel.  3) Foly-
tonosan,  tartósan  énekel.  Óránként elénekel.

ELENGED, (el-enged)  ősz. áth. és  önh.  1) Va-
lamely  tartozásnak  teljesítésétől  fölment,  fölszabadít.
Elengedni  a* adót,  a*  adósságot.  Az  egésznek  árából
egy  rétmt  elengedni.  2)  Megbocsát. Most  az  egyszer  el-
engedem  amit  vétettél.  8)  Elolvad.  Elengedi  a hó.  V.
ö. ENGED.

ELENGEDÉS, (el-engedés) ősz. fn.  1) Valamely
tartozástól  fölmentés.  Adónak  elengedése.  2)  Megbo-
aátas.  Bűnnek,  büntetésnek  elengedése.  3)  Elolvadás.
T. S. ELENGED.

*EAJ>.  «A«T  UOTÍB.  H.  KÖT.

ELENKES, kiavult  fn.  Bizonyos  ezüstpénz  neve
volt  2-ik Lajos  király  alatt.  „Eodem  anno  (1523)
nova  in  Hungária  moneta  cuditur  Élénketek  vocata."
Így  ir  Sigler  Mihály.  1. Bél  App.  p.  66.

ELENYÉGET,  (el-enyéget)  ősz. áth. Egy  töröl
szakadt  szó  az  enyészik igével,  s  ám.  elenyészni  kész-
tet, elbujtat,  elrejt.  V.  ö. ENYÉGET.

ELENYELÉG,  (el-enyelég)  ősz.  önh.  Folyvást,
huzamosan  enyeleg,  enyelgéssel  tölti  az  időt,  enye-
legve  elmulat.  V.  6.  ENYELEG.

ELENYÉSZÉS,  (el-enyészés)  ősz.  fn.  Állapot,
midőn  valami  elenyészik;  valaminek elveszése,  meg-
semmisülése,  eltűnése.  V.  ö.  ENYÉSZIK.

ELENYÉSZIK,  (el-enyészik)  ősz.  k.  1)  Midőn
valami  végképen  elvész ,  soha  többé  elé  nem jő.  A
leélt  idők  elenyésztek.  Az  elköltött,  elpazarlott  pénz  el-
enyészett.  2)  Szem  elől  eltűnik,  eltéved.  Itt  volt,  s
egyszerre  elenyészett. V.  ö.  EL,  (2)  és  ENYÉSZIK.

ELENYÉSZT,  (el-enyészt)  ősz. áth. 1)  Valamit
veszendővé tesz, megsemmisít.  Elenyésztem  a  sokpénzt.
2)  Eltüntet,  eloszlat.  A  nap  heve  {tenyésztette  a  ködöt,
a felhőket.  V.  6. EL  és  ENYÉSZT.

ELENYÉSZTÉS,  (el-enyésztés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  mely  okozza, véghez  viszi,  hogy valami elenyész-
szék;  megsemmisítés,  eltüntetés.

ELENYÉZ,  (el-enyéz)  ősz. áth. Mesterségesen,
pl.  büvölés,  szemfényvesztés  által  eltüntet,  elrejt  V.
ö. ENYÉSZIK  és  ENYÉZ.

ELEP, puszta  Szabolcs  megyében;  helyr.  Elep-
én,  —re, —röl.

ELEPED,  (el-eped)  ősz.  önh.  Epedve  elemészti
magát,  elfogy.  Mély  fájdalomban  elepedni.  V.  ö.  EL
és  EPED.

ELEPEDÉS,  (el-epedés)  ősz.  fn.  Szomorkodó
indulatban,  pl.  bánatban,  búban,  szerelemben  elfony-
nyadás,  elemésztödés,  elfogyás.

ELEPEDT,  (el-epedt)  ősz.  mn.  Lassú  és  tartós
fájdalomban  elfogyott,  elemésztödött.

ELEPÉSÉDIK,  (el-epésédik)  ősz. k.  Az  epe el-
lepi,  elterjed  benne,  ingerlékeny,  haragos  természe-
tűvé  leszen.

ELEPESZT,  (el-epeszt)  ősz. áth. Valamely  fáj-
dalmas,  lassan rágódó indulat elfonnyasztja,  elemészti.
Elepeszti  a  bú, a  reménytelen  szerelem.

ELÉPÍT,  (el-épít)  ősz.  áth. Épitve  elhasznál,
épületre  elkölt,  fordít.  ElépUeni  minden pénzét. Elé-
píteni  az  öszvehordott  köveket,  téglákat.

ELÉR,  (1),  (el-ér)  ősz.  önh.  1) Bizonyos  czélig,
határig  eljut.  Éjszakára  elérni  a faluig,  csárdáig.  2)
Elnyúlik,  elterjed,  elhat.  A  királyok  keze  messze  elér.
Ezen  kötél,  egyik  parttól  a  másikig  elér.  V.  ö. EL,
(2) és  ÉR önh.

ELÉR,  (2), (el-ér)  ősz. áth.  1)  Úton  menve,  az
előtte  haladót  egészen  megközelíti.  Ö  előbb  indáit  el,
mégis  én  elértem  őt.  2)  Bizonyos  távolságot  vagy  tá-
volságban  levő  tárgyat,  testének  valamely  tagjával,
vagy  valamely  eszközzel  megillet  Lábával  elérte  a

8
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vb fenekét;  kesével elérte a fán  lógó  gyümölcsöt.  Csák-
lyával  elérte  a partot.  3)  Bizonyos  időt  megél.  El-
értem  életem  60-dik  évét.  V.  ö. EL, (2)  és ÉR  áth.

ELÉRÁNT,  (elé-ránt) ősz. áth.  Maga elébe vagy
magához ránt, hirtelenében  elévesz.

, Azt a gazda  hogy  méglátta,
Egy  nagy botot eléránta."

Székely  népköltési gyűjtemény.

ELÉBCZÜL,  (el-érczül)  ősz.  őnh.  Éreznek  ter-
mészetét, tulajdonságait  ölti  föl;  érczczé  változik  el.

ELÉRCZŰLÉS,  (el-érczűlés) ősz.  fa.  Elváltozás,
midőn  valamely  ásvány  idegen  részekkel,  pl.  mireny-
nyel  vegyülve  érczalakot  ölt.

ELERED,  (el-ered) ősz. önh.  1) El  kezd folyni.
Meredt  át  orra  vére.  Elered  a  megrekedt  víz,  vizelet.
2) Elterjed  a seb.  (Kriza  gyűjteménye).

ELEBÉGET,  (el-eréget) ősz.  áth.  Egymás  után
elbocsát,  elmenni  enged.  Eleregetni  béke  idején  a ka-
tonákat.  A  bekötött  lovakat  eleregetni.  V.  ö.  EL  és
EREGET.

ELÉRÉPÜL, (elé-répül) ősz. önh. Repülve eléjő,
elétünik.  Tavamtól  elérepBlnek  a  gólyák,  fecskék.  Az
elhintett  butára  elérepdlnek  a  verebek, galambok.

ELÉRÉS,  (el-érés)  ősz.  fa.  1)  Teljes megköze-
lítése annak, aki  elitre  ment.  2) Bizonyos  távolságra
eljutás.  3)  Valaminek  kézzel  lábbal,  vagy  akármely
eszközzel  megilletése.  A  vie fenekének  elérése.  V.  ö.
ÉR, őnh. és áth.  4)  A  növény  vagy  gyümölcs  kifej-
lődésének  tetőpontja,  midőn  már veszni  indul.  V.  ö.
ÉRIK.

ELERESZT,  (el-ereszt)  ősz.  áth.  1) Megengedi
vagy  eszközli,  hogy  elmenjen,  elbocsát  Elereszteni
iskolából  a  gyermekeket.  Elereszteni át  árkok  közé  sto-
rtíott  vitet.  Elereszteni  hordóból  a  bort.  2)  Valamit
tartani, szorítani  megszfin.  Elerestteni  kézből  a kötelet.
V.  ö. EL, (2)  és  ERESZT.

ELERESZTÉS,  (el-eresztés) ősz.  fa.  Cselekvés,
mely  által  valakit  vagy  valamit  eleresztünk,  ezen
igének  minden  értelmében.  Foglyok  eleresztett.  Kötél-
nek  eleretttése  a  kézből.

ELÉRHETETLEN,  (el-érhetetlen) ősz.  mn.  1)
Akit  akár  testi,  akár  erkölcsi  vagy  szellemi  gyors
haladásában  megközelíteni,  utolérni  nem  lehet  2)
Amihez  eljutni  lehetetlen.  Elérhetetlen  távolság, ma-
gasság.  Mint  határzó  :  elérhetetlenül.

ELÉRHETLEN, (el-érhetlen) ősz. mn. 1. EL-
ÉRHETETLEN.

ELÉRHETŐ,  (el-érhetó')  ősz.  mn.  Akit  vagy
amit elérni,  amihez  eljutni, amit megnyerni lehet  V.
5. ELÉR.

ELÉRIK,  (el-érik)  ősz.  k.  Az  érésnek  tetőpont-
ját  meghaladván vészesnek  indul.  A  körte  szilva már
maholnap  elérik.

ELÉRKÉZÉS, (el-érkézés)  ősz.  fa.  Távolról  bi-
zonyos helyre  és  időre  eljutás.  Máskép :  megérkezés.

ELÉRKEZIK, (el-érkézik) ősz.  k.  Tnlajdonké-
pen  időről  mondjuk,  midőn  annak  valamely  pontja
szaka elközelít, teljesedésbe jut  Elérkezett  már azon
idő, hogy  dolgainkkal  rendbe  jőjflnk.  Személyről  s
oly  dologról, mely nem időre vonatkozik, azt  mond-
juk  megérkezik. (Megérkeztek a vendégek. Megérkezett
a  gőzhajó.  Mikor  érkezik  meg  a vonat a vasúton ?).

ELERNYED,  (el-ernyed) ősz. önh. Kopás,  vise-
lés  által  elritkúi.  A  szövetekről  mondatik.  EUmyed
az  ócska köpönyeg, timtfg. Atv.  ért  1) a nagy  szegény-
ség  miatt oda lesz; 2)  nagy  munkában  ellankad, el-
erőtlenttl; 3) elsenyved. V.  ö. ERNYED.

ELERNYEDÉS, (el-ernyedés) ősz.  fa.  Valamely
szövetnek  ruhának viselés  által elmállása, elritknlása.
Átv.  ért.  végső  romlásig elszegényedés;  ellankadas,
elsenyvedés.

ELERŐTLENEDÉS,  (el-erőtlenédés)  ősz.  fa.
Gyengülő állapot, midőn a test lassan-lassan  minden
erejét  elveszti.

ELERŐTLENÉDIK,  (el-erötlenédik)  ősz.  k.
Lassan-lassan  minden  erejét elveszti.  'Vénségre  elerSt-
lenedik  a  test. A  hosszas  nyavalyában  elerSílenedett.
Sok  munkában  elerStlenedni.

ELERÖTLENÍT, (el-erötlenít) ősz.  áth.  Okozza,
eszközli, hogy a test  végkép  erőtlenné legyen.  V.  ö.
ERŐTLEN.

ELERŐTLENÍTÉS,  (el-erőtlenítés) ősz.  fa.  Va-
lakinek  v.  valaminek  minden  erejétől  megfosztása,
erőtlenné  tevése.  V.  ö. EL, (2) és ERŐTLENTTÉS.

ELERÖTLENÜL,  (el-erőtienttl)  ősz.  önh. Las-
san-lassan  erőtlen állapotba megy által, erejét  elveszti.
Sok  és  súlyos  munkában  dtrütleniÜni.

ELERŐTLENÜLÉS , 1. ELERŐTLENEDÉS.
ELÉRT,  (1),  (el-ért)  ősz.  mn.  Idején  túl  érett,

annyira  kifejlődött,  hogy ezután már nem gyarapodni,
hanem  veszni  fog.  Elért  gyümölcs.  Máskép :  elérett.
V.  ö.  ELÉRIK.

ELÉRT,  (2),  (el-ért)  ősz. áth.  Valaminek  értel-
mét  felfogja,  jelentését,  czélzását,  eszével  föléri.
Elérti amit mondok. Elérti a  tréfát.  Másképen:  megért.
V.  ö. EL, (2) és ÉRT  áth.

ELÉRTÉKTELENÍT,  (el-értéktelenít) ősz. áth.
Eszközli, okozza, hogy valami egészen értékét veazsze,
hogy ára, becse ne  legyen.

ELÉRZÉKÉNYÉDÉS, 1. ELÉRZÉKÉNYÜLÉS.

ELÉRZÉKÉNYÉDIK,  (el-érzékényédik) ősz.  k.
Az  érzéstől mintegy elolvad, ellágyúl.  Elértékenyedem,
midiin  sírást  hallok.  A  szívhez  szóló  beszédre  eUrzéke-
nyednek  a  hallgatók.  Igen  lágy  szívd,  hamar  elérzéke-
nyedik.

ELÉRZÉKÉN YÍT,  (el-érzókényít) ősz. áth. Egé-
szen  érzékenynyé  tesz,  ellágyít, részvétre, sírásra stb.
indít  Ás  árvák  keserű panasza elérzékenytíette  szívemet.

ELÉRZÉKÉNYÍTÉS,  (el-érzékényítés)  fa.  El-
lagyítás, részvétre  indítás.  V.  ö. ELÉRZÉKENYÍT.

ELÉRZÉKÉNYÜL,  (el-érzékényfil)  ősz.  őnh.
Érzékenynyé  változik el,  szive ellágyúl, elolvad.  A
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legkeményebb  szív  is  dértékenyül,  midőn  e  csapást
Útja.

ELÉBZÉKÉNYŰLÉS, (el-érzékényülés) ősz.  fn.
Énékenynyé  változás.

ELÉRZÉKÉNYÜLT, (el-érzékényült)  ősz.  mn.
Érsékenynyé  változott,  érzékenynyé  lett, ellágyult,
megindult szfvü.  Elérzékenytílt  hallgatók.

ELESÉG,  (el-e-ség, él  gyöktől)  fő.  tt.  deség-ét.
Altalin, minden,  mi az  állatoknak  eledelül  szolgál.
Gyünév  lévén  nem  mondatik egyes  eledelről,  hanem
tvbb  vagy  nagyobb  mennyiségben  öszvegyüjtött  fe-
löl.  Ilyenek.  1)  Család  vagy  testület  szükségére be-
uenett enni  való.  Hadi,  tábori eletég.  2) Takarmány,
miikép szfileség,  a  barmok számára  takarított  széna,
szalma, zab stb.  V.  ö.  ÉL  ige,  és  ELEDEL.

ELESÉG ADÓ,  (eleség-adó)  ősz.  fn.  1.  ELE-
SÉGVÁM.

ELESÉGÁRUS, (eleség-árus) ősz. fn. Kereskedő,
üzér,  kofa  stb.  aki  elcségnemü  czikkeket árul.

ELESÉG VÁM,  (cleség-vám)  ősz.  fn.  Némely
országokban  divatozó adó,  fogyasztási  adó neme, me-
lyet a vásárlóit  vagy  vásárlandó eleségtől  fizetni  kell.

ELESÉG VÁMLEVÉL,  (eleség-vám-levél)  ősz.
fn. Bizonyítvány,  mely  szól  a  lefizetett  eleségvámról.
V. ö. ELESÉGVÁM.

ELESÉGVÁMMENTES  ,  (eleség-vám-mentcs)
üsz. mn. Ki  eleségvámot  fizetni  nem  tartozik,  vagy
mitől  eleségvámot  fizetni  nem kell.  Eleségvámmentet
árueákktk.

ELESÉGVÁMOS,  (eleség-vámos)  ősz.  fn. Ható-
sági, nevezetesen  pénzflgyérségi  személy,  tisztviselő,
T»gy az eleségvám  haszonbérlője,  ki a  határozott  ele-
segrlmot beszedi.

ELESÉS,  (el-esés) ősz. fn. Tulajdonkép : a járó-
kelő  állatnak  lerogyása, eldölése,  midőn  sulyegyenét
veszti. Ki  ás  eletestül fél,  ne menjen  a jégre.  (Km). V.
ó. ESÉS.

ELESFALU, helység  Hont  megyében;  helyr.
Elufalu-ba,  —bon,  —Ml.

ELESIK, (el-esik)  ősz.  k.  Tulajdonkép:  elesik
»járókelő  (nem csúszó  mászó)  állat,  midőn sulyegye-
nét  vesztve  eldől,  lerogy.  A  Jci«  gyermek,  míg  járni
mtytanul,  gyakran  elérik.  Eleteti  a  lúd  a, jégen,  majd
P'&d  a jövő  héten.  (Né*pd).  Átv. ért. valamely remény-
től, keresettől,  vagyontól  megfosztatik.  Eleteti  a  várt
örtAtégtSl.  Eleteit  a  reméllelt  hivataltól.

ELESKÜSZIK, (el-esküszik) ősz. k.  1) Folyto-
nosan esküszik.  2)  Esküvel eltagad,  s ekkor áthatólag
haiznáUatv&n  tárgyesetet  kivan.  Eleiküszi  a  hitét,
*tm*etéí,  hazáját.

ELESKÜVÉS,  (el-eskfivés)  ősz.  fn.  Esküvel
erősített eltagadás.

ELESTVELÉDÉS,  (el-estvelédés)  ősz.  fn.  1)  A
napnak lealkonyodása. 2) Estveli ideig eljutás, elkéaéa.

ELESTVELÉDIK,  (el-estvelédik)  ősz.  k.  1) Az
idő luM  értére bajlik.  2)  Valakit  a  késő  est  elér.  El-

már,  tovább  nem mehetünk.

ELÉSZALAD,  (élé-szálad)  ősz.  önh.  Szsladva
eléjön,  elétünik. V.  ö. SZALAD.

ELÉSZÁLLINGÓZIK, (elé-szállingózik) ősz.  k.
Egyenként  jön  elé, mintegy  szálanként  nem csoport-
ban  mutatja  magát.

ELÉSZERKETÉL, (elé-szerketél) ősz.  áth. Szé-
kely  szó ám. elékeresgél.  (Kriza  János).

ELÉSZIK,  (el-éezik)  ősz.  k.  1)  Folytonosan,
tartósan  eszik.  Eleszik  két három óráig,  míg  jól  lakik.
2) Áthatólag:  valamit evéssel  fölemészt  Elesti  tártai
elöl  a  legjobb  falatokat.

ELÉSZÓLÍT,  (elé-szólít)  ősz.  áth.  Valakit  szó-
lít,  illetőleg  hí, hogy jöjjön  elé.  ElészóUtani  a  szolgá-
kat,  a poroszlókat.

ELÉSZÖKIK,  (elé-szökik) ősz. k.  Szökve eléjön,
eléáll.  A  kecske elészSkik  a gályák közöl. V. ö. SZÖKIK.

ELESZTEBB,  ELESZTÉBB,  (el-8-st-ebb,  1.
ELÖST) régies  ih.  a  mai előbb  helyett  „Kiről  elesz-
tebb  beszéd  lőtt vala."  „Ez  elesztebb  Mesopotamiá-
bau  lakozott."  „Kit  immár  elesztebb  Adárnak  mond-
nak  vala."  Bécsi  codex. „És hogy áldoznék  elesztebb
ő  neki."  Szent  Katalin  legendája.  „Eleaztéb  lássok
azt  meg (  hogy  hányképen  leszön  az  rágalmasság."
„Oly  cmbör,  ki  megyön  szerzetbe,  elesztéb  Istennek
adja  tnindön  ez  velági jószágát."  Góry-codex.  Eléjön
a  Nádor-codexben  s Debreczeni Legendáskönyvben is.
V.  ö.  ELÖST.

ELESZTEBELI,  (elesztebb-beli) ősz. mn. Régies
a  mai előbbi,  döbbeni  helyett.  „Az  elesztebeli  napok
szerént"  Bécsi  codex.

ELESZTERGÁZ,  (el-csztergáz)  ősz.  áth.  Vala-
mit  esztergái  eszközzel  elnyes.  V.  ö.  ESZTERGA.

ELÉTASZÍT,  (elé-taszít)  ősz.  áth.  Taszítva  elé
vagy  előre nyom ; az utóbbi  értelemben jobban  :  elő-
taszít  Elétatzííani  az  árus  ládákat.  Elétatzitani  a
menettől  vonakodót.  V.  ö. ELÉ,  (2) és TASZÍT.

ELÉTET,  (el-étet)  ősz.  áth.  1)  Mezőt,  füvet,
takarmányt  vagy  akármely eleséget  a barom által  föl-
emésztet.  Eletetni  a  vetéseket,  a  szomszéd  bittáját.  2)
Szilárd  testet  bizonyos  olvasztó  szer  által  elkoptat,
részekre  feloszlat.  A  holttetemet  pokolkSvd,  a  vasat
választó  vízzel  eletetni. V.  ö. ÉTET.

ELÉTŐL,  (elé-tol)  ősz. áth.  Tolva  elé  mozdít,
eléállít  Told  de a  kocsit  ét  fogj  be.

ELÉTOLAKODIK, (elé-tolakodik) 8sz.  k.  Tola-
kodva  elé-  vagy  előre jön.  A  nagy  tömeg  közöl  eléto-
lakodni.  V.  ö. ELÉ,  (3)  és  TOLAKODIK.

ELÉTÖR, (elé-tör) ősz. önh. Erőszakosan, vagyis
a  körülötte  vagy  előtte  álló  akadályokat  elrontva,
szétzúzva  elé  avagy  előre nyomul.

ELÉUGRAT,  (elé-ngrat) ősz. mivelt. Lovas em-
berről  mondatik,  midőn  lóháton hirtelen  eléterem  va-
lahonnan. Eléugratott  a  rejtekből.

ELÉUGRIK,  (elé-ugrik) ősz.  k.  Ugorva itt  vagy
ott  terem, elétünik,  eléáll.  A  vitéz  veszélyben  látván
bajtársát  legott  (leugrott.  Hegedültóra  eléugranak  a
legények.

8*
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ELÉÚSZIK, (elé-úszik)  ősz.  k.  Úszva  elésiet,
előjön.  A  vízbe  dobott tutleár  itmét  eléuttik.

ELEV,  (el-ev) fa. tt  elev-et. Molnár  Albertnél
tanigazság, melyet előre fölteszünk, mint bebizonyított
dolgot.  (Lemma).

ELEVE,  (el-ev-e)  ih. Előre, mindenek előtt, elő
időben.  Azt  eleve  láttam,  tudtam.  Eleve  megértettem,
eleve  megmondottam.  Régibb  iratainkban  a  térről  iá
mondatik.  Eleve  megyén  való.  Eleve jOnek.  (Tatrosi
cod.). Legrégibb  nyelvemlékünkben szintén a fóntebbi
módon  írva  mint főnév  jelent  istent:  Teremteve  eleve
mi  itemucut, azaz  teremte  elő  vagy  élő  (isten)  mi
ősünket  Révai  fejtegetése  szerént  ám.  US  (VÍVOM),
azon  időben tehát  szerinte  az  Itten  szó mellett  ez  is
divatozott volna, mely  a  héber  syros, chaldeai nyelv-
ben  is  él,  el,  eloa,  elohu  alakokban  fordul  elé.  Antiq.
Lit  Hong.  122.  stb. 1. V.  ö.  ELEVEN.

ELEVED,  (el-eved) ősz.  önh.  Az  év  elterjed
rajta,  év  lepi  el. Eleved  a teb. V.  ö.  EV.

ELE VÉDÉS, (el-evedés) ősz.  fn.  A  sebnek,  ki-
fut^ftanftk  azon foka,  midőn  évbe  megyén által.  V.
5. EV.

ELEVEÉRŐ, (eleve-érő)  ősz.  mn.  Korán  érő,
jókor  érő.  Eleveérd  kürté, eteretenye,  burgonya,  Tat-
koricta.

ELEVEN,  (el-ev-en,  él gyöktől) mn. tt  eleven-t,
tb.  —ék.  1)  Lényről  mondatík, mely  él, melynek
életműködései gyakorlatban  vannak.  Hogy  ne  ugrálna
át  eleven,  mikor  a  holt  i» motog.  (Km).  A  Bécsi  co-
dexben  az Istenről  is  mondatik  :  „Mert nem  imádok
kézzel  alkotott  hitványokat  de  eleven Istent, ki te-
remtette  mennyet és  földet"  Dániel  próféta  14.  fe-
jezet  Ma: élő Isten. Miből megtetszik,  hogy az  eleven
vagy  élő  Itten  a  bálvány-uaí  tétetik  ellenébe.  2) Ép,
mozgó,  romlatlan,  élénk.  Eleven tttn, eleven  Mernek,
eleven  kénetH,  eleven  föld,  eleven ttén. Atv.  Valakinek
elevenére  tapintani,  elevenébe  hatni,  azaz  érzékeny
oldalát  érinteni.  A  Debreczeni  Legendáskönyben  :
eleveny.

Eredetre  nézve  az  (ö  ige  részesülőjének  (US,
eleve)  származéka,  s  képzésre  olyan,  mint:  merő,
merev, mereven.  Dyformán  fejlett  ki  a  Aoí-ból  hala-
vány,  teZ-ből  televény,  JW-ből  kelevény.

ELEVENÉDÉS,  (el-ev-en-éd-és)  fn. tt  elevene-
déit, tb. —ék. Élni kezdés. Élénkülés. V. ő. ELEVE-
NEDIK.

ELEVENEDIK,  (el-ev-en-éd-ik)  k.  m.  elevened-
tem,  —tél,  —étt.  1) Ami életnélküli  volt, vagy meg-
holtnak  látszott, élni  kezd.  A  tetuhalotl  elevenedik.  A
kittáradva  hevert  békák  elevenednek, midőn eső éri  őket.
2) Élénk, vidor,  mozgékony kezd  lenni.  A  lábadosó
betegnek  nemei, orctái  elevenednek.

ELEVENEN,  (el-ev-en-en)  ih. Élve, nem halva,
nem dögölve.  Némely  halakat elevenen, némelyeket  dög-
lötten vittnek  a piaetra.  Elevenen  eltemetni  valakit.

ELEVENÉSZIK,  (el-ev-en-ész-ik) k.  Csak  a je-
len  időben haun&ltatik  exen alakjában,  a  többi  idő-

ket és  módokat az  elevenedik  igétől  kölcsönzi,  lásd :
ELEVENEDIK.

ELEVENGYÖKÉR,  (eleven-gyökér)  ősz.  fn. 1.
czrrvoR.

ELEVENÍT, ELEVENÍT, (el-ev-en-ít)  áth. m.
eleventí-étt,  htn.  —eni v. —ni.  1)  Ami nem él vagy
megholt,  megdöglött, azt  életre  támasztja, elevenné
teszi. V.  ö.  ELEVEN.  2) Élénkké,  vidorrá,  mozgé-
konynyá  tesz. A jó  bor feleleveníti  a  ttomorúkat.

ELEVENÍTÉ8, (el-ev-en-ít-és) fn. tt  elevenüét-t,
tb.  —ék. Cselekvés,  mely  által  valaki  vagy  valami
elevenné  lesz.

ELEVENÍTŐ,  ELEVENÍTŐ,  (el-ev-en-ít-ő) mn.
tt  eleventíö-t.  1) Elevenné  tevő, életre  támasztó, föl-
élesztő.  2)  Vidító,  élénkké  tevő. Elevenítő  mulattágok,
tterek.

ELEVENRE,  (el-ev-en-ke)  mn.  tt  elevenkét.
Virgoncz, élénkded.  Mondatík kisebb állatokról, me-
lyek  élénksége  aránylag nem nagy hatású,  és  ifjakról,
leányokról,  gyermekekről.

ELEVENKÉDIK,  (el-ev-en-kéd-ik)  ősz.  k. m.
elevenkéd-tem,  —tél,  —étt.  Elevenen  viseli  magát,
élénk,  vidor,  fürge  mozgásokat  tesz, gyakorol.

ELEVENKÉK,  (eleven-kék)  ősz.  mn.  Világos
kék,  igen  kék.  Elevenkék  ttOvet. Elevenkék  nemek.

ELEVENKÉNESŐ,  (eleven-kéneaő)  ősz.  fn.  1.
KÉNESÖ.

ELEVENOLAJ,  (eleven-olaj) ősz. fn.  Földi olaj,
földi gyanta.

ELEVENSÉG, (el-ev-en-ség)  fn. tt  eleventég-it.
Az  ép  testben  a  vér  könnyű  forgásának jelensége,
mely  leginkább vidor,  élénk,  mozgékony  lejtésekben
mutatkozik.  Eleventég  a  ütemekben,  a  járatban, me-
netben,  a  betgedben.  Átv.  ért  a  léleknek  ébersége,
könnyű  repkedése, a  tárgyak  fris  felfogásában ügyes-
sége.

ELEVENSÖVÉNY,  (eleven-sövény) ősz. fn.  Ál-
talán  élő cserjékből,  bokrokból,  növényekből álló sö-
vényféle  kerítés. Különösen  1. FANZÁR  (Lycium).

ELEVENSZÉN,  (eleven-szén) ősz.  fn. Égő  szén,
parázs.  V.  ö. SZÉN.

ELEVENSZÜLŐ,  (eleven-szülő) ősz. mn.  Álta-
lán, ami elevent szül.  Különösen az  állatok  azon  osz-
tályairól  mondatik, melyek nem  tojások,  hanem  élve
hozott  magzatok  által  szaporodnak  és  tenyésznek,
milyenek  az  emlős  állatok.

ELEVENTE, ELEVENTEN,  (el-ev-en-te  vagy
—ten) ih.  1) Elevenen, azaz élve, nem halva.  Elevenít
eltemetni  valakit.  Elevente megnyúzni  a  békát.  2)  Élté-
ben,  midőn  még  eleven  vagy  élő volt  .Mert  e  hitető
még  elevente  (vivens)  így  mondott"  Tatrosi  codex.
Máté 27.  A  régi  magyar  Passióban  :  „Mert  e*  csa-
lárd  mondotta még  eleventébe."  Olyan  mint  ifjonta,
éjente,  naponta  (melyet  hibásan  használnak  ,napon-
ként' kelyett).

ELEVENÜL, ELEVENÜL, (1), (el-ev-en-ül) ih.
1. ELEVENEN, ELEVENTE.
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ELEVENÜL,  ELEVENÜL,  (2),  (el-ev-en-ül)
önh.  1) Élettelen,  vagy  holtnak  tetszett  állapotból
06  állapotba  megy  által.  F&lelevenülnek  a  holtak  is,
fo ét  Orttaik.  2)  Vidámul, élénkké  leez, neki  frML

ELEVENVÖRÖS, (eleven-vörös) ősz.  mn.  Vilá-
got töröl,  mely a  sittet  vagy  károgót  vörösnek  ellen-
tétetik.  EUoenvörös  pipacsok.

ELEVERENDÉL,  (eleve-rendól) ősz.  áth. Vala-
kinek jövendő sorsát  előre  elhatározza,  valakit  bizo-
nyos állapotra  vagy  czélra szán.

ELEVERENDÉLTSÉG,  (eleve-rendéltség). Hit-
tani ért  a  régi  Pelagiánusok  tana,  mely  szerint  az
Itten  előre meghatározta  az  egyes  emberek  üdvözü-
létft  vagy elkárhozását,  nem tekintvén  azok  erényes
ngy gonosz tetteikre.  (Praedestinatio).

ELEVÉBÖ, (elev- v.  eleve-érő)  ősz.  mn. Korán,
jókor  érő.  EttvérS  burgonya,  kukoricza.  Használják
Gőojörben,  Bodrogközben  stb.  Eredetileg  :  eleve  ér S.

ELEVESÉDIK,  (el-evesédik)  ősz. k.  Egész  ter-
jedelmében  evessé  leszen,  ellepi  az  év.  Elevesedett
a seb.

ELÉVÉSZ,  (élé-vész)  ősz.  áth.  Valamely  félre
álló, elrejtett,  eltett  tárgyat  szem elé  hoz,  magához
reu.  unalmában  eleven  egy  könyvet,  és  olvas.  Vedd
d(, ka eltetted.  Ha  el  nem kő!lőtted  volna,  jó  lenne
nőit  eléveani.  Ha  elevenem ott  a  botot.

ELEVEZ,  (el-evez)  ősz.  önh.  Evezve  odább
halad,  csónakon,  dereglyén  stb.  eltávozik.  Általán,
evezős, rizi járművön  elmegy.

ELEVEZÉS,  (el-evezés) ősz.  fn.  Evezve  tovább
haladás, eltávozás,  illetőleg  : elladikazas,  elcsónako-
xis,  elhajózis.

ELEVÍT, ELÉVIT,  (el-évít)  ősz. áth. Valamely
jogot  elévültté  tesz.  Máskép  :  elidösít.  V.  ö.  ELÉ-
TÜLT, ELÉVÜL.

ELÉVÍTÉS,ELÉVITÉS,(el-évítés)  ősz.  ín. Va-
lamely  jognak  elévültté  tétele.  Máskép  :  elidSsités,
idösités.

ELÉVÜL, ELÉVÜL,  (el-évül)  ősz.  önh.  Bizo-
njos,  a  törvény  által  meghatározott  idő  alatt nem
gyakoroltatott  valamely  jog  megszűnik,  sőt  ezáltal
gyakran másik  részről  életbe  lép, pl. ha valaki  bizo-
njo«  búbokban  a  törvény  által  határozott  idő  alatt
jogit  nem gyakorta,  hanem  azt  más  tévé,  anélkül
hogy akadályoztatott,  vagy  zavartatott  volna benne;
át  ily birtok,  az  azt  használó  részére  és javára  elé-
ről ,  máskép  : etídStül,  t  ezen  elévülés  arra nézve,
akire az így  elévült jog  ruháztatott,  némely jogászok
utal  és polgári törvénykönyvekben,  pl. az osztrákban,
elbirtoklásnak  mondatik.

ELÉVÜLÉS,  ELÉVÜLÉS,  (el-évülés)  ősz.  fn.
Midőn valamely  jog,  az  eredeti  jogbirtokosnak elha-
nyagolása  miatt,  bizonyos  idő  múlva  elenyész  és
gyakran  egy  marikra, t  L arra száll,  ki azt azon idő
alatt akadály és ellenvetés  nélkül  használá  v&la. Más-
kép : elidüMes,  idSsülés,  idMUet  (Praescriptio). V. ö.
ELÉVÜL.

ELÉVÜLT, (el-évült) ősz. mn. 1) Elévülés által
másra  szállt  Elévült  jog,  birtok.  V.  ö.  ELÉVÜL,
ELÉVÜLÉS.  2)  Kórtanilag  :  megrögzött,  meggyö-
keresedett  (nyavalya,  kórbaj). Elévült  betegségek.

ELFACSAR,  (el-facsar)  ősz.  áth.  Facsarva  el-
fordít,  más  irányt  ad  neki.  V.  ö.  FACSAR,  és
CSAVAR.

ELFACSARÁS,  (el-facsaras) ősz. fn. Valaminek
facsarás  általi  elfordítása.

ELFAGY,  (el-fagy)  ősz.  önh. Fagy  által elrom-
lik.  Mondatik a  növényekről és állatokról,  midőn élet-
műszereik vagy  tagjaik  a  nagy  hideg  által elfonnyad-
nak,  elsenyvednek,  s  további  működéseikben  akadá-
lyozvák.  Elfagytak  a  vetések,  stSlök.  Elfagyott  hete,
lába,  orra, füle.  V.  ö. FAGY, önh.

ELFAGYÁS,  (el-fagyás)  ősz.  fn. Az  állati vagy
növényi  testnek,  műszereknek fagy általi megromlása,
V.  ö. FAGY, önh.

ELFAGYOTT,  (el-fagyott)  ősz.  mn.  Fagy  által
megromlott.  Elfogyott  kezek,  lábak. Elfagyott  gabona,
szőlő.  V.  ő! FAGY.

ELFAJLIE,  Cel-fajlik)  ősz.  k.  Szokottabban 1.
ELFAJZIK.

ELFAJUL,  ELFAJUL,  (el-fajúl)  ősz. önh. Ere-
deti  fajától  eltér,  más  természetet ölt,  mint eredeténél
fogva  kellene  bírnia;  elsatnyúl,  elhitványűl.  Néha  a
vitet,  bátor  apák  gyermekei  gyávákká fajulnak  el,  El-
fajúl  a  barom, a  növény,  midim nem hasonló nemet  faj
által  szaporodik,  tenyészik.  Kórtanilag  : elfajulnak  a
nyavalyák,  midőn  újabb,  s  egészen  különböző  kórje-
lekkel  tűnnek föl.  Erkölcsi  ért  gonoszsza,  erkölcste-
lenné  változik el.  Elfajult  gyermek.  V.  ö.  FAJ.

ELFAJULÁS,  ELFAJULÁS,  (el-fajulás)  ősz.
fn.  Az  eredeti  fajtól  eltérés, midőn  az  állat  vagy nö-
vény  más  természetet ölt,  mint  eredeténél  fogva  kel-
lene bírnia.  V.  ö.  ELFAJUL.

ELFAJULT,  (el-fajult)  ősz.  mn.  Önfajától  el-
tért, elütött; elsatnyult,  elhitvanyúlt;  az erkölcsiség
útjáról  eltévelyedett,  gonosz.  Őseitől  elfajult  nemze-
dék.  Elfajult  gonosz  fiú.  V.  ö.  FAJ,  ELFAJUL.

ELFAJULTSÁG,  (el-fajultság)  ősz.  fn.  Az  ál-
latnak  vagy  növénynek azon  állapota,  midőn  eredeti
fajának  jellemeiből ki  van vetkőzve.  Erkölcsi  ért  az
erény  útjáról  elvetemedés.

ELFAJZÁS,  (el-fajzás)  ősz. fn. Az állatnak  vagy
növénynek  eredeti  nemétől  inkább külső,  mint  belső
okokból  történő eltérése.

ELFAJZIK,  (el-fajzik)  ősz.  k.  Inkább  külső,
mint  belokoknál fogva  tér  el  fajától,  milyenek  az  ál-
latok  és  növényekre  nézve  a  föld,  az  éghajlat,  a
táplálék  változtatása,  fajok  keveredése  stb.

ELFAJZOTT,  (el-fajzott)  ősz.  mn.  Eredeti  fa-
jinak  jelleméből,  leginkább  külső  okoknál fogva  ki-
vetkőzött,  más  fajúvá  változott.  Idegen  éghajlat  alatt
elfajzott  állatok,  növények.

ELFAKAD,  (el-fakad)  ősz. önh.  Fakadva  szét-
megy,  elömlik, elreped.  A  megnyomott halMlyag  elfa~
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kod. Elfakad  az igen  tdjes  tsSlostem.  El/akadni  sírva
vagy  nevetve, azaz  a  sirást vagy nevetést  többé el nem
nyomhatva  annak szabad  menetelt engedni.  V.  5. EL,
(2)  és  FAKAD.

ELFÁRADÁS,  (el-fakadás)  ősz.  fa.  Valamely
testnek  a rendes  telimében meg  nem férhetése  miatt
szétömlése, kitörése, szétpattanása.

ELFAKASZT,  (el-fakaszt)  Ssz.  áth.  Nyomás,
öszvessorftás  által  valamit elfakadni kényszerít  El-
fakasztani  a fdfútt  hólyagot,  a  meggyűli  gebét.  V.  ő.
ELFAKAD.

ELFAK A8ZTÁS, (el-fakaaztáa) ősz. fn. Valamely
felfútt,  feldagadt  testnek  olyatén  nyomása, megszorí-
tása, melyre  ás  elfakadni  kénytelen.  V.  ö.  ELFA-
KASZT.

ELFAL,  (el-fal)  ősz.  áth.  Falva,  azaz  mohón,
nagy  darabokban  eleszik  valamit  Ás  ebek  elfalják
egymás  elöl  a  honotokat.  V.  ö. EL,  (2)  és FAL.

ELFANYALODIK,  (el-fanyalodik) ősz. k. Hosz-
szas  várakozás, sikeretlen  kérés, koldulás után  rósz
kedvvel  tovább  áll, elsompolyog,  mintegy  fanyar,  sa-
vanyú arczczal  eltávozik. V.  ö.  FANYALODIK.

ELFANYARODIK,  (el-fanyarodik)  ősz.  k.  Las-
san-lassan  fanyar  izfivé  lesz.  V.  ö.  FANYAR.  Átv.
ért  kedvetlen,  savanyú  ábrazatba  öltözik,  nyájas
lenni  megszűn.

ELFANYABÚL,  (el-fanyarúl)  ősz.  önh.  1. EL-
FANYARODIK.

ELFÁRAD,  (el-fárad)  ősz.  önh. Izmai,  idegei  a
mértókfölötti  mozgásban, működésben  ellankadnak, s
nyugalomra  hajlanak.  Sok járatban,  munkában  elfá-
radni.  V.  ö. EL, (2)  ős  FÁRAD.

ELFÁRADÁS,  (el-fáradas)  ősz. fn.  A  testi  erő-
nek  lankadó  állapota, midőn  a  mozgást, munkát,  ter-
het stb. nem bírja.

ELFARAG,  (el-farag) ősz. áth.  Faragva elmetsz,
eldarabol.  Elfaragni  a patkólandó  ló  körmét.  A  karé
végét  elfaragni,  hogy  hegyet  legyen.  A  fényűt  igen  el-
faragták  M ácsok.

ELFARAGCSÁL,  (el-faragcsál)  ősz.  áth.  és
gyak. kicsinyező.  Faragcsálra kis  darabokra  elmetói.

ELFÁRASZT,  (el-fáraszt)  ősz.  áth. Az  izmokat,
idegeket  mértékfölötti  mozgalom  által  ellankasstja,
elgyöngíti. Elfárastíani  sebet hajtattal  vagy  lovaglát-
tal  a  lovakat. V.  ö. EL, (2) és  FÁRASZT.

ELFÁRASZTÁS,  (el-fárasztás)  ősz.  fa.  Az iz-
moknak, idegeknek  túlságos  megfeszítés  általi  ellan-
kasztasa,  elgyöngítése.  V.  ő.  ELFÁRASZT.

ELFÁRÍT,  (el-fárít)  ősz.  áth.  Szokottabban  1.
ELFÁRASZT.

ELFÁRÍTÁ8,  (el-f&rítás)  ősz.  fn.  Szokottabban
L  ELFÁRASZTÁS.

ELFAROL,  (el-farol)  őse.  önh.  Farolva  félre
nyomul,  félre  fordul, félre  caúsz.  Elfarol  tulajdonkép
a  barom,  midőn  farral  másfelé  fordul.  Átv.  ért  el-
farol  a  kocsi,  stekér, stán, midőn  hátulja  más  irány-
ban  mozdul, mint az eleje.  V.  ö.  FÁRÓL.

ELFÁSÍT, ELFÁSFT,  (el-fásít)  ősz. Ath.  Mere-
vedtté, merevvé  tesz,  ragékonyságától  megfoszt,  érzé-
ketlenné, tompává változtat  ElfásUja  távét  a  tok  éi
mély  bánat. V.  ő.  ELFÁSÚL.

ELFÁSÚL,  ELFÁSUL,  (el-fásúl)  ősz.  önh.
Megmerevedik, oly érzéketlenné less, mint a  fa.  Leg-
inkább  átv.  ért  jelenti  a  léleknek  azon  állapotát,
midőn  rngékonysága  elvész, s a  külső  benyomások
nem  hatnak reá, mi  rendszerént a  nagy  és  sok  szen-
vedés  következménye szokott  lenni.

ELFÁSULT,  (el-fásult) ősz. mn. megmerevedett,
rngékonyságából  kivetkezett, érzéketlen,  tompa.  El-
fásult  stiv. V.  ő. ELFÁSÚL.

ELFÁZIK,  ELFÁZÓDIK,  (el-fazik  v.  fázódik)
ősz. k.  A  hideg  által-  és keresztüljárja,  igen  megfá-
zik. V.  ö. FÁZIK.

ELFÉCSÉG,  (el-fécség)  ősz.  önh.  Fecsegve el-
beszélget. A  dajka  elfecseg  a  kisdedekkel.  Áthatólag :
fecsegve  kibeszél, elmond  valamit  Elfecsegi  a  ház
titkait.  Elfectegi  otthonn, mit  másutt  látott,  hallott.  V.
ö.  FECSEG.

ELFECSÉREL,  (el-fecsérél)  őse.  áth.  Aprólé-
kosan, csippelcsnppal, egymás  után elveszteget,  elpa-
zarol.  Nyalánkságokra,  csecsebecsekre  elfecsérli  péntét.
V.  ö.  FECSÉREL.

ELFECSÉRLÉS,  (el-fecsérlés)  ősz.  fn.  Aprólé-
kos elpazarlas, elvesstegetés.

ELFED,  (el-féd)  ősz. áth.  Eltakar, valaminek  a
felszínét  szem  elől  elrejti.  Elfedni  tenyerével  a* ár-
asát. Szőlős  gazdáknál  :  a  tőkét  a hideg  elől  földdel
betakarja.  V.  ö. FED.

ELFEDÉS,  (el-fédés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valamit vagy holmit elfedünk,  eltakarunk, szemek elől
burok,  lepel alá  rejtünk.

ELFEDÉZ,  (el-fédéz)  ősz.  áth.  Valamit  minden
oldalról, vagy  több tárgyat  elfed,  eltakar, lepel alá
rejt  V. ö.  FED.

ELFEJ,  (el-fej)  ősz.  áth.  Az  emlőkből  a  tejet
kinyomkodja,  kihfivelykeli.  A  fejest  elvégzi.

ELFEJT,  (el-fejt)  öss.  áth.  Ami  tűvel  öszve
volt  varrva  vagy  őszvefüzve,  azt  szétbontja.  Elfejteni
a  hibásan varrt  üngSt.  Elfejteni  ős  ócska hálót.  V.  ö.
FEJT.

ELFEJTÉS, (el-fejtés) ősz. fn. Cselekvés,  midőn
valamit  elfejtünk.  V.  ö. ELFEJT.

ELFEKÉLYÉSÉDIK,  (el-fekélyésédik)  ősz.  k.
A  fekély  lassan-lassan  ellepi, elterjed  rajta.  Elfeké-
lyetedik  égett  tette.  V.  ö.  FEKÉLY.

ELFEKÉLYÉSÍT,  (el-fekélyésít)  ősz.  4th.  Fe-
kélyessé  tesz, a  fekélyt  elterjeszti  valamely  testen.
V.  ö. FEKÉLY.

ELFEKETÍT,  ELFEKETTT,  (el-feketít)  öss.
áth.  1) Eszközli, azt teszi, hogy  feketévé  legyen.  2)
Átv.  ért  Erkölcsi  oldalát  igen  roaz  színben  tün-
teti  elé.

ELFEKETEDIK,  (el-feketódik) öss.  k.
lassan  fekete  színűvé'  leszen.
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ELFEKETÜL,  (el-feketül)  ősz.  önh.  1.  ELFE-
KETEDIK.

ELFEKSZIK,  (el-fekszik)  ősz.  k.  1)  Tartósan,
folytonosan fekszik.  Elfekstik  néha délig  i»  az  ágyban.
2)  Fekünni  megy.  Már  mind  elfelcUttek  a  munkátok.
3)  HishoTá  fekszik.  A*  ágyról  elfekudl  a  pamlagra.

EL-FEL,  (el-fel)  ősz.  igekötő,  melyben  az  el  a
fel  nyomosbítására  szolgál.

„Az  Szent  Iván  tüzet  el-felrakták  vala,
Mesterséggel  azt  mind  csenáltatták  vala."

Istvánfi  Pál  a  XVI.  században.

ELFELED,  (el-feled)  ősz.  ith.  1)  Emlékezeté-
ből elszalaszt  Elfeledte,  amit  mondtam  neki.  2)  Kita-
nul , ügyességét  elveszti.  Elfeledi  ás  írást,  olvasást,
hegtdtiétt. V. 8. FELED.

ELFELEDES,  (el-feledés)  ősz. fit. 1) Valaminek
az  emlékező  tehetségből  elszalasztása.  2)  Bizonyos
ügyességből  kitanulás.

ELFELEDKEZIK,  (el-feledkézik)  ősz.  k.  Va-
lamit emlékezetéből  elszalaszt, kiejt,  nem  emlékezik.
Mindenről  elfeledhetik.  Magáról  elfeledkezik,  azaz
rangját,  hivatalit, állását, körülményeit,  viszonyát,
emberi méltóságát  tekintetbe  nem  veszi.

ELFELEDHETETLEN,  (el-feledhetetleu)  ősz.
mn. Ami  soha  ki  nem  mehet  emlékezetünkből.  Elfe-
Udhetetlen  a  nap,  melyen  e  sebet  kaptam.  Elfeledhe-
Mlen  kedvet. Hint határozó  :  elfeledhetetlenül.

ELFELEDHETLEN ,  lásd  :  ELFELEDHE-
TETLEN.

ELFELED8ÉG,  (el-feledség)  ősz.  fn.  l) Az em-
lékező  tehetség  hibája,  midőn  a  történtekre  vissza
nem  emlékezik.  2)  A  történt  dolognak  azon állapotja,
melynélfogva  emléke  ki  van  veszve.  La»tan-la»»an
minden  elfeUdtégbe  megy.

ELFÉLEGÉL,  (el-félegél)  ősz.  áth.  Székely
«ó. Félig-meddig  mond  el,  csak  felibe  teszi.  Csak  el-
fJ'gtli  a  bestédet.  (Kriza).

ELFELEJT, ELFELEJTÉS, 1. ELFELED,
ELFELEDES.

ELFELESÉL, (el-felesél)  ősz.  önh.  és  áth.  1)
Hoeuuan, tartósan  felesel.  Ha  megbotzontják,  órákig
tlfeleitl.  2) Feleselve eltagad, elvitat  valamit.

ELFEN,  (el-fen)  ősz.  áth.  Fenve  elkoptat.  El-
/>•»«• kauOmiOtoön a két  élét  vagy  tarját.  V.  ö.  EL
é»  FEN.

ELFENÜL,  (ol-fenül)  ősz. önh.  Fenevad  termé-
*zetö>ét  vagy  ráknemtt  kórrá  változik  el.  V.  ö.
FEJíE.

ELFENYÉGET, (el-fenyéget)  ősz.  áth.  Fenye-
getve elűz, elijeszt,  elkerget, eltávolít  Elfenyegetni  a
tilttbaujáró  vadasokat.  V.  ö.  FENYEGET.

ELFÉR,  (el-fér)  ősz.  önh. Bizonyos  térben  ele-
ge»d5 helye  van.  Éten  kamrában  éter  miro jószág  el-
fér.  Sok jó  ember  elfér  egy  kit  helyen.  (Km).

ELFERDÍT, ELFERDÍT, (el-ferdít)  ősz.  áth.
Égiszen  ferdévé  teszen; másfelé  csavar.  Átvitt  érte-

lemben : a  beszédet  elferdíteni  ám. a  beszédnek  ferde,
nem szándékolt  értelmet  adni.

ELFERDÜL, ELFERDÜL,  (el-ferdül)  ősz.  önh.
Egészen  ferdévé  lesz.  Elferdül  a  csitma  tarka.  Elfer-
dül a  rostul  rakott  kazal.

ELFÉRGESÉDIK,  (el-férgesédik)  ősz.  k.  El-
szaporodnak  benne  a  férgek.  Az  elérett  túró  elférge-
tedik.

ELFÉRJEZ,  (el-férjez)  ősz.  áth.  A  leányt  férj-
hez  adja.  Népnyelven nincs  szokásban, csak  némely
irók  használják.

ELFESEL,  (el-fesel)  ősz.  önh.  Szokottabban 1.
ELFESLIK.

ELFESLÉS,  (el-feslés)  ősz.  fn.  A  varrásnak,
kötésnek  szétfoszlása,  elszakadása.

ELFESLIK,  (el-feslik)  ősz.  k.  A  varrás  elfosz-
lik,  elszakad.  Etfetlik  a  ruha,  azaz  a varrása  foszlik
el, nem a  kelméje,  szövete.  V.  ö. FESLIK. Mondatíb
a  fák  héjairól  is,  midőn  lehámlanak.  Feslik  a  hárt.
(Km).

ELFEST,  (el-fest)  ősz.  áth.  Festés  által  elhasz-
nál,  elfogyaszt.  Minden festékét  elfestette  már.  V.  ö.
FEST.

ELFÉSÜL,  (el-fésül)  ősz.  áth.  Fésűvel  elsimít,
elhárít. Elfésülni  a  hajat  egyik  oldalról  a marikra.  V.
6. EL  és  FÉSÜL.

ELFIASODIK,  (el-fiasodik)  ősz.  k.  Mondjuk az
emlős állatokról  általán,  midőn  elszaporodnak,  fiákat,
kölykcket  stb.  ncmzenek, szülnek.

ELFICZAMÍT;  ELFICZAMODIK,  1.  KIFI-
CZAMÍT; KIFICZAMODIK.

ELFICCZENT,  (el-ficczent)  ősz.  áth.  Elhibáz
nyelvével.  Székely  szó.

ELFILLENT,  (el-fillent) ősz. áth.  Ezen  alakban,
azaz  igekötővel,  visszaható névmást kivan maga  mellé.
Elfillentem  magamat,  elfillented  magadat  stb.  azaz  :
hazugságot  mondok,  mondasz  stb.  A  hazud  igének
kíméletesebb  kifejezése.  V.  ö. FILLENT.

ELFINTERÍT,  (el-finterít v.  —fénterít v.  —fin-
torit)  ősz.  áth.  Félretol,  félrehúz. Székely  szó.

ELFINTORÍT,  (el-fintorít)  ősz.  áth.  Az  orrát,
arczát mintegy félretolja,  mikor  t.  i.  valami  valakinek
nem  tetszik.  Némi gúnyos  értelmű.

ELFIRKÁL,  (el-firkál)  ősz. áth.  Firkáivá  elront,
elveszteget,  elmocskít.  Sok  papirt  haszontalanul  el-
firkál.

ELFITÍT,  (el-fitít)  ősz.  áth.  L.  ELFINTERÍT,
ELFINTORÍT.

ELFOG,  (el-fog)  ősz  áth.  1)  A  szabad  állapot-
ban  levő  állatokat,  lesből,  vagy  űzve,  kergetve  hatal-
mába  ejti.  Elfogja  az  agár  a nyulat,  a  macska a*
egeret,  a pók  a  legyet.  2)  Valakit  rabságba  ejt  El-
fogni  a  tolvajt.  Elfogni  háborúban  ás  ellenséget.  3)
Valamit  elvon,  elhúz, megtagad. Elfogni  a munkások,
cselédek  bérét.  Elfogni  a  cselédtől  a  szükséges  eledelt.
4) Letartóztat  Elfogni  a  leveleket, az  ellenséghez  tzál-
lilott  fegyvereket.  5)  Menetében, mozgásában  valamit
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akadályoz.  Elfogni  a  ítélet,  elfogni  a vitet.  6)  Betölt.
Nagy  helyet  fog  el  éten  bútor  a  szobában.  7) Elmetsz.
A jó  tét  elfogja  áfát.  A jó  beretva  elfogja  a  szakált.
8)  Ellep, erőt vesz.  Elfogta  a  félelem,  át  ijedség,  a
bánat.  „ Szilvit  a bánat  éfogta"  (székelyesen  ám. el-
fogta).  V.  8. FOG.

ELFOGAD,  (el-fogad)  ősz.  &th.  1)  Valamiben
megegyezik,  valamire  rááll.  Elfogadni  át  ajánlati.
2)  Elvállal.  Elfogadni  valamely  terhet,  munkát.  3) A
jövevényt, vendéget  üdvözli, hazához veszi.  Elfogadni
át  utasokat.  4)  Váltójogban  :  Elfogad  valaki  vala-
mely  idegen  váltót,  midőn  annak  kifizetését  arra  irt
bizonyos  szóval  vagy  szavakkal  (rendszerént  ezzel  :
elfogadom)  és  saját  nevének  aláírásával,  még  pedig
vagy  előző nevének  megemlítése  nélkül,  egyszerűen
(egyszerű  elfogadás),  vagy  valamely  előző  nevére
(névbecsfilési  elfogadás)  ígéri.

ELFOGADÁS,  (él-fogadás)  ősz. fő.  1) Valami-
ben megegyezés.  2) Elvállalás.  3)  A  vendégnek,  ide-
gennek  üdvözlése,  és  beszállásolása.  4)  Azon  tény,
midőn  a  váltó elfogadtatík.  V.  ö. ELFOGAD.

ELFOGADÁSI,  (el-fogadási)  ősz.  mn.  Elfoga-
dást  illető,  arra  vonatkozó.  Elfogadón  aláírás,  a
váltójogban  azon tény,  midőn  a váltót,  azaz  a váltó-
sommá  kifizetésére  megbízást, az  intézvényezett  saját
nevének  aláírásával  elvállalja.

ELFOGADHATÓ,  (el-fogadható)  ősz.  mn.  1)
Amire  reá  lehet  állani, miben meg lehet  egyezni,  mit
elvállalhatni.  Elfogadható  ajánlatok,  föltételek,  terhek.
2) Szállásra  bevehető.  Elfogadható  utat,  idegen.

ELFOGADMÁNY, (el-fogadmány)  ősz. fa. Vál-
tójogban  ám.  elfogadási  kötelezettség,  vagy  elfoga-
dott  váltó.

ELFOGADÓ,  (el-fogadó)  ősz.  fh.  1)  Általán, a
ki  valamit,  valakit  elfogad.  V.  ö.  ELFOGAD.  2)
Jogtanban: ki  az ajánlott váltói megbízatást elvállalja
azon kötelezéssel,  hogy  a  benne  foglalt  sommát le-
fizeti.  3) így  nevezik néhutt a  korcsolyát, melyen a
terhet  leeregetik,  vagy  felcsusztatiák.

ELFOGÁS,  (el-fogás)  ősz.  fa.  1) Erőszak, mely-
lyel  a  szabad  állapotban levő állat,  más állatnak  vagy
embernek  hatalmába  ejtetik.  2)  Babbá  tevés,  letar-
tóztatás.  Szökevények,  tolvajok  elfogása.  3)  Elvonása,
elhúzása  bizonyos járandóságnak.  Cselédbér  elfogása.
V.  ö.  ELFOG.

ELFOGAT,  (el-fogat)  ősz. áth. és  miveltető.  A
szabad  állapotban  levőt  hatalmába  keríti,  fogolylyá,
rabbá  teszi.  Agarakkal  elfogatni  a  nyulakat.  Hajdúk-
kal  elfogatni  a  tsiványokat.

ELFOGDO8, (el-fogdos) ősz. áth. és gyak.  Egy-
más  után  többeket  elfog,  rabbá tesz,  hatalmába kerít
A  macska  elfogdosta  a hát  egereit.  V.  ö.  FOGDOS.

ELFOGDOZ,  (el-fogdoz)  ősz.  áth. lásd:  EL-
FOGDOS.

ELFOGLAL,  (el-foglal)  ősz.  áth.  1)  Valamely
tért, helyet  betölt  Biharvármegye  kétttát  négyttVgü

mérföldet  foglal  el.  2)  Kivív,  harczban,  habomban
hatalmába  kerít.  Át  ellenség  elfoglalta  a  várt.  3)
Birtokába  lép.  Elfoglalni  át  apáról  maradt  telket,
hátat.  4)  Hivatalát  megkezdi.  Elfoglalni  át  elnöki
stéket.  5)  Elkoboz.  Át  Örököt  ét  végrendelet  nélkül
meghalt  nemesek  birtokát  ét  uerteményét  a  királyi
ügyest  foglalja  el.  6)  Sok  időbe,  erőbe kerül.  Elfog-
lal  a  tok munka, a hivatal.

ELFOGLALÁS,  (el-foglalás) ősz.  fa.  Cselekvés,
mely  által  valamit vagy  valakit  elfoglalunk.  Vár  el-
foglalása.  Örökség  elfoglalása.  Hivatal,  elnöki  sték  el-
foglalása.  V.  ö. ELFOGLAL.

ELFOGLALT,  (el-foglalt)  ősz.  mn.  1)  Minden
idejét  munkában,  vagy  bármily  ügyekben  töltő.  2)
Hatalomba, birtokba ejtett,  kerített  Elfoglalt  váro-
sok, várak.  Elfoglalt  örökség.

ELFOGLALTATÁS,  ELFOGLALTSÁG,  (el-
foglaltatás  v.  el-foglaltság)  ősz.  fa.  Idejének  és  ere-
jének  teljes  felhasználása.

ELFOGÓDÁS,  (el-fogódás)  ősz.  fa.  Szorongó
lelki  állapot, midőn  valaki  el  van  fogódva.  1. ELFO-
GÓDIK.

ELFOGÓDIK, (el-fogódik)  ősz. belsz. Félelem,
szégyen,  vagy  más  kellemetlen behatás  miatt némi
belső nyugtalanságot,  szorongást  érez.  Elfogadni  át
első  nyilvános  föllépéskor,  pl.  a tempódon,  ttóttéken.
Elfogadni  valamely nagy  úr  elStt.

ELFOGÓDOTT,  (el-fogódott)  ősz. mn. Aki  el
van  fogódva.  Elfogadott  dalsánéft,  elfogadott  szónok.
V.  ö. ELFOGÓDIK.

ELFOGOTT,  (el-fogott)  ősz.  mn. Rabságba  ej-
tett,  fogolylyá  tett;  hatalomba  kerített;  űzve,  va-
dászva  megkapott  Elfogott  hadvetér.  Elfogott  tolvaj.
Elfogott  vadak.

ELFOGUL,  (el-fogúl)  ősz. őnh. Előszeretetből,
részrehajlásból,  vagy  akármily  titkos  vonzalomból,
valamely  tárgy  iránt  kedvezőbb  véleményt  táplál,
mintsem  az  valóban érdemelné.

ELFOGULÁS,  (el-fognlás)  ős*,  fa.  Részrehajló
lelki állapot, illetőleg vonzalom, midőn  valaki  el  van
fogúivá.  L  ELFOGUL.

ELFOGULATLAN,  (el-fognlatlan)  ősz.  mn.
Részrehajlatian,  előszeretet  nélküli,  semmi vonzalom
által  félre  nem vezetett, kedvezésre nem hajló, szóval,
ki  el  nincs  fogúivá.  V.  ö.  ELFOGUL.  Elfogulatlan
bíró.  Mint  határozó  :  elfogulatlanul.

ELFOGULATLANSÁG,  (el-fognlatlanság)  ösx.
fn.  Lelki  állapot  vagy  tulajdonság,  midőn valaki  el-
fogulva  nincsen.  V.  ö. ELFOGUL.

ELFOGULT,  (el-fogult)  ősz.  mn.  Aki  el  van
fogúivá.  V.  ö.  ELFOGUL.  Elfogult  mflWrrf.  Képes
kifejezésben  :  elfogult  ítélet,  vélemény;  elfogult  esiv,
hajlam,  indulat stb.

ELFOGULTLAN; ELFOGULTLANSÁG, lásd:
ELFOGULATLAN; ELFOGULATLANSÁG.

ELFOGULTSÁG,  (el-fognltság)  ősz.  fn.  Lelki
állapot, illetőleg az  ítélő  tehetség  hibája  vagy hiánya,
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mid5n  valaki  el  van  fogalva.  V.  ö.  ELFOGUL.  Elfő-  \
gidítágból  kedvező  véleménynyel lenni.  Elfogulttág  nél-
M  Ítélni  valamiről.

ELFOGZIK,  (el-fogzik)  ÖBZ. k.  Fogait  elhányja.
Elfogásnak  a gyermekele,  midőn eltö fogaik  kihullanak.

ELFOGY, (el-fogy) ősz. önh.  1) Felhasználtatik,
elkel, nincs több belőle. Elfogyott  a borunk,  kenyerünk,
uu, megittuk, megettük.  2) Lassanként  semmi  sem
mind, eltűnik,  elmúlik.  Elfogyott  a  holdvilág.  El-
fogytak  a  régi jó  napok.

„Teremt-e  Isten  több  magyart,
Míg a  világ, míg napja  tart,
Ha mink  is  elfogyánk."

Vörösmarty.

3)  Elszárad,  kiszárad.  Éten  ember  egészen  elfogy.
Bantu forró  nyárban  elfogy  a  kutak vize.

ELFOGYÁS,  (el-fogyás)  ősz.  fn.  1)  Felhasznál-
Uíás, elkelés;  eltűnés, elmúlás.  2)  Kiszáradás,  elsor-
v»<U«. V. ö. FOGYÁS  és  ELFOGY.

ELFOGYASZGAT,  (el-fogyaszgat)  ősz.  gyak.
áth.  Lusan-lassan,  apródonként  elfogyaszt,  elhasz-
nálgat, elköltöget, míg  végre  semmi  sem marad.

ELFOGYASZT,  (el-fogyaszt)  ősz.  áth.  Elhasz-
nál, elkölt, eszközli,  hogy elfogyjon.  Elfogyatztani  az
tlufgtt.  Elfogyatztani  mindenét, a  mié  volt.  lásd  : FO-
GYASZT.

ELFOGYASZTÁS,  (el-fogyasztás) ősz.  fn.  Leg-
inkább élelmi szerek  elhasználása,  elköltése.

ELFOGYASZTGAT, 1. ELFOGYASZGAT.

ELFOGYATKOZÁS,  (el-fogyatkozas)  ősz.  fn.
Valaminek  lassan-lassan  elfogyása,  azaz  részeinek
egymás utáni  elveszése,  elmúlása.  V.  ö. EL,  (2)  és
FOGYATKOZÁS.

ELFOGYATKOZIK,  (el-fogyatkozik)  ősz.  k.
Oly  állapotban  van, melynél  fogva  lassan-lassan  el-
fogy,  részenként  elvesz, elmúlik, eltűnik. V. ö. EL, (2)
éi FOGYATKOZIK.

ELFOGYDOGÁL,  (el-fogydogál)  ősz.  k.  és
gyak.  Szép  lassan  és  apró  részekben  elfogy,  elhasz-
ailtttik, eltűnik, elvesz. V. ö. ELFOGY.  Pénze  gara-
•ínktiit, forintonként  elfogydogál.

ELFOGYHATATLAN,  (el-fogyhatatlan)  ősz.
ma.  Ami sóba  el  nem  fogyhat,  kimeríthetetlen.  El-
f'ujyhataűan  itteni  kegyelem.  Mint határozó  :  elfogy-
hautlanol.

ELFOGYHATLAN, 1. ELFOGYHATATLAN.
ELFOJT,  (el-fojt)  ősz.  áth.  1) Tulajdonkép,  a

légcsőnek  öszveszorítása,  a  szájnak  befogása,  vagy
akarmely akadály által a lélekzetet  elnyomja.  2)  Átv.
ért. » szenes  italokat oly  szorosan  bedugja,  hogy  a
Uvegö  bozzájok  ne  férjen.  Elfojtani  a mustot,  az  űr-
<v*t. 3) Képes beszédben,  a  belsőleg  forrongó  indu-
Utot  kitörni  nem  engedi.  Elfojtani  a  haragot,  a
K-.'ytéget.  Vagy  :  a már kitörött  mozgalmakat,  in
•álatokat  elnyomja.  Elfojtani  a  lázadást.  Első  ctirá-
;<ÜM elfojtom  a  tterelmet.

IUOT  Mória.  n.  KOT.

ELFOJTÁS,  (el-fojtás)  ősz.  fa.  1)  A  lélekiés-
uek  külső  erőszak  általi  elfogása,  akadályozása.  2)
Átv.  ért  a  szeszes  italoknak,  különösen  bornak, sör-
nek,  mustnak a  levegö'járástól  elzárása.  3)  Képes be-
szédben  :  az  indulatok  elnyomása.  V.  ö.  ELFOJT.

ELFOJTÓDIK,  (el-fojtódik)  ősz. belsz. Bészént
külső  erőszak,  részént  belső  működés  által  elfűlad,
elszorul,  s a  kitöréstől  maga  magában  megszűnik.

ELFOLTOZ,  (el-foltoz)  ősz.  áth.  Szövetet,  kel-
mét  foltokra elhasznál,  felvarr.  Elfoltozni  a  maradék-
gyolctot,  posztót,  selymet,  bőrt.

ELFOLY,  (el-foly)  ősz.  önh.  1) Folyva  tovább
megy,  odább halad.  Elfoly  a  víz.  Sok  víz  elfoly  addig
a  Dunán.  (Km). A  bor  kiütötte  a  etapot,  ét elfolyt.  V.
ö.  FOLY.  2)  Átv.  ért.  Elmúlik, egymás  után  eltűnik.
Elfolynak  a  napok,  évek.  Elfolyt  ifjutágom  tzép  fa-

sza.
ELFOLYÁS,  (el-folyás) ősz. fn.  1) Valamely híg

testnek  lejtős  utón elgördülése.  A  víznek,  bornak  elfo-
lyása.  2)  Átv.  ért.  az  időnek elmúlása, eltelése,  egy-
más  utáni  következése.  Néhány  'évek  elfolyáta  alatt
tok  történik  a földon.  V.  ö.  FOLYÁS.

ELFOLYAT,  (el-folyat)  ősz.  áth.  1)  Vigyázat-
lanul, gondatlanság  miatt  híg  cseppekböl  álló  testet
elfolyni  hagy.  Elfolyatni  hordóból a bort.  2) Lecsapol,
készakarva  elereszt.  Csatornák  által  elfolyatni  a rét-
ről  az álló  vizet. V.  ö. EL,  (2)  és  FOLYAT.

ELFOLYDOGÁL,  (el-folydogál)  ősz.  önh.  és
gyak.  Folydogálva,  azaz  szép  lassan  és  csendesen
folyva  elmegy,  elgördül.  A  kit  ctermely  elfolydogál  a
kövecses  mederben.

ELFONNYAD,  (el-fonnyad) ősz. önh. Tulajdon-
kép  a  növényekről mondjuk  ,  midőn életnedveik meg-
romolván,  vagy  elfogyván,  lekonyulnak, öszveránczo-
sodnak,  hervadni,  száradni  indulnak.  Elfonnyadnak
a  letzakasztoít  falevelek,  virágok.  Elfonnyad  a  tzárat-
tág  miatt,  vagy  a féregtől  rágott gyönge vélemény.  Átv.
ért.  elfonnyad  az  állati  test,  midőn nyavalyák  rongál-
ják,  s  a  szükséges  tápláló  nedvektől  megfosztják.  V.
ö.  FONNYAD.

ELFONNYADÁS,  (el-fonnyadás)  ősz.  fn.  A  nö-
vényi  vagy  állati  testnek, a  nedvek  megromlása vagy
hiánya  miatt  elhervadása,  elszáradása.  V.  ö.  EL-
FONNYAD.

ELFONNYADT,  (el-fonnyadt)  ősz.  mn.  Ami  el
van  fonnyadva.  Forró  hőségben  elfonnyadt  virágok,
falevelek.

ELFONNYASZT,  (elfonnyaszt),  ősz.  áth.  A nö-
vényi  vagy  állati  testet  a  nedvek  megrontása  vagy
elvonása  által  elhervasztja,  ellankasztja,  kiszárítja.
V.  ö. ELFONNYAD. A  forró  nap elfonnyatztja  a  fák
leveleit.  A  gyökéren  rágódó  férgek  elfonnyatztják  a
növényt.

ELFORDÍT,  ELFORDÍT,  (cl-fordít)  ősz.  áth.
1)  Valamit bizonyos  tárgyról  másfelé  irányoz.  Elfor-
dítja  rólam  szemeit.  Elfordítja  f  tjét,  arczát.  2)  Ren-
des  helyzetéből  másba  tese által.  Elfordítani  a ctizma

9
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tarkát.  Elfordítani  a  fejre  telt  kalapot.  3)  Elteker,
elcsavar.  Elfordítani  a  etavart,  a  csigát, a  deréktze-
get,  a koeri máját.  4)  A  könyvet  miratt  nyitja  föl.
5) Átv.  ért  Elmagyaráz,  mis  értelemre  húz,  máafelé
irányozza  a  szót, beszédet,  roszul, fonákul  fog  fel  va-
lamit  Elfordítja  a  mondottakat.  V.  ö.  FORDÍT.

ELFORDÍTAS,  ELFORDÍTAS, (él-fordítás) ősz.
fn.  1)  Valaminek  bizonyos  tárgyról  másfelé  irány-
zása.  2)  Valaminek  rendes helyzetéből  elmozdítása.
3)  Eltekerés, elcsavarás.  4) A  könyvnek  más helyen
kinyitása.  5) Átv. ért  A beszéd irányának  elmagya-
rázása,  félreértése,  fonák  felfogása.  V.  ö.  EL-
FORDÍT.

ELFORDUL,  ELFORDUL,  (el-fordúl)  ősz. önh.
Állásában,  helyzetében,  mozgásában  más irányt  vesz.
Elfordulni  arctctal  át  utált lénytb'l.  Elfordulni  a nap-
tél.  V.  ö. FORDUL.

ELFORDULÁS,  (el-fordulás) ősz. fn.  Cselekvés,
illetőleg mozdulás,  melynél  fogva  valaki  vagy  valami
fordalva  más irányt  vészen.

ELFORDULT,  (el-fordult)  ősz.  mn.  Aki  vagy
ami  el  van  fordulva.  V.  ö.  ELFORDUL.  Elfordult
arotctal  hallgatni  a  szemrehányásokat.

ELFORGÁCSOL,  (el-forgácsol)  ősz.  áth. Fané-
mit  testet  forgácsokra elgyalúl,  eldarabol,  elfaragcsál.
Átv.  ért  idejét,  erejét  elforgácsolni,  ám.  aprólékos,
haszontalan, szakgatott, nem  folytonos  munkára el-
vesztegetni.

ELFORQÁCSOLÓDIK,  (el-forgácsolódik)  ősz.
bclaz.  Gyalulás,  faragás,  vágás alatt  forgácsokra  sza-
kadoz,  töredezik.  A*  attlalotmühelyben  tok fa  elfor-
gáciolódik.

ELFORGÁS, (el-forgás)  ősz.  fn.  1) Kerek, göm-
bölyű, hengerded  testnek  saját  tengelye  körül tovább
haladása.  2)  Hosszabb  időszaknak  elmúlása.  Egy
évnek,  egy  státadnak  elforgató  alatt.

ELFORGAT,  (el-forgat)  ősz.  áth.  1)  Kerek,
gömbölyű, hengerded  testet,  saját  tengelye  körül el-
hajt.  Elforgatni  a hordót,  a  kereket.  Elforgatni  a pe-
etenyeforgaíót,  a  nyártat.  2)  Rendes  helyzetéből  va-
lamit  kimozgat.  Elforgatja  stemeit.  3)  Levelenként
felhány,  fölvet  Elforgatni  a könyvet.

ELFORGATÁS,  (el-forgatás)  ösz.fn.  1) Kerek,
hengerded, vagy  más testnek  saját  tengelye  körül  el-
hajtása.  2)  Valaminek  rendes  helyzetéből  kimozga-
tása.  8)  A  könyv  leveleinek  másutt  és  másutt  fel-
nyitása.

ELFOROG,  (el-forog)  ősz. önh.  1)  Folytonosan
forogva  mozog, halad,  kering.  A  megkent  kerék  eri-
korgát  nélkül  ét  könnyen  elforog.  2)  Átv. egymás után
elmúlik.  Elforog  a* idő.

ELFORR,  (el-forr)  ősz. önh.  1)  Forrva  elgőzö-
lög,  elpárolog,  elfut.  2) forrni  megszitn,  a forralt  be-
vég*.  Elforrtak  át  új  borok.  V.  ö. EL, (2) és  FORR.

ELFORRÁS,  (el-forrás)  ősz.  fn.  1) Forró  meleg
következtében  elpárolgás,  elgőzölgés.  2)  Az  erjedő
forrásnak  bevégzése.  Aíutt  elforráta.
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ELFOSZLÁS,  (el-foszlás)  ősz.  fn.  Rostos,  szö-
vetes  testnek,  kelmének  stb.  szálakra  szétválása.

ELFOSZLIK,  (el-foszlik)  ősz. k.  1)  Általán a
testnek  részei,  illetőleg rétegei  egymástól  elválnak.
Elfőttük  a jól  megkelt  ét  tűit  kenyér  vagy kóláét  bélé.
2)  Különösen, a  bőr,  héj,  külső burok  elválik  belse-
jétől.  Elfoszlik  afakéreg.  3)  A  szövet szálai,  rostjai
szétbontanak.  Elfotzlik  az  óctka  vászon,  gyolcs.  V. ö.
EL,  (2)  és  FOSZLIK.

ELFŐ,  (el-fő)  ősz.  önh. Igen  megfő. Elfő  a húi,
midőn  minden nedve  kiforr,  t  csak  rottjai  maradnak.
Elfő  a  tészta,  midőn  igen  meglágyúl.  V.  ö. EL  és  FŐ.

ELFÖCSCSEM, (el-főcscsen)  ősz. önh.  Mondjuk
nedvről,  midőn  erős  nyomás,  rázás  stb.  által  nagyobb
cseppekben  vagy  tömegben az  illető edényből, meder-
ből  stb. elszökken.  Elföctetent  a  megtanított  kortóból
a  víz.  ElftSctctent  a  nyála.

ELFÖCSCSENT, (el-föcscsent)  ősz.  áth.  Vala-
mely  nedvet erősebb  nyomás, ütés  által  helyéből  úgy
kicsap,  hogy  fócscsenjen.  V.  ö.  FÖCSCSEN.  Elfócs-
ctenteni  a megtanított  sajtárból  a  tejet.

ELFÖCSKEND,  (el-föcekend)  ősz.  áth.  A  ned-
vet  cseppckbeu  vagy  sugarakban  elszórja,  szétlövelli.

ELFÖCSKENDÉZ,  (el-föcskendéz)  ősz.  áth.  A
nedvet  többször,  egymás  után  folytatólag,  apróbb
vagy  nagyobb  cseppekben,  sugarakban  elszólja,  sztSt-
lövelli.  Elföcskendezni  a  tűzoltó  kádakból  át  állott  vi-
zet. V.  ö.  FÖCSKENDÉZ.

ELFÖCSKENDIK,  (el-föcskendik)  ősz.  k.  A
nedv  cseppekre  vagy  sugarakra  oszolva,  sebesen  el-
ömlik.  Elföcskendik  a  tütoltó  csőből  kinyomott vít.

ELFÖCSKENT,  (el-föcskent)  ősz.  áth.  lásd  :
ELFÖCSKEND.

ELFÖD,  (el-föd)  ősz. áth.  1) Valamely  test  fel-
színét,  feltűnő  oldalát  eltakarja,  látás  elől  elrejti.  El-
födi  ás  ablakot fllggönynyel.  Elfödi  tenyerével  arezát.
A felhők  elfödik  a napot, holdat, csillagokat.  2) Ellep.
Elfödi  a gát  a földeket.  A  hegy  oldalát  elfödik  a  «*5-
lök,  tetejét  az  erdők.

ELFÖDÉS,  (el-födés)  ősz. fn.  1)  A  test  felszí-
nének  eltakarása a végett,  hogy  látszató  ne legyen.
Át  arának  nagy  szégyen  miatti  elfödése.  2)  Ellepés.
V.  ö.  ELFÖD.

ELFÖDÖZ,  (el-fódöz)  ősz.  áth.  Valamit  égés.
terjedelmében  elfőd,  eltakar.

ELFÖDÖZÉS,  (el-fódözés)  ösz.fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  elfödözünk.  V.  ö. ELFÖDÖZ.

EL-FÖL, 1. EL-FEL.
ELFÖL,  (el-fól)  1. ELFŐ.
ELFÖLES,  (el-főlés)  ősz.  fn.  Némely vidékeken

használják  elfövét  helyett.  1. ELFÖVÉS.
ELFŐ VÉS,  (el-fóvés)  ősz.  fn.  Állapot,  midőn

valamely  testet,  különösen  ételneműt  a  forró  víz
párja,  gőze  kellő  mértéken  túl  általjár,  és  meg-
pnhít.

ELFÖZ,  (el-főz)  ősz.  áth.  Ételneműt,  pl.  húst,
tésztául, vagy  máb  testet  forró  vízben  kellő mértéken
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főlöl  megpárol, megpuhít.  Elfózni  a  metéltet , a  gom-
Woot  V. ő. EL,  (2)  és  FŐZ.

ELFÖZÉS,  (el-fözés)  ősz.  fn.  Az  ételnemünek
figy  más  testnek  kellő  mértéken  túl  elpárolisa , el-
fomUu,  megpuhítása.

ELFRICSKÁZ,  (el-frícskiz)  ősz.  áth.  Egy  vagy
több  fricskát  adva  elűz,  elkerget  valakit.  V.  ö.
FRICSKA.

ELFÚ,  (el-fd)  ősz.  áth.  1)  Könnyű,  lenge testet
rcája  fura tovább hajt,  elröpít,  elszállít.  El/ujja  a  tol-
lat, pijhötyt.  A  szél  elfújja  a port  ,  gizgazt.  Majd  el-
fijja  a ttél, oly  erőtlen.  (Km).  Fújd  el jó  szél fújd  el,
kostát  utam  porát  , hogy  meg  ne  találják  fakó  lovam
nyomát.  (Népd).  2)  Gyönge  lánggal  égő  testet  fiivá
elolt  Elfúni  a  gyertyát  , az  égS neszt , gyufát.  V.  ö.
EL, (2)  é«  FŰ.

ELFÚJ, 1.  ELFÚ.
ELFUKARKODIK,  (el-fukarkodik)  ősz.  k.  1)

Fnkír  módon  éléi,  elvan.  2)  Áthatólag  :  fukarul  él-
est! , eltulajdonít ,  megszerez  mástól  valamit.  Elfu-
hrkodja  ételedéitől  a* ülő  fizetett.

ELFÚL,  (el-fúl)  ősz.  önh.  Lélekzete  közbejött
akadály  miatt  eláll ;  fúladozva  lélekzik.  Elfúlni  az
érit  hurutban.  Oly  mohón estik, hogy  szintén elfúl  bele.

ELFÚLAD,  (el-fúlad)  ősz.  önh. 1.  ELFÚL.
ELFÚLADÁS , (el-fáladás)  ősz.  fn.  A  lélekzés

mfgszomlAsa.  Elfuladásig  hurutot,  mohóskodik.
ELFÚLASZT,  (el-fúlaszt)  ö.sz.  áth.  Az  élő  álla-

tot,  légcsövének  megakadályozása  által  lélekzéstől
megfosztja,  vagy  megöli.  V.  ö. EL,  (2) és FÚLASZT.

ELFUT,  (el-fut)  ősz.  önh.  1)  Futva  elmegy,  el-
Uvozik.  Elfutott  a  szomszédba.  2)  Átv.  ért.  a  forró
n«dv  az  edényből  elfoly.  Elfutott  a  leves ;  elfutott  a
*'<'•'« (szalados).  3)  Áthatólag  :  elfog , egész  erejével
inghat  Elfutotta  a  lúdméreg.  Elfutotta  a borzalom.
V. ó. EL, (2)  és  FUT.

ELFUTAMIK,  (el-futamik)  ősz.  k.  1)  Folyto-
twan  fbtva  eltávozik.  A  szilaj  csikók  messze  elfutam-
»ií a tikságon.  2)  Átv.  ért.  sebesen  elmúlik ,  elfoly.
E'f'i'.amnak  a*  évek.  Elfutamnák  a  hegyről  szakadoző

ELFUTAMODIK , (el-futamodik)  ősz.  k.  Neki
nnszkodva  futárnak  indul, eliramlik.

ELFUTÁS,  (el-fdtás)  ősz.  fn.  Futva  eltávozás,
*U'.et&, eltűnés,  menekülés.

ELFUVÁS,  (el-fuvás)  ősz.  fn.  Könnyüded  test-
ek  favás  általi  elmozdítása,  tovább  indítása,  eltávo-
iit^a. V. 5. EL,  (2)  és  FUVÁS.

ELFÜLEL,  (el-fülel)  ősz.  áth.  1)  A  füleken
mintegy  iltaleresztve  ügybe  sem  vesz  valamit,  el-
t^iatja.  Elfüleli  az. intést  , a jó  tanácsot.  ElfUlelt
wa. elhallgatott,  2)  Fülénél  fogva  elhúz , elvezet.  A
<  ríos  ebet  elfülelni  a  tejes  fazéktól.

ELFÜLLENT,  (el-fullent)  ősz.  áth.  1.  ELFIL
LLST.

ELFÜBÉSZÉL,  (el-fürészél)  ősz.  áth.  Fürész
•i-l ehnetu, keresztül  vagy  hosszában  hasít.  ElfUré

szelni  a  tüzeld fát.  Elfürészelni  a  gerendákat.  Desz-
kákra  elfUrészelni  a fényűt.  A sebészeknél:  sajátságos
eszközzel  valamely  tagot,  péld.  kart,  czombot elvág.
V.  ö. FŰRÉSZ,  FŰRÉSZEL.

ÉLFÜRÉSZÉLÉS,  (el-fürészélés)  ősz.  fa.  Szi-
lárd  testnek  fűrész  által  elmetszése, elvágása.  V.  ö.
FÜRÉSZ.  Fának,  gerendának,  deszkának,  lábszárnak
elfilrészelése.

ELFÜSTÖL,  (el-fÜBlöl)  ősz.  á<jh.  1)  Füsttel  v.
íüstölve  elűz, eltávolít.  A  szúnyogokat  dohányozva  el-

füstSlni.  2)  Átv.  ért.  a kelletlen  vendéget, vagy  tola-
kodó  embert  valamely  szembetűnő  módon elmenésre
kényszeríti.

ELFÜSTÖLÉS,  (él-füstölés)  ősz.  fn.  Füstölve
eltávolítás.  Elmenésre késztetés.

ELFÜSTÖLGÉS,  (él-füstölgés)  ősz.  fa.  Füstö-
lögve  v.  füstölgés  által  elenyészés,  elmúlás,  eltűnés.
A  nyers fának,  gyimgyomnak  elfüstölgése.  A  dohány
IfüstSlgése.

ELFÜSTÖLÖDIK,  (el-füstölödik)  ősz. belsz.  1)
Mondják  nyers,  nyirkos  testekről,  midőn  meggyúlva
vagy  meggyújtva  lángot  nem  vetnek,  hanem  csak
füstölögve  hamvadnak  el.  2)  A  füsttől  beszennyező-
dik,  füstszagot  kap.  A  konyha  falai  elfüstSlSdnek.
Máskép  :  elfüstosödik.

ELFÜSTÖLÖG,  (el-füstölög)  ősz.  önh.  1)  Füs-
tölögve  (nem  égve, nem lángolva)  elhamvad,  elenyé-
szik.  A  nyers  növények inkább  elfíístSlSgnek  mint  el-
égnek.  2)  Átv.  ért.  feledésbe  megy.  Elfüstölgött  fejé-
ből  az  a  kevés  is,  amit  oskolában  tanait.

ELFÜSTÖSÖDIKj.(el-fiistösödik)ösz.  k. Ellepi,
megfogja  a  füst.  A  kemeneze  szája  elfüstOsSdik.

ELFÜSZERÉZ,  (el-füszeréz)  ősz. áth.  Valamit
kellettnél  bővebben  fűszerez,  s  izét  elrontja.  Elfüsze-
rezni  az  ételeket. V.  ö.  EL,  (2)  és  FŰSZEREZ.

ELFÜSZERÉZÉS,  (el-fttszerézés)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  kellettnél  jobban  megfűszereznek  , sok
fűszerrel  elrontnak  valamely  eledelt  vagy  italt.

ELFÜTYÖL,  (el-fútyöl) ősz.  áth.  1) Nótát,  dal-
lamot,  éneket  fütyülve  elhangoztat  Elfülyölni  a  leg-
újabb  népdalt,  a  Rákóczy-indulót.  2)  Fütty  által  elhí,
elidéz.  ElfütySlni  az  agarat  a  nyúl  csapásáról.

ELFÜVESÉDIK,  (el-füvesódik)  ősz.  k.  Szélté-
ben, hosszában  benövi  a  fű.  A  járatlan  utak  elfttve-
sednek.

ELFÜVESÜL,  (el-fúvesül)  ősz.  önh.  1. ELFÜ-
VESÉDIK.

ELFÜZ,  (el-fúz)  ősz.  áth.  Valamit  máshová, vi-
szásan  fűz,  péld.  clfüzi  a  konyvkVtö  a  könyvet,  midőn
az  iveket  a  leveleket elkeveri. V.  ö. EL, (2)  és  FŰZ.

—ELG,  1. —ELÉG.
ELGAGYOG,  (el-gagyog) ősz.  önh.  1)  Gagyog-

va  elbeszél,  elmond valamit.  Elgagyognak  a  kis  gyer-
mekek.  2)  Áthatólag  :  Elgagyogja  a  kisded  az  apa,
mama  szókat.  V.  ö. GAGYOG.

ELGALÁDÚL,  (el-galádúl) ősz.  önh. Gálád ter-
mészetűvé vagy magaviseletüvé  lesz. Aljai  társaságban
egészen  elgaládúlt.  V.  ö.  GÁLÁD.

9»
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ELGALLÓKÁZ,  (el-gallókiz) ősz.  önh.  1.  EL-
HINTÁZ.

ELGALYASODIK,  (el-galyasodik) ősz.  k.  Gá-
ljai  elszaporodnak, elsokasodnak.  A  lebotolt fűtek  d-
galyasodnak.  V.  ö. EL,  (2) és  GALYASODIK.

ELGAMATOL, (el-gamatol) ősz.  áth.  Gamattal,
azac, mocsokkal,  ganajjal,  piszokkal  elcsunyít, el-
rondít

ELGÁTOL, (el-gátol) ősz. áth. Gáttal elzár, él-
rekeszt  Elgátolni  a  vitet.  Elgátolni  a  kertet.  V.  ö.
GÁT.

ELGÁTOLÁS,  (el-gátolás) ősz.  fa.  Cselekvés,
illetőleg  töltés, árkoláe,  sövényezés  stb.  mely  által
valamit elgátolnak; elrekesztés.  Tavak  elgátoldia.

ELGAZDÁLKODIK,  (el-gazdálkodik)  ősz.  k.
1)  A  gazdái  munkákat,  ügyeket  folytatólag űzi.  Kis-
ded jómagán  takarékosan elgatddlkodik.  2)  Athatólag:
elgatddlkodta  mindenét,  azaz, mint ügyetlen, vagy pa-
zarló vagy  szerencsétlen gazda, megbukott  V. ő. EL,
(2)  és  GAZDÁLKODIK.

ELGAZOL, (el-gacol)  ősz. áth. Gazzal  elhint,
beszemetez.  Elgatolni  át  utcsát, udvart, piactól.

ELGÁZOL, (el-gázol) ősz.  áth.  1) Útjában  levő
testen,  különösen  élő  állaton,  emberen  keresztül
menvén  azt  eltiporja,  elzúzza.  Mondják  leginkább
nagyobb  embertömegről,  barmokról,  szekerekről.  J5Z-
gátolta  a futó  ellenség.  Elgazolta  a  ló,  Ökör.  Elgátolta
a  steleér.  A  füvet,  vetést  legátolni  mondjak.  V.  ö.
GÁZOL.  2)  Átv. ért. aránylag  sokkal  nagyobb  hata-
lom  által  elnyom,  semmivé tesz.

ELGÁZOLÁS,  (él-gazolás)  ősz.  fa.  Erőszakos
cselekvés,  midőn  valakit  vagy  valamely állatot  elgá-
zolnak. V.  ö. ELGÁZOL.

ELGAZOSÍT,  (el-gazosít) ősz. áth.  Gazzal  be-
nő veszt, a gazt  eltenyészti.  A  sok  es8  elgatostíja  a
földeket.  V.  ö. GAZ, GAZOS.

ELGAZOSODIK,  (el-gazosodik) ősz. k.  A  gaz
baján  elterjed,  elszaporodik, eltenyészik  rajta  vagy
közötte.  Elgatotodik  át  ugarul  heverd föld.  Sok  esőben
elgatoiodtak  a  vetések.

ELGÉMBEREDIK,  (el-gémberédik)  ősz. k.  Az
állati  test, hideg  vagy  valamely belső ok  miatt,  elme-
revedik, érzéketlenné lesz. Mondjak  különösen  a vég-
tagokról.  Elgémberedtek  át  ujjai.

ELGENYED, (el-genyed) ősz. önh. A geny  nagy
mértékben  elterjed  rajta,  geny által  elemésztődik. El-
genyed  a  gyógytíatlan  hagyott  seb.

ELGENYEDÉS,  (el-genyedés)  ősz.  fa.  A  seb-
kóros  testnek  azon  állapota,  midőn  a geny  elterjed,
elharapódzik  rajta.  V.  ö. GENY.

ELGEREBLYÉL,  (el-gereblyél)  ősz.  áth. Gc-
reblyével  elhárít, eltisztít, eltakarít  Elgereblyélni  a
stérürSl  a  töreket, pelyvát.  Elgereblyélni  a gatt.

ELGEREZDÉL,  (el-gerezdél)  ősz. áth. Gerez-
dekre  elhasogat, elmetél.  Elgeretdelni  a  dinnyét.

ELGEREZDÉLÉS, (el-gerezdélés) ősz.  fa.  Né-
mely  gyümölcsfajoknak,  péld. dinnyének, töknek, al-

mának olyan  darabokra metélése, melyeket  gerezdek-
nek  bivunk. V.  ö. GEREZD.

ELGONDOL,  (el-gondol) ősz. áth. 1)  Valamely
tárgyon  végig jártatia eszét;  fontolóra  vesz valamit
Leginkább  tárgyra  mntatólag használtatik.  Ha  elgon-
dolom,  mint  bántak velem, lehetetlen nem bostonkodnom.
2)  Képzel, elképzel.  Gondoljátok  el, mi  történt  velem.
Att  könnyű  elgondolni,  V.  ö. EL, (2) és  GONDOL.

ELGONDOLÁS,  (el-gondolás) ősz.  fa.  Az  én-
nek  valamely tárgy  fölötti jártatasa, valaminek  fon-
tolóra vevése,  tartós,  folytonos gondolás.

ELGONDOLKODIK,  (el-gondolkodik)  ősz.  k.
Valamely  tárgy  fölött  hosszasan jártatja  eszét, annak
bonczolgatásába  sokáig elmerül.  Egén  nap  elgondol-
kodik  rajta,  még tincs  a  dologgal  tisztában.  Nagyon
elgondolkodott,  bizonyosan  valamiben  töri  a  fejét.

ELGONOSZODIK,  (el-gonojzodik)  ősz.  k.  Ho-
vatovább  gonoszabb  lesz, a gonosz  indalát  megrög-
zik, természetté lesz benne.

ELGONOSZÚL, (el-gonoszúI) 1. ELGONOSZO-
DIK.

ELGÖBBEN, (el-göbben)  ősz. önh. Mintegy göb
hanggal  elmerül.  V.  ö. GÖBBEN, GÖBBEDÉZ.

ELGÖDRÖSÖDIK,  (el-gödrpsödik)  ősz.  k.  A
gödrök elszaporodnak, elsokasodnak rajta vagy  benne.
Sok  distnólurás  által  elgVdrösödik  a  legelS.  V.  ö.
GÖDÖR.

ELGÖRBED,  (el-görbed) ősz.  önh. Egyenes irá-
nyát , állását  elveszti,  s  meghajlott  vonalban  tűnik
elé.  Elgörbed  a  kemény f álba  vereti gyönge  stég.  V.  ö.
GÖRBÉD.

ELGÖRBEDÉS, (el-görbedés) ősz.  fa. Az  egye-
nes  iránya  vagy  állása  testnek  görbére  hajlása.  Hát-
gerinc*  elgörbedése.

ELGÖRBESZT,  (el-görbeszt)  ősz.  áth. Külső
vagy  belső  erőfeszítés  által  eszközli, okozza, hogy
valami  elgörbedjen.

ELGÖRBJT,  (el-görbít)  ősz.  áth.  Valamit  úgy
nyom, fit, hajtogat,  hogy  görbe  leszen.  Elgörbíteni  a
stéget,  gombostűt.

ELGÖRBÍTÉS,  (el-görbítés)  ősz.  fa.  Cselekvés,
illetőleg  hajlítás,  mely  által valamit görbévé  teszünk.

ELGÖRBÜL, (el-görbttl) ősz. önh.  Görbévé ala-
kúi, görbére  változik által.  Elgörbül  át  öregség  miatt.

ELGÖRBÜLES,  (el-görbülés)  ősz.  fa.  Görbe
akkuvá, irányúvá  levés.

ELGÖRDÍT,  (el-gördít) ősz. áth. 1)  Kerekded
vagy  gömbölyű  vagy  hengerded testet  saját  tengelye
körül  forgatva  tovább  mozdít  ElgördUeni  o*  ággv-
golyókat.  V. ö. GÖRDÍT.  2)  Átv. ért  nehézséget,  el-
lenvetést megold, elhárít  Elgörditeni  át  akadályokat.

ELGÖRDÍTÉ3,  (el-gördítés)  ősz.  fa.  1)  Cse-
lekvés, mely által valamit gördítve tovább mozdítunk,
máshová  helyezünk.  Hordók,  golyók  elgOrdfUtével
foglaUeodni.  2) Átv.  nehézségek, akadályok elhárítása.

ELGÖRDÜL,  (el-gördfil)  ősz.  önh. Szilárd  ál-
lományú , gömbölyű vagy  hengerded  vagy kerek  test
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tájit  tengelye körűi •  mintegy' magiban  forogva  he-
lyéből  elmozdul.  2)  Átv.  ért.  nehézség,  ellenvetés,
ihdily önként megízünik. V. ő. EL, (2) és GÖRDÜL.

ELGÖRGET,  (el-görget)  ősz.  áth.  Görgetve
tovibb mozdít, eltávolít  V.  ö. GÖRGET.  ElgSrgetm
a malomköveket.

ELGÖRHESEDIK, (el-görhesédik) ősz. k. Foly-
tonos  vagy  gyakori  görbédén  következtében  görhes
tfcdrava,  illetőleg betegessé  lesz.  V.  ö.  GÖRHES.

ELGÖRÖG,  (el-görög) ősz.  önh.  Görögve,  azaz
njit  tengelye körül  forogva  elhalad , tovibb  megy.
V. ö. GÖRÖG, ige.

ELGÖRÖNGYÖSÖDIK, (el-göröngyösödik) ősz.
k. A göröngyök  egészen  ellepik,  felszíne  göröngyössé
leuen.  A  nedvet  időben felvágott  út  szárazság  idején

ELGÖZÖL,  (el-gőzöl) ősz.  önh. Gőzalakban  el-
emük, ebttáll,  elrepül.

ELGŐZÖLGES, (el-gőzölgés) ősz.  fn.  Folytonos
gőzölés következtében  eloszlás,  elenyészés , elszállás.

ELGÖZÖLÖG,  (el-gőzölög) ősz.  gyök.  önh. Gő-
zölögve, azaz  folytonosan  gőzzé  változva  elrepül,  el-
uill, eltttnik. A  szüntelenül forralt  víz  elgSzSlSg.

ELGŐZÖLÖGTET ,  (el-gőzölögtet)  ősz.  áth.
Eszközli , véghezviszi ,  hogy  bizonyos  nedvek gőz-
tlakban  elrepüljenek , elszánjanak , gőzzé  válva  ele-
nvészizeuek.

ELGÖZÖSÖDIK, (el-gőzősödik) ősz.  k.  Gőzzel
eltelik, a  gőz ellepi, egészen gőzössé lesz.

ELGUBANCZOSODIK,  (el-gnbanczosodik)  ősz.
k. Szőre, haja,  gyapja,  fonala valaminek  gubanczossá
lesz. V.  ö.  QVBAJXCZQS.Elgubanczosodik  a fésületlen
*<y, a  bogáncslepte gyapjú.  Elgubanczosodik  a megásott
fonttá szőre.

ELGURDÍT, (el-gnrdít)  ősz.  áth. Gurdítva  to-
vibb  taszít , eltávolít  ElgurdÜani  a  kSszorlikSvet  , a
UtUeska  kerekét. V.  ő.  GURDÍT.

ELGURDÍTÁS, (el-gnrdítás) ősz.  fn.  Cselekvés,
illetőleg  forgatás ,  mely  által  valamit  tovább , más
helyre gördítünk.

ELGÜRGAT,  (el-gurgat)  ősz.  ith.  Gurgatva,
uaz  kereket , golyót , hengert , saját  tengelye  körül
forgatva  odább taszigil.  V.  ö.  GURGAT,  GUROG.

ELGÜRÍT,  (el-gurít) ősz. ith. Egyes  taszítással,
lökéssel  tovább gördít, hengerít valamit  Láb  elb'l  d-
jurUam  a  tökSt. Elgvrtíani  a.  tekegolyót.

ELGURÍTÁS,  (el-gurítis)  ősz.  fn.  Cselekvés,
illetőleg tanítás,  lökés, mely  Utal valamit  gurítva  el-
távolítunk,  elhajtunk.

ELGüROG, (el-gurog) ősz. önh. Gurogva  tovább
forog,  eltávolodik. V. ö. GUROG.

ELGURUL, (el-gnnil)  ősz. önh.  Mozdítás vagy
ttját  nehézkedése  következtében  tovább  gurul.  El-
y<*úl  a  megngott  golyó.  Elgurul  a  lejtőre  fektetett

ELGURULÁS, («l-gnrulas) ősz.  fn.  Gömbölyű,
vagy  kerek  tettnek  saját  tengelye  körül  elforgass,
díivolodas*.

ELGYALÁZ, (el-gyaliz) ősz. ith. 1) Nagyon gya-
lizva becstelenné tesz.  2) Átv.  ért. igen  elgyalázta  a
hideg,  ám.  igen megviselte, elfagyasztotta.  Ritka  hasz-
nálatú.

ELGYALOGOL,  (el-gyalogol)  ősz.  önh. Gya-
logolva,  azaz  saját  lábain  elmegy,  elutazik.

ELGYALÜL , (el-gyalúl)  ősz  áth. 1)  Gyaluval
elsimít , forgácsokra  elhasogat.  Elgyalulni  a  destka-
csomókat , elgyalulni  a  dongákat.  2) Vékony  szálakra
elmetél , elaprít.  Elgyalulni  a  tököt,  répát,  káposztát.
V.  ö. GYALU.

ELGYARATOL,  (el-gyaratol) ősz. áth.  A  gyap-
jút  sajátnemü  fésű-  vagy  gereben  alakú  fogas  esz-
közzel  (kordácscsal,  gyaratolóval)  kitisztítja ,  elgere-
benezi.  V.  ö.  GYÁRÁTÓL.

ELGYAKLÓDIK  ,  (el-gyarlódik)  ősz.  belsz.
Lassan-lassan,  fokozatosan gyarlóvá  leszen.

ELGYÁSZOL,  (el-gyászol)  ősz. áth. Gyászban
tölt  el  valamit.  Elgyászolni  át  időt  ,  a  ttokott  eszten-
dőt,  ás  ifjúságot.  V.  ö. GYÁSZ.

ELGYÁVÚL,  (el-gyávúl)  ősz. önh.  Gyáva  ter-
mészetűvé  változik  által.

ELGYÉNGIT, ELGYÉNGÍTÉS stb. lásd : EL-
GYÖNGÍT, ELGYÖNGÍTÉS.

ELGYÉPÉSÉDIK ,  (el-gyépésédik)  ősz.  k.  A
gyep  egész  terjedelmében  ellepi.  Elgyepesedik  a  szé-
rűk  melléke. V.  ö. EL,  (2)  GYEP  és  GYÉPÉSÉDIK.

ELGYÉPÜL,  ELGYÉPÜZ,  (el-gyépül  v.  -gyé-
püz)  ősz. áth. Gyepiivei  elkerít,  elzár  valamely  tért
Elgyepülni  a  szülök  lábát. V.  ö. GYÉPÜ.

ELGYERMEKÉSÉDIK, (el-gyermekéiédik) ősz.
k.  1)  Gyermekei elszaporodnak.  2)  Gyermekes  ma-
gaviseletet  ölt, úgy beszél, és  cselekszik ,  mint gyer-
mekek  szoktak.  Sok  vén  ember  elgyermekesedik.  V.  ö.
GYERMEKES.

ELGYERMEKÉSÍT,  (el-gyermekésít)  ősz.  áth.
1)  Gyermekekkel eltölt  Némely  asszony  igen  elgyer-
mekestíi  a  házal. 2)  Gyermekes  természetűvé, magavi-
seletüvé tesz. A vénség  elszokta gyermekesíteni  a* embert.

ELGYERMEKÜL, ősz. önh. 1. ELGYERME-

KÉSÉDIK 2).
ELGYERMEKÉSÜL,!. ELGYERMEKÉSÉDIK.
ELGYILKOL,  fel-gyilkol)  ősz. áth.  Gyilkolva

elöl,  kiírt,  elpusztít.  Elgyilkolni  egy  egész  családot.
V.  ö. EL  és  GYILKOL.

ELGYOMOSODIK ,  (el-gyomosodik)  ősz.  k.  A
gyom  buján  tenyészve  ellepi,  benövi.  A  miveletlenW
hagyott  kert,  stSIS  elgyomosodik.

ELGYÖKEREDZIK,  (el-gyökeredzik)  ősz  k. 1.
ELGYÖKERESÉDIK.

ELGYÖKERESÉDIK, (el-gyökeresédik)  ősz.  k.
Gyökerei  elszaporodnak, elterjednek.  Az  akáezok  igen
elgySkeresednek.  V.  ö.  GYÖKÉR.  Átv. ért. igen  el-
terjed,  nagyon  beveszi  magát,  kiirthatlanná  lesz.  A
hosszas  nyavalya  elgySkeresedik..  Némely  bűnök  igen
elgySkeresednek.

ELGYÖKERÉZIK,  (el-gyökerézik)  ősz.  k.  1.
ELGYÖKERESÉDIK.
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ELGYÖNGÍT,  (el-gyöngít)  ÖBZ.  áth.  Erejétől
megfosztva  gyöngévé tesz.  Hosstat  betegeikedét,  ttil-
adgot  erőlködés  elgySngtíi  az  embert.

ELGYÖNGÍTÉS,  (el-gyöngítés)  ősz.  fn.  Gyön-
gévé, erőtlenné tevéé.

ELGYÖNGÜL,  (el-gyöngűl)  öez.  önh.  Erejét
mintegy  magától  elveszti, ellankad, eltompul.  Elgyön-
gUltek  a  tok  olvasatban  stemei.  Elgyöngül  a  silány
eledelen  tartott  barom.  ElgyöngUlnek  a  tokáig  megfe-
tttíettinak.

ELGYÖNGÜLÉS,  (el-gyöngülés)  ÖBZ.  fh.  Álla-
pot,  midőn  az  erők  mintegy magoktól  elfogynak,  az
inak,  idegek  ellankadnak.  VégtS  elgyengülésben  meg-
halni.

ELGYÖTÖR,  (el-gyötör)  ősz. áth. és  hangugra-
tó.  Hosszasan,  tartósan  gyötörve elkinoz,  elcsigáz.  A
kegyetlen  gazda, aránytalan  teherrel  elgyötri  barmait.
Átvitetik  a  belső  állapotokra  is.  Elgyötörni  valakit
stidahnakkal.  Elgyötörni  a stivet  bánattal,  fájdalom-
mal.  V.  ö. EL,  (2) és GYÖTÖR.

ELGYŐZ,  (el-győz) ősz. áth.  Kitart,  elbír vé-
gezni  valamit,  elegendő  ereje  van  bizonyos munka
végrehajtására,  teher  elviselésére.  Elgyözi  a  járati,
virratttást  ,  Illett.  Elgyiíti  a  tok  ivátt,  dombérotált.
V. ö. GYŐZ.

ELGYUJT,  (el-gyujt)ösz.áth.  1) Tűzre,  lángra
gerjeszt.  Elgyujtja  a  kályhába  rakott  fát.  2) Átv.  ért
valamely  indulatra,  pl. haragra, szerelemre  gerjeszt,
fölhevít  Huh l  beh  elgyujtottl  Risf.  E.  Csalódások.
V.  ö.  GYÚJT.

ELGYÚL,  (el-gyúl) ősz.  önh. Tűzre, lángra ger-
jed,  tnlajd.  és  átv.  értelemben.

ELGYÚLAD,  (el-gyúlad)  ősz.  önb.  lásd  : EL-
GYÚL.

ELGYÚLASZT,  (el-gyúlaszt)  1. ELGYUJT.
ELGYÜR,.(eI-gyttr)  ősz.  áth.  Szövetet,  ruhane-

műt, rajta  heverve,  vagy  rendetlenül ülve, vagy  ke-
zekben  szorongatva, ránczossá tesz.  Elgyürni  kocsiban
a  köpönyeget.  Elgyürni  fekvétben  a  kalapot,  sipkát.
V.  ö. GYŰR.

ELGYÜRÜZ, (el-gyürűz) ősz. áth.  Gyűrűt váltva
jövendő  hitestánnl jegyez  el valakit

ELGYÜRÜZÉS,  (el-gyürüzés)  ősz.  fn.  Jegyvál-
tás, gyürüváltás,  midőn  a  mátkák jövendő házasság
jeléül  egymással  gyűrűt  cserélnek.  Köznyelven  :  két-
fogát.

ELHABAR,  (el-habar)  ősz.  áth.  l) Valamely
híg  vagy  lágy  testet,  bizonyos  eszköz, pl.  főzőkalán,
lapoczka  stb.  által  elkever.  Elhabarni a  rántást.  2)
Átv.  ért  a  beszédet  elszaporázza,  mint  az  iskolás
gyermekek  szokták. Máskép:  elhadar. V. ö. HABAR.

ELHABARÁS,  (el-habarás) ősz. fn.  1) Híg vagy
lágy  testnek, pl.  ételnek, levesnek  elkeverése.  2) Átv.
ért  a beszédnek  elszaporázása. V.  ö. HABARÁS.

ELHABOG,  (el-habog)ösz.áth.  Valamit hebegő
nyelvvel, akadozva, értetlenül elmond. Vékonyhangon:
elhebeg.

ELHABZIK, (el-habzik) ősz. k.  Habokat  vetni
megszűnik. Elmúlván attél,  elhabzoít  a tó.  EOtabtik  a
méz,  midőn  fotelkor  elvét*  a  habja.  V.  ö.  HAB,
HABZIK.

ELHABZSOL, (el-habzsol)  ősz. áth. Habzsolva,
azaz  oly  mohón  eszik  meg valamit, hogy  szája  habzik
bele.  V.  ö. HABZSOL.  Át  ebek  elhabztolják  a  dara-
moslékot.

ELHADAR, (el-hadar) ősz.  áth.  Valamit  feUzi-
nüleg, ide-oda kapkodva végez, különösen  :  a beszé-
det, mondókát,  felében,  nagyjában,  s alig  érthetően
elszaporázza.  V.  ö. HADAR.

ELHADARÁSZ,  (el-hadarász)  ősz.  önh.  Hada
rászva,  azaz  ide-oda  kapkodva,  vagdalva,  tapoga-
tódzva  folyvást  jár  a keze  vagy  fegyvere.  Karddal
órákig  elhadaráttni.  Stembekötösdiben  toka  elhada-
ráteni. Sötétben  elhadaráttni.  V.  ö. HAD ARASZ.

ELHAGY,  (el-hagy)  ősz. áth.  1) Általán, elvál,
elszakad valakitől  vagy valamitől.  2) Különösen, előre
halad,  mig  más utána marad.  'Sebes  nyargalva,  mind-
nyájunkat  elhagyott.  3)  Valahonnan  eltakarodik,  el-
pusztul.  A*  ellenség  elhagyta  a  várt  ét  a váróit.  4)
Akivel  viszonyban,  barátságban  állott,  attól  elvál.
Elhagyta  barátait;  elhagyta  feleiégét, gyermekeit.  Soha
el  nem hagylak.  5)  Segíteni, vigasztalni  megszün.  A*
Itten  toka  sem hagy  el  bennünket.  Komor  fölöttem  a*
ég  is.  elhagyott  a  reménység  is.  (Népd.)  6)  Nem foly-
tat valamit  Elhagyni  át  ivott,  játékot.  Elhagyni  a
tanulált,  irást,  olvasást.  Hagyd  el kérlek  ott  a  tok  fe-
csegett.  7)  Elfeled.  Elhagyta  a  fogadóban  ruháját,
óráját.  Ha  lehetne,  a fejét  is  elhagyná,  oly  gondatlan,
8)  Megenged.  Ebben  : el hagylak  menni,  ha  akarod,
talajdonképen  az ét igekötő a menni igéhez  tartozik.  9)
Elvész  tőle.  Elhagyja  St az erő, a bátortág, a  béketíiréi.
10) Elveszt  E»  a posztó  elhagyja  a stínét.  11)  Visz-
szaható  névmással  : enged,  nem bízik  erejében, nem
feszíti  meg  erejét.  Elhagyja  magát.  Ne  hagyd  el  ma-
gadat.  V.  ö. HAGY.

ELHAGYÁS,  (él-hagyás) ősz.  fn. Elválás; elta-
karodás ;  megszűnés.  V. ö. ELHAGY.  Feleiig  elha-
gyató.  Vár  elhagyató.  Játék  elhagyása  stb.

ELHAGYATOTT,  (el-hagyatott)  ősz. mn.  Há-
gára  maradt,  kinek  sem  barátja,  sem  segéde;  kitől
mind  elidegenedtek,  eltávoztak.  Elhagyatott  árva.
Elhagyatott  állapotban élni.

ELHAGYATOTTSÁG, (él-hagyatottság) ön.  fn.
Önkéntelen,  magányos  állapot,  midőn  valakitől  mind
elfordulnak.,  elidegenülnek,  eltávoznak.  Elhagyatott-
tágban  éM.  V.  ö. ELHAGYATOTT.

ELHAGYOGAT, (el-hagyogat) ősz. áth. és gyak.
Folytatólag, több  ízben  elhagy; nem egyszerre,  ha-
nem  időnként és részenként  hagy  el; többen, egymás
után  hagynak  el  valamit  Botfát  o  kávéhátakban,
tnnhdtban  elhagyogatja.  Úti  ettkSteit  elhagyogatja.
Át  elszegényedett  gatdagot  régi  baráti  elhagyogatják.

ELHAGYOTT,  (el-hagyott) ősz. mn.  Aki  vagy
ami  el  van  hagyva.  V.  ő.  ELHAGY. Elhagyott  gyer-
mek.  Elhagyott  vár.  Elhagyott  ruha.
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ELHAGYOTTSÁG,  (el-hagyottság)  1.  ELHA-
GYATOTTSÁG.

ELHAJIGÁL,  (el-hajigál)  ősz.  áth. Egyenként,
egymás után elhajít, V. ö. HAJÍT.  Az  útról  elhajigálni
a kövecseket. Elhajigálni  a  táf  tojásokat,  a  rohadt  gyű-
mülcsSt.

ELHAJÍT,  (el-hajít)  ősz.  áth.  Tulajdonkép,  va-
lamit  ivirányu ,  ivded  vonalban  elvet,  eldob ,  azaz
mintegy  ivet  csinálva, kanyarítva  dob  el.  Elhajítani
parittyával  a  kövecset.  V.  ö.  HAJÍT.  Altalános  ért.
talamit kézzel  magától  a  levegőbe  elvet.

ELHAJÍTÁS,  (el-bajítás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn valamit  elhajítunk.

ELHAJLÁS,  (el-hajlás)  ősz.  fn.  1)  Tulajdon-
kép  :  ivalaku  görbe  vonalban  induló  iránya  valami-
nek.  A  gyümölcsösei  terheit ágnak elhajlása.  A  nyomott
«u rúdnak  elhajlása.  2)  Eltérés,  eltávozás.  A  delej-
íintí  elhajlása át  éjtzaki  sarktól.  3)  Átv.  ért.  elidege-
uedés, odahagyás, elpártolás. V.  ö. ELHAJLIK.

ELHAJLIK,  (el-hajlik)  ősz.  k.  1)  Tulajdonkép,
it alakú  görbe  vonalban  más  irányt  vesz  az  elébbinél.
E/ltajlik  a kard.  Elhajlik  nagy  melegben a finom  spa-
nyolvian.  2)  Elébbi  irányától,  megtartván  egyenes
vonalát, eltér.  Elhajlik  a  mágnestű  a  földsarktól.  3)
Atr.  ért  elidegenül,  elpártol,  odahagy.  Elhajlottak
lűl'ink  a  szövetséges  seregek.  Elhajlott  tőle  a  szerencse.
V.  ö. HAJLIK.

ELHAJÓKÁZ, (el-hajókáz) ősz.  önh. Hajókázva
eltávozik,  elmegy,  elutazik.

ELHAJOL,  (el-hajol)  ősz.  önh.  Tulajdonkép,
maga  erejéből,  belső  természeténél  fogva  más  irányt
vesz, péld. Elhajol  az  ember, midőn  valamitől  irtózik;
elleuben:  elhajlik  a*  ember feje,  midőn  felforduláskor
tyakát  szegi.  V.  ö. HAJOL.

ELHAJÓZ,  (el-hajóz) ősz.  önh.  Hajózva  elmegy,
*ltávozik.

ELHAJT,  (el-hajt)  ősz.  áth.  1)  Tulajdonkép,
haj!  haj l  szóval  elűz,  elkerget,  elterel.  Elhajtani  az
üírStet,  a  befogott  lovakat.  Jól  elhajtott.  Sebesen el-
hajMt,  Elhajtani  a  kotös  vagy  peres  földön  legelő
'Mirhát.  2)  Barmot  a  csordából,  nyájból,  ménesből
»tb. ellop. Elhajtottak  a  gulyából  tű  tinót  a  betyárok.
3/  Mondják  emberről  iá, midőn  erőszakosan  menni
kényszerítik, néha pedig,  midőn kötelességére  szorít-
ják.  Elhajtottak  a  katonák kalauznak.  Elhajtották  úr-
dolgára  s*áníani.  4)  Elhajlít,  elgörbít.  Elhajtani  át
abroncsot.  5)  Elvet, eldob. Elhajtani  a  követ.  6) Ma-
ritól  elfix,  elkerget,  eltaszít  Elhajtani  a  hütelen cse-
ledd.  7) A  méhben  levő  magzatot,  vemhet  erőszakos
ötön időnek  előtte elűzi.  V.  ö.  HAJT.

ELHAJTÁS, (el-hajtás) ősz.  fa.  1) A  baromnak
előzése,  elkergetése, elterelése.  2)  Baromlopás  a  sza-
bad  mezőről  és  csordából,  nyájból.  3)  Menésre  erőte-
tés.  4)  Elgörbítés.  5)  Magától  eltaszítás.  6)  A méh
grömölcsének  erőszakos  és  időelőtti  elűzése.

ELHAJTAT,  (el-hajtat)  ősz.  miveltető.  1)  Azt
tetzi, parancsolja,  hogy  valamit  vagy  valakit  elhajt-

sanak.  Ökreit  elhajtatja  más mezőre vagy  a  szomszédba.
2) A  kocsiba,  szekérbe  fogott  lovakat  elterelted.  Ez
értelemben  tárgyeset  nélkül  használtatik.  Elhajtatott
Buda  felé.

ELHAL,  (el-hal)  ősz.  önh.  1)  Természetes  ha-
lállal kimúlik.  StUlei,  rokonai mind elhaltak.  Rendesen
akkor  használjuk,  midőn többről  van  szó.  2) Némely
tájakon,  péld.  Mátyusföldön  :  elájul,  elalél.  3)  Ele-
nyészik,  megszűnik.

„Most  csöndes  a  hajlék,  elhalt  a zsibongás ,
Elhagyott  az  öröm,  örökös  vendéged
A  sóhaj  B  a  bánat."  Pompéry.

ELHAL,  (el-hál)  ősz.  önh.  1) Az  éjét  alva  el-
tölti  valahol.  Majd  elhálunk mi  a  kemény  földön  is.
2)  Általán  férfi  és  nő  együtt  feküdvén  közösül; kü-
lönösen , a  házasok  a  nemi  ösztönt kielégítik.  Ez ér-
telemben  áthatólag  s  férfiról  használják.  NN.  mielőtt
feleségét  elhálta  volna,  meghalt.

ELHALAD,  (el-halad) ősz.  önh.  1) Előre menve
másokat  maga  után  hagy.  Elhalad  a  kocsi  a jó  utón.
2)  Elmúlik,  eltelik. Elhalad  az idő.  3)  Távolabb  időre
terjed,  elmarad.  A  Debreczeni  Legendáskönyvben
eléjön  meghalad,  .felülmúlt*  értelemben :  „Azért mél-
tán  elhaladja  a  több  szenteknek  látásokat."

ELHALÁS,  (el-halás) ősz.  fn.  1)  Halállal  kimú-
lás.  2)  Némely  tájakon  ain.  elájulás,  elalélás.

ELHALÁS,  (el-hálás)  ősz.  fn.  Férfinak  és  nő-
nek , s  illetőleg  a  házasoknak  öszvefekvése  és nemi
közösülése.

ELHALÁSZ,  (el-halász)  ősz.  áth.  Tulajdonkép,
a  halakat  elfogja  mások  elől.  A  vizákat  át  alsó  dunai
halászok jobbára  elhalászszák.  Átv.  ért.  és  tréfásan  :
valamit  más  elől,  ki  azt  szinte  kérésé,  elkap,  elcsíp.

ELHALASZT,  (el-halaszt)  ősz.  áth.  Valami  te-
endőt  később  időkre  hagy.  Elhalasztani  az  utazást.
Elhalasztani  a  pernek  megvizsgálását.  V.  ö.  HA-
LASZT.

ELHALASZTÁS,  (el-halasztás)  ősz.  fn.  Annak,
amit  jelennen  tenni  kellene, vagy  lehetne,  későbbi
időre hagyása.

ELHALAT,  (el-halat)  ősz.  áth.  Általán,  valamit
megsemmisít,  érvénytelenné  tesz. Különösen.  1)  Egy-
házjogi  ért.  valamely jószágot,  fekvő  birtokot  papi
vagy  szerzetes  kezekbe  ad  oly  föltétellel,  hogy
azt  eladni  ne  szabadjon,  mi  holt  kezekbe  adásnak  is
mondatik.  2)  Bizonyos adósságot részletekben  idősza-
konként  fizet,  törleszt, hogy  végre  egészen  megszün-
tesse.  A  kormány  az  országos  v.  állam-adósságokat
ily  úton  szokta  megsemmisíteni.  (Amortisare).

ELHALATÁS,  (el-halatás)  ősz.  fn.  1)  Fekvő
birtoknak  oly  kezekbe  adása,  melyeknek  azt  elidege-
níteni  nem szabad;  milyenek  a papság által bírt  jó-
szágok.  2)  Adósságnak,  különösen  az  országos  köte-
lezvényeknek  időszakonkénti  fizetése,  törlesztése.  V.
ö.  ELHALAT.
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ELHALAVÁNYODIK,  (el-halaványodik)  ősz.
k.  Arczát  halálszin  lepi  el.  Ijedtében  egétten  elhal*
ványodolt.

ELHALAVÁNYÚL,  (el-halaványúl)  L  ELHA-
LAVÁNYODIK.

ELHALLATSZIK,  (el-hallatszik)  ősz. k.  1. EL-
HALLJK.

ELHALLGAT,  (el-hallgat) ősz. áth.  1)  Valamit
titokban  tart, ki  nem  mond.  Elhallgatja,  amit  látott.
2)  Szó nélkül  eltűr  valamit.  Békével  elhallgatok  min-
dent,  amit  mondasz.  8)  Szólam megszün.  Miután  ki-
bettélte  volt  magát, elhallgatott.  4)  Folytonosan  figyel
valaki  beszédére. Elhallgatnám  St,  ha  még annyi  ideig
bettélne  i».  V.  8. EL, (2)  és HALLGAT.

ELHALLGATÁS,  (el-hallgatás)  ősz.  fn.  1) El-
némulás , szólani  megszűnés.  2)  Titokban  tartás, ar-
ról, mit  elmondanunk  lehetne, nem  szólás.

ELHALLGATTAT, (el-hallgattat)  ősz.  áth. Pa-
rancs, ellenvetés, czifolás,  tekintély, gtiny vagy akár-
mi  más mód  által  azt eszközli, hogy  valaki s beszé-
det  vagy  valamely hangzószer  a  hangzást abbanhagy-
ja, és többé nem szól.

ELHALLGATTATÁS,  (el-hallgattatás) ősz.  fn.
Állapot, midőn valaki  vagy  valami  elhallgatni  kész-
tetik.

TT.T.HAT.TJK,  (el-hallik)  ősz.  k.  Valamely  hang
messze elhat  a fülekbe.  Rendesen  csak  harmadik  sze-
mélyben  használjuk.  Másképen:  elhaüatttik.  E»S
eltitt,  ét  ciendet  idVben  metttebb  dhattik  a  harangod,
mint  egyébkor.  Hortyogáta  a  harmadik  ttomuédba  i»
elhaUOc.  V.  ö. EL,  (2)  és  HALLIK.

ELHALMOZ, (el-halmoz) ősz. áth. Tulajdonkép,
halmokkal  tetéz;  de  ezen  értelme  nincs  szokásban.
Átv.  ért. bőséggel  ellát,  tetéz.  Elhalmomi  valakit  di-
ctéretekkel,  jótéteményekkel,  ajándékokkal.

ELHALOGAT,  (el-halogat)  ősz.  áth.  Valamely
teendőt  időről  időre  elhagy,  elmulaszt  V.  ö.  HA-
LOGAT.

ELHALOGATÁS,  (el-balogatás)  ősz.  fn.  A
teendőnek  időről időre,  folytonos,  ismételt elmulasz-
tása, későbbre  hagyása.

ELHÁLÓZ,  (el-hálóz) ősz.  áth. Hálóval elkerít
körülvesz.  Elhálétni  a  madarat  kertet.  Elhálóari  a
halat  eret,  folyót.

ELHALT,  (el-halt)  ős*, mn.  1)  Halál  által  ki-
múlt  Szokottabban  :  elholt.  2)  Elájult,  elalélt

ELHALVÁNYODIK,  (el-balványodik)  L  EL-
HALAVÁNYODIK.

ELHALVÁNYUL, (el-halványúl) ősz. önh.l. EL-
HALAVÁNYODIK.

ELHAMARKODÁS,  (el-hamarkodás)  ősz.  fn.
Valaminek hirtelenkedés, meggondolatlanság, siettetés
által  elrontása,  sikeretlenné  tevése.

ELHAMARKODIK,  (el-hamarkodik)  ősz.  k.
Tárgyra  mutató  alakban,  és cselekvőleg használtatik
Elhamarkodja  a  dolgot,  ásás  hirtelenkedve,  meggon-
dolatlanul  cselekedve,  elrontja,  sikeretlenné teszi,

ELHAMISKODIK, (el-hamiskodik) ősz. k.  Foly-
vást hamiskodik. Többször  határozott alakban tárgy-
esettel haunáltatik. Hizelges, szép  szó,  fecsegés  által
elcsal  valamit  Elhamitkodta  apjától  a  legttebb  pa-
ripát.

ELHAMUHODÁS,  (el-hamuhodas) ősz.  fa.  Tű-
lajdonkép,  égékeny  testnek  tttz  általi  föloszlása,  ha-
mura  változása.  Átv.  ért.  a  testnek  elporhadása, ré-
szecskékre oszlása. V.  ö. HAMUHODIK.

ELHAMUHODIK,  (el-hamuhodik)  ősz.  k.  1)
Hamuvá  ég.  2) Átv. porrá  lesz, megromolva, apró ré-
szekre töredezik.

ELHAMVAD,  (el-hamvad)  ősz.  önh.  1)  Vala-
mely  égékeny  test  hamuvá  ég.  2)  A  tűz  elalszik.  El-
hamvad  a  gyertya.  3)  Átv.  ért  Meghal.  V.  ö.
HAMVAD.

ELHAMVADÁS,  (el-hamvadás)  ősz.  fn.  1)  Az
égő testnek  hamuvá  oszlása.  2)  Átv. meghalás, ille-
tőleg  a  megholt testnek  hamu gyanánt  elporhadása.

ELHAMVADT,  (el-hamvadt)  ősz.  mn.  1)  Ami
hamuvá  égett,  elégett  Elhamvadt  máglya,  gyertya.
2)  Halál  következtében  porrá  vált  Elhamvadt  te-
temek.

ELHAMVASZT, <el-hamvaszt)  ősz.  áth.  Hamu-
vá,  porrá  éget  valamit  Elhamvamtani  gyujtogatái
állal  a  falat.

ELHANCSKOL,  (el-hancsikol)  ősz.  áth. lásd :
ELHANTOL.

ELHANDÁSZ,  (el-handász) ősz.  áth.  Kapkod-
va, hadarászva, rosznl, hibásan végez valamit  SteUt-
sége  által  elhandásita  a*  Ügyet.

ELHANGOL,  (el-hangol)  ősz. áth.  1) Valamely
hangszert  hamisan hangol, melynél  fogva némely han-
goknak  nincs  meg kellő  magasságuk vagy  mélységök.
2) Átv. ért  mondatik a kedélyről, midőn rendes állapo-
tában  megzavartatik.  A  kellemetlen  Mr  elhangolta  ke-
délyemet.

ELHANGOLÁS,  (el-hangolás)  ősz.  fn.  1)  A
hangszernek  oly  állapotba  tétele,  melynél  fogva  ha-
mis hangokat ad, midőn némelyek  kelleténél magasab-
bak  vagy  mélyebbek.  2)  Átv.  ért  a kedély  rendes
állapotának  megzavarása.

ELHANGOLT,  (el-hangolt)  ősz.  mn.  Hangazer-
ről  mondatik, melynek  hangjai  huzamos játszás  vagy
állás  miatt  nem  egészen  egyeznek  őszve.  Elhangolt
hegedű,  tangóra.

ELHANGÚL,  (el-hangdl) ősz. önh.  A  hangszer
hangjai  között  a kellő  öszveegyezés,  s arany  elbom-
lik.  Elhangulnak  a  megerenkedett  húrok.

ELHANGULÁS,  (él-hangolás) ősz.  fn.  A  hang-
szernek  azon  állapota,  midőn  hangjai  közt  a  kellő
öszveegyezési  arány  elbomlik.

ELHANGULT,  (el-hangult) ősz.  mn. Hangszer-
ről mondatik, mely  maga  magától  el van  hangolva.
V.  ö.  ELHANGOL.  Elhangult  hegedű.  Elhangult
tongora.

ELHANGZÁS,  (el-hangzás)  ősz.  fn.  Szónak,
hangnak, zenének elhallgatása, elmúlása, megscün&e,
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ELHANGZIK,  (el-haogzik)  ÖBZ.  k.  1)  Tulaj-
donkép, hangsán! megszűnik. Elhangzott  a* éjjeli  zene.
2) Átv. ért  valamely mondás, intés, parancs, tanács si-
ker nélkül  marad.  Át  atyai  ttó  gyakran  elhangzik a
gyermtkek  füleiben.  V.  6. EL,  (2)  és HANGZIK.

ELHANTOL,  (el-hantol)  ősz.  áth.  Hantokkal
elkerít, elzár.  Elhantolni  a  szekérjárás  elöl  a  rétet  , a

. V. 8. HANT.
ELHANTOLÁS,  (el-hantolis) ősz.  fn.  Valamely

térségnek  , péld.  rétnek,  legelőnek , dűlőnek  hantok
áJtali elkerítése, elzárása.

ELHÁNY,  (el-hány) ősz.  áth.  1)  Egynemű  vagy
különféle  tárgyakat  elvet. * Elhányni  a férges  gyllmöl-
MÍ.  2) Többféle  tárgyat szerteszét, rendetlenül elszór.
Eüáxyja  rvháit , könyveit,  iratait.  3)  Elfecsérel  , el-
reateget  Elhdnyja  pénzét.  V.  8. EL,  (2)  és  HÁNY.

ELHÁNYÁS,  (el-hányás)  ősz.  fn.  1)  Különféle
vagy  egynemű  tárgyaknak  eldobálása , magától  eltá-
tolitárt.  A  németnek,  ganajnak  1 1 hányása.  2)  Holmi
tárgyaknak  rendetlenül  ide-oda  szórása.  3)  Elfecsér-
lés,  flreiztegetéí.

ELHANYAGOL , (el-hanyagol)  ősz.  áth.  Vala-
mit gondatlanul,  tuny&n  elmulaszt  Elhanyagolni  ko-
MtMtgÜ.  Elhanyagolni  a  nyavalyát  v.  nyavalya  yyó-
'fyitátát.  Elhanyagolni  gyermekei  nevelését.  V.  ö.  HA-
KTAGOL.  Használtatik  személyekről  is.  Barátait  el-
hanyagolja,  nem  gondol  velők.

ELHANYAGOLÁS, (el-hanyagolás) ősz. fn.  Va-
laminek  gondatlan , tunya , könnyelmű  módon  elmu-
lasztása,  nem  művelése.  Az  elmetehetségek  elhanya-
yláta.

ELHANYATLÁS,  (el-hanyatlás)  ősz.  fn.  Tulaj-
donkép, elesés  hátra  felé,  hanyatt  esés.  Átv.  ért.  er-
kölcsi  testnek  vagy  szellemi  valónak  fogyatkozása,
^gyöngülése.  A  római  birodalom  elhanyatlása.  V.  ö.
HANYATLÁS.

ELHANYATLK,  (el-hanyatlik)  ősz. k.  1) Tu-
lijdoukép  , valamely  test  hátrafelé  hajló  irányban el-
esik, leomlik.  2)  Átv.  ért.  erkölcsi  testűlet, vagy szel-
lemi  való  elfogyatkozik , elgyöngül,  elmúlik.  V.  ö.
HANYATLIK.

ELHANY ÁTLŐTT,  (el-hanyatlott)  ősz.  mn.  1)
TuUjdonkép ,  hanyatt ,  azaz  hátrafelé  vett  irányban
elesett,  leomlott  Elhanyatlott  szék.  2)  Átv.  ért  elfo-

ereje  fogyta  miatt  lenni  megszűnt  Elha-
népek,  ortzágok.  V.  ö.  HANYATLOTT.

ELHÁNYÓDIK,  (el-hányódik)  ősz.  belsz.  Ide-
oda  h&nyás  által  szokott  helyét  vesztve,  elkeveredik,
9  kézre nem  kerül.  Árjegyzékei  , ngugtatványai  a  tok
iromány  kütStt  elhányódtak.

ELHÁNYOGAT,  (el-hányogat)  ősz. gyak.  áth.
Holmit  egymás  ntán  elhány.

ELHABÁCSOL,  (el-harácsol)  ősz.  áth.  Tulaj -
•innkép,  valamit  árverés  útján  elad,  elkótyavetyél.
K.'.i  ért  elprédál,  elveszteget,  eltékozol.  Nem kopott
>W  kürme,  könnyen  elharácso/Jct.  (Km.)  V.  ö.  HA-
EÍCSOL.

AKAD.  IMT 0. KÖT.

ELHARACSOLÁS,  (el-harácsolás)  ősz.  fn.  1)
Tulajdonkép,  nyilvános  árverésen,  kótyavetyén  el-
adás  ,  olcsón  elvesztegetés.  2)  Köz.  ért  elprédálás,
eltékozlás.

ELHÁRAMLIK,  (el-háramlik)  ősz.  k.  1)  Vala-
mely  rósz, gyanú, veszély  stb.  eltávozik , s  mintegy
elháríttatik  rólunk vagy tö'lűnk.  Elháramlott  fejünktől
a  rettegett  veszedelem.  Elháramlott  rólam  a  gyanú.
V.  ö. HÁRAMLIK.  2) A  székelyeknél  :  valami  elté-
ved,  tévelyeg,  elvesz.

ELHARANGOZ,  (el-harangoz)  ősz.  áth.  1)  Az
elmenőt,  távozót harangozva  megtiszteli.  Elharangot-
ták  a  búcsútokat.  2) Bizonyos időnek eltelését harang-
szóval  tudatja.  Elharangozták  a  hajnalt,  a  délt.  Elha-
rangozták  azt.  (Km.) ám.  elmúlt az,  vége  már  annak.

ELHARAP,  (el-harap)  ÖBZ.  áth.  1)  Valamit  fo-
gaival  ketté  vág,  ketté  szakaszt.  Elharapták  a  fülét.
2)  Valamiből  egy  darabot,  falatot  fogával  elszakaszt.
3)  Átv.  ért.  elharapni  a szót,  azaz ,  félig kimondani,
félig  visszavonni;  elharapni  a  haragot,  azaz  elfojtani,
elnyomni.  V.  ö. EL,  (2)  és  HARAP.

ELHARAPÁS, (el-harapás)  ősz. fn.  1) Valamely
testnek  fogak  általi  ketté  szakasztása.  2)  Átv.  ért
a  szónak  elharapása,  azaz  félbenszakasztása.  V.  ö.
HARAPÁS.

ELHARAPDÁL, (el-harapdál) ősz.  áth.  Valamit
fogaival  apródonként,  részenként  elszakgat,  eltépdel.
Az  eb elharapdálja  a  konczot.  V.  ö. HARAPDÁL.

ELHARAPÓDZÁS, 1. ELHARAPÓZÁS.

ELHARAPÓDZIK, 1. ELHARAPÓZIK.

ELHARAPOTT,  (el-harapott)  ősz.  mn. Amit fo-
gakkal  elmetszettek,  eltéptek.  Elharapott  fülczimpa.

ELHARAPÓZÁS,  (el-harapózás)  ősz.  fn.  Tu-
lajdonkép ,  a  tűznek,  lángnak  valamely  gyúlékony
testeken  tovább  tovább  terjeszkedése.  V.  6. HARAP
fn.  Átv.  ért  valamely  rosznak, veszélynek,  ragálynak
elhatalmazása.  V.  ö.  HARAPÓZIK.

ELHARAPÓZIK  (el-harapózik)  ősz.  k.  Tulajd.
a  tűz,  láng  elolthatatlanul  tovább  terjedez.  Elhara-
pózik  a  tűz  a  meggyúladt  tarlón,  erdőn,  nádasban.  V.
ö. HARAPÓZIK.  Átv. ért  valamely rósz, veszély, ra-
gály  elhatalmazik,  mindenfelé  elterjed.  Némely  nya-
valyák  messze  földön  elharapóznak.

ELIIARASZTOSODIK,  (el-harasztosodik)  ősz.
k.  Haraszttal benő,  a  haraszt  szettében elterjed  rajta;
bokrossá,  cserjéssé  leszen.  V.  ö. HARASZT.

ELHÁRÍT,  (el-hárít)  ősz.  áth.  1) Tulajd.  gereb-
lyével,  villával,  vagy  más  eszközzel  a  földszinén  he-
verő  valamely  szálas jószágot,  pl.  szénát,  gazt  elta-
karít.  Elhárítani  az  ugarokról  a  tarlót.  2)  Átv.  ért
valamely  veszélyt,  bajt  eltávoztál,  elmellőz,  elfordít.
V.  6.  HÁRÍT.

ELHÁRÍTÁS,  (cl-háritás)  ősz.  fn.  1)  Tulajd.
széna,  szalma,  tarló,  gaz  eltakarítása,  gereblye  vagy
más  eszköz által.  2)  Átv.  ért.  eltávoztatás,  elinellő-
zés.  Veszélynek,  bajnak  elhárítása.

10
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ELHÁRÍTÓ, (el-hárító)  ősz.  mn. Általán,  aki v.
ami  elhárít  valamit  Különösen  gyógytani  árt.  ami
valamely  betegséget eltávoztat  Elhárító  merek.

ELHARSOG,  (el-harsog)  ősz.  önh.  Harsogni
megszfin.  Elharsogtak  a  tábori  trombiták, a  hadikUr-
tSk,  tárogatók.  V.  ö. EL,  (2)  és HARSOG.

ELHASÁBOL,  (el-hasábol)  ősz. áth. Hasábokra
eldarabol,  elvagdal,  elmetél, elfürészel.  Elhasábolni  a
levágott  f a derekát.  V.  ö. HASÁB.

ELHASÁBOLÁS,  (el-hasábolás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  illetőleg vágás, metszés,  fürészelés  stb.,  mely
által  valamit hasábokra  szeldelnek.

ELHASAD, (el-hasad) ősz. önh. Tulajd.  nagyobb
darabokra, melyeket  hasáboknak  hívunk, elválik,  el-
szakad.  V.  ö. HASÁB.  Elhasadt  a mennykS  sújtotta
faderék.  Köz. ért. elreped,  elválik,  rést  kap.  Elhatod
a  ruha, a  Mérett  dinnye. Elhatod  a kistáradt  deszka.

ELHASADOZ,  (el-hasadoz)  ősz.  gyak.  önh.
Több  helyen  megreped,  több  darabra, hasábokra  vá-
lik,  szakadoz. Elhaeadotnak  a  stárUatlan  fából  kitti-
tett  bútorok.  V.  ö.  HASAD.

ELHASÍT,  (el-hasít)  ősz.  áth.  Tulajd.  hasítva,
azaz hasábokra  választva,  ketté  szakaszt  Elhattíani
a fa  derekát.  V.  ö. HASÁB.  Köz.  ért  elrepeszt, fo-
nal  vagy  szál, vagy  rost  mentében elszakaszt  Elhá-
rítani  a potttót, vátmat,  gyolcsot.

ELHASOGAT,  (el-hasogat)  ősz.  áth.  és  gyak.
A  fát  több  darabra  hosszában  elválasztja,  elvag-
dalja.  Köz.  ért  elrepeget,  fonal  mentében  eltépdel.
Elhcuogatni  a  ruhát.  V. ö. HASOGAT.

ELHASONUK,  (el-hasonlik)  ősz.  k.  Eredeti
ért  mintegy hasábokra szakadva elválik.  Köz. és  átv.
ért.  valamely erkölcsi  testület, társaság  egymástól  el-
válik,  elszakad;  vagy  : eredeti  fajától  elüt,  elfajzik.
A  szigora  apák  erkSlesetíSl  elhasonlotlak  át  utódok.

ELHASONLOTT,  (el-hasonlott) ősz.  mn.  Fajá-
tól  elütött, elfajzott,  ölüktől  elhatonloti  unokák.

ELHASZNÁL,  (el-használ)  ősz.  áth.  Valamit
bizonyos  czélra  fordítva,  folytonos  használat  által  el-
koptat, elavít, elront, éldelhetlenné  tesz.  Elhatználni
a  ruhát. EUtattnálni  Hitre  a fát,  klfttenet.  Elhatmálm
konyhán a  tsirt,  Kittet.  Valamely  estmit,  gondolatot
elhasználni.

ELHASZNÁLHATLAK,  (el-használhatlan) ön.
mn.  A  jogtudományban  és  törvénykönyvekben  ami
lényegében  vagy  állagában  megmarad,  el  nem fo-
gyasztatik,  ha  valaki  annak  folytonos  hasznát  veszi
is, pl.  a könyv,  ruha, bútorok.

ELHASZNÁLHATÓ,  (el-használható)  ősz. mn.
Ami  csak  fogyasztás,  tovább  adás  vagy  elrontás  által
nyújt  hasznot, pl.  az  eleség, bor,  pénz.

ELHAT,  (el-hat)  ősz.  önh.  Ereje  bizonyos  tá-
volságra  működik.  Szótata  a  nagy  teremnek  minden
tugáig  elhatott.  A  királyok  Tette  merne elhat.  V.  ö.
EL, (2) és  HAT.

ELHATALMASODIK, (el-hatalmasodik)  ősz.  k.
Hatalma  bel  és  kül  terjedelemben  növekedik;  erejé-
nek  működése, hatása,  elterjed.
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ELHATALMAZÁS  ,  (el-hatalmazás)  ősz.  h.
Szellemi  vagy  anyagi  tárgy  erejének,  hatásának,  mű-
ködésének  elterjedése,  mások  fölötti  kitünése.  A  de-
mocratiai  szellemnek  elhatalmazáta.  A  vallástalantág
elhatalmazása.  V.  ö.  ELHATALMAZIK.

ELHATALMAZIK,  (el-batalmazik) ősz.  k.  Va-
lamely  szellemi  vagy  anyagi  tárgynak  ereje,  hatása,
működése  elterjed,  mások  fölött,  kiválókig  kitűnik.
A franczia  regény-  ét  drámairodalom,  hazánkban  is
elhatalmatott.  Felsőbb  vármegyékben  a  pálinkáival
igen  elhatalmazott.  Ezen  igét  személyről,  vagy  erköl-
csi  testületről  nem használjuk,  s  helyette  az  elhatal-
masodik  szóval  élünk.

ELHATALMAZÓ,  (el-hatalmazó) ősz. mn.  Ami-
nek  ereje,  működése, hatása  kitünőleg  elterjed,  elha-
rapózik.  Át  irodalomban elhatalmazó  fölstinUtég.

ELHATÁROZ,  (el-határoz)  ősz.  áth.  1) Több
vélemény  közöl,  és  vitatkozás  után  valami  bizonyo-
sat  megállapít.  Át  egyesület  elhatárolta,  hogy  általá-
nos  szótöbbséggel  válasttja  tagjait.  2)  Magát  valamire •
eltökéli. Elhatároztam  magamat, soha siettet  italt nem
inni.  Nagy  dologra  határoztad  el  magadat.  3)  Vala-
minek  véget  vet, valamit  bezár,  eldönt,  befejez.  Ez
határozta  el  a  dolgot.  V.  ö. HATÁROZ.

ELHATÁROZÓ,  (el-határozó)  ősz.  mn.  Ami
valamely  ügynek  véget  vet, annak  sorsát eldönti.  El-
határozó  végtét.  Elhatározó  utkStet.  Elhatároló  sza-
vazat.

ELHATÁROZÓDIK, (el-határozódik)  ősz. belsz.
Valamely  ügy  végére jár,  valakinek  vagy  valaminek
sorsa, állapota eldől, befejeződik, maga magában, vagy
legfölebb  közvetőleges  körülmények  által  kifejlődik,
elválik.

ELHATÁROZOTT,  (el-határozott)  ősz.  mn.  1)
Megállapított  Elhatározott  idS,  mennyiség.  2)  Eltö-
kélett,  elszánt  Elhatározott  akarat;  elhatárotott  lé-
lek, nív.  V.  ö. EL, (2) és  HATÁROZOTT.

ELHATÓ,  (el-ható) ősz. mn.  1)  Ereje  által  bi-
zonyos  távolságra  működő.  MeMte  elható  hang.  2)
Elérő,  elterjedő,  elnyúló.  A  folyó  egyik  partjától  a
mánkig  elható  lánct  vagy  kátéi.

ELHÁZASÍT,  (el-hásasít)  ősz.  áth.  Midőn  fiát
az  apa  annak  feleségéhez,  vagyis  ipja  házához  adja.

ELHÁZASODIK,  (el-házasodik) ősz. k.  Midőn
a  férj  felesége  házához megyén.

ELHAZUD,  (el-hazud) ősz. áth.  és  önh.  1)  Ha-
zudva  eltagad  valamit  2) Folytonosan  haznd.  Képes
elhazudni  három négy  óra  folyásig.

ELHAZUDOZ,  (el-hazndoz)  ősz. áth.  és  önh.  1)
Ismételt,  folytatott  hazugságok  által  eltagad  valamit.
2)  Folytonosan  haznd.

ELHEBEHURGYÁL, (él-hebehurgyái) őse.  áth.
Valamit  hebehurgya  módra  elsiettet,  elront,  félig-
meddig  nagyjában  tesz  meg.  Elhebehurgyálni  a  dol-
got.  V.  ö. HEBEHURGYA.

ELHEGEDÜL,  (el-hegedűl)  ősz.  áth.  Valamely
hangmüvet hegedűn  eljátszik.  EHegedülni  a
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tobonát,  csárdást.  Átv.  és  tréfás  ért  végére jár,  oda
no.  Rigen  elhtgedülte  tűt  st.  Dávid  ,  el ii  énekelte.
Cím.).

ET.RET.lfoftT,,  (el-helébél)  ősz.  áth.  Henyélve
tölt  el , henyélve  elmulaszt  valamit  Elhdébelni  át
időt,  napot,  munkát.  Ritka  divata  tájszó.

ELHELYEZ,  (el-helyez) ősz.  áth.  Valamit  saját
helyin, állomására  tesz, elrendel.  Elhelyezni  a  köny-
vtlttt  t  netrényben.  Elhelyezni  az  őrüket , 02  ágyukat,
< Krejetó.  V.  ő.  HELYEZ.

ELHELYEZÉS , (el-helyezés)  ősz.  fa.  Cselek-
T&, illetőleg  rendezés , mely  által valakit  v.  valamit
elhelyezünk.

ELHELYEZKEDIK,  (el-helyezkédik)  ősz.  k.
Tilunely helyre  hozzá tartozó  holmijével  letelepedik,
mintegy helyet  csinál  magának.

ELHÉMPÉLYÉG ,  (el-hémpélyég)  ősz.  önh.
Tulijdonkép  a  vízről  vagy más folyadékról  mondjak,
midőn oeppekben  vagy  hullámokban  tovább  gördül,
s mintegy  forogva  elfoly.  Elhempelyegnek  a  hegyi  pa-
taU. V. ő. EL,  (2)  és  HÉMPÉLYÉG.

ELHÉMPÉLYGET,  (el-hémpélyget)  ősz.  áth.
A  Tizet vagy más  folyadékot  cseppekben  vagy  hullá-
mokban  elfolyatja,  eltávolítja , s mintegy  forogva  el-
menni kényszeríti. V.  ő. EL  és  HÉMPÉLYGET.

ELHÉMPÉRÉG,  1.  ELHÉMPÉLYÉG.
ELHÉMPÉBGET, 1.  ELHÉMPÉLYGET.
ELHÉNGÉRÉDIK,  (el-héngérédik)  ősz.  k.  Tu-

lajd.  henger  módjára  forogva  eltávozik.  Elhengeredik
a  megtanított  Varét  hordó.

ELHÉNGÉRÉG, (el-héngérég) ősz. önh.  Henger
módjára  folytonosan  forog,  s  odább-odább  halad.  El-
t^gtttg  a  szélíSl  hajtott  katángkóró.  V.  ö.  HÉNGÉ-
RÉG.

ELHÉNGÉRÉL,  (el-héngcrél)  lásd  :  ELHÉN-
GÉBGET.

ELHÉNGÉRGET,  (el-héngcrget) ősz.  áth.  Hen
gerded  tárgyat  saját  tengelye  körül  forgatva  tovább-
tovabb hajt  Elhengergetni  a  gyapjút  zsákokat.

ELHÉNGÉRÍT,  (el-héngérít)  ősz. áth.  Henger-
alakn testet  forgásba  indít , tovább  mozdít  Egy  ru-

taszítással  eDumgerttem  át  üres  bödönt,  a
kurdot.

ELHENYÉL,  (el-henyél)  ősz.  áth.  Henyélve,
azaz dologtalannl , foglalkodás  nélkül  elmulat , eltölt
nlamit  Elhenyélni  a* időt,  napot.

ELHENYÉLÉS , (el-henyélés)  ősz.  fn.  Az  idő-
nek monkitlanul eltöltése ; valami teendőnek  henyélve

ELHERDÁL, (el-herdál) ősz.  áth.  Elveszteget,
elpazarol.  Pénzét,  vagyonát  elherdálni.

ELHERVAD, (el-hervad) ősz. önh. Tulajdonkép,
a  növények  levelei , és  virágai  hervadnak  el , midőn
elébb  lekonyulnak, utóbb elszáradnak, és  lehullanak
L HERVAD.  Átv.  ért  mondják  az  ifjúságról  ,  szép-
t*gről, midőn  elmúlik. Hervad  a* a  rázta ,  leinek  töve
"»<*«•.  EHhenadok  én  M,  mert  neretöm  nincsen.

ELHERVADÁS, (el-hervadás)  ősz. fn. A növény
eveiéinek,  virágainak  lekonyulása,  és  elszáradása.

Átv.  ért  az  ifjúság  és  szépség  elmúlása, elveszése.

ELHERVASZT,  (el-hervaszt)  ősz.  áth.  Tulajd.
növényt, növényleveleket,  virágokat elfonnyaszt,  el-
száraszt  V.  ö. HERVASZT.  Átv.  ért  ifjúságot,  szép-
séget  kelteméitől  megfoszt.  Elhervasttja  arctát  a sze-
relem  búja.

ELHEVER,  (el-hever)  ősz. önh.  és áth.  1) Foly-
tonosan  , tartósan  hever.  Elhever  óránként,  anélkül,
logy  valamit  tenne. 2)  Heverve  eltölt,  elmulaszt.  El-
heveri  az  időt.  Elheveri  a  munkát.  Heverd  el  napja.
(Km).

ELHEVERÉSZ,  (el-heverísz)  ősz. áth.  1)  Ké-
nyelmesen  heverve  tölti  az  időt  Puha pamlagon el-
heverészni  az  istenadta  napot.  2)  Mint  önh.  folyvást,
és  kényelmesen  hever.  Elheverész  a  gyepen,  és  do-
hányzik.

ELHÍ,  (el-lű) ősz. áth.  Megszólít  valakit, hogy
előbbi  helyéről  máshová  menjen.  Valahonnan  vagy
valahová  elhint.  Magához  vagy  magával  elhíni.  Elhíni
valakit  a  rósz  társaságból.  Mondatik  a  madarakról  is,
midőn  sajátságos  hangon  egymást  csalogatják, ma-
gokhoz  édesgetik.  A  fiat  tyúk  elhíja  csibéit. V.  ö.  EL,
(2)  és  HÍ.

ELHIBÁZ,  (el-hibaz)  ősz.  áth.  Hibából,  azaz
véletlenül  vagy  gondatlanságból  nem  teszi,  el  nem
találja,  el  nem éri  azt,  mit  tennie, eltalálnia,  elérnie
kellene.  Elhibázni  az  igazi  utat.  Elhibázni  át  Írást.
Elhibázni  a  czéll.  Elhibázni a keresett  házat. V.  ö. HI-
BÁZ.

ELHIBÁZÁS,  (el-hibázás)  ősz.  fn.  Téves  cse-
lekvés  , midőn  valamit elhibázunk.  V.  ö.  ELHIBÁZ.

ELHIBBAN,  (el-hibban)  ősz.  önh.  Hibbanva
félre-  vagy  elesik;  elfordul.  Elhibban  a ferdén  letett
edény.  Elhibban az  egyik  oldalán  túlterhelt  csónak.  V.
ö.  HIBBAN.

ELHIBÍT,  (el-hibít)  1.  ELHIBÁZ.

ELHIDEGÉDÉS,  (el-hidegcdés)  ősz.  fn.  Álla-
potváltozás,  midőn ami meleg vagy  forró volt,  hideggé
leszen,  elhttl.  Átv.  ért.  a  más  iránti  vonzalomnak,
szeretetnek  megszűnése.

ELHIDEGÉDIK,  (el-hidegédik)  ősz.  k.  Tulaj-
donkép ,  minden  testről  mondják,  midőn  tüzes  vagy
meleg  részecskéi  elszállanak,  s  ő maga  lassanként el-
httl.  Elhidegedik  a  jeges  vízben  tartott  kéz.  Átv.  ért.
elidegenűl, hajlandósága  valaki  iránt  elmúlik, von-
zódni  megszün.  Barátai  elhidegedlek  iránta.  Néha  a
forró  szerelem is  elhidegedik.  V.  Ö. HIDEGÉDIK.

ELHH)EGÍT,  (el-hidegft) ősz. áth.  Hideggé  vál-
toztat  el.  V.  ö. HIDEG. Átv.  ért.  elidegenít,  valaki-
nek  vonzalmát,  hajlandóságát  más  iránt  megszünteti.
A  hosszas távollét  elhidegtíi  a jó  barátokat  is.  Maga-
viselete  mindnyájunkat  elhidegtíett  iránta,  lásd  :  HI-
DEGÍT.

ELHTOEGSZIK  ,  (el-hidegszik)  1.  ELHIDE-
GEDIK  és  v.  ö. HIDEGSZIK.

10*
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ELHIDOR, (el-hidor) ősz.  áth. Holmi apró ré-
szekből  álló  testet, péld.  gabonát,  morzsalékot, port,
szemetet kézzel vágj valamely eszközzel eltakarít, félre
seper.  Elhidorni  a  hamut  a  tűzhelyről.  Elhidorni  la-
páttal  a  szemetet,  sarat. V.  ö. HTOOR.

ELHIDORGÁL,  (el-hidorgál)  ELHIDORGAT,
(el-hidorgat)  ősz.  áth. és gyak. Lassacskán  és  folyto-
nosan  elhidor  valamit  V. ö. ELHIDOR.

ELHIGÚL,  (el-higúl)  ősz.  önh.  Sűrűségét, ru-
galmasságát, keménységét elveszti, s  folyékony, ritka,
lágy  természetűvé válik. Elhigúl  melegben  a kocsonya.
ElhigAl  tok  esSbtn  át  utak  sara. V.  ö. HÍG,  HÍGUL.

ELHÍMÉZ,  (el-híméz) ősz.  áth.  Hímvarrásokkal
valamely  szövetet  kiczifráz,  eltarkít.  V.  ö. HÍMEZ,
HÍMVARRÁS.  Átv.  ért  hibát,  bűnt,  tökéletlenséget
szép  szin  alá  takar,  elrejt,  elpalástol.  EUilmezni  át
önzést,  a  haszonlesést.

ELHÍMLIK,  (el-hímlik)  ősz.  k.  Apró  részekre
omolva, szakadozva  elszóródik,  elpereg.  ElMmleneí  a
zsinórról  lestakadt  gyöngyszemek.

ELHINT,  (el-hint)  ősz. áth.  Gabona- vagy  gyü-
mölcsszereket , virágokat, s  más  apró  részecskékből
álló  valamit  elszór.  Elhintem  a  baromfiaknak  való
ocfúí,  kását, kölest. Elhinteni  a földbe  a magot.  Elhin-
ttni  virágokkal át  utat.  Átv.  ért  elterjeszt.  Elhinteni
a  műveltség  magvait.  V. ö. EL,  (2) és  HINT.

ELfflNTÁZ,  (el-bintáz)  ősz.  áth.  A  hintán v.
hintában  ülőt, fekvőt  ide-oda mozgatja,  lebegteti.  El-
MntáMÍ  a  térden ülő  gyermeket.  V.  ö. HINTÁZ.

ELHINTÉGET,  (el-hintéget)  ősz.  gyak.  áth.
Holmit  folytonosan  hintve elszór, elhullat, elperget

ELHTRDET, (el-hirdet)  ősz.  áth.  Valamit köz-
tudomás végett  szóval  elterjeszt,  elbeszél.  V.  ö. HIR-
DET.

ELHÍRÉL,  (el-hirél)  ősz.  áth.  Valamit  köz
hírré tesz.

ELHÍRÉSÉDEK,  (el-hírósedik) ősz. k.  1)  Álta-
lán, köz nyelven  forog,  köz beszéd tárgyává  lesz, híre
terjed  mindenfelé.  2)  Különösen, jelessége,  érdemei,
tökélyei  mindenütt dicsérettel emlittetnek.  Némely  or-
vosok  rövid  idő  alatt  elhiretednek.

ELHÍRÉSÍT,  (el-hfrésft)  ősz.  áth.  1)  Általán,
valakit  vagy  valamit köz  beszéd  tárgyává tesz, hirét
terjeszti  mindenfelé.  2)  Különösen,  valakinek  v.  va-
laminek  tökélyeit, jelességeit, érdemeit,  tetteit  ma-
gasztalja,  dicsérettel  említi.  V.  ö.  HÍRES,  HÍRÉSÍT.

ELHÍRÉSÜL,  (el-hírésfil)  ősz.  önh.  Híre,  neve
elterjed,  köz beszéd  tárgyává  lesz; elhíresedik.

ELHÍRESZTEL,  (el-híresztel)  ősz.  áth.  Isme-
retlen  személyt  vagy  tárgyat  hírbe  hoz,  rolók  min-
denfelé beszél.  Új  találmányt  elhiresttelni.  V.  ö. HÍ-
RESZTEL.

ELHÍRHED,  (el-hírhed)  ősz. önh.  Híre  terjed
mindenfelé,  különösen  valamely  rósz  tulajdonságát
illetőleg.  ElMrhedt  tolvaj,  csaló. V.  ö. HÍRHED.

ELHÍRHE8ZT, (el-hfrheszt) ősz.  áth. Valakinek
v.  valaminek rósz  hirét  terjeszti.

ELHÍRLEL,  (el-hírlel)  ősz.  áth.  lásd  :  ELHÍ-
RESZTEL.

ELHISZ,  (el-hisz)  ősz.  áth.  Valamiről  helyes
vagy  álokok  által  meggyőződik,  valamit  igaznak, bi-
zonyosnak  tart.  Ö mindent elhisz.  Elhittem,  hogy  sze-
retné.  Vieazahatólag  : magáról sokat  hisz.  Okos  ember
nem hiszi  el  magát.  Hidd  el magadat, ha veszni  akarsz.
(Km.).

ELHITET,  (el-hitet)  ősz.  áth.  1)  Valakit  meg-
győző  okok  által  reá  bír,  hogy  higyen.  Végre  elhitette
vele  át  orvos,  hogy  a  borivót  árt  reki.  2)  Ámítás, ál-
okok  által  eszközli, hogy  higyenek  neki.  Holmi  ba-
bonák  által  elhitetni  át  egyttgyü  buta  népet.  Engem
ugyan  el  nem  hitetsz.

ELJHTETÉS,  (el-hitetés) ősz.  fn.  Reszelés, rá-
beszélés ,  mely  által  valakit  elhitetünk.  V.  ö.  EL-
HITET.

ELHITT,  (el-hitt)  ősz.  mn.  Magáról  sokat tartó,
képzelő,  elbízott.  Elhitt  fiatal  művest.

ELHITTEN, (el-hitten)  ősz.  ib.  Magáról  sokat
tartva.

ELHTTTSÉG,  (el hittség)  ősz.  fn.  Az  önérzet-
nek  és  önbecsülésnek  fattyu  sarjadéka,  midőn  valaki
saját  erejét,  tökélyeit  túlbecsüli, s  másokat  vakme-
rőén  lenéz; elblzottság.

ELHTTVÁNYÍT,  (el-hitványít)  ősz.  áth.  Esz-
közli , okozza, hogy  valaki  vagy  valami  hitványnyá
legyen.  V.  ö. HITVÁNY.

ELHITVÁNYODIK,  (el-hitványodik)  ősz.  k.
Fokonként  hitványnyá  változik  által  V.  ö.  HIT-
VÁNY.

ELHTTVÁNYÚL,  (el-hitványdl) ősz.  önh. L EL-
HTTVÁNYODHC.

ELHIÚL,  (el-hidl) ősz. önh.  1) Hiúvá  lesz, azaz
olyanná, ki  haszontalan, alapnélküli,  üres  dolgokon,
külsőségeken  kapkod.  2) SikereÜenné, haszontalanná,
üressé válik.  Elhullnak  törekvései,  vágyai.  A  halandók
müvei  elhiúlnak  át  isteníthet  képest.  V.  ö.  HIÚ,
HIÚL.

ELHIUSÍT, (el-hiusít) ősz. áth. Eszközli, okozza,
hogy  valaki  egészen  hiúvá  legyen.  A  sok hiteigét  d-
hiutítja  a  nőket.

ELHIÚSODIK,  (el-hiúsodik) ősz. k.  Hiúvá, azaz
olyanná lesz, ki  üres külsőségeken, haszontalan,  alap-
nélküli  dolgokon  kapkod,  hízelgéseknek  örvend.
Máskép  :  elhiúsúl.

ELHÍVÁS,  (el hívás)  ősz.  fn.  Meg- vagy  felszó-
lítása  valakinek  a végett, hogy  valahonnan  vagy va-
lahová  menjen  el.

ELHIVAT,  (el-hivat) ősz.  áth.  Valakit más  ál-
tal  meg- vagy felszólít, hogy  valahonnan  vagy  vala-
hová  menjen  vagy j'"jön  el. Elhivatni  magáhoe  át  or-
vost. V.  ő. EL,  (2)  és  HIVAT.

ELHIZELG,  (el-hizelg)  ősz.  áth.  és  önh.  Hi-
zelgve elcsal,  elkér  valamit  Elhitelegte  legstebb  virá-
gomat, és kedves  madaramat. Tárgyeset  nélkül  :  foly-
tonosan hizelg.  V.  ö  EL,  (2) és HIZELG.
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ELHIZELKÉDIK,  (el-hizelkédik) ősz. k.  lásd  :
ELHIZELG.

ELHOMÁLYOSÍT  ,  (el-homályosít)  ősz.  áth.
Homályt  terjecct  el  valami  körül  vagy  fölött ; homá-
tyotsá tea. A felhők  elhomályosítják  az  eget.  Átv.  ért.
TtUkinek hűét, nevét, dicsőségét , kisebbé  teszi , be-
csét tlább szállítja,  feledésbe  hozza.  Át  újabb  müvé-
atk eliuxnályotUják  a  régiéket.  H8ri  tetteit  magánéle-
té**  vétkei  által  elhomályottíja.  V.  ö.  HOMÁLY,
HOMÁLYOS.

ELHOMÁLYOSODIK,  (el-homályosodik)  ősz.
k.  Homály  terjed  el  fölötte , vagy  körülötte , homá-
lyosai les*.  A  förgeteg  közeledtére  hirtelen  elJtomályo-
•ndott  a* ég.  Elhomályotodtak  a füsttől  lepett  ablakok.
Atr. ért  híre,  neve , dicsősége  becséből  lassan-lassan
resit, és  feledésbe  megy.  V.  ö.  HOMÁLY, HOMÁ-
LYOS.

ELHOMÁLYOSUL,  (el-homályosúl)  ősz.  önh.
1.  ELHOMÁLYOSODIK.

ELHOMLÍT,  (el-homlít) ősz.  áth.  A szölővesszőt
elhajtja,  elülteti.  A homlitást elvégzi.  V.  ö.  HOMLIT,
HOMOLÍT.

ELHOMOKOSODIK,  (el-homokosodik)  ősz.  k.
A  homok elterjed  fölötte,  egészen  homokossá  lesz.  A
tivó  homokhalmok  körül  felevő  szántóföldek  , legelők  el-
homokotodnak.

ELHÓNALL,  (el-hónall  v.  hón-al-ol)  ősz.  áth.
Hóna  alá  fogva  elvisz  valamit.  Elhónallni  a  könyve-
ket,  irományokat. Oly képzésű  ige , mint  váll-ból  (hu-
meros)  elvállal.

ELHORD , (el-hord)  ősz.  áth.  1) Több  tárgyat
egymás  után  elvisz.  A  baromfiakat  piaczra  elhordani.
A  kánya  elhordja  a  csibéket.  A  gabonát  szekereken  és
hajókon  hordották  el.  Elhordta a* irháját,  azaz, elkot-
ródott.  (Km).  2)  Átv.  őrt  elseper , elsodor , elfú.  El-
íordta  a  tűéi  a  tollat.  A  vi*  elhordotta  a  lektutált  fü-
vet. Hordjon  ti  afergeteg.  3)  Visszaható  névmással  :
eltakarodik,  ellóddl.  Elhordotta  magát.  Hord  el  innen
magadat.  4)  Valamely  lőszer  lövésének  távolságát  is
fejezik  ki  általa,  pl.  A*  ágyú  messzebb  elhord  mint  a
puska. V.  ö.  HORD.

ELHOBDÁS , (el-hordás)  ősz.  fa.  Több  tárgy-
nak  egyman  utáni  elszállítása gyalog , kocsin ,  hajón
stb.  V.  ö.  ELHORD.

ELHORDOGAT,  (el-hordogat)  ősz.  gyak.  áth.
Holmit  kicsinyenként ,  részenként , egymás  után el-
hord.  Gabonáját  ,  lőttjét  , zsiradékát  elhordogatja  a
kottmdba.

ELHORDOZ,  (el-hordoz)  ősz.  áth.  1)  Gyalog,
kocsin, lóháton, hajón  stb.  ide-oda hordja,  vezeti.  Ül-
aáról  mtcmara,  városról  városra  elhordotlák.  2)  Va-
lamely  róhat  elvisel.  Egy  köpönyeget  húsz  évig  el-

ELHORDOZKODIK , (el-hordozkodik)  ősz.  k.
lógóétól ,  bútorostól ,  retyemutyástul  egyik  helyről
•útra takarodik égésien által.  Régi  szállásáról  elhor-

t. V.  ö. HOBDOZKOUIK.

ELHORDOZÓSKODIK, 1. ELHORDOZKODIK
és  HORDOZÓSRODIK.

ELHOROAD,  (el-horgad)  ősz.  önh.  Horog mód-
jára  elgörbed,  elhajlik.  Elhorgad  a túlfeszített  vatsieg.
V.  ö.  HORGAD.

ELHORGADÁS,  (el-horgadás) ősz.  fa.  Elgörbe-
dése  valamely  hajlékony  testnek,  midőn  horoghoz
hasonlóan  elkonyúl.

ELHORGADOZ,  (el-horgadoz)  ősz.  gyak.  önh.
Gyakori,  folytonos  konyulás,  haj Iái  vagy  hajlítas  kö-
vetkeztében  elhorgad.

ELHORGÁSZ,  (el-horgász)  ősz.  áth.  Horoggal
elfog,  elkap,  elhúz.  Elhorgászni  a  halakat  a  halattó-
ból.  Elhorgászni  a  gyümölcsöt  a  fáról.  V.  ö.  HOR-
GÁSZ.  Átv.  ért.  és  tréfásan  :  valamit  más  elől  el-
kaparint.

ELHORTYOG,  (el-hortyog)  ősz.  önh.  1)  Foly-
tonosan  hortyog,  illetőleg  bortyogva  aluddogál.  2)
Elhortyogni  a* időt,  napot  ám.  hortyogó  alvással  el-
tölteni.

ELHORZSOLÓDIK,  (el-horzsolódik)  ősz. belsz.
Az  ütközésbe,  szoros  érintésbe  jött  test,  egy  másik
által  eldörzsölödik,  elkopik,  elsurlódik.  Elhortsolódik
a fal,  midőn  gerendát  vontatnak rajta.  A kifityegö  ruha
szárnya  elhorzsolódott  a  keréktől.  Elhortsolódik  a  tte-
kéroldaltól  a  lőcs.

ELHOZ,  (el-hoz)  ősz.  áth.  Valamit  távolabbról
közelebbre, amonnan  emide  szállít.  Ellentéte  : elvisz.
V.  ö. HOZ, VISZ.  Valamit  magával  elhatni.  Ha  el-
jSs*,  hozd el  fiadat  it.

ELHOZAT,  (el-hozat)  ősz.  miveltetö.  Megpa-
rancsolja,  meghagyja,  eszközli,  hogy  valamit  hozza-
nak  el.  V.  ö.  ELHOZ.  Ellentéte  : elvitet.  Nem csak
maga jött  el, hanem  bútorait  is  elhozatta.

ELHÖMPÖLYGET, ELHÖMPÖLYÖG, 1. EL-
HÉMPÉLYGET, ELHÉMPÉLYÉG.

ELHULL,  (el-hull)  ősz.  önh. Általán  : hullva
leesik.  Elhullanak  a  kenyérmorzsák.  Elhullanak  a
könyük.  Elhull  a  haja.  Elhullanak  a  fogai.  V.  ö.
HULL.  Különösen  1) a  növénynek  levelei,  gyümöl-
csei, magvai, száraiktól elszakadva  leesnek.  Elhullnak
a falevelek,  a  férges  vagy  elérett  gyümölcsök.  Elhull
a  gabona  szeme.  2)  Mondatik emberekről  és  barmok-
ról ,  midőn  dögvészben  múlnak  ki.  Az  epemirigyben
igen  sokan  elhullottak.  Minden  szarvasmarhánk  el-
hullott.

ELHULLÁS,  (el-hullás) ősz. fn.  Általán:  hullva
elesés.  V.  ö. HULL.  Különösen  1) a  növények  leve-
leinek,  inagvának, gyümölcsének egymás után  leesése.
2) Emberek  és  barmok  veszedelme dögmirigy által.

ELHULLAT,  (el-hullat)  ősz.  áth.  Általán  : va-
lamit  hullatva  elejt.  V.  ö. HULLAT.  Különösen, ré-
szenként  elpotyogat.  Elhullatni  a  zsákból a  gabonát.
Elhullatni  erszényből  a  pénzt,  kosárból  a  gyümölcsöt.
Sok  könyüt  elhullatott.

ELHULLASZT,  (el-hullaszt)  ősz.  áth.  1.  EL-
HULLAT.
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ELHUNY,  (el-húny) ősz.  önh. Hányni megszüli,
utoljái.-,  huny.  Elhri.yí  ét  elaludt.  Átv. ért. meghal,
elmúlik, eltűnik,  lenni  megszün.

.Úr, ki  éldelt, pór, ki  munkált,
Egy  alomban hunynak  el."

Pap Endre.

ELHUNYT,  (el-hnnyt)  ősz.  mn. Megholt, bol-
dogult, néhai.  Elhunyt  Bseink.  Csatában  elhunyt  vite-
tek.  Imádhattunk  a*  elhunytakért.

ELHURCZOL,  (el-hnrezol)  ÖBZ.  áth.  Hurczol-
va,  azaz  erőszakosan  húzva, vonva, rángatva  elvisz,
elragad  valakit vágj  valamit. A  törökök  tok  magyart
SríSk  rabtágra  elhwceoltak.

ELHURCZOLKODIK,  (el-hurczolkodik)  ÖBZ.
k.  Hurczolkodva  elmegy  máshová  lakni.  V.  ö.  HUR-
CZOLKODIK.  ElhwctoUcodott  a vámból.

ELHUEÍT,  (el-hurit), ősz. áth. Valakit, reá  ri-
valkodva,  fenyegető  hangon  elhajt,  elkerget  V. ö.
EL,  (2)  és  HUETT.

ELHUROGAT,  (elhurogat),  ősz. gyak. áth. Is-
mételt hurítáasal,  rivalkodással,  knijongatással  elfiz.

ELHÚSOL,  (el-hdsol)  ősz.  áth.  Csontról  vagy
bőrről a húst elvakarja,  lemetéli.

ELHUTYOBODIK,  (elhutyorodik)  ősz. k. Erő-
telén  ina  meghajlik,  mint  a  vékony hosszú  vessző
meghajlik.

ELHÚZ,  (elhúz)  ősz.  áth.  1) Valamely  terhet,
szekeret, kocsit  stb. előbbi  helyéről  máshova vontat.
Elhútni  a  hajót,  csónakot.  2)  Az  Ülő  mértékből, fize-
tésből,  bérből  valamit  elvesz,  az  egészet  ki  nem
adja  :  ElMuni  a  naptsámból.  ElMani  a  cselédek  éte-
lét.  3)  Elharangoz.  Elhalták  már  a  delet.  4) Vala-
mely  zeneművet  vonó  hangszeren,  különösen  hege-
dűn,  bőgőn  eljátszik.  Hutd  el  out a  csárdáit  V.  ő.
HÚZ.

ELHÚZÁS, (el-hnzás) ön.  fit.  1)  Valamely te-
hernek  tovább vontatása  földön vagy  szekéren,  hajón
stb.  2)  Az  Ülő  mértéknek, bérnek, fizetésnek ki  nem
adása.

ELHUZGAL, (el-hnzgál) ősz.  áth.  Gyakran és
részenként  húzva  elvisz,  elvontat.  Elhuzgálni  a  kévé-
ket  a  ará-ilre. Elhtugálni  gereblyével  a ttalmát,  sténát.
V.  ö. HUZGÁL.

ELHUZIGÁL,  (el-huzigál) ősz.  gyak.  kies. áth.
1. ELHUZGAL.

ELHÚZÓDIK, (el-huzódik) ősz. belsz.  1)  Hosz-
szn  sorban,  folytonos  vonalban elmegy,  eltakarodik.
Eltolódnak  éjnoJeról  a feWk.  Elhutódnak  át  ellenha-
dak.  2)  Hosszabb  időre elnyúlik.  Némely  perek  sok
évigelhutódnak.  V.  ö.  HÚZÓDIK.

ELHÜL,  (el-hfil)  ősz.  őnh.  1) A benne  lévő me-
leg  elenyészik, elrepül. Elhul  a  leves.  Elhul  a vasaló.
2)  Átv.  ért  valamely véletlen baleseten  megdöbben,
hideg  bonadás  futja  el  testét  Elhültem  bele,  midőn
tudtomra  esett.  V.  ő. HŰL.

ELHÜT,  (el-hűt) ősz. áth. Valamely testnek tü-
zet, melegét, hevét elveszi.

ELIDEGENEDIK,  (el-idegenédik) ősz. k. Olyan
lesz,  mintha  idegen  volna,  idegenné  lesz.  V.  ö.  IDE-
GEN. Átv.  és köz  ért  emberről  mondatik, midőn va-
laki  iránt  előbbi vonzalmát, hajlandóságát,  barátságát
elveszti.  Távolító  ragu  neveket  kivan  maga  mellé.
Elidegenedtek  tőle  át  atyafiak  ét  rokonok.  Elidegenedett
hatójától.

ELIDEGENÍT,  (el-idegenít) ősz.  áth.  1)  Vala-
kinek  mások  iránti vonzalmát, hajlandóságát,  bizo-
dalmát, barátságát megszűnteti, elvonja.  Távolító ra-
gu  neveket  vonz.  Elidegenített  régi  jó  pajtásaimtól.
V.  ő. IDEGENÍT.  2)  Tárgyesettel  :  valamit más tu-
lajdonosra  szállít  által,  elad,  idegen  kézre  juttat
Minden  birtokát  elidegenítette.  3)  Eltökít, ellop.  El-
idegeníteni  társának  hohnijét.

ELIDEGENÍTÉS,  (el-idegenités) ősz.  fa.  1)  A
mások iránti vonzalomnak, barátságnak stb.  megszün-
tetése, elrontása. V.  ö. ELIDEGENÍT.  2) Jószágának
vagyonának  idegen  kézre juttatása, eladása.  3) Ide-
gen jószág ellopása,  eltulajdonítása.

ELIDEGENÍTHETLEN, (el-idegeníthetlen) ősz.
mn. Amit  más tulajdonosra  szállítani, eladni  nem  le-
het, nem  szabad.  Át  érdem  személyes  és  elidegenühet-
len  kinet.  Némely  Ssi  birtokok  eUdegenÜhetlenek.  A*
ember  Ssjogai  eUdegenÜhetlenek.  Mint  határozó :  elide-
geníthetienul.

ELIDEGENÍTHETLEN8ÉG,  (el-idegeníthet-
lenség)  ősz.  fa.  Minőség, mely  szerént  valamit  elide-
genítni  nem lehet

ELIDEGENÍTHETŐ,  (el-idegeníthető)  öaz. mn.
Amit  más tulajdonosra  által  lehet és szabad  szállíta-
ni ; eladható,  elkölthető.  A  saját  keresmény  elidege-
níthető.

ELIDEGENÍTHETŐSÉG,  (el-idegenfthetőség)
ősz.  fh.  Minőség,  mely  szerént  valamit  elidegenítői
lehet.

ELIDEGENÜL, (el-idegenűl) ősz. önh. lásd : EL-
IDEGENEDIK.

ELTOÖ8ÍT,  (el-idősít) ősz. áth. Valamely birto-
kot, vagyont, mely  eredetileg  másnak  tulajdona  vala,
a  törvényben kiszabott  idő  lefolyta  alatt ellenmondas
nélkül  használva,  sajátjává  tesz.  (Praescribit).

ELTOŐSITES,  (el-idősités)  ősz.  fa.  Valamely
birtoknak, vagyonnak , mely  eredetileg  mást  illete,
bizonyos  ideig tartó békés használat  által,  sajátjává,
tulajdonává  tétele. (Praescriptio).

E1IDÖSÖDIK, (el-idősödik) ősz. k.  1)  Elvénül,
elöregszik, agg  korra jut  el.  2)  1. ELÉVÜL.

ELIDÖSÜL,  (el-idősűl) 1. ELTOÖSÖDIK.
ÉLIG,  tájdivatos  pl.  a  székelyeknél,  alig

helyett

„Élig várom szombat estét,
Hogy  Gynrkám  láthassam  esmét"

Székely népdal.

ELIGAZÍT, (el-igazít) ősz.  áth.  1)  A  tévelygőt
igaz útra, a hibában levőt  a  dolog  valódi  mivoltára
utasítja,  vezeti.  2)  Szövevényes  ügyet, pert elintéz,
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rendbe  hoz. 9)  Elutasít , azaz , megmondja  ,-hogy  ta-
karodjék,  menjen  el.  A  kelletlen  vendéget  a  háztól  el-
igazítani.

ELIGAZÍTÁS , (el-igazítás)  ősz.  fn.  1)  A  té-
>elygöoek,  hibában  levőnek  igaz* útra,  valóságra  uta-
si'tisa, vezetése.  2) Ügyucf, bajnak,  pernek  helyes  el-
intézése. 3) Elutasítás, eltávolítás. V.  ö.  ELIGAZÍT.

ELIGAZÍTÓ,  (el-igazító) ősz. mn.  1) Tévelygőt,
hibázót helyes  útra  vezető.  Eligazító  tanácsadás , út-
mutatót.  2)  Ügyet, pert  elintéző.  3)  Elutasító.  V.  ö.
ELIGAZÍT.

ELIGAZODIK,  (el-igazodik)  ősz.  k.  Szövevé-
nyes ügyben,  tekervényes , görbe , sok  ágú  utón  ma-
;it  tájékozza , eltalálja  azt , ami igaz , helyes , való.
Állapító ragu  neveket  vonz.  Eligazodni  a  végrendele-
te. Én nem  igazodhatom  el  rajta.  Némely  öszvevissza
kuaált  irományokon  nehéz  eligazodni.  Hadgyakorlati
nyelten  : kellő  katonai  állásba  helyezkedik.  Igazodj.
(Ricbt ench  !).

ELIGAZÚL,(el-igazúl)ösz.ünh.l. ELIGAZODIK.
ELÍGÉR,  (el-igér)  ősz. áth..l)  ígéri, hogy vala-

mit  oda fog  adni  v.  kölcsönözni.  V.  ö.  ÍGÉR.  Kocsi-
jai  elígérte  szomszédjának.  Szívesen  adnám,  de  már  el-
tj'TÍem  másnak.  2)  Visszaható  névmással  :  elajánlko-
iik.  Elígérte  magát  tánczosul  ,  helyesebben  :  eligér-

ELIGÉRÉS,  (el-igérés) ősz.  fn.  Adott szó, mely-
cél fogva  valamit  oda  fogunk  adni, vagy  kölcsönözni.

ELIGÉRKÉZIK,  (el-igérkézik)  ősz.  k.  Saját
személyére  nézve  ígéri ,  hogy  valahová  menni , vala-
iiiiben  részt  venni  fog.  Eligérkezett  üti  társamul.  El-
i-je'rktttem  vendégül.  V.  ö. ÍGÉRKEZIK.

ELIGTAT,  1. ELIKTAT.
ELIJED , (el-ijed)  ősz.  öuh.  A  hirtelen  félelem

< llepi , nagyon  megijed.  Elijedsz  , ha  meghallod  , mi
Istent.

ELIJESZT, (el-ijeszt) ősz.  áth.  Mást  félelemmel
)<>lt  el.  A*  itttnért  ,  el  ne  ijeszsz.  Egészen  elijesztettél.
V. ö. UED, IJESZT.

ELIKTAT,  (el-iktat)  ősz. áth.  Alattomban  el-
szőktet, elrejt,  eltitkol valakit.  Régies  kiavult  szó.

ELILLAN,  ELILLANT,  (el-illan  v.  illant)  ősz.
íính. Valamely  rosztól tartván, veszélyt  gyanítván,  tit-
kon odább áll, elsurran, elszökik.  Elittant  a poroszlók
•W.  V.  ő.  ILLAN,  ILLANT.

ELILLATOZIK,  (el-illatozik)  ősz.  k.  Illatozni
megszűnik , illatat  többé  nem érezni.  Elillatoztak  a
"•zták,  a  virágok.  Átv.  ért  elvirágzik.  V.  ö.  ILLA-
TOZIK, ILLAT.

ELILLOG, (el-illog)  ősz.  őnh.  Testét  könnye-
den  hajtogatva  elmegy,  elballag.  Vékony  hangon  el-
*Ug.

ELDCÁDKOZIK,  (el-únádkozik)  ősz.  k.  Foly-
tán, tartósan  imádkozik.  Elimádkozik  egész  vasárnap
•'• únuptn.  Használják  tárgyesettel  is  áthatólag.  El-
•"uidkoaa  a  reggeli  imádságot.  Elimádkozsa  ae  olva-
**, a feladott  penitenetiát.

ELINAL,  (el-inal)  ősz.  önh. Egyike  azon  szám-
talan  kifejezéseknek ,  melyekkel  a  magyar  tréfásan
szokta  kimondani  ezen eszmét :  elmegy.  Megéretvén  a
kolbászbüzt,  elinalt  ö  kelme. V.  ö.  INAL.

ELINDÍT,  (el-indít)  ősz.  áth.  1)  Heverő, vesz-
teglő , nyugalomban  levő  testet  helyéből  úgy mozdít
el,  hogy  tovább  menjen,  forogjon,  haladjon.  Elindí-
tani  a  szekeret,  hajót.  Elindítani  az órát,  a  malomke-
reket.  2)  Embereket,  péld.  katonákat,  útnak  ereszt,
menésre  int  Elindítani  a  tábort  az  ellenség f elé.  V.  ö.
INDÍT.

ELINDUL,  (cl-indúl)  ősz.  önh. 1)  A  veszteglő,
nyugalomban  lévő  test  mozgásnak,  forgásnak  ered.
Elindul  a  malomkerék.  Elindul  a  meyállott  óra.  Elin-
dul  az  orra  vére.  Elindul  a kocsi, a  hajó.  2)  Menni
kezd.  Elindulnak  a  katonák.  Elindulnak  az  utasok.
V.  ö. INDUL.

ELINDULÁS,  (el-iudulűs)  ősz.  fn.  1)  Útnak
eredés.  2)  Veszteglő,  nyugalomban levő  testnek  azon
állapota,  midőn  mozogni  kezd.  V.  ö.  ELINDUL.

ELINT,  (el-iut)  ősz.  áth.  Valakinek  int,  hogy
helyéről  menjen  vagy  jöjön  el.

ELINTÉZ,  (el-intéz)  ősz.  áth.  1)  Bonyolódott,
szövevényes  ügyet  illően  megfejtvén  rendbe hoz, el-
igazít  Elintézni  az  örökösök  közölt  támadt  viszálko-
dást.  Elintézni  a  tagosztályt.  2)  Több  és különféle
dolgot,  tárgyat  kellőleg  elhelyez, alkalmaz.  Elintézni
az  újonnan  kezdett  mezei  gazdaságot.  Mindent  helye-
sen,  czclirdnyosan  elintézett.  V.  ö. INTÉZ.

ELINTÉZÉS,  (cl-iutézés)  ősz.  fn.  1)  Bonyoló-
dott,  szövevényes dolgok , ügyek  eligazítása.  2)  Kü-
löuféle  tárgyak  helyes alkalmazása.  V.  ö. ELINTÉZ.

ELÍR,  (el-ír)  ősz.  áth.  írva  elfogyaszt.  Elírta
minden  tintáját.  Több  koncz papirost  el- v. felirt.  V.
ö.  EL,  (2)  és  ÍR.

ELIRAMLIK,  (el-iramlik)  ősz.  k.  Iramodva,
azaz  sebes  futással  eltávozik, elsiet  V.  ö.  IRAMLIK.

ELIRAMODIK,  1.  ELIRAMLIK.

ELIRKÁL,  (el-irkál)  ősz.  áth.  Irkáivá  elhasz-
nál.  Elirkálja  a  tintát, papirost.  Önhatólag  :  folyvást
irkái.

ELIRONGÁL,  (el-irongál)  ősz.  áth.  Irongálva,
azaz jégen  csúszkálva  eltávozik,  eliramlik.

ELIRTÓZIK,  (el-irtózik)  ősz.  k.  Valamitől  ir-
tózva  elfordul,  visszarándul.  Elirtóztam  tőle,  oly  csú-
nya  volt. V.  ö.  IRTÓZIK.

ELISMER,  (el-ismcr)  ősz.  áth.  1) Valamit  saját
meggyőződéséül  elvállal,  nyilvánít, nem  tagad.  Elis-
meri  hibáját.  Elismeri  gyengeségét.  2) Némelyek  hibá-
san  használják  félreismer,  másnak ismer  helyett,  al-
kalmasint a  német  verkennen  után ;  de a  magyarban
el  igekötőnek  félre  jelentése  nincsen.  3)  Valaminek
vagy  valamilyennek tart  Elismerlek  barátomnak.  Én
nem  ismerlek  el  uramnak.  V.  ö.  ISMER.

ELISMERÉS,  (el-ismerés)  ősz.  fn.  Valaminek
megváltása,  igaz  gyanánt  elfogadása,  nem tagadása.
V.  6.  ELISMER.
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ELISMERT,  (el-iemert)  ősz.  mn.  Igaz  gyanánt
elfogadott, nem tagadott. Elitmert  érdem. Elismert hiba.

ELISZAMODIK,  (el-iszamodik)  ősz. k.  1) Elsi-
kamlik, elcsúszik.  2)  Átv.  ért  szép  csendesen  elszö-
kik,  odább  411. V.  ö.  ISZAMODIK.

ELISZAPOSODIK,  (el-iszaposodik)  ősz. k.  Az
iszap  lassan-lassan  ellepi,  elterjed  rajta.  Eliszapoto-
dik  az  árvíz  járta  metS.

ELISZIK,  (el-iszik)  ősz.  k.  1)  Ivarnál  mulat,
időt tölt  Eliszik  ettétSl  világot  virradtig.  2)  Áth.  ért.
valamely  italt  elfogyaszt  Eliszsza  elölünk  a  legjobb
bort. A  nagy  barom  eKszsza  át  apróbbak  elöl  a  válu-
beli  vitet.  3)  Ivásra  elpazarol, elveszteget  Eliszsza
pénzű, ruháját. Eliszsza át estét. V. ö. EL, (2) és ISZIK.

ELISZKÓDK,  (el-iszkódik)  ősz.  k.  Valamely
roszat  gyanítva,  féltében  elkotródik, odibb áll, el-
hordja  az  irháját.  Tréfás  alsó  Írásmódba  raló  kifeje-
zés. V.  ö. ISZKÓDIK.

ELISZONYÍT,  (el-iszonyit)  ősz.  áth. Valamely
borzasztó  látmány,  igen nagy  félelemmel eltölt  A  sü-
rtiböl  dérohanó  tigris  elistonytíja  át utast.  V.  ő. ISZO-
NYÚ, ISZONYÍT.

ELISZONYODIK,  (el-iszonyodik)  ősz.  k.  Igen
nagy  félelemmel  telik  el, nagyon elborzad,  elretten.
V.  ö. ISZONYODIK. Eliszonyodtam tőle,  oly  dühös  és
utálatot  volt.

ELITAT,  (el-itat) ősz. áth.  Ivók által  elfogyaszt.
Elitatta  vendégeivel  minden borát.

ELITATÁS,  (el-itatas)  ősz.  fn.  1)  Ivók által
elfogyasztás.  2)  Némely  régi  székely  oklevelekben
ám.  exeeutio.  Talán,  mivel  ivással  történt  a  végrehaj-
tás, elkobzás,  eldobolás.

ÉLTTEL,  (el-itél)  ősz. áth.  1)  Valamely  tárgy,
ügy  fölött  elmondja, mit  itél  róla, 1. ÍTÉL.  2)  Vala-
kit  törvényes  úton vagy  biróilag  vétkesnek  vall, kár-
hoztat  Elítélték  a  befogott  tolvajokat.  3)  Gyógytani-
lag  :  a kórjelekből  valamely  nyavalyának  állapotját
meghatározza.  (Crisim  facit).

ELÍTÉLÉS,  (el-itélés)  ősz.  fa.  1)  Valamely
ügyről  elmondása  annak, mit felőle  tartunk,  Ítélünk.
V.  ö. ÍTÉL.  2)  Birói  nyilatkozás,  midőn  valakit vét-
kesnek,  s büntetésre  méltónak vallunk.  3)  Gyógyta-
nilag  :  a nyavalya  állapotának, mivoltának a mutat-
kozott  kórjelekből  meghatározása. (Crisis).

ELÍZA, női keresztnév,  tt.  ELÍZÁT,  újabb kor-
ban  használtatik  Ertsébet,  Emi  helyett  Elúabeth.

ELÍZEL,  (el-ízel)  ősz.  áth.  Valamit  izeivé, kós-
tolva  elkiván,  elfogyaszt

ELÍZETLENÉDIK, (el-ízetlenédik)  ősz.  k.  1)
Étel-italról  mondatik,  midőn  elveszti  ízét  Átv.  ért
fonák,  kelletlen  modorú  társalgóvá, savatlan  beszé-
dűvé válik.

ELÍZETLENÍT,  (el-ízetlenít) ősz. áth.  1) Étel-
italnak  ízét veszi.  2) Átv.  ért.  valakit  társalgásában
kelletlenné,  beszédében  savatlanná  tesz.

ELJAJDÚL,  (el-jajdúl)  ősz.  önh.  Hirtelenül
jaj-kiáltásra  fakad.  Rá  vág  egyet  a  hajdú,  arra  igen
elj<ydv(l).  (Népd).

ELJÁR,  (el-jár)  ősz.  önh.  1)  Gyakran elmegy.
Eljár  a  templomba,  a  színházba.  2) Elmúlik,  elfoly.
Az  idő  eljár,  senkire  sem vár.  (Km).  3)  Mondják  a
nyelvről,  szájról.  Eljár  a  nyelve,  eljár  a nája,  azaz
kifecsegi  a  titkot.  4) Valamit teljesít,  valamiben  fog-
lalkodik.  Eljár  hivatalában, kötelességében,  tisztében.
Majd  eljárok  én abban az  ügyben.  5)  Tárgyesettel:
ám.  sorban  látogat.  Eljárni  a  bírákat,  eljárni  a  leg-
Ugyesb  ügyvédeket,  orvosokat.  Eljárni  az  urakat.  6)
Mondják  a  tánczról  és  némely más mozgásokról.  El-
járni  a  toborzót,  a  csárdást.  Eljárni  a  bolondját.

ELJÁRÁS,  (el-járás)  ősz.  fn.  1)  Gyakori  elme-
nés  valamely  helyre.  2)  Hivatalbeli,  kezelési  mód,
út,  rend,  mely  szerint  valamely  ügyet  elvégeznek.
Birói  eljárás.  Tistti  eljárás.  (Procedúra).

ELJÁRDOGÁL, ELJÁROGAT,  (el-járdogál  v.
—járogat)  ősz.  önh.  Valahová  gyakran  elmegy.  El-
járdogál  a  kedves  ablaka alá.  Eljárogat  a  szomszédba.

ELJÁRT,  (el-járt)  ősz. mn. Sok járás , menés,
kocsizás  által  elkoptatott,  elrontott.  Eljárt  csizma.
Eljárt  út.

ELJÁTSZÁS,  (el-játszás)  ősz.  fn.  l) Valami-
nek  játék  által  elvesztése.  2)  Színműnek,  zenemű-
nek  eléadása.  3)  Átv.  ért  szerencsének,  reménynek
saját  hibánk  által  elszalasztása,  megsemmisítése. V.
ö. ELJÁTSZIK.

ELJÁTSZIK,  (el-játszik)  ősz.  k.  1)  Folyvást,
tartósan játszik. Eljátszik  egész  éjjel.  2)  Tárgyesettel
a) játékban  valamit elveszt  Eljátszani  pénzét,  jószá-
gát,  b)  Színmüvet,  zenemüvet  eléad.  Eljátszani  a
legújabb  franczia  drámákat. Eljátszani  Mozart,  Haydn
remekjeit,  c)  Átv.  ért  Szerencsét,  reményt  saját
hibája,  ügyetlensége, bűne által  elszalaszt,  semmivé
tesz. Eljátszani  jövendőjét.  Eljátszotta  szerencséjét.  V.
ö. EL, (2) és JÁTSZIK.

ELJEGYEZ,  (el-jegyez)  ősz.  áth.  A  nőtlen
férfi  valamely  nőt  jövendő  házastársául  kijelelvén,
kiválasztván,  kézfogás,  gyűrű- vagy  kendőváltás  által
tudatja,  biztosítja,  hogy  elveszi.

ELJEGYZÉS,  (él-jegyzés)  ősz.  fn.  Innepélyes
szertartás,  midőn  a  mátkák  kézfogás  és  némely  más
szokások  végrehajtása  mellett  egymásnak  házasságot
ígérnek.

ELJÖ, ELJÖN, (el-jő  v.  -jön) ősz.  önh.  A  tá-
volban  levő  elérkezik,  megjelen.  EljSnek  a  meghívott
vendégek.  Átv.  ért  mondják elvont  tárgyakról.  Eljön
az  idő.  Majd  eljön  a  vénség  is,  ha meg nem halunk.
Eljön  a*  ítélet.

ELJÖVÉS, (el-jővés)  ősz.  fn. A  távolban  levő-
nek  ide jövése,  ide  érkezése.

ELJÖVET, (1),  (el-jövet)  ősz.  ih. Eljövés  alkal-
mával,  eljövetelkor.  Eljöveí  majd  beszéljünk  a  do-
logról.

ELJÖVET,  (2),  ELJÖVETEL,  (el-jövet  v.  -jö-
vetel)  ősz.  fn.  Azon  eszmét  fejezi  ki,  midőn  azt
akarjuk  jelenteni, hogy  valaki  már valósággal  meg-
jött  Egyébiránt  a  köz szokás  szerint  az,  eljőve*  69  d-
jövtt  egy  értelemben  használtatnak.



ELJUT—ELKÁMPICSORODK ELKÁMPÚL—ELKAPAT 162

ELJUT, (el-jut)  ÖM.  önh. Bizonyos  helyre,  tá-
roliágn elér.  Végre  eljutottunk  a  kívánt  ezélra.  V.  ö.
EL,(2)éiJUT.

ELJUTÁS, (el-jntáí)  ősz.  fh.  Elérkezés, odaérés
Tikmely helyre vagy  ezélra.

ELKÁBÍT,  (el-kábít)  ősz.  áth.  Egészen  kábává
\m.WábUja  a  türü  gSz,  a  nagy forróidg.  EUcábitja
o ntuyködurranás.  Elkábtíja  elméjét  a  sok  hítelgés,
tMgot  dicséret.  V.  5. EL,  (2)  és  KÁBÍT.

ELKÁBÚL,  (el-kábúl)  ősz.  önh.  Egészen  ká-
bává  leu. EUedbélni  valamitSl  vagy  valamiben.  Elká-
bul  ftje  a  tok  táj  miatt.  EUcábúl  bele.  V.  ö. EL,  (2)
ét  KÁBÓL.

ELKACSOSODIK,  (el-kacsosodik)  ősz.  k.  Ka-
csii  elszaporodnak.  V.  ö.  KACS.  Eücacsosodik  a
•xK,  elkacscuodnak  némely  fölfutó  növények,  pl.
ferwfc

ELKACZAG, (el-kaczag) ősz. önh.  1)  Folyvást,
tartótu  kacsag.  Jóízűen  elkaczagni  valami  fölött.
EUuung  rajta.  2)  Tárgyesettel : kaczagva  tölt  el.
Eüaaagni  a*  időt.  3)  Visszaható  névmás  tárgyese-
te'rel: kaczagáira  fakad.  EUcaczagja  magát.  V.  ö.
KACZAG.

ELKALAPÁL,  (el-kalapál)  ősz.  áth.  1)  Kala-
pilva elkoptat,  elnyújt  Elkalapálni  a  vasat.  2)  Átv.
«  tréfás  ért.  eldönget,  elpufogat.  Elkalapálták  a
iótít.

ELKALIHPÁL,  (el-kalimpál)  ősz.  önh.  Kalim-
pázra, azaz  szédelegve  elforog,  mint  pl.  akit  erősen
fejbe  ütnek vagy  eltaszítanak,  elpenderítenek.  V.  ö.
KALIMPA.

ELKALIMFÁZ,  1.  ELKAUMPÁL.
ELKALL,  (el-kall)  ősz.  áth.  Kallóban  a  szö-

vetnek  hosszúkás  szálait,  gubanczait  elnyírja,  el-
nyesi, elkoptatja.  Átv.  ért  ruhaneműt  hosszas  viselés
álul elszakgat

ELKALL AT,  (el-kallat)  ősz.  áth.  Ruhafélét  el-
rwl, elkoptat  V.  ö. ELKALUK.

ELKALLIK,  (el-kallik)  ősz.  k.  A  kallóban  el-
veuti  gubanczait,  hosszúkás  szőrét.  Köz.  ért.  elko-
pik, elvásik,  elszakad.  ElkaUik  viselésben a  ruha.

ELKALLOTT,  (el-kallott)  ősz.  mn.  1) A  kai-
dban  gnbanczaitól  ,  hosszú  szőrétől  'megtisztult.
E:íaltott  tstlr.  2)  Átv.  ért  Elkopott,  clvásott, elsza-
kadt  Elkallóit  ócska  ruha.

ELKALLÓDIK  ,  (el-kallódik)  ősz.  belsz.  A
kiüóban gnbanczai  lekopnak.  Átv.  és köz. ért  lassan-
lusan  elfogj,  elkopik,  elvesz.  A  hívtelen  kezek  között
•"iillódik  a*  árvák  pénze.  Elesége  bőven  volt,  de  las-
fink'nt  elkallódott.

ELKALMÁBKODIK,  (el-kalmárkodik)  Ősz. k.
Folyvást,  tartósan  fizi  a  kalmárságot.  Tárgyesettel  :
roszúl  vagy  szerencsétlenfii  kalinárkodva  elveszte-
í*t. Elkalmárkodta  mindenét.  V.  ö. EL,  (2)  és KAL-
MÁRKODIK.

ELKÁMPICSORODIK,  (el-kámpicsorodik)  ősz.
k. Tulajd.  akkor  mondatik,  midó.i  valami, pl.  a  száj,

AKAD.  HAOT  MÓTÍ*.  O.  KCT.

félre  áll,  elgörbül.'  Átv.  ért  a  szóban  fennakad  vagy
olyast  mond,  mit  maga  sem  akart,  miáltal  elárulja
magát.  Elkámpictorodott  a  nyelve.  Alsó,  népies  Írás-
módba  való  tájszó.

ELKÁMPÚL,  (el-kámpúl)  ősz.  önh.  Az  arczvo-
násokról  és  szemekről  mondatik, midőn  rendes  hely-
zeteikből  kifordulva  eltorzulnak.  Olyat  ivott,  hogy  a
szemei  elkámpúltak  bele.  V.  ö. KÁMPÚL.

ELKANALAZ,  (el-kanalaz)  ősz.  áth.  Tulajd.  az
ételt  kanállal  eleszi  más  elől. Átv.  és  tréfás  népnyel-
ven : más  elől  elkap,  valaminek  elnyerésében  mást
megelőz.

ELKÁNYAD,  (el-kányad)  ősz.  önh. Tájszó,  ám.
ellankad,  elfárad,  mintegy  elkauyúl,  elkonyűl.

ELKANYARÍT,  (el-kanyarít)  ősz.  áth.  Kanya-
rítva  elkap  , elvesz,  elvág,  elharap.  A  szántó  ökör  el-
kany árit ott  egy  harapást  a  szomszéd  vetésből.  Egy  da-
rabot  elkanyarítani  a  kerek  sajtból,  a  kenyérből.  Egy-
két  vágást  elkanyarítani  a  más  rétjéből.  V.  ö. EL,  f2)
és  KANYARÉT.

ELKANYARODIK, (el-kanyarodik)  ősz.  k.  Ka-
nyarodva,  azaz  körvonalban  elfordul.  Elkanyarodik  a
hadsereg.  Köz.  ért.  az  egyenes  vonaltól  jobbra  vagy
balra  eltér.  Elkanyarodik  az  út.  Elkanyarodik  a  re-
pülő  sas,  kánya,  midőn  a  zsákmánynak neki  kerül.  V.
ö. EL, (2)  és  KANYARODIK.

ELKAP,  (el-kap)  ősz.  áth.  1)  Valami  futót,  re-
pülőt,  levegőben szállót,  kezével,  körmével,  szájával
stb.  elfog.  Elkapja  a  macska  az  egeret,  az  agár  a
nyulat.  Elkapja,  mint  eb  a  legyet.  (Km.)  Elkapja  a
labdát.  2)  Elvész.  A  kutya  elkapja  a  macskától  a
konczot.  3)  Valamely  bajba,  betegségbe  esik.  El-
kapni  a  náthát.  Elkapni  a  koszt.  Elkapni  a  rUhel.
himlőt.  4)  Elragad.  Elkapták  a  lovak  a  kocsit.  Átv.
ért.  elkapta  a  sok  dicséret,  azaz  kényessé  tette.  Ez
értelemben  önhatólag is  használtatik.  Már  igen  elka-
pott, azaz dicsérgetés  vagy  engedékenység  által  clké-
nyesedett.

ELKAPÁL,  (1),  (el-kapál)  ősz.  áth.  Kapával
helyéből  elmozdít,  elhány  valamit.  Elkapálni  a  föl-
det,  a  sarat.  Elkapálni  az  útról  a  füvet,  gazt.  V. ö.
EL, (2)  és  KAPÁL.

ELKAPÁL,  (2),  (1. fönebb)  ősz.  önh.  Folyvást
kapál.  Elkapál  reggeltől  estig.

ELKAPAR,  (el-kapar),  ősz.  áth.  Ujjakkal  vagy
körmökkel  kaparva  valamit  helyéből  elmozdít.  V.  ö.
EL,  (2) és KAPAR.  Elkaparja  a tyúk  a szemelet, poly-
vát,  szemet.  Elkaparja  a  kutya  a  földet,  midőn vala-
mit  szaglász.

ELKAPARÍT,  v.  ELKAPARINT,  (el-kaparít
v.  -kaparint)  ősz.  áth.  Tréfás  nyelven  :  valamit  más
elől  eldug, elragad,  maga számára  eltesz,  ellop.  Elka-
pariíotta  amit  talált.  Elkaparftottam  az  orra e/67.

ELKAPÁS,  (el-kapás)  ősz.  fn.  Cselekvés, ille-
tőleg  fogás,  midőn  valamit  elkapunk;  elvevés,  elra-
gadás,  elfogás.

ELKAPAT,  (el-kapat)  ősz.  áth.  l)  Tulajd.  va-
lamit  elragadni  enged.  Elkapntn!  a  kocsit  a  szilaj

11
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lovai  által. Atv.  ért.  valakit  roszra  szoktat, elkényez-
tet  Nagy  engedékenytég  által  elkapatni  a  gyermeket.
Visszaható  névmással  :  Elkapatni  magát  át  indulat-
tól,  haragtól, gBgtSl  stb.  ám. átokban  semmi mértéket
nem  tartani.

ELKAPATÁS,  (el-kapatás) ősz.  fa.  Cselekvés,
mely  által  valamit  vagy  valakit  elkapatnnk; elké-
nyezteti,  indalat  által  elragadtatás.

ELKAPDOS, ELKAPDOZ, 1. ELKAPKOD.
ELKAPDOSÁS, ELKAPDOZÁ3, 1. ELKAP-

KODÁS.
ELKAPKOD, (el-kapkod) ősz. áth.  1) Gyakran,

többfélét  vagy  többet  elkap.  Elkapkodja  tártai  elöl
a  Uhullott  gytimSletSt.  V.  ö.  ELKAP.  2)  Árukat
mintegy  mis  elöl  elragadva  hirtelen megvásárol.  A
ritka, jó  ét  oletó  árukat  hamar  elkapkodják.

ELKAPKODÁS,  (el-kapkodás) ősz.  fa.  1)  Cse-
lekvény,  midőn  valamit  hamar  egymás  után  elkap-
nak.  V. ö. ELKAP,  1) és  2).  2) Az  áraknak  mások
elöl hirtelen  megvásárlása.

ELKABDLAPOZ  ,  (el-kard-lapoz)  ősz.  áth.
Kardlappal  fitve,  verve  elhajt,  elfiz,  elkerget  valakit

ELKÁEHOZtK,  (el-kárhozik)  ősz.  k.  Vallási
ért  az őrök üdvösségből  és  mennyországból  kizára-
tik,  s  örök  büntetésbe  esik. A  ki hitten  ét  megkertn-
telkedik,  UdvStUl:  a ki pedig  nem  hitten,  elkárhonk.
(Márk.  16.  16.)

ELKÁBHOZOTT,  (el-kárhozott) ősz.  mn. Őrök
üdvösségtől  megfosztott,  mennyországból  kizárt,  s
őrök büntetésbe  esett.  Elkárhotott  bűnötök,  gonowté-
vblc. Elkárhotott  lélek.

ELKÁBHOZTAT,  (el-kárhoztat) 3sz.  áth. Ezen
összetett  alakban  egyedfii  vallásilag használtalak,  s
ám. örök büntetésre  Ítél, pokolra  taszít; vagy  olyas
cselekedetre  ingerel, mely az  embert örök  kárhozatra
juttatja.  V.  ö. KÁRHOZTAT, KÁEHOZAT.

ELKARMOL,  (el-karmol)  ősz. áth.  Körmökkel
elvakar,  összevakar.  Á  maetka  elkarmolta  a  képét.
V.  ö. KARMOL.

ELKÁROMOL,  (el-káromol) ősz. áth.  1)  Káro-
molva  elijeszt,  elhajt,  elfiz.  2)  Visszaható  névmással:
elkáromolja  magát,  azaz  káromkodva megszólal,  ká-
romkodásra  fakad.  V. ő. KÁROMOL.

ELKARÓZ,  (el-karóz) ősz.  áth.  Karókkal  elre-
kesrt, elkerít,  elzár.  Elkarótm  a  vadat  kertet. Hadi
tudományban  : a sereget,  tábort  levert  karók  által
elsánczolja,  biztosítja.

ELKÁHTOL,  (el-kártol)  ősz.  áth.  A  gyapjat
tisztítás  végett  elgerebenezi,  úgynevezett  kárttal
vagy  kardácscsal  elgyaratja.  Csapók  és  posztósok
mfiszava.

ELKÁRTTÁZ,  (el-kártyáz)  ősz.  áth. Valamit
kártyajátékban  elveszteget  Elkdrtydtni  a péntt.  El-
kártyám  át  időt.  Minden jónágát  elkártyátta.

ELKÁSÁSODIK,  (el-kásásodik)  ősz.  k.  Né-
mely  gyümölcsökről  mondják,  midőn  azok  igen  elér-
vén  scivós  természetöket  elvesztik, •  hasaik  kása-

formájúakká  lesznek.  EUcátátodik  a  tárga  dinnye.
EUcdtátodnak  némely  almafajok,  körték  stb.

ELKASZÁL,  (el-kaszál)  ősz.  áth.  1)  Növényt,
füvet  valamely  helyről  kaszálva  eltakarít,  eltulajdo-
nít  EUcattdlta  a  ttomttéd  rétjét.  2)  A  kaszil&it
elvégzi.

ELKASZDfBÁL,  (el-kaszimbál)  ősz.  áth.  Ide-
oda húzkodva, ránczigálva  elkuszál, rendetlenné tesz.
Elkanimbálni  át  ágyat.  Elkattimbdlni  a  gabonakévé-
ket, a  kepéket,  a  tténarendéket.

ELKAVAR, (el-kavar) őse. átb.  Híg vagy  őszre
nem álló testet, kézzel vagy  valamely  eszközzel  össze-
vissza  forgat,  szétzavar.  EUcavarni  a Kittet  a  hordó-
ban. Elkavarni a vakolni való műtét, a tártapaut. El-
kavarni  a foteléban  a  kátát. V.  ö. KAVAR, KEVER.

ELKAVARODIK, (el-kavarodik) ősz. k.  Görbe,
keringőe  vonalakban  elszáll,  elcsavarodik.  Elkava-
rodnak  a  hollók, varjuk,  tatok.

—  ELKÉDIK,  (el-kéd-ik)  ősz.  igeképző,  mint
Mtelkedik;  mély hangon —  alkodik, mint  MV (=&htt
alkodik.

ELKEDVEL,  (el-kedvel)  ősz.  áth.  lásd  EL-
SZERET.

ELKEDVETLENEDIK,  (el-kedvetlenédik) ősz.
k.  Kedvét  elveszti, elszomorodik, kedvetlenné  lesz.

ELKEDVETLENÍT,  (el-kedvetlenít)  ősz.  áft.
Eszközli,  okozza,  hogy  valaki  kedvetlenné  legyen;
elszomorít; kedvét  veszi  valakinek.

ELKEDVETLENÜL, (el-kedvetlenül)  ősz.  önh.
1.  ELKEDVETLENEDIK.

ELKEFEL,  (el-kefél)  ősz.  áth.  Kefével  eltiu-
tít, eltakarít, elseper.  Elkefélni  a  ruháról a port,pely-
het. Átv.  és  tréfás  ért. elver, elpufogat  Jól  elkefélték
a  hátát.

ELKEGYETLENÉDIK, (el-kegyetlenédik) ősz.
k.  1. ELKÉGYETLENÜL.

ELKEGYETLENÜL, (el-kegyetlenül) ö«z.  önh.
KegyeÜen  indulatává  fajul  el. Át  önkényt  úr  könnyen

F.T.KRT., ELKEL, (el-kel  v.  -kél)  ősz.  önh.  1)
Elfogy.  Hátánál  tok Kttt  ét  ttir  elkel. Már  mütdmtttl
elkelt. Márton  ludja,  a  Bakonynak  már  lehullott  leve-
le.  (Kisf.  S.) 2)  Eladatik.  Győrben  ét  Motonban  tok
gabona  elkel. Oletó vagy  drága  áron elkel. 3) Szükség
van rá.  Nála it  elkelne  a jobb  fitetét.  4) Elvesx.  Ezen
értelme a régieknél  divatozott  5)  Elmegy.  Elkelt  tS-
lUnk  mettte  földre.  Kelj  el  innen. 6)  Mondják  a  tész-
táról  ,  kovászról,  midőn  igen  elérik,  elrepedez,
elerjed.

ELKELEPÉL,  (el-kelepél)  ősz. áth. Kelepelve
elfiz,  elkerget.

ELKEMÉNYÉDIK,  (el-keményédik)  ősz.  k.  1.
ELKEMENYÜL.

ELKEMÉNYÍT,  (el-keményít)  ősz.  áth.  Átv.
ért  Keménynyé  változtat  által,  szilárddá  tese,  meg-
edz.  EUceménytíette  a  tok  vittontagtág.  V.  5.  KE-
MÉNY.
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ELKEMÉNYŰL, (el-keményül)  ős*,  önh.  Átv.
s  kül beláttátok  ellen  elszilárdul, megedződik;  hajt-
httatUnná, érzéketlenné lesz.  ElkeményüU  a ttive.

ELKEN,  (el-ken)  ősz.  áth.  1) Szótken,  kenés
álul  felhasznál.  Elkente  a  koctit  minden haját.  2)
Elpiukol,  ebtsiroz,  elmocskol.  Elkenni ttirral  a  ru-
tót T. ö. EL, (2)  és  KEN.

ELKENDŐZ,  (el-kendőz)  ősz.  áth.  Kendővál-
ttiul Usastáraul  eljegyez.

ELKENDŐZÉS,  (el-kendőzés)  ősz.  fn.  Eljegy-
téii uertartás, mely  kendőváltással  történik.

ELKÉNYÉSÉDIK,  (el-kényésédik) ősz. k. Ké-
njei  természetűvé  változik  által;  elpuhúl,  elfinnyá-
•odik. Y. ö.  KÉNYES.

ELKÉNYEZTET,  (el-kényéztet)  ősz.  áth.  Tul-
ligoi kedvezés, dicsérés, hízelgés által  kényessé  tesz,
illetőleg  elpohít,  elfínnyásít  Nem kell  a  gyermeket
tlíétyötefiH.

ELKENYEZTETÉS,  (el-kényéztetés)  ősz.  £n.
HiUi  bánásmód,  mely által valakit  elkényeztetnek.
V. ö. ELKÉNYEZTET.

ELKÉNYSZÉRÍT,  (elklnytzerít)  ősz.  áth. El-
menni  kényszerít,  elmenésre  erőszakol.  Erőszakos
bánás által  elnyom  vagy  hasonló  erőszakra  készt.

ELKÉNYSZERÉDIK,  ö«z.  k.  Önkény, s erő-
lakos bánás  miatt  elnyomorodik,  vagy  hasonló  erő-
usJtra vetemedik.  Tréfás  értelemben  :  bortól  elázik.

ELKÉPED, (el-képed) ősz. önh.  1)  Nagy  féle-
lem  és  rettegés  miatt  képe  elváltozik,  elsápad, el-
balaványúl.  2)  Elbámul,  csudálkozásában  oda  lesz.

ELKÉR,  (el-kér) ősz.  áth.  Kijelenti  szóval ab-
beli kívánságát, hogy  valakit vagy  valamit  elvihessen.
Elkérni  köUtön  valakitől  a  bundát.  Elkérni  tegütégül
a uomttéd  ételedét.  Nekem  nem adja,  kérd  el  tőle  te.

ELKÉBDÉZ, (el-kérdéz) ősz.  áth.  Valakit kü-
lönféle  tárgyakról  kitndakol.  Kikérdezni  a  jövevényt
•ti  kalandjairól.  Uasználtatik  személyes  tárgyeset
nélkül is,  pl.  Elkérdette,  mi történt.  Minden  aprótdgot,
toded eteményt  elkérdetett.

Rf.KF.RF.nZTK,  (el-kéredzik) ősz. k.  Kér  vala-
kit, hogy  elmennie szabad  legyen.  A ételed  elkéredtett,
iojjr  beteg  ttüleit  meglátogathatta.  A  diák át  otkolá-
W  tlkértdteít  háta.

ELKÉRÉS,  (el-keres)  ősz.  áth.  Valamit sokáig,
tartósan kére*.  Úgy  elkerette,  még  tem akadt  rá.

ELKÉRGESÉDIK, (el-kérgesédik) ősz. k.  Kér-
ge*»i  változik  által; oly  keménynyó,  rögössé  lesz,
mint  s  kéreg.  Elkérgetédik  a  tenyere, talpa.  Máskép:
'.Icterepetedik.

ELKÉRGESÍT, (el-kéigesít) ősz.  áth.  Kérgessé
uu. A  imádba  elkérgettíeUe  a tenyerét.

ELKÉRGESŰL, (el-kérgcsul) ősz. önh. L EL-
KÍRGESÉDIK.

ELKERGET, (el-kerget) ősz. áth.  Kergetve  el
b»jt, eioz, eltávolít  V.  ö. KEKUET.  Elkergetni  aju

a  OlotMl.  Elkergetni  a  gyVmOlctVt  körül  ólai

ELKERGETÉS, (el-kergetés) ősz. fn.  Cselekvés,
midőn  embert  vagy  más állatot  valahonnan kergetve
elűznek,  elhajtanak.

ELKÉRGÜL, (el-kérgül)  ősz.  önh.  1.  ELKÉR-
GESÉDIK.

ELKERÍT,  (el-kerít) ősz.  áth.  Sövénynyel, gyö-
piivel, karókkal,  palánkkal,  árokkal  stb.  valamit egé-
szen  körülvesz,  a járókelők  elől  elzár.  Elkeríteni  a
tagotttályban  jutott  réttt.  V.  ö.  KERÍT.  Átv.  ért.  a
káromkodásnak  nagy  feneket  vet  Amúgy  pajkotan
elkerítette.

ELKÉRTÉL,  (el-kertél) ősz.  áth.  Valamely  tért
kert  gyanánt  körttlárkol, elkerít

ELKERÜL,  (el-kerül)  ősz.  áth.  1)  Valamitől
úgy  eltávozik,  hogy  közelebbi  érintkezésbe  ne jőjön
vele.  Elkerüli  a  nagy  tárt,  a  gonosz  tartóságot.  2)
Megmenekszik.  Elkerüli  a  büntetett.  El  nem  kerülöd
át  akattiófát.  3)  Átv.  ért  elkerülte  figyelmemet,  azaz
nem  vettem észre.  4) Tárgy eset  nélkül:  kerülve más
felé  megy.  Elkerült  Buda f elé.  V.  ö. KERÜL.

ELKERÜLHETETLEN,  (el-kerülhetetlen)  ősz.
mn. Amit elkerülni  nem lehet,  ami  elébb-utóbb meg-
történik  rajtunk,  ami  ellen  nincs  menekvés.  A  halál
elkerülheteUen.  Mint  ih.  elkerülhetetlenül.  V.  ö.  EL-
KERÜL.

ELKERÜLHETETLENÜL,  ősz.  ih.  Minden  bi-
zonynyal,  menthetetlenül. Elkerülhetetlenül  meg  fogják
St  vétkeért  büntetni.

ELKERÜLHETLEN ,  1.  ELKERÜLHETET-
LEN.

ELKERÜLHETŐ,  (el-kemlhetö)  ősz.  mn.  Amit
el  lehet  kerülni. V.  ö.  ELKERÜL.

ELKESEREDÉS,  (el-kcserédés)  ősz.  fn.  Átv.
szomorúsággal  és  boszúval párosult harag,  az  elégü-
letlenségnek  azon  foka,  mely elszánt  cselekvésre  fa-
kad  ki.

ELKESEREDIK,  (el-keserédik)  ősz.  k.  1) Tu-
lajd.  keserűvé  változik  által.  De ezen értelemben nem
divatos,  helyette  megketeredik  vagy  elketernyétedik
van  szokásban.  2) Átv.  ért  sok, kivált  méltatlan sé-
relmek  miatt mélyen  elszomorodik , s  boszút forraló
haragra  lobban.  Zsarolás,  önkény, kegyetlen  bánat mi-
att  elkeseredett  nép.

ELKESERÍT,  (el-keserít)  ősz. áth.  1)  Tulajd.
Keserűvé  változtat  el.  V.  ö.  KESERŰ.  2)  Átv.  és
köz  ért  sok sérelem,  bántás, jogtalanság  által mélyen
elszomorít, s  boszuval  vegyes  haragra  gerjeszt.  Át
alattvalót  elkeseríti urának kegyetlen  ttaroláta.

ELKESERÍTÉS,  (el-keserítés)  ősz.  fn.  1) Tu-
lajd.  valaminek  keserűvé  tétele.  2)  Átv.  ért.  sérel-
mek,  jogtalanságok  által  elszomorítás,  és  boszús  ha-
ragra  fölgerjesztés.  Ás  urak ttarnokiága  a jobbágyok
elketerítéte.

ELKESERNYÉSÉDIK,  (el-kesernyésédik)  ősz.
k.  Kesernyéssé  lesz. V.  ö. KESERNYÉS.

ELKESERNYÉSÍT,  (el-kesernyésft)  ősz.  áth.
Kesernyéssé  tesz.  V.  ö. KESERNYÉS.

11*
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ELKESERÜL,  (el-keserül)  ősz.  önh.  1. ELKE-
SEREDIK.

ELKÉSÉS, (el-késés) ősz.  fa.  A  kiszabott  időre
meg  nem jelenés. V.  ö. ELKÉSIK.

ELKÉSIK,  (el-késik)  ÖBZ.  k.  A  kiszabott  időre
meg nem jelen, valamit utóbb  tesz , hogysem  kellett
volna. Elkeni  a  gStSsröl.  Elkérni  a  templomi  tanitás-
ról.  Elkésni  a*  irattal.  Elkérni  a  nyári  munkával,
ttántáttal,  aratással,  stOreteléstel.  V.  ö.  EL,  (2)  és
KÉSIK.

ELKÉSÖDDI, (el-késődik)  OBI.  k.  Mondjuk idő-
szakról,  vagy  általán  időről, midőn  vége  felé  jár.  El-
késSdik  a  nap.  Elkésddik  <u  idő.

,  ELKÉSZÍT,  (el-készft)  ősz.  átb.  1)  A  munkába
vett  dolgot egészen  elvégezi,  kiállítja.  ElkéttÜeni  a
ruhát.  ElkéttÜeni  a könyvet.  2) Úgy  elrendez, hogy
valamire  alkalmas, képes,  czélszerfi,  ügyes  legyen.
Elkéstíteni  a  házai  lakatra.  EUcétttteni  valakit  tű  os-
kolai  vagy  ügyvédi  vittgálatra.  Elkéstíteni  a  koctit
hosstu útra.  ElkéttÜeni a  konyhára valókat.  3)  A ke-
délyt  előre  úgy  hangolja,  hogy  valamely  esemény
igen  meglepő ne  legyen  reá  nézve. Elkéstíteni  vala-
kit  a  ttomorá  Mr  hallására.

ELKÉSZÍTÉS,  (el-készités)  ősz.  fa.  1) Munká-
ba  vett  tárgynak  elvégzése,  kiállítása.  2)  Valamire
ügyessé,  képessé,  czélszerfivé  tevés.  3)  A  kedélynek
oly  hangolása,  melynél fogva  valamely váratlan  nagy
esemény  által  fölötte  meg  ne  zavarodjék.  V.  ö. EL-
KÉSZÍT

ELKÉSZÜL,  (el-késtül)  ősz. önh.  1) Kész  lesz
(elvont  értelemben,  figyelem  nélkül  a készítőre).  El-
kénül  a ruha,  kocsi,  könyv, hát.  2) Elmenésre  szük-
séges  intézkedéseket  tesz,  elmenni  szándékozik.  Vá-
rosból  tikettül  falura  lakni.  3)  Valamire  előre  el-
szánja  magát  Elkéttül  a  etapátra,  a halálra.  V. ö.
KÉSZÜL.

ELKEVÉLYÉDIK,  (el-kevélyédik) ősz.  k. Ke-
vély  természetűvé válik,  ejbfzza  magát  Elébb  iterény
volt,  de  a  tok  hitdgés  ét  dicséretek  miatt  elkevé-
lyedett.

ELKEVER,  (el-kever)  ősz.  ith.  1)  Részekre
eloszlat,  s  azáltal  egyformává  tesz.  Elkeveri  a rán-
tott.  Elkeveri  a  kovát*  kOté  tett  burgonyalisttet.  2)
Elzavar,  elhányvet.  Elkeverni a  válogatott  almákat a
hibátokkal. Elkeverni a  náptojátokat  át  épekkel.  V.  ö.
KEVER.

ELKEVEREDIK,  (el-keverédik)  ősz.  k.  Ami
rendbe  volt  szedve,  vagy  ami öszve  nem való,  öszve-
vissza  zavarodik, hányódik, elvegyül.  KOteletvényei  a
tok  irományok kötött  elkeveredtek.

ELKEVERÉS, (el-keverés)  ősz.  fa.  Cselekvés,
mely  által  valamit  elkeverünk.  V.  ő.  ELKEVER.

ELKEZD,  (el-kezd)  ősz.  áth.  Valamibe  bele
kap,  bele  fog,  valamely  dolgot, munkát folyamatba
vesz.  Vonz  1) tárgy esetet,  péld.  Elketdi  a  ttántátt,
aratátt,  nyomtatott. Elketdi  a pert.  2) határtalan mó-
dú igét,  péld.  Elketd  ttántani,  aratni,  nyomtatni.  3)

l  tárgyesetet  és  határtalan  módú  igét  egyszerre,  péld.
:  Elketdi  a földet  ttántani,  a  butát  aratni,  nyomtatni.

\  ELKEZDŐDIK, (el-kezdődik)  ősz. belsz. Vak
|  mely  tárgynak,  ügynek,  történetnek eleje  megered,

valami  lenni  kezd.  ElketdSdik  a  tavasa munka. El-
kezdődik  a  háború. ElketdSdik  a tene, színpadi  eléadát.
V.  ö. KEZD, KEZDŐDIK.

EL-KI,  (el-ki) ősz.  igekötő,  melyben  Át  el t Iá
erősbitésére szolgál, kivált  versezetekben.

A  régieknél  gyakoribb.

„El-kiszálltak  a kicsinyek,
Hűlt  a  fészek  és  fires,
A  vándor-madár magának
Úti  társakat  keres.'1

Tompa.

„Hogy  egyéb  dolgától  megnresült vala,
Több  leány  táraival  ol-kikészul  vala."

Istvánfi  Pál a  XVI.  században.

ELKIABÁL,  (el-kiabál)  ősz.  áth,  1)  Kiabalv*
elűz, elkerget,  eltávolít,  eUjeszt  A  kocsis  elkiabálja
át  útban  levőket.  2)  Tárgyeset  nélkül  : folytonosan
kiabál.

ELKIÁLT,  (el-kiált)  ősz.  áth.  1) Kiáltva  szólít
valakit,  hogy  menjen  vagy  jőjön  el.  2)  Visszaható
névmással  :  elfakad kiáltva.  Elkiáltom  magamat,  el-
indítod  magadal,  elkiáltja  magát, stb.  3) Messze  kiált
Elkiáltott  a  harmadik szomszédba.  4) Kiáltó  hangon
elmond. Át  éjjeli  Sr  már  elkiáltotta  a  tí»  órát.

ELKIÁLTÁS, (el-kiáltás) ősz. fa. Kiáltó  hangn
fakadás.  Kiáltó  hangon elmondás.

ELKIETLENÉDIK  ,  (el-kietlenédik)  ősz.  k.
Egészen  kietlenné  lesz, elvadul, elpusztul.  A*  ellenség
pusztította  vidékekelkietlenednek.  V.  ő. EL,  (2)  és KI-
ETLEN,  KD3TLENEDIK.

ELKIETLENÍT, (el-kietlenít) ősz. átb.  Egészen
kietlenné,  vadonná,  pusztává  tesz  valamely  vidé- -
két,  tájt.

ELKÍNOZ,  (el-kínoz) ősz.  áth.  Folytonosan  kí-
nozva  elgyötör,  elnyomorít.  Nagy  teherrel  é*  koplal-
tatással  elkfnotm  a  barmot. V.  ö. EL,  (2)  és  KÍNOZ.

ELKINZÁS,  (el-kinzás)  ősz.  fn.  Folytonosan
okozott kínokkal  gyötrés,  nyomorgatás, elcsigázás.

ELKÍSÉR,  (el-kisér)  ősz.  áth.  1) Bizonyos  tá-
volságig  valakit,  gyalog,  lóháton, kocsin,  hajón  stb.
követ;  útitárs  gyanánt  megy  el  valakivel.  Éltesén*
barátját  a  stomttéd  helyiégig.  Elkitérni  a  gyermeket
oskolába.  Valakit  merd  kíváncsiságból  elkísérni  há-
táig.  2) Társalgási  ért  vakkit tiszteletből, társadal-
mi  illemből  valahová  kísér.  Elkitérni  a  hölgyekéi  a
stinhátba. Elkitérni  a  vendéget  át  elostobáig,  a  lép-
csötetig.  3) Átv.  ért  velünk  van,  el  nem marad,  el
nem hagy. Át  erény  elkísér  bennünket  a  túlvilágra.

ELKÍVÁN,  ELKÍVÁN,  (el-kiván) ősz.  áth.  Va-
lamit bírni, elnyerni  kivan;  ami  szépet, jót,  kedvest,
tetszetőst  másnál  vagy  máson  lát,  szinte  bírni
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obsjtjs.  Elkívánta  új  divata  kocsimat. V.  ö.  EL, (2)
é, KÍVÁN.

ELKÍVÁNKOZIK,  (el-kivánkonk)  ÖBZ.  k.  Eléb-
bi helyéről, állásából, hivatalából  elmenni kivan.  El-
tnxfaiiocft  Pestről  Budára.  Elkívánkozik  a  gyalog
atredtS  a  lovatok  köti. Ritka  fiú,  ki  elkívánkoznék
101001.

ELKOBORCZOL,  (el-koborczol)  ÖBZ. önh.  Lö-
työgi ügy  csizmáit vagy sarait  maga  után  húzva el-
megy- V.  6.  KOBORCZ,  KOBORCZOL.

ELKÓBOROL,  (el-kóborol)  ősz.  önh.  1) Kóbo-
rol™  elmegy.  Dyenek  voltak  a hnssita  csehek, kiket
tttktíborlóknak  hívtak  az  egykorú  történetírók.  2)
Tfagyesettel  :  lator, zsivány  módjára  elrabol,  elpusz-
tít,  tlzsákmaayol valamit.

ELKOBOZ, (el-koboz)  ősz. áth.  Vagyont, jószá-
got, irat bfintetésképen  elv&sz.Elkobotni  a  felségsér-
tSk  birtokait.  Elkobotni  T. kobtani  a  dugdrutok  által
tettmpésteU árukat.  V.  ö. KOBOZ,  ige.

ELKOBZÁS,  (el-kobzas) ősz.  fn.  Törvényható-
•tgi  <Ijiráe,  midőn valamely  birtokot, jószágot,  árut
bfintetésképen  elvesznek valakitől.  Tiltott  áruk  elkob-
<dio. Lopott jónágok  elkobzása.

ELKOCSIKAZ,  (el-kocsikáz)  ősz.  önh.  Mulat-
tágból,  időtöltésből  kocsin  kisebb kirándulást  tesz.

ELKOCSIZ,  (el-kocsiz) ősz. önh. Kocsin elmegy,
drindúl, elutazik.

ELKOCZKÁZ,  (el-koczkáz) ősz.  áth.  Koczkajá-
tókon  elveset.  Elkoctkdtta  fentit.  Átv.  őrt.  Ügyét
egyedül  vak  szerencsére  bízva  elrontja.  Elkoctkátni
aertncséjét,  jövendőjét.  V.  ö.  KOCZKÁZ.

ELKÓKKAD,  (el-kókkad)  ősz.  önh.  Mondjuk
növényekről,  midőn  leveleik,  virágaik  lekonyulva  el-
utnak, elhervadnak.

ELKÓKKASZT,  (el-kókkaszt)  ősz.  áth.  A nö-
vény levelét vagy  virágát  lekonyítva  elszárasztja.  A
forró  nap  elkókkaszfja  a  gyönge  ibolyákat.

ELKOLDÚL,  (el-koldúl)  ősz.  áth.  Koldulva,
vagy koldus  módjára  csengve, elkér  valamit

ELKOLDÚSODIK,  (el-koldúsodik)  Ősz.  k.  Fo-
konként  koldus  állapotra  jut.  Hanyagság,  pazarlás
által  tUcoldúsodhatik  a  gazdag  is.  V.  ö.  KOLDUS.

ELKOMOLYÍT,  (el-komolyít)  ősz.  átb.  Derült
utxot komolyra  változtat  A  mily  gondolkodás  elko-
molyítja  a  vidám  aretot  is.  V.  ö. KOMOLY.

ELKOMORÍT,  (el-komorít)  ősz.  áth.  A  kedélyt
komorrá  változtatja.  A  sok  szenvedés, fájdalom,  mél-
tatlan  bánás  eUcomortíotta.  V.  ö. KOMOR.

ELKOMORODIK, (el-komorodik) ősz. k.  Komor
tekintetet vesz  föl,  fokonként  komorabbá  lesz.  V.  ö.
KOMOR.

ELKOMORÚL, ősz.  önh.  1.  ELKOMORODIK.
ELKOMPOL,  (el-kompol)  ősz.  áth.  Földet,  ré-

tet,  legelőt  gyepből  hányt  kompokkal  elkerít,  elzár.
V.  ö. KOMP,  KOMPOL.

ELKONTÁRKODIK,  (el-kontárkodik)  ősz.  k.  j
Mint  eróUtt  nem  avatott  mesterember  dolgozgat.  '

Tárgyesettel: ügyetlen, értetlen  módon  valamely  mi-
vet  vagy  müvet elront,  hibásan  készít.  A  tudatlan
késmives  elkontárkodja  a  reá  bízott  munkát.  V.  ö.
KONTÁR.

ELKONTÁRODIK,  (el-kontárodik)  ősz. k.  Oly
kézmivesröl  mondjuk,  ki  mesterségét  előbb  meglehe-
tősen  értvén,  utóbb hanyagság  által  kitanul  belőle,  s
kontárhoz  hasonlóvá  lesz.

ELKONTÁROZ,  (el-kontiroz)  ősz.  áth.  Vala-
mely  kézmivet,  vagy  művészeti  munkát,  ügyetlenül
elront.  Elkontározni  a  ruhát.  Elkontárotni  valamely
arezképet  vagy  képszobort.  V.  ö.  KONTÁR.

ELKONNYAD,  (el-konnyad) ősz. önh.  Mondjuk
növények  ágairól,  szárairól,  midőn  hervadásnak  in-
dulva,  lekonyulnak  s  elfonnyadnak.

ELKONYÚL,  1. ELKONNYAD.
ELKOPÁS,  (el-kopás)  ősz.  fn.  Viselet,  haszná-

lat,  hordozás, dörzsölés  stb.  által,  valamely  testnek
elcsiezolása,  külső  részeinek  elmállása.  V.  ö.  EL-
KOPIK.

ELKOPIK,  (cl-kopik)  ősz. k.  Viselet,  használat,
dörzsölés,  hordozás  stb.  által  elcsiszolódik,  külső  ré-
szei  elmállanak,  elhullanak.  Elkopik  a  sokáig  viselt
ruha.  Elkopik  a  stántóvas,  kés,  kapa,  kasza  éle.  Átv.
ért.  divatból  kimegy, elavul,  elvénül.  V.  ö. EL, (2)
és  KOPIK.

ELKOPOGAT,  (el-kopogat)  ősz.  gyak.  áth.
Kopogatva  elűz,  elhajt,  elijeszt.  Sokáig,  folytatólag
kopogat.

ELKOPOGTAT,  (el-kopogtat)  ősz.  gyak.  áth.
Kopogtatva,  fitögetve  eltördel,  szétzúzogat  Elkopog-
tatni  a  diót,  mogyorót.

ELKOPPAD,  (el-koppad), ősz.  önh. Tollat, siő-
rét,  haját  veszti; kopaszszá  lesz. Elkoppad  viselésben,
vagy  a  molyok  által  a  bunda.  Elkoppad  a  hagymázos
beteg  feje.  V.  ö.  KOPPAD,  KOPASZ.

ELKOPPANT,  (el-koppant) ősz.  áth.  Úgyneve-
zett  koppantóval  az  égő gyertyának  hamvát  veszi.

ELKOPTAT,  (el-koptat)  ősz.  áth.  Viselés,  dör-
zsölés,  használás  stb.  által  valamit  elcsiszol,  külső
részeit  elhullatja,  elvásítja.  Elkoptatni  a  csizma  tal-
pát.  Elkoptatni  a kés élét. V.  ö. EL, (2) és  KOPTAT.

ELKOPTATÁS,  (elkoptatás) ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  eszközöljük,  okozzuk,  hogy  valami  el-
kopik.

ELKORBÁCSOL,  (el-kor-bácsol)  ősz.  áth.  1)
Korbácscsal  elűz,  elhajt,  elkerget.  Elkorbácsolm  a
tolvaj  cselédet.  2)  Korbácscsal  öszvevissza  ver,  jól
megver.  Úgy  elkorbácsolták,  hogy  alig  rúgott.  V.  ö.
EL,  (2)  és KORBÁCSOL.

ELKORCSÍT,  (el-korcsit)  ősz.  áth.  A  maga  ne-
mében  korcscsá,  elfajnlttá  tesz  valakit  vagy  valamit.
V.  ö. KORCS.

ELKORCSOSÍT,  (el-korcsosít) ősz.  áth.  Korcsos
természetűvé  változtat  el.  V.  ö. KORCSOS. Elkoreso-
sitani  a nemes  fajt.

ELKORCSOSODÁS,  (el-korcsosodás)  ősz.  fn.
Változás  az  állati  vagy  növényi  természetben,  mi-
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dőn  nemének  eredeti  tulajdonságaiból  kivetkőzik,
elfajzik.

ELKORCSOSODIK,  (el-korcsosodik)  ősz.  k.
Eredeti  természetétől elfajul, elaljasodik, korcscsá lesz.
V. ö. EL,  (2) és  KORCSOSODIK.

ELKORCSÚL,  (el-korcsúl)  ősz.  önh.  1.  EL-
KORCSOSODIK.

ELKORDÉL,  (el-kordél)  ősz. 4th.  Valamit  hir-
telenkedés,  könnyelműség  által,  főlszínüleg  csele-
kedve  elront,  eljátszik.  Elkordélni  a  eterenetit.  El-
kordilta  a dolgot.  V.  ö. KORDÉ, KORDÉL.

ELKORHELYÉDIK,  (el-korhelyédik)  ősz.  k.
Rendetlen, kicaapongó  életmódot gyakorolva  egészen
korhelylyé  lesz.

ELKORHELYKÉDIK,  (el-korhelykédik)  ősz.
k.  Korhelykedve időt tölt  Elkorhelykedik  hit  ttomra.
Tárgyesettel  is  használtatik.  Elkorhelykedte  ijjvtá-
gának  legttebb  napjait.  V.  ö. EL,  (2) és  KORHELY-
KÉDIK.

ELKORHOL,  (el korhol)  ősz.  fcth.  1)  Dörgö-
lődzés  által  valamit  elkoptat  A  kérik  a  USctSt  elkor-
holja.  2)  Átv.  ért  szidva,  feddve, pirongatva  elfiz,
elhajt  Elkorholni a nemtelen  kéregétől.  V.  ö. EL, (2)
és KORHOL.

ELKORHOLÓDIK,  (el-korholódik)  ősz.  belsz.
Dörzsölés  vagy  dörzsölődés  által  elkopik, elvásik. A
szilárd, kemény  testekről,  péld.  Óról,  kőről  mond-
jak.  EOeorholódik  a  malomkő.

ELKORLÁTOL,  (el-korlátol)  ősz.  áth. Korlát-
tal  elkerít, elzár.  Elkorlátolni a  baromáUátt,  a* atíot.
Elkorlátolni  a hat elejét.  V.  ö. EL, (2) és KORLÁTOL

ELKORLÁTOLÁS,  (el-korlátolás)  Ősz.  m. Kor-
láttal  elzárás, elkerítés.

ELKORLÁTOZ, ELKORLÁTOZÁS, lásd : EL-
KORLÁTOL, ELKORLÁTOLÁS.

ELKORMÁNYOZ,  (el-kormányoz)  ősz. áth. Ha-
jót, csónakot, dereglyét  stb.  kormány  nevtt  eszközzel
folyvást  igazgat, czélhoz juttat  Átv.  ért  erkölcsi  tes-
tületet  folyvást  jól  igazgat  V.  Ö. EL,  (2)  és KOR-
MÁNY  ,  KORMÁNYOZ.

ELKOROSODIK, (el-korosodik) ősz.  k.  Egészen
koros  lesz,  elagg, elvénttl.

ELKOTOR,  (el-kotor) ősz.  áth.  Valamit kotorva
félre  takarít,  eltisztít,  elhárít  Elkotorni  a kút ét  vá-
Ivkelola  tarát.  V. ö. EL, (2) és KOTOR.

ELKOTRÁS,  (él-kotrás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mi-
dőn valamit elkotrunk. V.  ö. ELKOTOR.

ELKOTRÓDK, (el-kotródik) ősz. belsz.  Tréfá-
san  szólva  ám.  ellábal, elírtál,  eltakarodik, elhordja
az irháját  Olyanról  mondjak,  ki  magát  bűnösnek,
hibásnak  érezvén, vagy  nem jót  gyanítván  sietve el-
távozik. Alsó  és népies  Írásmódba való.

ELKÓTYÁL,  (el-kótyál) ősz. áth. Árverési úton
elad  valamit, elárverez.  A  ctod  alá  került  adót jóttá-
gát  dkótyalják,  V.  ö. KÓTYÁL.

ELKÓTYAVETYÉL, (el-kótya-vetyél) ősz. áth.
L ELKÓTYÁL.

ELKOTYFOL, (el-kotyfol) ősz. áth. lásd : EL-
KOTYVÁL.

ELKOTYOG,  (el-kotyog) ősz. önh.  Megkotlott
tyúk  módjára folytonosan  kotyog.  Mondatik a kisde-
dekről,  midőn  beszélni kezdenek,  és a  lássa  malom-
ról.  Átv.  ért  és  tárgyesettel:  elbeszél, ellocsog va-
lamit  Elkotyog  mindent,  amit hallott.  V.  ö. EL, (2)
és KOTYOG.

ELKOTYVÁL,  (el-kotyvál)  ősz.  áth.  Valamely
ételt  hirtelen  készítve, s  öszvehabarva  elfőz, elront
V.  ö. KOTYVÁL, KOTYVASZT.

ELKOTYVASZT,  (el-kotyvaszt)  1.  ELKOTY-
VÁL.

ELKOVÁCSOL,  (el-kovácsol)  ősz.  áth.  1)  A
vasmives, pl. kovács, lakatos, késes  stb., a  vasat  el-
használja.  2) A  vasat  verés  által  elkoptatja,  elrontja.
Addig f orr ontották, vertek  a  ttántóvatat,  míg  végre
elkováctolták,  é»  témán  tem lett  belőle.

ELKÖLT,  (el-költ)  öss.  áth.  1) A  pénzt  kiadja
valamire.  Fitetétét  ivenként  elkölti.  Havi  diját  három
nap  alatt elköltötte.  Elkölteni a Dáriut  kmetft  it. Km.
2)  Italt  elhasznál,  valamit megiszik.  Kérem  kegyelme-
det,  kSltte  el  éten pohár  bort.

ELKÖLTÖOET,  (el-költöget)  ősz.  gyak.  áth.
Lassan-lassan, folytonosan kiadva,  aprólékosan  elkölt,
elhasznál.  V.  ö.  ELKÖLT.

ELKÖLTÖZÉS,  (el-költözés) ősz.  fn.  1)  Elhor-
dozkodás, elhurczolkodas, lakváltoztatás.  2) Távolabb
vidékre, tartományba  elutazás,  ottani  megtelepedés
végett.

ELKÖLTÖZIK,  (el-költőzik) ősz.  k.  1) Lakását
máshová teszi  által;  elhordozkodik.  2) Távolabb vi-
dékre,  tartományba  elvándorol,  s  ott  letelepedik.
Európából  már  tokon  elköltötték  Amerikába.

ELKÖLTÖZKÖDIK,  (el-költözködik)  ősz.  k.
Mindenestül  elhordozkodik,  máshová  megy  lakni;
csapatonként elvándorol.

ELKÖRMÖL,  (el-kőrmöl)  ősz.  áth.  Körmeivel
elhúz,  eltép,  elszakgat  valamit.

ELKÖRÖZ,  (el-kőrőz) ősz.  áth.  Valamit  körvo-
nallal  elzár, elrekeszt, elkerít  A  b&oOlSk  el  noktak
magukat  körömi a gonott  tteüemek  megrohanáia  ellen.

ELKÖSZÖNT,  (el-köszönt)  ősz.  áth.  Az  ivó-
edényt  kézbe  fogva,  mielőtt  innék belőle,  tanaihoz
áldomáaféle  szókat  intéz.  ElkötzSnteni  a poharat.

ELKÖSZÖRÜL,  (el-köszörűl)  ősz.  áth.  Tulaj-
donkép, valamit kőszörűkövön  elvásít, elkoptat  El-
könörülni  a kit  tarját,  etorbáját.  Átv.  ért  valamely
kemény  szilárd  testet csiszolás  által  elkoptat.  A  ke-
rikvat  elköttOrülialöctOt.V.  ö.EL,(2)ésKÖSZÖBŰL.

ELKÖT, (el-köt)ösz. áth. 1) Egyik helyről másra
köt  EUcotm  a  lovat  egyik játtoltól  a  mánkhoe.  2)
Rostul,  fonákul  köt  3) Átv.  törvényes ért.  vagyonát,
jószágát kötés v.  szerződés által  másra  ruházza.

ELKÖTELEZ,  (el-kötelez) ősz. áth.  Kötelezés,
illetőleg  kötelezvény által  valamit odaígér.
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ELKÖTÉS, (el-kötés)  öiz.  fa.  1)  Cselekvény,
midin valamit egy  helyről  másra kötünk.  2)  Fonák,
YÍMZÍS kötés. 3)  Vagyonnak, jószágnak  másra  ruhá-
záw. V.  5. ELKÖT.

ELKÖVERÉDIK, (el-kövérédik) ősz. k.  Nagyon
kőváré len; elhízik,  elvastagodik.

ELKÖVET,  (el-követ)  ősz.  ith. Valamely tényt,
csínyt viszen  réghez.  Mindent  elktivet,  hogy  hivatalt
nyerj*-  J<5t,  rónai  elkSvetni.  Bűnt  követtél  el, tehát
IMMjfí.  Mű  követtél  el  ismét  f  Nagy  hibát  követett
ti. Sokat  elkövetett  rajtam,  vagy  velem.

ELKÖVETÉS,  (el-követés)  öaz.  fn.  Valamely
ténynek,  csínynek  végrehajtása.

ELKÖVETKEZIK,  (el-követkézik)  ősz.  k.  1)
Meg  fog történni,  elérkezik  , reá  kerül  a  sor.  Majd
'Itfrttkttií  egyszer  a  bünhödés  órája.  Elkövetkezik
Wjr« a halál.  2)  A  régieknél  :  elmenni  készül, bú-
csút  mond,  elmenetelre  engedelmet kér,  elkéredzik.

ELKÖVÍT,  (el-kövít) ősz. 4th.  Oly  keménynyé
riltoztit el, mint  a  16. Átv.  ért.  elkeményít, érzéket-
íeaaé,  hajthatlanná  tesz.  A  sok  bánat  elkiSviti  végre  a
távét. Szokottabban  :  el-  v.  megkSvesÜi.

ELKÖVÜL,  (él-körül)  ősz.  önh.  Kővé  változik
által.  Bitonyot  átványo*  vizekben  elkSvülnek  a  fák,
rnnyyok.  Átv.  ért.  keménynyé,  érzéketlenné, hajthat-
lanna lesz.  EUcSvül  a  szive.

ELKÖZELÉDIK,  (el-kőzelédik)  ősz.  k.  Bizo-
nyos helyhez,  czélhoz  vagy  időponthoz  igen  közel
ér, eljut

ELKÖZELGET,  (el-közelget) ősz.  önh.  Lassan-
lassan közelebbre jó*,  nem sokára  elérkezik.  Elközel-
q<(  át  idS,  a*  óra, melyben válnunk  kell.

ELKUCZORODIK,  (el-kuczorodik)  ősz.  k.  Ku-
czorodva,  azaz  öszvehnzódva,  mint  ki  a  veréstől  fél,
eltávozik, elaompolyodik. V.  6. EL,  (2)  és  KUCZO-
RODIK.

ELKUCZOEOG,  (el-kuczorog)  ősz.  önh.  1)  Só-
küg knczorog.  2)  Knczorogva  elmegy,  elsompolyog.

ELKUNYORÁL,  (el-kunyorál) ősz. áth. Kunyo-
rilva, koldus  módjára  csengve  elkér  valamit.  V.  ö.
KUJÍYORAL,.

ELKÚPOZ,  (el-kúpoz)  ősz.  áth.  Valaminek
kúpját  elüti,  félre  taszítja,  nyomja.  Elkúpozni  a  teté-
W  mérUrM  a  gabonát. Elkúpozni  a  szénaboglyát.

ELKUBJOGAT,  (el-kurjogat)  ősz.  áth.  és önh.
l/  Kmjogmtva  elűz, elkerget  vagy  a  távollevőt  ma-
fi-oz  hívja.  2)  Folytonosan,  tartósan  kurjogat.

ELKUBVÁLKODIK,  (el-kurválkodik)  ősz.  k.
1  Mondják  férfiról,  ki  kurvákkal  szokott  közösülni.
2  Sördl, ki  kurva  életet visel.  3) Tárgyesettel  :  va-
leni!  (IJcun-áUcodm,  ám.  kurvákra  költeni.  Pénzét  el-
twwíttoAw.  Egénsfgit  elkurvállcodni  ám.  kurválko-
diseal  megrongálni.

ELKÜSUZSOL,  (el-knrozsol)  ősz.  áth.  Kuru-
nolva  valamely  nyavalyát  még roszabbá  tesz.  Soká
bmusoL  V.  5.  EL, (2) és KÜBÜZSOL.

ELRCRUGLYAZ,  (el-kurnglyáz) ősz.  áth.  Ku-
(oáiTonÓTal) eltísztít,  eltakarít,  elhúz.  El-

ELKUBTÍT—ELL 174

kuruglydzni  a  befutott  sittSkemenczébBl  a  hamut, per-
nyét.  V.  ö.  KURUGLYA.

ELKURTÍT, (el-kurtít)  ősz.  áth.  Elvágva  kur-
tává  tesz.  A  ló  farkát  eUcurttíani.  Szokottabban  :
megkurtít.

ELKÚSZ,  (el-kúsz) ősz. önh. Növényekről mond-
juk ,  melyeknek  szarai  a  földön  tenyésznek  szét,
vagy  a  legközelebbi  szilárd  testekre  futnak  föl.  El-
kúsznak  át  uborka-,  dinnye-,  íükfajok.  Elkútz  a  perje,
juhtzalag  stb. V.  ö. EL,  (2) és  KUSZ.

ELKUSZÁL,  (el-kuszál)  ősz.  áth.  Szőr-,  haj-,
fonal-,  selyem-  stb.  szálakat  öszvevissza  zavar, el-
borzol.  Elkufzáhii  a  kendert,  lent.  EHnitzálni  a  ezer-
nát. Elkussálni  az  üst okot.  V.  ö. KUSZÁL.

ELKÜLD,  (el-küld)  ősz.  áth.  1)  Valakinek
megmondja, meghagyja, megparancsolja, hogy  menjen
el  valahová.  Elküldi  fiát  az  oskolába.  Cselédeit  elküldi
a  mezb're.  2)  Végképen  elbocsát,  elereszt.  A  számfe-
letti  tiszteket  elküldeni.  A  kiszolgált  katonákat  elkül-
deni  haza.  3)  Valamit  másnak  számára  el vitet.  El-
küldi  barátjának  az  ígért  könyvet.  4)  Szelídebb  kife-
jezéssel  ám.  elhajt,  elkerget.  Rósz  magaviselete  miatt
elkUldötték  az  intézetből.

ELKÜLDÉS,  (el-küldés) ősz.  fn.  1)  Cselekvény,
midőn  valakinek megmondjuk, meghagyjuk,  hogy va-
lahová  menjen  el.  2)  Elbocsátás,  eleresztés. A  kiszol-
gált  katonák  elküldése.  3)  Elhajtás,  elkcrgetés,  elcsa-
pás.  4)  Valaminek  más  számára,  máshová  elvitetése.
V.  ö.  ELKÜLD.

ELKÜLDÖ , (el-küldö)  ősz.  fn.  Általán,  ki  va-
lamit  vagy  valakit  elküld.  V.  ö. ELKÜLD.  Különö-
sen  megbízott  személy,  bizományos,  ki  a  kereskedési
árukat  illő  helyeikre elviteti.

ELKÜLDÖZ,  (el-küldöz)  ősz.  áth.  Többfélét
vagy  valamit egymásután  vagy  szerte  elküld,  elvitet,
elhordat.  V.  ö. ELKÜLD.  ElküldiSzni  a  hírlapi  izá-
mokat  az  előfizetőkhöz.  Elküldözni  a fölösleges  kato-
nákat.

ELKÜLÖNÍT,  (el-különít)  ősz.  áth.  Ami  töb-
bekkel  együtt,  másokkal  keverve,  vegyítve  volt, el-
választja  ,  hogy  magánosán  legyen.  Elkülöníteni  az
igát  barmot  a  gulyabelitSl.  Elkülöníteni  magát  a  tár-
saságtól.  V.  ö. KÜLÖN.

ELKÜLÖNÍTÉS,  (et-különítés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés , midőn  valakit vagy  valamit  elkülönítünk.  V. ö.
ELKÜLÖNÍT.

ELKÜLÖNÖZ,  (el-különöz)  ősz.  áth.  1. ELKÜ-
LÖNÍT.

ELKÜLÖNÖZÉS,  (el-különözés)  Ősz.  fn.  1. EL-
KÜLÖNÍTÉS.

—ELL,  —ÉLL,  igeképző, mély  hangú  szók-
nál  —ÁLL,  —OLL;  egynek  látszik  vall  szóval, kü-
lönösen  ezzel  egészen  egy  jelentésű, mint  keves-ett
(= kevésnek  vall  vagy  tart),  elég-ell  (elégnek  vall
vagy  tart),  csekély-ell  (csekélynek  vall);  mély han-
gon  : sok-all,  nagy-oíl  (különbözik : nagy-ol),  ur-att
(úrnak  vall, mint urat  vall,  más  képző van  ezekben:
w-al-om,  ur-al-g,  ur-al-kodik).  A  közbeszéd  valóság-
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gal  így  ejti,  s  kívánatos, hogy  irtainkban  is  vala-
mennyit  megk&lönböztetnők.

ELLÁBAL,  (el-lábal) ön.  önh. Tréfásan  szólva
ám.  valami  roszat gyanítván, féltében  elinal, elkot-
ródik, eltakarodik, elhordja az irháját  Hallani  ezt is:
elebldbal.

ELLÁGYÍT,  (el-lágyít)  öez.  4th.  Lágygyá  vál-
toztat el. V. ö. LÁGY.  Átv.  ért. megindít,  érzékeny-
nyé tesz.  EUágytíotta  tnvét  át  atyai  intet. V.  ö. LÁ-
GYÍT.

ELLÁGYÚL,  (el-lágyúl)  ősz.  önh.  Lágygyá
vagy  lágyra változik  el.  A  kemény  daganat  ettágyúU.
Átv.  elérzékenyűl, könyekre  olvad.

ELLÁGYULÁS,  (él-lágyulás)  ősz.  fa.  Lágygyá
vagy  lágyra változás.  V.  ö. LÁGY. Átv.  ért.  elérzé-
kenyfilés.

ELLAJHODIK,  (el-lajhodik)  Ősz.  k.  Egészen
lajhává  lesz.

ELLAJHÚL,(el-lajhúl)  ősz.  önh.  1.  ELLAJ-
HODIK.

ELLAKIK,  (el-lakik) ősz. k.  1) Valamely  étel-
itallal  eltelik.  Ellökött  túrót  galutkával.  Úgy  ellökött,
alig fáj.  Ellökött  sörrel, borral.  2)  A  menyekzőt  ven-
dégeskedéssel  üli  meg.  Ellöktük  a  menyektől.  8) Egy
födél  alatt,  egy  házban, szobában megfér  valakivel.
Ctendeten  ét  békén  elloktanak  együtt.  V.  ö. EL,  (2)
és  LAKIK.

ELLAKATOL,  (el-lakatol)  ősz.  áth.  Lakattal
elzár.  Tolvajok  elöl  ellakatolni  a péntet  ládát,  a  ka-
marát.

ELLAKMÁEOZ,  (el-lakmárot)  ősz. 4th.  Lak-
mározva  elfogyaszt,  elkölt  Ellakmárotta  barátival
minden jövedelmét. Önhatólag  : soká  lakmároz.  V.  ö.
EL,  (2)  és  LAKMÁROZ.

ELLAKOMÁZ,  (el-lakomáz)  ősz.  áth.  1.  EL-
LAKMÁROZ.

ELLÁNCZOL,  (el-lánczol)  ősz.  áth.  Lánczczal
elkerít, elválaszt, elzár.  Ettánctolni  a* utat  a  koctik
dől. EUánctolni  a hát  elejét.  V.  ö.  LÁNCZ.

ELLÁNGOL,  (el-lángol)  ősz.  önh.  Lángolva
elég  a  nélkül,  hogy  parazsa  volna.  Átv.  ért  üres
zajt  ütve eredmény, siker, tett  nélkül  elmúlik.  Sok
itájhtit  hatafitága  italmaképen  ellángol.

ELLANKAD,  (el-lankad)  ősz. önh.  Gyengeség,
faradság,  nagy  meleg miatt egészen  lankadt  lesz, el-
görnyed,  elhajlik.  Ellankadni  át  erűt  munka  után,
A  virágok,  növények  ellankadnak  a forró  naptól. V. ö.
EL,  (2)  és  LANKAD.

ELLANKADÁS, (el-lankadás) ősz. fn. Fáradság,
gyöngeség, meleg miatti  teljes  lankadás,  elgörnyedés,
elkonynlás,  elhajlás.  V.  ö. EL, (2) és  LANKADÁS.

ELLANKASZT,  (el-lankaszt)  ősz.  áth.  Elgyön-
gítve, elfárasztva,  egész - rugalmasságától  megfosztva
elgörayeszt,  lehajt  A  tok járat  ét  nagy  meleg  eüan-
katttották  inait.  V.  ö. EL, (2)  és  LANKASZT.

ELLANKASZTÁS,  (el-lankasztás)  ősz.  fn.  Az
inaknak,  rugalmas  részeknek  elgyöngitéae,  elfárasz-
tása, legőrnyesztése. V. ö. ELLANKASZT.

ELLAPÁTOL,  (el-lapatol)  ősz.  áth.  Lapáttal
elhány,  elhord.  Ellapátolni  a  ttemetet,  ganajt,  tarol.
Ellapátolni  a  gabonát.  V.  ö.  EL,  (2)  és  LAPÁT,
LAPÁTOL.

ELLAPÍT,  (el-lapít) ősz. áth.  Gömbölyű, kerek,
tömör  testet  nyomás,  szorítás,  ütés,  verés  által  szét-
terjeszt,  elszélesít.  EüapUoni  a  tUxet  vatat.  Ettapi-
tani a tintát.  V.  ö. EL,  (2) és  LAPÍT.

ELLAPOSÍT,  (el-laposít) ősz.  áth.  Valamit la-
possá  nyom, vagy  egyenget.

ELLAPPAN, (el-lappan) ősz. önh. Lap  formára
megsímnlva,  lelapulva  elbuvik,  elrejtőzik,  lefekszik.
A  létben levő  vadát*  ettappan  a  botótok  kötött.  „Hol
a  róka  ellappant  vala."  Pesti  Gábor  mesél  CXLY.
V.  ö. LAP,  LAPPAN.

ELLAPPANG, (el-lappang) ősz.  önh. Megsímul-
va, mintegy a  földhöz  lapulva,  elbujkál,  eh-ejtve  tar-
tózkodik  valahol,  és huzamos ideig.  V.  ő.  EL, (í)
és LAPPANG.

ELLAPPANT,  (el-lappant)  ősz.  áth.  Valamit,
lap  gyanánt  öszvenyomva,  elsimítva,  szem  elől  el-
rejtve  eltitkol, elbújtat,  elsikkaszt  V.  ö.  LAPPANT.

ELLAPÚL,  (el-lapúl)  ősz.  önh.  Olyanná  lesz,
mint  valamely  lap,  elterjed,  elnyúlik,  elszélesedve,
vékonynyá  lesz.  Ellapúi  a  püröly  alatt  a  ttítet  vai.
Ellapul  a  leiben máttó  vadátz.  EUapvl  a  kalap, ha
rá fekttttnek.  V.  ö.  LAPUL.

ELLÁRMÁZ,  (el-lánnáz)  ősz.  áth.  Lármázva
elfiz,  elkerget,  elijeszt  EUármáttátok  a  foglyokat
(fogolymadarakat).  Bizonyos  ideig  lármáz.  Hetekig
ettdrmdmak  ét  temntit  tem  végétnek.

ELLASNAKOL, (el-lasnakol) ősz. áth.  Tréfásan
szólva,  elpuhít,  elpufogat,  eldögőnyőz, elver.  Tulajd.
lasnakkal  agyba-fdbe,  hátba  ver.  V.  ö. LASNAK.  .

ELLASSUDIK,  (el-lassudik)  ősz.  k.  Gyön,
élénk  mozgásai  fokonként  fogynak, megszűnnek,  alig
mozog, fáradttá,  lankadttá  lesz.

ELLASSÚL,  (el-lassdl)ösz.önh.  lásd  : ELLAS-
SUDIK.

ELLÁT,  (el-lát)  ősz.  áth.  1) Bizonyos  távolsá
gig  (át.  PannonhegyérM  ellátni  a  Kárpátokig.  2)  Se-
gítő  ragu  névvel  : beszerezve  valamit,  gondoskodik
valamiről.  Ellátja  hátát  mindenféle  eletéggeL  Ellátja
a  tábort  kenyérrel,  borral.  Ellátja  magát  wtikSlttéggel.
3)  Megvizsgál  valamely pert  Peremet  a  megyei  tSr-
vényttéken  még  mindeddig el  nem  látták.

ELLÁTÁS,  (el-látás)  ősz.  fn.  1)  Bizonyos tá-
volságig  látás.  2) Beszerzés  által  valamiről  gondos-
kodás.  Egy  hadteregnek  minden  ttüktégettel  eüátáta
tokba  kerül. 3)  Pernek megvizsgálása.  V.  ő.  ELLÁT.

ELLÁTHATATLAN  v.  ELLÁTHATLAK,  (el-
láthatatlan  v.  —láthatlan)  ősz.  mn.  Amit  szemekkel
fölfogni,  elérni  nem  lehet  Elláthatatlan  mettzetég,
magattág.  Mint  határozó ám.  elláthatatlanul.

ELLÁTHATLANÜL,  (el-láthatlanul)  öas.  Üt.
Oly  messze,  oly  távolságban, melynek  végét  látni
nem  lehet.
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ELLÁTOTT,  (él-látott) ősz.  mn.  Minden kiván-
totóval,  nfikségeMel  bíró.  Fenttel,  ajánló  ét  úti  leve-
ttOsel  tUitoU  utat.  Fegyverrel,  eletéggel,  szállással
ellátott  hadsereg.

ELLÁTSZIK,  (el-látszik) ÖBZ. k.  Távolra, mesz-
uünnen  szembetűnik.  A  pozsonyi  kegylánet  tiszta
idSbtn  a Bakonyig  ellátták.

ELLEBBEN,  (el-lebben)  ÖBZ.  önh.  Lebbenve
elhilid, eltűnik, elszáll,  elmozdul.  Eltebben  a  fátyol
t  ni aradról.  EUebbennek  át  ablakfüggönyök.  EUeb-
txmdc  a  gőzötök  lobogói.  Átv.  ért.  igen  könnyen
Iqtre, ellep.  V.  ö. EL, (2)  és  LEBBEN.

ELLEBBENT,  (el-lebbent)  ősz.  4th.  Eszközli,
okom, hogy  valami  lebbenve  elszálljon,  eltűnjék,  el-
mozdttljoD.  Ellebbenteni  a fátyolt  a  nő arcedról.  Átv.
(ti. Rejtélyes,  titkos  tárgyról  a  homályt  elűzi.  Elleb-
bttttM  a  titok  leplét.

ELLEBEG, (el-lebég) ősz. önh. Lebegve  tovább
megv, uáll, bálád.  Költői  nyelven  : igen  könnyű  lej-
téMkkd halad  el.  A  deli  nők,  könnyű ttellSként  lebeg-
«tkd.

ELLEGEL,  (el-Iegel) ősz.  áth.  1) Legelve meg-
eiá a füvet,  vetést  stb.  EUegelni  a réteket.  2)  Tárgy-
n«t  nflkBl  :  folytonosan  legel.  A juhok  ellegelnek ott
ú,  hol a narvatmarha  nem  haraphat.  V.  ö. EL,  (2)
ELÉGEL.

ELLEGELTET, (el-legeltet) ősz. áth.  1) A bar-
mokat  huzamosai),  vagy  elégségig  legelve  eteti.  A
iectkepántor  ellegelteti  nyáját  a  sziklát  ormokon  is.
2) A mezőt,  füvet,  vetést  meg-  v.  eleteti.  A  juhász
tUegelteti  a  vételeket.  V.  ő. EL  és  LEGELTET.

ELLEGYEZ,  (el-legyez)  ősz.  áth.  1)  Valamit
legyeive  elfiz,  elkerget  EUegyetni  a  legyeket, bogara-
tat.  2) Legyezővel  folyvást  fris  levegőt  hajt  valakire.
Ettegyemi  a* alvó gyermeket.  V.  ö.  EL  és  LEGYEZ.

ELLEHET,  (el-léhet) ÖBZ. önh.  Elélhet,  folyvást
eletethetik.  Ellehetek  vele  vagy  nélküle.  Ellehetek
•wtfo  vagy mdmtt.  V.  ö.  EL  és  LEHET.  Ezekben  :
Ett  el nem leket  tűrni, ett el lehet  végenni;  az  el  inkább
»  határtalan  módú  igékhez  tartozik  :  eltűrni,  el-
ígérni.

ÉLLEL,  (el-lel) ősz.  áth.  Tulajdonkép  a  lázak-
tól, különösen  a  hideglelésről  mondatik,  midőn  vala-
kin kitör. Ellelte (szokottabban: kilelte) a  harmadnapi
Vdty.  V.  8. LEL.

gr.T.IgMlfo,  fáin  Torontál  megyében;  helyr.
Flltmér-en  —re  —röl.

ELLEN,  (1),  (el-len  v.  el-é-en)  névutó.  A  latin
eontra  értelmében ám. szemközt, szembeszállva, arczul
vele, villásan,  nekifordulva,  daczára,  mintegy  elejébe
<Wro.  Ember  állott  ember  ellen.  Szél  ellen  vitorlámi
wm  lehet.  Nehéz  a*  ösztön  ellen  rugoldozni.  Sz.  Pál.
Akaratom, paranetom  ellen történt,  azaz  akaratom,  pa-
rtacsom  daczára.  Személyragozva  :  ellenem, ellened,
'ütne,  eUenSnk,  ellenetek,  ellenük.  Ha  Itten  mellettünk,
tí tüe*4  nk  t  Esek  után  ismét  a ben tagot  is  fölveszi

AKAD.  EMT.  MÓlia  Xb  «ÖI.

ellenemben,  ellenedben, ellenében, ellenünkben  stb., mi-
dőn  különösen  azt is  jelenti  : átellenben  velem , ve-
led  stb.  Menjetek  a  kastélyban,  ki  elleniekben  vagyon.
(Tatrosi  cod.)  Szinte  a re  felható  ragot  is  : ellenemre
(ám.  kedvem,  akaratom  ellen),  ellenedre, ellenére. Mi-
dőn  az  egyesszámu  harmadik  személyragot  fölveszi,
a  viszonynevet  nek nők  raggal is vonzza, p. ember ellen
v.  embernek ellene, izéi ellen v. szélnek ellene. 1. —NAK.
Ezen alakban  a név előtt is állhat, de  ekkor  ez  névelőt
kivan  :  ellene az embernek,  ellene a  Kelnek.  Ha pedig
az  illető  uév  személyragos, a  névelő  elmarad  : ellene
parancsomnak,  ellene  táját  kívánságomnak.  Használ-
tatik  igekötő  gyanánt  is  :  ellenmondani,  ellenszegülni,
miket  1. alább.  Különös  kifejezés  a  Debroczeni  Le-
gendáskönyvben  :  ellent  tartani  ám.  akadályt v. gá-
tot  vetni.  „Hogy  ellent  tartana  ő  szent  felsége  az  ő
gonoszságoknak."  „Jóllehet  sok  ideig  ellent  tárta
benne."

Mennyiben  az  ellen  névutó  a  vei  ragnak  és mel-
lett  névutónak  ellentétes  viszonytársa  (velem harczol,
ellenem  harczol,  mellettem szól,  ellenem  szól),  gyöke
el  a  távolodást jelentő  e/-vel  azonosnak  látszik.  Más-
részt, mint szem  elé jövetelre,  szembeszállásra,  szem-
köztiségre  vonatkozó,  az  elé  szóból  elemezhető  s  ere-
detileg  határozó  gyanánt  tekintendő  : el-len  (mint :
vég-len)  vagy  elé-en  (mint  : utó-an,  után),  melyet
csak  később  időben  kezdettek  mellék-  és  főnév  gya-
nánt  is  használni.

ELLEN,  (2),  igekötő.  Az egyszerű  ige  által  je-
lentett  állapottal,  cselekvéssel  vagy  szenvedéssel,
visszás  irányú,  hatású,  szemközt  álló,  daczoló  értel-
met  ad.  p.  Áll,  ellenáll;  szól,  ellenttól;  mond,  ellen-
mond ;  vet, ellenvet. A  hajóctka  a  haboktól  hagyigálta-
tik  vala  a  tenger  közepett,  mert  a  ítél  ellenvala.
(Tatrosi  codez).  Az  ily  igék  tulajdonító  ragu  neveket
vonzanak,  mint :  ellenáll  az  idő  viszontagságinak;  el-
lenmond  maga  magának, vagy  személyragozva  : ellene
áll  a  kísértetnek,  ellene  szól  urának,  ellenem veti (ne-
kem).  Ellene  mond  az  ördögnek.  Ellenemre  van. Föl-
veszi  végül  néha  a  t  határozói  képzőt  is  :  ellentátt,
ellentmond.

ELLEN,  (3),  (1. fönebb)  fn.  tt.  ellen-t  tb.  —ék.
Tulajdonkép, ami vagy  aki  tőlünk  eltávozik,  elpártol,
velünk  nincsen;  hanem  más  részen,  más  párton  van.
Tehát  kinek  véleménye,  akarata,  hajlama,  indulata
egészen  más  irányban  nyilatkozik,  mint a  mienk, sőt
a  ki  velünk szembeszáll, daczol, reánk  tör, közönséges
kifejezéssel  :  ellenség^  mely  jóllehet  szóelcmzésileg
több  ellennek  öszveségét jelenti, s elvont értelemmel
biró  gyünév,  mindazáltal  némely  más  régi  szavaink-
kal  együtt  (p. feleség),  egyes  értelemben  is  használ-
tatott.  Az  ellen  szó  pedig  mint  főnév  mindig  egyes
személyt  jelent.  Egy  ellenem  tincsen.  Neked  sok  elle-
ned  van.  Elleneim  rágalmazzák  becsületemet. Elleneim-
mel  kibékUlök.  A  figyelmes  Írónak  ezen  újra  felélesz-
tett  főnevet vagyis  főnévvé is  alakított szót  az  ,ellen-
ség'  szótól  most  már meg kell  különböztetnie.
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ELLEN, (4),  0-  fönebb) mn. tt  ellen-t, tb. —ék.
1)  Szemközt  álló,  felénk  visszás  irányban  forduló,
újabb  alakulással:  elleniö.'Ellen  ttél,  ellen  tanét,  el-
len  lábúak,  ellen  fa,  ellen hát.  2) Visszás  irányban
működő,  nyilatkozó.  Ellen  bestéd,  ellen erő,  ellen  fél,
ellen  irat,  ellen  mondái,  ellen  rétt,  ellen  tuly,  ellen
stív,  ellen  tárt.  Mindezeket  újabb  írók  többnyire
összetett  szók  gyanánt  együvé  szokták  írni,  tehát  itt
is  határozóul  tekintik  : ellennél,  ellenfél,  ellensúly,
ellentári,  ellenmondói,  ellenvetét.

ELLENABLAK,  (ellen-ablak)  ősz.  fn.  Ablak,
mely  egy  másikkal  szemközt  áll,  akár  ugyanazon
házban, akár  különbözőkben.

ELLENÁGYUTELEP,  (eUen-ágyn-telep)  ősz.
fh.  Ágyntelep,  mely egy  másikkal  szemközt  van föl-
állítva. V.  6. ELLEN,  (4) és ÁGYÜTELEP.

ELLENAJTÓ,  (ellen-ajtó)  ősz.  fn.  Ajtó,  mely
egy  másikkal  szemközt  áll.

ELLENALAIRÁS,  (ellen-aláírás)  ősz.  fh.  Iro-
mánynak  aláírása az egyik  fél  által, midőn  már azt  a
másik  aláirta. Vagy  valakinek  aláírásához  egy  másik
személy  aláírásának  mintegy  ellenőrképen  följegy-
zése. Másképen :  ellenjegyzet.

ELLENÁLL,  (ellen-áll)  ősz.  önh.  1)  Szembe-
száll, daczol, nekiszegül.  EUenáüani  ős  ellenségnek,
afelttSbb  rendeleteknek.  EUenállani  a  rohanó  ítélnek.
2)  Valami  ellen  óvja,  védi  magát, tartózkodik  tőle,
eltűri. EUenállani  a  kitértetnek,  a  vetttegetétnek.  El-
lenáüani  a  vitsontagságnak. EUenállani  a  hidegnek,
melegnek. 1. ELLENTÁLL. V. ö. ELLEN, (2) és ÁLL.

ELLENÁLLHATATLAN,  (ellen-állhatatlan)
ősz.  mn.  Mivel  daczolni  nem  lehet, minek engedni
kell, mitől  tartózkodni, óvakodni  lehetetlen. Ellenáll-
hatatlan ingere van  a*  istákossagra.  Ellenállhatatlan
Hereiemmel  vontódni  valakiket.  Mint  határozó,  ám.
ellenállhatatlanul.

ELLENÁLLHATLAN  ,  (ellen-állhatlan)  ősz.
mn.  1. ELLENÁLLHATATLAN.

ELLENÁLLHATLANUL,  (ellen-állhaüannl)
ősz.  ih. Oly  erővel,  ingerrel,  melynek  ellenszegülni
nem lehet, melynek  engedni  kell. EUenáUhatlanul  ro-
han f elénk  át  ellenség.

ELLENÁR,  (ellen-ár)  ősz.  fn.  Árvíz,  mely  a
rendes  árvízzel  ellenkező  irányban  nyomul  előre.

ELLENÁRKOLÁS,  (ellen-árkolás)  ősz.  fn.  Ár-
kolás, melyet  a  háboruskodó  fél  a  másik  félnek  ár-
kolása  ellen  csinál.

ELLENÁROK,  (ellen-árok)  ősz.  fn.  1. ELLEN-
ÁRKOLÁS.

ELLENÁS,  (ellen-ás)  ősz.  áth.  Az  egyik  ellen-
fél  a másik  megrontására állikakat  ás. V.  ö. ALIIK.

sí én más  irányú, akkor  a  másodikat  ezen kötszó  ve-
zeti ; pl.  nálunk  igen  tok a  íanáetadó  ét  ttfrvényjavat-

|  ló :  ellenben  igen  kévét  a  tanáetfogadó  ét  törvény-
tartó.

|  ELLENBESZÉD,  (ellen-beszéd)  ősz.  fh.  Be-

| szed,  mely egy másiktól  irányra,  s véleményre  nézve
l  homlokegyenest elüt, mely  ezt  megczáfolni  törekszik,
,  fő-kép  perben.  (Replica). V. ö. ELLEN és  BESZÉD.
'  ELLENBIRÁLAT,  (ellen-birálat) ősz.  fn.  Bira-
i  Üt  valamely bírálat  ellen,  azaz  mely  a  bírálatban

szintén  tévedéseket,  hibákat  törekszik  kimutatni,
melynek  állításai  amazéival  ellenkeznek.

ELLENBIZONYÍTÁS,  (ellen-bizonyítás)  ősz.
fh.  Cselekvény,  mely által  valamely  bizonyítást  ha-
misnak , hibásnak  nyilvánítunk,  tanúsítunk, vagy  va-
lamely  bizonyítást ellenkező bizonyítással (igyekszünk
lerontani.

ELLENBIZONYITÉK,  (ellen-bizonyíték)  ősi.
fn.  Ellenkező  bizonyíték,  mely  a  másik  fél  állításá-
nak  ellenkezőjét  bizonyítja  vagy  bizonyítni  törek-
szik.

ELLENBIZONYÍTVÁNY,  (ellen-bizonyítvány)
ősz.  fn.  Okirat, vagy  hiteles  tanuk  által, vagy  máské-
pen  eléadott  bizonyítvány,  melylyel  egy  más,  ugyan-
azon  ügyre  vonatkozó bizonyítványt megczafolni,  ha-
misnak  tanusítni,  lerontani  {igyekszünk.

ELLENCSAPÁS,  (ellen-csapás) ősz. fn.  1) Csa-
pás,  azaz  valamely  állatnak  nyoma, mely egyfelől  el-
menést,  más  felől  viaszajövést  mutat  2)  Vívásban
csapást viszonozó  csapás. V.  ö.  CSAPÁS.

ELLENCSÁSZÁR, (ellen-császár)  ősz.  fh.  Csá-
szár, kit  a  törvényes vagy törvényesnek tartott császár
ellenébe  egy  kisebb párt  feltolni  akar.

ELLENCSEL,  (ellen-csel)  ősz.  fn.  Csel,  mely-
lyel  valaki  az  ellene  vetett  cselt  kijátsza,  megsem-
misíti.

ELLEND,  falu  Baranya  megyében;  helyr.  El-
lend-én,  —r«,  —ró7.

ELLENDARAB,  (ellen-darab)  ősz.  fn.  Általán,
darab  vagy  tárgy,  mely egy  másiknak ellene allítta-
tik.  Különösen  mondatik a  művészeti  munkákról,  pl.
képekről,  melyek  valamely  ellenkezőt ábrázolnak,  köl-
teményekről,  melyek egyike a másikat utánozza, hanem
ellenkező,  s  különösen  a  komolyat  víg  irányban.
(Paródia).

ELLENDÖFÉS, (ellen-döfés) ősz.  fh. Döfés ellen
intézett, viszonozott döfés.

ELLENERŐ,  (ellen-erő)  ősz.  fn. Erő,  mely  egy
másikkal  visszásán  ellenkező  irányban  működik.  A
gótotok  a  folyammal  ttemkOtt  nagy  ellenerőt  fejte-

ELLENBÁJ,  (ellen-báj)  ősz.  fh.  Báj vagy  bű-  " • * * » • . .
völés, bájolás,  melyről azt hiszik, hogy  a  másiknak  ELLENERTELEM,  (ellen-értelém)  ősz.  fn.  Er-
erejét  elveszi, elrontja.  A megbájoltat  ellenbájjal  őr-  t/t>lem>  mel7 a valodi  értelemmel  ellenkezik.  Néha  cu
vosolják  a babonátok. V. ö. ELLEN,  (4) és  BÁJ.  olwuó  Menértelemben  vetti  a ttertS mondatát.

ELLENBEN,  (el-len-ben)  ksz.  Midőn  egyik  !  ELLENÉRZET,  (ellen-érzet)  ősz.  fn.  Érzet,
mondattal a  mánk  mintegy szemközt allíttatik, • égé-  ' melyet  ugyanazon  túrgy gerjeszt,  de  egy
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ellenkelő  benyomása*!,  péld.  ugyanazon  estményen  j
tgyOt  tfr,  mánk  nevet;  ezek  tehát  ellenértetek.  Neme-  ,
lyek  használják  az  ellenttenv  helyett  iá.  L.  ELLEN-  !
SZENV.  |

ELLENES, (1),  (el-len-és)  mn.  tt.  ellenét-t  v.  j
—ti, tb. —ék.  Egymagául  szembe  álló, daczoló, meg
oem  egyező.  Ellenes  felek.

ELLENES,  (2),  (el-len-és)  fa.  tt.  ellenét-t,  tb.
—ék. Személy, ki  egy  másikkal  szembeszáll,  daczol,
egészen mis  irányt  követ;  ellenmondó,  ellenálló, el-
lenfél

ELLENÉSSÉG,  (el-len-és-ség)  fn.  Állapot,
melyben  két  oly  fél létezik, kik  egymással daczolnak,
öute nem férnek,  szembeállanak,  ellenkeznek.

ELLENÉZ,  (el-len-éz)  átb.  és  hangugrató, m.
tlLená-itt  v.  elleniéit,  htn.  —ni v.  ellenzem.  1) Vala-
mit nem tanácsol,  nem javall,  helyben  nem hagy.  2)
Valaminek  homlokegyenest  ellenszegül,  valamit  aka-
diljoi. Ellenzi  fiának  a  hátatságot.  Ellenti  a* új  tSr-

fénytk  végrehajtását.  Ha  te  akarod,  én  nem  ellenzem.

ELLENÉZÉS,  (el-Ien-éz-és)  1. ELLENZÉS.
ELLENFA,  (ellen-fa)  ősz.  fn.  1) Gerenda, mely

támaszul  használtatik,  például,  a  bedttlni  akaró  fal-
boi.  2) Rúd, emelő  dorong,  különféle  terhek,  kocsik,
uekerek  stb.  fölemelésére.

ELLENFAL,  (ellen-fal)  ősz.  fn.  Fal,  melyet
vagy  a  másik fal  ellenébe,  vagy szorosan  melléje húz-
nak,  hogy  támaszán!  szolgáljon.

ELLENFÉL,  (ellen-fél)  ősz.  fn.  Fél  vagy  párt,
mely  a  másikkal  ellenkező  véleményii , akaratu, pe-
rekben  a  másik  fél,  legyen  ez akár  föl- akár  alperes.
Megczáfolni  a*  ellenfél  állításait.  Az  ellenfeleket  leien-
jiKtelni,  megegyeztetni.

ELLENFÉNY,  (ellen-fény)  ősz.  fn.  Midőn a  fel-
állított  festményben  levő  fény  ellentétben áll a  külső,
nappali  világossággal  mi  miatt  a  tárgy kellemetlenül
Üt a szemekre.  (Contre-jour).  Másképen  :  ellenvilág.

ELLENFORRADALOM,  (ellen-forradalom) ősz.
fn.  Az előbb  kitört  forradalom  ellen  intézett,  annak
megrontásai*  törekvő  pártforradalom.

ELLENFÚR,  (ellen-fúr) ősz.  átb,  A másik oldal-
wl  fúróval  ellenkező  irányban  váj,  v.  ö.  FÚR.

ELLENGÖRDÍT,  (ellen-gördít) ősz.  ith.  Álli-
tu, lelemény,  terv  stb.  ellen  bizonyos  nehézséget
tű feL

ELLENHAD  ,  (ellen-had)  ősz.  fn.  Ellenségi
hadsereg.

ELLENHANG,  (ellen-hang)  ősz.  fn.  1)  A  ze-
t&zetben  azon  hang,  mely  a  másiknak  kísérőkép
uolgil; jobban : társhang.  (Contra,  Contrepartie).  2)
X«m  egyező  hang.  3)  Átv.  ért.  szózat, beszéd, mely
ellenkező  véleményt nyilvánít

ELLENHANGÚ,  (ellen-hangú)  ősz.  mn.  1)  Oly
éieket vagy  zenése, ki  az  ellenhangot  énekli, játsza;
ngy  oly hangszer, mely ellenhang játszására  szolgál.
l. A zenészeiben  oly hanggal biró, mely  egy  másik-
k*l nem egyeaik. EUenkangú  éneketek,  ellenhangú hú-

rok.  8)  Átv.  ért.  Ellenkező  véleményt,  szavazatot
nyilvánító.

ELLENHANGZAT,  (ellen-hangzat)  ősz.  fn.  1)
Öszve  nem egyező  hangok  vegyülete.  2)  Távolabbi,
nehezebben  felfogható,  mintegy egymástól  eltérni  lát-
szó  zenehangok  vegyülete.  Máskép : széthangzat. (Dis-
sonance). Ellentéte együtt-  v. egybehangzót  (Consonnan-
ce);  mind a  kettő összhangzat,  összhang.  (Harmonie).

ELLENHANGZÓ,  (ellen-hangzó)  ősz.  mn. Oly
hangot  adó , mely  a  másikkal  nem  egyezik  , egybe
nem  hangzik  vagy  legalább  úgy  tűnik  feL

ELLENHASADÁS,  (ellen-hasadás)  ősz.  fn.  1.
ELLENHASADÉK.

ELLENHASADÉK,  (ellen-hasadék)  ősz.  fa.
Sebészi  nyelven,  azon  hasadék,  mely  a  megsértett,
megzúzott  stb.  testnek ellenkező oldalán  támad. (Con-
trafissur).

ELLENHATALOM,  (ellen-hatalom) ősz. fa. Ha-
talom,  mely  más hatalomnak gátlására, megrontására
törekszik.

ELLENHATÁS,  (ellen-hatás)  ősz.  fa.  Hatás,
mely  egy  más hatásnak  ellene  működik,  s  azt  kiseb-
bíti  vagy  épen  megszünteti,  semmivé  teszi.  (Reactio).
V.  ö. ELLEN,  (4)  és  HATÁS.

ELLENHATÓ,  (ellen-ható) Ősz.  mn.  Valamely
erőnek,  működésnek  hatását  kisebbítő ,  akadályozó
vagy  épen  megszüntető.  Ellenható  gyógyszerek.

ELLENHATÓLAG, (ellen-hatólag) ősz. ih. Vala-
mely  erőnek,  működésnek  hatását  kisebbítve,  akadá-
lyozva,  megszüntetve.  Ellenhatólag  mükOdö  erők.

ELLENHERDETÉS,  (ellen-hirdetés) ősz.  fa.  1)
Hirdetés,  melyet bizonyos  tárgyra, ügyre nézve egyik
fél  a  másik  hirdetése ellen  bocsát  ki.  2)  Az  elébb ki-
bocsátott  hirdetésnek  ellenkezője. Ha magát  a  hirde-
tett  tárgyat  értjük  alatta,  dlenhirdetmény-ueí  iá
mondjuk.

ELLENHERDETMÉNY,  (ellen-hirdetmény) ősz.
fn.  V.  ö. ELLENHIRDETÉS.

ELLENINGER, (ellen-inger) ősz. fn. Inger, mely
egy  más  ingernek  elnyomására  irányoztatik,  illetőleg
mely  ellenkező  cselekvésre  ösztönöz.

ELLENINGERLÖ,  (ellen-ingerlő)  ősz.  mn.  Va-
lamely  ingert  egészen  más  inger  által  elnyomó, meg-
semmisítő.  Elleningerlö  szerek.

ELLENENTÉZET,  (ellen-intézet) ősz.  fn.  Inté-
zet , melyet  valaki  azért  tesz  vagy  állít,  hogy  egy
más  intézet sikerét  elrontsa,  meghiúsítsa.

ELLENIRÁNY,  (ellen-irány)  ősz.  fn.  Irány,
mely egy másikkal egészen ellenkező  czélra  törekszik.
Ellenirányt  követve  nem  lehet  egy  czélhoz jutni.  V.  ö.
ELLEN,  (4)  és IRÁNY.

ELLENIRAT,  (ellen-irat)  öez.  fa.  Irat, mely
más  irat  ellen  van  irányozva,  s  azt  meghiúsítani,
mcgczáfolni  törekszik.

ELLENIZGATÓK,  (elleu-izgatók)  ősz.  többes.
A  gyógytanban  oly  szerek,  melyek a kóros  izgatással
ellenkező  benyomást eszközlenek.  (Antagonistica).

12*
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ELLENIZOM,  (ellen-izom)  S«z.  fii.  Boncztan
bán,  izom,  mely a  test  ugyanazon  tagjában  egy  má-
sik  izomnak felel  meg.  (Antagonisticus  mnsculua). V,
ö.  ELLEN,  (4)  és IZOM.

ELLENJÁTÉK,  (ellen-játék)  ősz.  fa.  Játék,
mely  egy  másik  ellen  van  irányozva,  pl.  midőn  a ta-
rokban  a játszó pagat  ultimat  mond, s az  ellenfél an-
nak  elfogását  igén.

ELLENJAVALL,  (ellen-javall)  ősz. áth. 1. EL-
LENJAVASOL.

ELLENJAVALLÁS,  (ellen-javallás)  ősz.  fa.  1.
ELLENJAVASLÁS.

ELLENJAVASLÁS,  (ellen-javaslás)  ősz.  fa.
1)  Javaslás,  mely  egy  másik  ellenébe  tétetik.  2)
Gyógytanban, a kóros  állapotnak  oly jelenségei,  me-
lyek  az  elébbivel  ellenkező  orvoslást kivannak.  (Con-
traindicatío).

ELLENJAVASLAT,  (ellen-javaslat)  ősz.  fn.
Ellenjavaslás,  tárgyilagosan  véve.

ELLENJAVASOL,  (ellen-javasol)  ősz.,  áth. 1)
Valamit  javasol, mi egy  másik,  ugyanazon  tárgyat
illető  javaslattal  ellenkezik.  2)  Gyógytanban ,  a
kór-állapot  úgy  megváltozik,  hogy  ellenkező  gyógy-
módot  tesz  szükségessé.  V.  Ö. ELLEN,  (2)  és  JA
VASOL.

ELLENJEGY,  (ellen-jegy) ősz. fn.  Jegy, melyet
valaki  más  jegy  helyett, vagy  ellenében kap. (Con-
tremarque). Ellenjegyeket  kapnak  némely áruczikkek,
portékák.

ELLEN JEGYEZ,  (ellen-jegyes)  ősz.  áth. 1)
Már más által  aláirt  oklevelet,  saját  aláírásával  is
megerősít; különösen  pedig  az  előtte  levő aláírás  va-
lóságát  elismeri  (Contrasigniren).  2)  Ellenjegygyei

.ellát, pl. árakat.
ELLENJEGYZET,  (ellen-jegyzet)  ősz.  fa.  1.

ELLENALÁIEÁS.
ELLENJEL,  (ellen-jel)  ősz.  fa. Jel, mely  ellen-

kezőre matat,  mint  más  jel  matatni látszott,  vagy,
mint  matatnia  kellene.

ELLENJELENSÉG,  (ellen-jelenség)  1. ELLEN-
JAVASLÁS  2).

ELLENJELENTÉS,  (ellen-jelentés)  ősz.  fn.  1)
Jelentés, mely bizonyos  tárgyban  egy  másik jelentés
ellenében  tétetik.  2) Gyógytanban,  a kór  állapotnak
egészen  más  alakra  általváltozása,  máskép :  ellen-
javatlát.

ELLENKARÓ,  (ellen-karó)  ősz.  fa.  Karó, me-
lyet  egy  másikkal  szemközt, vagy  ducz gyanánt  vala-
minek  támasztékáol  vernek  le.

ELLENKÉDÉS,  (el-len-kéd-és) ősz. fa.  eüenké-
dét-t, tb.  —ék.  1)  Valakivel  bizonyos ügyben,  véle-
ményben  meg  nem  egyezés.  2)  Gyűlölködés,  hábo-
rúskodás.  8) Kötődés, kötekedés, czivódás, ingerkedés.

ELLENKEDÉSI,  (el-len-kéd-és-i)  mn. tt  ellen-
kedéti-t,  tb. —tk.  Ellenkedést  matató,  ellenkedésre
vonatkozó.  Elltnkedéti  hajlam,  OtttOn,  viuketeg.

ELLENKÉDIK,  (el-len-kéd-ik)  k.  m.  eUenkéd-
tem,  —tél,  —Öt.  1)  Valakivel  bizonyos  tárgyban,

ügyben,  véleményben,  meg nem egyezik, egészen mit
irányt  követ.  2)  Valakivel tartós gyülőlségben  él. A
rótt  uomttédok  elleniednek  egymáual.  3)  Kötekedik,
czivódik,  merő  pajkosságból  vagy  tréfából  ingerke-
dik.  Különböztetésül  v.  ö.  ELLENKEZIK.

ELLENKÉP,  (ellen-kép) ősz.  fa.  1)  Kép, mely
hasonlításul egy  másiknak mintegy ellenébe állíttatík;
különösen  mttkiállitásokban  eUenképetnek  mondják,
melyek  egymásnak  megfelelőt,  vagy  egymással  ellen-
kezőt  is  ábrázolnak,  s  egyik  a  másikkal  szemközt
függesztetnek  ki.  Máskép :  ellenmát.  2)  Átv.  ért
erkölcsi  ábrázolat,  életmód, cselekvés,  mely  egy má-
sikkal  öszvehasonlítva, attól  egészen  különböző.

ELLENKÉRDÉS,  (ellen-kérdés) ősz.  fa.  Kérdés
valamely  tárgy  körül,  különösen  a jogtanban,  midőn
a  tanúk  elébe  adandó vagy  mondandó kérdések, kér-
dőpontok  ellenében  a  kérdésre  vonatkozó  több más
körülményekre  nézve is újabb  kérdések adatnak  vagy
tétetnek  fel,  vagy  a  másik  perlekedő  fél, ellenfél,
vagy  maga  a bíró  által.  Hívják  kurenütérdéteknek  is.

ELLENKERESET,  (ellen-kereset)  ősz.  fa.  Jog
tanilag,  viszonyos  panasz  vagy  követelés az  ellen, ki
bennünket  előbb  bíróilag  megperlett  (Reconventío).

ELLENKÉSZÜLET,  (ellen-készület)  ősz.  fa.
Készület,  mely  egy  másiknak gátlására,  meghiúsítá-
sára  történik,  vagy  mely az előbb  tett  készülettel el-
lentétben áll.

ELLENKEZES,  (ellen-kezes)  ősz. fa. 1)  Kezes,
kit  a másik  fél állít biztosság  viszonzásául.  2) Másod-
kezes,  ki az első  kezes mellett áll jót  V.  ö.  KEZES.

ELLENKEZÉS, (el-len-kéz-és) fa. tt  eUerúcceét-t,
tb.  —ék.  Igen  rokon az  ellenkedet  szóval,  azon  kü-
lönbséggel,  hogy az nem jár  szükségképen  gyfilölség-
gel,  vagy  mást bántani,  ingerelni akarással,  pl.  lehet
bizonyos  ügyben,  véleményben  két  személy  között
ellenkezés , de azért  nincs eUenkedés. V.  ö.  ELLEN-
KÉDIK  és  ELLENKEZIK.

ELLENKÉZÉSI,  (el-len-kéz-és-i)  mn.  tt.  ellen-
kététi-t, tb.—ék. Ellenkezést nyilvánító; ellenkezésre
vonatkozó. Ellenketéti  vágy,  StstlOn,  dtih.

ELLENKEZESSÉG,  (ellen-kezesség)  ősz.  fa.
1) Kezesség, melyet viszonyosság  tekintetéből  a má-
sik  fél  nyújt  2) Másodkezesség, mely az első  kezes
mellett  adatik.  V.  ö. KEZES,  KEZESSÉG.

ELLENKÉZET,  (el-len-kéz-et)  fa.  tt  eUenfcec-
et-ét.  1) Két öszvehasonlított  tárgyaknak  azon  álla-
pota,  minél  fogva egymástól  egészen  elütnek ,  külön-
bőznek.  (Contrast).  2) Két személynek vagy  testület-
nek  oly  állapota, viszonya,  minél  fogva egymás  el-
len  tőrnek.

ELLENKEZIK, (el-len-kéz-ik)  k.  m.  eUentét-
tem,  —tél, —M.  Értelme  igen  rokon ás  ellenkédík
igéével,  csakhogy  ez inkább személyekre,  s  erkölcsi
testületekre  vonatkozik ; amaz pedig  elvont tárgyakra
is  alkalmaztalak,  midőn  t  i. azt akarjak  rolók  jelen-
teni , hogy  egyiknek  fogalma  a másikét elrontja,  ki-
zárja , megsemmisíti, pl. a harag  ét  itoUfaég  ,  a  mér-
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títittettég  t*  torkottág  ellentétnek,  azaz mintegy ellen-
fck válMzQa  el  őket,  nem jó  volna :  ellenkednek.
Máit  megérteni  eUenketik  a  termelteti  joggal  (nem
elleakedik). A pártok  mindig  eUenkemek,  de ágért nem
mmdig  tllenkednek,  vagyis  nem  mindig ingerlik,  gyű-
lölik egymást  V. ő. — KÉDIK és — KÉZIK, ROZIK.

ELLENKEZŐ,  (el-len-kez-ő) mn. tt  ellenkétS-t.
1) Általán, egymással  öszve nem férő,  egyet nem értő,
kőBnbözö  irányban  működő.  2)  Különösen , észtani-
hg, írni  a  másik  tárgy  eszméjét  kizárja,  pl.  a jó  ét
rom, aép  ét nit, nagy ét  kicsin, ellenkezők.  (Contraria).
S)  EUenszegülö ,  ellenálló,  ellenműködő.  EUenketS
úarat,  eUenkttö  erő.  4) Szemközt  álló , általellenben
kf8. Át  tOatketS  táncéból  Wötni.  A* eüenketS parton
W  kádak.

ELLENKEZŐKÉP, ELLENKEZŐKÉPEN,  (el-
Itoketó-kép  T.  —képen)  I.  ELLENKEZŐLEG.

ELLENKEZŐLEG,  (el-len-kéz-ő-leg)  ih.  1)
Egéoeo mái  irányban,  más  móddal. EllenketSleg  cte-
teUU,  mint  a parancs  stól.  2) Ellenállólag, ellensze-
gülve.  EUemketöleg  nyüatkotni  a f elsőség  irányában.
3) Vesénzó gyanánt  szolgál a  körmondatban, midőn
ás atómondat ás  előmondatnak  ellene  tétetik.

ELLENKIBÁLY, (ellen-király) ősz. fii.  Személy,
ki a királyi  czimet  a  törvényes  király  ellenében  bi-
ton>y» ragy a kisebb párt  által választatik  el.

EIXENKÖNTV,  (ellen-könyv)  öaz.  fa.  Általán
iiiinadfai  könyv  különféle  hivatalokban,  melyet  az
illető ellenőr  viazen,  ír.

ELLENKÖNYW1VÖ ,  (ellen-könyv-vivö)  ősz.
m.  A számadó  hivatalokban  azon személy , ki  az el-
lenkönyvet  írja.  V. ő.  ELLENKÖNYV.

ELLENKÜZD,  (eUen-küzd)  ősz.  önh. Valamely
erőnek hatását  viszonhatással  megrontani , elmellőzni
törekszik. V.  ő. ELLEN,  (2)  és KÜZD.

ELLENLÁBAS,  (ellen-lábas)  ősz.  fn.  A  föld-
iratban  Így  nevezzük  azokat, kik,  a  földteke gömbö-
lyioegét  tekintve , a  félgömb  ellenkező  részein  egy-
más eüen  fordított  lábakkal  állanak.  (Antipodes)s

ELLENLÁBUAK,  (ellen-l&buak)  ősz.  többes;

ELUENLAJSTEOM,  (ellen-lajstrom)  ősz.  fn.
Misod  rendfi  lajstrom,  melyet  különféle hivatalokban
ugróbb biztosság  végett a  főlajstrom  mellett  szer-
kwtenek.  V. ö. ELLEN  és  LAJSTROM.

ELLENLAKÓ,  (ellen-lakó)  ősz.  fn.  I.  ELLEN-
LÁBAS.

ELLENLAPKA,  (ellen-lapka)  ősz.  fn.  A  vá-
mokon, réveken, belépteknél stb.  adatni  szokott jegy,
mely egy  hozzá való másik  jegynek megfelel, s  mint-
egy ellenőrül  szolgál.  (Contrebillet).

ELLENLÁZADÁS , (ellen-lázadás)  ősz.  fa.  A
Ucadá* ellen  kdfltött  újabb  lázadás, zendülés.

ELLENMABS , (ellen-mars)  ősz. fn.  1)  A had-
viselésben  oly  induló, melyet  a  hadsereg  tesz,  midőn
tUeake*6  irányba megyén, mint eleinte  indulni kezdett
ngy látMQtti  A teng megindult, t  egytnerre  ellenmarsot

futtái  neki.  2)  A  szemközt  jövő  ellenhad  felé  in-
dulás.

ELLENMÁS,  (ellen-más)  1)  ősz.  mn. Mi a má-
siknak  vagy  másikon  fölváltva  megfelel,  s  mintegy
ellentételül  váltakozik, pl.  eUenmát  lábakkal  dobog-
tatják  tánetlaStben  a fiádét.  (Alternus).  2)  fn.  A má-
siknak  ellentéte,  ellenkezője.

ELLENMÉREG, (ellen-méreg)  ősz.  fn.  Általán
gyógyszer, mely  egy  m&ailcn^k  erejét  elrontja.  (Anti-
dotum).  Különösen  mérgezés  ellen  beadott vagy  hasz-
nált  más  méreg.

ELLENMETSZÉS,  (ellen-metszés) ősz.  fn. Met-
szés ,  mely  egy  másik  metszés  általeUenében  vagy
ellenkező oldalon  történik.

ELLENMOND,  (ellen-mond) ősz. önh.  Tulajdo-
nító  ragu  nevet  vonz.  1)  Másnak  állítását  tagadja.
Egyik  ttónok ettenmond a mariknak. 2) Valakinek vagy
valaminek  ellene  nyilatkozik,  s  idegenségét  jelenti
iránta.  Ettenmond át  ördögnek  ét  minden pompáinak.
3)  Törvényi ért  valami  ellen  innepélyesen kikel, szó-
val  ellenszegttl;  miskép  :  Menttói,  ovakoeik,  óvást
tesz.  4) Olyasmit  állít,  mely egy  más állítással ellen-
kezik.  Ellenmond maga magának.

ELLENMONDÁS,  (ellen-mondás)  ősz.  fn.  1)
Mis  állításának  tagadása.  2)  Valami  v.  valaki  ellen
idegenkedést  jelentő  nyilatkozás,  8)  Törvényi  ért
ünnepélyes  ellennyilatkozat,  máskép  : óvás,  eüenttó-
lát.  (Protestatio).  4)  Két oly  dolognak állítása, me-
lyek  egymást kizárjak,  s egyszerre igazak  nem lehet-
nek, pl.  éten fiú jó,  és,  ezen fiú ttófogadatlan,  ez el-
lenmondás.  V.  ö. ELLENMOND.

ELLENMONDÓ,  (1),  (ellen-mondó) ősz.  fn.  1)
Aki  valamely  tárgyban  egy  másik  ellen  tagadólag,
ellenkezőleg  nyilatkozik.  2) Törvényi  ért,  aki inne-
pélyesen  valamely  határozat,  Ítélet  stb.  ellen  kikel,
s  annak  érvényességét  tagadja,  máskép  :  eUenttóló,
óvó,  ovakotó.

ELLENMONDÓ,  (2),  (1. fönebb) ősz. mn. Olya-
sokat  állító,  mik együtt  igazak  nem  lehetnek.  Ellen-
mondó  tanúvallomások.

ELLENMUNKÁLAT,  (ellen-munkálat)  ősz.  fn.
Munkálat,  mely egy  másiknak  megrontására, hiusitá-
sára  irányoztatik.  Vétethető  mind  szellemi,  mind
anyagi  értelemben.

ELLENMUNKÁLKODIK,  (ellen-munkálkodik)
ősz. k.  A  végre munkálkodik, hogy  más munkát sike-
retlenné, hiúvá  tegyen,  megsemmisítsen.

ELLENNYILÁS, (ellen-nyilas)  ősz.  fa.  1)  Álta-
lán  nyílás,  mely  egy  másiknak  ellenében  alkalmaz-
tatik.  Különösen 2)  a  sebészeknél, oly nyilas, melyet
a  sebtől  vagy  daganattól  távolabb eső részen  nyitnak,
hogy  a  kóranyagot,  mely a  sebben  vagy  daganatban
létezik,  életveszély  nélkül  másfelé  hárítsák,  s a  meg*
eredő  genyet  azon  kifolyassák.

ELLENNYILATKOZÁS  ,  (ellen-nyilatkozás)
ősz.  fn.  1) Nyilatkozás,  mely egy  másikkal  ellenkező
értelemben  történik.  Ettennyüatkotátt  bocsátani  ki bt-
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zonyos  köt  ügyben.  2)  Valamely  tény  elleni  nyilatko-
zás,  ellenmondáfl.

ELLENNYTTÁS,  (ellen-nyitás)  ősz.  fa.  1. EL-
LENNYILÁS  2).

ELLENNYOM,  (ellen-nyom) ősz.  fa.  Valamely
állatnak,  vadnak  nyoma,  mely  egy  más  nyommal
szemközt  van;  vagy  :  a  visszatérőnek  lábnyoma.  A
tolvajt,  nyomai  ét  ellennyomai után  indulva,  elcsípték.

ELLENNYOMOZÁS,  (ellen-nyomozás)  ősz.  fa.
Nyomozás, kutatás, melyet valamely  ügyben az ellen-
fél  tesz  vagy  tetet

ELLENNYUOTA,  ELLENNYUGTATVÁNY,
(ellen-nyugta  v.  -nyugtatvány)  ősz.  fn.  Nyugtatvány,
melyet  viszont a  kapott  nyugtatvány  felől  adunk.  V.
8. ELLEN, (4)  és NYUGTATVÁNY.

ELLENNYUJTÁS , (ellen-nyújtás)  ősz.  fa.  Se-
bészi  műtét,  midőn  a  khnenyfilt  vagy ficzamodott
tagot  ellenkező  irányban  megnyujtjak,  hogy  rendes
helyzetét  visszanyerje.

ELLENOK,  (ellen-ok)  ősz.  fa.  Ok, védelem,  bi-
zonyítvány ,  mely  valamely  állítás  ellenében  hozatik
fel;  ellenkező állítást  vitató ok.

ELLENOLDAL,  (ellen-oldal)  Ősz.  fn.  Általán
valamely  testnek  oldala,  mely  a másikkal  ellenkező
irányban  áll,  pl.  a pénzeken  a  fejet  matató  oldal el-
lenoldala  a  másiknak, és  viszont;  a  posztó  színe és
fonákja  v.  visszája  ellenoldalak.

ELLENÓVÁS,  (ellen-óvás)  ősz.  fa.  óvás  ellen
intézett  más óvás.  (Reprotestatio).

ELLENŐR,  (ellen-őr) ősz.  fa.  Különféle  szám-
adó s  más hivatalokban  azon személy, biztos,  tisztvi-
selő ,  ki egy  másik  hivatalnok  aláírásait  ellenjeg/zi,
vagy  a  pénztárra  közösen  felügyel,  például  azt ellen-
zár  alatt  tartja,  az  ellenkönyvet  viszi  stb.  Sóhivatali,
uradalmi,  keretkedelmi, pénztári,  harminezadi  ellenőr.

ELLENŐRI,  (ellen-őri)  ősz.  mn.  Ellenőrt  illető,
ellenőrre  vonatkozó.  Ellenőri  felügyelet.  Ellenőri  hi-
vatal,  fitetét.

ELLENÖRKÖDÉS,  (ellen-őrködés)  ősz.  fa.  1)
Tiszti  munkálkodás,  melynél fogva  valaki  az  ellenőr-
séget, ellenőri  hivatalt  viszi.  2)  Szélesb  ért  valami-
nek v. kinek figyelemmel tartása, s  mintegy  felügye-
lőségnek  gyakorlása.

ELLENŐRKÖDIK,  (ellen-őrködik)  ősz. k.  1)
Ellenőri  hivatalt  visel,  ellenőri szolgálatot  tesz.  A  Tár.
adóhivatalnál  ellenőrködni.  2)  Szélesb ért  valamit v.
kit  szoros  figyelemmel kísér,  s  mintegy  felügyelői
tisztet  gyakorol  fölötte.

ELLENŐRKÖDŐ,  (ellen-őrködő)  ősz. mn.  El-
lenőri  hivatalt  vagy  szolgalatot  gyakorló, pótoló.  El-
lenőrködő  tiszt  a  tír.  adóhivatalnál.

ELLENÖRKÖNYV, (ellen-őr-könyv) ősz. fa. L
ELLENKÖNYV.

ELLENÖRÖZ, (ellen-őröz) ősz. áth.  A  hivatalos
számadásokat, saját  hivatalos  jegyzéseivel  kíséri, az
ellenkönyvet  viszi  stb. V.  ö. ELLENŐR.  EUenfrteni

ódátokat  ét  bevételeket.

ELLENŐRSÉG, (ellen-őrség)  ősz.  fa.  1) Ellen-
őri  hivatal.  Elnyerni  az  ellenSrtéget.  EUenSriéget  vi-
selni.  2)  Szélesb  ért.  felOgyelés,  a  dolgok,  hivatalok
menetének,  hivatalos működéseknek,  foglalatosságok-
nak,  eljárásoknak  szoros  figyelemben  tartása.  Ellen-
őrség  alá  helyezni,  ettenSriég  alatt  tartani  valakit.

ELLENÖSZTÖN,  (ellen-ösztön)  ősz. fn.  Ösztön,
mely  egy  másikkal  ellenkező  érzésekre,  tettekre  stb.
gerjeszt  V.  ö.  ELLEN,  (4)  és  ÖSZTÖN.

ELLENÖZÖN,  (ellen-őzön)  ősz.  fa.  lásd  : EL-
LENÁR.

ELLENPANASZ, (ellen-panasz) ősz.  fa.  Panau,
melyet  valaki  a másik félnek előrebocsátott  panaszán
teszen;  különösen  :  törvénykezési  ért  oly'  panasz,
melyet  a  bepanaszlott  fél a panaszló  ellen  ugyanazon
ügyben  és  törvényszék  előtt  emel.

ELLENPÁPA,  (ellen-pápa) ősz.  fa.  Pápa, ki «
pápai  nevet  és  méltóságot  a  törvényesen  választott
pápa  ellen  bitorolja, s a többség szavazatának  daczára,
az  anyaszentegyház  fejévé  feltolakodik.

ELLENPARANCS,  (ellen-parancs)  ŐSE.  fa.  Pa-
rancs,  mely  az  clébb kibocsátott  parancscsal  ellenke-
zőt  rendel,  s  vagy  ugyanazon  személytől,  hatóságtól,
vagy  egészen  mástól  adatik  ki.

ELLENPÁRT,  (ellen-párt)  ősz.  fn.  Párt,  mely
ellenkezőjét  állítja  vagy  vitatja  annak,  mit  a másik
állít  vagy  vitat,  mely  a  másikkal  ellenkezőleg  nyilat-
kozik,  ellenkező szellemben  vagy  irányban  működik.
V.  ö. ELLEN,  (4)  és  PÁRT.

ELLENPÁRT!,  (ellen-párti)  ősz.  mn.  Ellenpár-
tön  levő,  ellenpárthoz  tartozó.  V.  ö.  ELLENPART.
Ellenpárti  vélemények,  szavazatok,  vitaiatok,  mozgal-
mak,  működések.

ELLENPECSÉT,  (ellen-pecsét)  ősz.  fn.  Pecsét,
melylyel  valamely  okiratot  a  másik  fél  maga-részéről
is  megerősít  Reáütni  a  szerződésre  ős  ellenpectétet.

ELLENPONT,  (ellen-pont)  ősz.  fa.  1)  Szélesb
ért  pont,  mely egy  másikkal  ellenkező vagy  ellen-
őrködő czélból  alkalmaztatik. 2)  A  zenészetben  hang-
jegyek  elrendezése, az ellen- vagyis kísérő tanhangok
jelölésére.  Átvitt  értelemben  maga  az ellenhang.

ELLENRENDSZABÁLY,  (ellen-rend-szabály)
ősz.  fa.  Oly  rendszabály,  mely  egy  másikat  megsem-
misít,  vagy  megsemmisítői  czéloz.

ELLENREPEDÉS, (ellen-repedés)  1. ELLEN-
HASADÁS.

ELLENRÉS,  (ellen-rés) ősz.  fa.  1.  ELLENHA-
SADÁS.

ELLENRÉSZ,  (ellen-rész)  ősz.  fa.  1)  Valami-
nek  ellenfele,  ellenoldala.  2) Ellenfél.  3) Testületnek
párt- vagy  ellenségkép egymás  ellen  álló  felekezetei.
Az  ettenrétztSl  egészen  mái  vélemények  hallatszanak.

ELLENSÁNCZ,  (ellen-sáncz)  ősz.  fn.  Sánca,
melyet egyik  háboruskodó  fél  a  másiknak  aáncza el-
len  hányat

ELLENSÁNCZOL,  (ellen-sánczol)  ősz.  önh.
Egyik  csatázó  fél  a  másik  ellen  sanczot hány.
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ELLENSÁNCZOLÁS,  (ellen-sánezolás) ősz.  £n.
Hadi munkálkodás,  midőn  az  ellenfelek  egymás  elle-
nébe  sánczokat hánynak.

ELLENSÉG,  (el-len-ség)  fn. ti  Mentég-ét.  1)
Tulajdonképen,  mint  gyűnév,  azon emberek testülete,
kik  irántunk  gyűlölettel  viseltetvén  rajtunk  boszút
illani  törekesznek, karónkat  keresik ; különösen kik
fegyvert  fogva más  nemzetet,  országot  rontani  indul-
nak,  igyekeznek.  Legkülönösebben  egyik  hadsereg-
gel uemben  illó,  harczoló  másik  hadsereg.  Jön  ás
elltiutg.  Kictiny  ellenséget  sem jó megvetni.  (Km).  Fu-
tó  ellenségnek  aranyhidat  csinálj.  (Km).  Ellenséggel
cámborálni.  Az  ellenséget  megstalasztani,  meggyőzni.
2) Mondatik  egyes személyről, vagy tárgyról is, meny-
öviben  azok  kárunkra  vannak,  ellenünk  törnek.  Sok
íúVwíjí  van.  Ezt  még  az  ellenségemnek sem  kívánom.
(Km). Ealálot  ellenségem.  Házi  ellenség  a  test; fris  a
roisra, jóra  rest.  (Km).  3)  Ellentétetik  a  barát  szó-
nak. Hallottátok,  hogy mondatott  a  régieknek  :  szeresd
laTÍtcdaí,  tt  gylilb'ld  ellenségedet.  Én  pedig  mondom
ntítdc  stb. (Idvezítönk).  4) Tágasabb ért.  ellenpártok,
felekezetek,  kik  valamely  czél  kivitelében  meg  nem
egyeznek, kik  ellenkező eszközökkel törekesznek  egy-
más  terveit  meghiúsítani.  V.  ö. ELLEN,  fn.

ELLENSÉGES,  (el-len ség-és)  mn.  tt.  ellenté-
w-t  T. —ét, tb.  —ék.  Más kárára,  veszedelmére  tö-
rekvg,  másnak javát,  előmenetelét  gátoló,  rontó, mást
erülölö.  Ellenséget  indulat,  akarat.  „Ellenségesek
ralinak  egymással"  (inimici  erant  ad  invicem.  Tat-
rcsi  cod.)  ma :  „ellenséges  indulattal  valának  egy-
aishoz v. egymás iránt"

ELLENSÉGESEN,  (el-len-ség-és-en)  ih.  Ellen-
ség módjára.  Ellenséges indulattal.  Ellenségesen  beütni
o nomtzéd  tartományokba.  V.  ö.  ELLENSÉG.

ELLENSÉGESKEDÉS,  (el-len-ség-és-kéd-és)
fn.  tt  tttenségetkédét-t,  tb.  —ék.  1)  Általán,  másnak
kirira,  veszedelmére  törekvés,  másnak  folytonos
zyüiülése.  2)  Különösen,  másnak  fegyver  , háborús-
kodás  általi  rongálása; két  vagy  több  személynek,
tijy  testületnek  visszavonásban  levő  állapota.

ELLENSÉGESKEDIK,  (el-len-ség-és-kéd-ik) k.
B.  elUnségéskéd-tem,  —tél,  —étt. 1)  Altalán,  másnak
kirira, veszedelmére  folytonosan  törekszik,  gyülöl-
kviik.  2) Különösen,  mást  fegyverrel,-háborúval  ron-
rü: valakivel  folytonos  visszálkodásban  él.

ELLENSÖ,  (el-len-sö)  mn.  tt.  ellensö-t.  Ami
viUainek  ellenébe van téve,  állítva.  Átellenben  levő.
E"'ntö  hadak.  EUento  oldal.  EllensS  kép.

ELLENSÚLY,  (ellen-súly)  ősz.  fn.  S"uly,  mely
egr  másiknak  ellenébe  tétetik,  hogy  azt  lenyomja,
erejétől, hatásától  megfoszsza,  pl.  ellensúly  a kútgém
»ó'n.  Átv. ért.  minden  szellemi  erő, működés,  mely
e.?  másiknak  hatását  korlátolja.  4  különböző pártok
'.?.•»&• tál  ellensúlyban  vannak.

ELLENSZÁMLA,  (ellen-számla)  1.  ELLEN-
5ZÍMOLÁS.

ELLENSZÁMOLÁS,  (ellen-számolás)  ősz.  fn.
l,  Síámolá*,  melyet egyik  fél  tesz,  hogy  a  másik

fél  számolásának  helyes  vagy  helytelen  volta  kitűn-
jék.  2) Lerovás,  melyet  egyik  fél  a  másik  fél  számo-
lásából  lehúz.  3)  Ellenőri  számolás.

ELLENSZÁNDÉK  ,  (ellen-szándék)  ősz.  fn.
Más  szándékával  ellentétben  álló,  ellenkezőt  akaró
szándék.  V.  ö.  SZÁNDÉK.

ELLENSZAVAZAT,  (ellen-szavazat)  ősz.  fn.
Szavazat,  mely  ugyanazon  tárgyban,  kérdésben  egy
másik  szavazat  ellen  történik,  legyen  az  akár  azon
egy  személytől  vagy  testülettől, akár  különbözőktől.

ELLENSZEGÜL,  (ellen-szegül)  ősz.  önh.  1)
Valamely  erőnek , működésnek , hatásnak  ellene  áll,
azt  korlátolni,  megsemmisíteni  törekszik.  Tulajd.
ragu  nevet  vonz.  A  tolakodók  ellenszegülnek  egymás-
nak.  A  köszirt  ellenszegül  a  csapkodó  haboknak.  2)
Átv.  erkölcsi  ért.  mások akaratával,  szándékával, kü-
lönösen  felsőbb  akarattal,  parancscsal,  törvénynyel
daczol,  azoknak  engedelmeskedni  nem akar.  A  láza-
dók  ellenszegülnek  a  kormánynak.  V.  ö.  ELLEN,  (2)
és  SZEGÜL.

ELLENSZEGÜLÉS,  (ellen-szegülés)  ősz.  fn.  1)
Valamely  erőnek,  működésnek , hatásnak  viszonyos
erő,  működés, hatás  általi  gyengítése,  elmellőzése.  2)
Átv.  ért.  daczolás  mások  akarata,  különösen  a  tör-
vény, parancs,  hatóság,  felsőbbség  stb.  ellen.

ELLENSZEGÜLT  ,  (ellen-szcgült)  ősz.  mn.
Anyagi,  vagy  szellemi  erő , működés , hatás  ellen tö-
rekvő,  daczoló.  Uraságnak  ellenszegült jobbágyok.  Tör-
vénynek  ellenszegült  népek.

ELLENSZÉL,  (ellen-szél) ősz.  fn.  A  menőnek,
haladónak  arcz, homlokirányában  fúvó,  s  a  menetet,
haladást  gátló,  fentartóztató  szél.  Az  ellenszél  vissza-
veri  a  hajókat.  Az  erős  ellenszél,  miatt  lassan  haladnak
a  lovak.

ELLENSZENV,  (ellen-szénv)  ősz.  fn.  Termé-
szeti  idegenkedés  valamely tárgytól,  vagy  személytől,
a  nélkül,  hogy  valódi  okát  tudnók  adui.  Nagy  ellen-
szenv.  Titkos  ellenszenv.  Ellenszenvvel  viseltetni  valaki
iránt.  Valakit  ellenszenvből  nem  tűrni.  Ellenszenvből
utálni,  kerülni  valakit.

ELLENSZENV!,  (ellen-szenvi)  ősz.  mn. Ellen-
szenvből  eredő  ellenszenvre  vonatkozó.  Ellenszenv*
gyűlölet:

ELLENSZER,  (ellen-szer)  ősz.  fn.  1)  Általán
szer,  mely  valaminek  erejét,  hatását,  működését  gá-
tolja,  semmivé  teszi.  2)  Különösen  gyógyszer,  mely
a  kórt  elhárítja,  megszünteti;  vagy  más gyógyszer-
nek  erejét  elrontja.  V.  ö.  SZÉK,  fn.

ELLENSZÉRÜ,  (ellen-szérű)  Ősz.  mn.  Ellenke-
ző  módú,  nemű,  tulajdonságú.  Ellenszeríl  bánásmód.

ELLENSZÍV,  (ellen-szív)  ősz.  fn.  Idegenség,
idegenkedés, gyűlölő indulat  EUenszívvel  viseltetni va-
laki  iránt.

ELLENSZÓ,  (ellen-szó)  ősz.  fn.  Ellenvetés,  el-
lenmondás.

ELLENSZÓLÁS,  (ellen-szólás)  ősz.  fn.  Vala-
mely  dolog  ellen, melyet  reánk  nézve  igaztalannak,
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törvénytelennek  tartunk,  izóbeli  nyilatkozás, mely
alkalommal  egyszersmind  törvényre  hivatkozunk.
(Protestatio). Széiesb ért.  mindenféle  ellenmondás.

ELLENSZÓNOKOL, (ellen-szónokol)  ősz. önh.
Egy másikkal ellenkező  véleményü, ellenkező  elveket
vitató  beszédet  tart

ELLENT, (el-len-t) igekötő.  EUenkezö szándé-
kot  nyilvánítva.  EUentáU,  ellentmond.  Ugyanezek
használtatnak  az  egyszerű  ellen  igekötővel  is  :  elUn-
áU,  ellenmond.

ELLENTÁLL, (ellent-áll) ősz. önh.  1) Valamely
erőnek,  működésnek  ellene  munkálkodik,  daczol;
szembeszáll.  EUentállani  a  rablóknak,  a  vettélynek.
2)  Valamit  kitart,  valaminek  ereje  által  legyőzetni
magát  nem  hagyja.  A  jó  bunda  éUentátt  a  legkemé-
nyebb fagynak.  A  bagaria  ctitma  éUentátt  tarnak,  víz-
nek.  3)  Régibb  magyar  törvényi  értelemben peror-
voslat, midőn  valaki  a bírói  Ítélet végrehajtását  erő-
szakkal  vagy csak erőszakot jelentő, mutató valamely
tettel,  pl.  pálcza  vagy  kihúzott  kard  mutatásával
akadályozza.

ELLENTÁLLÁS,  (ellent-állás)  ősz.  fa.  Vala-
mely  erőnek, működésnek, hatalomnak, parancsnak
stb.  ellene  szegQlés,  törekvés;  szembeszállás; a bírói
ítélet  végrehajtását akadályozó valamely  tett  nyilvá-
nítása.  EUentáUdn  ttándék.  EUentdllári  perorvotlat.

ELLENTÁMADÁS, (ellen-támadás) ősz.  fa.  1)
Támadás,  lázadás  valaki  ellen,  pl.  a törvényes hato-
sig,  az elöljáróság  stb.  ellen.  2) Támadás ellen  inté-
zett  támadás. V.  ö. TÁMADÁS.

ELLENTÁNCZ,  (ellen-táncz) ősz.  fa.  A  fran-
czia  tánczok  egyik  élénk  és könnyed  neme,  melyet
rendesen  egy  bokorban  nyolczan  járnak.  (Contre-
danse).

ELLENTANU, (ellen-tanú)  ősz.  fn.  Más tanú
ellenébe  állított  tanú,  ki  ellenkezőt  bizonyít,  mint
amaz  első.  A  tanuoallomdiokat  ellentanukkal  meg-
etdfolni.

ELLENTANUSÁG,  (ellen-tanúság)  ősz.  fn.
Tanúság, mely  egy  más tanúság  ellenében  állít, bi-
zonyít  valamit.

ELLENTÁRS,  (ellen-társ) ősz.  fa.  Személy,  ki
valamely  ügyben, keresetben  ellenünk  van, ellenfél,
vetélkedő  tán.

ELLENTARTÁS, (ellen-tartás)  ősz.  fa.  Régies
szó,  1. ELLEN,  (2)  és ELLENSZEGÜLÉS.

ELLENTARTÓ,  (ellen-tartó) ősz.  mn. Ellensze-
gülő, valamivel v. valakivel daczoló. Régies.  2) Boncz-
tanban, hálószövetü  bőr,  különösen a szemek alkotá-
sában.  (Retmacnlum).

ELLENTERJESZTÉS,  (ellen-terjesztés)  ősz.
fn. Törvényes vagy hivatalos eljárás,  midőn  valamely
ügyben  a másik  fél  ellen  új  bizonyítványokat,  oko-
kat  és okleveleket  terjesztünk az  illető  helyeken  elé.
Mások  követelése,  szándéka,  nyilatkozása  ellenében
saját  gondolkodásunk, érzelmünk  nyilvánítása.

ELLENTÉT, ELLENTÉTEL, (ellen-tét v. —té-
tel)  ősz.  fit.  1) Áüttás, mely  egy  maiiknak  ellenke-

foglalja  magában.  Valamit  ellentét  által  fSMU-
gottíani,  pl.  görbe  a»,  ami  nem  egyénét;  tőiét  át, ami
nem  világot.  Itt  a  görbe  és  nem egyénét,  a  tStét  ét
nem  világot  ellentétek.  2)  Két  hasonlóüan  tárgyak
szembeállítása, hogy  annál  inkább  kitűnjenek,  s na-
gyobb  hatással  bújának.  (Contrast).  8)  Észtanban,
két  ellenkező  ítélet vagy  mondat öszveáUítása.  4) Ál-
lapot, melynél fogva egyik tárgy  a másikkal  bizonyos
tulajdonságokra  nézve  ellenkezik.  Ellentétben  W
tárgyak.  6)  Kereskedői  nyelven  ellentételnek  monda-
tik,  midőn  a  kereskedői  könyvben  valamely  hiba új
tétellel  kügazíttatik.  (Contrapositíon).

ELLENTÉTELÉS, (ellen-tételes)  ősz.  mn. 1)
Általán,  oly  tulajdonságokkal  bíró, melyek  egy  má-
sikéival  ellenkeznek.  2)  Különösen  észtanilag, mi el-
lenkezőt  állít,  mint  a  másik.  Ellentételei  Ítéleteit,
mondatok.

ELLENTÉTELÉZ, (ellen-tételéz) ősz.  áth. Va-
lamely  állítás  ellenébe  mást áll/t  Különösen  a keres-
kedőknél , midőn a kereskedői könyvben ellentétellel
igazítják  ki  a hibát.  V.  ö. ELLENTÉTEL.

ELLENTÉTES, (ellen-tétes). L. ELLENTÉ-
TELES.

ELLENTÉVÉS,  (ellen-tévés)  ősz.  fii.  Tevés,
cselekvés,  mely  valamely  rendelet, parancs,  törvény
ellen  intórtetik.

ELLENTI, (el-len-t-i) mn. tt  ellenti-t,  tb.  —el.
Ellenső, ellentétben  levő.

ELLENTILTAKOZÁS,  (ellen-tiltakocás)  ősz.
fa.  Egy  másik  tiltakozás elleni  viszontiltakozás  (Re-
inhibitio).

ELLENTISÉG,  (el-len-t-i-ség)  fa.  tt  ellentúég-
ét.  Két  különböző  tulajdonságú  tárgyak  őszveáUitása
a végett, hogy  a  különbség  annál  inkább  kitűnjék.
(Contrast).

ELLENTMOND,  (ellent-mond)  lásd : ELLEN-
MOND.

ELLENTÖR,  (ellen-tőr)  ősz. önh.  Valakinek  v.
valaminek  ellenére,  daczára  teljes  erővel,  hatályosan
munkálkodik.  A mondatban, az ellen szó személyragoz-
tatik, s  tulajdonító  ragu nevet kivan, pl.  Ellene  tSr  fe-
lebarátjának.  Ellene  OSr a  tótjának.  V.  ő. ELLEN, (2).

ELLENTÖREKÉDÉ8, (ellen-tőrekédés) öu.  fn.
Valakinek  v.  valaminek ellenére,  daczára  teljes  erejű,
s hatályos munkálkodás.  V.  ö. TÖREKÉDÉS.

ELLENTÖRÖ,  (eUen-törő) ősz.  mn.  Valakinek
v.  valaminek  daczára,  kárára, rontására telje*  erővel,
hatályosan  működő.

ELLENTUDÓSrrÁS,  (ellen-tadósitáa)  öA.  fn.
Tudósítás, mely  az elébbivel  ellenkezik;  mely  a má-
sikat visszavonja.  A  táborból  ellentudótitátok  érkettek
a  ctata  felöl.

ELLENTUSA,  (ellen-tusa)  ősz.  fn. Tusa,  vala-
mely  erő, hatás,  megtámadás ellen.  V.  ö. TUSA.

ELLENTÚSZ,  (ellen-túsz)  ősz.  fn.  Tán,  kit
nagyobb  biztosítás  végett  egyik  fél  a miaiknak  vi-
szonyosán  ad.  V.  ö. TÚSZ.
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ELLENTÜZAKNA,  (ellcn-tüz-akna)  ősz.  fn.
Tnzakna, melyet egyik  bábornekodó  ellenfél  a  másik
tőuknája  ellenében készít  V..ö.  TÜZAKNA.

ELLENTÜZTELEP,  (cílen-tüz-telep)  ősz.  fn.
Tűztelep,  melyet  egyik  ellenhad a  másik  daczára  és
root&ián állít  L  TŰZTELEP.

ELLENÜREG,  (ellen-üreg) ősz.  fn.  1.  ELLEN-
TÜZAKNA.

ELLENÜTEG, (ellen-üteg) ősz.  fn.  Üteg  ellené-
ben fölállított  üteg. V.  ö.  ÜTEG.

ELLENVÁD,  (ellen-vád)  ősz.  fn.  Törvényke-
i&benvád, melyet  a  vádlott  fél  ugyanazon  ügyben
á törvényszék  előtt  a  vádlófél  ellen  teszen.

ELLENVÁDLÓ,  (ellen-vádló)  ősz.  fn.  Alperes
ngj  béradóit  személy, ki  a  vádlófél ellen szintén vá-
dat «meL

ELLENVÁDOLÁS,  (ellen-vádolás) ősz.  fn.  Tör-
ténykexési cselekvés,  melynél  fogva  a  vádlott  rész  a
fidoló  eDen  mond  vádat

ELLENVÁGÁS,  (ellen-vágás)  ősz.  fn.  Vágás
ellen  intézett,  viszonozott vágás, nevezetesen  a  csa-
tában, párbajban.

ELLENVALLÁS,  (ellen-vallás)  ősz.  fn.  Vallás,
UnnTtűlái, mely  ellenkezőt  állít  az  elébbivel,  vagy
egy  maiikkal.

ELLENVALLOMÁS,  (ellen-vallomás)  1.  EL-
LEXVALLÁS.

ELLENVÁLTÓ,  (ellen-váltó)  ősz.  fn.  Váltó,
melyet a rendelő  (vagy  intézvényes) az általa  kapott
tiltó  értékében  fizetés  helyett  a  kibocsátónak  ad,
másképen  :  értékváltó.  (Gégén- vagy  Retourwechsel).
Különbözik  :  vitsváltó.

ELLENVARÁZS,  (ellen-varázs)  ősz.  fn.  Elébbi
varázs erejét,  hatását  elrontó , megsemmisítő  varázs.

ELLENVÉLEMÉNY,  (ellen-vélemény) ősz.  fn.
Vélemény, mely  egy  ugyanazon  tárgyra  nézve  egy
máaikkal ellentétben áll.  A pártok  többnyire  ellenvé-
leményen  vannak.

ELLENVETÉS,  (ellen-vetés)  ősz.  fn.  Nehézség,
ok, melyet valaminek  igazsága  ellen  fölhozunk,  elé-
gürditünk. Éten  áUitdt  ellen  több ellenvetéseim vannak.
&*mi'ellentételem e tárgyra  nézve.  Különösen, a nyil-
vános,  iskolai  vitatkozásokban  akár  alapos, akár  ál-
okoskodáson  épült nehézség, melyet  az  ellenvető  fél
» titató által  eléadott  tan  ellen  gördít  (Objectio).

ELLENVETŐ, (ellen-vető)  ősz.  fn.  és  mn. Ki
r^amely állítás  igazsága  ellen  bizonyos  nehézséget,
okokat hoz föl.  Különösen,  nyilvános,  iskolai  vitat-
kozásoknál oly  személy, ki a  vitatott  tárgy  ellen okos-
kodó  «likban  okokat, nehézségeket  terjeszt  elé, me-
Ijeket  a ritatónak  ismételni  s  megczáfolni  kötelessé-
R. (Opponens).

ELLENVILÁG,  (ellen-világ)  ősz.  fn.  Midőn  va-
Wly  festett  kép úgy  állítatik  fel a  szobában , hogy
* benne fectészetíleg  alkalmazott  világosság,  ellentét-
V« áll a kívülről bejövő  nappali  világossággal, miért
» festett  tárgy  helytelenfii,  és  kellemetlenül  tűnik  a

(Contrejour).
MAOT  uória.  n.  Kflx.
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ELLENV1TATÁS,  (ellen-vitatás)  ősz.  fn.  A  tu-
dományos  szóbeli  vitatkozásokban  valamely  állítás
igazsága  ellen  gördített  okok  és  nehézségek  eléadása.

ELLENVTTATÓ, (ellen-vitató) ősz. fn.  Személy,
ki  a  tudományos  szóbeli  vitatkozásokban  valamely
állítás  igazsága  ellen  okokat,  nehézségeket  gördít.
(Opponens).

ELLENVÍZ,  (ellen-víz)  ősz.  fn.  Hajózásban
azon  vízvonal,  mely  a  hajónak  szemközt  nyomul  s
annak  menetelét  tartóztatja.

ELLENVIZSGÁLAT,  (ellen-vizsgálat)  ősz.  fn.
Peres  vagy  törvénykezési  ügyekben  a  másik  fél  által
az  első  ellen intézett vizsgálat.

ELLENZ,  (el-len-z)  1.  ELLENEZ.
ELLENZÁR,  (ellen-zár)  ősz.  fn.  Zár,  melylyel

egy  másik  személy  ellenörségttl,  saját  zárával  vagy
pecsétével,  vagy  mindkettővel  megerősít,  bezár  s
hozzáférhetlenné  tesz  valamit,  például  pénztárt.

ELLENZÉK,  (el-len-z-ék)  fn.  tt.  ellenzék-ét.  1)
Akadály,  mi valaminek  ellenére  van,  mi  valamely
erőt,  törekvést hatásában,  működésében gátol.  2) Po-
litikai  ért  azon párt,  mely  alkotmányos  országokban
az  uralkodó  pártnak, vagy  a  kormánynak  ellenére
dolgozik,  tetteiben,  rendszabályaiban,  törvényjavas-
lataiban  hibákat  keres,  azokat  ócsárolja,  gáncsolja,
mik  által  emez  gondosabban,  óvatosabban, s a  fenn-
álló  törvényekhez  hívebben ügyekeszik  eljárni  hiva-
tásában.  Megyei  ellenzék.  Országgyűlési  éttérnek.  (Op-
positio).

ELLENZÉKI,  (el-len-z-ék-i) mn.  tt  ellenzéki-t,
tb.  —ék.  Ellenzékhez tartozó,  ellenzéket  illető.  El-
lenzéki szónokok. Ellenzéki hírlapok.  Ellenzéki  befolyat.

ELLENZÉNDÜLÉS,  (ellen-zéndülés)  ősz.  fn.  1.
ELLENLÁZADÁS.

ELLENZÉS,  (el-len-éz-és)  fn.  tt  ellenzés-t,  tb.
—ék.  1) Általán,  akadályozás,  akadályvetés.  2) Nem
javaslás, nem tanácsolta. V.  ö.  ELLENÉZ.

ELLENZET,  (el-len-z-et)  fn.  tt.  ettenzet-ét.  Két
eszmének  oly  egymásközti  viszonya,  melynél  fogva
egyik  a  másikat  kizárja,  s  mindkettő igaz  nem lehet.
(Repugnantia).

ELLENZŐ, (1), (el-len-z-ő)  mn. tt  ellenzS-t,  tb.
—k.  1)  Akadályozó,  tiltó, gátoló.  2)  Nem javasló,
nem  tanácsló.  Ellenző  vélemény, tanáét, javatlat.

ELLENZŐ, (2), (el-len-z-ő)  fn.  tt  ellenzS-t.  1)
Valami  ellen  való,  annak  hatását  akadályozó,  eltávo-
lító tárgy, eszköz, pl.  napellenzS,  esöellewS,  poreUenzö,
szél-,  gyertya-,  tűz-,  vüldmellenzb'.  Különösen: a  nad-
rágnak  elül  levő  nyilasa, melyet  szíj  vagy  gombok
tartanak,  és  szorítnak  az alhashoz.  2)  Személy,  ki bi-
zonyos  tárgyban  ellenvetést  tesz, akadályt  csinál.

ELLENZÖBÖR,  (ellenző-bőr)  ősz.  fn.  1) Alta-
lán  a  szemekre  alkalmazott bőrkészület  a világosság,
por  stb. ellen.  2)  Különösen,  a  kantárhoz  varrott,  s
két  oldalt  a  lovak  szemei  mellett  kiálló  bőrdarab,
hogy  félre  ne nézhessenek.

13



195  ELLENZÖDÉSZKA—ELLETŐ

ELLENZŐDESZKA,  (ellenző-deszka)  ősz.  fn.
Általán  deszka, mely  valamely  testnek  öszvetartására
alkalmaztatik,  pl. népieskor, hogy  a  gabonaszemek
szét  ne  oszoljanak;  vagy  eDenződeszkak  az  ágynak
két  oldalán.

ELLEP,  (el-lep)  ősz.  áth.  Valaminek felszínét,
területét eltakarja,  befödi.  Ellepi  a»  drvt*  a  réteket,
földeket.  A  M  ellepi  a  Kegyek  ormait.  Ellepték  a  tát-
kák  a  vetéseket.  V.  ö.  LEP.

ELLEP,  (el-lép)  őse.  önh.  Lépve odább  megy,
valamely  helyet  oda  hagy.

ELLÉPCSÉL,  (el-lépcsél)  ősz.  önh.  Aprókat
lépve,  körinyen,  kényelmesen  elmendegel.

ELLÉPDÉGÉL, (el-lépdégél) ősz.  5nh.  Lépde-
gelve, azaz  könnyen, kényelmesen  lépve,  elmegy.

ELLÉPDEL,  (el-lépdel)  ősz.  önh. EUépcsel, el-
lépeget  Különösen  mondják  a  gyalogkatonaságról,
midőn hadi  rendben  lépve  elhalad,  eltávozik,  vagy
valaki  előtt elvonul.  A  lovaudg  tUtpiet.

ELLÉPDELÉS,  (el-lépdelés)  ősz.  fa. Ellépege-
tés; hadi rendben  lépve  elhaladás.

ELLÉPÉGET,  (el-lépéget) ősz.  önh. lásd  : EL-
LÉPCSÉL.

ELLÉPTET, (el-léptet) ősz. áth.  Eszközli, hogy
valaki  lépve  odább menjen, haladjon. ElUptetni  maga
előtt  dobnóval  a  hadtereget.  Vétetik  önható  ért  is
a  lovasságról,  s ekkor  ám. a lovasság léptetve  elmegy,
vonalban, hadi rendben eltávozik;  valaki  előtt elvo-
nul.  EOéptettek  a.  huttdrok  a  legkötelebbi  dllomdtra.
A  gyalogság  ellépdel.

ELLÉPTETÉS,  (el-léptetés)  ősz.  fa.  A  lovas-
ságnak  léptetve,  hadirendben  eltávozása,  különösen
valaki  előtt  elvonulása.

ELLES, (el-les) ősz. áth.  Valakit  v.  mit lesve,
lesben  állva, elvár;  leselkedve,  figyelmecve  valamit
megtud. Elletni  ős  éjjeli  kóborlókat.  Majd  elletem,  ha
eljön-e,  vagy  nem. Elletem, mi  let*  belőle.  A*  alkalmat
Merni.  A  titkot  elletni.  V. ö. LES,  ige.

ELLES,  (el-l-és)  fa. tt  eüét-t,  tb.  — <ft.  A  na-
gyobbféle  négylábú  állatok,  pl.  tehenek,  kancsák,
juhok  szülése.  V.  ö. ELLIK.

ELLET,  (1),  (el-l-et)  fa.  tt  ellet-ét. A  nagyolb-
féle  négylábú  állatok  szülöttje.  EU8  ellet.  Korai,
kékei  ellet.

ELLET,  (2),  (el-l-et)  áth.  m.  eüett-em,  —tél,
—élt.  Elleni  segít, késztet  Juhokat  elletni.

ELLETÉS,  (el-1-et-és)  fa.  tt  tlleté»-t,  tb.  —ék.
1) Közönségesen  a  Juhokról  mondják,  midőn  elles
végett  annak idején  külön  akolba  vagy  rekeszbe  cár-
jak,  s  különös  gondviselet  alatt  tartják.  Juheüetét,
jvheüetétkor.  2)  Győrvárm.  csíras  szőlővesszőnek  ül-
tetése.

ELLETŐ,  (el-l-ető)  fa.  tt  dUto-t.  így  hívják
az  ország  több  vidékén,  a  mezőkön  készített  nád-
vagy  sövényrekeszeket, hová  tavaszkor  ac  ellő juho-
kat  kihajtani szoktak.  Győr és  Komárom  vmegyében
a  dunántúli részen  teUenat  (ellenei ?).
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ÉLLÉVELEDZÉS,  (el-leveledzés)  ősi.  fn. A
növény  leveleinek  elhullása.

ELLEVELEDZSTT,  (el-leveledzétt)  ősz.  nm.
Leveleitől  megfosztott,  ami  leveleit  elhányta, elhul-
latta.  EUeveUdtett  fák,  növények.

ELLEVELEDZIK,  (el-leveledzik) ősz. k.  Leve-
leit  elhányja,  elhullatja.  Öttttel  elleveledtenek  a  fái.

ELLIK,  (el-l-ik,  1. itt  alább) k.  m.  eü-étt,  hot.
elleni  v.  ellni.  A  nagyobbféle  négylábú  állatokról
mondják,  midőn  átülnek,  s  melyek rendszerént csak
egy  szülöttet  hoznak a világra, ú. m. lovak, szamarak,
tehenek, juhok.  A  ló  etikót  ellik  v.  etikótik,  megeti-
kötik;  a  tehén  borját  ellik  v.  megborjank;  a juh  bá-
rányt  ellik.  A  disznó-,  kutya-,  macska-,  egér-,  pat-
kány-  stb.  fajok,  melyeknek  rendszerént  több fiók
van  egyszerre,  kölyketnek,  megkBlyketnek  vagy  fiait-
nők.  Megvető  ért.  s aljas  nyelven mondják  asszony-
ról is.  Tréfás  nyelven  : megellik  a ló,  midőn a  rajta-
ülőt  leveti.  A  Bécsi  codezben  lóra  elleni, e  helyett
áll:  lóra  tóm;  ama  szólás  mai  napság  nevetséges
volna.

Valószínűen  a  „pultos*t  jelentő  vemh  törzstől
eredetileg vemlik, vellik,  az  előleh  elhagyásával  elük,
mint:  borjatik,  etikótUe,  malaetotik,  kölykenk, fiadtOt,
gyereketik.  Vagy  talán  az  én,  éne,  (eme, anya)  gyök-
ből  :  en-lik = anyává  lesz. V. ö. ÉNE.

—ELLIK, (el-lik) ősz.  igeképző, leginkább  színt
jelentő  szókból,  mint:  tiSld-eüik,  kék ellik;  mély  han-
gon —allik,  mint:  tdrg-áUik  (=  sárga-allik),  (art-
dilik.  Néha  előtagja  el  is esik,  mint: vorHt-Uk,  féket-
Uk,  tOtét-lik.

ELLOBBAN,  (el-lobban)  ősz.  önh.  Gyúlékony
testről  mondjak,  mely  lángot vetve,  legott  égni  meg-
szűnik.  Ellobban,  mint a  ttalma.  Stdra*  dg  ettobban,
Idny  tterelme  jobban.  (Népd.)  Átv.  ért  hirtelen  el-
múlik.  Soknak  hatafitdga  ttalma  gyandnt  ellobban.
V.  ö. LOB.

ELLOBBANT,  (el-lobbant)  ősz.  áth.  1)  Gyo-
lékony, lángolékony  testet  hirtelen lobra gerjeszt  2)
Könnyű,  lenge  testet,  lobogva  elszállni,  röpködni
késztet

ELLOBBANTÓ,  (el-lobbantó) ősz. fn.  Egyszeri
•villanymozdító  eszköz,  rés,  és  horganylemezből.  (De-
nagrator  Harei).

ELLOBOG,  (el-lobog) ősz. önh.  1) Lobot vetve
elég, ellángol.  2) Ide-oda  csapkodó lob v.  láng  mód-
jára röpköd, szállong.  Ellobogtak nemeink elSl  a  ten-
geri  hajók  •dttlói.  V.  ö. LOBOG.

ELLOBOGTAT, (el-lobogtat) ősz.  áth.  1)  Va-
lamit  lobra,  lángra  gyúlasztva  eléget,  elemeset  Eüo-
bogtatni  a  meggyújtott  ttalmatekeretet.  2)  Csapkodó
lob v.  láng  módjára valamit elröpít, elszállít  Ellobog-
tatni  a hadi  tdtflókat.

ELLOCSCSAN,  (el-locscsan) ősz. önh.  A  hirte-
len megcsapott,  mozgásba  hozott  folyadékról  mond-
ják,  midőn  lóét  hangot adva,  helyéből  kimozdul.  El-
loctetan  a  megütödStt  tajtdrból  a vü.  EOoctctant  a
vére,  úgy  főbe  Otötték.
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ELLOCSCSANT, (el-locscsant) 5sz. áth. Folya-
dékot,  hirtelen  mozgás  által  helyéből  kiütve ,  lóét
húgot adni  kentet  MegbotÜott  ,  t  eüoetetantotta  a
tartóban vitt  bort.

ELLOCSKOL,  (el-locskol)  ősz.  áth.  Valamely
folyadékot,  pl. vizet, bort, sert,  levest  az  edényből
elSntöz, ellocsogat

ELLOCSKOSÍT,  (el-locskosít)  ősz.  áth.  Kiön-
tött,  kilocscsantott  folyadékkal  valamit  elnedvesít,
elcmnyít  A  víghordók  elloctkottíják  a  lépőtöket.  Mo-
Kjatát  kStben  elloeikotílani  a  ruhát.

ELLOCSKOSODIK, (el-locskosodik)  ősz.  k.  Ki-
óolött, kiöntött,  kilocscsant  folyadék ,  pl.  víz,  bor,
tér,  leves  stb.  által  bepiszkolódik,  beluetosodik.  A
pncunapuámotok  vagy  ttUretelök  ruhái  ettoetko-

ELLOCSOG,  (el-locsog)  ősz.  önh.  1)  A  folya-
dék  hirtelen  kimozdulván  helyéből,  lőcs  hangot adva,
el/oly.  A  ttekérráita  lajtból  eUoeiog  a  vi*.  2)  Átv.
ért LociQgva, azaz  úgy  elbeszél,  hogy  sebes  szólása
mittt a nyála fecseg ;  elpletykál, eldarál.  Az  utóbbi
értelemben  vétetik  áthatólag  is.

ELLOCSOG AT,  (el-locsogat)  ősz.  gyak.  áth.
Eszközli, okozza, engedi,  hogy  valamely  folyadék  el-
lociogjon.  Futtában  elloetogaíta  a  kortóban  vitt  bort.

ELLOCSOL ,  (el-locsol)  ősz.  áth.  Locsolva el-
öntői,  elhint

ELLOCSOSODIK, (el-locsosodik)  ősz.  k. lásd :
ELLOCSKOSODIK.

ELLOCSOSÍT,  (el-locsosít)  ősz.  áth.  lásd : EL-
LOCSKOSÍT.

ELLÓDÍT,  (el-lódít),  ősz.  Áth.  Valamit lódítva,
toti-eldob, elhajt,  eltaszít  Gallérjánál  fogva  ettódi-
ttudk.  V. 5. LÓDÍT.

ELLÓDÚL,  (el-lódúl)  Ősz.  önh.  Lódulva,  azaz
nekuramodva  ebiét,  eltakarodik,  eltávozik.  V.  ő.
LÓDUL.

ELLOHOL,  (el-lohol)  ősz.  áth.  és  önh.  1)  Jól
elfér,  elpnfogat  valakit  vagy  valamit.  2) Tájnyelven
ML etlódúl, eliramlik.

ELLOP, (el-lop)  ősz.  áth.  Tolvaj módra, orozva,
* birtokos akarata  s  engedelme  ellen  elvesz, eltulaj-
donít valamit  Amit  ér,  ellopja.  Pintét,  ruháját  ellop-
Mi  V.  6.  LOP.

ELLOPDOS ,  (el-lopdoa)  ősz.  fn.  lásd  :  EL-
LOPKOD.

ELLOPKOD,  (el-lopkod) ősz. áth. Apródonként,
egymásután,  holmit  tolvaj  módjára  elvisz,  eltulajdo-
nít  EUopkodni  a fáról  a  gyUmöletöt.

ELLOPÓDZIK,  ELLOPÓDIK,  (el-lopódzik  v.
•lopódik) ösr. k.  Lopva, azaz  titkon,  snttonban, má-
tok kire, tudta  nélkül  elmegy , elsurran,  elszökik va-
íttiomian, vagy  valahová.

ELLOPOOAT,  (el-lopogat)  ősz.  gyak.  áth. L
ELLOPKOD.

ELLOPÓZIK, 1. ELLOPÓDZIK.

l  ELLOVAGOL, (el-lovagol) őse.  önh.  1)  Lova-
j golva,  azaz  lóháton  eltávozik,  elutazik.  2)  Folytono-

san,  tartósan  lovagoL

ELLŐ,  (1),  (el-l-ő) mn. tt ellÖ-t. Ami ellik.  Ellő
juhok,  eUŐ  tehenek.

ELLŐ, (2),  (el-lő) ősz. áth.  1) Valamit lőve  el-
szállít, elröpít.  EUöni  putkából  a  tgatymát,  ágyúból  a
golyót,  Ívről  a  nyilai.  Átv.  ért  mondják  magáról  a
fegyverről  is.  EUöni  a puskát, ágyút, mottarat, taraez-
kot,  azaz  elsütni.  2)  Lövés által  elvisz,  elszakaszt,
elront  Ellőtték  háborúban  a  lábát.  Ellőtték  alóla  a
hidat.  3)  Bizonyos  távolságra  lő.  Ezen putkával 150
lepényire  ellőhetni.  4)  Némely  tájakon  mondják  :
ellőtte  a  hideg,  azaz ellölte,  el- v.  kilelte,  reá jött  a  hi-
degláz.  V.  ö. EL,  (2)  és LŐ.

ELLÖDÖZ,  (el-lödöz)  ősz.  áth.  Gyakori  lövés
által  elfogyaszt,  elröpít  EUSdötték  a puskaport, mint
a  nagyidai  ctigányok.  (Km.)  Ellödötni  a  kártékony
vadakat.

ELLÖK,  (el-lök)  ősz. áth.  1)  Lökve, azaz  ököl-
lel  taszítva, vagy  kézbó'l  kipenderítve eltaszít,  eltá-
volít  Ellökte magától a  tolakodót.  2)  Valamely esz-
köz  segedelmével taszít el.  Ellökni  a  büliardtekét.  El-
lökni partról  ctáklyával  a  hajót.  V.  ö.  EL,  (2)  és
LÖK.

ELLÖS,  (el-l-ő-s)  mn. tt  ellőt-t,  v.  —ét,  tb.
—ék.  Állat,  mely  elleni  fog,  mely  alkalmas  már az
ellésre. Ellöt  tehén,  eUSt  juh.  Át  ellöt  birkákat  el  kell
választani  a  meddőktől.

ELLÖVEL,  (el-lövel)  ősz.  áth. és  önh.  1)  Vala-
mit  sebesen  elröpít, elszállít,  mintha  ágyúból,  puská-
ból  stb.  sütötték  volna  ki.  A  nap  metne ellöoeli  éltető
tugáraü.  2)  Sebesen  elrepül, elszáll.  EUövel  a  kirö-
píteti  nyü.  Pillanatai  ide-oda  ellövelnek.

ELLÖVÉS,  (el-lövés)  ősz.  fn.  1)  Fegyvernek,
pl.  ágyúnak,  mozsárnak,  puskának  elsütése.  2)  A
fegyverbe  tett szernek elröptetése, elszállítása.  3) Va-
lamely  tárgynak  lövés  által  elmetszése,  eltörése,  el-
szakasztása  stb.

ELLÖVÖLDÖZ,  (el-lövöldöz)  ősz. gyak.  áth. 1.
ELLÖDÖZ.

ELLUSTÍT,  (el-lustít)  ősz.  áth.  Lustára  vál-
toztat  el.  A tok evét elluttilja  ás embert. V.  ö. LUSTA.

ELLUSTUL,  (el-lustúl)  ősz.  önh.  Lustává  le-
szen.  A  vén  ló  ellustul. V.  ö.  LUSTA.

ELMAGZIK,  (el-magzik) ősz.  k.  Növényről, kü-
lönösen  kerti  növényekről,  zöldségekről,  füvekről
mondják,  midőn  felmagvasodnak,  magba  mennek,
érett  magvaikat  elhullatják.  Elmagzik  a  hajma,  sa-
láta  stb.

ELMAGYARÁZ,  (el-magyaráz) ősz. áth.  1)  Va-
laminek  hamis  értelmet  ad;  valaminek  értelmét  el-
csavarja.  Jobban  :  félremagyaráz.  2)  Magyarázva,
azaz  felvilágpsítva,  értelmezve eléád,  elmond valamit.
Elmagyardtni  a  gyermeknek,  valamely  különös  lát-
mányt. V.  ö. EL,  (2)  és  MAGYARÁZ.
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ELMAGYARÁZÁS, (el-magyarázás) ősz.  fa.  1)
Valaminek  hamis  értelmezése;  az  értelemnek  elcaa-
varása, jobban: félremagyarázás.  2) Megmagyarázás
V.  8.  ELMAGYARÁZ.

ELMAGYAROSÍT,  (él-magyarosit)  ősz.  áth.
Magyarossá vagy  magyarrá  változtat el, magyart esi
nál  valakiből  a beszélő  élre vagy  tetszése ellen.  Csak
idegen  mondhatja.  Elmagyarotttani  a  magyar  hasá-
ban  lakó idegen  nyelviteket.  Mi magyarok  így  monda-
nók  :  megmagyarotHani.  V. ö. ELNEMETE8ÍT.

ELMAGYAROSODÁS,  (el-magyarosodás)  ősz.
fa.  Ásón  elváltozó  állapot, midőn  valamely  idegen
szokásn és  nyelvű  ember vagy  nép magyar  szokáso-
kat  és  nyelvet  vesz  föl.

ELMAGYAR080DIK,  (el-magyarosodik)  ősz.
k.  Idegen  szokása  és nyelvű  létére  magyar  szokáso-
kat  és nyelvet  vevén föl, magyarrá  leszen.

ELMÁLLÁS,  (el-mállás) ősz.  fa.  Valamely test-
nek  azon állapota,  midőn  részei  között  az  öszveffig-
gés  megtágúl, s  azok  egymástól  könnyen  elválnak,
elszakadnak,  szétomlanak.  Leginkább  mondják  szö-
vetekről,  ruhaneműekről,  hús-, és  tésztaételekről.  V.
ö.  MÁT.T.Tg.

ELMÁLLASZT,  (el-mállaszt) ősz. áth. Eszközli,
hogy  valamely  testnek  részei  elmálljanak,  azaz, szét-
fogzoljanak,  elváljanak,  elbomoljanak.  Át  óctka, ko-
pott  ruhát  tlmáUatztják  a  molyok.  A  hoittat fStét  el-
máUatttja  a Mit.  V.  ő. MÁLLIK,  MÁLLASZT.

ELMÁLLIK,  (el-mállik)  ősz.  k.  Mállás  által
elkopik,  elolvad,  szétmegy.  ElmáUik  an óctka,  moly-
ette  ruha. ElmáUik  a fogak  kötött  a» igen puhára  főtt
hát. V.  ő.  MÁLLIK.

ELMÁLLOTT, (el-máUott) ősz.  mn.  Elkopott;
szótbomlott, foszlott, szakadozott  ElmáUott  Sri  mente,
elmáUott  bunda.  ElmáUott  tétttanemU.

ELMÁNGOL,  (el-mángol) ősz. átb. A  ruha, kü-
lönösen  fehérnemű  ráncztút mángoló  által  simára  ki-
egyengetí. Átv.  ért  és tréfásan:  valamely kézbelivel,
bottal,  doronggal,  jól  eldönget  valakit  V.  ö.  MÁN-
60L.

ELMAR,  (el-mar)  6sz. áth.  Marva elfiz,  elker-
get , eltávolít  A  hatieb  elmarja  a» idegen  ebet. Átv.
ért  szidás, rágalom, perpatvar  által  valakit  bizonyos
helyről, társaságból elhajt, elidegenít

TtTAffARAT),  (el-marad)  ősz. önh.  1)  Nem jön
el, akit  várnak,  kinek jőni keUene.  A  hivatalotok  kö-
tSl tíSbben elmaradtak.  2) Eláll, eltart,  el  nem vész,
el  nem romol. A  Maroson öttverakott  adna, évekig  el-
marad.  3) Elkésik. Elmaradt, mint Noé hollója  a  tá-
gon.  (Km).  4) Meg nem történik, megszűnik. A könyv
eltS  kötete  megjelent,  de  a  mátodik elmaradt.  5) A  ha-
ladókkal  egy  lépést  nem tartván, hátul  vagyon.  A
tánta  ökör  elmaradt  a  ctoraától.  V.  ö.  EL,  (2)  és
MARAD.

ELMARADÁS,  (el-maradás)  ősz.  fa.  El  nem
jövés; elkésel;  a  haladókkal  együtt  nem menés; el-

állás, el  nem romolás; megszűnés, meg nem történés.
V.  ö. ELMARAD.

ELMARADHATATLAN, ELMARADHATLAK,
(el-maradhatatlan  v.  —maradhatlan).  Ami  minden
esetre  megtörténni  fog;  ami előbb  utóbb eljön, ami
el  nem  marad.  A  természet  elleni vélek  megbüntetett
elmaradhatatlan.  Mint határozó ám.  elmaradhatlanal.

ELMARADHATATLANÜL,  ELMARADHAT-
LANUL,  (el-maradhatatlanal T. —maradhatlanal) ih.
Minden esetre,  bizonyosan, kétség nélkül, előbb utóbb.
A  halál  elmaradhatlanul  elvitt  mindnyájunkat.

ELMARADOZ, (el-maradoz) ősz. őnh.  Gyakran,
ismételve  el-  vagy  hátra  marad,  többször  elkésik.
Vagy  midőn  többről van  szó, ám. egymás  után elma-
radnak, egyik  előbb,  másik utóbb.  A  fáradt  utótok,
katonák  elmaradotnak  a csoporttól,  teregtül.

ELMARADT,  (el-maradt) ősz. mn. Aki  v.  ami
el nem jött, elkésett;  a  haladókkal  egy  lépést nem
tartott;  romlás nélkül elállóit  Elmaradt  hivatalotok,
vendégek.  MUvelttégben  elmaradt  népek.  A  többüSl  el-
maradt  zarándokok.  V.  ő. ELMARAD.

ELMARASZT,  (el-maraszt) 5sz. áth. 1) Valakit
v.  mit maradni késztet, elkéstél,  a haladókkal menni
nem  hagy, visszatartóztat  Elmaratztani  a  vendéget.
2) Elmarasztal.

ELMARASZTAL,  ősz. áth. 1) Általán,  menni,
haladni  nem  enged,  fentartóztat  2)  Törvénykezési
ért  a  bíró v. törvényszék a  panaszolt v.  vádlott  félt
elitéli,  t  i. a panaszló keresetének  teljesítésére  köte-
lezi,  vagy  büntetést  mond  reá. A  kéretett  adottágban,
a váUóöaletben,  a perkSÜtégekben  elmaratttahti  va-
lakit. Két  éoi fogtagban  elmaratftalni  a  bfmVtt.

ELMARASZTALÁS,  (el-marasztalás)  ön.  fii.
Törvénykezési  ért  bírói'v. törvényszéki hivatalos  ki-
jelentése annak, hogy a  panaszlott  vagy  vádlott  fél
ellen  a kereset  bebizonyodott

ELMARCZANGOL,  (el-marczangol)  ősz.  áth.
Marczangolva  eltép, szétszakgat  Az  ebek  dmarcsan-
golják  a» eleikbe  vetett  konctól.  A  farkatok  cftnarecon-
golják  a  etikát.  V.  ö.  MARCZANGOL.

ELMARKOL, (el-markol) ősz. áth. 1) Markolva,
marokba  fogva  elvesz, eltesz  valamit  2) Átv.  ért
Suttonban elcsíp,  elvisz,  ellop.  V.  ö. EL, (2) és MAR-
KOL.

ELMABSOL, (el-marsol)  ősz. őnh.  Hadi  rend-
ben  és  vonalban  eltávozik,  elmegy.

ELMÁSZ,  (el-mász) ősz. önh. Mászva  elmegy,
eltávozik.  Elmátmak  a rákok, tekenStbékdk.  V. ö.  EL,
(2)  és  MÁSZ.

ELMÁTKÁSÍT,  (el-mátkásít)  ősz.  áth.  L  EL-
JEGYEZ.

ELMÁZOL,  (el-mázol)  ősz.  áth.  Tulajdonké-
pen :  mázzal elken  valamit  Köz ért  akannifél«  zsi-
ros,  olajos stb.  nedvvel beszennyez, elmocskít valamit.
Elmátolni  a f álakat  tárral,  korommal. Elmátoltti  a
letteket,  ruhát tintával. Gúnyos kifejezéssel:  akont&r-
festő,  valamely  képet  esetlenül, 'durván  fiáét  V.  «.
MÁZ,  MÁZOL.
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ELME, (el-me, L itt  alább)  fn.  tt  elmét, tb.  el-
mék.  Alkotó részei :  el  (v.  elő)  és  me  (v. mi).  Innen
jelenti  1) Tágas  ért  ásón  tehetséget , mely minden
íuneretek  elejéi,  kútfejét,  okát  képezi, alkotja,  (el-mi,
elő-mi , azaz  élő-valami)  teh&t  mind  az  érzéki  tehet-
léget,  (facultas  percipiendi)  mind a gondolót magiban
foglalja.  Stílét  elme, nítle  elme.  Gyermek  elme. Elmébe
fojtó,  vemú  valamely  tárgyat.  A*  elmét  egy  tárgyról
mim fordittad.  Át  elmét fiUvidilani.  Heverő  tettben
txjdotilt  át  elme.  (Km).

.Mindenható  elménk  istenkedése
Ég- s földbe hat"  Kisfaludy  K.

.Kivál  az  elme  bolygó  képzetéből."
Ugyanaz.

í) Sforotb  ért.  gondoló tehetség,  (mens)  mely  szelle-
mi tatánk tulajdona  , s  mely  az  értelmet ,  (intellec-
tm) ét észt  (ratio)  foglalja  magiban.  V.  ö.  ÉRTE-
LEM éi  ÉSZ.  Mély  elme;  gySnge  elme;  élet  elme;
nagy  elme.  Elmét  futtatni;  elmét  fárantani,  gyako-
roln, Müveim.  Símében  megháborodni.  Elmét élesíteni  ;
tlmécel  felfogni  ;  elmét  törni  valamin  v.  valamiben.
Ff»  élne ,  fiatal  er8  veri  meg  a  hadakat.  (Km).  „És
lelek *i embert , kiből  az ördög  kiment vala , ülette
t  libáinál és  megrnháztatván  és egész elmével. "  Tat-
nni cod.  3)  Acon  tehetség , mely a  felfogott  tárgya-
kat  megtartja,  el  nem feledi,  (memória).  Elméjében
tartja  a látottakat  ét  hallottakat.  Elméből  mondja  el
« ltokét. Elttalatttani  valamit  a* elméből.  4)  Azon
tehetség, mely  a  különböző  dolgok  közötti hasonlatot
hamar  felfogja  (Wits),  innen  :  élet  elme ,  elmét ,  el-

Mind  ezek  szerént  elemeztethetík  ekként  is :
fl-mi  v.  éUf-mi,  élő  valami, ami  az  emberben az  élőt,
ai életerőt, a szellemet alkotja,  t.  i.  az érzéktől  kezdve
az  értelmet  és  észt vagyis  az  ismereti  tehetség  vala-
mennyi  fokit  képezi. Rokona azon il, melyből ildom,
•Homo* származott, valamint az élénk mozgékonyságra
vonatkozó  ü  is.  V. ö. IL.  A  hangokban  is  rokon gö-
rög  latin  Ottúmu  (=  elme)  szót , (mely  a görögben
furirt,  lehellést, szellőt jelent) Benfey az an (=  leh)
inoszkrit  gyökből  származtatja,  mely  pra  szóval
öuretéve :  prán  ám.  élni.  Igen  közel  ill  a magyar
tlne  szóhoz,  ás arab tim , mely  ám.  tudomány.  Át-
tétre hasonló  hozzá  a finn midi.

ELMEÁLLAPOT,  (elme-állapot)  ősz.  fn.  A  tá-
gas és szoros  értelemben  vett  elmének  tulajdonságai
ötzvevéve,  s  különféle  körülményekben  létezve.  A

a  férfi  elmeállapota.  A  müveit  vagy  müve-
ember  elmeállapota.  A  betegnek , bolondnak  el-

ELMEBAJ,  (elme-baj)  ősz.  fin.  L.  ELMÉBE-
TEQ8ÉQ.

ELMEBETEG , (elme-betag) ősz.  mn.  Általán,
k«ek  elméje  kór állapotban  szenved , azaz , zavaró-
í"tt, tébolyodott  Különösen, kinek  kedélye  mélyen

van  illetve,  megsértve,  s ez értelemben  a szélesen vett
elmének  érző, tehetségeire  vonatkozik.

ELMEBETEGSÉG,  (elme-betegség)  ősz.  fn.  Az
elmének  gyönge,  kóros  állapota, megzavarodása,  té-
bolyodasa. Különösen:  mélyen ületődött,  megsértett,
s  rendes  működéséből kizaklatott  kedély.

ELMEBÓDULT,  (elme-bódult) ősz.  mn. Kinek
elméje  megzavarodott,  tébolyodott

ELMEBÓDULTSÁG,  (elme-bódultsig)  ősz.  fn.
Az  elmének  megzavarodott,  tébolyodott  állapota,
vagy  tulajdonsága,  pl.  nagy  ijedség,  öröm,  fájdalom,
kínok  miatt.

ELMEBOTLÁS,  (elme-botlás)  ősz.  fn.  Az  el-
mének  gyöngesége, melynél  fogva  működéseiben  hi-
bát  ejt,  a  tárgyakat fonákul fogja föl;  valamit  elfeled.

ELMECSAVAEGÁS,  (elme csavargás)  ősz.  fn.
Az  elmének  azon  lenge  állapota,  midőn  bizonyos
tárgyra  nem feszül,  hanem  ide-oda csapong,  tétováz.
Él  e  szóval Pázmán.

ELMECSEVÉSZ,  (el-mecsevész  vagyis  hely-
cserével  : el-csenevész)  ősz.  önh.  Mondják  az  állat-
és  növényfajokról,  midőn  eredeti  épségöket  lassan-
lassan, nemzedékről nemzedékre elvesztik,  elaljasod-
nak,  elfajzanak.  (Székely  szó).  Néhutt :  elctenevé* v.
—ctenev n.

ELMEÉL,  (elme-él)  ősz.  fn.  Az  elme  ereje,
melylyel  az  a  tárgyakat  igen finomul  felfogni  s  ösz-
vehasonlítni  képes.

ELMEÉLESITÉS,  ősz.  fn.  Szellemi  gyakorlat,
melynél  fogva  az  elme  bizonyos  könnyüséget  szerez
a  tárgyak  legfinomabb  felfogásában,  s  öszvehasonH-
tisában.  Él  e  szóval  Pázmán.

ELMEÉLESITÖ,  (elme-élesitő)  ősz.  mn.  Ami
az  elmét  élessé  teszi, azaz  könnyfiséget  szerez  neki,
a  dolgok  finom  felfogásában,  öszvehasonlitisában  stb.
Él  e  szóval  Pázmán.

ELMEERÖ,  (elme-erő)  ősz.  fn.  Erő,  melynél
fogva  az  elme  működik, mely a  tárgyakat  fölfogja,
fogalmakat  alkot, Ítéleteket  hoz stb.

ELMEFAKGATÁS,  (elme-fakgatás) ősz.  fn.  Az
elmének  különféle  ellenvetések , nehézségek,  bonyo-
lódott  tárgyak  fejtegetése  által  gyakorlása.  (Csúzi.
Trombita.  116. 1.).

ELMEPÁRASZTÁS,  (elme-fárasztis)  ősz.  fn.
Az  elmének mérték- s  mód nélküli  munka  által meg-
erőltetése.

ELMEFÁRASZTÓ,  (elme-fárasztó) ősz. mn.  Az
elmét  mértéken túli  munka által  megerőltető.  Elme-
fdratftó  folytonot  munka.

ELMEFUTTATÁS,  (elme-futtatás)  ősz.  fn.  1)
Az  elmének, gondolkozásnak tárgyról  tárgyra  fölszí-
nes  szállongása. Ellentétetik  a  mély  gondolkozásnak.
2)  Elménczkedés.  3)  Oly  gondolkozás, melynek ko-
molyabb  czélja  nincsen, s egyedül  időtöltésre,  mulat-
ságra  szolgál.

ELMÉGY, (el-mégy) ősz. önh. 1) Általán,  bizo-
nyos  álláspontot,  helyzetet  oda  hagyva,  eltávozik.
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Elmegy  a várattál, megyém,  orttágból.  2)  Valahová
elutaz.  Elmegy  Petire,  Kolottvárra.  8)  Valamin  el-
igazodik.  Éten  iraton  nehét  elmenni.  4)  Elvese.  El-
ment  a*  ette. Elment a  haja,  ttöre.  5)  Mondják  ter-
mészeti s  lelketlen  dolgokról  is.  Elment a* árvít,  el-
ment  a  förgeteg.

ELMEGYAKORLÁS,  (elme-gyakorlás)  ősz.  fn.
Szellemi  működés, melynél  fogra elmetehetségeinket
használjuk,  gondolkodunk, Ítélünk  itb.

ELMEGYARORLAT,  (elme-gyakorlat)  ősz.  fn.
Elmegyakorlás elvont értelemben, vagy tárgyilag véve.

ELMÉGYÉZ,  (el-mégyéz) ősz.  áth.  Megyével,
határral  valamely  tért elválaszt;  megyét,  határt  húz.
Elmegyé*ni  a  ttomtiéd  helyiégek  földeit  egymástól.  V.
ö. MEGYE,  MÉGYÉZ.

ELMEGYÖNGESÉG,  (elme-gyöngeség) ősz:  fn.
Az  elmének  azon  állapota, melyben működni  elégte-
len, nem képes, erőt kifejteni  nem bír; a  tárgyakat
tol nem foghatja  stb.  Máskép :  butaság, ostobaság.

ELMEHÁBORODÁS,  (elme-háborodás) ősz.  fn.
1) A*  elmének nyugtalan  állapota,  midőn  rendes mű-
ködését  erősebb  indulatok, pl.  hirtelen harag,  boszú,
ijedés  stb.  megzavarják.  2)  A  gondolkozó  tehetség-
nek  fonáksága,  mely a  tébolyodást,  bolondulást meg-
előzni  szokta.

ELMEHÁBORODOTT, (elme-háborodott)  ősz.
mn. Háborodott  elméjü,  kinek  gondolkozása  megza-
varodott

ELMEHÁBORU,  (elme-háború)  ősz.  fn.  Átv.
ért  tudományos  vitatkozás, vitálkodis, melyben okok
ellen  okok harczolnak.

ELMEHIBA,  (elme-hiba) ősz.  fn.  Hiba, melyet
működéseiben  az  elme, különösen  mint  emlékező te-
hetség  ejt

ELMEJÁTÉK,  (elme-játék) ősz. fn.  A  gondo-
latoknak  elmés  futtatása,  egymással  felváltása,  ösz-
vehasonUtása.  Az elmejáték elmésségen, elménczségen
alapszik, s  komoly, velős  ismereteket nem keres.

ELMÉL, (el-me-el) önh.  m.  tlmél-t.  1) Általán,
elmével működik, dolgozik.  Innen.  2) Tágas  ért  ér-
•ékileg  vagy  gondolattal  valamit  felfog,  öntudattal
érez,  gondolkodik.  3)  Szoros ért  az észrevett  tárgyat
megfontolja,  meghányja veti, s róla  ismeretet szerez.
4) Legszorosb ért  általános,  elvont eszméket  alakít,
melyek  egyedül  az  észnek  fogalmai,  akár  felel  meg
azoknak  a tapasztalatban  való tárgy, akár  nem. (Con-
ceptus puros formát).

ELMÉLÉS,  (el-me-el-és)  fn.  tt  elméUt-t,  tb.
—ék.  1) Általán,  az elmének működése.  2)  Különö-
sen , tágas ért  valaminek  érzékkel  vagy gondolattal
öntudatos  felfogása.  3) Szorosb ért  az észrevett tárgy-
nak  megfontolása s  megismerése.  4) Legszorosb  ért
általános, elvont eszmék, fogaknak  alakítása.  V.  ö.
ET.MF.,  ELMÉL.

ELMÉLET,  (el-mc-el-et)  fn.  tt  elmélet-e*.  1)
Általán,  amit elmével,  azaz  érzéki  és  gondolkodó te-
hetségűnkkel  öntudatosan  felfogunk.  2)  Különösen,

érzékentuli  tárgynak  fogalma,  elvont  fogalom,  nézet,  '
melyre  egyedül  tapasztalás  által  eljutni  nem  lehet,
hanem  elvont  gondolkodás  által.  (Conceptns porai).
3)  Megfelel e görög  szónak  :  theoria,  azaz  oly  isme-  .
rét, igazság, mely kiválólag belső  szemlélődésünkbea
létezik,  tekintet  nélkül arra, vájjon  felel-e  meg annak  |
valamely  való tárgy  a  tapasztalatban  vagy  sem.

ELMÉLETI,  (el-me-el-et-i) mn. tt  elméletírt, tb.
—ék.  Ami  kiválólag  elméletben, azaz  gondolatban,
belső  szemlélődésben,  fogalomban,  elvont  eszmében  |
létezik; ami az  ismereteknek  általános  jegyeit,  tulaj-
donságait  targyazza,  (theoreticns).  Ellentéte :  gya-  '•
korlali,  tapatztalatí.  Elméleti  bSlctéttet.  Elméleti  it-
meretek.

ELMÉLKEDÉS,  (el-me-el-kéd-és)  fii.  tt  elmü-
kédét-t,  tb  ék. A  tárgyaknak  folytonos  és  mélyebb
meggondolása, s  eredményeik  fontolóra vétele. Val-
lástani ért  gondolkozás  a lelki szent dolgokról. Sient
elmélkedett*  merülni.  (Meditatío).

ELMÉLKEDIK,  (el-me-el-kéd-ik)  k.  m.  ebnél-
kéd-tem,  —tél, —ctt. Folytonosan, s mintegy mélyeb-
ben, a  tárgyakat  mindiinnen  meghányvavetve  ebnél;
a  dolgok okait,  körülményeit,  eredményét  fontolón
veszi.  (Contemplatur).  Valamely  tárgy  fűlött  v.  tárgy-
ról  tokáig  elmélkedni.  V.  ö. ELMÉL.  Vallástani  ért
lelki, szent  dolgokról gondolkozik. (Meditatnr).

ELMELLÖZ,  (el-meUőz) ősz.  áth.  1) Valamely
dolgot  ügybe,  tekintetbe,  figyelembe  nem vesz.  Tár-
tamhot  nálott,  engem pedig  elmellotött.  2)  Hivatalt,
szolgálatot  megtagad  valakitől, s másnak adja  ast  8)
Elmulaszt  Elmeüixni  a  kOtelettégef.  4)  Mint  afféle
melléket  dolgot  félre  tesz.  A  fontotabb  ügyeket  elvé-
getni,  a kitebbeket  elmeUfcni.

ELMELLÖZÉS, (él-mellőzés) ősz. fn.  1)  Ügybe,
tekintetbe,  figyelembe  nem  vevés.  2)  Valamely  fo-
lyamodónak  hatratétele, a  kívánt  hivatalra  ki nem
nevezése.  3)  Elmulasztás.  4)  Valaminek  mellékes
tárgy  gyanánt  félretevése.

ELMÉLYED,  (el-mélyed)  ősz.  önh.  Valamely
gondolatba, elmélkedésbe  igen belemerül  Elmélyedni
a  ttent  dolgok  fontolgatátában.  Elmélyedni  valamely
nagy  terv fejtegetétében.  Máskép  : elmerül.

ELMÉLYEDÉS, (el-mélyedés) 1. ELMERÜLÉS.
ELMÉNCZ,  (el-me-encz)  fn.  tt  elménct-et.  Sze-

mély, ki holmi aprólékos  elmejátékokat  űz ,  ki  min-
den  alkalommal,  s  minden  tárgy  körül  elme*  lenni,
ebnéskedni akar.  V.  ö. ELMÉSKEDIK.

ELMÉNCZKÉDÉS,  (el-me-encc-kéd-és)  fn.  tt
elménctkédéi-t, tb. —ék. Elmeviszketeg,  melynél  fogva
valaki  nagy  kedvét  leli  mindenféle  tárgyról  é*  alka-
lommal  meglepő ötleteket  mondani; élczeskedés.

ELMÉNCZKÉDIK,  (el-me-encz-kéd-ik)  k.  m.
elméncfkáí-tem.  Aprólékos  elmejátékokat űz ;  minden
alkalommal s dologról  elmés  ötleteket akar  mondani;
élczeskedik.

ELMENCZKÉDŐ,  (el-me-encz-kéd-ő)  mn.  tt
elméncMkédö-t.  Aki  elménczkedni  szeret vagy  szokott,
élczeskedő.
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ELMÉNCZSÉG, (el-me-encz-ség)  fa.  tt  elménct-
Meglepő, különösen  mosolyra  v. nevetésre  ger-

jesrtf  ötlet, mely  leginkább  a  tárgyak  finom,  aprólé-
kot Suvehasonlitásából  valamely  újat,  váratlant hoz
elö;élezesség.

ELMÉNÉS,  (el-ménés) ősz.  fa  Eltávozás, eluta-
lát, elhordozkod&s.

ELMÉNET, (el-ménet) ősz.  fn.  Eltávozás,  eluta-
lii, elhordozkodás, elvont  ért.  véve.  Elmenet  előtt  bu-
etü várni  tanainktól.

ELMENETEL,  (el-ménetel)  ősz.  fn. lásd  : EL-
MÉNET.

ELMÉNÖ,  (1),  (el-ménő)  ősz.  mn.  Eltávozó,
dntuó,  eltakarodó.

ELMÉNÖ,  (2),  (1. föntebb)  ősz. fn.  1) Valamely
jdtdii,  mely  távozásra,  utazásra, eltakarodásra  int.
Ernnöt  dobolni a  hajdúknak.  ElmenSt  trombitáim  a
lofwotwfc  Bakancsosok  nyelvén  fikátor  (Vergatte-
nmg). Innen:  fikátort  vend.  2)  Készület  a  távozásra,
elutufen.  ElmenSben  vagyunk.

ELMENYAVALYA,  (elme-nyavalya)  1. ELME-
BETEGSÉG.

ELMENYUGALOM,  (elme-nyugalom)  ősz.  fn.
Ai  elmének  azon  állapota,  midőn  a  kültárgyak  és
frzékek  által benső  működéseiben  nem zavartatik,  s
indulat-  és  szenvedélytől  menten  munkálkodik.  Az
tltuxyugalom  tistta,  csendet  kedélylyel  jár.

ELMENYUGTALANSÁG,  (elme-nyugtalanság)
öo. m.  Az  elmének  azon állapota,  midőn  kellemes
ngy  kellemetlen  erősebb  benyomások,  indulatok,
neovedélyek  által, működéseiben  zavartatik.

ELMÉR,  (el-mér) ősz.  áth.  1)  Valamit  részle-
tenként mértékre  téve,  osztva,  elad.  Elmérni  a  levá-
gott  marhát.  Koctmábcm  elmérni  ÓM  uratág  borát.  2)
Területet, földet,  rétet,  mérnökileg  feloszt.  3)  Más-
kora  mér,  mint  kellene.  4)  Hibásan  mér,  fonákul
«ab ki, helyesebben  :  rostul  mér.

ELMEBED,  (el-mered)  ősz.  önh.  A  szemről
mondják,  midőn  igen  fólnyilva,  tartósan  függ  vala-
mely  tárgyon.  Elmeredtek  a  nemeit  oly  erősen  nézett.
V. ö.  MERED.

ELMERESZT,  (el-mereszt)  ősz.  áth.  Szemeit
merf  állapotba  helyezi,  erősen,  ugyanazon  tárgyra
kurírja,  •  folytonosan  reá szegezve tartja.  Elmeremii
•vivit,  ét  bámétxkodik.

ELMÉRE VÉDIK,  (el-merevédik)  ősz.  k.  Mé-
nen, mozdulatlanul,  megfeszítve  elterül,  ruganyossá-
git elveszti.  Elmerevedve  feküdt  a  kemény  hideg miatt.

ELMEREVÜL,  (el-merevül)  ősz.  önh. Mintegy
önmagában  merővé, mozdulatlanná  lesz.

ELMÉRGESEDIK,  (el-mérgesédik)  ősz. k.  Tu-
lajdonkép  : mérges  állapota  jobban-jobban  elterjed.
Különösen  :  a  seb  elhatalmazik,  a  testen  tovább-
toTibb eszi  magát, s  veszélyesbbé  leszen.

ELMÉRGESÍT,  (el-mérgesít) ősz. áth.  A sebben
» mérget elterjeszti,  veszélyesbbé teszi. Átv. ért. hasz-

át erkölcsi és  szellemi  nyavalyákról  is.

ELMERÍT,  (el-merít)  ősz.  áth.  Valakit  v. mit
híg  elem, pl.  víz,  sár  stb.  alá  buktat  Elmeríteni  vfi
alá  a kortót.  V.  ö.  MERÍT.

ELMÉRÖDIK,  (el-mérödik)  ősz.  belsz.  Mérés
által  elfogy;  mérés  közben  elvész, elfoly,  elhull,  pl.
ha  egy  mázna húsból csak  95  fontot  vág  ki a legény,
a  többi  öt  font  elmérö'dik,  azaz  aprólékosan  elhull.

ELMERÜL,  (el-merül)  ősz.  önh.  1)  Valamely
híg  elemben, pl.  vízben, borban,  sörben,  sárban  stb.
alászáll,  alábukik.  A  leS  elmerül  a  vízben.  A  kocri
tengelyig  elmerül  a  kátyolban.  2)  Átv.  ért  valamely
szellemi  vagy  erkölcsi  tárgyban,  munkában,  foglal-
kozásban  ügy  elmélyed,  hogy  minden  másról, megfe-
ledkezni  látszik.  Elmerülni  a  gondolkozásban,  tanu-
lásban,  tervezésekben.  Elmerülni  a játékban,  fetletttég-
ben, bujaságban.

ELMERÜLÉS,  (el-merülés)  ősz. fn.  1)  Elbukás,
híg  elembe alászállás, elsüllyedés.  A  repedezett  fenekű
hajó  elmerlllétnek  van  kitéve.  2)  Átv. ért  erkölcsi  v.
szellemi  tárgyban,  munkában  elmélyedés.  Elmerülét
a  tudományokban,  elméletekben.  Máskép  :  elmélyedés.
Ez  utóbbi  újabb  alkotású.

ELMERÜLTSÉG,  (el-merültség)  ősz.  fn.  Lelki
állapot,  midőn  valaki  gondolatokba mélyed, s minden
érzéki  kültárgyakról  megfeledkezni  látszik.

ELMERÜTET,  (el-merütet,  ám.  elmeriiltet  v.
el-merültség).  Kiavult fn.,  a  régieknél  ám.  lelki  elra-
gadtatás.  (Extasis).

ELMÉS,  (el-me-es)  mn.  tt.  elmét-t  v.  — ét,  tb.
—ék.  1) Értelemmel, Ítélettel  biró,  ki  a  tárgyakat
könnyen  és  világosan  felfogja,  s rolók  helyesen  Ítél.
2)  Különösen:  ki  a  tárgyak  közötti különbséget vagy
hasonlóságot  gyorsan  észreveszi,  s  meglepő  ötletei
által  mulattat.((Witzig).

ELMESÉL,  (el-mesél) ősz. áth.  1) Meséket  mon-
dogat  el;  valamit  mese-alakban  ad  elé.  2) Elrcgél,
költőileg  elbeszél.  V.  ö. MESE,  MESÉL.

ELMESÉLÉS,  (el-mesélés) ősz.  fn.  1)  Valamely
mesének  elmondása.  2)  Elregélés,  költői,  különösen
népmondákon  alapuló  elbeszélés.

ELMÉSKÉDÉS,  (el-me-es-kéd-és)  fn.  tt.  elmés-
kédés-t,  tb.  —ék.  Az  elmének  sajátságos,  ötletekkel
gazdag;  továbbá  finom  észrevételek  és  gondolatok,
éles  tréfák,  és  meglepő  fordulatok  által  működése.

ELMÉSKÉDIK,  (el-me-es-kéd-ik) k.  m.  elmét-
kéd-tem,  —tél,  —étt.  Elmés  ötletekkel  mulattat;  a
különféle  dolgok  öszvehasonlitásából  finom  észrevé-
teleket,  meglepő gondolatokat  fejt  ki;  élesen  és  ha-
tosán  tréfálkodik,  gúnyolódik,  csipkéd.  Felsőbb  ne-
mű  elmeműködést jelent,  mint  az  dménctkedik.

ELMÉSSÉG,  (el-me-es-ség)  fn.  tt.  elmétség-ét.
1) A  széles  értelemben  vett  elmének egyik sajátságos
tulajdonsága,  melynél fogva  meglepő ötleteket,  finom,
éles  észrevételeket  és  gondolatokat  fejt  ki.  2)  így
neveztetik  maga  azon ötlet,  gondolat,  észrevétel  is,
mely  ezen  tehetségből  ered.  Különböztetésfil  v.  ö.
ELMÉNCZSÉG.
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ELME88ZŐDIK,  (el-messződik) őu. k.  Messze
eltávozik,  elhúzódik, elvonul.

ELMESTERKÉL,  (el-mesterkél)  ö»z. áth. Va-
lamely  müvet  túlságos  czífraság,  ékesgetés, gyalul-
gatás  ttb. által  elront, idei nélkülivé  tesz.

ELMESUBLÓDÁ8  ,  (elme-súrlódás)  ősz.  fh.
Szellemi  működé*, midőn  vitatkozások, tudományos
vetélkedések  által  az  elmék  mintegy  súrlódásba jön-
nek,  s  egymást  új  és  új  leleményekre  ösztönzik.

ELMÉSZ,  (el-me-ész)  fn. tt  elmétz-t,  tb.  —ék.
Új  alkotásu  műszó.  1)  Bölcsész.  2)  Elméleti  ismere-
tekkel  foglalkodó. (Theoreticus).

ELMESZIKRA,  (elme-szikra) ősz. fn. Aprószerü
elmés ötlet,  mely  valamiben mintegy  mellékesen , és
futólag  tűnik  elé; élez.

ELMESZÜLEMÉNY,  (elme-szülemény) ősz.  fh.
Lelemény, új  gondolat,  terv  stb.  melyet  az  elme  mű-
ködése hozott létre. Ét  táját  dmttttileményem.  Zalán
fvtáta  Vörösmarty  Sí.  elmettOltménye.

ELMETAN,  (elme-tan) ősz.  fű.  Némelyek  sze-
rént  ám. bölcsészet

ELMETEHETLEN,  (elme-tehetlen)  ősz.  mn.
Gyönge  elmcjü,  elmetehetség  nélkül  szűkölködő.

ELMETEHETLENSÉG, (elme-tehetlenség)  ősz.
fh.  Elmetehetség  nélküli  állapot, elmeerő hiánya,  il-
letőleg  butaság, ostobaság.

ELMETÉHETSÉG, (elme-tehetség)  ősz.  fh. A
legtágasabb  ért  vett  elmének  mindenféle  képessége.
Nagy  elmetehettég.  Fejletlen  vagy  kifejlett  elmetehettég.
Elhanyagolt  vagy  kiművelt  elmetehettég.  ,

ELMETEL,  (el-metél) ősz.  áth. Éles eszközzel
valamit részekre, szeletekre,  darabokra  stb.  elmetsz,
elszeldel, elvagdos.  Elmetélni  a  tOltet.  V.  ö. METÉL.

ELMETÉLÉS, (el-metélés)  ősz.  fh.  Valaminek
éles  eszköz  által részekre, darabokra stb. elszeldelése,
elvágása. V. 8. METÉLÉS.

ELMÉTELYESÉDIK,  (el-mételyesédik)  ősz. k.
Métely  nevű  nyavalyába  esik; a métely  elharapódzik
közötte.  Elmetelyettdnek  át  ittapot  helyen  legelő  ju-
hok.  V. 5. MÉTELY.  Átv. ért  ragályoi  kórba  esik,
a ragály  elhatalmazik.  Haiználják  erkölcsi  ért. is.

ELMÉTELYESÍT,  (el-mételyesít)  ősz.  áth.  A
mételyt  elterjeszti.  Egy  mételyét  juh  elmctelyetíli  a
USbbit  it.  Átv. ért  a ragályos  kórt  másokkal  közli.
Erkölcsi  ért  mások  tinta  erkölcsét  megfertőzted.

ELMÉTLEN,  (el-me-etlen)  mn.  tt  elmétlen-t,
tb.  — «'*.  Buta, ostoba, oktalan,  helyes  elme  nélkül
szűkölködő, elmében  fogyatkozott  Ehnétlen  beuédek.
Ellentéte  :  elmét.

ELMÉTLENSÉQ,  (el-me etlen-ség)  fn.  tt  d-
méOtntig-a.  Elme-erő  hiányában  szenvedő  állapot,
illetőleg butaság, ostobaság,  tompa  elmüség.

ELMETOMPASÁG,  (elme-tompaság)  ősz.  fh.
Ás  elmének  gyengesége, nehéz  felfogása, akár  termé-
szettől  olyan, akár  kicsapongások,  nagy  erőtetés stb.
által  támadt  Ellene  tétetik  az  tletdmtltég.

ELMETSZ,  (el-metsz) ősz. áth. Kisebbféle  esz-
közzel, pl. késsel, bicsakkal, ollóval  ketté  választ ra-
lamit  Etmetttem  kéttel  a* ujját.  Ehnettteni  (elnyírai)
ollóval  a  hajat.  Ebnettteni  a  kenyér  gyürkéjét.  V. ö.
METSZ, SZEL, VÁG.

ELMETSZÉS, (el-metszés)  ősz.  fh.  Valaminek
éles  eszköz  által  elválasztása, ketté szakasztása.  V.ö.
METSZÉS,  SZELES.

ELMEZAVAR,  ELMEZAVARODÁS,  (elme-
zavar  v.  —zavarodáe) ősz.  fn.  L.  ELMEHÁBOBO-
DÁ8.

ELMOCSKÍT,  (el-mocskít)  ősz.  átb.  A  tiszta
testet mocsokkal  elrutítja,  elkeni.  ElmoctkÜani  tárral
a  ctitmákat,  tintával  a  letteket.  V.  ö.  MOCSOK,
MOCSKÍT.  Tulajdonkép  annyit tesz, mint  :  (merő)
mocsokká  változtat,  mocsokká  tess.  Tehát  erősebb
kifejezésfi  mint elmocskosít

ELMOCSKOL,  (el-mocskol)  öss. áth.  L  EL-
MOCSKÍT.

ELMOCSKOLÁ8,  (el-mocskolás)  ősz.  fn. Cse-
lekvés,  mely  által  elmocskolunk  valamit

ELMOCSKOLÓDIK,  (el-mocskolódik)  ősz.
belsz.  Mocsok  által  elkenődik, elratúl, tisztátalanná
lesz. A  ttttretelSk  ruhája  a mutttél  elmocikoUdik.

ELMOCSKOSÍT, (el-mocskosít) ősz. 4th.  Mocs-
kos, tisztátalan, szennyes alakúra  változtat  el.  A  ttu-
rok  elmoetkotOja  a  vargák  tatéi*.  V.  8.  MOCSKOS.

ELMOCSKOSODIK,  (el-mocskosodik)  ősz.  k.
L  ELMOCSKOSÚL.

ELMOCSKOSÚL,  (el-mocskosúl)  ös«.  önh.
Mocskos, azaz  tisztátalan,  czirmos, szennyéé,  piszkos
alakúra  változik  el.  A  lakatotok  ketei, arcsas, ruhü
elmoctkotulnatc.  V.  ő. MOCSKOS.

ELMOCSKÚL,  (el-mocskúl)  ősz.  önh.  Tulaj-
donkép  annyit  tesz,  mint  (merő) mocsokká  lesz.  Te-
hát  erősebb  kifejezésfi,  mint  elmocskosúL

ELMOGORVÍT,  (el-mogorvít)  ősz. áth.  Mogor-
va, azaz,  búskomor, durczás, haragos alakúra változ-
tat  el.  Némely  embert  át  agg  kor, matt  a  ktílonf&e
vinályok  elmogorvítják.  V.  ö.  MOGORVA.

ELMOGORVÚL,  (el-mogorvúl)  ősz. önh.  Mo-
gorva,  azaz  búskomor, dnrczás, haragos  terméazetűvé
változik  el.  Hajdan  nyájat,  vtg  ember  volt,  »  mott
egétten  elmogorvüt.

ELMOHOSODIK,  (el mohosodik)  Ősz. k.  Ellepi,
benövi  a  moh.  A  régi  nádfüdeltk,  ttindelyek,  aggfák
derekai,  elmohotodnak.  V.  ö.  MOH.  Átv. ért  ócska,
régies  természetet, alakot ölt,  elavul.

ELMOHOSÚL,  (él-mohosul)  ősz.  önh.  lásd  :
ELMOHOSODIK.

ELMOND,  (el-mond) ősi. áth.  1) Bizonyos  szó-
kat, beszédet,  mondókát  eléad.  Elmondani  a  ltokét,
a  köttönlö  verteket.  Elmondani  a»  Menetet,  paranetot,
hirdetett.  2)  Elbeszél.  Majd  elmondom,  mi  történt
velem.  Elmondani  át  utatátt,  tapaittalaíokat.  3)  Rész-
letesen  közöl  valamit  Éten  titkot  ctak  neked  mondom
el.  Ett  nem mondhatom  el.  V.  ő. EL, (9)  é«  MOND.
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ELMONDÁS, (él-mondás)  ősz.  fn.  1)  Bizonyos
izíknak, beszédnek, mondókának eléadása.  Az  elmon
iáiba*  akadozni.  2)  Elbeszélés.  3)  Közlés.  Némely
dolgok  elmondásában  óvatosnak  kell  leírni.  V.  ö.  EL-
MOND.

ELMONDHATATLAN,  (el-mondhataüan)  ősz
mn.  1) Ami oly  nagy,  oly  terjedelmes,  hogy  eléadá-
ún  bizonyos  idő elégtelen;  amit  elszámlálni  nem
lehet  Elmondhatatlan  viszontagságok.  2)  Minek  kife-
jezésére elegendő és  alkalmas  szárak  nincsenek.  El-
ntmdhalaílan fájdalom.  3)  Minek  elmondását,  elbe-
szélését a körülmények tiltják.  Elmondhatatlan  titkok,
nnginttgyek.  4)  Igehatározókép  :  elmondhatatlanul.

ELMONDHATLAK,  (el-mond-hat-lan)  ősz.  mn.
L ELMONDHATATLAN.

ELMORZSÁL,  (el-morzsál)  ősz.  áth.  Morzsákra
eltördel;  morzsaformában  elhullat.  Elmorudlni  a
(tüjtlrntk  vetendő  kenyériéit.  V.  ö.  MORZSA,  MOR-
ZSÁL

ELMORZSÁLÓDJK, (el-morzsálódik) ősz. belsz.
Móráikra  eltördelődik, morzsákra  szakadoz,  szétvá-
lik,  moraaalakban  széthull.  A  száraz  buzakenyér
fámn/tn  tlmonsdlódik.

ELMORZSOL,  (el-morzaol)  ősz.  áth.  Morzsolva
eltördel,  apró  részecskékre oszlat.  Elmorzsolni  a  ku-
torietít.  Átr.  ért. valamely  eledelt  apródonként  elfo-
gríMt, italt elköltöget.  Barátságot  beszélgetésben  el-
norttoltmk  egy pint  bort.  V.  ö.  MORZSOL.  Tréfás
ért.  felületesen  ad  elé,  roszul  mond  el.

ELMORZSOLÓDIK,  (el-morzsolódik) ősz. belsz.
Porhanyó vagy  lágyabb  test, más  keményebbel  sur-
lúdTin öszve, apró  részecskékre  töredezik.  A  kőhöz
Hántolt  fsld  elmonsolódik.

ELMOS,  (el-mos) ősz.  áth.  1) A  mozgásban,  fo-
esésben  levő víz,  zápor  valamely  testet he-

elvisz. Át  áradó  Duna sok partot,  és házat  el-
2)  A  mosást  elvégzi.  Már  vége  az  ebédnek,

•& 'l  it  mattunk.  Mi  már  elmostunk, ki  is  teregettünk.
V. 5.  MOS.

ELMOSOGAT,  (el-mosogat)  ősz.  áth.  1)  A  fo-
ly'.. ballimzó, eső  víz,  zápor,  valamely  testet gyakori
•:t%«tés, nyalogatás  által  elszakgat,  elvisz.  A  fő-
ly, nejt  lattanként  elmosogatja  a partokat.  2) Kony-
Inedények  mosását  elvégzi.  Ha  elmosogatlatok  leá-
»»<*. láttatok  a fonáshoz.  V.  ö.  MOSOGAT.

ELMOSOLYODÁS,  (el-mosolyodás) ősz.  fn.  A
neretétnek  gyöngédebb,  szelídebb  neme.  V.  ö. EL-
MOSOLYODIK.

ELMOSOLYODIK,  (el-mosolyodik)  ősz.  k.
Gyöngéden  nevet,  azaz  se  száját  nem nyitja  ki,  se
Lángra  nem  fakad,  hanem csak  kissé  húzza  el  ajkait,
> ez által nyájassagának,  tetszésének, szelídebb ked-
r^ek, néha  titkos  gúnynak  jelét  adja.  V.  ö. MOSO-
LYOG.

ELMOSOLYOG,  (el-mosolyog)  ősz.  önh.  Foly-
•ínosan, több ideig  mosolyog.

ELMOZDÍT,  (el-mozdít)  ősz.  áth.  1)  Valamit
fc.yérol,  nyugvó állapotából  eltol, eltaszít,  elkény-

AEAft.  IAOT  8ZOTÍB.  n.  KOT.

szerit. Elmotdítani  helyeikből  a bútorokat.  Elmotdítani
csáklyákkal  a  dereglyét,  hajót.  2)  Valakit  hivatalától,
tisztétől eltávoztat,  eltesz, vagy más helyre,  hivatalba
alkalmaz.  3)  Törvényi  ért.  a  kereső  félnek  kérését,
követelését  igaznak,  törvényesnek  nem ismeri.  Kere-
tétől,  keresetétől  valakit  elmozdítani.

ELMOZDÍTÁS, (el-mozditás) ősz.  fn.  1) Vala-
minek  elébbi  helyéről, nyugvó  állapotából  eltolása,
eltaszítása,  elkényszerítése.  2)  Hivataltól  megfosztás,
vagy  a  hivatalnak,  helynek,  mással  elcserélése.

ELMOZDÍTOTT,  (el-mozdított)  ősz.  mn.  1)
Helyéről, nyugvó  állapotából  eltolt,  elnyomott,  elta-
szított  stb.  2)  Hivatalától,  tisztétől  megfosztott,  vagy
más  hivatalra  és helyre általtett.  Elmozdított  tisetvise-
lök.  V.  ö. MOZDÍT,  ELMOZDÍT.

ELMOZDUL, (el-mozdál) ősz. önh.  1)  Helyéből,
nyugvó  állapotából  belső  erejénél  fogva  eltávozik.
Elmozdul  a rest  bival is, ha szttrkálják.  2) Mondják
oly  tárgyakról  is, melyek  külső  erő által  indíttatnak
el.  Elmozdul  a  szélmalom,  ha  kedvező  szele  jön.  3)
Elmegy,  eltávozik. Mozdulj  el  már  innen.  V.  ö.  MOZ-
DUL.

ELMOZDULÁS,  (el-mozdnlás)  ősz.  fn.  Eltávo-
zás,  elmenés,  elindulás,  távolodó  mozgásba jövés.

ELMÚL,  (el-múl)  1.  ELMÚLIK.
ELMÚLANDÓ,  (el-mulandó) ősz. mn.  Ami  egy-

kor  elmúlik, eltün,  lenni megszfin,  nem  tartós.  Elmú-
landó  tünemények,  rémképek.

ELMÚLÁS,  (el-mulás) ősz.  fn.  Valamely  dolog
[ételének  megszűnése , eltűnése, s mintegy  semmivé
evése.  Élet,  ifjúság,  örömek  elmúlása.

ELMULASZT,  (el-mulaszt)  ősz.  áth.  1)  Vala-
mit  elmúlni,  azaz  eltűnni,  haszonvétlen  elmenni en-
ged.  Elmulasztani  a  drága  időt,  a jó  alkalmat.  Ha
ma  egy  órát  hiába  elmulasztottál,  holnap  egész  nap
azt föl  nem találod.  (Km). 2)  Valamit  késedelmesség
miatt, vagy  hanyagságból  nem teljesít.  Elmulasztani
kötelességét.  Elmulasztani  az  imádságot,  a  templomi
szent  beszédet.  El  ne  mulaszd  megtenni,  amit  mon-
dottam.

ELMULASZTÁS,  (el-mulasztás)  ősz.  fn.  1)  Az
dőnek, alkalomnak  haszonvétel  nélküli  elszalasztása.

2)  Kötelességnek,  dolognak elhanyagolása, késedelem
miatt  nem  teljesítése.

ELMULASZTHATATLAN  ,  (el-mulaszthatat-
an)  1. ELMULASZTHATLAK.

ELMULASZTHATLAK,  (el-mulaszthatlan) ősz.
mn. Amit elmulasztani  nem  lehet,  nem szabad,  amit
eljesíteni  kell.  Hazánkat  szeretni,  elmulaszthatlan  kö-
elességünk.  Határozókép  : elmulaszthatlanul.

ELMULASZTHATÓ,  (el-mulasztható)  ősz.  mn.
Amit  el  lehet,  vagy  el  szabad  mulasztani;  amit  tel-
esíteni  nem kell.  Ez  elmulasztható  dolog.

ELMULAT,  (1),  (el-mulat)  ősz.  önh.  Az  időt
igán,  unalom  nélkül  eltölti.  Jó  barátok  küzStt  elmu-
atni.  V.  ö. MULAT,  önh.

ELMULAT,  (2),  (1. fönebb)  ősz.  áth.  1) Vala-
:ivel  az  időt  kellemesen,  vígan tölteti  el. A házi gazda
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elmulatott  bennünket,  ö  képet  elmulatni  égett  tártatá-
got.  2)  Valamit  elhanyagol, haszonvétlennl  elmúlni
enged,  azaz  elmulaszt.  V.  ö.  ELMULASZT,  és MU-
LAT,  áth.

ELMULATÁS,  (el-mnlatás)  ősz.  fn.  1)  Az idő-
nek  jó  kedvvel  eltöltése.  2) 1. ELMULASZTÁS.

ELMÚLHATATLAN,  ELMÚLHATLAN,  (cl-
indlhatatlan) ősz.  mn.  1)  Ami  soha  el  nem  múlik,
ami  örökké  létezik, ami állandóan  megmarad.  Az  It-
ten  elmúlhataüan.  2)  Aminek  szfikségkép  meg  kell
történnie, meg kell  lennie.  A jók  jutalmatága  ét  go-
nottok  bUnteíéte  elmúlhataüan.  Határozókép  :  elmúl-'
hatatlanul.

ELMÚLHATATLANUL, ELMÚLHATLANUL,
(el-múlhatatlanul  v.  — múlhatlanul) ih.  1) Állandóan,
örökké.  2) Bizonyosan,  szükségképen,  minden esetre.
Ez  elmúlhatatlanul  nUktéget.

ELMÚLHATLAN,  (el-múlhatlan)  L  ELMÚL-
HATATLAN.

ELMULHATLANUL,  (el-múlhatlanul)  1.  EL-
MÚLHATATLANUL.

ELMÚLIK,  (el-múlik) ősz.  k.  Eltűn,  lenni meg-
szün, t  mintegy  semmivé válik. Nem igát baráttág  át,
mely  könnyen elmúlik. (Km). Elmúlik az idS;  elmúlnak
át  tfjutág  üröméi. Ég  ét  föld  elmúlnak,  de át  én tta-
vaimel  nem  múlnak.  (Üdvözítő).  V.  ö.  EL,  (2) és
MÚLIK.

ELMÚLT,  (el-mult) ősz. mn.  Ami  eltűnt,  elfo-
lyott, lenni megszűnt  Elmúlt  idők,  stdtadok.  Ifjutá-
gunk  elmúlt  örömei.  Elmúlt  dolognak felejtet  a  vége.
(Km). Elmúlt  etSnek  nem kell köpönyeg.  (Km).

ELMULATTAT,  (el-mulattat) ősz.  áth.  Az időt
kellemesen, jó  kedvben  tölteti  el  valakivel.  Jól  elmu-
lattatott  bennünket.

ELMULATTATÁS,  (el-mulattatis) ősz.  fn.  Az
időnek  kellemesen,  jó  kedvben  eltöltetése  valakivel.

ELNÁDASODIK,  (el-nádasodik)  ősz. k.  A  nád
elterjed,  elszaporodik  rajta  v.  benne;  náddal  benő.
Némely  vitet  tájékok  elnddatodnak.  V.  ö. NÁD, NÁ-
DAS.

ELNEOTEDÉL, (el-negyedél)  ősz.  áth.  Négy
egyenlő  darabra  vagy  részre  eloszt, elszakgat, elme-
tél , elhasogat  stb.  Át  egén  lelket  elnegyedelni.  Sült
ludat  elnegyedelni.  A  megölt  Kupa  vetér  tettét  elne-
gyedelték.

ELNÉGYEL,  (el-négvel)  ősz.  áth.  1)  Négy
részre oszt,  elnegyedel.  2) Átv.  tréfás ért  derekasan,
mind  a négy  oldalról  elver.

ELNEHEZÉDÉS,  (el-nehezédés)  ősz.  fo.  Átv.
ért  a nyavalyának, sebnek  veszélyesb  állapotba  át-
menése.

ELNEHEZEDIK, (el-nehezédik) ősz. k.  1) Ter-
hére,  súlyára  nézve  nagyobbodik.  Afeghitát  által  el-
nehetedni.  2) A  nyavalya  veszedelmesebb alakot  ölt;
a beteg erőtlenebbé  leszen.

ELNEHEZÍT,  (el-nehezít) ősz.  áth.  1)  Valamit
nehézzé, súlyossá  tesz,  a  terhet  nagyítja,  szaporítja.
2) Valaminek végrehajtását,  tejesítését bizonyos aka-

dályok  által hátráltatja,  fárasztóbbá teszi.  A  nagy  tár
elneheetti  (v. megnehezíti) át  utatátt.

ELNEHEZÜL,  (el-nehezűl) 1. ELNEHEZEDIK.
ELNÉMETÉSÉDIK,  (el-németésédik)  ősz.  k.

Németté  változik  által,  német nyelvet,  szokásokat,
természetet  vesz  fel.  Voltak  idők,  midőn tok  magyar
fSctalad  elnémetetedett.  V.  ö. ELNEMETESÍT.

ELNÉMETESÍT,  (el-németesít)  ősz.  áth. Né-
metté alakít, változtat el; a  szokásokat,  erkölcsöket,
viseletet  németessé  teszi.  A  Némethonban  lakát tok
magyart  elnémetetÜeU.  Különbözik  :  megnémetettí,
mint ,elmagyarosít'  és  ,megmagyarogít'; amazt idegen
mondja  a saját  nemzetebeliről, ha  ez  az állítónak élre
ellenére  veszi  föl  a  magyar  szokásokat  és  nyelvet,
ezt  mi  magyarok  mondjuk  az  idegenről, ha  ez  nem-
zeti  testűnkbe  olvad,  tehát  itt kedvező, amott nem
kedvező  értelemben.

ELNÉMÍT,  (el-némít) ősz.  áth.  1) Elhallgattat,
letorkol,  szólani  tilt  valakit  Elnémítani  eüentégeinktt.
V. ö. NÉMA, NÉMÍT.  2) Átv.  ért  a  tűztelepet, ám
ágyúkat  elsűtőgetni  megszűn,  illetőleg eszközli, hogy
szólam  megszűnjenek.

ELNÉMUL,  (el-némúl) ősz.  őnh.  1)  Elhallgat,
szólani  szttn, beszédét  nem folytatja  többé.  Hajdan
Úrét  stónok volt, t  egytterre  elnémult.  Elnémultak  a
rágalmatok.  2)  Különösen,  az  ellenokok  által meg-
győzeivé,  leverve,  ellenmondani nem  bír.

ELNÉPTELENEDIK,  (el-néptelenédik)  ősz. k.
Népessége,  lakosai  lassanként  elfogynak.  Altó  Ma
gyarorttág  a  törökök  alatt  igen  elnéptelenedett.

ELNÉPTELENÍT,  (el-néptelenít)  ősz.  áth. Va-
lamely  helynek  népességét, lakosságát  elfogyasztja.
A  háború,  ét  döghalál  elnéptelenUik  át  országokat.

ELNÉPTELENÜL,  (el-néptelenül)  1.  ELNÉP-
TELENEDIK.

ELNEVET,  (cl-nevet) ősz.  önh.  Valamin  foly-
,tonosan  nevet  Holmi  boMtágon  elnevet  órákig.  Jó
ituen elnevet  rajta.  Használtatik  tárgyesettel  is.  Eitie-
veti a javát.  Elneveti  magát,  azaz  elfakad  nevetve,
nevetésre  fakad.

ELNEVETGÉL,  (el-nevetgél) ősz.  önh.  Folyto-
nosan  vagy  gyakran  nevetve  eltolta  az  időt.  Kiaetem
gyakran  egy  legénynyel,  elnevetgél  vidám  kedvvel.
(Népd.)

ELNEVEZ,  (el-nevez)  ősz.  áth.  Valakinek  v.
valaminek  nevet  ad.  Valakit  bolondnak  elnevetni.  Lo-
vát  ttikrának,  tehenét  kajlának,  agarát  cdctkének  ne-
vette  el. V.  ö. NEVEZ.

ELNEVEZÉS,  (el-nevezés)  ön.  fn.  Névadás,
legyen  az becsületes vagy  gúnynév.  Vétetik  maga a
név  szó helyett  is. Még  igen  tok  tárgynak ninct  eredeti
magyar  elnevetéte. Eereetttégi,  bérmalári,  sterzeteti  ü-
nevetét.

ELNÉZ, (el-néz)  öss.  áth.  1) Valamely  hibán,
rendetlenségen, hiányon stb.  fenn  nem akad, elhall-
gatja,  eltűri.  Kitebb  véttégeket  elnétni,  nagyobbakat
megfeddeni.  Holmi  gyurlótágokat  el  lehet  nésni.  2)  Fi-
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gyehnesen  axemre vesz,  megtekint  valamit.  Elnéttem
a  vételeket, i mind tűányalcnak találtam.  3) Tárgyeset
nélkül:  félre néz, máshová  fordítja  szemeit  Elnéz-
tem onnan, hogy  ne  láttam  át  undokságot.  Hasznai-
Útik állapító ragu  nevekkel  is.  Elnétni  a mettte  tik-
tágon,  tengeren.  4)  Némelyek  használják  ezek  helyett
rottíl  nét,  (nézésben)  elhibáz,  de  ez  nem magyaros és
helytelen  értelmezés.

ELNÉZDEL,  (el-nézdel) 1. ELNÉZÉGET.
ELNÉZÉGÉL,  (el-nézégél)  1.  ELNÉZÉGET.
ELNÉZÉGET,  (el-nézéget)  ősz.  áth.  Több  tár-

gyakat részletesen, tartósan,  vagy  egymás  után  meg-
uemlél,  figyelembe  vesz. Elnézegetni  a  képcsarnokban
M  netterm&veket.  Elnétegetni  a  jSvö-menő  népt'ó-
nrgtt.

ELNÉZÉS,  (el-nézés) ősz.  fn.  1) Hibának,  mn-
laiztúnak, rendetlenségnek  elengedése, meg nem fed-
déae-,  valamely  hibán,  hiányon  fenn  nem  akadás;
kegyei  bírálat.  Az  ujoncz  éneket,  színész  a  kSzSniég
ttgytt  dnétéseérí  könyörög.  2)  Megszemlélés,  figye-
lembe véré*.  V.  8.  ELNÉZ.

ELNÖK ,  (el-nök  v.  elő-nök) fn. tt.  elnök-öt.  1)
ÁlUlin  valamely  testületnek  fejű,  elöljárója.  2)  Kü-
lüoösen, ki  a  gyűlésekben,  tanácskozásokban  élőiül,
a gyűlést megnyitja,  a  tanácskozási  rendet  fentartja,
s a  többség  akaratát,  végzését  határozatképen  ki-
mondja.  Országgyűlési,  megyei ,  törvényszéki,  egy háti,
cilíyi  elnök.

ELNÖKI,  (el-nök-i)  mn.  tt.  elnöki-t,  tb.  —ék.
Elnökhöz  tartozó,  elnököt illető,  elnökre  vonatkozó.
ElnZki  jogok  és  kötelességek.  Elnöki  beszéd.  Elnöki
K<k  elfoglalása.

ELNÖKILEG,  (el-nök-i-leg)  ih.  Elnöki  módon;
eluüki  úton;  elnöki  meghagyásból;  elnöki  aláírás
alatt

ELNÖKLET,  (el-nök-öl-et)  fn.  tt  elnöklet-ét.
Ai  elnöknek  hivatalos  működése,  elölfilése.  Főispánt
ragy  alitpáni  elnöklet  alatt  tartatott  gyűlés.

ELNÖKÖL,  (el-nök-öl)  önh.  m.  elnSköl-t  v.  el-
tüifötf,  htn.  —ni T.  elnökleni.  Elnöki  hivatalt  gya-
korol  a gyűlésben,  tanácsban  élőiül, a  tanácskozást
TeiérlL

ELNÖKÖSKÖDIK,  (el-nök-ös-köd-ik)  k.  m.  el-
«AZtköd-tem,  —tél, —ölt.  Elnöki  hivatalt  folytono-
sa, rendesen  gyakorol, nem egyszer,  hanem többször
elaCköL

ELNÖKSÉG, (el-nök-ség) fn. tt  elnökség-ét.  1)
Elnöki hivatal,  elnöki  méltóság,  elnöki  szék.  Elnök-
*ggel  megtítftelíetni.  Elnökséget  elfoglalni,  viselni.  2)
Elnöklet

ELNÖKSÉGI,  (el-nök-ség-i)  1. ELNÖKI.
ELNYÁJASKODIK,  (el-nyájaskodik)  Ősz.  k.

Xvajatan,  nyájaskodva  eltársalog, elmulat;  bizodal-
na* beuélgetésben  tölti  el  az  időt

ELNYAKASODIK,  (el-nyakasodik) ősz. k. Nya-
kai , makacs , makranczoe  természetűvé  változik  el.
Kmiuy  barnát  által  elnyakatodott  euhancz.  V.  ö.
NYAKAS.

ELNYAL,  (el-nyal) ősz.  áth.  Nyelvvel  nyalo-
gatva  eltisztít, eltakarít, elfogyaszt  Ás  eb  elnyalja  a
tányérról  a zsírt,  a  tengelyről  a  hajat.  Átv.  ért  mon-
datik  a  vízről,  midőn  lassanként  az  érintett  partot
elmosogatja.  V.  ö.  NYAL.

ELNYALÁNKÍT,  (el-nyalánkít)  ősz.  áth.  Va-
lakit  holmi  édességekre,  csemegékre  szoktatva  egé-
szen  nyalánkká,  torkossá  tesz.  Nem kell  a gyermeket
elnyalánMtani.

ELNYÁLASODIK,  (el-nyálasodik)  ősz.  k.
Nyállal  eltelik,  behúzódik,  bemocskolódik.  Elnyála-
sodik  a  szája  ,  ét  szájától  a pipaszára.  Mondják  né-
mely  gyümölcsökről, midőn  igen  elérnek,  és  megpes-
hednek ; továbbá  némely  állott  húsokról,  ételnemü-
ekrol,  midőn  nyulós  hártya  húzódik  el  rajtok.  El-
nyálasodik  a  túró,  a  málna  stb.

ELNYÁLAZ,  (el-nyálaz)  ősz.  áth.  Nyállal  el-
mocskít,  elrutít.  A  csiga  elnyálazza  a  földet,  merre
matt. A  ló  elnyálazza  a  tabolál.

ELNYÁLKÁSODIK,  (el-nyálkásodik)  ősz.  k.
Valamely  testnek  nedvei  elromolván, megsürüsödnek,
nyulósakká  lesznek.  Elnyálkásodik  a  romlott  bor.
Elnyálkásodik  némely  nyavalyákban  a  vér.  V.  ö.
NYALKA.

ELNYARGAL,  (el-nyargal)  ősz.  önh.  Nyar-
galva ,  azaz  vágtató  léptekkel  eltávozik.  Átv.  ért.
mondják  nemcsak  nyerges  allatokról,  hanem  mások-
ról ,  sőt  költői  magasabb  nyelven  a  szelekről,  hullá-
mokról  is.  V.  ö. NYARGAL.

ELNYAVALYOG,  (el-nyavalyog)  ősz.  önh.
Nyavalyogva,  betegeskedve  huzamos  ideig  elvan,  el-
tölti,  elhúzza  az  időt.  Hónap-  tSt  évszámra  elnya-
valyog.

ELNYAVALYODIK,(el-nyavalyodik)  ősz.  k.
Nyomorékká, betegessé,  merő  nyavalyává  lesz.

ELNYEL,  (el-uyel)  ősz.  áth.  1) Tulajdonképen,
valamit  a  torkon  gyomrába,  begyébe  lenyom.  A  hal
elnyeli  a  horgot.  A  gólya  elnyeli  a  Mgyót,  békát.  A
czápa egén embert, sőt  lovat  it  elnyel.  2)  Átv.  ért  va-
lamely  üreg,  nyiladék  ,  tátongó  örvény,  hullám  stb.
magába  vesz,  elföd,  eltakar,  eltemet valamit.  Nyeljen
el  a fold.  Elnyelték  a  hullámok.  3)  Valamely  kedvet-
len  dolgot  szó  nélkül  eltűr.  Sokat  el  kell  nyelnem,
hogy  békesség  legyen.  Keserít  falat,  de  azt  is  elnyelem.
De  már  ezt  elnyelnem lehetetlen.

ELNYELDÉS  ,  (el-nyeldés)  ősz.  gyak.  áth.
Egymás  után  többet  elnyel.  A  gólya  elnyeldeti  a bé-
kákat,  kígyókat.

ELNYELÉS,  (él-nyelés)  ősz.  fn.  Valaminek  a
torkon  által  a  gyomorba  vagy  begybe  leeresztése,
lenyomása.  Átv.  ért  elemésztés,  elrontás.  Elnyeléssel
fenyegetnek  a  hullámok.

ELNYELLIK,  (el-nyellik)  ősz.  k.  Elkopik, el-
kallódik,  elhull, elfonnyad, mintegy nyelétől elszakad.
Elnyellik  az  ócska ruha,  midőn  elszakadoz;  elnyellik
a  szb'lS,  azaz  szemei  elhullanak,  nyeléről  leszaka-
doznak.

14*
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ELNYER,  (el-nyer) ősz. áth.  1)  Játékban  pénzt
vagy  egyéb  pénzérőt akár  szerencse,  akár  ügyessé
és  csalás  által  mástól  v.  másoktól  elkap.  Elnyerték
ntinden péntét.  2)  Valamely  díjt,  jutalmat,  hivatal
megkap.  Elnyerni  át  akadémiai  nagy  jutalmat.  El
nyerni  afSbirói  hivatalt.  V.  ö. EL,  (2)  és NYER.

ELNYERÉS,  (el-nyerés)  ősz.  fn.  1)  Játékban
pénznek,  vagy  egyéb  jószágnak  mástól  elkapása.  2
Valamihez  hozzájutás;  valamely  díjnak, jutalomnak
hivatalnak  megszerzése.

ELNYES,  (el-nyes) ősz.  áth.  Nyesve,  azaz  sa
játságos nyeső  késsel,  szerszámmal elmetsz,  elvagdos
Elnyerni  a fák  fattyuhajtátait.  Elnyerni  át utakról
ftívet,  gyomot.  V.  ö. NYES.

ELNYIKKAN,  (el-nyikkan)  ősz.  önh.  1)  Arró
mondatik, kinek nyakát  szorongatják,  s  a  közben ny»
v.  nyik  vékony  hangot  bocsát  ki  torkán.  Elnyikkat
a  malact, midőn  nyekgetik.  2)  Általán,  vékony,  éles
nyi, nyik hangon elkiáltja  magát, nyikkanásra  fakad
Elnyückan  a  kit  gyermek,  midőn bántják.  V. ö. NYIK
KAN,  NYIKOG.

ELNYIKKANT,  (el-nyikkant)  ősz.  áth.  Legin-
kább  visszahatólag használtatik,  s ám.  elfakad  nyik-
kanva, nyikkanásra  fakad.  Elnyikkantom  magam, el-
nyikkantod  magad, ehtyikkantja  magát  stb.

ELNYÍR,  (el-nyír) ősz. áth.  Ollóval elmetsz.J
nyírni  a  hajat,  bajuttt,  ttakált.  Elnyírni  a fák  gyönge
hajtátait,  ágait.  V.  ö.  NYÍR.

ELNYIRÁS,  (el-nyir&s) ősz.  fn.  Több  vidéken
ám.  a  szokottabb  dnyirét.  Némely  tijejtéssel:  el-

ELNYIRBÁL, (el-nyirbál)  ősz. áth.  1) Elmetél-
get, faragcsálva  apró darabokra  hasogat  Elnyirbálni
kénél  a faueget.  2)  Ollóval  elnyirogat  3)  Mátyus-
főldén  ám.  elkunyorál, gyermek  módjára,  esenkedve
elkér valamit  Ez  értelemben  a  nyivog,  hangutánzó
szóval  rokon.

ELNYIRÉS, (el-nyirés)  ősz.  fn.  Ollóval  elmet-
szés, elvágás.  A  hajnak  elnyiréte  már a  kOtnépnél  it
ttokátban  van  némely  vidékeken.

ELNYIRKÁL,  (el-nyirkál)  ősz.  áth.  Ollóval ré-
szenként  elmetél, elknrtftgat  Elnyirkálni  a  hajfurW-
kttf  a  cserjék  ágait.  Elnyirkálni  a papirost.

ELNYISZÁL,  (el-nyiszál)  ősz.  áth.  Életlen,
tompa késsel, nagy  ajjal-bajjal  elmetél, vagy  inkább
metélve  eltép, elszakgat  Elnyittálni  a  lágy  kenyeret,
kaláctot.  Hangntánzásból  eredeti ige.

ELNYOM,  (el-nyom)  ősz. áth.  1) Nyomás által
eltávolít,  eltaszít  Elnyomni  a vár  alól  át  elSrohanó
ellenséget.  2)  Valaminek  erejét  megszünteti, megsem-
misíti.  Elnyomni  gáttal  át  árváét.  Elnyomni a  tutet.
Elnyomói  a Útadókat.  3) Tréfásan,  valamely  ízetlen,
kelletlen  falatot,  vagy  sok  ételt,  nagy  nehezen  lebo-
csát  Majd  ki  fordult  a  ttájából,  de végre  elnyomta.
Tüenkét  gombóctól  elnyomott.  4) Erőszakkal, mintegy
lábbal  tapodva,  jogtalanul  igába hajt,  szabadságtól
megfoszt  valakit  Elnyomni  a független,  stábod  nem-
•eteket.  V.  ö. EL,  (2)  és  NYOM,  ige.

ELNYOMÁS,  (el-nyomás) ősz.  fn.  1) Valamely
erőnek, veszélynek  megszüntetése,  megsemmisítése.
2) Erőszakosan,  és jog  ellen  igába  hajtás, szabadság-
tól  megfosztás.  Népek,  nemietek  elnyomató.  V.  ö.
ELNYOM.

ELNYOMASZT,  (el-nyomaszt)  ősz.  áth.- Mint-
egy  lábbal  tapodva,  vagy  ököllel  nyomdosva  letipor,
megterhel;  igába  hajt

ELNYOMDOS,  (el-nyomdos)  ősz.  áth.  Lábbal
eltapos,  eltipor,  elzdz.  Elnyomdotni  a  földön  manó
férgeket.  Átv.  ért  rabszolgai  igába  hajtogat

ELNYOMORGAT,  (el-nyomorgat) ősz. áth.  Kü-
lönféle  sérelem,  sanyargatás,  zsarolás,  csikarás,  ter-
hek  által  elkínoz,  nyomoruságba  ejt  A  foglyokat
koplalót,  erőt  munka, vérét  által  elnyomorgatuL

ELNYOMORÍT,  (el-nyomorít)  ősz.  áth.  1) El-
gyötör,  elkínoz, elerőtlem't  2)  Csonka, béna  alakúvá,
nyomorékká, koldussá  tesz.

ELNYOMORODIK,  (el-nyomorodik)  ősz.  k.  1)
Sokféle  kín, nyavalya, gyötrelem,  szenvedés által  el-
erőtlenedik,  nyomoruvá  lesz.  2)  Csonka, béna  ala-
kúvá, koldussá  lesz.

ELNYOMORODOTT,  (el-nyomorodott) ősz. mn.
1)  Szenvedések,  kínok, nyavalyák által elerötlenedett,
elsanyarodott  2) Elbénult, nyomorékká lett

ELNYOMÓRÓL,  (el-nyomonil) ősz.  önh.  Ritka
használatú.  L ELNYOMORODIK.

ELNYOMTAT,  (el-nyomtat)  ősz. áth.  1) Vala-
mely  gabonát  lovak  által  eltíportat  Elnyomtatni  a
butát,  árpát.  2) A nyomtatást egészen elvégzi  V.  5.
NYOMTAT, NYOMTATÁS.

ELNYÖ,  (el-nyő) L ELNYŰ.
ELNYÖG, (el-nyőg) ősz. áth.  1)  Nyögve eltűr,

elhallgat  valamit  E*t  még  etak  elnyügOm,  de  anUán
tzólani fogok.  2)  Nyögve,  roszul, nagy  erővel  mond
el valamit  Másképen  : tínyög. 3) Folytonosan  nyög,
a ekkor  tárgyeset  nélkül áll.  V. ő. EL, (2)  és NYÖQ.

ELNYÖGDÉCSEL,  (el-nyőgdécsel)  ősz.  önh.
folytonosan  nyögdécsel, mint  szerelmes gerle.  Ha*zt-

náljak  tárgyesettel  is :  Elnytfgdéetelni  buját,  türelmét,
azaz,  nyögve  elpanaszlani.

ELNYUGSZIK,  (el-nyugszik)  ősz.  k.  1)  Nyu-
gonni megy.  Eitve  elnyuguanak  ÓM  erdSk  madara*.
2) Elaluszik.  Sxép  etendeien  elnyugodott.  8) Átv.  ért.
meghalt  Elnyugodott át  úrban,  mint Máté  tehene  a*
útban. (Km.) Elnyugodott jó  kereutény  módjára.  4)  A
nap alászáll,  lemegy,  leáldozik. Ha a nap  elnyugf*Hc,

it  elbujdotik,  a  tzegény  legénynek  tttoe  ttomorkodik.
(Népd.).

ELNYUGVÁS,  (el-nyugvás)  ősz. fn.  1) Nynga-
omra  menés, munkától, mozgástól megszűnés. 2)  El-

alvás.  3) Meghalás.  4)  Napnak  lemenetele.  Nap  ei-
nyugvátakor.  V.  ö. ELNYUGSZIK.

ELNYÚJT,  (el-nyujt)  ősz.  áth.  1)  Hosszan,
losszura  elterjeszt,  távoka,  szélesre  kihiiz.  ElmyuJ-

tani  kefét,  lábát. Stdját  fülekig  elnyújtani.  Elnyujtcuti
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pSrűlylyel  a  Mke* vatat.  2)  Különösen  a  tésztát  sod-
rók által, vagy  ujjakkal húzkodva, vékonynyá  tetei.
Elnyújtani  a rétemet  valót.

ELNYUJTÓDZIK,  (el-nyujtódzik)  ősz.  k.  Em-
berről, • mai  állatról  mondják,  midőn  testével,  tag-
jaira!  elterjeszkedik,  kezét,  lábát,  mennyire  lehet,
uétreti.  FWcelét  utam  elnyvjtódtni.  V.  ö. EL,  (2)  és
NYUJTÓDZIK.

ELNYÚLIK, (el-nyúlik)  ősz.  k.  Rendes  terüle-
tén,  különösen  szélén  vagy  hosszan,  messze  túl  ter-
jed, elhosMÚl,  elszélesfil.  Mondják  lelkes  és  lelketlen
tárgyakról  Elnyúlik  a  ttája  fölig,  ka nevet. Lábai  át
így  végéig  elnyúlnak.  Elnyúlik  a  tüzet  vat,  ha verik.
E«yiütt a tinta,  ha  todorjdk  vagy  húzzák.  Átv.  ért
B*yílik  a* itt,  midSn  rótt.  A  bakonyi erdő  Vetxprém
ü Sala  vármegyéjéén  mente  elnyúlik.

ELNYÜ,  (el-nyfi)  ősz.  áth.  Tulajd.  a  kendert
nyinik, azaz  szakgatják.  De  közönségesen  mondjak
arohiiatról  igt  t  am. elvisel,  elszakgat,  elront.  El-
njrüni  ejy  nyáron  három pár  csizmát.  Átv.  ért  két  fe-
lutgtt  tlnyütt,  azaz  mar  két  feleség  elhalt  oldala
mellől.

ELNYŰTT,  (el-nyütt)  ősz.  mn. Elviselt, elkop-
tatott, elszakgatott  Elnyűtt  ruhában járni.  Átv.  ért
a maga nemében  nem új,  amit már  többször  hallot-
tnak.  Etek  már  elnyűtt  dolgok.  Elnyűtt  mondák,  tré-
fái,  tietek.

ELNYÜVES,  (el-nyüvés)  ősz. fn.  Elviselése, él-
koptatása valaminek, különösen  ruhaneműnek.

ELOCSMÁNYÍT,  (el-ocsmányit)  ősz.  áth. Ocs-
mánynyá változtat  el.  V.  ö.  OCSMÁNY.

ELODVASODIK, (el-odvasodik) ősz. k. Régiség
vagy  más ok  miatt  elromolva,  odvassá  leszen.  Előd-
tatodnak  át  agg  fák.  Elodvatodnak  a  rőt*  fogak.

BLOKÁD,  (el-okád) ősz. áth.  Leginkább vissza-
hatílag használtatik. Elakadom  magam,  elakadod  ma-
gad, elokádja  magát  stb.  Jelent  annyit  is  : huzamo-
san  vagy  me*sze  okád.  A  maiik  szobáig  elokádott.
Egy  óráig  elokádott.

ELOKTALANÍT,  (el-oktalam't)  ősz.  áth.  Egé-
uea oktalanná, butává  tesz.

ELOKTALANODIK,  (el-oktalanodik)  ősz.  k.
Egéuen oktalanná  lesz, elbutűl.

ELOKTALANÚL,  (el-oktalanúl) ősz. önh. lásd:
ELOKTALANODIK.

ELOLÁHOSÍT,  (el-oláhosít)  ősz.  áth.  Oláhvá
alakit által, azaz,  oláh  nyelvet,  szokásokat  vetet  föl
valakivel.  A  moldovai  magyarok  egy  réttét  már  elolá-
•Mitottffc.  V. 5.  ELNEMETESÍT.

ELOLÁHOSODIK,  (el-oláhosodik)  ősz.  k.  Ere-
deti nemzetségéből kivetkezve,  oláh  nyelvet,  szoká-
iokat ven  föL

ELOLD, (el-old)ösz. áth. Ami kötve,  fűzve volt,
azt elbontja.  Eloldani  a  ruhát.  Eloldani  a foglyok  kő-
ttleit, UZmcteO. V.  S. EL,  (2)  és  OLD.

ELOLDALLIK, (el-oldallik) ősz.  k.  Valamitől
, rouat  gyanítva, tehát  félig  a gyanús  helyre

nézve,  féloldalt  elkotródik,  elsompolyog.  V.  S.  OL-
DALLIK.

ELOLDÁS,  (cl-oldás)  ősz.  fn.  Az  öszvekötött,
fűzött,  szorított  testnek  elbontása,  kötelékeitől  meg-
szabadítása.  A  ctomónak  eloldáta.  V.  ő.  EL, (2) és
OLD,  OLDÁS.

ELOLDALOG, (el-oldalog) ősz. önh. L ELOL-
DALLIK.

ELÜLDÖZ, (el-oldoz) ősz. áth.  Ami több helyen,
és  szorosabban  kötve,  fűzve  volt,  elbontja,  kötelékei-
től  egymás  után fölmenti;  vagy:  többeket,  kik v. mik
kötve  valának,  fölszabadít  Eloldozni  a  kezeken  ét
lábakon  levő  köteleket.  Elüldözni  a  megváltott  foglyok
bilincseit.

ELOLT,  (el-olt)  ősz.  áth.  Tulajd.  a  tüzet  elal-
tatja,  égni  megszünteti.  V.  ö. EL, (2) és  OLT.  Átv.
ért  heves  indulatot,  háborúságot,  veszekedést  lecsil-
lapít.  A  haragot  kérlelve,  könyörögve  eloltani.

ELOLTÁS,  (el-oltás)  ősz.  fn.  1)  A  tűznek  elal-
tatása, az  égésnek  megszüntetése.  2)  Átv.  ért  heves
indulatnak,  veszekedésnek  stb.,  lecsillapítása.  V. ö.
EL,  és  OLTÁS.

ELOLTHATATLAN,  ELOLTHATLAK,  (el-
olthatatlan  v.  olthatlan)  ősz.  mn.  1)  Amit  elaltatni,
minek  égését  megszüntetni  nem  lehet  A  meggyúladt
erdőségek  tüze  elolthatatlan.  2)  Átv.  ért.  mit  lecsilla-
pítani,  elnyomni  nem  lehet  Elolthatatlan  gyVÜSltég,
szerelem.  Elolthatatlan  szomjuság.  3)  Határozóképen:
elolthatlanul.

ELOLVAD,  (el-olvad)  ősz. önh. 1)  Szilárd álla-
potát  elvesztvén,  ellágyul,  s  híggá,  folyékonynyá  le-
szen.  Elolvad  bizonyos hévfoknál  az  érez,  a jég,  a  vaj,
a  zsír  stb.  Majd  elolvad  a  nagy  melegség  miatt.  2)
Átv.  ért.  valamely  kedves  érzelem  miatt egészen ellá-
gyúl.  Elolvadni  a  nagy  gyönyörtől,  szerelemtől.  3) A
számadás  alatti jószág,  különösen pénz,  roszlelkü ke-
zelés  miatt elvész,  eltűnik.  Sok  kezek  között  elolvadt
át  árvák  vagyona.

ELOLVADÁS,  (el-olvadás)  ősz.  fn.  A  szilárd
testnek,  tömegnek ellágyulása, híggá,  folyékonynyá
elváltozása. Átv.  ért.  a  kedélynek  ellágynlása.

ELOLVAS,  (el-olvas)  ősz.  áth.  Kéziratot  vagy
nyomtatványt  olvasva  keresztül  néz.  Elolvastam  a
hozzám  küldött  leveleket,  a  legújabb  hírlapi  számot.
V.  ö. EL,  (2)  és  OLVAS.

ELOLVASÁS,  (el-olvasás)  ősz.  fn.  Kéziratnak
vagy  nyomtatványnak  általnézése.  Ezen  könyv  elol-
vasása  sok unalmat  okozott.  V.  ö.  EL,  (2)  és  OL-
VASÁS.

ELOLVASZT,  (el-olvaszt)  ősz.  áth.  Szilárd  tes-
tet híggá,  folyékonynyá változtat  el.  Tűznél  elolvasz-
tani  a  fagyot  szalonnát.  Elolvatttani  át  álmot, va-
sat  stb.

ELOMLÁS,  (el-omlás)  ősz.  fn.  Szilárd,  tömör
testnek  részekre  töredezése,  morzsolódása.

ELOMLIK,  (el-omlik)  ősz.  k.  Szilárd  vagy  tö-
mör  test  részekre  töredezik,  szakadoz ;  ellágynl, el-



219 ELOMOL—ELOSZLIK ELOSZOL—ELŐ 230

maliik.  A  régi  elhagyott  épületek  elomlónak.  Elomla-
nák  a  vitmosta partok,  a  ketek  között  dörzsölt  külOn-
féle  földrögek.  Elomlik  a  fogak  kötött  a finom  süte-
mény.  V.  ö. EL,  (2)  és  OMLIK.

ELOMOL,  (el-omol)  lásd  : ELOMLIK, és v. ö.
OMOL.

ELONT,  (el-ont)  ősz.  áth.  Eredeti  értelménél
fogva,  valaminek  omlását  eszközli,  azaz  töredékekre,
részekre szakgst, szétoszlat  Köz ért. elönt, azaz  va-
lamely  híg,  folyó  testet  cseppekben,  vagy  hullámok-
ban eloszlat  Elontani  a vitet;  hátáért  elontani vérét.
Aretát  elontotta a  vér.  V^  ö. EL,  (2)  és  ONT, ÖNT.

ELORCZÁTLANKODIK  ,  (el-orczátlankodik)
ősz.  k.  Orczátlannl,  azaz  szégyent  és  szemérmet  le-
vetre, elmegyen  valahová.  Némely  tolakodó,  tányér-
nyaló,  házról  házra  eloretátlankodik.

ELORCZÁTLANODIK,  (el-orczátlanodik)  ősz.
k.  Minden  szégyenből,  szeméremből  kivetkőzik,  el-
szemtelenedik.  V.  5.  ORCZÁTLAN.

ELORDÍT,  (el-ordít)  ősz.  8nh.  1)  Sokáig,  foly-
tonosan ordít  2) Visszaható  névmással  :  elfakad or-
dítva,  ordításra  fakad.  Elordítom  magamat,  dordítod
magadat,  elordtíja  magát  stb.  V.  ő.  EL,  (2)  és
ORDÍT.

ELOROZ,  (el-oroz)  ősz.  áth.  Orozva,  azaz  tol-
vajkép  elvisz, eltulajdonít,  ellop valamit  V. ő. OROZ.

ELOROZKODIK,  (el-orozkodik)  ősz.  k.  Orv
módjára,  titkon,  alattomban  eltávozik,  elszökik, ello-
pódzik.

ELORSOZ,  (el-orsoz,  ám.  el-orosoz)  ősz.  önh.
Székely  tájszó.  1. ELOROZKODIK.

ELOSON,  ELOSONT,  (el-oson  v.  -osont)  ősz.
önh.  Suttonban  eltűnik, elsuhan,  ellábal, a  kapufától
vesz búcsút  Az  elszökésnek  egyik  tréfás  kifejezése.

ELOSZLÁS,  (el-oszlás)  ősz.  fn.  1)  Valamely
test  részeinek  elválása,  egymástól  elszakadása.  2)
Testület, gyülekezet  tagjainak  szétmenése.  Apoilolok
eloszlása.  V.  ö. EL, (2)  és  OSZLÁS.

ELOSZLAT,  (el-oszlat)  ősz.  áth.  1)  Részekre
szakgat, választ  A  ítél  eloszlatja  a  felhőket.  2)  A
kóros  testben  valamely  daganatot,  csomót,  csömört
felold,  megszüntet  3)  Testület,  gyülekezet  tagjait
szétmenni  enged,  készt, vagy  parancsol.  Eloszlatni  a
gyűlést.  Eloszlatni  az  öszvetódult  néptömeget.  4)  Átv.
ért  bút, gondot,  szomorúságot  stb.  elfiz.  Minden  bú-
mat  eloszlatta.

ELOSZLATÁS,  (el-oszlatás)  ősz.  fn.  1)  Ré-
szekre  szakgatás,  elválasztás.  FelhSk  eloszlatása  a
szelek  által.  2)  Testület,  gyülekezet  tagjainak  szét-
menni  engedése, vagy  kényszerítése.  3)  Kóros  daga-
natnak,  csomónak,  sebnek stb. megszüntetése.  4) Bú-
nak,  gondnak,  szomorúságnak  stb.  elűzése.

ELOSZLIK,  (el-oszlik)  ősz. k.  1)  Részekre el-
válik,  elszakad.  A  köz jövedelem  többek között  eloszlik.
2)  Kóros  daganat, seb,  csomó,  elmúlik.  3)  (Elostol
értelemben).  Testületnek,  gyülekezetnek  tagjai  szét-
mennek. Eloszlik  a  gyűlés.  EloszlanoJc a  szabadsággal

háta  küldött  katonák.  4)  Mondják  a  búról, .szomorú-
ságról,  gondról,  midőn  elmúlik.  V.  ő.  EL,  (2)  és
OSZLIK.

ELOSZOL,  (el-oazol)  ősz.  önh.  Mintegy  saját
akaratából  megyén szét  A  gyűlés  előszói.

ELOSZT,  (el-oszt) ősz.  áth.  1)  Általán,  vala-
mely egészet több  részre szakaszt  Elosztani át erdőt
vágásokra,  a  határt  dűlőkre,  a  réteket  nyilaiokra.  2)
Részenként  oda ad.  Elosztani  a  vagyont  a  gyermekek
között.  Pénzét  elosztani  a  szegények  között.  3)  Szám-
tanilag  :  bizonyos  mennyiséget  más  mennyiségből
annyiszor  kivesz, ahányszor  benne találtatik,  pl.  tizet
eloszt  kettővel,  azaz  kettőt  ötször  vesz  ki  a  tízből.
V.  ö. EL,  (2)  és  OSZT.

ELOSZTÁLYOZ,  (el-osztályoz) ősz. áth.  Osztá-
lyokra  elkülonöz,  több  szakokra  elrendez.  Elosztá-
lyozni  a  földeket,  búza-,  rots-,  árpa;  burgonya-,  ló-
here  stb.  alá,  több  táblákra.  Elosztályozni a  város  la-
kosait  birtokaikra, vagy foglalkoddtaikra  nézve,  V. ö.
OSZTÁLY.

ELOSZTÁS,  (el-osztás) ősz.  fn.  1) Általán,  va-
lamely  egésznek  több  részekre elszakgatása,  elkülön-
zése.  2)  Részenkénti  odaadás,  elajándékozás.  3)
Számtanilag  : elemi számitások  egyike,  midőn  bizo-
nyos mennyiséget  (osztót),  egy  másikból  (osztandó-
ból),  annyiszor  elveszünk,  ahányszor  benne  talál-
tatik.

ELOSZTOGAT,  (el-osztogat) ősz.  áth.  Részen-
ként  odaadogat,  elajándékoz.  Pénzét  elosttogatja  a
szegényeknek.

ELOSZTOGATÁS,  (el-osztogatás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  valamit elosztogatunk;  illetőleg  elaján-
dékozgatás, adagonként szétosztás.

ELOSZTOZIK,  (el-osztozik)  ősz.  k.  Valamely
egészből  kiki  a  maga  részét  kiveszi.  Szüleik  halála
után  a  hátrahagyott  vagyonon  egyenlő  részekben  osz-
toztak  el át  örökösök.  V.  ö.  EL,  (2)  és  OSZTOZIK.

ELOTROMBÁSODIK, (el-otrombáaodik) ősz.  k.
1. ELOTROMBÚL.

ELOTROMBÍT, (el-otrombít)  ősz. áth.  Egészen
vagy  nagyon  otrombává tesz.

ELOTROMBÚL, (el-otrombúl) ősz. önh. Nagyon
otromba  lesz,  eldurvul,  eldarabosodik.

ELOVÚL,  (el-ovúl) régies; L  ELAVUL.
ELŐ,  (1),  (el-8)  fn.  tt  elS-t.  Személyragozva  :

dóm,  előd,  elSje  v.  deje ;  élőim,  élőid,  élői  v.  eleim,
eleid,  elei.  1)  Általán,  több  egymással  viszonyban
álló  tárgyak,  dolgok, személyek  stb.  között az, mi a
többinek  mintegy  kezdetét, eredetét jelenti, mi után
a  többi következik: ős, első atya.  Eleink szerették  e
hátát.  Télnek,  tavasatok,  nyárnak  eleje.  Elejét  venni
valaminek. Jól  meg  kell  elejét,  végét  a  dolognak  kötni.
(Km). Se  eleje,  se  veleje.  (Km).  2)  Valaminek  neme-
sebb  része, válogatottabb  színe.  Bwcának  és  bornak
elejéből  adni.  3) A  gazdáknál:  élőt  szántani, azaz,  a
szántást, barázdolást  kezdeni,  vagy  a  többi  szántók
előtt  menni.  Elüt fognak  a  kaszások, azaz bele vágnak
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u  első rendbe.  Jelenti  a  szántóföldnek  azon  széles
szalagját is, melyet  a  vető  egyszer  végig  mentében
bevet  E  keskeny  földet  három  élőbe  lehet  fogni.  4)
Midőn  a  ssemélyragozott  elő  be (= ve)  ragot  vesz
fel,  annyit  tesz , mint megelőzve.  Élőmbe szaladt,  fu-
tott, állott, ült.  Elődbe,  eleibe  tették.  (Különböznek
démbe futott,  azaz  szemközt velem;  eledbe tették, azaz
szemed  elő,  szemed  láttára;  továbbá  élőmbe  ,  elődbe
stb.  izókn&l  a  személyrag  utói  soha  sem jöhet,  ellen-
kezőleg  mint  elembe, eledbe  stb.  alakoknál  :  elébem,
tUbtd.  Több  személyre  vitetve  :  elünkbe,  élőtökbe,
tkjSkbe,  pl.  tenki  tem hág.  5)  Némely  öszvetett  szók-
ban  mint  főnév  hátul  áll, pl.  seUgyelő,  bőjlclő,  kézelő
,« üngőn) azaz  : szügy, bojt,  kéz eleje.  Ide tartoz-
nak az újabb  szerkezetű  :  lavaizelö,  nyárelő,  őszelő,
ttlflö,  üngelő  szók  is.  Az  ily  öszvetett  szók  szcmély-

a  rendes  szabályt  követi, tehát:  tzUgyelöim,
Ungelöim,  üngelőid,  nera  szügyeleim,  iing-

elein stb. Rokonságait 1. EL,  (1)  alatt.
ELŐ,  (2),  (1.  fönebb)  mn.  Ellentéte  :  utó. In-

nen  : elSbb  utóbb,  melyek  ma  csak  határozókul  hasz-
náltatnak ,  de  előbbi, utóbbi, elöbbik,  utóbbik divatban
levő melléknevek.  Elő  mint  melléknév  rendesen ösz-
Yctttetik  a  névvel, melyet  meghatároz ,  tehát  itt  is
inkább  főnévül  tekinthető,  pl.  élőbeszéd,  clőhasu,  elő-
(tahot,  előkelő,  dohán, előctapat,  előhad,  előítélet,  elö-
j<l, dőkastá*,  előkéttlOel,  élőkor,  elöidő,  Előszállás
stb.  Jelentése:  a  dolog,  tárgy,  testület  élén  álló, má-
tokat  vagy  mindeneket  maga  után  hagyó , régi, haj-
dani ; tehát akár  időben,  akár  térben  mások  előtt  le-
TŐ , pl.  élőkor ,  azaz  a  mostaninál régebbi,  hajdani;
tli'iliad,  melyet  a  többi  követ;  előfal,  mely a  többi  fa-
lak  előtt  áll;  elökatzát,  ki  a  többi  kaszásokat  vezeti,
ki  legeiül kaszál  stb.  Régentc, különösen  a  Tatrosi
ís Bécsi  codcxekben számtalanszor használtatik a mai
.cUö' jelentésében.  „És  valamely  akarand  tű  közöt-
tetek elő  (primus)  lenni."  „És  úgy  egybehiván  ő
arának  menden  adósit,  mond  vala az élőnek" (primo).
Tatrosi  codez.  Többese vala:  elövek.  „E lő vek lesznek
atóvak." JJgyanott

ELŐ, (3),  (mint föntebb)  ih. s különösen igekötö.
AJ  igék,  melyekkel  öszvetétetik,  oly  munkásságot,
cselekvést,  szenvedést vagy állapotot jelentenek, mely
•Uöséget,  többek  között  kitüntetést  fejez  ki, pl.  elő-
•vyy, előmozdít,  elővisz,  előnyomul,  elő  » hátra,  hol
•vire hol  hátra.

„Htí  paripám, no csak  elő!
Neked  se  kell  e legelő."

Székely  népköltést  gyűjtemény.

Az  (lő  és  elé  között  azon  finom  különbség  látszik
lenni, hogy  amaz, mint a  fentebbiekben  is  mindenütt,
riuonyaban  elsőbbséget,  kitüntetést,  meghaladást
d-jex ki; a*  elé pedig, melynek  é képzője csak  az, ami
f'l-é,  meg-é,  küz-é  stb.  szóké,  egyik  időből  vagy  tér-
xil egy macikba, rendazerént  közelebbibe  viszi  által
u  i?e tárgyát.  Amaz egy  szóval  ám.  előre,  emez ám.
•'•<•-.  Eütegűm  valakit,  ám.  segélni,  hogy  előbbre

menjen  ,  elésegélni  ám.  segélni, hogy  közelebb  (kö-
rünkbe) jöjjön;  vagy  hogy  bajból  meneküljön,  így
különböznek  :  elő—  (=  előre)  és  elé  (maga  elé)
bocsát,  d'ó—  és  elé  (szem  elé)  lép,  elő—  és  eléstOkik,
elő—  és  elérohan,  elő—  és  elénél,  elő—  és  eléjár,
elő—  és  elélép  v.  léptet.  Ezek  szerint  roszul  volna  :
clémnni, (pl. a tudományt), elővinni helyett, s megfordít-
va  :  előhozni,  eléhotni  helyett; jóllehet,  mint  érintők,
a  köz  szokás  még  most  nem tcszcn  ily  szigorú  meg-
különböztetést.  Még  e  szótár  első  íveiben  sem  vihet-
tük  azt ki  teljes  következetességgel,  minthogy a ja-
vítnokok  az  elé  alakot  hibának  nézvén  többnyire  ki-
igazíták,  pl.  az  előjön  előfordul  szókat,  eléjon  eléfor-
dúl  helyett.

ELŐAD,  (clö-ad)  ősz.  áth.  1)  Valamit  szemek
elébe  terjeszt,  nyújt,  kiad.  Előadni  az  elrejtett  kin-
cseket.  2)  Történetet,  tant,  értekezést,  iskolai  leczkét
elmond.  Előadni  a  természeti jogot,  a  költészetet.  3)
Valamit  tudósítólag,  értesítés  végett  terjeszt  elé.  Elő-
adni  a  bírónak  az  ügyet.  Előadni  a  tanácsban  a  per,
a  dolog  érdemét.  Helyesebben:  eléad.  V.  ö. ELŐ  (3).

ELŐADÁS,  (élő-adás)  ősz.  fn.  1)  Szemek  elébe
terjesztése,  nyújtása  valaminek ; kiadás.  2)  Szóbeli
cléterjcsztés.  Folyó,  könnyű,  világos  előadás.  Akado-
zó,  vontatott,  homályos  előadás.  3)  Tudósító,  értesítő
elbeszélés.  Részrehajló  vagy  részrehajlatlan  előadás.
Hivatalos,  törvényszéki előadás.  Helyesebben,  eléadás.

ELŐADÁSI,  (clő-adási)  ősz.  mn.  Előadásra
vonatkozó.  Előadási  képesség.  Előadási  sor.  Előadási
kötelesség.  Helyesebben  :  eléadási.

ELŐADÓ,  (clö-adó)  ősz.  fn.  és  mn.  1)  Általán,
aki  valamely  esetet, történetet,  ügyet  szóval  elmond,
előterjeszt.  2)  Különösen,  hatósági vagy  törvényszéki
tiszt,  ki  a  tanácskozás  vagy  ítélet  alatti  ügynek  ér-
demét,  mibenlétét  elmondja,  előterjeszti.  Váltóügyi
előadó.  DányaUgyi  előadó. Melléknévileg: Előadó  biró.
Előadó  tanácsnok.  Helyesebben  mint  a  fentebbiek-
ben  is :  eléadó.

ELŐADÓI,  (elö-adói)  ősz.  mn.  Előadót  illető,
előadóra  vonatkozó,  előadóhoz tartozó.  Előadói  véle-
mény.  Előadói  észrevétel.  Előadói  ív.  Helyesebben  :
diadói.

ELÖAJTÓ,  (elö-ajtó)  ősz.  fa.  1)  A  kettős  aj-
tók  közöl  a  külső.  2)  Az  épület  elején,  homlokán le-
vő  ajtó,  melynek  ellene  tétetik  a  hátulsó  ajtó.

ELŐÁLL,  (elö-áll)  ősz.  önh.  1)  Mások  láttára,
mások  elejébe  kiáll,  kilép.  A  vezérí  felszólításra  öt
vállalkozó előállott.  2)  Valamit  maga  védelmére, vagy
mások  megtámadására, mentségül,  fegyverül  felhozva
elélép.  Segítő  ragu  neveket  vonz.  Ha  fizetni kell, ne-
mességével  áll  elő.  Bottal, karddal,  puskával  áll  elő.
3)  Valahonnan  eléjon,  eléterem.  A  kocsis  előállott.  A
vádlott  előállott.  Jobban  :  eléáll.  V. ö. ELŐ  (3).

ÉLŐÁLLAT,  (elö-állat) ősz. Ath.  1. ELŐÁLLÍT
és  v.  ö. ÁLLAT,  ige.

ELŐÁLLÍT,  (elö-állit)  ősz.  áth.  1)  Mások  sze-
me  láttára,  elejébe  kiállít,  kiléptet.  Előállitni  a* őr-
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tereget.  2) Eléhoz, eléteremt; ami nem volt,  vagy el-
veszettnek  utazott,  azt létre, vagy  napvilágra  hozza.
Kevésből  nem  lehet  tokot  előáUitni.  Állüsd  elS  <u  eeUst
edényeket,  vagy  fitted  meg.  A  honi  gyárak  marit  stép
müveket áUitnakelS.  Jobban:  eléáUtí.  V.  ö. ELŐ,  (3).

ELŐÁLLÍTÁS, (élő-állítás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  előállítunk  valamit. V.  5. ELŐÁLLÍT.

ELŐÁLLÍTÓ,  (elő-állitó)  ősz.  fa.  1)  Altalán,
ki  valamit létre  hoz, készít  2) Különösen,  kézmives,
gyáros,  gazda, ki  mfiipari,  vagy  gazdasági  czikkeket
hoz létre. V. ö. ELŐÁLLÍT.

ELÖÁLOM, (élő-álom) ősz.  fn.  Álom,  vagy  in-
kább  alvás  kezdete. Az  elalvás  utáni  első  idő. ÁtelS-
álom  legmélyebb  stokoít  lenni.

ELÖÁLOMKOR,  (élő-álomkor)  ősz.  ih.  Azon
időben,  midőn  első  álomba  merülünk.  ElSálomkor
rajta  ütöttek  a rablók.

ÉLŐÁR, (elő-ár)  ősz.  fn.  AB  ömlő  árnak, hul-
lámnak  első  megindulása,  vagyis  azon  víz, melyet a
kezdő  ár  magával  hajt  .

ELŐARASZ,  (élő-arasz)  L BAKARASZ.
ELŐÁRBOCZ,  (elő-árbocz)  ősz. fn.  A  több  ár-

boczczal  bíró  hajókon  azon  árbocz, mely a  hajó  ele-
jén  van felállítva.  Némely  dunai hajókon  :  6'r/o.

ELŐÁRBOCZHÉGY, (elő-árbocz-hégy)  ősz.  fn.
A  hajó  elején levő  árbocznak  csdcaos vége.

ELÖÁRBOCZ-TETÖFA  ,  (elő-árbocz-tető-fa)
ősz.  fn. Az előárboczra alkalmazott dorong, vagy  rúd,
melyet  már az  újabb  tengeri  hajókon  elhagynak.

ELÖÁROK,  (élő-árok)  ősz.  fn.  Általán,  vala-
mely  tárgy  elébe hányt, ásott  árok.  Különösen  az
erődítésben  a  legkülső  sáncz. A  várnak  elöárkai.

ELÖBAJ,  (élő-baj)  ősz.  fn.  Valamely  nehéz,
dolgot, vállalatot, betegséget  megelőző kellemetlen-
ség, küzdelem,  nehézség.

ELŐBB,  (el-ő-bb)  ih.  tulajdonkép  az  elő  hatá-
rozó másod foka.  Előbb,  legetöbb.  Értelme  ám.  hama-
rabb,  korábban.  Én  előbb  ott  voltam, mint  te.  Előbb-
utóbb  megtörténik,  ázás  a  dolog bizonyos, csak  ideje
határozatlan.  Aki  előbb,  a* a* elsőbb.  Aki  előbb  megy  a
malomba,  előbb  önt  a  garatra.  (Km).  Különbözik :
elébb,  azaz  ide  közelebb, jobban  szem  elé.  JSj  eUbb.
V.  ő. ELŐ,  (3).  A  régiek  sem  mindig különböztették
meg a  kettőt  egymástól.

ELŐBBENI, (el-ő-bb-en-i) mn. tt  elSbbeni-t, tb.
—ék. Régebbi, egykori, elmúlt.  EWbbtni  ttándékom
megváltotott.  Előbbeni  lakásom  nebb  vala.

ELŐBBI,  (el-ő-bb-i)  mn. tt  előbbi-t,  tb.  —ék.
1) Előbb  levő, előbb álló.  2)  Előbbeni.

ELÖBBIK, (el-ő-bb-ik) mn. tt  előbbik-et.  Előbb
levő, előbb  álló, különösen  kettő közöl  az  elsőbb.

ELŐBBRE,  (el-ő-bb-re)  ih. Jobban  előre.  V. ő.
ELŐRE.

ELŐBBSÉG,  (el-ő-bb-ség)  fn.  tt  előbbtég-ét.
Nagyobb jog  valamihez, több  igény valamire.  A  meg-

vételben  elSbbiége  van  a  ttomttédnak  mátok  ftöwt.
Törvényes,  termettéit,  üledelmi,  tártadalmi  elSVbttg.

ELŐBB-UTÓBB,  (előbb-utóbb)  ősz.  ih.  Vagy
előbb  vagy  utóbb, vagy  hamarább vagy  később, de
bizonyosan.  A  biínifft  előbb-utóbb  eléri  a  büntetet.

ELÖBBVALÓ,  (élőbb-való)  ősz.  mn. Kinek  t
többinél  kitünőbb  helyzete, rendé,  érdeme,  rangja,
méltósága  stb. van. Az  úr  a  ttolgánál,  a  tanító  a  ta-
nítványnál,  a  munkát  ember  a  henyénél  elSbbvaló.
ElSbbvaló  a  kötelettég,  mint  a mulattág.  Előbbvaló  a
beerllltt  a tzalonnát  káposztánál.  (Km).

ÉLŐBE, (el-ő-be) ih.  Valamely  dolog  elejének
fejében;  kezdet gyanánt; máskép: előre. Át  adóttág-
ból  élőbe  valamit  lefizetni.

ELÖBELI,  (elő-beli) ősz. mn. Régies a mai etíb-
beni  v. előidöbeli helyett B Lesznek az embernek  utólji
gonoszbak  az előbelieknél."  Tatrosi  cod.

ELŐBÉR,  (élő-bér) ősz.  fn.  Bér, melyet  bizo-
nyos  használat  vagy  jószág  fejében  előre  fizetünk.
Letenni  a  vendéglőnek  egy  hónapi  ebédért  a*  elSbért.
ElSbérb'e  venni  ki  valamely  ttinháti páholyt.  Az  eiöjí-
tetés,  melyet rendesen előbér  helyett  is  használnak,
tulajdonkép  az előbér  letételét,  leolvasását  jelenti.

ELÖBÉRCZ, (elő-bércz) ősz. fn. Valamely bérez-
nek  előrésze.

ELÖBÉRLÉS,  (élő-bérlés)  ősz.  fn.  Valamely
használatért, vagy  jószágért  előlegéé és átalános fize-
tés.  FUrdői,  vendéglői,  ttinháti  dSbérUs.

ELÖBÉRLET,  ősz.  fn.  Előbériés, elvont  ért
vagyis  azon jog,  melyet  valaki  előre  teljesített  és ál-
talános  fizetés  által  nyer  bizonyos  tárgyhoz, vagy
annak  használatához.  Előbérletben  birni  zártn&ti.
ElSbérleíben  fUrSdni.  (Abonnement).  Egyszerűen:
bérlet,  de ez előfizetéssel vagy  a  nélkül Is  értethetik.

ELŐBÉRLŐ, (élő-bérlő) ősz. fn. Valamely tárgy-
ért , vagy  annak  használatáért  előre  fizető.  Sxinhán
előbérlők. Egyszerüebben: bérlő. V.  ő. ELÖBÉRLET.

ÉLŐBESZÉD,  (élő-beszéd)  ősz.  fn.  Beszéd,
mely  a  fő  eléadást  megelőzi,  s  melyben  tus  egésznek
felfogásához  tartozó dolgok,  mintegy előkészítésül el-
mondatnak.  Előbettéd  a  könyvekben,  a  stónoklatban,
a  tanításban.  Rövid,  holttá elSbettéd.  Előbensédet  írni.
ElSbettédet  mondani, elolvasni.

ELŐBESZÉL,  (elő-beszél)  ősz.  áth.  Beszélve
eléad, elmond valamely történetet, eseményt. Jobban:
elébestél,  vagy  szokottabban :  elbettél.

ELÖBESZÉLÉS,  (elő-beszélés)  ősz.  fin.  Szóbeli
eléadás,  valamely  történetnek, eseménynek  szóbeli
eléterjesztése.  Helyesebben  :  elébettélét,  és  szokot-
tahban :  elbettélét.

ELÖBLÖGET,  (el-öblöget) ősz. áth.  A  kimosott
ruhanemüeket  még egyszer tiszta vízben  megforgatja,
a  szappantól, lúgtól  egészen  kitisztogatja.  Önhatólag
ám.  az öblögetést bevégzi, vagy folytatólag  öblöget.

ELÖBOCSÁT, (elő-bocsát) ősz. áth. Előre ereszt,
előre  elmond.  EUSboctátani  a nagyobb ranguakctt.  ElS-
boctátani  a megjutalmatcmdó  pályanyerteteket.  Mielőtt
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a  tárgyról  ttólanék,  elSboetátom,  hogy  stb.  Külön-
bözik  : eléboetát,  azaz  elébe  v. maga  elé  bocsát. V. ö.
ELŐ,  (8).

ELÖBOCSÁTÁS,  (elö-bocsátás)  ősz.  fa.  Cse-
leivé*,  mely által valakit  vagy valamit előbocsátank;
előre eresztés;  előre  elmondás.

ELŐBOR,  (élő-bor)  ősz.  fa.  1)  Szinbor,  mely a
ajtóit  szőlőből  legelsőben kifoly.  2) A  székelyeknél:
áldomás, talán  mivel  ahoz a bői javát  adják.

ELŐBOR,  (elö-bör) ősz.  fa. 1) Általán, bőr, mely
ellenző gyanánt szolgál, pl.  a  kádárok,  kovácsok, la-
katotok , ácsok  stb.  bőrköténye,  vagy  a  kocsikon,
sipkákon, süvegeken,  csákókon  levő védbőr.  2J  Bőr,
mely  a  férfi  szeméremtag  makkját  födi.  Máskép  :
"attfytf,  vagy  némely régi  írók  szerént  :  fityma.  3)
Elleatóbör  a kocsiban.

ELŐBÖRGYÚLADÁS,  (elő-bőr-gyúladás)  ősz.
ín. A  férfi  szeméremtest  előbőrének  megszorulása  a
makkon, melyet  lobos  bántalom okoz.

ELŐCSAHOS,  (elő-csahos)  ősz.  fa.  és  mn.  Aki
a  többi nevében, vagy  a  többi  között  leginkább  bé-
nél.  A fabt  vagy  várót  elSctahota.  Alsó  írásmódba
való. V. ö.  CSAHOS,  CSAHOL.

ELŐCSAPAT,  (élő-csapat)  ősz.  fn.  A  hadjárás-
ban azon katonacsapat, mely  a  derékhad  előtt vezető
Tagy  véd gyanánt  megy.

ELŐCSARNOK,  (élő-csarnok) ősz. fa. Valamely
oagyobbacerfi,  főleg  nyilvános  épületbe  vagy  egyes
terembe  bemenetelfii  szolgáló  csarnok.  V.  ö.  CSAR-
NOK.

ELÖCZJKKELY,  (elő-czikkely)  ősz.  fa.  Rend-
szeres  munkának  bevezető'  része,  mely mintegy  kü-
szöböl  tzolgál,  hogy  a  mű  épületébe  mehessünk.
Többesben  különösen  valamely  szerződésnek  elöleges
pontjai,  máskép : pontosat.  Békealku  elöctikkelyei.

ELŐD,  (el-ő-d)  fn.  tt.  elöd-öt.  1)  Általán,  ő-
•ók,  kik  előttünk  éltek.  2)  Különösen,  a  népnek,
nemzetnek, nemzetségnek  első  alkotói.  Vajha  minden
"fmet  elődeinek  példáját  Követné.  A*  elődük  vérrel  sze-
retik  t  hátát. Máskép  :  eldöd.  3) Valamely hivatal-
bú  a megelőző*, előbbi  tisztviselő.  Ellentéte  altalá-
tan : utód.

ELÖDANDÁR,  (elő-daudár) ősz.  fn.  Elöcsapat,
a derékhad előtt  menő,  s  kalauz  vagy  véd  gyanánt
uolgiló kisebb hadsereg.  V.  ö. DANDÁR.

ELÖDED,  (el-ő-ded)  mn.  1. ELÖDI.

ELÖDEDEN,  (el-«-d-ed-en)  ih. Régen,  hajdan-
tt, régecskén.  Elavult  szó.

ELÖDI,  (el-ő-d-i) mn. tt  elödi-t,  tb.  —ék. Régi,
bajdani,  feL  EISdi  kor.  Elödi  torténetek.  EISdi  szoka-
tok, erkSlctet.  V.  S.  ELŐD.

—ELÖDIK,(el-öd-ik)  ősz.  igeképző,  pl.  tép-
•'Mii,  bib-elSdik,  mérg-elSdik.  Mély  hangon  :  -alódik.

ELÖDOBOS,  (élő-dobos)  ősz.  fa.  1) Előre do-
boló, a dobotok  közt első.  2)  Népies  tréfás  nyelven:
terba,  viselő* nő.

AKAD.  HAQT  SZOTÍK.  H.  KÖT.

ELÖEBÉD,  (élő-ebéd) ősz.  fn.  A nagyobbszerü
lakomaebédnek  eleje,  melyben  némi  ínycsiklandó, ét-
vágyingerlő  ételek  adatnak  föl.

ELÖÉNEKÉS , (elő-énekés) ősz.  fn.  A  karéne-
kesék  között azon személy, ki az éneket kezdi, » a hang-
lejtéseket  vezérli.

ELÖÉPÜLET, (elő-épiilet) ősz.  fa.  Egy  másik
fő  épület  előtt  álló  épület, mely amazzal  akár gazda-
sági,  akár  hadépitészi, akár  egyébféle szoros  viszony-
ban  áll.

ELÖÉR,  (elő-ér)  ősz.  fn.  Az  érnek  előrésze;
vagy  az  erek  között amelyik  elül  van.

ÉLŐERŐ,  (élő-érő) ősz. mn. Ami  a  többi rokon
faja-  és  nemüeknél  előbb  megérik.  Élőerő  cseresznye,
körte,  alma,  stKl'ó.  Máskép  : koránért},  jókorérS.

ELÖÉRZÉS,  (élő-érzés)  ősz.  fa.  Érzés,  mely bi-
zonyos jövendő  dolog  felől  előre  támad  bennünk.  A
vándor  madaraknak elöérzéeök  van  a  közelgő  tél  felb'l.
Valamely  Srömnek  vagy  fájdalomnak  elSérzétt.  V.  ö.
ÉRZÉS.

ELÖÉRZET,  (élő-érzet)  ősz.  fa.  Az  előérzés
által  eredményezett  benyomat;  előérzés  tárgyilago-
san  véve.

ELÖESÉS,  (élő-esés)  ősz.  fa.  Előre esés.  V.  ö.
ESÉS.

ELŐESTE,  (élő-este) ősz.  fn.  Bizonyos  napot,
innepet  megelőző  este , különösen  a  kér.  anyaszent-
egyházban  nagy  innep  előtti  nap.  Karácton  előestéje._

ELŐÉTEL,  (élő-étel)  ősz.  fn.  A  több  ételekből
álló  lakománál azon  étel,  melyet  előre  adnak  föl.

ELÖFAL,  (élő-fal)  ősz.  fn.  1) Az  épület  elejét,
homlokzatát  alkotó fal.  2) Fal,  melyet valamely  épít-
mény  elébe  húznak  támaszul  vagy  biztosság  végett.
3)  Átv.  ért.  ami  vedül,  ólaimul  szolgál.  Hazánk  to-
káig  elöfala  volt  Európának  a  törökök  ellen.

ELÖFÉCSÉG,  (elö-fécség)  ősz.  önh.  Valamit
fecsegve  eléad ,  elébeszél.  Jobban  :  elé fecseg.  V.  ö.
ELŐ,  (3).

ELÖFÉL,  (élő-fél) ősz.  fn.  A vert pénznek azon
oldala, mely  a  képet mutatja.  Máskép : előlap.  Ellen-
téte  : hátlap.

ELÖFELÉ , (élő-felé)  ősz.  ih.  Azon  irányban,
mely  előre  vezet, mutat.  Ellentéte  :  hátra  v.  vistza-
felé.  A  sereg  egyik  rétté  döf de , a  marik  hátrafelé
vonult.

ELŐFELTÉTEL,  (elő-fél-tétel)  ősz.  fa.  Még be
nem  bizonyított  tétel,  de  melyre  mint  bizonyosra va-
lamit  épitünk ,  melyből  valamit  kihozni  akarunk.
(Suppositum).

ELÖFÉLTÉTELÉZ , (elö-fél-tételéz)  ősz.  áth.
Valamely  előfeltételt  állapít  vagy  kivan  meg.

ELÖFÉLVÉTEL,  (elő-fél-vétel)  ősz.  fn.  Midőn
valamit  a  rendes , határozott  idő  előtt  megkapunk,
kézhez  veszünk , pl. a  kamatokat , tiszti  fizetést  stb.

ELÖFI,  (elő-fi)  ősz.  fa.  Bizonyos előjoggal  bíró
fiú  oly  családnál,  melyben  leginkább  valamely  fekvő

15



227 ELÖFISÉG—ELÖFOGÁS ELÖFOGAT— ELÖHAD 228

birtok  nem osztalak  föl  minden  gyermekek  vagy  más
örökösök  között,  hanem  osztatlanul  a  család  fénye
fentartása  végett a  nevezett  előjoggal  bírónál  marad,
ki  előfinek  neveztetik.  (Majoreaco).  Ezen előjog rend-
szerént ugyan  az elsőszülöttet  illeti,  de  nem mindig;
a  legidösbbel  pedig  a  családban  semmi  köze, például
az  eló'fiséget  alapitónak  bárom fia van,  ezek  közöl az
elsőszülött  lesz  ugyan  az  előfi,  s  ennek halálával  is-
mét  ennek első  szülöttje  és  így  tovább, de  ha  vala-
melyik  első  szülött  maga  után  fiút  nem hagy, a  leg-
utolsó  előfinek  másod  szülött testvére,  s ez után ismét
ennek  első  szülött  fia  örökli  a  szóban  forgó  birtokot,
csak  ha  senki  sincs  életben  a  fiák  közöl annak  ágá-
ban , ki  az alapitónak  első  szülöttje  volt, megyén az
másodszülőttje  ágára, s ha ezen ág is kihal, a hannad-
szfilöttére.  Böviden  :  az előfiség  ágbeli  öröködés  ut-
ján  a születés  sora  azerént  megy  által a  maradékra.

Alkotására  nézve  olyan mint a  régies  elotzillött.
ELÖFISÉG,  ELÖFIÚSÁG,  (elő-fiség  v.  —fi-

úság)  ősz.  fn. Jog, melynél  fogva  a  családnak  bizo-
nyos  fekvő  jószága  az  előjoggal  bíró  szülöttet  illeti.
(Majorátus).  Így  neveztetik  maga  a  jószág  is.  V.
ö. ELŐFI.

ELÖFIZET,(elő-fizet) ősz. áth. Bizonyos tárgyért,
jószágért,  munkáért,  vagy  azok  használatáért  előre
leteszi  a  járandó  bért  ElSfitetni  valamely  kiadandó
könyvre,  képekre,  fSldabrontokra.  Előfizetni  a  nAnkdsi
páholyra.  Előfizetni  a  vendéglőben.

ELŐFIZETÉS,  (élő-fizetés)  ősz.  fn.  Valamely
tárgyért, jószágért, munkáért vagy  haszonvételért já-
randó  díjnak,  bérnek  előleges  megadása,  lefizetése.
Stinhdti, vendéglői, fürdői  döfiteté*.  Vétetik előfizetési
öszveg v.  előfizetmény  helyett  is.

ELŐFIZETÉSI,  (élő-fizetési)  ősz.  mn.  Előfize-
tésre vonatkozó,  azt  illető.  EUÍfitetéti  hirdetét;  etöfi-
zetéti  ára  valamely  könyvnek.

ELŐFIZETMÉNY,  (elő-fizetmény) ősz. fn.  Elő-
fizetési öszveg.

ELŐFIZETŐ,  (élő-fizető) ősz.  fn.  Aki  valami-
ért  vagy  valamire  előlegesen fizet, előre  leteszi  az il-
lető  díjat.  Hírlapi,  divatlapi,  ttinhdti  elSfizetSk.

ELŐFOG, (1),  (élő-fog)  ősz.  fa.  Harapó  fog,
mely  a  szájnak  előrészén  van.  A*  embernek  nyolet
flöfoga  van, négy  ÓM  oltó  é»  annyi a feltS  torban.

ELŐFOG,  (2),  (élő-fog)  ősz.  áth.  l)  Altalán,
kocsiba,  szekérbe,  azaz  kocsi  vagy  szekér  elébe lova-
kat,  vagy  más  vonó állatokat  fog.  2)  Különösen, más
kocsya  eleibe  fogja  lovait  3) Elévesz, elékap.  Ha
elSfogom  a  Icorbdctot, jaj  neked. Ez utolsó  értelemben
jobban  :  eléfog.  V. ö. FOG,  áth.

ELŐFOGALOM,  (élő-fogalom)  ÖBZ.  fn.  Foga-
lom, melyet előre kell megszerezni,  hogy valamit meg-
értsünk , vagy  valamibe  kaphassunk; fogalom,  mely
másoknak  alapul  szolgál  Oly  nagy  munkába akar
vágni,  holott a  tárgyról  elöfogalma  tinót.

ELÖFOGÁS, (élő-fogás)  ősz.  fn.  1)  Saját  vagy
más  kocájának  eleibe  fogás.  2) Elévevés, elérántás.
V.  ö.  ELŐFOG, ath.

ELÖFOGAT,  (élő-fogat)  ősz.  fn.  Általán,  egy
vagy  több bokor  ló , melyeket  utasok  kocsijába  fog-
nak  tovább  szállítás végett. Különösen, a  volt várme-
gyei  igazgatás  rendszerében  a jobbágyok  egész alkal-
matossága,  vagy  vonó  marhái,  melyeken az  országos
biztossági  szállítások, s  megyei  hivatalos  fuvarozások
történtek.  EISfogatra  parancsolni,  hajtani  a  falubeli-
eket.  ElSfogaíra  menni.  (Vorspann).  Köz  nyelven a
német nyelv után forspont,  néhutt  :  rotpont.

ELÖFOK,  (élő-fok)  ősz.  fn.  A  hegységnek  elő-
álló , elődudorodó  homlokzata ;  különösen  valamely
hegynek  tengerbe  nyúló része.  (Promontorium).

ELŐFON AT,  (elő-fonat)  ősz.  m.  A  kosár- és
szalma- vagy  nádszékkötőknél,  a  kosár  vagy  szék  fe-
nekének  első  vagy  alapfonadéka.

ELŐFORDUL, (elő-forddl)  5sz.  önb,  TuUjd. a
sor  reá  kerülvén elójön,  elétünik.  Bitonyot  idöjáráiok
évenként  előfordulnak.  2)  Általán,  megesik,  megtörté-
nik,  elekéről.  Ilyen  etet  még nem fordult  eW.  Néha  a
M  előfordul.  Jobban  :  eléfordM.  V.  ö. ELŐ,  (3).

ELÖFURÓ,  (elő-furó)  ősz.  fa.  Vékonyabb  fúró,
melylyel  elsőben  kisebb  likat  fúrnak , hogy  a  vasta-
gabb  fúrót  könnyebben  lehessen  alkalmazni.

ELÖFÜ,  (elő-fü)  ősz.  fa.  1. ELÖSZÉNA.
ELÖGÁT,  (élő-gát)  ősz.  fn. Gát, mely  a  fogat-

nak  védelmére  és  fentartására  van csinálva , s  a  víz-
nek,  árnak  első  rohanását  megtöri,  akadályozza.  V.
ö.  GÁT.

ELŐGÁTLÁS , (élő-gátlás) ősz.  fa.  Orvosi  ért.
valamely  nyavalya  kitörése  ellen  tett  előleges  óvás,
intézkedés.  (Prophylaris).

ELÖGONDOSSÁG,  (élő-gondosság)  ősz.  fn.
Előre  gondoskodás , előintézkedés  némely  szüksége-
Bekről.  Soha  tem  árt  ős  efögondottág.

ELÖGÖRBED, (elő-görbed) ősz. önh.  Ami vagy
aki  előre  görbéd, előre  hajol  vagy  hajlik.

ELŐGÖRBEDT,  (elő-görbedt)  ősz.  mn.  Ami
görbén  előre  hajlott.  EISgtfrbedt  nyakú  ember.

ELÖGÖRNYED,  (elő-görnyed)  ősz.  önh.  Ami
v.  aki görnyedve  előre  hajol  vagy  hajlik.

ELŐGYAKORLÁS ,  (élő-gyakorlás)  ősz.  fa.
Gyakorlás, mely  által  nagyobb  és  nehezebb  müvekre
teszünk  előkészületet,  szerezünk  képességet.  Itkolai
elSgyakorlátok.

ELÖGYAKORLAT  ,  (élő-gyakorlat)  ősz.  fn'
Előleges készület,  valamely nagyobbra és nehezebbre-
Hadi  elöyyakorlat.  V.  ő.  GYAKOROL.

ELÖGYOMOR, (élő-gyomor) ősz.  fa.  A  mada-
rak  begye, melybe először beveszik  az eledelt.

ELŐGYORSASÁG ,  (élő-gyorsaság)  ősz.  fn.
Gyorsaság  vagy  sebesség , melylyel  valamely  moz-
gásnak  eredt test  első  megindulásakor halad.

'ELÖHAD,  (élő-had)  ősz.  fa.  A  hadjar&aban,
tábori  indulásban  azon  hadcsapat , mely a  derékhad
előtt  megyén ; vagy  mely a csatarendben elfil  4U.
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ELŐHAJT,  (élő-hajt)  ősz.  fii.  Kocsival,  sze-
kérrel másnak  elejébe  hajt,  mást  megelőz.  Különbö-
zik  tőle : eUkajt,  asaz  szem  elé  hajt

ELŐHALAD,  (elö-hslad)  ősz.  önh.  1)  Előme-
netelt  tesz,  folytonosan  előre  megy, el  nem  marad.
Előhaiadni  a  munkában , műveltségben,  erényben.  2)
Idősebb, korosabb  lesz.

ELÖHALADÁS,  (élő-haladás)  ősz.  fh.  Előre
menés, előmenetel, tulajdon  és  átv.  értelemben.  Elő-
haladat  a munkában. Nemzeti  elShaladás.

ELŐHALADÁSI,  (elő-haladisi)  ősz. mn. Előha-
ladishoz  tartozó,  azt  illető,  arra vonatkozó.  Elöhala-
Műi  atkötSk,  módok.

ELÖHAM,  (élő-hám)  ősz.  fh.  A  hámnak azon
ráze,  mely  a  befogott  lónak  szügyét  fekszi  meg,
máskép  -.uügyelS.  V.  ö. HÁM.

ELÖHANG,  (élő-hang) ősz.  fn.  A  nyelvészetben
nlamelj  szónak  kezdő  betühangja.  Viszonyban  áll-
nak vele  a  bel-  és  utóhangok,  pl.  ebben  :  rom, az r
cióhang, o belhang  az  m  utóhang.  (Anlaut  Inlaut.
Xachlaut).

ELÖHAS,  (élő-has)  ősz.  fn.  Az  emlős  állatok
nőstényeinek  első  vemhes állapota, terhessége.

ELÖHASI,  (élő-hasi)  ősz.  mn.  Mondják  emlős
illatok, különösen  házi  barmok  első szülötteiről.  Elö-
A(ui bárány, borjú.  Különböcik : előhasá;  ez az anyá-
ról, amaz  a  szülöttről  mondatik.

ELÖHASÚ,  (élő-hasú) ősz.  mn.  Emlős  nőstény
illat, mely  legelőször  fogamz,  első teherben  jár.  Élő-
kari  tekén,  Jcancza.  Midőn  emberről  van  szó,  csak
tréfás  értelemben  használtathatík.  Eiöhasú menyecske.
Rátartja  magát  mint  az  elöhasú  menyecske.  (Km).

ELÖHÁZ,  (élő-ház) ősz.  fn.  A  háznak  eleje,
pitvara, tornácza.

ELÖHEGY, (élő-hegy)  ősz.  fn.  Aránylag  ala-
csonyabb hegy,  mely  nagyobb  hegylánczolatnak  ele-
jét, kezdetét  teszi.  Zobor  a  kárpátoknak  egyik  eldhe-
jye. V. ö. ELÖPOK.

ÉLŐHELY,  (élő-hely)  ősz.  fn.  Udvarféle  tér,
nyilas, pl.  ház,  templom előtt

ELÖHÉNGÉRÉDIK,  (elő-héngérédik)  ősz.  k.
1) Előre-̂ -,  2)  Elébehengeredik.  V.  ö.  ELŐ,  ELÉ.

ELŐHÉNGÉRÍT,  (elő-héngérít)  ősz.  áth.  1)
Döre—,  2)  Elébe  hengerít  V.  ö.  ELŐ,  ELÉ,  és
HEXGERÍT.

ELÖHt  (elö-hí) ősz.  áth.  Valakit hí,  hogy  jo-
jón  elő, azaz  előre.  Ha azt jelenti, hogy  a  hívott jő-
Jön szem elébe, akkor  szabatosabban  :  eléhi.

ELÖHÍR,  (élő-hír)  ősz.  fn.  Előre  jövő  híre  va-
laminek, a  miből az egész eseményt még  nem tudjak,
hanem annak  csak  némi rövid  kivonatát.

ELÖHIBDETÖ,  (élő-hirdető)  ősz.  fh.  1.  ELŐ-
HÍRNÖK.

ELŐHÍRNÖK, (elő-hirnök)  ősz.  fn.  Hírnök,  ki
rábai  felől  előlegesen  rövid, ki  nem merítő  tudósi-
ttrt hoz.  Átv.  ért  valamely  jövendő  eseménynek elő-
lit. Kémtly  tengeri  madarak  rendkívüli  sttvöUései  ko-

zelgetö  vettnek  elb'hirndkei.  Gyógytanban  :  megelőző
kórjel,  a  többi  kórjelek  között  az első.

ELŐHÍVÁS,  (elő-hivás)  ősz.  fn.  Felszólítása
valakinek, hogy  jőjön  elé,  jelenjen  meg.  Szabato-
sabban  :  eléhivát. V.  ö. ELÖHÍ.  Ás  első  elő-  v.  eléhi-
vásra  megjelenni.

ELÖHORD,  (elö-hord)  ősz.  áth.  1)  Többet,
többfélét  egymás  után  eléhoz,  elérak.  Elöhordani  az
ellenség  elöl  elrejtett  kincseket.  2)  Szóval', beszédben
elészámlál,  említésbe  hoz.  Elöhordani  a  régi  történe-
tekből  a  legjelesebbeket.  Hetet,  havat  előhordani.  Sza-
batosabban  :  eléhord.  V. ö. ELŐ,  (3).

ELŐHOZ,  (elő-hoz)  ősz.  áth.  1)  Bizonyos  tár-
gyat  elévesz,  elémutat,  eléad.  Előhozni  a  könyvel.  2)
Valamit  említ,  szóba  hoz.  Előhozni a  régi  jó  időket.
Kérlek,  csak azt  ne hozd  dó.  Szabatosabban  mindkét
értelemben  :  eléhoz. V. ö. ELŐ,  (3).

ELÖHOZAKODÁS,  (elő-hozakodas)  ősz.  fn.
Valamely  tárgynak,  eseménynek  kölcsönös  egymás-
közti  megemlítése, szóba  hozása.  V.  ö. ELŐHOZ.

ELŐHOZAKODIK,  (elö-hozakodik)  ősz.  k.  Be-
szédközben  valamely  tárgy,  esemény  felől  említést
tesz , róla  mással  együtt  beszélget, s mintegy  kedve
telik  benne, hogy  szóba  hozhatja. Borozás  és  nyájas-
kodás  közben holmi  fiatalkori  kalandokról előhozakodni.
Néhutt  a  köznép  hibásan  mondja  :  előhozakodik.  V.
ö.  ELŐHOZ.

ELŐIDÉZ,  (clő-idéz)  ősz.  áth.  1) Idézés  által
eléállít,  előjönni  parancsol.  Előidézni  a  bepanaszlotta-
kat,  a  vád  alatt  lévőket.  2)  Átv.  ért.  az  elmultakat
szóval  vagy  gondolattal, képzelettel  felhozza,  reájok
hivatkozik.  Az  ifjú  kor  örömeit  előidézni.  Szabatosab-
ban  :  eléidéz.  V. ö. ELŐ,  (3).

ELŐIDÉZÉS,  (élő-idézés)  ősz.  fh.  1)  Eléhivás,
idézés  által.  A  vádlottak  előidézése.  2)  A multaknak
szóval  vagy  gondolattal  visszahozása,  re&jok  hivat-
kozás.  V.  ö.  ELŐIDÉZ.

ELÖIDÖ,  (elő-idö)  ősz.  fn.  Előttünk elfolyt, kU
Ionosén  régebbi  idő,  haj dánkor,  őskor,  élőkor. Regék
a  magyar  elöidőbSl.  (Kisf.  S).  „Előidéknck  (elöidök-
uek)  históriáit"  Bécsi  cod.

ELÖING,  (élő-ing) ősz.  fn.  Fél,  s  a  deréknak
csak  első  részét takaró üngöcskc,  melyet az alsó fingre
veszünk,  s  mely  rendesen  finomabb  szövetből,  s  czif-
rábban  van varrva.  Megfordítva  :  ingelö  v.  üngelö.

ELÖmOMÁNYOK,  (elő-irományok)  ősz. többes
fn.  Irományok,  melyek  valamely  ügynek  eredetét,
kezdetét,  első  vagy  előbbi  kezdését  tárgyazzák, ma-
gokban  foglalják.  Valamely  pernek  előirományai.
(Anteacta).

ELŐISMERET,  (élő-ismeret)  ősz.  fn.  Ismeret,
mclylyel  bírnunk  elölegesen szükséges,  hogy  az illető
tárgyat  illőleg  felfogjak,  s  róla  rendszeres  tudomást
szerezzünk.  A  tudományos  bevezetések  előismerete-
ket  foglalnak  magukban.  Bölcsészeti,  ttrmésztttani
előismeretek.

16*
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ELŐÍTÉLET,  (elő-itélet) ősz.  fn.  1)  ítélet, me-
lyet  valamely tárgyról hozunk, mielőtt  azt illően meg-
vizsgáltok, megismertük  volna.  2)  Szélesb  ért. min-
den vélemény,  melylyel  valami  iránt  vágyónk,  de
alapos okát adni nem  tudjuk. 3) Elfogultságon, részre-
hajláson,  ellenszenven  stb.  alapuló hibás  ítélet,  bal
Ítélet  Előítélettel  lenni,  viseltetni  valami iránt.  Elb'-
Ítéletektől  megttabadvM.  Előítéletből  állítani  valamit.
KSt,  megrSgtött  előítélet.

ELŐIZ,  (elő-íz) ősz.  fn.  Érzés,  melyet valamely
élvezet  előre gerjeszt bennünk, melynek  oly kellemes
hatása  van  reánk,  mintha  már  valósággal  élveztük
volna.  Mennyei  boldogtág  előüe.

ELŐJÁR,  (elő-jár)  ősz.  önh.  Gyalog  vagy  lóhá-
ton, kocsin,  hajón  stb., mások előtt megy.

ELÖJÁEÓ,  (élő-járó)  ősz.  fn.  1.  ELÖLJÁBÓ.
ELŐJÁRÓBAN,  (élő-járóban)  ih.  Előre;  addig

is, mig  a  többi  következik.  Netté  egy-két  forint  elő-
járóban.  Elég  len  e*  eljáróban.

ELÖJÁRÓBESZÉD,  (elő-járó-beszéd)  ősz.  fn.
1. ÉLŐBESZÉD.

ELŐJÁTÉK,  (élő-játék) ősz.  fn.  Általán, a  fő-
játék  előtt adatni  szokott  játék,  mely  a  főjátéknak
mintegy próbája  s  előhirdetője.  Barcsi,  tfict  előjáték.
Különösen, a  színjátékokban  rövid  darab,  melyet a
fő darab  előtt adnak.  Ellentéte  :  utójáték.

ELŐ JÁTSZÓ,  (élő-játszó) ősz.  fn.  Személy,  ki
az  előjátékban részt  vesz;  ki  abban  szerepel.  Külö-
nösen a zenében,  ki  a többi  zenészeket  vezeti.

ELŐJEGYEZ,  (elő-jegyez)  ősz.  áth.  Valamit
előre vagy  előlegesen  feljegyez,  beír,  beigtat  Hasz-
nálják  leginkább a telekkönyveiénél, például,  midőn
valaki  nem  bír  a  betáblázásra,  vagy  bekeblezésre
nézve  elészabott  minden  kellékkel  ellátott  okiratot,
tehát a  nyilvánkönyvbe  föltételes  beigtatást eszközöl,
t  L oly  föltétel  alatt,  hogy  bizonyos  idő  alatt jogát
teljesen  igazolja.  A  kereskedői  könyvvitelben ám.  az
ügyletet  az  előjegyzékbe  (első  föjjegyzési  könyvbe)
írni.

ELÖJEGYZÉK,  (élő-jegyzék) ősz.  fn.  Jegyzék,
mely  valamiről,  valamely  bejegyzendő  tárgyról előre
vagy  előlegesen  vezettetik.  Ilyen  a  telek- vagy  nyil-
vánkönyvi  lap  azon  része,  melybe  az  előjegyzés  tör-
tént  Ilyen a  kereskedők  azon  könyve,  melybe a na-
ponként  előforduló  ügyek  történeti hűséggel  azonnal
bevezettetnek;  első  följegyzési  könyv  (Prima-Nota-
Buch  v.  Príma Nóta),  a nélkül,  hogy  itten  különös
felszámítás  tárgyaiul  szolgálnának.

ELŐJEGYZÉS,  (élő-jegyzés) ős*, fn.  Cselekvés,
midőn  előjegyzűnk.  V.  ö.  ELŐJEGYEZ  ,  ÉLŐ-
JEGYZÉK.

ELŐJEL,  (élő-jel)  ősz.  fn.  Jel,  mely  bizonyos
jövendőt mutat vagy  gyaníttat  A  nyavalyának,  ídő-
váUotátnak  előjelei.

ELÖJELENSÉG,(elő-jelenség)ösz.fn.l.ELŐJEL.
ELŐJOG,  (élő-jog)  ősz.  fn.  1)  Jog,  melylyel

valaki  mások  előtt  bír,  és  élhet,  melylyel  má-
sok  nem  bírnak,  s  nem  élhetnek.  A  németségnek

hazánkban  nincsenek  ttibbi  előjogai.  2)  Jog,  melynél
fogva  valaki  előbb  tehet  valamit,  mint  más.  így,  az
eladott  házat megtartani,  néhol  előjoga  van a szom-
szédnak  más egyebek  előtt;  ennélfogva  vételi elő-
joggal  bír.

ELÖJÖ,  ELŐJÖN,  (elő-jő  v.  -jön)  ősz.  önh.
Szem elébe,  nyilvánosságra jön;  elekéről;  ami elté-
vedt vagy  elveszett,  visszatér.  Előjöttek  a  bujdovSk.
ElÖjOUek  a*  eltévedt  etikák.  Jobban  :  eléjS.  V.  ö.
ELŐ,  (3).

ELŐKAP,  (elő-kap) ősz. áth. Magához kap, kö-
zel  ragad.  Előkapott  egy  dorongot,  t  attól  UtOtt  kot-
tám.  Jobban  :  elékap.  V.  ö. ELŐ,  (3).

ELŐKAPU, (élő-kapu) ősz. fn. Épület-, kert stb.
elején  levő kapu,  főkapu.  Ellentéte  :  oldal  vagy  ha-
túlsó  kapu.  Átv.  ért  fő nyilas, fő rés, melyen  valahová
be  lehet  menni, hatni

ELŐ KASZÁS,  (élő-kaszás)  ősz.  fn.  Kaszás, ki
a kaszások sorában  legelöl  jár.

ELŐKELHETŐ, (elő-kelhető)  ősz. mn.  Aki  bi-
zonyos  társadalmi  viszonyokban,  pl. hivatalban, rang-
ban  előmenetelt  tehet,  nagyra,  sokra  viheti  dolgát,
kiből előkelő  ember válhatik.

ELŐKELŐ,  (élő-kelő)  ősz.  mn.  1)  Nagyobb,
felsőbb  rangban, hivatalban  levő.  Előkelő  urak,  tír.
titttek.  2)  Nagyobb birtoka.  Előkelő  nemetember.  EIS-
kelő  kVMríokot.  Előkelő  polgár.  3)  Tekintetben  levő,
tekintélylyel, hírrel, névvel bíró.  Előkelő  Ügyvéd,  író,
táblabiró.  4)  A  hivatalosan  végzendő  ügyek  között
első helyen  álló, legsürgetősebb.  (Praeferentíalis).

ELÖKELÖLEG, (elö-kelőleg) ősz. ib.  Mindenek
előtt,  legelsőben,  kiválólag.

ELŐKÉP, (élő-kép) ősz.  fn.  1)  utánzásai kül-
litott kép, pl. mely  után a  festesz  fest,  a  rajzoló  raj-
zol.  Szélesb  ért  minden  tárgy, dolog,  mely  utánzás!
példa  gyanánt  hozatik  vagy  állíttatik  elé.  A  katona
jelet  vitézeket,  a  Wtő  hírét  keltőket  vegyen  előképül.
BSetületet  emberek  legyenek  előképeink.  2)  A  vallás-
tudorok, kivált  a régiek, előképeknek  (typus)  nevez-
ték  az  ó  szövetségi  szertartásokat  és  eseményeket,
mennyire azok a  Messiás  eljövetelére,  életére  s  halá-
lára  vonatkoztak,  s azt ábrázolák.  így  Mózses  érci-
kígyója  a pusztában,  ezen  vallástudorok szerént  elő-
képe volt Krisztus  urunk  fölfeszíttetésének.

ELŐKÉPEN,  (élő-képen)  ősz. ih. Előleg,  előle-
gesen,  előjáróban.

ELŐKKREKÉnnC,  (elő-kerekédik)  ős*,  k.  1)
Hirtelen, véletlenül  eléáll,  eléterem.  Att  ««m  tudjuk,
honnan,  etak  egytnerre  előkerekedett.  2)  Valamiből bi-
zonyos eredmény  jön  létre.  A  pesti  németi  e*inká*
önkéntet  adakotátokbol  kerekedett  elő.  Jobban  :  eleké-
rekedik.  V.  ö.  ELŐ,  (8).

ELÖKÉB,  (elő-kér) ősz. áth.  Valamit  eléadatni,
eléhozatni kér.  Élőkén  a*  ügyeit  UletS  irományokat.
Jobban  :  elékér.  V. ö. ELŐ,  (3).

.  ELŐKERES,  (elő-keres) ősz. áth. Keresve  elé-
hoz,  eléállít.  Előkeresni  a*  elhányt-veteU  könyveket,
leveleket.  Jobban  :  elékeret.  V.  ö. ELŐ,  (3).
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ELŐKEEESÉ8, (élő-keresés) ősz. fn.  Cselekvés,
kotatií, mely által  valamit  előkeresünk.  V.  ő.  ELŐ-
KERES.

ELŐKERGET, (elő-kerget) ősz.  áth.  Kergetve
détereL elíhajt  Elökergetni  a  nydjba  vegyült  idegen
jMtaí.  T. ő. ELŐ,  (3),  és  KERGET.

ELŐKERÍT,  (elő-kerit) ősz.  áth.  Járva,  kelve
Ondiiggal, mintegy  ide-oda  keringve  eléállit,  eléte-
itmt Akárhonnan,  de  előkerül.

A  csengeti  temetőn
Elvesztettem  a  kendőm,
Hej  kedves barna  szeretőm
Kerítsd  elő a  kendőm.  (Népd).

Jobou  elékertt.  V.  ö.  ELŐ,  (3).
ELŐKERÜL, (elő-kerfil) ősz.  önh.  1) Hoszszasb

ite-odt  bolyg&a, csavargás, eltűnés  után  ismét  szem
elé jön, eléterem, eléáll. Át  elvettett  marha  előkertül.
*)  Eléfoidúl,  megtörténik.  Ét  a  dolog  tokttor  élőké-
ríl.  yímdy  tíctapongátok  csaknem  minden  tísttujtíá-
<M  tUkrUltek.  Jobban  :  elékerül.  V.  ö. ELŐ,  (3).

ELŐKÉSZÍT,  (elő-készit) ősz. áth.  1)  Valamit
tlöre rendbe hoz, előrak. Elökészitni  át  vti  táskát,  a
"ribs eukWket.  2)  Valakit  valamire elölegesen ké-
pez,  '^tlmamft  tesz, vagy tenni iparkodik.  ElökésxUni
a UmxUlcat  nyilvános viugálatra.  Előkéttüni  a  beteget
a kfcUra, atat  a  halál  kínainak  s elválás  fájdalmai-
nál eltűrésére.

ELŐKÉSZÜLET, (elő-készfilet) ősz.  £n.  1) Elő-
legei  rendbehozás,  rendbeszedés. Megtenni  a*  utatdri
dikéstOeteket.  2)  Intézkedett,  rendelkezés  a  jöven-
dőkre nézve; előgondoskodis.  Előkéttület  a  történhető
títvettűyrc,  ékttgre,  dügvétsre.  3)  Előlegéé  képzés
nUmely  tndományra, gyakorlatra.  Próbatéti  előké-
aOttek.

ELŐKIÁLT,  (elő-kiált)  ősz.  áth.  Kiáltva  eléhí
TiUkit  EloVáltoM  a  nolgát.  Jobban  :  eUkiált.  V. ö.
ELŐ,  (3).

ÉLŐKOR,  (élő-kor)  ősz.  fa.  1. ELOLDÓ.
ELÖKÖNYV,  (élő-könyv)  ősz.  fa.  Kereskedők,

iptrözök  ftb.  elaő  följegyzési  könyve, melybe  a  meg-
történt  fisletek,  különösen  időrend,  és  folyó szám sze-
i&t jegyeztetnek  föl  (Strazza).

ELŐKÖTÖ,  (élő-kötő) ősz.  fa.  Munkások, mes-
tetwberek, boltosok  stb.  köténye.

ELÖKÖVET,  (élő-követ)  ősz.  fn.  Követ,  futár,
b * teljes  követség előtt, mint hirnök,  előleges  tudó-
útiial küldetik  valahová,  Elökövetet  bocsátani  tus  d-
k**g  táborába.

ELÖL, (el-öl) ősz. áth.  Valamely  lassú,  rejtet-
tebb szerrel elemeset, elveszt,  élettől  megfoszt;  egy-
tát atin többeket  megöl.  Etetővel  elölni  <u  egereket,
r&ányokat.  EUOi  a  tok  munka, ét  virratstdt.  Elöli
• ior-, pálmkaMt.  Atv.  ért  elnyom, kiirt,  megszün-
'•et Élűim valakibe*  a  beetOeténétt.

ELŐL,  (1),  (el-0-lam.clő-el)névutó. ELŐLEM,
ELŐLED, ELŐLE, ELŐLÜNK, ELŐLETEK, ELÖ-
LÖK.  Jelent  távozást  valamely  tárgytól,  különösen

annak  elejétől,  színétől.  Hát  elöl  elteperm  a  németet.
Takarodjál  nemem  elöl.  Ne fűn  ae  Mentég  elöl.  El-
teitik  a* ebek  elöl.  (Km). Lehet  így  is  szólni  : hámok
előle,  tsememnek  előle,  ellenségnek  előle;  s  ekkor  az
erősebb  hangsúly  az  utóbbi  szón fekszik,  úgy  hogy
hát  elöl  (nem más, pl.  templom, kert  stb.  elől)  és
hasnak  előle  (nem masunnan,  pl.  mellőle,  alóla)  kü-
lönböző  értelműek. V.  ö. HANGSÚLY.  Ezen névutó
megfelel  e kérdésre  : honnan < Különbözik  : elül.

ELŐL,  (2),  (el-ö-ül)  ih.  és  igekötő.  Megfelel
ezen  kérdésre  : hol t  miért  helyesebben  elül  (=  élő-
ül),  mintha mondanók:  élőként  v.  mint  elő,  eltö.  Elül
(azaz  élőként,  mint első)  áüani,  elül futni.  Elül  hátul.
Ilyenek  az  alul,  körül  stb.  határozók  is,  melyeket  az
alól,  kőről  névutóktól megkell  különböztetni.  Egyéb-
iránt  a  közönséges  nyelvszokás  az  elemzés  ellenére,
úgy látszik  a  szebb hangzás  kedveért,  többnyire  elöl-t
mond  és  ír  mind  a  törzsben  mind  a  származékokban,
pl.  előljáró,  elöljáróság,  előlmegy,  elölről  ati>.  ezek he-
lyett  :  elUljáró,  eltíljáróság,  elltímegy,  élűiről.  Elől  tVat,
hátul  víz.  (Km.) e helyett:  elül  ttie  stb.  S amennyi-
ben  a  szabatosság  rovására  nem  történik,  kétséget
nem szenved, hogy  a  szebb hangzás  (ha a gyakorlat-
ba  átmegyen)  az  elemzést  mindig  háttérbe  szorítja,
így  lettek  önt, ont, ront, bont stb.  is  ömt, omt, romt,
bomt  helyett, s  hogy  rokon példákat  idézzünk  :  utói,
jól  stb.  utúl  (utó-ul), júl  (jó-ul)  stb. helyett

ELÖLÁT,  (elő-lát)  ősz.  áth.  Előre  lát;  előgon-
dosságból  némely  dolgokról  előre  intézkedik.

ELÖLÁTÁS,  (élő-látás)  ősz.  fn.  Előre  látás;
előre gondoskodás.

ELŐLBOCSÁT,  (elöl-bocsát)  ősz.  áth.  Maga
vagy  mások  előtt  ereszt.

ELŐLE,  (elö-lé)  ősz.  fn. Must, mely a megmusz-
kolt  szőlőből sajtólás  nélkül  foly  ki,  máskép  :  elöbor.

ELŐLEG,  (1),  (el-ő-leg)  ih.  Előre,  minden má-
sok  előtt  Előleg  el  kell  mondanom,  hogy  stb.  Vedd
előleg  ezen  ajándékot.  Bölcsészettanilag  : valamit  elő-
leg  megismerni, ám.  nem tapasztalatból, hanem észből,
elméletből  tudni.  (A  priori).

ELŐLEG,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  előleg-ét.
Előlegezett  öszveg.

ELÖLEGÉNY,  (élő-legény) ősz.  fn.  A  hadi  so-
rokban  azon  legény, ki  az előbbi  sorban a másik  előtt
közvetlenül  áll.  (Vormann).

ELŐLEGES,  (el-ő-leg-es)  mn.  tt  előleget-t  v.
—ét, tb.  —ék.  1)  Mások  előtti,  ami elül áll,  van,
létezik,  tétetik. Előleget  munkálatok,  ismeretek,  készü-
letek.  2)  A  kiszabott, rendelt  időnek előtte  való.  Elő*
leget  fitetét,  előleget  hátbér.  (Anticipativus).  3)  Az
ügyek  kezelésében  a többinél  előbbre  való, sürgetösb.
(Praefereutialis).  4)  Tapasztalat  előtti.  V.  ö.  ELŐ-
LEG,  (1).

ELÖLEGESEN,  (el-8-leg-es-en)  ih.  Megelő-
zőleg  előre,  a  kirendelt  határidőnek előtte.  Előlegeién
lefitetni  a  hastonbért.  V.  ö. ELŐLEG,  (1).
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ELŐLEGEZ, (el-ő-leg-éz)  áth. m.  előlegeztem,
—tű, —itt. Midőn  a vevő, ánuzerzéseknél  a* eladó-
nak még az áru átadása  előtt pénzt ad. Általán  :  va-
lamely bért,  díjat  előbb  kiad, mintsem  azt  megszol-
gáltak  volna.

ELŐLEGEZÉS,  (el-ő-leg-éz-és)  fa.  tt  elSlegé-
•it-t,  tb.  —ék. Előleges  fizetés.

ELÖLEGÉZET,  (el-ő-leg-éz-et) fa. tt.  elölegézet-
ét. Valamely  ára  vagy  szolgalat, hivatal,  haszon  fe-
jében  előre fizetett őszlet

ELÖLEGZET,  1.  ELÖLEGÉZET.
ELÖLÉNEKLŐ,  (elől-éneklő)  ősz.  fn.  Ki  az

éneket  kezdi, vagy  az  ének  sorait,  verseit  a  többi
előtt elénekli.  B&stujárók  elöUnekUtje.

ELŐLÉP,  (elő-lép)  ősz.  önh. Lépve előre  megy.
A  hadi rendből  előlépni.  Átv.  ért  Valamely  hivatal-
nak, rangnak  felsőbb fokára jut, emelkedik.  A fő  títtt
elhunytával  át  oltóbb  tutidé  előlépnek.  Különbözik  :
elélép,  lépj  elé. V.  ö. ELŐ, (3).

ELÖLÉPÉS, (élő-lépés)  ősz.  fn.  1)  Lépve  előre
menés, előre  haladás.  2) Átr.  ért  rangban, hivatal-
ban tett  előmenetel, előhaladás.  8)  Á  változó láznak
azon  tulajdonsága,  midőn  rohama  a  szokott időt meg-
előzi , vagyis  a  rendes  időnél korábban fit ki.  (Pro-
lepsis). V.  ö.  ELŐLÉP.

ELŐLÉPŐ,  (élő-lépő) ősz.  mn.  1)  Lépve  előre
menő.  2) Kórtanilag, a  változó lázról mondják,  midőn
rohama  a  szokott  időt  megelőzi.  Előlépő  hideglát.
(Prolepticus).

ELŐLÉPTET,  (élő-léptet)  ősz. áth.  Engedi,
vagy  parancsolja  valakinek,  hogy lépve előre  menjen,
előnyomúljon.  Átv. ért.  előmozdít, valamely  rangban,
hivatalban magasabb fokra emel. A királyi táblától  elő-
léptetni  valakit  a  héttnemélyethe*.

ELŐLÉPTETÉS, (élő-léptetés) ősz.  fn.  Enged-
mény, vagy parancs, melynél fogva valaki  előre megy,
előre  halad.  Átv. ért  valakinek  bizonyos  rangban,
hivatalban  magasabb  fokra  emelése.

ELÖLÉRÖ, (elől-érő) ősz.  mn. Korán érő;  ami
a  hasonnemnek között előbb  érik  meg. Előlérő  kürté,
alma,  burgonya.

ELŐLFUTÓ,  (élői-futó) ősz. mn. és  fn.  Általán,
ki  többek  közöl  legelöl  fut  Különösen 1. KENGYEL-
FUTÓ.

ELŐL-HÁTUL, (elől-hátul) ősz.  ih.  Elül is, há-
tul is; szemben is, hát mögött is.  Elől-hátul  rongyot.
EUU-hátul  ctalják.

ELÖLDÍÁDKOZIK,  (elől-imádkozik)  ősz.  k.
Az  imádság szavait  a  többi  előtt  elmondja,  melyeket
emezek  ismételnek; vagy, az  imádság  első  szavait
kezdi,  első  részét  elmondja.

ELÖLÍZLÉS, (elől-ízlés) ősz. fia. Előleges meg-
kóstolás.

ELŐLJÁR, (elől-jár) ősz.  önh.  A  járók  között
első  helyet  foglal.

Szinnay  Lajos  eUíljár,
A  török hadd  v(jjon  bár;

Magyar  magyart  rontja,  kár l
Bár  több  esze  volna már.

(Szinnay  Hnng.  in Pár.).

ELŐLJÁRÓ,  (elől-járó)  ősz.  fn.  1) Tnlajd.  elül
menő,  a  többieket  vezető;  más  valamit  megelőző.
Elöljáró  kot;  elöljáró  Útit,  bak;  előtáró  követ;  elöl-
járó  bestéd.  2)  Átv.  ért  erkölcsi  társulatnak  feje,  fő-
nöke, parancsolója.  Világi,  egyháá,  katonai  elöljáró.
Megyei,  vároti, falusi  elöljáró.  Kolottori,  intétetí,  öt-
kólái  elöljáró.  Elöljáróknak  szótfogadni;  elöljárók  el-
len feltámadni.  Át  elöljárók  példával  i» járjanak  elő.
3)  Nyelvtanilag  a viszonyszó  neve oly  nyelvekben,
hol  ez a nevek  előtt  szokott  állani, mint a  latin, hel-
lén , német nyelvben  és számtalan  másokban.  (Prae-
positío).

ELÖLJÁRÓBAN,  (elől-járóban)  lásd  : ELÖJÁ-
RÓBAN.

ELÖLJÁRÓBESZÉD,  (elől-járó-beezéd) ősz. fn.
1.  ÉLŐBESZÉD.

ELÖLJÁRÓI,  (elől-járói)  ősz.  mn.  Elöljáróra
vonatkozó, azt  illető,  ahhoz tartozó.  Elöljárói  hioaíal,
tűnt,  kStelettég, jog. Elöljárói  paranet,  engedetem, ha-
talom , akarat.  Elöljárói  trigor,  okottág,  ettélyettég,
felügyelet.  Elöljárói  példa.

ELŐLJÁRÓILAG,  (elől-járóUag)  ősz.  ih.  Elöl-
járói  hivatalból;  mint  előljáró.  EWljáróÜag  felttóU-
tani,  inteni, megdorgálni  valakit.

ELÖLJÁRÓLAG,  (elől-járólag)  ősz.  ih.  Előle-
gesen,  bevezetésképen  előre  bocsátva.  Elöljárólag
elmondani  valamit.

ELÖLJÁRÓSÁG, (elől-járóság)  ősz.  fik  A  tes-
tülethez  tartozó  elöljárók  őszvege; felsőség;  elöljárói
kar.  Egyháti,  világi, katonai elöljárótág.  A*  elöljáró-
tágra  hallgatni,  ott  íitttelni.

ELÖLJÁRÓSÁGI,  (elől-járósági) ősz. mn. Elöl-
járóságot  illető, ahhoz  tartozó, arra  vonatkozó.  Elöl-
járótági  rendeletek,  intétkedétek.

ELÖLKEL,  (elől-kel) ősz.  ige; régies,  még pe-
dig áthatólag:  „És  íme a csillag, kit  láttak  vala nap-
keleten,  előlkeli  vala  (praecedit)  őket"  Tatrosi  ood.
Különbözött régente is:  eleibe kel (obviam it). Ugyan-
ott  Máté 25.

ELÖLLOVAGOL,  (elől-lovagol) ősz.  önh. Ló-
háton  mások előtt megy, másokat vezet  Elöüovagolni
a  ditsmenetben,

ELŐLMEGY,  (elől-megy) ősz.  önh.  Ás  együtt
menők  között első  helyet  foglal.

ELÖLOVAG,  (élő-lovag)  ősz.  fn.  Ki  lóháton
megy  elül, ki  a  többi  lovagot,  vagy  többi  fogatot  ló-
háton  vezeti.  Köznyelven, és romlott német nyelven :
fullajtár.  (Vorreiter).

ELŐLOVAGOL,  (elő-lovagol)  ősz.  önh. Előre
lovagol, azaz,  lóháton  hátairól  előre  nyargal, előre
vágtat, rdgtat  Különbözik ettől  :  tlőllovagol.

ELÖLÖVEL,  (elő-lövel) ősz.  önh. Kilőtt  nyíl,
golyó  stb.  módjára  vagy  sebességével  előre  repül,
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előre  hat, elfénylik.  Előlövelnek  a napiugarai.  Elölő-
veinek  az  Mentig  fényes  fegyverei.

ELÖLRŐL,  (el-ől-ről)  L ELÜLRÖL.
ELÖLSÖ,  (el-ől-sö)  mn.  régiesen, a  mai  első

helyett  „Sokan  lesznek  kedeg  elölsök  utóbók  és
utolsók  elölsők."  Tatrosi  cod.

ELŐLÜL, (elöl-ül) ősz.  önh.  1) Általán,  az ülési
rendben  első helyet  foglal;  az asztal  fejénél  vagy  az
ülők sorában  legelső  helyen  fii.  2)  Különösen,  vala-
mely  gyülekezet,  tanács  stb.  üléseiben  elnökösködik.
V. ő. ELNÖK.

ELŐLÜLES,  (elől-ülés)  ősz.  fa.  1)  Első  helyen
ülés.  2)  Valamely  testület, tanács  üléseinek  vezetése.

ELÖLÜLŐ,  (elől-ülö)  ősz.  fa.  Újabb  időben  a
luratakM  nyelvben  meg  kezdik  különböztetni  az  el-
nöktől.  T.  i.  ,elnök'  jelenti  a  testület  rendszerénti
vagy ily  minőségben  kinevezett,  megválasztott  iono-
két ; ,előlülö'  pedig, ki  amannak  helyét  csak  akadá-
lyoztatás*  esetében  pótolja.  Például,  valamely  tör-
vényszéknek  csak  egy  rendes  elnöke  van,  de  egy-
szerre  három  tanácsban  is  tart ülést;  azon  tanács ve-
zetőjét,  hol  a  rendes  elnök  nincs jelen, csak  elölülő-
nek  nevesík.

ELÖLÜLŐI, (elöl-tilöi) ősz. mn.  1. ELNÖKI.

ELÖLÜLÖSÉG, (elöl-ülőség) I. ELNÖKSÉG.
ELÖMÁSZ,  (elő-masz)  ősz.  önh.  Mászva eléjöu.

V.  ö. MÁSZ.
ÉLŐMBE,  (el-ő-m-be)  ih.  Megfelel  c kérdésre  :

hnfá  t  Tnlajdonkép  ám.  az  előttem levő helyre.  Elöm-
bf  ne naladj.  Különbözik  :  Hogy  mersz  elembe jönni f
V.  ö. ELŐ,  (3).

ELŐMEGY,  (elő-megy)  ősz.  önh.  Előre  halad,
előre nyomul,  előmenetelt  tesz.  Elömenni a  hivatalok-
'"ju,  az  erkölcsökben,  a  tudományokban.

ELÖMEMET,  (élő-menet)  ősz.  fa.  1. ELŐME-
NETEL,

ELŐMENETEL,  (elő-menetel) ősz.  fa.  Erkölcsi,
ti,  társadalmi  előre  haladás,  fölebb  jutás.  Elő-

tenni  a  műveltségben;  előmeneteli  tenni az ide-
y»  nyelvekben.

ELÖMENNY,  (élő-menny) ősz. fa. Némely  szent
Atyák  t»nítA«« szerént  azon  túlvilág! hely , melyben
M  Üdvözítőnek  eljövetele  előtt  élt  és jámborul  meg-
b.U atyák  lelkei  tartózkodtak, míg a Megváltó  halála
alul a  Tmlódi  mennybe  érdemesittettek.  Átv.  ért.  a
b»ldog>ágnak  és  üdvösségnek  előérzetc,  s  mintegy
tornicza,  vagy  csarnoka: mennycsarnok.  Az  üdvösség-
n'i  tl<~*nemtyéoe  jutni.  Egyébiránt  e szó  még divatba
ttfin jött,  • úgy  látszik  a német  Vorhimmel  után  van
fcrditra.

ELŐMENŐ,  (élő-menő) ősz.  mn.  Átv.  ért.  er-
i. jienileg,  uellemileg,  társadalmilag  előre  haladó,  fö-
l*-r-bre,  magasabbra  ható.  Tudományokban  előmenő
•fik.

ELÖMLIK,  (el-ömlik) ősz. k.  Ömölve  szétmegy,
*.'. >ly.  Etömlik  a  megtaszított  oVbörböl  a  vít.  V.  ö.
vMLIK.

ELÖ-MONAJ, puszta  Abaúj  megyében.  Helyr.
—Monaj-on,  —rá,  —ról.

ELÖMOND,  (elő-mond)  ősz.  átb.  1)  Előre,  a
többiek  előtt  mond  valamit, pl.  némely  helyeken  és
vidékeken  a  templomi éneket  2) Eléad,  eléterjeszt  s
ekkor jobban  : démona.  V. ö.  ELŐ.

ELÖMONDÁS,  (élő-mondás)  ősz.  fa.  1)  Előre-
mondás.  2)  Eléadás.  (Eecitatio).

ELÖMOND AT,  (élő-mondat) ősz.  fa.  A  körbe-
szédnek  v.  körmondatnak  első része,  mely  addig  tart,
míg  az  előre  ment  kötszó  igénye  ki  nem  egészül;
miért  az  előmondat állhat  egy  vagy  több  almonda-
tokból.  Az  előmondatnak  az  utómondat  felel  meg.
Némelyek  szerént  előszók,  utószak,  pl.  Ha  már  a* it
szánakozdst  érdemel,  aki  a  hasznost,  a  szépet  is  jót
egyedül  külföldi  öltözetben  tudja  ismerni  és  szeretni
(elömondat): mit fogunk  még  a  szerencsétlenről  tartani,
ki  gyengeségeiben  is  kUlfóldiséget  akar  dicsekedSleg
éreztetni  f  (Kölcsey).

ELŐMOZDÍT, (elő-mozdít)  ősz. áth. Tulajd.  ért.
helyéből,  nyugvásából  valakit  élőtől, előre  indít.  V.
ö.  MOZDÍT.  Átv.  ért.  valakit  magasabb  polczra, hi-
vatalra  jutni  segít; vagy  akármely  ügynek haladását,
menetelét  elősegíti.  Előmozdítani  valakit  hadnagyság-
búi  kapitányságra.  Előmozdítani  a  kérelmezők  folya-
modásait.  Előmozdítani  a  honi  muipart.

ELŐMOZDÍTÁS, (elö-mozditás) ősz.  fa.  Tulajd.
ért. valaminek nyugvó helyéből elindítása, előre tolása.
Átv.  ért  magasabb  rangra,  hivatalra juttatás;  vala-
mely  dolognak,  ügynek  elősegítése,  siettetése.  V.  ö.
ELŐMOZDÍT.

ELŐMOZDÍTÓ,  (elö-mozditó)  ősz.  mn.  és  fa.
Előre inditó ; hivatalra, rangra  emelő ; valamely  ügyet,
dolgot  elősegítő,  siettető.  Miiipart  előmozdító  eszközök,
intézkedések,  jutalmak  stb.  A  könnyű  közlekedés,  a  jó
utak  nagy  elömozditói  a  kereskedésnek.

ELÖMÖL,  (el-ömöl)  ősz.  önh.  1.  ELÖMLIK.
ÉLŐMUNKA,  (elö-munka)  ősz.  fa.  Előkészület

valamely  munkához,  bevezetés  a  munkába.  Az  épí-
tésnek  egyik  élőmunkája  az  anyag  (leállítása.

ELŐMUNKÁLAT,  (élő-munkálat) ősz.  fa.  Elő*
leges  készületek,  intézkedések  , melyeket  tenni  kell,
mielőtt  valamely  mnnkába  bele  kaphatnánk.  Vaspá-
lyái  előmunkálatok,  a  vonal  kimérése,  kisajátítás  stb.

ELÖMUST, (elö-must) ősz. fa. 1. ELÖBOR,
ELŐLE.

ELÖMUTAT,  (elö-mutat)  ősz.  áth.  1)  Valamit
látás  végett  eléterjeszt,  megmatat.  Előmutatni  az ed-
dig  rejtve  tartott  kincseket.  2)  Váltót,  bankjegyet,
kötelezvényt,  kifizetésül  eléterjeszt.  3)  Bizonyítvá-
nyokat hoz elé. Helyesebben  : elémutat; v. ö. ELŐ ,  (3).

ELÖMUTATÁS,  (elö-mutatás) ősz.  fa. Bizonyít-
ványok ,  váltók ,  kötelezvények ,  szerzödvények  stb.
elétcrjesztése.  V.  ö.  ELÖMUTAT.

ELÖMUTATÓ,  (elö-mutató)  ősz.  fa.  Személy,
ki  olyan  kötelező  iratot  (például, bankjegyet,  kamat-

I  szeletet  stb.),  melyben  a  fizetés  csak  a  birtoklónak
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(an portenr)  igértetik,  a  nélkül,  hogy  ennek  neve
kurva  volna, kifizetés  végett a fizetőnek bemutat, elé-
nratat  (Portenr).

ELÖNÉV,  (élő-név) ősz.  fn.  A magyar nyelvben
tnlajdonkép  előnévnek  mondatik  azon  név,  mely  a
nemzetségi  vécétek  név  előtt áll,  (Praedicatom);  pl.
Zerinvári  gr. Zrínyi  Miklós,  Sieti  gr.  Teleki  József.

ELŐNEVEZ, (elő-nevez) ősz. áth.  Nevénél vagy
neveiknél  fogva többeket  megnevez,  eléseámlál, eléhí.
Elönevesni  valamely  nemtettig  leojeletb  'ötéit.  Elöne-
vesni  a  tanuló  ifjak  kOtbl  a  legjobb  erkolcMeket.  Job-
ban  : eléneves.  V. ö. ELŐ,  (3).

ELÖNT, (el-önt)  ősz. áth. 1) Edényből valamely
híg anyagot  elfolyat  EÜSnteni  a palaetkból  a  bort.  2)
A  kiömlött,  megáradt  víz,  bizonyos  tért  elfőd,  elta-
kar.  A  Tufa  elöntötte  a  réteket,  legelőket.  V.  ö. EL
és  ÖNT.

ELÖNTÉS,  (el-öntés)  ősz.  fn.  Valamely  híg
anyagnak  elfolyatása.

ELÖNTÖZ,  (el-öntöz)  ősz.  áth.  Valamely  Ug
testet, pl.  vizet, bort, sert,  olajat  stb.,  több  ízben el-
folyat.  Siettében  elöntötte  a  kórsában  vitt  bort.  V.  ő.
ÖNTÖZ.

ELŐNY,  (el-ő-ny)  fa.  tt.  elöny-t,  tb.  — ok.  1)
Kedvező  körülmény  bizonyos  czél  elérésére, melynél
fogva  ahoz  előbb eljuthatunk, mint más, tehát mintegy
elBkedvetü,  pl. a játékban,  azon játszó,  ki  akikérő
után  legutósó, azon  előnynyel bír, hogy üthet, s az ő
lapját  el  nem  üthetik;  de  ezen  előnyből  csak  úgy
lehet nyeresége, ha  ütőkártyája  van.  2)  Előjog  vagy
igény  valamihez.  A  kihalt  tintvittlö  helyére  legtöbb
előnye  van  annak,  ki  a  fokonali  rendben  legkötelebb
állott  utána.

ELŐNYÁR,  (élő-nyár)  ősz.  fa.  Nyár kezdete,
nyár  eleje,  mely  a  mi  éghajlatunk  alatt  szent  Iván
havára  esik.

ELŐNYÖMÜL,  (elő-nyomnl) ősz. önh.  Nyomról
nyomra  előhalad;  előre hat,  előre  tódul,  tolakodik.
ElonyomO.  ÓM  Mentég.  V.  ő. NYOMUL.

ELÖNYOMULAS, (elő-nyomnlás) ősz. fa. Nyom-
ról  nyomra  előre  lépés,  haladás,  előre  hatás, tódulás,
tolongás.

ELŐNYÖS, (el-ö-ny-ös) mn. tt  elönyot-t  v. —ét,
tb. —ék.  Ami előnynyel  jár,  ami  bizonyos czél el-
érésére  különösen  kedvező.

ELŐNYÖSSÉG,  (el-ő-ny-Ss-ség)  fa.  tt  elonyot-
tég-ét.  Előnyős állapota  vagy tulajdonsága  valaminek.
V.  ö. ELŐNYÖS.

ELŐNYTELEN,  (el-ő-ny-telen)  nm. tt  elönyte-
len-t,  tb.  —ék.  Ami  előnynyel  nem  jár,  előny  nél-
küli.  V.  ö.  ELŐNY.

ELÖOROM,  (élő-orom)  ősz.  fa.  Hegynek, épü-
letnek, vármünek, bástyázatnak előre nyomuló  teteje,
homlokzata.

ELŐOSZT,  (elő-oszt)  ősz.  áth.  Kártyajátékban,
ám. az osztást megkezdi.

ELŐŐRSÖK,  (élő-önök)  tb.  fa.  tt  eloSrtSk-et.
Habomban  Így  neveztetnek  azon katonák,  kik  az el-

lenség  ellen  nyomuló hadsereget  megelőzik,  s  az el-
lenség  mozdulatát  őrszemmel  tartjak.  (Vorposten).
V.  ö. ÖRS.

ELÖŐSZ,  (élő-őse) őse.  fa.  őszi évszak  kezdete,
mely  ami  éghajlatunk  alatt  se. Mihály haván  érik,

ELÖPAD,  (élő-pad) ősz.  fa.  A  bányaolvasxtók-
ban  a  kemencze  előtt  levő pad  v. padka,  mely  fölött
a  kemencze  szája  v.  katlan  be  van vágva.

ELŐPARANCSOL,  (elő-parancsol)  ősz.  Uh.
Valakinek  megparancsolja,  hogy  jőjön  elő, azaz éli
Elöparanctolni  a  ttolgákat,  jobbágyokat. Másképen é»
szabatosabban  : eléparanetol.  V.  ö. ELŐ,  (3).

ÉLŐPATAK,  puszta  Erdélyben,  Felső-Fehér
megyében; helyr. Elöpatak-on,  —rá, —rol.

ELŐ-PATONY,  falu  Pozsony megyében; helyr
—Patony-ba,  —bán, —bél.

ELŐPÉNZ,  (élő-pénz)  ősz.  fa.  Pénz,  melyet
végbement  szerződés  jeléül,  s  megerősítéséül  adni
szoktak;  köznyelven  :  foglaló.

ELÖPOSTA, (élő-posta) ősz. fa. 1. ELÖKÖVET,
ELŐHÍRNÖK.

ELŐRÁCS,  (élő-rács) ősz.  fa.  Kapu. ajtó,  vagy
egy  más rács  elébe  állított rács.  V.  ő. RÁCS.

ELÖRAJZ,  (elő-raje)  ősz.  fa.  1) Valamely  ten-
nék,  pl.  épület  alapjának  rajzban  előadott  képe. 9)

elorajta.  V.  ő.  RAJZ.
ELŐRAJZOL,  (elő-rajzol)  ősz. áth.  Valamely

tervnek  alapját,  tárgynak  külsejét,  formáját,  vázlatát
rajzban  előadja.

ELÖRANG,  (élő-rang)  ősz.  fa.  Első rang,  elő-
kelő  állás a társaságban.

ÉLŐHANGOS,  (élő-rangos)  ősz. mn.lásd: ÉLŐ-
RANGÚ.

ELŐRANGÚ,  (elő-rangd)  ősz. mn.  Elöranggal
bíró, előkelő. Elörangu  némely,  hölgy.  EWrang*  títtt-
vitele.

ELŐRÁNT,  (elő-ránt) ősz.  áth.  Valakit  vagy
valamit rántva, kirántva  1)  előmozdít,  2)  életuntat
Előrántani  a  ttegletbe  bájt  tolvajt.  Előrántani  a  ke-
belbe  dugott  tört.  Szabatosabban:  eléránt. Amaz pedig
tnlajdonképen  ám.  előre  ránt.  V.  ő. ELŐ,  (3).

ELŐRE,  (1),  (el-ő-re)  ih.  1)  Viszonylik  oly
helyre, térre, mely  egy  másiknál  elsőbb, vagyis  vala-
minek  elejéhez  közelebbi, s megfelel  ezen kérdésre :
hová t  Előre futni,  előre kiáltani, előre állani.  A  forgott
ember  nem etak  hátra,  hanem  előre  ii  né*. (Km.)  2)
Oly időre, mely egy másikat jövőben megelőz, ezen kér-
désre  :  mikor,  mikorra t  Előre  megfitetni  a  hámbért.
EUSre  megjövendölni  valamit. Jobb  előre félni,  mint  utó-
jára  rettegni.  (Km.)  „Énekid  közt  hátra  hagyál  te-
kintenem  s  előre,  de  távol  tájékokra.0  Kazinczy  F.

ELŐRE, (2),  (1. fónebb).  Biztatást jelent.  ElSre,
előre!  Előre  legények!

ELÖREGEDIK,  (el-öregédik) ősz. k.  Elér  vala-
kit  az agg kor;  illetőleg az öregség jelei, bajai, gyön-
geségei elétünnek  nála.
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ELÖREGEDETT,  (el-öregédétt)  ősz.  mn.  Ere-
jéből,  vén  ember  módjára,  kifogyott;  időnek  előtte
magát  kiélt  (ember).

ELÖREGSZIK,  (el-öregszik)  lásd  :  ELÖRE-
GEDIK.

ELŐRELÁTÁS,  (előre-látás) ősz. fn. Tulajd.  ért.
t  látási  érzéknek  azon  működése,  melynél  fogva  az
előtte  távol  levő tárgyakat  észre  vagy  szemügyre ve-
szi.  Átv.  és  köz  ért.  az  okosságnak  munkája  és  tu-
lajdonsága,  midőn  a jövendőkről gondoskodik,  azokat
vizsgálja,  s  hozzájok  képest  intézkedik,  rendelkezik.

ELŐRELÁTHATÓ,  (előre-látható)  ősz.  mn.  A-
miről  előre  tudni  lehet,  hogy  meg  fog  történni.

ELŐRELÁTÓ,  (előre-látó)  ősz.  mn.  Átv.  okos,
ildomos,  gondos  emberről  mondjuk,  ki  előrelátással
bír.  1. ELŐRELÁTÁS.

ELŐRENÉZŐ,  (előre-néző)  ősz.  mn.  1)  Akinek
szemei,  figyelme  az  előtte  távolra  levő  dolgokra  sze-
gezvék.  2)  Átv.  ért.  jövendőről  gondoskodó,  a  tör-
ténhető  dolgokra  figyelő.

ELÖREPÜL,  (elö-repül)  ősz.  önh.  A  repülőket
megelőzi,  elejökbe  száll;  a  többi  között  legeiül  repül.
A  vadludak  kteött  a  gunár  elörepül.  Különbözik  :
titrepül,  azaz  valamely  távolabb  helyről  ide,  szem
elé  repül,  repülve  eléjön.

ELÖRÉSZ,  (élő-rész)  ősz.  fn.  Valamely  egész-
nek  azon  része, mely  elül  van.  A  szegy  és tárj  a mar-
Unok  elo'részéböl  valók.

ELÖRÉTEG,  (élő-réteg)  ősz.  fn.  A  rétegek  kö-
pött az, mely  a  többi  előtt van,  mely  a többit  takarja.
V.  5. RÉTEG.

ELÖREVÉLT,  (elöre-vélt)  ősz.  mn.  Mit előre
föltettünk,  azaz,  miről  eleve  véltük,  hogy  úgy  lesz,
mint  gondolok.  ElSre  vélt  engedelemböl  tenni  valamit.
(Praesumtus).

ELŐROBOG,  (elő-robog) ősz. önh.  Robogva elé-
jön,  eléáll.  Elörobognak  a  kocsik,  hintik.  Szabatosab-
ban  :  elérobog.  Amaz  pedig  ám.  előre  robog.  V.  ö.
ELŐ,  (3).

ELÖROHAN,  (elő-rohan)  ősz.  önh.  Rohanva
rléjön,  elétódúl.  Létből  elSrohan  ás  ellenség.  Szaba-
tosabban  :  elérohan,  amaz  pedig  ám.  előre  rohan.  V.
ó.  ELŐ,  (3).

ELÖROSTÉLY,  (elő-rostély)  1. ELÖRÁCS.
ELÖRÖKÍT,  (el-örökít)  ősz.  áth.  Valamely  jó-

szágot, birtokot,  örökösen  elad.  Nemesi  birtokait  el-
SrSktíem.

ELÖRÖKÍTÉS,  (el-örökítés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
illetőleg  szerződés,  mely  által  valamit  elörökítünk,
örökös  eladás.

ÉLŐRŐL,  (el-őröl)  ősz.  áth.  1)  Az  őrlést  el-
Tégzi.  Malomba  ment,  el  is  örSlt.  2)  Nagyon ,  kelle-
tni  túl  megőröl.  A  darát  eUfrSlték.  V.  ö.  EL,  (2)
és  ŐRÖL.

ELÖRUGA8ZKODIK,  (elő-rugaszkodik) ősz.  k.
Eidre rugaszkodik. Különbözik  :  elérugatzkodik,  azaz
rugaszkodva  eléáll.

•AOY  •SÚTÍR.  n.  KÖT.

ELÖRUHA,  (élő-ruha)  ősz.  fn.  Előkötő, kötény.

(  ELÖS,  (el-ő-öa)  fn.  és  mn.  tt.  elSs-t  v.  —ét,  tb.
—ék.  így  nevezik néhutt  Dunán túl azon kocsit, mely
a  többieket  futtatás  közben  megelőzi.  Elösnek  hajts  !

ELÖS ALAK,  (élő-salak)  ősz.  fn.  Az erezek tisz-
tításakor  először  elhulló  salak.

ELÖSÁNCZ,  (elő-sáncz)  ősz.  fn.  A  vármüvek-
ben  azon  sáncz,  mely  a  többi  között  legkivülebb fek-
szik.

ELÖSÉG,  (el-ő-ség)  fn.  tt  előiég-ét.  Köz nyel-
ven  : elsősig,  felső  rangfokozat;  bizonyos  személyes
jog,  melylyel  mások  nem bírnak.  (Praerogativa).

ELÖSEGÉL,  (elo'-segél)  ősz.  áth.  Segédkezeket
nyújtva  előmozdít;  valamire juttat.  Elösegélni  vala-
kit  bizonyos  hivatalra.  Különbözik :  elésegél,  azaz
eléjönni  segél;  (bajból)  kisegél.

ELÖSEGÉLÉS,  (elö-scgélés)  ősz.  fn.  Részvevő
cselekvés  ,  mely  által  valakit,  vagy  valamely  ügyet
előmozdítani  iparkodunk.  V.  ö.  ELÖSEGÉL.

ELŐSEGÍT, (elö-segít) 1. ELÖSEGÉL.
ELŐSEGÍTÉS, (ejö-segítés) 1. ELÖSEGÉLÉS.
ELÖSÉR, 1. ELÖSÖR.
ELÖSEREG, (élő-sereg) 1. ELÖHAD.
ELÖSIET,  (elő-siet)  ősz.  önh.  Sietve  előre  tör;

előre  jutni  siet.  V.  ö. ELŐ,  (3)  és  SIET.  Különbö-
zik  :  (lesiet,  azaz  sietve  eléjön.

ELÖSMÉR,  (el-ösmér)  ősz.  áth.  Valamit,  ami
más által állíttatik vagy bizonyíttatik,  részéről  is  igaz-
nak  vall  (Recognoscit).  Némelyek  hibásan  használ-
ják  félreüsmér,  eltéveszt,  másnak  Ssmér  helyett.  V.  ö.
EL,  (2).

ELÖSMERES,  (el-ösmerés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
melynél  fogva  valaki  mások  állítását  részéről  is  igaz-
nak  vallja.  V.  ö.  ELÖSMÉR.

ELÖSMERVÉNY,  (el-ösmervény)  ősz.  fn.  Bi-
zonyságtevö  okirat,  melynél  fogva  valaki  bizonyos
dolgot  magáról más valaki  részére  igaznak ,  valónak,
hitelesnek  vall.  A  fólperes  elösmervényt  adott  a  bíró-
nak,  a peres  irományoknak  magához  vételéről.

ELŐSOROL,  (elö-sorol)  ősz.  áth.  Valamely  so-
kaságnak,  mennyiségnek  egyes  részeit  sorban,  sorról
sorra  eléadja,  elészámlálja.  Jobban  :  elésorol.  V. ö.
ELŐ,  (3).

ELÖSÖR,  (élő-sör) ősz. fn.  A sörnek  színe, mely
a  főzésben  legelőször  kifoly.

ELÖSZAB,  (elö-szab) ősz. áth. Átv. ért. valamely
teendőnek  sorát,  módját  elrendeli.  Jobban  :  elészab.

ELÖSZAK,  (elö-szak)  1. ELÖMONDAT.
ELÖSZALAD,  (clö-szalad)  ősz.  önh.  Szaladva

előre  megy.  Különbözik :  elészalad,  azaz  szaladva
eléjön.  V.  ö.  ELŐ,  (3).

ELÖSZÁLL,  (elö-száll)  ősz.  önh.  1)  Szállva
előre  megy,  halad,  repül.  Elöszállanak  az  elöhadak.
Elöszállanak  a  vándormadarak  közt  a  hímek.  2) Szem
elé  repül,  repülve  eléjön.  Ez  utóbbi  értelemben  sza-
batosabb  :  tUszáll.  V.  ö. ELŐ,  (3).

ELŐSZÁLLÁS,  puszta, Fehér megyében; helyr.
Előszállás-ön,  —rá,  —ról.

16
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ELÖSZÁMLA,  (élő-számla)  ősz.  fn.  Előre,  terv
gyanánt csinált számla.  V.  ö.  SZÁMLA.

ELÖSZÁMLÁL,  (elő-számlál)  ősz.  áth.  Szám
szerént  elmond,  megnevez.  Elöttdmldlni  a  ctatában
eleteit  hdtVket.  Elöttámldlni  valakinek  érdemeit.  Job-
ban  :  eUtzdmldl.  \.  ö. ELŐ,  (3).

ELÖSZÁHLÁLÁS,  (élő-számlálás)  ősz.  fn.  Va-
lamely  többségnek,  mennyiségnek  számszerínti  el-
mondása.  V.  ö. ELÖSZÁMLÁL.

ELÖSZÁMOL,  (elő-számol)  ősz.  áth.  Valamit
számadásképen  eléterjeszt;  számot adva róla, elémn-
tat  EWttámolni  a  tíadári  költségeket,  ét  a jövedelem-
ből  bejött  péntt.  ElSttámolni  a  tálogot  jónágba  fek-
tetett  Ottveget.  Jobban  :  élettárnál.  Amaz  pedig  in-
kább  ám.  előre  elkészít  valamely  számolatot.  V.  ö.
ELŐ, (8).

ELÖSZÁMOLÁS,  (élő-számolás)  ősz.  fn.  Vala-
minek  a számadás szabályai szerént elémntatása. Ki-
adatok,  mttégek  eWudmoláia.  V.  ö. ELÖSZÁMOL.

ELÖ8ZÁRNY,  (élő-szárny)  ősz.  fa.  A  négy-
szárnyú  robarok  első  szárnyai.

ELÖSZÉNA, (élő-széna) ősz.  fa.  Első  kaszálási
széna; agg  széna.  Amit  ezután kaszálnak  :  taryí.

ELÖSZENV,  (elő-szenv)  ősz.  fn.  Kórtanilag, a
betegség  kezdetén  jelenkező  szenvedés,  fájdalom.

ELÖSZER,  (élő-szer)  1)  ősz.  fn.  Szer, mely elő-
zőleg  alkalmaztatík,  2)  ősz.  ih.  tájdivatos  elöttör he-
lyett ; 1. ezt

ELŐSZERETET,  (élő-szeretet)  ősz.  fa.  1)  A
rokonszenvnek  azon  neme,  midőn  valaki  v. valami
iránt különös  vonzalmat,  hajlandóságot  erezünk, mi-
előtt  szeretetreméltóságáról  meggyőződve  volnánk.
2)  Vonzalom, melylyel  többek  közöl  egyet különösen
megtisztelőnk.  Valaki  iránt  elötteretettel  viteltetni.

ELÖSZÉRÉZ,  (elő-széréz) ősz.  áth.  Eléteremt,
eléallit;  ipar,  szorgalom, keresés, kérés  stb. által  elé-
hoz. Jobban  :  életteret.  V. ő. ELŐ,  (3).

ELŐSZÍN,  (élő-szín) ősz.  fa. A színpadnak  eleje,
elörésze.  (Prosceninm).

ELŐSZÓ,  (élő-szó) ősz.  fa.  Néhány  szóból álló
mondás  vagy  beszéd,  melyet  valamely  dolog  előtt,
erre vonatkozólag, elmondunk.  Előtte  valamely  könyv-
ben, mely  annak eredetét, ccélját,  használása  módját
stb. eléadja.  MOHÓ  valamely  Ügy  tárgyalóidban,  ta-
nactkotdtban  ;  nyüvánot  bettédoen.  Rokon  értelmű
vele  az  elöbettéd,  csakhogy  ez  terjedelmesebb  és in-
nepélyesebb  bevezetést jelent

ELŐSZOBA,  (élő-szoba) ösc.  fa.  Szoba,  mely
a  főszoba  vagy  terem  előtt  van, s bemenetelül szolgál.
Különösen,  az  előkelő  nagyobb  uraknál,  tisztviselők-
nél ,  hivatalokban  azon  szoba,  melyben  a  bemenni
akarók  várakoznak,  míg  a  bemenetelre  engedőimet
kapnak,  vagy  reájok  kerül  a bemeneti  sor.

ELÖSZÓCSKA,  (élő-szócska)  ősz.  fa.  Magyar
nyelvtani  műszó, mely helyett jelennen  tnévelS  diva-
tozik.  L  NÉVELŐ.

ELÖSZÓLÍT,  (elő-szólít) ősz. áth.  Valakit  szó-
lít, hogy  előre  lépjen,  előre jöjjön.  Különbözik  :  éle-
ttelit,  azaz  maga elébe szólít  V.  ő. ELŐ,  (3).

ELÖSZÓLÓ, (élő-szóló)  ősz.  fn.  Aki  legelőször
szól, vagy  a  többiek  helyett is  szól, szónokol.

ELŐSZÖKELLÉS,  (élő-szökellés)  ősz.  fa.  1)
Előre  szökellés,  kiszökellés.  2)  Valaminek v.  vala-
kinek  elébe  szökés;  az  utóbbi  esetben  jobban  :  elé-
nökeüét.

ELÖSZÖKELLIK,  (elő-szőkellik)  ősz.  k.  1)
Előre—,  2) Elébe szökellik.

ELÖSZÖKÉS, (élő-szökés) 1) Előre—,  2) Elébe
szökés; ez utóbbi  esetben  :  elétzökét.

ELÖSZÖKIK,  (elő-szökik) ősz. k.  1) Előre—,
2)  Elébe szökik; ez utóbbi  értelemben  :  eléttökik.

ELŐSZÖR, (el-ö-ször) ih.  1) Elsőben, első izben.
Kéttter  loptak  meg  :  elöttör  Budán, mdtodttor Pétté*.
2)  Használjuk,  midőn  több  dolgot  egyenként  el-
számlálunk, s  valamit  mindenek  előtt  említünk,  pl.
Névelő  nélkül  hattnáltatnak,  elüttör  :  a  tulajdonne-
vek,  mdtodttor  : a  teemélyragotak  stb.  3)  Jelent kez-
detet,  első esetet.  Áfa  elöttör  mentem  gStkoctin.  Ezen
értelemben  fölveszi  a  felső  fok  képzőjét  is  :  lég  v.
legetUg.  Legelönör  v.  legetlegelöttOr.

ELŐSZÖR!, (élő-szőri) ősz.  mn. Első  ízben vagy
kezdetben  történő.  ElKttöri  meglopatát.  Elöttöri  K-
rdnduldt.

ELŐSZÜL,  (el-őszfil)  ősz.  őnh.  Haja,  szakálla,
bajusza,  egészen  őszszó  lesz.

ELÖSZŰLÖTT,  (élő-szülött)  ősz.  fa.  Régies,
például  a  Bécsi  Codexben  a  mai  eltSttülöU  helyett

ELŐTAG,  (élő-tag)  ősz.  fa.  A  borjúnak,  bá-
ránynak ,  lúdnak,  réczének  stb.  elejéből  vágott  ne-
gyede.

ELÖTALÁL,  (elő-talál)  ősz. áth.  1)  Valakivel
öszvejőn,  történetből  találkozik.  Elötaldlni  valakit a*
utctán,  a  vdtdrban,  át  úton.  Szabatosabban  :  elétaldl.
V.  ö. ELŐ,  (3).  2)  Gúnyosan szólva, valamit  visszá-
sán,  fonákul  talál,  azaz  tesz  v.  mond.  No  uyyan  elő-
találtad  ! Helyesebben  :  eltaláltad.

ELÖTALÁL,  (elő-tálal) ősz.  áth.  Tulajd.  ételt
tálba  töltve, rakva  eléad.  Átv.  ért  titkot,  elhallgatni
való dolgot  kilocsog,  minden  hímezés hámozás nélkül
elbeszél.  Jobban  : elétdlal.  V.  ö. ELŐ, (3).

ELÖTALÁLKOZIK,  (elő-találkosik)  ősz.  k.
Történetesen,  véletlenül  valakivel  öszvejőn.  V.  ö.
ELÖTALÁL  és TALÁLKOZIK.

ELÖTAN,  (élő-tan) ősz.  fa.  Bevezetés  valamely
tudományba,  tudományos ismeretekbe.

ELŐTÁNCZ,  (elő-táncz)  ősz.  fa.  1) Tanes, me-
lyet valaki  több  tánczolók  között  legeiül jár.  2)  Va-
lamely nagyobb szerkezetű, több szakokból álló tanéi-
nak  első  része.

ELÖTÁNCZOL,  (elő-tánczol) ősz.  önh.  A  tán-
czot legeiül járja,  a  táncsosok  sorát vezeti,  pl.  a ke-
ringőben.
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ELÖTÁNGZOS,  (elő-tánczos)  ősz.  fa.  Aki  a
tinczot  legeiül járja,  a  tánczosok  sorát vezeti.  A né-
hai  toborzó  katonáknál  rendesen  a  káplár  volt  az
előtinczos, ki  a  körnek  közepén  foglalt  helyet,  előre
matatva ás újabb  és  ujabb  lejtéseket  (figurákat).  Az
érseknjvári  sajátságos  pünkösdi  tánczban  az  előtán-
czost,  ki  párosán  jár  a  soron  kivül,  tánctmcsternek
bírják.

ELŐTASZÍT,  (elő-taszít)  ősz.  áth.  1)  Valakit
rigy  valamit  taszítva  előre  mozdít,  előre  nyom.  2)
Elébe taszít; s  ekkor helyesebben  :  elétasttí.

ELÖTAYASZ,  (élő-tavasz)  ősz.  fh.  A  tarasz
kezdete,  mely  nálunk  martina  hónapra esik.

ELÖTE,  (eló'-te)  ősz.  fa.  így  nevezik  több vi-
dtken ásón  vesszőből  font  és  sárral  tapasztott ajtócs-
kát, melylyel  a  fűtött  kemencze száját  beteszik.  (Elő-
UTŐ).  Mátyásföldén,  tévő.  Hegyalján  : elölő,  (elő-tö
= el«-teT6).

ELÖTEJ,  (élő-tej)  ősz.  fa.  Szülés  utáni  első
anyatej.  Máskép  :  fVcttej.

ELÖ-TEJED,  falu  Pozsony  megyében;  helyr.
Elő-Tejed-en,  —re, —röl.

ELÖTEL,  (élő-tél)  ősz.  fa.  A  tél  eleje,  kezdete,
mely  nálunk  december  hónapra esik.

ELŐTÉR,  (élő-tér)  Ősz.  fn.  Általán  a  térnek
első réssé. Festészetben : a képen elül  álló  tér,  mely
nek  ellentéte a  háttér.

ELŐTEREM,  (élő-terem)  ősz.  fa.  Terem, mely
a  többi  termekbe  vagy  főterembe  szolgál  bemenete
lül. T. 6.  TEREM.

ELŐTEREM, (élő-terem) ősz.  önh. Hirtelen,  vé-
letlenül,  váratlanul  eléáll,  megjelen.

ELŐTEREMT, (elő-teremt  v.  teremt)  ősz.  áth.
Eléállít, elésserez. Étünk  e  szóval,  midőn az eléállitás
mintegy  felsőbb  erőbe,  több  mint  emberi munkába
kerfil,  midőn, úgy  szólván,  valamit  semmiből hozunk
elé. Akárhol  vetted,  de előteremtsd.  Rom  esztendőben
neUt  a*  adót  előteremteni.

.Te  előteremtvén  a régi  hősöket,
Életet varázsolsz  néma tetteikbe."

Szemere  P.

Jobban  :  eUtertmt.  V. ö. ELŐ,  (3).

ELŐTERJESZT, (elő-terjeazt) ősz.  áth. Valamit
tgéss  terjedelmében  eléad, kiterítve  elémutat.  Előter-
jeaifmi  a  wtértani  munkaiatokat,  abroszokat.  Szélesb
értelemben, szóval  terjedelmesen  eléad, a dolognak,
ügynek  mibenlétét bő részletekben  elmondja.  Jobban:
eitíerjeftt.  V.  ő. ELŐ,  (3).

ELŐTERJESZTÉS, (elö-terjesztés)  ősz.  fa.  Va-
laminek  égess  terjedelemben  elémutatása, s mintegy
kiterítése.  KllÜnfile  okiratok  előterjesztése.  Szélesb
ért. scóbeli  terjedelmes  eléadás, a  dolognak,  Ügynek
érdemleges  elbeszélése. V.  ő. ELŐTERJESZT.

ELŐTERJESZTMÉNY,  (elő-terjesztmény)  ősz.
h.  SsóvsJ, terjedelmesen,  részletesen  eléadott  ügy.
T. ö.  ELŐTERJESZT.

ELŐTETEL,  (élő-tétel)  ősz.  fa.  1) A  körmon-
datnak  elaő  főrésze,  helyesebben elömondat  v.  elöszak.
2)  A  két  tételű  okoskodásnak  előrésze, melynek  az
utótétel  felel  meg.  (Antecedens,  Consequens).  3)  Oly
tétel,  melynek  bizonyossága  megmutatva  nincs, de
előre fölteszszük  azért, mert belőle  több  más  tétele-
ket  következtethetünk,  vagy  magyarázhatunk,  fejt-
hetünk.  (Hypothesis).

ELÖTÉVÖ,  (élő-tévő) 1. ELŐTE.

ELÖTZKSZÓIG,  (elő-tik-szóig)  ősz.  ih.  Első
kakasszólásig.  Eléfordúl  Margit  életében.

ELÖTIKSZÓKORON,  (elö-tik-szó-koron)  ősz.
ih.  Első  kakasszóláskor.  (Margit  élete).

ELŐTOL,  (elő-tol)  ősz.  áth.  Valakit  vagy  va-
lamit  tol,  hogy  előre  menjen,  mozduljon.  Mást jelent
elétől,  azaz  tolva  eléhoz.

ÉLŐTŐLAKODIK,  (elő-tolakodik) ősz.  k. To-
lakodva  előre nyomul.

ELÖTOPPAN,  (elő-toppan) ősz.  önh. Toppanva
hirtelen,  véletlenül  valaki  v.  valami elé lép,  megje-
len.  Helyesebben  :  elétoppan.

ELÖTÖ,  (1),  (elöntő  v.  -tevő) ősz.  fa.  Kemencze
szájának  ajtaja,  1.  ELÖTE.

ELŐTÖ,  (2),  (elő-tő)  ősz.  fa.  Tövestül  elültetett
növény.

ELŐTT, (el-ő-ött) névutó. Személyragozva :  előt-
tem,  előtted,  előtte, előttünk,  előttetek,  elüttök.  1)  A  la-
tin  ante  értelmében,  e kérdésre  :  hol*  & téren létező
tárgynak  elejét  határozza  meg, s  ám.  azon helyen,
mely  után,  mely  mögött valami  áll,  fekszik  stb.  Ház
előtt  áttó  kocri.  Templom  előtt  Vtsvegyült  nép.  Hadse-
reg  előtt  lovagló  vezér.

„Nem  úgy  van  most,  mint  ez előtt,
Sár  van  a  mi házunk előtt."  Népd.

2)  Időben  egymás  után  következő eseményekre  vo-
natkozva,  e kérdésre:  mikor ? ám. bizonyos időt meg-
előzve,  ami után  mások  következnek. Egy  két, három
hónap,  négy  ív  előtt  történt.  Ét  előtt  két  órával.  Sze-
mélyragozott  állapotban :  ét  előtt  v.  ennek  előtte, az
előtt  v.  annak  előtte,  egy  hó  előtt  v.  egy  hónak  előtte.
3)  A  latin  coram  értelmében ám.  valakivel  szemben,
valakinek  szeme  láttára.  Megjelenni  a bíró,  a  törvény-
szék  előtt.  Ét  a  dolog  sok  ember  előtt  történt.  Többek
előtt  nyilvánítani,  bizonyítani  valamit.  Vetkezni  Isten
és  emberek  előtt.

Képzésre  hasonló  ezen  névutókhoz  :  mög-ött,
föl-Stt,  al-att,  hegy-ett,  kötep-ett,  köz-ött,  mell-ett, me-
lyekben  az  illető képzők  az  olt  helymutató határozó-
nak  változatai.

ELÖTTEMÉZ,  (el-ó'-tt-em-éz)  áth.  m.  előttemét-
tem,  —tél,  —itt.  Valamely  okirat  hitelesítésére
ezen  szó  után  :  előttem, saját  nevét  aláírja.

ELÖTTES,  (el-ő-tt-es) mn. tt.  előtles-t,  tb.  —ék.
Némelyektől  használt  új  szó  ezen  értelemben  :  elöl-
járó.  Megfelel neki  :  alattos.

ELŐTTEZ,  (el-ő-tt-ez)  I.  ELÖTTEMÉZ.
16 «
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ELŐTUDAT,  (elő-tndat)  ősz.  fa.  Tudat  vagy
tudomás  valami  felől,  hogy  történni  fog,  vagy  meg
lenni készül. Ét  emudatom  nélkül  történt.

ELÖTÜN,  (elő-tün)  ősz.  önh.  Mintegy  önereje
nél  fogva  láthatóvá  lesz,  elébukik,  szembe  ötlik.  Né
ha-néha  előtün  a  ctalitban  bujdosó  vad.  Előtün  a  nap
a felhők  klfzől.  Jobban  :  életűn.  V.  ö.  ELŐ, (3).

ELŐTÜNEMÉNY,  (élő-tünemény)  ősz.  fn.  l
ELŐJEL.

ELŐTŰNIK,  (elő-tünik)  ősz.  k.  Külső  erőnél
fogra,  önkéntelen  szem  elé kerül,  láthatóvá  lesz,  pl
A forgatott  büvSt  lámpában  egymás  titán  előtűnnek  a
képek.  A  fölemelt  fátyol  alól  előtűnik a hölgy  areza. V,
ö.  ELÖTÜN.

ELÖUDVAR,  (élő-udvar) ősz.  fn.  1) Épületnek
első  udvara.  Különböztetésül  a  hátultó  udvartól.  2)
Kerített vagy  kerítetlen térség  az épület előtt  Tem
plom, palota, kastély,  tanoda  előudvara.

ELÖUGOR, (élő-ugor) ősz.  önh. Belső indokból,
kedvből,  önszántából  tesz ugrást elő  felé.  Előugor  a
tánezkedvelő  legény,  mihelyest  meghúzzák  kedvet  nótá-
ját.  Köz  beszédben  előugrik.  Mást  jelent  eléugor  v.
•ugrik,  azaz  ugorva  eléjön.

ELŐUGRAT,  (elö-ugrat)  ősz.  áth. és  önh.  1)
Eszközli,  hogy  valaki  elő- v.  eléngorjon.  V.  ö.  ELÖ-
UGOB.  2)  Lóháton  ülve  a  többi közöl  előre  ugrik.

ELŐUGRIK,  (elő-ugrik)  ősz. k.  Külső  erő  által
kényszerítve,  vagy  bármely  szükségességből  ugrást
tesz  előre.  Előugrik  a  megtarkantyuzott  U.  Előugrik
a  korbáctctal  zaklatott  liheder.  Előugrik  a  meghúzott
tárkány.  A  köz beszédben  nem szoktak  különbséget
tenni  az  önkéntes  és  kénytelen  ugrás  között,  minde-
niket  í/fc-es  igével  fejezvén ki.  Mást jelent  :  eléugrik,
azaz  ugorva  szem  elé jön.

ELÖÜNNEP, (élő-ünnep) ősz.  fa.  Egyházi ért.
sátoros  ünnepeket  megelőző nap,  melyet  a  régi  ke-
resztyének  félünnep  gyanánt  bizonyos  ájtatos  készü-
letek  között megüllöttek,  (Vigilia). Polgári  ért  nagy
ünnepély  előtti  nap,  melyen előleges  készületek tör-
ténnek  a  következőre.

ELÖŰTÉS,  (élő-ütés)  ősz.  fa.  Cselekvés, mely
szerént  valaki  az  első  ütést  teszi; a  többi ütők között
elül  üt, pl. a  cséplésben, pőrölyözésben.

ELŐVADÁSZAT,  (élő-vadászat)  ősz.  fn.  Próba
gyanánt  tartott  vadászat,  mely  más  nagyobbakat
előz  meg.

ELŐ VÁGÁS,  (elő-vágás) ősz.  fn. Több vágások
között  az első, péld.  a  huszáros hat  vágás  közöl  az,
melyet  bizonyos  irányban  először  kell  tenni.  V.  ö.
VÁGÁS.

ELŐ VÁR,  (élő-vár)  ősz.  fa.  A várerősséget ótal-
mazó,  fedező  falak,  sánczok, bástyák,  melyeket előbb
be  kell  venni,  hogy  a  várba  jutni  lehessen.

ELŐVÁROS,  (élő-város) ősz.  fa.  Tulajd.  a vá-
rosnak  azon része,  mely  a  belső  város  kerítésén, fa-
lain,  bástyáin  kivül fekszik.  Általán  a városnak  külső

fele.  Józsefváros  Petinek  egyik  elővárosa.  Köz  divat
szerént:  külső  várót  v.  külváros.

ELŐVÁROSI,  (élő-városi)  ősz.  mn.  Kül- vagy
külsővárosi.  Elővárosi  uteeák,  hátak.

ELÖVÁRMÜ,  (elő-vár-mű)ősz.  fa.  Vármfi, azaz
sánczok, bástyák  stb.  melyek a vár környékén kisebb-
nagyobb  távolságban  vannak.  Komárom  elSvdrmUvei
a  dunántúli, csalókön,  ét  vágontvli  vidékekre  terjed-
nek  ki.

ELŐ VARRÁS,  (élő-varrás) ősz.  fa.  Varrás, va-
lamely  ruhának,  ruhaneműnek előrészén.

ELŐVÁSÁR,  (élő-vásár)  ősz.  fa.  Nagyobbszerü
országos  vásárok  kezdete,  midőn  a termesztményeket
és  iparmüveket nagyban,  sommásan adják  és  veszik.
Ax  elővásárban  jobbára  a  nagykeretkedSk  üzérkednek.
Petii  elSvásár.

ELŐVÁSÁRLAT,  (elő-vásárlat) .ősz.  fa.  Cse-
lekvény,  midőn  valaki  mások  előtt  bevásárol.  A  ko-
fáknak,  szatócsoknak  az  elövátárlatot  megtiltani.

ELÖVÁSÁRLÓ,  (élő-vásárló) ősz.  fa.  Személy,
ki  némi  árukat,  különösen  eleségi  czikkeket  előre
bevásárol, hogy  azokat  utóbb  drágábban  adhassa  el.

ELÖVE,  (el-ő-ve) kiavult  ih.  1. ELEVE.
ELŐVÉD,  (elő-véd)  ősz.  fa.  A  hadmenetben

azon  sereg,  csapat,  mely  a  derékhad  előtt  bizonyos
távolságra  előre  megyén.  (Avant-garde).

ÉLŐVEL,  (el-ő-vel) kiavult  ih.  ám.  eleve, ko-
rán.  Élővel  érő  gyümölcsök.

ELŐ VÉGZET,  (élő-végzet) ősz.  fa.  Cselekvény,
melynél  fogva  valami  előre el van végezve, határozva.
A  hittudoroknál,  előleges  isteni végzés,  határozat va-
lamely jövendő felől. Különösen isteni  örök határozat
az  emberek üdvössége  vagy  elkárhozása iránt  (Prae-
destínatío).

ELÖVEREKÉDIK,  (elő-verekédik) ön.  k. Fá-
radságosán,  erőszakkal  előre  nyomul,  előre  vergődik.
V.  ö. ELŐ,  (3)  és  VEREKEDIK.

ELŐVESZ,  (élő-vész)  ősz.  áth. Ami  félre  volt
téve,  azt  kézbe  veszi,  eléhozza,  használni  kezdi. Elő-
veszi  téli  ruháját.  Előveszi  a  rég  nem olvasott  könyvei.
Átv.  ért. szoros vizsgálat,  fenyíték,  vigyázat alá  fog.
Csintalan  fiuk,  majd  előveszlek  én  benneteket.  Ügyem
elővették  őt  a  bírák.  Szabatosabban  :  elévétn,„amaz
pedig  tulajdonképen ám.  előre  vész.  V.  ö. ELŐ,  (S).

ELŐVÉTEL,  (clő-vétel) ősz.  fa.  1) Elővásárlmt
1. ezt  2) Félre  tett, heverő, használatlan  jósságnak
eléhozása,  kézbe  vétele,  használása,  s ekkor  szabfcto-
sabban  :  elévétel.

ELŐ VETÉS,  (élő-vetés) ősz.  fn. A  kocskaveto',
tekedobó,  s  hasonló játékokban  az első  vetés, dob>4».
Rajtad  van  az  elővetét.

ELŐVETŐDIK,  (elö-vetődik) öu. k. Történet-
ből , véletlenül  eléjön,  elékerttl;  mintegy  odavetve
megjelenik.  Hurctolkodáskor  elővetődtek  a  rég  kere-
sett  irományok.  Szabatosabban:  elévetSdik.  V.  5.
ELŐ, (3).
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ELŐVEZET, (elő-vezet)  ősz.  áth.  Előre vezet;
kivezetve előreállit Elővezették a kötnek  a  legserényebb
paripát.  Különbözik  : elévezet,  azaz  vezetve  eléhoz,
eléoratat

ELŐVIGYÁZAT,  (élő-vigyázat)  ősz.  fa.  Vigyá-
ut,  mclylyel  előre élünk,  nehogy  valamely kedvezőt-
len  dolog  éijen  bennünket

ELŐVIGYÁZATOS,  (elő-vigyázatos)  ősz.  mn.
Óvatosan  gondoskodó,  előre  vigyázó.

ÉLŐVILÁG, (élő-világ)  ősz.  fh.  Képes  kifeje-
zésben  ám. régen,  hajdan  élt  emberek,  vagy  történt
dolgok  öwvege.  Ellene  tétetik  :  üt ó világ.  Élővilág
történetei.  Legjelesebb  emberek  életei  át  élővilágból.
Errtl  a* élővilág  mit  tem  tudott.

ELŐVILÁGI,  (élő-világi)  ősz. mn. Elövilágbeli,
élővilágban  letetett  Elövüági  történelem.  Elövüági
birodalmat.

ELŐ VILÁGÍT,  (elő-világít)  ősz.  áth.  Valaki
előtt világot visz,  hogy  lásson.  Elövüágtiani  a  sötét-
ben járóknak.  Atv.  ért  észmivulő,  észderítő  tanokkal,
ismeretekkel,  mások  tudatlanságát  elűzi;  vagy  eré-
nyes, példás magaviseletével  másokat jóra  buzdít.

ELŐVISZ,  (elő-visz)  ősz.  áth.  Előre  mozdít;
nagyobb,  felsőbb  fokra  emel; valakinek  előmenetelét
eoközli.  Ettől  megkfilőnbö^etendő  az  :  elttlvisz.
Öttt  táját  érdemei  vitték  elS,  míg  mást  pártfogások
toltak fel.  (A  biíesujárásban  eHÜvitnk  a  keresztet).

ELŐ VITEL,  (élő-vitel)  ősz fn.  Átv.  ért.  előmoz-
dítás, magasabb  nagyobb  fokra,  rangra  emelés.

ELŐ VITORLA,  (élő-vitorla)  ősz.  fa.  A  hajó
elején  levő  vitorla.

ELÖVTTORLABÚD,  (elő-vitorla-rúd)  ősz.  fa.
Búd, melyre a* elővitorlát  feszítik.  V.  ö.  VITORLA,
ELÖVTTOKLA.

ELÖVITORLÁZ,  (elő-vitorláz)  ősz.  önh.  A  vi-
torlás  hajót  más  hajónak  elejébe  hajtja.

ELÖVfVÁS,  (élő-vívás)  ősz.  fa.  Próba-  vagy
kezdő  vívás,  mely  a  derékvirást  megelőzi;  előcsata,
elöharcz.

ELÖVTVÓ,  (elő-vivó)  ősz.  fa.  Ki  a  vívók között
*1*5 helyen  vív;  előcsatázó.  A  vivó  intézetben,  ki  a
növendékek  közöl,  mint  legügyesebb,  előpélda  gya-
nánt mutogatja  a  vívás  szabályait  és  csínjait.

EL.ÖVON,  (elő-von)  ősz.  áth.  Maga  után vonva
eléádit,  életuntat.  Jobban  :  devon.  V.  ö.  ELŐ,  (3).

ELŐVONAL,  (élő-vonal)  ősz.  fa.  lásd  : KÜL-
VONAI*.

ELŐZ,  (el-í-őz)  áth.  m.  előz-lem,  —tél,  —b'tl.
1)  Valakinek elejébe áll,  fut;  valakit maga atán  hagy.
Rendesen  meg  igekötővel  használtatik,  pl.  Megelőzni
tilamtnnyi pályatártat.  2) Tájszokásilag  : más elébe
állra  árnyékot vet,  a  világosságot  elveszi.  Ne  előzz,
*saz, menj  félre  a  világosság  elől.  3) Valamit  a ki-
szabott  idő előtt tesz,  pl.  előtt a ttüretet, azaz, a hegy-
birósagi  engedetem  előtt  szüretel;  átvitt  ért.  előre
folverá » szűrendő bor árát.

ELŐZÁSZLÓ,  (élő-zászló)  ősz.  fa.  Zászló,  mely
a  többi  között  legeifii  vitetik,  vagy  föl  van  tűzve.
Előzászló  a  búcsujárásban,  a  hajón.

ELŐZÉKENY,  (el-ő-öz-ék-ény)  mn.  tt.  előzé-
kény-t,  tb.  —ék.  Ki  a  társadalmi  életben  mások  kí-
vánságát  kilesi, s előre  teljesíteni  iparkodik; ki  mást
a  tisztelgésekben,  udvariságban  megelőz.  (Zuvor-
kommend).

ELŐZÉKENYEN,  (el-ő-öz-ék-ény-en)  ih.  Elő-
zékeny  módon,  előzékenységet  mutatva.

ELŐZÉKENYSÉG,  (el-ó'-öz-ék-ény-ség)  fn.  tt.
elSzékénytég-ét.  Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  a,
társas  életben  mások  kívánságát  mintegy  kilesve,
előre  teljesítni  iparkodik.  Előzékenysége  sok  jóakarót
és  barátot  szerez  neki.

ELŐZÉS,  (el-ő-öz-és)  fa.  tt.  elözés-t,  tb.  —ék.
Másoknak  térben  vagy időben elhagyása.  Kocsik,  pa-
ripák  előzése.  SzUretelSzét.  V.  ö.  ELŐZ.

ELÖZET,  (el-ő-öz-et)  fa.  tt  előzet-ét.  Elvont
értelmű  szó,  ám.  valamely  tanba,  tudományba,  szer-
ződésbe  bevezető  ismeretek,  melyeket  előre  kell bo-
csátani,  hogy  a  következőket  könnyebben  fel  lehes-
sen  fogni.  (Praeliminare).

ELŐZETES,  (el-ö-öz-et-és)  mn.  tt.  elSzetét-t,  v.
—ét,  tb.  —ék.  Előzet  gyanánt  szolgáló.  V.  ö. ELÖ-
ZET.  Előzetes  ismeretek.

ELÖZKÖDIK, (el-ő-öz-köd-ik) k. m.  elŐzköd-lem,
—tél,  —ott.  Másokat  megelőzni szeret,  gyakran má-
sok  elébe siet,  hajt,  pl.  Előzködnek  a  kocsisok, midőn
egymást  el-el  hagyogatják,  egymás  elébe  hajtani  tö-
rekesznek ;  vagy ,  mint  Dunán  túl mondják,  midőn
elSsnek  hajtanak.

ELŐZMÉNY,  (el-ő-öz-mény)  fa.  tt.  elSzmény-t,
tb.  —ék.  Észtanban, a  tulajdonkép  vett  okoskodás-
nak  azon  tételei,  melyekből  következtetést  húzunk,
t.  i.  a  főtétel  (major), és  altétel  (minor)  az  okosko-
dásnak  előzményei (praemissae).  Általán,  minden, mi
valamely  következőnek  alapul  szolgál, miből valami
foly  vagy  folyhat.  Nagy  újítást  bizonyos  előzmények
nélkül  behozni  nem  lehet. Kedvező  előzmények.  Ily  előz-
mények  után  hozzá foghatni  a  dologhoz.

ELŐZŐ,  (el-ő-őz-ő)  mn.  tt  előző-t.  1)  Mások
előtt  menő,  mások  elébe  futó;  másokat  maga  után
hagyó.  2)  Előzékeny.  3)  Valamely  elkövetkezhető
bajtól,  nyavalyától  megóvó.

ELŐZŐLEG,  (el-ö-öz-ő-leg)  ih.  1)  Előre  bo-
csátva ;  mindenek  előtt  Ezt  előzőleg  kellett  tennünk,
hogy  tovább  működhessünk.  2)  Mások  kívánságát  ki-
lesve  s  előre  teljesítve.  3)  Elkövetkezhető  bajtól
megóva.

ELÖZÖNLIK,  (el-özöulik) ősz.  k. özön  gyanánt
elterül,  szétárad.  Setéken,  mezőkön  elözönlenek  a  ta-
vaszkor  kiáradott  folyók.

ELÖZŐNÖL,  (cl-özönöl)  ősz.  áth.  Özönnel  el-
borít.  A  kiáradt  Tisza  elözSnli  a  tik  vidékeket.  Átv.
ért.  rendkívüli  bőséggel,  sokasággal  eltölt,  elföd.
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ELÖZŐSZER,  (előző-szer) ősz.  fa.  Szer,  gyógy-
•zer,  melynek  használása  valamely  elkövetkezhető
nyavalyát  eltávoztál, vagyis, kiütését akadályozza.

ELPÁHOL,  (el-páhol)  ősz.  áth. Kézzel  vagy
kézbelivel,  pL bottal,  korbácscsal  derekasan  elver.
Alsó  Írásmódba  való  tréfás  kifejezés.  Jól  elpáholták.

ELPAJKOSÍT,  (el-pajkosít)  ősz.  áth.  Pajkos-
ságra  szoktat, pajkossá  tesz.

ELPAJKOSODIK,  (el-pajkosodik)  ősz.  k.  Paj-
kossághoz  szokik,  pajkossá  lesz.  Ctelédek  tártatágá-
ban  elpajkotodnák  a  gyermekek.  V.  ö.  PAJKOS.

ELPAJKOSÚL, (el-pajkosúl) ősz. 5nh. 1. EL-
PAJKOSODIK.

ELPAKOL,  (el-pakol) ősz. áth.  Holmit ládába,
tarisznyába, zsákba stb.  eltevés, vagy tovább szállítás
végett  elrakosgat.  Németből  kölcsönözött  szó;  he-
lyette  a használatból kiavult,  de tös  gyökeres rákot
ige  ajánlatosb.

ELPALÁNKOL,  (el-palankol)  ősz.  áth.  Palán-
kokkal  elkerít.  Elpalánkohti  a  vadat  kertet.  V.  ö.
PALÁNK.  Különösen,  tábort  vagy  sánczokat  saját-
azerü  karózatokkal  megerősít,  körülvesz.

ELPALÁNKOLÁ8,  (el-palánkolás) ösc.  fa.  Pa-
lánkkal, azaz  földbe  vert  karókkal,  hasogatványok-
kal  elkerítés.

ELPALÁNKOZ,  (el-palánkoz)  1.  ELPALÁN-
KOL.

ELPALÁSTOL,  (el-palástol) ősz.  átb. Átv. ért.
hibát, vétket, gyengeséget, gyarlóságot; vagy  tervet,
szándékot  eltitkol, elfbd,  eltakar,  mintha  palástot
vetne reá.  A pártok  iparkodnak  saját  embereik  hibáit
tlpaláttolni.

ELPÁLCZÁZ,  (el-pálczáz)  ősz.  áth. Pálczával
elver, elkerget, vagy  :  megver, megdönget.  A  rett
nolgát  elpálctámi.  A  nemtelen  kBoeteWt  elpálctátni  a
háttól.

ELPALLÓZ,  (el-pallóz)  ősz.áth.  Palló-féleerős
deszkázattal  elválaszt

ELPALL, (el-pall)  ősz.  áth. Gabonát, magot
rostával, vagy  más eszközzel  a  szeméttől, pelyvától
elválaszt, megtisztít  Régies.  V. ö. PÁLL.

ELPÁLLIK,  (el-pállik) ősz. k.  Tulajdonkép,  a
meleg nedv miatt  megbttzhödik  és  rohadásnak  indul.
Hondatik  leginkább az állati testekről.  ElpáUik  a ttá-
ja  vége,  a láb  újjainak  ktoe.  Elpattanok  a  tteUSOen
helyen  álló nyert  bSríSk.  V.  ö.  EL, (2)  és PÁLLIK.

ELPANASZOL, (el-panaszol)  ősz.  átb. Pana-
szolva  elmond, eléad valamit  Elpanattolni  bajait.  El-
panattolni  a biro  előtt  a  ttenvedett  térelmtktt.

ELPANG,  (el-pang)  ősz.  önh.  Hossza  állás,
veszteglés  miatt elromlik, elposhad,  elrohad.

ELPARAJOSODIK,  (el-parajosodik)  ősz.  k.  A
gyimgyom, gaz,  paraj,  s  más  haszontalan  füvek  be-
növik. A  műveletlen ftídek,  merfk,  kertek  elparajotod-
noifc.  V.  ö.  PARAJ.

KT.pARÁT.T.TK,  (el-párállik) őss. k.  Páraalak-
ban elszáll, elrepül.  Elpárállik  a  tflse*  vasra  cteppen-
tett  vb.

ELPARANCSOL,  (el-parsncsol)  ősz.  áth.  Pa-
rancsszóval  elküld; parancs által elutasít  A  béreteket
elparanctolni  a  metöre.  Valakit  elparanctolni  a háttól.

ELPARASZTOSODIK,  (el-parasztosodik)  ősz.
k. Parasztos  szokásokat,  erkölcsöket  vesz  fel;  durva,
faragatlan  természetűvé válik.

ELPARÁZNÍT,  (el-paráznít) ősz. áth. Parázná-
vá tesz. V.  ő. PARÁZNA.  A  gyanút  némelyek  tárta-
tága  elparámtíja  a  fiatal  embert.

ELPARÁZNÓL,  (el-paráznűl) ősz. önh.  Paráz-
nává  lesz.

ELPARÁZSODIK, (el-parázsodik) ősz. k. Mond-
juk  fáról,  midőn  égés  által  parázszsá  változik.

ELPARITTYÁZ,  (el-parittyáz) ősz. áth. Parity-
tyával  eldobál, elhajigal.  Elparütyámi  a  küveetekeí.
V.  ö.  PARTTTYA.

ELPARLAGODIK, (el-parlagodik) ősz.  k.  Tu-
lajd.  a  földről  mondják,  mely  miveletlenfil  hagyva
terméketlenné, gazossá  válik.  Hotttat  háború  alatt
el/parlagodnak  a  legtermékenyebb  vidékek.  Átv.  ért
műveltségéből  kivetkőzik.  Folytonot  tanulát nélkül  el-
parlagodnak  a  UgjeUtebb  elmék.  V.  ő. PARLAG.

ELPARLAGÚL, (el-parlagdl) ősz. önh. 1. EL-
PARLAGODIK.

ELPÁROL,  (el-párol)  ősz. áth.  Repülékeny
részecskékből  álló  testet  tűz, melegség  által  párrá
változtat el.  Ttlse* vatleme*en  elpárolni  öt  eetetet.  V.
ö. PÁR.

ELPÁROLÁS,  (el-párolás) ősz.  fa.  Repülékeny
részecskékből  álló testnek tűz, melegség  által  párrá
változtatása.

ELPÁROLGÁS,  (él-párolgás)  ősz.  fa.  A  test
repülékeny  részecskéinek  tűz, melegség által  elszal-
lása, eloszlása, könnyű  páralakban  elszéledése.

ELPÁROLGAT,  (el-párolgat)  ősz.  Áth.  Folyto-
nos  tűz, melegség  által  a  test  repülékeny  részecskéit
páralakban  eloszlatja.

ELPÁROLOG,  (el-párolog)  ősz.  önh.  Párra
oszolva, változva lassanként vagy  egymás  után  elre-
pül,  elszállong.  A forró  ví*  elpárolog.

ELPÁROLOGTAT,  (el-párologtat)  ősz.  áth.
Eszközli, hogy  valamely  test  részecskéi  elpárologja-
nak.  V.  ö. ELPÁROLOG.

ELPÁHOLTAT,  (el-pároltat) ősz. áth.  Más  ál-
tal , vagy  közvetett eszközzel  valamit páraképen  el-
oszlat  laó  vöt, párán, naptwjár  ttb.  által  elpároi-
tatni  valamit.

ELPÁRTÍT, (el-pártít)  ősz.  áth.  Valakit azon
párttól,  melyhez előbb tartozott,  más  párthoz csábit,
elvonz.

ELPÁRTOL,  (el-pártol)  ősz.  önh.  A  parttól,
melyhez  tartozott, elszakad, elválik.  ÖnfeleitSl  elpár-
tolni  ős  eUtntighet.  Elpártolni hatójától,  Sti  valUMUOl,

ELPÁRTOLÁS,  (el-partolas) ősz.  fa. A  parttól,
felekezettől,  melyhez  valaki  tartozott,  ekwakadás,  el-
válás.
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ELPÁBTÚL, (el-pártúl)  szokottabban  : 1.  EL-
PÁRTOL.

ELPASKOL, (el-paskol)  ősz.  átb.  Tulajd.  patk
húgot  adó csapásokkal elkerget, elűz.  Népi köz nyel-
ten, valamely  lapos eszközzel, péld.  lapoczkával,  la-
páttal  ntögetve elver.  Mondják  a  marhákról is,  mi-
düo  »  réteseket,  réteket  sflra  csapások  által  elti-
porjik.

ELPATKOL,  (el-patkól)  ősz.  önh.  Tréfás  köz-
népi nyelven  ám.  meghal;  vagy  :  elillan, elsurran.
A* tídSzS hadnagyok  elül  elpatkoltak  a  betyárok.  ÖrSk-
re  dpaOcóU  szegény.

ELPATTAN,  (el-pattan)  ősz.  önb.  1)  Pattanva
(kakád, eltörik, elreped. Elpattan  a  MfeszÜett  húr ;
ftpitta*  a  lőporral  fölvetett  szikla ;  elpattan  a hordó
oMneta.  2)  Ágyú , taraczk, puska  stb.  elsülve patt
hangot ad.  V.  ö.  PATTAN.  3)  Atv.  ért.  elpukkad.
Mérgeken  majd  elpattant.

ELPATTANÁS,  (el pattanás)  ősz.  fn.  1)  Pat-
tanva elszakadás,  eltörés , elrepedés.  Fölcsigázott  hú-
rok  elpatianása  ;  stárat  hordó  elpattandta.  2)  Ágyú-
nak , mozsárnak,  puskának  stb.  elsülése.  3) Villany-
gépnek  kiürülése.

ELPATTANT,  (el-pattant) ősz.  átb.  1) Valamit
pattmimi  elrepeszt,  szétnyotn,  eltör,  elszakaszt. El-
pattantam  a  hólyagot.  Elpattantam  a  hegedühúrt.  2)
Agyat, mozsarat, s más lőszereket ebüt.  Elpattantam
át  ágyut, putkát.  3)  A  villanyos gépet  kiüríti.

ELPATTOG,  (el-pattog)  ősz.  önh.  Pattogva
ezétrepöl, eloszlik, elszakadoz.  Elpattognak  a húrok.
Elpatíognak  Hifi  játékban  a  röppentyűk.

ELPATTOGTAT,  (el-pattogtat)  ősz.  áth.  Va-
lamit  elpattogni  késztet;  pattogva  széttörni,  re-
pedni  kénytelenít  Elpattogtatni  a  röppentyűket.  El-
f-attogtatm  tU*8n  a  szára*  kukoriczát.

ELPA7.ART.AH.  (él-pazarlás)  ősz.  fn.  Cselek-
vény, melynél  fogva  valaki  vagyonát  elpazarolja.  V.
ő. ELPAZAROL.

ELPAZAROL,  (ei-pazarol)  ősz.  áth.  Vagyonát
mértéktelenai, szükség  nélkül,  könnyelmüleg,  és ha-
uontalan  dolgokra  elvesztegeti,  elkölti.  Elpazarolni
f-^ntét,  jóttdgát.  Elpazarolni  ötéinek  véres  verejtékü
ítTttményét.  Etzemiszomra, mulatságokra,  asatonyokra
''pazarolni  mindenét.

ELPAZÉRLÁS,  (el-pazérlás)  lásd: ELPAZAR-
LÁS.

ELPAZÉROL,  (el-pazérol)  1. ELPAZAROL.
ELPECSÉTÉL,  (el-pecsétél)  ősz.  áth.  Pecséttel

riiir  valamit.  Elpecsételni  át  örökíts  és  végrendelet
v"íul  megholtnak  ingó  vagyonát.

ELPENDERÉDIK,  (el-penderédik)  ősz.  k.  Sar-
kin megfordulva,  megperdülve  eltávozik.  Vígan,  tán-
-.'•.xi  elp«*deredeU.  Tréfás  írásmódba  való.  V.  ö.
PEXDERÉDIK.

ELPENDERÍT, (el-penderít)  ősz.  áth.  Valamit
>tí»lre körül,  vagy  valakit  sarkán  megfordítva  úgy
ti  'Ait,  eltauít, eltávoztál,  hogy  ez  megperdttl  bele.

Elpenderíteni  a  búgó  csigát.  Elpenderiteni  csárdát-
lánezban  a  menyecskét.  V.  ö.  PENDERÍT.  Köz, és
tréfás  írásmódba  való.

ELPENDERÜL,  (el-penderül)  1.  ELPENDE-
RÉDIK.

ELPÉCZÉL, ELPÉCZÉL,  (el-péczél  v.  —pé-
czél)  ősz.  áth.  Czövekekkel,  karókkal  elválaszt,  elkü-
lönít.  Elpéczelni  ae  udoart  a  szérűt  kerttől.  V.  ö. PÉ-
CZÉL.

ELPÉCZÉZ,  ELPÉCZÉZ,  (el-péczéz  v.  —pé-
czéz)  l.  ELPÉCZÉL.

ELPENÉSZÉDIK,  (cl-penészédik)  ősz.  k. A pe-
nész  ellepi,  megfogja.  Elpenészedik  a  nedves  helyen
tartott  kenyér, sajt,  ruha  stb.  V.  ö.  PENÉSZ.

ELFERDÍT,  (el-pérdít)  ősz.  áth.  Valamit  vagy
valakit  görbe  irányú  vonalban  ügy  elvet, eltaszít  stb.
hogy  peregjen.  Elperditeni  a  csigát.  V.  ö.  PÉRDÍT.

ELFERDÜL,  (el-pérdül)  ősz.  önh. Kerek,  göm-
bölyű  alakú  test  saját  tengelye  körül  forogva  elgör-
dül.  Elperdtil  a  gömbölyűé.  Elperdül  az  orsó.  Elper-
dül  a  koctka.  V.  ö.  PERDÜL.

ELPÉRÉG,  (el-pérég)  ősz.  önh.  1)  Peregve,
azaz  saját  tengelye  körül, per  v. pr  hangot adva,  el-
forog.  Elpereg  a  rokkan  az  orsó.  2)  A  gabona  szemei
egymás  után  elhullanak kalászaikból.  Az  igen  elérett
búza,  árpa,  köles,  hányásvetéskor  elpereg.  3)  Átv.  ért.
mondják  a  nyelvrö'l,  midőn  szüntelen  jár.  Elpereg
a  nyelve  reggeltől  estig.

ELPÉRÉGTET,  (el-pérégtet)  ősz.  áth.  1)  Ke-
rek,  hengerded,  gömbölyű testet,  eszközt  folytonosan
peregni  késztet, hagy,  enged.  Elperegtetni  át  orsót.
2)  A  gabonaszemeket,  vagy  mis  száraz  magvakat
kalászaikból,  hüvelyeikből  elhullat.  Hordátkor  sok
szemet  elperegtetnek  a  gondatlan  gazdák.

ELPÉRÉL,  (cl-pérél)  1. ELPÖRÖL.
ELPÉRGÉL,  (el-pérgél) ősz.  áth.  Pergelés  köz-

ben  eléget,  jobban  megpergel,  mintsem  kellene.  El-
pergelni  a  bográcsos  húst. V.  ö. EL,  (2)  és  PERGEL.

ELPÉRGET,  (el-pérget)  1.  ELPÉRÉGTET.
ELPÉRKÉL,  (el-pérkél)  1.  ELPÉRGÉL.
ELPÉRLEKÉDIK,  (el-pérlekédik)  1.  ELPÖR-

LEKEDIK.
ELPÉRPATVARKODIK,  (el-pér-patvarkodik)

1.  ELPÖRPATVARKODIK.
ELPÉRZSÉL,  (el-pérzsél)  ősz.  áth.  Szálas  ré-

szekből  álló  testet  lángoló  tűzzel  eléget.  Elpertselni
gyertyával  a  haját,  szemöldökét, szűrét.  Elperzselni  a
disznó  sertéjét.  Szélesb  ért.  valamely  testnek  külsejét,
kérgét,  bőrét  elégeti.  Elperzselni  a fa  ágait,  leveleit,
elperzselni  a fanyartól,  piszkafát.  V.  ö.  EL,  (2)  és
PERZSEL.

ELPÉRZSÉLÖDIK,  (el-pérzsélödik)  ősz.  belsz.
Perzselődve  elég.  V.  ö.  PERZSELÖDIK.  ElpertseliS-
dött  a  haja,  szeme,  szSre.

ELPESEL, (el-pesel) ősz. áth. Gyermekről mond-
ják  ,  midőn  valamit elhugyoz;  elpis&l.  Elpeselni  a*
ágyat.  Elpeselni  magát.  V.  ö. PESEL.
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ELPÉSHED, (el-péshed) L ELPOSHAD.

ELPÉTYÉG,  (el-pétyóg)  ősz.  önh.  Petyegve,
mint  a beméin!  kezdő gyermekek  szoktak,  elbeszél.
Tárgyesettel  : valamit petyegve  elmond,  eléad.  Elpe-
tyegi  a  látottakat,  és  hallottakat.  V. ö. EL,  (2)  és  PE-
TYEG.

ELPETYHÜDIK,  (el-petyhüdík) ősz. k.  Tulaj-
donkép az állati  testről  mondatik, midőn  ellágynl, s
a  hús lityeg  rajta.  Elpetyhüdött  melle, fara  a tok nya-
valyában.

ELPÉZSÉG,  (el-pézség)  ősz.  önh.  A  szeszes,
és forrongásbsn  levő  folyadék  elhabzik.  Elpeueg  a
nyitott  palaaskból  a  champagne-i  bor.  V.  ö.  EL, (2)
és PEZSEG.

ELPIHEN, (eí-pihen) ősz. önh. Tnlajd. ért  fárad-
ság  után  elnyugszik.  Atv.  ért  elalszik,  elszenderűl.
V.  ö. PIHEN.

ELPIPÁZ,  (el-pipáz)  ősz.  áth.  Pipába  töltött
dohányt  elfüstöl,  elszí.  Elpipái  egy  iá  alatt  fű  mdua
dohányt.  Átv.  ért.  idejét  pipázva  tölti.  Elpipátni  a
napot.  V.  ö. EL,  (2)  és  PIPÁZ.

ELPIPÁZGAT,  (el-pipázgat) öu. gyak. áth. és
önh.  Folytonosan  vagy  gyakran  elpipáz,  vagy pipáz-
gatva eltöltí az időt

ELPIPÁZIK,  (el-pipázik)  ősz.  k.  Folytonosan
s  mintegy  gépileg, önakaratlanul  szívja  pipából a do-
hányt  Kényelmeién  elpipárik  a  pámlagon.

ELPffilCSKÉL, (el-piricskél) ősz. áth. Valamely
folyadékot  ujjaival  elfecsegtet.

ELPIRÍT,  (el-pirit) ősz. áth. Leginkább  az em-
beri  testről  mondják,  midőn  a  tűz,  vagy  nap  sugarai
eötétes, barnás-pirosra  sütik  el  bőrét  Elpirtíotta  ar-
cmát  a nap. V.  ö. PIRÍT. Átv.  ért.  valakit megszégye-
nítés,  vagy  szemérmességének  fölgerjesztése  által
pirulni  kényszerit  Elpirtíani  valakit  uemrehányá-
tokkal.

ELPIRONG, (el-pirong) ősz.  önh. 1. ELPIRON-
KODIK.

ELPlRONGAT,(el-pirongat)  ősz.  áth.  Piron-
gatva  elűz, elkerget,  eltávolít  Elpirongaíni  a*  ép,
egétuéget  kéregttSt.  V.  ö. EL,  (2)  és  PffiONGAT.

ELPIRONKODIK,  (el-pironkodik)  ősz.  k.  Pi-
ronkodva, azaz, megszégyenfllés  miatt  elpirulva  to-
vább  áll, eltávozik. V.  ö. EL,  (2)  és  PIRONKODIK.

ELPIROSODIK, (el-pirosodik)  ősz. k.  Általán,
piros  színűvé  változik el.  Különösen  :  megszégyenü-
lés, szemérem  vagy  más  ok  miatt  egészen  arczába
tódul  a vér; elpirul.  V. ö.  PIROS.

ELPIROSÚL,  (el-pirosúl)  1.  ELPIROSODIK.
ELPIRUL,  (el-pirdl)  ősz.  önh. Szégyen,  vagy

szemérem  miatt  arczába  fut  a vér.  Átv. ért  Elszé-
gyenli  magát,  elszemérmesedik. Akár gyalátták,  akár
dietérile,  mindig  elpirul.  V.  ö. EL,  (2)  és  PIRUL.

ELPIRULÁS,  (el-piralás) ősz.  fa.  Szenvedő ál-
lapot, midőn  szégyen  vagy  szemérem  miatt  arczba
tódul a vér. Átv. ért  elszégyenlés, elszemérmeaedés.
Legnebb  «mn  ős  elpirulát.  (Km).

ELPISLOG,  (el-pislog) ősz. önh. 1) Folytonosan
pislog.  Mpitlog  égett  éjjel  a  kártyajáték  mellett.  2)
Átv.  ért  a  tfiz,  illetőleg  égő test  elalunni,  elhamvad-
ni készül, végére jár. V. ö. EL, (2) és PISLOG.

ELPISZKÍT,  (el-piszkít) ősz. áth. Piszokkal  el-
csunyít, s mintegy  piszokká tesz.  ElpittUtam  a  ru-
hákat,  edényeket.  V.  ő.  PISZOK.

ELPISZKOL,  (el-piszkol)  1. ELPISZKÍT.
ELPISZKOLÖDIK,  (el-piszkolódik) ősz.  belsz.

1)  Piszokkal bekenődik, elmázolódik. Sárban,  vtíben,
kemenate,  konyha  körül  stb. elpittkolodik  a  ruha.  V.
ö. PISZKOLÓDIK.  2)  Valamivel elszoszog, elbabrál,
különösen  tisztátalan  munkával foglalkozik.

ELPISZKÚL,  (el-piszkál)  ősz.  önh.  Tulajd.
olyan  lesz,  miut a piszok.  Használtatik  közönségesen
elpittkoUdik  helyett

ELPITYERÉDIK,  (el-pityerédik) ősz. k. Elkezd
pítyeregni.  A  kényét  gyermek  könnyen  elpityeredik.
V.  ö. PITYERÉDIK,  PITYERÉG.

ELPOCSKOL,  (el-pocskol) ősz. áth. 1)  Tnlajd.
csapkodott, locsogatott vízzel  elmocskit,  felhányt sár-
ral  elken.  V.  ö. POCSKOL. 2)  Átv. ért  ételt-italt
túlságos  habarás,  kotyvasztas  által  elront

ELPOCZAKOSODIK,  (el-poczakosodik) ősz. k.
Elhízik,  poczakja  igen  nagyra  nő, elpotrohosodik.

ELPORCZOGAT,  (el-porczogat)  Ősz.  áth.  Ke-
ményebb  magot  vagy  más kemény  eledel-félét  fogai
között  porczogatva eltördel.  Elporctoga/ni  a  mondola-
tüteményt.  A  tértétek  elporctogatják  a  makkot.  V.  ö.
EL,  (2)  és  PORCZOGAT.

ELPORCZOGTAT,  (el-porczogtat)  I.  ELPOR-
CZOGAT.

ELPORCZÚL,  (el-porczúl)  ősz. önh. Porczezá
változik  el,  azaz porczogós  leszen.  Némely  ttltemények
kittáradva  elporctulnak.  V.  ö. POROZ, PORCZOGÓ,
PORCZÚL.

ELPORHAD, (el-porhad) ősz. önh. Kisded por-
részecskékre  eloszlik.  Elporhadnak  a  Mára*  gVrOn-
gySk.  Átv. ért. porrá, rommá lejuen, elbomlik.  A  meg-
holtak  tettei  elporhadnak.  V.  ő. EL,  (2) és  PORHAD.

ELPORHASZT, (el-porhaszt) ősz. áth. Valamely
testet  porrá  változtat  el.  Átv. ért  részecskékre  fel-
oszlat, elront,  elenyészi.  V.  ö.  EL,  (9)  éa  POR-
HASZT.

ELPORHÍT, (el-porhít) 1. ELPORHASZT.
ELPORHÚL, (el-porhúl) 1. ELPORHAD.
ELPORLIK,  (el-porlik)  ősz.  k.  Porrá  osztóivá

elszáll; porrá  válva  eltűnik.
ELPOROZ, (el-poroz)  ősz.  áth.  Porral  elhint,

eltisztátalanít  Elporotni  teprét  alatt  a bútorokat.  V.
ö. EL,  (2)  és POROZ.

ELPORZIK,  (el-porzik)  ősz. k.  Porrá  válva  el-
szóródik , elszáll.  A járók  nyomai  alatt  tipornának  a
ttárojt  hantok,  rSgSk.  V.  ö. EL,  (2)  és  PORZDL.

ELPORZÓDIK,  (el-porzódik) ősz. belsz. 1)  Por
által  ellepeHk,  eltisztátalanúl.  Siáraz  tííon  elponóá-

í  nők  a  lovak,  a* utótok  ruhái stb. 2)  Porrá, vagy  por-
| kicsinységü  részecskékké változik el.
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ELPOSHAD,  (el-poshad)  ősz.  önh.  Általán, ro-
bdásnak  indul, állásban,  és  szellő  hiánya  miatt  el-
romlik, elbüdösödik.  Elposhadnak  <u  álló  vítek,  mo-
aárok.  Különösen, mondjak  a  növényi testekről, mi-
dőn  nyers, vagy  nedves  állapotukban  forrásba  men-
nek  át  Elposhad  a  törődött  gyümölcs.  Elpoihad  a
mtgfVedt  tOldtég.  V.  ö. POSHAD.

ELFOSHASZT,  (el-poshaszt) ősz.  áth. Eszközli,
okozza, hogy valami elposhadjon.  V.  ö.  ELPOSHAD.
A nedvet,  ssellözetlen pincze elpoehasttja  a  burgonyát.

ELPOSSAD,  (el-possad)  1. ELPOSHAD.
ELPOSVÁNYODIK,  (el-posványodik)  ősz.  k.

Potránynyá  változik  el.  Át  áradat  alá  vetett  vidékek
dfMvdnyodnak.  V.  ö.  POSVÁNY.

ELPOTROHOSODIK, (el-potrohosodik)  ősz.  k.
Potroha, poczokja,  bendó'je  szélesre, nagyra  növeke-
dik. V.  ö.  POTROHOS.  Alsó,  és  tréfás  Írásmódba
Ttló.

ELPÖBDÍT,  (el-pördit)  1. ELFERDÍT.
ELFORDUL,  (el-pördül)  1. ELFERDÜL.
ELPÖRGET,  (el-pörget)  1. ELPÉRGET.
ELPÖRÖG,  (el-pörög)  1.  ELPÉRÉG.
ELPÖRÖL,  (el-pöröl) ősz. áth. 1)  Valamit pö-

rölve eltulajdonít,  mástól  elvesz.  2)  Különösen,  tör-
vénye* kereset  utján,  biróilag  szerez  meg  mástól  va-
lamit  A  szomszéd  helység  birtokosa  elpöröl/e  tolunk  a
tStleyelS  egy  rétzét.

ELPÖRLEKÉDIK,  (el-pörlekódik)  ősz. k. Foly-
tonos  port  viszen.  Egy  • barázdaföldért  elpörlekedik
tSob  évekig.  Használtatik  tárgyesettel  is.  Elpörlekedte
(uaz pörökre  elköltötte)  minden vagyonát.  V.  ö. EL,
(2) és  PÖRLEKÉDIK.

ELPUFOGAT,  (el-pufogat)  ősz.  áth. 1)  Pufo-
gatvm elkerget,  elűz, eltávolít  2)  Valakit  vagy  vala-
mit  pnfogó  hangon  vereget.  Elpufogattdk  a hátát.  El-
pufogatjdk  a  beáztatott fonalat.  V.  ö.  PUFOGAT.

ELPUFOL,  (el-pnfol)  ősz.  áth. Pufolva  elver,
elkerget.  V. ö.  PUFOL.

ELPUHAD,  (el-puhad)  ősz.  önh.  Puhára  válto-
zik  eL  L.  ELPUHÚL.

ELPUHASZT,  (el-puhaszt)  1.  ELPUHÍT.
ELPUHÍT,  (el-puhít)  ősz. áth. 1)  Puhára  vál-

toztat  el.  8)  Átv. ért  a  testet minden viszontagságok,
elemek  iránt  igen  érzékenynyé  teszi;  eredeti  nyerse-
tegébol  kivetkőzteti; gyönyörök  éldeléeére  szertelen
fogékonyságot  szerez  neki.  3) Tréfás,  és népies  be-
szédben , valakit  annyira  elver,  hogy  teste  szinte  el-
páhol bele. V.  ö.  PUHA.

ELPUHÚL,  (el-puhúl)  ősz.  önh. 1)  Tulajdon
ért.  valamely kemény, szilárd ruganyos test puhára vál-
tozik  eL  V.  6. PUHA.  2) Átv.  ért  az állati,  különö-
»en emberi  test elvesztvén  eredeti, nyers  természetét
ás  elemek  viszontagságai  s  egyéb  bajok  iránt  igen
erzékenTnyé,  • a  gyönyörök  élvezésére  szertelenül
fogékonynyá  és  hajlandóvá  lesz.

ELPUHULÁS,  (el-pnhulás) ősz.  fn.  Szenvedő
állapot,  gyöngülés neme, midőn valaki elpuhúl.  V. ö.
ELPUHÚL.

lAOT.  SZOTÍ*  ÍI.  KOT.

ELPUHULT,  (el-puhult)  ősz.  mn.  Átv.  ért. el-
kényeztetett  ,  elasszonyosodott,  gyönyörök  szertelen
élvezetére  szokott.

ELPUHULTSÁG,  (el-puhultság) ősz. fa. A test-
nek  elgyöngült,  elkényeztetett  tulajdonsága.

ELPUKKAD,  (el-pukkad)  ősz.  önh.  Általán,  a
levegővel  vagy  más  folyadékkal  tölt  test,  nem bírván
ennek  szerfölötti  nyomását,  elfakad,  elreped.  Elpuk-
kad  a  gyönge  hólyag,  ha  igen  Jelfújják.  Különösen,
emberről  mondják,  ki  a haragot  vagy  nevetést  soká-
ig  elnyomja,  de végre  kitörik  belőle.  Elpukkad  mér-
gében.  Neveltében  majd  elpukkadt.

ELPUKKAN,  (el-pnkkan)  ősz.  önh.  lásd  :  EL-
PUKKAD.

ELPUKKANT,  (el-pukkant)  ősz. áth.  Valamit
elpukkanni  késztet;  elpattant;  levegővel  vagy  folya-
dékkal  töltött  ruganyos  testet  hirtelen  elrepeszt  El-
pukkantani  a  huppolyagot.

ELPURHÁSODIK  ,  (el-purhásodik)  ősz.  k.
Mondjuk  növényi  testekről  és  némely  terményekről,
midőn  romlás,  rohadás,  túlérés  következtében  porha-
nyókká  lesznek.  Hosszú  állásban  elpurhásodnak  a  fák.
V.  ö.  PURHA.

ELPUSKÁZ,  (el-puskáz)  ősz. áth. 1)  Puskával
ellődöz.  Elpuskázni  a  Ib'port,  szatymát,  golyókat.  2)
Puskázva  eltölt,  elveszteget.  Elpuskázni  idejét,  a na-
pot.  3)  Nemző  erejét  mértéktelenül  elfogyasztja.

ELPUSZTÍT,  (el-puaztít)  ősz. áth.  1)  Mivelt vi-
déket , várost,  falut  stb. ellenség  módjára  vadonná,
kietlenné,  laktalanná  változtat  el.  Háborúk,  éhség,
döghalál,  elpusztítják  az  országokat.  2)  Epületeket
romba  dönt.  Alföldön  egész  városokat,  falukat  elpusz-
títottak  a  törökök.  3)  Mindenestül,  családostul  elűz,
elkerget.  Múlt  században  a  törököt  egészen  elpusztí-
tották  hazánkból.  4)  Kiöl, elveszt,  elemészt.  Elpusz-
títani  a  kártékony  állatokat, férgeket,  péld. patkányo-
kat, poloskákat  stb.  Az  Isten  pusztítsa  el  őket.

ELPUSZTÍTÁS,  (el-pusztitás)  ősz.  fn.  Cselek-
vény,  hathatós  működés , melynél  fogva  elpusztítnak
valamit.  V.  ö. ELPUSZTÍT.  Országok, városok,  faluk
elpusztítása.  Népek,  nemzetek  elpusztítása.  Farkasok,
rókák,  verebek  elpusztítása.

ELPUSZTUL,  (el-pusztúl)  ősz.  önh.  1)  Vadon-
ná,  kietlenné,  miveletlenné  változik el.  Háborúkban
elpusztulnak  a  legszebb  vidékek  is.  2)  Romba  dől.  Vi-
segrád  ,  és  több régi  váraink  elpusztultak.  3)  Elvész,
kihal,  kidöglik.  Sok  régi  nép  elpusztult  már.  Dögvész-
ben  elpusztulnak  a  barmok.  4) Eltakarodik,  mindenes-
tül  odább  vándorol. Elpusztultak  vidékünkről  a sáskák.
Pusztuljatok  el  innen.

ELPUSZTULÁS,  (él-pusztulás) ősz.  fn.  Állapot,
midőn  valami elpusztul.  Jeruzsálem  elpusztulása.  Vég
elpusztulásra  jutottunk. V.  ö.  ELPUSZTUL.

ELPUSZTULT,  (el-pusztult)  ősz.  mn.  1)  Elva-
donult,  elkictlenült.  Elpusztult  ország.  2)  Elveszett,
kimúlt,  eltűnt  Elpusztult  népek.  Föld  színéről  elpus*-
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fűlt  nemzetek.  8)  Eltakarodott  4)  Romokba  dőlt.  El-
putttult  várak, várótok,  templomok.

ELRABOL,  (el-rabol)  ősz.  áth. Eredetileg, va-
lakit  rab  gyanánt  elvisz,  elragad.  Általános  és  köz
ért.  erőszakkal,  ragadozók  módjára  valamit  elsajátít,
zsákmányul  elhurczol. Elrabolni  a  fiatal  nőket,  gyer-
mekeket.  Elrabolni  át  utasok pénzét, vagyonát,  áruit.
Átv. ért. valakinek  becsületét, hivatalát, hírét,  nevét
gáládul,  ármánykodva  elveszi.

ELRABOLÁS,  (el-rabolás)  ősz.  fh.  Erőszakos
cselekvés,  mely  által  valamit elrabolnak.  Lásd  : EL-
RABOL.

ELRÁCSOL,  (el-rácsol) ősz. áth.  Rácscsal vala-
mit  elválaszt,  elzár,  hozzáférhetlenné  tesz.  Elrdctolni
a folyatat.  Elráctolni  ebek, maotkák  elöl  át  éléskama-
rát.  Elráctolm  ás  uszodákat,  hideg  fürdőket.  V.  ö.
RÁCS.

ELRÁCSOZ,  (el-rácsoz)  1. ELRÁCSOL.
ELRÁCZOSÍT,  (el-ráczosít)  ősz.  áth.  Más

nyelvűek,  szokásnak, erkölcsüek  közé rácz  nyelvet,
szokásokat, erkölcsöket hoz be. V. ö. ELNEMETESÍT.

ELRÁCZOSODIK,  (el-ráczosodik) ősz. k.  Rácz
nyelvet,  erkölcsöket, szokásokat  vesz föl,  fogad  el.

ELRÁG,  (el-rág)  ősz. áth. Rágva részekre szak-
gát, eltép  valamit.  V.  ö.  RÁG.  Kínjában  elrágta  át
ujját.  Át  eb elrágja  a  zsíros  szíjat.  Az  Ürge  elrágja  a
nyakára  kötött  fonalat.

ELRAGAD,  (el-ragad). ősz. áth. 1) Tulajd. ért.
ragadva,  azaz,  sebesen  rántva, húzva elvisz.  A  lovak
elragadták  a  kootit.  A  ítél  elragadta a kalapját.  2)
Erőszakos rabló  gyanánt  valamit  elsajátít  Elragad-
ták péntét,  ét  ttép  feleiégét  a  (Örökök.  3)  Huzakodva
elkap, elszakaszt  Elragadni  valakinek  kezéből  a  bo-
tot, púikat.  4) Átv.  ért  elkapja az indulat.  Elragadta
öt  a  nagy  öröm. Elragadta  a  nagy  harag. Különösen
valamely  nemesebb és magasabb érzés, élvezet mintegy
kiemeli  őt  a  durvább  anyagiságból, és  szellemiebb
világba  szállítja.  A  remek  szónoklat,  ének,  tene  elra-
gadják  a  lelket.  V.  ö. RAGAD, áth.

ELRAGAD,  (el-ragad)  ősz.  önh.  Szoros  érint-
kezés, közlekedés  által  valami tovább  elterjed,  elha-
rapódzik.  Elragad  a  rUh  egyik jvhról  a  marikra.  V.
ö. RAGAD, önh.

ELRAGADÁS,  (el-ragadás) ősz.  fn.  1)  Cselek-
vény, melynél fogva anyagi  vagy szellemi erő valamit
elragad. V.  ö.  ELRAGAD, áth. 2)  Állapot,  midőn
közlekedés, érintkezés  által  valami  elterjed,  elhara-
pódzik.  V.  ö. ELRAGAD, önb.

ELRAGADÓ,  (el-ragadó) ősz.  mn. 1) Aki  vagy
ami  valamit elragad.  2)  Átv. ért  az érzékekre  szer-
fölötti  gyönyörrel ható; a  lelket  a földieken túl eme-
lő.  Elragadó  ének,  tene.  Elragadó  szónoklat.  8) To-
vább  terjedő,  elharapódzó.  V.  ö.  ELRAGAD, áth.
és önh.

ELRAGADOZ,  (el-ragadoz) ősz. áth. Ragadoz-
va , azaz  többször,  folytonosan  ragadva,  erőszakot
használva  elvisz, elsajátít  ÁM  apróbb  madarakat  elra-

gadozzák  a  tatok,  kányák. A  farkatok  elragadozzák  a
bárányokat.  V.  ö.  RAGADOZ.

ELRAGADTATÁS,  (el-ragadtatás) ősz.  fa.  Ve-
gyes  érzés,  midőn  rendkívüli  hatású,  érzéki  vagy
szellemi  élvezet  által  szivünk  és  lelkünk  mintegy
túlvilágba  emelkedik,  s  az  alvilágiakat  mintegy fe-
edve  egyedül  élvezetének öntudatában él.  Müvem,

vattáti  elragadtatás.
ELRAGASZT,  (él-ragaszt) ősz. áth. 1) Valamit

szoros  érintkezés, közlekedés  által  elterjeszt  Elra-
gatttani  a  rUhtft,  a  buja  kórt. 2) Valamit egyik  hely-
ről  másikra  ragaszt  A  hirdetményt  a kapuról  elra-
gatttani a f ábra.

ELRÁGDOS,  (el-rágdos)  ősz.  áth.  Fogaival
gyakran  vagy  folytonosan  rágva  elszakgat, eltép,  el-
koptat  valamit

ELRAGYÁLLIK,  (el-ragyállik)  ősz.  k.  Ragya
által  elromlik. Elragyállanak  a gabonák.

ELRAGYÁSODIK,  (el-ragyásodik)  ősz. k.  1)
Tulajdonkép,  ragya  nevű  foltokat  kap. Mondják  a
növényekről.  V.  ö.  RAGYA.  2)  Átv. ért  elragyá-
sodik  az  ember  bőre, arcza,  midőn  a  himlő  ellepi,
vagy  más  bőrfoltokat kap. V.  ö.  RAGYÁS.

ELRAJZIK,  (el-rajzik)  ősz. k.  Rajokat  eresztve
elszéled,  eloszlik.  Elrajzanak  a  méhek,  midőn külön
királyné  körül öszvecsoportozva  a  kaptárt  oda  hagy-
ják,  és  elszállanak. Átv. ért  elszaporodik, elsokaso-
dik ,  csapatonként  elszéled.  Némely  népfajták  igen
szaporák  lévén  mindenfelé  elrajzanak.

ELRAJZOL,  (el-rajzol)  ősz.  áth. Minden  rajz-
eszközt  elhasznál,  elfogyaszt

ELRAK,  (el-rak) ősz.  áth. 1) Valamit ülő he-
lyére  elhelyez.  Elrakni  a  szobai  bútorokat.  2)  Helyé-
ről  eltesz.  Útból  elrakni  a  köveket.  3)  Ládába,  szek-
rénybe,  táskába  bizonyos  renddel elhelyez.  Elrakni
a fehérnemüeket.  Az  elrakás alatt  mindig  többeknek
elhelyezését  értjük,  mert  egy  tárgyat  csak  elteszünk,
nem  pedig elrakunk.  V.  ö. RAK. 4)  Tréfásan,  meg-
rak, azaz megver, sok  ütést  illeszt reá.

ELRAKODÁS,  (el-rakodás)  ősz.  fn.  Különféle
aruknak, pogyásznak  stb.  ládákba, szekrényekbe,  úti
bőröndökbe  helyezése, berakása.  Az  elrakodást  és  ki-
rakodást  legjobban  értik  a  vásározó  kalmárok.  V.  ö.
RAKODÁS.

ELRAKODIK,  (el-rakodik)  ősz.  k.  Különféle
árakat, pogyászt,  rnhát  stb. ládákba,  szekrényekbe,
úti  bőröndökbe  rakosgat,  elhelyez.

ELRAKOS,  (el-rakos)  ősz.  áth. 1)  Árukat  s
egyebet  rendbentartás  vagy tovaszállítás végett elhe-
lyez.  2) L. ELRAKOSGAT.

ELRAKOSGAT,  (el-rakosgat)  ősz. áth. 1) Hol-
mit  bizonyos  rendbe  elhelyez.  Elralcosgatni  tóját
szekrényeikbe  a  könyveket.  2) Eltakarít,  máshová tea*.
Elrakosgatni  meszeiét  alkalmával  a  bátorokat,  edé-
nyeket.

ELRÁNDÚL,  (el-rándúl)  ősz.  önh.  Kisebb  tá-
volságra, vagy  rövidebb időre elmegy, elutazik  vala-
hová.  V.  ö.  RÁNDŰL.
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ELRÁNT,  (el-ránt)  ősz.  áth.  1)  Rántva  elkap,
eheti  valamit  V.  ö. EL,  (2)  és  RÁNT.  Elrántották
alóla  agyékényt  ám.  meghalt.  (Km).  2)  Valamely
dalt, hangmüyet  a  hegedűn  elhúz, eljátszik.  Rántsd
d Butié!  ott  a palócz  dalt.

ELRÁSPOL,  (el-ráspol)  ősz. áth.  Ráspoly  ne-
TÜ  eszközzel  elcsiszál,  elkoptat,  elmetsz.  Elráspolni
a tteget.  V.  ö.  RÁSPOLY.

ELRÁSPOLYOZ,  (el-ráspolyoz) 1. ELRÁSPOL.
ELEÁZ,  (el-ráz)  ősz.  áth.  Rázva  eltávolít,  el-

szór, elvet,  elhárít  valamit.  V.  ö. RÁZ.
ELRECSCSEN,  (el-recscseu)  ősz.  önh.  Recs-

cwnve eltörik,  elreped,  elszakad.  Elrecscsen  a  vil-
lóactapta  tölgy.  V.  ö. RECSCSEN.

ELRECSCSENT,  (el-recscsent) ősz.  áth.  Szilárd
tetet  recscsenve  eltörni,  elhasadni  kényszerít.  El-
nctctenteni  nagy  teher által a pallódeszkát.  Leginkább
fancmfi  tárgyakról  mondják.

ELREDVESÉD1K,  (el-redvesédik)  ősz.  k.  Tu-
lajd. írt  a fáról  mondjak, midőn rohadásnak indul, el-
purhásodik.  Általán  :  zsugorodott,  ránczos  alakot ölt.
V.  ö. KEDVES.

ELREGÉL,  (el-regél)  ősz. áth.  Regélve,  rege-
alakban  elmond,  elbeszél  valamit.  Elregélni  a  szájról
aájra  hagyott  mondákat.

ELRÉGÜL,  (el-régül)  ősz.  önh.  1)  Régivé  lesz,
elíviL  Elrégült  tzók.  ElrégUlt  szokások,  viseletek.  2)
Elrögzik,  elidül.  Némely  nyavalyák  elrégUlnek.

ELRÉGÜLT,  (el-régült)  ősz.  mn.  Kórtanban  :
rögzött,  meggyökeresedett,  elidfilt.  Elrégült  bajok,
bőrbetegségek.  Elrégült  köszvényes  bántalom.

ELREJT,  (el-rejt)  ősz.  áth.  Általán,  az  érzékek
tapasztalata,  s  az  ész  tudomása  elől  elzár,  eltitkol,
eltakar.  V.  ö.  EL,  (2)  és  REJT.  Elrejteni  a szerzett
kincseket.  Elrejteni  szándokát.  Elrejteni  magát  az  ül-
dSiSk  elől.

ELREJTÉGET,  (el-rejtéget)  ősz.  áth.  Valamit
folytonosan  elzárva,  eltitkolva,  eltakarva  tart;  érzé-
kek  tapasztalata, és  az  ész  tudomása  elől  elfódözget.
V. ö. EL,  (2)  és  REJTEGET.

ELREJTEKÉZIK,  (el-rejtekézik)  ősz.  k.  Elbu-
rik; elzárakozik ; eltitkolja  magát.  V.  ö. EL,  (2)  és
REJTEKÉZIK.

ELREJTÉS,  (el-rejtés)  ősz. fn.  Cselekvés, mély-
íti  fogva  valaki  elrejt  valamit;  elzárás,  eldugás,  el-
bnjtatás,  eltitkolás.

ELREJTÉZIK,  (el-rejtézik)  ősz.  k.  Elbuvik;
eltitkolja  magát; homályba,  sötétségbe  vonul;  látat-
lanná  lesz.  A  nap  elrejtezik  a felhők  megé.

ELREJTÉZKÉDIK,  (el-rejtézkédik)  1. ELREJ-
TEZIK.

ELREJTÖDZIK,  (el-rejtődzik)  ősz.  k.  1) Elbu-
Tik,  eltitkolja  magát  2)  Kórtanban,  tetszhalálba
*sik;  az  élet  külső  jelei  mintegy  elrejteznek  benne.
'•J.  Némely  tájszólás  szerént  :  elméjében clragadtatik,
**gy  azinhalál  lepi  meg.

ELREJTŐZIK,  (el-rejtözik)  1. ELREJTÖD/IK.

ELREKED,  (el-reked)  ősz.  önh.  1)  Meghűlés
miatt,  vagy  más  oknál  fogva durva,  tisztátalan,  értet-
len hangot  kap,  melynél  fogva  nehezen,  töredezve
beszél.  Elrekedni  a  sok  lármában.  2) Bedugul.  Elre-
ked  a fuvó-csS.  Elreked  a  vízcsatorna.  Elreked  a  pi-
paszár.  3) Elzárűl.  Elreked  át  út.  Elrekednek a  nagy
M  miatt  a  hegyi  szondátok.  V.  ö. EL,  (2) és REKED.

ELREKEDÉS,  (el-rekedés)  ősz.  fn.  Állapot,
midőn  valami elreked.  V.  ö. ELREKED.  Torok-elre-
kedés.  Vízvezetö  csőnek,  csatornának  elrekedése.

ELREKESZKÉDIK,  (el-rekeszkédik)  ősz.  k.
Eredetileg,  rekeszek  közé  zárkózik.  V.  ö.  REKESZ.
Általán,  elzárkózik,  elrejtőzik,  elkülönzi magát.  Dög-
vész  idején  a  helységek;  sőt  egyes  házak  is  elrekesz-
kednek.

ELREKESZT,  (el-rekeszt)  ősz. áth.  1)  Erede-
tileg  rekeszszel  elzár.  V.  ö. REKESZ.  Elrekeszteni  a
hízóba  vetett  ládákat,  réczéket.  2)  Általán,  akármily
korlát  által  elválaszt,  elszakaszt.  Elrekeszteni  egymás-
tól  a  rugoldozó,  harapódzó  lovakat. Elrekeszteni  gáttal
az  áradó  vizet.  Elrekeszteni  sSvénynyel  a  kertet  a bi-
tang  marha  elöl. V.  ö.  REKESZT.

ELREKESZTÉS,  (el-rekesztés),  ősz.  fn.  Cse-
lekvés  ,  melynél  fogva  valamit  elrekesztfink.  V.  ö.
ELREKESZT.  A  csödSrök  elrekesztése  a  kancsáktól.
Patakok,  csermélyek,  árvizek  elrekesztése.

ELREKKEN,  (el-rekken),  ősz.  önh.  Egyszerre,
rögtön  bedugul, betömödik.  Iszap  és  homok  által  el-
rekken  a  vízcsatorna.

ELREKKENÉS,  (el-rekkenés)  ősz.  fn. Rögtöni
bedugulás,  betömődés.  Vízvezetö  csök,  csatornák  el-
rekkenése.

ELREKKENT, (el-rekkent) ősz. áth.  Eldug, hir-
telen  elrejt.  Ez értelemben  használták  a  régiek  :

Nyergét  vessék  a  Dunába,
És  a  fékét  a  fűben  elrekkentsék,

Hogy  már  magát  ott  meginentenéje,
Inkább  magát  ott  elrekkenté.

(Csáti  Demeter  krónik.)

ELRÉMIT,  (el-rémit),  ősz.  áth.  Eltolj  rémülée-
sel;  rémülésbe ejt.  V.  ö. RÉMÜLÉS,  RÉMÍT.

ELRÉMÍTÉS,  (el-rémítés)  ősz.  fn.  Rémülés-
be  ejtés.

ELRÉMÜL,  (el-rémül)  ősz.  önh.  Rémülésbe
esik  ; rémüléssel  eltelik.  V.  ö. EL,  (2)  és RÉMÜL.

ELRÉMÜLÉS,  (el-rémülés)  ősz.  fn.  Szenvedő
állapot, midőn valamin,  valamely  tárgy  fölött  elrémü-
lünk. V.  ö. EL,  (2)  és  RÉMÜL, RÉMÜLÉS.

ELRENDEL,  (el-rendél)  ősz.  áth.  Bizonyos
rendben  elhelyez,  elrak,  elintéz  valamit.  Elrendelni
az  újonnan  vett  bútorokat.  Elrendelni  kit-kit  a  maga
helyére.  Már  én  mindent  elrendeltem. V.  ö.  EL,  (2)  és
RENDEL.

ELRENDELÉS,  (el-readélés),  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valamit  bizonyos  rendben  elhelyezünk;
elintézüuk,  eligazítunk.  V.  ö. ELRENDEL.

17*
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ELRENDEZ, (el-rendéz)  ősz.  áth. Mindent sa-
ját  illő  helyére  tesz,  rendbe  hoz, kellő  működésére
igazít, azt eszközli,  hogy  minden  rendén,  maga ren-
dében  legyen,  vagy  maga  rendében .menjen;  több
tárgyból  öszveffiggő  egészet  szerkeszt,  allit  öszve.
Elrendemi  a  levéltári  irományokat,  okleveleket.  Ei-
rendetni  valamely  bonyolódott  Ügyet.  Elrendezni  vala-
mely  innepélyí,  pompát  lakomát. V.  8. RENDEZ.

ELRENDEZÉS,  (el-rendézés)  ősz.  fin.  Cselek-
vés,  melynél fogra  holmit, vagy valamit elrendezünk.
V.  ö.  ELRENDEZ. Gyűjtemények,  levéltárak  elren-
dezése.

ELRENDÉZKÉDIK,  (el-rendézkédik)  ősz.  k.
Maga  magát elrendezi,  azaz  szoros  értelemben  vett
rendbe szedi,  szerkeszti, öszvefüggő  egészszé  alkotja.
Sok  bajba  kerül,  míg  újonnan Ostveállott  testületek, tár-
latágok  elrendetkednek.  V.  ö.  RENDEZKEDIK.

ELRENYHED,  (el-renyhed),  ősz. őnh. Renyhé-
vé, azaz  tanyává, restté lesz.  V.  ö. RENYHE.

ELRENYHÍT, (el-renyhít)  ősz.  áth.  Renyhévé
tesz. V. S. RENYHE.

ELRENYHÜL,  (el-renyhfil),  1.  ELRENYHED.
ELRÉPDÉS,  (el-répdés) ősz. önh. Repdesve el-

száll, eltávolodik.  Elrepdetnek,  ionét  visstarepdetnek
a  háti  galambok.

ELREPED,  (el-reped)  ősz.  önh. Repedve eltö-
rik, elhasad,  elválik.  Elreped  a  cserépedény,  vasfaték.
Elreped  a  ruha.  Elreped  a  fal.  V.  ö.  EL,  (2)  és
REPED.

ELKÉPEDÉS,  (el-repedés) ősz.  fh.  Állapot, mi-
dőn  valami elreped.  V.  ö. ELREPED.

ELREPEDÉZ, (el-repedéz)  ősz.  önh. Folytono-
san  vagy  gyakran,  vagy  több  irányban repedve  eltö-
rik,  elszakad, elválik. Elrepedet  a  tüskékbe  akadotó
fostlanyruha.  Elrtpedemtk  földrengés  alatt  a  falak.
Elrepedet  nagy  ttáratságban  a féld.  V.  ö. EL, (2) és
REPEDEZ.

ELRÉPÉS, (el-répés) ősz.  őnh. 1. ELREPDÉS.
ELKÉPESZT, (el-repeszt)  ös>.  áth.  Repesztve

elhasít, elszakaszt, ketté  választ. Elrepestteni  a  rostul
irt  levelet.  Elrepestteni  a  stégbe  akadt  ruhát. V. ö.
EL, (2) és  REPESZT.

ELREPÍT,  (el-répít)  ősz.  áth.  Szárnyakra bo-
csát, elrepülni  hagy,  enged.  Elrepíteni  kalitkából  a
madarat. Átv.  ért.  nagy  sebességgel  elszállít,  eldob.
Parittyával  elrepíteni  a  követ.  Elrepíteni  puskából a
golyót.  V.  ö. REPÍT.  Önhatólag  mondjuk  a  madár-
fiákról,  midőn ezek  már  megerősödvén,  fészkeket  el-
hagyják  és  szárnyra  kelnek.  A  feeskefiúk  már  elre-
pítettek.

ÉLKÉPPEN,  (el-réppen)  ősz.  önh.  Hirtelen,
nagy  sebességgel  szárnyra  kelve elrepül, elszáll.  El-
reppennek  a puskalövéstől  a  megijedt  galambok.  Átv.
ért  sebesen eltávozik,  eltűnik.  A  gondolatok  mente
földre  elreppennek.  Elreppen  át  idő.  Elreppennek  át
tfju  kor  évei.

„Napok jönnek, napok mennek,
De  bűm csak  nem távozik,

És  az órák  elreppennek,
De sorsom nem változik."

(Kisf. S.)

ELRÉPPENT,  (el-réppent)  ősz.  áth.  Hirtelen,
sebesen  elrepülni enged  vagy  késztet.  Elreppenteni  a
kibocsátott  madarat. Elreppenteni  a puskagolyót.

ELREPÜL, (el-répfil)  ősz.  önh. Repülve  eltávo-
zik, elszáll. Elrepülnek  fésekeikbSl  át  anyányi  mada-
ra*. V. ő. REPÜL.

ELKÉSTÉL, (el-restel) ősz. áth.  Valamit  tanya-
ságból  elmulaszt; az  időt henyén  tölti  el.  V.  ö. EL,
és KÉSTÉL.  Elrettelte,  amit  rábíztam.  Elrestelte  át
egész  napot.  Tisza  mellett :  elresteskedte.

ELRE8TESKÉDIK,  (el-resteskédik)  Ősz.  k.
Folytonosan  resteskedik.  Heteken  át  elresteskedik.  Át-
hatólag  :  restségből  elhanyagol;  restül  eltölt  V. ö.
ELKÉSTÉL.

ELRÉSTÜL,  (el-réstül) ősz.  önh. Restté,  tanyá-
vá,  henyévé lesz  egészen. Dologtalan élet  miatt  elret-
tülni.  Nagy  melegben  elrestülni.  V.  ö.  REST.

ELRÉSZEGÉSÉDIK,  (el-részegésédik)  őss.  k.
A  mértéktelen ivásnak  egészen  neki  adja  magát  Bú-
jában  elréttegesedik.

ELRÉSZEGÜL, (él-részegül) ősz. önh. Részeggé
iszsza magát;  addig  iszik,  míg józanságát  egészen el
nem  veszti.  Szokottabban  :  leréttegOL

ELRESZEL;  (el-reszel)  ősz.  áth.  Reszelővel,
ráspolylyal  vagy  más hasonnemü  eszközzel elkoptat,
elvásít,  elcsiszol.  Elretzelni  át  ajtótárt.  Elreszelni  a
levesbe  való  tésttát.  Elreozelni a patkólandó  ló  körmét.
Tréfás  köznépi nyelven  és  atv. ért  elrettelni  v.  ebi-
stálni  a  tánceot, azaz  far-riszálva  vagy  fintorgatva  és
aprózva  eljárni.  A  nőszemélyekről  mondják.

ELRETESZÉL, (el-reteszél) ősz. áth. Reteszszel
elzár  valamit. V.  ö. RETESZ.

ELRETTEN,  (el-rétten)  ősz.  önh.  Bemegéesel
párosult hirtelen  y'edés  fogja  el.  Elrettenni  valamely
véletlen  vestély  elsS  látására.  V.  ö. RETTEN.

ELRETTENT,  (el-réttent)  ősz.  áth.  1)  Beme-
géssel  párosalt  hirtelen  ijedésbe  hoz. Át  eUendgyít
megdordüUse  elrettenté  a  város  lakóit.  2)  Valamitől
elijeszt  Tengertől,  vadon  erdőségtől  elrettenteni  át
utatokat. V.  ö. EL,  (2) és RETTENT.

ELRETTENTÉS,  (el-réttentés) ősz. &.  Ijesstés
neme,  mely  által  valakit  elrettentünk,  rettenetbe
hozónk.

ELREVED, (el-reved)  ősz.  önh.  Belső  romlás,
rohadás  által  elvész, elpurhásodik. Használtatik  leg-
inkább a  növényekről, különösen  a fákról. P66en «{-
revednek  idővel  a  karók.  Elrevednek  át  agg fék.  V.  ö.
REVED, ROHAD.

ELREVESÉDÉS,  (el-revesédés)  ősz.  fe.  Növé-
nyek  romladozó  állapota, midőn  elrevesednek.  V.  ö.
ELREVE8ÉDIK.
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ELREVESÉDIK,  (el-revesédik)  ősz.  k.  A  rév
ngv  roh,  vagy  rohadas  elterjed  benne; elpnrháso-
dik. V.  ö. HEVES.

ELREZEL, (el-resel)  ősz.  áth. Pórias  nyelven,
valamit  uját  gubával  becsunyít,  elrutít  ElrexelU
magát. EbetelU  gályáját.  V.  ö. KEZEL.

ELREZZEN,  (el-rezzen)  ősz.  önh.  Valamitől
ittttnve,  azaz  kissé  megijedve  elvonul,  elhúzódik,
etororik,  TajMofebro  elrettennék a  verebek. V.  ö. EL,
(2) & REZZEN.

ELRÉZZENÉS,  (el-rézzenés)  ősz.  fn.  Ijedési
álltpot, midőn  ás  ember  vagy  más  állat  valamitől

ELREZZENT, (el-rézzent) ős*,  áth.  Egy  kérés-
ié Mgijesztre  eltávolít  A  kutyaugatát  elrettentette  a
ttkqtkat. V. 3. EL, (2)  és  REZZENT.

ELRÉZZENTÉS,  (el-rézzentés) ősz.  fn.  Cselek-
vfr,  mely által valakit vagy  valamit  elrezzentünk.

ELRIAD,  (el-riad)  ősz.  önh.  1)  Hirtelen  el-
kiütjt  magit, péld. kit  a  kutya  véletlenül  megkap,
ragy Itatta,  aki  valamely  nagy  veszélytfii  megijed.
ELriad,  kinek  a  fogát  kirántják  vagy  sebésti  vágást
temet rajta.  2)  Riadva,  rettenve  elmegy,  eltávozik.

ELRIADÍS, (cl-riadás)  ősz.  fa.  1) Riadó han-
gon  kitörő  kiáltás.  2)  Riadva  eltávozás. V.  ö. EL-
RIAD.

ELRIASZT, (el-riaszt)  ősz. átb.  Valakit  riadva,
uu  rákiáltva  elijeszt,  eltávolít,  elfiz.  A  koctit  el-
riaatja  ős úton játstó  gyermekeket. Átv. ért.  akármely
«ikö»el és móddal  elijeszt  Puskával, bottal  elríast-
(OM a tolvajokat. V.  ő.  EL,  (2)  és  RIASZT.

ELRIASZTÁS, (el-riasztás)  ősz.  fa.  Ijeszté's ne-
me, mely  által valakit  elriasztunk.

ELRIBANCZOSODIK,  (el-ribanczosodik)  ősz.
k.  1) Elrongyosodik.  2)  Arcza  himlő  által  elcsdful,
t  mintegy  rongyossá  leszen.  V.  ő.  RIBANCZ,  Rí-
BANCZOS.

ELRIKKANT,  (el-rikkant)  ősz.  átb.  Visszaható
normással  használtatik,  s  annyit tesz,  mint éles, ma-
gi*  hangon  elkialtja  magát  Elrikkantom magamat,
dríkkmtod  magadat,  etrikkantja  magát  stb.  V.  ö.
RIKKANT.

ELRIKKANTÁS,  (el-rikkantás)  ősz.  fa.  Rik-
kzrti kangd kitSréa, elkiáltás.

ELRINGAT, (el-ringat) ősz.  &th.  Ringatva  elal-
tat Blrmyatiti  a  kúdedef.  Átv.  ért  kéjbe,  gyönyö-
rökbe  merítve térti  és  lelki  erejének  szilárdságától
meghsit,  s  mintegy  álomba,  álomkórba  szenderít
KtífrfOe  Ottlétekkel  ringatni  el  a  népeket.

ELRINQATÁS, (el-ringatás) ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valakit  tolajd.  vagy  átv.  értelemben  elrín-
gttmk.

ELRIOGAT, (el-riogat)  ősz.  áth.  Gyakori  kiál-
tások  által  elijeszt,  eltávoztál, elűz.  A  tűotbél  elrio-
joftri  a barmokat. V.  ő. RIOGAT.

ELRIOGATÁ8, (el-riogatás)  ősz.  fn.  Riogatás
*tel elî s, elkergetés, elvesztés.

ELRIP,  (el-rip)  ősz.  áth.  Székely  tájszó,  ám.
elhajt,  elfiz,  elkerget, mintegy  rivalva  eltávolít

ELRTPACSOSODIK,  (el-ripacsosodik)  ősz.  k.
A  ripacsok,  azaz  himlöhelyek,  csécshelyek  elterjed-
nek  rajta.  Nagy  himlőben  elrípaetotodoU  a  képe.
Egyébről  is  mondatik,  midőn  ripacsok,  repedések,
kérges  sebhelyek  támadnak  rajta.  A fold  a  nárat-
tágban  eMpaetotodik.  V.  ö. RIFACSOS.

ÉLRIVASZT,  (el-rivaszt) 1.  ELRIASZT.
ELROBBAN,  (el-robban)  ősz. önh.  &ob  hangot

adva  sebesen  elmegy,  eltávozik.  Épen  ekkor  robbant
el  mellettunk egy  kocti.

ELROBOG,  (el-robog)  ősz.  önh. Robogva  elha-
lad,  elmegy,  eltávozik.

ELROHAD, (el-rohad) L ELROTHAD.
ELROHASZT, (el-rohaut) 1. ELROTHASZT.
ELROMBOL,  (el-rombol)  ősz.  áth.  Rombolva

eldarabol,  eltördel,  romokba  dönt  V.  ö. ROMBOL.
Elrombolni  a várót falait.  Agyúkkal  elrombolni át  el-
lentég  sánctatí.

ELROMBOLÁS,  (el-rombolás)  ősz.  fa.  Cselek-
vés,  mely  által  valamit  elrombolunk.  V.  ö.  El-
ROMBOL.

ELROMLÁS  ,  (él-romlás)  ősz.  fa.  Szenvedő
állapot, midőn  valami  elromlik. V.  ö.  ezt

ELROMLIK,  (el-romlik)  ősz.  k.  Eredetileg,
rommá  válik,  romokra  szakadoz, törik.  Elromlanak
át  elhagyott  épületek,  várak.  Elromlanak  a  vümotta
töltések.  V.  ö.  ROM, ROMLIK.  Köz  ért  épségét,
czéUzeriiségét  elveszti;  használhatianná  leszen.  El-
romlik  a  köbe vágott fejtté.  Elromlik  rótt  vagy  továny
legelőn  a  marha. Elromlik  a  tintátalanul  tartott  bor.
Elromlik  nedvei  helyen  a  Unt,  gabona. Elromlik  tár-
ban, vUben  a  ruha. Elromlik  át  öm  ttSkföl  át  út.
Átv.  ért  erkölcstelenné  lesz. Róttak  tártatágában  él-
romlónak  át  ifjak.

ELROMOL,  (el-romol)  ősz.  önh.  Köz  szokás
szcrént  egy  értelemben  vétetik  az  elromlik  igével.
Különbségükről  1. ROMLIK és ROMOL.

ELRONCSOL,  (el-roncsol)  ősz.  áth.  Valamit
roncsolva  szétzúz, eltép. V.  ö. EL,  (2) és  RONCSOL.
A  koetikerék  elroncsolta  fejét.  A  leomlott hát  elron-
csolta  a  bútorokat.

ELRONCSOLÁ3,  (el-roncsolás)  ősz.  fn.  Ron-
csolva  szétzúzás.

ELRONCSOLÓDÁS,  (el-roncsolódáo)  ősz.  fa.
Roncsos  darabokra  zázódása,  töredezése,  szak adózá-
sa valamely  testnek.

ELRONCSOLÓDIK, (el-roncsolódik) ősz. belsz.
Apró  részekre  töredezve,  szakadozva  vagy  öszvezn-
zódva  elromlik.  V.  ő. RONCSOL, RONCSOLÓDIK.

ELRONDÍT, (el-rondít) ősz.  áth. Rondává tesz.
V.  ö. RONDA. Elrondtíani  a  hátat,  uobát,  falakat.
Különösen,  szeméttel,  ganéjjal,  hűgygyal  eb-utít.  Át
tUctai  viteüb'k  elrondtíják  a  stSgleteket.

ELRONDÍTÁS,  (el-rondítás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés, mely  által  valamit  elrondítanak,  rondává tesz-
nek.  V.  ö. RONDA.
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ELRONDÚL,  (el-rondál)  ősz.  őnh.  Rondává
lesz. V. ő.  BONDA. A  tepreOen  váron  uteták  elron-
dűnak.

ELBONDULÁ8,  (el-rondulás) ősz.  fa. Kondira
levés; elmocskosodás, elcsunyulss.

ELRONGÁL,  (el-rongál)  ősz. áth. Folytatólag,
latsanként,  ízenként  elront  A  etaíangoU  marha  el-
rongálja  a  kerítéseiét,  árkokat.  A  gyakori  áradatok
elrongálják  a  (Hiteteket.  V.  5. EL,  (2)  és RONGÁL.

ELRONGÁLÁS,  (el-rongáláa)  ősz.  fii.  Gyakori
cselekvés,  mely  által  valamit  elrongálnnk. V.  ő. EL-
RONGÁL.

ELRONQYOL,  (el-rongyol)  ősz.  áth.  Rongyig
elhasznál, rongyokká  szakgat  valamely  ruhaneműt.
Elrongyolni  egy  télen  több  nadrágot.  V.  S. RONGY.

ELRONGYOLÁS,  (el-rongyolás)  ősz.  fn.  Vala-
mely  szövetnek, különösen  ruhaneműnek  rongyokra
szakgatáaa, viselés 'által  elnyfivése.

ELRONGYOLLÁS,  (el-rongyollás) ősz.  fn.  Va-
lamely  ruhaneműnek  rongyokká  elszakadása, elmál-
láta. V.  ö. ELRONGYOLLIK.

ELRONGYOLLIK,  (el-rongyollik)  ősz.  k. Ron-
gyokra  szakadoz, rongygyá  válik.  Octka  ruháim  el-
rongyoUottak.  ElrongyolloUak  ami  leikeink,  mint  ama
foltot  kOpönyeg.  (Szinnay  Hong.  ín  Pár.)  V.  ö.
RONGY.

ELRONGYOLÓDÁS,  (el-rongyolódás)  L  EL-
RONGYOLLÁS.

ELRONG YOLÓDIK, (el-rongyolódik) őse. belsz.
I. ELRONGYOLLIK.

ELBONGYOSODÁS,  (el-rongyosodás)  őse.  fii.
Állapot,  midőn  valaki  elrongyosodik,  azaz  ruhája
rongyokra  elszakadoz. V.  ö. ELRONGYOSODIK.

ELRONGYOSODIK,  (el-rongyosodik)  ősz.  k.
Emberről  mondják,  kinek  ruhája  rongyokra  elszaka-
doz, midőn  rongyossá  lesz.  Elrongyotodik  a  koldút,
és  elrongyoUik  v.  elrongyolódik  a  ttüre.  V.  ö. RON-
GYOS.

ELRONT,  (el-ront)  őse.  áth.  Eredetileg,  rommá
változtat  el,  rommá  tesz  (rom-t).  Át  árvit  elrontja  a
gátokat,  tölteteket.  Köz  ért.  valaminek épségét,  czél-
szerüségét  elveszi,  valamit  használhatlanná  tesz.  A
tok  etStét  elrontja  az  utakat.  Por, tü»,filtt,  tzetzet  ita-
lok  elrontják  a  nemeket.  A  nagy  hajtogatát,  ét  Kérte-
ién  teher  elrontja  a  vonó marhát. Sok  fiatal  ember idő-
nek  előtte  elrontja  magát.  Átv. ért  erkölcstelenné tesz.
Rótt példával  elrontani  valakit.

ELRONTÁS,  (el-rontás)  ősz. fn. Cselekvés, mely
által  valamit, vagy  átv.  ért  valakit  elrontunk.  V. ö.
ELRONT.

ELRONTATLAN,  (cl-rontatlan) ősz. mn.  Amit
el nem  rontottak,  teljes épségében,  egész állapotában
fenn  levő. Igehatározólag: ám.  elrontatlanul.

ELRONTHATATLAN  ,  (el-ronthatatlan)  ősz.
mn. Akit  vagy  amit elrontani nem  lehet  V.  ö.  EL-
RONT.  Elronthatatlan  jeüemU  ember.  Elronthatatlan
*ár.  Hutározókép  : ám.  elronthatatlannl.
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ELRONTHATLAN, (el-rontíiatlan)  L  ELRONT-  ,
HATATLAN.

ELROP,  (el-rop) őst.  áth.  Eljárja,  t  i.  a tin-
czot,  eltanczoL  V.  ö.  ROP.  Ritka  hasznalata  tájszí,
valamint  maga  az  egyszerű  rop  is.

ELROPOG,  (el-ropog)  ősz.  önh.  Ropogva  el-
hangzik  , eltöredezik.  Elropog  a makk  a  dittnó  foga
kStStt.  V.  ő. ROPOG.

ELROPPAN,  (el-roppan)  ősz.  önh.  Ropogn,
(ropp  hangot  adva) eltörik,  elhasad,  elreped.  Elrop-
pan  a  hidpalU  a  nagy  teker  alatt.  Elroppan  a dió a
fogak  kotStt.  V.  ö.  ROPPAN.

ELROPPANÁS,  (el-roppanás)  ősz.  fh.  Állapot,
midőn  valami roppanva eltörik, elroppan.  V.  ő. ezt
Gerendák, pallók  elroppanáta.

ELROPPANT,  (el-roppant) ősz. áth.  Roppantra
eltör,  eszközli, hogy  elroppanjon.

ELROSTÉLYOZ,  (el-rostélyoz)  ősz.  áth.  RM-
télylyal elzár, elkerít, elrekeact  Elroetélyomi  a  fő-
lyotókaí,  a  kerteket.  V.  ö.  ROSTÉLY.

ELROSTÉLYOZÁS,  (el-rostélyozás)  ősz.  fii.
Térnek, helynek  rostély  által  elzárása, elkerítése. V.
6.  ROSTÉLY.

ELROSTOLÓDIK, (el-rostolódik) ősz.  k.  Bebő
szerkezeténél, fejlődésénél  fogva  rostokra  oszlik el.
Az  igen  elfStt  hút  elrottolódik.  A  kittáradt  fakéreg  el-
rottoUdik.

ELROSTOSODÁS, (el-rostosodás)  öaz.  fn.  Síi-
las  szerkezetű  testnek  rostossá  levésé.

ELROSTOSODIK,  (el-rostosodik) ősz.  k.  Ros
tossá  változik  eL  V.  ö. ROSTOS.

ELROTHAD,  (el-rothad)  ősz. önh. Rothadva  el-
romlik,  haszonvehetlenné  lesz.  V.  ö.  ROTHAD.  El-
rothad  a földbe  temetett  tett.  Elrothadnak  a  kidőli
fák.  Elrothad  a  törődött  gyUmSlet.

ELROTHADÁ8,  (el-rothadás) ősz.  fn.  Romié
kony  állapot, midőn  az  állati  vagy  növényi  test el-
rothad.  V.  ö. ezt  Tettnek,  fűnek,  fának,  yyümSlcnuk
elrothadáta.

ELROTHASZT,  (el-rothaszt) ősz. áth.  Azt  teszi,
eszközli, hogy  valami  elrothadjon.  A  megromlott  ned-
vek  elrothatttják  a  tettet.  Egyik  rothadt  gyümölcs  a
maiikat  rothatztja  el.  V.  ö.  ELROTHAD.

ELROZSDÁSODIK,  (el-rozsdásodik) ősz.  k. 1)
Érczröl, különösen a vasról mondják,  midőn  a  rozsda
ellepi, elterjed  rajta.  Nedvet  helyen  elroutdátodik  a
vat.  V.  ö. ROZSDA.  2)  Mondják  más tárgyakról is,
különösen  a  fogakról,  midőn  rozsdaszinii  sárga  ré-
szecskékkel  behúzódnak.

ELRÖFFEN,  (el-röffen)  ősz.  önh.  Röf  hangot
ad, elröfientí  magát, pl.  a sertés.

ELRÖFFENT,  (el-röffent)  ősz.  áth.  Visszaható
névmással  használtatik.  Elröffentem  magamat,  e/rü/-
fented  magadat,  elrSffenti  magát  stb.  Tulajd.  a  disz-
nóról  mondják,  midőn  sajátságos  röf  hangra  fakad.

ELRÖFFENTÉS,  (el-röffentés)  ősz.  fn.  A  ser-
tésnek  sajátságos  röf  hangon  megscólamlása.
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ELRÖGÖSÍT,  (el-rögösít)  ősz.  áth.  Valamit
rpéa  terjedelemben  rögössé  tesz.  A  jSvS-menS  csor-
dák  tirögötUik  át  agyagot  utakat.  A  nagy  száraetág
drtyitüi  a* ugarokat.  V.  ö. RÖGÖS.

ELBÖGÖSÖDÉS,  (el-rögösödés)  ősz.  fn.  A  föl-
tiport  vagy  kiszáradt  földnek  rögössé változása;  el-
giksöitöMMlés;  elcsomósodas.

ELEÖGÖSÖDIK, (el-rögösödik) ősz. k.  1) Egész
terjedelmében  rögössé  lesz,  rögökkel  eltelik.  Elrögö-
ti*lntk  a tárót  időben  feltiport  ittak.  Elrögösödik  a
KK'lfayyott  kátyol.  2)  Elgörcsösödik,  elcsomósodik,
pad.  az állati  csont,  a  fák.

ELRÖPDÖS,  ELRÖPÍT  stb.  1.  ELRÉPDÉS,
ELREPÍT  stb.

ELRÚG,  (el-rúg)  ősz.  áth.  Rúgva,  megrúgva
fliii,  elkerget,  eltávolít,  elmozdít  Elrúgni  láb  alól  a
kutyái. Elrúgni  át  útban  heverd  göröngyöt,  csontdara-
ln>t.  Elrúgja  patkóját  a  ló.  Elrúgja  borját  a  tehén,
'tii'tját  a  kancsa ,  azaz  szoptatni  megszűnik.  V.  ö.
HÍG.

ELRUGÁS,  (el-rugás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mely
által  valamit  elrúgunk.  V.  ö.  ELRÚG.  Patkó  elrugá-
M. Borjú,  csikó  elrugáta.

ELRUGASZKODIK,  (cl-rugaszkodik)  ősz.  k.
l alajd. ért  a lovakról,  és  szarvasmarhákról  mondjuk,

midőn sebesen  neki  iramodnak,  s  mintegy  hátra  rug-
dosva  falnak.  Átv.  ért  elrugaszkodik  az  ember  is,
miilú'n  vagy  lóháton  nyargalni, vagy  sebesen szaladni
Lczd. Elrugaszkodni  a  tolvajok  után.  Erkölcsi  ért  Is-
Unt'Jl  elrugaszkodott  bűnös,  azaz,  aki  az Istennek mint-
egy  hátai fordítva  eltávozik  tőle, s parancsolatit nem
Ujosíti.  V.  ö.  RUGASZKODIK.

ELRÜGTAT, (el-rugtat) ősz. áth. Tulajd. ért.  el-
ngtatjuk  a  nyerges  állatot, péld.  lovat, szamarat,
iurért  De  ezen  igét rendesen  tárgy eset  nélkül, ön-
Uui  értelemben  használják  (a lovaggal  együtt  a  ló
egy cselekvőnek  vétetvén)  s annyit  tesz,  mint sebe-
*n elvigtat, elnyargal. L. RUGTAT.

ELRUGTATÁS,  (el-rugtatás)  ősz.  fn.  Sebes-
tágtatva  elnyargalás.

ELRUSNYÍT,  (el-rusnyit)  ősz.  áth.  Rusnyává
t«t, rosnyára  változtat  el.  V.  ö. RUSNYA.  Ganéjjal
'Intfr.yitani  a  M*  falát.

ELRUSNYÍTÁS,  (el-rusnyítás)  ősz.  fn.  Rus-
nyáiá  téves, elcsunyítás, clundokítás.

ELRUSXYÚL,  (el-rusnyúl)  ősz.  önh.  Rusnyává
ieM,  igen  elcannyúl,  elundokúl.  V.  ö. RUSNYA.

ELRUSNYULÁS,  (el-rusnyulás)  ősz.  fn.  Rus-
avává  levéa ,  igen  nagyon  elcsunyulás,  elundokulás.

ELRUTÍT,  (el-rntít)  ősz.  áth.  Rúttá  változtat
f'-  V. ö.  RÚT.  A  borbibircsók  elruttíják  át  arczot.

ELRUTTTÁS,  (el-rutitás)  ősz.  fn.  Valaminek
-itta tevése; rendé*  természeti  alakjából  kivetkö'zte-
few.  V.  ö.  BÚT.

ELRUTÚL, (•1-rntúl)  ősz.  önh.  Rúttá  változik
--- tenné*xeti  alakjából kivetkőzik,  s  rút  külsőt  vesz

föl.  Orrát  bezúzván,  t  szemét kiszúrván egészen  elrutúlt.
V.  ö.  RÚT.

ELRÚTÜLÁS,  (el-rútulás)  ősz.  fn. Rúttá levés;
rendes  külsejének  rúttá  változása.  V.  ö. RÚT.

ELRÜHESÉDIK,  (el-rühe»édik)  ősz.  k.  A  rüh
elterjed,  elszaporodik  rajta  vagy  benne.  Elrílhesedik
egész  teste. Elrílhesedik  a  nyáj.  V.  ö.  RÜH.

ELRÜHESÍT,  (el-rühesít)  ősz.  áth.  A  rühet el-
terjeszti,  rühessé  tesz.  Egy  rilhes  juh  elrUhetíti  az
egész  nyájat.  V.  ö. RÜH.

ELRÜHESÜL,  (el-rühesül)  ősz.  önh. Nem any-
nyira  külső  érintkezés,  mint  belső  okoknál  fogva  rfi-
hössé  lesz,  kifit  rajta,  ellepi  a  rüh.

ELSAJÁTÍT,  (el-sajátít)  ősz.  áth.  1)  Általán  a
másét  sajátja  gyanánt használja,  bírja.  2) Különöseb-
ben  jelenti  mind  azon  cselekvéseket,  melyek  által
idegen  birtokot,  vagyont  igaztalan,  törvénytelen  utón
magáévá  tesz  és  bitorol  valaki,  milyenek  :  csalás,
lopás,  rablás.  (,Sajátjává  tenni' jó  értelemben  hasz-
náltatik).  3)  Valamely  tulajdonságot,  erkölcsöt,  szo-
kást,  ügyességet,  cselekvési  módot  utánozás  által  föl-
vesz,  s  azt  mintegy saját  természetévé  teszi.

ELSAJÁTÍTÁS,  (el-sajátitás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  mely által  valamit clsajátítnak,  1.  ELSAJÁTÍT.
Az  árvák  és  özvegyek  pénzének  elsajátítása.

ELSAJTÓL,  (el-sajtól)  ősz.  áth.  Sajtóval  teen-
dő  munkát elvégez. Különösen,  a szőlőnek, gyümölcs-
nek  levét  kinyomja,  s  ezen munkát  végrehajtja.  El-
sajtólni  az  első  szedést.  Elsajtólni  tíz  zsák  vadalmát.
V.  ö.  SAJTOL.

ELSAJTÓLÁS,  (el-sajtólás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit elsajtóluuk;  1. ELSAJTÓL.  Szőlőnek,
gyümölcsnek  elsajtólása.

ELSALAKÚL,  (el-salakúl)  ősz.  önh.  Salakká
változik  el;  különösen  az  érczekröl,  péld.  vasról
mondják,  midőn  a tűzben,  olvasztóban  nagyobb  része
salakká  válik. V.  ö.  SALAK.

ELSALAKULÁS,  (el-salakulás)  ősz.  fn.  Az
éreznek,  különösen vasnak  salakká  változása.

ELSÁNCZOL,  (el-sánczol)  ősz.  áth.  Sánczczal
elkerít,  elzár,  elrekeszt.  Elsánczolni  ellenség  elöl  a
várat,  a  tábort.  V.  ö.  SÁNCZ.

ELSÁNCZOLÁS,  (el-sánczolás)  ősz.  fn.  Vala-
mely  térnek  , helynek , várnak,  városnak ,  tábornak
stb.  sánczokkal  elkerítése, elrekesztése.

ELSÁNTIKÁL,  (el-sántikál)  ősz.  önh.  Sánti-
kálva  elmegy,  eltávozik,  eljár.  Naponként  elsántikál
a  kávéházba. V.  ö.  SÁNTIKÁL.

ELSÁNTIKÁLÁS,  (el-sántikálás)  ősz.  fn.  Sán-
tikálva  elmenés,  eltávozás,  eljárás  valahová.

ELSÁNTÍT,  (el-sántít)  ősz.  önh.  Sántítva  el-
megy,  eljár.

ELSANYARGAT,  (el-sanyargat)  ősz.  áth.  Las-
san-lassan  clerötlenít,  a  testet,  az  állati  szükségek
kielégítésének  megtagadásával  vagy különféle hosszas
kínokkal  elnyomorítja.  Koplalással,  nagy  munkával,
veréssel  elsanyargatni  a  barmot. •  Mondják  a  nővé-
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nyékről is. A  nagy forrótág,  dér,  hideg  eltanyargatja
a  virágokat. V. 5. 8ANYAR,  SANYARGAT.

ELSANYARODÁS,  (el-sanyarodás)  ősz.  fa.
Szenvedő  állapot, midőn u  állati  vagy  növényi  test
elsanyarodik. V.  S. ért.

ELSANYARODIK,  (el-sanyarodik)  ősz.  k.  AB
állati vagy  növényi  test  a  fentartásra  szükséges  tá-
pok, levegő, ápolás  stb.  hiánya  miatt vagy  különféle
sértések  által  eredeti  épségét  elvesed, elsatnydl, ösz-
vezsugorodik. V.  ö.  SANYAR, SANYARÚ.

ELSANYAROG, (el-sanyarog) ősz. önh.  Sanya-
rogva  éléi,  eltengődik.  Nagy  ttdrauágban  alig  ta-
nyaroghatnak  el a  barmok.  V.  6.  SANYAROG.

EL8ÁPADÁS,  (el-sápadás)  ősz.  fa.  Az  arcznak
félelem,  yedés, vagy  valamely  nyavalya  miatti  elha-
laványodása, rendes  ép  színéből  kivetkőzése,  mi a
vérnek  a  SZÍT  felé  tolatásából  szokott  eredni.

ELSÁPAD,  (el-sápad)  Ssz.  önh.  Tnlajdonkép
u  arczról  mondják,  midőn  félelemből,  ijedségből,
vagy  valamely  nyavalya  miatt elhalaványúl, elsárgúl,
s  mintegy öszveesik. V. ö.  SÁPAD.

ELSÁPASZT, (el-sápaszt)  ön.  áth.  Sápadttá,
azaz  hirtelen  halaványnyá változtat el.  EUápautotta
a  rótt  Mr,  melyet  hallott.  EUtápautotta  a  hottzai
nyavalya.

ELSÁPÍT, (el-sápft) ősz. áth. 1. ELSÁPASZT
és SÁPÍT.

ELSÁPÚL, (el-sápúl) L ELSÁPAD.

ELSÁRGÍT, (el-sárgít)  ősz.  áth.  Sárga  színűre
változtat  el; sárgára  befest,  beken.  A  kénkövet  för-
dtSk  eltárgtíják  a  fehémiMt.  Oerenetér-tapattnal  d-
tárgtíani  a f alakot. V.  ö. SÁRGA.

ELSÁRQÍTÁS,  (el-sárgítás)  ősz. fn.  Cselekvés,
mely  által  sárga  színűvé  leszen  valami.

ELSÁRGÚL, (el-sárgűl) ősz.  önh. Sárga  szinfl-
re változik el, sárgává lesz. Sok esőben  eltdrgulnak  a
kukorienaleoelek. Mondják  az  emberi  arczrol  is,  midőn
elsápad.  Úgy  megijedt,  umte  eltárgult  bele.

ELSÁRQULÁS,  (el-sárgnlás)  ősz. fn.  Állapot,
midőn  valamely  test  előbbi  szine  sárgára  változik,
vagy  elsápad.

ELSARKAL,  (el-sarkal) ősz. őnh.  Szeszélyesen
szólva  ám.  elillan,  ellódul,  elrugja  sarkával  a  port
maga után, elkotródik.

ELSARLÓZ,  (el-sarlóz)  ősz.  áth.  Sarlóval  el-
vagdal,  elarat EUarlámi  a* utak  mellett,  vagy  árkok-
ban  nOoS ftivet.  EUarlámi  a  buta  kötSl  a  rostot. V. ö.
SARLÓ.

ELSARLÓZÁS, (el-sarlózás) ősz.  fn.  Sarló-féle
eszközzel  elmetélés,  elvagdalás.

EL8ÁROZ, (el-sároz) ősz.  áth.  Sárral  elken,  el-
csunyft,  elmocskol.  Eltárotai  a  etűmát.  EUdromi  a
falakat.  V.  ö.  SÁR.

ELSÁROZÁ8,  (el-sározás)  ősz.  fn.  Valaminek
sárral bekenése, elmocskolása.

ELSÁROZÓDIK,  (el-sározódik) ősz. belsz.  Sár-
ral,  mintegy  önmagától  bele  keveredve,  elmocskoló-
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dik, elkenődik.  EtSben  tltárowódik  a* utató  kőén,  et-
tárotódnok  a  tebeeen  menS  lovak. Eltárolódik  a h-
mtnetetapatstó  gerenetér.

ELSATNYAD,  (el-satnyad)  ősz.  önh.  L  EL-
SATNYÚL.  !

ELSATNYÍT, (el-sateyít)  ősz.  áth.  Elsorinyit,
elnyomorít,  hitványnyá,  fonnyadttá  tesz.  Mondjak
állatokról  és  növényekről. V.  ö. SATNYA.

ELSATNYÚL,  (el-sateyúl)  ősz.  önh.  Elsori-
nyodik, elaszik,  elhitványdl, elgörhesedik, növésében,
fejlődésében  elcsenevész. V.  ö. SATNYA.  £bofey4
a  rőtéül  táplált,  nem  nemetüett  barom, ló.  EUatnyü-
nők  a féregrágta  növények.

ELSAVANYÍT,  (el-savanyit)  ősz.  áth.  Kell*
mértéken  tói  savanyúvá  tesz.  HZtavanytíani  a  iá-
poutát.  Eltavanytíani  a  kovdttt. V.  ö.  SAVANYÍT.
Á tv.  ért  valamit  hamis  utón  elsikkaszt  Komarom
vidéki  tájszólás.

ELSAVANYODÁ8, (el-saranyodáe)  ősz,  fn.At-
változási  állapot,  midőn  valami elsavanyodik.  IVjndt,
kovátmak,  kápotttának\  bornak  eltavanyodáta.

ELSAVANYODIK, (el-savanyodik) ősz. k. Kel-
lő  mértéken túl  savanyúvá  lesz, vagy természetéhez
nem való  savanyúságot  kap.  Ehavanyodik  a  tMAtar
Ionul  keiéit  bor. Eltavanyodik  nagy  melegben  át  édtt
tej.  Átv.  ért  Kedélye  őrömre, vidámságra  fogékony
lenni  megszfin,  a  társalgást, nyájaakodast  kerüli.

ELSEGÍT,  (el-segít)  ősz.  áth.  Részvevő  erSt,
módot, eszközt nyújt  valakinek, hogy  elmehessen, el-
távozhasson,  elmozdulhasson  stb.  Eltegtíeni  valaki
ntkerét  a  táron  keretttttl. Ha  nem  mowduVtata ma-
gadtól,  majd  eltegtílek  én.

ELSEGITÉS, (el-segités) ősz.  fn.  Rdasvevő  cse-
lekvés,  mely  által  valakit  vagy  valamit  elsegítünk.
V.  ö.  ELSEGÍT.

ELSEMMED,  (el-semmed) ősz. önh.  Vasvánne-
gyei  tájszólással,  ám.  elzsibbad.  Néhntt  :  elsenyred.

ELSEMMISÉDIK, (el-semmisédik)  öas. k.  Sem-
mivé válik; oly  állapotba  jön,  midőn  semmije  sincs,
vagy  midőn  a  társadalomban  semmi  bizonyos alliit
nem  foglal  el,  midőn  mindenből  kihftl.

ELSENYVED,  (el-senyved) ősz. őnh.  Tulajdon-
kép az állati  testről  mondják,  midőn  ax  életnedvek
megromlása, rendetlen  működése miatt elt&nczosodik,
öszvezsngorodik,  aszásnak,  fonynyadáanak  indul;
vagy  érzéketlenné,  mozdulatlanná válik.  Eltenyoed a
ke*, a  láb, a  mértéktelen  mongát,  vagy  a  vérforgátnak
fenakadáta  miatt. V.  ö. SENYV,  SENYYED.  Néhutt
eliribbad  értelemben  is  használtatik.

ELSENYVÉDÉS,  (el-senyvedés)  ősz.  fn.  A
testnek  kóros  állapota,  midőn  elsenyved.

EL8ENYVESZT,  (el-senyveszt)  öe».  áth.  Ait
teszi, eszközli, hogy  valami,  különösen  ás állati  test
elsenyvedjen.  V.  ő.  ELSENYVED.  Ám  erSt  Htét
vagy  tusát  eltenyvettti  a kart.

ELSÉPÉR, (el-iépér)  ősz.  áth.  Seprűvel  vagy
hasonnemu  eszközzel  eltakarít, eltísztít EUepemi  hát
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dől  a  t*emetet.  Átr.  ért.  egy  rohanásul, öszvérévé
ebodor, elhajt,  elpusztít.  A*  árvit  eltepri  a  renden
fdtvS  tóénál.  A* agyit  elseprik  a*  ellenhad torait.  V.
ö. SEPER.

ELSÉPRES,  (el-sóprés)  ősz.  fn.  Seprűvel  elta-
karítás, eltisztítás. Átv.  ért  elsodrás, elpusztítás  vala-
mely  elemi  erőszak,  p.  TÍZ,  fergeteg  által.

ELSERCZÉG,  (el-serczég)  ősz.  önh. Serczegve
elég.  Mondjak  kBlőnösen  a  világitóról,  úgymint,
gyertya-,  fáklya-,  mécs-,  lámpáról.  A  vitet  bélü  gyer-
tya  elsercteg.  V.  ö.  SERCZÉG.

ELSERCZÉGTET,  (el-serczégtet) ősz.  áth. Né-
mi égffuert,  különösen  gyertyát,  fáklyát,  lámpát,
•ecset,  gyufát  stb.  serczegve  eléget  V.  ö.  SER-
CZÉG.

ELSERCZEGTETÉS,  (el-serczégtetés) ősz.  fn.
Cselekre*,  mely  által  valamit,  különösen  gyúlékony,
<gő  eszközöket  elserezegtetfink.  V.  ö.  ELSER-
CZÉGTET.

EL8ÉTÉTÉDÉS. (el-sététédés) 1. ELSÖTÉ-
TÉDÉS.

ELSÉTETÉDIK, (el-sététédik) 1. ELSÖTÉ-
TEDIK.

ELSIET,  (el-siet)  ősz.  önh.  J)  Sietve  elmegy,
tltivoxik. Eltietni  a  hivatalát  helyre.  2)  Rendes  idő-
nek elitté  eliparkodik.  Alig  jött, már ü  elsiet.  V. ö.
SIET.

ELSIKAMLJK,  (el-sikamlik)  ősz. k. Tulajd  .ért.
a járó-kelő, mozgásban  levő állat  síkos  helyen pl.  jé-
gen,  megázott  agyagfóldön  elcsúszik.  Jeges  utón
könnyen  eltikamlik  a patkólatlan  barom. Átv.  ért  va-
lamely kényes  dologban  hibát  ejt,  véletlenfii  tévedést
követ  el.  Eltitamlott  a  nyelve.  A*  emberi  gyariétág
könnyen  eltikamlik.  V.  ö.  SIKAMLIK.

ELSIKAMODIK,  (el-sikamodik)  lásd  :  ELSI-
KAMLJK.

ELSIKAMPOL,  (el-sikampol)  ősz.  áth.  1.  EL-
SIKKASZT.

ELSIKETÍT,  (el-siketít)  ősz.  áth.  Egy  időre a
halló  énekeket  eltompítja,  s  mintegy siketté  teszi.
Át  ágyík  uilntelen  dürgése  eltiketüi  a  füleket.  V. ö.
SIKET.

ELSIKETÜL,  (el-siketttl)  ősz.  önh. Halló érzé-
kei bizonyos  időre  eltompulnak, s  mintegy  siketekké
válnak.  Annyit  ét  oly  erSten  lármázott,  hogy  szinte  el-
tUjtHtitem  bele. V.  ö. SIKET.

ELSIKKAD,  (el-sikkad)  ősz. önh.  Alattomosan,
u5réo-*zálán  elvész, eltűnik,  mintha  valamely  sikam-
lós  rfton  csusxszant volna el. Eltilckadt,  t  atttemgya-
nítjnk,  hová  leheteti.  V.  ö.  SIKKAD.

ELSIKKADÁS, (el-sikkadás) ősz. fn. Valaminek
siattonto* utón, módon elveszése,  eltűnése,  s  mintegy
elukamláM.

ELSIKKASZT,  (el-sikkaszt)  ősz.  áth. Valamit
alattomocan,  nyom nélkül,  észrevétlenül  elvesz,  el-
táatet,  eleméazt, eloroz,  mintegy síkos,  sikamlós úton
tora  teaz.  A  rábitott  pénteket,  drágaságokat,  öklévé-
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leket  elsikkasztani.  A  régi  vártömlifctökben  tok  embert
elsikkatztottak.

ELSIKKASZTÁS,  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valamit  elsikkasztunk.  Kincsek,  irományok  eltikkatt-
tása.  L.  ELSIKKASZT.

ELSIKLIK, (el-siklik) ősz. k.  Síkos,  sima  téren,
alapon  elcsúszik.  Elsiklani  a  jégen.  Elsiklani  a via-
szos pallótaton.  Átv.  ért.  eltiklik  a nyelv,  midőn hi-
básan  szól,  vagy  olyas  valamit  ejt,  amit  el  kellett
volna  hallgatnia.

ELSIKOLT,  (el-sikolt) ősz.  visszah.  Visszaható
névmást  tárgyeseiben  vonz.  Eltikoltom  magamat,  el-
tikoltod  magadat,  eltíkoltja  magát  stb.,  azaz,  sajátsá-
gos,  éles,  magos,  síró,  sívó  hangra  fakadok,  fakadsz
stb.  V.  ö. SIKOLT.

ELSÍKÚL,  (el-síkúl)  ősz.  önh.  Síkká,  vagy  in-
kább  síkossá  leszen,  azaz  olyanná,  min  könnyen el
lehet  csúszni,  sikamlani.  Jeges  estitől  eltikulnak  ae
utak.

ELSIKULÁS,  (el-sikulás)  ősz.  fn.  Valamely
testnek,  talapzatnak  síkossá  levésé.

ELSILÁNYÍT,  (el-silányít)  ősz.  áth.  Silánynyá
tesz.  A  hosezas  száratság  eltilánytíja  a vetéseket.

ELSILÁNYODÁS,  (el-silányodás)  ősz.  fn.  El-
változás,  midőn  valami  elsilányodik.

ELSILÁNYODIK,  (el-silányodik)  ősz.  k.  Ere-
deti  vagy  kellő  épségét,  erejét,  nagyságát  elveszti;
elaljasodik,  elsatnyúl,  elgyöngül.  Elsilányodik  a  mi-
v( let len /Sídben  a  gabona.  Eleilányodnak  az  elhanya-
golt  rétek.  Elsilányodnak  a  nem  nemettíett  barmok.
Elsilányodik  viselés  által  a posztó,  vászon.  V.  ö. SI-
LÁNY.

ELSIMÍT,  (el-simít)  ősz.  áth.  1)  Tulajd.  ért.
kézzel,  vagy  valamely  eszközzel  végig  húzogatva el-
egyenget  ,  simára  igazít.  Elsimítani  tenyérrel,  vagy
kefével,  fésűvel  a  hajakat.  Elsimítani  a falra  hányt
vakolatmestet.  Elsimítani  hengerrel,  boronával  a  fel-
ttántott  ét  bevetett  földet.  2)  Átv.  ért  botrányos
ügyet,  szembe  ötlö  dolgot  eltakar,  következés nélkül
elmúlni  hagy,  s  mintegy  szépítve,  simára  egyengetve
eltüntet.  Elsimítani  a  tanács  által  elkövetett  csalást.
Elsimítani  a  liszt újítási  kihágásokat. V.  ö. SIMÍT.

ELSIMÍTÁS,  (el-simitás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit elsimítunk.  V.  ö. ELSIMÍT.  Bot-
rányok,  kihágások,  csalások  elsimítása.

ELSIMUL,  (el-simúl)  ősz.  önh.  1)  Simára  vál-
tozik  el.  Csiszolat,  gyalulás  által  elsimulnak a görcsök,
csomók.  2)  Átv.  ért.  szögletességeiből  kivetkőzve,
gyöngéd,  finom  módon  elcsúszik, eltávozik.  Úgy  elsi-
mult  közölünk  ,  hogy  észre  sem vettük.  V.  ö.  SIMUL.

ELSIMULÁS,  (el-simulás)  ősz.  fn.  Simulva,
azaz,  más  testnek  keményebb, sértő,  ütköző  érintése
nélkül  elmenés,  elhaladás,  elcsúszás.

ELSINKOFÁL,  (el-sinkofál)  ősz.  áth.  Elprédál,
elbitangol,  elveszteget  V.  ö. SINKOFÁL.

ELSÍPOL,  (el-sípol)  ősz.  áth.  Valamely  dalt,
éneket  sípon  elfúj.  Elsípolni  valamely  csárdást.
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Tárgyeset  nélkül  ám.  folytonosan  sípol.  Elsipol  egy
óra  hosszáig. V.  8. EL,  (2)  és SÍPOL.

ELSÍR,  (el-sír)  ősz.  önh.  1)  Folytonosan  sír;
bizonyos  időig sír.  Elsír  szüléi  sírja  fSUJlt.  A  beteg
gyermek  égett  éjtszaka  elsír.  2) Tirgyesettel,  valamit
sírva  tesz,  elpanaszol, eltölt  Elsírja  keserveit.  Elsírja
napjait.  V.  6.  SÍR.

ELSIRAT,  (el-sirat)  ősz.  áth.  Siratva  eltemet,
meggyaszol.  Elsirattam  kedveseimet. V.  8. EL, (2) és
SIRAT.

ELSIRÍT, (el-sirít  v.  -serit)  ősz.  ith.  Elperget,
ujjaival  elforgat,  elsodor.  Elsiritani  át  orfót,  karikát,
fonalat.  Ritka  használatú  tájszó.  V. 8. SERÍT.

ELSÍROL,  (el-sírol)  ősz. áth.  Sírba  eltemet.  V.
ö.  SÍR,  fn.  Elsírolni  szüleinket,  rokonainkat.

ELSIRÜL, (el-sirül  v.  -serfii) ősz.  önh.  Forga-
tás, pergetés,  sodrás alatt  elcsúszik,  elfordul,  az uj-
jak  közöl  kiesik.  ElsirU  a fonó  keiéből  át  ortó.

ELSIVALKODIK,  (el-sivalkodik)  ősz. k.  EUa-
kad  sivalkodva,  elkiáltja  magát  sivalkodó  hangon.

ELSODOR,  (el-sodor) ősz.  áth.  Sodorva  elvísi,
elragad.  A  rohanó  vít  elsodorja  a  sténarendeket.  A
szélvész  elsodorja  a kalangyákat.  Átv.  ért  erőszako-
san,  tömegestül, nagy  mennyiségben  elvisz.  A*  ágyú-
golyó  elsodorja  a*  embereket.  Az  epemirigy  rövid  idS
alatt  ttátezreket  clsodrott.  V.  ö.  SODOR.

ELSOHAJTOZ,  (el-sohajtoz)  ősz.  önh.  1) Só-
hajtva  kívánja  az  elmenést, eltávozást;  más  helyre
vágyik.  Elsohajtot  egy  boldogabb  hátába.  2)  Sóhaj
tozva  tölti  az időt  Szerelmében  a  kedvei  ablaka  alatt
étienként  elsohajtot.  V.  ö. EL,  (2)  és  SÓHAJT,  SÓ
HAJTOZ.

ELSOKASODÁS,  (el-sokasodás) ősz.  fn.  Elsza-
porodás,  nagy  számban  elterjedés.  A  nagy forrótág  a
férgek  elsokatodását  elősegíti.

ELSOKASODIK,  (el-sokasodik)  ősz.  k.  Vala-
minek  száma  sokra  nő, elszaporodik.  Némely  népfa-
jok  igen  elsokasodnak.  Hazánkban  át  ügyvédek  fölötte
elsokasodtak.

ELSOKASÚL , (él-sokasul)  ősz. önh. lásd  : EL-
SOKASODIK.

ELSOMPOLYOG,  (el-sompolyog)  ősz.  önh.
Sompolyogva  odább  áll,  eltávozik.  V.  ö.  SOMPO-
LYOG.  Ebugatásra  elsompolyog  ax akoltól  a  farkas.
Megszégyenülve  elsompolygott.

ELSORVAD,  (el-sorvad)  ősz.  önh.  Elaszik, el-
szárad.  Mondják  különösen  az  állatokról,  midőn  az
eledel  nem fogván  rajtok tápnedveikből  kifogynak,  s
elvesznek. V.  ö. EL,  (2)  és SORVAD.

ELSORVADÁS,  (él-sorvadás)  ősz.  fn.  Kórosai-
lapot,  midőn  az  állati  test  tápnedvek  hiánya  miatt,
vagy  más  oknál  fogva  elaszik,  elszárad.

ELSORVASZT,  (el-sorvaszt)  ősz.  áth.  Sorva-
dásba  ejt;  a  testet  tápnedvektől  megfosztva  elszárít-
ja.  A  hosszas nyavalyák  elsorvasztják  a  testet.  V.  ö,
SORVASZT.

ELSORVASZTÁS,  (el-sorvasstás)  öss.  fn.  A
testnek  oly  állapotba  helyezése,  midőn az életnedvek

egyik  felől  nagyobb  mértékben  fogynak,  hogyiem
azokat  más  felől  pótolni  lehetne.

ELSOTÚL, (el-sotúl)  ősz.  áth.  1) Sotuval, uu
sajtóval  kinyomja  a levet,  s  ezen  munkát  bevégzi.
Már  megszedtek,  el  is  sotvltak.  2)  Mértéken túl  sotúl.

ELSOVÁNYÍT,  (el-soványít)  ősz.  áth.  Sovfcny-
nyá  változtat  el;  szikár,  czangár  testűvé  tesz.  V. 5.
SOVÁNY.

ELSOVÁNYKODIK,  (el-soványkodik)  1.  EL-
SOVÁNYODIK.

ELSOVÁNYODÁS,  (el-soványodás) ősz.  fn.  Át
állati  test  hanyatló  állapota,  midőn  tömörsége fo-
gyatkozik.

ELSOVÁNYODIK,  (el-soványodik) ősz. k. Ál-
lati  testről  mondjuk,  midőn húsa,  zsirossága  elfogy,
elaszik, csak  csontja,  bőre  marad.  Rost  takarmányon
elsoványodnak  a  marhák. V.  8. SOVÁNY.

ELSOVÁNYÚL,  (el soványul)  lásd: ELSOVÁ-
NYODIK.

ELSOVÁROG,  (el-sovárog)  8sz.  önh.  Elmené-
sért,  eltávozásért sovárog;  elmenni, eltávozni vágyik.
V.  ö. SOVÁROG.

ELSÓZ,  (el-sóz) ősz.  áth.  Mértéken  felül  meg-
sóz  valamit.  Sok  szakács  elsótta  a  levest.  (Km.)  Eí-
sózni  a  disznólábakat.  Elsózni  a  kenyérkovászt. V. ö.
EL,  (2)  és  SÓZ.

ELSÓZÁS,  (el sózás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valamit  mértéken  túl  megsóznak,  illetőleg  izetlenné,
éldelhetlenné  tesznek.

ELSŐ,  (el-sö  v.  el-ő-ső) mn. tt.  elsö-t,  tb.  -k.
1) Térben  vagy  időben  mindenek  előtt  álló,  létező1,
mely  után  a  többi  következik.  Az  utczának  el»S  háta.
Az  évnek  elsS  napja.  Első  lovak  a  kocsiban.  A  hold-
nak  első  negyede.  Ebnek  sem jó  a* első  kölyke. (Km.)
Aggszó  szerént  :  egyféle  állatnak  sem jó  át  elsS  köly-
ke.  (Km.)  Első  gyereknek,  második  feleségnek  aranyos
a  tegge.  (Km.)  2)  Rangfokozatban  a  legfelső.  ElsS
alispán.  ElsS  énekes.  3)  Legjelesebb.  ElsS  ügyvéd,  ti-
sS jeles  diák.  Első  boldogság  a jó  és*.  (Km.)  4)  Kez-
dő.  Els'ó  bíróság.  ElsS  bírósági  váltótörvényszék.  Ö
neki  mindenben  elsSnek  kell  lenni.  Ki  a*  első  a  já-
tékban t

Fokozást  is fölvesz :  elsőbb,  legelsS  v.  legelsőbb,
legeslegelsSbb.  Én  elsSbb  vagyok  náladnál.  Köztünk 6
a  legelső.  Ezt  követik  a  határozók  is,  elsSben,  legel-
sb'ben,  legeslegelsSben,  elsőig,  legelsőig,  legtsltgá-
sőig.  stb.

ELSŐBEN,  (el-ső-ben)  ih.  Először, els«  ízben,
mindenek  előtt. ElsSben  teremte  Itten  a  meitnyet  és a
földet.  (Helyesebb, mint:  kezdetben.) V.  6.  ELSŐ.

ELSŐD, (el-ső-őd)  fn. tt  eWM-ítt.  Aki  valamely
testületben  első  személy.  .Prirnas'  laHn  szó  kifejezé-
sére  kezdették  némelyek  használni,  olyan  alkotása
mint  elKd,  utód,  apród.

ELSŐSÉG,  (el-ső-ség)  fn.  tt  eli8ség-ét.  1) Ál-
talán, állapot, melynél  fogva  valaki  időben,  térben,
fokozatban  első helyen  áll.  2)  Különösen, kezdet El-
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•Stég  a  kártyakiadásban  ;  elsőség  a  tánctban.  A  lako-
dalmi  tánctban  a  násznagyé  a* elsőség.  3)  Jog,  igény.
A  ityilvános  szólásban  elsősége  van,  lei  magát  először
fóljegyetUtte.  4) Főrang , a  társadalmi  osztályzatban
fő  illás. Át  önmag  bárói  elsőséggel  bírnak  a  lobbi  or-
nágnagyok  fölött.  5)  Érdem  szerénti  kitüntetés.  Az
osztályozott  elsőséget  a  legjelesebb  tanuló  érdemli  meg.

ELSŐSÉGI,  (el-ső-ség-i)  mn.  tt.  elsöségi-t,  tb.
—ti. Elsőséghez  tartozó, arra  vonatkozó,  azt  illető.
EUotégijog.V.  ö. ELSŐSÉG.

ELSÖSZÜLÖTT,  (első-szülött)  ősz.  mn.  Az
anyának  első  gyermeke,  legyen  az  férfi  vagy  nő.
Szorosabb jogi  értelemben,  férfi  magzat, ki  fitestvé-
rá  között  legidősb, s  kinek  bizonyos  népeknél, nem-
zetiségeknél  és családoknál  saját  kiváló jogai  vannak.

ELSŐSZÜLÖTTSÉG,  (első-szfilöttség)  ősz.  fn.
1) Állapot,  melyben  az  vagyon,  kit  anyja  először
tzűlt  Át  elsSssUlSUség  tok  népeknél  ét  családoknál
láváié  jogokkal  van  fülruházva.  2)  Jog,  melylyel  az
«lsőufilött  bír.  íme,  meghalok,  mit  honnál  nekem át
én  eUőstülSítségem  t  —  Megetküoék  neki  Esau,  ét el-
add  a* 5  eUSstUlöttségét.  (Mozs.  I.  K.  25.  r.)

ELSŐSZÜLÖTTSÉGI ,  (első-szülöttségi)  ősz.
mo.  Elsőszfilöttséghez  tartozó,  arra  vonatkozó,  azt
illető.  EltőszUlötUégi  jog.

ELSÖTÉTÉDÉS,  (el-sötétédés)  ősz.  fn.  Álla-
pot,  midőn  valami  elsötétedik.  Teremnek,  színpadnak,
holdnak  elsStéíedése.  V.  ö. ELSÖTÉTÉDIK.

ELSÖTÉTÉDIK, (el-sötétédik) ősz. k. Tulajd.éit.
valamely  tett vagy  tér  szokott  világosságát  elveszti.
Elttitéiedik  a  terem,  ha függönyeit  leeretztik,  vagg  re-
dőnyeit  behúzták.  Elsötétedik  a  latkor,  midőn  fekete
felhők  vonulnak  a* égre. Elsötétedik  a  nap, midőn  úgy-
nevezett  fogyalkotáta  van.  Átv.  ért.  mondják az  arcz-
ról,  midőn  komoran  öszvehuzódik,  mi  leginkább  ha-
ragban,  mély  búban  szokott  történni.  V.  ö. SÖTÉT.

ELSÖTÉTÍT,  (el-sötétít)  ősz.  át h.  1)  Sötétté
tetzen ; valamely  testet  vagy  tért  szokott  világossá-
gitól megfoszt  Ablaktáblák  bezárása  által  elsStétitni
a  szobát.  2)  Világításában  akadályoz  valamit.  A  hold
bizonyát  helyzetben  elsötétíti  a  napot.

ELSÖTÉTITÉS,  (el-sStétités)  ősz.  fn. Valamely
térnek  vagy  testnek  szokott, vagy  kellő  világosságá-
tól  megfosztása.

ELSÖTÉTÜL, (el-sötétül) 1. ELSÖTÉTÉDIK.

ELSÖTÉTŰLÉS, (el-sötétülés) 1. ELSÖTÉ-
TÉDÉS.

ELSÖVÉNYÉL, (el-sövényél)  ősz.  áth.  Sövény-
nyel  elkerít,  elzár,  elválaszt  Elsövényelni  a  hát  ele-
;VI, V.  6. SÖVÉNY.

ELSÖVÉNYÉLÉS,  (el-sövényélés)  ősz.  fn.  Va-
lamely  temek  sövény  általi  elkerítése,  elválasztása,
elzárás*.  Kertek,  udvarok,  kazalok,  oldok  elsövé-

EL8ÖVÉNYÉZ,  (el-sövényéz)  lásd  :  ELSŐ-
VÉXYÉL.

ELSUDAMLIK,  (el-sudamlik)  ősz. k.  Sndamol-
va, asaz  sudár,  könnyű,  lenge  alakban  eltűnik, el-
száll.  Elsudamlik  a  ttéltöl  elkapott fűit.  Elsudamlik
a  legény  karjai  közöl  át  élénk  karcsú  leány. V.  ö. SU-
DAMLIK.

ELSUHAN,  (el-suban)  ősz.  önh.  Suhanva,  azaz
sebesen  sietve, s  mintegy  suh hangot hallatva  elillan,
eltűnik,  elszáll.  Finom  selyem  ruhában  elsuhant  mel-
lettem.  Elsuhan  a  sűrűből  felröppent  fogoly.  Elsu-
hantak  át  ütőbe  vett  zríványok.  V.  ö.  EL,  (2)  és
SUHAN.

ELSUHANÁS,  (el-suhanás)  ősz.  fn.  Sebes me-
nésnek,  futásnak  vagy  röpülésnek  azon neme, mely
suhanva  történik.  V.  ö. ELSUHAN.

ELSUHOG,  (el-suhog)  ősz.  önh. Subogva,  azaz
folytonos  suh  hangot  hallatva  ellebeg, eltűnik, elszáll.
V.  ö. EL,  (2)  és SUHOG.

ELSUJT,  (el-sujt)  ősz.  áth.  Sújtva  elvet,  elló-
dít  valamit.  Elsujtani  a  megpörgetett  botot.  Elsuj-
tani  pariltyából  a  követ. V.  ö. EL,  ("2)  és  SÚJT.

ELSUNDOROG,  (el-sundorog)  ősz.  önh.  Sun-
dorogva,  azaz  magát  megsuuyva,  meglapulva  elillan.
Eltundorog  a  leforrázott  eb. Elsundorog  a  vadász  elől
a  róka.  V.  ö.  EL,  (2)  és SUNDOROG.

ELSUPÁTOL,  (el-supátol)  ősz.  áth.  Elpáhol,
el- vagy  megver.  Megcsípi  8t i jól  elsitpátolja.  (Szé-
kely  népmesék  Krizától.) V.  ö.  SUPÁL,  SUPÁTOL.

ELSURLÓDIK,  (el-surlódik)  ősz.  k.  Surlódva
elkopik,  eltöredezik,  elfogy,  elszakad.  Elsurlódik  a
kerékhez  érő  köpönyeg  szárnya.  V.  ö. SURLÓDIK.

ELSÚROL,  (el-súrol)  ősz.  áth.  Súrolva  eltisztít,
eltakarít,  eldörgöl,  elkoptat.  Elsúrolni  a pallóhoz  ta-
padt  sárt.  Elsúrolni  a  kordoaánycsizma  színét.  V. ö.
EL,  (2)  és  SÚROL.

ELSÚROLÁS,  (el-súroláa)  ősz.  fn.  Cselekvés,
illetőleg  dörzsölés,  nyomogatás,  mely  által  valamit
elsúrolunk.

ELSURRAN,  (el-surran)  ősz.  önh.  Surranva,
azaz  hirtelenül  surr  hangot  hallatva,  eltűnik, elszö-
kik.  Elsurrantak  a  tolvajok.  Mire  oda  értünk, már  el-
surrant.  V.  ö. EL,  (2)  és  SURRAN.

ELSURRANÁS,  (el-surranás)  ősz.  fn.  Surran-
va  elsietds,  eltűnés,  elszökús,  eltávozás, elsuttyanás.

ELSUSOG,  (el-susog)  ősz.  önh.  Folytonosan
susog.  Kettectkén  elsusognak  esténként  az  ablak  alatt.
Tárgyesettel  : valamit  susogva  elmond. Elsusogja  át
imádságot.  Alig  tudja  elsusogni,  mit  akar.  V.  ö.  EL,
(2)  és  SUSOG.

ELSUSOGÁS,  (el-susogás)  ősz.  fn. Valaminek
susogva,  susogó  hangon  elmondása.

ELSUSOL,  (el-susol)  ősz.  áth.  Valamit  suttom-
ban, súgva, búgva, egy  valakivel  öszvesusogva,  egyet-
értve  eldug,  elrejt,  elemészt,  eltitkol.  A  terhelt  felek
elsusolták  át  illető  irományokat.  V.  ö.  EL,  (2)  és

!  SUSOL.
|  ELSUSOLÁS,  (el-susolás)  ősz.  fn.  Cselekvés,

mely  által  valamit  elsusolunk.  V.  ö.  ELSUSOL.
18*
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ELSUSTOROG,  (el-sustorog)  ősz.  önh.  Susto-
rogva elég.  Eltuttorog  a nedvet fa  a  tueün. V.  5. EL,
(2)  és  SUSTOROG.

ELSUSTOROGTAT,  el-sustorogtat)  ősz.  áth.
Eszközli,  hogy  valami  snstorogva  égjen  el.  Eltutlo-
rogtalni  a  tütre  hányt  tOld  ágakat,  gyomot. V.  ö. EL,
(2)  és  SUSTOROG, SUSTOROGTAT.

ELSUVAD, (el-suvad) ősz. önh. Eltűnik, mintegy
suttomban,  elsuhanva, savadra oda vész. V.ö.SUVAD.

ELSUVASZT,  (el-suvaszt)  ősz. áth.  Sntfonban
eltüntet,  elveszt,  elemészt  Átv.  ért  elsajátít,  ellop,
elcsen.  Ritka használata.

ELSÜL,  (el-sfil)  ősz.  önh.  1)  Lövő  fegyvernek
lőpora  tüzet  fog,  s  a  töltést  kiröpíti.  Éltül  a*  ágyú,
puika, pitttoly.  2)  Az  embernek  bőre a nagy meleg-
től,  napsugártól,  tflztől,  barna  színűvé  lesz.  Eltült  át
arccá,  keze,  nyaka.  3)  Hús- vagy  tésztanemii  étel  illő
mértéken  túl  megsül,  elég.  EltUl  a  rottélyot.  EltUl
a  kenyér,  ttemle.  4)  A  növény  a nagy  szárazság, for-
róság miatt elaszik.  EUUlnek  a  vetetek,  rétek,  legelök.
5) Átv. ért.  Valami sikerül,  várakozás,  remény  telje-
sedik,  a szerencse  kedvez.  Eltult  neki,  amit  kivont.
Éten  tréfája  nem tűit  el.

ELSÜLLYED, ELSÜLLYEDÉS, lásd: ELSŰ-
LYED, EL8ÜLYEDÉS.

ELSÜLLYESZT, ELSÜLLYESZTÉS, 1. EL-
SÜLYE8ZT, EL8ÜLYESZTÉS.

ELSÜLYED, ELSÜLYED,  (el-sülyed v.  —sü-
lyed)  ősz. önh.  Híg,  lágynemü  anyagban,  vagy  el-
nyiló,  tátongó ürességben  elmerül,  alászáU,  s  általa
elboríttatik.  EltUlyed  a  ttekér  kereke  a  mily  tarban.
ElnUyed  a  kilyukadt  hajó  a  vüben.  ElnOyedtek  Sodo-
rna és  Gomorra  várotai  a  holt  tengerben.  Sülyedjen  el
a  föld  alattam,  ha nem igatat  mondok.  V.  ö. EL,  (2)
és  SÜLYED.

EL8ÜLYEDÉS,  ELSÜLYEDÉS,  (el-sülyedés
v.  —sülyedés)  ősz. fn.  Helyzet,  midőn  valami  vagy
valaki  elsülyed. Bittoitíani  a haját  át  eltülyedéi  ellen.
A füldinduldt  eltulyedéttel  fenyegetett  bennünket.

ELSÜLYESZT, ELSÜLYE8ZT,  (el-sülyeszt  v.
—sfilyeszt)  ősz.  áth.  Eszközli,  hogy  valami  v.  valaki
elsülyedjen.  Eltülyettteni  a* Mentig  hajójit.  A  föld-
renget  már  tok  váróit  ét  falut  eliulyeittett.  L.  EL-
SÜLYED.

ELSÜLYESZTÉS,  ELSÜLYESZTÉS,  (el-sü-
lyesztés v.  —sülyeaztés)  ősz. fn.  Cselekvés,  vagy  ter-
mészeti  elemek  működése,  mely  által  valami  vagy
valaki  elsülyed.  Zotmund  a  német  hajók  eltUyeutétét
magara  vállald.  L.  ELSÜLYED.

ELSÜNDÖRÖG,  (el-sündőrög) lásd  : ELSUN-
DOROG.

EL8ŰPPED,  (el-sfipped)  ősz.  önh.  Lágy, de
sűrűbb,  szívósabb  anyagban  alászáll, a nélkül hogy
elmerülne.  EUüppedni  a  nagy  homokban, tárban.  El-
lOppedni  a  Kittéi,  gabonái tttkrényben.  V.  ő. EL,  (2)
és  SÜPPED.

EL8ÜPPEDÉS,  (el-sflppedés) 5sz. fn. Süppedve
alászállás,  lemerülés.  V.  ő.  SÜPPED.

ELSÜRÍT,  (el-sfirít)  ősz. áth.  A  Debrecieni le-
gendáskönyvben  ,megsürít'  helyett  áll;  ma  inkább
azt jelentené, hogy  ,kelletén  túl sűrít'

ELSUSTOROG, (el-sfistörög)  L ELSUSTOBOG.
ELSÜT,  (el-süt) ősz. áth.  1)  A  tüzelő  fegyvert

ellövi.  Elsütni  az  ágyúkat,  motiarakat, pinkákat.  2)
A  nap  forrósága,  a  tűz  melege  elszárít,  elau&L A
forró  nyár  eltiltotté  a  vételeket,  legelöket.  3)  A nap
vagy  tfiz  rezes-barnára  égeti  a bőrt  EltUtöite  arait
a  nap.  4)  Mértéken  túl  süt  EltUtötte  a  ttakáei  a  li-
bát.  V.  ő.  EL,  (2)  és  SÜT.  5)  Átv.  ért  kiad  vala-
mely  árun, portékán.  Nagy  neheten  elitttöttem  a  ma-
radékpoittót  it.  Jó  áron  eltiltottéin.

ELSÜTÉS,  (el-sfités)  ősz.  fn.  Cselekvés, vagy
természeti  erő működése,  mely  elsüt valamit

ELSZAB,  (el-szab)  ősz. áth.  1)  Kelmét, szöve-
tet késsel,  ollóval  repesztve  stb.  részekre  elválasct
A  vigpotttóból  elttabni  U*  rtfSt.  Sí.  Ifárion  vitet  d-
ttabott  paláttjdból  egy darabot,  t  a  koldulnak  adta.
2)  Többet  szab  ki  belőle mint  kellett  volna.  A  ttdbó
elnabta  a  nadrágot.

ELSZABÁS,  (el-szabás) ősz. fn.  Cselekvés, mely
által  elszabnnk  valamit  V.  ő. ELSZAB.

ELSZABADÍT,  (el-szabadít)  ősz. áth,  1)  A  fog-
lyot, rabot elbocsátja,  szabad  lábra  állítja.  2)  A  lán-
czon,  kötelén  levőt  feloldja.  ElttabadUani  éjjel  át
Srebeket.  EUtabadOani  a  jdttolhot  kOtStt  barmot.  3)
Akaratlanul  elereszt,  elszalaszt  Elndbadtíani  át  Sk-
r9t  a  vágóttékröl.  V.  ö. EL,  (2)  és  SZABADÍT.

ELSZABADITÁS,  (el-szabaditáe)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  valakit  v.  valamit  elssabadítnnk.
V.  ö.  ELSZABADÍT.

ELSZABADUL, (el-szabadúl)  ősz. önh.  1)  Sza-
baddá  lesz;  fogságból,  rabállapotból  kimenekedik.
Tűt  alkalmával  elttabadultak  a  megye  tíímÜfctébSl  a
rabok.  2)  A  lánczon,  kőtélen  tartott  vagy  elzárt ál-
lat  elfut  ElttabadvU  a járomba  fogott  tinó.  Elttab*-
dúlt  a  lánetoi  ffreb.  V.  ö. EL,  (2)  és SZABADUL.

ELSZABADULÁS, (el-szabadulás) őse. fn.  Fog-
ságból  vagy  lánczról,  kötélről  elmenekedéa;  atabad
állapotnak  visszanyerése.

ELSZABDAL,  (el-szabdal)  ősz.  áth.  Kelmét
vagy  más  testet,  késsel,  karddal,  ollóval  stb.  dara-
bokra, részekre  elválaszt  Eluabdalni  át  ócuka  kSpe-
nyeget.  Eluabdalni  át  eüentéy  tettét.  Elitabdalják  a
dühSt  ebek  át  utat  ember  ruháját.  V.  ő. EL,  (2)  és
SZABDAL.

ELSZABDALÁ8, (el-szabdaláa)  ősz.  fh.  Cselek-
vés,  mely  által  valamit  elszabdalunk.  V.  6.  EL-
SZABDAL.

ELSZAGGAT, jobban  : ELSZAKGAT,  1.  ezt
ELSZÁGULD,  (el-szágnld) ősz.  önh. Szagaidra

elsiet, eltávozik, elnyargal.  V. ö.  SZÁGULD.
ELSZAKAD,  (el-szakad) ősz.  önh. Eredetileg,

úgy  elválik, hogy  nyilas  (sza,  sza-aj,  száj)  támad
beimé, vagy  részei  között;  itakokra  oszlik:.  Kfilönö-

1)  Részei  között  az  Őszvefűggés  felbomlik.  £Zsen
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uakad  a  feletigátott  Mar.  Elnököd  a  kötél,  fonál.
Eltnkad  a* 6e»ka ruha,  csizma,  nadrág. Elszakad  tok
forgatásán  a  könyv.  2)  Távolitó  raggal, társulattól,
párttól  elmegyen,  ellentársulatot, partot  képez.  Le-
Midi  elstakadt  a  többi  magyaroktól.  3)  Távolra  el-
válik, eltávozik,  máshová  megy  lakni.  A  németek  kő-
M  tokon  tübbfelé  elszakadtak,  t  megtelepedtek.  A  tett-
vérek  különféle  elteakadtak.

„Hogy vagy  palócz,  cserháti  tartományodban,
Ritkúl-e  már  az  ostoba?"

,Mióta nagysád tőlünk  elszakadt,
Előbbi  scámuk  megfogyott'  (Verseghy).

4} Átr.  ért.  mondjak  :  Elstakad  a  szívem  fájdalma-
tan.  Majd  elttakad  a  gyomrom,  úgy  éhezem.

ELSZAKADÁS,  (el-szakadás)  ősz.  fn.  1)  Vala-
mi égésinek erőszakos elbomlása,  mely  szakadva tör-
ténik. V.  5.  SZAKAD.  2)  Valamely  társulattól, párt-
Mi  elválás,  eUentánulatnak, pártnak  alakitása.  3)
Tirolra elmenés, máshová  telepedés.  V.  ö.  ELSZA-
KAD.

ELSZAKADÓ,  (el-szakadó)  ősz.  mn.  Más fele-
kezetre, partra  oszló; különváló;  máshová  telepedő.
V. ö.  ELSZAKAD.

ELSZAKADOZ,  (el-szakadoz) ősz. önh. és gyak.
Folytonosan  elszakad;  lassan -lassan  külön  részekre,
nakokra  válik, külön  felekezetekre,  pártokra  oszlik.
A  tangóra,  húrjai  elszakadomak.  A  nemzetség  egyet
tagjai  ktíSnféle  vidékekre  elttakadoenak.  A  pártok
«/<>U  véleményekre stakadontak  el.  V.  ö.  SZAKADOZ.

EL8ZAKADOZÁS, (el szakadozás) ősz. fn. Foly-
tonos, egymás  utáni  elszakadás.

EL8ZAKAJT,  (el-ssakajt)  ősz.  áth.  Tájdivatos
MÓ, elstakant  helyett, 1.  ezt

Rí .SZAKASZT,  (el-szakaszt)  ősz.  áth.  1)  Az
egéu réazei  között az  ösxvefüggést  erőszakosan  fel-
bonga, ttakokra  eloszt  Elttakasttani  a  kötelet,  fona-
lai.  EUtakattfani  a-  levelet.  Elttakatttani  a  ruhát.  2)
Valamely  tinalatnak,  pártnak  tagjait  egymástól  el-
vábM$a, elidegeníti.  A  hivatalvágy  elttakantja  egy-
mána  a  Ugjobb  barátokat. 3)  Eltávolít,  más lakhely-
re ssálUt  Elttakasztani  valakit  nulofoldétSl.  4)  Az
egészből  bizonyos  részt,  darabot elvesz.  Elszakasztani
a  végbSt  egy  rofíít.  5)  Átv.  ért  elragad.  Elszakasztani
omyja  kebléről  a  kitdedet.  V.  ö.  EL,  (2)  és  SZA-
KASZT.

ELSZAKA8ZTÍS,  (el-szakasztás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés, midőn  valamit  vagy  valakit  elszakasztunk.  V.
S. ELSZAKASZT.

ELSZAKQAT,  (el-szakgat)  ősz.  áth.  1)  Szö-
vetet  vagy  lazább  részekből  álló  más  testet  vala-
mely eszközzel, vagy  tagjaival  részekre  eltép,  s mint-
egy ttotokra  elválaszt  Elttakgatni  rongyokra,  kap-
aákra  az  óctka fehérruhát.  A  ragadott  állatok  fogak-
kal  elnakgatjdk  a  ttákmányt.  A  tat  körmeivel  ttak-
far/a  el  a  galambot.  A  nilaj  tinók  elttakgatják  a  ko-
ttltktt.  A  kirúgó U  elttakgatja  a  hám-istrángot.  El-
ttakfatm  a  ctuttának  való  tintát.  2)  Ruhaneműt el-

koptat,  elvisel,  elrongyol. Sok  ctismát  elttakgatni.  S)
Tréfásan  szólva  :  Két,  három  feletéget  elttakgatni,
azaz  elnyűni  vagy  túl  élni.

ELSZAKGATÁS,  (el-szakgatás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  valamit elszakgatunk.  Kötelek,  madta-
gok,  fonalak  elteakgatáta.  V.  ö.  ELSZAKQAT.

ELSZAKÍT,  (el-szakít)  ősz.  áth.  Egy  értelmű
az  elttakattt  igével,  azon  kivétellel,  hogy  amaz  csak
tulajdon  értelemben, lelketlen  tárgyakról  használta-
tik.  Mondják:  elszakítani  a húrt,  a  lánctól, a  kötelet;
de nem :  elszakítani  egymáttél  a jó  barátokat.

ELSZAKÍTÁS,  (él-szakítás) ősz.  fn.  1. ELSZA-
KASZTÁS  és  v.  ö.  ELSZAKÍT.

ELSZAKÚL,  (el-szakúl)  ősz.  önh.  Egy  értelmd
az  elszakad  igével,  midőn  lelketlen  tárgyakra  vonat-
kozik.  V.  ö.  ELSZAKÍT.

ELSZALAD,  (el-szalad)  ősz.  önh.  1)  Szaladva
eltávozik. Elstaladni  az  ellenség  elöl.  Elttalad  a  föl-
ijetztett  nyúl.  2)  Gyorsan  valahová megy.  Elszaladni
a  ttomtzédba.

ELSZALASZT,  (el-szalaszt)  ősz.  áth.  1) Meg-
hagyja,  megparancsolja  valakinek,  hogy  szaladjon
el.  Elszalasztani  a  gyermeket  egy  ilcxe  borért  a
kocsmába.  2)  Készantag  vagy  akaratlanul  szaladni
hagy.  Elszalasztani  a fogott  nyulat,  hogy  át  agarak
újra  elfogják.  Elszalasztani  kötélről  a  szilaj  tinót.  3)
Elmulaszt  Elszalasztani  a jó  alkalmat.  Elszalasztani
a  gőzös  indulását.  V.  ö. EL,  (2) és SZALASZT.

ELSZALASZTÁS, (el-szalasztás) ősz. fn.  1) Pa-
rancs , vagy  engedély,  vagy  hanyagság,  melyre va-
laki v.  valami elszalad.  2) Elmulasztás.  V.  ö. ELSZA-
LASZT.

ELSZÁLKÁSIT,  (el-szálkásit) ősz.  áth.  Vala-
mely  testnek,  különösen  a  fának  fölszinén  a  szálká-
kat  elszaporítja.  V.  ö. SZÁLKA.

ELSZÁLKÁSODIK,  (el-szálkásodik)  ősz.  k.  A
szálkák  elszaporodnak  rajta.  Némely  fenyttdettkák
igen  elttálkdsodnak.  V.  ö. SZÁLKA.

ELSZÁLL,  (el-száll)  ősz.  önh. Általán,  szállva'
eltűnik,  elhalad,  eltávozik.  Különösen:  1)  A  víz  szí-
nén  elúszik.  Elszállanak  a  hajók  tengerről  tengerre.  2)
A  levegőben  elrepül.  Elszállanak  a  madarak  messze
vidékekre.  3)  Mondják  a  madarakról,  midőn  nyug-
vásra  letelepedtek.  Elszállottak  a  tyúkok  a palloson.
4)  A  porról,  midőn  tovább  hajtja  a  szél.  V.  ö.  EL,
(2)  és  SZÁLL.

ELSZÁLLANKOZIK,  (el-szállankozik)  ősz.  k.
1) Szállongva, azaz  egymás  után  szállva,  röpülve, a
széltől  elhordogatva tovább megy,  eltávozik,  eltűnik.
A  izéitől  fölkapott  por  lassan  elttállankotik.  A  ván-
dormadarak  nyár  végével  elstállankotnak.  2)  Minden-
felé  elszéled.  A  zsidók  latsanként  a*  ország  minden
városiba  ét  helységeibe  elszállankoznak.

ELSZÁLLDOGÁL  ,  (el-szálldogál)  ősz.  öuh.
Egymás  után  elszállong,  elröpül.  A  fürjek  ét  fecskék
nyár  végén  elszálldogálnak  dél  felé.

ELSZÁLLINGÓZIK,  (el-szállingózik)  ősz.  k. 1.
ELSZÁLLANKOZIK.  Különösen  a  hóról mondják,
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midőn  pehely  alakban  a  könnyű  szellő  ideoda  el-
hordja.  V. ö. SZÁLLINGÓZIK.

ELSZÁLLÍT,  (el-ezállit)  ősz.  átb.  1)  Valamit
kocáin,  hajón,  lóháton stb.  tovább vitet.  Elttáüüni  a
gabonát  a  Duna  halán.  EUtáUitni  a  borokat  külföld-
re.  2)  Elröpít  A  gólya  ehzállitja  anyányi  fiait.  El-
nállitni  szüld  a  tollat, pelyhtt,  papiról  tarkanyi.  V.
ö.  SZÁLLÍT.

ELSZÁLLÍTÁS, (el-szállítás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés, mely által  valamit, vagy  valakit  elszállítunk.  V.
6.  ELSZÁLLÍT.

ELSZÁLLÍTÁSI,  (el-szállitási)  ősz.  mn.  El-
szállításhoz  tartozó, arra  vonatkozó.  Elszállítási  esz-
klttOk,  költségek.  V.  ö. ELSZÁLLÍTÁS.

ELSZÁLLONG, (el-szállong)  ősz.  önh. Egymás
ntán  elszáll, elröpül. Átv.  ért  egymás  után eltávozik.
A fákon  éjjeUtS  madarak  reggel  elszállongnak.  V.  ö.
EL, (2)  és SZÁLLONG.

ELSZÁMLÁL,  (el-számlál)  ősz.  áth.  Szám sze-
rént  elmond, mind  megnevez, elsorol.  Elszámlálni  va-
lamely  vállalat  részvényeseit.  Elttámlálni  a  vett jóté-
teményeket.  V.  ö. EL, (2)  és SZÁMLÁL.

ELSZÁMLÁLÁS,  (el-számlálás) ősz.  fn.  Bizo-
nyos  mennyiségnek  szám szerénti  elmondása, elsoro-
zása.  BUnKlc  elszámlálása a gyónóiban. V. ö. ELSZÁM-
LÁL,  SZÁMLÁLÁS.

ELSZÁMOSODIK, (el-számosodik)  ősz. k.  El-
szaporodik , a száma  sokra  növekedik,  elsokasodik.
Némely  ornágokban  a*  emberek  igen  elttámotodtak.
V.  ö. SZÁMOS.

ELSZÁN,  (el-szán)  ősz.  visszah.  Visszaható
névmást  tárgyesetben,  és  felható  ragu  nevet vonz.
Értelme  :  1)  eltökéli, elhatározza  magát;  bizonyos
áldozattal,  maga  megerőtetésével  kész  valamire.  El-
stánni  magát  veitélyei  vállalatra.  Elszánni  magát  a
halálra.  2)  Némi daczczal, megátalkodással kész  cse-
lekedni.  Elszánta  magát  a  legkeményebb  ellenáUát-
ra.  Elszánta  magát, »  nem  gondol  semmivel.  V.  ö.
>SZÁN,  átb,

ELSZÁNÁS,  (el-szánás)  ÖM.  fn.  Eltökélés,  el-
határozás , mely  némi áldozattal,  erőködéssel, néha
daczccal, megátalkodással jár.  Végső  elszánás.  V.  ö.
ELSZÁN.

ELSZÁNDÉKOZIK,  (el-szándékozik)  ősz.  k.
Szándéka  van  elmenni,  eltávozni.  Elszándékozni  a
várotból.  Európából  elstándékomi  Amerikába.  V.  ö.
EL,  (2)  és  SZÁNDÉKOZIK.

ELSZÁNKÁZ,  (el-szánkáz) ősz.  önh.  Szánkán
elutazik,  eltávozik.

ELSZÁNKÁZÁS,  (el-szánkázás) ősz.  fn.  Szán-
kácva v.  szánkán  elmenés, elutazás. V.  ö. EL,  (2) és
SZÁNKÁZÁS.

ELSZÁNKÓZ, 1. ELSZÁNKÁZ.
ELSZÁNT,  (1),  (el-szánt)  ősz.  mn. Eltökélett,

elhatározottt,  mindenre  vagy  bizonyos  vállalatra,
szenvedésre,  veszélyre  kész.  Elnánt  ember. Elttánt
katona. Elttánt  akarat. Elnánt  lélek. Elnánt  indulat.
Elttánt  erő.  V.  ö. ELSZÁN.

ELSZÁNT,  (2),  (el-szánt)  ősz.  áth.  Ekével
egyik  telekből  a  másikhoz, vagy  más  telkéből  a ma-
gáéhoz  bizonyos  részt  elhasít. A  legelőből  eUtántani
egy  darabot  a  butát  földhöz.  Elszántam  a  ttomttéd
telkéből  néhány  barázdát.  V.  ö. EL,  (2)  és  SZÁNT.

ELSZÁNTAN,  ELSZÁNVA,  (el-szántan  v.
—szánva)  ih. Eltökélve,  elhatározottan, kész  akarat-
tal.  Elszántan  neki  rohanni  a  veszélynek.  Halálra  el-
ttánva ragadni  fegyvert.

EL8ZÁNTÁS,  (el-szántás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamely  telket  vagy  annak  részét  elszántjuk.
V.  ö. ELSZÁNT.

ELSZÁNTSÁG,  (el-szántság)  ősz.  fn.  Az  aka-
ratnak  eltökélett  állapota,  mely  szerént  valamire, bár
mibe  kerüljön,  készen  áll,  s  annak  végrehajtására  el
van  határozva.  Viteti  eltzánttág.  Férfias  elttánttág.
Vértanúi  elitántság.  V.  ő. ELSZÁNT,  mn.

ELSZAPORÁZ,  (el-szaporáz)  ősz.  áth.  1)  A
szókat  igen  szaporán,  azaz  fölöttébb gyorsan, sietve
ejti  ki. Elteaporátni  a  bestédet. Elttaporátni  az imád-
ságot.  Elttaporátni  át  olvasást.  V.  ö.  EL,  (2)  és
SZAPORÁZ.  2)  Valamely  folytonos  munkát  igen
sietve  tesz.  Elszaporázni  át  írást.  Elttaporátni  vala-
mely  frit  dali,  hangmUvet.

ELSZAPORÁZÁS,  (el-szaporázás)  ősz.  fn.  A
szóknak  sebes,  értetlen  kiejtése,  elmondása.  Bestéd-
nek, imádtágnak elszaporátása.  V.  ö.  ELSZAPORÁZ.

ELSZAPORÍT,  (el-szaporít)  ősz.  átb.  Gyors,
buja  tenyésztéssel  sokasít  Mondják  tulajdonkép  az
állatokról  és  növényekről.  Elstaporítani  a  baromfia-
kat.  Elstaporitani  a  telyembogarakat  t  a.  steder/ákat.
Átv.  ért  és  általán,  elsokasít,  valaminek  számát
nagyra  növeli.  V.  ő. EL,  (2) és  SZAPORÍT.

EL8ZAPORITÁS,  (el-szaporitás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  valamit  elszaporitnnk.  Hasatos
háti  állatok  ét  növények  elstaporitáta.  V.  ö.  ELSZA-
PORÍT.

ELSZAPORNICZÁZ, (el-szaporniczáz) ősz.  áth.
Dunán  túli  szójárás  szerint,  ám.  elszaporáz,  fölötte
szaporán,  értetlenül  elmond, elhadar  valamit

ELSZAPORODIK,  (el-szaporodik)  ősz.  k.  Te-
nyészés  által  elsokasodik;  száma  nagyra  növekedik.
Forró  nyárban  a  férgek  elszaporodnak.  Miveletlen
ugarakon  a  gitgat  elszaporodik.  A  szláv  népek  igen  el-
szaporodtak.  V.  ö. SZAPORODIK. Átv.  ért  elterjed,
elszámosodik.  Elszaporodnak  a  bűnök,  a kihágások.

ELSZAPORÚL,  (el-szaporűl)  ősz. önh.  1. EL-
SZAPORODIK.

ELSZÁRAD,  (él-szárad)  ősz.  őuh. Általán,  va-
lamely nyers, nedvekkel bíró test nyerseségét s  nedveit
elveszti.  Különösen,  mondják 1) a növényekről.  El-
ttárad  a  fű,  gabona. Elszárad  a  fa.  Képes beszéd-
ben  : Elszáradnak a metök,  szántóföldek,  erdők. 2) A*
állatokról  Elszáradnak  esetlen  nyárban  a  békák  kü-
lönös fajai.  Elszárad  a seb.  Száradjon  el a kete, a  ti
elvitte.  V.  ö. EL,  (2)  és SZÁRAD.
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ELSZAKADÁS,  (el-száradás)  ősz.  fa.  A  nyers,
nedvekkel  bíró  testnek  változó  állapota,  midőn nyer-
tcségét és nedveit elveszti. V. ö.  ELSZÁRAD.

ELSZÁRADT,  (el-szaradt)  ősz.  mn.  Ami  el
van  száradva.  Elszáradt  mezSk,  rétek.  Elszáradt  kéz,
láb.  V.  ö.  SZAKAD.

ELSZÁRASZT,  (el-száraszt)  ősz.  áth.  Szárazzá
változtat  eL  V.  ö.  EL,  (2)  és  SZÁRÁSZT.  A  forró
nyár  elszárasztja  a füveket,  virágokat.

ELSZAKÍT,  (el-szárít)  ősz.  áth.  1.  ELSZÁ-
RASZT.

ELSZÁRMAZÁS,  (el-származás)  ősz.  fn.  Egyik
helyről  a  másikra  elszakadás  s  ottani  megtelepedés.
V. ő. ELSZÁRMAZIK.

JELSZÁRMAZTAT,  (el-származtat)  ősz.  átb.
gyógytani  ért. a  nyavalyát  a  testnek  bizonyos  részé-
ről másfelé  vezeti,  bol  kcvesbbé  veszélyes,  s köny-
nyebben  gyógyítható.

ELSZÁRMAZTATÓ,  (el-származtató)  ősz. mn.
Gyógytani  ért.  a  nyavalyát  más  belyre  vezető'.  El-
nármattató  gyógymód,  gyógyszerek,  műtétetek.  V.  ö.
ELSZÁRMAZTAT.

ELSZÁRNYAL,  (el-szárnyal)  ősz.  őnh. Szár-
nyait  lebegtetve  elszáll,  elrepül.

ELSZÁRMAZIK,  (el-származik)  ősz.  k.  Egyik
helyről,  vidékről,  országból,  világrészről  a  másikba
elszakad, lakását  általviszi.  EMnk  Ázsiából  Európá-
in Harmatiak  fi.  A  belháborúg  századokban  sok  ne-
met  ctalád  más  vármegyékbe  elszármazott.  Amerikába
még  kévét  magyar  származóit  el.  V.  ö.  EL,  (2)  és
SZÁRMAZIK.

ELSZÉD,  (el-széd)  ősz.  áth. 1) Többféle  tár-
gyat  elvesz,  eltulajdonít.  A  tolvajok  elszedték  petitét,
óráját,  ruháit  stb. 9)  Egymás  után  elbord,  elvisz, el-
takarít.  Eltxedte  Íróasztaláról  a  könyveket, irományo-
kat,  tintatartót  stb. 3)  Elbont.  Elszedni  a sátort.  El-
tzedni  a  csomóba  kötött  dohányleveleket. V.  ö. EL, (2)
és  SZED.

ELSZÉDÉGET, (el-szédéget)  ősz. áth. és gyak.
Apródonként,  részenként  elszed.  A  szomszéd  fájáról
tlxudegctm  a  gyümölcsöt.  V.  ő.  ELSZÉD.

ELSZÉDELÉG, (el-szédelég)  ősz. önh.  Széde-
legve  elmegy,  eltávozik.  V.  ő.  EL,  (2)  és SZÉ-
DELÉ6.

ELSZEDERJESÉDIK,  (el-szederjesédik)  ősz.
k.  Bőrét  földi  szederhez  hasonló  szinü  kék  foltok
lepik  eL

ELSZÉDIT, (el-szédit)  ősz. áth. 1)  Valakit  oly
állapotba  ejt, mintha  a  körüllevő  tárgyak  forognának
vele. A  hosszas  vagy  sebes keringés  elszéditi  az  embert.
•2) Átr.  ért  kedvezésekkel, ajándékkal,  vagy  álokok-
kal  elcsábít, *  tárgyakat  hamis  alakban  tünteti elé.
Elnédifeite  a  hivatal,  dicséret,  kitüntetés.  Elszéditni
talakit  pénael,  fényű  ígéretekkel. V.  ő.  EL,  (2)  és
SZÉDÍT.

ELSZÉDÜL,  (el-szédül)  ősz. őnh.  Oly  állapot-
ba esik,  mintha  a  körüllevő  tárgyak  forognának  ve-

le, s  annak  következtében  öntudatát  veszti,  s  ide-oda
tántorog,  vagy  el  is  esik.  Nagy  magasságban  elszé-
dülni.  Úgy  fSbe  ütmek,  hogy  elszédült  bele. Átv. ért.
felsőbb  polczra,  hatalomra jutván,  nem bír  magával;
vagy  holmi  csabok  által  rósz  útra  hajlik. V. ö. EL,
(2)  és  SZÉDÜL.

ELSZÉDÜLÉS,  (el-szédülés)  ősz.  fn.  Gyönge-
ségi  állapot,  melyben  az  vagyon,  kinek  feje  szédül.

ELSZEG,  (el-szeg)  ősz.  áth.  Szegve  elválaszt,
részékre  oszt, elvesz  valamit  az  egészből.  Elszegni  a
kenyérből  egy  karéjt.  Elszegni  darabokra  a  sajtot.  V.
ö. EL,  (2)  és  SZEG.

ELSZEGDEL,  (el-szegdel)  ősz. áth. Szegdelve,
azaz  többször  egymás  után  szegve  elválaszt,  részekre
eloszt,  az  egészből  valamit  elvesz.  Elstegdelni  karé-
jokra  a  kenyeret. Elszegdelni  a papiros-ívet.  V. ö. EL,
(2)  és  SZEGDEL.

ELSZEGDELÉS,  (cl-szegdelés) ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valamit elszegdelünk. V. ö.  ELSZEGDEL.

ELSZEGÉNYEDÉS,  (el-szegényédés)  ősz.  fn.
Állapot,  midőn  valaki  fokonként  szűkebb  gazdasági
körülményekbe  jön,  s  végre  szegénynyé  lesz.  V. ö.
SZEGÉNY.  A  fényűzés,  ipar  nélkül,  a  nemzet  elsze-
gényedését  vonja  maga  után.

ELSZEGÉNYEDIK,  (el-szegényédik)  ősz.  k.
Vagyonbeli  állapota hova-tovább szűkebbre  szorul, s
egészen  öszvcmegy.  A  gazdag  is  elszegényedhetik.  V.
ö. SZEGÉNY.

ELSZEGÉNYÍT,  (el-szegényít)  ősz.  áth. Sze-
génynyé  változtat  el;  a  legszűkebb  vagyonbeli  álla-
potba juttat.  A  szertelen fényűzés  elszegénytíi  a  csalá-
dokat.  V.  ö. SZEGÉNY.

ELSZEGÉNY1TÉS,  (el-szegényités)  ősz.  fn.
Szegénynyé  változtatás;  szűk  vagyonbeli  állapotba
juttatás.

ELSZEGÉNYÜL,  (el-szegényül) ősz. önh. 1. EL-
SZEGÉNYEDIK.

ELSZEGÉNYÜLÉS,  (el-szegényülés)  1.  EL-
SZEGÉNYEDÉS.

ELSZEGÖDÉS,  (el-szegődés)  ősz.  fn.  Bizonyos
szerződés  alatt  szolgálatba  állás, vagy  előleges  igér-
kezés.  V.  ö.  ELSZEGŐDIK.

ELSZEGŐDIK,  (el-szegődik)  ősz.  k.  Szorosért
a  szolgákról,  cselédekről  moudatik ,  midőn  bizonyos
szerződés  alatt,  és  foglaló  átvevésével  más  valakihez
szolgálatba  állanak,  vagy  előre  ígérkeznek.  Elszegőd-
ni  a falu  birájához.  Elszegődni  kocsisnak, béresnek.
Elszegődni  inasnak,  urasági  hajdúnak.  „Elszegődtem
Tarnóczára  bujtárnak."  Népd. V.  ö. EL,  (2)  és SZE-
GŐDIK.

ELSZÉGYENÉDIK,  (el-szégyenédik)  ősz. k.  A
szégyen  elfogja;  szégyenbe  esik.  Elszégyenedett,  mi-
dőn  szemére  hányták  kihágásait.  V.  ö.  SZÉGYEN.

ELSZÉGYENÉL,  (el-szégyenél)  ősz.  visazah. 1.
ELSZÉGYENL.

ELSZÉGYENÍT,  (el-szégyenít)  ősz.  áth.  Vala-
kit  szégyenbe  hoz, juttat; azt  teszi,  hogy  elszégye-
nelje  magát  Máskép  :  megszégyenit.
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ELSZÉGYENÍTÉS,  (el-szégyenítés)  ősz.  fii.
Cselekvés,  mely  által  valakit clszégyenítnek.

ELSZÉGYENL,  ELSZÉGYENEL, (el-szégyenl
T. -szégyenei) ösr. viszható. Elttégyenlem  magam, eltté-
gyenltd  magad, elttégyenU  magát  stb.  ázás  :  szégyen
fog  el  engem,  téged, őt stb.  V.  ő.  SZÉGYENL.

ELSZÉGYENÜL, (el-szégyenül) ősz. önh. I.
ELSZÉGYENÉDIK.

ELSZEL,  (el-szel) ősz.  áth.  Valamit  szeletekre
elmetsz, elvág. Elstelni  a  kenyeret, tájtól.  V. ő. SZEL,
és  különbségül  SZEG.

ELSZELÉS,  (el-szelés) ősz.  fn.  Metszés, vágás,
mely  által  valamiből szeletet  ejtünk, saakasztunk.

ELSZELDEL,  (el-szeldel)  ősz.  áth.  és  gyak.
Egymás  után,  részenként  elszel,  több  szeletekre  el-
metsz. V.  ő. SZEL.  ElneLddni  át  asttalra feladandó
marhahúst.  Elszeldelni  karéjokra,  adagokra  a  kenye-
ret.  Elsteldelni  a  dinnyét, kerek  sajtot.

ELSZELDELÉS, (el-szeldelés) ősz.  fn.  Egymás
után,  több  szeletekre  elmetszés.  Ditmóláb,  fVttSlt
nyelv, tájt  elszeldeléte.

ELSZÉLED, (el-széled) ősz.  Önh. Minden  irány-
ban,  rend nélkül  eloszlik, szétmegy.  Elítéled  a nép a
templomból,  snnhátból.  Elttélednek  a  met9n  az  okol-
bál  stábodon  bocsátott  gulyamarhák. Ás  emberek  el-
stéledtek  a  világ  minden  restéire.  V.  ö.  EL, (2)  és
SZÉLED.

ELSZÉLEDÉS,  (el-széledés)  ősz.  fn.  Minden-
féle  irányban, rend  nélküli  eloszlás,  szétmenés.  Noé
maradékainak  elttéledéte.  V.  ö.  ELSZÉLED.

ELSZELEL, (el-szelel) ősz. áth. és «nh.  1) Va-
laminek  szelelését  bevégzi.  A  kinyomtatott gabonát
mind  elsteltltük. 2) Tréfásan  szólva, ám. szelesen, sze-
leskedve  elmegy,  hír  nélkül  eltávozik.

ELSZELESÉDIK,  (el-szelesédik)  ősz.  k.  1) Az
időről  mondják,  midőn  igen  sok  a  szél.  Éjttaki  hideg
etSk  után  elsttlesedik  a»  idS.  2)  Atv. ért. hebehur-
gya, hirtelenkedő,  csapdi  eszüvé,  természetűvé ralik.
Nagy  városban  tok  fiatal  ember  eltteUtedik.  V.  ö.
SZELES.

ELSZELESÉDIK,  (el-szélésédik)  ősz.  k.  Szé-
lesre terjed  el,  széltében  növekedik, elkövéredik.  V.
ö.  SZÉLES.

ELSZELESÍT,  (el-szelesít)  ősz.  áth.  Átv.  ért.
szelessé,  szeleskedővé  tesz.

ELSZELESÍT,  (el-szélésít)  ősz.  áth.  Igen  szé-
lessé tesz, széltében  elterjeszt

ELSZÉLESZT,  (cl-széleszt)  ősz. áth.  Azt  teszi,
eszközli, hogy  valamely  tömegnek egyes  tagjai  vagy
részei,  különféle  irányban  eloszoljanak,  szétmenje-
nek. ElttéUttteni  a  Útadók  csoportjait.  Ét  onnét  íté-
letttette  el  őket  a*  Úr  minden  tartományok  ttinére.
(Mozs. I.  40.  9.)  V.  Ö..EL,  (2)  és  SZ ÉLESZT.

ELSZÉLESZTÉS,  (el-szélesztés),  ősz.  fn. Cse-
lekvés,  mely  által  valamit  elszélesztünk.  V.  ő. EL-
SZÉLESZT.

ELSZÉLHED,  (el-szélhed) 1.

ELSZÉLHESZT,  (el-szélheszt)  lásd  :  ELSZÉ-
LESZT.

ELSZEMETÉZ,  (el-szemetéz) ősz.  áth.  Szemét-
tel behint,  elcsnnyit  valamit  Elstemetetni  a  ttobát,
folyosót,  udvart,  utotát.  V.  ö.  EL,  (2)  és  8ZE-
METÉZ.

ELSZEMETÉZÉS,  (el-szemetézés) ősz.  fn.  Sze-
méttel behintése, elcsnnyitása valaminek.

ELSZÉMLÉL, (el-szémlél)  ősz.  áth.  Folytono-
san,  szoros  figyelemmel  megnéz,  fontolóra  vesz.  V.
ö. EL,  (2)  és SZEMLÉL.

ELSZÉMTELENÉDIK,  (el-szémtelenédik)  ősz.
k.  A  szemtelen magaviselet,  orczátlanság  szokásává,
természetévé  válik.

ELSZÉMTELENÍT,  (el-szemtelenít)  OH.  áth.
Eszközli,  okozza,  hogy  valaki  szemtelenné  legyen, s
olyan maradjon.

ELSZÉMTELENÜL, (el-szémtelenül) ősz.  önh.
L ELSZÉMTELENÉDIK.

ELSZENDERÉDÉS,  (el-szenderédés)  ősz.  fn.
Szendergő  állapotba  esés, elszunnyadas.

ELSZENDERÉDIK,  (el-szenderédik)  ősz.  k.
Emberről  mondjuk, midőn  oly  gyöngéd  álom  környé-
kezi,  melyből  könnyen  fölébred.  Elnenderedik  át
üdülő'  beteg. Elttenderedik  anyja  Mén  a  otecsemS. Köl-
tői  kifejezés,  s  különbözik  a prosaibb elttunnyad  igé-
től. V.  ö. SZENDÉK.

ELSZENDERÉG, (el-szenderég)  ősz. önh. Szen-
derben, azaz  folytonos  gyönge  álomban  van.  Elnen-
deregni  a  kedvei  karjain.  Elttenderegni  a  hUvVt  Ar-
nyak  alatt,  »  csVrgö  patak  melleit. V.  ö. EL,  (sí)  és
SZENDERÉG.

ELSZENDERÍT,  (el-szenderít)  ősz.  áth. Gyön-
géd,  kedves  álomba  merít, gyöngédeden elaltat.  J5Z-
ttenderíteni  az  Ölben  ringatott  kisdedet.  Átv.  ért.  az
akarat  szilárdságát  elveszi,  s  puhaság,  tehetetlenség
karjába  veti. Elttenderiték  ős  élet  gyVnyörei,  ám  él-
vetetek.

ELSZENDERITÉS,  (el-szenderitós)  ősz.  fa.Va-
lakinek  szenderbe,  azaz  gyöngéd,  könnyű  álomba
ejtése.

ELSZENDERÜL, (el-szenderül) ősz. önh.  1.
ELSZENDERÉDIK.

ELSZENNYESÉDIK,  (el-szennyesédik)  ÖBX.  k.
A  szenny  lassanként ellepi,  elcsunyítja.  Elstennyete-
dik  a fehérruha.  Elttennyeiednek  át  asttalkendSk,  ab-
roszok.  Elszennyesedik  át  ágynemű.  Elttenttyetedik  át
árét,  két. Átv.  ért.  Elstennyesedik  át  ember, azaz  ru-
hája.  V.  ö.  SZENNY.

' ELSZENNYEZ,  (el-szennyez) ősz.  áth.  Valamit
szennyel  bemocskit, elcsunyít  Elttennyetni  át  VngSt,
gályát,  kendb't.  Erkölcsi  ért  alacson  bűn  által jelle-
mére  homályt  von.  Hivatalát,  rangját  topánjai  el-
ttennyetni.  EUtennyexni  magát  holmi  elvetemedett  em-
berek  társaságával.  V.  ö.  SZENNYEZ.

ELSZENNYEZŐDIK,  (el-szennyeződik)  ősz.
belsz.  Inkább önmagától, mint külső érintkezés  41U1
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uennyet  kap,  szennyessé lesz.  A  ruha  egyedül  vitelét
által  it  elszennyeződik.

ELSZENNTÍT,  (el-szennyít)  ősz.  áth.  1.  EL-
SZENNYEZ.

ELSZENNYÜL,  (el-szennyül)  ősz.  önh.  1.  EL-
SZENNYESÉDIK.

ELSZENVED,  (el-saenved)  ősz.  önh.  Valamit
szenvedve  eltűr, kiáll,  a  nélkül,  hogy  azt  elhárítani
akarná, vagy  panaszkodnék  ellene.  Ás  okot  cseléd  el-
Ktm-edi  ura  Kételyeit.  V.  8. EL,  (2)  és  SZENVED.

ELSZENVEDÉS,  (el-szenvedés)  ősz.  fn.  Vala-
mely  szenvnck,  bajnak,  kellemetlen  behatásnak,  pa-
nasz, daczolás,  ellenállás  nélkül, békés  eltűrése.

ELSZEPLÖSÖD1K,  (el-szeplösödik)  ősz.  k.
Bőrén  a  szeplöfoltok  elterjednek,  elszaporodnak.  Né-
mely  arczolc nyaranként  eltteplös'ödnek.  V. ö. SZEPLÖ.

ELSZERET, (el-szeret) ősz. ith.  A szeretet vagy
szerelem  tárgyát  nagyobb  szeretettel  vagy  szerelem-
mel  mástól  elidegeníti.  Elszeretni  másnak  kedvesét.

ELSZERETÉS,  (el-szeretés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
miiiön  valamit  vagy  valakit  elszeretünk.  V.  ö.  EL-
SZERET.

ELSZÉRÉZ,  (el-széréz)  ősz.  áth.  1)  Valamely
személyt  más  valaki  szolgálatába,  vagy  hivatalba,
vagy  férjhez  juttat.  Elszerezni  valakit  hajdúnak,  ko-
eriwak,  ttobaleánynak.  Elszerezni  a  leányt  férjhez.
2,i  Árut,  portékát  valamely  vevőnek  elajánl.  Elsze-
rt:nijó  áron  a  gyapjút.  Elszerezni  a*  eladó  házat.
7.  ö. EL,  (2)  és  SZEREZ.

ELSZÉRZÉS,  (el-szérzés) ősz.  áth.  Cselekvés,
illetőleg  ajánlás,  vagy  üzérkedés,  mely  által  valakit
Tagy  valamit  elszerzünk.  V.  ö.  ELSZÉRÉZ.

ELSZÉRZÉSI,  (el-szérzési) ősz.  mn.  Elszerzés-
stl járó, elszerzést  illető,  arra  vonatkozó.  Elszertéti
ajánló  levél.  Elszerzéti  díj.

ELSZÍ,  (el-szí) ősz.  áth.  1) Tulajd. ért. az  állat-
ról mondják,  midőn  valamely  testből a  nedvet  lassan-
Ifesaa  magába  húzza.  A  nadályok,  szúnyogok  elszíják
a  vert.  V.  ö.  EL,  (2)  és  SZÍ.  2)  Átv.  ért.  folytonos
zsarolás  által  mástól  valamit  eltulajdonít.  A  pazarló
gyermekek  elszíják  apáik  vagyonát.  3)  Por- vagy  pi-
padohányt,  vagy  szivart  elhasznál.  Elszini  egy  nap
fírj  tzelencze  feketét.  Elszíni  év  alatt  fél  mázsa  do-
hí'iyt,  ttdi forint  áru szivart.

ELSZID,  (el-szid)  ősz.  áth.  Szidással  elhajt,
> Mz,  elkerget.  Elszidni  ablak  alól  a  lármázó  gyer-
n>.k<ttt.  V.  ö. EL,  (2)  és  SZID.

ELSZIGETEL,  (el szigetéi)  ősz.  áth.  1) Bizo-
nyos  térséget  vagy  testet  úgy  körülkerít,  vagy külön
vilaszt,  hogy  sziget  gyanánt  egyedül  áll,  s  hozzá
férni  vagy  nehezen,  vagy  épen nem lehet.  Elszigetelni
ni itt  az  emberek  társaságától.  Elszigetelni  a  dög-
n'rz>>fn  szenvedő  helységet,  tartományt.  L')  A  villany-
\ir.ban,  elszigetelni  valamely  testet  ám.  oly  testek

elkülöníteni,  melyek  a  villanyt  tovább  nem ve-
k,  milyenek, az  üveg,  selyemzsinór  stb.  (Isolare).

AKAD.  B1.OT  SZÓTÍ*.  U.  KOI.

ELSZIGETELÉS , (el-szigetélés)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés , mely  által  valamely  tért  vagy  testet  elszige-
telünk. V.  ö. ELSZIGETEL.

ELSZIGETELTSÉG,  (el-szigetéltség)  ősz.  fn.
Állapot j  midőn valami  vagy  valaki  elszigetelten  van
vagy  áll.

ELSZIGETÉZ,  (el-szigetéz) ősz.  áth.  1. ELSZI-
GETEL.

ELSZIGORODIK,  (el-szigorodik)  ősz.  k.  1)
Szigorú  természetűvé  leszen.  V.  ö.  SZIGORÚ.  S)
Szoros,  szűk, nyomon! állapotba,  helyzetbe  jut,  elsze-
gényedik, elnyomorodik.

ELSZIKKAD,  (el-szikkad)  ősz.  önh.  A  sárról
mondják,  midőn  el- vagy  megszárad.  Mátyusföldén  :
elczikkad.  V.  ö. EL,  (2)  és  SZIKKAD.

ELSZIKKASZT,  (el-szikkaszt)  ősz.  áth.  A  sár-
ról  mondjuk,  midőn  azt  valami  elszárasztja.  A  tava-
szi  szél  elszikkasztja  a  téli  tarát.

ELSZIKRÁZIK,  (el-szikrázik) ősz.  k.  Szikrákat
szórva  elég,  elhamvad.  Némely  ttízjáléki  készületek
meggyujtva  elszikráznak.  V.  ö. SZIKRA.

ELSZILAJODÁS,  (el-szilajodás)  ősz.  fn.  Elva-
dulás,  korlátnak,  törvénynek  nem tűrése.  V.  ö.  EL-
SZILAJODIK.

ELSZILAJODIK,  (el szilajodik)  ősz.  k. Külö-
nösen  a  lóról  és szarvasmarháról  mondják, midőn  ne-
ki  vadul,  és  semmi  korlátot,  köteléket nem tűr.  Átv.
ért.  mondjuk  emberről is, ki  a  társadalmi  törvények
és  szokások  daczára  elvadul,  kicsapongóvá  lesz,  s
féktelen  állathoz hasonul. V.  ö.  SZILAJ.

ELSZILÁL,  (cl-szilál)  ősz.  áth.  Valamit  szél-
nek  eresztve  széthány,  szétszór.  Elszilálni  lapáttal  a
polyuát.  A  böízült  bika  elszilálja  szarvaival  a petren-
czéket.  Bújában  elszilálni  szép  fürtéit.

ELSZINÉL,  (el-szinél)  ősz.  áth.  Tettetve,  a do-
lognak  más  színt  adva,  eltitkol  valamit.  Elszinelni  v.
(szokottabban)  elszinleni  boszuságát.  Elszinelni  szán-
dékát.

ELSZINÉLKÉDIK,  (el-szinélkédik) ősz. k.  Tet-
tetővé,  képmutatóvá lesz, álszinü  szokásokat,  termé-
szetet  ölt. Ritka  használatú.

ELSZÍNLIK,  (el-színlik) ősz.  k.  Bizonyos tárgy
színre  nézve  egy  másiktól elüt,  különbözik ; eredeti
szinét  elveszti.  A  dolmány  ttjjai  elszinlenek  annak de-
rekától.  Ritka használatú. V.  ö.  EL,  (2)  <5s  SZÍNLIK.

ELSZINTELENÉDIK,  (elszinteleué.lik)  ősz.
k.  Szinét  lassan-lassan  elveszti.  Mondják  különösen
emberről,  kinek  arcza elsáppad,  elhalaványul,  eredeti
élénk  minőségét, pírját  elveszti.

ELSZINTELENÜL,  (el-szintelenül)  ősz.  önh. 1.
ELSZINTELENÉDIK.

ELSZIRTOSODIK,  (el-szirtosodik) 1. ELSZUR-
TOSODIK.

ELSZITÁL,  (el-szitál) ősz.  áth.  Bizonyos meny-
nyiségü  lisztet  vagy  más  valamit  szitán  általereszt,
megtisztít, s  ezen  munkáját bevégzi.  Elszilálni  a  süt-
ni  való  lisztet.  Elszitálni  a  mozsárban  törött  dohányt.
V.  ö. EL,  (2)  és  SZITÁL.

19
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ELSZIVEL, ELSZÍVEL, (el-izivel  v.  -szível)
6sz.  áth.  Szívesen  eltűr, elszenved, megtörténni en-
ged  valamit Kedvedirt  tokát  elttfveUk.  Ett  senki  ked-
veért  el nem ttivelem. V.  5. EL,  (2)  és  SZÍVEL.

ELSZOKÁS,  (él-szokás)  OBI.  fn.  Valamely  szo-
kásnak  elhagyása; olyas  mitől  megszűnés,  mit rende-
sen  tenni szoktunk. Ás  elttokát  nem oly könnyű dolog.
V.  ő.  ELSZOKIK.

ELSZOKIK,  (el-szokik)  ősz.  k.  Valamely  szo-
kást  abban  hagy; olyas  mitől  megszfin,  eltér, mit
rendesen  cselekedett, gyakorlott.  Elttokni  át  ivottól,
játéktól,  éjjeli  dombérotáttól.  Elttokni  a  dologtól.  V.
ö. EL,  (2) és  SZÓK  v.  SZOKIK.

ELSZOKTAT,  (el-szoktat) ősz. áth.  Valakivel
bizonyos  szokást  abban hagyat; azt  eszközli,  cselek-
szi, hogy  valaki  lassan-lassan  megszűnjön azt  tenni,
eltérjen  attól,  mit rendesen gyakorlott  Elttoktatni  a
gyermeket  némi  illetlentégektSl.  Elttoktatni  a  rettegett
a  koetmától.  Elttoktatni  valakit  a káromkodottól.  V.
ö. EL, (2)  és  SZOKTAT.

ELSZOKTATÁS,  (el-szoktatás)  ősz.  fa. Cse-
lekvés , mely  által  valakit  bizonyos  dologtól  elszok-
tatunk.  V.  ö.  ELSZOKTAT.

ELSZÓL, (ol-szól) ősz.  áth.  1)  Megszólva, rá-
galmazva  egyik  embert  misiktói  elidegenít  Egyik
kalmár  ehtóloíta  a  mariktól a vátárlókat.  2) Korholó,
szidó  szókkal  eltávolít, elűz.  Elttólani  a  ctintalan
gyermekeket  a  hát  elöl.  3)  Önható  ért  folytonosan
szól, vagy  hangzik, vagy  messze  elhallik.  A  nagy
harang  mettte  elttól. Át  éjjeli  tene elttóloít  a ttomttéd
helytégbe.  V.  ö. EL,  (2)  és  SZÓL.

ELSZÓLTT,  (el-szólit) ősz. áth. Nevénél  fogva,
vagy  máskép  szólítva  elhí, eltávoztat  ElttóUtni  át
utbttn  áetorgókat.  Ha  át  Itten  elttólitja  ét  árnyékai-
tágból.  Stólittd  el a  (Hatból  ott át  ökríU.  V.  ö.  EL,
(2) és  SZÓLÍT.

ELSZÓLTTÁS, (el-szólitis) ös«.  fa.  Cselekvés,
midőn  valakit  valahová  vagy  valahonnan elszólitnnk.
V.  Ö. ELSZÓLIT.

ELSZOMORÍT,  (el-szomorít)  ősz. áth. Szomo-
rúvá  változtat  el;  szomorú állapotba  ejt  V. ö.  SZO-
MORÚ. EUtomortíani  a  ttülb'ket.  Rótt  hírrel  elttomo-
rtíani  valakit.  Éten  etet  nagyon  elttomortíott. Más-
kép :  megitomortí.

ELSZOMORÍTÁS,  (el-uomorítás) ősz.  fa. Cse-
lekvés , vagy  körülmények  hatása, befolyása,  mely
valakit  elszomorft

ELSZOMORODIK, (el-szomorodik) ősz.  k.  Ke-
délyét  szomorú  indulat lepi el;  kedvetlen, bánatos
érzés  keletkezik szivében.  Állapító ragu neveket vonz,
vagy fölött,  rajta  névutókkal járókat  EUtomorodni
valakinek  tterenetétlentégén.  Elttomorodni  barátunk
halála fölött.  Elttomorodtam  rajta,  midőn  hallottam.
V.  ö. EL, (2)  és  SZOMORODIK.

ELSZOMPOLYODIK,  (el-szompolyodik)  ősz.
k.  1) Elkedvetlenedik, lelki ereje leverődik.  2) Szom-
polyodva elmegy, eltávozik.  V.  8.  SZOMPOLYODIK.
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ELSZONTYOLODIK,  (el-szontyolodik)  L  EL-
SZOMPOLYODIK,  1).

ELSZOP,  (el-szop) ősz. áth. Csecsemő  állatról
mondják,  midőn  más  csecsemő  elől  a  tejet  elszfja.  A
tolvaj  bárány elttopja  át  idegen  anya  tejét.

ELSZÓR,  (el-szór) ősz. áth. 1)  Tulajd. ért. apró
részekből  álló gyfitestet,  pl. gabonát,  lisztet, homokot,
por-  vagy  vágott  dohányt  stb.  széthány,  elhullat,
szélnek ereszt  2)  Szélesebb  ért  a  rendben  levő  hol-
miket  ide-oda hányja,  rendetlenül eldobálja.  Elttórm
a  könyveket.  Elttorni  a  műhelybe  való  ttertsámokat.
3)  A  szórást  (gabonaszórást) elvégzi.  V.  8. EL, (2)
és  SZÓR.

ELSZÓRAKOZÁS,  (el-szórakozás)  1.  ELSZÓ-
RÓDÁS, 2).  3).

ELSZÓRAKOZIK,  (el-szórakozik)  1.  ELSZÓ-
RÓDIK, 2).

ELSZÓRAKOZOTT, (el-szórakozott) 1. ELSZO-
RÓDOTT, átv.  ért

ELSZÓRÁS,  (el-szórás) ősz.  fa.  Cselekvés, mely
által  valamit  elszórunk.  V.  ő.  ELSZÓR.  Gabona,
bab,  bortó, kendermag  elttóráta.  Könyvek,  irományok
elttóráta,

ELSZORÍT,  (el-szorit)  ősz.  áth.  1)  Elnyom,
szorítva  eltávoztat  Elttortíani  állatáról  át  elUnha-
dat.  2)  Szűkre, szorosra  öszvehúzva  akadályoz, el-
zár.  Elttortíani  töltetek  által  a  rohanó árvitet.  El-
ttortíani  át  eOentég  útját.  V. 5. EL, (2) és SZORÍT.

ELSZORÍTÁS,  (él-szorítás) ősz.  fa.  Cselekvés,
mely  által  elszorítunk  valamit  V.  ő.  ELSZORÍT.

ELSZÓRÓDÁS,  (el-szóródás)ösz.  fa.  1) Tulajd.
ért.  állapot,  midőn  valamely gyűlésinek, péld.  gabo-
nának,  lisztnek,  homoknak  részei  szerteszállanak,
széthullanak.  2) Átv.  ért  kedély  állapota, midőn fi-
gyelműnk  nincs kizárólag s  kellőleg  egy  tárgyra  füg-
gesztve , hanem  többfelé  oszlik;  vagy  midőn  olyas-
mire van  függesztve,  melyen  nem  kellene  függenie.
Komoly  gondoUeotátban  óvakodni  kell  át  elttónfdáttól.
Szorosabb  ért  a*  elmének, figyelemnek szándékos
elfordítása  valamely  tárgytól,  nehogy  a  tartós  fe-
szültség ártson.  Innen  8)  Mulatság, vagy  oly  fogla-
latosság, mely a  fáradt  elmét enyhíti.  Tártatágokban,
trinhátban  elttóródátt  kéretni.  Elttóródátul  hírlapo-
kat, regényeket  olvatni.

ELSZÓRÓDIK, (el-szóródik) ősz. bein.  1)  To-
lajd. ért. valamely gyütest, péld. gabona, liszt, homok
részei  elszélednek, szerteszállnak, széthnllanak.  Hor-
dátkor  tok gabonattem elttóródik.  2) Átv. ért  az  ész
figyelme  különféle  tárgyakra  oszlik.  V.  S.  ELSZÓ-
RÓDÁS.

ELSZÓRÓDOTT, (el-szóródott)  ősz.  mn.  Ami
el  van  szóródva.  V.  ö.  ELSZÓRÓDIK.  EUtóródott
búza.  Elttoródott  irományok.  Elttóródott  elme, gon-
dolatok. Elttáródott  ember.

ELSZÓRT,  (el-szórt)  ősz.  mn.  Ami más  által,
külső  oknál, erőnél fogva van elszórva,  péld.  elttórt
buta, melyet a  vető  ember  a  szántóföldön  elhányt;
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Tigy •  szóró  ember  » szérűn tisztává tett  Atv.  ért.
uerte  ÜTŐ, sierte  fekvő,  szét  helyezett  Eltzórt  hely-
Ugek,  vagy  hátak. A pusztákon elszórt  tanyák.  Eltzórt
katonai  állatok  a  haramezSn.

ELSZORUL, (el-szordl)  ősz.  önh.  Szűk  helyen
öszrehuzódik, •  mozgásában  akadályoztatik.  Elszorul
a víz a  etatornában.  Nagy  fájdalmában  dtiorált  a
«<«. V. 9.  SZORUL.

ELSZORULÁS,  (el-uorulas)  ősz.  fn.  Szűkülő
állapot, helyzet,  midőn  valami  elszorul.

ELSZÓTALANÍT,  (el-szótalanít)  Ősz.  áth.  Azt
teui,  hogy  valaki  szótalanná  legyen.  V.  ö.  SZÓ-
TALAN.

ELSZÓTALANODIK,  (el-szótalanodik)  ősz.  k.
Kévéi beuédÜTé , hallgataggá  lesz , elnémul.  A roa-
gányszerttS,  tártatágkerülS  ember  eltzótalanodik.

ELSZÓT ALÁNUL,  (el-szótalanúl)  ősz.  önh. 1.
ELSZÓTALANODIK.

ELSZÖ,  (el-szö)  ősz.  áth.  A  szövést  elvégzi.
íiinálunk  már  elszSttek.  Némelyek  szerént  oly  érte-
lemben  is  vétetik  mint : hibásan , roszál  sző  valamit;
de ez nem igazi jelentés. V.  ö.  EL.

ELSZÖKEL,  (el-szökel)  ősz.  önh.  Szőkéivé,
azaz könnyeden  szökve ,  lejtve  tovább  megy ,

ELSZŐKÉS,  (el-szökés)  ősz.  fn.  Titkos  elilla-
nis, eltávozás.  V.  ö. ELSZÖKIK.

ELSZÖKIK,  (el-szökik)  ősz.  k.  1)  Olyanról
mondjak,  ki  bizonyos helyről,  hová kötelesség,  szer-
ződés, vagy  akii-mely  ok kötve  tárta, titkon eltávozik,
elillan.  EUtOkUc  a  ron  szolga.  Elszoknék  tömlözzböl
a  rabok.  ElttBük  a  katona ,  ki  ttolgdlni  nem akar.
Etáéba  a  bünteti*  eW.  Elszokni  a  váróiból.  2) Igaz,
törvényes  úton,  menekedés  végett,  titkon  elmegy,
elfut  EUtSkni  a  gyükotok  dől.

ELSZÖKTET,  (el-szöktet)  ősz. áth.  1)  Titko-
san »lm<mni ,  elillanni  enged  vagy  segít  valakit , ki
bizonyos helyre kötelesség,  szerződés,  vagy akármely
egyéb által  le  van kötve.  Elnoktetni  a  hadi  foglyo-
kat.  ElaOktetm  a  tolvajt.  2) Futás  által megszabadít.
EUtSiUfin  a  halaira  kéretett jó  barátot.

ELSZÖKTETÉS,  (el-szöktetés)  ősz.  fn.  Cselek-
Tét, mely  által  valakit  elszöktetnek.  Hadi  foglyok,
go»M*téc8  rabok  elnökletbe.  V.  3.  ELSZÖKTET.

ELSZÖRNYED,  (el-szörnyed)  ősz.  önh.  Vala-
mely szomj,  vagy  szörnyű  dolog  látására,  vagy  hal-
lomására  igen  elijed,  visszairtózik.  Elsztirnyedni  vala-
ní« vagy  valamitől. V.  5. SZÖRNY,  SZÖRNYŰ.

ELSZÖRNYÜKÖDIK, (el-szörnyűködik) ősz.  k.
Valamely  szörnyű  dolog  fölött  rendkívül elbamúl, el-
csodálkozik ,  s  ismételve  mondja  e  szót  :  szörnyű l
aömyüt  V.  5.  SZÖRNYŰ.  Állapító  ragokat  vonz.
EUtSnryüktSdni  valamin.

ELSZŐRÖSÖDIK ,  (el-szőrösödik)  ősz.  k.  A
txör  ellepi,  nagy  bőségben  nő meg  rajta.  ElszSrSto
ük ős oreso,  keze,  melle.  V.  ö. SZŐR.

ELSZUNNYAD,  ELSZÚNYAD,  (el-szunnyad
T. — szunyád) ősz. önh.  Gyönge «tu hangon szuszogva

elalszik, könnyű  álomba  merül.  Elszúnyadni  a  ttttt-
leieéken, pamlagon. V.  ő. SZUNYÁD.

ELSZÜNNYASZT, ELSZÚNYASZT, (el-szuny-
nyaszt  v.  —szúnyaszt)  ősz.  áth.  Cselekszi,  eszközli,
logy  valaki  elszunnyadjon.  A  beteget  legyezgetve,  a
eitdedet  ringatva  eltntnnyatztani.

ELSZUNYDIKÁL,  (el-szunydikál)  ősz.  önh.
Gyakran  és  folytonosan  szunyva,  azaz  fejét  elbólo-
;atva, s  gyönge  szuszogó  hangot  eresztve,  claluddo-
;ál.  EUtutiydikálni  a predikáetió  alatt.  Használtatik
Argycsettel  is  : EUzunydikdlni  a munka idejét.  V. ö.
SZUNYDIKÁL.

ELSZURTOSODIK,  (el-sznrtosodik)  ősz.  k.
Ronda  piszokkal,  mocsokkal,  pl.  szarokkal,  korom-
mal,  olajjal,  zsírral  elkenődik,  clcsunyúl.  Elszúrtoío-
dik  a  varga  keze. Eltturtotodik  a kovád, lakatot  Onge.
V.  ö.  SZURTOS.

ELSZUSZAKOL, (el-szuszakol) ősz. áth.  Tulajd.
ért.  valamit  szuszakba,  szuszékba,  (hombárba)  elrejt,
eltakarít.  Általános  ért.  titkon  elrakosgat, eldug, el-
csempész.

ELSZÜL,  (el-szül)  ősz.  áth.  A  szülést  bevégzi,
a  magzatot  világra  hozza. Már  akkor  it  ron  vala,
mikor  az anyja  eltzitíte.  Néha annyit  is  tesz, mint :
korán,  időnek  előtte,  idétlent  szül.  Ijedtében  elitülte
gyermekét.

ELSZÜR,  (el-szttr)  ősz.  áth.  A  szűrést  elvégzi.
ELSZÜRCSÖL,  (el-szfircsöl)  ősz.  áth.  Szürcsöl-

ve, azaz, fogai  között  sziirögetve elszí, elszop.  El-
sztírcsölni  a  csészébe  töltött  kávé fölét.  V.  ö. EL,  (2)
és  SZÜRCSÖL.

ELSZÜRETÉL,  (el-szüretél)  ősz.  áth.  A  szüre-
tet  elvégzi,  azaz,  leszedi  és  kisajtolja  a  szőlőt.  Ren-
desen  targyeset  nélkül,  tárgyra  nem mutató  alakban
használtatik.  Mi  elszüreteltünk,  de  tzomtzédunk  még
nem  itürelelt  el. V. ö.  SZÜRET.

ELSZÜRETÉLÉS,  (el-szüretélés)  ősz.  fn.  Sző-
lőszeti  munka, midőn a  szőlőszedést  és  kisajtólást  el-
végzUt-  ^ELSZÜRLIK,  (el-szfirlik)  ősz. k.  A  fejős  állat,
pl.  tehén, juh  , kecske,  tejet  adni  megsziin.  EltzUr-
iSttek  a  tehenek, azaz, nincs tejök, nem lehet  őket  fejni.

ELTAGAD,  (el-tagad)  ősz.  áth.  1)  Igazán,  va-
lóban  megtörtént dologról  azt  állítja,  hogy  meg nem
történt.  (El  igekötő  nélkül  azt  is jelenti, hogy való-
ban  nem  történt  meg,  a  minek  meg  nem  történtét
állítja).  Eltagadni  az  Ígéretet.  Eltagadni  a mondott
szót.  Eltagadni  a  kSlciSntött  pénzt.  Eltagadni  előbbi
vallomását.  2)  Valamit  magáénak  lenni  nem vall.  El-
tagadja  hitét,  nemzetét,  hazáját.  Eltagadja  rokonait.
Az  utóbbi  jelentésben  máskép,  és  közönségesebben  :
megtagad.  V.  ö. TAGAD.

ELTAGADÁS,  (el-tagadás)  ősz.  fn.  Szóbeli
nyilatkozás,  mely  által  eltagadunk  valamit.  V.  ö.
ELTAGAD.

ELTÁGIT,  (el-tágit)  ősz.  áth.  Igen  szélesre,
bőre  kiterjeszt.  Hosszas  viselés  tltágitja  a  csizmát,
etipSt.  V.  ö. EL,  (2)  és  TÁGÍT.

19*



395 ELTAGOL-ELTAKARODIK ELTAKAR08ZIK—ELTÁNTORÍT  296

ELTAGOL,  (el-tagol)  ősz.  4th.  1)  Elbonczol,
részekre elvág, metél.  Mondatik  különösen  az  állati
testnek  eldarabolásáról.  A  mészárosok  eltagolják  a
levágna  SkrOt,  a  hentesek  a  leolt  dismót.  2)  Tréfás
kiejtéssel  :  tagról  tagra,  tetőtől  talpig  eldönget,
megver.

ELTAGOLÁS, (el-tagolis)  ősz.  fa.  Cselekvés,
illetőleg  metélés, vágás, mely  által  valamely  testet
eltagolnak,  elbonczolnak.

ELTÁGUL,  (el-tágul)  ősz.  önh.  Elszélesedik,
elbövül, nagyon  elterjed,  belterjedelme  igen  megna-
gyobbodik.  V.  8. EL,  (2) és TAGUL. Átv.  ért  né-
mely  vidéki  szokás  szerént:  eltakarodik.  Eltágvlg
innét,  ha mondom.

ELTÁGULÁS,  (el-tágulás) ősz.  fn.  Ruganyos,
nyulékony  testnek  azon állapota,  midőn  területe na-
gyon  megbőviil.

ELTAJTÉKZIK,  (el-tajtékzik)  ősz.  k.  1) Ad-
dig  tajtékzik,  mig  végre  tajtékzani  megszün.  Eltaj-
tékssik  a méz, a mtut.  2) Tajtékozva  eltűnik, elmúlik.
Eltajtékzotl  a  haragja,  mérge.  V.  ő. TAJTÉK.

ELTAKAR,  (el-takar) ősz. áth.  Elfód,  beborít.
Eltakarni  kendövei  ás  arctól.  Eltakarni  a  legyek  elöl
a  csemegéket.  Képes  kifejezésben  :  eltemet,  magába
fogad.

„Hazádnak  rendületlenül
Légy  híve  6 magyar,

Bölcsőd az, majdan sírod is,
Mely  ápol, s eltakar."

(Vörösmarty).
V.  ő. EL,  (2) és  TAKAR.

ELTAKARÍT,  (el-takarít) ősz. áth.  1) Elszórt,
hányt vetett  dolgokat  láb  alól,  az  útból  féke  rakos-
gat,  illő  helyeikre  teszi.  Eltakarítani  a Mennyet  Icony-
haedéiiyeket.  Mondjuk  tárgyeset  nélkül  is.  Mi  már
eltakarítottunk,  azaz  a  takarítást  elvégeztük.  Hát  ti
nem fogtok  eltakarítani t  2) Elparancsol, elküld,  így
szólva  :  takarodjál  el.  Eltakarítani  háttól  a tolakodó
vándorkoldutokat.  3)  Valamit  maga  számára  elvisz,
eltulajdonít;  elhasznál.  Amit  a  haldokló körül  talált,
eltakarította. Minden ételt-italt  eltakarítottak.  4) Csűr-
be, éléskamarába  gyűjt,  behord.  Eltakarítani  a ssé-
nát,  gabonát.  5)  Eltemet  A  halottakat  eltakarítani.
V.  6. EL,  (2) és  TAKARÍT.

ELTAKARÍTÁS,  (el-takaritás) ősz.  fn.  Cselek-
vés, mely által  valamit  eltakarítunk.  Edények eltaka-
rítása.  Gabona, széna eltakarítása.  StUleink, rokonaink
eltakarítása.  V.  6.  ELTAKARÍT.

ELTAKARODÁS,  (el-takarodás)  ÖBZ.  fn.  Hely-
nek,  bizonyos jeladásra, vagy  más  indokból  oda ha-
gyása. V.  ő.  ELTAKARODIK.

ELTAKARODIK,  (el-takarodik)  ősz.  k.  1)
Helyről,  melyet  elfoglalt,  bizonyos jeladásra,  vagy
különös  indokból  eltávozik.  Eltakarodni  mise,  vagy
predikáczió  (szent  beszéd)  után  a  templomból.  Elta-
karodni  a  színházból.  Eltakarodnak  a  katonák, midőn
dobnóra  tovább  indulnak.  Eltakarodni  a  közelgő  ve-

szély  elöl.  2)  Kedélyes  kifejezéssel : elhordja  magát,
fölszedvén  sátorfáját  eltávozik;  érezvén  a  kolbász-
bűzt  elkotródik,  elhordja  irháját.  Eltakarodni  a rend-
őrök  elöl.  Nem  takarodol  el  tüstént t  Takarodjatok!
V.  ö. EL,  (2)  és  TAKARODIK.

ELTAKAROSZIK,  (el-takaroezik) 1. ELTAKA-
RODIK.

ELTAKARÚL,  (el-takarúl)  ősz. önh. lásd  :  EL-
TAKARODIK.

ELTAKNYOSODÁS,  (el-taknyosodás)  ősz.  fa.
A  nedvek  rendetlen  állapota,  midőn  fölötte  sok  ta-
kony,  nyalka  válik  belőlök.  Különösen  :  lónyavalya,
mely  ragadós, és jobbára  gyógyíthatatlan.

ELTAKNYOSODIK,  (el-taknyosodik)  öaz.  k.
A  takony  igen  nagy  bőségben  fejlődik  ki benne. Kü-
lönösen  :  a  lóról  mondják,  midőn  ragadós, és  gyó-
gyíthatatlan  takonyfolyásba  esik.  V.  ö.  TAKONY.

ELTAKÚL,  (el-takúl) ősz.  önh.  Székelyea  táj-
szólással  ám.  eltakarodik,  elhordja magát

ELTALÁL,  (el-talál)  ősz.  áth.  1)  A  kitűzött
czélpontot,  vagy  czélul  kitűzött  testet  illő  helyen
megérinti,  megüti,  lövi, vágja,  szúrja  stb. Eltalálni  a
felugratott  nyulat.  Eltalálni  dárdával  ás  ellenség  szi-
vét.  Eltalálnia  czélkörí.  Eltalálni  a f eldobott  kraj-
czárt. 2)  Mesének,  rejtélynek,  példabeszédnek  értel-
mét , czélzását  megleli.  Eltalálni  a  rejletttsót.  Elta-
lálni  mamák  gondolatát,  szándékát.  8)  A  festészről
mondják,  midőn  az  általa  festett  arczkép  teljesen  ha-
sonlít  az  eredetihez.  Gyermekeket  nehéz  eltalálni.  4)
Gúnyosan  szólva :  valamit  fonákul  talál, roszúl fog
föl.  No  est  ugyan  eltaláltad.  Eltaláltad  ssaroa  között
a  tögyét.  (Km.).

ELTALÁLÁS,. (él-találás)  ősz.  fn.  Cselekvési
eredmény,  midőn valamit  eltalálunk.

ELTALICSKÁZ,  (el-talicskáz) ősz.  áth.  Talics-
kán  elhord,  eltakarít, elszállít  EUalieskázni  a  kiásott
földet,  a  bástyaomladékokat.  V.  ö.  TALICSKA.

ELTALIGÁZ,  (el-taligáz) ősz.  áth.  Taligán  el-
hord,  eltakarít,  elszállít  Eltaligázni  az  öszvegereblyélt
gitgatt,  száras  ágakat  stb.  V.  ö.  TALIGA.

ELTÁMOLYOG,  (el-támolyog)  ősz.  önh.  Tá-
molyogva, azaz,  ide-oda  támaszkodva, nehezen  dű-
löngve  eltávozik,  elmegy,  eljár;  eltántorog.  Félrésze-
gen, ét  álmosan  eltámolyogni  valahová. V.  ö.  TÁMO-
LYOG.

ELTÁNCZOL,  (el-tánczol)  ősz.  áth.  1)  Vala-
mely  tánczot  eljár,  ellcjt,  elrop.  Eltánczolni  a  leg-
újabb  körmagyart,  koszorutánezot, palotást,  társalgót,
sortánctot.  2) Táncz  által  elkölt,  elveszteget,  elmulat
valamit  EUánetobii pénzét,  egészségét,  idejét.  3) Foly-
tonosan  tánczol.  Alkonyaitól  világos  virradtig  ettán-
ezol. V.  ö. EL, (2) és TÁNCZOL.

ELTANÍT,  (el-tanít)  ősz.  áth.  1) Folytonosan
tanít, oktat  Ö még eltaníthatja  a* ifjakat  több  evetig,
ő  képes,  ét  késs  eltanítani  késő  koráig.  2) Hamisaág-
ra, roszra  tanít  Ellanitani  a gyermeket.

ELTÁNTORÍT,  (el-tan torit)  ősz.  áth.  Tulaj d.
azt teszi, hogy  valaki  cltántorodjék.  Eltántorította  a
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Kiváró* bor, sSr.  Átv. ért  jó  szándékától,  eltökélésé-
töl,  határozatától  valakit  elvon, balútra  rezet,  elcsá-
bít, megveszteget.  Valakit Ígéretekkel,  ijesztenél,  pénz-
ül, hivatallal  eltántorítani.  Sokat  eltántorított  már  a
verdém  i».  V.  8.  TÁNTORÍT.

ELTÁNTORÍTÁS,  (el-tántorítás) öez.  fn. Cse-
lekvés,  mely  által  valakit  eltántorítnak.  V.  ö.  EL-
TÁNTORÍT.

ELTÁNTORODÁS, (el-tántorodás) ősz. fn. Testi
vagy  lelki  gyengeségből,  gyarlóságból  eredő  állapot,
midőn  valaki  eltántorodik.

ELTÁNTORODIK,  (el-tántorodik)  ősz.  k.  1)
Szédelgés, gyengeség, vagy  más  nyavalya  következ-
tében  szilárd  állását  elveszti  és  csaknem lerogy. Más-
kép  : mtglántorodik.  Úgy  fejbe  vágták,  hogy  eltánto-
rodott  bele.  2)  Az  egyenes,  igaz  útról  eltér , gyarló-
ság,  vagy  tudatlanság  miatt  Ellántorodni  az  erkölcs
SKényérSl.  V.  ő. EL,  (2)  és  TÁNTORODIK.

ELTÁNTOROG,  (el-tántorog)  ősz.  önh.  Tánto-
rogva  elmegy, eltávozik, eljárkál.  V. 8. TÁNTOROG.

ELTÁNTORÚL,  (el-tántorúl)  ősz.  önh. 1.  EL-
TÁNTORODIK.

ELTANUL,  (el-tanúl)  ősz.  áth.  1)  Valamely is-
meretet  másnak  utánzása, példája,  oktatása  után ma-
ginak  megszerez.  Eltanulni  az  angoloktól  a  gőzösök
gy-iríátát.  A  gyermek  a  nagyoktól  tanulja  el  a  ká-
romkodást.  Ext  is  tőlem  tanultad  el.  2) Folytonosan
tanúi  Égett  éjszakákon  eltanul.  V.  ö. EL,  (2)  és  TA-
NUL.

ELTANULÁS,  (el-tanulás)  ősz.  fn.  Valamely
ismeretnek , Ügyességnek  máeok  példája  ,  utánzása,
oktatása  utáni  megszerzése.  V.  ö. ELTANUL.

ELTAPOD, (el-tapod) ősz. áth. Lábakkal  nyom-
va, T. nyomkodva elzűz,  ellapít,  semmivé  tesz, megöl.
EUapodni  kertben  az uborkát,  dinnyét,  virágokat.  El-
tay.dni  a  göröngyül.  Eltapodni  a férgeket.  A  szilaj
/órai-  eltapodták  az  uíctai  gyermeket.  V.  ö.  EL ,  (2)
és  TÁPOD.

ELTAPOS,  (el-tapos)  ősz.  áth.  Taposva,  azaz
többszörös  tapodással,  lábnyomással  elzúz, ellapít.
A  harczmtzön  átszáguldó  louasctapatok  ellopottak  a
ia'ottakat,  is  a  sebesülteket.  Néha  kicsinyitó'  értelmű.
E-.tapotloJc,  mint  a  férget.

ELTARACZKOSODIK,  (el-taraozkosodik)  ősz.
k. T^raczk  nevű  füvei  beuö  ;  a  taraczk elgyökerese-
c.k, elterjed  rajta.  Eltaraezkosodnak  a  miveletlen  föl-
d'.s, kottk.  V.  ö.  TARACZK.

ELTARGONCZÁZ,  (el-targonczáz)  ősz. áth.
Tirgonczaféle  járművön elvisz, elszállít  valamit.  El-
íir.j:,nczázni  ás  utótok  málháit.

ELTARJAGOSODIK,  (cl-tarjagosodik)  ősz.  k.
Tarjag  nevű  kékes  foltok  terjednek el  rajta.  Bőre  el-
lar^r.todott.  V. ö. TARJAG.

ELTAROL,  (el-tarol) ősz. áth. 1) Füvei, gazzal,
Tíry  más  nővéiiynyel  benőtt helyet  tarrá  tesz, azaz,
i: ivet, gazt, növényt  tövig  levágván , clszcdi róla.
X.~k<:p  :  letarol.  Eltarolni  a nádas, kákái  helyeket,

i  a  butát,  rottot.  2) Szőrt, hajat,  gyapjút tő-

ben  lenyír.  Eltarolni  valaki  haját.  Eltarolni  a  16  se-
rényét.  Az  utóbbi jelentése  ritkább  használatú.  V.  ö.
TAR,  TAROL.

ELTÁROLÁS,  (el-tarolás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  eltarolunk.  V.  ö. ELTAROL.  Gaznak,
gyomnak,  szőrnek  eltárolása.

ELTART,  (1), (el-tart)  ősz. áth.  1) Elvisel,  el-
bir,  elhord. Eltartani  valakit  kézen.  A  terhet  eltartani
a  vallókon.  Két  mázsát  eltartani  a fejen.  2)  Eltáplál,
szükségesekkel  ellát.  Minden  helység  eltarthatná  a
maga  koldusait.  S)  Elmulat,  elfoglal  valakit.  Eltar-
tani  a  társaságot  szóval,  beszéddel,  tréfával.  V.  ö.
TART, áth.

ELTART,  (2), (el-tart)  ősz.  önh.  1)  Folytató-
lag ,  hosszabb  ideig  eláll,  el  nem romlik,  elmarad.
Kímélettel  sokáig  eltart  a  ruha , az  egészség.  2)  Foly-
tonosan létezik.  A  lakoma eltartott  három  óráig.  Ezen
országgyűlés  sokáig  elfog  tartani.

ELTARTÁS,  (el-tartás)  ősz.  fn.  1)  Cselekvés,
mely  által  valamit vagy  valakit  eltartunk.  Tehernek
eltartása.  2)  Valamely  tárgynak  azon  tulajdonsága,
melynél  fogva  eláll,  folyvást  létezik,  el  nem romlik.
Ruhának  eltartása,  1. ELTART,  áth. és önh.

ELTARTÓZTAT,  (el-tartóztat)  ősz. áth. Vala-
kit  valamitől akadályoz,  tova  tart,  elkésleltet,  elvon.
A  haragos  embert  eltartdztatni  a  verekedéstől.  Az  utast
elfarlóztatni  az  elmenéstSl.  V.  ö.  EL,  (2)  és  TAR-
TÓZTAT.

ÉLT ÁRUL,  (el-tarúl)  ősz. önh. Tarrá,  kopasz-
szá  leszen.  Eltarúlnak  száraz forró  nyárban  a  mezők,
legelök.  Eltarál  a  vén  ember feje.  V.  ö.  TAR.

ELTASZIGÁL,  (el-taszigál)  ősz. áth.  Taszigát-
va, azaz,  többször  taszítva,  tovább nyom, odább tol.
Eltaszigálni  át  útban  állókat.  Eltaszigálni  a  partra
torlódó jégdarabokat.  Eltaszigálni  egymástól  a  vereke-
dőket.  V.  ö. TASZIGÁL.

ELTASZIGÁLÁS,  (el-taszigálás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  valamit  v.  valakit  eltaszigúlunk.
V.  ö. ELTASZIGÁL.

ELTASZÍT,  (el-taszít) ősz. áth. Egy  nyomással,
lökéssel  valamit  eltávolít,  hátrálni vagy  félre  menni
kényszerít.  Eltaszítani  partról  a  csónakot.  El taszítani
útból  a  kocsit.  El taszítani  helyéről  az  asztalt.  Eltaszí-
tani  a  szemtelen  tolakodót.  Átv. ért  Valakit  barát-
ságából,  kegyéből, pártfogásából  kivet, kitagad  , ma-
gára  hagy.

ELTASZÍTÁS,  (el-taszítáa)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valakit  vagy  valamit eltaszítunk.  V.  ö.
ELTASZÍT.

ELTÁT,  (el-tát)  ősz. áth. Tulajdonkép  :  a  szá-
ját  igen  kinyitja,  feliárja,  alsó  és  felső  ajakait  mint-
egy  táuolra  elválasztja,  egymástól eltávolítja.  Ellátja
a  száját,  mint  a  sült  hal. (Km). V.  ö. TÁT. Átv. ért.
mondjuk  más tárgyakról  is,  melyeknek  szájat  tulaj-
donítunk.  Eltátani  a  zsák  szóját.

ELTÁVOLÍT,  (el-távolít)  ősz.  áth. Távolra  el-
küld,  elparancsol,  elutasít;  tovább ad  rajta;  azt  cse-
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lekszi, hogy  valami távol, bizonyos  messzeségben  le-
gyen  tőle.  Eltávolitani  megbitott  bettélgctét  kőiben  a
gyermekeket.  Eltávolítani  egy  időre  a  tanukat. Eltá-
volítani  a vettüyt. V. 8. TÁVOL,  TÁVOLÍT.

ELTÁVOLÍTÁS,  (el-tárolitia) ősz.  fn.  Cselek-
vés, mely által  valakit v.  valamit eltávolítunk.  V. ö.
ELTÁVOLÍT

ELTÁVOLODIK,  (el-távolodik)  ősz. k.  önma-
gától,  vagy  külaő  befolyásnál  fogva  lassan-laasan
odább megy, bizonyos  helyet, tért oda  hagy, vagy
oda hagyni látszik.  Látván  a*  Mentégét  kOtelegni,  el-
távolodott.  A  magot  tengeren  menSk  elül  a*  elhagyott
partok  mindinkább  eltávolodnak.  Átv.  ért.  elidegene-
dik.  A  régi  jó  barátok  eltávolodtak  egymáttól.

ELTÁVOZÁS,  (el-távozás)  ősz.  fa.  Valamely
helyről  elmenés.

ELTÁVOZIK,  (el-távozik)  ősz.  k.  Távolra  el-
megy , valamely  helyet  odahagy.  Eltávozni  tzilltiföl-
détSl.  V.  ö. EL,  (2)  és TÁVOZIK.

ELTÁVOZTAT,  (el-távoztat)  ősz.  áth.  1)  Cse-
lekszi,  hogy  valaki  eltávozzék, elmenjen,  oda hagyja
előbbi helyét, állomását. Eltdvottatni  a* alkalmatlan,
tolakodó  embert.  2)  Valamitől  megment, megszabadít
Eltávotíatni  valakitől  a  vettélyt.  Uram,  tdvottatd  el
tolunk  a  doghalált  é»  éhséget.  V.  ö. TÁVOZTAT.

ELTÁVÚL,  (el-távúl)  L ELTÁVOLODIK.
ELTÉBOLYODÁS,  (el-tébolyodás) ősz.  fa.  Az

igazi, egyenes, czélravezető útnak eltévesztése, tétova
bolyongás, eltévelyedés.

ELTEBOLYODIK,  (el-tébolyodik) ősz.  k.  Me-
nés közben eltéved, útjában  elbóddl, tétova  bolyon-
góvá  (té-bolygóvá)  lesz.  Sűrű  erdőben,  éjstaka  idején
eltdbolyodni.  V.  ő. TÉBOLYODIK.

ELTEKER,  (el-teker)  ősz.  áth.  1) Másfelé  te-
ker.  A  kuletot  eltekerte.  2)  Elcsavar,  más értelmet ad
valaminek.  A  ttokat  eltekerni.  8) Folytonosan  teker.

ELTEKERÍT,  (el-tekerít)  ősz.  áth.  Oldalt  te-
ker,  helyéből  kiteker,  tekerve elmozdít.  Eltekeriteni
a  etavart.  EltekerÜeni  a  etigarudat.  Eltekeriteni jobb-
ra  vagy  balra a nyakat.

ELTÉKOZOL,  (el-tékozol)  ősz. áth.  Tékozolva
elveszteget,  elkölt  EUékotolni  minden  vagyonát.
Petőét  holmi  hattontalan  dolgokra  eUékonolni.  V.  5.
EL,  (2) és  TÉKOZOL.

ELTELEPEDIK,  (el-telepédik) ősz. k.  1) Szál-
ló, nyugvó,  vagy  lakó  helyfii  nagyobb terjedelmű
tért  foglal  el; telepét széltében, hosszában  kiterjeszti.
A  magyarok  egyik  nagyobb  rétté  a  tik  földön  teltfe-
dett  el.  2) Máshova  telepedik,  előbbi  lakhelyét  el-
hagyva  más  lakóhelyet  választ  A  hegylakók  nem egy-
könnyen  telepednek  el a  tiktágra.

ELTELÉS, (el-telés)  ősz.  fa.  1) Jóllakat, hé-
zagnak , ürességnek  kitömődése.  Elteléiig  enni, tani.
2)  Elmúlás.  Időnek,  napnak,  érnek  elteléte.

ELTELIK,  (el-telik)ösz. k.  1) Segítő ragu név-
vel  ám. jóllakik; minden üressége betőmődik. Eltelni
borral,  étellel.  A pineték  elteltek  vittel.  2) Elmúlik.

Ellelik  át  idS. Eltelnek  át  évek.  Hány  év telt el atóta t
V.  ö. EL,  (2)  és  TELIK.  !

ELTEMET,  (el-temet) ősz.  áth.  A  holtat, vagy
színholtat  bizonyos  szertartások  kíséretében  sírba
teszi.  Eltemetni  valakit  a  köt  temetőbe,  vagy  némtet-
tégi  itrboltba.  Eltemetni  a  harcéban  eleteit  vitéteket.
V.  S. TEMET.

ELTEMETKÉZIK, (el-temetkénk) Ssz. k. Ma-
ga-magát  eltemeti,  elássa;  vagy  szándékosan  esz-
közli,  hogy valami  eltemesse  őt  A  várnagy  keltebb
volt  át  omladékok  alá  eltemetketni,  mint a várt  fel-
adni.  V.  ö. TEMETKEZIK.

ELTENG,  (el-teng)  ősz.  önh.  Tengve,  azaz,
nyomorúltan, alig  csikorogva, fél  éhen,  szomján  elél-
degel.  Viten  ét  kenyéren  nagy  neheten  eltengeni.  A
itük  termét  miatt  alig  tenghet  el  a  ttegény  ember.  V.
ő.  TENG.

ELTENGŐDIK, (el-tengődik) ősz. k. Nyomora-
ságban,  nagy  szükséget  szenvedve  folytatja  életét  V.
ö. TENGŐDIK.

ELTENYÉSZ,  (el-tenyész) ősz. őnh. Önerejénél
fogva,  külső  befolyás  által,  azaz,  mesterségtől  nem
segítve, elterjed, elszaporodik. A  vad  niiuény eltenyét*
a parlag  földön  it.  V. ő. TENYÉ3Z.

ELTENYÉSZIK,  (el-tenyészik)  ősz.  k.  Ipar
hozzájárulta,  mivelés,  ápolás  által  szaporodik, vagy
terjed el.  EUenyéitnek  hatánkban a  nemeiOett juhok.
EUenyéantk  a  kerti  növények.  V.  ö. TENYÉSZIK.

ELTÉP, (el-tép) ősz.  áth.  Tulajdonkép,  vala-
mely  szövetet kétfelé  vagy  ellenkező  irányban  hdz-
kálva, rángatva, részekre,  rongyokra  választ  el. El-
tépni  kapetának  vagy  tebkOt&nek  át  óotka  fehérrVhát.
Át  ebek  eltépték  köpönyegét.  Szélesebb  ért  elnakgat
Eltépni  haragból  a  levelet.  Fogakkal  eltépni  a  hátda-
robot. V.  ö.  TÉP.

ELTÉPDEL, (el-tépdel) ősz. őnh. Valamit több
és kisebb  részekre egymás  után  eltép.

ELTÉPDÉ8, (el-tépdés) 1. ELTÉPDEL.
ELTÉPED, (el-tépód) 1. ELTÖPÖD.
ELTEPER, (el-teper) ősz.  áth.  Valamit lábak-

kal  erősen  nyomdosva  egészen  elzdz, eltapos,  sem-
mivé  tesz,  eltipor.  A  megvetésnek, haragnak  egyik
nyomatosabb  kifejezése.  Elteperlek,  mint  a  férget.
Teperd  el  a  lemmirekelUt.  V.  ö. TEPER,

ELTÉPÉRÉDIK, 1. ELTÖPÖRÖDIK.
ELTEPERÍT, (el-teperít) ősz.  áth. Egy  teperéa-

sel  elzúz, eltapos.
ELTÉPÉRTÉL, (el-tepertél)  ősz.  őnh.  Szeszé-

lyes  kifejezéssel  ám.  lábhegyen, mintegy  toperve  a
főidet,  elhordja  irháját;  engedetem  nélkül  elmegy,
odahagyja  a házat, hogy  kószáljon.

ELTÉR, (el-tér) ősz.  önh.  1) Bizonyos helytől,
iránytól, vagy  tulajdonságtól némileg elüt,  eltávozik.
Eltérni  a* egyénét,  igati  útról.  Eltérni  át  erényiül,  a
jó  Mókátoktól.  Eltérni  előbbi  véleményétől,  elvdtSl.
Eltérni  a  ttabálytól.  A  delejlünek  éjitaki  mutatója
kevetté  eltér  át  éjitaki  tarktól.  Eltérnek  át  álló  c*il-
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lógok  helyeikrSl,  midőn  az egyenlítőtől majd az  egyik,
majd  a  mink  főldsark  v.  gönc*  felé  hajlanak.  2)
Tajszokásilag  :  bizonyos helyen  elfér,  bizonyos  tér
elegendő neki  Én kit  helyen  ii  eltérek.

ELTEREPÉLYÉSÉDIK  ,  (el-terepélyésédik)
őu.  k.  Terepélyes  alakban  elteijed,  elszélesedik.
Mondjuk  különösen  azon  fák  nemeiről  vagy  növé-
nyekről,  melyeknek  ágai  vagy  levelei  igen  szétterül-
nek. EUerepélyetednek  a  hdnak, gesztenyefák.  Eltére-
félyetednek  némely  káposztafajok.  V.  ő.  TEREPÉ-
LYES.

ELTÉRÉS, (el-térés)  ősz.  fn.  Mozgásban  levő
tettnek,  vagy működő lénynek bizonyos helytől, irány-
tól, vagy  cselekvésmódtól  eltávozása.  CMlagok  elté-
ri*  át  egyenlítőtől.  Ddejtü  eltérése  ás  éjstaki  gönczöl-
151.  A  ttónok  eltérése  a főtárgytól.  V.  ö. ELTÉR.

ELTERÍT,  (el-terít)  ősz.  áth.  1)  Valamit egész
terjedelmében  szétfektet ,  kinyújt  Elteríteni  a  köpö-
nyeget,  UpedBt.  Elterítem  todrófával  a  tésztát.  Elte-
ríteni a  szárítandó  butát,  dohot  litttet.  2)  Birkózás-
ban valakit ügy  földhöz  vág ,  hogy  teste  végig  terül

^ELTÉRÍT,  (él-térit) ősz. áth.  Bizonyos helyről,
irányról  másra  igazít vagy  vezet ; elfordít, más irányt
id.  Eltéritni  a  gulyát  a tüosból.  Eltéritni  valakit  a
jó  útról.  EUéritm  valakit  előbbi véleményétől.  Eltéritni
a  választókat  egyik  párttól  a  márikho*.  V.  ö. EL,  (2)
é« TÉRIT.

ELTERÍTÉS, (el-terítés)  ősz. fn.  Cselekvés, mi-
dőn  valamit elterítünk.  V.  5. ELTERÍT.

ELTÉRÍTÉS,  (el-térités)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit  v.  valakit  eltérítünk.  V.  ö.  EL-
TÉRÍT.

ELTERJED,  (el-terjed)  Ősz.  önh.  Nagyobb  és
nagyobb  tért  foglal  el , köre  megnagyobbodik,  elszé-
lesedik.  Elterjed  a  hízásnak  indult  tett.  Elterjed  a
kiáradó,  »  gátot  nem találó  vft.  Elterjednek  a  növe-
kedő f a ágai  Elterjed  alkonyat  felé  a  tettnek árnyé-
ka.  Elterjed  a  kinyújtott  lénia.  Elterjed  a* elhanya-
golt  mérget  teb.  Átv.  ért  Elterjed  a  Mr.  Elterjed  a
baltélemáty.  Elterjednek  át  ti;  ttokátok,  idegen  erköl-
esök.  V.  5.  TERJED.

ELTERJEDÉS,  (el-terjedés)  ősz.  [fn.  Mozgé-
kony, tiltható  tulajdonsága  valaminek,  mely  szerént
elterjed.  Y.  5.  ezt  V(tnek  elterjedtté.  Faágak,  ár-
nyék,  moetárok,  homokok  elterjedése.  Népek,  ttokátok,
ertolctBt  elierjedéte.

ELTEBJESZKÉDIK,  (el-terjeszkédik)  ősz.  k.
Tolajdonkép, állatról mondják,  midőn elnyojtózkodik,
tagjait  azétveti,  magát  felfújja.  Kézzel-lábbal  eltér-
jtstktdm.  EUerjeakedUc,  mint  a  felfújt  béka.  Széle-
sebb  ért.  nagyobb  tért,  helyet  foglalni  iparkodik,
mindegyre  szélesbedik,  nagyobbodik,  szétmegy,  há-
tiéit, befolyását  messzebb  és  messzebb  gyakorolja.
4i  angol  katalom  a  vüág  minden rétiéire  elterjeszke-
£<a.  V. S.  TERJESZKEDIK.

ELTERJESZT, (elterjeszt)  ősz.  áth.  Cselekszi,
"zkóili, hogy  valami  elterjedjen.  V.  8. ELTERJED,

TERJESZT.  A  repülő  madár  elterjeszti  ttámyait.  A
ttakáet  elterjettti  a  rétesnek  való  tétttát.  A  hódítók
elterjesztik  hatalmokat.  A  hírlapírók  tok  hamis,  ét
alaptalan  hírt  terjesztenek  el,

ELTERJESZTÉS,  (el-terjesztés)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  valamit  elterjesztünk.  Műveltség,
ipar,  szelídebb  erkölcsök  elterjesztése.  A  keresztény  vál-
lát  elterjesztése.  V.  ö. ELTERJESZT.

ELTERPED,  (el-terped)  ősz.  önh.  Egymástól
elválván,  szétnyúlik,  alapjában  elterül.  (V.  ö.  TÉR,
TERP).  Elterpednek  a  lábak, midőn  szétvetjük.  Eltér-
pednek  az  ujjak,  ha  zongorázunk vagy  araszolunk  ve-
lök. Elterpednek  'át  eltörött  szék  lábai.  V.  ö. TER-
PED.

ELTERPESZKÉDIK,  (el-terpeszkédik)  ősz.  k.
Lábait  szét  vetve  áll,  azaz  a  lábak  közti  tért  (tere-
pet)  nagyobbítja.  Elterpeszkedik,  mint  a  béka.  V.  ö.
TERPESZKEDIK.

ELTERPESZT,  (el-terpeszt) ősz. áth.  Cselekszi,
hogy  valami  elterpedjen.  V.  ö. ELTERPED.  Eltér-
petzti  kezét,  lábát.  Elterpeszti  fülig  a  száját.  Elter-
peszti  ujjait.

ELTERTYED,  (el-tertyed) ősz.  önh. Puha, lágy
testről  mondják,  midőn  belső  szétoszlásánál  fogva
kitágul,  szétmegy.  Eltertyed  a  rohadásnak  indult
gyümölcs,  tök, dinnye. Eltertyed  a  vén  emberen  a hús,
midiin  csak  úgy  ligg-lóg  rajta.  Az  általános értelmű
terjed  igének  egyik  különös  faja,  melytől az  ellerped
ismét  különbözik.

ELTÉRTYEDT,  (el-tertyedt)  ősz.  mn.  Ami
lágysága  miatt  szét  van  lapalva.  Eltertyedt  keletlen
kenyér.  Eltertyedt  dinnye, tök, szilva.  Eltertyedt  hátú
vén  ember.  Eltertyedt  ctScsü  asszony.

ELTERÜL,  (el-terttl)  ősz.  önh.  Belső  erejénél
fogva  elszélesedik,  nagyobb  és  nagyobb  tért  foglal
el.  Hanyatt  fekve,  kezét-lábát  tzétvetve  elterült  a  föl-
dön.  Elterül  a  tálba  öntött  kása.  Elterül  a medréből
kiömlött  víz.  Elterül  a  nöoekedö  város.  Elterülnek  a
földre  keveredett  munkások.  Szenvedő  értelme  látszik
ez  ilyenekben  :  elterült  a földhöt  csapott  legény.  El-
terül  a  szétzúzott  kalap.  Elterül  a  döglött  béka. Azon-
ban  itt  is, ha  ezen mondatokat elemezzük, a szenvedő
lét  tulajdonképen  mindig  egy  másik  igében,  mint
okban  rejlik,  pl.  mid'ón  a  legényt  földhöt  csapták,  át
elterült  bele ; midiin a  kalapot  szétzúzták,  az  (öttveál-
lását  vesztve)  elterült  stb.,  tehát  csapat,  aitát  volt
oka  az  elterülésnek.

ELTERÜL,  (el-térül)  ősz.  önh.  Bizonyos  hely-
től,  iránytól  eltávozik ;  valamitől elpártol.  Különbö-
zik  az  eltér  igétől, mennyiben ez tiszta önhatás,  vagyis
belső  erőtől  származó  működés;  amaz  pedig  némi
külső  hatással  van  párosulva.  Eltérünk  valamely  vé-
leménytől  saját  meggyőződésünk után,  elterülünk pe-
dig,  midőn  mások  bírnak  arra  bennünket.

ELTERÜLÉS,  (el-terülés)  ősz.  fn.  Valamely
testnek  széltében,  hosszában  kinyulása  bizonyos  tér
fölött.
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ELTÉRÜLÉS,  (el-tórttlés) ősz.  fa. Elterel, mely
némi  anyagi  vagy  szellemi  külső  hatással van  páro-
sulva.  V.  6. ELTERÜL.

ELTERÜLT,  (el-terült)  ősz.  mn.  Ami  el  Tan
terülve.  V.  ö. ELTERÜL.  Elterült  várót.  Matté  el-
terült  árvü.

ELTÉRV,  (el-térv)  ö§z.  fii.  Ami a köz  szabály-
tól eltér; kivétel  a szabály  alól.  (Anomália).  Új  és
ajánlatos  műszó.

ELTÉRVES,  (el-térves)  ősz. mn. Eltérő,  mely
a  közjzabálytól  eltér;  s  közszabály  alól  kivétetik.
Új  és  helyesebb  műszó,  az  anomalus  kifejezésére,
mint  itabálytalan,  mert,  ami  a közszabálytól  eltér,
azért  a  maga nemében  szabályos lehet, pl. a tét*, vet*,
vitt, hite  igék  eltérvetek,  eltérők,  azaz  a  közönséges
ragozásmódtól  eltérnek,  de azért  bizonyos  tekintet-
ben  mégis szabályosak.

ELTESZ, (el-tész)  ősz. áth.  1)  Máshová  elhe-
lyez,  elmozdít.  Eltenni  a*  asztalról  át  oda  nem való
tárgyakat.  Eltenni  a  tükrM  át  ablakból.  2)  Utóbbi
használat  végett  félre  tesz,  eltakarít.  Eltenni a  télre
való  gyümölcsöt,  tojást,  szalonnát. Eltenni  9  maradék-
ételt  mát  napra.  8) Meggazdálkodik.  Évenként  eltenni
néhány  ttáz forintot.  4) Hivatalból  elmozdít, kiad  va-
lakin.  Eltették  láb  alól. V.  ö. EL,  (2) és  TESZ.

ÉLTÉIT, (el-tétt) ősz. mn. Ami jövő  használat
végett  el  van téve. V.  ö. ELTESZ.  Télre  eltett eletég.
Eltett  gyttmVlct,  káponta.  Eltett pént, jövedelem.

ELTETVESÉDIK, (el-tetvesédik)  ősz. k.  A  te-
tfik  elszaporodnak  rajta  vagy  benne.  Tisttátalaniág
miatt  eltetvetedni.  Néha  eltetvesednek  a  tyúkok  it.  V.
ö. TETVES.

ELTETVESÍT, (el-tetvesít) ősz.  áth.  Tetvessé
tesz, valakin  v. valamiben a  tetflket  elszaporítja.  El-
tetvettíeni  a* ágyat,  fehérruhát.  A  lóganéj  eltetvetUi  a
növényeket.  V.  ö. TETÜ.

ELTÉVED,  (el-téved)  ősz.  önh. 1)  Az  igazi
egyenes  utat  elveszti, a  kitűzött iránytól  oltér.  Elté-
vedni  estét  éjjel,  türU  erdőben,  itmeretlen  vidéken.  2)
ítéletében  hibáz,  állítása  az  ismeretek  kellékeivel
nem  bír.  Másképen : megtéved.  3) Mondjak  lelketlen
tárgyról  is,  midőn  úgy  elvetődik, elhányódik, hogy
nehéz  rá  találni.  Nyugtatványom  a  tok  iromány  kVzSlt
eltévedt.  V.  ö. EL, (2) és  TEVÉD.

ELTÉVEDÉS,  (él-tévedés) ősz.  fa.  1) Az  igazi
útnak  elvesztése.  2) Hibázás az  Ítéletben.  8)  Vala-
mely  lelketlen  tárgynak  elvetődése,  melynél  fogva
nehéz  rá  akadni.  V.  ö.  ELTÉVED.

ELTÉVÉLYÉDIK,  (el-tévélyédik)  ősz.  k.  1)
Valamely  állat, különösen  ember, jártában,  keltében
az  igaz útról eltérvén,  ide-oda bolyongni kezd.  Teker-
vényet  utakon  eltévelyedni.  2)  Valamely  lelketlen
tárgy  sok hányás-vetés által  szokott helyéről  egészen
más  helyre vetődik. Hurctolkodát  kőében  eltévelyedtek
legérdeketebb  okleveleim.  Eltéved  szónál  az  ok magá-
ban  az alanyban  látszik  feküdni, eltévelyedik  szónál
pedig más körülményekben.

ELTÉVÉLYÍT,  (el-tévélyít)  ősz.  áth.  Valakit
igaz,  egyenes útról ál útra, görbe  útra vezet,  tévely-
gővé  tesz.  A  tudatlan  kalauz  elíéoelyUi  az  utatokat.
Néha  át  éjjeli  bolygó  tüzek  ellévelyltik  át embert.

ÉLTÉVÉS,  (el-tévés)  ősz.  fa.  Cselekvés,  mi-
dőn valamit elteszfink  ez  igének  minden  értelmében.
V.  ö.  ELTESZ.

ELTÉVESZT,  (el-téveszt) ősz. áth.  Valamit el-
hibáz ; nem oda megy,' hová kellene, de tudatlanság-
ból,  tévedésből, hibából, nem készakarva.  EUévente-
ni  az utat.  Eltévettleni  a  hátat.  Eltéveszteni  az  iráií.
EUévettteni  a  ötéit. V.  ö. EL, (2)  és  TÉVESZT.

ELTIEKAD,  (cl-tikkad) ősz.  őnh. A  nagy  hő-
ség miatt ellankad; a teher alatt ereje kimerül.  Estes-
ség-e  vájjon  fölöttébb  terhelnünk  magunkat,  hogy  d-
tikkadjunk  a  terh  alatt t  (Pázmán).  V.  ö.  TIKKAD.

ELTIKKADÁS,  (el-tikkadás)  ősz.  fa.  A  nagy
hőségtől  ellankadás, elerőtlenedés,  elfáradás.

ELTIKKAN,  (el-tikkan)  ősz.  önh.  1) Melegtől
vagy  fáradságtól  lankadni  kezd.  2)  Bfizhödésnek,
zápolásnak  indul, t.  i. a nagy  melegség  következté-
ben  erjedésbe jővén.

ELTIKKASZT,  (el-tikkaszt)  ősz. áth. Nagy  hő-
ség  vagy  teher  által  ellankaszt,  elcrőtlenít,  a  nélkül,
hogy  elfonnyasztana.  A  nyári forró  napok  eltikkattt-
ják  a  növényeket.

ELTIKKASZTÁS,(el-tikkasztás)  ősz.  fn.  El-
hmkasztás, de  elfonnyasctás  nélkül.  Allatok,  növé-
nyek  eUikkatttáta.

ELTILALMAZ, (el-tilalmaz) ősz.  áth. Valamely
cselekedet  ellen  nyilvános  közhirdetés, vagy  szem-
mel  látható jelek  által  óvást  tesz.  Eltilalmatni  vala-
mely  határban a  vadáttatot.  Eltilalmatni  a,  réteken
járati. V. ö. TILALOM.

ELTILT,  (el-tilt)  ősz.  áth.  1) Valamit cseleked-
ni  nem enged.  Eltiltani  a* éjjeli  lármákat, kóboriáto-
kat.  2) Elparancsol; megszüntet. Eltiltani  a  naplopó-
kot  a váróiból,  a  koldusokat  a vásárokról.  Eltiltani  a
torok  viteleiét.  8)  Valamitől  eltartóztat  Eltiltani  a
betegnek  a  bort, t  egyéb  ttettet italokat. V.  ö. EL, (2)
és TILT.

ELTILTÁS,  (él-tiltás)  ősz.  fa.  Rendelet, nyi-
latkozat, mely  által  valamit eltiltanak.

ELT1MMED,  (el-timmed)  ősz.  önh. Használat
által  elvész,  elkopik.  Vas  vármegyei  tájszó.  Tim,
vagy  timm gyöke  igen  öszveüt  a  latin  tenuii  szóéval.

ELTIPÉG,  (el-tipég)  ősz.  önh. Tipegve elmegy,
eyár valahová. V. 6. TIPEG.

ELTIPOR,  (el-tipor)  ősz.  áth.  Tiporva,  azaz
lábaival,  talpaival  nyomdosva  elzúz, ellapít,  megsem-
misít  Az útban  ülő  gyermeket  eltiporták  a  lovak.  V.
ö.  EL,  (2)  és TIPOR.

ELTIPRÁS,  (el-tiprás)  ősz.  fn.  Tiporva  cl-
zúzis.

ELTIPRAT,  (el-tiprat) ősz.  áth.  Cselekszi, hogy
valaki vagy  valami eltiportassék.  Kocsival  eltipratni
a  gyermeket.  Lovakkal,  ökrükkel  eltipratni  a, kerti  vé-
leményeket.  V.  ö. ELTIPOR.
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ELTISZTÍT,  (el-tísztít) ősz.  áth.  1)  Szemetet,
tagy  más  rondaságot  eltakarít,  elsöpör,  eltörő Ige t.
EUiutitani  a  lépőtökről  a  tarát.  2)  Elűz,  elhajt.  El-
tiattíani  a héttel  a nemtelen  tolakodót.  7.  ö. EL, (2)
éi  TISZTÍT.

ELTISZTOGAT,  (el-tisztogat)  ősz.  áth.  Folyta-
tólag, ismételve eltisztít, eltakarít.

ELTISZTÚL,  (el-tisztúl)  ősz.  önh.  Átv.  ért.  cl-
kotródik, eltakarodik,  mindenestül  odább  áll.  Alkal-
matlan , kelletlen  emberről  mondják,  midó'n  elmegy.
ElíisMtultak  falunkból  a  kóborló  kértgetök.

ELTITKOL,  (el-titkol)  ősz.  áth.  Titokban  tart,
nem közöl,  nem  tudat  másokkal  valamit;  elrejt,  el-
dug.  Eltitkolni  standokat.  Eltitkolni  a  nyavalyát.  El-
titkolni a  szerzett  vagyont,  kincset.  V.  ö.  TITOK.

ELTITKOLÁS,  (el-titkolás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  eltitkolunk ,  nem  közlünk,  másokkal
nem tudatunk.  Hibáink  eltitkolása.  Czélunk,  szándé-
kunk,  akaratunk  eltitkolása.

ELTIVORNYÁZ,  (el-tivornyáz)  ősz.  áth.  1) Ti-
vornyára,  azaz  dőzaölésre,  rendetlen  eszem-iszomra
elkölt, elpazarol,  elveszteget.  Eltivornyázni  a  ránk
maradt  örökséget.  Eltivornyázni  át  ifjú  éveket.  2)
Folytatólag,  tartósan  tivornyáz.  Képes  egész  éjjeleken
fllivomyátni.

ELTOBÁKOL,  (el-tobákol)  ősz.  áth.  Tobákra,
azaz  pordohányra, bnrnótra  elkölt  Eltobákolni  na-
ponként  néhány  garast.

ELTOJ,  (cl-toj)  ősz.  áth.  Madárról  mondják,
midőn  1)  tojását  leteszi.  Eltojott  a  tyúk,  kodácsol.  2)
Máshová  toj.

ELTOL,  (el-tol)  ősz.  áth.  Tolva  máshová  szál-
lít, más  helyre  mozdít.  Eltolni  útból  a  szekeret.  El-
tolni  a  talicskál,  targonczát.  Eltolni  helyéből  az  ágyat,
asztalt, pamlagol.  V.  ö. EL,  (2)  és  TOL.

ELTOLÓDIK,  (el-tolódik) ősz.  belsz.  Maga ma-
git  tovább  tolja,  előre  nyomja,  mozdítja.  Eltolódik
a népsokatág  át  utctai  ttne, vagy  valamely  klüönös
ÍUnemény  után.  Eltolódik  a  szoros  ulczán  hajtott
rsorda.

ELTOLVAJOL,  (el-tolvajol)  ö»z.  áth.  Tolvaj
módjára  elvisz,  ellop,  eltulajdonít  valamely  idegen
vagyont.

ELTOMBOL,  (el-tombol)  ősz.  áth.  Tombolva,
azaz  széles  kedvvel, vígan  élve  elkölt  valamit,  vagy
eltöltí  az  időt.  Eltombolni  víg  ezimboráí  társaságában
pénzét.  EUombolni  ifjúságát.  V.  ö. EL,  (2)  és TOM-
BOL.

ELTOMPÍT,  (el-tompít) ősz.  áth.  Eszközli,  vég-
rehajtja  ,  hogy valami  tompává  legyen.  Eltompítani
tok  vágatban  a fejszét.  Átv.  ért.  az  észt  az  eszmék  '
könnyű  felfogására,  B  tárgyak  megítélésére alkalmat- !
lanná  teszi,  elbutítja.  V.  ö.  TOMPA.  j

ELTOMPUL,  (el-tompúl)  ősz.  önh. Élét  elvesz-  '
ti,  metnecre , vágásra  alkalmatlanná  lesz.  Eltompul
a fejtté  ,  kard, kotta, tarló,  &c*.  Átv.  ért.  mondjuk  '

AKAD.  EMT  BSÓTAB.  U.  KÖT.

az  észről,  midőn  az  eszmék  felfogására,  s^  itéletbo-
zásra  szükséges  képessége  elvész.  1. TOMPUL.

ELTOMPULT,  (el-tompúlt)  ősz.  mn.  Éle  vesz-
tett.  Átv.  felfogási  erejétől  megfosztott

ELTOMPULTSÁO,  (el-tompultság) ősz.  fn.  El-
tompúlt  állapot.

ELTOPOG,  (el-topog)  ősz.  önh. Topogva,  azaz
lábaival  nagyokat  toppanva  elmegy.  Nagy  saruban
eltopogni.  V.  ö.  EL,  (2)  és  TOPOG.

ELTOPPAD,  (el-toppad)  ősz.  önh. Ereje,  tevé-
kenysége  eltompul,  tehetetlenné lesz. Régies.

ELTORBONCZÁZ,  (el-torbonczáz)  ősz.  áth.
Tájnyelven  szólva  :  torbonczán,  azaz  targonczán el-
visz , elszállít,  elhordogat.  Eltorbonczázni  a  kiásott
földet.

ELTÓTOSÍT,  (el-tótosít)  ősz.  áth.  Totóssá tesz,
azaz  tót  nyelvet,  szokásokat  hoz be.  Eltótosítani  a
magyar  vagy  német  helységeket. V.  ö.  TÓT, TOTÓS.

ELTÓTOSODÁS,  (el-tótosodás)  ősz.  fn.  Tót
nyelvnek  és  szokásoknak  fólvevése.

ELTÓTOSODIK,  (el-tótosodik)  ősz.  k.  Tótok-
hoz  hasonul,  azaz  tót  nyelvet  és  szokásokat  vevén
föl,  tóttá  lesz.  Felső-Magyarországban  sok  magyar  és
német  helység  eltótosodott. V. ö. ELNÉMETESÍT.

ELTÓTOSÚL,  (el-tótosúl)  ősz.  önh.  1.  ELTÓ-
TOSODIK.

ELTOVA,  (el-tova)  ősz.  ih.  Elmessze,  nagy  tá-
volságra,  messze  a  nagy  világba.

ELTÖKÉL,  (el-tökél)  ősz.  viszh.  Többnyire
visszaható  névmás  tárgyesctével  ám. erősen  elhatároz
valamit,  teljes  szándékkal  van.  Eltökélni  magát  a ha-
lálra.  Visszaható  névmás  nélkül  is  használtathatik,
de  ekkor  az  cltökélés  tárgyát  igeszóval  kell  vele  vi-
szonyítui,  pl.  eltökélte,  hogy  meghaljon  v.  eltökélte
meghalnia,  (de nem jó  volna :  eltökélte  a  halált).  Az
eltökélés  a  meggyőződésen  alapuló  akarat  következ-
ménye , s  különbözik az elszánástól,  mely  inkább  az
indulat  kifolyása.

ELTÖKÉLÉS,  (el-tökélés)  ősz.  fn.  Meggyőző-
désen  alapuló  elhatározása  az  akaratnak  valamely
cselekedetre,  vállalatra.  Különbözik  az  elszánástól,
mely  inkább  indulatból  ered.

ELTÖKÉLETLEN,  (el  tökéletlen) ősz. mn.  Aki
v.  ami  nu'g  nincs  eltökélve ; habozó , ingadozó.  El-
tökéletkn  ember  nagy  dolgot  nem  vihet  végbe.  Eltöké-
letlen  akarat.

ELTÖKÉLETLENSÉG,  (el-tökéletlenség)  ősz.
fn.  Állapot,  midőn  valaki  teljesen  nem határozta  el
magát;  midőn  még  haboz ,  ide-oda  ingadoz akarata.

ELTÖKÉLT,  (el-tökélt)  ősz.  mn.  Aki  valamely
cselekvényre,  vállalatra, merényre  elhatározta magát
Mondjuk  magáról  az  akaratról  is.  Eltökélt  akarat,
szándék.

ELTÖKÉLTSÉG,  (el-tökéltség)  ősz.  fn.  Álla-
pot,  midőn  valaki  cl  van  tökélve  valamire,  elhatáro-
zott  akarattal  készül  cselekedni;  tevékenységi  elha-
tározottság.

20
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ELTÖKÍT,  (ol-tökít) ősz.  4th.  Eltulajdonít,  el-
csen, eloroz,  mintegy .elgnrít  valamit  Tisza mellékén
divatos.

ELTÖKÍTÉS,  (el-tökítés)  ősz.  fn. Elcsenés,  el-
lopás, eltulajdonítás.  V.  5.  ELTÖKÍT.

ELTÖKKENT,  (el-tökkent)  ÖBZ.  áth.  Elcsen,
alattomban  eldug, ellop,  mintegy  elhengerít valamit.

ELTÖLT,  (el-tölt)  ősz.  áth.  Töltéssel  elzár,  el-
csináL  Eltölteni a vb  elöl  M utat,  réteket.  V.  ö. TÖL-
TÉS.  2)  AB időt valamivel  elmulatja.  Eltölteni mun-
kával  a  napot.  Eltölteni  wattal  ae  éjszakát.  Idejét
könyvek  olvasatával  tölteni el.  3)  Folyadékot,  pl.  vi-
zet, bort  máshova tölt  A  bort  a  kádból  hordókba töl-
töttük  el.  Mondják  más tölthető tárgyakról  is, pl.  sze-
mes  életről.  A  butát  a magtár jobb  oldaláról a  balol-
dalra  töltettük el.  4)  Eszközli, hogy  valami  teli  le-
gyen. Eltölteni  magát  etettél,  borral. V.  ö. EL, (2) és
TÖLT.

ELTÖLTŐGET, (el-töltöget)  ősz.  áth.  Többfe-
ló,  több  ízben  vagy  egymás  után  eltölt  EltöltSgetni
a  ví*  mellékét.  Eltöltögetni poharakba a  bort.  Eltöltö-
getni  holmi  aprólékot  munkákkal  ae időt.

ELTÖLTÖTT,  (él-töltött) ősz.  mn.  1) Éléit, el-
használt  (idő).  Henyélve  eltöltött  napok.  Jól  vagy  ro-
szúl  eltöltött kor.  2) Töltéssel, gáttel,  felhányt föld-
del csinált, elzárt  Eltöltött  érfolyás.  Eltöltött  tilos  út.
3)  Máshová töltött  Eltöltött  bor, buta.

ELTÖLTÖZIK, (el-töltözík) ősz. k.  Étellel, ital-
lal  egész  torkig, dnztíg jól  lakik.  V. ö. TÖLTÖZIK.

ELTÖPED,  (el-töped)  ősz.  önh.  Gyümölcsök-
ről,  különösen  a  bogyónemfiekről,  péld.  szőlőről
mondják,  midőn  igen  elérvén  s higabb  nedvei  elre-
pülvén,  öszveaszik.  V.  ö.  TÖPED.  Eltöpedl  szőlő,
szilva. Atv.  ért  öszvezsugorodik, megránczosodik.

ELTÖPÖRÖDIK,  (el-töpörödik)  ősz.  k.  Álta-
lán  : egészen  öszvezsugorodik,  megránczosodik.  Kü-
lönösen  :  eltöpörödik  a gyümölcs,  midőn  elérik ;  eltö-
pörödik  a  vén  ember  bőre.  V.  ö.  EL,  (2)  és TÖPÖ-
RÖDIK.

ELTÖR, (el-tör) ősz.  áth.  Szilárd,  merev testet
erőszakol  hajlitás,  nyomás, ütés  stb.  által  ketté  vagy
több  darabokra  választ  Eltörni  térden  a  száraz  ága-
kat.  Eltörni  a  páletát.  Eltörni  a  korsót,  edényeket.
Eltörte  a  macska  szarvát.  (Km).  V.  ö.  EL,  (2) és
TÖR.

ELTÖRDEL, (el-tördel) ősz. áth.  Több  részek-
re, darabokra  egymás  után  eltör.  Eltördelni  a pogá-
csát  kisebb  falatokra.  Eltördelni  áfa  ágait.  Eltör-
delni  kalapácsosai  a  szárat  hantokat,  kődarabokat.

ELTÖRDELŐDZIK  v.  ELTÖRDELÖZIK,  (el-
tördelözik) ősz. k.  Olyan  testről mondjak, mely mint-
egy  maga  magától, vergődés, fltődés által  részekre
törik, elszakadoz.  EUördelőtik  a  magasról  leguruló
homokkő.  EUördelömek  a  ledöntött fa  ágai.  EUörde-
ISznek  a feldúlt  szekérben  levő  edények.

ELTÖREDÉZIK,  (el-töredézik) ősz.  k.  Lassan-
lassan, folytatólag,  több  ízben  törve,  részekre elbom-

lik,  elcsorbúl.  Sok hányás-vetés,  mosogatás által  elíö-
redetnek  az  edények.  Eltöredetnek  a gereblye  fogai.  V.
ö. EL,  (2)  és TÖREDEZIK.

ELTÖRÉS, (el-törés)  ősz.  fa.  1) Szilárd,  merev
testnek  azon  szenvedő  állapota,  midőn  eltörik.  V. ö.
ezt.  A  fazekas  feldiUéte  eltűrésekkel  jár.  2)  Cselek-
vés,  mely által  valamit eltörünk.  V.  ö. ELTÖR.

ELTÖRIK,  (el-törík) ősz. k. Szilárd,  merev  test
erőszakos hajlitás,  nyomás, ütés  stb.  által  részekre
válik.  Eltörik  a  kerék  vagy  tengely  a  nagy  teher  alatt.
Eltörik  a földhöz  vágott  korsó,  üvegpohár.  Eltűrik  a
pálcza.  A  tojás  is  csak  egyszer  törik  el.  (Km.).  V.  ö.
EL,  (2)  és  TÖRIK.

ELTÖRLÉS,  (el-törlés) ősz.  fa.  Cselekvés, mely
által  valamit eltörlünk.  V.  ö.  ELTÖRÖL.  Iramok,
betűknek  'eltörlése.  Adó, robot,  déema  eltörlése.  Az el-
lenség  hadának  eltörlése.

ELTÖRLESZT,  (el-törleszt)  ősz.  áth.  Törölés
által  valamit  megsemmisít, megszüntet  Különösen,
a  pénzüzérkedésben, adósságot részletes  kifizetés  ál-
tal,  vagy  másképen  is  megszüntet.  Eitorleszteni  éven-
ként  bizonyos  részét  a  fölvett  tökepénznek.  Eltorlettte-
ni  a  köz  adósságokból  néhány  köteletvényt  torthutás
és  fitetét  által.

ELTÖRLESZTÉS,  (el-törlesztés) ősz.  fn.  Cse-
lekvés , mely által  valamit eltörlesztünk. Köz  adóttá-
gok  eltörUsztéte.  V.  ö.  ELTÖRLESZT.

ELTÖRLÖDÉS,(el-tőrlődés)ösz.  fa.  Állapot,
midőn  valamely  iromány,  festmény,  színezet, máz,
stb. eltörlődik, illetőleg  elkopik, elmázolódik.

ELTÖRLÖDIK,  (el-törlödik)  ősz.  belsz.  írás,
festék,  máz, színezés,  meszelés  stb.  valamely önkén-
telen  érintés  által  elkopik,  szétdörgölődik, eltűnik.
Sok  nyitás,  csukás  által  eltörlödik  az  ajtókilincs  kör-
nyékén  a  festék.

ELTÖRÖDIK, (el-törődik)  ősz. belsz.  Sok  fá-
radság ,  ide-oda  hányódás,  vetődés  után  ellankad,
elerőtlenül.  Hosszas  háborúkban  eliürödnek  a katonák.
V.  ö. EL,  (2) és TÖRŐDIK.

ELTÖRÖDÖTT,  (el-törődött) ősz. mn. Sok mun-
kában,  vergődésben  ellankadt,  elerőtlenedett.  Eltörö-
dOtt  agg  vitéz.  V.  ő. TÖRŐDÖTT.

ELTÖRÖL,  (el-töröl)  ősz.  áth.  1) írást,  festést,
mázolást  stb.  eltisztít,  elhúz,  eldörgöl,  alapjáról  le-
vakar,  lehúz. Eltörölni  a  hibásan irt  torokat.  Eltöröl-
ni  a  könyeket.  2)  Megszüntet.  Eltörölni  át  örök  szol-
gaságot.  Eltörölni  a  dézmát,  robotot.  Eltörölni  vala-
mely  testületet,  ízérzetet.  Eltörölni  holmi  babonás  sto-
kásokat,  szertartásokat.  3)  Megsemmisít  Eltörölni  át
ellentég  táborát.  Eltörölni  valamely  nemzetet  a  föld
színéről.

ELTÖRÖLGET,  (el-törölget)  ősz.  áth.  Gyak-
ran töröl, azaz a  festéket,  mázt, mocskot, szennyet
stb.  eltisztogatja,  eldörgölgetí, elvakargatja  stb.  El-
törölgetni  a vizes edényeket.  Eltörölgetni  át  ittadtágot.
Eltörölgetni'a  táblára  irt  számokat.  V.  ö. EL, (2)  és
TÖRÖLGET.
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ELTÖRÖLHETETLEN,  (el-törölhetetlen)  ÖBZ.
mn. Amit eltörölni  nem lehet,  a  maga  nemében állan-
dó,  maradó,  változhatttian.  Eltörölheteilen  bélyeg,
tzígyen.  V.  ö. ELTÖRÖL.

ELTÖRÖLHETŐ,  (el-törölhet«)  ősz.  mn. Amit
eltörölni  lehet;  másítható ,  változtatható ,  megszün-
tethető.

ELTÖRPÍT,  (el-törpít)  ősz.  áth.  Törpévé  vál-
toztat  el.  V.  ö. TÖRPE.  EU'árpUeni  korai,  és  szerte-
len munkával a  gyermeket.  EltSrpiteni  a  fákat.

ELTÖRPÜL,  (el-törpül)  ősz.  önh.  Egészen  tör-
pévé lesz,  törpe  alakot  vesz  magira.  Némely  vidé-
ken  igen  eltörpülnek  a*  emberek.  Sovány,  ét  miveletlen
fáidon  eltörpülnek  a  növények. V.  ö.  TÖRPE.

ELTÖRPÜLÉS,  (el-törpülés)  ősz.  fn.  Állapot,
midőn  az  állat  vagy  növény  egészen  törpe  alakúvá
lesz. V.  6.  TÖRPE, ELTÖRPÜL.

ELTÖRVÉNYKÉDIK,  (el-törvénykédik)  ősz.
k.  1) A  törvényszékek  előtt  folytonos  pert  visel.  Tíz,
liíiz  Mg  eltöi vénykedni.  2) Tárgyesettel  : per  útján,
u  illető bírák  Ítélete  szerént, s  a  perrel  járó  költsé-
gek miatt  valamit  elveszt.  Eltörvénykedte  házát, sző-
lejét,  földjeit.  V.  ö.  EL, (2)  és TÖRVÉNYKÉDIK.

ELTÖRVÉNYKÉZIK,  (el-törvénykézik)  l.  EL-
TÖBVÉNYKÉDIK.

ELTRÉFÁL,  (el-tréfál)  ősz.  önh.  Tréfálva  el-
beszélget,  cltárealog.  V.  ö.  TRÉFÁL.  Jó  kedvében
dtrtfált  mindnyájunkkal.  Tárgyesettel,  áth.  ért.  tré-
fálva,  azaz  a  dolgot  könnyen  véve,  valamely  ügyet
elront, elveszt  Eltréfálni  a  legjobb  alkalmat.

ELTRÉFÁLGAT,  (el-tréfálgat)  ősz.  önh.  Foly-
tonos  tréfákat  mondva vagy  űzve  elmulat,  eltársalog,
elnyájaakodik.  V.  ö.  TRÉFA.

ELTUD,  (el-tud) ősz.  áth.  A  tud  ige értelmének
az  el  igekötővel  egyik  sajátságos  módosítása;  ám.
valakit  jószerével,  okkal-móddal  nyakáról  leráz ,  ki
előtte  kellemetlen,  magától  okosan,  megbántás nélkül
eltávolít.  Eltudni  valakit  a  Jtáztól.  Ily  sajátságok
ezek  is  :  A  tett  kárt  betudni  a  szolga  bérébe.  Ett  is
tudjuk  hozzá  a  többihez.

ELTUKMÁL,  ősz.  áth.  Tulajdonkép,  valamely
szerződés, alku, csere  útján  kiad,  odább  ad  valamin.
V.  ö. TUKMA,  TUKMÁL.  Eltnkmálni  holmi  lócsi-
txárot  fogatokkal  a  hibát  lovat.  Eltukmálni  az  állott
antkot. Atv.  ért.  valamit  elsikkaszt,  némi  fogásokkal
odibbad.

ELTULAJDONÍT,  (el-tulajdouít)  ősz.  áth.  Más
jószágát  tulajdona  gyanánt  elfoglalja,  magáévá  teszi.
Mind jó  mind  rósz  értelemben  vétetik.  Az  ellop  igé-
nél  tehát  szélesebb értelmű,  mert  minden  lopás  egy-
izernnind  eltulajdonítás  (rósz  értelemben) ,  de  nem
TÍuoot,  pl-  Eltulajdonítjuk  a  talált  jószágot,  ha urára
Mm  akadunk.  Eltulajdoníthatunk  valamit  csere  vagy
mtgváltá*  által  it.

ELTUNYÍT,  (el-t«nyít)  ősz.  áth.  Egészen  tu-
sivá tesz.  V. ö. TUNYA.

ELTUNYÚL,  (el-tunydl)  ősz.  önh.  Tanyává
esz  egészen.  V.  ö.  TUNYA.  Hosszat  heverétben  el-

tunyúl  az ember.

ELTŰR,  (el-túr)  ősz.  áth.  Tulajdonkép  a  disz-
nófaju  állatról  mondják,  midőn  valamit  orrával  he-
lyéből  elhány,  elmozdít.  Eltúrni  a  búzaveremröl  a
földet.  Átv.  ért.  valakit  erőszakos  módon  bizonyos
állásból,  hivatalból,  szolgálatból  kinyom,  kiszorít.
Másképen  : kitúr.  V.  ö.  TÚR.

ELTURBÉKOL,  (el-turbékol)  ősz.  önh.  Folyto-
nosan  turbékol,  mint  szerelmes  galambok  , giliczék
szoktak.  Tárgyesettel  :  elturbékolni  szerelmét,  azaz
turbékolva  kijelenteni.  V.  ö.  TURBÉKOL.

ELTURHÁSODÁS,  (el-tnrhásodás)  ősz.  fn. Kó-
ros  állapot,  midőn  valaki  elturhásodik.

ELTURHÁSODIK  ,  (el-turhásodik)  ősz.  k.
Nagy mértékben  kifejlődik  benne  a  turhaféle  nyalka.

ELTUTAJOZ,  (el-tutajoz)  ősz.  önh. Tutajon  el-
távozik,  elevez.

ELTÜN,  (el-tün)  ősz.  önh.  Szem  elől  elmegy,
elvész,  egyszerre  látatlanná  teszi  magát.  A  fölvert
nyúl  eltűnt  a  bokorba. Ezen alakban inkább  önkéntes,
mint  szenvedő létellel  bír.  V.  ö.  ELTŰNIK.

ELTŰNÉS,  (el-tünés)  ősz.  fa.  Állapot,  midőn
valamely  tárgy,  melyet  érzékeinkkel  tapasztalánk,
elvész,  látatlanná,  hallatlanná  stb.  lesz.  Égi  jelek,
csillagok,  bolygó  tüzek  eltűnése.  Hajtott,  üldözött  vad-
nak  eltűnése.

ELTŰNIK,  (el-tünik)  ősz.  k.  Az  érzékekkel,
különösen szemmel, füllel,  tapintattal tapasztalt tárgy,
önkéntelenttl  valamely  külső  erő által  elvész,  látat-
lanná, hallatlanná  válik.  Eltűnik  a  szemfényvesztő  ke-
zében  a  pénz.  EltUnik  az  Ügyesen  elcsent  gyűrű,  óra
stb.  Eltűnik  szem  elöl  az  elmerült  s  vízbe  holt  ember.
V.  ö. TŰN,  TŰNIK  és  —IK  igerag.

ELTÜNTET,  (el-tüntet)  ősz.  áth.  Cselekszi,
hogy  valami eltűnjék.  Ai  ügyes  bümester  eltünteti  a
markába  szorított  aranyat.  A  kelő  nap eltünteti  a  csil-
lagokat.  V.  ö. ELTŰNIK.

ELTÜNTETÉS,  (el-tüntetés) ősz. fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit  eltüntetünk.  V.  ö.  ELTÜNTET.

ELTŰR,  (el-tür)  ősz.  áth.  Bajt,  kellemetlensé-
get,  kínt,  szenvedést  elvisel,  kiáll.  Békével  eltűrni  a
sérelmeket.  Ezt  el  nem  tűrhetem.  V.  ö.  EL,  (2)  és
TŰR.

ELTŰRÉS,  (el-türés)  ősz.  fn.  Bajnak,  kínnak,
kellemetlenségnek  elszenvedése,  békéa  elviselése,  ki-
tartása.

ELTÜRHETETLEN,  ELTÜRHETLEN,  (el-
tűrhetetlen  v.  el-türhetlen)  ősz.  mn. Amit  eltűrni,  bé-
kén  szenvedni nem lehet.  Eltűrhetetlen  kín,  fájdalom.
Eltűrhetetlen  zsarolás.

ELTÜSZSZENT,  (el-tüszszent)  ősz.  viszh.  El-
tűsxzenttm  magam, eltűstzented  magad,  eltüsstenti  ma-
gát  stb.  V.  ö. TÜSZSZENT.

ELTÜZEL,  (el-tüzel)  ősz.  áth.  Valamit  meg-
gyújtva  eléget,  tűz  alakban  elfogyaszt.  -Pesten  egy  tél
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alatt  tok  éter  Sí  fát  eltUtelnek.  Eltüzelni  a  nádtarlót.
Eltüzelni  a  kenteteket.

ELTÜZESÉDIK,  (el-tfiseeédik)  ősz.  k.  Arczát
tüzszintt  veresség  futja  el.  Harag  ét  stégyen  miatt  el
tütetedni.  Szélesebb  ért.  mondják  a sebekről,  fakadá
•okról, kelésekről  is, midőn  veres  színt  öltenek,  ellő
bosodnak, nagyon  kigyúladnak.

ELTÜZÖGET,  (cl-tfizöget)  ősz.  áth.  1) Folyto
nos vagy  gyakori  tűzésre  elhasznál.  Eltütögetni  egy
lat  telymet.  2)  Folyvást  tüzöget. V.  ö. TŰZ, (áth.)  és
TÜZÖÖET.

ELUQAT,  (el-ugat)  ősz.  önh. Folytonosan,  bi-
zonyos  időig ugat  Némely  eb égett  éjjel  elugat. Áth,
ért  tárgyesettel  :  ugatva  elfiz,  elkerget,  elijeszt.  A
tolvajokat  elugatták  a  kutyák.  Yisszahatólag  is van
használatban.  Elugatta  magát  a komondor azaz ugatni
kezdett

ELUOOB, (el-ngor) ősz. önh.  és  áth.  1)  Bizo-
nyos  tért  ugorva  meghalad.  Elugorni  két  ölnyi  ttélet-
tégre.  Elugorni  a mát  tű  hot ttot.  V.  ö.  EL, (2) és
UGOR.  2)  Elszökik.  Elugroít  a  büntetet  elSl.  Külön-
böző  :  elugrik.

ELUGRÁL,  (el-ugrál)  ősz.  önh.  Folytonosan
ugor.  Zene  tsóra falu  hotttatt  elugrálni.  Ás  okaiból
kieretttett  bárányok  elugrálnak  a  metSn.  Áth. értelem-
ben  tárgyesettel:  ugrálva  végez,  tesz  valamit  El-
ugrálni  a  kectke-  vagy  narkatánctot.  V.  ö.  UGOR,
UGRÁL.

ELUGRASZT,  (el-ugraszt)  ősz.  áth.  Tulajd.
valakit  elugorni  kényszerít;  cselekszi, hogy  elngor-
jon; vagy  akaratlanul  elugorni  enged.  Elugratttani
bottal  a pajkot  tihedert.  Véletlenül  elugratttani  a* öl-
ben  tartott  malaetot.  Átv.  és  tréfás kifejezéssel:  gesz-
té* , fenyegetés  által  futásra,  szökésre  bír.  Elugrast-
tották  S  kelmét.

ELUGRIK,  (el-ugrik)  ősz.  k.  Kényszerülve,
akaratianni  bizonyos  helyről  máshová  szökik,  ugorva
eltávozik.  Elugrik  a  vágott fából  a forgáct.  Elugrik
a  ttikra  a  tusét  vasbél,  ha  verik.  Elugrik  a  fWdhös
vágott  lapta.  Átv.  ért  elugrik  valamely  tárgyon  a
nem, midőn  előtte  lévén,  észre  nem  veszi.  V.  ö. EL,
(2)  és  UGRIK.

ELUN,  (el-ún)  öss.  áth.  Valami  iránt  érdek-
kel , jó  kedvvel  viseltetni  megszün;  valami  terhére,
alkalmatlanságára  válik;  valamibe bele  fárad.  Elunni
a*  Úrét  ttónoklatok  hallatát.  Elunni  az  itetlen  tréfá-
kat.  Elunni  a  tok  látogatót.  Elunni  a  tzüntelen mun-
kát.  Visszaható  névmással:  semmi  lelki  vagy  kedé-
lyi  élvezetet  nem  lel.  Elunom magam,  elunod  magad,
elunja  magát,  azaz,  nem  mulatom  magam,  vagy  ter-
hére  vagyok  magamnak  stb.

„Ha  elunom  magam  a pusztába,
Befordulok  a  szomszéd  csárdába."

Népd.

ELÜNAKODIK,  (el-unakodik)  ősz.  k.  Hosszú
neki  az idő;  se  szellemi,  se érzéki éldeletei nincsenek,
mikkel  ideje  eltelnék;  semmi mulatsága  nincsen.  Si-

vatag  vidéken,  emberi  tártatágon  kívül,  könyvek,  fog-
lalatottág  nélkül  elunakodni.

ELUNAKOZIK,  (el-taakozik)  lásd  :  ELÜNA-
KODIK.

ELUNATKOZIK,  (el-unatkozik)  L  ELÜNA-
KODIK.

ELUNDOKÍT, (el-nndokít) ősz.  áth.  Undokká,
azaz  olyanná  tesz,' mit  az  ember megun, miben nem
csak  gyönyört  nem  lel, hanem  inkább utálatot, oö-
mört  érez.  Elundoktíani  holmi  dögökkel,  busSt  tárral,
ganéjjal  ás  utasakat.  V.  ö.  UNDOK.

ELUNDOKÚL, (el-undokúl) ősz. önh. Undokká,
utálatossá,  csömörletessé  lesz.

ELUNDORÍT,  (el-undorít) ősz. áth.  1) Undorra
gerjeszt,  utálatot,  csömört okoz.  V.  ö. UNDOR.  Rút
fekélyek,  butölgö  dugok  elundorüjákas  ember  gyomrát.
2) Utálatossá, csömörletessé  tesz.  Tintátalantág  által
elundorítani  ás  ételeket.

ELUNDORODIK,  (el-undorodik) ősz.  k.  Vala-
mely  undor  test  látására,  vagy  undok  beszédre,
gyomra  fölkeveredik,  megcsömörlik: utálattal  fordul
el  valamitől.  Némely  ember  a  békától  elundorodik.
Vannak,  kik  a  tűit  malaestól  elundorodnak.  V.  ö.
UNDOR.

ELUNTAT,  ELUNTAT,  (el-untat  v.  -untat)
ősz.  áth.  Cselekszi,  hogy  valaki  elunja  magát,  hogy
unatkozzék.  Eluníatni  a  hallgatókat  hottnu  Őrét  be-
stéddel.  Eluntatni  a  társaságot  holmi  tüleOen  tréfák-
kal,  nyikorgó  zenével,  rost  énekkel.  V.  ö.  UNTAT.

ELÚSZ,  (el-dsz)  ősz.  önh. Élő állat vízben vagy
más  folyadékban  önerejével  magát  fentartva  tovább
halad.  Elüss  a  béka,  hal,  t  egyéb  trfn  állatok.  Nagy
használatban  van  az  elúszik  is.  Mondják  a*  urnámét-
tér  elúttik  nagy  metneiégre.  A  hal  elúszik  egyik  folyó-
ból  a  mánkba;  de  tfc-es  alakban  inkább  olyan  tes-
tekre  illik, melyek  nem  a maguk, hanem  egyedfii  a
víz  erejénél  fogva  haladnak, pl.  Elúttik  a  tök;  el-
ustik  a  darab fa  ;  elúszik  a fölvetett  holt  tett.

ELÚSZIK, (el-úszik)  ősz. k.  L ELÚSZ.
ELUTAL,  ELÚTAL,  (1),  (el-utal  v.  -utal)  ősz.

áth.  1) Útnak  bocsát,  utat  mutat, útba  igazít  Elutal-
nt  a  tévelygő  vándort  a  legbistotabb  Stvényre.  2)  Bi-
zonyos  téren  utat  nyit. Elutalni  a  ttántáföldet,  rétet,
azaz  :  a  szántóföldön,  réten  utat  törni keresztül.  3)
Slutasít, meg nem  hallgatva  vagy  segedelem  nélkül
ilbocsát,  elküld.

ELUTAL,  ELÚTAL,  (2), (1. fönebb) ö«.  5nh.
Eltakarodik,  elkotródik, odább  áll.  Úgy  elutaU,  hátra
tem  nézett.

ELUTÁL,  (el-ntál)  ősz.  áth.  Valamit  utálva
egészen  megvet,  utálva  kerül.  V.  ö. UTÁL.  Eltttdlxi
a  büdös  lehdetü  embert.  Elutálni  a  fertelmet  bűnök  \
<arlangját.

ÉLÚTALÁS,  (el-útalás)  ősz.  fa.  1)  Cselekvés,
mely  által  valakit útba igazítunk,  útra küldünk ; vagy
valahol  utat  nyitunk.  2)  Állapot,  midőn  valaki  elu-
karodik, odább  áll.
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ELÜTÁLÁS,  (él-utalás)  őse.  fa.  Valaminek  v.
nlaküiek  mint  undorítónak,  utálatot  gerjesztőnek
megvetése,  kerülése.

ELUTASÍT,  (el-utasít) ősz.  áth.  1)  Az utazó-
nak a helye* irányt, ösvényt,  utat  megmatatja,  az  el-
tévedéstől  megója.  Elutasítani  a vándort,  midőn ké-
UOudik,  melyiket  kelljen  a*  tlágató  utak  lOStol  valósí-
tania.  2)  A  kérőt,  folyamodót meghallgatás  vagy  se-
gedelem  nélkül  elbocsátja,  elküldi.  Eluíattíani  a  kol-
dutokat.

ELUTASÍTÁS,  (él-utasítás)  ősz.  fa.  1)  Útba-
igazítás, « helyes  útnak  kimutatása.  2)  A  kérőnek,
folyamodónak  segély  nélkül  elküldése.

ELUTAZ,  (el-utaz)  ősz.  1)  áth. Valamit  utazva
elkölt,  vmgy  utazással  elmulaszt, eltölt  Elutazni min-
den péntét.  Elutatni  a  hivatal  idejét.  2)  önh. Útra  el-
megy.  Az  ii-keli finom különségre  itt  iá  ügyelni kell.
Aki  önként, ön  akaratából  kel  útra, az  elutaz; aki
vagy  ami kénytelen  útnak indulni, elutazik.  Át  ember
tintát;  a  gStSt  elutatik.  Továbbá  kocsin,  hajón  ké-
nyelemmel  inkább  utat  valaki;  gyalog  pedig  és  fa-
radiigosan  inkább  utatik.

ELUTAZÁS,  (el-ntazás) ősz.  fn.  Útra  elmenés,
elindulás.

ELUTAZIK,  (el-utazik)  ősz.  k.  Útra  elmegy,
tárol helyre  menendő  elindul,  útnak indul.  V.  ö. EL-
UTAZ.

ELUZSOBÁZ,  (el-uzsoráz)  ősz.  áth.  Másnak
vagyonát,  pénzét  uzsora  által  eltulajdonítja.  Elutto-
rátm  a* adót  értékét.  V.  ö. UZSORA.

ELÜGET,  (el-figet)  ősz.  önh.  Ügető  léptekkel
elmegy,  eltávozik.

ELÜGYEKÉZIK, ELÜQYEKSZIK,  (el-ttgye-
kézik T. -igyekszik) ösc.  k.  Rajta  van,  hogy  elme-
hessen,  iparkodik  eltávozni.  A  drágát  városból  el-
ugyekeai.  V.  5.  EL, (2)  és  ÜOYEKÉZIK.

ELÜL,  (1),  (el-ül) ősz.  önh.  1) Félre  ül,  előbbi
helyét  odahagyva  máshová  ül.  Elülni  a pamlagról  a
ttékre.  2)  Fenékre száll.  A  vas  dűl  a vtiben.  Elül  a
kajó  , ka fenekén  rét  támad.  S)  Mondják  a madarak-
ról, midőn  nyngonni,  alunni  mennek.  Elültek  a  tyú-
kok.  Akkor  már  elvinek a  verebek,  azaz,  késő  estve
le«z.  (Km.).

ELÜL,  ELÜL,  (2),  (ám.  el-ő-ül  v.  el-ül)  ih.
Megfelel  e kérdésre  : holt  Ellentéte  :  hátúi. Elül  ál-
Imi  a etaiában,  hátút  lenni  a futók  kötíítt.  Köz  élet-
ben  : eí67, L ezt

ELÜLCSAHOS,  (elül-csahosj  1.  ELÖCSAHOS.
ELÜLDÖGÉL,  (el-üldögél)  ősz.  gyak.  önh.

Folyvást  kényelmes  ülőhelyén  marad.
ELÜLEPÉDIK,  (el-filepcdik)  ősz.  k.  Lassan-

lassan  alább  száll, fenékig  lemegy.  ElUlepedik  a ká-
vé  alja.  ElUlepedik  a  vitben felolvatttott  tő.

ELÜLEP8ZIK, (el-ülepszik) 1.  ELÜLEPÉDIK.
ELÜLRŐL,  (el-ai-ről)  ih.  Ellentéte,  hátulról,  s

•tegfelel  ezen  kérdésre, honnan ?  Értelme  :  onnan,
tol  a  dolog  eleje,  kezdete  van.  Honnan  ketdjük  a

könyvet  olvatnif  Élűiről.  Továbtia ám.  homlokzatról.
Élűiről  tokot  mutató hág.

ELÜLSŐ,  (el-ő-iil-ső)  mn.  A  többi  között elül
álló  ,  elül  levő  ,  homlokzatot  mutató.  Ellentéte :
hátultó.

ELÜLTET,  (el-ültet) ősz.  áth.  1)  Növényt vagy
magot  tenyésztés  végett  a  földbe  tesz.  Elültetni  át
állományokat.  Elültetni  annak idején  a  virágmagokat.
Faitkolából  gyümölcsöse  Vitetni  el  a  ctemetéket.  2)
Valakinek  meghagyja,  megparancsolja,  hogy  mis
helyre  üljön.  Elültetni  a  csintalan  diákokat  egymás
mellől.  3)  Az  ültetést  elvégzi.  A  mi  kertünkben már
elültettünk.  V.  ö. EL,  (2)  és  ÜLTET.

ELÜLTETÉS,  (el-ültetés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit vagy  valakit elültetünk. V.  ö. EL-
ÜLTET.  Növények  elültetése.  Az  iskolai  tanulók elül-
tetése.

ELÜNNEPEL,  (el ünnepel)  ősz.  áth.  A  napot
ünnepelve,  vagy  munkától  megszűnve  eltöltí.  El-
ünnepelni  a  hétnek  egy  réttét,  tObb  napjait.  V.  ö. ÜN-
NEP.

ELÜT,  (el-üt)  ősz. áth.  1) Valamit úgy  megüt,
hogy  tovább  menjen,  elszánjon.  Elütni  a  laptat.  El-
ütni  mát  lettéből  a  botot.  2) Ütés által  valamit magá-
tól  eltávolít,  félre  irányoz.  Elütni  magától  a  karácsa-
patt.  3)  Kártyajátékban,  fölebb  való  lappal  az alsób-
bikat  meggyőzi, s  magáévá  teszi.  Disznóval  elütni  a,
királyt,  tizénél  a  heteit.  Tromfot  tromffal  elütni.  4)
Mástól  valamit elkerít, elkaparít  Elütni  mát  keiéről
a  menyatttonyt.  5)  Némely  mértékek  fölét  lecsapja.
Elütni  a  vékát, mér üt.  6)  Mondják  az  óráról.  Elütötte
már  a  tizet,  tizenkettőt,  azaz  már tíz,  tizenkettő  múlt
az  órán.  7)  Használtatik  távolító  ragu  névvel,  midőn
hasonlítás  van  szóban, pl.  Ezen  fiú  elütött  az  apjától,
vagy  testvéreitől,  azaz,  nem hasonló  az  apjához  vagy
testvéreihez.  Át  én véleményem,  tervem elüt  a  tiedíSl.
8)  Aljas  tréfabeszédben:  elütötte  a pap  tyúkját,  azaz
szelet bocsátott.

ELÜTTET,  (el-üttet)  ősz.  áth.  í j  Cselekszi,
parancsolja,  hogy  valamit  elüssenek,  v.  ö. ELÜT.  2)
Kocsival,  lóval  valakit  eltaszíttat,  lábáról  leültet

ELÜVEQÜL,  (el-üvegül)  ősz.  önh.  Olyanná
lesz,  mint  az  üveg.  Stemei  bitonyot  kictapongát  kö-
vetkeztében  elüvegültek.

ELŰZ,  (el-üz)  ősz.  áth.  Űzve eltávolít, elmenni,
elfutni,  elszállni  kényszerít  V.  ö.  EL,  (2) és  ŰZ.
Elűzni  a  háttól  a  hütelen  ételedet.  Elütni  a  tilotból  a
kártékony  barmokat. Elütni  a  legyeket.  Átv.  ért  el-
ütni  a  betegséget,  hidegldzt,  eszközölni,  hogy  meg-
szűnjék.

ELŰZÉS,  (el-üzés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mely  ál-
tal  valakit  vagy  valamit elűzünk.  Csavargók  elütése.
Kártékony  vadak elütése.  V.  ö. ELŰZ.

ELV,  (el-v,  ám.  el-6*  v.  el-ü)  fn.  tt  elv-et.  1)
Általán,  ami elül  van,  ami  másokat megelőz, mi  jó
előre  történt, és lett, v. ö. ELŐ. fn. 2) Ismeretfő,  kútfő,
melyből  valamely  eszmét merítünk. Különösen 3)  oly
gyakorlati  okfő,  mely  vezérli  akaratunkat, cselekvé-
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nyelőket  Elvből  ctdekedni  valamit.  ElvbSl  vitatni,
vagy  megtámadni  ett  vagy  ama  tárgyat.  Bizonyos elv-
ből  indulni  ki.  Ember,  leinek  temmi  elvei  nincsenek.
Valamely  tant,  tudományt  elvekre  építeni.  Ae  itmere-
teket  vitttavinni  eltS  elveikre.  4)  Első,  fő  lény, mely-
ből  mások  erednek.  Életelv.  Erkölcsi  elv.  Zoroatter
(Zerdiut)  izerént  a  világ  két elvből  áll  :  jó  é»  gonott
elvből.  (Princípium).

ELVADÍT,  (el-vadít)  ősz. áth.  1) Vaddá tesi,
vaddá  változtat  el; oly  erkölcsökkel ruhái  fel, milye-
nekkel  a  vad állapotban  levő  emberek  vagy  állatok
bírnak.  9)  Ijedőssé,  tartózkodóvá  tesz,  elidegenít
Ütét,  vérét  által  elvadítani  a  vonó  marhát.  Szüntelen
korholót  által  elvadítani magától  a  gyermekeket.

ELVADITÁS,  (el-vaditás)  ősz. fn.  Cselekvés,
mely  által  valakit  elvadítunk.  V.  ö.  ELVADÍT.

ELVÁDOL,  (el-vádol)  ősz. áth. 1) Elárul, mint
panaszló, vádló  áll  valaki  ellen.  2) Némely vidékeken,
pl.  Ormánságban:  valamit  (t  i. vádat, hibát)  magára
vállal, elvállal.

ELVÁDOLÁS,  (el-vádolás) ősz.  fn.  Cselekvény,
mely  által  valakit  elvádolunk; vagy,  valamely  vádat
magánkra  vállalunk.  Több  vidéken  használják  álta-
lán  ez értelemben  :  elvállalót.

ELVADUL,  (el-vadúl)  ősz  önh.  1)  Vad  termé-
szetet ölt,  olyanná  lesz,  mint a  természeti  vad  álla-
potban  levő  emberek  vagy  állatok.  Tártat  élet, neve-
lét  , műveltség  nélkül,  szüntelen  háborúban  elvadulnak
át  emberek.  2) Elidegenül,  a  társaságot kerüli,  szilaj-
já, kirngóvá  lesz.  Elvadulnak a  tsabadban hagyott  ti-
nók,  etikák.  Elvadul  a  tanító  által  üldSeBtt  nSvendék.

ELVADULÁS,  (el-vadulás)  ősz.  fn.  Vaddá le-
vés,  vadtermészetnek öltése. V.  ö. ELVADUL.

ELVADULT,  (el-vadult)  ősz.  mn.  Aki  vagy
ami el  van  vadulva.  Elvadult  népek.  Elvadult  etikók,
tinók. V.  ö.  ELVADUL.

ELVADULTSÁG,  (el-vadultság) ősi.  fn.  Elva-
dult  állapot

ELVÁG,  (el-vág)  ősz.  áth.  Éles  eszközzel,  pl.
késsel, fejszével,  bárddal,  erősen  ütve  hozzá,  vagy
bele vágva valamit  ketté  választ  Elvágni  karddal  át
dlentég  ketét.  Elvágni  fejűével  táját  lába fejét.  El-
vágói  kéttel  a  gyertyát.  Ö it  elvágja  a  meddig  meg-
tult.  (Km.),  ám.  ő is  élvezi a  mit lehet  Különbözik
w  elmetsz  igétől.  V.  ö. VÁG, METSZ.

ELVÁGÁS,  (el-vágás)  ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn  elvágunk  valamit  V. ö. ELVÁG.

ELVAGDAL,  (el-vagdal) ősz.  áth. 1) Valamit
többszörözött  vágással,  több  kisebb  darabokra  oszt,
•elválaszt  A  nagy  hatábfát  elvagdalni.  2)  Több  kü-
lönböző  tárgyat  egymás után  elvág. Elvagdalni  a  fák
•ágait.  Elvagdalni  a  bárányok  farkát.  V.  ö.  VAG-
DAL.

ELVÁGTAT,  (el-vágtat)  ősz. önh.  Vágtatva,
azaz  sebes nyargalva  ellovagol,  olkocsiz.  V.  ö. VÁG-
TAT.

ELVÁGY,  (el-vágy) ősz. önh. ELVÁGYIK, (el-
vágyik)  ősz.  k.  Vágya  van elmenni, eltávozni.  El-
vágyni  egy boldogabb  hátába.  Szabatosabb  :  elvágyik,
(t  i. a  kénytelenséget,  kényszerűt jelentő  ti  képző-
vel),  minthogy  a  vágy  mindig  kényszerűlést  vagy
szenvedő  állapotot  föltételez.

ELVÁGYAKOZIK  ,  (el-vágyakozik)  ősz.  k.
Többször, vagy  folytonosan  elvágyik.

ELVÁGYÁS,  (el-végyás)  ősz.  fn.  Vágyás  el-
menni.

ELVÁGYIK,  (el-vágyik) ősz. k.  A  vágy elmen-
ni  vagy  eltávozni szivét  ösztönzi.

ELVÁGYÓDÁS,  (el-vágyódás)  ősz.  fn.  Vágyó-
dás  elmenni. V.  ö.  ELVÁGYIK.

ELVÁGYÓDIK,  (el-vágyódik)  L  ELVÁGYIK.
ELVAJUDIK,  (el-vajudik)  ősz.  k.  1) A  szülés

előtti  kinokkal  sokáig bajlódik.  V. ő. EL, (2) és VA-
JÚDIK.  2)  Elerőtlenfil,  elgyöngül  a  hosszas  kinok
miatt

ELVAKAR,  (el-vakar)  ősz. áth.  1) A  testnek
felszínéről  valamit vakarva  eltisztít,  lehúz.  Elvahaná
a  papirotra  ejtett  tintafoltot.  Elvakarni  a  maradó
eebhártyát.  2)  Folytonosan  vakar.  V.  ö. EL, (2)  és
VAKAR.

ELVAKARODIK,  (el-vakarodik)  ősz. k.  Népi-
esen  és tréfásan  szólva : elkotródik, mintegy  magát
elvakarva  valahonnan, odább áll, olhordja  az  irhát,
elinal.

ELVAKÍT,  (el-vakít)  ősz. áth. Cselekszi, hogy
valaki  ne  lásson, észre  ne  vegyen  valamit, mintha
vak  volna.  Elvakította  át  erőt  világottág.  Átv.  ért
az  ész belátását,  a  megfontolást akadályozza,  mely
miatt  ez  a  dolog  valódi  mibenlétét  föl  nem  fogván,
annak  egyedfii  külsejét  veszi  tekintetbe.  Elvakította
a  nagy  tterelem.  Elvakította  a  kttlsS pompafény.  A
valóságos  vakká  tevést, megvakít  szóval  fejezzük  ki.

ELVAKÍTÁS,  (el-vakítáu)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  elvakítnak  valakit  V.  ö.  ELVAKÍT.

ELVAKUL,  (el-vakúl) ön. önh.  Olyanná  lesz,
mint ha vak  volna.  Erkölcsi  ért  lelki  elfogódáa  mi-
att  a  dolgok  mibenlétét  nem látja.  Elvakulni  a  fej-
ttédelgétben.  Elvakulni  a nagy fényettégtSl.  Oly pom-
pát,  fényt  láttam, hogy  elvakultam bele. Ha valóságos
vakságot értünk, ezt megvakul  szóval  fejezzük  ki.

ELVÁL,  (el-vál) ősz.  önh. Önként,  saját akara-
tából, belső  erejénél  fogva elszakad,  magát elkülöníti.
Elvál  át, aki feletégét  oda  hagyja.  Elvál  át  uta»,  mi -
dSn  barátitól  buctut ven. Elvál  a  tettver  a  tettvér tő!,
midőn  a  köztit  birtokot  elosztva  külön  gazdálkodni
kezd.  Elvál  a párt  embere, midim mát párthoz  sxegü-
dik. Köz beszédben  tfc-kel  is  használják,  holott  e  két
alak,  a  dolog velejét  tekintve,  különböző. V. S.  EL-
VÁLIK.

ELVALAKOZIK,  (el-válakozik) ősz.  k.  Örök-
ségben  elosztozik,  kiki  a maga részét kikapván,  egy-
mástól  elszakad.  Szüleik  halála  után  a  tettvfr+k  fl-
válakottak.
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ELVÁLAL,  L  ELVÁLLAL.
ELVÁLÁS,  (el-vális) ősz.  fa.  1)  Önkénti elsza-

kadás, egymástól  eltávozás.  Házatok  elválása.  Oszta-
ioto  OrökötOk  elválása.  2)  Belső  vagy  külső' kénysze-
rűiéin alapult  elszakadás, eloszlás.  A  fának  haso-
gntás  általi  elválása.  Érett  dió kopáctcsának  elválása.
3) Elbatározódás.  Elválát  kora,

ELVÁLASZT,  (el-választ)  ősz.  áth.  1) Az anya-
gilag, Tagy  erkölcsileg  öszvekapcsolt  részeket  egy-
mástól  elszakasztja,  elkülöníti.  Elválasztani  a  kon-
k'lyt  a butától.  ElváUuttani  a  nőt  férjétol.  Elválasz-
tani  a kotokat  a* anyajuhoktól,  a  tinókat  át  üszőktől.
Elválasztani  egymástól  a  verekedőket.  2)  Elszoktat.
Elválasztani  a  gyermeket  a  csecstől.  Elválasztani  a
bvrjút  anyjától.  3)  Valaminek,  valamely  hivatalnok-
nak szavazás  útján  megtesz.  Elválasztani  a  főszolga-
bírót  alispánnak.  Elválasztani  az  esküdet  bírónak.  V.
ö. EL, (2)  és  VÁLASZT.

ELVÁLASZTÁS,  (el-választás)  ősz.  fn.  Cselek-
vő , mely  által  valakit  vagy  valamit  elválasztunk.
Há-.at'ik  elválasztása.  Szopós  gyermek  elválasztása.
\~ilakintk  elválasztása  biróvá.  V.  ö.  ELVÁLASZT.

ELVÁLASZTHATATLAN,  (el-választhatatlan)
ö»í.  mn.  Akik  vagy  amik  oly  szoros  öszveköttetés-
bt-D  vannak,  mely  szerént  egymástól el nem  szakaszt-
hatók.  Elválaszthatatlan  hű  barátok,  házasok.

ELVÁLASZTHATATLANSÁG,  (cl-választha-
Utlans&g)  ősz.  fn.  Egymáshoz  kötött személyek  vagy
tárgyak  legszorosb  viszonya,  melynél  fogva  egymás-
tól  el  nem  választhatók.

ELVÁLASZTÓ,  (el-választó)  ősz.  mn.  1)  Va-
lamely  ügyet,  sorsot  elhatározó ,  eldöntő, kimutató.
E'rálatttó  harc*.  2)  Az  öszvekapcsolt  vagy  vegyített
rezeket,  feleket egymástól  elkülönítő.  Elválasztó  edé-
nyt  az állati  testben.  Elválasztó  ítélet.

ELVÁLIK,  (el-válik)  ősz.  k.  1) Belső  vagy kül-
ső  kényszerülés  által  elszakad, ketté  vagy  többfelé
oszlik.  Elválik  a*  elérett  dinnye,  lök,  uborka  a  szárá-
t''J.  Elválik  a  megnyomott  szilva  a  magvától.  Elválik
a Retkekkel  hasogatott  faderék.  2)  Kitetszik, meg-
látszik, napvilágra jön,  elhatározódik.  Majd  elválik,
íár,y  zsákkal  telik.  (Km.)  Majd  elválik  a dolog.  Elvá-
!<lc,  mi  lett  belőle.  Sokáig  válik  el,  ha  nyerünk-e,  vagy
ttatiink.  V.  ö. EL,  (2)  és  VÁLIK.

ELVÁLLAL,  (el-vállal)  ősz.  áth.  Valamely  tér-
tet, mánkat,  foglalatosságot,  hivatalt elfogad,  magára
villái, azon  föltétellel,  hogy  abban  eljárand,  s azt
mintegy  vállaira  veendi.  Elvállalni  más  adósságát.
E:  állóira  a  szolgabírói  hivatalt.  Elvállalni  a  közter-
ük  viselését,  a  háti  ódét.  V.  ö.  VÁLLAL.

ELVÁLLALÁS,  (el-vállalás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
x«!y  által  valamit  magunkra vállalunk,  valamely  ter-
hit,  szolgálatot,  hivatalt  stb.  elfogadunk, s annak tel-
j'titésére,  az  abbani  eljárásra  ígérkezünk.

EL VÁLOGAT,  (el-válogat)  ősz. áth.  Külön  fajú
rezekből  álló  egészet  fajok  szerént  elosztályoz,  el-
nk.  Ellátogatni  a  hegye-,  lelke-  és  aljadohánylevele-

ket.  Elválogatni  át  ép  és  törtidőit  almákat.  V.  ö.
VÁLOGAT.

ELVÁLT,  (1),  (el-vált)  ősz.  áth.  Pénzdarabot
vagy  mennyiséget  másnemű  pénzzel,  vagy  apróbbal
kicserél.  Elváltani  a  száz forintos  bankjegyei  tízesekre.
Elváltani  az  aranyat  rézpénzre.  V.  ö.  EL,  (2)  és
VÁLT.

ELVÁLT,  (2),  (el-vált)  ősz. mn. Ami  vagy  aki
el  van válva.  Elvált  házastársak.  Elvált  örökösök.  V.
ö. ELVÁL  és  ELVÁLIK.

EL VÁLTÁS,  (el-váltás)  ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn  valamit,  nevezetesen  pénzt  elváltunk.

ELVÁLTOZÁS,  (el-változás)  ősz.  fn.  1)  Álta-
lán,  állapot, midőn  valaki  vagy  valami  elváltozik.  2)
Kér.  katholikai  ért  az  oltári  szentségben a kenyér és
bor  állováuyának  (substantia)  Krisztus  testévé és  vé-
révé  változása.  Szabatosabban  :  átváltozás.

ELVÁLTOZIK,  (el-változik)  ősz.  k.  1)  Más
színt,  más alakot  ölt.  Némely  sötét posttó  fakóra  vál-
tozik  el.  A  selyembogarak  sokfélekép  elváltoznak.  2)
Más  tulajdonságokat  vesz  föl,  más természetűvé lesz;
vágyai,  tettei  az  elébbicktöl  elütnek,  különböznek.
Ezen  ember  egészen  elváltozott,  hajdan  víg  volt,  most
pedig  komor.  3)  Valami  egészen  különböző'  lénynyé
lesz.  Bizonyos  kövek  égetés  által  mészsté  váltat-
nak  el.  A  kenyér  és  bor  álloványa  (substantia),  Urunk
testévé  és  vérévé  változik  el.  Szabatosabban  :  átvál-
tozik.

ELVÁLTOZTAT,  (el-változtat)  ősz.  áth.  Esz-
közli,  hogy  valaki  vagy  valami  elváltozzék.  Különö-
sen  1)  Más színbe,  más  alakba öltöztet.  Némely  színt,
festéket  a  nap  sugarai  elválíoztatnak.  2)  Elcserél.  El-
változtatni  ruháját,  hogy  meg  ne  ismeijék.  3)  Más
természetűvé,  tulajdonságúvá  tesz.  A  hivatal,  rang,
gazdagság  sok embert  elváltoztat.  V.  ö.  VÁLTOZTAT.

ELVÁLTOZTATÁS  ,  (el-változtatás)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely  által  valamit  elváltoztatunk.  L.  EL-
VÁLTOZTAT.

ELVAN,  (el-van)  ősz.  önh.  1)  Távol  van,  oda
van,  nincs  honn.  Már  két  év  óta  el  van  (hazájától).
2)  Itnígy-amúgy  éléi,  elteng,  létezik.  Ha szegényül  is,
de  csak  elvan.  Elvagyunk,  mint  afféle  szegény emberek.
3)  Nélkül  névutóval  vonzatban  ám. valaminek  hiával
él.  Elvan  egész  esztendőben  egy falat  hús  nélkül.  Ná-
lad  nélkül  is  eloagyunk.  V.  ö. VAN.

ELVÁNCZOROQ, (el-vánczorog) ősz. önh. 1.
ELVÁNSZOROG.

ELVÁNDOROL,  (el-vándorol)  ősz.  önh.  Ván-
dorolva , vándorlóképen elutaz, eltávozik.  V. ö. EL,
(2)  és VÁNDOROL.

|  ELVÁNSZOROG, (el-vánszorog) Ősz. önh. Nagy
nehezen,  testét  mintegy  vonszolva  eltávozik,  elmegy.

ELVÁNSZORODIK,  (el-vánszorodik)  ősz.  k.
Oly  erőtlenné lesz,  annyira  elgyöngül,  hogy  csak
vánszorogva  képes  elmenni.  V.  ö. VÁNSZOROG.

ELVÁR,  (el-vár)  ősz.  áth.  1)  Valakit  addig
vár,  míg  eljövend.  Elvárlak  a  város  kapujánál,  i)
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Azon reményben  vár,  hogy  valami történni fog,  vagy,
hogy  megtudja,  mi  történendik.  Elvárom,  mire  válik
a  dolog. Elvárom, balett-e  belőle valami.  3) Huzamos
ideig  vár.  Elvár  ti* évig.  Elvár  reggeltől  estig.  V.  8.
EL,  (2)  és  VÁR,  áth.

ELVÁRAKOZIK,  (el-várakozik)  ősz. k.  Folyto-
nosan,  hosszabb  időig elvár  valakire  vagy  valamire.
V.  5. EL,  (2)  és VÁRAKOZIK.

ELVARÁZSOL,  (el-varázsol)  ősz.  áth.  Vará-
zsolva,  bűvös  működéssel  elcsal,  elvesz,  eltulajdonít
valamit.  V.  ö.  VARÁZSOL.

ELVARR,  (el-varr) ősz. áth.  1) Huzamos  ideig
varr. Égett  éjjeleken  elvarr.  2)  Máshová varr.  Át ing-
gallért  át  ingujjhot  elvarrni.

ELVÁS,  (el-vás)  ősz. áth.  A  fogakat eltompítja,
mintegy  elvájja.  Szokottabban  :  tlváfií.

ELVÁSÁS,  (el-vásás) ősz. fh.  1)  A fogak eltom-
pítása.  2)  Szenvedő értelemben, a  fogak eltompulása.
V.  ö. ELVÁS,  ELVÁSIK.

ELVÁSÁROL,  (el-vásárol)  ősz.  áth.  Vásárlás
által  mások  elől elkapkod.  A  hajhástok,  kofák  eloá-
tárolják  a  lakotok elöl  át  élelmi  Meretet.

ELVÁSIK,  (el-vásik) ősz. k.  Általán, élét veszti,
elkopva  megtompúl.  Elvátik  etittolát,  dörgölés  által
a patkó.  Elvátik  a  toll,  ha tokot  írnak  vele.  Elválik
a  kerékké*  dürgWdtS  ruha.  Elvátik  a  ISet.  Különö-
sen  a  fogakról  mondjuk,  midőn  fanyar,  savanyú  étel,
ital  miatt igen  érzékenyekké,  sajgókká  lesznek, s ez
által  eltompulnak, de csak ideiglen.  V.  ö. VÁSIK.

ELVÁSÍT,  (el-vásít) ősz.  áth.  Valamely  fanyar,
igen  savanyú  étel,  ital  ideiglen  eltompítja a  fogakai
Elvátítoíta  fogaimat  at^éretlen  ttSlö.

ELVÁSOL,  (el-vásol) ősz.  áth.  1.  ELVÁSÍT.
ELVÁSOTT,  (el-vásott) ősz. mn. 1) Elkoptatott,

elcsiszolt,  eldörzsölt. ElvátoU  kerékvat;  elvásott  tteg;
elvátott potttó.  2) Ideiglen  eltompult.  Elvetőit  fogalt.

EL VASUL,  (el-vásúl) ősz.  önh. Fogakról  mond-
ják,  midőn  fanyar  étel-ital  miatt  eltompulnak,  s ide-
iglen  alkalmatlanokká  lesznek  a rágásra.

ELVE  v. ELVÉ,  (el-ve  v.  el-vé  v.  el-ő-é,  mint-
egy  el-tova  v.  elő-tova) névutó. Túl,  túlsó félen,  túlsó
részen, vagyis  részre.  Erdő  elve =r  erdőn túl;  Duna
elve = Dunán túl, azaz  túlra.  A  régieknél  inkább
divatozott,  mint jelennen.  Jordán  elvé,  „És  jutának
Judeának  vidékébe Jordán  elvé"; tenger  elve,  „És mi-
kor juttak  volna ő tanejtványi  tenger  elve."  Ctedron-
nak  áradatja  elvé.  „Kimene  Czedronnak  áradatja  el-
vé.* (Tatrosi codez.)  ám. Jordánon, tengeren, áradat-
ján  túl.  Alkotása  olyan  mint hova  v.  hová  szóé.  És
csakugyan  ezen  kérdésre  is  felel,  mint  a  példákban
láttuk. V.  5. ELVÖL.

ELVÉDDÉGÉL,  (el-véddégél) Ssz. áth.  Apró-
donként , lassan-lassan, egymás  után  több  ízben el-
vesz  valamit  A pénttárból  naponként  elveddegélni  né-
hány forintot.  V.  8.  ELVÉSZ.

ELVÉGEZ,  (el-végez) ősz.  áth.  1) Valaminek
végét éri. Elvégetni  át  utat,  munkát. Elvégetni a köny-

vet. Elvégetni  a* olvatátt.  2) Végre hajt,  teljesít.  El-
végetni  a  paranoiáitokat.  3)  Elhatároz.  Valamit  a
megyei  vagy  orttággyuléten  elvégetni.  Elvagyon  végű-
vé,  hogy  át  emberek  egytter  meghaljanak.  (Horvát
János).

ELVÉGEZETLEN,  (el-végezetíen)  ősz.  mn.  1)
Ami  nincs  teljesítve , végrehajtva,  elkészítve.  Elvége-
tetlen  munka.  ElvégeteÜen  lánethid,  vasút.  2)  Ami
nincs elhatározva. V.  8.  ELVÉGEZ. Határozóilag ám.
Elvégezetlenűl.

ELVÉGEZÖDIK ,  (el-végeződik)  ősz.  belsz.
Élünk  ezen  igével,  midőn  azt akarjuk kifejezni,  hogy
valamely  dolog  belső  működés  következtében , vagy
elgondolva minden  más alany  hatásától  mintegy ön-
magában  teljesedik,  végére jár.  Már  elvégetSdSU  volt
a  tiittválatttát  , midőn  megérketénk.  Szokottabban :
elvégtödik.

ELVÉGRE,  (el-végre)  ősz.  ih.  Legvégre, utó-
jára,  mindenek után, valahára.  Elvégre  megérhetett  a
várva  várt  vendég.

ELVÉQZŐDIK,  1.  ELVÉGEZÖDIK.
ELVEGY,  (el-vegy) székely  szó, 1. ELEGY.
ELVEGYES,  (el-vegyes) 1.  ELEGYES.
ELVEGYÍT,  (el-vegyít)  ősz.  áth.  Különféle,

különnemü  és  fajú  részeket  el- s  öszvekever , egy
egészszé alakít , vagy  egészen  más testté  képez.  El-
vegyíteni  a  butaliittet  rottlittttel.  Elvegytíeni  a kávét
tejjel  ,  önkorral.  V.  ö.  VEGYÍT.  Szokottabban :

ELVEGYÍTÉS,  (el-vegyítés)  ősz.  fn.  1.  EL-
EGYÍTÉS.

ELVEGYÜL, (el-vegyűl) ősz. önh. Elkeveredik,
más  nemű  és  fajú,  vagy  különféle  részekből  álló  tö-
meg közé jővén , annak  egyik  alkotó részét  teszi.  Át
östvetöltmt  vi» ét  bor  elvegyülnek.  A  vit  ét  olaj  el nem
vegyül.  Elvegyülni  a nagy  néptömeg  kStStt.  V.  ö.  EL,
(2)  és  VEGYÜL.

ELVEGYÜLÉS , (el-vegyfilés)  ősz.  fn. Elkeve-
redés ; különféle  részekből  álló tömeg, sokaság közé
kerülés  által  némileg ahoz hasonulás.  V.  ö.  ELVE-
GYÜL.

ELVÉKONYÍT, (el-vékonyft) ősz.  áth.  Vékony-
nyá  változtat  el.  V.  ö.  VÉKONY.  ElvékonyHaiti  a
rétéinek  való  téettát.  Elvékonytíotta  a  ttegény  Oet.
Elvékonyítani  o  szeget,  kapanyelet.

ELVÉKONYODIK,  (el-vékonyodik) ősz. k.  V<5-
konynyá  változik  el ; lassan-lassan  vékony alakot  ölt.
A  karó faragát  által ,  a  tteg pedig  tű*  ét  kalapáld*
áltól  elvékonyodik.  V.  ő. VÉKONY.

ELVÉKONYÚL,  (el-vékonyúl)  ős*,  önh.  1. EL-
VÉKONYODIK.

ELVÉL,  (el-vél)  ősz.  áth.  1)  Más  véleményt
táplál  valami  felől ; másnak  néz valakit  Mátra  vélni
ti  a  bestédet,  mint  a  ttólá  értelmében  kellett  volna.
Áfásnak  véltem(e\)  kegyedet.  2) Visszahatólag  :  etvéli
magát =  elhízza  magát  Ritka  használata  tajdiva-
tos  szó.
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ELVELLENÉS,  (elv-ellenes)  ősz.  mn.  Ami  elv
ellen van, ami  valamely  felállított  elvvel  meg nem
cgyeiik.  Elvellenet  ctelekvény.

ELVÉLT,  (el-vélt)  ősz.  mn. Máiként  vélt, nem
a dolog valódiságiban  felfogott  Elvélt  szándék.  El-
réll  bestéd.  Némely  szónokok  nem  igasci,  hanem elvélt
állitátokat  ctáfolgatnak.  Ritka  használatú.

ELVELTE,  (el-vélte  ám.  elvétve).  Régies  ám.
ritkán. Elvélte  mond igatat,  mintegy  tévedésből.

ELVEMHEZIK,  (el-vemhezik)  ősz.  k.  A  ló- és
szamarfajta  nőstényekről  mondják, midőn  elvetélnek,
azaz, vemheiket,  csikaikat idétlenül, idő  előtt  elvetik,
elszülik.

EL VENDÉGESKEDIK,  (el-vendégéskédik) ősz.
k.  1) Folytonosan  vendégeskedik.  2)  Tárgyesettel  :
vendégeskedve  elpazarol,  elkölt.  Elvendégetkedni  az
'•fűkről  maradt  örökséget.

ELVÉNHÉDIK,  (el-vénhédik)  ősz.  k.  1) Vén
korba jut, vénné  lesz.  2)  Időnek  előtte  olyanná  lesz,
mintha  vén  volna; magát  kiéli.

ELVÉNÍT,  (el-vénít)  öaz. áth.  Vénné változtat
el, vagy  vénhex  hasonlóvá tesz. Elvéntíette  a  tok  nyo-
norútág.  V. 5.  VÉN.

ELVÉNÜL,  (el-vénül)  ősz.  önh.  Vén  korra  jut,
venné  lesz;  a  vénségnek jelei  mindinkább mutatkoz-
nak  rajta.  V.  ö.  VÉN.

ELVER,  (el-ver)  ősz.  áth.  1)  Nagyon  ver,  meg-
ver,  megdögönyöz.  Elverték  tetőtől  talpig.  2)  Verve
elűz, elkerget,  elhajt  Elverni  a  tolvaj  ételedet  a ház-
tól.  3)  Elcsapkod.  A  hullámok  elverik  a  hajókat  állo-
másaikból.  4)  Elpusztít.  Elverte  a jégeső'  a  vetéseket,
a-Jlöket.  5)  Elflt  (az  óra).  Már  elverte  a  tizenkettőt.
6}  Billentyűs,  vagy  pengő  hangszert,  vagy  olyan
hangszeren  valamit  eljátszik.  Elverni  a zongorát, czim-
Wmot,  etítarát.  Verd  el  a  nótámat.

ELVÉRÉSÉDIK,  (el-vérésédik) ősz.  k.  Rendki-
rüli  veres  szín  futja  el.  Elveresedik  át  arcta,  orra.
Elitretednek  a fagyot  kezek,  ujjak.  V.  ö.  VERÉS.

ELVÉRÉZ,  (el-véréz)  ősz.  áth.  Vérrel  bemocs-
kol,  elcsunyft.  A  méttárotlegények  elvérezik  ruháikat.

ELVERMÉL,  (el-vermél)  ősz.  áth.  A  gabonát
MJitszerB verembe  tölti,  eltakarítja.  Elvermelni  a ta-
caara  hagyandó  búzát.  Alföldön  a  gabonát  nem hom-
bárokban  tartják,  hanem  elvermelik.

ELVERHÉLÉS,  (el-vermélés)  ősz.  fn.  A  gabo-
nának  verembe  eltakarítása.

ELVÉRHÉSÉDIK,  (el-vénnésédik)  ősz.  k.  Vé-
re  igen  elsokasodik,  bővérüvé  lesz.  V.  ö.  VÉRMES.

ELVÉRZIK,  (el-vérzik)  ősz.  k.  Elfoly  a  vér be-
lőle.  Elvérzik  a  megvágott  kéz.  Elvérzik  az  orr.  Átv.
trt.  a  nagy  vérvesztésben  elgyöngiil,  elerötlenül, ki-
Berni, meghal.  Elvérteni  a  ctaíamezó'n.

ELVES,  (el-vés) ősz.  áth.  Vésüvel  valamely ke-
mény , szilárd  test  felszínét  lefosztja,  eltisztítja.  El-
t'tni  a  deszkából  kiáüó  csomót.  Elvetni  a  kőnek  szög-
ítfeit,  rögeit.  V.  ö.  VÉSÜ.

ELVES8ZÖZ,  (el-vesszőz)  ősz.  áth.  1)  Vessző-
Tél előz, elkerget  2)  Vesszővel jól  megver.

BA«y  szória.  n. KOT.

'  ELVÉSZ,  ELVÉSZÉN,  (el-vész  v.  -vészén)
ősz.  áth.  A  rendhagyó, vagyis  eltérves  igék  sorába
tartozik.  V.  ö.  VÉSZ.  1)  Mást  valamitől  megfoszt
Elvették  a  ruháját,  pénzét  a  csavargók.  Elvették  a be-
csületét.  Atv.  ért  Elvette  a f agy  a gyümölcsöt;  elvette
a  dér.  Elvették  a  kedvét,  bátorságát.  Elvelte  Itten  át
eszét.  Elvenni  valakinek  a  szemefényét.  2)  Elfogadja,
a  mivel  kínálják  , megajándékozzák.  Elvétéi  ás  ala-
mizsnát.  Elveszi,  a  mit  adnak  neki.  A  világárt  el nem
venné  az  ajándékot.  3)  Elfordít.  Vedd  el  Uram  Isten
rólunk  haragodat.  (Egyházi  ének).  4)  Eltesz,  másuvá
helyez.  Vedd  el  azt  a  széket.  5)  Bizonyos  részt  az
egészből  kifog.  Elvenni  valamit  a  szolga  béréből.  Ha
tízből  ötöt  elveszünk, marad,  öt.  6)  Valakit  nőül  vesz.
Elvenni  a  falu  legszebb  leányát,  vagy  leggazdagabb
özvegyéi. Házasodik a lapát,  elveszi a piszkafát.  (Népd.)
7)  Mondjuk  :  elvenni  a  gyertya  hamvát,  azaz, elkop-
pantani.

ELVESZ,  (el-vesz)  ősz.  önh. Egészen  szabályos
ige, s  ebben  is  különbözik  az  elvész  igétől.  Továbbá
nyilt  e  hangzik  benne,  mely  némely  tájszólás  szerént
hosszú  e*-re  változik:  elvész,  de  egyedül  itt  a  törzsök-
ben  , egyebütt  állandóan  rövid  nyilt  e van  benne.  1)
Úgy  eltéved , elhányódik , hogy  reá  akadni  nem  le-
het ; eltűnik.  Elveszett  a pénze, pipája,  gyttrüje.  Sző-
rén  szálán  v.  szőrén  lábán  elveszett.  (Km).  2)  Meghal,
megdöglik.  Elveszni  a  harczban.  Nyavalyában,  vízben
elveszni.  Elvesznek  télen  a  legyek.  Elvesznek  tzázrétü
pactal  betegségben  a  barmok.  Veszszek  el,  ha  nem  ágy
van.  Rósz  pénz  el  nem  vész.  (Km).  A  tok  bába  kötött
elvesz  a  gyermek.  (Km.)  Szép  asszonyért  majd  elvett
a  lelked.  (Vörösm.)  3)  Elromlik,  megszűnik.  Ezen
'.mberben  egy  jeles  költő  veszett  el.  Nagy  vitéz  veszeti
•l  benne. V.  ö.  VESZ,  ige.

ELVÉSZ,  (el-vész)  1. ELVESZ.
ELVESZDEGÉL,  (el-veszdegél)  ősz.  önh.  Las-

san-lassan  elvesz , veszendőbe  megy,  eltűnik;  elhal,
eldöglik.  Vértályogban  elveszdegelnek  a  barmok.  V. S.
ELVESZ.

ELVESZEJT,  (el-veszejt)  ősz.  áth.  lásd  : EL-
VESZT.

ELVESZÉS,  (el-vészes)  ősz.  fn.  1)  Ingó  va-
gyonnak  eltévedése , eltűnése.  2)  Elhalás,  eldöglés.
3)  Elromlás, megsemmisülés.

ELVESZÍT,  (el-vcszít)  ősz.  áth.  1.  ELVESZT.
ELVESZESZT,  (el-veszeszt)  ősz.  áth.  Dunán

,úli  tájszó,  1.  ELVESZT.
ELVESZT,  (el-veszt)  ősz.  áth.  1)  Valamely

tárgyat,  ingó vagyont  úgy  elejt,  elhullat,  hogy  észre
nem  veszi,  s  ennél  fogva  birtokosa  lenni  megszün.
Elveszteni  az  erszényt.  Elveszteni  lyukas  tarisznyából

pénzt.  Elveszteni  a  szekérről  a  zsákot.  Kétzegtégben
Iveszteni  a  fejkötöt.

A  csengeri  temetőn
Elvesztettem  a  kendőm.  (Népd.)

2)  Megöl, kivégez.  Valakit  méreggel  elvestteni.  A  go-
notttévőt  hóhérpallottal  elveszteni.  Gyermekét  elvettte-

21
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m.  8)  Átv.  ért.  dvtnteni  a* énét;  elvettteni  becttíle-
téí,  hírét,  nevét;  elvestftni  hivatalát,  azaz  :  becsületé-
től, hivatalától  stb.  megfosztatni.  Elvettttni  kártyán,
koetkán,  tortjátékban  mindenét.

ELVESZTEGÉL,  (el-vesztegél)  ősz.  önh.  1)
Vesztegelve  el van, azaz: henyélve,  semmit  sem té-
ve  tölti ai  időt  Használják  tárgyesettel  is  :  Elvettte-
geM  a  napot.  2)  A  régieknél  :  elhallgat  valamit,
nem  szól  bele, vagy  hozzá,  midőn  kellene.  V.  ö.
VESZTEG, VESZTEGÉL.

ELVESZTEGET,  (el-vesztéget)  ősz.  áth.  Az
elvesztést  gyakorolja,  azaz  több izben,  egymás  után
el-el veszt valamit, elpazarol,  haszontalanságokra  ki-
dob, elkölt,  elront.  Fentét  kutyákra, pipákra,  mulat-
tagokra  elvesztegetni.  Egészségét  elvesztegetni.  V.  ö.
VESZTÉGET.

ELVE8ZTÉGETÉ8,  (el-vesztégetés)  ősz.  fa.
Cselekvés,  mely  által  valamit elvesztegetünk.  V.  ö.
ELVESZTEGET. Fentnek,  időnek  elvesztegette.  Egést-
tég  elvesztegelése.

ELVESZTÉGELŐDIK,  (el-vesztégelődik) lásd:
ELVESZTÉGETÖDIK.

ELVESZTÉGETÖDIK,  (el-vesztégetődik)  ősz.
belsz.  Vesztegetés, azaz  pazarlás, mértéktelen  köl-
tekezés  által  elfogy.  Gondatlantág,  rótt  gazdálkodás
által  tok  pént  elvetttegetSdik.

ELVESZTÉS,  (el-vesztés)  ősz.  fa.  1)  Valamely
ingó  vagyonnak  elejtése,  elhagyása, a nélkül,  hogy
észre vennők,  2)  Pénztől, vagyontól  játék  által meg-
fosztás.  3)  Megölés, kivégezés. V.  ö.  ELVESZT.

ELVET,  (el-vet) ősz.  áth.  1)  Valamit magától
eldob.  Elvetette  haragjában  a  kezében  levS  könyvet,
hírlapot.  2)  Valamit  roszalva félre tesz, nem helyesel.
Elvetni  a  hibdtan fogalmazott  kérelemlevelet.  Elvetni
a  roszul  varrott  ruhát.  8)  Magot, termesztés  végett,
földbe  ssórva,  e  munkát  egészen  elvégzi.  Elvetni  jó
korán a  butát.  A jó  goueda  iparkodik  annak  idején  el-
vetni.  Már  mi  elvetettünk.  4)  A  nőstényállat  időnek
előtte  megellik.  A  megterhelt  ló  elvetette  erikaját.  A
tehén  elvetette  borját.  5)  Elvetni  a  tulykot,  azaz, na-
nagyot hazudni. (Közm.). Elvetni  (valaminek) a  gond-
ját,  többé  nem gondolni  vele.

ELVÉT,  (el-vét) ősz. áth.  Valamit  elhibáz,  tu-
datlanságból  vagy  ügyetlenségből  máskép  tesz,  mint
kellene.  Elvéteni  ős  utat.  Elvéteni  a* irátt.  Elvéteni
a hátat, azaz  más házba menni, mint  a  hová szándé-
kozik.  Elvéteni  a ttot.  V. ö. VÉT.

ELVETEKÉDIK,  (el-vetekédik) ősz.  k.  Vala-
mely  tárgy  fölött  folytonosan,  tartósan vitás;  véle-
ményre nézve mással  ellenkezik.

ELVETÉL,  (el-vetél)  ősz.  önh.  Kanezáról,  te-
hénről, s  más állatról  mondják,  midőn  idétlent szol
Terhes  asszonyról  csak  pórias  nyelvben  és megvetés-
ből  használják.

ELVETÉLÉS,  (el-vetélés) ősz. fa. Idétlen  elles.

ELVETEMÉDÉS,  (el-vetemédés) ősz.  fa.  Álla-
pot, midőn  valami elvetemedik ; cselekvés, mely által

rangja, állása,  emberi  méltósága  ellen  lealacsonyítja
magát, s gonosztévő  lesz.  V. ö. ELVETEMEDIK.

ELVETEMEDETT,  (el-vetemédétt)  ősz.  rnn.
Rangjáról, állásáról,  emberi  méltóságáról  megfeled-
kezett, aljas  gonosztevő,  böcstelen.  V.  ő. ELVETE-
MEDIK.

ELVETEMÉDÉTTSÉG, (cl-vetemédéttség) ősz.
fa. Erkölcsi  állapot, melyben  az  vagyon,  ki  magit
gáládul  lealacsonyítja,  megböcsteleníti.

ELVETEMEDIK,  (el-vetemédik)  ősz. k.  Elfer-
dül,  elgörbül.  A  kád  feneke  a  tok  nedvettígtSl  elvete-
medett.  Átvitt ért.  emberi  méltósága, rangja,  hivatala
ellen  gyalázatosán  lealacsonyítja  magát,  nyilvános
botránkoztató, böcstelen  tetteket  követ el, s  mintegy
elveti  magát  V.  ő. EL,  (2)  és  VETEMEDIK.

ELVETEMÉNYÉZ,  (el-veteményéz)  ősz.  áth.
A  tenyésztésre  szánt  magokat  elveti;  különösen, szo-
ros  értelemben vett  veteménymagokat  vagy növénye-
ket elültet  V.  ö. VETEMÉNY.

ELVETEMÍT,  (el-vetemít)  ősz.  áth.  Aljassá-
gokra,  böcstelen  dolgokra  elcsábít  Visszahatólag:
Elvetemtíi  magát,  aljasságokra  adja  magát

ELVETEMÜL,  (el-vetemül) ősz. önh. L ELVE-
TEMEDIK, átv. ért.

ELVETEMÜLT,  (ol-vetemült)  ősz.  mn.  1.  EL-
VETEMÉDÉTT, átv.  ért

ELVETEMÜLTSÉG,  (el-vetemultség)  ősz.  fő.
1. ELVETEMÉDÉTTSÉG.

ELVETENDŐ,  (el-vetendő)  ősz.  mn.  Nem hasz-
nálatra  való,  amit  el  lehet  vagy  el kell  vetni.  Elve-
tendő  rongyok.  Elvetendő  vertek.  És  nem  elvetendő".

ELVETÉS,  (el-vetés) ősz.  fa.  1)  Haszontalan,
kelletlen,  alkalmatlan tárgynak, dolognak  félretevése,
elmellőzése.  2)  Termény, növény  magvainak tenyéu-
tés végett  földbe vetése. V. ö.  ELVET.

ELVETÉS,  (el-vétés)  ősz.  fa.  Tudatlanságból
vagy  ügyetlenségből  eredő  elhibázás.

ELVETÖDIK,  (el-vetödik)  ősz.  belsz.  1)  Ren-
detlenség által  elhinyódik, szokott  helyéről  máshová
jut, minél  fogva  hamar reá-akadni  nehéz.  Elvetődnek
a*  irományok,  holmi  apróbb  merek,  tűk,  gyttruk  stb.
2)  Véletlenül,  történetesen,  nem szándékolva  jut  el
valahová.  Jártában  elvetSdni  valakiket.

ELVETTET,  (el-vettet)  ősz.  áth.  1)  Valamely
eszköz  által  bizonyos  tárgyat  helyéből  elmozdít, el-
emel.  Elvettetni  rúddal  a  ttekér  farát.  Elvettetni  lő-
porral  a  kősziklát.  2)  Eszközli,  parancsolja, hogy a
gabonát  elvessék.  Némely  gatda  korán  tlvelteti  a
butát.

ELVÉTVE,  (el-vétve)  ősz.  ih.  1)  Kőzbe-közbe,
néha-néha,  ritkán,  mintegy  történetesen,  véletlenül.
C»ak  úgy  elvétve látogat  meg  bennünket. A parlagi  gyit-
mlUetOk  koVttt  elvétve  jók  it  találtatnak.  2) Elhibázva.

ELVEZET,  (el-vezet)  ősz.  áth.  1)  Útmutató,
kalauz, vagy  tán  gyanánt elmegy valakivel.  Eloemeíiü
a  gyermeket  a*  itkolába.  Elvetetni  a  vendéget  a  rá-
rot  jelesebb  intézeteibe.  2)  Szorosabb  ért  valamely
eszköznél  fogva,  vagy  valannjét  tartva  visz  maga
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ntfa.  Elvetetni  át  ökröt  szarvánál  fogva  a járomhoz.
Etveutoi  kBtíSféken  a  lovat.  Elvetetni  heténél  fogva  a
gyermekei.  8)  Valaminek  folyását  bizonyos  irányban
eliguitjs.  Elvetetni  át  áttó  vitet  valamely  folyóba,
dróttá.  4)  Gyógytani  ért.  a  nyavalyát  könnyebb
gyógyítás végett  más helyre  származtatja  el.

ELVEZETÉS,  (el-vezetés)  ősz.  fh.  Cselekvés,
mely  Utal  valakit,  vagy  valamit  elvezetünk.  V.  ö.
ELVEZET,  utasnak  elvezeteié.  Lónak,  ökörnek  elve-
útin.  Víz,  mocsár  dvetetéte.  Nyavalya  elvetetése.

ELVEZETŐ,  (el-vezető)  ősz.  mn.  Általán,  aki
nlakit  vagy  valamit  elvezet.  Különösen,  a  gyógy-
Unban, mi a  nyavalyát  más helyre  szállítja  el.  Elve-
uíS  gyógyszerek.  (Derivantia).

ELVI,  (el-v-i)  mn. tt  elvi-t.  Elvet  illető, elvre
Tonttkozó.  Elvi  kérdés.  Elvi  cselekvény.

ELVÍ,  (el-ví)  ősz.  áth.  1) Valamit  víva  elnyer,
megszerez. EMni  az  ellenség  ián fsait.  Elvíni  a harcz-
dijul  kitett jutalmat.  Elvíni  mátok  elSl  a  dicsőséget.
2) Soki vf.  Félnapokig  elvi.  V.  ö. VÍ.

ELVICSKAD,  (el-vicskad)  ősz.  fn.  Mondják
működésben  levő  gépnek  valamely  részéről,  midőn
ftlre billen,  kicsuklik.  Különösen  a  székelyeknél  :
tlvictkad  a  stövömék,  midőn  félre  megy.

ELVIDDEGÉL,  (el-viddegél)  ősz.  áth.  Lassan-
lassan, egymás  után,  részenként  elvisz.  Elviddegélni
a  határa  vett  terhet.  Saját  termetttményeit  dviddegélni
a  i-átárokra.

ELVTGYORODIK,  (el-vigyorodik)  ősz.  k.  Vi-
gjorogva,  azaz  fogait  mutogatva,  láttatva  elneveti
magát  V.  5.  VIGYOROG.

ELVIGYOROG,  (el-vigyorog)  ősz.  önh.  Poly-
tonoáan vigyorog.  Elvigyorog  rajta,  tudja  Itten med-
dig.  Némely  itetien  tréfán  a  buta  emberek  elvigyorog-
»oi.  V.  ö.  VIGYOROG.

ELVIHARZTK,  (el-viharzik)  ősz. k.  A  vihar el-
múlik;  az  idő  megszűnik  viharos  lenni.  Elvihartott
f tjeink  fölött  át  ég.  Átv. ért.  a  külső  vagy  belső há-
ború megszűnik,  lecsendesedik.  Elviharzottak  a  ma-
vyar némtet  egéről  a  török  fegyverek,  és  polgári  vil-
'vngások.  V.  8.  VIHAR.

ELVILEG,  (el-v-i-leg)  ih.  Elv szerént; az előre
bocsátott  elvvel  vagy  elvekkel  egyezőleg.  Elvileg
••i'atkoati  valamely  tárgyról.  Éten  dolog  elvileg  áll,
d*.  i'tm  alkalmatosban  is.

ELVHJSGÉS,  (el-v-i-leg-és)  mn.  tt.  elvilegés-t
v. -ét.  L.  ELVL

ELVILLAN,  (el-villan)  ősz.  önh.  Villanva el-
"ill, eltűnik.  Elvülanlak  fejeink  fölött  a  mennykö-
r-k.  Átv. ért.  sebesen,  villám  módjára  eltávozik, el-
c-ilik.  Győrt  paripán  elvittant  mellettünk.  V.  ö.
VILLAN.

ELVILLÁZ,  (el-villáz)  ősz.  áth.  VUlával  el-
u«d; máaok  elől  elkap, eltakarít  valamit.  Elvüláxni
« tanált  txénát.  Elvülázni  a  stérürSl  a  nyomtatott
tvlmát,  EMUámH  mát  elöl  a  konczokat.

ELVTRÁGZIK,  (el-virigzik)  ősz.  k.  Virágzani
n«gizfinik,  virágait  elhányja.  Elvirágzanak  a  fák,

rótták. Elvirágtik  a  ttSUS.  Átv.  ért.  ifjú  kora elmúlik.
Addig  legstebb a  leány, míg  el nem  virágtik.  V. ö. VI-
RÁG,  VIRÁGZIK.

ELVIRÁGZOTT,  (el-virágzott)  ősz.  mn.  Ami
virágzani  megszűnt, ami elhányta  virágait.  Elvirág-
tott  gyümölcsfák,  rózsák.  Átv.  ért.  ki  a  fiatal  kor  leg-
szebb  serdülő  éveit tál  élte.  Elvirágzott  ifjak,  leányok.

ELVIRÍT,  (el-virít)  ősz.  önh. Tulaja, a  növény-
ről  mondják,  midőn  virítani  megszűnik.  V.  ö.  EL,
(2)  és  VIRÍT.

ELVIRÍTÁS,  (el-virítás) ősz.  fa.  Állapot, midőn
a  növény virítani  megszűnik.

ELVIÉÜL,  (el-virűt)  ősz.  önh.  Többé  nem vi-
rul,  megszűnik  virulni.  Arctanok  rózsái  elviruUak.

ELVISEL,  (el-visel)  ősz. áth.  1) Valamely  ter-
het ,  bajt,  kínt  elszenved, eltűr.  Elvitelni  békével az
élet  viszontagságait.  2)  Ruhaneműt,  öltönyt  égésien
elhasznál; elkoptat.  Bármily  durva  ruhát  it  elvitel.
Ezen  kSpenyt  már  igen  elviteliek.  V.  ö.  EL,  (2)  és
VISEL.

ELVISELÉS,  (el-viselés)  ősz.  fn.  1)  Elszenve-
dés,  eltűrés.  Kínnak,  fájdalomnak,  üldözésnek  elviselé-
se.  2)  Ruhaneműnek  elhordása,  elhasználása,  elkop-
tatása. V.  ö. ELVISEL.

ELVISELHETETLEN,  (el-viselhetetlen)  ősz.
mn.  Amit  elviselni,  eltűrni  nem  lehet.  V.  ö.  ELVI-
SEL.  Elviselhetetlen teher, kin, fájdalom.  Határozóilag
ám.  elviselhetetlenül, el  nem  viselhetőleg.

ELVISELHETLEN,  (el-viselhetlen)  1.  ELVI-
SELHETETLEN.

ELVISELT,  (el-viselt)  ősz. mn. 1) Elszenvedett,
eltűrt,  kiáltott.  Elviselt  kínok, fájdalmak.  2) Egészen
elhasznált,  elkoptatott.  Elviselt  ócska ruhák.

ELVISZ,  (el-visz)  ősz.  áth.  1)  Távolra,  más
helyre  visz.  Elvinni  valamit  kétben,  hón alatt,  háton,
fejen.  Elvinni  hajón,  kocsin ,  lóháton, gyalog.  2) El-
kap,  elfog,  ellop, elragad.  Elvitte  a  víz,  a  szél,  a  fér-
get ég.  Elvitte  a halál.  Igyál  ne igyál,  elvisz  a  halál.
(Bordal). Vigyen  el az  őrdOg. Elvitték  katonának. Elvit-
ték  a  pénzét.  Sajátságok  :  Ezt  el nem viszed.  Est  el
nem  viszed  szárazon.  Nem  viszed  el  büntetés  nélkül.
Vissza  nem  hozom fejében  vitte  el.  (Km.).

ELVISZÉGET,  (el-viszéget)  1.  ELVTVÉGET.
ELVISZÉN,  (el-viszén)  1.  ELVISZ.
ELVITAT,  (el-vitat)  ősz.  áth. Vitatva  magának

tulajdonít  valamit.  Elvitatni  a  testvért  illető  osztály-
rész  felét.  Elvitatni  a játékbeli  nyereséget.  V.  ö.  EL,
(2)  és  VITAT.

ELVITEL,  (el-vitel)  ősz.  fa.  Cselekvés, mely
által  valamit el viszünk.  V.  6. ELVISZ.  Árúk elvitele
hajón,  tengelyen.  Fizetni  át  elvitelért.

ELVITELI,  (el-viteli)  ősz.  mn.  Elvitelhez  tar-
tozó, azt  illető, arra  vonatkozó. Elviteli  költségek.  V.
ö.  ELVITEL.

ELVITET,  (el-vitet)  ősz.  áth. és miveltető. Cse-
lekszi,  eszközli,  hogy  valakit  vagy  valamit elvigye-
nek.  Elvitetni  a  gyapjút,  gabonát,  a  vásárra.  Elvitet-
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m  a  legényt  katonának.  Elvitetni  valakit  koctin, ha
j<Sn. V.  ö. VISZ.

ELVITORLÁZ,  (el-vitorláz)  ősz.  önh.  Tulajd
ért.  felhúzott  vitorlája  hajón  eltávozik.  Szélesebb és
átv. ért.  hajón  elmegy, elerez. V.  ö. VITORLA.

ELVTVÉGET,  (el-vivéget)  ősz.  áth. Lassan-las
san,  egymás  után  elvisz; gyakran  elvisz.  Elvivegetn
a  kit  gyermeket  ide-oda tétálni.  V.  ö.  ELVISZ.

ELVTVÉS,  (el-vivés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn
valakit  vagy  valamit elvisznek  valahová.

ELVIZEL,  (el-vizel) ősz. áth. Hugyozva bemocs
kol, benedvesít; elhagyoz.  Elvizelni  az  ágyat,  a*  üt-
etattlSgleteket.  Visszaható névmással:  elvitelem magam,
elviteled  magad,  elviteli  magát  stb.  azaz  elhugyozom
öszvehugyozom  magam stb.

EL VIZEZ,  (el-vizez) ősz.  áth.  Vízzel  elönt,  el
mocskol, megnedvesít.  Kivitetni  motdáskor  át  atstalt,
pattot. Elvitetni  a  ruhát.

ELVON,  (el-ron)  ősz.  áth.  1)  Vonva  tovább
szállít, mié  helyre  tesz  át. V.  ö. VON. Elvonni  a ne-
keret,  hajót,  dereglyét.  2)  Mástól  valamit  elhúz; a
mást  illető  tárgyból  valamit  elvesz,  vagy  letartóztat
Elvonni  a  etelédek  bérét.  Elvonni  egy  két  krajctárt  a
napttámból.  3)  Visazahatólag:  valamitől  tartózkodik,
visszahúzódik.  Elvonni  magát  a*  emberek  társatágá-
til. 4) Megtagad.  Elvonni  valamit  táját  ttájától.  El-
vonni  kegyelmét  a  folyamodóktól,  tegitiégét  a  ttegé-
nyektöl.  5) Bölcsészeti  ért.  a tárgyak  köz  jegyeiből
általános  fogalmakat alkot,  (abstrahit).  6) Félre- vagy
széthúz,  szétterjeszt  Elvonja  a náját.  Elvonja  a ta-
karó f áty olt.

ELVONÁS,  (el-vonás)  ősz.  fii.  Cselekvés, mely
által  valamit elvonunk.  V.  ö. ELVON.  Szekér  elvond
ta.  Bérnek  elvonáta.  Iimeretek  elvonáta.  Szajnák  el-
vonata.

ELVONCZOL,  (el-vonczol) ősz. áth.  Vonczolva,
asaz nagynehezen,  erőködve, fáradságosán  elvon.

ELVONT,  (el-vont)  ősz.  mn.  1)  Általán,  ami
el  van  vonva,  1. ELVON.  Elvont  teher, koeti.  Elvont
bér,  jutalom.  2) Bölcsészeti ért. oly fogalomról  mond-
juk  , mely  egyedül  a  tárgyak  közös tulajdonságait te-
kinti, melyeket  az  ész  úgyszólván  elvon  az  észrevett
tárgyaktól. (Abstractnm). Ellentéte:  alkalmatotl vagy
öenetei,  (concretum); péld. ezek: ember,  állat, növény,
átvány, elvont  fogalmak  : Péter,  (csendet  nevű)  16,
ét  a, rótta, arany  ösrvetesek. Elvont  ütőeretek,  elvont
Ítéletek.  Elvont  ttámjegyek.  Elvont  mennyitég.  Elvont
gyOk,  (olyan  gyök,  melytől  minden rag  és  képző, az
elemzés  szabályai  szerént,  külön  választatván,  ily
alakjában  nincs köz használatban, pl.  a fakad,  epettt,
forog  igék  gyökei: fok,  ép, fór. Ellentéte: önálló gyök,
mely  a  mondott alakban  is  köz használatú; 1.  Gyök).

ELVONTAN,  (el-vontan)  ősz.  ih.  Bölcsészeti
ért  valamely  tárgynak  egyedül  közönséges  tulajdon-
ságait  tekintve, nem pedig  különös  tulajdonságaival
egyedileg  öszvevéve.  Elvontan  vittgálni  át  embert,
azaz  általánosan  az  emberi  természetet,  nem különö-
sen Pétert vagy  Pált  Ellentéte  :  öttteteten.

ELVONTAT,  (el-vontat)  ősz.  áth.  Más  valami-
nek  ereje,  segítsége  által  elvon.  Elvontatni  a  hajét
réitint  emberekkel,  részint  lovakkal.  Elvontatni  a tárba
letülyedt  ttekeret. V.  ö. EL,  (2)  és  VONTAT.

ELVONTATÁS,  (él-vontatás) ősz.  fa.  Cselek-
vés,  midőn  valamit  elvontatnak.

ELVONUL,  (el-vonúl)  ősz.  önh.  1)  Elhúzza,
félrehúzza  magát  Elvonulni  a perlekedők  tártatágé-
ból.  Elvonulni  valamely  magányba.  2)  Elteijed, el-
nyúlik.  Elvonult  a  ttája.  Elvonul  át  idő.  3)  Lassan-
lassan  eltávozik.  Elvonul  a  fSrgeteg;  elvonulnak  a
felhők.  Átv.  ért.  elvonul fejeinkről  a  vettély.

ELVONULÁS, (el-vonulás) ősz.  fn.  1)  Félreme-
nés, valahonnan vagy  valahová elhúzódás,  magányba
térés.  2)  A  visszatartásnak  egyik  neme,  mely  legin-
kább bizalmatlanságból  ered.  3) Elterjedés,  elnyulás.
4) Lassankénti  eltávozás.  V.  ö. ELVONUL.

ELVONULT,  (el-vonult)  ősz.  mn.  Magányba
tért,  magába  zárkózott, a  társaságtól  eltávozott  El-
vonult  embergyutölb'.

ELVONULTSÁG,  (el-vonultság)  öaz.  fn.  Álla-
pot,  midőn  valaki  a  társaságtól  elvonja  magát,  ösi-
vehúzva  él,  magányban  tartózkodik.

ELVONVA,  (el-vonva)  ih. 1. ELVONTAN.
ELVÖ,  (ám.  el-ve-ő,  1.  ELVE)  kiavult  mn.

Túlsó,  túl  eső, túl  levő.  Duna  elvo,  azaz  Dunán  túli
feltS  Magyarország.  (Heltai).

ELVÖL,  (ám.  el-ve-ő-1 v.  el-ve-ül) kiavult név-
utó.  Túl,  a másik  oldalon,  túlsó  oldalon.  Ezen  kér-
désre  :  hol ? Jordán  elvfii  azaz  Jordánon  túl.  A  gyü-
lekezel,  ki  áll  vala  tfnger  elvSl azaz tengeren  túl.  (Tat-
rosi  codez).  Ethiópiának  folyót  elvül.  (Bécsi  codex).
V.  ö. ELVE.

ELVROKON,  (elv-rokon) ősz. mn. Bókon,  vagy
ugyanazon  elvekkel  bíró.  Mi  ugyanaton  párt emberei,
t  elvrokonok  vagyunk.  V.  ö.  ELV.

ELVROKONSÁG,  (elv-rokonság)  ősz.  fn.  U-
gyanazon  elvekkel  birás.  Elvrokontágban  lenni,  asaz,
ugyanazon  elvek  szerént  gondolkodni  és cselekedni.

ELVSZÍNEZET,  (elv-színezet)  ősz.  fn.  Módosí-
tás,  némi  változatosság,  melynél  fogva  ugyanazon
elvet  a  külön  egyének  vagy  pártok  egymástól  némi-
leg  eltérő  módon  alkalmazzak.

ELVTÁRS,  (elv-társ)  ősz.  fn.  Társ,  ki  ugyan-
azon  elvekkel  bír,  ugyanazon  elvek  szerént  cselek-
szik.  Máskép  :  elvrokon.

ELZAJLIK,  (el-zajlik)  ősz. k.  1) Zajt  csinálva
elmúlik,  eltűnik, zajlani  megszűnik.  Eltajlott  oc  ösz-
veetSdült  néptokatág.  2) A  folyóról  mondják ,  midőn
téli  hideg  időben a zaj,  azaz jég  eloszlik  róla.  V.  ö.
ZAJ.

ELZAJOG,  (el-zajog)  ősz.  önh.  1)  Folytonosan  i
zajog.  A  tisztújítók  eltajognak  egy  nevet  kiáltozva óra-
számra.  2)  Zajogva  elmegy,  eltávozik.  i

ELZÁLOGÍT, (el-zálogít)  ősi.  áth.  Valamely
ngó vagy  ingatlan  jószágot  zálogba  ad.  V.  ö.  ZA-'

LÓG.



3Í9 ELZÁLOGOL—ELZOKOG ELZOBDÍT—ELZ8IBBASZT 380

ELZÁLOQOL,  (el-zálogol)  ősz.  áth.  Zálogba
tea,  vagy  ad.  EUálogolni  át  etuttkétfttleteket,  ruha-
ntmaket.  EUálogobü  valamely  ingatlan  birtokot.  Más-
kép  : elzálogít  v. elzálogosít  V.  ö. ZÁLOG.

ELZÁLOQOLÁS, (el-iálogolás) ősz.  fa.  Cselek-
T&, midőn  valamit  zálogba  adunk, vágj  teszünk.

ELZÁLOGOSÍT,  (el-zálogosít)  ősz.  átb.  1. EL-
ZÁLOGÍT.

ELZÁLOGOSÍTÁS,  (el-zálogosítas)  1.  ELZÁ-
LOOÍTÁS.

ELZÁR,  (el-zár)  ősz.  áth.  1)  Valamit  zár által
erősítve  elrekeszt, elcsuk.  Eltárni  a  tolvajok  elöl  a
kapukat,  ajtókat,  nekrényeket.  V.  ö.  ZÁR áth.  2) Szé-
lesebb ért  valamit úgy  bekerít, hogy  hozzá  férni  ne
lehessen.  Eltörni  a  várott,  midim  dVgvétt  uralkodik
a uomnéd  helyeken.  Eltárni  korlátokkal,  palánkkal,
lövénynyel  valamit.  8)  Akadályt  vet  elő.  Eltárni  át
utat,  utemát.  EUárni  a  kütlekedétt.  4)  Valakit  vagy
valamit  letartóztatva  őrizet  alá  fog.  Eltárni  a  tilos-
Mi  behajtott  marhákat.  Eltdrni  a  befogott  rablókat.

ELZÁRÁS,  (el-zárás)  ősz.  fa.  Cselekvés,  mely
Utal valamit vagy  valakit  elzárunk.  V.  ö.  ELZÁR.
Fifromai,  útnak,  utetának  eltárata.  Gonoittévó'k  el-
tárán.

ELZÁRKÓZIK,  (el-zirkozik)  ősz.  k.  Maga ma-
git  elzárja;  az  ajtót  vagy  kaput zárral  erősítve, ma-
gira csókja.  Eltárkomi  a  kVtelgelö  ellenség  elöl.  El-
tárkoaú  a, kelletlen  vendég  elöl.

ELZÁROL,  (el-zárol)  ősz.  áth.  Zárral  erősítve
a kinyitás  ellen biztosít  Eltárolni  a  kaput,  ajtót.  V.
ö. ZAB,  fo.

ELZÁRT, (el-zart) ősz. mn.Tnlajd. ért  ami zárral
ran  a hozzá  férhetés  ellen  erősítve.  Eltart  ajtó,  kapu.
Szflesb  ért  elrekesztett,  korlátokkal  körülvont,  aka-
dályozott.  Eltárt  várót;  eltért  utak.  Átv.  ért  elvo-
nult, magányban  levő, elzárkózott  Eltart  életet  élni.

ELZÁRTSÁG,  (el-zártság)  ősz.  fn.  Állapot,
midőn valaki  másoktól  elkfllönőzve,  elválva,  magába
vonulva él;  midőn  érzéseit, gondolatait  mintegy ma-
giba  zárja.

ELZAVAR  , (el-zavar)  ősz.  áth.  1)  Zavarva v.
savára* Utal  rendetlenségbe  hoz,  őszvevíssza  hány,
kever.  EJtavarni  a  perhez  tartotó  ktitönfélt  iromá-
nyokat.  2)  Zajt  csinálva  elűz, elkerget  A  vadáttok
efcororíd*  a  nyulakat,  oteket, foglyokat.  3)  Tiszta,
leülepedett  folyadékot  egészen  homályossá,  zavaros-
ai tesz.  EUavann  a  sajtárban,  műbőrben  álló  vitet.
V.  ö. EL,  (2)  és  ZAVAR.

ELZA V ÁRAS,  (él-zavarás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely által  valamit  elzavarunk.  V.  ö.  ELZAVAR.

ELZÁVÁROL,  (el-závárol)  ősz.  áth.  Zavarral
elcrak.  EUávárolni  a  kaput,  ajtót.  V.  ö.  ZAVAR.

ELZOKOG, (el-zokog) ősz. önh.  1) Folytonosan,
tartósan  «okog; 1. ezt  2) Tárgyesettel  : zokogva  el-
panaamol  vagy  megsirat  valamit  Alig  bírta  eltokogni
kttervét.

ELZORDÍT,  (el-zordít)  ősz.  áth.  Zorddá vál-
toztat  el, zord  alakúvá  tesz.  A  havató,  fergeteges  téli
napok  elfordítják  a  láthatárt.

ELZORDONÍT,  (el-zordonít)  1. ELZORDÍT.
ELZORDONÚL, ELZORDÚL,  (el-zordondl  v.

-zordul)  ősz.  önh.  Zordonná  vagy  zorddá  változik  el.
ELZÖLDELL1K,  (el-zöldellik)  ősz.  k.  Zöldel-

leni  megszűnik,  zöldellése  elmúlik.  EltöldeUettek  a
gabonák,  « mar  érni  kezdenek.  Ott  van  ,  eltSldellettek
a  metök.  V.  ö. EL,  (2)  és  ZÖLDELLIK.

ELZÖLDÜL,  (el-zöldtil)  ősz.  önh.  Átv.  ért
használják  leginkább  a  haragos  emberről,  midőn el-
futja  az  epe,  s arcra  zöld  színbe  öltözik.  Úgy  fölmér-
gedt,  itinte  eltöldült  bele.

ELZÚG,  (el-zúg)  ősz.  önh. 1)  Zúgva  elvonul,
eltávozik.  Eltugtak  a  hullámok.  Eltugott  a  förgeteg.
2)  Zúgni  megszűnik.  Eltágtak  a  harangok,  ágyuk.
V.  ö. EL,  (2)  és ZÚG.

ELZÚZ,  (el-zúz)  ősz.  áth. Zúzva  elront,  laposra
nyom, nyomva  megöl.  Elzútni  lábakkal  a  dinnyét.
Elzúzni  a  férgeket.  A  keresztül  menti  kerék  eltútta  a
lábát.  V.  ö.  ZÚZ.  Átv.  ért  és  megvetőleg  szólva  :
semmivé  tesz.  Elfutlak,  ha mootetanni  mertt.

ELZÜRLIK,  1. ELSZÜRLIK.
ELZSÁKOL,  (el-zsákol)  ősz.  áth.  1)  Zsákkal,

zsikszámra  elhord, elvisz.  Eltsákolni  a  butát  kamrá-
ból  hajóra.  2) Átv.  tréfás  ért.  valakit  jól  megdönget,
elpufogat,  meglazsnakol.

ELZSÁKMÁNYOL,  (el-zsákmányol)  ősz.  áth.
Ragadozva,  eredetileg  zsákra  szedve,  elvisz,  eltulaj-
donít valamit.

ELZSAROL,  (el-zsarol)  ősz.  áth.  Zsarolva  ki-
csikar,  zsarolással  eltulajdonít,  magáévá  tesz  vala-
mit.  Elzsarolni  a  szegény  ember  utótó falatját.  V.  ö.
EL,  (2)  és ZSAROL.

ELZSAROLÁS,  (el-zsarolás)  ősz.  fn.  Erősza-
koskodás,  mely  által  valaki  más vagyonát  kicsikarja,
s  magának tulajdonítja.

ELZSEBÉL,  (el-zsebél)  ősz.  áth.  Szoros  ért
valamit  zsebre  szedve  elvisz.  Átv.  ért.  eltulajdonít,,
zsebbe  dugva  ellop.  V.  ö.  ZSEB.

ELZSÉMBÉL,  (el-zsémbél)  ősz.  áth.  Valakié
zsémbelve,  zsémbelés  által  elűz,  eltávolít.  V.  ö.
ZSÉMBÉL.

ELZSIBBAD, (el-zsibbad) ősz. önh.Tulajd .ért a
kézről  és  lábról  mondják,  midőn  a vérkeringés  mint-
egy  megszűnni  látszik  benne,  s  ennél  fogva  érzéket-
lenné  lesz.  Fejem  alatt  eltríbbadt  a  kezem.  Nagy  utö-
détben  eltiibbadt  a  lába. Némely  vidéki szólás  szerént
ehenyved.  V.  ö. ZSIBBAD.

ELZSIBBADT,  (el-zsibbadt)  ősz. mn. A  tagok-
ról , különösen  a  kezekről  és  lábakról  mondjuk,  mi-
dőn  elzsibbadnak.  Eltiibbadt  két, láb. V.  ö.  ELZSIB-
BAD.  Átv.  ért  érzéketlen,  eltompult,  elsenyvedt
Eluibbadt  niv.

ELZSIBBASZT,  (el-zsibbaszt)  ősz. áth.  Cselek-
szi,  hogy  valami  elzsibbadjon,  azaz  érzéketlenné,



381 ELZSILIPÉL—EM EMBÁTYA—EMBER 332

tompává  legyen, s  ideiglen  mintegy  elaludjék,  elhál-
jon.  V.  ö. ELZSIBBAD.  A  nagy  erStetét  elztibbatzt-
ja  az  érzékeket.  A  hostzar  evetét  eltribbatetja  a
karokat.

ELZSILIPÉL,  (el-zsilipél)  ősz.  áth.  A  vizet
zsilip  által  elfolyatja,  zsilipen  leereszti.  T.  ö.  ZSI-
LIP.

ELZSILIPÉLÉ8,  (el-zsilipélés) ősz.  fn.  A  viz-
nek  zsilipféle  nyilason  elereeztése,  elfolyatáss.

ELZSÍEOZ,  (el-zsíroz)  ősz.  áth.  Zsírral  elmocs-
kol,  elszennyesít  Elztirozni  a ruhát,  'bútorokat, pattot,
falakat.

ELZSIVÁNYKODIK,  (el-zsiványkodik)  ősz.  k.
Zsivány  életmódot űz,  folytat.  Tárgyesettel  :  zsivány
módra  eltulajdonít,  elvesz  valamit.  Áx  uzsorátok  el-
zriványkodtdk  vagyonomat. V.  ö.  ZSIVÁNY.

ELY,  régies,  ily  helyett; 1. ezt.
—ELY,  névképző,  1. —ALY.
EM,  (1),  a  közeire  mutató  «  toldott  változata

ezen  öszvetételekben :  em-et,  em-itt,  em-ily,  em-így,
em-ide,  em-innen,  em-erre.  Eléjön a  régieknél  önma-
gában  is  :  „Pártokat  ötének  János  király  ellen, ki-
rályt  emelének  em  az Németországból."  Farkas And-
rás  a  XVI.  században.  Vastaghangon  párhuzamos,
illetőleg  ellentétes  társa  ám : am-ass,  am-ott  stb.  V. ö.
ÁM, távolra  mutató.

EM,  (2),  elvont  gyök.  1)  Jelent  valami  ma-
gasat,  fölfelé  állót,  nynlót  az  emel,  emelkedik  stb.
származékokban.  2)  Szívást,  szopást,  szoptatást; szár-
mazékai  :  emik,  emS,  emlő,  emt,  emétzt;  továbbá  szop-
tató  nöállatot  ezekben  : eme,  emse.  Rokonok  vele  a
magyar  éne,  OnS,  ana,  anya, héber  SK  (anya),  JBN
(táplál, nevel),  szanszkrit  ma,  mada,  ambá  (anya),
hellén  fiáfina,  páppi],  /<«<«, német Amme  stb.  V.  ő.
EME.

EM, (3),  kiavult  áth.  1) szop.  V.  ö.  EMIK.  2)
Eszik.  Nincsen  mit  emniík,  azaz  emniek  v.  enniök,
(Podgorszki  János,  szentmártoni  kapitány  levelében
Jakusich  Perencz,  győri  alkapitányhoz  1577-diki
dec.  2-dikáról).  Senkinek  sem  barmát,  sem  marháját
el  nem vettik,  adjanak  emnik  egy kevés ideig (ülésházy
István  levelében  Thurzó  Györgyből  1606.  jul. 30.).
Rokon  értelemben ma is  gyöke  emészt  szónak és szár-
mazékainak.  V.  ö. EM, (2).

—EM,  (1),  névképző;  hangrendileg  párhuza-
mos tana  a  nyílt  ám. Képez  részint önálló főneveket,
mint  :  kell-em, jett-em,  tzett-tm,  részint  mint  közép-
képző  elvont  törzsneveket,  pl.  az  él-em-édik,  vet-em-
edik,  vet-em-tí,  fél-em-lik,  félrem-it,  gytir-em-lik  stb.
igékben.  V.  ö. ÁM, (1) névképző.

—EM,  (2),  első  személyrag  az  egyesszámban.
1)  Oly  nevekhez járul,  melyek  többesszáma nyílt  ék,
pl.  kez-ek,  ke*-em,  fej-ek,  fej-em,  kerek-ek,  kerek-em,
tenyer-ek,  tenyer-em.  2)  Vékonyhangu  névutókhoz és
névragokhoz  : meUett-em,  elStt-em,  fOUU-em,  nek-em,
vel-em,  töl-tm.  3)  Igékhez  a  múltban  : ment-em, jött-
em, vert-em,  tört-em,  és  a  tárgymutató  alakú  kapcso-

lómódban  : verj-em,  Wrj-em.  Vastaghangon  párhuza-
'  mos  társa  a  nyilt  ám.  V.  ö. ÁM, (2)  személyrag.

EMBÁTYA,  (em-bátya) öaz. fn.  Öregebb  férfi-
testvér  ,  ki  ugyanazon  emlőt szopta.  (Milchbruder).
A  kevésbé  használt  új  szók  közé  tartozik.

EMBEL, 1. OMBOLY.
EMBER,  (em-bér  v.  em-b-ér)  fh. tt  embér-t,  tb.

—ék. Jelentésének többféle színezetei vannak.'Ugyan-
is  ember  1) Legszélesb  ért.  minden okos, eszes állat
akármily  korú  és  nemű ,  tehát, gyermek,  ifjú,  férfi,
agg,  leány, asszony.  Át  ember  okot  állat.  ÁM  ember
halandó. 2) Szorosb  ért.  oly  férfi  nemű, ki tökéletesen
ki  van  fejlődve,  megérve.  Innen  mondjuk  :  O még
csak  gyerek,  nem  ember.  Majd  ha  ember  let*  beUÍUd.
Emberré  növekedni.  3)  Ellentétetik  némely  tájakon
közbeszédben  az atttony, nő  szóknak,  s  férfi  neműt
jelent  Két  atttony  volt  ott,  és  egy  ember.  Emberekből
szedik  a  katonákat,  nem  asszonyokból.  4)  Nemesebb
ért.  kitűnő  tulajdonságokkal  bíró  ember.  Ember  a
talpán  v.  talpra,  eteti  ember.  Ember  a  gáton.  Ember
kell  a gátra.  Ember  légy  fiam.  Aki  ember, jSjön  ide.
No,  ki  az  embert  Emberére  akadni. Ét  a* én emberem.
Csak  e* az  ember. Emberré  tenni valakit.  Úgy  hittem,
emberrel  van  dolgom.

„Minden  ember  legyen  ember  és magyar."
Fóthi  dal,  Vörösmartytól.

5) Polgári  osztályok  és  életmódok  megkülönbözteté-
séül  is  szolgai,  t.  i.  közelebbi  határozóval  mellette.
FSember,  nemetember,  metterember, jobbágyember, pol-
gárember,  paratztember,  gazdaember,  ételedet  ember.
6) Jelent  alattvalót  szelídebb kifejezéssel.  Ki  emberei
vagytok  f  Herezeg  Etzterházy  emberei  vagyunk.  A*  én
emberem, azaz  szolgám.  7)  Ragasztatik  a  nemzetek
nevéhez: magyarember, kunember, németember, horvát-
ember.  8) Ragasztatik  a kort  és állapotot  jelentő  ne-
vekhez.  Oyerekember,  korotember,  öregember,  vénem-
ber,  házatember, attzonyember,  némber  (nő-ember),  Si-
vegyember;  papi  v.  egyházi,  világi,  hadi  ember.  9)
Számtalan jó  és  rósz  tulajdonságok  neveit  veazi  föl
jelző  gyanánt  :  Derék,  jő,  jámbor,  okot,  talpraetett,
becsületet,  igaz,  tzelid  ember.  Hitvány,  rom,  ottoba,
gyáva,  mamlatz,  becttelen, ezigány, vad  ember. Szegény
ember,  gazdag  ember.  Kit  ember,  nagy  bolond  ember.
Gazember,  kocziporember, ctudar, csiinya, piszok,  pipo-
gya,  kótyonfitty,  gyimgyom,  csiribiri  ember.  Kemény,
kuruezember.  Betyár,  ztiványember.  10)  Elfogadja  a
hasonlító  fokot  is  :  emberebb  ám. kifejlődöttebb  em-
ber ; és  különb ember.  Némely közmondások :  Ember
volt  t  megholt.  Nagy  butaféreg  a henye  ember.  Kicsin
ember  tem stalmastál.  Kit  ember nagy bottal jár.  Min-
den  ember  ember,  de  nem minden ember  becttíletet  em-
ber.  Olyan  ember, mint  a  falat  kenyér.  Terem  a* em-
ber, mint a gomba. Mindnyájan  emberek  vagyunk.  Nem
singgel  mérik az  embert. Embert tzaván,  ökröt  szarván
(fognak  meg).  Embere  szavának.  Embert  illet  a  no.

j Ember  tetten fogadált,  eb a  ki  megállja  (arról  mond-
| jak, ki rósz  szavatartó).  Nem lehet  át  ember  hirtelen
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gaitatbtr. Ember  emberrel jó.  Km.  Embernek  embertől
mindig  tett  tartani.  Km. Nagy  ember nagyot  étik  vagy
nagyot  botlik.  Km.  Nem  tudja  ember mitől  hízik.  Km.
Én  ii  ember  vagyok.  Km.  Addig  áll  ember míg  isten
akarja.  Km. Ninct  ember hiba nélkül.  Km.  Nem  tudja
ember  mire jut  vagy  mire  virrad.  Km.

£  szó eredetére nézve  többfelé  ágaznak  a  véle
mények.  Némelyek én  (régiesen :=s  mai én)  és bér
vagy bir  szóktól  származtatják  (énbir) ,  minélfogva
annyit tenne,  mint  : énnel bíró.  A bir  helyett  vétet
hetik bar is,  (melytől  barom  ered),  s  innen  ember
annyi  volna,  mint  :  énét  állat.  Mások  szerént  alkat-
részei  : em  (szop)  és  bér,  mely  héber  nyelven  vastag-
hangon  bar  ám.  fi,  (ide  vonatkozik  a  szanszkrit  bhar
is, melytől  ered  a  latin pario,  német  ge-bSren  stb.);
tehát  em-bar  =:  szopófi,  szopó  szülött,  csécsii;  mely
értelmezés  szerént ugyan  minden szopós  állat  ember
volna, de a nyelvekben  többször nemi név faji helyett
haunáltatik,  pl.  csecsemő  minden  fiatal  szopó állat,
milyenek  : borjú,  bárány,  csikó,  a  nyelvszokás  mégis
cuk  az  emberi  kisdedre  alkalmazza.  Némelyek  az
tmel  ige em gyökét  és  erő  név  gyökét  látják  benne,
melyekből  öszvetét által  lett  volna  em-er,  b  közbetet-
tel  ember =: fönséges  erő'.  Ismét  mások az  egyenesen
fölállót  jelentő  em és  bér  (=  bar,  állat)  elemekből
uirmaztatják,  miszerint  ember  annyi  volna,  mint
emelt  teattel,  fejjel  járó  állat,  mi  által  a  többi  álla-
toktól  különbözik,  Ovidius  szerént  :

.Ős  homini  sublime  dedit,  coelumque  tueri
Jussit, ét  erectos  ad  sidera  tollere  vultus."
S a magyar  költő  szeréül  :

„Ember  vagyunk,  a  föld  s az  ég  fia."
Vörösmarty.

Egyébiránt  akár  a  szopást  jelentő  em,  akár  a ma-
gasra  vonatkozó  em gyökből  elemezzük, analógia  sze-
rént  ágy  is  fejlődhetett  ki,  mint  : a  csőm,  gom,  dóm,
3*m,  (m  gyökökből lett:  csomb csombor,  gomb gombár,
donJt  dombor,  gém  gémbér,  fmb  ember = éber;  fgy
faré a székelyeknél  : Embre;  tehát  :  emö,  emv, emb
&  ér képzővel  ember, (szopó  vagy emelt alkatú).  Már
kgrégibb  nyelvemlékeinkben  : a  két  halotti  beszéd-
ben  tisztán  ez  alakban  fordul  elé  :  „num  igg  ember
mulchotia  ez  Termőt"  (nőm  egy  ember  múlhatja  ez
r«rmöt),  „oimaggomuk  ez  szegin  ember  lukiért,"
'imádjunk,  azaz  imádkozzunk  ez  szegény  ember  lel-
keért).  A  mai  korban  0-vel  beszélő  vidékeken  :  em-
tir,  mint általán  a  zárt  (  (nem éles  ?),  0-vel  ejtetik.
Figyelmet  érdemel tehát a két halotti beszédben, hogy
tnber  caak  e-vel  van írva,  noha  nem = nőm,  vermet
= termet, továbbá némtek = nömtök,  teremte =
ifrümtece  stb.,  a  mennyiben  az  u  felhangú  szókban
4-nek  olvasandó.  Ezen jelenség  ero-6ar-ra  vezetne.

EMBy.BAT.AK, (ember-alak)  ősz. fn.  Az  emberi
t**tnek, termetnek  külseje  összevéve ,  mennyire azt
ütmeinkkel  látjuk  s  lerajzolhatjuk.  Nagy  emberalak,
ú--'í*i  emberalak, ÍVrpe  emberalak. Emberalakot  festeni,
faragni.  Melléknévileg szokottabb :  emberi  alak.

EMBÉRÁLDOZAT,  (ember-áldozat)  ősz.  fa.
Némely  vad  népek  vallásának  egyik  iszonyú  szertar-
tása,  mely  szerént  isteneik  tiszteletére,  vagy  meg-
kérlel ésére  embereket  ölnek. Átv.  ért.  valamely  nagy
vállalat  kivitelére  halálveszélynek  kitett  emberek.  A
népek  szabadsága  sok  emberáldozatba  kerül.

EMBÉRÁRUS,  (ember-árus)  ősz.  fn.  Rabszol-
gákkal  kereskedő,  ki  az  embereket  áru  gyanánt el-
adogatja.  Ki  hinné, hogy  az  annyira  stábodnak  kür-
tőit  Amerikában  is  vannak  emberárusok ?

EMBERBARÁT,  (ember-barát)  ősz.  fn.  Ki  az
emberek,  mint  olyanok  iránt  különös  szeretettel  vi-
seltetik  ; ki  az  emberben  az  embert becsüli,  s  annak
javát  mint  barát  barátjáét  elémozdítani  stb.  törek-
szik ; máskép  :  embersteretS.

EMBÉRBARÁTI,  (ember-baráti)  ősz.  mn.  Em-
berbarátot  illető,  arra  vonatkozó.  Emberbaráti  von-
zalomból  tenni  valamit.

EMBÉRBONCZOLÁS,  (embér-bonczolás)  ősz.
fn.  Műtét, mely  az  emberi  test  bonczolásával  foglal-
kodik.  V.  ö.  BONCZOLÁS.

EMBÉRBÜZ,  (embér-büz)  ősz.  fn.  Sajátságos
bűz,  mely  leginkább  a  fölinelegült  emberi  test  kipá-
rolgásából  ered,  s  tisztaság, «.  m.,  mindenkori  tiszta
ruházat  és  az  egész  testnek  gyakori  mosása által  el-
hárítható.

EMBÉRCSALÓ, (ember-csaló) ősz.  fn.  Személy,
ki  embertársainak  megcsalásából  él,  kinek  szüntelen
törekvése  oda  megy  ki, hogy  csalás  által  szaporítsa
vagyonát. V.  ö. CSAL,  ige.

EMBÉRCSE,  (em-bér-cse)  fn.  tt.  emberesét  ,  tb.
emberesek.  Megvető,  alázó  hangon  szólva,  oly  ember,
ki  vagy  igen  törpe, vagy  erkölcsi  tekintetben  alacson
jellemü.

EMBÉRDÍJ,  (ember-díj) ősz.  fn.  Büntetési  dij,
melyet  törvény  szerént  fizetni  kell  a  személyen el-
követett  sérelmekért.  (Homagium).  A  törvény  hajdan
más  emberdijt  szabott  a  nemesek, mást  a  nemnemesek
megsértő!  ellen.

EMBÉRDÖG,  (ember-dög)  ősz.  fn.  1)  Megholt
embernek  dögteste.  2)  Dögvész,  mely  az  embereket
emészti,  különbözésül a  marhadSgtSl.  Aljas  kifejezés.
Másképen  :  ember vész.

EMBÉRÉDÉS,  (ent-bér-éd-és)  ősz.  fn.  Állapot,
midőn  valaki  férfi  korba  jut,  midőn  tetteiben  érett-
séget  mutat,  midőn  könnyelmű  fiatal  megszűnik  len-
ni, s  midőn  a  házas  életre  kifejlik.

EMBÉRÉDIK,  (em-bér-éd-ik)  ősz.  k.  Ember
kezd  lenni,  azaz ,  teste  és  lelke  kifejlik,  érettségre
mutat, házasságra  alkalmas , szóval,  emberes , vagy
inkább  férfias  tulajdonságokat  vesz  föl.  Megembered-
ni,  neki  emberedni.

EMBÉRÉL,  (em-bér-él)  áth.  m.  embérel-t  v.
emberiéit,  emberéltem v.  embérlétíem, htn. —ni, v.  em-
bérleni.  1)  Valakit  ember  gyanánt  tisztel,  megbecsül,
embernek  vall.  Emberelj  minden  embert,  2)  Visszaha-
tólag  : magát  úgy  viseli,  mint  emberhez illik.  Embe-
reid  meg  magadat,  fiam.  Hej,  nem  emberlettétek meg
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magatokat  f  3)  Valakit valamivel  megkínál,  megaján-
dékoz.  Megembereltek  bennünket  egy  pohár  borral.
Emberelj  meg  bennUnkeí  büodalmaddal.  4)  Hitelt  ad.
8tát forintig  meg nem embereit.

EMBERÉLET,  (ember-élet)  ősz.  fa.  1)  Élet,
melyet  az  ember  él, vagyis minden  viszontagságok,
v&ltozások, melyeknek  -az  ember élete  ali  van  vetve.
2)  Azon  időkör, melyet  az  ember  e  földön  élve  tölt.
Az  emberélet  legfittebb  hetven,  nyalatván  esztendőre
terjed.

EMBÉRETLEN,  (em-bér-et-len)  mn. tt.  ember-
etlen-t,  tb.  —ék.  Emberek  nélkül  szűkölködő, hol
ember  nem lakik.  Embereden  vdtdr.  Emberetlen va-
dontág.  Hogy  etö  étnek  a  földre  át  emberetlen putt-
tában,  ahol  tenki  a  halandók kStSl  nem  lakik.  (Káldi
Job.  38.  26).  Ettől  különbözik  :  embertelen,  1.  ezt

EMBÉRÉVÉS,  (embér-évés)  ősz.  fn.  Némely
vad  népek  szokása, kik  az  emberhúst  megeszik.

EMBÉRÉVŐ,  (embér-ÓTŐ)  ősz.  mn. és  fn.  Em-
berhússal  élő.  Emberevö  vadnépek.  Emberevö  ezdpa.
Afrika  békéjében  még  tok  emberevS  lakik.

EMBERFAJ,  (ember-faj)  ősz.  fn.  Az  ember-
nem  egyik  alsó osztálya.  A  cterkenek,  hinduk, nége-
rek, hottentotok  mind  ktilön-kUlön  emberfajok.  V.  ö.
FAJ.

EMBERFAJTA,  (ember-fajta) ősz.  fn. Rendesen
emberfaj  értelemben  használtatík.

EMBÉRFALÓ,  (ember-faló) 1. EMBEREVÖ.
EMBÉRFELÉ8,  (embér-félés)  ősz.  fn.  Tulaj-

donság , melynél  fogva  valaki  az  embereket  kerüli,
tolok  óvakodik.  Nevelés hiányának,  vadságnak  vagy
sokszor  megcsalatott  bizodalomnak  következménye.
Jobban  :  emberkeríüét,  vagy  :  embertől  félét  (v. ö.
FÉL  önh.).

EMBÉRFÉLÖ,  (embér-félö)  ősz.  mn.  Embere-
ket  kerülő, azoktól  óvakodó.  EmberféVS  vadak. Job-
ban  :  emberkerUltí  vagy  embertdl  félő.

EMBÉRFI,  (ember-fi) 1. EMBERFIA.
EMBERFIA,  (ember-fia) ősz.  fn.  Képes  kifeje-

zésben  ám.  ember.  Már nem it  hintek  át  emberfiának,
azaz, embernek.  Ctókkal  árulod-e  el  a*  emberfiát  t
Luk.  22.  48.  A  nőről így  szoktak  mondani :  ember
leánya,  azaz  nő, asszony.

EMBÉRFOGAMZÁS  ,  (ember-fogamzás)  ősz.
fn.  A  folytonos  teremtésnek  azon  működése, mely-
nél  fogva  a  férfi  és  nő  közösülése  által  elegyült em-
beri  mag a  méhben élni  kezd.

EMBERFŐ, (1), (embér-fő)  ősz.  fn.  Az  emberi
testnek  legnemesebb  része, mely  a  többi  testrészek
fölött  mintegy  uralkodik,  s  a  lélek  működéseinek
mühelyéül  szolgál.

EMBERFŐ, (2), falu  Erdélyben, Belső-Szolnok
megyében; helyr.  Emberfif-n,  —re, —röl.

EMBERFÖLÖTTI,  (ember-fölötti) ősz.  mn.  1)
Ami  az  emberi  erőket, az  emberi  észt,  felfogást  fö-
lülmúlja ; mi sokkal  nagyobb,  dicsőbb, hatalmasabb,
mintMm  embertől kitelhetnék.  2)  Ami  fokozatra néz-

ve  az  ember  fölött  áll, az  embernél  előbbre  való.  Át
angyalok  emberfölötti  lények.

EMBÉRGYILKOLÁS,  (ember-gyilkolás)  ősz.
fn.  Tulajd.  ért  az embernek  megölése gyilok  által.
Szélesb  ért  emberölés, az  emberi  életnek  erőszakos
eloltása.  V.  ö.  EMBERÖLÉS.  Legszélesb  ért  min-
den , mi az  emberi  életet  időnek  előtte  megrövidíti,
elveszi.  Némely  gyári  munkák  valóságos  embergyil-
kolátok.

EMBÉRQYILKOLÓ, (embér-gyilkoló) ősz.  mn.
1)  Ki  embereket  gyilkol.  Embergyilkoló  haramiáié,
rablók.  2)  Emberéletet  elvevő,  megrövidítő.  Ember-
gyilkoló  háború,  nyavalyák.

EMBÉROYILKOS,  (ember-gyilkos)  ősz.  fn.
Gonosztévő,  ki  valamely  embert  szántszándékosan
megöl.  Átv.  ért  emberkinzó, emberéletet  rövidítő.

EMBÉRGYÜLÖLÉS,  (embér-gyülölés)  ősz. fn.
Gyfilölés,  melylyel  valaki  az  emberek,  mint  olyanok
iránt  viseltetik.

EMBÉRG YÜLÖLÖ,  (ember-gyűlölő)  ősz.  mn.
Ki  az  embereket  gyűlöli,  kerüli,  8 irántok  semmi bi-
zalma  nincs.

EMBÉRHAJ,  (ember-haj)  ősz.  fn.  Haj,  mely
az  ember  testén, különösen  fején  nő.  StSke,  t*Sg,  fe-
kete ,  vörös,  rima,  kondor  emberhaj.  Emberhajból  kö-
tött  gyűrű,  lánet.

EMBÉRHAJ,  (ember-háj) ősz.  fn.  Az  emberi
test  zsírja,  kövérsége, mely  leginkább  a  has  körül
gyülekezik  őszve.

EMBÉRHAJSZÁLFEJÜ,  (embér-haj-szal-fejü)
ősz.  fn. Bélférgek  v.  bélgiliszták  egyik  faja. (Ascarus
trichnria).

EMBÉRHANG,  (ember-hang)  ősz.  fn.  1) Saját-
ságos  hang,  mely  az embernek  tulajdona.  2)  Az  or-
gonában  azon  változás, mely  az  emberhanghoz  leg-
inkább  hasonlít  (Regalzug).

EMBERHÚS,  (ember-hús) ősz.  fn.  Hús  az  em-
beri  testen. Emberhúst enni. V.  ö. HÚS.

EMBERI,  (em-bér-i) mn. tt  emberi-t,  tb  ék,
fokozva  :  emberibb  v.  emberiebb.  1) Olyan,  mint em-
berhez  illik.  Emberi  erkölcsök.  Emberi  gondoticotdt.
2)  Emberhez  tartozó,  embernek  való.  Emberi  eledel.
Emberi  lábak. Emberi f ej.

EMBERILEG, (em-bér-i-leg)  ih.  Emberhez  il-
lőleg, emberi  módon.  Emberileg  bánni át  alattvalók-
kal,  cselédekkel.

EMBERISÉG,  (em-bér-i-ség)  fn.  tt  emberiség-
ét.  1)  Azon tulajdonságok  őssvege, melyek  az  em-
bert,  mint olyat illetik.  Ett  kotta magával  az  emberi-
lég.  Némely  vadnépek  kévét jeleit  viselik  át  embentég-
nek.  2)  Emberek  őszvege.  Véteni  át  égett  emberiség
ellen.  Át  emberiség  ctéljai,  erény  ét  boldogtág.  Kü-
lönbözik  tőle :  emberség,  1. ezt

EMBERISMERET,  (ember-ismeret)  ősz.  fn.
Eszméletí  és tapasztalati  utón  szerzett  ismeret, mely-
nél  fogva  a különböző  természetet, hajlamot,  indala-
tot, gondolkodásmódot  az  emberekben éssreveuu&k.
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EMBÉRISMERÖ,  (ember-ismerő)  ősz.  fa.  Ki
részént eszmélet, részént  tapasztalat  után  az  emberek
gondolkozás!  és  cselekvési  módjait,  különösségeit
émereszi, kitanulja,  ismeri.

EMBÉRISZONY,  (ember-iszony) ősz.  fn.  Bús-
komonag  következménye,  melynél  fogva  valaki  az
emberek társaságától  iszonyodik,  az  embereket  kerü-
li, gyűlöli.

EMBÉRÍT,  EMBERIT,  (em-bér-ít)  áth.  m.  em-
btrtí-tti,  htn.  —ni v.  —eni.  1) Emberi  alakba  öltöz-
tet  A  régi  egyiptomiak  emberítették  az  állatokat,  ma-
daraJcai.  2)  Felsőbb  emberi  tulajdonokkal  felruház,
kiművel  Embertíeni  nevelét  állal  a  vadnépeket.

EMBÉRÍTÉS,  EMBÉRITÉS,  (em-bér-ít-és)  fn.
tt  anbtrítet-t,  tb.  —ék.  Emberi  alakba  öltöztetés.
KimÜTelés.

EMBÉRÍZ,  (embér-íz)  ősz.  fn.  Iddszak,  mely
u«rént  új-új  nemzedék  következik.  Egy  emberíz,
atas egy nemzedék.  Két,  három  emberit.  Egy  ember-
ítre közönségesen  harminczhárom évet  vesznek, s  fgy
egy uizadban  három  emberíz,  azaz  három  új  nem-
zedék  (generatío)  van.

EMBERKE,  (em-bér-ke)  fn.  tt  emberkét,  tb.
embtrtík.  Kisded  ember  testileg  vagy  erkölcsileg vé-
re.  Néha  megvető  értelemben  is  használják.

EMBÉRKÉDIK ,  (em-bér-kéd-ik)  k.  m.  ember-
Itfd-tem,  —tél,  —étt, htn.  —ni. Nemesebb  ért.  úgy
viseli  magát,  mint  jeles,  derék  ember;  vitézkedik.
Enberkedik,  t*  61.  (Vörösm.  Zalán  fut).

EMBÉRKERŰLÉS,  (ember-kerülés)  ősz.  fn.
Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  az  emberek  tár-
wíigit  futja,  kerüli.  Nagyobb  fokú  embergyülölés,
emberiszony.

EMBÉRKEEÜLÖ,  (ember-kerülő)  ősz.  mn.  Ki
ai  emberekkel  társalkodni  nem  szeret,  emberfutó,
maginak  való.  Emberkertllö  remete,  búskomor.

EMBERKÉZ,  (ember-kéz)  ősz.  fn.  1)  Tulajd.
az embernek  keze.  2)  Átv.  ért.  emberi  munka,  mive-
les, emberi  erő, ügyesség.  Némely  rétzein  a  fűidnek
alig  látnának  emberkét  nyomai.

EMBERKOR,  (ember-kor)  ősz.  fn.  1)  Kor, me-
lyet  ember  végső  vénségig  elérhet.  Az  emberkor  leg-
fcitbb hetven  nyoletvan  év.  2)  Kor,  melyben  valaki  a
kifejlődésig  megérik , midőn  a  nemzéere  tökéletesen
^kalmas.  3)  Férfikor,  az  emberi  korszak  dele.

EMBÉRKOROS,  (ember-koros)  ősz.  mn.  Ki
mar emberkorra  jutott,  kifejlődött  férfi.

EMBÉRKORÚ,  (ember-korú)  1.  EMBÉRKO-
ROS.

EMBÉRLOPÓ,  (embér-lopó)  ősz.  fn.  Ki  az em-
bereket  elragadja,  hogy  mint  rabszolgákat  eladja,
vagy  használja.

EMBÉRMAGASSÁGNY1, (erabér-magasságnyi)
öir. mn.  Oly  magas, mint  a  közép  termetű  ember
magassága.  Embermagattágnyi  vetetek,  kender,  kuka-
rieta, ga.

EMBÉRMAGASSÁGU,  (embór-magasságu)  1.
EMBÉRMAGASSÁGNYI.

AKAD.  tűm  tsteik.  n.  BŐT.
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,  EMBÉRMAGZAT, (ember-magzat)  ősz.  fn.  Em-
' bér  gyermeke,  szülötte,  ivadéka,  emberi  magzat.

EMBÉRMAJOM,  (ember-majom)  ősz.  fn.  A
majmok  azon  faja,  mely  az  emberhez  leginkább  ha-
sonlít.  (Orang-utang.)

EMBÉRMÓDON,  EMBÉRMÓDRA,  (ember-
módon  v.  -módra) ih. Úgy,  mint emberhez  illik, mint
ember  szokott  Embermádon  bánni  a  legnyomorúbb
szolgával  it.

EMBÉRMUNKA,  (ember-munka)  ősz. fn. Mun-
ka,  melyet  ember  tesz ; ember  által  készített  mű, em-
beri  munka.

EMBÉRMÜ,  (embér-mü)  ősz.  fn.  Mű,  melyet
egy vagy  több  ember készít Át  egyiptomi  gúlák  nagy-
szerű  embermüvek.  Máskép  :  emberi  mű.

EMBÉRNAGYSÁG,  (ember-nagyság)  ősz.  fn.
Oly  magas  testalkat, milyen  a  középtermetű  felnőtt
emberé.

EMBERKÉM, (ember-nem) ősz.  fn.  Az  emberek
öszvesége,  mennyire azok az  egyéb állatok  öszvegétől
különböznek.  Az  embernem Istennek  legjelesebb  müve
e földön.  Át  embernem ttaporodáta  nagyobb,  mint  tok
mát  állatnemeké.

EMBÉRNYI,  (em-bér-nyi)  mn.  tt.  em6«myi-í.
tb.  —ék.  1) Ember  nagyságával  biró,  oly nagy, mint
felnőtt  ember.  Embernyi  (magasságú)  fű,  gitgat.  2)
Emberré  növekedett. Embernyi  ember, azaz  teljes em-
bernagyságig  és  korig  kifejlett  (ifjú);  a  székelyeknél
ám.  derék  ember.  (Kriza  János).

EMBÉRNYOM, (ember-nyom) ősz.  fn.  1) Nyom,
melyet  a  lépő,  járó-kelő  ember  lába  hagy  maga
után.  2)  Emberíz.  1.  ezt

EMBÉRNYUZÁS,  (embér-nyuzás)  ősz.  fn.  Tu-
lajd.  ért.  Cselekvés, midőn  valaki  embert  vagy  embe-
reket  nyúz.  De  leginkább  átv.  ért.  használtatik,  s
annyit  tesz ,  mint  emberzsarolás,  emberkinzás , más
szegényebb  ember utósó  vagyonának  elcsikarása.

EMBÉRNYUZÓ, (embér-nyuzó)  ősz.  fn.  Tulajd.
ért.  ki  embereket  nyúz, vagyis  az  emberek  bőrét  le-
húzza. Átv.  éa  szokott  ért  emberzsaroló,  emberkínzó,
más  szegényebb  ember utolsó  falatját  elcsikaró.

EMBCRORZÁS,  (embér-orzás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valaki  embert  lop,  erőszakosan  elrabol,
hogy  szolgaságra  vigye  vagy  eladja.

EMBERÖLÉS,  (embér-ölés)  ősz.  fn.  Az  ember
életének  eloltása,  fegyver  vagy  más  eszköz  által. A
büntető jogban  meg szokták  különböztetni a  gyilkos-
ságot  az  emberöléstől.  A  gyilkosság  alatt  azt  értik,
ha valakinek  szándékában  is  vala  embertársának  éle-
tét  elvenni;  emberölés  alatt  pedig,  midőn  ezen  szán-
dék  ugyan  nem,  de  mégis  valamely  ellenséges indu-
lat  szolgála  okul  a  bűntettre, pl.  valaki  mást  csak
meg akart  verni,  de  ebből  a  megveretettnek  halála
következett.

EMBÉRÖLŐ,  (embér-ölő)  ősz.  fn.  és  mn. Ki  v.
mi  az  ember  életét  elveszi,  megszünteti; különbözik
a  megölést  szándékoló  gyilkos.  V.  ö.  EMBERÖLÉS

22
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EmberölS  vadnépek.  Emberölö  vöt, fegyver,  méreg.  Em-
berolö  munka.

EMBÉEÖLDÖKLÉS,  (ember-öldöklés)  ősz.  fa.
Ás  emberölésnek  gyakorlása, ismétlése, midőn  v»Jaki
több  embert  megöl. A  kurucsvilágban  tok  emberifldök-
Ut  történt.  V.  ő. ÖLDÖKLÉS.

EMBÉBÖLDÖKLŐ,  (ember-öldöklő)  ősz.  mn.
és  fa.  Ki  az  embereket  öldökli,  azaz  folytonosan
egyre-másra  öli,  gyilkotfa.  V.  ö. ÖLDÖKÖL.

EMBÉRPETE,  (ember-pete)  ősz.  fn.  Az  ember
nemző  erejének  egyik  lényeges  eszköze, szerre, mely
máskép  :  here  vagy  tök.

EMBERRABLÁS,  (ember-rablás)  ősz.  fa.  Erő-
szak, melynél  fogra  az  embert  áru  vagy  rabszolga
gyanánt  elhnrczolják.

EMBERRABLÓ,  (ember-rabló)  ősz.  mn.  és  fa.
Ki  embereket  erőszakosan  elragad,  hogy  vagy  ára
gyanánt  eladja,  vagy  rabszolgául  bírja.

EMBERSÉG  ,  (em-bér-ség)  fa.  tt  embértég-
it.  1)  Külső  jelekben  mutatkozó  nyájas  magavise-
let, ndvariság. Embertéggel  viteltetni  mátok  iránt. Em-
bertéget  tanulni.  Embertéget  tudni.  Majd  megtanulok
embertégre.  2)  Jó  akarat,  szolgálati  készség.  Annyi
embertége  tem  volt, hogy  át  utat  megmutatta  volna.  3)
Becsületesség, becsület. Embertégemre  mondom.  Pént
embenég,  ruha  tittteuég.  (Km.)  Több  a*  embertég  a
kápoulá*  htunál.  4)  Hitel.  Valakinek  embertégére
kolctonömi.  Ha  ninct  pént,  van  embertég.

EMBERSÉGES,  (em-bér-ség-és)  mn. tt  ember-
tégit-t  v.  — ét,  tb. —ék.  1)  Becsülettudó,  nyájas,
udvarias.  Emberiéget  fogadét;  emberségei  kOttdntés;
embertéget  ifjú.  2)  Becsülettel  teljes,  ki  tiszta  erköl-
csökkel  és  jellemmel  bír.  Tetőtől  talpig  embertéget
ember. Minden  ember  ember, de  nem  minden  ember em-
beriéget  ember.  (Km.) Sűrűn  vetik  maguát  a* emberté-
get  embernél, de vékonyon  kél. (Km.).

EMBERSÉGESEM,  (em-bér-ség-és én)  ih.  1)
Becsületesen, nyájasan,  udvariasan.  Embertégeten  fo-
gadni  a  vendégeket.  2)  Tiszta  erkölcsökkel  és  jellem-
mel.  Emberiégeien  vitelni  hivatalát.  Embertége-
ten  ébú.

EMBERSÉGGEL,  (em-bér-eég-vel)  ih.  Illő  be-
csülettel, tisztelettel. Én  egén  embertéggel  tnóltíottam
8t,  •  S  gorombán  felelt.  Emberiéggel  tokot  lehet  eu-
tttelem.

EMBÉRSÉGTELEN, (em-bér-ség-te-len) mn.  tt
embériégtelen-t,  tb.  —ék.  Kiben  nincs  emberség,  ki
becsületet  nem töd;  udvariatlan. Másképen  :  ember-
telen,  csakhogy  ennek  keményebb jelentése  is  van.

EMBÉRSOR, (ember-sor) öss.  fit.  Osztály, mely-
bea  kifejlett,  érett  korú  emberek vannak,  ö  még nem
embertorbavaló.

RMBfeRHEÁMj  (embir-szám)  ősz.  fa.  Egy  tes-
tületben vagy  társaságban  létező  emberek  szimsze-
réntí Süvege.  Ttíbb  vele  át  embernám.  (Km.).

EMBERSZERETÉ8,  (embér-sseretés)  ön.  fa.
Cselekvés, mely  szerént  valaki  az  embereket  szereti,
s  azok javat  ereje  szerént  előmozdítani  törekszik.

EMBÉRSZERETET,  (ember szeretet)  ősz.  fa.
Erény,  különösen keresztény  értelemben véve,  mely-
nek  elve  „Mindent,  a  mit  akartok  hogy  cselekedje-
nek  nektek  az  emberek,  ti  is  cselekedjetek  azt  ne-
kik."  (Üdvözítő).

EMBÉRSZERETÖ, (ember-szerető) ősz.  mn. é»
fn. Ki  az  embereket  mint  felebarátjait  szereti, s  azok
javát  előmozdítani törekszik.

EMBÉRSZÓ,  (ember-szó)  ősz.  fa.  Tagozatot
emberi  hang,  illetőleg  beszéd ,  mely  által  érzéseit ét
gondolatait  közli  az ember.

EMBÉRSZÓLÁS,  (ember-szólás)  ősz.  fa.  Rá-
galmazás,  más  hírének,  nevének  alacsonyitása.  Igái-
mondái  nem emberigólát.  (Km.).

EMBÉRSZÓLÓ, (ember-szóló)  ősz.  fn.  Aki  az
embereket  megszólja, azaz rágalmazza, tetteiket  ócsá-
rolja,  birokét, nevöket becsméreli.

EMBÉRSZÖR,  (ember-szőr)  ősz.  fa.  Szőr, mely
az  ember testén  nő.  Egyébiránt  a  fejszőr  neve  külö-
nösen  :  haj,  az  ajkak  fölött  levőé : bajun,  az  állón
nővőé  : nakdl,  a  szeméremtest  körfii  növőé  :  fan.

EMBERTAN,  (ember-tan)  ősz.  fa.  Tan,  mely
magában  foglalja  mind  azt,  mi  az  ember megismeré-
sére  tartozik,  érzéki  és  szellemi  tekintetben.  (An-
thropologia).

EMBERTÁRS,  (embér-tin)  ősz.  fa.  Általán,
minden  ember, mennyire  okos  észszel  bíró  állat  le-
vén,  hozzánk hasonló; felebarát  A  király  embertana
a  koldútnak  it.  A  keresztény  nemetak  a  kerettténynek,
hanem a pogánynak  it  embertária.

„ Virrasztott a  szív  égő  romja  mellett,
Hogy  tévedt, snjtolt  embertaninak
Irányt  adjon  s erőt, vigasctalást"

Vörösmarty.

EMBÉRTEJ,  (ember-tej)  ősz.  fa.  Hóembernek,
azaz  asszonynak  teje.

EMBERTELEN,  (em-bér-te-len) mn.  tt.  ember
telen-í,  tb.  —ék.  1)  Aki  becsületet  nem tud, nem
szíves, nem  udvarias.  2)  Finomabb  emberi  érzésből
kivetkőzött,  durva,  vad,  kegyetlen  természetű.  3^
Mint  határozó :  embertelenül.

EMBÉRTELENKÉDÉS,  (em-bér-te-len-kéd-és)
fa.  tt  embértelenkedét-t,  tb. —ék.  Durva, érzéketlen,
kegyetlen  bánásmód, magaviselet

EMBÉRTELENKÉDIK,  (em-bér-te-len-kéd-ik;
k.  m. embértelenkéd-tem,  —tél, —itt. Durván,  vadul,
kegyetlenül  viseli  magát;  nyers,  faragaüan  erköl-
csökkel  bír.

EMBÉRTELENSÉG,  (em-bér-te-len-ség)  fia.  tt
emberteleniég-ét.  Nem  emberség,  oly  tulajdonság,
melynél  fogva  valaki  embertelen.  V.  ö.  EMBER-
TELEN.

EMBERTELENÜL,  (em-bér-te-len-ül)  ih.  Be-
csület  nélkül,  udvariatlanul;  durván, kegyetlenül;
szeretet  nélkül, szivtelenül.  Embertelenül  bánni  a*  tl-
leniéggel  tem ülik.  Embertelenül  elutattíani  a  m«g**o-
r*lt  kéreget6t.
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EHBÉBTETÜ,  (embér-tetü)  ősz.  fn.  Tetüfaj,
mely  kfilönösen  az  emberen  élődik.  V.  ö. TETÜ.

EMBÉRTUDOMÁNY,  (ember-tudomány) lásd :
EMBERTAN.

EMBERÜL,  (1),  (em-bér-fil)  ih.  1)  Mintjóra-
raló emberhez  illik, derekasan, jelesen,  becsületesen.
Emberit  nitlni  magát.  2)  Vitézül, bátran,  legénye-
sen.  Emberül  vitnaverni  át  ellenség  csapatait.  Em-
ÍKrii/  forgatni  magát  a  viadalban.  Ez  már  embe-
rül  tm.

EMBERÜL,  EMBERÜL,  (2),  (etn-bér-ül)  önh.
m. enb<rííl-t.  Emberré  válik,  emberi  alakot  vesz  föl.
íi  Iittn  fa  emberült,  hogy  a*  emberi  nemet  meg-
ráltn.

EMBÉRÜLÉS,  EMBÉRÜLÉS,  (ein-bér-ül-és)
fő. tt  emberUlét-t,  tb.  — ék.  Emberré válás; emberi
alik  fölvétele.  Az  Itten  fiának  emberülése.

EMBÉRVÉR,  (ember-vér) ősz.  fn.  Vér,  mely az
emberi  testben  létezik.  Embervért ontani.  A  népek sza-
badága  tok  embervérbe  kerül.

EMBÉRVÉRFÜ,  (embér-vér-fií)  ősz.  fn.  Nö-
vénrfíj  a  linkák  neméből,  szára  cserjesedő,  levelei
tojásdadok, nyeletlenek,  tokjai  bogyósak.  Máskép  :
>-trafu,  vérontófü,  kevélyfu,  bogyós  Unka.  (Hypericum
Androsaemum).

EMBÉRZSÍR,  (ember-zsír)  ősz.  fn.  1)  Kövér-
ség , mely  az  emberi  testben  van.  2)  Zsír,  melyet az
ember hasából, különösen  csontjr.iból  kifőznek.

EMBRE,  férfi  kn.  A  székelyeknél  ám.  IMRE.
EME,  (1),  (em-e,  rokonságait  1.  EM  2)  alatt)

fn.  tt.  emé-t,  tb.  érnék.  Régies.  Jelent  nőstény  állatot.
Emt  állat  fPázmánnál),  eme  tyúk  (Sylvesternél),  eme
dúmd  (Molnár  Albertnél  stb.).  Eredeténél  fogva (1.
EM.)  ám.  emmel  (csecscsel)  birú,  szoptató.  Jelennen
csak  a disznóról  mondjuk  :  eme  v.  emse  disznó,  (a
többi  nőstény  állatokat  vagy  külön  néven,  mint  :
bmcta,  tehén  vagy  általán  nöstény-neí  híjuk).  Rósz
'nt  fiait  it  megetti.  (Km.)  A  törökben  emme  ám. em-
16, csecs;  a  héberben  em, a  finnben  emu  és  az  arab-
bú  úm  ám.  anya.  A  török  em-mek  ige  ám.  emni,
uopni, s  a  csagataj  nyelvben  emdsek  v.  imdtek  szop-
Utú  nő; szintén  azon  gyökből  :  emgek  v.  emgeklegen
<r.  emgen,  (imgek,  imgeklegen,  ingen)  ám.  csecsemő
Aboika).

EME,  (2),  (em-e)  1. EMEZ.
EMEDISZNÓ,  (eme-disznó)  ősz.  fn.  Nőstény  v.

lUíló,  v.  anyadisznó,  malaczos  disznó.  Máskép  :
llttí.

EMEL,  (cm-el)  áth.  m. emel-t.  1)  Tulajdonkép,
vaUmit alsóbb  helyről  magasabbra  szállít,  feltol,  fel-
ház.  Terhet  emelni.  Vaura  emelni a  tsákot.  2)  Épít
Hátai  emelni,  ottlopot  emelni,  emléket  emelni.  3) Ma-
guabb rangra  segít  Hivatalra  emelni.  Méltótágra,

emelni.  4) Képes kifejezésekben  : kalapot
ni  valakinek,  azaz  köszönten!.  Kezet,  botot  emelni

azaz, valakit  veréssel fenyegetni.  Emelni  va-
becsét, azaz,  nagyítani.  Ha farát  emeli,  tzá-

(Km.)  azaz  ha  valamit lendít vagy  vala-

kinek  segít, nem esik  neki  hiába, mert  ő  is  kap  vala-
mit  a fogára.  Elékerül  számos  öszvetételekben  :  el-
emel, fölemel,  kiemel, leemel, megemel, beemel.

Az  arabban  hamala  ám.  hordott,  vitt.
EMELCS,  (em-el-cs)  tt.  emelcs-ét. \. EMELCSÖ.
EMELCSÖ,  (em-el-cs-ő)  fn.  tt.  emdctS-t.  Álta-

lán , eszköz, melynél  fogva  valamit  emelünk.  V. ö.
EMEL.  Különösen.  1)  Az  erőmütanban  rúd-  vagy
más  alakú  eszköz,  gép,  melynek  segedelmével,  erőt
kímélve, aránylag  nagy  terhet  képesek vágyónk moz-
dítani , emelni.  2)  Sebészi  eszközök  neve  különféle
műtéteteknél.  LékemelS,  egyénét,  reszelő, görbe, görbe-
kettőt,  hajlott,  hlpotxlopképíí,  szögletes,  tört  emelcsö.
3)  Atv.  ért.  minden erkölcsi  vagy  szellemi  erő,  mely
valami  működésben  rngónl,  ösztönül,  segédül szolgál.

EMELCSÖS,  (em-el-cs-ő-ös)  mn.  tt.  emelctbs-t,
v.  —ét ,  tb.  —ék.  Felhúzó  készülettel,  emelcsővel
ellátott.  Emelctbt  gém a  kúton.  EmelcsSs  híd,  kapu,
roslély,  azaz,  melyeket  fel  lehet  húzni,  emelni.

EMELÉ6,  (em-el-ég)  önh.  m.  emelég-tem,  v.
emelgettem,  emelégtél  v. emelgettél,  emelg-étt,  htn.  —ni
v.  emelg-eni.  Föl-föl  emeli magát,  meg-meg alászáll.
Emeleg  a pihegö  ember  melle.  Emelegnek  a  hullámzó
vizek.  Emeleg  a  repülni  tanuló  madár.

EMELEK,  (em-el-ék)  fn.  tt.  emelék-ét.  Kassai
Józsefnél  ám. emelet.

EMELÉNG,  (em-el-éng)  1. EMELEG.
EMELÉS,  (em-el-és)  fn.  tt.  emelés-í,  tb.  —ék.

Cselekvés,  mely  által  valamit  emelünk. V.  ö.  EMEL.
Teher,  kocsi,  ttok  emelete.  Bottmtlét,  kalapemelés.
Oszlop-,  emlékemelés.  Hivatalra  emelet.  Elemelét,
kiemelés,  beemelés,  fölemelet.

EMELET,  (em-el-et)  fn.  tt  emelet-ét.  Az épü-
letben  a  teremek,  szobák, kamarák,  folyosók  stb.  ősz-
vege , melyek  nem az  épület  alapján  állanak  közvet-
lenül,  hanem  már azon  falsor,  és  gerendák  vagy  bol-
tok  fölött,  melyek  az  épület  alsó  (földszinti)  osztá-
lyát  teszik.  Első  emelet, második  emelet  stb.  Innét,  az
első  emelet  már  második  osztályát  vagy  fokozatát
teszi  a  lakok  sorozatának,  a  második  emelet  a har-
madikát  stb.  Tehát  például,  a  három emeletes ház-
ban  nem  három,  hanem  négy  lak-  és  ablaksorozat
van.  A  legalsó  sorozatot földszintinek  nevezzük.  Vau-
nak  emeletek  (inkább  :  mély letek) a  hány aépitész ét-
ben  is.

EMELETES,  (em-el-et-és)  mn.  tt.  emeletés-í  v.
—ét,  tb.  —ék.  Emelettel  bíró;  melynek  egy  vagy
több emelete vau.  Emeletet  ház.  Két,  három, négy  stb.
emeletet  épület.

EMELGET,  (em-el-get)  áth.  m.  emelget-iem,
—tél,  —élt.  Gyakorta,  ismételve,  vagy könnyeden,
kényelmesen  emel.  Sómérétnél  emelgetni  a  mér súlyu-
kat.  Tánczban  emelgetni  a  lábakat.  A  repülni  tanuló
madár  emelgeti  szárnyait.

EMELGETES,  (em-el-get-és)  fn.  tt  emelgetés-t,
tb.  —e'k.  Gyakori,  ismételt,  vagy,  könnyűd,  kényel-
mes  emelése  valaminek.  Zsákok  emelgetéte.  Lribak,
szárnyak  emelgetése.

22*
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EMELINT, (em-el-int) áth.  m. emelint-étt,  htn.
—ni, v. —eni. Könnyen,  kényelmesen,  erőtetés nél-
kül  emel.  Alig  emelinteni  ujjával  a  terhet. Lábát lej-
tétre  tmelinteni.

EMELINTÖ,  (em-el-int-ő)  fn.  tt.  emelinttí-t.  Ál-
talán,  minden  izom, mely  által  a testnek egyes részeit
fölemeljük.  Féltő  ajk emeliníője  ;  orrttárny  emeliníője
(Levator  mnscnlus).

EMELÍT,  (em-el-ít) 1. EMELINT.
EMELIZOM, (emel-izom) őse.  fn. Izom a karok-

ban , melynek  feszítő  ereje  által  történik  az  emelés.
Át  emelitom  ninet  mindig  arányban  a  lobbi  ionok
ertjével.

EMELKEDÉS,  (em-el-kéd-és) fn. tt  emelkédét-t,
tb.  —ék.  Fölfelé  irányzott  mozgás, melynél  fogva
valaki  vagy  valami emelkedik, 1.  ezt

EMELKEDETT,  (em-el-kéd-étt) mn.  tt  emelke-
dettet.  Leginkább  atv.  erkölcsi  és  szellemi  értelem-
ben haszniltatik, s  ám.  magas, fenséges,  a  minden
napiságon  tál  szárnyaló.  Emelkedett  ét*.  A  földi  gyiS-
nyörVkiSn  túl  emelkedett  erény.

EMELKEDETTSÉG,  (em-el-kéd-étt-ség) fn.  tt
emelkédetttég-ét.  Lelki, szellemi, erkölcsi  tulajdonság,
melynél  fogva  valaki  magasabb elme- és  akaraterőt
fejt  ki, s a  mindennapi köz gondolkozás-  és  cselek-
vésmódon  túl  szárnyal. Lelki, nettem, erkOlcti  emel-
kedetttég.

„Mit ér,  ha nyervágy, haszonlesés
Ólálkodik  köztük  s  önzéstelen
Emelkedettség nincs  már a  világon. *

Az  ember  tragédiája  (Madách Imre).

EMELKEDIK,  (em-el-kéd-ik)  k.  m.  emelked-
tem,  —tél, —étt. Altalán, mintegy maga-magától ma-
gasabbra  kel,  felnyúlik,  felhutódik.  Különösen,  1) a
föld  középpontjától  távozik.  Emelkedik  a  ttélben  ftil-
eretftett  tárkány, fihe,  ttappanbuborék  ;  emelkedik  a
kod. Emelkedik  a  magárra  repülő tat.  2) Dagad, puf-
fad.  Emelkedik  a pihegS  kebel, a  léggel  ttSU  éggolyó.
Emelkedik  a  kelS  tinta.  8) Ágaskodik,  nyújtózkodik,
felnyúlik.  Emelkedik  a  lába  ujjaira  álló  ember.  4)
Növekszik.  Emelkedik  a  terdülB  ifjú.  Emelkednek  a
növények.  6)  Mondjuk  az  épületekről.  Petten tok  nagy
hát  emelkedett  rövid  idő  alatt.  6)  Hivatal- és  rangfo-
kozatban  halad.  Nagy  rangra,  méltótágra  emelkedni.
7) Valaminek ára,  becse nagyobbodik.  Emelkedik  a
gabona ára. Beetben  emelkedni.

EMELKEDŐ,  (em-el-kéd-ö) mn. tt  emelkedS-t.
Ami  emelkedik,  magasabbra  szálló,  szárnyaló; felda-
gadó, a  föld  középpontjától  távolabb  eső; meneteles.
Égnek  emelkedS  tat.  Emelkedő  kebel.  Emelkedő  dom-
bok, kegyek.  EmelkedS  áruit, hullámok.

E  MELLETT,  ih. Élünk  vele,  midőn  a  főmon-
dathoz valamit  mellesleg  kapcsolunk,  midőn  valamit
a  főtárgyhoz  odavetőleg  mondunk.  Fölcseréltethetik
a  mellette  határozóval, pl.  Kit  jóttágból  it  meglehet
élm, ha « mellett, vagy  ha  mellette  jó  gatda  valaki.

EMELŐ, (em-el-ő)  mn.  tt  emelő-t.  Aki  vagy
ami  emel.  Emelő  rúd.  Emelő  ttolga.

EMELŐCSIGA, (emelő-csiga)  ősz.  fn.  Etőmffi
eszköz  csigaalakban,  mely  forgatás  által  az  emelőül
fólebb  és  fölcbb  tolva  a  reá  nehezedett  terhet  maga-
sabbra  nyomja.

EMELŐFA,  (emelő-fa)  ősz.  fn.  Rúd,  dorong,
pózna,  melynek  segedelmével  valamely  terhet  föl-
emelünk.

EMELÖFOGÓ,  (emelő-fogó) ősz.  fn.  Vasfog* a
hámorokban,  mely  által  a  durva  vastömeget  a tűibe,
s  innen a verőkalapácsok  alá  emelgetik.

EMELŐGERENDA,  (emelő-gerenda)  ősz.  fn.
Gerenda,  mely  valamit  fölemel,  különösen az  emel-
esős  hidakon  azon  két  gerenda,  melyhez a  felvonó
lánczok  kapcsolvák.

EMELÖHÍD,  (emelő-híd) ősz. fn.  Híd, mely ágy
van  alkotva, hogy  egyik részét  föl  lehessen  emelni,
vagy  tetszés  szerént  lebocsátani.

EMELÖRÚD, (emelő-rúd)  ősz.  fn.  Rúd  ftWl
vagy  vasból,  valamely  teher  fölemelésére.

EMELŐSZÉR,  (emelő-szer)  ősz.  fn.  Mindenfele
eszköz, vagy  erőmű, gép,  melynek  segedelmével va-
lamit  emelünk, milyenek  az  emeló'fa,  emelővas,  eme-
lőcsiga  stb.

EMELŐVAS,  (emelő-vas) ősz.  fn.  Vasból  vató
rúd,  vagy  más  hasonló  eszköz,  mely  emelésiül
szolgál.

EMELT,  (em-el-t)  mn.  tt.  emelt-et.  1)  Ami fel
van  emelve; ami mis körüllevő tárgyaknál magasabb-
ra  van állítva, helyezve.  Vallókra  emelt  teher.  00*
emelt  gyermek.  2) Egyenes, merő.  Emelt fejjel  jani.

EMELTMÜ,  (emelt-mű) L  DOMBORMÜ.
EMELTYŰ,  (em-el-tyü)  fn.  tt  emeltyü-t.  Cu-

var  vagy  hengeralakú csiga,  mely  által  valamit ma-
gasra  feltolunk.  Átv.  ért  akármiféle  anyagi  vagy1

szellemi segéd, ösztön, vagy  mód, mely  valamit  elő-
mozdít.

EMELVÉNY, (em-el-vény) fii.  tt  emelvény-t, tb.
—ék.  1) Magasabb  állás, mesterségesen  emelt  alkot-
mány.  Emelvényről  bettélni  a  tokatághof.  Emelvétyrt
helyetett  atztal.  2)  A  bányászoknál, azon  idegen  ré-
szek , melyek  az  erezek  mosásánál  elválván,  felül-
emelkednek.

EMÉNG,  1. EMING, EMŐK.

EMÉNT,  1. IMÉNT.
EMERRE,  (em-erre)  ősz.  ih.  Ide , eaen  részre,

ezen tájékra,  oldalra.  Ellentéte  a távolodást jelentő :
amarra. Emerre jSj,  ne amarra menj.  Emerre  kSseltbb,
amarra  hamarabb.  \

EMES,  (em-es) mn. tt  emet-t  v. —ét, tb.  —ék.
Szoptató  csecscsel  ellátott,  nősténycsecsü.  Innen lett
betüáttétellel  vagy  helycserével  : emte  (emtedittnó).

EMES,  (em-és)  fn. tt  emét-t,  tb.  —ék.  AB emik
igéből  származván  ám. szopás, csecstéj  ssivasa.  V. ö.:
EMIK.

l
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EHESE, (em-es-e)  L EMSE.  Béla névtelen Jegy-
iftjénél  Emetu  (emeső)  Álmos  fejedelem  anyjának
nerc.

EMÉSZ,  (em-éez  1. emészt)  elvont  törzsök.  Ám.
emaer, evő szer, emésztő szer. Egyszersmind az eméttt
ige törne, mint olyan, elavult  ige,  e hasonlat szerént:
tatyéu,  Uayétzt.

EMÉSZNEHÉZSÉG,  (emész-nehézség)  ősz.  fn.
A  belek gyengesége,  midőn  a  bevett  eledelt  nem bír-
ják megemészteni.

EMESZSÓ,  (emész-só)  ősz.  fn.  Só,  mely  az
emésztett  elősegíti.  (Sál  digestivus).

EMÉSZSZÉR, (emész-szér)  ősz.  fn.  Gyógyszer
u eméunehézség  ellen,  és  szer  az emésztés  előmoz-
dítására.

EMÉSZT,  (em-ész-t,  em  gyöktől,  de  lehet  év
gyöktől ev-éu-t  is,  azonban mind a  kettő rokonhang
i  egyet jelent,  t.  i.  az ételt,  eledelt  feldolgozza,  ki-
munkálja ;  a régieknél  eléfordúl  enni  helyett  emni);
Ith.  m. emétzt-étt,  htn.  —ni v. —eni.  1) A gyomor-
réi mondjuk,  midőn  a  bevett  eledelt  feloszlatja,  s ré-
n«Dt táplálékká  változtatja,  részént  mint salakot  a
tattól  kitakarítja.  Jól  vagy  rotzvl  eméttt  a  gyomra.
2) Fogyaixt  ÁM  árvák  javait  emészteni.  Elemésztette
műdénél. 3) Epeszt, gyötör. Emétzti  a  bú, aggodalom,
aomonitdg.  Ne  eménd  magadat.

EMÉSZTÉS,  (em-éu-t-és) fn.  tt.  eméiztés-t,  tb.
—üt.  1) Gyomor működése,  midőn  az  eledelt  táp-
uerré változtatja.  2) Költés,  fogyasztás,  pazarlás.  3)
Epeutés.  V.  ö.  EMÉSZT.

EMÉSZTET,  (em-ész-t-et)  fn.  tt.  emétztel-ét.  1)
Emésstés  elvont  értelemben.  Nehéz  emétztetü  eledel.
2J így  nevezi a  köznép,  díszesebben szólva, a bélsárt,
vagyis aljasán  mondva, a  szart.

EMÉSZTETLEN,  (em-ész-t-et-len) mn. tt  emétz-
tttien-t, tb. —ék.  Ami nincs  megemésztve,  a gyomor
Utol kifőzve,  tápszerré  alakítva.  Emésztetlen  ételek.
Atv. ért.  ismeretekről  mondjuk,  melyek  észtanilag
rendezve,  világosan  felfogva  nincsenek.  Emésztetlen
ofaurf*.  Határozóilag  ám.  emésztetlenül,  megemész-
ti  nálkttL

EMÉSZTHETETLEN,  (em-ész-t-het-etlen) lásd:
EMÉSZTHETLEN.

EMÉSZTHETETLENSÉG,  (em-ész-t-het-etlen-
•%) L EMÉSZTHETLENSÉG.

EMÉSZTHETLEK,  (ein-ész-t-het-len)  mn.  tt.
oníntheílen-t,  tb.  —ék.  Amit  megemészteni  nem le-
ket  V. ö. EMÉSZT.  EmétztheteUen  nyert,  nehéz  ele-
&&.  Határozóilag  ám.  emészthetlenül,  meg  nem
emészthetve.

EMÉSZTHETLENSÉG,  (em-észt-t-het-len-ség)
fn.  tt  emétzthetUntég-ét.  A  gyomornak  gyönge  álla-
pota, midőn  az  eledeleket  emészteni  nem  bírja.

EMÉSZTHETŐ,  (em-ész-t-het-ő) mn. tt  emént-
\tíö-t.  Amit  a  gyomor  emészteni, megemészteni ké-
pe*.  EméuAetS  könnyű  eled, lekkel  élni.

EMÉSZTHETŐSÉG,  (em-ész-t-het-ő-ség) fn.  tt
é*.  1)  A  gyomornak  emésztő ereje,  ké-

pessége.  2)  Az  eledelnek  azon tulajdonsága,  melynél
fogva  azt  meg  lehet  emészteni.

EMÉSZTMÉNY,  (em-ész-t-mény)  fn. tt  emétzt-
mény-t,  tb.  —ék.  Ami  elkel, elfogy,  elemésztődik.
(Sándor  István).

EMÉSZTŐ,  (1),  (em-ész-t-ő)  fn.  tt  emét»tö-t.
Eledeleket  fölhasználó  személy.  Nagy  váróiban  nagy
az  emétztSk  száma.
.;  . >  EMÉSZTŐ,  (2),  (1. fönebb)  mn.  Aki,  vagy  ami
emészt,  L  ezt  Kenyéremétztb'  naplopók.  Emétztö  bú,
fájdalom,  gondok. EmétttS  gyógyszerek.

EMÉSZTŐDÉS,  (em-ész-t-őd-és)  fn.  tt.  emétztö-
dét-t,  tb.  —ék.  Fájdalom,  gond, bú miatti  fogyás,
epedés,  elszáradás. Ászkóros  emétttSdét.

EMÉSZTÖDIK,  (em-ész-t-őd-ik) belsz. m. emétz-
töd-lem,  —tél,  —ott.  Önmagában  eped, bú, gond,
fájdalom  miatt  fogy,  aszik.

EMETYÚK,  (eme-tyúk)  ősz.  fn.  Régies  és  egé-
szen  kiavult  szó,  ám.  fias  tyúk.  Élt  vele  Erdőay
János.

EMEZ,  (em-ez)  mutató  névmás,  tt  emes-t,  tb.
érnetek.  Segítő  raggal  :  emezzel  v.  emevvel, 1. EZ. Két
vagy  több  tárgy  közöl a  közelebbiket  határozza meg.
Ellentéte  a  távolt  határozó  :  amat, pl.  Buda  ét Pest
szemközt  fekilttnek  a  Duna  mentében;  amat  a  jobb
parton,  emez  a  balon.

EMHÚG,  (em-húg)  ősz.  fn.  Ifjabbik  leánytest-
vér  v.  nővér, ki  velünk  egy  emlő vagyis  egy  anya
vagy  dajka  tejét  szopta.

EMIDÉ,  (em-ide)  ih.  mely  által  a két vagy több
hely  közöl  a  legközelebbikét  jeleljük  ki.  Ellentéte  a
távolra mutató:  amoda.  Emidé tedd, ne amoda. Emidé
nézz,  ne amoda.

EMÍGY,  (em-így)  ih.  Közeire  vagy  közelebbre
mutató, ám.  ily  módon, ilyképen,  e szerént  Ellentéte
a  távolságra  vonatkozó : amúgy.

EMIGYEN,  (em-így-en)  1. EMÍGY.
EMÍGYÉS,  (em-így-és)  mn.  tt.  emígyei-t,  v.

—ét,  tb.  —ék. Kemenesalján  ám.  hetyke, kevély, rá-
tartós, aki  t  i.  dicsekvéseiben  magára, nem másra
szeret  hivatkozni.  Népies,  tréfás  modora  írásmód-
ba  való.

EMÍGYESEN,  (em-így-es-en)  ih.  Helykén,  rá-
tartósan,  önmagát  dicsérve.

EMIK,  (em-ik)  régi,  elavult  k.  ige  m.  em-tem,
em-tél,  em-étt.  Ám.  «zop-(ik).  Egy  régi  kéziratban
mondatik  Idvezitőnkrö'l:  A*  S  tzenttéget  anyjának  te-
jét  emte. Bódog  hat,  ki  tégedet  vitelt,  ét  az emlők,  ki-
ket  emtél.  (Tatrosi  codez).  Ó  bádog  emlők,  kiket  érnék
atyának  bölctesége.  (Benigna asszony imadságos köny-
ve).  Ma egyedül  részesülője  van  használatban  ezen
szóban  :  ctect-emö,  azaz,  csecsszopó  kisded.  Törökül
emmek  szinte  ám.  szopni,  színi.  Finnül  is  imen  ám.
szopok, és  imetitn  ám. szoptatok,  emtetek.

EMÍL,  (a hellén  IppíAif;  szóból  eredett, jelen-
tése  :  jólhangzó,  öszvehangzó;  módos, nyájas,  tet-
szetes,  hízelgő; vagy  :  aípví-os-,  uipvhoí-ból,  mely
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szinte  ám.  módos, nyájas,  hízelgő),  férfi  kn. tt.  Emil-t,
tb.  —ék. Emilius, vagy  Aemyliua.

EMUJA, női kn.  tt. Emíliát. Emília v. Aemylia.
EMILYEN,  1. BOLYÉN.
EMING,  (em-ing) 1. EMŐK.
EMINKÉN,  1. IMINNEN.
EMITT, EMITTEN,  (em-itt  T. -itten) ih. Ellen-

téte : amott, amottan. Amaz a közelebbi  helyet,  emez
a  távolabbit  matatja  ki, s megfelel  e  kérdésre  : hol t

EML, (1),  (em-I)  kiavult  ige,  mely az  emlő  ré-
szesülőben  maiglan  fenn  vagyon;  múlt  időben  :  em-
létt. Értelme: Stoptat.  Boldogok  az  emlék,  melyek  nem
emlettenek.  (Telegdi),  azaz  szoptattanak.  Pestinél  is
emii  ám.  szoptatja.

EML,  (2),  (em-1)  elvont  törzs.  Származékai  :
emleget, emlék,  emlét  stb. Értelme  : a  távol  levőt  (tér-
ben  ée  időben)  gondolatában  eléidézi.  Mennyiben
származékai  oly  cselekvényeket  jelentenek,  melyek
az  elmetehetség  kifolyásai,  némelyek (pl.  Kassai Jó-
zsef)  valószínűnek  tartjak,  hogy  átvetett  szó, s  ere-
detileg  dm;  mint  az  elme  törzse.  Miszerint  említ
annyi  volna, mint elmít,  azaz  elmébe hoz, juttat, em-
leget,  gyakran  észbe juttat,  emlékezik,  elméjébe,  eszé-
be jön  valami stb.  Azonban  úgy  is  vélekedhetünk  (a
Debreczeni  grammatika  írójával),  hogy  ezen  eml
törzs  ugyanaz  emel  szóval,  mely mintegy  kiemel né-
mely  dolgot  a  régiségből,  múltból vagy  feledésből,
úgy  hogy  ezen  értemény  minden  származékára  töké-
letesen reá  illik. L.  ezen származékokat.

EMLE,  (em-le)  fii.  tt  emlét. A  regieknél,  mint
Pázmánnál, Telegdinél  ám.  emlő,  ctect. Boldogok  a
magtalanok,  ét  a  méhek,  melyek  nem tzltítek,  ét  az  em-
lék,  melyek  nem  emlettenek  (Telegdi).  Vegye  el  6 pa-
ráznatágit  6 orctája  elöl  ét  8  törvénytorérit  S  emléi-
nek  közepiböl.  (Bécsi  codez).  Némelyek  az  emlék  és
emlékező  tehettég  kifejezésére  is  használják,  de  ez a
már  meglevő  jó  szó  (emlék)  mellett, szükségesnek
nem  látszik.

EMLEGET,  (em-1-ég-et,  1.  eml,  elvont  törzs),
áth. m. emléget-tem  —tél, —itt. Gyakran  említ, gyak-
ran  eléhoz,  többször  megemlékezik.  V.  ö.  EMLÍT.
Emlegetni a régi jó  időket.  Kérlek  ctakazt  ne  emlegesd.
Összetétele  : megemleget  Megemlegeted  te még ett.

EMLEGETÉS,  (em-1-ég-et-és) ín.  tt  emlégetée-t,
tb. —ék.  Valamely  múlt vagy  távollévő dolognak  az
elme  elébe  többszöri  állítása.

EMLÉGETÖZIK,  (em-1-é-get-őz-ik) k.  m.  emle-
getöt-tem, —tél,  —ott. Valamiről  gyakran  emlékezik.
Emlegetősni  az  ifjutág  boldog  napjairól.

EMLEJT, EMLÉT,  régies  alakja,  emltí  igének
(1. ezt); innen  emlejtet  a  régieknél  ám.  emlékezet.

EMLÉK,  (em-l-ék,  1. eml,  elvont  törzs);  fn.  tt
emlék-ét.  1)  Lelki  tehetség,  mely  az  annak  előtte
észrevett, észlelt tárgyakat a gondolatban visszaidézi,
a múltból kiemeli  s  a  feledéstől  megóvja;  máskép  :
emlékezet.  2)  Jel,  tárgy,  mely  valamire emlékeztet
Emléket  kapni  az  elbuctuzó  baráttól. Emléket  hagyni
maga  után.  3)  Nagyobb  alkotmány, péld. gúla, szo-

bor  stb.,  mely  valamely  embert  vagy  tettet jelel, s
azt  elménkbe  visszahozza.  Emléket  emelni  valamely
nagy  embernek.  Egyiptomi  emlékek.  A  kunhalmok a  ré-
gi  kunok  emlékei.

EMLÉKBESZÉD,  (emlék-beszéd)  ősz.  m.  Be-
széd, eléadás, melyet  valaki  valamely  nevezetes ha-
zafinak  vagy  honleánynak,  mflvésznek,  tudósnak,
írónak  stb.  emlékezetére,  dicsőítésére valamely  tár-
saságban, gyülekezetben  élő szóval  tart  Emlékbettéd
Kazinczy  Ferencz,  Széchenyi  István  fölött.

EMLEKÉP,  (emle-kép) ősz.  fn.  Emlékül  adott
vagy  kapott kép; helyesebben  :  emlékkép.

EMLÉKERŐ,  (emlék-erő)  ősz.  fin.  Az  emberi
lélek  azon tehetsége, melynél  fogva az  észrevett  tár-
gyakat  fölfogja,  megtartja  s  visszaidézi.

EMLÉKEZÉS,  (em-1-ék-éz-éa,  1.  eml,  elvont
törzs);  fn.  tt  emléketéf-t,  tb.  —ék. Az  emlékerőnek
azon  működése, melynél  fogva  az  egykor  észrevett
tárgyakat,  ügy,  mint  akkor  voltak,  viaszaidéi!. Ái
emlékezés  tehát  cselekvést  jelent,  s  különbözik u
emléketettől.

EMLÉKEZET,  (em-1-ék-ez-et)  fn.  tt  emlékt-
zet-et.  1)  Maga  az  emlékező tehetség,  az  emlékerő.
Hív  vagy  hivtelen  emlékezet.  Jó,  rótt  emlékezet.  2) Az
emlékező  tehetség  végrehajtott  munkálata,  elvont
ért  véve.  Emberi  emlékezettől  fogva.  Emlékezetemre,
azaz,  mennyire emlékszem.  Néhai  emlékezetű,  boldog
emlékezetű.

„Hát  még vagyon oly  szív, mely  rég  őseinknek
Emlékezetével  áldoz  eleinknek?"

Ányos  Pál.

„S  szelíd  malaszttal  a távol  ködéből
Sugárzik  át a  szép  emlékezet"

Kisfaludy  K.

„Emlékezet  lebegteti  szárnyát a  múlt  felett,
S  bús  képzetekben  rengeti  borongó kebeled."

Kölcsey.

3)  Valamely  tettnek jele. Ezt  ctelekedjétek  az  én  em-
lékezetemre. (Üdvözítő). Emlékezetet  hagyni  maga után.
Régiesen  :  emlékezet  (a  második  « is  röviden). V. ö.
EMLÉKEZIK.

EMLÉKEZETES,  (em-1-ék-éa-et-ée)  mn.  tt  «m-
lékezetét-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Mire  megemlékezni
méltó,  érdemes; nevezetes.  Ez  emlékezetet  dolog,  ett-
meny, tünemény.

EMLÉKÉZETÉSSÉG,  (em-lék-éz-et-és-ség)  fn.
tt.  emlékézetéttég-et.  Emlékezetre  méltó  vagy  érde-
mes  dolog,  esemény;  nevezetesség.  A  régi  világ  em-
lékezetettégei.  Socratet  emlékezeteitégei.  (Memorabilia
Socratis).

EMLÉKÉZETHALADÓ  ,  (emlékezet-haladó)
ősz.  mn.  Mire  emlékezni  nem  lehet, mi igen  régen
volt,  történt;  mi  oly  sokból  áll, hogy  emlékezetben
megtartani  nem lehet  Emlékezethaladó  Sridők.  Emlé-
kezethaladó  leczkékkel  terhelni  a  tanulót.
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EMLÉKEZETLEK,  (em-1-ék-éz-et-len)  mn.  tt.
mlttítttltn-t,  tb. —ék.  1) Akinek  emlékezete  nincs,
ki  hamar  féled.  Emlékezetlen  vén  ember.  2)  Emléke-
zethaladó 1.  ezt

EMLÉKÉZETLENSÉG,  (em-1-ék-éa-et-len-ség)
ín.  tt  emlékézeílenség-ét.  Emlékező  tehetség hiánya,
midőn valaki  az  észrevett  tárgyakat  elfeledi,  azokra
nem emlékezik.

EMLÉKEZETREMÉLTÓ  ,  (ein-1-ék-ez-et-re-
mél-tó) ősz.  mn.  Mire  megemlékezni  érdemes;  a  ma-
ga nemében  kitűnő,  nevezetes.  Ezek  emlékezetreméltó
dílgok.

EMLÉKEZIK,  k.  m.  emlékéz-tem,  —tél,  —éti.
Régieien  : emlékezik,  (t. i. a  második  e  is  rövid).  lm-
vár nem emlékezik  meg.  Ét  ott  megemlekézendel.  (Tat-
roii  codex).  Emlékeztedért.  (Beuigna  asszony imádsá-
gos kőnyre).  Emlékezeteknek  könyvei.  (Bécsi  codex).
Leható, vagy  felható  ragu  neveket  vonz maga  után.
Értelme  :  a  régebben  észrevett  tárgyakat  bizonyos
idő  mólra visszaidézi  elméjébe, s  azokat  képzeletben
mintegy  eléteremti,  előállítja,  a  múltból, feledésből
kiemeli.  Emlékezni  gyermeki  tetteinkről.  Emlékezzünk
rfgitkről,  A Snfiyiából  kijöttekröl.  (Csáti Dem.j  Emlé-
tftni  a multakra.  Emlékezzél  őseid  dicsőségére.  Öszve-
tételei:  megemlékezik,  rá-,  visszaemlékezik.  Leható
raggal  (ról ̂  ra-e/j,  folytonosság  fejeztetik ki.  Em-
''késünk  régiekről  folytonosabb,  tartósabb  emléke-
zést jelent mint  :  emlékezzünk  régiekre.

EMLÉKEZŐ,  (em-1-ék-ez-ö)  mn.  tt.  emlékező-1.
Az  észrevett  tárgyakat  elmében tartó,  és  visszaidéző'.
Eml'kezö  erű,  tehetség.  Az  esemény  részleteire  emléke-
!'• tanú.

EMLÉKEZTET,  (em-1-ék-éz-tet)  áth.  m.  emlé-
i-'zM-tem,  —tél,  —itt.  A  dolog,  mely  emlékezetbe
hozatik; felható  raggal jár.  1)  Valakinek  a  múlt dol-
gokat  eszébe juttatja.  Buda  rára  többek  között  a né-
hai  tSrSk  uralkodásra  emlékeztet.  2)  Figyelmeztet,  bi-
zonyos  dolog  iránt  megint.  Emlékeztetni  valakit  a kö-
f.'iíö veszedelemre.  Emlékeztetni  az  utódokat  őseik  eré-
'•j-'ír«. Emlékeztetni  a  növendékeket  tanulásra.

EMLÉKÉZTETÉS,  (em-1-ék-éz-tet-és)  fn.  tt.
'm>.(kézletés-t,  tb.  —e*.  J)  Valaminek eszünkbe  jut-
tatása.  2)  figyelmeztetés  valamire.  V.  ö.  EMLÉ-
KEZTET.

EMLÉKÉZTE/TÖ,  (em-1-ék-éz-tet-ö)  mn. tt  em-
l'i'jtetö-t.  1)  Ami  valamit  eszünkbe  juttat.  Emlékez-
'•''.j'gyek,  pl.  emlékeztető csomó a zsebkendőn. 2)  Ami
idamire  figyelmeztet  vagy  int  Emlékeztető  levél, be-
<*•'</.  3)  Főnérül  használtatva ám. emlék,  emlékezetre
adott  vagy  vett  bizonyos jegy, tárgy.  Vedd  ezen köny-
'•'(  emlékeztetőül.

EMLÉKQtÁS,  EMLÉKIRAT,  (emlék-Írás vagy
-irat;  ősz.  fii.  1)  írás vagy  irat,  valamely  tárgynak
**gy  személynek  emlékezetére,  mely  ha  igen  rövid :
•n'&lap.  2)  írás, mely  valakit  valamire figyelmeztet.

EMLÉKJEL,  (emlék-jel)  ősz.  fn.  Ingó  vagy  in-
atlan jel, illetőleg  mfi,  mely  bizonyos  személyre,

eseményre  stb.  emlékeztet,  egyenesen  azon

czélra  való,  hogy  emlékeztessen.  Ily emlékjelek  a sír-
kövek,  szobrok,  emlékpénzek  stb.

EMLÉKKÉP,  (emlék-kép)  ősz.  fn.  Kép,  mely
arra való,  hogy  emlékeztessen  valakire vagy  valamire.

EMLÉKKŐ,  (emlék-kő)  ősz.  fn.  Kőalkotmány,
kö'szobor, kökereszt  stb.  mely  bizonyos személy  vagy
tárgy  emlékezetére  állíttatott.

EMLÉKKÖNYV,  (emlék-könyv)  ősz.  fn.  1)
Könyv,  melyben  különféle  személytől  irt  emléklapok
foglaltatnak.  2)  Kereskedők, iparüzök  oly  előkönyve,
melybe  leginkább  csak  a  hitel-üzletek  iratnak.

EMLÉKLAP,  (em-lék-lap)  ősz.  fn.  Barátink,
ismerö'sink,  tisztelőink  stb.  számára  irt  lap ,  melyet
nekik  emlékeztetésül  adunk.  Több  ily  emléklapokból
emlékkönyv  áll  öszve.

EMLÉKLEVÉL,  (emlék-levél)  1.  EMLÉKLAP.
EMLÉKMONDÁS, EMLÉKMONDAT,  (emlék-

mondás  vagy  -mondat) ősz.  fn.  Jeles  mondat, mely
valamely  nevezetes tárgyra, igazságra, történetre,  sze-
mélyre  vonatkozik ,  s  arra  emlékeztet.  „ Ne  bántsd  a
magyart"  ez  volt  Zrínyi  Miklós  a  költő  emlék-
mondata.

EMLÉKNAP,  (emlék-nap) ősz.  fn.  Nap,  mely
valamely  nevezetes  történetre,  eseményre  emlékei-
tet;  különösen  az  ily  történetnek  vagy  eseménynek
évenként  előforduló  napja.  Szent  János  fejvételének
innepe,  a  szerencsétlen  mohácsi  ütközetnek  emléknapja.

EMLÉKOSZLOP,  (emlék-oszlop)  ősz.  fa.  Osz-
lop,  mely valamely  személy, vagy  dolog,  történet em-
lékezetére  van  állítva.  A jeles  embereknek  emlékoszlo-
pokat  emelni. V.  ö.  OSZLOP.

EMLÉKPÉNZ,  (emlék-pénz) ősz.  fn.  Sajátságos
külön  pénz,  illető jelekkel  és  felírással  ellátva,  vala-
mely  személy  tiszteletére,  vagy  valamely  ünnepélyre,
jeles  eseményre stb.  emlékeztetésül.  Újabb  elnevezés-
sel  :  érem ;  1. ezt.

EMLÉKÜNNEP, (emlék-ünnep) ősz.  fa.  Ünnep,
valamely  jeles  személy  dicsőítésére,  vagy  szerencsés
történetből  származott  öröm  kijelentésére,  egyszers-
mind  emlékezetül szentelve.

EMLÉL,  (em-le-el)  áth.  m.  emlél-t.  Kiavult  ré-
gi  ige,  ám.  szoptat,  csecscsel  táplál,  emlővel  itat.
Újabb  időben  némelyek használják  az  emlékezik  vagy
emléz  ige  értelmében is.

EMLÉLÉS,  (em-le-el-és)  fa.  tt  emlélés-t,  tb.
—ék.  1) Emlővel  táplálás,  szoptatás.  2) Emlékezés.

EMLÉNY,  (em-le-eny) fn.  tt.  emlény-t, tb. — ék.
Új  , de általán  felkapott  szó, s  költői  kifejezése  az
ismeretes  nej'elejts  nevű,  kék  virágú növénynek;  lásd :
NEFELEJTS.

EMLÉS,  (em-l-és)  fa.  tt.  emlés-t,  tb.  —ék. Em-
lővel  táplálás,  szoptatás.  Törzse  az  elavult  :  eml
(szoptat).

EMLESZ,  (em-l-esz)  fa.  tt.  emlesz-t,  tb.  — ék.
Emelő  eszköz,  emelő  gép,  emelcső.  Ritka  használatú
új  szó.
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EMLET,  (em-l-et) kiavult  régi  áth. Szoptat Tu-
lajdon  tenned  emlőddel  emletél.  (Benigna  asszony
imidságos  könyve).  3fir«  emiettek  eteetbol t  (Döbren-
tey  codez. K&ldinál  : szoptattak).

EMLET,  régies alak,  említ  helyett.
EMLÉZ,  (em-Ie-ez)  áth.  m.  emlét-tem,  —tű,

—Öt. Szókat, mondatokat, beszédet  stb.  ismételt  ol-
vasás által betanul,  emlékezetébe  ró, különösen  a vé-
gett, hogy  elmondhassa.  EmUtni  a  feladott  lectkét.
ESUeményeket,  tterepet  emlémi.

EMLÉZÉS,  (em-le-ez-és)  fn.  tt.  emUtét-t,  tb.
—ék. Tanulás  neme,  midőn  valamit  emlézünk.  V.  ö.
EMLÉZ.

EMLÉZET,  (em-le-ez-et)  fn.  tt  emUtel-ét.  Em-
lézés  elvont értelemben véve.  1. EMLÉZÉS.

EMLÉZETTAN,  (emlézet-tan)  ősz.  fa.  Tan,
mely  azon módszert adja  elé,  mikép kell  emléznfink,
azaz  szavakat,  mondatokat  stb.  emlékező  tehetsé-
günkbe  rónunk.

EMLÍT,  (em-l-ít)  áth. m.  említ-étt,  htn.  —m  v.
—e»».  1) Beszédközben,  mint  már  megtörténtet,vagy
legalább  meglevőt  egyebek  közöl  eléhoz.  Többi  leü-
tött  ott  it  emUtette,  hogy  stb.  2) Érint,  félig  meddig
emlékezetbe  hoz.  Említettem  neki  a*  adóuágot,  de
mintha  nem it  hallotta volna, nem felelt.  3)  Idéz.  Pél-
dakép  említeni  an  foök dietStégét,  a jelet  emberek  mon-
datait.  Összetétele  : megemlít,  fölemlít.

EMLÍTÉS, EMLÍTÉS,  (em-1-ít-és)  fn.  tt.  emlí-
tet-1,  tb.  —ék.  Szólás,  mondás,  mely  által  említünk
valamit; emlékezetbe juttatás. V.  ö.  EMLÍT.

EMLÍTETT,  EMLÍTETT,  (em-1-ít-étt)  mn.  tt
emlOat-tt.  Eléhozott,  idézett,  mondott;  miről  már
szó volt  FennemlÜett  tárgy.  Imént  említett  dolgok.  A
minap  említett  könyv  eUkeriOt.

EMLÍTŐÉT,  (em-1-ít-get)  gyak.  áth.  m.  emltí-
get-tem,  —tű,  —itt.  pl.  emUtgeu.  Gyakorta,  több-
ször, ismételve említ; emleget

EMLŐ,  (em-I-ő) fn.  tt  emlS-t.  Eredeti régies  ér-
telemben  részesülő,  az  elavult  eml  (1)  igéből, s  ám.
szoptató.  EmlS  bér  (Sándor  Istvánnál),  emlS  meUy,
emlő  tag  (Révaynal).  V.  ö.  EML.  Jelennen  kizáró
értelme : ctecs.

EMLŐBÉR,  (emlő-bér)  ősz.  fa.  Bér,  melyet  a
szoptató  dajkának  fizetnek.

EMLÖBIMBÓ,  (emlő-bimbó)  ősz.  fa.  Az  emlő-
nek  bimbóalaku  vége,  melyet  a  szopó  kisded  szájba
vesz, csecsbimbó.

EMLŐCSONKÍTÁS,  (emlő-csonkítás)  ősz.  fn.
Sebészi  műtét,  midőn  a  rákfekélyes  emlőt  elmetszik.

EMLÖGYULADÁS,  (emlő-gynladis)  ősz.  fn.
Lobos bántalom az  emlőn.

EMLŐK, (em-l-ő-k) mn. tt  emlSk-Vt.  Kinek  nagy
emlője,  csecse van.  Olyan,  mint:  nem  ttemSk,  pofa
pofik  stb., csakhogy  emlSk  emlő szónak többese  is  le-
vén,  a  föntebb!,  mint  különben  is  használatba  alig
ment  új  szó, nem igen  ajánlatos.

EMLŐKEMÉNYÉDÉS, (emlő-keményédés) ősz.
fa.  Az  emlőnek  kóros  állapota,  midőn  az  öszvegytt-

lekezett  tejtől  vagy  valamely  kór-anyagtól megke-
ményedik.

EMLŐLOB,  (emlő-lob)  1.  EMLŐGYULADÁS.
EMLŐMIRIGY,  (emlő-mirigy)  ősz.  fn.  Mirigy

az  emlőben. V.  ö. MIRIGY.
EMLŐRÁK,  (emlő-rák)  ősz.  fa.  Rákfene,  melj

az  emlőt eszi.
EMLŐS, (em-l-ő-s) mn.  tt  emWt-t,  v.  — tt, tb.

—ét. Emlőkkel  bíró.  EmlSt  allatok. Vétetik töuít
gyanánt  is, de ekkor  többese  :  emlStSk.

EMLÖÜTÉR,  (emlő-Utér)  ősz.  fn.  Ütér ai  em-
lőben. V.  ö.  ÜTÉR.

EMNÉNE, (em-néne)  ősz.  fa.  Öregebb  nőiért-
vér,  ki  velünk  ugyanazon  anya  vagy  dajka  emlőjét
szopta.

EMÖ,  (em-ö)  régies  igenév,  és  mn. ám.  Siopó.
1. EM  (ik).  Innen van :  cteet-emS = csecsuopó.  Cte-
etemö  kitded,  ki  még csecset  szop.

EMÖCS, EMÖCSE,  (em-öcs  v.  -öcsé)  ősz. m.
Öcs, azaz  fiatalabb  férfitestvér,  ki  velünk  ugyanazon
anya  vagy  dajka  tején  nevelkedett

EMÖD, falu Borsod megyében; helyr.  EmM-to,
—re, —rBl. Mar a Névtelen jegyzőnél  is eléjön .Em«*í.

—EMÖK  v.  —EMUK,  régies  személyrag, pl.
VsemUk  (=ősünk) szóban,  a régi  halotti  beszédben;
tehát  nyilván  én vagy  «m  többese : érnék,  s a zárt e
tájejtés  szerént  0-vé  változván  :  emök. V.  ö.  — ENK.

EMÖK, (em-ők v.  em-ő-k)  fa.  tt.  emb'k-Vt.  Sava-
nyú  lé, melyet  sajtkészftéskor  a  túróból  kinyomnak,
s  mintegy kifejnek, kiemnek.  Máskép  : eming.

EMŐKE, NAGY—, falu, KIS—, paszta Nyltn
megyében;  helyr.  EmSké-n,  —re, —r8l.

EMŐS,  (em-ő-ös)  mn.  tt  «m«»-<  v.  —ét.  tb.
—ék.  Szopó, szopós,  ctectemfo  gyermek.

EMÖSÉG,  (em-ő-ség)  fa.  tt  emS»ég-ét.  Szopó*
állapot  Ctect-em&tég = a gyermek  szopós  állapota,
kora.  CteetemStégétSl  fogva  beteget  ifjú.

EMPLÉNY, (em-p-1-ény)  1. EPLÉNY.  Marczal-
vidéki  tájszó.

EMREKE,  (em-reke v.  rakaV)  fn.  tt.  emrdcü.
Növénynem  az  öthímesek  seregéből  és  kétanyások
rendéből,  galléri  soklevelük,  virágai  egyenlők, gyü-
mölcse  tojásdad,  szőrös.  (Athamanta). Kasaai  József
szerént  Imre  (vagy  Emre)  kicsinyezője volna.

EMSE,(em-se)fn.tt  emsét. Nőstény dissnó,magli
disznó.  Emtt. diemó. Emié  malac*.  Nem egyéb, mint
a  megfordított  em-et,  azaz  emmel  (csecscsel)  binS. A
finnben is  eléjő  emistí.  V. ö. EME, (1),  EMIK.

EMTESTVÉR,  (em-testvér)  ősz.  fit.  Ugyanazon
emlő, vagyis  ugyanazon  anya  vagy  dajka  tején  ne-
velkedett  testvér.

EMTET, (em-tet) áth.  m. emtet-tem, —tóZ, — M.
Kiavult  ige.  Ám. Szoptat  Átért  íme  é*  emfofem  Stei.
(Bécsi  codez).  EmlSk,  Jók  nem  emtetnek.  (Tatrosi
codez).

EMTETÉS, (em-tet-és) fn. tt  emtoté*-t, tb.  —«t.
Szoptatás.  Kiavult  szó.

EMÜTT,  1. EMTTT.
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ÉN, (1), elvont gyök,  mely  az  enete, enged, én-
ge*t  rtb.  siókban  éL Értelme  : vékony, finom,  Jcöny-
«jf«, gyatgt,  lenge. Feltaláltatik  t  T. d  elöhang  hozzá-
jinűÚTal  a  latin  temot,  tener,  tendo,  hellén  tsitm,
fwró, wro'ff,  wwV  (ín), tttnuós,  tan  (hosszabbítní,
nrojtui), perzsa  tine,  tend,  szanszkrit  tanút*,  német
(tóm, ittuun, szláv  ezana  stb.  szókban  is. Bókon  még
relé t migyar m ;  fa.  V. 5. ENG  törzset is.

ÉN,  (2),  régies, például  a  Nádor-,  Bécsi,  Tat-
mi eodexekben, Erdősinél  stb.  a  mai  én  helyett.

—ÉN, (1),  önh.  igéket  képez,  mint  :  etöpp-en,
uftr-ai, d8rr-en,  bietet-en,  bill-en,  lebb-en, terk-en.  V.
5. -AN,  (1)  igeképző.

—ÉN,  (2),  toldalék-szórag  ezekben  :  ily-en,
•fy-ai,  fgy-en,  e*-en, itt-en,  1. AN,  (3).

-ÉN,  (3),  igehatárzó-képző  :  szép-en,  kedves-
ei, luha-ea, édes-en.  Részletesen  1. AN,  (4).

—ÉN, (4),  számnevekhez  járuló  rag,  pl.  nfgy-
(*, tít-en, eter-en  szókban,  1. AN,  (5).

ENCS,  (1),  (en-cs) L ENCZ.
ENCS, (2),  falvak  Abaúj  megyében,  és  Erdély-

ben Doboka megyében;  továbbá  puszta,  Heves  me-
gfSm;  helyr.  Encs-e'n,  —re,  —ríH.

ENCSELKEDIK, régies, inetelkedik  helyett
ENCSEMBENCSEM,  (encsem-bencsem)  1.  EN-

CZENBENCZ.
ENCSENCS, falvak  Szabolcs  és  Szathmár  me-

gyékben ; hclyr.  Encsencs-én,  —re, —rSl.
ENCZ,  (en-cs)  T.  ENCZE,  (en-cze),  magában

nem  btsználtatik,  hanem  az  öszvetett  encze-bencze
ngy  moenoencs  szókban  fordul  elé.  Jelentése  : ve-
kooTka, kicsin. Hasonló  hozzá  : tnec, mezen.

EXCZENBENCZ, (enczen-bencz), fn. és mn. Ha-
mmtaltn, hiábavaló, apróság,  csipcsup,  (jószág,  por-
t&a); gyerek játékszer.  Enctenbenczdrus.  Keltáinál  :
ttotxbenoe.  Rokon  vele  mind  hangokban,  mind  ér-
telemben :  inctifincxi.

-END, igerag; L  -AND.  (2).
ENDES,  puszták  Somogy  és  Szabolcs  megyék-

ben; helyr. Endet-en,  —re,  —röl.
ENDRE,  (1)  férfi  kn.  tt.  Endrét.  Andreas. Más-

Mp : Andrdt,  Andordt,  Andor,  Bandi,  Endrö.
Hellén at^doj-ból  eredeti,'  melynek  jelenté-

it : férfias,  erős, bátor.
ENDRE,  (2),  L SZENT-ENDRE.
EXDRÖ,  1. ENDRE.

-ENDRÉD,  felvak  Bars  (Kis—,  Nagy—), So-
<Dog7,  Sopron  és  Szathmár  megyékben;  és  puszta,
Tenprém  megyében;  helyr.  Endréd-én,  —r«,  —rSl.

ENDREFALVA,  helység  Nógrád  megyében;
fclyr.  Exdrefalvdn,  —rá,  —ról.

ENDRÖD,  falvak  Békés  és  Somogy  megyék-
ben; helyr.  EndrSd-Sn,  —re, —rSl.

ÉNE, (ám.  ünő  L ezt)  fn.  tt  énét.  Olyan  bor-
jú  tehén, melyet  ki  nem hajtanak  a  csordára, hanem
otthon tartanak  az  istállóban.  Amint  tartod  énedet,
*99  üatod  tejedet.  (Dugonics).  Alaphangra  és  érte-
lemre rokonai:  WS,  távolabbról  : ona, anya.

•AOT.  SSÓTÍB  0. KOT.

ÉNEM,  régies,  például  a  Tatrosi  eodexben,
enyém helyett.

ÉNEN,  régies; 1. ENNEN.
ENESE,  falu  Győr  megyében; helyr.  Eneté-n,

—re, —rSl.
ENG, (en-eg)  elvont törzsök, melyből  enged, én-

geizt,  és  származékaik  vették  eredetüket. Értelme  :
gyönge, vékony  v.  könnyű  állapotban  van,  mindin-
kább  inkább véknyodik,  szűkül  stb.  1. ÉN. Rokonok
vele  a  csagataj  inaké,  vékony,  finom (Abnska), a  la-
tin  ango,  angutttu,  a  hellén  &yyi,  *J7K, német eng,
szanszkrit  angatz  (szűk), ang, (öszvenyomni, szükitni)
stb.  Rokonok vele  továbbá  a  magyar  inog, s előtét-
tel  leng, gyenge  stb.  szók  is.

ENGED, (1),  (en-g-ed,  tulajd.  ám.  vékonynyá,
szűkké,  hajlékonynyá,  gyengévé  lesz ; 1. ENG), önh.
m.  enged-tem, —tél, —élt. Általán  :  más  anyagi vagy
szellemi  erő előtt  meghajol,  és  saját  erejével,  hatásá-
val, merevenségével alábbhagy.  Különösen 1) Szellemi
vagy  anyagi  feszítéssel,  erőtetéssel  fölhagy.  Engedni
valakinek  a  vitatkozásban.  Ás  okotabb engedni  nokott.
Enged  a  kStél,  abronci, stij,  midőn megereszkedik.  2)
Szót  fogad,  más szavára hajt  Engedni  a fentöbb  pa-
ranctnak.  Engedni  az  atyai  internek.  3)  Mondjuk  a
hidegről, vagy  hideg,  fagy  által  megmerevült  testek-
ről,  midőn  meglágyulnak.  Enged  a fagy,  tél. Enged a
hó,  jég,  midőn  elolvad.  Enged  OK  idő.  Igekötőkkel  :
Átenged,  elenged, fölenged,  kienged, megenged.

Az  illír  nyelvben  feltaláltatik  :  engedovani (en-
gedni),  engednem (engedem), a románban:  engedujesxk.

ENGED,  (2),  (1.  fóuebb)  áth.  m.  enged-tem,
—tél,  —itt.  Általában  1. ENGED,  önh.  Különösen
1)  Ellene  nem  szegül  valaminek,  hagyja  a  dolgot
folyni,  meglenni.  Szabad  elmenetelt  engedni.  Magát
engedni  vagy  nem  engedni.  Ne  engedd  magadat.  2)
Valamire  szabadságot  ad. Nem jó  mindent  engedni  a
gyereknek.  3) Bocsát,  megbocsát  A  gyóntató  atya w
Itten  némelyében  bűnöket  enged.  4)  Ad.  Helyet  en-
gedni  valakinek.  Engedje  Isten  t  5)  Az  alkuban,  szer-
ződésben  a  kikötött  árt  alább  szállítja.  Ti* garast
engedett  egy  akó  bor  árából.  Krajctárt  sem  engedek.
Öszvetételei  : elenged, kienged,  megenged. Jobb  azon
gonoszság,  mindent mindenkinek  megengedni,  mint  sen-
kinek  semmit. (Km.).

ENGEDÉKENY,  (en-g-ed-é-kény  v.  en-g-ed-
ék-ény)  mn. tt  engedúkeny-t  v.  —ét, tb.  —ék.  Aki
könnyen enged, akit ide-oda  hajlítani  lehet; nem  ma-
kacs,  nem  ellenszegülő;  mások  kívánságára, akara-
tára  a  magáéról lemondó.

ENGEDÉKENYSÉG,  (en-g-ed-é-kény-ség)  fn.
tt  engedékenység-ét.  Tulajdonság,  melynél  fogva va-
laki  könnyen  enged,  nem  makacskodik, ellen  ne<n
szegül,  mások  kivánatát, akaratát  nem akadályozza.

ENGEDÉKENYÜL, (en-g-ed-é-kény-ül) ih.Nem
makacakodva,  nem  ellenszegülve,  hanem  engedve,
más  véleményére,  akaratára  hajolva.  Engedékenyül
viselni  magát  a  (örvények  iránt.

23



355 ENGEDELÉM—ENGEDETLEN ENGEDETLENKÉDÉS—ENGÉMSZAGOLJ 356

ENGEDELÉM, (en-g-ed-el-ém)  fii. tt  engedelm-
et.  1) Szabadságadás  valamire,  kérésnek  helybenha-
gyása.  Engedelmet  nyerni,  kapni. Engedelemért  folya-
modni. Engedelemre  várni.  Engedelemmel  tenni vala-
mit. Elöljárói,  atyai,  királyi  engedetem.  2)  Megbocsá-
tás  elkövetett  hibáért.  De  exen  értelemben  nem
helyesen  használtatik, mert  engedelmet  kérünk,  hogy
valamit  tehessünk; ha  pedig  valamit  hibásan,  roszul
tettünk, azért  boctdnatot  kérünk.

ENGEDELÉMLEVÉL,  (engedelém-levél)  ősz.
fa.  Valamely  eljárásra  felszabadító  levél; valaminek
tevésére  engedelmet,  szabadságot adó levél.

ENGEDELMES,  (en-g-ed-el-m-es) mn. tt  enge-
delma-t  v.  —ét,  tb.  —de.  1) Szófogadó,  parancsra,
intésre  hallgató. Engedelmet  fia,  jobbágy.  2) Aki nem
makacskodó, hanem  könnyen hajtható.  8)  Holmi ap-
róbb  hibákat,  csínyeket  elnéző,  nem zsémbes, enge-
dékeny.  A  nevelőnek  bitonyot  etetekben  engedelmetnek
kell  lennie. 4) Szolgálatra készséges. Engedelmet  nol-
gája  /Rövidebben  némelyek  igy  is  kezdik  használni:
engelmes.

ENGEDELMESEN,  (en-g-ed-el-m-es-en)  ih.
Szót  fogadva,  parancsot,  intést  teljesítve,  magát  a
felsőbb  akaratnak  alávetve. Rövidebben  :  engelmeien.

ENGEDELMESKEDÉS,  (en-g-ed-el-m-es-kéd-
és) fn. tt  engedelmetkédit-t,  tb. —ék. Szófogadás, pa-
rancsokra, intésekre  hallgatás, s  azok  teljesítése. Rö-
videbben  :  engelmetkedét.

ENGEDELMESKEDIK,  (en-g-ed-el-m-es-kéd-
ik) k.  m. engedehnetkéd-tem,  —tél,  —itt. Szót  fogad,
parancsra, intésre hallgat,  s azokat  teljesíti.  A jó  in-
dulata f&  tiOMnek,  neveltjének  engedehnetkedik.  Rö-
videbben  :  engelmetkédtk.

ENGEDELMESSÉG,  (en-g-ed-el-m-es-ség)  fn.
tt.  engedelmesség-ét.  Szófogadás;  a  parancsnak, intés-
nek  meghallgatása  s  teljesítése;  akaratunknak  egy
felsőbb  akarathoz alkalmazkodása.  A Nádor-codexben
ám.  engedékenyiég.

ENGEDÉLY,  (en-g-ed-ély) fit. tt.  engedély-t,  tb.
—ék. Szabadság, mely  szerént  valamit  tennünk meg-
adatik  vagy  engedtetik.  (Concessio).  Különbözik  :
engedmény.

ENGEDÉLYEZ,  (en-g-ed-ély-éz)  áth.  m.  enge-
délyé»-tem,  —tél,  —itt.  Valaminek  tevésére  szabad-
ságot  ad vagy  enged.

ENGEDÉLYEZÉS,  (en-g-ed-ély-éz-és)  fii.  tt
engedüyétés-t,  tb.  —ék. Szabadságadás  valaminek  te-
vésére.

ENGEDÉS,  (en-g-ed-és)  fn.  tt.  engedéi-t,  tb.
—ék.  Szellemi  vagy  anyagi  feszülésnek,  erőtetésnek
alább  hagyása.  V.  ö. ENGED.

ENGEDET,  (en-g-ed-et)  fii.  tt  engedet-ét.  A
Nádor-codezben  ám. engedelem.  Eléjön  ugyanitt en-
gedet  alakban  iá,  engedelmesség  és  hajlandótág  érte-
lemben.

ENGEDETLEN, (en-g-ed-et-len)  mn.  tt  enge-
detlen-t,  tb.  —ele. Aki  szót  nem fogad,  parancsra, in-

tésre  nem  hajt,  azt  nem  teljesíti.  Engedetlen  alattva-  \
lék ;  engedetlen uolga;  engedetlen  fiú,  gyerek.

ENGEDETLENKÉDÉS,  (en-g-ed-et-len-kéd-é.)
fii. tt  —t; 1. ENGEDETLENSÉG.

ENGEDETLENKÉDIK,  (en-g-ed-etlen-kéd-ik)
k.  m. engedetlenkéd-tem,  —tél,  —itt. Szót nem fogad,
parancsra,  intésre nem hajt;  ellenszegül.

ENGEDETLENSÉG,  (en-g-ed-etlen-ség) fn. tt
engedetlentég-ét.  Szófogadatlanság,  parancsra,  intem
nem  hallgatás,  azoknak  nem  teljesítése;  ellenne-
gülés.

ENGEDETLENÜL,  (en-g-ed-etlen-ül)  ih.  Síét
nem fogadva,  parancsra,  intésre  nem hajtva;  ellen-
szegülve.

ENGEDMÉNY,  (en-g-ed-mény)  fn.  tt.  enged-
mény-t,  tb.  —ék.  Általán, oly  cselekvény,  mely  iltal
más javára, hasznára  valamit  odaengedünk.  Különö-
sen, jogtani  ért  azon cselekvény,  mely  valamely  kö-
vetelésnek  megvételére, vagy  akármely keresetre, ke-
reseti jogra  nézve a  tulajdonos  által  más valakire  ru-
káztatik.  Váltói,  tálogv  engedmény  (Cessio).

ENGEDMÉNYES,  (en-g-ed-mény-és)  fn.  tt  en-
gedményet-t,  tb.  —ék. Személy,  kire az  engedmény
átrnháztatík. V.  ö.  ENGEDMÉNY.

ENGEDMÉNYEZ,  (en-g-ed-mény-éz)  áth. m.
engedményéz-tem,  —tél,  —élt.  Valamely  követelés
megvételének, s bármely  igény  jogát  másra  ruhán*.

ENGEDMÉNYEZŐ,  (en^-ed-mény-éz-ő)  fii.  tt
engedményétS-t.  Személy,  ki  engedményt  ad  vág;
bocsát  ki.  Másképen  :  átengedő.  V.  ö.  ENGED-
MÉNY.

ENGEDMÉNY!,  (en-g-ed-mény-i)  mn.  tt  m-
gedményi-t,  tb.  —ék.  Engedményt  illető,  ahhoz tar-
tozó, arra  vonatkozó.  Engedményt  jog.

ENGEDŐ,  (en-g-ed-ő) mn. tt  engedet.  Aki  en-
ged.  Vétetik  főnévül  is,  midőn  ám. jogát  máarm  ra-
házó  személy.

ENGED VÉNY, (en-g-ed-vény)fii.tt  engedmény  l,
tb.  —ék.  Maga az  okirat,  melyben jógánkat  mA*"^
engedjük  át.

ENGELÉM,  (en-g-el-ém)  1. ENGEDELÉM.
ENGELMES,  (en-g-el-m-es)  lásd : ENGEDEL-

MES.
ENGELMESSÉG,  (en-g-el-m-es-ség) lásd : EN-

GEDELMESSÉG.
ENGEM, ENGÉMET, (ám. én-g-ém, én-g-ém-

et) 1. ÉN.
ENGÉMNÉBÁNTS,  (engém-né-bánto)  öu.  fn.

Növényfaj  a  fajvirágok  neméből;  szára  felálló,  által-
látszó,  üresbélü,  bötykös czikkelyü,  virága  sárga.
Máskép  :  HoMúmnenyiUj.  Üvegttáru  /tt.  (Impatíens
nolitangere).

ENGÉMSZAGOLJ,  (engém-szagolj)  ÖM.  fn.
Olyan  formára alakítva, mint: nefeltjtt,  ntbditt*.  Neve
az  igen  kedves  illatú ambraíunek. (Teucrium maram).
Néhutt  : élet  flm,  maotkafd,  Diószeginél  :
tarorja.
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ENGESZT,  (en-g-eazt)  áth.  m.  engeiti-éít,  htn.
—m T. — em.  Valamit  lágygyá  tesz,  olvaszt;  esz-
kőili, hogy  engedjen.  A  déli  szelek  meg-  vagy  fSlen-
getttit a kovát, jeget.  Divatból  kiment,  de  felélesz-
tésre érdemes ige.

ENGESZTEL,  (en-g-cszt-el)  áth.  m.  engesetel-t.
Tulajdonkép,  és  régies  értelemben  :  engedni  kény-
szerit, alivet  Ét  erősen  parancsold,  hogy  ne  kedvet-
Kn  MwnWmU  országnak,  ét  minden  erői  várótokat
letörjön,  ét  engesztelje  mind  S hatalmának  olaja.  (Gó-
rj  codei 56.  1. 5.  sor).  2)  Átv.  ért.  kérlel,  haragot
csillapít,  boszút  szűntet.  Nem  győztük  engesztelni,
annyira felháborodott.  Megengesztelni  a  sértett  félt.  A
régieknél, pl.  Góry-,  Bécsi  codexben  rendesen  subju-
yat, aibjicU  (alávet,  hódit)  értelemben  fordul  elé.

ENGESZTELES,  (en-g-eszt-el-és)  fn.  tt.  engesz-
íttti-t, tb. —ék.  Rérlelés , haragosnak , megbántott-
Dik  csilkpitása.  A  tok  engesttelétre  csakugyan  meg-
boaátolt.

ENGESZTELETLEN,  (en-g-eszt-el-etlen)  mn.
It aujtnteletíen-t,  tb.  —ék. Aki  nincs  megengesztel-
Te,  megkérlelve,  kinek  haragja,  boszusága  foly-
Tirttart

ENGESZTELHETETLEN, (en-g-eszt-el-het-et-
len) L ENGESZTELHETLEN.

ENGESZTELHETLEN,  (en-g-eszt-el-het-len)
mn.  tt  engesztelhetlen-t,  tb.  —ék.  Akit  engesztelni
nem  lehet, kérlelhetetlen, lecsillapíthatlan haragú, bo-
oniign.  Engeatelhetlen  boszuállú.  Mint  határozó  :
engeutelhetlenfil,  meg  nem engesztelhetve.

ENGESZTELHETLENSÉG,  (en-g-eszt-el-het-
len-ség)  fn.  tt  engetttelhetlentég-ét.  Állapot,  midö'n
Talakit  megkérlelni,  haragjában  lecsillapítani  nem
lehet

ENGE8ZTELHETLENÜL  ,  (en-g-eszt-el-het-
ien-ai)  ih.  Kérlelhetlenül,  folytonos  boszút,  haragot
forralva.

ENGESZTELHETŐ,  (en-g-eszt-el-het-ö)  mn.
tt  engetttelhetö-t.  Kit  meg  lehet  kérlelni,  kinek  ha-
ngit, bounságát lecsillapíthatni. Némely  ember  k'óny-
oyen  tngentelhetö.  Képes  kifejezésben  :  engesztelhető

botauág.
ENGESZTELŐ, (en-g-eszt-el-ő)  mn.  tt.  engest-

''lö-t.  Kérlelő,  csillapító, haragost,  megbántottat  sze-
liditö, csendesítő. Engesztelő  beszéd,  levél.  Engeszteli)
fc«<, küldött.  Engesztelő  ajándék.  Engesztelő  áldozat,
Ünyörgét,  imádtág.

ENGESZTELŐDÉS,  (en-g-eszt-el-őd-és)  fn.  tt.
•*geszíelodét-t,  tb.  —ele. A  haragos, boszús  embernek
lectUUpodiaa,  a  megbántásnak,  térelemnek  elfeledé-
«; megkérlelődés.

ENGESZTELŐDÉ,  (en-g-eazt-el-öd-ik)  belsz.
a.  engesttelöd-tem,  —tél,  —Stt.  Haragját,  boszusá-
nt  leteszi, a  megbantást,  sérelmet  feledi,  megkér-
*lödik.  (>  |

ENGESZTÖ,  (en-g-eszt-ö)  mn.  tt.  enget*ttS-t.  \
&7Ígytanilag: könnyítő, olvasztó,  oszlató.  Engesztö  \
•vrtk.  i'Belazantia).

ENGETEG,  (en-g-et-eg  T.  en-g-ed-eg)  mn.  tt
engeteg-ét.  Engedékeny, aki  könnyen  enged,  engedni
hajlandó.  V.  ö.  —ETEG,  —ATAG,  képző.

—ENK,  az  én  (régiesen  én)  első  személyi  név-
más  legszabalyszerttbb  többese  (ének,  s az  e  kingra-
tásával:  enk).  Csak  mint  személyrag  fordul  elé,  mind
a  régieknél  igen  gyakran,  mind  némely  mai  tájbe-
szédben  is, mint  ver-enk  e  helyett  verünk;  így  em-
lekeuenk  (Ének  Pannónia  megvételéről),  tisztességenk
(Emlékdal  Mátyás  király  halálára),  nekenk  (Pannónia
megvételéről)  stb.  Tulajdonképen-  az  8-höz  közelebb
álló  zárt  é  van  itt  is  benne ,  mert  ugyanezen  emlé-
kekben  és  szólásokban  a  megfelelő  alrag  :  ónk, pl.
tzokát-onk,  kiált-onk,  árvll-onk  (nem :  szokás-ank).
Többire  lásd  :  SZEMÉLYNÉVMÁS  és SZEMÉLY-
RAGOK.

ENLAKA,  falu  Erdélyben  Udvarhely  székben ;
helyr.  Enlaká-n,  —rá, —ról.

ENMAGAM,  (cn-magam)  1.  ÉN.
ENN,  1.  ENNEN.
ENNE,  régies,  ennyi helyett
ENNEK,  ám.  et-nek;  1. EZ  és  NAK, NEK.

ENNEKELÖTTE,  (ennek-eló'tte)  ih.  A  jelen
időnél  előbb; ezelőtt,  régebben.  EnnekelStte  is  voltak
rost  emberek. Ennekeló'tte  máskép  volt.

ENNEKFÖLÖTTE,  (ennek-fölöttc)  ih.  ^Ezen
fölül,  e  fölött.  Élünk  vele,  midőn  azt  akarjuk  kimu-
tatni, hogy  amit  még  állítani  fogunk,  az  előbbinél  il-
letőleg  nagyobb ,  föntebb  álló,  nyomatosabb.  Ezen
ember  dologtalan,  ennekfölötte  még  iszákos  is.

ENNEKUTÁNA,  (ennek-utóna)  ih.  Megrövidít-
ve : ezután,  azaz  a jelen  időnél  későbben,  utóbb.  En-
nekutána  mát  rendet  tartunk.

ENNEKOKÁÉET,  (cnnek-okáért)  ih.  Ezen  ok-
ból,  ennek  következtében.  Oly  mondat  elején  áll,
mely  az  előrebocsátott  okból  vagy  okokból  követke-
zést  húz.

ENNÉL  ám.  ez-nél;  1. EZ  és  NÁL,  NÉL.
ENNÉLFOGVA,  (ennél-fogva)  ih.  így  állván  a

dolog  vagy  dolgok;  ezeket  tekintetbe  véve.  A  kör-
mondat  utórészét  vezeti, s  oly  előmondat után  követ-
kezik  , melyben  vagy  valamely  esemény  adatik  elé,
vagy  okok  számiáltatnak  el.  Minthogy  hirtelen meg-
betegedtem  :  ennélfogva  útra  nem mehetek.

ENNEN,  (1),  (en-n-en)  maga  az  én  (régiesen
én)  névmás,  elsőben  n vagy  én,  amaz  ismét  én  toldat-
tal  :  en-n,  en-n-en.  Használjuk  magam  szó előtt  :  enn
magam  v.  énen  magam  v.  érmen  magam.  Ezen  én  tol-
dalék  pedig,  úgy  látszik  maga  a  mutató e  megnyúj-
tása  :  én e = én-en  azaz  én itt.  Hasonlók  ily e =
űy-en,  itt  e ~ itt-en, ez e = ez-en, s  alhangú  szóknál
az  a =:  az-on, oly a = oly-an.  Eléjön  a  többi  sze-
mélyeknél  is,  pl.  len  v.  tennen,  ön v.  önnön  stb.

ENNEN,  (2),  régies,  innen helyett;  1. ezt.
ENNYE,  l.  EJNYE.
ENNYI,  (ám.  ez-nyi)  számnévmás,  tt.  ennyi-t,

tb.  —r£. Közelebb álló  tárgyakra mutatván,  azokmik
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mennyiségét  jelöli  ki.  Ennyi péntem  van  ni l  Néha
vétetik ez értelemben  is : üy  tok. íme ennyit  ttenved-
tem minden hattan nélkül.  Ki  látott  valaha ennyi  em-
bert  egyVít  t  Ellentéte  a távolra  mutató :  annyi.

ENNYIRE,  (ez-nyi-re) ih. Hy messze, egész ezen
helyig,  pontig.  Ennyire  ctapott  ki  ás  utósó  áruit.
Ennyire jöttünk  egy  napi  vitai.  Használtatik  indulat-
szó gyanánt  is.  Ennyire jutottunk  tehát t  Ennyire  el-
vetemedtek l  Néha jelenti  valamely  ügynek  mibenlé-
tét , állapotát  Ennyire  vagyunk  a* otttdlylyal,  mint
látjátok.  Távolra  mutatőlag : annyira.

ENNYISZER, (ez-nyi-szer)  ih.  Ennyi  ízben, Uy
sokszor. Elünk  vele, midőn  két sokszorozó szám, vagy
mennyiség közöl  a  közelebbikre  mutatónk.  Ellentéte
a  távolságra  viszonyló :  annyiszor.  Nem  annyittor
voltunk  roboton, mint  ős  itpán  rovatán  áll, hanem
ennyitter, mint üt  nálam van  felróva.

ENSÉG,  (en-ség)  székely  tájejtéssel  ám.  intég.
—ÉNT, igeképző; L —ANT, (2).
—ENTE, ősz.  képző  cteprente névben, mintegy

etep-er-ent-8  vagy  ctep-er-int-8  :  az  ént képző  e-je te-
hát  éles  £.  Ebben  ré>ente a  középső e zárt  e,  de kü-
lönben  is  régen  önálló  szó és  te a másik, mint tolda-
lékos határozói  képző.

ENY, (1), elvont gyök, mely  más-más értelmű
származékokban  éL  1)  Nyák- vagy  nyálkaszertt  ra-
gadós  anyag, honnan :  enyv, enyvet,  enyvet,  enyek,
enyekei.  Előtéttel  rokona :  geny,  genyed.  Innen  2)
rejtésre,  eltakarásra  vonatkozó származékok  gyöke,
milyenek  :  enyet,  enyeget.  8)  Eltűnést, elmúlást je-
lent  enyéttüe, enyéaet  szókban, a  midőn  rokona m
gyök,  intég,  scékelyesen  entég  szóban.  4) Lágyulást,
uelidűlést,  engedékenységet  jelent ezekben  :  enyh,
enyhe, enyhít,  enyhül,  enyhüdik.  Rokona vagy azon én,
melyből  enged,  engent  származnak, vagy ehny a törzs;
L  ENYH.  6)  Gyermekes,  nevetgélő  vagy  tréfálkodó,
nyájaskodó  természeti  hang,  honnan:  enyeleg,  enyel-
gét.  Rokona  nya  gyök-elem,  ,nyájas'  szóban, s for-
dítva  ony,  ,anyalog'  szóban.

ENY,  (2), Molnár Albertnél  ám.  íny,-1.  ezt
ENY, (8), helynév 1. ENY.
—ENY, mély  hangon —ANY, névképző, ujabb

időben a  vegyészeiben az elemek ebievezésére  szokott
az  elfogadott  gyök- vagy  törzshöz  fűggesztetni, pL
ű-eny,  tten-eny,  ér-eny,  kOn-eny.  Nincs  helye oly  ele-
meknél,  melyek  már mint tiszta  elemek  a köz  élet-
ben  is  saját  névvel fordulnak elé, d. m. etütt,  kén,  re*,
• a  mély  hangnak  közöl  vat,  ón,  ólom.  Egyébiránt  L
—ANY  névképző.

—ENY,névképző, mely inkább a hosszú ény rövi-
dfilete, flfeoény,  némely tajszólasban/ífwny;  LÉNY.

ENYE v.  ENNYE, kedélyszó,  L  EJNYE.
ENYECS,  (eny-ecs) elvont  törzsök,  Kicsinyező

értelmű  az  eny  gyökből,  • jelent  kicsi  lágyságot,
gyöngédséget, puhaságot  V.  ö. ENY, 1).

ENYECSK, (eny-ccs-k)  fa. tt  enyeetle-ét. Csú-
szós, vékony  nyalka,  mely  hártya-formában  alakul

a  romlani,  rohadni  induló  testben,  vagy  tett  föl-
sünén.

ENYECSKE, (eny-ecs-ke)  fa.  tt  enyeetké-t. L
ENYECSK.

ENYECSKÉS,  (eny-ecs-ke-es)  mn.  tt  enyect-
két-t  v.  — ét,  tb.  —ék.  Csúszós, sikamlós nyálkinl
bevont  Enyeotkét  etiga.  Enyectkét  béka,  kígyó.

ENYED, puszta Pozsony  megyében; NAGY—,
mezőváros; FEL—  v. FELSŐ— felu, KIS-ENYED,
falu  Erdélyben,  Alsó-Fejér  megyében. Helyr.  Enytd-
t'n,  —re, —r67.

ENYEG, (eny-eg)  fa.  tt  enyeg-ét.  Nyalka,  nyn-
lós hártya.  Enyeg  a  rohadni induló  Mton;  enyeg  a
nyelőén,  a  kipálloU  ttájon.  Másképen  : enyek,  nyák.

ENYEGÉS, (eny-eg-és) mn. tt  enyegét-t v.  —el,
tb.  —de.  Enyeggel  bevont, nyálkás.  Enyegei  Ui,
enyeget  nyelő. Máskép : enyekú.

ENYEGÉSÉDÉS, (eny-eg-és-éd-cs) fn.  tt  em/t-
gétédét-t,  tb.  —ék. Valamely  testnek, bizonyos romló
állapotában, enyeggel, azaz  nyálkával  behuzódaia.
Máskép :  enyekítédét.

ENYEGÉSEDIK, (eny-eg-és-éd-ik) k.  m.  enyt-
gétíd-tem,  —tű, —itt.  Enyeggel, száz  nyálkinl,
hártyával, csúszós  anyaggal  behúzódik.  Enyegetedií
ős állott  Mt,  a  túró, a  tej.  Enytgetedik  a  teb.

ENYEGET,  (eny-é-get)  áth.  m.  enyeget-tem,
—t&, —itt.  Eltakar, elfőd,  beburkol, mintegy  eny-
nyel,  azaz  nyálkával, hártyával  behúz.  ÁM  8  fentjét
enyegeti  Itten  Havával.  (Pázmán).

ENYÉGETÉS,  (eny-eg-et-ée) fn. tt  exyégelét-t,
tb.  —ék.  Befödd, betakaras, hártyával, nyálkával
behúzás.

ENYEK, ENYEKÉS, ENYEKÉSÉDS, lásd:
ENYEG, ENYEGÉS,  ENYEGÉSEDIK.

ENYEL, (eny-el) fa. tt  enytí-t,  tb.  —ék.  Nyi-
jas , édes  tréfa.  Az  enyeleg  igének  törzsöké, •  mint
ilyen  kevéssé  divatozik.

ENYELEG,  (eny-el-ég)  önh. m.  enyeleg-tem  v.
enyelgét-tem,  —tél  v.  enyelgéttél,  enyelgétt,  htn. —«'
v.  enyelgeni.  1) Nyájasan,  édesen  tréfál,  gyöngéden
kötődik, nem  annyira  elmés  ötletekkel, mint az ér-
zéshez  szólva.  Enyelegni  leginkább  gyermekekkel,
leányokkal,  asszonyokkal  szokás,  midőn  a nekik ked-
ves  tárgyakról  holmi kecsegtetőt, nevettetőt mondunk.
2)  Szerelmesen  nyájaskodik.  Enyeleg  a  legény  ttere-
töjéuel.  8)  A  régieknél  annyit  is  tett, mint: gagyog,
csacaog, kisded módjára beszél  Székelyeden  :  onyo-
log.  L.  ANYALOG.

ENYELÉS,  (eny-el-és) mn. tt  eny elit-tv.  —ét,
tb.  —ék.  Gyöngéden, nyájas-édesen  tréfáló.  Enyelet
neretS.  Enyelet  udoarló.  Ritka  hMmál»M.  Eléjön
Szabó  Dávidnál

ENYELG, (eny-el-g) l  ENYELEG.
ENYELGÉS,  (eny-el-g-és) fn. tt  enyelgét-t,  tb.

—ék.  Szelíd,  nyájas-édes,  érzéshez  szóló  tréfálko-
dás; szerelmi  dévajkodaa,  pajzánság, gyöngéd kö-
tekedés.
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ENYELGŐ,  (eny-el-g-ő)  mn. tt  enyelgö-t.  Nyá-
jas-édesen,  szelíden  tréfálkodó;  szerelmesen dévajko-
dó, pajzánkodó.  Enyelgö  bestéd.  EnydgS  szerelmetek.
Használtatik  főnév  gyanánt is, s  ekkor  oly személyt
jelent, ki  rendesen  enyelegni  szokott

ENYELGÖS, (eny-el-g-ős)  mn. tt.  enyelgSt-t  v.
—ét, tb.  —ék.  1) Enyelegni  látszó,  enyelegni  szere-
tő , enyelgőforma.  Enydgöt  bestéd.  EnyelgSt  legény.
2)  Szerelmeskedő, nőkkel  csintalankodó, gyöngéden
kötődő.

ENYÉIM,  (en-é-i-m)  enyém  oly  többese, mely
a*  egyes  első  személynek  több  birtokát  jelenti, 1.
ENYÉM.  A  kos  életben  és  némely  írók  által is hasz
nalt:  enyémek  nyelvtanilag  csak  annyiban  tekinthető
helyesnek, mennyiben  személyre, t  i. a családbeli és
az énbe*  tartozó  némely más személyekre vonatkozik,
épen  azon különbséggel,  mely  van Páléi  és Palik  kö-
zött, noha  Pálét  alakban  rendszerént  maga  Pál  is
benfoglaltatik,  mintha volna:  Pálé-b'k,  vagyis  inkább
csak  Pál-Sk;  enyémek  alatt  púdig csak  az  énhozz&m
tartósokat értjük,  engemet vagy magamat  nem. Azon-
ban  enyémek  a  uófejtés  szerént  enyém-Sk  lévén, az
ennek  csakugyan  megfelelő  értelem  tökéletes,  t  i.
énhoasám  tartozó  személyek.  Épen  így  divatos  né-
mely  tájbeszédben  ,  (például  Erdélyben  is)  mién-
két  =  mienk-ök.

ENYÉM,  (ám.  en-é-m  v.  én-é-m,  a  tatrosi  co-
dexben  állandóan  csak  n-nel  [énem]  és  nem  ny-vel
fordul  elé); első  személyfi  birtokos  névmás, tt  —ét,
tb.  enyéim: Fölveszi  a  névragokat:  enyémnek,  enyém-
re,  tnyémrSl,  enyémtöl,  enyénből,  enyémbe  stb.  Fölve-
szi  tetszés  szerint a  névelőt  is  :  át  enyém;  de a ré-
giek  nem igen  használták  s  takarékosságból  inkább
elhagyandó.  Jelenti  az  egyes  első  személynek  egy
birtokát.  Ha  áUitmányol  (praedicatum)  használta-
tik,  a  melléknevek szabályait  követi,  pl.  ét  a hát
enyém.  Ha  pedig  főnév  helyett  vétetik,  a  főnevek
szabályai  alá esik,  pl.  Nekem  it  van kardom,  neked
it, de enyémnek jobb  éle van. T. i. egészen  főnévül  is
használtatik  « jelenti  az  én  tulajdonomat.  Jobb  egy
enyém, mint  oá*  máié. (Km.)  Mint  melléknév a  főnév
előtt  nem  állhat  közvetlenfii,  hanem közvetve igen-
is,  pL  nem mondhatom,  e* a* enyém  hát, hanem,  ét
a  kát  enyém  v.  enyém  és  a  hát,  azaz  jelzőül  (epithe-
ton)  TCTi  használtatik, hanem csak mint mondomany-
vagy  aUitmánynl  (praedicatum)  vagy  pedig  mint fő-
név  alanyul  (snbjectom)  is.  Midőn  az egyes  első sze-
mélynek  birtokát  nyilván  akarjuk  kifejezni,  akkor
enyém  saját  elemeire  osctatík  fel :  én-é-m,  s  ebben  a
középső  é helyett maga  a birtokul jelelt  szó  tétetvén,
például  eríS,  a többi  marad ügy  a  mint van:  én ér S-m,
(vagy névelővel  is  : ős én ertjm)  így  :  én hát-am, én
bardt-om, én  kajó-m, én fónyv-wn. Tudni  kell, hogy  itt
elöl ás én csak  nyomosbitásul,  nyomatékul  használ-
tatik , igy, hogy  én könyvem azt teszi:  enyém nem
másé, ái  könyvemet  vitték el  =  enyém a könyv nem
•aité, melyet  elvittek; könyvemet vitték  el  pedig  azt

teszi: könyvem az, melyet  elvittek,  nem más  vogyo-
nom, pl.  kalapom,  lovam  stb.

Érdekes  tudni, mennyire üt  öszve  más nyelvek-
ben  is  a magyaréval  az  első  személyi  birtokos  név-
más ,  t  i.  törökül  benim, mongolul minu, maudsnr
nyelven  mini,  zendiil mama, hellénül  tpói,  í/íij,  ipóf,
latinul  meut,  mea, meum,  szanszkritul  mát,  atzmat,
francziául  mon, mién, spanyolul, olaszul  mio,  németül
metn, gothul  meitu, dánul,  svédül  min,  angolul  : my,
mine, hollandul  mijn,  a  szláv  nyelvekben  moi,  moj,
moy  stb.  stb.

Lehet-e  más nyelvekben  a mondottakat oly szép
egyszerűn  elemezni, mint a  magyarban  (én-é-m, hol
mind  a  három  elem  a  legtisztábban  áll,  s  mind igen
fontos  nyelvtani  szerepet  visel,  t  i.  én önálló  szó,
é  birtokot  képvisel, pl.  Pál-é, m  első  személy  birtok-
raga), mások  megítélésére bizzuk.

ENYÉMEK, 1. ENYÉIM.
ENYÉSZ,  (eny-ész)  őnh.  m.  enyétt-tem,  —tél,

—étt. Szem  elől  eltfln,  lassanként  vész,  elvész.  V.  ő.
EfíY,  (3).  Öuhatólag, vagyis  ik  nélkül használtatik,
midőn  az  eltűnés,  elmúlás,  elveszés,  mintegy  belső
oknál  fogva,  belső  működés  által  történik,  vagy  tör-
ténni  látszik. Enyétt  a  nap,  midőn  lemenőben  van.
Enyétt  át  elvonuló  felhő.  Szenvedőleg,  azaz  i&-kel
(enyészik) ragozandó,  midőn  külső  kényszerülés  jár
hozzá.  Gyógyitdt  által  elenyéstik  a  »eb. Elenyéttik  a
köd,  ha a  stél  tova  kergeti.

ENYÉSZET,  (eny-ész-et)  m.  tt  enyéttei-ét.
1)  Mondjuk  a  napról,  midőn  leszáll.  Napenyéttet.  2)
Mas  tárgyakról,  midőn  megszűnnek  lenni,  midőn  el-
vesznek, eltűnnek. Világ  enyéttete.  Ftildi  örömek  enyé-
tzete.  Tettnek  enyéttete. Önmagában, egészen elvontan
is  használtatik, midőn  semmivé  léteit  (vagyis  teljes
átváltozást) jelent  Anyagi  Tettünkre  (testünkre)  nét-
ve  mindnyájan  át  enyéttet  martalékai  lettünk.

ENYÉSZETÉS,  (eny-ész-et-és)  mn. tt.  enyétte-
tét-t  v.  —ét, tb. —ék. Ami enyészet  alá  van  vetve,
múlandó,  tünékeny.

ENYÉSZHETETLEN,  (eny-ész-het-etieu)  mű.
tt  enyéttehetetlen-t,  tb. —tk.  Ami  el  nem  euyészhc-
tik,  elromolhatatlan;  állandó,  maradandó. Az emberi
lélek  enyéttheíetlen.  Határozókép  ám.  enyészhetetle-
nül,  el  nem  enyészhetőleg.

ENYÉSZHETLEN , (eny-ész-het-len) , lásd  t
ENYÉSZHETETLEN.

ENYÉSZHETLENSÉG  ,  (eny-ész-het-len-ség)
fn.  tt  enyétthetlentég-ét:  Oly állapot, melyben  valami
el  nem  enyészhetik.

ENYÉSZIK,  (eny-ész-ik)  k.  1. ENYÉSZ.
ENYÉSZT,  (eny-ész-t)  áth.  m.  enyént-éU,  htn.

—ni, v.  —eni. Eltüntet,  lassan-lassan  megsemmisít,
eszközli,  hogy  valami  elenyészszék. A  nap  tugarai
ét  a ítélek  enyétttOt a ködöt. V. ö. ENYÉSZ.  A  régiek-
nél  ám. elrejt  „És  egy  csoport  lisztbe  enyészté  cl
magát"  Pesti  Gábor  meséi.  „Elenyészti  vala"  (cela-
bat).  Bécsi  cod.
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ENYÉSZTÉS,  (eny-ész-t-és)  fo.  tt.  enyéttlét-t,
tb. —ék.  Általán,  cselekvés,  mely  által  valaminek
elenyészése  eszközöltetik.  Különösen,  semmisítés,
törlesztés.  Adónapok  enyétetéte.

ENYÉSZTESI,  (eny-ész-t-és-i)  mn.  tt  enyétsté-
ri-t, tb.  —ék. Enyésztéshez  tartozó, arra  vonatkozó.
Enyétttéri  alap,  azaz  adósságok  lerovására  szolgáló
töke  vagy  más pénz. (Fundus amortisationis). Máskép

ENYÉTT,  névutó.  A  székelyeknél  van divat-
ban. Annyi  mint helyeit;  és  ért  vagy  végett.  Enyet-
tem,  enyetted,  enyette  stb.,  azaz  helyettem,  helyetted,
helyette; vagy  érettem,  éretted  stb.  Enyetted  jól  la-
Icám,  azaz  irántad  kedveskedésből  engem jól  tartot-
tak,  (ob  respectam  tűi.  Tájszótár.  Szabó  Elek).
Enyette  kaptam  meg  e hivatalt. Enyetted  tűrtem, (azaz
éretted.  Kriza  János).  Eléjön Molnár  Albertnél  is.

Úgy  látszik  énhdyett  vagy  énért  szókból  rövi-
dült  meg,  különösen  az  utóbbiból  az  r  hang  épen
úgy  maradhatott ki,  mint  met  szóban mert  helyett (1.
Kriza  János  : Székely  népköltései  gyűjtemény).

Későbben  a  nyelvérzés  elvesztvén  az  énett-em
(= én ért-em)  eredeti  jelentését, a többi személyek-
re  is  használá  : enyetted (= te énedért)  stb.  Néme-
lyek  (mint  Kassai  József)  csak  helyett  szó  módosu-
latának  vélik.

ENYÉZ,  (eny-éz)  áth.  m.  enyét-tem,  —tél,
—itt. Takar,  föd,  mintegy  enynyel,  azaz  nyálkával,
nyulós  hártyával  behúz. V.  ö.  ENY.  Egy  csoport
littíbe  enyette  (Toldy  olvasása  szerént:  enyéuté)  el
magát  (a macska), . . . oda futának  át  egerek.  (Festi
G. meséi  100.  lap).

ENYEZD,  puszta,  Somogy  megyében;  helyr.
Enyetd-en,  —re, —rőt.

ENYH,  fo.  tt  enyh-et, tb. — ék.  Csak tárgyesete
és többese  van  szokásban.  Jelenti, mi  a  nehéz, ke-
mény,  fáradságos  munkán  némileg  könnyít, mi ben-
nünket  lágyan,  gyöngéden,  szelíden  illet, mi  lanka-
dasunkban  vidnlást  nyújt  stb. Enyhet  ad  a  fáradt
utóinak  a fa  h&vSt  árnyéka. Enyhet  ad  nagy  melegben
a  lágy  ttellb'.  Enyhet  ad  a  ttomjatnak  a fríi  ital. Eny-
het  kéretni,  enyhet  találni.  V.  ö. ENY.

A  régieknél, pl.  a Bécsi  és Tatrosi codexekben,
Nádor-codezben,  Pesti  Gábornál  stb.  enyhít  helyett
ehnyejt,  ehnytí  alakokat  találjuk, honnan  a  törzs  ehny
(=  eh-eny)  és a  tiszta  gyök  eh, maga  a lehelést, pi-
hegést  és  pihenést  jelentő  h.  így  cserél  helyet  a h
hang az  utána álló mássalhangzóval vehem  (vemh-et),
íeAer(ter-h-es),j»eAeiy  (pely-het) stb. szókban  is.

ENYHADÓ,  (enyh-adó)  ősz.  mn.  Ami  enyhet
ad,  mi  lankadásunkban  fölvidít,  szelíden illet  Job-
ban  :  enyhet  adó vagy  enyhitB;  mivel  enyh-adó  nehéz
kiejtésü.

ENYHBOB,  (enyh-bor) ősz.  fn. Italbor,  mely  a
szomjusagot  lecsillapítia. Jobban  : enyhítő  bor.

ENYHE,  (enyh-e  vagyis  eh-ny-e)  1.  ENYH;
mn. tt  enyhít,  tb.  —ék. Fáradságot, munkát,  terhet,
szomjat,  hőséget  stb.  szeliden, lágyan  oszlató,  pihe-

nést, nyugalmat  szerző.  Enyhe  tteüS,  árnyék.  Enyh
ital.  Enyhe  nyugvót.  .

„S  kebelében  milljó  lény  lel
Boldogságot, enyhe békét"

Az  ember  tragoediija.  (Madách  Imre).

„Ott enyhe  árnyék  kínál  nyugalommal"

Ugyanott

ENYHED,  (eny-h-ed  vagyis  eh-ny-ed)  l&id:
ENYHÜL.

ENYHEDELÉM,  (eh-ny-ed-el-óm)  fn.  tt  eny-
hedéinél.  Nyavalyának,  betegségnek  nagyobb  foko-
zatú  könnyebbülése,  kinok,  fájdalmak  szünéee;  fá-
radság,  lankadás  utáni  könnyebbülés.

ENYHEDÉS,  (eh-ny-ed-és)  1. ENYHÜLÉS.
ENYHELY,  (eny-hely)  ősz.  fn.  Hely,  melyen

munka,  fáradalom,  viszontagságok  után  megnyug-
szunk,  megpihenünk,  felvidnlunk;  az élet  nyugtala-
nító  zajától  elvonult állapot.  Átv.  ért  sir, temető.

ENYHHELY,  (enyh-hely) L ENYHELY.
ENYHES,  (eh-ny-es)  L  ENYH;  mn.  tt  e»y-

het-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Szelíd,  lágy,  ménékelt,  ami
enyhet  ad.  Enyhet  ttellS.  Enyhet  égSv.  Enyha
árnyék.

ENYHESÉG,  (eh-ny-e-ség)  fn.  tt  enyhetéfá.
Szelidség,  lágyság,  mérsékleti  állapot;  ellentéte  :
zordonság, keménység. Fűtött  ttoba,  vagy  tavam  m<-
leg  enyhetége.  V.  ö. ENYHE.

ENYHESZT,  (eh-ny-eszt)  áth.  m.  enyhettt-itl,
htn.  —ni, v.  —ént.  Kemény,  zordon  állapotot  sze-
líddé, lágygyá tesz; szomjat,  fáradalmat szüntet;  hi-
deget,  meleget  mérsékel  Ás  álom  enyheteti  a  farait
tagokat.  Afría  ital  enyhettH  a  atomját.  A  déli  n&
enyhetzti  a  tél  fagyát.

ENYHÍT, ENYHTT,  (eny-h-ít  vagyis  eh-ny-ít)
áth.  m.  enyhít-étt,  htn. —n», v.  —em. Könnyít, pi-
hentet,  fölvidít;  munkán,  faradalmon,  forróságon
vagy  hidegen,  szomjaságon  stb.  segít  Kínt,  fájdal-
mat,  tiomjuiágot  enyhíteni.  Enyhíteni  o  beteg  nya-
valyáján.

ENYHITAL, (enyh-ital) ősz. fn.  Ital, mely szom-
jat  olt  Jobban  : enyhítő  ital.

ENYHÍTÉS,  ENYHÍTÉS, (eh-ny-it-éa)  fn.  tt
enyUtét-t,  tb.  —ék.  Munkán,  fáradalmon  segítés,
könnyítés;  kínnak,  fájdalomnak  oszlatáaa;  szomju-
ságnak, hidegnek, melegnek  csillapítása, szüntetése.

ENYHÍTŐ, ENYHÍTŐ, {eh-ny-ífrő) mn.  tt.  eny-
htíS-t.  1)  A  gyógytanban  ám.  fájdalmat  csillapító.
EnyhitS  Merek  2)  Közért  minden,  mi  valamely
könnyebbülést  szerez.  Enyhítő  tuOS,  ital,  álom.

ENYHÍTHETETLEN  ,  (eh-ny-ít-het-eüen)
ENYHÍTHETLEN,  (eny-h-it-het-len)  mn.  tt  enyhít-
heteüen-t,  tb. —ék. 1) Amit vagy amin enybiteoi nem
lehet  V.  ö. ENYHÍT.  Enyhitheietlen  ssomj,  kín,  fáj-
dalom.  2)  Kérlelhetlen, sselídíthetlen. 8)  HataraóUag
ám.  enyhíthetlenül.

ENYHÖ,  (eh-ny-ő)  1. ENYHE.



3«5 ENYHŐDIK—ENYVESEN ENYVEZ—EPE 366

ENYHŐDIK,  (eh-ny-őd-ik)  k.  m.  enyhöd-tem,
-IŰ,  —Ott. l  ENYHÜL.  Éltek  ez  igével  Pázmin
éiKildi

ENYHÖTE,  (eh-ny-ő-te) fa. tt  enyhöté-t,  lásd  :
ENYHELY.

ENYHSZÉB,  (enyh-szer)  ősz.  fa.  Szer,  mely
enyhet ed, mely  enyhít, enyhítő  szer. Szomjuság  ellen
jó  tnyhtter  a Jri»  víg.  Gyógytanban,  oly  orvosi  szer,
mely  a  kínt,  fajdalmát  enyhíti,  oszlatja,  türhetőb-
bé  tetzL

ENYHÜL, ENYHÜL,  (eh-ny-til  1. Enyh) ;  önh.
m.  atyhűl-t.  Szelídül,  csillapodik,  megszün  kínzani,
gyötreni. Enyhül  a  haragot  ember. Enyhül  a  forróság.
Enyhül  a  ttomj.  Enyhülnek a  kínok,  fájdalmak.

ENYHÜLÉS,  ENYHÜLÉS,  (eb-ny-ül-és)  fa.  tt.
enyhüUt-t,  tb.  —ék.  Nyommasztó,  kemény  bajnak
megszelídülése,  szünése,  csillapodása; könnyebbülés,
lágyulás.  Fagynak,  hidegnek  enyhülése.  Bánat,  fajda-
lon  enyktíléte.

ENYHÜLET,  (eh-ny-ül-et)  fa.  tt.  enyhület-ét.
Enyhítő  ezer  által  okozott  kedves,  lágy  érzelem.

EN'YICZKE, m.-város  Abaúj,  és  falu  Sáros me-
gyében ; helyr. Enyictké-n, —re,  —rb'l.

ENYÍM, ENYÍMEK, 1. ENYÉM, ENYÉIM.
ENTDÍG,  falu  Veszprém  megyében ;  helyr.

Ettymg-en,  —re,  —rSl.
ENYU, (eny-ü) 1. ENYV.
ENYÜS, (eny-tt-ös) 1. ENYVES.
ENYV,  (eny-v)  fa.  tt  enyv-et.  Általán,  lágy,

nyald*  test,  mely  a vele  érintkezésbe jövő  testekhez
ragad, •  azokat  öszveköti. Festő  enyv,  mely  gyantá-
ból  é»  mézből  készül.  Madár enyv,  melyet  a  tölgyfa
bogyóiból  főznek,  s  madarak  fogására  használnak.
Szorosabb  ért  igen  szívós  és  ragadós  anyag, mely
kolóniáié  állatréazekből,  jelesen  bőrfaradékokból,
csontvelőkből,  vizahólyagból  stb. készül.  Enyvet  főz-
ni.  Ernyővel  tSaveragasztani  valamit.  Papiros-készítők
rnyve. Aizíalot-enyv.  KOnyvkötSk  enyve.  Úgy  ragad  a
rétek, mint  a* enyv.  (Km.).

Perzsán! :  enfendt.
ENYVBÖR,  (enyv-bőr)  ősz.  fn.  Bőrhulladékok,

melyek  enyvkészitésre  használtatnak.
ENYVCZUKOR,  (enyv-czukor)  ősz.  fn. Öntött

sárga  csokor,  mely  folyó  állapotban  ragadós,  mint
az  enyv.

ENYVED, (eny-v-ed)  önh.  m. enyved-tem, —tél,
—<ít  T.  enyved-t. Valamihez  enyv  által  hozzáragad,
öszveragad. Egyik  deszka a  marikhoz  enyved.

ENYVEDÉS, (eny-v-ed-és)  fa.  tt  enyvedét-t, tb.
—ele. Enyv  Utal  öszveragadás.

ENYVES,  (eny-v-es)  mn.  tt  enyvet-t  v.  — ét,
tb. —-ék.  Enywel  ragasztott,  bekent;  enyvvel  föle-
reutett, kevert  Enyvet  deszka.  Enyvet  vessző. Enyves
tú. Képe* kifejezésben  :  enyves  két,  azaz  tolvaj  kéz,
aely  mindent elvisz,  mihez ér.  Enyvet  kezű  tolvaj.

ENYVESEN,  (eny-v-es-en)  ih.  Enyves  állapot-
ben,  enjT«z«tten.

ENYVEZ,  (eny-v-ez)  áth.  m. enyvez-tem,  —tél,
—élt. Valamit  enywel  behúz, beken,  ragaszt,  öszve-
ragaszt  Hozzá  enyvez,  beenyvet,  megenyvez,  öttveeny-
vez,  ráenyvet.

ENYVEZÉS,  (eny-v-ez-és)  fa.  tt.  enyveeét-t,  tb.
—ék. Enywel  bekenés,  behozás,  ragasztás, Öszvera-
gasztás.  Bútorok  enyvezése.  Bekötendő  lapok eny-
vezése.

ENYVEZET,  (eny-v-ez-et)  fa.  tt  enyvezet-ét.
Valamely  szernek,  bútornak,  könyvnek  stb.  enyvi
alkatrésze  együtt  véve.  Az  asztal  enyvezete  nem  elég
tartós.

ENYVEZETLEN,  (eny-v-ez-et-len)  mn. tt  eny-
vezellen-t,  tb.  —é*k. Ami  enyvezve  nincsen,  mit  enyv-
vel  nem ragasztottak  öszve. Határozóilag  ám. enyve-
zés nélkül.

ENYVEZŐ,  (eny-v-ez-ő) mn.  tt.  enyvezb'-t. Ami-
vel  enyveznek,  mi  az  enyvezéshez  tartozik. Enyvező
edény,  enyvező  vessző, pamacs. Mint főnév  jelent  mes-
terembert,  kinek  különös  dolga  az  enyvezés.

ENYVFÖZÖ,  (enyv-főző)  ősz.  fa.  Személy,  ki
különféle  állati,  növényi vagy  ásványi  testekből  eny-
vet  készít

ENYVI, (eny-v-i) mn. tt.  enyvi-t,  tb.  — ék. Eny-
vet  illető,  enyvre  vonatkozó, enyvből  való.  Enyvi  mi-
nőség,  sajátság.

ENYVNEMÜ,  (enyv-nemü)  ősz.  mn.  Enyvhez
hasonló , természetű;  olyasmi,  amiből  enyvet  lehet
főzni.  Á  fák  rilgyeit  télen  enyvnemü  anyag  takarja.

ENYVPAMACS, (enyv-pamacs)  ősz. fa. Pamacs,
ecsetforma  eszköz, melylyel  az  enyvet  elkenik. Asz-
talosok, festők  enyvpamaeta.

ENYVRAGASZTÉK,  (enyv-ragaszték)  ősz.  fn.
Enyvanyag,  melyet ragasztókul  használnak.

ENYVSZÍN,  (enyv-szín)  ősz.  fn.  1)  Olyan  szín,
milyen  a  közönséges  enyvé szokott  lenni.  2)  Enyves
vízzel  föleresztett  festék.  Enyvszinnel  festeni.

ENYVÜST,  (enyv-üst)  ősz.  fa.  Üst, azaz  ércz-
edény, medencze,  melyben  a  felhasználandó  enyvet
tartják  vagy  főzik.

EÖES,  helynév 1. ÖRS.
ÉP, elvont gyöke  különféle  értelmű származé-

koknak.  1)  Süni  folyékony testet jelent  az  epe,  epés,
epéskedik  szókban, s  rokona:  év v. evő.  2)  Kedélybaj-
ra  vonatkozik az  eped,  epeszt,  epekédik  származékok-
ban, s vastag  hangon rokona  :  ap,  apad,  apaszt. 3)
Aprólékos  mozgást,  taglejtést jelent*ezekben :  epectel,
epecselés.

—ÉP, névképző , mint  :  tel-ep  , ter-ep,  ker-ep,
szer-ep,  köz-ep,  ttl-ep.  Vastag hangon  ap  :  al-ap, har-
ap  stb. Közép  képző  is  térdepel  szóban.  1.  P.  mint
képző.

EPE,  (ep-e,  tulajd.  ám.  ev-ő,  emésztő)  fa.  tt
epé.-t.  Zöldsárgás, néha feketés,  igen  keserű,  szappan-
szerű  saját  hólyagba  takart  nedv  az  állati  testben,
mely  az  emésztésre szükséges,  de ha  nagy  mértékben
kiöinlik,  nyavalyákat  okoz.  Keserű  epe. ^Fekete  epe,
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mely  sthfiebba  közönséges  epénél, a  vérből fejlik  ki,
s  a vésők  mellékán  gyűl  öszve,  különösen a mogorva,
haragon  emberekben  nagy  mennyiséggel  találtatik.
Elöntötte  a*  epe.  Az  epe  bántja.  Sok  epéje  van.  TObb
epéje,  mint  vére.  (Km.)  Epéje  tinet, mint  a  galamb-
nak.  (Km.): azaz  nem tud  haragadni.  Átv.  ért  jelent
kellemetlen  érzést,  haragot  Mamák  epét  okozni,

Rokonul  tekinthető  a  hellén  'fjaaq,  latin  hepar.

EPEBETEGSÉG, (epe-betegség)  1. EPEKOR.
EPÉCS,  (ep-écs)  elvont  törzs  epéctél  szóban s

jelent  aprósággal  bibelődést.
EPÉCSÉL,  (ep-écs-él) önh.  m.  epéctél-t.  Külön-

féle  taglejtéseket,  aprólékos mozgásokat  csinál. (Mol-
nár Albert).  Különösen  a  székelyeknél  némi  aprólé-
kos  munkával  foglalkodik  (Kriza  János), ezokottab-
ban p  előtéttel  ptpéctá.

EPÉCSÉLÉS,  (ep-écs-él-és)  fn.  tt  tpéctclét-t,
tb.  —A.  1) Tagok  mozgatása,  taglejtés.  2)  Apró-
sággal  bibelődés, máskép  :  pepécsélét.

EPECZUKOR, (epe-czukor) ősz.  fh.  Az  epében
levő  czukornemti  állomány.  (Picromel).

EPED,  (ep-ed) önh. m. eped-tem,  —tél,  —t  v.
—élt. Altalán, valamely teljesítetlen  vágy  miatt szen-
ved,  fogy, emésztődik. Különösen: szomjaságban, éh-
ségben ,  nagy  melegben  szenved, étel, ital, árnyék
ntán  eovárog;  továbbá  szerelem  által  emésztődik,
szerelmét  kielégíteni vágyik,  a  kedves  után  sohajtoz.
Innen  :  epetlö  nemek,  epedS  arc*,  epedS  aív,  epedS
tterelmet  párok.  Epedni  valamiért, vagy  valami  után.
Elepedni.  Megepedni  (régies).

Rokon  vele  mély hangon :  apad.  Lehet  ev-ed
is, azaz  evődik, emésztődik, a  honnan  epettt  és eméttt
sokszor  hason  értelemben vétetik.

EPEDÉS,  (ep-ed-és) fn. tt  epcdét-t,  tb.  —ék.
Szenvedő  állapot,  midőn  valamiért, valami után  epe-
dünk. V.  ö.  EPED.

EPEDÉIT, EPEDT, (ep-ed-étt  v.  ep-ed-t) mn.
tt  epedt-et.  Valamely  vágy  által  kinzott, gyötrött V.
8. EPED.  Epedt  nfe. ^Mihet fogjak,  epedt  tstv t  (Kár-
tigám).

EPEDÉZ,  (ep-ed-éz)'önh. m.  epedü-tem,  —tél,
—itt.  Folytonosan  vagy  'gyakran  eped.  Epedemi  a
távollevő  kedvet  után.

EPEDÉZÉS,  (ep-ed-éz-és)  fn.  tt.  epedété»-t,  tb.
-—ét. Gyakori  vagy  folytonos  epedés.

EPEDŐ,  (ep-ed-ő)  mn.  tt  epedS-t.  Valamely
vágy  miatt szenvedő, fogyó;  valamely  ösztön  kielé-
gítése után  sovárgó.  EpedS  ttio, epedS  uerelmei. Ké-
pes kifejezésben  :  epedS  tnemek,  epedS  arc*,  etók  után
epedS  ajkak.

EPÉDÖLEG, (ep-ed-ő-leg)  ih. Vágy  miatt szen-
vedve,  vagy  valamely  ösztön  kielégítésére  titkon  so-
várogva.

EPEDSÉG,  (ep-ed-ség)  fn.  1.  EPEDTSÉG.
EPEDTSÉG,  (ep-ed-t-ség)  fn.  tt  epedttég-ét.

Szenvedő  állapot,  midőn  valaki  bizonyos  vágyait,
érzéki  ösztöneit  ki  nem elégítheti.  (Csdzinál).

EPEDVE, (ep-ed-ve)  ih. 1. EPEDŐLEG.
EPEEDÉNY,  (ep*edény)  ősz.  fn.  Boncxtain

ért  azon utak,  csatornák,  melyek által  az  epe a  máj-
ból  az  epehólyagba,  s  innen  ismét  a  gyomorba  ni-
várog.  (Dnctus  choledochos,  ductus  biliarii).

EPEÉR,  (epe-ér) ősz.  fn.  Boncztanban,  a gyo-
morba  menő vérerek  egyikének  kettős ága, mely u
epehólyagon  keresztül  húzódik.  (Venae cysticae).

EPEFÖLÖSLEG,  (epe-fölösl«g) ősz.  fn.  Az epé-
nek  kellő  mértéken  tdli  sokasága,  bősége.  (Poly-
cholia).

EPEPŰ,  (epe-fa) ősz.  fh.  L FÖLDEPE.
EPEHAGYMÁZ,  (epe-hagymáz) ősz.  fn. Hagy-

máz-féle  nyavalya, mely  az  epének  szertelen  kiömlé-
séből  ered, 1. HAGYMAZ.

EPEBODEGLELÉS, (epe-hideg-lelés) 5sz. m. 1.
EPELÁZ.

EPEHÓLYAG,  (epe-hólyag) ősi.  fh.  Körtetla-
ku  hártyaedény  a májnak alsó  részében, mely u epét
foglalja  magában.

EPEHÓLYAGGYÚLADÁS, (epe-hólyag-gyila-
dás)  ősz.  fh. Lobos bántalom az epehólyagban.

EPEINGER,  (epe-inger)  ősz.  fn.  Inger, melyet
az  epe kiömlése,  nagy  bősége  gerjeszt  (Stimuhu bi-
liosos).

EPEITAL, (epe-ital)  őse.  fn. Epével  vegyitett
vagy  epekeserüségü ital

EPEKÉDÉS,  (ep-e-kéd-és)  fh.  tt  epekidé+t,
tb.  —ék.  Folytonos epedés, belső szomorkodás, vi-
gyak  általi  emésztődés,  valami  után  szüntelen  «o-
várgás.

EPEKÉDIK,  (ep-e-kéd-ik)  k.  m.  epekéd-tem,
—tél,  —élt.  Szüntelen  eped, valami  ntán  folyviit
vágyakodva  emésztődik.

EPEKÉDŐ,  (ep-e-kéd-ő)  mn. tt  epekédtt-t.  Va-
lami  után  sovárogva  vágyó,  vabunely  vágy  miatt
emésztődő.

EPEKESERÜ, (epe-keserű) öez.  mn.  Olyan  ke-
serű,  mint az epe.

EPEKÓROS,  (epe-kóros)  ősz. mn. L  EPEKÓR-
SÁGOS.

EPEKÓRSÁG,  (epe-kórság) ősz.  fh.  Nyavalya,
mely  az epeerek  dugulása, vagy  epekő, vagy  vastag
süni  vér,  vagy  az epének  rendkívüli  megrisaaa által
támad, melytől az egész  test, de  különösen  a  szemek
sárga  színt  öltenek, miért  fdrgaiágnak  is  nevezik.
Szélesb ért  mindenféle  epenyavalya.

EPEKÓRSÁGOS ,  (epe-kórságos)  öu.  mn.
Epekóraágban  szenvedő  ,  sínylődő.  V.  ö.  EPE-
KÓRSÁG.

EPEKŐ,  (epe-kő)  Ősz.  fn.  Kőnemfi  vagy  kőke-
ménységü képlet, mely  az  epehólyagban  támad.

EPEKÖZVEZETÉK, (epe-kőz-vezeték)  ősz. fn.
Az  epének  köz útja,  csatornája,  mely ás  epét  a  gyo-
morba  vezeti.  (Ductus  choledochos).

EPELÁZ,  (epe-láz)  ősz.  fn. Láz, mely ai  epé-
nek  nagy  bősége és csipőssége által  támad.
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EPEHÉNET, EPEMÉNETEL,  (epe-ménét  T.
•menetel)  ősz.  ín.  Csatorna,  ér,  melyen  az  epe a  máj-
ból  ás  epebólyagba,  innen  pedig  a  gyomorba  szi-
virog.

EPEMIRIGY,  (epe-mirigy)  ősz.  fn.  Nyavalya,
mely hányással, gyakori  kinos  és  epés  hasmenéssel,
görcsökkel, és  nagy szorongásokkal jár. (Cholera mór-
ira*). Szóradotolt  epemirigy.  Dögvészes  epemirigy.  Ke-
Uíi,  ázsiai  epemirigy.

EPER, fn. tt  eprét.  Tájdivatosan  eper;.  E  szó-
nak értelme  különféle  tájszokás  szerint  változékony
ét  ingatag.  1)  így  nevezik  a  szamóczaféle  növény-
nek és  gyümölcsének  fajait  :  földi  eper,  kerti  eper,
netei eper,  gyalog,  fiú-,  leány-,  kos-,  csattogó, ma-
dár-, hárteper  stb.  (Fragaria).  Epret  szedni.  Ö  szedi
át  epret,  azaz, ő  húzza  a  hasznot.  (Km.)  Híres  eperre
nem  kell  kőtárral  menni.  (Km.).

„Epret  szedek  ott a  berekben."
.Eprét szedi gyönge  kezekkel."

Kisfaludy  K.

2)  Némely  tájakon  így  hivják  a  szedret  :  faeper  v.
fai  eper  (Mórás).  3)  A  Tisza  vidékén mind  az  eper
mind  a szeder  kétféle,  t.  i.  földi  és fai  eper,  melyek
érett  gyümölcse  édes;  földi  és fai  szeder,  melyek
érett  gyümölcse  sötétkék,  (honnan a  szederjes  színű
nevezet)  s  íze  savanyú  ct>ipős.

Diószeginél  a  stamócza  =  fragaria,  innen  föl-
di  eperj-ttamócza,  fragaria  veeca;  a  szederj = rubus,
az  eperjfa  = morus,  ettől  se/yem-eperjfa  morus  álba
(édes),  uederj-eperjfa  morus  nigra  (savanyú).

Ás  eper  szót  némelyek  a  német  Erdbeere-\>i>\
származtatják.  Különben  rokonitható  vele  a  héber
»"8  (peri),  mely  ám.  földnek  vagy  fának  gyümölcse
(írnctaa  »ive  terrae  sívé  arboris.  Joannis  Simonis  Le-
xicon),  egyszerű  német  Béére,  angol  berry,  svéd  és
dán  baer,  lengyel  bér  stb.

EPÉBALMA,  (eper-alma)  ősz.  fn.  Különös  al-
mafaj,  mely  piros  szinü, kellemes  borizü,  és  kedves
zamatú,  mint  a  ezamóczaféle  eper.

EPÉKFA,  EPERJFA  , (eper-  v.  eperj-fa)  ősz.
fn.  Dióueginél ám. morus ;  fajai:  selyem eperfa,  mely-
nek  leveleivel  élnek  a  selyemhernyók  s  gyümölcse
éde»  (morus  álba),  és  szederj-eperfa,  melynek  gyü-
mölcse  fekete,  savanyú  (morus  nigra).

EPÉRFAGY,  EPÉRFAGYLALT,  (eper-fagy v.
-fagylalt)  ősz.  fn.  Fagylalt,  melynek  egyik  fő  alkotó
része  eperből,  szamóczából  áll.  V.  ö.  FAGYLALT.

EPÉRJ,  (epér-j)  fn.  tt.  epe'rj-et.  Annyi  mint
tper.  A j  csak  toldalék,  mint  :  szeder  szederj,  mar
marj,  taré  taréj,  karé  karéj  szókban.

EPÉRJÁCZINT,  (epér-jáczint)  ősz.  fn. Növény-
faj  a  jáczíntok  neméből,  melynek virága kék, metsze-
tei  febérlők.  Máskép: kigyóhajma.  (Hyacinthus both-
rroides).

EPERJES,  (1),  (epér-j-es)  mn. tt.  epérjes-í,  tb.
—ék. Eperrel  bővelkedő,  epres.  Eperjes  pagony,  ér-
di, metS.

AKAD.  U.OT  tZÓTjU.  U.  KOT.

EPERJES,  (2),  sz. kir.  város  Sáros  megyében;
falvak  Arad  és  Pozsony  megyékben;  és  puszta  Bé-
kés  megyében.  Helyr.  Eperjes-re,  —én,  —rSl.

EPERJESRE , falu  Szabolcs  megyében; helyr.
Eperjeské-n,  —re,  —röl.

EPERLÓHERE,  (eper-ló-here)  ősz.  fn.  Lóhere-
faj,  melynek  szárai  a  földön  kúsznak. Nő Svécziában,
Franczia-  és  Angolországokban.

EPÉRNEDV,  (eper-nedv) ősz.  fn. Földi  eperből,
szamóczából  kinyomott, sajtólt  zamatos  nedv.

EPÉRPARAJ,  (eper-paraj)  ősz.  fn.  A  parajok
egyik  különös  faja,  eperformáju  bogyókkal.  (Blitum
capitatum).

EPÉRSZÖLÖ,  (eper-szőlő)  ősz.  fn.  Igen  szagos
szőlőfaj,  idegen  nevén  izabetta-izölS.

EPÉRVÍZ,  (eper-víz)  ősz.  fn.  1)  Eperlével  ke-
vert  víz.  2)  Epernedvböl készített  léi.

EPÉS,  (ep-e-es) mn. tt.  epés-t  v.  — ét,  tb.  —ék.
Akiben  aránylag  sok  epe  van.  Epés  véralkatu.  Atv.
ért  csípős,  haragos,  keserű.  Epés  kifakaddsok.  Epét
ember.  Epés  beszéd.  Epések  lesznek  talán  szavaim;  de
keserű,  kinos  emlékezetek  támadnak  lelkemben.  (Köl-
csey).

EPESÁR,  (epe-sár)  ősz.  fn.  Megsürüsödött  fe-
kete  epe,  mely az  embert kedvetlen mogorvává  teszi.
Epesár  viszketteti  orrát.  (Guzmies,  Theocrit).

EPESÁROS,  (epe-sáros)  ősz.  mn.  Kiben  sok
epesfir  fejlődik  ki.  Atv.  ért.  roszkedvü,  haragos,  in-
gerlékeny.  Epesáros  mogorva  ember.

EPESÉG,  (ep-e-ség) fn. tt.  epeségé-t.  Régies, ám.
keserv,  keserűség,  fájdalmas  aggodalom,  epétől  szár-
mazó  szorongás.  Kérlek  tégSd  át  epeségödérth,  kilh
vállal  avagy  szenvedet.  (Benigna  asszony  imádságos
könyve).

EPESIPOLY,  (epe-sipoly)  ősz.  fn.  Sipolyféle
betegség  az  epehólyagban.

EPÉSÍT,  EPÉS1T,  (ep-e-es-ít)  áth.  m.  epésü-
étt,  htn.  —ni  v.  —eni.  Epével  elönt,  epével  megke-
serít,  epéssé  tesz.

EPÉSKÉDÉS, (ep-e-es-kéd-és) fn. tt.  epéskédés-t,
tb.  —ék. Mcrgeskedés,  haragoskodás.

EPÉSKÉDIK,  (ep-e-es-kéd-ik)  k.  m.  epéskéd-
tem,  —tél,  —élt.  Keserű,  csípős  szavakkal  él,  mér-
geskedik,  haragoskodik.

EPÉSSÉG,  (cp-e-es-ség)  fn.  tt.  epésség-ét.  Epé-
nek  bősége;  tulajdonság, melynél fogva  valaki  epés,
beszédében  csípős,  tetteiben  hirtelen,  haragos, mo-
gorva.

EPESZT,  (ep-eszt)  áth.  m.  epeszt-étt,  htn.  —tű
v.  —eni,  pár.  epesz-sz.  Epedni  kényszerít,  gyötör,  fo-
gyaszt,  emészt, belsőleg  kínoz.  Epesztik  öt  a  kielégít-
len  vágyak.  Epeszti  a  szerelem.  Epeszti  a  szomjuság,
meleg,  fáradság.  Epesztik  a  gondok,  aggodalmak.

EPESZTÉS,  (ep-eszt-és)  fn.  tt.  epesttés-t,  tb.
—ék.  Vágyak,  gondok,  aggodalmak  stb. által  belső
gyötrése,  kínzása,  fogyasztása  valakinek.  V.  ö.
EPESZT.
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EPÉTLEN,  (ep-e-etlen)  mn.  tt  epétlen-t,  tb.
— ék.  Epe nélkül  levő.  Átv.  ért  csendes,  béketürő,
nem  haragos,  nem csipős.  Epétlen  steUd  ember.

EPEÜRÍTÖ, (epe-ürítő)  ősz.  mn. Ami a  fölösle-
ges  epét  a  testből kihajtja.  EpeUrtíö  nerdt.  (Chola-
gogon).

EPEVEZETEK,  (epevezeték) ősz.  fa.  Azon  csa-
torna  vagy  vonal, melyen  az  epe  a  májból  az  epe-
hólyagba,  s  ebből  a  gyomorba  vezettetik.  (Ductos
biliosos).

EPEVÍZ, (epe-viz)  ősz.  &.  Epével kevert  víz,
vagy  az epének híg  része.

EPÉZ,  (ep-e-ez) ath.  m.  epét-tem,  —tű, — étt.
Epével  kever, vegyít, keserít, csípőssé tesz.

EPÉZÉS,  (ep-e-ez-és)  &.  tt  epétét-t,  tb.  —ék.
Epével  keverés.

EPICZKÉL,  önh.  m.  epíctM-t.  A  vadászok
nyelvén  mondjak  a bakdácsoló  vagy baktató  nyúlról;
mintegy  tipetgél.

EPLÉN,  1. EPLÉNY.
EPLÉNY, (1),  fa.  tt  epUny-t,  tb.  —ék. A szán-

nak  keresztfaja , mely  a  szántalpakat  öszvetartja,  s
melyre  aztán  egyéb  teher  tétetik.  Két  eplény  van,
első  és  hátulsó  eplény.  Némelyek  eplénynek  híjak
azt a keresztfát  is  elül ,  mely  a  rudat  tartja.  V. ö.
SZÁN.

Egyezik  vele a  szláv  oplen.
EPLÉNY, (2),  falu Veszprém megyében ; helyr.

Eplény-be,  —ben, — WZ v.  — re.
EPÖLY,  falu  Esztergom  megyében;  helyr.

Epöly-iSn,  —re, — r«.
EPPEG, EPPENG,  székelyes  szók,  ep-eg,  má-

sutt  épen  helyett  Szinte itt  eléjőn éppen  is.  „A király
eppeng ma hirdettette ki."  „A  ezipót éppen  úgy  el-
készíttette. "  Kriza  János  gyűjteménye.

EPBÉS,  (epér-és)  mn.  tt  epréét  v.  — ét, tb.
—ék.  1) Eperrel bővelkedő. V. ö. EPER. Epret  erdS,
epret  kert,  epret  vidék.  2)  Miben  epret  tartanak.
Epret  kőtár.  Használjak  főnév  gyanánt  is , s  ekkor
(többese ; — ék)  oly helyet jelent, melyen eper  terem.

EPRÉSCSALAN,  (epres-csalán) ősz. &.  A  csa-
lánok  neméhez tartozó  növényfaj,  melynek gyümölcs-
barkái  gömbölyűk.  Máskép  : olattetalán,  vargama-
jorána.  (Urtica  püulifera).

EPRÉSZ,  (1),  (eper-ész) fa. tt  eprúc-f, tb. —&.
Aki  epret  szedeget.

EPRÉSZ,  (2),  (L fönebb)  áth.  és  önh. m. ep-
rétt-ttm, —tű, —itt.  Epret szed, epret  keresgél

EPRÉSZLEÁNY,  (eprész-leány)  ősz.  fa.  1)
Leány, ki  epret  szedeget  V.  ö. EPER. 8)  Kisfaludy
Károly  ily  czimfi  költeménye.

EPRÉZ, (epér-éi) önh. m. eprít-tem,  —tél, —itt,
pár. — «.  Epret  eszik ,  csemegéz.  Egy  kőtárból  ép-

EPRÉZÉ8,  (epér-ez-ós) fa. tt  eprétét-t, tb. —éle.
Eper  evése, óldelése.

ÉR,  elvont  gyök,  melyből  különféle  családn
származékok  erednek.  1) Melyek növésre,  Biiármai4s-

ra  vonatkoznak, u.  m. er-dö, er-etttvény.  Előtéttel  ro-
konai  :  her,  (ló-her),  cter,  cserje,  tér,  sereng,  eerdfiL
Így  Erdőd  régi  okiratokban  gyakran  Herdöd  (Jer-
ney. Nyelvkincsek).  2)  Melyek menést,  tovább hala-
dást, folyamatot jelentenek, mint  :  er-ed  (eredj innét!)
tr-egél,  er-gója  :  a  szanszkritban  ár  gyököt  németül
így  értelmezik  :  gehen,  erreichen.  V.  ö.  ÉR ige és
név.  3)  Tartozik  e gyök  azon r  gyökhanga  szók  osz-
tályába , melyek  cselekvési  szilárd, hatályos,  kitartó
képességet jelentenek,  u.  m.  tr-K,  er-St,  er-ény,  er-üy.
Alaphangban  és  fogalomban  rokonai :  bír,  férj,  mint
a  latinban  : vir, viret,  és  virtus. Hasonló a  hellén  ap
ezen  származékokban  :  'apíTi;, 'ággyn  vagy,  'á?<njf,
ágrjf,  a  szanszkrit  arh  v.  erh,  (hatni, erősnek  lenni),
melytől származik: arhast (érdemes, jeles) stb.  további
arjait  (jeles, vitéz),  árit*  (harczos) stb.  4)  Haragos,
morgó  hang  :  erreg,  erreget,  ergelöt.  Hasonlók  a hel-
lén  'ogpit  l*tin iro, magyar  »V-így,  Aar-ag  stb.  V. ö.
mindenütt az egyes  származékokat

—ÉR, képző, mely  képez  a) neveket,  mint:
sik-er, éb-er,  b)  igéket, pl.  hev-er,  tek-er.  Hangrendi
változattal  : ér, ár, őr, 9r,  mint : héng-ér,  fcmy-ar,
bod-or,  gOnd-Sr, péd-ér, tak-ar,  Icot-or.  Részletesebben
lásd:R.

ERÁNT,  Tájdivatos  kiejtése  a helyesebb  iránt
szónak, különbözik aránt, 1. ezeket

ERÁNY,  fa.  Tájdivatos  szó, helyesebben  lásd:
IRÁNY.  Különbözik arány.

ERANYOZ,  (er-ány-oz)  1. IRÁNYOZ.
ERCSE, NAGY—,  fáin  Erdélyben,  Kolos me-

gyében ; helyr.  Ercté-n,  —re, —r6l.
ERCSEN  v.  ERCSÉN,  ALSÓ—,  FELSŐ-,

falvak  Vas  megyében;  helyr.  Erctén-be,  —btn,
—&#.

ERCSÉNY, fala  Fejér  megyében;  helyr.  Er-
c«ény-be,  —ben, —btil.

ERCSI, 1. ERCSÉNY.
ERCZEPATAKA,  paszta  Erdélyben,  Thorda

megyében; helyr.  Erctepataká-n,  —rá,  —«W.
ERDEI,  (ám.  er-dő-i) mn. tt  erdei-t,  tb.  —ék.

1) Erdőben  lakó.  Erdei  vadak,  erdei madarak,  erdei
maetka,  erdei  kokat, kan, menyét, erdei csoda,  (Fa-
ludi).

„Az  égi  madarak
És  erdei  vadak
ötét  imádják,
És  magasztaljak.''

(Karácsom  ének).

Ordít,  mint át  erdei flűemile,  (km.) azaz, farkas.  2)
Erdőben  termő.  Erdei fák,  erdei  édet  gyökér,  erdei
liliom, tteder,  erdei  mustár.  3) Erdőben  használt, er-
dőre vonatkozó,  erdőt illető.  Erdei  munka. Erdei  6Í-
Erdei  legeltetét.  Erdei  utak. Erdei  ttStéttég.

ERDÉLY,  (erdő-elve, erdő-elvő) fa. tt  Erdély-t.
Nagyfejedelemség,  Magyar-, Gacs-,  Moldva- és,  Oláh-
országok  között, máskép :  Erdüyorttág,  régen  ErdS
elve  v.  ErdS  elvű,  a/.az  erdőn (erdőségen)  tál  fekvő,
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t  i. ország.  (Tranaylvania).  így  mondák a régiek ezt
is :  Havat  eloö  földe  (Szabó  Dávid),  Duna  elvő felső  '
Magyarország  (Heltai  Krónikája).  Béla  király  jegy-
zőjénél  :  Erdewelu  (=  Erdő-elv  v.  -elő).  Ma is Ko-
losváraak  külvárosa  Híd-elve  nevezetű, azaz  hídon
tál  levő.  Eléjön  a  szláv  nyelvekben  iá; a  román  ár-
(jtd/n-oak  mondja;  törökül  is  erdei,  melyek  mind  a
magyarból  kölcsönözvék.  Az  Érdy-codezben  (Szent
Irtvin  király  legendájában)  eléjön  Erdőség  nevezete
alatt  iá.  Nagy-Magyarországtól  megkülönböztetve
Kis-Magyarországnak  is  neveztetett

ERDÉLYI,  (erdély-i) mn.  tt.  erdélyi-t,  tb.  —ék.
1) Erdélyből  való.  Erdélyi  lovak.  2)  Erdélyben  ké-
szített,  termett.  Erdélyi  gyertya.  Erdélyi  borok.  3)
Erdélyben  divatozó.  Erdélyi  törvények,  szokások, be-
isédjárdsok.  4)  Általán,  Erdélyre  vonatkozó, Erdélyt
illető.  Erdélyi  utak,  kereskedés.  Erdélyi  országgyűlés.
5 j  Több nemzetség és család  vezetékneve.

ERDÉLYIES,  (erdély-i-es)  mn. tt.  erdélyies-t  v.
—ét,  tb.  —ék.  Erdélyi  szokást  matató,  erdélyi  ala-
kot  róelő.  Erdélyiét  vitelét,  táncé,  bestédjárás.  Erdé-
lyié*  lószerszám,  kocsi.

ERDÉLYIÉBEN,  (erdély-i-es-én)  ih.  Erdélyies
módon.

ERDÉSZ,  (er-ed-ő-ész)  fa.  tt  erdész-t,  tb.  —ék.
1) Általán,  erdők  mivelésével  foglalkodó,  s  ahhoz ér-
tő szakember.  2)  Erdőségre  felfigyelő  tiszt.

ERDÉSZET,  (er-ed-ő-ész-ct)  fn.  tt.  erdészet-ét.
Minden,  ami  az  erdők  miveléséhez,  fentartásához,
czélir&nyos  felosztásához,  szóval  az  erdőkkel  való
bánásmódhoz  tartozik.

ERDÉSZETI,  (er-ed-ő-ész-et-i)  mn.  tt.  erdésze-
ti-t,  tb.  —ék. Erdészethez  tartozó,  azt  illető,  arra vo-
natkozó. Erdészeti  ismeretek.

ERDÉSZETILEO,  (er-ed-ő-ész-et-i-leg)  ih.  Er-
dészet szabályai,  módja  szerint.

ERDÉSZGYÜLÉS,  (erdész-gyűlés)  ősz.  fn.  Er-
dészek,  mint  illető szakemberek öszvejövetcle, tanács-
kozása  az  erdőmivelés  ügyében.

ERDÉSZHÁZ,  (erdész-ház)  ősz.  fn.  Az  erdőkre
felügyelő  tisztek, szolgák,  illetőleg  vadászok erdei há-
za,  laktanyája.

ERDÉSZISKOLA,  (erdész-iskola)  ősz.  fn.  Tan-
intézet, melyben  erdészek  képestéinek.

ERDÉSZKÖNYV,  (erdész-könyv)  ősz.  fn.  1)
Könyv,  melyben  az  erdészetet  illető  törvények  és
rendeletek  foglaltatnak.  2)  Erdészethez, mint ipar-
ághoz tartozó  ismeretek  könyve.  3)  Könyv,  melyben
az  erdőre  fordított  költségek, az erdei jövedelmek stb.
följegyezvék.

ERDÉSZLAK,  (erdész-lak) ősz. fn.  lásd  : ER-
DÉSZHÁZ.

ERDÉSZSZABÁLY,  (erdész-szabály)  ősz.  fn.
A* erdők rendszeres mivelését illető, tárgyazó szabály.

ERDŐ, (er-d-ő ám. er-ed-ö, fn. tt  erdö-t,  tb.  —k.
Sttmélyrftgosva  :  erdőin, erdőd,  erdője  v.  erdeje  , er-
dőjük  v.  erdejük.  Erdőim  v.  erdeim,  erdőid  v.  erdeid

stb.  Magas  fákkal  benőtt  nagyobb  kerületű  és  terje-
delmű  föld.  Sűrű,  ritka  erdő.  Tölgy-,  cser-,  bükk  erdő,
nyárfa  erdő.  Bakonyi  erdő  v.  Bakony  erdeje.  Farkas
erdeje.  Vértesi,  csellényi  erdő.  Magas,  tStét erdS. Mak-
kot  erdS.  Szabad  erdő.  Tilos  erdő.  Vadon  erdő.  Erdő-
re járni  száraz  ágért.

„Hová hová  barna  legény?
Az  erdőre,
Száraz  ágért  sütni főzni
Menyekzőre." (Népd.)

„Száz  meg  száz  madárhang
Szól az  árnyas  erdőn,  titkait  beszélvén."

Arany.
Erdőre  fát  hordani.  (Km.)  azaz, fölösleges  munkát
tenni.  Fától  nem  látja  a* erdőt.  (Km.)  Szálfa  nem er-
dő.  (Km.) Kihajtani  az  erdőre.  Erdőben  bujkálni,  ta-
nyázni.  Szélesebb  ért.  kevesebb  fából  álló  liget, sű-
rűség.  Kert  alatti erdő.  Kerek  erdő. Nyírott  erdő.  Fűt-
fa  erdő.  3) Képes  kifejezésben  hasonlatosságul  hasz-
náltatva  jelent  sokaságot.  Erdőként  nyomultak  elő  a*
ellenség  dárdái.  Nő  a  haja,  mint  át  erdő.

Törzse  a  növésre,  származásra  vonatkozó:  ered,
(ered-ő,  erdő).  Rokonai  a  régies  magyar  eresztvény,
továbbá a  szanszkrit  ardh,  (emel, növekedik),  lat  or-
dior,  arab  én  stb.

ERDŐALJA,  falu  Erdélyben  Küküllő  megyé-
ben ; helyr.  Erdőaljá-n,  —rá,  — ról.

ERDŐ-ARANYOS, faluKővár vidékében; helyr.
—Aranyos-on,  —rá, —ról.

ERDÖBÉCSLÉS,  (erdő-bécslés)  ősz.  fn.  Becs-
lés,  mely  által  az  erdő értékét  meghatározzák.

ERDÖBÉCSÜ, (erdő-bécsü) ősz. fn.  Becsü, mely
által  az  illető  becsüszemély  vagy  személyek  az  er-
dőnek  értékét  meghatározzak,  megbecsülik.  V.  ö.
BECSÜ,  BECSÜL.

ERDÖBELJ,  (erdő-béli) ősz.  mn. Erdőben levő;
1.  ERDEI.

ERDÖ-BÉNYE,  mezőváros Zemplén megyében;
helyr.  —Bényé-n, —re, —ről.

ERDÖBÉR,  (erdő-bér)  ősz.  fn. Bér, melyet  az
erdőnek,  illetőleg  erdő  terményeinek  használatáért
fizetnek.

ERDÖBERDÖ,  (erdő-berdő)  iker  fn.  Népme-
sékben  használt  kifejezés.  A  mesék  hősei  erdőnberdőn
bujdosnak  keresztül.

ERDÖBmó,  (erdő-biró)  ősz.  fn.  Közhatósági
személy, ki az erdők körül eléforduló perekben, ügyek-
ben , károkban  az  erdészi  törvények  vagy  szokások
szerént  ítél.

ERDÖBIRSÁG,  (erdő-birság)  ősz.  fn.  Birság,
vagy  iá  büntetés,  melyre  azok  Ítéltetnek,  kik  az  er-
dőkben  kárt  tettek.

ERDÖBIRTOK,  (erdő-birtok) ősz. fn. Olyan bir-
tok,  mely  erdőből  áll.

ERDŐBIRTOKOS, (erdő-birtokos)  ősz.  fn.  Ki-
nek  erdeje  van.

24"



876  EKDÖBÜNTETÉS—ERDŐHATÁROSZLOP

ERDŐBÜNTETÉS,  (erdő-büntetés) ősz.  fa.  He-
lyesebben  1. ERDŐBIRSÁG.

ERDŐ-CSANÁD, ERDÖ-CSINÁD,  faluThorda
megyében; helyr. —Ctandd-on,  —ró,  — ról.

ERDŐCSKÉ,  (1),  (er-ed-ö-cs-ke)  fn.  tt.  erditct-
ké-t. Kicsi  erdő,  liget.

ERDŐCSKÉ,  (2),  falu  Sáros megyében;  helyr.
—ErdSetké-n,  —re, —rSl.

ERDŐCSŐSZ,  (erdő-csősz) ősz.  fa.  Csősz, ki  az
erdőkre  felügyel,  hogy  kár,  lopás  ne  történjék  ben-
nök.  Máskép  :  erdSkertÜS.

ERDŐD,  mezőváros Szathmár  megyében,  és fa-
la  Verőcze megyében; helyr.  ErdSd-On,  —re,  —rSl.
Beregh megye  régi  neve is  Erdőd  (Jerney).

ERDÖDKA,  fala  Árva megyében;  helyr.  Er-
dlídká-n,  —rá,  —r<«.

ERDŐÉGÉS, (erdő-égés) ősz.  fa.  Az  erdőnek
szétharapozó tűz  által  pusztulása.

ERDÖFA,  (erdő-fa)  ősz.  fa.  1)  Az  erdőben,  va-
don nőtt fa.  2)  Igen  sok  fa.  Egén  erdöfdt  hordtak  be
udvarába.

ERDŐFALVA,  helységek  Erdélyben,  Hányad
és  Kolos  megyékben;  helyr.  Erdöfalvd-n,  —rá,
—ról.

ERDŐFELVIGYÁZÓ,  (erdő-fel-vigyázó)  ősz.
fit.  Erdésztíezt,  ki  az  erdőkre tudományos gazdasági
tekintetben  felvigyáz.

ERDŐFÖLD, (erdő-föld) ősz.  fa.  1)  Az  elrohadt
erdei  falevelek  által  megkövéritett  televény  föld.  2)
Irtásföld.

ERDŐGAZDASÁG,  (erdő-gazdaság)  ősz.  fa.
Gazdaság, mely  az  erdők  ültetésével  s  nevelésével
foglalkodva,  azokból  hasznot, nyereséget hajtani ipar-
kodik.

ERDŐGYOM,  (erdő-gyom)  ősz.  fa. Mindenféle
gaz,  mely  az  erdőket  részént  rutítja,  részént  azok  ár-
talmára  van.

ERDŐGTŰLÉS,  (erdő-gyűlés)  ősz.  fa.  Helye-
sebben  1. ERDÉSZGYIÍLÉS.

ERDŐHASZNÁLÁS,  (erdő-használás)  ősz.  fa.
Az  erdő mindenféle  terményeinek, úgymint,  fáknak,
makknak, gubacsnak, fagyöngynek  stb.  haszonra for-
dítása,  illő  czélokra  alkalmazása.

ERDÖHÁT, (1),  (erdő-hát) ősz.  fa.  Erdővel  be-
nőtt hegyhát  Ilyen  szók  :  cterhát,  homokhát,  vithát.
Erdöhdton  lakni,  azaz  erdős hegyen.

ERDŐHÁT,  (2),  puszta Szála megyében;  helyr.
ErdShát-on,  —rá, — ríl.

ERDÖHATÁR, (erdő-határ)  ősz.  fn.  Az  erdő-
ségnek  végszélei,  melyek  azt  a nemerdős  tértől elvá-
lasztják.  Továbbá, két  vagy  több  külön  erdők  között
vont határvonal.

ERDÖHATÁRKÖ,  (erdő-határkő) ősz.  fa.  Jel-
kő, mely  az  erdő határát  matatja ki.

ERDŐHATÁROSZLOP, (erdő-határ-oszlop) ősz.
fa.  Oszlop,  mely  kimutatja,  kijelöli,  hol  van  az erdő-
nek  határa.
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ERDŐHÁTI,  (erdő-háti) ősz.  mn. Erd«Utr»ta-
16,  ott  lakó.  ErdSháti  ttínégetBk.

ERDÖHÁTSÁG, (erdő-hátság)  ősz.  fa.  Erdő-
kéi  benőtt  magasság, hegység.  Bakonyi, vérttti,  Wr-
Monyt  erdSháttág.

ERDŐHEGY,  fala  Arad  megyében;  helyr.  Ér-
dShegy-én,  —re,  —rSl.

ERDŐHELY, puszta  Bihar  megyében;  helyt.
ErdShdy-én,  —re,  —rM.

ERDŐHIVATAL,  (erdő-hivatal) ösc. fa. l)Gu-
dasági,  tiszti  kar, melynek  hivatása  az  erdőkre  fel-
ügyelni , azokat jó  karban tartani, s  belőlök  hauuot
hajtani.  2)  A  tisztség  egyes  ága, melyet  ai  erdőre
ügyelő,  erdősz  stb.  visel.

ERDÖHŰBÉR,  (erdő-hü-bér)  ősz.  fa.  Érdi,
vagy  erdőrész, melyet  valaki  hübérben  bír.  V. 5.
HÜBÉR.

ERDŐIGAZGATÓ,  (erdő-igazgató)  ősz. fa.  Er-
dészeti  főtiszt,  kitől  az  erdőhivatal  függ.  Kir.  CMW-
tári  erdöigcutgató.

ERDÖIGAZGATÓSÁG,  (erdő-igazgatóság) 5«.
fa.  Az  erdőigazgató  hivatala,  azaz, az erdőigazgató
az  alája  rendelt  tiszti karral  együtt

ERDÖIRNOK, (erdő-irnok) ősz. fa. Alsóbbrendű
tiszt,  ki  az  erdőigazgatóságnál  irnoki  hivatalt  visel.

ERDÖIRTÁS,  (erdő-irtás)  ősz.  fn.  Az  erdőnek
kivágása,  és  többé be  nem ültetése, hanem  valamely
más  czélra, például,  szántóföldre  fordítása.  ErdSirtdi
ellen  hozott  rendeletek.

ERDŐISPÁN,  (erdő-ispán) ősz.  fa.  Erdésztisit,
ki  ispán czím  alatt  működik  kiszabott  körében.

ERDŐISTEN,  (erdő-isten) ősz.  fa.  A  régi  my-
thologiai  világ képzelt istene,  kinek pártfogása  alatt
álltának  az erdők,  s  a mese  szerént erdőben lakott.
(Sylvanos).

ERDŐJÁRÁS,  (erdő-járás)  ősz.  fa.  Az  erdőnek
hivatalos  vagy  törvénykezés  miatti  megjárasa, meg-
vizsgálása. ( Olyan szó,  mint  határjárát.

ERDÖJEGY,  (erdő-jegy)  ősz.  fa.  Jegy,  melyet
a  fákon  tesznek,  midőn  kijelölik  közölök  a  kivagan-
dókat

ERDŐJOG,  (erdő-jog) ősz.  fa.  1) Jog, melylyel
valamely  erdőbirtokos bír.  2)  Törvények,  és  felsőbb
rendeletek  foglalata,  melyek  az  erdőkre  nézve ho-
zattak.

ERDŐJÖVEDELÉM,  (erdő-jövedelem)  Ssz.  fa.
Jövedelem, mely  az erdei  terményekből bekerül, úgy-
mint :  épület-,  tűzifa-, gubacs-,  makkjövedelem.

ERDŐKÉ,  (er-ed-ő-ke)  fa.  tt  erdSkét.  Erdei
pacsirta.

ERDÖKERÜLET,  (erdő-kerület)  ősz.  fn.  Ás
erdőnek, erdőségnek bizonyos osztálya,  melynek saját
felfigyelő!,  vadászai,  kerülői stb.  vannak.

ERDŐKERÜLŐ,  (erdő-kerülő) ősz.  fa.  Alsóbb-
rendű  erdei tiszt vagy  vadász, vagy  csősz,  ki  az  er-
dőt károk  ellen  őrzi, s mind  az'álló, mind akivágott
fákra  vigyáz.  Dunán tál  egyszerűen  :  ferlltf.
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ERDŐ-KÖVESD, falu  Heves  megyében;  helyr.
-KSvetd-én,  —re,  —rW.

ERDŐKÖZ,  (erdő-köz)  ÖBZ.  fa.  Vidék, térség,
odjet  erdők  vesének  körül.  Bakonybél  ét  Zirez,  er-
iSOAen  fekttttnelt.

ERDÖKÖZI,  (erdő-közi)  ősz.  mn.  Erdőközben
ler{, fekvő,  vágj  onnan való.  ErdSkSn  faluk,  puet-
tií, irtatok.  Erd&Ott  lakotok.

ERDŐL,  (er-d-ő-1)  áth.  m.  erdSl-t.  Erdőt  vág,
ngy u  erdő  fáinak  száraz  ágait  tördeli.  Innen :  ág-
eriSli, azaz  szárazágszedő.

ERDÖLAKOS,  (erdő-lakos)  ősz.  fa.  Aki  erdő-
ben, erdők  között  lakik.

ERDŐLEGELÖ,  (erdő-legelő)  ősz.  fa.  Legelő
u  erdei  fák  alatt  vágj  között;  harasztos,  cserjés,
cttlito* legelő.

ERDŐLÉS, (er-d-ő-l-és)fn. tt  erdölét-t, tb.  —ék.
Erdővágás; erdő  ágainak  lebotolása.  ÁgerdSUt.  Kü-
lönőien  :  az  erdőnek  évenként  rendszeres  osztályok
uerénti rágása.

ERDÖLL,  fala  a  Végvidéken  a  színin!  ezred-
ben ; helyr.  ErdBU-be,  —ben,  —667.

ERDŐLOPÁS,  (erdő-lopás)  ősz.  fa.  Mindenféle
Iop4», mely  ax  erdei  terményekben  történik,  pl.  fa-
lopás, gubacslopáa  stb.

ERDŐLŐBÉR,  (erdőlő-bér) ősz.  fa.  Bér, melyet
rakki asért  fizet,  hogy  az  erdőből  bizonyos  minősé-
gű  é> mennyiségű  fát  vághasson.

ERDŐPÉNZ,  (erdő-pénz)  ősz.  fn.  1.  ERDÖ-
LÖBÉR.

ERDÖMANÓ,  (erdő-manó) ősz.  fn.  Mesés  szel-
lem , gonosz  lélek, mely  az  erdőkben  tanyázni  mon-
fctik.

ERDŐHEGYE,  (erdő-megye)  ősz.  fn.  Megye,
mely  u  erdŐTágásokat  elválasztja,  egyszersmind
közlekedési  út  gyanánt  szolgál.  V.  ö. MEGYE.

ERDÖMESTER,  (erdő-mester)  ősz.  fa.  Erdőkre
felügyelő  tiszt,  kinek  igazgatása  alatt  vadászok, ke-
röiok, • egyéb alsó rendű erdei szolgák  vannak;  más-
Wp vaddumetter,  fSvadás*.

ERDÖMIVELES,  (erdő-mivelés)  ősz.  fn.  Az
erdőknek  bizonyos szabályok  szeréntí  ültetése , ápo-
ifaa  éi  fentartása.

ERDÖMORAJ,  (erdő-moraj)  1.  ERDÖZUGÁS.
ERDŐNYARGALÓ,  (erdö-nyargaló)  ősz.  fa.

Lóháton járó  erdőkerülő,  lovas  erdőcsősz.
ERDÖÖRZÖ,  (erdő-őrző)  ősz.  fa.  1. ERDŐ-

CSŐSZ.
ERDŐBENDELET,  (erdő-rendelet)  ősz. fn. Fel-

Ktí>  rendelet,  mely  az  erdők  mivelése és fentartására
uébó szabályokat  foglalja  magában.

ERDÖRTTKTTÁS, (erdő-ritkitás) ősz.  fa.  A  sü-
nén nőtt erdei fáknak közben-közben .kivágása, vagy
«  erdő  egye*  táblainak  vágás alá  vevése,  kipusz-
túisa.

ERDŐBOBOT, (erdő-robot) ősz.  fn.  1. ERDŐ-
SZAKMÁMT.

ERDŐRONTÁS, (erdő-rontás) ősz.  fa.  Minden-
féle  kártétel  akár  a  növekedő fiatal erdőben,  akár  a
nagy  fákban, pl.  midőn  a pagonyt  a  marhákkal meg-
ragatják.

ERDÖRONTÓ, (erdő-rontó) ősz. fa. Aki bármely
módon  kárt  tesz  az  erdőben.

ERDŐS,  (er-d-ő-s) mn. tt.  erdöt-t  v.  — ét,  tb.
—ék. Erdőkkel benőtt, bővelkedő.  Erdős  vidék,  erdőt
hegyek,  erdős  hely,  erdőt  inget.

ERDÖSFA,  falu  Szála  megyében;  helyr.  Er-
dösfá-n,  —rá,  —ról.

ERDŐSÉG,  (er-d-ő-ség)  fa.  tt  erd8ség-ét.  Több
erdőnek  öszvege,  messze  kiterjedt erdők; erdős  hely.
Bakonyi, vértesi, pilisi, mátrahegyi  erdőség.  Az  Erdy-
codezben  ám.  Erdély  (noha  itt  szintén  eléjön  Erdei
is  : erdeli  vajda).  „És  Erdőség  az  időtől  fogva  Ma-
gyarországhoz  hallgatott  mind  ez  ideiglen.

ERDÖSHÁZA, puszta Somogy megyében; helyr.
Erdölhátá-n,  —rá, —ról.

ERDŐSÖDIK,  (er-ed-ő-s-öd-ik) k.  m.  erdSsOd-
tem, —tél,  —Sít.  Erdőssé  kezd  lenni, erdőkkel benő.
ErdStödik  a folyó  melléke,  midőn  az  árvíz  hozta fa-
magok  kikelnek, s  elsarjadzanak  rajta.

ERDŐSÜL,  (er-cd-ö-s-ül)  önh.  lásd  :  ERDŐ-
SÖDIK.

ERDÖSZ,  ERDÖSZET, stb.  1. ERDÉSZ, ER-
DÉSZET.

ERDÖSZÁDA,  falu  Szathmár megyében; helyr.
Erdöszádá-n,  —rá,  —ról.

ERDÖSZAK,  (erdő-szak)  ősz.  fn.  Az  erdőnek
egyes  osztálya, része, pl. egy-egy  vágás;  vagy  oly
rész, melynek külön-külön  kerülői,  vadászai  vannak.

ERDÖSZAKÁL,  falu  Erdélyben,  Thorda  me-
gyében ; helyr.  ErdSszakál-on,  —rá, —ról.

ERDÖSZAKMÁNY,  (erdő-szakmány)  ősz.  fa.
Néhai jobbágyi  munka,  melyet tirbér  szerént  az  ura-
ság erdejében  végezniük kellett, milyenek a pagonyok
nyesése,  favágás  stb.

ERDÖSZÁMADÁS,  ERDÖSZÁMVETÉS,  (er-
dő-szám-adás v.  -szám-vetés)  ősz.  fn.  Számadás az  er-
dőkre  fordított költségekről, és  a  belőlök  kapott  jö-
vedelemről.

ERDÖSZÁMLA,  (erdő-számla)  ősz.  fn.  Számla,
gazdasági  könyvekbén, mely  az  erdő  állapotát, kü-
lönösen  az  erdőre  fordított  kiadásokat  és  az  erdő  jö-
vedelmeit  mutatja  ki.  V.  ö. SZÁMLA.

ERDÖSZÉK,  (erdő-szék) ősz.  fa.  ítélő  bíróság,
mely  az  erdők  körül  eléforduló  ügyeket, pereket el-
intézi.

ERDŐSZÉL,  (erdő-szél)  ősz.  fn.  Az  erdőnek
külső kerülete, mely az erdőhatárra dől. Erdöstélen leg-
több  károk  történnek  a  fákban.

ERDÖSZEMLE,  (erdő-szemle)  ősz.  fn.  Az  er-
dő  állapotának hivatalos megtekintése, megvizsgálása.

ERDÖ-SZENGYEL,  falu  Erdélyben,  Thorda
megyében; helyr.  —Stengyel-én,  —re, —röl.

ERDŐ-SZENT-GYÖRGY,  falu  Erdélyben, Ma-
ros  székben; helyr.  —Stent-Oyörgy-ön,  —re, —rűl.
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ERDŐSZET, 1. ERDÉSZET.

ERDÖSZFAJD, (erdösz-fajd)  ősz.  fa.  Fajdnemtt
madarak  faja,  mely  erdőkben  lakik.

ERDÖSZOLGA, (erdő-szolga)  ősz.  fa.  Általá-
nos  neve  minden alsórendü  erdei cselédnek, milyenek
a  csőszök, kerülök stb.

ERDÖSZOLGÁLAT,  (erdő-szolgálat)  ősz.  fa.
Szolgálat, melyet valaki  az erdők  körül  végez,  pl. a

.csőszök,  kerülők,  erdönyesők,  favágók  stb.  szol-
gálata.

ERDÖ-SZOMBATTELKE,  falu Erdélyben, Do-
boka  megyében;  helyr.  —Stombattelké-n,  —re,
—röl.

ERDÖTAN,  (erdő-tan) ősz.  fa.  Tan,  az erdőül-
tetés , erdőnevelés,  és annak  czélirányos  használása
felöl.

ERDÖTANÁCSNOK,  ERDÖTANÁCSOS,  (er-
dő-tanácsnok  v.  -tanácsos)  ősz.  fa.  A  rendszerezett
nagyobb  uradalmi erdőszhivataloknál  tanácsos  czím-
mel  biró  erdőigazgató.

ERDÖTANINTÉZET ,  (erdő-tan-intézet)  ősz.
fia. Intézet,  melyben  erdőtani  ismeretekre  oktatják
az  illető  tanítványokat, erdészeti  iskola.

ERDŐTELEK,  falu  Heves  megyében,  helyr.
Erdőtelek-én,  —re,  —röl.

ERDŐTENYÉSZTÉS,  (erdő-tenyésztés) ősz.  &.
Erdei  fák  szaporítása; a gazdaság  azon  ága, mely az
erdők  mivelésével  foglalkodik.

ERDÖTI8ZT, (erdő-tiszt)  ősz.  fa.  Minden  tiszt,
ki az erdészeti  hivatalhoz tartozik,  milyenek :  erdő-
felfigyelő,  erdőigazgató,  erdőispán,  erdőmester,  erdő-
írnok.

ERDÖTISZTSÉG,  (erdő-tisztség)  ősz.  fa.  1)
Az  erdőtisztek  öszvege,  testülete.  2) Erdészeti hiva-
tal.  Erd5tinttéget  viselni.

ERDŐTÖRVÉNY,  (erdő-törvény)  ősz.  fn. Tör-
vény , vagy  törvények  öszvege, melyek  az  erdőkre
nézve hozattak.

ERDÖTÖRVÉNYKÖNYV, (erdő-törvény-könyv)
ősz.  fa.  Törvénykönyv,  melyben  az  erdőket  illető
törvények  foglaltatnak.

ERDŐTUDOMÁNY,  (erdő-tudomány)  ősz.  fa.
Az  erdőmivelést, erdőtenyésztést  illető  tanok rendsze-
res  foglalata,  eléadása.

ERDÖTUDOMÁNYI,  ERDÖTUDOMÁNYOS,
(erdő-tudományi  v.  -tudományos)  ősz.  mn. Erdőtudo-
mányt  illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Erdöíu-
dományi  lectkék,  eléadások.

ERDŐTULAJDONOS,  (erdő-tulajdonos)  ősz.
fa.  1. ERDŐBIRTOKOS.

ERDÖURASÁG, (erdő-uraság) ősz.  fa.  Erdővel
biró urasig; urasig, kihez  valamely  erdő  tartozik.
Ki  iU  az erdöuraság  t

ERDÖÚT,  (erdő-út) ősz.  fa.  Út az  erdő  vágá-
sai  vagy  osztályai  között, mely megyéül is, közleke-
désül  is  szolgál.

ERDŐÜGYELÖ, (erdő-ügyelő)  ősz.  fa.  Felsőbb
rangú  erdésztiszt,  ki  az  erdőkre,  s  az erdei  alsóbb
tisztekre  felvigyáz.

ERDÖVADÁSZ,  (erdő-vadász)  ősz.  fa.  Tála-
mely  erdő területén szolgáló, s  arra  felügyelő  vadász.

ERDÖVÁGÁS,  (erdő-vágás) ősz. fa. 1) Az  erdő
fáinak  kivágása.  2) Az erdőnek  egyes osztályai, me-
lyek  évsor  szerént, pl.  a kemény fánál,  rendszerért
hatvanadik  év után  fejsze  alá  kerülnek.

ERDŐVÉG, falu  Szerem megyében; helyr. Er-
dövég-én,  —re,  —röl.

ERDÖZUGÁS,  (erdő-zugás) ősz.  fa.  A sfirfi  szá-
las  erdőnek  sajátságos  moraja,  midőn  a  szél a  fák
felső  magas  részét mozgásba hozza, alulra pedig  nem
hathatván,  itt  minden  csendben  nyugszik.

ERE, (er-e) régies  fa.  tt. érit.  Gyeplő vagy  fék,
melylyel  t  L a  lószáját  megeresztik, vagy  visszaránt-
ják.  Megvan az uigur  nyelvben is.

ERED,  (er-ed)  önh.  m.  ertd-tem, —tű,  —étí
v.  ered-t.  Az  ér gyökből  származván (l-  ÉR fn.),  1)
Ám.  ér  gyanánt  fakad,  kifakad,  folyást kap,  foly,
érré  lesz.  Kiható ragu nevet  kivan.  A  Vág,  Sajó  ét
Hernád  a  Király-hegyből  erednek.  Ét  a vér orromból
eredt. Ered  a bor  a  csapra Ütött  hordóból. 2)  Távolitó
vagy  kiható  ragu  nevekkel, ám.  származik, szakad.
Sí.  litván király Árpádtól,  vagy  Árpád  vériből  eredt.
A  magyarok  Ázsiából  eredtek  Európába.  3)  Támad,
keletkezik.  Hirtelen  nagy  ítél  eredt.  4)  Tulajdonító
ragu  névvel,  ám.  valamihez nagy  hatással  fog,  na-
gyon  neki  indul.  Útnak  eredni.  Siratnak,  nomoníság-
nak, bánatnak,  nevetésnek  eredni.  Neki  ered  a  futat-
nak,  a  bestédnek.  Neki  ered  át  étéinek  v.  neki  ered  a*
etö, hó.  5)  Beható ragu  névvel ám.  bele kap.  Szóba
eredni,  bestédbe, perbe  eredni  valakivel.  6)  Megyén,
kivált  a  régieknél.  „Mert  eredé  az császárhoz.*  Ka-
talin  verses  legendája.  „És  így  kierede ő zarándok-
latjának  helyéből."  (Bécsi  cod.)  „És  egyembe elere-
dének  és jutának  Bethlenembe."  (Ugyanott).  7)  Pa-
rancsoló  módban  ám.  menj,  takarodjál,  lódulj.  Eredj
innen l  Eredjetek  !  de buzdító  értelemben  is.

„Két  isten  nyit  pályát  —  a Hit s Szerelem  —
Eredj  s a  nemes  szív  s  isteni  értelem,
Mutasd  meg,  mit érnek."

Kazinczy  Ferencihez Kis  János.

Öszvetételei:  eltred,  megered,  kiered.  Elered  a* orra
vére.  Elered  a  csapraüttftt  bor. Megered  ős  esd,  tápor.
Megered  a* elültetett fa.

EREDENDŐ,  (er-ed-end-ő)  mn.  tt.  eredendS-t.
Tulajdonkép  annyit tenne, mint,  ami  eredni,  támad-
ni , származni  fog.  Keresztény  vallási  értelemben  je-
lent  olyasmit, mi Ádámtól  kezdve  apáról  fiúra száll,
mi  az  első  embertől származva  által  megy  az egész
emberi  nemre.  Eredendő  btim  (Peccatum originale),
Ádám bűne,  melyet  elkövetvén,  a  természetfólötti
isteni kegyelmet elvesztette, és a bűnökre hajlandóvá,
lön,  s  mely veszteség  és  rósz  hajlam,  az  Ádámtól
származott  egész  emberi  nemre  elterjede.
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EREDÉS, (er-ed-és)  fn.  tt.  eredés-t,  tb.  —ék.
1) Valaminek  ér  gyanánt  kifolyása.  2)  Származás,
keletkezés.  V. ö. ERED.  Pannoni  tö-eredés  (Horv.  E.)

EREDET,  (er-ed-et)  fn.  tt  eredet-ét.  1)  Vala-
minek  keletkezete,  támadata, kezdete.  Ez a dolog  ere-
it* te.  Gonost  eredetnek  gonosz  a  vége.  (Km.) 2)  Szár-
mázat.  Magyarok  eredete.  V.  ö.  ERED,  és ERE-
DETI.

EREDETI,  (er-ed-et-i)  mn.  tt.  eredeti-t,  tb.
— ét.  Ami  az  első  forrásból  ered,  származik ;  ami
nem  más vagy  mások  közbejártával,  vagy  példájára,
hanem  közvetlenül  sajátmagunkból  van  merítve.  Ere-
deti  gondolái,  mely  saját  elménk szüleménye.  Eredeti
e:inmü.  Eredeti  költemények. Eredeti  nyelv,  mely nem
más  elemeiből  vagy  romjaiból készült.  Eredeti  f estes
nem  másolat).  Eredeti  aláírás  (az  aláírónak  tulajdon
kezeirása).  Eredeti  oklevél.  Eredeti  ember,  kinek  sa-
játságos, és  másokat  épen  nem követő cselekvésmód-
ja, szokásai  vannak.  Használják  főnév  gyanánt  is.
A  másolatot  öszvehasonlitani  az  eredetivel.  Ezen  má-
i'jial  a*  eredetivel  mindenben  megegyezik.

EREDETILEG,  (er-ed-et-i-leg)  ih.  Eredeténél
fogva,  eredetére  nézve.

EREDETISÉG,  (er-ed-et-i-ség)  fn.  tt.  eredfti-
ft'g-e't.  1)  Tulajdonság,  melynél  fogva  valami  ncin
utánzás,  vagy  mások  követése,  majmolása  által  szár-
mazott , hanem  első  forrásból,  a  cselekvőnek  önere-
jéből  vette  kezdetét,  származását.  Gondolat,  költe-
mfuy  eredetisége.  Oklevél, festemény  eredetisége.  2)  A
cselekvési,  társalgási  módnak sajátossága,  tiszta egye-
disége , mely  a  köz cselekvési  és  társalgási  módtól
egéuien  elüt.  Ezen  ember  tetteiben  és  beszédében  sok
• rfdetitég  wm.

EREDMÉNY,  (er-ed-mény)  fn.  tt.  eredmény-t,
tb.  —ék.  Ami  valamely  vizsgálat,  megtekintés,  kuta-
tás ,  számítás  stb.  után  ered, elétünik ;  ami mintegy
kifoly  valamiből.  Ezen  könyv  hosszas,  és  mély  gondol-
kozás  eredménye.  Két  oklevél  lett  kutatásaim  eredmé-
nye.  Fáradságomnak  nem  lelt  semmi  eredménye. Szé-
lesebb ért.  minden , ami valamiből  ered,  következik.
íme,  ez át  eredménye  könnyelműségednek.

EREDMÉNYDÚS,  (eredmény-dús)  ősz.  mn.
Aminek  nagy  sikere, sok  következménye van.  Ered-
m>-nydús  kutatások,

EREDMÉNYEZ,  (er-ed-mény-ez)  áth.  m.  ered-
*\ényé*-tem,  —tél, —étt.  Valamiben  bizonyos ered-
ményt  ízül.  Jól  feltterelt  gazdaság  aránylag  több jö-
rtdíimet  eredményez.

EREDMÉNYTELEN,  (er-ed-ményte-len)  mn.
tt.  eredménytelen-t,  tb.  —ék. Eredmény nélküli,  a mi-
nek  semmi  eredménye.  Mint  igehatározó  :  eredmény-
telenül,  eredmény  nélkül.

EREDŐ, (1), (er-cd-ö) mn. tt  eredb'-t.  Ami  ered,

EREDŐ, (2), (1. fónebb)  fn.  tt.  eredö-t. Elmenő,
círm  kéuölés.  Már  régen  eredőben  van. Régóta  fújja
a*  eredőt. Élnek  vele Balaton  vidékén.

EREDVENY,  (er-ed-vény)  fn.  lásd  :  ERED-
MÉNY.

—ERÉG,  (er-ég)  ősz. képző,  aprózva  gyakori-
tó  értelemmel:  bizs-erég,  did-ere'g.  Az  elsőt  is ejthetni
zárt  e-vel  :  ér-ég.

EREGEL,  (er-eg-el)  önh. m.  eregel-t.  1) Lassan
mendegél,  folydogáló  ér  módjára  előbb-elöbb  halad.
Székely  szó.  2)  Csoportosan  mendegél.  Eregdnek  a
juhok.

EREGEL,  l.  EREGEL.
EREGET,  (er-é-get  v.  er-eg-et)  áth.  m.  ereget-

tem,  —tél,  —étt, pár.  eregess,  l) Egymás után  folyat,
ér  gyanánt  elfolyni készt,  enged.  Elereget.  Zúgó  ál-
tal  rétre  eregetni  a  vizet.  Korsókba  eregetni  a  bort.  2)
Egymás  után  menni  hagy,  bocsát.  Vége  a  háborúnak,
eregetik  a  katonákat.  Istállóból  eregetik  a  lovakat, ök-
röket.  Eregetni  a foglyokat.  Haza  eregetni  az  iskolás
fiúkat.  3)  Küldözget,  bocsátgat.  Kémeket  eregetni  ás
ellenség  földére.

„lm  tisztulni  látom  az  eget,
S  rám a  nap  szép  sugárt  ereget."

Kazinczy  F.

Öszvctételek  :  Beeregetni  a  vizet  a  csatornába.  Elere-
getni  az  apró  halakat.  Kieregetni  a  borjúkat  a mezőre.
Leeregelni  a pallásról  a  zsákokat.  Leeregetni  a  hegy-
ről  a fákat.  I^eeregetni  a  borokat  a  pinczébe.

ERÉGETÉS,  (cr-é-get-és)  fn.  tt.  erégefés-t,  tb.
—ck.  Cselekvés,  mely  által  valamit  vagy  valakiket
eregetünk.  V.  ö.  EREGET.

EREJEDZÉS,  (er-ej-ed-z-és) fn.  1. ERJEDZÉS.

EREJED55IK,  (er-ej-ed-z-ik) k.  1.  ERJEDZIK.

EREK,  (1), (er-ek)  fn.  tt.  erek-ét.  Födött  folyo-
só,  tornácz, eresz,  erkély.  L.  ERKÉLY.

EREK,  (2), puszta  Szála  megyében;  ALSÓ—,
FELSŐ—,  puszták  Pest  megyében; helyr.  Erek-én,
—re, —röl.

EREKLYE,  (latin : religuiae-bSl  kölcsönzött)  fn.
tt.  ereklyét.  Tulajd.  és  kereszt,  kát.  ért.  a  szentek
maradványa,  pl.  csontok,  vagy  egész  tagok, testré-
szek.  Szélesebb ért.  a  szentek  által  viselt  ruhadara-
bok.  Ereklyéket  gyűjteni.  Ereklyéket  tiszteletben  tarta-
ni.  Szentek ereklyéi.  Alkalmazott ért. emlék, mely  tisz-
teletben  tartatik.

EREKLYETARTÓ,  (ereklye-tartó)  ősz.  fn.  I.
EREKLYETOK.

EREKLYETOK,  (ereklye-tok)  ősz.  fn. Tok,
melyben  ereklye  vagy  ereklyék  tartatnak.  Ily  erek-
lyetokok  láthatók  az  oltárokon.

ERELEM,  (er-elein)  ősz.  fn. Eredeti  elem, mely-
ből  a  testek  üszveállottak  (Urstoff).  Jobban  : öselem.

ERÉLY,  (cr-ély,  erő  szótól)  fn.  tt.  erély-t,  tb.
—ék.  Jeles  tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  szelle-
mi  erőt  fejt  ki  tettei  által,  midőn  nem  gyáván,  nem
hanyagul,  nem  félénken,  hanem bátran,  s  müködőleg
viseli  magát.  Különösen,  főnöki  , elöljárói,  hatósági
tulajdonság,  mely  a  nyilvános  igazgatást  minden ne-
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hézségek, akadályok, ellenszegülések  dacaira  hatá-
lyosan viszi.  (Energia).

ERÉLYES,  (er-ély-és)  mn. tt  trélyét-t  v.  — ét,
tb.  —ele. Erélylyel bíró, tetteiben  erélyt mutató.  V.
ö. ERÉLY.  ErOyet  etaládapa.  Erélyet  kormány. Eré-
lyet  elnök.

ERÉLYESEN, (er-ély-es-en) ih. Erélylyel, erélyt
tüntetvén  ki.  Erüyeten  föllépni.

ERÉLYÉSSEG, (er-ély-es-ség) fn.  tt  erélyéttég-
ét. Erélyes  tulajdonság,  erélylyel  bírás; az  erélynek
tettleges  megmutatása.  A  rendőrük  erélyettége  tok
vituaélétt  képű  megakadályotni.

ERÉNT, a székelyeknél  annyi mint:  erdnt vagy-
is  w-dnt.

ERÉNY, (er-ény) fit. tt  erény-t,  tb.  —ék. E he-
lyes alkotása nem régi  szó, hasonlókép  az  ér  szóból
származik, s  erkölcsi  értelemben  vétetvén, jelenti az
emberi  akaratnak  azon erejét,  melynél  fogva az  er-
kölcsi  törvényeket  teljesíti,  még pedig  némi  könnyfi-
séggel  és készséggel;  vagyis  ezen  erőnek  gyakorlása
által  szerzett, s  nemesb  értelemben  vett  erkölcsi  tö-
kélyt  Kereutényi  erény, mely  a keresztény-,  polgári
erény, mely  a polgári-,  katonai  erény, mely különö-
sen  a katonai kötelességek  teljesítésében  áll.  Erény
utján  járni.  Erényt  át  etteniigben  it  tíatelni.

.Óh, remélj,  remélj  egy jobb hazát!
S  benne  az erény  diadalát"  Arany.

Szélesebb  ért  tökély.  Itteni  erény,  emberi  erény.  In-
nen  a  tökélyek  különfélesege  miatt az erény  is kü-
lönféle.  Mértékleteuég,  UVMtég,  áUhatatottág  erénye.
Steretet,  adakotát,  irgalmattág  erénye  stb.  Régen :
jonág.

ERÉNYDÚS,  (erény-dús)  ősz.  fn.  1. ERÉNY-
TELJES.

ERÉNYES,  (er-ény-és) mn. tt.  erényit-t  v.  —ét,
tb.  —ék. Erénynyel  biró ,  erkölcsi  tökélyekkel  ékes.
Erényét  ifit,  férfi,  no.

ERÉNYESEN,  (er-ény-és-en)  ih.  Erényekkel
ékeskedve.  Erényeién  vitetni  magát.

ERÉNYÉSSÉO, (er-ény-és-ség)  fa.  tt.  erényét-
lég-ét.  Talajdonság,  melynél fogva  valaki  erényesnek
mondathatik.

ERÉNYHŐS,  (erény-hős) ősz.  fa. Erényért  vagy
erényekért  küzdő.

,Bízzál  elcsüggedt  erényhős:
Földi  sérveid  felett
Egy  mindent sejtő  igazság
Hoz  majd  végitéletet."  Bajza.

ERÉNYOKTATÓ,  helytelen  öszvetétel,  mert
nem  erényt  oktatunk,  hanem  személyt (az  erényre).
Jobban  :  erénytanitá.

ERÉNYTAN,  (erény-tan)  ősz.  fa.  Tan, mely
magában  foglalja  azon  törvényeket,  segédszereket,
módokat, melyeket  követnünk kell, hogy  erényesek
együnk.
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ERÉNYTANITÓ,  (erény-tanitó)  ősz.  fa.  Ki
erénytanra  oktat, ki  az erénynek  szabályait,  segéd-
eszközeit, rugóit, s gyakorlati  módját  előadja.

ERENYTELI. Nem helyes  öszvetétel,  mert  teli
rendszerént  anyagi  értelemmel  bír.  Jobban  :  erény-
dút  vagy  erónyteljes.

ERÉNYTELJES,  (erény-teljes)  Ősz. mn. Több-
féle  erénynyel  ékesített,  erényekkel  diszeskedő. Más-
képen  :  erénydít.

ERÉNYTÜKÖR,  (erény-tükör)  ősz.  fa.  Képes
kifejezésben,  ám. az erénynek tiszta, feddhetetlen  pél-
dája;  olyan  erényes,  tökélyekkel  ékesített  lény,  ki
példát  mutat, milyennek kell  lennünk.  ÜdvOtüSnk  a
legtúftább  erénytükör.

ERES,  (er-es, ér  főnévi  gyöktől) mn.  tt  eret-t
v. —ét, tb.  —ék. Erekkel  ellátott, erekkel  bővelke-
dő.  V.  ő.  ÉR, fn. Eres  lábikra.  Eret  falevelek.  Eret
metök,  rétek,  legelök.

ERESÉDIK  ,  (er-es-éd-ik)  k.  m.  ereted-tem,
—tél,  —ttt.  1. ERESÜL.

ERESÜL,  (er-es-tfl)  őnh.  m.  erettU-t.  Eressé
lesz,  ereket  kap, erek  képződnek rajta  vagy benne.
V.  ő. ÉR,  fa.  Ereiül  a  bSre.  Ereiül  a  dohánylevél.

ERESZ, (er-esz, lásd: ÉR  gyök),  fa.  tt  eren-t,
tb.  —ele. A  házfödélnek azon alsó része, mely a hom-
lokzat  vagy  oldalfalak  fölött előre kinyúlik, kiér, vagy
mintegy  alá  erettkedik,  honnét  e nevezet is  szárma-
zik.  Az  országban  divatozó  különféle építések  sze-
rént  különösen eresznek  mondják  1) a  ház homlokán
kalapalakban  előnyaló födelet,  mely  úgy  áll, mint-
ha bukni akarna; 2) a konyhaajtók bejárasa  fölé  épí-
tett kő-, deszka- vagy nádfödelet;  8) a folyosót takaró
házfódelet.  Eret*  alá  állami  vagy  bújni  át  eto  elöl.

Érettnek  v.  eretttnek  mondják  néhutt a  toldást,
melyet  a  varró  nők az fingbe toldanak.

ERESZALJ,  ERESZALY,  (eresz-ajj  v.  -aly)
ősz.  fa.  Az  eresznek  alja  vagyis  a  ház  környékének
azon  része, melyet az eresz  föd.

ERESZCSATORNA,  (eresz-csatorna)  ősz.  fit.
Csatorna  a  ház ereszén, mely az  eső- és  hóvizet  fel-
fogja  s  lefolyatja.

ERESZCSŐ,  (eresz-cső)  ősz.  fn.  Cső a  ház ere-
szén , melybe  a  tetőről jövő  víz  belefoly,  hogy  kellő
helyen  kártétel  vagy alkalmatlanság  nélkül  alászivá-
rogjon.

ERESZÉT,  tájszó,  1.  ERESZ.  Oly  képzési,
mint: mén  helyett  a  tájdivatos  meszet.

ERESZJOG,  (eresz-jog)  ősz.  fn.  Jog, melynél
fogva  a háztulajdonos a  szomszéd udvarába  bizonyost
messzeségre  építheti  be házának ereszét

ERESZGET, (er-esz[t]-get) 1.  EREGET.
ERESZRE, (er-esz-ke)  fit.  tt.  értükét.  Bányai

lejtőzet,  lejtés  menetel.
ERESZKEDIK,  (er-esz-kéd-ik, lásd: ÉR gyök),

k.  m.  erettkéd-tem,  —tél,  —itt.  1)  Tulajd.  ere-
deti  értelménél fogva lassan, menetelesen alább-alább
száll,  mint  a  forrásból jövő  és  elfolyó  ér szokott  2)
Különösen,  alábocsátkozik,  magasról  lefelé  száll,
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tlibb metfll.  Ereszkedik a töd, midőn a hegyről völgy-
be száll.  Ereszkednek  a  hajók,  talpak,  a  vizén  lefelé
úszván.  KíUba,  tnélytájbe,  vízbe  ereszkedni.  Erettkedik
a fám  lebegő tat, midőn rézsutosan  leszáll*  3)  Minden-
féle  irányban elszáll. Magasra  ereszkedni. Túl,  innen,
jobbra-balra ereszkedni. 4)  Enged,  tágul, olvad.  Eresz-
kedik  a  megnedvettíett  kötél, abronct.  Erettkedik  a  hi-
deg  idS,  a  fagy.  Erettkedik  a  só.  5)  Közelebbi  érint-
kezésbe , közlekedésbe  jő  valakivel.  Szóba,  betgedbe,
perbe, vitába ereszkedni  valakivel.  Öt*veeret*kedni min-
den  emberrel  Leereszkedni  a* altábbrendüekhez.  Ósz-
vetételek:  beereszkedik,  eleretzkedik,  kiereszkedik, meg-
irtakedik,  leereszkedik,  öszveereszkedik,  túleretzkedik,
vittzaereszkedik  stb.

ERESZKEDŐ,  (er-esz-kéd-ő)  fn.  tt.  erenkédö-t.
Lejtős  hely  a  dombos, hegyes vidékeken,  mely  a ko-
csiknak,  szekereknek  lemenetelul  szolgál.  Híres  a
ttureai  ereszkedő  Zólyom és  Liptó  megyék  között.

ERESZT,  (er-eszt,  lásd  :  ÉR  gyök)  áth.  m.
trent-ett,  htn.  —m  v.  — etti, pár. erctttt.  1)  Eredni
készt, enged,  teszi, hogy  eredjen,  ér  gyanánt  folyjon.
Vitet  ereszteni  a  rétre.  Bort  ereszleni a kanctóba.  Vért
(rtszteai  a felvágott  érből.  2)  Menni, elmenni  enged,
bocsát, kőid.  Színházba  ereszteni a  gyermeket.  Táncz-
i-igalomba  eretzteni  a  leányt.  Követeket  eretzteni  az  el-
lenségke*.  Szelet  eretzteni.  Haza  eretzteni.  Eretztz.
Elü  eretttelek.  Ha a  tetüt  a  lábadra ereszted,  felmást
a fejedre,  km.  (azaz, ha a  koldusnak  magadon egy
kevés  hatalmat  engedsz, egészen elhataltnasúl  rajtad.
Kriza J.).

.Aztán  mennyországban  felmenő
S  nekik  szent  lelkét  ereszté."

Katalin  verses  legendája.

3 i Hosszura  nyújt,  növeszt; szállít.  Kötelet  ereszteni.
Szakált,  itttötöt,  bajuszt,  szőrt,  körmöket  eretzteni.
Hatat,  tokát  eretzteni.  Vasmacskát, horgonyt  ereszteni.
Kukába  toldást  eretzteni.  4)  Hagy, elhagy.  Ereszt  a
posztó, acaz  színét  hagyja.  5) Parancsolóban:  ereszsz,
rresztzetek,  ám.  hagyj  vagy  hagyjatok  mennem.  6)
Mondjak  s  ménekről,  midőn  új  rajt  bocsátanak.
Sajt  ereszteni.  7)  Tulajdonító  ragu  névvel  : búnak,
bánatnak,  szomorúságnak  ereszteni,  azaz  nekiadni
nógat.  Szélnek eretzteni,  azaz szabadon bocsátani, ma-
gán  hagyni.  8)  Baranyai  tájszólás  szeréut  :  gere-
benét.  9)  A  székelyeknél  egyet-kettőt  eresztek, ám.
e£7 T*S7 fc^t gombomat  kigombolom,  (minthogy  öl
tönyöm fesses  vagy melegem  van.  Kriza J.)..

Oszretételei  : Beereszt. Beereszteni a posztót.
Klernzt. föleretzt. Fölereszteni a kását zsírral. Ki-
trttzt. Leereszt. Megereszt. Megereszteni a rósz nyel-
reí. Kttíereszteni  (a lovat, a sereget  az  ellenségnek,
az agárt a nyúlnak). Öszveereszt, visszaereszt.

Közel  tokon  vele  hangban  és  (bocsátni)  érte
lemben a perzsa firiszt-áden.

ERESZTÉK,  (ereszték)  fn.  tt. ereszték-ét. Két
tárgy  kosé  becaiptetett  valami,  hogy  kicgészitösül,

r erősítés gyanánt  szolgáljon.  Eresztéket  tesznek,
AZtAD.  MAOT  SSÓTÍB.  U.  KÖT.

pl. a  gerendákba  az ácsok,  bútorokba  az asztalosok.
Eresztéket  varrnak  a  fehérruhába a  varró  nők.

ERESZTÉS,  (er-eszt-és)  fn.  tt  eresztés-t,  tb.
—ék.  Eredni  késztés, engedés; bocsátás ; növesztés ;
elhagyás  stb.  V.  ö.  ERESZT.

ERESZTEVÉNY,  ERESZTEVÉLY,  falu  Er-
délyben,  Sepsi székben;  helyr.  Eresztevény-be, —ben,
—bői.

ERESZTGET,  (er-eszt-get)  gyak.  áth.  lásd:
EREGET.

ERESZTÖFURÓ,  (eresztő-furó)  ősz. fn.  Hosszú
fúró  a  famíveseknél,  pl.  kádároknál,  melylyel  az
eresztéknek  lyukat  fúrnak.  V.  ö.  ERESZTÉK.

ERESZTÖGYALU  ,  (eresztő-gyalu)  ősz.  fn.
Hosszúkás  gyalu,  melylyel  az  öszveeresztendő  desz-
kákat  simára  gyalulják.  Bodnárok  eretztb'gyaluja.

ERESZTÖSZEG,(eresztő-szeg) ősz. fn. Nagyobb-
szerü  szeg,  mely által  két  gerendát  öszveeresztenek,
öszvekapcsolnak  a  faragó  mesteremberek,  pl.  ácsok,
molnárok,  hajócsinálók.

ERESZTÖSZÍJ,  (ereaztö-szíj) ősz. fn.  Szíjpóráz,
melyen  a  vadászebeket  öszvekötve  vezetik  a  vadá-
szok  vagy  kutyapeczérek.

ERESZTVENY, (er-eszt-vény) fn. tt.  eresztvény-t,
tb.  — ék.  Oly  fiatal  erdő,  mely  a  kivágott  fák  gyö-
kereiből  sarjadzik  fel,  vagy  oly  kivágott  erdő,  mely
magából  sarjakat  ereszt,  máskép  :  surjány  ,  haraszt.
,Erdö'  ,liget'  értelemben  gyakran  eléjön  a  régi  okle-
velekben  :  eresteun  (1231.),  ereszteven  (1244.),  erez-
<e«n(1257.), erezteveny (1282. Jerney).  „Ö  városokat
megtöré,  és  ő  eresztvényéket  (lucus)  kivagdalá."
(Bécsi  cod.).  „A  kertnek  és  eresztvénynek  (nemoris)
gádorában."  (Ugyanott).

ERESZVÍZ,  (eresz-víz) ősz.  fn.  Víz,  mely  eső-
zéskor  vagy  hóolvadáskor  a  ház  ereszéről  csepeg,
foly  alá.

ERETNEK,  (a hellén-latin haereticus-\>í>\ eredett
szó)  fn. tt.  eretnek-ét.  Általában  :  személy,  ki  magát
kereszténynek  vallja  ugyan,  de  némely  lényeges  hit-
ágazatokban  a  kereszt,  katholikai  vallástól  eltér.  A
hellén  :  áíosffig  eredeti  értelme :  felekezet.  Eretnek
tehát  az, ki a  hitágazatokra  nézve az  első  anyaszent-
egyháztól  külön  felekezetre  szakad,  elvál.  Különö-
sebb  és szokottabb  értelemben : ki  nem tudatlanság-
ból,  hanem  konokságból  szakad  el  az  anyaszentegy-
háztól.  (Nos  Christiani  haereein  dicimus  cuan  pertina-
cia  aberrantem a vera  doctrina.  —  Basilii  Fabri  The-
saurus  cruditionis  scholasticae).

ERETNEKBIRÓ,  (eretnek-bíró)  ősz.  fn.  Az
eretnekeket  üldöző  régi  korban  oly  személy,  ki  az
eretnekségről  vádoltakat  birálta,  s  azokat  vagy  mint
ártatlanokat fölmentette,  vagy  büntetésre  kárhoztatta.
(Inquisitor).

ERETNEKI,  (eretnek-i)  mn.  tt.  erelnelci-t,  tb.
—ék.  Eretneket  illető ,  arra  vonatkozó.  Eretneki  ta-
nítás.  Ereíneki  áüitás.  Eretneki  üldözés,  (annyit  is  je-
lenthet,  mint  eretnektől v.  eretnekektől  eredő  üldö-

25
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•és,  azért  jobb  világosan  írni:), eretnekek  üldöz-
tetése.

ERETNEKÉZ,  (eretnek-éz)  áth.  m. eretnekét-
tem,  —M,  —tít.  Valakit eretnek  néven neves,  eret-
neknek  mond,  gúnyol,  szidalmaz.

ERETNEKÍT,  (eretnek-ít) 4th. m.  eretnekO-étt,
pár.  —t, htn. lii vagy  — «m. Eretnekké  tesz valakit
Eretneknek  vall,  állít.

ERETNEKSÉG, (eretnek-ség)  fn. tt  eretnekség-
ét.  Régi  egyházi  értelemben,  az eredeti,  ősi Anya-
szentegyháztól  konok  elszakadás, azaz némely lénye-
ges  tanok elvetése,  s  más új  ágazatok  behozása;  ha-
mis  keresztény  tan.  V.  S. ERETNEK.

EREZ,  (er-ez, ér  főnévi  gyöktől)  áth. m.  éret-
tem, —tél,  —élt,  pár.  —t.  Erekkel  ellát,  felelősit,
példánl, a  festesz  erezi  a képet,  midőn az ereket  ki-
tűnővé  teszi rajta.  Erezik  az asztalosok  a bútorokat,
midőn  különféle  mesterséges  vonásokat,  virágokat,
ábrákat  képeznek  rajtok.

EREZ,  (er-e-ez)  áth.  m. eréu-tem,  —tél,  —itt,
pár.  —s.  Erével  fölszerel;  fékez,  gyeplőz.  Éretni  a
lovat.  V.  5. ERE.

EREZÉS,  (er-ez-és)  fn.  tt  eretét-t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  midőn  valamit ereznek.  V.  ö. EREZ.

EREZET,  (er-ez-et)  fn. tt  eretet-éí.  Valamely
testnek  szétágazó  öszves erei.  Állati  ereiét.  Növény,
levelek  éretett,  azaz  vékony szálacskák, vonások, me-
lyek  a  levél  közép  eréből  szétosztanak.  Átv.  ért
mesterséges  vonások, szálak,  melyeket az asztalosok
erek  gyanánt képesnek  a bútorokon.

ERGECSŐ,  (erge-cső) ősz.  fn.  Csőalakú  szfilé-
sri  eszköz, mely által  a  szülést elésegítik.

ERQELLES v. ERGELLÖS,  jobban  : ERGE-
LŐS, (ér- v. err-gel-ő-s)  mn. tt  ergelfo-t  v.  —ét, tb.
—ék.  Mérges,  hirtelen  haragú.  Balaton  és Sopron
vidéki  tájszó.  A  német  tírgerlich  szóval  ugyan  mind
hangban, mind értelemben  megegyezik,  mindazáltal
tiszta magyar elemei vannak.  V.  ö. ERR, ERRQEL.

ERGÓJA,  ERGÓJAS,  (un. er-gől-ő, azaz  er-e-
gél-ő,  er-e-gél-ő-s) mn. tt  Bódorgó, bolyongó, bolyhó,
felesett,  együgytt.  Székely  ssó.

ERGYELES,  (ám.  ergel-ő-s  v.  er-eg-el-ő-s) mn.
tt  ergyelet-t,  tb.  —ék. Bolyhó, ostoba. Egy  az  ergója
tájszóval.

ERGETÖ,  ERGETYÜ,  (er-get-ő  v.  er-ge-tytt)
fn.  tt  ergetS-t.  Hegyes  vidékeken, pl.  Tornában, Gö-
mörben  így  nevezik a hegyeknek  azon  meneteles  ol-
dalát ,  melyen  a kivágott  fákat  a  völgybe  eregetik;
eregetS.  Képzésre hasonló a fergetS,  fergetyu  szókhoz.

ERHEGYES,  hegy  Erdélyben,  Sepsi  székben;
helyr. Erhegyet-én,  —re,  —rK.

ERHETYE,  falu  Közép-Szolnok  megyében;
helyr.  Erhetyé-n,  —re,  —rW.

ÉRJ, (er-j)  fn.  tt  erj-et.  Belső  erő, belső hatás,
működés.  (Intensio).  Ennek  megfelel  a  térj,  mely
külső  hatást,  kifelé  működést,  térfoglalást  jelent
(Extensio).  Brje  ét  térje  nagyobbodik.

ERJED,  (er-j-ed)  önh.  m. erjedjem,  —tél,  —t
v. —itt.  Belsőleg,  belhatására  nézve nagyobbodik.
Ami  külsőleg nagyobbodik,  azaz minek tere szélese-
dik,  az  terjed.

ERJEDÉS, (er-j-ed-és) fn. tt  erjedét-t,  tb. —A.
Valaminek  belsőleg nagyobbodása, belső  erőre nézve
gyarapodása.  Külsőleg  :  terjedét.

ERJEDZÉS,  (er-j-ed-ez-és)  fn.  tt  erjedtét-t,  tb.
—ék.  Némely  nedveknek,  vagy  nedvekkel vegyített
testeknek  belső  mozgása,  mely  által  a mozgásba jött
testen  bizonyos  változás  történik.  Bornak,  törnek,
kovdtmtak  erjedtéte.  (Fennentatio).  Köz  nyelven:
forrót,  de ennek szélesebb  értelme van.  V.  ö. FOR-
RÁS.

ERJEDZIK,  (er-j-ed-ez-ik) k. m.  erjedtét-tem T.
erjedetem,  erjedtéttü  v. erjedttü,  erjedted.  Nedv, vagy
nedvekkel  vegyített  test belső  erejénél  fogva mozgás-
nak  ered, s az által  egészen új  erőt, csipősséget, ter-
mészetet  fejt  ki.  Erjedtik  a mutt,  a  kovdnot  tinta.
(Permentat). Különbözik  : /orr.

ERJI,  (er-j-i) mn. tt  er/i-í,tb.  —ék. Belső erőt,
hatást  illető.  (Intensmts).

ERJILEG,  (er-j-i-leg)  ih.  Belső erőre, hatásra
nézve.  Ennek megfelel :  terjüeg.  A  magyar  nyelv  ér-
jüeg  ét  terjüeg  gyarapodik.  (Intensive  ét  extensive).

ERKED,  falvak  Közép-Szolnok  megyében, és
Erdélyben  Segesvár  székben;  SZÁSZ—,  fala  Er-
délyben  Kolos  megyében;  helyr.  Erked-én,  —re,
—r«.

ERKÉLY,  (er>k-ély)  fn.  tt  erküy-t,  tb.  —ék.
Az  épületnek, szögleten  vagy  homlokzaton,  vagy ol-
dalt kiálló  része,  mely vagy  födve  van, vagy  nyílt-
folyosó  gyanánt  szolgál.

Magyar  nyelvből elemezve,  ugyanazon  gyökből
származott,  melyből  a hasonló értelmű  erén, s jelen-
tene  kiérS,  kiálló  helyet,  úgy  hogy Molnár Albertnél
eléjön  rövidebb  alakban,  vagy  a  törzsben  is  :  erek
(praestega,  das  Vordach,  verdeckter  Gang).  Egyéb-
iránt egyezik  vele a  német  ErTeer,  melyet Adelnng  a
középkori  Ultin  arcora,  s  távolabbról  arcút  szókból
származtat

ERKÖLCS,  (ám. er-köl-cs  vagy  er-kül-cs, t  L
az erőnek,  belső  vagy  szellemi  erőnek  külső  nyilat-
kozása , cselekvése, munkássága,  hellénül  :  iojnffta
ám.  munka,  mivelés)  fn.  tt  erkölct-tlt.  1)  Általán
véve,  cselekvésmód  a  külső  cselekvésnek  bizonyos
bevett  módja,  melyet rendesen  követünk, szokás.  A
különféle  népek  és  nenwete*  erkSlctei  HttíSnbVtSk.  Ide-
gen  erkelctüket  vtánotm.  2)  Különösen,  azon cselek-
vésmód, mely  a  természeti,  isteni,  és emberi  törvé-
nyekre  vonatkozik.  Jó  erk&ct.  A  megpirvlat  feitéke
a jó  erkSlemek.  (Km.).  Rótt,  gonott  erkSlct.  A  "ép
kiSntiftt  inkább  moctkolja  a  rőt*  erkVlct,  mint  a tár.
(Km.).  Egyénét  erkSlct.  Érett  erkülcs.  3)  Legszoroeb
ért  erény. 1. ezt  Keresttény  erkölctVk.  Itteni  ertöte*,
emberi  erkolct.

ERKÖLC8BIRÓ,  (erkölcs-bíró) ősz. fn.  Swunély
vagy  testületi  tag,  kinek hivatása  vagy kStelenége  *
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ni bízottak  erkölcseire fölvigyázni,  s  őket ezek  sze-
rént  ajánlani  vagy  megfeddeni.

ERKÖLCSI,  (er-köl-cs-i)  mn.  tt.  erkSlcti-t,  tb.
—ék. Erkölcsöt  illető,  arra  vonatkozó.  Erkölcsi  ok-
tátitok.  Erköleti  kttlSntégek.  Erkölcsi  tulajdonok.  Ér-
Meri  büoayitvány.  V.  ö. ERKÖLCS.

ERKÖLCSILEG,  (er-köl-cs-i-leg)  ih.  1)  Az  er-
kölcsöt  tekintve.  ErkOleiüeg  igen  ajánlatos  ifjú.  2)
Az  erkölcs  törvényei  szerént  Ez  erkölcsileg  lehetetlen
dolog.

ERKÖLCSISÉG,  (er-köl-cs-i-ség)  fn.  tt.  erM-
ttitég-ét.  1)  Cselekvés-  vagy  életmód,  mennyire  az  a
természeti,  isteni  és  emberi  törvényekre vonatkozik,
s  ásókat  teljesíti  vagy  általhágja.  Feddetlen,  tiszta
ertötctiség.  2)  Szélesebb  ért  Cselekvés-  vagy  élet-
mód, mennyire  bizonyos  szokások  által  meg van ha-
tározódva  s  elfogadva.

ERKÖLC8JOBBULÁS,  (erkölcs-jobbulás)  ősz.
m, A  hibás,  rósz  erkölcsnek  jobbra  fordulása,  vál-
tozása.

ERKÖLCSÖS,  (er-köl-cs-ös)  mn.  tt.  erkölctöa-t
v. —tt,  tb.  —ék. 1)  Erkölcscsel bíró  (jó értelemben).
2;  Midőn  állatról,  különösen  lóról  mondjuk,  ám.
rósz szokasd,  ™«fc«m«,  csökönös  természetű.  Erkölcsös
ló,  paripa.

ERKÖLCSÖSÍT, ERKÖLCSÖSIT, (er-köl-cs-ös-
it)  átb,  m.  erkölcsösti-étt,  htn.  —ni v. —em.  1) Er-
kölcsössé  tesz, bizonyos  szokásokra ,  erkölcsökre  ok-
tat  2)  Csökönössé  tesz. V.  ö.  ERKÖLCSÖS.

ERKÖLCSÖSKÖDIK,  (er-köl-cs-ös-köd-ik)  k.
m.  erkölctötköd-tem,  —tél,  —HU.  1)  Erkölcsösnek
Ut.»n«;  vágyik,  erkölcsösségi  hírt,  nevet  igényel.  2)
A  lóról  szólva,  makacskodik, csökönösködik.  V. ö.
ERKÖLCSÖS.

ERKÖLCSÖSSÉG,  (er-köl-cs-ös-ség)  fn.  tt.  er-
ktiet8t»ég-4t.  1)  Jó  erkölcsökkel  birás,  erkölcsös tu-
lajdonság  ; erkölcsi  állapot.  Erkölcsössége  mindenütt
ümeretet.  Erkölctöttégre  né*ve  ajánlatot  ifjú.  2)  Da-
czosság,  makacsság,  csökönösség.  V.  ö.  ERKÖL-
CSÖS.

ERKÖLCSTAN,  (erkölcs-tan)  ősz.  fn.  Tan  az
erkölcsökről, mennyire  azok  a  természeti,  isteni  és
esaberi  törvények  megtartására  vonatkoznak.

ERKÖLCSTAXI,  (erkölcs-tani)  ősz.  mn.  Er-
kölcstant  illető, arra  vonatkozó.  Erkölcttani  könyvek,
Ucttík.

ERKÖLCSTANILAO,  (erkölcs-tanilag)  ősz.  ih.
Erkölcstan  szerént,  erkölcstant  illetőleg.  Valamely

ág  megbírálni.
ERKÖLCSTANÍTÓ,  (erkölcs-tanító)  ősz.  fn.

Tanár vagy  oktató,  vagy  nevelő, ki  az  erényre  ve-
zető erkölcs  szabályait, másokat  oktatólag eléadja.

ERKÖLCSTELEN,  (er-köl-cs-te-len)  mn.  tt
erteietUltm-t,  tb.  — &.  Gonosz,  rósz  erkölcsfi.  Hatá-
raikéi)  ám. gonoszul,  erkölcstelen  módon.

ERKÖLCSTELENEDÉ,  (er-köl-cs-telen-éd-ik)
«-•.  trWetttltHtd-tom,  —tű,  —étt.  Rósz, gonosz

válik.

ERKÖLCSTELENÍT  ,  (er-köl-cs-telen-ít)  áth.
m.  erkölcstelentí-étt.  Erkölcstelenné,  goooszszá  tesz.

ERKÖLCSTELENKÉDIK,  (er-köl-cs-te-len-
kéd-ik)  k.  múlt:  erkölcstelenkéd-tem, —tél,  —étt. Er-
kölcstelenül viseli  magát, erkölcstelen  életmódot gya-
korol.

ERKÖLCSTELENSÉG,  (er-köl-cs-telen-ség) fn.
tt.  erkölcstelenség-él.  Az  embernek, mint  szabad  aka-
rata  erkölcsi  lénynek  azon állapota, midőn a  termé-
szeti,  isteni  és emberi  törvényeket  áthágja,  semmibe
hajtja.  Elvont  értelemben :  erkölcs  nélküli  állapot

ERKÖLCSTELENÜL,  (er-köl-cs-telen-ül)  ih.
Erkölcstelen módon,  törvényeket megvetöleg.  Erkölct-
telenül  viselni  magát.

ERKÖLCSTELENÜL,  (er-köl-cs-telen-til)  önh.
m.  erkölcstelenul-t.  1. ERKÖLCSTELENEDÜL

ERKÖLCSTÖRVÉNY,  (erkölcs-törvény)  ősz.
fn.  Törvény,  mely  élénkbe  adja  a  szabályokat, me-
lyek  szerént  cselekednünk  kuli,  hogy  erkölcsösek,
vagyis jó  erkölcsüek,  erényesek  legyünk.  Fő  erköles-
törvény,  vagy  az  erkölcsiségnek  fő  elve.  (Supreinum
princípium  moralitatis.)

ERKÖLCSTUDOMÁNY  ,  (erkölcs-tudomány)
ősz.  fn.  Az  erkölcsi  törvényeknek, szabályoknak,  va-
lamint  az  ide  tartozó  segédszerek,  eszközök  alkal-
mazásmódjának  rendszere,  elvekre alapított  foglalata.

ERKÖLCSTUDOMÁNYI, (erkölcs-tudományi)
ősz.  mn. Erkölcstudományra vonatkozó.

ERKÖLCSÜ,  (er-köl-cs-tt) mn. tt  erkölcsii-l,  tb.
—ék.  Erkölcscsel  biró.  Egyénét  erkölcsit,  érett  erkiH-
csü  ember.  Jó,  rost,  nehéz  erkölcsíí.

ERLEJTÉS,  (er-lejtés)  ősz.  mn.  Heves  megyei
tájszó,  ám.  ereje  vesztett,  ereje  fogyott  Ér  Lejtés
barom.

ERNESZT,  férfi  kn.  tt  Erneszt-ét.  Erneatus.  A
német Ernet  szóból vétetett,  mely komolyat,  szilárdat
jelent

ERNESZTHÁZA  ,  falu  Torontál  megyében;
helyr.  Erneszthdzá-n,  —rá,  —ról.

ERNESZTINA,  női  kn.  tt  Ernesztind-t.  Er-
nestina.

ERNŐ,  férfi  kn.  tt  Ernö-t.  Némelyek  szerént
Ernestus,  mások  szerént  Irenaeus  (Eruye).

ERNY,  (er-ny  v.  er-eny) elvont  törzsök,  mely-
ből  ernyő,  ernyőt  stb.  származtak.  1)  Jelent  oly  va-
lamit, mely  födve,  takarva  valami ellen őriz,  ó tál máz,
árnyékot,  enyhet  ad.  Valamint  hangban,  úgy  érte-
lemben  is  rokon  az  árny  szóval.  V.  ö.  ERNYŐ.  2)
Ám. erőhanyatlás, a  szilárd részek  bomlása, tágulása
az  ernyed,  ernyedés  származékokban.

ERNYE,  (1),  férfi  kn.  tt  Ernyé-t.  Irenaeus.  A
hellén  IIQT'^TI  szóból  vétetett,  mely  békét jelent.

ERNYE,  (2),  NAGY—,  erdélyi  falu  Maros
székben;  SZÁSZ—, falu  Erdélyben,  Küküllö  me-
gyében;  helyr.  —Ernyé-n,  —re,  —röl.

ERNYED,  (er-ny-ed) önh. m. ernyed-tem,  —tél,
—éit  v.  ernyed-t.  1)  Szövetekről  mondják,  midőn

26«
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annyira el vannak viselve, vásva, hogy  már szakadoz-
nak,  szálaik  elbomlanak,  szétfoszlanak.  Ernyed  a
ponté,  vatton.  2)  Lankad, erejében  fogyatkozik.  El-
ernyedni.

ERNYEDÉS,  (er-ny-ed-és)  fn.  tt  ernyedét-t,
tb.  —ék.  Szakadozás,  szétfoszlás;  lankadás.  V.  ö.
ERNYED.

ERNYEDET,  (er-ny-ed-et)  fn.  tt  ernyedtt-it.
Ernyedés elvont értelemben; lankádat

ERNYEDETLEN,  (er-ny-ed-etíen)  mn.  tt  er-
nyedetlen-t,  tb.  —ék.  Ernyedés v.  lankadás  nélküli,
lankadatlan,  fáradatlan.  Mint igehatározó  ám.  ernye-
detlenfil,  ernyedés  nélkül.

ERNYEDETLENSÉQ, (er-ny-ed-etlen-ség)  &.
tt.  ernyedetlentég-ét.  Ernyedetlen  állapot  vagy  tu-
lajdonság.

ERNYEDT, (er-ny-ed-t) mn. tt  ernyedt-et.  1)
Viselt,  kopott,  elmállott,  szakadozott  Ernyedt  ruha,
üdítőn,  gyolct, ponté.  2) Lankadt, erejében fogyatko-
zott  V.  8. ERNYED.

ERNYIKE,  (er-ny-i-ke)  fn.  1.  ERNYŐKÉ.
ERNYŐ,  (er-ny-ő)  fn.  tt  erny8-t.  Személy-

ragozva  : ernyőm,  ernyőd,  ernyője  v.  ernyeje,  ernyőim
v.  ernyeim  stb.  Altalán, ami árnyékadó födél gyanánt
szolgál. V.  ö.  ÁRNYÉK.  Különösen.  1)  Nap, vilá-
gosság , eső  ellen  óvó,  ellenző.  Napernyő,  eternyő,
ttememyö,  gyertyaernyt).  2)  Hintók  födele,  szekerek
gyékény-, ponyva- és  más tetó'je.  3)  A növénytanban
a  virágok  egyik neme,  melyek rózsája  igen sok egyen-
lő  hosBzasagu  szirmokból  áll, s melyek  egy pontból
sarjadzanak  ki.  (Umbella).

Rokon  vele a  szanszkrit:  itrn,  tírrm  [főd,  takar]
innen  urna  ám.  gyapjú.

ERNYÖABRONCS  ,  (ernyő-abroncs)  ősz.  fn.
Abroncs,  melyre  1)  a nap- vagy  esernyő  szövete van
várva;  2)  melyre  a  szekérnek  gyékény-,  ponyva-
vagy  más  tetője  van  erősítve.

ERNYŐFA,  (ernyő-fa)  1. ERNYŐABRONCS.
ERNYŐKÉ,  (er-ny-ő-ke) fn.  tt  ernyőkét.  1) Ki-

sebbféle  ernyő,  különösen  napernyő.  2)  Az  ernyős
virágok  kisebbik  faja.  V.  ö. ERNYŐ.

ERNYŐS,  (er-ny-ő-ös)  mn. tt  ernySt-t  v.  — ét,
tb.  —e*.  Ernyővel  ellátott, árnyékos.  Ernyőt  koeri.
Ernyőt  fa.  Ernyőt  utató.  Ernyőt  virág.

ERNYŐVAS,  (ernyő-vas) ősz.  fn.  Vas  abroncs
az  ernyőben, különösen  a kocsiernyőben.

ERNYÖZ, (er-ny-ő-öz)  ath. m. emySt-tem,  —tél,
—Ott. Ernyővel föd, takar; árnyékoz.  EtS,  nap  dlen
ernyőtni  magát.  Gyertya  ellen  ernyőmi  a  nemeket.
Erny&mi  a hotttu útra  menendő  ttekeret.  A  ha*  elejét
•Orü fák  ernyőtik.

ERNYŐZÉS,  (er-ny-ő-öz-és)  fn.  tt  ernyStét-t,
tb.  —ék. Ernyővel  födés,  takarás; árnyékozás.

ERŐ, (er-ő,  1. ÉR)  fn.  tt  erö-t.  Személyragoz-
va:  erőm,  erőd,  ereje,  erőnk,  erőtök  v.  erejéték,  erejük;
«rőim  v.  erejim,  erőid  v.  erejid  v.  erői,  ereji,  erőink  v.
erejink,  erőitek  v.  erejűek,  erőik  v.  erejik.  (Ereim,  ere-

id,  erei stb.  ér-tül,  mást jelentenek).-1)  Általán, ami
hatást  szül,  és  folytonosan  hatni  törekedik.  Ha ezen
törekvés  nem  képes  észrevehető  hatást  eszközleni,
vagy  ha  az  akadály  nagyobb, hogysem  legyőzni le-
hetne, akkor  az  erő  hoU-naí  mondatik.  Működi,  kői-
hatót  erő,  mely  látható  sikerrel  munkálkodik.  Fomci
erő.  Vitttatanüó  erő.  Siettető  erS,  mely  a  tömegnek
minden  egyes részére  hatással  van. Érintő  erS;  típ-
tő  erő;  kütpontfutó  erő  f  nekétkedéti  erS;  nyomó  m.
Afotditó  erő, mely  az  egész  tömegre egyetemileg hat
Váltató  erS,  melynek  hatása  nem  egyirányos.  Óttoe-
tett  erő, mely  két  vagy  több külön  irányban  működő
erőkből  áll  öszve.  Erővel  bírni.  Erejét  megfeaU*.
Egéts  erővel futni,  kiáltani. Erejét  próbára  tenni.  Ert-
jét  vetíteni,  vagy  ventegetni.  Erejét  vitnanyenü.  Bor,
tör, pálinka,  gyógyszer  ereje.  Se  ereje,  »e veleje. (Km.)
Bemed  ereje.  2)  Jelent  lelki  tehetséget,  mely  Utal
valami  végrehajtatik,  vagy  eléálUtatík.  ItmerS,  ym-
dolkotó  erő,  képtelő  erő. 3)  Átv.  ért  jelent  hadi erőt,
hadsereget  Nagy  erővel  indulni  a*  ellentéyre.  Erőt
gy&jteni.  —Sajátságok  :  Erőt  venni  valakin,  ázat,
legyőzni,  kifogni  rajta.  Erőt  tenni  valakin,  azaz erö-
szakot  követni el.  Erőnek  erejével  v.  erőn  erővel  M
erőben  lenni.  ErőhVt  jutni.  Erőre  kapni.  Öazvetételek:
gyógyerő,  lélekerS,  tnverő,  belerő,  kUlerS  Btb.

Rokonok  vele a hellén Ipwif,  SQJOI>,  latin  vir(e»),
virtut,  szanszkrit  vir, ridt,  vridt,  *rdt  (erős  lenni),
zend  art*,  eret,  eredt,  eretu  (firmos,  rectos)  stb.  V. ő.
R.  gyökelem.

ERÖBELI,  (er-ő-bel-i) mn. tt. eröbeíi-t, tb. —A.
Erőből  származó,  keletkező,  erőre vonatkozó.  (Dyna-
micus).

ERÖGSÜGÖEDÉS,  (erö-csüggedés) ősz.  fn.  Ai
erőnek  alábbszállása,  midőn  hatása, mfiködése  fogy.
Ez  értelemben  tulajdonkép  az  állati  erSről  hasznai-
tátik,

ERŐD,  (er-ő-d)  fn.  tt  erőd-öt.  Hadtod. ért  san-
czokkal, bástyákkal  stb.  erősített hely,  var.  (Fort»-
lítium).

ERŐDÍT,  (er-ő-d-ít) áth. m. erődtí-tít,  pár.  —»,
htn.  — «v.  —em.  Valamely  helyet  erőddé alakít
V.  ö.  ERŐD.

ERŐDÍTÉS,  ERŐDÍTÉS, (er-ő-d-ft-és)  fn.  tt
erőditét-t,  tb.  —ék.  Épités, mely  által  valamely  he-
lyet erőddé  alakítanak.

ERŐDÚS,  (erő-dds) ősz. mn.  L. ERŐTELJES.
ERŐÉRZET, (erő-értet) ősz,  fn.  Öntudat,  mely-

lyel  valaki  saját  ereje  felől  bír,  mely  bátorságot
gerjeszt

ERŐHATALOM, (erő-hatalom) ösa.  fn.  Általán
hatalom, melyet  valaki erő által  gyakorol;  kénysze-
rítés.  Erőhatalommal  venni meg m  adót.  Különösen,
jogtani  ért  törvénytelen  erőszak, melyet másnak sze-
mélye vagy  jószága  ellen  használ  valaki.  SrSkatai-
mát  követni  el valaki  hátán.  Erőhatalommal  rontani
be  a  tilotba.

ERŐHATÁLY,  (erő-hatály)  ős*,  fa.  Hatály,
vagyis  siker, melyet a működő  erő kifejt.
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ERŐHIÁNY,  (erő-hiány)  ősz.  fh.  Általán,  vala-
minek  ásón állapota,  midőn  ereje  nincs,  midőn  ereje
elfogyott  Különösen  gyógytanilag, az emberi erőnek
telje*  kimerülése, tehetetlensége.  ErShiányban  tten-
«ecm*.

ERÖJOG,  (erő-jog)  ősz. fn.  A  vad  századokban
azon erőszakolt jog,  melyet  az erősebbek  a  gyöngéb-
beken gyakoroltak, melyet  fegyver  által  szerzettek.
ÖkSljog.

ERŐKÖDÉS,  (er-ő-köd-és)  fn.  tt  eröködéi-t,
tb. —ik. Az  erőnek  rendkívüli  megfeszítése;  midőn
többet törekszünk  erőnk  által  kivinni,  mint  mennyit
bírónk, vagy  csüggedés nélkül tehetünk.  Ennek  végre-
íajtátanagy  erSkttdétbe  kerül.  ErSkSdétben  megtta-
kadm.

ERÖKÖDIK,  (er-ő-köd-ik,  l  is  csúszik közbe,
mint néha  a  hosszú  6 S önhangzóknal k, t stb. előtt,  pl.
cMka  csóka helyett)  k.  m.  erSkSd-tem,  —tű,  —Sít.
Erejét  megfeszíti;  olyasmit  akar  tenni,  mi  erejét  fe-
lülmúlja ,  vagy  mit csüggedés  nélkül  nem  eszközöl-
het  A  Tatrosi  codezben  is  l  nélkül  áll;  de  itt  csak
annyit jelent: törekedni,  igyekezni  (contendere, ope-
rám  dare).  „Erőködjetek  bemennetek  a  szoros
kapón."

» Aranka  pediglen  erőködik vala,
Aranka  pediglen  poéta  nem vala'"

(Kazinczy).

ERŐLKÖDÉS,  (er-ő-l-köd-és)  1.  ERŐKÖDÉS.
ERŐLKÖDIK,  (er-ő-l-köd-ik)  I.  ERÖKÖDIK.
ERŐLTET,  (er-ő-l-tet)  1.  ERÖTET.
ERŐLTETÉS,  (er-ő-l-tet-és)  L  ERÖTETÉS.

^ERŐLTETETT,  (er-ő-l-tet-étt)  lásd  :  ERÖTE-
TÉTT.

ERŐMÍV, (erő-mív) L ERŐMŰ.
ERŐMIVES,  (1),  (erő-míves)  ősz.  fn.  Aki  erő-

nuveket készít;  gépész.
ERÖMIVE8,  (2),  0-  fónebb)  ősz.  mn.  Erőmű-

vel  v.  mivekkel bíró, ellátott  ErSmivet  hajó,  malom.
ErSmícet  gatdatág.

ERŐMÍVL.  (erő-mfvi)  ősz.  mn.  Erőmívet  illető,
arra vonatkozó.  ErGmivi pontottág. BrSmM  kétttietek.

ERÖMÍVILEG,  (erő-mívileg)  ősz. ih. 1)  Az  erő-
u& szabályai szerént  Valamit  erömiviUg  kiszámítani.
í) Átv.  ért  öntudat és belső  határozat  nélkül a moz-
gás kényszerítő  törvényei  szerént, máskép  :  gépüeg.
EríSmMUg  etelekedni  valamit,  azaz  erőmű, vagy  gép
gyanánt.

ERŐMÍVTAN,  (erö-mív-tan)  1.  ERÖMŰTAN.
ERÖHÍVTUDOMÁNY,  (erö-mív-tudomány)  1.

OtóMŰTÜDOMÁNY.
ERŐMŰ,  (erő-mü) ősz.  fn.  Oly  mű, eszköz, vagy

kmcUet,  mely  Utal állati  erőt  kiméivé  vagy  meg-
gasdálkodva képesek  vagyunk  valamit mozgásba hoz-
ai, emelni, vontami  stb.  Kiváló  faja  a  gép.

ERÖMÜBELI,  (erö-müWli)  ősz.  mn.  Erőmivet
illető, ám vonatkozó.  SrSmUbeK  munkálatok.

,  ERŐMŰTAN,  ERŐMÜTUDOMÁNY,(erő-mfi-
tan  v.  -tudomány) ősz. fh.  Tan  vagy tudomány, mely

J  a  különféle  mozgó  erők  ismeretét  és  alkalmazását
targyazza, s  az  erőmivek  tulajdonságai,  készítése és
használása  felől  alapos  rendszerben  oktatásokat ad.
(Mechanica).

j  ERÖMÜTANI,ERÖMÜTUDOMÁNYL(erő-mtt-
tani v. -tudományi) ősz. mn. Erőmütanra v. tudomány-
ra  vonatkozó.  ErSmütani  ismeretek.

ERŐMÜV,  (erő-műv)  L  ERŐMŰ.
ERÖMÜVES, (erő-műves)  1.  ERŐMIVES.
ERÖMÜVÉSZ,  (erő-művész) ősz.  fn.  Ki  az  erő-

inivek  csinálisát  nem  csupán  mesteremberileg, ha-
nem  felsőbb  erőmtttani  ösmeretek  szerént  űzi.  (Me-
chanicus).

ERÖMÜVEZET,  (erö-müvezet)  ősz.  fn.  Vala-
mely  egész  mükészületnek  az  erőmütan  szabályai
szerént  való  szerkezete.  A  gSzmozdonyok  erőmUvetete
igen  meitertéges.

ERÖNY,  (er-ő-ny)  fn.  Szokottabban 1. ERÉNY.
ERÖNYILATKOZÁS,  (erő-nyilatkozás)  ősz. fa.

Az  erő  működésének  külső  jelek  általi  elétünése;
midőn  az  erő  hatását  külsőleg  érezzük, vagy  érez-
tetjük.

ERŐS, (1),  (er-ő-ös) mn. tt  erSt-tv. —ét, tb. —ék;
(midőn  fő-  és  tulajdonnév, tt  —t,  tb.  —Sk).  1) Em-
berről  s más  állatról  mondják,  ha  feszített  izmai ál-
tal  aránylag  nagy  hatást  fejt  ki,  ha sokat győz,  so-
kat  bír.  ErSt  ember,  erőt  orotlán,  erSt  ló.  Átvitetik
egyes  tagokra  is. ErSt karok, lábak, vallók.  ErStmell,
erSs  nyak.  2)  • Növényekről  és  ásványokról,  mennyi-
ben  nagy  ellenhatást  kibírnak,  vagy  kitűnő hatással
vannak  valamire.  Erős  somfa,  erőt  vas.  ErSt  mint  a
vat.  (Km.)  ErSt  méreg.  Erőt  gyógyszer.  ErSt  bor,
ecset. ErSt,  mint a  tOreczet.  (Km.) 3) Átv.  ért  sziláid,
hajthatatlan,  kemény.  ErSt  ttiv, erSt  akarat,  erSt
szenvedély;  erőt  betzéd.  4)  Győzelmes  vagy  győze-
lemre jogosító.

„Int  a  pálya,  ifjú  hős t
Karddal, észszel  légy  erős."

Bajza.

5)  Erőbe  kerülő,  nehéz.  ErSt  dolog,  erőt  munka, erőt
ttolgálat.  6) Nagy  terhet,  sok  viszontagságot  megbi-
ró.  Erőt  gép,  erős  hát, falak,  tető.  ErSt  gerenda,  ott-
lop.  ErSt  hajó,  nekér.  ErSt  tterttámok, edények.  ErSt
vár.  ErSt  termettet,  erSt  gyomor.  Ellentéte  :  gyönge,
erőtlen.  7) Nem ingadozó,  nem habozó.  ErSt  hit,  re-
mény,  búodalom,  8)  Alapos.  ErSt  gyanú,  erSt  okok,
erőt  ellenmondát.  7) Általán, ami  erővel  jár,  erőbe
kerül,  erőre  mutat  ErSt futát,  erőt nü, erőt  menny-
dSrgét,  erőt  Ütés  stb.

Rokon  vele a csagataj  birk,  és rünt  (mind  ket-
tő  ám.  erős, erősen  tartó.  Abuska),  török  béri,  to-
vábbá  ide sorozható  a  hellén  aQijf,  és  qpttff,  a  latin
herot  stb.

ERŐS,  (2),  hegy  Erdélyben  Belső-Szolnok  me-
gyében.



396 ERÖSBÍT—ERŐSÍTŐÉT ERŐSÍTŐ—ERŐSZAKKAL 396

ERÖSBÍT, ERÖSBÍT,  (er-ő-s-b-ít) áth.  m.  ertít-
bit-etí,  htn. —m v.  —em%.  Erősebbé  tou,  cselekszi,
hogy  valami  vagy  valaki  erősb  legyen.  Gyakorlat
erbtbtíi  át  unokát.  Támlát  erötbtíi  <u  elmetehetté-
gtket.

ERŐSBÍTÉS, ERŐSBITÉS,  (er-ő-s-b-ít-és)  fa.
tt  erftöftéV-t,  tb. —ét. Erősebbé tevés. V.  ö. ERÖS-
BÍT.

ERŐSBÖDÉS,  (er-ő-s-b-öd-és) fa. tt  erotbVdét-t,
tb.  —ék.  Erőbeli  növekedés, több-több  erőhöz jutás.

ERŐSBÖDIK,  (er-ő-s-b-öd-ik)  k.  m.  ertobod-
tem,  —tű, —m. Ereje  növekedik, több erőhöz jnt

ERÖSBÜL, EROSBÜL,  (er-ő-öa-b-ttl)  önh.  m.
erotbOl-t;  l  ERŐSBÖDIK.

ERÖSD,  falu  Erdélyben,  Felső-Fejér  megyé-
ben; helyr.  ErStd-tfn,  —re,  —rM.

ERŐSÉG,  (er-ő-ség)  fa.  tt  er&ég-ét.  1)  Bás-
tyákkal , Bánosokkal  kerített katonai  hely, erőd.  2)
Bizonyító  ok,  tárnok, gyámok.  (Argumentum).  Vala-
mit  erStégSl  eléhomi  (in  argumentum  dúcéra  rém  ali-
quam. Paris-Pápai).  Büonyot  erötégekkel  megatáfolmi
(argnmentís  refellere.  Ugyanaz).  Igen  gyenge  erStég
(argumentum  frigidum.  Ugyanaz.).  KQlönbözik  :
er&ttég.

ERŐSEN,  (er-ő-sen)  ih.  Megfeszített  erővel;
szilárdul, keményen; hathatósan, alaposan; teljes bi-
zalommal, nem  kétkedve.  ErSten védni magát.  ErSten
karctolni.  Eröten  eltűrni  a  ttenvedíteket.  ErSten  t*ól-
n*, beaélni.  Eröten megfeddeni  valakit. Erőien  vitatni
<U  ttgyet.  Eröten hinni,  reméüeni.  Eröten venni v.  fog-
ni  a  dolgot.  Eriken  rajta  lenni  valamin.  ErSten  tar-
tani, vúehú, forgatni  magát.  Erdélyi  szójárás szerént
annyit is tesz  : nagyon.

ERŐSFÜ,  (erős-fii)  ősz.  fa.  Növényfaj  a  tölcsé-
rei  bokrétája  tárnicsok  neméből  Máskép  :  földepe,
ttátforintotfí,  *»• euerjófv.  (Gentíana  Centaurium).

ERŐSHEGY, hegy  Krassna  megyében.
ERŐSÍT, ERŐSÍT, (er-ő-s-ít) áth.  m.  erStU-étt,

htn. —m' v.  —em, pár.  —t.  1)  Általán, cselekszi,
hogy  valaki  vagy  valami erős  legyen.  V.  ö.  ERŐS.
ErötOeni  a  karokat  kardforgatót  által.  ErSttíeni  hol-
mi  uerekkel  a  gyomort.  Gyakorlat  által  eröitíeni  a
katonákat.  8)  Valamit  szilárdít, viszontagságok,  kfil-,
erő, hatalom ellen  megedz.  Varat,  váróit  edbOem.
JfegerStíteni  agátokat,  tSlUteket.  3)  Bizonyít, állít
Nagyon  eröM,  hogy  a  dolog  *gy  &****  "&>  m»«<

eUadta.  4)  Helybenhagyással,  felső  engedelemmel
valamit  megállapít,  ilyenkor  mtg  igekötőt  kíván.
IfegerStÜem  a  régi  nabadalmakat.  Hivatalában  meg-
erSttíeni  valakit.

ERŐSÍTÉS,  ERŐSÍTÉS,  (er-ő-s-ít-és)  fa.  tt
erötOíi-t,  tb.  —<*.  Cselekvés, mely által valamit erő-
sitflnk,  erőssé,  szilárddá, állhatatossá  teszflnk.  V. ő.
ERŐS,  ERŐSÍT.  Tagok  erStitéie,  Várak,  epOeUk
erMtéte.  Valamely  áUÜámak  erötitéie.

ERŐSITGET, (er-ő-s-it-get) áth. és gyakor.  m.
tröritgtf-tem,  —tél,  —itt.  Folytonosan  vagy lassaa-
laisan  erőssé tesi valamit; áUitgat  V. ö. ERŐSÍT.

ERŐSÍTŐ,  (er-ö-s-ít-ő) mn.  tt  erSritS-t.  1) Ami
erőssé  tesz, ami  erőt ad, edző, keményítő, srilírditó.
Erötitö  italok,  ételek.  ErSiitIS  tuti gyakorlatok.  ErSti-
tó  izentiégek.  2)  Okokkal bizonyító , alaposan vitató.
ErStilS  beüld.  ErStitS  okoikodát.  Vétetik  fönéy  gya-
nánt  is,  midőn  gyógyszert  jelent  ErStUSt  bevetni.
A*  ertoitSkkel  képetént  kell  bánni.  GyomorerMiö.

ERÖSÍTVÉNY,  (er-ő-s-ít-vény)  ősz.  fa.  Bizo-
nyító  vagy  helyben  hagyó okirat  (Ratificatio).

ERŐSKÖDÉS, (er-ő-s-köd-és)  L  HATALMAS-
KODÁS.

ERŐSKÖDIK,  (er-ő-s-köd-ik)  k.  1.  HATAL-
MASKODIK.

ERŐSÖDÉS,  (er-ö-s-öd-ós)  fa.  tt  erötedéi-t, tb.
—ét.  Állapot, midőn  valaki  vagy  valami erőben  nö-
vekedik, midőn erőssé lesz.

ERŐSÖDIK,  (er-ő-s-öd-ik)  k.  m.  erítVd-Um,
—tű,  —ott.  Ereje növelkedik,  több  és több  erőhöz
jut;  szilárdabb,  áUhatetosabb  lesz.  Gyakorlat  által
erBtödnek  a  tagok.  Erötödni  a  Miben,  vattáiban.  Neki-
erStVdik.  Megerötodilc.  A  vetnöt  addig  kell  hajtani,
míg  meg  nem  erötifdüe.  (Km.).

ERŐSSÉG,  (er-ő-s-s-ég)fa.  tt  erSttég-A.  1) Ta-
lajdonság,  melynél  fogva  valaki v. valami erős.  Ketek,
lábak  erSttége.  Bornak,  törnek  eröttége.  2)  Sánczok-
kal,  bástyákkal  bekerített  hely.  Várerfaég.  KomÁ-
romi  eröűég.  3)  Bizonyító  ok.  És utóbbiak  jobban :
eríltégí  1.  est

ERÖSSÉGÉS, (er-ő-s-ség-és) régies mn.  tt  erSf
tegezt  v.  —ét, tb  ék. Erőseggel  bővelkedő  v. gaz-
dag ;  igen  nagy  erejű.  Eröttéget  Itten.  Én  vagyok  a%
atyádnak  erduégei  Ittene.  (Káldi  Gén.  46.  3).

ERŐST, (er-ő-ös-t)  ih.  Erősen.  Székely  ssólát.
Alkatára olyan mint  egyéneit.

ERŐSÜL, ERŐSÜL, (er-ő-s-űl) önb, m. erMU-t;
L ERŐSÖDIK.

ERŐSZAK,  (erő-szak)  ősz.  fa.  1)  A*  erőnek
azon  működése, mely  nagyobb megfeszülésael,  és  fá-
radsággal  történik; nagy  erő; más erőt felülmúló erő-
nek  hatása.  Nagy  erUtfakkal  emelni  valamely  terhet.
E  munka  erönakba  került.  ErBnakkal  betonú a  kaput,
ajtót.  2)  Önakarattal,  vagy  mozgással  bíró  lényekre
vonatkozókig  oly  erő, mely  azokat  akaratuk  vagy
ösztönük ellen valamire bírja.  Valakit  erStfakkal  meg-
itatni.  A  maetka  orrát  erSnakkal  a forró  hátába  «er-
m.  3)  Ás  erőnek  tilalmas,  törvénytelen  htKupAl*"-
ErSuakot  követni el  valaki  hátán. Sutokén,  nőkön  erS-
ttakot  tenni  vagy  elkövetni.  ErSttakkal  berontani  a
tílotba.  ErSttakhot  nytUm.  EroMaktólfüni,  tartani.
Mi e ssó elemzését  Uletí, alkotó  részei u  erfi  fii.  és
«sot  a  ttakad  igének  törzsöké lévén, erősaak  eredeti-
leg  nem egyéb,  mint az erőnek  szakítása,  vagy  sza-
kadtig  használása.

ERŐSZAKKAL,  (erő-szakkal)  ih.  1)  Nagy  erő-
feszítéssel , erőnek  erejével  2)  Ás erőnek  tilalmas,
törvénytelen  használásával  V. ö. ERŐSZAK.
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ERŐSZAKOL, (erő-szakol)  ősz. áth. m,  erütta-
W-f.  Valamit nagy  erőfeszítéssel  sürget,  kivinni  tö-
rekszik ; mások  szabadsága,  vágj  a  törvények  ellen
nlamit  eszközölni  erőködik.  Erönakolni  valamely
Knétyjavaslatot  a  többség  ellenére.  Valakire  valamit
rderönaíolm.  Máskép  :  erötet.

EBŐSZAKOLÁS,  (erő-szakolás) ősz.  fn.  tt.  erS-
aaJcaidt-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  erő-
utkktl  akarónk  kivinni; az'  erőnek  mások  szabad
aktnta, vagy  törvény  elleni  használása,  fordítása.
Stábod  tanácskozásban  erSszakolást  nem  tűrünk.  Más-
kép :  trStetét.

EfiÖSZAKOS,  (erő-szakos) ősz. mn.  Erőszakot
gyakorló, használó; erőszakkal járó.  Erdstakos  rabié.
Eriaakos  zsarnok, ellenség.  Eröstakos  koldus,  zsaroló.
ErSaakos  adó, katonáskodás.  Nem  állandó  át  erSsza-
bu vnuág.  (Km.).

ERŐSZAKOSAN, (erő-szakosán) ih. Erőnek ere-
jówl;  mfcmafc  szabadsaga  vagy  a  törvények  ellen
hanaált  erővel.  Erőszakosan  betolakodni  valahová.
Erőttakotan  elnyomni  a  szabadalmakat.  Erőszakosan
aűbanri is  ac  adót.

ERŐSZAKOSKODÁS,  (erő-szakoskodás)  ősz.
fa.  tt.  trSstákoskodás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn
nlaki erőszakoskodik.

ERŐSZAKOSKODIK,  (erő-szakoskodik) ősz.  k.
m.  erőttakoskod-tam,  —tál,  —ott. Erőszakot  gyako-
rol T. követ, erőszakos  módon cselekszik.  V.  ö.  ERŐ-
SZAK.

ERŐSZAKOSSÁG,  (erő-szakosság)  ősz.  fn.  tt.
erSaakosság-ot.  Talajdonság,  melynél  fogva  valaki
eröszakot tesz, erőszakoskodik.

ERŐSZAKTÉTEL,  (erő-szak-tétel) ősz. fn.  Erö-
naknak elkövetése;  elkövetett,  véghez vitt  erőszak;
különösen, midőn valaki  szüzet vagy  más nőt,  erővel
megfertőztél

ERÖSZAKTEVÖ,  (erő-szak-tevő)  ősz.  fn.  Sze-
mély,  ki  erőszakot' követ  el;  szüzet vagy  más nőt,
ínnak  megegyezése  nélkül,  erőnek  erejével  megfer-
tőztél

ERÖSZEQÉTT,  (erő-szegett)  ősz.  mn.  1)  Ere-
jétől megfosztott,  elgyöngült,  tehetetlen.  2)  Ki  férfiúi
erejét elvesztette, heréit

ERÖTELEN, (er-8-telen) mn.  1. ERŐTLEN.
ERŐTELJES,  (erő-teljes)  Ősz.  mn.  Az  erőnek

bőségében  lerő; virágzó  erejű.  Erb'teljés  férfiú.  ErS-
ttljes  akarat.  BrSteljet  mondat, bestéd.

ERÖTET,  (er-ő-tet)  áth.  m.  erőtet-tem,  —tél,
—éti. pár.  erStess.  1) Valakit  erővel  kényszerít,  sür-
get  Mwtkdra  erőtetni  a  beteget.  Evésre, ivásra  erőtet-
w valakit.  2)  Valamit erővel  végrehajtani  akar.  Erö-
ttíni  a dolgot.  3)  Eröködni  kényszerít  Eroteti  a  há-
«y<b, vitelét,  hasmenés.  Eröteti  a  hurut.  4) Visszaható
névmással  :  erStetem  magamat,  erSteted  magadat  stb.
uas erSködöm, erőködöl.

Néha a  bosszú  S ntán  l  csúszik  közbe  :  erőltet.
V. ö. ERŐKÖDIK.

ERÖTÉTEL, (erő-tétel) ősz. fn. 1. ERŐSZAK-
TÉTEL.

ERŐTETÉS, (er-Ő-tet-és)  fn.  tt  erStetés-í,  tb.
—ék.  Cselekvés,  mely által  valakit  v.  valamit  erő-
tetünk. V.  ö.  ERÖTET.

ERŐTLEN,  (er-ő-telen)  mn.  tt.  erötlen-t,  tb.
—ék.  Erő  nélküli,  kinek  vagy  minek  ereje  nincs;
gyönge.  V.  ö.  ERŐ.  Erőtlen  gyermek. Erőtlen  beteg.
Eriitlen  bor, sSr,  eetet.  Erőtlen  át,  ki  a  maga  erejében
bútik.  (Km.) Erőtlen,  mint  a  bőréből  kivetkezett  kígyó.
(Km.)  2) Átv.  ért  érvénytelen,  minek sikere,  fogana-
ta  nincsen.  Erőtlen  kötelezvény.  Erőtlen  határozat.
Erőtlen  parancs.

ERÖTLENÉDÉS,  (er-ő-telen-éd-és) fn.  tt  eró'í-
lenédés-t,  tb.  — ék. Erővesztés, erőtlen  állapot.

ERÖTLENÉDIK,  (er-ő-telen-éd-ik)  k.  m.  erőt-
lened-1 em,  —tél,  —e'tt.  Erőtlen  állapotba  megy  által,
erejét  lassan-lassan,  fokonként  veszti.  Elerb'tlenedik,
Át  évek  haladtával  erőtlenednek  tagjaink.

ERÖTLENÍT, ERÖTLENTT, (er-ő-telen-ít)  áth.
m.  erötlenü-étt,  htn.  —m  v.  —ént, pár.  —s.  Erőt-
lenné  tesz, erőtlen  állapotba helyez. V. ö. ERŐTLEN.
A  megfesstíés  erStlenití  a  szemeket.  A  gyakori  virratt-
tás  erötlentíi  a  testet.  Elerőtlentí.  Afegerb'tlentí.

ERŐTLENÍTÉS,  ERÖTLENITÉS,  (er-ő-telen-
ít-és) fn.  tt  erötlenítés-t,  tb.  —ék.  Erőtlenné  tevés,
erőtől  megfosztás,  erőtlen  állapotba  helyezés.  V.  ö.
ERŐTLEN.

EERÖTLENITÖ,  (er-ő-telen-it-Ő) mn. tt  erSOe-
nitő-t.  1)  Ami  erőtlenné tesz,  erőtől  megfoszt, erőtlen
állapotra  juttat  Erötlenitő  koplalás,  álomtalanságt

kiesapongás.  2)  Érvénytelenítő.
ERÖTLENKÉDIK  ,  (er-ő-telen-kéd-ik)  k.  m.

erőttenkéd-tem,  —tél,  —étt.  Erőtlen  állapotban  szen-
ved ; gyöngélkedik.  V. ö. ERŐTLEN.

ERŐTLENSÉG,  (er-ő-telen-ség)  fn.  tt.  erőtlen-
ség-ét.  Erő nélküli állapot;  gyöngeség. Vétetik  anyagi
és  szellemi értelemben.  Testi,  lelki  erőtlenség.

ERŐTLENÜL, ERŐTLENÜL,  (1),  (er-«-telen-
ttl)  önh.  m.  erőtlenül-t.  L.  ERÖTLENÉDIK.

ERŐTLENÜL,  (2),  (er-ő-telen-ül) ih.  Erő  nél-
kül ,  gyöngén.

ERÖTULSÁG,  (erő-tnlsag)  ősz.  fn.  Az  állati
erőnek  szerfölötti  bősége,  és  az  abból  származó be-
tegség, vagy  : nyavalyásán  felcsigázott  működése az
öszves  életmüszernek.  (Hyperstbenia).

ERÖVESZTÉS,  (erő-vesztés) ősz.  fn.  Az  állati
erőnek  elfogyása;  elgyengülés, ellankadas.

ERPÉNY, KIS—, fáin Várasd megyében;  helyr.
Erpény-be,  —ben, —667.

ERPENYA,  KIS—,  NAGY—,  falvak  Várasd
megyében; helyr.  Erpenyá-n,  —ró, —ról.

ERR, természeti  hang,  milyent a  felboszantott,
felingerlett  eb  fogai  közöl  hallat,  mielőtt  ugatásra
fakadna;  kutyamorgás.  Származékai  :  erreg,  erreget,
errgel  stb.  Rokonok vele  har elvont gyök  (harcz, harag
szókban), a  német  arg  és  származékai  : Aerger,  <5tr-
gerlich  stb.
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ERRE,  (ám. ex-re)  ih.  mely  közeire  mutatja  ki
az  irányt  Erre^  ttaladj,  ne  arra.  Erre jöttünk.  Erre
térink  vitna.  Élünk  vele  az elbeszélésben,  midőn az
előremondottakból valamely következést húzunk  vagy
miatt  értelemben.  Éjjel  tűt  támadt,  »  erre fűre  verték
a  harangokat,  ét  mi  erre  mindnyájan  felriadtunk.

ERRÉBB,  (ez-re-ebb), az  étre  határozónak  má-
sodik  foka,  s ám.  ide  közelebb,  ő  errébb  lakik.  Gyere
errébb.  Áttj,  vagy  Vlj  errébb.

ERREFELÉ,  (erre-felé)  ÖBZ. ih.  Azon  irányban,
mely  erre  van, mely  hozzánk  közelebb  esik.  Errefelé
jön  a  kocii, nem amarra.

ERRÉG, (err-ég) önh. m. errég-tem, —tű, —itt.
Kutyáról  mondják,  midőn  haragra  gerjedve  fogait
vicsorítja,  g  azok  között  kemény  err  hangot  bo-
csát  ki.

ERRÉGÉS, (err-eg-és) fn. tt  errégét-t,  tb.  —ék.
A  haragos  ebnek  erregő  hangon  szólása.

ERRÉGET, (err-ég-et) L ERRÉG.

ERRE  NÉZVE, ih.  Ezen tekintetben, a  dolgot
ily  szempontból  tekintve;  ezt  illetőleg.  Erre  neme
mátkép  keli  ctelekednUnk.  Erre  nétve  tok  mondán*  va-
lóm  van.

ERRGEL, (err-g-el) önh. m. errgd-t. lásd: ER-
RÉGET.

ERRGELÉS, (err-g-el-és) fh. tt  ergeUt-t, tb.

' — ék. L. ERRÉGÉS.

ERRGELÖ, (err-g-el-ő) mn. tt  errgelö-t.  Tulaj-
donkép, fogai közöl err hangot  eresztő. Atv.  ért mér-
gelődő, veszekedő.

ERRGELÖS,  (err-g-el-ő-s) mn.  tt  errgelSt-t  v.
—ét, tb.  —ék. Mérges, hirtelen haragú.

ERRŰNNET  v.  ERRÜNNÉT  v.  ERRÜNNÖL,
(erre-innét v.  -innen-el)  a székelyeknél  ám.  erről fe-
lől, ezen  táj  vagy  vidék  felől.

ERRÜNT,  (erre-itt)  ám.  e tájt  (Kriza János).
ÉRSZ,  (er-sz) elvont  tömök,  ér  gyökből  és n

képzőből.  Jelent  oly  szert  v.  eszközt, mibe  valamit
ereszteni  lehet  Innen  lett  ény  képzővel  ertt-ény.

ER8ZE, (er-sz-e)  fn.  tt  eritét.  Indiai  emlős ál-
lat , howzd, hegyes  orral, s s  majmokéihoz  hasonló
lábakkal.  Különösen  kitűnő  rajta  ás,  hogy  hasán
ranczos bőr fityeg, s  hassal  együtt  erszényt  képeső,
melyben  kölykeit  hordozni szokta.  (Didelphis).

ERSZÉNY, (er-ss-ény  v.  er-sze-eny)  fn.  tt  er-
ttény-t,  tb.  —&. A  magyarból elemezve  eredeti  ér-
telménél  fogva (l- ÉRSZ): öblösre varrott, kötött, szőtt
készület, mfi,  eszköz, melybe  valamit ereszteni,  el-
dugni , elrejteni  lehet  Különösen, zacskó,  melyben
pénzt  vagy más apróbb jószágot hordósunk, tartunk.
Fentet  erttény.  Ernénypént.  KSnnyebb  tanáétól  adni,
mint  ertténypéiut.  (Km.).  Koctka,  bor,  ét  tterelem,
könnye*  megürítik  a* ernényt.  (Km.).  Mát rttenyere

M  inni.  Megnyitni  ÓM  ernényt.  Űrét,  teli  erttény.
Ertténybe  nyitóm.  Megfejni  mát  eritényét.  Ernenyt
mettteni. Ernényt  kOtni. Ernenyt  oldani.  Ebttijjal  be-

kötött  erttény.  Kinek  Ikret  át  érvénye,  Uret  a  netté-

nye.  (Km.).
Hasonlók  hozzá a  franczia  bourte, olasz  bort*,

angol purte,  holland  : borte,  burta,  beurt,  német  Bár-
te,  hellén  fogan  [bőr, nyúzott  bőr] stb.

ERSZÉNY ALAKÚ  ,  (erszény-alakú)  ősz.  m.
Aminek  olyan  alakja,  formája  van,  mint  ás  erszény-
nek.  Ernényalaku  virágok.  Máskép  :  ernényded.

ERSZÉNYDED, (er-s«-ény-ded) mn. tt  emfny-
ded-ét.  1. ERSZÉNYALAKU.

ERSZÉNYES,  (er-sz-ény-és) mn.  tt  erttenyét-t
v.  — ét,  tb. —ék.  Erszénynyel  biró,  erssénynyel  el-
látott, erszényt viselő. Ernényei  állat. (Erase).

ERSZÉNYMETSZŐ, {erszény-metsző)  ősz.  fa.
Tolvaj,  ki  erszényeket, zsebekét  metszve  lop;  igazi
magyarul  :  bictkát.

ERSZÉNYGYÁRTÓ,  (erszény-gyártó)  ősz.  ín.
Gyáros, kézmives, ki  erszényeket készít

ERSZÉNYRE, (er-sz-ény-ke)  fn.  tt.  eraénykü.
Kisded  erszény.

ERSZÉNYZÁR,  (erszény-zár)  ősz.  fn.  Zár M
erszényen.

ÉRTÉNY,  fato  Tolna megyében; helyr.  Értény-
be,  —ben,  —bSl.

ERVEND,  ERVENDÉZ,  tájszók, ÖRVEND,
ÖRVENDEZ  helyett

ERZSÉBET, ERZSI, ERZSÓK,  1. ERZSÉBET,
ERZSI, ERZSÓK, É alatt

ÉS,  (1),  (éles  e-vel)  ksz.  mely  a  régieknél M
helyett  divatozott,  „Míg nem megadod  ás utolsó  ak-
csét  ét"  (is).  „Nemde  a  bűnös  muvelkedeibeliek  tt
(is) teszik azt" .A  konkolylyal kiszedvétek  kiirtsatok
a  búzát  ét"  (is). Münch. eod.  Ugyanezen  e* van  szo-
kásban  egyik  székely  nyelvjárásban  (a haromscéki-
ben);  továbbá  nálunk  is  így  hangzik az, a  tájdivatos
eteg,  emeg  szókban,  és ezen  köz  szokása  fokozásban,
(hosszú  ét helyett)  lég  ét  lég  jobb = lég  éo  lég jobb.
1.  IS,  ksz.

ÉS,  (3), elavult  fő.  1)  A  ma divatos  edrfl  értel-
mében. „És  esével  erősojti  vala."  Ét  atm  juramento
affrmabat.  .És hazug  est ne  szeressetek."  Ét  jura-
menüm  mendax  ne  diligatis.  „Ás  eseket,  melyeket
beszélettél  a  népeknek."  Juramenta,  tribubut  yuae
loeutut  ét. Bécsi  eod.  Csalóközben  itt-ott  ma  is hal-
lani  : Sok étre, hűre, = esküvésre, bizonyításra.  Ezen
egyszerű  et-ből  származott a mai  etku. Rokonnak lát-
szik  hozzá a régi  halotti  beszédben  erős  buonyitast
jelentő  ita.  „Isa  por és honra  vogymnk."  (Logossy
József  véleménye  szerént h). A  sínai  nyelven  H szin-
tén  ám.  ét  v.  etkü.

ÉS, (3) v. ESS, régente önálló fn.  «*ö  v.  ewő
(pluvia) helyett  .Vidéknek  királyt nem támaastanak,
sem  adnak  ettet  embereknek.*  „Monnal e*»et  asomjn-
hozó  szérő."  „Mégverlek tűtöket égető széllel,  és  ro-
gyával.és  kSettel."  Bécsi  codez.  Némely  tájakon
a  köznépnél  hallhatni  ma  is,  de  hossza  e*-vel  :  ét.
A  régieknél  elójön  öt  értelemben  is.  „Lám  minden
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esteid  fc  szüleid a rou  vizslahalászis  nélkül  tudta-
n*k tlélni.' Heltai  Gáspár.

ÉS, (4),  elront és kiavnlt gyök.  Innen  lettek  :
uik, etd, éti  ét  változattal  ej-t (es-t)  azaz  esni,  elesni
h«gy.  Régente  önálló  igeként  is használták.  „És  ét
(piait)  igazakra  és  hamisakra.*  Még  átbatólag  is.
,£K tüzet  és büdös  kénesőt  menyből."  Tatrosi  cod.
Valóumfileg  hangutánzó,  melyben az  «  általában  a
sebeisegnek, sebes  mozgásnak  hangját  fejezi  ki,  mint
ri-et,  öt-ön, tuh-an  stb.  szókban  is.  Hasonló  hozzá  a
hellén  'aiaff-a>,  ám.  sietek;  neki  esem  valaminek,
uusxkritnl  au  ám.  mozdít, sajt  Törökül  dUt-mek
—  et-ni, honnan:  díltüs  :=  esés.  A  görögben  is  clé-
fordnl:  wrtf = esés, esőzés, és  tfffta  = eső (melye-
ket * nyelvészek  vco = nedvcz igétől  származtatnak).

-ÉS, mellékneveket  képez  nevekből és  igék-
ből : nép-et,  tép-et,  kedv-et,  kez-es,  er-et, ment-et,  kelt-
tt, Sr-í« stb.  Részletesen és rokonságaival  1. —ÁS,
Morf.

ESD,  (es-d)  Önh.  és  áth.  1. ESDIK.

ESDEGÉL,  (es-d-eg-él)  önh.  m.  etdegel-t.  1)
Qjtknn  elesik,  leesik,  leborűl.  Térdre  etdegelni.  2)
Mondják  a lassn, csendes  esőről.  Éldegél  a*  etS.

ESDÉKÉL,  (es-d-ék-él)  önh.  m.  esdékél-tem
T.  udeílettem,  —télv.  etdékléítél  —t  v.  etdéklétt.
Toltjd.  ért. gyakran  esik,  leesik,  leborűl.  Képes  ki-
fejeiéiben  és  köz  ért  valamiért  igen  könyörög, s
mintegy gyakran  lebordlva, magát  földre  vetve  kér
nlamft;  igen  nagyon  óhajt.

.Gyarló  létbül  a  kebel
Jobb  hazába  esdekel."  Bajza.

ESDÉKLÉS,  (es-d-ék-él-és)  fa.  tt.  etdéklét-t,
tí>.  —üt.  Lebomlva kérés,  könyörgés,  igen  nagyon
Üres.

ESDÉKLET,  (ea-d-ek-él-et)  fn.  tt.  etdéklet-tí.
Könyörgés elvont  értelemben.

„8 addig  dddolnám  ott énekem,
Mfglen  megszánván  esdekletem,
Rejtekecskédbe  befogadnál
8  öledben nyugvó helyet  adnál."

Kazinczy  Ferencz.

ESDÉKUK, (es-d-ék-1-ik) k.  1.  ESDÉKÉL.

E3DÉS,  (es-d-és)  fn. tt.  etdét-t,  tb.  —ék.  Es-
dtklé. Belépés. V. ö. ESDIK.

ESDIK, (es-d-ik) k.  m.  esd-ttt, htn.  esdni  v. u-
<fc». Tnlajdonkép, leesik, leborúl.  Képes  kifejezésben
<»  köz ért  igen  kér, mintegy  leborulva, magát  (ke-
leti uokia uerént)  földre vetve könyörög.  Esdeni  va-
'•natrí,  EtdüaJe  előtted  úr  Itten.  A  székelyeknél  s
«6o«ly  ma* tájakon  is  átható  ért  is  használtatvan,
'» midőn a  törzsök :  e»d),  ám.  1) megszáll, be-, meg-
lep, pl.  Ugyan  ad*  a  légy  a  marhát.  2)  Körülvesz,
to.  pl. udik  e* a  leányt  a  legények.  3)  Óhajt  kivan.

.Î d  meBe a  vadásznak
E«di berke  szarvasit;

•MT  SSOTÍE.  n.  KOT.

Zöld babért  sóhajt  a  hadfi,
Hontalan  —  szabad  hazát.
Szívet esd a lyánka  szája,
Enyhe sírt az  agg  imája,
Htt  szolgát  a  nép  királyja,
Ritka  böjtöt  a barát"

Szemere Miklós.  (Az  olympi Zeuszhoz).

ESDÖ,  (es-d-ő)  fő-  és  mn.  tt.  esdö-t.  1) Aki  va-
lamiért esd, esdik; könyörgő, kérelmező személy.  2)
Be-, meglepő; körülvevő.  V.  ö. ESDIK.

ESDÖDIK,  (es-d-őd-ik)  belsz.  m.  esdtid-tem,
—tél,  —ott.  Székely  szó,  1. ESENKEDIK.

ESEDÉK,  (es-ed-ék)  fn.  tt.  esedik-ét.  Ami  ele-
sik,  elhull, pl.  faragáskor  a  forgács,  favágáskor  az el-
hullott,  törött ágak;  faradék,  nyesedék.  Eiedékfotttó,
esedékvátzon,  mely nyirkális  alatt  elesik.

ESEDÉKÉNY,  (es-ed-é-kóny)  mn.  tt  etedé-
kcny-t,  tb.  —ék.  Ami  az esésre hajlandó,  ami köny-
nyen  esik,  elesik.  Vétetik  átv.  ért.  is.  Esedékeny,
azaz gyarló, ember.

ESEDÉKES,  (es-ed-ék-és)  mn.  tt.  eteáfkét-t
v. —ét, tb. —ék.  Faragás, vágás,  nyirés  stb.  alatt
elhulló,  leeső.

ESEDÉZÉS,  (cs-ed-éz-és)  fn.  tt.  etede'tét-t,  tb.
—ék.  Arczra  borulva,  vagy  térdhajtva  könyörgés,
legalázatosabb  kérés. V.  ö. ESEDEZIK.

ESEDÉZIK,  (es-ed-éz-ik)  k.  m.  esedcz-tem,
—tél, —élt. pár.  —tél. Tulajd.  ért.  gyakran  leesik,
hulladoz  a  földre,  pl. az ember,  a hó; s  ezen értemé-
nye  ma is  megvan  a  székelyeknél.  Átv.  és  köz  ért.
mély  alázatossággal,  arczra vagy térdre borulva  kér,
könyörög.  Esedetünk  előtted  oh  irgalmat  Isten.  Ezen
ige  különösen  az  egyházi nyelvben,  továbbá a  fejede-
lemhez  és  magasb  állású  felsö'ségekhez,  kormány- és
törvényszékekhez  intézett  folyamodásokban  hasznai-
tátik.

ESEG,  (es-eg)  ősz.  ih.  Öszve  van  téve  az  ét
(= is)  és  ég  (= meg)  elemekből,  ám.  esmeg  =  ét-
még,  máskép  :  ismét,  valamit újra  téve.  Igen  érdekes
tájszó  a  göcseji  nyelvjárásban,  hol  általán  a  meg m
nélkül  áll, pl.  égette,  eglStte,  .megette, meglőtte' he-
lyett. Vas  József.  Torkos  Sándor).  Eteg  djsttem,  ha
nem  bánjátok.  Máskép :  esmeg,  megetmeg.  V.  ö. IS-
MÉT, MEG.

ESEKÉDÉS,  (es-e-kéd-és  v.  es-eg-éd-és)  fn.  1.
ESENKÉDÉS.

ESEKÉDIK,  (es-e-kéd-ik  v.  es-eg-ed-ik)  k.  1.
ESENKEDIK.

ESÉKÉNY,  (es-ék-ény)  mn.  1.  ESEDÉKÉNY.
ESÉLY,  (es-ély)  fn.  tt.  etély-t,  tb.  —e*.  Egyes

kisebb  eset  (Vorfall).  V.  ö. ESEMÉNY.

ESEMÉNY,  (es-e-mény)  fn.  tt.  esemény-t,  tb.
—ék.  1)  Ami megesett, ami  megtörtént;  egyes na-
gyobb  eset  vagy történet. Következő  esemény  adta ma-
gát  elé.  VüdgMrU  esemény.  Nevezetei,  ritka  esemény.
(Ereigniss).  2) Véletlen  eset,  történet
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ESEMÉNYÉS,  (es-e-mény-és)  mn.  tt  esemé-
nyet-t  v.  — ét,  tb.  — ék.  1) Véletlenfii  eső,  történő,
esetleges.  Eseményei  találkozás.  2)  Történetekkel
gazdag, bővelkedő. A  múlt  itatod  vége igen  eseményét
vala. Eseményei  időket  élUnk.

ESEMÉNYILEG,  (cs-e-mény-i-leg)  ih. Történe-
tíleg,  véletlenül.  Eseményileg  épen jelen voltam én  i».

ESEMÉNYTELEN,  (es-e-mény-telen)  mn.  tt
eseménytelen-t,  tb.  —ék.  Ami alatt, aminek  folytán
valamely  nevezetes, különös  dolog  nem történt; ami
eseményeket nem foglal  magában.  Határozóüag  ám.
eseménytelenül.

ESENDŐ,  (es-end-ő) mn.  tt  eiendS-t.  1) Tör-
ténendő , leendő,  előkerülendő.  Esendő  alkalommal
szólok  e tárgyról.  2) Esésre  hajlandó,  könnyen eleső.
EtendS  át  ember  fia.

ESENDŐBEN,  (es-end-ő-ben)  ih.  Eső  állapot-
ban , esésre, bukásra  készülőben.  Esendőben  vagyon
szerencséje.  Ez  a  hát  esendőben  van.

ESENLŐ,  (es-en-1-ő)  fa.  tt.  esenlő-t.  Heves me-
gyei  t&jszó,  ám.  kisded  meder, melyen a  rétről, me-
zőről  az  esőié elszivárog,  elfolydog&l.

ESENG, (es-eng v.  es-en-eg)  őnh.  m.  eseng-ét-
tem v.  eieng-tem, —ettél  v.  —tél,  —Üt,  hta.  —ni  v.
—eni. Valamiért, vagy  valamj  után  igen  vágy,  só-
hajt ; valamit nagyon kér.  Valamely  ruháért  vagy  étel-
ért  esengeni.  A  zsidók  esengtek  át  egyiptomi  húsos  fa-
zekak  után.

ESENGÉS,  (es-eng-és  v.  es-en-eg-és)  fa.  tt
etengés-t,  tb.  —ék.  Folytonos, gyakori,  szertelen  vá-
gya  kérés,  könyörgés,  kunyoralás.

ESENKÉDÉS, (es-en-kéd-és)  fa.  tt  esenkédét-t,
tb.  —ék. Alkalmatlanul ismételt, szemtelen,  tolakodó
kérés, könyörgés;  a  másénak  megkivánása;  valami
után  szertelen  vágyakodás, s annak  elnyerésére, meg-
szerzésére  törekvés.

ESENKÉDIK,  (es-en-kéd-ik) k.  m.  esenkéd-tem,
—tű,  —élt. Alkalmatlanul  vagy  szemtelenül kunyo-
ril, kér, s  mintegy  erőszakosan ki akar  csikarni  va-
lamit  Esenkedik  a  gyermek valamiért, midőn  addig  lí-
ri,  míg  meg  nem adják  neki.  Igen  óhajt  valamit, szer-
telen  vágyik  valamire.  Esenkedni  valami után.

ESENNEN,  (es-en-nen) ih.  Nagy  kívánsággal,
Tágygyal,  sovárgva, epedve,  titkos  vagy  belső  fájda-
lommal.  Esennen  né*  an  éhei  ember  másnak  terített
asztalára.  Esennen  várja  a  gyermek  a*  evét  idejét.
Esennen  némi  a  szép  öltözetet,  melyet  magunknak  kí-
vánnánk. Tájdivatos  szó.

ESERNYŐ,  (es-ernyő)  ősz.  fa.  Hordozható,
kézbeli  ernyő az  eső  ellen.  Selyem,  válton  esernyő.
Kifettüeni  a*  esernyőt.  Esernyővel  sétálni,  utatni.  V.
ö. ÉS és ERNYŐ.

ESÉS, (es-és)  fa.  tt  esés-t,  tb.  —e*.  1) Általán
a  testnek  azon  kényszerült  mozgása,  midőn egyensa
lyát vesztve,  vagy  saját  terhétől  nyomva a  föld  kö-
zéppontja  felé  szálL  2) Magasabban  álló  testnek,  pL
hegynek,  dombnak  menetele,  mélyebbre  szállása,
vagy  a  folyónak,  pataknak  alább  és  alább  lejtése.  A

kötött  nagyobb  a  Duna  esése,  mint  a  musté
tatföldön.  3)  Az  esőnek  hullása.  Gyakor  eséssel  a ti-
ctin csepp  is  lyukat  ver.  (Km.).  4)  Átv. ért  erkölcsi-
leg  vagy  polgárilag alászallas. A  kevély  angyalok  esi-
se.  Át  új  kormány  több  tisztviselő  esését  vonta  maga
után.

ESET, (es-et)  fa.  tt.  eset-ü.  1)  Ami esik,  meg-
esik, azaz  történik.  Azon esetre, azaz, ha  az  történik.
Minden  esetre,  azaz  akármi  történik.  Semmi  eietre.
Ily  étéiben  máskép  tennék.  Régi,  újabb  etet.  EUadn
át  esetet.  Éten  esetről  mit  sem  tudok.  2) Véletlen tör
ténet  Szerencsés  eset. Bal  etet.  Nem  lehet  minden  est-
iét  előre  gyanítani.  Esetből  történt.  3)  Nyelvtanban, »
névszók különféle viszonyainak némely betűk módosu-
lásai—, különösen  a  magyar  nyelvben,  ragok  általi
meghatározása, legkülönösebben a belviszonyragok ál-
tal  történő szómódositás, pl. ember,  ember-nek, ember-t,
ember-ek  stb.  Egyébiránt  a  magyar  nyelvben,  mint-
hogy  a  főbb  és gyakoribb  módosítások  ragok  Utal
történnek,  ennyiben  tulajdonképen nem annyira  ese-
tek, mint  névragozások  vannak.  4) Vétetik  néha étéi
helyett  is, 1. ezt,  1) és  2).

ESETÉS,  (es-et-és) mn. tt  esetés-t,  tb.  —<i
Jól, helyesen  álló,  idomos, jól  kiütött  Esetés  öitfcd.
Kemenesaljái  szó.  Ellentéte  :  esetlen.

ESETLEG, (es-et-leg) ih. Véletlenül, előre  nem
gyanítva.  Esetleg  találkozni  valakivel.  Esetleg  S is
odajött.

ESETLEGES, (es-et-leg-és) mn. tt  esetlegts-t T.
—ét, tb.  —ét.  Ami  véletlenül,  váratlanul  történt,
nem gyanított.  Esetlegei  találkozás.  Esetleget  körül-
meny.  Ellentéte : sztíkségleges  vagy  ttllkiégbeli,  «Ui-
ségképeni,  a  minek  szükségképen  be  kell  következni

ESETLEGESSÉG,  (es-et-leg-es-ség)  fn.  tt.  eset-
legésség-ét.  Véletlenség,  váratlan,  előre  nem  gyaní-
tott  történetesség.

ESETLEN,  (es-et-len,  azaz  minek helyes  esete,
esése  nincsen)  mn. tt  esetlen-t,  tb.  —ék.  Helytelen,
idomtalan,  egyenetlen,  ügyetlen,  ferde,  ami  roszol
esett  ki.  Esetlen szabású  ruha.  Esetlen  kenyér,  kalács.
Esetten  ember.  Mint határozó ám. esetlenül.

ESETLENSÉG,  (es-et-len-ség) fa. tt  esetlenség-
ét.  Helytelenség,  idomtalanság,  valaminek  ásón  tu-
lajdonsága,  melynél fogva  esetlen; 1. ezt.

ESETLENÜL,  (es-et-len-ül)  ih.  Helytelenül,
idomtalanul,  görbén,  ferdén.  Esetlenül  áll  rajta  a
ruha.

ESHETŐ,  (es-het-6)  mn. tt  eshető-t.  Ami  eshe-
tik,  történhetik.  Megélhető.  Ét  könnyen  megethetS
dolog.

ESHETŐSÉG,  (es-het-ő-ség)  fn. tt  e»hetStég-et.
Dolog,  állapot  vagy  körülmény,  ami  jövőben  bekö-
vetkozhetik  akár  szükségképen,  akár véletlenül.  Mi*
den  eshetőségeket  emberi  éttstel  fölötte  nehé*  eleve meg-
határozni.

ESIK,  (es-ik) k. m. ettem,  ettél,  «**«.  Eredeti
értelmét,  a  suhog-'  természeti  hangtól  köloaönöite,
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mrfy  esőzéskor  i* hallatszik  (ea-s). V. ö. ÉS, (4). Étik
m uf,  a hó, v. eső  étik, M  érik.

„Azt  gondolom,  eső esik ,
Pedig  a  szemem  könnyezik."

(Népd.).

Huniljnk  elvontan  is.  Már  ismét esik. Rég nem esett.
Bár uaJe  étnek.  Általános  ért. minden testről  mond-
ják,  midőn  az  magasról  (eső  módjára,  vagy  mintegy
inliogissal)  aláhúll; avagy  sulyegyenét vesztve,  fekvő
romiban  eldől.  Fejére  eiett  a  hástetö  cterepe.  Vízbe,
bítba, gödörbe  ttni.  Nagyot  esni.  Keresztül  esni  a ge-
renda*.  Ki  tokfelé  kap,  két  szék  között  a  pad  alá  esik.
(Km.).  Nem  messze érik  alma  a  fájától.  (Km.).  Nem
étit a forgáct  vágat  nélkül,  nem  mozog  a  levél  szél
nűhil.  (Km.)  Beható  ragu  névvel néha  ám. jut, kerül,
keferedik.  Bajba,  betegségbe  esni.  Búba, atomorvságba
un.  Kétségbe  esni.  Valakivel  hajba  esni.  Tulajdonító
ngn névvel  ám.  indul,  megy,  rohan.  Az  ellenség neki
útit a várnak.  Nekem  esett,  azaz  ellenem jött  Ágy-
noi  uttí,  azaz  megbetegedett.  Néha  ám.  bizonyos
helyen,  tájékon  van, fekszik.  Pesttol  Buda  nyugotéj-
itakfelé  esik. Komárom  Győrtől  nem messze étik.  Bécs
létől  esik  Debreezentöl.  Ily  mondatokban :  már  az
ríyn  esett,  és  tavai  esett,  az  utolsó háborúkor esett ám.
történt  Úgy  esketik,  hogy  el  nem  megyünk  ám. történ-
hetik. Ezekben  : jól  esett  neki,  rögzül  esett  neki,  nehe-
zére  esett, jól  esett  az  ebéd,  vacsora,  a  dolognak  sike-
rét, kimenetelét  jelenti.  Néha  ám. jut,  osztályrészül
kijár.  Minden  gyermekre  ezer forint  esett.  Reám  leg-
több  munka  esett.

,Hát még bölcsőt  hol veszel ?
Pedig csak  arra  étel."

Népdalok.  Erdélyi  Jáiios  gyűjteménye.

Megjegyzendők  még  ezen  sajátságok  :  Rajtam
v.  rám  esett,  azaz  megrohant,  igen  kért;  rajtam
tittt,  azaz  történt  Teherbe  esett,  azaz  a  nő fogant.
Sterilembe  esett.

„Nem  estem  én a  verembe
Mással  estem  szerelembe."  (Népd.).

Tormába  esett féreg.  Öszvetételei:  aláesik;  általesik,
beérik, azaz ÖMvemegy.  Beesik, mint a kis keztyü,  (km/
Kenfc;  leesik, megesik  —  megtörténik. Megesett,  azaz
teherbe esett.  Megesett  rajta  a  szivem.  Régente  meg
néik51 i§: „«zíve  rajtunk  nem  esek."  (Névtelentől
Siralma  az  magyar  nemzetnek  a XVI.  században)
Síegetett  neki. Megeteti  neki  a  diószeghi  vásár. (Km.)

„Neked  ugyan  megesett,
Mert  a gazda  meglesett."  (Népd.).

Figyelmet  érdemel,  hogy  a  csángó  szójárásban
u, hol az •  rendszerént n-nek  ejtetik,  ezen  ige vál
tatatUn  marad.

»Az  enft  isz  esik, köpönyegem  ázik,
A  szél  patkójától  a  kő  isz  szikrázik.*
Csángó dalok. Erdélyi  János  gyűjteménye.

—ESÍT, (es-ít), mély hangon  — ásít, újabb kori
Jsz.  igeképző,  némely  olyatén  szóknál,  hol  az  és
lépzö  önmagában  nincs  szokásban,  pl.  ért-es-ít, látt-

as-tí.
ESK,  (1),  (es-k,  ám.  esik,  t.  i.  le- vagy  térdre  x

isik,  mert  az  esküvő  gyakran,  kivált  régenten  eskü-
ételkor,  Isten  bizonyságára  hivatkozva  földre  vagy
érdre  esett,  ezt  mutatja  az  egyszerű  és  szó  is, 1. ezt),
légies,  önh. Ma :  esküszik, 1.  ezt.

ESK, (2), (l.fónebb), régies fn. tt.  esk-ét. 1. ESKÜ.
ESKARAP,  (a hellén  :  axopniós-ból  eredett),

h.  tt.  eskarap-ot.  Tengeri  apró  hal  neme,  melynek
éje  itt-ott  szőrrel  van  benőve,  szemei  igen  közel  ál-
anak  egymáshoz,  s  inyei,  és  nyeldeklője  fogasak.
Scorpaena).

ESKÉL,  (es-kél)  önh. m.  eskél-t.  Lassan-lassan
esik; alább  száll.  Eskél  az  esS.  A  hol  megegyezés  nin-
csen,  eskél  ott  a  barátság.  (Km.).

ESKES,  (es-k-es)  régies  mn.  és  fn.  Esküvel  le-
cötött;  vagy,  megesketett.  Esket  felek.  Eskes  birok.

Eskes  társak.
ESKES,  (es-k-és)  fn.  tt.  az  elavult  esk  igéből.

ESKÜVÉS.
ESKET,  (es-k-et) áth. m. esket-tem,  —tél,  —étt.

1) Valakivel  esküt  mondat, valakit  eskütételre  kény-
szerít.  Tanukat  esketni. Böcsüsoket,  bírákat,  új  tiszt-
viselőket,  katonákat  esketni".  2)  Különösen, jegyeseket
öszvead,  bizonyos  esküszók  elmondatása,  és  szertar-
tások  által  egymásnak  örök  hűséget  Ígértet.  Ás  ösz-
vekelendőket  az  illető  lelkészek  szokták  esketni.

ESKETÉS,  (es-k-et-és)  fn. tt.  esketés-t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  mely  által  valakit  esketünk.  Különösen,
a  házasulandók  öszveadása.  V.  ö. ESKET.

ESKETÉSI,  (es-k-et-és-i)  mn. tt.  esketési-t,  tb.
—ék.  Esketést  illető,  arra  vonatkozó, ahhoz  tartozó.
Esketési  parancs.  Esketési  szertartás.

ESKETŐ,  (es-k-et-ő) fn. tt. esketö-t.  1)  Személy,
ki  valakit  esket.  2)  Azon szertartás ,  midőn  a háza-
sulandók  innepélyeeen  öszvekelnek,  máskép  : esküvő.

ESKOLA,  (éles  i-vel)  tájdivatos, iskola helyett;
1. ezt.

ESKÜ,  (es-k-ü,  a  hajdan  önálló  egyszerű  és
gyökből,  t.  i.  az  ü  vagy  csak  segéd  az  esk szóhoz,
vagy  az  esk ige  eskö részesülőjéből alakúit,  s lön eskü,
mint  : fúró  furu,  ölő  ölü,  alkó  alku stb.),  fn. tt. eskü-t.
Jelenti  azon innepélyes bizonyítást,  melynél  fogva  az
Istenre,  mint  állításunk  tanújára  hivatkozunk, s an-
nak  boszuját  hívjuk  föl  azon  esetre,  ha  nem  igazat
szólanánk.  Igaz  eskü.  Hamis  eskü.  Erősítő,  becsUlési,
hitelesitő  eskü.  Törvényes,  birói,  tisztító  eskü  stb.  Es-
küt  kínálni  vagy  ajánlani.  Esküt  elfogadni,  vagy  el
nem fogadni.  Esküt  odaengedni.  Valamit  esküvel  fo-
gadni, ígérni,  bizonyítani.  Letenni az esküt, megesküdni.
Esküt  szegni.

ESKÜDIK,  (es-k-ü-d-ik)  1.  ESKÜSZIK.
ESKÜDT  v.  ESKÜTT,  (es-k-üd-t  v.  es-k-ü-tt)

mn.  tt.  esküdt-et.  Aki  az  esküt  letette,  aki  megeskü-
dött  valamire.  Esküdt  tanút,  esküdt  bSesilsök,  esküdt
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emberek,  bírák.  Vétetik  főnév  gyanánt  is,  midőn  oly
személyt jelent, ki  valamely hivatalviselésre  föleskü
dött; különösen  vármegyei  tisztviselőt,  ki  rangban
az alszolgabírák  után  áll;  továbbá  a  mezővárosok
belső  tanácsnokait,  és a  falok  tanácsát  képező hite
embereket.  Vármegye  etküttje.  Falun  etkUitek.  Titt-
teleíbeK  etküü.  Középponti  etküít.

ESKÜDTET,  (es-k-U-d-tet)  L ESKET.
ESKÜDTSZÉK,  ESKÜTTSZÉK,  (eskttdt-

eskütt-szék)  ősz.  fn.  Sajátságos  polgári  törvényszék
Angliában,  és  szabad  intézetekkel  biró  némely más
országokban,  mely bizonyos  mód  szerént választott,
legnagyobb  bizalmat érdemlő s megesketett  és háta
rozott  számú  polgárokból  állittatik  öszve, kik  főleg
némely  bűntettek  és  közelebb  ténykérdések  fölött,
mindazáltal  állami  törvénytadó  bírák  vezetése mellett
ítélnek, s a  vádlottak  bűnösségét,  vagy  nem-bűnössé-
gét  kimondják. (Jury).  A  jogkérdések  eldöntése  ál-
lami  törvényszékre  bízatván.

ESKÜDTSZÉKI,  (esküdt-széki)  ősz.  mn.  Es-
küdtszékre vonatkozó, esküdtszéket  illető.

ESKÜFORMA,  (eskü-forma)  ősz.  fn.  Azon  sza-
vak  öszvege, melyekből  az  eskü áll.  Az  esküfonnák
a  különféle  tárgyakhoz  képest,  melyekre vonatkoz-
nak,  azután  a  népek,  vallások  stb.  szerént  külön
bözők.

ESKÜLLÖ,  falu  Bihar  megyében; ALSÓ—  v.
NAGY—,  FELSŐ—  v. KIS—,  falvak  Erdélyben,
Doboka  megyében; helyr.  EtküUS-n,  —re,  —röl.

ESKÜMINTA, (eskü-minta) ősz. fn. Lásd  : ES-
KÜFORMA.

ESKÜS,  (1),  (es-k-fi-s)  mn. tt  etküt-t  v.  —ét,
tb.  —ék.  Esküvel  erősített, bizonyított  Etküt  ígéret,
fogadat.

ESKÜS,  (2), (1. fönebb)  fn. tt  etkttt-t, tb. —ők.
Eakütt  ember,  eskfitt  tanú,

ESKŰSZEGÉS,  (eskü-szeges)  ősz.  fn.  Az  eskü-
vel  erősített ígéretnek,  fogadásnak  meg nem tartása.

ESKŰSZEGÖ,  (eskü-szegő)  ősz.  mn.  Aki  az
esküvel  erősített  fogadást,  ígéretet  meg  nem taraja.
A  ttOkevény  katonák,  a hamu bírák,  a váltokamiiM
ügyvédek  egyuertmind  etkUnegdk.

ESKÜSZIK,  (es-k-üsz-ik) k. első múlt: eiküvém,
etküoél,  eiküvék stb.  2. m. eiküdtem v. etkUUem, esküdtél
v. esküUél,  etkadt  v. etkütí  v.  etktidötí.  Kapcsoló jelen
ideje  :  etkadjem,  etküdjél,  etkildjék.  Óhajtó  :  etkttd-
ném  v.  etkünnem,  etküdnél,  etkiídnék.  Jövő  idő :  etikUr
vendémj.  eikvendem v.  etkildendém.  Htn.  eikUdni  v.
eikünni.  Részesülő  etkttoö  v.  etkvS,  etktidt  v.  etktítt
v.  esküdött,  etkUvendS  v.  eikoendö. Istent híva  tanúul,
s  annak  buszújára  hivatkozva  innepélyesen  bizonyít
valamit  Égre,  földre  etkUmk.  Még  a vorot  hajmára
w  megetkUmk.  Esküttik,  mint  a  etigány.  (Km).  Aki
mesterségeién  etküttik,  mesterségesen  hátúd.  (Km.) Et-
kttttik, ttabódik.  Hamisan eskütsík.  Vétetik  nem in-
nepélyes  értelemben  is,  midőn valaki  szükség  nélkül
él  esküszavakkaL  Iga*  hitére,  tettére,  lelkére  etkttuik.

Öszvetételei  :  Beeskütaik.  Papnak,  Menetének,  apa-
csának beeskünni.  Elesküsnk. Eleiktttte adósságát.  Fel-
eskütök.  FeleikUdSU  Ügyvédnek,  katonának.  Ifegesü-
»*ik.  A jegyetek  megetküstnek.  Öaveeiküták.  Öttvett-
küttek  a pártotok,  a jegyetek.  Ráetküttik.

.Esküszik  Mák Bandi,  a  szomszéd is  hallja,
Hogy  fejét  szomorú bujdosásnak  adja."

Vörösmarty.

ESKÜTÉTEL, (eskü-tétel)  ősz.  fn.  Az  eskünek
innepélyes végrehajtása,  különösen, mely által nl»-
mely  hivatal  vagy kötelesség  hű  teljesítését  fogadjak.
Egyhári,polgári,  katonai,  táHabiroi,  ÜttMtelSi  e*
kötetei.

ESKÜTLEN, (es-k-tt-t-len) mn.  tt  etkUlen-t,  tb.
—ék.  Aki  nincs  uegesketve,  ki  az  esküt  le  nem
tette.  EtkUÜen  tíutoitelS,  táblabiro.  EtkOÜen  jtyyu-
tártak.

ESKÜTT, L ESKÜDT, fn.
ESKÜTTET, L ESKET.
ESKÜTTETES, 1. ESKETÉS.
ESKÜTTETÖ, 1. ESKETŐ.
ESKÜTTSZÉK, L ESKÜDTSZÉK.

ESKÜVÉS,  (es-k-fi-v-és)  fn.  tt  etküvét-t,&
—ék.  Cselekvés,  midőn  esküszünk.  Hamit  etküait.
ÖmeetkVtoét.  Vétetik  elvontan  is  etkü helyett.  Ette
vét  előtt, vagy  után.  Különösen jelenti  az öszvekelewtó
iegyesek  esküjét,  vagyis  a  házassági  szertartások
azon részét, midőn  a  násznép a jegyeseket  megeskü-
vésökre a  templomba kiséri.  Etküvbre  menni.  EttVr
vét  alatt  tiró  menyaanony. Máskép :  etkUvö.

ESKÜVÉSI,  (es-k-ü-v-és-i) mn. tt  etkilvéti-t, tb.
—ék.  Esküvést  illető, arra  vonatkozó, ahoz  tartoci.
EtkUvéri  ttertortdt.  Etkllvéri  mód, ttokat.

ESKÜVŐ, (es-k-ü-v-ő) fn.  tt  etkOvB-t.  1)  Sze-
mély, ki  esküszik.  2) A  házassági  eskütételnek  szer-
tartása.  EtküvSre  menni.  Etküvöröl  jOnni.  Fokui
etküvS.

.Majd  ha ezen átesünk,
A  templomba költözünk

Esküvőre."  (Verseghy).

ESLÉTES,  (talán  :  feslettes,  viseltes ?) mn.  tt
eslüet-t,  tb.  —ék.  Tájszó,  ám. kopott, ócaka, viselt
EtUtetruha.

ESMÉQ, ESMÉG, (es-még, t  i. öszve  van  téve
(t  és még részecskékből,  s jelcnnen  is  élnek  vele a
székelyek  és a  tiszai  némely tájékok,  de eredete  mu-
tatja,  hogy  ez az igazi  ősi alak, nem pedig a  jobban
Iterjedt  itmtí),  ősz.  ih. Megint, újra.  Emcg  mondom
Unektek.  Etmeg  vivé  ötét  át  SrdOg  igen magot  hegyre.
Tatrosi  cod).

ESMÉNG, ESMÉNT,  (n  vegyült  kőibe)  tájdi-
vatosak,  etmég  v.  etmég  helyett

ESMÉR  v. ESMER, ESMERET atb. L  ISMER;
ISMERET stb.

ESMÉT,  ESMÉTLEN, L  LJMÉT, ISMÉTLEN.
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ESŐ,  (1),  (es-ő)  fo. tt  etü-t.  Személyragozva  :
uSm, ttSd,  etöje  v.  eteje,  etünk,  ttotok,  etöjök  v. ut-
jtt;  u&n, etöid,  etSi,  etünk,  esőtek,  étink v.  etejile.
Aun tennéuetí  tünemény, midőn  a  légben levő vizes
g6i- T. pararészecskék  öszvehuzódnak,  megsürüsöd-
n«k, ét oeppekben  alahullanak.  Csendes,  ítélet,  te-
tei,  fotelt*,  meleg, langyot,  lanyháto",  hideg, jeget,
tavai, darát  etö.  Futó,  hetet, országos, pátztát  eső.
Stdcadá,  ttemtiS,  lattu,  ttemergő,  zápor  etS.  Hárma-
ion), Itugedetö  etö.  Elmúlt  esőnek  nem  kell  köpönyeg.
(Km.) Sirt,  mint  a  sebet  etö.  (Km.)  Esik,  szakad,  tse-
mertíl,  aemnk  öt  etö.  Ctak  úgy  dSl  a* eső,  mintha
•tjtiríxSl  Öntenek.  (Km.)  Esőre  áll  a*  idS.  Elállóit  az
ttS. EOauidik  ÓM  etS.  Hátáig  verte  őket  át  etö.  Hogy
át ttí  verje  meg.

Sínai nyelven  : jti.

ESŐ, (2),  (L  föntebb)  mn.  tt.  ető-t. Általán  min-
den, ami esik.  Y.  ö.  ezt  Kútba  eső gyermek.  Bajba,
hUgtéjbt  etS ember. Buddha*  kötél  etö  Pest.  Gyerme-
Ictkrt  éti öröklég.  Nyárra  vagy  télre  etö  ünnepek  stb.

ESŐÁRADÁS, (eső-áradás) ősz.  fn.  Folyók,  pa-
likok, tédek  stb. áradása, melyet  az  eső  okoz.

ESÖBÉKA,  (eső-béka)  ősz.  fn.  Apró  békák  ne-
me, melyek  eső alkalmival  elétünnek, s  a  nép  hiedel-
me sseréat az  égből  esnek.  (Rana  temporaria).

ESŐCSÉPP, (eső-csépp) ősz.  fa.  Egy  egy  csepp-
je t  holló esőnek.  Apró,  nagy  etöcteppek.

ESŐDÉK, (es-ő-dék)  L  ESÖLEK.

ESÖFÉL,  (eső-fél)  ősz.  fn.  Jobbara  csak  ben
nggtl, és  van  igével  használják,  mint  általában  a
részesülőket Etsőfélben  van át  idő, azaz  már-már  esik,
nem sokára esni fog,  vagy  legalább  esni  készül. Mi-
dőn magtsról hullást vagy dőlést jelent,  már  valóban
e*5, esésben  levő állapotot  is jelent, pl. Esöfüben  (ám.
<*ét  közben)  megkapni  a*  üveget.  Esőfélben  megbil-
lam.

ESÖFELLEG, (eső-felleg)  ősz.  fa.  Felleg,  mely
ott  hord kebelében, vagy, melyből  már esik.

ESÖFOGÓ,  (eső-fogó)  ősz.  fa.  Cső,  csatorna
vagy edény,  mely  ás esővizet  felfogja,  melybe  az  eső-
ik beszivárog,  befoly.  Különösen  száraz  kút, mely-
ben az esőié  öszvegyül, melyet  vizetlen  helyeken ita-
Wl hasznainak.

ESÖFÖBGETEG,  ESÖFÉRGETEG,  (esö-fór-
««teg} öts.  fn.  Esővel jövő  fergeteg;  midőn  fergeteg
» na, eső is  esik. V.  ö. FÖRGETEG.

ESÖFÜRDÖ,  (eső-fürdő)  őse. fn.  1)  Fürdő, me-
Ijret esővízből  készítenek.  2)  A  fürdésnek  azon külö-
nö« neme, midőn valaki  levetkőzve  az  eső  által  mo-
ittja  meg magát  3)  Zahanyíurdő.

ESÖHOZÓ,  (eső-hozó)  ősz.  mn.  Ami  esőt hoz,
miből  vagy  mi  után  eső  következik.  Esöhotó  déli
rajy nyűgöd  t*él. Etöhotó  köd. Esöhotó  felhők.

ESÖKÚT,  (eső-kút)  őse.  fa.  Száraz  kút, mely
»i*4t  egyedül  M  esőből  (nem forrásból)  kapja.  (Cis-

ESÖLÉGY,  (eső-légy)  ősz.  fn. Légynem,  mély
eső  előtt  az  embert  és  állatokat  különös  vágygyal
meglepi,  és  csípi.

ESÖLEK, (eső-lék)  fn. tt  etőlék-ét.  Ami vágás,
metszés, törés,  faragás,  szabás  stb. alatt  elhull;  hul-
ladék. Eiölékágak,  esőlékforgács,  etölékpotttó.

ESÖLÉKÉS, (es-ő-lék-és)  mn.  tt  esőlékét-t  v.
—ét,  tb.  —eh. Esőlékkel  bővelkedő,  esőléket  tartal-
mazó.  Esőiékes  kőtár.

ESÖMERÖ,  ESÖMERÜ,  (eső-mérő  v.  -mérü)
ősz.  fa.  Sajátságos  eszköz,  mely  által  az  esőnek
mennyiségét  meg  lehet  mérni.  (Hyetometrum).

ESÖOMLÁS,  (eső-omlás)  ősz.  fn.  1.  ESÖSZA-
KADÁS.

ESÖPATAK,  (eső-patak)  ősz.  fn. Patak,  mely
vizét  az  esőből  kapja,  s  ha eső  nincs,  kiszárad.  (Tor-
rens).

ESÖPŐCSIK,  (eső-pőcsik)  ősz.  fn.  Pőcsikfaj  a
mezei  legyek  neméből, mely  nyáron  a  közeledő  eső
előtt  a  barmokat  nagy  mohósággal  meglepi  és  csípé-
seivel  zaklatja.  Máskép  :  esőlégy.  V. ö. PÖCSIK.

ESŐS,  (es-ő-ös) mn. tt  esős-t  v.  —ét,  tb.  —ék.
Időről  mondják,  mely  esővel  bővelkedik,  melyben
eső  van.  Esős  idő,  esős  tavon, nyár, ott.  Átv.  ért
esSs  aratás,  esőt  szüret.

ESÖSÖDIK,  (es-ő-ös-öd-ik)  k.  m.  esősöd-tem,
—tél,  —HU.  Esőssé  válik  vagy  változik.  Megeső*!}-
dik.  Októberben már  esőtödik  át  idő.

ESÖSZAKADÁS,  (eső-szakadás) ősz.  fa.  Igen
sűrű,  sebes eső, melyről mondani szoktak:  étik,  ctak
úgy  ttakad.  V.  ö.  FELHŐSZAKADÁS,  ZÁPOR-
ESŐ.

ESÖSZALONKA,  (eső-szalonka) ősz.  fa.  A  sza-
lonkák  egyik  faja,  mely  az  esőt  előre  megérezvén,
nagy  sipítással  fól-fólrepked.  (Scolopaz  phaeopus).

ESÖTELEN,  (es-ő-te-len)  mn. tt  esötelen-t,  tb.
—ék.  Eső nélküli,  midőn  nem esik  az  eső.  Etőtelen
száraz  nyár. Mint határozó  :  eső  nélkül.

ESÖTLEN,  (es-ő-te-len)  1. ESÖTELEN.
ESŐVÍZ,  (eső-víz)  ősz.  fa.  Víz,  mely  a  felhők-

ből  esik.  Az  etöví*  a  növényeknek  minden  mát  vitelénél
hasznosabb.  Esővízben  mosni  a  ruhákat.  Esővízzel  ön-
tözni á  virágokat.

ESÖVERTE,  (eső-verte)  ősz.  mn.  Esőben meg-
ázott,  esőtől  vert. Etöverte  utótok.  Etőverte  sténaren-
dek.  Etöverte  új  kalap.

ESÖVONAL,  (eső-vonal)  ősz.  fn.  Azon  vonal
vagy  irány,  melyet  az  aláeső,  hulló  testek  követnek.
A  hulló  csillagok  eiövonala.

ESŐZÉS , (es-ő-z-és) fn.  tt.  etötét-t,  tb.  —ék.
Folytonos  vagy  gyakori  esőesés.  Östi  etötét.  Medárd
napi  etö  után  következő  esőzés.

ESÖZIK,  (es-ő-z-ik) k. m. etőt-tem,  —tél, —ott.
Folytonosan  esik  az  eső. Rendesen  elvont ért. és csak
a  harmadik  személyben  használják.  Esőnk,  esőtek,
esőtött,  esözzék  stb.

ESÖZIVATAR,  (eső-zivatar)  ősz.  fa.  1. ESŐ-
FÖRGETEG.
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ESPÉLY,  (a német 8peü,  Speüer  útin  alaknlt-
amk  látssik)  fii. tt  etpély-t,  tb.  —ék.  Különösen  fa-
szeg , melylyel a  sátorosok  öszvefoglalj4k  a  ponyva-
födeleket  Dunántúli  tájszó.  Miskép  : ptcttk.

ESPÉLYÉZ,  (espély-éz)  áth.  m.  etptíyét-tem,
—tű,  —Öt. Peczkel, kipeczkel.

ESPERES,  (a hellén-latin pretbyter,  vagy köz-
vetlenül a  németes  Ertprietter  szó után  alakult)  fa.
tt  etperet-í, tb.  —ék.  A  Útin  és  görög katholikus
egyházi  rendben  oly  személy, ki  valamely  pfispök-
megyei  nagyobb vagy  kisebb  kerületnek  főnöke.  In-
nen : fSetperet,  K  kerület  főnöke,  néketegyháti  fSe»-
perei, a székesegyházi kerület  feje,  alesperet,  kisebb
kerületé.  (Arcbipresbyter,  Archidiaconus).  A  protes-
táns  egyházban  szinte  kerületi  főnököt  jelent,  kit
máskép  latin  néven wnior-nak  is mondanak.

ESPERESSÉG,  (esperes-ség)  fa.  tt  etperettég-
it.  1)  Püspökmegyei  nagyobb vagy  kisebb  kerület;
melynek  főnöke,  esperes.  FSetperettig,  aleipereuég.
2) Esperesi hivatal. Esperettégre  megvdlautatni  vagy
kinevettetni.

ESPEREST,  fa.  tt  etperetí-et. 1. ESPERES.
ESPERESTSÉG, 1.  ESPERESSÉG.
ESS,  a  székelyeknél  divatos,  e»  (ázás  esik) he-

lyett;  „Ess az esső, zúg a gát"  Régente  főnévként
is  szokásban  vala. V. ö. ÉS  (3) és  (4).

ESSEG,  ESSÉG,  (ám.  esmeg) ih. Ismét, viszont,
megint  Élnek vele túl  a Danán Vas, Zala, Veszprém,
Sopron varmegyékben. L.  ESÉG.

ESSEGVÁR,  várrom  Veszprém megyében.
ESSÉNY, paszta  Fejér  megyében; helyr.  E»-

tény-én,  —M,  —rSl.
ESSIK, tájdivatosan  ám. esőzik; 1. ESIK.
ESSŐ,  (1),  L ESŐ.
ESSÖ,  (2),  paszta  Pest  megyében;'_ helyr.  Ét-

«*•*,  —re,  — rol.
ESSZÉ,  tájdivatoB  fttse  helyett; 1.  ezt
EST,  (es-t)  fa.  tt  etí-e't. A  napnak vége,  vagyis

rövid  idő  a nap lemente előtt  és  ntán, midőn  t  i.  a
nap  aláaiáll, s mintegy  aláenfc,  honnan  e név erede-
te , mely nem egyéb, mint, napetet  vagy  nap ette,  s
rövidebben  napút,  ttt. E szó  idővel elhanyagoltatott,
s  helyette a  hosszabb  ettoe, ette jöttek  divatba, holott
szebben  hangzanak :  ertet beverni, ettnek  idején,  éti-
rbl  estre,  eittSl  estig  stb.  A  figyelmes  írók  el nem
fogják  mulasztani, hogy  e  szót régi jogaiba  visszahe-
lyezzék.  —  Ezen öszvetételekben  napét* és  duett  az
est jelenti  ás  időnek hanyatlását, tehát nopett = nap-
hanyatlás , délett,  délhanyatlás, vagyis  közép  idő a
dél  és  napnyugot  közt.  Az  étét  (casus) alapfogalma
szerint  alakult  a  latin  ocoowt  és a  szláv  opad  is.

Rokonnak  látszik  vele  a hellén  timspof,  iani-
fa,  latin  vetper,  német, angol,  holland  Wett  (f),  finn
ehtoo, török  akhtam.

ESTALKONY, (est-alkony)  ősz.  fa.  Esti  szűr
kttlet  V. ö. ALKONY.

ESTVÁN,  a  székelyeknél  ám.  litván.
ESTÁP, 1. ISTÁP.

ESTARÁNG, L ISTRÁNG.  l

ESTCSILLAG,  (est-csillag)  ősz.  fa.  Máskép:
Vénát  nevfl  bnjdosócsillag,  mely  napnyogot  ntin  l
legott  látható.  A  köznép  néhatt  fridóetíUagwA  ii
nevezi.  '

ESTE,  (es-te)  fa.  tt  ettét. L.  EST.  Jó  ettét  kí-
vánok.  Ettírt  hóna  takarodnak  a  meséi  munkátok.
Unalmat  étieket  olvatdttal  tölteni.  Használják  hati-
rozó gyanánt  is.  Ette  eljOvük,  ha  lehet. Ette  ebltak a
tyúkok.

ESTEBÉD, (est-ebéd) 1. ESTÉTEK.
ESTÉDEN, (es-te-ed-en) ih. 1. ESTENNEN.
ESTÉL, ESTTEL,  (es-t-vel)  ih.  Esti  időben,

naplementekor.  Csak  némely vidékeken divatozik.
ESTELEDIK, (es-t-vel-éd-ik) k.  m.  etteléd-tem,

—tél,  —éti.  Est kezd  lenni, a nap  lemenőben vsa.
Ránk  elfeledik  ős  idő,  tietHínk.

ESTELI, (es-t-vel-i)  mn.  tt  ettelt-t,  tb.  —ék.
Ami  este  történik, esti  időben levő.  Elteli  óra,  idS.
Elteli  imádtág. EtteUtéta.  Főnévül használva ám. va-
csora, estétek,  estebéd.

ESTELIZ, (es-t-el-i-z) önh. m.  etteUc-tem,  -td,
—éti, pár. —s. Estelit, azaz vacsorát  eszik.  SftnWi
után  estelitni.

ESTELLETKOR,  (es-t-vel-1-et-kor)  ih.  Oly  id5-
ben,  mikor estellik, azaz est  kezd  lenni.

ESTELLIK,  (es-t-v-ell-ik) k.  m.  etteü-ett,  htn.
—eni  v.  —ni. Est  kezd  lenni,  a  nap  nyogodibu
van.  Csak  egyesszámn  harmadik  személyben  hau-
nájják.

ESTELÖS ESTIG,  (estellős estig)  ih.  A  széke-
lyeknél  ám. egész estig.

ESTÉLY,  (es-t-ély v.  es-te-ely) fn.  tt  ettay-t,
tb.  —ék.  Társalgási öszvejövetel,  kivált  téli  estéken,
beszélgetés, játék, zenemulatság stb.  végett  (Soirée).

ESTENDÖN, (=  este-időn)  ősz. ih,  lehet egy-
szerű  szó  is(es-t-en-d-ön, melyben a  törzs értenél), este
felé.  Udvarhelyszéki  szólás.

ESTÉNKÉNT,  (es-te-en-ként)  ih. Esti  órákban,
több vagy  minden  eatve.  Elténkent tétdra  vagy  MM-
háába menm.

ESTENNEN,  (est-enn-en)  ih.  Esti időben, mi-
kor  est  van.  Képzésre  olyan, mint:  ejevmen,  nap-
onnan.

ESTENTE,  (es-t-en-te)  ih.  Esti időben, estre.
Megfelel  e kérdésre  : mikor t  Képzésre  olyan,  mint :
naponta,  régente,  éjente,  nyaranta,  hajdanin.

ESTENTEN, ESTENDEN,  1. ESTENTE.  Oly
toldalékos  szó, mint:  éjenten,  régenten,  hajdanion.

ESTER, (es-t-er) mn. tt  etter-t, tb.  —ék.  A.
székelyeknél  ám.  meddő, magtalan.  Hellénül  att(>íe>
ám. megfosztom,  innen  származik  a  latin  fteriUt,  ta-
lán  idetartozó  a német ttorr  is  és a  hellén  <rveptof,
mely  ám.  merő, mereven stb.

ESTERANG,  1. ISTRÁNG.
ESTEREBÉRCZ ,  hegy  Erdélyben  ,  Kezdi

székben.
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ESTÉTEK,  (est-étek)  ősz.  (a.  Eateli,  vacsora,
unit este  szokás  enni;  estebéd.

ESTFÉNY,  (est-fény)  ősz.  fa.  Az  ég  nyugoti
rfaének  pirossága  nap  lemente után.

ESTHAJNAL,  (est-hajnal)  ősz.  fa.'  Ai  estfény-
B«k költőibb  neve, 1.  ESTFÉNY.

ESTHAJNALCSILLAG, (est-hajnal-csillag) ősz.
fa.  L ESTCSDLLAG.

ESTHARMAT,  (est-harmat)  ősz.  fn.  Harmat,
mely napnyugotkor  száll  alá.

ESTI,  (es-t-i)  mn.  tt  wí»-í,  tb.  —ék.  Estkor
történS,  létező*, elétünö; estre  való; esti  időt  illető.
Etti karangttó.  Etti  mulalfág.  Etti  séta.  Esti  öltözet.
Etti falatotát.  Etti pille.  Esti  pirulát.  Etti denevér.

Én pedig, mint bolond,  mint  esti  denevér
Járom  az erdőket, mert a  nagy  bánat  vér.

/  Zrínyi.

ESTIDŐ, (est-idő)  ősz.  fa.  Azon időrész, melyet
estnek  hívunk,  1.  EST.

ESTIG,  (es-t-ig)  ih.  Napnyugotig,  addig,  mikor
t  nap leszáll.  Reggeltől  ettig  dolgozni.  Napestig  tal-
pon lenni.

ESTIKE,  (es-t-i-ke)  fn.  tt.  estikét.  Ibolyafaj,
melynek  virágai este és  éjjel  különösen  kedves  illatn-
ak.  (Hesperis).

ESTÓK, palóczosan  ejtve  ám.  ISTÓK.
ESTÖDÖN,  (esti-időn)  h.  Esti  időben.  Eléjön

Sándor Istvánnál.
ESTPffi,  (est-pir)  ősz.  fa.  Nap lemente után  a

nrngoti  ég  piros  szine;  esthajnal.
ESTPONT,  (est-pont) ősz.  fn.  A  látkörnek  azon

pontja,  melyen  a  nap  lenyngonni  látszik ; különösen
pedig  ásón  pontja  a  nyugoti  égtájnak,  hol a  nap  éj-
napegyenletkor  alászáll;  a  nyugotnak  középpontja.

—ESTÜL, 1. —ASTÜL.
ESTVE,  (1),  (es-t-ve)  fn.  tt  ettvét.  1. EST.

Már  énnekem  minden estve
Szomorú  színnel  van  festve  (Népd.).

ESTVE,  (2),  (L föntebb) ih.  Esti  időben, midőn
a nap lenyogszik. Béggel,  ettve imádkomi.  Tök is  estve
virágai.  (Km).

ESTVÉDEN, (es-t-ve-ed-en)  ih.  Este  vagy  es-
ténként

ESTVEHÉSZIK,  (es-t-ve-hész-ik)  régies  a mai
eitodedik  helyett

E8TVEL,  (es-trvel)  ih.  1. ESTVE.
ESTVELÉDIK,  (es-t-vel-éd-ik)  k.  Estve  leszen,

a nap nyugovóban  van.  Képzésre  olyan  mint  :  reggé-
Itdik,  éjjeUdik,  hajnalod*.

ESTVELÉG, (es-t-vel-ég)  önh.  m.  eitvelég-tem
T. etttelg-eVem,  ettveUg-tü  r.  estvelg-éttél,  estvelg-étt  ;
hm. —m v.  —ént.  Az  idő estére  kezd  hajlani,  las-
(u-latcan este lesz.

E8TVELÉNKÉNT,  (es-t-vel-én-ként)  ih.  Est-
iről estvére,  minden estre, estvénként.  Olyan  kép-
•ísfi,  mint:  éjjelenként,  reggelenként,  nappalonként.

ESTVELI, (es-t-vel-i)  mn. és  fn.  1. ESTELI.
ESTVELKE,  (es-t-vel-ke)  fn.  1. ESTIKE.
ESTVÉLY,  (es-t-ve-ely)  fn.  tt  ettvély-t,  tb.

—ét.  1) Esti  idő,  midőn  este van.  2)  1. ESTELY.
ESTVÉLYÉDIK,  (es-t-ve-ely-éd-ik)  k.  m.  ett-

vélyéd  élt.  Este kezd  lenni,  a  nap  lenyngonni készül.
Csak  egyesszámn  harmadik  személyben  használják.

ESTVÉLYI,  (es-t-ve-ely-i) mn. tt  ettvélyi-í,  tb.
—ék.  Estvei  történő,  estvélyre  vonatkozó,  estveli.
Estvélyi  harangttó.  Estvéli  imádtág.

ESTVÉNYEN,  (es-t-ve-eny-en) ih.  Estve,  nap
lemente  után.

ESTVILÁG,  (est-világ)  ősz.  fn.  1.  ESTFÉNY.
—ESÜL,  (es-ül)  ősz.  igeképzö  ért-étül  igében.

V.  ö.  —ESÍT.
ESZ,  (1),  fn.  tt.  ett-et  v.  esz-t.  A  székelyeknél

divatos  az  általánosb  ész  helyett.  Adjon  Itten  esni.
Innen  :  eszlok  (—  koponya);  nem  tok  van  át  ett-
tokban.

ESZ,  (2),  egyik  alkatrésze  eszköz  szónak  ; úgy
látszik , ugyanaz  tesz  szóval,  vagy  ennek  áttett  estt
alakjával,  miszerént eszköz  annyi  volna, mint  eszt-kSt.

—ESZ,  (1),  fönévképző,  mély  hangon  — ott,
1.  ezt.

—ESZ,  (2),  igerag,  eléfordúl  1)  a  mutató mód
jelen  ideje  egyes  2-dik  személyében, némely sziszegő
végzetü  törzsekhez  járulván  a  különben nehéz kiej-
tésü  alakulások  elkerülésére,  pl.  hitt-est, visz-esz, lest-
esz,  tett-ész,  végt-esz,  vét-ett, f est-est,  ereszt-ett,  ezek
helyett  :  hitt-st,  visz-ez,  lesz-sz  v.  lesz tt, vés-tt, vé-
get-st , fest-tt,  erestt-st  stb.  2)  ugyanazon  mód jövő
idejének  szintén  azon  személyében,  pl.  hiend-ett,  vt-
end-esz,  végzend  esz, eretttend-en. Mély hangon —ott;
egyébiránt  lásd  —M igerag.

ESZÉDIK,  (esz-éd-ik  v.  esz-őd-ik,  est  v.  est
gyöktől)  k.  m. eszéd-tem,  —tél,  —ett.  Eszmél,  föl-
esmél, eszére  tér,[magához jön, pl.  az  ájulasbói.  Szé-
kely  szó.

ESZEFICZAMODOTT,  (esze-fiezamodott)  ősz.
mn.  Képes  kifejezés,  s  oly  emberről mondják,  kinek
gondolatai  mintegy  kisikamlottak  az  észtan  szabá-
lyainak  ösvényéről.

ESZEFITTY,  (esze-fitty) ősz.  m. Székely  szólás
szerént  ám.  feledékeny,  kinek  valami  kifittyen  az
eszéből.

ESZEFOGYOTT,  (esze-fogyott)  ősz.  mn. Esz-
telen, kinek  elfogyott,  elment az  esze.

ESZEFORDÜLT,  (esze-fordult)  ősz.  mn.  Képes
kifejezéssel  ám.  zavarodott,  fonák  esztt, bolondos.

ESZEFÚRT,  (esze-fúrt)  ősz.  mn.  Képes  kifeje-
zéssel  ám. furfangos  eszü, agyafúrt,  ravasz,  fortélyos.

ESZÉJEDIK,  (esz-éj-éd-ik) 1.  ESZÉDIK.
ESZÉK,  város Verőcze megyében ; helyr.  Eszék-

en, —re,  —rSl.
ESZEL,  (esz-el,  est,  ész  gyöktől)  áth.  m.  eszel-t.

Valakinek  oly  tanácsot, mintegy  észt  ad, hogy  vala-
mire  reá  vétethessék,  vagy  ne vétethessék.  Fttlettelni
valakit
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ESZELÉNY,  (esz-e-lény  T. esz-el-ény  ettií  igé-
től)  fh. tt  enelény-t,  tb.  —ét.  Zöld, barna  vagy kék
szinfi  kis  bogár,  mely  a  szoltik  gyönge  hajtásait  s  le-
veleit  elcsipkedi, s kiöli.  (Curcnlio  Bacchus).

ESZELŐS, (esz-el-«-ös,  én v.  én  gyöktói) mn.
tt  e«*e2£*t T. —ét, tb. —ék.  Oly emberről  mondják,
ki  nem egészen őrült vagy  bolond, hanem mégis néha
oly tetteket  köret  el, s ügy  beszél,  mintha éne  ment
volna el, a  honnan  másképen  enement,  enefictamo-
dott;  némely  szójárás  szerént  enemenSt;  hasonlók
holdat  enü  (ki  eszében  a hold változásaival  többé-
kevésbé  fogyatkozik) bolondot  (bolyongós).

ESZELŐSKÖDÉ8,  (esz-el-tt-s-köd-ét)  fn.  tt.
entlStkodét-t,  tb.  —ék.  Azon  állapot,  midőn  valaki
eszeltisködik, bolondoskodás.

ESZELŐSKŐDIK,(e8z-el-«-s-köd-ik)k. m. ene-
I8ik9d-tem,  —tel,  —ott.  Közbe-közbe, bizonyos al-
kalommal ügy  cselekszik, és  beszél,  mint  a  bolondok
szoktak;  bolondoakodik ; el-eljár  az esze.

ESZELÖSSÉO, (esz-el-tt-s-ség)  fn.  tt.  enelSt-
tég-a.  Eszelős  állapot;  azon  tulajdonság,  melynél
fogva  valaki  tetteiben  és beszédében  a  bolondokhoz
hasonlít.

ESZÉLY,  (esz-ély, én  gyöktől)  fh.  ti  enély-t,
tb.  —ék.  Személyes  tulajdonság,  melynél fogva va-
laki  eszével  élni  tud,  a  ezélravezető  eszközöket  kita-
lálja  és  helyes  felfogással  s  kellő  időben  alkalm
Enélylyel  ét  eUHátdual  fogni  a  dologhot.  Némely ré-
gieknél : t'Idom. (Prndentía).

Újabbkor!  szó, de a  székelyeknél  megvan  enéj-
idik (= eszély-edik)  igében.

ESZÉLYÉS,  (esz-ély-és)  mn.  tt  enüyét-t  T.
—ét, tb.  —ék. Eszélylyel  bíró; eszélylyel  végrehaj-
tott  Enélyei  férfiú.  Enélyei  ctetekedet.  A  bécsi,  tat-
rosi  codezekben  : i&iomovmely  szó  ujabb  időben  is-
mét  fölélesztetett

E.SZÉLYÉSSÉG, (esz-ély-és-ség) fh. tt  eaélyét-
tég-ét.  Életrevaló  gyakorlati  tulajdonság,  melynél
fogva  valaki  eszével  czélirányosan  élni  tud,  ildo-
mosság.

ESZEMÉNT, (esze-mént) ősz. mn. Kinek elment,
elfogyott  az esze; vagy  ki  úgy  cselekszik  és  beszél,
mintha  esze  nem volna. V.  ö. ESZELŐS.

ESZÉNKÉDIK,  (esz-én-kéd-ik) k.  m.  enénkéd-
tem,  —tű,  —étt. Székely  szó, 1. ESZÉDIK.

ESZÉNLÉT,  ESZENLÉTEL,  (eszén-lét v.  -lé-
tei)  ősz.  fn.  Oly állapot,  midőn  valaki  világos  öntu-
dattal  bír,  midőn  nem  álmodik,  nem  ábrándozik,
nincs elalélt, ájult  állapotban stb.,  hanem  a  tárgya-
kat  megkülönbözteti,  s  tudja,  mi  történik  körűié.

ESZÉNY  ,  felu  Szabolcs  megyében;  helyr.
Enény-be,  —ben,  —b&.

E  SZERÉNT,  ih.  Ily  módon;  a  dolognak Uy
állapotában,  éhez képest  E  nerént,  ét  ne mdtkép  cte-
lekedjetek.  E  nerént  mát  enkötröl  kell  gondotkod-
MMtfc.  E  nerént  vége  ItiStSttVk  a  bardttdgnak.

ESZES,  (esz-es,  én  T. ét*  gyöktől) mn. tt  «M-
*ft  v.  —ét, tb.  —ék.  Észszel  biró, kinek  esze van.

Különösen  és jelesebb ért  éles  eszfi, jó  eszü,  kitfiní
belátással  biró;  elmés.  Eltet  fiatal  ember.  Átemel
való  a játék.  (Km). V.  ö. ÉSZ.

ESZESÉDIK,  (esz-es-éd-ik)  k.  m.  ettetéd-U*,
—tél,  —étt.  Az  eszenyflik;  eszesebb  kesd  lenni.
Megeuettíik.  Tapatttaldt,  vittontagtdgok  ét  baletetá
áttol  megetnetední.

ESZESEN,  (esz-es-en)  flt.  Az  észtan  szabályai
szerént;  elmésen.  Elteién  eUntétní  valamit.  Éneit*
megkülönböztetni  a  tárgyakat.  Éneién  megctdfolm  át
ellenvetéseket.

ESZESÍT,  (esz-es-ít) áth. m. enettt-étt, pár.  -«,
htn. —ni v.  —eni. Eszessé test;  észre hoz.

ESZESKÉDÉS,  (esz-es-kéd-és)  fii.  tt  tnetké-
dét-t,  tb.  —ék.  1) Észnek, eszességnek  gyakorUu.
2)  Elménczkedés, az  észnek  fitogtatása.

ESZESKÉDIK,  (esz-es-kéd-ik)  k.  m.  enetkíd
tem,  —tél,  —étt.  1) Eszét, eszességét gyakorolja,be-
szédében  eszét kitünteti.  2)  Elmánezkedik, eszét fi-
togtatja,  aprólékos  észfogásokkal  bíbelődik.

ESZESSÉQ, (esz-es-ség)  fa.  tt  enettég-ét. Ta-
lajdonság,  melynél fogva  valaki  eszes; mélybelatai;
éles  gondolkozó erő.

ESZESÜL,  (esz-ee-ül)  önh. m. enetU-t, L ESZE-
SÉDIK

ESZETLEN, (esz-etlen)  mn.  tt  etteOe*-t, tb.
—ék.  Kinek esze  nincs, ki  oly  fonákul  beszél  vágj
cselekszik, mintha esze  nem volna.  Szelídebb  kifeje-
zés, mint: bolond. Átvetve:  entelen. Határozólag ám.
eszetlenül.  Enetlen  vitelm magát.

ESZETLENÜL, (esz-et-len-ül)  ih.  1)  Úgy, mint
esztelenek  szoktak; eszetlenek  módjára  v.  gyanánt
Enetlentíl  benélni.  2)  Zavarodva, magán kivfil.  Ettet-
lettttl J^Ocotott  ijedtében.

ESZEVESZETT,  (esze-veszett)  ősz.  mn.  Aki
eszét  elvesztette,  vagy,  kinek  elveszett  az  eeze; meg-
zavarodott  ,  elméjében  megháborodott  EtMvenett
vármegyének  bolond  át  itpdnja.  (Km.).  Keményebb
értelemben  : dühöngő,  veszekedő.

ESZEVESZÉTTSÉG,  (esze-veszettség)  ősz. fa.
Állapot,  midőn  valakinek  esze  elvész,  ásás  megbo-
londul, megtébolyodik, esze megzavarodik.  A  bolond-
ság és tébolyodottsag szóknál  erősebb  kifejezés.

ESZEZAVART,  (esze-zavart)  ősz.  mn.  Kinek
esze  meg van zavarva,  ki  a  dolgokat  egymástól nem
bírja  megkülönböztetni, kinek  fejében nincsenek tisz-
tában  a  gondolatok.

ESZI, puszta  Bihar  megyében ;  helyr.  JSai-be,
— ben,  —bSl.

ESZIK, 1. ESZIK,  É alatt
ESZKÁBA,  fh.  tt.  enkdbd-t.  Széles,  lapos  fejű

vasszeg, melylyel  a  hajók  oldalait öszvekapcsoljak,  s
mintegy  öszvevanják.  Általán  kapocsfaj  vasból, t  i.
vasbot, melynek két vége hegyezett  és egyenes  szög-
letre  hajtott,  hogy  vele építésnél  iákat,  köveket  le-
hessen  öszvekapcsolni.  Máskép :  inkdba,  inpdka. A
szanszkritban  nkabh, a görögben  majm-m  ám. erősít,
támaszt.
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Nem  Imrén  a  magyarban családosftható, minden
tekintetben  idegen  eredetűnek  tartjuk.  A  szláv  nyel-
tekben ii eléforddl  :  stkoba.

ESZKÁBÁL,  (euk&ba-al)  áth.  m.  estkábál-t.
EnUbinl öszvekapcsol,  vagy,  mint  a  hajócsinálók
mondják,  összevarr.  Hajófeneket  eszkalálni.  V.  ö.
ESZKÁBA.

ESZKABÁLÁS,  (eszkAba-al-ás)  fn.  tt.  estkábá-
Idt-t,  tb. -ok.  Cselekvés,  midőn  eszkábálnak.

ESZKÖZ,  (ész-köz)  fn.  tt  estkös-t,  tb  ők.  1)
Általán minden,  minek  közbejöttével,  segedelmével
nltmit  testünk,  végrehajtunk;  mód,  melylyel valamit
lenünk.  Ctüirdnyos  vagy  ctélirdnytalan  eszköt.  SzUk-
Wyei,  eOttrWtttílen  eszköz.  Egyetlen  estköt  van  csak
a mexMire  : a stílkés.  A  etil  elérésére  bizonyos  est-
títöi sOktégtsek.  2)  Anyagi  ért.  szerszám,  készület,
mely  Utal a föltett  ezélt  kiviszszük,  elérjük.  FSldmi-
w#í, kémteesekestkötei.  íróeszközök. Sebészi  eszkötök.
3}  Az  élet  kényelmére  tartozó  különféle  bútorok,
edények  stb.  Háti  estkötök,  konyhaeszközök,  asztali
enitoSfc  Nmet  oly  hitvány  eszköt,  hogy  annak hasznát
«n  Itlutnt  venni.  (Km.)  EsnkS*  nélkül  tenni  valamit,
WM közvetlenül.

ESZKÖZLÉS,  (esz-köz-1-és)  ősz.  fn.  Cselekvés,
wly  iltal  valamit  eszközlünk.  V.  ö.  ESZKÖZÖL.
Etatt  eszközlésedre  történt.  Eszközlésednek  köszönöm.

ESZKÖZLÖ,  (esz-köz-1-ö)  ősz.  fn.  1)  Közben-
JH  végrehajtó.  2)  Szélesb  ért.  valamit  megtevő,
«*en«, alapító.  V.  ö. ESZKÖZÖL.

ESZKÖZÖL,  (esz-köz-öl)  ősz.  áth.  m.  eszközöl-
te ». eiztStlSUem,  —tél  v.  estkSzlSttél,  —t  v. eszköt-
iStt,  htn.  —m  v.  estkötleni.  1)  Valamit  közbejáris
Utal  végrehajt,  megnyer.  A  szegények standra  felsőbb
Mye*  segítséget  eszközölni.  A  követek  béketéget  emkös-
Ütttk  át  ellenfelek  kötött.  2)  Szélesb  ért.  megtesz, el-
T<g« valamit;  szerez.  Kedvedért  mindent  estköxlok.
fti lettlet  estkStölni  a  kivándorlók  számára.

ESZKÖZÖLHETLEN,  (esz-köz-öl-het-len)  ősz.
nn. Amit eszközleni,  azaz  végrehajtani,  közbejárás-
Mi megtenni,  teljesíteni  nem lehet.  Mint  határozó  :
<ttköiölhetlenül.

ESZKÖZÖLHETŐ,  (esz-köz-öl-het-ö)  mn.  tt.
t.  Amit  közbejárás,  közbevetés,  bizonyos

««kotök  és módok  használása által  megtenni,  végre-
^Jtini, elérni  lehet.

ESZKÖZTAN,  (eszköz-tan)  ősz.  fn.  A  sebészet-
iéi  tton  ága,  mely  a  sebészi  eszközökről, s  azok
hwznilataról  oktatásokat  ad.

ESZKÖZTANÍTMÁNY, (eszköz-tanítmány) ősz.
fn.  Tanitmány  a  sebészi  eszközökről  és  azok  hasz-
ntUtí  módjáról.

ESZKÖZTAR,  (eszköz-tar) ősz. fn.  Általán, esz-
kötök tán;  különösen  a  sebészi  eszközök  gyüjtemé-

, wgy oly  tárcza,  melyben a sebészek  magukkal
jak eszközeiket

ESZLÁB, TISZA—,  falu  Szabolcs  megyében;
E»iUr-<m,  —rá, —roi.

SCOTA*.  U.  KÖT.

ESZME,  (esz-me  ám.  ész-mi, észben  létező,  ész-
| ben támadt valami) fn. tt.  eszme-1.  Széles  ért  gondo-
lat,  fogalom, mely eszünkben  támad,  létezik.  Felséges,
alacson  eszme.  Világos,  homályos  eszme.  Szorosabb
ért.  az  észrevett  tárgynak  azon képe, melyet a vissza-
idéző  tehetség alkot,  miért némelyek  észképnek  is ne-
vezik.  (Idea). Plató  szerént  minden lény eszme, meny-
nyire  az eszünk  előtt  lebeg,  vagy  a  tiszta  szemlélet
tárgya.  Locke  szerént:  minden  tárgy,  mely  elménk-
ben  van, ellentétül a  kívülünk  valóságosan létező tár-
gyakkal.  Kant  az  eszme  köréből  minden  érzéki  tár-
gyat kizárt,  s  egyedül  az észbeli  tiszta  fogalmat ér-
tette  alatta.

„Megtestesült  az  örökös  nagy  eszme,
tm  a  teremtés  befejezve  áll,
S  az  Úr  mindentől,  mit lehelni  enged,
Méltó  adót  szent  zsámolyára vár.'

Az  ember  tragédiája  (Madách Imre).

„Agyában  a  hiteszmék  harcza  kél,
Nem  boldogul  az  észnek  fényinél."

Vachott  Sándor.

ESZMECSERE,  (eszme-csere)  ősz.  fn.  Eszmék
felváltása,  azaz,  midőn  valamely  tárgyról  többen  fel-
váltva  közlik  észrevételeiket,  gondolataikat.  Eszme-
csere  által  világosságra  deríteni  valamit.

ESZMEI,  (esz-me-i) mn.  tt.  eszmei-t,  tb. —ék.
Eszmében,  gondolatban  létező,  észben  foganszott.
Eszmei  tárgyak,  lények.  Ellentéte : tapasztalati, v.
tárgyilagos.

ESZMEILEG,  (esz-me-i-leg)  ih.  Nem a  tapasz-
talat  szerént, vagy tárgyilag,  hanem egyedül  gondo-
latban  ,  eszmében.  Eszmeileg  fogni  fel  valamely
tárgyat.

ESZMEISÉG,  (esz-me-i-ség)  fn.  tt.  eszmeiség-ét.
A  tárgyaknak  egyedül  eszme  gyanánt  felfogása,  és
tekintése  (Idealizmus),  midőn  az  észrevéve)  v.  böl-
cselő  csak  magát  tartja  valódi  lénynek,  a  kívüle  lévő
tárgyakat pedig  csak  tüneményeknek ,  képzeteknek
veszi.  Az  eszmeiségnek  különféle  alakjai  vannak.

ESZMÉL, (esz-me-el)  önh. m.  eszmél-t.  1)  Eszén
van,  öntudattal  bír,  magát  a  külső  tárgyaktól  meg-
különbözteti.  2)  Valamely  tárgynak  eszméjét,  azaa
képét  az  észben  eléállítja.  Különféle  tárgyakról  e*a-
mélni.

ESZMÉLÉDIK,  (csz-me-el-éd-ik)  k.  m.  eszmé-
led-1 em,  —tél,  —étt. Magához tér,  eszére jön,  a kö-
rülötte  lévő  tárgyakat  különböztetni kezdi.  Ájulásból,
ijedésböl,  álomból  eszméledni.

ESZMÉLÉS,  (esz-me-el-és)  fn.  tt.  eszmélét-t,  tb.
—ék.  Szellemi működés, midőn  valaki  eszmél.

ESZMÉLET,  (esz-me-el-et)  fn.  tt  eszmélet-ét.
Öntudat,  midőn  valaki  saját  lényét  a  külső  tárgyak-
| tói  megkülönbözteti,  midőn önerejét,  létét érzi.  Etz-
\  méletét  elveszteni.  Eszméleten kioül  lenni. Eszmélet  nél-
i  kuli  beteg.

27
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ESZMÉLETLEN, (esz-me-el-et-len) mn.tt.wz-
méletlen-t,  tb.  —Oc. Eszmélet  nélkül  levő;  aki  öntu-
dattal  nem  bir;  aki  magán  kívül  van.  Ettméletlen
gyermek.  Ettméletlen  beteg.  Mint  határozó  :  eszmélet
nélkül,  eszméletlenül.

ESZMÉLETLENÜL  ,  (esr-me-el-etlen-ül)  ih.
Eszmélet híjával,  öntudat  nélkül,  magán  kivfil.  Est-
mOeOenal fetottt  halálát  ágyán.

ESZMÉLKÉDIK,  (esz-me-el-kéd-ik)  k.  m.  «w-
mffkid-tem,  —tél,  —étt.  Folytonosan  eszmél,  vagy
az  öntudat  nélküli  állapotból  lassan-lassan  öntuda-
tosba  megy  által.  A  mesét*  különféle  tárgytikról  em-
mélkedik.  Ájulát  után  etsmélkedni.

ESZMÉLTET,  (esz-me-el-tet) áth. m.  ettméltet-
étt, pár. ettmél-tett.  Eszközli, okozza, hogy valaki  esz-
méljen;  eszmélővé  tesz.

ESZMÉNY,  (esz-me-eny,  mintegy  et*me-any,
azaz  eszmék  szülője,  alapja)  fa.  tt  ettmény-t,  tb.
—ék.  Általán,  merő  eszmékből,  azaz  képzetekből
alakított  gondolatbeli  lény.  Továbbá  példányeszme,
előkép,  mely  után  más képek, más  gondolatok,  más
eszmék  alakulnak.  (Ideál).  Különösebben  a  szépmü-
vészetben jelenti  azon  eredeti  képet, mely  a  művész
képzeletében  lebeg, s melyet  ő  nem scolgailag a  ter-
mészet után  alkotott, hanem  az  eszmei  örök szépnek
saját  költői  erejével  felfogása  után képezett  De van
eszmény  az  igaz  és jó  birodalmában  is.  (Eteményi
igauág,  euményí  jog).

ESZMÉNYÉSÍT, (esz-me-eny-és-ít)  áth.  m.  et»-
ményettí-éU,  htn.  —ni  v.  —eni.  Valamely  való,  lé-
tező tárgyat eszményiséggel  ruház  fel,  úgy  alkotja,
úgy  állítja  egybe, hogy  az  eszmény kívánalmainak  is
megfeleljen,  vagy  azokhoz  közeledjék.

ESZMÉNYE8ÍTÉ8,  (esz-me-eny-es-ít-és)  fa.  tt.
etfményettiét-t,  tb.  —ék. Cselekvés,  midőn valaki  esz
menyééit

.Hát a  rideg  valónál  áUjak-é  meg?
Euményesítés  ad  müvünkbe lelket"

Madách.
ESZMÉNYI,  (eu-me-eny-i)  mn.  tt.  ettményi-l,

tb.  —ék.  Eszményt  illető,  eszményre  vonatkozó;  az
eszmei világba  áthelyezett;  előképül  szolgáló.  Én-
menyi tárgyak.  Etményi müvek. Ettményi  ttobor, arct-
kép.  Enményi  igattágok.  Ellentéte  : valódi,  tapattta-
lati,  letető.

ESZMÉNYILEG,  ess-me-eny-i-leg)  ih.  Nem
valódi, vagy nem pusztán  valódi  tárgy,  vagy  csupán
tapasztalat után,  hanem a  képzelő  erőnek, vagy  én
nek  is  alkotása szerént; előkép  gyanánt  Ettményileg
fogai  fel  valamely  tárgyat.  EitményÜeg  futett  kép.
Etuményileg  megállapított  igauág.

ESZMÉNYISÉG,  (esz-me-eny-i-ség)  fa.  tt  «
mé*yitég-et.  Ás  eszmének  vagy  eszmelénynek  azon
tulajdoniága,  melynél  fogva  az egyedül  a képzeletí
erőben  vagy  énben  létezik,  és valóságos  tárgy nem
felel  meg neki. Különösen  a  szépművészetiben,  a mű
nek,  úgyszólván  a  földi  vagy  emberi  tapasztalaton

fölül  emelkedése, s a  valódinál  magasabb,  fenaégeab
alakban  elétfinése.  V. ő. ESZMÉNY, ESZMÉNYI

ESZMEROKONSÁG,  (eszme-rokonság)  ősz.  fn.
Rokonság  az  eszmék  között, melynél  fogva  bizonyáé
tulajdonságaikra  nézve egymáshoz  hasonlítanak.  (Af-
Initas  idearnm).

ESZMETAN,  (eszme-tan) ősz.  fa.  Az  elméleti
bölcselet  azon  része,  mely  az  eszmék  tulajdonságút,
különféleségét  stb.  tárgyalja.  (Ideológia).

ESZMETÁESITÁS,  (eszme-társítás)  ősz.  fa.
Cselekvés,  midőn bizonyos eszméket  egymáshot  kö-
tünk, melynél  fogva  egyik  a  másikat  eszünkbe jut-
tatja.  (Associatío  idearum active sumta).

ESZMETÁRSULAT,  (eszme-társulat)  ősz. fii.
A  rokoneszméknek  azon egymásközti  viszonya,  mely
szerént  egyik  a  másikat  kölcsönösen  felkölti  énünk-
ben, pl. eszmetársulat  van a jel  és jelelt  tárgy kötött,
milyenek  : a  feszület  és  Idvezitőnk  halála; a temeti,
és  halottak  eszméi  között  (Associatio  idearam  ob-
jective sumta).

ESZPÉTE,  puszta  Somogy  megyében;  helyr.
Etepété-n, —re, —röl.

—ÉSZT,  igeképző,  mély  hangon  :  — «*,
lásd  : ezt

ESZTÁN,  L EZTÁN.
ESZTANA,  1. ISZTINA.
ESZTÁR,  falu  Bihar  megyében;  helyr.  Enik-

őn,  —rá,  —ról.
—ESZTEL,  igeképző,  mély hangon  —autói;

lásd  : ezt
ESZTELEN,  (esz-telen,  ét* v. ét*  gyöktől)  mn.

tt.  etttelen-t,ti>.  —ele. Kinek esze nincs;  ostoba, buta.
A  bolond szónak  gyöngédebb  kifejezése.

ESZTELENKÉDIK,  (esz-telen-kéd-ik)  k. m.
eutelenkéd-tem,  —tél,  —éti.  Ész  ellen  v.  nélkül, bu-
ta, ostoba, balgatag  módon  cselekszik ;  bolondozik;
tréfából  úgy  tesz,  mintha esze nem volna.

ESZTELENSÉO,  (esz-telen-ség)  fin.  tt.  tatéin-
tég-ét.  Észnélküli  állapot, vagy  tulajdonság;  bolond-
ság; butaság; ostobaság;  tréfából  elkövetett  bolon-
dos  csíny; meggondolatlan  könnyelműség.  A  fád
ember  tok  etttelentígbe  tántorodik.  Kiméletesb  k
gyöngébb  kifejezés,  mint a  bolondság.

ESZTELENÜL,  (esz-telen-ül)  ih.  Ész  nélkül;
magán  kívül; bolondul; ostobául, butául;  meggon-
dolatlan  könnyelműséggel.  EtntelenVl  fvíni  mérgeket
fol-alá.  Etttelenttl  etelekedni.  Entelentíl  eljdtaama
nerenetét.

ESZTELNEK,  falu  Erdélyben,  Háromszékben;
helyr.  Etntelnek-én,  —re,  —rSl.

ESZTENA, (1),  fn. tt  tntenát.  A székelyeknél
ám.  jnhálló  hely, juhfejő  szín; akol, hol a jnhoktó
fejik.  Máskép  :  úttína,  (a  románoknál  is  ntena v.
tttina).  V.  ö.  ISTÁLÓ.

Szanszkritul  tthánan,  ám.  állás, tanya;  ide tar-
tozik a hellén  fftfjtal;  a  szláv  nyelvekben  eléfordal-
nak  : ttena, tttina, tttjena  kőfal jelentéssel, de ezek
inkább  a néniét 5<íin-val  látszanak  rokonoknak.
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ESZTENA, (2),  L ISZTINA  és  SZTANA.
ESZTENABER,  (esztena-bér)  ősz.  fn.  Bér,  me-

lyet  ajuhfejfe  bérlői  az  esztenától,  azaz  fejőhelytől
fisetnek.

ESZTENAKARÁM, (esztena-karám) ősz.  fn.  Az
óztatok, azaz juhokat  fejő  akolnak  kerítése.

ESZTENAL, (esztena-al) áth. m. uztendl-t.  Esz-
tenib* lár. A juhokat  esntenálni.  V.  ö.  ESZTENA.

ESZTENÁLÁS,  (esztena-al-is)  fn.  tt.  esttená-
lái-t, tb. —ói. A juhoknak  esztenába  zárása, eazte-
nibuj tartása.

ESZTENDEI,  (ezten-idöi,  1.  ESZTENDŐ) ősz.
ma tt  tntendá-t,  tb.  —ék. Enzteudőre  való ; eszten-
deig tartó;  egy  esztendőben  létező.  Esztendei  fizetés,
bér.  Sutáidéi  takarmány.  Esztendei  munka,  utazás.
Uuíí  tataidéi  termét.  A  régieknél  eléjöu  esztendőé
helyett is.  „Mikoron  volna  tizennyolcz  esztendei  em-
ber.'  Nédor-cod.

ESZTENDŐ,  ősz.  fn.  tt  eszUndö-t.  Harmadik
uemllyraggal  :  esztendeje.  Azon időkör, mely alatt  a
fold  megteui  nap  körüli  útját,  vagy  mely alatt  lát-
ezólag  a nap  futja  be  azon  égi  ösvényt,  melyet  nap
ítjáttakvtgj  állatkSrnek  nevezünk,  mi  365  nap,  5
óra, 4 perez  és  48  másodpercz  alatt  történik  meg.
Kói  életben 865  napot  számítunk  egy  esztendőre, s
nevezzük  közönséges  esztendőitek  v.  évnek.  Minden
negyeiuk esztendő  pedig 366  napból  áll,  és  stökönek
mondjak. Keresztény  időszámítás  ;zerént  az  esztendő
január elsőjén  veszi kezdetét, u.  m. Urunk  körülme-
teltetése napján;  s  ez  az  új  esztendő  napja.  Ó  vagy
níU, jövS,  következő  esztendő.  Egyházi  esztendő,  mely
Advent  elaö vasárnapján,  polgári  esztendő,  mely  ja-
nuár  elsőjén,  katonai  esztendő,  mely  nov.  elején  kez-
dődik,  hkolm  esztendő.  Esztendő, ül  esztendőre.  Egy
t*er  egy  esztendőben.  Esztendeje,  hogy  nem  láttalak.

esztendeje  múlt  f  Esztendeig  betegeskedni.  Esz-
múlva.  Esztendő  ilyenkor.  Esztendő  ez  nap

történt.
Elemezve  :  esten-idő,  t  i.  az  időnek  folyása
addiglan, míg  iámét ezen  mostani  idő  kerül  elé;

teljesen  hasonló  öazvetétel  éhez  :  eztennap  v.  ezten-
«aten) és nap ; 1. ezt

ESZTENDŐI, 1.  ESZTENDEI.
ESZTENDŐNKÉNT,  (ezten-időnként)  ősz.  ih.

Minden esztendőben  külön  véve,  esztendőről  eszten-
d°re-  Esztendőnként  fürdőbe  menni.

ESZTENDŐBE,  (ezten-időre)  ősz.  ih.  Midőn
miuden előtétéi  nélkül  áll,  ám. a  legközelebbi  észten
Jcben; jövő  évben.

»A  farsangnak  kezdetével
Esztendőre,

Kész  lesz, monda, mindenével
A  kendőre."  Verseghy.

üt  több eutendőt  akarunk  értetni,  akkor  az  illető
(<•  tó,  károm,  négy  stb.  számok  állnak  előtte.  Két
'*xtndöre  fogadni  bérbe  valamely  hátat.  Tís  esztendőre

t' be  katonának.

ESZTENDŐS,  (ezten-idős)  ősz.  mn.  tt  estten-
dős-t  v.  —ét, tb.  —ék.  Ami  már  egy  esztendő  óta
étezik,  tart,  él.  Esztendős  gyermek  f  esztendős  kalap,

csizma.  Ha  több  esztendőt  akarunk  értetni, az  illető
szám  áll  előtte.  Három  esztendős  csikó.  Tűt  eszten-
dős  bor.

ESZTENDÖSZÁM,  (esztendő-szám)  lásd  : ÉV-
SZÁM.

ESZTENDŐT ÁLTAL, ESZTENDŐT  SZAKA,
ih. Egész esztendő folytában,  elejétől végig.  Esztendőt
által  úton  lenni.

ESZTENDÖZ,  (ezten-időz) áth. m. esztendöz-tem,
•tél,  —ott.  Valamit  esztendőről  esztendőre  elha-

laszt.  Esztendötni  v. elesztendözni  a  terv  végrehajtását.
Kém  igen  van  divatban.

ÉSZTEN  EZ  NAP  v.  NAPON,  (ezten  ez  nap
v.  napon)  ih.  Mához egy hétre,  t  i. a  napoknak fo-
lyása  egész  addiglan,  míg  ismét  ezen  mostani  nap
kerül  elé.  Használták  Thelegdi,  Biró  Márton, s más
régiebbek.  Eléjön  Molnár  Albertnél  is.

ESZTÉNY  v.  ESZTEVÉNY,  falu  Erdélyben,
Doboka  megyében;  helyr.  Esztény-be,  —ben, —bői.

ESZTEK,  (1),  (héber  szó, némelyek szerént  ám.
csillag,  mások  szerént  : zöld  myrthus),  női  kn.  tt
Eszter-1,  tb.  —ék.  Az  ó  testamentomi  zsidó  nevek
egyike.  Eszter  könyve.

ESZTER,  (2), puszta Baranya megyében; helyr.
Eszter-be,  —ben,  —bői.

ESZTERAO,  fn.  tt  eszterag-ot.  Gólya, czakó.
Élnek  vele a  székelyek.

Idegen eredetűnek  látszik; németül Storch, svédül,
dánul  stork  stb.  Talán  csörgő,  (azaz  kelepelő)  hangja
utánzása.

ESZTERGA,  fn.  tt.  esztergá-t.  Az  úgynevezett
esztergályos  mesteremberek  mUeszköze,  főszerszáma,
melynek  segítségével munkáikat készítik.  Esztergában
csinált  munka. Az  orbis  pictusban  vésflt  jelent

Természeti  hangot  utánzó  szónak  látszik, mint-
hogy  forgatáskor  folytonos  stter  hangot  ad, tehát ám.
sztergó,  rokonok vele a magyar  tőrgö,  csörgő,  csikorgó
szók  is;  rokonnak  látszik  a  hellén  áffTQCtfaiot  is,
mely a többek közt nyakgerincz jelentéssel  bír; egyéb-
iránt  megegyezik  vele  a szláv  sztrug.  Törökül  cttícrík,
honnan  :  csikríkdsi  ám.  esztergáé.

ESZTERGAACZÉL,  (eszterga-aczél)  ősz.  fn.
Forgó  aczéleszköz  az  esztergában,  melynek  crörlő
alakú  éle  és  erős  hegye  van.

ESZTERGÁL,  (1),  (esster-ga-al)  1.  ESZTER-
GÁLYOZ.

ESZTERGÁL,  (2),  falu Szála megyében; helyr.
Esztergál-on,  —rá, —ról.

ESZTERGÁLOS,  (eszter-ga-al-os)  1.  ESZTER-
GÁLYOS.

ESZTERGÁLY,  (1),  (eszterga-aly)  lásd  : ESZ-
TERGA.

ESZTERGÁLY,  (2),  ALSÓ—, FELSŐ—, fal-
vak  Nógrád  megyében ;  helyr.  Eazterydly-on,  —rá,
—ról.

27*



423  ESZTERGÁLYOS—E8ZTERJA ESZTERÓ—ETELE 424

ESZTERGÁLYOS,  (eszterga-aly-os)  fh.  tt  ett-
tergályot-t,  tb. —ok.  Mesterember,  ki  különféle ke-
mény  anyagokból,  pl.  fából,  csontból, szaruból, gyán-
takőből  sajátságos  eszköz  (eszterga)  által  miveket
készít.

ESZTERGÁLYOSSÁG,  (eszterga-aly-08-ság)fh.
tt  entergdlyottdg-ot.  Esztergályos mesterség.  Emter-
gdlyotsdgot  tanulni.

ESZTERGÁLYOZ,  (eszterga-aly-oz)  áth.  m.
entergályot-tam,  —tál, —ott.  Valamely  míret esz-
tergában  készít,  csinál. Pipatzárakat,  nopókdkat,  eta-
pokat  etttergdlyoeni.  Megetttergdlyoe,  kientergdlyo*.

ESZTERGÁK,  (1),  tt.  eutergdr-t,  tb.  —ok; L
ESZTERGA.

ESZTERGÁR,  (2),  falu  Veszprém  megyében;
helyr. Etttergdr-on,  —6a,  —Ml.

ESZTERGÁRÓL, 1. ESZTERGÁL.
ESZTERGÁROS, 1. ESZTERGÁLYOS.
ESZTERGÁROZ, 1. ESZTERGÁLYOZ.
ESZTERGÁS, 1. ESZTERGÁLYOS.
ESZTERGAVAS, (eszterga-vas) ősz. fn. 1. ESZ-

TERGAACZÉL.
ESZTERGAVÉSŰ,  (eszterga-vésn) ősz. fn. Véső

vas  eszköz  az  esztergában.
ESZTERGÁZ,  (eszterga-az)  1.  ESZTERGÁ-

LYOZ.
ESZTERGÁM, 1. ESZTERGOM.
ESZTERGOM,  fn.  tt  Entergom-ot.  Sz. kir.  va-

ros, melynek  átellenében  a  Garan  a Dunába  szakad.
A  latin  Ittrogranum  és  szláv  Ottríhron,  Ottri-

hom után képeztetett  A  törzs  Ister,  a Duna  régi neve.
ESZTERGOMI, (esztergom-i)  mn.  tt  ettiergo-

tm'-t,  tb.  —ok.  Esztergomba  való, ott  lakó, onnan
eredő, azt illető, arra  vonatkozó.  Eutergomi  értek,
vár. Entergomi  borok.

ESZTERGYA,  1. E8ZTERHA.
ESZTERHA, ESZTERHAJ,  fn.  tt.  enterhaj-t

v.  —át,  tb.  —ok.  A  házfödélnek azon  alsó része,
mely  a  falon  kivfll  kinyúlik, s a lefolyó  vizet a faltól
elveti.

Mennyiben  erent  képez, a magyar nyelvből  így
elemezhető  :  érett-haj  v.  erettt-haj.  Egyébiránt  egye-
zik  vele a  szláv  ttrecha,  mely  házfödelet  (ezerhát),
egyszersmind  eszterhajt  is jelent

ESZTERHÁZ,  (1),  L ESZTERHÁZA.
ESZTERHÁZ,  (2),  (eszterha-az) áth.  m.  enttr-

Mu-tam,  —tál,  —ott. Az  épületet eszterhával ellátja,
csepegőt csináltat  V.  ő. ESZTERHAJ.

ESZTERHÁZA, falu Soprony megyében; helyr.
Ettterhatdm,  —rá,  —ról.

ESZTERHÁZÁS,  (eszterha-ac-ás)  fn. tt  enter-
Mtdt-t,  tb.  —ok. Az  épületnek eszterhával  ellátása.

ESZTERICZ,  fn.  tt  enteriet-et.  Szálában  ám.
«gy rúdból  álló  lajtorja,  melynek  fogai  kétfelül  ki-
illának ,  milyen  a  csőszök  földbe  ásott  lajtorjája.  V.
Ö.ESZTERÓ.

ESZTERJA, ESZTERJE, 1. ESZTERHA.

ESZTERÓ, ESZTERÚ, fn.  tt  euterfa.  Danán
túl  ám. víz  árja  ellen készített  erős gát,  töltés,  mely-
nek  alapját  kecskelábak,  gerendák  teszik.  Eléfordűl
a  Góry-codexben,  hol  fogas  állást  jelent,  melyre *
húst  akgatják,  pl.  a mészárosok.  Ét  élete*  rágalma-
tok  hatonlatoiak  át  méttdrot  ebeiket,  kiknek  vérei át
ajakak,  ét  nem  gondolnak  a* etttróba  vetett  nép  lát-
tál.  (8.  1.)  Paranetolá,  hogy  Vet  felvongydk  ős ént-
róra.  (28.  1). A  Nádor-codexben  valamely  kínzó eu-
közt jelent:  .Szent  Adorján  eszterún  vitetek a  oá-
szár  eleibe."

Alaphangra  és  értelemre rokon az  etttrtnga  ui-
val, és  idegen  eredetűnek  látszik,  s  a  latin  ttrmgo  é»
német  ttreng  szókkal  rokonítható. V.  ö.  ÖSZTÖRŰ

ESZTEVÁTA,  ESZTOVÁTA,  1. OSZTOVÁTA
és  SZÖVŐSZÉK.

ESZTEVÉNY,  1. ESZTÉNY.
ESZTI,  női kn. tt  Ettti-t.  Eszter szó káesuzoje.
ESZTOK,  (ész-tok) ősz.  fn.  A  székelyeknél  ám.

koponya.  Nem tok  van  át  entokban.
E8ZTREGNYŰ,  falu  Szála  megyében;  helyr.

JStttregnyé-n,  —re, —r*í.
ESZTRENGA,  fn.  tt  enírengd-t.  Elzárt  heJ/

az  akolban, hol  a juhokat  fejik.  Tolongnak,  mát m
etttrengdra  hajtott  juhok. (Km.)  Átv.  ért.  szoros  fe-
nyíték.  Ugyan  eutrengdba  vették  8  kelmét.

Románul  ntrunga,  úgy  látszik  a  latin  itrmgt
után, melylyel  a  német  ttreng  is  rokon  értelmű. A
magyarból  így  lehetne  elemezni  :  ött-terengo,  ani
korlátolt  szfik  hely,  hová a juhokat öszveterengetik,

ESZTRENűAL,  (esztrenga-al) áth.  m.  etttrm-
gdl-t.  Esztrengába  szorít, hajt,  zár.  Átv.  ért. kemény,
erős  fenyíték  alá  vesz  valakit; fartat, uorít, zaklat

ESZTRENY,  falu  Gömör  megyében;  helyr.
Etttreny-be,  —ben,  —667.

ESZTRÓ, fáin Szathmár megyében;  helyr.  A*
rrf-n,  —ró,  —rdl.

ETED,  fala  Erdélyben,  Udvarhely  székben;
helyr.  Etéd-én,  —re, —r&.

—ÉT,  (1),  igeképző, mély  hangon  —AT. L.
-AT,  (1).

-ÉT, (2), igenévképző; 1. —AT, (8).
—ÉT, (S), tárgyeseti rag; L —AT,  (8)  és «-

képen —t mint tárgyeseti  rag.
—ETEG,  1. — ATAG.
—ETEL, 1. —ATAL.
ETEL, patak  Erdélyben.
ETELE,  férfi  név,  tt.  Etelét.  Atüa,  Attilano*.

Etele  a  hunnak fejedelme.  (Attyla qui Hongaríco idio-
mate  Ethele  dictus est Thuróczy).

. . . .  .Árpád
A  hajdanta  dicső  Etelének  hős unokája."

Vörösmarty.

A  Volga  vizét is  hívták  Etel  v.  Átélnek,  honnan :
Etelküt  v.  Atelkün,  mely  az ital  (ss  vím)  ssótól  lat-
szik  származottnak.  Erdélyben  ma is  van  Etel  nevfi
patak. Többire  v.  ö. ATILA.



4*6 ETELKA—ETTE ETTES—EVEDES

ETELKA,  1. ETELKE.
ETELKE, női kn. tt  ETELKÉT.  Adelhais.
Magyar elemzéssel Etele  szó kicsinzője;  a  meny-

nyiben  pedig  a  német  Adué,  Adelheid  értelmében
Tétetik, ez  nemest jelent

—ÉTEN,  mély  hangon  — ATÉN,  toldalékos
végzetek  ilyetén,  olyatén  névmásokban,  ily  éten,  oly
oson  vagy  ilyet  eme,  olyat  ama  toldásos  alakokból
oazvcforradva.

ETÉNTÓK,  L NETÉNTÓK.
ETES,  falu  Nógrád  megyében; belyr.  Etet-én,

—re, — rSl.
—ETÉS,  (et-és)  mély hangon  —ATOS,  (at-os)

ősz. melléknévképző, ezen közdiratú szókban:  kellem-
etet,  figyebn-etes,  tterelm-etei,  élem-etet,  ttemérm-etes  ;
alkalm-atot,  norgalm-aiot.  Nem  egyéb  mint  az  öt, £»

képzőnek megkettőztetése,  az elsőbbik  « t-re  változ-
ván,  igy  kellem-et,  keUem-et-et,  kellem-et-et,  ttorgalm-
at,  ttoryalm-at-ot,  storgalm-at-os.  Ily  kettőztetés  van
ezekben  is  :  lltv-it-es,  mak-act-ot  (Simái  Kristófnál),
mtryyü-ut-ot (= mérges, a székelyeknél);  ilyen  a ré-
gieknél  Sröm-etet-t,  e  helyett  öröm-es-t.  Ugyanazon
ét  át  (első tag)  marad  meg,  ha  azon  szókhoz  len,  Ián
képző  is járni;  mint  keUem-et-len, figyelm-et-len,  ste-
min*-et-len,  alkalm-at-lan,  storgalm-at-lan  ;  mikből
szintén  megtetszik, hogy  a  uemlő vagy  fosztó  jelen-
tés nem  a  te ta, hanem  a  len  Ion  tagokban  rejlik;
•ért az  elsőbb öszvetételekben  (etet,  atot),  semmiféle
nemié*  vagy  tagadás  nincsen.  V.  ö. — ATLAN,  és
—ETLEN képzőket

ETFALVA,  helység Erdélyben, Háromszékben;
helyr.  Etfalvá-n,  —ró, — ról.

ÉTBE,  falvak  Abaúj  és  Pozsony  megyékben;
helyr.  Etké-n, —re,  —TŐI.  A  névtelen  jegyzőnél  elé-
jön  a  hét  vezér  közt  Ond  mint Ete  atyja,  kitől  a Ka-
tám  é*  KSlctey  nemzetség  eredt

—ETLEN, mély  hangon  —ATLAN,  tagadást
vagy  nemlést  jelentő  képző.  Kétséget  nem szenved,
hogy  a  t  betfl  szintén  lényeges  benne, minthogy  az
neveknél «-ből változott el, pl.  véget,  végetlen  (= vég-
eslen), keltemet  kellemetlen  (= kellemeslen); néha az
ét  megfordítva  is  mint gyermeket  gyermekeilen  v.  gyer-
mtkteltn;  igéknél pedig épen  igenevekből  származott,
mint  ml  ittlét  tUletlen,  ken  kenet  kenetlen  (vagy  ke-
nrttJep); sőt nem alaptalan azok  véleménye  sem,  kik
abban  épen magát  az  ét  v.  it (= tesz)  igeképzőt  lát-
ják  ,  znire  kitűnő  példa  met-it-Un;  mindazáltal, ha
már egyszer  megvan  a  törzsben a t betű, minden  jeles
iró gyakorlata  szerént  elmaradhat  a  másik  t  (ta, te v.
át,  etj,  hacsak  különben  zavart  nem okoz, mint  élet-
lm  e»  élettelen.  L. —ATLAN  és v.  ö. —ETÉS.

ÉTBE,  fáin  Pozsony  megyében; helyr.  Etré-n,
—r«,  —T&.

—ETT, L —ATT.
—ETTE, L  —ATTA.
ETTE, falu  Komárom megyében; helyr.  Etté-n,

r€f rof*

ETTES, L ETES.
ETYEK, falu Fejér megyében; helyr. Etyek-én,

—re, —röl.

ETYEPETYE, a latin appeíitut-ból  elrontott
szó. Jó eíyepetyét.

EUGÉNIUSFALVA, helység Baranya  megyé
ben ; helyr. —falván, —falvára, —falvárol.

EURÓPA,  fn. tt Európát. Terjedelemre  legki
sebb, de legmiveltebb világrész. Nevét ezen  földrész
nek  már Herodot sem  tudta  földeríteni. Némelyek

azt a lakosok fehér  színétől,  mások  Európa  vagy
Europos  személyektől  származtatják,  (Fnnke.  Real-
Schullexicon),  mások  ismét a héber  3~1^ szótól,  mely

estét  v.  napnyugotot  is jelent, s  e szerént  annyit ten-
ne , mint  nyugati  fold  (t  i. keletről  tekintve).

EURÓPAI,  (európa-i)  mn.  tt.  európai-t,  tb.
—ok. Európából való,  ott  létező,  termő  stb.

EV,  (1),  elvont gyök;  fenn  van  az  evet,  evet,
evictk,  evictkel  szókban, és  ezek  származékaiban.  Je-
lentése  : élénk,  fürge  mozgás.  Rokonságok  a  szansz-
krit : ab, amb  (menni,  mozgatni), hellén  tWoj,  tnopcu
stb.  A  finn  nyelvben evá  ám.  uszószárny  (pinna  pis-
cium).  A  magyar származékok  általánosb  jelentéssel
bírnak.

EV,  (2),  fn.  tt  evet.  A  kóros  állati  testben
képződő,  ritka,  átlátszó, gyúlasztó,  rósz  indulata  fo-
lyadék , mely  körül  néha  vadhús  keletkezik.  (Ichor,
Jauche).  Különbözik  tőle  :  geny,  1. ezt  Rokona vas-
taghangon  a  romlásra,  rohadásra  vonatkozó  avat
gyöke  :  av.

Peraául  hav  v.  hév.

—EV, L  —EVÉN.
EVANGÉLIOM,  EVANÖYÉLIOM,  (hellén szó

tiayyéhov)  fn.  tt  evangyéliom-ot.  így  neveztetik az
új  testamentomnak  azon  négy  első  könyve,  melyek-
ben  Idvezítőnk  élete  és  tanítása  foglaltatik.  Görög
értelménél  fogva  ám. jó, kedves  hirdetmény, mint-
hogy  benne  a  legszentebb  és  legüdvösb  tanok hir-
dette tnek.

EVANGÉLIUMI,  EVANGYÉLJOMI, (evangyé-
liom-i)  mn.  tt  evangyéliomi-t,  tb.  —ok.  Evangyéli-
omból  való, azt  illető,  arra  vonatkozó.  Euangyéliomi
tanok, példabeszédek.  Evangyéliomi  tanácsok.

EVANGÉLIOMOS, EVANGYÉLIOMOS, (evan-
gyéliom-os) mn. tt. evangyéliomos-t  v.  —át,  tb. —ok.
Evangyéliommal  ellátott,  azt  tartalmazó, magában
foglaló.  Evangyéliomos  könyv.

EVANGÉLISTA,  EVANGYELISTA,  fh.  tt.
evangyelittdt.  Szent  személy,  ki  evangyeliomot  írt.
Szent  Máté,  Márk,  Lukács ét  Janót  evangyelitták.

EVED,  (ev-ed) önh.  m.  eved-t.  Evféle  tisztáta-
lan  nedv fejlődik ki belőle.  Eved  afekély,  teb, lásd  :
EV,  (2)  fn.

EVEDES,  (ev-ed-és)  fh.  tt  evedét-t,  tb.  —ék.
Kóros  állapot, midőn  az  állati  testből  év  nemű,  rósz
indulata  folyadék  fejlik  ki.
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R-EVEDSÉG, (ev-ed-eég) fia. tt  eved$ég-el.  A  test-
nek uon  állapota, vagy  nyavalyás  tulajdonsága, mi-
dőn  evféle  rútság  undokitja.

EVEDT,  (ev-ed-t) mn. tt  evedt-et. Evvel bevont.
Evedt  fekélyek.

EVEDTSÉG, (ev-ed-t-ség)  L  EVEDSÉO.
—EVÉN, névképző  eleven  (él-even),  mer-even

Siókban;  sajátlag  az  ó*  részesülőből  lett tv,  (éld  elev,
merS  merev),  ebből  további kisarjadz&s által  —ev-en;
merev újabb  időben  egyszerűbben  is használtatik.  V.
5. —ö  részesülői képző.

EVES,  (ev-es) mn. tt.  ewe»-t  v.  — tt,  tb.  —ék.
Evvel  bemocskitott, a  miből  év  fejlődik  ki; rútságos.
Evet  »eb, feküy.  Evei  kelevény.  Eoet kon, var. Rokona
a  bfizhödt,  romlott  nedvre  vou»tkozó  avat.

EVESÉDÉS,  (ev-es-éd-és)  fn.  tt  evetedit-t,  tb.
—ék.  Az  állati  testnek  azon  állapota,  midőn  eve-
sedik.

EVESÉDEK,  (ev-ea-éd-ik)  k.  m.  eveied-tem,
—tél,  —itt.  Eves  állapotba  megy  által;  evféle  rút-
tággal behúzódik. Euetedik  a  teb,  fekély.

EVESÍT,  (ev-es-ít)  áth.  m. evettí-étt,  htn.  —m,
v.  —eni.  Evessé  tesz,  okozza,  hogy  a kóros gyula-
dásban  levő  test  evessé  legyen.

EVESSÉG,  (ev-ee-ség)  fn.  tt.  eveuég-ét.  1)  Tű-,
lajdonsága  valamely sebnek,  fekélynek,  daganatnak,
kelésnek  stb.,  melynél  fogva  év  foly  ki  belőle.  2)
Maga  az  evfolyadék,  rútság.  Kinyomni  a kelét  evet-
tégét.

EVESÜL, EVESÜL, (ev-es-ttl-t) önh. m. evetU-t.
Evessé lesz; eves, azaz rútságos állapotba megy  által
Evetül  a teb.

EVESÜLT,  EVESÜLT,  (ev-es-ül-t)  mn. tt  eve-
tült-et.  Evessé  lett,  evvel  behúzódott,  évtől  folyó.
EvetUlt  lobot  bántalom.

EVET,  v.  EVÉT,  (evet)  fn.  tt.  eveí-eí.  Kisded
emlős  állat, melynek  első  lábain négy, a hátalsókon
öt körme, s  hosszú  bozontos  farka  van, hasa  fehér,
a  többi  szőre  pedig  világos  pej,  s télen  színét  szür-
kére  változtatja.  Igen  élénk, s könnyű  ugró állatka,
az  erdőkben lakik. Gyermekek nyelvén: mókut.  (Sciu-
rns).  Néhutt:  csibabó  és  ctaj.  Frít,  mint  át  evet. Ne-
két  át  evetet  hátnál  megtartani.  (Km.)  Evet-kOnnyü-
téggel  ugrándotni.

.Hint az evet  felültében
Meg sem mozdul  lágy  nyergében."

Faludi.

„Jó  lovára  ismég  mint evét  fólugr*,
De gyorsan  sok  török siete utána.'

Gr.  Zrínyi Miklós.

E VÉTKE,  (ev-et-ke)  fn.  tt  evetké-t.  Kisded,
fiók evet

EVEZ,  (ev-ez)  önh.  m.  eve*-tem,  —tél,  —élt.
Hajót,  csónakot, ladikot stb.  evezővel, evezőlapáttal
BÚB,  vontat  Oszvetételeiben  tárgyesetet  is  vonz.  Ál-

talevetni  9  Dunát  v.  Dunán.  Béevetni  a  tavat  vagy a
kikötőbe.  Elevetm.  Kievetni  a partra.  Vtt  ment&xn,
vagy  vín  ellen  evetni.  Átv.  ért.  mondjak  a  madarak-
ról ,  midőn  repülnek,  s  szárnyaikkal  evező gyanánt
csapkodják  a levegőt

„Magas repülésre  elindult  sok  szarka,
De  heába  evez, nem bírja  a  farka. *

Faludi  Ferenci.

EVEZÉS,  (ev-ez-és)  fn.  tt  evetét-t,  tb.  -ék.
Cselekvés, midőn  valaki  vagy  valami evez.  Régiesen,
pl.  a Tatrosi  codezben  :  evetet.

EVEZŐÉT,  (ev-ez-get)  önh.  m.  eve*get-ttn,
—tél,  —étt.  Folytonosan  vagy  könnyeden,  kényel-
mesen  evez.

EVEZIK , (ev-ez-ik) L EVED.
EVEZKÉL, (ev-ez-kél) 1. EVEZŐÉT.
EVEZŐ, (1), (ev-ez-ő) mn. tt  evetS-t.  Mondjak

1)  személyről, ki  evez.  EveiS  legények.  2)  lapátról,
melylyel  az  evezés történik. Euetö  lapát.

EVEZŐ,  (2),  (1.  föntebb)  fn.  Lapát  alakú  nye-
les  eszköz, melylyel a  hajót,  csónakot,  stb.  víz  men-
tében  vagy  ellen, vagy  akármely  irányban  vonják,

EVEZŐGÚZS, (evező-gúzs) ősz.  fn.  Kötél-  vagy
vesszőgúzs  a  hajó,  csónak oldalán,  melybe  az  evező
nyelét  belehúzzák.

EVEZŐLAPÁT,  1. EVEZŐ, fn.  2).
EVEZŐLYUK,  (evező-lyuk)  ősz.  fn.  Nyilát,

vagy  bevágás  a  hajó  oldalán, melybe  az evező nyelét
behelyezik, hogy  ide-oda  ne csuszkádon.

EVEZÖNYEL,  (evező-nyél) ősz.  fn.  Az  evezö-
lapát  rúdja,  fogatója.  Megragadni  át  evetönyelet.

EVEZŐPAD, (evező-pad) ősz. fn. Kerenztdesska
a  hajón,  csónakon  stb.  melyen  az  evexőlegéuyek
ülnek.

EVEZÖRÚD,  (evező-rúd) 1. EVEZÖNYEL.
EVEZŐS,  (ev-ez-ő-ös)  mn. tt. evet&t-t  v.  —ét,

tb.  —ék. Evezővel vagy  evezőkkel  fölszerelt,  hajtott
Evetöt  hajók.

EVEZŐSZAB, (evező-szár) ősz.  fn.  1. EVEZÖ-
NYEL.

EVEZÖSZEO,  (evező-szeg) ősz. fn.  Némely ha-
jókon , különösen  a  talpakon az evezők  nem  gúzsba
vannak  húzva, hanem  szeggel erősittetnek  meg, ezt
nevezik  evezőszegnek.

EVEZÖTOLL,  (evező-toU) ősz.  fn.  A  madarak-
nál  azon  szárnytollak,  melyekkel  a levegőt  hajrák.

EVICZK,  (ev-icz-k)  fn. tt  eviotk-et. Némely fo-
lyadékokban, különösen ecsetben  találtató  apró  fürge
állatkák.

EVICZKEL  v. EVICZKÉL,  (ev-icz-kel  v.  ev-
icz-ke-el) önh.  m. evictkel-t.  Apró  eczetféreg  módjára
ugrándozik, ficzkándozik, ide-oda hánykolódik.  Éviét
kel  a  gyermek,  midőn  a vüben unkái, » keudt,  lábaü
hanyja-veti.

EVŐ,  EVŐDIK,  1. EVŐ,  ÉVÖDIK  É  bötü
alatt

ÉVÜL,  (ev-fil)  1. EVESÉDIK.
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EZ,  mutató  névmás,  tt  et-t,  (némely  tájakon
humUatban  van : estet  sőt  ettetet  is,  de ezek  írásba
6 müveit  nyelvbe  nem valók),  tb.  —ék.  Ragozásban
végbetüje  a  rag  első mássalhangzójával  hasonul,  pl.
amtk,  etffl,  erre,  erről,  ebből,  eznek,  eztől,  ezre  stb.
helyett.  lg  raggal,  étig  régiesen  ectczig = edtig =
ede- (v. ide-)  étig,  melyből  lett a  mai  szokott  eddig,-
tel raggal,  ettél  v.  evvel.  Midőn  a  főnév  előtt  mellék-
név gyanánt  áll, közönségesen  én  toldalékot  vesz  föl,
pL o ember  v.  éten  ember. Jelenti,  midőn  a  hozzánk
kösd vagy  közelebb  levő  tárgy,  hely  mutattatik.

.Állok  tavaszmezőn,
Melyet  virány  fedez,
8  úgy érzem, gondolom ,
A*  Isten  háza  és. *

Erdélyi  János.

Ellentéte  :  ÓM,  1. ezt
Hegfelel  neki  hangban  és  értelemben  a  héber

fU  (zch) = ez,  góth is,  HthvánjtM,  latin  is, is te,

német  ét  stb.
Némely  székely  nyelvjárásban  ét  (és e),  névmu-

tató (öt ea  o) helyett  is  áll.

.Míg ez  erdőn bikkfa  terem,
Szeretem  én e  kedvesem,
Míg szószék  lesz  e  bikkfából,
Eltartom  őt  ez  árából."

Kriza  János.

—EZ,  (1),  névk.  pl.  lem-et,  nem-ee,  neh-tz  szók-
ban,  1. —AZ,  1).

—EZ,  (2),  igeképző  : hely-ez, fék-ez,  kenyer-rz,
r/delm-et  stb.  Részletesen  1. —AZ,  2).

EZALATT,  (ez-alatt)  ih.  Ezen  idő  folytában,
míg  ezen  idő tart  Midőn  alatt  névutó  gyanánt véte-
tik, elválasztva  írjuk :  est  alatt,  s  ekkor  helyre  muta-
tunk, pL  Melyik  fa  alatt  nyugodjunk  f  Ez  alatt.

EZÉD, 1. ETED.

EZELŐTT, (ez-előtt)  ih.  Előbb, régen,  egykor,
hajdan.

Nem ügy  van  most,  mint  ezelőtt,
Sir  van  ami házunk  előtt.  Népd.

tamélyragozva:  ennek  elStte.  Midőn  e  kérdésre  hol f
Tígy  la  elStt  t  felel  meg,  elveszti  határozó természe-
tét, s elválasztva  írjuk  :  e»  előtt, pl.  Melyik  ház előtt
áUjumk  meg  f  Én  előtt.  Ki  előtt  nincs  semmi  szent  f
EtelStt.

EZELŐTTI,  (ez-előttí) ősz.  mn. tt.  etelStti-t,  tb.
—tk. Előbbi,  egykori, néhai;  ami ennek  előtte  volt

EZEN,  (1),  (ez-én)  mutató  nm.  1. EZ.
EZEN,  (2),  (ez-én)  e* névmás, állapító  (én)  rag-

gal.  Ezen  ás úton, éten  irányban,  erre felé. Ezen jár-
nak  a  gyalogok,  aton pedig  a  koctik.  Éten  ne  menj,
mert  eltéetdn.  A  halottakat  éten  vistik  ki a  temetőbe.

EZEKBE, EZÉNBEN,  (ez-ón-be  v.  —ben)  ih.
E kfeben,  mely  hangon  : atonban.

„Mind  ezenbe  megvirada
És  fényes  nap  feltámada."

Katalin  verses  legendája.

EZÉNFÖLÜL,  (ezen-fólül)  ih.  Élünk  vele,  mi->
dőn  AZ érintett  tárgyhoz  még  valamit  hozzá  adunk,
vagy  nagyítás  végett említünk.  Neje  szép,  jó,  etenf&Ul
gazdag  is.

EZÉNKÉP,  EZÉNKÉPEN,  (ezén-kép v.  —ké-
pen)  ih.  így,  ily  módon , ily  formán.  Ezenkép  csele-
kedjetek.

EZENKÍVÜL,  (ezén-kivül)  ősz.  ih.  Élünk  vele,
midőn  valamit  kizárólag,  a  többitől  elválasztva  em-
lítünk.  Vegyétek,  amit  adtam,  ezenkívül  minden  oe
enyém.  Elmondám,  amit hallottam,  ezenkívül  többet nem
tudok.  Egyébiránt  elválasztva  is  iratik,  ezen  távul,  és
ekkor  határozó természetét  elveszti,  ha  t.  i.  bizonyos
tárgyra  mutat.

EZENKÖZBEN,  (czón-közben) ih.  Ezen idő  ha-
tárai  között, ezalatt  Ezenközben  sok  tortént.

EZENNEL,  (ez-én-vel)  ih.  1)  Jelen  alkalom-
mal,  jelen cselekedettel, jelen irattal. Ezennel  tudtodra
adnm,  hogy  stb.  Alulirt  ezennel bizonyítom.  2) Tüstént,
mindjárt.  Ezennel  megmutatom,  mit  tudok.  Ezennel  to-
vább  megyek.

EZENNYI, (ez-ennyi v. ezen-nyi) a régi codexek-
ben  fordul  elé  az  egyszerűbb  ennyi helyett

EZÉNT,  (ez-ént) ih.  1) E  szerént;  2)  ezennel.
Székely  szó.

EZENTEG,  (ez-en-t-eg) ih.  Ezennel, mindjárt.
Tájszólás.

Hasonértelműek  :  ezentöst,  ezentúl.

EZENTÖST,  (ez-en-t-öst)  1. EZENTEG.
EZENTÚL,  (ezén-túl)  ősz.  ih.  Ezután,  ennek

utána,  ha  ezen  idő  elmúlik.  Ezentúl  más  életmódot
követek.  Midőn bizonyos tárgyra mutatunk, elválasztva
Írjuk,  mert  az  első  mutató  névmás,  a  második  rész
pedig  névutó gyanánt  áll.  Eddig  a  tied,  ezen  túl pe-
dig  az  enyém.  Ezen  túl  egy  lépést  sem  szabad  tenned.

EZENTÜL,  (ez-en t-ül)  1. EZENTEG.
EZÉNYPATAK, folyó  Erdélyben,  Csikszékben.
EZER,  töszámnév,  tt  ezér-et  v.  ezrét, tb.  — ék

v.  ezrek.  Jelent  tízszer  százat, vagy  százszor  tizet.
Mint  melléknév ennek  szabályait  követi,  de  nem fo-
koztatik. A  főnevet  mint a  többi  számnevek  rendsze-
rént  egyes  számban  hagyja.  Ezer  ember,  ezer  forint,
nem  :  ezer  emberek,  ezer  forintok.  Ezer  szerencse,
azaz  nagy  szerencse.  Ezer  a  szerencséje.  Ezer  annyi.
Adjon  Isten  ezer  annyit.  Midőn  főnévül  áll,  a  főnevek
szabályaihoz  alkalmazkodik.  Ezereket  elkölteni.  Éte-
rekkel  rohanni  meg  az  ellenség  táborát.  Itt  nem  szá-
zakról,  hanem  éterekről  van a szó. Ezerét  mernék  egyre
tenni.

„A  szablyák  ezrein
Győz  a kor  szelleme."

Bajza.  (Apotheosis).

Persánl  hezar,  szanszkritul  stahastran,  horvátul
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(Kassai  József  szerént): jetero,  kurd  nyelven  (Bereg-
szászi  szerónt) aiuar.  A  caagataj  nyelvben  attru  ám.
sok  (Abuska).  Nem volna-e  itt  felhozható  a  magyar
mer  (series, ordo)  is ? Figyelmet  érdemel az  arabban

"orar-attm, s  a  héberben  'a-«dr-áh  ám.  tíz,  s ugyan-
ezekben  tM-attm  és  títf-dh  ám.  kilenoz, melyek  is-
mét hangokban a  tát szóval  egyeznek.

EZEKED, (ez-ér-ed) 1. EZRED.
EZÉREDÉS, (ez-ér-ed-és) 1. EZREDES.
EZÉREDIK, (ez-ér-ed-ik) 1. EZREDIK.
EZERÉN,  (ez-ér-en) ih. Ezer  számmal; egy cso-

portban,  tömegben  ezer  szám.  Éteren  ttöktek  által  tat
'Oentáborba.

EZEKENKÉNT, (ez-ér-en-ként) lásd  : EZREN-
1 '.ÉNT.

EZERÉNT, paszta  Gömör  megyében;  helyr.
Eterénybe,  —ben, —böl.

EZÉRES,  (1), (ez-ér-es) 1. EZRES.
EZÉRES, (2),  fala  Krassó  megyében;  helyr.

Eteret-én, —re, —ró?.

EZERFÉLE,  (ezer-féle)  ősz.  mn.  tt  eterfélét-
Annyiféle,  ahány  egyes  szám  az  ezerben  foglaltatik-
Használják  határozatlan  nagy  sz&m  helyett  is.  Éter-
féle  baja  van a  uegénynek.

EZERJÓ,  (ezér-jó)  ősz.  fn. Növénynem, a tíz-
himesek  seregéből,  és  egyanyások  rendéből,  mely
több európai  tartományokban vadon tenyészik, s hat-
hatós  ellenméregnek tartatik.  (Dictamnus).

EZÉRJÓFÜ,  (ezér-jó-fü)  ősz.  fn.  Növényfaj  a
töltséres  bokrétája  tárnicsok  alneméből, mely  igen
sok  baj  ellen  orvosságai  használtatik  a  nép  által.
(Gentíana  centaurínm).  Máskép  :  ndtforintot  fű,  K*
tstrjófü.

EZÉRLÁBÜ-BOGÁR,  (ezér-lábu-bpgár)  Ssz.
fii.  Hosszúkás,  vékony dereka,  t  igen  sok  libákkal
ellátott bogirfaj,  mely  kivált  a nedves helyeket, péld.
piiiczéket  kedveli.  (Oniscus).

EZÉRLEVELÜFÜ,  (ezér-levelü-fü) ősz.  fn. Nö-
vényfaj  a  cziczkórók  neméből; virágai  sitorozók,  le-
velei  kétszerszárnyaltak,  levélgerincze  néha  henge-
rco, néha gatyás. Máskép:  egérfark,  cáctfark.  (Achil-
lea  millefoliam).

EZERMESTER,  (ezér-mestér)  Ősz.  fn.  Aki  kü-
lönféle  bűvös, szemfényvesztő,  meglepő mesterségeket
tud;  ki  igen  sokféle, s ügyességre  matató  dolgokat
csinál.

EZERNYI,  (ez-ér-nyi)  mn. tt. eufrnyi-t,  tb. — ét.
Ezer számban. Képes kifejezéssel:  minek száma ezer-
rel  fölér;  oly  sok, mintha ezer  volna.  Enemyi  ember
tolongott ja*  utetákon.  Eternyi  éter,  azaz  ezerszer ezer
=r  egy  millió. Eternyietertter  megbánni valamit,
igen  sokszor,  számtalanszor.

„Vizsgáld  az élet  s  társaság
Ezernyi  titkait

Tanaid  nemed,  néped  s hazád
Viszontagságait.''

Bacsányi  János'.

EZERRÉTÜ,  (ezér-rétuj ősz.  mn.  Aminek  éter
rété van. V. ö. RÉT, RÉTEG. Rendesen  hataroiitltn,
nagy  szám helyett áll.

EZÉRSZÉP,  (ezer-szép) ősz. fn.  1. AMAEANT,
v.  SZAZSZORSZÉP,  SZÁZSZORKA.

EZERSZER,  (ez-ér-szér)  ih.  Annyiszor,  ahinj
egység  ezerben  találtatik.  Etertter  éter = milliom.
Eteraer,  meg  eterner.  Határozatlan  szám  gyanánt
ám.  igen  sokszor.  Eterner  mondottam,  ne  játttü.
Eterner  megbántam  tettemet.

EZERSZERES, (ezér-szérés) ősz. mn.  Amieiw-
szer  van  véve,  ismételve.  Eternerei  olvatátra unt
bírja  a  dolgot  felfogni.

EZÉRSZÉRTE,  (ezér-szér-te) ősz. ih.  1. EZÉB-
SZÉR.  A  te oly  toldalék,  mint  a  kéttterte,  tünetit,
ttáutorta  stb.  számnév-határzókban.

EZÉRT,  (ez-ért)  ih. Ezen  okból,  e miatt  Étért
bántatok  velem  oly  keményen t  Ha  bizonyos  tárgyra
matatunk, akkor  rágós név gyanánt  vétetik,  pl.  Me-
lyik fiadért fisettél legtöbbet t  Étért.  (Péterért, Pálért).

EZÉRTE, (ez-ér-te) ih.  Némelyek  így  megrövi-
dítve  használják,  e*er«serte helyett

EZFEK,  (ez-fek,  ám.  ezen  fék,  t  i. ás  égtájnak
ezen fekvése, mely mifelénk, az éjszaki félgömbön vm)
ősz.  fn. tt  ezfeket  A Bécsi  codexben  gyakran  eléjön
a  mai ittak  v.  éjnak  (aquilo)  helyett.  A  déli  t&j  pe-
dig ugyanitt  : déltteg.  „És  délszegi  királynak  leányt
jő  ezfeknek  királyához"  (filia  regis  Aostri  venit ad
regem  Aquilonis). Néha azonban etfek,  délszeg helyett
is áll, pl. a 220, 244.  lapokon.

EZIDEI, (ez-idei)  ősz. mn.  Ezen  évből,  eszten-
dőből  való.  Étidéi  termét.

EZIDÉN, (ez-idén) ih. Jelen, folyó eutendőben.
Étidén  kévét,  de jó  bor len.  Étidén,  étidén  megható-
todom  Ín.  Népd.

EZOKÉRT, (ez-okért)  ih.  Ezen okból,  v.  oknál
fogva.  A  körmondatban : mert, mivel,  minthogy  k6t-
szókkal  áll  viszonyban.  Minthogy  betegségedről  érté-
itíve  voltam  :  etokért  nem i» hivattalak  a  vadáttatra.

EZÓTA, EZÓLTA, (ez-ólta) ősz. ih. Ezen időtől
fogva,  kezdve.  Etóta  VÖM  a  harag  kOttünk.

EZRED, (1), (ezér-éd)  mn. tt  esred-ét.  1) Ezer-
ből egy;  rész  osztó  szám.  Etred  rét*;  2)  sorszám,
kivált  a  régieknél  éter  egyik  vagyis  etredik  helyett;
1.  ezt

EZRED, (2),  (ezér-ed)  fn.  tt  etred-ét.  Általá-
ban  :  ezer  egyed,  vagy  ezer  egység,  különösen 1)
Ezer  évből  álló  időszak.  Ctak  nem  etrede  már,  hogy
eleink  elfoglalták  e  hátát.

„Pára  minden pompa, s  ék,
Egy  ezred  egy  buborék."

Kölcsey.

2) A  katonaságnál  mintegy ezer vitézből  álló  hadtest,
melynek  közvetlen  főparancsnoka  ezredes,  ámbár  az
ily  hadtest, kivált a gyalogságnál, néha több eser em-
berből  (több  zászlóaljból)  is áll  (Regiment).  Gyalog,
huttár,  dndát,  vatat  nred.  Magyar,  német,  lengyel,



4S3 EZREDBELI—EZREDORVOS EZREDPÉNZTÁR—EZÜST ALAP  484

ulna  etredek.  Elhelyezni  átállásokra  át  ezredet.  3)
Minden  mag tömeg,  mely  ezer, vagy  képes  kifejezés-
jel igen  számos egységből, tagból áll.

„Váltósának  mint a  hold  világa,
Vétlen, vétkes  vágyaik  sokával,
S  Almnífcniiit  minden  ezredével."

Vörösmarty.

EZREDBELI,  (ez-ér-ed-bel-i)  mn.  tt.  ezredbeli-t,
tb.  —de.  Ezredből  való,  ezredhez  tartozó.  Magyar
artdbdi  vjonczok.

EZREDENKÉNT, (ez-ér-ed-én-ként) ih. 1) Ezer,
és  eier  évet  külön  véve.  Ezredenként  tárgyalni  az
ernbm  nem  (Meneteit.  2)  Ezred  nevű  katonai  hadtes-
teket  egyenként  véve;  egyik  ezredet  a  másik  után.
Ezredenként  megindítani  a  hadtereget.  Ezredenként
cimavonulni  a  csatapiaczról.

EZREDES,  (ez-ér-ed-és)  fn.  tt.  ezredét-i,  tb.
—ék.  Főtiszt,  ki  közvetlenül  egy  ezrednek  parancs-
noka,  köznyelven  :  óbester.  Máskép  :  ezredes  ka-
pitány.

EZREDESI, (ez-ér-ed-és-i)  mn. tt.  ezredési-t,  tb.
—tk. Ezredest  illető, arra vonatkozó,  attól  eredő stb.
Etredeti  rang.  Ezredesi  parancs.

EZREDÉSSÉG,  (ez-ér-ed-és-ség)  fn.  tt.  ezredes-
ijét.  Ezredesi  hivatal,  méltóság.  V.  ö. EZREDES.

EZREDÉV,  (ezred-év)  1. ÉVEZRED.
EZREDÉVI,  (ezred-évi)  ősz.  mn.  Ezredévhez

tartozó, ezredévre  terjedő,  ezredévre  vonatkozó.

„Egy  ezredévi  szenvedés
Kér  éltet  vagy  halált."

Vörösmarty.

EZREDFOGHÁZ,  (ezred-f.  0'-ház)  ősz.  fn. Fog-
ház,  melybe  az  illető  ezredből  való  bűntetteseket
í irjik.

EZREDI,  (ez-er-ed-i) mn.  tt.  ezredi-t, tb.  —ék.
Híredhez  tartozó,  azt  illető,  arra  vonatkozó.  Ezredi

urlatok.  Ezredi  pénztár.
EZREDIK,  (ez-ér-ed-ik , vagy  ezer-egyik) sor-

v, tt.  ezredik-ét.  A  számsorban  a  kileuczszáz
ki'.tnczven  kilenczedik  után  következő,  vagy  ezer
kvzől  egy,  éter-egyik.  Urunk  születése  után  ezredik

koronáztatott  meg  István  magyar  király,
ember  sem  él  száz  esztend'  tg. Két, három,  négy

=tb.  artdűe.  Határozatlan  számban  véve  ám.  igen
kévéé  t  sok közöl.

EZREDKÓRHÁZ,  (ezred-kórház)  ősz.  fű.  Kór-
b,iz. u  illető  ezred  betegeinek  számára.

EZREDKORMÁNY,  (ezred-kormány)  ősz.  fn.
F--J Utalom, mely  az  egész  ezrednek  parancsokat  oszt.
Az  ezredkormány  tulajdonkép  az  ezredest  illeti,  ki
üt  több alárendelt tisztek által  gyakorolja.

EZREDLELKÉSZ,  (ezred lelkész)  ősz.  fn.  Az
t^ejntk  tábori  papja.

EZREDORVOS,  (ezred-orvos)  ősz.  fn.  Ezrednél
-i^ígiló  orvos.  Torzsezredorvos  (Stabsartzt).  Föezred-
-*••<*,  alezredoroos.

•AOT.  ÜZOTÍB  II.  KÖT.

EZREDPÉNZTÁR,  (ezred-pénz-tar)  ősz.  fn.
Pénztár,  melyből  mindenféle  ezredi  költségek, péld.
tisztek, közlegények  zsoldjai  stb.  fizettetnek.

EZREDSEGÉD,  (ezred-segéd) ősz. fn. Az  ezred
segédtisztei  között  a  legelső,  ki  az  ezredes  mellett
szolgál. V.  ö.  SEGÉDTISZT.

EZREDTULAJDONOS,  (ezred-tulajdonos)  ősz.
fn.  Altábornagy,  vagy  magasabb  rangú  főtiszt,  feje-
delmi  személy  stb.,  kinek  nevét  az  ezred  viseli, s ki-
nek joga  van az  alárendelt  tiszteket  a  kapitányokig
bezárólag  kinevezni.  Eltö  ezredtulajdonos,  másod  ez-
redtulajdonos.

EZRENKÉNT,  (ez-ér-en-ként)  ih.  Külön-külön
osztályokban,  csoportokban,  tömegekben  véve eze-
rén,  ezer  számmal.  Ezrenként  szállítani,  küldeni  a  ka-
tonákat  az  ellenség  vára  ellen.  Néha  határozatlan
nagy  szám  helyett  használják.  Ezrenként  hullottak  a*
emberek  az  utolsó  epelázban.  Ezrenként  pazarolni  a

.pénzt.
EZRES,  (ezér-és)  mn.  tt.  ezrés-í  v.  —ét,  tb.

—ék.  Ezerét  foglaló,  ezerből  álló.  Ezres  bankjegy.
Használjak  főnévül  is,  ekkor  többese  :  —ék.  Ezre-
sekkel  fizette  ki  adósságát.

EZTÁN,  tájszó  e  helyett  :  ezután  (mint  aztán,
azután  helyett).

EZTEN  EZ  NAP, 1. ÉSZTEN  EZ  NAP.
EZUTÁN,  (ez-után)  ih.  Ezen  idő  multával,

utóbb,  később.  Ezután  más  rend  lesz  a  hátnál,  mint
eddig  volt.  Személyragozva  :  ennek  utána.  Ha  bizo-
nyos  tárgyra  mutatunk,  mint  névmás  és  névutó  kü-
lön  iratik  ez  után,  pl.  Ki  után jöttél  f  Ét  (Péter,
Pál)  után.

EZÜST,  fű.  tt.  ezüst-öt. 1)  Nemes,  fehér,  fényes
s  az arany  és  erény  után  legtöbbre  becsült  fém,  mert
csaknem  oly  nyújtható,  mint az  arany, s  hangja  tisz-
ta  pengésü. Ezüsttel  futtatott  szelencze,  gombok.  2)  Je-
lent  ezüstből  készült  pénzt,  edényeket,  eszközöket.
Ezüsttel  fizetni.  Sok  eiüslöt  örökölni.  Ezüsttel  enni.
Ezüsttel  fölékesiteni  a  ruhát.  Ezüsttel  lőtt  vad,  azaz
pénzen vett.  Aki  azt  ígéri,  hogy  aranyat  csinál,  ezüstöt
akar  csalni.  (Km.) Használjak  melléknév  gyanánt
is,  ám.  Ezüstből  való.  Ezüst  kanál,  ezüst  edények.
Ezüst  óra, azaz  ezüstből  való  kanál,  edények,  óra, s
mint melléknevet nem kellene össze, vagyis egy  szónak
irni  a  vele járó  főnévvel,  pl.  ezüst  tartó  egészen  más
mint  ezüsttartó,  amaz  olyas  valamit jelent,  mi  ezüst-
ből  van,  emez  olyan  eszközt,  melyben  ezüstöt, ezüst
ékességeket,  edényeket  vagy  inas  szereket,  vagy
ezüst  pénzt  stb.  tartanak.

Eredetileg  talán  az  ez gyök  ám.  ŐK,  s az  egész
öszes  v.  Sszesded,  azaz  fehéres,  fehérlő, valamint  a  la-
tin  argentum,  a  hellén  ŰQfVQOf  is,  úgy  látszik  aojóf
szóból  eredtek,  mely  ragyogót,  fehéret  jelent;  így
szanszkritul  is  ezüst  :  rádeat,  v.  radsatan,  rád*  v.
ránds  igéből,  mely  ám.  a  magyar  ragy-og.

EZÜST  ALAP,  alapja  valamely  dolognak,  pl.
szövetnek,  mely  ezüstből  vagy  ezüst  fonalakból áll,

28
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vagy  meg  van  ezüstözve,  vagy  ezüstként  fénylik.
Öszvetéve azt jelentené  : erőst  alapja.

EZÜSTANY, (ezüst-any)  ősz.  fa.  így  nevezik
némelyek  azon golyó  alakú  fémdarabot,  mely  akkor
kerül  ki,  ha  az  ezfistérczet  tfiz  által  minden  idegen
részektől  elválasztják,  s ár  ezüstöt  magát  egész tisz-
taságiban  állítják  elé.  (Regulás  argenti). Másképen
és jobban  : ttín  esiict. Ha pedig  általán  elemi  anya-
got  értünk  alatta,  ezt  az  egyszerű  esUst  szó is  kife-
jezi. V. 6. — ANY,  — ENY  képző.

EZÜSTBÁNYA,  (ezüst-bánya)  ősz.  fa.  Bánya,
melyből  ezüst részeket  tartalmazó  erezet  ásnak.

EZÜSTBUBORÉK,  (ezüst-buborék)  ősz.  fn.
Buborék,  mely  az  olvasztó  kemenczében akkor  mu-
tatkozik,  midőn  az  ezüst  tisztulásához  közelít; ezüst-
nek  a  buborékja.

EZÜSTCSERMELY,  (ezüst-csermely)  ősz.  fn.
Átv.  ért. oly csermely, melynek  vize  ezüst  febénégü
és  tiszta,  vagy  olyan  fehér és  tiszta,  mint  az  ezüst.

EZŰSTCSILLAM,  (ezüst-csillám)  ősz.  fn. így
nevezik  a  bányaolvasztóban  azon futó csillámot, mely
az  ezüstolvadék  főlszinén  elétfinik,-  midőn  az  ezflst
az  idegen  részektől  mármár  megtisztul,  ezüstnek  a
csilláma.  Elválasztva  annyit"  tenne  :  ezüstből  való
csillám.

EZÜSTDÚS,  (ezüst-dús) ősz.  mn. Ezüsttel  bő-
velkedő, sok  ezüstöt  termő. Esüttdiit  Kárpátok.  Ezütt-
dtU  Magyarorttdg.

EZÜSTÉGETŐ,  (ezüst-ógető) ősz.  fn.  Bányász,
vagy  inkább  olvasztó  mester ,  ki  az olvasztókemen-
czében  az  ezüstöt  megtisztítja.

EZÜSTENY, fn. tt.  etütteny-t,  tb.  —ék ;  lásd  :
EZÜSTANY.

EZŰSTÉR,  (ezüst-ér)  ősz. fn.  A  bányákban
olyan  ér  vagy  vonal, mely ezfistérczet  foglal magá-
ban, ezüstöt  tartalmazó  ér.

EZÜSTÉRCZ, (ezfist-ércz)  ősz.  fn.  Érez, mely-
nek  nevezetes részét  ezüst  teszi,  mely  ezüst  részeket

EZÜSTFÉM,  (ezüst-fém)  ősz.  fn.  Ezfitt,  ercsi
J  állapotából  felolvasztott  és  elválasztott  tinta  mine-
! müségében.
1  EZÜSTFÉNY,  (ezüst-fény)  ősz.  fn.  A  megtiu-
tított  ezüstnek  sajátságos  fénye.  Átv.  ért  a tiuti
csermely víznek  vagy  forrásnak  ezüsthöz  hasonló  fe-

EZÜSTFA,  (ezüst-fa)  ősz.  fn.  1)  Széles  ért.
ezüstszínű  fa,  vagy  melynek  ezüstszínű  levelei van-
nak.  2)  Szorosb  ért. fa  neme a  Jóremény  fokánál,
melynek  leveleit ezüst színű  selyemvékony  szálak  fö-
dik.  (Protea).  8)  A  vegyészetben,  a  fölolvasztott
ezüst  és  higany  részekből  lassan-lassan  képződött
jegecies  alak, mely  külsejére  nézve  fához  hasonlít
(Arbor  Dianáé).

EZÜSTFÁCZAN,  (ezfist-fáczán)  ősz. fn.  Chinai
származású fáczán, melynek tollai  ezüstszínű  pettyek-
kel  vannak  tarkázva.  Különbözik  tőle  az  arany-
fáotán.

EZÜSTFEHÉR,  (ezüst-fehér)  őst.  fn. Minek fe-
hérsége  az  ezüstéhez  hasonló.  Esüttfehér  Stthcy.
HtOttfehér  faleutUk.

EZÜSTFEHÉRITÉS,  (ezüst-fehérítés)  ősz.  fn.
Általán  munka,  mely által  az  ezüstöt  fehérré  tisztít-
ják.  Különösen,  a  bányászoknál, midőn  az ezüstöt az
olvasztókban  tintára  főzik.

EZÜSTFESTÉK,  (ezüst-festék)  ősz. fn.  1) Fw
ték, melynek  színe  az ezüstéhez hasonlít  2) £töitte\
vegyített  festékanyag.

EZÜSTFESTVENY,  (ezüstfestvény)  ősi. fa.
Festvény, mely  ezüstből  vagy; ezüsttel  készült (Tinc-
túra  argenti).  V.  ő.  FESTVÉNY.

EZÜSTFONCSOR,  (ezüst-foncsor)  ősz. fn.  Ve-
gyítek  fölolvasztott  ezüstből  és  higanyból. T. ő.
FONCSOR.

EZÜSTFONÓ, (ezüst-fonó)  ősz.  fa.  Személy, ki
selyemszálakat  ezüst  fonalakkal  öszvefüz,  együ-
vé  fon.

EZÜSTFÜST,  (ezüst-füst)  ősz. fa. Igen  vékony-
ra  nyújtott  ezüst  lapocska,  melylyel  aztán  valami
mást, pl.  gombokat,  lánczokat,  szelenczéket  stb. be-
vonnak,  beborítanak.

EZÜSTFÜZ,  (ezüst-fűz)  ősz.  fa.  Iáid :  OLAJ-
EZÜSTFA.

EZÜ8TGÁLICZ,  (ezüst-gálicz)  ősz.  fa.  Galíci-
aiakban  levő,  azaz  valamely savany  által  felolnu-
tott s jegeczczé  alakúit  ezüst

EZÜSTGLÉT,  (ezüst-glét)  ősz.  fa.  Tulajdon-
kép,  ólommész,  mely ezüsttisztitáskor  az  olvasztoke-
menczében  ólom- és  mészrészekből  félig  üvegesedett
alakban  képződik;  ezüstnek  a glétíe.

EZÜSTHAB,  (ezüst-hab)  ősz.  fa.  EzfistsaUk,
mely  az olvasztókemenczében  a  már tisztulni  kezdi
ezüstöt meglepi, s folyó  állapotában  habhoz  hasonlít,
ezüstnek  a  habja.

EZÜSTHAL,  (ezüst-hal)  ősz.  fa.  Hal  neme
ezüstszínű  pikkelyekkel,  melynek  különféle  fejti
vannak.

EZÜSTHANG,  (ezüst-hang)  ősz.  fa.  1)  Tnlajd.
ért.  az ezüstnek  pengése.  2) Átv.  ért  az  ezüst  hang-
jához  hasonló, tiszta,  csengő  emberi hang.

EZÜSTKAMARA,  (ezüst-kamara)  ősz.  fa.  Kft-
mára, melyben  ezüstpénzt  vagy  ezfistedényeket,  drá-
gaságokat  tartanak.

EZÜSTKOROM,  (ezüst-korom)  ősz.  fa.  Korom
vagy  füst,  mely  ezüstolvasztáskor  az  olvasztónál
falaira  lerakodik, s gyakran  sok  ezüst részeket  fogUl
magában.

EZÜST KORONA. Ezüstből csinált, vagy ezüst-
tel  ékesített korona.

EZÜST LAP.  Laposra kinyújtott,  lemezzé vert
ezüst

EZÜST  LEMEZ, 1. EZÜST LAP.
EZÜSTLEVÉL,  (ezüst-levél)  őu.  fn.  Levélala-

kú  lap vagy  lemez ezüstből,  milyennel  ás  ezüstmíve-
sek  holmi  szereket, édességeket  díszítenek.  Átv. ért.
némely  fák  ezüstszínű levele.
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EZÜSTLEVELKE,  (ezüst-levélke)  ősz.  fa.  Le-
Télalaka lapocska ezüstből, némely  díszmüveken.

EZÜ8TLEVELÜ,(ezÜBt-levelü) ösz.mn. 1) Ezüst-
ből csinált levéllel díszített, ékesített Ezüttlevelii  rótta.
2) Minek  ezüstszínű levelei  vannak. EzütÜevetíi  olajfa.

EZÜSTMÉNET,  (ezüst-ménét)  ősz.  fa.  így  ne-
yeiik  a bányászok azon  földalatti  vonalat  vagy  eret,
melyen ezüstére* találtatik.

EZÜSTMÉSZ,  (ezüst-mész)  ősz.  fn.  Mészszé  át-
iltkolt, vagy  tűz,  avagy  savanyok  által  égékeny  ré-
szeitől megfosztott  ezüst.  (Calx  argenti).

EZÜSTMÍVES, ősz.  fn.  Míves, ki  ezüstből  kü-
lönféle  morékét készít; köznyelven :  ötvös.

EZÜSTMOSÓ, (ezüst-mosó)  ősz.  fa.  1) Nagy  úri
udvaroknál,  személy,  ki  az  ezüst  edényeket  s  más
tzöttnemüeket mossa,  tisztogatja.  2)  Ezüstrészecské-
ket  tartalmazó  folyóban  vagy  földben  ezüstöt  mosás-
ssl  keresgélő.

EZÜST MŰ.  Ötvös  munka,  ezüstből  készített
mű/pl. gyűrű, lancz,  sótartó,  edények,  kanalak  stb.

EZÜSTNEMÜ,  (ezöst-uemtt)  ősz.  mn.  Ezüstbql
«ló,eifisttel ékesített, ezüsttel kevert.  Ezüttnemü  asz-
tolíittllUt.  Használjak  főnév gyanánt  is. Minden etütt-
utatjét  eítdlogofíiotía.

EZÜST MABHA, a  régieknél  ám.  ezüst jószág,
ezürt késsfiletek,  ezüst drágaságok.

EZÜST  NYOMAT.  Ezüst  betűk,  vagy  más  je-
gjtk, etifraságok,  melyeket  a  könyvkötök és  díszmi-
reaek  az  illető  mívekre  nyomnak.  Ezüst  nyomattal
fkuíuu  imakonyv, varrókotár  stb.

EZÜSTÖL,  (ezüst-öl) áth. m. ezüstöl-t.  Ezüsttel,
uaz esőst  lappal  vagy  lemezzel  behúz,  bevon,  meg-
fattat  valamit  Rétgombokat  etüstölni. ,

EZÜSTÖLÉS,  (ezüst-öl-és) fa.  tt.  ezüstölét-t,  tb.
-ék.  Ezüsttel  bevonás,  befuttatás.

EZÜSTÖS,  (ezüst-ön)  mn.  tt.  ezüstöt-t  v.  —ét,
tb. -tk.  1) Ezüsttel gazdag,  bővelkedő,  tölt, amiben
etöstöt,  ezöstnemfieket  tartanak.  EzUetSs  hegyek.
Etüiíöt  láda,  kamara.  2)  Ezüsttel  bevont,  megfutta-
tott  EtüitSt  ctat,  gomb, késnyél.

EZÜSTÖZ,  (ezüst-öz) áth. m. etüttSt-tem,  —tél,
-9tt, pár.  —«.  L.  EZÜSTÖL.

EZÜSTÖZÉS,  (ezüst öz-és)  1. EZÜSTÖLÉS.
EZÜSTÖZÖ, (ezüst-öz-ö) fn. tt. ezüttözö-t.  Míves,

ki  nlamely  szert  vékonyán  és  fólszinleg  ezüsttel,
uünuttel bevon,  befuttat

EZÜST  PÉNZ.  Ezüstből  vert  pénz, érem.
EZÜSTPIKKELY,  (ezüst-pikkely)  ősz.  fn.  Né-

mely halaknak  ezüstszínt  játszó  pikkelye;  vagy  az
emtmíves által  ezüstből  készített  pikkely.  Ez utóbbi
etetben  mindkét  szó  külön  írandó.  V.  ö.  EZÜST.

EZÜSTPIKKELYES, (ezüst-pikkely és) ősz. mn.
1} Ezüstszínű  pikkelyekkel  bíró.  Ettittpikkelyes  ha-
lok.  2)  Ezüst anyagból  való  mesterséges  pikkelyek-
kel  ékesített.  EsOttpückelyet  vért,  ritak.  V.  ö. EZÜST-
PIKKELY.

EZÜSTPILLANGÓ,  (ezüst-pillangó)  ősz.  fa.
Pillangó, melynek  szárnyai  ezü.Uzint játszanak.  Mi-

dőn  ezüstből  csinált  pillangóforma  alakot  jelent, el-
választva  írandó  : etüst  pillangó.

EZÜSTPISZTRÁNG,  (ezüst-pisztráng) ősz.  fa.
Pisztrángféle halfaj,  ezüstszínű pikkelyekkel, 1. PISZ-
TRÁNG.

EZÜSTPOROND,  (ezüst-porond)  ősz.  fa.  1)
Porond vagy  fövény,  melyben  ezüst  részecskék  van-
nak  elszórva.  2)  Ezüstfényt  játszó fövény.

EZÜSTPRÓBA,  (ezüst-próba) ősz.  fa.  Bányászi
kísérlet,  melynél  fogva  vizsgalóra  veszik  az  ezüstöt,
ha  vájjon  tiszta-e, nemkülönben az  ezüstérczet,  váj-
jon  mennyi  ezüstrész  vagyon  benne.  Az  ezüstmíve-
seknél jelenti  azon jegyet  és  számot  az ezüst  míven,
mely  kimutatja,  hányad  rész  ezüstből áll,  pl.  a  tizen-
három  próbás  műnek  l3/16-oda  ezüst

EZÜSTRÖG,  (ezüst-rög)  ősz.  fn.  Ezüstöt tartal-
mazó  érczdarab,  amint a  bányában  találják.

EZÜSTRÚD,  (ezüst-rúd)  ősz.  fa.  Hosszúkás,
uégyszögü  alakban  levő tiszta,  de  veretlen  ezüst  Kü-
lön  írva  azt jelentené  :  valamely  rúd,  mely  ezüstből
van  készítve.

EZÜSTSALAK,  (ezüst-salak) ősz. fa. 1. EZÜST-
HAB.  Mindnyájan  etek, rét  ét fehér  ón ét  vas,  fi  fe-
kete  ón, a  kemeneze  kSsepett  ezüst  falakjává  lettek.
(Ezekiel.  22.  18.  Káldi  szerént).

EZÜSTSODRÓ,  (ezüst-sodró)  ősz.  fa.  Míves,
ki  ezüstből  vékonyabb,  vastagabb  fonalakat  sodor.
Külön  írva  azt tenné  :  sodró  eszköz  ezüstből,  (lásd  :
EZÜST).

EZÜST  SODRONY.  Sodrony  ezüstből.
EZÜST  SZÁL.  Vékony  fonál  ezüstből,  milyet

a  hímzők,  paszomántosok , gombkötők,  szíjgyártók
stb.  holmi  díszmüvekre használnak.

EZÜSTSZÉM,  (ezüst-szem)  ősz.  fn.  A  banya-
olvasztóban  oly  darabka  ezüst,  mely  próbatételkor
gabonaszem  alakjában  a  próbaedény  fenekén  marad.

EZÜST  SZER.  Szer, azaz  különféle  szerszám,
eszköz,  készület,  ezüstből  csinálva,  pl.  asztali,  sebe-
im  stb.  ezüst  szerek.

EZÜSTSZÍN,  (ezüst-szín)  ősz.  fa.  1)  Olyan  vi-
lágos  fehér  szín,  mint a  tiszta  ezüsté.  2)  1. EZÜST-
SZÍNŰ.

EZÜSTSZÍNŰ,  (ezüst-színű)  Ősz.  mn.  A  tiszta
'  ezüst  színéhez  hasonló  színű.  Ezüstszínű  hajfürtök,
falevelek.

\  EZÜST  SZÖVET. Ezüstszálakból  v.  fonalakból
késztilt  nehéz szövet,  kelme.

EZÜSTTAJT,  EZÜSTTAJTÉK,  (ezüst-tájt  v.
í  -tajték)  ősz.  fn.  1.  EZÜSTHAB.
|  EZÜST  TALLÉR.  Ezüstből  vert  pénz  neme,

melyet  tallérnak  hívunk.  Az  úgynevezett  eonventiót
tallér  két  ezüst  forintot,  azaz  120  ezüst krajczárt  ért.

EZÜST  TÁRCSA.  Tányér  alakú  kerek  lap
ezüstből.

EZÜSTTARTALOM,  (ezüst-tartalom)  ősz.  fn.
Azon  ezüstnek  öszvege,  melyet valamely  test, külö-
nösen  érczrög,  magában  rejt.  Némely  ératrögnek  több,
némelyiknek  kevesebb  ezüsttartalma  van.

28*
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EZÜSTTAKTÓ,  (ezüst-tartó)  ÖM.  fa.  Tartó,
szekrény, melybe  ezüstöt, ezüst  szereket tesznek vagy
sárnak.  Külön  írva  azt  tenné  :  ezüstből  való  tartó.
V.  ö. EZÜST.

EZÜSTTISZTA,  (ezüst-tiszta)  ön.  mn. Minek
csengése vagy  csillogása  a tiszta ezüstéhez  hasonlít
EtOtUittta  hangok.  EtUtttíttta  ctermely.

EZÜSTTISZTTTÁS,  (ezüst-tisztítás)  ősz.  fa.
BAnyászmnnka,  midőn  az  olvasztókemenczében  az
ezüstöt  minden  idegen  részektől  feloldják.

EZÜSTVERÖ,  (ezüst-verő)  ősz.  fa.  Személy,  ki
a  hengerded  ezüstsodronyokat,  vagy  ezüstrudakat
laposra veri,  s  lemezzé  alakítja.

EZÜST VIRÁG. Ezüst szálakból, levelekből ké-
szített mesterséges virág. Ha pedig az  ezüstnek  virá-
gát,  vagyis  a  bányakemenciékben  azon  virágszinű
buborékot  jelenti,  mely  elétttnik,  midőn  az  ezüst
már  közelít tisztulásához, akkor  egy  szónak kell  írni.

EZZEL,  (ez-vel)  ih.  Élünk  vele  különöeebben,
midőn  valamit bezárólag mondunk.  Ettél  vége  legyen
mindennek.  Ettél  lehelni  megttttnt,  « kiadd  lelkét.

Ja  K-ben *ta  SMS  cilkk.

(Ja  E  és  É  betűk  külön jőnek  elé).

É,  (1),  kisded  alakban é, kflenczedik  betű  a
magyar  ábéczében,  s  a hangzók  sorában  negyedik.
Rövid  hangzó.  Továbbá  az  ajkaknak  v.  külső  száj-
nak  a  kiejtésben  kisebb  nyíltságánál  fogva  az  e-nél
tompább, az  0-höz  közeledő  hangú,  ezért amaz (t  i.
nyílt  e) ellenében  tárt  l-nek  hivatik, s e tekintetben
a  szintén  tompa  és zárt  hangú  8-vel  rokon.  Innen
mind  a régi  nyelvemlékekben, mind  terjedelmes  táj-
szokással  e két hangzó  fölcseréltetik  egymással,  mint
a  következő példák  mutálják.

eszik  öszik,  écs  öcs, ecset öcsét, észve  öszve,
esmér  ösmér  (ismer);

bedén  bődön, becs bocs, bégybögy,  béndőbön-
dő, béngyéle böngyőle, bérbe börhe, betű  bötü, bek-
kenő bökkenő, bérz  borz, bérzéng, börzöng;

cseber  csöbör,  csecs  csöcs,  csemege  csömöge,
csémér  csömör, csepeg  csöpög,  csend  csönd, csépi
esöpo, csérég  csörög, csermelye  csörmölye, csérgeteg
csörgő teg;

débén  dobon,  débérke  döbörke,  Débréczén
Döbröczön, Débrő  Döbrő, Débrénte  Dőbrönte, dé-
dórégdödőrög;

fél  föl,  fenn  fönn,  felett  fölött,  felség  fölség
felhő  fölhő,  fed  főd,  fedél  födél,  fest  fost,  fecseg  fö-
csőg, fecske föcske,  férdik  fördik,  féreg  forog,  férge
teg  fórgeteg,  fergetyfi  fórgetytt,  fertő  főrtő;

gerencsér gölöncsér, görény  görény,  gerjed gör
jed,  gerezd  görözd,  gémér  gömör, gérnyed  görnyed;

gyépgyöp, gyépügyöpü, gyeplő gyöplö, gyenge
gyönge;

hegy  (cuspis, acies)  hogy,  hémp  hömp, hémpé-
lyég hömpölyög,  henger  höngör  (ritkább);

kéczéle köczöle, kécség köcsög, kécsége  köwö-
ge, kenyér  könyér, kér  kör  (de nyíltan  is  kér,  mint
a  kar párhuzamos  társa);

lesz  lösz,  lett  lőtt;
menny  mönny, még  mégett  megöl,  mög  mögött

mögől;
pecsét pöcsét,  péczczen  pöczczen, péczéget pö-

czöget, péczér  pöczér, pécs pöcs, pétymet pötymet,
per  por, péczék  pöczök,  peder  pödör, pehely  pöhöly,
peng pöng,  perzsel  porzsol, pergel  pörgői,  pernye
pörnye,  péraen  pörsen, pérje  pörje,  pésél pösöl, pe-
zseg pözsög, pétyég  pötyög;

réggel  röggel,  rékkenő rökkenő ,  retteg  röttög,
reszket  röszket, rejt  röjt,  repül  röpül, rést  rost,  ré-
vid  (régies)  rövid;

serdül  sördül, serény  görény,  sérte eörte, seper
söpör, ser  sör, setét  sötét;

szeg szög  (angulns),  szem  szöm,  szémércs  SM-
mörcs, szer  szőr;

temérdek  tömérdek,  ténk  tönk, tesz tösz,  tekéi
tökéi,  tékéletes  tökéletes,  tém töm;

vész  vösz, véntér vőntör  (háló), veder  vödör, vet
vör, véres  vörös, vérheny  vörheny;

zeng zöng,  zéndfil  zöndttl, zsenge  zsönge.
Idegen  eredetűek  : Érzse  Örzse, Demeter Dö-

mötör, Démjén Dómján, esperes öspörös, persely  por-
söly, serét  sörét, kérészt köröszt  stb.

Egész  mondatokban  is  lássunk némely példákat
mind  a régi nyelvemlékekből, mind  az újabb  korból.
I)  Benigna  asszonynak  1518-ban írt imádaágos köny-
véből  :

„Thizön kethöd  imádság  ez  : Uram  Jesus  kris
tus  ki  vagy  idvösségös  egyességnek jele,  szereimnek
kötele,  örök  fénösségnek  és  igasságnak  tíköre.  Emié-
közjél  uram  Jézus  az  te  nagy  számtalan  sokságos
kénodról:  ki  oly  igön  sok  vala, hogy  tetedtül  fogván
talpadik  te  testödben egésség nem vala,  mert  kegyöt
len  zsidók  miá, mindönöstttl  fogván szaggatatol  vala:
te  drágalátoa  verődben keveredvén."

II) Egy  perbeli okmány  (lemásoltatott 1852-dik
évben  dec.  14-ikén  a  főtörvényszéken  elé&dott  bizo-
nyos  perből).

„ Alolirt  leiköm ösmérete  szörént  valóm,  hogy
én  Cs.  Ferenczöt jól  ösmertem  és jó  barátok  vótunk
vélle, és  hogy  a  mint  elsőbet  vallotam,  most  is azt
valóm, hogy  a zálog  levelet  Cs.  Ferencz  maga  irta.
Engöm pedig mögkért nagy  igérettétellel  Cs. M.  fija,
hogy  másítsam  mög a valomásomat,  de  most  is  csak
azt  valóm  a  mit  elsőbbet  valottam, akárki  vöt  a ki
valomásomat  meghamisította vagy  máskép  irta, mint-
hogy  pedig Cs. K.  most  ismét mögkeresött  én  pedig
ágyam  fenekére  szegezett beteg  vagyok,  möjből  soha
többé föl  se kelhetök; azért  hívattam  ide  két  embör-
ségös öreg  szomszédokat, hogy  ha  a szükség kiványa.
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tanúi  lőhessenek CB. K-nak,  möjet  megerősitök nevem
aláiriiivíl  (Holdmezö) - Vásárhejön  anno  1848-ban
9-dik  iprilisbe."

ül) Kriza  János  székely  népmeséiből.

„Ecczö1  hő  vöt,  hő  nem  vöt,  hetethét  országon,
még  azon  is  túl, egy  szegény  embör,  vöt  ennek  egy
felesége  s  három  gyermekük,  de  égtelen  (végtelen ?
vagy  éktelen ?)  szegényök  vótak.  Ecczör  azt  mongya
a  nagyobbik fiú : Anyám !  süssön  neköm  egy  ham-
maspogácsát,  hadd mönnyek é  szógá'ui;  ahajt (azon-
nal ,  mint  mihelyt)  aüt  az  annya  egy  pogácsát,  a  fiú
elindú,  monyon,  monyon;  mikő  mönne  egy  nagy  ha-
vason  körösztű',  talál  egy  ősz  embürt,  köszön  :  Isten
A'gya  meg kiedöt  öreg  apó !  Isten  hozott  fiam  !  mi
járásbeli  vagy ?  azt  kérdi  az  ősz  embör.  —  Én mö-
nrök  szóg&'ni;  ha  az  Isten  velem  lössz.  —  No  hát
jfre  h&zám, azt  mongya  neki  az  ősz  embör,  én ne-
kod  megfizetők"  stb.

Egyébiránt  művelt  s  irói  nyelvben  habár  a gyö-
kük-  és  törzsekben  szabad  tetszéstől  függ,  de  ragok
és képzőkben  épen  nem  ajánlható  az  c-nek  8-vel  föl-
<-serílése.  L. Élőbeszéd.  40.  lap.

Ezen zárt  e'-nek  némely  szókban,  a  mélyhangú
lejtőn  vagyis  mély  hangrendszerben  o  felel  meg,
mint:  bedén  bődön  ,  beléudes  bolondos,  béngyéle
bongyola,  bérz  borz,  cseber  csobúuy,  csémér  csömör,
ci'-bt-n  dobon ,  féreg  forog,  gérnyed  gornyad,  pergel
pörgői, pezseg pozsog  stb.  s  a  ragoknál  és képzőknél
—h?:  —hoz,  —ték  —tok  v.  —etek —átok —ótok,
--tértik  —kodik,  —ég  —og  stb.  Ezen  é  vastag
buszokkal  egy  szóban  nem  fordul  elé,  s  ebben  kü-
l'iiiU/.ík  azon  éles  e  (Sj-töl,  mely  vastag önhangzók-
kal  u  megfér  ugyanazon  szóban,  mint:  gelyva  (goly-
va), gyertya  (gyortya),  hervad,  hernyó  stb.  1. nyílt
£'  alatt

Hely  képzők  és  ragok,  és  mely  viszonyokban
veszik  föl  a  zárt  e-t,  erről  helykimélés tekintetéből
ízletesen  és  rendszerben  lásd  Élőbeszéd  51—56.
Kp.iait.  Egyébiránt  ezen  zárt  e az  egyes  képzők  és
rc'tkn'il  valamint  az  egyes  szóknál  mindenütt  föl
\iu jegyezve  e  szótár  czikkeiben.

A  Tatrosi  vagy Müncheni  codex  ismertetésében
R'Zi  magyar  nyelvemlékek.  Harmad  kötet.  X,  XI

•'»  XII  lapjain)  Jászay  Pál  följegyzé  azon  eseteket,
ifitriyckbcn  azon  codexben  zárt  é  (szerénte  közép  é)
h-bziúltatik,  de  a  melyek  az Élőbeszédben  és  a  nyílt
'  aUtt  eléadott  fejtegetésünk  szerént,  mely  azóta
Kriza Jánosnak  székely  népköltési  gyűjteményével is
'•'ktletesen  igazolva  van,  némi  megigazitást  igényel,
'. L ott nincs  megkülönböztetve  a zárt  e',  mely  tájszo-
káiilag  S-re változik, az éles ?-tőI, mely többnyire i-vel
1  nt*ha  o-val  szokott  fölcseréltetni,  s mely vastag ön-
Uagzókkal  is  megfér  egy  szóban.  L.  nyílt  E  alatt,
különösen  a  6-ik  lapon.

E, (i), az  t«z(ik)  igének  s  ezt  alkotó  több  idők
-s  módoknak  ú.  m. e'v-ék,  (a  Nádor-codex ben  eléjön
••*eic  i>,  evének  helyett;, evett  v.  é-tt,  e-end(ik)  egy-

ék  ,  e'n-ni,  en-nék,  ew-ö  stb.  gyöke  vagy  gyökeleme,
melyekben  az  sz, v,  tt,  end, gy,  n  oly  képzők,  mint a
lesz,  tesz,  vész  igékben,  melyek  elvont gyökei  :  lé,  te,
ve.  Mi  leginkább  kitűnik,  ha  miveltetőket,  tehetőket
és jövőket  alakítunk  belölök  :  é-tet,  (le'-tet  nincs  szo-
kásban),  te-tét,  vé-tet,  é-hetik,  lé-het,  té-het,  ve'-het, é-
endik, lé-end,  íé-end,  vé-end.  Ugyanez  áll  az  iszik,
hite, visz,  alszik, fekszik,  nyugszik  igékre nézve,  me-
lyek  gyökei  :  t,  M, vi,  ál, fék,  nyűg,  s  innen  :  i-tat,
hi-tet,  vi-tet,  al-tat, fek-tet,  nyűg-tat,  i-hatik,  hi-het,
vi-het,  al-hatik, fék-hetik,  nyug-hatik. Különösebben az
i-vel  mint iszik  ige  gyökével  és  többi  származékok-
nak  is  (eszik  iszik,  evek  ivek, evett  ivott,  egyék  igyék,
ennék  innék)  egymással  öszvehasonlításából  nyilván
kitűnik,  hogy  a jelentések  fő  különbségét  az  é  és i
betűk  teszik, az  sz, v, gy  mássalhangzók  mindenikkel
közös  lévén.  V.  ö. LESZ.

Ezen  egyszerű  gyököket  tudtunkra  csak  a ma-
gyar  tünteti  elé,  mert  más  nyelvekben  az  önhangzó
mindig vagy  egyik  vagy  másik  mássalhangzóval  áll
kapcsolatban,  példák  a  szanszkrit  ad,  latin  ed-o, esu-
ri-o, hellén eí-w,  «<r-#w,  német ess-en,  speis-en,  gólh
it-an,  et-an, török je-mek, finn szy-ön stb. melyek  evést,
továbbá  a  szanszkrit pl,  görög nívto,  latin  bib-o, tö-
rök  ics-mek, finn ju-om  stb.  melyek  ivást jelentenek.

EB,  fn.  tt.  éb-et.  1)  Széles  ért.  s  állattanilag
véve,  az  emlős  állatok  azon  neme,  melyeknek  mind-
két  állkapczáj okban  egyaránytalan  hat  harapófogók,
hegyes,  görbe,  s  külön  álló agyaraik, homlok  hosz-
szatt  barázdaforma vonalak,  s  lábaikon  öt  körmük
van, hová  a  tulajdonkép  vett  eben  kivül  a  farkasok,
hiénák  és  rókák  tartoznak.  2)  Szorosabb  ért  közön-
séges  eb, házi  eb,  azaz,  rokon  néven : kutya.  E két
szó  köz  szokás  szerént  egy  értelemben  vétetik, innen
a  közmondás  is  :  Egyik  eb, másik  kutya.  (Eb ám.  év,
azaz  evő  vagyis  nagy  ehető,  kutya  pedig  ugat  szóval
látszik  azonosnak).  Példabeszédekben  és  közmondá-
sokban,  valamint a  régi  nyelvben  is, jobbára  a  rövi-
debb  eb, kutya  pedig  ritkán  fordul  elé,  s  általán  rósz,
megvető  értelemben  használtatik.  Eb anyja.  Eb  anyja
fia.  Eb  anyja  terhe. Eb  apának  kutya  fia.  Eb  ágyából
esett  v.  makadt.  Felfújja  az  ebek  dalát.  Aki  ebbel  tré-
fál  , bot  legyen  kezében.  Ebebéd,  a  hol bor nincsen.
Ebeladóban  hagyta.  Katonának  stép  a  neve, eb  az
élete.  Késő  bánat,  ebgondolat.  Ebhalállal  elveszni.  Az
ebek  harminczadjára  jutni.  Ebhájjal  kenték  az  alfe-
lét  ,  azaz , hamis,  csintalan.  Ebesont  beforr.  Vess  az
ebnek,  hogy  ne  ugasson.  Vess  az  ebnek, nem harap.  Eb-
hátán megfordult.  Ebhelye, mi nem én  dolgom.  Eb hiszi,
eb higyje.  Eb fél,  kutya f él, míg  a kopást  ipám  él. Népd.

|  Kutya  gazda,  ebszolga.  Asszony siratnak, ebszomorúság-
nők  ritkán  kell  hinni.  Eb  ura fakó  v. kurta.  Van módja
benne,  mint  Antalnak  az  ebütésben.  Agg  ebnek,  üreg
szolgának  egy  a  fizetése.  Ebnek  eb a  barátja.  Eb  ebbel
barátkozik.  Az  ebnek  ha  aranya  lenne is,  hajat  venne
rajta.  Amely  ebet  bottal  hajlanak  a  nyúl  után , nem

'  fogja  az  azt  el.  Amely  ebet  el  akarnak veszteni, veszett
nevét  költik.  Mint  eb a  macskával.  Ebugatás,  szamár-
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crditái  nem  hallik  mennyoruágba.  Vén  éhük,  vén
Molgénak  matt  a  beete.  Eb  tem  rágódik  etonton,  ha
hutra  talál.  Ebet  nórén, madarat  toUán,  embert  tár-
tán  ümerhetni  meg.  Baktó  ebnek  tűk  a  lyuk*.  Olyan
•""W  a  /<?'*>  "ró*  « MeéR  ebnek.  Fonót  ebnek gubát
eb  a  tárta.  Ttíbbet  ugat  a félénk  eb.  Fogat  elmek  vaU
a  etontrágát.  Áld  idegen  ebnek  hány  kenyeret,  nem ve-
tn  jutalmát.  A  jé  ebet  nem  Ütik  agyon  egy  túróért.
Metne  Buda  tánta  ebnek.  Vak  eb,  aki  rottdn  által
nem  lát.  Tégy  jót  ebbel,  végtére  rád  mordul.  Nem
lett  át  ebből  nalonna.  Két  hát  ebe,  kalmár  ebe,
Kevélyen jár,  mint  kunok  ebe a  nemétdombon.  Eben
gubát  (vagy  kutyát)  éteréit.  Ebnek  mondják,  tb  a  far-
kának, farka  ott  mondja,  eb  menjen.  Ebre  bitni  a  ha-

jat.  (Közmondatok).  Juhátteb,  máskép  : kuvat*,  ko-
mondor;  vadátteb,  (fajai:  agár,  kopó,  villa),  Oleb  stb.  j
A  köznép  az  ebeket  folyóvizekről  szereti  nevezni,
azon  hiedelemből,  hogy  akkor  meg nem dühödnek.
Innen  :  Dnn», Duncsi, Tisza, Dráva,  Sajó,  Maróé,
Zsitva  ebnevek.  Továbbá :  Bodri, Borzas, Bundái,
Dudás, Kormos, Vidra,  Vigyáz,  Vitéz  stb.  Az  aga-
rak  nevei  : Betyár,  Cziczke, Fecske, Lepke, Pillants,
Szeli* stb.

„Cziczke, Lepke, Fecske,  hajsza!
Alngyál  még kedvesem."

Kisfaludy  S.

Eb szóval  élünk, midőn valamit tagadunk, cselekedni
nem  akarunk.  Eb  hitei.  Eb  ad.  Eb  megy,  nem én.
Némely  közmondásokban  ám.  temmit  tem  ér.  Eb  a
varga  talp  nélkül.  Eb a diák könyv nélkül.  Eb  a  király
orttág  nélkül.  Eb,  aki nem  barát.

ÉBADTA,  ismeretes káromkodó szó, ám. eb szü-
löttje,  eb  adománya.

ÉBADTÁZ,  (éb-adtáz)  önh.  m.  ébadtdrtam,
—tál,  —ott. Ebadta nevű káromló szót  mond.  Ninct
rtíabb,  mint  midőn  a  mitoelttéget  igényit  ember  w
ebadtdt.

ÉBÁDÁZSÁG,  (éb-ádázság)  1. ÉBDÜH.
ÉBAQA,  (éb-aga)  ősz.  fn.  1)  Bőr  alatt  termő

•zőrféreg.  2.  Ebnyavalya,  azaz nagyehetőség.

ÉBAGJA, (éb-agja)  1. EBAQA.

ÉBAGYAR,  (éb-agyar)  ősz.  fn. Az  ebnek  két
oldalt  ritkán  áUÓ,  hasító, uakgató,  éles  fogai.

ÉBBÚZA,  (éb-búza)  ősz.  fn.  Vad  fű  neme,
melynek  a  búzáéhoz  hasonló  kalásza  van.

ÉBCSERESZNTE,  (éb-cseresznye)  Ssz.  fn.  1.
ÜKÖKKÉ.

ÉBCSILLAG,  (éb-esillag)  ősz.  fn.  Az  álló  csil-
lagok  között  legnagyobb  és  legragyogóbb, mely  az
úgynevezett  ebcaUlagzatot  kiegészíti.  (Syrins).  Pa-
rasztok  és  pásztorok  nyelvén  : Sánta Kata,  ki  a ka-
szások  után  (Orion)  ételt  visz,  s  ide-oda biczeg. (Így
szól  a magyar  köznép  mythologiája).

ÉBCSONT,  (éb-csont)  ősz.  fn.  Tulajd.  ért  ás
ebnek  csontja.  Atv.  ért  ébciont  beheged  v.  beforr,
azaz, rósz pénz  el nem  vész.

ÉBCZENK, (éb-czenk) ősz.  fn.  Az  ebnemfi  illat
kölyke, ebkölyök. V.  ő. CZENK.

ÉBDÜH,  (éb-dfih)  ősz.  fn.  1)  Düh,  vízitzony,
melybe  az ebek  esnek. 2) Így nevezik azon  víziszonyt
vagy  veszettséget  is, melybe  a dühös  ebtől  megbán-
pott  ember  esik. V.  ő. DÜH.

EBED,  EBÉDEL  stb.,  lásd  : EBÉD,  EBÉ-
DÉL  stb.

ÉBÉH,  (éb-éh)  ősz.  fn.  Rendkivflli  nagy  A,
nagy  éhség,  milyen  a  torkos  ebeket  szokta bantui.

ÉBÉH8ÉG,  (éb-éhség)  ősz.  fn.  Éhező  állapot
vagy  tulajdonság,  ebi  torkosság,  mohóság.

ÉBEL,  (éb-el)  áth. m.  cbel-t.  Bányászok  nyel-
vén  : a  kiásott  erezet  vagy  romot  négykerekű  kii
kocsiban  egy  helyről  másra  szállitja, mi  rendszereién
sebesen  futva  történik. (Hundlanfen)  Köznépies  nyel-
ven  : eb  módjára,  szemtelenül  cselekszik.  Megtbdm
magát.

ÉBELKÉDIK,  (éb-el-kéd-ik) k.  m.  ébelkéd-tt*,
—tél—itt.  Kutyálkodik,  azaz  bakzó  kutyamódn,
Uletlenül  viseli  magát;  nőszemélyekkel  törvénytele-
nül közösfii.

ÉBERCZ,  (éb-«rcz)  ősz.  fn.  Vadrózsa, ebrócu,
csipkerózsa.  (Cynorhodon, rosa  canina).

EBES,  (1),  éb-es)  mn.  tt  ébet-t  v.  — ét,  tb.
—ék. Ebekkel  bővelkedő, bíró; ebeket tartó, neveli,
tanító. Ebet juhot*,  vadait.

EBES,  (2),  paszta  Tolna  megyében;  belyr.
Ébei-in,  —re,  —rSl.

ÉBÉSZ,  (éb-ész)  fn.  tt  ébétt-t,  tb.-ei.Aii
ebeket  nevel,  tanít,  azoknak  gondját  viseli; kutya-
peczér.  üratág  ebéne.

ÉBÉSZKÉDIK,  (éb-ész-kéd-ik)  k,  m.  ébéidud-
ten,—tél, —itt. Ebészi  szolgálatot  tesz,  azaz  ebeket
nevel,  tanít, azokat  őrzi, vezeti.

ÉBFA,  (eb-fa)  ősz.  fn.  A  bengék  neméhez  tar-
tozó  cserjefaj;  szára  tövistelen,  levelei nyelesek, to-
jáskerekek,  láncsásak;  bogyója  előbb veres,  azután
fekete.  (Rhamnus  frangnla).  Máskép  :  k*tyabe»g<,
kutyafa,  btidOtfa,  bUdö*  etereinye.

ÉBFAJ,  (eb-faj)  ősz.  fn. Az  ebnemhes  tartozó
egy-egy  faj,  p.  o.  az  agár,  vizsla, kopó, komondor,
öleb,  külön külön  ebfajok,  Átv.  ért  s  megvetőleg
szólva  : kölyök,  fattyu,  kurva fia.

ÉBFARKFÜ,  (éb-fark-fü)  ősz.  fii.  L  CZIN-
CZOR.

ÉBFEJ,  (éb-fej)  ősz.  fn.  1)  Tulajd.  &s  eb  nev9
állat  feje.  2)  Majomfaj,  melynek  feje  ás  ebéhez ha-
sonlít  (Simia sphynz).

ÉBFÉLE, (éb-féle)  ősz.  mn. Olyan,  mint  a* eb;
ebhez  hasonló  nemű.  Ebféle  morgóitól  rám  mordtU.

ÉBFÉRÉQ,  (éb-férég)  ősz.  fn.  Az  eb  nyelve
alatt  támadó  kóros  keménység,  mely dühödé*  előtt
jelenkezik.

ÉBFÉSZÉK,  (éb-fészék)  ősz. fn.  Aa  ebnek al-
ma, ágya, fekhelye, különösen, melyben  a  nőstény eb
fiaázni szokott
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ÉBPOG, (éb-fog)  ősz.  fh.  1)  Az  ebnek  akár-'
melyik  fog*.  2)  Különösen,  az  embernek  szemfoga,'
uu a hutpó  ét  őrlő  fogak  között  levő  fog,  milyen '
négj na,  kettő alul, kettő  felfii.

ÉBFÜ, (éb-ffi)  1. ÉBFABRFÜ.
ÉBQALLÉR,  (éb-gallér)  ősz.  fii.  1. ÉBÖRV.
ÉBGONDVISELÖ,  (éb-gond-viselő)  ősz.  fh.  1.

ÉBÉSZ.
ÉBGYÖMBÉR,  (éb-gyömbér)  ősz.  fh.  Utifflvek

nemAez  tartozó  növényfaj,  melynek  igen  csípős  és
k&erí  levelei  vannak.  (Polygonnm  hydropiper).

ÉBHÁJ,  (éb-háj)  ősz.  fh.  Kutyazsír,  az  ebnek
ktöwtt kövérsége. Ebhájjal  kenték  a*  alfelét,  (km.)
üti hamis,  csintalan.

ÉBHAL,  (éb-bal)  ősz.  fn.  Fiatal  békafi,  midőn
meg kifejlődve  nincsen, s  farka  miatt  némileg az  ap-
ró halakhoz hasonlít  (Gyrinus). Máskép  :  ebihal.

ÉBHAKAPÁS, (éb-harapás)  ősz.  fn.  Harapás,
illetőleg seb, melyet  a  harapó  eb  az  emberen  vagy
mii  illaton  ejt

ÉBHENDI,  (éb-hend-i)  fi..  tt.  ebhendi-t,  tb.  —le
v. —&. Semmirevaló,  kutyaember.  Alsó  írásmódba
nló  gányos  elnevezés,  mint  : pökhendi,  kortyandi,

ÉBHŐ, v.  ÉBHÉ,  (éb-hő  v. —hé)  ősz.  fn. Azon
időink  vagy nyár  dereka,  midőn  a  nap az  ebcsillag-
aiban  van,  •  legnagyobb  a  forróság;  körülbelül
Magdolna napjától  Bertalanig  számítva.

EBI,  (éb-i)  mn.  tt.  ébi-t,  tb.  —ék. Ebhez tarto-
tó, ebet  illető,  olyan,  mint  az  eb.  Ebi  morgói.  Ebi
irtgykedit.  Ebi  ttemtelentég.

ÉBffiOLYA,  (eb-ibolya)  ősz.  fh.  Vad  és  sza-
gatlan  virága  ibolyafaj.  (Viola  canina).

ÉBIGA, (éb-iga) ősz.  fh.  A  bányászoknál  hosz-
mkai  pózna  vas  fogakkal,  melylyel  a  bányákba
holmit leeregetnek.  (Grabenhnnd).

ÉBLIESZTÖ, (éb-ijesztő)  ősz.  mn.  Mivel  ebet
ijentenek,  EbijentS  bot. Ebijeaiö  péntek,  azaz,  hús-
vét  utáni első pintek,  midőn  a  köznép  hiedelme sze-
rint át eb  megijed,  mert ismét  hossza  böjtöt gyanít

ÉBILEG,  (éb-i-leg)  ih. Eb  módon.
EBÍR,  (eb-ír)  ősz.  fn.  Növénynem  a  háromhí-

•esek  seregéből;  csészéje  lapított, 3  v.  4  virága,
polrvija  kettő,  ondói egyenlők;  virágzása  csoportos
(berkekben.  (Dactylis).

ÉBKAPOR,  (éb-kapor)  ősz.  fn.  Növényfaj  a
nontikak  neméből,  máskép  :  btldto  montika.  (Anthe-
mit eotola).

ÉBKENYÉB,  (éb-kenyér)  ősz.  fn.  Korpából
vagy  darából  csinált  eledel  az ebek  számára.

ÉBKÍGYÓ,  (éb-kígyó)  ősz.  fh.  Kutyafejü  kí-
gyófaj.  (Boa  canina).

fcBKOBBÁCS,  (eb-korbács)  ősz.  fh.  Korbács
az  ebek,  különösen  a  vadászkutyák  rendben  tar-
taiara.

ÉBKÖLYÖK,  (éb-kölyök)  ősz.  fh.  Kis  kutya,
fiatal ebecske,  mely  még tejet  ^zop.  E* ú  ami ebünk
Wykt.  (Km.).

ÉBKULLANCS, (eb-kullancs) ősz. fn. Kullancs-
faj  , mely  különösen  az  ebek  bőrébe  szokott  csim-
pajkodni.

ÉBLÁB,  (éb-láb)  ősz.  fn. Az  ebnek  lába.  Atv.
ért  gyalog. Eblábon járni,  azaz gyalog.

ÉBLÁBOL,  (éb-lábol)  ősz.  őnh.  Gyalog  jár,
mint  az  ebek  szoktak  a  kocsi  után.  Eleblábolttmk.
Csak  köznépies  beszédbe  való.  Eleblábolt,  eltakaro-
dott,  elkotródott

ÉBLÉGY, (éb-légy) ősz.  fn.  Apró  faja  legyecs-
ke, mely  leginkább  az  ebeket  háborgatja.

ÉBMAJOM,  (éb-majom)  ősz.  fn.  Majomfaj,
melynek  feje  az  ebéhez hasonló.

ÉBMARÁS,  (eb marás) ősz.  fn.  Marás, melyet
eb  ejt  az  emberi  vagy  más állati  testen.  Ebmaráira
kutyattSr,  azaz,  szeget szeggel.  (Km.).

ÉBNEM,  (éb-nem) ősz.  fn. Állattani ért  állatok
osztálya,  melyhez a széles ért  vett  ebek,  pl.  farka-
sok,  rókák  stb.  tartoznak,  1. EB,  fn.

ÉBNYELV,  (éb-nyelv)  ősz.  fh.  1) Tulajd.  ért
az  eb nyelve.  2)  Atv.  ért  Utakon s parragokon  te-
nyésző  növény, öt rövid himszállal, s a  kutya  nyelvé-
hez  némileg hasonló  levelekkel.  (Cynoglossum).

ÉBÓL, (éb-ól) ősz.  fh.  Kutyakunyhó, kutyaház.
ÉBOBCZA,  (éb-orcza) ősz.  fn.  Át?,  ért  Szem-

telen  orcza, mely pirulni  nem képes.  Meg  nem pirult
eborctája.

ÉBÖR,  (éb-ör)  ősz.  fn.  Vigyázó,  virrasztó, őr-
ködő  eb; megfordítva :  őreb.  Ebörölcre  bírni  a hátat,
nyájat  stb.

ÉBÖRV,  (éb-örv) ősz.  fh.  Orv  az  eb  nyakán.
Stíjból^  való,  tzegtt  ebSrv.  Kutya-nyakravaló.

ÉBPECZÉR,  (éb-peczér) 1. EBÉSZ.
ÉBRÉSZFÜ,  (éb-rész-ftt)  ősz.  fn.  Növény,  né-

mely  meleg  tartományokban, mely  a  fák  derekából
nő  ki, s alakjára  az  eb  nemző  vesszejéhez  hasonlít
(Cynomorion).

ÉBRÓZSA, (éb-rózsa)  ősz.  fn.  Vadrózsa,  csip-
kebokor,  ebercz.

ÉBBÚD,  (éb-rűd)  ősz.  fn.  Rúd,  melylyel  a  ke-
ritós  lyukán  átbuvó  ebet  a  csintalan  sihederek  fel-
kapjak  és átvetik.  Innen  a  közmondás  : kivetették  eb'
rúdon,  azaz  a  hivatlan,  kelletlen  vendégen minden
teketória  nélkül  kiadtak.

ÉBSÉG,  (éb-ség)  fn.  tt  ébtig-it.  Ebi  tulajdon-
ság,  kutyaság.

ÉBSI,  (éb-si  v.  éb-es-i)  mn. tt  ébri-t,  tb.  —élt.
Eb  szokással  biró,  eb  formájú.  Úgy  van  alakítva,
mint:  bukti,  tSkti,  tilapri.  V.  ő.  ÉBHENDL

ÉBSZÍJ,  (éb-szíj)  ősz.  fh.  Szíjból  való  póráz,
melyen  a  vadászebeket  vezetik. Ertténye  ebttijjal  van
bekötve,  ám.  fösvény,  nem szeret  adakozni.

ÉBSZOPÓKA,  (éb-szopóka,  ősz.  fn.  1.  TÉR-
JÖKE.

ÉBSZÖLÖ,  (éb-szőlő)  ősz.  fn.  Növényfaj  a csu-
csorok  neméből, lelógó  fehér  virágcsomagokkal,  me-
lyekből  szőlőforma  fekete  bogyók  nőnek. (Solanum
nigrum).
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ÉBTARTÓ,  (éb-tartó)  öaz.  fn.  így  nevezi  tré-
fából  a  köznép a  hintó hátolsó  bakján  levő kast.

ÉBTEJ,  (éb-tej)  ősz.  fa.  1. FÜTEJ.

ÉBTEJFESTVÉNY ,  (éb-tej-festvény)  ősz.  fa.
Ebtej  nevű  növényből  készített  festvény.

ÉBTEJMÉZGAGYANTA,  (éb-tej-mézga-gyan-
ta)  ősz.  fa.  Ebtej  nevű növényből  kivont mézgagyan-
ta  (Gummi  regina  euphorbü).

ÉBTIPPAN,  (éb-típpan)  ősz.  fn.  Növényfaj  a
típpanok  neméből,  melynek  kisded  virágai  nagy  és
szélesen  kiterjedő  boglárt  képeznek.  (Agroatis  ca-
nina).

ÉBTÖVIS,  (éb-tövis)  ősz.  fa.  lásd  :  VARJÚ-
TÖVIS.

ÉBUGATÁS,  (éb-ugatás)  ősz.  fa.  Az  ebnek  sa-
játságos kiáltása, melyben  leginkább u hangzik.  Átv.
ért  hivatlan  olcsárlás, rágalmazás, megszólás. Ebuga-
tás  nem hallik  mennyorsiágba, (km.).

EBÜL,  (éb-ül)  ih. Eb  módjára,  ebhez  hasonló-
lag.  Átv.  ért.  roszul;  igazságtalanul.  Ebül  vagyunk.
Ebül jártunk.  Ebül  is,  kutyául  is,  komondorul  is. Ebül
gyűlt,  ebül  költ.  Ebül  gyűlt  sterdéknek  ebül  kell  el-
vestni,  (km.).

ÉBÜTÖ, (eb-ütő) ősz.  fa.  Bot, melylyel a  gyöp-
mesterek  az  ebeket  agyonütik,  vagy  általán,  minden
nagyobb  bot,  tréfásan  szólva.  Köznépies  dévajkodó
nyelven  : férfi  szeméremtag.

ÉBVADÁSZAT,  (éb-vadászat)  ősz.  fa.  Vadá-
szat,  midőn  ebeket  uszítanak  az  űzőbe  vett vadakra,
s  magok a  vadászok  lóháton kisérik őket

ÉBVESZ,  (éb-vész)  ősz.  fa.  Bizonyos  indiai  fá-
nak  (Stychnos  nux  vomica)  magva, melynek  keserű
íze  van, és sok  állatnak  különösen  az  ebeknek  halált
okoz;  de másfelől  többféle  nyavalya  ellen  gyógysze-
rül  szolgál.

ÉBVÉSZVONAT,  (éb-vész-vonat)  ősz.  fa.  Eb-
vész  nevű  fának  magvaiból  készített gyógyszerészi
vonat  (Eztractnm  nucis  vomicae).  V.  ö. VONAT.

ÉBVERÁG,  (éb-virág)  ősz.  fa.  lásd:  KIKE-
RICS.

ÉBZSÍE, (éb-zsír) ősz.  fn.  Eb  busából  és csont-
jaiból  kifőzött  zsír.

ECS, ÉCSÉM, 1. ÖCS, ÖCSÉM.
ECSET,  1. ECSET,  E  bötü  alatt.
—ED,  (1),  egyesszámu  második  személyrag,

zártabb  hangon  : 9d,  vastagon  : ód;  ver-éd, (tör-öd,
túr-od)  verend-éd  (törend-éd,  turand-od),  vern-éd,
(töm-öd, torn-od).  A  tárgyramutató  múltban  : nyílt
ed, ad  : vert-ed, türt-ed,  turt-ad, parancsolóban  :  verj-
ed,  forj-ed,  túrj-ad.

—ED, (2),  egyes  második  személyi birtokrag,
változattal  :  öd,  ad,  ed,  ód,  mint  :  szém-ed,  vér-éd,
bér-éd,  tör-öd,  háf-ad,  ket-ed,  bot-od  stb.  Önhangzója
az  illető  többesszáméhoz  alkalmazkodik  :  kert-ék,
kert-éd,  stOcség-ék,  stilkség-éd,  fal-ok,  fal-ad  stb.

ÉDDÉGÉL,  (éd-dég-él, ám.  ész-dég-él)  cs.  és
gyakorító  m.  íddégél-t.  Folytonosan, vagy  gyakran

eszik; kényelmesen,  lassacskán  költi  el  az  eledelt
EleddegéU,  föltddegéli,  megeddegéU,  amije van.

ÉDDÉGÉLÉS,  (éd-dég-él-és)  fa. tt  éddegüét-t,
tb.  —ék.  Gyakori,  folytonos  vagy  kényelmes,  li»-
su  evés.

—ÉG,  (1),  névképző, 1. —ÁG.
—ÉG,  (2),  gyakoritó  önh. igéket  képes; 8 T.  tt

után:  —ög,  s  mély hangú szóknál: —og,  pL  fity-ig,
lih-ég,  snep-ég,  csép-ég  ;  dör-Sg,  csör-ög,  tüst-ög;  ewr-
°9t  bugy-og,  patt-og,  hars-og.  V.  ö.  —AN  képző  é»
Élőbeszéd  128.  lap.

ÉHES,  (éh-es)  1.  ÉHES.
EHETETLEN,  ÉHETLEN, (é-het-et-len, é-het-

len)  mn.  tt  éheteüen-t,  tb.  —ék.  Amit  megenni  nem
lehet, nem megenni való. Ehetetlen kemény,  nyers  hit.

ÉHETIK,  (é-het-ik)  tehető alakja  estik  igének;
múltja  éhet-tem, —tél,  —élt; htn. —ni. Aki vagy ami
enni  tud, enni  képes.

ÉHETLEN, (é-het-len) 1. EHETETLEN.
EHETNEM,  (é-het-n-ém)  a  többi  idők  nmeié-

nek  divatban.  Múltban  ehetnem  volt, öszvetett  alak
nem  szokatlan.  Midőn  bizonyos  tárgyra  nem  vonat-
kozólag  élünk vele,  ám.  éhes  vagyok, szeretnék  enni.
Vágyat  fejez  ki,  mint  ezek  is  : itatnám,  altatnám.
Edét  anyám,  ehetnem. Jaj  be  ehetnem, mint  a  farkai.
V.  ö.  ESZIK.

EHETŐ,  (é-het-ő) mn. tt  éhetS-t.  Amit  meg  le-
het  enni, mi éldelhetőlcg van  elkészítve,  sütve,  főzve
stb.  Ezfen  összetételben  : nagyehetö,  ám.  sokat  evő,
nagy  bélü.

—ÉK, (1),  egyesszámu  első személyrag a tárgy-
ra  nem mutató jelen-  és jövöidőben, zártabb  hangon:
ők,  vastagon  : ói,  mint:  ver-ék,  verend-ék,  tör-öfc, tö-
rend-ék,  mar-ok,  marand-ok.  V.  ö.  Stemélynévmds.

—ÉK, (2),  rendszerént  főneveknél  többes  szám
raga. Helykimőlés  tekintetéből  lásd  az  Élőbeszéd  57.
és  következő  lapjain, a  többesszám ragozásának  sza-
bályait

—ÉL, egyesszámu  második  személyrag, a  kül-
szenvedő  és  ti-és  igék  jelen- és  jövőidejében;  vas-
taghangon  : öl,  mint  : üttet-él  (láttat-ol),  Icérettnd-d
(nyomatand-ol),  én-él  (isz-ol),  éertd-el  (iand-ol),  vert-
kid-él (huzakod-ol), verekédtnd-éi  (huzakodand-ol) stb.

—ÉM, egyesszámu  első  személyrag,  a  tárgy-
mutató  alakú  igék  jelen-  és jövőidejében,  továbbá  a
személyragozott  határtalan  módban, zártabb  hangon:
Dm, vastagon  :  ont,  mint:  ver-ém,  verend-ém,  vern-ém,
tör-öm,  törend-ém,  t'örn-öm,  mar-om,  marand-om,
marn-om,  V.  ö.  Személynévmás.

—ÉN, (1),  igerag  a  kapcsoló  mód eg>es har-
madik  személyében, pl.  kérj-én,  fess-én,  menj-én,  B  v.
ü  után  : ön .•  lökj-ön,  Snts-ön,  ktOdj-ön,  s  mély  hangú
szóknál  állandóan :  ön : várj-ön  ,  hallj-on  ,  hott-on,
hullj-on,  onts-on.  Úgy  látszik,  nem  egyéb  mint  az  Sn
(= ő) harmadik személynévmás.

—ÉN,  (2),  toldalékrag  némely  igéknél  a mu-
tató  mód egyes  3-dik  személyében,  mint  hit*  hissen,
vitt  visten,  megy  megyén,  vem  vesttn;  a  régieknél
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ftíu-ett  is  fekst-ik  helyett.  Némely  alhaugu  szóknál
m, mint vagy-on,  a  a  régieknél  olusz-on,  alutz-ik  he-
lyett.  Szintén  az  ön  harmadik  személyuévmás,  mint
föntebb.

—ÉN, (3),  névmódosító rag,  változattal: ön, vas-
taghangon  :  ön,  önhangzóval  végződő nevek  utáu: n.
Megfelel  e  kérdésre  :  hol f  v.  Aon f  miut  :  kert-én,
tér-ent  vér-én,  sziv-en,  kSr-Sn,  tSr-Sn,  ház-on,  vdr-on,
BvM-n,  Bectí-n  atb.  Eredeti  alakja  a  hon  kérdőben
rejlő  ön,  melyből  onnan  származik.

Első  tulajdon  értelemben  valamely  helyszínen,
illetőleg  test  felületén  létező  állapotot jelent,  legyen
az állandó  vagy  általmenő  :  ágon  ülő  madár;  vizén
haladó hajó;  legelőit  járó  barom;  fán  termett gom-
ba ;  lóháton  járni;  uíczán  álldogálni;  őrt  állani  a
várfalon.  Szintén  helyszínre  vonatkozó,  részint  át-
vitt, részint  tulajdon  értelműek  :  vállunkon  a  sok te-
her; ttivemcn  fekszik  ;  tenyeremen hordozom;  valakit
ayyvn  ütni, pofon  csapni,  nyakon  vágni.

Ás  idönevek  után  az  illető  időnek  folytonos
létállapotát  fejezi  ki,  s  megfelel  e  kérdésre  : mikor f
p.  télen  nyáron  pusztán  az  én  lakásom ;  hétfőn,  ked-
dtn, tterdán ;  jövő  héten ;  mai,  tegnapi  napon ; min-
den  árán  várom;  húsvét,  pünkösd, karácson  napján,
Sylvester  estvfjén.  A  nyelvszokás  c  kérdésre  némely
idöneveket  majd  ben  majd  vei  ragokkal  használ,  mit
I.  az  illető*  ragok  rovatai  alatt.

Valamint  a  többi  névmódov tokát,  úgy  ezt  is  a
szokás  különféle  átv.  értelemben  alkalmazza,  neve-
zetesen :

a)  Oly  igékkel, melyek  valamely  érzéki,  kedélyt,
ttkölcti  állapotra mutatnak,  s  mintegy  az  illető  tárgy
fölötti  folytonos  működést jelentenek,  mint  : jövendő
tortán  tűnődik,  búsul,  töprenkeü'.k ;  valamin boszon-
k<xlik ; kedvese  halálán  kesereg,  szomorkodik ; vala-
min  bámul, álinélkodik,  eliszonyodik  ;  mások  bohósá-
yán  mosolyog,  nevet;  öszvevesztek  a  konczon.  Mind-
ezeket  az  általános  rq/ía-val  is  szokás  kifejezni  :
búsul, kesereg  rajta,  nevet  rajta  itb.,  vagy  azon  szó-
val  :  azon  tűnődik,  oson  töri  fejét,  azon  vesztek ősz-
ve, bogy ....

b)  Oly  igékkel,  melyek  az  ész  működésének
tárgyaira  vonatkoznak  :  valamin  elmélkedik,  töri
a  fejét.

c)  Ezekben  és  ilyenekben  :  kinéz,  benéz  az ab-
Itiíon,  kilép, belép  az  ajtón,  a  kapun,  bebújik,  kibú-
jik  a  réten,  azon  hely  ttine  vétetik  alapúi,  melyet  az
illető  teát  vagy  nyilas  elfoglal.

d)  A  testnek  érintett  felületére  vonatkozik
ezekben  :  kefén,  karon  fogni  val.ikit;  ültökön  ragad-
ni ; féken  tartani  a  lovat; kötélen  vezetni  a  borjut.

e)  Az  árnak,  becsnek  állapotát  fejezi  ki  az
ilyenekben  : drágán,  olcsón,  jután,  pénzen  venni;
uáz forinton  eladni. Átv.  ért  jó,  rósz  néven venni.

f)  Helyállapotot  jelentő  névutókkal  viszonyít-
»a  : váron  belül,  városon  kivül,  a  Dunán  innen ,  a
TVjMbi  tói.  Átv.  ért.  reményen  fölül,  alul,  kétségen,
• irakozáson  kívül.  Sajátságos  viszonyítások  :  vízen,

AJKU>.  HAOT  8ZÓTÍ*.  II.  KOT.

kenyéren  böj tolni;  szalmán  telelni;  makkon,  kukori-
czán  hízott  sertések, nemén  szedett  búza  stb.,  melye-
ket  a  nyelvszokás  után  illető  helyeiken  a  szótár
ad  elő.

ÉN,  ENNI,  1. ESZIK.
ENNIVALÓ,  (éuni-való) ősz.  mn.  ég  fn.  Amit

enni  lehet,  ami eledelül  föl  van  adva;  étel,  eleaég.
Van  itt  elég  ennivaló.  Átv.  ért.  igen  kedves,  szeretet-
re  méltó.  Ennivaló  kü fiú.

—ÉR,  (1),  müképzö,  mint  :  ved-ár,  teng-ir,
emb-ér,  1. —ÁR,  névképző.

—ÉR,  (2),  igeképző,  mint  :  ped-er,  1. —ÁR,
igeképző.

—ÉRÉG,  (ér-ég)  ősz.  igeképző,  mely  gyakor-
latos  önható  igéket  képez; ö, ü  után  :  —örtig,  mély
hangú  szóknál  —orog,  pl.  did-ér-ég,  bizt-er-ég,  hént-
ér-ég  ;  csGp-ör-Sg,  «ünyd-ör-ög ;  tánt-or-og, bód-or-og.

ÉRZSE,  női  kn.  tt.  Érzsét.  Népnyelven  más-
képen  :  Erzsi,  Örzsi  stb.  V.  ö.  ERZSI.  Az  Erzsébet
szónak  kicfinyzöje  elhagyás  által.

ERZSÉBET,  női  ku.  tt  Érzsébet-ét.  Elisabeth.
A  héber  nyelvből  kölcsönzött  szó,  ám.  Isten  kedvelt-
je.  Máskép :  Örzsébet  némely  régieknél  :  Elzsébet.

ERZSI,  1.  ÉRZSÉ.
ERZSIKÉ,  az  Erzsi  női  névnek  kicsinyezője.
ÉRZSÓK,  női  kn.  tt.  Érztók-ot.  Köznépies

nyelven  jelent  nagyobb,  korosabb  Erzsébetet.  Er-
zsók  néne.

—ÉS,  (1),  melléknévképző,  oly  nevekhez  já-
rulván,  melyek  többese  ék,  mint  :  szém-ék,  szém-és,
vér-ék,  vér-és,  szükség-ék,  szllkség-és,  cseléd-ele,  cseléd-
én  stb.  V.  ö. —ÁS,  képző.

—ÉS,  (2),  gyakorlatos  igeképző  zártabb  han-
gon  :  ős,  vastagon  :  oá,  miut  ;  verd-és,  tépd-és,  lépd-
és ;  törd-ös, pökd-ös ;  hágd-os, kapd-os.  V.  ö. ÉS,  ksz.

ÉSMER,  ÉSMERET  stb.  1.  ISMER,  ISME-
RET stb.

ESPERES,  1. ESPERES,  E  betű  alatt.
ÉSPÉRÉSSÉG,  1. ESPERESSÉG.
ÉSZÉGET,  (é-sz-ég-et)  1.  ÉDDÉGÉL.
ÉSZÉMISZOM,  (észém-iszom).  Tulajdonképen

ige,  de  gyakran  használják  fn.  és  mn. gyanánt  is.  1)
Zabálás,  lakoma,  torkosság,  étel,  ital  nagy  bősége.
líezzeg  volt  nagy  eszemiszom.  Csak  az  eszemiszomnak
örülsz.  2)  Mondják  oly  emberről,  kinek  minden  él-
vezete  és  dolga  evésivásban  áll.  Eszemiszom  bajnok.
Eszemiszom  haszontalan  ember.

ÉSZÉNYÁK,  (ész-ény-ák)  mn.  tt  észényák-ot.
Gúnyneve  az  oly  embernek,  ki  sokat  eszik;  zabáló,
nagyehető,  telhetetlen. Kemenesalji  szó. V. ö. ISZÁK,
ISZÁKOS.

ESZIK,  (ész-ik  v.  é-sz-ik)  t.  i.,  melynek  leg-
végső  gyöke, vagyis  gyökeleme  : i,  mint : iszik  igéé:
t,-  számos  nyelvekben  feltaláltatik  rokon  hangokban,
pl.  hellénül  :  ecríeu  v.  sd<a,  qpayco,  latínul  :  edo  [és,
est],  esurío, németül:  essen, speisen,  szanszkritul  : ad,
svad  [ízlel]  stb.  V.  ö. É  gyök  jelentése.  Első  múlt-
ban  :  évem,  évéi,  évek  stb.  Másod  múltban  :  ettem,
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ettél, ivítt  v.  étt.  Jövendőben  :  éendém,  éendél,  éen-
dik  etb.  Parancsoló  :  «$y<7,  4y&  Óhajtó  : enném,
énnél,  ütnék  stb.  Határt  enni.  Míveltető  : etet. Te-
hető :  éhetík. Értelme  : eledelt vesz be, azt megrágja,
és lenyeli. Tulajdonkép emberről,  de  egyéb  állatok-
ról is  mondják. Eták, mint  a  lő, mint  át  éhet  farkat,
(Km.). Sokat  esett. Htot,  kenyeret,  gyümölcsöt,  füvet,
gyökeret  estik.  Ha  tokot  akarst  emu, kévéiét  egyél.
(Km.).  Két  pofára  enni.  Abban  ugyan  nem  ettél.
Egyetek  bolondok, meghalt  apátok. (Km.) Torkig,  untig,
megtabálásig  enni. Eltart  a föld,  etak  legyen  mit  én-
nttn*.  (Km.).  Igekötővel  mindig  tárgyesetet  vonz.
Elenni  mát jónágát.  Fölenni  a  hulladékokat.  Kienni
valakit  mindenéből.  Leenni  át  adósságot.  Másutt  it
lettokták  enni akuttá  etontról.  (Km.).  Öttveentik bé-
kát, egeret. Ökörstánt  a  tab  alá, de ló  esti meg. (Km.).
Ily  esetben  az  ük  el  is  marad néha,  pl.  Megett  a  far-
kat,  fene.  Átv.  ért.  emészt,  ront,  lassan  fogyaszt.
Fene  etti, stú  esti  a  csontjait.  A  rouda  megesti  a va-
sat.  A  méreg  beette  magát  belsejébe.  Fölesti  tettét  a
hagy.  Néha  annyit tesz, mint  : csíp, éget Esti  a  bors
a  nyelőét. A  dohányfüst  esti  a  tuemeit.

ESZIK-ISZIK,  (eszik-iszik) ősz. k.  Evéssel, ivás-
sal  foglalkodik,  dőzsöl, korhelykedik,  lakmározik.

Essem-iszom,  vigadok,
A  búnak  helyt  nem  adok.

(Népd.)

ÉSZTÉKE,  ÉSZTÉKÉL,  I.  ÖSZTÖKE, ÖSZ-
TÖKÉL.

ÉSZTÉRÜ,  1. E8ZTEBÜ.
—ÉT,  tárgyeseti  rag,  1.  —T  mint  tárgye-

seti  rag.
—ÉTEK,  (é-ték- vagy  ét-ék = éd-ék)  többes

második  személyi  rag,  változattal  —átok, —ótok,
—etek,  —OtOk,  mint:  stém-étek,  hát-átok,  ket-etck,
orr-ótok,  bőr-ötök.  Leghihetőbben  az  egyes  második
személyi  —ad,  —ed, —ed, —ód,  —Ód  ragból,  és
többes  :  ék ragból  (ed-Oe,  ad-ok  stb.)  van öszvetéve;
mi  feginkább  onnét  tetszik  meg,  minthogy  az  első*
önhangzó  egészen  az  ad,  ed, ed  stb., egyes  személyi
rag  szabályát  követi,  azaz az általános  többes  szám
önhangzójához  alkalmazkodik.  (V. 5.  —ED),  így  a
többes  első  személyi  rag  unk, unk  is,  régiesen  om-uk
v.  om-k  és  em-Uk,  pl.  a  halotti  beszédben  : ur-om-k
és  Ss-em-ük,  tehát  ur-om  vagy  ur-am, és a többest  je-
lentő * :  ur-om-*;  Ss-em-tik  szintén.

ÉTET, (é-tet) áth. m. etet-íem, —tél, —tít.  Ál-
talán  másnak  étket,  eledelt  ad, hogy azt megegye;
táplál.  Etetni  a  ttegény  koldusokat. Etetni  a* ehető-
ket.  Etetni  a  baromfiakat.  Különösen  : az  étket  az
evőnek  szájába  adja.  Etetni  a  kit  gyermeket,  a  bete-
get. Egymást  etetni. A  verebek, fectkék  stb.  etetik  apró
fiaikat.  Gyakran  elvontan, tárgyeset  nélkül  használ-
juk.  Etetnek  déltájban  a  uántók. Etetnek  a  kocsisok.
Igekötőkkel  : Eletetni  máinak  vagyonát. Föletetni  ÓM
rlttórt  gabnauemeket.  Leetetni  a  vételeket,  réteket.
Megetetni  valakivel a  rótt  ételt. Megetetni  valakit, azaz

megmérgezni,  mérget  adni.  Átv.  ért  valamely testet
más  erősebb  által  elvásat,  elkoptat,  elrongál.  Életűn
válatttóvdmel  a  vasat.  Pokolkdvel  etetni a  sebei.  Fe-
nével  etetni, azaz  haragjában  azt  kivinni,  hogy a  fe-
ne  egye  meg.

ETETÉS,  (é-tet-és)  fn.  tt  étejtéi-t,  tb. -ét.
Cselekvés,  midőn  valakit  v.  valamit  etetünk. V. ö.
ÉTET.  Utasok,  etegények  etetése.  Kisdedek,  aprómar-
hák  etetése.  Déli,  estvéli  ételét.  Méreggel  való  megélt
tét.  Fenével  eletét. Eletét  elleni  gyógyszer.

ÉTETLEN, (é-tet-len) mn. tt  éteilent, tb. —ik,
Aki  vagy  ami  nincs  megetetve.  Ételien  eseestmS.
Életlen  baromfiak.  Etetlen  lovak  lattan  mennek. Háti-
rozóilag, ám.  meg  nem etetve,  etetlenfil.

ÉTETLENÜL,  (é tet-len-ül)  ih.  EteÜen  alk-
potban, éhesen, üres  gyomorral.  EtetlentU  befogni  m
ökröket.  EtetlenUl  hajtani  a  lovakat több  mérföldre.

ETETŐ,  (é-tet-«) 1.  ETETŐ.
ÉTETÖVÍZ,  (ótető-vís)  ősz.  fa.  lásd  :  ETE-

TŐ VÍZ.
ÉTT,  (é-tt)  az estik  ige  múltja  és  részesülője  t

szokottabb  evett  helyett.  Ett,  üt,  (evett,  ivott) pót-
kortáskodott  (Szeder Fábián, a palócz szójárásról); mi
által  kiett gerenda.

—ÉTT, mólt  idő raga, mint  épti-étt,  f est-Öt, S,
tt  után  ott  :  Ut-Ott,  iint-ÖU,  ötönl-ött,  mély  hangon :
ott: boctát-ott,  marastt-oít.  A  többi  személyben  é*
tárgyi ragozásban sokszor  csak  egyszerű  t,  pl.  ad-ott,
ad-t-am, ad-t-ál,  ad-t-unk,  ad-t-atok,  ad-t-ak  v.  ad-t-
ónak,  és  ad-t-ad,  ad-t-a,  ad-t-uk, ad-t-átok,  ad-t-ák,
magas  hangon tteret-ctt,  tteret-t-em,  steret-t-él  és  tu-
ret-t-ed,  steret-t-ünk  és  steret-t-Uk,  steret-t-eték  és  tű-
ret-t-étek,  aeeret-t'ek  v.  steret-t-enek  és  steret-t-ék.

Az  egyes  igéknél  (egyszerű  nem öszvctett alak-
jukban)  mindenütt  föl  van  jegyezve  a  műit  idő e
szótárban,  s  a  mennyiben  a  tőszemélytől  némi  elté-
rés  van, a  többi  személy is.

ÉTTÉ, (é-tt-e)  személyragozott  igenév, az  estit
igéből;  öszvetételekben  használják,  leginkább  átv.
értelemben.  Méregette  ember.  Mocsokétíe,  ttuélte,
feneette,  kutyaette.

ÉVECSKÉL,  (év-ecs-kél)  áth. m. —t. L.  ED
DÉGÉL.

ÉVÉGET, (év-ég ét)  áth.  m.  évégei-tem,  —tél,
—étt. L. ÉDDÉGÉL.

ÉVES, (év-és  v. é-v-és)  fa.  tt  evét-t,  tb.  —ét
Cselekvés,  midőn  az  ételt,  eledelt magunkhoz  vesi-
szük, azt kellőleg szájban  forgatván, lenyeljük.  Mo-
hó, napóra  évéi.  Evettel  tölteni  a*  idS  nagy  rtuét.
Evetben  megtabálni.  Csak  evéékor  iaad,  mm<  a  pap
itolgája.  (Km.)

ÉVESIVÁS,  (evés-ivás)  ősz.  fn.  Ételitalnak
mértéktelen  használása;  zabálás,  torkoskodas, dob-
zódás. Evésivásra  költeni mindenét.

ÉVET,  (év-et) 1. EVET.
EVŐ,  (1),  (év-ö v.  é-v-ő)  mn. tt  évS-t.  1) Aki

vagy  ami eszik.  ÉvS  gyermek.  Évö  madarak.  HútévS,
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gobnacvS, f&eoö  Ólatok.  Emberevö  vad  népek,  kenyér-
ei-i. 2) Amivel,  amiről, ahol eszünk, s ekkor a viszony-
oméi ömetéve iratik.  Evőkanál. Évőatztal.  ÉvShely.

EVŐ,  (2),  (L  föntebb)  fn.  Személy,  ki  eszik.
Sok  ai  evő,  dt  kévét  a  dolgotó.  Nagy  evő.  A  kutya sze-
nt  a*  evők  körül  forgolódni.

ÉVŐDIK, (é-v-ő-dik)  belsz.  m.  foSd-tem,  —tél,
—ott. Atv.  ért  maga  magát  emészti,  titkon boszon-
iodii  ralamin,  magában  búsul,  töprenkedik, s  mint-
egy esii, fogyasztja  magát.  Nem  ttól  senkinek ,  csak
mayába*  tvodik.

ÉVÖASZTAL  ,  (évö-asztal)  ősz.  fn.  Asztal,
melyről etznek,  melyről  enni  szoktak,  különböztctc-
9űl  mis  czélra  szolgáló,  pl.  iró-, dolgozóasztaltól.

EVŐKANÁL,  (evő-kanál) ősz.  fn.  Kanál, mely-
lyel  enni  szoktunk.  Különböznek  :  fSzSkanál,  meri-
lőkaitdl,  oakolókanál  stb.  Fa,  ctin,  ezttst  evőkanál.

ÉVÖSZEREK,  (óvő-szerek)  tb.  fn.  Asztali  ké-
siület, melyet  az  evésnél  használnak,  pl.  kéa, villa,
kanál  stb. Etüsl  evötterek.

ÉVÖTAL,  (evő-tál)  ősz.  fn.  Tál,  melyben  az
ételt M erőknek  feladjak.

ÉVÖTANYÉR,  (évö-tányér)  ögz.  fn.  Tányér,
ncJjTŐl  az ételt  eszszük.

ÉVÖTÁKS,  (evő-társ)  ősz.  fn.  Személy,  ki  ve-
lünk  együtt,  egy  asztalnál,  egy  tálból  eszik.

—EZ,  igeképző,  zártabb  hangon  :  ős  ,  vasta-
gon : w, öt, nyíltan : e*,  mint  : sér-éz,  kör-öt,  fal-az,
&«'•£>», fel-et.  Hangzója  az  illető  gyök  többesének
hangzója  követi  : stém-ék, nemet,  vér-ék,  vérét  stb.
V. 5. -AZ,  igeképző.

Ál  É-b«D  TŰ  117 <alkk.

< Ai E ét É  betűk  s  ezeken  kezdődő czikkek ,  külön
keresendők).

É, (1),  kisded  alakban  é, tizedik  betű  a  magyar
áWczcben , s  az  önhangzók  között  ötödik.  Hosszú,
•yüt  hangzó.  Mai általánosb  kiejtés szerént csak  egy-
Me hosszú  é-t  ismerőnk ,  mely  magasságát  illetőleg
u  élethangwik  osztályához  tartozván,  mind  a  vastag,
mind a vékony  hangzókkal  megfér  egy  szóban ,  pl.
<*>'«',  kópé,  véka,  béna, kenyér, vezér,  ökreit.  Az  ily
*zók  fagy  vastag, vagy  vékonyhangulag ragoz tatnak,
*nint  t  i. többi  hangzóik  vastagok  vagy  vékonyak,
pl.  kondér-ok,  ctuhér-ok,  vékd-val,  cseléd-ék,  réteg-ek,
<"véKy-tk.  Kivétetnek  az öszvetett  szók ,  melyekben
mindig ás  utolsó  határoz ,  pl.  kartték-ét,  háttetö-re,
"tpktdaró-val,  tiékldb-ho*.  Az  é  végül  némely  szók-
ban a-val cseréltetik  föl,  pl.  paréj  paraj,  taréj  taraj,
3***)  ganaj,  karéj  karaj,  fahéj  f óhaj.  De  minthogy  a
poré, gáté,  taré  alakok  szokottabbak ,  innen  inkább
üt kell tartanunk ,  hogy  az egész  aj  szótag ,  vagyis
ierhangzó az , mely  a  hosszú  l-nek  megfelel.  A ré-
*«k  szintén  tawtá'HV  j  nélkül  : páré,  taré,  gané,
tart. Fölcseréltetik  némely képzőkben o-val  is  ;  mint  •.

szándék  standok,  hajlék  hajlok,  faték  fátok,  stardék
szurdok,  marék marok,  ajándék  ajándok.  A  régies  ó  ö
s  mai  í  helyett  áll  az  ily  ószerji  képzőkben  :  tanét
(=tanót,  tanojt,  tanejt,  ma : tanít), feketét  (=  féke-
tőt, feketöjt,  feketejt,  ma :  feketít)  stb.  Néha  tájdiva-
tosan, nyomatékozás, illetőleg hangsúlyozás következ-
tében ,  melyet  a versmértékben  is  használnak,  rövid
e  v.  é helyett  áll,  pl.  vélem  velem  (mecum),  néked
neked,  lésten  leszen,  mérést  merész, megyén  megyén,
étet  étet,  tétet  tétet.  Tajejtésileg  használják  hosszú  á
helyett  ezekben  :  tovébb  (tovább),  hátrébb  (hátrább),
arrébb  (arrább).  Odébb (odább  helyett)  általános  gya-
korlatú.  Szóképzés vagy  ragozás  alkalmával  nemcsak
midőn  két  rövid  e kerül  öszve, változnak  ezek  öszve-
huzódva  hosszú rf-re, pl.  e-\-e, gySnge-en  =r  gyöngén;
é-\-e,  lé-et = lét; e-|-e, vere-ém =s verem,  vere-éd =s
vered ; hanem más önhangzók  öszveolvadásából  is  áll
elé hosszú  é, pl. e-}-i-|-e (e-j-j-j-e v. j  helyett v), ve-
r«-»'-e  v.  vere-j-e  (v.  vere-v-e) ̂   véré,  verne-i-e  v.
verne-j-e ̂  verné ; o-J-i, láttta-ik = látszék,  látsta-
na-ik = látszanék ; a-)-<r,  láta-ék  =  látók,  látna-ék
= látnék.  Az  úgynevezett  ékvesztőkben  rövid  e-re
változik,  mint  :  ég  eget,  ér  eret, két  kezek,  egér  ege-
rek,  mely  esetben  tompábban  megnyujtva,  s  mintegy
ee-hez  hasonlóan  hangzik.  Némely  szókban,  melyek
két  különböző  érteményüek,  e  szerint  majd  élesebb
vagy  tompább  kiejtésü,  pl.  stél  tb.  szelek  (ventos),
szél,  tb.  tzélelc  (margó); fél,  tb. felek  (dimidinm, ami-
cus), fél  (metuit); ér, tb.  erek (véna), ér (valet); légy,  tb.
legyek,  légy  (fias);  ég,  tb.  egek,  (coelum),  ég  (ardet).
E  másodnemüeket,  a  tájszokás  itt-ott  éles  í-vel  cse-
réli  föl  : ttüet, füek,  Írek,  tgít.

A  szóképzésben  és  ragozásban  rendesen  párhu-
zamos  társa  a hosszú á, pl.  cael-éd  csal-ád,  nzeg-ély,
sz&b-ály,  íel-és,  hal-ás, vét-ség,  v&.lt-tág,  köt-Aiy,  vág-
ány,  ökr-^M,  hal-dm,  fúz-é-,  buv-ár,  keres-méiy, ta-
nul-mány,  fél-^nt,  fal-ánfe;  ember-n&,  asszony-nd/,
löl-é,  al-á,  vert-^fc,  vart-d*,  verj-<flfe,  várj-á*  stb.  De
meg  is  marad  állandóan,  pl.  ék (dék = adék,  edék
és  lék  =  íték)  képzőben :  hatod-ék  és  mened-ék,
haití-ék  és  vertí-ék  v.  verejt-ék.

A  hangmértan  szabályai  szerint  mindig  hosszú
szótagot  alkot,  pl.

„Regi  dicsőségünk, hol  késel  az  éji  homályban?"
Vörösmarty.

Ha az  eléadottakat  bővebb figyelembe veszszük,
lehetetlen  meg nem győződnünk, hogy  a mai,  bár  igen
egyenlő  kiejtéstt  l-ben  többféle  hosszú  é  önhangzó
rejlik.  Feltűnő

1) hogy  némely é,  különösen  a  névragozásban
ékezetét  elveszti  és  nyilt  e-vé  változik,  pl.  ég  egek,
stél  stelek, fél  felek,  ér  erek,  légy  legyek,  két  ketek,
szekér  szekerek, fenék  fenekelt, sőt  a  régiségben, pl.  a
Tatrosi  codexhen  ezek  nagy  részét  az alany- vagy  tő-
esetben  is  röviden találjuk  : eh = éh,  nehe* =  ne-
héz,  két = két,  hét  =  hét,  kéz = kéz,  név =: név,
közép  =  közép , szel  (ventus) = szél,  sőt  olyanok

29*
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is  eléjbnnek,  melyek  ma nem  ékvesztők  :  stelc  (=r
azék) , vitet = vitéz , terd  ==  térd,  íröver  =r  kövér,
ért = ért, fawd = kérd,  Stveny  =  ösvény. Ezekben
teh&t  a  nyilt  «-nek  megfelelő  hosszú  (a  szokottnál
terpedtebb)  e  rejlik.  Meg van  ezen  hang  mai napéig
is  a palóczos  e  vagy  í-ben  (a palóczoknál,  göcsejiek-
nél,  székelyeknél),  mely  az  el  és néha  ér  hangokból
olvadt  egybe,  pl.  ement (= elment), tteni  (=  szelni),
íré  (= erre),  emere (= emerre)  stb.

2)  hogy  a  mely  szókban  a  hosszú  é ékezetét
el nem veszti,  azokban  az  tájdivatosan  hosszú f vei
szokott  fölcseréltetni  :  ideg  s=  édes,  ttíp  =  szép,
ttttet  = széles.  Miket  régi  Íróknál  is  (kik,  amint
tudjuk,  saját  nyelvjárások  szerént  írtak)  találunk, pl.
Erdősinél

.Az  magyar  nipnelc.

Próféták  által  szólt  rígen  néked  az  isten,
Az  kit  igirt,  íme  vigre  megadta  fiát.

Buzgó  liléivel  szól  most és néked  ez által,
Kit  hagya hogy hallgass, kit  hagya hogy te kövess.

Néked  átírt  ez lűn  prófétád,  doctorod,  ez  lűn
Mestered, és most és,  melyet  az  isten ada.

Ez  próféta  szavát  hallgasd,  mert  tíged  az  isten
Elveszt, és nyomós  nem  lehet  a  te neved.

Aki  zsidóul  és görögül, és végre  diákul
Szól  vala rigen,  szól  néked  az  itt  magyarul.

Minden  nipnek  az  fi nyelvén,  hogy  minden  az isten
TSrvinyinn  ttjen,  minden  imádja  nevű.

Lelki  kenyir  vagyon itt,  melyben  mikor  iitel, örökké
/íts, mely  az mennyből  szállá, halába  méné.

Az  ki  teremt,  tíged megvált,  örök  Hetet  és  ad
EB szent  által  : nincs  több  bizodalmad  azért"

Néked,  íme,  f i  szókban  nem  változik í-vé,  mert  azok
nyilt  e-vel  is  ejtetnek  :  neked,  Íme,  e».

Nagyon  csalódnék  azonban,  aki  bármely  régi
iratban, valamint tájnyelvben  is  tökéletes  következe-
tességet keresne,  pl.  ősért  egyszer  í-vel,  máskor e*-vel
jön elé; így  vigre ;  kenyér,  noha ékvesztő (kenyerek),
mégis benne  az  é, <-vé változik;  éttel  ma,  legalább
tudtunkra hosszú  e*-vel  nem  ejtetik.  De  lehető,  hogy
mind  ,kenyér'  rövidfiit  e-jében,  mind  ,eszel'  első e-
jében, régiesen  éles  K  hangzott,  mely  aztán könnyeb-
ben  változhatott szinte  éles  e* (=r <)-vé.

3)  Hogy  ezen  éles  <?(= I)  az, mely  mind  mély,
mind  magas  szókban  elefordul,  tehát  sajátlag  ismét
kétféle,  pl.  béke  és  béka  szókban  finom  megkülön-
böztetéssel  kétféle  éles  é  hallatszik.

4) Hogy  azon  hosszú  é,  mely  néha ó v.  o-val,
néha  pedig  6-vel  cseréltetik  fel,  a  rövid  zárt  e'-nek
felel  meg,  mint:  tanít  tanét,  Mondok  ndndék,  hő  hé,
I9n, lén.

É, (9),  régies  fn.  éj  helyett;  éttak  Károlyi- és
Kálóinál = Íjnak;  Így  eléjön  gyakran  a régieknél:
tf&  e  helyett  éjfél,  ét  által  (régi  magyar  Passió)  e
helyett  : éjt  által  v.  éjen  által.

É, (8), lásd  kérdd  E, (5).

—É, (1),  birtokrag,  mint: Péter-é, Pál-é.Igen
nevezetes  rag a  magyar nyelvben.  Eléjön  a  birtokos
névmásokban  is, mint  közép rag  :  eny-é-m  (=  én-
é-m),  ti-é-d (= te-é-d),  ö-v-é (=  ö-v-é-e),  mi-é-nk,
tí-é-tek,  ö-v-é-k  (ö-v-é-ök).  Részletesen  fejtegetjük
az  Élőbeszéd  162. lapján. V.  ö. —ÉK,  (2)  is.

—É,  (2),  bizonyos  helyre  mutató  határozói
képző,  pl.  ol-é,  fel-é,  fól-é,  mög-é,  régiesen  GySrí,
Pétté  is,  GySrbe,  Petire  helyett, 1. —Á,  (1).

—É,  (3), igerag, mint  :  vet-é,  fit-é,  1. —Á,
igerag.

EB,  elvont  gyök, mely  egyedfii  az  éber  (éb-er)
szóban  és ennek  származékaiban  áll  fenn.  Értelmét
lásd  Éber  szónál.

—EB, (1), ritka  képző  der-éb  (dorsnm.  Mólóit
Albert),  ger-éb,  s némely  más szókban.  A  részesülői
S (=  eü = év  v.  év = eb)  kisarjadzása.  L.  —Ö,
részesülői rag.

—EB, (2), képző  egy-éb  szóban, mely  az  illető
esetekben  ékvesztő,  pl.  egy-eo-et,  egy-eb-ek  ;  a mik-
ből  megtetszik,  hogy  némelyek  hibásan  írják  két  66-
vel. A  hasonlító  foki  066,  ebb  rag  módosulása.

—ÉBB,  szintén  a hasonlító  foki  rag  némely
igehatározókban mint hamar-ébb (v. hamar-abb); néha
az  e a  tőszó  véghangzójával  egyesülvén, vált  hosz-
sznvá, pl. elébb = elé-  v. elő-ebb, fölöttébb  = fólöt-
te-ebb.

ÉBEN,  latinul  ebenut,  hellénül  tftnos)  fn.  tt.
ében-t,  tb.  — ék.  L.  ÉBENFA.

A  héber nyelvben  feltaláltatik  hóbni,  többese :
hóbnim  (ligna  ebena); némelyek  szerént Aethiopiának
régi  Opon  nevű  városától, mások  szerént  ében szótól,
mely  követ  jelent.

ÉBENFA,  (ében-fa)  ősz.  fn.  Finom,  igen  ke-
mény  és fekete fa,  mely  Heléna és Móricz  szigeteken
bőven  nő, s asztalos  és  esztergályos  munkákra  hau-
náltatík.

ÉBENFAMÍVES,  (ében-fa-míves)  ősz.  fn. Kéz-
mives, ki  ébenfából  különféle  míveket  készít, en-
tergároz.

ÉBER, mn.  tt  éber-t,  tb.  —ék  v.  ébrek.  1)  Aki
nem aluszik, aki  teljes  öntudattal  bír;  aki  virraszt
2)  Átv.  ért.  vigyázó, gondosan  figyelő,  figyelmező,
körülnéző.  Legyetek  ébrek  át  hallgatásban,  ét  tamilat-
ban  (Pázmán).  Átvitelesen  mondjuk  dologról  is.

„Éber  éjim,  kínos  nappalom."
Gyulai Pál.

Eredetére  nézve  egynek  látszik  vir  vagy  vírr
gyökkel,  ezekben  :  virad,  virattt  stb. t  i. ax  t hang
helyet  cserélvén,  vagy  középről  előre  nyomalván,
lesz  : ior v. eor v. ébr;  a minthogy  régebben  mindig
ez vala  a  tőszó, például ezekben:  e*br-en,  tffrr-ed,  ébr-
eszt, és csak  újabb  időben  keletkezett  az önálló  éber
alak; ha már vir  gyökből  az r  betűt  mint képzőt el-
vonjuk  , marad : vi, melynek  a  föntebbiekkel  szinte
rokon  értelme van a  magyar  vi-gy-dt,  latin  vi-gil,  vi-
det  stb. szókban.
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Egyébiránt  azt  is  vélhetjük,  hogy  eredetileg
ember vala, azon  ém gyöktől,  melynek  származékai  :
Am't = virraszt,  émett,  virrasztó  ,  vigyázó  állapot-
ban  levő.

Régibb  iratokban  cléjön  héber  helyett  is.
ÉBERSÉG,  (éb-er-ség)  fn.  tt.  éber»ég-ét.  Tu-

lajdonáig , melynél  fogva  valaki  ébren  van,  virraszt,
figyelmez,  vigyáz,  a  körüllevö  tárgyakat  hamar ész-
reveszi.  Örök,  elöljárók,  ttülSk  ébersége.

ÉBRED,  (éb-r-ed)  önh.  m.  ébred-tem,  —tél,
—itt  v.  —t. Almából  főieszmél,  ocsúdik.  Hajnalban
írednek  a* állatok.  Mély  álmából  ébredni kezd.  Nagy
lármára  fölébredt.  Átv.  ért.  öntudattal  kezd  bírni,  az
eddigelé  homályos  tárgyról  világosabb  eszmék  tűn-
nek  elébe; észreveszi  magát  Át  ifjúban  ébred  az ész,
(brtdnek  a  vágyak.  A  hosszú  ámulat  után  ébredni.
Ébred  benne a  lelkiismeret.  Felébredtek  lelkében a  régi

j<'>  napok  emlékei.  Nemzetünk  is  valahára  ébredni  kezd,
azaz  alélteágából,  hal Igatagságából  kikéi, elétűnik.
Kikeletkor  ébred  a  tertnészet.

„Jő  a  tavasz  illataira!,
Ébred  a  vidám  madárdal."

Iduna  (Szász  Póli).

ÉBREDÉS,  (éb-r-ed-és)  fn.  tt.  ébredés-l,  tb.
—ék.  Föleazmélés  az  álomból, ocsúdás;  az  álomnak
eloszlása.  Ébredéskor  átitozni,  nyújtózni.  Átv.  ért. ön-
tudathoz ,  önérzethez  jutás;  az  eddigelé  homályos
dolgokról  világosabb  eszméién;  valamely  tárgy  iránt
figyelemre gerjedés.

ÉBREDEZ,  (éb-r-cd-éz)  önh.  m.  ébrede'z-tem,
—t'l,  —e'lt. Lassan-lassan  ébred,  álmából  fokonként
serkenni  kezd. Hajnali  harangszóra  ébredeznek  a cse-
l'dek.  Ébredez  az  álomkórba  merült  nyavalyát.  Átv.
ért  eszmélni  kezd, öntudatra  jut,  fokonként  világo-
sabban  veszi  észre  állapotát,  figyelemre,  vigyázatra
gerjedez.  A  népekben  ébredezni  kezd  az  önállási,  és
ntwiitlitégi  vágy.

ÉBREDÉZÉS,  (éb-r-ed-éz-és)  fn.  tt.  ébredézés-t,
tb.  —e'k.  Álmából  lassanként vagy fokonként ébredni
kezdés.

ÉBREDSÉG,  (éb-r-ed-ség)  fn.  tt.  ébredség-ét.
Állapot,  midőn  valaki  nem  alszik  , hanem  virraszt;
öntudattal  bír;  körültekint, figyel.

ÉBREDT,  (éb-r-ed-t)  mn. tt.  ébredt-et.  Aki  ál-
mából  föleazmélt,  fölserkent,  fölocsúdott.  Átv.  ért.
öntudathoz jutott,  figyelmes, a  körüllevö'  tárgyakat
észlelő.  Ébredt  ét*.  Felébredt  lelktötmeret.

ÉBREDTSÉG,  (éb-r-ed-t-ség)  1.  ÉBREDSÉG.
ÉBRÉGET,  (éb-r-é-get  v.  éb-r-ég-et)  áth.  m.

>Trr<get-tem,  —tél,  —itt.  Álomból,  szunnyadásból
kelteget, felbnzdít,  eszméletre  gerjeszt,  ösztönözget.
Ébrtgetm  délutáni  álomból a munkátokat. Jóra,  szépre
ébregettti  át  ifjúságot.  Haladatra  ébregetni  a szimnya-
dott  népet.

ÉBRÉGETÉS,  (éb-r-é-get-és)  fn.  tt.  ébrégetés-t,
tb. —«*. Cselekre*, midőn  valakit ébregetünk. V. ö.
ÉBBÉGET.

ÉBRÉKÉNY,  (éb-r-é-kény)  mn.  tt.  ébrékény-t,
tb.  —ék. Aki  könnyen  ébred ; virrasztásra  hajlandó ;
vigyázó,  figyelmezö.  Ébrékeny  ész.

ÉBRÉKÉNYSÉG,  (éb-r-é-kény-ség)  fn.  tt.  éb-
•ékénység-ét.  Tulajdonság  ,  melynél  fogva  valaki
EÖnuycn  ébred , virrasztásra  hajlandó  ,  figyelni,  vi-
gyázni  szeret.

ÉBREN,  (1),  (ób-r-en)  önh. m.  ébren-t.  Serken,
fólserken,  ocsúdik,  1. ÉBRED.

ÉBREN,  (2),  (éb-r-en)  ih.  Virrasztva,  nem al-
va ;  figyelve,  vigyázva.  Ébren  lenni.  Ébren  maradni.
Fél  ébren  beszélni.  Ébren  tölteni  az  éjt.  Ébren  legyetek
és  vigyázzatok.

ÉBRENÉS,  (éb-r-en-és)  fn.  1.  ÉBREDÉS.
ÉBRENET,  (éb-r-en-et) fn.  tt.  ébrenet-ét.  Ébre-

nés,  elvont értelemben véve.  Első  ébrenet.
ÉBRENG,  (éb-r-eng)  önh.  m.  ébrengét-tem  v.

ébreng-tem,  ébreng-ettél  v.  ébreng-tél,  ébreng-étt;  htn.
•ni v.  — eni. L.  ÉBREDEZ.

ÉBRENLÉT,  (ébren-lét)  ősz.  fn.  Éber  állapot,
midőn  valaki  nem alszik. Átv.  ért.  vigyázat,  öntuda-
tos  eszmélet.

ÉBRENSÉG, (éb-r-én scg) fn. 1. ÉBERSÉG.

ÉBRENT, ÉBRENTE, ÉBRENTEN, ih.  lásd :

ÉBREN.

ÉBRÉNY,  (éb-r-ény) fn.  tt.  ébreny-t,  tb.  —ét.
Anyaméhben  fogant,  s  még ki  nem fejlődött,  csak
most  ébredő  lény  (embryo).

ÉBRES,  (éb-r-es)  mn. tt.  ébres-t  v.  — ét,  tb.
— ék.  1. ÉBRÉKÉNY.

ÉBRESSÉG,  (éb-r-es-ség)  fn.  lásd :  ÉBRÉ-
KÉXYSÉG.

ÉBRESZGET,  (éb-r-esz-get) áth.  és  gyakor.  m.
ébreszget-tem,  —tél, —éti. Gyakran vagy folytonosan
valakit,  vagy  többeket  álomból  költöget.  Trombita-
szóval  ébreszgetni  a falun  tanyázó lovasságot.  Átv.  ért.
bíztatgat, nógat,  ösztöuözget.  Honszeretetre,  erényre,
munkásságra  ébreszgetni  a  fiatalságot.

ÉBRESZGETÉS,  (éb-r-esz-get-és)  fn.  tt.  ébren-
getés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  ébreszgetünk;
keltegetés,  fölkelésre,  vigyázatra  serkengetés.

ÉBRESZT,  (éb-r-eszt)  áth.  m.  ébreszt-étt,  htn.
—m  v.  —ént.  Álmából, szunnyadásából  valakit föl-
kelt  Ébreszteni  jó  korán  a  cselédeket.  Fölébreszteni
éjjeli  lármával  az  alimókat.  Átv.  ért.  bíztat, buzdít,
serkent,  nógat;  figyelmessé,  vigyázóvá  tesz.  Jutalom-
mal,  dicsérettel  ébreszteni  a  fiatalságot.  Nagy  tettekre
ébreszteni  a  diesvágyókat.

ÉBRESZTÉS,  (éb-r-eszt-és)  fn.  tt.  ébresztés-t,
tb.  —ék.  Cselekvés,  mely.által  valakit  ébresztünk,
azaz  álmából  fölverünk,  fölkeltünk, vagy  :  biztatunk,
sürgetünk,  ösztönzünk. Tudósok  becsülete ifjak  ébresz-
tése.  (Km.).

ÉBRESZTGET,  1.  ÉBRESZGET.
ÉBRESZTŐ,  (1),  (éb-r-eszt-ő) mn. tt.  ébretstö-t.

Aki  vagy  ami az  álmot  elűzi, az  aluvót  fölkelti,  föl-
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serkenti.  ÉbretttS  ára.  Átv.  ért.  buzdító,  ösztönözd,
nógató.

ÉBRESZTŐ,  (2),  (l.  föntebb)  fn.  Hajnali  jel-
adás, melylyel  a  katonákat  fölkelésre  serkentik. Éb-
rettíSt  trombitálni  a  lovatoknak,  dobolni  a  gyalogok-
nak.  (Tagreveil).

ÉBRÜL,  (éb-r-fll)  önh.  m.  ébHU-t.  Éberré  lesz,
álmából  ocsúdni,  serkenni  kezd. Átv.  ért  elméje de-
rül,  bizonyos  tárgy  iránt  nagyobb  világosság nyilik
meg  eszében.

ÉBRÜLÉS,  (éb-r-ül-és)  fn.  tt  ébrülétt,  tb.
—ék.  Éber  állapotba jövés,  álomból fölserkenés.

„Mert  éjszaka  esvén  köztök  a  zendttlés,
És  édes álmokból hirtelen  ébrülés."

Gyöngy ösy.

ECS,  KIS—,  NAGY—,  falvak  Győr  megyé-
ben; helyr.  Éct  én, —re, —rSl.

ÉCSI,  puszta  Veszprém  megyében  ;  helyr.
Écti-be, —ben,  —bSl.

ED,  (rokon  ff,  ez  ismét ttt  gyökkel,  a  rokonsá-
gokat  más  nyelvekből  1.  alább)  fn.  tt.  ed-ét. Elha-
nyagolt  állapotából  ismét  életre  kapott  szó, melyből
édes,  édeleg,  édettég  stb.  származnak.  Jelenti  azon
kellemes  érzést, melylyel  némely testek  az  ízlelő ér-
zéket  csiklandozzák s gyönyörködtetik,  nemkülönben
azon anyagot vagy részecskéket, melyek által  ily  érzés
gerjesztetik.  Edét  éretni,  kiélni.  Gyümölctnek,  mét-
nek,  csokornak  éde. Átv.  ért  igen  kellemesen  ható
gyönyör,  akár  érzéküeg, akár  szellemileg véve.  Ctók
éde,  bettéd  éde.  Éddel  függeni  a  kedvet  minden  tta-
ván. Edém,  ám. édesem,  kedvesem.

„És  viszons  az  ifjú  keser-éddel."
Garay.

„E  szent  falak  közt  élvezik
A  béke  édeit"

'  Tarkanyi  Béla.

A  görög  íjtfoff  (ám. gyönyör)  íjive  (ám. édes) szókban
szinte  mint  gyök  megvan.  Hangzóváltozással  a  hé-
ber  adid,  aram:  adó, arab:  ad  hasonlóan  édest, ked-
vest, kedveltet jelentenek.  Ide tartoznak  a  szanszkrit
ttvad  (ízlel),  nvddutt  (édes),  latin  tuavú,  német
niUt  stb. A  törökben  is  dad  v.  dat,  v.  tat,  ám. ü,
tíléi,  innen  tatlu  v.  tattit,  v.  dadlu, v.  datlu,  (a csa-
gatajban  : tátiig),  ám.  édes;  eléjön a csagatajban :
dsüdtUk  szintén = édes.

Végelemzésben az éteik  igének £ gyökéből  szár-
maztatva,  ám.  é-ed  v. é-et  öszveházva  :  ed, honnan :
é-edés  v.  é-etét = édet, azaz  a  szájíznek  különösen
tetsző,  ennivaló.

—ED, (1),  névképző, mely  csak  kevés  neveket
alkot, mint: ctd-id,  »eg-éd,  neg-éd.  Párhuzamos  vas-
taghangn  társa  ad  : ctal-dd,  gal-ád.  Öszveolvadás
által  alakult  ebben  : gyöngéd = gyönge-ed.

—ED, (2), öszvehuzott igerag a tárgymutató első
multak  egyesszimn  második  személyében,  pl.  vered
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= vere-ed, tttéd = iite-ed. Vastaghangon : ad  : tó-
Iád  =  tola-ad, mutatód = mutata ad.

ÉDÉCS,  (éd-écs)  fn.  tt  édéct-ét.  A  franczia
bonbon  értelmében  alakított új  szó, ám. nyalánkság,
édes  sfiteményke.

ÉDELEG,  ÉDELG,  (éd-el-ég  v.  éd-el-g)  önh.
m.  édelég-tem  v.  édelg-éttem,  -tél  v.  —ettél,  édelg-
étt, htn.  — ni  v.  édelgeni,  v.  édelgni.  Gyöngéd nyi-
jassággal  szerelmeskedik;  éldeli  a  gyönyört  Édeleg-
nek  át  ifjú  tterelmetek.

„Egy  kép  körfii  édelg a biztos ének."
Lantos  szerelme  (Kisfaludy K.)

ÉDELEG,  (éd-éleg)  ősz.  fn.  Az  edény  nevfi
fémnek  élenynyel  vegyülete.  (Beryllium-oxyd).

ÉDELGÉS,  (éd-el-ég-és)  fn.  tt  édelgéi-t,  tb.
—ék.  Gyöngéd szerelmi  nyájaskodas;  édes  érxelgés,
édes  gyönyör  élvezése.

ÉDELGÖ,  (éd-el-ég-ő)  mn.  tt  édelgS-t.  Edéi
érzelgéssel  nyájaskodó  ,  szerelmeskedő ;  gyöngéd
gyönyört  élvező.  ÉdelgS  ttereUm.  ÉdelgS  új  W-
tatok.

ÉDEN,  fa.  tt  éden-t,  tb.  — ék. Héber  szónak
tartják,  s  annyit jelent  1)  mint kéj,  gyönyör  (volnp-
tas); 2)  az első  emberek  lakhelye,  tehát  gyönyör  he-
lye,  gyönyörűséges  kert,  paradicsom,  (quaui  dieas:
régió  amoena.  Joa.  Simonis  Lezieon). Vannak,  pl.
Kresznerics, kik  a  magyar  ed  szóból  származtatják.

ÉDENI, (éd-eni) mn. tt  édem-t,  tb. — ék. Éden-
ből  való,  édent  iUető,  arra  vonatkozó. Édeni  boldog-
tág,  öriSmek,  élet.

EDÉNY,  (éd-eny)  fa.  tt  édeny-t,  tb.  —ék. A
könnyfi  fémek egyike,  mely  ezen  nevesetet  azon  «-
játsaganál  fogva  nyerte, hogy számos vegyületei  édei
Ízűek.  Fölfedezte  1828-ban  Wőhler  göttingai  tanár.
Latin  neve  beryüium  a  beryll  nevfi  drága  kötői,
vagy  glycinm, a  yivxof  (édes)  görög  szótól.  (Török
József).

ÉDES, (éd-és, 1. ED);  mn.  tt  édu-t  v.  —el,
tb.  —ék.  1)  Aminek  éde van, ami oly  részekből  áll,
melyek  az  ízlelő  érzékben  édet gerjesztetlek.  V.  ő.
ED.  Édes  mét,  etukor,  bor,  gyVmola,  alma,  ttflő.
Édet  ín.  Edét  káponta,  murok,  répa.  Édet  tej.  Édet
fa.  Édet falat.  Ellentétei  : tavanyi,  keteHL  2) Ked-
ves,  szeretett,  nyájas.  Édet  álom. Édet  beated.  Édet
ctók. Édet  enyelgét.  Édet  Hang.  Édet  háta. Édet  ked-
vet.  Édet  Jbmcwm,  lelkem,  nioem, galambom,  angya-
lom.  Édet  miénk. Jobb  a  tíctin  édet  miénk, mint  a tok
máié.  (Km.). Édet  motolygát.  Édet  ttó  vagy  mami.
Édetem.  Általán,  midőn  a  magyar  nyájaakodik,  ez
egyik  legkedvesebb  szólitó  szava. 3) A vérségre  vo-
natkozólag  jelenti  azt, kitől egyenesen  származunk,
vagy  ki  velünk  ugyanazon  közel  vérből  való.  Édet
anya, apa  (aki  nem  mostoha).  Édet  bátya,  édet  Sct,
édet  néne,  édet  Mg.  Édet  tettvérek,  (nem mostohák).
Édetegy,  egy  vér  vele,  egy  testvér.  Mi ketten  édet-
egyek  vagyunk.  A*  S  apja  át  én  apámmal  édeteyy
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volt.  Édesegy  két  tztv.  Édesegy  kit  ország.  (Kriza
János).

ÉDÉSD,  ÉDÉSDED,  (éd-és-d  v.  éd-és-d-ed)
mn.  tt.  édesded-ét.  Az  édes  szónak  kicsinyező, gyön-
gédebb értelmű módosítása.  Édesded  beszélgetés,  nyá-
jaikoddt.

ÉDÉSDEDÉN,  ÉDÉSDEN,  (éd-és-ded-én  v.
éd-és-d-en)  ib.  Gyöngéd,  finomabb  édességgel, nyá-
jmsággaL  Édetdeden  mosolygani.  Édestleden  ttuny-
ttyadtn.  Át  egyszerűbb  édesden  eléjön  Pesti  Gá-
boroál  iá.

ÉDÉSÉDIK,  (éd-és éd-ik),  k.  m.  édesed  tem,
—tüj  —eU.  Édes  ízt  kezd  kapni;  az  édes  részek,
elemek  lassan-lassan  szaporodnak,  kifejlődnek ben-
ne. Édesedik  a  nSlö,  gyümölcs,  midőn  érik.  Átv.  ért.
közelítő  ragu  névvel,  valakihez  nyájas  kezd  lenni,
vonzódik,  buzódik.  Öszvetételci  :  Beleédesedik  vala-
kit*, azaz  bele  szeret.  Elédesedik,  azaz  a nagy  édes-
ség  miatt  elromlik,  émelygőssé  lesz.  Megédesedik,
ajaz  tökéletes  édessé  válik,  érik.  Öszueédesedik,  azaz
öuvenyájasodik,  barátkozik  valakivel.

ÉDÉSEGY, (édés-egy)  ősz.  fn.  L.  ÉDES,  3).
ÉDÉSEL,  (éd-és-el)  áth.  m.  édetel-t.  Székely

uólással ám. Csókol. Megédetel = megcsókol.  Édet(d)
meg  lelkem  apókat.  (Kriza  János).

ÉDÉSELL,  (éd-és-eU  v.  »<d-és-vall)  áth.  m. éde-
•flt  v.  édesellett,  htn.  édeseim  v.  édeselleni.  Édesnek
vall  vagy  érez  valamit.  A  forrás-  és fulyóvizivók  éde-
ullem  szokták  a kútvitet.

ÉDÉSES, (éd-és-es) mn.  tt  édeses-t,  tb.  —ék.
Kevéssé édes, nem igen édes; az édeshez némileg ha-
sonló.  Édeses  kápotztatonsa.  Édese*  vb.  Mindenkor
kicsinyért, mérséklő  értelemmel  bír.

ÉDÉSFA,  (édés-fa) ősz.  fa.  1. HIGVIRICZ.  Ne-
vét  onnan  kapta, mert gyökere  sok édes  anyagot fog-
lal  ""BgibM, melyet sűrű szörppé  főzve  mellbajok el-
len  iiM«i.*iMfc  (Glycyrrhiza).

ÉDESGET,  (éd-és-get)  áth.  m.  édesget-tem,
—tét,  —éti.  Szép, kellemes,  kedves  bánásmóddal,
ígéretekkel magához vonz, csalogat. Stép  szóval,  aján-
dékokkal  édesgetni  a  szilaj,  vad  gyermeket.  Szoros  ért.
ezen nevecettel  :  édes,  édesem  hívogat,  csábítgat.

ÉDESGETÉS, (éd-és-get-és)  fa.  tt.  édésgetés-t,
tb.  —ék. ,Édes' nevezéssel, szavakkal, kedveskedő hi-
zelgéWl,  ajándékokkal  stb. csalogatás.

ÉDESGETŐ,  (éd-és-get ő)  mn.  tt.  édeigetS-t.
Kellemesen, kedvesen, hízelgve  csalogató.  Édesgető
btaédek.

ÉDESGETVE, (éd-és-get-ve) ih.  Nyájasan,  éde-
ten, bicelkedőleg csalogatva.

ÉDÉ8GYÖKÉR, (édés-g) ökér)  ősz. fn. 1. ÉDES-
FA.  Ha  általán  édes  ízű  gyökeret  jelent,  elválasztva
intik  :  édetgyVkér.

ÉDÉSÍT, ÉDÉ8IT, (éd-es-ít) áth.  m.  cdMt-étt,
hta.  —NS  T. —cni, pár.  —».  Édessé  tesz, édanyag-
inl Auere*.  Kávét  etukorrcU,  inarctipánl  méttel éde-
•,;ni  Valamit  elédetüeni,  azaz  szerfölött  édessé,

émelygőssé  tenni.  Megédettteni.  Magához  édesitetti,
azaz  vonzani,  csalogatni.

ÉDÉSÍTÉS,  ÉDÉSITÉS,  (éd-és-ít-és)  fű.  tt.
édéíités-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  valamit
édessé  teszünk,  édanyaggal  fűszerezünk.  Átv.  ért.
nyájas,  hízelgő  csalogatás, magához vonzás.

ÉDESRE,  (éd-és-ke)  mn.  tt.  édéské-t.  Finom,
gyönge  édcsségü;  keveset  édes.  Nyájas  beszédben
ám.  kedvetke.  Édetkém,  jere  velem.

ÉDÉSKÉDÉS,  (éd-és-kéd-és)  fn.  tt.  édé«kédéi-t,
tb.  —ék.  A  nyájasságnak  azon neme,  midőn  valaki
másnak  sok  kedvest, szépet,  hízelgőt mond.

ÉDÉSKÉDIK,  (ed-és-kéd-ik) k.  m.  édéskéd-tem,
—tél,  —éti. Mást  édes  nevén  szólitgat;  másnak  sok
szépet,  kedveset,  hízelgőt  mond;  igen  gyöngéden
nyajaskodik;  édességet érez.

ÉDESKÉS,  (éd-és-ke és)  mn.  tt  édeskét-t,  v.
—ét,  tb.  —ele.  Igen  finom,  szelíd, gyöngéd  édcsségü
vagy ahhoz hasonló.  Átv.  ért  jelent, keresett,  mester-
kélt,  túlzott  nyájaskodást.  Édeskés  bestéd.  Édeskés
udvarlás,  széptevés.

ÉDESORDA,  (édesorda)  ősz.  fn.  Fris  túró,
melynek  tej édességét  még  érezni.  V.  ö. OBDA.

ÉDÉSÖRÖMEST,  (édes örömest)  ősz.  ih.  Igen
szívesen;  a  legnagyobb  és  legkedvesebb  örömmel,
készséggel.  Éretted  édesSrSmest  mindent  megtettek.

ÉDESSÉG,  (éd-és-ség)  fn.  tt.  édességét.  1)  Tu-
lajdonság , melynél  fogva  valamely  test,  vagy  anyag
édes;  édrészekkel, édelemekkel  bír.  A  must  forrás
által  elveszti  édességét,  és  csípőssé  lesz.  2)  Maga  az
édanyag,  édclem,  mely  azonban  ed  által  szabatosab-
ban  fejeztetik  ki.  3)  Édes  étel, sütemény,  csemege.
Édességekkel  kínálni  a hölgyeket.  4) Átv. ért  Nyájasság,
udvarias  bók,  hízelgő  szavak.  Édességeket  mondani
valakinek.  Édes  érzés.

ÉDÉSSÉGÉS,  (éd-cs-ség-és)  mn. tt  édésségés-t,
v.  —ét,  tb.  —ék.  Édességgel  teljes , igen-igen édes ;
édes  érzésben  gazdag.  Népies  vagy  régiséget  utánzó
írásmódba  való.  Édességes  szűz  Anyánk. Édességes  Jé-
zus.  ÉdSsségös  illat.  (Góry-codex).

ÉDÉSSÉGÉSEN,  (éd-és-ség-és-en) ih. Igen-igen
kedvesen, édesen,  nyájasan.

ÉDESÜL,  ÉDESÜL, (éd-és-ttl) önh. m.  édesül-1.
Édes  ízt  kap,  édessé  változik.  Édesül  a  csokorral ve-
gyített  kávé.  MegédeW.  Valakibe  beléédesW,  azaz  be-
leszeret. Hottá  édesül,  azaz  nyájasan  hozzá  ragasz-
kodik.

ÉDFÖLD, (éd-föld)  ősz.  fn.  Fehér, könnyű por,
az  úgynevezett  beryllium éreznek elégűlete.

EDI,  (éd-i) fn.  tt  édi-t.  Kicsinző szó, mely  által
a  kisdedet hizelgve,  nyájaskodva  szólítani  szokták,
nem  más, mint  a  rövidített  édes.  Édi fiam t  csócsolj
meg.  Továbbá, az  Eduárd  keresztnév  kicsinyítője.

ÉDIKE,  (éd-i-ke)  fn.  tt.  édiké-t.  Újabb  kicsin-
zéssel  ám.  édi. L.  ezt

ÉDÍT,  EDIT,  (éd-ít) áth.  m.  édtí-étt,  htn. —nt
v. —ént. Vegyészi ért  bizonyos testeknek  boriéi általi
vegyítése  éa  átváltoztatása,  savanyaktól  szabaditása.
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ÉDÍTÉS, ÉDÍTÉS,  (éd-ít-és)  fa. tt  édtíét-t,  tb,
—e*.  Vegyészi  kísérlet  vagy  működés ,  midőn  vala-
mely  testet  borléllel  elegyítve,  más természetűvé  vál-
toztatnak  ,  savanyától  megazabadíttatik.

ÉDÖ,  (éd-ő)  mn. tt  édS-t.  Néhuttanép  nyelvén
ám. kedves,  édes,  szeretett.  Édö  anyám.

ÉFÉL,  1. ÉJFÉL.
ÉFIÚ,  székelyes  kiejtés  ifjú  helyett.
ÉG, (1), önh.  m.  ég-tem,  ég-tél,  ég-étt.  1)  Tulaj-

donkép .mondjuk  oly  testről, mely  tüzet  fogott,  vilá-
git  és  melegít  Ég  a  Misre  tett  ttárat  f a.  Ég  a  meg-
gyujtott  fténa,  ttalma.  Ég  a gyertya,  méct,  lámpa.
Nem  kell  aton  örvendeni,  mikor  a  ttomuéd  háta  ég.
(Km.)  Beég  a  ha*.  Elég  a* égett  falu.  Kiégett  minde-
néből.  Leégett  a pajta  égett  fenékig.  A  marat fa  mel-
lett  a  nyert fa  it  megég.  (Km.)  Körmére  égett  a  gyer-
tya.  2)  Átv.  ért  mondjuk  az állati  testről,  midőn va-
lamely  kóros állapot miatt rendkívüli melegséget érez,
midőn  az  öszvetódúlt  vér  a  bőrön  átlátszatóvá  lesz.
Ég  a  bűre,  tebe.  Ég  a  ttája  a paprikát  ételtől.  Ég  a
feje  a  tok  gondtól,  aggtágtól.  Égnek  szemei.  Égnek  őr-
aiái  a  tok  bortól.  A  napról: Ég  a nap  láng-ttenvedély-
lyel.  Iduna  (Szász  Póli).  Különösen  mondják  az erős
indulatokról.  Ég  benne a tterelem,  bottú,  harag,  vagy  :
ég  a  tterelemtöl,  botttutól,  haragtól.

Rokonságai  a  szanszkrit  agnisz,  latin  ignis,  hel-
lén  "171?,  MJÍ.IJ,  litván ugnü,  török jak-mák;  de  ide
sorolhatók  a német  Auge,  latin  oculus,  szanszkrit  iktt
(lát)  stb.  szók  is.

Magyar elemzéssel némelyek szerént ég már  nem
tiszta gyök, hanem  származék,  még  pedig  hS  v.  hé
gyökből, azaz  ég = hé-ég  v.  hev-ég,  azaz  hevet  v.
meleget ad  folytonosan, oly  alakulással,  mint  lob lo-
bog  (Kassai  József).

ÉG, (2),  fa.  tt  eget.  Az  ékvesztők  közé  tarto-
zik.  Innen:  egem,  eged,  ege, egünk,  egetek,  egSk;  egek,
eget,  égül.  1)  Azon  tér,  melyben  a  föld,  s többi világ-
testek  lebegnek, s mely  tiszta  időben  messzeterjedő
kék  bolt  gyanánt  terjed  ki  fölöttünk,  s  köröskörűi  a
földre  nehezkedni  látszik.  Ég  boltozata.  Stábod,  nytit
ég  alatt  lenni.  Égbe  vagy  égre  nétni.  Át  ég  alatt  a
fold  ttinén,  nincsen  olyan  árva,  mint  én.  (Népd.)  Ég
ét  fSld  kottük  a  különbség.  Csillagos  ég.  Sfegmérhetlen
ég.  2)  Szorosabb  ért  a  földet  környékező,  s  fölötte
elterjedd  levegő  vagy  gőzkör.  Derült,  tinta,  fényét,
kék  ég.  Borúit,  sötét,  homály01,  felhőt  ég.  DSrSg,  vil-
lámlik,  teng  a*  ég.  Hull  át  eső  az  égbSl.  Égben  stár-
nyaló  tat.  8)  Vétetik menny, mennyorttág  értelemben.
Égben  lakó  Itten,  angyalok,  üdvStültek.  Égbe  v.  égre
kiáltó  bűnök.  Égre,  földre  etkünni.  Égből  aláhullott
angyalok.  Át  égre  kérlek.  Sokat  rendelnek  Bécsben,
de  nem úgy  rendelik  égben.  (Km.) Többes számban  je-
lenti  néha  magát az Istent,  vagy a mennyei  lakosokat.
Kérni  át  egeket.  Bár  adnák  át  egek.  Stent  ég  vagy
•zent  egek  t  Oh  egek,  mit  miveltem  t

, A  harczi  bőst, a nép apát
Meghallgató  az ég,

Virul  a hon, ragyogva  él
A  hősi  nemzedék.  Nagy  Imre.

Néha  ellenébe  tétetik  a  föld.

„Hírre  vágy; bár  ég föld  légyen  akadálya
Nem pihen,  hegyeket  mozdít, hogy  csudilja
Fél  vUág  munkáját."  Kis  János.

Máskor  a  pokol.

„Égnek-e  ostora  ez, mely  így  csapdossa  hasinkat,
Vagy  mireánk  magyarokra  esett  gonosz  átka po-

kolnak.'
Czncxor.

Némelyek  (például  Ipolyi,  magyar  mythologia-
jában)  egynek  tartják  az  ég  igeszóval;  azért olvauuk
a  Debreczeni  Legendáskönyvben  (7. lapon)  : tata ég
„Hol  magasb  a  föld  az  mennyországnál?  Felele a
szarándok, mondván  : A  tüzes  égbe,  mert  ott urouk
Jézusnak  teste,  mely  földi  állatból  vagyon."  így a
görögben  atöca  ám.  ég  (ige)  s  innen  «í/hjc  (latinosán
aether),  ám.  világ,  és  fenlég,  felsőbb  lég.  A  sínai
nyelvben  is  ég  (tbién),  és  villám  (tién),  ugyanazon
szóknak  látszanak.  A  finn  ilma (Luftkreis, Luft, Wet-
tér)  első  tagját  a  nyelvészek  szintén az  ü,  jil,  t-ií, gü
(=  világ, fény)  gyökökkel  tartják  azonosnak.  (Schott
Vilmos  Altaische  Studien).  A  törökben  kuk  v.  fák
(csagataj)  =r  ég  (coelum)  gün  =  nap  és  nappal,
goj = ég  (coelum)  köjmek  (csagataj)  = égni,  jfc
(szem),  kő  v.  ku  s  go  v.  gil  gyökben  egyezni  lat-

Mások ,  s'névszerént épen  Schott Vilmos a  ma-
gyar  ég,  török  kük  (gSk)  ,  török-mongol  tangrí,  teng-
geri,  tegri,  csuvas  tora,  saját  mongol  oktargoi  szik-
ban  a  magot,  nagy,  fenséges  fogalmát  vélik  rejleni.
Schott  véleménye  a  magyarra  vonatkozhatólag  rövi-
den  ez  :  Az  öszves  altaji  nyelvekben  itt  tekintetben
vehető  gyökök  vagy  toszok  (Kerawörter)  egyike »
,magas' vagy ,nagy' jelentésére  torokhanggal  végsőd-
nek, és  szinte  ilyennel  vagy  csak  önhangzóval  kei-
dődnek; az előhang néha  ct  v. «-vé változván, s igen
kevesen  n-et vevén  föl.  A  tunguz  nyelvben  gok, jut,
gog,  hók,  ok, ög,  ég  tőszó  (Kernwort)  tűnik  fel,  ezek-
ben  gokda-kon (halom), gogda, gukda,  hokdingga,  okdi,
ök-dson,  eg-dtan,  melyek  mind  magasat  és  nagyot je-
lentenek.  A  mandzsu  nyelvben  előjönnek  guk,  Iáik,
ehueh ;  a  mongolban  kük,  kttg,  jug, ttg, jek ;  a  szuómi
finnben  kuk,  kSykJuk  és  koh,  kuh,  kok;  a  svéd-lap-
poknál  tjokk  (csök),  osztyákoknál  ág, oeh,  nők,  noek,
a  török  családban  kük, jog, jttk,  f i g ,  ög stb.  A ma-
gyarból  felhozatik  hegy,  nagy  és  tok  stb.  Ide  tarto-
zóknak  véljük  ág  és  hág  is.

Az  ég  névnek  az  ég  igével  azonosítása  ellen
Schott  úr  azon  nehézséget  látja,  hogy  az  ég  név
hangvesztő  (eget,  egek)  az  ég  ige  pedig  nem.

Schott  úr  egyike  azon  kevés külföldi  nyelvtu-
dósoknak, kik  nyelvünket alaposan  értik.  A  föntebbi
nchdzs^grc  csak  azt  kívánjuk  megjegyezni,  hogy  az
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a: nem  mindig  teszi  kétségessé  a  származást.
Így '' ige (mint  általán az igék) nem ókvcsztö, s mégis
kétségtelenül ettól  származnak  eleven , eledel,  élesig,
melyek  gyöki önhangzója  már  megrövidült  Ér  ige  és
név  között  is  hasonló  viszony  létezik.  Egyébiránt  a
magyarban  iá  a  magasabb  ég  neve  menny  leghihe-
löbben  szintén  a  magas  emelkedett  fogalmát  rejti
magában, akár  rokonitsuk  azt  fenn  (némely  szárma-
zónkban fttiny)  szóval,  akár  származtassuk em gyök-
l)fil,  honnan  tmel,  emelt  stb.  is  erednek ;  a bonnan
ezen  üsiretétel  iá  menny-ég  nem  egyébnek  látszik,
m\ntfeim-ég.  Innen  azt  véljük, hogy  ha  mindkét ne-
vezőt  külön  is magasat jelent, ezen  imvetételrc  nem
rala  szükség.  Különben  mindkét  vélemény  mellett
ipen  erős  okok  harczolnak.

—ÉG, részint  régies  rag  ig  helyett,  pl.  mindég
imely  ma is ssokásban  van),  napig,  holnapig  a  Deb-
rcczeni  Legendás  könyvben;  alig,  esztendég  (= esz-
tendeig) a Passióban;  élig  (=  elö-ig);  részint  tolda-

kihangzás  némely  tájszólásokban,  pl.  ottan-ég,
otztég  (=  aztánég)  többig  (= többé  v.

többéig),  tícnddég  (kicsi  ideig?),  rajtig  (rajta  v.
rajtáig).

ÉGABRONCS, (ég-abroncs)  1. ÉGKOR.
ÉGABROSZ, (ég-abrosz)  ősz.  fn.  Abrosz  vagyis

papírlap, melyen  az  égi  csillagzatok  arányos  távol-
i-íeban  és nagyságaik  szerént  föl  vannak jegyezve.

EGÁL, 1. ÉGALJ.
EGALJ,  (ég-al-j)  ősz.  fn.  A  földnek  oly  része,

melyet egymással, és  az  egyenlítővel  egyenközü  két
»<>n.il  kerít  be.  Kik  ezen  két  vonal  között  laknak,
«"k  egy  égaljiak.  Hideg,  forró,  mérsékelt  égalj.  Ezt
mi.kép  égöontk  vagy  mafhemaiikai,  szélességi  egálj-
uk  is  nevezik.  Természeti  égafj,  mely  a  légmérsék-
let  állapotára vonatkozik  különösen.  Némely vidékek
ugyanazon  szélességi  égalj  alatt  feküsznek, de termé-
^^cti  ógaljok  különbözik,  péld.  Stájerország  és  a  Du-
nui  túli  Magyarország  egálja.

ÉGALY,  (ég-aly)  1. ÉGAIJ.
ÉGBEKIÁLTÓ,  (égbc-kiáltó)  ősz.  mn. Általán

r'ly  bűnről  mondják,  mely  az  Isten  bosszúját  mint-
•"Í7  fölhívja,  s  különösen  megérdemli.  Égbekiáltó
>g'Ktalantiig.  Különösen  bibliai  és  keresztényi ért.
•'cy  neveztetnek  :  a  szántszándékos gyilkosság; a nő-
in*  lun; az árvák  és  özvegyek  elnyomatása;  a  szol-
-•'k  «'•» napszámosok  érdemlett  bérének  megtagadása,
'

ÉGBOLT, (ég-bolt)  ősz.  fn.  A  nagy  égnek  azon
r.'-ze, mely bolt  alakban  látszik  a  fold  fölött  lebcg-
ai.  s köröskörül  a  látkörre  IchajVaui.

ÉGBOLTOZAT,  (ég-boltozat)  1.  ÉGBOLT.
ÉGCSATTANÁ8, (ég-csattanás) ősz.  fn. Menny-

l'".rdül«?s; azon  sajátságos  tompa hang, mely a villany-
•>r».-s  felhőkből  ballatszik ;  égdördülés.

ÉGDÉGÉL, (ég-dég-él) gyak.  önh.  m.  i'gdt'ijil-l.
*  lytonoban ,  szép  lassan ég.

ÉGDÖRGÉS, (ég-dörgés)  ősz.  fn.  A  villauyter
'-'t  felhőkből  hallatszó,  tompa  rcszketeg  morajú

AKjLD.  HAOT  8ZÓTÍB.  II.  Kc'JT.

bangzás  többszörözve,  mennydörgés. Annyit  tanultam
beszédéből,  mint  az  égd&rgésbSl.  Km.

ÉGÉDELÉM  ,  (ég-cd-el-ém  v.  —öm)  fn  tt.
égedelm-et.  Mintegy  égő  méreg  v.  boszúság,  szoron-
gató  helyzet.  Székely  szólás. Hol  át  égedelSmbe  (vagy
Isten  haragjába)  voltál.  (Kriza  János).

ÉGÉDÉZ,  ÉGÖDÖZ,  (ég-éd-éz)  önh.  m. égé-
déz-tem,  —tél,  —élt. A  Tatrosi  codexben,  ám.  gerje-
dcz,  buzog,  bnzgókodik  :  „Mii  szíivönk  égödöz vala"
[cor  nostrnm  ardens  crat).  A  Bécsi  codexben is  clé-
|ön  égedözö  :  „Mert  vala  égedözö  (ardens)  ő kéván-
ságábau."

ÉGÉKÉNY,  (ég-é-kény)  mn.  tt.  égékény-t,  tb.
— ék.  Ami  könnyen  ég,  minek  részei,  elemei  hamnr
tüzet  fognak.  Égékeny  testek.  Égékeny  kender, szá-

z  ágak.

ÉGÉKÉNYSÉG, (óg-é-kény-ség) fn.  tt.  égékény-
ség-ít.  A  testnek  azon  tulajdonsága,  melynél  fogva
könnyen  ég,  hamar  lángra kap.

ÉGÉNY,  (ég-ény)  fn.  tt.  égény-t,  tb.  —ék.
Vegytanban ,  azon  sziuetlen ,  röpülékeny  és  gyúlé-
kony  folyadék,  mely  kivált  bizonyos savak  által  a
boriéiból  kifejlik.  (Aethcr).  Újabban  alakított,  de
mindkét  tagában  levő  hosszú  i  miatt:  nem igen jó-
hangzatű  szó,  kivált,  ha  még  más  hosszú  tagú  szóval
tétetik  ősz ve,  például  : kénégény. Továbbá  azért  sem
ajánlható, mivel a  már  régebben  alakított  égvény  szó-
val,  hangban  csaknem  egészen  öszveüt.  Talán  jobb
volna  :  ezcsz-t  venni  törzsül.

ÉGÉNYÉS,  (ég-ény-és)  mn.  tt.  égényes-t  v.
—ét,  tb. —ék.  Égénynyel  vegyített,  égényt  tartul-
inazó.  Kginyes  folyadék.

ÉGER, EGÉR, 1. ÉGERPA.

ÉGEUERDÖ, (éger-erdő) 1. ÉGERES, fn.

ÉGERES, (1), (éger-és)  fn.  tt.  é.gerés-t,  tb. —e'k.
Égerfákból  álló  erdő.  Olyan  szó,  mint  :  szilán,  filzfs,
nydras,  tölgyes  stb.

ÉGERES,  (2), (1.  föntebb)  mn.  tt.  égerés-t  v.
—el,  tb.  —ék.  Égcrfiikkal  bővelkedő,  hgeres  vidék,
égeres  föld.

ÉGERFA,  (éger-fa)  ősz.  fn.  Panövény  az  egy-
lakiak,  kéthíinesek  seregéből, melynek  kérge  és  húsa
vernyeges,  s  vizenyős  helyeken  szeret  tenyészni.  Pú-
rizpápai,  Diószegi  s  inasok  a  régiebbck  közöl  állan-
dóan  hosszú  ff-vel  Írják,  különben  röviden  is  ejti  a
tájszokás  :  egerfa.  Mint  melléknév  jelent  égcrfából
valót.  Egerfa  kútcso.

Hihetőleg  a  hellén  liifeiQOf  szóval  cgyeredctü.
ÉGÉS,  (ég-és)  fn.  tt.  égéa-t,  tb.  — ék.  1)  Vala-

mely  testnek  azon  állapota,  midőn  tüzet  fogva  vilá-
gít  és  melegít.  Fa  égése,  gyertya  égése.  2)  Tűz, tűz-
veszély,  midőn  épületek  s  más  jószágok  a  tűz mar-
talékává  lesznek.  Ai  égés  koldussá  telte  a  lielym'yrt.
3)  Az  állati  testnek  szenvedő  állapota,  midőn  a vér-
nek  rendkívüli  melcpsépre  Által  mintegy  kigyúlail .
líör  égése,  száj  égése.

30
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ÉGÉSFOLT,  (égés-folt)  ősz.  fn.  Folt, mely  a
tűz által  megégetett  testbőrön  látszik,  pl.  midőn a
baromra a  tüzes  vasbélyeget ráütik.

ÉGÉSHELY,  (égés-hely)  ősz.  fn.  Hely,  hol
égé*  történt,  hol  tűzveszély  pusztított.  Megtekintem
a*  égéthelyet.

ÉGÉSHÓLYAG,  (égés-hólyag)  ősz.  fn.  Hólyag
az  állati  bőrön, melyet  égés  okozott; különböztetésül
más  okból  származott  hólyagtól.

ÉGÉSJEL,  (égés-jel)  ősz.  fn. Általán, jel, mely
tűire, égésre  matat;  különösen,  az állati testen  lát-
szó jel, mely égés, sütögetés után  fenmarad.

ÉGÉSSEB,  (égés-seb)  ősz.  fii.  Tűz, égés, ége-
tés, sütögetés által  támadt seb  az  állati  testen.

ÉGET,  (ég-et)  áth.  m.  éget-tem,  —tél,  —itt.
1)  Valamit  tűz  által  fölemészt,  felhasznál,  elront, ha-
muvá  tesz.  TiUhelyen  fát,  kimenetében  nádat,  Malmát
égetni.  Tarlót,  ciereklyét,  gitgatt  égetni.  Elégetni  a
ruhát. Fölégetni  a  kazalokat.  Kiégetni  valakit  a  há-
tából.  Leégetni  fenékig  a*  okiakat.  Megégetni  a  bő-
norkányokat.  Akinek  a  kása  megégeti  náját,  máikor
nem felejti  fájni  tarhóját,  v.  máikor  át  aluttlejet  it
megfájja.  (Km.)  2) Tűz által valamely új testet alakít,
alkot.  Pálinkát  égetni  rottból,  burgonyából,  törköly
bSl.  Szenet,  menet,  téglát  égetni.  3)  Atv.  ért  mond-
ják  indulatokról, kínokról, nyavalyákról stb., melyek
vagy  a  lelket  rendkívül  izgatják,  vagy  a testet  fö-
lötte  élesen  sértik. Égeti  a  iterelem  ttíte,  lángja.  Ége-
ti  a gonott  lelkiismeret  fulánkja.  Égetik  a  tebek.  Égeti
torkát  a  nomjutág.  Égeti  teáját  a  bon,  paprika.

ÉGETÉS,  (ég-et-és)  fn.  tt.  égelét-t,  tb.  —ék. 1)
Cselekvés, midőn valamit  égetünk. V.  ö. ÉGET.  Fa-
égetéi,  trágyaégetét,  tSzek-,  nalmaégetét.  Pálinkaége-
téi.  Tégla-,  mén-,  nénégetét.  2)  Szenvedés,  melyet
éles testi  bajok  okoznak. Mettégetét,  izájégetéi  stb.

ÉGETÉSJEL,  (égetés-jel) ősz.  fn.  1. ÉGÉSJEL.
ÉGETETT,  (ég-et-étt)  mn.  tt.  égelett-et.  Ami

égetve  van, ami  tűz  által  szilárdíttatott Égetett  tégla.
Égetett  cserépedények.

ÉGETETLEN,  (ég-et-et-len)  1. ÉGETLEN.
ÉGETHETŐ,  (ég-et-het-ő)  mn.  tt  égethetS-t.

Amit égetni, elégetni  lehet,  vagy  szabad.
ÉGETLEN,  (ég-et-len)  mn.  tt  égetlen-t,  tb.

—ék. Ami  nincs megégve, amit a  tűz  föl  nem  emész-
tett ; ami  kiégetve nincs.  Égetlen  ménkS.  Égetlen  fa.
Égetlen  tégla,  azaz  vályog,  mór.  Mint  határozó :
égetienül.

ÉGETNIVALÓ,  (égetni-való)  ősz.  mn.  1)  Aki
vagy  ami  megérdemli, hogy  tűzre  dobják, elégessék.
Égttnivaló  vén  bonorkány.  Égetnivaló  háibdi  búto-
rok.  2)  Ami  arra  van  szánva,  rendelve, hogy meg-
égessék,  tüzrevaló.  Égetnivaló  ttárat  ágakat  nedni
át  érdé*.  Égetnivaló  ménkövet f  ejteni.

ÉGETŐ,  (ég-et-ő) mn. tt  égetS-t.  A  maga ne-
mében  igen  meleg,  forró,  tüzes.  ÉgetS  napntgarak.
Átv.  ért  ami tűz gyanánt a  testeket  elkoptatja,  föl-
Wszti. ÉgetS  nerek. Különösen,  az  érzékeket  éles

fájdalommal  sértő. ÉgetS  Unok.  Ez  ily  öszvetótelek-
ben  : nénégetS,  téglaégetS,  ménégetS,  nettégetíí,  jelent
személyt,  ki  az  illető  tárgyak  égetésével  foglil-
kodik.

ÉGETT, (ég-étt) mn.  és  fn.  tt  égett-et.  TSi  U-
tál  fölemésztett,  elhamvasztott  Égett  hátak.  Mint
főnév  jelent  személyt, kinek  házát, vagyonát a th-
vész  elpusztította. Stegény  égettek  námára  tegüypéiut
gyűjteni.

ÉGÉTTBOB, (égétt-bor)  ősz.  fit.  Általán  ége-
tés  által  készített  szeszes  ital,  különösen,  pálinka
gabonából, törkölyből, gyümölcsből  stb.

ÉGEVÉNY,  (ég-e-vény)  fit.  tt  égevény-t,  tb.
—ék.  Égő  anyag,  égő  test;  ami  ég, ami a  nap be-
vétől  szárad, kiaszik; kiszáradt mező, telek. Oly kép-
zésű  s  érteményü,  mint:  anovány.

ÉGEVÉNYÉS,  (ég-e-vény-és)  mn.  tt  égett-
nyét-t  v.  —ét,  tb. —ék.  Kiégett,  kiszáradt,  a nap
hevétől  kiaszott.  Égevényei  metok,  rétek.

ÉGFORGÁS,  (ég-forgás)  ősz.  fn.  Az  égi  testek
járása,  az  égnek,  nnpnak, holdnak, csillagoknak  lát-
szólagos mozgása, keringése a  föld  körül.

ÉGGOLYÓ,  (ég-golyó) 1. ÉGGÖMB.
ÉGGÖMB ,  (ég-gömb)  ősz.  fn.  Mesterséges

gömb-,  vagy  golyó-alakú  készület,  melyen  az égi
vonalak,  vagyis  körök  följegyezve'k,  s  a  csillagok
aránylagos  távolságban  és nagyságban  kijelölvék.  V.
ö.  FÖLDGÖMB.

ÉGGÖNCZ, (ég-göncz) ös«. fn. 1. ÉOSABK.
ÉGHAJLAT, (ég-hajlat) ősz. fn. 1. ÉGALJ-
ÉGHAJLATTAN,  (ég-hajlat-tan)  ősz.  fit.  Ég-

hajlatok  különfélebúgét,  mraemüségeit  tárgyszó  ú-
meretek  tana.

ÉGHETŐ,  (ég-het-ő)  mn.  tt  éghetS-t.  Ami tü-
zet  foghat,  meggyuladhat, meg- vagy eléghet.  Éghető
anyagok,  teltek.

ÉGHETETLEM,  (ég-het-etien)  mn.  tt  éghe-
tetlen-t,  tb.  —ék. Ami  meg nem gyúladhat, meg- vagy
el  nem  éghet Éghetetlen  konemek. A  székelyeknél di-
vatozik  éktelen (= szörnyű)  helyett  is.

ÉGHETÖSÉG, (ég-het-ő-ség) fn. tt  éghetotég-it
Valamely  testnek  tulajdonsága,  melynél  fogva  tűset
foghat,  eléghet

ÉGI,  (ég-i) mn.  tt.  égi-t,  tb. —ék. Égből  való,
felsőbb  világi;  égben  levő,  lakó;  égen  látszó, föl-
tűnő. V.  ö.  ÉG. Égi  tünemény.  Égi  háború.  Égi  je-
gyek, jelek.  Égiek,  égi  lakotok.  Égi  madarak.

Csokonai.
„Földiekkel  játszó
Égi  tünemény."

„Az  égi  madarak,
És  erdei  vadak
ötét  imádják
És  magasztayak."

Karács,  ének.

.Mezőben  állok  én,
Szíremben  égi  bek."

Erdélyi  Janó*.
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ÉGÍV, (ég-ív) ősz.  fn.  1)  Égbolt,  1. ezt.  2)  Szi-
várvány,  mely  ívalakban  tűnik  fel  az  égen.

ÉGIYIRÁG,  (égi-virág)  ősz.  fn.  Búzavirág, ég-
szinfi  kék  virág. Székely  szó.

ÉGJÉL,  (ég-jel)  ősz.  fa.  Égen  vagy  égben  lát-
uó  rendkívüli  tünemény, melyet a  nép  holmi jöven-
dő események jele  gyanánt  szokott  venni.  Máskép  :

EGKARPIT,  (ég-kárpit)  ősz.  fn.  Az  égbolto-
zatnak  képesebb  és  költőibb  kifejezése.  L. ÉGBOL-
TOZAT.  A*  égkárpüon  ragyogó  csillagok.

ÉGKOR,  (ég-kor)  ősz.  fn.  így  nevezik  a  csilla-
gászok  azon  körvonalakat, melyeket  az  ég  terén kép-
zeletben  vonnak,  s  melyeket  a  földiekére  is  alkal-
maznak,  hogy  azok  által  az  égi  testek  járását,  álla-
potát  stb.  pontosabban  meghatározhassák. Hlyének  :
az egyenlítő, délkör,  állatkör  stb.

ÉGLAKOS,  (ég-lakos)  ősz.  fn.  Ki  az  égben,
vagy  inkább  mennyben  lakik;  mennyország  vá-
lasztottja.

ÉGLEIRÁS,  (ég-le-irás)  ősz.  fn.  1. ÉGRAJZ.
ÉGLEL,  (ég-lel)  áth.  m. églel-t.  Győr  vidékén

ám. szóval  bánt,  ingerel,  éget  Vagy  talán  szóbeli
bökdöséare  vonatkozólag  ám.  öklei,  éklel  f

ÉGMÉNY,  (ég-mény) 1. ÉGEVÉNY.
ÉGNÉZÖHAL,  (ég-nézö-hal)  ősz.  fn.  Tengeri

kisded  hal,  aránylag nagy,  széles fejjel,  melynek sze-
mei  feje  tetején  vannak,  mintha az  eget nézné.  (Ura-
noicopos).

ÉGNYILÁS,  (ég-nyilás)  ősz.  fn.  Nyilas,  rés,
hasadék  az  ég  felhői  között,  vagy  a  sűrű  erdőség
nyilasai  közöl  kilátszó  égrész.

ÉGŐ,  (ég-ő)  mn.  tt.  égö-t.  1)  Ami  tüzet  fogva
ég.  Égő  ha*.  ÉgS  gyertya,  fáklya.  ÉgS  áldozat.  ÉgS
üszők.  2)  Átv.  ért  élesen  kínzó,  megható.  Égő  szere-
lt*.  ÉgS  fájdalom.

„Szállj  s  beszéld  el  égő szenvedélyem."

Gyulai.

3  Lánghoz,  .tűzhöz  hasonlóan  világító , fénylő.  ÉgS
stfvtfk.  ÉgS  veres  haj.

ÉGÖDÖZ,  1.  ÉGÉDÉZ.
ÉGŐGYANTA,  (égő-gyanta)  ősz.  fn.  Gyanta,

melyet  égetni  lehet
ÉGÖV,  (ég-öv)  ősz.  fn.  Tulajd.  az  éggömbnek

azon  része, mely  két  egyenközü  körvonal  között va-
iryon ,  s  mely  a napjárás  közelsége  vagy  távolsága
szerént  batároztatik  meg.  Öt égöv vagyon:  két hideg,
tít  mérsékelt, és egy forró  égöv.  Ez átvitetik  a földre is,
mely  szinte  öt övre  osztatík  fel,  az  úgynevezett  nap-
firditák  és  földsarki  körvonalak  által.  Forró  égSv
ián  a  két  napforditó  között;  mérsUdett  égövek  &  nap-
fordítok  és  földsarki  vonalak  között;  hideg  égövek  a
fcldsarki  vonalak, és  földsarkak  között.

ÉGRAJZ,  (ég-rajz)  ősz.  fn.  Az  égi  testeknek,
e»  houájok  tartozó  tüneményeki.jk  leírása.  Tudomd-

nyát  égrajz.  Néptterü  égrajz.  Jelent,  némelyek  sze-
rént,  égabroszt  is, 1. ÉGABROSZ.

ÉGSARK,  (dg-sark)  ősz.  fn.  Az  ég  tengelyének
két  végső  pontjai  vagy  gönczei.  Éjszaki  égsark.  Déli
égsark.  V.  ö.  ÉGTENGÉLY.

ÉGSZAK, (ég-szak) 1. ÉGTÁJ.

ÉGSZAKADÁS, (ég-szakadás) ősz. fn. 1. FEL-
HŐSZAKADÁS.

ÉGSZÉLESSÉG,  (ég-szélcsség)  Ősz.  fn.  Az  ég
valamely  pontjának  , vagy  égi  testnek  távolsága  az
égi  egyenlítőtől. Éjnaki  égszélesség.  Déli  égszélesség.
V.  ö. EGYENLÍTŐ.

ÉGSZÍN, ÉGSZINÜ, (ég-szín v.  -színű)  ősz.  mn.
Olyan  szinti,  mint  a  tiszta  ég  színe szokott lenni, azaz
égi  kék.  Égszin  ezernek. Égszinil  posztó.  Az  elsőbb  szó
főnév  is.  V.  ö.  SZÍN.

ÉGTÁJ,  ÉGTÁJÉK,  (ég-táj  v.  -tájék)  ősz.  fn.
Bizonyos  tája  az  égnek,  különösen  azon tájak,  hol  a
nap  fölkel,  lemegy,  delel  és  déltől  legtávolabb  esik.
Keleti,  déli,  nyugati,  éjszaki  égtáj.

ÉGTEKE,  (ég-teke)  ősz.  fn.  1. ÉGGÖMB.
ÉGTENGÉLY,  (ég-tengély)  ősz.  fn.  Azon  kép-

zelt  vonal,  mely  körül  az  egész  égkor  forogni gon-
doltatik,  s  mely  egyik  égsarktól  vagy  göncztől a má-
sikig  az  égkor  középpontján  keresztül  nyúlik.

ÉGTORNÁCZ,  (ég-tornácz)  ősz.  fn.  Mennyor-
szág  előcsarnoka,  tornácz a valódi menny bemenetele
előtt.  Egyházi  ért.  hol a  Megváltóban  hitt  ó  testa-
mcntomi  atyák  lelkei tartózkodtak,  míg  Jézus  halála
által  a  valódi mennybe nem  jutottak.  Ugyan  ide  jut-
nak  a  régi  szent  atyák  tanítása  szerént  a  keresztség
nélkül  megholt kisdedek  is.  (Limbus).

ÉGTUDOMÁNY,  (ég-tudomány) ősz.  fn.  Rend-
szeres  ismeretek  az  égi  testekről,  azok  mozgásairól,
s  egymásközti  viszonyaikról.

ÉGTÜNEMÉNY,  (ég-tünemény) ősz.  fn.  Tüne-
mény , mely a  levegőben, vagy  égi  testek  körül mu-
tatkozik  ,  milyenek  pl.  a  hulló  csillagok,  tüzes  sár-
kányok,  üstökösök  stb.

ÉGÚR,  (ég-úr)  ősz.  fn.  így  nevezik  némelyek
a  Jupiter  nevű  bujdosócsillagot.

ÉGÚT,  (ég-út)  ősz.  fn.  így  nevezik a  csillagá-
szok  a  tiszta  éjjeli közép égen  látszó,  fehér, s rendet-
lenül  elterjedő  húzásokat,  melyeket  a  végetlen  tá-
volságban  levő égi  testek  sokasága  képez,  máskép  :
tejút,  s  némely vidéken a köznép  nyelvén : szalmás út,
vagy  hadak  útja.

ÉGVÉNY , (ég-vény) fn.  tt.  égvény-t,  tb. — ék.
A  vegyészetben  az  alkáli  nevű  elég  (1.  ELÉG)  ma-
gyar  neve, mely  t.  i.  a  vízben  könnyen  felolvad;  íze
lúgnemü  és  maró  tulajdonságú,  az  állati  szerves szö-
veteket  feldúló  hatással,  sok  kék  növényt zöldre ,  a
sárga kémpapírt  barnára,  a  savak által megvörösödött

l  kémpapírt  kékre  változtatja,  s  a  legerősebb  alj
1  (basis).  Ilyen  a  haméleg, azikéleg,  lavéleg  stb.  (Tö-

rök  József).
80*
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ÉGVÉNYÉS,  (ég-vény-és)  inn.  tt.  égvényés-t,*
v.  —ét,  tb. ék.  Égvénytartalmú, égvén?nyel  vegyített.
Égaényes  testek.  V.  ö. ÉGVÉNY.

ÉOVÉNYÍT,  ÉGVÉNY1T, (ég-vény-ít) áth. m.
égvényít-étt,  htn.  —ni  v.  —ént.  Valamely  testet  ég-
vénynyé alakít,  változtat.

ÉGVÉNYITÉS, (ég-vény-it-és)  fn.  tt  égvényi-
tés-t,  tb.  —ék.  Vegyészeti  működés,  mely által  vala-
mely  test  égvénynyé  alakittatik.  V.  ö. ÉGVÉNY.

ÉGVILLANÁS,  (ég-villanás)  ősz.  fn.  Általán
fel-  és  hirtelen  eltűnő  fény  az  égen; különösen, oly
fényesség,  mely  éjjel  felhőtlen égen  villan  föl.

ÉGVIZSGÁLÁS,  (ég-vizsgálás)  ősz.  fn.  Tudo-
mányos  működés,  mely  az  égi  testek  mozgásait, s
azok  tüneményeit fürkészi és meghatározza.  Máskép:
csillagászat.

ÉGVIZSGÁLÓ,  (ég-vizsgáló)  1. CSILLAGÁSZ.
ÉGVIVÓ,  (ég-vivó)  ősz.  fn.  Átv.  ért.  személy,

ki  az egeket  vívja,  ki  az  ég ellen  harczol, Isten  ellen
zendülö, pártütő. Ilyenek  voltak  a  régi költők  szerént
a  mesés  óriások.

ÉGZENGÉS,  (ég-zéngés)  ősz.  fn.  Szelídebb ér-
telemben  ám.  égdörgés,  mennydörgés.

.  ÉGZÖRGÉS,  (ég-zörgés)  ősz.  fn.  1. ÉGDÖR-
GÉS.

ÉH,  (1),  mn.  tt  éh-et.  Étel,  táplálék  után vá-
gyó; étel  nélkül  szűkölködő.  Régiesen  :  eh,  1. EH,
(8).  ÉH farkat.  Mint  át  éh farkat,  úgy  várja.  (Km.)
Éh  borjú.  Nem sokat ugrdndotik  át  éh  borjú.  (Km.)
Éh  legyek,  éh  szúnyog.  Át  éh  szúnyog  jobban  csíp.
(Km.)  Mondják  különösen  arról, ki  még  az  nap  mit-
sem  evett  Éh gyomorral  lenni. Éh gyomorral  járulni
át  Úr  vacsorájához.

„Éh gyermekeinket  maszlagon
Hizlalta pribégjeive."  Kazinczy.

.A  hullám, s éh halseregek  kapkodtak  utánok."
Czuczor.

Jelentése  főleg  a  h betűben  rejlik,  mely a  tér
mészetet utánozva lehelést, lihegést, erős  kívánást jé
lent; innen az  áh, áhit  stb.  szók  is.  Különben  gyök-
eleme  azon e,  mely  az  estik  igéje,  mennyiben az  éh'
ség  evén  vágyat  jelent  Hasonló  eszmei  öszvefüggés
látszik  a  latin  ed-o  (eszem) és  es-ur... között

Törökül  ács  v.  ads  ám. éhes.
ÉH,  (2),  fn.  tt.  éh-ét.  Azon  kellemetlen  érzés,

midőn  az üres  gyomor  enni  kivan,  e táplálék  nélkül
szűkölködik.  Éhet  csillapítani.  Éhen  v.  éhhel  halni.
A  jó  stakács  ritkán  hal meg ékkel.  (Km.)  Jó  a  gom-
bóct  éhről  (éh ellen), a  gödör  stélröl,  a  guba  dérről.
(Km.) Ezen  eredeti  rövid  állapotában  ritkán  hasznai-
tátik, s helyette  gyakrabban  éhség  szóval  él  a szokás.

ÉHEN,  (éh-en) ih. Étel  után vágyva,  8 a  nélkül
szűkölködve.  Éhen  lenni,  szenvedni.  Éhen,stomjan
dolgotni.  Éhen^meghalni.  Kurta  ebéd  után  éhen  ma-
radni.  Éhen korait  (néhutt :  —kórén v. korát)  =
éhen  kódorgó,  éhen  bolygó  (Kriza  J.).

ÉHES  v.  ÉHES, (éh-és  v.  eh-és)  mn. tt.  ékü-t
v.  —ét,  tb.  —ék.  Kinek gyomra  az  ételt  kívánja ,5
jelenncn  nincs  mit ennie.  Éhet,  mint  a farkas.  Rá-
tartás, mint  át  éhes  ctigány.  Kenyérhéj  is  ménes  falai
gyanánt  esik  át  éhes  embernek.  Át  éhes farkasnak  üt-
sebb  a  körme.  Nem kérdi  az  éhet  hat, hányat  üiütt  tt
óra.  (Km.).  Oly  képzésű,  mint a tájdivatos ihas (szom-
jas) az  iszik  törzstől  vagy  » gyöktől.

ÉHÉSÉDIK,  (éh-és-éd-ik)  k.  m.  éheseA-tt*,
—tél,  —élt. Éhes  kezd  lenni,  az ételt mindig jobban
és jobban  kívánja;  ürül  a gyomra.  Erős  munka,  tok
járátkeUt,  hosstat  nemevés  után  éhetedni.

ÉHÉSSÉG,  (éh-és-ség)  fn.  tt  éhestég-ét.  Éhea
állapot, midőn valaki  éhben  szenved.  Mint  tárgyilag
vett értelmű szótól különbözik az alanyilag  vett  éhaéi.

ÉHEZÉS, (éh-éz-és)  fn.  tt  éhétét-t,  tb.  -«*.
Étel  utáni  erős  vágyás.

ÉHEZIK, (éh-éz-ik) k. m.  éhes-tem,  —tél,  -éu.
Ételt,  táplálékot  kivan a gyomra; eledel  nélkül  szű-
kölködvén,  kellemetlen érzésben  szenved.  Afegéheni.
Átv.  ért.  valamire  szertelenül,  felette  vágyik, s ekkor
áthatólag  használják.  Éheri,  stomjuhotta  a  diesSségtt.

ÉHEZŐ, (éh-éz-ő)  mn.  tt.  éhátf-t.  Eledel  útin
vágyó,  étel  nélkül szűkölködő.  Éhezd  stegények,  kol-
dusok. Nehéz  ehető embernek  a  várakozás. (Kin.).

ÉHÉZTET, (éh-éz-tet) áth.  m. éhettet-tem,  -tél,
—étt,  pár.  éhéttess.  Valakit  éhezni  kényszerit; az
étel,  táplálék  után  vágyódónak  enni  nem  ad,  elvonja
tőle  az  eledelt  Éheztetni  a  cselédeket.

ÉHÉZTETÉS,  (éh-éz-tct-és)  fn.  tt  éhésteth-t,
tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valakit  éheztctünk.  V.  ő
ÉHÉZTET.

ÉHGYOMOR,  (éh-gyomor) ősz.  fn.  Gyomor,
mely  az  napon még  semmi  eledelt  nem vett be.  Éh-
gyomorral  nehét  kapálni.  Éhgyomorra  venni  be  a* or-
vosságot.  Ebédig  éhgyomorral  lenni.

ÉHHEL,  (éh-vel)  ih.  Eledel nélkül,  táplálék bi-
anya  miatt  Éhhel  veszni,  éhhel  halni.  Közönséges  ki-
ejtésben  egy  A-val  használtatik  :  éhei.

ÉHHELHALÁS,  (éhhel-lmlas)  ősz.  fű.  Borzas:
tó, és  kínos  halál  neme,  midőn  valaki  az  állati  életre
legszükségesebb  táplálék  hiánya  miatt elvesz.  Nagy
nyavalya  át  éhhelhalás.  (Km.).

ÉHHELHOLT,  (chhcl-holt)  ősz.  mn.  1)  Aki
táplálék  hiánya miatt elvész.  2) Igen  éhea, étel  útin
fölötte  vágyó,  kiéhezett  szegény.

ÉHKOPP, (éh-kopp)  ősz.  fn. Az  ék  vagy  éhség
szónak  nyomatékos  és  tréfás  változata.  Bántja  ás
éhkopp.

ÉHKOR,  (éh-kór)  ősz.  fn.  A  gyomornak  rend-
kívüli  emésztő  ereje,  » mintegy kórállapota,  midőn ás
ételben  telhetetlen.

ÉHKÓROS,  (-éh-kóros)  ősz. mn. Telhetetlen w
báló,  ki  alighogy jól  lakott, már ismét  enni  vágyik.

ÉHLÁZ,  (éh-láz)  ősz.  fn.  Változó  láx  neme.
midőn  a beteg  a  lázroham alatt  rendkívül  éhezik,  &
nem  képes  éhségét  lecsillapítani.  (Febria  fiunelica}.
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EHOM ,  (éh-om , némelyek  véleménye  azerént
nem  egyéb , mint  az  öszvehúzott  éhgyomor).  Legin-
kább  csak  rá  felható  raggal  használják.  Éhomra inni
udamii.  Úr vacsoráját  éhomra  kell  venni, 1.  ÉHGYO-
MOR.  Némely  tájakon  f jóm ,  éjomra,  innen :  éjomét.
(Tiszavidéki  szó)  ám.  reggeli,  közönségesen  :  fölös-
tököm.

Rokonnak  látszik  vele  a  német  Hun-ger  első

EHORVOSLAS,  (éh-orvoslás)  ősz.  fn.  Az  éh-
kúrban,  éhlázban  szenvedők  gyógyítása.

ÉHSÉG , (éh-ség)  fn.  tt.  éhség-ét.  1)  Állapot,
midőn valaki éhben  szenved.  V.  ö.  ÉH.  Jó  f&szerstám
ás  élaég.  (Km.)  2)  Csapás ,  midőn  egész  vidékek,
tartományok , országok  a  szükséges  tápla  hiányában
ucnveduek,  s  az  emberek  számosan  elvesznek,  vügy
legalább elnyouaorodnak  miatta.  Nevekedik  vala  pe-
diy  naponként  át  éhség  az  eyész  földön.  (Küldi,  Mózs.
I.  41. 56.)  AzoitkÖzbcn  az  éhség  az  t gesz  földrt  t tjén
jji-iíri  vala.  (Kaid.  Mózs. I.  43.  1.).

„A  döghalált  és  éhséget
Tőlünk  távoztasd."

(Egyh.  éuck).

ÉHSZÜKSÉG,  (éh-szükség)  ősz.  fű.  Az  élet
IcuUrtására  legszükségesebb  eledelek  hiánya , nagy-
ban, országosan  véve.  Éhtzükség  ellen intézkedő f  elsőbb
nndtletek.

ÉHÜL  v. ÉHÜL,  (éh-ül) önh.  ín.  éhíil  t. Gyomra
kiürülvén  az  ételt  kívánni  kezdi.  Kiéhtil,  megíhíil.

ÉHÜLÉS , (éh-ül-és)  fn. tt. éhülés-t,  tb.  - ék.
Szi-Dvcdő  állapot,  midőn  valaki  éhül.  Afryéhlll/t.

ÉUÜLTET, (éh-ül-tet) áth.  ín. éhultet-lem,  —tél,
—élt.  Mást  éhülni  kényszerít.  Másképen  és  szokot-
tabban  :  éheztél.

ÉHVELIIALÁS,  (éhvcl-halás)  lásd  :  ÉHHEL-
HALÁS.

— Él, több  birtokra  vonatkozó rag,  öazvetévc az
t  birtokragból  és  » hangból , mely  ismét  vagy  a  töb-
bit 4 hangot  képviseli , vagy  a  hosszú  é (= c-c =
<.'z-jc)ben  levő  egyik  öuhangzóval  együtt,  mint kcttö-
z.jtt  hang,  többséget jelent  V.  ö. Élőbeszéd  161.  és
Ifi 2.  lapjait

ÉJ,  fa.  tt.  éj-et  v. — l,  tb. — ék.  Azon  idő, mi-
kor  a  nap a  láthatárról  lehajlik  s  azon  alul  van,  e  a
Kildtekének  azon  félgömbén , melyen  tartózkodunk,
icmmi  testet  meg nem világítanak sugarai.  Ellentéte :
nap,  nappal.  Éjnek  sötétsége.  Éjnek  derekán,  közepén.
E/re  benállani  a  fogadóba.  Egyik  éjtől  a  mánkig.
Éjről  éjre.

„Sötét  az éj , s én egyedül
Tébolygok  itt  kormában."

Kisfaludy  S.

„Az  éj  sötétét  tiszta  nap
váltja  fel." Kazinczy.

Rúz  nyelvben  a nép e szép  rövid  kifejezés  helyett  a
éjtfoka  v.  éjtstaka  szóval  él  rendesen,  de az

írói,  ős  müveit  beszédben  eredeti  jogát  inár  vissza-
nyert1. Hasonlít  hozzá  a  török  lejl  és  finn  y'd,  yo,  wei,
wogul ji,  osztyák  ét.  Mennyiben  az  éj  mint  sötétség
a  testeket  mintegy elfödi,  rokonítható  a  héj  szóval, s
úgy  látszik,  hasonló  eszmeviszony  vau  a  latin  nox
és  nubo,  nubes, nuUlus,  a másfelül a  héjat,  takarót  je-
lentő  nux,  nueleus  között  is.

ÉJBOGÁK,  (éj-bogár)  ősz.  fű.  Bogárfaj,  mely-
nek  szárnyai  sötét  éjben  tűz  gyanánt  fényiének, más-
kép  : Sz. János  bogara.

ÉJBOLONDJA,  (éj-bolondja)  l.  ÉJBOLYGÓ.
ÉJBOLYGÓ,  (éj-bolygó)  ősz.  fn.  Idegkóros

személy,  ki  éjjel  álmából  fölkel,  zárt  szemekkel  jár-
kál,  a különféle  dolgokat  végez,  a  nélkül,  hogy  mind-
ezekről  öntudata  volua,  de  ha  nevén szólítják,  vagy
nagyobb  zaj  van  körfilte,  fölébrcd.  Máskép  : holdkó-
ros,  hóbolyyó,  höbölygb',  alvajáró.

ÉJDARAB,  (éj-darab)  ősz.  fn.  A  fcstészek  és
rézmetszőknél  jelent  oly  képe',  mely  úgy  adatik  elé,
miként  éjjul,  pl.  a  holdvilágnál,  szokott  látszani.

ÉJEDÉNY,  (éj-edény)  ősz.  fn.  Vizelésre, külö-
nösen  éjnek  idejön  használtatni  szokott  edény.

ÉJEGYEN,  (éj-egyeti)  ősz.  fn.  1.  ÉJNAP-
EGYEN.

ÉJEL,  (éj-el)  önh. m.  éjei  t.  Valahol  az  éjt  töl-
ti,  cltölti.  Jáltéeedvén,  a  pitfztastSyon  volt  kinyiden
éjclni.  A  pásztorok  barmaik  mellett  éjeinek.  Elleuté-
te  :  napol.

ÉJELÉDIK,  (éj-cl-éd-ik)  k.  1. ÉJJELÉDIK.

ÉJELÉZ,  (éj-el  ez)  öuh.  ín.  éjelái-lem,  —tél,
élt.  1) Az  éjét  rendesen  vagy  többször  valahol  tölti.
A  baromörök  szabad  éy  aluít  éjeleznck.  2)  Éjjelenként
virraazt.

ÉJELLIK,  (éj-el-lik  v.  éj-ell-ik)  k.  m.  éjeU-vU,
htn.  —ni  v.  —ént.  Az  idő éjre  válik;  a  nap  mindig
mélyebb-  és  mélyebben jár  a  latkor  alatt.

ÉJENKÉNT,  (éj-en-ként)  ih.  Éjeken  keresztül,
több  éjjel,  éjről  éjre.  Éjenként  bezárni  a  ház  kapu-
ját.  Éjenként  kártyaasztalnál  ülni.  Az  én  ágyamban
éjenként  kerestem, kit  szeret  az  én  lelkem.  (Káldi  Sa-
lam,  éneke  3.  1.).

ÉJENT,  (éj-ent)  ih.  Megfelel  e  kérdésre  :  mí-
kor  f  ám.  éjjel,  éjnek  idején,  midőn  éj  van.

ÉJENTE,  (éj-en-tc) 1. ÉJENT.  Némelyek  hibá-
san  öszvczavarják  ,éjeukéut'  szóval,  miut  ,naponta'
és  ,naponkéut'  szókat  is.

EJENTI,  (éj-en-t-i)  mn.  tt.  éjeníi-t,  tb.  —ék.
Ami  éjeiit,  éji  időben  történik. Éjenti  kalandotások.

ÉJFAGY,  (éj-fagy)  ősz.  fn.  Fagy,  mely  éjjel
támad,  nappal  pedig  elmúlik,  mint  őszszel  és  tavasz-
szál  szokott  lenni.

ÉJFÉL, (éj-fél)  ősz.  fn.  Az  éji  időnek  kellő  kö-
zepe,  azon  időpont,  mely  a  nap  nyugta  és  fölkelte
közepeit  van;  midőn  a  nap  az  ellenkező  félgömbön
legmélyebben jár,  s  a  mi  láthatárunktól  legtávolabb
esik.  Ellentéte  :  d<«.  Éjfél  előtt;  éjfél  után.  Éjfélt
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Üdít  ÓM  Sr,  vagy,  kukorikol  a  kokat.  Éjfélig  virratt-
tani.  Éjfélkor  fölkelni.

„Kemény  tél  van, nagy  zivatar,
Üvölt, ordít  a  felacél;

Tép,  és szakgat, kapkod,  csapkod,
S közel  vagyon  már éjfél."

Kisfaludy  S.

ÉJFÉLI,  (éj-féli)  öaz.  mn.  Éjfélkor történő;  éj-
félre  vonatkozó. Éjféli  kakatitó.  Éjféli  örlúáltái.  Éj-
féli  miié.

ÉJFÉLKOR,  (éj-fél-kor)  öaz. ih.  Éjfél  idején,
midőn  éjfél  van. Éjfélkor  it  kukorikolnak  a  kakatok.

ÉJFÉLTÁJBAN,  (éj-fél-tájban)  ősz.  ih.  Éjfél
körül; valamivel  éjfél  előtt, vagy  éjfél  után.

ÉJGÖNCZ, (éj-göncz)  öaz. fh.  Az  éggömb, vagy
földteke  tengelyének  éjszak  felé  néző  végpontja,
éjsark.

ÉJGÖNCZI,  (éj-gönczi)  öaz. mn.  Éjgönezöt  il-
lető,  arra  vonatkozó;  éjgönczön  levő. Éjgöncti  etil-
lag.  Éjgüncei  tünemények.  V.  ö.  ÉJGÖNCZ.

ÉJGYERTYA,  (éj-gyertya)  ősz.  fn.  Éji  világi-
tásu], pl.  betegeknek  szolgáló  vékony  belfi  gyertya.

ÉJGYERTYATARTÓ,  (éj-gyertya-tartó)  ősz.
fn.  Sajátságos  alakú  gyertyatartó,  melyben  éjgyer-
tyát égetnek.  V.  ö.  ÉJGYERTYA.

ÉJHA,  (ej-ha)  isz. Meglépés, váratlan nagy  ha-
tás  következtében kitörő indulatezó. Éjha  !  ét  ám «o-
lami!  Éjha.'ühü!

ÉJHAL, (éj-hal) öaz.  fn.  Így  neveztetnek  azon
halak, melyek  nappal  nyugton  vannak, a  éjjel  kere-
sik  étköket.  (Pisces noctnrni).

ÉJHALT,  (éj-hált)  ősz.  mn.  Székely szó. Ami
éjen  át  tartójában  maradott  Éjhálí  vit.  Éjhált  nyál.
Kenje  a*  éjhált  nyálával  t  meggyavul  (meggyógyul.
Kriza  János).

ÉJHIMLŐ, (éj-himlő)  ősz.  fn.  Pőrsenéses  kihá-
nyás, mely  éjjel  támad, vagy  éjjelenként  erősebben
fit ki.  (Epinyctís).

ÉJHOLLÓ,  (éj-holló)  ősz.  fn.  Gémfáj,  mely  éj-
jel  szokott repkedni,  és eledelt  keresni.  (Ardea nyc-
tícorax).

ÉJHOZÓ,  éj-hozó)  öaz. mn.  Ami  éjt  eszközöl,
éjt  csinál.  Éjhotó  tStéttég.  Átr.  ért.  ami  az  éj  köze-
ledését  jelenti;  homályt,  sötétséget  terjesztő.  Éjhotó
komor  fellegek.  Éjhotó  denevérek.

ÉJHURUT,  (éj-hurut)  ősz.  fn.  Huratféle  banta-
lom, mely  az illető beteget éjjel  nyugtalanítja.

ÉJI,  (éj-i) mn.  tt.  éji-t,  tb.  —ék.  Éjben  törté-
nő, éjjel  létező, működő;  éjre  vonatkozó. Éji  utatát.
Éji  homály.  Éji  madarak.  Éji  kóborló,  kalandor.

ÉJING,  (éj-ing)  ősz.  fn.  Hálóing, melyet  valaki
lefekvéskor  vesz magára, s reggel  ismét  levet

ÉJJEL, (1), (éj-vel)  ih. Éj  idején,  mikor  éj van.
Éjjel  alunnij  nappal  dolgotni.  Éjjel  nappal.

ÉJJEL,  (2),  (éj-vel)  fn.  tt  éjjel-t,  tb.  —éle.
Használják  az  éj  szó  helyett,  tehát  ám.  éji  idő, oly

alkotása  mint  nappal.  Éjjelig  mulatni  valakol.  Át
éjjelt  ébren  tölteni.  Éjjelre  beuállni  valahová. Se  éjje-
lem  te  nappalom.

„Ha nap  lenne  szerelmemből
So'sem  lenne  tudom  éjjel,

Megellnék  a  rózsám  felett
Örök  lánggal, őrök  fény nyel."

Tóth Kálmán.
ÉJJELÉDIK,  (éj-vel-éd-ik)  k.  m.  éjjeled-lem,

—tél, —itt. Az  idő éjre  hajlik,  éj  kezd lenni; a  nap
alább-alább  megy  az  ellenkező  látkörön. Ellentéte  :
nappalodik.

ÉJJELÉNKÉNT,  (éj-vel-én-ként)  ih.  1. ÉJEN-
KÉNT.

ÉJJELÉZ,  (éj-vel-éz) önh.  m.  éjjeUt-tem,  —tél,
—eíí.  1)  Az  éji  időt  valahol  eltölti. Stábod  ég alatt
éjjelemi.  2)  Munkában  éjjel  fárad.  Némely  írók,  tű-
dósolc  tokot  éjjeléének.

ÉJJELÉZÉS,  (éj-vel-éz-éa)  fn.  tt  éjjeletét-t,  tb.
—<*.  1)  Az  éjjelnek,  éji  időnek  valahol  eltöltése.
Stabad  ég  alatti  éjjeletét.  2)  Éjjeli  virrasztás, vala-
mivel  éjen  általi  foglalkodás.  Éjjeleiénél  elrontani
egétttégét.

ÉJJELÉZÖ,  (éj-vel-éz-ő)  mn.  tt  éjjele*8-t.  1)
Éjjel  virrasztó, fenlevő, valamely foglalatosságban  fa-
radó.  Éjjeleta  tudót.  ÉjjeletS  örök,  tűtök.  2)  Éjjeli
csavargó,  kalandozó,  ábrándozó.

ÉJJELI,  (éj-vel-i)  mn. tt  éjjeli-t,  tb  e*.  Éji
időben történő, léteső; éji  időre  vonatkozó, azt ille-
tő.  Éjjeli  tene,  mulattág.  Éjjeli  munka. Éjjeli  tüne-
mények  át  égen.  Éjjeli  álom.  Éjjeli  döttSlét.  Éjjeli
edény.

ÉJJELIBÚTOR,  (éjjeli-bútor)  öaz. fn.  A  széke-
lyeknél  ám. macska.

ÉJJELJÁRÓ,  (éjjel-járó)  ősz.  fn.  Éji  kalandor,
éji  csavargó,  dőzaölő.

ÉJJELLÁTÓ,  (éjjel-látó)  ősz.  mn.  és  fh.  Aki
vagy  ami éjjel  is  lát

ÉJKALAÚZ,  (ój-kalaúz)  ősz.  fn.  A  tengeri  ha-
jósok  eszköze,  mely  megmutatja,  mennyivel  áll  az
éjszaki  csillag  magasabban  vagy  mélyebben, mint  a
goncz  pontja,  s a hely szélességét, és  éjjeli  órát meg-
határozza.

ÉJKÓBOR, (éj-kóbor) Ősz.  fn.  Éji  csavargó,  ka-
landozó.

ÉJKÓBORLÁ8,  (éj-kóborlás)  ősz.  fn. Éji  csa-
vargás , kalandozás.

ÉJKERENGŐR, (éj-kerengő-őr)  ősz.  fn.  Őr, ke-
rülő,  ki  éjen  által  körüljárja  a  várost, falut,  t4-
bort  stb.

EJKÖPENY,  ÉJKÖPÖNYEG,  (éj-köpeny  T.
—köpönyeg)  öaz.  fn.  Könnyű  pongyola palást,  mi-
lyent  különösen a hölgyek estve  és reggel  kényelem-
ből  viselnek.

ÉJLÁMPA,  (éj-lámpa) ősz.  fn. Lámpa, melyet
éjen  által  a hálószobában, a beteg  mellett  stb. égetni
szokás.



477 ÉJLEPKE—ÉJSZAK ÉJSZAKA—ÉJSZAKKELETI 478

ÉJLEPKE,  (éj-lepke)  ősz.  fb.  Nagyobbféle  lep-
kefej ,  mely  éjjelenként  röpköd;  bottorkánypille.
(Phalaena).

ÉJMADÁR, (éj-madár)  ősz. fn.  így  nevez l étnek
altal&n  azon  madárfajok,  melyek  éjjel  röpködnek,
ragadoznak, nappal pedig  veszteglenek ,  ilyenek  : a
baglyok,  denevérek  etb.  Átv.  ért.  éjjeli  csavargó,
dombérozó, kalandor.

EJMELLÉNY,  (éj-mellény)  ősz.  fn.  Mellény,
melyet  éjszakára  lefekvéskor  veszünk  magunkra.

ÉJMÜNKA,  (éj-munka)  ősz.  fa.  Akármiféle
kén vagy  szellemi  munka,  melyet  valaki  éj  idején
véges,  éji  munka.

ÉJHUZ8IKA,  (éj-muzsika)  ősz.  fn.  Muzsika,
melyet  valakinek  kedveskedésből  vagy  tiszteletből
éjjel  tesznek.  Szebb és  szokottabb  neve  :  éji  zene.

ÉJNAPEGYEN,  (éj-nap-egyén)  ősz.  fn.  Az  év-
nek ásón  ideje,  midőn  az  éj  és  nap  egyforma  hossza-
i&guak,  mi  földövfinkön  esztendőben  kétszer,  u. m.
tavasz  és  ősz  kezdetén  történik,  s  akkor  a  nap  az
egyenlítő  fölött  ül.  Az  első  Cavatti,  a  másik  önt  éj-
napegyennek  neveztetik.  (Aequinoctium).

ÉJNAPEGYENLÖSÉG, ÉJNAPEGYEZÉS, 1.
ÉJNAPEGYEN.

ÉJOM,  (éj-om)  1. ÉHOM.
ÉJOMÉT,  (éjom-ét)  ős/,  fn.  A  Tisza s különösen

Szatmár  vidékén  ám. reggeli  evés,  fölöstököm,  amit
t  i. éjomra  v. éhomra  eszünk.

ÉJÓRA,  (éj-óra)  ősz.  fn.  1)  Óramű,  mely  az
éji  időpontokat a  hold  és  csillagok  sugarai  által mu-
tatja,  mint  a  napi  időpontokat  a napóra.  2)  Éji  idő-
mérték,  éjjeli  óra.

ÉJÖR,  (éj-őr)  ősz.  fn.  Személy,  ki  bátorság  vé-
gett  éjjel  virraazt, és  felvigyáz.  Váron, falun  éjdrtik.
Xémetesen  : bakter.

ÉJPILLE,  (éj-pUle)  ősz.  fn.  1.  ÉJLEPKE.
ÉJRETESZ,  (éj-retesz)  ősz.  fn.  Retesz  az  ajtó-

kon vagy  ajtózárakon,  melyet  belülről  éjjelre  előto-
lunk, hogy  kívülről  senki  be  ne  jöhessen.

ÉJBUHA,  (éj-ruha) ősz.  fn.  Általán  mindenféle
ruha, mélyben  vagy  éjjel  hálunk,  vagy  kényelemből
értve  lefekvés  előtt,  s  reggel  fölkelés  után  járunk
kelünk,  ilyenek : a  hálótüveg,  hálókontSt,  hálóüng  stb.

BJSARK,  (éj-sark)  1.  ÉJGÖNCZ.
ÉJSÖTÉT, (éj-sötét)  ősz.  mn. Olyan  sötét, mint

az  éj  szokott  lenni.  ÉjtStéí  pincte,  kamara,  folyosó.

ÉJSÜVEG,  (éj-süveg)  ősz.  fn.  Halósüveg,  háló-
npka, melyet  éjjel,  vagy  lefekvés  előtt,  s  fölkelés
atin kénjelemből  viselnek.

ÉJSZAK,  (éj-szak)  ősz.  fn.  Az  égnek  azon  tá-
jéka, mely  a  délnek,  délszaknak,  vagyis  azon  égtáj-
nak ,  hol  reánk nézve a nap  legmagasabban  szokott
illái, eUentetetik.  Éjttakkal  a dél,  kdettd  a  nyűgöt
W  memUff.  Éjttak  felé  lakó  népek.  Éjttakról  fúvó
Aúfcy  mtl.

.Hideg  acél  fuj  újszak  felől
A  lelkem  is fizik  belől."  Népd.

Átv.  ért. jelenti  a  földnek  azon  részét,  tartományait,
melyek  az  éjsark  felé  esnek,  különösen  Európában
Oroszországot,  Svécziát,  Norvégiát  stb.

ÉJSZAKA,  (éj-szaka)  ősz.  fn.  Azon időköz, me-
lyet  rövidebben  éjnek  hívunk. V.  ö. ÉJ.  Téli,  nyári,
hotttú,  rövid,  tStét,  holdvilágot,  erittagot  éjttaka.  Jó
éjttakát!

„Sötét  éjszakában  jártam
Ragyogó  csillagot  láttam."

Pásztori  dal.

Szabatosan  véve,  különbözik  :  éjtttaka,  1. ezt.

ÉJSZAKAI,  (éj-szakai)  ősz.  mn.  Éjjeli,  éji  idő-
ben  történő,  azt  illető,  arra  vonatkozó.  Éjitakai  «-
ctapongdtok,  lopások.  Éjnakai  olvasat,  irat.  Éjtta-
kai  álom.

ÉJSZAKAMERIKA,  (Éj-szak-Amerika)  ősz.  fn.
Amerikának  azon  része,  tartományai, -melyek  éjszak
felé  feküsznek  ,  milyenek  pl.  az úgynevezett szabad
álladalmak.

ÉJSZAK AMERIKAI, (éj-szak-amerikai) ősz. mn.
Ej szakamerikából  való,  azt  illető, arra vonatkozó, ah-
hoz  tartozó  stb.  Éjttakameríkai  hajók,  keretkedök,
termények,  kétmivek.

ÉJSZAKÁNKÉNT,  (éj  szakán-ként)  ősz.  ih.  1.
ÉJENKÉNT.

ÉJSZAKÁZ,  (éj-szakáz)  ősz.  önh.  m.  éjttakát-
tam,  —tál,  —ott.  1)  Az  éjszakát  valahol  eltölti.
Mezőn  éjtxakátni.  2)  Éjszaka  fenn  van,  valamit  dol-
gozik.

ÉJSZAKÁZÁS, (éj-szakazás) ősz. fn. tt  éjttaká-
tát-t, tb. —ok.  1) Az  éjszakának  valahol  eltöltése. 2)
Éjszaka  idején  virrasztás,  munkálkodás.  Éten  kSnyu
tok  éjttakátátba  került.

ÉJSZAKCSILLAG,  (éj-szak-csillag)  ősz.  fn.
Azon  csillag,  mely  az  éjsarkhoz,  éjgönczhöz  legköze-
lebb  áll.  Ami  földtekénkre  nézve  éjszakcsillagnak
mondatik  a kis  medve  v.  kis  gönczöl  farkában  lát-
szó  csillag,  mely  t.  i.  a  föld  éjszaki  sarkához  legkö-
zelebb  állani  látszik.  (Stella  poláris).

ÉJSZAKFÉNY,  (éj-szak-fény)  ősz.  fn.  Tüzes,
égi  tünemény,  mely  rendesen  mindjárt  napnyugot
után  az  éjszaki  hidegebb  vidékeken  látható,  s  hirte-
len  vörös  színben  tűn  fel,  s  belőle  világos  fénysuga-
rak  lövelnek  elé,  néha  alább  délfelé  is  elterjed.  (Au-
rora  borealis).

ÉJSZAKFÖLDI,  (éj-szak-földi)  ősz.  mn.  és  fn.
Éjszakról  való,  éjszaki  tartományok  lakosa.

ÉJSZAKI,  (éj-szaki)  ősz.  mn.  Éjszakról  való,
azt  illető, arra vonatkozó.  Éjttaki  medve. Éjttaki  ten-
ger.  Éjttaki  népek,  tartományok. Éjttaki  ítél.

ÉJSZAKKELET,  (éj-szak-kelet)  ősz.  fn.  Az
égnek  azon  tájéka,  mely  éjszak  és  kelet  között  van.
Szorosb ért  azon  pont  az  égen,  mely  éjszakról  kelet
felé  véve  45  foknyi  távolságra  esik.

ÉJSZAKKELETI,  (éj-szak-keleti)  ősz.  mn.  Éj-
szakkeletről jövő, onnan  való,  azt  illető,  arra vonat-
kozó.  Éjnakkdeti  ítél.  V.  ö.  ÉJSZAKKELET.
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ÉJSZAKMUTATÓ,  (éj-szak-mutató)  ősz.  fn.
Igen  szükséges  eszköz  a  tengerészeknél, mérnökök-
nél  stb.  Áll  egy  delejzett (mágnesezett)  tilböl,  mely
szelenczébe van  harántékosan  állítva, s abban  szün-
telen  rezegve  egyik  csúcsával  mindig  éjszak  felé  for-
dul , s arra  szolgál, hogy  a világ  tájékait  pontosan
mutassa.  (Acus  magnetica). V.  ö. DELEJTU.

ÉJSZAKNAK,  (éj-szaknak)  ih. Éjszak  felé  tar-
tott  irányban.  Éjstaknak  menni.  Éjstaknak  irányotni
a  hajót.

ÉJSZAKNYUGOT,(éj-szak-nyagot)ösz.  fn.  Az
égnek  azon  tájéka,  mely  éjszak  és  nyugat között fek-
szik,  vagy  határozottabban  szólva,  azon pont, mely
éjszaktól  nyugat  felé  45  foknyi messzeségre  van.

ÉJSZAKNYUGOTI,  (éj-szak-nyagoti)  ősz.  mn.
Éjszaknyugotról  jövő, azt  illető,  arra  vonatkozó.  Éj-
naknyugoíi  ttél. V.  ö. ÉJSZAKNYUQOT.

ÉJSZAKBA,  (éj-scakra)  ősz.  ih.  Éjszak  felé,
éjszak!  táj  felé.  Éjnakra  hajóuni.  V.  ö. ÉJSZAK.

ÉJSZAKRÓL, (éj-szakról)  Ősz.  ih.  Éjszak  felől,
éjszak!  tájról.  Éjttakról  fáj  a  szél. Éjszákról  tóduló
vándor  népek.

ÉJSZAKVIDÉKI,  (éj-szak-vidéki)  ősz.  mn. Éj-
szaki tartományból,  vidékről való, ott  lakozó.  Éjszak-
vidéki  népek.

ÉJTENÉJJEL, ÉJTENÉJTSZAKA,  (éjten-éjjel
v. —éjtszaka) ősz. ih. Éjnek  közepén, legkésőbb  éjjel.

ÉJTNAP,  (éjt-nap)  ősz.  ih. Éjjel  nappal,  azaz
mindig,  szakadatlan  időfolyamban. Rövidítése  éjt-na-
pot  vagy  éjt-napon  öszvetételnck.  V.  ö. ÉJTSZAKA.

ÉJTSZAKA,  (éjt-szaka)  ősz.  ih.  Éjjel,  éj  foly-
tában,  míg  az éj  tart. Olyan  mint  :  nyarattzaka,  tele-
staka  stb.  Éjlstaka  elnökiek  a  foglyok.  Éjtnaka
utatni. Égett  éjttnaka  tdnetolni.  Egyébiránt  használ-
ják  főnévül  is  : éjtttakát,  éjtttakák  stb.  l&sd  : ÉJ-
SZAKA.

A  közbe  eső t  vagy  határozói  rag,  mint  n-vel
együtt  éj-ent  szóban  is, vagy  pedig  az  idS  szó  öszve-
huzása; az első  esetben  teljesen  kiegészítve  volna :
éjent  ttaka, a másikban  fj-idö-itaka.  Mindkettő  helyes
értelmű; de a  ,8zak'  szónak ragozott  minősége (sza-
ka)  azt  látszik  matatni, hogy  inkább  az  utóbbi ösz-
vetétel  áll.  Egyébiránt ,szaka( alanyeset szintén vétet-
hetnék határozónak, mint kor (éjfélkor, tavaszkor) nap
(minap,  tegnap,  holnap) szók  is.

ÉJVAKSÁO,  (éj-vakság)  ősz.  fn.  A  szemkór-
nak  egyik  neme, midőn  a  szemhetegnck  úgy  tetszik,
mintha  valamely  mocsok,  hályogforma  akadály  le-
begno előtte, estve  pedig  és  éjjel,  midőn  mások  még
valamit  látnak, ő épen  nem lát.  Képnyelven  :  farkat
tVtéttég.

ÉJVAEJÚ,  (éj-varjú)  1. ÉJHOLLÓ.
ÉJVÁZ,  (éj-váz)  ősz.  fn.  Éjjeli  kisértet  1. KÍ-

SÉRTET.
ÉJVILÁG,  (éj-világ)  ősz.  fn.  Világitó,  melyet

éjen  által  égetünk,  milyenek, az  éjgyertya,  éjlámpa;
mécs.  Éjvilágnál  virratttani  a  betegek  mellett.

ÉJVIRÁG,  (éj-virág)  ősz.  fn.  Általán  azon nö-
vényuemek, melyek  virágszírmai  éjjel  szoktak  kinyíl-
ni.  Különösen,  keletindiai  növény, melynek  virága
rstve nyílik, s  éjhosszant  szép  fehér  színben  ragyog.
(Nyctanthos,  L.)

ÉJVISZKETEQ,  (éj-viszketeg)  ősz.  fű.  1.  ÉJ
HIMLŐ.

ÉJZAR,  (éj-zár)  őse.  fn.  1. ÉJRETE3Z.
ÉJZENE,  (éj-zene)  öaz. fn.  Zene, melylyel  egy

vagy  más  tekintetből, pl.  neve  napján  valakinek  ké-
ső  estve  vagy  éj  idején  lakása  előtt, vagy  közelében
barátai  vagy  tisztelői  kedveskedni  szoktak.

ÉK,  (1),  fn. tt.  ék-et.  1)  Hosszúkás  és  keskeny,
lapos  test,  mely  egyik  vége  felé mindig vékonyabb
és  vékonyabb lesz, s hézagok szilárd betöltésére, mint
boltozatok  építésére, különösen  annak elkészülte útin
bezárására,  illetőleg  végső  megerősítésére  szolgál,
szintén  kemény testek hasogatásira  stb.  is igen  alkal-
mas,  így  a balták, fejszék  alakja  is, valósággal ék-
szcrfi.  Fa  ék,  kf>  ék, vöt  ék. Éket  hegyezni,  étet  verni.
Ékkel  erősíteni  a  boltokat.  Ékkel  hasogatni  a  fákat.
Némelyek  szerént  a  másik  ék szótól  megkülönbözte-
tés  végett: Öt.  De ez nem kapott  lábra.  2)  írásban
a  leírt  ékhez hasonló hosszúkás vonás,  mely által  né-
mely  hangzókat jegyiünk  meg,  különösen  a  magyar-
ban  a  hosszúkat, pl.  d,  é, {,  ó,  ti, S, ü.

Rokonok  vele  a  latin  acuo, aeut, aculetu, a  hel-
lén  n^éa),  áxájpo,  ntjjfoi,  rtxtűxi;  (hegy, Spitz),  a  né-
met  Aehel, Eeke,  Hóeke  stb.

ÉK, (2),  fn.  tt.  ék-et.  1) Tulajdonsága  valamely
testnek, melynél  fogva  az  vagy  alakra,  vagy anyagra
nézve, különösen  a  szemeknek  tetszőleg  ki  van  csino-
sítva, czifrázva,  drágán  kimesterkélvc.  Ék  a  ruhán,
fegyveren,  bútorzaton.  Ékkel  ellátott  ttOcSrráma.  2)
Drágaság,  drágascer,  mely  jelesképen  a  testnek  <?s
öltözetnek  díszesítésére  szolgál,  milyenek  a  drága
gyűrűk,  gyöngyök,  karpereczek  stb.  3)  Átv.  ért.  a
szónoki  és  költői  eléadásnak,  nyelvnek  válogatott
szókból, kifejezésekből  álló  tulajdonsága.  Közbeszéd-
ben  a  nép  ék helyett  rendesen  ékesség  szót használ.

Rokon  vele  a  magyar  ég (ige);  így  a  franczia
briller,  (brillant)  és  brtUer  is  egy  eredetiteknek  lát-
szanak,  (talán  OVQ  szótól).  Lehet  ék  fordítva  a  kf-t,
kéj  gyöke  :  ke is.

—ÉK, (1),  névképző,  mely  mind  vastag-  mind
vékonyhangn törzsekhez  ugyanazon  önhangzóval  ja-
rul.  1)  Némely  önálló  nevekből  képez  főneveket,
mint:  ágy-ék,  lágy-ék, zsomb-ék  (domb-ék)  táj-ék,
árny-ék,  szárny-ék, mell-ék, nehez-ék.  2) Elvont gyö-
kökből  : dcr-ék,  fen-ék,  vid-ék, ker-ék, fas-ék.  3)  Ad
ed  képzőjü  önható igékből:  akad-ék, marad-ék , fa-
kad-ék,  szakad-ék,  nyilad-ék, bnllad-ék, hasad-ék,
szüred-ék, reped-ék, persed-ék, dőled-ék, töred-ék  stb.
4) Másnemű, részint önálló, részint  elvont  igékből  :
habar-ék,  kavar-ék,  vakar-ék, takar-ék,  fogyat-ék,
borft-ék,  toporz-ék,  mosad-ék,  ivad-ék,  kevcr-ék , ere-
zet-ék, ellenz-ék, terít-ék, feny{t-ék, ercszt-ék, rekeszt-
ék, verít-ék, fest-ék,  ért-ék,  mérték,  inened-ék,  xs5-



481 _ÉK—ÉK —ÉK—ÉKÉNY 489

rtd-ék, ajánd-ék,  szánd-ék, szurd-ék , szerd-ék,  mor-
wal-ék,  toldal-ék.hántal-ék,  söpred-ék,  tördel-ék,
e«ől-ík,  mo«l-ék  stb.  Hanem  némely  megelőző  t
mgy d és i inkább  a törzshöz tartozik, ha szinte ez ön-
állóiig  nem is  mindig  van  szokásban, pl.  töred-ék,
uán-d-ék, nyoma-t-ék, ver-ít-ék, mos-ad-ék, zsír-ad-ék,
topr ed-ék  stb.  V.  ő. —DÉR. 5) Némely vastaghangu
ulrmuékokban  az é  átváltozik  o-ra,  mint  :  mar-ók
mar-ok,  szánd-ék  ezAnd-ok,  szúrd-ék szurd-ok,  ajánd-
ék ajánd-ok,  faz-ék  faz-ok,  hajl-ék  hajl-ok.  6)  Eléjön
—aUk,  —elek  öszvetett  képzőben  is,  mint tart-alék,
td-tlék, tölt-elék,  főz-elék.

ffi  elemzését illeti,  az  önálló  igékből  képzett
ilyetén siók jelentéséből  kitűnik,  hogy  az  ék  eredeti-
leg  öuretett  képző  a  módosult  részesülői  képző  é
(=  ó, 5) és  Jt  elemekből,  s  értelme  :  oly  valami,  oly
dolog, oly  tárgy,  oly  szer,  mely  az  illető  ige műkö-
dése Utal  ered, létesül, pl.  akad-ék = akadó  vagy
akadáft  okozó  valami;  marod-ék  = maradó  vagy
maradt valami; hullad-ék  =  hulladó  vagy  elhulladt,
rtptd-ék = repedő  vagy  repedt,  ellens-ék = ellenző
Talami.  Mennyiben  a  ki  névmás  régiesen  nem  csak
némelyről,  hanem  dologról  is  mondatott, valószínű,
hogy  ezen  képzőben  a k  ám. ki  =  mi, pl.  ivadék =:
iVad-ó-ki = ivad-ó-mi,  döledék = döled-ő-ki =  dö-
led-ő-mi, boríték = borit-ó-ki = borit-ó-mi.  Hason-
lóin  elemezhetők  :  kerék = kér  v.  kör  alakú  mi;
womWfc = zsomb, azaz  dombhoz  hasonló  mi;  nehe-
•ék =  nehéz  mi.  Az  altaji  nyelvek  némelyikében
gyakran eléjönezen szó,  rag  vagy  csak  toldalék  alak-
ban,  pl. a  törökben  kardcu-in-tci = testvéré-ki  vagy
—mi,  benim-ld = enyém-ki  v.  —mi.  Eléjön  ezen k
fűi,  ük, ík,  ik) rag, és  (ak,  ék, kn, ki  stb.)  képző  a
törökben  több  más  esetben is, pl.  bil-d-Ug-Um  =  tud-
tom  (mintegy  tud-at-ék-om), je-m-ek  ét-ek,  otur-ak
= uék  (otur-mak  ám.  leülni),  uju-ku,  alvás  (szund-
ik)  stb.  V.  ö.  —ÉKÉNY.

—ÉK,  (2),  öszvehúzott  rag  rendszerént  két rö-
vid  «-b«l, de  másokból  pl.  a-f i, a+é ,  í-fj-f-e-böl
is,  a végső* mellett  k ál l van; pl.  kefék = kefe-ek, le-
lek  ss  lele-ék  (inveniebam)  és  lele-ek  (invenerunt),
látóik =  látua-ik,  láték  =  l&ta-ék,  kérnék = kér-
ne-j-ek.

—ÉK ,  (3),  több  személyt jelentő  rag  személy-
nevek  éa némely  ssemélynévmások  mellett,  t.  i.  je-
lenti  mindazokat  együtt  véve,  kik  a  megnevezett
•temélylyel  vérségi, vagy  családi,  vagy  más társa-
dalmi  viszonyban  állanak,  magát  az  illető  személyt
is  bele értve, p].  Ka*inc*y-ék,  biró-ék,  Péter-ék,  bará-
tom-ék ,  bátyám-ék,  uram-ék.  (Eszterházy  Miklós  leve-
leiben gyakran  eléjön),  ám.  Kazinczy, biró,  Péter,
barátom, aram  családja  vagy  háznépe vagy  ügyfelei,
magával  Kazinczyval,  a  biróval, Péterrel  stb.  -vei
együtt. Ez  vagy  öszve van téve a birtokos  <?-ből és töb-
beci  k-ból,  vagy  ami  hihetőbb  ezen  ék  maga  az  ők
u5, tehát :  Katincty-Sk,  biró-Sk,  Péter-ök.  Leginkább
megerőeítí  ezen  véleményt  azon  körülmény,  hogy Pé-
ífr-é-k  alakban  (mint öszvetétell>on) Péter maga benne

•AOT  a soria.  n.  KOT.

nem  foglaltatnék,  pedig  az  általános  gyakorlat  sze-
rént  ő  is  benne  foglaltatik.  Ellenben  enyém-ek, miénk-
ek  alakokban,  melyek  az  elemzés  szerént  azt  jelentik
enyém-ök,  mienk-ők.  (V.  ö.  ENYÉM),  az  én  és  m<
valósággal  nincs  is  benne  foglalva,  só  elemzésileg,
se gyakorlatilag.

—ÉK,  (4),  tájdivatos  igerag  ük helyett  Torkos
Sándor  tanúsága  szerént  a  göcseji  nyelvjárásban  szo-
kott  alakok  :  teszitek  (=  teszszük),  tegyék  (= te-
gyük), Mrgyék^  kérjük).

ÉKAGYU,  (ék-ágyú)  ősz.  fn.  Ágyú  neme, me-
lyet  hátulról  töltenek,  a keskeny  alakja  miatt  szoros
vármüvekben  kényelmesen  használhatnak.

ÉKALAKÚ,  (ék-alakú)  ősz.  mn.  Minek ék  for-
mája  van,  mi úgy  van  készítve,  mint az ék, I. ezt. Ék-
alakú bástyaszög.  Ékalakúföldanict.  Másképen :  ékded.

ÉKARU, (ék-áru) ősz. fn. Drágakövek,  gyöngyök,
melyek  különösen  öltözet  és  test  díszesitésére  hasz-
náltatnak.

ÉKÁRUS,  (ék-árus)  ősz.  fn.  Ékárukat  készítő,
ékárukkal  kereskedő.

ÉKASZTAL,  (ék-asztal)  ősz.  fn.  Öltözködök
asztala,  a  ruha  és  test  dtszesítéséhez,  felcziczomázá-
sához  kellő  szerekkel  ellátva.

ÉKCSONT,  (ék-csont)  ősz.  fn.  így  neveztetnek
a  boncztanban  azon  csontok,  melyek  alakra  nézve
ékhez  hasonlók.  Különösen  a  koponya  alsó  részének
egyik  csontja.  (Ős  sphenoideum).

ÉKEL, (ék-el)  áth.  m.  ékel-t. Ékkel  hézagot  csi-
nál,  valahová  éket  ver  be.  Követ  ékelni  a  bolthajíái-
ba.  Megékelni  a  tágan  álló  fejszenyelel.  Ékelni,  be-
ékelni  a  töltött  ágyúkat,  mozsarakat.  V.  ö. ÉK  1)  és
BEÉKEL.

—ÉKEL,  (ék-él)  ősz.  képző  pl.  pöf-ékel,  jaj-
vetz-ékel  szókban;  a  gyakorlatos  gál,  gél,  vagy  agol,
égéi  képzőkkel  ugyanaz.

ÉKELÉS,  (ék-el-és)  fn.  tt.  ékeléí-t^  tb.  —ét.
Cselekvés,  midőn  valamit  ékelünk.  V.  ö. ÉKEL.

—ÉKÉNY, —ÉKONY, (ék-ony) ősz. képző, mely
igékből  oly  mellékneveket  alkot,  mely  ekaz  igében
kifejlett  csclekvényre  hajlamot  vagy  hajlandóságot,
szokásos  könnyüséget  fejeznek  ki,  (mind  jó,  mind
rósz értelemben), pl. feled-ékeny,  a  kinek  a  feledségre
hajlama  van,  ki  valamit  könnyen  feled;  termékeny,  a
mi  bötermési  alkatrészekkel  bt'r;  tSredékeny  vagy
újabb  módosítással  :  törékeny,  ami könnyen  törik ;
hajlékony'  ami  könnyen  hajlik;  aluszékony,  alvásra
hajlandó, sokat  alvó  s  képes  kifejezéssel  :  tunya,  las-
sú,  hanyag  (mint  az  álmos  ember). Ujabb  időben  szá-
mos  új  szók  alakultak  ezen  kdpzövcl, pl.  enged-ékeny,
tev-ékeny, hitt-ékeny, tetsz-ékeny,  ctal-ékony,  mul-ékony,
mozg-ékony.  Némi  áttétellel  (n vagy  ny  és  k  helycse-
rélésével)  egyezik  az  ánk,  énk  képzővel,  innen  félénk
és félékeny  mind  a  régibb,  mind  az  újabb  nyelvben
divatosak  s  hasonló  jelentésüek.

Értelemben rokon  vele  az  —atag,  —elég  képző,
melynek utóbbi részo  —ág,  —ég  csakugyan  hangban
is  rokon  az  —ék  raggal,
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Némelyek  hajlandók hinni, hogy  ezen  —ékény,
—ikony  képző a részesülői  6,8, és könnyű (vagy  kSny-
nyen)  szókból alakúit,  pl.  feledő-könnyü, (azaz  köny-
nyen), termő-könnyű,  félő-könnyű.

A  törökben  iá  eléjön  ezen képző mind  egyszerű
k, ok,  ék  stb.  mind  öszvetettebb kan, ghan, gien alak-
ban, pl.  kork-mak  (félni)  kork-ak  (félénk  v.  félékeuy),
isle-mek  (tenni)  isle-k  (tevékeny),  unut-mak  (feledni)
unutghan  (feledékeny),  otle-mek  (dalolni,  énekelni)
otle-gen  (dallos, daloló).

ÉKES,  (ék-es) mn.  tt.  ékes-t  v.  —ét, tb. —tk.
Általán, ami ékkel  bír,  minek  éke  van. V.  ö. ÉK, 3),
4).  Különösen  1) valami  szép  v.  drága  szerrel  czif-
rázott,  csinosított,  díszített  Virágokkal  ékei  hajfur-
tSk.  Gyöngygyei  éket  nyak,  gyűrűvel  éket  ujjak.  Éket
oltDtet,  fegyver,  bútorok.  2)  Átv.  ért  mondják  a be-
szédről  és  Írásmódról, mely válogatott  szókból,  kife-
jezésekből,  mondatokból  áll,  mely  a  képes  kifejezé-
seket, szónoki és  költői  szabadabb  fordulatokat  hasz-
nálja. Ékes  bestéd, éket  mondát. Éket  stolás. Éket  toll.

ÉKESÉDTK,  (ék-es-éd-ik)  k.  m.  éketéd-tem,
—tél,  —itt. Ékes  szépségűvé  lesz. V. ö. ÉKES.

ÉKESEN,  (ék-es-en) ih.  1) Ékkel,  ékszerekkel
ellátva,  díszítve.  Ékesen  elkéstitett  oUSték,  Éketen  bú-
torotott  stobák. Éketen  Sltotött  hölgy.  2) Átv.  ért  vá-
logatott  szókkal, kifejezésekkel, mondatokkal. Ékesen
beszélni,  ttonokolni,  írni.

ÉKESGET,  (ék-es-get)  áth.  és gyakor. m.  ékes-
get-tem, —tél, —élt. Valamit ékkel,  ékszerekkel  czif-
rázgat,  diszítget,  ékessé  teddegel.  Ékesgetni  magát,
öltotetét.  ÉkeigeM  a  teremet,  bútorokat. Stép  monda-
tokkal  éketgetni  a  bestédet.

ÉKESGETÉS,  (ék-es-get-és)  fn. tt  éketgetét-t,
tb. —ét. Cselekvés,  midőn  valamit ékesgetunk. V. ö.
ÉKESGET. Stobák,  bútorok  ékeigetéte.  Hajak,  üUöté-
kek  éketgetéie.

ÉKESÍT, ÉKESÍT, (ék-es-ít)  áth. m.  ékestí-ett,
htn.  —ni v.  —«n». Ékessé  tesz,  szépít, díszít  V. ö.
ÉKES.  A  hajfurtSket  gyöngyökkel,  a  nyakat  arany-
lánctctal,  a  karokat  drága  pereetekkel  ékesíteni.  Átv.
ért. jelessé,  kedvessé,  becsessé,  dicséretessé  tesz.  Á
norgalom  ékesíti  át  ifjút.  A  nSt  ékesíti  a nemérem. A
beitédet  ékesítik  a  képet  kifejetétek,  jelet mondatok  stb.
Öszvetételekben  : fölékettí,  kiékesít.

ÉKESÍTÉS,  ÉKESITÉS,  (ék-es-ít-és)  fn.  tt
ékesítés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  valakit  v.
valamit  ékesítünk. V.  ö.  ÉKESÍT.

ÉKESÍTETLEN, ÉKESITETLEN, (ék-es-ít-et-
len)  1. ÉKESÍTLEN.

ÉKESÍTETT,  ÉKESÍTETT,  (ék-es-it-étt)  mn.
tt  ékettíétt-et.  Ami ékessé  van téve; díszített,  czifrá-
zott.  Gyöngyökkel,  aranynyal ékesített  ruha.

ÉKESÍTLEN,  (ék-es-ít-len)  mn.  tt.  ékesítlen-t,
tb.  —ék. Ami  nincs  ékesítve,  kiékesítve;  egyszerű,
nem  czifra  pongyola.  Éketülen  teremek,  Sltthsékek.
Éketülen  beuéd. Mint  határozó annyit tesz  : ékesítlc-
nül, ékesség nélkül.

ÉKESKÉDÉS, (ék-es-kéd-és) fn.  tt  éketkédéi-t,
tb.  — ék. Állapot,  midőn  valaki  v.  valami külső  ék,
dísz, czifraságok  által  kitűnik, ragyog,  fénylik.

ÉKESKEDIK, (ék-es-kéd-ik) k.  m.  éketkéd-tem,
—tél, —étt. Ékszerek,  díszítések,  czifraságok  álul
kitűnik, fénylik, ragyog. Nagy  Ünnepélyek  alkalmával
(kétkednek  a főurak  ét  hölgyek.  Átv.  ért  jeles  tulaj-
donságokkal  kitűnik,  fénylik,  bír.  Nagy  tudomány-
nyal,  erényekkel  éketkedni.

ÉKESKEDŐ,  (ék-es-kéd-ő)  mn.  tt  éketktíö-t.
Ékkel,  ékszerekkel,  ékes  készülettel  fénylő,  kitűnő.
Átv.  ért  jeles.  Nagy  énnel,  tudománynyal  ét  erény-
nyél  ékeskedő  férfi.

ÉKESSÉG, (ék-es-ség) fn.  tt  ékeitég-ét.  1)  Tu-
lajdonság ,  melyet  valakinek  vagy  valaminek  éksze-
rek  kölcsönöznek. 2)  Magok azon  ékszerek, díszeaz-
kőzök,  melyek  valakit  v.  valamit  széppé,  kitfinSrd,
fényessé  tesznek.  3) Átv.  ért  kitűnő jelesség,  szép-
ség.  Beuéd  ékettége,  A  ttép  templomok  a  várót
ékességei.

.Egek  ékessége,  földnek  dicsősége,
Magyarok  asszonya,  királynéja."

Egyh.  ének.

ÉKESSÉGÉS,  (ék-es-ség-es)  mn.  tt.  ékességet  t
v.  —ét,  tb.  —ék.  Ékességekkel  teljes,  gazdag, ék-
szerekkel díszített, igen  ékes.

ÉKESSÉGTELEN ,  (ék-es-ség-te-len)  mn. tt
ékeuégtelen-t,  tb.  —ele.  Ékesség  nélkül  levő. V. ö.
ÉKESSÉG.

ÉKESSÉGTELENÜL,  (ék-es-ség-te-len-al)  ih.
Ékesség nélkül,  nem  díszítve,  föl  nem czioomázva.
egyszerű  külsővel  és alakban; pongyolán.

ÉKESÜL, ÉKESÜL, (ék-es-űl) önh. m.  éketVlt.
Ékes  alakot  ölt,  ékessé válik.  Kiéketül,  neki  éketU,
föUketul.

ÉKESSZÓLÁS,  (ékes-szólás)  ősz.  fn.  1)  Szó-
noki  tehetség  és  ügyesség  másokat  valamiről  meg-
győzni,  és  valamire  rábeszélni,  megindítani.  2)  Mes-
terség,  mely  azon  szabályokat  adja  elő, melyek  sze-
rént  beszélnünk  kell, hogy másokat meggyőzzünk  &
megindítsunk. (Eloqnentía).

ÉKESSZÓLÁSI,  (ékes-szólás!)  ősz.  mn.  Ékes-
szólást  illető,  ahhoz  tartozó, arra  vonatkozó.  Éketftó-
lári  tsabályok,  gyakorlatok.

ÉKESSZÓLÓ,  (ékes-szóló)  ősz.  mn.  Ékes  be-
széd  által  másokat meggyőző, és valamire  rábeszél?,
megindító.  Ékeitwóló  lOSvet,  egyhári  uonok.

ÉRETLEN,  (ék-et-len)  mn.  tt  ékeOen-t,  tb.
—ék.  1) Ami ékkel  megerősítve  nincs. Éketíen  frj-
ttenyél. 2) Amely önhangzó ék  nélkül áll,  p.  o.  ékrt-
len  a, e, o.  3)  Amit  ékszerek,  czifraságok  nem  tün-
tetnek ki; egyszerű,  nem  czifra,  nem  ékea.  Éketlfn
SltSték,  nyak, karok.  V.  ö. ÉKTELEN.

ÉKEZ,  (ék-ez)  áth.  m.  éket-tem, —tél,  —e'tt
pár. —*.  1) Ékkel  erősít, becsiptet L. ÉKEL,  9)  A
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hangiakat  hosszú  vonassál  megjegyzi.  3)  Ékszerek-
kel, difraságokkal  díszít, ékessé  tesz.  Fölékez.

ÉKEZÉS,  (ék-ez-és)  fa.  tt  ékesét-t,  tb. —e*.
CielekTés, mely  által  valamit  ékezfink.  V. ö. ÉREZ.

ÉKEZET,  (ék-ez-et)  fii.  tt  éketet-a.  A  hosszú
haogsó megjelölésére  szolgáló  vonás.

ÉKEZETLEN,  (ék-ez-et-len) mn. tt  ékezetlen-t,
tb. —«fc.  1)  Ami  ékféle  toldalékkal  erősítve  nincs.
Éíttetlen  fejttenyél.  2)  Vonással  nem jegyzett. Éke-
utltn v.  rövid önhangsók.

ÉKEZETT,  (ék-ez-étt) mn. tt.  ékezttí-et. l) Amit
ékféle  toldalékkal  erősítettek.  2)  Vonásféle  ékkel
jegyzett  Ehetett  önhangtók.

ÉKFABKÚ, (ék-farkú)  ősz.  mn. Minek ékalakú
farka  van.

ÉKÍT, ÉKTT,  (ék-ít)  áth.  m.  ékít-étt,  htn.  — ni
T.  — tm,  pár. — t.  1. ÉKESÍT.

ÉKÍTÉS, ÉKITÉS, (ék-ít-és) 1. ÉKESITÉS.
ÉKÍTMÉNY, (ék-it-mény)  fn. tt  ékitmény-t,  tb.

—ét. Ékesítő  alakzat, czifrázat, valamely testen vagy
Öltözéken,  bútoron  stb.  cziczoma, diszítmény.

ÉKTTVÉNY,  (ék-it-vény)  1. ÉKÍTMÉNY.
ÉKIZÜLÉS,  (ék-izülés)  ősz.  fn.  Csont  izülése,

azaz öszvekapcsolódása,  midőn  egyik  csont  a  másik-
ba ék gyanánt, mozdulatlanul  be  van  csíptetve, pl.  a
fogak  az  állcsontba.

ÉKIZÜLET, (ék-izület)  ősz.  fn.  Csontszerkezet,
melynél  fogva  egyik  a  másikba  ék  gyanánt  bele
szorul.

ÉKKŐ, (ék-kő)  ősz.  fn.  Ékalakúra  faragott  kő,
melylyel  az  építészek  a  boltivet  bezárják.  Szélesb
ért  minden kődarab,  melynek alakja  ékded.

ÉKMÜ, (ék-mű)  ősz.  fn.  Fából,  csontból, szaru-
ból,  kőből,  aranyból  stb.  készített  mű,  mely  kitünö-
leg csinos, szép, czifra  alakja  által  díszül,  ékességül
Usználtatik.

ÉKMÜÁRU, (ék-mü-áru) ősz.  fű.  Eladó, vásárra
kitett  mindenféle  ékmtt.

ÉKMÜÁBUS,  (ék-mü-árus)  ősz.  fű.  Kalmár,
kereskedő,  ki  ékmfiveket  árul.

ÉHSÉG,  (ék-Bég)  fn.  Helyesebben  és  szokot-
tabban  L  ÉKESSÉG.

ÉKSZABÍSU, ék-szabásu)  ősz.  mn. Mi ék for-
mára  van  kiszabva,  alakítva.  Ékstabásu  csuklya.
V. ö. ÉK,  (1).

ÉKSZEG,  (ék-szeg)  ősz.  fn.  Ékdeddé  faragott,
öntött,  vert  szeg,  melyet  valamely  résbe  erősítésül
becuptetnek, vagy  hasításra  használnak.

ÉKSZEKRÉNYKE,  (ék-szekrényke)  ősz.  fn.
Kis szekrény, melyben  ékszereket, drágaságokat, pl.
oyaklanczokat,  gyöngyöket,  gyűrűket stb.  tartanak.

FITS7.F.R,  (ék-szér)  ősz.  fn.  1) Általán  minden
ékmn, mely  csinos, czifra,  díszes  alakjánál  fogva ki-
tűnik  é»  kedveltetik, milyenek  a  csontból,  szaruból,
barna rézből  stb.  készített  ékmüvek.  2) Drágaságok,
?'• gyöngyök, gyűrűk,  lánczok,  melyek  a  test  vagy
•-U.jzck  ékeaitésére használtatnak.

ÉKSZÉRARU,  (ék-szér-áru)  1. ÉKMÜÁRU.
ÉKSZÉRÁRUS ,  (ék-szér-árus)  lásd  : ÉKMÜ-

ÁRUS.
ÉKTELEN,  (ék-te-len)  mn.  tt.  éktden-t,  tb.

—ék.  1) Formátlan,  idomtalan,  helytelen,  rút,  csú-
nya,  illetlen. Éktelen  szabású  ruha.  2)  Szertelen, mód
nélküli,  mértéket  haladó  szörnyű.  Éktelen  harag.  Ék-
telen  lárma.  Éktelen  nagy  ember. Éktelen  száj,  fülek,
lábak. Tájdivatosan  mindenféle  nagyításra  is  hasz-
nálják. Éktelen  nép.  Mint  határozó  annyit  tesz  : ék-
telenül,  ékesség  nélkül,  idomtalanul,  helytelenül;
szertelenül.

ÉKTELENÉDIK,  (ék-te-len-éd-ik)  k.  m.  ékte-
lenéd-tem,  —tél,  —étt.  Éktelenné,  azaz  formátlan,
idomtalan  alakúvá  lesz.  Eléktelenedik.

ÉKTELENÍT, ÉKTELENIT,  (ék-te-lcn-ít)  áth.
m.  ékfelenít-étt,  htn.  —ni v.  —eni, pár. —i. Ékte-
lenné,  azaz  formátlanná, idomtalanná,  rúttá,  csúnyá-
vá  tesz.  Nagy  vörös  orr  éktelenül  arczát.  Púpot  hát
ékteleníti  termetét.

ÉKTELENÍTÉS,  ÉKTELENITÉS,  (ék-te-len-
ít és)  fn.  tt.  éktelentíét-t,tí>.  —ék. Cselekvés,  mely  ál-
tal  valaki  v.  valami éktelenné,  idomtalanná,  csúnyá-
vá  tétetik.

ÉKTELENSÉG,  (ék-te-len-ség)  fn.  tt.  éktelen-
tég-ét.  1) Formátlanság,  idomtalanság,  helytelenség,
rútság.  Termetnek  éktelentige.  2)  Szertelenség, mód
nélküliség.  Éktelenség  a  haragban,  lármában.

ÉKTELENÜL,  (1),  (ék-te-len-ül)  ih.  Szertele-
nül, mód és  mérték nélkül;  csúnyául, rútul. Éktelenül
nevetni,  hazudni. Éktelenül  ordítozni.

ÉKTELENÜL, ÉKTELENÜL,(2), (ék-te-len-ül)
öuh.  m.  éktelenül-t.  Éktelen, azaz  formátlan,  idomta-
lan  alakot  ölt, csúnyára  változik  el.  Eléktelenül.

ÉKTOLL,  (ék-toll)  ősz.  fn.  Piperetol],  dísztoll,
melylyel  a  föregeket,  fejkötőket  ékesíteni  szokták.

ÉKTÜ,  (ék-tű) ősz.  fn.  Tüalakú  ékszer,  hajfür-
tökbe,  mellre  stb.  való.  Arany, gyöngyös,  gyémán-
tot  éktü.

ÉKÜL,  (ék-ül)  önh. Szokottabbau  l.  ÉKESÜL.
ÉKVÉSÜ,  (ék-vésü)  ősz.  fn.  Vésü  a  famívesek-

nél,  melynek ék  alakja  van,  s  használják  lyukak  ki-
vágására,  simításra  stb.  (Stemmeisen).

ÉL,  (1),  fn. tt.  él-t,  tb.  — ék.  1)  Tulajd.  ért.
valamely  eszköznek,  szerszámnak,  fegyvernek  vé-
konyra  köszörült,  simított,  alakított széle, vége, mely
által  valamit metszeni, vágni,  hasítani stb.  lehet  Kés,
fejsze,  beretva, kard,  olló,  gyalú éle. Kictorbúl,  kitörik,
elvásik,  elkopik  az  éle. Két  élű fegyver,  pallót.  A  va-
dászok  nyelvén a  vadmacskának  élei  (Fange) vannak,
nem  fogai.  2)  Valaminek  kiálló,  kitűnő  vége,  csúcsa,
keskenyebb  oldala. Élére  állítani  a  detzkát.  Élére  es-
ni.  Élére  v.  élire  verni  a*  aranyakat,  azaz  felállítva
egymáshoz  szorítani;  átvitt  értelemben :  rakásra
gyűjteni.  Arcz  éle.  3)  Atv.  ért.  főhely,  főnökség,  ve-
zérség.  A  hadsereg,  pártütés  élén  állani.  4) Az  észre
és  észmüvekre  alkalmazva jelent finomságot,  meglepő

31*
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gondolatot, mely  egyszersmind  érzékenyen  hat.  Én
éle.  Elméitég,  epigramma,  g^nyveri  éle.  Sajátságok :
Éllel  állítani  Sttve  a  dolgokat,  azaz homlokegyenest
ÉUelféUel.  Éllel  venélylyel.

Származékai  :  élet,  élet, életlen,  éle*  stb.
Bókon vele  a  szanszkrit vü, ám.  metsz, vág, a

török  büe-mek, ám.  élezni, élesítői, (éles  a törökben
kenlcin,  kett-mek  igétől)  franczia  fii  (többek  közt ám,
penge  éle).

ÉL,  (2),  önh.  m. ü-t.  1) Szélesebb ért.  hatás,
működés, erő, mozgás  által  lételének jeleit  adja.  Él-
nek  a  ttellemek. Él  a  lélek.  Él  a* Itten. Él  még a ma-
gyarok  Ittene,  vagy  :  Él  még a régi  Itten.  (Km.) Él
minden poretikája.  2)  Szorosb ért.  oly  erővel  és  te-
hetségekkel  van  ellátva, melyeknél  fogva önként mo-
zog és érez; továbbá saját Tallózásainak, működéseinek
okait  magában, szervezetében  foglalja. Amaz értelem-
ben él  az  ember, és élnek  minden állatok; de a növé-
nyekben  az  önkéntesség, vagyis  az  önkéntes  mozgás
és  érzés  hiányzik. Sokáig,  vagy  rövid  ideig  élni. Nem
élhetünk  mindörökké  e földön.  A  halak  a vitben  élnek,
a  madarak a  levegőben.  Aki fél,  át  él.  (Km.)  Ét  a  fa
nem  él.  Némely  természeti  testeknél  csak  a mozgé-
konyságot  jelenti  :  élő vb, étö kút.  3) Van, létezik,
meg-nem  halt. Él  magyar,  áll  Buda  még.  (KM.  K.).
ö  még él. Még  St  (vagy  ttép)  apja  it  él.  4) Átv.  ért
mondjak  az  emberről, amennyiben az élet kényelmeit
használja.  Jól, pompátan, fényűén,  líriatan  tini.  Bő-
tmü, negényül,  tsUktégben  élni.

.Úgy  éltem, hogy  életemet
Visszaélni  ne bánnám,

Úgy  éltem, hogy  életemet
Végezni ne  fájlalnám."

Berzsenyi.

6)  Segítő-ragu  névvel,  ám. valamit  használ,  hasznára
fordít  Borral,  kávéval,  orvottággal  élni.  Mát  tana-
etával  élni.  Nem él vele, mint kajának  a Jétut  nevé-
vel.  (Km.)  Élni  át  alkalommal.  Élni  mátok  baráttá-
gával.  Valakivel  élni, azaz  együtt lakni, vagy nemileg
közlekedni.  6) Felható  ragu  névvel  :  kényére  kedvére
élni,  azaz  kénye  kedve szerént  7)  Néha  tárgyesetet
is  vonz, pL  Világát  éli,  egy  ttdtadot  áltáléit,-  életet
ü;  mát f eleiégét  éli;  több  atuonyt  élni.

.Addig élem világom,
Mig tart  szép  ifjúságom.*  (Népd.)

, Vörös  bársony  süvegem
Most  élem gyöngyéletem."  (Népd.)

„Én  szerettem  meg a  szép  lányt,
Más éli  véle világát  (Népd.)

.Láttam  minden  időszakaszt,
8  minden  földi  láthatárt  ;

Ha  örök  időket élnék,
Ezeknél  többet  nem érnék."

Berzsenyi.

Öszvetételekben:  (ttlélni  valakit  vagy  valamit.  E  eta-
páti  tál  nem élem ; még tokáig  éléi;  a* Hétre  vaU em-
ber  a köttOda  tetején  it  éléi, (km.);  eleitek  vagy  leél-
ték  a  barmok  a metöt;  kiélni  valakit mindenéből;  le-
élni  életének  leguebb éveit;  a jég  hátán it  megél, (Km.);
megélni  valamit;  megélem  még én ott, hogy...  vitaa-
élfát-v.  áltáléi  etb.

„Éljük  át  e kort  egy  pillanatban,
Mely  gyönyörtől  s  üdvtől  halhatatlan."

Vörösmarty.

8) Tulajdonító  ragu  névvel  :  hordjanak,  embertanai-
nak, barátinak élni,  azaz  azok javára, hasznára, ked-
veért ; hivatalának, a  tudományoknak,  m&vét*etnek él-
ni.  9) Kiható ragu  névvel  :  máiéból, magáéból,  kétt-
Wl,  mettertégébSl,  hivatalából  élni.  10)  Okadó  ragu
névvel  : élni halni a  hátáért;

„Érted  halok,  érted  élek
Száz  leányért  nem cseréllek."

Csokonai.

11) Benmaradó ragu névvel:  Ménben  élVmk,  vagyvnk
ét  mozgunk.  Váróiban,  baráttágban,  ellenketéiben élni

Származékai:  éled,  élelem,  élemény,  élénk,  éleat,
élet, éltet,  élv  és  ékvesztéssel:  eledel,  eleven,  ele-
tég  stb.

Bókon  vele  a  szanszkrit il  [ám. mozog, mozdít],
mely  teljesen  egy  eredetű  s  jelentésű  a magyar el
szóval; továbbá  közelebbről  a  góth  libán, német le-
ben,  angol  live  s  több  számtalanok, melyek  amazok-
kal  azonosíthatók.  A finn  nyelvben  elttn ~  élek,
eletkelem éldegélek, életűn  éltetek, elő,  elet,  eleme élet.
S  a mennyiben a  magyar  él  szótól,  eletég,  eledel,  éle-
lem  B  élet  mint gabona  stb.  is  származnak,  nem hibá-
zunk, ha ugyanitt  a  latin  aló táplálom szót is  megem-
lítjük.  A  khaldaai  nyelven  is álla  v.  allah  ám.  ga-
bona.  (Berekszászi).

—ÉL,(l),vastaghangn  párhuzamos társa: —ál,
némely  ékvesztő főneveket alkot  igékből,  mint:/*d-«
födelek,  kKt-él  kötelek.  V.  ö. —ÁL,  (1).

—ÉL,(2),vastaghangon: —ál, igemódositó má-
sodik  személyrag, mely részint  öszvehuzás  által kép-
ződik, mint: mene-el ménéi,  teve-el tevéi,  menne-el men-
nél,  tenne-el  tennél;  részint puszta  köz szokásból meg-
nynjtott  el helyett  van. Bészletesebben  v.  ö.  — ÁL,
(2) és  —EL,  (2).

—ÉL,(3), vastaghangn párhuzamos társa: —dl,
igeképző, mint:  tildög-él,  mendeg-él,  kereig-él,  s  g
(vagy  k) előhang nélkül  : met-él,  tök-él,  teg-él  stb.  V.
ö.  -ÁL,  (3).

ÉLCZ, (él-cz)  fn.  tt.  élc*-et.  Mintegy  az elme
éle, vagyis  az emberi  léleknek  igen  finomul  hasonlí-
tó, s a hasonlításban  különösen jól  találó  tehetsége.
Jó  élet,  rőt*  élet.  Stettélyei  Írónak  vagy  tártalyónaJt
fS  kellékei  a jó  életek. Újabb szó,  régebben  :  tlmétrta
vagy  elméncttég.

ÉLCZES,  (él-cz-es)  mn. tt  életet-t, tb.  —ék  L.
ELMÉS.
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ÉLCZESKEDIK,  (fl-cz-es-kéd-ik)  1.  ELMÉS-
KEDIK  és  ELMÉNCZKÉD1K.

ÉLDEGÉL, ÉLDEGÉL, (él-deg-él  v.  él-deg-él)
önh. m.  üdegilrt.  Szűken, nagy  gonddal,  ajjal  bajjal
él, éléi. Hasról  hátra  éldegél.  Kenyéren,  túrón éldegél.
Nyomorulton,  betegetkedve  ctak  eléldegel.

ÉLDEQÉLÉS, ÉLDEGÉLÉS,  (él-deg-él-és)  fn.
tt  üdegdtt-t,  tb.  —ék. Szűken, nyomorulton, gondok
közti  Mayára  élés, tengődéi.

ÉLDEL,  (él-del) áth. m.  éldel-t.  Kéjt, gyönyört,
örömet  érés,  ásókat  folytonosan  vagy  gyakran  hasz-
nálja. Éldelni  a nép  tavam  napokat. Éldelni  a  far
tangi  mulatságokat.  Éldelni  a  mezei  élet örömeit.  Más-
képen  :  élvet.

ÉLDELÉ8,  (él-del-és)  fn.  tt.  éldelét-t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  midőn  valamit  éldelfink.  V.  ö.  ÉLDEL.

ÉLDELET,  (él-del-et)  fn.  tt.  éldelet-ét.  Kéj,
gyönyör,  mennyire azt  bizonyos tárgyak  benyomása
Utal éressük.  Jelei  tenét,  éneket  hallani, valódi  üdé-
iét. Anyagi,  tteUemi,  ártatlan,  bUnöt,  aldvaló  éldelet.
Mennyei, feltéget,  dietS, müvétti  éldelet.  Másképen
élv,  élveiét.

ÉLDELHETŐ, (él-del-het-ő)  mn.  tt  éldelhetS-t.
Amit éldelni, amiben érzékileg vagy  szellemileg gyö-
nyörködni  lehet

ÉLDÖDI,  (él-dö-di)  fa.  tt  éldSdi-t,  tb.  — ék.
Tányérnyaló, aki  mások  asztalán  élödik.  Máskép
űödi  T.  élStdi.

ÉLECS, (él-ecs) fa. tt  éleet-ét. Oly élenyvegytt-
let, mely  kevesebb  élenyt  tartalmas,  mint  az elég,
mely  képes a sarakkal  egyesülni  s  felsőbb rendű ve-
gyületet, t  i. sót  alkotni.  Göröglatm  neve  :  oxydu-
ram. (Török  Jóssef).  V. ö. ELÉG.

ÉLED, (él-ed) önh. m.  éled-tem,  —tél,  —étt  v.
—t  1) Állatokról  ssólva  ám. a  holtnak látszó,  vagy
igen beteg,  elájult,  ellankadt  visszakapja  érző  tehet-
ségeit, és  mozgó erejét A  vtíbSl  tíMtott  ember  éledni
kod. A  Baráton  heverő  békák  át  etSre  felélednek.  2)
A  növényeket  illetőleg  ám.  foganszik,  növényi mű-
ködése  elkezdődik. ÉUdnek  át  ültetett  fözkarók.  Etil-
ben hamar  megélednek  a  lebujtott  virágok. 3) Átv.  ért
mozgásnak  indái, vesstegleni  megszűn. Föléledt  benne
át  ntatdti, tapaáfalati  vágy, öntőn.  Foléledt  benne  a
hdyaoér.  (Km.).

ÉLEDÉS,  (él-ed-és)  fn.  tt.  éledét-t,  tb.  —ék.
Állapot,  midőn  ás  állat  vagy  növény  élni  kezd, a
belső  működésnek,  s  illetőleg  mozgásnak, érzésnek
jeleit adja.

ELEDÉZ, (él-ed-éz)  önh.  m.  éledét-tem,  —tél,
—*O, pár. —s. Mindig jobban  és jobban  éled, az ön-
kéntes mozgásnak  és  érzésnek  hova  tovább  több je-
lei  aratatkosnak  rajta.  Használják  különösen,  midőn
többekről  van  szó.  ÉUdetnek  a  fojtóléget  pinctébCl
KMfott  mmkétok. Éledemek  a  mennykSctapástól  el-

eT.Knfc7.Tim,  (él-ed-éi-é*)  fa.  tt  éledétét-t,  tb.
- Lusanként  folytonos  éledés.

ÉLEDŐ, (él-ed-ő) mn. tt  éledS-t.  Ami  ás  élet-
nek jeleit  kezdi  adni,  ami érezni, mozogni, vagy  bel-
ső  erejénél fogva  működni  kezd.  Jjulátból  éledő be-
teg. ÉledSfák,  virágok.

ELÉG, (él-eg)  fn.  tt.  éleg-ét.  Élenynyel  bizo-
nyos arányban  vegyült  egyesült  test  (ozydum), mely
tehát  széles  értelemben  minden élenyvegyületet  je-
lent,  s  az  ily  értelemben  vett  elegek  vagy  tavak,
sav  természetűek  (acida),  vagy  aljak  (bases),  vagy
kötifnyöeek,  azaz  sem  a  savak,  sem  az aljak  sajátsá-
gaival  nem bírnak, s e két  utolsó rendbeliek szűkebb
értelemben! elegeknek  neveztetnek. Az  alj  természe-
tű  elég  a  savakkal  egyesülve,  szinte  úgy  mint az
élecs,  sót képez.

(Török József tudor és tanár  után.  A vegytan  is-
merete  kisebb  nagyobb  mértékben  minden  müveit
fóldmivelőnek,  iparosnak  és  kereskedőnek  szükséges
levőn,  az  ebben  eléforduló  lényegesebb  műszókat,
dolgozatainkban szintén fölvettük,  s  ebbéli  munkánk-
ban  Török  József  tagtársunk  kiváló  segítséggel
vala).

Nyelvészeti  tekintetben,  valamint az  éleny-noí
mint  elemnek  magyar  elnevezése  (1.  ÉLENY  és
—ENY  képző) igen szerencsésnek  mondható, úgy  az
elég  szóban  az  ég  képző  az  egy  szóval rokonítható,
(mint  egétz  szóban  is)  és  mint  föntebb  láttuk,  egye-
sülést jelent,  t.  i.  az  éleny-nek  más  testtel,  illetőleg
más  elemmel egyesülését, mely nyelvtanilag  úgy  ala-
kúi,  hogy  mind  az  élenynyel egyesült  elemet jelentő
szó, mind maga az éleny elveszti  elemi (any, eny) kép-
zőjét  (mint  magában a  valóságban  is  elemi természe-
tét), és  csak  a  két  tőszó  tétetik  Össze, az  él  tőszóhoz
végül  az  ég,  mint  az  egyesülést jelentő képző járul-
ván;  így  lesz  hamany-  (kaUum-)nak  az  élenynyel
egyesüléséből  : ham-él-eg,  a  wi&eny-éből  :  nik-él-eg,
arany-éból  :  ar-él-eg. Önként következik, hogy a mely
elemek any, eny képző nélkül állanak, azok az  öszveté-
telben  is így maradnak, pl. vat-éleg,  rét-éleg.  így  téte-
tik  össze  az  éltet  szó  is,  melyben  az  ec* az  egyesü-
lésnek  kisebb  fokát  jelenti,  pl.  ar-éleet,  vat-élect,
réz-éléét.

ELÉGÍT,  (él-eg-ít) áth.  m.  élegtí-étt,  htn.  —ni
v.  —ént. Valamely elemet élenynyel vegyít, azaz ve-
gyileg egyesít, mi által  azon  két  test  más alakú- s tu-
lajdonságúvá  leszen.

ÉLEGÍTÉS,  ÉLEGITÉS,  (él-eg-ít-és)  fn.  tt
élegtiét-t,  tb.  —ék. Vegyészeti  működés,  midőn  vala-
mely  elem  élenynyel egyesíttetik.

ELÉGÜL,  (él-eg-űl) önh. m.  élegül-t.  Valamely
elem  élenynyel  vegyül,  azaz  vegyileg  egyesül. V.  ö.
ELÉG.

ÉLEGÜLÉS, (él-eg-ül-és)  fn.  tt  élegUlét-t,  tb.
—ék. Azon  vegyfolyamat, mely közben az  éleny  ma*
elemekkel egyesül.  (Ozydatio).

ÉLELEM, (él-el-ém)  fn. tt  élelmet. Eledel; min-
denféle  enni való,  táplálék,  mely  az  állati  élet  fen-
tartására  szükséges.  Télrevaló  élelmet  betakarítani.
Élelemmel  ellátni  a  hátat.
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ÉLELÉMADÓ, (élelem-adó) ÖBZ.  fn.  Adó  neme,
melyet némely  országokban  az élelmi szerektől fizet-
nek,  fogyasztási  adó.

ÉLELÉMALKU,  (élelem-alku)  ÖM.  fn.  Szerző-
dés, mely  uerént  valakinek bizonyos  időre, vagy ha-
lála  napjáig  élelmet  ígérünk,  pl.  élelemalku  van  a
házassági  kötésben,  midőn  a  férj  özvegyi  kitartást
ígér  nejének.

ÉLELÉMDÍJ,  (élelem-díj)  öss.  fh.  Jövedelem,
melyet  valakinek  élelem  fejében  adnak.

ÉLELÉMGOND,  (élelem-gond)  ÖM. fn.  Gond
az  élelmi  szerek  beszerzésében,  a háznak szükséges
táplálékkal  ellátásában.  A*  élelemgond,  fSleg  a  cta-
ládatydt  üleli.

ÉLELÉMKERESET,  (élelem-kereset)  ősz.  fn.
Akármiféle  munka,  foglalkodás,  szolgálat, hivatal
stb.,  mely  által  élelmi  szükségeinket  födözzfik.

ÉLELÉMMÓD,  élelem-mód)  ősz.  fn.  Azon esz-
közök, melyek  által  valaki  a szükséges  élelmi  szere-
ket beszerzi,  milyenek, pl.  a különféle  mesterségek,
szolgálatok,  hivatalok  stb.  Némely  embernek  többféle
élelemmódja  van.

ÉLELÉMPÉNZ,  (élelem-pénz)  ősz.  fn.  Pénz,
melyet valakinek  asztaltartás  helyett  v.  fejében ad-
nak.  Élelempénst  adni  a  eegédiróknak,  inatoknak.

ÉLELÉMSZÉR,  (élelém-szér)  ősz.  fn.  Minden-
féle  eledel, melylycl  az  állati  élet  fentartatik,  külö-
nösen  az  emberek  táplálékára  beszerzett  enni  valók,
pl.  liszt, zsír, hús, burgonya  stb.

ÉLELÉMTÁR,  (élelem-tár)  ősz.  fn.  Tárház,
melyben  élelemszerek  tartatnak, valamely  nagyobb
testület, intézet stb. számára.  Katonai  élelemtár.

ÉLELÉMVÁM, (élelem-vám) 1. ÉLELÉMADÓ.
ÉLELMES,  (él-el-m-es)  mn.  tt  élelmet-t  v.

—ét,  tb.  —ék.  1) Élelemmel ellátott  Élelmet  vár,
várót.  2)  Ügyes, ki  meg tudja  élelmét keresni.

ÉLELMETLEN, (él-el-m-et-len) mn. tt  élelmet-
len-t,  tb.  —ele.  1)  Élelem  hiányával, szűkében  levő.
Élelmetlen  negény  vidék.

ÉLELMEZ,  (él-el-m-ez)  áth.  m.  élelmet-tem,
—tél,  —étt,  pár.  —s.  Élelemmel  ellát;  valamely
testület,  intézet, hely  számára  szükséges eleséget  be-
takarít  Élelmemi  a váróiba  ttáttitott  katonatágot.

ÉLELMEZÉS,  (él-el-m-ez-és)  fn.  tt  élelmetét-t,
tb.  — ék.  Cselekvés,  mely  által  valamely testületet,
intézetet, helyet élelemmel  ellátunk.  Katonatág  üd-
metéte.  Várnak,  váróinak  élebnetéte.

ÉLELMEZÖTISZT,  (élelmező-tiszt)  ősz.  fn.
Tisztviselő, kinek  kötelessége valamely testületet  éle-
lemszerekkel  ellátni. Hadi  üelmetotimtek.

ÉLF.T.MT,  (él-el-m-i)  mn.  tt  élelmit,  tb.  —ék.
Élelemhez  tartozó,  azt illető, arra  vonatkozó.  Élelmi
•serét,  eliSkétstíletek.

ÉLEM,  (él-em)  fn.  tt  élt/m-ét.  Csak  származé-
kaiban  hasznait  szó, ám. kor, életkor, melyet leélünk,
életfolyam.  Származékai  :  élemédik,  elemidét,  elemi-
déit,  élemény,  elemeiét  stb.

ÉLEMÉDÉS,  (él-em-éd-és) fn.  tt.  élemidét-t, tb.
—ék.  1)  Korosodás, idősödés, vénülés. 2)  Új  életre
kapás,  magához jövés. V.  ö. ÉLEMÉDIK.

ELEMEDÉIT,  (él-em-ód-étt)  mn. tt  elemedéit-
ét.  Koros, idős, nem fiatal, meglett  idejű,  a  vénség-
hez  közelítő.  Elemedéit  férfi.  Megélemedett.

ÉLEMÉDIK,  (él-em-éd-ik)  k.  m.  éleméd-ien,
—tél,  —étt.  1)  Korosodik, idősödik, az életkorban
vénség  felé  halad.  Elélemedik,  megélemedik.  2)  Az
életnek jeleit kezdi  adni.  Fölélemedik  bágyadt,  elájult
állapotába.

ÉLEMÉNY,  (él-e-mény)  fn.  tt  élemény-t,  tb.
—ék.  1) Aminek  használata,  gyakorlata  kellemesen,
kedvesen  hat az  érzékekre, s az  éldelet  szóval  igen
rokon.  A  gatdag  ember válogathat  a* éleményekben.  A
vadáttat  kedvei  éleményem.  Használják  átv.  ért  is.
Könyved  olvasata  tok  éleményt  nertett  nekem.  2)  Ré-
gebben  : eleség,  táplálék.

ELEMES,  (él-em-és)  mn.  tt.  élemét-t  v.  —ét,
tb.  —ék. Koros, idős,  meglett  korú, vénséghez köze-
Ütő,  élemédétt.

ELEMES, (él-em-és)  fn.  tt.  élemét-t,  tb.  —ék.
Régies,  ám. élés, élet

ÉLEMETÉS, (él-em-et-és) mn. tt  élemetét-t,  tb.
—ék. Egyike  a régente divatosabb étét,  atot öszvetett
képzőkkel  alakult  szóknak, milyenek:  keUemetet,  tte-
relmetet,  tzorgalmatot,  alkalmától  stb. ám. koros,  idős,
meglett,  vénséghez  közelítő.

ÉLENG,  (él-eng)  önh. m. éleng-tem, —tél,  —étt,
htn. —ni  v.  —eni.  Altalán gyakoritó hatással, vagy
folytonosan  él  valamely  szenvedélyben.

„A  hős hajdankor  telt  szivünk  felé leng,
S  a nagy- s  dicsőre  lelkesülten  éleng."

Kisfaludy  K.

Különösen gonddal, bajjal,  nehezen, szűken  él,  ten-
gődik.  Ctak  4gy  élengVmk.

ÉLÉNK, (él-énk) mn. tt  élénk-ét. Kiben  az élet
jelei  fris  mozgás, taglejtés,  beszéd,  szemjárás  stb.  ál-
tal  mutatkoznak;  virgoncz,  fürge.  Élénk  i f j ú ,  élénk
stónok. Némely  mozgékony testekről  is :  élénk  tuemeJc.
Átv.  ért  az érzékekre vagy  leiekre  különösen ható,
erőteljesen  működő.  Élénk  bettéd.  Élénk  t*M  eUaddf.
Élénk  forgalom,  keretkedét.  Élénk várót. Képzésre ha-
sonló a  szintén  igékből  származott  félénk,  nyaldnk,
nyúlánk, falónk  szókhoz. V.  ő.  —ÉNK,  képző.

ÉLÉNKEN, (él-énk-en) ih.  Élénk  módon  ,  vir-
gonczan,  fris,  mozgékony  taglejtésekkel, eleven  ér-
zéssel. V.  ö. ÉLÉNK.

ÉLÉNKÍT, ÉLÉNKÍT, (él-énk-ít) áth.  m.  tíé*-
ktt-itt,  htn. —ni v.  —eni.  Élénkké,  vidorrá,  fürgévé
tesz.  V.  ő. ÉLÉNK.

ÉLÉNKÍTÉS,  (él-énk-it-és)  fn.  tt  élénkíté*-t,
tb.  —ék. Cselekvés,  mely  által  élénkké  teszünk Tála-
kit  vagy  valamit

ÉLÉNKSÉG,  (él-énk-ség)fn.tt  élénktég-ét.  Tű
l  lajdonság,  midőn  valaki  vagy valami az életnek  ,  vi-
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donignak,  fürgeségnek,  hatásnak  fris  jeleit adja,  te-
vékenységi  tirgés  forgás.  V.  ö.  ÉLÉNK.

ÉLENY, (él-eny) fn. tt  éleny-t,  tb.  —ék.  A lég-
alakú vegyelemek  egyike,  mely  ezen nevezetet  azon
wjitságánal  fogra  nyerte,  hogy  az  az  élet  fentartá-
sára múlhatlanal  megkivántatik.  A természetben min-
den  regyelemek  között  legnagyobb  mennyiségben
forfil  elé;  a  közönséges  légnek  vagy  levegőnek  '/s
nfsie,  a  víznek  %  része  élenybö'l  áll.  Fölfedezték
1J74-ben Pristley  angol  és  Scheele  svéd  vegyész.
(Török  József).  Görög-latin  neve : oxygenium,  öj-vg
szától,  mely  a többek  közt  savanyút  jelent,  a  honnan
eleinte a  magyar  vegyészek  íauító-nak nevezek.

ÉLENYÍT, ÉLENYIT,  (él-eny-ít)  áth.  m.  éle-
nyü-Ot,  htn.  —m  v.  —eni.  Élenyt  leginkább  ércz-
czel, pl. vassal,  rézzel  stb.  egyesít,  s  az  által  egészen
mis tulajdonságává  teszi.  (Calcinat,  ozydat).

Jobban  :  elégít,  1. ezt és v.  ö.  ELÉG.
ÉLENYÍTÉS ,  ÉLENYTTÉS , (él-eny-ít-és)  fn.

tt  flenytíét-e,  tb.  —e*.  Vegyészeti  működés ,  midőn
vaUmely  elem  élenynyel  egyesíttetik.  (Calcinatio,
oiydatio).  V.  ö.  ÉLENYÍT.

ÉLENYÜL, ÉLENYÜL, (él-eny-ül) önh.  m. élt-
nySl-t.  Valamely  vegyelem  élenynyel  egyesül  s ez ál-
tal  más természetet  ölt.  Jobban  :  elégül,  1. ezt.

ÉLENYÜLÉS, ÉLENYÜLÉS, (él-eny-ül-és)  fn.
tt.  tttnyillt't-t,  tb.  —ék.  A  vegyelemnek  élenynyel
egyesülése. Jobban  :  élegülés.

ÉLENYVESZTÉS,  (éleny-vesztés)  ősz.  fn.  Va-
lamely testnek  az  élenytől  megválása.

ÉLÉS, (él-és) mn. tt.  élét-t  v. — el, tb.  — ék.
t i  Aminek  éle van.  V.  ö. ÉL,  fn.  Éles két,  kard,  olló.
Ktetre  HStuMUt  beretva.  2)  Átv.  ért.  élet  az  ész, éles
'íme,  mely  a  tárgyak  legfinomabb  hasonlatát,  vagy
különbségét  felfogja,  mely  a  dolgokba  mélyen belát;
•l't  beszéd,  mely  igen  az  elevenre  hat.  Éles  éstrevétel,
'Ifi  gúnyvertek,  ttet  czélzások,  melyek  gúnyosan sértő
kifejezéseket  foglalnak  magukban. Éles  toll,  éles nyelv.
3) Az önhangzók  azon  osztálya,  mely  a  szóhang  lép-
csöieten  a  legmagasabb  fokon  áll,  vagyis  a  belső
szijüreg  legfinomabb  szűkítésével  ejtetik  ki, ú.  m.
valamennyi  i  (i,  (  minden  árnyalataikkal)  és  az ezek-
hez  legközelebb  járó éles  K és  é  (amannak  jelenleg
hasznait  betfirendszerfinkben  nincs  külön jegye), me-
lyeknek  közös  ismertetője,  hogy  mind  ál-  mind fel-
hangú szókban,  azaz  mind  az  alsó,  mind  a  felső  lép-
c»őzeten  eléfordúlnak.  V.  ö.  Élőbeszéd  35 —45. la-
pokat, ét  egyes  csikkekben  az E, É  és  I, í  önhang-
zákat.

ÉLÉS, (él-és  él  igétfii)  fn.  tt  élés-t,  tb.  —ék.
í j  Az életnek  folytatása.  A  városban élés  költségesebb,
m«V  a falun  élét.  2)  Táplálkozás. A  jól  élésre  sok  ki-
"intatik.  3) Eleaég, eledel. Innen : éléshát,  éléskama-
ra,  'létbolt.  4)  Valaminek  bizonyos czélra használása.
V.  ö. ÉL, ige.

ÉLÉSBOLT,  (éléé-bolt)  ősz.  fn.  Bolt, melyben
«l«lmi csikkek  tartatnak, vagy  áruitatnak.

ÉLESD  ,  mezőváros  Bihar  megyében ;  helyi.
Élesd-én,  —re, —röl.

ÉLESEDIK,  (él-és-éd-ik) k. m. éléséd-tem,  —tél,
—'éti.  Élessé  lesz,  az  éle  mindinkább finomodik,  erő-
södik,  metszésre, hasításra  alkalmasabbá  válik.  Éle-
sedik  köszSrükSvSn  a kés, fenSstljjon  a  beretva.

ÉLÉSELME  ,  (élés-elme)  ősz.  fn.  Elme, mely
a  dolgokat  igen  finomul  meg  birja  különböztetni,
mely  a  tárgyak közti finom hasonlóságot vagy  különb-
séget  fölleli.

ÉLÉSELMÜ, (élés-elmü)  ősz.  mn.  Éleseimével
biró.  V.  ö.  ÉLESELME.

ÉLESPALU, helység  Hont  megyében  ;  helyr.
Élesfalv-ba,  —bán, —ból.

ÉLÉSHAJÓ,  (élés-hajó)  ősz.  fn.  Hajó,  melyen
élelmi  szereket, pl.  gabonát,  lisztet,  zsiradékot  stb.
szállítanak.

ÉLÉSHÁZ,  (élés-ház)  ősz.  fn.  Nyilvános  vagy
köz épület,  melyben  valamely  testület vagy  község
számára  élelmi  szerek  tartatnak.  Katonai  élésház.

ÉLÉSHIVATAL,  (élés-hivatal)  ősz.  fn.  Hivatal
az  élésházak,  élelmi szerek  körül,  különösen,  mely  a
katonaság  élelmezésére  felügyel.

ÉLESÍT, ÉLESÍT,  (él-és-ít)  áth.  m.  élésít-étt,
htn.  —ni  v.  —eni, pár.  —«. Valaminek  élét  kicsi-
szolja , kiköszörüli,  metszésre,  hasításra  alkalmassá
teszi.  KSszSrün  élesíteni  a  kést. Kardot,  tört  éleríteni.
Átv.  ért.  az észről,  elméről  szólva, a  tárgyak  finom
megkülönböztetésére  képessé  tesz.  Vitatkozások  által
élesíteni  át  észt.

ÉLESÍTÉS, ÉLESÍTÉS,  (él-és-ít-és)  fn.  tt.  éli-
sítés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valamit  élessé  te-
szünk, valaminek élét metszésre,  hasításra  alkalmassá
finomítjuk  és  keményítjük.

ÉLÉSKAMRA,  (élés-kamra)  ősz.  fn.  Kamra,
melyben  a  házi  szükségekre  való  élelmi  szerek
tartatnak.

ÉLÉSMESTÉR,  (élés-mester)  ősz.  fn.  Alsóbb
rendű  hivatalnok az  éléstár  körül,  különösen  a  kato-
naságnál,  ki  a  kenyérnek  való  lisztet  kezeli.

ÉLÉSMÓD,  (élés-mód) ősz.  fn.  Mód,  mely  sze-
rént  élünk. Különösen 1)  tekintettel  az  élelmi  szerek
beszerzésére;  künnyü,  nehéz,  urias,  szegény  életmód.
2)  tekintettel  azon foglalkodásokra,  melyeket  folyta-
tunk.  Hivatalnoki,  szolgai,  napstámosi  életmód. 8)  te-
kintettel  az  erkölcsökre  és  magaviseletre.  Becsületet,
becstelen,  finom, durva  élésmód.

ÉLESSÉG,  (él-és-ség)  fn.  tt.  élésség-ét.  Tulaj-
donság,  melylyel  bír  valamely  test,  midőn  éle  ki  van
csiszolva,  köszörülve,  megedzve.  Átvitt  értelemben :
beszéd-, elmeélesség  stb.  V.  ö. ÉLÉS.

ÉLÉSSZÖG,  (élés-szög)  ősz.  fn.  Általán,  szög,
mely  csucsosan, hegyesen kiáll. Mértanilag, oly szög,
mely  kilenczven  foknyinál  kisebb.  (Angulns  acutus).

ÉLÉSSZÖGÜ,  (élés-szögű)  ősz.  mn.  Minek  éles
szöge van.  V.  ö. ÉLÉSSZÖG.  ÉlesstOgü  ház, asztal.
Mértanilag  :  élesstögil  háromszög,  melynek  szögei ki-
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lenézvén  foknyinál  kisebbek.  (Triangulum  acntan-
gulum).

ÉLÉSÜL,  (61-éa-ül) önh. m.  éleríU-t.  Élessé  le-
szen, élt  kap, élesedik, tnlajd. és átv. értelemben véve.
V.  8.  ÉLÉS.

ÉLESZ,  (él-esz)  elvont  törzse  élenget,  Matt
szóknak  és származékaiknak.  A  székelyeknél  önálló
szó  is,  ám.  élesztős  keverék.  (Kriza János  gyűjte-
ménye).

ÉLESZGET,  (él-esi-get)  áth.  és  gyakor.  m.
élenget-ttm,  —tél, —üt,  pár.  életágén.  Folytonosan
vagy  gyakran éleszt  Életttgetni  a  tibet,  lángokat.

ÉLESZQETÉS,(él-esz-get-és)  fa.tt  élengetét-t,
tb. —ék.  Folytonos vagy  gyakori  élesítés.

ÉLESZT,  (él-eszt)  áth.  m. üetst-ett,  htn.  —m
v.  —ént, pár. élenn. 1)  Életre hoz, a boltnak látszot
mintegy  feleleveníti.  Vtibe  futakat,  vülámnytoUatat
élenteni.  Fölélenteni  a  holtakat.  2)  Az  ellankadtat,
bágyadtat  fölfrisiti,  megenyhíti.  A  frit  levegő  élentí
a  UldSket.  A  told  metSk,  erdők  eleműt  a* elfáradt  ne-
meket.  3)  A  tüzet,  mely  már hamvadni  indult,  vagy
alig gyűlt ki, égni  készteti.  Élenteni  a  tűset  fujtató-
val. A  ítél  élettti  a  lángokat.  4)  A  kovászt  kelésre,
megkelésre segíti.

ÉLESZTES,  (él-eszt-és)  fn.  tt.  élentét-t,  tb.
—ék.  Cselekvés, mely által valakit vagy valamit élesz-
tünk.  Y.  ö.  ÉLESZT.  Halottak,  nínholtak  élentéte.
TU*uk,  lángnak  élentéte. Kovát*  élentéte.

ÉLESZTGET, (él-eszt-get) 1. ÉLESZGET.
ÉLESZTMAG,  (éleszt-mag)  ősz.  fa.  A  széke-

lyeknél ám. élesztő,  1. ezt  (2).
ÉLESZTŐ, (1),  (ől-esz-tő)  mn. tt  OetttS-t.  Föl-

elevenitő;  felvidító,  enyhítő.  Stínholtakat  OentS  or-
vot.  Stemeket  (Unt/6  tOU  rét.

ÉLESZTŐ,  (2),  (él-eszt-ő)  fn.  tt  élentö-t.  1)
Általán,  erjedzést  eszközlő anyag,  azaz  ami valamely
híg  vagy  nedves  testet  forrásba,  erjedzésbe  (fermen-
tatio) hoz. Dyenek pl.  az  úgynevezett tOrélentS,  (sör-
főzésnél  nyert élesztő), a kován, tavanyitó  stb.  Élet*-
tSvel  tavanyitani  a kápontát.  Élentöt  otinálni.  A  ke-
nyérélesztőt  némely  vidékeken  lütntvaMnak  is  neve-
zik.  8)  Kfilönösen  egyedül  a sörélesztő  neve.

ÉLESZTŐS,  (él-eszt-ő-s)  mn.  tt  élentdt-t  v.
—ét,  tb.  —ék. Miben  élesztő  van, mi élesítővel  ké-
szült  Élent8»  edény.  Éleutdt  téittaHUemény.

ÉLET,  (ől-et)  fn. tt  élet-ét.  1) Lét, létezés, mely
önkéntes vagy  nem önkéntes  mozgalom  és érzés,  de
mindig belső  szerves  működés  által  mutatkozik.  Ál-
lati  élet,  nOvényi  élet.  Ellentéte: halál.  Y.  ö. ÉL,ige.
2)  Azon  időszak,  melyet  élve  eltöltünk.  HoutA  éltt,
rövid  fitt.  Emberi  élet.  llvlanM  élet.  őrtffc  élet.

.Ez  az élet úgy  sem  sok,
Használják  az  okosok.*  Népd.

„A  bimbó fejledez,  s reményvirága
Egy új  élet  meleg karjába  dűl;

A  zsenge  kornak  tiszta  boldogsága
Szép  álmok  örömébe szendéről.'

Kisfaludy  K.
.Azt  énekli  a kis madár :
Az  életben  egyszer  van nyár,
S  mikor  eltöltőd a nyarat,
Csak  a száraz  lombja marad."

Szász  Károly.

8)  Állapot, melyben  élünk.  NStelen  vagy  hátat  élet.
Katonaélet,  ttenetet  élet.  Remete  élet.  tfnvagyfarf-
dtí»  Oet.  Váron,  falun  élet.  Magán  élet.  Nyüvdnot
élet.  Új  életbe  lépni.  Életbe  léptetni.  Selyem  étet.
Gyöngyeiét.  E*  át  élet  a  gyOngyélet:  tenkUSl  tan
félni.  (Km.)

„Vörös bársony  süvegem,
Most  élem gyöngyéletem."

Népd.

4)  Magaviselet  Jámbor  élet.  Tiuta,  ttOatiet  élet.  Pa-
rátna,  bvja  élet.  5)  így  nevezik  több  vidéken a*  ele-
séget, gabonát,  vetéseket  A*  élet  igen  népen  mutat-
kötik.  A  székelyeknél  ám.  telek,  gazdaság,  jószág;
innen  élettartái = gazdaságritel,  háztartás,  j6  Hét-
tartó  ám. jó  gazda;  rakott  élet  stb.  6)  Jobb  élet  je-
lenti a jövő életet, síron túli életet

.  . .  Istenünk nem holtak istene,
Ki jobb életre nem ébresztene.
S e jobb élet  sejtelmét elpecsétii,
Midőn  lelkünket  fölfelé  vezérli."

Székács  József.

7)  A  halál  szóval  őszvekapcsolva  jelent  végiütéget,
elnándtt.  Élet  halál  kOtStt  vergSdni.  Élet-haléira
megklltdeni.  Vagy  élet  vagy  halál,  de  meg  kell  lenni.

. . . . .  A század viselőt
Születni fognak nagyszerű napok,

Élet-halálnak  vészes  napjai."
PetCfy.

ÉLETALKONY,  (élet-alkony) ősz. fn. Hanyatló
életkor,  öregség.  Ellentéte  :  élethajnal.

ÉLETÁPOLÓ,  (élet-ápoló)  ősz. mn.  Aki  vagy
ami  az ember életét  ápolja.  ÉletápoU  intétet.  V.  5.
ÁPOL.

ÉLETBALZAM,  (élet-balzam) ősz. fn.  ErtfaítS,
életerőt  felélesztő  balzamféle  gyógyszer.  Y. ö. BAL-
ZAM.

ÉLETBELÉPTETÉS,  (életbe-léptetés) 5n.  fn.
Gyakorlatba  vétel,  valamely életnemnek,  mesterség-
nek, tudománynak,  törvénynek működésbe  hoxatala.

ÉLETBÉR, (élet-bér) ősz.  fn.  L ÉLELEMDÍJ ;
és  ÉLETJÁRADÉK.

ÉLETBIZTOSÍTÁS,  (élet-biztosítás)  Sav.  fn.
Tulajdon  értelemben azt tenné, mintha  valakinek  ax
élete  biztosíttatnék.  De  a  más nyelvek  után  is  (Le-
bensversicherung,  Lebensasseeuran«,  asraranoe  ön
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)i?ei  itb.), elfogadott jelentése  szerént  oly  szerződés,
melynél  fogra  egyik  szerződő  (a  biztosított),  magát
kötelezi, akar egyszerre ,  akár  évenként  több  ideig,
«gy egész  élte  fogytáig,  a  másik  szerződő  félnek
íbiztoiitinak),  bizonyos pénzöszveget  fizetni,  s  ezért
viszont  a  biztosító  kötelezi  magát  a  biztositott-
nik  halálával  egy  barmadik ,  előre  megnevezett  sze-
mélynek  (házastársnak ,  gyermeknek)  ,  ha  ez amazt
((itéli, uintén  bizonyos  eleve  megbatározott  öszveget
?«gjr  életjáradékot  fizetni,  bármely  korán  bálna  is
meg  a biztosított  fél.  Tebát  valóságban  nem  a  szer
iMö  fél,  hanem  az  ez  által  megnevezett harmadik
személy élete,  jobban  élbetése,  életmódja  biztosit-
tatik.

ÉLETBIZTOSÍTÁSI,  (élet-biztosítási)  ősz. mn.
Életbiztosítást  illető,  arra  vonatkozó.  Életbiztosítási
Hatályok.  Életbiztosítási  ügyek,  feltételek.

ÉLETBIZTOSÍTÓ,  (élet-biztositó)  ősz.  fn.  és
mn.  Aki  vagy  ami  életbiztosítási  ügyekkel  foglalko-
dik.  V.  ö. ÉLETBIZTOSÍTÁS.  ÉletUztotitó  intézet.
ESIoBnSs  üetbittositó  intézet.  Életbiztosító  társulat.
Stttvényet  életbiztosító  társulat.

ÉLETBÖLCS,  (élet-bölcs)  ősz.  fn.  ds  mn.  Ak'
a gyakorlati  élet  körülményeihez  alkalmazkodva, s  e
mellett a jó  erkölcsök  szabályait  is  megtartva  magá-
nak  jólétet  tud  szerezni,  ildomosság,  eszélyesség  ki-
Tanalmai  szerént  élve  világi  és  lelki  megelégedést
erez.

ÉLETBÖLCSESÉG,  (élet-bölcscség)  ősz.  fn.  1)
A  bölcseség, ildomosság azon  szabályai,  melyekhez a
gyakorlati  életben  alkalmazkodnunk kell,  hogy  vilá-
giig épen úgy  mint lelkileg ,  megelégedettek  lehes-
«ünk.  V.  ö.  ÉLETBÖLCS.  2)  Ezen  szabályok  kö-
tetése.  Ext  kívánja  a*  életbölcseség.  Ezen  embernek
nme*  Mimm  életbölcsesége.

ÉLETDÚS, (élet-dús)  ősz.  mn.  Kiben  sok  az
életerő. Életdá*  ifjú,  férfi.

ÉLETELV,  (élet-elv) ősz. fn.  1)  Elv, okfö,  mely
az életet vagy  életerőt  alkotja.  2)  Elv,  melyet  köve-
tőnk, hogy  egyedi  véleményünk szerént a társas  élet-
ben boldogulhassunk.

ÉLETÉLV,  (élet-élv)  ősz.  fn.  1)  Élvezet, me-
lyet abban  énünk, hogy  létezünk.  2)  Az  életerőnek
tálzott használás*.

ÉLETÉR, (élet-ér) ősz.  fn.  1. ÜTÉR.
ÉLETERŐ, (élet-erő)  ősz.  fn.  Erő  az  állati  test

szervezetében,  vagyis  azon belső  tehetségek  öszvege,
melyeknél  fogra  mozgónk,  erezünk ,  s  egyéb  állati
működéseket  teljesítünk.  Sok  életerő van  benne.  Ha-
nyatlik  már  (Letértje.  Alkalmazható  a  növényekre  is.

ELETES,  (él-et-és)  mn. tt.  üetés-t  v.  — ét,  tb.
—át.  1)  Élettel  bíró.  Ezen  értelemben  nem  igen
használják.  2)  Eleséget  tartó,  gabonával  rakott.  Éle-
't»  kamara.  Életet  ha*.  V.  ö.  ÉLET,  5).  j

ÉLETESEMÉNY,  (élet-esemény)  ősz.  fh.  Az  !
''létben  eléfordnló  vagy  eléfordult esemény.  i

teória,  n. iöi.
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ÉLETÉSHAJÓ,  (életés-hajó)  ősz.  fn.  Élelmi
szerekkel  rakott, eleséget  szállító  hajó.

ÉLETÉSHÁZ,  (életés-ház)  ősz.  fn.  Gabonatár,
magtár.  V.  ö. ÉLET,  6).

ÉLETÉSSÉG,  (él-et-és-ség)  fn.  tt.  ttetetteg-ét.
Tulajdonság,  melynél  fogva  az  állatban  életerő  léte-
zik,  s azt  működései  által  ki  is  tünteti.

ÉLETFA,  (élet-fa) ősz.  fn.  Tújafa, az egylakiak
seregéből,  melynek  fajai  1)  Nyugati  életfa,  (Thuja
occidentalis)  melynek  apró  hegyes  levelei  egymáson
feküsznek,  s  télen  is  virulnak.  2)  Keleti  életfa  (Thuja
orientálja),  Sínában  különösen  otthonos.  Átv.  ért.
oly  fa,  mely  az  életre  valamely tekintetben  nagy  fon-
tossággal  bír; vagy,  fához  hasonlított  élet.  Az  embe-
riség  életfáján  rágódó  bujakór.  Életfája  hervadóinak
indul.

ÉLETFELTÉTEL, 1. ÉLETFÖLTÉTEL.
ÉLETFOGYTIG,  ÉLETFOGYTIGLAN,  (élet-

fogytig  v.  —fogytiglan)  ősz.  ih.  Míg az  élet meg nem
szűnik.  Életfogytig  híved  lestek.

ÉLETFOK,  (élet-fok)  ősz.  fn.  Fok,  vagyis  lép-
ceözet az  élet  haladásában, folyamában. A  gyarlóság,
minden  életfokon  kiséri  az  embert.

ÉLETFOLYAM,  (élet-folyam) ősz.  fn.  Az  élet-
erőnek,  életműködésnek  fokonkénti,  s  bizonyos  rend-
szerben  kifejlődése,  korról  korra  átmenése  és hanyat-
lása.  (Processus  vitae).

ÉLETFOLYAMAT,  (élet-folyamat)  ősz.  fn.  1.
ÉLETFOLYAM.

ÉLETFOLYÁS,  (élet-folyás)  ősz.  fn.  A  külső
élet  állapotainak  egymásutáni  következése; azon  kü-
lönféle  viszonyok  sora,  rendé,  melyeken  az  ember
életében  keresztül  megy.  Valamely  jeles férfiú  életfo-
lyását  leírni.

ÉLETFONAL,  (élet-fonal) ősz.  fn.  Képes  kife-
jezés,  s jelenti  az  életidőt születésünktől  fogva  balá-
lunkig.  Életfonala  megszakadt,  azaz meghalt.  Elvágni
valakinek  életfonalát.

ÉLETFORGÁS,  (élet-forgás)  ősz.  fn.  Jelenti  az
életet  magát,  mennyire  az  különféle  működések, ha-
tások  és  ellenhatások,  mozgalmak által  mutatkozik.

ÉLETFORRÁS,  (élet-forrás) ősz. fn.  1) Minden,
miből  az  élet  ered,  vagy  miből élni,  táplálkozni  lehet.
Isten  az  eredeti  életforrás.  Némely  embernek  többféle
életforrásai  vannak.  Új  életforrást  nyitni  a  polgárok
számára.  2)  Oly  forrásvíz,  mely  betegeket  gyógyít,
életet  frisít.  3)  Bibliai  ért.  Krisztus  urunk  teste és
vére.  Én  vagyok  az  életforrás.

ÉLETFÖLTÉTEL, (élet-fól-tétel) ősz. fn.  Szük-
séges  kellék, akár  az  egyesek,  akár  társaságok, álla-
mok  élete  czélszerű fentartására  vagy  megmentésére.

ÉLETFÜ,  (élet-fű)  ősz.  fn.  A  tarorják  egyik
'aja,  szára  cserjésedö,  könnyen törő,  levelei  tojáske-
rekek,  épélük,  nyelesek , alul  molyhosak, máskép  :
életillat,  engemszagolj,  ambrafü.  (Teucrium marum).

ÉLETHAJNAL,  (élet-hajnal)  ősz.  fh.  Nyíló
életkor,  ifjúsági  idő.  Ellentéte  :  életalkony.

32
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ÉLETHÁZ,  (élet-ház)  ősz.  fn.  Épület,  melyben
gabonát  tartanak  , magtár,  gabonatár.

ÉLETHAJÓ,  (élet-hajó)  ősz.  fa.  Hajó, melyben
gabonát  visznek. Átv.  értelemben :  az  emberi  élet
folyása  minden  viszontagságaival  együtt.

ELETETVÉN, (élet-hiven) ősz.  ih.  lásd: ÉLET-
HŰN.

ÉLETHOSSZ,  (élet-hossz)  1.  ÉLETHOSSZA-
SÁG.

ÉLETHOSSZANT, L ÉLETHOSSZAT.
ÉLETHOSSZASÁG,  (élet-hosszaság)  ősz.  fa.

Évek  sora,  időmennyiség,  melyet  élve  töltünk  vagy
eltöltöttünk;  életkor  egészen  véve.

ÉLETHOSSZAT,  (élet-hosszat)  ősz.  ih.  Míg  az
élet  tart  (vita durante.  Lebenslanglich).

ÉLETHÜ, (élet-hű)  ősz.  mn. Épen  olyan, mint
valósággal  az  életben  találtatik,  a  valódi  élőképet
visszatükröző.  ÉletW  aretkép.  Élethü  leirata,  után-
tata  valaminek.

ÉLETHÜN, (élet-hűn) ősz.  ih. Az  életet,  a dol-
got, úgy  mint  valódilag  van,  tökéletesen  utánozva.
Élethün f ettem  le valakit. ÉUthVm  játttam el valamely
stemélyt.

ÉLETIDŐ, (élet-idő)  ősz.  fa.  Idő,  melyet  vagy
melyben  élünk;  életkor.

ÉLETILLAT,  ÉLETTLLAT-TAROKJA,  (élet-
illat-tar-orja)  ősz.  fa.  Növényfaj  a  tarorják  neméből;
szára  cserjesedő,  könnyen  törő,  levelei  tojásdadok,
nyelesek, alul  molyhosak.  Máskép  :  életfü,  ambrafü,
életfüve,  engem  ttagolj.  (Teucriqm  marum).

ÉLETIRÁNY, (élet-irány), ősz. fa. Föltett  szán-
dék  az egész  életen  keresztül  törekvésre,  működésre
vonatkozva.

ÉLETERÁS,  (élet-irás)  ősz.  fa.  Leírása  vala-
mely  személy  életének,  vagyis elbeszélése  azon vál-
tozásoknak  és  eseményeknek,  melyeken  valaki  szü-
letésétől  haláláig  keresztül  ment,  nemkülönben  azon
nevezetes  cselekedeteknek, melyeket  éltében véghez
vitt.  Máskép :  életraj*.

ÉLETIRÓ, (élet-iró) ősz.  fa.  Személy,  ki  egy
vagy  több  személyek  életét  leírja. V.  ö. ÉLETIRÁS.
Jétut  életirói  át  evangyelittdk.  Ön-életiró.

ÉLETISKOLA,  (élet-iskola) ősz.  fn.  A  gyakor-
lati,  társadalmi  élet, mely  embertársaival  érintkezés,
súrlódás, az élet viszontagságaival  küzdés  által  szok-
tatja,  edzi,  felvilágosítja,  élesíti  az  ember  elméjét,
helyes  és  való  irányra  vezérli  gondolkodásmódját,
tevékenységét  ÉUtitkolaba  járni. Életiskola  a  lég-
jobb  tanitó.

ÉLETISME,  (élet-isme)  ősz.  fa.  Ismeret az élő
lények  életműszereiről,  azok  fejlődéséről,  termésce-
téről,  és  működési  módjáról. Állati  Hetimé, növényi
Hetimé.  (Physiognosia).

ÉLETJÁRADÉK,  (élet-járadék)  ősz.  fa.  Időn-
ként,  leginkább  évenként  járó valamely  pénzőszveg,
mig él  valaki, például  bizonyos  tőkepénz  tétetik  va-
lamely  intézetbe,  hogy  évenként  többnyire  a  rend-

szerénti  kamatnál nagyobb  öszveg  fizettessék  a bete-
vőnek  míg  él,  s  ha  meghal, az  egész  az  intézeté  ma-
radjon.  Fizetnek  életjáradékot  valamely  szolgála-
tért  vagy  bármely  más  okból  is,  mind  magánosok,
mind álladalmak.

ÉLETJEL, ÉLETJELENSÉG,  (élet-jel v. —je-
lenség)  ősz.  fn. Külső  nyilatkozványa  annak,  hogy
valamiben  élet  van, hogy valami élni  meg nem szűnt
Semmi  életjelet  nem  ad,  azaz  megholt.  Még  némi  éltt-
jelek  mutathatnak  a  betegen.

ÉLETKÉP,  (élet-kép)  ősz.  fn.  Kép, átvitt  érte-
lemben,  vagyis  szavakkal,  leirásban,  elbeszélésben
eléadott  rajza  valamely  életjelenésnck  úgy,  mint va-
lóban  létezik. Életképekben  adni  a  népszokásokat,  nép-
mulattdgokat.  Hasonlólag  saját  értelemben  a  festé-
szetben  jelent  a  valódi  életből  kölcsönözött  rajz-
képet.

ÉLETKÉPESSÉG,  (élet-képesség) ősz. fn.  Azon
tulajdonsága  valamely  lénynek,  melynél  fogva  u
élet  működéseit  gyakorolhatja,  élni  tud,  meghalni,
kiveszni  nem kénytelen.

ÉLETKÉPEZÉS,  ÉLETKÉPZÉS,  (élet-képe-
zés)  ősz.  fa.  Működés,  mely  által  valamely  lényben
az  életmüszerck  megfoganszanak,  s önkénti  kifejlő-
désre  alkalmasakká  lesznek.

ÉLETKOR,  (élet-kor)  ősz.  fa.  Idő,  időszak,
melyet  átéltünk,  vagy  melyben  vagyunk.  Ifjúi,  férfi
életkor,  flbswu,  rövid  életkor. Késő  életkor.

ÉLETLÉG,  (élet-lég)  ősz.  fa.  Lég,  mely  ás
állati  élet  fentartására  szükséges,  tiszta,  egészsé-
ges  lég.

ÉLETLE1RÁS,  (élet-le-irás)  1. ÉLETIRÁS.
ÉLETLEN,  (él-et-lcn)  mn.  tt  éktlen-t.,  tb.

—ék.  Minek  éle  nincs,  tompa,  köszörületlen.  ÉleÜtn
két. Életlen fegyver  nem  fog.

ÉLETLENÉDÉS,  (él-et-len-éd-és)  fa.  tt  flttlt-
nédét-t,  tb.  — e*.  Az  élnek  elvesztése,  életlenné,
tompává  levés.

ÉLETLENÉDIK,  (él et-len-éd-ik)  k.  m. eltilt-
néd-tem,  —tél,  — étt. Élét  veszti,  tompává  leszen.
Életlenedik,  megéletknedik.  Sok  hatzndlát  által  (Mit-
nedik  a  két, a  beretva.

ÉLETLENÍT,  ÉLETLENIT,  (él-et-len-ít)  áth.
m.  életlentí-étt,  htn.  —ni  v.  — «w, pár.  —». Élet-
lenné, tompává  tesz, élétől  megfoszt

ÉLETLENÍTÉS, ÉLETLENITÉS, (él-et-len-it-
és) fa. tt  életlenüét-t,  tb.  —ék. Cselekvés,  mely va-
lamit  élétől  megfoszt,  tompává tesz; életlenné  tevéa.

ÉLETLENSÉG, (él-et-len-ség) fa. tt  éltllentég-
ét.  Életlen  állapot,  tompaság.  E  kéttel,  élttUnttge
miatt, nem  lehet  metnent. V.  ö.  ÉLETLEN.

ÉLETMÍV, ÉLETMÍVES, 1. ÉLETMŰ, ÉLET-
MŰVES.

ÉLETMÓD, (élet-mód) 1. ÉLÉSMÓD.
ÉLETMŰ,  (élet-mű) ősz.  fa.  Ás  állati  és  növé-

nyi  testekben  levő edények,  csők,  melyekben  a  ned-
vek  keringenek,  s  melyek  az állati  és  növényi  életet
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föltételezik.  (Orgánum  vitae).  Máskép  :  léteg,  s  lég- ,
ujabban  : aerv,  életszerv.

ÉLETMŰSÉG,  (élet-müség)  ősz.  fn.  Az  élet-
műveknek  rendszere  vagy  mesterséges  elrendezése,
öírofoggő  működése. Állati  éleímiiség,  növényi  élet-
mliség.  Misképen :  létegtet  s  legújabban  :  szervesség,
nfrvetet.

ÉLETMŰSZER,  ÉLETMÜSZERES,  1.  ÉLET-
MŰ, ÉLETMÜVES.

ÉLETMÜTAN, (élet-mti-tan) ősz.  fn.  Tan, mely
az  életművek  ismertetését  tárgyazza.  (Organogra-
pbia).

ÉLETMÜTELEN,  (élet-mütelen)  ősz.  mn.  Mi-
nek  életművei  nincsenek.  V.  ö.  ÉLETMŰ.  Az  ásvá-
nyuk  életmütelen  testek.  Máskép  :  szervetlen.

ÉLETMÜTLEN,  (élet-mütlen)  1.  ÉLETMÜ-
TELEN.

ÉLETMÜVES,  (élet-műves)  ősz.  mn.  Minek
életművei  vannak.  V.  ö. ÉLETMŰ.  Életművet  testeit
vayy  lények  az  állatok  és  növények;  az  ásványok  el-
Intben  életm&telenek.  Máskép  :  szerves.

ÉLETMÜVEZ,  (élet-müvez)  ősz.  áth. Életmü-
vekkel,  azaz életre  szükséges  nedvedényekkel ellát.

ÉLETMÜVEZET,  (élet-müvezet)  ősz.  fn.  Az
életműveknek  rendezete,  öszvefüggö  alkotmánya.
Miskép  : élelmiiset,  létegtet,  szervezet.

ÉLETMÜVEZÉTT,  (élet-müvezélt)  ősz.  mn.
Életművekkel  ellátott,  miben  az  életművek  rendezve
vannak.  Életmüvetett  állati  vagy  növényi  testek.

ÉLETMÜZET,  (élet-mtizet)  lásd  : ÉLETMÜ-
VEZET.

ÉLETNAGYSÁG,  (élet-nagyság)  ősz.  fn.  Va-
lamely  rajznak,  festménynek,  szobornak  akkorasága,
mint  az eredeti  valódilag  az életben  létezik.  Életnagy-
ítyian  festett  kép,  faragott  vagy  öntött  szobor.

ÉLETNEDV,  (élet-nedv)  ősz.  fn.  Szélesb  ért.
életet  fenUrtó,  gyógyító  nedv.  Szorosb  ért.  az  ide-
gek  nedvei,  mennyiben  az  élet  fentartására  szűk-

ÉLETÖSZTÖN—ÉLETTAN 602

ÉLETNÉM,  (élet-nem)  ősz.  fű.  Foglalatosság,
l, mesterség,  szolgálat  stb.,  melyben  életűnket

k,  mely  által  életünket,  kenyerünket  keressük.
/'• 'ján,  tgyháfi,  katonai  életnem. Ezen  életnem nekünk
*•«  ra!4.

ÉLETOKOSSÁG,  (élet-okosság)  ősz.  fn.  Okos-
sjg,  ildomoséig,  mely  a  tartós  életben  megki-
TÍn tátik.

ÉLETÓTALOM,  (élet-ótalom)  ősz.  fn.  Terme-
szti  öaztöoBzerü  ellenállás, mely  által  életünket,  ha
miskép  nem  lehet,  az  ellenségnek  megölésével  is,
tt'gmentem törekszünk.

ÉLETÖRÖM, (élet-öröm)  ősz.  fű.  Öröm,  meg-
<v=gfdé»,  melyet  az  élet  érzése  nyújt.

ÉLETÖSVÉNY,  (élet-ösvény)  ősz.  fa.  Képes
i-trjezijs,  annyit  tesz, mint  folytatott élet,  életmene-
'•'l,  életidő.  Vipyásva,  enélyeoen  haladni  az  Sietős-

ÉLETÖSZTÖN,  (élet-ösztön)  ősz.  fn.  Az  élő
lényekbe  oltott  természeti  vágy  és  törekvés  az  élet
fentartására,  s  az életveszélyek  elhárítására.

ÉLETRAJZ,  (élet-rajz)  ősz.  fn.  1. ÉLETIBÁS.

ÉLETRÁZÓ,  (élet-rázó)  ősz.  fn. így  nevezik  a
molnárok  azon fácskát  a  malomköven,  mely  a  garat-
ra  öntött életet,  azaz  gabonát  rázogatja,  hogy  a  kő
alá  gördüljön.  A  szitás  kövön, vagy  inkább  szitán  le-
vő  ilyetén  fácskát,  mely  zörögve  rázkódik,  s  a  szitát
veri,  hangutánzólag  pétiké  néven is  hívják.

ÉLETREND,  (élet-rend)  ősz.  fn.  Bizonyos  sza-
bályok  szerént  rendezett  élet,  midőn  a  munkának,
evésnek,  alvásnak,  sétálásnak,  pihenésnek stb.  hatá-
rozott  időt  és  mértéket  szabunk.  Életrendet  tartani.
Szoros,  orvosi  életrend.  Életrend  nélkül  élni.  Át  élet-
rendet  általhágni.

ÉLETRENDI,  (élet-rendi)  ősz.  mn.  Életrendet
illető, arra  vonatkozó. Életrendi  szabályok.

ÉLETRENDTAN,  ÉLETRENDTUDOMÁNY,
(élet-rend-tau  v.  —tudomány)  ősz.  fn.  Tan  vagy  tu-
domány,  mely  az  életrendi  szabályokat  rendszeresen
adja  elé.  V.  ö.  ÉLETREND.

ÉLETREVALÓ,  (életre-való)  ősz.  mn.  1) Élet-
re  szükséges  erőkkel  ellátott.  Ezen  csecsemő  nem  élet-
revaló.  2)  Ki  a  társas  életben  okosan, eszélyesen for-
golódik,  s mint mondani  szoktuk, a  ki  élni  tud a vi-
lággal,  világra  való,  szemes.  Ember  válik  belőle, mert
igtn  életrevaló.

ÉLETREVALÓSÁG,  (életre-valóság)  ősz.  fn.
Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  életrevaló;  ép
egészség; élctűgyesség, szemesség,  világravalóság. V.
ö.  ÉLETREVALÓ.  •

ÉLETSZABÁLY,  (élet-szabály)  ősz.  fn.  Bizo-
nyos  szabály,  melyet  követünk,  mind  állati  életünk
épségben  tartása,  mind  társadalmi  viszonyaink, mind
erkölcsi  viseletünk  tekintetéből.

ÉLETSZAK,  (élet-szak)  ősz.  fn.  Az  életkornak
egy-egy  külön része,  pl.  ifjúság,  vénség  stb.  Sajátsá-
gaival,  és  működéseivel  együtt  véve.  Minden  étel-
szaknak  vannak  tulajdon  jellemei,  vágyai.

ÉLETSZER,  (élet-szer)  ősz.  fn.  Az  állati  élet
fentartására  szükséges  eledel,  étel,  ital.  Életszereket
bevásárolni.  Életszerekkel  ellátni  a  várost.

ÉLETSZESZ,  (élet-szesz)  ősz.  fn.  Igen  finom
és  folyékony  test,  mely  az  agyvelőben  képződik,  s
az  idegek  által  az  egész  testben  elterjedvén,  azt  ér-
zékenynyé  és  mozgékonynyá  teszi.

ÉLETSZOMJ,  (élet-szomj)  ősz.  fn.  Képes  kife-
jezéssel,  ám.  életvágy.

„Ki  szívben jó, ki  lélekben  nemea volt,
Ki  életszomját  el  nem égeté."

Vörösmarty.

ÉLETTAN,  (élet-tan) ősz.  fn.  Szélesb  ért.  tan
az  állati  és  növényi  testek  természetéről.  Szorosb
ért.,  tan  az  emberi test  alkotásáról  és  tulajdonságai-
ról,  terméüzett  állapotában  véve. (Physiologia).

32*
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ÉLETTANÁSZ,  (élet-tanász) ősz.  fn. Tudós, ki
az  állati  és  növényi  élet  vizsgálásával  foglalkodik,
ki  az  élettanhoz  ért.  (Physiologus).V.  ő.  ÉLETTAN.

ÉLETTANI,  (élet-tani) ősz.  mn. Élettant  illető,
arra  vonatkozó.  Élettani  itmeretek,  értekezések.

ÉLETTÁBS,  (élet-társ)  ősz.  fh.  Személy,  ki
mással  vagy másokkal  szoros  viszonyban  együtt  él.
Szorosb ért  házastárs.

ÉLETTARTAM,  (élet-tartam) ősz.  fn.  Az  élet-
nek  hosszabbra  vagy  rövidebbre  nyúló  ideje.

ÉLETTELEN,  (él-et-te-len)  ősz.  mn.  Kiben  v.
miben  élet nincs, vagy  olyan,  mintha  az  életerő kive-
szett  volna  belőle, izgékonyság, érzés,  virgonczság
nélkül  való.  Átv. ért  puszta, elhagyott, csendes. Élet-
telen  vidék,  várót.

Rövidítve  éleüen-t  nem  lehet  mondani,  mert ez
mást jelent.

ÉLETTELENSÉG,  (él-eMe-len-ség)  ősz.  fn.
Élet  nélküli  állapot,  midőn  valaki  olyan, mintha az
életerő  kifogyott  volna belőle; élénkség,  virgonczság
hiánya.

ÉLETTELJ,  (élet-telj)  ősz.  fa.  Azon  erők bő-
sége, sokasága, melyek az életet  föltételezik,  egye-
sülve a  legépebb  életművekkel.

ÉLETTELJES,  (élet-teljes)  Ősz.  mn.  Kiben  az
életerők  nagy  bőségben  díszlenek, s  az  életművek
egész épségökbenmőkődnek.  Életteljet  ifjú.  Máskép:
életdút.

ÉLETTERV,  (élet-terv)  ősz.  fn. Terv,  melyet
kitűz  valaki  magának, hogy azt  életében  kövesse, és
végrehajtsa.

ÉLETTÖRTÉNET,  (élet-történet)  ősz.  fn.  Ősz-
vege  azon  adatoknak,  melyeket  ás  életirás magában
foglal.  V.  ő.  ÉLETIRÁS.

ÉLETTUDOMÁNY,  (élet-tudomány)  ősz.  fa.  1.
ÉLETTAN.

ÉLETTUDOMÁNYI,  (élet-tudományi)  ősz. mn.
1.  ÉLETTANI.

ÉLETTUDÓS, (élet-tudós) ősz. fn.  1. ÉLETTA-
NÁSZ.

ÉLETTÜZ, (élet-tűz) ősz.  fa.  Az  életerő  magas
fokú  működése.

ÉLETUNALOM, (élet-unalom)  ősz.  fn.  Lelki
állapot, mely  az  élet  örömeiben semmi  kedvet  nem
talál, az  életet  semmire  se becsüli.

ÉLETUNT,  (élet-unt)  ősz.  mn.  Kinek  semmi
öröme, kedve  nem telik  az életben,  ki  már  semmi-
ben éldeletet nem talál, ki meghalni kivan.  Máskép :
eltolni.

ÉLETVÁGY,  (élet-vágy)  ős*,  fa.  Élni  vagy  él-
vezni vágyakozás.

ÉLETVESZEDELÉM,  ÉLETVESZÉLY,  (élet-
veszedelem  v.  -veszély)  ősz.  fn.  Halállal  fenyegető
körülmény. Életvenéh/ben  forogni.

ÉLETVESZÉLYES,  (élet-veszélyes)  ősz.  mn.
Életveszéllyel járó. halállal  fenyegető. V.  ö.  ÉLET-
VESZEDELEM.  ÉUtotMélyu  utasát,  hajótát,  vál-
lalat.
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ÉLETVESZTÉS,  (élet-vesztés)  ősz.  fa.  Halál,
halálos  büntetés,  halálfenyegetés.  ÉletoettUt  alatt
megtiltani  valamit.

ÉLETVIDÁM,  ÉLET VIDOR,  (élet-vidám  v.
-vidor) ősz.  mn. Aki  vagy ami életének  örül, életében
kedvét  találja.

ÉLETVISZONY,  (élet-viszony) ősz. fn.  Az  élet-
tel  öszvefüggő  körülmény, a társas  életben  elékerütö
egymásra  hatás,  és  visszahatás.  Váltató,  kVtíSnfüe,
kényét  életvinonyok.

ÉLETVÍZ,  (élet-víz)  ősz.  fh.  Életre  ébresztő,
gyógyerejü  víz,  (nem : pálinka).  Afatthiol  életműt.
(Aqua  vitae  Matthioli).

ÉLEZ,  (él-éz) áth. m. éUt-tem,  —tél,  —itt, pár.
—*,  L ÉLESÍT.

ÉLEZÉS, (él-évés)  fn..tt.  Oétet-t,  tb.  —ék, 1.
ÉLESÍTÉS.

ÉLHETETLEN,  ÉLHETLEN,  (él-het-et-len)
mn.  tt  élheteüen-t,  tb.  —ék.  Haszontalan, gyára,
ügyetlen, tunya, aki  élni  nem tud, azaz  a  szükséges
élnivalót  sem  képes  megszerezni, megkeresni, nem
világravaló.  A  dorgáló vagy  megvetést  kifejező  elne-
vezések  között  a  szelídebbek  egyike.  Takarodjál  dol-
godra,  te  élhetetlen l

ÉLHETETLENSÉG, ÉLHETLENSÉG, (ól-het-
et-len-ség)  fn.  tt  élhetetlentég-ét.  Ügyetlenség, gyá-
vaság, restség, midőn  valaki  magán segíteni  nem ké-
pes, s még ennivalót sem bír  szerezni.

ÉLHETETLENÜL,  ÉLHETLENÜL,  (él-het-
et-len-ül) ih.  Gyáván, ügyetlenül, magán segíteni nem
tndólag, nyomorultan,  ügyefogyottan.

ÉLJEN,  (él-j-én)  tb.  éljenek.  Tulajdonkép  az
él  ige  parancsoló"  vagy  óhajtó  módjának  harmadik
személye. Általa  valaki  iránti  tetszésünket  jelentjük
ki,  különösen,  midőn  hevenyében  valamely  kedves
tette,  vagy  megjelentse  által meglepetünk. Nyilvános
gyűlésekben,  mutatványoknál, áldomásoknál,  lako-
mákban,  üdvözlések  alkalmával stb. közönséges hasz-
nálatú.

„Éljen  a  magyar  szabadság  l
Éljen  a  magyar  vitéz,

Aki  e dicső hazáért
S a királyért  halni kész !

Éljenek  szeretteink, e
Drága  honnak szentéi,

Kik  a köz jóért buzognak,
MLit a nap tüzfényei."  Bajaa.

ÉLJÉNÉZ,  (él-j-én-éz)  önh.  m.  é&nem-ítm,
—tél,  — ett/vagy^ww-í'ttem,— ettél,  —itt.  É^jen-t
vagy  éljen-eket  kiált,  rivalg.  Használtatik  áthatólag

j  (targyesettel)  is.  Éljenewni  vagy  megéljenemni  vataJtít,
'  azaz,  éljen  kiáltással  megtisztelni,  üdvözlani.
i  ÉLJÉNÉZÉS,  (él-j-én-éz-és)  fa.  tt
tb.  —ék. Éüen-kiáltas; éjjen-nel  üdvözlés.

1  ÉLJÉNZ,  (él-j  Jn-z)  1. ÉLJÉNÉZ.
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ÉLKALAPÁCS , (él-kalapács)  ősz.  fh.  Ékded
kalapács, melylyel a kovácaok  a  hideg  vasat el  szók-
tik  rigai.

ÉLŐ,  (él-ő)  mn.  tt  élS-t.  Aki  vagy  ami ól.  Élő
állat, OS f a. Hóit  hagyja,  OS  ontja  (km.) Élő  nyelv,
melyet életben fenn  lévő  nép  beszél; néha ám.  éliistó.
Ellentéte : holt. Atv. ért. a maga  nemében, fris, moz-
gékony, ép, hatásosan működő,  s mint olyan  az  illető
alanyával  többnyire  öszvetett  szót  alkot.  Élö'forrát,
(MOH,  OSvü,  melyeknek  szakadatlan  folyásuk  van.

v. eleven  sövény, azaz  valósággal  tenyésző
bokor- TSgy  más  fából  czélzatosan , sűrűn  öszvenö-
rentett kerítés.  ÉlS  (eleven)  stén.  ÉlS  hit , mely  tet-
tekben  mutatkozik.  Néha annyit tesz,  mint amin élni
lehet  ÉUtftXd,jó  élöfSld,  marhaélS föld.  Bibliai  ért.
jeleileg az Istenről  mondatik, mint  ki  öröktől él.  ÉlS
Iritn,  vagy  egyszerűen,  a  mennyiben a  régi  halottas
beatedben  magánosán  álló  eleve  így  olvasandó  :  élS.
Jelent eleséget  is  ezen tájias mondatban :  Mi  it  élűvel
(lünk. Az eszmék  eléadására vonatkozólag  :  Élő  utó-
val  terjeuteni  elé  valamit, azaz nem kéziratban,  nyom-
Utasban, vagy jelekkel, hanem beszélve.

ÉLŐÁLLAT,  (élő-állat)  ősz.  fn.  A  régiek,  kik-
nél  az  állat  szó  szélesebb  (substantia)  értelemmel
bírt, különbözteti  végett  Így nevezték azon lényeket,
melyek  érzéssel  és  önkénte,  mozgó  erővel  bírnak
(animál). V.  ő.  ÁLLAT.

ÉLÖDI,(él-ő-di)mn.tt  élSdi-t,  tb.  — ék.  Gúny-
neve oly embernek , ki  hivatlanúl  mások  asztalához
tolakodva szeret éldegélni , tányérnyaló.

ÉLŐDIK,  (él-őd-ik) k.  m. élSd-tem,  —tél, —Ott.
Nyomorulton,  mások  irgalmából  teng,  holmi hulladé-
kokkal  táplálkozik.  ÉlSdik,  mint Toldi Miklós  etikája.
(Km.) Különösen : tányérnyalóskodik, más asztalához
törölgeti kését

ÉLŐDISÉQ,  (él-őd-i-s.'g)  fh.  tt.  élSdiség-e't.
Tinyérnyalósig, más  asztalahoz  tolakodás , más asz-
taliról  éldegelés.

ÉLÖFA, (élő-fa)  ősz.  fh.  Fa, melynek életmüvei
v.  szervei  rendes  működésüket  folytatják  , mely  ki
nem száradt. V. ö. FA.

ÉLÖFENE,  (élő-fene) ősz.  fn.  Fene- vagy  rák-
nyavalya , mely  a testen  folytonosan  rágódik.  V. ö.
FENE,  RAK.

ÉLÖFÜ,  (ólö-fü)  ősz.  fn.  Zöldellő , nyers  ftt,
mely  ki  nem  aszott,  el  nem száradt.

ÉLÖKÚT,  (élő-kűt)  ősz.  fn.  Kút,  melynek  ki-
apadatlan  fonása  van,  melybe  s  melyből folytonosan
fris  víz  szivárog vagy  buzog.

ÉLŐNYELV, (élő-nyelv)  ősz.  fn.  1)  Nyelv,  me-
lyet  egy  egész  nemzet  vagy  nép beszél,  melyet a  kis-
dedek  anyai  ajkakról  tanulnak  eL  Ellentéte  :  holt-
nyelv.  2)  Szóbeli  eléadás.  Élőnyelven  adni  elé,  hir-
detm a* Itten  igéjét.  AB első  értelemben  a  két  szót
külön  ú  írják.

ÉLÖSAJT,  (élő-sajt)  ősz.  fh.  Kokaczos  sajt.

ÉLÖSDI,  (él-ő-ös-di)  fh.  tt  élötdi-t,  tb.  —ék.
(Idősb Mándy  Péter  gyűjteménye).  L.  ÉLÖDI.

ÉLÖSKÖDÉS, (él-ős-köd-és)  fn.  tt  élötködét-t,
tb  ék,  1. ÉLŐDISÉG.

ÉLÖSKÖDIE,  (él-ős-köd-ik)  k.  m.  élöskOd-tem,
—tél,  —Stt. Hivatlanúl,  tolakodólag  mások  asztalá-
ról  élődik;  kéregetett,  koldulgatott  eledelen  ten-
gődik.

ÉLŐSÖVÉNY,  (élő-sövény)  ősz.  fn.  Sövényke-
rítés,  zöldelő  bokrokból,  növényekből.  Különösen,
buján  tenyésző,  s  öszvevissza tekerődző  növényfajból,
mint  szeder-,  som-,  lepényfából  (Gledicia),  fanzárból
(Lycium),  cseregalagonyából  stb.  Máskép  :  eleven-
sövény.

ÉLÖSZÉN,  (élő-szén)  ősz.  fn.  Szén,  mely  ég ;
eleven  parázs.

ÉLŐSZÓ,  (élő-szó)  ősz.  fn.  Nem  irott,  nem
nyomtatott,  hanem ajkainkkal  kozlött,  kimondott szó
vagy  beszéd.  Élo'tzóval  hirdetni  valamit.

ÉLŐVÍZ, (élő-víz) ősz.  fn.  Folyásban  levő,  foly-
tonosan  buzgó,  bngyogó,  szivárgó  fris  víz.

ÉLTE,  (él-t-e  v.  él-et-e)  harmadik  személyi
birtokragos  fn.  tt.  éllé-t,  többese nincs.  Igen  gyakran
eléforduló  igenév, de  élet  értelemben is vétetik. A többi
személyeknél  : éltem, élted,  éltUnk,  éltetek, éltük;  pl.
éltem világa,  élted folyása,  élte  virága, éltünk  hajnala;
némely névviszonyitókkal  is :  ütemben,  éltedben,  élté-
ben  stb.

ÉLTEN  ÉL,  az  él  szónak hatályosabb, nyoma-
tékosabb  használata.  Élten  élnek  vele  (Faludi),  azaz
folytonosan,  igen  gyakran  élnek  vele.

ÉLTES,  (él-t-es)  mn. tt  éltes-t,  tb.  —ék.  Meg-
lett  körű,  megélemedett  Kiméletesb  és  finomabb  ne-
vezés  a  vén szó  helyett.  Éltes  ember,  éltes  asszonyság.
Képzésre hasonló  a  szintén  múltidőből  képzett  ittat,
jártas,  keltés  melléknevekhez.

ÉLTESÉDIK,  (él-t-es-éd-ik)  k.  m.  élteséd-tem,
—tél,  —(tt.  Éveiben  halad,  korosodik, öregszik,  vé-
nül  ; éltessé  lesz. V. ö. ÉLTES.

ÉLTESSÉG,  (él-t-es-ség) fn.  tt.  éltesség-ét.  Éltes
állapot  vagy  tulajdonság,  elemedéit koruság,  vénség.

ÉLTET,  (él-tet)  áth.  m.  éltet-tem,  —tél,  —étt,
pár.  élteti.  1) Valakinek  életét  fentartja.  Élteti  öt  a
fris  levegő",  és  vidor  kedv.  2)  Élni enged,  érni  hagy,
életben  fentart.  Ha  Isten  éltet  bennünket.  3)  Éljenez,
éljen-kiáltással  üdvözöl,  tisztel  valakit.  Lakoma al-
kalmával  a jeles  embereket  éltetni.

ÉLTETÉS,  (él-tet-és)  fn. tt.  éltetét-t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  mely által  valakit  éltetünk.  V.  ö. ÉLTET.

ÉLTETŐ,  (él-tet-S)  mn.  tt  éltetS-t.  l)  Életet
fentartó.  Éltető  lég,  éltető  állat  régies  értelemben ám.
a  latin  elementum  eredeti  értelembon, a mennyiben ez
alatt  a  tűt,  lég,  vít, fald  értettek.  Eléjön  a  régieknél
éltető'  ég  is  firmamentum  (égboltozat)  kifejezésére.
Éltető  tzer,  minden  ami  az  életet  elémozdítja. 2) Éle-
tet  kívánó, egészségre  ivó.  Éltető  áldomások.

ÉLTEÚNT,  (élte-unt) ősz.  mn.  1.  ÉLETUNT.
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ÉLTIG, (él-t-ig)  ih.  Míg élünk, míg életünk tart.
Mindéltig,  egét*  éltig.  Éltig  eltart.  Képzésre hasonló
fagyiig,  dutíig,  untig  atb.  igehatárzókhoz.

ÉLV,  (él-v)  fa.  tt.  élvet. Kéj,  gyönyör, különö-
sen, mely  érzékeinket  kedvesen  csiklandozza,  vagy
kedvesen  csiklandozni utazik.  Élveket vadáizni.  Élőre
lobbanni.

„Egy  pontra gyűlt  az  élet  foglalatja,
Az  ösztönzaj  csak  élvre  lobbadoz."

Kiflf.  K.

ÉLVEZ,  (él-v-ez) áth.  m. élvet-íem, —tél, — étt,
pár.  —c. Valamit  kéjjel,  gyönyörrel  használ, valami-
ben  folytonos  gyönyört  talál.  Élvezni  a  zene  vagy  re-
mek  ének  bájait.  Élvemi  a  m&oeU  nők  tártatágát.  Él-
vemi a tterelem  örömeit. Máskép  :  éldel.

ÉLVEZÉS,  (él-v-ez-és)  fa.  tt  élvezét-t, tb. —ék.
Élvnek,  vagyis  folytonos  érzéki kéjnek,  gyönyörnek
találása  valamiben,  kéjjel,  gyönyörrel  élés.  V.  ö.
ÉLVEZ.

ÉLVEZET,  (él-v-ez-et)  fa.  tt.  élvezet-ét.  Az  ér-
zékekre ható  azon  kedves  benyomás,  melyet  az  él-
vek,  azaz  kéj  és  gyönyör  éldeléaei okoznak.

ÉLVEZETDÚS,  (élvezet-dds)  ősz.  mű.  Élve-
zettel,  azaz  kéj-,  gyönyörérzettcl  teljes,  gazdag, ami
igen  sok  élvezetet  nyújt.  Élvezetdús  hangverteny.

ELVEZETÉS,  (él-v-ez-et  és)  mn.  tt.  élvezetés-t
v.  —ét,  tb.  —ék. L.  ÉLVEZETDÚS.

ÉLVHAJHÁSZAT, (élv-hajhászat)  ősz. fa. Élv-
keresés,  vágy,  törekvés,  mely  minden  utat  módot el-
követ  többnemií, habár  az  egészségre  s  erkölcsre  ká-
rosan  is  ható élvezésekre  (idősb  Mándy Péter  gyűj-
teménye).

ÉLVOSZTÓ,  (élv-osztó)  ősz.  mn.  Ami  élvet,
vagyis  kéjt, gyönyört szerez; az  érzékekre  igen  ked-
vesen  ható.

ÉLWÁGY,  (élv-vágy)  lásd  :  ÉLVHAJHÁ-
SZAT.

—ÉLY,  névképző :  személy,  veszély,  terebély,  s
némely  ujabb  alkotása  etzély, ünnepély,  egély  stb.  fő-
nevekben.  L.  —ÁLY.

Éli, elvont  gyök.  Jelentései  :  1) bizonyos  un-
dor  a  gyomorban,  miként  émely,  émelyedHe,  émelyeg,
émelyget  stb.  származékai  mutatják  ;  2)  ébrenlét,
ezekben  :  énük,  émett.  Altalános  értelemben  egyezni
látszik  az  m  gyökkel,  melyből  t.  i.  emel,  emelkedik
stb.  származnak,  mert  mind  gyomoi-émelygét  annyi
mint  a  gyomor  emelkedése  (valamely  undorodás
miatt),  mind  émik,  émett,  emelkedett  (éber)  állapotot
jelent, vétessék  ez akár  csak  a  szemekről,  akár  az
egész  testről.

ÉMÉLY,  ÉMÖLY,  (ém-ély  v.  ém-öly)  fa.  tt.
émély-l,  tb.  —ék.  Apró  kelevény,  daganat,  csomó,
leginkább  a  borjúk  hátán,  mely  nyáron  kifakad,  s
kukacz  bújik  ki  belőle.  Ez  értelméből látható, hogy
az  émely a  csömörrel  is  rokon,  mennyiben  t.  i. min-
denik  csomósodás,  daganat  által  jelenkezik.

,  ÉMÉLYÉDÉS,  ÉMÖLYÖDÉS, (ém-ély-éd-és  v.
ém-öly-öd-és)  fa.  tt  émélyédét-t,  tb.  —ék.  A  gyo-
mornak  azon  nyavalyás  állapota,  midőn  valamely
étel  italtól  megundorodik,  különösen  valamely  tál-
édes,  vagy  szokatlan  édességü  étel-italt  megutál.

ÉMÉLYÉDIK,  ÉMÖLYÖDIK,  (ém-ély-éd-ik  v.
ém-öly-öd-ik)  k.  m.  émélyéd-tem,  —tű, —élt. Gyo-
morról  mondják, midőn  kelletlen,  különösen túlédes,
vagy  szokatlan  édességü  étel-italtól  undorodást  kap,
s  hányásra  erőködik.  FiSlémelyedik.  Némely  ember
gyomra  a  nyert fügétől  fölémelyedik.

ÉMELYEG,  ÉMÖLYÖG,  (ém-ély-ég  v.  ém-öly-
ög)  önh.  m.  émélyég-tem  v.  émélygéttem,  —tél  v.
émélygéttél,  émélygétt,  htn.  émelyegni  v.  émélygeni.  A
gyomor valamely kelletlen étel-italtól, különösen édes-
től  kevereg, háborog,  undorodik,  hányásra  készül.

ÉMELYGÉS,  ÉMÖLYGÉS,  (ém-ély-g-és)  fű.
tt  émelygét-t,  tb. —ék.  Undorodás,  gyomorháboro-
dás, hányásrakészülés. V.  ő. ÉMELYEG.

ÉMÉLYGŐ,  ÉMÖLYGÖ,  (ém-ély-g-6).  Ami
émelyeg,  undorodó. ÉmelygS  gyomor.

ÉMELYGŐS,  ÉMÖLYGÖS,  (ém-ély-g-ta)  mn.
tt.  émelyg8»-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  1)  Ami  könnyen
émelygést,  azaz  undorodást, csömört  okoz.  ÉmelygSt
izü  gyümölcs,  étel,  ital.  2)  Ami  könnyen  émelyeg,
émelygésre  hajlandó.  ÉmelygSt  gyomor.

ÉMÉLYÍT,  ÉMÉLYTT,  ÉMÖLYÍT,  (ém-ély-ít)
áth.  m.  émelyU-étt,  htn. —ni v. —eni. Undorít,  csö-
mört okoz,  fölkeveri,  háborítja  a gyomrot, hányásra
erőtet

ÉMEN,  (ém-en)  ih.  Ébren;  eszén,  öntudattal,
józanon. Többet  lettél  énén  kívül  (a beteg) mint  émen.
Élnek  vele  Győr vidékén.

ÉMETT,  (ém-étt)  mn.  tt  émétt-et.  A  kiavult
émik  igéből, ám. éber, nem alvó;  virratztó.  Székelyeaen
személyragozva is: émétt-em, émétt-ed.  V. ö. —ATTA.

ÉMÉTTEN,  (ém-étt-en)  ih.  Ébren,  virrasztva,
nem  alva.  Émétten  láttam, nem  álmomban. Emelten
ie, álmomban it. (Faludi).  V.  ö. ÉM, ÉMIK.

ÉMÉTTSÉG,  (ém-étt-ség)  fa.  tt  émitttég-ét.
Éberség, éberállapot,  ébrenlét  V.  ö. ÉM,  ÉMIK.

ÉMIK,  (ém-ik) kiavult  ige,  ám. virraszt,  ébren
van, nem  alszik.  Ebből  maradtak  fenn  a  szinte  ke
vesse  divatozó  émett,  émetten  szók.

—ÉN, névképző,  mint  :  teh-én, peretzl-én.  Vas-
taghangou  : -án ; L —ÁN.

ÉN, (1)  régiesen  ÉN,  első  személyt jelentő név-
más, mely  a  ragozásokat  nea  a  rendszeréutí alakban
látszik  fölvenni.  Tárgyesct:  engem v.  engemet;  tb. mi,
(erdélyiesen: mű),  teljesen:  mink;  többes  tárgyesete :
minket  v.  bennünket.  Személyragozva,  egy  birtoka
egyes  alanyeset:  enyém  (:= en-é-em), többes:  miénk
(= mi-é-nk), v. mienk, több  birtoka  egyes : enyéim  és
(enyémek)  többes : mieink  v.  miéin* és miénkek.  E sze-
mélyragos  állapotban  egyéb  nevekhez  hasonló módon
szinte  fölveszi  a  névragokat,  például:  enyém f,  enyém-
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nti, myémet,  enyémre  ,  eny énről;  mienké,  midikének,
minítí  stb.  A  többi  esőteket  is  a  névragokkal  és  '
Oviitokkal  szinte  személyragok  által  képezi,  u.  m.
t.Min  (vagy  nyomatossággal  :  én bennem) = lenn- j
m, így  berniünk;  nálam = nál-am ,  nálunk;  belém  \
= bele-em,  belénk f  rám, ránk;  hoztam = hoz-já-
am, hozzánk:  belőlem,  belőlünk ;  rólam,  rólunk ;  tőlem,
(Siiiii; nekem, nekünk;  értem,  értünk;  velem,  velünk;
alattam , alattunk ;  előttem,  előttünk ;  utánam,  ulán-
•««í stb.  Ezek  :  elé,  kSzé,  hegyé,  fölt  kétképcn  sze-
mrl) mgoztatnak ,  u.  m.  szabályosan  :  elém ,  elénk ;
fe',  kíjzénk;  hegyem,  hegyénk  ;  fölém,  fölénk  ;  vagy
helyettük  az  elS,  köt,  hegy,  föl  nevek  vétetvén  alapul,
t'lőiiör személyragot, azután  be. ragot (=  ve,  ugyanaz
mint ho-va,  to-va szókban)  vesznek  fel:  élőmbe,  elönk-
it; (kötőmbe  nincs),  kötttnkbe ;  hegyembe, hegyünkbe ;
p'Jimbt  (ritka  használatú),  fölünkbe.  Az  /gy személye-
sített  névragoknak  és névutóknak néha,  mint  érintők,
intőbb  nyomatosságért  elébe  tétetik  maga  a  szemé-
lyes névmás  iá, p.  o.  én velem, mi  velünk ;  én  alattam,
mi faltunk.  Néha  s  különösen  magam  szó  előtt  —n,
-ni  toldalékhangot  vészen  föl,  még  pedig  kettöz-
trtre  is, ú.  m.  en-én  v.  en-n  v.  en-n-én,  mely  toldalék
upran  ás  et-en,  ily-en  s  mély  hangon  az-on,  oly-ati
A  szó an, ön,  én  toldalékával.  V.  ö.  — AN,  (3),  f s
Személynévmás.  Szókötési  szabályaira  nézve  v.  ö.
.V'Vmd*,  Személynévmát.

Közelebbi  rokonságok  az arab  éne  v.  ená,  héber
<fni  v. anókhi,  szanszkrit  aham,  török  ben,  dsagatuj,
t>tir,  pcrsa  mén,  azirjen  me,  finn  minS  stb.

Ily  nevezetes  és  működéseiben  roppant  befo-
lyik  szónál  (milyenek  általában  a személyes  névniá-
s'jk)  kétségen  kivül  mindenkit  érdekel  valószínű  ere-
di ti'röl  némely jelentékenyebb  véleményeket  hallani.

Egyik  nézet  például  Pott  kitűnő  nyelvbnváré
üt  tartja  az  árja  nyelvekben,  hogy  az  a  hang-tál,  il-
letőleg  beszédtől  vagy  beszélőtől  vette  nevét,  például
u. arja  nyelvekben,  legalább  a  nevező  esetekben elé-
f-rduló  torokhang  (ego,  éym,  ich, góth  ik,  szanszkrit
alfám  stb.)  megegyezik  az  ugyanezen  nyelvekben
hasonló  hang-búi  eléjövő  g  a  beszélésre  vonatkozó
•zókkal, pl.  a  szanszkritban  ah  (ám.  mond),  latinban
•!;rt.  görögben  î la>, tehát  a  felhozott  névmások a bc-
52-;lö  személyt jelentenék  (hic  qui  loquor).  Ezekhez
kteonló  szó a  magyarban:  ige,  melylyel  teljesen  azo-
o»i  a mongol  tige, sínai  (ng (=: felel) stb.  A  magyar-
ban  továbbá  az  én  s  mély  hangon  an  szórész,  előtét-
tel  igen  sok  szavainkban  eléjön,  mint  cs-en-g,  ci-en-
•iit,  t m-g,  t-en-e, p-en-g, p-en-dít,  sőt  magában  a
h an g  szóban  is  stb. V.  ö.  ÉN, (3)  elvont  gyök.

A  másik  nézet  Bopp  szintén  igen  kitűnő  nyelv-
tudósé.  E nézet  azt  tartja,  hogy  mind az  aham  mind
t  több  ént jelentő  attmé  szókban  csak a puszta  a ön-
bogzó ai  első  személy  jellemzetes  eleme,  s  ez nem
ma  mint m szanszkrit  mutató  névmás  (demonstrati-
TBBI)  törzse  a  (mely  megfelel  a  magyar  e vagy ez-nck)
i figyelmet érdemel,  hogy  a  hindu  drámákban  az  én
gytkran  ajan  dtanan (=  ezen  személy)  kifejezéssel

íratik  körül.  Bopp  szcrént  a  ha  ezórész  (a/iam-ban)
oly  részecske, mely  mint a  görög  ys, (dóriai) y« a név-
másokhoz  szeret  (különös)  jelentés  nélkül  függesz-
kcdni.  (Ily  fiiggclékcs  g  van  a  magyar  ittcn-eg,  ot-
tan-ag  tájdivatos  szókban  is).  Végül  az  m  szerinte
csak  toldalékhang,  mint  tva m  (=  te) szóban  is.  A
többes  aszmé (=  mink)  szót  pedig  Bopp  úgy  fejte-
geti, hogy  a  szmé  valamint jusmé,  (=  ti,  tik)  szóban
a  smé  a  harmadik  személy  képviselője,  tehát  a-stmé
ám.  én  (és)  ők,  éa ju-smé  ám.  te  (és) ők.  Benfcy  jeles
nyelvtudós  szerént  a/iam-ban  az  első  a  hihetőleg ma
helyett  áll,  mely  magát  a  ragozott  (obliqnus) esetek-
ben  tartotta  fenn.  (T.  i.  Benfcy  csak  így  gondolja  ki-
magyarázhatónak  az  ezen  esetekben  előforduló  m-ct,
pl.  a  latinban  mi-hi,  me  a  me,  me-cum  stb.,  de  Bopp
az  m ben  is  mutató  névmást  sejdit,  t.  i.  a  zend  ima
szóban  is  két  névmástörzs  van : i = ez  és ma  kö-
zeire  mutató).  Benfcy  is  mcgvallja,  hogy  „a  gö-
rög  £/«, t-ftnv, t-ftoi,  «/«'»  szókban  az  e  elöhang
nem henye pótlék,  hanem  azon  névmási  törzs,  mely
a  szanszkritban  : a  (=  ez)  és  a  névmási  fogalom
erösbitésérc  szolgál." V. ö.  Élőbeszéd  152,  153.  la-
pokon.

Mi  a  magyar  c'n  eredetére  nézve  is inkább  Bopp
nézetéhez  járulunk, sőt  a  számos  más  nyelvekben  lé-
tező  eltérésüket  is, (például  az arabban  éne  v.  ená =
én,  és  ente = te,  tehát  az  én  közös, mint a  magyar-
ban  is  en-en,  te n-en stb.  szókban;  továbbá  az  arab-
ban,  héberben  a  második  személy ragja  gyakran  k, a
szirjénben  n,  török  és  tatár  nyelvekben  gyakran  n
[orrhang];  a  magyarban  pedig  mindkettő,  az  utóbbi
m  alakban,  első  személy  ragja),  csak  az  ö elve  sze-
rént  fejthetjük  meg.

Az  e  (sajátlag  éles  e) hang  a  magyar  köz  nyelv-
ben  minden  legkisebb  kétségen  kivül  nemcsak  puszta
hang,  hanem  valóságos  szó,  pl.  ezekben  : iít  van e;
idv jöjj  e, és  több  számtalan mondatokban  (ellentét-
ben  az  a  szóval, pl. ott  van  a,  oda  menj  a), és  ugyan-
az  gyöke  más  névmásoknak is,  t.  i.  e-z,  e-m-cz  szók-
nak,  s jelent  mindenütt  közeire  mutatást,  valamint  a
vele  legközelebb  rokon  t  is,  i-ly,  i-de,  im-lgy  stb.
szókban  (némely  szójárasokban,  s  a  régieknél  is  tn-
gém  •rengem).  Én, vagy  régiesen  m,  tehát  vagy  ám.
em  törzs  (eme,  emez)  szókban,  vagy  e-en az  e  mutató
szócskából  és  én  toldalékból  (mint  ez-en, ily-en  szók-
nál)  összetevő,  vagy  épen  ezen  szóból  összébbhúzva,
mely  alakban  szépen  megegyeznék  hangokban  is  a
zend  azem  (=  én) szóval.  Az  első  és  fő  elem minde-
nfitt  a  közeire  mutató  e  vagy  t.  S  az  arab  és  héber
nyelvekben  előforduló  i  mint első személy  ragja a  leg-
ősibb,  legelemibb,  nem  pedig  csonkulat  volna.  Sínai
nyelven  pedig  én csak  i  és  jú.  (Schott  Vilmos  sínai
szókönyve).  V.  ö.  Élőbeszéd.  154.  lapon.

Ami  a  többest  illeti  : a  teljes  mínfc-ben  a  k a
rendes  többes  k  jellcmhangja,  mint  ti-k  és  ö-k  szók-
ban  is,  a  min szórész pedig az  én  kcttőztetéséből szár-
mazott,  mint  ti-tek-et  szóban  is  ti-tek ;  mink  tehát =
én-én-k  v. en-en-k,  v.  in-in-k = n-in-k ̂  m-in-k. A
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ragozásokban  eléforduló  en-k,  Un-k,  un-k, régiesen
em-tík  vagy  m-fl*  is  már  közvetlenül  inkább  az  első
személyragból  eredeti,  például  a  halotti  beszédben
eléjön : it-em-Hk =:  öt-öm-ttk,  ur-om-k ̂   ur-am-k.

Engem  (engemet) pedig  vagy  az  ennem  (enne-
met) módosulata, (valamint  bennünket  is  hihetőleg ám.
mamiinkét),  vagy  Révay  szerént  én-t  tirgyeset  az em
személyragot  is  fölvevén,  lön  tn-t-em,  s  a  t-nek  g-vé
v&ltoztával,  a  mi  nem példa  nélküli  : en-g em, mely
túlzásból  ismét fölvette a  t  ragot  : en-g-em-et,  mint
ő-t-et  alak  is.  V. ö. Élőbeszéd.  163.1.

ÉN, (2),  fn.  tt.  én-t. Bölcsészeti szélesb  ért  ám.
saját  maga a bölcselkedő,  mint emberi lény, ellenté-
tül  minden  egyéb  kívüle  létező  lényeknek.  Énem,
éned,  íné,  azaz  én  lényem,  te  lényed,  ő lénye.  Szo-
rosb és  elvont  ért  szellemi  lény,  eredeti, tiszta álta-
lánosságban,  s  egyénileg  véve.  Ás  ént  megkulönbtit-
teíni  a  nem  éntSl.  Énen  ketdeni  a  b&ctelkedéit.  Én
gondolkodom,  tehát  vagyok.

ÉN,  (3),  elront  gyök,  él  ének  szóban és  szár-
mazékaiban.  Feltaláltatik  számtalan,  mind  magyar,
mind  idegen  szókban, (amott többnyire g kíséretében)
mint hallhatót  jelentő  lényeges  gyökértag;  ilyenek  a
magyar  cteng,  leng,  peng, pendít,  pendül, reng, sene,
teng;  s  alhangoknál  : csöng,  dana,  hang,  kong,  lant,
tavit, tanúi, bong,  dong,  tong,  *tong stb., a  latin  oano,
tono, tonut,  íonut,  tinnio, a hellén tótot,  <pt»ry,  <p»-

' «^w, német  ríngen, Song,  szanszkrit  tan  (zeng),  van,
bhan (bong), kan, kvan  (hangzik, cseng), perzsa  dhang
(hang,  ének),  dán-intőn  (tanulni,  tanítni),  chdn-den
(énekelni, olvasni);  sínai jumg  és  ming  (énekelni).  A
héberben  íiiJJ  (ánáh) énekelni, • a finnben ££m  szin
ten ám. a  latin fonut, vote stb.

ÉNEK, (én-ek) üt. tt ének-ét. 1) Hangok kelle
mes változása, majd magasabban, majd mélyebben

lebegése, melyek öszvesen  valamely egészet  képez
nek. Ilyen a madarak  éneke, melyek különféle hang
lejtéssel zengenek. 2) Különösen, az emberre  vonat
kozólag, zenészi ért. az emberi hangoknak bizonyos

szabályok,  időmérték, hangsúly  és  nyűgök  szerénti
kellemes  lejtése.  Egyhári  ének,  világi  ének,  tttnpadi
ének.  Ájtatot-,  gyáttének.  Stép,  kellemet,  fVltértS,  vi-
tttó,  rekedt  hangú  ének.  8)  Maga  azon szöveg, verse-
iét, költői  mű,  mely  énekelve  adatik  elő.  Ide tartoz-
nak jelesen a komoly  tárgyú, magasabb  érzelmeket
kifejező,  istenies, vallásos  venezetek,  lantos  költe-
mények.  Minden  éneknek  van  nótája.  (Km.)  Hóiéra,
mint  a  nent  Iván  éneke.  (Km.)  ÁM  új  éneket  örömeit
éneklik.  (Km.) Bibliai ért. bizonyos  kitűnő  szépségű-,
magas  röptü  hálaénekek.  Ilyenek: Monet  éneke. Deb-
bora  éneke.  Habakuk  éneke.  Énekek éneke stb.  Némileg
ellentétben  áll  dal  szóval. V. ő. DAL.

ÉNEKBESZÉD, (ének-beszéd)  Ssz. fa. Némely
zenemüvekben,  különösen  a  daljátékokban  (opera)
előkerülő  igen egyszerű  éneklésmód,  mely  az  ének
és beszéd  között  némileg  közép helyet  foglal.  (Reci-
tetív).

ÉNEKDARAB,  (ének-darab) ősz.  fn.  Hanguer-
zemény, melyet egy  vagy  többen énekelnek el.

ÉNEKDEGÉL,  (én-ek-deg él) 1. ÉNEKELGET-
ÉNEKEL,  (én-ek-él) önh. m. énektl-t  v.  éntüOt,

htn. —ni  v.  —ént.  Éneket  zeng  vagy  mond.  T. ö.
ÉNEK.  Énekel  a  madár.  Énekel  templomban  a  «<fp.

'  Nem egyiránt  énekel  át  éhező  a  jól  lakottal.  (Km.).
Használják  tárgyesettel  is  átható  ért  Bucntóotó,

1  sterelmet,  éneket  énekelni.  Elénekelni  a  böjti  énekeiét.
1  Régen  elénekelte  ott  St.  Dávid. (Km.) Megénekelni va-

lamely jelet  embert,  eteményt,  Ünnepélyt.  SXéntkelma
halottat.  Énekeljetek  a*  Úrnak  új  éneket, (l 49. Zsolt)

„Vagy  mint  midőn  a nép
Templomban  énekel,
Engem  nagy ünnepek
Érzelme  foglal el."

Tavaszi  dal  (Erdélyi  Jánostól).

ÉNEKELGET,  (én-ek-él-get)  önh.  ée  gyakor.
m.  énekélget-íem,  —tél,  —itt,  pár.  énekelgeti.  Ismé-
telve,  folytonosan,  tartósan  énekel.  Énekelgettük  a*
vtaMÓ  búetúiok.  Vonz  áthatólag tárgyesetet  iá.  Reygtl
ét  ettve  ajtatot  éneket  énekelgetni.

ÉNEKELHETŐ,  (én-ek-él-het-ő)  mn. tt  énekel-
het&-t.  Amit el  lehet  vagy  szabad  énekelni.

ÉNEKES,  (1),  (én-ek-és)  mn.  tt  énekii-t  v.
—ét,  tb.  —ék.  1) Örömest éneklő, énekelni  szerető.
Énekei  leány,  éneket  madárka.  2)  Magában  éneket
vagy  énekeket  foglaló.  Éneket  ktotyv.  Éneket  meder,
ki  orgona  nélkül  énekel, máskép  :  kOnyStót  meiter.
Éneket  mite,  melyben  a pap vagy  nép énekel.

ÉNEKES,  (2),  (l-  föntebb),  fn.  tt  énekéi-t, tb.
—ék. Személy, ki  énekel  vagy  kinek  különös  hiva-
tása, kötelessége  az  éneklés.  Templomi  éneket.  &»'•-
hdti  éneketek.  Jó,  hiret  éneket. Mély  vagy magot,  tiuto
vagy  rekedt  hangú  éneket.

ÉNEKESNŐ,  (énekes-nő)  öaz.  fn.  Nfezemély,
ki  énekel,  vagy  kinek  különös  hivatása  énekelni
Smnhdn  énekemS.

ÉNEKÉSZ, (én-ek-ész)fa.  tt  énekéit, tb.  —ék.
Művészi  ért  vett  énekes, azaz  személy, ki  az  ének-
lést a zenészét  szabályai  szerént  tanulta,  éa hivatás-
ból  gyakorolja.  Udvari,  egyháti  énekem.

ÉNEKÉSZET,  (én-ek-ész-et)  fh. tt  énekéttet-et.
Művészet, melynek  tárgya  a  zene  szabályai  szerént
gyakorlott  éneklés.

ÉNEKKAR,  (ének-kar)  ősz.  fn.  Együtt  éneklő
személyek kara. Templomi,  tffnhári  énekkar. Férfi,  női
énekkar.

ÉNEKISKOLA,  (ének-iskola)  ősz.  fn.  Zenedet
intézet vagy  tanoda, melyben a  növendékek  axabály-
szerfileg  énekelni tanulnak.

ÉNEKKULCS, (ének-kulcs)  ősz.  fn.  Az  ének-
darab elején  álló  sajátságos  jegy,  melyből  a*  ének
öszves  hangjegyeinek  magasságát  vagy  mélységét
megtudni. (Clavis).

ÉNEKLECZKE,  (ének-kczke)  ősz.  fa.  Egyes
eléadás  az énekiskolábau.
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ÉNEKLÉS,  (én-ek-1-és) fa. tt. éneklés-t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  midőn  énekelünk, éneket  zengünk.  V.  ö.
ÉVEK, ÉNEKEL.

ÉNEKLÉSI,  (én-ek-1-és-i)  mn.  tt.  énekléri-t,  tb.
—ék. Éneklést illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.
ÉnekUti  modor.

ÉNEKLŐ,  (én-ék-1-ő)  mn.  tt.  éneklS-t.  1)  Éne-
ket  mondó,  zengő',  hangoztató.  Éneklő  madarak.
ÉtutlS  buctujárók.  2)  Ahol  énekelnek.  Éneklő  hely,
(lutíi  tartat.  Használják  főnév  gyanánt  is,  énekes
helyett

.Füleniile  bús  éneklő ,
Hej  csak  téged  ne  halljon  ő ,
Mert  veled  is  versenyt  nyögne,
S  érző  szíve  megrepedne."

Czuczor.

ÉNEKMESTER,  (ének-mester)  ősz.  fn.  Mester,
ki  másokat szabályszerüleg  énekelni  tanít.  Színházi,
templomi,  zenedéi  énekmester.

ÉNEKMŰVÉSZ,  (ének-művész)  ősz.  fn.  Ki  az
énekbe*  magasabb  zenész!  szabályok  szerént  ért,
egyszersmind  azt  művelt  kellemes  hangon  gyakorol-
ja. Máskép  :  énekén.

ÉNEKMŰVÉSZET,  (ének-művészet)  ősz.  fű.  1.
ÉNEKÉSZET.

ÉNEKÓBA,  (ének-óra)  ősz.  fn.  Óra,  mely  alatt
nUki  énekelni  tanít vagy tanúi. Naponként  egy  ének-
órát  adni  a  növendéknek.  Egy  énekórát  egy  pengő  fo-
rintjával  Jüetni.

ÉNEKSZÓ, (ének-szó) ősz.  fn.  1) Énekre  alkal-
matos  hang.  2)  Éneklés,  énekhangoztatás.  Énekszó-
'•ai  járni  a  búcsút.  Énekszóval  bebarangolni  éjjel  az
utóikat.  Szép  énekszóval  odább  ment.  (Km.), azaz  va-
lamely kelletlen  dolgot  hallva,  s  reá  valamit  dudolva  j
toiibb állott,  mintha  nem  is  illetné  őt.  l

ÉNEKTAN,  (ének-tan)  ősz.  fn.  Az  ének  szabá-  :
Ij-iit  magában  foglaló  oktatás.

ÉNEKTANÍTÓ  ,  (ének-tanító)  lásd  :  ÉNEK-  \
MESTER.

ÉNEKTANODA,  (ének-tanoda)  lásd  : ÉNEK-
ISKOLA.

ÉNEKTEREM,  (ének-terem)  ősz.  fn.  Terem,
melyben  énekleczkék,  énekgyakorlatok  tartatnak.  j

ÉNEKZENE,  (ének-zene)  üsz.  fn.  Egyedül  em-  .
tx>ri  hangokból,  hangszerek  vegyítése  vagy  kísérete  |
nrlkül öszveállitott zene.  i

ÉXEKZET,  (én-ek-z-et)  fn.  tt.  énekzet-él.  Az  !
"iik  több  hangjainak  ,  több  részcinek  ogybcol-  ;

—ÉNT,  képző ;1.  —ÁNT.
— ÉNY,  névképzö,  mint  :  lep-ény,  cser-ény,  lég-

Asy, neg-ény,  ter-ény  »tb.  Vastaghangon  l.  —ÁNY.

ÉP, mn.  tt.  ép-et.  1)  Aminek minden  részei  ere-
leti  romlatlan  állapotukban  megvannak  ; egészséges.
f'.p  embtr,  ép  tett.  Ép  gyermeket  hozni  a  világra.  Ép
•tittl,  egé**»éggel  lenni.  Ép  ké*.d,  lábbal  megszaba-

4KAO.  HAOT.  SIOTijt  II.  K<~r.

.  dúlni  a  veszélyből.  Ép  alma.  Nincs  egy  ép  ruhadarab
<  rajta.  Elég  szép,  a  ki  ép.  (Km.).  Vétetik  átvitt  érte-

lemben  is.  Ép  szil*.  Ép  erkOlos.  2)  Mint az  épít,  épül
stb.  szók  gyöke,  ám.  valami  öszveszerkezett,  öszve-
rakott  egész.  V.  ö. ÉPÍT,  ÉPÜL  stb.

Származékai  :  épen,  épít,  épség,  épül  stb.
Rokonul  tekinthető  a  szanszkrit  : jiv  (fennáll;

él),  hellén  :  /9<os,  a  török  :  év  épület  vagy  ház  érte-
lemben  stb.

—ÉP, névképző  :  közép,  cserép  szókban,  rövi-
den  is  ejtik  :  közép,  cserép.  L.  P,  mint  képző.

ÉPEG,  (ép-eg)  néha  a  p  megkettöztetésével  :
éppeg,  máskép  :  épeng  v.  éppeng,  ih. Erdélyben  diva-
tos  épen  2,  3,  4,  5,  6.  érteményében.

ÉPELÖDIK,  (ép-el-öd-ik)  belsz.  m.  épelM-tem,
—tél,  —ölt. Gondokkal  vesződik,  gondok  közt  sor-
vad.  Élnek  vele  Kemenesalján,  és a barkók.  Másutt
és  szokottabban  :  tépelb'dik.  Valószínűen  eredetileg  :
Kvelödik  =s  évődik,  1. ezt.

ÉPEN,  (ép-en)  ih.  1)  Romlatlanul,  csonkftla-
nul,  egészségesen.  Kpen  visszatérni  a  harczból.  Épen
haza  vinni  a  kölcsönzött  edényeket.  Epén  maradt  téli
gyümölcs.  2) Tagadólag  vagy  daczolva  az  ellenkezés:
szándékot  s  indulatot  különösen  kiemeli.  Azt  épen
nem  teszem. Epén  azért  szóltam,  hogy  haragudjék.  3)
Néha  ám.  szoros  vagy  közvetlen  közelségben.  Épen
az  üt  mellett.  Epén  a házunk  előtt.  4) Egyenesen.  Epén
ez  a  szándékom.  5)  Tisztán,  csupán.  Épen  annyi ma-
radt,  és  nem  több.  6)  Gúny  gyanánt  is  használják.
Epén  téged  vártunk  jó  madár.  Epén  bízón.  Némely
értelemben  (különösen  4,  5,  6.  alatt)  rokon  vele  a
német  :  eben.

ÉPENBIZON,  (épen-bizon)  ősz.  isz. Gúnyos  ki-
fejezés,  mely  az  állításnak  ellenkező  értelmet  köl-
csönöz.  Épenbizon,  majd  ebre.  bízzuk  a  hajat.

ÉPENÉGETÉS,  (épen-égetés)  ősz.  fn.  így  ne-
vezi Pázmán azon ó testamcutomi áldozat nemét, midőn
az  cgcsz  áldozatbarmot megégették  (Holocaustum).

ÉPENG,  (ép-en-g, a  .g  oly  toldalék  mint  itten-
eg  szóban);  l.  ÉPEG.

ÉPENJÓKOR, (épen-jókor)  ősz.  ih.  A  legalkal-
uiasb  időben.  Epenjókor  jösz.  Vétetik  gúnyosan  is
ellenkező  értelemben.  Kjx'njókor  hozott  a  manó.

ÉPENJÓL,  (épen-jól)  ősz.  ih.  A  legalkalma-
sabb  módon.  Epenjól  esett.

KPENSÉG,  (ép-en-ség)  fn.  tt.  épenaég-ét.  Ezen
törzsöki állapotában nem, de  származékaiban  épe,nség-
gel,  i:pe>isi:yc.ien  használják.  L.  ezeket.

ÉPENSÉGGEL,  (ép-en-ség-vel)  ih.  Általában,
teljességgel.  Epenséygel  mindenre,  alkalmatlan.  Epen-
séggel  nem  akar  megjavulni.  Ha  épenséggel  az  a  szán-
dékod  ,  ám  legyen.  Azt  épenséggel  nem  engedhe-
tem  meg.

ÉPENSKGKSEN,  fép-en-ség-és-en)  ih.  Az  épen
határzónák  uyomatosabb  kifejezése.  Régies vagy nép-
szerű  cléadásba  való.

33
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ÉPÉRÉDIK,  (ép-ér-éd-ik)  k.  m.  éperéd-tem,
—tél,  — e«.  Dunán  túl,  különösen  Győrv.  ám. be-
tegségéből  gyógyul,  lábadoz,  • mintegy  ép  álla-
potba  tár  vissza.  Vaataghangon,  ellentéti  viszonyban
áll  vele  :  áporodik.

ÉPEREJÜ, (ép-erejű)  ősz.  mn.  Teljes  erőben
levő,  egészséges.

ÉPÍT, ÉPÍT,  (ép-ít) áth.  m.  éptí-étt,  Un.  — m
v.  —ént', pár.  —«.  Egyes  részek  öszveállítása  által
valami  egészet  készít Használjak  különösen az ácsok,
faragók,  kőmívesek  mnnkiiról,  csatornákról, utakról.
Templomot,  palotát,  házat, kunyhót, aklot, malmot, ha-
jét  építeni.  Utakat,  etatornákat,  hidakat  építeni.  Aki
útfélen  épít,  sok  műtere  van  annak. (Km.). Átv.  ért.
alapít öyantira  építeni  a vádat. Honig  ember  szavára
nem  kell  építeni.  Igekötőkkel  :  Beépíteni  át  üres  tel-
keket.  Beleépíteni  minden  péntt  a  etukorgyárba.  El-
építeni  évi jövedelmeit.  Fölépíteni  a  tornyot.  Kiépíteni
a  MÍ  elejét  át  utctára. KSrülépíteni  falakkal  a  kertet.
Ráépíteni  a  régen  megvetett  alapra.  Erkölcsi  ért.  ja-
vít  A  tűnt  oktatások  építik  ős  embert. V.  ö. ÉP.

ÉPÍTÉS, ÉPÍTÉS,  (ép-ít-és)  fa. tt  építét-t,  tb.
—ék. Azon  cselekvés,  midőn  valaki  épít.  Templom
épitéte.  Át  épitét  pénzbe  kerül.  Épitéshet  fogni.  V.
ö. ÉPÍT.

ÉPÍTÉSI, ÉPÍTÉSI, (ép-ít-és-i) mn.  tt.  épüéti-t,
tb. —ék.  Épitést  illető,  ahoz  tartozó, arra  vonatkozó.
Épitési  terv,  kéltségek.

ÉPITÉSMÓD,  (épit-és-mód)  ősz.  fa.  Azon  sza-
bályok  öszvege, melyek  szerént  építeni kell,  hogy  az
épületnek  bizonyos határozott  alakja  legyen.

ÉPITÉSREND, (épités-rend) ősz. fa. 1) Az  egy-
más  után  építésben  követendő vagy  követett rend. 2)
Felsőségi  rendelet, melyet az  épületek  felállításában
a  közbátorság  és  rend  tekintetéből  követni kell.

ÉPÍTÉSZ,  ÉPÍTÉSZ, (ép-ít-ész)  fa.  tt.  éptíétt-t,
tb.  —ék. Személy, ki  az építészetet  rendszeresen  ta-
nulta  ,  és  művészileg  gyakorolja.  V.  ö.  ÉPÍTÉ-
SZET.

ÉPÍTÉSZET,  (ép-it-ész-et)  fa.  tt  épitétzet-et.
Mesterség, melynek műtárgya, kényelmes, biztos, tar-
tós,  művészileg  szép, és czélirányos  épületeket s te-
hetségig jutányos  áron  létesíteni, felállítani.  Az  épü-
letek  kűlönfélesége és  czélja  szerént  az  építészet  is
többféle  : Polgári  építettet,  gatdaiági  építettet,  hadi,
viti,  hajóépitéttet.

ÉPÍTETLEN, ÉPITETLEN,  (ép-ít-et-len) mn.
tt  építetlen-t,tt>.  —ék. Ami nincs beépítve,  fölépítve.
FoÚptíeOen  hát. Határozói értelemben ám. építetlenfil.

ÉPÍTETLENÜL,  (ép-ít-et-len-ttl)  ih.  Építetten
állapotban,  föl  nem  építve.

ÉPÍTGET,  (épit-get)  áth.  és  gyakor.  m.  épit-
gtt-tem,  —tél,  —itt. Folytonosan, vagy  lassan-lassan,
de huzamosan épít

ÉPÍTHETŐ, (ép-ít-het-ő) mn.  tt.  építhetS-í.  Amit
építeni,  öszrerakni,  föállítani  lehet  Bonokon  tartót,
butot  hát  nem  építhető.

ÉPÍTKEZÉS,  (ép-it-kéz-és)  fa.  tt  épüketét-t,
tb.  —ék. Építéssel  foglalkozás.

ÉPÍTKEZIK,  (ép-ít-kés-ik)  k.  m.  építkét-tem,
—tél,  —élt. Folytonos  építéssel  foglalkozik.

ÉPÍTKEZŐ,  (ép-ít-kéz-ő)  mn.  tt  éptíketS-t.
Folytonos  építéssel,  különösen  saját  használatára
szolgáló  épületek  készítésével  foglalkozó.

ÉPÍTMÉNY,  (ép-ít-mény)  fa.  tt  épitmény-t,  tb-
—ék. Építészi  szabályok  szerént  több  részekből ösz-
veállított valamely egész, pl. templom, lakbáz, utak  stb.
Kölftéget,  olcsó  építmény.  Erűt,  gyönge  építmény.

ÉPÍTŐ,  (ép-it-ő) mn. és  fa.  tt  épito-t.  Aki  va-
lamit  épít  2) Építéshez  tartozó, építéshez való, mely
értelemben  öszvetett  szókat  alkot,  pl.  építSdUái,
építöhely.

ÉPITÖÁLLÁS, (épitő-állás) ősz.  fa.  Gerendák-,
deszkákból  öszveállított  alkotmány,  az  építő  mester-
emberek  és  napszámosaik  szamara  ;  egyszerűen :
állái.

ÉPITŐHIVATAL, (épitő-hivatal)  ősz.  fa.  Hiva-
tal,  melynek dolga  nyilvános  építéseket eszközölni, s
azokra  felügyelni.  Országos,  királyi,  oatttti  épitő-
hivatal.

ÉPITÖMÉRTÉK,  (épitő-mérték)  öss.  fa.  Mér-
ték,  lábmérték,  melylyel  az  építészek  élnek, s  mely
a  közönségestől  némileg  különbözik.

ÉPÍTŐMESTER,  (építő-mester) ősz.  fa.  Mester,
ki  az építéshez  ért, milyenek  a  kőtnives- és  ácsmes-
terek.  Különösebben : építész. L.  ezt.

ÉPITÖTISZTSÉG,  (építő-tisztség) ősz.  fa.  Épi
tőhivatalhoz  tartozó  tisztek  személyzete.

ÉPITÖSZÉK, (épitő-szék) ősz. fa. így nevezik né-
melyek  a  tísztujitást,  tísztujítási  gyűlést,  1. TISZT-
ÚJÍTÁS.

ÉPITSÉG,  (ép-it-ség)  fa.  tt.  épittég-éi.  Olyan
valami, ami építtetik, valamint költtég  ami  köttetik,
tegütég,  mi  által  segély  nynjtatik,  vétessenek  esek
múlt, jelen  vagy  jövő  értelemben.  Különbözők :  éjrtl-
let,  építmény,  melyeket már csak  fennálló,  készen  levő*
építési  művekről  mondhatunk.

ÉPITSÉGI,  (ép-it-ség-i)  mn. tt  épittégi-t,  tb.
—ék.  Épitséghez  tartozó, arra  vonatkozó.  Épittégi
lomok,  kellemetlentégek,  bajlakodátok.

ÉPÍTTETŐ,  (ép-it-tet-ő)  fa.  tt  épüteto-t.  Sxe-
mély,  ki  valamit építtet, kinek meghagyásából  az épí-
tész  valamit  felállít

ÉPSÉG,  (ép-ség)  fa.  tt.  éptég-ét.  Romlatlan,
csonknlatlan,  egész, egészséges állapot. Éptégben  csxtt-
litani  vásárra  a  cserépedényeket.  Éptégben  találni  a
rég  nem látott  rokonokat.  Nincs  benne  épség.  A  széke-
lyeknél  jelent  épületet  is.  Derék  épséget  csináltak.
EUtorW,  elavult,  eletondoUott  épség.  (Kriza  János).
V. 6. ÉP.

ÉPSÉGÉS,  (ép-ség-és)  mn. tt  éptégés-t,  tb.
—ét.  Romlatlan, egész, egészséges  állapotú; épség-
gel  bíró. Régies  Írásmódba való.
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ÉPTAN,  (ép-tan)  ősz.  fn.  Tan  az  épről, az  ép-
tég, asu testi  egészség  fentartáaa-  és  elősegítéséről;
egészségtan.

ÉPTELEN,  (ép-telen)  mn.  tt  éptelen-t,  tb.
—ék.  Bomlott,  nem egész, nem egészséges.  Éptelen
állapotban  lenni.

ÉPTELENSÉG,  (ép-te-len-ség) fn. tt  éptelenség-
it. Éptelen,  azaz  romlott, nem egész,  egészségtelen
UUpot  Ketek,  lábak  éptelensége.

ÉPÜL,  ÉPÜL,  (ép-ül)  önh.  m.  épül-t.  1)  Egyes
r&zek öszveállitása  által  valami egész  készül,  figye-
lem  nélkül  a  készitő,  létesítő  alanyokra.  Használják
különösen  azon  müvekről,  melyeket  ácsok ,  könnye-
sek, hid-, útcsinálók  készítenek,  létesiteuek.  V.  ö.
ÉPÍT.  Épül  a  hát,  malom, hid.  Épülnek  az  utak, csa-
lónak.  Pesten  ivenként  tok  szép  hát  épül.  2)  Alapúi,
bizonyos fenéken nyugszik.  A  számtani  tételek bitonyos
alapigazságokon  épülnek.

„Ez  azon  fenék  koszai,
Melyen  hitünk  épül."

Egyh.  ének.

3) Atr.  ért.  gyógyul,  lábadoz.  Hosszat  nyavalyájá-
ból  épülői  ke*d.  4)  Erkölcsi  ért.  jó,  szent  oktatásból
lelki  tanulságot  húz  ki,  fog  rajta  az  isteni  tanítás,  a
jó  példa.  Épülni  a  pap  betzédén,  vagy  beszédéből.
Épülni  a  templomi  ájtatosságon.  Sokat  épültem  rajta
rigy  belőle.

ÉPÜLÉS, ÉPÜLÉS,  (ép-ül-és)  fn.  tt.  épülés-t,
tb.  —ék. Létesülés,  keletkezés  neme,  midőn  valami
épiü. Hátak,  utak,  városok  épülése.  Átv.  ért.  erkölcsi
lijolás,  javulás.  Hívek  épülésére  mondott  egyházi
bestéd.

ÉPÜLET,  ÉPÜLET,  (ép-ül-et)  fn.  tt  épület-ét.
Altalán,  az  építészet szabályai szerént készített alkot-
mány.  Ez  értelemben  épületek  közé  számittatnak  a
síremlékek,  kikövezett  vízcsatornák,  hajók  etb.  Szo-
roab  ért  az  építészet  szabályai  szerént  bekerített  oly
ténég,  melyben  lakni,  s  különíti-  dolgokat kényel-
mesen  végezni  lehet  Fából,  mórból,  téglából,  köböl
felállított,  rakott,  csinált  épület.  Ilyenek  különösen,
»  háxak,  templomok  , tornyok,  várak  , ólak,  aklok,
uiirök  stb.  A  bányászok  épületnek  mondják  azon
földalatti meneteket, nyilasokat,  melyeken a  bányákba
be és ki járnak.

ÉPÜLETALAP,  (épület-alap) ősz.  fn. Fenékfal,
melyre az  épületet  rakják.  Köznépnél latinosán :  fun-
tímentom.

ÉPÜLETDERÉK,  (épület-derék)  ősz.  fn.  Az
épületnek  dereka,  főrésze,  mely  a  főfalak  közé vau
Kontra.

ÉPÜLETDÍSZ,  (épület-dísz) ősz.  fn.  Az épület-
bek  azon  részei,  melyek egyedül ékességül szolgálnak,
pl. dombonnüvek, oszlopzatok, erkélyek  stb.

ÉPÜLETES, (ép-ül-et-és)  mn. tt.  éplüelés-t,  tb.
—ék.  Átv.  ért  példás, jóra  buzdító,  lelki  üdvre  szol-
gáló.  Éptíetcf  magaviselet.  Épületes  bemédek, könyvek,
ftiolwudtok.  V. ö. ÉPÜL,  4).

ÉPÜLETÉSSÉG,  (ép-ül-et-és-ség)  fn.  tt.  épüle-
testég-ét.  Példás, jóra  buzdító,  üdvösségre  vezető  tu-
lajdonsága  valaminek. Egyházi  beszédek,  szent könyvek,
ájlatoí_  imádságok  épületessége.

ÉPÜLETFA,  (épület-fa) ősz.  fn. Fa,  melyet  az
épületekre használnak,  mely építésre különösen alkal-
mas ;  ilyenek, a  fenyüfák,  vízépítésnél  az  egerfák,
tölgyfák.

ÉPÜLETFAKEBESKEDÉS,  (épület-fa-keres-
kedés) ősz.  fn.  Kereskedés  oly  fauemüekkel,  melye-
ket  építésnél  szoktak  használni.

ÉPÜLETFESTÖ,  (épület-festő)  ősz.  fn.  Festő,
ki  épületekben  divatos  festményeket létesít,  pl.  szo-
bákat,  teremeket,  vászonfalakat  befest,  ajtókat,  abla-
kokat  stb.  színez.

ÉPÜLETHELY,  (épület-hely)  ősz.  fn.  1)  Hely,
melyen  építenek.  Az  ácsoknál  azon  hely,  hol  az  épü-
lethez  szükséges  fákat  kifaragják  ,  s  nagyjában  ösz-
veillesztík.  Ácsok, hajócsinálók  épülethelye.  Másképen:
építési  hely.  2)  Magának  az  épülendő  vagy  épülő
tárgynak  helye,  hová t.  i.  valami  építtetik.

ÉPÜLETKÖ,  (épület-kő)  ősz.  fn.  Mindenféle
kő,  melyet  az  építésnél  használnak  vagy  használ-
hatnak.

ÉPÜLETRAJZ,  (épület-rajz)  ősz.  fn.  A  készí-
tendő  vagy  készülő  épület  tervének  rajzképe.

ÉPÜLETSZÉR,  (épület-szer)  ősz.  fn.  Minden-
féle  anyagok,  melyekből az  épületet  öszveállítják,  pl.
kövek,  téglák,  mészhomok,  fa  stb.

ÉR,  (1),  fű.  tt  eret  v.  ért,  tb.  erek.  Eredeti  ál-
talános  értelme  : bizonyos  téren,  irányban  valahová
elhatás, jutás,  folyás  , menés,  vagyis  azon  vonal,  út,
csatorna,  melyen  valamely  test  tovább  halad, ját,
foly,  terjed.  Különösen  1)  azon pont,  hely,  honnan
valami  kihat,  kifoly  ,  kifakad,  hogy  tovább  jusson,
haladjon.  Folyó  ere, kút  ere.  Inuen  lett,  ered,  és szár-
mazékai.  2)  Az  állati  és  növényi  testek  azon  csator-
nái,  csövei,  melyeken a  vér  és  nedvek  folydogálnak,
szivárognak.  Vérerek,  életerek, öregerek, nedverek. Eret
vágni  v.  vágatni.  3)  Elszivárgó  forrásvíz,  melyet  ki-
csinsége  miatt pataknak  vagy  csermelynek nem mond-
hatni.  4_)  Vizenyős  vidékeken áradás  előtt  és után  ki-
fakadó,  s bizonyos  mederben  tovább  szivárgó  vízfo-
lyás,  mely  szárazságban  eltűnik.  Érben  megsülyedt
szekér.  Keresztül  hajtani  az  éren.  Ér  mellett  termett
fű.  5)  A  meder,  vagy  vágmellékieseu  szólva  neder
szóban  (ined-ér,  ned-ér)  ám.  folyóvíz  teknó'je.  Vág
nedre,  Vág-Duna  nedre.  6) A bányászoknál,  földalatti
vonal,  mely  érczeket  foglal  magában.

Közelebbi  származékai  (mint főnévnek  és önható
igének)  :  erdő,  ered,  ereget,  eres, eresz,  ereszt,  erez
(mind  ékvesztök)  és  ezek  származékai.

Egészen  azonos  ér  önható  igével,  1.  alább  ;  a
mindkettővel  rokon  a  szanszkrit  ár  v.  ár  (ám.  megy,
ér),  rí  v.  rí  [foly,  fut],  lat  rivus,  hellén  QÍCO,  <.'*'£"<»,
persa  : resz-ídtn  (érkezni,  jönni),  német rinnen  stb.
A  török er-mek,  a  magyar ér-ni  többi  jelentéseivel  is
bír  (arriver;  toucher  ; inúrir.  Hindoglu).

38*
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ÉR,, (2),  szabályzaton  és  néha  egészen  kiszá-
radt  folyó,  Közép-Szolnok,  Szathmár  és  Bihar  me-
gyékben.

ÉR,  (3),  (1. föntebb ÉR, (l) önh. m. ér-t. 1) Bizo-
nyos  távolságig  terjed,  halad,  nyúlik,  foly.  Térdig  ír
a  vít.  HOIUM  haja  torkig,  stakálla  hatig  ér.  Bécsből
a  gStSt  egy  nap  alatt  Pestig  ér.  Háta  érni.  Éjtttaka
érni  át  áüomdtra.  Beérni  a faluba.  Elérni  a  kitiltott
pontig.  Kiérni  a* erdőből.  Fölémi  a hegy  tetejére.  Leü-
tvén járj,  tovább  ért*.  (Km.)  2)  Hoz,  hét,  hot  rágó ne-
vekkel  ám.  tapint, illet valamit,  hozzá  nyúl,  dörgö-
lődzik  valamihez.  Könyökével  szomszédjahoz  ért.  Ru-
hája  a  ttennyes, kormot falhoz  ért.  3)  Rá,  re ragu ne-
vekkel , ám.  valamire  ideje  van.  Nem érek  rá  a  tétá-
látra.  Majd  ha rá  érek.  Továbbá  : valamely  helyre
jut  Keton  értUnt  Budára.  Rétre,  szántóföldre  érni.
Néha ám. szorítja,  sürgeti, bántja valami. Mi ért rád t
azaz,  mi bánt, mi lelt,  mi bajod ? Rám ért a  köhögés.
4)  Vei,  val  ragu nevekkel  ám.  hozzá  fogható, hason-
ló.  Birkotátban  nem ér  velem. Különösen  föl  igekötő-
vel. ö  fölér  három oly  emberrel  mint  te vagy.  Néha,
különösen  be igekötővel  s  határzott alakban ám. elég,
elegendő.  Beéri  vele. Érd  be vele amit  bapsz.  Ily  ete-
kély  fitetéttel  be nem  érem.

ÉR, (4),  áth. m. ér-t. Általában  : illet,  megillet
valakit  v. —mit. Különösebben  :  1) bánt, sért  En-
gemet  ér  minden baj.  Sok jó  ét  rótt  ért már bennünket.
Sok  etapot  érte  hatánkat.  2)  Valamit  megnyer,  meg-
kap,  valahová  eljut.  C*élt  érni.  Elérte,  ami után  oly
régen  vágyakodott.  A  róka  el  nem  érte  a  stSISt.  Jó  fu-
tót  M eléri  a  halál.  (Km). Beérni  sebet  lovon  a  szöke-
vényt.  3)  Alapító  ragu  nevekkel  ám.  rajta  kap,  meg-
fog.  Lopáson  érték  a  tolvajokat.  Rajta  érték.  Utói  ér-
ték.  Akit  egyben  rajta  érnek,  többet  it  reá  gyanítanak.
(Km.)  4) Valahol  talál,  meglep.  Ott  érték  St,  midőn
már  sttSkni  kéttült.  5) Jelenti  valaminek becsét, árát
Sokat  ér,  keveset  ér, mit  sem  ér. Stát aranyat, éter  fo-
rintot  ér.  Egy  hajié fát  sem  ér.  (Km.)  Nem ér egy  fér-
get  diót  v. pipadohányt.  (Km.)  Mennyit  ér  éten  hát t
Néha  ám.  használ.  Mit  ér  erS  nélkül  fenyegeWmi  f
Mit  ér  a  nép  konyha, ha  nincs mű  sütni ffani  benne f
Néha  ám. él,  élve  tapasztal.  Ki  tudja,  megérjük-e  ott,
vagy  tem.

Közelebbi  származékai  :  érdegei,  érdek,  érdem,
érdél,  érdet,  éret,  érik, érint,  érketik,  érlel,  ért,  érv
(mind  megtartják  az  ékezetet).

Rokon  vele  közelebb  az alább  következő jelen-
tések  valamelyikében  a  szanszkrit:  har  v.  her  (illet,
érint, megfog),  hellén  riiQÍa),  német ehren, werth  stb.

—ÉR,  (1),  vastaghangu  párhuzamos  társa:
—ÁR,  fő-  és  mellékneveket  alkotó  szóképzŐ,  mint:

fVt-ér,  Htod-ér,  vet*ér,  led-ér,  UM-éretb.  Részletezve,  1.
—ÁR,  képző.

—ÉR, (2),  igeképző  ebben  :  dicsér;  a hosszú é
hihetőleg  öszveolvadáaból  eredett  (dicse-er)  mint  igér
(s= íge-er)  szóban.

ÉRBORDÁS,  (ér-bordás)  ősz.  mn.  Növénytani
ért  aminek  érforma  bordái  vannak.  Érbordas  levelek.

ÉRCSOHÓ,  (ér-csomó) ősz.  fn.  Kidagadt, meg-
csomósodott  ér ; érdaganat.

ÉRCSONTOSODÁS, (ér-csontosodás) ősz.  fn. A
véredények  megkeményedése.

ÉRCZ, fn. tt  érct-ét.  Általán  ásványi  test, mely
jobbára  más ásványokkal  keverve  koalákban,  bánya-
erekben  találtatik.  (Minera).  Nemes  éretek  :  arany,
ezüst, platina; különböztetésül  a többi érczektől,  me-
lyek  nem nemetek.  Ujabb  természettudósaink  szerint
különböző  A fém,  (metaUum)  mely  más érczektől már
elválasztva  van, kalapálható  minőségű , s  tiszta  álla-
potában  más  ásványok  közt  különösebben  fénylés
által  tünteti  ki  magát.

Szanszkritul  arasz,  latinul  aes,  (többi  eseteiben
r-rel : aeris, aere  stb.) németül Ért,  hollandul ere,  ertt,
törökfii  pirinds  stb.

ÉRCZAKNA, (ércz-akna)  ősz. fn.  Akna,  mely-
ből  erezet,  érczfóldet  ásnak. V.  ö.  AKNA.

ÉRCZANYA,  (ércz-anya)  ősz.  fn.  Föld-  vagy
kőnemek,  melyekben  érczrészek  találtatnak,  ilyenek,
pl.  az agyag, kovaföld  stb.

ÉRCZÁSÓ,  (éroz-ásó)  ősz.  fn.  Bányász , ki  ér-
czeket , vagyis  erőiekkel  vegyült ásványokat  fejt  ki
a  föld  gyomrából.

ÉRCZBÁNYA,  (ércz-bánya)  ősz.  fn.  Bánya,
melyből  érczeket  ásnak  ki.  V.  ö. BÁNYA.

ÉRCZCSÉPP,  (ércz-csépp) ősz.  fn.  Érez ,  mely
vörös  csepp  alakjában  talaltatik  az  ásványokban.

ÉRCZDARAB,  (ércz-darab)  ősz.  fn.  Rög  vagy
darab  valamely  érczből, akár  tisztított  állapotban  vé-
ve, akár  érczfölddel  vagy  kővel  keverve.

ÉRCZDRÓT,  (ércz-drót)  ősz.  fn.  1. ÉRCZPO-
NAL.

ÉRCZDÚS,  (ércz-dús)  ősz. mn.  Érczczel  bővel-
kedő,  hol  sok  érez  terem, talaltatik.  Érctdut  Af  agyar-
és  Erdélyorttág.  ÉrctdAt  bányák.

ÉRCZE {  fn. tt.  ércté-í.  Túl a  Dunán némely
vidékeken  ám. jércze,  fiatal  tyúk.

ÉRCZEDÉNY,  (ércz-edény)  ősz.  fii.  Érczbfil
öntött  vagy  vertedi'.iy,  pl.  vatfaték,  bográct,  ter-
penyti.

ÉRCZÉR,  (ércz-ér) ősz.  fn.  Menet,  vonal  a  bá-
nyákban , hol érczkövek,  érczrögek  találtatnak.

ÉRCZES,  (ércz-es)  mn.  tt  éretes-t  v.  érc*e*-et,
tb. — eh.  Érczczel  bővelkedő, érczczel vegyített.  Ér-
etet  hegyek.  Éretet  ásványok.

ERCZEZ,  (ércz-ez)  áth.  m.  érctet-tem,  — tél,
— étt.  Érczczel  behúz, bevon, keményít, erősít.  PÚn-
ctélokat, sisakokat érotetni,  beérctetni,  megércmesmi.

ÉRCZEZÉS ,  (ércz-ez-és)  fn.  tt  ércte*4*-t,  tb.
— ék.  Valamely  testnek  ércznemtt testtel,
behúzása, keményítése.

ÉRCZFAJ,  (ércB-foj)  ősz.  fii.  Az  ércsaemft  tet-
teknek  egyik  faja,  alosztálya.  Nemes,
éretfaj.



521 ÉRCZFAL—ÉRCZMAZ ÉRCZMÉNET—ÉRCZPILLANGÓ  522

ÉRCZFAL,  (ércz-fal)  ősz.  fn.  1) Ereiből  készí-
tett W. 2) Átv.  és  köz  ért  nagy, meghághatlan  aka-
dály, melyen  keresztül  törni  nem  lehet.

ÉBCZFEJTÖ, (ércz-fejtő)  ősz. fn.  1.  ÉRCZÁSÓ.
ÉBCZFÉLE,  (ércz-féle)  ősz.  mn.  Érczfajú,  az

éraek  osztályahoz  tartozó;  érczhez  hasonló  tulaj-
douigu. Érctfűe  dtoányok,  kövek,  rSgek.

ÉBCZFÉNY,  (ércz-fény)  ősz.  fn.  A  megtisztí-
tott, sakkjaitól  elválasztott  éreznek  sajátságos  fénye,
crillogaM.

ÉRCZFÉSZEK,  (ércz-fészek) ősz. fn.  Bányászok
nyehrán ám.  egy  csomóban,  egy  rakásban  találtató
ügy mennyiségű  érez, vagyis  azon  bányarész,  mely
sok  ereiét  foglal  magában.

ÉRCZFONAL,  (ércz-fonal)  ősz.  fn.  Fonalalak-
baD,  rékonyhosszúra  kinyújtott,  kihúzott érez;  sod-
rony.

ÉBCZFÖL,  (ércz-föl)  ősz.  fn.  Bányászok  nyel-
vén  ám. lágyabbféle  érczásvány,  mely  az  érczföldes
és érczköves  bányák fólszinén  találtatik.  Oly  öszveté-
tel, mint:  tejföl.

ÉRCZGÖKÖNGY,  (ércz-göröngy) ősz.  fn. lásd :
ÉBCZBÖG.

ÉBCZHAB,  (ércz-hab)  ősz.  fn.  Hab,  mely  az
éraek  olvasztásakor  ,  az  i'rczfolyadék  fólszinén
lutrik.

ÉBCZHAMU,  (ércz-hamu)  ősz. fn.  Hamuvá ége-
tett  érez.

ÉRCZHEGY,  (ércz-hegy)  ősz.  fn.  Hegy, mely-
nek  kebelében  erezek  rejlenek.

ÉECZHULLADÉK,  (ércz-hulladék)  ősz.  fn.  A-
tnit ás érczczel  dolgozók ,  érczmívesek  reszelés,  me-
te'Ie* stb. által  az  érczekből  elhullatnak  ; különösen  a
bányászoknál,  ami érczolvasztáskor  szétfoszlik,  szét-
oáll,  s  utóbb  öszveszedve  s  megtisztítva,  haszonra
fordlttatík.

ÉBCZHUTA,  (ércz-huta)  ősz.  fn.  Bányászépü-
let, melyben  érczeket olvasztanak,  tisztogatnak.  V. ö.
HCTA.

ÉRCZI,  (ércz-i)  mn. tt  <!rcri~t,  tb.  — ék.  Ércz-
bez  tartozó,  eresre  vonatkozó.

ÉRCZKÉM,  (ércz-kém)  ősz.  fn.  Bányatiszt,  ki
» kerert  erezek  tartalmát  megvizsgálja  és  meghatá-
rozta. Háskép  :  érctkémlS.

ÉRCZKÉMLÖSÉG,  (éi cz-kémlőség)  ősz.  fn.
Banyai hiratalkar, melynek  tiszte  az  érczes  ásványok
ércztartalmát,  s  a  vegyes  érczeket  megvizsgálni  és
meghatározni.

ÉRCZKÖ, (ércz-kö) ősz. fn.  Kő, melynek némely
kiegészítő részeit  erezek  teszik,  mely  érczczel  van
vegyítve.

ÉRCZKÖLYÜ,  (ércz-kölyü)  ősz.  fn.  1.  ÉRCZ-
TORÖ.

ÉRCZMARA,  (ércz-mara)  ősz.  fn.  Porrá zúzott
eredőid,  érexkő.

ÉRCZMÁZ,  (ércz-máz)  ősz.  fn.  1. ZOMÁNCZ.  '

ÉRCZMÉNET,  ÉRCZMÉNETEL,  (ércz-ménet
v.  —menetel) ősz.  fn. Bányai  menet,  földalatti vonal,
melyben  erezek  találtatnak.

ÉRCZMÉLY,  (ércz-mély) ősz.  fn. Bányász nyel-
ven  ám.  azon mélység  a  bányában,  hol  legtöbb  érez
találtatik.  Érctmélyen  túlmenni,  azaz  tovább,  mé-
lyebbre  ásni,  mint  hol  dús  nyereséghez  volna  re-
mény.

ÉRCZMÉRLEG,  (ércz-mérlegj  ősz.  fn.  Bányá-
szok  mérlege,  melylyel  az  érczeket vagy ércztartalmú
ásványokat  mérik.

ÉRCZMÉSZ,  (ércz-mész)  ősz.  fn.  Mészalakban
létező  érez,  midőn  mészföldhöz  hasonlít,  de  melyet
vegytani  úton  ismét  érczczé  lehet  átváltoztatni.
(Ochra).

ÉRCZMIVES,  (ércz-mives)  ősz.  fn.  Mives,  ki
holmi  munkákat,  szereket  érczből  készít,  milyenek
pl.  az  arany-,  ezüst-,  rézmivesek.

ÉRCZMOSÁS,  (ércz-mosás)  ősz.  fn.  Bányász!
munka,  midőn  a  porrá  zúzott érczes  kőből vagy  föld-
ből,  öblögetés  által  tisztítják  ki  az  erezet.  Hasonló
kezeléssel  történik  az  aranymosás  némely  folyóvi-
zekben.

ÉRCZMOSÓ,  (ércz-mosó)  ősz.  fn.  Személy,  ki
bányákban  az  öszvezdzott  érczes  kőből vagy  földből
az  érczrészecskéket  kiöblögeti.  Ilyenek  a  folyóvízi
aranymosók  is.

ÉRCZMUTATVÁNY,  (ércz-mutatvány)  ősz.  fn.
Akkora  darab  érczkő  vagy  érczrög,  melyet  mutató-
képen  egy  kézzel  könnyen  föl  lehet  venni.

ÉRCZMÜ,  (ércz-mfi)  ősz.  fn.  Érczanyagból  ön-
tött,  vert,  vésett  stb.  mű.

ÉRCZMÜVES,  (ércz-müves)  ősz.  fn.  1.  ÉRCZ-
MIVES.

ÉRCZNEM,  (ércz-nem)  ősz. fn.  Külön-külön  tu-
lajdonságokkal  bíró  érczosztály.  Merev  ,  törékeny
ereznem.

ÉRCZNEMÜ,  (ércz-nemtt)  ősz.  mn.  Erezek  tu-
lajdonságaival  biró,  olyan  mint  az  érez.  Ércenemü
nyujthatótág,  keménység.

ÉRCZOLU,  (ércz-olu)  ősz.  fn.  Tűz által  folyóvá
tett  érez;  érczfolyadék.

ÉRCZOLVASZTÁS, (ércz-olvasztás) ősz. fn.  Bá-
nyászi  munka,  midőn  az  érczrögeket  és  köveket  tűz
által  folyókka  teszik,  hogy  tiszta  érczhez  juthas-
sanak.

ÉRCZOLVASZTÉK,  (ércz-olvaszték)  ősz.  fn.
Általán,  tűz által  folyó  állapotba  helyezett  érez.  Kü-
lönösen ,  az  érczmiveseknél,  elhullott  érczdarabok,
melyek  öszvezúzatva olvasztóba  tétetnek.

ÉRCZOLVASZTÓ,  (ércz-olvasztó)  ősz.  fn.  1.
ÉRCZHUTA.

ÉRCZOSZTÓ,  (ércz-osztó)  ősz.  fn.  Bányatiszt,
ki  a  megtisztított  érczeket  a  pénzkészitő  mühelyek-
ben  kiosztja.

ÉRCZPILLANGÓ,  (ércz-pillangó) ősz.  fn.  Pil-
langó  módjára  csillogó  vékonyféle  érczlemez,  érez-
darabka.
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ÉRCZPOR, (ércz-por) ősz.  fn.  Apró érczrészecs-
kék,  melyeket  az érczmivesek,  vagy  pénzcsinálók  re-
szelés, vakarás, metélés  által  elhullatnak.

ÉRCZPRÓBA,  (ércz-próba)  őszi  fa.  Vizsgálat-
tétel,  ha vájjon  foglal-e  érczrészeket  magában  vala-
mely  kő- vagy  rögnem, és  mily  ércznemfleket ?

ÉRCZPUTTON,  (ércz-putton)  ősz.  fn.  Puttón,
vagy  köbölforma edény, melyben a  bányászok  a kiá-
sott  érczköveket  fölhúzzák  a bányaüregből.

ÉRCZREKESZ,  (ércz-rekesz)  ősz.  fn.  A  folyó-
vizekben  készített  sajátnemfi  rovatos rekesz, melynek
eszközlésével  a  bennök  találtató  érczrészeket  öszve-
gyfijtík.

ÉRCZROG,  (ércz-rög)  ősz.  fn.  Akkora  darab
érczföld,  érczkő, melyet egy  kézzel  fölfogni  lehet.

ÉRCZSALAK,  ÉRCZSANK,  (ércz-salak  v.
—sank) ősz.  fű.  Éreznek  alja,  mely  elszokott  belőle
hullani,  midőn  munkáltatás  végett  tűibe  teszik.  Az
ércshutákban  jelenti  azon  tajtékot,  mely érczolvasz-
táskor  felül  úszkál,  s  meghűlvén  üvegszerü  alakban
áll  öszve.

ÉRCZSAVITAG, (ércz-savitag)  ősz.  fn. Eléggel
savitott  érez.  (Metallum  ozydatum).

ÉRCZSAVITÁS,  (ércz-savitás)  ősz.  fa.  Vegyé-
szeti  működés,  midőn  az  erezet élegesítik.

ÉRCZSODRONY, (ércz-sodrony) ősz. fn. lásd :
ÉRCZFONAL.

ÉRCZSONKOLY, (ércz-sonkoly) lásd : ÉRCZ-
SALAK.

ÉBCZSZALLJTÓ,  (ércz-ssállitó)  ősz.  fn.  Bá-
nyamester,  kinek  tűzte  a  kiásott  érczköveket a hu-
tákba  szállítani.

ÉRCZSZEKRÉNY  ,  (ércz-szekrény)  ősz.  fa.
Szekrény  a  bányászoknál,  melyben a  kivert  és meg-
mosott  finomabb  érczeket  tartani  szokták.

ÉRCZSZÉM,  (érez szem)  ősz.  fn.  Apró érczré-
azecake, mely  kis  szemnyi  alakban  találtatik  az  ércz-
kövekben.

ÉRCZSZÍN, (ércz-szín)  ősz.  fn.  Szín,  mely  az
érczhez, különösen, az emberek bőrére  alkalmazólag,
rézhez  hasonlít

ÉRCZSZ1NÜ,  (ércz-szinü)  ősz.  mn.  Olyan szi-
nű, mint az érő, vagyis az emberi bőrre  alkalmazva,
mint  a réz. Érczninií  hinduk.

ÉRCZTAJTÉK,  (ércz-tajték)  ősz.  fa.  lásd:
ÉRCZHAB.

ÉRCZTAL1QA,  (ércz-taliga)  ősz.  fn.  Taliga,
vagy  láda* kis  kocsi,  melyen a kiásott  érczköveket a
hutákba  szállítják.

ÉRCZTAN,  (ércz-tan)  ősz.  fn.  Tan  az  érczek-
ről, vagyis  azok  tulajdonságai,  különfélesége,  hazája
stb.  felől.

ÉRCZTARGONCZA, (érez-targoncza)  1. ÉRCZ-
TALIGA.

ÉRCZTEJ,  (érez-tej)  ősz.  fn. így  nevezik  a bá-
nyászok  mindazon  érczeket,  melyek  lágy  és  folyó
alakban  ásatnak  ki, s némileg a  tejhez  hasonlítanak.

ERCZTEKNŐ, (ércz-teknő)  ősz.  fa.  A  bányi-
szok,  illetőleg  bányamunkások  kis  kézi  toknője,
melyben  a  porrá  zúzott  érczröget  öblögetós által tiu-
togatják.

ÉRCZTERMÖ,  (ércz-termŐ)  ősz.  mn. Erezet  ho-
zó,  aminek  gyomrában,  kebelében  erezek  rejlenek.
Ércttermö  Kárpátok.

ÉRCZTÖRÖ, (ércz-tőrő)  ősz.  fa.  Bányamalom,
melyben  az  erezet  víz  vagy  gőz  hajtotta  vasas  kő-
lyuk  által  öszvezúzzák.

ÉRCZTUDOMÁNY,  (ércz-tudomány)  ősz.  fn. I.
ERCZTAN.

ÉRCZTUDÓS,  (ércz-tudós)  ősz.  fa.  Az  ércük
ismeretében  tudományos  avatottságu  személy.

ÉRCZÜVEG,  (ércz-üveg)  ősz.  fa.  A  megholt
érczhabból  öszveállott  üvegszerü  test,  melyet  edé-
nyek  mázául használnak  az  edénygyárosok.

ÉRCZVÁGÓ,  (ércz-vágó)  ősz. fn.  lásd  :  ÉRCZ-
ÁSÓ.

EBCZVÁLÁS,  (ércz-válás) ősz.  fa.  A  különféle
érczrészeknek  a  hutában  egymástól  elkülönzése; a
tiszta,  finom  éreznek  a  salaktól  elszakadása.

ÉRCZVÁLASZTÁS,  (ércz-választáe)  ősz.  m.
Bányászi  munka,  midőn  a  hutákban  a  felolvasztott
erezet  cseppenként  hullogtatják  alá.  Különösen, mi-
dőn az ezüstöt a  réztartalomtól  elkülönítik.

ÉRCZVÁLASZTÓ, (ércz-választó) ősz.  fn.  Mun-
kás  a  bányahutában,  ki  az  erezek  elválasztásával
foglalkodik.

ÉRCZVÁLU,  (ércz-válu)  ősz.  fn. lásd  : ERCZ-
TEKNŐ.

ÉRCZVEGY,  (ércz-vegy)  ősz. fn.  Porrá  zúzott
érczkövek,  elválasztatlan  állapotban,  s  viszel fői-
eresztve.

ÉRCZVÉSÖ,  (ércz-véső)  ősz.  fa.  Ércimiveaek
vésője, melylyel  a  munkába  vett  érczeket, vagy  ércz-
eszközöket  faragcsálják.

ÉRCZVIRÁ.G,  (ércz-virág) ősz.  fa.  így nevezik
a  bányászok  a  kovácsot  (spathnm),  mert ennek  kö-
zelében  erezet  gyanítanak.

ÉRCZVIZSGÁLÁS,  (ércz-vizsgálás)  öez.  fn.
Bányászi  működés,  mely  által  az  érczkövek  tartal-
mát  meghatározzák,  vagy  a  kész  éreznek, pénznek
tisztaságát  vizsgálóra  veszik.

ERCZVIZSGÁLÓ,  (érce-vizsgáló)  ön.  fin.  B4-
nyászszemély, ki  a  vegyes  érczkövek  ércztartelmat,
vagy a már tisztított erezek, érczpénzek  valódiságát
szemügyre veszi, s meghatározza.

ÉRD,  (1) elvont  törzsök, melyből érdek,  érdtm
stb. származtak.  Jelentése : érő dolog,  vagy érő  hely-
zet, állapot  Képzésre  hasonló  a  részint  önálló  oM,
told,  kend,  áld, i észint  elvont  nánd, fond,  MM*  tör-
zsekhez.

ÉRD, (2), mv. Fehérvármegyében,  hely.  Énl-rt,
—én,  —röl.

„Érden  sokat  ők  értenek.'
Csáti D.  krónikAj*.
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ÉRDAG,  (ér-dag) ősz.  fn.  L ÉRCSOMÓ.
ÉRDÉGÉL  ,  (ér-d-é-gél)  áth.  m.  irdegü-t.

Gyakran  illet,  megillet,  megtapint,  . érint  valakit  v.
valamit

Rokona  az  átvitt  értelmű  illetést  jelentő  :
Mikii.

ÉRDÉK,  (ér-d-ék)  fn.  tt  érdek-él. 1)  Részvét,
midőn  más ügye,  baja,  sorsa  mintegy  bennünket  is
ét, azaz  illet, megillet  Érdékkel  viseltetni  a  szegények
iránt.  2)  Azon  vonzalom vagy  inger, mely  bennünket
valamihez  húz. Érdekkel  olvastam  könyvedet. Ezen  fog-
lalatosság  különös  érdekkel  Mr  reám  nézve.  3)  Önzés,
őnhaezonlesés.  Ö  ezt  nem  érdekből  teszi.  Ö  neki  semmi
frdeke  sincs  a  dologban.  4)  Tekintet,  viszony.  Kiki
mát MekbSl  nézi  a  dolgot.

Ezen  hasonlatok  után  :  szándék,  tturdék,  ma-
rét  ítélve, eredetileg  hosszú  lehetett  :  érdek, s  vala-
mint ama  vastaghanguakban  az  é  átváltozott  o-ra  :
adódok,  szurdok,  marok,  hasonlóan  az  érdék-bSl  lett :
érdek. Egyébiránt  nyílt  e-vel  is  ejtik,  mint  minden
lArt  e-t : érdek.

ÉRDEKEL,  (ér-d-ék-él)  4th.  m.  érdikél't.  1)
Sénvétre  gerjeszt  A  szerencsétlenek  állapota  igen  ér-
dtUi  8t.  2)  Vonz, gerjeszt,  fölgerjeszt  Eztn  arez  en-
atnet  érdekel.  3)  Illet,  valamivel  viszonyban  van,  va-
lamit tekintetbe  vesz,  érint  Ezen  czélzások,  úgy  vé-
lem,  engemet  érdekelnek.  E*  téged  nem  érdekel.

ÉRDEKÉLT,  (ér-d-ék-él-t)  mn.  tt.  érdeleélt-et.
1) Akinek  valamiben  érdeke  forog  fenn,  része  vau.
2) Érintett.

ÉRDÉKÉLTSÉG, (ér-d-ék-él-t-ség)  fii.  tt.  érdt-
Mttég-ét.  Állapot,  midőn  valakinek  valamiben  érde-
ke  forog  fenn.

ÉRDÉKÉS,  (ér-d-ék-és)  mn.  tt.  érdeké t- 1  v.
— ft,  tb. — ék.  1) Részvétet  gerjesztő.  2) Vonzó, in-
gerrel  bíró. Érdeket  arcz.  3)  Nevezetes.  Érdekes  vi-
tatkotások  kerültek  szőnyegre.  Mondhatom,  nagyon
(rdtkt*.

ÉRDÉKÉSEN  ,  (ér-d-ék-és-en)  ih.  Részvétet
?erje*st61eg ; vonzólag.

ÉDÉKÉSSÉG,  (ér-d-ék-és-ség)  fn.  tt.  érdékés-
•f'g-tt.  Valamely  tárgynak  vagy  személynek  azon  tu-
lajdonaaga,  melynél  fogva  részvétet  gerjeszt  ,  vagy
magihoz  von*,  elbájol.

ÉRDÉKÉSSÉGÜ,  (ér-d-ék-és-ség-tt)  mn.  tt.  ér-
fckiuéyU-t.  Érdekességgel bíró.  Nagy  érdekességU  do-
'ffról  akarok  veled  stólani.

ÉBDÉKHIÁNY, (érdek-hiány) ősz. fn.  Részvét-
lenség ; midőn  nem érdekel  bennünket  valami.

ÉRDÉKLÉS,  (ér-d-ék-él-és)  fn.  tt.  érdéklés-t,
tb.  — ék.  Oly  hatás ,  benyomás  ,  mely  érdeket

ÉRDÉKLET,  (ér-d-ék-él-et)  fn.  1. ÉRDÉK.
ÉRDÉKLETÉS,  (ér-d-ék-él-et-és)  mn.  1.  ÉR-

DEKES.

ÉRDÉKTÁRS,  (érdek-társ) ősz.  fn.  Akiket  va-
lamely  tárgy  közösen  érdekel,  egymásnak  érdek-
társai.

ÉRDÉKTELEN,  (ér-d-ék-te-len) mn.  tt.  érdék-
telen-t,  tb.  —ék.  Minek  érdeke  nincs;  mi részvétre
nem gerjeszt;  mi nem vonz, a maga nemében csekély,
figyelmet  nem  érdemlő.  Érdektelen  apróságok.  Érdek-
telen  arcz.  Érdektelen  beszéd.

ÉRDEKTELENSÉG,  (ér-d-ék-te-len-ség)  fn.  tt
érdéktelenség-ét.  Valamely  tárgynak  vagy  személynek
azon  állapota,  midőn  részvétünket  nem  birja,  midőn
magához  nem  vonz.  Valamely  dolgot  érdektelensége
miatt  elmellb'zni.

ÉRDÉL,  (ér-d-cl)  áth.  m.  érdel-t.  Gyakorta  il-
let,  érint,  megtapint  valamit.

„ Láng  lángomat,  csókom csók  érdélé."
Szemére  Pál.

ÉRDEM,  (ér-d-ém)  fn.  tt.  érdém-ét.  Eredeti  ér-
telménél  fogva  oly  valami, mit  tetteink által  elérünk,
vagy  mi bennünket tetteink  után  ér,  illet.  Különösen
oly  tett,  vagy  tulajdonság,  mely  által  hálára,  juta-
lomra,  elismerésre  stb.  számot  tarthatunk.  Azon  ér-
deme  van,  hogy  ö törte  meg  először  a jeget.  Háborúban
vagy  békében  érdemet  szerezni  a  hazafiak  előtt.  Érde-
münk  nélkül  sok jót  tesz  velünk  az Isten.  Egyházi,  pol-
gári,  hadi  érdem.  Fényes,  nagy, jeles  érdem.  Erkölcsi
ért.  azon  szükséges  és  igazságos  viszony, melyben
tetteink  következményei  minmagunkkal  állanak,  s
melyek  vagy  kellemesek, vagy  kellemetlenek.  Érdem
szerént  jutalmazni  vagy  büntetni  valakit.  3)  Valamely
ügynek,  dolognak  főrésze,  veleje,  ami  körül  a  kérdés
forog.  A  dolog  érdeméhez  stólani.  Eléadni  a per  ér-
demét.

Eléjön  a  mandsu  nyelvben  is  erdemu.

ÉRDÉMBÉR,  ÉRDÉMDÍJ,  (érdem-bér  v.  -díj)
ősz.  fn.  Bér  vagy  díj,  melyet  valakinek  érdemeiért
adnak,  fizetnek.

ÉRDÉMCSILLAG,  (érdem-csillag) ősz. fn. Dísz-
csillag,  melylyel  valakit  érdemeiért  megtisztelnek.
Iskolai,  egyházi, polgári,  katonai  érdemcsitlag.

ÉRDÉMDÍJ,  (érdem-díj) 1. ÉRDÉMBÉR.
ÉRDÉMDÍJNOK,  (érdém-díjnok)  ősz.  fn.  Sze-

mély ,  tisztviselő  vagy  szolga,  kinek  htt  szolgálatáért
az  illető  úr  valamely  ingatlan  jószágot  örökre  vagy
bizonyos  évekig  tiszta  haszonvételre  ajándékoz.  (In-
scriptionalista).

ÉRDEMDÚS,  (érdem-dús)  ősz.  mn.  Kinek  sok
érdeme  van,  ki  sok  elismerésre, jutalomra  tarthat
igényt.  Érdemdús  hazafiak,  tisztviselők.

ÉRDEMEL,  (ér-d-ém-él)  áth.  m.  ér dérnél-1  v.
érdemiéit,  htn.  —ni, v.  érdémleni.  1)  Tettei  által
valamely  jutalomra,  bálára,  dicséretre  vagy  feddésre,
büntetésre  stb.  méltóvá  teszi  magát.  Kitüntetést  vagy
meggyalázást  érdemelni.  Aki  keveset  el  nem  vesz,  so-
kat  sem  érdemel.  Megérdemli,  mint  szűz  leány  a  kosto-
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nU.  (Km.)  2)  Használják  lelketlen  tárgyakról  iá, me-
lyek  kitűnő  tulajdonságaik  miatt  figyelemre,  haszná-
latra  stb.  méltók.  Éten  indítvány  pdrtoldtt  érdemel.
A jelet  müvek  megérdemlik  tű  érUSk  figyelmét.  3)  Szol-
gálat, munka,  fáradság  által  valamit  szerez.  Hány
forintot  érdemeltél  a  máit  héten t

ÉRDEMES,  (ér-d-ém-és)  mn.  tt.  érdémét-t  v.
—«t, tb.  —ék.  1)  Érdemmel  v.  érdemekkel  biró, ki
olyasmit  cselekedett, miért hálára, jutalomra  számol-
hat  Érdemet  ember, polgár,  hatafi,  katona.  2)  Vala-
mire  méltó.  Jutalomra  vagy  bUntetérre  érdemet.  Nem
érdemet  szóra. A  budapetti  láncthidmegtekintétre  érde-
met.  Nem  érdemei  róla  ttólani.

ÉRDEMESÍT,  ÉRDEMESÍT,  (ér-d-ém-és-it)
áth.  m.  érdémétit-ett,  htn.  —m v.  —eni, pár.  —«.
Érdemessé tesz, valamire méltat  Fölható  ragu  neve-
ket  vonz.  Valakit  hivatalra  érdemetüeni.  Magát  köt
bűodalomra  érdemettíeni.

ÉRDÉMÉSÍTÉS,  (ér-d-ém-és-ít-és)  fn.  tt  érdé-
mítüét-t,  tb. -ék.  Cselekvés,  mely  által  valakit ér-
demre  méltatunk.

ÉRDÉMÉSKÉDIK,  (ér-d-ém-és-kéd-ik)  k.  m.
érdémetkéd-tem,  —tél,  —itt.  Érdemei  által  fölemel-
kedik,  magasra  vergődik;  érdemekkel dísilik, jeles-
kedik.

ÉRDEMESSÉG,  (ér-d-ém-és-ség)  fn.  tt  érdé-
méttég-ét.  Érdemre  méltó  tulajdonság;  a  maga  ne-
mében  kitűnőség,  jelesség.

ÉRDEMESÜL,  (ér-d-ém-és-fil)  önh.  m.  érdémé-
M-t.  Érdemessé, jutalomra  méltóvá lessen.  Felható
ragu  neveket  vonz.  Köt  tteretetre  érdtmuülni.

ÉRDÉMETLEN,  (ér-d-ém-etlen)  mn. tt  érdé-
metlen-t,  tb. —ék.  1) Kinek  érdeme nincs;  2)  ki vagy
mi  nem  méltó  valamire; méltatlan.  Érdemetlen,  henye
hivatalnok.  Jutalomra,  dictéretre  érdemetlen.  Érdemet-
len  vagyok  üy  megtitfteltetétre.  Érdemetlen  bánátmód.
Mint  határozó ám. érdemetlenül,  érdem nélkül.  A  2-ik
értelemben  szokottabb, a  midőn  egyezik vele:  érdem-
leden.  Ás  1-ső  értelemben  inkább  érdemtelen  diva-
tozik.

ÉRDÉMETLENSÉO,  (ér-d-ém-etlen-ség) fn.  tt
érdemetlentég-ét.  Állapot  vagy  tulajdonság,  midőn
valakinek  érdeme nincs,  midőn  nem  méltó  valamire.
Érdemetlentége  miatt  elmellSttetett.

ÉRDÉMETLENÜL,  (ér-d-ém-etlen-ül)  ih.  Ér-
dem nélkül;  a  nélkül,  hogy  megérdemlette  volna;
méltatlanul.  Érdémetlentíl  emelni  valakit  hivatalra.
Érdemetlenül  büntetni.  ÉrdemetlenUl  bánni valakivel.
Máskép  :  érdemleOenUl.  Különbözik  :  érdemtelenül.

ÉRDÉMÉZ,  (ór-d-ém-éz)  áth.  m.  érdémi»-tem,
—tél,  —élt. Telegdinél ám. érdemesít.  Újabb  korban
nem divatozik.  Különben  képzésre  olyan, mint:  ju-
talmat.

ÉRDEMI, (ér-d-ém-i) mn. tt  érdemi-t, tb.  —ék.
Valamely  ügynek, pernek  főrészét,  velejét  illető.  A
pernek  érdemi  kivonata,  eléadáta.  Szokottabban  ;  ér-
demleget.

ÉRDEMILEG,  (ér-d-ém-i-leg)  th.  Az  ügynek,
pernek, dolognak  velejét  illetőleg.  Érdemileg  ttólaú
valamihe*.  A  pert  érdemileg  tárgyalni.

ÉRDÉMJAVAK,  (érdem-javak)  3sz.  fn. Oly
fekvő  jószág, melyet  valakinek  érdemeiért,  hő  szol-
gálatáért  örökösen  vagy  ideiglenes  használatra  ado-
mányoznak.

ÉRDÉMJEL,  (érdem-jel) ősz.  fn.  Díszjel,  mely
ás  érdemnek  nyilvános  elismeréséül  adatik,  ilyenek
pl. a csillag, kereszt, aranylánc*,  szalag  stb.

ÉRDEMKERESZT,  (érdem-kérészt)  öss.  fn.
Díszkereszt, mely  az  érdem  nyilvános  kitüntetéséül
adatik  valakinek.

ÉRDÉMLEG,  (ér-d-ém-leg)  1.  ÉRDEMILEG.

ÉRDEMLEGES,  (ér-d-ém-leg-és)  1.  ÉRDEMI.

ÉRDÉMLÉ8,  (ér-d-ém-1-és)  fn.  tt  érdémléi-t,
tb.  —ék.  Működés,  cselekvés, mely  által  érdemet
szenünk; valamely  hálára, jutalomra, vagy  feddésre,
büntetésre  stb. méltókká lenünk.  Érdemlét  után  fut
a*  Itten  (Km.).

ÉRDÉMLETLEN, (ér-d-ém-1-etlen) mn.  tt  ér-
démletlen-t,  tb.  —ék.  Ami  nincs megérdemelve, ami
érdem  nélkül  adatik.  Érdemletlen  dietéret.  Érdemte-
len  büntetet  jobban  fáj.  Mint  határozó  ám.  érdem-
letlenül.

ÉRDÉMLETLENÜL,  (ér-d-óm-el-etlen-ül)  ih.
Anélkül,  hogy  megérdemlettük volna; ártatlanul.  Ér-
demleOenül  fölmagantalni  valamely  munkát.  Érdem-
letlenül  ttenvedni,  bűnhődni.

ÉRDÉMLÉTT,  (ér-d-ém-1-étt) mn. tt  érdemiül-
ét. Amihez  valamely  tettünk  által jógánk,  igényünk
van;  ami bennünket  méltán ér, illet; amit  megszol-
gáltunk.  Érdemlett  küUntetétben  réttet&lni.  Gyütottág
miatt  érdemlett  büntetett  venni. A»  érdemlett  dijt,  bért,
napttámot  megkapni.

ÉRDÉMNÉV, (érdem-név) ősz. fn.  1) Név,  mely-
lyel  valakit  megtisztelünk  érdemei  miatt,  pl.  Hon.
ttertö  Árpád.  Magyarok  apottola  ttent  Tttván  király.
2)  Czímnév, mely  által  a  rangot, méltóságot  jelent-
jük  ki, pl.  FStitttelendS,  méUótágot,  nagytágot  stb.

ÉRDÉMPÉNZ,  (érdem-pénz) ősz.  fn.  Díupénz,
melylyel  valakit a fejedelem  vagy  az állam érdemeiért
megtisztel.  Arany-ezüst  érdempént.  Polgári,  katonai
érdempénz.  Láncxon  vagy  ttalagon  függő  érdempént,

ÉRDEMREND,  (érdem-rend)  ősz.  fn.  1)  Pol-
gári  vagy  katonai  személyekből  álló  társulat,  mely-
nek  tagjaivá  azok  neveztetnek, kik  polgári  vagy ha-
di  pályán  kitűnő  érdemeket  szereztek.  L.  REND. 2)
Azon  rendnek  czíme  és  díszjegye.  Érdemrendtt
kapni.

ÉRDÉMSZERZÉS, (érdem-szerzés)  ö«*.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  jutalomra,  kitüntetésre  etb.  mél-
tókká  teszszük  magunkat

ÉRDEMTELEN,  (ér-d-ém-telen)  mn.  tt-  érdem-
telen-t,  tb. —ék.  Kinek  érdemei  nincsenek,  ki  vjüa-
lamely  kitüntetésre, jutalomra stb. érdemet  nem  szer-
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zett.  Mint  határozó,  ám.  érdemtelenül.  V.  ö. ÉRDÉ-
METLEN.

ÉRDEMTELENÜL,  (ér-d-ém-telen-ül)  ih.  Ér-
dem  vagy  érdemek  nélkül,  a  nélkül,  hogy  érdemet
szenett  volna  valamire  vagy  valamiben.

ÉRDÉMTELI, ÉRDÉMTELJES,  (érdem-teli v.
•teljes)  öíz.  mn.  Kinek  sok  érdemei vannak,  ki  sok
jutalomra, dicséretre, kitüntetésre méltó dolgokat  kö-
vetett  eL

ÉRDES,  (ér-d-es)  mn.  tt.  érdes-t  v.  — cí,  tb.
—fk.  1) Darabos,  szögletéé,  (amivel  minden  részről
érintkezésbe,  ütközésbe  jöhetni). Ellenkezője  : sima.
Krdtt  kérgU  fik.  Érdes  tapiiitatú  nörényi  levelek.  2)
Vonzó,  érdekes.  Az  utóbbi  értelemb,en  gyéren  for-
dul  fM.

ÉRDES, (ér-d-és) áth.  m. érdes-lem,  —léi, —élt.
Valamit gyakran  ér,  érint,  tapint,  illet.  Olyan  kép-
*«%  mint.:  tépdéf,  verde's,  mardos.

ÉRDÉSÉS, (ér-d-és-és) fn.  tt.  érdenés-t,  tb.  —ék.
<'fclekvés,  midőn  valaki  vagy  valami  gyakran  érint.

ÉRDESSÉG,  (érd-es-ség)  fn.  tt.  érdrsség-ét.
Darabosáig,  szögletesség,  simátlanság.

ÉRDÚZ,  ÉRDUZZADÁS,  (ér-dúz v.  —duzza-
>lis)  ősz.  fn.  A  vérérnek  kidudorodasa,  kidagadt  ál-
lapota.

ÉREL,  (ér-cl)  áth.  1. ÉRLEL.
ERELEG,  (ér-élcg)  ősz.  fn.  Vegytani  ért.  ám.

erény.  V.  ö. ELÉG  és ERÉNY.

ÉRELÉM,  (ér-el-cm)  fn.  tt.  érelmét.  A  gyü-
mölcsök  azon  kifejlett  állapota,  midőn  törzsökjöktöl
többé nedvre  nincs  szükségök,  s  tökéletesen megnőt-
tek  és  éldelhetök.

ÉRÉNT,  1. ÉRINT.
ERÉNY,  (ér-eny)  fn.  tt.  treny-t,  tb.  —ék.  A

nehéz  és  nemes  erezek  v.  fémek  egyike, mely színére
»z  ezüsthöz ,  becsérc ,  értékére  csaknem  az  arany-
hoz hasonlít. Innen fehér aranynak  is hívják. (Platina).

Föntebb!  nevét  érintési  erejétől  (vis  catalytica)
vette, melynél  fogva  puszta  érintkezése  és  jelenléte
által  eszközöl  vegyülésekel  és  elbontásokat  a  nélkül,
hogy  maga  vegyészeti  változást  szenvedne.  A  múlt
•zázad közepe  táján  fedeztetett  föl  több  délamérikai
folyó  aranytartalmú  iszapjában  s  ezüst  színénél  fog-
va  platinának  a  spanyol  plata (=  ezüst)  szótól  ne- l
"etetett. Legbővebben  tal/iltatik  Amerikában, nevc-
K'tesen  Braailia  és  Kaliforniában,  s Oroszországban
»*  L'ral  hegyben.  A  közelebb  múlt  években Erdély-
én  w  találtatott  Oláh-Pián  helység  határában  a
uáiz-tebesi  székben,  hol  igen  nevezetes  aranymo-
3*3  is díszlik. Mint  nemes  fémből,  melynek  értéke  az
»rany  és  ezüst  értéke  között  áll,  Oroszországban  \
p^nzt  is  Térnek; a  vegyészetben  pedig  lemezek, sod-
rooyok, olvasztó  tégelyek, görebek, csészék, kanalak,  '
ovJnakok,  lapoczok  képében  használtatik,  s  mint  !
i:y«?n  eszközök  valamelyike  megbecsülhetetlen,  mint-
hogy  a  legerősebb  savak  sem támadják  meg, —  csuk  '
*  kirxlyvizben  olvad  fel, —  különben  mogolvasztá-

MAOT  MÓTÍB.  II.  KÖT.

sara  igen  magas,  közönséges  tüzelő  szereink  által  ki
nem  fejleszthető  hőfok  kívántatik.  (Török  József  tu-
dor  és  tanár).

ÉRENYSZIVACS,  (éreny-szivacs)  öez.  fn.  így
neveztetik  az  erény  finomra  oszlott,  likacsos  és  szür-
ke  színű  állapotában.

ÉRENYTAPLÓ,  (éreny-tapló)  1.  ÉRENYSZI-
VACS.

ÉRÉS,  (ér-és)  fn. tt  éris-t,  tb.  — ék.  Állapot,
midőn  valami  érik.

ÉRETLEN,  (ér-etlen) mn. tt  r'retlen-t,  tb. —ék.
Tulajd.  a  gyümölcsökről,  s  más  növénytermékekről
mondják,  midőn  teljes  kifcjlödésöket  el  nem érték,  s
még  nem éldelhetök.  Éretlen  alma,  kürté, szilva.  Átv.
ért.  ki  nem  fejlődött,  alaptalan,  meg  nem fontolt,
idétlen.  Éretlen  kor.  Éretlen  ész,  elme, gondolat.  Éret-
len  indítvány,  tanács,  javaslat.  Határozóképen  ám.
éretlenül.

ÉRETLENSÉG,  (ér-etlen-ség)  fn.  tt.  éretlen-
xég-ét.  Éretlen  állapot.  V.  ö. ÉRETLEN.  Éretlenlége
miatt  nem  éldelhetö  gyümölcs.  Elmének  éretlensége.
Politikai  éretlenség.

ÉRETLENÜL,  (ér-etlen-ül)  ih.  Éretlen  állapot-
ban,  teljes  kifejlődésig  nem  jutva.  V.  ö. ÉRETLEN.
Éretlenül  szakgatni  le  az  almákat.  Éretlenül  beszélni.

ÉRETT, (ér-étt) mn. tt.  érétt-et.  Tulajd.  érett  a
gyümölcs  vagy  más  növénytermék,  midőn  többé él-
tető  nedvre  nincs  szüksége,  midőn  törzsétől  elválni
indul,  midőn  kifejlett,  és  éldelhetö. Érett  dinnye,  tök.
Érett  gabona.  Átv.  ért.  meglett  idejű,  kifejlődött;
megfontolt,  alapos.  Érett  ember, érett  ntiz.  Érett  étz,
elme.  Érett  gondolat  ,  tanács,  indítvány,  bestéd.

ÉRETTEN,  (ér-étt-en)  ih.  Megérve.  1)  Érett
állapotban.  2)  Megfontolva.

ÉRETTSÉG,  (ér-étt-ség)  fn.  tt,  éréttség-ét.  1)
Érett  állapot.  V.  ö. ÉRETT.  Megismerni  a  gytlmölcs
érettségét.  Ész,  elme, gondolat  érettsége.  2)  Képesség,
tudományos  készültség  a  felsőbb  tanodái  eléadá-
sokra.

ÉRETTSÉGI,  (ér-étt-ség-i)  mn.  tt.  érétltégi-t,
tb.  —ele.  Érettségre  vonatkozó,  érettséget  mutató.
Érettségi  vizsgálat.

ÉREZ,  fér-éz)  áth.  és  hangugrató,  m.  éréz-tem,
—tél,  —éti, v.  érzeti f m,  érzettél,  értélt,  htn.  érezni  v.
érzeni.  Általánosan, az  érzékekre  ható  tárgyakat  köz-
vetlen  érés,  megilletés  által  észreveszi,  azok  benyo-
mását  tapasztalja.  Erezni  a  napfényt,  azaz  annak  me-
legét.  Érezni  az  illatol  vagy  bűzt.  Érezni  az  ételek
isét,  italok  zamatját.  Érezni  a  hideg  két  tapintását.
Különösen,  valamit  némi  jelek  után,  scjditésből  vesz
észre.  Vesztét  érzi.  Érzem,  hogy  nem  sokára  valamely
lietrystg  ér.  Megérezni  a  közelítő'  veszélyt.  Megérezte  a
kolbászlüzt.  (Km.).  Néha  az  egészség  mibenlétének
tudatát  jelenti.  Jól  érezni  magát.  Hogy  érzed  maga-
dat  ? Néha a  belső  lelki  állapotra  is  vonatkozik.  Mit
érezhet  a  szegény  árva  gyermek,  midőn  egyetlen  ápoló-
ját  halva  látja  f

A  török  arzu  uin.  kívánság.
34
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ÉREZDÉGEL, (ér-ez-d-ég-el) áth. m.  éretdégel-t.
Gyakran  érez,  egymás  után érez.

EREZET,  1. ÉRZET.

„Ismét egy  édes  boldog  ereset!
Reám  derül a  messze kor  homálya."

Szemére  Pál.

ÉREZGET,  (ér-ez-get)  1. ÉREZDÉGEL.
ÉRÉZHETETLEN,  (ér-éz-het-etlen)  1.  EREZ-

HETLEN.
ÉRÉZHETLEN,  (ér-éz-het-len)  mn.  tt.  érethet-

len-t,  tb.  —ék. Amit  érezni  nem  lehet,  ami  az  érzé-
kekre  legkisebb  benyomást  sem  tesz, észrevehetlen.
Határozóilag ám.  érezhetlenfil.

ÉREZHETŐ,  (ér-éz-het-ő)  mn.  tt  éréthetö-t.
Amit  érezni  lehet, ami  az  érzékekre  hat, benyomást
tesz; nevezetes,  nagyobbféle.  Érethető  baj. Alig  ére»-
hete  érvágát.  Érethető  vetttetég.

ÉREZHETÖLEG,  (ér-éz-het-ő-leg)  ih.  Érzé-
kekre  hatólag;  nevezetesen,  nagyobb  mértékben.
ÉrethetSleg  megváltotott  a  levegő.  ÉrethetSleg  emelke-
dett  a* élelmi  csikkek  ára.

ÉRÉZHETÖSÉG,  (ér-éz-het-ő-ség)  fa.  tt.  éres-
httütég-ü. Tulajdonság, melynél  fogva  érezni  képesek
vagyunk;  vagy  valamely  tárgynak  tulajdonsága,
melynél  fogva  az  benyomást  tehet  reánk.  Betegség-
ben  elvettteni  a*  érefhetStéget.  Hidegnek  vagy  meleg-
nek  éretJtetStége.

ÉRPA,  (ér-fa)  ősz.  fn.  Eres  fa,  csíkos  vonások-
kal,  erekkel  tarkázott  fa, milyen  pl.  a  diófa,  s más
bútorfák.

ÉRFONAT,  (ér-fonat)  ősz.  fa.  A  vér- és nedv-
ereknek  egymással  öszveköttetése,  egymásba  fo-
nódása.

ÉRFÖLD,  (ér-föld)  ősz.  fn.  Vizenyős  fold,  tá-
jék,  vidék,  lapály,  melyből  számos  ér  fakadoz,  mely-
nek  több  forrásai  vannak.

ÉB-GUROLT,  1. QIROLT.

ÉRHÁRTYA,  (ér-hártya)  ősz.  fa.  1)  Hártya,
mely  közvetlenül  az  agy-  és  gerinczvelőt borítja.  2)
Azon  finom  szemhártya, mely  közvetlenül  a kemény-
hártya  alatt  fekszik.  (Tunica  choroidea).

ÉR-HATVAN,  1. HATVAN.

ÉRHÉGYSÉG,  (ér-hégység)  öez.  fii. Hegység,
hegylánc*,  hegysor,  melyben  földalatti  bányamene-
tek  vannak  vagy  létezhetnek.

ÉRHOHOK, (ér-homok) ősz.  fii.  Homok  a  vízér
vagy  forrás  fenekén.

ÉRIK,  (ér-ik)  k.  m. ér-étt.  Mondják  a  gyfimöl-
csökröl  és  növények  terményeiről,  midőn  a  kifejlő-
dés  azon  pontjához  jutnak  vagy  érnek,  azon  állapo-
tot elérik, melyben  a  törzsök  éltető  nedvére  többé
nincs  szükségek,  sőt attól  elválni  indulnak.  Érik  a*
alma,  ttüva.  Egy,  érik  a  meggy.  Idővel,  ttahnával  a
naspolya  it megérik. (Km.). Atv. ért. fejlődésnek  indul,
bizonyos megállapodást  nyer.  Érik  a* éne.

ÉRINT,  (ér-int)  áth.  m.  érínt-étt,  htn.  —ni v.
—ént, pár.  —*.  1)  Valaminek  külszinét,  főiepét  ta-
pintja,  vagy  valamely  eszközzel  megilleti.  Kénél,
lábbal  érinteni  valamit.  Vetítővel  érinteni  a  gyerme-
ket.  Ujjúval  sem  érintette.  2)  Futtában,  nagyjában,
gyöngéden illet,  hozzá ér  valamihez. Elsuhanva  mel-
lettem,  ruhájával  érintett.  Alig  érinti  a  tteUS,  már it
fáj  neki.  8)  Átv.  ért  valamely tárgyat  mellesleg em-
lít, eléhoz. Bettidében  némely,  a  tárgyhót  nem  tartató,
dolgokat  it  érintett.  Általán  ezen  ige  az  int  ragnál
fogva  kicsinyező, gyöngéded  értelemmel  bír.

ÉRINTÉS,  (ér-in-t-és)  fn.  tt  érintét-t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  mely  által  valamit gyöngéden  vagy  mel-
lesleg,  fölszinttleg  illetünk,  tapintunk,  emlitésbe  ho-
zunk. V.  ő.  ÉRINT.

ÉRINTETLEN,  (ór-in-t-eüen)  mn.  tt  érintet-
len-t,  tb.  —ék. Amihez  senki  hozzá  nem  nyúlt;  mi
illetve nincs;  mit  szóba,  emlitésbe  nem hoztak.  Érin-
tetlen pénttár.  Érintetlen  virág.  Érintetlen  ügy.  V.  ö.
ÉRINT.  Hatarozóilag  ám. érintetlenül

ÉRINTETLENÜL,  (ér-in-t-etlen-fil)  ih.  nietés
nélkül,  hozzá  nem  nyúlva;  szóba,  emlitésbe  nem
hozva.  Érintetlenül  hagyni  a  felrakott  ételeket.  Érin-
tetlenül  hagyni,  ehneüStni  a  legfontosabb  dolgokat.

ÉRINTGET,  (ér-in-t-get)  áth.  m.  érintget-tem,
—tél,  —élt. htn.  —ni, parancsoló:  érintgttt.  Gyak-
ran  vagy  egymás  után érint

ÉRINTKEZÉS,  (ér-in-t-kéz-és)  fn.  tt  érintké-
tét-t,  tb.  —ék.  A.  testeknek  vagy  tárgyaknak  azon
egymáskőzti  viszonya,  melynél  fogva egymást  érin-
tik,  azaz  illetik. V.  ö.  ÉRINTKEZIK.  Kütelb  érint-
ketétbe jönni  egymástól.

ÉRENTKÉZÉSPONT,  (érintkezés-pont) ősz.  fii.
Azon  pont, melyen  két  test  egymást  érinti, egymás-
hős ér. Átv.  ért  oly tárgy  vagy  ügy,  melynél  fogra
két  vagy  több  lény  viszonyba  jön  egymással. Jobb
külön  írni  mind  a két  szót (mint általában  mindenütt,
hol  hosszúra  nyúlnának  az  egyes  szók),  ekképen :
érintkezési  pont

ÉRINTKEZIK,  (ér-in-t-kéz-ik)  k.  m.  érintkez-
tem, —tél, —itt. Egyik  a másikat viszonyosán  érinti,
illeti.  Tolongásban  éríntkttmek  a  jSvSk-menSt.  Átv.
ért  viszonyba jön  egymással.  A  tsomttédok  gyakrab-
ban  érintketnek  egymáual.  Én  toha  tem  érintkez-
tem  vele.

ÉRINTŐ  ,  fii.  tt  érintS-t.  Egyenes  vonal.
mely  a körivet  kívülről valamely ponton  érinti  a  nél-
kül,  hogy  azt  általmetszené.  (Tangens).  Mértani
műszó.

ÉR-KÁVÁS,  1. KÁVÁS.
ÉRKEZÉS, (ér-kéz-és) fii. tt  érkétés-t, tb  ék.

1)  Jövetel,  jővés,  megjövés,  valahonnan  bizonyos
helyre ejjntás.  Hasa  érketét.  Városba  érteti*,  íftgér-
ketét.  Vittfaérketét.  Aláérketét.  2)  Állapot,  midőn
valamire  időnk  van,  időnk jut, midőn  ráérünk  vala-
mire.  Ha  érketétem  leend,  eljövök.  Mott  épen  mnc«

•  érketétem  tétálátra.
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ÉRKÉZÉT,  (ér-kéz-et)  fh.  tt.  érkézet-ét.  1)  Jö-
iet, jöTetel  (elvont  ért  véve).  2)  Idő  valamely  do-
logra. Ha érkezeted  lesz, joj  hozzám.

ÉmCF-7-TK,  (ér-kéz-ik)  k.  m.  érkez-tem,  —tél,
—ett.  1)  Közeledik,  jő,  megjő,  bizonyos  pontra,
helyre jut, eljut  Már  érkeznek  az  elszáüásozott  kato-
nát.  Eitve  érkeztünk a faluba.  Végre  elérkeztünk  czé-
Imkra.  FSlérkezni  a  hegytetőre.  Aláérkezni  a  völgybe.
Kiérkezni  a*  erdőből.  Visszaérkezni  a  háborúból sze-
rtnctéitn.  Érkeznek  a  hajók,  a  tábori  társzekerek.  2)
Valunire  ideje  van,  a  ekkor  felható  ragu  neveket
vonz. Aliy  érkezik  evésre,  annyi  a  dolga.  Szegény  em-
btr  nem érkezik  találgatásra.  Majd  ha  rá  érkezem.

ÉRKEZŐ,  (ér-kéz-ő)  mn.  tt.  érkézö-t.  Közeledő,
jövő, megjövő'. Kimenni az érkezS  vendégek  elébe.  Várva
tárni  a harciból  érkezS  testvért.

ÉR-KŐRÖS,  1. KÖRÖS.
ÉRKÖTŐ,  (ér-kötő)  ősz.  fn.  Pólyanemtt  ruha,

melylyel a sebészek  érvágás  után  bekötik  a  felmet-
jzett helyet

ÉRLEL,  (ér-lel  v.  ér-el-el)  áth.  m. érlel-t.  1)  A
régieknél  ám.  valamit  elér,  illet,  megillet,  tapint
Ezen értelemben jelenleg  nem divatozik.  2)  Eszközli,
hogy  valami  érjék,  megérjék.  A  nap  heve  érleli  a
yyiimölcsSt.  A  tartós  meleg  nyár  korábban  megérleli  a
Kilöt.  V. 5.  ÉRIK.

ÉRLELÉS,  (ér-1-cl-és)  fn.  tt.  érlelés-t,  tb.  —ék.
Valaminek érő, vagy  érett  41! :i pótra segéldse, juttatá-
sa.  Át  üveghátak,  melegágyak  elősegítik  a  növények,
vKtméuyek  érlelését.  V.  ö. ÉRIK.

ÉRLELŐ,  (ér-1-el-ö)  mn. tt.  érlelő-í.  Ami  vala-
minek  érését  előmozdítja,  segíti.  Gyümülcsérlelő  nap-
ugarok.  Eczetérlelő  meleg. V.  ö. ÉRIK,  ÉRÉS.

ÉRLELÖÍR,  (érlelő-ír)  ősz.  fn.  írféle  kenőcs,
gyógyszer, mely  a  sebet, daganatot,  keményedést  el-
oszlatja,  meglágyítja.

ÉRLOB,  (ér-lob)  ősz.  fn.  A vérérnek gynladása.
V. ö. VÉRÉfi  és  GYULADÁS.

ÉRLÜKKÖDÉS,  (ér-lül;ködés)  ősz.  fn.  A vér-
ereknek  rendetlen  s  erősebb  lüktetése,  verése.

ÉRMELLÉK,  (ér-mellék) ősz.  fn.  Az  Ér  folyó
mentében fekvő  vidékek,  különösen  Bihar  megyében.
Érmtüéki  bor.  ÉrmeUéki  bakator.

ÉRMETSZÉS,  (ér-metszés)  ősz.  fn.  Sebészi mű-
tét, midőn  az  eret  megvágják,  hogy  vért  ereszszenek
belőle; érvágás, érnyitás.

ÉR-MINDSZENT,  falu  Közép-Szolnok  megyé-
ben; helyr.  Ér-Mindszent-én,  —re,  —ről.

ÉRNYOMASZ,  (ér-nyomasz)  ősz.  fn.  Sebészi
eszköz, melylyel  bizonyos  mii tételekben  az  eret  ösz-
Teazorítják.  (Tonrniqnet).  Csatos,  kettős  csatos,  csa-
rarijs,  egyszerű  peczkes,  görge,  hengeres,  tábori  ér-
nyvmatz.

ÉRÖMUSG,  (ér-ömleg)  ősz.  fn.  A  vérerekből
kiömlött  vér.

ÉRÖMLENY,  (ér-ömleny) 1. ÉRÖMLEG.
ÉRÖMLÉS, (ér-ömlés)  ősz.  fn.  A  vérnek ren-

detlen állapota,  midőn  az  érből kiömlik.

ÉRPÓLYA,  (ér-pólya)  ősz.  fn.  1. ÉRKÖTŐ.

ÉRRÉSZKETÉS,  (ér-részketés) ősz.  fn.  A  vér-
járásnak  rendetlen  állapota,  midőn  az  erekben  resz-
ketve  foly,  vagyis  az  ereket  reszketted.

ÉRSAJTÓ,  (ér-sajtó)  ősz.  fn.  1. ÉRNYOMASZ.
ÉRSEK,  (az  archiepiseopus  hellén-latin  szóból

öszvehuzott  franczia  archeveque-hez  áll  legközelebb,
a törökbe is  átment  :  irsek)  fn.  tt.  érsek-ét.  Eredeti
ért.  ám.  főpfispök,  régiebb egyházi  nyelven  metropoli-
ta,  azaz,  valamely  országnak  vagy  tartománynak fő-
városában  vagy  valamely  nevezetesebb  városában
lakó  püspök, ki  feje  ugyanazon  ország-  vagy  tarto-
mányban  lakó  más  püspököknek.  Ilyen  Magyaror-
szágban  , az esztergám!  érsek,  ki  egyszersmind  prí-
más  (elsőd,  áldornagy),  továbbá a  kalocsai  és  egri ér-
sekek , Horvát  országban  a  zágrábi,  úgy  Erdélyben
az  egyesült  görög  szertartása  fogarasi-érsekek.  Ez
sem  volt  a  Pál  érsek  (Széchenyi)  udvarában.  Km.

ÉRSEKI,  (érsék-i)  mn.  tt.  érséki-í,  tb.  —e*.
Erseket  illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Érseki
méltóság,  paláit,  czím, jogok. Érseki  uradalom.  Érseki
város.  Érseki  nemesek.

ÉRSÉRILEG,  (érsék-i-leg)  ih.  Érseki  módon,
érsek  módjára.

ÉRSEKLÉL,  falu  Komárom  megyében; helyr.
Érseklél-én,  —re,  —ről.

ÉRSEKSÉG,  (érsék-ség)  fű.  tt.  érsékség-él.  1)
Érseki  méltóság,  hivatal.  Érsekségre  jutni.  Érsekségbe
beigtatni  valakit.  2)  Azon  tartomány , melynek  püs-
pökei  bizonyos  tekintetben  az  érsek  alá  vannak  ren-
delve.  3)  Szorosb ért. érseki  megye. Esztergomi  érsek-
ség.  4)  Érseki  palota.

ÉRSÉKSÉGI,  (érsékség-i)  mn.  tt.  érsékségi-t,
tb.  —ék.  Érsekséget  illető, arra  vonatkozó , ahhoz
tartozó.

ÉRSEKÚJVÁR,  (Érsek-uj-vár)  ősz.  fn.  tt.  — t,
hely viszonyragokkal  :  —rá,  —ön v.  —olt,  —ról ;
használtatik  tájdivatosau  :  6a , bán,  ból  ragokkal  is.
Alsó Nyitravármegye  mezővárosa,  melynek  főurasága
az  esztergomi  érsek.

ÉRSEKUJVÁRI,(ér8ek-uj-vári)  ősz.  mn.  Ér-
sekújvárba  való, arra  vonatkozó. Érsekújvárt  születés.
Érsekújvárt  vasúti  állomás.

ÉR-SELIND,  1. SELIND.
ÉR-SEMLYÉN,  1. SEMLYÉN.
ÉRSÉRV,  (ér-sérv)  ősz.  fn.  1.  ÉRSZAKADÁS.

ÉRSZAKADÁS,  (ér-szakadás)  ősz.  fn.  Sérülés
a  mag- vagy  ondóedényekben,  mely  a  vér  öszvetolu-
lásából  szokott  támadni.

ÉR-SZENT-KIRÁLY,  falu  Közép-Szolnok me-
gyében  ;  helyr.  Ér-Szení-Király-on,  —rá, —ról.

ÉR-SZODORÓ,  1. SZODORÓ.
ÉRSZORÍTÓ,  (ér-szorító)  ősz.  fn.  1. ÉRNYO-

MASZ.
ÉRSZÖKÉS,  (ér-szökés)  ősz.  fh.  A  vérnek moz-

gása  a  vérérben,  mely  visszahatólag  történik.  (Pnl-
34"
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§ue).  Rendet,  rendetlen, tebes,  lassú,  egyirányos,  aka-
dotó  éritökét.  Megtapintani  át  ér szökést.  Át  érttSkés-
bSl  megismerni a  betegség  állapotát.

ÉRSZŰKÜLET,  (ér-szűkület)  ősz.  fű.  Az  ér-
edények  megszornlása,  öszvehuzódása.

ÉRT,  (1),  (ér-t)  áth.  m.  értéit,  htn.  —»»
(ritkán), v. —ént, pár. —t. 1) Valamit észszel  felfog,
főlér,  tudja,  mit jelent  Érteni  át eléadott  lectkét.  Ér-
teni  a  tanító  beszédét.  Érteni  az idegen nyelveket.  Én
nem  értelek  tégedet.  Értem,  amit  mondanak,  de  nem
tudok  rá felelni.  2)  Hallással  felfog.  Értetted,  amit
mondottam f  Értettem  uram.  A  nagy  táj  miatt  nem
értem, mit  beatéinek.  3)  Gondol,  vél.  Én  nem  ágy  ér-
tettem , mint  te  gondolod.  Te egemen  máira  értetted  a
dolgot.  Egyet  érteni valakivel.  Szép  dolog, mikor a  száj
ét  t*iv  egyet  értenek.  (Km.) Eriik  egymást. 4) Közelítő'
ragu  névvel  ám.  valamihez tud, valamiben jártas, ta-
pasztalt , gyakorlott, ügyes.  Érteni  a  házi gazdaság-
hót.  Ért  hottá, mint  tyúk  au  ábéetéhet,  vagy  hajdú  a
harangöntéshez.  (Km).  Ejh,  mit  értett  le  ahhoz.  5)
Felható  ragu  névvel  ám.  felfogja;  mire vonatkozik a
dolog.  Magára  érteni a  mondottakat. B á-rá, értsd  rá
v.  fogd  rá.  (Km.)  6)  A  nyelvekre  vonatkozólag ám.
tud.  Ért  magyarul,  németül, franctiául.  Öszvetételei  :
Elérteni  a példátgatátt.  Megérteni  a  homályát  besté-
det.  Egyik  tudation  hamarabb  megérti  a  maiikat.
(Km.). Odaérteni. Ett  it  odaértettem a  többi köti.

ÉRT,  (2),  (ér-t)  L ÉRETT.
—ÉRT, (ér-t  v.  ér-étt)  névrag,  mely  vastag  és

vékonyhanga  szókhoz  változatlanul  járul  :  hal-ért,
bor-ért, fegyver-ért,  tSr-ért.  Személyragozva  :  ért-em,
—ed,  —e, v.  érétt-em,  —ed, —e  stb.  Midőn  rövid
hangzón  végződő  névhez  járul,  a  név  véghangzója
tetszés  szerint  megnynjtatík,  vagy  röviden  hagyatha-
tik,  pl.  véreért  v. véréért,  barátságáért  v.  barátsá-
gáért,  kamaráért  v.  kamaráért,  amidőn természet  sze-
rint  a jobb hangcásuakat  vagyis változatosbakat  kell
hmiCT&lni,  {gy  ; véreért,  barátságáért,  kamaráért  job-
bak , mint társaik.  Istennek  országáért.  Tatrosi  cod.
A  köznép  nyelvében  a  t  többnyire  elmarad  :  arany-
ér(t),  aüttér(t),  ruháér(t),  miér(t),  atér(t).  1)  Járul
bizonyos  értéket,  árt,  beatet  tartalmazó  nevekhez, mi-
dőn  azok  csere, megváltás,  érdem,  díj, jutalom,  ille-
tőleg  büntetéskénen  valami  hasonló  értékűvel  viszo-
noztatnak.  E  lovat  itat  forintért  adom.  Ajándékért
ajándékot  kapni.  Borjúért  erikát  adtak  neki.  E  Kötet
bankjegyért  ettUtSt  kérek.  A  vett jóttágért  fiteteU  éter
forintot.  Bérért  itolgál.  Stemet  ttemért, fogat  fogért.
Bűneiért  ttenved,  lakói. Jé  tettéért jutalmat,  dicséretet
nyer.  Különösebben  vonzatik oly  igéktől  és  nevektől,
melyek  helyettes viszonzásra  vagy  cselekvésre  vonat-
koznak.  Fiáért  fitet,  barátjaért  kételkedik, jót  áll.  Ö
felel  érte.  Mindenért  S let* felelős.  Beteg  tártáért  it
dolgotik.  2) Jelent  eredted!  vagy  végokot,  vagyis azon
tárgy  nevéhez járul, mely  miatt  vagy végett  valami
történik.  Az  ebet  is  megbecsülik át  uráért  (miatt).  Ke-
gyelemért  esedetik js  végett.  Péntért  lótfut  = a vé-

gett , hogy  pénzt  kapjon.  Borért  küldik =  a  végett,
hogy  bort hozzon.

Ezen  rag, véleményünk szerint, az  ér  igének
származéka,  s  tulajdonkép  oly  nemű határozó,  mint:
kivált  (kiválik)  mindjárt  (jár),ne*t  (néz). Ezek és ilye-
nek  a  múltidő  részesülőjével  illetőleg  az  igenévvel
azonosak,  s  fölveszik  a  személyragot, pl.  jött  ment
ember, jSOSm  mentem előtt, jöttömkor, mentemkor ;  ré-
giesen  atl  etl  képzővel, pl.  a  müncheni  codexben :
„És  látá  satanást  mennyből  lehullaíta"  (cadentem)
= lehullva  a  múltban.  .Hallak  öt  beméUtte"  (lo-
quentem) = beszélve  a múltban.  „Láttunk  tégedet
éhetetted"  (esurieutem) = éhezve a múltban.  Rágó-
zatlanul  :  huUati  ,  bestéiéit,  ehetett  v.  hullt,  beaélt,
éhett,  honnan :  hulltában,  beszéltében,  éheztében.  Ma is
mondjuk  :  haza  menet  (=  meneti)  vagy  menteidben
meglátogattam. E  hasonlóknál  fogva az ér ige,  midőn
=  valet, pretium  habét  múlt részesülőben  ér-t  v.  ér-
ett  ám.  ér-ve  (aliquid  valendo, pretium  habendo), és
így  ha  péld.  azt  mondjuk :  aranyért  etutOSt  kapott,
ám. aranyérő,  aranyértcidi  ezüstöt,  ételért pénzt  adott
ám. pénzt,  melyet az  étel  ér.  Ezen  alapeszméből ér-
telmezhetők  az  ért  ragnak  azon  jelentései,  melyek
árra , értékre,  érdemre,  becsre,  illetőleg  adásvevésre,
éterére,  váltságra  vonatkoznak.

De az eV ige ezt is jelenti : peroenit,  pertíngit,
pl.  haza  ér,  városba ér,  czélhoz  ér.  Innen  értelmez-
hető  másik  jelentésében  az eredtető  okot, végokot,
végczélt jelentő  ért,  mely  ennyit  tesz  :  bizonyos do-
log  felé  eredve, oda jutva, azt  érintve; mint  a  2-dik
pont alatti  példákból  és  hasonlókból  kitűnik.

ÉR-TARCSA,  1. TÁRCSA.
ÉRTÉK, (ér-t-ék, mint  :  mer-ből, mér-t-ék)  fn.

tt  érték-et.  1)  Általán , valamely  tárgynak,  árunak
becse,  becsmása; amit  valamely  tárgy  vagy  áru  ér.
Nagy  érték,  kit  érték. Semmi értékkel  nem  bír.  Megbe-
csülni  a  háznak, jóttdgnuk  értékét. Értéken alul,  vagy
fölül,  vagy  érték  tterént  venni valamit. Különösen.  2)
A  pénznek  becse, bizonyos  láb  szerént  mérve.  Bécti
érték.  Conventiós  érték.  2)  Vagyon, jószág, birtok,
mennyire  semmi teher  nem fekszik rajta.  Értéke  txát-
eter forintot  meghalad. Égett  értéke néhány  tsilvafából
ét  egy  rongyot  hátból  áll.  Sok érdemet  legény,  mert
értéke  szegény, fogja  át  eke szarvát.  (Km.)  3)  A  ke-
reskedői, és  hasonló  könyvekben  azon oldal, hová  a
követelések jegyeztetnek  föl.  Értékül  írni valamit.

ÉRTÉKBÉLYEG,  (érték-bélyeg)  ősz. fn. Bélyeg
az  árukon,  mely  azok  értékét jelenti.

ÉRTEKDÚS,  (érték-dús) ősz.  mn.  Minek  nagy
értéke,  becse van; a  maga  nemében  drága.

ÉRTÉKÉS,  (ér-t-ék-és) mn. tt. értékéi-t, v.  —el,
tb.  —ék. A  maga  nemében  becses,  drága, sokat  érő.

ÉRTÉKÉSÍT, ÉRTÉKESÍT, (ér-t-ék-és-ít)  atb,
m.  éríékéití-étt,  htn.  —m  v. —eni. 1) Értékessé  tesz.
A parragfSldet  mivelét  által  értékesíteni.  2) Becset  ad
valaminek.  Aláírással  értékesíteni  a stenSdésbcn  aján-
lott  mennyiléget, a  váltt'l.  3)  Valamit  a  kereskedői
könyvbe  érték  gyanánt  bejegyez.  Másképen:  értett*.
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ÉRTÉKESSÉG,  (ér-t-ék-és-ség)  fn.  tt.  értékés-
ttg-ct. Értékes  Állapota  vagy  tulajdonsága valaminek.

ÉRTÉKETLEN,  (ér-t-ék-etlen)  mn.  tt  értéket-
len-t, tb.  —ék. Érték  nélküli, minek becse  nincs , m
semmit  sem  ér.  Értéketlen  bankjegyek.  Értéketlen  ha-
mu pint. Értéketíen  parrag-,  mocsárföldek.  V.  ö. ÉR-
TÉÉ. Határozóilag  ám.  értéketlenül,  érték  nélkül.

ÉRTÉKÉZ,  (ér-t-ék-éz)  áth.  múlt:  értékéz-tem,
—tű, —itt;  htn.  —ni. L. ÉRTÉKESÍT.

ÉRTEKEZÉS,  (ér-t-e-kéz-és)  fn.  tt.  értekezés-t,
tb. —ék.  1)  Tárgyalás  valamely  tudományos dolog
ról  Nyelvtudományi,  történeti,  vegytani,  stépmiítani
rríeíetét.  2)  Viszonyos  fejtegetéssel,  szóváltással járó
meghinyása, vitatása  valaminek  a  végett, hogy az il-
letők bizonyos eredményben megállapodjanak.  A  gyű-
Itt  tlött  értékeséit  tartani.  (Conferentia).  3)  Szélesb
ért. beszélgetés,  szóváltás  valamely  ügyben.

ÉRTEKÉZET,  (ér-t-e-kéz-et)  fa.  tt  értekéeet-ét.
Értekezés  elvont  értelemben,  értekezés  eredménye.

ÉRTEKEZIK,  (ér-t-e-kéz-ik)  k.  m.  értekét-tem,
—tél, —itt. 1)  Gondolatait,  ismereteit,  véleményét
valamely  tudományos  tárgyról,  vagy  más  ügyről  elé-
adj*,  másokkal  közli.  Értekezni  a  legújabb  vegytani
találmányokról.  Értekezni  a  fövő  gyűlésen  elfordu-
landó  inditványról.  2)  Valakivel  bizonyos  tárgyról
sióváltásba  ereszkedik.  Értekemi  a  gazdatisztekkel az
*j  yatdasági  rendnerröl.  Építés  előtt  értekemi  az t7-
Mj  metleremberekkel.  Régente,  pl.  a Nádor-codezben
ám. értesül  : Róla megérteközvén.

ÉRTEKÉZLET,  (ér-t-e-kéz  let)  fn.  tt.  értekéz-
Itt-tl.  A  hivatalos  szótárban  ain.  eonferentia,  vagyis
tanácskozás,  értekezés  az  ország  belső és külső ügyeit
illetőleg.  Másnemű  kölcsönös  tanácskozásról is  mond
faltjuk, így  nevezik  magát  a  tanácskozó  vagy  érte-
kező  gyülekezetet  is,  azaz  annak  tagjait  öszve-
sen »é>e.

ÉRTEKEZLET!,  (ér-t-e-kéz-let-i)  mn.  tt.  érte-
teleti-t,  tb.  —ék. Értekezletet  illető, arra  vonatkozó.
ÉTttkttUti  fSkormánytanáesos.  V.  ö.  ÉRTEKÉZLET.

ÉRTEKÉZŐDÉS,  (ér-t-ek-éz-őd-és)  fn.  tt.  ér-
ttkc'zödés-t,  tb.  —ék.  1) Kérdezősködés,  tudakozódás
» végett, hogy  valami  iránt  tisztába  jőjünk.  2)  Köl-
csönös egyetértés  vagy  megegyezés  végetti szóváltás,
Unácskozáa.

ÉRTEKÉZÖDIK,  (ér-t-e-kéz-öd-ik) k. m. érteké-
M-tem,  —tél,  —Stt.  1) Kérdezősködik, tudakozódik
valami  iránt,  hogy  mibenlétéről tisztába jőjön.  2) Vi-
uooyos egyet  értés  vagy  megegyezés  végett  valaki-
tél  szót vált,  tanácskozik.

ÉRTEKÉZÖSKÖDIK,  (ér-t-e-kéz-ő-ös-köd-ik)
1. ÉKTEKÉZŐDIK.

ÉRTÉKSZABÁS,  (érték-szabás)  ősz.  fn.  A  be-
ctűlesnek azon  neme,  mely  valamely  tárgynak,  pénz-
otk, árúnak  értékét  meghatározza.

ÉRTÉKTELEN, (ér-t-ék-telen)  mn. tárgyeset:
—t, többes  :  —ék.  Minek  értéke  nincs,  különösen
Orca  nélküli.  Értéktelen  peng.  L.  ÉRTÉKETLEN.
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ÉRTÉKTELENÍT, ÉRTÉKTELENÍT,  (ér t-ék-
telen-ít)  áth.  m. értékteUnit-étt,  btn.  —ni  v.  —eni.
Értéktelenné  tesz ; valaminek becsét elveszi,  megsem-
misíti.  Értékteleníteni  bizonyos  évek  után  a  bankje-
gyeket.

ÉRTÉKTELENÜL,  (ér-t-ék-telen-ül)  ih.  Érték
nélkül;  értékét  vesztve.

ÉRTÉKTELENÜL,  ÉRTÉKTELENÜL,  (ér-
t-ék-telen-ttl)  önh.  múlt  —t.  Értéktelenné  lesz, ér-
tékét,  becsét veszti; értéke,  becse megsemmisül.

ÉRTÉKVÁLTÓ,  (érték-váltó)  ősz.  fn.  Amely
egy  másik  váltó  értéke  helyett  viszonosan  adatik.
Máskép  :  viszonváltó.  Váltójogi  műszó.  (Gegenwech-
sel). Különbözik a  viszváltótól  (Rückwechsel).

ÉRTELÉM,  (ér-t-el-ém)  fn.  tt.  értelmet, tb.  ér-
telmek.  1)  Észtanilag  s  általán  véve  azon  tehetség,
melynél  fogva  fogalmat  képezünk,  Ítélünk,  és  követ-
keztetünk.  (Intellectus).  2)  Különösen  tehetség,  mely
által  a  tárgyakat  megismerjük.  (Facultas  cognoscen-
di).  3)  Az  észmüveltségnek  bizonyos  foka,  mely  több
és  alaposabb  ismeretekre  mutat.  (Intelligentia).  4)
Beszédnek,  példának , jegynek  stb.  jelentése.  Ezen
mondatnak  két  értelme  vagyon.  Némely  jelképek  értel-
méi  nehéz  kitalálni.  Bteroglyphek  értelme.  Világot,  ho-
mályát,  kelet  értelemmel  bíró  példabestéd.  Szorosabb,
tágasabb  értelem.  A  többi jelentéstől  megkülönbözte-
tés  végett  máskép  :  értemény.  5)  Vélemény, gondo-
lat.  Ti  mindnyájan  egy  értelemben  vagytok.  Mi  más
értelemmel  vagyunk  ezen  tárgy  iránt. Sok fő,  sok  érte-
lem.  (Km).

ÉRTELMES,  (ér-t-el-m-es)  mn.  tt.  értelmű-1,  v.
—ét,  tb.  —ék.  1)  Könnyű  felfogású,  ítélő,  és  követ-
keztető  tehetséggel  bíró. Értelmes  ember. 2)  A  tárgy-
hoz,  dologhoz  tudó , értő.  3) Világos , könnyen  fel-
fogható.  Értelmes  előadás,  bestéd.

ÉRTELMESEN,  (ér-t-el-m-es-en)  ih.  Könnyen
felfoghatólag.  Értelmesen  ír,  bestéi.

ÉRTELMESSÉG,  (ér-t-el-m-es-ség)  fn.  tt. értei-
messég-e't.  1) Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki a do-
loghoz  tud,  ért.  2)  Világosság  a  tárgyak  felfogásá-
ban,  előadásában.  Beszéd  értelmessége.  Különbözik  :
értelmiség.

ÉRTELMETLEN,  (ér-t-el-m-etlen)  mn.  tt.  ér-
telmetlen-t,  tb.  —ék.  1)  Értelmi  tehetség  nélkül  szű-
kölködő , kinek  felfogó,  itélő,  és következtető  tehet-
sége  nincsen.  2)  Akit v.  init  érteni  nem lehet; minek
jelentése  nincs.  Értelmetlen  zavaros  bestéd.  Értelmet-
len  jegyek,  példák.  Határozóilag  ám.  értelmetlenül,
értelem  nélkül.

ÉRTELMETLENSÉG,  (ér-t-el-m-etlen-ség)  fn.
tt.  értelmetlenség-ét.  I)  Értelemnek,  mint elmetehet-
ségnek  hiánya.  V.  ö.  ÉRTELEM.  2)  Valamely  dolog
jelentésének  homályos  volta.

ÉRTELMETLENÜL,  (ér-t-el-m-etlen-ül) ih.  1)
Értelmi  tehetség  nélkül;  a  dologhoz  nem  értőleg.
Értelmetlenül  beleszólani  a  tanácskozásba.  2)  Oly ho-
mályosan  és  zavarosan,  minél  fogva  a  dolog  jelen-
tését  kivenni nem  lehet; bizonyos jelentés  nélkül.
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ÉRTELMEZ,  (ér-t-el-m-ez) áth.  m.  értelmez-tem, ]
—tél,  —itt. Valaminek  értelmét, jelentését  fejtegeti,
magyarázza  (explicat).  Érteimemi  át  egyet  szók kü-
lönféle  terménelét,  tulajdonságait,  jelentését.  Különö-
sen  valamely jeles  irót,  szerzőt,  törvénykönyvet  stb.
világosító jegyzetekkel  ellát  (commentatur).  Cicerót,
Horáctot,  a  váltójogot  értelmetni.

ÉRTELMEZÉS,  (ér-t-el-m-ez-és)  fű.  tt.  értelme-
tés-t,  tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit értelmezünk.
V.  ö. ÉRTELMEZ.  S*ók, mondatok,  jeles  írók  értei-
metéte.

ÉRTELMEZŐ,  (ér-t-el-m-ez-ő)  mn.  tt.  értelme-
tS-t.  Valaminek  értelmét, jelentését,  tulajdonságait
fejtegető,  magyarázó.  Értelmező  siótár.  Világosan,
tudományosan  értelmező  tanár.

ÉRTELMI,  (ér-t-el-m-i)  mn.  tt  értelmi-t,  tb.
—ék.  Értelemre  vonatkozó,  értelemtől eredő.  Értelmi
fogalom.  Értelmi  erő,  gyengeség.  Értelmi  mükSdés.

ÉRTELMISÉG, (ér-t-el-m-i-ség) fn.  tt  értelmi-
ség-ét.  Öszves  értelem; értelmi  erő; értelmes  férfiak
öszvege. Magyarhonban  át  értelmiség  nem  csekélyebb
mint  sok más  híresebb  orstágokban.  Pest  megye  értel-
misége  N-t  óhajtja  alispánnak.  •

ÉRTÉLY,  (ér-t-ély)  fn.  tt  értély-l,  tb.  — ék.
Valamely  fogalomnak  szabatos meghatározása, mely-
nél  fogva azt  minden  mástól  meg  lehet  különböztet-
ni.  (Definitio  in abstracto).  Újabb alkotása szó.

ÉRTÉLYÉZ,  (ér-t-ély-éz)  áth. m.  értélyét-tem,
—tél,  —élt. Valamely fogalmat oly  szabatosan meg-
határoz, hogy  azt  minden  egyébtől  meg  lehessen  kü-
lönböztetni.  (Definire).

ÉRTÉLYÉZÉS,  (ér-t-ély-éz-és)  fn.  tt.  érlélyé-
tés-t,  tb.  —ék.  Valamely  fogalomnak szabatos meg-
határozása.  (Definitio in  concreto).

ÉRTEMÉNY,  (ér-t-e-mény)  fn.  tt  érlemény-t,
tb.  —ék.  1) Régiebb  ért  dolog, mesterség,  melyhez
valaki  ért  Olyan szó,  mint  tudomány.  2) Újabb  ért
valaminek jelentése, magyarázata,  megfejtése.  3) Né-
melyek  szerént:  határozatok, fogalmak,  melyeknél
fogva  bizonyos  tárgyat  minden  másoktól  megkülön-
böztetünk.  (Notio  in  abstracto).

ÉRTEMÉNYÉZ,  (ér-t-e-mény-ez)  áth. m.  érte-
ményét-tem,  —tél,  —élt.  1)  Valaminek értelmét, ér-
teményét, jelentését  eléadja,  fejtegeti.  Érteményetni
a  tanítványoknak  a  kézikönyvben foglalt  tanokat. (Ex-
plicat).  2) Némelyek szerént: valamely  tárgyat  meg-
határoz  (definit).  Ésttanilag,  vagy  stónoküag  értemé-
nyerni  valamit.  Ez  utóbbi  újabb  kifejezéssel:  értélye*.

ÉRTEMÉNYÉZÉS,  (ér-t-e-mény-éz-és)  fn.  tt.
érteményétés-t,  tb.  —ék.  1) Valamely  tárgy  jelentésé-
nek,  értelmének  fejtegetése,  felvilágosítása,  magyará-
zása.  2) Különösen, a  tárgynak  bizonyos különbőz
tető jegyek  általi  meghatározása.  (Definitio concrete
sumta).  Máskép  :  értélyetés.

ÉRTÉNY, fáin  Tolnamegyében;  helyr.Értény-
6*,  — ben,  —bűi.

ÉRTÉS, (ér-t-és)fn.  tt.  értés-t,Ü>.  — ék.  1) Va-
lamely  dolog jelentésének  felfogása,  tudása.  Éten je-

gyek  értése  nagy  munkába  kerül.  2)  Tudomás, hallo-
más. Értésedre  adom.  Értésemre  esett.  Ha  értésedre
iönne,  tudasd  velem  is.

ÉRTESÍT,  ÉRTESÍT,  (ér-t-es-ít) áth. m.  érte-
sit-étt, htn. —ni  v.  —eni, pár.  —s. Leható  ragu ne-
veket  vonz,  s  ám. valamiről felvilágosítást  ad;  útmu-
tatással  szolgál,  (informál).  Értesíteni  ás  illető felet  a
per mibenlétéről.  Értesíteni  ás  elöljáróságot  a  helyben
csavargó  tolvajokról.  Távollétedről, kérlek, értesíts  btn-
nünket.

ÉRTESÍTÉS,  ÉRTESÍTÉS, (ér-t-es-ít-és)  fn.  tt
értesUét-t,  tb. —ék.  Értésre  adás, jelentés,  tudósítás.
Különösen  nyomtatott  hirdetmény, mely a  közönség-
gel  valamit  tudat,  (informatio).  Maga  azon személy
vagy  irat, mely  ily  értesítést  ad :  értesítő.

ÉRTESÍTŐ,  ÉRTESÍTŐ,  (1), (ér-t-es-it-ő)  mn.
tt.  értestíő-t.  Tudósító,  hirdető, jelentő,  értésre adó.
Értesítő  válást,  levél, hirdetmény.

ÉRTESÍTŐ, (2), (l.  föntebb)  fn.  tt  értttitS-t.
Nyilvános  lap, mely  különféle  hirdetményeket,  tudó-
sításokat, jelentéseket közöl.

ÉRTETLEN,  (ér-t-etlen)  mn. tt  értelUn-t,  tb.
—ék.  1) Tudatlan, ki  a  dologhoz nem ért,  nem tud.
Értellen  ember.  2)  Amit  nem lehet  érteni, homályos
értelmű, jelentésű.  Értetlen  bestéd,  Írásmód.

ÉRTETLENKEDIK,  (ér-t-etlen-kéd-ik)  k.  m.
értetlenkéd-tem,  —tél,  —élt.  Értetlen, azaz  tudatlan
módon  viseli  magát;  oktalanul, értelem  nélkül, ho-
mályosan,  zavarosan  beszél,  ir.  (Élt ez igével Telegdi,
Felelet  68. L).

ÉRTETLENSÉG,  (ér-t-etlen-ség)  fn.  tt  értet-
lenség-ét.  1)  A  dologhoz nem tudás, nem értés; tu-
datlanság.. 2) Homályosság  valamiben.

ÉRTETLENÜL,  (ér-t-etlen-ül)  ih.  A  dologhoz
nem  tudva.  Homályosan.

ÉRTETŐDIK,  (ér-t-et-őd-ik) belsz. Ezen  igével
hibásan  élnek  némelyek  értődik  v.  értetik  helyett.
Amaz  oly hibás,  mint  :  mondalodik,  tudatódik, mon-
datik,  tudatik helyett  Rosznl  van tehát:  e»  magában
értetődik,  hanem  : magában  értetik  vagy  értődik.  V.
ö.  ÉRTŐDIK.

ÉRTHET,  (ér-t-bet)  tehető ige, m.  érthet-tem,
—tél, —étt, pár.  érthess. Tárgyesetet, és kiható ragii
neveket  vonz, s ám.  valaminek  értelmét, jelentésit
felfoghatja.  Oly világosan  stólt,  hogy  kiki  érthette.  A
mondottakból sokat érthetst.  Mit  sem érthetek  bestédébSl.
Leányának  stólott,  de a  menye  is  érthet  belőle  (km.).
Néha az alatt  határozóval  is jár. Mit  érthetst  alatta *
Öszvetéve  lásd  : ELÉRTHET, MEGÉRTHET,  RÁ-
ÉRTHET.

ÉRTHETETLEN,  ÉRTHETLEN, (ér-t-het-[et-j
len) mn. tt.  értheteüen-t,  tb.  —ele.  Amit  érteni  nem
lehet; amit  homályossága  miatt  felfogni képesek  nem
vagyunk.  Érthetetlen  bestéd. Határozóilag  ám.  érthe-
tetlenül.

ÉRTHETETLENSÉG, ÉRTHETLENSÉG, (ér-
t-het[-etj-len-ség)  fn.  tt.  értheteOenség-ét.  Beszédnek,
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Írásmódnak, példázatnak , jelnek  stb.  azon  tulajdon-
iig*, melynél  fogva  annak  értelmét, jelentését kitud-
ni,  felfogni  nem  lehet.

ÉRTHETETLENÜL,  ÉRTHETLENÜL  (ér-t-
het-[et-]len-ül)  ib.  Oly  homályosan,  zavarosan, vagy
elvontan,  hogy  érteni,  felfogni,  jelentését  eltalálni
nem  lehet  Érthetetlenül  betzélni,  írni.

ÉRTHETŐ,  (ér-t-hct-ő)  mn.  tt.  érthető-l.  Amit
érteni  lehet;  világos  eléadásu,  könnyen  felfogható.
Krthtlö  módszerrel  elSadni  az  iskolai  tanulmányokat.

ÉRTHETŐEN,  (ér-t-het-ő-en) ih. Világos,  tiszta
előadással,  jelentéssel,  melyet  meg  lehet  érteni,  föl
lehet  fogni.  Erthetb'en  beszélni,  magyarázni.  Érthetően
ti mondtam  véleményemet.

ÉRTHETÖKÉPEN,  ÉRTHETŐLEG,  1.  ÉRT-
HETŐEN.

ÉRTHETŐSÉG,  (ér-t-het-ó'-ség)  fn.  tt.  érthető-
r/g-f't.  Beszédnek,  cldadúsnak,  példázatnak,  jelnek
stb.  azon  tulajdonsága,  melynél fogva  értelmét, jelen-
tését  föl  lehet  fogni,  cl  lehet  találni.

ÉRTŐ,  (ér-t-«)  fn.  tt.  értö-t.  Személy,  ki  vala-
mihez  ért,  tud,  ki  a  dolgot  akár  elméletileg, akár
gyakorlatilag  ismeri.  Müértő,  szakértő,  hozzá  értő.

ÉRTŐDIK,  (ér-t-öd-ik)  belsz.  m.  értöd-tem,
—tél, —ott.  Önmagában, minden  más hozzájárulása
nílkül  világos.  Ez  magában  v.  magától  értődik.  A
mondottakból  önként  értődik.  Tulajdonképen  az  ün-
Mnt,  magában  vagy  magától  szók  el  is maradhatná-
nak,  mert  értődik  egyedül  is  benfoglalja  amazok je-
lentését,  mivel  mindazáltal  a  beszédsuly  többnyire
rajtok fekszik,  világosan  is  ki szoktak  fejeztetni. Né-
melyek  külszcnvedö't  használnak  :  (magában  v. ma-
jritól,  v.  önként)  értetik,  mivel  nézetök szerént mégis
nőm  a dolog  érti  maga  magát, —  pedig  ez volna az
.értődik'  igazi  jelentése,  —  hanem  mások  értik  azt
c'n  magában.  Azonban záródik, ütödik  s  több hasonlók
értelme  sem  zárja  ki,  hogy  a  záródás,  ütó'dés vala-
mely  más,  de  világosan  ki  nem fejezett  októl  ered.

ÉRTÖLEG,  ér-t-ö-leg)  ih.  1) A  dolgot  tudva, a
•ivloghoz  értve.  Ertöleg  szólani  valamihez.  2)  Felfog-
hsitúUg,  világosan. Ertöleg  adni elé  véleményét.

ÉRÜLKÖZÉS,  (ér-ül-köz-és)  fa.  tt.  érülközés-t,
tb.  — fk .  Két  vagy  több  testnek  viszonyos  egymást
érintése, érintkezés.

ÉRÜLKÖZIK,  (ér-fil-köz-ik)  k.  m.  érülktiz-tem,
— t f l ,  —ölt.  Egymással  viszonyos  érintésbe  jön,
cgrik  a  másikat  érinti,  illeti.  Némelyek  által  ujabb
időben  megkísértett, de  nem egészen  helyes származ-
UtiíQ  szó,  mert  a  kötik,  kSzik  ragok  csak  átható
igékhez járulnak, minthogy  természetüknél  fogva  kö-
zép igéket  alkotó  ragok  lévén,  közép  igét  alkotni
közép  igéből  vagy  önhatóból  (mivel  mindkettő csak
üUpotot,  léteit  jelent),  természet  elleni.  Már pedig
-ríl  mint átható  ige  nem  létezik,  e  ha  oly  szó  létez-
ek  is,  e*  csak  unható  volna.  T&ríÜkSzik  is  jobban

é*  tűről  átható  ige.

ÉRÜTÉS,  (ér-ütés)  ősz.  fn.  1. ÉRSZÖKÉS.  Ki-
maradó,  elnyomott, kettői,  különböző, nödöző,  fogydozó,
egyforma,  cgyenletlen  érütés.

ÉRV,  (ér-v)  fn.  1)  Alap  ok,  melylyel  az  okos-
kodásban  élünk,  hogy  általa  valamit  bebizonyítsunk.
(Argumentum).  2)  1. ÉRVÉNY.

ÉRVÁGÁS,  (ér-vágás)  ősz.  fa.  Sebészi  műtét,
midőn  az  eret  mcgmetszik, s belőle  vért  eresztenek.

ÉRVÁGÓ,  (ér-vágó)  ősz.  fn.  Sebészi  eszköz,
melylyel  vérbocsátás  végett  az  eret  megmetszik.  Je-
lent  személyt  is,  aki  eret  vág.

ÉRVÁGÓ-SZEREK,  (ér-vágó-szerek)  ősz.  fn.
Érvágáshoz  való  egész  sebészi  készület.

ÉRVAS, (ér-vas) ősz. fa. 1. ÉRVÁGÓ.
ÉRVÉNY,  (ér-vény  v.  ér-v-ény) fn.  tt.  érvény-t,

tb.  —ék. Valamely  tárgynak  azon  állapota,  belső
minősége,  melynél  fogva  valamit  ér,  annak  sikere,
foganata,  ereje  van.  Szerződés,  tanúság  érvénye.  V.  8.
ÉRVÉNYES.  Származékaival  együtt  újabb  alkotásu
szó.  (Fogarasitól).

ÉRVÉNYES,  (ér-vény-és)  mn. tt.  érvényés-t  v.
— ét,  tb.  — ék.  Érvénynyel  biró.  V.  ö.  ÉRVÉNY.
Használják  különösen  jogi  tekintetben, s  ám.  a  tör-
vények  vagy  szokás  által  kiszabott  mind  külső, mind
belső  kellékekkel  ellátott.  Érvényes  oklevelek,  tanú-
vallomások,  végrendeletek  stb.

ÉRVÉNYESEN,  (ér-vény-és-en)  ih.  Oly  mód-
dal,  kellékkel,  hogy  érvényes  legyen,  azaz  a  törvény
által  megszabott kellékekkel  bírva.

ÉRVÉNYÉSÍT,  ÉRVÉNYESÍT,  (ér-vény-és-ít)
áth.  m.  érvényés(t-étt,  htn.  —ni  v.  —eni,  pár.  —».
Érvényessé  tesz,  nyilatkoztat.V. ö. ÉRVÉNYES.  Ér-
vényesíteni  valamely  okiratot,  szerződést.

ÉRVÉNYESÍTÉS,  ÉRVÉNYESÍTÉS,  (ér-vény-
és-it-és)  fn.  tt.  érvényésftés-t,  tb.  —ék.  Érvényes-
sé  tétel.

ÉRVÉNYESSÉG,  (ér-vény-és-ség)  fa.  tt.  érvé-
nyésség-e't.  Tulajdonsága  valaminek, melynél fogva  az
a  törvényben  vagy  szokás  által  meghatározott min-
dennemű  kellékekkel  el  van  látva.  Váltó  levél  érvé-
nyessége,  nizonyos  személyek  által  kiadott  kSllevelek-
nek  ninrs  érvényessége.  V.  ö. ÉRVÉNYES.

ÉRVÉNYTELEN,  (ér-vény-telen)  mn.  ti.  ér-
vénytelen-t,  tb.  — ék. Minek  érvénye  nincs ; mi a  tör-
vényszabta  kellékekkel  nem bír.  Érvénytelen  végren-
delet,  szerződés. Határozóilag  ám.  érvénytelenül.

ÉRVÉNYTELENSÉG,  (ér-vény-telen-súg)  fa.
tt.  érvénytelenség-ét.  Azon  tulajdonságok  hiánya, me-
lyeket  bizonyos  tárgyakra  nézve  a  törvény  vagy
köz  szokás  meghatározott,  hogy  sikerök ,  foganatjuk
legyen.

ÉRVÉNYTELENÉDIK,  (ér-vény-telen-éd-ik)
k.  m.  érvénytelenéd-tem,  —tél,  —étt.  L. ÉRVÉNY-
TELENÜL.

ÉRVÉNYTELENÍT,  ÉRVÉNYTELENÍT,  (ér-
vény-telen-ít)  áth.  m.  éroénytelenít-étt,  htn.  — n»  v.
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—«n», pár.  — t.  Érvénytelenné  tesz, vagy  nyilatkoz-
tat  V. 6. ÉRVÉNYTELEN. Át  iSrtk  eladott,  végren-
deletet  érvényteleníteni.

ÉRVÉNYTELENÍTÉS,  (ér-vény-telen-ít-és)  fn.
tt  érvénylelentíét-l,  tb.  —ék.  Érvénytelenné  tétel
vagy  nyilvánítás.

ÉRVÉNYTELENÜL,  (ér-vény-telcn-ül)  ih.  Ér-
vény  nélkül, a  törvényszabta  kellékek faijával.

ÉRVÉNYTELENÜL,  (mint  föntebb)  önh.  m.
érvénytelenUl-t.  Érvénytelenné lesz  v.  vilik.

ÉRVERÉS,  (ér-verés)  ősz.  fn.  A  vérnek mozgá-
sa, szökdelése az fitérben, érszökés.

ÉRVÍZ,  (ér-víz) ősz.  fn.  Érből, forrásból  fakadó
víz,  forrásvíz.

ÉRVIZSGÁLAT,  (ér-vizsgálat)  Ö»z.  fn.  Az  üt-
emek  kórisme végetti  megtapintaea.

ÉRZ,  (ér-éz) áth. L ÉREZ.
ÉRZÉK,  (ér-z-ék)  fn.  tt.  érték-ét.  1)  A  lélek

tehetsége  és  műszere, melynek  segedelmével  a külső
és  belső  benyomásokat  észreveszi.  Át  embernek  St ér-
zéke  van  : latét,  hallat,  ttagldt,  itlelét,  tapintát  ér-
zéke.  Valamit  értékek  által  felfogni,  éttrevenni.  Fi-
nom,  tompa,  élet  énekkel  bírni.  Érték  nélküli  ember.
Valakinek  értékeire  itatni.  Érték  nélkül  fekünni,  lenni.
2)  Különösen  ásón belső képesség,  mely  a legkisebb
változásokat  észreveszi.  Élet  beltö  érték.  Továbbá
azon  természeti  hajlam,  melynél  fogva  bizonyos  be-
nyomások  iránt  különös  vonzalommal  viseltetünk,  s
azok  hatását  érezzük.  Szépművészeti  érték.  Éten  em-
bernek  ninos  értéke  a fettéttethet,  zenéhet.

ÉRZÉKENY, (ér-ez-é-kény v.  ér-ez-ék-eny) mn.
tt  értékeny-t  \. —ét,  tb.  —ék.  1)  Általán,  könnyen
érző, ki  vagy  mi  a  benyomásokat  hamar  észreveszi,
kire vagy  mire a benyomások  nagy  hatással  vannak.
2)  Különösen, finom,  gyöngéd  érző  tehetséggel  bíró.
Értékeny  ttiv,  lélek.  Érzékeny  anya,  gyermek.  3)  Ké-
nyes,  ingerlékeny,  legkisebb  külső  hatástól  visszaije-
dő,  fájdalomra  gerjedő.  A  betegek  rendeten  értéke-
nyebbek  át  egétttégeteknél.  Te  ma  igen  érzékeny  vagy.
4)  Atv.  ért.  szivreható,  keserves.  Értékeny  bettéd,
panatt.  Értékeny  elválát,  búcsú,  (alálkotas.  Ugyan
átv.  ért  mondják  növényekről  is,  melyek  a  külső
behatásra  könnyen  hervadnak, lankadnak.

ÉRZÉKENYEDBE,  (ér-ez-é-kény-éd-ik)  k.  m.
értékénytd-tem,  —tél,  —étt. A  benyomások,  behatá-
sok  által  megindul, gyöngéd  érzésekre  olvad.  Vala-
mely  ttivreható jelenéten  elértékenyedni.

ÉRZÉKÉNYEN,  (ér-ez-é-kény-en) ih.  Illetődve,
megilletődve,  megindulással,  nagy  szomorúsággal.
Értékéityen  vette  barátja  halálát.  Értékényen  panatt-
kodik.

ÉRZÉKÉNYÍT, ÉRZÉKENYT!, (ér-z-é-kény-ít)
áth.  m.  értékényít-étt,  htn.  —ni  v.  —eni pár.  —t.
Érzékenynyé tesz, azaz,  megindít, különösen, keserv-
re, bánatra, szanakozasra,  részvétre gerjeszt  Adako-
tátra  értékenytíeni  a  hallgatók  sziveit,  A.  szép  tgyháti
bettéd  elértékenytíi  a  híveket.

ÉRZÉKÉNYITÖ—ÉRZÉKETLENÍT  544

ÉRZÉKÉNYITÖ,  (ór-z-é-kény-it-S) mn. tt  érté-
kénytíS-t.  Ami  érzékenyít  ÉrtékenytíS  látmány.  V. ő.
ÉRZÉKÉNYÍT.

ÉRZÉKÉNYKÉDÉS,  (ér-z-é-kény-kéd-és)  fn.
tt.  értékénykédég-t,  tb.  — ék.  Túlzott,  és  nevetséges
érzékenység,  mely  bizonyos  kényességgel,  tettetett
gyöngédséggel  szokott  párosulni.

ÉRZÉKÉNYKÉDIK,  (ér-z-é-kény-kéd-ik)  k. m.
értékénykéd-tem,  —tél, —étt. Talzólag, és  nevetsége-
sen  érzékenynek tetteti  magát; kényességből, tette-
tett  gyöngédségből  minden behatást szenvedőleg vesz.

ÉRZÉKENYSÉG,  (ér-z-é-kény-ség) fn. tt  érté-
kénytég-ét.  Tulajdonsága  a  léleknek,  melynél fogva a
behatások  felfogására  hajlama,  kSnnyüsége  van.

ÉRZÉKÉNYSÉGTELEN,  (ér-z-é-kény-ség-te-
len)  mn. tt  értékényiégtelen-t,ti>.  —ék.  Kinek  érzé-
kenysége  nincs.  Régi  röfög  kifejezés,  érzéketlen
helyett.

ÉRZÉKÉNYSÉGÉS,  (ér-z-é-kény-ség-és)  mn.
tt  énékinytégét-t  v.  —ét,  tb.  — ék.  Érzékenységgel
teljes.  Régies,  és  túlságosan  hosszított  szó, érzékeny
vagy  érzelgős  helyett;  mindazáltal  maga  helyén,
például  valamely  víg-  vagy  giinymfiben  amaz  is  he-
lyet  foglalhat

ÉRZÉKÉNYTELEN,  (ér-z-é-kóny-telen)  mn.
tt.  értékénytelen-t,  tb.  —ét.  Nem helyesen  alakított
szó  értéketlen  vagy  értéttelen  helyett

ÉRZÉKÉNYTELENSÉG  ,  (ér-z-é-kény-telen-
ség)  fn.  Hibásan  alkotott  é« használt  szó  a helyesebb
érzéketlenség  helyett,  1.  ÉRZÉKETLENSÉG.

ÉRZÉKENYÜL , (ér-z-é-kény-ül) ih. 1. ÉR-
ZÉKÉNYEN.

ÉRZÉKENYÜL,  ÉRZÉKENYÜL,  (1.  fön-
tebb)  önh. m. érzékényül-t.  Érzékenynyé  lesz , válik;
valamely  benyomásra  megindul, elszomorodik, elli-
gyűl.  Eléreékenyül.

ÉRZÉKESZKÖZ, (érzék-eszköz)  ősz. fn.  Szerv,
melynek  segedelmével  a  lélek  a külső  vagy belső be-
nyomásokat  észreveszi.  Ilyenek,  pl.  a  szemek,  fü-
lek  stb.

ÉRZÉKETLEN, (ér-z-ék-etlen) mn.  tt  értéket-
len-t,  tb.  —ele.  1)  Minek  érzékeszközei  nincsenek.
Értéketlen  kS,  vas. Máskép és szabatosabban  :  érték-
telen.  2)  Kire  vagy  mire  a benyomások  nem hatnak.
Értéketlen  ttélhüdStt  tag.  Érzéketlen  beiig.  3)  Tompa
érzésű, kit  semmi  meg nem indít,  részvétíen, sztrte-
l?n » gyöngédtclen, durva.  Értéketlen  ttarnok,  lator,
ttivány.  Értéketlen  vadember.  Határozóilag ám. érsé-
ketlenül.

ÉRZÉKETLENÍT, ÉRZÉKETLENÍT,  (ér-z-ék-
etlen-ít) áth. m. értékeOentí-étt,  htn.  —ni  v.  —em,
pár.  —«.  Érzéketlenné  tesz ,  változtat; érzékektől,
vagy  azoknak  felfogó  képességétől  megfoszt; valaki-
ben  a gyöngéd,  finom  érző  tehetséget elnyomja,  Kl-
érzéke.tlenit.  A  tok  vérontát  elértéketleniti  a  Aaresoi
fiát.  Át  altató  szerek,  álomitalok  elénéketletiUik  a*
embert.
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ÉRZÉKETLENITÖ,  (ér-z-ék-etlen-it-ő)  mn.  tt.
énűcetlenitS-t.  Ami  érzéketlenné  tesz,  bóditó, kábító,
tompító. ÉrtéketlenitS  szerek.

ÉRZÉKETLENSÉG,  (ér-z-ék-etlen-ség)  fn.  tt.
énékeÜentég-ét.  Érzék  nélküli  állapot,  midőn  valaki
t  kőlaó  vagy  belső  behatásokra  meg  nem  indul, 8
ásókat  oly  egykedvüleg  veszi,  mintha  érzékei  sem
Tolnának.

ÉRZÉKETLENÜL, (ér-z-ék-eÜen-Ul) ih. A  külső
vagy belső benyomásokra, hatásokra  meg  nem indul-
va, egykedTÜleg.  ÉrttktlhniU  szemlélni  a  legnagyobb
nyomort.

ÉRZÉKFÖLÖTTI,  (érzék-fölötti) ősz.  mn.  Ér-
sekekkel  föl  nem fogható,  nem tapasztalható; a  testi
világot  túl  haladó;  egyedül  észszel  folérhetö.  Érzík-
fStótti  lények,  ismeretek.

ÉRZÉKFÖLÖTTISÉG,  (érzék-fölöttiség)  ősz.
fn.  Valamely  lénynek , tárgynak  azon  tulajdonsága,
melynél  fogva  azt  érzékekkel  tapasztalni  nem lehet,
hanem  egyedfii  ész  által  felfogni  vagy  képzelni.

ÉRZÉKI,  (ér-z-ék-i)  mn. tt.  értéki-t,  tb.  —ék.
Éneket  v.  érzékeket  illető, azokra  vonatkozó. Énéin
tárgyak.  Érzéki  működések.  V.  ö. ÉRZÉK.

ÉRZÉKIDEG,  (érzék-ideg)  ősz.  fn.  Ideg, mely-
nek  eszközlésével  az illető érzékek működnek.  Látási,
haüáti, ttagláti  ttb.  értékidegek.  V.  ö.  ÉRZÉK  és
IDEG.

ÉRZÉKILEG,  (ér-z-ék-i-kg)  ih.  Az  érzékek
működése  szerént;  mennyire  valamely  tárgy  a  kül-
ragy  belénékekre  hat,  tehát  :  nem értelmileg, nem
szellemileg.

ÉRZÉKISÉG,  (ér-z-ék-i-ség)  fn.  tt.  értékűig  ét.
1) Tulajdonság,  melynél  fogva  a  külső'  tárgyak  be-
nyomását  észreveszszük.  A durva  műveletlen embernek
nf'mfly  tekintetben  finomabb  értékitége  van,  mint  a
•(iceUnci.  2)  Hajlandóság vagy szokás,  melynél fogva
az érzéki gyönyörök, testi  ingerek  könnyen  hatnak
reánk. Át  énékitég  elnyomja  a  Mellemi  éldeletet.  Ér-
tOötégntk  kedveeH  tanok.  Értékücgbe  elmerült  mázad.

ÉRZÉKÍT, ÉRZÉKIT,  (ér-z-ék-ít)  áth.  m.  érté-
W-rt/,htn.  —ni  v.  —ént, pár.  —s.  Széptan!  ért.
valamely  elvont,  szellemi  tárgyat  mintegy megteste-
sít,  • az  érzékeknek  felfoghatóvá  tesz.  A  költők az
erényt  ét  bűnt  ttemélyet  alakba  l'.fóztetve  értékűik.

ÉRZÉKITÉS,  (ér-z-ék-it-és)  fn.  tt.  érzékité»-t,
tb.  —ék. Cselekvény,  mely által  valamit érzékítünk.
V.  ő.  ÉRZÉKÍT.

ÉRZÉKTELEN, (ér-z-ék-telén) mn.  tt.  érzékié-
Un-t  , tb.  —ék.  Érzék  nélküli,  minek  érző  szervei
nincsenek.  Értéktelen  kS,  vas.

ÉRZÉKTELENÍT, ÉRZÉKTELENIT, (ér-z-ék-
telen-ít)  áth.  m.  éníktelenU-étt,  htn.  — m v.  —ént.
Érxékéttfl  vagy  érzékeitől  megfoszt.

ÉRZÉKTULI,  (érzék-túli) ősz.  mn.  1. ÉRZÉK-
FÖLÖTTI.

ÉRZÉKTULISÁG,  (érzék-tuliság)  ősz.  fű.  1.
ÉRZÉKFÖLÖTTISÉG.

AKAD.  MA4T  MOTÍE.  U.  KOT.
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ÉRZÉKVILÁG,  (érzék-világ)  ősz.  fn.  Azon lé-
nyek  mindensége, öszvege, melyek  tapasztalás  tár-
jyai  lehetnek, melyek  érzékeink  alá  esnek  vagy  e»-
letnek. Ellentéte : szellemvilág.  Átv.  ért  oly koraiak,
melyben  az  emberek  többsége  az érzéki  gyönyörökre,
örömre  különösen  hajlandó,  s  azokat a  szellemiek  és
erkölcsiek  elmellőztével vadászsza.

ÉRZELEG,  (ér-z-el-ég)  önh.  m.  értelég-tem,
—tél  v.  értelg-étíem,  —ettél,  —ett,  htn.  értelégni  v.
énelgeni  v.  értelgni.  Tulzólag és folytonosan  valamely
epedö,  fájdalmas  érzésnek  adja  magát; tdlzott  gyön-
gédségből  legkisebb  benyomásra  meginddl.  Sterelem-
bSl  értelegni.  Különösen, a  költői  müvekben érzeleg
a  költő,  midőn  az  érzelmeket  nem amaz eredeti, tisz-
ta,  őszinte állapotban  festi,  hanem bizonyos pityergő,
beteges,  sopánkodó  színben  állítja  elé, mire a régiebb
német  regényekben  fölösen  találni  példákat

ÉRZELEM,  (ér-z-el-ém) fn. tt  értelmet,  tb.  ér-
zelmek.  1)  Azon  kedves,  vagy  kedvetlen  lelki állapot,
melyet  az  érzékek  által  észrevett  benyomások okoz-
nak.  Vidám,  kellemet, szomorú, bánatot értelem.  Értel-
met  v.  értelemre  gerjettfeni.  Szívnek  értelmei.  2) Azon
belső  tehetség  vagy  hajlam,  melynél  fogva  valaki  a
gyöngéd,  finom,  nemesebb  tárgyaktól  megillettetik,
azok  iránt  vonzódik.  Erkölcsi,  mély,  költőt  értelem.
Vállán  értelem.  Kegyet,  könyörülő,  irgalmatsági  ér-
telem.

ÉRZELG, (ér-z-el-g) 1. ÉRZELEG.

ÉRZELGÉS,  (ér-z-el-g-és)  fn. tt.  értelgét-t,  tb.
—ék.  Túlzásig,  és  folytonosan lágy  epekedés,  pityer-
gés,  sopánkodás.  V.  ö. ÉRZELEG.

ÉRZELGÖ,  (ér-z-el-g-ő)  mn.  tt  értelgö-t.  Aki
érzeleg.  ÉrtelgS  leányka, Kérelmetek.  V. ö. ÉRZELEG.

ÉRZELGÖS,  (ér-z-el-g-ős)  mn.  tt.  értelg8t-t  v.
—ét,  tb.  —ék.  Erzelgéssel  teljes.  Értelgot  regény,
nerelmi  versetet.  Vétetik  értelgS  helyett  is.

ÉRZELGÖSSÉG, (ér-z-el-g-ő ös-ség) fn. tt  értel-
gSsség-tt.  Állapot  vagy  tulajdonság,  midőn  valaki
vagy  valami  érzelgös.

ÉRZELMES,  (ér-z-el-m-es)  mn. tt.  értelmet-t  v.
—ét,  tb.  —ék. Érzelemmel bíró vagy teljes;  érzelmet
gerjesztő.  Értelmet  szív.  Értelmet  bettéd,  egyhán  ok-
tatás,  imádság.  V.  ö. ÉRZELEM.

ÉRZELMESSÉG,  (ér-z-el-m-es-ség) fn.  tt.  értel-
metség-ét.  Hajlandóság,  vagy  könnyüség,  melynél
fogva  az  érzelmek  hamar keletkeznek,  és  tartósak.
V.  ö. ÉRZELEM.

ÉRZELMI,  (ér-z-el-m-i)  mn.  tt.  éndmi-t,  tb.
—ék.  Érzelmet  illető,  arra  vonatkozó.  Értelmi
tárgyak.

ÉRZELÖS,  (ér-z-el-ő-s) mn.  1. ÉRZELGÖS.
ÉRZELÖSKÖDIK,  (ér-z-el-ő-s-köd-ik)  k.  m.

értelöskVd-tem,  —tél,  —ott.  Folyvást  vagy  gyakorta
érzeleg.  L.  ÉRZELEG.

ÉRZELÖSSÉG,  (ér-z-el-ö-s-ség)  fn.  tt  értelfi
tég-ét.  Érzelgös  tulajdonság,  érzelgésre  való  hajlan-
dóság.  L.  ÉRZELGÉS.

86
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ÉRZEMÉNY,  (ér-i-e-mény)  fn.  tt  értemény-t,
tb.  — ék.  Indalat, hajlam,  vonzalom, melyet valamely
benyomás  támaszt  bennünk, valaki vagy valami iránt
Mély,  forró,  tartót  énemény.

„Társasága  lángzó  érzemények ,
Kinos  emlék  és  kihalt  remények."

Vörösmarty.

ÉRZERŐ,  (én-erő) ősz.  fn.  Erő vagy  tehetség
v.  képesség , mely  a benyomásokat  felfogja , s a  lé-
lekkel  közli.  Beltö  ét  kttltS  énerS.  Finom, élet,  tartót
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ÉRZÉS,  (ér-z-és)  fn. tt  értét-t,  tb.  —ék.  1) Az
érzékek  cselekvő  vagy  szenvedő  állapota , midőn va-
lamit  ércének.  V.  ö. ÉREZ. Hidegnek, melegnek  énéte.
Oyifnyorénét.

, Mélyen az tekint  magába
Ki bús  érzésben  ül."  Kölcsey.

2) Jelent  érző tehetséget  vagy  hajlamot  Éten  ember-
ben semmi értét  ninct.  3)  Köz beszédben  használják
értet  helyett. V.  ö.  ÉRZET.

ÉRZÉSTELEN,  (ér-z-és-telen)  mn.  tt  értét-t,
tb.  — ék. Aki  nem érez, kinek  érzései  nincsenek.  V.
ő. ÉREZ,  ÉRZÉS.

ÉRZÉSTELENSÉG,  (ér-z-és-telen-ség)  fn.  tt.
értéttelentég-ét.  Érzés  nélküli  állapot  vagy  tulajdon-
ság,  melynél fogva valaki  nem éréi, a benyomásokra
meg nem indul.

ÉRZÉSTELI,  ÉRZÉSTELJES,  (érzés-teli  v.
-teljes)  ősz. mn. Nagy  mértékben  erező,  érzéstől  egé-
szen  elfogódott  A  német  „gefühlvoll"  betű  szerinti
fordítása.

ÉRZET,  (ér-z-et) fn. tt  értet-ét.  Elvont ért  szó,
s  ám. azon  benyomás, mely az  érzés által támad ben-
nünk.  Rövid,  elmúló,  hotttú, tartót  értet.

„És  szemén a kedv s bú  érzetének
Gyors  tusai  egy  könyben  küzdenek."

Erdélyi  János.

ÉRZETÁR,  (érzet-ár)  ősz.  fn. Átv.  ért  Érzetek
bősége, sokasága.  Gyönyörük  értetárába merülni. Köl-
tői eléadásba  való.

ÉRZETDÚS,  (érzet-dús) ősz.  mn.  Sok  érzettel
tölt.  Énetdiit  köUSi  mű.  Értetdtit  kebel , n(v.  V.  ö.
ÉRZET.

ÉRZETOÓCZ,  (érzet-gócz)  ősz.  fn.  Némely em-
bertadósok  szerént  azon pont a  nagy  és  kis  agyvelő
között, hol a geréncz  végződik , s  hol  a  lélek  az ér-
zések  benyomásait  észreveszi ; mások szerént  maga a
kis agy. (Commune  sensorium).

ÉRZETLEN ,  (ér-z-etlen)  mn. tt  értetlen-t, tb.
— ék.  Amit nem erezünk ,  ami érzetet  nem gerjeszt
Érzetlen  etapát.  Határozóilag  ám.  érzetlenül.

ÉRZETLENÜL,  (ér-z-etlen-fil)  ih.  A  nélkül,
hogy  éreznők,  benyomás  nélkül.  Értetlenül  átérni
valamely  sebem  műtéteién.  Értetlenül  eltűnt  föld-

ÉRZIK,  (ér-z-ik) k.  m. én-étt,  htn.  érteni.  Csak
az  egyea  harmadik személyben használják,  •  M úgy-
nevezett nemélytelen  igék  sorába tartozik.  Hasznilják
leginkább  a szaglás,  ritkábban  a  tapintás  tárgyairól.
Értik  a /tűt 0090, a virágillata, a ganéj  Mise.  ÉrtOc
a /«W>  *»'<*«&  weíey.  Mindezt  határtalan  móddml  it
ki  lehet  ejteni :  Érteni  a/Utt  nógat,  a virág  Matat,
a ffon<; bűiét. Érteni  a /<J0yo<,  meleget.

ÉRZIKE, (ér-r-i-ke) fn. tt Áru*.  Külföldi  nö-
vények  neme, mely  több  fa-,  cserje-  és  fafajokat  fog-
lal  magában ,  s  melyek  érintés által  némi érzékeny-
ségre  matatnak ,  midőn  leveleik ,  szirmaik flletésre
öszvehúzódnak.  (Mimosa,  Mímosa pndica,  sensitiva).

ÉRZŐKÉ,  (ér-z-ő-ke)  1. ÉRZIKE.
ÉRZŐTEHETSÉG,  (érett-tehetség) lásd  : ÉRZ

ERŐ.
ÉRZŐSZARV,  (érző-szarv)  ősz.  fa.  Némely  ro-

barok  szarvai  vagy  csápjai,  melyeknél fogva énének.
(Antennáé). Jobb  és szokottabb : etap.

ÉRZÜLET,  (ér-z-ül-et) fn. tt  értOiet-ít.  Lásd  :
ÉRZELEM,  2).

ÉS, (1), (régente  röviden is  eléjön  : ét;  rokon
vele  a latin  ét , hellén  én,  rfit,  szanszkrit  m  [köt]
stb. V. ö. S bötü) ; kötszó , mely  által  a tárgyak és
eszmék  öszvekőttetését ,  egymáshoz  közelgését,  foly-
tonosságát,  együvé  valóságát  jelentjük.  Egybekap-
csolunk  vele  1) egyes  szókat,  fogalmakat,  körülmé-
nyeket  Itten  é»  ember.  Ég  ét föld.  Erőt  ét  gyöngt.
Jön  ét  megy.  Jól  ét  rottul.  Innen  ét  HL  2)  egyes
mondatokat  Legyen  trSttég  a vitek  kötött, ét  válót*-
na  el  a  viteket  a  vitektSl.  Ét  erSttéget  ctütála  át
Itten,  ét  elválauttá  a viteket.  (Mózs. L  k. 6—7.).

Használatára  nézve  megjegyzendők  e  követ-
kezők  :

1) Midőn  valamely névhez, mint  alanyhoz  több
mellék- vagy  főnevet  jelző  gyanánt  kapcsolónk,  elég
az  ét  kötezót  egyszer, t  i. az utolsó  előtt kitenni,  pl.
A  Duna,  Tina,  Dráva  és Stdva f oly ók mentében.  Na-
gyobb  nyomatosság  kedvéért  azonban külön-külön  is
kitétethetik, pl.  Én  ét  nSm,  ét  gyermekeim,  ét  münUn
ctelédím  tterenctéOemk  lettünk.  A  költők,  sőt néha  a
prósairók  is,  rövid  szabatosság  okáért  egészen  el-
hagyjak,  pl.

„Mars  mord dühe amit ér , vág ,
Bont, dönt, tör, ront, sújt,  zúz, öl"

Kisfaludy  S.

Ily  kihagyások  vannak  az  ily  mondatokban  :
megy,  jár  kel,  Üt  fitt,  tU  főt,  dúlfiU,  ti  rí,
lóg  stb. ,  melyek  egy  időben  való  cselekvést
állapotot jelentenek.  Hasonlóan  elhagyatík  az é»  oly
jelzők  elszámlálásakor ,  melyek  együtt  léteznek  ,  pl.
VSrStfehér  táttU,  f eketekék  f oltok ,  melyek  ősxvetett
szók  gyanánt  együvé  iratnak.  Ellenkező  esetben  el-
választatnak, pl.  vöröt  ét fehér  tdnU,  azaz egy vörös,
és egy  fehér  zászló;  fekete  ét  kék folt,  azaz  egyik
fekete,  másik  kék  folt
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2) £1 nem hagyható  az ét,  midőn az  öszvekö-
tendö uókat,  mint  önállókat  akarjuk  megkülönböz-
tetni,  pl.  Kemencét  éi  Velencte  nem  mindegy.  Ét  a
jyitaflid  aép  ét jó.  Énét  te, jó  barátok vagyunk.  Egy
ti  kcttö, át három. Az  éjjel  fagyott  ét havazott.  Nagy-
lelUUeg ü vtiétUl  vitette  magát.  Dunán  innen  ét túl.
Oda ü vissza.

3) Néha az  egészen  bevégzett  körmondat,  tehát
pont  után  is  élhetünk  ét  kötszóval,  midőn  tudniillik
ttmenetül  vágj  következtetésül  használjuk,  pl.

, Szabadság,  itten  hordozák
Véres  zászlóidat.

S elindítanak  legjobbjaink
A  bosszú  harcz  alatt.

És annyi  balszerencse  közt,
Oly  sok  viszály  után,

Hegfogyva  bár, de  törve  nem ,
Él  nemzet e  hazán."

Vörösmarty.

4)  Ét  helyett  rövidített  «-sel  élhetünk  általán,
UakÖTetkező  szó  hangzóval  kezdődik,  pl.  Minden-
ható t igát  Itten.  A  mássalhangzók  előtt  pedig  csak
*Uor, ha a  könnyebb  kiejtés  és  széphangzat  nem
szénied általa  pl.

„Szép, jó  s  vitéz  volt  a  kedves."

Kisfaludy  S.

Ellen  esetben,  kivált  a  sziszegő  «, sz  és  z  betűk  után
'«gy  előtt  a  rövidítésnek  nincs helye, pl.  roszúl  hang-
»»nék: odrö* t  tárga  síinek;  poros  t  száraz  út.  Ilyes-
mit  csak  a  költőknek  ritka  szabadságból  enged-
hetni  meg.  V.  ö.  S,  és  különböztetésül MEG  kötszó.

Ifikor  lehet  az  ét  helyett  w-sel  élni.  V.  ö.  IS.

ÉS, (2), önh. Tijdivatosan  használják  étik  (pluit)
belyett, pl.  és  a* ttS.

—ÉS, névképző,  mely  mindenféle  igéből  föne-
nket alkot, vastaghangu párhuzamos társa: ás,  mint:
ti-tt áll-át,  ver-és  mar-ás,  ev-ét, io-át, verekéd-ét, tola-
M-ás  stb. Bővebben  L  —ÁS, képző.

—ESZ,  (1), vastaghangon  :  —ász, névképző,
"unt  :  kert-étz,  ökr-étz,  ügy-ész,  kan-á«z,  madár-ász
>tb. Részletesebben  L —ÁSZ,  képző.

—ESZ, (2), igeképző, vastaghangon: —ász, mint:
bgtl-in,  eger-étz, fürj-est,  hadar-átt,  leotor-átz  stb.  1.
-ÁSZ, kép*ő.

ÉSZ,  ftu tt  étz-t  v.  est-et,  tb.  esz-ek  (ritkán,
T*£7 »lig BMználják).  Személyraggal  : énem, eszed,
«*, ettünk, ettétek, estik  v. estük.  Némely  ragok  és
képzők  előtt  mindig  megtartja  az  ékezetet,  mint  .-
tóé, érnek,  éaíSl,  éttrSl,  énből,  észnél,  észlel.  Néme-
lyek  előtt  ékezettel  és  a  nélkül  használja  a  szokás,
•int: éltén  T. tűén  van, énre  v.  etzre  jött,  énbe  v.
t*At  vette.  Némely  származékokban  egyedül röviden
ciratozik;  mint: eaéi, ettelöt,  eszmél,  esztelen,  sőt  a  !
tökélyeknél  maga  a  törzs  is  eléfordul röviden  : esz.  \
Mindig  rövid  :  nsü ;  honnan :  féleszü,  vízenzü  stb.  :

1) Legszélesb ért. felsőbb  lelki  tehetség,  mely minden
állatok  között  az  embernek  egyedüli  sajátsága.  Ás
ember eszes  állat.  2) Szorosabb és bölcsészeti  ért. azon
lelki  tehetség,  mely  fogalmakat,  elvont  eszméket al-
kot,  midőn  elmellőzve  az  egyest, változót,  esetékest,
egyedül  azt,  mi a  létezőben  általános  és  szükséges,
vizsgálja,  mi által  elvont  fogalmakra  tesz  szert. (Die
Vernunft,  ratio).  3)  Köz ért. tehetség, mely a tárgya-
kat  felfogja,  mely  a  dolgokba  belát.  Jó  ész, okos ész,
mély  ész,  éles  ész. Eszén  van.  Eszén jár.  Eszeden  járj.
Eszén  kívül  van.  Eszére jön.

„Kövesd  az  ész  s  tapasztalás
Örök  törvényeit"

Bacsányi  János.

Első  boldogság  a jó  ész.  (Km.) Tűt  az  ette,  mint  a
Bari  czigány  lovának  (km.)  Alá  nőtt  az ette,  mint  az
ökör farka  (km.)  Bujdosik  az  ette,  kotlik a* esze. Meg-
kótyagosodott  az  esze.  Megbomlott  esze  kereke.  Lába
szárába  szállott  az  este  (km.)  Akinek  ette  nincs,  nagy
marhája  sincs  (km.)  Helyén  az  esze.  Ninct  helyén  át
esze.  Észre  venni  valamit.  Magát  észre  venni.  Estre
térni.  Eszére  tért.  Több  ész  mint  erő  (km.)  Többet  ész-
szel  mint  erővel.  Észszel  indulj,  okkal járj  (km.).  4)
Kedv,  kedély,  lelki  állapot.  Derült,  vidám  est.  Ko-
mor  ész.  5)  Emlékező tehetség.  Észszel tartani.  Eszébe
hozni.  Eszébe  jutni,  juttatni.  Észben  tartani.  Este
ágában  sem  volt.  Eszébe  venni  valamit.  Eszéből  ki-
verni  a  szomorú  gondolatot.  6)  Gondolat.  Más  ette
jött.  Bujdosik  az  esze.  Változó  észttel  bír.  Eszét  holmi
haszontalanságokon  futtatja.  Másutt  jár  az este.  Más
esze jött.  Eszében  tincs.  Valakinek  eszét  eltéveszteni,
megzavarni.  Sajátságosán  áll  ez  ilyen  öszvetételek-
ben :  eszeficzamodott,  eszement,  eszefordúlt,  eszefogyott,
eszeveszett  (ember).  Eszefúrt  ám.  ravasz,  furfangos
eszü.  Elme  és  ész  között  azon  általános  különbség
van,  miszerént  ész  gyakorlatibb  természetű;  .például
észrevenni,  észlelni  valamit' oly  tárgyról  értjük,  mely
kívülünk  létezik;  ,elmélkedünk',  midőn  csak  inkább
gondolatban,  gondolatokkal  foglalkodunk.

Származékok  :  estei,  eszelős,  eszet,  eszme,  eszte-
len  (mind  ékvesztők);  újabb  alkotásúak  eszély,  észlel.

Úgy  látszik,  hogy  eredeti  jelentése  az  erős  lé-
lekzést,  szívást  jelentő  sz  hangban  rejlik,  innen a
szesz  szó  is.  Hasonló  öszvefüggés  van  a  leh,  lehel  és
lélek  között.  Rokonul  tekinthető  a  szanszkrit  aszú  e
ászien  (ám.  lehelet,  száj),  továbbá  a  hellén  !ffi)pt  v.
íffttpt,  s  német  wisscn.  Csagataj  nyelven  isz  v.  Itt
(Abuska).  Finnül  aisli.

A  török  üsz-lll  ám.  eszes.
ÉSZBELI,  (ész-béli)  mn. tt  énbeli-t,  tb.  —ék.

Észben  levő ; észt  illető,  észre  vonatkozó.
ÉSZBIZONYSÁG,  (ész-bizonyság)  ősz.  fn. Ész-

ből,  vagy  mint  a  bölcsészek  mondják,  előleg  (a pri-
ori)  vett  okokon  alapuló  bizonyság.  Éssbizonysággal
megmutatni  a  lélek  halhaílanságát,  az  Isten  létét.

ÉSZELLENÉS,  (ész-ellenes)  ősz.  mn.  Ami  a
gondolkodó  énz  törvényeivel meg  nem  egyezik.  Éaz-

35*
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ellenes állitás volna pl.  hogy  valamely  test egyszerre'
fekete  és  nem fekete, négyszögü,  éa nem négyszögü;
hogy  kétszer  kettő  nem  négy;  hogy  az egész nem
nagyobb egyes részeinél  stb.

ÉSZELLENI,  (ész-elleni)  1. ÉSZELLENÉS.
ÉSZERŐ,  (ész-erő) ősz.  fn.  Az  észnek  tehetsé-

ge, hatása, melynél  fogva  működéseit  végzi,  vagy
mások  fölött  uralkodik. A* éttero kifog  oe anyagi erűn.

—ÉSZÉT, (ész-et) ősz. képző  termettet  szóban.
L.  -ÁSZ.

ÉSZFOGALOM,  (ész-fogalom)  ősz.  fn.  Felsőbb,
elvont értelemben  vett  fogalom vagy eszme, mely  úgy
keletkezik, ha az  ész az egyes  létező  tárgyak  alta-
lános  és szükséges  jegyeit  elvonja,  pl.  ember,  mely
ezen jegyekből:  énét  és  állat  van képezve,  észfoga-
lom  (conceptns  ratíonis),  mely  csak  az  észben  léte-
zik,  mert  valóságban  általános  ,etnber' nincs, hanem
osak  egyedek, d. m. Péter,  Pál stb.

ÉSZFOGAT,  (ész-fogat)  ősz. fn.  1.  ÉSZFO-
GALOM.

ESZI, (1),  (ész-i)  mn. tt  e*z*-t,  tb.  —ék.  Ész-
hez  tartozó; észt  illető, észre  vonatkozó.  Szokottabb
M  utóbbi  érteményekben  :  énbeli.

ESZI, (2), pnazta  Fejér  megyében; helyr. Étti-
be,  —ben,  —bSl.  Némelyek  szerént  rövid  «-vel :
ESZI.

—ESZIK, (ész-ik) az  én  képző, He mint  szen-
vedő  igeképzővel  egyesülten, pl.  enyénik,  tenyénik
szókban. L. —ASZ  igeképző.

ÉSZIRANY08.  (ész-irányos)  ősz.  mn.  Szokot-
tabban  1. ÉSZSZERŰ.

ÉSZJOG,  (ész-jog)  ősz.  fn.  Jog,  mely  a józan
ész  sngalásán  alapszik,  melyet  magából  az  észből
merítünk. Énjogndl  fogva  tüot  mát némelyét  megtér-
leni. Kőzőnségesb néven :  terméttetjog.

ÉSZKÉP,  (ész-kép) ősz. fn.  1) Azon kép, mely
a  tapasztalt  tárgyak  észrevétele  által  a  lélekben tá-
mad  vagy  alakúi. (Idea).  Másképen :  enme.  2) Né-
melyek  szerént:  elmélet  (theoria).  V.  ő.  ELMÉLET.

ÉSZKÖVETKÉZTETÉS ,  (ész-következtetés)
ősz.  fn.  Az  észnek  azon működése,  midőn  bizonyos
előzményekből  valamit kihoz.  (Ratiotínatio).

ÉSZLEL,  (ész-lei  v.  ész-l-el)  áth. m.  énlel-t.
Észrevesz  valamely külső  tárgy benyomását, melynek
irányt adni nem áll  hatalmában,  eszébe  veszi  (obser-
vat).  Énlelni  valamely  látott,  hallott  tárgyat.  Külön-
bözik  a  szoros  értelemben! tapasztalástól.  V.  ő. TA
PA8ZTAL.

ÉSZLELÉS, (ész-lel-és)  fn.  tt  énhUt-t,  tb.
—dk. A  lélek  működése,  midőn  valamit észlel  V. ő.
ESZLEL.

ÉSZLELET, (ész-lel-et) fn. tt  inlelet-et. Éwle
lét  elvont  értelemben.

ÉSZOK, (ész-ok)  ősz.  fn.  Ok, mely  észből  van
merítve;  valamely  állhatnak  észen  alapuló  bizo-
nyítéka.

ÉSZPARANCS,  (ész-parancs) ősz.  fn.  Panna,
melyet  a józan  művelt  ész  ad,  pl.  Tégy  jót,  ktriOá a
gonont,  tokéletettítd  magadat,  beetüld  mát  tum&yü.

ÉSZPRÓBA,  (ész-próba) ősz.  fn. lásd  :  É8ZBI-
ZONYSÁG.

ÉSZREHOZ,  (észre-hoz) ősz. áth.  Valakit * hi-
bából , tévedésből  igaz  útra  vezet,  magába  térít, fel-
világosít.

ÉSZREHOZÁS, (észre-hoz4s)ösz.fn.  Cselekvő,
midőn  a  tévedésben  levő  észt  igaz  útra  térítjük,  mi-
dőn valakit  bizonyos  dologról  felvilágosítunk,  vagy
magába  térni  segítünk.

ÉSZRÉM,  (ész-rém)  ősz.  fn.  Eszmei  képtelen-
ség , mely  az ész  törvényei  szerint  nem  létezhetik.
(Chimaera).

ÉSZREVEHETETLEN,  ÉSZREVÉHETLEN,
(észre-vehet[et]len)  ősz.  mn.  Amit észrevenni  nem le-
het;  elrejtett,  elrejtőzött,  eltitkolt;  tapasztalás  att
nem  eshető.  V.  ő.  ÉSZREVÉSZ.  Határozóilag  ám.
észrevehetetlen  módon.

ÉSZREVEHETETLENÜL, ÉSZREVÉHETLE-
NÜL, (észre-véhet[et]lenfil)  ősz.  ih.  Olyan módon, ölj
képen, hogy  észrevenni  ne  lehessen;  titkosan,  sut-
tómban,  elrejtőzve. Énreoehetlentil  kivenni a* eruényt
mát  ttebébSl.  Énrevehetlenill  bectilttni  a  hátba.

ÉSZREVEHETŐ,  (észre-véhető) ősz.  mn. Amit
észre  lehet venni, tapasztalható,  megtudható,  kitűnő.
ÉnrevehetS  etalát.  Énreveheiö  megtavaroddt.

ÉSZREVÉHETŐLEG  ,  (észre-véhetőleg)  őu.
ih.  Tapasztalhatólag,  kitfinőleg.  ÉnrevehetSUg  SCM «
ctempénkedétt.  ÉnrevehetSUg  fogyni,  vénülni.

ÉSZREVÉSZ, (észre-vész) Ősz. áth.  1)  Valamely
tárgynak  benyomását, hatását eszével  fölfogja,  annak
lételét  öntudattal  tapasztalja.  Énrevenni  a  nobálxn
elbújt  tolvajt.  2)  Vizsgálódás,  kutatás  által  valami-
nek nyomába jut  A  vadait énreoeni  a botorban  lap-
pangó  nyulat.  A  figyelmei  mtíbiró  énre vem  a  mfi  ü-
báü ét  hiányait.

ÉSZREVÉT,  ÉSZREVÉTEL,  (észre-vét  v.  -vé-
tel)  ősz.  fn.  1) A  lélek  működése,  midőn  a  tapaszta-
lati  tárgyak  benyomását, hatását  az énekek által  fel-
fogja  ; szabatosabban  szólva: énreveoét.  S) A  tapasz-
talt, ismert  tárgyakról  tett  vizsgálatból  kihozott, ki-
fejtett  különös  eszme  vagy  igazság.  Énrecételetet
tenni  valamely  műről.  Nekem  tSbb  étnrevételeim  van-
nak  e  tárgyról.  Tudományát,  müvétteti  éuerevétekí.
Ninct  temmi  éttrevétel  ellenét  (Reflexió,  Observatio).

ÉSZREVÉTLEN,  (észre-vétlen)  ÖM.  non.  Amit
észre nem veszünk, amit föl nem lelünk ,  ami az éu
figyelmét kikerülte vagy  kikerüli.  Némely  éftrevétlen
hibák maradtak a nyomtatványokban. Határozóilag ám.
észrevétlenül.

ÉSZREVÉTLENSÉG, (ésrre-vétlenség)  ősz. fn.
A  lélek  azon  állapota,  midőn valamit nem  vess  észre,
midőn figyelmét bizonyos tárgy  kikerüli.  Éurevtíle*-
tégbol  nem  vittonomi  a  konontétt.  ÉtfrevétleniégbSl
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ÉSZREVÉTLENÜL, (észre-vétlenül) ősz.  ih.  1)
Az  ész  figyelmét  kikerülve;  a  nélkül,  hogy  észre
vennök.  Észrevétlenül  Mopodzni  a  mulatságból.  Ész-
revétlenUl  bectuimi  valahová.  2)  A  nélkül, hogy  a
tapasztalt,  vizsgált,  figyelemre  vett  tárgyra nézve kü-
lönös  eszménket, véleményünket,  nyilatkoztatnák  ki.
Énrevétlenül  visszaadni  a  szerző  munkáját.  Észrevét-
ItntU  helybenhagyni  a  jegyzökönyvet.

ÉSZREVÉVÉS,  (észre-vévés)  ősz.  fn.  Ész  mű-
ködése,  midőn  a  külső  tárgyakat  figyelembe  veszi.

ÉSZREVÉVÖ,  (észre-vévő) ősz.  fn.  Aki  valamit
("ízrevesz,  kinek  figyelme  valamire  kiterjed.

ÉSZSZERŰ,  (ész-szérű)  ősz.  mn.  Az  ész  törvé-
nyeivel  megegyező,  az  ész  sugalmát  követő;  olyas,
mit  a józan ess javai!,  helyben  hagy  ;  minek helyes
oka  van.  Észszerű  javítás.  Észszerű  vállalat.  Máské-
pen :  okszerű.

ÉSZSZERŰEN,  (ész-szérüen)  ősz.  ih.  1.  ÉSZ-
SZÉRÜLEG.

ÉSZSZÉRÜLEG,  (ész-szérfilcg)  ősz.  ih.  Az  ész
törvényeivel  megegyezöleg;  az ész sugalma, javallása,
helybehagyása  szerint;  úgy,  mint  az  ész  tanácsolja.
ÉíuzerUleg  intézkedni.

ÉSZTAN,  (ész-tan)  ősz.  fn.  1)  A  bölcsészettan
elemi,  elméleti  része,  mely  a  gondolkodás  szabályait
adja  elé, vagyis  arra  tanít,  mikép  kell  helyesen  gon-
dolkodnánk,  és  szerzett  ismereteinket  rendeznünk,
alkalmaznánk.  Tinta,  ét  alkalmazott  észtan.  (Logika
pora, ét adplicata).  2)  Szélesebb  ért.  használták né-
melyek  ásón  ismeretek  öszvegét,  melyeket  a gondol-
kodó  éez  tiszta  elvont  fogalmakból  alkot,  melyek kü-
lönösen  az  ismeret  és  lénytanban  adatnak  elé.  3)
Könyv  v. munka, mely ezen tanokat magában  foglalja.

ÉSZTANI,  (ész-tani) ősz.  mn.  Észtanhoz  tarto-
zó,  azt  illető', arra  vonatkozó.  Észtani  szabályok.  Étz-
tani  étzrevételek,  hibák.  Észtani  igazság.

ÉSZTANILAG,  (ész-tanilag)  ősz.  ih.  Észtan
szabályai  szerént.  Ez  észtanilag  hibásan  van  mondva.
Észtanilag  szerkeszteni  a  miivet.  Észtanilag  hamu  ál-
'.itát,  következtetés.

ÉSZTÖRVÉNY,  (ész-törvény)  ősz.  fn.  Törvény,
mely  az  észen  alapszik,  melyet  az ész hoz,  természeti
törvény, kfilönböztetésül  a  hatott  törvénytől.  Lásd  :
ÉSZJOG.

ÉSZVALLÁS,  (ész-vallás)  ősz.  fn.  Természeti
vallás, mely  a  legfelsőbb  lény  iránt  tiszteletet,  a lé-
lek halhatlansága  felől  meggyőződést  stb.  egyedül az
énből  merített  okoknál  fogva  parancsol,  különbözte
téral  a  hozott,  tényleges,  kinyilatkoztatott  vallástól.

ÉSZVALÓ,  (ész-való)  ősz. fn. Való,  vagy inkább
lény, mely  egyedül  az  észben  létezik, vagy  melynek
létezhetéce  az  ész  törvényei,  szabályaival  nem  ellen
kezik. (Ens ratíonis).

ÉSZVILÁG,  (ész-világ)  ősz.  fn.  Elméleti  világ,
azaz olyan, milyet  az  ész  egyedül  elméletileg  állít
elé, elméletben,  gondolatban  létező  világ.  Ettől  kü-
lönbözik ás  én  világa,  mely  ám.  az  ész  belátása,  fel-
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fogása,  derültsége, világossága.  Az  est világánál  szem-
lélni  a^dolgokat.

ÉT,  (1),  (származását  1.  é  elvont  gyök  és ro-
konságait  estik  k.  ige  alatt)  fn.  tt.  ét-eí.  Egyszerű,
eredeti, régi  szó  étel  v.  evés  helyett  Hogy  tettetni
étét.  (Üt  simularetur  manducasse.  Bécsi  codez).  Je-
leimen  jobbára  csak  öszvetételekben  használtatik  t
étvágy,  étlap,  étszoba,  étterem.

Képzésre  hasonló  tét, vét,  lét,  ií(al) hit,  w<(el)
szókhoz,  lásd : TESZ, VÉSZ, LESZ,  ISZIK,  HISZ,
VISZ.

A  törökben  ét  ám.  hús.
ÉT,  (2),  a  régieknél,  hol  é  is  jön  elé  éj  helyett,

ennek  tárgyescte  vagy  általán  t  képzős  alakja  :  ét
által  (Bécsi,  és  Nádor-codex)  ám.  éjt  v.  éjen  által.

— ÉT,  ritka  használata  névkdpző, elejön  tótét
és  menyét  szókban.  L.  —ÁT  képző.

— ETA,  ősz.  névképző, úgy  látszik,  nem egyéb
mint  tí-6  (régiesen  é-tó  is), pocséta (pocsító) és bokréta
(bokorító)  szókban.

ÉTADAG,  (ét-adag)  Ősz.  fn.  1.  ÉTELADAG.
ÉTÁLDOZAT,  (dt-áldozat)  ősz.  fn.  Az  ó  szö-

vetségben  így  neveztetett  a  veretlen  áldozat  némely
növénytermékekből,  pl.  lisztből,  gabonából  stb.

ÉTÁRUS,  (ét-árus)  ősz.  fn.  Vendéglő,  laczi-
konyhás,  ki  kész  ételeket  árul.  Piacéi  étárusok.

ÉTASZTAL,  (ét-asztal) ősz.  fn.  Asztal,  melyről
enni  szoktak,  különböztetésül  az  iró-,  varró-,  pipere-
stb.  asztaloktól.  V.  ö.  ASZTAL.

ÉTBÉRLÖ,  (ét bérlő)  ősz.  fn.  Személy,  ki bizo-
nyos  időre,  a járandó  ételekért,  élelmezésért,  vendég-
lőben  vagy  más  étárusnál  előfizet.

ÉTEK,  (ét-ék  v.  é-tek)  fn.  tt.  étket,  tb.  étkek.
Szcmélyragozva  :  étkem , étked,  étke,  étkünk, étketek,
tikok.  Általán,  minden  tápszer,  mit  az  ember  bevesz,
megeszik,  akár  eredeti nyers és  készitetlen,  akár  főtt,
sült,  pirított  stb.  állapotban  véve.  Húsétek,  zsíros,
vajas,  olajos  étek. Borsos, foghajmás,  túrós  étek.  Tök-e
vagy  titrós  étek  f  (Km.)  Nehéz,  könnyű  étek.  Feladni
OÁ  étkeket  az  asztalra.  Az  étek  és  étel  szók  közt  alig
tesz  a  közszokás  különbséget;  azonban  úgy  tapasz-
taljuk  , hogy  a  köznép az  étek  szót  akkor  használja
inkább,  midőn  ékesebben  akar  beszélni.

— ÉTEK,  ősz.  igerag  (=  e-ték  és é-eték), pl.
kéretek  =r  kére-eték  és  kéré-etek.  L.  —TÉK,  —TOK
rag,  fa  V.  ö.  Személynévmás.

ÉTÉKFOGÁS,  (étek  fogás)  ősz.  fn.  Egyszerre
vagy  egy  tálban,  edényben  feladott  étek.  Három,
négy,  öt  étekfogás,  azaz  annyi  tál  étel.

ÉTÉKFOGÓ,  (étek-fogó)  ősz.  fn.  Szolgáló  sze-
mély  az  úri  asztaloknál,  ki  az  ételeket  hordja.  Kü-
lönösen  a  fejedelmi  asztaloknál  rangban  levő  tiszt,
ki  innepélyes ebédeknél hivatalkodik. Császári,  királyi
étekfogó.  (Dapifer).

ÉTÉKHORDÓ,  (étek-hordó)  ősz.  fn.  1.  ÉTEK-
FOGÓ.

ÉTÉKLAJSTKOM,  (étek-lajstrom)  1.  ÉTLAP.
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ÉTÉKPIACZ,  (éték-piacz)  öaa. fn.  Píacz,  hol
különféle  ennivalót árainak. Különösen,  laczikonyha
a  nyilvános  piaczon.

ÉTÉKUNDOR, (éték-nndor) ősz.  fit.  1)  Utálat,
csömör,  melyet  étek  okoz;  2)  a gyomornak  kóros
állapota,  midőn az  ételt  épen  nem  kívánja,  sőt  un-
dorodik  tőle.

ÉTÉKVÁSÁB,  (étek-vásár)  1. ÉTÉKPIACZ.
ÉTEL,  (é-t-el  v. é-tel)  fh.  tt  étel-t,  tb.  —ék.

1) Tápszer, melyet  az ember eszik;  (amit pedig  iszik,
az  ital).  Kövér,  sovány  étel.  Böjti,  M*  étel.  Ztiros,
tejet  étel.  Kata  nem  étel.  (Km.)  Étel,  ital,  álom,  uttk-
téget  « három.  (Km.).  2)  Érés.  Étel  előtt,  étel  kittben,
étel  után  v.  végén.

ÉTELÁRUS,  (étel-áras)  1. ÉTÁBUS.

ÉTELBITANG,  (étel-bitang) ősz. &.  Nagyevő,
ételpazarló,  kenyérvesztogető.

ÉTELEN, (é-te-len T. ét-len) 1. ÉTLEN.

ÉTELFOGÁS, (étel-fogás) 1. ÉTÉKFOGÁS.

ÉTELHORDÓ,  (étel-hordó)  ősz.  fn.  és  mn.  1)
Személy, aki  másoknak ételt  hord, pl.  az  aratók,  ka-
szások ételhordója.  2) Amiben ételt visznek.  Ételhordó
kőtár,  ételhordó  véka,  ctVbSr.

ÉTELKOSÁR, (étel-kosár) ősz. fn.  Kosár,  mely-
ben  a  főzött,  sütött  ételeket  valahová  kihordják,
vagy  melyben  más konyháról,  pl.  vendéglőből  ételt
hordanak.

ÉTELKÖBÖL, (étel-köböl) ősz. fn. Gabonarész,
melyet  az  aratók,  nyomtatók,  cséplők,  étel  fejében
kapnak  az  illető  gazdától,  pl.  száz mérőtől két mérőt,
vagy  száz  köböltől  két  köblöt;  közönségesen  két
arató,  caéplő  stb.  részhez  egy  ilyen  rész jár.  Néhutt:
kenyérré**,  vagy  ebédrét*  a neve.

ÉTELMABADÉK,  (étel-maradék) ősz.  fű.  Ami
tálalás  után  a  konyhán, vagy  jóllakás  után az aszta-
lon  megmarad  a  feladott  ételekből.  Ételmaradékot
adni  a  koldulnak.

ÉTELÖDK,  (ét-el-őd-ik)  belsz.  m.  ételSd-tem,
—tél,  —ott.  Belsőképen, magában emésztődik  vala-
miért  Székely  szó.  Mátyásföldén  :  évelSdik.  Mindkét
alakban  az  átv.  értelemben  vett  eme  igével  egy
eredetű.

ÉTELPENÉSZ,  (étel-penész)  ősz.  fn.  Penész,
mely  a  sokáig  állott, áporodott ételt  megfogja.

ÉTET,  (ét-et  v.  é-tet)  áth. m.  étet-tem,  —tél,
—itt.  1) Enni ad. Másképen : etet.  2)  Mérget ad be
valakinek, midőn meg igekötő járul  hozzá.  Megetetni
valakit.  3)  Szilárd, kemény  testet  bizonyos  erős fo-
lyadékkal  elkoptat, elvásat  Elétetni  a vaiat  válasttó
vittel.  Kiétetni  pokolkSvel  a  teb  keményedétét.

ETETÉS,  (ét-et-és  v.  é-tet-és)  fn.  tt.  étetét-t,  tb.
—e*. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit etetünk,
megetetünk, kiétetűnk.  V.  ö.  ÉTET.

ETETŐ,  (ét-et-ő  v.  é-tet-ő)  fn.  tt  étetS-t.  Mér-
ges  szer,  mely  az állatot  megöli;  különösen  kisebb
kártékony  állatok,  férgek  ellen használt  öldöklő  pép,
folyadék  stb.  PatkányétetB,  Ügyéleté,

ÉTETÖVÍZ,  (etető-víz)  ősz.  fn.  1)  Víz,  mely
bizonyos  rágó,  emésztő  szerrel  vegyítve  ás  ércwt
kieszi,  s  mintegy  kivési.  2)  Állat-,  féregölő  mér-
ges  víz.

ÉTFOLYÁS  ,  (ét-folyás)  ősz.  fh.  Hasfolyis v.
hasmenés  neme, midőn  a  bevett  ételek  csaknem egé-
szen  emésztetlen  állapotban mennek  el.

ÉTHÁZ, (ét-ház) ősz.  fn.  Yendéglőh&z,  mely-
ben pénzért enni  inni  adnak.

ÉTHELY,  (ét-hely) ősz.  fn.  1)  Általán,  hely,
hol  enni  szoktak.  2)  Különösen,  vendéglőház, étte-
rem,  étszoba.

ÉTIDÖ,  (ét-idő) ősz. fia. Idő, melyben  enni szo-
kás.  Reggeli,  déli,  etti  étídö.

ÉTJEGYZÉK,  (ét-jegyzék)  ősz.  fn.  Jegyzék a
vendéglőkben,  melyen  az  illető  időre  kész- vagy ké-
szíthető  ételek  nevei  és  ára  föl  van jegyezve. Miské-
pen  :  étlap.

ÉTKES,  (é-tek-es)  mn.  tt  étket-t  v.  —eí,tb.
—e*.  Jó  izttn  evő, bőven  evő. Ét  a  gyerek  igen  étket.

„Délben  asztalodra  röppennék,
Étken  vidám  vendéged  lennék."

Kazinczy F.

ÉTKEZ,  (é-t-ek-ei)  áth.  m.  étkettem,  —tél,
—éti.  Etet, étkekkel  ellát

ÉTKEZÉS,  (é-t-ek-ez-és)  fn.  tt  étketét-t,  tb.
—e,k.  Bendes  evés  valamely terített  asztalnál  Ven-
déglői  étkezel.

ÉTKEZIK,  (é-t-ek-ez-ik)  k.  m.  étket-tem,  —tű,
—étt.  Rendesen elkészült  ebédet  vagy vacsorát eszik.

ÉTKÖNYV,  (ét-könyv)  ősz.  fn.  Könyv,  külö-
nösen  a  vendéglőknél,  melybe  a konyháról  kiadott
ételek,  illetőleg adagok  számát  feljegyzik.

ÉTLAP,  (ét-lap) ősz. fh.  1. ÉTJEGYZÉK.

ÉTLEN,  (1),  (ét-len  v.  é-te-len) mn.  tt.  étlen-t,
tb.  —ék.  Ét  v. étel nélküli,  aki  nem  evett, éhgyo-
morral  levő.  Étien  gyomor.

ÉTLEN,  (2)  (1. föntebb)  ih.  Éhen,  étel  nélkül,
üres  gyomorral.  Étien  nehéz  dolgom*.  Étltn  ttomjan.

ÉTLENSÉG, (ét-len-ség)  fn. tt  étlentég-éi.  Étel
hiánya, éhes állapot  Étlentég  miatt  ellankadni.

ÉTMENÉS, (ét-menés)  ősz.  fii.  1. ÉTFOLYÁS.

ÉTÖ,  (é-t-ő)  mn.  Székely  tájszó,  ehelyett:
étetS  (,méreg' értelemben).  ÉtSt  adott  bt  neki  (Kriza
János).  Hasonló  képzésű  : itó,  az  okor-itá (= ökör-
itató) helynévben.

ÉTSZEKRÉNY, (ét-szekrény) ősz. fn.  Szekrény
az  éléskamrában vagy konyhában,  hol az ételnek való
eleséget vagy  a maradék  étkeket  tartják.

ÉTSZOBA,  (ét-szoba)  ősz.  fn.  Szoba  vagy  te-
rem , melyben  rendesen  enni  szoktak.  Vendéglői  ét-
ttoba.

ÉTTÁRS,  (ét-társ) ősz. fn.  Személy,  ki  velünk
egy  asztalnál, egy  tálb'.l  enni  szokott.
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ÉTTEREM, (ét-terém) ősz.  fn.  Terem a nagyobb
űri hazaknál, vendéglőkben  »tb.  hol  ebédelni, vacso-
ráim, szóval,  étkezni  szokás.

ÉTVÁGY,  (ét-vágy) ősz.  fn.  A gyomor azon ál-
lapota, midőn az  eledelt  kívánja.  Nagy  étvágya  van.
Jé  étvágyat  kívánok..  Az  eddig  használt  korcs  etye-
pttye,  sőt  a  szájit  szók  is  mar  ritkán  használtatnak.

ÉV,  (1),  fa. tt  evet, tb.  evek. Személyragozva  :
«ím,  eved,  eve, evünk, evetele,  evők,  l.  EV,  (2).

ÉV,  (2),  fn. tt  év-ét.  Köz  szokás  szerént  azon-
egy  értelemben  használtatik  esztendő  szóval.  De  né-
mely  etetekben  kizárólag  csak ezzel  élünk, pl.  másod
évi, harmad  évi, negyed  évi,  vagy  manód  éve, harmad
évt, negyed  éve múlt.  Én  ötöd  éve  történt,  tehát,  úgy
litiák,  akkor,  midőn  határozottan  múlt  időrö'l
•wtorok.

Eredetére  nézve  lehet  vagy  annyi  mint  (v,
t  l  egy  <v,  azaz  egy kör  az  időből;  Fabri  The-
lauros-a  szerént  is  annut  tulajdonképcn  árculus
ét  őrben  velut focit.  Vagy  pedig  annyi  mint av,  azaz
mos, avult, a  minthogy  némely  származékai  is, pl.
ívtuk,  évik,  újabb  korban  :  elévtí,  elévül,  a  második
jelentésre  matatnak.  Véleményünk  szerént, minthogy
csakugyan  kettős  értelme  van  (legalább  a  származé-
kokban),  mindkét  származtatás  —  mintegy  két  szó-
nak  tekintvén  azt  —  helyesnek  látszik.  Egyébiránt
szokták  a  latin  aevum, s hellén  álcát  szókkal  is  roko-
nítni, azonban  ezek  jelentéseihez  inkább  csak  a má-
sodik  értelemben  látszik  közeledni.  Finnfii  vuotsi.

ÉVA.  Női  kn.  tárgyeset, Évát,  többes  Évák.
A  Biblia  szerént  az  első  asszony  neve.  Éva  anyánk.
Éva bányai. A héberben: khavváh (íW^ melynek je-

lentése  :  élet,  ezen  szótól  : kháváh =  él.
ÉVAAKLA  v. ÉVAELA,  puszta  Bihar  megyé-

ben ; helyr.  Évaklá-n,  —ró,  —ról.
ÉVA-CSÁRDA  ,  puszta  Somogy  megyében;

helyr. Éva-Ctárdá-n,  —rá, —ról.

EVANGÉLIUM,  L  EVANGÉLIUM.
ÉVBÉR,  (év-bér)  ősz.  fn.  Bér,  melyet  a  cselé-

deknek,  szolgáknak  évszámra  szokás  fizetni.  Inasok,
kocsisok,  ttolgalányok  évbére.

ÉVDÍJ,  (év-díj)  ősz.  fia.  Nemesebb  szolgálato-
kért,  hivatalviselésért, vagy  jutalomképen  évenként
járófiseté*.

ÉVEDIK,  (év-ed-ik) k. m. éved-tem, —tél, —itt.
Igen  elérik.  Mondják  a  gyümölcsökről,  melyek  az
érés  idejét  túl múlják,  s megkásásodnak.  Máskép  :
évik  v.  ivOc.

ÉVEDT, (év-ed-t)  mn.  tt  évedt-et.  Ami  igen
elérett, kásás. Évedt  dinnye,  körte.

ÉVEG, székely  tájszó,  1. ÜVEG.
ÉVEL, (év-el) önh.  m.  ével-t.  Évről  évre  tart,

eltart  Évtl  töveinkben  emléketete.  (Perennat).
ÉVELÉS,  (év-el-és)  fn.  tt.  évelés-t,  tb.  —ék.

Évről évre tartat.
ÉVELŐ, (év-el-8) mn. tt. tvdö-t.  Ami évről  évre,

több  évig  tart  (Perennis).

l  ÉVELŐDIK,  (é-T-el-«-d-ik)  belsz.  Valamely
l  kedvetlen  dolog miatt töprenkcdik, tépelődik,  boszon-

kodik,  vagy  mint  mondani  szokás,  eszi  magát.  Más-
kép :  ételödik.

ÉVES,  (év-es) mn. tt  éves-t,  v.  — ét,  tb.  —ék.
Esztendős,  ami  egy  évtől,  esztendőtől  fogva  létezik.
Két  éves,  három  éves  gyermek,  azaz  két,  három  év
előtt  született.  A  fiatal  barmokra  nézve fű  szó hasz-
náltatik  :  harmadfü,  negyedfii  etiled,  üstS.

ÉVEZRED,  (év-ezred) ősz.  fn.  Ezer évre  terjedő
időszak,  időfolyam.  Csaknem  évezredig  lakja  már  a
magyar  mostani  hazáját.

ÉVFOLYAM,  ÉVFOLYAMAT,  (év-folyam  v.
-folyamat)  ősz.  fn.  1)  Egy  év  egészen  véve  elejétől
végig.  Ezen  évfolyamaiban  sok  nevezetes dolog  történt.
2)  Átv.  ért.  mind  azon  egybetartozó  tárgyak, dol-
gok  öszvege,  melyek  egy  év  alatt  történtek  vagy  vé-
geztettek,  pl.  egy  év  alatt  mondott, vagy  egy  évre
való  egyházi  beszédek  gyűjteménye  egy  évfolyama-
töt  teszen.  A  Magyar  Tud.  Akadémia  munkálatinak
tizenhatodik  évfolyamaid.

ÉVFORDULÁS,  (év-fordulás)  ősz.  fn.  Az  idő-
folyamatnak  egy  év  bevégeztével  másra  átmenése;
egy  évnek tételese,  és  másiknak  kezdete.

ÉVFORDULAT,  (év-fordulat)  ősz.  fn.  Annyi
mint  évfordulás,  elvont értelemben,  vagyis  tárgyilag
nem  alanyilag  véve.

ÉVHASZON,  (év-haszon)  Ősz.  fn.  Évi  jövede-
lem ; éven  által  behajtott  tiszta  nyereség.

ÉVI,  (1),  (év-i) mn. tt.  évi-t,  tb.  —ék.  1)  Esz-
tendöbeli,  esztendőből  való.  Harmad  évi gabona.  Első
évi  szerzemény.  Másod  évi joghallgató.  2)  Évre  való,
évet  illető. Évi  járadék,  két  évi  bér.  3)  Évenként  tör-
ténő.  Évi  szemle, évi  hadgyakorlat.

ÉVI,  (2),  ÉVIKÉ,  (Év-i,  Év-i-ke)  női  kn.  tt.
Évit,  Évikét,  tb.  Évik,  Évikék.  Éva  névnek  kicsinye-
zője.  Máskép  : Évicza,  Vicza.

ÉVIK,  (év-ik) k.  1. ÉVEDIK.
ÉVÍT,  (év-ít)  áth.  1. ELÉVÍT.
ÉVKÖNYV,  (év-könyv)  ősz.  fn.  1)  Valamely

társulat  munkálatait,  történetét  évenként-  eléadó
gyűjtemény.  A Magyar  Tudományát  Akadémia  évköny-
vei.  2)  Történetek  gyűjteménye  általában,  mely  a
részletes  eseményeket  szoros  időrendben  jegyzi  föl.
Tacitus  évkönyvei.

ÉVKÖNYVIRÓ,  (év-könyv-iró) ősz. fn. Személy,
ki  évkönyvet  v.  évkönyveket  ír.  V.  ö.  ÉVKÖNYV.
Régi  kolostorok,  városi  községek,  tudományos  társula-
tok  évkönyvirói.

ÉVLAPOK,  (év-lapok)  ősz. fn. többesben. Éven-
ként  kiadatni  szokott  értekezések  , tudományos  köz-
lések  stb.  gyűjteménye.  Kisfaludy-társaság  évlapjai.

ÉVNAP,  (év-nap) ősz.  fn.  Nap,  melyen valami-
nek  éve,  esztendeje  betelik,  különösen  innepélyes
nap,  mely  évenként  egyszer  fordul  elé,  pl.  születési,
házassági  évnap.

ÉVNEGYED,  (év-negyed)  ősz.  fn.  Az  évnek
negyed  része,  azaz,  három  hónap.  Tágasabb  ért.  ai
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egyenetlenül  négyfelé  osztott  évnek  egy-egy  része,
pl.  a  h&zbérfizetésre  nézve Jakabtól  sz. Mihályig  egy
éraegyed, jóllehet  csak  két  hónapra terjed;  ellenben
ez.  Mihálytól  Gyertyaszentelőig  négy  hónap tesz  egy
évnegyedet

ÉVNEGYEDÉNKÉNT,  (év-negyedénként)  ősz.
ih.  Különkfilön  minden évnegyedben.  Évnegyedenként
fieeíni  a  ctelédelctt,  metterembereket,  hátbért.

ÉVNEGYEDÉNKÉNTI, (év-negyedénkénti)öss.
mn.  Évnegyedenként  történő.  Évnegyedenként  fizetét.

ÉVNEGYEDÉS,  (év-negyedés) ősz. mn. 1) Egy
évnegyed  óta létező, három hónapos.  Éonegyedtt  gyer-
mek.  2)  Évnegyedenként  történő, megjelenő.  Évne-
gyedet  gyUlét.  Évnegyedei  nemié,  vittgálat.  Évnegye-
det  folyóirat.

ÉVNEGYEDI,  (év-negyedi) ősz.  inn.  Évnegye-
det illető, arra  vonatkozó.  Évnegyedi  hdtbér.

ÉVNEGYEDPÉNZ,  (év-negyed-pénz)  ősz.  fn.
Pénz, melyet bizonyos  czim  alatt, pl.  a  falusi,  elemi
tanodákban  évnegyedenként  kell  fizetni;  szokottab-
ban  >  kántorpént,  minthogy  a  fizetési  időhatár  a  kán-
tornapokhoz  van  szabva.  V.  ö. KÁNTOR.

ÉVPÉNZ,  (év-pénz)  ősz.  fn.  Viselt  hivatalért
vagy  szolgálatért  évről  évre járó  fizetés,  jutalom, se-
gédpénz ; miskép  : évbér,  és  évdíj.

ÉVREND, (év-rend) ősz.  fn. Az évek folyásának
bizonyos  időponttól  számított  rendé,  sora.  Keretttény
évrend,  mely Krisztus  születésétől  kezdődik.  Mohám-
medanutok  évrendé,  mely  Mohammed  futásitól  veszi
kezdetét  (Aera).  Misképen  :  évsor.

ÉVSOR,  (év-sor) ősz.  fn.  1. ÉVREND.
ÉVSZAK,  (év-szak)  ősz.  fn.  Az  évnek  azon ré-

sze,  időkőze, mely alatt  a  föld  a  nap körüli  pályájá-
nak  egy-egy  negyedét  megfutja.  Tavatti,  nyári,  Biti,
téli  évnak.  Tágasabb  ért  évnek  rövidebb  vagy  hosz-
szabb  része,  mennyire abban  különféle munkákat vé-
gezni , vagy  mulatni  szokás.  Aratási,  ttüreti  ívnak.
PUrdüi, fartangi  ívnak.  (Saison).  V.  ö. IDÉNY.

ÉVSZÁM,  (év-szám)  ősz.  fn.  Több  éveknek  bi-
zonyos  időponttól,  kezdettől  számított  mennyisége.
Urunk  ttttletétenek  évttáma.

ÉVSZÁMADÁS,  (év-szám-adis) ősz.  fn.  Szám-
adás  az  évenkénti  bevételekről  és  kiadásokról.  V.  ö.
SZÁMADÁS.

ÉVSZÁMOLÁS,  (elszámolás) ősz.  fn.  Törté-
nettanilag  ám. az  éveknek  bizonyos időponttól, vala-
mely  nevezetes  eseménytől  kezdve  följegyzése.  Sínai,
indiai, egyiptomi,  gVrög,  római,  keretzíény  stb.  évtzá-
moldt.

ÉVSZÁZAD, (év-szászad)  ősz. fn.  Száz  eszten-
dőből  álló,  száz  évre terjedő  időszak.  Urunk  nUletéte
utáni títenküenetedik évttátad.

ÉVTIZED,  (év-tízed)  ősz.  fn.  Tíz  évre  v.  esz-
tendőre  terjedő  időszak.  Egy  évtized  alatt  tok  történ-
hetik.  A  títenküenetedik itatod  eltö,  mdtodik,  harma-
dik  évtúede.

ÉVŰ,  (év-fi)  mn. U.  évü-l,  tb.  —ék.  Éves, esz-
tendős.  Két,  három, négy  ívű.  Sok^évtí  munka.

ÉVÜL,  ÉVÜL,  (év-ül) önh.  m. (M-t.  Idfil,  vé-
nül, korosodik. 2) Jogtanilag  : bizonyos , a  törvény-
ben  meghatározott időszak  után  valamely jog  egyik
féke  nézve  megszűnik , másikra  nézve  pedig  életbe
lép.  V.  ö.  ELÉVÜL.

ÉVÜLÉS,  (év-ül-és)  fn.  1. ELÉVÜLÉS.
ÉVÜLHETLEK,  (év-fil-het-len)  mn. tt  évWet-

len-t,  tb.  —ék.  Ami  nem  évülhet  V.  ő.  ÉVÜL,
ELÉVÜL.

ÉVÜLT,  (év-ttl-t)  mn. L  ELÉVÜLT.
ÉVÜNNEP,  (év-ünnep)  ősz.  fn.  Ünnep,  mely

emlékezetül  évenként ,  vagy  egy  évben egyszer  tar-
tátik.  Buda  vitttavételének  évtinnepe.  Templom  fül
mentelétének  évilnnepe.

ÉVVÁLTOZÁS,  (év-változás)  ősz.  fn.  Midőn a
régi  év betöltével új  év kezdődik.  Minthogy u évek
különféle  időponttól  számíttatnak ,  innen  van : pol-
gári,  egyháti,  katonai stb.  évváltozás.

É WERS ,  (év-vers)  ősz.  fn. Mestersége* vers,
melyben  a  római  számokat  jelentő  M. D.  C. L.  X.
V.  I.  betűk  öszveszedve,  azon évet  fejezik  ki, melyre
a ve« Íratott  (Chronostichon),  példánl az esztergomi
sírbolt  feliratában  :

PrlnCIpIs  a  RVDna  sVCCessorVMqVe  Söpöri.
=  1824.

Ilyetén  versek  a magyarban  is  fordulnak  elé.
EZ,  tájdivatosan  ám. is;  1. ezt
—EZ, névképző  vit-ét  és  igeképző  tat-ál szó-

ban ; ugyanaz  a rövid  hangú  e* (s  át)  képzővel ; és a
föntebb!  szókban  is  hihetőleg  egybeolvadás által  lett
hosszúvá  vita-et  és  tnte-es-ből.

Éttán ,  tájdivatos  etután helyett
ÉZSAIÁS ,  ÉZSIÁS ,  (eredetileg  héber  szó :

.•V?tf'  ám.  segély  vagy  üdv  istentől),  férfi  ka.  tt.
Éuaiát-t  ,  tb. — ok.  Esaiaa ,  Isaias ;  neve  a  bibliai
nagy jósok  (próféták)  egyikének.

ÁI  z-btn  TŰ  1IU  csikk.

F, kisded  alakban  /,  tizenegyedik  bötü  a  ma-
gyar  ábécéében, s  a mássalhangzók  sorában  hatodik.
Mint  folytonos, (folytonosan  ejthető)  mássalhangzó  a
vele járó  e őnhangzót  elül  veszi  föl  (ef v.  eff)  ezért  a
félhangtókhot  is  soroltatik.  Különben  fnvással  járó
kiejtése  után /útid  hangnak is  nevezzük, s  hangmaerví
általános  minőségénél  fogva  az  ajakhangok  osztálya
bán  van helye,  s  némely, szókban  rokon  társaival,  ú.
m. b, p,  v, m hangokkal  föl szokott cseréltetni,  mint :
f odor  bodor ,  fiüing  bilUng  , fige bige , fergetyü  perge-
tyii, fanyar  vonyár , fekete  vakota,féttekv<M*ok,f
fordítva  iv  (ív-ik  gyöke) , fict vic* , fiakand viemkttttd,
figyel  vigyát  , finctáro* vinaáro* , fon  von ,  ftryfnc*
virgonc*, far  mar-t par-t,  fitat  mutat  stb.  Áll e*  máa
nyelvekben  is , pl.  a  hellenlatin  philomela  szó  után
magyarosodott  ftilemiU  sióban  meglehetős épen  meg-
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megmaradott,  mar  a  török  bitlbul-ltcn  az /  is  az  m is
b-ti  változott  Mint  fúvó  hang,  a  szí vasi  «z-vel  vagy
t-rel  é» a  leheléai  A-val  is  rokonítható,  pl.  fűzfa  Ba-
ranyában  szíítfa,  f oh ász  toh-aj  , fanyar  sanyar,  fa-
rig  türSg;  fedd  szid; fő  hő.  Egyébiránt  a  magyar
mindig szabatosan  ejti ki,  s  különösen  a le.grokonabb,
de nála szelídebb  v  vei  sein  szokta  fölcscrélni,  mi  ál-
talában  minden  szelíd  és  k«méuy  rokon hangokról
ál).  Rülönböztetésfil  az  ajkakut  bezáró  l  p  .szervro-
konoktól,  mint  imént  érintők, fúvó  betűnek,  illetőleg
hangnak  is  mondatik.  Némely  hangutánzókban zár-
bülü  gyanánt  hallatszik ,  mint  :  p í f ,  paf,  puf,  vyif,
ayaf,  rSf.  A  dölf,  csörf,  csalf(a.)  kajf,  csúf  szókban
alkalmasint  a  részesülő  ó S  változott /  betűvé,  dőlő
dölf,  ctörö  csörf,  csaló  csalf  stb.  Mint  szóképző  az
imént  clsoroltakon  és  kanaf  szón  k í v ü l ,  a  magyar
njelv  egyetemében  alig  fordul  elé,  ellenben  /-vei
kezdődő  gyökszóink  száma  mintegy  80-ra  rúg. A
szanszkrit  s  finn  nyelvekben  teljesen  hiányzik.  A  hé-
berben  s görögben  ph  pótolja.

Az  /  hang  jelentésében  alaphangtcst  a  fuvás,
innen  észleljük  általán , hogy  benne  a  fuvás  ,  lehelés
fogalma  más  nyelvekkel  is közös ;  ilyen a  magyarban
mHga  az  egyszerű fú  ige,  (hellénül  y v<T«a>,  lat. f ló,
jlart,  szlávul fukám,  mely  némely  más  árjaesaládbun
r  ve változik, pl. a szanszkritban  vá, a németben  méhen).
Különösen  1)  A  melegséget,  beltömöröilést  jelentő
izókban  kifelé  fúvó  : fő  v. föl,  főz,  fiit,  fül.,  fojt,  fúl;
a  hideget  a  más  kellemetlen  érzést  vagy  bizonyos
visfezatartózkodást  jelentőkben  a  lélekzést  behúzó  :
fagy,  fáj,  fázik,  fél  (ige). 2) Távolra  hatást  vagy élénk
mozgást  (fuvádi,  lehelési  fokozódást)  fejez  ki  ezek-
ben : fűi, ficzánkol, ficzkand, fityeg, fuly,  forr,  főnig.
3  Emelkedést  (a  fölfelé  törekvésben  szintén  fuvási
fokozódást)  vagy  magassági  távolságot  ezekben  : far,
/'. fej,  fel, fenn,  föd, fal, fa,  fű.  4)  Az ajkak  moz-
gásira  vonatkozik  ebben  : fal  (igeszó).

Figyelmet  érdemlő  nyelvünkben  ,  hogy  ínig  a  b
és p  hanggal  kezdődő  szavaink  között  számosan van-
nak , melyek  valami  puifadtat,  dudorút, gömbölyűt,
köröset jelentenek ,  az /  és  v  kezdetnek  között  (az  >•
alaphangunkon  kivül)  alig  van  egy-kettő, ezek  is csak
filtakozáske'pen  mint: fütykös  = bütykös, fodor =
bodor. £  tünemény  szószervileg onnan  magyarázható,
hogy  a b  éa p  az  ajkak  érintkezése  által  képx.ödik,
ellenben  a v  és/mint  nem  érintkezők  az  ajkak  kö-
zött  mintegy  átsikamlanak  s elfuvódnak,  minélfogva a
térben inkább távolságra vonatkozó szók  vczérhangjai.

FA,  fa.  tt. fát,  tb.fák.  1)  Növény,  mely  tömör,
*  több  évekig  folyvást  vastagodó  derékkal  törzsökén
fölül  a  légbe  emelkedik,  s  bizonyos  magasságnyira
ágakat,  lombokat, és  leveleket  hajt.  Máskép :  clöfa.
Fiatal,  vén, ntddr,  vastag,  termékeny,  terméketlen,  ép,
bfkgit,  vad, oltott,  erdei,  kerti,  gyümölcsös  fa.  Nehéz
iyg  fából  giíftt  tekerni.  (Km.)  Addig  hajtsd  a  fát,
f iy fatál.  (Km.) A  mely  fából  horoij  akar  lenni,  ide-
,11  mtgyörbül.  (.Km.)  Nagy  fát  mozgatsz.  Nagy  fába
rágtad  a fr.jsxft.  A  száraz  fa  ii.cllett  a  nyers  is  megég.

SZÓTÍK  II.  KÖT.

(Km).  Magas  v.  vén  fa  alatt jobb  nyugonni.  (Km.)
Terméketlen  fára  senki  követ  nem  liajtí.  (Km.) Maga
alatt  vágja  a fát.  (Km.)  Ne  rázd  azt  a fát,  mely  ma-
yától  hullatja  gyümölcsét.  (Km.)  Szálfa  v.  egy fa  nem
erdő.  (Km.)  Fára  mászni,  fán  fészkelni.  Ne  menj  (v.
mászsz)  fára,  nem  esel  le.  (Km.)  Fát  gyümölcséről  is-
merik.  (Km.) Fa  nem  esik  le  egy  vágással.  (Km.)  Mi-
dőn  a  fák  külön  fajait  nevezzük, ezekhez is  rendesen
hozzáteszszük  a  fa  szót,  pl.  cserfa,  bükkfa,  tölgyfa,
fenyüfa,  tiszafa,  körtefa,  almafa,  szilvafa  , s  ott  ahol
az  értelemnek nem árt, el  is  hagyatik,  pl.  cser,  bükk,
tölgy,  fényű;  de  tiszafa,  almafa  szóknál  nem,  mert
Tisza,  alma  mást  is jelentenek.  2) Az  élőfák , vagy
cserjék  törzsöké vagy  ágai  kivágott  s bármely módon
a  földtől  elválasztott  állapotban.  Kemény  , puha, ne-
héz,  könnyű,  szívós,  pudvásfa.  EpUletfa,  tuti f a,  szer-
számfa.  Nyalábfa,  hasábfa,  ölfa,  dorongfa.  Vágott  fa.
Rósz  fát  tett  a  tűzre.  (Km.) Fát  fürészelni,  hasogatni,
vágni.  3)  Számtalan  eszköznek,  és szerszámnak  neve,
mely  fűből  készült.  Altalfa,  árboczfa,  ászokfa.  Bitáfa.
Gántárfa.  Határfa.  Hámfa.  Kaptafa.  Kapufa.  Bú-
csút  vett  a  kapufától.  (Km.)  Ollófa.  Sátorfa.  Hordd
el  a  sátoifádat.  (Kin.)  Hajtófa.  Egy  hajtófát  sem  ér.
(Km.)  Piszkafa.  Házasodik  a  lapát,  elvette  a  piszka-

f r í t .  (Népd.)  Átv. ért.  uborkafa.  Föllépett  az  uborka-
fára.  (Km.).  4)  Használják  melléknév gyanánt,  B ám.
fából  álló,  xaló,  készült,  vagy  fára  vonatkozó,  azt  il-
lető,  s  a  vele  együtt  álló  névvel  rendszerént  öszve-
íratik,  pl. faagy,  faféreg,  fogómba,  fafuró,  fagyöngy,
fahaj,  faház,  fakalán,  fakép.  Olt  hagyott  a  faképnél.
(Km.)  Fakéreg.  Annyit  használ,  mint  ebnek  a  fakéreg.
(Km.)  Fakutya.  Mindig  nevet,  mint  a fakutya. (Km.)
Faiskola.  Fapollura,  fapénz.  Bolondnak  a  fapoltura
v. fapéiiz  is jó.  (Km.) Faszekér.  Eb a faszekere,  ugyan
helyén  űz  esze.  (Km.)  Fatarisznya.  Zörög,  mint  a  fa-
tarisznya.  (Km.).  5)  Sok  magyar  helységek  neveiben
ám. falu  vagy falva,  pl.  Asszony f a,  líalásfa,  Pódafa,
Pfttrfa,  Sói  osfa  ,  azaz  Asszonyfalva,  Balásfalva  stb.
Ilyen  nevű  helyek  Icgszámosabbak  a  szóröviditést
különösen  kedvelő  dunántúli  magyaroknál.

Származékai  : fáégz,  fai  v. fái, fás, fatálán stb.
Rokonok  vele  takele  nyelven  Afrikában  :  fa,

továbbá  a parszi  és  pehlvi  van,  zend  vana,  szanszkrit
vana  (erdő),  persa  bún,  si'nai  mű (arbor  ;  lignuin), finn
pun,  német Baum,  goth  bagm,  angol  beam.  A  perzsa
bam,  s  héber  "132  pedig  magast  jelentenek,  épen

úgy  mint  az  egyszerű  magyar'/e,  mely  alapfogalom-
ban  a  növények  legmagasabb  nemét  jelentő  /a-val
egy  értelmű.

FA ABRONCS,  (fa  abroncs)  ősz.  fn.  Fából,  kü-
lönösen,  faágból,  pl.  mogyoróból  készített  abroncs.
V.  ö.  ABRONCS.  Tájejléssel,  nevezetesen Eger  vidé-
kén,  egyszerűen  fa,  pl.  Két  hordóm van vasban  a  többi
fában  =  faabroucsban.

FAABRONCSOS,  (fa-abroncsos)  ősz.  mn.  Fa-
abroncscöal  ellátott,  kerített,  erősített.  Faabroncsos
hm-dntdtuy.  V.  ö. ABRONCS.
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FAÁG,  (fa-ág)  ősz.  fn.  Az  élőfának  ága,  akár
nyers, akar  száraz  állapotban  véve.  Faágból  csinált
giS*s.  Stárat  faágakat  ttedni.

FAAGY,  (fa-ágy)  ősz.  fn.  Fából  csinált  agy,
azaz  melynek  minden  külső  részei  fából  vannak, kü-
lönböztetéstil  a  malma-,  vetttS-,  vaságyaktól.

FAÁGYU,  (fa-agyu)  ősz.  fn.  1)  Régen  a Tár-
ostromoknál  használt  sajátságos  lövőgép,  melylyel a
falakat  rongálták,  s a kapukat bedöntötték.  (Petárda).
2)  Kifúrt  faderékból  készített,  s vasabroncsokkal  erő-
sített  pótlékágya.

FAÁLLÁS,  (fa-állás)  ősz.  fn.  1)  Hely, hol  a
levágott  épület-  vagy  tűzi  fát  tartani  szokták.  2) Fá-
ból  csinált  emelvény, pl.  a kőmívesek,  kazalrakók
uámára.

FAÁRU,  (fa-ára)  ősz.  fn.  1)  Eladó  fa,  legyen
az  szerszámnak,  épületnek , vagy  tűzre  való.  2) Fá-
ból  készült  edények,  szerszámok, pl.  hordók ,  kádak,
talicskák, tekcnők , lapátok,  ekék  stb.  A  Bakonyból
tok fodrot  stállitanak  a petti  vásárokra.

FAÁRUS,  (fa-árus)  ősz.  fn.  Személy,  ki  épület-
vagy  tűzi  fát árai, ki  fával  kereskedik.

FABÁB,  (fa-báb)  ősz.  fn.  1. FABABA.
FABABA,  (fa-baba)  ősz.  fn.  Kis  gyermekek,

kivált  leánykák  játékszere  fából,  mely  gyermekese
alakra  van  készítve,  éa  felöltöztetve.  Átv.  ért.  oly
személy, ki  merő  gyávaság  és  ügyetlenség, ki  vala-
minek  csak  nevét  viseli,  s  más  működik  helyette.
(Pictas  mascnlus).

FABANKÓ,  (fa-bankó)  ősz.  fn.  Bankó, azaz
mankóféle  támaszbot,  mely  fából  van  csinálva. V.  ö.
BANKÓ,  (1).

FABAK,  (fa-bak)  ősz.  fn.  Ácsok,  favágók  esz-
köze,  melyre  a  Átrágandó,  vagy  fűrészelendő  geren-
dákat, hasábokat  helyezik.  V.  ö. BAK.

F ÁBEL,  (fa-bél)  ősz. £n. Taplószerfi puha,  ru
galmas anyag, mely a faderekak és faágak  kellő kö-
zepét  foglalja  el, s mely  a  fiatal  fákban  különösen a
lágynemüekben,  pl.  bodzákban,  füzekben,  nagyobb
szokott  lenni,  s  idővel  mindig szűkebbre szorul öszve.
Mondják  fa  uéké-nek  is.  (Medulla).

FABÉR,  (fa-bér)  ősz.  fn.  Bér,  melyet  némely
helyeken  az  illető  erdőbirtokosnak  a  fáészási  jogért
fizetni  szoktak. V.  ö. FÁÉSZ.

FABETÜ,  (fa-bettt)  ősz.  fn. Fából faragott betű.
FÁBIÁN,  (Fabiut,  Fabianiu  latin  nevek  után,

melyek  hihetőleg  fába  szótól  eredtek)  férfi  kn.  tt.
Fábián-t,  tb.  —ok.  Fábiánná.  ÖrdtfgUtö  v.  ordSgtítS
Fábián.  (Km).  Fábián  ét  Sebettyén  vértant*.

FÁBIÁNFALVA,  puszta  Nógrád  megyében;
helyr.  Fábiánfaivá*,  —ró,  — ró*.

FÁBIÁNHÁZ A, fiain Szathmár megyében; helyr.
Fábiánhátá-n,  —rá,  —ról.

FÁBIÁNRA,  puszta a Nagy-Kunságban;  helyr.
Fábíánká-n,  —rá,  —ról.

FÁBICSAK,  (fa-bicsak)  ősz.  fn.  Bicsak, mely-
nek  fanyele  van; néhntt: kutttora,  gúnyosan  :  béka-

FABIMBÓ,  (fa-bimbó)  Ősz.  fn.  Bimbó, melyet
a  fa  szokott  hajtani.  V.  ö. BIMBÓ.

FABOGÁR,  (fa-bogár)  ősz.  fn.  Mindenféle bo-
gár,  mely  különösen  a  fákon  szeret  élődni.  V.  ö.
BOGÁR.

PABOT,  (fa-bot) öez.  fn.  Fából  való  bot,  kü-
lönbőztetésfil  más  anyagból  pl.  nádból, vasból  csi-
nált  bottól.

FABOTOLÁS,  (fa-botolás)  ősz. fn. A  fa  ágainak
levágása,  lenyeséae.  V.  ö. BOTOL.

FABOTOLÓ,  (fa-botoló) ősz.  fn.  Munkás, erdő-
10, ki  a  fák  ágait  levagdalja,  lenyesi.  Máskép  :  ág-
erdWS.  V.  ö.  BOTOL.

FABRIKA,  (a latin fabriea  szóból)  fn.  tt.  fabri-
kál.  A  müveit  nyelvből  már kiavult,  helyette  lásd  :
GYÁR.

FABRIKÁL, 1. GYÁRT.
FABRIKÁS, 1. GYÁROS.
FABUGA,  (fa-buga)  ősz.  fn.  Némely  fákon,  pl.

csereken,  tölgyeken  teremni  szokott  buga,  azaz  cso-
módad,  tömör  állományú  kinövés.  V.  ö.  BUGA.
(Tnber).

FABUNKÓ,  (fa-bunkó)  ősz.  fn.  Göcsös,  csomós
véggel  ellátott  bot,  dorong.  Fabunkéval  ütni  a  bar-
mot.  V. ö. BUNKÓ.

FACS,  hangutánzó  elvont gyök,  melyből  faetar
és  ennek  származékai  erednek.  Egyébiránt  egy  a
megfordított  ctav  (melyből  csavar  stb.  ered)  szinte
elvont  gyökkel.

FACSÁK,  (fa-csák)  ősz.  fn.  A  faderékból  kinö-
vő  és  szétváló  főágak,  melyek  csak  gyanánt  állanak
a  derékhoz  képest  V.  ö. CSÁK.

FACSAR,  (facs-ar)  áth.  m.  facsart.  Nedves
testet,  pl.  beáztatott  ruhát,  czitromot,  szőlőt  stb.
nyomkod,  szorít,  teker,  hogy  a  benlévő  nedv  kifoly-
jon,  mely  némi facs  hanggal  szokott  megtörténni.  A
narancsot,  ha  érésen  facsarod,  végre,  keserűt  bocsát.
(Km.)  Kifacsarni  a  megmosott  és öblített  ruhákat. Belé
facsarni  az  ételbe  a.  cetírom  levét.  Átv.  ért.  erőtet,
szorít,  kényszerít.  Kifacsarni  valakiből  a  'szót,  titkot.
Különböztetésül v.ö. CSAVAR, (l). Egyébiránt a kettő
jelentése  több  származékokban  öszveűt, mint-.  facsa-
rtí,  facsarog,  faesarot.

FACSARÁS,  (facs-ar  ás)  fn.  tt.  facsar ás-1,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  facsarunk.  V.  ö.
FACSAR.

FACSARÉK , (facs-ar-ék)  fn.  tt. faesarék-ot.  1)
Azon  nedv,  lé,  melyet  facsarás  által  kinyomunk.  Ru-
hafacsarék,  ctitromfacsarék,  szölöfacsarék.  2)  Facsa-
rás  által  öszvetekert,  öszvegúzsolt  test.

FACSARÉKOS,  (facs-ar-dk-os)  mn.  tt.  facsart-
kot-t  v.  —át,  tb.  — ok.  Tekerékes,  tekercses,  teke-
rős, öszvefacsart  Facsarékos  ruhadarab.

FACSARGÁS,  (facs-ar-g-ág)  fn.  tt.  facsargát-t,
tb.  —ok.  Átv.  ért. ugyanannyi,  mint  otavargás.  V.
ö.  CSAVARGÁS.

FACSARGAT, (facs-ar-g-at) áth. és gyakorit*, n>.
faesargat-tam,  —tál.  —ott,  pár. facsargass.  Folyto-

f
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nosan,  több  ízben  facsar,  kifacsar.  V.  ö.  FACSAR.
Kifacsargatni  a  megmosott  fehérruhát.

FACSARGÓ,  (facs-ar-g-ó)  mn.  és  fn.  tt.  facsar-
gót.  Átv.  ért. ám.  csavargó,  azaz  tekervéuyes,  görbe
utakon  bolygó,  czél  nélkül  kódorgó.  V.  ö. CSA-
VARGÓ.

FACSARI,  (faca-ar-i)  mn. tt. facsarí-t,  tb. — ak.
Átv.  ért. sanyarú,  fösvény  ember, ki  mindenből mint-
egy  pénzt  facsar,  vagy  magától  a  szükségeseket meg-
vonva,  öszvezsugorodik.  Aljas  nyelven  :  faszán.

FACSARINT,  (facs-ar-int)  úth.  m.  facsarint-ott,
htn.  —TI*  v.  —ont,  pár.  —s.  Nedves,  leves  testet
csak  úgy  könnyeden,  egy  nyomással,  tekeréssel  kö-
rülfacsar.  V.  ö. FACSAR.

FACSARINTÁS, (facs-ar-iut-ás) tt.  facsarintás-t,
tb.  —ok. Egyszeri,  könnyed  facsarás.

FACSARÍT,  FACSARIT,  (facs-ar-ít)  áth.  m.
factarít-ott,  htn. —ni v.  —ám',  pár.  —s.  Erősebb
facsarást  tesz,  csavarít.  Egyet  facsarílott  rajta.

FACSARÓ,  (facs-ar-ó)  mn.  tt.  facsarót.  Oly
nedves,  hogy  ki  lehet  facsarni.  Facsaró  víz  vagyok,
úgy  megáztam.

FACSARODÁS ,  (facs-ar-od-ás) fn.  tt.  faesaro-
dás-t,  tb.  —ok.  Állapot,  midőn  valamely  test  facsa-
rodik.  V.  ö. FACSARODIK.

FACSARODIK,  (facs-ar-od-ik)  k.  m.  facsarod-
töm, —tál,  —ott.  1)  Nyomás,  szorítás,  tekerés  által
körülfonódik,  meggörbül.  Facsarudik  a  yúzszsá  tekert
vessző.  2)  Nyomódik,  kinyomódik.  Facsarodik  a  víz
a  ruhából,  a  lé  a  czitromból.

FACSAROG,  (faes-ar-og) öiih.  m.  facsarog-tam
v. facsarg-ottam,  —tál  v.  facsarg-oltál,  facsarg-ott,
htn. facsarogni  v. facsargani,  v  facsaryni.  Atv.  ért.
görbe,  tekervényes  utakon jár,  kel, bolyong.  Egyér-
telmű  a  ctavarog  igével.  Hasonló  jelentésű  :  fa-
nyar og.

FACSAROS,  i/acs-ar-oa)  um.  tt. facsarot-t  v.
—át,  tb.  —ak.  Tekert,  tekerös,  tekervényes,  ami
facsarva,  körülgörbítve  van.  Facsaros  derék,  öv.  Atv.
ért.  egyenetlen,  ravasz,  álutakon  működő.  Facsaros
lelkű  ember.  Facsaros  út,  ösvény.

FACSART,  (facs-ar-t) mn. tt. facsartat.  1) Ned-
vétől,  levétől  nyomás,  szorítás,  tekerés  által  megfősz
tott  Facsart  ruha.  Kifacsart  c-'.'rom.  2)  Kinyomott,
facaaras  által  kisajtolt.  Decsináltba facsart  czilromlé.

FACSING,  (fa-csing  v.  —csüng)  ősz.  fn.  tt./a-
cting-ot.  Levágott  faágak,  vesszők.  Nyitrán :  fásáig

Némelyek  az  olasz fascina,  [francziául  fascine,
németül  Faschine]  szótól  szarni  '.ztatják.

FACSINTOS,  (facs-int-os)  mn.  tt. facsintos-t  v.
—át,  tb. —ak.  Lábakról  mondják,  melyek  térdben
begörbedve  összeverődnek,  máskép  :  kacsiba.  Gyöke
fa.cs,  mely  alapfogalomban  csavarásra,  tekerésre,  ille-
tőleg  görbülésre  vonatkozik.  Átvitt  ért.  helytelen
magaviseletü.

FACSIPA,  ifa-csipa)  ősz.  fn.  Némely  fák,  pl.
meggy-,  cseresnye-,  szilvafák  stb. derekaibúi,  ágaiból

kifakadó  enyvszerfi, ragadós nedv;  másképen:  métga.
V.  ö.  CSIPA.

FACSIZMA,  (fa-csizma)  ősz.  fn.  Tulajdonkép  a
fapapucsnak,  faczipőnek,  czókónak  gúnyos,  tréfás
neve.

FÁCSKA,  (fa-acs-ka)  fn.  tt  fácská-t.  Kicsi  fa.
FACSOMÓ,  (fa-csomó)  ősz.  fn.  1.  FAGÖRCS.
FACSÚSZ,  (fa-csúsz)  1.  FAKÚSZ.
FÁCZÁN,  (latinul  phasianus,  németül  Fosán,

lengyelül  fazyan,  csehül baxant stb.,  némelyek  szerént
Phasts  folyamtól  Kolchisban  vette  a  nevét, honnan
először  az  Argouauták  hozták  Európába);  fn.  tt.  fá-
czán-t,  tb.  —ok.  A  vadtyúkok  egyik  faja,  meztelen
lábakkal,  hosszú  farkkal,  s  fülei  mellől kinőtt  toll-
bokrétával,  bóbitával.  Hímé  v.  kakasa kitünőleg szép
tollakkal  ékeskedik.  Arany,  ezüst fáctán.  Kevély,  ör-
vb's  fáczán.  Öszvetételekben  :  Fáczánhús,  fáczántoll,
fáczánmadár.

Allattudományi  ujabb  nyelven  : bóbitár.
FÁCZÁNÉB,  (fáczán-éb)  ősz.  fn.  Vadászeb,

mely  a  fáczánok  nyomát,  tartózkodásuk  helyét  szag-
lászsza,  kifürkészi.

FÁCZÁNJÉRCZE,  (fáczan-jércze)  ősz.  fn.  N6V
tényfáczán,  mely  tojik  és  költ.

FÁCZÁNKAKAS,  (fáczán-kakas)  ősz.  fn.  Hím
fáczán,  mely  a  nősténytől  sokkal  ékesebb  tollai  által
első  tekintetre  megkülönböztethető.

FÁCZÁNKERT,  (fáczán-kert)  ősz.  fn.  Kerített
hely,  liget,  bokros  tanya,  hol  a  fáczánokat  kellő  vi-
gyázat  alatt  nevelik,  tenyésztik.

FÁCZÁNOS,  (1), (fáczán  ős)  mn. tt.  fáosános-t
v.  —át,  tb.  —ak.  Fáczánokkal  bővelkedő,  azokhoz
tartozó ;  fáczán  hússal  készített.  Fdctános  sziget,  tá-
jék,  Fáczánot  káposzta.

FÁCZÁNOS,  (2), (1. föntebb)  fn.  tt.  fácnánot-t,
tb.  —ok.  1)  Hely,  kert,  liget, hol fáczánokat  tenyész-
tenek.  Fáczánosban  tilos  a  vadánál.  2)  Személy, ki
fáczánokat  nevel,  azokra  felügyel.

FÁCZÁNTENYÉSZTÉS  ,  (fáczán-tenyésztés)
ősz.  fű.  1)  Vadnevelő  intézet,  melyben  fáczánokat
neveluek,  szaporítanak.  2)  Munka,  foglalatosság  a
fáczáuok  szaporítása  körül.

FÁCZÁNTENYÉSZTÖ,  (fáczán-tenyésztíf)  ősz.
mn.  és  fn.  Aki  fáczánokat  nevel,  szaporít.

FÁCZÁNTOJÁS,  (fáczán-tojás)  ősz.  fn.  A  fá-
czánmadár  tojása.  V.  ö. TOJÁS.

FÁCZÁNVADÁSZ,  (fáczáu-vadász)  ősz.  fű.  1)
Vadász,  ki  fáczánokat  nevel.  2)  Aki  vadon  tenyésző
fáczánokat  fogdoz,  lödöz.

FACZIPÖ,  (fa  czipö)  ősz.  fn.  Könnyű  fából,  pl.
hársból  készített  talp,  melyet czipő  v. papucs gyanánt
szíjjal  a  lábhoz  csatolva  viselnek  hazánkban  is  né-
mely  vidékbeli  svábok.

!  FACZIPÖS,  (1), (fa-czipös)  Ősz.  inn.  Faczipöt
j  viselő.  Faczipös  svábok,  szenetegek.
j  FACZIPÖS,  (2), (I.  föntebb)  ősz.  fn.  Mesterem-

ber,  ki  faczipőket  készít.
36*
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FACZÓKÓ,  (fa-czókó) ősz.  fii.  1. FACZIPŐ.
FÁCZOL,  (fácz  öl,  a  német Falt,  faltén  szók

után  alakaltnak  látszik),  áth.  m.  f ácscolt.  1)  Valamit
rétegez,  rétegenként  öszverakosgat;  ráuczokra  sze-
deget  Fáctolják  a  könyökötök  a  bekötendő  íveket.
Gyolcsot,  vátmat  fdctolni.  2)  A  bőrkészitőknél  ám.
a  bőrt  vakarja.

FÁCZOLÁS,  (fácz-ol-ás)  fh.  tt.  fáctolát-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  fáczolunk.  V.  ö.
FÁCZOL.

FACZÖVEK,  (fe-czövek)  ősz.  fh.  Fából  fara-
gott,  készített aövek.  V. ö. CZÖVEK.

FÁD,  áth.  m.fád-tam,  —tál,  —ott.  Valamely
nyulékony,  öszvehajtható  testet,  eszközt,  péld.  köte-
let,  lánczot,  fonalat,  bosszú  hálót  öszvehdz.  Fádják
a  hajótok  a  kikötendő'  hajó  alatlságait.  A  haldtzok
fádják  a vübSl  kihatott  hálót.

Rokon  vele  a  szanszkrit  badh, bandh  és  vat,
vant, melyek  öszvekötést,  tekergethet jelentenek. to-
vábbá  a  hellén  asdám,  latin  pedio,  német  Fádén,
Bánd,  binden  stb.

FÁDÁS,  (fád-as)  fa.  ttfádás-t,  tb.  —ok.  Ösz-
vehajtás,  tekergetés.

F ADD,  falu  Tolna  megyében ;  helyr.  Född-ön,
—rá,  —r6l.

FADERÉK,  (fa-derék)  ősz.  fa.  A  fának  vastag,
tömör  része,  mely  a  törzsökből  kinő, s  bizonyos ma-
gasság  útin  ágakra  széled.  Vastag,  vékony,  sudár,
törpe  faderék.

FADÉZMA,  (fa-dér ma)  ősz.  fa.  Dézma,  melyet
a  jobbágyok  az  úrbéri  erdőkből  adnak  az  illető föl-
des  uraságnak.

FAECZET,  (fa-eczet)  ősz.  fn.  A  vegytanárok-
uál,  savany,  melyet vegytani  módon  némely  fákból
vonnak  ki.  (Acidum ligui).  Higgatztott,  nyers  facetet.

FAEDÉNY,  (fa-edény)  ősz.  fn.  Fából  készített
edény.  Nagyobb/éle  faedények  péld.  kádak,  hordók,
szapulók.  Kisebbek  péld.  kannák,  mozsarak,  fatálak,
fiitányérok  stb.  V.  ö. EDÉNY.

FAEPER,  (fa-eper)  ősz.  fn.  Eperfa  gyümölcse,
különböitetéafil a földi epertől. V. ö. EPER,  EPERFA.

FAÉSZ  v.  FÁÉSZ,  (fa-ész)  önh.  m.  faéiz-tam,
—tál,  —ott,  1. FAIZ.

FAESZTERGÁLYOS,  (fa-esztergályos)  ősz. fn.
Esztergályos,  ki  fából  készít  némely  miveket.  V.  ö.
ESZTERGÁLYOS.

FAESZTERGÁS, (fe-esztergás) 1. FAESZTER-
GÁLYOS.

FAFEJSZE, (fa-fejsze)  ősz.  fii. A német Holtaxt
után  fordítva  ám.  favágásra  szolgáló fejsze, különböz-
tetésül ai  ács- vagy  faragóftjstétöl.

FAFÉLE,  (fa-féle)  ősz.  mn.  1. FANEMÜ.
FAFÉREG,  (fa-féreg)  ősz.  fh.  Általán,  minden-

féle  féreg,  mely  a  fákon  és  fákból  élődik.  Szorosb
ért.  azon  féreg,  mely  a  legkeményebb  fába is  berágja
magát,  s  azt  lassanként  porhanyóvá  emészti.  V.
«.  8ZÚ.

|  FAFESTVÉNY,  (fa-festvény)  ősz.  fn.  Vegyé-
j  szeli  ért.  némely  fákból  készített  festvény.

FAFÉSZÉR,  (fa-fészér)  ősz.  fn.  1) Fészer, hová
a  vágott  fát,  ölfát  berakják.  V. ö. FÉSZER.  2) Fából
épült  fészer.

FAFOLYOSÓ,  (fa-folyosó)  ősz.  fn.  Folyosó  az
épületen,  mely  gerendák-  vagy  deszkákból  van
ácsolva.

FAFÖDÖ,  (fa-födő)  ősz.  fn.  Fából  készített
födő  némely  edényeken, pl.  vízcsöbrökön,  kannákon,
sajtárokon  stb.

FAFÖZET,  (fa-főzet) ősz. fh. Gyógyerejü  fákból
készített  főzet,  gyógyital.

FAFURDANCS,  (fa-fnrdancs)  ősz.  fh.  Féreg,
hengereled,  rovátkos  burokban,  mely  a  legkeményebb
fákat  is  keresztülfurchlja.  (Teredo).

FAFÚRÓ,  FAFÚRU,  (fa-fúró  v.  -fúru)  ősz.  fh.
Fúró  v.  furú  nevű  szerszám,  különféle  famiveseknél,
pl. ácsok-, bodnárok-,  asztalosoknál  stb.  V.  ö. FÚRÓ.

FAGAZDA,  (fa-gazda)  ősz.  fn.  Gazda, ki  a  fa-
vágásra  és  eladásra  felügyel.  Különösen  urodalmi
tiszt,  ki  az  illető  uraság  fakereskedését  kezeli.

FAGESZTENCZE,  (fa-gesztencze) ősz.  fh.  Bag-
lyába  vagy  kazalba  rakott  rőzsefa.  V.  ö. GESZTEN-
CZE.

FAGGAT, jobban:  FAKGAT,  (fak-gat)  áth.  és
gyakoritó, m. faggat-tam,  —tál,  —ott.  Eredeti  ért.
úgy  szorít,  szorongat,  nyomkod valamit, hogy  fakadni
legyen  kénytelen.  Faggatni  a  halhólyagokat,  a  hupo-
lyagokaí,  a  stSlSttemeket.  Átv.  ért.  1) gyötör, kínoz.
Addig  faggatták,  míg  megdöglött.  Agyon  faggatni  va-
lakit  v.  valamit.  Nem jó  a  kölyke*  medvének  fiát  fag-
gatni  (Km.);  2)  erősen  vallat,  mindent elkövet,  hogy
valamit  kitudakoljon.  Akdrmint  faggatták,  el  nem
drulá  crinkottártait.  Mindent  megvallfk,  csak  ne  fag-
gassatok.  V.  ö. FAKAD.

FAGGATÁS,  F.VKGATÁS, (fak-gat-ásj  fn.  tt.
faggatás-t,  többes  :  —ok. Cselekvés,  mely  által  vala-
kit,  vagy  valamit  faggatunk.  V.  ö.  FAGGAT.  A  tok
faggatásra  kivattotta  bűntettét.

FAGGATÓDZÁS,  FAKGATÓDZÁS,  (fak-gat-
ó-d-oz-ás)  fn.  tt. fakg'itódtát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,
midőn  valaki  fakgatódzik.  V.  ö.  FAGGATÓDZIK.

FAGGATÓDZIK,  FAKGATÓDZIK,  (fak-gat-
ód-oz-ik) k.  m. fakgatódt-tam,  —tál, —ott, htn. —ni,
v.  —ont.  1) Tolakodólag,  erőszakolva  sürget  vala-
kit, hogy  vallomást,  titkot  vegyen  ki  belőle.  2) Kö-
tekedik,  valakit  szóval  fakgat,  szorongat.

FAGGATÓZÁ8,  FAKGATÓZAS,  (fak-gat-ó-
oz-ás)  1. FAGGATÓDZÁS.

FAGGATÓZIK,  FAKGATÓZIK,  (fak-gat-o-o«-
ik)  k.  m. fakgatt-tam,  —tál,  —ott,-  htn.  —ni.  L.
FAKGATÓDZIK.

FAGGYAG,  FAGYGYAG, (fagy-ju-ag)  fn.  tt.
faygyay-ut.  Kőfaj,  mely  talkföldből,  kovaföldből,
agyagból,  és  vasrészvkből  áll, külseje  csillámtól, a
tapintatra  olyan,  mintha  zsíros, v.  faggyús  volna.
(Talcum).
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FAGGYANY,  (fagy-ju  any)  ösr.  fn.  Tű-  vagy
csillagalakokban  jegeczesült,  szíu-  és  íz  nélküli, ol-
vadékony,  e  meleg  borszeszbeu  feloldható  test,  s  n
faggyúnak  fő  alkotó  része.  (Stearin). Némelyek  sze-
rént:  ttirany.  Minthogy  azonban  az—any,  —eny
képzők  elemek elnevezésére  fogadtattak el általában,
itt  más  képzőre  volna  szükségünk.

FAGGYAS,  (fagy-ju-as)  mn.  tt.  faggyat-t  v.
—át, tb. —ok.  1) Faggyúval  bővelkedő;  faggyúval
töltött,  megrakott  Faggyal  tejtttíSoetek.  Faggyút
edény,  hordó.  2)  Átv.  ért  Kövér,  faggyú  tapintású.
Faggyal  kS.

FAGGYASODIK,  (fagy-ju-as-od-ik) k.  m.  fagy
gyatod-íam,  —(ál,  —oU.  Hízik,  kövéredik.  Átv. ért.
gazdagodik.

FAGGYAZ,  (fagy-ju-az)  áth.  m.  faggyá*  tam,
—tál, —ott.  Faggyúval beken,  becsúnyít, bemocs-
kol.  Befaggyatni  a  bútorokat.  Befaggyatni  a  beretva-
tríjat.

FAGGYÚ,  (fagy-jú) fn.  tt  faggyút  v.  faggyal,
többes faggyúk  T. faggyak.  Személyragozva:  faggyúm
v. faggyam,  faggyúd  v.  faggyad,  faggyúja  v.  faggyá
rtb. Állati  kövérség  a  sejtszövetekben,  mely  a  zsír-
nál  és hájnál  szilárdabb, kivált  ha  kiolvasztják,  és
megtisztítják.  Nevét  kétségen  kivfil  a  fagy  szótól
vette jú  képzővel  megtoldva, mint tarjú,  borjú,  gyapjú
stb.  mely  képző  tulajdonságot  jelent; faggyú  tehát
annyit tesz,  fagyó  tulajdonságú,  mely  könnyen  fagy.
Erőtetett  származtatás  :  fagy  és  gyú,  azaz  fagyhoz
hasonló  oly  test vagy oly fagyott test,  mely gyújtható.

Rokonnak  látszik  vele  a  német felt,  s  ennek
rokonságai  a dán feed,  fed,  angol fát  stb.

FAGGYÚDAGANAT  ,  (faggyú-daganat)  ősz.
fn.  A  sejtszövetek  kórállapota, midőn a  bennök  lé-
tező  faggyú  megkeményedik.  (Steatoma).

FAGGYÚDAGANATOS  ,  (faggyú-daganatos)
ön.  mn. Akinek faggyúja kórosan megdagadt, faggyú-
daganatban  szenvedő.

FAGGYÚFA,  (faggyú-fa)  ősz.  fn.  Kisded  fajú
fa  Sínában,  melynek  háromszögű  gyümölcse  van, s
ennek  magvait  hófehérségű,  és  faggyuféle  kövérség
burkolja.  (Croton  sebiferum).

FAGGYÚGYERTYA,  (faggyú-gyertya)  ősz. fn.
Felolvasztott  faggyúból  öntött vagy  mártott gyertya.

FAGGYUKÁTRÁNY, (faggyú-kátrány) ősz. fn.
Kővéres,  könnyű,  fehér  kőgyanta, mely  a  vizén  felfii
úszik,  s  forró  mondola-olajban  felolvad.

FAGGYÚKÖ,  (faggyú-kő) ősz.  fn.  Keményebb
állományú s nehezebbféle  faggyukátrány.

FAGGYÚMIRÍGY,  (faggyú-mirigy)  ősz.  fn.  A
sejtszövetekben  levő  faggyúnak  kóros  megcsontoso-
dása.  (Glandula  sebacea). Különösen mirigy,  melyből
kövér,  olajos  nedv  foly  ki.  Bőrnek  faggytmirigye.
(Glandula  sebacea  cutanea).

FAGGYÚS,  (fagy-jú-as)  mn.  tt  faggyút-t  v.
—át,  tb.  —ok.  1)  Faggyúval  bekent, bemocskolt
Faggyút  etitma.  Faggyú*  gye, iyatartó.  2)  Amiben
faggyú  tartatik.  Faggyút  edény,  hordó.

FAGGYÚSALAK, (faggyú-salak) ősz. fn. 1.
FAGGYÚTÖRKÖLY.

FAGGYÚSAV,  (faggyú-sav)  ősz.  fn.  Sav,  mely
vegyészileg  faggyúból  készül.

FAGGYUSÉRV,  (faggyú-sérv)  ősz.  fn.  A  here-
zacskóban  levő kövérségnek  megkeményedése.  (Stea-
tocele).

FAGGYÚS2ÜRÖ,  (faggyú-szűrő)  ősz.  fn.  A
gyertyacsinálók  szürűje,  melyen  a  felolvasztott  fagy-
gyút  átszűrik.

FAGGYÚTÖLCSÉR,  (faggyú-tölcsér)  ősz.  fű.
Szappanosok,  gyertyaöntők  tölcsére,  melyen  a  felol-
vasztott  faggyút  a gyertyamintákba  töltögetik.

FAGGYUTÖPÖRTÖ,  (faggyu-töpörtő)  ősz.  fn.
Bőrös,  rostos  állományú részek, melyek  faggyuolvasz-
tás  után  tömör állapotban  maradnak.

FAGGYUTÖRKÖLY,  (faggyú-törköly)  ősz.  fn.
A  kiolvasztott  faggyúnak  söpreje,  alja,  salakja.

FAGGYÚTÜSZŐ,  (faggyú-tfisző)  ősz.  fn.  Hár-
tya  a faggyumirigyekben. (Folliculus sebaceus).  V.  ő.
FAGGYÚMIRÍGY.

FAGGYÚZ,  (fagy-jú-oz)  áth.  m.  faggyút-tam,
—tál,  —ott,  pár.  —s. Faggyúval  beken, bemocskol
valamit.  Faggyúmi  a  kittáradt  etümákat.  Faggyúwn
a  kitebetedett  orrlikakat.

FAGGYÚZÁS,  (fagy-jú-oz-ás)  fn.  tt  faggyú-
nál-1,  tb. —ok. Faggyúval  bekenés, bemocskolás, be.
zsírozás.

FAGOMBA,  (fa-gomba)  ősz.  fn.  Fákon  termő
gomba.  Diófagomba,  filtfagomba.  Mérget  fagombák.

FAGONDV1SELÖ, (fa-gondviselő) öu.  fn. Gaz-
dasági  tiszt  ki  a  vágott  fára,  ölfara  felfigyel.

FAGOT,  fn.  tt.  fagót-ot.  Legvastagabb,  s  leg-
mélyebb  hangú  síp, vagy  kürt  a  fúvó  hangszerek
között

Németfii  Fagott,  melyet  némelyek  a  francna
fogod  szótól  származtatnak,  mely  ám.  csomó; mások
pedig  vagio,  mugio,  voeo  latin  szókból,  magyarul  bőg,
tehát  fagót  annyit  tenne,  mint:  bőgött,  azaz  bőgő
eszköz.

FAGÖRCS,  (fa-görcs)  ősz.  fn.  A  fák  derekaiból
kidudorodó  kemény  csomó,  bnczkó,  csőrnek.

FAGUZSALY,  (fa-guzsaly)  ősz.  fn.  Molnárok
nyelvén  ám. fából  csinált  cső,  mely  ax alsó  malom-
kőbe van  illesztve.

FAGY,  (1), önh.  m. fayy-tam,  —tál,  —ott.  1)
Személytelenül  használva  ám.  merevítő, kemény  hi-
deg  van.  Úgy fagy,  mnte  erikorog.  A*  éjjel  fagyott.
Majd  ha fagy,  hó  let*  nagy.  (Km.).  2)  Folyó,  vagy
híg részekkel bíró  test  a kemény  hideg miatt  megme-
revedik.  Fagy  a  vi*. A  tnettet  italok  neheten  fagynak.
A  tálban  fenékig  fagyott  a  ví*.  Befagynak  a  folyók.
Belefagyott,  mint  a fehérvári  béka a koetonyába. (Km.)
Elfogyott  kete,  lába.  Houáfagyott  a  hó  a  kocnkerfk-
he*.  Réttegtégében  megfagyott.  3)  Átv.  ért.  hirtelen
támadó  indulat,  különösen  megrettenés,  elborzadás
miatt  a  vér  mintegy  megmerevedik, s eláll.  Megfa-
gyott  a  vér  bennem,  midőn  a  nagy  vettélyt  láttam.
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Származékai -.fagy  (fn.),  fagyai,  f agyát,  fagyául,
fagytál,  faggyií,  (=  fagy-jú), fagyot,  f agy talán  stb.
Öszvetételei  :  fagypont,  fagyrepedék,  át-,  be-,  bele-,
el-, fel-,  hottá;  körül- ,  le-, meg-,  öszve-, reá-,  ttét-
fagy  stb.

Azonosnak  látszik  a  magyar  fog  igével,  mint-
hogy  a  hideg  fagyasztás  által  mintegy  megfogja,
megköti,  megmerevíti  a  folyékony  testeket;  így  az
•gészen  rokon  hangú  hellén  nrjffvfat  ám.  merevítem;
innen  különösen:  fagylatom,  ettől: ntflái;  valami me-
revített ; különösen  : dér, finnül : pakkainen.

FAGY,  (2),  (1.  föntebb)  fn.  tt. fagy-ot.  1)  Ke-
mény hideg, mely  a  folyó  vagy  nedves  testeket meg-
merevíti.  A  kora  fagy  kárt  tett  a  gyönge  vetésekben.
Kitenni  a  háti  a fagyra.  Megvette  a fagy.  Fagyvette
rongyot  koldút.  Éretni  a fagyot.  Megdermedni  a  nagy
fagytél.  Önt  fagy,  latrom fagy.  2)  Kemény  hideg ál-
tal  megmerevült  test  A  fagy  megbirja  a  szekeret.
Fagygyá  vált  a  vít,  tár,  kátyol.  3)  Jéggel  készített
czokrászcsemege,  máskép  :  fagylalt.  4) Átv.  ért  az
élénkségnek  teljes  hiánya,  akar  a  társalgásban  ,  akár
valamely  szellemi  miiben.  Ezen  ember  merő  fagy.

FAGY,  áth.  m.  fágy-ott.  Ormánsági  szó.  Fal,
habzsol.  Ne fagyd  ott  a  levett.

Rokon, sőt  azonos  vág  szóval,  mint  különösen
fogyaték  származéka  is  matatja  ;  noha  némelyek  a
fal  szóból  vélik  ferdltettnek.  Y.  ö.  FÁGYATÉK.

FAGYAL,  (1),  (fagy-al)  áth.  1. FAGYLAL.
FAGYAL,  (2),  (1. fónebb)  fn.  tt.  fagyaí-t,  tb.

—öt. A  kéthímesek  seregébe  és  egyanyások  rendébe
tartozó  cseijenem,  szölőgerezd  alakú  fekete  bogyók-
kal,  mely  leginkább  dombosabb  helyeken  és  keríté-
seken,  mesgyéken  tenyészik.  (Ligustrum  vulgare).
Igen  szilárd, kemény  fája  van,  olyan  mint  valamely
fagyott  test, s  talán  innen  vette  nevét, vagy  pedig
onnan, hogy  a  fagyot  sokáig  kiállja,  s  későn  hullatja
leveleit

PAGYALBOGYÓ,  ősz.  fn.  Fekete  bogyó,  mely
a  fagyai  nevű  bokorfákon  terem.  A  veret  bort  fa-
gyaibogyó  levével  fetteni.

FAGYALÉK,  (fagy-al-ék)  fn.  tt. fagyalék-oí.  A
szakácsok-  és  czukrászoknfil,  különféle levek,  melyek
akár  fagy,  akár más mód által szilárddá  alakittatnak,
s  kocsonyaszerüleg  elkészíttetnek.  Ctitrom-,  kávéfa-
gyalék.  Máskép  : alattié.  (Sulze).  Ettől  különbözik a
fagylalt

FAGYALFA,  (fagyal-fa)  ősz. fn.  1. FAGYAL.
FAGYALLEPKE,  (fagyai-lepke)  ősz.  fn.  Lep-

kefaj,  mely  a  fagyai  fákon  szokott  élődni.
FAGYALVffiÁG,  (fagyai-virág)  ősz.  fn.  A  fa-

gyalfának  fehér  virága,  melyet  némelyek  gyógysze-
rül,  különösen  fogfájás  ellen  használnak.

FAGYÁH,  (fa-gyám)  ősz.  fn.  1)  Karó,  vagy
akármiféle  támaszték,  melylyel  fiatal  vagy  bármily
ingadozó  fát  a  szelek  ellen  megerősítnek,  vagy  gyü-
mölcscsel  terhelt ágait  ideiglen  feltámogatják.  2) Tá-
maszai  szolgáló  fa, vagy  toskó, gerenda.  Fagyámmal
erütüeni  a ferde  komáit.

FAGYÁNY,(fagy-ány)fn.tt./aWá«y-<,  tb. — ok
A  czethalnak  faggyúja.

FAGYAPJU, FAGYAPOTT, (fa gyapjú v. -gya-
puti;  fn.  1. GYAPOTT.

FAGYÁS,  (fagy-ás)  fn. tt  fagyá+t,  tb.  — ok.
1) A  folyó  vagy  hig  részekkel biró testeknek  kemény
hideg  által  megmerevedése.  2)  Azon  idő, mikor fagy.
Várjunk  fagyaiig,  majd  akkor jobb  itó  let*.

FAGYASZT,  (fagy-ászt)  áth.  m.  fagyaast-ott,
htn.  —ni  v.  —ám.  Fagygyá  változtat;  azt  teszi,
eszközli,  hogy  valami  fagyjon,  megfagyjon.  Átv.  ért,
merevít,  folyásában  megállít.  Vért  fagyatttani.  Vér-
fagyatttí  bortadat.

FAGYASZTAL,  (fagy-asz-tal)  áth.  Ritka  hasz-
nálatú.  1. FAGYASZT.

FAGYASZTÁS,  (fagy-aszt-ás)  fn.  tt.  fagyott-
íát-t,  tb.  —ok.  Fagygyá  változtatás,  fagyottá  tevés.

FÁGYATÉK,  (fágy-at-ék)  fn.  tt  fogyatékot.
Baranyai  tájszó,  ám.  vágás,  fogás,  pl.  egy  fagyaték
széna,  egy  fagyaték  fonal.

FAGYATLAN,  (fagy-atlan)  mn. tt.  fagyatlan-t,
tb.  —ok.  1)  Ami  nincs  megfagyva.  Fagyatian  bor,
pálinka.  Fagyatian  hévvü.  2) Fagy  nélküli  Fagyat-
ian  tél. Ez utóbbi  értelemben  jobban  :  fagytalan.

FAGYDAG,  FAGYDAGANAT,  (fagy-dag  v.
—daganat)  ősz.  fn.  Daganat,  mely  a  fagyos  állati,
különösen  emberi  testen  támad, s fagyos  időkben  elé-
elétünik, és  alkalmatlanul  viszket  Máskép  :  fagytetU
v.  vizettetü. Tisza  mellett :  vaktettí.

FAGYENGEDÉS,  (fagy-engedés)  ősz.  fn.  A
kemény  hidegnek  enyhülése,  midőn  a  fagytól  meg-
merevedett  testek  folyó  vagy  hig,  s  melegebb  álla-
potjokat  ismét  visszakapják.

FAGYHARMAT,  (fagy-harmat)  ősz.  fn.  1. HÓ-
HARMAT  és  DÉR.

FAGYHASADÉK,  (fagy-hasadék)  ősz.  fn.  Re-
pedek,  nyilas  a  fagygyá  merevült  testeken, pl. jégen,
melyet  a  fagyásnak  indult  s  öszvehozódó  testből el-
repülő gőz,  hévrészecskék  okoznak.

'  FAGYHASADÉKOS,  (fagy-hasadékos) Ősz. mn.
Fagyhasadékokkal  biró,  a  fagytól  megrepedezett.
Fagyhatadékot  jég,  föld.

FAGYHATATLAN,  FAGYHATLAN,  (fagy-
hat(atjlan)  mn. tt. fagyhatatlan-t,  tb.  —ok. Ami meg
nem  fagyhat.  Határozóilag  ám.  fagyhatlanul.

FAGYHATÓ,  (fagy-hat-ó)  mn. tt  fagykató-t.
Ami  megfagyhat

FAGYLAL,  (fagy-lal)  áth.  1. FAGYASZT.
FAGYLALDA,  (fagy-lal-da)  fn.  tt  fagyiaidát.

Azon  hely,  hol fagyialtat  csinálnak  vagy  árulnak.
FAGYLALT,  (fagy-lal-t)  fn.  tt.  fagylalt-at  v.

—öt.  A  czukrászoknál  különféle  befőzött  gyümöl-
csök  nedve,  mely  fagyasztás  vagy  jég  által  hűtő  cse-
megévé  alakíttatik.  Egyszerüebben  :  fagy.  Eper-,
málna-,  meggy-,  cteretnye-,  baractk-  stb.  fagylalt.

FAGYLALTOZ,  (fagy-lal-t-oz)  önh.  m.  fagy-
laUoz-tam,  —tál,  —ott.  Fagylaltat  eszik  v. éldel. V.
ö.  FAGYLALT.
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FAGYLALTOZÁS  ,  (fagy-lal-t-oz-ás)  fn.  tt.
fagylaltozát-t,  tb. —ok. Fagylalt  éldelése.

FAGYOS,  (fagy-os)  mn.  tt.  fagyo»-l  v.  — át,
tb.  —a*.  1)  A  kemény  hideg  által  megmerevült.
Fagyot  ttóon  járni.  Fagyos  ruha.  2) Fogygyal  járó,
fagyot  hozó.  Fagyot  tél,  fagyos  idő, fagyos  stíl,  fa-
gyot  éjszaka.  3)  Fagyásnak  induló,  igen  hideg.  Fa-
gyot  vízben  mosni.  4)  Könnyen  fázó,  ki  a  hideget
hamar  megérzi,  didergő.  A  betegek fagyosabbak  szok-
tak  lenni,  mint  az  egészségefele.  Jaj  de fagyos  vagy.

FAGYOSAN,  (fagy-os-an)  ih.  A  hidegtől  meg-
merevfilten ; jegesen ; fagytól  kínozva.  Fagyosan  enni
a  kocsonyát.  Fagyosan  ácsorogni  a  szabad  ég  alatt.

FAGYOSÍT,  FAGYOSIT,  (fagy-os-ít)  ath. m.
fagyotit-ott,  htn.  —ni v.  —ani, pár.  —s.  Fagyossá,
jegessé  tesz.  Megfagyod/.  A  hideg  éjszaki  szél  megfa-
gyotítja  a  vizeket.

FAGYOSKODÁS ,  (fagy-os-kod  ás)  fn.  tt.  fa-
gyotkodát-t,  tb.  —ok. Szenvedő  állapot,  midőn valaki
fagyoskodik.  V.  ö.  FAGYOSKODIK.

FAGYOSKODIK, (fagy-os-kod-ik) k.  m.  fagyos-
kod-lam,  —tál,  —ott.  A  kemény  hideg  által  folyto-
nosan  ,  tartósan  kínoztatik.  Vékony  ruhában  fagyos-
kodni.  Hideg,  fütetlen  szobában  fagyoskodni.

FAGYOSODÁS,  (fagy-os-od-ás)  fn.  tt.  fagyosn-
dás-l,  tb.  —ok.  Fagyosra  változás.

FAGYOSODIK,  (fagy-os-od-ik) k.  m.  fagyosad-
tam,  —tál,  —ott.  Fagyossá  lesz ,  fagyra  változik.
Fagyosodik  a  víz.  Fagyosodik  az  idő.

FAGYOSSÁG,  (fagy-os-sng)  fn.  tt.  fagynuság-
ot.  Fagyos  állapot,  vagy  a  testnek  gyöngesége, ké-
nyessége,  melynél  fogva  a  hideget  igen érzi.  A tv.  ért.
a  belső  érzékek  mcrevedettsége,  hidegsége,  a rokon-
érzet  hiánya,  részvétlenség.

FAGYÖKÉR,  (fa-gyök-ér) ősz. fn.  A  fának azon
része vagy  részei,  melyek  a  földben  vannak,  és me-
lyek  azt  egyenes  Állásában  fcutartják  ,  s  a  földből
szükséges  tápnedveket  nyújtanak  neki.  Krdöirtáskor
a  földben  hayyn/l  fagyökerek.

FAGYÖNGY,  (fa-gyöngy)  ősz.  fn.  Némely  vad-
fákon,  pl.  tölgyeken  termő  bogyó,  mely  kifőzve  ra-
gadós  enyvvé  válik,  s  a  madarászok  által  madárfogó
eszközül  használtatik.

FAGYÖNGYÉVÖ,  (fa-gyöngy  evő)  ősz.  fn.  Ri-
gófaj,  mely  a  fagyöngyöt  megeszi.

FAGYPONT,  (fagy-pont)  ősz.  fn.  A  fokozatos
hévmérőnek  egyik  pontja,  a  hidegnek azon  mértékét
mutató  ,  melyben  a  víz  szabad  ég  alatt jéggé  fagy.
A  hévmérő  fayypnntnn  alul  vagy  fölül  mutat,  vagy  a
fagyponton  áll.

FAGYREPEDÉK,  (fagy-repedek)  ősz. fn.  lásd :
FAGYHASADÉK.

FAGYREPEDÉKÉS,  (fagy-repedékés)  ősz. mn.
1.  FAGYHASADÉKOS.

FAGYTALAN,  (fagy-talan)  mn. tt.  fagytalan-t,
tb.  —ok. Fagy nélküli;  a  miben  fagy  nincsen.  Fngy-
talan  tű. Fagytalan  víz.  V.  ö. FAGYATLAN.

FAGYÜMÖLCS,  (fa-gyümölcs)  ősz.  fn.  Gyü-
mölcs,  mely  szoros  ért.  vett  fán  terem,  pl.  alma, szil-
va, baraczk , különböztetésnl  a  bokrok,  indás  növé-
nyek  stb.  gyümölcseitől.

FAHÁGÓ,  (fa-hágó)  ősz.  fn.  1.  FAKÚSZ.
FAHAJ,  (fa-haj)  ősz.  fn.  1. FAHÉJ.
FAHAMU,  (fa-hamu)  ősz.  fn.  Az  elégett  fának

hamva.  Különböztetésül  másféle  égékeny  testek,  pl.
kőszén  hamvától.  V.  ö.  HAMU.

FAHÁNCS,  (fa-háncs)  ősz.  fn.  Szíj  vagy  vé-
kony  lemez  formára  hasított fa,  mely  mintegy  kéreg-
hez  (hámhoz, héjhoz)  hasonló,  milyenből  pl.  dobo-
szokat,  rostakérgeket  készítenek.

FAHÁNTÓ,  (fa-hántó) ősz.  fn.  1)  Személy,  ki
a  fák  kérgeit  lehántja,  azaz  lehúzza.  2)  Szerszám,
melylyel  a  kérget,  fahéjat  lehúzzák.

FAHARANG,  (fa-harang)  ősz.  fii.  1. TOKA.
FAHÁRTYA,  (fa-hártya)  ősz.  fn.  A  fák  azon

vékony  hártyája,  mely  a  kéreg  alatt  van,  és  szálan-
ként  elválasztható.  Fahártyával  kiStözgetni  a  virágo-
kat,  szőlövessiökel.

FAHÁZ,  (fa-ház)  ősz.  fn.  Ház,  melynek nem-
csak  födele,  hanem  falai  is  fából,  fagerendákból  van-
nak  építve.

„Nem  bánom,  legyen  ha  szegény  is,
Faházból  való  vagyok  én  is."  Népd.

FAHÉJ,  (fa-héj)  ősz.  fn.  Általán, a fának kérge,
külső  burka.  Különösen  Keletindiában,  főleg  Ceylon
szigetén  tenyésző  borostyánncmü  fának  belső  kérge,
mely  finom  és  erős  fűszerül  szolgál.  (Cinnamomum).
Van  nyugotindiai  fahéj  is.

FAHÉJBABÉR,  (fa-héj-babér)  ősz.  fn.  Keletin-
diában  ,  kiilönösen  Ceylon  szigetén  tenyésző  babér-
vagy  borostyánfa,  melynek  alsó  kérge  nyújtja  az  is-
meretes fahéj  fűszert.  (Laurus  cinnamomum).

FAHÉJBALZAM ,  (fa  héj-balzam)  ősz.  fn.  Fa-
héjtól  illatozó  bakám,  mely  fahéjolajjal  van vegyítve.

FAHÉJBARNA, (fa-héj-barna) ősz. mn.  Vöröses
barna  szinü,  milyen a  fahéj  szokott  lenni.  Fahéjbar-
na  szövet.

FAHÉJCSEMETE,  (fahéj-csemete)  ősz.  fh.  A
fahéjbabér  nevű  fának  csemetéje.  V.  ö.  FAHÉJ-
BABÉR.

FAHÉJFA,  (fa-héj-fa)  ősz.  fn.  lásd  :  FAHÉJ-
BABÉR.

FAHÉJFESTVÉNY  ,  (fa-héj-festvény)  ősz.  fn.
Fentvénv,  mely  fahéjnevü  fűszerből  vagy  fahéjbabér-
ból  készül.  V.  ö.  FESTVÉNY.

FAHÉJGOLYÓ,  (fa-héj-golyó)  ősz.  fn.  Golyó-
formába  ,  kisded  golyókba  göngyölgetett  fűszerféle
fahéj.

FAHÉJÍZ,  (fa-héj-íz)  ősz.  fn.  A  fahéj  nevű  fű-
szernek  sajátságos  íze;  vagy  olyan  íz, milyen  a  fa-
héjé  szokott lenni.

FAHÉJMONDOLA,  (fa-héj-raondola)  ősz.  fn.
Megtisztított,  meghámozott  mondola.  melyet  porczu-
korral  és  fahéjjal  megfűszereznek.
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FAHÉJOLAJ,  (fa-béj-olaj)  ősz.  fn.  Fahéjbabér
héjából  és  virágaiból  készített  igen  vékony, hevítő,  s
nagyon  illatos  olaj.

FAHÉJPÁLINKA,  (fa-héj-pálinka)  ősz.  fa.  Fa-
héjjal  fűszerezett  pálinka.

FAHÉJPAPÍR,  (fa-héj-papir)  ősz. fn.  Fahéjból,
azaz  fakéreg  belső  hártyájából  készített papír.

FAHÉJRÓZSA,  (fahéj-rózsa)  ősz.  fn.  Különös
rózsafaj  ,  melynek  illata  a  fahéjéhoz hasonlít.  (Rosa
cinnamomea).

FAHÉJSZAG,  (fa-héj-szag)  ősz.  fn.  A  fahéj
nevű  fűszer  szaga  vagy  illata.

FAHÉJSZAGÚ,  (fa-héj-szagú)  ősz.  mn.  Minek
olyan  szaga  van,  mint  a  fahéj  nevű fűszernek.  Fahij-
ttagú  rótta.

FAHÉJSZESZ,  (fa héj-szesz) ősz. fn.  Erős  illatú
szesz,  melyet  fahéjból  készítenek.  V.  ő.  SZESZ.

FAHÉJSZÍN,  (fa-héj szín)  ősz.  fn.  Olyan  szín,
milyen  a  fűszerféle  fahéjé,  azaz  sárgás  vagy  vöröses
barna.

FAHÉJSZINÜ,  (fa-héj-szinfi)  ősz.  mn.  Minek
olyan  a  szine,  mint  a  fűszeres  fahéjé.  FahéjtzinU  kel-
mék,  ttövetek.

FAHÉJSZÍNGALÓCZA  ,  (fa-béj-szin-galócza)
ősz.  fn.  Galócza, azaz  leveles  gombafaj,  melynek  fa-
héj-szine  és  fűszeres  illata  van.  (Agaricns  cinna-
momeus).

FAHÉJVIASZ,  (fa héj-viasz)  ősz.  fn.  Illatozó s
kövéres  tömeg,  mely a fahéjbabér  gyümölcséből  főzés
által  készfii.

FAHÉJVIRÁG,  (fa-héj-virág)  ősz.  fn.  1)  A  fa-
héjbabér  virága.  2)  Fahéjhoz  hasonló  fűszer,  mely
hihetőleg  a  laurut  malabathrum  nevű  fának  megszá-
rított  virágbimbója.

FAHÉJVÍZ,  (fa-héj-víz)  ősz.  fn.  Fahéjbabéron
átcsepegetett  illatos  víz.

FAHENGER,  (fa henger)  ősz.  fn.  Fából  csinált
henger.  V.  ő.  HENGER.  Fahengerre  lekergetni  a*
okleveleket.  Vatta g  fahengerrel  egyengetni  a  rögöt
utakat.

FAHEVEDER,  (fa-heveder)  ősz.  fn.  Fából  ké-
szített pártázat,  azaz  keskeny  deszka vagy  lécz, mely
holmi  famüveket,  péld.  bútorokat  öezvetart.  Faheve-
der  a*  ajtókon,  antalokon,  ágyakon  stb.  V.  ö.  HE-
VEDER.

FAHÍD,  (fa-híd)  ősz.  fn.  Híd,  melynek minden
részei  fából  építvék,  kfilönböztetésűl  más  anyagból,
pl.  kőből,  vasból  való  hídtól.

FAHORDÁS,  (fa-hordás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valaki  szekéren  vagy gyalog  bizonyos  helyről
máshová  szállítja  a  fát.  Fahordátra  hajtani  a jobbá-
gyokat.  Fahordátért  fitetni  a  napttdmost.

FAHORDÓ,  (1),  (fa-hordó)  ösz.fn.  1)  Személy,
ki  fát  hord.  A fakardokat  altiamra  vagy  napszámban
fiietni.  2)  Hordó  nevű  edény  fából,  kfilönböztetésül  a
kőhordótól.

FAHORDÓ,  (2),  0-  fönebb)  ősz.  mn.  Fát  hor-
dani  való,  fahord&shoz  tartozó.  Fahordó  nekér.  Fa-
hordó  bak, puttón, kotdr.

FAHOROG,  (fa-horog)  ősz.  fn.  Horoggá  alakí-
tott  kajmós  faág.  Fahorogra  akatttott  edénynyd  me-
ríteni  a  IcútMl  vitet.  Fahoroggal  tördelni  a  ttdrat
ágakat.

FAHULLADÉK,  (fa-hulladék)  ősz.  fn.  Fairtás-
és  favágáskor  széthulló apróbb  agak,  forgácsok.  Ott-
vestedni  a fahulladékot.  Fahulladékkal  fűteni.

FAI,  (fa-i)  mn. tt. fai-t,  tb.  — ok.  1) Fán növő,
termő.  Fai  gyumolctök, f  OÁ  gyöngy,  fai  gomba.  2) Fá-
hoz tartozó,  fára  vonatkozó. Fai  férgek,  bogarak.

FÁI,  1. FAI.
FAIBODZA,  (fai-bodza)  ősz.  fn.  Bodzafa,  kü-

lönböztetésttl  a  cserjenemfi  földi  v.  gyalogbodzától.
FAIGOMBA,  (fai-gomba)  ősz.  fn.  Fán.  termő

gomba.
FAILLETMÉNY,  (fa-illetmény)  ősz.  fn.  Illet-

ménye , járandósága, járuló  része  valamely  hivatal-
noknak,  szolgának  a  fából,  leginkább  tűzi  fából.

FAISKOLA,  (fa-iskola)  ősz.  fn.  Hely,  telek,
kert, hol a  magról  kelt  fiatal  csemetéket  nevelik, ne-
mesítik, s  mindaddig  ápolgatjak,  míg átültetésre vagy
eladásra alkalmatosakká  lesznek.

FAISTEN,  (fa-isteu)  ősz.  fn.  Fából  faragott,  s
Istent  ábrázoló  szoborkép, bálvány.  Némelykor hasz-
náljak  a  latin faumu  (=  erdőisten) helyett  is.

FAISZ,  falu  Pest  megyében;  helyr.  Faitt-on,
—rá,  —ról.

FAIZ,  (fa-i-z)  önh.  m. faiz-tam,  —tál, —ott.
A  törvény  és  szokás  által  helybenhagyott  mód  sze-
rént  és  időben  az  uradalmi vagy  község  erdejéből  a
maga  hasznára  fát  szedeget. Dunán  túl  :  fáén.

FÁIZ, 1. FAIZ.
FAIZÁS,  (fa-i-z-ás) fi». tt. faitát-í,  tb.  —ok.  1)

Cselekvés,  midőn  valaki  faiz.  V.  ö.  FAIZ.  2)  Jog
vagy  szabadság,  melynél fogva valaki  faizhat.  Stábod
faitátt  engedni.  A faüátt  eltíSrleni.

FAJ,  fn. tt. faj't,  tb.  —ok.  A.  fi,  fiú  szóval  ro-
kon  mind  hangra,  mind értelemre.  1) Származék, iva-
dék,  valamely  törzsöknek ága. Keleti, nyugati faj.  Ma-
gyarfaj,  német faj.  Stlávfaj.  Innen  : fajhalak,  me-
lyeket  szaporítás  végett a  halastóba  eresztenek;  faj-
vetitS,  azaz  a  fának  tenyésztésre, oltásra  való  vessze-
je,  hajtása.  A jó f aj  idején  kimutatja  magát.  (Km.)
Különféle  fajú  lovak, juhok.  2)  Természettanilag, al-
latok,  növények  vagy  ásványok  külön  alosztálya,
melynek  egyénei  bizonyos jegyekre  nézve egymáshoz
hasonlók,  e  mely  jegyek  a  felsőbb  osztály  (genus)
minden  egyéneire  nem illenek, pl.  a tyúkok  osztályá-
nak  fajai  :  a gyöngytyúkok,  górtyukok  stb.  3) Atv.
ért.  ám.  féle,  minomnség, osztály,  rend.  Éten faj  em-
bereket  nem  szenvedhetem,  kik  szemben  dictérgetnek.
Ilyen  fajból  nekem is  van  tét  fegyverem.  Eléjön  már
a  régi  halotti  beszédben  : fojanec  == fajának.
. V  Származékai: fajlik,  fajos,  fajta,  fajtalan,  faji!,

fajul,  fajuk  stb.
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Öazvetételei  : fojtó,  fajvetttö,  kutyafaj,  növény-
faj  stb.

FÁJ,  (1),  személytelen  ige,  ín.  fájl.  Néha az
elsőbb  személyek  sem  szokatlanok  : fájok,  fájsz,  fá-
junk, fájtok.  Mondjuk, midéin  valamely  hatás  az érzé-
kekre,  s  közvetőleg  a  leiekre  kellemetlen  és  kínzó,
gyötrö  benyomással  van.  Használják  1) személyragos
alauyesettel,  pl. fáj  a szivem, fáj  a fogam.  Szólj  fiam,
mid  fáj.  Hallgass  nyelvem , nem fáj  fejem.  (Km.) ;  2)
tulajdonító  esettel.  Fáj  neki,  hogy  elmellSzték.  Akinek
hol  fáj,  ottan  tapogatja.  (Kin.)  Fáj  az  embernek, ha
érdemét  nem  becsülik;  3)  felható  ragu  névvel,  ezen
sajátos  mondásban  : fáj  a foga  valamire.  Nagyon  fáj
a fogam  éten  nép  erikóra.  Ezek,  és  hasonlók átv. ér-
telemben  mondvák,  s  nagy  vágyást,  kívánást  jelente-
nek.  4)  távolító  ragu  névvel,  mely  a  fájás  okát  jé
lenti.  Fáj  a  Merne  a  sok  divataitól.  Fáj  a  lába  a te-
bet járattól.  Mitől  fáj  a  fogad?

Származékai  :  fáját,  fájdalom  , fájd,  fájlal,
fájó  stb.

Öszretételei  :  fej-,  fog-,  fül-,  gyomorfáját  stb.
Rokonok  vele  a  hellén  oiai,  cpiv,  a  latin  vae,

vah,  mandzsur pai,  török  teái, német  weh , sínai  hái
(dolor);  a  finnben  poden  fájok,  paaeen  fájdalmat
okozok.

FÁJ,  (2),  falu  Abaúj  megyében;  helyr.  Fáj-on,
— ró,  —ról.

FAJANKÓ,  (fa-jankó)  ősz.  fn.  1)  Csúfnóv,  s
ám.  buta,  ostoba,  tökfilkó,  idomtalan  tuskó.  2)  Csiz-
malehozásra  való  faeszköz.  3) Szánkó orrára  faragott,
vagy  bognárczímerül  szolgáló  emberfej  fából.

FÁJÁS,  (fáj-ás)  fn.  tt. fáját-t,  ti>.  —ok.  Szen-
vedés  vagy  szenvedő  állapot,  melyet  valamely  kelle-
metlen  benyomás  közvetlen a  testnek,  s  köz vetői ég  a
léleknek  is okoz. Ágyékfáját,  fej-,  fül-,  fog-, nyak- stb.
fáját.  Szívfájás.  Fájátt  okozni. Fejfájátban  tzenvedni.

FAJD,  (fa-i-d,  máskép  fajdok,  azaz  fai-tyúk)
fn.  tt  fajd-ot.  Erdei  tyúkfaj,  mely  leginkább  a
havasok  fenyveseiben  tenyészik.  A  fajdkakas  feje,
nyaka  és  háta  fehér  foltokkal  pettyegctett  fekete
színű, begye  pedig,  melle  és  farka  barnás  fekete.
Párzás  idején,  ú.  m.  tavaszkor,  faágon  ülve naphosz-
szant  elkiáltoz.  Nevét  (mint  föntebb  láttuk) fa  szótól
vette. Eredetileg  :  fai  tyúk,  ebből  lett  egy  szóvá ol-
vadva  : fajdok,  s  megrövidülve : fajd.  Gatyás  fajd.
Süket  fajd.  Nyírfája,

FAJDAL,  (fáj-d-al)  áth.  1.  FÁJLAL.  j
FÁJDALMAS,  (fáj-d-al-m-as)  mn.  tt.  fajdal-

mat-t  v.  — át,  tb.  —ak.  J )  Fájdalmat  okozó,  fájda-
lommal járó.  Fájdalmat  etapot,  seb, nyavalya.  Fáj-
dalmai  tapasztalat.  2)  Fájdalmat  szenvedő,  fájdalom-
mal  teljes.  Fájdalmas  szűz  anya.  V.  ö. FÁJDALOM.

FÁJDALMASÍT,  FÁJDALMASIT,  (fáj-d-al-
m-as-ft)  áth.  m. fájdalmasU-oíí,  htn.  — ni  v.  —aui,
pár.  —«.  Fájdalmassá  tesz,  fájdalommal  eltölt.  A
durva  rrínlét  még  inkább fájdalmatitja  a  tfbei.

FÁJDALMASSÁG,  (fáj-d  ál  m-as-ság)  fn.  II.
fájdalmattág-ot.  Kellemetlen tulajdonsága  valaminek,

AKAD.  HAOT  SZÓTÍB.  II.  KÖÍ.

mely  szerint  fájdalmakat  éreztet,  fájdalmakkal  teli
van.  Nagy fájdalmastága  miatt alig  tűrhető  kórállapot.

FÁJDALMATLAN,  (fáj-d-al-m-atlan)  mn.  tt.
fájdalmallan-t,  tb.  —ok.  Fájdalom  nélküli;  kinek
fájdalma  nincs;  ami  nem  fáj.  Fájdalmatlan  tompa
kórtág.  Fájdalmatlan  köszív.  V.  ö.  FÁJDALOM.

FÁJDALMATLANSÁG  ,  (fáj-d-al-m-atlan-ság)
fn. tt.fájdalmatlaneág-ot.Fkjd&lom  nélküli állapot vagy
tulajdonság;  az  érzésnek  tompasága,  midőn a  külön-
ben  kellemetlen  benyomások  mit  sem  hatnak  reá.

FÁJDALMATLANUL,  (fáj-d-al-m-atlan-ul) ih.
Fájdalom  nélkül.  Fájdalmatlanul  kiáUani  a  sebészi
műtétet.

FÁJDALMÚ,  (fáj-d-al-in-ú)  mn.  tt.  fájdalmú-l,
tb.  —öt.  Fájdalomtól gyötrött, kinzott.  Hét  fájdalma
tttiz  Mária.

FÁJDALOM,  (fáj-d-al-oin)  fn.  tt.  fájdalmat.  1)
Kín, gyötrelem,  melyet  kellemetlen  benyomás  okoz.
Testi,  lelki,  tzivbeli fájdalom.  Mély  fájdalom.  Száraz

fájdalom.  Szülési,  anyai  fájdalom.  2)  Sajnálkozás.
Fájdalommal  értettem  a  rajtad  esett  csapást.  Fájdal-
mat  gerjeszteni  a  hallgatók  szivében.  3)  Használ tátik
indulatszó  gyanánt.  Fájdalom  !  hogy  úgy  történt.  Ek-
kor  ám.  sajnos,  szomorú  dolog,  kár.

FÁJDALOMDÍJ,  (fájdalom-díj)  ősz.  fn.  Fájda-
lomért,  valamely  bántalmazásért  fizettetni  szokott
pénzbeli  büntetés  (leginkább  fenyitő  ügyekben).

FÁJDALOMENYHITÖ,  (fájdalom-enyhítő)  ősz.
mn.  Fájdalom  hatását, erejét,  élességét kisebbítő, sze-
lídítő.  Fájdalomenyhitö  szerek,  baráti  vígasztalát,  tl-
tzórakozás.

FAJDJÉRCZE,  (fajd-jércze)  ősz. fn. A fajd  nevű
tyúkfajnak  nősténye.  V.  Ö. FAJD  és  JÉRCZE.

FÁJDÍT,  (fáj-d-ít)  áth.  m. fájdU-ott,  pár. —s,
htn.  —ni  v.  —ám. Testének  valamely  részében  fá-
jást  érez.  Fejét  fájditja.

FAJDOK,  (fai-tyúk)  1.  FAJD.
FÁJDUL,  (fáj-d-úl)  önh.  m.  fájdúl-l.  Fájóssá

lesz ,  fájni  kezd.  Megfájdultak  a  tok járatban  lábai.
Fájdulnak  izeméi  a  nagy  füsttől.  L.  FAJUL.

FÁJÉKONY,  (fáj-é-kony)  mn.  tt. fájékony-t  v.
— át,  tb.  —ak.  Fájásra  ingerelhető,  könnyen  fájó,
miben  a  legkisebb  benyomás  fájdalmat  okoz.  Fájé-
kony  szemek.  Fájékony  csúzot  lábak.  Fájékony  Úrét
fog.  Fájékony  tzivü  nő.

FÁJÉKONYSÁG,  (fáj-é-kony-ság)  fn.  tt.  fájé-
konyság-ol.  Hajlandóság,  ingerlékenység  a  fájdalmas
érzésekre.  A  lábak  fájékonytága  az  időváltozást  leg-
ott  érzi.

FÁJÉSZ,  (faj-ész)  áth.  m.  fájész-tam,  —tál,
— ott.  Balatoumellékcn  ám.  valamely  elszalasztott
szerencsét  sajnál,  s  nehezen  felejt,  fájlal.

FAJHAL,  (faj-hal)  ősz.  fn.  így  nevezik  azon
halakat,  melyeket  szaporítás  végett  a  halastavakba
erogetnek.

FAJILAG,  (faj-i-lagi  ih.  Faj  szerint,  faját  ille-
tőleg.  A  házi  tyilk  és  fajdtyúk  fajilag  különböznek.

37
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FÁJÍT, FAJIT,  (fáj-ít)  áth.  m. fdjtt-ott,  htn.
—m v. — ám. Tulajdonkép  :  fájóvá  tesz,  fájdalmat
okoz.  Táj-,  sőt  csaknem  közszokásilag  ám.  fájlal,
azaz  fájdalmasnak  érez  valamit,  fájdít

FÁJKÜRT,  falu  Bán  megyében; helyr.  Fáj-
kUrt-On,  —r«,  —föl.

FÁJLAL,  (faj-l-al  T. fáj-lal)  áth.  m. fdflal-t.  1)
Érzi, hogy  valamije  fáj.  Fájlalja  a derekát, fejét.  2)
Sajnál  vmit vagy  sajnálkozik  vmin.  Mindnyájan  faj-
latjuk  haldiát.  Nagyon  fájlalom,  hogy  nem  tegithetek.
Gtat  ott  a»  egyet  fájlalom,  hogy  stb.

FÁJLALÁS,  (faj-1-al-ás)  fh.  tt  fájlalát-t,  tb.
—ok.  1) Érzése annak, hogy  valamink  fáj.  Fogat,
lábak fájlaláta.  V.  B.  FÁJLAL.  2)  Sajnálás.

FÁJLALAT,  (fáj-1-al-at)  fh. tt  fájlalat-oí.  Kel-
lemetlen  énét, mely  akkor  van  bennünk, midőn va-
lamink  fáj.  Elvont  értelme  által  különbözik  »fájla-
lát  szótól.

FÁJLALATOS,  (fáj-1-al-at-os)  Fájós,  fájdalmas
érzetekkel  teljes,  azokkal járó.  Fájlalatot  etapátok,
nyavalyák.  V.  5.  FÁJLALAT.

FAJLIK,  (faj-l-ik)  k.  m.  fajl-oU,  btn.  fajiam.
Fajt  ereszt, szaporodik,  fiadzik,  ivik.  Mondjak külö-
nösen  az  állatokról.  Elfojtok,  ám.  elfajrik.

FAJLINKA,  (a német  VeUchen-böl  kölcsönzött-
nek  látszik)  fh.  tt  fajiinkát.  A  sárga  violák  egyik
osztálya, melynek  virágai  a  szár  hegyén  sűrű  ka-
lászba állnak  öszve.  (CheiranthoB  Cheiri).  Néhutt :
fajtlinka.

FAJNÉV,  (faj-név)  ősz.  fa.  Név, mely által a
fajt  a  nemtől  megkülönböztetjük,  pl.  gém, gólya,  faj-
nevek , mennyiben egy nem alá,  t  i.  a gázlók  közé
tartoznak.

FÁJÓ,  (faj-ó)  mn. tt  fájo-t.  Ami faj,  fájdalmat
érez.  Fájó  teb ; fájó  trív.

.Bőg rögre hall, temetve  ott két  fájó  sziv pihen,
A gróf és a jobbágy  leány  egy  sírnak  mélyiben."

Eötvös  József.

FÁJÓS,  (fáj-ó-os)  mn. tt  fájót-t  v.  — át, tb.
—ok. Folytonosan,  tartósan fájó,  amiben a  fajdalmát
állandólag  vagy  gyakran  érezni.  Kikutatni  a  fájót
fogat.  A fájót  nemek veretek.  Fájót  lábai megértik a
légoáltotátt.  Kanetarugát  nem  oly fájót.  (Km.)  Rá-
akadtak  a fájótára.  (Km.).

FAJÖVEDELEM,  (fa-jövedelém)  Ősz.  fh.  Er-
dőkből,  ^tenyésztésből  bejövő  haszon.

FAJROKON,  (faj-rokon)  ősz. mn.  Az  egy  nem
alá  tartozó  fejők  egymásnak  fajrokonai.

FAJSULY,  (faj-súly)  ősz.  fn.  Tulajdonság,
melynél  fogva  bizonyos  teriméjü  test  ugyan  akkora
teriméJU  testnél  nehezebb vagy  könnyebb,  pl.  a  vas-
nak  fajsulya  nagyobb  a  földénél;  a  fának  fajgulya
kisebb  a vizénél.  (Gravitas  spccifica).

FÁJSZ,  falvak  Somogy  és Veszprém megyében,
különösen  ez  utóbbiban  van  NEMES-FAJSZ, falu  és
PÓR-FAJSZ  puszta;  helyr.  Fajn-on,  —rá,  —ról.

Lásd  :  FAISZ  és  FAJZ  helyneveket  is,  minthogy
ezekkel  a  hasonló  betűk  miatt gyakran  fölcseréltetik.

FAJT,  (faj-t)  fn.  tt  fajt-ot.  Tájdivatosan  ám.
faj,  azon különbséggel,  hogy  a fajt  egyedül  az  álla-
tokról  használják.  Jó  fajt,  rőt* fajt  tehén,  ló.  Mát-
fájtból  való.  Jófajta  legény.  Máskép  : fajta,  l.  ezt

FAJTA,  (fej-ta,  azaz  faj-tova)  fn.  tt.  fajtát.  A
fajnak,  mint neve  is  mutatja,  tovább  származtatása :
al-faj.  Jófajta,  rótt fajta  ám. jó  fajból,  rósz  fajból
eredéit.  Egyébiránt e  szóval  gyakran  megvetésből  is
élünk.  Ebfajta,  kutyafajta,  pogányfajta.  Rajta  ma-
gyar  rajta, jön a tűrök  a pogányfajta.  (Régi  dal).  Ho-
rnit , álnok  fajta.  Véneit,  gonon fajta.  —  Használ-
ják  jó  értelemben  is.  Gyolct  ilng,  gatya  lobog  rajta,
ét át  igán magyar fajta.  Alföldi,  bakonyi  fajta.

Egyezni  látszik  vele  a  latin  foetut.

FAJTALAN,  (faj-talan)  mn. tt  fajtalan-t,  tb.
—ok.  Tnlajdonkép,  kinek  vagy  minek  faja  nincs,
aki  nem szaporít,  kinek  magva  szakad.  Köz és  átv.
ért  buja,  a  testi  gyönyörben  annyira  megromlott,
hogy  faját  szaporítani  képtelen.  Határozóilag  ám.
fajtalamtl.

FAJTALANÍT,  FAJTALANTT,  (faj-talan-ít)
áth.  m. fajtalantí-ott,  htn.  —m  v.  —ám.  Fajtalanná
tesz. V.  ö.  FAJTALAN.

FAJTALANÍTÁS,  FAJTALANTTÁS,  (faj-ta-
lan-ít-ás) fn.  tt. fajtalantíá»-t,  tb.  —ói.  Fajtalanná
tevés.

FAJTALANKODÁS,  (fej-talan-kod-ás)  fn.  tt.
fajtalankodát-t,  tb. —ok. Fajtalan, azaz buja életmód.
V.  ö.  FAJTALAN.

FAJTALANKODIK,  (faj-talan-kod-ik)  k.  m.
fajtalankod-tam,  —tál, —ott.  1) Fajtalan,  azaz  buja
életet visel, bujálkodik.  V.  ő. FAJTALAN.  2)  Szem-
telen  beszédekkel,  intésekkel,  jelekkel  buja indula-
tát  elárulja.

FAJTALANKODÓ,  (faj-talan-kod-ó)  mn.  tt.
fajtalankodó-t.  Fajtalannl  kicsapongó, buja  életet vi-
selő,  szemérem ellen  beszélő,  tevő.

FAJTALANODÁS,  (faj-talan-od-ás)  fn.  tt.  faj-
talanodát-t,  tb.  —ok.  Fajtalanná  változás;  bujálko-
dóvá  levés.

FAJTALANODIK,  (faj-talan-od-ik)  k.  1)  Faj-
talanná,  azaz  olyanná  válik,  ki  faját  szaporítani
nem képes.  V.  ő. FAJTALAN.  9)  Buja  természetet
ölt, bnjálkodóvá  lesz.

FAJTALANSÁG,  (faj-talan-ság)  fn.  tt  fajta-
lantág-ot.  1) Bujaság;  a  nemző ösztönnek  tiltott,  és
mértéken  túli kielégítése,  mely gyakran  a  nemző erő
tehetlenségét  vonja  maga  után.  2)  Mind  az  olyanféle
szók, beszédek, cselekvések,  melyek  bujaságra  inge-
remek.

FAJTALANÚL,  (faj-talan-ul)  ih.  Buján,  pa-
ráznán ; szemérem nélkül;  a  nemző  ösztönnel  vissza-
élőleg. Fajíalanul  élni, bttzélni,  inttgetödeni.

FAJTALANÚL,  (faj-talan-ul)  »no.  m.  fajtala-
míl-t.  Fajtalanná,  bujává  lesz,  fajtalanodik.
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FAJTÁZ  ,  (faj -ta-az)  önh.  ín. fitjtáz-tam,  —tál,
—ott.  Balatonmellékén ám.  fajúi.  Elfajtátni.

FAJTÓ,  (faj-tó)  ősz.  fn.  Halastó,  melyben  bi-
zonyos  halfajakat  sz iporítanak.

FAJTÓ  v.  FÁJTÓ,  falu  Zólyom  megyében ;
helyr.  Fájtó-n,  —rá, —ról.

FAJTYÚK,  (fai-tyúk)  1.  FAJD.
FAJUL,  FAJUL,  (faj-úl)  önh.  m. fajúl-t.  Új

faj  gyanánt  keletkezik,  születik,  más  (különösen  ro-
azabb)  fajjá  változik.  Hová  fajidtál  dicső  nemzet ?
Elfajulni,  azaz  eredeti  fajától  elütni, az  ősök  régi  jó
szokásaiból  kivetkőzni.  Mondják  a  növényekről  is.
Idegen  f.g  alatt  a  legnemesebb  gyümtilctSk  elfajulnak.

FAJÚLÁS,  FAJULÁS,  (faj-úl-ás)  fn.  tt.  faju-
lat-t,  tb.  —ok.  Különös  fajjá  változás,  átalakulás.
Elfajulás.  V.  ö.  FAJUL.

FAJÜLTSÁG,  (faj-ul-t-ság)  fn.  1. ELFAJULT-
SÁG.

FAJUSZKA,  (betttáttétellel  ám. fastulyka,  pa-
ttulyka,  paszuly,  mely  a  latin  és  hellén phaseolus-ból
kölcsönöztetett),  fn.  tt.  fajutzkát.  Erdélyben  ám. kö-
•önséges  bab,  melyet  néhutt paszulynak  neveznek.

FAJVESSZÖ,  (faj-vessző)  üsz.  fn.  valamely  nö-
vénynek,  különösen  fának,  szőlőnek tenyésztésre, sza-
porításra,  pl.  oltásra,  döntésre  használt  ága.

FÁJVIRÁG,  (faj-virág)  ősz.  fn.  Szép  szirmok-
kal  ékes  virágfaj,  több  alsóbb  fajokkal,  melyek  némi
érzékenységgel  birni  látszanak.  midőn  illetés  által
maghüvelyeik  felpattannak,  s  uiagvaikat  szétszórják.
(Noli  DIÖ  tangere.  Balsamina  impatiens).

FÁJV1KÁGMAG,  (fáj-virág-inag)  ősz.  fn.  A
fájvirág  kipattanó  magva.

FAJZ,  falu  Erdélyben,  Küküllö  megyében;
helyr.  Fajz-on,  —rá,  —ról.  L.  FAISZ  és  FÁJSZ
helyneveket  is.

FAJZÁS,  (faj-oz-ás)  fn:  tt.  fajzás-t,  tb.  —ok.
Állatok  és  növények  szaporodási  állapota,  midőn  faj-
únak.  V.  ö. FAJZ1K.

FAJZAT,  (1),  (faj-oz-at)  fn.  tt.  fajzat-ot.  Min-
den,  ami állati  vagy  növényi szaporodás,  tehát  :  szü-
lés,  elles,  hajtás,  kikelés stb.  által  származik.  Emberi,
állati  fajtat.  Fák,  virágok  fajtatat.  Néha  megvető
értelemmel  bír.  Menteién  gonosz fajzat.  Viperák  faj-
táti,  (így  nevezé  Idvezitőnk  a  farizeusokat).

FAJZAT,  (2),  puszta  Heves  megyében;  helyr.
Fajtat-on,  —rá,  —ról.

FAJZATELÜZÉS,  (fajzat-el-üzés)  ősz.  fn.  Az
anya  méhében  levő  magzatnak  idő  előtti  erőltetett
elezülése,  magzatelhajtás.  (Procuratio  abortus).

FAJZIK,  (faj-oz-ik) k.  m.  fajt-ottam,  —ottál,
—ott,  htn. fajz-ani.  Fajt  ereszt,  fajt  szaporít.  Fajtá-
nak  a  ttUlb",  ellő,  tojó  állatok.  Fajtának  a fák  gyökér-
ből,  hajtat  vagy  magvaik  által.  Elfojtani,  azaz  ősei,
nemzői,  törzsöké  eredeti természetétől  elütni.  Őseiktől
elfojtott  unokák.

FÁK,  (1),  elvont  gyök,  mely  fak-ad,  fak-attt,
fog-gát,  (fak-gat)  stb.  származékokban  él. Eredeti  ér-

telménél fogra  jelent  nagy bőség vagy teljesség  miatti
kitörést,  omlást.  Természeti  hangutánzó  szó, •  mind
értelemben, mind  hangban  rokon vele  a púk  (pukkan,
pukkad  stb.  szókban levő) gyök,  csakhogy ez erősebb
hangú  és  jelentésű.  Ugyan  ily  értelműek  a  héber
HpS,  arab falck,  finn  pakoan  (fakadok).

FÁK,  (2),  elvont gyök, a fakó,  fakul  származé-
kokban.  Rokonai  : vak,  melyből  vakota,  vakita  és
fék,  melyből fekete  származott.

FAKA,  (fak-a)  mn.  tt. fokát.  Kemenes  vidékén
ám.  poczokos,  nagy  döhér  hasú,  ki  majd  megfakad
vagy  pukkad.  Faka  ember.

FAKAD,  (fak-ad)  önh.  m.  fakad-tam,  —tál,
—ott.  Általán,  valami  a  nagy  bőség,  teljesség  miatt
nyomás,  erőltetés  által  kitör,  kiömlik.  Különösen  1)
mondjuk  a  nedvről,  mely  valahonnan  kinyomúl, ki-
ered.  Fakad  áradat  idején  a fenekűit.  Könyük  fakad-
nak  ttemembSl.  Geny  fakad  a  sebből.  Kifakadt  a  ta-
kony  a* orrából.  Fakad  a  táj tó  alól  a  ttőlS  nedve.  2)
A  növények  bimbóiról, hajtásairól,  melyek  kinyiinak
vagy  kibújnak,  kisarjadzanak.  Fakadnak  a  bimbók,
gyönge  ctirák.  3)  Akármily  nedves,  vagy  levegővel
fölfújt  testről,  midőn  nyomás  által  elrepedvén,  föl
pattanván,  a  benlevö  nedvet,  levegőt  kibocsátja.  Fa-
kad  a  duda,  hólyag,  hupolyag,  ha  erősen  megszorítják.
4)  Átv.  ért.  valamely  érzelem,  indulat  kitör, s  ekkor
rá  re  ragu  nevekkel  vagy  állapotjegyzővel  jár. Si-
rátra,  könyUkre,  neveiéire,  hahotára,  stitokra,  károm-
kodátra  fakadni.  Néhutt :  tirva,  nevetve  fakadni.
Mire  nem fakad  át  ember, ha  bántják  f  Olyasmire  fa-
kadok,  hogy  magam  it  megbánom.  Öszvetételek  : El-
fakadni  mérgében.  Felfakadt  a  háta, daganata.  Kifa-
kadt  belőle  a  bottsu.  Majd  megfakad  mérgében.  Ha
mindjárt  megfakadtz  it  bek.  Elfakadni  nevetve, tirva,
szitkozódva,  káromkodva.

FAKADÁS ,  (fak-ad-ás)  fn.  tt  fakadát-t,  tb.
—ok. l)  A. nedvnek valamely  szűkebb helyről  tágasbra
kinyomulása,  kitörése.  Vizfakadát,  genyfakaddt.  2)
Az  állati  testen  persenés,  romlott nedvnek,  genynek
öszvegyülése.  Teli  van fakadótokkal  orctája.  Kihány-
ták bőrét  a fakadótok.  3) A növények tenyésznedvének
kitörése.  Bimbófakaddt,  tarjfakaddt.  V.  ö.  FAKAD.

FAKADÉK,  (fak-ad-ék)  fn.  tt. fakadék-ot.  Azon
nedv  vagy  test,  mely  fakadva tör ki.  Vízfakadék,  for-
rátfakadék.  Különösen,  a  bőrön  támadó, s  romlott
nedvvel  tölt perzsenés,  apróbb  kelés stb.

FAKADÉKOS,  (fak-ad-ék-os)  mn.  tt.  fakadé-
kot-t  v.  —át, tb. —ak.  Amin fakadék  támadt;  per-
senéses, keléses.  Fakadékot  bőr.

FAKADOZ,  (fak-ad-oz)  önh.  m.  fakadoz-tam,
—tál,  —ott.  Folytonosan  vagy  több  helyen  fakad.
Áradáskor  fakadót  a fenékvíz.  A  Királyhegy  oldalai-
ból  számos forrót  fakadót.  Fakadóénak  k&nyüi.  Kike-
letkor  fakadóinak  a fák  bimbói.  Pentmétek  fakadói-
nak  a  bőrén.  V.  ö.  FAKAD.

FAKADOZÁS, (fak-ad-oz-ás) fn. tt.  fakadotdt-t,
tb.  —ok.  Folytonos,  gyakori,  több  helyen  kitörő
fakadás.
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FAKAJMÓ, (fa-kajmó) ősz. fa. 1. FAHOROGé*

KAJMÓ.

FAKALÁN, (fa-kalAn) ősz. fa. 1. FAKANÁL.

FAKALAPÁCS,  (fa-kalapac«)  ősz.  fh.  Kala-
P&CB  fából,  milyet péld.  a  bodnárok  használnak.  V.
8.  KALAPÁCS.

FAKAMABA,  PÁKÁMRA,  (fa-kamara  v. kam-
ra)  ősz.  fa.  1) Kamara,  melyben tüzelni  való  fát tar-
tani  szoktak.  2)  Fából  épült kamara.

FAKANÁL,  (fa-kanál)  ősz.  fn.  Fából  csinált
kanál,  evőkanál,  főzőkanál.  Fold  ctuporho*  fakanál.
(Km.).

FAKANAF,  (fa-kanaf)  ősz.  fa.  1.  FAROST  és
KANAF.

FAKAPICZA,  (fa-kapicza) ősz. fa. Fából, vagyis
vesszőből  font  kapicza,  azaz  kantár  alakú  szerszám,
melyet  harapás ellen  a  kutyák  fejére húznak.

FAKAPOCS,  (fa-kapocs)  ősz.  fa.  Kapocs,  mely
fából  van  csinálva.  A  nthattdrogatók  fakapctai.  V. ö.
KAPOCS.

PAKAPONCZA,  (fa-kaponcza)  ősz.  fa.  1. FA-
KAPICZA.

FAKARD,  (fa-kard)  ősz.  fa.  Fából  csinált kard.
A  gyereknek  fakard  való  keiébe. V.  ő. KARD.

FAKARIKA,  (fa-karika)  ősz.  fa.  Karika  fából.
V.  ö. KARIKA.

F AKARÓ,  (fa-karó)  ősz.  fa.  Általán mindenféle
karó,  mely  fából  van  faragva,  különösen, melyhez a
csemetéket,  fiatal  fákat,  szőlővesszőket  kötik.

FAKASZT,  (fak-asz-t)  áth.  m. fakat*t-ott, htn.
—m, v.  —óm. Eszközli, hogy  valami  fakadjon,  ki-
fakadjon.  V.  ö.  FAKAD.  Mattét  vitet fakattíoU  a
kSttiklából.  KOnyüí  fakatttani  valaki  nemeiből.  K8-
nyükre,  rirátra,  nevetétre,  kaetagátra,  hahóidra,  tul-
kokra,  káromiátokra  f atomiam.  A  kikelet  sugarai
bimbókat f akatttanak  áfákon.  Elfokatttani  a  hólya-
got.  Afegfakatttani  a  keleti, pertenétt.

F AKASZTÁS,  (fak-asz-t-ás)  ősz.  fa.  Cselekvés,
melynél  fogva  valami  fakad,  megfakad.  V.  ö.  FA-
KASZT.

FAKASZTÓ,  (fak-asz-t-ó)  mn. tt  fakatttó-t.
Ami  eszközli, okozza, hogy  valami  fakadjon,  meg-,
ki-, föl-,  elfakadjon.  KSnyfakatttó  panan.  Daganat-
fakatttóír.

FAKECSKE,  (fa-kecske)  ősi.  fa.  1)  Három
egyenetlen  lábn  fasiék  vagy  faállás  a  kovácsoknál,
melyen  a  lovakat  patkólják.  2)  Kályhaftttők  eszköze,
melyen  a  fűteni  való  fát  be- vagy  felhordják.

FAKELEPCZE,  (fa-kelepcze)  ősz.  fa.  Faágak-
ból, vesszőkből  csinált,  font  kelepcze, némely apróbb
erdei  vadak,  állatok  megfogására.

FAKEMÉNY,  (fa-kemény)  ön,  mn.  Ami olyan
kemény,  mint  a  fa.  Fdkemény  kenyér. Szokottabban  :
fakeményiegV.

FAKEMÉNYSÉG, (fa-keménység) ősz. fa. Olyan
keménység,  mint  a fáé.
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FAKEMÉNYSÉGÜ,  (fa-keménységtt)  ősz.  mn.
1. FAKEMÉNY.

FAKÉP,  (fa-kép) ősz.  fa.  Fából  faragott kép,
fabálvány,  faszobor.  Ott  hagyták  a faképnél.  (Km.).

FAKÉPIMÁDÁS,  (fa-kép-imádás)  ősz.  fa.  Fá-
ból  faragott  istenek,  bálványok  imádása.

FAKÉRÉG,  (fa-kérég)  ősz.  fa.  A  fának külső
j  héja,  burka.  Annyit  haltnál, mint  ebnek  a  fakéreg.

(Km.).  V.  Ö. KÉREG.
FAKERESKÉDÉS,  (fa-kereskedés)  ŐRI.  fa.  Ke-

reskedés,  melyet valaki  fával  fiz.  Épület-,  tierttám-,
lü*i fakereihedét.  GytímOletfa-keretkedét.

FAKERESKÉDÖ,  (fa-kereskédő)  őse.  fn. Sze-
mély, ki  fával  kereskedést tfz. Épttlet-,  nerttám-,  tuti
fakeretkedS.  V.  ö.  KERESKEDŐ.

FAKÉS,  (fa-kés)  ősz.  fa.  Kés,  melynek  pilin-
gája,  azaz  éle  és  foka  fából  van. A  molnárok  fakéte,
melyet  egykoron  a  hajánál fogva  felakasztott  tolvaj-
nak  adtak  kezébe,  hogy  fistőkét elriszalja  vele.

FAKGAT, FAKGATÓDZIK stb. 1. FAGGAT,
FAGGATÓDZIK.

FAKIMÉLÉS,  (fa-kimélés)  ősz.  fa. A  tűzifának
meggazdálkodása  a  tűzhelyen,  fűtésnél  stb.  A  taka-
rékta»el$k  fakimélétbSl  hatottak  be leginkább.

FAKILINCS,  (fa-kilincs)  ősz.  fa.  Kilincsféle
zár az  ajtón,  kapun, mely  fából  van  csinálva.  V.  ö.
KILINCS.

FAKÍN,  (fa-kín) ősz. fa. Növénynem a kétlakiak
seregéből  és  hathímesek  rendéből,  mely  a  fákon,  kü-
lönösen  tölgyeken  élődik.  (Lorantbus).

FÁKLYA,  fa.  tt  fáklyát.  Vastag, ropogva égő
gyertya,  viaszból  v,igy  szurokból, mely  innepélyes
menetek  alkalmával,  vagy  sötétség ellen  a  szabad  ég
alatt használtatik. Fáklyákkal  kitérni  a  halottat.  ÉgS,
vian-, tfurkot  fáklya.  Átv.  ért.  világossság,  fény,
derű.  Ae  ét* fáklyájánál  vittgálni  valamit.

Idegen szármáz fau szó;  latinul fax,  faeula, své-
dfii fakla,  németfii  Faekel,  vendül  bakla, olaszul  fiae-
eola  stb.

FÁKLYAFENYÜ,  (fáklya-fenyü)  ősz.  fa.  Szur-
kos  fényű,  mely  vékony hasábokra  vagdalva  és meg-
gyújtva  fáklya  gyanánt  lobog.

FÁKLYAHORDOZÓ,  (fáklya-hordozó)  ősz.  fa.
Személy,  ki  innepélyes  meneten  vagy  más alkalom-
mal  égő  fáklyát  visz.

FÁKLYAKAR,  (fáklya-kar)  őss.  fa.  Fogóesz-
köz , melynél  fogva  az égő  fáklyát  tartják,  hogy  a
csepegő  szurok  vagy  viasz  a  kezet,  ruhát  be  ne
mocskolja.

FÁKLYÁS,  (fák-lya-as)  mn. tt  fáklyát-t  v.
—át,  tb.  —ok. Fáklyával  v.  fáklyákkal  ellátott, ki-
sért.  Fáklyát  menet,  temeíét,  sene.

FÁKLYATÁNCZ,  (fáklya-táncz)  ősz.  fa.  Me-
nyekeői  innepélyes  tancz  az  udvaroknál, melylyel  ás
új házaspárt hálóterembe kisérik  az illető ndvaronczok.

FÁKLYAVTVŐ,  (fáklya-vivő)  lásd : FÁKLYA-
HORDOZÓ.
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FAKÓ, (1),  (fak-ó) mn.  tt. fakó-t.  1)  Halovány
sárga.  Fakó  ló.  Fakó  lovam, jó  paripám,  Kell-e  nép
tallangot  sterttám t  (Népd.).  Többet  költ fakóra,  mint
megérdemli  f ara.  (Km.)  Eb  ura fakó.  (Km.)  Cto  fel
fakó  !  2)  Halovány,  igen  szőke,  szinehagyott.  Fakó
képű  ember.  Fakó  hajú  legény.  Fakó  színű  posztó.
Fakó  köpönyeg,  kalap,  csórna.  3)  Ami  nincs  megva-
salva.  Fakó  ttekér, fakó  kerék.  Nemet  ember,  stürdol-
mány, fakó  kerék,  kenderhám. (Km.).  4) Elsült,  elszá-
radt, kiaszott.  Fakó  rétek,  mezők.  Fakó föld,  ugar,

Eléjön  egy  régi  oklevélben  (1281-ből)  fekó  -.
„cnjnsdam  equi/eco  coloris"  (Jerney).

Mennyiben  a  fakó  homályos  szinfit,  illetőleg
színtelent,  szinehagyottat jelent,  a  vak  szóval roko-
nítható , s  ám.  vakó,  azaz  vakszinii. V.  ö. VAKISA,
VAKOTÁS.

FAKÓ,  (2),  (1. föntebb)  fn.  tt. fakó-t.  Fakó  ló.
FAKÓ,  (3),  puszta  Pozsony  megyében;  helyr.

Fakó-n,  —rá,  —ról.

FAKÓCZA,  (fak-ó-cza)  fn.  tt.  fakóctd-t.  Fakó
szekér, a  mely  nincs  megvasalva.

FAKORA,  (fa-koha)  ősz.  fn.  Átv.  ért.  haszon-
talan, hiábavalóság, semmitérő dolog,  milyen  a  fából
csinált  koba  volna,  melyből  tüzet  ütni nem lehet.  Fa-
kohát  tem  ér.  (Km.) Tisza  mellett:  fakóvá.

FAKÓHANGYA,  (fakó  hangya)  ősz.  fn.  Fakó
izinfi  erdei hangya.  V.  ö.  HANGYA.

FAKÓMRA,  (fa-komra) 1.  FAKAMARA.
FAKÓPEJ,  (fakó-pej)  ősz.  mn.  Homályos  fa-

kószinbe  menő  pej,  zsemlyeszinű.  Fakópej  csikó.

FAKÓS,  (1),  (fak-ó-s)  um.  tt.  fakót-t  v.  —oí,
tb.  —ok. Kevéssé  fakó,  a  fakó  színhez  hasonló.

FAKÓS , (2),  falu  és  puszta  Szála  megyében ;
helyr.  Fakót-ön,  —rá, —ról.

FAKÓSÁRGA,  (fakó-sárga) ősz.  mn. Homályos
sárga,  mely  a  fakóhoz  közel  áll.  Fakótárga  paripa.

FAKOSZ,  (fa-kosz)  ősz.  fn.  Fabetegség,  mely
kosz gyanánt  a kérget  lepi  meg.

FAKÓSZÜRKE,  (fakó-szürke)  ősz.  mn.  Halo-
vány  sárgával  vegyített  szürke.  V.  ő. SZÜRKE.

FAKÓTIS,  (fa-kótis)  ősz.  fn.  Fából  csinált kó-
tú, vagyis  ütő,  törő  eszköz, péld.  a  mozsárban,  olaj-
utó  gépben. V.  ö. KÓTIS.

FAKÓVÁ,  (fa-kova)  1. FAKOHA.
FAKÖ,  (fa-kő)  ősz.  fn.  Fa, mely  a  természet

működése  által, péld.  czemen t vízben kő gyanánt meg-
keményűl,  megkövült  fa.

FAKÖPÖNYEG,  (fa-köpönyeg)  ősz.  fn.  Tréfás
neve  azon  házikónak,  mely  az  őrhelyeken  az  őrkato-
nák  számára  van  felállítva,  hogy  eső,  hideg  ellen  be-
levonuljanak.  Ettől  különbözik az  Őrház,  melyben  az
őrségre  kirendelt  csapat  tanyázik.

FAKÖTÉS,  (fa-kötés)  ősz.  fn.  Az  ácsoknál  és
asztalosoknál  bizonyos  neme az öszvekötésnek,  midőn
a  fának  végét  fecskefark  formára  kivágják,  s  egy
másik  fa  végébe  eresztik.

FAKOTOZO,  (fa-kötöző)  ősz.  fn.  Személy,  ki
favágáskor  a  rozsét  kévékbe  köti.  Különösen,  a  sós-
kutaknál  oly  napszámos ,  ki  a  sófőzéshez  szükséges
fát  csomóba  kötözve  behordja.

FAKSZEG,  (fák-szeg)  ősz.  fn.  Ekét  fölemelő,
mintegy  fok-szeg, fokozó  szeg.  Székely  szó.

FAKTAT,  (fák-tat)  áth.  m.  faktat-tam,  —tál,
—ott.  Valamit  szorongatás,  fakgatás  által  kikutat,
kikérdez.

FAKUL,  (fak-úl)  önh.  m. fakult.  Fakóra  válto-
zik,  fakóvá  lesz.  V.  ö.  FAKÓ.  Fakul  a  rotz  fettékü
potttó, kalap.  Fakulnak  Sseaeel  a  mezők.

FAKUPACZ,  (fa-kupacz)  ősz.  fn.  Kazal-  vagy
baglyaformába  öszverakott  fa,  rozsé.

FAKUPA,  (fa-kupa) ősz.  fn.  Fából  való  knpa.
V.  ö.  KUPA.

FAKÚSZ,  (fa-kúsz)  ősz.  fn.  A favágók  neme alá
tartozó  erdei kis  madár,  mely  a  fák  derekain  nagy
könnyüséggel  futkos  fel  és  alá.  (Certhia  familiáris).

FAL,  (1),  fn.  tt  fal-at.  Szilárd,  tömör  anyag-
ból,  különösen  kőből,  téglából,  gerendákból  stb.  ösz-
veillesztett,  rakott  építmény,  melynek  magassága
aránylag  jóval  nagyobb , mint szélessége, s  valamely
térnek  kerítésére,  elzárására,  elválasztására  szolgál.
Kőfal,  mórfal,  téglafal,  sárfal,  sövényfal,  fenékfal,
utctafal,  kerítétfal,  olaszfal.  Négy  f ál,  négy  nem  közt
sok  történik.  (Km.)  Falra  bortót  hányni.  (Km.)  Falra
maizni.  (Km.)  Falat  rakni,  vonni,  vakolni,  meszelni.
Átért  nem verem f álba f éjemet.  (Km.)  Nem hagyja ma-
gát  faltól  (km.),  azaz  nem húzódik fal  mögé,  mint  a
rósz  tanuló  vagy  rósz  harczos.  Átv.  ért.  akadály, el-
választó  eszköz.  Lerontani  a falakat,  melyek  gátolják
honi  iparunkat.

Származékai  : falas,  falaz  stb.
A  fel  szóval  azonos,  egyébiránt  rokonnak te-

kinthető  vele  a  szanszkrit  val  vagy  vall  (fed, tart,
támaszt), latin  vallut. Lehet vál  is, mintegy  : választó.

FAL,  (2),  hangutánzás  által  eredt  gyök,  t  i.
ezen cselekvés  az /  ajakbetü által, az ajkak  szívó moz-
gásával  van  egybeköttetve,  s ezen  /,  rokon  e-ve  vál-
tozva  feltaláltatik  a  latin  voro,  szanszkrit  vark  (nyel,
mar),  német fressen  stb.  szókban is. Áth.  múlt  :  fal-t.
Az  eledelt  szájtátva  nagy  mohón  veszi  be.  Nagyokat
falni.  Befalni.  Felfalni.  Aki  tok  métet  nyal,  keserűt  it
fal.  (Km.)  Nyalja  falja.  Fald  belebb  a  sípot.  (Km.)
Befalatták  vele  a  szót.  Addig  nyalta  falta,  míg  elcsá-
bította.  Aljas  beszédben  ám.  eszik.  Faljunk  hamar,
azután  dologra!  Nem jó  tárt  az,  aki  mindent  felfal.
(Km.).

Származékai  : falam,  falát,  falat, f öldököl,  föl-
döt, faló  stb.

FALÁB,  (fa-láb)  ősz.  fn.  1)  Romlott,  öszvehu-
zott  vagy  elvágott  lábhoz  kötött  fakészttlet,  melyen
láb  gyanánt  járni  lehet.  2)  Hossza  póznák,  melyek
bizonyos  magasságban lábtartókkal,  és hón alá  valók-
kal  vannak  ellátva,  s  melyek  segedelmével járni, vi-
zeket  átgázolni,  vagy  egyedül  mások  mulattataaára
holmi  mutatványokat  éléadni  lehet.
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FALÁBAS,  (fa-lábas)  ősz.  mn.  Hossza  falába-
kon járó.

FALÁBÚ,  (fn-l&bu)  ősz.  mn.  Kinek  fából  csi-
nált  pótléklábai  vannak.  Falábú  koldnt.

FALADÓ,  (fal-adó) ősz.  fn.  Adó,  melyet  né-
mely  tartományokban  és  városokban  a  vár-  és  Táros-
falak  fentartására  fizetnek.  i

FALALAP,  (fal-alap)  ősz.  fn.  Fenék, melyre  a  '
falat  építik, melyen  a  fal  nyugszik.  !

FALALMARIOM,  (fal-almáriom)  1. FALSZEK-  j
KÉNY.

FALAM,  (fal-ám) fn. tt  faldm-ot.  A  bogarak  és  :

robarok  csőalakd hegyei  szerve, mely által ás  eledelt'
magukba szívják,  falják.

FALÁMOL,  (fal-ám-ol)  átb.  m.  falámol-t.  Fa-
lámjával  az eledelt  magába  szívja.  V.  o.  FALAM.

FALANG,  (fa-lang)  ősz.  fn. Fa nedvéből  készí-
tett  langféle  szesz.  (Alcohol  ligni).

FALÁNGAT, áth. m. falángat-tam,  —tál,  —ott.
Székely  földön  divatos  szó,  ám.  pirongat,  megszid,
dorgál.  Alkalmasint  azonos a  latin  jlajretto-val.

FALÁNQÉROZ,  őnh. m. falángérot-tam,  —tál,
—ott.  A  székelyeknél  ám.  czékáz,  csavarog.  Elfa-
lángérotta  <u  időt.  Nem  egyéb,  mint  a  francziából
németesedett  flanldren.

FALANG YA,  (hellén  eredetű), fn. tt.  falangyát.
Hosszú  csápokkal  ellátott  pókfaj,  tojásdad  testtel  és
két  szemmel.  (Phalanginm).

PALÁNK,  (fal-ánk)  mn.  tt  falánk-oí.  Mohón
faló,  nagyevő,  torkos,  pákosztos.  Palánk  ebek.  Kép-
zésre hasonló nyalánk,  nyúlánk, fűink  szókhoz.  V. ö.
—ÁNK  és  —ÉKONY  képzők.

FALÁNKSÁG,  (fal-ánk-ság)  fn. tt.  faldnktágot.
Mohón  evés,  torkosság,  pákosztosság.

PALÁNKUL,  (fal-án-k-ul)  ih.  Mohón  falva,
nagyevők  módjára,  torkosán.  Falónkul  enm.

FALAPÁT,  (fa-lapát)  ősz.  fn.  Fából csinált,  fa-
ragott  lapát

FALÁRD, (fal-ár-d) mn. tt  falárd-ot.  Értemény-
re  nézve  azonos  falónk  szóval,  s  képzésre  olyan,
mint  craJ-ból  etalárd.

FALÁBDSÁO,  (fal-ár-d-eág)  fa.  1. FALÁNK-
SÁG.

FALAPICZKA  ,  (fa-lapiczkft)  lásd  :  FALA-
POCZKA.

FALAPOCZKA,  (fa-lapoczka)  ősz.  fn.  Lapocs-
ka, azaz  kis  lapáthoz  hasonló  eszköz  fából.

FALAS,  (fal-as) mn. tt. foltu-t  v. —át, tb. —ói.
Aminek  fala  van.  Kőfalai  kert.

FALÁB,  (fal-ás)  fn. tt falát-t,  tb. —ok. Cselek-
vés,  midőn  valamit  falunk,  falva  eszünk.  Nyelét,  fa-
lát.  V.  ő. FAL.

FALAT,  (fal-at)  fn. tt  falat-ot.  Egy darab vagy
harapás ás  étekből, melyet egyszerre szájba  veszünk,
s  lenyeljUk.  Nagy  adj  nagy  falatokkal  telik.  (Km.)
Sói  keterü  falatot  nyelni.  Kemény  falat.  Kit  falat.
Falat  kenyér.  Egy  falat  kenyérre  nem virrad.  Olyan
ember,  mint  a falat  kenyér.  (Km.)  Veuedehnet  falat

a  nyelv.  (Kin.)  Irigyli  mátnnk  minden falatját.  Egy
falatot  tem  enni.  Jó  falatok  étnek  belőle.  Ikerftve  :  .
fiUt-falat,  ám.  többféle  falat;  oly  alkotása,  mint  :
dirib-darab.  Átv.  és  köznépi  nyelven  ám.  részecske,
kevés,  darabka.  Adj  egy  falat  papirott.  Ninet  egy
fal,,:  szappanod  t  A  székelyeknél  annyit is tesz,  mint,
kelés, daganat  Falat  kelt  a  nyelvén.

Finnül  pala.  V.  ö. FAL,  (2).
FALATKA,  (fal-at-ka)  fn. tt  falatkát.  Kis fa-

lat,  mely egy  harapásnak  kevés.  Néha ám.  kis  adag,
kis  darab,  melylyel  jól  lakni nem lehet.  Falatka  ke-
nyeret  kapni  reggeliül.  Átv.  és  köz  nyelven  ám.  ré-
szecske,  darabka.  Falatka  gyertya  , egy falatka  viau.

FALATOL,  (fal-at-ol)  áth.  és  önh. m.  falatolt.
1) Falatokra  metsz,  vág,  oszt  2)  Ám.  falatoz,  azaz
falatonként  eszik.

FALATOLÁS,  (fal-at-ol-ás)  fn.  tt.  falatolát-t,
tb.  —ói. Az  éteknek  falatokra  vágása, harapása, fa-
latonként  nyelése;  evés, étkezés.

FALATONKÉNT,  (fal-at-on-ként)  ih.  Falat
számra,  falatról  falatra,  minden  fialatot külön  véve.

FALATOZ,  (fal-at-oz)  áth.  1.  FALATOZIK.
FALATOZÁS,  (fal-at-oz-ás)  fn.  tt  falatotát-t,

tb.  —ok.  Evésnek  azon  neme,  midőn  hamarjában,
sietve, nagyobb  falatokat  nyelve  köHjjfik  el  az  étke-
ket,  midőn  nem  rendes  terítékfi  asztalnál  eszünk.
Reggeli  falatotát.  Vadamat  előtti  vagy  alatti  fala-
totát.

FALATOZIK,  (fal-at-oz-ik)  k.  m.  falatoztam,
—tál,  —ott.  Futtában,  sietve,  nagyobb  falatokat
nyelve  eszik.  Falatomak  reggel  ét  ouonnakor  a  mun-
kátok.  Falatomak  kündulát előtt  a  vadátsok.  Falatot-
tünk  hamar, atután  menjünk.

FALAZ,  (fal-az) áth. m. falaz-lam,  —tál,  —ott,
pár.  —«.  Fallal kerít  Kertet,  udvart falatni.  Befa-
latni,  azaz  fal  közé  rakni, zárni.  Elevenen  befalaeni
valakit.  Átv.  ért  kereket  falatni  ám.  áj  talpat  csi-
nálni, reá.

FALAZÁS,  (fal-az-ás)  fn. tt  falatát-t,tb.  —ok.
Valamely  térnek, helynek fallal bekerítése.  Befalatát
ám.  falak  közé  rakás, zárás. V.  ö. FALAZ.

FALAZAT,  (fal-az-at)  fn.  tt./oíasot-oí.  A  fel-
épült  falak  öszvege, egész  tömege; az épületnek azon
része, melyet  a  faJak  tesznek.  A  kert falatatát  újra
bevakollatni.  A  M* falatata  már  két*,  etak  tető  kell
rá.  Vár falatatára  kistegetett  ágyúk.

FALBÉLLÉS,  (fal-béllés)  ősz.  fn.  A  szobák,
teremek  falainak  szövetekkel  bevonása,  felékesítése.
A  bányákban  ám. dnczok, gerendák, melyek  által  a
bányamenetek  boltjait  a bedőlés ellen  biztosítják.

FALC8AP4,  (fal-csapó)  öss.  fn.  Kőmívesek ka-
nálforma  eszköze, melylyel  a  vakolómeszet  a  falra
csapkodják,  máskép  :  vakolókanál.

FALCSAVAB,  (fal-csavar)  ősz.  fn.  Csavar, me-
lyet a  falba  illesztenek,  hogy külső horgára v.  kajmó-
jára  valamit akasztani  lehessen.

FALCSONT,  (fal-csont) 1. HALÁNTÉKCSONT.
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FALDOGÁL,  (fal-dog-ál)  gyak.  áth.  m.  faldo-
gdl-t.  Folytonosan  falra  eddegél.

FALDOKLÁS,  (fal-d-ok-ol-ás) ft>. lásd  : FAL-
DOSÁS.

FALDOKOL,  (fal-dok-ol  v.  fal-d-ok-ol)  áth.  m.
faldokol-t  v. faldokl-ott,  htn.  —m  v. faldoklani.  Mo-
hón , nagy  falatokban  kapja  be az ételt  Fuldokolva
estik, mint  a  farkai.

Képzésre  hasonló : haldokol, fuldokol,  nyeldékél,
öldököl  igékhez.

FALDOS,  (fal-dós  v.  fal-d-os)  áth.  és  gyakor.
Szaporán,  mohón  eszik, nyeli  az  étket.  Elfaldosni
mátok  elöl  a  koncaokat.

FALDOSÁS,  (fal-d-os-4s)  fn.  tt.  faldotát  t,  tb.
—ok. Mohón,  szaporán  evés,  midőn  valaki  befalja  s
nyeldesi  az^ ételt,  anélkül,  hogy  megrágná.

FALÉ,  (fa-lé)  ősz.  tn.  Fából  kiszivárgó,  vagy
kicsapolt  nedv.  Nyirfa-lé.  Falével  motogatni  a  bőrt.

FALÉL,  (1),  (fa-lél)  ősz.  fn.  1. FALANG.
FALÉL,  (2),  (fal-él)  ősz.  fn.  1) Faltető  pártá-

sata,  széle.  2)  Fal szöglete.
FALEVÉL,  (fa-levél)  ÖBZ.  fn.  Levél,  mely  fá-

kon  terem,  különböztetésül  más  nemű  növények  le-
veleitől.

„Szerelem,  szerelem,  átkozott  szerelem,
Mért  nem  termettél  meg  minden  falevelén."

Népd.
FALEVELES,  (fa-leveles)  ősz.  mn.  Falevéllel

v.  levelekkel  ékesített,  behintett,  födött.  Falevelet
kalap,  süveg.  Falevelet  tttak,  árkok.  Falevelet  koszorú.

FALFECSKE,  (fal-fec«ke)  ősz.  fn.  Fecskefaj,
mely  a  falak,  bástyák  repedékeibeu  fészkel  és  lakik.

FALFENÉK,  (fal-fenék)  ősz.  fn. Alap,  melyre
a  falat  rakják.

FALFESTÖ  ,  (fal-festő)  ősz.  fn.  Festő ,  különö-
sen  ki  az  újonnan  vakolt, s  még nedves  falakon  fes-
téseket tesz;  fresco-festő.

FALFÜ,  (fal-fü)  ősz.  fn.  Általán  fű,  mely  a  fa-
lakon  teremni szokott.  Különösen  : ágonvirágzó  (pa-
rietaria judaica),  krétai  (p.  cretica),  orvosi  stb.  falffl.

FALGA,  (fal-ga)  fn.  tt.  falgá-t.  A  várépitésben
ám. vastag  falakban öszvehalinozott s megtömött  föld,
mely  bástya  gyanánt  szolgál.  '

FALGYÁMOSZLOF,  (fal-gyám-oszlop) ősz.  fn.
Falba  eresztett,  s  fenéktől  tetőig  nyúló oszlop,  mely
a  fal  erősítésére  szolgál.

FALGYERTYATARTÓ,  (fal-gyertyatartó)  ősz.
fn.  Gyeityatartó,  mely  a  szoba  vagy  terein,  színház,
templom  stb.  falába  van  bccsinálva.  Rosszasága mi-
att jobb  ily  alakban  : fali  gyertyatartó.

FALHA,  (fal-ha)  fn.  tt.  falhát.  Pohos, sokat
evő,  faló  csigafaj.

FALHASADÉK,  (fal-hasadék)  Ősz.  fn.  Nyilas,
repedés  a  falon.  V.  ö. HASADÉK.

FALHULLADÉK,  (fal-hulladék)  ősz.  fn.  A
romló- vagy  dűlő  félben  levő  falról  letöredező  da-
rabok.
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FALIZZADÁS,  (fal-izzadás)Ösz.fn.  Afal  anya-
gában  levő nedvnek,  víznek  kiszivárgása/

FALKA,  fn.  tt. falkát.  1) Egy seregbe, csoport-
ba,  csapatba  gyülekezett  vagy  terelt  állatok.  Falka
ökröt  hajtani  a  vásárra.  Egy falka  juhot  elhajtani.  A
ctordából  elloptak  egy falka  ditznót.  Falkával  jár  a
marha  a  tilosban.  Egy  falka  ludat  terelni  a  heti  vá-
sárra.  A  csorda,  nyáj,  gulya,  ménes  szóktól  annyiban
különbözik,  hogy  ezek  rendesen  együtt létező,  tenyé-
sző  sereget  képeznek,  a  falka  pedig  vagy  az  egész-
ből  kiszakasztot  rész,  csapat,  vagy  mindenfelől  ösz-
vehajtott  egyveleg.  Palóczos  kiejtéssel,  de  más  tája-
kon  it: fóka.  2) Átv.  ért.  csoport,  több  külön  részek-
ből  álló  egész,  így  használják  ezekben  :  falka  föld,
(Vrancsics,  Nádor-codex),  azután jó  falka  idővel  (Te-
legdi).  3)  A  fúvészeknél ám.  a  hímszálak  öszvecso-
portozása,  egybenövésc.  (Adelphia).

A  törökben  a  rokon  hangú  bölUk  szintén  ám.
sereg,  csapat, bizonyos  rész.  A  görög  qjáiayí  bizo-
nyos  hadi  sorakoztat  is  jelent.

FALKALENDÁRIOM, (fal-kalendáriom)  ösz.fn.
Egy  lapra  nyomtatott kis  kalendáriom  vagyis  naptár,
melyet  kényelem végett  falra  szoktak  akasztani.

FALKAMPÓ, (fal-kampó)  ősz.  fn.  Kampós szeg,
melyet  a  falba  ütnek,  hogy  holmit,  pl.  tisztítandó
ruhát  lehessen  rá  akasztani.

FALKÁNKÉNT,  (falka-an-ként)  Falka  szám-
ra,  csapatosan,  csoportonként.  Falkánkínt  járnak  a
szarvasok  az  erdőben.

FALKAPOCS,  (fal kapocs)  ősz.  fn.  Az  építés-
ben  igy  nevezik  azon  vasrudat,  melyet  a  függőlege-
sen  rakott  falba  eresztenek,  hogy  azt  fentartsa.

FALKÁR,  (fal-ka-ár)  fn. tt. falkár-t,  tb.  —ok.
Közönségesen  seregély,  mely  a  falkásan  járó  barmok
körül  szokott  szállongni.

FALKÁRPIT,  (fal-kárpit)  ősz.  fn.  A  szobák,
teremek  falainak  diszesítésére,  behúzására  szolgáló
kárpitféle  lepel.

FALKÁS,  (fal-ka-as)  mn.  tt. falkát-t  v.  — át,
tb.  —ok. Falkában  levő.  Innen  : J'alkatán járnak  ti-
losba  az  ökrök,  azaz  csapatonként.

FALKÓCZ , falu  Vas  megyében ;  helyr.  Fal-
kóct-on,  —rá,  —ról.

FALKORONA,  (fal-korona) ősz.  fn.  A  régi  ró-
maiaknál  díszkorona  neme,  melylyel  azt  tisztelték
meg,  ki  valamely  város  ostrománál először  hágott  fel
a  falakra.  (Corona  muraria).

FALKOSZORÚ,  (fal-koszoni)  ősz.  fn.  1)  Fal-
korona  a  rómaiaknál.  V.  ö.  FALKORONA.  2)  Az
építészetben  ám.  koszorú  alakú  díszítek  a  falakon,
oszlopokon  stb.

FALKÖ,  (fal-kő)  ősz.  fn.  Kő,  mely  falak  építé-
sére  fordíttatik,  különböztetésül  más  használatú  kö-

,  vektől,  milyenek,  pl.  járdakő,  malomkő,  köfzörílköstb.

FALKÖTÖVAS,  (fal-kötö-vas)  ősz.  fn.  Vasdo-
rongok , vasrudak ,  melyeket  erősítés  végett,  s  hogy
a  falakat  öszvetartsák,  az  épületekbe eresztenek.
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F ALKUS,  falu  Zemplén megyében; helyr.  Fal-
kus-on, —rá,  —ról.

FALKÚSZ,  (fal-kúsz)  ősz.  fn.  A  harkályok
egyik  apróbb faja,  hosszú  fekete  csőrrel, rövid fekete
libákkal,  kurta  farkkal,  s  fehéres  nyakkal  és  begy-
gyei, mely  a  falakon nagy  könnyfiséggel  kúsz.  (Cer-
thia  mnraria).

FALLÁMPA,  (fal-lámpa)  ősz.  fn.  Falra  akasz-
tott,  falon  függő  lámpa.

FALUK,  (far-lik  v.  far-ol-ik)  Faroí-ból elferdí-
tett  szó. L.  FÁRÓL.

FALMÁLLÁS  ,  (fal-mállás)  ősz.  fn.  A  falnak
azon  állapota,  midőn  kövei  és  vakolata  letöredeznek,
a  mészben  levő  salétromtól, korhadágtól  stb.

FALMÁSZÓ,  (fal-mászó)  ősz.  fn.  1)  1. FAL-
KÚSZ.  2)  Alvajáró,  holdkóros, ki  álmában a falakon
maszkái.

FALMÁZ,  (fal-máz)  ősi.  fn.  Vízzel  föleresztett
sárga,  vörös vagy  fehér  agyagföld,  melylyel  némely
vidékeken  a  házak  falait  vagy  kerítésfalakat  befestik,
kiékesítik.

FALMÉH,  (fal-méh)  ősz.  fn.  Vad,  nem rajok-
ban  élő  méhek  faja,  mely régi  falak  réseiben  sárból
és  homokból  rak  sejtfészket  magának.

FALMOL,  (fal-m-ol)  áth.  1. FALÁMOL.
FALMÜ,  (fal-mti)  ősz.  fn.  Mindenféle  építési

mű,  mely  kövekből,  téglákból, vályogból  stb. van
öszveállítva, s  mészszel, agyaggal, vakolattal  megerő-
sítve.  Várnak,  eröstégnek  falmüve.

FALNAGY,  (fal-nagy,  azaz  faln-nagy)  ősz.  fn.
Régi  iratokban  ám.  falu  nagyja, azaz falu bírája, más-
kép  ugyanott  :  folnagy.

FALNYILADÉK,  FALNYILÁS,  (fal-nyiladék
v.  —nyilas) ősz.  fn. Rés, hasadék,  repedek  a  falban.

FALÓ,  (1),  (fa-ló)  öaz. fn.  Fából  faragott,  esz-
tergált  ló,  milyet  pl. a  gyermekek  játékszeréfii  csi-
nálnak.  Trójai  faló.  Átv.  ért.  vesszőparipa.

FALÓ,  (2),  (fal-ó)  mn.  tt  falót.  Mohón  evő,
nyaló.  Átv.  ért. aki  mást  gyűlöletből mintegy  elnyel-
ni  akar.  Francsiafaló  németek.

FALÓK,  (fal-ók)  fn.  tt.  falókat.  1)  Nagyehető,
falank  ember.  2) Éjszak!  medvefaj,  mely bússal  táp-
lálkozik.  (Ursns  gnlo).

FALOPÁS,  (fa-lopás)  ősz. fn.  Általán, törvény-
telen  cselekvés,  midőn  valaki  más  fáját  eltulajdonít-
ja.  Különösen, az  erdőben  még lábán álló, vagy  már
ledöntött és  elhasogatott  fáknak  clorzása.  Falopáton
érni,  kapni  valakit.

FALOPÓ,  (fa-lopó)  ősz.  fn.  Tolvaj ,  ki  fát  lop,
különösen  ki  az  erdőt  orozva  pusztítja.

FALÓRA,  (fal-óra)  ősz.  fn.  Falon  függő  óra,
különböztetésfil  a  uebóra,  toronyóra s  egyéb  óráktól.

FALORMÓ, FALOROM;  (fal-ormó  v.  —orom)
öaz.  fn.  Falnak  teteje,  tetőzete.  V.  ö. OROM.

FALOSZLOP,  (fal-oszlop)  ősz. fn.  Oszlop, mely
vagy  egészen  a  falba,  vagy  hozzá  van  épitve,  ra-
gasztva  ; különböztetésül  a  különálló  oszloptól.

FALÖV,  FALÖVEZET,  (fal-öv  v.  —övezet)
ősz.  fn.  A  házfalnak  külső  oldalán  levő s kiálló  pár-
tázat ,  mely  rendesen  az  új  emelet  kezdeténél hú-
zatik.

FALPAPÍR,  (fal-papír)  ősz.  fn.  Festett  s kü-
lönféle  rajzokkal  ellátott  papír , melylyel  a  szoba- s
teremfalakat  egészen  bevonják s  azokra  tapasztjak.
(Tapéte, Wandteppich. Idősb Mandy  Péter).

FALPÁRKÁNY,  (fal-párkány) ősz. fn. lásd :
FALÖV.

FALPÁRTA, (fal-párta) ősz. fn. 1. FALKO-
SZORÚ.

FALPORLÁS,  (fal-porlás)  ősz.  fn.  A  falnak
azon  hibás  állapota , midőn  alkotó  részei  szilárdsá-
gukat  vesztik , töredeznek , s  az  idő  viszontagságai
által  elromlanak.

FALREPEDÉK, (fal-repedék) 1. FALHASA-
DÉK.

FALRONTÓFÜ, (fal-rontó-fö) ősz. fn. lásd:
FALFÜ.

FALSÉPRÜ,  (fal-séprü)  ősz.  fn.  Hossza  nyelfi
seprű, melylyel  a  falakat  tisztogatják,  leporozzák.

FALS1KÁRLÓ,  (fal-sikárló)ősz.  fn.  Kőmívesek
eszköze, azaz,  fogóval ellátott  sima deszkácska, mely-
lyel a  felhányt  vakolatot egyenesre  elsimítják.

F ALSÓ,  (fal-só) ősz.  fn.  Középső , mely  a regi
falakon  és  mészköveken  kiveri  magát.  (Nitram  cal-
careum).

FALSRÓF,  (fal-sróf)  1. FALCSAVAR.
FALSZEKRÉNY, (fal-szekrény)  ősz.  fn.  Szek-

rény,  mely falba  van becsinálva ; ajtóval  ellátott, és
szekrényfii  szolgáló  falüreg.

FALSZÖNYEG,  (fal-szőnyeg)  ősz.  fn.  Szőnyeg,
melylyel  kényelem  és  ékesités  végett  a  falat  behúz-
zák.  V. ö. SZŐNYEG.

FALTALP,  (fal-talp)  ősz.  fn.  A  falnak  alsó  ré-
sze, mely  közvetlenül az  épület  alapján  nyugszik.

FALTÁMASZ,  (fal-támasz) ősz.  fn.  1.  FALTA-

FALTÁMASZTÉK,  (fal-támaszték)  öaz.  fn.  1)
Általán,  akármely  eszköz  vagy  készület , melylyel  a
falat  megerősítik.  2)  Különösen, a  falhoz  ragasztott
oszlop,  mely  azt a  ki-  vagy  bedőlés  ellen  biztosítja.

FALTARJAG,  (fal-tarjag)  ősz.  fn. lásd  : FAL-
ZUZMÓ.

FALTETÜ,  (fal-tetü)  ősz.  fn.  1. C8IMAZ.
FALTÖRÉS,  (fal-törés)  ősz.  fn.  Várostromi

munka,  midőn  a  várfalakat,  bástyákat bizonyos rontó
eszközökkel,  gépekkel  rongálják.

FALTÖRÖ,  (1),  (fal-törő)  ősz.  mn.  Amivel  fa-
lat  v.  falakat  törnek.  FaUörS  kot.  Átv.  ért  kemény
fejű,  makacs, nyakas.  Falt&rB  ember.

FALTÖRŐ,  (2),  (1.  föntebb)  ősz.  fn.  Régiek
hadi  készülete, melylyel  a  várak  falait  megrongálni,
rajtok  rést  Ütni , s  utat  nyitni  törekedtek.  Az  ujabb
világban  f ál töröknek  bivták  azon  nagy  agyukat,  me-
lyekből 50-60  fontos  golyókat lövöldöztek.
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FALU, fn. tt. fal*-t  v. faival,  tb. — * v.  falvak.
Személyragozva  : falu-m, falu-d,  falu-ja  vagy  falva
(ez utóbbi  leginkább  helynevekben),  falu-nk  stb. Ré-
giesen  folu.  A  Tatrosi  codexben  folnagy  (villicus,
majoros)  annyi  mint falunagy,  tehát  itt  villa értelem-
ben vétetik; de olvasható  régibb iratainkban város je-
lentésben  is. V.  ö. FOLNAGY. 1) Több  egymás mel-
lett  fekvő  mezei házak  és gazdasági épületek öszvege,
melyeket  jobbára  földmivelők  laknak,  kik  városi  jo-
gokkal , kiváltságokkal  nem  bírnak.  Kis falu,  nagy
falu.  Jobbágy, falu  nemes falu.  Falura  menni.  Falun
lakni.  Estve  van  már a faluban,  farkas  lakik  a bo-
korban.  (Km.)  Több  a falu,  mint a  város.  (Km.)  Meg-
húzta magát,  mint  Guta  (nevű  haramia ?) a  falu  vé-
gén.  (Km.)  Minden  faluban  mát  törvény.  Faluról
falura.

„Édes  falum  határa
Elhagylak  nem sokára."  Népd.

Kilenc* pustta faluban  nincs párja.  (Km.).  2)  Falun
lakó  vagy  átv.  ért  akármely más közönség. Falu  biká-
ja.  Falu  dobja.  Falu  háza. Falu  kalodája.  Falu  stája,
azaz,  előcsahosa.  Falu nadrágja,  falu  köpönyege.  Falu
rovatára  enni  inni.  3)  Tájszólás  szerént,  mint  a né-
meteknél  dós  Land  ám.  ami  nem város.  Faiura  vo-
nulni.  Falun  mulatni, azaz,  a  városon  kívül,  akár  fa-
luban, akár  pusztán,  tanyán,  szőlőben  stb.

Oszvetétel által  számos helynevet alkot,  mint  :
Nagyfalu,  Kisfalu,  Magyarfalu,  Olaszfalu,  Jászfalu,
Feketefalu  stb.;  s  birtokragozottan  : falva  (mint Áb-
rahámfalva  , Asstonyfalva)  még  számosabbat, melyek
illető  helyeiken  mind  eléfordúlnak.

Némelyek  (pl.  a  Debr.  gramm.)  szerént  ám.
falakból  álló,  falakkal  biró  hely; de  hihetőbben val,
régente  bír  értelemben  divatos  igétől  ugyancsak  ré-
gente  divatozott  valal,  a  latin  .poBsessio' értelmében:
„mert  valának  sok  valali"  (Tatrosi  codex);  ebből
lett  palóczosan,  scékelyesen,  göcseiesen  ejtve  : va-
lau  =  valn = falu.  (A szláv  nyelvben is  eléjön va-
lal).  Rokon  vele  a  szanszkrit: palK,  (ám.  vár, város),
a  hellén  :  nóÍLts,  persa pahlav, pahlu  (város),  latin
trilla,  arab  balod,  mandsu falán  stb.

FALUBELI,  (falu-béli) ősz.  mn. Faluban  lakó,
onnan  származó, eredő, oda tartozó.  Falubeli  kocsmá-
rot.  Falubeli  koldusok. Falubeli  napszámosok.

FALUCSKA,  (1),  (fal-u-cs-ka)  kies.  fh.  tt.  fa-
luetká-t. Kisded  falu.

FALUCSKA,  (2),  helység  Beregh  megyében ;
helyr.  Falucská-n,  —rá, —ról.

FALUBIBÓ,  (falu-bíró)  ősz.  fn.  A  falunak  fő  '
tisztviselője,  ki  a  falu  lakosai  fölött  a  törvényben és  j
•zokis által  meghatározott igazgató,  ítélő  és  büntető l
hatalommal  bír.  A  nép  nyelvén, s  közönségesen  szól- l
va  : falu  bírája  v.  falusi  biró;  többes  számban : fa- \
lubirák  y. falusi  bírák.  V.  ö. BIRÓ.

FALUD,  (fal-n-d)  fh.  tt.  falud-ot.  Némely  fa-
luk  neveiben  él.  Értelme  ám.  ..iluhtly.  NAGYFA-  '

AXAB.  KMT.  UO*i>  H.  KOT.

LÚD,  puszta  Szála  megyében;  KISFALUD,  lásd
maga  helyén  a  K  betű  alatt.

FALUHÁZ,  (falu-ház) ősz.  fn.  A  falu  közönsé-
gének  háza, köz épülete, melyben  a  bírák  tanácskozni
szoktak; köz szólás  szerint  : falu  háta.

FALUHELY,  (falu-hely)  ősz.  fn. Tér,  melyen a
falu  fekszik,  belső  és  külső  telkeit  öszvevéve;  az
egész  falu  határostul.

FALUKATA,  (falu-kata)  ősz.  fn.  A  székelyek-
nél  ám. házról  házra járó, pletykákat,  híreket  hordó
asszony, vagy  katuska  férfi.

FALUNAGY,  (falu-nagy)  ősz.  fn.  A  falunak
elöljárója;  első  személy  a  falu  hivatalnoki  között
Olyan  szó,  mint  :  várnagy,  hadnagy.  Egyébiránt  ez
értelme  mai napság  nem divatos.  V.  ö.  FOLNAOY.

FALUNÉP,  (falu-nép)  ősz.  fn.  A  falu  lakosai-
nak  öszvege,  közönsége;  szokottabban : falu  népe.

FALUNLAKÓ,  (falun-lakó)  ősz.  fh.  Személy,
ki  falun  v.  faluban  lakik,  ki  ott telepedett  meg,  s ott
keresi  kenyerét.

FALUS,  (fal-u-s)  mn. tt  falus-t  v.  —át, tb.
—ok.  Kinek  faluja  van.  Falus  úr,  mint  :  földes  úr,
kastélyos  úr.

FALUSI,  (fal-u-s-i)  mn. tt  falusi-t,  tb.  — ok.
1) Falun  lakó,  falura  való,  onnan  eredő,  falura vo-
natkozó.  Falusi  varga.  Falusi  búcsútok.  Falusi  biró,
mester, pap.  Falusi  cseléd. 2) Nem-finom,  műveletlen,
nyers; együgyfl  v.  egyszerű.  Falusi  erkölcsök,  szoká-
sok.  Falusi  munka. Falusi  gubó.

FALUSIAS,  (fal-u-s-i-as)  mn.  tt  falutiat-tt

v.  —át, tb.  —ok.  Olyan,  mint  a  falusi  lakosoké
szokott  lenni. Falusias  beszéd,  magaviselet, öltötkodét,
mulatság.

FALUSIASÁN,  (fal-u-s-i-as-an)  ih.  Falusiak
módjára,  szokása  szerént.  Falusiasán  viselni  magát.
Falusiasán  hordani a  hajat.

FALUSILAG,  (fal-u-8-i-lag)  ih.  Falusi  módra,
úgy,  mint  a  falusiak  szoktak,  falun  divatos  szokás
szerint

FALUSTUL,  (fal-u-s-tul)  ih.  Az  egész  faluval
együtt,  mindenestül.  Oda  vagyunk  falustul.

FALUZ,  (fal-u-z)  önh.  m.  falut-tam,  —tál,
—ott.  1) Faluról  falura  jár.  Faltának  a  tsidó  kalmá-
rok,  a  rongyszedSk,  drótosok stb.  Faluinak  némely  in-
gyenélők,  koldusok, csavargók.  2)  Ugyanazon falu  há-
zait  sorra járja,  pl. kéregetés,  koldulás , árulás,  hir-
hordás  stb.  végett.

FALUZÁS,  (fal-u-z-ás)  fn.  tt.  faluzás-t,  tb.
—ok.  Faluról falura járás,  csavargás;  a  falu  házai-
nak  bekóborlása.  V.  ö. FALUZ.

„Van  susogó ,  faluzás , van  vokshajtósdi  vadászat."
Tisztujitási  feddővers.

FALUZÓ,  (fal-u-z-ó)  mn.  tt. falutó-t.  Aki  falu-
ról  falura jár,  vagy  a  falu  házait  sorba  bekóborolja.
Falutó  tsidó,  üveges  lót.

FALVA,  ám.  fáin  pgyes  harmad  személyi  rag-
gal,  leginkább helynevekben,  mint  Bethletifalva,  Ra-
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rátfalva,  Mihályfalva  stb.  melyet  sokszor  csak  fa
szóvá  húznak  öszve,  mint  :  Asizonyfa,  Dénetfa,  Ma-
léfa,  Pálfa,  Péterfa  stb.  V.  ö.  FA  és FALU.

FALZUZMÓ,  (fal-zuzmó)  ősz.  fh.  Falakon  te-
nyésző  növényfaj  a  zuzmók  neméből.  (Lichen  parie-
tinns).

FAMAG,  (fa-mag)  ősz.  fn.  Mag,  mely  a fán,
hüvelybe,  tokba,  gyümölcsbe  rejtve  terem, s mely ál-
tal  a  fát  szaporítani,  tenyészteni  lehet  Famagokal
nedm, gyűjteni,  ültetni.

FAMEH,  (fa-méh)  ősz.  fn.  Vad  méhek  különös
faja,  mely a  fák  odvaiban  fészkel.

FAMERÉS,  (fa-mérés)  ősz.  fn.  Erdöszök  műkö-
dése ,  mely  szerént  a  fák  magasságát,  s  tömegök
mennyiségét  meghatározzák.

FAMERTÉK,  (fa-mérték)  ősz.  fn.  Mindenféle
mérő  eszköz  vagy  mód, melylyel  az  4116  vagy  levá-
gott  és  öszverakott  fának  magasságát és mennyiségét
meghatározzák.

FAMETSZÉS,  (fa-metszés)  őse.  fn.  Általán  cse-
lekvés, melynél fogva  a  fát  valamely  éles  eszközzel
be- vagy  elvágják,  hasítják.  Különösen, mesterség,
midőn  valaki  betűket  vagy  más  jegyeket,  alakokat
vés  fába,  hogy  azokat  nyomtatás  alá  bocsássa.  (Xy-
lographia).

FAMETSZET,  (fa-metszet)  ősz.  fn.  Fametszés
után  készült  nyomtatvány; vagy  betűk, jegyek,  ala-
kok,  melyek fába  vannak  metszve.

FAMETSZÖ,  (fa-metsző) ősz.  fn.  Mester,  ki  be-
tűket, különféle  jegyeket  és  alakokat  fába  metsz;
kfllönböztetésül  az  aczél-,  réz-,  kőmetszó'töl.

FAMÉZ,  (fa-méz)  ősz.  fn.  1) Fából  kiszivárgó
sürües  nedv, mely megkeményedvén, famétgá-aab  ne-
veztetik.  2)  Odvas  fákban  tanyázó  méhek  méze.

FAMEZGA,  (fa-mézga)  ősz.  fn.  1.  FAMÉZ  1).
FAMÍVES,  (fa-míves) ősz.  fn.  Mindenféle  mes-

terember,  ki  fából  dolgozik, készít valamit, pl.  aszta-
los, kerékgyártó,  esztergályos, ács,  bodnár stb.

FAMOH,  (fa-moh)  ősz.  fn.  Fákon  termő, tenyé-
sző nohféle  növény a  lopvanőszó'k  seregéből.

FAMOLY,  (fa-moly) ősz.  fn.  A fákban, kivált ha
vének,  s régen  kivágottak,  tenyésző  féreg,  mely erős
apró  fogaival  azok belsejét  és  kérgét  emészti, más-
kép  : Mti. V. ö. MOLY.

FAMUNKA,  (fa-munka)  ősz.  fn.  1. FAMÜ.
FAMÜ,  (fa-mű)  ősz.  fn.  Minden,  mi  valamely

mesterség  által  fából  készíttetik.  Ilyenek,  az  ács-
müvek , asztalosmüvek ,  esztergarmfivek, bodnármü-
vek  stb.

FAMÜVES,  (fa-müves)  I.  FAMÍVES.
FAN,  (rokon fon  igeszóval, s  jelentése mintegy

fonal,  a  Hegyalján  és  vidékén csakugyan ejtik  is/ón-
nak , cseh  nyelven : fnnyek) ; fn.  tt.  f cm-t,  tb.  — ok.
Általán  szőr,  mely  a  szeméremtest  körül nő,  szemé-
remszőr.  Különösen , némely  vidékeken,  egyedül  a
nők  szemérme  körül növő szőr  neveztetik így.  Némely
régieknél  pedig  az  ifjak  és  szüzek  szeméremtestén

sarjadzó  gyönge  pehely.  Átv.  ért  némely  gyökér
termények  héjából  kinövő,  szőrhöz  hasonló  szálak.
V.  ö. FANOS.

FANATLAN,  (fan-atlan)  mn. tt  fanaUan-t,  tb.
—ok. Kinek  fána  nincsen, vagy  még nem nő.  Fanat-
lan  OMsony, fanaüan  kit  leány.

FANCS,  (fan-cs)  elvont törzse  1) fanctalog  igé-
nek , 2) fanerika  főnévnek.  L. ezeket

FÁNCS, paszta Fehér  megyében; helyr.  Fánct-
on,  —ró,  —rrfi.

FANCSAL,  (1),  fn.  tt  Fanctal-t,  tb.  — ok.
Gyannathy  Sámuel szerént  ám.  Vencttl  (Venceslans).

FANCSAL,  (2),  helységek  neve Abaúj,  Heves
és Pozsony  vármegyékben;  továbbá  Erdélyben  Ud-
varhely  székben és  Torda  megyében; helyr.  Fanetal-
on,  —rá,  —ról.  Olyan,  mint afanctalifenUlet.  (Km).

FANCSALOG,  (fan-cs-al-og)  önh.  rá.  fanctalog-
tam  v. fanetalg-ottam,  —tál  v.  fanctalg-ottál,  fám-
etalg-ott,  htn.  —m  v.  fanctalg-ani.  Dunán  túl  ám.
nyomorogva,  soványán  ide-oda  jár-kel,  mint  afféle
beteges vagy  lábadozó  ember.  Néhntt:  vántorog  v.
vánttorog.  A  székelyeknél  ám.  tekereg, elé s  hátra
jár.  Gyöke fan  rokon von gyökkel  és  vont, ván*t  tör-
zsekkel.

FANCSAROG,  (fan-cs-ar-og)  1. FANCSALOG.
FANCSffiA,  (1),  (fan-cs-ik-a)  fh.  tárgyeset:

fanctiká-t.  Pápa  vidékén  ám.  darab  rongyocska.  V.
ö. FANCZ.

FANCSIKA,  (2),  falvak  Bihar (kettő) és Ugocsa
megyében; KIS—, NAGY—, puszták  Bihar megyé-
ben ; helyr.  Faneriká-n,  —rá,  —ról,

FANCSONT, (fan-csont) ősz. fh.  Az  ágyékcsont-
nak  kinyomuló része,  mely  a  szeméremtaghoz  legkö-
zelebb  fekszik.  (Ős  pnbis).

FANCSONTÍV,  (fan-csont-ív)  ősz.  fn.  ívded
görbület, melyet  a  fancsont képez. V. ö. FANCSONT.

FANCSONTVÁLASZTÁS,  (fan-csont-választás)
ősz.  fn. A  fancsontnak,  mely  ív-alakkal  bír,  kétfelé
válása. (Symphyseotomia).

FANCZ,  fn.  tt. fanct-ot. Túl a Dunán ám. rongy,
ruháról  fityegő  szakadék.  Alkalmasint  egy  eredetű  a
német  Fetten  szóval; olaszul peua,  fetta.

FANCZ,  (fán-cz,  rokonnak látszik vele a szansz-
krit  vont  [kötni,  fonni], német Fádén stb.) fh. tt/öncs-
őt.  1) A  kasza  nyakát  görbe kapocscsal erősítő,  mint-
egy  öszvefonó  eszköz.  2)  Bovás,  bemetszett  hézag,
melybe  valamit becsiptetnek, beeresztenek,  pl.  fanét
a*  ablakfán,  hogy  az  ablakráma  bele  menjen;  fané*
a  ttinddyen,  melybe  más zsindelyt  élénél  fogva bele
alkalmaznak, tehát  több  zsindelyt mintegy  öszvefon-
nák,  öszvefoglalnak.

FANCZILLA,  (a latin  : ancilla,  olasz  fanceüa,
fandnlla  stb.  szókkal  rokon) fh. tt. fanctüldt.  A  szé-
kelyeknél  ám. kicsi rongyos, fanczos szolgáló, szegény
leányka.

FANCZOG,  (fancz-og)  önh.  m.  fanct^g-tam,
—tál,  —ott.  A  vinctog  szónak  ikertársa.  A  széke-
lyeknél  ám. finyorán, finnyásán, kényesen  szól.
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FÁNCZOL,  (fáu-cz-ol)  áth.  m. fánczol-t.  A  szé-
kelyeknél  ám. a  kerékre vonandó sinvasba négy szögű
Irakat  vés, hogy  szeget  lehessen  bele  ütni.  Szélesb
ért  fanc«ot  vés, csinál.  V. ö. FÁNCZ.

FÁNCZOZ,  (fán-cz-oz)  áth.  m.  fánczoz-lam,
—tál,  —ott. Valamibe  fánczokat  vés.  V.  ö. FÁNCZ.
Zsindelyt,  ablakfát  fánetomi.  Székely  szó.

FANEDV,  (fa-nedv)  ősz.  fn.  A  fában  levő  híg
részek.

FANEMTÖ,  (fa-nemtő)  ősz.  fn.  A  régi  görögök
mythologiája  szerint  így  neveztettek  azon  képzelt
szellemek,  melyekről  hitték  , hogy  a  fák , különösen
agg  és  szent  tölgyek  odvaibau  laknak  (Dryades, Ha-
madryades).

FANEMÜ,  (fa-nemü)  ősz.  inn.  Fák  osztályából
való,  ahhoz  tartozó;  vagy  olyan,  mint  a  fa,  a  fának
némi tulajdonságaival  bíró.  Fanemü növények.  Fanemü
enktttSk.

FANFAROS,  (fan-  v.  von-faros)  ősz.  inn.  tt.
fanfarot-t  v.  —át, tb.  —ok.  A  székelyeknél  ám.
félre  járó  fani,  mintha  egyik  farát  vonná  a  másik
után.

FANÍV,  (fan-ív)  ősz.  fii.  Az  alhasnak  ívalakú
része,  melyet  a  fan  takar. V.  ö. FAN.

FÁNK,  (fán-k,  azaz  főnék  v.  fonadék,  fonott
sütemény),  fn.  tt  fánkot.  Tésztából  leginkább  fonot-
tan  vagy  fonott  alakban  készült  sütemény.  1)  Széle-
sebb  ért.  többféle  sütemények  neveztetnek  így  , mi-
lyenek  :  dorongot  fánk,  kürtös  fánk,  forgács  fánk,
toló fánk,  tölcsérét  fánk,  csillag  fánk,  lelkes fánk,  ve-
lőt  fánk,  mogyoró  fánk  stb.  Vannak,  kik  a  német
Pfannkuchen  szóból  származtatják,  de  ez erőltetett  és
egészen  mást  is jelent.  2)  Különösen  finom,  legin-
kább  farsangban  kelendő  tésztasütemény , gömbölyű
alakban,  s  töltelékkel  vagy a  nélkül;  némely  vidéke-
ken  siska,  másutt  pamputka.  3)  Mátyásföldön  kizá-
rólag  fánknak  mondják  azon  süteményt,  melyet má-
sutt  forgácsfánknak  vagy  csöröt'-'nek  s  herSczénfk  iá
túnak.  Megvan  az  illír  nyelvben  is.

FÁNKTOLÓ, (fánk-toló) ősz. fű. Szakács- vagyis
konyhaeszköz,  melylyel  az  úgynevezett  tolófánkot
készítik,  melynek  belseje  szögletes  és  rovátkos szo-
kott  lenni,  honnan  a  tolófánk  is  ilyen  alakot vesz föl.

FANOS,  (fan-os)  mn.  tt.  fanot-t  v.  — át,  tb.
—ok.  1) Kinek  fana van;  a  mi fannal benőtt.  Fanos
leány,  legény.  V.  ö.  FAN.  2)  Szőrös.  Fanos  ebnek
gubát  eb a  tárta.  (Km.).  3) Mondják a növények  gyö-
keiről,  és  némely  földi  terményekről,  melyek  rosto-
sak, s  mintegy  hajat,  szőrt  eresztenek.  Fanos  répa.

FANOSODÁS,  (fan-os-od-ás)  fn. tt.  fanosodás-t,
tb.  —ok.  Állapot,  midőn  valakinek  fana  nő.  V.  ö.
FANOSODIK.

FANOSODIK,  (fan-os-od-ik)  k. m.  fanosod-tam,
—tál,  —ott.  Szeméremteste  körül  szőrösödik.  Átv.
ért  nemzésre  alkalmassá,  képessé  kezd  lenni.

FANÖVELDE, (fa-növelde)  ősz. fn.  lásd  • FAIS-
KOLA.

FANÖVENY,  (fa-növény) ősz. fn.  Növény, mely
a  fák  neméhez  tartozik,  pl.  a  seilva-, cser-,  tölgy-fanö-
vények.

FANSZÖR,  (fan-szőr)  ősz.  fű.  1. FAN.

FANT,  (rokonnak  látszik  vele  a  magyar  bánt
és  fényit,  franczia  veng-er,  latin  vind-icare,  német
ahnd-en),iégl  szó, fn. tt. fantól.Valamely  bántó  tettnek
hasonlóval  viszonozása,  fenyítése.  Pánton fant,  azaz
hántásért bántás.  Pánton fant tál  fizetni.  (Talio, poena
talionis).

FANTAJ,  (fan-táj)  ősz.  fű.  Az  alhasnak  azon
környéke,  melyet  fan  szokott  lepni,  azaz  a  szemé-
remtest  kerülete.

FANTAROG,  (fan-t-ar-og)  1. FANCSALOG.
FANTETÜ,  (fan-tető) ősz.  fn.  Különös  tetűfaj,

mely  leginkább  a  fan  közé  veszi  be magát,  s a bőr alá
búvik,  máskép  :  lapot  tetti.

FANTI,  (fan-t-i)  mn. tt. fanti-t,  tb.  — ok.  Szé-
kely szó, ám. fancsalgó,  fantargó, bolygó  esztt, féleszü.

FANZÁK,  (fan-zár)  fn.  tt.  fantár-t,  tb. —ok.
Cserjeféle  növénynem az  öthímesek  seregéből  és egy-
anyások  rendéből;  bokrétája  nyakas,  torkát  a hím-
szálak  szőrei  bezárják,  honnau a  neve  (Lycium).  Fii-
jai  : sugár,  pongyola,  gorbegurba,  lila  fanzár.

FANY,  elvont  gyök  ,  mely  a f anyai,  fanyalog,
fanyalodik,  fanyar,  fanyara  stb.  szókban  fenmaradt.
Ezeknek  értelme  után  következtetve jelent  valamely
szorítót,  öszvehúzót,  kényszerítőt,  tehát  szinte rokou
fon,  von  igékkel.

FANY ÁL,  (fany-al)  fn.  tt.  f anyai-1,  tb.  —ok.
Árnyas  helyeken  tenyésző  cserjés  növény,  melyen
vörös  héjú  én  lisztes  husii  bogyók,  a  medvék  kedven
eledele,  teremnek.  (Arbutus  uva  ursi).

FANYALGÁS,  (fany-al-g-ás) fn. tt.  fanyalgás-t,
tb.  —ok.  Szorultságbau,  szükségben  ide-oda hajlás,
nyomorgás  ,  kedvetlenség , mintegy  vonalgám.  V.  ö.
FANYALOG.

FANYALGÓ,  (fany-al-og-ó,  mintegy  :  vonalgó)
mn.  tt.  fanyalgó-t.  Szorult,  szűk  állapotban  levő,  s
ennél fogva mindenre kényszerülő,  nyomorgó,  ide-oda
járó-kelő.  Utczán  fanyalgá  idegen  koldus.  Éhségbeit
fanyalgó  hadi  foglyok.

FANYALGÓS,  (fauy-al-og-ó-os)  mű.  tt.  fanyal-
gós-t  v.  —át, tb.  —ak. Nyavalygós,  beteges.

FANYALODÁS  ,  (fany-al-od-ás)  fn.  tt.  f anyu
lodát-t,  tb.  —ok.  Szükségtől  szorongatva  magának
elszánása  valamire.

FANYALODIK,  (tany-al-od-ik) k.  m.  fanyalod-
tam,  — tál,  —ott. Szükségtől,  kénytelenségtöl  vonva
vagy  szorongatva  valamire  szánja  magát.  Éhségébe"
ráfanyalodott  a fekete  kenyérre.  Azokhoz  fanyalodott,
kiket  hajdan  megvetett  volt.

FANYALOG,  (fany-al-og,  mintegy  :  vonaloj;
önh.  m. fanyalog-tant  v.  janyalg-ottam  ,  fanyalug-tti
\.  fanyalg-ottál,  faiiyal.g-o/t.  1) Szükségben,  szorult-
ságban  tűr,  szenved a  nélkül,  hogy  baját  kijelentené ;
elnyomorog.  Inkább  éhen ,  ronífyiman  fanyalog  .  *"•/.'
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Mm koldulna.  2)  Magában  nyög,  sóhajtor,  magába !
vonulva szenved.

FANYAB,  (fany-ar)  mn. tt. fanyar-t,  tb.
1)  Mondják  nedvről,  vagy  nedvvel  bíró  testről, mely
éretlen  savanyúsága,  vad  ízű, fojtós,  mely  a  szájat
öszvehúzza,  vonja.  Fanyar  egret,  fanyar  bor, fanyar
birsalma, fanyar  som, kökény. Egyezik vele  a tál a Du-
nán  több  vidéken  divatos  vonyár,  és  a  régies  venye-
rék,  (sicera).  2)  Átv.  ért.  kedvetlen, kemény; szűk
korlátok  közé szorult;  erős  fegyelem  alatt  levő.  Fa-
nyar  ember.  Fanyar  élet.  Ezen  értelemben  hangra
nézve  is némi rokonságban  van a  sanyar  sióval.  L.
SANYAR.

FANTABÁN,  1. FINTORÁN.
FANTARI,  (fany-ar-i)  mn.  tt  fanyari-t,  tb.

—ok. Rósz  kedvű.
FANTARKÁS,  (fany-ar-ka-au)  mn. tt  fanyar-

kát-t  v.  —át,  tb.  —ok.  Aminek  kevéssé  fanyar,
fojtós  ize  van.  Fanyarkát  vöröt  bor.  A  nem  egemen
érett  kökény  fanyarkát.

FANTARODIK, (fany-ar-od-ik)  k. m.  fanyarod-
tam,  —tál,  —ott.  1) Fanyar  izfivé  lesz,  fojtósodik,
öszvehuzó  savanyuságot kap,  csipősödik.  Forrót  után
fanyarodik  a  vörötbor.  2)  Fölcserélve használjak  fa-
nyalodik  helyett  V.  ö.  FANYALODIK.

FANYAROG,  (fany-ar-og)  önh.  m.  fanyarog-
tam  v. fanyarg-ottam,  —tál v. fanyarg-ottál,  fanyarg-
ott;  htn.  —m* v. fanyargani.  Szükségben, nyomorban
szenved,  tengődik;  fanyar életet  él.  V.  ö. FANTAR
és  8ANYABOG.

FANYARSÁG,  (fany-ar-ság)  fn.  tt  fanyartág-
ot. Valamely  italnak, gyümölcsnek  vad  savanyúsága,
vad  ize,  fojtóssága.  Éten  bort fanyartága  miatt nem
lehet  inni.  Birtalma,  töm,  kökény  fanyartága.  Átv.
ért  roszkedviiség,  a  kedélynek  csípősködő, s bántó
modora.

FANTARÚ, (fany-ar-ú) mn. 1. FANYAR. V. ö.
SANYARÚ.

FANYARÚ KUKOJCZA, 1. ÁFONYA.

FANYARÚSÁQ, FANYARUSÁG, 1. FANYAR-
SÁG és v. ö. SANYARÚSÁG.

FANYELÜ,(fa-nyelfi)  ősz. mn.  Minek fából  van
nyele. Fanyelü  két,  bictak,  villa. V.  ö. NYÉL.

FANYESÉS,  (fa-nyesés)  ősz.  fe.  A  fa  ágainak
valamely  éles eszköz  által  tőből  vagy  izeknél  elmet-
szése.

FANYESŐ,  (1),  (fa-nyeső)  ősz. mn. Amivel  fát
nyesnek, V.  ö. NYES. FanyeiS  két,  ottó.

FANYESŐ,  (2), (1. föntebb)  ősz. fn.  1) Személy,
ki  fát  vagy  fákat nyes.  2) Eszköz, pL olló, kés, mely-
lyel nyesnek.  V.  ő. NYES.

FANYIRÉS,  (fa-nyirés)  ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn  a  fa  ágait,  hogy  egyarányosan álljanak,  vagy
akadályul  ne legyenek,  kertészoUóval  elnyirik;  kü-
lönbözik  tehát  némileg  a  fenyeséstől,  mely  talajdon-
kép  az ízekben  történik,  a nyirés pedig csak  az egy-
arányra  van  tekintettel.

FANYIRÖ,  (fa-nyirő)ösz.fn.  Kertészolló, mely-
lyel a fák  vagy  bokrok agait  egyenes vonalra  nyírjak.

FÁNYOL,  (fány-ol  ám.  von-ol) áth.  m.  fányolt.
A  puszta  helyet  kertté  aliAftA-B  végett, vékony ke-
rítéssel  körülvonja  vagy  fonja.  Székely  szó.

FANYOLGAT,  (fany-ol-gat)  áth. m.  fanyolfat-
tam,  —tál, —ott.  Székely  szó, ám.  fanyarán,  finyo-
rán  v. finnyásán nyeleget

FANYOMAT,  (fa-nyomat)  ősz.  fn.  Mindenféle
nyomtatmány, mely fametszés  után készül. V.  ö. FA-
METSZÉS.

FANYOMATÚ,  FANYOMATU,  (fa-nyomató)
ősz.  mn.  Amit  fametszéssel  nyomtak. Fanyomatú  be-
tűk,  könyv,  képek.

FAOLAJ, (fa-olaj)  ősz. fn.  Olaj,  melyet át  olajfa
gyümölcséből  sajtóinak;  különbségül a  lenmag-, ken-
dermag-, tökmag-, repcze- stb. olajtól. V. ő. OLAJFA.

FAOLLÓ,  (fa-olló)  ősz.  fn.  1. FANYIRÖ, fn.
FAOSKOLA,  (fa-oskola)  Ősz.  fn.  lásd  : FAIS-

KOLA.
FAFADLAT,  (fa-padlat)  ősz. fn.  Fából, pl.  ge-

rendákból,  deszkákból  rakott padlat  Fapadlat  a  ló-
istállóban.  V.  ö.  PADLAT.

FAPALACZK,  (fa-palaczk)  ősz.  fn.  Palaczk,
mely  fából  van  csinálva.

FAPÁLCZA,  (fa-pálcza)  ősz.  fn.  Fából  való
pálcza. (Van vaspálcza is). Boctkorhotfapálc*a.  (Km.).

FAPÉHÉLY,  (fa-péhély)  ősz.  fn.  Némely  fane-
mek, nevezetesen  füzek,  nyárfák,  jegenyék  stb. vi-
rága, mely  pehelyalakban  szállingózik.

FAPÉNZ,  (fa-pénz)  ősz.  fn.  1)  Fából  csinált
pénz.  Bolondnak  a fapén*  it jó.  (Km.).  2)  Pénz, me-
lyet  némely  közintézeteknél,  pl. nyilvános iskolákban
fűtés  fejében  fizetnek.  Tikolai  fapént.  Betudni  afa-
péiut.

FAPIACZ,  (fa-piacz)  ősz.  fn.  Vásárhely, hol
különféle  használatra  való  fát  árulnak.  Szorosb. árt.
eladó  tűzi  fák  rakhelye.

FAPOHÁR,  (fa-pohár)  ősz.  fn.  Fából  vájt,  esz-
tergározott pohár.  Fapalac*khot  fapohár.

FAPOLTURA,  (fa-poltura)  ősz.  fn.  Poltura  fá-
ból. V.  8. POLTURA.  Bolondnak f apoltwa  it  jó,  ha
elvetttí  tem  kár. (Km.).

FAPOR,  (fa-por)  ősz.  fn.  Finom  por, mely  a
szúette  fából  elhull.  Szőlesb  ért  fürészelés,  vágás,
faragás  alatt  apróra  morzsolódó  fahulladék.  FU-
rénpor.

FAPORTÉKA, (fa-portéka) ősz. fn. 1. FAÁRU.
FAR,  (1),  hangutánzó elvont  gyök,  melyből  fa-

radék, faractkál,  farag  és  származékaik  eredtek. Ro-
kon a ver  igével,  továbbá  a  szanszkrit  bkarv  (ver,
tör), mar  (vág,  tör),  arb  (vág,  ver),  hellén  (fáftt,  la-
tin f trió, frango  stb.  szókkal. Egyezik  vele  a  forgdet
gyöke  fór.

FAR,  (2),  fn. tt  far-t,  tb.  —ok.  l)  Általán, az
állatnak  hátalsó  fele,  része,  hol  a  hat  vagy  d«rék
végződik,  s a lábak kezdődnek.  ÖkDr f ara, tehén fara,
ló  fara.  Gömbölyű  far,  otapottfar.  Farral  i
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istállóba.  Fartól  duói  át  ökörnek.  Alig  hiítta  a  farát.
2)  Különösen, az embernek  égési  alfele.  Nagy  far,
tí»  far,  kSvér,  tooány far,  kemény,  lágy  far.  Farára
vertek.  Farba  rúgni  Átvitt  ért.  ám.  túl-, T. kiadni  va-
lakin, ám.  felhagyni  vele. Megtapogatták  a f arát.  Fa-
rát  ristálja.  Abrinetetal  keríti farát.  Jól  bírja  a  fa-
rát.  Tarát  farát  kifettiti.  (Faludi).  Tarka  barka ruha,
illik  a najha  farára.  (Km.)  Úgy jár  a fara,  mint  a*
istennyila.  (Km.) Síitái  a fara,  vagy farával.  3) Átv.
ért  valamely  épületnek  vagy  alkotmánynak,  gépnek
hatolja.  Hajó  farán  áll  a  kormányát.  A  kocsit  fará-
nál  fogva  elemelni, vagy elvetni a  kocsi farát.  Snán  fa-
ra.  IitáUé  f ara.

Egynek  látszik por  vagy  mar  gyökkel  pari  v.
mart  szókban,  melyek  valami  emelkedettet,  kiállót
jelentenek; p  előtét  nélkül  pedig  orom szóval;  finnfii
perS;  a  hellénben  OÍ-QK  ám.  fark.

FAR,  elvont  gyökszó  ,  mely  a  fárad,  f áront
igékben,  és  származékaikban  él.  Értelme  /or-gás,
/or-golódás. Rokonok vele  a  szanszkrit pár, pur (mo-
zog),  a  hellén  ittÍQco,  ntgúto,  xoQtvm,  a  német fah-
ren, fiíhren,  fern,  angol far  (messze),  finn  vtisyn  és
több  számtalanok.

FÁRA,  (lengyelül  fara,  németül Pfarre,  latínul
paroehia)  fn. tt farát.  1)  Hívek  gyülekezete,  s azon
kerület, melynek  lelki  igazgn''isát  úgynevezett  plé-
bános  viszi.  Nagy  fára,  kis fára.  2)  Egyházi javada-
lom,  mely  bizonyos jövedelemmel  és  kötelességekkel
van  öszvekötve.  Gatdag,  stegény fára.  Terhet  könnyű
fán.  Fát át  kapni.  Farát  elvettteni.  Addig  papé  a
fára,  míg  benne  a pára.  (Km.).  E  szóval  leginkább
túl  a  Dunán  élnek.

FARACSKÁL,  (far-acs-ka-al)  áth.  m.  faract-
kál-t. Csak  úgy  játékból,  mulatságból, könnyeden fa-
rag  valamit, máskép : faragétól,  farietkál.  Kicsinezve
gyakorító  értelemmel  bír.

FARAD,  falu  Sopron megyében  ; helyr.  Farad-
on, —rá, —ról.

FÁRAD,  (far-ad)  önh. m. fárad-tam,  —tál, —t
v. fárad-ott.  1) Valamely  dologban,  munkában  nagy
erővel,  szinte  lankadásig  foplalkodik,  forgolódik.
Mát  ügyében  fáradni.  Kenyérkeresetben  fáradni.  Mi-
ben fáradt*  isméi  f  Ő  tokban f árad. Rest  kéttzerfárad.
(Km.). „A  munkás jó  hazafi, mint a buzgó keresztény,
szüntelenül  fárad , izzad és  harczol;  hogy  kipihenje
magát  az  örökkévalóságra  vár.*  (Lonovics  érsek).  2)
Testi  vagy  lelki  ereje  a  megfeiizülés  miatt  gyöngül,
alább hagy,  Unkád.  Ki  nem ttokta  a  dolgot,  hamar
fárad.  Bele fáradni  a kanalaiba, gyűjtésbe,  ttántátba.
Belefáradni  a  tanulásba,  gondolkodásba.  Elfáradni  a
hotttu úton.  Kifáradni.  Megfáradni.  3)  A  köznép,
midőn  udvariasan  vissza  akarja  utasítani  a  kínálást,
így  szól  : Ne fáradjon.  Ugyan  minek  fárad  f  vagy  :
Ne fáratttza  magát.  4)  Heves  vármegyében  annyi  is
mint soványodik.

FÁRADALMA8,  (fár-ad-al-m-as)  mn.  tt  fára-
dalmat-t  v.  —át, tb. —ok.  Bük  és  nagy  fáradsággal
járó.  Fáradalmat  munka, tUatát.
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FÁRADALOM,  (fár-ad-al-om)  fn. tt  fáradalm-
at.  Nagy és  sok, tartós  fáradság.

FÁRADÁS,  (fár-ad-ás)  fn.  tt.  fáradát-t,  tb.
—ok.  1) Valamely  ügyben, munkában, dologban  el-
járás , foglalkodás,  forgolódas.  2) A  testi vagy  lelki
erőnek  gyöngülése,  csökkenése, melyet  pihenés által
ismét vissza  lehet  nyerni.  V.  ö. FÁRAD.

FARADAT,  (far-ad-at)  fn. tt  fáradat-ot.  Fára-
dás  elvont értelemben.

FÁRADALTAN,  (fár-ad-atlan)  mn. tt  fára-
datlan-t,tb.  —ok.  Aki  nem fárad,  erejének  megfe-
szítésében  alább  nem hagy,  aki  szüntelen munkálko-
dik ; munkatürő.  Fáradallan gatda,  író.  Határozóilag
ám.  fáradatlanul.

FÁRADATLANUL,  (fár-ad-atlan-ul)  ih.  Az
erőnek  megfeszítésével  föl  nem  hagyva;  szüntelen
munkálkodva;  ki  nem fáradva.  V.  ö. FÁRAD.

PARÁDÉK,  (far-ad-ék)  fn.  tt  faradék-ot.  Ami
faragás  által  elesik, elhull.  Faradék-forgáet,  korüm-
faradék,  börfaradék.  V.  ö.  FARAG.

FÁRADÉKONY,  (fár-ad-é-kony)  mn. tt.  fára-
dékony-t  v.  —öt, tb.  — ok.  Könnyen  fáradó,  fára-
dásra  hajlandó. Fáradékony  vén  ló.

FÁRADHATATLAN,  FÁRADHATLAN,  (fár-
ad-hat(-at)-lan) mn.  tt  fáradhatatlan-l,  tb. -  öt. Aki
elfáradni  nem tud; folyvást  legnagyobb  szorgalom-
mal  s  pihenés  nélkül  dolgozó.  Fáradhatlan  nyelv-
búvár.

FÁRADHATATLANSÁG , FÁRADHATAT-
LANUL, 1. FÁRADHATLANSÁG, FÁRADHAT-
LANUL.

FÁRADHATLANSÁG,  (fár-ad-hat-lan-ság)  fn.
tt. fáradhatlantág-ot.  Tulajdonság, munkabírás, mely-
nél  fogva  valaki  fáradhatlan.

FÁRADHATLANUL,  (fár-ad-hat-lan-nl)  ih.
Soha  el  nem fáradva,  a  legnagyobb  és  állandó  szor-
galommal.

FÁRADOZ,  (fár-ad-oz)  önh.  m.  fáradoztam,
—tál,  —ott,  pár.  —«.  Folytonosan  vagy  gyakran
fárad.  Fáradozni  valamiben, pl.  vállalatban,  tervnek
kivitelében,  munkában. Más  Ügyében  fáradotni.  V.  ö.
FÁRAD.

FÁRADOZÁS,  (fár-ad-oz-ás) fn.  tt.  fáradotái-t,
tb.  —ok. Valamely  dologban,  ügyben folytonos  vagy
gyakori  munkálkodás, forgolódás,  utána  járás-kelés.
Át  Ügyvéd  fáradotátát  megjutalmatni.

FÁRADSÁG,  (fár-ad-ság)  fn.  tt  fáradtág-ot.
1) A  megfeszített  testi  vagy  lelki  erőnek  ellankadá-
sa,  mely  pihenés  által  ismét  el  szokott  múlni. Egy  jó
álom  minden fáradságot  helyrehot.  (Km.)  Fáradságot
ttenvedni.  2)  Átv.  ért  munka, dolog.  Sok  fáradta-
gomba  kerüli.  Ne  kímélje  fáradtagát.

FÁRADSÁGOS,  (fár-ad-ság-os)  mn.  tt.  fárad-
eágos-t  v.  —át, tb.  —át.  Fáradsággal járó,  fárad-
ságba  kerülő.  Fáradságos  foglalkodás,  munka, utatás.
V.  ö. FÁRADSÁG.
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FÁRADT,  (fár-ad-t)  mn. tt  fáradt-at.  Aki el
van  faradra.  V.  ö.  FÁRAD.  Fáradt  munkát, utat.
Fáradt  lónak farka  it  nehét.  (Km.).  Fáradt,  mint  a
kutya.  Átv.  ért  alábbhagyó, sebességét  vesztő.  Fá-
radt  golyó  nem öl  vadat. Fáradt  hullámok. Heves var-
megyei  tájnyelven  ám. tooány. Fáradt  Ma.

FÁRADTAN,  (fár-ad-t-an)  ih. Erőfeszítés miatt
ellankadva,  ideiglen meggyöngülve.  Fáradtan  érttiníc
vittta a várotba. V.  ö. FÁRAD.

FÁRADTIG,  (fár-ad-t-ig)  ih.  Faradásig, addig,
míg egészen elfáradunk.  Fáradtig  dolgotm.

FÁRADTSÁG,  (fár-ad-t-ság)  fti.  tt.  fáradtság-
ot.  Állapot,  midőn  valaki  elfáradt

FARADZIK,  (far-ad-oz-ik)  k.  m.  faradt-tam,
—tál,  —ott. L. FÁRÓL.

FARADZÓ,  (far-ad-oz-ó)  fn.  tt  faradtó-t.  1)
Ami  fáról. 2) L. FAROZÓ.

FÁRAFOLTÓ,  (fara-folyó)  ősz.  mn.  Mondják
növényekről, melyek  indái  fákra  felfutnak,  felteke-
rődznek. Fárafolyó  borsó.

FARAG,  (far-ag)  áth.  m.  farag-tam,  —tál,
—ott.  1)  Általán, valamely test  külsejét,  éles  esz-
közzel, pl.  késsel, fejszével  metélgeti, hasogatja,  for-
gácsokra  szabdalja.  Fúrni, faragni.  KOrmSket  faragni.
Lefaragni  apatkólandó  ló  kormit. Bort faragni.  Le-
faragni  a italaimat  a  borról.  2)  Metszés,  hasogatás
által  valamit  képez, alakit,  csinál.  Stéget  faragni.
Nyelet  faragni  a fejnének.  Gerendákat  faragni.  Ten-
gelyt,  koctioldaÜ  faragni.  Képet  faragni  köbül,  fából.
jStobrokat faragni  márványból.  Könnyű  a  lágy  kSoet
faragni.  (Km.). 3)  Átv.  ért.  simít, finomít, szelídít.
Etem  ifjín  még  tokot kell faragni.  Majd  ótok faragunk
valamit  belőle.  Öszvetételek  :  Elfaragni  a kiálló  cto-
mókát. Kifaragni  fából  valamely  tárgynak  kepét.  Lefa-
ragni  a  börrSl  a  kottt.  Megfaragni  a vattag  tteget.
V.  ö. FORGÁCS.

FARAGÁS,  (far-ag-ás)  fa.  tt.  foragát-l,  tb.
—ok. Cselekvés,  midőn  valamit  faragunk.  Képfara-
gái, kSfaragát;  gerendafaragát.  V.  ö. FARAG.

FARAGATLAN,  (far-ag-atlan)  mn. tt  faragat-
lan-t, tb.  —ok. Tulajd.  amit meg  nem  faragtak.  Fa-
ragatlan fenyuttálak,  kútágat.  Átv.  ért  műveletlen,
darabos  erkölcsfi,  durva,  neveletlen, goromba.  Fara-
gatlan  parattt.  Faragatlan  betyár.  Faragatlan  fa-
iutkó. Határozóilag  ám.  faragatíanul.

FARAGATLANSÁG,  (fár-ag-atlan-ság)  fa.  tt.
faragatlaatág-ot.  Müveletlenség, erkölcsök  darabos-
sága, nyerseség, neveletlenség, durvaság, gorombaság.

FARAGATLANUL,  (far-ag-atlan-ul)  ih.  1)
Tulajd.  faragás  nélkül, meg nem faragva.  Faragat-
Ionul  hevertetni  át  épületfákat.  2)  Átv.  ért.  nyersen,
durván,  minden  finomság nélkül, neveletlenül.  Fara-
gatíanul  vitelni  magát a  tártat  körben.

FARAGCSÁL, (far-ag-csa-al) áth. és kicsinyező;
m. faragetál-t.  Játékképen,  mulatságból, könnyeden
farag,  metélget, hasogat valamit  Körmeit f  aragetálja.
Fütfatipot  faragétól.  Betuatvetve : fartustgál,  faráét-
kál, farictgál,  farictkál.

FARAGDOGÁL,  (far-ag-d-og-ál) Gyakran  vagy
folyvást  farag.

FARAGHATATLAN,  (far-ag-hat-atlan)  mn. tt,
faraghatatlan-t,  tb.  — ok.  Amit faragni,  vagy  átvitt
ért.  művelni  nem lehet

FARAGIC8ÁL, (far-ag-ics-ál)  1. FARAGCSÁL.
FARAGMÁNT,  (far-ag-many)  fa.  tt  farag-

mány-t,  tb.  — ok.  Faragott  mű, alkotmány, pl.  kép-
ttobor,  halvány. Ét  a fejedelmek  parancsolatjából  tilt-
teltettek  a faragmdnyok.  (Káldi  Bölcs.  14.  16).

FARAGÓ,  (1),  (far-ag-ó)  mn.  tt  faragó-t.  1)
Aki  farag,  kinek  kötelessége, mestersége  a  faragás.
Faragó  ember, faragó  bérét, faragó  molnár.  2)  Mivel
faragnak.  Faragó  tték, faragó  kit,  melyeket öszvetett
szó gyanánt  Így  is  írunk  : faragóttik,  faragókét.  3)
Több  magyar  család  neve.  4) Főnévfii  áll  ezekben  :
képfaragó,  kőfaragó.

FARAGÓ,  (2),  falu  Erdélyben,  Kolos  megyé-
ben;  helyr.  Faragó-n,  —rá,  —ról.

FARAGÓKES,  (faragó-kés)  ősz. fn.  Két  végén
fogóval  ellátott  éles  vaseszköz,  mely által  leginkább
a  szerszám- és bútorfákat  szoktak  simára  egyengetni.

FARAGÓSZÉK,  (faragó-szék)  ősz.  fa.  Kerék-
gyártók,  bodnárok, szerszámkészítők  stb.  sajátságos
készülete, melyen ülve dolgoznak,  midőn  a munkába
vett  fadarabot  az  úgynevezett  szék  fejével  leszo-
rítják.

FARAGOTT,  (far-ag-ott)  mn.  tt  faragott-at.
Amit  faragtak,  kifaragtak.  Faragott  gerendák, fenyü-
nálak. Faragott  kép. Köböl  faragott  ttobor.  Faragott
képet  ne  csinálj  magadnak. (Tíz  parancs).

FARAGVÁNY,  (far-ag-vány) 1. FARAGMÁNY.
FARAKÁS,  (fa-rakás)  ősz.  fn.  1) Öscvehordott,

halmozott  fa.  2)  Cselekvés,  szolgai  munka,  midőn va-
laki  a  vágott  fit  halomba,  kazalba,  ölbe  rakja.

FARAKHELY,  (fa-rak-hely) ősz.  fa.  Nyílt vagy
kerített, vagy  födeles  tér, hová  az  épület-,  tűzi-  vagy
szerszamfát  lerakják.

FARÁMA,  (fa-ráma)  ősz.  fn.  Fából  készült  rá-
ma. Máskép  :  fakeret.

FARAMEK,  (far-am-ék)  fa.  tt. faramék-ot.  Táj-
szó,  1. FARTŐ.

FARÁSPOLY,  (fa-ráspoly)  ősz.  fa.  Ráspoly,
melylyel  fát  riszálnak, simítanak,  lapítanak.  V.  Ö.
RÁSPOLY.

PARASZT, (fár-aezt  v.  -asz-t) áth.  m.fárattt-ott,
htn.  —ni v.  —ont, pár. fáram-tz.  Eszközli, hogy va-
laki  faradjon,  vagy, elfáradjon.  V. ö. FÁRAD.  NeMt
munkával, hotttu  úttal fáratttani  valakit.  Kár  volt
étért fáratttani  bennünket.  Elfáratstani,  kifáratttani
a  birkótó  tártat.  Oda fáratttani  a ételedet  a  ttomttéd
faluba.  Magát fáratttani.  Kérem,  ne fáratttta  magát;
e  szavakkal  köszöni  a nép a megkinálást.

FÁRASZTÁS,  (fár-asz-t-ás)  fa.  tt.  fára»ttát-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőu  valakit  fárasztunk.  V.  ö.
PARASZT.

FARAZ, 1. FAROZ.

FARAZÓ, 1. FAROZÓ.
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FARBOGÁR,  (far-bogár)  ősz.  fn.  Hengerded
dereku  bogárfaj,  sima  torjjal,  és  paizskákkal, melyek
hátrafelé  keskenyre  húzódnak.  (Leptura).

FARBÖR,  (far-bőr)  ősz.  fn.  Sajátságos  szabású
leffentyti  bőrből,  melyet  a  bányászok  faraikra  kötve
viselnek.

FAECSAVAR,  (far-csavar)  ősz.  fn.  így  nevez-
tetik  a  puskában  azon  csavar,  mely a puska agyát a
csővel  öszveköti.

FARCSÍK,  (far-csik)  ősz.  fn.  Az  állatok  fará-
nak  vége,  mely  a  farnyilást  környezi.  Különösen  így
nevezzük  a  madarak  farát,  mit máskép  tréfásan  piís-
pöksüveg-ueí,  ptlspb'kfalat-nak  is mondanak.

FARCSÍKCSONT, (far-csík-csont) ősz.  fn.  Több
izekből  álló  csont,  mely a  farcsíkot  képezi.

FARCSÍKDUCZ,  (far-csík-ducz)  ősz.  fn.  Ducz
a  farcsíkban.  V.  ő.  DUCZ.

FARCSIKFICZAMODÁS,  (far-csik-ficzamodás)
ősz.  fn.  Kórállapot,  midó'n  a  farcsík  kificzamodik.  V.
ö.  FICZAMODIK.

FARCSIKIZOM,  (far-csik-izom)  ősz.  fn.  Izom  a
farcsíkban.

FARCSIKLÓ, (far-csikló) ősz. fn.  A  farnak  csik-
lója  v.  csuklója.

FARCSIMA,  (far-csima)  1.  FARCSÍK.
FARCSONT,  (far-c$ont)  I.  FARCSIKCSONT.
FAROSOK,  (far-csök)  1. FARCSÍK.
FARCZ,  (far-cz)  fn.  tt. farcz-ot.  Timárok  hcn-

geralaku  eszköze,  sodrófája,  melylyel  a  megfestett
bőrt  újra megtisztítják, s mintegy  mángorolják. Gyöke
far  azonos fór  (forgat)  gyökkel.

FARCZÁD, falu Erdélyben, Udvarhely székben ;
helyr.  Farczád-oi>,  —rá,  —ról.

FARCZINÁL,  (far-cz-in-a-al)  áth.  m.  — t. Du-
nán  túl  ám.  valakit  erősen kitndakol,  kérdésre  szorít,
fartat,  ide-oda  forgat.

FARCZINÁLÁS ,  (far-cz-in-a-al-ás)  fn.  tt  far-
czinálás-t,  tb.  —ok. Dunán túl  ám.  erős  fartatás,  val-
latás, kérdőre  fogás,  szorítás.

FARDAGÁLY,  (far-dagály) ősz.  fn.  Kitömött,
abroncsos  far.  Atv.  ért.  tulzólag  nagy  bőség  és czi-
kornya  a  beszédben, versben.

FARDAGÁLYOS,  (far-dagályos) ősz.  mn. Kitö-
mött,  abrincscsal  kerített,  renkesz,  kövér, terebélyes
farn.  Fardagályos  menyecske.  Néhutt  :  duczifaros.
Atv.  ért.  tulzólag  buja,  és  czikornyás  (eléadás).  Far-
dagályos  vertek.  (Phaleratus).

FARÉ,  (far-é) fn.  tt. faré-t.  .Fartat'  szóval  kö-
zös far  származéka,  ám.  fartatás;  eléfordúl  Szabó
Dávidnál  : faréra  fogja  = kérdőre  veszi.

FARÉ,  (fár-é)  fn. tárgy eset  :  — l,  többes:  — k.
A  székelyeknél  ám.  viszontagság,  nyomoruság,  fá-
radság. Sok farén  ment keresztül, azaz,  nyomornságon,
vitán, bajon,  fáradságon.

PABEDV,  (fa-redv)  ősz.  fn.  A  fának  rohadó,
porhanyú,  megtaplósodott, purhas  része.

FAREDVESÉDÉS,  (fa-redvesédés)  ősz.  fn.  A
fának  rohadása,  purhásá, taplóssá válása. V.  ö. RED-
VESÉDIK.

FARESZELÖ,  (fa-reszelö)  ősz.  fn.  Rovátkos
eszköz  vasból,  melylyel  a  fát  riszálják.  V.  ö.  RE-
SZELŐ.

FAREV,  (fa-rev)  ősz.  fn.  1. FAREDV.
FARÉV,  (fa-rév) ősz.  fn.  Hely, hol  a vizén  szál-

lított  fát,  különösen  épületfákat  a  szárazra  von-
tatják.

FARFENE,  (far-fene) ősz.  fn.  Sertések  beteg-
sége,  midőn  faraikon  a  serte  elrohad,  s  kukaczok es-
nek  beléjök.

FARGÁCS,  1. FORGÁCS.
FARHÁM,  (far-hám)  ősz.  fn.  Czifra,  salangos

hám,  mely a  16  farát  betakarja,  különösen  a  végből,
hogy  ereszkedőkön a  ló a  szekeret  könnyebben  tart-
hassa.  Hont, Nógrád,  és  szomszéd  megyékben  s álta-
lán  a  hegyes  vidékeken  divatos  lószerszám.

FARHÁMOS,  (far-hámos)  ősz.  mn.  Farhámmal
ellátott,  ékesített,  szerszámozott.  Farhámot  ló.  Hal-
lani  némely  palóczoknál  : farhámos  mite,  azaz  inne-
pélyes  mise,  midőn  a  papok  ékesebb,  czafrangosabb
öltözékekben  szolgálnak.

FARHÁNYÁS,  (far-hányás) ősz.  fn.  Farmozga-
tás,  ide-oda  riszálás.  Különösen  lónál  rugdalás,  fará-
nak  fölfelé  lökdelésc.

FARIDEG,  (far-ideg) ősz.  fn.  Ideg  a  farban.
FÁRÍT,  FARIT,  (fár-ít)  áth.  m. fárít-ott,  htn.

—ni  v.  —ani,  pár.  —».  Ritka  használatú  ige a di-
vatosabb  f áraszt  helyett,  mint  szakaszt  h.  szakít.

FÁRÍTÁS, PARITÁS, (fár-ít-ás) fn. tt.fárítát-1,
tb. —ok,-l. FÁRASZTÁS.

FARIZOM,  (far-izom)  ősz.  fn.  Izom  a  farban.
FARK,  (1),  (far-k)  fn.  tt.  fark-at.  1) Az  állati

test  derekának  hátuljából,  azaz  farából  kinövő rövi-
debb,  hosszabb  s  mozgékony rész, mely  a  négylábú
állatoknál  nem egyéb,  mint a  hatgerincz  folytatása,
a  madaraknál  a  farcsíkból  kinövő tollakból áll; a ha-
laknál  szétosztó,  tüskés  evező alakkal  bir  stb.  Szőrűt,
meztelen,  hosszú, rövid fark.  Ebet  szőréről,  rókát  far-
káról  megismerheted.  (Km.) Bóka farkát  billegeti, nász-
nagy  akar  lenni.  (Lakod.  vers).  Farkat  csóválni  v.
csórni. Vett  az ebnek, csórja  a farkát.  (Km.) Farka  töve.
Farka  alja.  Mi  ennek  a  farka  alja  ? tréfásan,  mi az
ára?  Kern felejti  kígyó  a f árka vágatát.  (Km.)  Rövid,
mint  a  nyúl  farka.  (Km.)  Nyúl  farkán  gombot  köt.
(Km.)  2) Aljas  beszédben  :  a  férfi  nemző  tagja.  3)
Atv.  ért  valaminek vége,  függeléke.  Stolcnya  farka.
Kinek  izekére  farkán  ült*, annak  nótáját  dudáljad.
(Km.)  Se falé,  »e farka.  4)  Politikai  tréfás  ért  vala-
mely  pártfönök  kísérete.

Némelyek,  mint Lugossi  József  szerént  fark  v.
farok  ám. forgó,  magas  hangon  :  fürge.

FARK,  (2),  puszta  Csongrád  megyében;  belyr.
Fark-on,  —ró,  —ról.
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PAKKAL,  (far-k-al)  önb.  m.  —t.  Farkátfor-
gatja , csóválja.  Aljas  beszédben  : nőazik,  fehénze-
mélylyel közösül.  Elfarkal  ám. elillan,  ellábal.

FABKALÁB,  (farka-láb)  ősz.  fa.  Földi  bolha
neme, mely  meghajlott  villái  farkával  segíti  magát
a  szökdelésben.  (Podura).

FARKALÁ8,  (far-k-al-ás) £n. tt. farkalái-t, tb.

—öt. Farkcsóválás, csavarás. Aljas nyelven: nőszéa,
nemi  közösülés.

FARKALLIK, (far-k-al-lik) k. m.farkaU-ott,  htn.
—ni  v. —an».  Szögellik,  mintegy  farkon  végződik.
Oda farkallik  a  itántófOld.

FARKAS,  (1),  (far-k-as)  mn.  tt.  farkat-t  v.
—át,  tb.  —ak. Ifinek  farka van. Farkat  majom.  Átv.
irt. farkat  csillag.

FARKAS,  (2),  (far-k-as)  fa.  tt.  farkai-t,  tb.
—ok.  1)  Ismeretes rabló  állat, mely  az ebek  nemé-
hez tartozik, erdőkben  s  bozótokban  lakik,  s a házi
szelíd  állatokban, kivált  a juhokban  nagy  pusztításo-
kat  tesz.  (Canis  lupus).  Erdei farkat,  nádi  farkat.
Ordat, fehér  farkat.  Nagy  f árkot.  Vén  f árkai.  Nem
könnyen  ejted  meg a  vén farkait.  (Km.)  Éhet  farkai-
nak  életebb  a  körme.  (Km.) Alátatot,  mint  verembe
ctett  farkat.  (Km.)  Farkainak  mondják  :  Mi  atyánk,
ott  feleli  :  bárányláb.  (Km.)  Farkainak  berket  mutat-
ta. Farkait  emlegetnek,  kert  alatt  kullog.  (Km.) Nem
bírnák f árkaira  a  bárányt.  (Km.). 2) Átv. ért  az alsó
részeknek  feltörése,  kisebesedett, megpárlása. Far-
kait  kapni  a  lovagiáltól,  sok gyalogoláttol,  nagy  for-
rótágtól.

Szanszkrit  nyelven :  varka-n  v.  vrka-n,  vark
gyöktől, melylyel rokon a latin voro, német würgen ;
(a magyarban  is  megvan  mar  ige  rokon értelemben,
honnan  mardoi,  marakodik).  A  szanszkrit  után  ala-
kultak  a szláv  vOc,  voUe,  vlüku.  A  külföldi nyelvészek
ide  számítják  a  latin  vtOpet-t  is.  Úgy  látszik  csak a
törzs maradt meg a török búr, jakut börö,  cseremisz
pUre  szókban.

FARKAS,  (3), férfi  kn.  Most ám.  WoÜgangus.
Bethlen  Farkat.  A farkai  nagy  ereje  vagy  bátorsá-
gánál  fogva vétetett fel  emberi nevezetül, mint ara-
ion (leo)  is.  Már legrégibb okleveleinkben  előfordul:
Forkot  v.  Porcot  (1082,  1162, 1181.),  Forkat  v.
Porcot  (11SB,  1208, 1211, 1214,  1222.),  Farkat
v.  Porcát  (1188,  1299. Jeroey).

FARKASALMA,  (farkas-alma) ősz.  fn.  1.  OÉ-
OEVIRÁG.

FARKASALMÁS,  puszta  Nógrád  megyében;
belyr.  Farkoiolmái-on,  —rá, —ról.

FARKAS-ASZÓ  ,  falu  Szathmár  megyében;
heiyr.  — Anó-n, —ró,  —ról.

FARKASBAB,  (farkas-bab)  lásd:  FARKAS-
SZŐLŐ.

FARKA8BÉLÜ,  (farkas-bélü)  ősz.  mn.  Igen
nagyehető, mint az éhei farkas.

FARKASBOGYÓ,  (farkas-bogyó) ősz. fn.  Nat-
ragulyán termő bogyó.  (Bacca  bclladonnae).

FARKASBOROSZLÍN,  (farkas-boroszlán) ősz.
fn.  Vizenyős erdőkben  tenyésző  bokorfaj,  simasiélü,
hosszúkás,  és  hegyes  levelekkel,  halaványpiros, és
kedves  illata virágokkal, melyek  kora  tavasznál ki-
nyitnak.  (Daphne mezerenm).

FARKA8BÖR,  (farkas-bőr)  ősz.  fn.  A  farkas-
nak bőre, készítetten vagy  kikészítve.  FarkaiborW
varrt  bunda.

FARKASBUNDA,  (farkas-bunda)  ősz. fn.  Far-
kasbőrböl készített banda.

FARKASCSAPTA,  (farkas-csapta)  ősz.  fn.  Sa-
játságos  készülettt  kelepcze, a  farkasok  megfogására.

FARKASD,  mezőváros Nyitra-  és puszták Ko-
márom  s  Pest  megyékben; helyt.  Farkaid-on,  —rá,

—ról.
FARKASDIFALVA,  helység  Tas  megyében;

helyr.  Farkaidifalvá-n,  —rá, —ról.

FARKASEH,  (farkas-éh)  ősz.  fn.  AB éhségnek
igen nagy foka.  Innen  mondják:  Éhet,  mint  a  farkat.

FARKA8FA,  falu  Vas—,  és  puszta  Somogy
megyében; helyr.  Farkaifá-n,  —rá, —ról.

FARKASFAJ,  (farkas-faj)  ősz.  fn.  A  farkasok
osztályának  külön  alosztálya,  pl.  európai,  amerikai,
ordat, fehér,  fekete  farkaifajok.

FARKASFALVA,  helységek  Szepes,  Ugocsa,
Zólyom  megyékben;  helyr.  Farkatfalvá-n,  —rá,
—ról.

FARKA8FEK,  (farkas-fék)  ősz.  fn.  Azon hely,
hol  a  farkas  rendesen  lappangni,  fekfinni  szokott.
Farkaifekre  találni.

FARKASFENE,  (farkas-fene)  ősz. fn.  Párizpá-
pai  szerint  ám. sőmSr. (Herpes).

FARKA8FI,  (farkas-fi)  ősz. fn.  A  farkas nevű
állat kölyke.  Farkainak  farkas  a  fia.  (Km.).

FARKASFOG,  (farkas-fog)  őse. fa.  1) A  farkas
nevű  állat  foga.  Farkaifogra  kerülni.  2)  Némely ál-
latok , pl.  malaczok  rendetlen  foga,  mely a  többiek
sorából  kiáll,  s evéskor alkalmatlan.  Néha embernek
is  nő  ily  foga.  8)  Mocsaras  helyeken  tenyésző  fn
neme.  (Lupus).

FARKASFOGÁS,  (farkas-fogás)  ősz.  fn. Cse-
lekvés , midőn a  farkast csapta, kelepcze, farkasve-
rem, vagy  más eszköz  által  kézre  kerítik.

FARKASFOGÓ,  (farkas-fogó)  őst. fn.  1.  FAR-
KASCSAPTA.

FARKASGÉGE,  (farkas-gége)  ősz. fn.  1)  A
farkas  nevű  állat  gégéje.  2)  1.  FARKASGÉGEVI-
RÁG.

FARKA8GÉGEVIRÁG, (farkas-gége-virág) ősz.
fn.  Növényfaj  a gégevirágok  neméből, máskép  :  Mm
farkatalma,  Ukaiir.  (Aristoloehia  clematítís).

FARKASGÖDÖR,  (farkas-gödör)  ősz. fn. Holmi
giigazzal, náddal,  falevéllel  könnyedén befödött szájú
mélyebb  gödör, melynek  közepéből  pózna  nyúlik  ki,
s  az ennek  végéhez  kötött kosárba  Idd, kacsa  vagy
bárány  van helyezve, melyek  után áhítozva a  farkas,
a gazra  lép,  s ez alatti  leszakadván, d  kézre kerül.
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Máé készülettel  :  fűz  vagy  nádkerités  keskeny  nyi-
lassal, előtte  közvetlenül  mély  gödör, túl  ezen  pedig
bárány  van  kipányvázva,  mely  éjjel  egyre  anyját
rftja,  g  a  farkast  a  verembe  csalja.  (Bérczy  Károly
Vadászmüazótára).  Máskép  :  farkatverem,  farkas-
ordUó.

FARKASGÚZS,  (farkas-gúzs)  ősz.  fn.  Gúzs,
melylyel  valakinek  kezeit  és  lábait  büntetésből  vagy
parlagi  tréfából  szorosan  öazvekötik,  s  ide-oda  hen-
gergetik.

FARKASGYEPÜ,  puszta  Veszprém megyében ;
helyr.  Farkasgyepü-n,  —re,  —röl.

FARKASGYOMOR,  (farkas-gyomor)  ősz.  fn.
Erős  gyomor,  mely  a  legnehezebb  ételeket  meg-
emészti.

FARKASGYOMRÚ,  (farkas-gyomrú)  ősz.  mn.
Erős  gyomrú;  telhetetlen, nagyehetö.

FARKASHAL,  (farkas-hal)  ősz.  fn.  Tengeri
rabló  hal,  nagy  nyílású  szájjal,  tompa és hátrahajlott
orral  s  erős  fogakkal.  (Anarchicas lupus).

FARKASHALMA,  puszta Veszprém megyében ;
helyr.  Farkashalmá-n,  —rá,  —ról.

FARKASHÁLÓ,  (farkas-h:VÓ)  ősz.  fn.  Erős,
vastag  fonalakból kötött  háló,  melylyel  néhutt a  far-
kasokat  vadászszák.

FARKASHÁLYOG,  (farkas-hályog)  ősz.  fn.
Szemnyavalya,  midőn  a szem  elhomályosodik. (Páriz-
pápai  szerént  :  suffusio,  cataracta).

FARKASHARAPÁS,  (farka*  harapás)  ősz.  fn.
Harapás,  melyet  vagy  milyent  a  farkas  szokott tenni,
azaz  olyan,  mely  a  megharapott  állatnak  testéből
egy  darabot  kiszakaszt.  Ily  harapást  a  kutyák  is
tesznek.

FARKASHÁRS,  (farkas-hárs)  ősz.  fn.  1.  FAR-
KASBOROSZLÁN.

FARKASHIDA, falu  Pozsony megyében ; helyr.
Farkashidá-n,  —rá,  —ról.

FARKASRA,  falu  Trencsén  megyében ;  helyr.
Farkaeká-n,  —»a,  —ról.

FARKASKASZA,  (farkas-k;i  >za)  ősz.  fn.  Átv.
ért.  ám.  zsákmány,  martalék.  Farkaskaszára  jutni.
Farkaskaszára  vetni  valakit.

FARKASKELEPCZE,  (farkas-kelepcze)  ősz.
fn:  Eszköz ,  fogó  szerszám , melylyel a  farkast  tőrbe
ejtik.

FARKASKODIK,  (farkas-kod-ik) k.  m.  farkas-
kod-tam, —tál,  —ott. Ragadozó farkas  módjára suny-
nyogva,  kullogva jár.

FARKASKÖLYÖK,  (farkas-kölyök)  ősz.  fn.
Fiatal  farkas,  kis  farkas,  farkasfí.  Sfeyjobbí/ja  magát,
mint  a/arkaskiiliiök.  (Km.).

FARKASKÖRÖM,  (farkas-köröm)  ősz.  fn.  1)  A
farkas  nevű  állat  koríné. Farkaskörmök  közé jutni.  2)
L  KOKI'AFÜ.(Lycopodium).

FARKASKÚT, puszta Mozson megyében;  helyr.
Farkaskút-on,  —rá,  —ról.

FARKASLAKA,  falu  Erdélyben,  Udvarhely
székben ; helyr.  Farkaslaká-n,  —rá, —ról.

AKÁJD.  NAGY  8ZÓTÍB  O.  KÖT.

FARKASLAKÁS,  puszta  Somogy  megyében ;
helyr. Farkaslakás-on,  —ró, —ról.

FARKASMARTA,  (farkas-marta)  ősz.  mn.  Kit
vagy  mit a  farkas  megmart  Farkasmarta  crikó.

FARKASMARTALÉK,  (farkas-martalék)  ősz.
fn.  Ami a  farkas  fogára  kerül,  amit  a  farkas  levág.
Szép  csikóm farkasmartalék  lett.

FARKASMASZLAG,  (farkas-maszlag)  ősz.  fn.
Mérges  növény ,  melynek  dióalaku  magva, némely
állatokat  megöl,  pl.  a  kutyákat;  máskép  :  ebvém.
Gyógyerővel  is  bír.  (Nux  vomica).

FARKASMEZÖ,  falu  Erdélyben,  Doboka  me-
gyében  ; helyr.  FarkasmezS-n,  —re, —rSl.

FARKASNEVETÉS,  (farkas-nevetés)  ősz.  fn.
Kelletlen , erőltetett  nevetés,  melylyel  valaki  harag-
ját,  boszuját  akarja  eltakarni.

FARKASNYAK,  (farkas-nyak)  ősz.  fn.  Megme-
revfilt  nyak,  melyet  ide-oda  hajtogatni  nem, vagy
igen  nehezen  lehet.

FARKASNYÁL,  (farkas-nyál)  ősz.  fa.  Sajátsá-
gos  és  ritka  érczfaj,  melynek  aczél szine van, s arány-
lag  igen  nehéz.  (Wolframium).

FARKASORDÍTÁS,  (farkas-ordítás)  ősz.  fn.  A
farkas  nevű  állatnak  erős  hangú kiáltása;  farkasuga-
tás,  tutulás.

FARKASORDITÓ,  (farkas-orditó)  ősz.  fn.  Far-
kas-verem  vagy  farkas-tanya  téli  időben.  Hideg  van
M,  mint  a farkasorditóban.  Használják  melléknévül
is  e kifejezésben : farkasorditó  tél,  azaz  oly kemény
tél,  melyben  a  farkasok  ordítva  járnak  föl  alá.

FARKASPATAKA,  falvak  Bihar  megyében  és
Erdélyben,  Hunyad  megyében,  továbbá  puszta  Kolos
megyében ; helyr.  Farkatpataká-n,  —rá, —ról.

FARKASRÉV,  falu Mármaros megyében ; helyr.
Farkasréo-en,  —re,  —ról.

FARKASSEB,  (farkas-seb)  ősz.  fa.  A  test  kül-
sején  elterjedő  rákfene.  (Carcinoma).

FARKASSÉRÉT,  (farkas-serét)  ősz.  fn.  Na-
gyobbféle  serét,  farkasokat  lőni  való.

FARKASSÉTÉT,  (farkas-setét)  ősz. fn. A szem-
nek  sajátságos  betegsége  vagy  gyengesége,  midőn
éjjel  alig  vagy  épen  nem  lát.

FARKASSZEM,  (farkas-szem)  ősz.  fn.  1)  A
farkas  nevű  állat  szeme.  2)  Átv.  ért.  merő nézés, mi-
lyen  a  haragod embereké szokott  lenni.  Farkasszemet
•nézni,  azaz  merőn  más  szemébe  tekinteni,  s  daczosan
mintegy  vitára  fölhíni.

FARKASSZÖLÖ,  (farkas-szőlő)  ősz.  fn.  Nö-
vényfaj  a  czillárok  neméből,  melynek  gyümölcse
egyetIcn-egy  feketebarna,  gömbölyű  bogyóból  áll.
(Paris).  Különösebb  fajneve  :  néyytevelli  czillár.

FARKASSZÖR,  (farkas-szőr) ősz.  fn.  1) Farkas
nevű  állat  szőre,  mely  aini  éghajlatunk  alatt  ordas,
azaz  feketével  tarkázott,  szög-sárga  szokott  lenni.  2)
Szcmszőrök  küzött  kiálló  szőr,  uívly  fájdalmat  okoz,
miért  kiszoktak  tépni.

FARKASSZÖRÜ,  (farkas-szőrű)  ősz.  mn. Ami-
nek  olyan  szőre  van,  mint  a  farkasnak,  azaz  ordas,

39
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szög sárga. FarkatMSra  komondor. Átv. ért  farkat-
tfOrü  bor, azaz barnás sárga,  törött  szinfi.

FABKASSZÜRKE,  (farkas-szürke)  ön.  mn.
Olyan  szürke szinti, mint a farkat szőre.  Farkatitürke
daroeutOvet.

PAEKASTANYA,  (farkas-tanya)  ősz.  fa.  lásd:
FABKA8FEK.

FABKASTEJ,  (farkas-tej)  ősz.  fn.  Az  ebtejkó-
rónak  nagyobbik faja.  V.  ö.  EBTEJKÓEÓ.  (Euphor-
bia pithynsa).

FAEKASTELKE,  falu  Erdélyben,  Alsó-Fejér
megyében; helyr. Farkattelké-n,  —re, —r«.

FARKASTOROK, vadászlak  neve Pozsony  me-
gyében.

FAEKASTÜTULÁS,  (farkai-tutnlái)  ősz. fa. A
farkainak  tű  tű hangon orditása, mit leginkább  éhes
állapotában hallat  Tutidnak  a  farkatok.

FABKASÜL,  (farkas-ul)  ih.  Farkas  módjára,
farkai  gyanánt

FABKASŰGETÉ8,  (farkai-ügetés)  ősz.  fa.  A
farkainak  sajátságos  kollegára, midőn martalék  után
jár. Y. ö. ŰGETÉS.

FABKASVADÁSZ,  (farkai-vadász)  ősz.  fn.
Személy,  ki  különösen a farkasokat  veszi űzőbe, hogy
lelődőzze vagy  elfogdozza.

FABKASVADÁSZAT,  (farkas-vadászat)  ősz.
fa.  Vadászat  a  farkasok  ellen.  farkanadáttatot
tartom.

FARKASVÁQÓ,  puszta Erdélyben, Sepsi szék-
ben; helyr.  Farkatvágó-n,  —rá, —ról.

FABKASVEBÉM,  (farkas-verem) ősz.  fa.  lásd:
FARKASQÖDÖB.  Aldtatot,  mint a  verembe etett  far-
kat. (Km.).

FABKASVÖLGY  ,  puszta  Tolna  megyében;
helyr.  Farkatvölgy-On,  —re, —rtt.

FABKATLAN,  (far-k-atlan)  mn. tt  farkatlan-t,
tb. —ok. Fark  nélküli, minek farka  nincsen.  Farkat-
lan  majom.  Farkatlan  tyúk.  Határozóilag  ám.  fark
nélkül,  farkatlanul.
t  t;  FABKATLANUL,  (far-k-atlan-nl)  ih.  Fark
nélk&L

FABKAZ,  (far-k-az)  áth.  m. farkat-tam,  —tál,
—ott. Farkkal fitöget, legyez, legyinget  A.  lófarkam
magát  a  legyek  ellen.

FABKCSffiTOLL,  (fark-csik-toll)  ősz. fa. Toll,
mely  a  madár  farkcsikjából  nő  ki,  különösen  a In-
dáknál, melyet  kiszoktak  tépni, midőn  hizlalják.

FARKCSÓVÁLÁS  ,  (ferk-csóválái)  ősz.  fa.
Tulajd.  a  farknak  ide-oda  legyingetése,  pl. midőn a
bárányok  szopnak,  vagy  a  kutyák  hizelegnek. Átv.
ért.  mások  körül  hizelkedő forgolódás,  kedvkeresés.

FABKCSÓVÁLÓ,  (1),  (fark-csóváló)  ősz. fa.
Személy, ki  alávaló  czélból mások  körül hizeleg, for-
golódik, kedvőket keresi, a  szépet  teszi, udvarol.

FABKCSÓVÁLÓ,  (2), (L föntebb) ösz.mn. Hí-
zelgő,  forgolódó,  kedrkereső.  FarkceováU  hamit
ember.

FABKÉB, (fark-ér)  ősz.  fa.  A  ló farkának ere.
FABKINGATÓ,  (fark-ingató)  ősz.  fa.  1. BIL-

LEGÉNY.
FABKKÓBÓ,  (fark-kóró)  ősz.  fa.  Különféle nö-

vények  neve,  melyek  szárai  némileg az állatok  far-
kához  hasonlítanak, milyen pl. az okor-farkkáró  (Ver-
bascum  thapras).

FABKKÓBÓÍB,  (fark-kóró-ír)  ősz.  fa.  Gyógy-
erejfi  ír  a  farkkóró  virágának  sajtólt  nedvéből.

FABKKÓBÓOLAJ,  (fark-kóró-olaj)  ősz.  fn.  Az
ökörfarkkóró  sárga  szirmú virágából  kivont olaj.

FABKÖTÉNY, (far-kötény) ősz. fa. 1. FABBŐB.
FABKMAJOM,  (fark-majom)  ősz.  fa.  Majomfaj,

melynek  farka  van  (Cercopithecns).
FARKBEMEK,  (fark-remek) ősz.  fa. A  szarvas-

marhának  vagy  vadnak  azon  része,  mely a farkához
legközelebb  áll,  azaz a gerincz  alsó vége, máskép  :
fartS.

FABKSZÁBNY, (fark-szárny) ősz. fa. A  halak
szálkái  szárnya  hátul,  melylyel  eveznek,  s  mttgnfcat
bányják-vetík.

FARKTOK,  (fark-tok) ősz. fa. Szíjból  készített
tokféle  burok,  melybe a  lovak  farkát  betakarják.

FABKÚ,  (fark-d)  mn. tt  /arW-í,  tb.  —k  v.
—öt.  Farkkal,  mint bizonyos tulajdonságúval,  ellá-
tott  Hoittú,  rövid  fark*.  Botontol  farkú  komondor.
Kurta,  vágott farku.  Utána  a kapitány,  vágott  farkit
paripán.  (Népd.).

FARKTOLL,  (fark-toll)  ősz.  fa.  A  madár far-
kából  kinövő toll, vagyis  azon tollak,  melyek  a  ma-
dár farkát  képezik.

FARMATRING,  (far-matríng)  ősz.  fa.  1)  Szíj
a  lószerszámon,  mely a hátgerinczen  végig nyúlva  a
fark  alá  terjed.  S*tnved, mint a farmatring.  (Km.).  2)
Szíjeszköz,  melylyel  régente  a  lovaskatonákat  ügy
szokták  verni, mint  veszszővel  a  gyalogokat Far-
matringot  futni.

FABMATBINGOZ,  (far-matringoz)  ősz. áth. 1)
Farmatringgal  szerszámoz.  Farmatringotni  a  lovat.
2) Farmatringgal  ver. Y.  ő. FABMATBINa.

FABHOS,  falu  Pest megyében; EGEB—,  fala
Bonod  megyében; helyr. Farmot-on,  —ró, —rtl.

FARNA8,  falu Erdélyben.,  Kolos  megyében;
helyr.. Farnat-on,  —ró,  —ról.

FABNÁCZ,  (far-nácz)fa.tt./ariMfe»o(.  Növény-
nem az  öthfmesek  seregéből  (Pharnacenm).

PÁRNÁD,  falu  Esztergom  megyében;  helyr.
Farnad-on,  —rá, —ról.

FARNOS,  falu  Bihar megyében; helyr.  Farno»-
on, —ró,  —ról.

FÁBÓL,  (far-ol)  Önh. m. faroU.  Farral ide vagy
oda  fordul.  Fáról  a» ökör,  ló.  Átv.  ért  fairól  a  tté-
kér, tton,  midőn  hátulja  más irányt  vesz,  mint az
eleje,  midőn  félre  csúszik.

PÁROLÁS, (far-ol-ás) fa. tt  farolát-t,  tb. —ok.
Farral ide vagy oda mozdulás, fordulás, csúszás. Ökör-,
lófarolái.  Koeei-,  uánfarolát.
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FAROS,  (far-os)  mn.  tt.  faros-t  v.  —át,  tb.
—ok. Kinek  nagy  fára  van.  Farot  leány, menyecske.
Csak  népies  nyelvbe  való.

FABOST,  (fa-rost)  ősz.  fa.  A  fának  rostja.  V.
ő. BŐST.

FABOSTA,  (fa-rosta)  ősz.  fa.  Nyomtatók  rostá-
ja, melynek  a  feneke  is  fából,  vagyis  faháncaból  van,
s  polyvát  rostálni  való.  V.  ö.  BOSTA.

FABOTHADÁS,  (fa-rothadás)  ősz.  fa.  A  fának
romlékony  állapota,  midőn  rothadásnak  indul.  V.  ö.
BOTHADÁS.

FABOZ,  (far-oz) áth.  m. faroz-tam, —tál, —ott.
Fart  csinál. Farozzák különösen a háztetőt, házfódelet,
midőn  a  farát,  azaz  hátulját  menetelesen,  rézsutosan,
csapinósan  csinálják.

FABOZÁS,  (far-oz-ás) fn. tt./aro*<f*-í,  tb.  — ok.
Cselekvés,  midőn  faroznak.  V.  ö.  FABOZ.

FABOZAT,  (far-oz-at)  fa.  tt.  farozat-ot.  A  ház-
tetőnek  hátalsó  oldala  vagy  vége,  mely  rézsutosan,
csapinósan,  nem függőlegesen  végződik.

FABOZATFA,  (farozat-fa) ősz.  fa.  Gerenda  a
háztetőn, mely  az  épület  farán  rézsutosan  van  felál-
lítva, s  melyen  a  födél  farozata  nyugszik.

FABOZÓ,  (far-oz-ó)  fa.  tt. farozó-t.  Evezökor-
mány  a  hajó  farán,  melylyel  t.  i.  a haj ót jobbra-balra
faroltatni  lehet.

FABPOFA,  (far-pofa)  ősz.  fa.  A  farnak  egyik,
vagyis  féloldala,  aljas  nyelven  :  seggpart.  Messze  or-
nágot  járt  be, mint  a  tehén farka  egyik  farpofától  a
mánkig.  (Km.).

FARRETESZ,  (far-retesz)  ősz.  fa.  Betesz,  mely
u  ágyú  hátulsó  oldalát  kétfelöl  ősz ve tartja.

FABSÁBA,  (far-sába)  ősz.  fa.  Fájdalom  a  far-
csontokban.  Különösen  :  farzsibbadás  a  lovaknál.
(Coxalgia).

FARSANG,  FARSANG,  FARSANG,  (a német
Fasching,  bajorosan  Faschang,  eredetileg  Fastnacht,
Fastnachten  után  látszik  alakúknak,  székelyesen
csakugyan  fassáng)  fa.  tt.  farsang-ot.  Szoros  ért.
aion  időköz, mely  vízkereszt  és  hamvazó szerda  közé
esik, s  melyet a  népszokás  különösen  tanczvigalmak-
ra,  és  házasságkötésekre  használ.  Farsang  eleje,  vége,
farka.  Rövid,  hosszú farsang.  Farsangon  kívül  is  esik
leányvásdr.  (Km.) Koros  szegény  leánynak mindig  rö-
vid  a farsang.  (Km.)  Zöld  farsang,  azaz  fehér  vasár-
nap  utáni  időszak,  midőn  a  házasodás  egyházi  aka-
dály  nélkül  gyakorolható.  Átv.  ért.  mulatság,  dinom-
dánom.  Lesz  ma farsang  l  Hadd  legyen  egyszer  far-
sangja  S neki  is.

FARSANGI,  (farsang-i)  mn.  tt.  — t,  tb.  — ok.
Farsangra  való,  azt  illető, arra  vonatkozó;  farsangi
időben  történő.  Farsangi  mulatság,  tanét,  lakoma.
Farsangi  napok.  Farsangi  bolondok.

FABSANGOL,  (farsang-ol)  önh. m.  farsangol-t.
Farsangot  tart,  azaz  mulat,  lakomáz,  tánczol,  szóval
mind  azon  kedvtöltésekben  részt  vesz,  melyek  a  far-
sangi  időszakban  eléfordulnak.  Kifarsangolta  magát.

FARSANGOLÁS,  (farsang-ol-ás)  fa.  tt  farsan-
golás't, tb.  —ok. Farsangi mulatozás, asaz lakomásás,
tánczolás, dinomdánomozás stb.  V.  ö.  FABSANGOL.

FARSANGOLÓ,  (farsang-ol-ó)  mn.  tt.  farsan-
goló-1.  Farsangi  mulatságokat,  kedvtőltéseket  gya-
korló.  Farsangoló  nép,  legények.  Farsangoló  énekek.
V.  ö.  FABSANG.

FARSANGOS,  (farsang-os)  mn.  tt.  farsangos-t
v.  —át, tb.  —ok. Lakomás, mulatságos,  dinomdáno-
mos.  Farsangos  király  fia.  (Pázmán).

FARSANGOSKODIK, (farsang-os-kod-ik) k. 1.
FARSANGOL.

FARSATÚ, (far-satu) ősz. fn. 1. FABCSAVAB.
FABSIPOLY,  (far-sipoly)  ősz.  fn.  Sipoly  nevű

kórállapot  a  farban.  V. ö. SIPOLY.
FARSUTÚ,  (far-sutű)  1. FARCSAVAR.
FARSZÁK,  (far-szák)  ősz.  fa.  A  székelyeknél,

kisebb  hálók  neme, máskép  bokoriszák, mely  csucso-
san  végződik,  mit farknak  neveznek.

FARSZÍJ,  (far-szíj)  ősz.  fa.  Széles  hámszíj  a  16
farán,  melynek  magát  neki  vetheti,  midőn az eresi-
kedőn  fel  kell a  kocsit  tartania.

FARSZÍJAS,  (far-szíjas)  ősz.  mn.  Farsxíjjal,
farhámmal  fölszerelt  Farstijat  ló.

FARTAT,  (far-tat  és  fór-tat,  azaz  forgat,  rokon
vele  a  második értelemben  a persa pursiden  [kérdeni],
német forschen)  ; áth.  m. fartat-tam,  —tál, —ott. 1)
Farral  hátrálni  kényszerít  Ettől  némileg  különbözik
a faroltat.  V.  ö. FÁRÓL.  2) Átv.  ért  mindenféle  fő-
gárd  kérdéseket  téve  tudakol, vallat, feleletre  sür-
get, mindenfelé forgat  Fartatni  a  befogott  tolvajokat.
Fartatni  a  gyanúba  vett  cselédet.  Fartatni  az  oskolát
gyermeket.  Eleget  fartattam,  de  hiába.  No  most  már
fartasson  szentséges  atyám,  azaz, kérdezze  bűneimet
Thelegdinél  :  feríat  és  firtat.  Az  utóbbi ma is  diva-
tos.  Egyébiránt  ezen  ige  csak  népies  alsó  Írásmód-
ba  való.

FARTATÁS,  (far-tat-ás)  fn.  tt.  fartatát-t,  tb.
—ok. Cselekvés,  midőn valakit fartatunk.  V.  ö. FAR-
TAT.  A  sok fartatásra  sem vallani  meg át  igatat.

FABTATÓS,  (far-tat-ó-os)  mn.  tt.  fartatót-t  v.
—át,  tb.  —ak.  A  székelyeknél  ám.  dülős,  pl.
út, hely.

FABTOL,  (far-t-ol)  önh.  m.  fartoU.  Farral
félre  fordul,  fáról.  Mondják  különösen  ökörnek, te-
hénnek  :  Fartolj  te !

FARTOLTAT,  (far-t-ol-tat)  áth.  m.  fartoltat-
tam, —tál,  —ott. Az  ökröt,  tehenet  szólítja,  sürgeti,
hogy  fartoljon, azaz  faroljon.

FARTOLL,  (far-toll)  ősz.  fa.  Rövid,  és  kövér
tollak  a  ludak  farcsíkján,  melyeket  hizlaláskor  ki
szoktak  tépni.

FARTŐ,  (far-tő)  ősz.  fn.  A  far  töve.  Mint hú»-
eledel  :  a  marha-fartőről  vágott  darab.  FartS-pe-
csenye.

F ÁRÚ,  (far-ú)  mn. tt. farú-t,  tb.  — * v.  — ak.
Bizonyos  tulajdonságú  farral  bíró.  Nagy,  kis  faní.

89*
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Stélet,  ketkenyfani.  Kövér  gömbölyű,  továny  lapot  ,
Járd.  Görbe, ctapott  faní.  ,

FARÜGY,  (fa-rög?)  ősz.  fa.  Fán  fokadó rügy.
V. 6.  EÜGY.

FARZSÁBA,  (far-zsába)  1. FARSÁBA.
FÁS,  (1),  (fa-as)  mn. tt/ás-ív. — át, tb. — ak.

1) Fával  bővelkedő,  fatermő.  Fát  vidék,  tartomány.  .
Fát  legelő,  tér. 2)  Vágott  fával  megrakott.  Fát  kert,  \
fát  kamara, fát  udvar.  3) Rostos, kemény, mint a fa.
Fát  karaláb, fát  répa, fát  dió. (Ormánságban  : gett-  •
tét  dió).  4) Átv. ért. ügyetlen,  izetlen, helytelen,  só-  (

talán.  Fát  bettédek,  tréfák.  Fát  magatartát.
FÁS,  (2), puszta  Békés  megyében; helyr. Fát-

on, —rá,  —ról.
FASARU,  (fa-saru)  ősz.  fa.  1. FACZIPO.
FASÁTOR,  (fa-sátor)  ősz.  fa.  Gerendák-s desz-

kákból  állított  sátor.  Vátári  fatátorok.
FASAV,  (fa-sav)  ősz.  fa.  A  vegyészeknél  ám.

sav, mely  vegytanilag  fából választatik  el,  a kozmás
szaga,  és  savanyú  kozmás  ize van. (Acidum ligni).

FASELYÉM,  (fa-selyém)  ősz.  fa.  Szövet,  mely
fagyapott-  és  gyapjnszálakból  készült.

FASÉRTES,  (fa-sértés)  ősz.  fa.  Mindenféle  vá-
gás, metszés,  törés  a  fán, mely  annak  növését,  épsé-
gét veszélyezteti.

FASIKÁTOR,  (fa-sikátor)  5sz.  fa.  Köz vagy út,
melyet  két  párhuzamos  vonalban ültetett,  s agaikkal
öszvehajló  boltot  képező  fasorok  alkotnak.  Árnyai
fatOedtor.

FÁSÍT, FÁSIT,  (fa-as-ít)  áth.  m. fáttí-ott,  htn.
—ni v.  —ani.  Érzéketlenné,  merevültté,  tompává,
szóval, olyanná  tesz, mint a  fa.  Elfásít.  A tok etapot,
kemény  bánat  tlfáttíja  a* embert.

FÁSÍTÁS,  FÁSÍTÁS,  (fa-as-ít-ás)  fa.  tt.  fátí-
tát-t,  tb.  —ok. Érzéketlenné  tevés. V. ö. FÁSÍT.

FÁSLI,  (a  latin  /Mct'a-ból  lett  német  Fatche
után)  fa.  tt  fátK-t,  tb.  —*. 1. PÓLYA.

FÁSLIZ,  (fásli-z)  áth.  m. fátlit-tam,  —tál,
—ott. 1. PÓLYÁZ.

FÁSLIZÁS,  (fásli-B-ás)  fa.  1. PÓLYÁZÁS.
FÁSODiK,  (fa-as-od-ik) k.  m. fátod-tam,  —tál,

—ott. Fássá, azaz  merevültté,  rostossá,  érzéketlenné
lesz.  Megfátodik.  Némely  földben  a  répanovényék
megfátodnak.

FÁSODÓ,  (fa-as-od-ó)  mn. tárgyeset:  —t,  töb-
bes  —k.  Ami  fássá,  azaz , fa gyanánt  rostossá, ke-
ménynyé, merevfiltté  lesz.

FASOR,  (fa-sor)  ősz.  fa.  Egyenes  vonalban  ül-
tetett fák, pl.  a sétatereken, utczák  hosszában,  utak
mentében stb. Pdrot fator  (Alléé).

FASO VÉNY,  (fa-sövény)  ősz.  fa.  Sűrűén  egy-
más mellé ültetett leginkább cserjefákból  álló sövény-
féle kerítés.

FASSÁNG, 1. FARSANG.
FÁSUL,  FÁSUL,  (fa-as-úl)  önh.  m.  fáríl-t.

Fássá lesz, azaz  fa gyanánt  rostokat kap, megkemé-
nyedik,  megmerevedik,  érzéketlenné  les*.  Elfáríl,
megfátO.

„S te  elnyomott szó, hagyd  el börtönöd,
Tűrj  át  a  fásult  nemzedék  szivén."

Vörösmarty.

FÁSÚLÁS,  FÁSÚLÁS,  (fa-as-úl-ás)  fa.  tt  fá-
tulát-t,  tb.  —ok. Valaminek fa gyanánt  megmereve-
dése, megrostosodása,  érzéketlenné változása.

FASZ,  (rokon a fut  gyökkel fettet  szóban)  fa.
tt  fast-t,  tb.  —ok.  Általán,  a  himállatnak  nemző
vesszeje.  Különösen így nevezik a csődör csékét  Aljas
kifejezés.

Teljesen  egyezik  vele a szanszkrit patz-an, me-
lyet  Curtius így  értelmez : mannliches  Glied;  s mely-
nek  megfelel  a  görög  niog,  nóff-öij  (se a  szanszkrit-
ban, se  a  görögben  nincs  f).

FASZÁLKA,  (fa-szálka)  ősz.  fa.  lásd  :  FA és
SZÁLKA.

FASZÁLLITÁS,  (fa-szállitás)  ön.  fa.  Épület-,
tűzi-,  szerszám-  stb.  fának  vízen  való  eljuttatása  bi-
zonyos  helyre.  Szélesb ért. a  fának  akármily  szállító
eszközön,  tehát  szekéren,  szánon,  vasúton  elhor-
datása.

FASZÁMADÁS,  (fa-seám-adás)  ősz.  fa.  Szám-
adás, melyet  a  famesterek,  faárnsok,  általán  fakeze-
lők  a  faárutól  adnak.

FASZARÁGÓ,  (talán  a factari-ból  ferdíttetett
el, máskép  : faszari)  ősz.  mn. Több  tájakon  ám.  na-
gyon  zsugori,  fösvény  ember.  Aljas  beszédbe  való.

FASZARI,  1. FASZARÁGÓ.
FASZEG,  (fa-szeg)  ősz.  fa.  Fából  csinált,  fara-

gott szeg.  Faszeget  ctinálni  a  járomba.  Fattegekkel
kötni  ottve  a  talpakat.  Fatteghet  kötni  a  lópányvát.
Fanegeket  verni  a  ctisma  tarkába.

FASZÉftÁR,  (fa-szég-ár)  ősz.  fa.  Csizmaziák,
vargák  szegletes ára, melylyel a beverendő  fassegek-
nck  lyukat  csinálnak.

FASZÉM,  (fa-szém)  ősz.  fa.  1. FARÜGY.
FASZÉMOLTÁS,  (fa-szém-oltás)  ősz.  fa.  1.

SZEMEZÉS.
FASZÉN,  (fa-szén)  ősz.  fa.  1)  Szén,  melyet  fá-

ból  égetnek,  különbőztetésül  a  kőszéntől.  2)  Ásott
szén,  mely  nem egyéb, mint a  föld  alatt elrohadt, és
egészen  elváltozott  fa.  Színe  sötét-barna, s  gyanta-
szaggal bír. (Bitumen lignum  fosaik).

FASZÍN, (1), (fa-szín)  ősz.  fa.  Félszer,  félszín,
félhaj,  hiú,  félig  nyílt  hajlék,  hová a vágott  fát  az
idő viszontagságai  ellen  betakarítják.

FASZÍN,  (2), (fa-szín)  ősz.  fa.  A  fának vagyis
inkább  a  fa  hajának  színe.  Hamvas  sárga  szín. Mel-
léknév  gyanánt  ám.  faszíntt.

FASZÍNÜ,  (fa-színtt) ősz. mn.  Általában  olyan
szintí, mint a  fáé,  vagyis a  fahajé.  Különösen  pedig,
midőn  valamely  fának  a  faja  is  megneveztetik,  olyan
szinü  mint a  megnevezett  fáé,  bútornak  vagy  egyéb
czélra  meggyalult,  s  ahhoz tartozó  szerekkel  mester-
ségesen, vagyis  szakértő,  például  asztalos  által kicsi-
szolt  állapotban.  Dió-, eteretnyt-,  körit-,  mahagóni',
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FÁSZKODIK, régies, fohászkodik  helyett; 1. ezt.
FA-SZÚ,  (fa-ezú)  Ősz.  fn.  Szü,  mely  fában  la-

kik,  •  azt emészti,  őrli,  különböztetésül  a  könyvszú,
ctontizú  stb.  szóktól.

FASZUROK,  (fa-szurok)  ősz.  fn.  Szurok,  mely
némely  fákból,  pl.  bizonyos  fenyUfajokból  kifoly,
vagy  kifözetik. V.  ö. SZUROK.

FASZÜKSÉG,  (fa-szükség)  ősz.  fn.  Általán,  a
fának  hiánya,  s  aránylag  kevesebb  volta,  hogy  eem
tüzelésre,  építésre,  szerszámokra  stb.  elegeudó' volna.
Különösen  : fadrágaság.  A  magyar  alföld  állalán  fa-
ttUkteyben  szenved.

FATÁL,  (fa-tál)  ősz.  fn.  Fából,  különösen hárs-
ból,  bükkfából  készített  tál.

FATÁLÁN, 1. FÁTLAN.
FATALP, (fa-talp) ősz. fn. 1. CZÓKÓ.
FATALPÚ,  (fa-talpú)  ősz. mn. Faczipőben járó,

czókot  viselő.  Fatalpú  barát.
FATÁMASZ,  (fa-táinasz)  ősz.  fn.  1)  Gerenda,

Agos,  rúd,  mclylyel  valamit  dőlés,  esés  ellen  biztosí-
tunk. Fatámaszszal  erősíteni  a  hajlóé  kazalt.  2)  Karó,
melyet  az  élötához  kötnek,  hogy  azt  ingadozni,  vagy
épen  kidőlni  ne  engedje.

FATÁNYÉR,  (fa-tányér)  ősz.  fn. Fából  faragott,
kikerített  tányér.  Fatdnyt'ron  konczolni fel  a  sültet.
Fatányérról  etini.

FATAPASZ,  (fa-tapasz)  ősz.  fn.  Kertészek  vi-
asza ,  melylyel  a  fákat  bekenik , különösen , midőn
oltanak.

FATAPLÓ,  (fa-tapló)  ősz.  fn.  1)  Kemény gom-
baalakban  a  fák  derekából  kinövő  gumó',  mely  lűgo-
zás, mosás,verés  által  megpuhítva a szikrától tüzet fog.
Ilyenek,  a fűzfatapló,  diófatapló  stb.  2)  Némely  fák-
nak,  pl.  cserek,  bükköknck  megpudvásodott,  purhús
bele,  mely  bizonyos érési  fokra  eljutva,  elég kellemes
illatú  gyúszerül  szolgál  a  dohányosoknak.  Bükkfa,
cserfatapló.  V.  ö.  TAPLÓ.

FATÁR,  (fa-tár)  ősz.  fn.  Nagyobb  rakhely,  hol
a  faárukat,  különösen  tüzelő  fát  tartják  az  erdők  tu-
lajdonosai,  fakereskedők,  köziutézetek  stb.

FATÁRNOK,  (fa-tárnok)  ősz.  fn.  Erdész,  vagy
kereskedői  biztos,  ki  a  fatárra  felügyel.  V.  ö.  FA-
TÁR.

FATARÓ,  1.  PATARÓ.

FATARTÓ,  (fa-tartó),  FATARTÓHELY,  (fa-
tartó-hely)  ősz.  fn.  Általán, nyilt vagy  rekesztett hely,
pl.  udvar,  kamara,  szín,  piucze  slb.  hol a  mindennapi
szükségre  való  fa  áll.

FATENYÉSZTÉS,  (fa-tenyésztés)  ősz.  fn.  A
gazdaságnak  azon  ága,  mely  a  fák  ültetése-, ápolá-
sa-  és  nemesítésével  foglalkodik.  Széles  ért.  ide  tar-
tozik  az  erdők  mivelése,  és  gyümölcsfák szaporítása.

FATETÖ,  (fa-tetö)  ősz.  fn.  Az  élöfának  hegye,
sudarának  vége,  kellő  csúcsa.  Fatetön  ülő  madárka.
V.  ö. TETŐ.

FATETÜ,  (fa-tetü)  Ősz.  fn.  1)  1.  LEVELÉSZ.
2)  Kemenesalján  ám. poszátamadár.

FATIZED,  (fa-tized)  ősz.  fn.  Tized,  melyet  az
úrbéri  erdőből  adtak  az  illető  földesuraságnak.

FÁTLAN,  (fá-talan)  mn. tt  fátlan-t,  ti). —ok.
j  Fa  nélküli,  fahiányban  szenvedő.  Fátlan  vidék.

j  FÁTOK,  (fa-tok)  ősz.  fn.  Fából,  illetőleg  fole-
mezből  készített  tok,  skatulya, helyesebben  :  dobóit.

'  FATOLVAJ,  (fa-tolvaj)  ősz.  fn.  1)  Általán ,  ki
fát  lop.  2)  Különösen,  ki  az  erdei  törvények  ellen  az
illető  birtokos  tudta  és  engedelme  nélkül  fát  vág,

,  vagy  ágakat  szed,  tör,  s  azokat  magának  eltulajdo-
I  nítja.  A  fatolvaj  tzelcerél,  marháját  ét  szerszámait  el-
•  kobozni.
,  FATÓ,  (fa-tő)  ősz.  fn.  1)  A  fának  azon  része,

melyből  egyfelől  a  fold  mélyébe,  és  szerte  terjedő
gyökerek,  másfelől  a  magasra  nyúló  derék  nő ki,  »  a
tenyészöfának  mintegy  magvát, alapját  teszi.  V.  ö.
TŐ.  2)  Elvágott  fadcrék,  vagyis  a  fa  derekának azon
része,  mely  vágás,  fürészelés  után  a  földben  marad.

FÁTOKÉ,  (fa-töke) ősz.  fn.  A  faderéknak  egy
darabja,  különösen  a  vastagabbik  alsó része, melyet
némely  mesteremberek,  pl.  mészárosok,  kovácsok,
bognárok székeikben, műhelyeikben használnak.  Egy-
szerűen  :  tőke.  V.  ö.  TÖKE.

FATÖNK,  (fa-tönk)  1.  FATÖRZS.
FATÖRZS,  FATÖRZSÖK,  (fa-törzs v.-törzsök)

ősz.  fn.  1)  Az  élöfának  vastag  része,  dereka,  mely
annak  testét  teszi.  V.  ö. TÖRZSÖK.  2)  Átv.  ért.  fa-
ragatlan,  hajtbatlan,  kemény,  érzéketlen  természetű
ember.  Úgy  áll,  mint  a,  fat'órzt'ók.

FÁTRA,  hegy  neve  Thurócz  és  Liptó  várme-
gyékben  ; Kis—,  hegy  Árva  megyében.

FATUDALOM,  (fa-tudalom) ősz.  fn.  Mesterség,
mely  a  fák,  különösen  gyümölcsfák  kezelését,  s  a ve-
lök  bánást  értőleg  gyakorolja,  s  azoknak  természe-
tét  és  gyümölcseit  módosítja,  és  nemesíti.  (Baum-
kunst).

FATTYAZ,  (fa-ry-j-az)  áth.  m.  fattyat-tam,
—(ál,  —ott.  Buján  növő  véleménynek,  különösen
törökbúzának  (kukoricza,  tengeri)  fölösleges  hajtásait
kitépi.  Ttírlikbuzdt  fattyatni.  V.  ö. FATTYÚ,  mn.

FATTYAZIK,  (faty-j-az-ik,  mint:  borjazik)  k.
m. fattyaz-tam,  —tál,  —ott.  Törvénytelen  gyerme-
ket  szül,  fattyat  vet.  Fattyazik  a teherbe ételt  hajadon,
kurva.  V.  ö. FATTYÚ.

FATTYÚ,  (1),  FATTYÚ,  (faty-jú vagy  faty-j-ú,
eredetileg  a faj  gyökből, mintegy : fajató  v.  fajadió)
fn.  tt.  fattyúl.  v.  fnttyat,  tb.  faftyúk  v.  fattyak.  1)
Törvénytelen  ágyból  született gyermek,  azaz , ki há-
zasságon  kivül,  mintegy mellékesen  lett.  Fattyat  vet-
ni.  Ez  a  leány  már  két fattyat  vetett.

„Másnak  örökébe  száll  a  hitvány  fattyú."

Faludi  Ferencz.

2)  Átv.  ért.  és  megvetöleg,  kirúgó,  vásott,  neveletlen
gyerek,  milyenek az  elhanyagolt,  törvénytelen gyer-
mekek  szoktak  lenni.  Lódulj  innen,  gonosz  fattyú.
Alávaló,  stemtelen fattyú.  3) Ugyan átv.  ért  ám. ficz-



619 FATTYÚ—FÁTYOL FÁTYOLRA— FÁTYOL8ZITA  680

kó, siheder, legény, világra  való  fid.  Derék  fattyú.
Ugyan  nép  fattyá  át  ettemadta.  Fehér  lettek, mint  a
hattyú,  nem kell  nekem barna fattyú.  (Népd.).

FATTYÚ,  (2),  (1. föntebb)  mn.  tt  fattydt  v.
fattyat  stb.  1) Nem valódi, nem igazi, hamis ál.  Fattyí
értelem.  Fattyá  gyémánt. Fattyá  fiümile.  FattyA  rótt.
2)  Némely  növénynek  bóján  növő  sarja, mellék-haj-
tása. Fattyú  tSrttkbita,  melyet korán ki  szoktak  tép-
ni  Fattyú  hajtatok  afatSbSl.  Fattyú  ágak.

FATTYUÁG,  (fattyu-ég)  ősz.  fn.  A  fatövéből,
vagy  derekából  buján  kisarjadzó  ág, mely  a  fát  nö-
vésében  akadályozza, mellékág; nem  a  rendes  fejlő-
dési  utón  tenyésző  sarj.

FATTYUGALY,  (fattyu-galy) ősz. fa. 1. FATY-
TYUÁG.

FATTYUGYÉMÁNT,  (fattyu-gyémánt)  ősz.  fn.
Hamis, utánozott gyémánt, mely a  valódi  gyémánt-
nak  csak  kttlszinét  viseli,  de alkotó  részeivel nem bir.

FATTYÚHAJTÁS,  (fattyú-hajtás)  ősz.  fa.  A
fának  azon  hajtása,  sarja,  mely  mellékesen  a  nedvek
bőségéből, nem a  rendes  fejlődési  utón, és  helyen  fa-
kad.  Kitépni,  lemettteni  a  fattyuhajtátokat.

FATTYÚHANG,  (fattyú-hang)  ősz.  fn.  Férfi-
nak  fejből  (nem  mellből)  eredő  hangja,  melylyel  a
női  (úgynevezett  sopran) hangot utánozza.

FATTYÚKAKAS,  (fattyú-kakas)  ősz.  fh.  Ka-
kas, melynek  cziczerélése  sikeretlen;  tehetetlen  ka-
kas,  máskép  : bábakaka*.

FATTYÚKÖRÖM,  (fattyú-köröm)  ősz.  fn. Né-
mely  vad  állatoknak  azon  körme, mely  nem a  tal-
pakból  nyúlik  ki, hanem  hátul  valamivel  magasab-
ban  nő.

FATTYULEVEL,  (fattyú-levél)  ősz.  fh.  A nö-
vények  azon  apró  levelei,  melyek  a  levélszáron  a
rendes  leveleken  alul  sarjadzanak.

FATTYUMOH,  (fattyu-moh)  ősz.  fn.  Növény-
osztály  , melyhez  tartozó  növények gyökere,  dereka
és levele egynek  látszik. (Algáé).

FATTYÚROZS,  (fattyá-rozs) ősz.  fn.  Zöld rozs-
szálak , melyek az érésben  megdőlt  rozson  keresztül
felsarjadzanak.

FATTYÚSZARV,  (fattyú-szarv)  ősz.  fh.  Szaru-
hoz  hasonló  kinövés némely állatok  fején,  mely  a va-
lódi  szarutól  különbözik.

FATYEK,  (faty-ék)  fh. tt. fatyék-ot.  Győr me-
gyében  ám. ekegdzs, melylyel  az  eke rddját  a  talyi-
gához csatolják.  Máskép  :  patying.  V. ő. FÁTYOL,
FÁTYOL.

FATYINKÁLKODIK,  (faty-in-kál-kod-ik)  k.
m.  fatyinkálkod-tam,  —tál,  —ott.  Hevesvármegyé-
ben  ám.  idétlenül  hizelkedik.

FÁTYOL,  (fáty-ol)  fh.  tt.  fátyol-t,  tb.  — ok.
v.  néha fátylok.  Hangra  és  értelemre  rokon  a  patyol
igével, melyből  lett  patyolat,  s ugyanazon  gyökű pa-
tyóka, patyókál  szókkal.  V.  ö.  PATY.  Némelyek  a
görög  qpaxttto; v.  qpóxíiof  szóval  rokonítjak.  Jelen-
tése  1) Finomabb gyolcsból,  selyemszövetbőlkészített
lepel, vagy  szélesebb szalag, melyet  több  vidékeken

a  köz magyar  nők fejtakaróul,  a  férfiak  nyakkendőül
viselnek.  Fátyollal  bekötni  a f éjét.  Mátyásföldén  kü-
lönösen  így  nevezik  a  fekete  selyem  fejtakarót, me-
lyet  nyak  alatt  átvetvén  térdig  eresztve viselnek, de
jobbára  már  csak  az  öregebb  asszonyok;  a  fehér
fejtakarót  pedig  blátonak  hívják.  A  fátyott  aranyos
csipkére is  viselik.  2)  Beczeszövetfi  kelme,  melyet
gyászjelül szokás felkötni, gyászfátyol.  Fáíyolt  vítelni
a  kalapon,  karon.  Gyánfatyaiban  járni,  így  nevezik
azon  silány,  foszlány  szalagforma  szövetet  is, melyet
a  parasztok  nyakravaló  gyanánt hordoznak.  3) Hasz-
náltatík  melléknévül, s  ám.  fátyolból  való.  Fátyol
ruha, fátyol  kendS,  midőn  öszve  is  irathatik,

FÁTYOLRA,  (fáty-ol-ka)  fa.  tt.  fatyolkdt.  l)
Kicsi  fátyol.  2)  Apró légyfaj,  igen finom,  fátyolgyön-
geségfi,  s  átlátszó  szárnyakkal.  (Hemerobins).  Arany-
ttemU  fátyoVta,  aranyzöld  szemekkel.

FÁTYOLKECZELE,  (fátyol-keczele)  ősz.  fn.
Fátyolszövetből  készitett keczele,  azaz,  kötény.

FÁTYOLKENDŐ,  (fátyol-kendő) ősz. fa. Kendő
fátyol  szövetből.

„ Fátyolkendő  a nyakában  ékesen ,
Czifra  süveg a  fejében kényesen.'

Angyal  B. dala.

FÁTYOLOS,  (fáty-ol-os)  mn.  tt.  fátyolot-t  v.
—át, tb.  —ok.  1) Fátyollal  díszített, jegyzett.  Fá-
tyolot  kalap, kar, tMcereat.  2)  Fátyolt viselő.  Fátyo-
lot  Uwegyek,  árvák. Fátyoloi  apácta.

FÁTYOLOZ,  (fáty-ol-oz)  áth.  m.  fátyolot-tam,
—tál,  —ott. Fátyollal  takar, bevon, díszít, jelel.  Fá-
tyolomi  a  hölgykalapot.  Fdtyolomi  a halottvivSk  kar-
ját.  Btfátyolomi  a kaportól,  rirkerattet.

FÁTYOLOZOTT,  (fáty-ol-oz-ott)  mn.  tt.  fátyo-
lofott-at.  1) Aki  v.  ami fátyollal  be  van vonva, fá-
tyollal  díszített,  jelelt.  Fátyolotoft  kalap,  árét.  2)
Átv.  ért.  mondják  a  hangról,  mely  nem egészen tisz-
ta, melynek  érczcsengése  elgyengülés, kifáradás mi-
att  hiányzik.

FÁTYOLÖV,  (fátyol-öv) ősz.  fa.  Fátyolsiővet-
ből  való  öv, különösen gyászfátyol,  melyet  valaki  öv
gyanánt  felköt

FÁTYOLRUHA,  (fátyol-ruha)  ősz.  fa.  Fátyol-
szövetből  varrott  ruha.

FÁTYOLSELYÉM,  (fátyol-selyem)  ősz.  fa.  A
selyemtakácsoknál  selyemfonal  neme,  mely  három,
négy  szálból  van sodorva,  s melyből  nehéz  selyem-
kelmék  készülnek.

FÁTYOLSIPKA,  (fátyol-sipka)  ősz.  fa.  Sipka,
mely  fátyolból,  különösen  reczés  fátyolból  van  csi-
nálva.

FÁTYOLSZALAG,  (fátyol-szalag)  ősz.  fa.  Fá-
tyolból,  különösen  recze-  vagy  gyászfátyolból  csinált
szalag. Fátyolnalagot  kötni  a  halottvivok  karjára.

FÁTYOLSZITA,  (fátyol-szita)  ősz.  fa.  Fátyol-
szövetfl  fínom  szita,  melylyel  pl.  a  lisztet  a benne
levő  portól  megtisztítják.
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PÁTYOL8ZOVÁTA,  (fatyol-szováta)  ősz.  fa.
Mütakácsok  szövőszéke, melyen  fátyolkelméket  ké-
uítenek.

FÁTYOLSZÖVET,  (fátyol-szövet)  ősz.  fn.  Ál-
talán  kelme, mely  fátyollá  van alakítva;  különösen,
recie-, gyászszövet

FATYOLSZÖVŐ,  (fátyol-szövő)  ősz.  fo.  Müta-
kács, ki  fátyolszöveteket  készít

FAUDVAR,  (fa-udvar)  ősz.  fn.  Udvar vagy  ke-
rített  térség, melyen  az  eladni  való  épület- vagy tü-
zelőfát  tartják.

FAÚSZTATÁS,  (fa-úsztatás)  ősz.  fn. Általán, a
fának  leszállítása  vizén;  különösen  némely  vidéke-
ken  azon szállítási  mód,  midőn  a  levágott  faszálakat
anélkül, hogy  talpformába  kötöznék, víznek eresztik,
míg az illető  helyre el nem jutnak,  hol  a  partokra
huzkáljak.  így  úsztatják  a  fákat,  pl. a  Garan  vizén.

FAÜLTETMENY,  FAÜLTETVÉNY,  (fa-ültet-
vény)  ősz.  fn.  Átültetett  fiatalfa,  leginkább  gyfi-
mőlcsfanővendék.  így  hívják  azon  tért is, ahol  több
ily  növendékfát  tenyésztenek.

FAVÁGÁS,  (fa-vágás)  ősz.  fn.  1)  Munka, mi-
dőn  az  erdei  fákat  lábaikról  ledöntögetik,  és  hasá-
bokra  szeldelik.  2) A  hasáboknak  kisebb  darabokra
aprítása.

FAVÁGITÓ,  (fa-vágitú)  ősz.  fn.  1) A  favágók
sajátságos  készülete,  melyen  a  fát  vágják.  2) Bala-
ton  vidékén,  az  udvarnak  azon része, helye,  hol a  fa
áll, hol faragcsálni  s fát  vágni  szokás.

FAVÁGÓ,  (fa-vágó)  ősz.  fa.  1)  Személy,  ki  fát
vág;  különösen,  ki  favágással  keresi  kenyerét.  Erdei
favágók.  Váron  favágók.  2)  Hely,  hol  a  fát  vágják.
3) Harkály  nevű madár, minthogy  a fák  kérgeit  vag-
dosva  keresi eledelét, t  i. a  faférgeket.

FAVÁM,  (fa-vám)  ősz.  fn.  Meghatározott  díj,
melyet  a  faárusok  az  illető  hatóságnak  fizetni  tar-
toznak, vagy  a  vámokon  bevitt  fától  az  illető  tulaj-
donos  fizet

FAVÁSÁR,  (fa-vásár)  ősz.  fa.  Vásár,  melyen
kizárólag  fát  árulnak; vagy  a  közvásárnak  egyik  ré-
sze, hol fát  és  fanemüket  adnak és  vesznek,  pl. bod-
nárfákat,  szerszámfákat  stb.

FAVIASZ,  (fa-viasz)  ősz.  fa.  lásd  :  FATA-
PASZ.

FAVIRÁG,  (fa-virág)  ősz.  fa.  Élőfa  virága. Pí-
ros, fehér  favirág.  Hulló,  dér  cripte  favirágok.

FA VIRÁGZÁS,  (fa-virágzás)  ősz.  fa.  A  fának
azon  állapota, midőn termő bimbói  kifejtenek,  kinyii-
nak.  V.  ö. VIRÁGZIK.

FAVIEICS,  (fa-virics)  ősz.  fa.  A  fának  legin-
kább  tavaszkor  kifakadó  leve.  Nyirfa-virict,  azaz
nyirfalé.  Székely  szó. V.  ö. VIRICS.

FÁZ,  elvont  gyöke  fazék  v. fázok  főnévnek  és
származékainak. Jelent  magában  foglalást  vagy  esz-
közt, mely  valamit  foglal  magában,  s rokon  a  szansz-
krit  VÖM  (magában  foglalni,  befedni),  latin  vat,
(edény),  firanczia  vasé,  spanyol  vato,  vasija,  olasz

vato, vatcolo, német Fait  stb.  szókkal, de szinte  ro-
kon  a magyar mez (ves-titus) szóval  is.

FÁZ,  (1),  elvont  törzse  fánk  igének. Valószí-
nű, hogy  valamint  A hév  és  hű,  ügy  a fa*  is  a  lélek-
zést,  sajátlag  befelé  szívást  utánzó  természeti  hang.
Ellentéte  a  kifelé  lélekzést jelentő fű,  mint  &fül,fiU
igék  gyöke.

FÁZ,  (2),  tájdivatos fait  helyett; 1. ezt
FÁZÁS,  (fáz-ás)  fa.  tt. fátát-t,  ti>. —ok. Álla-

pot,  midőn valakire a  hideg  kellemetlenül  hat, s ezen
kellemetlen  érzést  didergés,  öszvezsugorodás  vagy
más  mód által  nyilvánítja.

FAZÉK,  (faz-ék)  fa.  tt  fazekat.  Tájszokásilag:
fánk  vagy fátok  is. Általán,  öblös  dereku,  és  szájá-
nál  rendesen  valamennyire  öszvehomorodó  edény,
melyet  főzésre, vagy  más végből  használnak.  Vatfa-
ték,  rétfazék,  cterépfaték.  Át  igát  barátságot  nem fa-
téteban f Szik.  Kiki  a  maga fazekához  tztí,  vagy  a  ma-
ga  fazeka  mellé  szítja  a  tüzet.  (Km.).  Különösen,
agyagföldből  készített  cserépedény,  mely  ha  kicsin,
bögre  a  neve. FSldfatékhot  fakalán.  (Km.).  Afegitmer-
hetd  cserepál,  micsoda  fazék  volt.  (Km.)  Sárfazékra
sárfödÖ.  (Km.).  Notta  rajta,  lát  fazék,  ugyan  felroty-
tyantál.  (Km.).  Hasadt,  repedt faték.  Két fülű  fazék.
Mátos faték.  Szenes  faték.  Tejts  faték.  Törött  faték
tovább  tart.  (Km.). Fazekat  drótozni, vagy  drótottalni.
Más  fazekában  kanalazni. V.  ö. FÁZ, gyök.

FAZEKAS,  (1),  (faz-ek-as)  mn. tt. fattkat-t  v.
—át, tb, —ok. Fazékkal  biró  vagy  ellátott, fazék-
nak  való.  Fazekat  szekér.  Fazekat  ember.  Fazekas
bolt.

FAZEKAS,  (2),  (1. föntebb)  fa.  tt  fatekat-t,  tb.
—ok. Tájszokásilag fánkat  és fátokat.  1) Mesterem-
ber,  ki  fazekakat  s  egyéb cserépedényeket  agyagból
készít  Máskép  : gerencsér.  Honti,  osgyáni  fazekatok.
Nevet,  mint fazekas,  mikor feldől.  (Km.).  Nemet  ember
volna,  de  a  fatekatok  elhordták  a földét.  (Km.).  2)
Polcz  a  konyhában,  melyen  a  fazekakat  tartják, va-
lamint a  tálakat  tartóhely:  tálat.

FAZEKASAGYAG,  (fazekas-agyag)  Ősz.  fa.
Agyag,  melyből  a  fazekasok  dolgoznak,  különbözte-
tésül  a pipa-, porczellán- stb.  agyagoktól.

FAZEKAS-DENCS,  puszta  Somogymegyében;
helyr.  —Denct-en,  —re,  röl.  Ó- és  ÜJ-FAZEKAS-
VARSÁND,  falvak  Arad  megyében; helyr.  —Var-
tánd-on,  —ró, —ról.

FAZEKASI,  (faz-ek-as-i)  mn. tt. fatekati-t,  tb.
—ói. Fazekast  illető,  ahhoz tartozó,  arra vonatkozó.

FAZEKASMESTERSÉG,  (fazekas  mesterség)
ősz.  fa.  Mesterség, mely  fazekak  s  egyéb fazekasmü-
vek készítésével  foglalkodik.

FAZEKASMÜ,  (fazekas-mtt)  ősz.  fn.  Minden-
féle  edény,  melyet  fazekas  készít, vagy  melyet  készí-
teni  a  fazekasmesterség  dolga. A  fatekak,  bögrék, tep-
szik,  lábatok fazekatmüvek.

FAZEKASMÜHELY,  (fazekas-műhely)  ősz.  fa.
Műhely,  hol  a  fazekas  müveit készíti, hol  korongja
által  az  edényeket  kikanyarítja.
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FAZEKASSÁG,  (faz-ek-as-ság)  fn.  tt.  fazekas-
tág-ot.  1) Fazekasmesterség  egész  terjedelemben  vé-
ve.  2) A  fazekasok  öszvesége, testülete.

FAZÉRFÖDÖ,  (fazék-íödő)  ősz.  fii.  Fogóval
vagy  köldökkel  ellátott  tányéralaku  szer, melylyel  a
fazék  száját  befödik.  Sárfatékhoz  sárfödS.  (Km.).

FAZÉKFÜL,  (fazék-fdl)  ősz.  fn.  A  fazéknak
felső  oldalából  kiálló  gyürü-alakn,  s  ugyanazon
anyagból  levő  karika,  melynél  fogva  a  fazekat  ké-
nyelmesebben  fogni,  s  ide-oda helyezni lebet

FAZÉKKANTÁR,  (fazék-kantar)  ősz.  fn. Kör-
mön  font  vagy  kötött  madzagból  készült kantáralaka
eszköz,  melyben  a  mezőn  dolgozók  után  hordani
szoktak  az ételedényeket,  máskép  :  kőtornya.

FAZÉKKÖ,  (fazék-kö)  ősz.  fn.  Agyagkő  neme,
melyet  metszeni  és  korongon  nyújtani,  s  melyből
fazekakat  »  egyéb  edényeket  készíteni  lehet.  (Ollaris
lapis).

FAZÉKMÁZ,  (fazék-máz)  ősz.  fn.  Máz, mely-
lyel a  fazék  száját  és  belsejét  bevonják,  s  mintegy
zománezozzák.  V.  ö. MÁZ.

FÁZÉKONY,  (fáz-ékony) mn.  tt.  fázékony-t  v.
—át, tb.  —ok.  Aki  könnyen,  hamar  megfázik,  ki
hideget tűrni nem képes, s azt legott kellemetlenül érzi.

FÁZÉKONYSÁG,  (fáz-ékony-ság)  fn.  tt.  fázé-
konyság-ot.  Talajdonság,  midőn  valaki  fázékony.  V.
ö. FÁZÉKONY.

FAZÉKPOLCZ,  (fazék-polcz)  ősz.  fn.  Polcz,
melyen  a  konyhai  használatra való  fazekakat  tartják.
V.  ö.  POLCZ.

FAZÉKSAJT,  (fazék-sajt)  ősz.  fn. Talajdonkép,
érett táró, melyet  fazékban  vagy  más hasonló  edény-
ben készítnek, máskép  :  bSdSntajt.

FAZÉKSZEDÖ  ,  (fazék-szedő)  ősz.  fn.  Bot,
melylyel  a  polczról  a  fazekakat  leszedik  vagy  föl-
rakják.  FatékszedSvel  kergetni  el  konyhából  a* ebet.

FAZÉKVÁSÁR,  (fazék-vásár)  ősz.  fn.  Vásár,
melyben  konyhai  cserépedényeket,  különösen  faze-
kakat  adnak  és  vesznek.

FÁZIK,  (fáz-ik)  k.  m.  fáz-tam,  —tál,  —ott.
Hideget  érez;  a  hidegség  kellemetlen hatással  van
reá.  Fületlen  Mohában,  silány  öltözetben,  mezítláb
fátni.  Fázik a* orr a, füle,  körme, keze,  lába.  Ált  alfázni.
Elfávi.  Megfázni.  Öttvefázni.  Átv. ért. mondják  a fös-
vényről, ki mindig zsagorog, s öszvehúzza magát, mint-
ha a  hideg  bántaná. Dúsgazdag,  mégis  mindig  fázik.

FÁZÍT,  FÁZIT,  (fáz-ít)  áth.  m.  fáztí-ott,  htn.
—m' v.  —ám. Fázórá  tesz, a hideget  érezteti  valaki-
vel  Ritka  használatú.

FÁZÍTÁS, FÁZITÁS, (fáz-ít-ás) fn.  tt.  fázüás-t,
tb.  —öt. Fázóvá  tétel.

FÁZLAL,  (fáz-l-al)  áth.  m. fátlal-t.  L.  FÁZÍT.
FÁZLÓDÁS,  (fáz-1-ód-ás)  fn.  tt. fázlódás-t,  tb.

—ok. Kellemetlen  állapot,  midőn valaki  folytonos, és
növekedő  hideget  szenved.

FÁZLÓDIK,  (fáz-1-ód-ik)  k.  múlt:  fázlód-tam,
—tál,  —ott. Folytonos  hideget szenved, tűr, a  hideg

jobban  és jobban  áltajjárja.  Fázlódnakajégen  ácsorgó
gyermekek.

FÁZÓDÁS,  FÁZÓDIK, 1.  FÁZLÓDÁS ,  FÁZ-
LÓDIK.

FÁZOK,  (faz-ok)  fn.  targyeset  —át.  Danán
túli  •  >jszó,  különösen  Veszprém  és  Szála  megyékben,
a  ezokottabb  fazék  helyett  Hasonló  változatnak  :
hajlék,  hajlok,  szándék,  szándok,  szurdék,  szurdok s
némely  mások.

FAZOKAS,  (faz-ok-as)  fn.  1.  FAZEKAS.
FÁZÓS,  (fáz-ó-os) mn. tt.  fázós-t  v.  —aí,  tb.

—ok.  1. FÁZÉKONY.
FÁZTAT,  (fáz-tat)  mivelt m. fástat-tam,  —tál,

—ott. Engedi,  hagyja,  hogy  megfázik,  elhanyagolja
a  hidegben,  hogy  megfázik.  Afegfáztatta  a  gyermeket.

FE v.  FÉ, gyökelem,  melyből  emelt  helyzetre,
magasodó  irányra  vonatkozó  származékok  eredtek,
ú.  m. fed,  fedél,  fék,  fel,  fenn,  fény,  fényű, fejlik,  fejt,
fetlik,  fesz  stb. A régieknél  olvasható  :  fe-d-el-m  s a
Debreczeni  Legendáskönyvben  :  fe-ed-el-em,  fejede-
lem  helyett.  Ellentéte  : le, mint lenn, lent,  lejt  szár-
mazékok  gyöke  és  ál. Túl  a  Danán,  nevezetesen Or-
mánságban, őrségben,  Göcsejben , továbbá  a  széke-
lyeknél  igehatározó, fél  helyett  :  fémént  v.  fifment  a
hegyre;  de  ezen  e itt  kissé  nyújtottabb,  mintegy  t,
melyben  az  l  kihagyása  is  pótolva van  (Vas  József,
Kriza  János), sőt  imént  érintett  értekezők  világosan
megjegyzik,  hogy  ezen  kihagyásnak  vagy  csak  végül
van  helye,  vagy  a  szó  közepén csak akkor,  ha  az  2-et
mássalhangzó  követi, s  ezen  észrevétel  más szókban
levő  l hangra  is vonatkozik, pl. imént  =  elment  széni
= szelni, sőt  az  ly  (bére = helyre)  és r  (éré =
erre)  hangokra  is.

Rokon  vele  a góth «/,  melyből  származtatják  a
német  auf,  (közép  felső  német szintén  of),  ob, oben,
angol  ttp  , upon,  svéd  tipp,  uppa,  pa,  dán  op,  oppan
stb.  szókat  is; rokonok  vele  továbbá  a  hellén  vn-io,
latin  sup-er  szók  gyökei  is  stb.

FÉ, a fej  vagy  fS  szó módosulata/^ö/ö (=: fej-
kötő)  tájdivatos  kiejtésben.  A  Góry-codexben  eléfor-
dúl fe  pohárnok  vagyis  fé  pohárnok, ám.  főpohárnok :
„ez  megpéldáztaték  az  koráinak  fepohárnokán."  A
Debreczeni  Legendáskönyvben: fék = fő t  feh-képen
—  főkénen.  V.  ö. FE.

FÉBÓ,  (fej-bel-i  v.  fejbe-való  szóból  öszvehuz-
va)  fn.  tt. fébó-t.  Ormánsági  tájszó,  s  ám.  fejre  való
ékesség,  takaró, tekercs  az  asszonyoknál.  Néhutt  :
févó,  közönségesen  :  fejrevaló.

FÉCS,  (máskép  :  föcs)  hangutánzó elvont  gyök,
melyből fecseg,  fécscsen,  fecske, fecskend  stb. származ-
nak.  1) Jelenti  azon  hangot, melyet hallani,  midőn
valamely  híg  anyag, pl. víz, nyál,  bizonyos  erő által
apró  részecskékre  oszolva szétazökken.  2) Mint  fecseg
gyöke  a  beszélésre  vonatkozik és  csakugyan  egyezik
besz  gyökkel  is.  Legközelebb  áll  vacs  (szól)  szansz-
krit  gyökhöz,  melyből a  nyelvészek  a  latin  voco,  vox
(szanszkritul  vács, vácsá, váctasz),  hellén  ifiim,
fari  stb.  szókat  is  származtatják.
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FÉCSCSEN, (fccs-ü-en, fecs-cs-en)  önh.  m. fecs-
cten-í. Fecs  hangot  adva  szökken,  elszökken,  szétszó-
ródik.  Szemébe  fecscsent  fürdéskor  a  víz.  Ruhájára
fecscsent  a  tár.  Kifecsctent  • a  bor  a  palaczk  száján.
Átv.  ért. bele  feetesenni  valamibe,  ám.  kérés  kérdés
nélkül  bele  szólni.

FÉCSCSENÉS,  (fécs-cs-en-és) fn. tt.  fécsctenés-t,
ti).  —éle.  Hig  anyagnak  cseppalakokban  elszökke-
nése,  szétszóródása.  Nyálfecscsenés.

FÉCSCSENT,  (fécs-cs-en-t)  áth.  m.  fe'cscsent-étt,
htu.  —ni  v.  —eni.  Eszközli,  hogy  valamely  híg
anyag  fecscsenjen.  V.  ö.  FÉCSCSEN.  Ruhára  fecs-
csenteni  a  sarat.  Arczára  fecscsenteni  a  szenteltvizet.
Kifecscseníeni  a  palaczkba  esett  legyet.  Átv. ért. Ki-
ftcscsenteni  valamely  titkot,  ám.  dobra  ütni, vagy  vi-
gyáztalanságból  kimondani, a  nyelvről  elszalasztani.

FECSEG, (fécs-ég) önh.  és  gyakorító  m.  fecseg-
tem,  —tél, —itt.  1) Tulajd.  ért. valamely  hig  anyag
szétlövellik,  apróbb  cseppekben  folytonoszn  szétszó-
ródik.  Beszédközben  fecseg  a  nyála.  Az  elrobogó  ko-
csikról falakra  fecseg  a sár. 2)  Atv.  ért. folyvást  jár
a  szája,  loesog,  haszontalauságokat  öszvebeszél,
trúcsel.  Fecsegnek neméig  asszonyok.  Ne fecsegj  !  Nem
jó  mindent  kifecsegni.  (Km.).  3)  Aprólékos  tárgyakról
nyájasan,  barátságosan,  időtöltésből  beszélget.  Hagy-
juk  a  komoly  dolgokat,  fecsegjünk  egy  keveset.

FÉCSÉGÉS,  (fécs-ég-és)  fn.  tt.  fécségés-t,  tb.
—ék.  1) A  hig  anyagnak  apró  cseppekben  vagy  ré-
szekben  szótömledezéác.  2)  Átv.  ért. locsogás , tré-
cselés,  tereferélds.  Ne  hallgass  az  emberek  fecsegésére.
3)  Aprólékos  dolgokról  barátságos,  időtöltésből  be-
szélgetés.

FECSEGŐ, (fécs-eg-ö)  mn.  tt. féciégS-t.  1)  Ami
fecseg.  Fecsegő  víz,  fecsegő  sár, fecsegő  nyál,  fecsegő
szájú.  2) Átv. ért.  locsogó,  trécsclö,  haszontalansá-
gokat  beszélgető.  Fecsegő  kofák,  kávénénikék.

FÉCSÉGTET,  (fécs-ég-tet) áth. m.  fécségtet-tem,
—tél,  —itt.  Eszközli,  hogy  valami  folyvást  vagy
gyakran  fecsegjen.  V.  ö.  FECSEG.  Vizet  fecsegtetni
valaki  ruhájára.  Az  elrobogó  kocsi  jobbra-balra  fe-
csegteti  a  sárt.

FÉCSÉLL,  l.  FECSÉREL.
FÉCSÉRÉKÉL,  (fécs-ér-ék él)  gyak.  önh.  m.

fécsérékcl-t.  Mondják  kis  madarakról,  melyek cse-
vegni,  csicseregni  szoktak.

FECSÉREL,  (fécs-ér-el)  áth. m.  féctérél-t  v.
fécsérlétt,  htn.  —ni  v. fe'csérleni.  Eredeti  értelménél
fogva  annyit  tenne,  mint  fecsegve  vagy  fecsegtetve
elszór  valamit. Átv.  és  szokott  ért.  pazarol,  tékozol,
holmi  aprólékos,  haszontalan  dolgokra  elköltögcti
pénzét.

FÉCSÉRLÉS,  (fécs-ér-1-és)  fn.  tt.  fécsMés-t,
tb.  —ék.  A  pénznek  aprólékos  dolgokra  elköltése,
elpazarlása,  kidobása.  V.  ö.  FECSÉREL.

FÉCSÉRLÖ,  (fécs-ér-1-ö)  mn.  és  fn.  tt.  fiesér-
IS-t.  Aki  a  pénzt  gondatlanul  holmi  haszontalansá-
gokra  s  aprólékosan  elköltögeti.  Pénzfecsérlő  ifjak.

ULÁJD.  MAO V  SZOT AB.  II.  K Ü C .

FECSKE, (1), (fccs-eg-ő, fecs-eg-e) mű.  tt.  fecs-
kéi. Fecsegő, locsogó, kinek  mindig  jár  a  szája, esacs-
ka,  locska.  Fecske,  loeska  kit  leány.

Finnül : pOtísky.  V. ö. FECS  elvont  gyök.
FECSKE,  (2), (fécs-k-e,  azaz fecsege  v.  fecsegő)

fn.  tt. fécské-t,  tb.  fecskék.  Vándorló  madarak  egyik
neme,  melyek  nyárra  hozzánk  jőnek, s  ó'szszel  el-
hagynak  bennünket,  igen  rövid  horgas,  és  tö'ben  la-
pos  csőrrel,  jobbára  hossza  szárnyakkal,  és  kétfelé
oszlott  farktollakkal;  férgekkel  élnek, s  igen  sebes
röptüek.  Fajaik  :  füstöt,  kémény-, fehérhatu,  parti,
tengeri, fellegi  fecske.  Nevöket  a  fecsegéstől  vették.
Csacsog,  mint  a fecske.  (Km.).  Egy  fecske  nem hot  ta-
vaszt.  (Km.)  V.  ö.  —KA,  —KE,  (2)  képző.

FÉCSKEFARK,  (fecske-fark)  ősz.  fn.  1)  A
fecske  nevű  madár  két  ágú  villaformára  szétnyíló
farka.  2) Átv. ért.  olyan  formára  szabott, készített
valami,  milyen  a  fecske  farka,  pl.  fecskefark  a
zászlón.

FÉCSKEFARKÚ,  (fécske-farkú)  ősz.  mn.  Egy-
felől  széles,  másfelől  keskeny  és  kétfelé  oszló,  mint
a  fecskemadár  farka.  Fecskefarkú  csatár,  zástló,
lobogó.

FÉCSKEFÉSZEK,  (fecske-fészek)  ősz.  fn. Sár-
ból  rakott,  s  gizgazzal  bebútorozott  fészek,  melyben
a  házi  fecskék  költenek.  Ha  mézet  akarsz  gyűjteni,  a
fecekefészkeket  meg  ne  szenvedd  házad  körül.  (Km.).
Úgy  néznek  ki  a* ablakon,  mint  a  verébfiak  a  fecske-

fészekbSl.  Átv.  ért. sárból  rakott  nyomorú  viskó. Di-
vatnyelven  :  a  divatos  nőknek  bizonyos  formára ösz-
vegöngyölített  fürtözete.  Fecske/eszekbe  szedni  a
hajakat.

FÉCSKEFI,  (fécske-fi)  ősz.  fn. Fiatal, kis  fecs
ke.  Sipitanak,  mint  az  éhes fecskefiak.  (Km.) Átv.  és
tréfás  ért. hirtelen  barna fiú, máskép  :  csákafi.

FÉCSKEFIÓK,  (fecske-fiók)  ősz.  fn.  1. FÉCS-
KEFI.

FÉCSKEFONAL,  (fecske-fonal)  ősz.  fn.  1. FO-
NALFÜNYÜG.

FÉCSKEFÜ,  (fécske-fü)  ősz.  fn.  Növényfaj  a
gódirczok  neméből. Nagy  fecskefü  (Chelidonium  má-
jus).  Szarvas  fecskefü.  (Ch. cornicnlatum).

FÉCSKEGYÖKÉR,  (fecske-gyökér)  ősz.  fn.
Növény  neme, mely  izzasztó  ereje  miatt  a  méreg  el-
lenszeréül  használtatik.  (Asclepias  vincetoxicum).

FÉCSKEHAL, (fecske-hal)  ősz.  fn. Tengeri hal,
melynek  aránylag  nagy  hasa,  s  hátán  fecskefark
gyanánt  ketté  oszló  szárnyai  vannak.  (Trigla  hi-
rundo).

FÉCSKEKÖ,  (fécske-kö)  ősz.  fn.  Ingatag  ér-
telmű  szó.  Némelyek  szerint,  apró  kövecskék  a  fecs-
kék  gyomrában; mások szerint,  a  fecskehalnak  csont-
tá  vált  fogai,  vagy  bizonyos  csigafajnak  tekenóje.
(Lapis  chelidoninsX

FÉCSKELOCSKA, (fécske-locska)  ősz.  mn. Fe-
csegő-locsogó,  csacska,  tereferélő,  szószátyár.

FECSKEND,  (fécs-k-en-d)  áth. m.  fecskend-itt,
htn. —eni.  1)  A  hig  anyagnak  szétlő vejéso,  kiöm-

•10
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taztése  által  valamit  benedvez.  Vittel  fectkendeni  a
•tárat  keséket  vagy  megmelegült  tengelyt.  Befeetken-
deni  borral  át  ivótzoba falait.  2)  A  híg  anyagot  szét-
ömleszti,  lövoli.  Tejet  fectkendeni  a  fáját  nemekbe.
Vitet  fecskendeni  át  égS  hátra.  Molnár  Albertnél

f tétként,  • eredetileg  helyesebb (= fectetent),  mert
az  iljnemfi  átható  igék  képzője  t,  mint:  locictant,
ctattan-t  stb.

FÉCSKENDÉS,  (fécs-k-en-d-és)  fn. tt  feetken-
dét-t, tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit fecskendünk.
V.  ö.  FECSKEND.

FECSKENDEZ,  (fécs-k-en-d-éz)  áth.  m.  féct-
kendét-tem,  —tél, —itt.  Általán,  valamely  híg anya-
got  gyakorta  ellövel.  Különösen, bizonyos  eszközzel,
csővel, puskával  lövöldözi  valahová  a nedvet  Feet-
kendetni  vittel  a  ttttet,  vagy  a  vitet  a  ttítre  f  tőiken-
detni.  EnyMtS,  vagy  gyógynedvet  fectkendemi  a  léb-
üregbe.

FÉCSKENDÉZÉS,  (féca-k-en-d-éz-és)  fa.  tt
féetkendétét-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valamit
fecskendezünk.  V.  ö. FECSKENDEZ.

FECSKENDEZŐ,  (fecs-k-en-d-éz-ö)  fa.  tt  féct-
kendetö-t.  1)  Személy, ki  fecskendez.  2) Eszköz,  gép,
mely  által a  híg  anyagot  kilövelik,  szétfecsegtetik.
FectkendezoTckel  ottani  a  tűset.  3)  Bélférgek  egyik  fa-
ja , melynek  hosszú  teste, elül  hengeralaku vékony
szája,  s  oldalt  szömölcsalaku  nyilasa  van.  (Sipun-
culus).

FÉCSKENDI,  (fécs-k-en-d-i) mn.  tt.  jéctkendi-t,
tb.  —ék.  Fecsegő,  titkot  tartani  nem tudó, mindent
kilocsogó. Gúnyos beszédbe  és Írásmódba való.  Kép-
zésre olyan, mint: pökhendi.

FECSKENDIK,  (fécs-k-en-d-ik)  k.  m.  féctkend-
ett.  Valamely  híg,  folyó  anyag  lővelve  kiszökik.  Ki-
fectkendik  a vit  a  megnyomott  fectkendöbM.  A  htttoga-
tott  tögybSl  fectkendik  a  tej.

FECSKENDŐ,  (1),  (fécs-k-en-d-ő)  mn. tt  féet-
kendiht.  Ami  fecskend  vagy  fecskendik.

FECSKENDŐ,  (2),  (1.  föntebb)  fa.  tt  fictken-
dö-t.  Csöves  eszköz, melynek  segedelme  által  híg,
folyó  testet  bizonyos helyre  levélhetünk.  Ttbt  feet-
kendö,  tebétti  feetkendS,  konyhai  feetkendS,  leértett-
fecskendő.

FÉCSKENDŐCSŐ,  (fecskendő-cső) ősz.  fn.  Cső
a  fecskendő nevű eszközben,  mely a híg anyagot kellő
nyomás  által  kilövi.

FÉCSKENDŐHAL,  (fecskendő-hal)  ősz.  fn.
Többféle  tengeri  hal, melyek  leletezéskor  a vizet  cső-
alakban  kifecskendik.

FÉCSKENDÖHÁZ,  (fecskendő-ház)  ősz.  fa.
Községi  has,  ndvar,  hol  a  tűzoltó  fecskendőket
tartják.

FÉC8KENDŐMESTER, (fecskendő-mester) ősz.
fn.  Személy, ki  a  község  tűzoltó  fecskendőire  fel-
ügyel , s azokat  szükség  idején  czélirányosan  alkal-

FÉCSKENDÖMIVES,  (fécskendő-mives)  ősz.
fn.  Mesterember,  illetőleg  gépes*,  ki  fecskendőket
készít

FÉCSKENDÖTOLÓ,  (fecskendő-toló)  ősz.  fn.
Henger- vagy  más alakú  része  a  fecskendőnek,  mely
a  fecskendőcsőben  levő  vizet, vagy  más híg  anyagot
nyomás által kiszökteti.  V.  ö. TOLÓ.

PÉCSKÉNT, (fécs-k-en-t)  áth. 1. FECSKEND.

FÉCSKERAKÁS,  (fecske-rakás)  ősz. fn. lásd  :
FÉCSKEFESZEK.

FECSKÉS,  (1),  (fecs-ke-es)  mn.  tt  feetkét-l  v.
—eí,  tb.  —ék. Fecskékkel  bővelkedő.

FECSKÉS, (2), puszta Csanád megyében; helyr.
Feetlees-en,  —re, —rSl.

FÉCSKESÉG, (fécs-ke-eég)  fa.  tt  fe'ctketég-ét.
Locskaság,  csacskaság.

FECSKESÓSKA, 1. MADÁBSÓSDL
FECSKÉT ARNICS, (fecske-tárnics)  ősz.  fa.  A

tárnics nevű  (gentiana)  növényosztálynak egyik  faja.
V.  ö. TAENICS.

FÉCSMETESZ,  (fécsme-tesz)  ősz.  fn.  Sebészi
eszköz, melyet a  sipolyok  metszésénél  használnak.

FÉCSTEJ,  (fécs-tej)  ősz.  fn.  Tej , melyet  a te-
hén,  megborjadzás  után  első napokban  ad, minthogy
fecsegve,  fecskendezve  löveli  ki  tőgyéből.  így neve-
zik  a gyermekagyas  asszonyok  elötejét  is.

FED, FED,  (fe-d)  áth. m. fed-tem,  —tű,  —&t.
Zártabb  önhangzóval  :  föd.  Egy  gyökből  származik
a  fel  és  fej  szókkal,  s  mindenikben  magasságnak,
valami  felüliednek  értelme  rejlik.  1) Valaminek  te-
tőt csinál.  Hátat  fedni.  KoetU  fedni,  hajót  fedni  stb.
Már  fedik  a  templomot,  nem tokára  kétt  len.  2) Ta-
kar,  betakar.  Fejéi  kalappal  fedni.  Kendővel  fedi  ar-
ezát.  A  vételeket  hó fedi.  Por fedi  át  olvatatlan  köny-
veket.  Öszvetételekben  :  Befödi  kezével  izeméit.  El-
födi  át  ormadarak  elül  a  gabonát.  Fölfedi  a  titkot.
Lefedi  a fatekat.  3)  Átv.  ért.  ótalmaz , véd, mások
hántása  ellen  mintegy  ellakar.  A  kincset  tártzekereket
fegyverét  katonák  fedik.

Származékai  :  fedem,  fedél,  fedés,  fedet,  fedő
stb. Öszvetételek:  befed,  elfed,  fölfed,  tífed,  kOrnyül-
fed,  lefed,  reáfed.

Finnül  peitün  fedek,  persa  nyelven  put-idan
fedni.  V.  ö. FE  gyökelem.

FEDD,  (ám.  fegy-d,  t  i.  fegy  gyökből  és ed
képzőből  van  alkotva  : fegy-ed  v. fegy-ét,  őszvehizva
fegy-d,  s hasonitással  : fed-d  ;  a Nádor  codezben  fe-
gyelme*  eléjön  fedd  értelemben;  a  Tatrosi  codezben
egyszerűen  is fegy,  eléjön  szintén  fedd  értelemben,
mint  itt  alább)  áth.  m. fedd-étí,  htn.  —m v.  —tm.
Jelentése  :  valakit  bizonyos  rósz  tett  miatt  dorgál,
szid,  szóval  fényit,  s büntet  Keményen feddeni  a ki-
hágókat.  Megfedd.  Megfeddeni  a  pajkot  ifjakat.  Ha
barátodat  titkon  fedded  it,  de  mátok  előtt  diotérd.
(Km.) Ki f edd meg  engem  közületek  a  bűnről  t  (Kaldi.

j János  evangy.  Ugyanaz  a  Tatrosi  codexben:  .Ki
l  fegy  meg engemet" J). Átv.  ért  tájdivatosan  mondják
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magáról  a  rósz  tettről  is.  A  bűnöket  feddeni  kell.  Ás
igattágot  bíró  megfeddi  a  törvények  áthágását.  V.  ö.
PEGY.

Mandsu  nyelven  felemé  feddeni,  s  a  szanszkrit-
ban  : vad ám. mond.

FEDDEGEL,  (fegy-d-eg-el)  áth.  m.  feddegel-t.
L.  FEDDEGET.

FEDDÉGET,  (fegy-d-ég-et)  áth.  és  gyakor.
m. feddégeí-tem,  — tél,  —élt.  Gyakorta,  több  Ízben
fedd.  V.  ö.  FEDD.

FEDDÉS,  (fegy-d-és)  fn.  tt. feddét-t,  tb.  —e*.
Cselekvés,  midőn  valakit  feddünk.  Feddést  érdemlő
tettet  követni  el.  A feddésre  megjavulni.

FEDDETLEN,  (fegy-d-etlen)  ma.  tt  feddet-
len-t,  tb.  —ék. Akit  meg nem feddtek;  aki  feddésre
méltót  nem követett  el.  Határozóilag  ám.  feddetlenfil.

FEDDETLENÜL,  (fegy-d-etlen-ül)  ih.  Feddés
nélkül,  mennyiben  semmi  rósz,  semmi  feddeni  való
nincs  benne;  tisztán, erkölcsösen.  Feddetlenttl  élni.

FEDDHETETLEN  ,  (fegy-d-het-etlen)  mn.  tt.
feddhetetlen-t,  tb.  —e'k.  Akit  erkölcsileg  feddeni nem
lehet,  azaz  ki  semmi  feddésre  méltót  el  nem követ;
tiszta  erkölcstt, ártatlan.  Feddhetetlen  életű  ember.  V.
6. FEDD.

FEDDHETETLENSÉG,  (fegy-d-het-etlen-ség)
fii.  tt. feddhetetlenség-ét.  Az  erkölcsi  életnek  azon  tu-
lajdonsága,  állapota,  melyben  feddeni,  azaz roszallani
való  nincsen; erkölcsi  tisztaság,  ártatlanság.

FEDDHETLEN,  (fegy-d-het-len)  1.  FEDDHE-
TETLEN.

FEDDHETÖ,  (fegy-d-het-ő)  mn.  tt.  feddhetS-t.
Feddésre  méltó;  kiben  vagy miben vau valami  roszal-
lani  való.

FEDDÖDÉS,  (fegy-d-öd-éo;  fű.  tt.  feddodés-t,
tb.  —ék.  Feddéssel  járó  perlekedés,  dorgálódás, ve-
szekedés,  mely  szemrehányásokkal  van  párosulva.

FEDDÖDIK,  (fegy-d-őd-ik)  k.  ín.  feddöd-tem,
—tél,  —ott.  Máskép  -.feddözik.  Valakit  fedd ve  per-
lekedik,  feddéssel  vesződik,  fogUlkodik  ;  dorgálúdik.

FEDDÖDÖ,  (fegy-d-öd-ö)  mn.  tt.  feddSdö-l.
Szemrehányó,  más  hibái  ellen  perlekedő,  veszekedő,
dorgálódó.  Feddödö  beszéd.  Feddödö  vén  banya.

FEDDÖZIK,  (fegy-d-öz-ik)  1.  FEDDÖDIK.

FEDDTELEN,  (fegy-d-lc!en)  mn.  1.  FEDD-
ETLEN.

FEDDTELENÜL,  -(fegy-d-te-len-ül)  ih. lásd :

FEDDETLENÜL.
FEDÉL, FEDÉL,  FEDÉL, (fed-él)  fn.  tt.  fede-

let  v. fedélt,  tb. fedelek.  Zártabb  önhangzóval  : födél.
1)  Épület  teteje,  mely  az  épületfalakra  vau  rakva, s
azokat  az  időviszontagságai  ellen  fedi.  Hdtfedél.
Templom  fedele.  Nádfedél,  cserépfedél,  ttalmafedél,
rétfedél.  2)  Némely  eszközök,  edények  takarója, me-
lyet  elmozdítani,  felnyitni,  levenni  lehet. Pipa  fedele.
Cfukorszelencte  fedele.  Kalamáfii  fedele.  Koporsófe-
dél,  nemfedél,  csecsfedél.  3)  Altalán  minden,  ami  a
szabad  ég  ellen  eltakar.  Az  etö  elöl  fedél  alá  bújni.

Fedél  alá  hajtani  a  barmot.  Néha  ős  eternyS  is  fedél
helyett  nölgál.

FEDÉL,  (féd-el,  ám.  fedél)  fn.  tt.  fedél-1,  tb.
—ék.  így  nevezik  néhutt  a  falusi  asszonyok  a  fej-
kendőt ,  melylyel  fejeiket  bekötik;  máskép  : fidel
vagy  fejrevaló.

FEDÉLABLAK,  (fedél-ablak)  ősz.  fő.  Ablak
az jépület  fedelén,  padlásablak.

FEDÉLÁGY,  (fedél-ágy)  ősz.  fn.  Talapzat,
melyre  az  épület  fedelét  rakják,  fedéltalp.

FÉDÉLCSATORNA,  (fedél-csatorna)  ősz.  ín.
Az  épület  födelének  szögeire  vagy  aljára  alkalma-
zott  csatorna,  mely  az  eső- vagy  hóié vet  felfogja,  e
leszivárpgtatja.

FÉDÉLCSERÉP, (fedél-cserép)  ősz.  fn.  Agyag-
ból  égetett  sajátságos  alakú  cserép,  épülettetők  fe-
désére.

FÉDÉLCSÖ,  (fedél-cső)  ősz.  fn.  Csőalakú csa-
torna  , az  épülettetőn.

FÉDÉLCSÚCS,  (fedél-csúcs)  ősz.  fn.  1)  A
hosszúkás  fedélnek  felső'  éle,  melyet  a  fedéloldalak
öszveillesztése  képez.  2)  A  gömbölyű  épülettetőnek
legmagasabb  hegye.

FÉDÉLDED,  (féd-él-ded)  mn.  tt.  fédéldedél.
Fedélalakú,  olyan,  mint a  fedél  lenni  szokott.  Fedél-
ded  letöjü  hegy.

FEDELEK,  (féd-el-ék)  fn.  tt. fédelék-ét.  1)  Az
épületnek  azon  öszves  alkotó  része,  mely  a  falakat
takarja.  2)  Átv.  ért  valakinek,  valaminek  oltalmára
rendelt  erő vagy  készület.  Fedeleket  adni a pattiakon
utótoknak.

FÉDELÉKÉS,  (féd-el-ék-és)  mn.  tt.  fédelékés-t
v.  — ét,  tb.  — ék.  Aminek  fedeleké  van.  Fedelékes
okol.  Fedeleket  tárttekér.

FÉDELES,  (féd-el-es)  mn.  tt. fédelei-t  v.  —ét,
tb.  — ék.  Aminek fedele  van.  V.  ö. FEDÉL.  Fedél és
ágy.  Fedelet  kocsi.  Fedelet  pipa.

FÉDELESFALVA,  helység  Beregb  megyében ;
helyr.  Fedelesfalvá-n,  —rá, —ról.

FÉDELETLEN,  (féd-el-etlen)  mn.  tt.  fédelel-
len-t,  tb.  —ék. Aminek fedele nincsen. V.  ö.  FEDÉL.
Fedeletlen  kocsi.  Fedeletlen  pipa.  Fedeletlen  falak.
Határozóilag  ám.  fedél  nélkül.

FÉDELEZ,  (féd-el-ez) áth. m. fédelez-tem,  —tél,
—M.  Valamit  fedéllel  ellát, betakar.  Házat,  istállót,
pajtát  fedelezni.  Agyat,  hintót, pipát  fedelezni.  Jiffe-
deleznifagy  ellen  a  meleg-ágyat.  Okos ember  S kelms,
jó  volna  a fejét  befedeletni.  (Gúnyos  km.).

FÉDELEZÉS,  (féd-el-ez-és)  fn.  tt.  fidelezt*-!',
tb.  —e'k.  1)  Épitői  munka,  mely fedélcsinálással  fog-
lalkodik.  Már  hozzáfogtak  a  templom  fedelezési'ln:.
2)  Akármely  más  fedélnek  föltevése,  fedéllel  ellátású
valaminek.  Kocsifedeletés,  pipafedeletét.  V.  ö.  FE-
DÉL.

FÉDELEZET,  (féd-el-ez-et)  fn.  tt.  ftdeletef-i"
Azon  mű,  mely  az  épületnek  vagy  uiás  eszköznél;,
bútornak  stb.  fedelét  teszi, képezi;  fedél,  kész inuuku
gyanánt  tekintve.

40  *
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PÉDELEZÖ,  (féd-el  ez-ő) mű.  és  fn.  tt.  fedele-
tti-t. Aki  az  épületet  fedéllel  bevonja, különösen,  aki
a  fedélfákat besindelyezi, cseréppel,  bádoggal, nád-
dal, zsúppal stb.  takarja.  Általán, aki valamit  fedéllel
ellát.  Pipafedeletö  mivé*,  Hívőt.

FÉDÉLFA,  (fédél-fa)  ősz.  fn.  Erdőszivagy  épí-
tései  nyelven  ám. a  fának  azon  neme,  mely  épületek
fedelére  különösen alkalmas,  és rendesen használtatni
szokott, pl. a  fenyüfa.

FÉDÉLFÉSZÉK,  (fédél-fészék)  ősz.  fn.  Az
ácsoknál,  az  épületiedéinek  azon  gerendázata  vagy
oszlopzata,  mely  az  ollófákat  tartja.  Álló  fedélféttek,
midőn  sz  ollófák  támaszai  egyenesen  állanak.  Fekvő
fedélféltek,  midőn  az  oszlopok  ferdére  hajlanak, s ge-
rendák, és  keresztfák  által  köttetnek  öszve.

FÉDÉLGAMÓ,  (fédél-gamó)  ősz.  fn.  Horgas
vas,  melyhez  lajtorjáikat  akasztják  a  fedelező  ácsok
vagy  cserepezők.

FÉDELGERENDA,  (fedél-gerenda)  ősz.  fn.
Gerenda  az  épület  fedelén,  különösen  ásón  geren-
dák,  melyek  az  ollófákat  képezik,  s a  fedélnek mint-
egy  oldalbordáit  teszik. V.  ö. GERENDA.

FÉDÉLGERINCZ,  (fédél-gerincz)  ősz.  fn.  A
hosszúkás  fedélnek  kellő  teteje,  melyet  a  fedélolda-
lainak  csúcsai  képeznek,  s  melyből,  mint állati  ge-
rinczből  a  bordák,  úgy  nyúlnak  szét  az  ollófák.

FÉDÉLHOMLOK,  (fedél-homlok) ősz.  fn.  Né-
mely  épületekben  a  fedélnek  azon  alakja,  mely  az
épület  homlokzatán kifelé s  előre hajol.  Honunk több
vidékein  a  falusi  házak  fedélhomlokkal  vannak
ellátva.

FEDÉLRE, (féd-él-ke) fn. tt  fédükét.  Kis fedél.
V.  ö. FEDÉL.

FEDELÉÉ,  (féd-el-ke)  fn.  tt.  ftíeOeét.  Kis  fe-
dél, azaz  fejtakaró  kendőcske, milyet pl.  a  kis  leány-
kák  viselnek.  V.  ö. FEDÉL.

FÉDÉLKÖ,  (fedél-kő)  ősz.  fn.  1)  Az  építésnél,
kő  neme, mely  fedelezésre  használtatik,  milyenek  a
palakövek.  2)  A  bányászoknál, a  kőnek  azon  faja,
mely  az  érczes  ásványokat  fedni  szokta.  3)  Széles
ért  mindenféle  kőlap, melylyel  valamit  befödnek.

FÉDÉLLÉCZ,  (fédél-lécz)  ősz.  fn.  Az  ollófákra
szegezett  léczek,  melyekhez  közvetlenül  a  zsindelyek
vagy  cserepek,  nád,  zsúp  stb.  raguztatnak.  V.
ö.  LÉCZ.

FEDÉLLYUK,  (fedél-lyuk)  ősz.  fn.  1)  Csinált
nyilas  az  épület  fedelén,  szellőztetés, világosság stb.
végett.  2)  Viszontagság,  romlás  által  okozott  rés a
háztetőn.

FEDELM,  FEDELMKEDIK, a  Bécsi  és  Mün-
cheni  codexekben  ám.  fejedelem,  fejedelemkedik.  L.
ezeket

FÉDÉLMALOM, (fedél-malom) ősz.  fn.  Kisded,
ködnyüféle  házi  malom,  melyet  a  házfedélre  alkal-
maznak, s  ott vagy  a  szél  hozza mozgásba,  vagy  raja
aggatott  nehezékek  forgatják.  Hazánkban  nem igen
vau  használatban.

FÉDÉLMOH,  (fedél-moh)  ősz.  fn.  Moh, mely  a
régi,  rohadásnak  indult,  különösen,  deszka-,  sindely-,
nádfedeleken  zöldellik. V.  ö. MOH.

FÉDÉLNÁD, (fedél-nád) ősz.  fn.  Nád,  melyet
vizes  helyeken  télen jeges  időben  aratnak,  s  házakat
s  egyéb  gazdasági  épületeket  fednek  vele.  V.  ö.
NÁD.

FÉDÉLOLDAL,  (fedél-oldal)  ősz.  fn.  1)  Az
épületiedéinek  egyik  lapja,  mely  a  fedéltalptól  a  fe-
délgerinczig  nyúlik.  2)  A  bányászoknál,  kőréteg,
mely  a  rézásványokat  takarítja.

FÉDÉLORMÓ, FÉDÉLOEOM,  (fédél-ormó  v.
orom) ősz.  fn.  1.  FÉDÉLCSÚCS.

FÉDÉLPALA,  (fedél-pala)  ősz.  fn.  Palakö ne-
me, mely  lapos  és  sima  alakja  miatt  épületek  fedele-
zésére alkalmas. V.  ö.  PALAKÖ.

FÉDÉLROZSNOK,  (fédél-rozsnok)  ősz.  fn.  Nö-
vényfaj  a  rozsnokok  neméből,  mely  a  házfedeleken
tenyészik.  (Bromus tectorum).

FÉDÉLSZALMA,  (fedél-szauna)  ősz.  fn.  Szal-
ma, vagy  inkább  zsúp,  melyet  nádatlan  vidékeken
épületek  födelezésére  használnak.

FÉDÉLTALP,  (fedél-talp) ősz.  fn. Ácskészület,
az  épülettetőnek  alapja,  mely  közvetlenül  a  falakon
nyugszik,  s  mely  a  fedélfészket  és  az  egész  fedélze-
tet  tartja.

FÉDÉLZUG,  (fedél-zug) ősz.  fn.  Zug,  melyet  a
födéloldalak  képeznek.

FEDÉLZET, (féd-el-ez-et) fn.  1. FÉDELEZET.
FEDEM,  (féd-ém)  fn.  tt  fédém-et.  Régies  szó,

ám.  fedél,  épület  teteje.  A  Fédémei,  Födémet  szóban,
mely  több  helységek  neve,  maiglan  él.

FÉDEMÉNY,  (féd-em-ény)  fn.  tt  fédemény-t,
tb.  —ék. Anyag,  mely  valamit fed;  minden, mi fe-
désre használtatik.

FÉDÉMES,  (féd-ém-es) mn. tt.fédémes-tv.  —ét,
tb.  — ék.  1)  Födémmel  bíró,  födémmel  ellátott.  V.  ö.
FEDEM.  2) Több  helység  neve.  Helyragokkal  : Fe-
démetre,  FedémetrSl,  Fedémeten.

FÉDÉMES,  FÖDÉME8,  falu  Heves megyében;
IPOLY—,  falu  Hont  m.  PUSZTA—,  Pozsony  m.
ZSITVA— ,  Nyitra  m.  Helyr.  Fedéme»-en,  —re,
—r«.

FÉDÉNY,  (féd-ény) fn.  l. FÉDEMÉNY.
FEDÉS,  (féd-és)  fn. tt  fédét-t,  tb.  —ék.  1) Ál-

talán munka, cselekvés,  melynél fogva valamit fedünk.
Elfedét,  befedés.  V.  ö. FED.  2)  Szőlőmivesi  munka,
midőn  a  tőkéket  a  hideg ellen  fölkapált  földdel  be-
takarják.

FEDETLEN,  (féd-etlen)  mn.  tt.  fédetlen-t,  tb.
—ék. Ami nincs  fedve.  V.  ö. FED.  Fedetlen hát. Fe-
detlen kocsi. Fedetlen fej.  Megtámadás  ellen  fedetlen
utasok. Határozóilag ám.  fedetlenül.

FEDETLENÜL,  (féd-etlen-ül)  ih.  A  nélkül,
hogy  fedve  volna.  Fedetlenül  hagyni  a  hátat.  Fedet-
lenül  utatni  a  haramiás  erdőn.  V.  ö.  FED.

FEDETT,  (féd-étt)  mn. tt  fédítt-et.  Ami  fedve
vau ; veszély ellen oltalmazott, biztosított.  Fedett  ha*.
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Káddal  fedett  okol.  Fegyvere*  kísérettel  fedett  társze-
kerek.  Fedett  út.

FEDEZ,  (féd-éz)áth.  m. fédéz-tem,  — tél,  —étt.
1)  Valamit  folytonosan,  gyakorta  fed ;  takargat; fe-
delet  cainálgat.  Fedesni  a  háztetőt.  Befedezni  a  meleg-
ágyakat.  Fölfedezni  valamit,  azaz  fedelét  elemelve
kitüntetni, vagy  átv.  ért.  az  eddig  ismeretlen  tárgyat
elétüntetni,  tudomásra  hozni. 2)  Veszély, kár,  viszon-
tagság  ellen  folytonosan  oltalmaz.  A  táborba  szállott
hadakat  lánctokkal,  szekérvárral  fedezni  az  ellenség
ellen.  3)  Gazdálkodási  ért.  bizonyos  szükségeket pó-
tol,  szüntet.  A  gyapjú  árával  fedezni  a  legtetemesebb
költségeket.  Csekély  jövedelmével  az adóssági  kamatokat
sem  fedezheti.

FEDEZÉS,  (féd-éz-és) fn.  tt. féde'zés-t,  tb.  — ék.
1)  Cselekvés,  midőn  épületet  vagy  más  valamit  fede-
zünk,  fedéllel  ellátunk.  2)  Átv.  ért  veszély,  kár,  vi-
szontagság  ellen  óvás , ótalmazás.  V.  ö.  FED , FE-
DEZ.

FEDEZET,  (féd-éz  ét)  fn.  tt.  fédézet-ét.  Azon
anyag vagy  eszköz , mely  va1:imit  fedez , vagy  azon
mű, mely valamely épületnek  vagy más  tárgynak  fedé-
lül,  takaróul  szolgál.  Átv.  ért.  ótalom  , véderó', mely
veszély  ellen  biztosít  valakit  vagy  valamit.

FEDEZETLEN,  (féd-éz-etlen)  mn.  tt.  fedezet-
len-t,  tb.  —ék.  Minek  fedezete  nincsen ;  ami  ótalom
nélkül  van.  fedezetlen  ház.  Fedezetlen  hadsereg.

FÉDÉZGET,  (féd-éz-get)  áth.  és  gyakor.  m,
fédézget-tem,  —tél,  —étt.  Ismételve, folytonosan, kü-
lönös  gonddal  és  kedvvel  fedez , takargat;  veszély ,
kár,  viszontagság  ellen  ovogn',  őrizget.  A  tyúk  szár-
nyaival fedezgeti  fiait  a  kánya  ellen.  Hibáit  fedezyitni
mátok  elül.  A  virágokat,  gyönge  növényeket  frdezgetni
a  hideg  ellen.

FÉDÉZGETÉS,  (féd-éz-get-és)  fn.  tt.  fédezge-
tés-t,  tb.  —ék. Takargatás, rejtegetés  ; óvogatás, őriz-
getés. V.  ö.  FÉDÉZGET.

FÉDHÁLÓ,  (féd-háló)  ősz.  fn.  Vadászható  ne-
me, melylyel  némely madárfajokat, például foglyokat,
fürjeket  lappangási  tanyájukon meglepnek.

FÉDKŐ,  (féd-kő)  ősz.  fn.  Vékony,  simára  fara-
gott  kőlapok,  melyekkel  az  e&u  s egyéb  viszontagsá-
gok  ellen  a  kerítésfalakat,  hidak oldalait stb.  be szok-
ták  fedni.

FEDŐ,  (1),  (fód-ö)  mn.  tt.  fedö-l.  Aki  vagy
ami  fed.

FEDŐ,  (2),  FEDŐ,  (féii  ö) fn.  tt.  fcdó'-t,  többes
—k.  1) Eszköz  vagy  készület,  melylyel  különféle tá-
gas  szájú  edények, péld.  fazekak  ,  bödönök ,  éjjeli
edények,  czukortartók  fölét  betakarják.  FazékfedS,
lábasfedS.  Sárfazékhoz  sárfedb'.  (Km.).  2)  Személy,  ki
valamit  fed.  Házfedö.

FÉDÖLÉK,  szokottabban  1.  FEDELEK.
FÉDZIK,  (fed-ez-ik) k.  ín. fedz-étt,  htn.  fedzeni

v.  fedzni.  Magát  befedi,  takuródzik.  Oly  képzésű  a
maga  nemében,  mint  old  igéből  :  oldzik.

FEGY,  (1),  régi  gyökig.-, egy  eredetű f egy  fő-
névvel , s  rokonnak  látszik  ffk  szóval  :  ín.  frgy-tem,

— tél,  —étt.  Megfegyem  őket  (corripiam  eos).  Bécsi
cod.  A'i fegy  meg  (arguet)  engemet  a  bűnről  f  Eleresz-
tem  azért,  megfegyvén  ötét.  Münch.  cod.  V.  Ö. FEDD.

FEGY,  (2),  régi  fn.  (1. föntebb)  tt  fegy-et.  1)
Bizonyos  szabályok  által  meghatározott  rendtartás
valamely testületben, társulatban,  intézetben,  melyhez
az  illetőknek  magukat szabniok kell.  Kemény,  szigorít,
szoros  f  egy.  Hadi,  katonai,  iskolai  fegy.  Ftgy  alatt
tartani  a  növendékeket.  2)  A  törvényszegők  ellen
gyakoroltatni  szokott  fenyítés!  vagy  fékezési  mód.

FEGYBESZÉD,  (fegy-beszéd)  ősz.  fn.  Kihágó-
kat,  bűntetteseket dorgáló,  rendreutasító beszéd.

FEGYD,  (fegy-d)  áth.  melyből  hangok  öszve-
olvadásával  lett  : fedd,  1. ezt.

FEGYEDELEM,  (fegy-ed-cl-em)  régies  fű.  L.
FEGYELEM.

FEGYELEM,  (fegy-el-ém)  fn.  tt.  fegyelm-et.
1) Fegy, egész  terjedelmében véve.  A  katonai f  egye-
lem valamelyik  szabálya  ellen véteni. 2) Fenyíték a tör-
vényszegők  vagy  szabálysértők  ellen.  V.  ö.  FEGY.

FEGYEL,  (fegy-el)  áth.  m.  fegyel-t.  Fegy  alá
vesz,  fegy  alatt  tart,  illetőleg  büntet  valakit.  Ebből
lett  :  fegyelem,  mint fce^y-bö'l kegyel,  kegyelem  vagy
figyel-bb\  figyelem.

FEGYELMES,  (fegy-cl-m-es)  mn. tt  fegyelmes-t
v.  —ét, tb.  —ék. Rendtartáshoz,  szoros testületi  sza-
bályokhoz  szoktatott;  s  azokat  megtartó.  Fegyelméé
tanuló  ifjúság.  Fegyelmes  hadsereg.

FEGYELMETLEN,  (fegy-el-m-etlen)  mn.  tt.
fegyelmetlen-t,  tb.  —ék. Fegyelem  nélküli,  rendetlen,
a  testületi  szabályokhoz,  életrendhez  nem  alkalmaz-
kodó.  Fegyelmetlen  ifjúság.  Fegyelmetlen  hadak.  A fe-
gyelmetlen  embernek  előmenetele  vagyon  a  gonoszban.
(Káldi.  Sirák  fia,  20.  9.)  V.  ö.  FEGYELEM.

FEGYELMETLENÜL,  (fegy-el-m-etlen-ül)  ih.
Fegyelem  nélkül;  a  testületi  szabályokkal,  életrend-
del  és  törvényekkel  nem törődve; kihágólag.

FEGYELMI,  (fegy-el-m-i)  mn.  tt.  fegyelmi-t,
tb.  —ék.  Fegyelemre  vonatkozó.  Fegyelmi  szabályok,
eljárás.  Fegyelmi  út.

FEGYELM1LEG,  (fegy-el-m-i-leg)  ih. Fegyelmi
úton,  különböztetésül a  büntető  úton!  eljárástól.

FEGYENCZ,  (fegy-encz)  fn.  tt.  fegyencz-ü.
Fegy  vagy  fenyíték  alá fogott bűntettes ; oly személy,
kit  kihágásai  miatt  a  törvényhatóság  büntet,  fényit,
milyenek  az  elitélt  rabok,  gonosztevők.

FEGYES,  (fegy-es)  mn. tt. fegyes-t  v.  — ét,  tb.
—ék.  Aki  fegy ét  tart, a  köz- és  testületi  törvényeket
pontosan  teljesítő  , azokhoz  hiven  alkalmazkodó.  V.
ö.  FEGY.

FEGYETLEN, (fegy-et-len) mn. 1. FEGYEL-
METLEN.

FEGYETLENSÉG,  (fegy- étien-ség)  fn.  tt.  fe-
gyrllenség-e't.  Fegy  nélküli  állapot;  kicsapongóság.

FEGYHÁZ,  (fegy-ház)  ősz.  fn.  Nyilvános épü-
let  vagy  intézet, melyben  oly  emberek,  kik  durvább
biíiiükt't  köveitek  e l ,  vagy  holmi  országfutó  csavar-
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gók  szoros  felfigyelés  alatt  tartatnak,  dologra  szorít-
tatnak,  g néha böjtre  vagy  más  testi büntetésre kény-
szeríttetnek, áron  czélból,  hogy megjavuljanak.

FEGYHÁZIGAZGATÓ, (fegy-héz-igazgató) ősz.
fn.  Fő tisztviselő vagy felfigyelő  személy a fegyházban.
V.  ö.  FEGYHÁZ.

FEGYHETETLEN,  (fegy-het-etlen)  mn.  lásd  :
FEDDHETETLEN.

FEGYHETETLENSÉG, lásd  :  FEDDHETET-
LENSÉG.

FEGYINTÉZET,  (fegy-intézet)  ősz.  fn.  lásd  :
FEGYHÁZ.

FEGYMESTÉR,  (fegy-mestér)  ősz.  fn.  A  fegy-
házakban  azon alárendelt felfigyelő, ki a fegyenczekre
közvetlenül  vigyáz, azokat  rendben  tartja,  s  a  kiha-
gókat  megfenyíti.

FEGYSZÉK,  (fegy-szék)  ősz.  fn.  Törvényszék,
mely  a  törvényszegésekről  ítél, s a  törvényszegőket
fenyíték  alá  veszi.

FEGYTELEN,  (fegy-telen)  mn. tt.  fegyíelen-t,
ti>. —ék. Fegy  nélküli,  vagy  a  fegyi  szabályokat ál-
talhágó,  kihágó.  Fegytelen  intézel.  Fegytelen  katonák.
V.  ö.  FEGY.  Határozóilag  ám.  fegytelenül,  fegy
nélkül.

FEGYTELENSÉG,  (fegy-telen-ség)  fn. tt.  fegy-
telenség-ét.  Fegy  nélküli  állapot;  kihágások  gyakori
elkövetése.  V.  ö. FEGY.

FEGYTELENÜL,  (fegy-telen-ül)  ih.  Fegy  nél-
kfil,  a  fegy  szabályaival  nem törődve , azokat  altal-
higva; kicsapongólag, korlátlanul,  féktelenül.

FEGYVER, (fegy-ver, vagy  fegy-v-er,  fegy-ő-er)
fn.  tt  fegyver-t,  tb.  —ék.  1)  Általán  eszköz,  mely-
lyel  mind  magunk  védelmére,  mind  mások  meg-
támadására  élünk.  Ilyenek  az  állatok  természeti
fegyverei,  pl.  a  szarvak  az  ökörnél,  a  körmök  a
iáénál,  a  fogak  az  ebeknél  stb.  A  gyermeknek  fegy-
vere  a  rirát.  2)  Különösen,  oly  eszköz,  mely  egye-

• nesen  a  végre  készült,  hogy  ótalomdl  vagy  visszato-
roláani  szolgáljon,  vagy  akármikép  mások  romlását
eszközölje.  Katonai fegyver.  Vadát* fegyver.  Üti  fegy-
ver.  Fegyvert  viselni, forgatni.  Fegyverre  kelni.  Fegy-
verbe  eltörni.  Fegyvert  gyakorolni  vagy  magát  fegy-
verben  gyakorolni.  Fegyvert  rántani.  A  bakancsosok-
nál  : puska.  Fegyvert  meghúzni.  Fegyvert  tölteni,  el-
fUtni.  Fegyvert  Síbe  !  Fegyvert  lábhoz!  Fegyvert  váll-
hot!  Gyalogsági  vezényszók.  A huszároknál  :  kard.
Fegyvert  kötni,  rántani,  forgatni,  villogtatni.  Són
katona,  kinek fegyvere  i» nehét.  (Km.)  Egyik  fegyver
tartóttatja  a  maiikat  hüvelyiben.  (Km.)  Fegyverben
vagy  fegyver  alatt  szolgálni.  Fegyverre  vitetek!  3)
Átv.  ért.  mindenféle védeszköz, védmód, kivált  er-
kölcsi  és  szellemi  tekintetben,  írók  fegyvere  a  toll.
Stónok fegyvere  az  ékesszólás,  elmétség.  Ás  éiz  fegyve-
rével  legyőzni  valakit.  ÖltSekSdjetek  át  igazság  fegyve-
rébe  (Biblia). Eredetét  mint föntebb láttuk, némelyek
szerént,  a fegy  és  ver  igék  öszvetételéből  vette;  má-
sok  izerént  ám.  fegyö  ér,  (azaz  fegycrő),  melyből
hangváltozassal  lett fegyü-er,  fegyver.

FEGYVERÁLLÁS,  (fegyver-állás)  ősz.  fn.  1.
FEGYVERSZÜNET.

FEGYVERÁRUS,  (fegyver-árus)  ősz.  fn.  Sze-
mély, ki  fegyverekkel  kereskedik.

FEGYVERBIRÓ,  (fegyver-biró)  ősz.  mn.  Aki
fegj  vcrviselésre , katonának  alkalmatos.  Östveírni  a
fegyverbiró  ifjúságot.  Máskép  :  fegyverfogható.

FEGYVERCSATTOGÁS  ,  (fegyver-csattogás)
ősz.  fn.  Csattogás,  melyet az  öszveütköző  fegyverek,
különösen,  vagdalkozó  kardok,  szablyák  tesznek.
Átv.  ért.  csata,  harcz. Hallik  a  fegyverciattogdt.

FEGYVERCSINÁLÓ,  (fegyver-csináló)  ősz.  fn.
1. FEGYVERCSISZÁR.

FEGYVERCSISZÁR,  (fegyver-csiszár)  ősz.  fn.
Fegyvereket  készítő  mesterember.

FEGYVERCSÖRGÉS,  (fegyver-csörgés)  ősz. fn.
Csörgés,  melyet az  öszvefitődő,  vagy  akármi  más  szi-
lárd  testbe  ütköző  fegyverek,  péld.  kardok,  megütött
puskák  tesznek.  Átv.  ért  ütközetre, csatára készülés,
csatázás.

FEGYVERDERÉK,  (fegyver-derék)  ősz.  fn.
Általán  szilárd, kemény anyagból  való készület, mely-
lyel  a  harczosok  derekaikat, különösen  melleiket  ta-
karják  az  ellenfegyver  erejének  meghiúsítására;
pánczél,  mellvas.  Fegyverderékba  öltözött  nehé*  lo-
vatok.

FEGYVERDEREKAS,  (fegyver-derelcas)  ősz.
mn. Fegyverderekat viselő; mellvasas, mellvértea.

FEGYVERES,  (fegy-v-er-és)  mn. tt.  fegyverét-t
v.  — ét,  tb.  — ék. Fegyverrel  ellátott,  fegyverbe  öltö-
zött, fegyvert  viselő; fegyverforgataseal  párosult  Fegy-
veres  örök. Fegyverét  nép.  Fegyverei  tánc*.  Fegyverét
kézzel  támadni  meg  valakit.

FEGYVERÉSKÉDIK,  (fegy-v-er-és-kéd-ik)  k.
m. fegyverétkéd-tem,  —tél, —étt. Fegyvert  mulatság-
ból  vagy  gyakorlás kedvéért  forgat

FEGYVEREZ,  (fegy-v-er-éz)  áth.  m.  fegyverez-
tem,  —tél,  —étt  v. fegyverzéttem,  fegyvertéttél,  fegy-
vertétt,  htn.  —ni  v.  fegyverzeni.  Fegyverbe  öltöztet,
fegyverrel  ellát,  fegyvert  köttet  Fölfegyverez.  Ás
ujonczokat  fölfegyveremi.  Átv.  ért  védszerrel, ótalom-
mal  ellát, megtámadás  ellen  erősít

FEGYVERÉZÉS,  (fegy-v-er-éz-és)  fa  tt  fegy-
ver ézés-t,  tb.  —ék.  Fegyverbe  öltöztetés,  fegyverrel
ellátás,  szerelés.  Fölfegyveretét.  A  hadi  sereg  folfegy-
veretéte  nagy  költségbe  kerül.

FEGYVERFOGAS,  (fegyver-fogas)  ősz. fn.  Fo-
gas,  melyre  különnemü  fegyvereket,  mint  kardot,
puskát, pisztolyt  stb.  akasztanak.

FEGYVERFOGÁS  ,  (fegyver-fogás)  ősz.  fa.
Cselekvés,  midőn  valaki  önvédelmére  vagy-  mások
megtámadására  fegyvert  ragad.

FEGYVERFOGHATÓ,  (fegyver-fogható)  ősz.
mn. Aki  fegyverviselésre,  e a  vele  bánásra  elég  erő-
vel  bir;  katonának,  harczosnak  való.  Öszveirni  a
népnek  fegyverfogható  tagjait.  Minden  fegyverfogható
embert  Itaretra  szólítani.
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FEGYVERFORGATÁS,  (fegyver-forgatás)  ősz.
fa.  Gyakorlás, ügyesség, melynél fogva  valaki  a  fegy-
verrel  bánni tnd, s azt  különféle  irányban  mozgatni,
használni  tanulja.

FEGYVERFRIGY,  (fegyver-frigy)  ősz.  fn.  1.
FEGYVERSZÖVETSÉG.

FEGYVERGÚLA,  (fegyver-gúla)  ősz.  fn.  Gúla,
mely  mesterségesen  öszveillesztett  fegyverekből,  u.
m. puskák-,  kardok-,  dárdák-  s  másokból  van  alakít-
va. V.  ö.  GÚLA.

FEGYVERGYAKORLÁS,  (fegyver-gyakorlás)
ősz.  fn. Foglalkodás  a  fegyverforgatásban,  a  fegyver-
rel bánásnak  tanulása ; a  hadseregek  működése, mi-
dőn  készületképen  mind  azon  hadi  fordulatokra és
müvekre képiik  magukat,  melyek  közvetlenül  a  csa-
tákban  elé  szoktak  fordulni.

FEGYVERGYAKORLAT,  (fegyver-gyakorlat)
ősz.  fn.  Annyi,  mint  fegyvergyakorlás,  elvont ért.
véve.  Közbeszédben  egymással  fölcserélve  használ-
tatnak.

FEGYVERGYÁR,  (fegyver-gyár)  ősz.  fn. Gyár,
melyben  különféle  fegyvereket  készítenek,  csiszá-
réinak.

FEGYVERGYÁRTÓ,  (fegyver-gyártó)  ősz.  fn.
Személy,  ki  fegyvereket  gyárilag  készít.

FEGYVERHÁMOR,  (fegyver-hámor)  ősz.  fn.
Hámor,  melyben  fegyvereket  s  fcgyvervasakat  ková-
csolnak.

FEGYVERHÁMOROS,  (fegyver-hámoros)  ősz.
fn.  Fegyvereket,  s  fegyvervasakat  kovácsoló  hámo-
rom  >  v*gy>  fegyverhámor  tulajdonosa.  V.  ö. HÁMOR,
HÁMOROS.

FEGYVERHATÓ, (fegyver-ható) ősz. fn. lásd :
FEGYVERFOGHATÓ.

FEGYVERHÁZ, (fegyver-ház) ősz. fn. lásd :
FEGYVERTÁR.

FEGYVERHELY,  (fegyver-hely)  ősz.  fn.  Hely,
hol  a  hadseregek  fegyveresen,  s  hadi  készülettel  ösz-
vegvnlekeznek; s  azon hely,  hová  a  fegyvereket,  s
egyéb hadi  készületeket  öszvehordják,  hogy  velők  a
csatában  esett  hiányt  pótolják.  Szorosb  ért. térés
hely  a  várakban, hol  az őrseregek  gyakorlatra,  őr-
díszre stb. egybegyülnek.  így  nevezhető  az  örtanyá-
kon  azon  állás  is,  hová  az  őrvitézek  fegyvereiket  le-
rakják.

FEGYVERHORDÓ  ,  FEGYVERHORDOZÓ,
(fegyver-hordó  v.  hordozó) ősz. fn. 1. FEGYVERNÖK.

FEGYVERHÜBÉR,  (fegyver-hübér)  ősz.  fn.
Httbér,  melyet  valaki  hadi  szolgálat  által  nyer;  el-
lentétül  a  polgári  hűbérnek,  melyet  polgári  érde-
mekért  adnak.

FEGYVERJOG,  (fegyver-jog)  ősz.  fn. Jog,  me-
lyet  fegyverrel  szerez  valaki,  a  háborúnak,  erőszak-
nak  joga.  Magyar  hazánkat fegyverjoygal  bírjuk.

FEGYVERKAMARA,  (fegyver-kamara) ősz. fn.
Kamara,  melyben  fegyverek  s  egyéb  hadi  készületek
tartatnak.

FEGYVERKÉDIK,  (fegy-v-er-kéd-ik)  k.  m.
fegyverkéd-tem,  —tél, —élt. L. FEGYVERÉSKÉDIK
és  FEGYVERKEZIK.

FEGYVERKÉSZÜLET,  (fegyver-készület)  ősz.
fn.  Mindazon megtámadó  és  védeszközök, melyekkel
valaki  ellátja  magát,  és  él;  pl.  a  magyar  huszárok
fegyverkészülete  kardból,  pisztolyokból,  néha  kara-
bélyból  is áll.

FEGYVERKEZÉS  ,  (fegy-v-er-kéz-és)  fn.  tt.
fegyverkézéí-t,  tb.  —éle.  Cselekvés,  midőn  valaki
kellő  fegyverekkel  fölszereli  magát;  fegyverragadás,
fegyverkötés.

FEGYVERKÉZET, (fegy-v-cr-kéz-et) fn. 1.

FEGYVERZET,

FEGYVERKEZIK  ,  (fegy-v-er-kéz-ik)  k.  m.
fegyverkez-tem,  —tél,  —itt. Fegyverbe  öltözik, azaz,
mindazon  védő  és  megtámadó  eszközöket  magához
vagy  magára  veszi,  melyeket  szükségei,  vagy  kato-
nai  rendéhez  képest  felvennie  és  használnia  kell.
Fegyverkezni  a  rablók  ellen.  Késtel,  dárdával  fegy-
verkezni  a  vadkanok  ellen.  Karddal,  putkával, pittto-
lyokkal,  dudával  fegyverkezni.  Fölfegyverkezni. Átv.
és  elvont  ért.  erkölcsi  vagy  szellemi  véd-  és  megtá-
madó  szerekkel  ellátja  magát.  Állhatatossággal  fegy-
verkezni  a  csábítások  ellfn.

FEGYVERKÉZTET,  (fegy-v-er-kéz-tet) áth. m.
fegyverkeztet-trm,  —tél,  —>-tt.  Mást  fegyverkezésre
bír  vagy  buzdít,  fegyverkezni  kényszerít;  fegyverbe
öltöztet.  Csatára  fegyverkeztetni  a  hadakat.  Fölfegy-
verkeztetni  az  ujonczokal.

FEGYVERKOVÁCS,  (fegyver-kovács)  ősz.  fn.
Fegyvereket,  különösen  kardokat,  dárdákat  készítő
kovács;  fegyvercsiszár.

FEGYVERMESTER,  (fegyver-mester)  ősz.  fn.
1) A  vadászok  nyelvén,  azon  vadász,  ki  a  vadász-
fegyverekre  s  egyéb  készületekre  felügyel.  2)  Hadi
ért.  tiszt,  kinek  felügyelésére  vannak  bizva  a  lősze-
rek  s  egyéb  hadi  készületek.

FEGYVERMÜHELY,  (fegyver-műhely)  ősz.  fn.
Műhely,  melyben  fegyvereket  készítenek,  milyenek,
a  kard-,  puskacsinálók  mühelyei.

FEGYVERNEK,  (1), (fegy-v-er-nék)  fn. lásd  :
FEGYVERNÖK.

FEGYVERNEK, (2), fata  Bihar-  és  puszta  He-
ves  megyében;  ALSÓ—,  FELSŐ—  falvak  Hont
megyében.  Helyr.  Fegyvernek-en,  —re,  —rSl.

FEGYVERNÖK,  (fegy-v-er-nök) fn.  tt.  fegyver-
nök-öt. Általán,  hadi  szolga  a  régi  hadviselésben,  ki
a  csatába  menő  és  harczoló vitéz  urak  után  hordozta
a  fegyvereket,  s  azokat  szükség  idején  kézhez ado-
gatta.  Különösen,  az  ősi  leventákat  kisérő  hadi  szol-
ga,  vitéz  legény,  ki  kalandozó  urának  paizsát  vitte;
paizshordó.  Ilyen  volt  a  magyar  krónikákban  híressé
lett  Csóka,  a  hedcrvúri  Kont István  fegyvernöke.

FEOYVERNYUGVÁS,  (fegyver-nyugvás)  ősz.
fű.  Háborúi  szünet, inidó'n  ;i  háboruskodó  felek  szer-
zficli'silop;  H-rmyos  időre  abban  hagyják  az  ellensé-
geskedést.  A  fegyvernyugvás  különbözik  a  békétől,
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mert  ez  a  háborúnak  véget  vet,  amaz pedig  csak
ideiglen  szünteti  meg.  Fegyvernyugvást  kötni,  fegy-
vernyugvátra  lépni.

FEGYVERÖR,  (fegyver-őr)  ősz.  fn.  1)  A  tábo-
rozásokban  azon  őr,  ki  a  vitézek  lerakott  fegyve-
reire vigyáz.  2) Fegyvermester. L.  ezt

FEGYVERPRÓBA  ,  (fegyver-próba)  öaz.  fn.
Kísérlet,  midőn  az  új  fegyvert  vizsgálat alá,  illető-
leg  alkalmazásba  veszik,  hogy  megtudják,  ha  czél-
irányo»-e.

FEGYVERRAKHELY,  (fcgyver-rak-hely)  ősz.
fn.  Általán,  kamara,  tár,  melyben  fegyverek  vannak
lerakva;  fegyverház.

FEGYVERSÁTOR,  (fegyver  sátor) ősz.  fn.  Tá-
bori  sátor,  melybe  a  táborozó  katonák  fegyvereiket
lerakják.

FEGYVERSZEKRÉNY, (fegyver-szekrény) ősz.
fn.  Szekrény a  fegyvertárakban  vagy  magánosoknál,
melybe  fegyverek  rakvák.  Nemesi  fegyvertzekrény.

FEGYVERSZÉHLE,  (fegyver-szemle)  ősz.  fn.
Katonai  szemle, midőn  az  illető  főtiszt  a  hadsereg
fegyverkészületét  vizsgálóra  veszi.  V.  ö.  SZEMLE.

FEGYVERSZÉR,  (fegyver-szer)  ősz. fn.  Fegy-
ver  nevezetű  mindenféle  eszközök, készületek.

FEGYVERSZÉRHÁZ,  (fegyver-szér-ház)  ősz.
fn.  Ház,  épUlet, melyben  fegyverszereket  tartanak.

FEGYVERSZÍJ,  (fegyver-szíj)  ősz.  fn.  Szíj" né-
mely  fegyvereken,  péld. kardokon,  puskákon, dsidá-
kon,  hogy  annál  fogva  azokat  kényelmesebben hor-
dozni,  felakgatni  stb.  lehessen.

FEGYVERSZÓ,  (fegyver-szó)  ősz. fn.  Hadi  jel,
legyen  az  szózat, vagy  dob,  trombita stb.  mely  a ka-
tonákat  fegyverre  inti.  Fegyverstóra  felriadó  vitetek.
Fegyvertlóra  kardot  ragadni.

FEGYVERSZÖVETSÉG  ,  (fegyver-szövetség)
ősz.  fn.  Szövetség,  melyet  fejedelmek, vagy nemzetek
kötnek  egymással,  hogy  harczaikban  viszonyos  se-
gedelemmel  lesznek  egymáshoz.

FEGYVERSZÜNET,  (fegyver-szünet)  ősz.  fa.
1. FEGYVERNYUGVÁS.

FEGYVERTAKARÓ,  (fegyver-takaró)  ősz.  fn.
Szövetből  vagy  bőrből  készített  tok,  melybe  a  fegy-
vert  eső, hó, nedvesség  ellen, vagy  általán  sérelem
ellen  beburkolják.  A  táborozásban  :  ponyvasátor,
melylyel  a  lerakott  fegyvereket  befödik.

FEGYVERTÁNCZ,  (fegyver-táncz)  ősz.  fn.
Hadi, vitézies  táncz  neme,  melyet a  régiebb  korbeli
katonák  fegyverforgatva  jártak el. Nálunk magyarok-
nál  különösen  hajdutáncznak  hívták.  Ilyen  tánczot
jártak Thurzó  nádor hajdúi  Wittenbergában  az ottani
lakosok  nagy  bámulására. (B. Mednyánszky  :  Ságén,
und  Legenden).

FEGYVERTÁR,  (fegyver-tár)  ősz.  fh.  1)  Köz
épület,  melyben  a  hadseregek  fólfegyverkeztetésére
való  fegyverkészületek  tartatnak.  Katonai,  vármegyei
fegyvertár.  2)  Régi  fegyverek  gyűjteménye.

FEGYVERTÁRNAGY,  (fegyver-tár-nagy)  ősz.
fn.  Fegyvertárra  felügyelő'  főtiszt,  fögondvisolö.

FEGYVERTÁRS,  (fegyver-társ)  ősz.  fn.  Aki
mással  együtt  fegyvert  fog,  vele  harczol;  vitéz  baj-
társ.  Szorosabb  ért  oly  hadi  társ, ki  társa  oldala
mellett  küzd,  s  azzal  viszonyos  védelmi  szövetség-
ben  áll.

FEGYVERTARTÓ,  (fegyver-tartó)  ősz.  fn. Re-
kesz, korlát, melyben  a  fegyvereket  lerakni  szokták,
milyenek  az  őrházak  előtt  levő  rekeszek.

FEGYVERTELEN  ,  (fegy-v-er-telen)  mn.  tt
fegyvertelen-t,  tb.  —ék.  Kinek  fegyvere  nincsen.
Fegyvertelen  hadifoglyok,  nökeoények.  Átv.  ért  ved-
szer, védeszköz  nélkül  levő.  Határozóilag  ám.  fegy-
vertelenül.

FEGYVERTELENSÉG  ,  (fegy-v-er-teleu-ség)
fn.  tt  fegyvertelentég-it.  Fegyvertelen  állapot;  fegy-
verhiány.

FEGYVERTELENÜL,  (fegy-v-er-telen-ül)  ih.
Fegyver  nélkül,  hiával;  védeüenül.  Fegyvertelenül
megtámadlatni  a* ellenségtől.  Fegyvertelenül  járni  a
veszélyei  utakon.

FEGYVERTISZTITÓ  ,  (fegyver-tisztító)  ősi.
fn.  A  fegyvermühelyekben,  fegyvertárakban  oly  sze-
mély,  ki a  fegyvereket  fényesítí,  s a rozsda ellen tisz-
tán  tartja.

FEGYVERTUS,  (fegyver-tus)  ősz.  fn.  A  pus-
kának  alsó  vastagabb  része,  feje,  máskép  : puskatus.
V.  ö.  TUS.

FEGYVERT  VÁLLHOZ!  hadi  vezényszó,
melyre a  katona  balvállhoz  kapja  puskáját

FEGYVERT  VÁLLRA!  hadi  vezényszó, t  ám.
fektesd  puskádat balválladra.

FEGYVERVISELÉS,  (fegyver-viselés)  ősz.  fn.
Általán, fegyverhordozás,  fegyverrel vagy  fegyverben
járás.  Különösen  :  katonáskodás,  fegyver  alatti  szol-
gálat.  Fegyverviselésben  megSstSUt  férfiú.

FEGYVERVISELÖ,  (fegyver-viselő)  ősz.  fa.
Általán,  ki  fegyvert  hord,  fegyverrel,  vagy  fegyver-
ben jár.  Különösen  : katona, hadi  szolgálatban  álló
személy.  Legszorosb  ért  fegyvernök.

FEGYVERZET,  (fegy-v-er-éz-et)  fa.  tt  fegy-
verzet-ét.  Egész  fegyveres  készület, melylyel  valaki
fölszerelve  van.  Könnyű,  nehéz  fegyverset.  Tavatok,
gyalogok  fegyverzete.

FEGYVERZÖRGÉS,  (fegyver-zörgés)  ősz.  fn.
Tompa  hang,  melyet  a  megütött,  vagy  öszvefitődött
fegyverek  adnak.  Átv.  ért.  csata,  harcz,  ütközet

FEH,  a  Debreczeni  Legendáskönyvben  ám.  fő,
s fehképen  ám.  főképen;  továbbá  úgy  is  tekintendő
mint  a  ,fch-éV  szó  gyöke.

FEHÉR,  (fe-h-ér)  mn.  tt.  fehér-t  v.  — ét,  tb.
—ék.  Eredetikép  hihetőleg fe-ér,  s  könnyebb  kiejtés
végett h v..;'  közbeszurattal  lett fe-h-ér  v. fe-j-ér.  (L.
a  czikk  végén).  Fehérnek  neveztetik  azon  szín,  mely
minden  egyebek  között  legvilágosabb,  legderiiltebb,
és  fehérnek  mondatik  oly  test,  mely  a  világosságot
változatlanul  veti  vissza,  melyen  a világsugarak  meg
nem  törnek,  meg  nem  oszlanak.  Fehér,  mini  a  hó,
vagy  .-  hófehér,  hófehér  !gü.  Fehér  poittó, ruha,  s*ö-
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vet, gyolcs.  Fehér  föld.  Fehér  kenyér.  Fehér  papiros.
Fehér  a  ha*, fekete  a  kenyér.  (Km.)  Fehér  fog.  Kimu-
tatta  a foga  fehérét,  azaz  elárulta  magát.  (Km.)  Fe-
hér  ló.  A  fehér  lótól  nem  vesznek  vámot.  (Km.)  Jelent
továbbá  olyat,  mi a  fehérhez  közelít,  tisztát.  Fehér-
pecsenye , fehérhaj,  fehérruha.  Fehérre  mosni  a  szeny-
nyet  kezeket. Használtatik  főnév  gyanánt  is,  pl.  o. to-
jás fehére,  fog  fehére  ; a  székelyeknél  :  disznó  fehére
ám.  szalonna.  Népies  kifejezésben  a  nőnemnek jelző-
je  : fehéritemély,  fehérnép,  fehércseléd,  minek  való-
szinü  oka, hogy  a  nőszemélyek  hajdan,  általán  fehér
öltözéket  viseltek.  Innen  értelmezhető  a  hölgy  is
mind  tulajd.  mind átv.  értelemben,  1. HÖLGY.

Elemzésileg  :  fe-ér,  annyi  mint  felső  erejű, tu-
lajdonságú  vagyis  olyan  mint  valaminek  felső,  azaz
legvilágosabb  része,  oly  világos,  mint  a  felső  vagyis
mint  a  fénytől,  naptól  leginkább  világosított  részek
szoktak  lenni; úgy  hogy  hangban  s  értelemben  ösz-
veüt  a  hellén  (palr;oóg  v.  (f alagút;  szóval,  melynek
gyöke  <fá<ú  v.  (fnífm  szintén  rokon  a  magyar  fény
névvel,  a  héberben  1\*I3  szintén  ám.  fényes,  világos.

Sínai  nyelven  pe  ám.  fehér.
FEHÉRAGYAG,  (fehér-agyag)  ősz.  fn.  Idegen

részektől  tiszta,  mészszinü  agyagfaj  ,  melyet némely
vidékeken  falak  fehérítésére  használnak.

FEHÉRARANY,  (fehér-arany)  ősz.  fn.  lásd  :
ERÉNY,  (Platina).

FEHÉRBABOS,  (fehér-babos)  ősz.  mn.  Fehér
pettyekkel,  fehér  pontokkal  tarkázott.  Fehérbabos
gyöngytyúk.  Fehérbabos  kendő.  V.  ö. BABOS.

FEHÉRBARÁT,  (fehér-barát)  ősz.  fn.  Általán
fehér  kelméből  való  ruhát  viselő,  különösen  szent
Domokos  rendét  követő  szerzetes  (Dominicanus).

FEHÉRBORS,  (fehér-bors)  ősz.  fn.  Fehér  héjú
éa  bélü  borsfaj.  V.  ö.  BORS.

FEHÉRBOR,  (fehér-bőr)  ősz.  fn.  Az  úgyneve-
zett  fehértímárok  által  timsóban  csáváit  fehér kordo-
ván,  szattyán,  keztyűnek,  nadrágnak  stb.  való  bőr.

FEHÉRBÖRGYÁRTÓ,  (fehér-bőr-gyártó)  ősz.
fn.  Timár,  ki  fehérbőröket  készít.

FEHÉRCSELÉD,  (fehér-cseléd)  ősz.  fn.  Nösze-
mély  vagy  nőszemélyek,  fehérszemélyek  öszvege.
Köznépies  nyelvbe,  vagy  alsó,  tréfás  Írásmódba  való.
A  finomabb  körökből  ki  van  küszöbölve.  Máskép  :
fehérnép.  V.  ö.  HÖLGY.

FEHÉRCSERESZNYE,  (fehér-cseresznye)  ősz.
fn.  Kései,  ropogós  húsú  cseresznycfaj,  melynek  héja
éa  húsa  fehéres.

FEHÉREDIK,  (fe-h-ér-éd-ik)  k. m.  fehéred-tem,
—tél,  —itt.  Fehér  színűvé  leszen.  Folytatási  érte-
lemmel  bír.  Fehéredik  a  vászon  iSntözgete's,  gyakorí
mosat  által.  Fehéredik  havazáskor  a föld.  Megfehé-
redik.

FEHÉREGYHÁZ,  falu  Somogy  megyében;  és
Erdélyben  Kőhalom  székben,  ez  utóbbi  máskép  :

\S*át*-Fejéregyháta.  Helyr.  Fehéregyház-ön  ,  —rá,
<-r<«.

BUOT  BCÓTÍR.  II.  KOT.

FEHÉREGYHÁZA,  mváros Soprony  megyében,
falu  Pozsony,  Mármaros  m., puszta  Borsod, Békés éa
Torontál  m. Helyr.  Fehéregyhátá-n,  —rá,  —ról.

FEHÉRÉLLIK,  (fe-h-ér-ell-ik)  k.  m.  fehéréU-
—étt,  htn.  — eni.  1. FEHÉRLIK.

FEHÉRES,  (fe-h-ér-es)  mn. tt. fehéres-t  v. — ét,
tb.  —ét.  A  fehér  színhez  vagyszinühöz  közelítő, egy
kevéssé  fehér.  Fehéres  hajak.  Fehéres  föld.

FEHÉRÉSZIK,  (fe-h-ér-ész-ik)  k.  lásd: FEHÉ-
RÉDIK.

FEHÉRFAJD,  (fehér-fajd)  ősz.  fn. lásd  :  HÓ-
FAJD.

FEHÉRFENYÖ,  (fehér-fenyő) ősz.  fn.  Fenyő-
faj,  melynek  fája  inkább  fehéres,  mint  sárgás  vagy
vörnyeges.

FEIIÉRFOLTOS,  (fehér-foltos) ősz. mn.  Fehér-
folttal  tarkázott,  amire  fehérfoltot vetettek,  varrtak. .
Fehérfoltos  ruha. Fehérfoltos  bőr.  V.  ö. FOLT.

FEHÉRFOLYÁS,  (fehér-folyás)  ősz.  fn.  Nősze-
mélyek  nyavalyája,  midőn  szeméremtestökből  folyto-
nos  fehér  nedv  szivárog  ki.  (Leucorrhea).

FEHÉRFÖLD,  (fehér-föld)  ősz.  fn.  Szénsavas
mészföld  faja,  mely  különféle  keménységű s  finom
részecskékből  áll,  és  könnyen  dörzsölhető.  Ide  tar-
tozik  az  úgynevezett  krélaföld.

FEHÉRFŰZ,  (fchér-füz)  ősz.  fn.  Füzfaj  a  sző-
rös  levelű  füzek  alncméből,  a  fűzfák  között  legma-

> w •

FEHÉRHAL,  (fehér-hal)  ősz.  fn.  Általán,  hal,
melynek  fehéres  pikkelyei  vannak,  milyenek  némely
keszegek,  pontyfajok  stb.

FEIIÉRHANGYA,  (fehér-hangya)  ősz.  fh.  Vén
fákban  tenyésző  fehérszinü  hangyafaj.

FEHÉRHOLLÓ,  (fehér-holló)  ősz.  fn.  Közmon-
datban  használtatik.

„Hej,  ma-holnap a  magyar  szó
Ritka  mint a  fehérholló."

Kisfaludy  Károly.

FEHÉRÍR,  (fehér-ír)  ősz.  fn.  Ólomrészekkel
vegyített  ír.  V. ö.  ÍR, fn.

FEHÉRÍT,  FEHÉRÍT,  (fe-h-ér-ít)  áth.  m.  fe-
hérlt-étt,  htn.  —ni,  v.  —eni.  Fehérré  tesz,  csinál.
Vásznat  fehéríteni.  Házat  befehéríteni.  Fehérfölddel
megfehériteni  a f egy ver szíjakat.  Kifehéríteni  a  falakat.
Risporral  fehéríteni  a* arcsbört.

FEHÉRÍTÉS,  (fe-h-ér-it-éa)  fn.  tt.  fehértíés-t,
tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valakit  fehérré  teszünk;
meszelés.  Vászon fehérítés.  Falfehérítés.

FEHÉRÍTETLEN,  FEHÉRÍTLEN,  (fe-h-ér-ít-
[et]-len)  mn.  tt.  fehéríteílen-t,  tb.  —ék.  Ami  nincsen
fehérré  téve;  meszeletlen.  Fehérítetlen  vászonból  var-
rott  gatya.  Fehérítetlen  falak.  Határozóilag  ám. fe-
hérítetlenül.

FEHERÍTETLENŰL,  FEHÉRÍTLENÜL,  (fe-
h-ér-ít[et]len-ül)  határozó. Fehérítetlen  állapotban.
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FEJBUROK,  (fej-burok) ősz.  fn.  A  megszülött
gyermek  fejét  takaró  vékony  hártya.  V.  S.  BUROK.
Altalin,  minden  fejtakaró,  melynek  burokformája
van,  pl.  milyennel  a  fürdők  burkolják  fejeiket

FEJCSÓVÁLÁS,  (fej-csóválás)  ősz.  fn.  A fej-
nek  jobbra-balra  hajtogatása,  kivált, midőn valami
tetszésünkre  nincsen,  midőn  valamit  roszalnnk.  V.
8.  CSÓVÁL,  CSÓVÁLÁS.

FEJCSONT,  (fej-csont)  ősz.  fn.  Csont, mely  a
fejnek  tömör, kemény  állományát  képezi,  koponya-
csont.

FEJDARAB,  (fej-darab)  ősz.  fn.  A  bonczolt
vagy  feltagolt  fejből  egy  darab.  Suli  Italból  egy  fej-
darab.

FEJDÉGEL,  (fej-d-ég-el)  áth.  és  gyakor.  m.
fejdegel-t.  Folytonosan,  de  lassan,  aprózva  fej.

FEJDELEM,  1.  FEJEDELÉM.
FEJDÍSZ,  (fej-dísz)  ősz.  fn.  Általán,  ékesség a

fejen.  Különösen  1) a  hajfürtöknek  divatos elrende-
lése; 2)  mindenféle  ékszerek,  melyekkel  a fejet szok-
ták,  kivált a hölgyek  ékesíteni, pl.  gyöngyök,  koszo-
rúk,  hajttik,  koronkak  (diadema) stb.

FEJÉBEN, (fej-é-ben)  ih.  Bizonyos  czím  alatt
vagy  czimből,  bizonyos  okból; bizonyos rovásra,  va-
lamire  számítva; helyett,  gyanánt, képen. Ezt  viszon-
ajándék  fejtben  kaptam.  Baráttág  fejében  jól  tenni
valakivel.  Ingyen  fejében  dolgozni.  Kölcsön  fejében
pénzt  kérni.  Szégyen  fejében  (szégyen  kikerülésére).
Új  fejében  kölcsönözni  gabonát.  Vittea  nem  hozom fe-

jében vitte  el.  Falu  fejében  kardot  rántani  nem taná-
etot.  (Km.)  Pénz  fejében  gabonával  fizetni.

FEJECS, FEJECSKE,  (fej-ecs-ke)  kies.  fn.  tt
fejtet-it,  fejectké-t.  Kicsi  vagy  kicsided fej.

FEJEDELÉM,  (fej-ed-el-ém)  fn. tt  fejedelm-et,
tb. fejedelm-ek.  Régiesen  : fedelem,  azaz fedelem  (ter-
pedt  e-vel).  1)  Általán  uralkodó  fej  , legyen  az csá-
szár, király,  uralkodó  herczeg  stb.  Európai  fejedel-
mek. Három  szövetséges  fejedelem.  2)  Különösen,  oly
onzágló  fej,  ki  az  uralkodók  rangosztályában  a  csá-
szárnál  éa királynál  alantabb  áll.  (Princeps  regnans,
regierender Herzog,  Fürst).  Erdélyi  fejedelem.  Egy-
házi fejedelem.  Árpádtól  Sí.  Istvánig  fejedelmek  ural-
kodtak  Magyarországon.  3)  Bibliai  ért  egyes  tarto-
mányok  igazgatói, tiszttartói. Negyedet  fejedelem  (tet-
rarcha). E  megiratat  először  lőtt  Czirínuttól,  syríabdi
fedelmtSl.  (Münch.  cod.).  Ez  az  elsS  beiratát  lön  Czi-
rímutói,  Syriának  tittttarlójától.  (Káldi Luk. II.  2.)
Továbbá  ugyanott  jelent  valamely  főnököt  És  lön,
midőn  bementté  Jézut  egy  farizaeuiok  fejedelme  házá-
ba.  (Káldi  Luk.  14.  1.)  Belzebubnak  az  OrdOgOk  feje-
delmének  általa  üti  ki az ördögüket.  (Luk.  11.  lő).

FEJEDELÉMASSZONY,  (fejedelém-asszony)
ősz.  fn.  1)  Fejedelmi  czím  alatt  uralkodó  asszony,
vagy  a  fejedelemnek  neje.  2)  Apáczakolostor  főnök-
asszonya, kit  ás  egyházi  rangozat  szerént  latinul Ab-
batitta  czím illet

FEJEDELÉMKÉDIK,  (fej-ed-el-ém-kéd-ik)  k.
m. fejedeUmkid-tem,  —tél,  —étt.  Uralkodik,  orszá-
gol, fejedelmi  hatalmat gyakorol.

FEJEDELÉMLAK,  (fejedelém-lak) ősz.  fa.  A
fejedelemnek  székhelye, azaz  székvárosa;  palotája.

FEJEDELEMNÉ,  (fej-ed-el-em-né)  fn.  tt.  feje-
delémné-t.  Fejedelem  neje,  felesége.

FEJEDELÉMNÖ,  (fejedelém-nő)  ősz.  fn.  Or-
szágló,  fejedelmi  hatalmat  gyakorló némber  v.  aea-
szony.  Különbözik :  fejedelemné.  Semiramís,  Baby-
lonia  fejedelemnbje.

FEJEDELEMSÉG,  (fej-ed-el-ém-ség)  fn.  tt.
fejedelémtég-ét.  Fejedelem  kormánya  alatt  levő  or-
szág, tartomány; fejedelmi  hatalom.  Erdélyi  fejede-
lemség.  Negyedet  ftjedelemtég.  (Pázmánnál  ám.  tet-
rarchia).  Fejedelemségre  jutni.  Fejedelemséget  gyako-
rolni.

FEJEDELÉMSZÉK,  (fejedelem-szék)  ősz.  fn.
1)  Tulajd.  ért  díszszék,  melyben  a  fejedelem  fii,
(thronus).  2) Átv. ért  fejedelmi lakás, lakhely.  3)
Fejedelmi  hatalom,  uralkodás.  A  fejedelemttéket  el-
foglalni.

FEJEDELM,  (fej-ed-el-m)  fn.  1. FEJEDELEM.
A  régieknél  általános szokás  volt  megrövidítve  hasz-
nálni  e  szót, valamint  más  alom  elem  végüeket is,
bár  ragatlan  állapotukban; jelennen  inkább  csak a
verselőknél  fordul elő.

FEJEDELMI,  (fej-ed-el-m-i)  mn. tt  fejedelmid,
tb.  —ék.  Fejedelemhez  illő,  azt  illető,  arra  vonatko-
zó.  Fejedelmi  pompa,  dicsőség,  jutalom.  Fejedelmi
épület,  tár. Átv. ért. pompás, dicső, nagyssertt.  Feje-
delmi  lakomával vendégelte  meg  barátait.

FEJEDELMILEQ,  (fej-ed-el-m-i-leg)  ih.  Feje-
delem  módjára  vagy  gyanánt;  pompásan,  dicsőén,
nagyszerüleg,  fényesen.  Ftjedelmileg  fogadni  valakit.
Fejedelmileg  ajánd'hozni  meg  a  művészeket.  Fejedéi-
mileg  élni.

FEJEDZÉS,  (fej-ed-éz-és)  fa.  tt  fejedzés-t,  tb.
—ék. Állapot,  midőn  némely  növény  a  fejét  hajtani
kezdi. V. ö. FEJEDZIK.

FEJEDZIK  ,  (fej-ed-éz-ik)  k.  m.  fejedz-tem,
—tű  v. — ettem,  —ettél,  —étt,  \\ta.fejedz-ni  v.  fe-

jedz-eni.  Mondjuk  a  növényekről,  különösen  a  füvek-
ről, gabonákról,  bugás  terményekről  stb. midőn  mag-
termő bogaikat,  fejeiket  hajtani  kezdik.  Fejedzik  a
buta, nád, káka,  kender  stb.  Kifejedzettek  a  vetetek,
közeledik  az aratás.  Máskép  :  fejetedik.

FEJEJT, a  Góry-codexben jön elé feszejt = fe-
szít  helyett:  „az  magas  akasztófára  felfejtjtéd."

FEJEK,  (fej-ék) ősz.  fa.  1. FEJDÍSZ.
FEJÉKESSÉG,  (fej-ékesség)  ősz.  fa.  Ékszerek,

és  diszitmények,  piperék  öszvege,  melyek  a  fejet
ékesítik.

FEJEL,  (1), (fcj-el)  áth. m.  fejel-t.  Tulajdon-
kép , a  lábbeliről  mondják,  midőn  a  régi  szárakhoz
áj  fejet  varrnak.  Csizmát,  sarut,  harisnyát  fejeim.
Szélesb  ért  valaminek  használtabb,  s  ennél  fogva
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kopottabb,  vásottabb  részéi,  pl.  az  öltöny  ujját,  de-
rekát  megújítja.  Megfejelni  a* ócska mentét.  Tréfá-
san  :  megfiatalítani.  Kár,  hogy  tat embert  meg nem le-
het  fejeim.

FEJEL,  (2),  (fej-al)  ősz.  fn.  Némely  tájakon
ám. a szokottabb és eredetibb  fejal,  azaz,  fej  alá  való
vánkoa.

FEJELÉS, (fej-el-és)  fn.  tt. fejelét-t,  tb.  —ék.
A  lábbeli  fejének  megújítása,  oly  lábbeli, melynek
régi  szárához  új  fejet  készítettek.  Fejeléteritma,  etit-
mafejelés.  Harisnyafejelés.  V.  ö.  FEJEL.

FEJÉN,  (fej-én  T. fej-e-en)  ih.  A  régiek  törvé-
nyes  nyelvén  ám. halálra,  halálos  büntetésre.  Fején
kéretni  valakit.  (Accersere  capitis).  Fején  marasxtani
a  gonosztevőt.  (Capitis damnare.).

FEJENKÉNT ,  (fej-en-ként)  ih.  Egyenként,
minden  személyt  önállólag  véve, kiilönkülön.  Fejen-
ként jutalmazni  meg  a  derék  vitéteket.

FEJÉR, FEJÉRÉDIK, FEJÉRÍT,  FEJÉRSÉG
stb.  1. FEHÉR,  FEHÉRÉDIK, FEJÉRÍT,  FEJÉR-
SÉG stb. A  helynevek  is,  hol Fejér-,  hol  Fehér-  né-
ven  neveztetnek.  Szintén láss  némelyeket FEHÉR—
csikkek  között.

FEJÉRFALVA,  helység  Mármaros  megyében;
helyr.  Fejérfalvá-n,  —rá,  —ról.

FEJÉRKÖ,  hegy  neve  Esztergom  megyében.
FEJÉRMEGYE,  FEJÉRVÁRMEGYE, a  ma-

gyarországi  dunajobbparti  vármegyék  egyike,  mely-
nek  székhelye  Székes-Fejérvár,  régente  (mintegy  IV.
Béla  idejéig)  Magyarország  fővárosa  lévén,  az  első
királyok  is  rendszerént  itt  laktak ,  itt  koronáztattak
meg s  ide  temettettek,  az  országgyűlések  is  régente
gyakran  itt  tartattak.  De a  törökök későbben (1543-
ban)  azt  egészen  el- és  kipusztították  s  a  levéltárak-
ban  létezett  irományokat  is  semmivé  tették.  AL-
SÓ—,  FELSÖ-FEJÉRMEGYE  v.  VARMEGYE,  er-
délyi  megyék.

FEJÉRPATAE,  falu  vagyis Rózsahegynek (Ro-
senberg)  egy  utczája  Liptó  megyében;  helyr.  Fejér-
patak-on,  —rá, —ról.

FEJÉRSZEGH  v.  FEJÉRSZÉK,  falu  Kővár
vidékében;  helyr.  Fejérseegh-en,  —re,  —rSl.

FEJÉRTÓ,  falu  Győr  megyében , puszta  Bihar
megyében ésKis-Kunságban; Ó—, ÚJ—  v.RÁCZ—,
falvak  Szabolcs  megyében ;  helyr.  Fejértó-n  , —rá,
—ról.

FEJÉRVAR,  SZÉKES—, szabad  királyi  város
Fejér  megyében.  V.  ö. FEJÉR  MEGYE. GYULA—,
máskép  KAROLY—,  szabad  kir.  város  Erdélyben;
helyr.  Fejérvár-on  v. — tt  v.  —ott, —rá, —ról.

FEJÉR  VARMEGYE, 1. FEJÉR MEGYE.
FEJÉRVÍZ,  falu  Erdélyben,  Hunyad  megyé-

ben; helyr.  Fejérvü-en,  —re,  —rSl.
FEJES,  (fej-es) mn. tt. fejes-t  v. —ét, tb.  —e*.

1)  Általán, minek  saját  v.  úiv.  értelemben feje  van.
2)  Különösen  :  nagy  fejű,  innen  : fejet  hal,  melynek

aránylag  nagy  a  feje.  3) Átv.  ért.  buczkós,  bunkói,
nagy  csomóju,  buboréku.  Fejet  bot.  Fejet  kápossta,
saláta,  vélemény.  Fejes  stég.  4)  Személyről  is mon-
datik,  ám.  nyakas,  makacs,  önfejű,  akaratos.  Fejet
gyerek, fejet  ember.

FEJES,  (fej-és)  fn. tt  fejét-t,  tb.  —ék.  Cselek-
vés , midőn  valaki  a  tőgyekből  a  tejet kinyomkodja.
Fejét  ideje.  Fejesre  behajtani  a juhokat.  Fejét  alatt
nyugtalankodó  tehén.  V.  ö. FEJ,  áth.

FEJESÉDÉS,  (fej-es-éd-és)  fn.  tt.  fejesédés-t,
tb.  —ék.  Némely  növényeknek  azon  fejlődési  foka,
midőn  bugáikat, kalászaikat  hányni  kezdik,  vagy  le-
veleik  egy  csomóba öszveborulnak.

FEJESÉDIK,  (fej-es-éd-ik)  k.  m.  fejeiéd-tem,
—tél,  —étt.  Mondják  leginkább  növényekről,  midőn
termő  bogaikat,  kalászaikat,  czímereiket  stb.  hajtani
kezdik.  Fejesednek  a gabonák. Fejetedik  a  saláta, ká-
poszta.  V.  ö. FEJ,  főnév.

FEJESKÉDÉS,  (fej-es-kéd-és)  fn.  tt.  fejeské-
dét-t,  tb.  —ék.  Makacskodás,  daczos  ellenszegülés,
makranczoskodás.  V.  ö. FEJESKÉDIK.

FEJESKÉDIK,  (fej-es-kéd-ik)  k.  m.  fejeskéd-
tem,  —tél,  —étt.  Daczol,  makranczoskodik,  ellen-
szegül,  önfejüleg,  makacsul  viseli  magát,  akaratoa-
kodik.  V.  ö. FEJES.

FEJESKEZTYÜ,  (fejes-keztyii)  ősz.  fn.  Olyan
keztyii,  melynek csak  hüvelykujja van,  a  többi  ujjak
számára  pedig  egy  közös  üreggel  bír.  Ilyen némely
napszámosok, béresek, kocsisok  stb.  téli  keztyüje.

FEJESKOLTY,  (fejes-kolty)  ősz.  fn.  Halfaj,
idomtalan  nagy,  és  tüskés  fejjel,  s  két  oldalt  kevéssé
meglapúlt  és  sikamlós derékkal,  mely vékony  farkkal
végződik.  (Cottus  gobio).

FEJESSALÁTA,  (fejes-saláta)  ősz.  fn.  Saláta-
faj,  melynek öszvebuborodó  levelei  fejet  képeznek.

FEJESSÉG,  (fej-es-ség)  fn.  tt. fejestég-ít.  Ma-
kacsság,  daczosság,  makranczosság,  csökönyösség.

FEJESÜL,  FEJESÜL,  (fej-es-ül)  önh. m.  feje-
eül-t.  Fejes  állapotba  megy  által,  azaz  (növényekről
szólva)  kalásza,  bugája nő, öszveborul.  Fejesül  a buta,
kender,  káposzta,  saláta.

FEJET,  (1),  (fej-et)  fn.  tt.  fejet-ét.  A  gyógy-
szerészeknél  ám.  tejes  nedv,  melyet  öszvezuzott  ola-
jos  magokból, valamely  nedvvel keverve,  készítenek,
pl.  mondolafejet.  (Emulsio,  mulsum).

FEJET,  (2),  (1. föntebb)  miveltető  m.  fejet-tem,
—tél,  —étt.  Fejest  más  által  tétet.

FEJETEK,  (fej-et-ék)  fn.  tt.  fejeték-ét.  Bara-
nyában  ám.  vízforrás,  víz  eredete,  fakadéka,  mintegy
kifejtése.

FEJETLEN,  (fej-etlen)  mn.  tt.  fejetlen-t,  tb.
—ék.  1)  Fej  nélkül  levő,  fejétől  fosztott.  Fejetlen
stobor.  Fejetlen  tseg.  Fejetlen  gabonattár.  2) Átv.  ért.
orszagló,  törvényes  főnök  nélkül  levő,  álladalmi  sza-
bályokat,  rendet  nélkülöző.  Fejetlen  nemietek,  népek,

l  tartományok.  Fejetlen  állapotra  jutott  látadók.  3)
j  Ami  nincs  megfejve.  Fejetlen  tehenek,  kecskék.  Ezen
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értelemben  szokás  tréfásan  és  fogárdal  kérdezni  :
Láttál-e  már fejetlen  barátot t

FEJETLENSÉG,  (fej-etlen-ség)  fa.  tt.  fejetlen-
tég-it.  1)  Tulajd.  ért  fej  nélküli  állapot  2) Átv.
ért  a  tárgadalomnak, országnak  azon állapota,  midőn
fökormánya nincs,  vágj  nem hallgatnak  reá, s kiki
kénye-kedve  szerént  cselekszik.  (Anarchia).

FEJEZ,  (fej-ez)  áth.  m. fejet-tem,  —tű,  — étt,
htn.  —ni.  1) Valakit  vagy  valamit  fejétől  megfoszt,
fejét  veszi, elvágja,  elüti.  Halálra  ítéltet  fejetni.  Bő-
gdciot fejemi.  Hogy  a  hóhér  fejetten  le.  2) Áty. ért.
Befejetní  a  lenedet,  tanüátt,  értekezett  stb. ám. az
eléadottakat rövid  sommába  foglalva  a  dolog  tárgya-
lásának  véget  vetni.  Befejemi  át  életet, ám.  végezni,
meghalni.  Magát  kifejemi,  azaz  érthetőleg  eléterjesz-
teni  gondolatait.  Nem jól  fejette  ki  magát.

FEJEZÉS, (fej-ez-és)  fa. tt fejeté»-t,  tb.  —Oc.
1) Fejvétel,  fejnek  leütése, lecsapása.  Ztiványok  fe-

jetétét  nétni.  Lffejetét.  2)  Valamely  beszédnek,  érte-
kezésnek, munkának  bevégzése.  Könyvnek  befejetéee.
V.  ö.  FEJEZ.

FEJEZET,  (fej-ez-et) fn. tt  fejetet-ét.  Valamely
elmemünek, könyvnek, nagyobb  értekezésnek  egyes,
külön  czim  vagy szám alá  vett  része.  A ttentirái  egyet
könyvei  fejetetekre  otttvák,  melyek  ismét  versekre
vannak  taglalva.  A  fejezet  általán  kisebb  felosztását
jelenti  a  könyvnek, több  fejezetek  szakaszt  alkotnak.
Egyébiránt  a  munkának  fejezetekre  osztása  a  szerző
kényétől  függ.  2)  Balaton  vidékén, a szőlőkön keresz-
tül  húzott ormozatos  barázda, az  esők kártékonysága
ellen.  3)  Oszlop  fejezete ám.  felső  része.

FEJEZETÉNKÉNT,  (fej-ez-et-én-ként) ih.  Fe-
jezetről  fejezetre, minden  fejezetet  külön  véve.  Feje-
tetenként  bírálni  a könyvet.

FEJFA,  (fej-fa)  ősz.  fn.  Fából  faragott  szobor,
melyet  a  sir  fejéhez  szoktak  állítani  emlékül, különö-
sen a  helvét hitvallást  követő keresztények; a  római
és görög,  valamint az ágostai  vallásuaknál  :  kerent,
fakerctti.

„Majd  a  mikor nem  fáj
Az  én szívem  tája,
Megmondja,  megmondja
Temetőm  fejfája."  Tompa.

FEJFÁJÁS,  (fej-fájás)  ősz.  fn.  Fájás, melyet
közvetlenül  fejünkben  erezünk, ámbár  eredete néha
másutt, pl. a gyomorban  fekszik.

FEJFÁJÓS,  (fej-fájós)  Ősz.  mn.  Fejfájásban
szenvedő,  kinek  feje  gyakran  szokott fájni,  fejfájásra
hajlandó.

FEJFÁTYOL,  (fej-fátyol)  ősz.  fn.  Fátyol, mely
különösen  a  fejet  takarja.  V.  ö. FÁTYOL.

FEJFEKÉLY,  (fej-fekély)  ősz.  fn.  Fekéiynemü
kifakadás  a fejbőrön.

FEJFÉLTÖ,  (fej-féltő)  ősz.  mn.  Aki  fejét  félti,
azaz,  fejére  kényes,  hozzá nyúlni  senkit  nem  enged.
Fejfélte  ló,  mely  a  kötőféket,  kantárt  nem  szenvedi.

FEJGALAND,  (fej-galand)  ősz.  fn.  Galand,
melylyel  a  fejet  átkötik, a  hajat  öszvefüzik,  befon-
ják, szóval a  fejet  ékesítik, felcsokrozzák  stb.

FEJGYÁM,  (fej-gyám)  ősz.  fn.  Fő  nyakcsigo-
lya,  melyen  az  ember  feje  nyugszik  (Atlas);  mely
az  ember  fejét  ügy  tartja,  mint  ama mesés  Atlas  vál-
lai  az eget

FEJGYÓGYSZÉR  ,  (fej gyógy-szér)  ősz.  fn.
Gyógyszer  a  f ej betegségek,  fejfájások  ellen.

FEJHUZÓ,  (fej-húzó)  ősz.  fn.  Bábák,  szülészek
eszköze,  melylyel  a  nehéz  szüléseknél  a  gyermek
fejét  megfogják,  hogy  a  vajúdó  anyát  megszabadít-
sák  tőle.

FEJIGA,  (fej-iga)  ősz.  fn.  Iga, vagy  inkább
hámforma  vonóeszköz,  melyet néhol  az  ökör homlo-
kára  alkalmaznak;  különböztetésül  a  közönséges
nyakigától.

FEJJEL, a  székelyeknél  ám.  felyüi,  felül.
FEJKENDŐ,  (fej-kendő)  ősz.  fű.  Kendő, mely-

lyel  a  nőszemélyek  fejeiket  bekötik,  betakarják  , be-
bugyolálják.  Ettől  különböznek  a  nyakkendő, váll-
kendő, zsebkendő stb.

FEJKŐTÖ,  (fej-kötő)  ősz.  fn.  Általán,  oly  fej-
revaló  a  nőszemélyeknél,  melyet  a  férjhez  ment nők
viselnek.  A  köznépnél leányok  nem hordanak  fej kö-
tőt.  Innen  : fejkötö  alá jutni, ám.  férjhez  menni, fér-
jet  kapni,  asszonynyá  lenni. Viselnek  fejkötőt a  cse-
csemő  kisdedek  is,  akármily  nembeliek  legyenek.
Gyermekfejkötö.  Cripkét  fejkBtö.  Búbot, kontyot,  ma-
gyar,  német,  tarajat  fejkötö.  Fejkötöt  vitelö férfi  ám.
papucs  alatt  levő.

FEJKÖTŐBÁB,  (fej-kötő-báb)  ősz.  fn.  Bábalak
fából  vagy  kemény  papirosból,  melyen a  fejkötöket
próbálni,  igazgatni, kifeszíteni,  s  formájukban meg-
tartani  szokták.

FEJKÖTÖDRÓT,  (fej-kötö-drót)  ősz.  fn.  Drót,
sodrat  a  fejkötőbeu,  hogy  azt  kellőleg  kifeszítve
tartsa.

FEJKÖTÖFÁTYOL,  (fej-kötő-fátyol)  Ősz.  fn.
Beczés  fátyol,  melylyel a  fejkötőt  ékesítik,  vagy  ré-
gies  magyar  divat szerént,  mely a  fejkötő  kontyához
tűzve  hátulról  hosszan  alácsügg.

FEJKÖTÖHÁLÓ,  (fej-kötő-háló)  ősz.  fn. Fej-
kötővé  alakított  háló- vagy  reczeszövet;  reczés  ritka
fejkötő.

FEJKÖTÖSZALAG,  (fej-kötő-szalag)  ősz.  fn.
Fej kötőt díszítő,  állhoz  szorító  vagy  hátul  csokrosan
fityegő szalag.

FEJKUTACS,  (fej-kutacs)  ősz.  fn.  Mesterséges
nyilas  az  agykoponyán,  hogy  rajta  némely  ártalma*
nedvek  kifolyjanak.  (Fontanella).

FEJLABDACS,  (fej-labdacs)  ősz.  fn.  Fejbeteg-
séget  gyógyító  labdacs. V. ö.  LABDACS.

FEJLÁGY,  (fej-lágy)  ősz.  fn.  Lágynyilás  a*
újonnan  született  gyermekek  agykoponyáján.  Már
benőtt  a fejlágya  v. feje  lágya,  (km.)  azaz, már  nem
gyermek.  Feje  lágyára  eteti,  azaz,  butává,  osto-
bává  lett
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FEJLED,  (fej-l-ed)  önh.  m.  fejled-tem,  —tél,
—itt  v. —t.  Öszvebonyolúlt,  szűkre  szorult,  zárkó-
zott  állapotjából,  belső  erejénél  fogra  bontakozik,
terjed,  nyílik.  Fejlednek  tavankor  a  fák  rUgyei,  és
bimbói.  Fejled  a  nyíló  rótta.  Átv.  ért.  műveltségben
növekedik,  lelki  ereje  gyarapodik.  Fejlednek  oktatát
által  át  ifjak.  Habomban  fejtednek  ki  a  hSsök.

FEJLEDÉS,  (fej-1-ed-és)  fa.  tt.  fejledés-t,  tb.
—ék.  Belső  működés,  melynél  fogva  valami  fejled.
V.  ö. FEJLED.  Növények, virágok  ffjledéte.

FEJLEDÉZ,  (fej-l-ed-éz)  önh.  és  gyakor.  m.
f éjiedé*  tem,  — tél,  —étt.  Folytonosan  fejled, bonta-
kozik, terjedez,  nyiladozik. V.  ö. FEJLED.

FEJLEDÉZÉS, (fej-1-ed-éz-és)  fn. tt.  fejledézé»-t,
tb. —ék. Folytonos,  gyakori  működés,  melynél fogva
valami  kibontakozik  , kiterjed,  kinyilik.  V.  ö.  FEJ-
LEDÉZ.

FEJLEMÉNY,  (fej-1-e-mény)  fn.  tt.  fejlemény-f,
tb.  — ék. Elvont  ért.  bonyolódott, rejtett,  titkos ügy-
nek,  dolognak  azon  állapota,  midőn világossá,  felfog-
batóvá,  nyílttá  lesz,  midőn  a  homályból  kibontako-
zik.  Éten  mese  fejleménye  nem  elégíti  ki  a  stinmü-
birdlót.

FEJLÉS,  (fej-l-és)  fa.  tt.  ffjlét-t,  tb. —ele. Bom-
lási, kinyílás!,  szétválási  állapota  valaminek ,  midőn
barkából,  héjából  kifakad,  kibúvik.  V.  ö.  FEJLIK.

FEJLESZT,  (fej-1-esz-t)  áth.  m. fejlestt-étt,  htn.
—ni  v.  — eni.  Valamely  tárgyat,  ügyet,  dolgot  fej-
ledni  v.  fejleni  késztet; valamit  bonyolult,  zárt,  rej-
tett  állapotból  nyílt,  világos  állapotba  helyez.  A  ta-
vasa  meleg fejleszti  a  növények  bimbóit.  Az  oktatás,
olvasás,  tapasztalát  fejlesttik  át  éttt.  V.  ö. FEJLED,
FEJLIK.

FEJLESZTÉS,  (fej-1-esz-t-és)  fn.  tt.  fejlesttés-t,
tb.  —ele. Cselekvés,  melynek hatása  valamit  fejleszt.
V.  ö. FEJLESZT.

FEJLETLEN,  (fej-1-etlen)  mn.  tt.  fejletlen-t,
tb.  —ék. Ami  ki  nem fejlett,  bonyolult,  zárt,  öszve-
azonilt,  szűk,  tökéletlen  állapotban  levő.  Fejletlen
bimbók,  rilgyek.  fejletlen  Ogy.  Fejletlen  tervezet.  Fej-
leilen  ész,  találmány.  V.  ö.  FEJLIK.  Határozóilag
ám.  fejletlenül,  ki  nem  fejletten.

FEJLETLENSÉG,  (fej-1-etlen-ség)  fn.  tt.  fejlet-
lenség-ét.  Fejletlen  állapota  vagy  tulajdonsága  vala-
minek.  V.  ö.  FEJLETLEN.

FEJLETT,  (fej-1-étt)  mn.  tt. fejlélt-e'.  Ami  bo-
nyolult,  zárt,  rejtett,  homályos  állapotából  kibonta-
kozott.  Fejlett,  kifejlett  Ügy.  Fejle.tt  ész.  V.  ö.  FEJ-
LIK.

FEJLETTSÉG,  (fej-1-étt-ség)  fa.  tt.  fejlettség-ét.
Kibontakozott,  nyílt,  világosságra  derített  állapota
valaminek.  Át  ügy  fejlettsége  könnyíti  a  bírói  Ítéletet.
És*  fejlettsége.

FEJLIK ,  (fej-l-ik)  k.  m. fejl-étt,  htn.  fejl-eni.
A  fejled  igével  rokon értelmű, csakhogy ebben inkább
az  ön vagy  belső  erő,  amabban  a  külső befolyás mű-
ködése  lappang, s nfeslik  igével  sokszor  egyet  jelent.
Fejük  a hárs,  midőn héját  lehúzzák.  Fejlik  a  ruha,

midőn  varrását  széttépik.  Fejlenek,  kiféjiének  a  had-
seregek,  a  kormányszóra.  FejKk,  kifejUk  a*  ügy,  iga*-
ság,  ha  vizsgálat  alá  veszik.  Fejlik  át  est,  az  oktatók
útmutatása  után.  Fejlik  a  növény,  különös  ápolgatás
által.  V.  ö. FESLJK.

Finnül paanen  fejlem.
FEJLŐDÉS,  (fej-1-őd-és)  fn.  tt.  fejlSdés-t,  tb.

—ék.  Valaminek  folytonos és nagyobb  belcrővel  esz-
közlött  fejlése.  V.  ö. FEJLÉS, FEJLIK.

FEJLŐDIK,  (fej-1-őd-ik) k. m. fejlöd-tem,  —tél,
—ott. Folytonosan,  nagyobb  hatású  belerö által  bon-
takozik , világosságra,  tisztára  derül.  A franctia  for-
radalomból  nagy  események  fejlődtek.  Gondolkozás,
olvasás,  tapasztalás  által  fejlődik  át  ész.

PEJMENTÖ,  (fej-mentő)  ősz.  fn.  Kis  gyerme-
kek  kitömött,  vastagon  béllelt  fejrevalója,  hogy  el-
eséskor  fejőket  meg  ne  sértsék,  be  ne  törjék.

FEJMUNKA,  (fej  munka)  ősz. fn.  Szellemi  mű-
ködés,  melyet  észszel  gyakorolunk ,  viszünk  véghez  ,
gondolkodás,  elmei  vizsgálódás,  kutatás.  A jeles be-
szédek,  könyvek,  tervek fejmunkába  kerVlnek.  Fejmun-
kában  fáradni.

FEJNEHÉZSÉG,  (fej-nehézség)  ősz  fa.  Fejbe-
tegség  neme, mely  némi  nyomással  jár.

FEJNYAVALYA,  (f,-j-nyavalya)  ősz.  fa.  lásd  :
FEJBETEGSÉG.

FEJŐ,  (fej-ö)  mn.  és  fn.  tt.  fejS-t,  tb.  — k.  1)
Aki  fej.  Fejő  leány,  szolytiló.  2)  Azon  juhászlegény,
ki  a juhokat  feji.  Dunán  túl  :  fejűt.

FEJÖDÉZSA,  (fejő-dézsa)  ősz.  fa. Dézsa, mely-
be  fejnek.

FEJÖEDÉNY,  (fejő-edény)  ősz.  fn.  Altalán,
edény,  melybe  a  tejet  bele  fejik  ,  pl.  dézsa,  sajtár,
rocska.

FEJŐK,  (fcj-ök)  mn.  tt.  fej6k-öt.  Kinek  nagy
feje  van, buksi.  Olyan  alkotásu,  mint:  szemük,  pofok,
monyok.

FEJŐKÉ, (fej-ő-ke)  fn. tt. fejlikét.  Kis  fejőedény,
kis  fejődézsa.

FEJÖLEÁNY,  (fejő-leány>  ősz. fn.  Leány, szol-
gáló,  ki  rendesen  fejni  szokott.

FEJÖMAJOR, (fejő-major)  ősz. fn.  Major, mely-
ben  fejős  teheneket  tartanak  ,  s  tejökkel  rendszerént
kereskedést űznek.

FEJŐS,  (1),  (fej-0-ön)  mn.  tt.  fejős-t  v.  — ét,
tb.  —ék.  Amit  fejni  lehet, minek  teje  van.  FejSt  te-
hén, fejős  kecske, juh.  Ellentéte  : meddő.

FEJŐS,  (2),  (1. föntebb)  fn.  tt. fejSt-t,  tb. — ők.
Juhászlegény,  kinek  különös  hivatása a juhokat fejni,
ki  a  tejet  kezeli.

FEJÖSAJTÁR,  (fejő-sajtár)  ősz.  fn.  Sajtár,
melybe  tejet  fejnek.

FEJÖSZÉK,  (fejő-szék)  ősz.  fn.  Kis  szék  vagy
zsámoly,  melyre  fejeskor  a  fejő  személy legngorodik.

FEJÖTE,  (fej-ő-te)  fn.  tt. fejotét.  Gazdasági  in-
tézet ,  melyben  vaj- és  sajtkészités  végett jól  tejelő
fajú  teheneket  tartanak.  (.Schweizerei).
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PEJŐTÉK,  (fej-ő-t-ék  T.  fej-ed-ék)  fn.  tt.  fejS-
Uk-él.  A  Balaton  vidékén  ám. a lábszár alsó része,
mely  a  lábfejbe  leszolgál.

FEJPÁRNA,  (fej-párna)  ŐK.  fn.  Vánkos,  me-
lyet  feje  alá  tesz  a  feküvő  ; máskép  : fejői,  fejd.

FEJPÉNZ,  (fej-pénz)  ősz.  fn.  1. FEJADÓ.
FEJPÓLYA,  (fej-pólya)  OBI.  fn.  Pólya,  mely-

lyel  a  fájós,  sebes  fejet  bekötik.
FEJPONT,  1. TETŐPONT.
FEJRÉSZ,  (fej-rész)  ősz.  fn.  A  fejnek  egyik

alkotó  része, pl.  a koponya,  homlok,  tarkó.
FEJREVALÓ,  (fejre-való)  ősz.  fn.  Általán ken-

dő , melylyel  a nők  fejeiket  bekötik, bebugyolázzák,
A  fejrevaló  külön  tájakon  különböző, s  fidel,  fedél,
f (M,  f M,  takarító,  kendő,  bulátó  nevet  visel.  Mind
ezektől  különbözik  a  fejkötő  V.  ő. FEJKÖTŐ.

FEJSEB, (fej-seb)  ősz.  fn.  Seb  a  fejen,  mely
vagy  külső  erőszak  által  támad, vagy  belső  kóros
állapotból  keletkezik.

FEJSZALAG,  (fej-szalag)  ősz.  fn.  1.  FEJGA-
LAND.

FEJSZE,  (fej-sze)  fn.  tt. fejttel.  Ékalaku  vas
eszköz, melynek  egyik vége  éles, a  másik  vastag,
tompa, s nyél  van  benne, az egész  hasogatásra, kü-
lönösen  favágásra  való.  Kit  fejtté.  Tudja  Itten,  ki
lopta  el akii  fejttét,  (Km.) Öreg fejűé,  nagy  fejne.
Minden  fejnének  akad  nyele.  (Km.)  Vetteti  fejnének
nyele  fordult,  ám.  nagy  kárból  valami  kevés for-
dult vissza.  (Km.) Nagyfába  vágta fejnéjét.  (Km.)
Fejttévei  kell  agyon  ütni,  hogy  meghaljon.  (Km.) Fej-
tté  nyele, fejtté  éle, fejne  foka,  fejne  lapja.  Ha  öreg
fejne  étik  it,  eljövök.  (Km.).

Némelyek  a fej  (cápát)  főnévtől  származtatják;
de  valószínűbb,  hogy gyöke  azon fej,  melyből  fejlik,
fejt  származik,  s  rokona fet  (festik).  Miszerint  fejtté
ám. fej-te,  fej-tő.  Hasonló alapfogalom  rejlik  a  balta,
balatka,  valatka  (a válik,  választ  igékkel  egy  győ-
kfiek)  továbbá  :  nakócta  (szakaszt),  ttekerote  (szeg,
szegdel)  hasító  eszközök  neveiben. A  finn  nyelvben
is pttaket  (fejsze)  és pakv  (hasadék) pakvan  (hasado-
zok) rokonok.

FEJSZÉDELGÉS,  (fej-szédelgés)  ősz.  fn.  Álla-
pot,  midőn úgy  tetszik,  mintha a  körüllevő  tárgyak
forognának  velünk, s  egyszersmind  öntudatunk  ide-
iglen  megszűnik. V. ö. SZÉDELGÉS.

FEJSZÉDITŐ,  (fej-széditő)  ősz.  mn.  Ami a  fe-
jet  szédülésbe  hozza.  V.  ö.  SZÉDÜLÉS.  FejnéditS
magastág,  mélység.  FejnéditS  gót,  italok.  Átv.  ért  az
öntudatot, meggondolást  akadályozó,  észkábító,  csáb-
erővel  bíró. FejnéditS  indulatok,  vágyak,  ígéretek.

FEJSZEDŐ,  (fej-szedő)  ősz.  fn.  Személy,  ki
aratás  után  elmaradozott búzafejeket,  kalászokat bön-
gész,  szedeget. Tisza  mellett  :  kaldtttsedS.

FEJSZEÉL,  (fejsze-él)  ősz.  fn.  A  fejszének
vékonyra  köszörült  s  metszésre,  hasításra  alkalmas
vége. Ellenoldala  :  fejttefok.

FEJSZEFOK,  (fejsze-fok)  ősz.  fn.  A  fejszének
vastagabbik  vége, feje,  melybe  a nyelet  ütik.  Fejtte-
fokkal  ütik  homlokon  a  barmot.

FEJSZELAP,  (fejsze-lap)  ősz.  fn.  A  fejszének
szélesebb  oldala, pengéje,  mely  az él  széliében  a  fok
felé  nyúlik.

FEJSZENYÉL,  (fejsze-nyél)  ősz.  fn.  Nyél vagy
fogatyú,  melyet a  fejsze  fokába  ütnek,  s  melynél
fogva  azt  használják.  Rövid,  hotmí  fejnenyél.

FEJSZÉS,  (1), (fej-sze-es)  mn.  tt.  fejnét-t  v.
—ét,  tb. —ék. Fejszével  fegyverkezett,  ellátott, fej-
szét viselő.  Fejttét  vitetek, haramiák,  kanonok.  Fej-
nét  napnámotok.

FEJSZÉS, (2), (1.  föntebb)  fn.  tt  fejnét-t,  tb.
—ék. Fejszével  dolgozó munkás,  favágó.  Fejőseteket
állítani  át  Vlfának.

FEJSZORÍTÓ,  (fej-szorftó)  ősz.  fn.  Szalag,
vagy  más kötő,  mely  a  fejet  körfilövedzi,  a  hajfar-
töket  öszvetartja.

FEJT,  (fe-jt  v.  fe-it)  áth.  m. fejt-itt,  btn.  —m,
v.  — «ro.  1)  Szétválaszt,  szétbont,  felold,  külön  ré-
szekre oszlat  Varrott  fejteni,  fölfejteni,  ttétfejteni.  A
prémet,  etipkét  a  ruháról  lefejtem.  2)  Hüvelyez, hü-
velyéből  kibont.  Babot,  bortót,  lenetét  fejteni.  Kuko-
rietát  fejteni  (fosztani).  A  fát  héjából,  kérgéből  kifej-
teni.  Lefejteni  a nyúl  bőrét.  3)  Szilárd  testet,  legin-
kább  köveket  felszakgat,  széttör.  Követ,  márványt,
könént  fejteni.  4)  Bort  vagy  más  szeszes italt, ned-
vet  seprűjéről  lehúz,  megtisztít  ÁM  itf  borokat  ta-
von  elején  lefejteni.  A  bort  nagy  hordóból  kitebbekbe
fejteni.  5)  Bonyolult, homályos,  rejtett  dolgot  feltár,
felderít,  világosságra,  tisztára hoz.  Metél,  példabené-
det,  álmot  fejteni,  megfejteni.  Fejttd  meg eun  nám-
tani  nehéttéget.  A  Tatrosi  codezben  eléjön  .rontani',
.bontani' értelemben  is.  „A  szombatot fejti vala meg"
(solvebat  Sabbatnm).  „Ne  akarjátok  alajtanotok,
hogy  jöttem  legyek  törvényt  fejtenem*  (solvere
legem).

Finnül patttton,  fejtek,  szabadítok.
FEJTÉGET,  (fe-ít-ég-et)  áth. és  gyakor.  m.

fejteget-tem,  — tél ,  —itt.  Valamit  folytonosan, gya-
korta  fejt  V.  ö.  FEJT.  Almokat,  meiéket  fejtegetni.
Feladott  kérdéseket,  tudományát  tárgyakat  fejtegetni.
Varrott  fejtegetni.  Hüvelyei  magokat  fejtegetni.  A  bá-
nyákban  köveket  fejtegetni.

FEJTÉGETÉS,  (fe-ít-eg-et-és)  fn.  tt  —t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  midőn  valaki  valamit  folytatólag
vagy  gyakorta  fejt  V.  ö.  FEJT.  Feladott  kérdetek,
námtani  tételek  fejtegetése.  Tudományát,  otkolai  fej-
tegetétek.

FEJTEKÉZIK,  (fe-ít-e-k-éz-ik)  k.  m.  fejteket-
tem,  —tél, —itt.  Inkább  belső, mint  külső  erőnél
fogva,  mintegy  önmagából  kibontakozik,  kiderül,
kiviláglik,  szétoszlik.  A  trinmü  ctelekvényei  o  néme-
lyek  jellemeiből  fejtekéinek.  A  dió, ha  megérik,  kopá-
etából  kifejteketik.
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FEJTELEN,  (fej-telén)  mn.  tt.  fejtelen-t,  tb.
—ék.  Kinek  v.  minek  tulajdon  értelemben  vett  feje
nincsen.  V.  ö. FEJETLEN.

FEJTÉS,  (fe-ít-és)  fn.  tt. fejtés-t,  tb.  — ék.  1)
Cselekvés,  midőn valamit  fejtünk.  V.  ö. FEJT.  Alom-
fejtét,  metefejtét.  Bab-,  borsó-,  lencsefejlés.  Kőfejtés.
Ruhafejtés.  2)  Néha jelenti  azon  tárgyat,  mely a  cse-
lek véének  eredménye.  Át  első fejíésborból  inni.  Fej-
téskö.

PEJTETLEN,  (fe-ít-ctlen)  mn.  tt.  fejtetlen-l,
tb.  —ék. Ami  nincs  megfejtve,  kifejtve,  fölfejtve  stb.
V.  5.  FEJT.  Fejletlen  kérdés,  számtani f eladót.  Fejtet-
len  bab, dió, mondola,  kukorícza.  Fejtetlen  borok.  Ha-
tározóilag  ám.  fejtetlenül,  meg  nem  fejtetten.

PEJTHETETLEN,  (fe-ít-het-etlen)  mn.  tt.
fejtheteüen-t,  tb.  —ék.  Amit  fejteni,  megfejteni nem
lehet;  igen  homályos ,  rejtett,  titkos, bonyolódott,
megmagyarázhatatlan.  Fejthetetlen  kérdés.  Megfejthe-
tetlen feladat.  Ezen  ember  magaviselete, jelleme  meg-
fejthetetlen.  Határozóilag  ám.  f ej f hetetlenül.

FEJTHETETLENÜL,  (fe-ít-het-etlen-ül)  ih.
Magyarázhattam)!,  fölvilágosíthatlanul.  Fejthetetlenül
nehét feladat,  kérdés.

FEJTETŐ,  (fej-tető)  ősz.  fn.  A  fejnek  legma-
gasabb  pontja,  orma.  Személyes  ragozásban  :  fejem
teteje,  fejed  teteje  , feje  teteje  ;  ritkábban  :  fejtetőm,
fejtetőd,  fejteteje.  Ha fejed  tetejére  állsz,  sem  engedek.

FEJTŐ,  (fe-ít-ö)  fn.  tt. f  ejt S-t.  1)  Köz  ért.  sze-  !
mély,  ki  valamit  fejt.  Álomfejtö,  kőfejtő.  2)  Széke-
lyeknél  annyit  is  teszen,  mint  festett  gyapotfonal.

FEJTÖDIK,  (fe-it-6'd-ik)  bclsz.  m.  fejtőd-tem,
—tél,  —Sít.  Fejtés  által,  tehát  némileg  külső kény-
szerüség  által,  mindazáltal  önmagában  is  kibomlik,  i
kiderül,  világosságra jön,  hüvelyéből,  homályából ki-
vetkőzik. Bókon  & fejlődik  igével,  de  ebben  már  több
a  belső  működés  fogalma.  V.  ö.  FEJLŐDIK.  \

FEJTÖRÉS,  (fej-törés)  ősz.  fn.  Átv.  ért.  az  '
észnek  erőtetése ;  mély  ,  folytonos  gondolkozás , va-
lamely  tárgy  körüli  tűnődés.  Sok  fejtörésbe  került
éten  találmány.  Fejtörésben  megtcbolyodott.  ,

FEJTÖRŐ,  (fej-törő)  ősz.  mn.  Észfárasztó,  eről-
tető,  sok  és  mély  gondolkozást  kívánó,  tűnődéssel
járó.  Fejtörő  munka.  Fejtörő  számvetés.

FEJTÖS,  (fe-ít-ő-ös)  mn. tt.  fejl8s-t  v.  —ét,  tb.
—ék.  Fejtövei,  azaz  festett  gyapotfonallal  varrott,
hímzett.  Fejtös  üng.  Székely  szó.

FEJTÖVÉSÜ,  (fejtö-vésü)  ősz.  fn.  Kecskeláb-
hoz  hasonló  eszköz  a  vashámorokban.

FEJTÖZIK,  (fe-ít-ö öz-ik) bclsz.  1. FEJTÖDIK.

FEJÜTÉR,  (fej-ütér)  ősz.  fn.  Ütér  a  fejben,  .
mely  a  vért  a  fejben  vezeti.  Bal  fejutér  (Artéria  ca-
rotis  sinistra).  Jobb  fejutér  (Artéria  anonyma).  Külső
(s  belső  fejutér.  (Carotis  fueialis,  ét  cerebralis).  V.  ö.
ÜTÉR.

FEJVÁNK08,  (fej-vánko-O  ősz.  fn.  Vánkos,  ;
melyre  fejét  helyezi  az  alvó,  fekuvö.

UUD.  KAOT.  BCÓTÍB  II.  Kor.

FEJVAR,  (fej-var)  ősz.  fn.  Porbanyós var,  mely
a  hajak  alatti  fejbőrt  lepi  be.  Mátyásföldén  a  gyer-
mekek  fejvarát  homporának  mondják.

FEJVAS,  (fej-vas)  ősz.  fn.  Vassisak,  vaslemez,
i  mely  a  fejet  fegyver  ellen  födi.  Olyan  szó,  mint  :

mellvas,  karvas.
!  FEJVESZTÉS,  (fej-vesztés)  ősz.  fn.  Halálos
j  büntetés,  különösen,  midőn  az  elitéltnek  fejét  veszik.
j  Valamit  fejvesz/és  alatt  megtiltani.  A  gonosztevőt  fej-
•  vesztésre  Ítélni.
!  FEJVESZTESÉG,  (fej-veszteség)  ősz.  fn.  Élet

veszélyeztetése,  halál,  emberhalál.  A  háború  fejvesz-
teséggel  jár.

j  FEJ VÉTEL, (fej-vétel)  ősz. fn.  Lefejezés, nyaka-
vágás,  a  fejnek  el- v.  leütése  ; a halálos ítéletnek  vég-
rehajtása,  midőn  a  hóhér  az  elitéltnek  fejét  veszi.
Keresztelő  szent  János  fejvétele.

PEJVÍZKÓR,  (fej-víz-kór)  ősz.  fn.  Vízkor  a
;  fejben.  V.  ö.  VÍZKÓR.

i  FEJZUGÁS,  (fej-zugáé)  ősz.  fn.  Fejnyavalya,
midőn  úgy  tetszik,  mintha  a  fejben  valami  zúgna, mi
gyakran  szédelgéssel  párosul.

j  FEJZET,  (fej-ez-et)  fn.  1.  FEJEZET.
1  FÉK,  (1),  elvont  gyöke  többféle  értelmű  szók-

nak.  1)  Ám.  hajlás,  meghajtás,  lenyugvás,  &  fekszik,
'  fekvés,  fektet  stb.  származékokban.  Régente  önállóan
i  is divatozott,  mint: fek-és,  fek-et,  fek-ö  igenévi  alakok,
l  és  fek-et  ige  mutatják.  Ez  értelemben az  idegen  nyel-

vekből  rokonnak  tekinthető  vele  a  sínai fű  (procum-
bcre;  humilis),  szanszkrit  bhuj  (hajol),  görög mvaam,

'  német (sich)  bUfken,  biegen,  beugen,  olasz  picgare  stb.
2)  Rokon a  vastaghaugu fák  gyökkel  (fakad,  fakaszt
szókban),  honnan a  fekély  és  fakadék  szók  értelmi
rokonsága.  3)  A  fekete,  fékeiül,  feketít  származékok-
ban  a  vak  (vakisa, vakota)  szóhoz  rokonítható.  (Fe-
kete  szin = vak  szin).

PÉK,  (2),  fn.  tt. fek-et.  Nyugvó  hely,  keverési
tanya.  Farkasfek.

FÉK,  (fc-ek  v.  fc-k  ,  gyöke  /«  v. fé,  azaz  fő,
fej,  mely  tájdivatilag  most  is  fölcseréltetik  fékötíi
szóban;  eredeti  jelentése  is  tehát  ám.  fej-  vagy
fökeritő,  fejszoritó,  vagy  általán  :  felkötő;  egyéb-
iránt  rokon  vele  a  héber  PIB,  aram  focho,  arab

fach;  ide  tartozó  a  hellén  ncptjxóta  [öszveszorítom],
innen  :  o-<fyxm[in  [sisakkötöj,  továbbá  :  atfiffto  [si-
nórozom, öszvekötöin],  innen  :  (Jffíyyiov  [sineg;  nyak-
kőtől  ;  származási  tekintetben  leghasonlóbb  hozzá  a
finn pií/i  [fej]  szóból  származott  pSitsi  [fék]);  fn.  tt.
fék-et.  Jelent  tulajd.  ló  fejére  való  szerszámot, kö-
tőt ,  valamint  nyakló  ain.  nyakravaló,  hasló,  hasat
átkötő, szügyelK,  farmatring,  mindannyi lószerszámok.
Innen  :  kötöfék.  A  ló  kötöfékkel  jár.  (Km.).  A  hol a
féket  megkapják,  a  lovat  is  ott  szokták  keresni.  (Km.).
Fékszáron  tartani  a  lovat.  Fékzabola.  lAnctos  fék,
zabolát fék,  vendég  fékszár.  Atv.  ért.  szigorú  felügye-
lés,  fegyelem.  Féken  fogni  a  kicsapongásra  hajlandó
ifjút.  Nem tűrni  a féket.  Féken tartani a szenvedelmeket.

42
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FÉK ÁGY,  (fék-ágy)  ősz.  fn.  A  lóféknek  alsó
réize, mely  az  állat  szorítja.

FEKDEGÉL,  (fek-d-eg-él)  önh.  m.  fekdegét-t
Valamely  helyen gyakorta  vagy kényelmesen fekszik.
Délutáni  órákban  a pamlagon f  Megélni.

FÉKED,  fala  Baranya  megyében;  helyr.  Fe-
ked-en, —re,  —rSl.

FEKÉLY,  (fek-ély)  fn.  tt  fekély-t,  tb.  —ék.
Genyes  kifakadás,  gyuladás  az  állati  testen.  (Ulcus).
Aranyeret,  bujatenyvet,  gSrvélyet,  ttilyOt  stb.  fekély.
Megveré  Jóbot  igen  gonot* fekélylyel  —  —  K  cterép-
pel  vakarja  vala  a genyedttéget.  (Káldi Jóbll. 7.  8.).

Gyöke fék  rokon  a fakad  ige fok  gyökével.
FEKÉLYÉS,  (fek-ély-és)  mn.  tt fekíly£»-t  v.

—ét, tb. —ék.  Fekélytől  meglepett,  fekélyekkel  tel-
jes.  Fekélyet  tett,  beteg.  V.  ö.  FEKÉLY.

FEKÉLYÉSÉDÉS,  (fek-ély-és-éd-és)  fa.  tt.  fe-
kélyitidét-t,  tb.  —ék.  Kóros  állapot,  midőn  a  testet
fekély  lepi  meg.

FEKÉLYÉSÉDIK,  (fek-ély-és-éd-ik)  k.  m. /«-
helyis fd-tem,  —tél,  —itt.  Teste  fekélyessé  lesz,  fe-
kélyek  támadnak  rajta.

FEKÉLYFÜ,  (fekély-fü)  ősz.  fa.  lásd  : SIK-
KANTYÚ.

FÉKEMLÖ,  (fék-em-1-ő) fa. tt.  fékemlS-t.  Régies
szó,  ám.  fék,  zabola,  fékező  szerszám.

FEKÉS,  (fek-és)  régies  fa.  a mai fekvit  helyett.
KOrnyölfekét  a  Bécsi  codezben  ám.  obsidio.

FÉKES,  (fék-es)  mn. tt. féket-t  v. —ét, tb.  —ék.
Ami  féken  van,  fékre  fogott,  féken  tartott.  Féket
paripa.

FEKÉSHÁZA,  falu  Ungh  megyében;  helyr.
Fekéshdzá-n,  —ró, —ról.

FEKESZIK, régies fekünik  helyett.
FÉKET,  (fek-et)  1)  fa.  tt.  feket-ét.  Régies  ám.

a mai fekvés.  Eléfordol  a Bécsi  codezben  : kömyül-
feket,  ám.  circuitus.  2) áth. m.feket-tem,  —tél, —««.
Szintén  régiesen  ám.  fektet.  Ét  fekete  btet  a  játzolba
(Miinch.  cod.).

FEKETE,  (1),  (fek-et-e, azaz  fek-et-fi)  mn. tt.
feketét.  Némelyek szerént  ám. fek-ette,  azaz mit a  fék,
fekély  megrontott,  vagy  olyan,  mint  a  fekvő  test,
vagy  a  testnek  fekvő  része  szokott  lenni,  melyre  a
világosság nem hathat,  sötét  A Nádor-codezben  csak-
ugyan/e&etfi,  s  a  TFwiWer-codexben  feketö  alakban
jön  elé.  Vagy  némelyek  véleménye  szerént  hasonló a
vastaghanga  vaJcita,  vakota  szóhoz,  mely  ám.  fekete
foltos,  czirmos  (mintegy  vak  szinti).  Jelenti  a  legsö-
tétebb  színt,  mely  legkevesebb  világsugarat  vet  visz-
sza, s  a fehér  színnek  ellentéte.  Fekete potttó. Fekete
bőr.  Feketére  festeni  a vátmat.  Fekete haj,  ttakáU.  Fe-
kete , mint  a  korom, mim  a  tturok,  mint  a  uereeten,
mint  8rdlig.  (Km.)  StHéíben  minden tehén fekete.  (Km).
Szélesb ért  sötét,  sötétes.  Fekete  éj.  Fekete  vi*, mo-
otér.  Fekete  ón, re*.  Fekete  fűt,  gyopár,  hunyor,  men-
ta, muttár  v.  repess, penercte,  ürSm.  Fekete  cteren-
nye,  ríbittke, nW  stb.  A  növények  és  gyümölcsök

neveiben  az  utóbbiakkal  öszveiratni  is  szoktak.  Átv.
ért.  tisztátalan,  bűnös.  Fekete  lélek, «n«,  leltíetméret.

A  köznép a  két  utóbbi  mássalhangzó  átcserélé-
sével  gyakran  feteké-véí  mondja.

FEKETE, (2),  puszták  Pest  és  Veszprém  me-
gyékben  ;  helyr.  Feketé-n,  —re,  — r«.  Hegyek
neve  is.

FEKETE-ARDÓ,  falu  Ungh megyében; helyr.
— Ardó-n, —rá, —ról.

FEKETE-ÁRVA,  folyó  Árva  megyében.
FEKETEBARÁT,  (fekete-barát)  őse.  fa.  Így

nevezték  hajdan  a  sz.  Benedek  rendén  levő  szerzete-
seket, fekete  szövőtű  robajokról,  különböztetésül  a
fehér,  trtlrke,  tarka  stb.  barátoktól.

FEKETE-BÁTOR,  fala Bihar megyében; helyr.
—Bátot-ba,  —bán,  —ból.

FEKETEBONTA,  (fekete-bonta)  ősz.  mn.  Fe-
ketetarka , a  minek  fekete  foltokkal,  pettyekkel  ve-
gyített  színe  van.  Feketebonta  keetke.

FEKETEBORS,  (fekete-bors)  ősz.  fa.  Török-
bors, melynek  fekete  héja,  és feketés lisztje van. V. ö.
BORS.

FEKETECSERESNYE,  (fekete-cseresnye)  ősz.
fa.  Cseresnycfaj  ,  melynek  feketés  héja  s  nedve  van.

FEKETECSÍKOS,  (fekete-csíkos)  ősz.  mn. Fe-
kete csíkokkal,  azaz  színvonásokkal,  házasokkal  tar-
kázott.  Feketectikothal,  tzöoet.

FEKETECSÜLLÖ,  (fekete-csüllő)  ősz.  fa.  Fe-
kete  tollú  tengeri  kis  madárfej  a  csflllők  neméből.
(Larns  minor  niger).  V.  ö. CSÜLLÖ.

FEKETECZUKOR,  (fekete-czukor)  ősz.  fa.  1.
MEDVECZUKOR.

FEKETEDÉS,  (fek-et-éd-és)  fa.  tt  feketédét-t,
tb. —ék.  Valamely  test  színének  feketére  változása.

FEKETÉDIK,  (fek-et-éd-ik)  k.  m.  feketéd-lem,
—tél,  —étt. Fekete  szint  ölt,  feketére  változik  által.
Fekeledik  a  haja,  boré.  A  naptól  egétten  megfeke-
tedett.

FEKETEERDŐ,  falu  Mozson  megyében,  és
paszták  Pozsony, Pest  megyékben;  helyr.  Feketeer-
db-n,  —re, —rbl.

FEKETEFAGY,  (fekete-fagy)  ÖBZ.  fa.  Fagy,
mely  előbb  lepi  el  a  földet,  mintsem  a  hó leesett vol-
na ; különbözik  a  ttáratfagy,  midőn  a  föld  úgy  fagy
el, hogy  kevés  vagy  semmi nedvesség sem volt benne.

FEKETEFALU,  helység  Szathmár  megyében ;
helyr.  Feketefalú-ba,  —bán, —ból.

FEKETEFALVA  v. NYÉGERFALVA,  helység
Bihar  megyében;  helyr.  Feketefalvd-n,  —rá, —ról.

FEKETEFEJÜ,  (fekete-fejű)  ősz.  mn.  Kinek
vagy  minek  fekete  feje  van.  Feketefejü  ttereeten.  Fe-
ketefejt  eb.

FEKETEFENYÖ  v.  —FÉNYŰ,  (fekete-fenyő
v.  -fényű)  ősz.  fa.  Fenyőfaj,  melynek  feketés-zőld
levelei  vannak.  (Pinus  nigra  americana).

j  FEKETEFESTÉS,  (fekete-festés)  Ősz.  fa.  Fes-
i  tés,  mely  által  valamely  anyagnak,  kelmének  stb.
i  fekete  szint  adnak.
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FEKETEFESTÖ,  (fekete-festő)  ősz.  fn.  Festő,
ki  a  kelméket,  szöveteket  feketére  vagy  sötétkékre
festi.

FEKETEFOLTOS,  (fekete-foltos)  ősz.  mn.  Fe-
kete  foltokkal  pontozott,  pettyegetett, bevarrott.  Fe-
ketefoltot  tsiMí  eb,  tehén.

FEKETEPÜZ,  puszta  Torna  megyében;  helyi-.
FeketefOt-Sn,  —re, —rSl.

FEKETEGYAPÁR,  (fekete-gyapár)  ősz.  fn.
Növényfaj  a  murvapikkek  neméből;  máskép :  szurok-
magú  murvapikk,  vargamajoránna,  szúfll.  (Origanum
vnlgare).

FEKETE-GYARMAT,  falu  Arad  megyében;
helyr.  —Gyarmat-on,  —rá,  —ról.

FEKETEGYOPÁR, 1. FEKETEGYAPÁR.

FEKETE-GYÖRÖS  ,  falu  Bihar  megyében;
helyr.  —Györös-ön,  —re,  —rSl.

FEKETEGYÜRÜ, (fekete-gyttrü)  ősz. fű.  Cserje
neme,  melynek  egyenes  hajtású  sima  vesszejéből  pi-
paszárakat  készítenek.  Dunán túl  :  silrje,  slirjefa.  V.
ö.  VÉRÉSGYÜRÜ.

FEKETEHALOM,  erdélyi  mváros  Brassó  vidé-
kében  ;  helyr.  Feketehalm-on,  Feketehalom-ra,  —ról.

FEKETEHARKÁLY  ,  (fekete-harkály)  ősz.  fn.
Fekete  tollú  harkályfaj.  V.  ö. HARKÁLY.

FEKETEHÁZ,  malom  Fehér  megyében.
FEKETEHEGY,  (1),  hegyek  neve  Magyaror-

szágban,  pl.  Abaúj,  Sáros,  Szathinár  megyékben, to-
vábbá  Erdélyben.

FEKETEHEGY, (2), falu  Bács megyében; helyr.
Feleetehegy-en,  —re,  —rSl.

FEKETEHÉT,  (fekete-hét)  ősz.  fn.  A  nagy
böjtnek  azon  hete,  mely  a  nagyh.tet  megelőzi;  a  fe-
ketevaaárnap  és  virágvasárnap  közti  hét. (Hebdomada
passionia).  Feketének  mondják,  mert  ekkor  a tem-
plomokban  az oltárkereszteket feketefátyollal,  szövet-
tel  szokták  bevonni.

FEKETEHOLLÓ,  (fekete-holló)  ősz.  fn.  Holló-
faj,  melynek  tollai  fényes  feketék.  (Corvus  corax).

FEKETEHÚNYOR,  (fekete hunyor) ősz.  fn.  A
hunyor nemtt növények egyik  faja.  (Helleborus nigcr).

FEKETEHÚROS, (fekcte-húros) ősz. fn.  Fekete
tollú  madárfaj  a  húrosmadarak  neméből.  V.  ö.  HU-
ROSMADÁR.

FEKETEHÚS,  (fekete-hús)  ősz.  fn.  A  fekete-
vadnak,  azaz  vaddisznónak  húsa.

FEKETEKIKERICS  v.  —KÖKÖRCSIN, lásd:
FEKETEKÜK1RCS.

FEKETEKÖKÉNY,  (fekete-kökény)  ősz.  fn.
Sötét  színű  kökény.

FEKETEKÖMÉNY,  (fekete-kömény) ősz.  fn.  A
kandillák  (nigella)  egyik  faja,  innen máskép  :  szőrös
kandilla,  (nigella  satíva) ,  s  a  köznép  nyelvén  : pa-
ratit  bort, fekete  mák.

FEKETEKÖNYV,  (,fekete-k  ...yv) ősz. fű. Könyv,
melybe  az  erkölcsbíró,  rendre,  fegyelemre  felfigyelő
személy,  állodalmi  rendőr  stb. a  vádlottakat,  kihágó-

kat, gyanúsokat,  különösebben  pedig  a  börtönökre
felügyelő  az  elitélteket  följegyzi.  Beirtok  St  a  feke-
tekönyvbe.

FEKETE-KÖRÖS,  folyó  Magyarországban  és
Erdélyben.

FEKETEKÚT,  falu  Sáros  megyében;  helyr.
Féketekül-ön,  —rá,  —ról.

FEKETEKŰKIRCS  v.  — KÜKÖRCS,  (fekete-
kükircs  v.  -kükörcs)  ősz.  fn.  A  kökörcsinek  egyik
faja  (anemonc  pulsatilla);  máskép  :  leány-  v.  steder-
jet-  v.  lókökSrcsin.

FEKETELAK,  falu  Erdélyben,  Doboka  me-
gyében  ; helyr.  Feketelak-on,  —rá, —ról.

FEKETE-LEHOTA,  falu  Gömör  megyében;
helyr.  Fekete-Lehotán,  —rá,  —ról.

FEKETELEVES,  (fekete-leves)  ősz.  fn.  Tulaj-
donkép  : kávéital.  Átv.  ért. a  legnagyobb  baj,  a do-
log bibéje,  bunkós  vége.  Hátra  van  még  a  feketeleves.
(Km.).  Tököli  Imrének  mondák a  váradi  basa  embe-
rei,  midőn  kávéivás  előtt az  ebédtől  felkelni  készült,
mire  legott  megkötözték,  és  fogságba  vitték.

FEKETÉLLIK,  (fek-et-e-el-ik)  k.  m.  feketéit-
étt,  htn. feketéll-ni  v. feketéll-eni.  Fekete  színben  mu-
tatkozik,  feketének  látszik.  Feketéilenek  borúit  időben
a  távol  hegyek.

FEKETEMÁK, (fekete-mák) 1. FEKETEKÖ-

MÉNY.
FEKETEMEZÖ, puszta  Ungh megyében;  helyr.

FeketemezS-n,  —re,  —röl.

FEKETEMOCSÁR,  tó  Bács  megyében.
FEKETENADÁLYFÜ,  (fekete-nadály-fü)  ősz.

fn.  Növényfaj  a  nadálytők neméből,  melynek gyökere
fekete  (Symphitum  officioule).

FEKETEÓN,  (fekete-ón)  ősz.  fn.  1. ÓLOM.
FEKETEPATAK,  helyek  neve  Gömör,  Ungh

és  Zemplén megyékben  ; helyr.  Fcketepatak-on,  —rá,
—ról;  folyó  Nógrád  megyében.

FEKETEPATAKA,  falu  Gömör  megyében;
helyr.  Feketepataká-n,  —rá,  — ról.

FEKETEPESZERCZE,  (fekete-peszercze)  ősz.
fű.  Növényfaj  a  peszerczék  neméből;  máskép  fekete-
pemet,  bujdosó  csalán.  (Ballota  uigra).

FEKETEPÉTTYÉS,  (fekete-pettyes)  ősz.  mn.
Fekete  pettyekkel  pontozott,  tarkázott.  Feketepettyes
szövet.  Feketepettyes  tollasat.

FEKETERÉZ,  puszta Nógrád megyében  ;  helyr.
Feketeréz-en,  —re,  —röl.

FEKETERIBISZKE,  (fekete-ribiszke)  ősz.  fn.
Fekete  bogyóju  ribiszkefaj.  V.  ö.  RIBISZKE.

FEKETERIGÓ,  (fekete-rigó)  ősz.  fn.  Fekete
tollazatú  rigófaj,  különböztetésül  a  sdrgartgó-tó\.  V.
ö.  RIGÓ.

FEKETÉS, (fek-et-e-es) mn. tt.  feketés-t,  v.  —«<,
tb.  —ék.  Feketének  látszó ,  fekete  színhez  közelítő,
kevéssé  fekete.  Feketés  liszt,  kenyér.

FEKETESÁR, puszta Somogy megyében ; helyr.
Feketesár-on,  —rá, —ról.

42*
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FEKETESÁRGA,  (fekete-sárga)  ősz.  mn.  Fe-
kete  é»  sárga  színre  festett;  fekete  és  sárga  színnel
vegyített.  Feketeiárga  lobogó.  A  etáttári  épületek  fe-
keletárgdra  feltett  korlátai, kapui. Feketeiárga arczbör.

FEKETESÉG,  (fek-et-e-ség)  fn.  tt  feketeiég-ét.
A  fekete  színnek  bősége, létezése,  látszata.  Ponté
feketetége.  Fogak, arc*,  bőr  feketesége.

FEKETE8EEEG, Mátyás királynak  legvitézebb,
halálra  elszánt,  czimerttl  halálfejet  viselő  katonákból
állott  hada.  Vasvármegyében  igy  nevezik  a  stájeror-
szági  bucsusokat is, kik május első napján Kis-Czellbe
zarándokolnak.

FEKETÉ88ÉG,  (fek-et-e-es-ség)  fn.  tt.  féketét-
lég-ét.  Valaminek  azon  tulajdonsága,  melynél  fogva
a  fekete  színhez  közelít, azaz,  feketés színű.

FEKETESZEG, 1. FEKETESZÖG.
FEKETESZIK,  (fek-et-e-szik)  k.  1.  FEKETE-

DIK;  a  matató  mód jelenét  kivéve  a  többi  időket
és  módokat  is az  utóbbi  (feketedik)  szótól kölcsönzi.

FEKETESZOKNYÁS,  (fekete-szoknyás)  ősz.
fn.  így  nevezik  gúnyolódva, vagy  tréfából  a  fekete
hosszú  ruhás papot

FEKETESZÖG,  (fekete-szög)  ősz. mn.  Feketé-
hez közeledő, sötét  szögszinü.  Feketestög  hajfUrtUk.

FEKETETENGÉR,  (fekete-tenger)  ősz.  fn.
10,000  négyszögü  mérföldre terjedő,  az orosz  és tö-
rök  birodalom  közt  fekvő  tenger,  mely  a  földközi
tengerrel  a Bosphorns  által  van  öszvekapcsolva.  A
régieknél  latin  nyelven  :  Pontút  Euxinut,  törökül
kara  deníti.

FEKETETÓ, mezőváros Bihar megyében; helyr.
Feketetó-n, —rá,  — ról.

FEKETE-TÓTH,  falu  Bihar  megyében;  helyr.
—Tóth-on,  —rá,  —ról.

FEKETEÜGY,  folyó  Erdélyben,  Brassó vidé-
kében.

FEKETEÜRÖM, (fekete-űröm) ősz.  fn.  Növény-
faj  az  ágas  szaru  és  bugás  virágzásu  ürmök  alnemé-
ből.  (Artemiaia  vulgáris).

FEKETEVAD,  (fekete-vad)  ősz.  &.  Fekete
szőrű  vagy  sertéjfi  vad, különösen  vaddisznó; néme-
lyek  szerént  ide tartozik  a  medve és  borz  is;  kfilön-
böztetésül  nevezik  így  a  vadászok  a  veresvadtól, mi-
lyenek  az  őzek,  szarvasok.

FEKETEVARJÚ,  (fekete-varjú)  ősz.  fn.  Fekete
tollazatú  varjufaj,  mely  maggal,  nem  hússal  vagy
döggel  él, köznépiesen  :  pápistavarjú.

FEKETE VÁROS, mezőváros Sopron megyében;
helyr. Feketevárot-ba,  —tan, —Ml.

FEKETE VASÁRNAP,  (fekete-vasárnap)  ősz.
fn.  Vasárnap  a  hosszú  böjtben,  mely húsvét  napja
előtt  két  héttel  esik.  (Dominica  passionis).  Fekete-
vatámapot  ül kunét  napján  it.  (Km.)  V.  ö.  FEKE-
TEHÉT.

FEKETEVÉRŰ,  (fekete-vértt)  ősz.  mn. Kinek
búskomor  vérmérséklete  van, sötét  kedélyü.  (Melan-
cholicus).

FEKETEVÍZ,  falu  Erdélyben,  részint  Alsó-Fe-
jér  megyében,  részint  Nagy-Szeben  székben.  Helyr.
Feketevíz-én,  —re,  —röl.

FEKETEVÖRÖS,  (fekete-vörös)  ősz.  mn. Fe-
ketéhez  közelítő", sötétes  vörös, sötét  rézszinü ;  vagy,
feketével  vegyített  vörös.  Feketevöröi  arotbSr.  Feke-
tevöröt  csíkok  a  ttüveten.

FEKETÉZ,  (fek-et-e-ez)  áth.  m.  fekeíét-tem,
—tű,  —ett.  1) Feketévé  fest  vagy  mázol.  2) A ré-
gieknél,  pl.  Margit életében  ám.  feketébe  öltöztet.

FEKETEZÖLD,  (fekete-zöld)  ősz.  mn.  Feke-
tés  színhez  közeledő sötét  zöld, vagy feketével  vegyí-
tett  zöld.

FEKETÍT,  (fek-et-e-ít) áth.  m.fekeíü-étt,  htn.
—ni  v.  —ént.  Feketévé  tesz,  feketére  fest,  mázol,
piszkot.  Hajat,  szakáit fekettíeni.  Keséit  tturokkol  be-
feketüeni.  V.  ö. FEKiiTE.

FEKETÍTÉS, (fek-et-e-ít-és)  fn.  tt  feketttét-t,
tb.  —ék.  Cselekvés,  mely által  valamit  feketére  fes-
tünk, mázolunk  stb.

FÉKETLEN,  (fék-étien) mn. tt  féketlen-t,  tb.
— ét. Aminek  féke  uincs,  ami fékre  nincs  fogva.  Fé-
ketlen  ctOtó,  ménetló.  Határozóilag  ám.  féketlenül.
Különböztetésttl  v.  ö.  FÉKTELEN.

FÉKETLENKÉDIK,  helyesebben  1.  FÉKTE-
LENKÉDIK.

FÉKETLENSÉG,  helyesebben  lásd  :  FEKTE-
LENSÉG.

FÉKETLENÜL,  (fék-etlen-ül)  ih.  Fék  nélkül,
fékre  nem fogva.  A  ménetbeK  lovak féketlenül járnak.
Különböztetésül  v.  ö. FÉKTELENÜL.

FEKETÖ,  régú'í,  1. FEKETE.
FEKETSZIK,  (fek-et-sz-ik) k.  1.  FEKETEDIK.
FEKETTE,  (fek-ett-e)  régies  múlt  állapotjegy-

ző. „Látá  ő napát  fekette"  (vidít  socrnm  ejus  jacen-
tem).  „Ezt  mikor  látta  volna  Jézus  fekette."  Mün-
cheni  codez.  V.  ö.  —ATTA,  igerag.

FEKETÜ,  1. FEKETE.
FEKETÜL,  FEKETÜL,  (fek-et-e-ül)  önh.  m.

feketül-í.  Fekete  színűvé  lesz,  fekete  festék,  vagy
máz által  fekete  színt ölt  FtttttSl  feketéinek  a  falak.
Naptól  a  bSre  megfelfUUt.  Máskép : feketedik.

FEKETÜLÉS, FEKETÜLÉS,  (fek-et-ül-és)  fa.
tt  fekeOUét-t,  tb.  —ék.  Színváltozás,  midőn  valamely
tett  elébbi  szinőt vesztve  feketévé lesz.

FÉKEZ,  (fék-ez) áth.  m. féket-tem,  —tél,  —étt.
vagy  ritkán  : fékttttcin,  fektettél,  fékxttt,  htn.  fékemi
v.  fékteni.  1) Tulajd.  ért  fékre  fog,  fejére  féket  vet
Féketni,  fölféketni  a  mezőn  legelő  lovakat.  2)  Átv.
ért  fegyelem  alá  vesz,  szorosan  tart,  kicsapongások-
tól  akadályoz; hatalmába  hajt  Fékemi  a  gonomíevS-
ket. Féketni  át indulatokat, nenvedelmeket.  Megféketni
a  láfodó  népeket.  V.  ö. ZABOLÁZ.

FÉKEZÉS,  (fék-ez-és)  fn. tt  féketét-t,  tb. —ék.
Cselekvés,  midőn  valamit vagy  valakit  fékre  fogunk;
vagy  átv.  ért  fegyelem alá  veszünk.  V.  ö.  FÉKEZ.
A  ttüaj  erikák,  ét  in,l dótok feketéié  erőt  kivan.



666 PÉKEZETLEN—FEKSZIK FEKTANYA—FEKTET 666

FÉKEZETLEN,  (fék-ez-etlcn)  mn.  tt.  fékezet-
len-t,  ti).  —éic.  Ami  fékezve  nincsen , mit  fékre nem
fogtak.  A  feketéden  erikák  , lovak  szabadon  szilajkod-
nak.  Átv.  ért  fegyelem  alá  nem szorított,  szabadon
csapongó.  Feketéden  utczai  suhanczok.  Fékezetten  in-
dulat  tok  gonottt  szül.  Határozóilag  ám.  fékezetlentil.

FÉKEZETLENSÉ6 ,  (fék-ez-etlen-ség)  fn.  tt.
féke*etlentég-ét.  Fék  vagy  fegyelem  nélküli  állapot.

FÉKEZETLENÜL,  (fék-ez-etlen-ül)  ih.  A  nél-
kül , hogy  meg  volna  fékezve.  Féketetlenül  nehéz  a
szilaj  lovat  igazgatni.  Átv.  ért.  fegyelem  alá  nem
fogva,  szabadon  hagyva, kényére, kedvére  bocsátva.

FEKHELY,  (fék-hely)  ősz.  fn.  Hely, melyen
valaki  vagy  valami  fekszik,  hever,  aluszik;  ágy,
alom,  tanya.  Legkényelmesebb  fekhely  a jó  ágy.  A va-
dak fekhelyét  fölkeresni.

FEKIRÁNYOS,  (fek-irányos)  ősz.  mn. Ugyan-
azon  magasságú  téren feküvő, elterjedő,  sem  föl,  sem
alá  nem hajló,  bosszant,  tökéletes  súly egy énben  álló,
kinyúló.  (Horizontális).  Fekirányos  vonal.  Fekirányos
térség.  Másképen : vízirányos.  Ellentéte  :  függőleges.
(Perpendicularis).  A feldrányos  vonal  a  függőlegessel
egyénét  mügét  képéé.

FEKIRÁNYOSAN, (fek-irányosan) ősz. ih.  Fek-
irányoe  helyzetben,  vonalban.  V.  ö.  FEKIRÁNYOS.
A  nyugvó  vit fekirányosan  áll.

FÉKKARIKA,  (fék-kai,ka)  ősz.  fn.  Karika  a
féken,  mely  a  fékre  fogott  barom  állat  és  orrát kö-
rülveszi.

FÉKKÖTÉL,  (fék-kötél)  ősz.  fn.  A  féknek  kö-
télből  való  szára,  kötőfékszár,  továbbá  azon  kötél,
melyből  az  egész  fék  szerkesztve  van.

FEKMENTÉS,  (fék-mentés, azaz  -menetes) ősz.
mn.  1.  FEKIRÁNYOS.

FÉKPAD,  (fék-pad) ősz.  fn.  Széles pad, melyen
ágyul  használva,  heverni  szokás.  Fékpadok  a  börtön-
ben, katonai  tanyákban.

FÉKSZÁR,  (fék-szár)  ősz.  fű.  A  fékből kinyúló
kötél, vagy  szíj,  melynél  fogva  a  fékezett  barmot ve-
zetik,  vagy  megkötik.  Fékszáron  tartani  a  lovat,
hogy  el ne  lopják,  vagy  tilosba  ne menjen.  Máskép  :
títtöfékszár.

FEKSZEN,  (fek-sz-en)  régies  alak  a  mai  fek-
ttik  helyett.  „Én  gyermekem  köszvényes  fekszen há-
zamban."  „Fekszen  vala  hidegleletben."  Tatrosi co-
dez.  „íme  Olofernes  a  földön  fekszen."  „Fekszek
vala  (jacebam)  szomorodván  én  orczamon."  Bécsi
codex.

FEKSZIK,  (fek-sz-ik)  k.  Első  m. fekv-ém,  fekv-
él, fekv-ék  stb.,  másod  m.  (fekUstík  igétől)  :  fekütt-em,
fekUU-ü,  fekütt  v. fekudött.  Jövő  :  fekvendém.  Kap-
csoló  : fekügyem.  Óhajtó  : feki.nném,  htn. fekUnni,  ré-
szesülő  :  fekvő.  Köz ért.  valamely  test, egyik  oldalá-
ra,  lapjára,  elterülve  nyugszik,  melynél  fogva némi-
leg  lealacsonydl  a  nélkül,  hogy  akár  alakja,  akár
tömege  megváltoznék; ellentéte  áll,  vagy  ül.  Földön,
fűben,  agyban fekünni.  Jobb  <  <gy  bal  oldalon,  haton,
hanyatt  fekünni.  Szalmán,  koporsóban,  sírban  fekünni.

A  malomban  egymáson feküsznek  a  zsákok.  Fenyöszá-
lak  feküsznek  a  vízparton.  Könyvek  fekttstnek  Íróasz-
talán.  Véletlen  erdőben  gyakorta  nyúl  fekszik.  (Km.)
Belefekünni  a  sárba.  Elfekünni  a  kemény  földön  is.
Hozzáfekünni  valakihez. Kifekünni  a folyosóra,  udvar-
ra.  KörülfekUnni  a  gombóezos  tálat.  Este  jókor  lefe-
künni. A  tyúkokkal fekszik  le.  (Km.) Megfekteik  a ko-
csiban,  mint  a paksi  bíró.  (Km.)  ReáfekUnni  a  véletlen
ágyra.  Haza feküttek,  mint  a  lédecziek.  (Km.).  2)  Tá-
boroz , tanyázik.  Az  ellenség  a  vár  alatt  fekszik.  Né-
mely  ezred  három,  négy  vármegyében  elszórva  fekszik.
3) Betegeskedik , vagy  alszik, hever, nyugszik.  Há-
rom  hónaptól  fogva  vízkórban  fekszik.  A  nyál  bokor-
ban fekszik.  4)  Átv.  ért.  Neki fekszik  a  munkának,
ám.  szorgalommal,  tűzzel  dolgozik.  Rajta  fekszik  a
ház  gondja.  E  titkolódzásban  valami  fekszik,  azaz
rejlik  ,  lappang.  A  dolog  igen  szivemen  fekszik.  Min-
den  vagyona,  pénze  házaiban  fekszik.  Kisded  jószá-
gán  sok  adósság  fekszik.  Buda  városa  Pest  megye  te-
rületében  fekszik.

FEKTANYA,  (fék-tanya)  ősz.  fn.  A  háborúban
azon  őrtanya,  hol  éjjel  az  őrök  szabad  ég  alatt  fegy-
verkezve  virrasztanak.  (Bivouac).

FEKTE,  (fek-t-e)  személyragozott  igeuév.  Va-
lakinek  vagy  valaminek  fekte,  ám.  fekvő  helyezete.
Fektében  lőni  meg  a  vadat.

FÉKTELEN,  (fék-telén) mn.  tt.  féktelen-t,  tb.
—ék.  Átv.  ért.  fegyelmet  nem tartó, kicsapougó, ké-
nye  kedve  szerént szilajkodó.  Féktelen indulatok,  szen-
vedelmek.  Féktelen  ifjak.  Határozóilag ám.  féktelenül.
Ugyan  ily  átv.  értelemben  használtatik  :  zabolátlan.

FÉKTELENÍT,  (fék-telen-ít)  áth.  m.  féktelenÜ-
étt, htn.  —m  v.  —eni.  Féktelenné,  kicsapongóvá,
azilajkodóvá  tesz.

FÉKTELENKEDÉS,  (fék-telen-ked-és)  fn.  tt.
féktelenkedés-t,  tb.  —ék.  Kicsapongás, zabolátlanko-
dás;  v. ö. FÉKTELENKEDIK.

FÉKTELENKÉDIK,  (fék-telen-kéd-ík)  k.  m.
féktelenkéd-tem,  —tél,  —élt.  Fegyelmet lenül  kicsa-
pong,  szilajul  viseli  magát, tetteiben  mérséklést, kí-
méletet,  törvényt,  Hiedelmet nem tart, garázdálkodik  ;
zabolatlankodik.

FÉKTELENSÉG,  (fék-telen-ség)  fn.  tt.  fékte-
lenség-e't.  Átv.  ért.  Féktelen  állapot,  vagy  indulat,
vagy  tulajdonság,  midőn  valaki  kénye,  kedve szerént
szilajkodik,  fegyelmet  megvet.  V.  ö.  FÉKTELEN.

FÉKTELENÜL,  (fék-telen-ül)  ih.  Kicsapongó-
lag,  szilaj kod v», garázdálkodva,  fegyelmet  megvetve,
zabolátlanul.

FÉKTELENÜL  ,  (fék-telen-ül)  önh.  m. féktele-
nül-t.  Kicsapongóvá,  szilajkodóvá  lesz.

FEKTERÉM,  (fék-terem)  ősz.  fn.  Hálóterem,
hálószoba.

FEKTET,  (fek-tet)  áth.  m.  fektet-Um,  —tél,
—e'tt.  Fekvő helyzetbe tesz,  fekünni  késztet.  Bölcsőbe

\ fektetni  a  csecsemőt.  Agyba  fektetni  a  beteget.  Geren-
|  dal fektetni  a* útra.  Kocsira  fektetni  a zsákokat.  Le-
•• fektetni  a  részeget.  Belefektetni  a sárba.  A  leolt  disznót
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ráfektetni  a  vdgóstékre.  Át  új  hátatokat  fölfeletetni  a
padlatra.  A  há*Srt  kifektetni  át  udvarra.  Átv.  ért.
Peruét  bor-,  gabonakereskedésbe,  menti  gazdatágba
fektetni.

FEKTETÉS,  (fek-tet-és)  fű.  tt  fektetét-t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  midőn  fektetünk.  V.  ő.  FEKTET.

FEKÜSZIK,  (fek-ü-sz-ik)  k.  Első  m.  fekUvém,
feküvél  stb.; másod  m. feküttem,  fekuttO,  fekütl  v.  ft-
kUdött;  jövő  : fekvendém,  fekvendil,  fekvendik  ;  htn.
fekünni;  részesülő  : fekvő.  L.  FEKSZIK.

FEKÜVÉS,  (fek-ü-v-és)  fa.  1. FEKVÉS.
FEKV,  (fek-v)  fa.  tt  fekv-et.  Hely, melyen va-

laki  vagy  valami fekszik,  fekhely;  ágy,  alom, fekvő
tanya.

FEKVE, (fek-ve) ih.  Fekvő helyzetben.  Hanyatt
fekve  ahmm.

FEKVÉS,  (fek-v-és)  fa.  tt  fekvét-t,  tb.  —ék.
1) Állapot, vagy  inkább  helycet, midőn  valaki  fek-
szik.  Hanyatt-,  hatonfekvés,  oldaltfekvés.  A  kemény
földön  nem jó  félevét  étik.  2)  Hely, ágy, alom,  fekvő-
tanya, melyen  valaki, vagy  valami fekszik.  Nyúl  fek-
vésére  akadni.  Starvatok,  ö*ek fekvései,  azaz  vaczkai.
Nincs  a  tudománynak  rost  ágyban  fekvése.  (Km.).  3)
Átv.  ért  tájnak,  városnak  stb.  helyzete.  Pest  fekvése
alaeton.  Buda  vár  fekvése  stép.

FEKVÉSRAJZ,  (fekvés-rajz)  ősz.  fa.  Rajz,
mely  bizonyos  tájnak,  vidéknek  helyzetét,  fekvését
ábrázolja.  Budapettnek  fekvésrajea.

FEKVŐ,  (fek-v-ő)  mn.  tt.  fekvö-t.  Aki  vagy
ami  fekszik.  BölcsSben  fekvő  gyermek.  Fekvő  beteg.
Kórhátban  fekvS  beteg.  Hát  előtt  fekvő  gerendák,  kö-
vek. Sárban fekvő  distná.  FekvS  (azaz  ingatlan)  va-
gyon.  FekvS  napóra.  Asztalon  fekoS  könyvek.  Magyar-
orttdgban  fekvő  jószágok.  V.  ö.  FEKSZIK.

FEKVŐHEVEDER,  (fekvő-heveder)  ősz.  fa.
Gerenda, mely  a  fedólféazket  öszvetartja,  mely  a
fedélfészek  egyik  oldalától  a  másikig  fekirányosan
nyúlik. V.  ö. FEDÉLFÉSZEK.

FEKVŐJÓSZÁG,  (fekvő-jószág)  ősz.  fa.  In-
gatlan  birtok, milyenek  a  szántóföldek,  rétek, erdők,
szőlők, házak.

FEKVŐSAS,  (fekvő-sas)  ősz.  fa.  Ollófa  a  hát-
fedelén,  azaz,  a  fedélfészekből  egymás  irányában
kétfelől  felnyúló,  s a tetőn  öszveálló  gerendák  ,  me-
lyekre  a  léczeket  szegezik.

FEKVŐSÉÖ,  (fek-v-ő-ség)  fa.  tt  fekvötég-ét.
Fekvöjószág  együttesen  véve.  Fekvöségét  ét ingótágát
elárverezték.

FEL,  (1), v. FÉL v. FÖL, igekötő  és  határzó,
igei)  sok  igével,  és ezekből  származó  nevekkel  kap-
csoltatik  Öszve.  A  fe,  fé,  fii  gyökben  a  magasság  fo-
galma  rejlik,  s  egy  a fii, ftj  nevekkel, mint  némely
t^ji  nyelvmaradványok tanúsítják, pl.  fedelm,  fedelm-
kedik.  (Mfinch.  cod.), fcjedelm,  fejedelmkedik helyett
Sőt Dunán  tál, különösen  Vas  vármegyében  ma  is
hallani  :  fament  a  hefyre,  föttántotta  a*  ugart.  Az  l
iránymutató,  vagy  elszáradt, eltávozást  mutató

képző. Egyébiránt  minthogy  az /  betű már magában
magasságot  jelent,  így  is  elemezhető  :  f-el,  azaz,
magasra vagy  magasan  el.  (V.  ö.  FŐ és  EL).  A  fel
szó rokon betűkben megvan  a hellén  vnío,  angolszán
.i'ier,  ofer,  angol  upper,  over,  dán, holland over, német
obcr,  uber,  latin  super,  tupra  stb.  szókban,  (t  i.  l  és
r  is rokon betűk).  A finn  pMUUt  (fölött), piUOlen (fölé)
névviszonyitók  a pttct (= fej) szóból  származnak; a
finn yli  (fönnlevő)  szóban  pedig  hiányzik  az /  s  ál-
talán  az  ajakhang;  az arab  'dli  tan.  magas.  Ellentéte
le  v.  alá.  Jelent  1)  önh.  és  középigékkel  magasra
emelkedést,  magasabb  irány  felé  mozgást, indulást
stb.  FelttdU  a füst;  leszáll  a köd.  Felmegy  a  lajtor-
ján  ;  lejön  a  lépőtökön.  Fel  ét  alá  röpkédnek  a  mada-
rak.  Feltornyosodnak  a  jégdarabok.  Felfakad  a  vU.
Felmenet,  felfutát,  felindulás.  Felfutó,  felálló,  felnyo-
muló.  2)  áth.  igékkel  valaminek  magasabbra  helye-
zését,  emelését  Fölvenni  vállra  a  terhet.  Föltenni
fejre  a  kalapot.  Feltölteni  a*  utctát,  udvart,  kertet.
Feltolni  dombra  a  taligát.  Felnyomát,  felütés,  felvar-
rás.  FöUerjetttö  levél;  fölemelő  rúd.  8)  valaminek
nyugalmas  vagy  ép  állapotából  ellenkezőbe  áttételét
vagy  átmenetelét, mi némileg magasabb  irányban  tör-
ténik,  pl.  Felát,  felkapál,  felttant,  felvág,  feltör,  fel-
darabol, felhasogat,  felkever,  feltavar,  felforr,  felda-
gad  , felpuffad,  felágaskodik,  feUámastkodik,  felkere-
kedik.  Különösen  az érzések, indulatok  mozgalmait
jelentő  igékkel  párosul, pl.  Felindúl,  fölgerjed,  fellá-
tad,  felbostonkodik,  fölhevít,  fölmérgettí,  felbostont,
felötttönöf,  felbátorít,  felbittat  stb.  4)  teljességet,
végrehajtást,  mely  esetben  gyakran  a  latin ptr,  a
német  ver, a szláv pre  szókkal  rokon, pl.  Fölemétz-
tettc,  fölette,  feütta  minden javát.  6)  járul  igékhez,
melyek  valamely  hivatalra, szolgálatra, szerződésre
viszonyló  képességet,  kötelességet  jelentenek,  pl.
Föletketni  át  új  tistteket.  Felavatni  valakit papnak.
Fölttentelni  a püspököt.  Felfogadni  a  otelédeket.  Fel-
Mni,  felszólítani  tégelyre  a  stomstédokaí.  6)  Átv.  ért.
valaminek  napfényre derítését, kitüntetését, eléadását
jelenti.  Új  gépet  feltalálni.  A  kéretett  tárgyat  föllelrti.
Saját  érdemeit  felhordani.  A  tolvajokat  felkutatni.  A
leetkét  felmondani.  7)  az önh.  igéknek  gyakran  áth.
értelmet  ad, pl.  Feldbttölíe  vagyonát.  Feldörömbölték
öt  álmából.  Ét  mindent f elmúl.  8)  Mint  törtsökszó
eléfordúl  több  származékokban  :  felét  (fölöz),  fdes
(fölös), féltég,  féltéget,  félétleg,  felett,  füétte  stb.  A
különbséget fel  ét fenn  között  lásd  :  FENN  szónál.

A  helyesírást  tekintve, önmagában akár e- (vagy
e-), akár  0-vel  irathatik ugyan, (a régi nyelvemlékek-
ben  is  az  iró  tájbeszéde  szerént mind  három  alakban
találjuk);  de  öszvetételekben  és  származékokban
ügyelni  kell  1)  a megkülönböztetésekre,  így  íülön-
bözöí:  f elé, fölé,-fele*,  fölöz,-felet,  fölös;  az  elsőb-
bek/<£ (valaminek fele) szótul származván; 2) a  vál
tozatosságra és szebb hangzásra; így ha a szó mánk
részében e vagyon, föl helyesebben fog  állaní,  pl.
fölmegy, fölerettt, föOceret, fölperes, föltekint, fölén-

mél stb.; egyebütt, kivált pedig ha a másik részben is
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ö vagyon, szebb a  nyilt  «,  pl.  feltakar,  fellázít,  fel-
vállal , felold,  féltő,  felült,  felkutat,  felönt  stb.;  ezek
•zerént:  felfödöz  v.  fölfede*,  de  sóba  sem  fölfödVz,
igyfSlperet  v.  felpörös;  éles  hangzók  ú.  m. é, i, í
mellett  mindkétképen  állhat,  pl.  feltétel  v.  föltétel,
féltig  T. folség,  felébred  v. fölébred,  felkéttfil  v.  fölté-
ttül; feUr  v. fölir,  f elmet  v. fölriet  stb.

FEL  (2),  v.  FÉL, v.  FÖL,  (eredetére  nézve
ugyanaz  a  föntebb! szóval)  fh. tt  fel-t  v. fél-t,  v.föl-t,
tb. fel-Oe  v. fél-ék,  v. föl-ök.  Valaminek  felső  része.
.És  ő robajokat  a  vehemre  hányván,  Jézust  felire
ültetek."  Tatrosi  codei.  „EB  vivé  ötét  egy  verem
felire."  Pesti  Gábor  meséji.  Ma eléfordul  tej-föl  ősz-
vetett  szóban.

FEL,  (3),  elvont  gyöke  a) feled,  feledékeny,  fe-
lejt  szóknak,  b) felel,  felelet,  feletel  származékoknak.
Mindkettő  alapfogalomra  nézve  a fél  névhez rokonít-
ható,  mennyiben feledni  valamit  ám.  az  emlékező  te-
hetségből  mintegy  félretenni, elmellőzni, s felelni  ám.
beszédet  felezni,  t.  i.  a  kérdésre  tett  válaszolás  által.

FEL (4), v. FÉL,  v. FÖL,  indulatszó .melylyel va-
lakit  nyugvó,  csendes  állapotból  tevékenységre,  mun-
kára  szólítunk,  riasztunk.  Fel  legények,  itt  át  ellen-
ség  !  Fel,  fel  tehát,  virraszszatok  ti  népek  a  magyar
honon !  (Czuczor).  Fel  Endre.  Béla fel  !  (Vörösm.).

FÉL,  (1),  mn.  tt. fél-t  v. fel-el,  tb.  fel-ek.  1)
A  két  egyenlő  részre  elosztott  egésznek  egyik  részét
tevő,  magában  foglaló.  Fél  akó  bor.  Fél  kenyér.  Fél
forint.  Fél  iv papiros.  Fél  öl  cserfa.  Fél  mázta  litzt,
fél  font  hát.  Fél  év, fél  hónap, fél  nap, fél  óra.  Fél
gSmb,  fél  kör, fél  hold,  vagy  öszvetéve  : félakó,  fél-
kenyér, félforint  stb. 2)  A  párból,  párosból, kettősből
egyik.  Fél  ketlyüt  találni.  Fél  ütemmel  némi.  Fél
lábbal  a  sírban  állani.  Fél  kézzel  dolgozni.  Fél  fülére
ttttet.  Fél  váll.  Fél  vállra  öltötte  mentfjét.  Ctak  úgy
felváltról  bestéi  velem.  3)  Nem egész,  nem teljes, nem
tökéletes,  fölszínes,  a  valódihoz csak némileg hasonló,
közelítő.  Fél  atya.  Fél  bolond.  Fél  ctizma,  azaz  kurta
szárú  topán.  Fél  eleven.  Fél  ember.  Féleszü.  Fél  fogra
nevet.  Fél  födél.  Fél  gutaütés.  Fél  hitll.  Fél  holt.  Fél
itten.  Fél  ing.  Fél  Utat.  Fél  kedv, kedvű.  Fél  nemes
(Agilis).  Fél  pap  (Diaconus,  Levita).  Fél  részeg.  Fél
selyem.  Fél  sült.  Fél  tudói.  Fele  úton  elérni  valakit.
Fele  pénze  sincs,  mint  előbb volt.  Fele  jószágát  eladta.
V.  Ö. FELE.

A  régieknél,  pl.  a  Tatrosi  codexben akár mint
mn.,  akár  mint  fn.  az  e  az  alanyesetben  is  rövid  :
„Felelevenen  hagyván"  (sémivivő  relicto).  „Éfel—
(=éjfél=)koron  (média nocte).

Származékai  :  feleketik,  felel,  feles,  feleség,  felé,
féle,  fele*  stb.

E  szóban  az  elválás,  különösen  kettészakadás,
illetőleg  oly  dolgok  alapfogalma  rejlik, melyek  mint
kiegészítő  részek  egymásnak  rokontársai,  de  külön-
külön  állanak  vagy  váltogatják  egymást.  Ennélfogva
egyezik,  sőt  azonos  vele  azon fel,  melyből felel,  fele-
sel  (felváltva  szól, beszél)  származik,  s  rokona  vál,  a

válasz,  válaszol,  válik  stb. származékokban,  továbbá
völ,  mint a  völgy  (vallis) gyöke. V.  ö.  —VÉL, módo-
sító  névrag  és  VÁL,  ige.  Idegen  nyelvekben  ha-
sonló  a  sínai puán  (dimidium  rei), szláv pól,  és finn
puoli  (fél),  héber-arab palack,  svéd,  holland half,  né-
met  halb stb.

FÉL,  (2), fn. tt. fél-t  v. felet,  tb. felek.  Személy-
ragozva  : felem,  feled,  fele  stb.  1) Két  egyenlő  részre
osztott  egésznek  egyik  része.  A  kenyér felét  megenni.
Az  esztendő  felét  betegágyban  tölteni. Jószágának  egyik
felét  elpazarolta,  másik felét  zálogba vetette.  2)  Oldal,
valamely  testnek  vagy  dolognak  egyik oldala.  A hát-
nak  innenső  vagy  túlsó  fele.  A  város  egyik  felét  vít,
a  másikat  erdő  keríti.  Egyik  félen  sár,  másik  félen
homok.  Több  félről  vizsgálni  a  tárgyat.  3)  Párt,  rész,
szakadás,  felekezet,  egymás  ellen  álló  peres  szemé-
lyek  vagy  testületek  egyike.  Tisztujitáskor  három
félre  szakadtak  a  rendek.  Ö  a mi felünkhöz  tartozik, a
mi felünkön  van. A  peres feleket  megegyeztetni.  Kérető
fél,  keresett fél.  Elitéit  fél,  feloldozott  fél.  4)  Társ,
barát,  valakinek  vagy  valaminek  részén  levő.  Ügyfél
ám.  ügytúrs.  Váronfél,  a  régi  kéziratokban  ám. pol-
gártárs.  VSfél,  a  vő részén  levő,  a  vőnek  barátja.
„Látjátok  feleim,  szömtökkel."  (Régi halotti beszéd).
„Szeressed  te  feledet  ment  ten  magadat."  Tatrosi
codex.  Keresztény  feleim  !  b)  Ezen  öszvetett  szóban
útfél,  ám.  mellék.  Úton,  -útfélen.  „Egyebi  esett  az  út-
felén"  (alia  ceciderunt secus  viam).  „Kik  az  útfelén
vadnak."  Tatrosi  codcz.  G)  Benmaradó  raggal  ám.
készülőben;  vagy  tökéletlenül,  be  nem végezve, nem
teljesítve.  Menő  f élben ,  búcsúzó  félben,  bukó  félben,
vesző félben  lenni.  Haló  félben  hozták  haza  a vereke-
désből.  Eső,  dűlő félben  tan  a ház,  torony.  Félben ma-
radni,  félben  hagyni.  Félben  szakadt munka, terv. Fél-
ben  szakosítani.  A  csufolódást  legjobb  hevenyében f él-
ben  ttakasztani.  (Km.).  Omló félben  van, a  székelyek-
nél  ám.  közel  van  a  szüléshez.

Rokon  különösen a  4-ik  értelemben  a  hellén
as)í(tí,  (szomszéd;  embertárs),  sínai  oll  (propinquns),
török  éhl  (házasfél;  lakófél  s  öszvetételekben  :  isz-
lám-  vagy  iman-éhl  ám.  bitfél,  orthodoius,  ehliser
ám.  törvényfél,  azaz  törvénytudó). V.  ö. FÉL, (1)  is.

FÉL,  (3), önh. m.  fél-t.  1)  Aggodalmas  érzet
lepi  meg,  melyet  valamely  történhető,  vagy  bizonyos
rósz  gerjeszt.  Fél  a  gyermek,  hí  vétett,  hogy megbün-
tetik.  A  gyáva  katona  fél  a  harnzban.  Leggyakrab-
ban  távolító  ragu  névvel  használják.  Félni  a  verettől,
haláltól.  Ekkor  némi borzadást,  visszavonulást jelent
egyszersmind.  A  dühös  eb fél  a  víztől.  Félni  a  kígyó-
tól,  békától. Senkitől  nem félni.  Soktól fél,  a  kitől  to-
kán félnek.  (Km.).  A  régieknél  gyakrabban  rajta  és
azon  szókkal  fordul  elő. Félek  rajta  (Thelegdi).  Azon

l  félek,  hogy  bajom  esik.  Ez  utolsót  a  nép  ma  is  szetté-
ben  használja.  2) Nem merek,  nem bátorkodom.  Estve
vagy  éjjel  fél  a  temetőbe menni.  Fél  át  erdőn  keresztül
menni.  Fél  iskolába  menni, mert  nem  tanult.  Ez  érte-
lemben  mindig határtalan  igével  jár.  3) Tárgyesettel

1  némi  tiszteletet,  felsőbbség  iránti  hodolást  jelent.
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FÜd  át  Itteni.  Féld  a  térvényeket,  fejedelmet.  „Félik
vala ötét"  Tatrosi  codez.

Származékai  : félelem,  félemedilc  v. félemiik,  fé-
lékeny,  félénk,  félt  stb.

Jelenteiét  közvetlen a  fuvás  vagy  lehelés  után-
zásától  vette;  rokonságokul  tekinthetők  e helyütt :
a  szanszkrit  WW  (fél),  s  bhíru  (félő),  héber  SnjJ,  la-
tin pall-eo, finn pel-kSSn ;  nemkülönben:  latin ver-eor,
franczia peur,  német für-chten  stb.

FÉL,  (4), falu  Pozsony  megyében ;  helyr. Fél-
en, —re,  —röl.

FÉLABLAK,  (fél-ablak)  ősz.  fh.  Az  ablaknak
egyik  szárnya;  vagy  oly  ablak,  melynek  csak  egy
szárnya  van.  Félablakot  nyitni,  felet  csukva  hagyni.
A folyosóra  félablakot  oiindltatni.

FELABRAKOL,  (fel  abrakol)  ősz.  áth.  1)  A
barmot abrakkal  kielégítésig  ellátja,  megeteti.  Fel-
abrakolni  a  lovakat.  2)  Takarmányt, szemes  eledelt
abrak  gyanánt  elhasznál,  elfogyaszt  Felabrakolni  a*
árpát,  rouot,  kukorietát.

FELÁCSOL,  (fel-ácsol)  ősz.  áth.  Fákat  ácsi
munkákra,  pl. épületekre kifarag, elhasznál.  Felácsöl-
ni  a  talpfenyöket  háttetönek.

FELÁCSOLÁS,  (fel-ácsolás)  ősz.  fű.  A  fának
ácsmunkákra  felfaragása,  elkészítése.  Ily  tok  fenyü-
stál  feláctolása  tok  munkába  kerül.

FELAD,  (fel-ad)  áth.  1)  Valamit  fekvő,  vagy
alacson  helyzetéből  felemelve oda  nyújt.  Feladni  a
fsdkot  valaki vállára.  Feladni  a  kévét  a  ttekérre.

„Leesett a kalapom,
Add  fel  édes galambom."  (Népd.).

2)  Valamit megfejtésül terjeszt elé.  Mesét,  rejtett  ttot
feladni.  Stámtani  kérdett  feladni.  Lectkít  tanulásra
feladni.  3)  Evésül, ivásul nyújt,  eléhoz,  Töltesz  vala-
mit  Feladni  a  kés*  ételeket.  Jó,  válogatott  borokat
adni  fel  a  vendégeknek.  4)  Egyezkedés  alján  vagy
erőtől  kényszerítve  valamit átenged.  Feladni  a várat
át  ellentégnek.  5)  Felsőbb helyen,  törvényhatóságnál
bevádoL  Feladni  a  gyilkost  a  vármegyének,  váratnak.
6)  Hittani nyelven  : feladni  valakinek  a  Mentségeket,
át  Úr  vacsoráját,  át  utolsó  kenetet.

FELADÁS,  (fel-adás) ősz.  fn.  1)  Fekvő  hely-
zetből,  vagy  alacsonyabb  helyről  magasabbra  oda
nyújtás.  Kévék,  ttákok,  kövek  feladata.  2)  Kérdés,
mese, nehézség,  melyet  megfejtésfii  terjesztnek  elé.
Stámtani  feladás.  3)  Ételnek,  italnak  odanynjtása.
4)  Vádoláa,  bejelentés.  V.  ö. FELAD.

FELADAT,  (fel-ad-at)  ősz.  fn.  Elvont ért. azon
rejtvény,  kérdés,  mese;  melyet  megfejteni,  avagy
munka, melyet  végrehajtani  kell.  Kendőnek  e* nehét
feladat.  Át  előítéleteket  kiirtani  nem  ktSnnyü  feladat.

FELADÓ,  (fel-adó)  ősz.  fn.  Aki  valamit  felad,
különösen,  vádoló,  valamely  bűntettet a  felsőségnél
bejelentő.  Alattomos feladó.  V.  ö. FELAD.

FELADOOAT,  (fel-adogat) ősz.  áth.  és  gyakor.
Folytonosan, egymásután, gyakran ad fel.  V.  ö. FEL-

AD.  Feladogatni  a  téglákat  a  kSmiveseknek.  Felado-
gatni  a  kévéket  át  atttagra.

FELADVÁNY,  (fel-advány)  ősz.  fn.  1. FEL-
ADAT.

FELÁGASKODIK, (fel-ágaskodik) ősz. k. Ágas-
kodva  fölemelkedik. V. ö. ÁGASKODIK.  A  sarkan-
tyú  köté  ttortíott  paripa  felágaskodik.

FELAGGAT, FELAGGATÁS, 1. FELAKGAT,
FELAKGATÁS.

FELÁGYÚZ, FELÁGYUZ, (fel-ágyúz) ősz.  áth-
Ágyúkkal  fölszerel, megrak, megerősít.  Felágyíeni  a
várbástyákat,  a  hadi  sajkákat,  hajókat.

FELÁGYUZÁS,  (fel-ágynzás)  ősz.  fn.  Valami-
nek  ágyúkkal  való  fölszerelése,  ellátása.  Tengeri  ha-
jók  felágyutáta.

FELAJAL, (fel-ajal) ősz. áth. 1. FELAJAZ.

FELAJALÁS, (fel-ajalás) ősz. fn. lásd : FEL
AJAZÁS.

FELAJÁNL,  (fel-ajánl)  ősz.  áth.  Valamit ma-
gasabb  lénynek, nagyobb  rangú  embernek  vagy  ne-
mesebb  czélból  némi öntagadással oda nyújt, odaszán.
Felajánlani  Istennek  stándétínkat,  életünket.  Hatánk-
nak  erőnket,  vagyonúnkat  felajánlani.

FELAJAZ,  (fel-ajaz)  ősz.  áth.  1)  A  barmot
zabolára  fogja,  aját  vagy  ajakát  szorítóval  felköti.
Felajatni  a  stilaj  csikót, paripát.  2)  A  nyilat ás  ív-
nek  vágásába  helyezvén  azt  lövésre elkészíti.

„ A  vadász  ül  hosszú  méla  lesben,
Vár  felajzott  nyílra gyors vadat"

Vörösm.

FELAJAZÁS,  (fel-ajazás)  ősz.  fh.  Cselekvés,
illetőleg  felszerelés,  midőn  valamit  felajaznnk.  Csi-
kók  felajatása.

FELAJK,  (fel-ajk)  ősz.  fn.  Az  ajk  felső része,
mely  az  orrhoz fekszik  közelebb.  A felajkat  át  alajk
alá  storítani.

FELAKAD, (fel-akad) ősz. önh.  1) Haladásában,
menésében  feltartóztattatik,  s ott maradni  vagy  késni
kénytelen.  Felakad  a  kocsi  a sárban, homokban ,  a
hajó  a  tátonyon.  Felakad  a vinellete.  2) Átv.  ért. vesz-
teglő  ragu  névvel  valamin  megütközik,  valami  ellen
kifogása,  ellenvetése  van.  Felakadni  minden  tton,  ap-
rótágon.  Felakadni  át  ifjúság  ártatlan örömein.  Fel-
akadt  rajta,  hogy  stb.  Már  éten  is felakadst  f

FELAKADÁS,  (fel-akadás)  ősz.  fn.  Állapot,
midőn valaki  vagy  valami  felakad.  Át  utasok f elaka-
dása. Kocsi,  hajó  /elakadása.  Vitellet  felakadása.  V.
ö.  FELAKAD.

FELAKASZT,  (fel-akaszt)  ősz.  áth.  1)  Valamit
magasabb  helyre,  függőleges  állásba  helyez,  akaszt.
Felakastíani  stégre  a  tarisznyát,  fegyvert.  2)  Akasz-
tófára  függeszt  Akaststavak  felt  Akaststák  fel!
EUbb-utóbb  felakatttják.  V.  ö. AKASZT.

FELAKASZTAL,  (fel-akasztal)  ősz. áth. A  fel-
öltött  hosszú  ruha  alját  felemeli,  felköti,  feltüzdeli,
pl. sárban,  vízben járva.  Felakasttalni  a  tuba  alját.
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FELAKASZTALKODIK  ,  (fel-akasztalkodik)
ősz.  k.  Hosszú  ruhájának  alját,  sárban,  vízben,  ned-
ves  fűben  stb.  felköti,  feltüzdeli.

FELAKASZTÁS,  (iel-akasztás)  ősz.  fn.  1) Fel-
függesztés  ,  függő  állapotba  helyezés,  magasabbra
akasztás.  2)  Akasztófára  húzás.  Felakasztástól  félni.
Felakasztást  nézni.

FELAKGAT,  (fel-akgat)  ősz.  áth.  és  gyakor.
Több  hasonló  vagy  különféle  tárgyat  egymás  után
felakaszt.  Felakyalni  a fegyvereket  a  szegekre.  Felak-
gatni  a  ruhákat  a  szekrényben.  V.  ö. AKGAT  és  A-
KASZT.

FELAKGATÁS,  (fel-akgatás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valamit  felakgatunk.  V.  ö.  FELAKGAT.
Fegyverek,  ruhák,  edények  szerszámok  felakyatása.

FELAKNÁSZ,  (fel-aknász)  ősz.  fn.  Aknász a
hadseregnél,  vagy  a  bányákban,  ki  más  alárendelt
aknászok  fölött  hivatalkodik,  parancsol.  V.  ö.  AK-
NÁSZ.

FEL AKNÁZ,  (fel-aknáz)  ősz.'áth.  1) Valamely
helyet  aknák  által  felnyit.  Felaknázni  a  vár  környé-
két.  2)  Ásványokat  a  föld  gyomrából  napvilágra hoz.
Felaknázni  a  rejtett  kincseket.  V.  ö.  AKNA.

FELALÁ,  (fel-alá)  ősz.  ih.  Felváltva  majd  fel
inajd  alá.  Felalá  járni  az  utczán.  Felalá  húzkálni  a
kút sudarát.  Felalá  bitkdosni a  vízben.  Néliutt  :fel  s  alá.

FÉLALABASTKOM,  (fúl-aUibastrom).  Az  ala-
bastromnak  azon  faja,  mely  át  nem  látszó,  VB kemé-
nyebb,  mint  a  közönséges,  valódi.  V.  ö.  ALABAS-
TROM.

FELÁLDOZ, (fel-áldoz)  ősz. áth.  Kedves,  drága
birtokát, jószágát,  némi  öumegtagadással,  vagy  akár-
minemü  indulatból bizonyos  czélra  oduengedi, más-
nak  szánja.  Feláldozni  életét  a  hazáért.  Feláldozni
magát  barátjaért.  Becsületét  aláualú  életmódnak  fel-
áldozni.  Vallási  ért.  lelki  üdvért,  Istenért  eltűr, el-
szenved  valamit.  Feláldozni  Istennek  a  ssmcedétekit,
üldözéseket,  fájdalmakat.

FELÁLDOZÁS,  (fel-áldozás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  illetőleg  odaadás,  odaszáiiás,  mely  által  valamit
feláldozunk.  V.  ö. FELÁLDOZ.

FELÁLL,  (fel-áll)  ősz.  önh.  1)  Fekvő,  elterült,
aláhajlott  vagy  ülő  helyzetéből  felegyenesedik,  füg-
gőleges  irányt  vészen.  Az  előkelők  előtt  tiszteletből
felállani.  Feláll  a  haja  szála.  Feláll  az  esőtől  levert
fii,  ha  kiderült  a  nap.  2)  Magasabb  helyre áll.  Fel-
állani  a  székre,  asztalra.  Felállani  a  határdombra.
Különbözik  :  fennáll.

FELÁLLAT,  (fel-állat) ősz.  áth. 1. FELÁLLÍT.
FELÁLLAZ,  (fel-állaz)  ősz.  áth.  A  barom állat

kötőfék  vagy  kantárral  megszorítja.  Felá/lazni  a
nyerges  lovat.  Hasonló  felszerelési  cselekvések  :  fel-
ajat,  felkantároz.

FELÁLLÍT,  FELÁLLÍT,  (fcl-állít)  ősz.  átb.
l )  Valamit  fekvő,  hanyag  vagy  ülő helyzetéből  egye-
nes,  függőleges  irányba helyez, feltámaszt.  Felállítari
a  ledőlt  szobrokat.  Felállítani  az  elesett  embert.  /•'•/-

ÁKAD.  MAOT  BZÓTÍB.  II.  KŐT.

állítani  a  széltől  lehajtott  csemetét.  2)  Feltesz,  felhe-
lyez  valahová,  magasabb  helyre  emel.  Felállítani  a
gyermeket  az  asztalra,  székre.  Felállítani  a  szobrokat
az  épület  homloktatára.  3)  Átv.  ért.  valamit  keletkez-
tet,  alapít,  épít.  V.  ö. ÁLLÍT.

FELÁLLÍTÁS,  (fel-állítás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valakit  v.  valamit  felállítunk.

FELÁLLÍTÓ,  (fel-állitó)  ősz.  fű.  Személy,  ki
valamit alapít,  épít,  keletkeztet.  Intézetek,  egyesületek,
oskolák  felállitóji.

FELÁLLOGAT,  (fel-állogat)  ősz.  áth.  és  gya-
kor.  Folytonosan vagy egymás  után  több tárgyat  fek-
vő,  ülő,  hanyag  helyzetéből  felállít.  Felálloyatni  át
áztatott  kendert,  megkötözött  gabonakévéket.  Felállu-
gatni  a  tekebábokat.  V.  ö.  ÁLLOGAT.

FELALMOZ,  (fel-almoz)  ősz.  ál h.  Valamely
tért  alommal állati  fekhelyül  behint, gizgazzal,  szal-
mával  beterít.  Felalmozni  az  ökrök,  lovak  alját.  V.  ö.
ALOM,  ALMOZ.

FELÁLORCZÁZ,  (fel-álorczáz)  ősz.  fű.  Álor-
czába  felöltöztet.  Felálorczázni  a  tánczviyalumba  me-
nőket,  az  éji  rablókat.  V.  ö. ÁLORCZA.

FELAFRÍT,  (fel-aprít)  ősz.  áth.  Apró  részekre,
darabkákra  felvagdal,  felmetél.  Felaprltani  a  tököt  a
disznóknak.  Felaprítani  a  kolbátztölteléknek  való  hús/.
Felaprítani  tejbe  a  kenyeret.  V.  ö. APRÍT.

FELÁRAD,  (fel-árad)  ősz.  öuh.  Magasra, bizo-
nyos  fokon  túl  árad.  A  folyó  feláradt  a  töltések  szin-
vonaláiy.

FELARAT,  (fel-arat)  ősz.  áth.  Bizonyos  téren
fekvő  gabonát,  vagy  más  növényt  sarlóval  egészen
felvág,  fölszed.  Eyy  nap  feláraitok  búzánkat.  A  le-
arat  igétől  annyiban  különbözik,  hogy  ez  inkább
arra  vonatkozik,  mi  történt, amaz  pedig mennyiséget
jelent.

FELÁRBOCZOZ,  (fel-árboczoz)  ősz.  áth.  Ár-
boczczal,  vagy  úrboczokkal  ellát,  fölszerel.  felárba-
ezozni  a  tengeri  hajókat,  gőzösöket.  V.  ö.  ÁRBOCZ.

FELÁRRÓL,  (fel-árkol)  ősz.  áth.  Valamely
tért  árokkal,  illetőleg  ásóval  felhányt  földdel  körül-
vesz,  elzár.  Felárkolni  a földek  lábait,  az  utak  mellé-
két,  a  tilosakat.

FELÁRKOLÁS,  (fel-árkolás)  ősz.  fű.  Árokkal
fulbányás  ,  körülvevéd , elzárás.  Utak,  rétek,  földek,
pagonyok  felárkolása.

FÉLÁRNY,  (fél-árny)  ősz.  fii.  A  test  árnyának
széle,  melléke,  mely  a  derékárnynál  valamivel  véko-
nyabb.  (Penuuibra).

FÉLÁRVA,  (fél árva)  ősz.  ran.  és  fn.  Árva,
kit  a  halál  egyik  szüléjétől  (apja- vagy  anyjától) fosz-
tott  meg.

FELÁS,  (fel-ás)  ősz.  áth.  1)  Valamit  mélyből,
rejtekből,  a  föld  gyomrából  ásóval,  vagy  más  szer-
számmal  napvilágra  hoz.  Felásni  a  holtak  testeit.  Fel-
ásni  az  elrejtett  pénzt.  2)  Ásóval  felforgat,  felhány,
főlkevcr.  Felásni  a  véleménynek  t'titn földet.  V.  ö. ÁS.
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FELÁSÁS,  (fel-ágas)  ősz.  fa.  Cselekvés,  midőn
valamit felásunk. Halottnak felásása.  Kertnek  felásása.
V.  ö.  FELÁS.

FELASZAL,  (fel-aszal)  ősz.  átb.  Aszalva  fel-
használ,  aszalttá  tesz.  Felastalni  ás  eltenni  való
szilvát.

FÉLATLACZ,  (fél-atlacz)  ősz.  fn.  Félselyem-
szövet,  mely  keverve  selyem  és  len- vagy  gyapotszá-
lakból  áll.  V.  ö. ATLACZ.

FÉLÁTALLÓ,  FÉLÁTMÉRŐ,  (fél-átalló  v.
átmérő)  ősz.  fn.  Az  átmérőnek  fele,  mely  a  kör  su-
garával  egyenlő  hosszúságú.  Máskép  :  küllő  v.  tugdr.
V.  ö.  ÁTMÉRŐ.

FELAVAT,  (fel-avat)  ősz.  áth.  1)  Fölszentel;
szent  hivatalra  bizonyos  szertartások  mellett  feljogo-
sít  Felavatni  valakit  papnak,  apátnak.  2) Tisztaégbe,
hivatalba  igtat, bevezet.  3)  Valaminek  használatát
megkezdi.  Felavatják  a  házat,  midőn felépülése  után
bele  mennek  lakni.  V.  ö.  AVAT.

FELAVATÁS,  (fel-avatás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valakit  v.  valamit  felavatnak.  Papok,  tisztvise-
lők felavatása.  V.  ö. AVAT,  FELAVAT.

FELÁZIK,  (fel-ázik)  ősz.  k.  Szilárd,  szivós,
kemény  állapotából  valamely  nedv  által  lágy,  híg,
folyó  állapotba  megy  által.  Felátik  ae út  a  sok  eső-
ben.  Felázik  a  csitmatalp  a  sárban.  Felátik  a  vízbe
tett  só,  a  meleg  kávéba vetett  etukor.  V.  ö. ÁZIK.

FELÁZTAT,  (fel-áztat) ősz. áth. Szilárd,  szivós,
kemény  testet  valamely  nedv  által  lágygyá, híggá,
folyóvá  tesz.  A  fenékvíz  feláttatja  a  földet.  A  csáva
feláztatja  a  bőröket.  A  vü feláttatja  a  tót.  V. ö. ÁZ-
TAT.

FELBALLAG,  (fel-ballag)  ősz.  önh. Ballagva
felmegy  valahová.  Felballagni  a  hegyre.  Pestről  fel-
ballagni  a  budai  várba.  V.  ő. BALLAG.

FÉLBALRA,  (fél-balra)  Hadi  vezényszó,  s  ám.
homlokegyenes  állásodból  félig  baloldalra  fordulj;
azaz  arczodat  azon iránynak  fordítsd,  mely  felé előbb
baloldalad  állott.  Félbalra  !  indulj  !

FELBÁNYOL,  (fel-bányol)  ősz.  áth.  A  bányá-
ban  ásott,  vagy  folyókból szerzett  erezet  pénzverésre
felhasználja,  pénzzé  veri.  Felbányolni  az  aranyat,
ezüstöt,  retet.  V.  ö. BÁNYOL.

FÉLBÁRSONY,  (fél-bársony) ősz.  fn.  Bársony-
hoz  hasonlító szövet, melynek alapja  lenből,  bélfo-
nala  pedig  selyemből  vagy  teveszőrből  van.

FELBÁTORÍT,  (fel-bátorít)  ősz.  áth.  Valakit
bátorságra  felbuzdít,  felbiztat,  félénksdgből  kivet-
kőztél.  Felbátorítani  a  szerényt,  a  magában nem bitót.
Kegyességed  felbátorít,  hogy  előadjam  panaszomat.  V.
ö.  BÁTORÍT.

FÉLBEHAGY, jobban:  FÉLBENHAGY,  1. ezt.
FÉLBENHAGY,  (félben-hagy)  ősz.  áth.  Vala-

mit  megkezd,  de  cl  nem  végzi;  folytatni  megszün.
Félbenhagyni  az  építést.  Félbenhagyni  a  megkezdett
könyvet.  Néha  segítő  ragu  névvel  használtatik.  Fél-
benhagyott  vele. Félbenhagyott  a  nagy  pompával.  Ét
esetben  őnható  értelmű.

FÉLBENHAGYÁS—FELBffiÓ  6?6

FÉLBENHAGYÁS,  (félben-hagyás)  ősz.  fn.  A
megkezdett  munkának,  vállalatnak,  cselekvésnek  be-
nem végzése,  mintegy  félállapotban  megszakasztása.

FELBENHAGYÓ,  (félben-hagyó) ősz.  mn.  Vál-
tozó, ami majd  neki  kezd,  majd  abban  marad, meg-
szün.  Félbenhagyó  ittálcosság,  lát,  hóbortostág.

FÉLBENSZAKAD,  (félben-szakad)  ősz.  önh.
Valamely  munka folyamata  megszűnik, mielőtt kellő-
leg  bevégeztetett  volna.

FÉLBENSZAKADÁS,  (félben-szakadáo)  ősz.
fn.  Valamely  munka  megszűnése  annak  folyamata
közben.

FÉLBENSZAKASZT  ,  (félben-ezakaszt)  ősz.
áth.  Valamely  folyamatba  vett, megkezdett  munkát
végezetlenül  abbanhagy, megszűntet,  mintegy  félig

FÉLBENSZAKASZTÁS  ,  (félben-szakasztás)
ősz.  fn.  Megkezdett  munkának végezetlenül  abban-
hagyása.

FELBÉREL-v.  FOLBEREL,  (fel- v.  föl-bérei)
ősz.  áth.  Valakit  bizonyos  tettnek,  különösen gonosz-
nak  végrehajtására  bérben felfogad, ígéretek  által  fel-
ösztönöz,  felbujt.  Felbérleni  holmi  csavargókat  vala-
kinek  megverisére.  Orgyilkosokat felbérelni.  V.  ö. BÉ-
REL.

FELBÉRZENKÉDIK,  jobban  : FÖLBÉRZEN-
KÉDIK,  (föl-bérzenkédik)  ősz. k.  Berzenkedve  föl-
kel,  feltámad valaki  v.  valami ellen.  Haragjában  föl-
berzenkedik,  mint  korcsok.  V.  ö.  BERZENKEDIK.

FÉLBESZAKAD,  FÉLBESZAKASZT,  lásd:
FÉLBENSZAKAD, FÉLBENSZAKASZT.

FÉLBESZERBE,  (azaz:  félben-szerben). A szé-
kelyeknél  ám.  félig  meddig.  (Kriza  János).

FELBÍBOROZ  v.  FÖLBÍBOROZ,  (fel- v.  fól-
bíboroz)  ősz.  átb.  Bíborral  fölékesít,  bíborszövetü ru-
hába  felöltöztet.

FÉL-  v.  FÖLBIGGYESZT,  (fel-  v.  föl-bigy-
gyeszt)  ősz.  áth.  Biggyesztve  feltol,  felemel,  feltart,
felakaszt.  Felbiggyestteni  át  ajakát. Holmi csecsebecsé-
ket felbiggyestteni  öltönyére.  V.  ö.  BIGGYESZT.

FEL-  v.  FÖLBILLEN,  (fel- v.  föl-billen)  ősz.
önh.  Billenve  felugrik,  fölemelkedik,  felnyomúl.  Fel-
billen  a  mérték  serpenyője.  Fölbülen  át  erífsen  ringa-
tott  bSlcsb'.  V.  ö. BILLEN.

FEL-  v.  FÖLBILLENÉS,  (fel-  v.  fól-billenés)
ősz.  fn.  Billenve  felnyomulás,  fölemelkedés,  feldőlés.
V.  6. BILLEN, BILLENÉS.

FEL- v.  FÖLBILLENT,  (fel- v.  fól-billent) ősz.
áth.  Valamit billentve  feltol,  felnyom,  felfordít  Fel-
billenteni  a  mérUserpenySt.  Felbillenteni  a  kisded  csó-
nakot. V.  ö.  BILLENT.

FEL-  v.  FÖLBÍR,  (fel- v.  föl-bír)  ősz.  átb.  Va-
lamit  fölemelni  képes,  felvinni  elegendő  ereje  van.
Felbirni  vállra  a tsákot.  Felbírni  a  hegyre  a  terhet.'
V.  ö.  BÍR.

FEL-  v.  FÖLBIRÓ,  (fel- v.  föl-biró)  ős*,  fn.
Feltörvényszéki  biró,  kihez a  pert  fólebb  lehet  vinni.
Kűlüuboztetéttti  1. FŐBÍRÓ.
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FELBIZGAT,  (fel-bugát)  ősz.  áth.  Bizgatva
az  érzőkeket  mozgásba  hozza,  indulatra  gerjeszt,
különösen  mások  elleni  felkelésre  ösztönöz ,  f elbúj t.
V.  ö.  BIZGAT.  A  székelyeknél  :  felbizget.  Felbit-
gette  az  estit.  Azt  a  dogot  minek  bizgeted  annyit  f  nem
hallgatsz  el  véle f  (Kriza János).

FELBIZTAT,  (fel-biztat)  ősz.  áth.  Valamely
cselekrésre  biztatás  által  rábír,  rávesz  valakit,  külö-
nösen  sikert  Ígérve  rábeszél  valamire.

FELBOCSÁT,  (fel-bocsát)  ősz. áth.  Megengedi,
hogy  valaki  fölmehessen  valahová.  A  békeköveteket
felbociátani  az  ostrom  alatt  lévő  várba.

FELBODORODÁS, (fel-bodorodás)  ősz.  fn.  Bo-
dor  alakúvá  képződés,  bodorrá  felkanyarodás.  V.  ö.
BODORODIK.

FELBODORODIK, (fel-bodorodik) ősz.  k.  Sima
vagy  függő  helyzetéből  felkanyarodik,  bodor alakúvá
képződik.  Ftlbodorodott  a  haja.  Felbodorodoít  a tuba
ttSre,  a  birka  gyapja.  V.  ö.  BODOR.

FELBODROZ,  (fel-bodroz)  ősz.  áth.  Bodrokkal
felékesít,  felczifráz.  Felbodrozni  a  haj f  Úr t őket.

FELBODROZÁS,  (fel-bodrozás)  ősz.  fn.  Bod-
rokkal  felékesítés,  feldíszítés ; bodrossá  tevés.

FELBOGLYÁZ,  (fel-boglyáz)  ősz.  áth.  Bog-
lyákba  felrak,  felgyújt. Felboglyázni  a lekaszált  színál.
L.  FELBUGLYÁZ.

FELBOGLYOZ,  (fel-boglyoz)  ősz.  áth.  valamit
boglyossá  tesz ,  felcsucsoz  ,  feltornyoz.  Felboglyotni
a  hajat.

FELBOJTOZ,  (fcl-bojtoz)  ősz.  áth.  Bojtokkal
felszerel,  felékesít.  Felbojtozni  a  díszhintót.

FELBOLDOQÚL,  (fel-boldogul)  ősz.  önh.  Bol-
dog  állapotra  fölemelkedik,  fölvergődik.

.  FELBOLYHOZ,  (fel-bolyhoz)  ősz.  áth.  Felkó-
czosít,  hajat,  szövetet,  szőrt,  kendert,  tollat  stb. boly-
hossá  tesz,  felgubancsoz.  Felbolyhotni  a  kalapot.  V.
«.  BOLYH.

FELBOMLIK,  (fel-bomlik)  ősz.  k.  Ami öszve-
kötve,  csomóba fűzve  volt,  kötelékeiből  fölfejlik.  Fel-
bomlott  a  tták  szája.  Átv.  ért.  mondjuk  szerződésről,
egyezkedésről, alkuról stb. midőn foganatba  vétel előtt
megszűnik , megszakad.  Felbomlott  az  alku.

FELBOMOL,  (fel-bomol)  ősz.  önh.  Belső mű-
ködés  által  feloszol,  részeinek  öszvefűggése  meg-
szün.  Felbontói  a  meghasonlott  társaság,  egyesület.  V.
ö.  BOMOL.

FELBOMLOTT,  (fel-bomlott)  ősz.  mn.  Minek
részei egymással  öszveköttetésben  lenni megszűntek.
Felbomlott  társulat.  Felbomlott  rend.  V.  ö.  BOM-
LOTT.

FELBONCZOL,  (fel-bonezol)  ősz.  áth.  Bon-
czolva  részekre  választ,  a  részelnek  öszveköttetését
bonczolás  által  megszünteti.  Felbonczohii  az  emberi
hullát,  a  levágott  marhát.  V.  ö.  BONCZOL.

FELBONT,  (fel-bont)  ősz.  áth.  1)  Az  öszvoköt-
tetésben  levő részeket  egymástól  elválasztja,  felosz-
latja.  Felbontani  a  könyuet.  2)  Felnyit,  felzár,  feltör.

Felbontani  a  zsákban  levő  gyapjút.  Felbontani  a  leve-
let.  3)  Megszeg,  megszüntet.  Felbontani  át  egyezke-
dést,  a,  békét.  V.  ö.  BONT.

FELBORDÁZ,  (fel-bordáz)  ősz.  áth.  A  szövő-
szék  bordájára  felhúz.  A  takács felbordázza  a mun-
kába  vett  fonalat.  V.  ö. BORDA.

FELBOROZDÁL,  (fel-borozdál)  ősz.  áth.  Bo-
rozdával  vagy  borozdákkal  felhasít,  felhasogat.  Fel-
borozdálni  a  határ  széleit.  Felborozdálni  a  szántóföld-
nek  kijegynett  gyepet.  V.  ö. BOROZDA.

FELBORZAD,  (fel-borzad)  ősz.  önh.  Borzadva
fölemelkedik,  főimerevedik  ,  felijed , rémülésbe  esik.
Felborzad  minden  haja  szála.  Felborzadt  ijedtében.
Felborzadt  belé.  V.  ö. BORZAD.

FELBORZASZT,  (fel-borzaszt)  ősz.  áth.  1)
Eszközli,  hogy  valami  felborzadjon.  Felborzaszíja  ha-
ját.  Felborzasztani  a meggerebenezetí  lent,  kendert.  2)
Átv.  ért.  nagy  rémülésbe  ejt.  Felborzasztani  valakit
a  közelítő  veszély  említésével.  V.  ö.  BORZASZT.

FELBORZAZ,  (fel-borzaz)  ősz.  áth.  Vékony
szálas  testet  úgy  fölkever,  felzavar,  hogy  szálai  bor-
zasak,  kóczosak,  gubanczosak  legyenek.  Felborzazni
a  sima  hajakat,  a  madár  tollai t.  V.  ö.  BORZ, BOR-
ZAZ.

FELBOSZONKODIK,  (fel-boszonkodik)  ősz.  k.
Boszonkodva  vagy  boszuságra  gerjed  ,  felindúl,  fel-
lobban.  V.  ö. BOSZONKODIK.

FELBOSZONT,  (fel-boszont)  ősz.  áth. Boszura,
bosznságra  gerjeszt,  felindít,  haragra  lobbant  valakit.

FELBOTORKÁL,  (fel-botorkál)  ősz.  önh.  Bo-
torkálva  fölmegy  valahová.  Felbotorkálni  a  lépcsőkön
a felső  emeletbe.  Teli  fejjel  alig  bírt  felbotorkálni  a
pinczéböl.  V.  ö.  BOTORKÁL.

FELBOTORKÍZ, (fel-botorkáz) ősz. önh.  1.
FELBOTORKÁL.

FELBÖFFEN,  (fel-böflen)  ősz.  önh.  1)  Böfien-
ve  felnyomúl,  feltolódik.  Felböffent  belőle  a pálinka,
a foghajmás  kolbász.  2)  Böff  hangon  felkiált.  FelbSf-
fen  az  éjjeli  neszre  az  oreb.  V.  ö.  BÖFFEN.

FELBÖFÖG,  (fel-böfög)  ősz.  önh.  Gyakori  bö-
fógés  által  feltolódik,  felnyomúl.  Felböfög  gyomrából
a  kelletlen  étel.  V.  ö.  BÖFÖGÉS.

FELBÖK,  (fel-bők)  ősz.  áth.  Valamibe  belebök
és  felemeli.  Villával  felbökni  a földre  esett  konczot.
Pajkos  értelemben  ám.  a  nőt  terhbe  ejti.

FELBÖR,  (fel-bőr) ősz.  fn.  A  testnek  legkfilső
bőre,  különböztetésül  a  belebb  levő  bőrtől.  Az emberi
test  felbörében  (epidermis) nincs  vér.  A  barmok  felbSre
barkái  szokott  lenni.

FELBÖRÖCZKÖL,  (fel-böröczköl)  ÖBZ.  áth.  Az
ágyút  az  ágyutaligához  köti.  V.  ö. BÖRÖCZK.

FELBŐSZÍT,  (fel-böszít)  ősz.  áth.  Valakit  any-
nyira  felingerel,  felboszont,  hogy  bőszszé  lesz.  V.  ö.
BŐSZ.

FELBÖSZÍTÉS,  (fel-böszítés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  melylyel  valakit  böszülcsig  felingerelnek.

48*
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FELBŐSZÜL,  (fel-bősztil)  ősz.  öuh.  Bősz  indu-
latra  gerjed,  felingerűt.  V.  ö.  BŐSZ.

FELBŐSZÜLÉS,  (fel-b«szülés)  ősz.  fn.  Bősz
indulatra  gerjcdés,  fclingerülés.

FELBÚ,  (fel-bú)  ősz. áth.  Valamit  búvá,  búvár-
kodra  felkutat,  fölkeres.  Felbúni  a  levéltárakban  le-
tető  okleveleket.  Felbúni  valamely  régiséggyUjíeményt.
V.  ö. FELBÚVIK.

FFLBUQLYÁZ,  (fel-buglyáz v. —boglyáz)  ősz.
Ath.  Buglyába  v. boglyába  rak.  A  székelyeknél annyi
is,  mint  túlzottan  felcziczomáz.  Felbuglyázta  a  leá-
nyai,  ám.  minden  cziczomat  túlságig  reá  rakott.
(Kriza  János).

FELBUGYGYAN  ,  (fel-bugygyan)  ősz.  önh.
Bugygyanva  felnyomul,  feltolul,  felforr,  felbuzog.
Minden  léptére  felbugygyan  a fenékviz.  Felbugygyan
a forró  víz  habja.  V.  8. BUGYGYAN.

FELBUGYGYANÁS,  (fel-bugygyanáa)  ősz.  fn.
Híg,  folyó  testnek  bugygyanva  fel tolul ásti,  felnyo-
mulása.

FELBUGYOG,  (fel-bugyog)  ősz.  önh.  és  gyak.
Bugyogra  felnyomul, feltolódik. Áradáskor  felbugyog
a fenékvíz.  V.  ö. BUGYOG.

FELBUQYOROG  ,  (fel  bugyorog)  ősz.  önh.
Folytonosan,  és  sűrű  apró  buborékokban  felnyomni,
felbugyog.  Ha  vitet fenekű  rétre  lépünk,  lábunk  köríti
fdbugyorog  a  víz.

FELBUJT,  (fel-bujt)  ősz.  áth.  Bujtva  felizgat,
felbiztat  valakit.  Fdbujtani  egyik  szomszédot  a  maiik
ellen.  V.  ö. BUJT.

FELBUJTÁS,  (fel-bujtás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
illetőleg  bizgatás,  ingerlés,  mely  által  valakit  föl-
fa  új tünk.

FELBUKIK,  (fel-bukik)  ősz.  k.  Bukva  fölemel-
kedik,  feltűnik,  feltolódik.  Felbukni  a  vit  alól.  Fel-
fel  bukni a  lettanyáról.  Szélesebb  ért.  feltűnik, szem-
betűnik ,  láthatóvá  lesz.  Át  utazó  előtt felbuknak  a
távol  tornyok,  halmok, hegyek.  V.  ö.  BUKIK.

FELBUKKAN, (fel-bukkan) ősz. önh. Bukkanva
feltűnik,  láthatóvá  teszi  magát.  Felbukkanni  a  sűrű-
ből,  a  vetetek  közöl.  Felbukkan  a vidra ,  midőn  lélek-
zetetvetz.  V.  ö.  BUKKAN.

FELBUKKANT,  (fel-bnkkant)  ősz.  áth.  Esz-
közli,  hogy  valaki  v.  valami felbukkanjon.

FELBURNÓTOL,  (fel-burnótol)  ősz.  áth.  Bur-
nótképen  felhasznál,  felszipákol.  Egy  nap  egész  sze-
lencze feketét  felburnótol.  V.  ö.  BURNÓT.

FELBÚTOROZ,  (fel-bútoroz) ősz. áth.  Bútorok-
kal  felszerel,  feldíszít.  Felbátorozni  az új  palotát.

FELBÚTOROZÁS,  (fel-bútorozás)  ősz.  fn.  Va-
lamely  épületnek,  laknak  bútorokkal  felszerelése.

FELBÚVIK,  (fel-búvik)  ősz.  k.  Búvá, bujkálva,
suttomban  valahová  fellappang,  fölmegy.  A*  űldüzSk
elöl felbúni  a padlásra.  V.  ö.  BÚVIK.

FELBUZDÍT,  (fel-buzdít)  ősz.  áth.  1)  Tulajd.
ért  eszközli,  hogy  valami  felbuzogjon.  Felbuzdítani
nyomig  által  a fmckvizel.  Ftlbuzditani  a,  vért.  V.  ö.

BUZOG.  Ü)  Átv.  ért  valakit  buzdítva,  buzdítás  által
valamire  föllelkesít,  ösztönöz, felindít  V. ö.  BUZDÍT.

FELBUZDUL,  (fel-buzdúl)  ősz.  önh.  Tulajd.
buzogva  felnyomul, fölemelkedik.  Felbuzdul  a  fakadó
forrásvíz  ;  felbuzdul  a forralnak  indult  Mg tett;  fel-
buzdul  a  vér.  Álv. ért  föllelkesül, valamely  nemesebb
tettre  kedvet  kap,  fcltüzesül.  V.  ö. BUZDÚL.

FELBUZOG,  (fel-buzog)  ősz.  önh.  és  gyak.
Buzogva  felnyomúl,  felhabzik,  felforr,  felfakad.  Fel-
buzog  lábai  alatt  a  rét  vize.  Felbuzog  a  forró  levet.
Felbuzog  a  sziklai  forrás.  V.  ö.  FELBUZDUL.

FELCSAL,  (fel-csal)  ősz.  áth.  Csalva,  csalás
által  felhí,  felidéz  valahová.  Felcsalni  a  tapasztalat-
lan  utast  valamely  zsiványfészekbe.  V.  ö.  CSAL.

FELCSAP,  (1),  (fel-csap)  ősz.  áth.  1)  Csapva,
megcsapva  valamit  úgy  fit,  hogy  fölfelé  induljon, ha-
ladjon.  Felcsapni  magasra  a  labdát.  2)  A  fejrevalót,
különösen  kalapot,  süveget  nyalkán  fölteszi.  Tréfás
és népies  kifejezés  lévén, alsó  írásmódba  való.  Fel-
csapta  a  csákót,  a  bagósüveget.  3)  A  kártyát  felfor-
dítja.  Felcsapni  a  tromfot.  V.  ö.  CSAP.

FELCSAP,  (2),  (fel-csap)  ősz.  önh. Tulajdonító
ragu  névvel  ám.  kezét  adva,  mis  tenyerébe  csapva,
valaminek  ígérkezik.  Felcsapni  katonának.  Felcsapni
bujt árnak.  Segítő  ragu  névvel,  ám.  fogad  valakivel.
Felcsapok  veled  akár  száz forintban.  V.  ö.  CSAP.

FELCSAPÁZ,  (fel-csapáz)  ősz.  átb.  Csapázva,
azaz  nyom  után  menve felkutat, felvizslat,  felfürkész.
Felcsapázni  a  nyulak járását. V.  ö. CSAPÁZ.

FELCSAPKOD,  (fel-csapkod)  ősz.  önh.  Gya-
korta  fölfelé  csap.  A  széltől  hajtott  hullámok  felcsap-
kodnak  a partra.  A  hal farkával,  a  madár  szárnyai-
val felctapkod.  V.  ö. CSAP,  CSAPKOD.

FELCSAPTAT,  (fel-csaptat)  ősz. áth.  Valamely
ruganyos  testet  felhúz,  felránt,  hogy  csapva,  csap
hangot  adva  essék  vissza.  V.  ö. CSAPTAT.  Szélesb
ért.  felnyit,  feltár,  feltol.  Felcsaptalni  a  ló  száját.
Felcsapíatni  a pincze  csapóajtajál.

FELCSAPTATÁS,  (fel-csaptatás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés ,  midőn  valamit  felcsaptatnnk.  V.  ö.  FEL-
CSAPTAT.

FELCSATOL,  (fel-csatol)  ősz.  Áth.  Valamit
csattal  felköt, felszorít.  Felcsatolni  derékra  a  kardot,
fejre  a  sisakot.  Felcsatolni  a  hintó  oldalára  a  kalap-
tokot.  V.  ö.  CSATOL.

FELCSATTAN,  (fel-csattan)  ősz.  önh.  1)  Csat-
tanva  felfakad,  felnyílik,  f öl reped.  Felcsattan  a*  ö*z-
venyomott  hupolyag.  Oly  kövér,  csakhogy  fel  nem csat'
tan.  Felcsattan  át  ajtó.  2)  Hirtelen  haragra  lobban,
kifakad  ;  máskép  :  felpattan.

FELCSAVAR,  (fel-csavar)  ősz.  áth.  Valamit
csavar  módj&ra  felhúz,  főitekéi-,  felgöngyölít  Felcsa-
varni  a  kötelet  a  csigára.  Felcsavarni  a  húrt.

FELCSAVAROL,  (fel-csavarol)  ősz.  áth.  Vala-
mit  szoros  ért  vett  csavar  ':Hal felhúz,  fclszorít, meg-
erősít.  Felcsavarobti  kenés  vi'geit  a  kocsitengelyt.  Fel-
csavarolni  falra  a  ruhntnrló  fogast.  V.  ö.  CSAVAR.
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FELCSENGET,  jobban  :  FÖLCSENGET  v.
FELCSÖNGET,  (fól-csénget)  ősz.  áth.  Csengetve,
csengetytthanggal  felébreszt,  fölver  valakit  álmából,
hevertéböl.  V.  ö.  CSENGET.

FEL-  v.  FÖLCSÉPEL,  (fel-  v.  föl-csépel)  ősz.
áth.  Bizonyos  mennyiségű  gabona  esépelését  egészen
bevégzi.  Az  egyik  búzaasztagot  már  felcsépelték,  most
a  másikhoz fognak.  V.  ö. CSÉPEL.

FEL-, jobban  :  FÖLCSÉPÉRÉDIK,  (föl-csépé-
rédik)  Ősz.  k.  Lassan-lassan,  mintegy  csippelcsoppal,
cseppenként  felnövekedik.  Lám,  a  kis  leány,  hogy
fölcseperedett.

FEL-, jobban  :  FÖLCSERÉL,  (föl-cserél)  ősz.
áth.  1)  Szoros  ért.  .szerződött  csere  utján  valamit
felvált,  helyette  más  hasonbccsűt  vesz  által.  Felcse-
rélni  a pipát  pipával,  a  bitzát  rozszsal,  2) Szélesb  ért.
valamely  tárgy  helyett készakarva  vagy  tévedésből
mást  választ,  mást  visz  el.  Felcserélni  nagy  gyüleke-
zetben  a  kalapot,  köpönyeget.  3)  Átv.  ért.  az  clébbi
életgondolkozásinódot,  lakást,  foglalkodást  másra
változtatja.  Vallást,  elvet felcserélni.  Kési  mesterséget
kalmársággal,  diákságot  katona  élettel  felcserélni.  V.
ö.  CSERÉL.

FEL-, jobban  :  FÖLCSERÉLÉS  ,  (föl-cserélés)
ősz.  fn.  Cselekvés, midőn  valamit  felcserélünk.

FEL-, jobban  : FÖLCSEREPÉSÉDIK  (föl-cse-
repcscdik)  ősz.  k.  Fölrepedez,  felpattog.  Mondják
a  sima  fóldszinről,  bőrről,  héjról,  kéregről.  Fölrse-
repesedett  a  tenyere,  talpa.  V.  ö.  CSEREPES.

FEL-, jobban  :  FÖLCSEREPEDZIK  ,  (föl-cse-
repedzik)  ősz.  k.  1. FELCSEREPÉSÉDIK.

FEL-  v.  FÖLÖSÉVEL,  (fel-  v.  föl-csével)  ősz.
áth.  A  fonalat  csévre föltckeri, felhúzza.  V.  ö.  CSÉV.

FEL-  v.  FÖLCSÉVÉZ,  (fel- v.  fól-csévéz)  ősz.
áth.  1. FELCSÉVEL.

FEL-  v.  FÖLCSIGÁZ,  (fel- v.  föl-csigáz)  ősz.
áth.  Tulajd.  ért.  cni£cával  felhúz,  fölteker. Felcsigázni
kaiból a vedret. Felcsigázni toronyba a fiarangot.  Átv.
ért.  túlságosan  fölveri  valaminek  árát,  becsét;  vala
mit  túlcrötct,  igen  magasra  emel. Felcsigázni a ga-
bona árát. Felcsigázni az észt, gondolatot, képzelb'dést.
Felcsigázni igényeit, körrfeléseit, vágyait.  V.  ö.  CSI
GÁZ.

FEL  v.  FÖLCSIGÁZÁS,  (fel  v.  fölcsigázás)
ősz.  fn.  1)  Csiga  általi  felhúzás,  föltekerés.  2)  Tul-
erőtctés,  túlságos  fölemelés.  V.  ö. FELCSIGÁZ.

FEL-  v.  FÖLCSINÁL,  (fel-  v.  föl-csinál)  ősz.
áth.  1) Valamit magasra  főihelyez,  felállít,  felfüggeszt.
Felcrinálni  az  ablakfüggöny>iket,  a  csenge/yiíhuzót,  a
lámpát  stb.  2)  Aljas  beszédben  ám.  nőszemélyt,  kü-
lönösen  leányt  teherbe  ejt,  viselössé tesz.

FEL-  v.  FÖLCSINÁLÁS,  (fel-  v.  föl-csinálás)
ősz.  fn.  Cselekvés  ,  midőn  valamit  v.  valakit  fclcsi-
nálnak.  V.  ö.  FELCSINÁL.

FEL-  v.  FÖLCSINOSGAT,  (fel- v.  föl-c&inos-
g:it)  ősz.  áth.  és  gyakor.  Csinos  nlakuvá  felkészítgcf,
elrendezhet.  Felruínntigntni  a tánnferrmrl,  a  bútnrnJcat.

Fdcsinosgatni  a  templomba  menő  gyermekeket.  V.  ö,
CSINOSGAT.

FEL-  v. FÖLCSINOSGATÁS,  (fel- v.  föl-csinos-
gátas)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  felcsinosgatunk  va-
lamit  v.  valakit.

FEL-  v.  FÖLCSINOSÍT,  (fel-csinoaít)  ősz.  Áth.
Csinossá  felkészít,  elrendez,  csinos  alakba  felöltöztet.
Felcsinosítani  a  szobát,  bútorokat.  Felcsinosítani  ma-
gát.  V.  ö. CSINOS.

FEL-  v.  FÖLCSINOSÍTÁS,  (fel-  v.  föl-cainosi-
tás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mely  által  valakit  vagy  vala-
mit  felcsinosítunk.  Gyermekek  fdcsinotitása.  Stobá-
nak,  bútoroknak felcsinositása.  V.  ö.  FELCSINOSÍT.

FEL-  v.  FÖLCSÍP,  (fel-  v.  fól-csíp)  ősz.  áth.
Valamit  csípve,  csípővel  fölvesz,  fölemel,  felkap.
A  legelő  liba felcsipi  a füvet.  A  tobak f elcsípi  a  fehér
kutyahulladékot  (km.).  Tréfásan  szólva  : pénzt, fize-
tést  fölvesz,  könnyű  módon  magáévá  tesz.  Felcsiplem
száz forintot.  Csipd  fel,  ha  tudod.  Szinte  tréfásan  ,  és
önh.  ért.  felönt  a  garatra,  megittasodik.  Felcsipett  a
borocskából,  máskép  :  becsíp.  V.  ö. CSÍP.

FEL-  v.  FÖLCSIPÉGET,  (fel-  v.  föl-csipéget)
ősz.  áth.  és  gyakor.  Csipcgetve  felkapdoz,  fölszede-
get.  A  kis  csibék felcsipegetik  a  kásaszemeket.  A  libák
felctipegetik  a fiivet.  V.  ö. CSIPEGET.

FEL-  v.  FÖLCSIPÉRÉDIK,  (fel-  v.  föl-csipé-
rédik)  ősz.  k.  I.  FELCSÉPÉRÉDIK.

FEL-  v.  FÖLCSIPESZKÉDIK,  (fel-  v.  föl-csi-
peszkédik) ősz.  k.  Csipeszkedvc, csimbeszkedve, csim-
pajkodva  valakire  vagy  valamire  felakaszkodik ,  fel-
csüggcszkedik.  A  kis  gyermek  anyja  nyakába  felcsi-
peszkedik.  A  borsószár  a  karóra  felcsipeszkedik.

FEL-  v.  FÖLCSIPKÉD,  (fel-  v.  föl-csipkéd)
ősz.  gyak.  áth.  Csipkedve  holmit  felszed,  felszakgat.

FEL-  v.  FÖLCSIPKÉZ,  (fel-  v.  fól-csipkéz)
ősz.  áth.  Csipkével  vagy  csipkékkel  felékesít,  feldí-
szít,  felcsinosít.  Felcsipké.zni  a  női  kalapot,  fejkStöt.
V.  ö.  CSIPKE.

FELCSÓKOL,  (fel-csókol)  ősz.  áth.  Csók  által,
csókolva  felszí,  felébreszt.  Felcsókolni  a kedves tönyö-
it.  Felcsókolni  álmából  a  kisdedet.  Költői  nyelven  :
a  nap  sugarai  felcsókolják  a  harmatgyöngyöket.

FEL-  v.  FÖLCSIRÁZIK,  (fel-csírázik)  ősz.  k.
Csirája  felbuvik,  csirákat  hajt,  csirába  megy  által.
Felcxirázik  a  vén  saláta.  Felcsirázik  sok  esőben az asz-
tag.  V.  ö.  CSÍRÁZIK.

FELCSOPORTOZIK,  (fel  csoportozik)  ősz.  k.
Csoportokká  válva,  szakadozva  felrögösödik.  Felcso-
portozik  a  megszáradt  és feltiprott  sár.  Átv.  ért.  sere-
gescn  fel tódul  valahová.  Felcsoportozik  a pesti  nép  a

i  budai  hegyekre.
FELCSÖRÖL,  (fel  csőről)  ősz.  áth.  lásd  :  FEL-

I  CSÉVÉL.
l  FELCSUCSORODIK,  (fel  csucsorodik)  ősz.  k.
\  Csucsos alakban  fölemelkedik,  csucsosra  hegyesedik.

Csizmája  orra  ft-lcsucsorodik.  V.  ö.  CSUCSOS, CSU-
CSORODIK.
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FELCSÚSZ,  (fel-csúsz)  ősz.  önh.  Önerejével
csúszva  felhat,  felnyomúl.  A  kígyó  felemlít  a  fára.
V.  ö. CSÚSZ.

FELCSÚSZIK,  (fel-csúszik)  ősz.  k.  Csúszva
felhat,  felnyomúl,  de  nem  belső,  hanem külső  erőtől
hajtva,  segítve.  Felctústik  a  ttán a  dombra, ha hut-
ták  vagy  tojjak.  Felcnitnk  a  oSitáju  üng,  ha  a, kés
fölemelkedik.  V. ö.  CSÚSZIK.

FELCSUSZTAT,  (fel-csueztat)  ősz.  áth.  Esz-
közli,  hogy  valami  felcsuszssék,  csúsztatva  feltol,
felnyom.  Felctutztatni  korctolydn  a  borkordót  ttekér-
re.  Felciuittatniattdntadombra.  V.  ö.  CSÚSZTAT.

FELCSÜTÖRKÖDIK,  (fel-csfitörködik)  ősz.  k.
Két  kezénél  fogva  felkapaszkodik  valahová,  hogy
lába  ne  érje  a  földet.  FelotUtörkSdni  a  mettergeren-
ddra,  a fa  ágára.  Székely  szó.

FELCZAFRANGOZ ,  (fel-czafrangoz)  ősz.  áth.
Czafranggal  vagy  czafrangokkal  felékesít,  felczifráz.
Fdcnafrangotni  a lószerttdmot, a kottökM.  V. ö. CZAF-
RANG.

FELCZAMMOG, (fel-czammog) ősz. őnh.  Czam-
mogó  léptekkel  fölmegy  valahová.  A  medve  felctam-
mog  a  hegyoldalra.

FEL-  v.  FÖLCZIBÁL,  (fel-  v.  föl-czibál)  ősz.
áth.  Czibálva  főiébreszt,  fölkelni  kényszerít  valakit.
Felctibálni  a  heverő itolgát.  V.  ö. CZIBÁL.

FEL-  v.  FŐLCZICZOMÁZ,  (fel- v.  fol-cziczo-
máz)  ősz.  áth.  Cziczomákkal  felékesít,  feldíszít.  Fel-
cfictomáxni  a  bábut, kú gyermeket.  V.  ő.  CZICZOMA.

FEL-  v.  FÖLCZIFRÁZ, (fel- v.  fól-czifráz)  ősz.
áth.  Czifrákkal,  czifraságokkal  fölékesít,  czifrán  fel-
öltöztet.  Felctifrátni  a  ttoba falait.  Felctifrátni  virá-
gokkal,  utótagokkal  a  kalapot.  Felctifrátni  magát.  V.
ö.  CZIFRÁZ.

FEL-  v.  FÖLCZIFRAZÁS,  (fel- v.  föl-czifrázás)
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  v.  valamit  felczif-
rázunk.

FEL-  v.  FÖLCZIHELÖDIK,  (fel-  v.  fól-czihe-
lődik) ősz.  k.  Czihelődve  fölkel,  s  menni  készül.  V.
ö.  CZIHELŐDIK.

FEL-  v.  FÖLCZIPELKEDIK,  (fel- v.  fól-czi-
pelkedik) ősz. k.  Nagy  nehezen emelíti  magát.

'  FEL- v. FÖLCZIPEL,  (fel-  v.  föl-czipel)  ősz.
áth.  Czipelve,  azaz  nehezen emelve,  maga  után húzva
felvisz,  felhord.  Feletipelni  holmit  a padlóira, a  to-
ronyba.  V.  ö. CZIPEL.

FELCZIPŐ, (fel-czipő)  ősz.  fn.  Czipő, melyet
sár,  hó vagy  hideg  ellen  csizmára  vagy  más  czipőre
szokás  húzni;  különösen,  a  sár  ellen  valót  sárctipü-
nek mondják.

FELDAGAD,  (fel-dagad)  ősz.  önh.  Dagadva
felnyomúl,  fölemelkedik, feldomborodik. Feldagad  a
megkelt  kovátt.  Feldagad  a  pihegS  kebel.  Feldagad  a
daráit-  vagy  méhcsípte  tett.  V.  ö. DAGAD.

FELDAGASZT,  (fel-dagaszt)  ősz.  áth.  Azt  te-
szi,  hogy  feldagadjon,  hogy  dagadva  feldomborodjék,
fölkeljen.  Fddaganlani  a  kenyérnek való  tintát.  A

tok  ttekér,  marha, feldagatttja  a  tarát.  V.  ö.  DA-
GASZT.

FELDARABOL,  (fel-darabol)  őaz.  áth.  Dara-
bokra  feltör,  felvág,  felszakgat,  fölmetél stb.  Felda-
rabolni  a fiit,  kenyeret.  Feldarabolni  kitebb  telktkre
a punlát.  Feldarabolni  a  levágott  marhát.  V.  ő. DA-
RABOL.

FELDARABOLÁS,  (fel-darabolás)  ősz.  fn.  Da-
rabokra  felvágás,  feltörés,  fólmetozés  stb.  Fának, ke-
nyérnek  feldarabolása.  Őri  birtoknak  többek  kötött
feldflraboláta.  V.  ö.  DARAB.

FELDARÁL,  (fel-darái)  ősz.  áth.  A  gabonát
darává  feli.  Feldarálni  égéit  teák  butát. V.  ö. DARA.

FEL-,  jobban  :  FÖLDERÍT,  (fól-derít)  ősz.
áth.  1) Tulajd.  ért.  a  sötétet,  homályt  felvilágosítja;
elűzi.  A  kelS  nap  földeríti  a földet.  A  meggyvjtott
vilárok földerítik  a  lötét  teremet.  2) Átv.  ért  felvidít,
főielevenít, jó  kedvre gerjeszt,  a bút, komoraágot  el-
űzi.  Zenével,  déuajkodáital  földeríteni  a  tánatágot.
A  jó  barát  vlganlaláta  földeríti  a ttivet.  V.  ö. DE-
RÍT.

FEL-, jobban: FÖLDERÍTÉS, (föl-derítés)  ősz.
fn.  Cselekvés,  mely  által  valaki  v.  valami  földeiül.

FEL-,  jobban  :  FÖLDERÜL,  (föl-derfil)  ÖBZ.
önh.  1) Világosság  által  a  sötétség,  homály  eloszlik
valami  fölött.  Földerül  át  ég, ha a  nap  elun  a  felhő-
ket  vagy  át  éjt.  Földerül  a  lámpák  által  kivilágított
terem.  2)  Átv.  ért  komor  kedve  elmúlik, kedélye
felvidúl.  Nyájai,  mulattató  korben  földerulm.  V.  ö.
DERÜL.

FEL-,  jobban  :  FÖLDERÜLÉS,  (föl-derülés)
ősz.  fn.  Állapot,  midőn  valami  vagy  valaki  földertil.
Égnek  felderUléte.  Kedvnek, ttivnek felderuléte.  V.  ő.
FELDERÜL.

FEL-  v.  FÖLDICSÉR,  (fel-  v.  fól-dicsér)  ősz.
áth.  Valakit  vagy  valamit  nagy  dicséretekkel halmoz,
nagyon  dicsér. Feldioiémi  a hivatalra  kijelelt  ttemélyt.
V.  ö. DICSÉR.

FEL-  v.  FÖLDICSÉRÉS,  (fel-  v.  föl-dicsérés)
ősz.  fn.  Cselekvés, midőn valakit vagy valamit nagyon
dicsérünk, becsét, árát, érdemét  igen  magasztaljuk.

FEL-  v. FÖLDIRIBÉL,  (fel-  v.  fól-diribel)  öas.
áth.  Diribekre, ázás  kisebb  darabokra  feloszt,  felvág,
fölmetél  stb.  Feldiríbelni  a  kolbántölteléknek  való
hútt. Apróra  diribelték.  V.  ö.  DIRTODARAB.

FELDOB,  (fel  dob)  ősz.  áth.  Úgy  dob valamit,
hogy  fölfele  menjen,  szálljon.  Feldobni  a  követ  a
hátra.  Feldobni  a  laptát  magáira.  V.  ö.  DOB,  áth.

FÉLDOB,  (fél-dob) ősz.  fn. Bogrács-, vagy  üst-
alakú,  rendszerént  rézből  készült, bőrrel  bevont  egy
fenekű hangszer, mely, ha ütik, erős tompa hangot  ad.
Egytterü  vagy  kettőt féldob.  Leginkább  az egyházi  és
színházi  zenéknél  hasmáltatik.

FELDOBOG,  (fel-dobog)  ősz.  önh.  Dobogva
fölemelkedik,  felnyomódik.  Feldobog  a  itiv.  V.  ö.
DOBOG.
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FELDOBOL,  (fel-dobol)  ősz.  áth.  Dobot  verve,
dóbacóval  felébreszt, felriaszt,  fölkelt.  Feldobolni  reg-
gélenként  a  katonákat.

FELDOLGOZ,  (fel-dolgoz)  ősz.  áth.  Tulajdon-
kép  mondjuk  iparosról,  kézművesről,  midőn  valamely
anyagot  müvek  készítésére  felhasznál.

FELDOMBORODIK,  (fel-domborodik)  ősz.  k.
Belőlröl  kifelé  tagalva,  domború  alakúvá  képződik,
s  fölfelé  nyomul,  terjed.  Feldomborodik  a  vakandok-
túrát.  Feldomborodik  a  telő  hat.  V.  8.  DOMBORO-
DIK.

FÉLDOMBORÚ,  (fél-domború)  ősz.  inn.  Ami
csak  félig  domborodott.  Féldomború  dimítvények  az
épületeken.  Féldomború  faragott  müvek.  V.  ö. DOM-
BORÚ.

FELDOMBORÚL,  (fel-domborúl)  ősz.  önh.
Dombornvá  lesz,  vagy  domború gyanánt emelkedik
fel.  V.  ö.  DOMBORÚ.

FELDOMBOSOÜ1K,  (fel-dombosodik)  ősz.  k.
1.  FELDOMBOSÚL.

FELDOMBOSÚL,  (fel-dombosul)  üsz. önb. Dom-
bossá  emelkedik  fel;  több  helyen  dombjai  kelnek, s
növekednek  fölfelé.  A  sivatag  homokpuszta  közönként
feldombotúl.  V.  ö. DOMBOS.

FELDOMBOZ,  (fel-domboz)  ősz.  átb.  Bizonyos
téren  dombokat  hány  t V l ,  a  helyet  dombok  által föl-
emeli.  Feldombozni  a  határszéleket.  Feldombozni  a
vizenyős  határon  keretitül  menő  utat.  V.  ö.  DOMB.

FELDORBÉZOL,  (fel-dorbézol)  ősz.  áth.  Dor-
bézolva  fölemészt,  elpazarol,  végképen  elveszteget.
Feldorbézolni  ingó,  éa ingatlan  vagyonát.  V.  ö. DOR-
BÉZOL.

FELDÖNT,  (fel-dönt)  ősz.  áth.  Döntve  fulfor-
dít  Feldönteni  a  kocsit,  szánt.  Feldönteni  a  hordót,
sajtárt,  fazekat.  Különbözik  tőle ,  a feltaszit,  f ellök.
V.  ö. DÖNT.

FELDÖNTÉS,  (fel-döntés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit feldöntünk.

FELDÖRGÖL,  (fel-dörgöl)  ősz.  áth.  1)  Dör-
gölve , dörgölés  által  feltör,  felszakgat.  Feldörgöli  a
csizma  a  lábát.  A  hám feldörgöli  a  ló  szügyét,  az  iga
a*  ökör  nyakát.  2)  Dörgölve  felken,  felmázol.  Fel-
dörgölni  a  zsírt,  hajat  a  lószerszámra.  V.  ö.  DOR-
GÖL.

FELDÖRGÖLÉS,  (fel-dörgölés)  ősz.  fn.  1)  Va-
laminek  dörgölés  általi  feltörése,  felszakgatása.  2)
Dörgölés  általi  fölkenés.  V.  ö.  FELDÖRGÖL,  DÖR-
GÖL.

FELDÖRÖMBÖL,  (fel-dörömböl)  ősz.  áth.  Dö-
römbölve  fölver,  felkölt, felriaszt  valakit.  Feldöröm-
bölni  át  alvókat.  V.  ö. DÖRÖMBÖL.

FELDÖRZSÖL,  (fel-dörzsöl)  ősz.  áth.  1) Dör-
zsölve, dörzsölés által feloszlat,  felcsiszol.  Feldörzsölni
tenyerek  között  a  szárat  dohánylevelet.  2)  Dörzsölve
íolkcneget.  FeldíSrub'lni  a fájót  tagra  a  kenőcsöt.  V.
ö.  DÖRZSÖL.

FELDÖRZSÖLÉS,  (fel-dörzsölés)  ősz.  fű.  Cse-
lekvés,  mely  által  feldörzsölünk  valamit.

FELDŐZSÖL,  (fel-dózsöl)  ősz.  áth.  Dőzsölve,
dőzsölés  által  fölemészt,  eleszi,  eliszsza  mindenét.
V.  ö.  DÖZSÖL.

FELDUDORODIK,  (fel-dudorodik)  ősz.  k.  Du-
dorodva  feldagad,  magasra  kel,  mint  a  felfújt  duda
vagy  hólyag.  Feldudorodik  a  pofája.  V.  ö.  DUDO-
RODIK.

FELDÖRMÖL,  (fel  dörmöl)  ősz.  áth.  Falaton-
ként,  morzsákra  tördelve,  harapdálva,  rágicsálva el-
fogyaszt  valamely  szilárdabb  állományú  eledelt.

FELDUG,  (fel-dug)  ősz.  áth.  Dugva  föl-,  ma-
gasra  tesz  valamit. A  vámjegyet  feldugni  a  süvegre.
V.  ö. DUG.

FELDÚL,  (fel-dúl)  ősz.  áth.  l) Dúlva  felforgat,
felhány,  fölkever,  rendetlenségbe  hoz.  Feldúlni  ae
ágyat,  a  szekrényben  levő  ruhákat.  2)  Dúlva  elpusz-
tít,  kirabol.  Feldúlni  a fegyverrel  bevett  váróit.  A  ta-
tárok  feldúlták  Magyarországot.  V.  ö.  DÚL.

FELDÚLÁS,  (fel-dúlás)  ősz.  fn.  Erőszakos cse-
lekvés,  mely  által  valamit feldúlnak.

FELDURÁLJA  MAGÁT,  a  székelyeknél  ám.
nekidurálja  magát.  L.  DURAL.

FELDÚZ,  (feldúz)  ősz.  áth.  Valamit  dázva
feltol,  felüt,  felnyom. Feldúzta  az  orrát,  ajakát.  V.  ö.
DÚZ.

FELDUZMAD,  (fel-duzmad)  ősz.  önh.  Tulajd.
duzmadva  feltolódik, felnyomd!.  Felduzmad  a  pofája.
Átv.  ért.  haragra  lobban,  felingerül,  dúlni fúlni  kezd.
V.  ö.  DUZMAD.

FELDUZZAD,  (fel-duzzad)  ősz.  önh.  1)  Duz-
zadva  fölemelkedik  ,  felfúvódik.  Felduzzadnak  erei  a
megindult  vértől.  Felduzzad  a  magát  teli  szívott  szú-
nyog.  Felduzzad  a  szelektől  nyomott  has.  2)  Átv.  ért.
haragra  kel,  fellobbnn.  V.  ö. DUZZAD.

FELDUZZASZKODIK,  (fel-duzzaszkodik)  ősz.
k.  1)  Felfújja  magát.  2)  Átv.  ért.  kevélynek  mutat-
kozik,  vagy mint közönségesen  és  csak átv. ért. mond-
juk  :  fulfuvalkodik.

FELDUZZASZT,  (fel-duzzaszt)  ősz.  áth.  Azt
teszi,  hogy  valami  felduzzadjon.  Doszuságban,  harag-
ban fcldiazasztja  pofáját.  A  vér  bősége  felduztasstja
az  ereket.  V.  ö.  DUZZAD,  DUZZASZT.

FELDÜHÍT,  (fel-dühít)  ősz.  áth.  Dühre,  dfihö-
désre  felingerel,  felizgat.  A  szilaj  bikát,  tulkot  tzelin-
dekek  által  felduMteni.  V.  ö. DÜH.

FELDÜHÖDIK,  (fel-dühödik)  ősz.  k.  Felindúl
benne  a  düh, mérgében,  haragjában  nagyon  felinger-
lődik.

FELDÜHÜL,  (fel-dühül)  ősz.  önh.  1.  FELDÜ-
HÖDIK.

FELE,  (fel-e)  mn.  A  fél  főnévből  harmadik
egyes  személy  raggal  ered  , s  ám.  feléúyi,  vagy  fél.
Fele  árán  venni,  adni,  kérni  valamit.  Fele  bor,  fele
viz.  Fele  készültében,  fele  mentében.  Fele  nyereséggel,
vagy  veszteséggel.  Fele  teherrel  megkönnyebbedni.
Fele  fáradsággal  végezni  a  munkát.  A  régieknél  ám.
társ  :  „Monda  azért  Tamás  ő leié  tanejtványoknak"
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(ad  condiscipulos).  „Ö  fele  szolgák"  (conservi  sui,
Pestinél  : szolgatárs).  Tatrosi  codex.  Innen  magyará-
zandó  a  fele  barát, mi  rendcsen  egy  szóba  iratik  :
felebarát,  azaz  baráttá™, rokontárs.  Felemás,  azaz
tana  más,  nem hasonló. Felemát  csizmákat,  kezlyüket
hútni. V.  8.  FÉL,  fn.

FELÉ,  (íe\-é,fél  névszótól)  névutó.  Valaminek
irányába,  valamihez  közelítőleg,  irányzólag.  Város
felé  menni. Egyik  parttól  mánk  felé  úszni. Hány f elé f
Annyi  felé,  sok felé,  minden felé,  se felé.  Ki felé,  be
felé,  föl  felé,  le felé.  Arra felé,  erre felé.  Jobb  felé,
bal felé,  hátra felé,  külön felé,  ég felé  stb.  Személy-
ragozva  :  felém,  feléd,  felé  v. feléje,  felénk,  felétek,
feléjék  v.  feléjük.  A  szó,  melyet  meghatároz,  változás
nélkül  marad,  pl.  torony felé,  Duna felé,  Bakony fe-
lé.  Különbözik  tőle  a félé,  mely  értelemzavar kikerü-
lése végett  helyesebben  : fölé.  V. ö.  FÖLÉ.

FÉLE, (fél-e,  rokon  vele  a  hellén  qpvAif)  mn.  tt.
félét,  tb.  félék.  A jelzett  szónak  utána  áll, s  azzal
öszveragad.  1)  Bizonyos  nemből,  fajból,  osztályból
való.  Hányfélét  Egyféle,  két-,  három-,  száz,  ezerféle.
Kevés-,  több-,  sok-,  mindenféle.  Különféle,  semmiféle,
aeféle.  Jé-,  rostféle.  Efelé,  afelé'  Annyiféle,  meny-
nyiféle.

„Annyiféle  a  szerelem
Az  emberi  szivekben,

Ahányféle  a  természet
Mind  egyenként  ezekben."

Kisf.  S.

2)  Valamely  nemhez,  fajhoz,  egyénhez  hasonlító.
Kutyaféle  természet.  Bókaféle  ravaszság.  Magamféle
ttegény  ember.  Magunkféle  mester,  vagy  mesterek.
Mienkféle  paripát  láttam  a  vásárban.  A  székelyeknél
eléjön  további  birtokragozáesal  is  :  félénk  :  Ugye  te
is f élénk (= hozzánk tartozó)  vagy.  Sőt ezen  szokat-
lan  alakban  is  : félékünk = felekezetünk  (Kriza J.).
3)  Bizonyos  testülethez  vagy  személyhez  tartozó.
Apáttág,  káptalanfélejószág.  Telekiféle,  Széchenyiféle
ház.  Néhai  Orozyféle  kert.  Józsr/éle  intézet.  (Jose-
phinum).

FELEBARÁT,  (fele-barát)  ősz.  fn.  Keresztényi
ért.  embertárs,  azaz  minden ember,  legyen az keresz-
tény  vagy  nem  keresztény.  Szeressed  felebarátodat,
mint  fennen  magadat.  (Üdvözítőnk  szavai  Káldi  sze-
rént,  a  Tatrosi  codexben:  „ Szeressed te feledet, ment
ten  magadat;  Pestinél  már szintén :  felebarátodat).
V.  ö. FELE.

FELÉBB, jobban  : FÖLEBB,  (föl-ebb)  hason-
lító  fokú  határozó.  Eredetileg  e  kérdésre felel:  hová f
s  kimutatja  a  magasabb  irányt, helyzetet,  hová tö-
rekszik.  A  sas  fölebb  szárnyal,  mint  a  lomha  túzok.
A  nap  kelettől  délig fölebb  és fölebb  emelkedik. A nyelv-
szokás  e  kérdésre  is  használja  :  hol t  Hivatalban,
rangban fölebb  (fónebb  v.  föntebb)  állani  másoknál.
Buda  vára  fölebb  fekszik  Pestnél.

FELÉBBEZ, jobban  :  FÖLEBBEZ,  (föl-ebb-
ez)  áth.  m.  fölfbbei-tem,  —tél,  —élt. Az  ügyében

hozott  Ítéletet  az  alsóbb  törvényszéktől  felsőbb  elé
terjeszti.  Peremet  a feltörvényszékre  fölebbettem.

FELEBBEZÉS, jobban  :  FÖLEBBEZÉS,  (foi-
ebb-ez-és)  fn.  tt.  fölebbezés-t,  tb.  —ék.  1)  Cselekvés,
midőn  valaki  fölebbezr.  2)  Maga  a  folebbezési  irat is.

FELEBBEZÖ,  jobban : FÖLEBBEZÖ, (fól-ebb-
ez-ő)  fő- és  mn. tt.  fölebbező-t.  Aki  fölebbez.

FELÉBB-,  jobban  :  FÖLEBBFOLYAMODÁS,
(fölebb  folyamodás)  ősz.  fn.  1)  Cselekvés,  midőn  az
alsóbb  bíró  végzésétől  felsőbb  biróra  hivatkozunk.
2)  Maga  az  ezt  tartalmazó  iromány.

PELEBBI, jobban  : FÖLEBBI,  (fől-ebb-i)  mű.
tt. fölebbi-t, tb.  —ék.  Fölebb  való,  magasabb  hely-
zetben , irányban  létező.  Fölebbi  tisztviselők,  törvény-
székek.  2)  Előbb  elmondott,  említett,  megírt.  Fölebbi
szavaimból  érthetni,  hogy  stb.  Említettem  már  fölebbi
soraimban.

FELÉBB-  jobban:  FŐLEBBÜT,  (fölcbb-üt)
ősz.  áth.  A  kártyajátékban  ám.  alsóbb  rendű  vagy
értékű  kártyalapra  nagyobbat  tesz. Szélesb  ért.  vala-
mit  ütőszerrel  magasabbra  üt.  Én  a  laptát  fölebbU-
löttem,  mint  te.

FELÉBB-jobban: FÖLEBB VISZ,  (fölebb-visz)
ősz.  áth.  1)  Általán,  valamit  magasabb  helyre  visz.
Fölebbvinni  a  terhet  egy  emelettel.  2)  Fölebb  étnél,
valaminek  árát  nagyítja.  Ismétfolebbvittékahásárát.
3)  Törvénykezési  ért.  ügyét  az  alsóbb törvényszéktől
fölsőbb elé terjeszti.  Újabban alakult szóval  :  fölebbez.

FELÉBB-  jobban  :  FÖLEBBVITEL,  (fölebb-
vitel) ősz. fn.  Törvényes eljárás,  midőn valamely Ügy-
ben  hozott ítéletet  az  alsóbb rendű bíróságtól  felsőbb
törvényszék  elébe  terjesztünk.

FELÉBB-  jobban  :  FÖLEBBVJTVÖ,  (fölebb-
vivő)  ősz.  fn.  Peres  fél,  ki  ügyét,  az  alsóbb  bíróság
által  kimondott  Ítélet után ,  felsőbb  törvényszék  elé
terjeszti  új  itélethozás  végett.

FELÉBEN,  (fel-e-ben, fél  névszótól) ih.  1) Fele
haszonért,  felényi jövedelem  fejében.  Felében  kiadni
a földeket.  Felében  kaszálni  a  sarját.  2)  Nagyjában,
nem  egészen,  nem  tökéletesen.  Csak  úgy  felében  tesz
mindent.  Felében,  harmadában.  Felében  esett  neki  a
tréfa,  azaz  félig  kedvére,  félig  nem.

FELÉBŐL,  (fel-e-ből)  ih.  Fele részből,  felényi-
ből.  Feléből  osztatni.  Feléből  örökösök.

FEL-  v.  FÖLÉBRED,  (fel-  v.  föl-ébred)  ősz.
önh.  Alunni  vagy  szunnyadozni  megszűnik  s  éber
öntudatát  visszanyeri.  Mély  álomból  felébredni.  A
nagy  zajra,  dobszóra, harangozásra  felébredni.  V.  ö.
ÉBRED.

FEL-  v.  FÖLÉBREDÉS,  (fel-  v.  föl-ébredés)
ősz.  fn.  Állapot,  midőn valaki  alunni vagy  szunnyadói
megszűnik  s  öntudatát visszanyeri.  V.  ö. ÉBREDÉS.

FEL-  T.  FÖLÉBRESZT,  (fel-  v.  föl-ébreszt)
ősz.  áth.  Azt  teszi,  hogy  valaki  felébredjen;  álmából
valakit  fölver,  fölkelt.  Felébreszteni  a  cselédeket.  A
táj  felébreszte  bennünket. V.  ö.  ÉBRESZT.
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FEL-  v.  FÖLÉBRESZTÉS,  (fel-  v.  föl-ébresz-
tés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  felébresztünk,
álmából  fölkeltünk. V.  ö.  ÉBRESZT.

FEL-  y.  FÖLÉBRÜL,  (fel-  v.  fól-ébrül)  ősz.
önh.  1. FELÉBRED.

FELED ,  (fel-ed, fél  névszótól,  mintegy  félre
tesz, fűre  ejt)  áth.  m.  feled-tem,  —tél,  —élt  v.  —t.
1)  Emlékéből,  emlékező  tehetségéből  valamit  elsza-
laszt ; emlékezni  megszűnik.  Feledni  a  jótéteményeket.
Feledni  a  történteket.  Feledni,  amit  lialluttunk,  láttunk.
2)  Valamit  eszéből  kivet,  nem gondol  vele.  Feledni  a
megbontást,  a  csapásokat.  Feledni  a  szerető  hitszegé-
tét.  Nehezen feledi  f árka  vágását,  a  kígyó.  (Km.).  3)
Néha  tárgycsct  nélkül  önh. ért.  használtatik. O  kony-
nyen feled.  Néha ja,  ha  űz  ember  feledni  tud.  Oszve-
tételei  :  elfeled  ,  kifeled  , fenfeled,  lenfeled,  benfeled
stb.  Elfeledte,  mit  evett.  Kifeledte,  leveléből  a  legérde-
kesb  hírt  stb.

Azon  kivételes  igék  közé  tartozik,  melyek  d
(ad  ed)  képzővel  uein  ön hatók,  hanem  átható  értel-
műek,  mint  : ragad  (rapit),  fogad,  csíped.  Különben :
felejt.

FELEDEK,  (fel-ed-ék)  fn.  tt.  feledék-ét.  Álla-
pot,  midőn  valamire  nem  emlékezünk , midőn valami
eszünkből  kimegy.  A  feledés  szóval  igen  rokon.  Fe-
ledékbe  ment  nála  a*  intés.  Feledékböl  elmulasztani
valamit.

FELEDÉKÉNY,  (fel-cd-ék  ,'ny)  mn.  tt.  feledé-
kény-t,  tb.  —ék.  Könnyen  feledő, feledésre  hajlandó,
hivtelen  emlékező  tehetséggel  biró.  A  feledékeny  em-
ber pontatlan  szokott  lenni  dolgaiban.  V.  ö.  FELED.

FELEDÉKENYSÉG,  (fel-cd-ék-éiiy-ség)  fn.  tt.
feledékenység-ét.  1)  Az  emlékező  tehetségnek  hibája,
midőn  az  könnyen  feled.  Feledékenységből  meg  nem
jelenni  a  rendelt  órára.  Feledékenységből  nem tudni  a
lectkét.  2)  Gondatlanság,  vagyis oly  tulajdonság, mi-
dőn  valamivel  nem sokat  törődünk.  V.  ö.  FELED.

FELEDÉS,  (fel-ed-és)  fn.  tt. feledés-t,  tb.  — ék.
1)  Nem  emlékezés;  valaminek  nz  emlékezetből  el-
szalasztása.  Feledésből  meg  nem ismerni  a  régi  gyer-
mekpajtást.  Feledésből  nem vinni pénzt  a  vásárra.  2)
Valamivel  nem  gondolás,  nem  törődés.  A  megbántás-
nők  legjobb  gyógyszere  a  feledés.

FELEDETLEN,  (fel-cd-et-len)  mn.  tt.  feledet-
len-t,  tb.  —ék.  Ami  nincs  elfeledve;  emlékezetben
levő, maradó.  Szavaid  örökre  feledetlenek  maradnak
előttem.  Feledetlen  jótétemény.  V.  ö.  FELED.

FELEDHETETLEN,  (fel-ed-het-etlen)  1.  FE-
LEDHETLEN.

FELEDHETLEN,  (íel-ed-tu t-len)  mn. tt.  feled-
hetlen-t, tb.—ék. Amit feledni  nem lehet, mire minden-
kor  emlékezni  fogunk,  vagy  emlékeznünk  kell.  Fe-
ledhetlen  nap,  melyen  először  megláttuk  egymást.  Ha-
tározóilag  ám.  feledhetlenül, aoha  nem  feledve.

FELEDKÉZÉS,  (fel-ed  kéz  <;s)  fű.  tt.  feledU-
tés-t,  tb.  —e*.  Állapot,  midőn  valamire emlékezni
megszűnünk.  Elfeledkezés,  megfe/edkezés.  V.  ö.  FE-
LEDKEZIK.

AKAD.  HAOY  8ZÓTÍB  II.  KÖT.

FELEDKEZIK,  (fel-ed-kéz-ik)  k.  m.  feledkez-
tem,  —tél,  —étt.  1)  Valamiről  emlékezni megszűnik.
Leható  ragu  neveket  vonz.  Feledkezni  a jó  vagy  rőt*
napokról.  2)  Gondoskodni  megszűnik  valamiről.  Fe-
ledkezik feleségéről,  gyermekeiről,  becsületéről,  magá-
ról.  Öszvetételei  :  el-, megfeledkezik;  ráféledhetik  va-
lamire,  azaz,  rábámul.  A  terhes  asszony  ráfeledkezett
valamely  nyomorékra,  s  hasonló  nyomorékot  szült.

FELEDSÉG,  (fel-ed-ség)  fn.  tt. feledség-ét.  Az
emlékező  tehetség hiányossága  vagy  hibája,  melynél
fogva  a  dolgokra  nem  emlékezik.  A  feledékenység
szónál  szűkebb  és  gyöngébb  érielemmel  bir.  V.  ö.
FELEDÉKENYSÉG.

FEL-  v.  FŐLEG,  (fel- v.  föl-ég)  ősz.  önh.  Égés
által  egészen  elfogy.  A  télen  minden  fánk  felégett.
Pesten  egy  év  alatt  sok  ezer  olfa  felig.  V.  ö. ÉG.

FEL-  v.  FÖLÉGET,  (fel-  v.  föl-égét)  ősz.  áth.
Tűz  által  egészen  elfogyaszt,  fölemészt.  Egy  kályhá-
ban  egy  télen  két  öl  cserfát  felégetni.  Ás  ellenség  fel-
égette  a  városokat  és  falvakat.

FEL-  v.  FÖLÉGETÉS,  (fel-  v.  föl-égetés)  ősz.
fn.  Cselekvés,  melynél  fogva valamit  feltüzelünk vagy
pusztitó  tűz  által  fölemésztünk.  V.  ö. FELÉGET.

FEL-,  jobban  :  FÖLEGYENÉSÉDÉS,  (fól-
egyenesedés)  ősz.  fn.  Egyenes  állásba  helyezkedés,
egyenesre  emelkedés,  magasodat!.  V.  ö.  EGYENES.

FEL-,  jobban  :  FÖLEGYENÉSÉDIK,  (fel-
egyenesedik)  ősz.  k.  Egyenes  állásba  helyezkedik,
egyenesre  emelkedik.  V.  ö.  EGYENES.

FEL-, jobban  : FÖLEGYENÉSIT,  (fól-egyené-
sit) ősz.  áth.  Egyenes  állásba  helyez,  egyenesre  föl.
emel,  felnyújt.  Fölegyenestíeni  meghajlott  termetét
Fólegyenesíteni  a  széltől  meggörbedt  csemetét.  V.  ö.
EGYENES.

FELEJT,  (fel-e-ít)  áth.  m.  felejt-étt,  htn.  —-ni
v.  — eni.  L.  FELED.

FELEJTÉS,  FELEJTÉKÉNY,  FELEJTHET-
LEN  stb.  1. FELEDÉS, FELEDÉKENY  stb.

FELEK, 1. FELLEK.
FÉLÉKÉNY,  (fél-ék-ény)  mn.  tt  félékény-t  v.

—ét,  tb.  —ék.  Aki  v.  ami könnyen, hamar fél,  bátor-
talan,  uyúlszivü.  Félékeny  nők,  gyermekek.  Félékeny
őzikék.  Félékeny  katonának  nem  sir  az  anyja.  (Km.).
„Mire  vagytok  félékenyek."  Tatrosi  codex.  Máské-
pen  : félénk.  V.  ö. FÉL,  önh.

FÉLÉKÉNYEN,  (fél-ék-ény-en)  ih.  Felesre
hajlandólag,  bátortalanul,  nyúlszivüleg,  tartózkodva,
veszélytől  óvakodva.  Félékenyen  járni  a  jég  fölött.
Félékenyen  menni a tengerre.  Félékenyen fogni f egy vert.
V.  ö.  FÉLÉKÉNY.

FÉLÉKÉNYSÉG,  (fél-ék-ény-ség)  fn.  tt.  félé-
kénység-ét.  Tulajdonság,  midőn  valaki  könnyen  fél,  a
felesre  hajlandó,  nyúlszivü.  Félékenység  miatt  nem
mer  maga  lenni  a  sötét  szobában.

FÉL-  v.  FÖLÉKÉSGET,  (fel-  v.  föl-ékesget)
ősz.  áth.  és  gyakor.  Ékekkel,  ékességekkel  gondosan
feldíszít,  felczifritz  , ékessé  ahkítgat  V.  ö  KK, tá),
ÉKKS.

44
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FEL-  T. FÖLÉKESGETÉS, (fel- v.  fól-ékesge-
tés) öiz.  fii.  Cselekvés,  mely  által  valamit  felékes-
getttnk.

FEL- v.  FÖLÉKESÍT,  (fel-  v.  föl-ékesít)  ősz
áth.  Valamit úgy  felkészít,  hogy  ékes  legyen.  Feléke
itíem  a  teremet  függönyökkel,  vilárokkal  stb.  V.  ö
ÉKESÍT.

FEL- v. FÖLÉKESÍTÉS,  (fel-  v.  föl-ékesftés
őst.  fn.  Cselekvés,  mely  által  felékesítünk  valamit
Teremek  feléketOétével  foglaUcodó  kárpitot.

FELEKÉZÉS,  (fel-ek-éz-és)  fn.  tt.  feleke*é»-t
tb.  —ék.  Különös  pártra  szakadás.  V.  ö.  FELE-
KEZIK.

FELEKEZET,  (fel-ek-éz-et,  fél  névszótól)  fn
tt. felekétet-it.  Általán,  több  személyekből  álló tár-
salat,  mely  bizonyos  elveket,  tanokat vagy életmódot
követve,  ugyanezek által  más  egyebektől különbözik,
elrál, elszakad. Innen 1) Párt,  mely  ugyanazon pol-
gári  elveket  valló  személyekből  áll.  Stabadelmuek  fe-
leketete.  TOtók  feleketete.  2)  Vallási  egyesület,  mely
más vallásbeliektől  külön  szakadt.  Keruttény  f eleke-
netek.  3)  A  polgári  vagy  társas  élet  külön  osztályai.
Nemetek,  polgárok,  paratttok  felekezetei.  Müvének,
kétmivetek.  kalmárok  feleketele.  Áhítatotok,  mulatko-
*ók,  dombérotók  feleketete.  V.  ö. FELEKÉZIK.

FELEKÉZETÉS,  (fel-ek-éz-et-és)  mn.  li.  fele-
kétetét-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Felekezetekre  oszlott, fe-
lekezetekkel  bíró.  Feleketetet  tanáctkotát.  Feleketetet
vállát.

FELEKÉZETÉSSÉG,  (fel-ek-éz-et-és-ség)  fn.
tt.  feleketetíttég-ét.  Pártokra,  szakadásokra,  külön
társulatok  állítására  való  hajlandóság,  vonzalom;
pártérdekü  részrehajlás.  Valakit  f eleketetettégbiil  pá
tolni  vagy  Uldötni.

FELEKÉZIK,  (fel-ek-óz-ik, fél  névszótól) k. m.
feleket-tem,  —tél,  —itt.  A  fél,  azaz  tán,  barát  szó-
tól  szármasván,  ám.  különös  társulatba,  egyesületbe,
pártba  áll  öszve, szövetkezik;  ugyanazon  elveket, ta-
nokat,  életmódot követőkkel  barátkozik,  közlekedik.
A polgárok  bitonyot  kérdéseket  illetőleg,  külön  pár-
tokra  felekéinek.

FELEKÉZÖ,  (fel-ek-éz-ő)mn.tt.  felekétS-t.  Kü-
lönös  társulatba, pártba  szövetkező.

FEL-  v.  FÖLÉKÍT,  (fel-  v.  föl-ékit)  ősz.  áth.
L  FELÉKESÍT.

FELEL,  (fel-el, fél  névszótól) önh. m. ftld-t.  1)
A  kérdésre  választ  ad.  Ha  kérdettük,  felelj.  Mű  fe-
lelt*  etekre,  miket  ellened  mondanak t  2)  Valamit vi-
szonoz  szóval  vagy  Írással.  A  ttónokok  eléadátaira
felelni.  A  levélre  felelni.  Néha  tárgyesetet  is  vesz  fel
maga  mellé.  Sokat,  kévéiét,  okotat,  bolondot  felelni.
Mit  feleltél  a mai  viugálatban  t  8)  Valamiért  vagy
valamiről  számot ad;  valaminek okát adja.  Étért  kitt
vagyok  felelni.  Arról  felelni  a  ti  gondotok,  nem  a*
enyém.  Különösen:  kezeskedik, jót  áll  valamiért. Ar-
ról  vagy  átért  felelek.  A  székelyeknél  is :  Felelve
(jót  állva)  hogy  ügy  van,  felelve  adom  (Kriza  J.), l

Öszvetételei  :  Befelel.  Ugyan  jól  befeleltem  neki,  ám.
' odabeszéltem, megmondtam a  szivemen  valót  Meg-

'• felel.  Hivatalának  megfelelni,  ám.  teljesíteni.  Várako-
zásnak,  reménynek  megfelelni,  ám.  azt  betölteni.
Vitnafelebn  át  elöljárónak,  ám.  ellene  mondani.

FEL- v.  FÖLÉL,  (1),  (fel-  v.  föl-él)  ősz.  áth.
Evés  ivás  által  egészen fölemészt, elfogyaszt  Át  el-
lentég  felélte  kenyerünket,  borunkat. V.  9.  EL.

FEL- v.  FÖLÉL,  (2),  (fel-  v.  föl-él)  ősz.  önh.
Életre  feltámad,  fölelevenül,  színhalotti  állapotból
magához  tér.  A  mennykS  érintette ember felélt.  Közön-
ségesebben  :  feléled.

FELELDEQEL,  (fel-el-d-eg-el)  gyak.  önh.  m.
fdeldegd-t.  Folytonosan  a neki  tett  kérdésekre  egy-
más után, s mintegy  könnyeden  vagy  félvallon  felel-
get,  válaszolgat.

FEL-  v.  FÖLÉLED, (fel- v.  föl-éled) ősz.  önh.
Színhalotti  állapotából magához jön, életre  tér. Mon-
datik  mind  az  állatokról,  mind  a  növényekről.  Fel-
éled  át  elájult,  vagy  vtibe f  táladni  látttott  ember.  Fel-
élednek  etO után át  el hervadt  növények,  t a  kittáradva
hevert  békafajok.  V.  ö.  ÉLED.

FÉLELÉM,  (fél-el-ém)  fn.  tt  félelmet.  1)  A  lé-
leknek  azon  kedvetlen  állapota, vagyis  kellemetlen
érzés, midőn  valami  közelítő  vagy  fenyegető  rosztól
irtózunk,  legyen  az  valóságos vagy  képzelt.  Félelem-
ből  rettketni.  Félelemmel  nyúlni  valamiket.  2)  Vallási
és erkölcsi  tekintetben  azon  nemesebb  belső  érzelem,
melynél  fogva  azt, mi  szent, vagy  mit  szentnek  tar-
tunk,  megszegni,  megsérteni,  általhágni  nem  merjük,
sőt  inkább teljes  tisztelettel  viseltetünk  iránta.  Itten
félelme  v.  itteni f élelem.  A  bölctetég  ketdete  Itten  fé-
lelme.  Félelemmel  járulni  át  Itten  oUáráhot.  Félelem-
mel  vitgálgatni  a  mennyei  titkokat.  V.  ö. FÉL,  ige.

FEL-  v.  FÖLÉLEMÉDIK,  (fel-  v.  föl-él-em-
éd-ik)  ősz.  k.  Lassan-lassan  életre tér;  elájult,  ellan-

elcsigázott  beteges  állapotából  fellábadoz.
FEL-,  jobban  :  FÖLELEMZIK,  (föl-elemzik)

ősz.  k.  Elemeire  feloszlik,  illetőleg  épségét  vesztve
elromlik,  elvész.

FELELÉS,  (fel-el-és)  fn.  tt  felelét-t,  tb.  —ék.
títfhdas, melynél fogva valamire válaszolunk, felelünk.
V.  ö. FELEL.

FEL- v.  FÖLÉLESZT,  (fel-  v.  föl-éleszt)  ősz.
áth.  A  színholtat,  vagy  kiveszettnek  látszottál  új
életre  támasztja,  föleleveníti.  Mondatik az  állatokról
és növényekről.  V.  ö.  ÉLESZT.  Átv.  ért.  valamely
árgynak  megszűnt  működését, mozgását visszaállítja,

felújítja,  fölgerjeszti.  Felélettteni  át  elhamvadt  ttítet,
a  leetülapult  haragot,  látadátt,  forradalmat  stb.  V.
».  ÉLESZT.

FEL-  v.  FÖLÉLESZTÉS,  (fel-  v.  föl-ólesztés)
sz.  fn.  Cselekvés,  mely  által  valakit  vagy  valamit
elélesztünk.  Elájultak  felélettléte.  Harag,  bottutág,

nomor feléletttéte.  V.  ö. FELÉLESZT.
FELELET,  (fe)-el-et)  fn.  tt  felelet-ét.  Általán,

álasz, vagyis  azon  elmondott, vagy  írásba  foglalt
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szók  öszvege,  melyet  a  mondottakra,  vagy  Írottakra
válaszul  adnnk.  Különösen  1)  Szoros  ért.  válasz  a
feltett  kérdésre.  Kielégítő,  rövid,  hosszú felelet.  Kér-
dét, feleletet  vár.  Erre  ctak  át  a felelet,  hogy  stb.  2)
Válasz, melyet  egyenes  felszólítás,  kérdezés  nélkül,
de  a  dologhoz  szólva  adunk,  pl.  a tanácskozásokban,
mások  állításainak  megczáfolásában.  3)  Válasz, me-
lyet  egyik peres  fél  a  másik  állításai  ellenébe  felhoz.
4)  Számadás,  okadás.  Valakit  feleletre  vonni.  Étért
feltlettel  tartótól.  A felelet  terhe  minket  nyom.

FÉLELEVEN,  (fél-eleven) ősz.  mn. Élet  és  ha-
lál  kost  levő,  félig  holt.

FEL-, jobban  : FÖLELEVENÉDIK,  (föl-eleve-
nédik)  ősz.  k.  Holtnak  tetsző  állapotából  életre  tér,
feltámad,  elevenné  lesz.  V.  ö. ELEVEN.

FÉLELEVENÉN,  (fél-elevenén) ősz.  ih.  Félig
halva,  az  életnek  csak  némi  jeleit  mutatva.  Féleleve-
nen  vitték  háta  a  verekedésből.

FEL-, jobban  :  FÖLELEVENÍT,  (föl-elevenít)
ősz.  áth.  Halottnak  tetsző  állapotából  újabb  életre
hoz,  feltámaszt.  Feleleveníteni  a  hidegtől  megdermedt
állatot.  Átv.  ért.  felújít,  felfrisít,  új  mozgásba  hoe,
felvidít  Föleleventíeni  a  régi  baráttágot.  Föleleveni-
teni  a  tártatágot.  V.  ö. ELEVEN,  ELEVENÍT.

FEL-, jobban  :  FÖLELEVENÍTÉS,  (föl-eleve-
nítés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  melylyel  valakit  v.  valamit
fölelevenítünk.

FEL-, jobban:  FÖLELEVENÜL,  (föl-elevenül)
öu.  önh.  Új  életre  jön;  feltámad;  új  mozgásnak
ered,  felfrisűl;  felvidúl.

FELELŐÉT,  (fel-el-get)  önh.  és  gyakor.  1)
Gyakran  felel,  többszöri  feleletet  ad.  2)  Csak  úgy
könnyeden,  félvállról,  megvetőlcg válaszolgat.  Vissza-
felelget.  Befelelget.  Odafelelget.

FELELGETÉS,  (fel-el-get-és) fn.  tt.  felelgetés-t,
tb. —ék. Gyakori,  ismételt,  többszöri  felelés.

FEL-, jobban  : FÖLELLIK,  (föl-ellik)  ősz.  k.
Az  ellést  bevégzi.  Felellettek  a  tehenek, juhok.

FÉLELM,  régies,  a  mai félelem  helyett; 1. ezt.
FÉLELMES,  (fél-el-m-es)  mn.  tt.  féldmes-t  v.

—ét,  tb.  —ék.  1)  Félelemmel teljes,  aki  nagyon  fél.
A  gyönge  állatok jobbára félelmetek.  Félelmet  gyerek,
asszony.  „Félelméé  lölköket  a  kénban megbátorítana-
ja."  Debreczeni  Legendáskönyv.  2)  Szokottabb  ért.
akitől  vagy  amitől  félni  kell,  veszedelmes ,  félelmet
okozó.  Félelmet  úton,  erdőségen  járni.  Ez  igen f élelmes
reánk  nézve.  Régente  el éj ön  .tiszteletteljes*  értelem-
ben.  „Ez  ember  vala  igaz  és  f élelmes"  (timoratus).
Tatrosi  codez.  V.  ö.  FÉLELEM.

FÉLELMESÉDIK,  (fél-el-m-es  éd-ik)  k.  m.  fé-
lelmetéd-tem,  —tél, —élt.  1)  Félni kezd, félőssé,  fé-
lékenynyé  lesz.  2)  Olyanná  lesz,  mitől  félni  kell, ve-
szélyeeedik.  Éjjel  félelmetedik  az vt.  Örvényes  helye-
ken félelmesedik  a  hajózás.  V.  ö.  FÉLELMES.

FÉLELMESEN,  (fél-el-m-es-en)  ih.  Félelmes
állapotban.

FÉLELMESÍT, FÉLELMESIT,  (fél-el-m-es-ít)
áth.  m. félelmettí-étt,  htn.  —m* v.  —ént.  Félebnessé
tesz. V.  ö. FÉLELMES. Ijettgetések  által  féldmesüeni
a  gyermeket.  Elhanyagolástól  félelmestíeni  a  hidakat.

FÉLELMESÍTÉS, FÉLELMESITÉS,  (fél-el-m-
es-ít-és)  fn.  tt.  félelmestíét-t,  tb.  — ék.  Félelmessé
tevés.

FÉLELMESKÉDIK,  (fél-el-m-es-kéd-ik)  k.  m.
félelmeskéd-tem,  —tél,  —élt.  Folytonosan  vagy  gya-
korta  félelmes  állapotban  van;  félelmesen  viseli
magát.

FÉLELMESSÉG,  (fél-el-m-es-ség)  fn.  tt.  filel-
messég-ét.  1)  Egyéni  tulajdonság,  midőn  valaki  foly-
tonosan  vagy  nagyon  fél.  2)  Valamely  tárgynak  tu-
lajdonsága,  melynél  fogva  félni  kell  tőle,  mint veszé-
lyestől.  A  vadonok /élelmessége  miatt  kísérettel  utazni.

FÉLELMETLEN,  (fél-el-m-et-1-en)  mn. tt  fé-
lelmetlen-t,  tb.  — e*.  1) Akiben  félelem  nincs, ki meg
nem  ijed.  Félelmetlen  vitet.  2)  Amitől félni nem lehet,
nem  kell; nem  veszélyes;  bátors&gos.  Határozóilag
ám. félelmetlenül.

FÉLELMETLENSÉG,  (fél-el-m-et-len-ség)  fn.
tt. félelmellenség-ét.  Félelemnélküli állapot.

FÉLELMETLENÜL  ,  (fél-el-m-et-1-en-ül)  ih.
Félelem  nélkül,  meg nem  ijedve.  Félelmetlenül  járni
a  biztos  helyeken.

FÉLELMIK, régies félemiik  helyett;  1. ezt.
FELELŐ,  (fel-el-ő)  mn.  tt.  felelb'-t.  Aki  vala-

mire  felel,  válaszol.  Bátran,  okosan  felelS  gyermek.
Öszvetételekben  :  megfelelő,  befelelő,  visszafelelő.  V.
ö.  FELEL.

FELELŐS, (fel-el-ő-ös)  mn. tt  felelS»-t  v.  — ét,
tb.  —ék. Valami  felől  számolni,  valaminek  okát  adni
köteles ;  valamiért  kezeskedő  v. jótálló.  Felelői  tisz-
tek, felügyelök.  Ezért  ti  vagytok  felelősek.

FELELŐSÉG,  (fel-el-ő-ség)  fn.  tt.  felelötég-ét.
Erkölcsi  vagy  hivatalbeli  kötelesség,  melynél  fogva
valamiről  számolni,  valaminek  okát  adni;  valamiért
kezeskedni  tartozunk.  A  szülék  gyermekeik  neveléséről
Isten  előtt  felelőséggel  tartoznak.  Tisztek,  felügyelők,
pénztárnokok  felelősége.

FELELŐSSÉG ,  (fel-el-ö-s-ség)  lásd  : FELE-
LŐSÉG.

FELELTET,  (fel-el-tet)  ath.  m. feleltet-étt.  Fe-
leletre  kényszerít.  A  törvényszéki  esküit felelteti  a  ta-
nukat,  a  vádlottakat.

FELELTETÉS,  (fel-el-tet-és)  fn.  tt.  feleltetét-t,
tb.  —e*.  Törvényes  kikérdezés,  feleletadásra  kény-
szerítés,  sürgetés.

FÉLEM  ,  (fél-em)  kiavult  törzsök  ,  melyből
félemik,  félemiik,  félemedik,  félemlő  stb.  szók  szár-
maznak.  Jelenti  a  felesnek  bőségét, nagyságát.  V.  ö.
ÁM  és  M betű  mint  névképző. Régente  elójön  önál-
lóképen  is.  Ö  félémétől  kedig  megijedtek.  (Müncheni
codex.)

FELEMÁS,  (fele-más)  ősz.  fn.  Hasonlatlan,
különböző.  Élünk  e  szóval,  midőn  a  páros  tárgyak

44*
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közöl  egyik  nem  egyezik  meg  a  másikkal.  Felemás
kettyük,  csitmák.  Felemás  nemek.

FÉLEMBÉR,  (fél-ember)  ősz.  fa.  1)  Erkölcsi
ért  ám.  félig  baromi természettel  biró  ember; elve-
temedett,  erkölcstelen  emberkorcs.  2)  Mythologiai
ért.  oly  képzelt  vagy  költött  lény, mely félig emberi,
félig  állati  testtel  és természettel  bír.  Ilyenek  a ten-
geri  istenek,  pl.  a  tritonok,  sirének;  továbbá  a cen-
tanrok  stb.

FELEMÉDIK, (fél-em-éd-ik)  k.  m.  féleméd-tem,
—tű,  —étt. Felessel  eltelik,  nagyon  kezd félni,  a
feles  mintegy  elömlik  egész  valóján.  Megfélemedni  a
nagy  vestélyre,  vagy  venélytSl.

FEL- jobban  : FÖLEMEL,  (föl-emel)  ősz.  áth.
1)  Valamely terhet  fölvesz.  Fölemelni  egy  mattat, egy
tsák  Untét,  egy  borjút.  Fölemelni vaudra  egy  stál  do-
rongot.  2)  Valamit fekvő,  hanyag,  alanti  helyzetéből
egyenesre,  lábára, magasra állít,  föltesz.  Fölemelni  a
lerogyott  lovat.  Fölemelni  a  farba  sülyedt  kocrit.  Föl-
emelni  a  kalapot.  S)  Fölfelé  fordít,  nyújt.  Fölemeli
ütemeit. Fölemelé  Kádár  nemeit  át  égre.  (Régi króni-
ka).  Fölemelni  a  keteket.  Fölemelni  fejét.  4)  Átv.
ért.  hivatalra, rangra  fölsegít;  erkölcsileg,  polgárilag
felmagasztal.  Fölemelni  a  jeles  férfiakat  ornágos  hi-
vatalokra.  A  Inogó  imádtág  fölemeli  a  távét. V.  ö.
EMEL.

FEL- jobban  : FÖLEMELÉS,  (föl-emelés)  ősz.
fa.  Cselekvés,  mely  által  valamit  fölemelünk.  V. ö.
FELEMEL  és  EMELÉS.

FÉLEMELET,  (fél-emelet)  ősz.  fa.  AB  építé-
szetben  ám. oly emelet, mely  a  rendes  emeletnél jóval
alacsonyabb,  leginkább földszin és első emelet között

FÉLEMELETÉ8,  (fél-emeletes)  ősz. mn. Ami-
nek  félemelete  van.

FEL-  jobban  :  FÖLEMELJNT,  (fól-emelint)
öss.  áth.  Valamit  könnyeden ,  vagy  egykevessé
felemel.

FEL-jobban  : FÖLEMELÍT,  (föl-emelft)  ősz.
áth.  Fölfelé  emelít  v.  emel.  Pesti  Gábor  meséiben
ám. fölgerjent.  „El-felemelíti  haragját1'

FEL-  jobban  : FÖLEMELKEDÉS,  (föl-emel-
kedés) ősz.  fa.  A  helyzetnek  azon változása, midőn
valami  alulról  fölfelé  száll, magasra, kel,  egyenesre
felnyúlik.  V.  ö.  FELEMELKEDIK.

FEL- jobban  : FÖLEMELKEDETT,  (fól-emel-
kédétt) ősz.  mn.  Fekvő,  ülő,  alacson  helyzetéből föl-
egyenesedett,  magasra  kelt  Átv.  ért  föllengező,  a
köz  gondolkozás és érzés  határain túl  szárnyaló.  Föl-
emelkedett  én.  V.  ö. FÖLEMELKEDIK.

FEL-  jobban  : FÖLEMELKÉDÉTTSÉG, (föl-
emelkedettség)  ősz.  fa.  Tulajdonság,  melynél  fogva
valami  fel  van  emelkedve  szellemi  vagy  erkölcsi
értelemben.  A*  és*,  gondolatok  fölemelkedetttége.

FEL- jobban  : FÖLEMELKEDIK,  (föl-emelké-
dik)  ősz. k.  1) Fekvő,  ülő, hanyag,  alacson  helyzeté-
ből  magasra  száll, egyenesre  feláll,  felnyúlik, és pe-
dig  inkább  önerejénél  fogva,  mint  külsőleg  segítve.

Fölemelkedik  a  sas  a  lég  magasságába.  Fölemelkedik
ős  álmából  kelő  ember.  Fölemelkedik  a  növS  fa.  Ma-
gasra,  nagyra fölemelkedni.  2) Átv.  ért.  erkölcsi vagy
polgári  tekintetben magasra  kel.  Fölemelkedik  a  nfo,
a  lélek, midőn ás  Téten  milveit  bámulja.  Ornágos  mél-
tóságokra  fölemelkedni.  Fölemelkedni  át  előítéletek
fölé.  V.  ö. EMELKEDIK.

FEL-  v.  FÖLÉMELYÍT,  (fel-  v.  föl-émelyít)
ősz. áth. Émelygővé  tesz, émelyítve  felkever.  Feléme-
lytíeni  a gyomrot.  V.  ö. EMEL YÍT.

FEL-  v.  FÖLÉMELYÉDIK, (fel-  v. föl-émelyé-
dik) ősz.  k.  Émelyedve  felkeveredik,  felháborodik.
Felémelyedett  a gyomra  a  kelletlen ételtől.  V. ö. ÉME-
LYÉDIK.

FEL- jobban  : FÖLEMÉSZT,  (föl-emészt)  ősz.
áth.  Evés-ivás  által  felhasznál;  feleszik,  föliszik  va-
lamit.  Föleménteni  a*  antalra  hordott  étkeket.  Föl-
eméstteni  a* esttendei  keresményt.  V.  ö. EMÉSZT.

FEL- jobban  : FÖLEMÉSZTÉS,  (föl-emésztés)
ősz.  fa.  Cselekvés,  mely  által  valamit  fölemésztünk.
Listtnek,  tsirnak  fölemésttése.  V.  ö.  FELEMÉSZT.

FÉLEMIK,  (fél-em-ik)  k.  m.  félem-tem,  —tél,
—itt. Félelembe esik, megijed. Elékerül  a  régieknél,
különösen  a  müncheni codexben:  Láták  Jézust  a ten-
geren járatta,  és  a  hajóhoz  kotelitem,  és félemének.  A
tanítványok  S orctájokra  étének,  és  félemének.

FÉLEMÍT, FÉLEMIT,  (fél-em-ít)  áth.  m.  fél-
emtí-ett,  htn.  —ni  v.  eni. Félémbe, azaz,  nagy  feles-
be  ejt,  nagyon megijeszt  V.  ő. FÉLEM.

FÉLEMÍTÉS,  FÉLEMITÉS,  (fél-em-ít-és)  fa.
tt. félemtíés-t,  tb.  —éle. Félémbe  ejtés.

FÉLEMLÉS,  (fél-em-1-és)  fa.  tt  félemUs-t,  tb.
—ék  Félémmel eltelés.

FÉLEMLIK,  (fél-em-1-ik)  k.  m. féleml-étl,  htn.
félemleni.  Félémmel,  azaz  nagy  felessel  eltelik.  Meg-
félemiik.  V.  ő.  FÉLEM.

FÉLÉN,  (fél-én)  ih.  1)  Oldalt,  nem  a  fö  egye-
nes  vonalon vagy  úton; mellékcsen.  Félen állni,  jár-
ni.  Félen  való  hely.  Utón,  útfélen.  Régiesen  ám.  félre.
Félen  hajlott.  Félen  lakó. Félen némi.  Félen  tenni, fé-
len  tétel.  2)  Nem egészen  tele,  fele  hiján,  hijánosan.
Félen  állnak  a  boros  hordók.  Félen  hayyni  el  a
munkát.

FEL-  v.  FÖLÉNEK, (fel- v.  föl-ének)  ősz.  fa.
Ének,  melynek hangja  a  négyes  éneklésben  magas-
ságra  nézve  legfenső  (sopran,  discant).  V.  ö. FEL-
HANG.

FEL-  v.  FÖLÉNEKÉSZ,  (fel- v.  föl-énekész)
ősz.  fa.  A  négy  hangn  éneklésben  azon énekes,  ki-
nek  hangja  magasságra  nézve  legfenső.  V.  5. FEL-
ÉNEK.

FEL-  jobban  : FÖLENGED,  (föl-enged)  ősz.
önh.  A  fagyról,  dérről  mondják,  midőn  a  melegtől
fölereszkedik,  felolvad. Fölenged  a jég.  V. ő. ENGED.

FEL-  jobban  :  FÖLENGESZT,  (fól-engeszt)
ősz. áth.  A  fagytól  megrnerevfilt, jeges,  deres  testet
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felolvasztja.  A  nap  meleg  sugarai  fölengesztik  a meg-
fagyott  földet,  vizet.  V.  ö.  ENGESZT.

FEL-  jobban  : FÖLENGESZTEL,  (fól-engesz-
tel)  ősz.  átb.  1.  FELENGESZT.

FÉLÉNK,  (1),  (fél-énk  v.  fél-én-k)  mn.  tt.
félénk-et.  Aki  természeténél  fogva  fél,  bátortalan,
könnyen  megijed,  felesre  hajlandó.  V.  ö. FÉL,  önh.

FÉLÉNK,  (2),  (fél-e-enk)  1. FÉLE.

FÉLÉNKEN,  (fél-énk-en)  ih.  Félénk  módon,
bátortalanul, félve.  Félénken  viselni  magát  a  csatában.

FÉLÉNKÍT,  FÉLÉNKIT,  (fél-én-k-ít)  áth. m.
félénkit-étt,  htn.  —ni  v.  — e.ni.  Félénkké  tesz.  A  kí-
sérletes  mesék  félénktíik,  elfé/énktíik  a  gyermeket.  V.
ö.  FÉLÉNK.

FÉLÉNKÍTÉS,  FÉLÉNKITÉS,  (fél-énk-ít-és)
fn.  tt.  félénktíés-t,  tb.  —ék.  Félénkké  tevés.

FÉLÉNKSÉG,  (fél-énk-ség)  fn.  tt.  félénkség-ét.
Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  félénk,  valamit
tenni,  vállalni, végrehajtani  nem  mer,  mindenfitt  ve-
szélyt,  akadályt  látva  visszavonni.  V.  ö.  FÉLÉNK.

FÉLÉNKTELEN, (fél-énk-telcn)  mn.  tt.  félénk-
felen-t,  tb.  —ék.  Aki  nem  félénk,  tehát  ellenkező
tulajdonsággal  bír, azaz  bátor, vállalkozó, veszélylyel,
akad&lylyal  nem  gondoló,  azoktól  nem  tartó.  Hatá-
rozóilag  ám.  félénktelenül,  akadálytól  nem  tartva.

FÉLÉNKÜL,  (félénk-fii)  ih.  Félénk  módon,
bátortalanul, veszélytől,  akadálytól tartva,  óvakodva,
visszavonulva,  félénken.

FÉLÉNKÜL,  (fél-énk-ÖI)  önh.  m.  félénkul-l.
Félénkké  lesz,  félni  kezd,  képzelt  vagy  valódi  ve-
szélytől  tartva  bátorságát  veszti.

FELÉNYI,  (fel  e-nyi,  fél  névszótól) mn.  tt.  fe-
lényi-t,  tb.  —ék. A  két  egyenlő  részre  oszlott  egész-
nek  egyik  részéhez  hasonlító mennyiségű, nagyságú ;
félig  oly  nagy  vagy  kicsin,  oly  sok  vagy  kevés; fél-
annyi.  GySr  felényi  távolaágra  felütik  Pesttől,  mini
Bécs.  Felényi  idSben,  munkával  és  költséggel  végezni
valamit.  Ma felényi  hideg  sincs, mint  tegnap  volt.

FELÉNYIG,  (fel e-nyi-ig)  ih.  A  kiszabott  vo-
nal,  határ,  hosszúság  fél  távolságáig.  Megfelel  e  kér-
désre  : meddig t  A  hajó  medre felényig  merült  a  vízbe.
Az  utat  felényig  megtette.

FELÉNYIRE,  (fel-e-nyi-re)  ih. Félig  oly  nagy-
ra  vagy  kicsinrc,  kevésre  vagy  sokra, hosszura  vagy
rövidre  stb.  Az  utat  felényire  megtenni.  A  tSltést  csak
felényire  emelni, mint  tervezve,  volt.

FELÉNYIVEL,  (fcl-e-nyi-vel)  ih.  Fél  mérték-
kel,  azaz  annyival,  mely  az  egésznek  felét  teszi. Ha-
sonlító  melléknevek mellett áll.  Az  én  földem  felényi-
vei  hosszabb  a  tiednél.  Nyári  napálláskor  nálunk  az
éj  felényivel  rövidebb a  nappalnál.

FEL-  jobban  :  FÖLENYVEZ,  (fól-cnyvez)  ősz.
áth.  Enyvvel  felragaszt.  Felenyvezni  az  ajtóhevedert.

FEL-  v.  FÖLÉPÍT,  (fel-  v.  föl  épít)  ősz.  áth.
Valaminek  építését  bcvégzi,  teljes  magasságra  épit.
Egy  nyáron  felépítette  házát.  V.  ö. ÉPÍT.

FEL-  v.  FÖLÉPÍTÉS,  (fel-  v.  föl-építés)  ősz.
fn.  Valamely  épületnek  bevégzése,  teljes  magasságra
fölemelése.  V.  ö.  ÉPÍT.

FEL-  v.  FÖLÉPÜL,  (fel-  v.  föl-épül)  ősz.  önh.
1)  Valamely  épület  elkészül, teljes  magasságra  föl-
emelkedik.  Tűz  után  jobbára  felépültek  a  hátak.  2)
Éppé,  azaz  egészségessé  lesz,  fellábadoz.  Hosszas
nyavalyából  végre  felépült.  3)  Átv.  ért.  fölveszi  ma-
gát,  elszegényedés  után  újra  meggazdagodik.

FEL-  v.  FÖLÉPÜLÉS,  (fel-  v.  föl-épülés)  ősz.
fn.  1) Valamely  épületnek  elkészülése,  teljes  magas-
ságra emelkedése.  2)  Felgyógyulás.  V. ö. FELÉPÜL.

FEL-  v.  FÖLÉR,  (1),  (fel-  v.  föl-ér)  ősz.  áth.
1) Valamit bizonyos  magasságig  nyúlva  megközelít,
megillet.  Felérni  kézzel  a  ház  eszterhéját.  Felérni  hor-
gas  bottal  a  gyümölcsös  ágat.  2)  Észszel  felfog.  Ezt
gyönge,  elmém  föl  nem  éri.  Észnél  felérni  valamit.  V.
ö.  ÉR,  áth.

FEL-  v.  FÖLÉR,  (-2),  (fel-  v.  föl  ér)  esz. önh.
1) Feljut,  felnyúlik  valamely  magasságra.  Ft'érni  a
hegyre,  toronyba.  A  fa  teteje  felér  a  harmadil.  emele-
tig.  2)  Segitö  ragn  névvel  ám.  valamihez  l nsonló
erővel,  hatással  bír;  hozzáfogható ; cgyértékü  becsü.
Ö felér  maga  hár<<m  legénynyrl.  Ezen  ajánd  'k  felér
ezer  forinttal.

„Galambomnak  csókja
Száz  aranynyal felér."  Népd.

V.  ö.  ÉR, önh.
FÉLÉRCZ,  (fél-ércz)  ősz.  fn.  Ásvány,  mely

fényre  nézve  az  érczekhcz  hasonlit, de  tűzben  elre-
pül,  s  pörölylyel  nem nyújtható. Ilyenek  pl.  a  kén-
eny, mireny  stb.

FEL- jobban  : FÖLERÉGET,  (föl-eréget)  ősz.
áth.  Megengedi  vagy  eszközli, hogy  egymás  után  föl-
mehessenek,  felszállhassanak.  Föleregetni  a  macská-
kat  a padlásra,  a  kalitkába  zárt  galambokat  a  leve-
gőbe.  Föleregetni  a  rabokat  a  tömlöczbSl.  Fölere-
getni  a  röppentyűket.  V.  ö.  EREGET.

FEL-  jobban  : FÖLERÉGETÉS,  (fól-erégetés)
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  többeket  egymás  után föl-
eresztünk,  föleredni,  fölmenni  engedünk.

FEL-  jobban  FÖLERESZKÉDIK,  (föl-ercszké-
dik)  ősz.  k.  1)  Fölemelkedik  a  levegőben,  felszáll.
Fölereszkedik  a papiros-sárkány,  a  léggolyó.  2)  A  fa-
gyos  test,  különösen  a  dér  felolvad.

FEL-  jobban  : FÖLERESZT,  (föl-ereszt)  ősz.
áth.  1)  Fölmenni, fölrepülni, felszállani,  fölkelni  en-
ged,  felbocsát.  Fölerestlcni  a  gyermeket  a  toronyba.
Fölereszteni  a papirossárkányt.  Fölereszteni  a  íalod'l-
ban  ülő  bűnöst.  Fölereszteni  a  farkasg&ssban  ülőt.  2)
Folyadékot  másnak  közbckevcrésévcl  megritkít.  FVl-
ereszteni  a  tejet  vízzel  vagy  szappanlével.  Fölerestteni
a  sűrű  rántást  húslével.  Fölereszteni  a*  trfís  gyógy-
szert.  V.  ö.  ERESZT.

FELÉRETT,  (fét-érétt)  ősz.  mn.  Nőm  egészen
érett,  félig  érett.  V.  ö. ÉRETT, mn. Féléiéit  gyümöl-
csöt  enni  árt  az  egétsségnek.
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FÉLÉEÉTTEN, (fél-éretten)  ősz.  ih. Félig érett
állapotban.  Féléretten  ntdni  le  a*  almákat.

FFL- jobban  : FÖLERÉZ,  (íol-eréz)  ősz. áth.
Erével, azaz gyepifivel  fölazenzámoz.  Fölerétni  a  ko-
etiba fogandó  lovakat.  V.  ö.  ERE.

FEL-  v.  FÖLÉRÉZ,  (fel- v.  föl-éréz)  ősz.  önh.
Álmából,  szunnyadtából,  ijolt  állapotéból  öntudatra
ébred.

FEL-  v.  FÖLÉRKÉZIK,  (fel- T.  fól-érkézik)
ősz. k.  Alsóbb  vidékről  magasabbra  fölmegy,  feljön,
megérkezik.  A  gStöt  Pestről  Bécsbe  másfél  nap  alatt
felérketik.  Felérketni  a  havas  csúcsára.  V.  ö.  ÉR-
KEZIK.

FEL- jobban  : FÖLERÖKÖDIK,  (fől-erőkődik)
5u.  k.  Erőködve,  maga  megerőtetésével  valahová
feltörekszik,  felhat,  fölmegy.  Hóban,  hidegben,  járat-
lan  utakon felerífleödni  a  magas  hegytetőre.

FEL-  v.  FÖLÉRZÉKÉNYÍT,  fel- v.  föl-érzé-
kényít)  ősz.  áth.  Úgy  fölindít,  fölgerjeszt,  hogy  ér-
zékenynyé  lesz.

FEL- v.  FÖLÉRZIK,  fel- v.  fól-érzik)  ősz.  k.
Valamely  szag, bűz  magasabb  helyre  felhatva érez-
hetőre  lesz. A  piacti  sültek  staga  felértik  a  harmadik
emeletbe.  A  pincte  doha  felérnk  át  udvarra. V.  ö.
ÉRZIK.

FELES,  (1), (fel-es, fél  névszótól)  mn. tt  feles-t
v.  —ét,  tb.  —ék.  1)  Valaminek  felében  osztozó. Fe-
let  napszámosok,  favágók,  kik  a  d(jbao,  fizetésben
feleznek.  2)  Páros. Feles  kettyU.  Felest,  feletlent  jáí-
t*ani, máskép  : párost,  páratlant.

FELES,  (2), v. FELES,  (fel-es, a/W  v. f él,  föl
igekötőtől)  mn.  1. FÖLÖS.

FELES,  (fél-és)  fn.  tt  félé»-t,  tb.  —ék.  Azon
kedvetlen  érzés, melyet  valaki  valódi  vagy  képzelt
rósz  megtorténhetése  miatt érez.  V.  ö. FÉL  önh.  A
feles  inkább öststerü  (concret), a  félelem  elvont  érte-
lemmel bir.

FEL-, jobban  : FÖLESDÉKLIK,  (fól-esdéklik)
ősz.  k.  Esdekelve  fölemeli  kezeit,  kérelmi  szavát
Foletdekleni  a* irgalom  Istenéhet.  V.  ö.  ESDÉKLIK.

FELESÉDIK,  FÉLÉSÉDIK, 1. FÖLÖSÖDIK.
FELESÉG,  (fel-e-ség,/<«  névszótól)  fn.  tt.  fele-

ség-ét.  Tulajd.  valamely egésznek  oly  tulajdonsága,
sajátsága,  mely  annak  felét  teszi; vagy, ha  tdrs  ér-
telemben  veszazfik,  oly  lény,  r.-.ely társunk,  barátunk,
velünk  legszorosabb  viszonyban, elválaszthatlan kap-
csolatban áll, velünk  egy egészet alkot  Innen nevezte
a  magyar  a  férfi  hitestársát feleségnek,  (s  ez  közönsé-
ges  értelme), nem  pedig,  mint némelyek  talán  csak
inkább  enyelgésből  mondani  szokták  :  fele  segítség
szóktól.  Amannak  értelme szellemiebb  és  nemesebb,
a  a  házasság közös  czéljával  megegyerőbb. Adjon  Is-
ten feleséget,  stépet,  jót.  Feleséget  venni.  Feleségét  el-
hagyni.  FeleségétSl  elválni.  Feletégét  félteni.  Ifjú  fele-
ség  ,  vén  feleség.  Malmon,  ifjú  feleségen  untalan  kell
építeni.  (Km.)  Okos  feleség  nagy  Isten  ajándé-
ka.  (Km.).

FELESÉGÉL,  (fel-e-ség-él)  áth. m.  feleségél-t.
Valamely  nőt  feleségének  nevez, vagy  úgy  szólítja,
mint  feleségét  Feleségeit,  mintha  már  megeskUdtek
volna.  Ellenben  a nő a  férjet  uracsa.

FELESÉGÉS,  (fel-e-ség-és)  mn.  tt.  feleségés-t
v.  —ét,  tb.  —ék.  Kinek  felesége, van,  házas, meg-
házasodott.  Feleséget  ember.  Feleséget  katona, diák.
Feleséget  görögpap.

FELESÉGFÉLTÉS,  (feleség-féltés)  ősz.  fn.
Nyugtalan  aggodalom, midőn a  férj  azon gyanakodik,
azon  hiszemben  van,  hogy  felesége  hivtelen  lehet
iránta.

FELESÉGFÉLTÖ, (feleség-féltő) ősz.  mn.  Fe-
leségének  hűségében  nem  bízó, s  ezen bizalmatlan-
sága  miatt  nyugtalankodó, gyanakodó.  FeletégféltS
vén  férfi.

FELESÉGI,  (fel-e-ség-i)  mn.  tt  feleségi-t,  tb.
—ék.  Feleséget  illető, ahhoz  tartozó, arra  vonatkozó.
Feleségi  kötelességek,  jogok. V.  ö.  FELESÉG.

FELESÉGTARTÁS,  (feleség-tartás)  ősz.  fn.  A
feleségnek  szükséges,  és  állapotához  illő  ruházattal,
eledellel  való  ellátása.  Szélesb ért. házas  élet, felesé-
gen  élet

FELESÉGTELEN,  (fel-e-ség-telen)  mn.  tt  fe-
letégtelen-t,  tb.  —ék. Kinek  felesége nincsen, nötelen,
nem  házas.  Feletégtelen  katonák,  papok.

FELESÉGVÉTEL,  (feleség-vétel)  ősz.  fn.  Há-
zasodás,  megházasodás, valamely  nőszemélylyel tör-
vényes  öszvekelés.

FELESEL,  (fel-es-él)  önh. m. feleséU.  A  felel,
felelét,  felelet  szókkal  ugyanazon  gyökből  (fél  névszó-
tól)  származván  ám.  visszafelelget,  viszhangokat ado-
gat, perlekedik,  czivódik.  Stép  Ámorul  nevivel  fele-
selni  tanítod  át  erdőt.  (Virgil.  1. Ecl.  Baróti).  Néha
ám.  valamely kérdés  iránt szót  váltogat,  vitatkozik.
Feletelnek  egymással  a  kUlönbötö,  ét  ellenpártu  hírla-
pok,  mübirdk,  perlekedők.  Feleselnek  a  ttomnéd  hely-
ségek  a  határon vagy  határ  fölött.

FELEMELÉS, (fel-es-él-és)  fn.  tt  felesélés-t,  tb.
—ék.  1) Visszabeszélés,  visszafelelgetés,  perlekedés,
szóbeli  czivakodás.  2)  Valamely  kérdés fölötti  szóvál-
togatás,  vitatkozás. V.  ö. FELESEL.

FELESEN, FELESEN, 1. FÖLÖSEN.

FEL-,  jobban  :  FÖLESKET,  (föl-eaket)  ősz.
áth.  Valakit  valamire  vagy  valaminek eskü  által fel-
avat  Fölesketni  a  kijelelt  ssemélyt  paptágra  vagy
papnak.  Föletketni  királyi  oktatónak,  várotbirónak.
Fölesketni  valakit  tanúnak.  V.  ö. ESKET.

FEL-,  jobban  :  FÖLESKETÉS,  (fól-esketés)
ősz.  fn.  Ünnepélyes  vagy  hivatalos  működés, mely
által  valakit  fölesketnek. Át  ujonetok  felesketése.  V. ö.
FELESKET.

FEL-, jobban: FÖLESKÜDTET, (föl-esküdtet)
1.  FELESKET.

FEL-, jobban: FÖLESKÜDTETÉ8, 1. FELES-
KETÉS.
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FEL-, jobban  : FÖLESKÜSZIK,  (föl-esküszik)
ősz. k.  Ünnepélyes  eskü  által  valamire szánja,  igéri,
felavattatja  magát.  FöleskUnni  papnak,  tisztviselőnek,
katonának. V.  ö.  ESKÜSZIK.

FELESLEG, FELESLEGES, stb. 1. FÖLÖS-
LEG, FÖLÖSLEGES stb.

FELESSÉG, FÉLÉSSÉG, 1. FÖLÖSSÉG.

FEL-, jobban:  FÖLESZEL,  (fól-eszel)  ősz. áth.
Valaki  eszét  valamire  felbujtja,  rábeszéli.

FÉLESZELÖS,  (fél-eszelős)  ősz.  mn.  Kinek he-
lyes  esze nincs,  félbolond, félkegyeimii, taszított eszü,
hóbortos, natragulyás.

FEL-,  jobban  :  FÖLÉSZIK,  (fól-eszik)  ősz.  k.
átható  értelemmel.  1)  Eledel  gyanánt  fölemészt.  A
baromfiak  felütik  át  elekbe  vetett  magot.  A  lovak  föl-
etrik  a» abrakot,  a juhok  a  mezőt. A  vendégek  mindent
fölettek.  2)  Átv.  ért.  oszlató  erővel  biró valamely test,
különösen  nedv,  folyadék,  geny  stb.  más  testnek  ré-
szeit  feloldja,  elkoptatja.  A  választóvíz  föleszi  a va-
tat. A  nyál föleszi  a  szája  végét.  A  tisztátalantág  föl-
tni  borét. V.  ö.  ESZIK.

FEL-  v.  FÖLESZINKEDIK,  (föl-eszinkedik)  1.
FELESZÜDIK.

FEL-, jobban  : FÖLESZMÉL,  (föl-eszméi)  ősz.
őnh. öntudat  nélküli állapotából  eszmélni  kezd ; ön-
tudatra  vergődik.  V.  ö. ESZMÉL.

FEL-, jobban  : FÖLESZMÉLÉDIK,  (fól-eszmé-
lédik) ősz.  k.  Lassan  lassan  eszmélni kezd, az öntudat
felébred  benne.

FEL-, jobban  :  FÖLESZMÉLKÉDIK,  (föl-esz-
mélkédik) ősz.  k.  Folytonosai!  eszmélve  teljes  öntu-
datra  jön.

FELESZTENDEI,  (fél-esztendei) esz.  mn.  Fél-
esztendeig  tartó,  annyira  való,  annyit illető , annyira
vonatkozó.  Félesztendei  munkába került.  Félesztendei
élesig.  Félesztendei  díj.  Félesztendei  szerzSdés.  V.  ö.
FÉLESZTENDŐ.

FÉLESZTENDEIG,  (fél-esztendeig)  ősz.  ih.  Az
esztendőnek  fele  részéig,  a mi polgári  esztendőnk sze-
rént  : hat hónapig.  Félesztendeig  betegeskedni.

FÉLESZTENDÖ,  (fél-esztendő)  ősz.  fn. Az  esz-
tendő  fele,  polgarilag  véve  :  hat hónap.  Félesztendöt
utazásban  tölteni.  V.  ö. ESZTENDŐ.

FÉLESZTENDÖRE, (fél-esztendőre) ősz.  ih.  Az
esztendőnek  fele  idejére,  hat  hónapra.  FélesztendSre
fogadni  szolgát.

FÉLESZTENDÖS,  (fél-esztendős) ősz.  mn. Fél-
esztendőtől  fogva  élő,  létező ; hat hónapos.  Félestten-
dSt  gyermek.

FÉLESZŰ, (fél-eszfi)  Ősz.  mn. Kinek helyes,  ép
esze  nincs, félbolond,  bolondos,  bolyókás.

FEL-  v.  FÖLESZÜDIK,  (fól-eszüdik)  ősz.  k.  A
székelyeknél  ám.  1)  fel  v.  föleszmél,  észrejön;  2) fel-
ébred.

FELET, régies, feUd  helyett. , Ékes sereged oth
felettied"  (ott  feletéd).  Emlékv.rs Mátyás király halá-
lara  1490.  évből.

FELETÁRS,  (fele-társ)  ősz.  fn.  A  székelyeknél
ám. felebarát  Szorosb  ért  czimbora,  minden ügye-
inkben  részvevő  társ.

FEL-, jobban  : FÖLÉTET,  (föl-étet)  ősz.  áth.
Eleséget, abrakot,  takarmányt  főiemésztet,  elfogyat;
föllegeltet.  Fittetetni  a  csordákkal,  nyájakkal  a  lege-
löt,  vetéseket.  Föletetni  a  takarmányt  az  istállót  bar-
mokkal.  Átv.  ért.  emésztő, oszlató  nedvvel,  folyadék-
kal  szilárd,  keményebb  testet  részekre  felold,  föl-
emészt.  Föletetni  a  vasat  némely  savakkal.

FELETLEN,  (fel-etlen)  mn. tt.  feletten-t,  tb.
—ék.  1)  Midőn  a/lftől  származik, ám.  páratlan,  mi-
nek  hasonló  fele  nincs.  Feletlen  keatyü,  csizma.  2)
Felebarát!  szeretet  nélkül való.  V.  ö.  FELETLEN-
SÉG.  3)  Midőn  a fel  fél  szótól ered,  ám. minek teteje
vagy  föle  nincs;  értelmesség  okáért  is  az  utóbbi he-
lyesebben  :  föletlen.

FÉLETLEN,  (fól-et-len)  mn.  tt  féleOen-t,  tb.
—ék.  1) Aki  nem  fél,  bátor,  félénktelen.  2)  Kitől
vagy  mitől  nem félnek, félelmetlen. Kétes értelménél
fogva,  s  minthogy úgy  is  vannak  ezen  fogalmak  ki-
tételére  szabatosabb  szavaink,  ezen  különben  is  ritka
használatú  kifejezést bízvást  nélkülözhetjük.

FÉLÉTLEN,  (fél-étien)  ősz.  mn. Ki  félig  étien,
félig  éhgyomorral  levő, ki  alig  evett  valamit,  félig
lakott.

FELETLENSÉG,  (fel-et-len-ség) fn.  tt.  feleOen-
ség-ét.  Páratlanság, vagyis  hasonló  társ  nélküli  álla-
pot,  vagy  tulajdonság.  Felebaráti  szeretet nélkül való
állapot.  „Kiáltatja  (az  hatalmas  Isten),  hogy  ne  él-
jünk  ily  feletlenségben."  Horváth  András  a  XVI.
századból.  V.  ö.  FELETLEN.

FELETLENÜL,  (1),  (fel-et-leu-ül)  ih.  Páratla-
nul,  hasonló  társ  nélkül, baráttalanul.  V.  ö.  FÉL,
FELETLEN.

FELETLENÜL, (2), v. FÉLETLENŰL, ih. 1.
FÖLETLENÜL.

FÉLETLENŰL  ,  (fél-et-len-ül)  ih.  A  nélkül,
hogy  félne;  vagy  anélkül,  hogy  félnének  tőle.  V.  ö.
FÉLETLEN.

FELETT  v. FELETT  v. FÖLÖTT,  (fel-ett  stb.)
névutó.  Személyragozva  : feleltem,  feletted,  felette  stb.
v.  fölöttem,  fölötted,  fölötte.  Ragozatlan  állapotában
az  illető  név  nem  szenved  változást  előtte, pl.  Ház
felett,  fejünk  felett.  Mindenek  felett,  de  harmadik sze-
mélytt  raggal  sajátító  rag  kívántatik  mellé , pl.  ház-
nak felette,  mindeneknek fölötte.  Értelmére  nézve  ám.
1) Valaminek  tetején,  ormán , legmagasabb  pontján.
Ház  felett  rak fészket  a  gólya.  2)  Valamit  túlhaladva,
magasságra  emelkedve.  A  város felett  setét felhő  bo-
rong.  ErdS  felett  repkedő  madarak.  3)  Vétetik  r6l  rol
értelemben.  Tanakodni,  értekezni  valamely  tárgy  fe-
lett.  Aggódni  kedveseink felett.  4)  Miatt. Sírni, panasz-
kodni  veszteségünk  felett.  5)  Néha  ám.  körül, mellett,
bizonyos  időben.  Asztal  felett  beszélgetni,  mulatni.  6)
Hasonlító  erővel  bírván  ám. jobban,  inkább  mint,  pl.
Mindenek felett  szeressük az  Istent.  Sokak  felett  többre
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becsüllek.  Nyelvhasonlat  szeriSot  ellentétetik  az  alatt
nérutónak,  a helyhatározó gyanánt  önállólag  is  hasz-
náltathatik.  Ő  köztllnk  felett  (fel-ént)  áll.  Fölöttébb
vagy,  hogy  sem fülemelkedhetnénk  hoKsád,  mert mi  alatt
vagy  alattabb  vagyunk.

FELETTE  v.  FELETTE  v. jobban  :  FÖLÖT-
TE,  (föl-ött-e)  ih. Igen  nagyon,  másokat  túl  szárnyal-
va, másokon  túl  emelkedve.  Felette  bánom bal  lépése-
met. Felette  magatan  repUlS  sót.

FELETTÉBB  v.  FELETTÉBB  v.  FÖLÖT-
TÉBB,  (fól-ött-e-ebb)  ih.  a  második  fokon.  Az  igen
nagynál  is nagyobban,  a túlzónál túlzóbban.  Felettébb
meghatotta  stivét  hazájának  romlása.

FELETTÉBB- v.  FÖLÖTTÉBBVALÓ,  (fölöt-
tébb-való) ősz.  mn.  Igen  rendkívüli, mindeneket  felül-
múló,  túlszárnyaló.  Egy  nemtetet  csak  felettébbvaló
erőszak  semmisíthet  meg  egysterre.

FELETTÉBB-  v.  FÖLÖTTÉBBVALÓSÁG,
(fölöttébb-valóa&g)  ősz. fn.  Rendkívüli  nagyság, ma-
gasság, minden  mértéket  túlhaladó  erő.

FELETTE-, • jobban  :  FÖLÖTTEVALÓ,  (föl-
ötte-való) ősz.  mn.  1) Igen  nagy.  FSlöttevaló  steretet-
tel  viseltetni  Isten  iránt.  2)  Elüljáró.

FELETTE-jobban: FÖLÖTTE VALÓSÁG,  (föl-
ötte-valósag) ősz.  ín.  A  soknak,  nagynak  igen  magas
foka,  túlság.

FÉLÉVES, (fél-éves) ősz.  mn. 1. FÉLESZTEN-
DÖS.

FELEZ,  (fel-ez, fél  névszótól) önh.  m.  felet-tem,
—tű,  —üt. Valakivel  úgy  osztozik  valamiben, hogy
mindegyik  az  illető  egésznek  felét  kapja.

FELEZ,  (fél-éz)  1. FÖLÖZ.
FELEZÉS,  (fel-ez-és)  fn.  tt. feletés-t,  tb.  —ék.

Oaztozás  neme, midőn  ketten  valamiben feleznek.  V.
ö. FELEZ.

FÉLÉZET,  (fél-éz-et)  fn.  1. FÖLÖZET.
FELEZŐ,  (fel-ez-ő)  mn.  tt.  fele*8-t.  Aki  egy

mással  fékészben  osztozik.  FelenS  munkatársak.

FELEZŐ, (fél-óz-ő) fn. 1. FÖLÖZŐ.

FELFAKAD,  (fel-fakad)  ősz. önh.  1)  Növekedő
dagadás következtében  felpattan,  felnyílik,  felszakad.
Felfakad  a  vérkelét.  2)  Mondjuk  föld  alatti  vízről,
midőn  felbugyog.

FELFAKASZT,  (fel-fakaszt)  ősz.  áth.  Véghez-
viszi, eszközli, okozza, hogy  valamely dagadt  test fel-
fakadjon.  Felfakasiíani  a  kelést,  hólyagot.

FELFAL,  (fel-fal)  ősz. áth.  Falva  szájba  kapja,
hogy  megegye;  mohón  megeszik  valamit.  V.  ö.
FAL,  ige.

FÉLFALUSI,  (fél-falosi)  ősz.  mn.  Félparasz-
tos , nyers, durva.  Félfalusi  viselet.  Félfalun  erköl-
csük, ttokások.

FELFATYOLOZ, (fel-fátyoloz)  ősz. áth.  Fátyol-
lal  feldíszít,  betakar. Felfátyohtni  a  fejet.

FEL-  jobban  : FÖLFÉD  v.  FELFÖD,  (fól-féd
v.  fel-főd)  ősz. áth.  Elrejtett,  eltitkolt,  nem  tudott,
nem  ismert  tárgyat  világosságra  hoz,  feltakar,  föllel.

Fölfedni  a  titkot.  Fölfedni  a  szeméremrésteket.  Fia-
fedni  valaki  gyengeségeit.  Némely  régi  kétiratokat,  ok-
leveleket  fölfedni.  Östveesküvést,  ctimboraságot  fölfed-
ni.  V.  6. FED.

FÉLFÉDÉL  v.  FÉLFÖDÉL,  (fél-fedél  v.  födél)
ü«a.  fű.  Az  épületen  oly  födél,  melynek  csak  egy  ol-
dala  van.

FÉLFÉDELÉKv.  FÉLFÖDELÉK,  (fél-fédelék
v. födelek) ősz.  fn. Félszín,  félhaj  , hiú, melynek csak
egy  oldalról  van  fedele. Szélesb  ért  fedél,  mely csak
félig  takar  be  valamit.  Félfedelék  a  hintán.

FÉLFÉDELES v.  FÉLFÖDELES,  (fél-fédeles
v.  födeles)  ősz.  mn. Félfedéllel  ellátott, minek  csak
félfedele  van.  Félfedeles  hát.  Félfedeles  hinta.  V.  ö.
FÉDELES.

FÉLFÉDELÜ v. FÉLFÖDELÜ, 1. FÉLFÉ-
DELES.

FEL-, jobban  :  FÖLFEDÉS,  (fel-födés)  ősz. fn.
Cselekvés,  illetőleg  nyilvánosságra,  tudomásra  hozás,
midőn  valamit  fölfedüuk.  V.  ö.  FELFÖD.

FEL-,  jobban  :  FÖLFEDEZ  v.  FELFÖDÖZ,
(fól-fédéz  v.  fel-fódöz)  ősz.  áth.  A  felfed  igének  gya-
korítója,  s  ám. tartós,  folytonos  működés által  fölfed,
azaz,  felvilágosít,  feltakar,  feltalál  valamit  V.  ö.
FELFED.

FEL-, jobban  :  FÖLFEDEZÉS  v.  FELFÖDÖ-
ZÉS,  (föl-fédézés  v.  íel-födözés)  ősz.  fn.  Valamely
tárgynak  gyakori,  folytonos  működés  által  eszkőzlött
fölfedése.  V.  ö. FELFEDÉS.

FEL-, jobban: FÖLFEDEZŐ v. FELFÖDÖZÖ,
(föl-fedező  v.  fel-fódözö) ősz.  fn.  Személy, ki  valamely
elrejtett,  eddig  nem  ismert,  nem tudott dolgot,  tár-
gyat  feltalál,  tudomásra hoz. Régi  oklevelek,  Amerika,
Australia  fSlfedetSi.

FÉLFEGYVERÉS,  (fél-fegyveres)  ősz.  mn.
Nem egészen, csak  félig  fegyverkezett.  Félfegyveret
ujonaeok,  Onvállalkozók.

FEL-, jobban  : FÖLFEGYVEREZ,  (föl-fegyve-
réz)  ősz.  áth.  Fegyverrel  fölszerel,  fegyverbe öltöztet,
fegyverrel  ellát. Fölfegyveretni  a*  ujonetokat.

FEL-, jobban : FÖLFEGYVERÉZÉ8,  (föl-fegy-
verézés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  fölfegyve-
rezünk. V.  ö. FELFEGYVERÉZ.

FEL-, jobban  : FÖLFEGYVERKÉDIK,  ősz. k.
1.  FELFEGYVERKEZIK.

FEL-,  jobban  :  FÖLFEGYVERKÉZÉS,  (£51
fegyvcrkézés)  ősz.  fn.  Fegyverbe  öltözködés.

FEL-,  jobban  :  FÖLFEGYVERKÉZIK,  (fel-
fegyverkezik)  ősz. k.  Fegyverbe  felöltözködik , fegy-
veresen  felkészül.  Flilfegyverkessni  a  csatára.  Átv.  ért
védelmi  eszközökkel  ellátja  magát, neki  készül  az el-
lenszegülésnek. Erőt  lélekkel,  Istenbe  helytett  bitalom-
mal  fSlfegyverkemi  a  bűn  kísérlete  ellen.

FEL-, jobban  : FÖLFEGYVERKÉZTET,  (fól-
fegyverkéztet)  ősz.  áth.  Megparancsolja,  meghagyja,
rendeli,  hogy  valaki  felfegyverkezzék.  Sxblgákat  föl-
fegyverkettetni  át  éjjeli  rablók  ellen.  Forradalomban
fölfegyuerkettetni  a föld  népét.
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FEL-,  jobban  :  FÖLFEGYVERZES,  (fól-fegy-
verzés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  mely  által  valakit  fegy-
verrel  ellátunk  ,  vagy  fegyverbe  öltöztetünk.  V.  ö.
FELFEGYVEREZ.

FEL-, jobban  : FÖLFEJLIK,  (föl-fejlik)  ősz.  k.
Valaminek  varrása,  kötése  felbomlik,  felszakad,  elvá-
lik.  Fölfejlett  a  zsák  feneke.  Fölfejlett  könyökön  a  ru-
ha.  V.  ö. FEJLIK.

FEL-, jobban  :  FÖLFEJT,  (föl-fejt)  ősz.  áth.
Varrást,  kötést  felbont,  felold.  Fölfejtem  a  hibásan
varrott  ruhát.  Fölfejteni  a  harisnyát.  V.  ö. FEJT.

FEL-, jobban  :  FÖLFEJTÉGET,  (föl-fejtéget)
ősz.  áth.  és  gyakor.  Valamit  folytonosan  fejtve  fel-
old,  felbont,  varrását,  kötését feloszlatja.  Fölfejtegetni
át  avult  ruhadarabokat.  V.  ö. FEJTÉGET.

FEL-, jobban  : FÖLFEJTÉGETÉS,  (föl-fejtége-
tés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit  fölfejtegetünk.

FEL-,  jobban  :  FÖLFEJTÉS,  (föl-fejtés)  ősz.
fn.  Valamely  varrott,  kötött  műnek  feloldása,  fel-
bontása.

FEL  v.  FÖLFÉKEZ,  (fel-  v.  föl-fékez)  ősz.
áth.  Fékre,  kötöfékre  fog,  féket  vet  a  fejére.  Felfé-
kezni  a  gyepeit  legelő  lovakat.  V.  ö.  FÉKEZ.

FEL-  v.  FÖLFÉKEZÉS,  (fel-  v.  föl-fékezés)
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  a  lovat  fékre,  kötöfékre
fogják.  A  szilaj  csikó  felfékezése  nagy  fáradságba
kerül.

FEL-,  jobban  :  FÖLFELÉ,  (föl-felé)  ősz.  ih.
Oly  irányban ,  vonalban ,  mely  magasra  liat.  Fölfelé
megy,  ki  a  hegytetőre  akar  ju/iii.  Fölfelé  vontatni  a
hajókat.

„Fölfelé  megy  borban  u  gyöngy,
Jól  teszi."  Vörösm.

Ellentéte  :  lefelé.  Tájékozás!  ért.  ám.  éjszak  felé.
Tavastszal  fölfelé  mennek a  vándormadarak.

FÉLFELE,  régies,  f él,-e  értelemben.  „Félfele
biván."  „Félfele  ál Iánk." Debreczeni  Lcgendáskönyv.
„Mert  ott  a  szegények  félfele  buválnak."  Pesti  Gá-
bor  meséi.

FÉLFELÉ,  (fél-felé)  ősz.  ih.  Oldalra,  féloldalra,
cgyikfelé.  Felfelé  áll  a  kalapja,  süvege.  Felfelé  hajlik
a  roszúl  ráköti  kazal.

FÉLFELÉVALÓ,  (félfelé-való)  ősz.  inn.  1)  Egy
oldalra,  féloldalra  való.  Félfelévaló  rúd,  korlát.  '2)
Félrevaló,  félenlevö,  utón  kívüli.  Félfelé  való  helysé-
gek, puszták.

FÉLFELÖL,  (fél-felöl)  ősz.  ih.  Egy  oldalról,
egy  részről,  fél  oldalról.  Félfelöl  beárkolt, félfelöl  sza-
badon  hagyott  rét.  Fé/felöl  fázni,  átfáznt.  Félfelöl  meg-
faragott  gerenda.

FEL-  v.  FÖLFÉR,  (fel-  v.  föl-fér)  ősz.  Önh.  Bi-
zonyos  magasságban  helyet  kap,  hely  jut  neki.  ^féy
néhány  bátakerettt  fetfér  az  osztagra. Nincs  oly  rakott
szénásszekér,  melyre  mé<j  egy  villával  fiil  nem  férne.
(Km.).  V.  ö.  FÉR.

FEL-  v.  FÖLFÉRCZÉL, (fel- v.  föl-férczel;  ősz.
áth.  Valamit  férczelve  felvarr,  iclakgat.  Felférctelni
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a  tzinpadi  ruhára  holmi  csipkéket,  szalagokat.  V. ö.
FÉRCZÉL.

FÉLFÉRFI,  (fél-férfi)  ősz.  fn.  1)  Férfi,  ki  gyá-
vasága  miatt  a  valódi  férfi  nevet  nem  érdemli  meg;
asszonyos,  katuska  ember.  2)  Heréit  férfi.

FÉLFÉRGES,  (fél-férges)  ősz.  mn.  Amit  félig
meglepett,  megrontott  a  féreg.  Félférges  alma,  dió.

FEL-  jobban  : FÖLFESLIK,  (föl-feslik)  ősz.  k.
A  fölfejlik  igével  legszorosabb  rokonságban  áll,  azon
különbséggel,  hogy  ami  felfeslik,  nagyobb  erőszak-
kal,  szakadással  bomlik  fel,  mint  ami  felfejlik.  Föl-
feslik  a  vászon,  midőn  a  kalmár  ketté  hasítja.  Fölfes-
lik  a  varrás,  ha  az  öszveoarroít  feleket  kettétépik.  Föl-
fejlik  a  harisnya,  ha  roszúl  volt  bekötve,  vagy  fejtő
tűvel  felbontogatják.

FEL-  jobban  : FÖLFEST,  (föl-fest)  ősz.  áth.  1)
Valamely  képet  bizonyos  helyre,  magasságra  fest.
íírlnyi  kirolianását  Szigetvárából  fölfestették  a  szigeti
templom  boltozatára.  2)  Festék  gyanánt,  festésre  fel-
használ ,  elfogyaszt.  Fölfesteni  minden  festéket.  Min-
den pénzét  fölfestette  a  művész  valamely  drága  képre.

FEL-  v.  FÖLFÉSÜL, (fel- v.  föl-fésül)  ősz.  áth.
Fésűvel  fölfelé  kanyarít,  simít,  felsimít.  Búbosra  fel-
fésillni  a  hajat.

FEL-  jobban  :  FÖLFESZÉGET,  (föl-feszégét)
ősz.  áth.  és  gyakor.  Feszegetve,  azaz  gyakran,  foly-
tonosan  feszítve  valamit  fölemel, fölcrőtet, fclszakgat,
felbont,  felnyit.  Kapacscsal  fölfeszegetni  az  utczai kö-
vezetét.  Fölfi'szegelni  a pénzes  láda  ajtaját.  V.  ö. FE-
SZÉGET.

FEL-  jobban  : FÖLFESZÉGETÉS,  (föl-feszé-
getés)  ősz.  fn.  Valaminek  feszegetés  általi  feltörése,
felszakgatása,  felnyitása.

FEL-  jobban  :  FÖLFESZÍT,  (föl-feszit)  Ősz.
áth.  1) Feszítés  által,  egyet  feszítve  feltör,  felbont,
felszakaszt,  felnyit  valamit.  Frilfcsztieni  kapacscsal  a
leásott  követ. Fölkészíteni  doronggal  a  kaput.  2)  Vala-
mit  szétterjesztve  fölszegez  valahová.  Fölfeszíteni  a
bőrt  rámára.  Különösen, halálos  büntetésül  keresztre
szegez.  Idvözítönket  a  zsidók fő/feszítették.  Fölfessitte-
ték,  meghaló, és  eltemettetek.  (Apostoli  hitvallás).  V.  ö.
FESZÍT.

FEL-  jobban  :  FÖLFESZÍTÉS,  (föl-feszítés)
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit vagy  valakit  fölfe-
szítenck.  V.  ö.  FELFESZÍT.  Urunk  fölfeszítése.

FEL-  v.  FÖLF1CSÉRÉZ,  (fel-  v.  fól-ficséréz)
ősz.  áth.  Nyalkán  felékesít,  feleziczomáz,  ficséresen,

i  ficsúrosan  kicsíp.  Felficserézte  magát  a  tánczviga-
lomra.

FEL-  v.  FÖLFINTORÍT,  (fel-  v.  föl-fintorit)
ősz.  áth.  Fiiitoritva,  fintorgatva  feltol, felnyom.  Mond-
ják  különösen  az  orról.  Felfintot  itatta  az  orrát,  azaz
valami  nem  volt  tetszésére,  megboszonkodott.  V.  ö.
FFNTORÍT.

FELFIÓKOL  v.  FELF1ÓKOZ,  tfel-fiókol  v.
—fiókoz)  ősz.  áth. Fiókokkal  ellát. Felfiókolni  az  iro-
mányos  szekrényt.  V.  ö.  FIÓK.

45
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FELFIRKÁL,  (fel-firkái)  ősz.  gyak.  áth.  Nyíl-  .
vanos  vagy  emeltebb helyre  firkái  valamit. A  gyerme-  '
kék felfirkálják  neveiket  a  falakra.

PELF1TAT,  (fel-fitat)  ősz.  éth.  Felkutat,  fel-
kurkáaz,  felfürkész,  vadász  vízslaeb  módjára mintegy
fitosán  tartván  az  orrát  felszaglász.

FEL-  v.  FÖLFITYÉSZ,  (fel- v.  fól-fityész)  ősz.
áth. Mondják  különösen  vadászról  és  vadászebről, mi-
dőn  a  rejtekben  levő  vadat  felkutatja.  V.  ö.  FI-
TYÉSZ.

FEL- v.  FÖLFIZET,  (fel- v.  föl-fizet)  ősz.  átb.
Altalán,  a  rendes  illetéken  vagy  becsen, áron felül
fizet  Különösen.  1)  A  cserében  adott  tárgyra  még
valamit  fizet.  A  éteréit  pipára  egy pár  forintot  felfi-
tetni.  2)  Az  alkudott  díjhoz,  bérhez,  árhoz  valamit
told.  Felfitetni  a  fuvarosnak.

FEL-  v.  FÖLFIZETÉS,  (fel- v.  föl-fizetés)  ősz.
fn.  Cselekvés, midőn  valamire  felfizetünk.  V.  ö. FEL-
FIZET.

FELFODORÍT,  (fel-fodorít)  ősz.  áth.  Fodrosán
vsgy  fodrokra  felkanyarít,  fölteker.  Felfodoritani  me-
leg  vattai  a fürtöket.  V.  ö. FODOR, FODORÍT.

FELFODORÍTÁS,  (fel-fodorítás)  ősz.  fn.  Fod-
rokba  tekerés, sodrás,  felkanyarítás.

FELFODORODIK,  (fel  fodorodik)  ősz. k.  Fod-
rokba  vagy  fodrosán  föltekeredik,  felcsavarodik.  Át
ustkár  nőre felfodorodik.  V.  ö. FODOR.

FELFODROZ, (fel-fodroz)  ősz. áth.  1) Fodrokba
fölteker,  felcsavar.  Felfodrotni  a* UttSkSt.  2) Fodrok-
kal  felékesít,  felczifráz.  Felfodrotni  a*  üngöt,  ttok-
nyát. V.  ö. FODOR, FODROZ.

FELFODROZÁS,  (fel-fodrozás)  ősz.  fn.  Ékes-
getés,  csiczomázás  neme, mely által fodrossá teszünk,
vagy  fodrokkal  díszítünk  valamit.

FELFOG,  (1),  (fel-fog)  ősz.  áth.  1)  Valamit
mentében,  siettében,  futtában  atb.  feltartóztat,  aka-
dályoz.  Felfogni  árokkal  a folyó  homokot.  Gáttal,  tSl-

~téssel  felfogni  át  árvitet.  2)  Fölvesz, fölemel.  Felfogni
karra  a  fáradt  gyermeket.  Felfogni  tárban  a  ruhát.
3)  Partul  fog  , védelmez.  Felfogni  a* elhagyott árvá-
nak  ügyét.  4)  Észszel  felér.  Felfogni  át  eléadoU  tant.
Felfogni  valakinek  tervét,  ttándékát,  indítványát.  5)
Felszakaszt,  fölmetsz.  A  gyepet  nehezen fogja  fel  a»
eke.  6)  A  növény valamit ellep.  Felfogta  a  gyom  át
udvart,  a fű  át  elhagyott  utakat.

FELFOG,  (2),  (fel-fog) ősz. fn.  Fog,  különösen
emberi  szájban,  mely  a  rendes  fogsoron  fölül hibásan
vagy  fölöslegesen  nő ki.

FELFOGAD,  (fel-fogad) ősz.  áth.  1) Felvállal,
fölvesz.  Felfogadni  át  árva  gyermeket. Felfogadni  va-
lakit  fiának.  2)  Szolgálatra,  munkára felbérel.  Felfo-
gadni  valakit  inainak,  szolgálónak,  napttámomak.  3)
Adott  szóval,  esküvel  megígér,  föltesz  valamit

„Felfogadtam  száz  meg  százszor,
Hogy  én nem szeretek  máskor."

Csokonai.

4)  Önh. ért.  valakivel  viszonyos  szerződést  tesz  oly
dolog  felől,  melyet bizonyosan egyik  sem  tud,  vagy
melyről  mindenik fél  azt  hiszi, hogy ő tudja  bizonyo-
san.  Felfogadni  ttdt forintban,  hogy  a  lóversenyben
ét  vagy  ómat  lest  nyertet.  Fogadjunk  fel!  Ez értelem-
ben  igekötő  (fel)  nélkül  szokottabb.

FELFOGADÁS,  (fel-fogadás)  ősz.  fn.  1)  Fel-
vállalás.  Át  elhagyott  árvák felfogadása.  2)  Szolgá-
latba, munkára  beszegődtetés.  Cselédek,  napttámotok
felfogadása.  3)  Szerződés  valami  fölött,  mit  bizo-
nyosan  egyik  fél  sem  tud,  vagy  miről  mindenik  fél
azt  hiszi,  hogy  bizonyosan  tudja.  Szokottabban  ige-
kötő  nélkül  :  fogadat.

FELFOGÁS,  (fel-fogás)  ősz.  fn.  1)  Fölvevés,
fölemelés.  2) Észszel  felérés,  vagyis  az  észnek  azon
működése,  midőn  valamely  dologról világos  eszméje
van.  Könnyű  f elfogással  bírni.

FELFOGÓ,  (fel-fogó) ősz.  fn.  Tepsi,  melyet  a
nyársra  húzott  sült  alá  tesznek, hogy  a  lecsepegő
zsírt  felfogja.  Szélesb  ért  mint melléknév,  ami vala-
mit feltartóztat,  fölemel  vagy  pártul  vesz. Felfogó  tel-
tétek, gótok. V.  ö. FELFOG,  (1).

FELFOHÁSZKODÁS,  (fel-fohászkodás)  ősz.
fn.  Fohásznak  vagy  fohászoknak  felnyomulása,  feltó-
dnlása  a  mellből. V. ö.  FOHÁSZ.

FELFOHÁSZKODIK,  (fel-foháwkodik)  ősz.  k.
Szivéből, melléből fohászokat  bocsát  fel.  Bánatában,
ttivfájdalmában  felfohdttkodik  át  égre.  V.  ö.  FO-
HÁSZ.

FELFOLTOZ,  (fel-foltoz)  ősz.  átb.  Foltokra,
foltozásra  felhasznál, felvarr.  A maradékvdtmat, pon-
tot  ócska  ruhákra  felfoltotni.

FELFOLY,  (fel-foly)  ősz.  önh. Tulajd.  ért  ám.
valamely  híg  test alulról fölfelé terjed,  halad,  mi néha
látszólag megtörténik, pl.  Felfoly  a  Rába  vitettek  föl-
stine, midőn  a  Duna  áradása  feltartóztatja;  ámbár
tulajdonkép  lefoly,  mert  magasabb  állásról  alább
száll.  Átv.  ért  mondjuk  némely  növényekről, me-
lyeknek  indái,  szárai, kacsai  a  közel lé vő  fákra,  kerí-
tésekre,  oszlopokra stb.  felfutnak,  fóltekerőznek.  Fel-
foly  a  borsó, juhttalag  stb.

FELFOLYAMODÁS,  (fel-folyamodás)  ősz.  fn.
Felsőbb  helyre  folyamodás.  V.  ö.  FELFOLYAMO-
DIK.

FELFOLYAMODIK,  (fel-folyamodik)  ősz.  k.
Felsőbb  helyre, felsőbb  tőrvényszék  elé  folyamodik,
viszi  fel  panaszát, ügyét  V. ö.  FOLYAMODIK.

FELFOLYÓ,  (fel-folyó)  ősz.  mn. Általán, ami
fölfelé  foly,  akár  tulajd.  akár  átv. értelemben.  Felfo-
lyó  indát növények.

FELFON,  (fel-főn)  ősz. áth.  1) Hajat,  serényt,
befonva  felköt  Fetfonm  a  lófarkat,  a  lóterényt,  ám
üstököt.  2)  Fonó  eszközön,  pl.  gnzsalyon,  rokkan  fo-
nallá  sodorít, pederít, feldolgoz.  Fd/omü  naponkint
egy  kOtét  lent  vagy  kendert.

FELFORDÍT,  (fel-fordít)  ősz. áth.  Általán,  va-
lamit úgy  fordít,  he <;y  ami alól  vagy  oldalt  volt, ás
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felül  legyen,  éa  viszont.  Felfordítani  a  kiürült  hordót.
Ftlfordítani  a  csónakot.  Szélesb ért.  feldönt,  feltaszít.
Felfordítani  a  kocsit, fosukat.  V.  ö. FORDÍT.

FELFORDÍTÁS,  (fel-fordítás)  öaz.  fh.  Cselek-
vés,  mely  által  felfordltunk valamit.  V.  ö.  FELFOR-
DÍT.

FELFORDUL, (fel-fordúl)  ősz.  önh.  1)  Áltálén,
valami  úgy  fordul,  hogy  alja  vagy  oldala  fölfelé  áll-
jon,  és  viszont.  Felfordul  a  szekér  a  lejtSn.  2)  Átv.
ért  a  gyomorról  mondják,  midőn  fölkeveredik,  s a
bevett  ételt  italt  fölfelé  hajtja,  kiokádja.  Tréfás,  és
népies  nyelven  :  meghal,  megdöglik.  Felfordult  a
szegény,  Itten  nyugosztalja  !  3)  Rendes  állapota  meg-
zavarodik,  szokott  forgása  felbomlik.

„Felfordult  a  világ , eltörött  tengelye,
Régi járásának  se  nyoma,  se  helye."

Faludi.

FELFORDULÁS,  (fel-fordulás)  ősz.  fn.  1)  Ál-
lapot,  midőn  valami  oly  fordulást  szenved, melynél
fogva  alja  vagy  oldala  fölfelé  áll,  és  viszont. 2)  Va-
lamely járműnek  feldőlése.

FELFORDÜLT,  (fel-fordult)  ősz.  mn.  Aminek
atya vagy  oldala  fölfelé  áll,  és  viszont.  Felfordult  ize-
leér,  csónak.  Átv.  ért.  rendes  forgásában  megzavart,
fonák,  visszás. Felfordult  világ.

FELFORDULTSÁG,  (fel-fordultság)  ősz.  fn.
Átv.  értelemben  felfordult  állapit, a dolgoknak  fonák
•viszonya  egymáshoz,  a  rendnek  felbomlása.

FELFORGÁCSOL,  (fel-forgácsol)  ősz. áth. For-
gácsokra  farag,  metél,  gyalul.  Át  ügyetlen  asztalos
felforgácsolta  a  munkába  vett  fának  nagyobb  részét.

FELFORGÁCSOLÁS,  (fel-forgácsolás)  ősz.  fn.
A  fának  forgácsdarabokra  me:ölese,  gyalulása, fa-
ragása.

FELFORGAT,  (fel-forgat)  ősz.  áth.  és  gyakor.
Valamit  folytonosan,  vagy  több  tárgyat  egyszerre
felhány,  fölkever,  rendetlenségbe  hoz, feldúl,  feldönt,
feltaszigál,  szóval:  rendes  helyzetéből,  állásából  visz-
uásba,  fonákba  tesz  át  Felforgatni  a* üres  hordókat.
Felforgatni  a*  egytter  végig  csépelt  gabonát.  A  fSrge-
teg felforgatja  a sátorokat.  A  nyavalyatörds  felforgatja

„Felforgat  a vas  századok  érczkeze
Mindent"  Berzsenyi.

V.  6.  FORGAT.
FELFORGATÁS,  (fel-forgatás)  ősz.  fn.  Fel-

hányás , feldúlás, fölkeverés, feldöntögetés,  rendnek,
régi  viszonyoknak  felbontogatása.

FELFORR,  (fel-forr)  ősz.  önh.  Valamely  folya-
dék  a  melegségnek  azon  fokát  éri,  melyet  forrásnak
nevezünk.  V.  ö.  FORR. Felforr  a víz,  leves, kávé. Átv.
ért.  igen  fölgerjed,  különösen : vére a  nagy  harag mi-
att  rendkívüli  mozgásba jön.  Felforr  bennem a  méreg,
ha  látom  St. Kis  csupor  hamar  felforr.  (Km.).

FELFORRAD,  (fel-forrad,  ősz.  önh. Forró álla-
potba  megy  által,  növekedő  melegség,  tűz  által for-
róvá  habzik  fel.  V.  ö. FORRAD.

:  FELFORRAL,  (fel-fórral)  ősz.  áth.  Eszközli,
!  hogy  valami  felforrjon,  forróvá  legyen.  Felforralni
l  o  tejet.  Átv.  ért,  rendkívüli  hevülésbe  hoz,  feltüzel.

A  nagy  harag  felforralta  vérét.
FELFÓURALÁS,  (fel-forralás)  ősz.  fn.  Cselek-

vés,  illetőleg  melegítés,  tüzelés,  mely  által  felforra-
lunk  valamit.

FELFORRAN,  (fel-forran)  ősz. önh. A nagy tűz,
melegség miatthirteleu, egyszerre  felforr,  felbugygyan.'
A  tUtes  vasra  öntött  víz  felforran.  Az  igen  ingerlékeny
ember  csekélységre  is  felforran.

FELFORRANÁS,  (fel-forranás)  ősz.  fn.  Hirte-
len,  egyszerre  való  felforrás,  felbugygyanás.

FELFORRASZT,  (fel-forraszt)  ősz.  áth.  1)  1.
FELFORRAL.  2)  Forró  erezet,  pl.  vasat  valahová
felragaszt.  A  vaspántokat  felforrasztani  a  nyújtóra.
V.  ö. FORRASZT.

FELFORTYAN,  (fel-for-ty-an)  ősz.  önh.  Állat-
ról,  különösen  emberről  mondják  ,  midőn  haragjában
hirtelen  felpattan,  folmérgesedik.  Mindjárt  felfortyan.

„Felfortyaut  Mahomét  Nándorra, de  fökép
Fújta  Korogra  dühét."  Czuczor.

FELFOSZLAT,  (fel-foszlat)  ősz.  áth.  Eszközli,
hogy  valami  felfoszoljék.  Felfoszlatni  szálakra  a
vásznat.

FELFOSZLATÁS,  (fel-foszlatás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  valamit felfoszlatunk.

FELFOSZLIK,  (fel-foszlik)  ősz.  k.  Valamely
rostos,  szövött,  kallóit  test,  szálakra,  fonalakra,  hár-
tyákra  felbomlik,  szétválik , felszakadoz.  Felfostlik  a
be  nem  szegett  fehérrulia.  Felfoszlik  a  selyemgubó.  Fel-
foszlik  a  kígyó  bőre,  tavaszszal  Felfoszlik  a  kukoricta
héja.  V.  ö. FOSZLIK.

FELFOSZT,  (fel-foszt)  ősz.  áth.  1)  Tájdivato-
san  :  ruhát,  takarót  fölemelve,  valakit  vagy  valamit
meztelenné  vagy  fedetlenné  tesz.  Felfosztani  a  szok-
nyát,  pendclyi,  vagy  az  asszonyokat,  leányokat.  Fel-
fosztani  az  ágyat.  2)  Mondjuk  különösen  a  törökbu-
za  rakásról,  midőn  leveleitől  megtisztítják.  Felfosztot-
tuk  már  a  fórökbmát.  V.  ö.  FOSZT.

FELFOSZTÁS,  (fel-fosztás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit  felfosztunk.

FELFOSZTOLÓD1K  ,  (fel-fosztolódik)  ősz.
belsz.  Különös  gonddal, fáradsággal,  vigyázattal  fel-
húzza, fölemeli  ruháját,  fölleplezi  magát.  Felfoszíolód-
nak  a  nagy  sárban,  vízben  gázoló  nők.

FELFOSZTOZIK, (fel-fosztozik)  ősz.  k.  Leplét,
takaróját,  ruháját  fölemelve  meztelenné,  födetlennú
teszi  magát.  A  vízen  átgázolni  akarók f el f oszt óznak.

FELFÖ, (fel-fő) öaz. önh. 1. FELFORR.
FELFÖD, I. FELFED.
FÉLFÖDÉL, (fél-födél)  ősz. fn. lásd : FÉL-

FEDÉL.
FELFÖDÖZ, FELFÖDÖZÉS, 1. FELFEDEZ,

FELFEDEZÉS.
FELFÖLD,  ifel-föld)  ősz.  fn.  Általán  valamely

országnak,  tartománynak  azon  réazr.,  mely  mas>is<ib-
15 *
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bán  fekszik;  hegyes  vidék.  Különösen, Magyaország
nak  azon  éjszaki  vármegyéi, melyek a Kárpátok  men-
tében  fekszenek. Ellentéte  :  Alföld.

FELFÖLDI,  (fel-földi)  ősz.  mn. Felföldről való,
arra  vonatkozó,  azt  illető.  Felföldi  lakotok.  Felföldi
kereskedés,  müipar.  Használtatik  főnévül  is,  s  ám.
felföldön  lakó, vagy  onnan való  személy.  A  felföldiek
kötői  sokan nyaranta  alföldön  dolgoznak.

FELFÖL,  (fel-föl)  ősz.  önh.  1. FELFORR.
FÉLFÖTT,  (fél-főtt)  ősz.  mn.  Ami  kellőleg

nincs  megfőzve, félig  nyers. Félfótt  hált  enni.
FELFÖZ,  (fel-főz),  ősz.  áth.  Főzve, vagy  főzés

által  felbasznál,  elfogyaszt.  Felfutni  a piactról  fosott
eleséget.  A  budapetii  terfözSk  évenként  tSbb  ezer  mérő
árpát  felfutnék.

FELFÖZÉS,  (fel-főzés)  ősz.  fn.  Főzés  által  fel-
használása,  elfogyasztása  valaminek.

FELFRICSKÁZ,  (fel-fricskái)  ősz.  áth.  Frics-
kával  valaki  orrát  fólpeczkeli.  V.  ö.  FRICSKA.

FELFRICSKÁZÁS, (fel-fricskázás)  ősz.  fn. Cse-
lekvés,  midőn  valaki  orrát  fricskával  fölpeczkelik.

FEL-  v.  FÖLFRISÍT, (fel- v.  föl-frisít) ősz.  áth.
Azt  teszi,  hogy  valami  újra  fris  legyen.  Át  aulaira
rakott  italokat jeget  vittel  felfrissíteni.  V.  ö.  FRIS.

FEL-  v.  FÖLFRI8ÍTÉS, (fel- v.  föl-frisítés)  ősz.
fn.  Cselekvés,  mely  által  felfrisítttnk  valamit.

FELFÚ,  (fel-fű)  ősz. ith.  1) Valamit  fiivá,  fuvis
által feldagaszt  Felfdni  a  dudát,  hólyagot.  Nem hó-
lyag,  hogy  felfújod.  (Km.).  2)  Magasra  fű  valamit.
Félfém  a füstöt,  füstkarikákat.  A  szél felfúja  a papi-
rottárkányt.  3)  A  tüzet  feléleszti,  felszítja.  4)  A be-
szívott  levegővel  magát  felduzzasztja.  Felfúni  a po-
fát.  Felfiíni  magát.  5)  Tréfás  vagy  feddő  ért.  Ne ne-
ked,  fád  fel!  No  már  most  felfúhatod,  azaz  vedd
hasznát,  ha  tudod, vagy  tégy  vele,  amit  akarsz.  V.
ö.  FÚ.

FELFÜALKODIK, 1. FELFUVALKODIK.
FELFÚJ, (fel-fűj) ősz. áth. 1. FELFÚ.
FELFÚJTAT, (fel-fúj-tat) 1. FELFÚTAT.
FELFÚR,  (fel-fdr)  ősz.  áth.  Alulról  fölfelé  fúr

valamit.  Felfárni  a  börtön  boltozatát.
FELFÚTAT,  (fel-futat)  ősz.  áth.  Fúvó  eszköz-

zel,  fűjtatóval  feléleszti,  felszítja  a  tüzet.
FELFUTÓ,  (fel-futó)  ősz.  mn. Általán,  aki  vagy

ami  felfut.  Különösen  és  átv.  ért.  föltekerődző.  Fel-
futó  növények, pl.  borsók,  tökök.

FELFUTÓ,  (fel-futó)  fn.  1. SZULAK.
FELFUVALKODÁS,  (fel-fuvalkodás)  ősz.  fn.

Átv.  ért.  Ostoba  kevélység  és  nagyravágyás,  mely
semmi  lelki  erőn  nem alapszik,  s magát külsőleg min-
den  áron,  módon  nagynak  mutatni törekszik.

FELFUVALKODIK,  (fel-fuvalkodik)  ősz.  k.
Tulajdonkép  , magát felfúva  szétterjedni, nagyobbodni
törekszik.  Átv.  ért.  Üres, hiú, széllel  bélelt  kevély-
ségtől  felpuffad.

FELFUVALKODOTT,  (fel-fuvalkodott)  ősz.
tnn. Tulajd.  magában  tartott  és  felfűtt  légtől  felduz-

zadt.  FelfuaalkodoU  pofa,  béka.  Átv.  ért  Üres,  hiú,
buta kevélységtől puffadozó,  felpuffadt.  Felfuvalkodott
buta ember.

FELFUVALKODOTTSÁG,(fel-fuvalkodottság)
ősz.  fn. Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  üres, hiú,
buta  kevélységtől  felduzzad,  felpuffad,  elbizakodik.

FELFUVÁS,  (fel-fuvás)  ősz.  fn.  1) Fuvás  általi
felélesztés,  felszítás.  Át  elaludt  gyertya  felfuváta.  2)
Felpuffasztás,  benyomott, beszorított  lég  általi  felduz-
zasztás.  Hólyag,  duda  felfuváta.

FELFÚVÓDIK,  (fel-fuvódik)  5sz.  belsz.  Belső
erőszak  által  feldagad,  felpuffad.  Felfúvódott  a  ste-
lektől  a  háta.  Felfúvódik  a  tokáig  ki  nem Ürült  húgy-
hólyag.

FELFUVOLA,  (fel-fuvola)  ősz. fn.  Fuvola,  mely
felhangokat  ad.

FELFÜGOESZKÉDIK,  (fel-fttggeszkédik)  ősz.
k.  Valahová  vagy  valamire  felfüggeszti  magát  Fel-
függeszkedni  a faágra.  Felfüggeszkedni  valaki  nyakára.
V.  ö. FÜGGESZKÉDIK.

FELFÜGGESZT,  (fel-fdggeszt)  ősz. áth.  1) Va-
lamit  úgy  felköt,  felakaszt,  hogy  függjön.  Felfüggesz-
teni  a  ruhát  a  szegre.  Felfüggeszteni  a  ztiványt  akasz-
tófára.  2)  Valamitől feltételez.  Utazását  ás idStöl  füg-
geszti fel,  azaz  utazni fog,  mihelyest  az  idő  kedvez.
3)  Valakit  működése,  hivatala körében bizonyos időre
akadályoz;  valaminek  folyását  megszünteti,  elha-
lasztja.  Felfüggeszteni  a  per  alá fogott  tisztmselSket.
Felfüggeszteni  a  megkezdett munkálatokat.

FELFÜGGESZTÉS,  (fel-függesztés)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely alti l  valamit vagy  valakit  felfüggesz-
tünk.  Fegyverek,  ruhadarabok JelfUggetztéte.  Tisztvi-
selők  felfüggesztése.  A  tervezett  vállalat  felfüg-
gesztése.

FÉLFULÜ,  (fél-fülű)  ősz.  mn. és  fn.  1) Ami-
nek  egyik  füle  hiányzik,  akár  tulajd.  akár  átv.  érte-
lemben  véve.  2)  1. KÁFORKA.

FÉLFÜRDÖ,  (fél-fürdő)  ősz.  fn.  A  rendes  für-
dői évszaknak  fele.  Félfürdöt  használni, azaz  a  fürdői
évszaknak  felét  fordítani  fürdésre.

FELFÜRÉSZÉL,  (fel-fűrészéi)  ősz.  áth.  Ffi-
részszel  felhasogat,  felhasábol.  FelfUréttelni  a  tüzre-
való  fákat.  Felfürészelni  deszkákká  a  fenyStzálakat.
V.  ö. FÜRÉSZÉL.

FELFÜRÉSZÉLÉS  ,  (fel-fúrészélés)  ősz.  fn.
Fürészszel  felhasogatása,  fölmetszése,  feldarabolása
valaminek.

FELFÜRKÉSZ,  (fel-fürkész)  ősz.  áth.  Fürkész-
ve  fölkeres,  feltalál.  Felfürkénni  a  sűrűben  lappangó
foglyokat.  V.  ö. Fürkész.

FELFÜRKÉSZÉS,  (fel-furkészés)  ősz. fn.  Für-
készve  felkeresés,  feltalálás.

FELFÜSTÖL  (fel-ffistől)  ősz. áth.  Felakasztva
a  füsttel  általjárat,  megaszal  valamit  Felftíttölni  a
szalonnát,  disznólábat,  halat.

FELFÜSTÖLÉS,  (fel-füstölés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  mely által  felfü»Wlünk  valamit
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FELFÜSTÖLÖG,  (fel-fústölög)  ősz.  önh. Füs-
tölögve  felszáll,  feloszlik.  Felfüstölögnek  a  nyirkos
ágak.  Felftíttölög  az  égő  dohány.

PELFÜTYÉSZ,  (fel-fútyész)  ősz.  Ath. 1. FKL-
FTTYÉSZ.

FELFÜVEL,  (fel  füvei)  ősz.  áth.  A  füvet  föl-
eszi,  fóllegeli.  A  csordák,  nyájak  felfüvelik  a  réteket.

FELFŰZ,  (fel-fűz)  ősz.  Ath. 1)  Egyenként,  sze-
menként,  levelenként  stb.,  sinórra,  madzagra,  fo-
nalra  húzogat.  Felfűzni  a  gyöngyszemeket.  Felfűzni  a
dohányt.  2)  Fűzővel,  sinórral  felköt,  felszorít.  Fel-
futni  a  bakancsot,  az  asszonyt  vállat.  V.  ö. FŰZ.

FELFŰZÉS  ,  (fel-fúzés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
melynél  fogva  valamit  felfűzünk.  Gyöngyök,  olvasó-
ttemek felfűzése.  Bakancs,  topán  felfűzése.

FELQALLÉKOZ,  (fel-galléroz)  ősz.  Ath.  Gal-
lérral  ellát, gallért  varr  fel  reá.  Felgallérozni  a bun-
dát,  köpönyeget.

FÉLGÁLYA,  (fél-gAlya)  ősz.  fn.  Kis  tengeri
hajó,  kis  gAlya.  V.  ö.  GÁLYA.

FELGARÁDOL,  (fcl-garAdol)  ősz.  Ath. GarA-
dot  hányva  bekerít,  felárkol.  Felgarádolni  a  kertet.
V.  ö. GARÁD.

FELGARÁDOLÁS,  (fel-garAdolás)  ősz.  fn.  Ga-
rAddal  bekerítés,  feltöltés,  felárkolAs.

PÉLGÁTNA,  (fél-gAtu-\)  ősz.  fn.  A  haditudo-
mányban, ám.  oly  gátna,  melynek  csak  egy  felöl van
mellvédé.  V.  ö.  GÁTNA  és  MELLVÉD.  (Halbe
Sappe.)

FELGÁTOL,  (fel-gAtol)  ősz.  Ath. GAttal  feltölt.
Felgátolni  vitáradások  ellen  n  réteket,  szántóföldeket.

FELGÁTOLÁS,  (fel-gAtolAs)  ősz.  fn.  GAttal
feltöltés,  elrekesztés.  V.  ö.  GÁT.

FELGAZDA,  (fél-gazda)  ősz.  fn.  Németes  szó,
magyarosabban  : félhelyet  v. félteiket  gazda.

FEL-  v.  FÖLGÉRDÜL,  (föl-gérdül)  ősz.  önh.
Székely  szó,  másutt  : felröhen  (a disznó).

FEL-,  jobban  :  FÖLGERÉBÉL,  (föl-gerébél)
ősz.  Ath. Gerébbel  bekerít,  felhány.

FEL-, jobban  :  FÖLGEREBLYÉL  ,  (föl-gcreb-
lyól)  ősz.  Ath. Gereblyével  fc'gyüjt,  felhárít,  fölszed,
feltakarít.  Fölgereblyélni  az  elszórt  széna-,  szalmaszá-
lakat, a  tarlót.

FEL-  jobban  : FÖLGEREBLYÉLÉS,  (föl-gc-
reblyélés)  ősz.  fn.  Gereblyével  felgyüjtés,  felszedés.

FEL-  jobban  :  FÖLGEIJ JED,  (föl-gerjed)  ősz.
önb.  Gerjck,  gerjedclmek  kelnek  föl  benne;  indulat,
különösen  a  nemi  ösztön  támad  fel  benne  ; félmérge-
lődik,  felboszonkodik. V.  ö. GERJ,  GERJED.

FEL-  jobban  : FÖL,GERJEDÉS,  (fól-gerjedés)
ősz.  fn.  Állapot,  midőn valakiben  a  gerjek  feltámad-
nak ;  felindulás,  haragra  lobbanAs;  nemi ösztön vá-
gya.  V.  ö. GERJ,  GERJED.

FEL-  jobban  :  FÖLGERJESZT,  (föl-gerjeszt)
ősz. Ath. Valakit  gerjekre  felindít;  felingercl,  felösz-
tönöz ; nemi  vágyakat  ébreszt.  Fölgerjetzteni  valaki-
nek  haragját.  Fölgerjestteni  az  ifjúban  a  nemi  ösztönt.

Fölgerjeszteni  a  hallgatókat  boszúra,  áhítatra,  jóté-
konyságra.  V.  ö.  GERJ,  GERJESZT.

FEL-  jobban  :  FÖLGERJESZTÉS,  (föl-ger-
jesztés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  illetőleg  izgatás,  ösztön-
zés,  mely  Által  valaki  v.  valami  fölgerjesztetik.

FÉLGOLYÓ,  (fél-golyó)  ősz-  fn.  1. FÉLTEKE.
FELGOMBOL,  (fel-gombol)  ősz.  Ath.  1)  A

gombot  a  gombházból, gomblikból  kihúzván, kifordít-
ván, valamit  felold, felbont, elválaszt. Fel- v. kigombol-
ni  a  dolmányt,  mellényt.  2) Gombbal  felköt,  felakaszt.
Felgombolni  a paplanra  a  lepedőt.  Átv.  ért.  Felgom-
bolni  az  ajakat,  ám.  ki  és  felfelé  fordítani.

FELGOMBOLYÍT,  (fel-gombolyít)  ősz.  Ath.
Fonalakat,  czérna-,  selyem-,  pamutszálakat  gombo-
lyagba  fölteker.  V.  ö.  GOMBOLYAG.  Felgombolyí-
tani  a  megszapult  és  takácshoz  viendő fonalat.  Fel-
gombolyitani  a  selyemgttbókal.

FELGOMBOLYÍTÁS,  (fel-gombolyitAs)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely  Által  holmi  szálas,  fonalas  testeket
felgombolyítanak.

FÉLGÖMB,  (fél-gömb) ősz.  fn.  1.  FÉLTEKE.
FÉLGÖMBÖLYEG,  (fél-gömbölyeg)  ősz.  mn.

Félig  gömbölycg  ,  egyik  oldalról  gömbölyű.  V.  ö.
GÖMBÖLYEG.

FELGÖNDÖRÍT,  (fel-göndörít)  ősz.  Ath.  Ha-
jat,  szőrt, vagy  ezekhez  hasonló  testet  göndör  ala-
kúvá  tesz,  göndörré  föltekerget,  felkanyargat.  Fel-
göndörtíeni  az  ilstököt,  a  ló  serényét.  V.  ö.  GÖN-
DÖR.  Vastag  hangon  : felgondorít,  felkondortí.

FELGÖNDÖRÍTÉS,  (fel-göndörítés)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely  Által  valamit  felgöndörítünk.  Vastag
hangon  : felgondortíás,  felkondorítás.  V.  ö.  FEL-
GÖNDÖRÍT.

FELGÖNDÖRÖDÉS,  (fel-göndörödés)  ősz.  fn.
Göndör  alakban  föltekeredés,  felcsavarodás.  Hajak,
telyemgyapju  felgöndörödéte.

FELGÖNDÖRÖDIK,  (fel-göndörödik)  ősz.  k.
Göndörré,  göndör  alakuvA  föltekeredik,  felcsavaro-
dik.  A  kis  fiú  haja,  a  juh  gyapja  felgöndörödik.  Vas-
tag  hangon  :  felgöndörödik  v.  felkondorodik.  V.  ö.
GÖNDÖR.

FELGÖNGYÖL,  (fel-göngyöl)  ősz.  Ath. Vala-
mit  göngyölve  fölteker,  felcsavar,  felkanyargat. Hen-
gerre  felgöngyölni  a  vásznat.

FELGÖNGYÖLGET,  (fel-göngyölget)  ősz. Ath.
és  gyakor.  Folytonosan  és  különös  gonddal  felgön-
gyöl.  Felgöngyölgetni  hengerre  valamely  oklevelet,  régi
kéziratot.  Felgöngyölgetni  fejére  a  leplet.  V.  ö.  FEL-
GÖNGYÖL.

FELGÖNGYÖLÍT,  (fel-göngyölít)  ősz.  Ath. 1.
FELGÖNGYÖLGET.

FELGÖNGYÖLÖDIK, (fel-göngyölödik)  ősz.  k.
1. FELGÖNGYÖLÖG.

FELGÖNGYÖLÖG,  (fel-göngyölög)  ősz.  önh.
Göngyölögve,  azaz  körültekeredve  felcsavarodik.
Felgöngyölög  a  ruha  a  mángolófára.  Felgöngyölög  a
fonal  az  orsóra.  V.  ö. GÖNGYÖLÖG.



715  FELGÖRBED — FELGYÓGYÍT FELGYÓGYiTÁS—FELGYŰR  716

FELGÖRBED,  (fel-görbéd)  ősz.  önh.  Fölfelé
görbéd,  fölfelé  hajlik,  Felgörbed  a  csizmája  orra.
FelgSrbed  a*  eröktidti  barom  hátgeríncte.  V.  ö.
GÖRBÉD.

FELGÖRBESZT,  (fel-görbeszt)  ősz.  áth.  Azt
teszi, hogy  valami  fölfelé  görbedjen.  Felgürbestteni  a
desikába  vert  stég  végit.  Felgürbestteni  a  hajóbókony-
nak  való fákat.  V.  ö. GÖRBESZT.

FELGÖRBÍT, (fel-görbít) ősz. áth. 1. FEL-
GÖRBESZT.

FELGÖRBÜL, (fel-görbfll) ősz. önh. 1. FEL-
GÖRBED.

FELGÖRGET,  (fel-görget)  ősz.  áth.  Valamit
görgetve,  azaz  gnrítva,  tengelye  körfii  forgatva  fel-
hajt,  fel tologat.  Felgörgetni  az  üres  hordót  a pincté-
b8l.  V.  ö. GÖRGET.

FELGÖZÖLÖG,  (fel-gőzölög)  ősz.  önh. éi gya-
kor.  Valaminek  gőze  fölfelé  száll;  gőzölögve  föl-
emelkedik. FdgotötíSg  a  hidegre  kihordott  melegganaj.
V. ö. GŐZÖLÖG.

FELGYALOGOL,  (fel-gyalogol)  ősz.  önh. Gya-
logolva  megy  föl  valahová. Felgyalogolni  a  várba,  a
magas  hegyre.  PutrSl  felgyalogolni  Bécsbe.  V.  ö.
GYALOGOL.

FELGYALÚL,  (fel-gyaldl)  ősz.  áth.  Gyalaval
felsimít,  eltisztít,  felaprít,  felhasogat,  felszakgat  etb.
Fdgyaliílni  a  görcsöt  vagy  surf oltót pallót.  Felgya-
lulai  a  repedéseit  asetall. Felgyalulni  a futni  való  tö-
köt, káposttát,  répát.  V.  ö. GYALUL.

FELGYARAPODIK,  (fel-gyarapodik)  ősz.  k.
Felnő,  feUerdül.  Élnek  e  szóval  Bodrogközben.

FÉLGYÁSZ,  (fél-gyász)  ősz.  fn.  Oly  gyász,
mely  a  valódi  szokott  mély  gyásznak csak  némely
jeleit  viseli,  mutatja,  pl.  midőn  a  női  gyászruha  nem
egészen  fekete, csak  félfekete  vagy  hamvas  szövetből
van  készítve.  Vagy  : azon gyász,  melyet a kiszabott
gyászidőnek  második  felében  szokás  viselni.  Fél-
gyástba  öltötködni.  Félgyástt  viselni.

FÉLGYÁSZOS,  (fél-gyászos)  ősz  mn.  Fél-
gyászban járó,  félgyászt  viselő.  V.  ö. FÉLGYÁSZ.

FEL-  jobban  : FÖLGYEPLÖZ,  (föl gyeplőz)
ősz.  áth.  Gyeplővel  fölszerel,  gyeplőre  fog.  Felgyep-
VSsmi  a  kocsiba fogott  lovakat.

FEL- jobban : FÖLGYEPÜZ,  (föl-gyepüz)  ősz.
áth.  Gyepfivel  bekerít.  FSlgyeptttni  a  veteményes
kerteket.

FELGYILKOL, (fel-gyilkol)  ősz.  itb.  Gyilok-
kal  vagy  más  szúró,  vágó  fegyverrel  mindnyáját
megöli,  felkonczolja.  Felgyilkolni  a  bevett  várban  ta-
lált  katonákat  és  lakosokat. Felgyilkolni  a  pusttai
vándorokat.  V.  ö. GYILKOL.

FEL-GYÓGY,  erdélyi  falu  Alsó-Fehér  megyé-
ben ; helyr.  Oyógy-on,  —rá,  —ról.

FELGYÓGYÍT,  (fel-gyógyít)  ősz.  áth.  Valakit
úgy  gyógyít,  hogy  betegségéből  fellábadjon s egész-
ségessé  legyen.  Felgyógyítani  a  kárháti  betegeket.  V.
ö.  GYÓGYÍT.

FELGYÓGYÍTÁS,  (fel-gyógyítás)  ősz.  fn.  A
betegnek  egészséges  lábra  állítása.

FELGYÓGYUL,  (fel-gyógyúl)  ősz.  önh. Beteg-
ségből  egészséges  lábra  áll,  fellábad.

FELGYÓGYULÁS,  (fel-gyógyulás)  ősz.  fn.
Betegségből  fellábadás,  fóléperedés.

FELGYÖNGYÖZ,  (fel-gyöngyöz)  ősz.  áth.
Gyöngyökkel  felékesít,  felczifraz,  feldíszít  Felgyön-
gyözni  a nyakat.  V.  6.  GYÖNGY.

FELGYÖNFYÖZÉS,  (fel-gyöngyözés)  ősz.  fn.
Gyöngyökkel  feldíszítés,  fölékesítés.

FELGYÚJT,  (fel-gyujt)  ősz.  áth.  Azt  teszi,
hogy  valami felgyűljön;  tüzet  tesz  valami alá,  hogy
ezt égésbe  hozza;  szándékosan, másnak  kárára  gyújt
meg  valamit.  Felgyújtani  a  hátat,  hátait.  Felgyújtani
a*  ellenség  várát.  Felgyújtani  a  várost,  falut.  V.  ö.
GYÚJT.

FELGYUJTÁS,  (fel-gyújtás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  mely  által  valami felgyúlad;  különösen,  szándé-
kos gonosz  tett,  midőn  valaki  más  kárára  gyújt  meg
valamit,  hogy  hamuvá  égjen.

FELGYUJTOGAT,  (fel-gyojtogat)  ősz.  áth.  és
gyakor.  Egymás  után,  folytonosan,  ismételve  gyújt
fel  valamit  Felgyujtogatni  a  katalokba,  boglyákba
rakott  sténdt. Felgyujtogatni  ős  ellenség  városait,  fa-
lait. V.  ö. GYUJTOGAT.

FELGYŰL,  (fel-gyúl)  ősz.  önh.  Tüzet  fog,
lángra  kap,  égni  kezd.

FELGYÚLAD,  (fel-gyúlad)  ősz.  önh.  Nagyobb
kiterjedésben  égni  kezd,  fellángol.  Átv.  ért.  nagyon
fölgerjed,  felindúl. Felgyűlöd  benne  a  vér.  Haragra,
mertlenre  felgyúladni.  V.  ő. GYULÁD.

FELGYÚLASZT,  (fel-gyúlaszt)  ősz.  áth.  Esz-
közli,  hogy  valami  felgydladjon.  Felgyúlasztani  a
várost.  Átv.  ért  Fölgerjeszt,  felindít  Felgyúlas*tani
a  vért.  Haragra  felgyúlasttani  valakit.

FELGYÚR,  (fel-gyúr)  ősz.  áth.  Gyúrva  fel-
dagaszt,  azt  teszi,  hogy  megkeljen,  fölkeljen,  felda-
gadjon.  Felgyúrni  a  tésttát.  Frlgyúrni  a  sarat.  V.  ő.
GYÚR.

FELGYÚJT,  (fel-gyüjt)  ősz. áth.  1) Embereket
valahová csoportosan felidéz,  felhí.  Felgyüjteni  o párt-
feleket  a  megyei  terembe.  2) Föltetéz, felhalmoz,  fel-
takarít.  Felgyüjteni  mindenféle  éhséget  és fegyvert  a
várba.  3)  A  lekaszált  füvet,  takarmányt, gizgazt  pet-
renczékbe,  baglyákba  rakja  öszve. V.  ö.  GYŰJT.

FELGYŰL,  (fel-gyűl) ősz.  önh.  1)  Csoportosan,
seregesen  főimegy valahová.  Budapest  lakon  húsvét-
hétfőn  felgyűlnek  a  Gellérthegyre.  2)  Az  állati  test  a
geny  össrecsomósodása  által  feldndorodik.  Felgyűl  o
keléses  bőr.  V.  ö. GYŰL.

FELQYÜLEKÉZIK,  (fel-gyfilekézik)  ősz.  k.
Valamely  helyre többen  egymás  után  felmennek, fel-
tódulnak.

FELGYÜR,  (fel-gyfir)  ősz.  áth.  Valamely  hajt-
ható, sodorható  testet  mintegy  gyűrű  alakban  felso-
dor,  felteker.  Felgyurni  át  ttng  ujját,  o  gálya  stdrát.
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üevertében felgyümi  a  köpönyeg stárnyát.  Szólesb  ért
sima  testet  ránczossá  tesz,  öszvevissza  hajtogat;  fel-
dönczöl.  Felgyümi.  lábakkal  a  pallószönyeget.  V.  ö.
GYÜE  én  GYÚR.

FELGYÜREKÉZIK,  (fel-gyürekézik)  ősz.  k.
Bubáinak  szárait  felgyűri.  Különösen  az  ujjas  ruha,
péld.  dolmány,  üng  ujját  felgyürve  valamely  munká-
ra,  birkózásra,  verekedésre  készül.  Felgyllrekezik  a
favágó,  a  kégmíves,  midőn  dologhoz fog.  Felgyürekez-
nek  a  legények,  midőn  birkózni  akarnak.  Máskép : fcl-
türekézik,  feltUrközik.

FELGYÜRKÖZ1K,  1.  FELGYÜREKÉZIK.
FELGYÜRÜZ,  (fel-gyürüz)  ősz.  áth.  Gyűrűvel

felékesít;  gyűrűt  húz vagy  varr  rá.  Felgyürüzni  az
ujjakat.  Felgyürüzni  a  függönyt.  Átv.  ért.  valamit
gyürűalakúan  körülmetél.  Felgyürtizni  a fa  derekát,
a  botot.  V.  ö. GYŰRŰ.

FELGYÜRÜZÉS,  (fel-gyürüzés)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely által  felgyürüzünk  valamit.

FELHABAR,  (fel-habár)  ősz.  áth.  Valamit ha-
barva  fölkever.  Felhabarni  a  koldúskását.  Fdhabanti
a  rátottának  való  tojást.  V.  ö. HABAR.

FELHÁBORGAT,  (fel-háborgat)  ősz.  áth.  éa
gyakor.  Gyakori  vagy  folytonos háborítás állal  fölver,
felzavar,  nyugtából  felhajt,  ^jelenként  feUtáborgatni
át  alvókat.  V.  ö. HÁBORÍT.

FELHÁBORÍT,  (fel-háborít)  ö»z.  áth.  Valakit
nyugalmából  fölver,  feizavar.  Különösen  :  boszus,
haragos  indulatra  fólgerjeszt;  fellázít,  felizgat,  föl-
zendít.  Átv.  ért.  a  vérre,  gyomorra  alkalmazva  ám.
fölkever.  V.  ö.  HÁBORÍT.

FELHÁBORÍTÁS,  (fel-háborítás)  ősz.  fn.  1)
Nyugalomból  fölverés.  2)  Bosszúra,  haragra  gerjesz-
tés.  3)  Felizgatás,  fellazítás.  4)  Fölkeverés.

FELHÁBORODÁS,  (felháborodás)  ősz.  fn.
Mozgalom,  melynél fogva  valami  v.  valaki  felháboro-
dik.  Népek  felháborodása.  Tenger felháborodása.  Gyo-
morfelháborodása.  V.  ö. FELHÁBORODIK.

FELHÁBORODIK,  (fel-háborodik)  ősz.  k.  Ál-
talán,  oly  mozgalomnak  indul,  melynél  fogva  rendes
állapotából  kifordul,  felzavarodik.  Felháborodik  a
tenger,  ha  szélvész  éri.  Felháborodik  a  családi  béke.
Különösen  1)  Valaki  ellen  fclboszonkodik  Felhábo-
rodni  a  zsarnokok  ellen.  2)  Fölzendűl,  fellázad.  Fel-
háborodnak  az  elnyomott  népek,  és  nemzetek.  3)  Föl-
keveredik,  felémelyedik.  Felháborodott  a  gyomra.  V.
ö.  HÁBORODIK.

FELHÁBOROG,  (fel-báborog)  ősz.  öuh.  Hábo-
rogva  fölkel,  feltámad,  fellázad.  Átv.  ért.  gyakorta
boszura, haragra  gerjed.

FELHABOZ,  (fel-haboz)  ősz.  áth.  1)  Habbal
fölveri,  felcsapkodja;  habot  hajt  valamire.  A  hullá-
mok felhabották  a partokat.  2)  Addig  keveri,  forgat-
ja  , mig  habot  nem  hajt.  Felhabozni  a  habkásának
való  szereket.  Felhabozni  a  szappant.  V.  ö.  HABOZ.  •

FELHABZSOL,  (fel-habcsol)  ősz.  áth.  Habzsol- J
va  fóleacik,  föliszik  valamit.  A  kutya  fdhabtsoljti  a
korpáslevet.  V.  ö.  HABZSOL.  .
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FELHADAZ,  (fel-hadaz) ősz. áth.  Valamely he-
lyet  haddal,  hadsereggel  ellát,  megerősít.  Felhadazni
a  várat,  lánczokat,  tengeri  hajót.

FELHADNAGY, (fel  hadnagy)  ősz.  fn.  Az ausz-
triai  hadi  rangozat  szerént  a  lovas  és  gyalog  ezre-
deknél  feltiszt,  ki  a  másod  kapitánynál  egy  fokkal
alább,  az  első  alhadnagynál  egy  fokkal  fölebb  áll.
Köz  nyelven  :  főhadnagy.

FELHADNAGYSÁG,  (fel-hadnagyság)  ősz.  fn.
Felhadnagyi  rang,  tisztség.

FELHÁG,  (fel-hág)  ősz.  önh. Hágva,  azaz  ma-
gasat  vagy  magasakat  lépve valahová felhat.  Felhágni
a nyeregbe,.  Felhágni  az ablakba. Felhágni  a  kocsibakra.
V.  ö. HÁG.

FELHÁGÁS, (fel-hagiis)  ősz. fn. Magasabb  hely-
re,  fokra  lépés.

FELHÁGÓ,  (fel-hágó)  ősz.  fn.  Lépcső  gyanánt
szolgáld  készület,  melynek  segedelmével  valahová
felhágunk.  Ilyen  felhágók  vannak  a  folyók  meredek
partjain,  a  nagyobb  hajók  oldalain,  a  dunai  malmo-
kon,  a  kertek  sövényein,  a  hintók  bakjain  stb.

FELHAGY,  (fd-hsigy)  1)  ősz.  önh.  Val  vei
ragu  nevekkel ain.  valamit  ü/. i i i ,  folytatni,  sürgetni
megszüli.  Felhagyni  a  sikri-ttf>'n  munkával.  Felhagyni
a  kfrtskedrgirl.  Felhagyi  az  éjjeli  dombérozással.
Jobb  bizony  ,  ha. felhayytí  vele.  Hagyj  fvl  vele f  más-
kép  :  abbanhagy,  d«  ez  tárgyesettel jár, pl.  abban-
haijyid  a  kenvked/it.  2)  ősz.  áth.  bizonyos  időre  va-
lamely  munkát  felad.  Az  oskolában elmagyarázott  tár-
gyakat  felhagyni  leczkfre  a  tanítványoknak.  Számtani
munkálatokat  hagyni  fel  a  tanulóknak  gyakorlatul.

FELHAGYÁS,  (fel hagyás)  ősz.  fn.  1)  Valami-
nek  abbanhagyása,  nem folytatása.  2)  Feladás,  azaz
bizonyos  munkának  bizonyos  időre  megrendelése.  V.
ö.  FELHAGY.

FÉLHAJ,  (fél-haj)  ősz.  fn.  Félfodelü  vagy egész
födelü,  de  minden  esetre  egy  oldalról  nyilt  épület,
hol  a  szekereket,  s  különféle  gazdasági  szereket  tar-
tani  szokták.  Néhutt  : félszer  vagy  hiú.  Félhajban  fa-
ragni,  fűrészelni.  A  háti  komondornak  félhajban  az
ágya.

FÉLHAJAZAT,  1.  FÉLHAJ.

FELIIAJHÁSZ,  (fel  hajhász) ősz.  áth.  Haj basz-
va,  azaz  haj  ha  !  v.  haj  hó .' kiáltásokkal  fölkeres, fel-
kutat,  fölkerget,  felfürkész.  Felhajhászni  a  bokorban
lappangó  nyulat.  V.  ö.  HAJHÁSZ,  ige.

FELHAJHÁSZÁS,  (fel-hajhászás)  ősz.  fn.  Haj-
hászva  folkeresése ,  felfürkészése  ,  felkutatása  vala-
minek.

FELHAJIGÁL,  (fel-hajigál)  ősz.  gyak.  áth.
Magasra,  fölfelé  hajigál, azaz  többször  hajít  valamit.
Felhajigálni  a  laplát  a  ház falára.  Köveket  hajigálni
fel  az  ablakokra.  Kévéket  hajigálni  fel  a  szekérre.  V.
ö.  IIAJIGÁL.

FELIIAJÍT,  'fel  - hajít)  ősz.  áth.  Magasra,  föl-
felé  hajít  valamit.  Felhajítani  a  kövecset  nyolcz,  ti*
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ökiyire.  Felhajitani  a  botot  a  gyümölcsfára.  V.  ö.
HAJÍT.

FELHAJÍTÁS,  (fel-hajítás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  fölfelé  hajítunk  valamit.

FELHAJLIK,  (fel-hajlik)  ősz.  k.  Csüggő  vagy
fekirányos  helyzetéből  némi  erő  által  kényszerülve,
fölfelé  hajlik,  görbül.  Felhajlik  a  köpönyeg  galléra.
Fdhajlik  a pallódeszka  vége.  V.  ö.  HAJLIK.

FELHAJNALODIK,  (fel-hajnalodik),  ősz.  k.
A  hajnal  felpirúl,  fölkel;  a  nap fölkelése  közeledik.
Felhajnalodott  immár,  fogjunk  a  munkáhot.  V.  ö.
HAJNAL.

FELHAJOL,  (fel-hajol)  ősz.  önh.  Saját  akara-
tából  fölfelé  hajol.

FELHAJPOROZ,  (fel-hajporoz)  ősz.  áth.  Vala-
mi  fölé  hajport  hint  Felhajporozni  a  fejet.

FELHAJT,  (1),  (fel-hajt)  ősz.  áth.  1)  Valamit
csüggő  vagy  fekirányos  helyzetéből  fölfelé  görbít,
fölemel.  Felhajtani  a  köpönyeg  gallérul.  Felhajtani  a
kalap  karimáját.  Felhajtani  a  szoknyát, pendelyt.  2)
Valamely  italt  elkölt  Hajtsd  fel  ezt  a palaetk  bort.
Hamarjában  egy  Hetét  felhajtott.  3)  Fölkerget,  hajh
sióval  valahová  fölterel.  A nyulakat f elhajtani  a domb-
ra.  Át  ökröket felhajtani  Bécsbe.  V.  5. HAJT.

FELHAJT,  (2),  (fel-hajt)  önh.  1)  Kocsin,  sze-
kéren  valahová  felmegy.  Felhajtani  a  hegyre.  PeitrSl
húsz  óra  alatt  felhajtani  Bééibe.  2)  A  növény, vagy
növény  gyökere  felcsirázik.  Felhajt  tavaszkor  a  fö.
Felhajtanak  a fák  törzsökéi. V.  ö. HAJT.

FELHAJTÁS,  (fel-hajtás)  ősz.  fn.  1)  Felgör-
bités,  fölemelés.  Gallér-,  szoknya-, pendely  felhajtása.
2)  Megivás.  Egy  pohár  bor felhajtása  után  eltdvotni.
8) Fölkergetés, fólterelés.  4)  Kocsin,  szekéren  fel-
sietés. 6) Felcsirázás.  V.  ö. FELHAJT,  áth.  és  önh.

FELHALLIK,  (fel-hallik) ősz. k.  Magasra,  föl-
emelkedett  helyre  elhallik.  Utasáról  felhallik  a  szó a
harmadik  emeletbe. V.  ö.  HAT.T.TK

FELHALMOZ,  (fel-halmoz)  ősz.  áth.  Halomra
gyűjt,  halomba rak,  föltetéz.  Felhalmotni  a  nyomta-
tott  gabonát.  Felhalmotni  a  trágyát.  Felhalmotni  át
vtetai  sarat. Átv, ért.  bőven  ellát  Felhalmozni  (szo-
kottabban  :  elhalmozni)  valakit  gatdagsággal,  dicsé-
retekkel, jótéteményekkel.  V.  ö. HALMOZ.

FELHALMOZÁS,  (fel-halmozás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  holmit halomba rakunk,  rakásra  gyűj-
tünk,  emelünk.

FÉLHALVA,  (fél-halva)  ősz.  ih.  Az  életnek
csak  némi jeleivel. Félhalva  htotok  ki  a  vízből.

FELHÁMLÁS,  (fel-hámlás) ősz. fn.  Állati  vagy
növényi  test bőrének,  héjának,  hüvelyének,  kérgének
stb.  felfoszlása.

FELHÁMLIK,  (fel-hámlik)  üsz. k.  Hámja, azaz
külső  bőre,  héja,  hüvelye,  tokja,  kérge  felszakad,  fel-
válik. Felhámlik  át  érett  dió. Felhámlik  a behegedt  seb
bSre.  Felhámlik  a  vén fák  kérge,  V.  ö.  HAMUK.

FELHÁMOZ,  (fel-hámoz) ősz.  áth.  Hámmal  föl-
szerszámoz.  Felhámozni  a  kocsis  lovakat.  Felhámozni
a  hátas puttonyt.  V.  ö. HÁM.

FELHÁMOZÁS,  (fel-h&mozas) ősz.  fn.  Hámmal
vagy  hámféle  hevederrel  fölszerszámozása,  fölszere-
lése  valaminek.

FELHANCS1KOL,  (fel-hancsikol)  ősz.  áth.
Hancsikokkal  kijelöl.  Fdhancsikolni  a feloszlott  rétek
határait.  Felhancrikolni  a  kimetszett  út  széleit.  V.  ö.
HANCSIK.

FELHANG,  (fel-hang)  ősz.  fn.  1) Nyelvtani  ér-
telemben  így  nevezzük  az alhangokkal  ellentétben  a
magas  vagy  vékony  hangzókat,  d.  m. e, é, ö, S, ü,  ü.
Közösek,  máskép  élesek  :g,é,i,i.  (Alhangú  czikk
alatt  az  éles  K nyomdahibából  «-nek  jelöltetett,  ez
pedig a  felhangnak  közöl  kimaradott).  2) Éneklésben
legfelsőbb  emberi  (némberi  vagy  gyermeki)  hang.
(Discant, olaszul:  soprano).  Az  alsóbb  némberi  vagy
gyermeki  hangnak  mélyfelhang  (olaszul: alto),  a  fel-
sőbb  férfi  hangnak magashang (olaszul:  tenoré), az al-
sóbbnak  alhang  vagy  mélyhang  vagy  gordó  (olaszul:
basso) a  neve.  Van  még a  magas  és  alhang  közt  kö-
zéphang  is  (olaszul:  baritono).  Különbözik a  felhang-
tól  a fattyúhang  (Falsett, olaszul: falsetío),  mely a fel-
hangnak  csak  erötetett  (fejbőli) utánzása.

FÉLHANG,  (fél-hang)  ősz.  fn.  A  zenében  és
énekben  azon hang, mely gyakorlatilag  két  egymás
után  föl-  vagy  lefelé  következő  egész  hang  között
áll;  noha  elméletileg  és  mennyiségtani  kiszámítás
szerént  a  ,fél*  nevezet  nem  illik  reá  tökéletesen;  így
például  a d  egész  hang  viszonya  a  e egész  hanghoz
8/8; a  citz  viszonya  (félhanggal  fölebb)  a  e-hez zs/2»i
a  desz  viszonya  (félhanggal  lejebb  a  d-nél)  szintén  a
e-hez  |6/is, tehát a kettő  közti  különbség  8l/8o> me'
lyet  az  öszhangtani  (harmóniatan!) elméletben  ,kom-
ma'  névvel  neveznek,  s  mely  különbséget  az  emberi
fül  nem érezvén,  a  két  félhang  a  gyakorlatban  a
hangszereken, pl.  a  zongorán  öszveolvad, vagyis  a
cisz  és  desz  hangokat  egy  húr  fejezi  ki.  Így  van  ez
több  más  félhangokkal  is.  Az / az e-hez s c a  ft-hoz
már a  természetes  lépcsőn  is  csak  félhang.

FELHANGOL,  (fel-hangol)  ősz.  áth.  A  hang-
szereket  hangjaikra  nézve úgy  öszveegyezteti,  hogy
öszhangzóak  legyenek.

FELHANGOLÁS,  (fel-hangolás)  ősz.  fn.  A
hangszerek  hangjainak  (zöngéinek)  rendszeres  öszve-
egy eitetése.

FELHANGOS,  (fel-hangos)  ősz.  fn.  Énekes,  ki-
nek  felhangja  van.  V.  ö. FELHANG,  (2).

FELHANGÚ,  (fel-hangú)  ősz.  mn.  Nyelvtani
ért.  így  nevezzük  a  magas  vagy  vékony  őnhangzó-
knt, ú.  m.  e, é, ö,  S, ü, ü, és  az  ezekből  alakult  szó-
kat.  V.  ö.  FELHANG,  (1).

FÉLHANGÚ,  (fél-hanga)  ősz.  mn.  1) Félhang-
gal  biró,  félhangnak  megfelelő.  2)  A  székelyeknél
ám.  féleszü,  hóbortos,  máskép:  hangos  (Kriza János).

FELHANTOL,  (fel-hantol)  lásd  :  FELHAN-
CSIKOL.  '

FELHÁNY, (fel-hány) ősz. áth.  1) Magasra, alul-
ról  fölfelé  hány.  Felhagyni  szekérre  a kévéket,  ganajt.
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Felhányni  az  árokból  a  földet.  Felhányni  át  istálló-
padlásra  a  szénát.  2)  Felhalmoz.  Fdhányni  baglyába
vagy  petrenceékbe  a  szalmát.  Felhányni  az  utczai  sa-
rat.  3)  Kutatás  végett  felforgat,  feldúl.  Felhányni  az
ágyat,  ruhanemüket,  asftalon  heverd  könyveket.  Min-
dent  felhányíunk,  még  sem  akadtunk  rá.  4)  Valamit
szemre  lobbant,  felhoz.  Felhányni  valakinek  elkö-
vetett  csínyeit.  Felhányni  a  jótéteményeket.  V.  ö.
HÁNY,  áth.

FELHÁNYÁS,  (fel-hányás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit  felhányunk.  Föld  felhávyása.  Bú-
torok,  eszközök  felhányása  éti).  V.  ö. FELHÁNY.

FELHÁNYKODIK  ,  (fcl-hánykodik)  ősz.  k.
Önerejéből  felhányja,  föl-fölvcti  magát.  Felhánykodik
a  szárazra  vetett  hal.  Felhánykodik  a  nyakavágott
pulyka.  Felhánykodnak  a  hullámok.

FELHARAGÍT,  (fel-haragít)  ősz.  áth.  Haragra
indít,  haragra  gerjeszt,  lobbant.

FELHARAGÍTÁS,  (fel-haragítás)  ősz.  fn.  Ha-
ragra  gerjesztés,  lobbantás.

FELHARAP,  (fel-harap)  ősz.  áth.  Harapva  fel-
szakaszt,  feltép.  A  legelő  barom felharapja  u f  (Ivet.
V.  ö.  HARAP.

FELHARISNYÁZ, (fel-harisnyáz)  ősz.  áth.  Ha-
risnyával  ellát,  valakinek  lábára  harisnyát  húz.  Fd-
harisnyázni  a  kis  leányt.  Felharltnyásni  a  mezítlábas
koldutnöt.

FELHAS,  (fel-has)  ősz.  fn.  A  hasnak  azon  tá-
ja,  mely  a  köldökön  fölül  fekszik.  (Epigastrium).

FELHASAD,  (fel-hasad)  ősz.  önh.  Hasadva
felválik,  felnyílik,  felszakad.  Felhasad  a  pailódeszka.
Felhasad  a  késsel  metszett  szalonna.  V.  ö.  HASAD.

FELHASADÁS,  (fel-hasadás)  ősz.  fn. Valamely
tömör  vagy szilárd  testnek  hasábokra  válása,  nyilasa,
szakadása.

FELHASÍT,  (fel-hasit) ősz. áth. Tulajd.  valamit
úgy  felvág,  felszakaszt,  fölmetsz, hogy  hasábokra  \Á.\-
jéí.F«lhastíaniafa  derekát.  Szélesb  ért.  falszakaszt,
fólrepeszt, feltép.  Felhasítani  a ruhát,  posztót.  Felhasí-
tani a papirt.  V. ö. HASÍT.

FELHASÍTÁS,  (fel-hasítás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  felhasítunk  valamit.  Bőrnek,  ruhának  fel-
hasítása.

FELHASOGAT,  (fel-hasogat)  ősz.  áth.  és  gya-
kor.  Több  részekre  hasítva  felvagdal,  fclszakgat,  föl-
metél. Felhasogatni  a  tűzre  való fát.  Felhasogatni  az
ócska  ruhákat.  Felhasogatni  a  szalonnaláblát.  V.  ö.
HASOGAT.

FELHASZNÁL,  (fel-használ)  ősz.  áth. Valamit
bizonyos  czélra  fordít,  alkalmaz  .úgy  él  vele ,  mint
hasznos  szerrel,  eszközzel;  haszonra  fordít.

FELHAT,  (fel-hat)  ősz.  önh.  Ereje,  működése
által'magasra,  fölfelé  tör,  sikerrel  munkálkodik. Fel-
hatni  a járatiam  havasok  tetejére.  Országos  hivatalok-
ra  /elhatni.  A  nyomorult  szeijények  panasza felhat  a
királyi  székig.  Szörnyű  kiáltása fdhat  az  égre.

AKAD.  NAOV  8IÓTÍB.  II.  KÖT.

„De  sok  eiirü  sóhajtásom
Felhat a  magas  egekre ,
Mind  te  felelsz  meg  ezekre."  Népd.

V.  ö. HAT,  ige.

FELHATALMAZ,  (fel-hatalinaz)  ősz.  áth.  Ál-
talán,  valakinek  hatalmat  ad  valamire.  Különösen
törv.  ért.  valakit  megbíz,  hogy  bizonyos  ügyben  az
ő  saját  személyét  képviselje,  s  teljes  hatalommal  in-
tézkedhessek,  rendelkezhessék  valamiről.

FELHATALMAZÁS,  (fel-hatalmazás)  ősz.  fn.
Megbízás,  mely  által  valakit  felhatalmazunk  vala-
mire.  V.  ö.  FELHATALMAZ.

FELHATALMAZÓ  ,  (fel-hatalmazó)  ősz.  fn.
Azon  személy,  ki  mást  valamire  megbíz,  ki  másnak
hatalmat  ad  az  ő  személyében  valamit  végezni,  ten-
ni.  V.  ö. FELHATALMAZ.

FELHATALMAZOTT,  (fel-hatalmazott)  ősz.
fn.  és  mn.  Személy,  ki  más  által  mcgbízatott,  hogy
annak  nevében  és  személyében  valamit  végezzen,
cselekedjék.  Felhatalmazottakat  küldeni  bizonyos  szer-
ződés  megkötésére.  Felhatalmazott  alkuszok,  tisztviselők,
ügyvédek.

FELHATALMAZOTTSÁG, (fel-hatalmazottság)
ősz.  fn. Tulajdonság  vagy jog,  szabadalom , melynél
fogva  valaki  bizonyos  tárgyra  nézve  fel  van  hatal-
mazva.  Ezt  felhatalmazottságomnál  fogva  cselekedtem.

FELHATALMAZVÁNY  ,  (fel-hatalmazvány)
ősz.  fű.  Oklevél,  megbízó  levél,  írásbeli  nyilatkozat,
melynek  erejénél  fogva  valakit  felhatalmazunk,  hogy
bizonyos  ügyeket  személyünkben  végezzen.

FELHATÓ,  (fel-ható)  ősz.  mn.  Nyelvtani  ért.
névmódosító  rag,  mely  az  illető  névnek  magasságra,
felszínre  vonatkozó  viszonyát  fejezi  ki,  mely  nyel-
vünkben  :  rá  re, pl.  ló-ra  ül,  told-re  száll.

FELHAVAS-GYÓGY,  puszta  Erdélyben,  Alsó-
Fejér  megyében ;  helyr.  —Gyógy-on,  —rá ,  —ról.

FELHÁZ,  (fel-ház)  ősz.  fn.  Ház,  melynek  egy,
két  vagy  több  emelete  van.  Ellentéte  :  alház,  mely-
nek  emelete  nincs.

FÉLHÁZHELY,  (fél-házhely) ősz.  fn.  Régi  úr-
béri  ért.  fél jobbágytelek  , vagyis  fele  azon  jobbágyi
telekbirtoknak , melyet  cgészhelynek  , egészteleknek
nevezünk.  V.  ö.  EGÉSZTELEK.

FÉLHÁZHELYES,  (fél-házhelyes)  ősz.  mn.  és
fn.  Kinek  félházhelye,  fél  jobbágytelke  van.  Félház-
heli/es  gazda.  Rövidebben  : féltelkes,  félhelyes.

FEL-  jobban  :  FÖLHELY,  (föl-hely)  ősz.  fn.
Magas  hely,  emeltebb  hely.  Srorosb  ért.  törvényha-
tóság,  elöljáróság.  Fölhelyre  terjeszteni  az  ügyet.  Föl-
helyre  folyamodni.

FÉLHELY,  (fél-hely)  ősz.  fn. lásd  :  FÉLHÁZ-
HELY.

FÉLHELYES,  (fél-helyes)  ősz.  mn.  1.  FÉL-
HÁZHELYES.

FEL-  jobban  :  FÖLHELYEZ,  (föl-helycz)  ősz.
áth.  Alantabb  helyről  magasabbra  helyez  valamit.

46
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FSlhelyetni  az  edényeket  a polcéra.  Fölhelyemi  a  kit
szobrokat  a  izekrény  tetejére.  V.  8. HELYEZ.

FEL- jobban  : FÖLHELYEZÉS,  (föl-helyezés)
ősz.  fn.  Valaminek  magasra,  mint  állandó vagy  ki-
szabott  helyére  föltevése.

FEL-  jobban  :  FÖLHELYEZKEDIK,  (föl-
helyezkédik)  ősz.  k.  Maga  magát valahová, bizonyos
magasságra  felhelyezi.  Folhelyezkedni  át  épület  már
todik  emeletébe.  A  tyúkok  fiSlhelyetkednek  át  ülőre.

FEL-  v.  FÖLHÉRCZ,  Ssz.  fn.  Fa  vagy  vas  ro-
dacska, mely  a  lovasszekér  rúdjának  tövénél kérész-
től  van  téve, s  rendesen  két  felfii  vas-szálak  által  az
első  tengely  két  végéhez  kapcsolva.  Ehhez csatolják
a  hátalsó  lovak hámfáit,  s ezen  lép  fel  és  le  a  szeke-
rén ülni  szokott kocsis  az ülésére. Némely  jobbmódú
gazda  szekerén,  vagy  más  driasabb  szekerén a  há-
tulsó  kerekek  előtt, ugyancsak  a hátalsó  tengely vé-
geihez  is  hasonló  fölhércz  van kapcsolva,  hogy  azon
benn a szekérben  ülni  fogott utas  fel- és  lehághasson.
Néhutt  felhércznek  nevezik  azon  kisafás  rudacskát
is,  melyet  a  négyes  fogata  kocsi  Hídfejéhez  kap-
csolnak.

E  szó első  részéről (fel  v.  fól)  alig  lehet  kétség,
azonban  a  herét  szó  iránt  némely  kételyünk  van, ha
vájjon  kerete  szó-e  az,  mely  ,hercie-hurciéJ'-ban  is
meg  van,  (tehát  annyi  volna,  mint  felkeresel  v.  fel-
húrétól);  vagy  pedig  ereit,  azaz  eresztő, vagy  végre
valamely  idegen  szó,  melyet  nem  ismerünk.  Néme-
lyek  a  Vorholt  német  szóból  eredetinek  vélik.  De a
fólhércznek  ezen  nevezete a  németben  előttünk  is-
meretlen.

A  köznép több  helyütt  némely  hangmódosulat-
tal ferkéet  vagy forhéct-ntik  ejti.

FEL- jobban  : FÖLHENGERGET,  (fól-henger-
get)  ősz.  áth.  és  gyakor. Hengergetve  felhajt  valaho-
vá. FSlhengergetni  a  hordót  pinetébül  udvarra. V.  ö.
HENOERGET.

FEL-  v.  FÖLHÉRREN,  (föl-hérren)  ősz.  önh.
L. FELGERDÜL.

FEL- jobban  : FÖLHEVÍT, (föl-hevít)  ősz. áth.
Valamit  hővé, hevessé tesz, fölmelegít. A nettet  italok
fölhevítik  a  vért.  Átv.  ért. az éneimet,  indulatot  na-
gyobb mozgásba  hozza,  élénkebbé  teszi.

FEL-, jobban: FÖLHEVÍTÉS, (föl-hevítés) ősz.
fn.  Valaminek  hővé,  hevessé  tevése,  fólmelegítése.
Gyomor  fölhevtiéte.  Vér fölhevített.  Átv. ért.  az  érzé-
sek,  indulatok fölélénkítése.

FEL-,  jobban  :  FÖLHEVÜL,  (föl-hévül)  ősz.
önh.  Hővé, hevessé  felbuzdul,  fölmelegszik.  FWevul
a  vére, areta.  Átv.  ért  élénkebb  érzésre,  indulatra
fakad;  haragra  gyulád.

FEL-,  jobban  :  FÖLHEVÜLÉS,  (föl-hevülés)
ősz.  fn.  Állapot, midőn valami hővé, hevessé bnzdúl.
A  vérnek,  égett  tettnek  fölhevüléte.  Átv.  ért  fölélén-
kttlt érzés,  indulat; haragra  lobbanás.

PELHÍ,  (fel-hí)  ősz. áth.  1)  Az  alantabb  levőt
magasabb helyre híja,  idézi.  Felhíni  valakit  át  ufceá-
rólateltS  emeletbe.  Át  orttdg  képviteldü  felhini  Bu-

dára.  2)  Valamely  tettre,  vállalatra  felszólít  Segít-
légre,  adakotáira  felhíni  át  emberbarátokat.

FELHÍVÁS,  (fel-hivás)  ősz.  fn.  Cselekvés, mely
által  valakit  magasabb,  föntebb helyre idézünk; vagy
valamire  felszólítunk,  felkérünk.

FELHIBBAN,  (fel-hibban)  ősz. önh.  Sulyegye-
nét vesztve  egy  kevéssé  oldalra  vagy  fölfelé mozzan.
Felhibban  a  csónak, ha valaki félre  hajlik  benne.  Fel-
hibban a  mérleg  terpenyöje,  ha a maiikba  több  tűyt
vetnek.  V.  ö. HIBBAN.

FELHIBBANÁS,  (fel-hibbanás)  ősz.  fn.  A  súly-
egyénét  vesztett  testnek  azon állapota, illetőleg moz-
dulása, midőn  felhibban.

FELHIBBANT,  (fel-hibbant)  ősz.  áth.  Azt  te-
szt,  hogy  valami  felhibbanjon.  Belépve  felhibbantani
a  eiónakot.  V.  ö. FELHIBBAN.

FEL-  v.  FÖLHÍMÉZ,  (fel-  v.  föl-híméz)  ŐSE.
áth. Hímekkel, azaz hímvarrasokkal fölékesít,  fb'lczi-
czomáz.

FEL- v. FÖLHÍRESÍT,  (fel- v.  föl-híresít)  ősz.
áth.  Valaki  v.  valami hirét  igen  felmagasztalja,  igen
híressé emel.

FÉLHTTÜ,  (fél-hittt)  ősz.  mn.  Ki  valamely  hit-
vallásnak  csak  némely  ágazatait  hiszi.

FELHÍVÁS,  (fel-hivás)  ősz.  fn.  Nyilvános  fel-
szólítás,  akár  egyes  személyhez,  akár  többekhez,
vagy  egész  közönséghez  intézve, hogy  valamit  tegye-
nek, teljesítsenek  stb.

FELHÍZIK,  (fel-hízik)  ősz.  k.  Hizlalás,  sok
evés  által  teljes  kövérségre  jut, nagyon  meghízik.
Némely  tertétfajok  Öt  máuára  itfelhimak.

FÉLHOLD,  (fél-hold)  ősz.  fn.  1)  A  holdnak
azon  állása, midőn  csak  féltekéje  világos, mi  közép-
időben  történik  az  újhold,  és  telihold között  2) Azon
jegy, mely  félholdat  mutat,  ábrázol.  Félhold  a nap-
tárakban.  Különösen,  a  törökök jegye, melyet  aszal-
tán  czimerén,  a hadi  zászlókon,  tornyaikon  stb.  lát-
hatni. Átv.  ért. jelenti  a  török  hatalmat,  birodalmat
A  félhold  ellen  víni.  Megtörni  a félhold  uralmát.  3)
A  várépitéseknél, a bástyák azon neme,  melyek  a vár-
árkon  kivfil  feküsznek,  s  félholdat képeznek.

FÉLHOLT,  (fél-holt)  ősz.  mn.  Kin  az élet jelei
mar alig  láthatók,  ki  nem  sokára  meghal.

FÉLHOLTAN,  (fél-holtán)  ősz.  ih.  1.  FÉL-
HALVA.

FELHÓLYAGZIK,  (fel-hólyagzik)  ősz. k.  Hó-
lyagok  támadnak rajta  , vagy  dudorodnak  fel  belőle.
Felhólyagtott  tenyere  a  kapa  nyelétől.  Felhólyagnk  a
megégett  tett  bőre.  V.  ö. HÓLYAG.

FELHORD,  (fel-hord)  ősz.  áth.  1)  Valamely
terhet részenként,  egymás  után  magasabb  helyre, vi-
dékre felvisz,  felszállít  Felhordani  a  gabonát  pad-
latra.  Motonból  a  butát  tengelyen  hordják  fel  Bééibe.
2)  Gyakran említ,  eléhoz.  Felhordani  ae  érdemeket.
8)  Átv. felhordja  át  orrát,  ám.  kevélyen  rátartja  ma-
gát  V.  ö. HORD.
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FELHORDÁS,  (fel-hordás)  ősz.  fa.  Szállítás
neme,  midőn holmit  felhordunk  valamely  magasabb
helyre.

FELHORDOZ,  (fel-hordoz)  ősz.  gyak.  áth.
Gyakorta,  ismételve  felhord,  felvisz  valamit.

FELHORDOZÓSKODIK,  (fel-hordozóskodik)
ősz. k.  Alantabb  helyről, vidékről  magasabbra  hor-
dozóekodik,  hurczolkodik.  Pestről  felhordotóskodni  a
budai  várba.  Át  eisö  emeletről  felhordotóskodni  a  má-
sodikra.  V.  ö. HORDOZÓSKODIK.

FELHORGAD,  (fel-horgad)  ősz.  önh.  Horogfor-
mában  fölfelé  hajlik,  görbéd.  Felhorgad  a. száraz  ág.
Felhorgad  a  hegyes  csizma  orra.  V.  ö. HOROG.

FELHORGASZT,  (fel-horgászt)  ősz.  áth.  Esz-
közli,  hogy  felhorgadjon  valami,  horogformára  fel-
hajt,  felgörbít,  Felhorgasztani  a  hajóbókonynak  való
faágakat.  Felhorgasztani  a körömvasat.  Felhorgasztani
a falba  vert  szeget.

FELHORGOL,  (fel-horgol) ősz. áth.  Horogalakú
tűvel  a  fonalakat  felkötögeti,  feltüzdeli;  horgolással
felhasznál.  Egész  motring  fonalat  felhorgolni.

FELHORZSOL,  (fel-horzsol)  ősz. áth,  Valamely
testet  horzsolva  feltör,  elkoptat,  felcsiszol.  V.  ö.
HORZSOL.

FELHŐ VAD,  (fel-hovad)  ősz.  önh.  Felhólyag-
zik,  feldagad,  felpuffad.  Felhovadl  a  bőre.

FELHOZ,  (fel-hoz)  ősz.  áth.  1)  Valamit  alan-
tabb  helyről,  vidékről,  magasabbra  hoz.  Felhozni  a
vitfenekére  szállott  fejszét.  2)  Fölvezet,  ide  vezet.
Felhozták  Budára  az  ujonczokat.  3)  Eléhoz,  beszédé-
ben,  Írásában  valamit  felidéz.

FELHŐ,  (fel-hő)  fn.  tt.  frlhő-t.  A  levegőben
öszvegyült  vizes  gőz,  vagy  pára,  mely  megsürüsöd-
vén  látható  , és  különféle  alaki) .n  kisebb  vagy  na-
gyobb  magasságban  lebeg, s ha  igen  megterhelődik,
eső, jég,  dara  vagy  hóformában alá hull. Fekete,  sötét,
világot  felhő.  Fehér  lónak,  világos  felhőnek  nem kell
hinni.  (Km.)  Bárányfelhő.  Jeges,  esős,  havas  felhő.
Ködfelhő.  Nem  minden felhőből  lerzen eső.  (Km.)  Felhő
elébe  harangozni.  Szélesb  ért.  akármiféle  homályos,
sötétes  folt  a  levegőben.  Felhőt  csinálnak  a  magasan
és  sűrűén  szállongó  madarak,  pl.  varjúk,  seregélyek.
V.  ő. FELLEG.  FUst-,  porfelhő,  máskép  : füst,  por-
felleg.

Mennyiben  e  szóban  a beü.^arás,  elfedés  alap-
eszméje  rejlik,  rokonai:  bula,  bulál,  ború,  borít,  poly-
va, pálya,  t. i. felhő = tiszta  eget  beborító,  bebuláló.
Hasonló  észjárás  szerint  rokonok  a  latin  nubes  (fel-
hő)  és  nubo  (bulálom),  a  szláv  obiak  (felhő)  és  obli-
kat  (felöltöztetni,  beburkolni).  A<!elung  a német  Wol-
Jfce-t  is  így  elemezi.  A  héber  ób  is  313?  gyöktől  ered,
melynek  jelentése  :  tegi,  occultare.  Finnül pilwi =
felhő  és pallahat  =  borék.  Törökül  bulut  ám.  felhő
és  bulanmak ~ homályosain!.

FELHÖKERGETÖ,  (felhő-kergető)  ősz.  mn.
Ami  a  felhőt  vagy  felhőket  elob-latja,  elűzi.  Felhő-
kergető  nfl..  Tréfás  népnyelven  :  szakadozott  ócska
köpöuyeg,  melynek rongyai  ide-oda  lebegnek.

FELHÖMPÖLYÖG,  (fel-hömpölyög)  ősz.  önh.
Hömpölyögve  felnyomúl  valahová.  Felhömpölyög  a
stéltől  hajtott  hullám  a  partokra.  V.  ö.  HÖMPÖ-
LYÖG.

FELHÖOSZLOP,  (felhő-oszlop)  ősz.  fn.  Felhő,
mely  oszlopformában  emelkedik, vagy  előbbnyomúl.

FELHÖRPENT,  (fel-hörpent)  ősz.  áth.  Vala-
mely  italt  hörpentve  felhajt.  V.  ö.  HÖRPENT.  Fel-
hSrpenteni  egy  pohár  bort.  Tréfás,  népies  beszéd-
be  való.

FELHÖRPÖL,  (fel-hörpöl)  ősz.  áth.  Hörpölve,
azaz  többszöri  hörp  hangon  szivogatva  valamely  ned-
vet  megiszik.  Csészéből  felhSrpölni  az  édes  levet.  V. ö.
HÖRPÖL.

FELHŐS,  (fel-hő-ös)  mn. tt. felhös-t  v. — ét, tb.
— ék.  Felhőkkel  borított,  felhőktől homályos.  Felhős
ég.  Felhős  idő,  napok.

FELHŐSZAKADÁS,  (felhő-szakadás)  ősz.  fn.
A  záporesőnek legsebesebb és sürüebb  neme, midőn  a
terhes  felhők  mintegy  leszakadva  öntik  alá  vizeiket,
s  pusztításokat  tesznek.

FELHŐTLEN,  (fel-hő-t-len)  mn. tt.  felhőtlen-t,
tb.  — éle.  Felhő  nélküli,  derült,  tiszta,  fényes.  Fel-
hőtlen  égbolt.  Felhőtlen  napok,  éjek.

FELHÖZÉS,  (fel-hő-z-és)  fn.  tt.  felhőzés-t,  tb.
—ék.  Az  égnek  felhővel  behúzódása,  felhők  kelet-
kezése , beborulás;  felhőjárás.

FELHŐZET,  (fel-hö-öz-et)  fn.  tt.  felhőtet-él.
Felhők  tömege,  alakja  és  helyzete.  Sűrű,  tornyosodó,
réteges  felhőzet.

FELHÖZIK,  (fel-hő-öz-ik)k.m./ettóz-<m,  — tél,
—ott.  Felhőtől  homályosodul  kezd ;  felhő  keletkezik,
borul, beborul.  Felhözih  át  ég.

FELHUPPAD,  (fel-huppad)  ősz.  önh. L.  FEL-
PUFFAD.

FELHURCZOL, (fel-hurczol) ősz.  áth.  Alantabb
helyről  magasabbra  burczol  valakit  v.  valamit.  Fel-
hurczolni  a  holt részeget  a pinczéből.  V. ö. HURCZOL.

FELHURCZOLÁS, (fel-hnrczolás) ősz. fn.  Alan-
tabb  helyről  magasabbra  hurczolás.

FELHURCZOLKODIK,  (fel-hurczolkodik)  ősz.
k.  Hurczolkodva, nagy  ajjalbajjal  mindenestül, bú-
torostul  felhordozkodik, feltakarodik  valahová.  Föld-
szinti  lakásból  felhurczolkodni  a padlásszobálcba.  V.  ö.
HURCZOLKODIK.

FELHURKOL,  (fel-hurkol)  ősz.  áth.  Hurokkal
vagy  hurokra  felköt,  felakaszt.  Felhurkolni  a lőtt  ma-
darakat.  Nyakánál  fogva  felhurkolni  valakit  a  szegre.
V.  ö.  HUROK,  HURKOL.

FELHURKOLÁS,  (fel-hurkolás)  ősz.  fn. Felkö-
tés,  felakasztás  neme,  mely  hurokkal  történik.

FELHÚROZ,  (fel-húroz)  ősz.  áth.  Valamely
hangszert  húrokkal  felkészít,  ellát.  Felhúrozni  a  hege-
dűt,  hárfát,  lantot,  zongorát.  V.  ö. HÚR.

FELHÚROZÁS,  (fel-húrozás) ősz.  fn.  Valamely
hangszernek  húrokkal  felkészítése,  ellátása.  Hegedű,
tangóra  felhúrotása.

46*
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FELHUSZÍT,  (fel-huszít)  ősz.  átb.  Tulajd.  ku-
tyát  huttu / uttu / biztatással  valaki  v.  valami ellen
felingerel.  Felhustitani  a  stelindekeket  a talaj  tinóra.
Átv.  ért.  embert  ember  ellen  verekedésre  késztet,
ösztönöz.

FELHUSZÍTÁS,  (fel-buszítés) ősz. 61. Biztatás,
nógatás,  izgatás,  mely  által  ebet  vagy  átv.  ért.  em-
bert  felbőszítünk.

FELHUTYORODIK,  (fel-hutyorodik)  ősz.  k.
Sndarasan  és  hirtelen  felnövekedik,  mint  némely ár-
nyékban  tenyésző  növények,  felhuzódik  ,  felhomoro-
dik. V.  ö. HUTYORODIK,  HUTYOROQ.

FELHÚZ,  (fel-húz)  ősz.  áth.  1)  Alantabb  hely-
ről  magasabbra  húz. Felhúmi  a  taligát  a  dombra.  A
harangot  kStélen felhutni  a  toronyba.  2) Felfeszít,  va-
lamire  felnyújt.  Felhúmi  a  hegedűkért.  Felhúmi  a
bőrt  kaptára.  Felhúmi  a malactol  nyársra.  3) Felölt,
magára  vesz.  Felhúmi  a nadrágot,  etianát.

FELHUZAKODIK,  (fel-hozakodik)  ősz.  k.  1)
Erőködve,  s mintegy  magamagát  húzva fölemelkedik,
feláll.  2)  Sietve,  hamarjában  felöltözködik,  felhúzza
rábait

FELHÚZÁS,  (fel-húzás) ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn valamit felhúzunk.

FEL- v.  FÖLTDŰL,  (fel- v.  föl-idül)  ősz.  önh.
Betegségéből  felépül,  magához  jön, a  szenvedések
után  ismét  fölveszi  magát  Székelyéé  tájszólással
ám.  főiserken.  Mondják  különösen  a  kisgyermekről.

FELIFJÁSZT,  (fel-ifjaszt)  ősz.  áth.  Fris erőhöz
juttatva  mintegy  újra  ifjúvá  tesz.  A  levegSváltotát,
furdét,  feUfjattlotta  8t.

FÉLIG,  (fél-ig)  ih.  1)  Addig,  meddig az egész-
nek  fele  terjed.  Félig  tSUött  hordó, palánk.  Félig
nántott  föld.  2)  Nem egészen, nem teljesen,  némileg.
Félig  alvó. Félig  fStt,  tűit  eledel.  Félig  nyitott  ajtó,
ablak.  Félig  menteién.  Félig  meddig.

FÉLIGÁS,  (fél-igás)  ősz.  mn.  Amit  páratlan
vonómarha  húz,  egyfogatú.  Féligát  tít  kocri,  taliga.

FELIGÁZ,  (fel-igái)  ősz.  áth.  Igát  vet a vonó
barom  nyakára.  Feligátni  át  ökröket.  A  cteh  fuvaro-
tok feligáuálc  lovaikat.

FELIGAZÍT,  (fel-igazit)  ősz.  áth.  1)  Felállít,
illő  helyzetbe  föltesz.  Feligaeitani  az  eldőlt  ttéket.
FeUgatítani  a  fejtetőt  valóid  fejére.  2)  Magasabb
helyre menőnek  utat  mutat, vagy  magasabb  helyre
utasít  Át  idegent feligattíani  a  Gellérthegyre.  V.  ö.
IGAZÍT.

FELIGEMELT, (félig-emelt)  ősz. mn.  Valamely
fölszinen csak  félig  látszó,  félig  feldudorodott  Félig-
emelt  dombormü.

FEL-  v.  FÖLIJED, (fel-  v.  föl-ged)  Ősz.  önh.
Ijedtében,  yedve  felriad,  fölkel,  felugrik.

FEL- v. FÖLIJEDÉS,  (fel-  v.  föl-ijedés)  ősz.
fn.  Kedvezőtlen  érzési  állapot,  midőn  valamitől meg-
ijedve  felriadunk.

FEL-  v.  FÖLIJESZT,  (fel-  v.  fól-ijeszt)  ősz.
áth.  Azt  teszi, hogy  valaki  felijedjeu,  hogy ijedtében

hirtelen  felriadjon,  talpra  ugorjon,  szárnyra  keljen
stb.  Felijeszteni  trombita-,  dobttóval  a  táborotó  hada-
kat.  Felijeszteni  a bokorban lappangó  nyulat.

FEL-  v.  FÖLILLESZT,  (fel-  v.  föl-illeszt)  ősz.
áth.  Valamit  illő  helyére  alkalmaz; úgy  főitesz  vala-
mit  valahová, hogy  épen  oda üljék.  V.  ö. ILLESZT.

FEL-  v.  FÖLILLESZTÉS,  (fel- v.  föl-illesztés)
ősz. fn.  Valaminek  illő  helyére kellő módon  föltevése,
felalkalmazása.

FEL-  v.  FÖLINDÍT,  (föl-indít)  ősz.  áth.  Álta-
lán,  mozgásra,  cselekvésre  felösztönöz,  felbuzdít,  föl-
serkent.  Felindtíani  nettet  itallal  a  laiitt  vért.  Fel-
indtíani  látitó  benédekkel  a  hallgatók stiveit.  Bottú-
ra,  haragra /elindítani  valakit.  V.  ö.  INDÍT.

FELINDÍTÁS,  (fel-indítás)  ősz.  fn.  Izgatás,
buzdítás,  serkentés,  mely által  valamit  v.  valakit  fel-
indítunk.

FEL-  v.  FÖLINDUL,  (fel-indúl) ősz. önh. Moz-
gásnak  ered, cselekvésre  bnzdúl;  nyugott, csendes
állapotából  felriad,  fölserken.  Fetindúl  a  vére.  Bit-
totó,  látitó  benédre f elindulni.  Különösen  :  kedvetlen
érzésre, sajnálkozásra,  boszura,  haragra  fölgerjed.
Felindulni  valamely  méllatlantágon.  Felindulni  a  köt
ínségen,  népek  norongatátán,  uarolátán. •

FEL-  v.  FÖLINDULÁS,  (fel-indulás)  ősz.  fn.
1) Nyugodt,  csendes  állapotból  élénk,  tevékeny  ál-
lapotba  átmenés; érzésre, cselekvésre  buzdnlás.  2)
Valamely  kedvetlen  érzésre  gerjedés.  V.  ö.  FEL-
INDÚL.

FÉLING,  (fél-ing) ősz.  fn.  Rövid, és  elül  ren-
desen  végig  hasított  asszonyi  ing  v.  üng, milyent  a
palócz  és  több  más vidékbeli  pórnők  viselnek,  mely
csak  csípőig  ér. Ezeknél a  test  alsó  részeit  pendely
födi. A féUng  pendelylyel  jár.

FEL-  v.  FÖLINGEREL,  (fel-  v.  föl-ingerei)
ősz. átb. Ingerelve,  iugerek által felbuzdít,  fölgerjeszt.
A  vért erős  fülterek  által felingerelni.  Át  ebet  marako-
dásra f elingerelni.  Bujatágra,  kar ágra felingereim  va-
lakit.  V.  ö. INGEREL.

FEL-  v. FÖLINGERLÉS,  (fel-  v.  föl-ingerlés)
ősz.  fn.  Cselekvés,  uiidön  valakit  vagy  valamit  felin-
gerlünk.

FEL-  v.  FÖLINGERLÖDIK,  (fel- v.  föl-inger-
lődik)  ősz.  belsz.  Belső  ingerek  által  valamire föl-
gerjed  , felboszonkodik;  oly  érzésekre  és  cselekvé-
sekre buzdiil,  melyeknek  okai, ösztönei  önmagában
rejlenek  és  izganak.  Hevet  képieletek  által  buja  vá-
gyakra  felingerlSdni.

FEL-  v.  FÖLÍR,  (fel- v.  föl-ír) ősz.  áth.  Vala-
mit  írva  följegyez.  Felírni  a bevételt ét  kiadott.  Fel-
imi  a hivatalotok  ticaeü. A  büntette* vallomátait  fel-
imi.  V. ö. ÍR.

FEL- v.  FÖLÍR, (fel- v.  föl-ír)  ősz.  önh. Kérel-
mét,  véleményét, javaslatát,  indítványát  stb.  felsőbb
helyre,  különösen  a  fejedelem  elébe  Írásban  fölter-
jeszti.  FfHrnak  a  vármegyék  valamely  ügyben  a
helytartó  tanácsnak,  udvari  kanctelláriának.  Felírni



729 FELÍRÁS—FELJÁRÁS FELJEGYEZ-FELKANTÁROZ  730

Ö  Feltégének.  Felír  át  orttággyiíléi  valamely  törvény
javallat  tárgyában.

FEL- v.  FÖLIRÁS,  (fel- v.  fól-irás)  ősz.  fa.  1)
Valaminek  Írásba  föjjegyzése.  A  napi  etemények  pon-
tot  feliráta  a  naplókönyvben.  2)  Oly  írás ,  mely  czi-
mfil,  emlékül  tétetik  fel  Felirat  valamely  ktointéte-
ten, kötépttleten.  Sírkövi felirat.  3)  Valamely  ügynek,
tárgynak  felsőbb  helyre,  a  fejedelem  elébe  irás általi
fölterjesztése.  Megyei,  orstággyüléti  feliratok.

FEL-  v.  FÖLIRAT,  (fel-  v.  fól-irat)  ősz.  fo.
Általán, azon tárgy, ügy, dolog,  mely  írásban  fel van
jegyezve.  Különösen  1)  Czimül  vagy  emlékül  Írás-
ban  följegyzett  valami.  Felirat  a  kalmárbolton, vala-
mely  kötintéteten.  Sirkövi  felirat.  2)  Iromány, vagy
azoa  ügynek,  tárgynak  írott  tartalma, melyet  felsőbb
helyre,  fejedelem  elébe  terjesztenek.

FELIRKÁL,  (fel-irkái)  ősz.  át h.  Irkáivá  felje-
gyez,  apródonként felír.  V.  ö.  IRKÁL.

FEL-ISTÁL,  falu  Pozsony  megyében;  helyr.
Ftl-Ittál-on,  —rá, —ról.

FÉLISTEN,  (fél-isten)  ősz.  fn.  A  régi  görögök
és  rómaiak  hitregéiben  oly  lény, ki  nem bírt minden
isteni  tulajdonságokkal, vagy  kisebb  mértékben  bírta
azokat, mint a  föistenek.  így  nevezték  az  istenektől
nemzett  nagy  hősöket  is, pl.  Hercules t, Theseust  stb,

FELISZIK,  (fel-iszik)  ősz.  k.  Cselekvő ért.  va-
lamely  nedvet  magába  szí,  felszí.  A  nivaes, át  itató
papirot  feUttsta  a  vitet.  A  nap f elitzita  a  harmatot,

„De  hisz a  nap délfelé jár,
A  harmatot  felitu  már."  Népd.

FÉLTTTAS,  (fél-ittas)  ősz.  mn.  Félrészeg,  aki
jól  felöntött a szeszes  italból,  de  még  eszén  van, s
nem tántorog; pityós,  pityókos.

FÉLITTASAN,  (fél-ittusan)  ősz.  ih.  Félrésze-
gen,  jól  becsípve,  pityókosan.

FEL-  v.  FÖLÍZEL,  (fel-  v.  fól-ízel)  ősz.  áth.
ízeivé elfogyaszt,  megeszik,  megiszik  valamit;  nem
tiszta  magyarul: f tikostól.  Felitelni  cseppenként  a mu-
tatvány-bort.  V.  ö.  ÍZEL.

FEL- v.  FÖLIZEN,  1. FELÜZEN.
FELIZGAT,  (fel-izgat) ősz. áth.  Valakit  izgatva

reá  vesz  valamire,  izgatás  által  fellázít,  felbuzdít,
felindít  Felitgalni  a  békét  polgárokat.  Feliegatni  a
kedélyeket.

FELIZGATÁS,  (fel-izgatás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valakit  felizgatunk,  fellazítás,  felingerlés.

FELJÁR,  (fel-jar)  ősz.  önh.  Alantabb  helyről
magasabbra jár.  A  harangotó  naponként  feljár  a to-
ronyba.  Feljárni  a  hegyre.  Pestről  feljárni  a  budai
várba.  V.  ö.  JÁR.

FELJÁRÁS,  (fel-járás)  ősz.  fn.  1)  Alantabb
helyről  magasabbra járás.  A  tok  lépcsőn  való f  eljárás
igen  fáratttó.  2)  Út, ösvény,  mely  magasabb  helyre
vezet.  Gellérthegyére  nehét  feljárát  van.  Meredek,
görbe,  lejtőt  feljárás.

FEL-  jobban  : FÖLJEGYEZ,  (föl-jegyez)  ősz.
áth.  Bizonyos  jegy  által  felró,  emlékezetbe  nyom.
Följegyemi  rovatra  a  lettolgált  robotokat.  Gondolat-
ban fyljegyetni  a hallottakat.  Különösen  : írásba  fog-
lal  valamit emlékeztetés  végett.  Följegyetni  a  gyillét
tárgyait,  a  monoltokat.  V.  ö.  JEGYEZ.

FEL- jobban: FÖLJEGYZÉS, (föl-jegyzés) ősz.
fn.  Cselekvés,  midőn  feljegyzünk  valamit.

FÉLJOBB,  (fél-jobb)  ősz.  fn.  Hadi  műszó, 1.
FÉLJOBBRA.

FÉLJOBBÁGY,  (fél-jobbágy)  ősz.  fn.  A  régi
úrbéri  rendszerben  jobbágy, ki  féltelket,  félházhelyet
birt. V.  ö. FÉLHÁZHELY.

FÉLJOBBRA,  (fél-jobbra) ősz. ih.  Hadi vezény-
szó, s  ám.  úgy  fordulj,  hogy  arczod  azon  irányban
álljon,  melyben elébb jobb  oldalad  állott.  Röviden  :
féljobb  !  vigyátt!  fíljobb  t  indulj!

FELJOGOSÍT,  (fel-jogosít)  ősz. áth.  Valaminek
gyakorlására,  üzésére jogot  ad,  felszabadít.  Feljogo-
sítani  a  nemnemeteket  nemet  telkek birhatására.  V.  ö.
JOG.

FELJOGOSÍTÁS,  (fel-jogosítás)  ősz.  fn.  Enge-
délyezés,  mely  által  jogot  adunk  valakinek  valamire.

FELJÖ,  (fel-jő)  ősz.  önh.  Alantabb  helyről,  vi-
dékről  magasabbra  jő.  V. ö. JŐ. Az ilyen  mondatok :
Hetenként  némely napttámot  feljö  tizenöt  forintra  ;  egy
tánctvigahni  éjjelen  a  bérkocsis  húst  forintra  it  feljö
stb. nem magyarosak, e helyett:  tizenöt,  húu  forintot
keret  v.  megkeres.

FELJÖVÉS,  (fel-jövés)  ősz.  fn.  Alantabb  hely-
ről,  vidékről magasabbra,  emeltebbre  jövés,  érkezés.

FELJÖVET,  (1),  (fel-jövet)  ősz.  fn.  Ám.  feljö-
vés,  elvont ért.  véve,  vagy  bevégzett,  teljesített  fel-
jövés.

FELJÖVET,  (2),  (l-  föntebb)  ősz.  ih.  Azon idő-
ben,  midőn  valaki  feljő.  FeljSvet  mái fogadókban  ál-
lomátotni,  mint  lemenetkor.  FeljSvet  kocsim  tört  el,
leménél  lovam  döglött  meg.

FELJÖVETEL, (fel-jövetel) ősz. fn.  lásd:  FEL-
JÖVET,  fn.

FELJUT,  (fel-jut)  ősz. önh. Valahová felér,  fel-
kap,  fölvergődik.  Végre  feljutottunk  a hegytetőre.  Fel-
jutott  a rég  kéretett  hivatalra.  V. ö.  JUT.

FELKA,  a  szepesi  16  város  egyike;  helyr.
Felká-n, —rá, —ról.

FELKABALÁZ,  (fel-kabaláz)  ősz.  áth.  Az  ekét
az  úgynevezett kabalára  v.  ekelóra  fordítva  rá  teszi.
A  ki-ét  bemenő  ttántók  felkabalátták  ekéiket.  V.  ő.
EKELÓ.

FELKACZAG,  (fel-kaczag)  ősz.  önh.  Elfakad
kaczagva, erősen  kaczag  valamin.

FELKAJTAT,  (fel-kajtat)  ősz.  áth.  Valamit
kajtatva,  azaz  kutatva  fölkeres.  Felkajtatni  a  sűrűben
•Itévedt  vadátttártakat.

FELKANTÁROZ,  (fel-kantároz)  ősz. áth.  Kan-
tárra  fog,  kantárt  vet  fejére.  Felkantdromi  a  kocsit,
vagy  nyerget  lovat.
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„Fel  van  az  éa  lovam  kantarozva,
El  is  megy ék ""a  rózsámhoz  rajta."

Népd.

Átv.  ért.  valamely  miihát,  vinni  való  irományokat,
edényeket  szíjjal,  madzaggal,  vékony  kötéllel  öszve-
fttz,  melynél  fogva biztosabban vihesse.  Felkantárotni
a periratokat.  Felkantárotni  át  ételét  fatekakat.  V.  ő.
KANTÁÉ.

FELKANTÁROZÁS,  (fel-kantározás)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely  által  valamit  felkantározunk.  Lovak
felkantdrotása.  Fatekak  feUcantárotáta.  V.  ö.  FEL-
KANTÁROZ.

FELKANYARÍT,  (fel-kanyarit)  ősz.  áth.  Ka-
nyarítva  fölvesz,  fölemel,  feldob,  felröpít.  Felkanya-
rtíani  félkittel  a  nehét  pörölyt.  Felkanyarítani  pa-
ríttyával  a  követ.  V.  5.  KANYARÍT.

FELKANYARODIK,  (fel-kanyarodik)  ősz.  k.
Magasra,  fölfelé  kanyarodik;  kanyarodva  felröpül,
felszáll;  felcsavarodik.  Felkanyarodik  a  zsákmányleső
karvaly.  Felkanyarodik  ás  út.

„A  honnan  felkanyarodik
Az  út  Csobáncz várába."

Ki«f.  S.
V.  ö. KANYARODIK.

FELKANYARÚL,  (fel-kanyarul) ősz. önh. lásd:
FELKANYARODIK.

FELKAP,  (1),  (fel-kap)  ősz. áth.  1)  Valamit,
utána  kapva,  fölemel,  leesni  nem enged.  Felkapni  a
kidobott  laptál.  A  kutya  felkapja  a  neki vetett  konctól.
2)  Valamit  divatba,  keletbe  hoz,  gyakran  emleget.
Némely  viseletet f elkapnak,  meg  abba hagyják.  Vala-
mely  jelet,  elmét mondatot  f elkapni.  Bitonyoi  ttójárátt
felkapni.

FELKAP,  (2),  (1. föntebb)  ősz. önh.  1)  Hírbe,
keletbe, divatba,  kedvességbe jő.  Némely  ügyvéd  igen
hamar felkap.  Néhány  évtíU  fogva  a  magyar  tene  ét
tanét  felkapott.  2)  Valamely  hivatalra,  méltóságra
lép.  Felkapott  a* uborkájára.  (Km.).

FELKAPÁL,  (fel-kapái)  ősz.  áth.  Kapával  fel-
hány,  felforgat  Felkapálni  a  burgonya alá  való  föl-
det.  V.  ö.  KAPÁL.

FELKAPÁLÁS,  (fel-kapálás)  ősz.  fn.  Valami-
nek  kapavágásokkal  felhányása,  felforgatása.

FELKAPAR,  (fel-kapar)  ősz.  áth.  Kaparva,
kaparás által  napfényre hoz, fölkeres,  feltalál,  felföd.
A  tyúk  felkaparja  a  nemét  alatti  búzatzemeket.  A ku-
tya  felkaparja  az  eltakart  ctontokat.  V.  ö.  KAPAR.

FELKAPASZKODIK,  (fel-kapaszkodik) ősz.  k.
Aláírói, alantabb  helyről  magasabbra  kapaszkodik.
Felkapankodni  valamely  kocti bakjára.  Felkapaszkodni
áfára.  V. ö.  KAPASZKODIK.

FELKAPAT,  (fel-kapát)  ősz. áth.  Valamit  ka-
póssá, azaz  kelendővé, divatossá  tesz. A  nemteti  stin-
hát  felkapottá  a magyar  tenél  ét  éneket.  V.  ö. FEL-
KAP,  önh.

FELKAPCSOL,  (fel-kapcsol)  ősz.  áth. Kapocs-
csal  vagy  kapocsra  felakaszt.  Felkapcsolni  a  kalap-
tokot  a  kocti  oldalára.  Feücapctolni  a  mentét  panyó-
kátan.  V.  ö.  KAPCSOL.

FELKAPDOS,  (fel-kapdos)  ősi.  gyak.  áth.  l.
FELKAPKOD.

FELKAPITÁNY,  (fel-kapitány)  ősz.  fn.  Az
austríai  hadseregeknél  feltiszt,  ki  az  őrnagynál  egy
fokkal  alább,  a  másod- v.  alkapitánynál  pedig  egy
fokkal  fölebb  áll.  Máskép:  stdtados,  lovas- vagy gya-
log  kapitány.  Scélesb  ért.  a kapitányi  hivatalt  vise-
lők  között  az  első,  fő.  Váron  felkapitány.  Kerületi
felkapitány.  Szokottabban  :  főkapitány.

FELKAPKOD,  (fel-kapkod)  ősz.  áth.  és  gya-
kor.  Kapkodva  fölszed  valamit  A  baromfiak  felkap-
kodják  át  elekbe  vetett  gabnattemeket.  A  megijedt  el-
lenség  felkapkodta  holmiját,  ét futamok  eredt.  V.  ö.
KAPKOD.

FÉLKAPPAN,  (fél-kappan)  ősz.  fn.  Rosznl he-
réit kakas,  melynek  fél  heréjét  ki  nem  metszették.
Átv.  ért  és  tréfásan  : nőszésre kevéssé alkalmas  férfi.

FELKAR,  (fel-kar)  ősz.  fa.  A  karnak  felső  ré-
sze,  mely  a  válltól  könyökig  nyúlik.

FÉLKAR,  (fél-kar)  ősz.  fn. Egy kar, egyik  kar.
Félkaron  tartani  a  gyermeket.  Félkarját  ellőtték  a csa-
tában. Félkarral  Síelni  valakit.

FELKARCZOL,  (fel-karczol)  ősz.  áth.  Karczol-
va  fölsért;  valaminek  héját,  kérgét körmökkel, vagy
körömhöz  hasonló eszközzel felszakgatja.  FelkarctoUa
borét  a  tUskebokor.  A  macska  felkarctolta  a  gyermek
arctát.  V.  ö. KARCZOL.

FELKARCZOLÁS,  (fel-karczolás)  ősz.  fn.  Va-
lamely  test  főlszinének  körmök, vagy ezekhez hasonló
éles  eszköz  által  felszakgatása.

FELKARDIÁZ, (fel-karimáz) ősz. áth.  Valamire
karimát  csinál, karimával ellát valamit  Felkarimámi
át  ivó  kanétól  virágkoszorúval.  Felkarímámi  a  kályha
tetejét.  V.  ö. KARIMA.

FÉLKARMANTYÚ,  (fél-karmantyú)  ősz.  fn.
Karmantyú,  mely  a kart  csak  félig  takarja,  t

FELKARMOL,  (fel-karmol)  ősz.  áth.  Szoros
ért  valamely  testnek  fölszinét,  különösen  az állati
bőrt  körmökkel  feltépi,  felszakgalja.  V. ö. KARMOL,
KÖRMÖL.

FELKAROL,  (fel-karol)  ősz.  áth.  Karjával  és
karjára  felfog,  fölvesz,  fölemel.  Felkarolni  át  ájuldo-
zót.  Felkarolni  a  kocsi  elöl  a  kisdedet.  Átv.  ért.  vala-
mely  ügyet  védelme, pártolása  alá  vesz.  Emberbará-
tilag  felkarolni  át  ügyefogyottak  tortát.

FELKARÓZ,  (fel-karóz)  ősz.  áth.  Karókkal  el-
lát, megerősít.  Felkarótni  a  megkapált  szőlőt.  Ftlka-
rózni  a  növekedő  komlót,  bortót.

FÉLKARÚ,  (fél-karú)  ősz.  mn. Kinek  csak  egy
karja  van.  Félkarú  rokkant  vitéz.

FELKÁSTOL,  (fcl-kástol)  ősz. áth.  Ruhája  al-
ját  sárral  behányja,  ctafatossá  teszi.  Felkáttolni  a
szoknyát,  köpönyeget.  Tájszó.
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FELKASZABOL,  (fel-kaszabol)  öez.  áth.  Ka-
szabolva  felkonczol,  darabokra  vagdal.

FELKÁSZOLÓDIK,  (fel-kászolódik)  ősz  belsz.
Immelámmal,  ajjalbajjal,  nagy  nehezen,  és  tanyán
felkészül.  Felkástolódnak  a hajdú  gyakori  sürgetésére
a  rest  munkások.  V.  ö.  KÁSZOLÓDIK.

FELKAVAR,  (fel-kavar)  ősz. áth.  Valamely  híg
testet  erősen,  zavarossá,  sűrűvé  kever.  Felkavarni  a
motlékot,  át  iszapos  vitet.

FÉLKEDV,  (fél-kedv)  ősz.  fő.  1)  Nem  egészen
derült  kedv,  melyen a  komolyság  vagy  szomorúság
némely  jelei  észrevehetők.  2)  Nem tökéletes  akarat,
szándék.  Félkedvet  mutálni  valamely  vállalathoz.  Fél-
kedvvel  ígérni  valamit.  V.  ö. KEDV.

FEL-,  jobban  :  FÖLKEFÉL,  (föl-kcfél)  ősz.
áth.  Visszásán,  nem szőr  mentében,  hanem  szőr  elle-
nében  kefél.  Fölkefélni  a  kalap  szőrét,  a posztó  bar-
káját.  Fölkefélni  a  hajat  hátulról  a  fejtetőre.

FEL-, jobban  :  FÖLKEL,  (föl-kel)  ősz.  önh.  1)
Ültéből  vagy  fektéből  lúbra  áll. Fölkelni  a  pamlagról,
székről.  Fölkelni  tiszteletből  a  nagyobbak  előtt.  2) Alvó
helyét  oda  hagyja.  Jó  korán  fölkelni.  Városban ké-
sőbben  kelnek fól,  mint falun.  3)  Valaki  ellen  feltá-
mad.  Fölkelni  a felsöség  ellen.  4)  Feldagad,  felduz-
zad.  Fölkel  a jól  dagasztott  tészta,  5)  Mondottuk a
magyar  nemességről,  midőn  a  haza  ellensége  ellen
fegyvert  fogott.  V.  ö.  KEL.

FEL-, jobban:  FÖLKELÉS,  (fól-kelés)  ősz.  fn.
1)  Ülésből,  fekvésből  felállás.  2)  Álomnak,  ágynak
odahagyása.  3)  Az  ellenség  ellen  fegyverre  kelés.
Nemesi  fölkelés.

FEL-,  jobban  :  FÖLKELESZT,  (föl-keleszt)
ősz.  áth.  Eszközli,  hogy  valami  feldagadjon.  Mond-
ják  különösen  élesztővel  készített  tésztanemüekröl.
Felkelestteni  a  kenyérnek,  kalácsnak  való  tésztát.

FEL-, jobban  :  FÖLKELT,  (föl-kelt)  ősz.  áth.
Valakit  álmából  fölébreszt,  fölver.  Fölkelteni  a  cselé-
deket. V.  ö. KELT.

FEL-, jobban  : FÖLKELTÉS,  (föl-keltés)  ősz.
fn.  Alomból  fölébresztés,  fölverés.

FEL,  jobban  :  FÖLKEN,  (föl-kén) ősz.  áth.  1)
Mázt,  festéket,  zsírt  stb.  valamire  rákén,  rámázol.
A  hajat  fölkenni  a  hámszijakra.  A tsirt  fölkenni  a köd-
ménre,  irhás  nadrágra.  2)  Kenés  által  valaminek fel-
avat,  fölszentel.  Fölkenni  valakit  papnak,  püspöknek.
Sámuel  próféta  Dávidot  fölkente  királynak.

PEL-,  jobban  : FÖLKEND,  (fól-kend) ősz.  áth.
A  fölken  igével  egy  értelmű, s  különösen  ám. arczát,
ragy  testét  valamely  szépitő  szerrel  bemázolja;  vagy
valamely  arczfestéket  felhasznál.

FEL-, jobban  :  FÖLKENDÖZ,  (föl-kendőz) ősz.
áth.  1. FELKEND,  és KENDŐZ.

FEL-, jobban  :  FÖLKENT,  (föl-ként)  ősz.  mn.
Szent  kenet által  felavatott,  valamely  hivatalru, mél-
tóságra  szentelt.  Fölkent  pap.  Használtatik  főnévül  is.
Isten  fölként}f.  vagy  fölkentjei.

FELKENYÉR  v.  FELSÖKENYÉR,  erdélyi
falu  Szászváros  székben ; helyr.  Felkenyér-én ,  —re,
—röl.

FEL-  v.  FÖLKÉNYSZERÍT,  (fel- v.  fól-kény-
Bzerít)  ősz.  áth.  Kényszerít  valakit, hogy  feljöjjön,
fölmenjen,  fölkeljen.

FEL-  v.  FÖLKÉR,  (fel- v.  fól-kér)  ősz.  áth.  1)
Hadi  ért.  felszólítja  az  ellenfélt,  valamely  helynek,
várnak  általadására.  Követeket  küldeni,  kik  a  várat
felkérjék.  2)  Társadal,  ért.  valamely  barátságra,  szí-
vességre, szolgálatra felszólít. Felkérni  valakit  tánctra.

FÉLKEREK,  (fél-kerek)  ősz.  mn.  Aminek  fél-
körű  alakja  van,  félkört  képező.  Félkerek  kalács.

FEL  v.  FÖLKÉREG,  (fel-v.  föl-kéreg)  ősz.
fn.  Valaminek  külső  kérge , héja.  A  fának  felkérge.
Átv.  ért.  a  dolognak,  tárgynak,  ügynek  külszine,
nem  veleje.  A  tárgynak  felkérgéoel  bíbelődni.

FEL-,  jobban  :  FÖLKERES,  (fól-keres)  ősz.
áth.  Keresve  feltalál  valakit  v. valamit,  felkutat.  Föl-
keresni  az  eltévedi  üti  társakat.  V.  ö.  KERES.

FEL-  v.  FÖLKÉRÉS,  (fel- v.  föl-kérés) ősz.  fn.
Felszólítás,  melynél  fogva valakit  felkérünk valamire.

FEL-,  jobban  :  FÖLKERESÉS,  (föl-keresés)
ősz.  fn.  Keresés  aluli  feltalálás,  felkutatás.  V.  ö.
KERES,  KERESÉS.

FEL-, jobban  :  FÖLKERGET,  (föl-kergét) ősz.
áth.  Kergetve  felhajt,  felhajszol,  felüz.  Felkergetni  a
juhokat  a  hegyoldalra.

FEL-,  jobban : FÖLKERÍT,  (föl-kerít)  ősz.
áth.  1) Kerítve  felövez,  felköt.  Fölkeríteni  a  nyakra-
valót.  Fölkeríteni  félvállra  a  köpönyeg  szárnyát.  2)
Köralakban,  körülsodorva  föleinél.  A forgó  szél  föl-
keríti  a  szemetet, port.

FEL-  v.  FÖLKÉSZÍT,  (fel-  v.  föl-készít)  ősz.
áth.  Bizonyos  czélra,  bizonyos  eszközökkel  fölszerel,
ellát.  Fölkészíteni  a  kocsit útra.  Fölkészíteni  kötelekkel,
árboczokkal,  evezőkkel  a  hajót.  V.  ö. KÉSZÍT.

FEL-  v.  FÖLKÉSZÍTÉS,  (fel-  v.  föl-készítés)
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit  felkészítünk.

FEL-  v.  FÖLKÉSZTET,  (fel-  v.  fól-késztet)
ősz.  áth.  Késztetve rávesz, rábir, rábeszél  valakit va-
lami  teendőre.  V.  ö. KÉSZTET.

FEL-  v.  FÖLKÉSZÜL,  (fel-  v.  föl-készül)  ősz.
önh.  1)  Bizonyos  ezélra  bizonyos  szerekkel,  eszkö-
zökkel  ellátja  magát.  Felkészülni  a  vadászatra  pus-
kával,  golyókkal,  lőporral.  2)  Menésre,  indulásra  tal-
pon  áll.  Felkészülnek  reggel  az  utasok.  V.  ö.  KÉ-
SZÜL.

FEL-  v.  FÜLKÉSZÜLET,  (fel- v.  föl-készület)
ősz.  fn.  Azon  eszközök öszvege,  vagy magához vétele,
felöltése,  melyekkel  valaki  bizonyos czélra  fölszereli

l  magát.  Harczi,  vadászi,  bányászi  felkésztilet.  Rövideb-
:  ben  és  szó'., jttabbau  :  készület.

FEL-  v.  FÖLKÉSZÜLT,  (fel- v  föl-tózült) ősz.
mn.  Bizonyos  czélra  szükséges eszközökkel fölszerelt.
Felkészült  had.  Mindennel felkészült  utasok.
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FEL-,  jobban  :  FÖLKEVER,  (fól-kever)  ősz.
áth.  Folyó  testet vagy  külön  vált  részekből  álló tö-
meget összevissza  forgat  Fölkeverni  a  moslékot.  Föl-
keverni  a  rántott,  Untét,  gabonát.  Fölkevemi  a  Mal-
mát,  tténát.  Átv.  ért  valamit  nyugvó vagy  rendes ál-
lapotából  felháborít  Fölkeverni  a  gyomrot  csömörletet
étellel.

FÉLKÉZ,  (fél-kéz) ősz.  fn.  Egy  kéz,  egyetlen
kéz.  Félhettél  a  kantáritárt  fogni,  ét f tikettel  hado-
nátni.  A  nótából f elkérni  térni  háta.

FÉLKÉZÁSÓ,  (fél-kéz-ásó)  ősz.  fn.  Kicsi  szerű
B  rövid  nyelő*  ásó, melyet  (leginkább  a  kertészek)
csak  egy  kézzel használnak.

FÉLKÉZFURÓ,  (fél-kéz-furó)  ösz.fn.  Kis  fúró,
melyet  egy  kézzel  lehet  forgatni.

FÉLKÉZFÜRÉSZ,  (fél-kéz-fürész)  ősz.  fn.  Kis
fürész, melyet egy  kézzel  lehet  használni, vagy  me-
lyet  egy  ember  huzgálhat

FÉLKÉZKALAPÁCS,  (fél-kéz-kalapács)  ősz.
fn.  Egy  kézzel  forgatható kis  kalapács.

FÉLKÉZKALMÁR,  (fél-kéz-kalmár)  ősz.  fn.
Alsóbb  rendű  kalmár, szatócs, aki  bódéban,  sátorban
kis boltban  áralgat

FÉLKÉZMALOM,  (fél-kéz-malom)  ősz.  fn.  Kis
házi  malom, melyet  egy  kézzel  hajtanak.

FÉLKÉZMOTÓLA,  (fél-kéz-motóla)  Ősz.  fn.
Kézi  motóla,  melyet valaki  egy  kézben  tart,  és for-
gat, midőn  a másik  kezében  levő fonalat  rátekergeti.
V.  ö. MOTÓLA.

FÉLKÉZPAIZS,  (fél-kéz-paizs)  ősz.  fn.  Kisded
alakú  kerek paizs.

FÉLKEZSULTOK,  (fél-kéz-sulyok) ősz.  fn.  Ki-
sebbféle  sulyok, melyet  egy  kézzel  lehet  használni,
milyen  pl. a  kádárok  sulyka, melylyel  az  abroncsot
veregetik.

FÉLKÉZSZEKERCZE,  (fél-kéz-szekereze)  ősz.
fn.  Egy  kézzel  használható, rövid  nyelő,  kisebbféle
szekereié.

FÉLKEZÜ,  (fél-kezű)  ősz.  mn. Kinek  csak  egy
keze van.  Félketü  rokkant  vitet.

FEL- v.  FÖLKIÁLT,  (fel- v.  föl-kiált) ősz. önh.
1)  Alantabb  helyről  magasabbra  kiált  valakinek.
Felkiáltani  a  mátodik  emeleten  dolgotó  kSmivemek.
Felkiáltani  a  toronybeli  harangotónak.  2)  Valamely
hirtelen,  s  erősebb  indulat  kitörésekor  magasabb
hangra  fakad.  Örömében,  Iónjában,  ijedtében  felkiál-
tani.  V.  6. KIÁLT.

FEL- v.  FÖLKIÁLTÁS, (fel- v. föl-kiáltás) ősz.
fn.  1)  Kiáltás  valakire,  alulról  fölfelé.  2)  Kiáltás  va-
lamely  hirtelen  és  erősen kitörő  indulatból.  örtfmfel-
tíáltát.  Felkiáliátjele.  V.  ő.  KIÁLTÁS.

FEL- v. FÖLKIÁLTÓ,  (fel- v.  föl-kiáltó)  ősz.
fn.  Személy, ki  másokat, neveiket  kiáltva,  felszólít,
felhi  valamire; vagy,  aki  valamit kiáltás  által  a kö-
zönségnek  tudtára ad.  Arveréti  felkiáltó.

FEL-  v.  FÖLKIÁLTÓJEL,  (fel-  v.  fől-kialtó-
jel)  ősz.  fn.  Helyesírási jel,  t. i.  függőleges  vonás,
és alatta  pont (!).  Élünk  vele  az  indnlatszók,  vagy
indulatos  mondatok után.

FEL- v.  FÖLKIÁLTÓSZÓ,  (fel-  v.  föl-kiáltó-
szó)  ősz.  fn.  1.  INDULATSZÓ.

FEL- v.  FÖLKILINCSÉL, (fel- v.  föl-kilincséi)
ősz.  áth.  Kilincscsel  fölszerel,  ellát

FEL- v.  FÖLKIVÁN,  (fel- v. föl-kiván) ősz. áth.
Kívánja,  hogy  valami  főiterjesztessék,  fölmenjen;
fenn  bemutassa  magát valaki  stb.  Át  udvari  kanetel-
laría f elkívánja  a perirományokat.  V.  ö. KIVAN.

FEL-  v.  FÖLKIVÁNÁS,  (fel-  v.  föl-kivanas)
ősz.  fn.  Kívánás, melynél fogva valamit felsőbb helyre
kell  terjeszteni,  bemutatni  stb.

FELKÓBOROL,  (fel-kóborol)  ősz.  áth.  Kóbo-
rolva  felzsákmányol,  felprédái.  A  oteh  rablók  gyakran
felkóborolták  feltO  Magyaroruágot.  V.  6. KÓBOROL.

FELKOBOZ,  (fel-koboz)  ősz.  áth.  1) Valakinek
jószágát,  ingó vagyonát  a  végre  kutatja fel, hogy  be-
lőlök  a hitelezőkét,  birói  Ítélet következtében,  kielé-
gítse. V.  ö. KOBOZ, áth.  2)  Hegedűre, brúgóra húr-
csigákat, hdrtekerőket alkalmaz.

FELKOMPOL,  (fel-kompol)  ősz.  áth.  Kompo-
kat  vagyis gyöpős  hantokat felhányva,  felrakva vala-
mit  elzár,  elrekeszt  Felkompolni  át  <it  melletti  földe-
ket,  réteket.  V.  ö. KOMPOL.

FELKONCZOL,  (fel-konezol)  ősz.  áth.  Kon-
czokra  vagy  konczonként  felvagdal,  felszabdal.  Fel-
kouetotni  a  levágott  ökröt.  A  kegyetlen  eUentég  a  böl-
ctSben  fekvő  kudedeket  ii felkonetolta.  V.  ö. KON-
CZOL.

FELKONCZOLÁS, (fel-konczolás) ősz. fn. Kon-
czokra  szabdalás, tagolás, metélés.

FELKONDORÍT,  (fel-kondorít)  ősz. áth.  Kon-
dor alakúvá  foltékor;  felcsavar.  FelkondorÜani  át «*-
tököt.  V.  ö. KONDOR.

FELKONTYOL,  (fel-kontyol)  ősz.  áth.  Konty-
tyal  felékesít,  felkészít,  beföd.  FeUcontyolm  a  fejet.

FELKONTYOZ, L FELKONTYOL.

FELKOPÁCSOL,  (fel-kopácsol)  ősz.  áth. Vala-
mely  gyümölcs, mag kopácsit  feltöri,  felszakaeztja,
Felkopáctolni  a  diót,  mogyorót,  makkot.  V.  ö.  KO-
PÁCS.

FÉLKOPASZ,  (fél-kopasz) ősz. mn. Kinek  haja
nagy  részben  elment,  ritka  hájazató.

FELKOPIK,  (fel-kopik) ősz. k.  Átv.  értelmüleg
használtatik  e  közmondásban. FeUcopik  át  álla,  azaz
nem  lesz  mit  ennie, éhséget  fog  szenvedni.

FELKOPOGTAT,  (fel-kopogtat)  ősz.  áth.  Ko-
pogtatva  fölver,  felébreszt  valakit.  Felkopogtatni  át
eUnmnyadtat.  V.  ö.  KOPOGTAT.

FELKOPPAN,  ffel-koppan)  ősz.  önh.  1.  FEL-
KOPIK  és v.  ő. KOPPAN.

FELKORCSOLYÁZ,  (fel-korcsolyáz)  ősi.  áth.
1)  Korcsolyán,  korcsolya  segítségével  valamit  felta-
seít, felnyom.  A  borot  Iwrdokal  felkorctolyátni  a  tte-
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kérre.  2)  Korcsolyafdle jégpatkóval  fölszerel.  V.  ö.
KORCSOLYA.

FELKORHOL,  (fel-korhol)  ősz.  ith.  Korholva,
korholó  súrolás  által  feldörgöl,  feltör  valamit.  Elet-
tíben  feVcorholta  a  kezét,  térdét.  V.  ö. KORHOL.

FELKORHOLÓDIK,  (fel-korholódik) ősz. belsz.
Korholás  által  feltörődik,  felsértődik.  Stekérfordulát-
kor  felkorholódik  a* oldal,  a  löct.  A  bele ütköző  ten-
gdytSlfdkorholódik  a ssOgletkö. V.  ö. KORHOLÓDIK.

FELKORTYOOAT,  (fel-kortyogat)  ősz.  áth.  és
gyakor.  Ismételt  gyakori  kortyokban  felhajt,  meg-
iszik  Talamit.  Felkortyogatni  a  jó  borocskát.  V.  ö.
KORTY.

FELKORTYOGTAT,  1. FELKORTYOGAT.
FELKÓSTOL,  (fel-kóstol)  ősz.  áth.  lásd:  FEL-

ÍZEL.
FELKOSZORÚZ,  (fel-koszorúz)  ősz.  áth.  Ko-

szorúval felékesít,  feldíszít,  körülövedz. Felkostorútni
a  menyasszonyt.  Felkoizorúeni  btita-koitortíval  az  első
aratót.  V.  ö.  KOSZORÚZ.

FELKOVÁCSOL,  (fel-kovicsol)  Ősz.  áth.  1)  A
vasat  kovácsosan,  kovács módjára fölveri,  felforrasztja
valamire.  Felkovácsolni  a  keréktínt,  a  felhérczekel.
Szélesebb  ért.  mondják  a  lakatos,  rézmíves munkák-
ról  is.  2) A  vasat  kovácsmuukákra  felhasználja  , el-
fogyasztja.  A falu  kovácsa, több mázta  vasal  felková-
ctol  etttendb'nként.  V.  8.  KOVÁCSOL.

FELKÖLT,  (fel-költ)  ősz.  áth.  1.  FELKELT.
FELKÖLTÖZIK,  (fel-költözik)  ősz.  k.  Minde-

nestül  valahová,  mint  új  lakhelyre , felhordozkodik.
Petiről  felkSUSzni  Bécsbe.  Első  emeletből felköltözni  a
mátodikba.  V.  ö.  KÖLTÖZIK.

FELKÖNTÖS,  (fel-köntös)  ősz.  ín.  Külső kön-
tös,  melyet  vagy  hideg  ellen,  vagy  kiegészítő  öltözé-
kül, vagy  díszül  veszünk  az  alsó  öltönyre.

FELKÖNTÖSÍT,  (fel-köntösit)  ősz.  áth.  Vala-
kit  köntössel  ellát,  felruház,  köntösbe  öltöztet. V.  ö.
KÖNTÖS.

FELKÖNYÖKÖL,  (fel-könyököl)  ősz.  önh.  Kö-
nyökére, vagy  könyökével  valamire  feltámaszkodik.
Feücönyökölni  az  asztalra,  a  templomi  ttékre.  V.  ö.
KÖNYÖKÖL.

FELKÖNYÖRÖG,  (fel-könyörög)  ősz.  önh. Kö-
nyörögve  fölemeli  szavát.  Felkönyörögni  az  Ménhez.

FÉLKÖPENY,  (fél-köpeny) lásd  :  FÉLKÖPÖ-
NYEG.

FÉLKÖPÖNYEG,  (fél-köpönyeg) ősz.  fn. Kur-
ta,  egy  gallérból  álló  köpönyeg,  milyen péld.  a kato-
natisztek, vagy  némely szerzetesek  köpönyege , vagy
az  úgynevezett  spanyol  köpönyeg.

FELRÖPPENT,  (fel-köppent)  ősz.  áth.  Vala-
mely  italadagot  egy  hujjában,  egy  húzással  felönt,
felhajt,  becsíp.  Alsó  írásmódba  való.

FÉLKÖR,  (fél-kör)  ősz.  fn.  A  körvonal  vagy
körtér  fele,  vagy  akarmely  ívalakú  test,  mely  a  kör-
nek  felét  teszi,  azaz  180  fokot  foglal.  Ilyen  a  ten"«-
réezek  félköre,  melylyel  a  magasságot mérik.

AKAD.  BAOY  8ZÓTAB.  II.  KOT.

FELKÖRDED,  (fél-körded)  ősz.  mn.  Minek
félkör-  vagy  félkörhöz  hasonló  alakja  van.  Félkörded
atttal. Félkörded  kaldcs.  FélkOrded  hold,  t.  i.  midőn
első  és  utolsó  negyedben  van.

FELKÖRMÖL,  (fel-körinöl) ősz.  áth. Körömmel
vagy  körmökkel felkarczol,  felszakgat.  Vakaródtát-
ban felkörmölni  a  bőrt.  Tréfásan  szólva  :  valamit el-
lop,  elcsen  ,  vissza  nem  teszem  fejében  fölvesz.

FELKÖRÖMZSÉL,  (fel-körömzsél)  ősz.  átb.
Keményen  befeszített  és  erősen  huzkált  körmökkel
felszakgat  valamit.  Verekedésben  felkörömuélték  ár-
czát,  kezét.  A  haragos  macska  felkörömttéli  a  kutya
pofáját.  Átv.  ért.  éles  eszközzel  valamely  test  folszí-
nét,  kérgét  felsértegeti.  Hegyes  bottal  fellcörönuuélni
a  fákat.  A  tövisek  felkörömzsélték  a  lettét.  Vastag
hangon,  és  tajdivatosan  :  felkaramzsál,  felkaramuol.

FELKÖSZÖNT,  (fel-köszönt) ősz. áth.  Valamely
lakomái),  közebéden  stb.  a  poharat  felköstönteni,  ám.
borral  teli  poharat  emelve  valakit  éltetni,  s  erre  a
poharat  kiüríteni.

FELKÖSZÖRÜL,  (fel-köszörűi)  ősz.  áth.  Tu-
lajd.  ért.  dörzsölés  által  felcsiszol,  felhorzsol.  Átv.
gyakori  vagy  hosszas  sértegetés által  valakit  haragra
gerjeszt.  Székely  szólásmód.

FELKÖT,  (fel-köt)  ősz.  áth.  1)  Valamit  emel-
tebb , magasabb  helyre  köt.  Felkötni  oldalra  a  kar-
dot.  A  tarisznyát  felkötni  a  kocsi  oldalára.  Felkötni
a  börkötényt.  Felkötni  a  gatyát.  Jól  felkösse  a  gályá-
ját,  aki mérkőzni  akar  velem.  Különösen  :  feltüz,  fel-
akaszt.  Felkötni  csomóba  vagy  tekercsbe  a  hajat.  Fel-
kötni  valakit  az  akastlófára.  Hogy  kössék  fel  a  gát-
embert  !  Felkötni  a  kolompot.  2)  Valamit,  pl.  fonalat,
czérnát,  vesszőt stb.  kötve  felhasznál.  Felkölni  napon-
ként  öt  lat  ctérnát.  Kosarakra  felkötni  egy  kéve vett-
szöt.  V.  ö.  KÖT.

FÉLKÖTÉNY,  (fél-kötény)  ősz.  fn.  Keskenyre
vagy  rövidre  szabott  kötény,  kis  kötény.

FELKÖTÉS,  (fel-kötés)  ősz.  fn.  1)  Cselekvés,
midőn  valamit  felkötünk.  Nyakravaló  felkötése.  2)
Felakasztás.  V.  ö.  FELKÖT.

FELKÖTÖZ,  (fel-kötöz)  ősz.  áth.  Több  tárgyat
egymás  után  felköt.  Felkötözni  a  szölöuesszSket.  Fel-
kötözni  a  learatott  gabonát.  Felkötözni  a  szölöfejeket.
V.  ö. KÖTÖZ.

FELKÖTÖZÉS,  (fel-kötözés) ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  több  tárgyat  egymás  után  felkötünk.  V.  ö.
FELKÖT.

FELKÖTÖZKÖDIK,  (fel-kötözködik)  ősz.  k.
1)  Kötökkel  ellátott  ruháiba  felöltözködik,  azokat
magára  felköti.  Felkötüzködik,  aki gatyáját,  nadrágját
felköti.  2)  Lógó  ruháit  fölemeli  és  megköti.  Felkötöz-
k'ödik  a  vízben  ,  sárban  gázoló.  Ki  fölemelt  ruháját
meg  nem  köti,  csak  kézben  fogja  ,  az  felfogódzkodik.

FÉLKItAJCZÁR  ,  ifrl-krajczár)  ősz.  fn.  A  je-
lenleg  nálunk  forgásban  levő  legkisebb  pénzek  kö-
zöl  való,  t.  i.  a  k raj ez ár  fele.  Félkrajctárt  sem adnék
érte.  (Km.) V.  ö.  KRAJCZÁR.
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FELKÜKORODIK,  (fel-kukorodik)  ősz.  k.  Va-
lamely  magasabb helyre  öszvekukorodva  felül,  föl-
helyezkedik.  A  letelkedö  macska felkukorodik  a  falra.

FELKUNKORÍT,  (fel-kunkorit)  ősz.  áth.  Va-
lamely  hajlékony  testet  fölfelé  görbít.  A  dístnó  fel-
kunkoritja  a  farkát.

FELKUNROBODIK,  (fel-kunkorodik)  ősz.  k.
Valamely  hajlékony  test  önmagától görbére  felhajlik.
Fellcunkorodik  a  kan  réete farka.  Felkunkorodik  né-
mely  haj.  Általán  holmi  apró  felgörbülésekre  alkal-
masható  tréfás  kifejezés.

FÉLKUPA,  (fél-kupa)  ősz.  fn.  A  kapa  nevű
mértéknek  fele,  azaz  némely  vidékeken,  egy  itcze.
Félkupa  bort  meginni. V.  ö. KUPA.

FELKÚPOL,  (fel-kúpol)  ősz.  áth.  Kúpba, kúp-
alakba  felrak,  föltetéz.  Felkúpolni  a  nádkévéket  vagy
a  tsuppot.  V.  ö.  KÚP.

FELKÚPOZ, 1.  FELKÚPOL.
FELKURKÁSZ,  (fel-kurkász)  ősz.  áth.  Holmi

hányt  vetett  aprólékosságok  között valamit  fölkeres,
felfürkész;  vagy, mindenhová bekukkantva,  mindent
felhányva  vetve  felkutat.  Alsó  és  népies  írásmód-
ba való.

FELKÚSZIK,  (fel-kúszik)  ősz.  k.  Kúszva  fel-
hat,  felnyúlik,  föltekerődzik  valamire.  Át  iszalag,
komló felkústik  a  legközelebbik  f ára.  V.  ö.  KÚSZIK.

FELKUTAT,  (fel-kutat)  ősz.  áth.  Kutatva  fel-
hány,  fölkeres,  kifürkész,  feltalál  valamit.  V.  ö. KU-
TAT.  A  vámosok felkutatják  a* utasok  málháü.  A  ké-
mek felkutatok  a*  ellenség  helytetét.

FELKUTATÁS,  (fel-kutatás)  ősz.  fn.  Keresgé-
lés, fiirkéscés,  mely  által  valamit  vagy  holmit  felku-
tatunk. V. 6.  FELKUTAT.

FELKUVAD,  (fel-kuvad)  ősz.  önh.  Valaminek
héja,  kérge,  bőre  felválik.  Felkuvad  a  sült  malact
bőrt,  a  kenyér  héja,  a  stárat fa  kérge  stb.  Székely
szó. L. KUVAD v. KOVÁD ; v. ö. HOVAD.

FELKÜLD,  (fel-küld)  ősz.  áth.  1)  Magasabb,
emeltebb helyre  küld  valakit,  vagy  felvitet  valamit.
FeUeUldeni  a  cselédet padlásra.  Felküldetii  a harango-
zol  a  toronyba.  Felküldeni  a stSISmunkásoknak  az ételt.
2) Felsőbb  helyre,  törvényhatósághoz  küld.  Felkül-
deni  a pert  a  k. üdv.  kanczelláridnak.  V.  ö.  KÜLD.

FELKÜLDÉS, (fel-küldés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valakit  v.  valamit  felküldünk.  V.  ö.  FEL-
KÜLD.

FELKÜSZÖB,  (fel-küszöb)  ősz.  fn.  1.  AJTÓ-
SZEMÖLDÖK.

FÉLLÁB,  (fél-láb)  ősz.  fn. Egy  láb  vagy  egyik
láb.  Éten  kórvitéznek csak féllába  van.  Féllába  a  ko-
porsóban  vagyon.  (Km.)  féllábon  ugrál,  mint  a  szar-
ka. Féllábra  áll,  mint  télen a  lúd.

FELLÁBAD,  (fel-lábad) ősz.  önh. Fekvő  beteg-
ségéből  annyira  felgyógyul,  hogy  már  lábra  kelhet,
járkálhat

FELLÁBADÁS,  (fel-lábadté)  ősz.  fn.  A  gyó-
gyulónak  azon javuló  állapota,  midőn  lábára  kel.

FELLÁBADÓ,  (fel-lábadó)  ősz.  mn. Fekvő  be-
tegségéből  lábra  kelő,  gyógyuló.  V.  ö.  FELLÁBAD.

FELLÁBADOZ,  ősz.  önh.  Lassan-lassan  fellá-
bad,  gyógyuló  félben  lévén,  fokonként  több  erő-
höz  jut

FELLÁBAS,  (fel-lábas)  ősz.  fn.  Katonai  nyel-
ven  ám.  szabadsággal  elbocsátott  katona,  kinek  a
kiszabott  időre  ismét  vissza  kell  térnie.  Valószínűleg
a  német Beurlaubter  szóból  van elcsavarítva.

FELLÁBBELIZ, (fel-lábbeliz) ősz. áth. Lábbeli-
vel,  u. m. csizmával,  bakancscsal, czipővel  stb.  ellát.
Fellábbelizni  át  ujonctokat.  V.  ö. LÁBBELI.

FÉLLÁBNYI,  (fél-lábnyi)  ősz. mn. Minek széle
vagy  hossza, vagy  magassága  féllábra  terjed.  Féttáb-
nyi  stílét  tégla.  Féllábnyi  magasságra  nb'tt  vít.  A*
éjjel  féllábnyi  hó esett.  Féllábnyira  megázott  fSld.

FÉLLÁBU,  (fél-lábú) ősz. mn. Kinek  csak  egy
lába  van.  Féllábti  koldus.

FEL-LAK  v.  FELSŐ-LAK,  erdélyi  falu  Do-
boka  megyében; helyr.  Fel-Lak-on,  —rá, —ról.

FELLÁNGÍT,  (fel-lángít) ősz. áth.  Lángra  gyú-
laszt,  eszközli, hogy  valami  lángolva  égjen.

FELLÁNGOL,  (fel-lángol)  ősz.  önh.  Lángra
emelkedik,  lángot  vet  Fellángol  a  szalma, szárat  fa.
Átv.  ért.  heves  indulata  hirtelen  nagyra  növekszik.
Használják  különösen  a  nemesebb  érzelmekről.  Fel-
lángol  benne  a háta  szeretete.

FELLÁNGOLÁS,  (fel-lángolás)  ősz. fn.  Lángra
gyuladás,  fellobbanás  ; heves  indulatra  gerjedés.

FELLAPÁTOL,  (fel-lapátol)  ősz.  áth.  Lapáttal
felhány,  fölszed,  felrak  valamit.  Fellapátolni  át  ut-
ctai  sarat.  Fellapátolni  zsákokra  a  gabonát.  Népi
tréfás  nyelven  : az ételt,  levest  nagy  kanállal  és mo-
hón  felfalja.

FELLÁRMÁZ,  (fel-lármáz)  ősz. áth.  Lármázva,
lármát  ütve  nyugalomból  vagy  alomból fölver,  talpra
riaszt,  öszvecsődit. Fellármázni  a szomszédokat.  Éjjeli
tütveszélykor  fellármátni  a  helységet.  V.  ö. LÁRMÁZ.

FELLÁT,  (fel-Iát)  ősz. önh.  1) Magasabb, emel-
tebb helyre ellát  Fellátni  a  kSzellevS  hegy  ormára.
2)  Magasan  hordja fejét, rátartja  magát, nagyra  vágy.
Igen  fellát  8  urasága,  nem  lehet  vele gyalog  beszélni.

FELLÁZAD,  (fel-lázad)  ősz.  önh.  Általán,  lá-
zadva, vagyis  rendkivüli hévvel, zavart mozgalommal
felindul.  Fellázad  a vér,  midőn  bizonyos  kórállapot
vagy  indulat,  rendelten  és  sebesebb  mozgásba hozza.
Szorosb  és  polgárzati  ért.  a  törvényes  felsöség, or-
szágos  rendszer,  fejedelem  ellen  fölkel,  feltámad.
Fellázadnak  az  elnyomott  népek,  nemzetek.  Fellázad-
nak  a  nyugtalan  ffju.de,  a  zavarosban  halászni  vágyók
stb.  V.  ö.  LÁZAD.

FELLÁZADÁS,  (fel-lázadás)  ősz.  fn.  Állapot,
midó'n  valami  vagy valaki  rendkívüli hévvel és  zavart
mozgalommal  inuki.dik,  s  rendes  helyzetéből  kifor-
dul.  V. ö. FELLÁZAI \

FELLÁZASZT,  iel-lázaszt)  ősz.  áth.  Általán,
i  lázba  hoz, heves  és  rvndetlen,  zavart  mozgalmakra
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indít  fel. Fellázasztani  a  vért.  Fellázasztani  a nyugodt
kebelt,  szivet.  Különösen  polg.  ért.  a  jobbágyokat
uraik,  az  alattvalókat  felsdségeik  ,  a  népeket  fejedel-
meik  ellen  felingcrli,  ellenszegülőkké ,  engedetle-
nekké  teszi.

FELLÁZASZTÁS,  (fel-lázasztás)  ősz.  fn.  Rósz
akaratú,  békeháborító izgatás,  mely  a  népeket  láza-
dásra,  fölkelésre,  forradalomra  gerjeszti.

FELLÁZÍT,  (fel-lázit)  ősz.  áth.  lásd  :  FELLÁ-
ZASZT.

FELLAZÍTÁS,  (fel-lázitás)  ősz.  fn.  lásd:  FEL-
LÁZASZTÁS.

FELLAZUL,  (t'el-lazúi)  ősz.  őuh.  Lazává, azaz
üres  tokká,  küvclylyé,  héjjá  válik,  feloszlik.  Tulaj-
donkép  mondják  oly  magokról,  melyeknek  bele  ki-
vesz,  kiszárad,  s  csak  héjok  marad. Ffllazúl  a  zsizsik
ette  lencse,  borsó.  Fellazul  a  küles,  melynek  héját,
dcrczéjét  némely vidéken  ,  pl.  Mátyásföldén  különö-
sen  lazának  mondják. V.  ö. LAZA.

FELLAZUL,  (fel-lázul)  ősz.  önh.  lásd  : FEL-
LÁZAD.

FEL-  jobban  :  FÖLLECSÉL,  (föl-lccsél)  ősz.
áth.  A  székelyeknél  ám.  fellmbzsol  (Kriza János).

FELLEG,  jobban  :  FÖLLEG,  (fel-leg  v.  fel-1-
eg)  fn.  tt.  fölleg-ét.  Általán,  valamely  magasan  elter-
jedő,  fenn  lebegő,  fölemelkedésben  létező.  Innen  :
fSllegvár,  azaz  magas vár,  vagy  a  várnak  emeltebb
része ; por fölleg t fllstfülleg.  Különösen : a  magas égen
látszó  foltok  ,  vagyis  oly  felhők  ,  melyek  esőre nem
mutatnak  ,  de  az  ég  kék  boltozatát  némileg  elhomá-
lyosítják.  Köz  nyelven  feleseréltetik  a frlhö  szóval  is.
Képes  kifejezésben  jelenti  a  felettünk  levő  égőt,  ég-
boltozatot.  Fi'ili-melkníni  u  fellegbe,  vagy  túl  a  felle-
geken.  V.  ö.  FELIIÖ.

A  szanszkritban  fölleg  : p-haligah;  az arabban
pedig  felek  ám.  ég.

FELLÉG,  (fel-lég)  ősz.  fn.  Lég,  mely  a  földszi-
nétől  távolabb  magasságban  van,  hol  ritkább a  lég
s  nagyobb  a  hideg, a  lég  havas vidéke.

FELLEG-,  jobban  :  FÖLLEGÁRNY,  (folleg-
4rny)  ősz.  fn.  Árny,  melyet  a  fönnlebegő  fölleg  a
földre vet.

FELLEGCSE ,  jobban  :  FÖLLEGCSE ,  (fól-1-
eg-cse)  fn.  tt. fiillegcsét.  Kis  fölleg.

FELLEGECSKE , jobban : FÖLLEGECSKE,

(fól-1-eg-ecs-ke) 1. FELLEGCSE.

FEL-, jobban  : FÖLLEGEL,  (fol-legel) ősz.  áth.
Legelve  fölemészt,  föleszik  valamit.  Füllegelni  a  fü-
vet,  a  vetéseket.  V.  ö.  LEGEL.

FÉLLEGÉS,  jobban :  FÖLLEGÉS,  (fol-1-eg-ós)
mn.  tt. föllegés-t  v.  — ét,  tb.  —ék.  Föllegekkel be-
vont, beborított;  felhős.  Fölleyes  égbolt.

FÉLLEGÉSÉDIK,  jobban:  FÖLLEGÉSÉDIK,
(föl-1-eg-és-éd-ik)  k.  Föllegekkel  behúzódik,  fellegek-
től  homályosodik.  Fóllegesedik  az  ég.

FELLEG-, jobban  :  FOLLEGHAJTÓ,  (föl-leg-
hajtó)  ősz.  fn.  1. FELHÖKERGETÖ.

FELLEG-, jobban  : FÖLLEGOSZLOP,  (fólleg-
oszlop)  ősz.  fn.  Oszlopalakban  emelkedő,  mozgó
fölleg.

FÉLLEGTELEN,  jobban  :  FÖLLEGTELEN,
(fól-1-eg-telen)  mn.  tt. fóllegtelen-t,  tb.  —&t.  Fölleg
nélküli,  a  Collegektől  cl  nem borított,  tiszta, derült.
Föllegtelen  tavaszi  napok.  Határozóilag  ám.  fölleg
nélkül.

FELLEG-, jobban  :  FÖLLEGVÁR,  (fölleg-vár)
ősz.  fn.  Általán , magasabb  fekvésű  vár.  Különösen,
valamely  város  mellé  épített  kis  vár, mely  annak  vé-
delmére,  vagy  féken  tartására  van  rendelve.  (Cita-
delle).  Átv. ért.  Nincsenek  ollJionn  a  föllegvdrban,
azaz  szórakozott  eszü,  vagy  kinek  elment  az  esze.
Km.  V.  ö. LÉGVÁR.

FÉLLEGZET, jobban  :  FÖLLEGZET,  (fel-1-
cg-z-et)  fn.  tt. föllegzet-ét.  Föllegek  öszvege,  tömege,
egész  terjedelmekben  véve.

FÉLLEGZIK, jobban :  FÖLLEGZIK,  (fól-l-eg-
ez-ik)  k.  m. fóllegz-étt.  I.  FÉLLEGÉSÉDIK.  Igekö-
tővel :  befellegzik. Azt  sem mondotta,  befellegzett,  azaz
hír  nélkül,  szó  nélkül  eltűnt.  Km.

FÉL-,  jobban  :  FÖLLEGYEZ,  (föl-legyez)  ősz.
áth.  Valamit legyezve,  azaz  levegőt hajtva  rá,  felszít,
feléleszt.  Föllegyezni  az  elalunni  készttlö  tüzet.  V.  ö.
LEGYEZ.

FELLEK,  erdélyi  falvak  Kolos,  Felső-Fejér
l  megyékben  és  Nagy-Szeben  székben;  helyr.  Fellek-
í  e'n,  —re,  —ró'l.
|  FEL-, jobban  :  FÖLLEL,  (föl-lei) ősz. áth.  Va-
I  lamit,  mely  eddig  ismeretlen  volt,  feltalál;  egészen

új  müvet,  tant  hoz  létre.  Európában  németek  lel (ék  föl
a  lőport,  és  nyomtatás  mesterségét.  Falton  lelte, föl  a
gözhajózást.  Ez  értelemben szokottabb  a feltalál  szó.
Szélesb  ért. valamely  keresett tárgyat feltalál, ráakad
valamire  vagy  valakire.  Egész  városban  föl  nem  lel-
heltelek.

FÉLLELKETLEN,  (fél-lelketlen)  ősz.  mn.  Fé-
lig  megholt,  kit  a  lélek  már  csaknem  elhagyott;  ér-
zéketlen.  Határozóilag  ám.  félig  meghalva.

FELLENDÉN,  1. FELLENDIN.

FEL-, jobban  :  FÖLLENDI,  (föl-1-en-d-i)  mn.
A  tárgynak,  dolognak  folszinén  maradó,  a tárgy  ér-
demébe,  velejébe  nem ható.  Föllendi  érteketét.  Föl-
lendi  vizsgálat.  Máskép  és  szokottabban  :  felületes,
fölszínes.

Alakulására  nézve  olyan mint pökhendi, ebhendi,
a  az  egyik  l  & h  hasonúlata  (fölhendi  :=  föl-lendi).

FEL-, jobban  :  FÖLLENDIN, (föl-1-en-di-n)  ih.
Felszinüleg,  felületesen  ,  a  dolog  velejébe,  belsejébe
nem  hatva.  Föllendin  futni  át  valamely  könyvet.

FEL-, jobban  :  FÖLLEND1SÉG, (föl-len-di-ség)
fn.  tt. fúllendiség-ét.  Felszinüség,  vagyis  tulajdonság,
melynél  fogva  valaki  a  dolgok  felszínét,  külsejét  is-
meri,  vizsgálja  egyedül.  Máskép  :  felületesség.

FEL-,  jobban  :  FÖLLENG,  (föl-leng)  ősz. önh.
Magasan  leng  vagy lebeg,  repül,  szárnyal.  Föllengnek
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a  totók.  Átv.  ért.  mondják a gondolatról,  észről, kép-
zeletről, midőn  felsőbb  tárgyakkal  foglalkodik.

FEL-, jobban  : FÖLLENGÉR,  (fel-lengér)  ősz.
mn.  Magaean,  fenn  lengedezd, szárnyaló.  Föllengér
gondolatok,  képteletek.  Mint  főnév  jelent  oly személyt,
ki  léggolyó segedelmével  a légbe  felszáll.

FEL-, jobban:  FÖLLENGÉRÉZ,  (fól-lengéréz)
'ón.  önh. Valamely gép,  estköz, pl.  léggolyó segedel-
mével  a  levegőben  lebeg,  szállong,  utazik.

FEL-, jobban  : FÖLLENGÉS,  (föl-lengés)  ősz.
fia. Magasan  vagy  magasra  repülés,  szárnyalás,  le-
begés.

FEL-, jobban: FÖLLENGÉZ,  (fól-leng-éz)  ősz-
vetett  szóból  eredett  önh.  m.  föllengét-tem,  —tű,
—éU  v.  fBüengtettem,  föllengiettél,  fSUengiett;  htn
fSllengemi  v. föüengteni.  Magasan  szállong,  röpdös.
Átv.  ért. esze,  képzelete  nagy  és  felséges  tárgyakkal
foglalkodik.

FEL-, jobban  :  FÖLLENGÉZÉS,  (föl-leng-éz-
és)  fn. tt föllengetét-t,  tb.  —ék. Magasan  szállongás,
röpködés.  Átv.  ért  az észnek, képzeletnek  felsőbb
tárgyakkal  való  foglalkodása,  rendkívüli  fölemel-
kedése.

FEL-, jobban  : FÖLLENGÉZŐ,  (föl-leng-éz-ő)
mn.  tt  föllengétö-t  Magasan  szállongó,  röpdöső,
vagy  : gondolkozó, képzelődő.  FSllengetö  tat.  Föllen-
getöén.

FEL-,  jobban  :  FÖLLENGÖ,  (fól-lengő)  ősz.
mn.  Ami  magasan  lebeg, száll, repül,  tulajdon  és
átv.  értelemben.  Fsllengö  tatok.  Föllengő  gondolatok,
képletetek.

FEL-, jobban  : FÖLLENGÖS,  (föl-lengős)  ősi.
mn.  Felsőbb  tárgyakról  gondolkozó,  képzelődő; fel-
séges ,  fölemelkedett  FöllengSt  gondolatok,  vágyak,
képletetek.  FSllengSt  betzéd.

FEL-, jobban  :  FÖLLENGÖSEN, (fól-lengősen)
ősz.  ih.  Az  észnek, képzeletnek  szokott, és  rendes
határain  fölül;  magasan,  felségesen.  Föllengöten  be-
ttélni, gondolkotni,  éretni.

FEL-,  jobban  :  FÖLLÉNGZÉS,  1.  FELLEN-
GÉZÉS.

FEL-,  jobban:  FÖLLENGZŐ,  1.  FELLEN-
GÉZŐ.

FEL-  v.  FÖLLÉP,  (fel- v.  föl-lép)  ősz. önh.  1)
Alantabb  helyről  magasabbra  lép.  Fellépni  a  tteg-
letkőre,  a  ttékre.  2)  Átv.  ért.  nyilvános  működésbe
kap,  nyilvánosan  eléáll.  Fellépett  mint  iró, mint  ttó-
nok. fellépni  valamely  kSt  ügy  védelmére,  vitatdtdra.
V.  ö.  LÉP.

FEL-  v.  FÖLLÉPÉS, (fel- v.  föl-lépés) ősz.  fn.
Nyilvános  működés  végett  eléállás.  EUö  fellépéte  a
megye,  vagy  orttág  gyülétén  meglepő  volt  a  hallga-
tókra  nétve.  EUS  feüépététöl  fogva  ugyatiaton  elvek
iterént  bettélni  ét  tenni.

FEL-  v. FÖLLÉPTET,  (fel-  v.  fól-léptet)  3sz.
áth.  J )  Valakit  fellépni  késztet,  fellépésre  bír, azaz
nyilvános  működésre  rábeszél.  2)  Hangra, hivatalra

mozdít,  fölemel.  Felléptéin*  a  hadnagyot  kapitdnytág-
rá, a  kapitányt  őmagytágra.

FEL-  v.  FÖLLÉPTETÉS,  (fel-  v.  fól-léptetés)
ősz.  fn. Rangra, hivatalra  emelés, előmozdítás.  Egy
fotittt  haldia  több fokozatot  felléptéiéit  hú* maga után.

FEL-  v. FÖLLÉTEL, (fel- v.  föl-létei)  ősz.  fű.
Azon  állapot,  midőn  valaki  nem alszik, nincs  az agy-
ban,  vagy  nem beteg.  Jobban  :  fenlétel.

FEL-  v.  FÖLLÉZED,  (fel-  v.  föl-lézed)  ősz.
önh.  Nehéz  nyavalyából,  nagy  lassan,  s mintegy  lé-
zegve  kelni  kezd.  Aki  már  jobban  érzi  magát, az
fellábad.

FELLOBBAN,  (fel-lobban)  ősz.  önh.  Hirtelen
lobot  vet, lángra  kap.  Fellobban a ttdrai nalma. Álv.
ért  hirtelen,  nagy  haragra gyulád, kipattan.  Fellob-
ban  mint  a putkapor.  Km.

„Fellobbant  Salamon  a  hadhír jöttére. *
Döbrentei.

FELLOBBANT,  (fel-lobbant)  ősz.  áth.  Azt  te-
szi, hogy  valami  fellobbanjon, lobot vessen.  Égt  ka-
nóctaal  fellobbantani  a  lőport.  Átv.  ért  hirtelen,
vagy  nagy  haragra  gydlaszt

FELLOBOG,  (fel-lobog)  ősz. önb.  Magas  lobot
vetve  ég, magasan  lobognak  lángjai.  Fellobog  ős  el-
•ütött  agyú  lőpora.  Fellobognak  a  tturkot  fáklyák.  V.
ö.  LOBOG.

FELLOHOL,  (fel-lohol) ősz. áth. Valakit loholva
felbujt,  reávesz valamire.  Önhatólag: loholva  fölmegy.

LELLOVAQOL,  (fel-Iovagol)  ősz.  önh.  Maga
sabb  fekvésű  vidékre,  helyre  lóháton fölmegy.  Fello-
vagolni  a  várba,  a  hegyre.

FELLOVAL,  (fel-lovai)  ősz.  áth.  Hazugsággal,
elbolondító  álokokkal, vagy  tréfából,  dévajságból  va-
lakit  bizonyos dologra  felbiztat,  rávesz.

FELLŐ, (fel-lő)  ősz. áth.  Valamit magasra, föl-
felé  lő.  Fellőni  a  golyót  ttde  lépétnyi  magattdgra.
Tárgyeset  nélkül  önh.  értelemben  is  hasznának.  A
párvivók  kötői  a*  egyik  fellőtt.

FELLŐDÖZ,  (fel-lődőz) ősz. áth.  Valamit gyak-
ran , vagy  több  külön  tárgyakat  egymás  után  fellő.
A gyermek  fellödöti  faputkdja  vetttejét.  ÁM  dgyugVmbS-
keí  fellődotték  a  várba.  Néha ám.  lődözve  elfogyaszt.
Minden  lőporát  ét  uatymdjdt  fellődötte.  Tárgyeset
nélkül  önh. értelemmel is  bír, s  ám.  magasra, leve-
gőbe  lödöz.

FELLÖK,  (fel-lök) ősz.  áth.  1) Lökve  magasra
fölvet.  A  seilaj  bika feüoki  narvával  a petrenaéf.  2)
Lökve  feltaszít,  feldönt  Könyökével  f ellökni a  palact-
kot. V.  ö. LÖK.

FELLÖVEL, (fel-lövel)  ősz.  áth.  Folytonosan
fellő,  illetőleg  felszöktet  valamit.  Át  ugrókat  fellBveli
a  mset.

FELLÖVŐDK,  (fel-lővődik)  ősz.  belsz. Belső
nyomás  által  magasra  felszökik.  FtUVvödik  át  ugró-
hit  ctövén  a  vít.  V.  ő. LÖVŐDIK.

FELLÖVÖLDÖZ,  (fel-lövöldöz)  ősz. áth. lásd  :
FELLŐDÖZ.
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FELMAGASZTAL,  (fel-magasztel)  ősz.  áth.  1)
Magasra  fölemel.  2) Feldicsér,  nagyon  dicsér,  fölötte
eldicaér.  3)  Átv.  ért.  magas rangra,  méltóságra juttat.
Tréfás  népnyelven  :  akasztófára  akaszt.  Felmagasz-
taUdk  a  regényt.  V.  ö. MAGASZTAL.

FELMAGASZTALÁS,  (fel-magasz tálas)  ősz.  fn.
Magasra  emelés.  Átv.  ért.  nagy  rangra,  méltóságra
juttatás;  nagy  dicséretekkel  halmozis.  Felakasztás.

FELMAGASZTALT,  (fel-magasztalt)  öaz.  mn.
akit  vagy  amit  felmagasztalnak.  V.  ö.  FELMA-
GASZTAL.  Tréfás  értelemben  : ittas.

FELMAGASZTALTSÁG  ,  (fel-magasztaltság)
1.  EMELKEDETTSÉG.  Tréfás  értelemben :  ittasság.

FELMAGZ1K,  (fel-magzik)  ősz.  k.  A  növény
azon  fokát  éri  el  a  fejlődésnek,  midőn  magot hajt,
magba  megy.  Felmagtik  a  saláta,  répa,  sóska  stb.
Használják  leginkább  a  füvek  ,  gabonák,  kerti  véle-
mények  nemeiről.

FELMAR,  (fel-mar)  ősz.  áth.  Tulajd.  ért.  fo-
gakkal  rágva , harapva  felszakgat,  feltép  valamit. A
megdühödt  ember felmarja  táját  kezéről  a  húst.  Átv.
ért.  valamely  erős,  csípős  folyadék  feloszlatja,  elkop-
tatja  a  bele  áztatott  testet.  V.  ö. MAR.

FELMARAD,  (fel-marad)  ősz.  önh.  l) Ébren
marad,  le  nem  fekszik,  virraszt.  Az  anya  felmarad
beteg  gyermeke  mellett.  2)  El  nem vész,  el  nem  fogy,
a  többi  közöl  elhasználatlanul  hátramarad.  A  vendég-
ségből  sok  étel  ital felmaradt.  A  csatából  kevesen ma-
radtak fel.  Jobban  :  fenmarad.

FELMARADÁS,  (fel-maradús)  ősz.  fű.  Ébreu
maradás,  le  nem  fekvés,  virrasztás.  Múlt  éjjeli  ff/ma-
radás  következtében  egész  nap  álmos  vagyok.

FELMARASZT,  (fel-maraszt)  ősz.  áth.  Azt  te-
szi,  1) hogy  valaki  le  ne  feküdjék,  alunni ne  menjen,
hogy  virraszszon.  Kártyaasztal  mellett  felmarasztani
a  vendégeket.  2)  Hogy  tartós , állandó  legyen,  el  ne
veszszen.  Felmaraszla>ii  a jeles  emberek  hírét,  ne.vét.
Jobban  :  fenmaraszt.

FELMARAT,  (fel-marat)  ősz.  áth.  Átv.  ért.  ke-
mény,  szilárd  test  részeit  bizonyos  folyadék  által föl-
eteti ,  fölemészted,  feloszlatja.  Választóvízzel,  vagy
tetettél  felmaratni  a  vasat. \.  ö. MAR.

FELMARKOL,  (fel-markol)  ősz.  áth.  1)  Marok-
kal  felfog,  fölemel.  Felmarkolni  a  szegletben  álló  bo-
tot.  Felmarkolni  a  tapasztani  való sarat.  2) Valamiből
marokkal  vesz.  felmarkolni  a  búzából.  Felmarkolni  a
húszatokból.  V.  ö. MARKOL.

FELMÁRT,  (fel-mart)  ősz.  áth.  1)  Fölmerít,
vízből,  vagy  más  nedvből  feltol  valamit.  Felmártani
a  folyóba  merített  edényt.  Át  úszó  vidra  fel-fel  mártja

fejét.  2)  Műitva felhasznál,  megeszik  valamit.  Kfnyér-
rel  ftlmártani  a  beftínáltat.  V.  ö. MÁRT.

FELMÁRTOGAT,  (fel-mártogat)  ősz.  áth.  é»
gyakor.  Egymás  után,  folytonosan  felniárt.  V.  ö.
FELMÁRT.  A  búvár  feimártogatja  fejét  a  víz  alól.
Kenyérrel  felmártogatni  a  borsporos  levet.

FELMÁSZ, (fel-mász) ősz. önh. Mászva  fölmegy,
felhat,  felvergődik  valahová.  A  madarát*  fii  felmást
áfára.  Némely  férgek  félmúltnak  a  falra.  Átv.  ért.
fóltekerődzik,  felkúez.  A  tökinda felmást  át  ágaira.
V.  ö. MÁSZ.

FELMÁZOL,  (fel-mázol)  ősz.  áth.  1)  Mázt, go-
rombább  festéket  főiken. Felmázolni  egy  bögre  sárga-
földet  a  falra.  2)  Kontárkézzel,  durva  módon  vala-
mit  fölfest,  felrajzol.  A  terem falaira  holmi  virágokat,
tájképeket  felmázolni.  V.  ö.  Mázol.

FELMÁZOLÁS,  (fel-mázolás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valamit  felmázolunk.  V.  ö. FELMÁZOL.

FFL-  jobban  : FÖLMÉGY, (fól-mégy) ősz. önh.
1)  Alantabb-helyről, vidékről  magasabbra  megy, uta-
zik,  távozik.  Fölmenni  a  hegyre.  Pestről  fölmenni  Po-
zsonba.  2)  Idegen  szólásmód után,  de  már  igen  szo-
kásba  jött  értelemben  ám.  felrúg,  felnövekedik  (a
költség,  kiadás,  jövedelem).  Egy  évi  jövedelme  föl-
meyy  (magyarosabban  :  rámegy)  százezer  pengő  ftra.
3)  Elfogy,  elkel.  A  gyapjú  ára  fölment  a  Hittek  és
cselédek  fizetésére.  4)  Felhág,  fölemelkedik.  A  búza
ára  nagyon  fölment.

FÉLMELEG,  (fél-meleg)  ősz.  mn.  Langyos.
Átv.  ért.  aki  valami  iránt  nem viseltetik  belső  érze-
lemmel,  kinek  nyájassága,  társalgása  némi tartózko-
dással  párosul.  Félmeleg  keresztény.  Félmeleg  réstvét.

FEL-  jobban  :  FÖLMELEGÉDÉS,  (föl-mele-
gedés)  ősz.  fn.  A  testnek  azon  változási  állapota,  mi-
dőn részeit  a  meleg általjárja,  midőn  az  állati  testben
a  vér  hevesebb  mozgásba jő.  V.  ö.  MELEG.

FFL- jobban  :  FÖLMELEGÉDIK,  (fól-melegé-
dikj  ősz.  k.  Valamely  test  részei  melegekké  lesznek,
a  hévnek  nagyobb  fokára  jutnak,  különösen  külső
hatás,  pl.  tűz,  vagy  napsugarak  által.  Fölmelegedik  a
fűtött  kemenczére  telt  fagyos  ht'ts.  Fölmelegedik  dör-
zsölés  által a  li'ft,  a  kocsi  tengelye  stb.  Ha a  melegség
inkább  belső  hatás  eredménye,  akkor  fölmelegül  sza-
bályszerűbb,  pl.  a  sok járáskelésben  fölmelegülni.

FEL-  jobban  :  FÖLMELEGÍT,  (föl-melegít)
ősz.  úth.  A  hideg  testet  meleggé  teszi.  Fölmelegíteni
a  maradékételt.  A  déli  nap  fölmelegíti  a  levegőt.  A
fűtött  kályha  fölmelfgiti  a  szobát.  V.  ö.  MELEG,
MELEGÍT.

FEL-  jobban  :  FÖLMELEGÍTÉS,  (föl-mele-
gítés)  öaz.  fn.  Valamely  testnek  meleggé  tevése.  Hi-
deg  /lelek  fölmelegítése.

FEL-  jobban  :  FÖLMELEGSZIK,  (föl-meleg-
szik)  ősz.  k.  1. MELEGSZIK  és  FELMELEGEDIK.

FEL-  jobban  : FÖLMELEGÜL,  (föl-melegül;
ősz. ön.  1. FELMELEGEDIK.

FEL-  v.  FÖLMÉN,  (föl-mén)  1. FELMEGY.

FEL-  jobban  : FÖLMÉNÉS,  (föl-inénés)  ősz.
l'n.  1)  Magasabb  helyre  vagy  vidékre  menés. Fölme-
nés  a  hegyre,  toronyba.  2)  Azon  út,  ösvény,  melyen
valahová  fölmegyünk.  Ama  hegyi-e  igen  kényelmei
fölmenés  van.  Fölmenést  készíteni  a  szőlőhegyre.  V. ö,
MENÉS.
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FEL-  jobban  :  FÖLMENET,  (föl-menet);  1)
ősz.  fti.  Fölmenés,  feljárás.  Egyenes,  tekervényes, ne-
héz,  kényelmes főiménél.  2)  ősz.  ih.  Fölmenés  közben.
Fölmenet  igen  elfáradtam.

FFL-  jobban  :  FÜLMENETEL,  (föl-menetel)
ősz.  fn.  1.  FELMENÉS.

FEL-  jobban  :  FÖLMENNY,  (föl-menny)  ősz.
fn.  A  képzelt  mennyek  között  a  felső',  vagy  a  felet-
tünk  lebegő ég  legfóle,  legteteje.  V.  ö.  MENNY.

FEL-  jobban  : FÖLMENT,  (föl-ment)  ősz.  áth.
Tehertől,  szolgálattól,  büntetéstől,  adósságtól,  köte-
lességtől  stb.  felszabadít.  V.  ö. MENT,  átb.  Fölmen-
teni  a foglyokat  a  lánczoktól. A jobbágyokat  fölmen-
teni  a  titedtSl.  Át  alperest  fölmenteni  a  vád  alól.  A
házasulandókat  fölmenteni  a  háromszori  kihirde-
tés  alól.  ;

FEL- jobban  : FÖLMENTÉS,  (föl-mentés)  ősz.
fn.  Általán  valamely  tehertől  felszabadítás.

FEL-  jobban: FÖLMENTÖSEREG,  (föl-mentő-
sereg)  ősz.  fn.  Segédhad, mely valamely  ostrom alatti
helyet, várat  az  ellenségtől  felszabadít.

FEL-  jobban  : FÖLMER,  (fól-mer)  ősz.  áth.
Valamely  folyadékot  edénynyel  vagy  más  eszközzel
részenként  felöblít, fölszed.  Fölmerni  vödörrel  a kút
vígét. Fölmérni  lapáttal  a* iszapos  tócsál.'V.ö. MER. áth.

FELMER, erdélyi  fala  Kőhalom  székben; helyr.
Felmer-fn,  —re, —röl.

FEL-  vagy  FÖLMÉR,  (fel- v.  föl-mér)  ősz.  áth.
1) Valamely  temek nagyságát, vagy akármely  más test
mennyiségét  bizonyos eszközök  segedelmével megha-
tározza.  Felmérni  a  helység  határát,  a  város  telkeit.
Felmérni  a  gabonái.  Felmérni  a  mustot.  2)  Bizonyos
mérték  és  arány  szerént  valamely  tért, vagy  részekre
választható  testet  feloszt.  Felmérni  a  gazdatársak
kötött  a falu  rétjét.  A  vásárlók  számára  felmenti  a
végposztót,  vásznat.  Felmérni  a  cséplök  kötött  a  gabo-
naréstt. 3) Mérés  által  valamely  árut  elfogyaszt, elad.
A falu  kocsmárota  felmért  (kimért) száz  akó  bort.  V.
ö.  MÉR.

FEL-  jobban  :  FÖLMERED,  (fól-mered)  ősz,
önh.  Merően,  megkeményedve  feláll,  fölemelkedik.
Fölméred  a  fagyra  kitett  nyers  bőr.  Fölmered  a  bok-
ros  ló füle.  Fölmered  a  megböszült  ökör,  tehén f árka
stb.  V.  ö.  MERED.

FEL-  jobban  :  FÖLMEREDÉS,  (fól-meredés)
ősz.  fn.  Állapot,  midőn  valamely  test  fölmered. V.  ö,
FELMERED.

FEL-  jobban  :  FÖLMERÉGET,  (föl-meréget)
ősz.  áth.  és  gyakor.  Folytonosan, vagy  lassan-lassan,
egymás  után  fölmer  valamit.  Az  itató  gulyás  főimére-
geti  a  kút  vizét. A fenékvitet  fölmeregetni  a pinctébSl.

FEL-  vagy  FÖLMÉRÉS,  (fel- v.  föl-mérés)  ősz.
fn.  Cselekvés,  mely  által  felmérünk  valamit  Határ,
városi  telkek, rétek, földek  fölmérése.

FEL-  jobban  :  FÖLMERESZT,  (föl-merészt)
ősz. áth.  1)  Valamely  lágyabb  szerkezetű  vagy  lógó
testet  megkeményítve  felállít,  feltol,  fölemel.  A

megijedt  ló fölmereszti  füleit.  2)  Fölfelé  dudorít.  Föl-
merestti  szemeit.  V.  ö. MERESZT.

FEL-  vagy  FÖLMÉRGED,  (fel- v.  föl-mérged)
ősz.  önh.  Erősebb,  dühösebb  haragra  hirtelen  föl-
gerjed.

FEL-  vágj'  FÖLMÉRGELÖDIK,  (fel-  v.  föl-
mérgelődik)  ősz.  belsz.  Tartós  és  dühös  haragra fo-
konként  fölgerjedez.

FEL-  vagy  FÖLMÉRGESÉDIK,  (fel-  v.  fól-
mérgesédik)  ősz.  k.  1. FÖLMÉRGELÖDIK,

FEL-  vagy  FÖLMÉRGESÍT, (fel- v.  föl-mérge-
sít)  ősz.  áth.  Valakit  méregre,  azaz  erősebb  haragra
fölgerjeszt,  mérgessé  felingerel.  V.  ö. MÉRGES.

FEL-  jobban  : FÖLMERÍT,  (föl-merít)  ősz.  áth.
Azt  teszi,  hogy  valami  fölmerüljön.  Fölmeríteni  a
kútba  eresztett  vödröt.  Köz  szokás  szerént  a  fölmer
igével  egy  értelemben  használtatik.

FEL-  jobban  :  FÖLMERÜL,  (fól-merül)  ősz.
önh.  Mélységből,  vízből  feltolódik, feltűnik.  Apadás-
kor f elmerülnek  a  zátonyok,  fatörzsötök.  Felmerül  a
vízbe  fulladó  ember  teste.  Felmerül  a  víz  alá  nyomott
deszka,  ha  eleresztik.  Átv.  ért.  valamely  tárgy,  kér-
dés,  az  előbb  mondottakból mintegy  önként keletke-
zik,  feltűnik,  eléadja  magát.  V.  ö. MERÜL.

FEL-  vagy  FÖLMESZÁROL,  (fel-  v.  föl-mé-
szárol)  ősz.  áth.  Mészáros  módjára  feltagol,  felkon-
czol,  fclvagdal;  kegyetlenül  kardra  hány.  A  vad el-
lenség  felmészárolta  a  nőket, gyermekeket.

FÉLMESZELY,  (fél-meszely)  ősz.  fn.  Mérték,
mely  a  meszelynek  felét, az  itczénck  negyedét, a ku-
pának  nyolczadát  teszi.  Félmeszely  bor  nem  sok  egy
hajtásra.

FEL-  jobban  :  FÖLMETÉL,  (föl-metél)  ősz.
áth.  és  gyakor.  Valamit  több  részekre,  darabokra,
falatokra  stb.  fölmetsz. Fülmetélni  tányéron  a  húst.
Fölmetélni  a  kinyújtott  tésztát.  Fölmetélni  beretvával
a  kérges  bőrt.  V.  ö.  METÉL.

FEL-  jobban  :  FÖLMETÉLÉS,  (föl-metélés)
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit  fölmetélünk. V.  ö.
FELMETÉL.

FEL-  jobban  :  FÖLMETSZ,  (fól-inetez)  ősz.
áth.  1)  Metsző  eszközzel  valamit  felszakaszt,  felnyit.
Fölmelszeni  a  holttetemet.  Fölmetszeni  a  zselét,  er-
szényt,  tarisznyát.  2)  Metsző  eszközzel  följegyez,
felró  valahová  valamit. Főlmetfzeni  (rámetszeni) nevét
a  fára.  A  nemei  étimért  fölmetszeni  (rámetszeni)  a
gyűrűre.  V.  ö. METSZ.

FEL-  jobban  :  FÖLMETSZET,  (föl-metszet)
ősz.  mivelt.  Meghagyja  másnak,  hogy  valamit föl-
meséén.  Czímerét  fölmetszetni  a  gyűrűre.  V.  ö. FÖL-
METSZ.

FÉLMEZTELEN,  (fél-meztelen)  ősz.  mn.  Ki-
nek  teste  csak  félig  van  befödve;  igen  rongyos  ru-
hába  öltözött.  Félmeztelen  vademberek.  Félmeztelen
purdé,  koldus.  Félmeztelen  kar.

FEL-  vagy  FÖLMINTÁZ,  (fel-  v.  fól-mintáz)
ősz.  áth.  Valamit  mintára  felhúz,  fölfeszít.  Felmin-
tázni  az  új  kalapot,  fejkötöt.
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FELMOND,  (fel-mond)  ősz.  áth.  1)  Valamit
hangosan  elmond,  elémond.  Felmondani  a  leczkét.  2)
Valakinek  megmondja,  hogy  a  nála  lövő  kölcsönt,
vagy  használt  idegen  birtokot  bizonyos  iilöre  adja
vissza.  A  lakóknak  felmondani  a  szállást.  A  haszon-
bérlőnek  felmondani  a  bérlést.  Az  adósnak  felmondani
a  tökét.  Átvitetik  az  urak  és  tisztek,  cselédek  közli
viszonyokra  is.  Az  úr  tisztének,  szolgájának,  s  ezek  vi-
szont  uroknak  felmondhatják  a  szolgálatot.

FELMONDÁS,  (fel-mondás)  ősz.  fii.  1)  Valami-
nek  hangos  szóval  elé:idása.  l.e.rzk?.  felmondása.  2)
Nyilatkozat  ,  melynél  fogva  valakinek  (elmondunk
valamit.  V.  ö.  FELMOND. Adottság,  lakás,  haszonbér-
lés  felmondása,  Szolgálat  felmondása.

FELMOS,  (fol-mos)  ősz.  áth.  1)  Mosva  f e l t i s z -
tit  valamit.  Felmosni  a  sáros  pallót.  -)  Mosásban  el-
használ,  elfogyaszt  valamit.  Minden  vizünket,  Itígnn-
kat  és  szappanunkat  felmostuk.  •'!)  Mosásban  fel tűr,
fölsebesít.  Felmosta  tenyerét,  kezét.  4)  Bizonyon  tár-
gyak  mosását  bevégzi.  Felmosni  minden  ruhát,  kony-
haedényéket.  V.  ö. MOS.

FELMOSOGAT,  (fel-mosogat)  ősz.  áth. és  gya-
kor.  1)  Valamit  folytonosan  mosva  fe l t i sz t í t .  Felmo-
sogatni  a  pallófoltókat,  ü)  Elmosogat,  a  mosogatást
bevégzi.  Felmosogatni  a  kunyhaidényeket.  Tárgyeset
nélkül  is.  Még  sem  mosogattatok  fii  ?

FELMOTÓLÁL,  ( fe l-motólá l)  ősz.  áth.  A  fona-
lat  motóla  körül  forgatva  úgynevezett  igékre ,  pász-
mákra  ,  kötésekre  szedi.  F< Imotólálni  néhány  orsó
fonalat.  Amit  egy  nap  f/m.  másnap  fel mól ól álja.

FELMl'L,  (fel-múl!  1.  FKH"LMf'L.
FÉLMÚLT,  1. MTLT  alat t .

FELMUNKÁL,  (fel-munkái)  ősz.  álh.  Nyers
anyagot  vagy  kelmét  kézmiivek  készítésén'  fe lhnsz-
uál.  Fclmunkálni  a  márványt  szobn.'kni  ,  sírkövekre
stb.  A  vasat  különféle  eszközökre,  űz  ezüstöt  finomabb
müvekre  ff  l munkál ni.  A  csizmadia  f<  l munkálja  a  bilrt,
a  szabó  a posztót,  s  más  szövi  leket.

FELMUNKÁLÁS.  iTel-muukálás) ősz.  fn.  \yers
anyagúak  ,  kelmének  atb.  bizonyos  kézmüvekro  f e l -
használása.  Kőnek,  vasnak,  gyapjúnak,  bihnek  filnmn-
kúláfa.

FELMUTAT  ,  (Tel-mutat)  ősz.  á th.  1)  Va!;unit
fölemelve  mutat. Az  iskolából  kikéi-edző  gyermek  felmu-
tatja  kezét,  ü)  Va lamit  b izonyí tásu l  cléterjeszt  ,  be-
mutat.  A  hiteli-züknik  i l i ' g i n t l ö  biztofiti'knt  fe/mnfali,!.

FELMl'TATÁS,  ( f . O - m u t a t á s )  ősz.  fn.  C.-.elek-
vés,  melynél  fogva  v a l a m i t  f e l m u t a t u n k .  V.  ő.  FEL-
MUTAT.  Kéznek  felmutatása,  l > felmutatása  (:i  sz.
misében).  liizonyüványok  f i  Imutatápa.

FELNADKÁG  ,  (fel-nadrág)  ősz.  fn.  1)  Felső
nadrág,  melyet  k i v ü l  v i s e l ü n k ,  kü lonl 'öx . te tésü l  az
alsó  v.  tél i  nadrágtól.  2)  S a l a v á r d i  nadrág, 1. SALA-
V Á l í D I .

FÉLNÁDOLÁS,  ( lé l -nádolás)  ősz.  fn.  Kovács-
m u n k a ,  midőn  a  vasat  fél ig  cd.'.ik.  n á d o l j á k  mrg.  V.
ö.  NÁDOL.

FEL-  v.  FÖLNEGYEL,  (fel- v.  föl-négyei)  ősz.
áth.  Négy  részre,  négy  darabra  fölmetsz ,  felhasít, -
felkonezol  valamit.  Felnégyelni  a  megölt  borjút,  bá-
rányt,  a  síllt  ludat.

FEL-  v.  FÖLNÉGYELT,  (fel-  v.  fól-négyelt)
ősz.  mn.  Négy  részre,  négy  darabra  hasított,  kon-
czolt.  Felnégyelt  borjú,  őz.  Felnégyelt  ezipókenyér.
Felnégyelt  sült  lúd.

FÉLNEHEZÉK,  (fél-nehezék)  ősz.  fn.  A  neve-
zek  nevű  súlymérték fele.  V.  ö.  NEHEZÉK.

FÉLNEMES,  (fél-nemes)  ősz.  fn.  Nemes  anyá-
tól  született  és  neinuemcs  apától  nemzett.  Szorosb
ért.  oly  személy  ,  kinek  apja  nem  nemes,  de  nemes
eredetű  anyjáról  nemes  birtoka van.  (Agilis).

FELNÉMET,  falu  Heves megyében  ; helyr.  Fel-
né.inel-én,  —re,  —röl.

FÉLNÉNE,  (fél-nénc)  ősz.  fn.  Oly  nőne ,  azaz
nálunk  idősebb  nővér,  ki  esak  apui,  vagy  csak  anyui
testvér  velünk.  Némelyek  szeréut  :  mostoha  néne.
Különben  mint  a  német  nyelv  után  alakított  új  szó
köz  divatra  nem  kapott.

FEL-,  jobban  :  FÖLNEVEKÉDIK,  (föl-nevc-
kcdik  v.  fel-uövukédik)  ősz.  k.  Folytonosan  fejlődve,
gyarapodva  felnő  ,  kifejlett  korra  jut.  Használtatik
leginkább  az  emberről.  Felnövekednek  a  fiúk,  leányok.

FEL-,  jobban  :  FÖLNEVEL,  (föl-nevei)  ősz.
áth.  Élettani  ért.  valakit  vagy  valamit  szükséges  táp-
lálék  és  ápolás  által  teljes  kilVjlödésrc  juttat.  Fölne-
velni  saját  költségén  gyermekeit.  A  kertész  fölneveli  a
csemetéket.  Erkölcsi ért.  a  gyermek  elméjét  és  szivét
k i m ű v e l i .  A  gyermekeket  fő/nevelni  a szillék  kötelessége.
Szélesb ért. a gyermek  oktatásáról  s bizonyos állapotba
juttatásáról  gondoskodik.  Fölnevelni  a  gyermeket  mes-
terségre  ,  kalmársáyra  , papságra  stb.  V.  ö.  NEVEL.

FEL-,  jobban  :  FELNEVELÉS,  (föl-nevelés)
ősz.  fn.  Gondoskodás, ápolás ,  melynél  fogva  valakit
f ö l n e v e l ü n k .  V.  ö.  FELNEVEL.

FEL-,  jobban  :  FÖLNEVELKEDIK ,  1.  FEL-
N E V E K É D I K .

FEL-,  jobban  :  FÖLNEVET,  (föl-nevet)  ősz.
önh.  Fenhungon  nevet;  cl fakad  nevetve.  Valamely
megli pö,  tréfán,  elmés  ötletre  f ölti evet ni.  Magyarosab-
ban  :  eliifveti  mai/át.

KEL-  v.  FÖLNÉZ  ,  (fel-  v.  föl-néz)  ősz.  önh.
Szemeit  valamely  magasabban levő  tárgyra  szegezi.

|  Felnézni  a  háztetőre.  Felnézni  <iz  égbe.  V.  ö. NÉZ.
|  FEL-  v.  FÖLNÉZnÉGÉL,  (fcl-  v.  fölnézdégél)

ősz  <:yak.  önb.  V a l a m e l y  magasabban  levő  tárgyra,
l  p o n t r a  gyakorta  felnéz  ,  f ö l t e k i n t ,  .-l  gyerme.k  esenneu
':  fölnézileijet  a  g>jiint''i/<-sö?  J'iia.  r'ölnézdi'grlni  a  kedves
\  ab1 álcára.
j  FEL- v.  FÖLNÉZKÉL,  (fel- v.  föl-nézkél) gyak.
'  önh.  l.  FELNÉZDÉGÉL.

FELNl  l,  !t'el-nö)  ősz.  önh.  Mondják  növények-
:  röl  és  á l l a t o k r ó l  ,  m i d i i n  magasra  fej lődnek  ,  fölfelé

n y ú l n a k ,  teljes  képződés!  idejüket  elérik.  Felnő  bi-
zotiyos  évt'k  alatt  a fa.  Ftlnönck  a  gyermekek.  V.  ö.

1  NŐ, önh.
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FELNÖDÖGÉL,  (fel-nődögél)  ősz.  önh.  és gya-
kor.  Lassan-lassan  eljut életműve* kifejlődéséhez.  Fel-
nSdSgél  át  ápolgatoU  eteméit.  Felnüdögélnek  egymát
után  a  testvérek.

FELNŐTT,  (fel-nött)  ősz.  mn. Aki  v.  ami telje*
kifejlődés!  magasságot  ért;  nagykorú.  Már  felnőtt
gyermekei  vannak.

FELNÖVEKEDIK,  (fel-növekédik)  ősz.  k.  L
FELKEVEREDIK.

FELNÖVÉS,  (fel-növés)  Ősz.  fn.  Az  állati  vagy
növényi  testnek  bizonyos  kifejlődésig,  érettségi  álla-
potig magasra  nyúlása.

FÉLNÖVÉ8Ü,  (fél-növésfi)  ősz.  mn.  Ami  oly
gyorsan  vagy  oly  magasra  nem fejlődik,  mint életmű-
szeres  természeténél  fogva kellene  rendesen  fejlődnie;
törpe,  eltörpült.

FELNYAL,  (fel-nyál) ősz.  áth.  Valamit  nyalva
felszí,  fölemészt.  A  barmok  felnyalják  a  sót.  Át  eb
felnyalja  a földre  öntött  ttírl.  Felnyúlni  a papirosra
ejtett  tintafoltot.  V.  ö.  NYAL.

FELNYALÁBOL,  (fel-nyalábol)  ősz.  áth.  Va-
lamit  nyalábba  fogva,  szorítva  fölemel, fölvesz.  Fel-
nyalábolni  egy  végváttnat.

FELNYARGAL,  (fel-nyargal)  ősz.  önb.  Nyar-
galva  fölmegy,  felsiet,  felvágtat  valamely  magasabb
fekvésű  helyre. Felnyargalni  a várba,  a  dombra.

FELNYÁRSAL,  (fel-nyársai)  ősz.  áth.  Valamit
nyárara  húz ; vagy  nyárssal  keresztfii  szúr.  Felnyár-
tolni  a  ttítni  való  nyulat,  malactot.  Átv.  ért.  éles,  he-
gyes  eszközééi, pl.  karddal, késsel  meggyilkol,  ál-
talsiúr.

FEL-,  jobban  :  FÖLNYERGEL,  (fól-nyergel)
ősz. áth.  A  hátas  állatot, pl.  lovat,  öszvért  stb.  nye-
reggel  felscerszámozn,  fölszereli.  Fölnyergelni  a va-
dán-, utat-, hadi  paripál.

FÉLNYERS,  (fél-nyers)  ősz.  mn.  1)  Ami  kellő
mértékig  nincs  megsülve  vagy  főve.  Félnyeri  malact,
nyúl.  Mondják  általán  a  húsnemüekről.  2) Ami nincs
egészen  kiszáradva.  Félnyert  bőrök.  Félnyert  (Utifa.
V.  ö.  NYERS.

FEL- v.  FÖLNYILAL,  (fel-  v.  föl-nyilai) ősz.
áth.  A  székelyeknél s a  Tisza  vidékén  ám.  a  faépfi-
letet,  háztetőt  rúddal  vagy  rudakkal  magasabbra
tolja,  emeli.

FEL-  v.  FÖLNYILÁS,  (fel-  v.  föl-nyiláa)  ősz.
fn.  Valaminek  feltárulása,  felszakadása,  felváláta.
Ajtó,  kapu  felnyiláta.  Átv.  ért  felvilágosodás,  tudo-
másra jövés. Elme felnyiláta.  Titok, rejtély  felnyiláta.
V.  ö. FELNYÍLIK.

FEL-  v.  FÖLNYILAZ,  (fel- v.  fól-nyilaz)  ősz.
áth.  Nyíllal  fölszerel.  Felnyílazni  a  kétivet.

FEL-  v.  FÖLNYÍLIK,  (fel- v.  föl-nyflik)  ősz.
k.  Szélesb  ért  szétválik,  rés  támad rajta,  ketté hasad,
reped.  .Felnyüik  a  ttája.  Felnyüik  át  ég.  Felnyílik  a
teb.  Szorosb  ért.  ami bcvolt  zárva,  csukva,  feltárul.
Felnyílik  a kapu,  ajtó,  ablak.  Felnyílik  a  láda,  ttek-
rény.  Felnyílnak  a tárak.  Átv.  ért  világosabban  lát,

vagy  felfog  valamit,  napfényre  jő,  tudomásra  jut.
Felnyüik  a  neme. Felnyílik  a  gyermek elméje.  Felnyí-
lik  a  titok,  rejtély.  V.  ő.  NYÍLIK.

FEL-  vagy  FÖLNYTT,  (fel-  v.  föl-nyit)  ősz.
áth.  Valamely  elzártat,  becsukottat  feltár.  Felnyitni
a  kaput,  ajtót,  ablakot.  Felnyitni  tt  májat.  Felnyitni
a tárt  lakatot.  Ssélesb ért  valamin  rést  csinál, vala-
mit  elválaszt,  felbont.  Felnyitni  a  tebet.  Felnyitni  a*
oltát  kötelékét. Felnyitni  (kinyitni)  a  etSlMkét.  Fel-
nyitni  a  levelet. Átv.  ért  azt  teszi,  hogy  világosab-
ban  lásson,  hogy  valami  tudomásra  jőjön.  Felnyitni
valaki  ütemeit.  Felnyitni  a növendék ettél.  Felnyitni  a
rejtélyt.  V.  ö.  NYIT.

FEL-  vagy  FÖLNYITÁ8,  (fel-  v.  (fői-nyitás)
ősz.  fn.  Cselekvés,  mely  által  valamit  felnyitunk.
Ajtó,  kapu,  ablak felnyitdta.  Levél,  könyv  felnyüáia.
V.  ö. FELNYIT.

FEL-  vagy  FÖLNYITÓDIK,  (fel- v.  föl-nyitó-
dik)  ősz.  belez.  Nagyobb  nehézséggel,  némi  erő-
szakkal  nyílik  vagy  tárul  fel.  Használjak  közönsége-
sen  a zárakról, és zárva  lévő  tárgyakról,  pl.  kapuk-
ról,  ajtókról,  szekrényekről  stb.  Mondhatni a  szájról,
szemekről  is,  midőn  valamely  nyavalya  által  valanak
bezáródva,  becsukódva.

FELNYOM, (fel-nyom) ősz. áth. Alantabb  hely-
ről  valamit  magasabbra  nyom.  Felnyomni  a  leetetl
nyaketapot.  Felnyomni  a  lettállott  heréket.  Felnyomni
vallókkal  a  dOékeny  tövényt.  V.  ö. NYOM.

FÉLNYOM,  (fél-nyom)  ősz.  fn.  Mérték,  mely
féllábra,  azaz  hat  hüvelykre  terjed.  Félnyommal
áradt  a  vít.  Félnyommal  lépni  hátrább.  Félnyommá
sem  megy  tovább.  (Moln.  Alb.).  Félnyomnyira  meg-
átott  a  fold.

FELNYOMOZ,  (fel-nyomoz)  ősz.  áth.  Tulajd.
ért.  valamit,  nyoma  után  menve,  fölkeres,  feltalál.
Frit  hóban könnyű  /elnyomatni  a  tolvajt,  vadat.  Átv.
ért  rejtett,  titkos,  ismeretlen  dolgot  felkutat,  fölleL
Felnyomotni  a  gonotttevSket.  A  levéltárban  valamely
érdeket  oklevelet  felnyomotni.

FELNYOMOZÁS,  (fel-nyomozás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  valakit  vagy  valamit  felnyomo-
zunk.  Vadak,  tolvajok,  régitégek  felnyomotáta.  V.  ö.
FELNYOMOZ.

FELNYOMTAT,  (fel-nyomtat)  ősz. áth.  1) Bi-
zonyos  mennyiségű  gabona  nyomtatását  elvégzi.  Fel-
nyomtatni  át  aratoréul.  Felnyomtatni  a  buiaantagot.
2)  A  kőnyomó  intézetben  bizonyos  mennyiségű
kéziratot  vagy  papírost  felhasznál.  Felnyomtaíni  na-
ponként  néhány  éter  ivet.

FELNYOMÚL,  (fel-nyomul) ősz.  önh. Mintegy
maga  magát  előre  nyomva  fölmegy,  felhat  valahová.
A jégtaj  fdnyomü  a partra.  A  hadterfg  felnyomúl  a
várba.  V.  8. NYOMUL.

FELNYUJT,  (fel-nyujt)  ősz.  áth.  1)  Nyújtva
felad  valamit,  magasabb  helyre  nyújt  Felnyvjtani  a
lettéit  ottort  a  koctitnak.  A  téglát  f elnyújtani  a  falon
dolgotó  kSmivemek.  2)  Magasra  kinyújt.  Felnyvjtani
a  nyakát,  keteit. V.  ö.  NYÚJT.
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FELNYÚL,  (fel-nyúl)  ősz.  önti.  Kezét  bizonyos
magasságig nyújtja,  fölfelé terjeszti.  Felnyúlni  apolct-
ra.  Felnyúlni  a  ttekrény  tetejére.  V.  ö. NYÚL.

FELNYÚLIK,  (fel-nyúlik)  ősz. k.  Bizonyos ma-
gasságra  fölteijed,  felnő.  Felnyúlik  a  fiatal  növény.
Felnyúlik  a  hirtelen  növésü  gyermek.  Átv.  ért.  bizo-
nyos  messzeségben  fölfelé  húzódik.  Az  út felnyúlik  a
hegyre.  A  hátsorok  felnyúlnak  a  dombtetőre.  V.  ö.
NYÚLIK.

FELNYÜ,  (fel-nyü)  ősz.  áth.  Bizonyos  mennyi-
ségű  kender  vagy  len  nyfivését  bevégzi.  Egy  estve
minden  kenderünket felnyiiltük.  V.  ö.  NYU.

FELOCSÓDIK,  (fel ocsódik)  ősz.  belez.  Álmá-
ból  felnyitja  szemeit,  de  teljes  éberségre  nem jut;
álma  ideiglen  megszakad.  Csendesen!  hogy  fel  ne
ocsódjék  át  elszunnyadt  beteg.  Legkisebb  neszre  fel-
ociódni.  V.  ö.  OCSÓD1K.

FÉLODRU,  (fél-odru)  ősz.  fn. Olyan csűr, mely-
nek  csak  féloldalába  lehet  gabonát  rakui,  a másik
felében  pedig  istálló  van.  Székely  szó.  Y.  ö.  ODOR.

FELOLD,  (fel-old)  ősz.  áth.  Valaminek kötelé-
keit  felbontja.  Feloldani  a  bekö'Slt  zsákot.  Feloldani
a  rab  köteleit.  Feloldani  át  övet.  Átv.  ért.  valamely
büntetéstől,  vádtól,  tehertől  fölment,  felszabadit.
Feloldani  át  alperest  a  vád  alól.  A  pap  feloldja  a
töredelmet  gyónót  bűneitől.  Továbbá  :  valamely  rej-
télyt , nehézséget  megfejt.  Feloldani  a  drámai  mese
csomóját.  Feloldani  a fogárd  kérdést.  V.  ö.  OLD.

FELOLDÁS,  (fel-oldás)  ősz.  fii. Cselekvés, mely
által  valamit  feloldunk.  Öv  , ruha ,  csomó  felolaása.
Bűnötök  feloldása.  Kérdések  feloldása.  V.  ö.  FEL-
OLD.

FELOLDATLAN,  (ful-oldatlan)  ősz.  mn.  Ami
feloldva  nincs , ami a  maga  nemében  kötve maradt.
Feloldatlan  zsák,  csomó,  nehézség,  kérdés. Határozóilag
ám.  feloldatlanul.

FELOLDATLANUL,  (fel-oldatlanul)  ősz.  ib.
A  nélkül,  hogy  fel  volna oldva,  kötött,  bonyolult ál-
lapotban.  Feloldatlanul  elmellözni  a  kérdést.

FELOLDHATATLAN,  (fel-oldhatatian)  ősz.
mn. Amit  feloldani  nem  lehet,  a  maga  nemében  igen
bonyolódott,  rejtélyes.  Feloldhatatlan  csomó,  nehéz-
ség,  kérdét.  V.  ö. FELOLD.  Határozóilag  aui.  felold-
hatatlanul.

FELOLDHATATLANSÁG,  (fel oldhatutlanaág)
ősz.  fn.  Valamely  öszvcvissza  kötött,  egymásba  fonó-
dott,  bonyolódott  dolognak  azon  állapota  vagy  tulaj-
donsága,  melynél  fogva  azt  feloldani  ne ín  lehet vagy
nem  szabad.

FELOLDHATATLANUL,  (fel-oldhatatlanul)
ősz.  ih.  A  nélkül,  hogy  feloldani  lehessen.  l

FELOLDHATLAN, 1. FELOLDHATATLAN, j
FELOLDHATÓ,  (fel-oldható)  ősz.  mn.  Amit

fel  lehet  oldani;  nem  igen  szövevényes,  nem  igen  .
bonyolult  vagy  rejtélyes.  Feloldható  i-somó,  neliét^g,  '
kérdés.

FELOLDÓD/IK,  (fel-oldódzik)  ősz.  belsz.  Kö-
telékei  mintegy  önmagáktól  fel:  unlauak.  Feloldód-

MAOY  SZÓTÁR  II.  KÖT.

zik  a  rostul  bekötött  és hánytvetett  ttok.  Feloldódtik  a
szalagcsokor.

FELOLDOZ,  (fel-oldoz)  ősz.  áth.  1)  Valamit
nagyobb  munkával  felold,  azaz  kötelékeit  felbonto-
gatja,  vagy  több  megkötött,  bebonyolított  tárgyat
egymás  után  felbont.  Feloldozni  a fűtő  vállat.  Felol-
dozni  a  búzás  csákókat.  2) Valakit  bizonyos  szertar-
tással,  ünnepélylyel  valamitől  felment.  Bírói  ítélet  ál-
tal  feloldozni  a  vádlottat.  A  töredelmesen  meggyónó
bűnöst  feloldotni.

FELOLDOZÁS,  (fel-oldozás)  ősz.  fn.  1)  Vala-
mely  megkötött,  bebonyolított  tárgynak  teljes  fel-
bontása,  szétválasztana, vagy  többeknek  egymás után
feloldása.  A  betakargatott  rofös  áruk feláldozása.  2)
Bírói  Ítélet,  melynél  fogva  valaki  a  vád  és  büntetés
alól  felmentetik.  3)  Egyházi  ért.  szertartás,  mely  ál-
tal  a  pap  a  töredelmes  gyónót  Isten  személyében  és
Ítélő  széke  előtt  a  bevallott  bűnöktől,  és  azok  bün-
tetésétől  felmenti.

FELOLDOZÓ,  (fel-oldozó)  ősz.  mn.  Aki  vala-
kit  feloldoz.  Feloldozó  biró  vagy  birói ítélet.  Feloldozó
levél.  Feloldozó  pap.  V.  ö.  FELOLDOZ.

FELOLDVÁNY,  (fel-oldvány)  ősz.  fn.  Hivata-
los  iromány ,  levél,  melynek  erejénél  fogva  valakit
feloldanak,  illetőleg  fölmentenek valamitől.  Bírói  fel-
oldvány.

FELOLVAD,  (fel-olvad)  ősz.  önh.  1)  Valamely
fagyos  test  visszaveszi  előbbi  lágy  vagy  folyó  termé-
szetét.  Felolvad  a  dér, jég, fagytól  meggiberedett  tár.
2)  Valamely  szilárd  testnek  részei  ttíz,  meleg  által
folyókká  lesznek,  vagy  víz  s  egyéb  folyadék  erejétől
feloszlanak.  Felolvad  a  bányakemencfében  át  éré*.
Felolvad  a  vízbe  tett  só, a  kávéba  vetett  csokor.  V.  ö.
OLVAD.

FELOLVADÁS,  (fel-olvadás)  ősz.  fn.  1)  A  fa-
gyos  testnek  azou  állapotváltozása,  midőn előbbi lágy
vagy  folyó  természetét  visszaveszi.  2)  A  szilárd  test-
nek  tűz,  melegség  vagy  víz, s egyéb  folyadék  által
feloszlása.  V.  ö.  FELOLVAD.

FELOLVAS,  (fel-olvas)  ősz.  áth.  1)  Valamit
mások  előtt,  mások  hallatára  elolvas.  Felolvasni  át
illetőknek  szóló felsőbb  rendeletet,  bírói  ítéletet.  Felol-
vasni  baráti  körben  legújabb  szerzeményünket,  verte-
inket.  2)  Bizonyos  mennyiségű  irományokat,  könyve-
ket  olvasva  által  néz.  Felolvasni  a periratokat  elejétől
végig.  Ö  már  egész  könyvtárát  felolvasta,  (átolvasta).
3)  Valamit, különösen  pénzt  felszámlál.  Fe/olvanii  a
napi  bevételt.  Felolvasni  a  kamatra  kiadandó  pénzt.

V.  ö.  OLVAS.
FELOLVASÁS,  (fel-olvasás) ősz. fn. 1) Olvasás,

mely  mások hallatára  és kedveért  történik,  különösen
olvasás,  mely  valamely szépmüvet,  pl.  költeményt,  a
hallgatók  mulattatására  terjeszt  elé.  Válogatott  kör-
ben  vagy  nyilvános  helyett  felolvasásokat  tartani.  2)
Felszámlálás.  Pétit felolvasása.  V.  ö.  FELOLVAS.

FELOLVASZT,  (M -olvaszt) ősz.  áth.  l) Fagyos
testet  előbbi  lágy  vagy  folyó  alakjába  visszaállít.  A

48
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nap  melegsége  felolvatstja  a  deret, jeget,  fagyot  földet.
2)  Szilárd  testet  részeire  feloszlat,  s  folyékonynyá
tesz. A  tűt felolvasztja  át  ólmot, vasat  stb.  A  vit  fel-
oloatttja  a tót.  V.  ö.  OLVASZT.

FELOLVASZTÁS,  (fel-olvasztás)  ősz.  fa.  Cse-
lekvés, hatás, melynek  erejénél  fogra  valami  felolvad.

FELOLVASZTHATÓ, (fel-olvasztható) ősz.  mn.
Amit  fel  lehet  olvasztani.  ÁM éretek  tűz  által  felöl-
vastthatók.

FELOLVASZTHATÓSÁG,  (fel-olvaszthatóság)
ősz.  fn.  Tulajdonság,  melynél  fogva valamely  testet
folyó  részekre  feloszlatni  lehet  Át  éretek  egyik  tulaj-
dontága  a  felolvaszthatótág.

FELOSZLÁS,  (fel-oszlás)  ősz.  fn.  Valamely
test,  egész  erkölcsi  testület  részeinek  egymástól  el-
szakadása,  felbomlása,  a köztök  létezett  öszvefűggés-
nek  megszűnése.  V.  ö. FELOSZLIK,  OSZLIK.

FELOSZLAT,  (fel-oszlat)  ősz.  áth.  Eszközli,
hogy  valamely  testnek, egésznek  részei  elváljanak
egymástól,  s köztök a szoros öszvefiiggés  megszűnjön.
Feloszlatni  olvasztó kemenetében  át  trczet  ásványokat.
Feloszlatni  a  hadi  teregettél.  Fdostlatni  a  gyűlést.
Felotzlatni  gyógyszerek  által  holmi  kó,-ot  keményedéte-
ket, keléteket  stb.

FELOSZLATÁS,  (fel-oszlaíás)  ősz.  fa.  Cselek-
vés, mely által  valamit feloszlatunk.

FELOSZLIK,  (fel-oszlik)  esz.  k.  Moi.Jjuk  vala-
mely  testről,  egészről,  erkölcsi  testületi ói,  midőn al-
kotó vagy  egészítő  részei  között  nz  öszveffiggés  meg-
szűnik,  midőn  ezek  egymástól  szétválnak.  Feloszlik  a
rohadátnak  indult  tett.  Felottlik  a  társulat.  Felottlik
a  gyűlés.  Át  ünnepély  bevégettével  felottlik  a nép.  V.
ö.  OSZLIK.

FELOSZT,  (fel-őszt)  ősz.  áth.  Valamely egészet
bizonyos  részekre választ  Felotttani  a  munkát  többek
kUtStt.  Felosttani  át  esztendőt  hónapokra,  napokra.
Felotttani  a  határt  legelőre,  rétekre  ét  ttántófSldekre.
Felotttani  át  évi jövedelmet  különféle  költségekre.  Fel-
otttani  a  tanuló  ifjúságot  előmenetelek  tterénti  osz-
tályokra.  V.  ö.  OSZT.

FELOSZTÁLYOZ,  (fel-osztályoz)  ősz.  áth.  Va-
lamely egészet osztályokra  választ, különböztet. Felott-
tályotni  át  úrbéri  telkeket  termékenységük  vagy  fekvé-
tOk  tterént.  V.  ö. OSZTÁLY,  OSZTÁLYOZ.

»  FELOSZTÁS,  (fel-osztás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamely  egészet bizonyos részekre  válasz-
tunk.  V.  ö.  FELOSZT.  Rétek, legelek feloszlása.  Me-
gyei,  úrbéri  munkák  felosztása.  Át  áttó katonaságnak
megyékre  felosztása.

FELOSZTOGAT,  (fel-osztogat)  ősz. gyak.  áth.
Apródonként,  lassan-lassan  feloszt valamit, vagy  több
tárgyat  egymás  után  feloszt

FÉLŐ,  (fél-ő)  mn.  tt  ffíS-t.  1)  Aki  valamitől
fél,  tart  Könnyen  félő  ember  nem  katonának  való.
öszvetételben  :  istenfélő",  azaz  jámbor,  vallásos.  2)
Kitől  vagy  mitől  tartani,  félni  lehet  Éten ember ránk
neme  igen  féld.  FélS  utón  járni.  Közönségesebben

egész  mondatokhoz  legeiül  köttetik  és  annyi mint:
félni  lehet.  FélS,  hogy  ha  tokáig  késünk,  eletteledunk.
FélS,  hogy  a  tok hó miatt  tavatzttal  áradatok  lettnek.

FELÖKLEL,  (fel-öklei) ősz. áth.  Szarvaival fel-
bök,  feltaszít  A  szilaj  bika felökleli  versenytársát.

FELÖL,  (fel-ől  v.  fel-ő-el, fél  főnévtől)  névutó.
Személyragozva: felöletn, felSltd, f előle, felSlttnk,  felül-
etek, felinek.  Jelent  1) Kiindulást, távozást  bizonyos
helyről,  vidékről.  Éjszak  felöl  fú  a  szél.  Nyűgöt  felöl
jön  az  eső.  A  vaspálya  Pest felöl  megy  Váet  ét  Szol-
nok f elé. Sok felöl,  száz felől,  annyi felöl,  minden felSl.
2)  Gyakran  a  leható  ról  rSl  névraggal  egyértelmű
és  felcserélhető,  midőu  ezen igék  :  tud,  hall,  gondol,
vél, gyanít,  tejt,  mond, vall, hitt,  s  hasonlók  vezérlik
a  mondatot  Nem  tudok  éten dolog felül  semmit.  Azt
hallottam felőle,  semmi sem lett belőle.  (Km.). Azt  nem
hittem felőle.  Én  minden ember felöl  jót  gondolok, míg
rostot  nem tudok f előle,  Különbözik  :  felül.

FELÖLEL,  (fel-ölei) ősz. áth.  Ölelve,  ölbe  fogva
fölvesz,  fölemel  valakit  v.  valamit  Felölelni  a  kedvet
gyermeket.  V.  ö.  ÖLEL.

FELÖLELÉS,  (fel-ölelés)  ősz. fn.  Ölbe  felfogás,
felkarolás.

FELÖLEZ,  (fcl-ölez)  ősz.  áth.  Ölbe,  azaz  öl
nevű  mérték  szerént  öszverak, egymásra halmoz.  Fel-
öletni  a  hasábokra  vagdalt  cserfát.  Felölelni  át  ége-
tett  téglát,  a  kifejtett  kOveket.  V.  ö.  ÖL,  fn.

FELÖLEZÉS,  (fel-ölezés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  öl  mérték szerént  felhalmozunk,  ősz-
verakunk.

FELÖLT,  (fel-ölt)  ősz.  áth.  Ujjas  ruhát  úgy
vesz  magára,  hogy  kezeit  annak  njjaiba  bele  dugja.
Felölteni  a  dolmányt, mentét,  ködment,  szűrt.  (A  láb-
szárakra  való  ruhát  és  lábbelit felhúztuk.  Felhúzni  a
gatyát,  nadrágot,  ctitmdt).  V.  ö.  ÖLT.

FELÖLTŐ,  (fel öltő)  ősz.  fn.  1)  Általán  oly
derékravaló  ruha, melynek njjai vannak,  ujjas.  Nyári,
téli felöltS.  2)  Szorosb  ért.  felső  ujjas  ruha.

FELÖLTÖNY,  (fel-öltöny) ősz. fn.  Felső öltöny,
felső  ujjas  ruha,  máskép  :  felruha.

FELÖLTÖZÉS,  (fel-öltözés)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn akár  közönséges, akár  rendkívüli  viselő
ruháinkat  magunkra veszszük.  V.  ö.  FELÖLTÖZIK.

FELÖLTÖZIK,  (fel-öltözik) ősz. k.  Szélesb  ért
mindazon  ruhadarabokat  fölveszi  magára,  melyek-
ben rendesen járni  szokott.  Szorosb  ért  öltő,  felöltő
ruhákat  vesz  fel,  milyekben  nyilván  megjelenni  szo-
kás. Dolmányba, mentébe,  köpönyegbe,  szűrbe, bundába
felöltözni.  Felöltözött,  mint  a  somogyi gyerek  (ki tarisz-
nyát  vetett  nyakába).  Km.  V.  ö. ÖLTÖZIK.

FELÖLTÖZKÖDIK,  (ful-öltüzködik) ősz. k. Na-
gyobb gonddal,  s  teljes  készülettel  felöltözik,  egész
öltözékét  magára  veszi.

FELÖLTÖZTET,  (fel-öltöztet)  ősz. áth.  1)  Va-
lakire a  ruhákat  rá  adja;  öltözködni segít  Felöltöz-
tetni  a kit  fiút.  Felöltöztetni  a  tánczvigalomba  készü-
lőt.  2) Bubával  ellát,  felruház.  3)  Bizonyos  állapot-
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hoz  tartozó  ruházat  ráadáaa által ugyanazon állapotba
beavat  valakit.  Felöltöztetni  a  diákot  papnak,  szerze-
temek, katonának.  V.  Ö.  ÖLTÖZTET.

FELÖLTÖZTETÉS  ,  (fel-öltöztetés)  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  valakit  felöltöztetnek;  felruházás.

FELÖNT,  (fel-önt) ősz. áth.  Valamely  folyadé-
kot  más  folyadék  fölébe,  vagy  más testre  önt.  Át  al-
jabort f elönteni  az  eczetre.  Kannavizet  /dönteni  a sá-
ros  kerékre.  Használják  tárgyeset  nélkül  is  önh. ér-
telemben.  Fdöntem  a  jó  borból.  Jól  felöntött  a  ga-
ratra.  (Km.)  V.  ö. ÖNT.

FELÖNTÉS,  (fel öntés)  ősz.  fű.  Cselekvés, mi-
dőn  valamit  felöntünk.

FELÖNTÖZ, (fel-öutöz) ősz. gyak. áth.  1) Több-
ször,  ismételve feiöat.  2)  Öntözve elfogyaszt.  A  ker-
tes*  sok  vitet  fdönlij-..

FELÖK,  (fel-ör)  ősz.  fn.  1. BÁNYAÖR.

FELŐRÖL,  (fel-őröl)  ősz.  áth.  Bizonyos  meny-
nyiségü  gabonát,  vagy  mást  őrölve  lisztté,  darává,
porrá  tör.  Felőrölni  naponként  huszonnégy  mérő  butát.
Felőrölni  egy  mázsa  sót.  V.  ö.  ÖIIÖL.

FELÖSZTÖNÖZ,  (fel-ösztönöz)  ósz.  áth.  Vala-
kit  felizgat,  fclingercl  élénkebb  mozgásra,  tettre  stb.

FELÖTLIK,  (fel-ötlik)  ősz.  k.  Valamely  eddig
éazre  nem vett,  alant  fekvő,  rejtezett  tárgy  fül tűnik,
látszatóvá  lesz.  Felötlik  az  árokból  felkelő  vándor.
Felötlik  ás  utas  előtt  a  völgyijeit  torony.  Átv.  ért.
rendkivüliségc,  váratlansága  miatt  meglepőnek  lát-
szik.  Ezen  ember  ruházata,  magaviselete  igen  felötlik.
V.  ö. ÖTLIK.

FELÖTLÖ,  (fel-ötlö)  ősz.  nm.  Ami  szokatlan-
aága,  rendkivüliségc, ritkasága  .'Ital  feltűnik.

FELÖVEDZ,  (fcl-övedz)  ősz.  áth.  Övvel  felköt,
körülköt.  FelScedzeni  a  kardot.  Felövedzeni  a  lógó
bő  ruhát. V.  ö.  ÖVEDZ.

FELÖVEDZÉS,  (fel  övedzés)  ősz.  fn.  Valami-
nek  övvel  felkötése, ̂ körülkerítése.

FELÖVEZ,  (fel-övcz)  ősz.  áth.  1)  1.  FELÖ-
VEDZ.  2)  Övvel  ellát,  fölszerel.

FELÖVEZKÉDIK,  (fcl-övczkcdik)  ősz.  k.  Övet
köt  derekára,  övvel  köriilkötözködik.

FELPANASZOL,  (fel-panaszol)  ősz.  áth.  Pa-
naszképen  felhoz,  szemrehány.  fölpanaszolni  valaki-
nek  a  vele  tett jókat.  Fel panaszolni  az ételt, melyei  va-
laki  megevett.  V.  ö. PANASZ, PANASZOL.

FELPÁNCZÉLOZ,  (fel-pánczéloz)  ősz.  áth.
Pánczélba  felöltöztet,  páuczéllal  beföd  , behúz.  Fel-
pánczélozni  a  vasat  lovagokat.  Felpánczélozni  a mel-
let.  V.  ö.  PÁNCZÉL.

FELPÁNTLIKÁZ,  (fel-pántlikáz)  ősz.  áth.
Pántlikával,  vagy  tisztán  magyarul, szalaggal  fclékc-
BÍt. Felpántlikázni  a  befont  hajat,  a  kalapot.  A  vSfé-
Ide  felpántlikázzák  karjaikat.

FELPÁRÁLL1K,  (fel-párállik)  ősz.  k.  Párává
oszolva  felszáll,  pára  emelkedik  belőle.  Fdpárállik  a
forró  tífe.

FELPARANCSOL,  (fel-parancsol)  ősz.  áth. Pa-
rancsolja,  hogy  valaki  főimenjen  vagy  valamit  felvi-
gyen.  A  villásokat  felparancsolni  a  kazalra.  A  had-
sereg  egyik  osztályát  felparancsolni  a  hegyoldalra.  Az
ételt felparancsolni  a felső  étterembe. V.  ö.  PARAN-
CSOL.

FELPÁRKÁNY,  (fel-párkány)  ösz.fn. Párkány
az  épületfal  felső  részén.  V.  ö. PÁRKÁNY.

FELPÁRNÁZ,  (fel-párnáz)  ősz.  áth.  Valamit
párnával  vagy  párnákkal  ellát,  fölszerel.  Felpámátni
az  ágyakat,  a pamlagokat.  V.  ö. PÁRNA.

FELPÁROLQÁS,  (fel-párolgás)  ősz.  fn.  Az  át-
melegült  testnek  azon állapotváltozása,  midőn  párrá
oszolva  folytonosan  felszáll.

FELPÁROLOG,  (fel-párolog) ősz.  önh.  1) Foly-
tonos  párt  ereszt  fölfelé,  felpárolog  a  hévví*.  Felpá-
rolognak  a  meleg  ételek.  2) Párrá  változva  felszálldo-
gál.  Felpárolog  a  tüzes  vasra  cseppentett  vís,  eczet.  V.
ö.  PÁROLOG.

FELPARTOL,  (fel-partol)  ősz.  áth.  Víz  menté-
ben  partot  emel,  földből  gátot  hány.  Felpartolni  a
síkon  csapongó  patakot.

FELPASZOMÁNYOZ,  (fel-paszományoz)  ősz.
áth.  Paszoinánynyal  felékesít,  paszományt varr  vala-
mire.  Felpaszományozni  a  dísznadrágot.  V. ö. PASZO-
MÁNY.

FELPATTAN,  (fel-pattan)  ősz.  önh.  1)  Pat-
tanva,  pattanó  hangon  felszakad,  fölreped ,  felnyílik.
Felpattan  a  hordó  abroncsa.  Felpattan  az erőszakkal
feszített  ládaajtó.  2)  Hirtelen  haragú  szókra  fakad.
Mérgében  felpattan.  Csekélység  miatt  is  felpattan.  3)
Hirtelen  felugrik,  felkap  valamire.  Felpattanni  a  ló-
ra,  a  nyeregbe,  az  Ulésbakra.

FELPATTANÁS,  (fel-pattanás)  ősz.  fn.  1)  Va-
laminek  pattanó  hangon  fclszakadása  , felnyilása.  2)
Hirtelen  haragú  szókra  fakadás.  3)  Sebes  felugrás
valahová.  V.  ö.  FELPATTAN.

FELPATTANT,  (fel-pattant)  Ősz.  áth. Eszközli,
hogy  valami  felpattanjou,  pattanó  hangon  felszakad-
jon,  felnyíljék  stb.  Fejszével  felpattantam  a  szekrény
ajtaját.  Lábbal f elpattantam  a  tojásokat.  V.  ö. PAT-
TANT.

FELPATTOGZIK,  (fel-pattogzik)  ősz.  k.  Pat-
togva,  pattogó  hangon fölrepedez. Felpattogzik  a  tűzre
tartott  gesztenye,  kukoricza.  Szélesebb  ért.  buborék-
vagy  hólyagformúban  fölrepedez, feldagadoz.  Felpat-
togzik  az  ostorozott  állat  bőre. Felpattogzik  a szunyog-
csipésektöl  az  emberi  bőr.  Felpattogzik  a  himlös  test.

FÉLPATYOLAT,  (fél-patyolat)  ősz.  fn. Szövet,
melynek  csak  fele  van  finom  lenfonalból,  másik  fe-
lét  pedig  gyapjufonal  teszi.  Köznyelven  : perkál.

FEL-,  jobban  :  FÖLPÉCZKÉL,  (fól-péczkél)
ősz.  áth.  Valamit  peczek  által  feltámaszt,  felállít,
megerősít.  FSlpeczkelni  a  csacsogó  gyermek  száját.
Fölpeczkelni  az  egérfogó  födelét.  Fölpecskelnialófejét.
V.  ö. PECZEK.

48 •
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FEL-,  jobban  :  PÖLPÉDÉR,  (föl-pédér)  ősz.
éth.  1)  Úgy  peder  valamit, hogy  fölfelé álljon,  felka-
nyaruljon.  Fölpedemi  a  bajvstt.  2)  Valamit pederve
fölteker  valamire.  Fölpederni  fonatkStben  a  fonalat
a*  ortóra.  V.  ö.  PEDER,

FEL-,  jobban  :  FÖLPÉDÉRÍT,  (föl-pédérft)
ön. áth. Peder-  vagy  pergealakban felkanyarít;  egy-
két  kanyarítással  pergévé  tesz.  Fölpedertíeni  a  ba-
jiutt. fölpedertíeni  a kalap  karimáját.

FEL- v.  FÖLPÉNZ, (fel-  T.  föl-pénz)  ősz.  fn.
1)  Azon  pénz, melyet  felülfizetünk,  midőn a cserében
általadott  pénzünkért vagy  árúnkért jobb  pénzt vagy
árut  kapunk.  2)  Azon  pénz, melyet  valaki  a megtör-
tént  alku után  részben  legott  fizet,  s  az  illető  árat
mintegy  elfoglalja  általa. Másképen  :  foglaló.

FEL- v.  FÖLPÉNZÉL,  (fel- v.  föl-pénzéi)  őse.
visszaható.  Magát pénzzel  ellátja,  pénzt  szerez magá-
nak.  Fölpénzeli  magát,  Fölpéntelem  magamat.  Föl-
pénteled  magadat,  stb.

FEL-, jobban: FÖLPÉRÉS,  (föl-peres) ősz. fn. 1.
FELPÖBÖS.

FEL-, jobban:  FÖLPÉBSEDÉZ,  (föl-péwedéz)
ősz. önh.  A  bőrről  mondják,  midőn  apró  hólyagocs-
kák, persek, persenések  támadnak  rajta.  Fölperiedet
a  nyaka,  melle.

FEL-,  jobban  :  FÖLPÉRZSÉL,  (föl-pórzeél)
ősz. áth.  Perzselve,  azaz  lángoló,  hamar  elmúló, nem
parázsos  tűzzel  fel-  vagy  eléget  Érdiben  gyújtott
szalmával,  gáttal  fölpertselni  a  fák  ágait,  leveleit.
Fölperttelni  stahnatekercscsel  a  konyhai  legyeket,  csó-
tányokat.  Szélesb  ért.  gyújtogatás  által  tűz  marta-
lékává  tesz. A  gyujtogatók  fölpertselték  a falut.  V. ö.
PERZSEL.

FEL-, jobban  : FÖLPÉRZSÉLÉS, ősz.  fn. Cse-
lekvés,  illetőleg égetés, sntögetée, gyújtogatás,  midőn
valamit  fölperzselnek.

FEL-,  jobban:  FÖLPÉZSDÜL,  (föl-pézsdül)
ősz.  önh.  Valami  pezsegni  kezd,  pezsgő  mozgalom-
mal  fölemelkedik,  felbuzog.  Fölpetsdül  a forrásnak
induló  must.  FSlpetsdifl  a  stestes  ital  által  ingerlett
ver.  mipeudütnek  a  háborgatott  hangyák.  V. ö. PEZS-
DÜL,  PEZSEG.

FEL- v.  FÖLPILLANT,  (fel- v. föl-pillant) ősz.
önh.  Pilláját  emelve  felnéz,  szemével  egyet  vág  föl-
felé.  Felpillantani  a*  égre.

„Felpillantott s reálamért
Csobánczvárnak  fokára."

Kisfaludy  S.
V.  5.  PILLANT.

FEL- v.  FÖLPILLANTÁS, (fel- v. föl-pillantás)
ősz.  fii.  A  szempillanak  fölfelé  emelése,  illetőleg  föl-
tekintés.  Egy  felpillantanál  meglátni  mindent.

FEL- v.  FÖLPIPÁZ,  (fel- v.  föl-pipái)  ősz. áth.
1)  Pipázva  felfüstöl,  eléget  valamit  Felpipátni  a jó
ét rótt, erSs ét gyűnge  dohányt. Felpipámi  a  diófalevelet.
2)  Pipára,  dohányra  fölemészt,  elkölt  valamit
pipámi  etekély  kereményét.

FEL-  v.  FÖLPIPERÉZ,  (fel-  v.  fól-piperéz)
ősz.  fn.  Piperével  feldíszít,  felcziczomáz.  Felpiperémi
a  női  ruhákat,  kalapokat.  Ugyancsak  fölpiperétte
magát.

FEL-  v.  FÖLPISZKÁL,  (fel- v. fől-piszkál) ősz.
áth.  Piszkálva,  piszkafával,  piszkáló  szerrel  valamit
fölkever,  felzavar,  felkotor,  felhány.  Felpiszkálni  a
tütet,  a  hamvba takart parátst.  Felpiszkálni  a  steme-
tet,  tarát,  ganéjí.  Átv.  ért.  valamely  rendbe  szedett,
kiegyenlített  ügyet, békét,  csendet, nyugalmat  holmi
áskálódások,  bujtogatások,  ingerlések  által  felzavar,
felháborít.  Felpiszkálni  az  ontályos  atyafiakat  egymát
ellen.  V. ö. PISZKÁL.

FEL-  v.  FÖLPI8ZKÁLÁS,  (fel-  v.  föl-piszká-
lás) ősz.  fa  Cselekvés,  mely által  valamit  felpiszká-
lunk. A  hamvba  takart  tűt felpinkálása.  V.  ö.  FEL-
PISZKÁL.

FEL-  v.  FÖLPITTYESZT,  (fel- v.  f öl-pittyeszt)
ősz.  áth.  Alsó  ajakról  mondjuk,  midőn  azt  valaki
fölfelé  tolja.  Gúnyosan,  olctáríólag  fölpütyettíeni  át
ajakat.

FELPOCZOKOL,  (fel-poczokol)  ősz.  áth.  Va-
lamit  alája  tett, gerenda vagy  oszlop, ágas által ma-
gasabbra  emel.  Felpoctokolni  a  hát födelét. A  fölpect-
kel  igével  rokon , azon  különbséggel,  hogy  ez,  mint
vékony  hangú,  kisebb, amaz,  mint  vastag  hangú,
nagyobb,  erősebb  támaszt jelent

FELPOLCZOZ, (fel-polczoz) ősz. áth. 1. FEL-
POCZOKOL.

FELPOLTURA,  (fél-poltnra)  ősz.  fn.  Divatból
régen  kiment  aprópénz  neme,  ám.  polturának  fele.
Félpoltwát  tem  ér. Km.  V.  ö.  POLTURA.

FELPORHANYÓZ,  (fel-por-hanyóz)  ősz.  áth.
A  kemény  földet  kapával  vagy  más  eszközzel  fel-
vágja,  s porhanyóssá  teszi.  A  kertéltek  felporhanyót-
sák  a  veteményet  ágyakat.

FELPORLIK,  (fel-porlik) ősz.  k.  Valamely  ke-
mény ,  szilárd  alkotása  test  porrá  törik,  poralakban
felbomlik,  felszáll.  Száratságban  felporlanak  a* utak.
FelporKk  a  kalapácscsal  vert  homokkő.

FELPOROZ,  (fel-poroz)  ősz.  áth.  Általán  vala-
mi  fölé  port  hint  Fvlporotni  a  beirt lapot.  Különösen
a  töltött puska  serpenyőjét  lőporral  fölszereli,  vagy
a  fejét,  haját  úgynevezett hajporral  behinti.

FELPORZSOQ,  (fel-porzsog)  ősz.  önh.  Erős
porzsogással, pattogással  felgyúlad,  égni  kezd.  Fel-
portsog  a  szárat  nád. Porzsogva  égnek  általán  a cso-
mós, bütykös  füvek,  gyomok.

FÉLPOSZTÓ,  (fél-posztó) ősz.  fn.  Posztónemü
szövet,  mely  a  közönséges  tömőrségfi  posztónál  vé-
konyabb  és  könnyebb,  s  nyári  viseletre  alkalmas.
(Casimir, Damentuch).

FELPÖFFED,  (fel-pofod)  ősz.  önh.  Pöffedve
felfúvódik,  feldagad.  V.  ö. PÖFFED.  FdpSffed  afel-
fuvalkodoU  ember  képe.  Felpöffed  a  csatot  orcta.
Rokon  a felpvffad  igével,  csakhogy  ez, mint  vastag-
hangú  szó,  a  felfuvásnak  nagyobb  mértékét  jelenti.
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FELPÖFFESZT, (fcl-pöfleszt)  ősz. áth. Az teszi,
hogy  valami  felpöffedjen,  felfúvódjék.  V.  ö. POF-
FESZT.  Felpöffeszti  kevélységében  a  két pofáját.  Ro-
kon  vele a  felpuffaszt,  mely  nagyobb  mértékű  felfu-
vast jelent.

FELPÖRÖL,  (fel-pöröl)  ősz.  áth.  Pörökre,  azaz
poros  ügyekre  elkölt, ügyvédekre,  tanúkra  stb.  föl-
emészt.

FELPÖRÖS,  (fel-pörös)  ősz.  fő.  Ügyesbajos
személy  vagy  erkölcsi  testület,  kinek  vagy  melynek
a  bíróság  előtt egy  vagy több (alperes) ellen törvényes
keresete van.

FELPÖRÖSSÉG,  (fel-pörösség)  ősz.  fn.  Tulaj-
donság,  melynél  fogva  valaki  felpörösképen  a  bíró
előtt keresetet  indíthat.  Gyermekeknek  nincs  személyi
felpörösségök.  A  magyar  törvény  szerént  kétféle,  ú.
m.  személyi és  dologi.

FEL-  v.  FÖLPRÉDÁL,  (fel- v.  fól-prédál)  ősz.
áth.  Préda  gyanánt,  zsákmányolva  elvisz,  elragad,
fölemészt  Felprédálni  az ellenföld  lakosinak  vagyonát.

FEL-  v.  FÖLPRÉDÁLÁS,  (fel- v.  föl-prédálás)
ősz.  fn.  Erőszakos,  törvénytelen  cselekvés,  midőn  va-
laki  fölprédái  valamit.

FELPÜFFAD,  (fel-puff»d)  ősz.  önh.  Nagy mér-
tékben  felfúvódik,  feldagad.  Felpu/ad  a  megtalált
ökör  hasa.  Felpu/ad  a  tele f.'j'  duda, hólyag.  Felpuf-
fád  a  vízbe  halt  ember,  vagy  más  állat  teste.  V.  ö.
PUFFAD.

FELPUFFADT,  (fel-puffadt)  ősz.  inn.  Nagyon
felfújt,  levegőtől,  e-zéltől,  víztől  stb.  feldudorodott,
feldagadt.  Felpuffadt  csúzos  uras.  Vízkárban  felpuf-
fadthat.

FELPUFFASZT,  (fel-puffaszt)  ősz. áth. Azt  te-
szi,  hogy  valami  felpnffadjon,  nagyon  felfú,  felda-
gaszt valamit  Felpuffasztja  pofáját.  A  zöld  lóhere f el-
puffasztja  a  ló  kasát.  V.  ö. FtWASZT.

FELPUKKAD,  (fel-pukkad)  ősz.  önh.  Pukkad-
va,  azaz  belső  nyomás  következtében  felfakadva,
fölrepedve  pukk  hangot  ad.

FELPUKKAN,  (fel-pukkan)  ősz. önh.  Hirtelen,
egy  pukk  hangot  adva  felfakad,  főireped.  A  széllel
töltött  hólyag,  ha rátoppannak,  felpukkan.

FELPUKKANT,  (fel-pukkant)  ősz.  áth.  Azt
teszi, hogy  valamely  dudorú  test  felpukkanjon,  fel-
pattanjon.  Egy  nyomással f elpukkantani  a  hupolyagot.

FELPUKKASZT,  (fel-pnkkaszt)  ősz.  áth.  Azt
teszi, hogy  valami  felpukkadjon.  Nyomkodva, szoron-
gatva felpukkasztani  a  dudát,  hólyagot.

FELPURCZAN,  (fel-purczan)  ősz. önh. 1)  Hir-
telen  haragra lobban.  2) Hirtelen  meghal. Székely szó.

FELPUZDURÁZÓDIK,  (fel-puzdurázódik)  ősz.
k.  Felindúl, megboszankodik.  Székely  szó.

FELPUZDURIÁZ,  (fel-puzduriáz)  ősz.  önh. L.
FELPUZDURÁZÓDIK.

FELRAGAD,  (1),  (fel-ragad)  ősz.  áth. Ragad-
va, elragadva  felvisz, felkap  valamit. A  sas  felragadja
a  zsákmányt  fészkébe.

FELRAGAD,  (2),  (1.  föntebb)  ősz. önb. Mond-
juk  enyves,  zsíros, nyákos  stb.  testről,  midőn  vala-
mely  más  testhez  tapad.

FELRAGASZT,  (fel-ragaszt)  ősz. áth. Valamit
ragaszszal,  pl.  csirizzel,  enyvvel  stb. felszorít,  felfe-
szít  valahová.  A  hirdetményeket  felragasztani  a  fa-
lakra.

FELRAJZ,  (fel-rajz)  ősz.  fn.  Rajz,  mely  vala-
mely  tárgynak  felső  alakját,  felszínét  adja  elé.  Épü-
let,  templom  felrajza.  (Aufriss).  Különböztetésül  v.
ö.  ALAPRAJZ.

FELRAJZIK,  (fel-rajzik)  ősz.  k.  Rajt  eresztve
felszáll,  elrepül.  Felrajzanak  a  méhek.  Átv. ért.  raj
gyanánt  elszaporodik  vagy  fölkerekedik.  Felrajzanak
az  elsokasodott  népek,  s  idegen  földön  keresnek  hazát.

FELRAK,  (fel-rák)  ősz.  áth. Több  vagy  külön-
féle  tárgyat  valahová  fólhelyez,  föltesz.  Felrakni  sze-
kérre,  hajóra, dereglyére  az árukat. Felrakni  a  polcéra
a fazekakat.  V.  ö.  RAK.

FELRAKÁS,  (fel-rakás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  holmit  felrakunk.

FELRAKÁSUL,  (fel-rakásol)  ősz.  áth. Holmit
úgy  egymásra  gyűjt,  hord, hogy  rakás  legyen  belőle.
Felrakásolni  a  kivágott  fákat.  Felrakásolni  az  ásott
földet.  V.  ö.  RAKÁS.

FELRAKODÁS,  (fel-rakodás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  felrakodunk.  V.  ö.  FELRAKODIK.

FELRAKODIK,  (fel-rakodik) ősz. k.  Holmi ter-
het,  árukat,  málnákat  stb.  szállító járműre  felhelyez,
föltesz.  Felrakodni  a  hajóra,  szekérre.  V.  ö.  RA-
KÓDIK.

FELRAKOGAT,  (fel-rakogat)  ősz. áth. és gya-
kor.  Többfélét  egymás  után,  lassan-lassan  felrak,
fölhelyezget  Hurczolkodáskor  szekérre  felrakogatni  a
konyhaedényeket.  Felrakogatni  a  téli  gyümölcsöt. V.  ő.
RAKOGAT.

FELRAKOSGAT,  (fel-rakosgat)  ősz.  áth.  és
gyakor.  1.  FELRAKOGAT.

FELRÁMÁZ,  (fel-rámáz)  ősz.  áth. 1)  Rámával
ellát,  felékesít  Felrámázni  valamely  arczképet.  2)
Rámára  húz, feszít.  Felrámázni  a  rajzpapirost.  Fel-
rámázni  a  bőrt,  vásznat.  V.  ö. RÁMA.

FELRÁNDÚL,  (fel-rándúl)  ősz.  áth.  Rövid
időre,  vagy  közel  levő  helyre  kocsin,  szekéren fel-
utazik.  Felrándulni  a  szomszéd várba.  Pozsonyból  fel-
rándulni  Bécsbe.  V.  ö.  RÁNDÚL.

FELRÁNKODIK,  (fel-ránkodik)  ősz.  k.  lásd  :
FELREBBEN.

FELRÁNT, (fel-ránt)  ősz. áth. Alulról  valamely
mélységből  rántva  húz  fel  valakit  vagy  valamit  Fel-
rántani  a  vízbe  vetett  horgot.  Felrántani  kötélen  a
kezdő  úszót.  Felrántani  tcútból  a  vödröt.  Felrántani  a
tüskére  lépett  lábat.  V.  ö.  RÁNT.

FELRÁZ,  (fel-ráz)  ősz.  áth.  1) Rázva  fölkelt
Felrázni  valakit  álmából.  2)  Rázva  főikever,  felhány.
Felrázni  a  szalmát,  szénát.  3) Átv.  ért.  tevékenység-
re, munkásságra  felbuzdit;  erősebb  erkölcsi  eszkö-
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lökkel  felösitönöz.  Felrátni  a  hanyag  ét  elpuhult  né-
pet.  V.  ö. BÁZ.

FELRÁZÁS,  (fel-rázás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  Utal  valamit,  vagy  erkölcsi  értelemben,  valakit
fölrázunk.

FELRÁZOOAT,  (fel-rázogat)  ősz.  gyak. áth.
Ismételve,  gyakran  felráz  valamit  A  nyomtatott  buta
ttalmáját  villával,  a lőréket  gereblyével  felrdtogalni.

FELRE,  (1),  (fél-re)  ih.  1) Az  egyenes vonal-
tól, egyenes  útról  eltérve,  görbén,  görbére.  Félre  áll-
ni, menni a* útból. Fűre  vetetni  a  vándort. Félre  te-
kerni  a  nyakát.  Fűre  hútni  a  ttáját.  Félre  etapni,
fűre  térni,  fűre  indulni,  fűre  fordulni,  félre  lépni,
félre  némi;  fűre  nyomni a  otitma tarkát;  fűre  ütni
a  kalapot;  fűre  vetni  a  könyvet;  fűre  tenni a meg-
ketdett  munkát. Fűre  vonni a vállát.  2) Egy  oldalra.
Félre  vetni  a  tubát,  köpönyeget,  dolmányt,  mentét.
Félre  verni  a  harangot.  8) Árnyékszékre,  szükségre.
Félre  menni. 4)  Balul,  hibásan, más értelemben, bo-
londul,  oktalanul. Félre  érteni  a  mondottakat.  Félre
magyarámi  mát  bettédét.  Félre  itmerni  valakit.  Félre
benélni. Össze is irjak.Öszvetételei: Jobbfűre,  balfélre.

FÉLRE,  (2), (fél-re)  isz.  Élünk  vele,  midőn
valakit,  mint  utónkban  állót  intünk,  felszólítunk,
hogy  térjen  ki.  Félre  a* útból!  Fűre  l  mert  mindjárt
elgátolnak.  Különösen  több  közmondásban, ám.  tá-
gulj,  adj  helyet annak,  aki  vagy  ami különb  a  maga
nemében.  Félre  parattt,  ma  íittteket  verbuválunk.
Egykori  toborzók  közmondása.  Félre  pöhöly,  jön  a
bajvtt.  Félre  bajutt,  jOn a  ttakál. Fűre  bokor,  itt  a
fa,  v. jön  át  erdS.  Fűre  bootkor, jön a etiana.  Fűre
taliga, jön  a  ttekér  v. koeti. Fűre  kőén, jön a  hintó.
Fűre  putri,  jön  a  gunyhó. Fűre  falu,  itt  a  várót.
Síelés  kedvflleg  szólva  : Félre  gondok, fűre  bú.

FEL,  jobban  : FÖLREBBEN,  (föl-rebben)  ösx.
önh.  Hirtelen  fölserken.

FÉLREBESZÉD,  (félre-beszéd)  ősz.  fn.  Be-
széd, mely  ac  illető  tárgytól  eltér, mely  a kérdéshez
nem  szól; zavarodott  cszfl  ember beszéde.

FÉLREBESZÉL,  (félre-beszél)  ősz.  önh. Hibá-
san, nem a  dologhoz szólva;  vagy  zavarodott  észből
beszél. Félrebettű,  mintha retteg  volna.  A  forralását
beteg  fűrebettű.

FÉLRECSAP,  (félre-csap)  ősz.  önh.  Az  egye-
nes  útról eltér,  oldalra  vág. Erkölcsi  ért. kedvesén
vagy  feleségén  kivfil  mást  is  szeretget.

FÉLRECSAPÁS,  (félre-csapás)  ősz.  fn.  Az
egyenes  útról  eltérés,  oldalirányra  hajlás.  Erkölcsi
ért  hűtlenség  a  kedves vagy  feleség  iránt;  más  nő-
höz  pártolás.

FÉLREÉRT,  (félre-ért)  ősz. áth. Balul, hibá-
san  ért  valakit  vagy  valamit  Te  engem  félreérten.
ÁM  adott paranctot  vagy  tanáetot  félreérteni.

FÉLREÉRTÉS,  (félre-értés)  ősz.  fn.  Balra ma-
gyarázás, hibásan  értése  valaminek. A  dolog  félreér-
tétbSl  történt.  A  homályát  bettid  félreértéire  ad  al-

FÉLREFORDÍT,  (félre-fordít)  ősz.  áth.  Úgy
fordít,  hogy  az  egyenes  iránytól  eltérjen,  oldalra
fordít

FÉLREFORDÚL,  (félre-fordül)  ősz.  önh.  Az
egyenes,  rendes  iránytól  elfordul;  más  oldalra  for-
dul ;  félremegy.

FÉLREISMER,  (félre-ismer)  ősz.  áth. Valakit
hibásan  ismer, nem  ismeri  olyannak,  a  milyen  való-
ban ; hibás  véleménynyel van  valaki  felől;  más sze-
mélynek tart  Te engem  félrtitmem,  ha  őst  véled ró-
lam, hogy. . ..

FÉLREMAGYARÁZ  ,  (félre-magyaráz)  ősz.
áth.  Hibásan,  balul  értelmez; készakarva  más  értel-
met  ad  a  beszédnek,  mintsem  czélozva  volt  általa.
Máskép :  balramagyarát.

FÉLREMÉGY,  (félre-mégy)  ősz.  önh. 1)  A
többitől  elválva,  vagy  az  egyenes  útról  letérve, ol-
dalra  távozik.  2) Árnyékszékre  megy.  3)  Átv.  ért
hamis,  álatokon, csalással  eltulajdoníttatik.  Titttáta-
lan  kezeiéi  által  a jövedelemből  tok  félrement.

FEL-  jobban  : FÖLRENDÉL,  (fól-rendól) ősz.
áth.  Hatósági  hatalmánál  fogva  rendeli,  hogy  valaki
fölmenjen vagy  feljöjjön  valahová. A  várban  tilétetS
haditörvénytték  fölrendelte  a tanukat.

FEL-  jobban  :  FÖLREPED,  (föl-reped)  ősz.
önh.  Repedve  felszakad,  felnyílik,  elválik.  Flttreped
át  ottorotott  ló  bőre.  Fölreped  a ttárat  föld.  Felreped
a  ttegbe  akadt ruha.  V.  ö.  REPED.

FEL-  jobban : FÖLREPEDÉZ,  (fől-repedéz)
ősz.  önh. Itt-ott  fölreped,  vagy  : egymás  után  több
helyen  reped  föl.  Fdlrepedez  át  igen vitelt  ruha.  FiU-
repedet  a  táblára  öntött  és  száradó  tturok.  Fölrepe-
detnek  át  óotka  irományok. V.  ö.  REPED.

FEL-  jobban  :  FÖLREPESZT,  (föl-repeszt)
ősz.  áth. Eszközli,  hogy  valami  fölrepedjen.  FSlre-
pettteni  kéttel  a  gyolcsot,  váttnaf.  Ottóiról  fólrcpen-
teni  a marha bőrét. Szeggel  fölrepettteni  át  öltönyt.  V.
ö.  REPESZT.

FEL-  jobban  : FÖLREPESZTÉS,  (föl-repess-
tés) ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  felrepesztünk  valamit

FEL-  jobban  :  FÖLREPÍT  v.  FELRÖPÍT,
(föl-repit  stb.)  ősz. ith. Eszközli,  hogy  valami  fölre-
püljön ; repítve  szállít  fel  valamit.  Fö'lrepiteni  a  lég-
golyót,  a  papirottárkányt.  Fölrepiteni  a  Mákra  vagy
kalitkára  ttedett  galambokat. V.  ö. REPÍT.

FEL-  jobban  : FÖLREPPEN v.  FELRÖPPEN,
(föl-reppen  stb.) ősz.  önh.  Hirtelen  fölrepül;  várat-
lanul  csattogtatja  fel  szárnyait  Felreppen  a  türüben
lappangó  fogoly,  a  fürj.

FEL- jobban  : FÖLREPPENÉS,  (föl-reppenés)
ősz.  fn.  Hirtelen,  váratlan,  meglepő  fölrepülés.  A
foglyok  fölreppenétére  megdöbbenni.

FEL-  jobban  :  FÖLREPPENT  v.  FELRÖP-
PENT,  (föl-reppent  stb.) ősz.  áth. Azt  teszi,  hogy
valami  hirtelen,  váratlanul  repüljön  fölfelé.  Tütijá-

I  tikban  különféle  ctillagokat  fölreppenteni.
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FEL-  jobban  :  FÖLREPÜL,  (föl-repfil)  ősz.
önh.  Magasra  szárnyal,  alulról  fölfelé  repül.  A  tat
messze  fölrepül.  A  megijesztett  verebek  fölrepUltek a
fára.  A páva fölrepül  a  templom  ormára.

FEL-  v.  FÖLRÉSZ,  (fel- v.  föl-rész)  ősz.  fa.
Valamely  testnek  magasabban  fekvő,  álló, helyezett
része. Ellentéte : alrész.  Állati  tett  fölrúze  f t  alriste.

FEL-, jobban  : FÖLRESZEL , (fól-reszel)  ősz.
áth.  1) Tulajd.  reszelő  nevű  eszközzel  valamit  apró
részecskékre  szakgat,  morzsává  tesz.  Fölreszelni  a
hátkot  való  tormát,  a  túrót,  a  tésztát,  2)  Részeiével
elkoptat,  felnyit.  Fölrestelni  a  lakatot,  zárt,  a  rab bi-
linetét.  V.  ö. RESZEL,  RESZELŐ.

FEL- v.  FÖLRÉSZEL,  (fel- v.  föl  részel)  ősz.
áth.  Több  részre  feloszt,  fölmetél,  felszak gát, fel-
szabdal.

FEL- v.  FÖLRÉTEGÉZ,  (fel- v.  föl-rétegéz)
ősz.  ath.  Valamit  rétegenként,  rétegekben  felhalmoz,
föltetéz.  Felrétegezni  a  töltést  földből,  gazból,  vessző-
ből,  stb.  Felrétegemi  a  hajdukóposztát  szalonnával,
kolbászszal.

FÉLRETESZ,  (félre-téez)  ősz.  áth.  1) Megkez-
dett  munkát  abbanhagy,  folytatni  sziin.  Félretenni  a
mesterséget,  s  kereskedésbe  kapni.  2) Valamit az  útból,
láb  alól  eltesz,  elhelyez.  Tedd  félre  azt  a  korsót,  szé-
ket.  3)  Fejrevalóját  egy  oldalra  csapja.  Félretenni  a
kalapot,  süveget,  sapkát.  4)  Valamit  gondoskodásból
megtakarít.  Félretenni  bizonyát  mennyiségű  pénzt  a
véletlen  költségek  födözésére.  5)  Jogtanilag  semmibe
sem  vesz,  semmisnek tekint,  figyelemre  nem méltat.
Némely  íörvényszerUtlen  köleseket  a  bíró  egyszerűen
félretesz.

FEL-, jobban  :  FÖLRETESZÉL, (föl-reteszéi)
ősz. áth. Valaminek  reteszét  felnyitja.  Fölreteszelni
a*  ittáló  ajtaját,  a verőezét.

FÉLRETÉTEL,  (félre-tétel)  ősz.  fa.  1)  Elmel-
lőzés;  midőn  valamely  kezdett  munkát oly  feltétellel
hagyunk  abban,  hogy  azt  többé  folytatni  vagy  ideig-
len  elővenni nem  fogjuk.  Valamely  ügynek,  színműnek
félretétele.  2)  Cselekvés,  midőn  valamit  gondoskodás-
ból,  előrelátásból  külön  teszünk a  végre,  hogy annak
idején  használhassuk.  A jövedelem  egy  részének  félre-
tétele.  3) Jogtanilag  semmisnek  tekintés , figyelemre
nem  méltatás.  V.  ö.  FÉLRETESZ.

FÉLREVALÓ,  (félrc-való)  ősz.  mn.  1)  Úton
kívül  fekvő,  az  úttól  távol  eső. FélrevaU  hely.  2)
Ami  nem a  többi  közé  való,  amit  félre  kell  tenni.
A félrevaló  almákat  külön kosárba  rakni.

FÉLREVER,  (félre-ver)  ősz.  áth.  Mondjuk  ha-
rangról,  midőn  vész  idején  rendetlenül,  visszásán
kongatják.  Tűz-vízveszélykor  félreverni  a  harangot.

FÉLREVET,  (félre-vct)  ősz.  áth.  1)  Mint nem
a  maga  helyére,  vagy  nem a  többi  közé valót  külön
oldalra  vet.  A  rohadt  almákat  félrevetni.  2)  Mint
czéltalant,  mint haszontalant,  kelletlent elvet, el nem
fogad.  Félrevetni  a  kontár  müvet.  Félrevetni  a  hibás
szerkezetű  folyamodványt.  3)  A  panyókán  viselt  ruhát
egyik  vagy  másik  vállára  veti.  Félreveti  a  tubáját.

FÉLREVEZET,  (félre-vezet)  ősz. áth. 1.  FEL-
REVISZ  1).

FÉLREVISZ,  (félre-visz)  ősz. áth.  1)  Az  egyé-
nei  útról  mellékesre vezet;  eltéveszt, hamis  álútra
vezérel.  Félrevinni  a* ismeretlen  tájon  utató  vándort.
2)  Az  útból,  láb  alól  elvisz.

FÉLREVONUL, (félre-vonúl)  ősz. önh.  A  többi
közöl  elvonja  magát,  félremegy,  magányba  tér,  rejtó-
zik.  Félrevonulni  a  világ  zajától.

FEL-, jobban  :  FÖLRÉTTEN,  (föl-rétten)  oei.
önh.  Hirtelen  megijedve  felriad,  felugrik.  F&lrettenni
a  vészharang  szavára.  Fölrettenni  az  álgyuJífvétre,  a
iüzkiáltátra.  V.  ö. RETTEN.

FEL-,  jobban  :  FÖLRÉTTENT,  (fól-réttent)
ősz. áth. Valakire  hirtelen  és  nagyon  ráijeszt,  s  azt
teszi,  hogy  felriadjon,  felugorjék.  Valakit  putkalVvét-
tel  álmából  fölrettenteni.

FÉLREUGRÁS,  (félre  ugrás)  ősz.  fa.  Az  egye-
nes  útról, vonalról egy  kis  időre  és  távolságra  félre-
térés ,  félremenés,  eltávozás.  Tréfás  ért  valamely
gyanús  helyre  térés.

FÉLREUGRIK,  (félre  ugrik)  ősz.  k.  Oldalra,
jobbra  vagy  balra  ugrik,  valami  elöl  ugorva  eltávo-
zik,  elszökik.  A  sebesen jövő  kocsi elöl  félreugrani.

FÉLREÚT,  (félre-út)  ősz.  fa.  Mellékút, mely  a
fő  úttól  eltér,  mely  az  egyenes  vonalról félre, jobbra
vagy  balra  vezet.

FEL-, jobban  : FÖLRÉZZEN,  (föl-rézzen) ősz.
önh.  Egy  kissé  megijedve  mozgásba  jő.  Éjjel  vala-
mely  zörgésre  fölrezzenni.  A  sűrűben  heverő  utas  föl-
részen,  ha véletlenül  fogoly  reppen  fel  közelében.  Ezen
ige  az  ijcdésnek  kisebb  mértékét  fejezi  ki,  mint  a
fólretten.  V.  ö. RETTEN  és RÉZZEN.

FEL-,  jobban  :  FÖLRÉZZENT,  (föl-rézzent)
ősz. áth. Eszközli,  hogy  valaki  fölrezzenjen;  embert
vagy  állatot  egy  kissé  ráijesztve  mozgásba  ho».
Fölrezzcntik  az  alvót,  ha  ablakán  koctogalnak.  A  ve-
rebeket  táplálással  fölrezzenteni.  Az ijesztésnek  kisebb
fokát  jelenti, mint  a  fölrettent.

FELRIAD,  (fel-riad)  ősz.  önh.  Valamely  rend-
kívüli  zajt  ütő jelre megijedve,  megrettenve,  vagy ál-
talán  erősen  megilletődve  talpra  ugrik,  fölkel.  Felri-
adni  a  vészharang  kongátára.

FELRIADÁS,  (fel-riadás)  ősz.  fa.  Hirtelen fel-
szökés ,  felkelés,  felugrás,  valamely  veszélyre,
zajra  stb.

FELRIASZT,  (fel-riaszt)  ősz.  áth.  Eszközli,
okozza,  hogy  valaki  felriadjon.  A  dobpergés  ,  trombi-
taszó f elriasztja  a  táborban  alvó  vitézeket.  V.  6. FEL-
RIAD.

FELRÓ,  (fel-ró)  ősz. áth.  Tulajd.  éles  eszköz-
zel,  pl. késsel  valamit  fölmetsz  , különösen, emlékez-
tetés  végett  feljegyez.  Felróni  a  letzolgált  úrbéri  na-
pok számát. Felróni  botra a déxmakeretztek  mennyitégét.

„Rója  fel  a  rézfokosom nyelére,
Hány  itcze  bort  ittam  én  m  hitelbe."

Népdal.
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Atv.  ért  emlékesetbe  feljegyez,  eszébe  Tesz, megje-
gyez  magának  valamit.  Ett felrovom  magamnak.  V.
ö.  RÓ.

FELROBBAN,  (fel-robban)  ősz.  önh.  Erős ró*
hangot  hallatra, robogva  fölkerekedik,  felszáll,  fel-
ngrik.  Elrúgott  ttékérSl  felrobbant.  Trombitaszóra
felrobbannak  a fegyverét  lovagok.

FELROHAN,  (fel-rohan)  ősz. önh. Rohanva föl-
megy, feltolakodik,  felnyomd!  valahová. A vívó  hado.lt
felrohannak  a várba.

FELROPPAN,  (fel-roppan)  ősz.  önh.  Erős  rop
hangot  hallatva  feltörik,  elvilik.  Felroppan  a fogak-
kal  öltvenyomott  dió. Felroppan  a rudakkal  felégetett
kapu.  V.  ö. ROPPAN.

FELROPPANT,  (fel-roppant)  ősz.  áth.  Azt  te-
szi, hogy  valami  felroppanjon.  Felroppaníani  fogak-
kal  a  diót.  V.  ö. ROPPAN.

FELROVÁS,  (fel-rováe)  ősz.  fn.  Cselekvés,  il-
letőleg irás,  feljegyzés,  följelelés  neme,  midőn  vala-
mit  felrovunk.  V.  ö.  FELRÓ.

FELROVOGAT,  (fel-rovogat)  ősz. áth.  és  gya-
kor.  Egymás  után,  folytonosan  felró  különféle  szá-
mokat , jegyeket  stb.  A  csapiáros  felrovogatja  a  hi-
telben  elhordott  üoték  mámat.  A  hajdú  felrovogatja  a
robotokat.

FELRÖHEN,  (fel-röhen)  ősz.  önh.  Felzuddl
(a  disznó).

FELRÖPPEN,  1.  FELREPPEN.
FÉLRÖPTYÜ,  (fél-röptyfi)  ősz.  fn.  Rovarok

röptyfije,  mely a  hártyaszárnyakat csak  félig  födi  be.
FÉLRÖPÜ,  (fél-röpü)  ősz.  fn.  Rovarok  neme,

melyeknek  félröptyüjök  van.  (Hemipteron).

FELRÚG,  (1),  (fel-rűg)ösz.  önh. Lábával hátra
rúg; különösen,  felrúg  a  ló,  szamár, öszvér  stb.  mi-
dőn  farát  egészen  fölveti,  fejét  pedig  a  szügyének
szegzi.  Felntg  a paripa,  t  leveti  Ülőjét.  Tréfás  nép-
nyelven  ám. megdöglik.  Felrúgott,  mint a  ctigány  lo-
va. Átv.  ért  valaminek  becse,  ára  magasra  száll, ér-
téke, mennyisége  növekedik.  A  gabona ára  ismét  né-
hány garattal  felrúgott.  Eutendei  kiadásai  felrúgnak
öt  hat  ezer  forintra.

FELRÚG,  (2),  (1.  föntebb)  ősz.  áth.  Valakit
vagy  valamit  lábával  előre  vagy  hátra  felé  feltaszít.
Felrúgni  át útban álló rongyot,  göröngyöt.  Oly  hitvány,
hogy  fel  tem rúgnám.  Rúgd fel,  hagyd  ott.  (Km.).

FELRUGALLIE, (fel-rugallik) ősz. k. Valamely
lecsatolt, leszorított, leszegezett  tárgy  felnyílik,  erő-
szakosan  felszakad.  FelrugaUik  ai  abronct.  Felrugal-
lik  a petsgSs  palaczk  dugasza.

FELRUGASZKODIK, (fel-ragaszkodik)  ősz.  k.
Ragaszkodva  felnyargal,  felvágtat,  felkap  valamely
magasabb  helyre.  Felrugaszkodm  a  kötél  dombtetőre.
V.  ö. RUGASZKODIK.

FELRUGTAT,  (1), (fel-rngtat)  ősz. áth.  1) Va-
lamit  magasabbra  emel. Felrvgtatni  rudakkal a  komp
uámolyát.  2)  Különösen,  valaminek árát  fölemeli.  A
kiít  árát  titennégy  Icrajcsámtt  títenhatra  felntglatni.

FELRUGTAT,  (2),  (1.  föntebb)  ősz.  önh.  Rug-
tatva, azaz  nyargalva, vágtatva  fölmegy  valahová.
Felrugtatni  a  várba.

FELRUHA,  (fel-raha)  ősz.  fn.  Felső öltöny, me-
lyet hidegebb  időben veszünk  magunkra,  s a  házban
levetünk;  köpönyeget,  bandát,  békést  pótoló  mele-
gebb  raha.

FELRUHÁZ,  (fel-ruház)  ősz. áth.  Ruhával ellát,
rabat  ad  valakinek.  Felruhátni  a  szegényeket.  Felru-
hdtni  a  rongyot  ételedet.  Átv.  ért  valakire  valamely
hivatalt bíz, valakit  bizonyos  hatalommal,  képesség-
gel  ellát  Valakit  követséggel  felruhátni.

FELRUHÁZOTT,  (felruházott)  ősz.  mn.  Ru-
hával  ellátott,  felöltöztetett  Felruházott  ujoncsok.
Felruhátolt  koldusok.  Átv.  ért  valamely  hivatallal,
czímmel,  megbízással, hatalommal ellátott;  bizonyos
tulajdonságokkal  bíró.  V.  ö. FELRUHÁZ.

FELSÁNCZOL,  (fel-sánczol) ősz. áth.  Sánczczal
megerősít,  sánczot emel valamely helyen.  Felsánozolm
a  vár  környékét.

FELSARJAD,  (fel-sarjad)  ősz. önh.  Sarjat  hajt-
va  felnő.  Feltárjad  a  kivágott  fa  töve.  Feltarjadnak
a  növények  gyökerei.  Átv.  ért  mondják  a  növekedő
gyermekről,  ifjúról  is.  V.  ö.  SARJAD.

FELSÁRPECSENYE,  (fel-sár-pecsenye) ősz. fn.
Hús-szelet,  melyet  a  szarvasmarha  farának  előrészé-
ről  metszenek  le;  a hátalsó részt, mely a farkhoz van
közelebb, /artf-nek  mondják.

FELSARUZ,  (fel-saruz)  ősz.  áth.  Saruval ellát
valakit, sarat húz  a lábára.  Fdsanam  a  metUlábat
koldult.  A  póttalegény,  midőn nyeregből hajtja  a  lo-
vat, feltanuuM  magát.

FELSÉG  v.  FÖLSÉG,  (fel- v.  föl-ség)  fa.  tt.
fdstg-ét.  Általán, tulajdonság,  mely valamely személy-
nek  vagy  tárgynak,  mások  fölötti  állapotát,  magas
helyzetét  jelenti.  Felleggel  birni  mátok fölött.  Steüe-
m», műveltségi  felség.  Különösen  1)  széptant  ért  oly
mások  fölötti  magasság,  mely  csodálkozásra és  tisz-
teletre  gerjeszt  Át  itteni  müvek feltégén  bámulni. 2)
mindenek  fölött  levő,  és  senkinek  alá  nem vetett  ha-
talom,  vagy  azon lény,  személy,  erkölcsi  testület, ki-
ben  vagy  melyben  ezen  hatalom  tiszteltetik.  Isteni
felleg.  Császári, királyi  felleg,  ö  Fellege.  Népfelség.

FELSÉG- v.  FÖLSÉGÁRULÁS,  (felség- v.  fól-
ség-árolás)  ősz.  fn.  A  polgári  bűnök  legsnlyosbika,
midőn  valaki  a  felség  irányiban  hűtlenséget, árulást
követ  el,  az  álladalom  fejének  személye  vagy  ural-
kodás! jogai  ellen,  vagy  az  uralkodásfonna  megvál-
toztatására,  az  illadalom épségének  megcsonkítására
stb.  törekedvén.  Egy  faja  ennek  azon bűn,  mely  ál-
tal valaki különösen a haza  vesztére  törekszik, s hcaa-
drulds-  v.  hondrulás-naí  neveztetik.

FELSÉG-  v.  FÖLSÉGÁRULÓ,  (felség-  v. föl-
ség-áraló)  ősz.  fn.  Oly polgár,  ki  a  felség  vesztére
törekvő bűntettet követ el.  V.  ö. FELSÉGÁRULÁS
és HAZAÁRULÓ.

FELSÉGBÁNTÁS,  FELSÉGBÁNTÓ,  1. FEL-
SÉGSÉRTÉS, FELSÉG SÉRTŐ.
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FEL-  jobban  :  FÖLSEGÉL,  (föl-segél)  ősz.
áth.  Valakit  bizonyos tekintetben  lealacsonyított, el-
hagyott, ügyefogyott  állapotából  fölemel, javuló álla-
potra  részvevő  kezeket,  eszközöket  nyújt,  föltegélni
a* duett  embert.  Fölsegélni  valakit  a  lóra.  Fölsegélni
tű  elszegényedett  polgárokat.  Pártfogással  fölsegélni
valóiéit  hivatalra.

FEL-jobban:  FÖLSEGÉLÉS,  (föl segélés)  ősz.
fn.  Cselekvés,  mely  által  valakit  fölsegélünk.  Stégé-
nyék,  Ugyefogyottak,  kárvallottak  fölsegélése.  V.  ö.
FELSEGÉL.

FELSÉGES  v.  FÖLSÉGÉS,  (fel- v.  föl-ség-és)
mn.  tt. felséget-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Általán,  ami bi-
zonyos  tekintetben  ináaok  fölött áll,  a mindennapinál,
közönségesnél  sokkal  magasabb,  emelkedettebb. Fel-
téget  eszme,  gondolat.  Felséges  terv.  Különösen  1)
szoptam  ért  ami  másokat  felmúlva  bámulást  ed  tisz-
teletet  támaszt,  gerjeszt  maga  iránt;  ami  a  szellemi
vagy  erkölcsi  eröoek  fő  fokán áll. 2)  A  fejedelmi  sze-
mélyek  czíme.  felséges  császár,  felséges  király.

Közbeszédben,  mely a dolgokat  nagyítva  szereti
dicsérni,  gyakran  közönségesebb,  de  némileg  kitűnő
dolgoknak  is  tulajdonittatik.  FJséges  mulatság,  fel-
séget  idő.  Felséges  tréfa  stb.

FEL-  v.  FÖLSÉGÉSEN,  (fel-  v.  föl-ség-és-en)
ib.  Köz  nyelven  ain.  igen  jeleaen, dicsőén,  nagyon
jól,  kedvünkre.  Felségesen  viselted  magadat.  Felsége-
sen  mulattunk.

FEL-  v.  FÖLSÉGI,  (fel-scg-i)  inn.  tt.  felsíyi-t.
Felséget,  mint fejedelmet  illető, arra  vonatkozó. Fel-
iégi  jog.

FEL- jobban  : FÖLSEGÍT,  (föl-segít)  ősz. áth.
1.  FELSEGÉL.

FELSEGÍTÉS,  1. FELSEUÉLÉS.
FELSÉG-  v.  FÖLSÉGSÉRTÉS,  (felség-  v.  fel-

ség-sértés)  ősz.  fn.  Az  ország  feje  vagy  fejedelmi  háza
iránti  tisztelet  megsértése.  Különbözik  ettől  a  felség-
árulás.

FELSÉG-  v.  FÖLSÉGSÉRTÖ,  (felség-  v.  föl-
eég-uértöj  ősz.  fn.  Bűnös,  ki  felségsértést  követ  el.

FÉLSELYÉM,  (fél-selyem)  ősz.  fn.  Szövet,
melynek  fele  selyemből,  fele  pedig  lenből  vagy gya-
potból  áll, vagyis  oly  szövet,  melynek csak bélfonala,
vagy  csak  mellékfonala selyem.

FEL- jobban : FÖLSÉPÉK,  (föl-sépér)  ősz. áth.
1)  Valamit  magasabb  belyre  seper.  A  gisgazt  fölse-
pemi  a  szemétdombra.  2)  Seprűvel  valamit  feltaka-
rít,  eltisztít.  Fölseperni  a  beszemetezett  szobát.  Fölse-
perni  a várót  uiczu.it.  V.  ö.  SEPER.

FEL-jobban  : FÖLSÉRDÜL,  (föl-sérdűl)  ősz,
önh.  Mondják  növésben levő  fiúról  vagy leányról, mi
dőn  felnövekedik,  teljes  ifjú  korra  jut. Gyermekei már
mind  fölterdültek.

FEL-  jobban  : FÖLSÉRKEN,  (föl-sérken)  ősz
önh.  Úgy  ébred  fel  álmából,  ho0y  teste egyszersmim
mozgásba jő,  vagy  némileg  fölemelkedik.  V.  ö.  SER
KEN,  SERDÜL.

*JLU>.  XAQY  SZÓTÁB.  U. KÖT.

FEL-  jobban  :  FÖLSÉRKENT,  (föl-serkent)
5sz. áth. Valakit  álmából  fölver,  fölébreszt,  különö-
en  a  végre,  hogy  talpra  keljen.

FEL-  vagy  FÖLSÉTÁL,  (fel- v.  föl-sétái)  ősz.
önh.  Sétálva  megy  el  magasabb,  emeltebb  helyre.
°estről  felsétálni  a  budai  várba.  Felsétálni  a  dombra.

V.  ö.  SÉTÁL.
FEL-  v.  FÖLSIET,  (fel-  v.  föl-siet)  ősz. önh.

Valahová  sietve  megy  föl.  Felrietni  a  mátodik  eme-
etre.  Fölsietni  a  hegyre.

FEL-  v.  FÖLSISAKOL  v.  —SISAKOZ,  (fel-
v.  föl-sisakol  v.  — sisakoz)  ősz. áth. Valaki  fejére  si-
sakot  tesz;  sisakkal  ellát.  Felsisakolni  a  nehéz  lova-
sokat.  V.  ö.  SISAK.

FEL-  v.  FÖLSIVALKODIK  ,  (fel-  v.  föl-sival-
codik) öaz. k.  Sivó,  sivalkodó  hangon  felkiált.  felri-
valkodik  a  megijesztett  gyermek.  V.  ö.  SIVALKODIK.

FELSODOR,  (fel-sodor)  ősz.  áth.  ])  Sodorva
felbasznál  valamit.  Á  kóczot f'elsodorni  zsákmadzagnak.
Felsodorni  a  selymet  finomak.  2)  Sodorva  felkanya-
rit,  pörgévé  alakít,  felsodorni  a  vastag  tömött  bajuszt.
3)  Sodorva  felhajt  valahová, felhalmoz.  A  szél f  elso-
dorja  a  homokot  a  domboldalra.  A  hullámok  felsodor-
ják  a  gizgazt  a partok  széleire.  V.  ö.  SODOR.

FELSOHAJT,  (fel-sóhajt)  ősz.  önh. Dagadó
mellből,  s  foltestének  emelésével  sóhajt  ereszt; na-
gyot,  hangosan  sóhajt.  Mély  bánatból felsohajtani.  V.
ö.  SÓHAJ.

FELSOHAJTÁS,  (fel-sóhajtás)  ősz.  fn.  A  ke-
bel  -nélyéböl  feltörő,  s  erősebb  vágyból,  fájdalomból
fakadó,  hangosabb  sóhajtás.

FELSŐ,  (1),  (fel-ső)  mn.  tt.  feltS-t.  Általán,
ami  a  vele  viszonyban  levők  közt  legmagasabb he-
lyen,  vagy  állapotban  van.  Ellentéte  : alsó.  féltő  vá-
ros  ,  alsó  várót,  féltő  emelet  a  házban.  Felső  fiók  az
ablakban.  Felső  Magyarország,  felső  ruha.  felső  tiszt-
viselő.  Felső  rendűek.  Viszonylagos  természete  miatt
a  fokozást  is  fölveszi  -.felsőbb,  legfelsőbb.  A  kir.  táblai
törvényszék  f elsőbb  a  vármegyeinél.  Az  őrnagy  felsőbb
a  kapitánynál,  s  ez felsőbb  a  hadnagynál.  Legfelsőbb
helyre  folyamodni.

FELSŐ,  (2), (fel-sö)  fn.  tt.  felsö-t.  Harmadik
személyraggal  : felsője  v.  felteje  (v.  fólseje),  felsőjük
v. felsejök.  1)  Azon  rész ,  mely  a  többi  fölött  van;
valaminek  föle,  teteje.  A  hajó  felseje.  Az  osztag  fel-
teje  Icicsirddzott.  2)  A  hivatal-,  rangsorozatban  azon
személy,  ki  közvetlenül előttünk  áll. A  káplár  feltője
az  őrmester,  ezé a  hadnagy.  3)  A  közönséges,  úgyne-
vezett  magyar  kártyajátékban  személyt  ábrázoló lap,
melynek  jelszeme  az  ábrázolt  személy  fejénél  van,  s
értékére nézve a  király  után,  és  az  alsó  előtt úll. Tök-
felső,  vörösfelső,  makkfeltö,  zöldfelső.  Másképen :  filkó.
felsővel  elütni  az  alsót.

FELSŐ—, (3), számtalan  helynevekben  eléfor-
dúl  mind  Erdélyben,  mind  Magyarországban ,  mint
Felső-Almás;  Féltő-Árpát,  Felső  Apáthi,  f  első-Bajom,
melyek  nagy  részint  előjönnek  az  illető  fő  helyue-
vck  alatt.

4'J
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FELSÖBBSÉG,  (fel-sö-bb-ség)  fn.  tt.  feltSbb-
tég-ct.  1)  Oly  tulajdonság,  melynél  fogva  bizonyos
tekintetben  mások  előtt  állunk,  valamely  előjogunk
igényűnk  van  fólöttök.  Szellemi,  műveltségi  féltőbb-
tág.  Sangbeli,  hivatalbeli f elsőbbség.  Erkölcsi  felsőbb-
íég.  2)  Elöljáróság.  A  /elsőbbség  iránt  tisztelettel  vi-
seltetni.  A  /elsőbbségtől  engedelmet  kérni  valamire.

FELSÖFALU,  helységek  Szathmár  megyében,
és  Erdélyben  Csík  ezekben;  helyr.  Felső/alu-ba,
—bán,  —bál.  Az  erdélyi  Felsó'falu  másképen  : Al-
TVc,  Alsó-Tíz,  Nagy-Kászon,  Kászon-Al-Tíz.

FELSŐFOK,  (felső-fok)  ősz.  fn.  A  nyelvtanban
a  melléknevek  azon  módosulata,  midőn  a  hasonlítás-
ban  egy  tárgynak  többek  vagy  mindenek fölött első-
séget  tulajdonítunk  (Superlativus  gradus).  Máskép  :
legfelső  fok.  A  magyarban  ma  lég  szócskával  fejezte-
tik  ki,  melyet a  középfokú  melléknév  elébe  teszünk,
pl.  legjobb,  legszebb,  legerősebb,  legnagyobb;  régiesen,
sőt  tájdivatosan  ma is  lég  helyett mentői  (= mindtől)
használtatott: mentői jobb,  mentői szebb.

FELSŐGERENDA,  (felső-gerenda)  ősz.  fa.  Va-
lamely  épületben  azon gerenda,  mely  a  többi  fölött
fekszik.

FELSŐHÁZ,  (felső-ház) ősz.  fa.  1)  Ház, mely
a  többiekhez  képest  legmagasabb  helyen  fekszik.  2)
Az  angoloknál,  a  parliamentnek  azon osztálya, mely-
ben  az  ország  főbbjei,  nagyjai  ülnek  öszve,  valamint
azon  épUlet  is,  hol  ezek  tartják  üléseiket. Nálunk in-
kább  : /eltőtábla.  A  képviselők  osztályának  gyűlése
és  épülete  : alsóhát,  alsótábla.

FELSÖKÖNTÖS ,  (felső-köntös)  ősz. fa.  lásd  :
FELRUHA.

FELSÖMAGTARORSZÁG  ,  (Felső-Magyaror-
szág)  ősz.  fn.  Szélesb  ért  nyugot-éjszaki  része Ma-
gyarországnak,  mely  a Kárpátok  mentében fekvő  vár-
megyéket  foglalja  magában  Pozsonytól  Mármarosig.
Szorosb ért  a  felső  tiszamelléki vármegyék.  A német
földleiróknál,  pl.  Steinnál,  Felsőmagyarországnak
mondatnak  a  tiszamelléki  kerületek,  alsónak  pedig a
dunamellékiek;  de  ezen  felosztás  nálunk  magyarok-
nál  nincs  szokásban.

FELSÖSÉG,  (fel-s«-ség)  fa.  tt  feltbtég-tt.  1)
Általánosan:  tulajdonság,  melynél fogva valaki mások
fölötti jogokkal,  igényekkel  bír.  2)  Különösen:  elöl-
járóság.  A  /elsőségnek  engedelmeskednünk  kell.  Feltá-
madni  a /elsőség  ellen. 3)  Nemesb  ért  fejedelmi vagy
országos  főkormány.  *  •

FELSÖTÁBLA,  (felső-tábla)  ősz.  fa.  A  magyar
országgyűlésnek  azon  külön  tanácskozó  osztálya,
melyben  az  ország nagyjai,  ú.  m. régebben  a  nádor
vagy  országbíró  stb.  az  1848-iki  törvény  szerént pe-
dig  a  királyi  felség  által  nevezett  elnök  előlülése
alatt a  zászlós urak,  főpapok,  főispánok,  herczegek,
grófok  és  bárók  ültek  és  ülnek  öszve.

FELSÚROL,  (fel-sdrol)  ősz.  áth.  1)  Valamit
dörgölés, dörgölődzés  által  felsért,  feltör.  Feltnírolni
életéikor  a  térdeket  vagy  heteket.  2)  Tisztítás,  fénye- j

sítés  végett  valamit  feldörzsöl,  felsikál.  Felsorolni  a
]  tzobapallókat.  V.  ö.  SÚROL.

FELSÜL,  (fel  sül)  ősz.  önh.  1)  A  nap  hősege
miatt  felég,  fclaszik.  Feltult  a  metö.  2)  Átv.  ért  és
segítő  ragu  névvel ám.  czélt  veszt, valamivel  cserben
marad.  Felttilt  vele.

FÉLSÜLT,  (fél-sült)  ősz.  mn.  Ami  kellő  fokig
nincs  megsülve;  félig  sült,  félig  nyers.  Vannak,  kit
a /elsült  hútt  steretik.

FELSÜT,  (fel-sut)  ősz.  áth.  1)  Sütve,  sütésre
felhasznál,  elfogyaszt.  Minden  lisztünket/elsütöttük.
2)  A  lőszert  fölfelé tartva  gyújtja  el.  Felfutni  a  púi-
kat.  3)  A  szemről  szólva  ám.  fölveti,  fölfelé  fordítja.
Felsütötte  szemét,  ellentéte  :  lesütötte.

FÉLSZ,  (fél-sz)  fa.  A /él  igének  második  sze-
mélye  tréfás  értelemben  főnév  gyanánt  használva,
mely  csak  némely  ragokat  vesz  föl.  A  fűn  bántja
őt. Nagy félne  vagy  félstben  van.

FELSZAB,  (fel-szab)  ősz.  áth.  Valamit, külö-
nösen  ruhának,  öltözéknek  valót,  kellő  darabokra
fölmetél, felnyirkál.  Felszabni  a pontot  köpönyegnek,
a  gyolcsot  Ungnek,  a  bSrt  ctipSnek,  csizmának.

FELSZABADÍT,  (fel-szabadit)  ősz. áth.  1) Va-
lamitől  fölment,  feloldoz.  Felszabadítani  a  rabot  bi-
lincseitől.  Felszabadítani  a jobbágyokat  némely  terhek-
től.  2)  Valamit köz  használatra  átenged.  Feltzabadí-
tani  a  tilos  legelöl,  a  vadászatot.  Felszabadítani  a*
eddig  eltart  utakat.  3) Valakinek bizonyos működésre
engedelmet  ad.  Felszabadítani  a polgárokat  a  mester-
ségek  üzésére,  húsvágásra.  4)  Mesterember  inasát  le-
génynyé  avatja.  Fel  zabadítani  a vargainait.  5)  Átv.
ért.  valamely  lekötött,  leszorított tárgyat feltágít,  fel-
old.  Felszabadítani  a  nyereg  hevederét.

FELSZABADÍTÁS,  (fel-szabadítás)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely által  valakit vagy  valamit  felszaba-
dítunk.  V.  ö.  FELSZABADÍT.  Rabszolgák  fel-
szabadítása.  Rétek,  legelSk  felnabadtíáta.  Inatok  fel-
nabadtídta.

FÉLSZABADOS,  (fél-szabados)  ősz.  mn.  Aki
a  szolgaságnak, vagy  valamely  tehernek  egyik  részé-
től  fel  van  mentve.  Félszabados  rabstolgák.  Félsta-
bados  jobbágyok.

FELSZABADUL,  (fel-szabadul)  ősz.  önh.  1)
Valamitől  fólmenekszik,  feloldódik.  Felszabadulni  a
rabságtól.  Felszabadulni  a  kálódéból.  2)  Az  eddig
tilos  dolog  köz  használatul  engedtetik.  Felszabadul  a
legelő,  vadászat.  3)  Az  inas  legénynyé  lesz.  4) A  le-
kötött,  leszorított  tárgy  feltágul,  feloldódik.  Felna-
badúlt  a  szekéroldalhoz  kötött  borjú,  distnó.  Felnaba-
dult  a  hámistráng.

FELSZÁDOL,  (fel-szádol)  ősz.  áth.  Valamely
edénynek,  nevezetesen  hordónak, palaczknak  szádját,
azaz  dugaszát  felnyitja.

FELSZAGLÁL,  (fel-szaglál)  ősz.  áth.  Valamit,
szaga  után  indulva,  feltalál,  felfürkéss.  A  vittla  fel-
szaglálja  a  bokorion  lappangó  foglyokat.  V.  ő.
SZAGLÁL.
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FÉLSZAK,  (1),  (fél-szak) ősz. fn.  Féloldal,  gör-
beség,  ferdeség.  Félszakra  hajló  háztető.  Fél-szakra
csinált  bástya.  V.  ö.  SZAK.

FÉLSZAK,  (2),  (1. föntebb)  ősz. inu.  Oly  irány-
vonallal  biró,  mely  a  vízirúnyos  vagy  függőleges  vo-
nallal  öszvejövén,  ferde  (obliquus)  szöget képez.  (Ob-
liquangulus).

FELSZAKAD,  (fel-szakád)  ősz.  önh.  Szakadva
felvilik,  felnyílik,  feljö.  Felszakad  a  kihúzott  gyökér-
rel  a föld.  Felszakad  a fejszével  feszegetett  láiln.  Fel-
szakad  a  nyltvött  kender.  V.  ö. SZAKAD.

FÉLSZAKASZ,  (fái-szakasz)  ősz.  fn.  A  két  ha-
sonló  részre  osztott  szakasznak  egyik  része.  Különö-
sen  hadi  ért.  egy  szakasz  katonaságnak  fele.  V.  ö.
SZAKASZ.

FELSZAKASZT,  (fel-szakaszt) ősz.  áth.  1) Azt
teszi,  hogy  valami  felszakadjon ;  felránt,  feltép,  fel-
hüz  valamit,  mi  valahová  erősen  oda  van  ragadva,
kötve,  szegezve  stb.  Felszakasztani  a  pallódeszkát.
Feletakasztani  a  sebhártyát,  a sebköteléket.  2) Felnyit,
felbont.  Felszakasztani  a  levelet.  V.  ö. SZAKASZT.

FÉLSZ AKASZTÁS,  (fel-szakasztás)  ősz.  fn.  1)
Erőszakos  felrántása,  föllépése,  felhúzása  valamely
testnek,  mely  szorosan  máshoz  van  ragadva,  kötve
stb.  2)  Felnyitás,  felbontás  Levél  felszakaszlása.
Pecsét  felszakasztása.

FELSZAKGAT,  (fel-szakgat)  ősz.  áth.  Egymás
után,  folytonos  munkával,  erőszakkal  felszakaszt.
Felfzakgalni  az  ntczakövekef.  Felszakgatni  a  növé-
nyeket.

„Szívemnek  sebeit  felszakgatod  újra  királyné."
Szabó  D.  Aeneis.

FELSZAKGATÁS,  (fel-szakgatás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  mely  által  valamit felszakgatunk.  Kövezet  fel-
szakgatása.  Növények  fdszakgatása.  V. ö.  FELSZAK-
GAT.

FELSZAKÍT,  (fel-szakit) ősz.  áth.  lásd  :  FEL-
SZAKASZT.

FÉLSZAKOS,  (fél-szakos)  ősz.  mn.  Ami  fél-
szakra áll,  rézsutos  , egy oldalra  hajló.  Félszakos  ka-
*aJ,  hát.  Félszakos  bástyafalak.

FELSZALAD,  (fel-szálad)  ősz.  önh.  Szaladva
fölmegy  valahová.  Különösen  a  hadi  gyakorlatokban
ám.  a  hátsorokból  a  homloksorba  szalad  és helyez-
kedik.

FELSZALAGOZ,  (fel-szalagoz)  ősz.  áth.  Sza-
lagokkal  felékesít,  feldíszít.  Felszalagozni  a  remek-
ökröt.  Felszalagozni  a  kalapot.

FELSZÁLKÁSODIK,  (fel-szálkásodik)  ősz.  k.
Sima  test  rostjai  szálkaalakban  felszakadoznak  , fel-
válnak.  Felszálkásodnak  a  régi  pallódeszkák.

FELSZÁLKÁZIK,  (fel-szálkázikl  ősz.  k.  lásd  :
FELSZÁLKÁSODIK.

FELSZÁLL,  (fel-száll)  ősz.  önh.  1)  Általán,
fölemelkedik,  fölfelé  halad  a  levegőben.  Felszáll  a
kémény-, pipafllst.  Felszáll  a  kő,'.  Felszáll  u por.  So-
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hajtásai,  imái  felszáHiiak  az  égbe.  2)  Különösen ,  fel-
repfil,  felszárnyal.  Felszállnak  a  madarak  a  fára.

„Felszállott  a  páva,  vármegye  házára."
Népd.

V.  ö.  SZÁLL.

FELSZÁLLÍT,  (fel-szállít)  ősz.  áth.  1)  Eszköz-
li,  hogy  valami  felszálljon,  fölemelkedjék,  fölfelé  ha-
ladjon  a  levegőben.  Felszállítani  a  léygolyót,  a  papi-
rossárkányt.  2)  Alsóbb  vidékről  felsőbbre  hajón,  sze-
kéivn  stb.  felküld.  Felszállitani  a  gabonát  Bánságból
Győrbe,  innen  Bécsbe.  Tűzifát  Szeremből  felszállttani
Pestre.  V.  ö. SZÁLLÍT.

FÉLSZALONNA,  (fél-szalonna) ősz.  fn.  A  leolt
disznó  szalonnájából  egy  oldal.

FELSZÁMÍT,  (fel-számit)  ősz.  áth.  Számok sze-
rént,  azaz  mindent  számba,  tekintetbe  véve  meghatá-
roz  bizonyos költséget, jövedelmet.  Felszámítani  03
épületi  költségeket.  Felszámítani  a  konyhai  szükségekre
való  pénzt.  Felszámítani  a  könyvek  árából  bevett  tiszta

jövedelmet.  V.  ö.  SZÁMÍT.
FELSZÁMÍTÁS,  (fel-szúmitás)  ősz.  fn.  Cse-

lekvés,  ín időn  valamit felszámítunk.  A  kiadások  fel-

számítása.
FELSZÁMLÁL,  (fel-számlái)  ősz.  áth.  1)  Szá-

monként,  számról  számra  felolvas.  Felszámlálni  a  na-
ponként  bevett  pénzt.  Felszámlál ni  estenként  a  haza
hajtott  juhokat,  sertéseket.  Szokottabban :  megszámlál.
2)  Bizonyos  mennyiséget számvetés által  meghatároz.

FELSZÁMLÁLÁS,  (fel-számlálás) ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  illetőleg  számbavevés ,  számvetés ,  felolvasás,
midőn  felszámlálunk valamit.  V.  ö.  FELSZÁMLÁL.

FELSZÁMOL,  (fel-számol)  ősz.  áth.  1.  FEL-

SZÁMÍT.
FELSZÁN,  (fel-szán)  ősz.  áth.  Eltökélett  aka-

rattal  valamit  bizonyos  czélra  felajánl,  feláldoz.  Pén-
zét,  életét  felszállni  a  közjóra.  FelJ<zánta  magát  a  leg-
nagyobb  életveszélyre.

FELSZÁXDÉKOZIK,  (fel-szándékozik)  ősz.  k.
Szándéka  van  fölmenni,  felutazni  valahová.  Pestről
felszándékozni  fíécsbe.

FELSZÁNT,  (fel-szánt) ősz.  áth.  A  földet  eké-
vel  barázdákra  hasogatja  fel.  .Felszántani  az  ugart.
Felszántani  a  gyepet,  legelöt.  Reggeltől  estig  egy  hold

földet  felszántani.
FELSZÁNTÁS,  (fel-szántás)  ősz.  fn.  A  földnek

ekével  fclhasogatása,  barázdákra  feltörése.  A  gyep
fetezdntása  több  erőt  kivan,  mint  a  szántóföldé.  V.  ö.
SZÁNTÁS.

FÉLSZÁNTÚLAG,  (fél-szántúlag)  ősz.  ih.  Csa-
pinósan,  rézsut.  Székely  szó.

FELSZÁRAD,  (fel-szárad)  ősz.  önh.  Nedves
részei  elröpülvén  szárazzá  lesz.  Felszárad  a  sár.
^elszáradnak  a  szénarendek.  V.  ö.  SZÁRAD , SZÁ-
RAZ.

FELSZÁRADÁS,  (fel-száradás)  ősz.  fn.  Álla-
pot,  mUUiii  valamely  nedves,  nyirkos  lest  szárazzá lesz.
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FELSZÁRASZT,  (fel-szárászt)  ősz.  áth. Azt
teezi,  hogy  valami  felszáradjon.  A  nyári  nap  felttá-
ratztja  a  megátott  fűidet.  Felttáraittani  a  télre  való
halat.  V.  ö.  SZABAD.

FELSZÁBÍT,  (fel-szárit)  ősz.  áth.  1.  FELSZÁ-
RASZT.

FELSZÁRNYAL,  (fel-szárnyai)  ősz.  önh. Szár-
nyak  segedelmével  felrepül.  Átv.  ért.  fellengezöleg
gondolkodik.  Képzelete  f elttdrnyál  ág etzmék  magatabb
orttágába.

FELSZÁRNYALÁS,  (fel-szárnyaláe)  ősz.  fn.
Fölrepülés, szarnyak  segedelmével  magasra  szállás.
Átv. ért  az elmének, gondolatnak  magasra  föllengése.

FELSZÁRNYAZ,  (fel-szárnyaz)  ősz.  áth.  Átv.
értelmi  szárnyakkal  ellát,  fölszerel.  Feltzárnyatni  a
papirottárkányt.

FELSZARVAZ,  (fel-szarvaz)  ősz.  áth. Valamit
szarvakkal  ellát,  felékesít.  A  vadánlakot  tearvas-M-
kökkel felnarvatni.  A  kemenetét felttarvatni.  A  tténát
ttekeret,  katalt felttarwumi.  Átv.  ért  valakit  felnar-
vatni , ám.  valakinek  szarvat  adni,  valakit  felbáto-
rítani.

FÉLSZÁZAD,  (fél-század)  ősz.  fn.  Általán,  a
századnak  egyik  fele.  Különösen  1)  a  század  nevű
időszak  fele,  azaz  ötven  év.  2)  a  század  nevű katonai
osztály  fele.  Félnátadot  vetetni. V.  ö. SZÁZAD.

FÉLSZÁZADOS,  (fél-százados)  ősz.  mn.  1)
Félszázadig,  azaz  ötven  évig  élő,  tartó, annyi évtől
fogva  létező.  Futtatódat  katona,  pap.  Félnátadot
alkotmány.  2)  Valamely  eseményt  ünneplő, mely öt-
ven  évi  létezése  miatt  nevezetes.  Félnátadot  me-
nyelatS.

FEL-, jobban  : FÖLSZED,  (föl-széd)  ősz. áth.
1) Elhintett,  elszórt, heverő, alant levő tárgyakat egy-
más  után  fölvesz,  fölemel.  Fölnedni  a» elhullott kólá-
itokat.  Fölnedni  a  lehullott  gyümölcsöt.  2) Felás  va-
lamit  elrakis, eltakarítás  végett.  Fölttedni  a  burgo-
nyát,  répát.  3) Felbont,  fölemel  valamit  elvitel,  elta-
karítás  végett  Fölttedni  a  hidat, a  paUódenkákat.
Fölttedni  a  horgonyokat.  Fölnedni  a  latort,  atttalí
4) Átv.  és visszaható  ért  erőhöz,  vagyonhoz jut  Jó

fOlnedte  magát  ttiotó  nyavalyája  után.  A  keretkedét
áUalföUtedte  magát.  V.  ö.  SZED.

FEL-, jobban  : FÖLSZÉDÉGET,  (föl-szédéget]
ősz. áth.  Holmi elszórt,  elhullott, elhintett, alant  he
verő  stb.  tárgyakat  folytonosan  szedve  fölveddegel
főlemelgct  A  tyúkok fölnedegetik  a* elhullt magvakat
FSlnedegetni  a fáról  lerátott  gyümölctöt.

FEL-, jobban  : FÖLSZEG,  (1),  (föl-szeg)  ősz
áth.  Szegre  fölmetsz,  felvág  valamit  Fölttegni  a ke
nyeret, tajtot.  Különösen  :  fölnegni  a parlagot,  gye-
pet,  auu  ekével  felhasogatni.

FEL-, jobban  : FÖLSZEG,  (2),  (föl-szeg)  ősz
fn.  A  helynevekben g; ukrán  előjönnek  :  altteg,  fel-
t*eg  bizonyos  részek  helyett

FELSZEG,  (3), máskép  :  Kit-Doba-Ftlneg,  l
K18-DOBA.

FÉLSZEG,  (fél-szeg)  öaz.  mn. Egy  oldalú,  fer-
e, rézsutos, ami görbére,  félre  van  szegve,  metszve
agy  állítva.  Fiiszeg  állátu  termet. Féltteg  katal,  köt-
ető. Félntg  út. Félttegre  metnett  kenyér.  Átv. ért. a

tárgyat  nem  mindenfelől  felfogó.  Féltteg  gondolko-
lát.  Féltteg  elme. Féltzeg  tervetet.

FEL-,  jobban  :  FÖLSZEGDEL,  (fól-szegdel)
ősz. gyak. áth.  Valamit  több  részekre  egymás  után
ölszeg.  A  kenyeret karajokra  föltzegdelni.

FEL-, jobban  :  FÖLSZÉGEZ,  (föl-szégez)  ősz.
ith.  Valamit szeggel vagy  szegekkel  fölver,  fölerősít
alahová.  Feltzegemi  a falakra  a  hirdetményeket.  A

léeteket fölnegezni  a  rudakra.  V.  ö. SZEGEZ.
FÉLSZEGSÉG,  (fél-szegség)  ősz.  fn.  1) Egy-

oldalúság,  ferdeség.  A  tárgynak  azon  tulajdonsága,
melynél  fogva  valamely  hiánya  van,  csonka.  2)  Átv.
ért  az  észmfiködésnek  hibás  tulajdonsága,  midőn  a
dolgokat  csak  felszinüleg vagy  egy  oldafcól  vizsgálja.

FÉLSZEGUSZÓ,  (fél-szeg-uszó)  ősz.  fn. Ten-
jeri  halak  neme,  melyek  félszegen,  azaz  féloldalt
úsznak. Többféle  fajaik  vannak.  (Pleuronectes  pla-
tessa,  Rhombus  etc.).

FEL- v.  FÖLSZÉK,  (fel- v.  föl-szék)  ősz.  fn.  1.
FELTÖRVÉNYSZÉK.

FEL-  v.  FÖLSZÉKI,  (fel- v.  föl-széki)  ősz.  mn.
1. FELTÖRVÉNYSZÉKI.

FEL-, jobban  :  FÖLSZEL,  (föl-szél)  öaz.  áth.
Rostos,  tömör  testet  bizonyos  alakú  és  vastagságú
lapokra  felhasít,  fölmetsz. Folttelni a kenyeret  levesbe.
FOlttelni  a fát  dettkákra.  FOlttelni  a  marhactombot
íteletekre.  V.  ö.  SZEL.

FEL-  v.  FÖLSZÉL,  (fel-  v.  föl-szél)  ősz.  fn.
Éjszaki  tájról  fúvó  szél.  Felttéllel  jött, altzéüd  ment.
A  f elítél  el  itokta  kergetni  a  felhőket.  Hideg,  etipSt
havat  hozó felnél.  Némely  vidékeken népies nyelven :
tótmél. A  Döbrentci-codexben eléjön  ,éjszak'  értelem-
ben.  „Napkelettől  fogva  és  napnyugattól;  felszélről
(Káldinál  : északról) és tengerről."

FEL-,  jobban:  FÖLSZELDEL,  (fól-szeldel)
ősz.  áth. és  gyakor.  Egymás  után  vagy  több  szele-
tekre,  lapokra,  lapocskákra  fölszel.  Föltzeldelni  a
borjuctimerl.  Föltzeldelni  a  katonabéleenek  ttánt  ttem-
lyét.  V.  ö.  SZEL.

FEL-, jobban  :  FÖLSZELETÉL,  (föl-szeletél)
ősz. áth. Valamit  szeletekre  fölmetél.  Föltzeletelni  a
lüttet,  dinnyét, kenyeret.

FEL-, jobban  :  FÖLSZELETÉLÉS,  (föl-szele-
télés)  ősz.  fn.  Valaminek  szeletekre  fölmetéléue.  Iv-
papirot  föltteleteléte.  V.  ö.  SZELET.

FEL-, jobban  :  FÖLSZELETÉZ, 1.  FELSZE-
LETÉL.

FÉLSZÉMÜ,  (fél-szémtt)  ősz. mn.  Egy  szemmel
bíró  vagy  látó; egyik  szemére vak.  Félt*emü  koldul.
Hogy  hívják  a  félnemü  bolhát  diákul 1  (Paraszt-
kérdés).

FEL-,  jobban:  FÖLSZENTÉL,  (föl-szentál)
ősz.  áth.  Bizonyos  t .ártartások,  imádságok  által va-
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lakit  vagy  valamit  tisztelet,  vallásos  buzgalom  tár-
gyává  tesz,  felavat.  Fölszentelni  valakit  pappá,  apát-
tá, préposttá,  vagy papnak, prépostnak.  Fölszentelni  a
templomot,  harangokat,  zászlókat,  teremtet.  V.  ö.
SZENTEL.

FEL-, jobban  :  FÖLSZENTÉLÉS  ,  (föl-szenté-
lés) ősz.  fn.  Cselekvés  vagy  szertartás,  mely  által va-
lakit  vagy  valamit  fölszentelnek.  N'övendékpapok  föl-
szentelése.  Templom  felszentelése.

FÉLSZER,  (fél-szér)  ősz.  fn.  1)  Félhaj,  félszín,
kocsitartó  épület,  hiú.  Félszer  alá  tolni  a  hintát.  2)
Félsor,  egy  sorház.  Duna  melletti félszer.  Kertek  alatti
fűszeren  lakni.

FEL-, jobban  :  FÖLSZEREL  , (föl-szérél)  ősz.
átb.  Valakit  vagy  valamit bizonyos  czélra  szükséges
szerekkel,  készülettel  ellát.  Fölszereli  magát  a  vadáss
puskával,  lőporral,  golyókkal  stb.  Fölszerelni  a  hajót
evezőkkel,  kormánynyal,  kistelekkel,  vitorlákkal.  V.  ö.
SZER.

FEL-, jobban  :  FÖLSZERELÉS,  (föl-szerelés)
ősz.  fn.  Bizonyos czélra  szükséges  eszközökkel,  ké-
születtel  ellátás.  Műhelynek,  hajónak  fölszerelése.  V.
ö.  FELSZEREL.

FÉLSZÉRÉNT,  (fél-szérént) ősz.  ih.  Félig,  egy-
oldalulag,  nem  egészen,  nem  tökéletesen.  Félszerént
tenni  valamit.

FEL-,  jobban  :  FÖLSZÉRSZÁMOZ,  (föl-szér-
számoz)  ősz.  áth.  Szerszámmal  ellát,  szerszámba  öl-
töztet.  Föl-szerszámozni  a  lovat,  szamarat,  öszvért.  V.
ö. SZERSZÁM.

FEL-,  jobban :  FÖLSZÉRSZÁMOZÁS,  (föl-
szérszámozás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  illetőleg  fölkészí-
tés ,  midőn  valamit fölszerszámozunk.  Lovak  fölszer-
számozása.

FÉLSZÉRÜ,  (fél-szérű)  ősz.  mn.  Féloldalu,  egy
sorú.  Félszerü  titcza.  Átv.  ért.  félszerU  ember,  ám.
gyönge,  erőtlen.

FÉLSZÉRÜEN,  (fél-szérücn)  ősz.  ih.  Egyolda-
lulag,  tökéletlenül,  nern  teljesen.  Félszerilen  végzett
munka.

FÉLSZÉRÜSÉG,  (fél-szerűség)  ősz.  fű.  Egyol-
dalúság,  félszegség,  tökéletlen  mivolta valaminek.

FEL-  v.  FÖLSZÍ,  (fel- v.  fól-szí)  ősz.  áth.  1)
Valamit  szíva  felhúz.  Felszíni  lopót'ökkel  a  bort.  A
szúnyog  felszíja  az  ember  vérét.  Átv.  ért.  A  nap  fel-
szíja  a  föld  nedveit.  A  kői ösbogártapasz  felszíja  a
bőrt.  2)  Dohányt,  pordohányt felhasznál  akár  orrá-
val,  akár  pipából, vagy  szivarkép  szíva.  Felszíni  na-
ponként  egy  szelencte fékeié  burnótot,  tíz  szivart,  tizen-
két pipadohányt.  V.  ö.  SZÍ.

FÉLSZIGET,  (fél-sziget)  ősz.  fű.  Szárazföld,
melyet  nagyobb  részi tenger  vagy  tó  fog  körül.  Ti-
hany  félszigete.

FEL-  v.  FÖLSZIKKAD,  (fel-  v.  föl-szikkad)
ősz.  önh.  Különösen  a  nedves  földről,  a  sárról  mond-
ják  ,  midőn  felszárad,  de  kévén  nedvessége  még ma-
rad,  midőn felszíne  szárazra hártyásodik.  Á. f  elszikkad

tehát  kevesebb,  mint a felszárad.  Tájszokásilag  :  fel-
czikkad.  V.  ö.  SZIKKAD.

FEL- v. FÖLSZIKKASZT,  (fel- T.  föl-szikkaszt)
ősz.  áth.  A  nedves  földnek,  illetőleg  sárnak  fölazinét
kiszárítja.

FEL-  v.  FÖLSZÍJAL,  (fel-  v.  föl-szíjai)  ősz.
áth.  Vékony  szíjakra  elszeldel,  fölmctél.  Feltzijalni
a  kordoványt,  a  lóbörl.  Felszíjalni  a paczalt.  V.  ö.
SZÍJ.

FEL-  v.  FÖLSZÍJAZ,  (fel-  v.  fől-szíjaz)  ősz.
áth.  Szíjjal  vagy  szíjakkal  ellát,  fölkészít.  Felszijazni
a  bundát,  a  szűrt.

FEL-  v.  FÖLSZIMATOL,  (fel-  v.  f öl-szimatol)
ősz.  áth.  Szimatolva,  azaz  szaglászva,  vizslálkodva
fclfürkész,  felkutat.  A  vizsla  felszimatolja  a  vadat.

FEL-  v.  FÖLSZÍN,  (fel-  v.  föl-szín)  ősz.  fn.  1)
Szoros  ért.  valamely  testnek  felső  fele,  lapja,  mely
leginkább  s  legkönnyebben  feltűnik.  A  víz  felszíne.
Föld  felszíne.  2)  Szélesb  ért.  a  testnek  külseje,  min-
den  oldalról  véve.  Teke  felszíne.  Hordó  felszíne.  3)
Átv.  ért.  a  dolognak  azon  tulajdonsága,  természete,
mely  legott  előtűnik,  melyet  fáradság  nélkül  észreve-
hetni,  mely  valaminek csak  külsejét  mutatja,  nem a
dolog  valódi  mivolta.  A  dolgoknak  csak  felszínét  is-
merni,  azaz  mélyebb vizsgálataikba  nem  ereszkedni.
A  becsületnek,  erénynek  felszinét  keresni.  Némelyek
szeréut  : fölep  a  föl  gyöktől, mint:  al-ból:  alap,  köz-
ből  :  közép.

FÉLSZÍN,  (felszín)  ősz.  fn.  Félbaj,  félszer,
kocsiszín, hiú.

FEL-  v.  FÖLSZÍNES,  (fel-  v.  föl-szinés)  ősz.
mn.  A  tárgyak,  testek  felszínén,  külsején  maradó,
azoknak  mélyébe,  vizsgálatába  nem ereszkedő;  nem
alapos.  Máskép  : felületes  vagy főiepet,  mint alapból:
alapos.  Felszínes  ember. Felszínes  tudomány.  Felszínes
kutatás.  V.  ö.  FELSZÍN.

FEL-  v.  FÖLSZINLEG,  (fel- v.  föl-szinleg)  ősz.
ih.  A  tárgyak  mélyébe, vizsgálatába  nem ereszkedve;
nem  alaposan.  Máskép  : felületesen.  V.  ö.  FELSZÍ-
NES.

FEL-  v.  FÖLSZÍT,  (fel- v.  föl-szít)  ősz.  áth.
Tulajd.  a  tüzet  fiijva,  vagy  valamely  segédeszköz  ál-
tal  feléleszti. Átv.  crt.  felbujtogat,  haragra,  gyűlölet-
re,  irigységre,  boszúra  felingerel, vagy  ezen indulato-
kat  mozgalomba hozza.

FEL-  v.  FÖLSZ1VÁRKODIK,  (fel- v.  föl-szi-
várkodik)  ősz.  k.  Valamely  nedv  igen  vékony  csöve-
ken,  likacsokon,  nyilasokon  lassan-lassan  feltolódik.
Fdszivárkodik  a ftnfkviz  a pinczében.  V.  ö.  SZIVÁR-
KODIK.

FEL-  v.  FÖLSZIVÁROG,  (fel-  v.  föl-szivárog)
ősz.  önh. 1. FELSZIVÁRKOD1K  és  SZIVÁROG.

FEL-  v.  FÖLSZIVATYÚZ,  (fel-  v.  föl-sziva-
tyúz)  ősz.  áth.  Szivatyúval  felhúz.  Felszivatyúsni  a
pinczibe folyt  vizet.  V.  ö.  SZIVATYÚ.

FEL-  v.  FÖLSZIVÓDÁS,  (fel-  v.  föl-szivódás)
ősz.  fn.  Állapot, midőn  a  nedvek valamely  testbe  föl-
felé  húzódnak.
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FEL-  v.  PÖLSZIVÓDIK,  (fel-  v.  föl-szivódik)
ősz.  belsz.  Valamely  nedv  a  meleg  vagy  más valami
által  felhuzódik  , 8 annak  mintegy  részévé  leezen.  A
föld  nedve  a  növénygySkereken  felszívódik  a  növény
derekába,  ágaiba,  leveleibe.  A  harmat  egy  része  felszí-
vódik  a  levegőbe.

FELSZOKIK,  (fel-szokik)  ÖBZ.  k.  Magasabb
helyre  szokik.  A  macska felezőink  a  hátpadlásra.  A
páva felszökik  a fatetöre.  V.  ö.  SZOKIK.

FELSZOKOTÁL,  (fel szokotál)  ősz.  áth.  Hol-
minak  számát  fölvetegeti,  szamba  veddegel  valamit.
Székely  szó.

FELSZOKTAT,  (fel-szoktat)  ősz.  áth.  Azt  te-
szi , hogy  valaki vagy  valami  magasabb  belyre  szok-
jék,  hogy  oda járni, ott  lenni  szeressen.  Felszoktatni
a  csibéket  a  tyúkttlore.  Felszoktatni  a  gyereket  a kom-
ra,  lóra.

FELSZÓL,  (fel szól)  ősz.  önh.  Szót  emel, be-
szélni  kezd.  A  bennünket  érdeklő  tárgyban  felttólani.
A  bántát  rllen felstólani.  Valaki  mellett felttólani.  V.
ö.  SZÓL.

FELSZÓLÁS,  (fel-szólás)  ősz.  fn.  Szóemelés,
szólni  kezdés.

FELSZÓLAL,  (fel-szólal)  ősz. önh.  Több  szót
emel,  hosszasabb  beszédbe  kezd.  A  gyűlésben  felszó-
lalni.

FELSZÓLALÁS,  (fel-szólalás)  ősz.  fn.  Szóeme-
lés, beszélni  kezdés,  midőn  valamely  tárgyhoz  vagy
ügyben  többet  szólunk.

FELSZÓLÍT,  (fel-szólit)  ősz.  áth.  1)  Mást  szó-
lani  késztet  valamely  tárgyról.  Az  elnök felszólítja  a
gyűlés  tagjait,  adnák elé  véleményeiket.  2)  Valamely
tettre,  munkálatra, részvétre, segedelemre stb.  felhí.
Felszólítani  a  vagyonos  polgárokat  adakozásra.  3)
Felbuzdít,  ösztönöz.  Felszólítani  a  katonákat  etatára.
Felszólítani  a  legénységet  fegyverre.

FELSZÓLÍTÁS,  ősz.  fn.  1)  Feleletre  felhívás.
A  felszólításra  valamit  mondani  vagy  hallgatni.  2)
Valamely  tettre  felhívás.  Segedelmi,  adakozási  felszó-
lítások.  3)  Parancs  vagy  biztatás,  buzdítás  valamire.
V.  ö. FELSZÓLÍT.

FELSZOP,  (fel-szop)  ősz.  áth.  Valamely nedvet
szopó  állat módjára  öszveszorított ajkaival felszí.  Fel-
tzopni  a narancs  levét.

FELSZÓR,  (fel-szór)  ősz. áth.  A  gabonát  lapát-
tal  felhányva,  polyvájától  megtisztítja.  Felstórni  a
nyomtatott  butát,  a  csépelt  rozsot.  Önh.  ért.  ám.  a
szórást  bevégzi.  Mi  már  el  is  nyomtattunk, fel  is szór-
tunk. V.  ö. SZÓR.

FELSZORÚL,  (fel-szorál)  ön.  önh.  Kénytelen
valamely  magasabb  helyre  vonulni,  s  ott  maradni.
Vífáradáskor  felttorulni  a  szomszéd  dombra,  a pad-
latra  vagy  háztetőre.  V.  ö. SZORUL.

FELSZÓVAL,  (fel-szóval)  ih.  Fenhangon, hall-
hatólag  szólva,  fenszóval.  A  leczkét  felszóval  tanulni.

FELSZÖ,  (fel-szö)  ősz.  áth.  Valamit  szövőszé-
ken ,  bordában,  takácsok  módjára  feldolgoz,  elfo-
gyaszt  Felnőni  ti* gombolyag-fonalat.  V.  ö. SZŐ.

FELSZÖGECSÉL,  (fel-szögecsél) ősz. áth. Vala-
mit  szögecscsel,  azaz  kis  szöggel  fölver,  fölragaszt,
fölcsiptet.

FELSZÖKEL,  (fel-szökel)  ősz.  önh.  Többször,
folytonosan  felszökik,  f elugrik.  FdszSkd  a  stOketS,
az  áldozott  bolha.  FelttSkel  a  böglyöktöl  csipkédéit
barom.

FELSZÖKELLIK  ,  (fel-szökellik)  k.  Felszö-
kel.  Csak  tárgyakról  mondják,  melyek  nem önként,
hanem  valamely  kénytelenségbSl  teszik  azt.  FeltzS-
kelKk  át  ugró  kútból  a  vit.  FelttSkellik  a  megvágott
érből  a  vér.

FELSZÖKIK,  (fel-szökik)  ősz. k.  Egy  szökés-
sel,  egy  rúgással,  fölemelkedik,  fölveti  magát  vala-
mire.  Felszökik  a  bottal  megcsapott  vt*.  A  könnyít  le-
gény  felszökik  a  lóra.  V.  ö. SZÖKIK.

FELSZÖKKEN,  (fel-szökken)  ősz.  önb.  Hirte-
lenfii,  s  egy  mozdulattal  felszökik.  Felszökken  a  jó
pezsgő,  ha dugaszát  kiveszik.  FelszSkkenni  a  székről.
V.  ö. SZÖKKEN.

FELSZÓRBÖL,  (fel-szörböl)  ősz.  áth.  L FEL-
SZÖRPÖL.

FELSZÖRPENT,  (fel-szörpent)  ősz. áth.  Egy
szörpentéssel  felhajt,  megiszik  valamit  Felszörpen-
teni  egy  kanál feketelevest.  V.  ö.  SZÖRPENT.

FELSZÖRPÖL,  (fel-szörpöl)  ősz.  áth.  Valamit
ajkaival  szörpölve,  felszíva  iszik.  Tányérból, csittéből
felszorpolni  az  édes  levet. V.  ö.  SZÖRFÖL.

FELSZÚR, (fel-szűr)  ősz.  áth.  1) Hegyes esz-
közre valamit  felhúz. Felssúrni  az  almát  villára.  Fel-
szúrni  nyárira  a  malaczot.  2)  Hegyes  eszközzel  fel-
bök,  feltaszít.  A  szilaj  okfír  felttúrja  szarvával  a  tze-
Kndeket.  V.  ö. SZÚR.

FELSZÜRONYOL,  (fel-szuronyol)  ősz.  áth.  1)
A  puskára  fölteszi  a  szuronyt.  Felnuronyolni  a  fegy-
vert.  2)  Szuronynyal  felszúr.  Felszuronyolni  az  ellen-
séget.  V.  ö.  SZURONY.

FELSZUSZAKOL,  (fel-szuszakol)  ősz. áth.  Fel-
kutat,  felszimatol, felfürkész  valamit.

FELSZŰRCSÖL,  (fel-szürcsöl)  ősz.  áth.  Szűr-
csőivé  felszí  valamit,  s úgy  issza  meg.  V.  ö.  SZÜR-
CSÖL.

FÉLT,  (fél-t)  áth.  m. félt-étt,  htn. —eniv.—nt.
Aggódik,  nehogy  valakit vagy  valamit  elveszejtsen,
vagy  hogy  kár  ne essék  bennök.  Aki  mit  szeret,  ott
félti.  Nem félti  kopott  a  haját.  (Km.) Nem félti  német
a  gályáját.  (Km.)  Az  anya félti  katona  fiát.  Vonz  tá-
volító ragu  nevekei  Veszedelemtől,  kártól félteni  ba-
rátunkat.  Tolvajoktól  félteni  pénzét.  Feleségét  fűteni
más  férfiaktól.

„Nem  féltem  (fit)  a  katonáktól,
Sem  magától  a  haláltól."

Kisfaludy  K.

FELTAGLAL,  (fel-taglal)  ősz.  áth.  Tagokra,
tagonként  felvág,  felszabdal.  Feltaglalni  a  levágott
marhát.  Átv.  ért.  valamely  észmüvet  részenként  vizs-
gálat  alá  vesz.  Feltaglc.ini  valamely  színmüvet.
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FELTAGLALÁS,  (fel-taglalás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valamit  feltaglalunk,  akár  talajdon,  akár
átvitt  értelemben.  V.  ö.  FELTAGLAL.

FELTAGOL,  (fel-tagol)  ősz.  áth.  Tagokra, da-
rabokra  felvág.  Kizárólag  az  állati  testekről  mond-
ják  egyedül.  A  mészáros,  hentes f eltagolja  a  leoáyott
vagy  megtilt  marhát.

FELTAGOLÁS,  (fel-tagolás)  ősz.  fa.  Valamely
állati  testnek  tagokra,  darabokra  felvágása,  fel-
bontása.

FELTÁK,  (fel-ták)  ősz.  fa.  Így  nevezik  a  csiz-
maziák  azon  keskeny  bőrt,  melylyel  a  varrást  belől-
ről  megerősítik.  V.  ö. TÁK.

FELTÁKOL,  (fel-tákol)  ősz.  áth.  Az  öszvevar-
rott  bőrre  belülről  feltákot  vet.  V.  ö. FELTÁR.

FELTAKAR,  (fel-takar)  ősz.  átb.  1)  Valami-
nek  takaróját,  födelét,  leplét  stb.  fölemeli,  s  ez  által
láthatóvá  teszi.  Feltakarni  ax alvó  gyermeket.  Felta-
karni  a  teknöben  leoö  kávásét,  feltakarni  tavaszszal
a  szőlőtőkéket.  2)  1.  FELTAKARÍT.

FELTAKARÍT,  (fel-tál; :irít)  ősz.  áth.  1)  Vala-
mit magasabb  helyre  berak,  begyűjt.  A  szénát  /elta-
karítani  a padlásra.  2)  Szélesb  ért.  szerteszórt  hol-
mit  öszvegyüjt,  öszveseper,  öszvehány  stb.  Feltaka-
rííani  a  szérűről  a  szalmát, polyuát,  szemet.  Feltaka-
rüani  a  (lekaszált)  szénát.  V.  ö.  TAKARÍT.

FELTAKARODIK,  (fel-takarodik)  ősz.  k.  Ma-
gasabb  helyre  felhordja  magát;  felkotródik, eltisztul.
A  tyúkok  esténként feltakarodnak  át  ülőre.  V.  ö. TA-
KARODIK.

FELTAKARÓDZIK,  (fel-takaródsik)  ősz. belsz.
Takarójából  kivetkőzik,  kiburkolódik.  A  nyugtalanul
alvó  beteg  feltakaródzik.  A  nagy  melegség  miatt  felta-
karódzni.  V.  ö. TAKARÓDZIK.

FELTALÁL,  (fel-talál)  ősz. átb.  1) Eddig isme-
retlen dolgot napfényre hoz, föllel.  Columbus f  eltalálta
Amerikát.  A  puskaport  barát  találta fel.  2) Valamely
elveszettet  keresés  által  meglel,  nyomára  jő  neki.
Feltalálni  át  eltévedt  gyermeket.  Visszaható  névmás-
sal  ám.  leleményes,  elmés észszel  valamely  zavarból
kivágja  magát.  Feltalálni  magát.  Jól  feltaláltad  ma-
gadat.

FELTÁLAL,  (fel-tálai)  ősz.  áth.  Az  ételt  tálba
töltve  feladja  az  asztalra.  Feltálalni  a  levest,  káposz-
tát,  becsináUat.  V.  ö.  TÁLAL.

FELTALÁLÁS,  (fel-találás)  ősz.  fa.  1)  Eddig
ismeretlen  dolognak  fóllelét>u,  napfényre  hozatala.
Amerika  feltalálása.  Könyvnyomtatás  föltalálása.  2)
Elveszett,  eltévedt,  elrejtett  dolognak  nyomára jö-
vése. Szökött  katona feltalálása.  3)  Az  észnek  azon
különös  működése,  midőn  kétes  esetben,  zavarban
rögtön  eligazodik,  leleményen  ötleteivel  segít  magán.

FELTÁLALÁS,  (fel-tálalás)  ősz.  fn.  A  tálba
öntött,  töltött,  rakott  ételnek  feladása.

FELTALÁLÓ,  (fel-találó)  ősz.  fn.  Személy,  ki
valamit  feltalál.  A*  elveszett  pénz feltalálójának  jutal-
mat  ígérni.  A  gőzhajó  f eltolt;'íjának  Fultont  tartják.
V.  ö. FELTALÁL.

FELTÁMAD,  (fel-támad)  ősz.  önh.  Tulajdon-
képen  fekvő,  nyugvó,  hanyag  helyzetéből  fölkel,
fölemelkedik,  de  bizonyos  belső  erőködéssel  ,  s
külső  maga  megfeszítésével.  V.  ö.  TÁMAD,  TÁM.
Jelentése  1) fölkerekedik,  de  csak  élettelen  dolgokról
használjuk.  Feltámad  a  szél.  Feltámadnak  a  hullá-
mok.  2)  Keresztény  ért  a  megholt  embernek  teste
feléled.  Szállá  alá  poklokra,  harmadnapon  holtából
feltámadó.  (Apóst.  Hitv.).  Feltámadt  Krisztus  e* na-
pon.  (Husv. ének).  Mindnyájan  feltámadunk.  (Sz.  Pál).
3)  Valaki  ellen  fölzendfil,  fölkel.  Feltámadni  a  felső-
ség  ellen.

FELTÁMADÁS,  (fel-támadás)  ősz.  fa.  1) Ke-
resztényi  ért.  a  holt testnek  feléledése,  sírjából  kike-
lése.  Krisztus  urunk  feltámadása.  Hiszem  a  testnek
feltámadását.  (Apóst.  hitv.).  Várhatsz  akár  a  feltá-
madás  napjáig.  2)  Valaki  ellen  fölkelés,  fölzendülés.
V.  ö.  FELTÁMAD.

FELTÁMASZKODIK,  (fel-támaszkodik)  ősi.
k.  Támaszkodva  fölkel,  vagy  támaszkodva  neki  dől
valaminek.  A  részeg  ember nagy  nehezen feltámaszko-
dik. Könyökére f eltámaszkodik. V. ö. TÁMASZKODIK.

FELTÁMASZT,  (fel-támaszt)  ősz.  áth.  1)  Esz-
közli ,  hogy  valaki  feltámadjon;  halott  állapotból
életre  hoz.  Urunk  feltámasztotta  a  halott  Lázárt.  -')
Valamit  támasz  segedelmével  felállít,  fölemel,  meg-
erősít  Dúctokkal  feltámasztani  a  dulékeny  sSvényt.
Állat  könyöklő  kezére feltámasztani.  V.  ö. TÁMASZT.

FELTÁMOLYOG, (fel-támolyog) ősz. önh. Nagy
nehezen,  ide-oda  támaszkodva  fölkel,  fölemelkedj'*.
A  részeg  ember feltámolyog  székéről.

FELTÁMOGAT,  (fel-támogat)  ősz.  áth.  és  gya-
kor.  1) Több  dulékeny  vagy  eldült  tárgyat  ég ymás-
után  feltámaszt,  felállít,  megerősít.  \FellamogiUni  a
széltől  levert  csemetéket.  Feltámogatni  a  tekebi utókat.
2) Ugyanazon tárgyat  több  támaszszal,  dúczca ál meg-
erősít.  Feltámogatni  a  dűlő  sövényt,  a ferdéire  rakott
kazalt.  V.  ö. TÁMOGAT.

FELTÁNTOROG,  (fel-tántorog)  ősz.  önh.  1)
Tántorogva  fölkel,  fölemelkedik.  Az  elszéditU  vagy
részeg  ember  feltántorog.  2)  Tántorogva  folmegy  va-
lahová.  Feltántorogni  a  második emeletre. V.  ö. TÁN-
TOROG.

FELTAPASZT,  (fel-tapaszt)  ősz.  átb.  Ragadós
anyagot,  vagy  ragadós  anyag  által  valamit  tapasz
gyanánt  fölken,  felragaszt,  felmázol  valamire.  Felta-
pasztani  az  angoltapaszt  a persenésre.  A  sarat  felta-
pasztani  a  házfalra.  A  hirdetményeket  feltapasztani  a
szegletekre.  V.  ö.  TAPASZT.

FELTÁR,  (fel-tár)  ősz.  áth.  1)  Kaput,  ajtót,
ablakot  egészen  felnyit,  és  nyitva  hagy,  vagy  átv.
ért.  a  kapu,  ajtó,  ablak  által  elzárt  tért,  udvart, te-
remet nyílttá  teszi. Feltárni  a  templomot,  szobát, ud-
vart.  2)  Szélesb  ért  eltakart,  elfödött,  elrejtett  dol-
got  felfód,  láthatóvá tesz.  Feltárni  a  rejtett  kincseket.
Feltárni  a  szív  titkait.  V.  ö. TÁR,  áth.

FELTÁRS  , (fel-társ)  ősz.  fn.  A  hivatal-,  rang-
sorozatban,  különösen  a  katonaságnál  azon személy.
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ki  közvetlenül  előtte  áll  tiszttársának.  A  káplár  fel-
tárta  át  örmetter,  été  a  hadnagy  stb.

FELTART,  (fel-tart)  ősz. áth.  Valamit  magasra
fogra,  emelve  tart.  Feltartani  a fejel,  ketet.  Feltar-
tani  a hotttA  ruhát.  Átv.  ért  tulaj d.  ragu  névvel  :
valamit  kizárólag mint birtokot  tulajdonit  valakinek.
Jobban  :  fentart.  Ett fel-  v. fentartom  örSköteimnek.
A  hátat f eltartom  magamnak.  Néba  ám.  jogot  tart
valamihez. Át  ügyhöz  ttólátt  máikorra  tartja  fel  ma-

FELTARTÁS,  (fel-tartás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  valamit  feltartunk.  V.  ö.  FELTART.

FÉLTARTÁS,  (fél-tartás)  ősz.  fn.  A  szükséges
élelmezés  felének  megadása.  Feltartott  adni  a  aol-
gánaí.  pl.  ebédet,  de vacsorát  és  reggelit nem.

FELTARTÓZTAT,  (fel-tartóztat)  ősz.  áth.  Va-
lakit  elmenni,  távozni  valamely  akadályvetés  által
nem  hagy,  nem enged.  Fdtartóttatni  a vendéget.  Fel-
tartóztatni  vámokon át  utasokat.  Szélesb ért  akadá-
lyoz,  működni,  haladni nem enged,  megállít  Feltar-
tóttatni  a  kocsikat,  hajókat.  Feltartóztatni  valamely
ügyet.  Feltartóztatni  a  munkátokat.  V.  ö.  TARTÓZ-
TAT.

FELTARTÓZTATÁS , (fel-tartóztatás)  ősz.  fn.
Cselekvés,  mely  által  valakit  vagy  valamit  menésé-
ben, haladásában,  működésében  akadályozunk, meg-
állítunk, késleltetünk.  Vendégek,  ittatok,  szekerek,  ha-
jók  feUartóztatáta.  V.  ö.  FELTARTÓZTAT.

FELTÁRUL,  (fel-tárul) ősz.  önh.  1)  Zárt,  be-
csukott  tér  vagy  annak  kapuja,  ajtaja  stb.  felnyílik.
Feltárulnak  a  kapuk,  ajtók.  Feltárul  át  ellenség  elbtt
a  vár, a  vendégek  előtt  a  mulató  terem. 2)  Átv.  ért  a
rejtek,  titok,  elfödött,  eltakart  valami  nyilvánossá
lesz, köz  tudomásra jő.  A  történetbuvárok  előtt  feltá-
rulnak  a  régilégek.  V.  ö.  TÁRUL.

FELTASZIGÁL,  (fel-taszigál)  ősz.  áth.  és gya-
kor.  Több  tárgyat  egymás  után  feltaszítva  eldönt,
taazigálva  felforgat  Felíattigálni  át útban  állókat.  V.
ö.  TASZIGÁL.

FELTASZÍT,  (fel-taszít)  ősz.  áth.  1)  Valamit
vagy  valakit  taszítva  feldönt, lábáról  leüt.  Fellanílani
könyökkel  a  tintatartót,  a  borot palaetkot.  2) Taszítva
magasabb  helyre  tol  valamit  A  ládát  koretolyán  fel-
tatttíani  a  itekérre.  3)  Aljas  nyelven  ám.  nőszemélyt
teherbe  ejt

FELTÁT,  (fel-tat)  ősz. áth.  Tátva  felnyit,  szét-
terjeszt  Mondják  különösen  a  szájról.  Feltátani  a
ttájat.  Tátid  fel  már  a ttodat,  azaz  beszélj.  V.  ö.
TÁT.

FELTATAROZ,  (fel-tataroz)  ősz.  áth.  Tataroz-
va , azaz  kifoltozva,  megjavítva,  kiigazítva  felkészít
Feltatarotni  a  megrongált  hajót,  át  óctka  háttetSt.

FÉLTEKE,  (fél-teke)  ősz.  fn.  A  tekének  fele,
akár  egész  tömegében  véve,  akár  csak  fólszinét  te-
kintve.  A fSldnek  féltekéje.  V.  ő. TEKE.

FÉLTÉKÉNY,  (fél-t  é-kény)  mn.  tt.  féltékény-t
t. —ét,  tb.  —ék. Aki  a  féltésre  igen hajlandó;  külö-

nösen  ki  kedvesét  másoktól  félti.  V.  ő.  FÉLT.  Félté-
ke*y férj,  féltékeny  nő.  Féltékeny  neretS.

FÉLTÉKÉNYEN,  (fél-t-é-kény-en)  ih.  1.  FÉL-
TÉKENYÜL.

FÉLTÉKÉNYKÉDIK,  (fél-t-é-kóny-kéd-ik)  k.
m. /. itékényktíd-tem,  —tél,  —étt. Folytonos  féltésben,
szerelemféltésben  szenved.  V.  ő. FÉLTÉS.

FÉLTÉKENYSÉG,  (fél-t-é-kény-ség)  fn.  tt/<0-
tékényiég-ét.  Szenvedély,  melynél  fogva  kedves  birto-
kunkat  vágytárstól,  elveszéstől  féltjük.  Féltékenység-
gel  viseltetni  Mrtlnk,  rangunk  veszélyeztetői  iránt.  Kfi-
.önösen,  midőn  a  házasok  vagy  szeretők  attól félnek,
hogy  házastársuk  vagy  kedvesök  máshoz  pártol  el.
V.  ö.  SZERELEMFÉLTÉS.

FÉLTÉKENYÜL, (fél-t-é-kény-fil)  ih. Valamely
kedves  birtokot  mástól,  veszélytől,  vágytárstól  félt-
ve.  Féltékenyül  örteni  gyermekét, nejét,  kedveiét.

FEL-,  jobban  :  FÖLTEKER,  (föl-teker)  ősi.
áth.  Valamit  tekerve,  tekerés  által  felhúz,  vagy  fel-
kanyarít  valamire.  A  kötelet föltekerni  a  csigára,  eti-
garúdra.  V.  ö.  TEKER.

FEL-  v.  FÖLTEKERÉDIK,  (föl-tekerédik) ősz.
k.  Körülfonódva  felszorul  valamire.  A  kötél  fSltekere-
dik  a forgatott  hengerre.  Át  iszalag  föltekeredik  a fa
derekára.  Afonálföltekeredikatortóra.  V.  ö.  TEKE-
RÉDIK.

FEL-, jobban:  FÖLTEKERGET,  (föl-tekerget)
ősz.  áth.  és  gyakor.  1)  Valamit  körülfonva, kerék-
vagy  tekealakban  felhúz,  felszorít  valamire.  Fölteker-
getni  a  kötelet, fonalat.  2) Hengerded  alakban  öszve-
hajtogat.  Fóltekergetm  a  kóláéinak  való  tétttát.  V. ő.
TEKER.

FEL-, jobban  : FÖLTEKERGÖZIK,  (föl-toker-
gözik)  1. FELTEKERÉDIK.

FEL-, jobban: FÖLTEKERÍT, (fól-tekerít) ősz.
áth.  Eszközli,  hogy  valami  fóltekeredjék.

FEL-,  jobban  :  FÖLTEKERÜL,  (föl-tekernl)
ősz.  önh. Saját  erejénél  fogva  felfonódik  ,  körülfonó-
dik.  A  kígyó  föltekerül  áfára.

FEL-, jobban  : FÖLTEKINGET,  (föl-tekinget)
ősz.  áth.  és gyakor. Több  ízben , ismételve  föltekint,
felkacsingat.  V.  ö.  FELTEKINT,  TEKINGET.

FEL-, jobban  : FÖLTEKINT,  (föl-tekint)  ősi.
öuh.  Szemeit  fölemelve  egy  pillanatot  vet;  magasra
tekint  Feltekinteni  át  égre.

FEL-, jobban  :  FÖLTEKINTÉL,  (föl-tekintél)
ősz. önh. 1. FELTEKINGET.

FEL-, jobban  : FÖLTEKINTGET,  1. FÖLTE-
KINGET.

FEL-, jobban  : FÖLTERÍT,  (fól-terit)  ősz. áth.
Valamit  más  tárgy  fölé,  magasabb,  emeltebb  helyre
terít. Fölteríteni  a nedvet  ruhát  a  kerítésre,  a padlás-
ra.  Fölteríteni  a  bundát  a  baglyára.  A  dunnát  fSUe-
ríteni  át  ágyra.  Át  abroszt  fölteríteni  át  atttalra.
Tárgyeset  nélkül ám.  az asztalt  evésre  szükséges esz-
közökkel  ellátja,  elkészíti.  Már  fölterített  át  inat,  le-
het  tálaim.  V.  ö.  TERÍT.
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FEL-,  jobban  :  FÖLTERJESZT ,  (fól-terjeszt)
ősz.  áth.  1)  Valamit  elteijesztve  felmutat,  fölemel.
Fölterjeszteni  a  tenyereket. 2) Átv. ért. valamely  ügyet,
kérelmet,  indítványt,  tervet  stb.  felsőbb  helyre  be-
nyújt.  Valamely  társulat  szabályait  helybehagyás  vé-
geit  fölterjeszteni  át  illető  kormánynak.

FEL-, jobban  : FÖLTERJESZTÉS,  (föl-terjesz-
tés)  ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valamit  fölterjesztünk;
vagy  maga  az  irat  is.  V.  ö. FELTERJESZT.

FÉLTÉS,  (fél-t-és)  fű.  tt. jéltée-t,  tb.  — ék. Ag-
godalom ,  valamely  kedves  tárgy  lehető  elvesztése
vagy  veszélyeztetése miatt  Becsület;  rangféltés.  Fe-
letég-,  szerelemféllés.  V.  ö. FÉLT.

FÉLTESTVÉR,  (fél-testvér)  ősz.  fn.  Aki  csak
apui,  vagy  csak  anyui  egy  testvér  valakivel.  Máské-
pen  :  mostohatestvér.

FEL-, jobban  :  FÖLTÉSZ,  (föl-tész)  ősz.  áth.
1)  Valamit  felhelyez  valahová.  Föltenni  valamit  a
szekérre.

„Fölteszem  a  tulipántos ládámat,
Furulyámat,  dudámat."  Népd.

A  könyvet  föltenni  a  szekrény  tetejére.  2)  A  fejrevalót
fejére  teszi.  Föltesti  a  kalapot,  sipkát.  Föltette  az
Orbán  süvegét.  (Km.).  3)  Feltüz,  felszúr.  Föltenni
kalpag  mellé  a  kócsagtollat.  Föltenni  a város  tornyára
a  tászlót.  Föltenni  a  foronybell  keresztet.  4) Valamely
fogalmazást,  gondolatot,  ügyet,  levelet  stb.  Írásba
foglal.  Föltenni  a  vármegyei  felírást.  Föltenni  a  kör-
levelet.  5)  Valamire  elhatározza  magát,  fogadást  tesz.
Föltette,  hogy  megjobbítja  magát.  Föltette  magában,
hogy  boszút  áll.  6)  Valamit képzeletileg valónak  állít.
Tegyük  fel,  hogy  a  nap forog  a  föld  körül.  Fölteszem,
hogy  X  városnak  tíz  éter  lakosa  van.  7) Valamit oldá-
sul  felad,  vagy  jutalmul  ígér.  Pályakérdéseket  tenni
fel.  Dijt,  jutalmat  tenni fel  a  versenyezöknek.  8)  Va-
lakiről,  valaki  felől  gyanít,  gondol,  hisz  valamit.  Én
föltesttm  felöle  ,  hogy  becsületes  ember. Hogyan  tehetsz
föl  rólam  olyasmit  f

FEL-  v.  FÖLTÉT,  (fel- v.  föl-tét)  1.  FELTÉ-
TEL.

FEL-  v.  FÖLTÉTEL,  (fel- v.  föl-tétel)  ősz.  fn.
1)  A  szerződésnek,  alkunak, egyezkedésnek stb.  azon
pontja,  melyhez  a  végrehajtást,  teljesítést  kötjük.  A
várt  azon feltétel  alatt  adni fel,  hogy  szabadon  ki le-
hessen  belőle  takarodni.  A  feltételt  megtartani,  teljesí-
teni,  vagy  megstegni.  Nehéz,  elfogadhatatlan  feltételek.
Kedvetö  feltételek.  2)  Fogadott  szándék, valaminek
teljesítésére.  Erős,  eltökélett  feltétel.  3)  Valaminek
magasabb  helyre  felállítása,  feltüzése.  V.  ö.  FEL-
TESZ.

FEL-  v.  FÖLTÉTELÉS, (fel-  v.  föl-tételes) ősz.
mn.  Bizonyos  feltételtől függő  ; csak úgy  teljesítendő,
létezendő,  ha  más  kitűzött, kikötött pont  teljesíi vtni
fog.  Feltételes  fegyvernyugvást  kötni.  Észtani  ért. fel-  \
tételes  Ítélet,  melynek  igaz  volta  bizonyos  félti';.eltol  .
függ,  pl.  Ha  vétettél,  bűnhődnöd kell, mi  egyszersmind  i
fellételes  mondat.

AKAD.  NAOT  SZÚTÁU.  II.  KÖT.

FEL-  v.  FÖLTÉTELÉBEN,  (fül-  v.  föl-tétele-
sen)  ősz.  ih.  Bizonyos  föltétel  vagy  föltételek  kikö-
tése  mellett  Föltételesen  adni fel  a  várat.

FEL-  v.  FÖLTÉTELE l'LEN,  (fel-  v.  fol-téte-
letlen)  ősz.  mn.  Feltétel  nélkül i ,  általános,  rövideb-
ben :  föltéllen.  Fflíételetlen  átengedése  valamely  jó-
szágnak.  Bölcsészeti  ért.  önálló, belső  szükségből  lé-
tező,  mástól  nem  függő.y Az isten feltételetlen  oka, kút-
feje  a  világnak.  Határozóilag  ám.  feltételetlenül.

FEL-  v.  FÖLTÉTELETLENÜL,  (fel- v.  föl-tó-
teletlenül)  ősz.  ih.  Feltétel  nélkül,  általánosan.  Át
ajánlott  békét  feltételetlenül  elfogadni.  V.  ö.  FEL-
TÉTEL.

FEL-  v.  FÖLTÉTELEZ,  (fel-  v.  föl-tételéz)
ősz.  áth.  Valamit  feltétel  gyanánt  kivan,  kiköt.  A
miinek  Mezese  feltételezi  a  müalkotónak  leleteiét.  A
béke  fenmaradására  feltételezni  a  viszonyos  fegyver-
nyugvást.

FEL-  v.  FÖLTÉTELEZÉS,  (fel-  v.  fól-tételó-
zés)  ősz.  fn.  Föltétel  gyanánt  kikötés.

FEL-  v.  FÖLTÉTLEN,  1. FELTÉTELETLEN.
FEL-, jobban  : FÖLTETSZIK,  (föl-tetszik) ősz.

k.  1)  Alantabb  helyzetéből  fölemelkedve,  látszatóvá
lesz.  Föltetszenek  a  völgyből  fellóduló  seregek.  2)  Kü-
lönösen  szembe  ötlik ,  feltűnik  ,  a  szemek  fennakad-
nak  rajta.  Idegen  vagy  régi  viselete ,  ruhaszabása  ál-
tal  legott  föltetszik.

FEL-,  jobban  :  FÖLTETT,  (föl-tett) ősz.  mn.
1)  Ami  fel  van  helyezve  valahová,  különösen  fejre
tett föveg. Föltett  kalap,  süveg.  Föltett  kalappál  menni
a  szobába.  2)  Bizonyos eltökéléssel  szándékolt.  Föl-
tett  akarat,  szándék.

FEL-  v.  FÖLTISZT,  (fel- v.  föl-tiszt)  ősz.  fn.
Az  austriai  ezeredeknél,  a  hadnagyok  és  kapitányok
feltisztek.  Az  őrnagy,  alezeredes  és  ezeredes  fő  vagy
törzstisztek.  Az  őrmesterek,  káplárok,  és  szabadosok
altisztek.

FEL-  v.  FÖLTISZTOGAT,  (fel-  »-.  fól-tíszto-
gat)  ősz.  áth.  Tisztogatva  feltakarít,  fölseper,  felmos
stb.  Felliszíogatni  a  szemetes udvart.  A  sáros  szobát,
poros  bútorokat feltísztogalni.  V.  ö.  TISZTOGAT.

FEL-  v.  FÖLTISZTOGATÁS,  (fel-  v.  föl-tisz-
togatás)  ősz.  fn.  A  szemétnek  , mocsoknak  , szenny
nek  stb.  feltakarítása,  felmosása,  feltörölgetése  stb.

FEL-  v.  FÖLTISZTSÉG,  (fel-  v.  föl-tisztség)
ősz.  fn.  Feltiszti  hivatal  és  rang  az  ezeredeknél, mi-
lyenek  az  :  ál-  és  felhadnagyság,  a  másod- és  első
kapitányság.  Összerü  ért.  a  feltisztek  együtt  véve.
V.  ö. FELTISZT.

FELTÍZ,  erdélyi  falu  Csik  székben;  helyr. Fel-
tíz-en,  —re,  —rSl.

FELTOBÁKOL,  (fel-tobákol)  ősz.  áth.  l.'FEL-
BURNÓTOL.

FELTOL,  (fel-tol)  ősz.  áth.  Alantabb  helyről
magasabbra  tol  valamit. Feltolni  a talicskát a  dombra.

FELTOLAKODIK,  (fel-tolakodik)  ősz.  k.  Az
előtte  levő  akadályokat  ide-oda  tologatva,  taszigálva
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fólvergődik  valahová.  Sok nép  között  feltolakodni  a
várba.  V.  ö.  TOLAKODIK.

FELTOLLAZ,  (fel-tollaz)  ősz.  ath.  Tollal  vagy
tollakkal  felékesít,  feldíszít,  felpiperéz.  Felt állatni  a
kalapot,  süveget.

FELTOLÓDIK,  (fel-tolódik) ősz. belsz. Tolódva
felmagasodik,  fölemelkedik,  felcsúszik,  f  eltolódik  a
vakondok  túrta föld.  Feltolódik  az  árví*  hajtotta  ho-
mok. Feltolódik  a  nyargaló  csikós  Ungujja,  gatyatzá-
ra.  V.  ö.  TOLÓDIK.

FELTOEJA, erdélyi  falu Kécdi székben;  helyr.
Feltorjá-n,  —rá, —ról.

FELTORLASZT,  (fel-torlaszt)  ősz. áth. Egymás
fölé  hajtva,  tolva  felhalmoz, magasra  emel.  A  förge-
teg  feltorlasztja  a  hullámokat. Át  áruit feltorlatttja  a
föoenyeí.  A  folyóba  vert  czölöpök  feltorlatttják  a  tájt.
V.  ö. TORLASZT.

FELTORLÓDIK,  (fel-torlódik)  ősz. belsz.  Egy-
más  fölé  hajtva,  tolva és  megszorulva  felhalmozódik,
feltornyosodik.  Feltorlódik  a  sűrűén  menő,  ét  aka-
dályba  UtkötSjég.  Feltorlódik  tátonyot  helyeken  a  ho-
mok, gitgat.

FELTORNYODZIK,  (fel  tornyodzik)  ősz.  k.
Torony  gyanánt  fölemelkedik,  felmagasodik.  Feltör-
nyodtanak  a porfellegek,  a felhők.  Képes  és  nagyító
kifejezés.

FELTORNYOSODIK,  (fel-tornyosodik)  ősz.  k.
1.  FELTORNYODZIK.

FELTORNYOZ,  (fel-tornyoz)  ősz.  áth.  1) To-
ronynyal  ékesít, ellát  Feltornyotni  a  királyi  palotát,
a  vár  bástyáit.  2) Torony  gyanánt, torony magass&g-
nyira  felhalmoz,  fölemel.  Nagyító  és  átv.  értelmű
kifejezés.

FELTORNYOZIK,  (fel-tornyozik)  ősz.  k.  1.
FELTORNYODZIK.

FÉLTORONY,  falu  Hozson  megyében;  helyr.
Félíorny-on,  Féltorony-ra,  —ról.

FÉLTŐ,  (fél-tő)  mn.  tt.féUS-t.  1)  Amit  félteni
kell, drága,  kedves.  Féltő  kincsekkel  birni.  Ét  féltS
portéka.  2)  Aki  valamit  félt  FeleségféltS  férj.

FELTÖLT, (fel-tölt) ősz.  áth.  1)  Hiányt  töltés
által  kipótol.  Feltölteni  a  boros  hordókat.  Feltölteni  a
félig  kiürüli  patactkokat.  2)  Bizonyos folyadékot  va-
lamire  rátölt javítás végett  A*  almaecsetre  boreczetet,
vagy  bort feltölteni.  3)  Alacson  tért,  helyet  öszvehor-
dott  földdel,  homokkal, gazzal  stb.  fölemel.  Feltölteni
a  mély  udvart.  Feltölteni  az  országutat.  Feltölteni  a
lapányos  kertet. V.  ö. TÖLT.

FELTÖLTŐ,  (fel-töltő)  ősz.  fn.  Bányászok
nyelvén  ám. bányászlegéuy, vagy  bányai  napszámos,
ki  az  érczeket  az  olvasztó  kcmcnczébe  töltögeti.

FELTÖLTŐDIK,  (fel-töltödik)  ősz.  belsz.  Hol-
mi  anyagok  öszvegyfilése,  s  megkeményedése  által
felhalmozódik,  fölemelkedik.  Árvízkor  a partok mellé-
kein a fövény  feltöltSdik.

FELTÖLTÖGET,  (fel-töltöget)  ősz.  áth. és gya-
kor.  Ismételve,  egymás  után  feltölt  valamit.  FeltöltS-

getni  a  leapadt  boros  hordókat. Az  aljabort  át  eetetes
palaczkokba feltöltögetni.  V.  ö. FELTÖLT.

FELTÖR,  (fel-tőr)  ősz.  áth.  1)  Erőszakos törés-
sel  felnyit  valamit  Feltörni  a  boros  pinetéket.  Fel-
törni  a házat. Feltörni  a  diót, mogyorót,  a  szilvama-
got.  Feltörni  a pecsétet.  2)  Az  eddig szántatlan mezőt,
gyepet  felszántja.  Feltörni  a  marhalegelöt.  3)  A  test-
nek  valamely  részét  erős  dörzsölés  által  fölsérti,  föl-
sebesíti.  Az  iga feltöri  a* ökör nyakát.  Át újonc*  lovas
feltöri  farát,  czombját.  A  etitma  feltörte  a  lábát.  A
kasza, kapa feltöri  a  gyönge  tenyeret.

FELTÖREKSZIK,  (fel-törekszik)  ősz.  k.  Ipar-
kodik,  egész  erejével  rajta  van, hogy  feljuthasson,
magasra  emelkedhessek.

FELTÖRÉS,  (fel-törés)  ősz.  fn.  1)  Cselekvő
ért.  valaminek  erőszakos  elrontással  járó  felnyitása.
Ajtó-,  láda-,  dió-,  mondolafellörét.  Gyep  feltörése.
Peuét,  levél,  végrendelet  feltörése.  2)  Szenv.  ért.  erő-
szak  általi  felszakadás,  felsérülés,  kiscbesedés.  Nyak,
tenyér,  lábak  feltörése.

FELTÖRET,  (fül-töret)  ősz.  mivolt.  1)  Másnak
meghagyja,  megparancsolja,  hogy  törjön  fel  valamit
Hajdúk  állal  feltöretni  a  tolvajok  tanyáját.  2)  A  tö-
rést  valamely  eszköz  által  hajtja  végre.  Járommal
feltöretni  az ökör nyakát.  3)  Az  eddig  szántatlan  par-
lagot  ekével  felhasogattatja.  Feltörelni  köles  alá  a
gyepet.  V.  ö.  TÖRET,  TÖRTET.

FELTÖRIK,  (fel-törik)  ősz.  k.  1) Valamely erő-
szak  által  törést  szenvedve  felnyílik,  szétválik.  Don-
géletekre  feltörik  a*  ajtó.  Kalapács  alatt  feltörik  a
dió, a  baraezkmag.  2) Csiszolás,  dörgölés  által  kise-
besedik,  sérelmet  kap,  felhólyagosodik.  Feltörik  a te-
nyere.  Feltörik  az  igát  ökör nyaka.  V.  ö.  TÖRIK.

FELTÖRLÖGET,  (fel-törlöget)  ősz.  áth.  és
gyakor.  Lassan-lassan,  egymás  után  feltöröl  valamit.
Feltörölgetni  v.  -törlögeini  a  vizes  asztalokat.  V.  ö.
FELTÖRÖL.

FELTÖRÖDIK,  (fcl-törődik) ősz.  belsz.  Folyto-
nos  dörzsölés,  csiszolás,  súrolás által  feltörik,  fólse-
bescdik.  Gyalogolátban  feltörődött  a  tarka,  lovaglás-
ban a  fara.

FELTÖRÖL,  (fel-tőről) ősz. áth.  Szennyet, pisz-
kot,  port  stb.  törölve  feltisztít.  Fellörölni  a  bútorokra
szállott  port,  a* asztalra  cseppent  ételt.  V. ö.  TÖRÖL.

FELTÖRÖLGET,  (fel-törölget)  ősz. gyak.  átb.
1.  FELTÖRLÖGET.

FELTÖRT,  (fel-tört)  ősz. mn.  Ami  fel  van  tör-
ve.  Feltört  pecsét,  levél. Feltört  nyak,  láb.  Feltört  dió,
mondola.  Feltört  ajtó,  kapu,  szekrény,  láda.

FELTÖRVÉNYSZÉK,  (fel-törvény-szék)  ősz.
fn.  Törvényszék,  melyhez  az alsóbb bíróságok  Ítélete
fölebb  vitetik,  fölebbeztetik ;  főtörvényszék.

FELTÖRVÉNYSZÉKI,  (fel-törvény-széki)  ősz.
mn.  Feltörvényszékhez  tartozó,  arra  vonatkozó, attól
származott  stb.  Feltörvénytzéki  bíró,  ítélet.

l  ::LTÖVI8ÉL,  (fel-töviséi)  ősz.  áth.  Tövissel
mogra!  tetéz. Feltövitelni  a  kerített,  a  sövényt.  V.  6.
TŐ V!'-.
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FELTUD,  (fel-tűd)  ősz.  áth.  Valamit  beszámit
valakinek,  máskép  : betud.  A  kártételeket  feltudni  a
gondatlan  ételednek.

FÉLTUDÓS,  (fél-tudós)  ősz.  mn.  és  fn.  Vala-
mely  tudományban , vagy  általán  a  tudományokban
félig'jártas,  nem alapos  ismeretekkel  bíró.

FELTUHAD,  (fel-tuhad)  ősz.  önh. Felhalmozó-
dik,  mintegy  mértéken  túl  felduvad,  feldagad.

FELTUHASZT,  (fel-tuhaszt)  ősz.  áth.  Felhal-
moz,  főitetéz,  mértéken  túl  feltolt,  s  mintegy  feldu-
vaszt.

FELTÚR,  (fel-túr)  ősz.  ath.  Valamit  túrva  fel-
tör,  felhány,  febzakgat.  Feltúrni  a földet.  A  disznók
feltárják  a  mezőt, utat.  A  vakandok  feltúrja  a  rétet.
Átv.  ért.  valamit  rendetlenül  öszvevissza  forgat.  Fel-
túrni  az  agyi  ruhát.  Feltúrni  a  kitálalt  ételt.  V.  ö.
TÚR.

FELTURKÁL,  (fel-turkál)  ősz.  áth.  Valamit
folytonosan  vagy  ismételve  túrve  feltör,  felhány, fel-
forgat.  A  sertések  felturkálják  az  ugart,  az  elásott
csontokat.  V.  ö.  TURKÁL.

FELTÚROSODIK,  (fel-túrosodik)  ősz.  k.  Tú-
róssá  lesz,  azaz dörzsölés,  csiszolás  által  fölsebesedik.
Feltúrosodik  a  nyerges  ló  háta.  (Közös  lónak  túrós
a  háta). V.  ö.  TÚRÓS.

FELTŰNIK,  FELTŰNIK,  (fel-tünik  v.  -tűnik)
ősz.  k.  1)  Látszatóvá  lesz,  különösen, alantabb  hely-
ről  magasabbra  emelkedvén, szembe  ötlik.  Feltűnnek
az  ellenség  zászlói,  fegyverei.  A  búvár  fellUnik  a  víz
alól.  2)  Különössége  miatt a  ügyeimet magára  vonja.
Ruhája,  szokatlan  viselete  igen  feltűnik.

FELTŰNŐ,  (fel-tünö)  ősz.  mn.  1) Általán,  ami
látszatóvá  lesz,  szembe  ötlő.  A  látkörön  feltűnő  tor-
nyok,  magasabb  épületek.  2)  Különös  figyelmet  ger-
jesztő.  Feltűnő  viselet.  Éten  ifjú  arcza  igen  feltűnő.

FELTÜNÖLEG,  (fel-tünöleg)  ÖBZ.  ih.  Szembe-
ötlő  módon.

FELTÜR,  (fel-tür)  ősz. áth.  Valamit tűrve, azaz
rétegekre  hajtogatva  feltol,  felnyom.  Mondják tulajd.
a  ruhaszárakról  és  ujjakról.  Felttirni  a  gálya.-,  nad-
rágszárat.  Feltlirni  az  űng-,  dolmány új ját.  Átv.  ért.
feltüri  az  orrát,  azaz  megharagszik  valamiért.

FELTÜREKÉZIK,  (fel-türekézik)  ősz.  k.  Ru-
háját  feltürögeti.  A  dolgozó  kovácsok,  lakatosok, asz-
talosok  feltürekeznek.  Átv.  ért.  valamely  munkára,
különösen  birkózásra készül.  Feltürekeztek  a  legények.

FELTÜRKÖZIK,  FELTÜRÖDZ1K,  FELTÜ-
RÖDZKÖDIK,  1.  FELTÜREKÉZIK.

FELTÜSKÉZ,  (fel-tüskéz)  ősz.  áth.  Valamit
tüskével,  azaz  tüskebokrot  gályáival,  ágaival  födöz,
tetéz.  Feltüskézni  a  kertárkot,  az  udvar  palánkját.
V.  ö. TÜSKE.

FELTÜZ,  (fel-tüz)  ősz.  áth.  Tulajd. valamit  tű-
vel  felszorít,  fclcsiptet  valahová.  A  gallért  feltütni  a
ruhára.  A  szalagot  feltütni  a  kalapra.  A  ruhára  fel-
tüzni  az  illető  tulajdonos  nevét.  Átv.  és  szélesb  ért.
valamit  bizonyos  helyre  felszúr,  felállít.  Feltütni  a
zászlókat  a vár  toi-nyaira.  A  mérnöki póznákat  felfűzni

a  határ  dombjaira.  A  kócsagtollat  feltütni  a  süvegbe.
V.  ö. TŰZ,  áth.

FELTÜZEL,  (fel-tüzel)  ősz.  áth.  1)  Tűzre  fel-
használ,  feléget  valamit.  Fa  szűkében feltüzelni  a sö-
vényt,  a  destkapalánkot.  2)  Átv.  ért  föllelkesít,  va-
lamely  vállalatra,  merényre  felbuzdít,  felösztönöz.
Vdb's  hadibeszéddel  feltüzelni  a  vitetek  sziveit.  V.  ö.
TÜZEL.

FELTÜZELÉS,  (fel-tüzelés)  ősz.  fn.  1)  Tűzre
felhasználása,  fölégetése  valaminek.  2)  Föllelkesítés,
f Öl hevítés,  felbuzdítás  valamely  tettre,  merényre.

FELTÜZESÉDIK,  (fel-tüzesédik)  ősz.  k.  1)
Belsőleg  valamiért  fölhevül,  haragra,  boszuságrager-
jed.  2)  Hirtelen  vörös  szín  futja  el.  Feltüzesedik  az
arcza.  Szokottabban  :  kitílzesedik.

FELTÜZESÍT,  (fel-tüzesít)  ősz.  áth.  Átv.  ért.
ám.  a  vért  rendkívül  fölhevíti;  valakit  hirtelen  bo-
szuságra, haragra gerjeszt,  vagy  valamely  merényre
felbiz'at.  Feltlizestíeni  az  ifjú  képzeletét.  A  vitéze/cet
feltüzesíteni  át  ellenség  ellen.  V.  ö. TÜZESÍT.

FELTÜZESÜL, (fel-tüzesül) ősz. önh. 1. FEL-
TÜZESÉDIK.

FELUGOR, (fel-ugor) ősz. önh. 1. FELÚGRIK.

FELUGRÁL,  (fel-ugrál)  ősz.  önh.  1)  Gyakorta
felugor  valahová,  vagy több különböző helyre egymás
után.  A játszó  gyermek felugrál  a dajka  ölébe.  A  csin-
talan  fiú  felugrál  a pamlagra.  Az  ujoncz  lovasok  gya-
korlatul  valamely  szelíd  lóra  ugrálnak  fel.  2) Néha,
többekről  lévén  szó,  ám.  hirtelen  fölkel,  lábra  kap.
Trombitaszóra  felugráltak  a  táborban  heverészb'  vité-
zek.  V.  ö. UGRÁL.

FELUGRASZT,  (fel-ugraszt)  ősz.  áth.  1)  Fel-
ugrani  késztet  vagy  kényszerít.  A paripát  felugrasz-
tani  a  töltésre.  2)  Fölkerget.  A  nyulat  felugrasztani
a  bokorból.  Bottal  felugrasztani  a  léhutő  cselédet.  V.
ö.  UGRASZT.

FELUGRAT,  (fel-ugrat)  ősz.  áth.  Átv.  ért  azt
teszi,  hogy  valamely  lekötött, leszegezett,  lenyomott
ruganyos  test  hirtelen  felbillenjen,  visszarugódjék.
Felugratni  a  kézij  idegét.  Felugratni  a  lehajtott  fa-
ágat.  Továbbá : valaminek árát  fölemeli.  Felugratni
a  kényéi'  árát.  Tárgyeset  nélkül,  s  tulajd.  ért.  aui.
paripástul  valahova  felugrik.  Felugratott  a partra.

FELUGRIK,  (fel-ugrik)  ősz.  k.  1)  Emeltebb,
magasabb  helyre  ugrik.  Földről  felugrani  a  székre,
székről  az  asztalra.  Felugrani  a  lóra,  a  nyeregbe.  2)
Hirtelen  fölkel,  lábra  kap.  A  vészharang  hallatára
felugrani  az  ágyból.  V.  ö.  UGRIK, és  UGOR.

FELÚJÍT,  (fel-újít)  ősz.  áth.  1)  Úgy  felkészít,
hogy  új  gyanánt  lássék.  Felújítani  a  házat,  szobát.
2)  Ismétel,  újra  cléhoz,  megemlít,  megígér valamit.
Szokottabban  :  megújít.  Felújítani  a  régi  panaszokat.
Felújítani  az  elhagyott  szokásokat.  Felújítani  a  telt
fogadást.

FELÚJJ,  (fel-újj)  ősz.  fn.  Egyedül  ujjból  álló
ruhadarab,  melyet  ruhakémélés  végett  húzunk  fut  a
kézre.  Az  íróasztalnál  felújjat  ölteni.
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FÉLÚJJ,  (fél-újj)  ősz.  fn.  1) A  felöltő  ruhának
rövid  újjá,  mely  a  karnak  csak  felét  takarja.  2) 1.
KARMANTYÚ.

PELUJÚL,  (fel-ujúl)  ősz.  önh.  1)  Régi  alakjá-
ból  kivetkőzik,  B ismét  mintegy  újjá  lesz.  Új  birtokot
lettében felttjulí  a*  elhagyott  épület.  2)  Ismételve  ele-
kéről, szóba, emlékezetbe  jön. Felujiilnak  régi  teleink,
térelmeink.  8)  Új  erőt  vesz,  megenyhül.  A  pihenés
után felvjulni.  V.  ö.  ÚJ, ÚJUL.

FELUNDOBÍT,  (fel-undorít) ősz. éth.  Undorra,
utálatra gerjeszt  A zagyvalék-élei  felundorítja  a  gyom-
rot.  V.  ö. UNDOR, UNDORÍT.

FELUNDORODIK,  (fel-undorodik)  ősz.  k.  Un-
dorra,  utálatra  gerjed,  csömört kap.  BUdöt  haltól f el-
undorodott  a  gyomra.

PELUSZÍT,  (fel-uszít)  ősz.  áth.  Tulajd.  ebet
u«tu /  biztató  szóval  valaki  v.  valami ellen  felbíztat.
A  háti  komondort  feluttUani  a  tolvajokra.  A mélák
kutyákat  feluttítani  ás  elttabadult  vágómarhára.  Átv.
ért.  valaki  ellen  felbujtogat  valakit;  mi  egyébiránt
csak  alsó  beszédbe  való.

FELUSZÍTÁS,  (fel-uszítás)  ősz.  fn.  Az  ebnek
uttu !  biztató  szóval  ösztönzése  valaki  v. valami ellen.

FELUTAZIK,  FELUTAZIK,  (fcl-útazik)  ősz.
k.  Alantabb  fekvő  vidékről  magasabbra  utazik.  Ál-
földről  felutazni  a  kárpáti  vidékre.  Petiről  felutazni
Béetbe.

FELÜDÍT,  (fcl-üdít)  ősz.  áth.  1)  A  betegest,
elnyomorodottat  erőre  segíti,  felgyógyítja.  2)  Fel-
ébreszt.

FELÜDÜL,  (fel-űdül)  ősz.  önh.  1)  Beteges,
nyomorodott  állapotból  erőre  kap,  felgyógyul; föl-
elevenedik,  magához  tér.  2)  Fölébred,  föleszmél.  V.
ö.  ÜDÜL.

FELÜDÜLÉS,  (fel-űdUlós)  ősz.  fn.  Testi  egész-
ségnek  visszanyerése;  épercdés.  Betegség  utáni  fel-
üdülés.

FELÜGET,  (fel-üget) ősz.  önh. Ügetve íölmegy,
fölsiet  valahová.  V.  ö.  ÜGET.

FELÜGYEKÉZIK, (fel-ügyekézik)ösz. k. Ügye-
kezik,  rajta  van,  hogy  valahová  feljusson,  felkapjon,
fölemelkedjék.  V.  ö.  ÜGYEKEZIK.

FELÜGYEKSZIK,  1. FELÜGYEKÉZIK.
FELÜGYEL,  (fel-ügyei)  ősz.  öuli.  Fclható ragu

névvel  jár,  s  ám.  valamire  vigyáz,  gondot  visel.  Fel-
ügyelni  a hátra,  etelédekre, gazdatágra.  V.  ü.  ÜGYEL.

FELÜGYELÉS,  (fel-ügyelés)  ősz.  fn.  FeUigyá-
cás  valamire,  gondviselés.  A  hátat  hű  eteU'd  felügye-
letére  bírni.  Gondot,  leltíeiméretei  felügyelet.

FELÜGYELŐ,  (fel-ügyelő)  ősz.  fn.  Személy,
ki  valamire felvigyáz,  gondot  visel. Sünházi  felügyelő,
datdatági  felügyelő".

FELÜGYELŐI,  (fel-ügyelői)  ősz.  mn.  Felfigye-
lőt  illető, arra  vonatkozó. FtlttgytlSi  jog  ét  kötelesség.

FELÜGYELŐSÉG,  (fel-ügyelőség)  ősz.  fű.  1)
Felügyelői  hivatal,  szolgálat,  tisztség.  2)  Felügyelői
kar,  felügyelői  személyzet.

FELÜL,  (l),  (fel-fii,/#  szótól)  névutó.  Valami-
nek  mellékén,  felől  való  részén.  Pút  felül  fekttik,
ám.  Pest  felőli  részen.  Egy felül  mát  felül,  azaz
egy  részben  más részben, vagy egy  részről
más  részről.  Különbözők  : felül;  és felül  v.  fölül.

FELÜL,  (2),  (fel-ül)  ősz. önb.  Magasabb, emel-
tebb  belyre  ül. Felülni  a* asztalra.  Felülni  a  ntkérre,
bakra,  lóra.  V.  ö. ÜL.

FÉLÜL  v.  FÖLÜL,  (fél- v.  föl-ttl)  névutó,  még
ön,  én,  Ön,  -n  ragu  neveket  is  vonz,  s  a  köz  életben
az  U-t,  mint  minden  ül  ragokban,  hosszan  is  ejtik.
Háton  felül,  aulaion felül.  Vároton  felül.  Erdőn  fe-
lül.  Személyragozva  Önmagában nem használják,  ha-
nem  rajta  kisérelében.  Rajtam  felül,  rajtad  felül.
Rajtunk  felül,  rajtok  felül  stb.  Különbözik  a  fölött
névutótól; ez azt jelenti,  hogy  valamely  tárgy  egy
másikra  vagy  másikon  tetőirányosan  függ,  lebeg  stb.
pl.  ház fölött,  várót  fölött  repítetnek  a  madarak.  Fe-
lül  pedig  azt  teszi,  hogy  az  égtájra  vagy  sorozatra
nézve  valami  a  másiknál  fölebb  áll.  Vároton  felül,
erdőn felül,  ám.  a  várostól,  erdőtől  éjszakra  vagy  éj-
szak  felé.  Hátamon  felül,  ám. az  én  házam  felső  ré-
szén  vagy  felső  szomszédságában.  Különbözik : felül,
mely  az  -n ragot  sem  kívánja  maga  mellé.  L.  FE-
LÜL,( 1). A helyesírásban is egyiket  a másiktól  megkü-
lönböztetni  czélszertt  volna  az által, hogy  a  fe'lül-l
mindig fölul-neí  irnók.

FÉLÜLCSAPÓ,  (félül-csapó)  ősz.  mn.  A  mal-
mokban  s  bányai  gépekben  felülcsapónak  mondatik
a  kerék,  melyre  a  víz  felülről  szakad  le,  különbözte-
tésül  az  alidcsapótól,  melyet  alulról  hajt  a  víz.  .

FÉLÜLEG,  (fél-ül-eg)  fn.  tt.  félüleg-ét.  1. FEL-
SZÍN.

FÉLÜLEGÉS,  (fél ül-eg-és)  mn.  tt.  fe'lüleges-t
v.  — ét,  tb.  — ék.  1.  FELSZÍNES.

FÉLÜLEGÉSSÉG,  (fél-ttl-eg-és-ség)  fn.  tt.  fe-
lülegétség-et.  A  dolog  felszínén  megállapodás,  vagyis
azon  tulajdonság,  midőn  valaki  csak  a  dolog  külse-
jét  ismeri,  mélyebb  vizsgálatába  pedig  nem  eresz-
kedik.

FELÜLÉS,  (fel-ülés)  ősz.  fű.  Magasabb,  emel-
tebb  helyre  ülés.

FELÜLET, FELÜLETES, FELÜLETESSÉG,
1. FÉLÜLEG, FÉLÜLEGÉS, FÉLÜLEQÉ8SÉG.

FÉLÜLHALAD,  (félül-halad)  ősz.  áth.  1) Bi-
zonyos tulajdonságra  nézve másnál jelesebb, kitünőbb,
előkelőbb,  nevezelesb  stb.  másokat  felülmúl.  Társait
felülhaladni  a  tanulásban  ét  erkölcsökben.  2) Bizonyos
mértéket,  magasságot  túl  ér.  A  ríker  felülhaladta  re-
ményünket.  Át  árvit  felülhaladta  a partokat.  V.  ö.
HALAD.

FÉLÜLHALADHATLAN  ,  (félül-haladhatlan)
ősz.  mn.  Akit  vagy  amit  felülhaladni  nem  lebet;  a
maga  nemében  legjelesebb,  legkitűnőbb.  Felülhalad-
katlan  müvén.  Felülhaladhatlan  nagylelkűség.  Hatá-
rozóilag  ám.  felülhaladhatlanul.

FÉLÜLHALADHATLANUL,  (félül-halad-hat-
lauul)  ősz.  ih.  Oly  mértékben,  oly  minőségben,  me-
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lyet  felölbaladní  nem lehet;  a  maga  nemében  legje-
lesebben.

FELÜLÍR,  (félül-ír)  ősz.  áth.  1)  A  beírt  hely
vagy  sorok  fölé  ír  valamit.  A  latin  szöveget  felülírni,
a  magyart  pedig  alul.  2)  Az  eredeti  zálog-öszvegen
túl  még  bizonyos  pénzmennyiséget  beszámít.

FELÜLÍRAT,  (félül-irat)  ősz.  fn.  Irat,  mely  a
beirott  hely  vagy  sorok  fölött  áll.

FELÜLMÚL,  (féliil-múl)  ősz.  áth.  Bizonyos
mértéken  túl  ér  valamit,  bizonyos  tekintetben  jele-
sebb,  derekabb  másoknúl. Ezen  mű  felülmúlja  minden
versenytársait.

FELÜLMÚLHATATLAN,  FELÜLMÚLHAT-
LAK,  (félül-múlhatatlau  v.  —múlhatlan)  Ősz.  mn. 1.
FELÜLHALADHATLAN.

FÉLÜLMÚLHATLANUL,  (félül-múlhatknul)
ősz.  ih.  I.  FELÜLHALADHATLANUL.

FELÜLŐ ,  (fel-ülő)  ősz.  fn.  Jeladás,  melyre  a
lovasoknak  lóra  kell  ülniök. Frlülőt  fúni,  trombitáim.

FELÜLRŐL,  (fel-ül-ről)  ih.  1)  Azon  helyről,
tájról,  vidékről,  mely  fölfelé  fekszik.  Felülről  szárad
a fa.  Felülről  lekiáltani.  2)  Éjszakról.  Felülről  fú  a
tzél.  3)  Társadalmi,  polgári  ért.  fensöbb  osztálytól,
az  uraktól,  elöljáróktól.  Felülről  terjed  a fényűzés  az
alsóbb  osztályok  közé.  Felülről  érkezett  pat  ancs.

FELÜLTET,  (fel-ültét) ősz.  áth.  1)  Valakinek
meghagyja,  megparancsolja,  hogy  felüljön,  vagy  va-
lakit  felülni  segít.  Felllltetni  lóra  a  vitézeket.  A  gyer-
meket  felültetni  a  székre.  2)  Valakinek  az  első  ülőhe-
lyet  ajánlja.  Felültetni  a  vendéget  az  asztal fejéhez.  3)
Valakit  ingerlő  módon , vagy  álokokkal  rászed , el-
ámít,  valamire  rábeszél,  tréfából  valamit vele  elhitet.
Ez  németcs  kifejezés.

FELÜT,  (1),  (fel-üt)  ősz.  áth.  1)  Valamit  ma-
gasra  üt. Felülni  a  laplát.  2)  Felállít.  Ftlütiti  a sá-
tori,  tanyát.  3)  Valaminek  arát  fölemeli,  fölveri.  Fel-
ütni  a  kenyér,  hús árát.  Felütni  az  árverési  tárgyakat.
Átv.  ért.  felüti  az orrát,  valamiért  megboszonkodik,
daczosan  haragszik.

FELÜT,  (2),  (fel-üt)  ősz.  önh.  1)  Tulajdonító
ragu  névvel  ám.  kezet  ad  valaminek  vagy  valamire.
Felütni  az  őrmesternek.  Felütni  katonának.  Máskép,
és  szokottabban  : felcsap.  2)  Tájszokásilag  segítő ra-
gu  névvel  ám.  valakivel  fogad.  Üss  fel  velem,  lia  nem
hitted. Felütök  veled,  hogy  igaz.

FELÜZ,  (fel-üz)  ősz.  áth.  Űzve  felhajt,  fólker-
get  valahová.  A  nyulat  az  agarak  fflüzték  a  hegyre.
V.  ö.  ŰZ.

FELÜZEN,  (fel-üzen)  ősz.  önh.  Magasabb  he-
lyen  levőnek  üzen.  Fel Üzenni  a  torony őrnek.

FELVADÁSZ,  (fel-vadász) ősz.  áth.  Vadászva
fölkeres,  kiirt,  elpusztít.  Felvadászni  a  sih-llben  lap-
pangó  nyulakat.  Felvadászni  az  egész  vidék  vadait.  A
tok  közbirtokos  mindent  felvadász.  V.  ö.  VADÁSZ.

FELVÁG,  (fel-vág)  ősz.  áth.  1)  Vúgú  eszköz-
zel,  pl.  fejszével,  baltával  darabokra  felhasogat.  Fel-
vágni  a  tüzelő fát.  2)  Éles  eszközzel, pl.  késsel, olló-

val  fölmetsz,  megkezd.  Felvágni  az  egész  kenyeret.
Felvágni  a  kereksajtot.  3)  Bemetél, bemetsz.  Felvágni
a  nevét  a padra, fára.  4)  Az  útban  mély  nyomokat
csinál.  A  társzekerek  felvágják  az  országutat.  A  mar-
hák felvágják  a  vizenyős  mezőt.  5)  Valakinek  farát
bottal,  korbácscsal,  vesszővel  stb.  megveri.  Felvágták
a  tolvaj  gyermekeket.  Néha  önhatólag  tulajd.  ragu név-
vel  használják,  s  ám.  felüt,  felcsap  valakinek  vagy
valaminek. Felvágni  katonának.

FELVÁGÁS,  (fel-vágás)  ősz.  fn.  1)  Felhasoga-
tás.  Ülfa  felvágása.  2)  Fölmetszés.  Könyv  felvágása.
Kenyér,  sajt  felvágása.  3)  Beiuetszés. A  név  f  elvágása
valamely  fára.  4)  Felcsapás,  kézadás,  felütés.  V.  ö.
FELVÁG.

FEL VAGDAL,  (fel-vagdal)  ősz.  áth.  Valamit
apró  vagy  több  darabokra,  vagy  egymás  után  felvág.
Felvagdalni  a  kolbásznak  való  húst.  Felvagdalni  disz-
nók  számára  a  tököt.  V.  ö.  FELVÁG.

FELVÁGTAT,  (fcl-vágtat)  ősz.  önh.  Vágtatva
nyargal  fel  magasabb  helyre.  Felvágtatni  a  várba.
V.  ö.  VÁGTAT.

FÉLVÁGTATÁS,  (fél-vágtatás)  ÖM.  fn.  Köuy-
uyü  vágtatás,  melyet  a  ló  ugorva,  de  nem  kinyujtóz-
kodva  tesz.  V.  ö.  VÁGTATÁS.

FÉLVÁGTATVA  ,  (fél-vágtatva)  ősz.  ih.  Nem
sebes  vágtatva.  " Félvágtad-u  nyargalni  a  felállított
hadsereg  elölt.

FELVÁJ,  (fel-vaj)  ősz.  áth.  Vájva  felhúz ,  fel-
szakaszt  ,  fölsebesít  valamit.  A  földből  ujjakkal  fel-
vájni  a  növénygyökereket.  Felvájni  a  behegedi  sebet.
V.  ö.  VÁJ.

FELVÁJKÁL,  (fel-vájkál)  ősz.  gyak.  áth.  Váj-
kálva,  azaz  folytonosan  vájva  felszakgat,  fölkever,
feláskál  valamit. Felvájkálni  a  himlőt,  a  varat.

FELVAKAR,  (fel-vakar)  ősz.  áth.  1)  Vakarva
felsért.  Frloakarni  a  viszkeleg  lábakat.  2)  Vakarva
szennyet,  mocskot  stb.  más  testből  kivesz.  Felvakarni
a papirosra  ejtett  tintát.  V.  ö.  VAKAR.

FELVÁLIK,  (fel-válik)  ősz.  k.  Valamely  test-
nek  külseje,  kérge,  héja,  tokja  stb.  felszakad,  felnyí-
lik.  Felválik  az  érett  dió  kopácsa,  a  bab,  borsó  hüve-
lye.  Felválik  a  roszul  enyvezett  ajtóheveder.  V.  ö.
VÁLIK.

FEL V ÁLL,  (fel-vall)  ősz.  áth.  A  magyar  tör-
vényben  ám.  fekvő  birtokot,  különösen,  nemesi jószá-
got  hiteles  helyek  éa  személyek  előtt  másnak  örököd
joggal elad.  (Ferenualiter fatetur).

FÉLVÁLL  ,  (fél-váll)  ősz.  fn.  Egyik  váll.  Fel-
váltra  vetni  a  köpönyeget,  mentét,  dolmányt.  Átv.  ért.
jelent  megvetést.  Félvállal  venni  valamit,  azaz  meg-
vetve,  nem  gondolva vele.  Csak felváltról  beszél  velem,
vagy  néz  rám.

FELVÁLLAL,  (fel-vállal)  ősz.  áth.  Tulajd.  va-
lamit  vállára  vesz  fel;  de  ezen  értelme  nem  divatos.
Átv.  ért.  valamely  terhet,  munkát  magára  vesz;  va-
laminek  teljesítésére  ajánlkozik;  valamely  hivatalt,
tisztséget,  szolgálatot  elfogad.  Felvállalni  az  aratást,
kaszálást.  Felvállalni  az alispánságot.  V. ö. VÁLLAL.
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FELVÁLLALÁS,  (fel-vállalás)  ősz.  fn.  Vala-
mely  tehernek, munkának  teljesítés  végett,  illetőleg,
kötelességnek,  hivatalnak,  szolgálatnak  etb.  elfo-
gadása.

FELVÁLLALÓ,  (föl-vállaló)  öss.  fn.  Személy,
ki  valamely  terhet,  munkát magára  vesz , valaminek
teljesítésére  ajánlkozik.

FELVALLÁS,  (fel-vallás)  ősz.  fn.  Valamely
fekvő  birtoknak,  különösen  nemesi  jószágnak  hiteles
helyek  és  személyek  előtt  örökös eladása.  Örökös  fel-
vallát.  (Passió  perennalis).

FELVALLÓ,  (fel-valló)  ősz.  fn.  Személy,  ki
valamit  felvall.  V.  ö. FELVALL.

FELVÁLT,  (fel-vált)  ősz.  áth.  1)  Bizonyos ne-
mű  pénzt  más  neművel,  de  ugyanazon  értékűvel  föl-
cserél.  A forintot  krajetárokra  felváltani.  A*  ezüstöt
aranynyal  felváltani.  2)  Valamely  működésben  más-
nak  helyébe áll; tehertől  mást  fölment,  s ő veszi azt
magára.  Át  őrök  bítonyoe  időben felváltják  egymást.
Válts  f el l

FELVÁLTÁS,  (fel-váltás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
mely  által  valamit  v.  valakit  felváltunk.  Pénz  felvál-
tása.  Örök f elváltain.

FEL VAN,  (fel-van)  ősz.  önh.  Nem  fekütt  le,
talpon  van.  Égett  éjjel  felvoltam.  Jobban  :  fenvan.

FELVÁNSZOROG,  (fel-v&uszoi-og)  ősz.  önh.
Vánszorogva  fölkel  vagy  főimegy  valahová.  Felván-
storogni  át  ágyból.  Oly  gyönge,  alig  bírfelvánstorogni
át eltS emeletre. V. ö. VÁNSZOROG.

FEL VARR,  (fel-varr)  ősz.  áth.  1)  Valamit varr-
va  fölerősít,  felszorít  valahová.  A  zsinórt,  sújtott  fel-
varrni  a  nadrágra.  A  gombokat f elvárni a dolmányra.
2) Valamit  varrva  vagy  varrásra  felhasznál.  Felvarrni
minden fonalat,  selymet,  cvírnát.  Felvarrni  egy  vég-
pontot,  vásznat.  V.  ö. VARR.

FELVASAL,  (fel-vasal) ősz. áth. Bizonyos meny-
nyiségU  ruha  vasalását  bevégzi.  A  mosónő  felvasalta
át  üngöket  és  kendőket.  V.  ö.  VASAL.

FELVÁSÁROL,  (fel-vásárol)  ősz.  áth.  Holmi
árukat  megvesz,  megvásárol.  A  kereskedői,  felvásárol-
ták  a piactra  hatott  gabonát.

FEL-, jobban  : FÖLVER,  (fól-ver)  ősz. áth.  1)
Verve  valamit  íölerősít,  felszorít  Fölverni  a  lovakra
a patkókat.  Fölverni  a  vasal  a  kocsira.  Fölverni  a
tárt  át  ajtóra.  Ellentéte :  lever.  2) Feltör.  Fölverni  a
boros pinetéket.  3)  Csapkodva,  verve  feldagaszt.  Föl-
verni  a  tésttáí,  a  tojás  fehérét.  4) Árverésnél  kelleté-
nél  többet  igér.  Fölverték  át  ócska bútorokat  vagy bú-
torok  árát.  5)  Felriaszt,  fölkelni  kényszerít.  Fölverni
valakit  álmából.  6)  Buja  tenyészés  által  valamit  el-
borít  A  taractkfü  fölverte  földeinket,  a  nád  reléinket.

FEL-, jobban  :  FÖL VEREKEDIK,  (föl-vereké-
dik)  ősz.  k.  Nagy  erőködéssel,  fáradsággal  fölemelke-
dik ,  feljut  valahová,  főivergődik.  A  rost  úton  alig
bírtunk  fölverekedni  a  hegyre.

FEL-, jobban: FÖLVERGÖDIK, (fül-vergödik)
ősz.  k.  1. FELVEREKÉDIK.

FELVÉRTEZ—FELVETTET  , 796

FEL- v.  FÖLVÉRTEZ,  (fel-  v.  föl-vértéi)  ősz.
áth.  Vérttel  fölfegyverez,  fölszen-1.  Fölvértezni  a ne-
hét  lovasokat.  V.  ö.  VÉRT.

FEL- v.  FÖLVÉS,  (fel- v.  fól-vés)  ősz. áth.  Vú-
sűvel  vagy  vésű  formájú  éles  eszközzel  fólmetsz,  be-
metsz  valamit  A  pecsétre  felvésni  a  nevet.  V.  ö.
VÉSÜ.

FEL-, jobban  :  FÖL VÉSZ,  (föl-vész)  ősz.  áth.
1) Alant,  földön  heverő  tárgyat  fölemel.  Fölvenni  a
leesett  könyvet.  Vedd  fel,  ha  elejtetted. 2) Az elhagyott
vagy  szolgálat,  hivatal  nélküli  embert  magához  fo-
gadja.  Fölvenni  a szegény árvát. Szolgálatba,  hivatalba
fölvenni  valakit.  3)  Valamely  ruhát  felölt.  Fölvenni  a
dolmányt,  mentét, palástot,  köpenyt.  4)  Valamit  köl-
csön  vesz  vagy  akármily  pénzt  használatul  magához
vesz.  Ötven éter forintot  vett föl  a  takarékpénztárból.
Minden  tőkéjét  fölvette.  5)  Valamit  nehezteléssel  fo-
gad.  Nem kell  minden  csekélységet  fölvenni.  6) Vissza-
ható  névmással  egészségi  vagy  pénzbeli, gazdasági,
vagy  más  állapoti  tekintetben  emelkedik, gyarapodik.
Némely  kereskedők  fölveszik  magukat,  míg  mások buk-
nak.  7)  Valamit példa  vagy elv gyanánt eléhos, mely-
ből  valamit megfejteni  akarunk,  de  ami  még  tökéle-
tesen  megállapítva  nincsen.  Vegyük  fel,  hogy  a csilla-
gok  mind  megannyi  világtestek,  melyek  saját  lakókkal
bírnak.

FEL-, jobban  : FÖLVET,  (föl-vet) ősz.  áth.  1)
Valamit  magasra  vet,  és  pedig  függőleges'  irányba;:,
s  ez  által  különbözik  a feldob  igétől, mely  íves  vo-
nalban  szállít  fel  valamit  A  kövecsekre  játszó  gyer-
mekek fölvetik  a kövecseket. 2)  Lőpor  vagy más eszköz
által  levegőbe  röpít,  felszakaszt  Fölvetni  a  kősziklá-
kat puskaporral.  Fölvetni  a  bástyákat.  3)  Fölemel,
fölnyit  Fölvetni  a  szemeket  át  égre.  4)  Valamely  ru-
hát  csak  úgy  függőleg  magára  vesz.  Fölvetni  vállra
a  dolmányt,  mentét, palástot.  5)  Mondják  az  ágyról,
midőn  az  ágyneműket  felrakják,  főihelyezik  reá, mi-
dőn  felbontás  után  ismét  öszverakják.  Vesd  föl  át
ágyat.  6) Visszaható névmással: valamire felrugaszko-
dik.  Fölveti  magát  a  lóra,  kocsira.  7)  A  kártyát  föl-
vetni,  azaz  színénél  fogva  megmutatni.  8)  Felszámít
valamit

FEL-  v.  FÖLVÉTEL,  (fel- v.  föl-vétel)  ősz.  fű.
Cselekvés, vagy  inkább  végrehajtott  tény,  mely  sze-
rént  valamit v.  valakit  fölveszünk.  V.  ö.  FELVESZ.
Cselédek  felvétele.  Pént  felvétele  stb.

FEL-, jobban  : FÖLVETÉS,  (föl-vetés)  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  valamit  fölvetünk,  e  szónak minden
értelmében.  Ágy,  kártya  fölvetése.  Kőszikla  fölvetése.
Adósságok,  jövedelem fölvetése.  V.  5. FELVET.

FEL-,  jobban  :  FÖLVETŐDIK,  (föl-vetődik)
ősz.  belez.  Belső  erőszaktól  hajtva  magasra  vetődik.
Felvetődik  át  alágyujtott  lőpor  erejétől  a  kőszikla.  V.
ö.  VETŐDIK.

FEL-, jobban  : FÖL VETTET,  (fól-vettet)  ősz.
mivelt  Alulról  működő  erő által  eszközli,  hogy  vala-
mely  szilárd  test  magasra  vetődjék.  IJfporral  fölvet-
tetni  a  bástyafalakat.
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FEL-,  jobban  :  FÖLVEZET,  (fól-vezct)  ősz.
átb.  Magasabb  helyre  vezet.  Föloezetni  a vakot  a  lép-
csőkön.  Az  idegen  utasokat  fölvezetni  a  királyi  várba.
V.  ö. VEZET.

FEL-,  jobb.m  :  FÖLVEZETÉS,  (fül-vezetés)
ősz.  fn.  Cselekvés,  midőn  valakit  magasabb  helyre
vezetünk.  V.  ö. VEZET.

FEL-  v.  FÖLVIDÁMÍT,  (fel-  v.  fól-vidámit)
ősz.  áth.  Valakit  komoly  vagy  szomorú  kedélyálla-
potból  vidám  kedvre  gerjeszt,  jó  kedvűvé  tesz.

FEL-  v.  FÖLVIDÁMÍTÁS  ,  (fel-  v.  föl-vidámí-
tás)  ősz.  fn.  Cselekvés,  illetőleg  hatás,  mely  valakit
vidám...á  tesz.

FEL-  v.  FÖLVIDÁMÚL,  (fel-  v.  fül-vidámul)
ősz.  öuh.  Komoly  vagy  szomorú  lelki  állapotból  vi-
dám  kedvre  derül.  V.  ö.  VIDÁM,  VIDÁMUL.

FEL-  v.  FÖLVIDÁMULÁS  ,  (fel-  v.  fól-vidá-
mulás)  ősz.  fn.  A  kedélynek  azon  kellemes  állapot-
változása,  midőn  komorsága  vagy  szomorúsága eltűn-
vén,  vidámmá  leszcn.

FEL-  v.  FÖLVIDÍT,  (föl-  v.  föl  vidít)  ősz.  áth.
1.  FELVIDÁMÍT.

FEL-  v.  FÖLVIDÚL,  (fel-  v.  fól-vidúl)  ősz.
önh.  1. FELVIDÁMÚL.

FEL-  v.  FÖLVIDULÁS,  1. FELVIDÁMULÁS.
FEL-  v.  FÖLVIGYÁZ,  (fel- v.  föl-vigyáz)  ősz.

öuh.  Valamire  különös gonddal  ügyel,  figyelmét  bi-
zonyos  tárgyra  szegezi.  A  nevelő  felrigydz  növendéké-
re.  Az  éjjeli  örök  felvigyáznak  a  boltokra,  házakra.  V.
ö.  VIGYÁZ.

FEL-  v.  FÖLVIGYÁZÁS, (fel- v.  föl  vipyázás)
ősz.  fű.  Szemmel tartó  ügyelés,  melynél  fogva  vala-
kire  vagy  valamire  vigyázunk.  AVuvut,  gondos  fö/vi-
gyázás.

FEL-  v.  FÖLVIGYÁZAT,  (fel- v.  föl-vigyázat)
ősz.  fű.  Elv.  ért.  tény ,  kötelesség  vagy  jog,  melynél
fogva  valamire  felvigyázunk.  Frlvigynznt  alatt  tartani
a  gyanús  személyeket.  .1  házul  örök  felvigyázalctra  bíz-
tti. V.  ö.  FELVIGYÁ/.

FEL-  v.  FÖLVIGYÁZÓ,  (fel-  v.  f ól  vigyázó)
ősz.  fn.  Tisztviselő  személy vagy  szolga  ,  kinek  köte-
lessége  valamire  fölvigyázni.

FEL-  v.  FÖLYILÁG,  (fel- v.  föl-világ)  ősz.  fn.
Altalán  minden  ,  mi  a  földön  felül  vagy  föld  felett
van,  ellentétül  az alvilágnak.

FEL-  v.  FÖLVILÁGOSÍT,  (fel- v.  föl-világosit;
ősz.  áth.  1)  Tulajd.  ért.  homályos,  sötét  testet  vi lá-
gossá  tesz.  A  nap  felvilágosítja  a felföldét.  A  lámpa
felvilágosltja  a  sülét  börtönt.  2)  Átv.  ért.  az  ész ho-
mályát  eloszlatja,  vagy  valamely  homályos  eszmét
úgy  fejteget,  hogy  felfoghatóvá legyen.  A  tudományok
felvilágosítják  az  embereket.  Az  értelmes  oktató  fel>-il<l-
íjosítja  az  elvont  tanokat.  V.  ö.  VILÁGOS.

FEL-  v.  FELVILÁGOSÍTÁS,  (fel- v.  föl-vilá-
gosítás)  ősz.  fn.  1)  Tulajd.  ért.  a  homályos sötét test-
nek  világossá  tevése.  2)  Atv.  ért.  az  ész homályának
eloszlatása  ,  vagy  valamely  homályos,  elvont  eszmé-

nek  felfoghatóvá  tevése;  kétes  értelemnek  eloszlatá-
sa ;  a  dolog  mibenlétének  megfejtése.  V.  ö.  FELVI-
LÁGOSÍT.

FEL-  v.  FÖLV1LÁGOSODÁS,  (fel-  v.  föl-vilá-
gosodás)  ősz.  fn.  Tulajd.  ért  homálynak,  sötétségnek
eloszlása.  Atv.  ért.  az  észnek  azon  állapota,  midőn
az  eszmék  zavarából  kibontakozik,  midőn  a  dolgok-
ról  helyes  fogalmai  vannak.  V.  ö.  FELVILÁGOSO-
DIK.

FEL-  v.  FÖLVILÁGOSODIK,  (fel- v.  fól-vilá-
gosodik)  ős:,  k.  l)  Tulajd.  ért.  a  homály,  sötétség
eloszlik  valamiről.  Gyertyagyiijtatkor  felvilágosodik  a
sötét  szoba.  2)  Atv.  ért. felvilágosodik  az  ész,  midőn  a
tárgyakat  egymástól  megkülönbözteti,  midőn  a  dol-
gokról  helyes  fogalmak  keletkeznek  benne.  Felvilá-
gosodik  a dolog,  midőn úgy  tűnik  fel  elménkbon, mint
valósággal  van:  midőn  nincsenek  róla  hibás  eszmé-
ink ;  midőn  tudomásra  jön  stb.

FEL-  v.  FÖLVILÁGOSODOTT,  (fel- v.  fól-vi-
lágosodott)  ősz.  tnn. Atv.  ért.  a  tárgyak  felől  helyes
fogalmakkal  biró;  kinek  elméje  a  bölcsészet  által  ki
van  művelve ;  alapos  ttidományú.  Felailágosodott  férfi,
század.

FEL-  v.  FÖLVILÁGOSODOTTSÁG,  (fel-  v.
föl-világosodottság)  ősz.  fn.  Az  észnek azon  tulajdon-
sága  vagy  állapota,  midöu  fel  van  világosodva.  V.  ö.
FELVILÁGOSODOTT.

FEL-  vé  FÖLVILÁGOSÚL,  (fel-  v.  föl-világo-
HÚ!)  ősz.  önh.  Benső  működés által,  mintegy  Önerejé-
ből  világossá  lesz.  Használják  elv.  ért.  Sok  fllrkétzés,
kutatás,  olvasás,  tanulás  álfái  felvilágosul  az  em-
beri  ész,

FEL-  v.  FÖLVILLÁMLIK, (fel-v. föl-villámlik)
ősz.  k.  Villámolva,  villám alakban  feltűnik,  villám-
ként  follobban.  Felrillámlik  az  elslllt  puskapor.  Fel-
1,-ilfámlitnak  a  harczosok  fegyrerti.  V.  ö.  VILLÁM-
LIK.

FEL-  v.  FÖLVILLAN ,  (fel-  v.  föl-villán)  ősz.
önh.  Hirtelen támadó és  elmúló  fényben  feltün.  Atv.
ért.  felvillan  valamely  eszme,  gondolat,  midőn  hirte-
len,  véletlenül,  clfígondolat  nélkül  támad.  V.  ö.  VIL-
LAN.

FEL  v.  FÖLVILLANÁS,  (fel- v.  föl-villanás)
ősz.  fn.  A  világosságnak ,  fénysugárnak  hirtelen  fel-
tűnése  és  elmúlása.

FEL-  v.  FÖLVILLÁZ,  (fel- v.  föl-villáz)  ősz.
áth.  Villahegyrc  felszurdal,  villával fölszed,  felgyújt.
Ftlvillázni  a  Iáiból  a  csitazát.  Felvillátni  a  renden

fi'ki.-ö  üsénát.
FELV1NCZ,  mezőváros  Erdélyben,  Aranyos

székben;  helyr.  Felcincz-en,  —re,  —röl.

FEL-  v.  FÖLVIRAD,  (fel-  v.  fol-virad)  ősz.
önh.  1)  Homály, sötétség,  fényre,  világosságra  válto-
zik  ;  különösön  ,  éj  után  a  nap  fénye  feltűnik.  Szo-
kottabban  :  meijvirad.  Má\- frlviradt,  menjünk  dolgoz-
ni.  2)  Atv.  ért.  felébred,  álmából  felkel.  V.  6.  VI-
RAD.
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FEL-  T.  FÖLVIRÁGOZ,  (fel- T.  föl-virágoz)
ősz.  áth. Virággal  vagy  virágokkal  feldíszít,  felczif-
ráz,  felcziczomáz.  Felvirágotni  a  kalapot,  süveget.
Felvirágotni  át  ablakot.

FEL-  v.  FÖLV1RÁGOZIK  v.  —VIRÁGZIK,
(fel-  T. f.l-virágozik  v.  —virágzik)  ősz. k.  Virágokra
nyílva, magasra  nő, felnő,  feluyúlik.  Használják átv.
ért  is, pl.

.Merre zúgnak  habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád  hőé  magzatjai
Felvirágozának." Kölcsey.

FEL-  v.  FÖLVIRASZT,  (fel- v.  föl-viraszt)  ősz.
áth.  és  önh. Az  éjét  virasztással  tölti,  éjen  át  fenvan.
Egét*  éjét  vagy  éjen  feloiraatani.

FELVIRRAD,  FELVIRRASZT, 1. FELVIRAD,
FELVIRASZT.

FEL- r. FÖLVISZy  (fel- v.  föl-visz) ősz. áth. 1)
Emeltebb,  magasabb  helyre  visz. A sas f elviszi  a  tták-
mányt /étikébe.  A  tatán felvitte  Urunkat  a  hegyre.  2)
Valamely  ügjet  alsóbb  bíróság  elől  felsőbb  elé ter-
jeszt  A  pert  a  megyei fífrvényutéktdl felvinni  a  ki-
rályi  tábláho*.  3) Átv. erkölcsi ért. Felvitte  Itten  a
dolgát,  ám. jó  állapotra  felsegítette.

FEL-  v.  FÖLVITORLÁZ,  (fel-  v.  föl-vitorláz)
üsz. áth. és  önh.  1)  Vitorlával  felkészít  Felvilorldtni
a  tengeri  hajót.  2)  Átv. ért.  vitorlás  hajón  fölfelé
megy. Fe'vitorlatni  át  éjnalá  tengerre. •

FELVÍZ,  puszta  Nógrád  megyében ; helyr.  Fel-
vít-en,  —re,  —röl.

FEL- v.  FÖLVIZSLAT,  (fel- v.  fól-vizslat)  ősz.
áth.  Vizsla  módjára  felkutat,  fölkeres,  felfürkész  va-
lamit.

FELVON,  (fel-vön) ősz.  áth. Magasabb, emel-
tebb  helyre  von  valamit  Stekeret,  stánt  felvonni  a
dombra.  V.  ö. VON.

FELVONÁS,  (fel-vonás)  ősz.  fn.  1)  Cselekvés,
melynél  fogva  valamit  magasra,  emeltebb  helyre vo-
nunk.  2)  Színműnek  egy-egy  főrésze,  minthogy élé-
adás  alkalmával  az  előfüggönyt  minden  ily  főrész
előtt  felvonják.  EUÖ,  második, harmadik  felvonót.  V.
ö.  FELVON.

FELVONÁSOS,  (fel-vonásos)  őse.  mn.  Színmü-
vet  illetőleg  ám. egy  vagy  több  felvonású.  Négy,  üt
felvonótól  ttomorú  játék.

FELVONÓ,  (fel-vonó) ősz.  mn.  1) Cselekvőleg:
ami  vagy  aki valamit felvon. 2)  Szenvedőleg: ami ügy
van  elkészítve,  hogy  fel  lehessen  vonni. Felvonó  híd.
Felvonó  kapu.

FELVONOGAT,  (fel-vonogat)  ősz.  gyak. áth.
Holmit  egymás  után  felvon.  KUtélen feloonogaíni  pad-
látra  o  litttet  Mákokat.

FELVONT,  (fel-vont)  ősz.  mn.  Ami  fel  van
vonva,  fölfeszítve,  magasra  vont.  Felvont  putkatár-
kány.  Felvont  Mdeg.  Felvont  otapóajtó.

FELVONTAT,  (fel-vontat)  ősz.  áth.  Vonómar-
hák,  vagy  más  emberek  segedelme  által  valamit ma-

gasabb,  emeltebb  helyre  vontat.  Felvontatni  ökrökkel
a fenyuttálakal  a folyópartra.  Lovakkal felvontatni  a
gabonát  hajókat  Győrbe.  V.  ö.  VONTAT.

FELZABÁL,  (fel-zabái)  ősz. áth. Zabáivá, ázás
éhes  barom  módjára  mohón  föleszik,  fölemészt  vala-
mit  Emberről  csak  megvetifleg,  és  a'só  beszédmód-
ban  használják.

FELZABLÁZ,  (fel-zabláz) ősz. áth. Zabiára  fog,
zablával  fölszerel,  fólszerszámoz.  Felaablátni  o pari-
pát.  A  befogott  lovakat f  eltoblámi.

FELZABOLÁZ,  (fel-zaboláz)  ősz. áth. 1.  FEL-
ZABLÁZ.

FELZAJDÚL,  (fel-zajdúl)  ősz.  önh. Zajra  fa-
kad,  zajt  emel. Feltajddl  a  látongó  néptömeg.

FELZÁR,  (fel-zár)  ősz.  áth. Valaminek*zárát
felnyitja.  Feltárni  a* ajtót,  kaput.  V.  ö. ZÁR.

FELZÁRÚL,  (fel-zárul)  ősz.  önh. Valaminek
zára  felnyílik.  Feltárulnak  a  kapuk,  nekrények.

FELZAVAR,  (fel-zavar)  ősz. áth. Valamit  úgy
fölkever,  hogy  zavarossá  legyen.  Feltavarni  a  vitet.
V.  ö. ZAVAR,  ZAVAROS.  Átv. ért  valamely  ügyet
rendetlenségbe  hoz, bonyolodottá  tesz;  csendet, bé-
két, nyugalmat  felháborít.

FELZAVARÁS,  (fel-zavarás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés , illetőleg  keverés, turkálás, melynél  fogva  vala-
mit  tulajd.  vagy  átv. értelemben  felzavarnnk.

FELZAVARODIK,  (fel-zavarodik)  ősz.  k.  Za-
varossá  lesz,  fölkeveredés  által  sűrűvé, homályossá
változik.  Mondjuk  híg  testekről.  Feltavarodik  a
vít, bor.

FEL-, jobban  :  FÖLZENDÍT,  (föl-zendít)  ősz.
áth.  Zajos  mozgalomra  felizgat, felingerel,  különösen,
országtani  ért. a  fejedelem  vagy  törvényes  hatóság,
elöljáróság  ellen  másokat  felbajt.  A fűid  népit  holmi
áligéretekkel  föltenditeni  a  nemetiég  ellen. V.  ö. ZEN-
DÍT.

FEL-, jobban  :  FÖLZENDÍTÉS,  (fól-iendítés)
ősz.  fn.  Zajos  mozgalomra  izgatás,  a  fejedelem  vagy
általán  a  felsőség  ellen  felingerlés,  felbujtás.

FEL-, jobban  : FÖLZENDÜL,  (föl-zendül)  ősz.
önh.  Zajos  mozgalomra  fakad;  fejedelme,  elöljáró-
sága  ellen  feltámad,  zajt  üt.  Föltendülnek  át  ugatott
népek.

FEL-, jobban: FÖLZENDÜLÉS,  (föl-zendülés)
ősz.  fn.  Zajos  mozgalom a  nép  között;  a  fejedelem
vagy  törvényes  hatalom  ellen  daczoló  fölkelés.

FELZET,  (fel-z-et)  fn.  1. FÖLZET.
FÉLZÖLD,  (fél-zöld)  ősz.  mn. Zöldes, kevéssé

zöld,  világos zöld.
FELZÖRÖMBÖL,  (fel-zörömböl)  ősz.  áth.  Zö-

römbölve  fölver,  fölriaszt,  fölkerget.  Át  egymást  «*ő
koctik feltörömbölik  át  alvókat.  V.  S. ZÖRÖMBÖL.

FELZÚDÍT,  (fel-zúdit)  ősz.  áth.  Zúgó  mozga-
lomra  felizgat,  azt teszi,  hogy  felzúgjon.  A  ttűvétt
felvidítja  a  tengert.  Itgató  letteddel  feltúditani  a né-
pet  törvényes  elöljárói  ellen. V.  ö.  ZÚG,  ZÚDÍT.

FELZÚDÍTÁS,  (fel-zúdítás) ősz.  fn.  Zúgó moz-
galomra  izgatás,  felhúborítáa.
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PELZUDUL,  (fcl-zúdúl)  ősz.  önh.  Zugra  fel-
háborodik,  felinddl,  ellene szegül valakinek.  FeltúdM
a  tenger. Felaidúlnak  ÓM  ugatott  népek.

FELZÚDULÁS,  (fel-zúdulás)  ősz.  fa.  Zúgó
hanggal  párosult  mozgalom.  Tenger  feltúdtdáta.  Átv.
ért.  elégiiletlen,  boszús,  elkeseredett  népnek zdg&ssal
egyesfiit  ellenszegülése,  fölkelése.

FELZSÁKOL,  (fel-zsákol)  ősz.  áth.  Valamit
zsákra  szed,  zsákokba  feltakarít  Felttdkolni  a lelátott
burgonyát,  a felttórt  gabonát.

FELZSOMBIKOL,  (fel-zsombikol)  ősz.  áth.  1.
FELHANCSIKOL.

FÉM,  (fe-em)  1)  elvont  gyök fémlik  igében  és
származékaiban;  2)  újabb  időben önállólag  főnévül
is  kezd  használtatni; tt  fém-ét.  Érez,  minden  idegen
elemektől  megtisztított  állapotban  véve,  tehát  egy-
szerű,  fényes,  nyújtható,  s  különös  hév- és  berzveze-
tési képességgel bíró  test,  milyenek  az arany,  ezüst,
vas,  réz stb.  (Metallum).

FÉMDÉK,  (fe-em-dék)  fa.  tt  fémdét-ét.  Újabb
időben  a  latin  metaUoid  magyar  elnevezésére  ajánl-
tatott,  sőt  alkalmazásba  is  vétetett, de nem  szeren-
csésen ; mert  ,fémdék'  a  fémhez  némileg hasonló  tes-
tet  jelentene,  ,metalloid'  vagy  máskép  ,ametallum'
pedig  oly  elem, mely a  fémek  sajátságaival  nem bír.

FÉMLIK, (fe-em-1-ik) k.  m. féml-itt,  htn.  — ení.
Ragyog, mint  fém vagy  akármily  fényes  test.  V.  ö.
FÉNYLIK.

FEN, (1),  FEN  v.  FŐN, (fé-n  v.  fö-n)  ih. mely-
ben  az  n  betű  bizonyos  magasságon  (fi)  létezést,
helyben  maradást  jelent, ellentéte  :  len  (le-n). Na-
gyobb nyomatosság  kedveért  kettős n-t is  fblveszen  :
fenn,  mint  len  nyomatosabban  leim,  vagy  t  betűvel
megtoldatik  : fent,  lent,  minthogy mind  az n, mind  a
t  helyet  kimutató  képzők.  Egyébiránt  széphangzat
okából  a  kettőztetésnek  akkor  van inkább  helye, ha
vagy  magánosán  áll, például  ott fenn  v.  fent,  vagy
pedig ha az öszvetételnél  magánhangzó jő  utána, pl.
fennáll  v. fentáll,  fennül  v. fentül,  ellenben  :  fenma-
rad, fentart.  Ezen  kérdésre hol t  felelvén  meg, ugyan
oly  helyragos neveket  vonz,  melyek  e kérdésre  vála-
szolnak, pl.  Fenn  a  hegyen;  fenn  a  várban. Fenn La-
jotnak  udvarában.  (Vörösm.). Különbözik a fel  szó-
tól,  a  mennyiben fen  mint  mondók,  helyben  (magas-
ban)  maradást, nyugvást, fel  pedig  (magasba, ma-
gasra)  mozdulást, mozgást jelent,  miként  származá-
saik  is  mutatják  (fe-1  v.  fe-el,  és  fe-n v.  fe-én);  innét
különbözők  : feláll  és fennáll,  feljár  és fenjár,  f diát
és fenlát,  felrepül  és fenreptU,  felül  és fenntíl  stb.

A  helyesírást  illetőleg  (fen  vagy  fOn),  ezen  szó-
ra  is  épen azon  megjegyzések  állanak,  melyeket  fel
szónál  érintettünk.

FEN,  (2),  áth.  m. fen-t.  Szilárd  testet  csiszolás,
dörzsölés, köszörülés  által  élesít.  Kélt,  kottát,  tarlót
fenni.  Igen  feni  a  bicskáját.  (Km.)  Átv.  ért.  fogát
fenni  valakire  v.  valamire.  Hanghasonlat  miatt néha
ám.  ken;  innen :  ken fen,  keni feni,  öttveXfntr  fente

AKAD.  MAOY  SXÓTÍ.B  U.  KÖT.

magát.  Öszvetételei  :  befen,  kifen,  megfen,  öttvefen,
ttétftn.  Származékai  : fene, feneget  v. fenyeget,  fene -
letdik  stb.

FENCSEL,  (fen-cs-el)  kies.  gyakoritó  áth.  m.
fenctel-t.  Gyakran  és  aprósan  fen.  Fenctcl-kene»el.

FENCSÉREZ,  (fen-cs-ér-ez)  áth.  m.  fenetéret-
tem,  —tél,  —élt. L.  FENCSEL.

FENCZ,  (fen-cz)  fn.  tt.  fenet-et.  Csíkos  vonás
az  állati  bőrön vagy  növény  héján.  V.  ö.  FANCZ.
Rokon  vele  : von,  von*.

FENE,  (1),  (fen-e)  mn.  tt. fenét,  tb. fenék.  Átv.
ért  ám.  fen-ő,  ami fegyvert,  körmöt,  fogat  fen  mások
ellen,  azaz vad,  vérengző,  pusztító, kegyetlen,  fene-
kedő.  Fene  vad, fene  állat, fene  bogár, fene  ember,
fene  termettet, fene  riih, fene  rák.

Rokonságok, a következő  szót  is  ide értve, a  tö-
rök  fenő.  (rósz),  hellén  90?!?,  (forog  (öles, gyilkos-
ság)  stb.

FENE,  (2),  (I-  föntebb)  fn.  Általán  az  állati
testen  rágódó, s  azt lassan-lassan  emésztő  kóranyag,
seb, melyet  máskép  ráknak  neveznek.  Farkat  fene,
holt  fene.  A  nép  szájában  igen  is  forgó  kifejezés,
mely  gyakran  legczifrább  és tréfás elnevezéseket kap,
mint  :  fitty  fene,  vwen  kullogó fene,  kadarkuti  fene,
apró fene,  fiat  fene.  Egyen  meg a fene  kenyér  nélkül
v. olyan apróra,  mint  a  mákttem. Egyen  meg a magad
fenéje.  Fene  Atiston  ki  a  gyepre  stb.

FENEGET,  (fen-ég-et)  áth.  és  gyakor.  múlt.
fenéget-tem,  —tél,  —étt.  1)  Tulajd.  ért.  valamit
gyakran  fen.  Fenegetni  a  kardot,  a  kottát.  2)  Átv.
ért  a haragnak,  boszűnak  bizonyos jeleivel  \jeszget,
s  mintegy boszuálló vagy  büntető  fegyvert  fen valaki
ellen.  Verettel,  börtönnel,  halállal fenegttni  a  gonott-
tévöt.  A  második  értelemben  ssokottabb :  fenyeget.
V. ö. FÉNY  elvont gyököt  Így/«ne  is  tájdivatosan  :
fénye.

FENÉGETÉS, (fen-ég-et-és)  fn.  tt  fenégetét-t,
tb.  —ék.  Cselekvés,  melynél  fogva  valakit  fenege-
tttnk. FenegetétW  félni  vagy  nem f élni. V.  ö.  FENE-
GET.

FENÉGETÖDIK,  (fen-ég-et-ö-d-ik)  1.  FENÉ-
GETÖDZIK.

FENÉGETŐOZÉS,  (fen-óg-et-ő-d-z-és)  fn.  tt.
fenégetödtét-t,  tb.  — (ft.  A  boszuvágy  kitörése, midőn
valakit  fenegetünk.  V.  ö.  FENEGET,  FENÉGE-
TÖDZEK.

FENÉGETÖDZIK,  (fen-eg-et-ő-d-z-ik)  belsz.
m. fenégetSdt-tem,  —tél,  —Ott.  htn. fenégetSdt-ni  v.
—tni.  A  boszuálló  harag  bizonyos  jeleire  kifakad,
vagyis  kijelenti,  hogy  valakit  akármily  rósz  tette mi-
att  megbüntet, megtorol.  Val  vei  ragu  neveket  vonz.
Verettel,  halállal f  enegeíotbeik.

FENÉGETÖZÉS.FENÉGETÖZIK.l.  FENÉ-
GETÖDZÉS,  FENÉGETÖDZIK.

FENÉK,  (fen-ék,  ami  fenSdik,  t.  i.  valamely
test  alsó  része,  mely az  alatta  szilárdul  állóhoz,  pl.
földhöz  fenődik  vagy  nyomódik;  rokonságok  a  latin

öl
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fundus,  szláv  bednek)  fn.  tt. feneket.  Némelyek  eze-
rént  e  szó  annyi,  mint  a  vékony  hangon  ejtett  fonák,
mivel  a  tárgy  földnek,  tetejének  csakugyan  fonákját,
visszáját  jelenti.  Hordó  teteje  é» feneke.  Ilyen  rokon
értelem  van  a  fel-  s  alhangú  kenyér  és  kanyar,  cseléd
és  család  szók  között  is.  Ismét  mások  (pl.  Kassai
József)  szerént  ám. fentartalék,  vagyis  : fennék.  Je-
lenti  pedig  különösen  1)  valaminek  alját  Hajó  fene-
ke, vit feneke,  dob feneke.  Pokol feneke.  Menj  innen  a
pokol fenekébe,  fenékig  felhajtani  a poharat.  Fenékig
kittáradt patáitok.  Átv.  ért  alfél.  A fenekire  vertek.
2)  Valaminek  alapját,  amire  valami  állítva,  építve
van.  Fenékfal,  fenékkStzál,  fenéktámasz,  fenékszln.
Nagy  feneket  keríteni  a  beatednek,

FENÉKCZIFRA,  (fcnék-czifra)  ősz.  fn.  Czifra-
ság  némely  müvek, pl.  edények,  hordók  fenekén.

FENÉKDESZKA,  (fenék-deszka) ősz.  fn.  Desz-
ka,  mely  fenék  gyanáut tétetik  le valahová;  valamely
faeszköz,  faedény  fenekefii  szolgáló deszka, pl. fenék-
deszka  a  csónakban,  hajóban.

FENEKÉDÉS,  (fen-e-kéd-és)  fn.  tt.  fenekédét-t,
tb.  —ék. Indulat vagy  szenvedély,  mely  a haragnak,
boszunak  bizonyos  ijeszgető  jeleivel  tör  ki.  V.  ö.
FENE.

FENEKÉDIK,  (fcn-e-kéd-ik)  k.  m.  fenckéd-lem,
—tél,  —étt.  A  boszuálló  indulat  bizonyos  jeleivel
tör ki  valaki  ellen,  vagy  boszuálló  indulatot  forral,  s
mintegy  fegyvert  fen  másokra.  Rá  re  ragu  neveket
vonz.  A  rost  testvér  testvérére  fenekedik.

FENEKEL,  (fen-ek-el)  áth.  m. fenekel-t.  Vala-
mit  fenékkel  ellát; feneket  csinál  valaminek.  Hordót
fenekelni.  Átv.  ért.  megfenekel  valakit,  ám.  az  alfelét
megveri.

FENÉKÉPÜLET,  (fenék-épület)  ősz.  fn.  Az
épület  alaprésze, melyre a többi  épületrészeket rakják.

FENEKES,  (fen-ek-es)  mn.  tt.  fenekts-t,  tb.
Iminek  feneke  van,  ellentéte:  feneketlen.

FENEKET,  (fcn-ek-et)  ih.  a  székelyeknél  ám.
fenekestül.  Feneket f elfordult  (Kriza  János).

FENEKETLEN,  (fen-ek-etlen)  mn.  tt  feneket-
Un-t,  tb.  —ik.  1)  Aminek feneke  nincsen.  Fenéket-
len  tapogató  kosár.  Feneketlen  üvegbura.  Feneketlen
fazék,  hordó,  kád.  Fúrják,  faragják  száját,  oldalát,
még  is  feneketlen.  (Mese).  2)  Igen  mély.  Feneketlen
sár,  tó,  tenger. Határozóilag  ám.  fenék  nélkül,  fene-
ketlenül.

FENEKEZ,  (fen-ek-ez)  áth.  m.  fenekez-tem,
—tél,  —étt.  Feneket  csinál  valaminek.  Hajót,  hor-
dót f eneketni.

FENÉKFA,  (fenék-fa) ősz.  fn. Általán, gerenda,
deszka, karó,  czölöp  stb.  alakban  s  fenék  gyanánt
szolgáló  fa.

FENÉKFAL,  (fenék-fal) ősz.  fn.  1.  ALAPFAL.
FENÉKFÜRÉSZ,  (fenék-fürész)  ősz.  fn.  Kádá-

rok  fűrésze,  melylyel  a kádak,  hordok,  s  egyéb  edé-
nyek  fenekét  kifürészelik.

FENÉKGERENDA,  (fenék-gerenda)  ősz.  fn. L
ÁLTALGERENDA.

FENÉKGYALU,  (fenék-gyalu)  ősz.  fn.  Az  asz-
talosok  kurta, zömök  gyaluja.

FENÉKHUZÓ,  (fenék-húzó)  ősz.  fn.  Kádárok
eszköze,  mely  által  a  faedények  dongáit  a  fenékre
húzzák.

FENÉKKARÓ, (fenék-karó) ősz. fn. 1. ALAP-
KARÓ.

FENÉKKÖ, (fenék-kö) ősz. fn. 1. ALAPKŐ.
FENEKLIK,  (fen-ek-1-ik)  k.  m. fenekl-élt,  htn.

jenékl-tni.  Fenékre  száll.  Feneklik  a  hajó,  midSn  fe-
neke  a  vi* fenékéi  éri.  Feneklik  a  szekér, midőn  tenge-
lyei  sárba  merülnek,  s  nem haladhat.  V.  ö. MEGFE-
NEKLIK.

FENÉKMÉRÖ,  (fenék-mérő)  ősz.  fn.  Zsinegre
kötött  érczgolyó,  melylyel  a  vizek  mélységét  mérik.
Kik  is  aláboesátoán  a  fenékmérSt  Msz  lépésnek  talá-
lák  (a vizet). Káldi  Apóst  csel.  27.  28.

FENÉKRAJZ,  (fenék-rajz)  ősz.  fn.  L  ALAP-
RAJZ.

FENÉKSZAPPAN,  (feuék-szappan)  ősz.  fn.
Debreczcni  szappan,  fenekes,  sziksós  helyekről  gyűj-
tött  anyagból  való  szappan.

FENÉKSZÍN,  (fenék-szín)  ősz.  fn.  1) Szín vagy
festék,  mely  egyéb  festékek  alapjául  szolgál.  A  fes-
tészcknél  fenékszinek  : a  sárga,  vörös és kék.  2) Azon
szín,  mely  valamely  anyagban,  képben,  festményen
az  alapot  foglalja  el.

FENÉKTÁMASZ,  (fenék-támasz)  ősz.  fn.  Tá-
masz,  melyre  mint  alapra  az  egész  épület  nehez-
kedik.

FENÉKTOJÁS,  (fenék-tojás)  ősz.  fn.  Tojás,
melyet  a  tyúk  fészkébe  tesznek,  vagy  benne  hagy-
nak,  hogy  odajárjon  tojni,  máskép  : poloztna.

FENÉKVAS,  (fenék-vas)  ősz.  fn.  A  rézmívesek
ülővasa,  melyen  a  rézedények  fenekét  kiverik.

FENÉKVÍZ,  (fenék-víz) ősz. fn.  Midőn lapályos
vidékeken  vízáradás  alatt vagy  után, a földből  feladja
magát,  felszivárog  a  víz ,  ezt  fenékvíznek  nevezik.  A
réteket, pinezéket fölveri  a fenékvíz.  Ás  áradás  nem tett
kárt,  de igen  a  fenékvíz.

FENÉKVONÓ,  (fenék-vonó) ősz.  fn.  lásd  : FE-
NÉKHUZÓ.

FENERES,  falu  Bihar  megyéb.m; helyr.  Fene-
rés-én,  —re, —rbl.

FENES, falu  Bihar  megyében  ;  KIS—, erdélyi
faluThordamegyében;  OLÁH—,  SZÁSZ—, erdélyi
falvak  Kolos  megyében;  helyr.  Fenes-en, —re, —röl.

FENÉS,  (1),  (fen-és)  fn.  tt.  fenés-t,  tb.  — ék.
Cselekvés,  melynél  fogva  valamit  fenünk,  köszörü-
lünk,  élesítünk.  Kard,  kés, kasza fenése.  Kenés-fenét
ám.  szüntelen  kenés. V.  ő.  FEN.

FENÉS,  (2),  (fcn-e-es) mn. tt. fenés-t  v. — ét,  tb.
—ék.  Amit a  fene rongál, emészt,  esz.  Fenét  test.  V.
ö.  FENE,  fn.

FENÉSEN,  (fen-e-es-en)  ih.  A  f én étül rongálva,
emészt v >. Köznép  nyelvén  némely, tájakon  annyit  is
tesz : i  én  nagyon.  Fenéién  dolgoztunk.
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PENESÉG,  (fen-e-ség) fii. tt.  feneség-ét.  Vadság,
kegyetlenség;  fene  gyanánt  rongáló,  emésztő  szer
vagy  tulajdonság.  Köz  nyelven,  valamely  dolognak,
ügynek  veszélyes  állapota.  Az  ám  a feneség,  hogy  stb.

FENEVAD,  (fene-vad)  ősz.  fn.  Ragadozó,  vé-
rengző,  vérszopó  vad  állat, pl.  tigris,  párducz ,  oroz-
lán,  farkas  stb.

FENEVAR,  (fene-var)  ősz.  fn.  Pokolvarhoz  ha-
sonló  mérges  var.

FENÉZ,  (fen-e-ez)  önh.  m.  fenéz-tem,  —tű,
—itt.  Fenével  káromol  vagy  káromkodik.

FENÉZÉS,  (fen-e-ez-és)  fn.  tt.  fenéz's  t,  tb.
—ék.  Fenével  káromkodás.

FENKÖ,  (fen-kö,  tájdivatosan  : fénkö)  ősz.  fn.
Általán  kő,  melylyel  valamit  élesítés  vagy  fényesítés
végett  megfenünk.  Különösen  hosszúkás  sima  kő,
melylyel  kaszát,  beretvát  stb.  élesítenek. Különbözik
ettől  azon  homokkőből  készített,  s  kerek  formára ala-
kított  eszköz,  melyet tengelye körül forgatnak,  s  rajta
holmi  vaseszközöket  élesítenek  ,  mely  köszörilkö-ncí
hivatik.

FENN  v.  FENN,  ih.  1. FEN,  ih.
FENNAKAD,  (fenn-akad)  ősz.  önh.  1)  Magas

helyen  akad.  Kalapja  fennakadt  áfán.  Fennakadt  a
szegen.  2)  Ügy  megakadt,  megsülyedt,  hogy  se  ide,
se  oda  nem mozdulhat.  Fennakadt  a  szekér  a  sárban.
A  hajó  fennakadt  a  zátonyon.  3)  Átv.  ért.  valamiben
megütközik,  mcgbotráukozik.  .1  szigorú  erkSlrttoró
mindenen fennakad.  V.  ő.  AKAD.

FENNAKADÁS,  (fenu-akadás)  ősz. fn.  Állapot,
illetőleg  megállapodás ,  midőn  valaki  v.  valami  fenn-
akad.

FENNÁLL,  (fenn-áll)  ősz. önh.  1) Magas helyen
áll.  Ön,  én, ön  ragu  neveket  vonz.  A  varja  fennáll  a
toronycsúcson.  2)  Atv. ért.  folyvást  létezik.  Afryfevn-
áflnak  a  régi  népszokások.  Visegrád  vártínak  már  csuk
romai  állanak  fenn.  V.  ö.  ÁLL.

FENNÁLLÓ,  (feun-álló)  ősz. inn.  1)  Magasabb,
emeltebb  helyen,  vagy  függőleges  irányban  álló.  2)
Folyvást  létező,  tartó,  ami  még el uein  múlt.  Fennálló
törvények,  intézetek,  szokások.

FENNÁLLVA,  (fenn-állva)  ősz.  ih.  Nem ülve
vagy  fekve, hanem egyenesen  állva. Fetmállca  beszélni.
Fennállva  imádkozni.

FENN-  jobban  : FÖNNEMLÍTÉTT,  (fönu-em-
lítétt)  ősz.  mn.  Miről  csak  imént,  miről  épen  előbb
volt  szó.  Élünk  vele  részint  figyelmeztetésül,  részint
az  illető  személy ,  tárgy  ismétlésének  kikerülésére,
kivált  hivatalos  irományokban.  A  fennemlített  pana-
szos  fél  kérelmei  stb.

FENNEN,  (fú-nn-en)  ih.  Már  Öszvetételénél
fogva  jelenti  a  fenn  szónak  nagyobb  nyomatosságát,
s  ám.  igen  fenn,  a?az  kevélycn,  fcnhéjázva.  Fennen
beszélni.  Fennen  hordozni  orrát.  No  no,  csak  ne  oly
fennen.  Máskép  : fennyen.  Tájdivatosan  : fönnön  vagy
fijnnyön.

FENN-  v.  FÖNNÉRINTETT,  (fenn-  v.  fönn-
tirintett)  ősz.  mn.  A  beszéd  előbbi  részében  érintett,

említett.  A  fennérintett  dologról  most akarok  bővebben
szólani.  V.  ö. ÉRINT.

FÉNNEZ,  (fé-nn-ez)  önh.  m. fénnet-tem,  —tél,
— élt.  l.FENHÉJÁZ.

FENFORGÓ,  (fen-forgó)  ősz.  mn. Ami  jelenleg
szóban  , kérdésben , vitatásban  vagy  divatban,  kelet-
ben  van.  A  fenforgó  napikérdések  kötött  és  a  legneoe-
zetesb.  Fenforgó  hírek,  tervek,  javítások  stb.

FENFOROG,  (fen-forog)  ősz.  önh.  Szóban,  kér-
désben,  tárgyalás,  vitatás  alatt  van.  Ügye  fenforog  a
vármegyei  törvényszéken.  Ez  fontos  dolog,  melyben  be-
csületünkforog  fenn.

FENHANG,  (fen-hang)  ősz.  fű.  1)  Szokott  be-
szedi,  nem  suttogó  hang.  Fenhangon  (fenszóval)  be-
szélni.  2)  A  zenészeiben  legmagasabb  hang,  felhang.

FENHÉJÁZ,  (fen-héjáz)  ősz.  önh.  Héja  madár
módjára  magasan lebeg.  Átv. és  szokott  ért.  kevélyke
dik,  magasra  lát,  fenlát.

FENHÉJÁZÁS,  (fen-héjázás)  ősz.  fn.  Kevély-
kedő  nagyralátás.

FRNHORD,  (fcn-hord)  ősz.  áth.  Magasan  vagy
magasra  tartva  hord  valamit.  Átv.  ért  fenhordja  fe-
jét,  orrát  ám.  rátartós,  büszke, nagyralátó.

FENHORDOZ,  (fen-hordoz)  ősz.  gyak.  áth.
Folytonosan,  gyakran  fenhord.

FENJÁR,  (fen-jár)  ősz.  önh.  1)  Magasan  száll,
repül,  lebeg.  Fenjár  a  sas.  Fenjár  délben  a  nap.  Fen-
járnak  képzeleti,  gondolatai.  2)  Betegségéből  fellába-
doz.  Már  gyógyul  a  beteg,  mert  fenjár.

FENJÁRÁS,  (fen-járás)  ősz.  fn.  1)  Magasan
szárnyalás,  repülés,  lebegés.  2)  Betegség  utáni  lába-
dozás.

FENKE,  (ám.  feii-ö-ke  v.  fen-kő)  fn.  tt.  fenké-t.
Dunamclléki  szó  (Kassai  József).  L.  FENKÖ.

FENKELY,  (fen-ek-ely)  fn.  tt.  fenkely-t,  tb.
—ék. Ftíiiekedő, feuhéjázó.  Eléjön a Debreczeni Gram-
matikában.  Hihetőleg  a  ,fenkölt'  tájdivatos  kiejtése.

FÉNKÖLT,  (fén-költ)  ősz.  mn.  1)  Fenséges,
magasztos.  2)  Feuhéjázó,  nagyralátó.

FENLÁBBÓ,  (fen-lábbó)  1. FENLÁBÓ.
FENLÁBÓ,  (fen-lábó)  ősz.  mn.  Oly  úszó,  ki  a

vizén  nem  neki  fekve,  hanem  lépve  halad.
FENLÁT,  (fcn-lát)  ősz.  önh. Nagyralát,  nagyra

tartja  magát,  kcvélykedik.

FENLÁTÓ,  (fen-látó)  ősz.  mű.  Nagyravágyó,
kevély,  ki  fejét  magasra  tartva  jár.

FEN-,  jobban  :  FÖNLEBEG  ,  (fón-lebeg)  ősz.
önh.  1) Magasan  lebeg.  Fönlebeg  a  léggolyó,  a  zsák-
mánylesö  sas  , héja,  vércse.  V.  ö.  LEBEG.  2)  Vala-
mely  híg  test  felszínén  fentnrtjn  magát,  el  nem  me-
rül.  A  felfúll  hólyag  fönlebeg  a  vízen.

FEN- v. FÖNLÉG, 1. FELLÉG.
FEN- v. FÖNLÉTEL, 1. FELLÉTEL.
FENMARAD,  (fen-marad)  ősz.  önh.  1)  A  többi

elhasznált,  elfogyott,  elveszett  stb.  tárgyak  közöl
használatlan,  cl fogy át Ián  állapotban marad.  Az  útra
szánt  pénzből  fenmaradt  néhány  forintom.  2)  Folyto-

51*
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nosan  tart,  létezik; épen  marad.  Fenmarad  a  híre
nagy  tetteidnek. Át  alperes  vistkereteii joga  fenmarad.
8)  Le  nem fekszik,  az  éjt  virasztva tölti.  Fenmaradni
a  beteg  mellett.  Egész  éjjel  fenmaradni.

FENMARADÁS, (fen-maradás) ősz.  fn.  Állapot,
midőn  valaki  vagy  valami  fenmarad.

FENNÚSZ,  (1),  (fenn-úsz)ösz.  önh.  A  híg  test-
nek,  folyamnak fólszinán  úsz.  Fennútsnak  a  vízi  ma-
darak.

FENNÚSZ,  (2),  (fenn-üsz)  ősz.  fn.  Vízben, ne-
vezetesen  tavakban  tenyésző  növénynem,  mely  a  víz
•zinén  úszkál.  (Filix).

FENN-ÚSZIK,  (fenn-űszik)  ősz.  k.  Valamely
lelketlen  test a  folyadék  felszínén  lebeg.  Fennúsnk  a
hajó,  a  víttítt  eUodort  gitgaz.  Fennúxik  a  lök.

FENNYEN,  ih.  1.  FENNEN.
FENÖSZÍJ,  (fenő-szíj)  ősz.  fn.  Kifeszített  siona,

leginkább  bagariaszij,  melyhez a  beretvát  fenik.
PEN-, jobban:  FŐNREPŰL,  (fön-repül)  ősz.

önh. Magasra  emelkedve  repül.  FVnrepUlnek  a  költSz-
kSdS  darvat,  vadludak,

FEN- v.  FÖNSÉG,  (fen- v.  fön-ség)  fn.  tt.  fen-
iég-ét.  Valamely  tárgynak  azon tulajdonsága, mely-
nél  fogva  másokat  felül  múl,  másoknak,  kivált  szel-
lemi,  erkölcsi  tekintetben,  felettök  áll.  Széptan!  ért.
a  tárgynak  vagy  személynek  oly  tulajdonsága,  mely
bámulatot  és  tiszteletet  gerjeszt.  Czímszó  gyanánt
használtatva  tulajdoníttetik  fejedelmi  házakból  szár-
mazott  személyeknek.  Császári,  királyi,  kerctrgi  fen-
téged.  Az uralkodó  fejedelem czíme  : f élt ég.

FENSÉGES, FÖNSÉGÉS,  (fen- v.  fön-ség-és)
mn.  tt. fenséges-t  v.  —ét,  tb.  — ék.  l)  A  magasnak,
nagynak  azon  neme,  mely  leginkább  szellemi,  erköl-
csi  és  széptan! ért.  mások  felett  áll.  Fenséget  eszme,
képtelet.  2)  Fejedelmi  vérből  származott  személyek
czíme.  Fentéget  fSherczeg.  Fentéget  koronaSrSkös.  Az
uralkodó  fejedelmek  :  felségetek.

FENSÉGESEN,  FÖNSÉGÉSEN,  (fen- v.  fön-
ség-és-en)  ih.  Másokat  felttlhaladva.  Fenségesen  éne-
kel, jattok.

FENSZ ÁRU,  (1),  (fén-szaru)  ősz.  fn.  Szara,
melyben  a  fénkövet  tartják.

FENSZ ÁRU,  (2),  község  a jászoknál;  helyr.
Fénttaru-ba,  —bon, —Mi.

FENSZÍJ,  (fen-szíj)  ősz. fn.  1.  FENÖSZÍJ.
FENSZÓ,  (íen-szó)  ősz.  fn.  Érthetően, hango-

san, jól  hallhatólag kiejtett  szó, beszéd,  különbözte-
tésül  a  susogó, mormogó  szótól.

FENSZÓVAL,  (fen-sióval)  ősz.  ih.  Érthetően,
hangosan  kiejtett  szóval. Fenttóval  beatélni,  (nem su-
sogva, nem mormogva).  Fentzovol  mondani  a* imád-
tagot. Fenttóval  gondolkodik,  magában  beszélve.

FENT, FENT, FÖNT, 1. FEN, (1).
FENTART,  (fen-tart)  ősz. áth.  1)  Valamit ma-

gas  állásban, helyzetben  folytonosan tart, le nem tesz,
le nem ereszt.  Fentartani  a  kenet.  Fentartani  a  tátt-
lót. Fentartani  fején  a  süveget. 2) Át nem enged, meg-

véd,  megótalmaz  valamit.  EUentég  ellen fentaríaní  a
várat.  Fentartani  becsületét,  hírét,  nevét.  Egéntégét
fentartani.  3)  Visszaható  névmással fentartani  magá-
nak  valamit  ám.  tulajdon  gyanánt  megtartani;  felté-
telkép  kikötni.  E*t  magamnak tartom fen,  a  többi le-
gyen  a  tied.  A  dologhoz  ttólári  jogot  annak  üdéjére
fentartom  magamnak.

FENTARTÁS,  (fen-tartás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
melynek  erejénél  fogva  valamit  fentartunk.  V.  ö.
FENTART.

FENTERÉG,  (fen-ter-ég v.  fen-t-er-ég) önh. m.
fentereg-tem  v. fentergettem,  —tél  v. fentergettél,  fen-
tergélt;  htn. —ni  v. fentergeni.  Tulajdonképen  :  va-
lami  fölött  teregeti  magát, azaz  fektében,  hevertében
ide-oda  forog.  Fentereg,  mint  dittnó  a  tárban.  Kínjá-
ban fentereg  a földön.  Máskép : hentereg,  tájejtéssel  :
vöntSrVg,  átvetve  :  fetreng.

FENTERQÉS,  (fen-ter-g-és)  fn.  tt  fentergés-t,
tb.  —ék. Cselekvés,  midőn  valaki  fentereg.

FENTES,  FÖNTES,  (fen-  v.  fön-t-es)  mn. tt
fentet-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Fölemelt,  magas,  fenn  lé-
tező;  ellentéte  : alantas,  alattat.

FENTÖ,  (fen-tő  v.  fen-t-ő, fen  részént  mint ha-
tározó , részént  mint  ige  után)  fn.  tt. fentS-t.  1)  Ke-
rék  sugara,  mely  a  kerékagytól  a  keréktalpig  terjed,
s  ezt a  beomlás  ellen  óvja,  mintegy /entartja,  más-
kép  ktíllS  vagy  záp.  2)  Egy  kötés,  vagy  fonaték haj-
ma.  Egy  fentö  veret-, foghajma.  Ennek  eredete  talán
fontó,  fonalé,  mivel a  hajmafejek  öszve  vannak  fon-
va.  3)  Átv.  ért.  fétzekfentö,  ám. a  fészeknek  utósó
(legfenső)  szülötte;  utósó  gyermek.  4)  Gömörben
ám.  mézes, mákos  sült tészta,  (mézzel fent  tészta). 5)
Marczal  mellékén:  kisded  sajtár  (talán  a fejtő,  fejelő
szóból  átalakítva).

FENTÖFÜ,  (fentő-fü)  ősz.  fn.  Mosófű,  melylyel
az  edényeket  fenni,  azaz  sikárolni  szokták, máskép  :
lófarkfü.  (Eqnisetum  vnlgare).

FENTÖS,  NAGY—  v. FELSŐ—, KIS—  v.
ALSÓ—,  PUSZTA—,  falvak  Kővár  vidékében;
helyr.  Fentfo-Sn,  —ret—r8l.

FENTÚSZ,  (fent-úsz)  fn.  és  önh.  Növénynem
a  harasztok  rendéből.  Szárnyas fentútt,  mely  álló vi-
zén  lebeg.  (Salvinia  natans).  V.  ö.  FENNÚSZ,  (2).

FENÜL,  (fen-e-ül)  önh.  m. fenül-t.  Fene  termé-
szetet  ölt, vaddl, elvadul,  vérengzővé  lesz.

FENVAN,  (fen-van)  ősz.  önh.  1)  Ébren  van,
még  le  nem fekütt,  viraszt;  talpon  áll.  Éjfélig  fen-
van.  Tegnap  betegen fekütt,  de  már  itmétfenvan.  Reg-
g, USl  estig fenvan.  2)  Még létezik,  el  nem veszett,  el
nem  tűnt  Fenvan  a  híre.

FÉNY,  (fen-j) elvont  törzsök.  1)  Nem  egyéb,
mint a  meglágyított fen  ige.  Innen  származnak  :  fé-
nyit,  fenyíték,  s  tájszokási  kiejtéssel  : fenyeget,  fenye-
getőzik  stb.  Tekinthetjük fegy  gyökkel  azonosnak  is.
2)  Szintén  meglágyított  fen  határozó.  Innen  lett  :
feiiy  elvont törzsök, melyből  származnak  : fenyő, mi-
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vei  ezen  fa  neme fen  , azaz  magasan  nő ;  fényét-,  fű
neme,  mely  vizenyős,  lapályos  helyeken terein.

FÉNY,  (1),  1)  Széles  ért.  azon  igen  finom
anyag,  mely  szemeinkre  hatva , a  körüllevő  testeket
láthatókká  teszi,  máskép  :  világ,  világosság.  Nap  fé-
nye ;  verő  fény,  esi/árok,  lámpák,  yyertyu  fénye.  A ba-
goly  is  fényre  néz.  (Km.)  Szem  fénye.  Ügy  szereli,
mint  a  szeme fényét.  (Kun.)  2)  Szorosb  ért.  a  világos-
ságnak  föfoka,  mely  a  latidegekre  különös  hatással
van.  Déli  napfény,  lángok  fénye.  3)  Ragyogás.  Drá-
yakövek,  köszörült  fegyverek  fénye.  4)  Atv.  ért.  v i l á -
gos  látás,  tudomás.  Fényre  hozni,  deríteni  valamit.  5)
Pompa,  nagy  költséggel  járó  életmód.  Fényt  űzni. G)
Dicsőség, kitűnő  állapot. \ngij  fényre  emelkedni.  X«yy
fénybm  Itnni.

Eredetére  nézve fe-eny,  vagyis  felső  ,  azaz  vilá-
gos  anyag ,  1.  fehér  szó  származtatását;  egyébiránt
rokonok  a  hellén  (f-ttirtu,  <j rti'ó^,  qmerzoV,  szanszkrit
bhnn  (fény,  világ),  bhannsz  (tűzhely,  tüzelő), góth  fűn
(tűz), német Punké,  sínai  miiig,  latin fenestrtt  stb. 1. FÉ-
NYES  szót  is.  Rokonnak  tekinthető  a  magyar  fen
ige  is,  melyet fénkö  és fénsznrii  szókban  táj szók ásilag
szintén  meguyűjtva  ejtenek.

FÉNY,  (2),  falvak  Szathmár  és  Torontál  me-
gyékben  ; helyr.  Fény-én,  —re,  —rül.

FÉNYANYAG,  (fény-anyag) ősz.  fn.  Azon igen
finom  és  kimondhatatlan  sebességgel  szétlőve!"  test,
mely  midőn  szemeinket érinti,  általa  a  körüllcvö  tár-
gyakat  látni  képesek  vagyunk.  Némely  testek  , pl.  a
nap  és  álló  csillagok  eredeti, és  szüntelen  fényanyag-
gal  bírnak,  némelyek  pedig  csak  akkor  ,  midőn  égő
állapotban  vaunak.

FÉNYÁR,  (fény-ár)  ősz.  fn.  1.  FÉNYÖZÖN.

FÉNYBOGÁR,  (fény-bogár)  ősz.  fn.  Szent  Já-
nos  bogara,  melynek  szárnyai  sötétben  fénylenek.

FÉNYDÚS,  (fény-dús)  ősz.  mn.  A  maga  nemé-
ben  igen  fényes,  ragyogó,  féuyteli.

FÉNYE,  tájdivatos, fene  helyett.

FÉNYED ,  székely  falu  ,  Udvarhely  székben ;
helyr.  Fenyéd-en,  —re,  —röl.  Van  ily  nevű  hegy  is
ugyanott.

FENYEGET,  (fcny-ég-et) gyak.  áth.  1.  FENÉ-
GET.

FENYEGETÉS,  (feny-ég-ct-és)  fn.  I.  FENÉ-
GETÉS.

FENYÉGETÖDZIK,  1. FENÉGETÖDZIK.
FENYELEG,  a  székelyeknél  ám.  ügyetlenül

enyeleg.  (Kriza  János).

FÉNYÉLÉG,  (fény-él-ég)  önh.  m.  fényélg-itt,
btn. fhiytlg-em  v.  — ni.  Fénytől ragyog,  fény  lövödik
ki  és  szét  belőle.  Fénye/égnek  a  drágakövek.

FÉNYÉLGÉS,  (fény-él-ég-és)  fn.  tt.  fényé/gés-l,
tb.  —ék. Ragyogás,  fényeskedés.

FÉNYELLENZÉK,  (fény-ellenzék)  1.  FÉNY-
ELLENZŐ.

FÉNYELLENZÖ,  (fény-ellenző)  ősz.  fn.  Ellen-
ző  , melyet  a  gyertya  elé  teszünk,  vagy  lámpa  fölé

helyezünk,  vagy  szemeink  fölött  tartunk , hogy  eze-
ket  a  fény  ellen  óvjuk.  V.  ö. ELLENZŐ.

FENYER,  (feuy-er)  fn.  tt.  fenyer-t,  tb.  —ék.
Baranyában  ám.  lóhere.  Csalóközben  :  vizenyős  he-
yen  tenyésző  vékony  szálú  fű,  másutt  :  fenyér.

FENYER,  (feny-ér)  fn.  tt.  fenyér-t  v.  fenyeret,
;b.  —ék  v. fenyerek.  Szeged  körül  ám.  vizenyős  la-
pályokou  termő  vékony  szálú  fű ,  melynek  vékony
szára  a  vízből  kiáll.  Kazinczy  iszapos  tér  vagy  hely
értelemben  is használta.

FENYERES  ,  (feny-er-es)  mn.  tt.  fenyeres-t  v.
— ét,  tb.  —ék. Feuyerrel benőtt, bővelkedő.  Fenyeres
lupály,  rét.  V.  ö.  FENYÉR.

FIÍNYELL1K,  (fény-el-1-ik)  k.  1. FÉNYLIK.
FÉNYES,  erdélyi  falvak  ;  l.  FENES.
FÉNYES,  (fény-és)  mn.  tt. fényes-t  v.  —ét,  tb.

— ék.  1)  Ami  magából  fényt  bocsát  ki,  ami  fénynyel
van  körülvéve,  kicsiszolt,  köszörült.  Fényes  nap,  fé-
nyes  gyémánt,  fényen  csizma,  kard.  2)  Fény  által  ki-
világított.  Fényes  teremek,  ittczák.  3)  Átv.  ért.  pom-
pás,  nagy  költségre  mutató.  Fényes  ház ,  udvar,  élet.
4)  Dicső,  jeles,  nevezetes.  Fényes  lelt, fényes  diadal.
Fényes  öl tómű H!  kapu,  a  török  császári  udvar.

Rokonokul  tekinthetők  különösebben  a  hellén
tiru?,  latin  remistnn,  bo»ng,  szanszkrit pitnjasz  (jó,

erényes)  stb.
FÉNYES,  (2),  falu  Arad  megyében,  helyr.  Fé-

nyes-én,  — re,  —»•(>'/.
FÉNYÉSÉDÉS ,  (fény-és-éd-és)  fn.  tt.  féityésé-

dés-t,  tb.  —ék.  A  testnek  azon  állapotváltozása, mi-
dőn  homályából kivetkőzvén,  fényt  ölt,  világossá  lesz.

FÉNYÉSÉDIK,  (fény-és-éd-ik)  k.  m.  fényéséd-
tem,  —tél,  —éti,  \\in.fenyvsedni.  Homályos állapotá-
ból  kivetkőzve  fényt  ölt,  világossá  leszen.  Fényesedik
a  kés,  ha  köszörülik.  V.  ö.  FÉNY,  FÉNYES.

FÉNYESEN,  (íeuy-és-en)  ih.  1)  Fényt  lövelve,
világosan.  Fényesen  síit  a  nap,  ragyognak  a  csillagok.
2)  Pompásan, nagy  költséggel.  Fényesen  él,  öltötko-
dik.  3)  Dicsőén,  jelesen.  Fényesen  győzedelmeskedni.
Fényesen  meghűlni  a  hazáért.

FÉNYÉSÍT,  FÉNYES1T,  (fény-és-ít)  áth.  m.
fényesít-étt,  htn.  —wí  v.  —eni.  Homályos,  sötét  tes-
tet  fényessé  tesz  ;  úgy  megtisztít  valamit, hogy  csil-
logjon,  ragyogjon.  Drágaköveket  fényestteni.  Kardot,
kést  fnn/esíteni.  Csizmát,  tupánt fényesíteni.  Bútorokat,
lantokat,  lószerszámokat  kif/nyeríteni.

FÉNYÉSÍTÉS,  FÉNYESITÉS,  (fény-és-ít-és)
fn.  tt.  fénye'sllés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által
valamit  fényessé  teszünk,  ragyogóra,  csillogóra tiszto-
gatunk.  V.  ö.  FÉNYESÍT.

FÉNYÉSÍTÖ,  FÉNYESITÖ,  (fény-és-ít-ö)  mn.
tt.  fényesitö-t.  Szer  vagy  eszköz , vagy  anyag,  mely
által  valamit  fényessé  lehet  tenni.  Fényesíto  por, ke-
nőcs,  kő,  máz  stb.

FÉNYÉSÍTŐVAS,  (fényésítö-vas)  ősz.  fn.  Ti-
inárok  eszköze  vasból,  melylyel  :i  bőröket  fényesre
csiszolják.
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FENYÉSKAPU,  (fényes-kapu)  Ősz.  fn. Átv.  ért.
így  nevezik  a  tőrök  birodalmat,  kttlönöeen  pedig  a
török  császár  udvarát,  palotáját,  a  átvitt  értelemben
kormányát  is.

FÉNYÉSKÉDÉS,  (fény-és-kéd-ée) fő. tt  fényet-
kédét-t,  tb.  —ék.  Azon  szemeket  kápráztató  hatás,
midőn  valamely  testből  folytonos  fény  lövellik.

FÉNYÉSKÉDIK,  (fény-és-kéd-ik) k.  m.  fényét-
kéd-tem,  —tél, —étt, htn. fényeskid-ni.  Kitűnő  fény-
ben,  és  folyvást  ragyog, csillog.  Átv.  ért.  fényében
dicsekedik, jeles  talajdonsággal  kitűnik.  A  /Sodrot
tok  ttép  épülettel  fényetkedik.

FENYÉSPORTA, (fényes-porta) 1. PÉNYÉS-
KAPU.

FÉNYESSÉG,  (fány-és-ség)  fn.  tt.  fényéstég-ét.
Valamely  test  fényének  öszvege, vagyis  azon  tulaj-
donság, melynél  fogva  valamely  fényben  bővelkedik.
Nap,  csilárok,  lámpák  fényessége.

FÉNYÉSSÉGÉS,  (fény-és-ség-és)  mn. tt. fényes-
ségét-t  v.  —ét, tb.  —ék. Fényességgel  bíró,  vagyis a
fénynek  teljes  bőségében  levő.  Átv.  ért.  dicsőséges,
igen jeles, nevezetes.  Fényettéges  fejedelem.  Fényessé-
gtt  déli  nap.

FÉNYESÜL,  (fény-és-til)  önh.  m.  fényétül-t.
Fényessé  lesz,  fényesedik.

FÉNYFUTÁS,  1. FÉNYISZONY.
FÉNYGOLYÓ,  (fény-golyó)  ősz.  fn.  A  tüzérek-

nél  oly  tüzes  golyó,  melyet  bizonyos helyre  töveinek,
hogy  azt  felvilágosítsa.  Szélesb  ért.  golyóforma tüzes
röppentyű  a  tűzi játékoknál.

FÉNYHAJLÁS,  (fény-hajlás)  ősz.  fn.  Midőn  a
világosság  a  testek  mellett  igen  közel,  főkép  ezek
metszetes  élei  mellett  surran  el,  okkor  egyenes  vo-
nalú  irányától  valamennyire  eltér, mi  fényhajlásnak
vagy  világosság  hajtásának  neveztetik.

FÉNYISZONY, (fény-iszony) ősz. fn. Szemgyön-
geség,  midőn a  szemek  oly  érzékenyek,  hogy  legott
fájnak  és  könyüznek, ha  erősebb  fény  éri  őket.  (Pho-
tophobia).  Máskép  :  fényfutát.

FÉNYISZONYOS,  (fény-iszonyos)  ősz.  mn.
Fényiszonyban  szenvedő.  Fényitzonyos  nemek.  V.  ö.
FÉNYISZONY.

FENYÍT, FÉNYIT,  (feny-ít)  áth.  m.  fenyít-étt,
htn.  —ni v.  —eni.  Valakit  büntetéssel  illet.  Szorosb
ért  büntet, megboszul. Lágyabb  ért.  bizonyos  erköl-
csi  korlátok  között  tart, kihágni  nem enged.

FENYÍT,  (fény-ít) áth.  m.  fénytí-étt,  pár.  —«,
htn.  —ni  v.  —eni.  Fényt  ad  valaminek,  ügy meg-
tisztít, kicsiszol  valamit,  hogy  fénye  legyen.  Szokot-
tabban  :  fényetU.

FENYÍTÉK,  FENYÍTÉK,  (feny-ít-ék)  fn.  tt.
fenyíték-ét.  1) Büntetés, melyet  valakinek  elkövetett
bűneiért  szenvednie  kell,  különösen,  melyet  bírói ité-
let  szab  a  bűnös  ellen.  2)  Szelídebb ért.  bizonyos er-
kölcsi  korlátok,  melyek  a  törvények  áthágása  ellen
állíttatnak.  Fenyíték  alatt  tartani a katonaságot.  Más-
kép :  fegyelem.
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FENYÍTÉKHÁZ, (fenyíték-ház)  ősz.  fn.  1. FE-
NYÍTÖHÁZ.

FENYÍTÉS,  FENYÍTÉS,  (feny-ít-és)  fn.  tt.
fenytíét  t,  tb.  —ék. Cselekvés,  melynél  fogva  valakit
büntetéssel  illetünk.  V.  ö.  FENYÍT.

FENYÍTÉS,  FENYÍTÉS, (fény-lt-és) 1. FÉNYE-
SÍTÉS.

FENYÍTETLEN,  (feny-lt-etlen)  mn.  tt.  fenyí-
tetlen-t,  tb.  —ék.  Akit  kihágásai  vagy  bűnei  miatt
meg  nem feiiyítettek,  nem  büntettek.

FENYÍTÖ, FENYITÖ, .(feny-ít-ö)  mn. tt.  fenyí-
tS-t.  Rósz  tettekért  büntető;  gonosztévőket  törvé-
nyesen  megboszuló ; bűntettekről  Ítélő,  vagy  azokról
értekező.  FenyitS  perbe  idézni ; fenyitS  bíróság,  tör-
vény-szék,  ítélet;  fenyitS  törvény.

FENYÍTÖ,  (fény-ít-ő)  mn.  és  ín.  tt.  fényitS-t.
Szer,  anyag,  eszköz, mely  valaminek  fényt  ad.  Fé-
nytíS  kenuéi.  BSrfényttö.

FENYITÖHÁZ,  (fenyitő-ház)ösz.  fn.  Nyilvános
épület  vagy  intézet,  hová  az  elitélt  gonosztévőket
részint  büntetésül,  részint javításul  bezárják,  s  néha
testi  büntetésekkel  is  illetik,  koplaltalak  etb.

FENYÍTÖSZÉK,  (fenyítő-szék) ősz.  fn.  1. BŰN-
TÖRVÉNYSZÉK.

FÉNY JOG,  (fény-jog)  ősz.  fn.  Jog,  melynél
fogva  valaki  a  szomszéd udvarára  szolgáló  saját  fa-
lán,  vagy  épen  az  ellenálló  szomszédfalon  is  vágat-
hat  ablakot,  hogy  az által  világosságot kapjon a maga
házába.

FÉNYKÉP,  (fény-kép) ősz.  fn.  Kép,  mely  vala-
mely  alakot,  tájt  stb.  Daguerre  találmánya  szerénti
fényben  állít  elé.  Átv.  ért  valaminek dicső, dicsére-
tes, jeles  oldalról  való  kitüntetése, elémutatása.  Va-
lamely  férfi  életének  fényképe.

FÉNYKERÜLŐ,  (fény-kerülő)  ősz.  mn.  Sötét-
séget kereső, mások  szemei  elől  rejtekezö , bujkáló.

FÉNYKOR,  (fény-kor)  ősz.  fn.  A  legnagyobb
dicsőségnek  kora,  midőn  valaki  vagy  valami  legna-
gyobb  hírben  állott  Nemzetünk  fénykora,  vájjon  el-
múl t-e  f

FÉNYKOROM,  (fény-korom) ősz.  fű.  Goromba,
fényes  korom, mely  a  növényi testek,  különösen  fák
égetésénél  a  közellévő tárgyakat,  pl.  kéményt  meg-
fogja,  s  mely  különbözik  ama  finomabb poralaku ko-
romtól,  mely  magasabb  helyeken  rakódik  le.

FÉNYKOSZORÚ,  (fény-koszorú)  ősz.  fn.  Vala-
mely  testet  környező  fénysugarak.  (Nimbus).

FÉNYKÖLTÖ,  (fény-költő)  öss.  fn.  1. BODO-
BÁCS.

FÉNYKÖR,  (fény-kör)  ősz.  fn.  Fénysugarakból
alkotott  kör,  mely  a  körülvett tárgynak  bizonyos  ün-
nepélyes  alakot  és  tiszteletet  kölcsönöz;  dicskör.
Fénykürrel  feltett  tzentkép.  (Nimbus).  Szélesb  ért.
azon  fény  tömege, mely  fényes  test  körül  elterjed.
A  nap fénykoré.  Máskép :  fcnykoszorú.
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FÉNYKÖRZÖTT,  (fény-körzött) ősz.  mn.  Fény-
körrel  ővedzett,  világított,  díszített.  Fínykörzolt
szentkép.

FÉNYLÁTÁS,  (fény-Utas)  ősz.  fn.  Szemek  kó-
ros  állapota,  midőn  káprázó  fénypontok  látszanak
elöltök  lebegni.

FÉNYLE,  (fény-l-e)  fn.  tt. fénylé-t.  Sötétzöld-
sziníi,  igen  fényes  kfífaj  a  kavicsok  neméből.

FÉNYLEDÉZIK,  (fény-1-ed-dz-ik)  k. Több  pon-
tokon  fényt  ereszt,  ragyog,  csillog.  Féiiyledezik  a
csillagot  éy.  Fényledezik  a lámpákkal  kivilágított  város.

FÉNYLÉS, (fény-l-és) fn.  tt. fénylés-t,  tb.  — ék.
Valamely  testnek  azon  állapota,  midőn  fénysugara-
kat  lövel  magából.  Ciillrtyok,  vildrok,  dráf/n'cövek
fényUse.

FÉNYLIK,  (fény-1-ik)  k.  m.fe',<yl-étt,}itn.f,!ayf-
eiti.  Fénytől  ragyog ,  csillog ,  fényt  bocsát;  vil'igit.
JNVm  mind  arany,  ami fénylik.  (Km.) Fényiének  a  kar-
dok.  Fénylőnk  t'jjel  a  tnaeska  f se mi.  Derült  éjj'i  szé-
pf.n  fényiének  a  rrilliiynk.

FÉNYLŐ,  (fény-l-ő)  mn.  tt.  f,'»ylb'-t.  Ami  fény-
lik,  fénytől  ragyogó,  csillogó.  Ffnylií  é/j!  testek.

FÉNYMÁZ,  (fény-máz)  ősz.  fn.  Máz,  mely  bi-
zonyos  testekre  kenve,  csiszolva  azokat  fénycsekké
teszi.  F^níjmiz  a  hiutókmi,  úri  /ó-izerszáiiiokfin.

FÉNYMÁZOL,  (fény-mázul)  ősz.  áth.  Valamit
fénymázzal  beken,  fényessé,  csillogóvá  te;z.  IT!,i/''!:at
ft'nymdzo/iii.

FÉNY.MÁZOLÁS,  (fény-mázolás)  ősz.  fn.  Va-
laminek  fénymázziil  bi'keué.ic  ,  cs i ' lngi 'vá  ,  fényessé
tevése.

FÉNYMÁZOS,  (fény-mázos)  ősz.  mn. Fénymáz-
zal  bekent,  kifényesített. Fúiym/ízos  lábbeli.  Fi'nymá-
zos  löszei számok,  liinlúk.

FENYŐ, (feny-ö; fn. 1. FEXYÜ.

FENYÖALMA, ifonyő'-alma) ősz. fn. 1. FENYÜ-

BUGA.

FENYÖBUGA, FEXYŐKRDÖ, FENYŐFA stb.

1. FENYÜBUGA, FENYÜEUDÖ stb.

FENYÖFALVA  ,  helységek  Zaránd  megyében,
és  Erdélyben  Nagy-Szeben  székben  ;  helyr.  Fenyü-
falvd-n,  —rá,  —ról.

FENYŐFŐ,  falu  Veszprém  megyében;  belyr.
Feny&fö-n,  —re.,  —röl.

FÉNYÖZÖN,  (fény-őzön)  ősz.  fn.  Fények  so-
kasága , nagysága,  bősége.  Fniyüzönben  úsztiH  a  snk
ezer  gyertyával  kivilágított  tánczterem.

FÉNYPERJE,  (fény-perje)  ősz.  fn.  Férjék  ne-
méhez  tartozó  növényfaj,  melynek fényes  levelei  van-
nak.  (Phalaris),  1. PERJE.

FÉNYSUGÁR,  (fény-sugár)  ősz.  fn.  Azon  egye-
nes  vonal,  melyben  a  fényt  a  világító  testből  szét-
osztani  és  elte:jedni  képzeljük ,  vagyis  maga  a  fény,
mely  ily  vonalakban  szétlövelleni  látszik.  V.  ő.  SU-
GÁR.

FÉNYSZOMJ,  (fény-szomj)  ősz.  fn.  Átv.  ért
kifejezés,  a ám.  túlságos  vágy  a  pompa,  csillog&s,
kitünés,  hírnév  után.

FÉNYSZOMJAS,  (fény-szomjas)  ősz.  mn.  Túl-
ságos  fényű  pompára,  csillogásra  vágyakodó.  Fény-
szomjas  főurak,  hölgyek.

FÉNYSZOMJU,  (fény-szomju)  I.  FÉNYSZOM-
JAS.

FÉNYTELI,  FÉNYTELJES,  (fény-teli  v.  -tel-
jes)  ősz.  mn. Igen  fényes,  csillogó.  Átv.  ért.  dicsősé-
ges,  pompás. Fényteli  paloták.

FÉNYTORONY,  (fény-torony)  ősz.  fn.  Tengeri
parton  vagy  szigeten  emelt  torony,  melyet  éjjelen-
ként  kivilágítanak,  hogy  a  hajózok  tájékozhassák
magukat.

FÉNYTÖMEG,  (fény-tömeg)  ősz.  fn.  Általán,  a
fénynek,  fénysugaraknak  nagy  mennyisége,  különö-
sen , a  festészetben,  igen  nagy  világban  eléállított
pont  vagy  hely,  mely  sok  fényt  ver  vissza,  különböz-
tetétnil  a  homály  vagy  tiUétségtUmegtöl.

FENYTÖS,  (feny-t-ö-s,  azaz  fen-t-ö-s  v.  fenét-
tes)  mn. tt.  fenytös-t,  tb.  —ék.  Szeged  tájékán  ám.
lucskos,  ronda,  mintegy  mocsokkal  kent-fent.

FÉNYŰ,  FÉNYŰ,  (feny-ü)  fn.  tt.  fenyü-t  v.
fenyőét,  tb.  —k  v.  fény vek.  A  tűlevelűek  neméhez
tartozó  fa,  sötétzöld  levelekkel,  melyek  télen  nyáron
zöldolk'nek.  Legtöbb  fajai  egyenes  sudár  növésück,
s  némelyek gyantát,  szurkot  izzadnak,  innen  :  gyan-
tás,  szurkos  fentjüknek  hivatnak  Nevezetesebb  fajai  :
Foklya  v.  lúfz  v.  Kín-kos  fényű,  (pinus  picea),  fürtös
f.  v. jegenye f.  (pinus  abies),  vad  v.  olasz  fényit  (pi-
naster),  rörö.t  fenyU  (p.  larix),  sima f.  (p.  strobus),
mandula  v.  sselíd  f.  (p.  pinea)  stb.  Ide  számíttatik  a
magyar  köz  nyelven  a  gyalog  v.  boróka  fenylí  is.
Használják  melléknévül  is,  s  ekkor  fényűből  valót,
fényűből  készültet,  csináltat  jelent.  Fényű  karó,  fé-
nyű  gerenda,  fényű  deszka.

FENYÜ-ALJA,  ősz.  fn.  Gomba  neme,  mely  fe-
nyíí fúk  alatt  terem.

FÉNYI'ALMA,  (fenyü-alma)  ősz.  fn.  1.  FE-
NYÜBUGA.

FENYÜBOKOll,  (fenyü-bokor)  ősz.  fn.  1. GYA-
LOGFENYÜ.

FENYÜBUGA,  (fenyü-buga)  ősz.  fn.  Fenyüfán
termő,  hosszúkás,  pikkelyes  buga,  melyben  a  fényű
magvai  rejlenek.  Máskép  : fe.nyV.fity  v.  toboz.

FENYÜCZINKE,  (fenyü-czinke)  ősz.  fa.  Czin-
kefaj,  melynek fekete  feje,  liamuszinü  háta,  és  fehér
begye  van,  a  raolnárczinegénél  valamivel  kisebb.
(Parus  átér).

FENYÜERDÖ,  (fenyü-erdö)  ősz.  fn. Erdő, mely
fenyüfákból  áll,  fenyves.

FENYÜFA,  (fényű  fa)  ősz.  fn.  1)  Fényű,  mint
egész  növény.  2)  A  fényűnek  teste,  fényűből  vágott,
h: sított  egy  darab.  Fenylífából  készített  bútorok.  Fe-
nyiifdi-al  tüzelni.  3)  Melléknévül  használtatván  ám.
fényűből  v.  fenyiifából  való,  készített.  Fenyílfa  hajó

ft>iyíif<t  karó.
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FENYÜFALVA, 1. FENYÖFALVA.
FENYÜFITY, (fenyü-fity) ősz. fii. 1. FÉNYŰ-

BUGA.
FENYÜGOMBA,  (fényű-gomba)  ősz.  fn.  Fe-

nyttfa  derekán vagy  tövén  tenyésző  gombafaj.
FENYÜGYANTA, (fényű-gyanta)  ősz. fn.  Gyan-

tanemü  sűrű  folyadék,  mely  a jegenyefenyűből  faka-
doz  ki.  V.  S.  GYANTA.

FENYÜGYÖNÖY,  (fényű-gyöngy)  ősz.  fn.
Gyöngyszemek  gyanánt  a  fenyüfából,  különösen  az
úgynevezett gyantás  fényűből  kifolyó  nedv,  melyből
kátrányt, szekérkenőt készítenek.

FENYÜKOROM,  (fenytt-korom) ősz. fn.  Korom,
a  megégetett  szurkos  fenyűbb'I.

FENYÜMADÁR,  (fenytt-madár)  ősz. fn.  Húros-
madár-faj,  mely  őszszel  és  télen  a  gyalogfenyfik  bo-
rókáin  éldegél, s  asztali  nyalánkságul  szolgál.

FENYÜMAG,  (fenyü-mag)  ősz.  fn.  Általán,  a
fenyőfák  magva;  különösen  azon  fekete  és  kemény
bogyó,  mely  a  gyalogfenyttkön  terem,  s  melyből  sze-
szes  italt  is  főznek.  Fenyümaggal  kifilttVlni  a  szobát.

FENYÜMAGNEDV,  (fenytt-mag-nedv)  ősz.  fn.
Borókamagokból  sajtólt  csípős,  keserízü  nedv.

FÉNYŰMAGOLAJ,  (fenyű-mag-olaj)  ősz.  fa.
Olaj,  melyet a  gyalogfenytt  bogyóiból,  vagyis  boró-
kából  sajtólnak.

FENYÜMAGOS, (fényű-magos) ősz. mn.  Fényű-
maggal  készített, fűszerezett.  Fenyümagot  tűit.

FENYÜMAGPÁLINKA , (fenyü-mag-pálinka)
ösc. fn. L FENYÜVÍZ.

FENYŰMÉZGA, (fenyű-mézga) ősz. fn. 1. FE-
NYÜTÖMJÉN.

FENYÜMONDOLA,  (fenyű-mondola)  ősz.  fn.
A  déli  tartományokban tenyésző szelíd fenyűfa  (Pinns
pinea)  magva,  mely  alakjára  nézve  a  mondóiéhoz
hasonlít

FENYÜOLAJ,  (fenyü-olaj)  ősz.  fn.  Szurkos  fé-
nyűből  készített  olaj.

FENYŰPÁLMA,  (fényű-pálma)  ősz.  fn.  Indiai
pálmafaj,  a  malabari  partokon  és  Ceylon  szigetén.
(Elatc  sylvestris).

FENYÜPINTY,  (fényű-pinty)  ősz.  fn.  Pintyfaj,
mely  a  fenyves  erdőkben  lakik.

FENYÜRIGÓ,  (fenyü-rigó)  ősz.  fn.  1. FÉNYŰ-
MADÁR.

FENYÜSZÁL,  (fényű-szál)  ősz.  fn.  Magasra
nőtt,  szép  egyenes  fenyő,  így  hívják  levágott  állapo-
tában  is.

FENYŰSZENDER,  (fenyű-szender)  ősz. fn.  Fe-
nyűfákon  tenyésző  és  éldegélő  bogárfaj.

FENYÜSZÚ,  (fényű-szú)  ősz.  fn.  Szú  neme,
mely  a  fenyíifákon  rágódik.  V.  ö.  SZÚ.

FENYÜSZUROK,  (fenyü-szurok)  ősz.  fn.  Szu-
rok,  mely  az  úgynevezett  szurkos  fényűből  fakadoz
ki, s  melyből  a  kátrányt,  szekérkenőcsöt  főzik.

FENYÜTERMŐ,  (fényű-termő)  ősz. mn.  Fenyfi-
fákkal  bővelkedő,  fenyves.  FenyütermS  havatok,  Kár-
pátok.

FENYŰTINÓRÚ, (fenyü-tinórú) ősz. fn.  Fekete,
néha  fehéres  vagy  sárgás  gombafaj  ,  melynek  alsó
része sárgás  csövekből  áll, s  vén veresfenyük  törzsö-
kéin  terem.  (Agaricus  officinalis).

FENYŰTOBOZ , (fényű-toboz) ősz. fn. 1. FE-
NYÜALMA.

FENYÜTÖ, 1. FENYÖTÖ.

FENYÜTÖMJÉNY,  (fenyű-tömjény)  ősz.  fn.  A
fenyűfa  derekából  kifakadó  sárgás  mézga, melynek a
tűzön  sajátságos  illata  van.

FENYÜVIASZ,  (fenyű-viasc)  ősz. fn. lásd :  FE-
NYÜSZUROK.

FENYÜVÍZ,  (fényű-víz)  ősz.  fn.  Gyalogfenyfi
bogyóiból, vagyis  borókákból  égetett  szeszes  ital,  tó-
tosan  :  borovictka.

FÉNYŰZÉS , (fény-fizés)  ö»z.  fn.  Nagy  és  fö-
lösleges költséggel járó,  kitűnő  pompa  a  ruházatban,
lakásban,  étel-italban,  szóval  az  élet  mindennemű
módjában  és  kényelmeiben.

FÉNYŰZÉSI,  (fény-űzési)  ősz.  mn.  Fényűzést
illető, arra  vonatkozó.  Fénylltéti  csikkek,  amik.

FÉNYŰZŐ , (fény-űző)  ősz. mn. Kitűnő,  feles-
leges  költséggel  pompázó , az  élet  kényelmeire  szer-
fölött  sokat  áldozó.  FényUzS  gaadagok,  főurak.

FÉNYVÁGY,  (fény-vágy)  ősz.  fn. Vágy, mely
tulságoo  fényűzésre,  pompára,  tündöklésre  törekszik.

FENYVES,  (1),  (feny-ü-es  v.  feny-v-es)  fn.  tt.
fenyvet-t  , tb.  — el-.  Erdő,  mely  fenyűfákból  áll.  Ás
éjszaki  Kárpátokat  jobbára fenyőtűk  borítják.

FENYVES , (2),  (1.  föntebb)  mn.  tt.  fenyvet-t
v.  — ét,  tb.  —ék.  Fényűkkel  gazdag, bővelkedő,  be-
nőtt.  Fenyőét  hegyek,  bérezek,  havatok.

FENYVESMADÁR,  (fenyves-madár)  ősz.  fn.  1.
FENYÜMADÁR.

FÉR v.  FÖR,  elvont  gyök , melynek  megfelel
a  vastag  hangú  fór,  mint e  szókból  :  Jergeteg,  forga-
tag,  fergetyU,  forgatyú,  ferdtil,  fordul  kitűnik.  Jelen-
tése tehát :  fordulás,  ide-oda  forgás.  Rokonságai  a
szanszkrit  per , pur  (mozdítni , elétolni , elétaszítni),

pára  [tál , tulnan], púra  [elé , elébb] ; hellén
nafta  ,  ttQÓg,  noQTÍ  , ntgáo)  ; latin per-,  német

ver-,  Férte,  fahrtn  stb.  V.  ö. FÓR  elvont gyök  rokon-
ságait  is. A fér  az  illető  állapotnak,  vagy  cselekedet-
nek  kisebb,  a fór  nagyobb  fokát  jelenti.  Innen  : f ér-
dül  ám.  félre  hajol , de nem egészen ; fordul  egészen
eltér  elébbi  állásától.  Ezen  gyökből  származnak  :
férdik  , fórdik  , fürdik  , minthogy  a  fürdő állat  a  víz-
ben  féreg , forog,  továbbá  : fergeteg  , fertelem  ,  feríSt
stb.  V.  ö.  PER , (pereg,  perdűl)  és  PÁR , (parittya)
gyököket.

FÉR,  (1),  (fe-er)  elvont  törzs,  melyből  férj,
férfi  stb.  származnak.  A  fe  (magasság, nagyság) és ér
(er-ő)  fogalmak  rejlenek  benne.  Rokonok vele  a latin
vir  ,  szanszkrit  vh;  (fedezni,  ótalmazni),  innen  :  w-
rats  (férj),  továbbá  : góth  wuir,  hellén  etQijj  ,  ÚQQtjf,
török  ér,  finn  mirdű  stb.  Némelyek  szerént  ám.  ivar,
,ívik'  igétől,  tehát  ám.  ivó.  2)  Elvont  gyök férc*  szó-

innen
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bán, a midőn  hangutánzónak  s var  gyökkel  rokon-
nak  létezik.

FÉR,  (2),  (fe-ér,  azaz  felülig ér), önh.  m. fir-l.
1) Be  ba ragu  nevekkel  ám.  valamely  helybe,  térbe
jót, behat  Éten  zsákba  egy  mérü  buta fér.  Bőrébe
alig  fér.  Ét  nem fér  a fejembe,  azaz  meg nem fogha-
tom. Egér  nem fér  lyukába,  fokot  köt a f árkára. (Km.)
Öszvetére  :  befér.  Be  nem fértem  a  templomba.  2)
Felható  ragu  nevekkel  ám.  valamely  tárgy  fölén,  te-
tején  helye jut  A  kit  koctira  csak ketten férnek.  To-
vábbá  :  ráfér.  Nincs  oly  rakott  szénás  tzekér,  melyre
még  egy  villával  rá  nem férne.  (Km.) Atv.  ért. el  kel
nála,  nem fölösleges.  Rá fér  át  intet.  3)  Közelítő ra-
gu  névvel  ám.  valamihez  hozzá  jut  Pénzhez  férni.
Nem  tudok  a  nagy  tolongás  miatt  barátomhoz  férni.
Még  a  jóhot  is  szó fér.  (Km.)  lemét  :  hozzáfér.
A  maetka  hozzáfért  a  szalonnához.  4)  Igekötőkkel  :
Belefér.  Minden  mustja  belefért  egy  hordóba.  Elfér.
Vonz  bán  ben és  ön  Sn  ragu  neveket.  Elfér  a hátban,
elfér  a  bakon.  Különöe  szólásmód  :  nem  férhetsz  el
tőlem f  azaz  : nincs  nyugtod  miattam ?  Fölfér,  rá  re
ragu  nevekkel.  Fölfér  a  kocsira.  Kifér.  Hogy  fért  ki
a  ttodon  ét  a hetet  lábat  no.  (Km.) Lefér.  Egy  iv
papirosra  tok  betű  lefér.  Megfér,  ám.  1)  megegyezik,
békében  van együtt  A jó  tettvérek megférnek  egymás-
tól.  Nehezen fér  meg  egy  szemelen két  kakát.  (Km.);
Két  dudát  egy  dárdában  meg  nem fér.  (Km.).  2) he-
lye  van  valahol.  Kis  helyen  tok  jó  ember  megfér.
(Km.);  én  megférek  akármily  kit  ttobában.  Öszvefér,
ám. egyességben van,  békével  él  mással  :  kétféle  sze-
retet  neheten fér  Sstve.  (Km.)  Nincs  tií  közöttünk, hogy
Vttve  ne férjünk.  (Km.).

FÉRCS,  (fér-ca)  elvont törzsök, melyből/erese^,
férctégét  stb.  származnak.  Hangutánzó szó, mely  a
szétlövető  víz  vagy  más  folyadék  tompa hangját  fe-
jezi  ki;  kevesb  erélytt  vagy  hatályú  működéssel  :
fécs,  fecseg.  Finnfii  parskun, pirskun.

FÉRCSÉG,  (fér-ca-ég)  önh.  m.  férctég-tem,
—tél,  —itt.  A  víz  vagy  más  folyadék  folytonos

f eret  hanggal  szét  lövel;  lágyabb  kiejtéssel:  fecseg.
Fercseg  a  vít,  midőn  magasról  lehulló  cseppjei  köre
esnek.

FÉRCSÉOÉS,  (fér-cs-ég-és)  fn.  tt.  fércségés-t,
tb.  —ék.  Valamely  folyadéknak  f eret  hangot  adó
szétőmlése, szétlövelése.

FÉRCSEN,  (fér-cs-en)  önh.  m. fércten-t.  Egyes
f eres  hangot  adva  szétömlik. Peresen  a  köre  cseppen-
tett  víz;  lágyabb  kiejtéssel: f ecseten.

FÉRCSENÉS,  (fér-cs-en-és)  fn.  tt.  férctenés-t,
tb.  —e*. Valamely  folyadéknak  fercsenve  szétömlé-
se. V.  ö. FÉRCSEN.

FERCSI,  férfi  kn.  Ferenct-böl  kicsinyítve, mint
Jánosból  :  Jancsi,  Györgybül  :  Gyurcsi  stb.  1. FE-
RENCZ.

FERCSÓ,  1.  FERCSI.
FÉRCZ,  (fér-cz)  fn.  tt.  fércn-ét.  Imígyamugy

felvarrott  folt,  öszveaklált,  ritka  öltésü varrás.
UCAJ>.  E1OT  IZÓTÍB.  H.  KÖT.

FERCZÉL,  (fér-cz-él)  áth.  m. férctH-t.  1)  Va-
lamit  fonallal,  czérnával  nagyjából  öszvefüz,  öszve-
akgat,  hogy  ideiglen  tartson.  A  szabók  elöttOr  fér-
ctelnek,  atután  varrnak.  Öszveférczelni  valamit,  ám.
roszúl, öregében,  nagy  öltésekkel  varrni.  2)  Dunán
túl,  ám.  a  kanrécze  a  nőstényt  meghágja, megbuboz-
za, máskép  : heréctel.

FÉRCZHÜ,  (fércz-mtt)  ősz.  fn.  Oly  kézmfi,  sza-
bó-, varrómunka,  mely  csak  imigy-amúgy  van  ösz-
veöltögetve,  foltozva,  akgatva.

FÉRCZTÜ,  (fércz-tfi)  ősz.  fn.  Vastagabbféle,
hosszú  tű, melylyel  valamit  nagyjából öszveaklálnak,
együvé  fűznek.  Kárpitosok,  dohányfUtök  fércttüje.

FERDE,  (fér-de)  mn. tt  ferdét.  Félszakos, rézs-
utos, félre  álló,  félre  gyúrt,  nyomott.  Ferde  száj,
nyak.  Ferde  sarkú  csitma. Ferdére  áll  a  kalapja,  szá-
ja.  Ferdére  lép. Átv. ért. helytelen,  az okos  ész sza-
bályaitól  eltérő.  Ferde bestéd,  gondolkozás. V. ö. FÉR,
elvont gyök.

FERDE-MARS,  (ferde-mars)  ősz.  fn.  Hadgya-
korlati  mtíezó,  midőn a  haladó  csapat  nem  egyenes
vonalban,  hanem  az  egyik  szárny  előnyomnlásával,
mintegy  fordulni akarólag  léptet

FERDÉN,  (fér-de-en)  ih.  Félszakosan,  rézsuto-
san,  egyik  oldalra  nyomulva, görbedve.  Ferdén  vi-
selni  a  kalapot.  Ferdén  lépni.  Átv. ért.  helytelenül,
nem  okosan.  Ferdén  beszélni,  gondolkodni.

FÉRDESÉG,  (fér-de-ség) fn. tt  férdetég-ét.  Va-
laminek  azon  állapota,  vagy  tulajdonsága,  midőn fer-
dén,  azaz  félszakosan,  rézsutosan,  görbén  áll. Átv.
ért  helytelenség,  oktalanság.  Észnek,  gondolatnak
ferdetége.

FÉRDIK,  FÉRÉSZT,  1. FÜRDIK,  FÜRÖSZT.
FERDINÁND,  (ám.  érdemes, régi  német szó,

verdienen-bH\  származtatva)  férfi  kn.  Ferdinandus,
Fernando.

FERDÍT,  FERDÍT,  (fér-de-ít)  áth. m.  férdtí-
ill,  htn. —fit  v. —eni.  Félszakossá, rézsutossá  tesz,
félre  nyom, -görbít,  -csavar,  -gyúr.  Gúnyból, vagy  ti-
rátra  készülve  szájat  ferdtí.  Elferdíti  a csizma sarkát.
Átv.  ért.  készakarva  félrecsavarja  valaminek  értel-
mét.  Elferdíteni  mátok  bestédét, mondatát.

FERDÍTÉS,  (fér-de-ít-és)  fn.  tt  férdítés-l,  tb.
— ék. Cselekvés,  mely  által  valamit  ferdévé  teszünk.

FÉRDÜL, PERDÜL, (fér-de-fil)  önh.m./erdiU-í.
Ferde  alakot  ölt, olyanná  lesz,  mint ami ferde,  azaz
félszakos,  rézsutos  szokott  lenni.  Ferdül  a  vízmosta
út.  Ferdül  a félrenyomott  csizmasark.  A  roszúl  rakott
kazal  elferdül.

FERE,  (fér-e)  fn.  tt. férét.  A  székelyeknél  ám.
miben  valami  elfér  (fér-ő);  különösen  telekmértéket
jelent,  mint  hold  vagy  láncz  (föld).  Fére  tehát  ám.
bizonyos  térségű  föld,  melybe  határozott mennyiségű
vetés  belefér.  Bárom  köböl f éré  v.  f írét  fűid,  azaz,
melybe  három  köböl  magot  lehet  vetni.

FERECZEL,  1.  FERESD.
FERECSD,  L FERESD.
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PEREDIK,  (fér  ed-ik) 1. FÜRDIK.
FEREDÖ,  erdélyi  falu  Hunyad  megyében;

helyr. FertdS-n, —re, —ről.
FEREDS,  L  FERESD.
FÉREG,  (fér-ég,  mely  t  i.  valamibe  fúrja  ma-

git  ,  vagyis  üreg  forog,  rokon  vele  a  latin  vermis,
német  Wwrm,  arab kermes  stb,)  fn,  tt. férget,  tb.  fér-
gek.  1) Állattani  szoros  ért.  azon  apró  Allatok  neme,
a  gerincztelenek  osztályából,  melyeknek  piros  verők
nincs, s  külső  érzékjelek  nélkül  szűkölködnek,  és  lá-
batlanok,  hanem  testeik  öszvehuzása  és  kinyujtása
által  mozognak,  s  melyek  az  állatország  hatodik, és
utósó  osztályát  teszik.  (Vermis).  Ilyenek  a  pondrák,
giliszták,  bélgiliszták  stb.  Babféreg,  buzaféreg,  sajtfé-
reg,  tormaféreg.  FészktlSdik,  mint  a  (ormába  esett  fé-
reg.  (Km.)  Ritka  alma,  kiben féreg  nincsen.  (Km.).  2)
Népnyelven,  mindenféle  kártékony  vagy  undok  állat,
milyenek  a  farkasok  , kígyók,  békák  , egerek , polos-
kák,  állatok  testén  élődő  különféle  bogarak  stb.
Ctunya, utálatot,  undok féreg,  büdös féreg,  toportyán
féreg  (medve).  Tisttátalanság  miatt  majd  megütik  a
férgek.  Teli  van  a  feje,  ruhája  féreggel  (tetfivel).
Hogy  a féreg  (egér)  rágja  le a füledet.  (Kriza János).

FÉREGKOR,  (féreg-kór)  ősz.  fn.  1)  Az  álla-
toknál,  kUlönösen  embereknél,  a  bélférgektől  szár-
mazó  kór,  nyavalya.  2)  A  növények  azon  nyavalyá-
ja, melyet  a  levélférgek  okoznak,  midőn  leveleiket,  s
gyönge gályáikat  elpusztítják.

FÉRÉGLABDACS  ,  (féreg-labdacs)  ősz.  fn.
Mérges  anyagból  csinált,  etető  labdacsok,  melyeket
némely  férgek  kiirtására  használni  szokás.

FÉRÉGLÁZ,  (férég-Iáz)  ősz.  fn.  A  belekben
elszaporodott  férgektől,  gilisztáktól  származó  láz.

FÉRÉGNEMÜ, (féreg-nemű) ősz.  mn.  A  férgek
neméhez  tartozó  vagy  hasonló,  oly  tulajdonságú, mi-
lyen  a  férgeké.  Féregnemü  apró  állatok.

FÉREGPOR,  (féreg-por)  ősz.  fn.  1)  Kártékony
vagy  általán  házi  férgek  irtására  való  etető  por.  2)
Porul  beadott  gyógyszer  a  bélférgek  ellen.

FÉRÉGTAPASZ,  (féreg-tapasz) ősz.  fn.  Gyógy-
tapasc,  melyet  a  bélférgekben  szenvedő  beteg  hasára
tesznek.

FÉRÉGÜZÖ,  (férég-fiző)  ősz.  mn.  Férgeket
pusztitó,  ölő.  Féregüzö  szerek, porok,  labdaciok.

FÉREGYHÁZ,  falu  Temes  megyében;  helyr.
Féregyhát-on,  —rá, —rál.

FERENCZ,  férfi  kn.  tt.  Ferenciét.  Franciscns.
(Franz,  Francois).  A  franczia  és  német franc  szótól
eredett, mely  ám.  szabad  (németül  :  frci).

FERENCZSZÁLLÁS,  puszta  Torontál  megyé-
ben ; helyr. Ferenczszállás-on,  —rá, —rél.

FERENCZSZÁLLÁSA, puszta Kis-Kunságban;
helyr.  Ferenczszálldsá-n,  —ró,  —ról.

FERENCZVÖLGYE,  üveghuta  Máramaros  me-
gyében ; helyr.  Ferenczvolgyé-n,  —rí,  —ről.

FERESD,  erdélyi  falu  Hunyad  magyében;
hulyr.  Ftretd-en,  —re,  —riíl.

FERETLEN,  székelyesen, férhetetlen  helyett.
FEREZ,  1.  FERESD.
FÉRFI,  FÉRFIÚ,  (fér-fi  v.  -fiú)  ősz.  fn.  tt.  fér-

fi-t  v.  —át,  tb.  —ok. 1)  Széles ért  hímnemhez  tar-
tozó  emberi  állat,  mely a  szinte  széles  ért.  vett  asz-
szonyi  v.  nőnemmel  együtt  az  emberi  nemzet  öszve-
gét  teszi. Ezen  ért.  mondatik  1.  Mózs.  1.  27.  És  te-
remte  Isten  a*  embert  az  8  képére  ;  ám  Istennek  képére
teremte  Stet;  férfiúvá  és  asszonyállattá  teremte  okét.
(Káldi).  Férfiak  és  asszonyok  (v.  nSk) társasága.  2)
Szorosb  ért.  oly  hím ember,  ki  az  ifjúság  korát  már
túl  élte, ki  teljesen  kifejlődött,  ellentétül  a  gyermek-
nek  és  ifjúnak.  Gyermekből  ifjú,  ifjúból  lest  férfi.  Fi-
atal,.kStép  korú,  agg  férfi.  3)  Nemesb  ért.  oly  férfi,
kiben  a  férfias  tulajdonságok  kitűnő mértékben  meg-
vannak,  tehát  szilárd,  erős  lelkű,  bátor  ember.  Le-
gyetek  férfiak  a  veszélyben.  Mind  Msük  Sk,  mind  fér-
fiak.  (Garay).  4)  Melléknévül használtatván  ám.  fér-
fit  illető, férfira  vonatkozó, férfi  tulajdonságával  bíró.
Férfi  szettet.  Ki  tör  rajta  a férfi  szellet.  (Km.)  Férfi
szív,  természet.  Férfi  asszony.

Első  (fér  v.  férj)  alkatrészét  illetőleg,  lásd  :
FÉR,  (1).

FÉRFIÁG,  (fér-fi-ág)  ősz.  fn.  A . nemzetségi
törzsfának  azon  nemzedéki ága,  melyen  az  apák  és
fiák  sorozata  fel  van jegyezve; az  anyák  és leányaik
sorozatát  elémutató ág,  aeszonyi  ágnak  v.  leányágnak
mondatik.  A*  Árpádok  férfiága  a  történetírók  köz  vé-
leménye  szerént  már  régen  kihalt.  Férfiágról  rokonok.
Rövidebben  :  fiág.

FÉRFIAS,  (fér-fias)  ősz.  mn.  1)  Férfi  tulajdon-
ságokkal  bíró,  férfihoz  illő.  Férfias  magaviselet.  Fér-
fias  bátorság,  lélek, erS,  szilárdság.  2)  Mondják  oly
nőről,  ki  igen  a  férfiak  után  van.  Férfias  leány,  asz-
szony.  3)  Ugyan  nőről szólva,  ám.  férfitermészetű,
női  gyöngédséget nélkülöző.

FÉRFIASÁN,  (férfiasán)  ih.  Férfiúhoz  illően,
férfias  módon.

FÉRFIASSÁG,  (fér-fiasság)  ősz.  fn.  Férfias  tu-
lajdonságok  bősége,  létezése.  Különösen,  a  férfinak
nemző  tehetsége,  heréje.  Valakit  férfiasságától  meg-
fosztani,  azaz  kibérelni.

FÉRFI-ASSZONY,  (férfi-asszony)  öaz.  fn.  1)
Oly  személy,  kinek  férfi  és  asszonyi  nemző  részei
vannak,  vagy  azokhoz  hasonlókkal  bírni  látszik:
crira,  himnö.  2)  Férfi  természetű,  indulatú asszony,
milyenek  az  amotonok  voltak.

FÉRFICZIPÖ,  (férfi-czipő)  ősz.  fn.  Czipöféle
lábbeli,  milyet  férfiak  szoktak  viselni.

FÉRFIDÜH,  (férfi-düh)  ősz.  fn.  Igen  heves,
rendetlen  és  tartós  nemi vágy,  mely  valamely  nőben
a  férfiak  iránt  gcrjedez,  s  mely  szinte  a  dühösségig
növekedik.  (Furor  uterinus).

FÉRFIDÜHÖS,  (férfi-dühös)  ősz.  mn.  Férfidüh-
től  gerjcdező.  Férfidühos  buja  nS. V.  ö.  FÉRFIDÜH.

FÉRFIGYÜLÖLÉS,  (férfi-gyülölés)  ősz. fn.  Női
ellenszenv  a  férfiak  iránt,  melynél  fogva  a nő a  fér-
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fiákkal  sem társsságilag,  sem  nemileg közlekedni  ter-
mészeti  utálatból  nem akar.

FÉRFIGYÜLÖLÖ,  (férfi-gyűlölő)  ősz  mn.  és
fn.  Nöszemély  , ki  a  férfiak  iránt  ellenszenvvel  visel-
tetik , s  a  férfiakkal  való  társalgást  és  nemi  közleke-
dést, belső  ellenszenvénél  fogva  kerüli.

FÉRFIHANG,  (férfi-haug)  ősz.  fn.  Erős,  vastag
hang,  milyen  a  jól  kifejlett  férfiaké  szokott lenni.
Különböztetésul  a  vékony, női  vagy úgynevezett  kap-
panhangtól.

FÉRFIKOR,  (férfi-kor)  ősz.  fű.  A  férfi  életnek
azon  korszaka,  midőn  teljes  kifejlettségében  van,
középkor  ta  ifjúság  és  vénség  közön.

FÉRFIMAG,  (férfi-mag)  ősz.  fn.  Legnemesebb
nedv  a  férfitestben,  mely  nemi  közösülés  által  kiö-
mölvén , •  a női maggal  összevegyülvén,  ezt  megter-
mékenyíti.

FÉRFINÉV,  (férfi-név)  ősz.  fn.  Név, különösen
a  keresztényeknél  keresztnév,  melyet  a  férfiak  visel-
nek ,  pl.  István,  Ferencz.  Néha  a  férfi-  és  asszonyi
nevek  gyökei  ugyanazok,  csak  képzőik különböznek,
pl. János,  Janka,  Antal,  Antónia  stb.  Rövidebben :
finév.

FÉRFIÖLTÖZET,  (férfi-öltözet)  ősz.  fn.  Saját-
ságos  szabású  öltözet,  milyet  a  férfiak  viselnek,  s
mely  különféle  népeknél  különböző.  Ettől  különbö-
zik  a  nooltötet.  Férfikalap  ,  nökalap  , férficzipö,  nö-
ctipö  stb.

FÉRFIRUHA,  (férfi-ruha)  ősz.  fű.  1.  FÉRFI-
ÖLTÖZET.

FÉRFIRUHAKÉSZÍTÖ,  lásd  :  FÉRFIRUHA-
SZABÓ.

FÉRFIRUHASZABÓ,  (férfi-ruha-szabó)  ősz.  fn.
Szabó  mesterember,  ki  férfiak  számára,  férfi  szabású
ruhákat  készít.

FÉRFISÁG,  (fér-fiság)  ősz.  fn.  Férfi  tulajdon-
ság,  milyenek  : bátorság,  erély  stb.  Különösen nem-
zői  tehetség.

FÉRFISZABÓ,  (férfi-szabó)  ősz.  fn.  Nem  egé-
szen  szabatos  kifejezés  férfiruhaszabó  helyett,  mert
nem  a  férfit  szabja,  hanem  csak  ruháját.

FÉRFISZOKÁS,  (férfi-szokás)  ősz.  fű.  Szokás,
melyet  tetteikben  rendesen  a  férfiak  követnek ;  fér-
fiakhoz  illő  szokás.  Nálunk  a  dohányzás, fütyülés  fér-
fiszokás.

FÉRFITERMET,  (férfi-termet)  ősz.  fn.  Olyan
termet,  vagyis  testalkotás,  milyen  a jól  képzett  férfié
szokott  lenni,  mely  a  nötermettöl  több  tekintetben
különbözik.

FÉRFITESTVÉR  ,  (férfi-testvér)  ősz.  fn.  Tust-
vérbáty  vagy  öcs,  mely  a  latin fráter,  német  Brúder
szóknak  felel  meg.  Újabb  nyelven  rövidítve  :  fivér.

FÉRFITÖRZSÖK,  (férfi  törzsök)  ősz.  fn.  Azon
származási  vagy  nemzedéki törzsök, melyből a  férfiág
vagy  ágak  erednek.

FÉRFIÚ,  (fér-fiú)  ősz.  fn.  1. FÉRFI.

FÉRFIÚI,  (fér-fiúi)  ősz.  mn.  Férfiút  illető,  ah-
hoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Férfiúi  erő,  bátortag,
áUhatatosság.

FÉRFIUSÁG,  (fér-fiuság)  ősz.  fű.  lásd  :  FÉR-
FISÁG.

FÉRFIVÁGY,  (férfi-vágy)  ősz.  fn.  Nőben  ger-
jedező  rendetlen  vágy  a  férfiak  után,  kivált  nemi
közlekedés  végett,  mely  ha  igen  nagy  fokra  hág,
férfidtlh  a  neve.

FÉRFIVÁGYÓ,  (férfi-vágyó)  ősz.  mn.  Nősze-
mélyiől  mondják,  ki  rendetlen  nemi  gerjedelemmel
vonzódik  a  férfiak  után.

FÉRFIVARGA,  (férfi-varga)  ősz.  fn.  Varga
mesterember,  ki  férfiaknak  való  lábbelieket,  pl.  sa-
rukat,  topánokat,  czipőket készít.

FÉRGENY,  (fér-cg-eny)  fn.  tt.  férgeny-t,  tb.
—ék.  A  bélférgek  egyik  neme,  melynek  hosszúkás
hengereled  alakja  van.  (Sipuuculus. L.).

FÉRGES,  (fér-g-es)  mn. tt. férges-t  v.  — ét,  tb.
—ék.  Féreggel  bővelkedő,  féregtől  ellepett,  hemzse-
gő , féreg-ette.  Férges  alma, férges  dió.  A piros  alma
is  gyakorta  férges.  (Km)  Nem  ér  egy  férges  diót.
(Km.)  A  jó  fának  í»  von férges  gyllmVlcse.  (Km.).  V.
ö.  FÉREG.

FÉRGESÉD1K,  (fér-ég-es-éd-ik)  k.  m.  férgtséd-
tem,  —tél,  —étt. Férgek  nőnek  benne,  férgessé  lesz.

FÉRGESSÉG,  (fér-ég-es-ség)  fn. tt.  férgesség-ct.
Férges  állapota  vagy  tulajdonsága  valaminek.  Fér-
gessége  miatt  használhatatlan  gyümölcs.

FÉRGETEG,  FÖRGETEG,  (fér-  v.  fór-g-et-eg)
fű.  tt.  férgeteg-ét.  1)  Igen  erősen  rohanó, s nem egye-
nes  irányban  , hanem örvényesen , s  mintegy  ferdén
tolongó  szél.  Tengeri fergeteg;  havas fergeteg.  Dühös,
pusztító,  ordító  fergeteg.  Hordjon  el  a fergeteg.  Jön,
mint  a  fergeteg.

„Ha  látom  a  fergeteg  idejét,
Benyomom  a  süvegem  tetejét.'

Népd.

2)  Az  ily  erős  szél  által  fölkergetett  porfellegek  a
szárazon,  vagy  vízhullámok a  tengeren,  vagy  hóval,
esővel  terhelt  s  kóválygó  felhők.  Fergeteggel  érkezeit
jégeső.  A  záport  porfergeteg  előzte meg.  Valamint  több
rokonképzőjü  szók,  pl.  rengeteg,  sivatag,  zuhatag  stb.
úgy  ez  is  melléknévül  is  használható, s  ám.  szűnt e le
nül  forgó,  kevergö.

FERGETEGES,  FÖRGETEGÉS,  (fér- v.  fór-g-
et-eg-és)  mn.  tt.  férgetegés-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  För-
getcg  által  felzavart.  Fiirgeteges  tenger,  leoegb'.

FÉRGETYÜ,  FÖRGETYÜ,  (fér- v.  för-g-e-tyü)
fű.  tt. ftrgetyü-t.  Általán, valamely  szer,  eszköz,  me-
lyet  ferdén  ide-oda  forgatni  lehet.  Különösen  1)  A
szekér  első  párnáján  ide  s  tova  forogható,  s  derék-
szeggel  a  tengelyhez  foglalt  fa , melyből  kétfelől  az
oldalakat  tartó  rakonczák  felnyúlnak.  2) Ablakokra
alkalmazott  bádog  füsthajtó.

FÉRHÉCZ,  (fér-hécz)  ősz.  fn.  A  rúd  töve  felé
keresztül  álló  vasalt  fa,  mely  két  felől  vaspálczáknál
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fogva  a  tengely  régeihez  csatoltatik.  Ferhécz  csak
a  lovai  S2ekereken  szokott  lenni.  Máskép :  Förhénet,
felhérct,  folkéren.

FEBHETETLEN, (fér-het-etlen)  mn.  tt.  firhe-
tetlen-t,  tb.  —ék.  A. székelyeknél  ám. nyughatatlan;
illetlen  (Kriza J.).

FÉKHEZ MEGYÉN, 1. FÉRJHEZ MEGYÉN.
FÉRHEZ AD, 1. FÉRJHEZ AD.
FERI,  férfi  kn. tt  Feri-t,  tb.  —k.  A  Ferenct

névnek kicsinyest,  B barátságos  ért.  vett  módosítása.
Máskép  : Ferike,  Fenti,  Fereti,  Ferctó,  Ferke,  Fér-
kó,  FtrkS.  A  két  utóbbi mar idősbet, suhodert  jelent.
V.  5. FERENCZ.

FERICSE, falu  Arad  megyében;  helyr.  f«rí-
eté-n,  —re,  —rflZ.

FERICZE, fala  Bihar  megyében; helyr.  Ferí-
eté-n,  —re, —ro7.

FÉRINGÉZIK,  (fér-ing-éz-ik)  k.  m.  féringéi-
tem,  —tél, —itt.  A  székelyeknél  ám.  tolakodik  he-
lyért  (Kriza J.).

FERITFALU, helység  Seala megyében;  helyr.
Ferüfalu-ba,  —bon,  —ból.

FÉRJ,  (férj)  fn.  tLférj-et.  Aj  betű toldalék-
képző gyanánt áll, mint a fürj,  eperj,  ttederj  siókban
is.  Jelent  talajd.  oly  férfi  személyt, kinek  felesége
van, a feleség  hites  társát.  Férj  ét feletég,  egy  tett  ét
lélek.  Férjhet  menni, azaz valamely  férfival  törvényes
házassági  viszonyba  lépni.  Férjhet  kérni,  adni  a  le-
ányt. Kietiny  a  lány, férjhet  kérik, nem mehet. (Mépd.)
Férjét  tteretni.  Férjéhe*  hű  lenni.  Férjét  elhagyni.
Férjem  elválni.  Fiatal,  vén férj.  A  köznép a  férjet
úrnak  is  mondja,  sőt  a  közrendu  asszonyok  férjem
helyett  általán  uram  szóval  élnek.

„Nem  szeretem  az  uramat,
Csak  a kisebbik  aramat1'  Népd.

V.  6. FÉR,  (1).

FÉRJANY,  (fér-j-any)  fn. tt  —t. A  hellén «P-
<np>ixóy  után betfiszerént  fordított  műszó, helyeseb-
ben, 1. MKENY; köznyelven  :  egérkS.

FÉRJES,  (fér-j  és)  mn. tt  férjet-t  v. —tt,  tb.
—ék. Kinek  férje  van,  férjnél  levő.  Férjet  nők.

FÉRJETLEN,  (fér-j-eüen)  mn.  tt  férjeüen-t,
tb.  —ék. Kinek  férje  nincs,  azaz  hajadon  vagy  öz-
vegy.

FÉRJFI, FÉRJFIA8,  FÉRJFIÚ stb.  1. FÉRFI,
FÉRFIAS, FÉRFIÚ stb.

FÉRJGYILKOS, (férj-gyükos)  ősz.  fn.  Nő, azaz
feleség,  ki  férjét  megölte.  Férjgyükotok  ellen  hatott
törvény.

FÉRJHEZ  AD, 1. FÉRJ alatt
FÉBJHÉZADÁS,  (férjhéz-adás)  ősz.  fn.  Meg-

engedés, beleegyezés, hogy  a  leány  valamely  férfihoz
feleségül  menjen.

FÉRJHEZ  MEGYÉN,  1. FÉRJ  alatt.
FÉRJHÉZMÉNÉS,  (férjhéz-ménés)  ősz.  fn.  Mi-

dőn  a  nőszemély,  legyen  az hajadon  vagy  özvegy,  a
férfival  házamágra  lép.
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FÉRJHÉZMÉNÖ,  (férjhéz-ménö)  ősz.  mn.  Le-
ányról mondjak,  ki  már  annyira  felnőtt és  kifejlett,
hogy  asszony, azaz  feleség  lehet  belőle.  Ifdr  férjhet-
menő' leánya van. Máskép :  eladó.

FÉRJI,  (fér-j-i)  mn. tt  férji-t,  tb.  —ék.  Férjet
illető, arra  vonatkozó.  Férji  kltteletiég.  Férji  hütég,
tteretet,  gond.

FÉRJTELEN,  (fár-j-te-len)  mn.  tt  férjtelen-t,
tb.  —ék. Nőszemély, kinek  férje  nincs, legyen az ha-
jadon  vagy  özvegy.  Szélesb  ért.  ki  férjével  niacsen,
kinek  férje  távol  van,  németesen  szólva  :  nalma-
tovegy.

FÉBJTELENSÉQ,  (fér-j-te-len-ség)  fn.  tt/éV/-
telentég-ét.  A nőszemélynek azon állapota, midőn vagy
hajadon,  vagy  özvegy,  vagy  élő  férjétől  akármi  ok-
ból  el  van  szakadva.

FÉRJÜL,  (fér-j-űl)  őnh.  m.  férjUl-t.  Férjhez
megy.

FERKEND,  paszta  Szála  megyében;  helyr.
Ferkend-én,  —re,  —r«Z.

FÉRKÉZÉS,  (fér-kéz-és)  fn.  tt.  férkenét-t,  tb.
—ék.  Valamely  tárgynak  azon állapota, midőn  vala-
mely  helyre  befér, midőn  bizonyos  térben  helye  van,
helye  jut

FÉRKÉZET, (fér-kéz-et) fn.  tt  férketet-ét.  Fér-
kezés  elvont  értelemben.

FÉRKÉZIK, (fér-kéz-ik) k. m. férkit-tem,  —tű,
—üt;  htn.  —m.  Közelítő  ragu  névvel használtat-
ván, ám.  valamihez  hozzá ját,  helyet  nyit, tör  vala-
hová.  A  nagy  tömeg  miatt  nem férkethetik  a ninhati
tártttékhet.  A* itató  vdluho* nem Jérkethetik  a  tzomjat
tulok. A  székelyeknél annyi  is, mint:  helyet  enged,
szorul.  Férketnetek  fatekak,  hadd férjen  a  ctupor M.
(Kriza J.).

FERKÓ, FERKŐ, 1.  FERI.
FÉRM,  (fór-m)  elvont törzsök',  melyből/«rmed,

férment  stb.  származnak.  A  f ír  (fór,  fór)  gyökből
eredvén jelent  rendetlen  mozgást,  ide-oda  fordulást,
felindulást  Megegyezik  a  latin  ferveo,  fermentum,
fervidui  szók,  ferm  v. ferv  gyökével.

FERMED,  (fér-m-ed)  önh. m. fermed-ttm,  —ifi,
—( v.  férmed-étt.  Pergő,  forgó  vagy  forró  víz  gya-
nánt mozgásba jő,  s haragra  indái.  Föl/ermedni  vala-
kire. V. ö. FÉRM.

FÉRMEDÉS,  (fér-m-ed-és)  fn.  tt  férmedét-t,
tb. —ék.  Belső  felindulás,  mozgalom, mely  a  forró
víz  felbugyogásához  hasonlít.  Innen  jelent  haragra
geijedést,  a  vérnek  buszuvágytól  eredő  sebesebb
mozgását

FÉRMELÖDIK, 1. FÜRMÖLÖDIK.
FÉRMESZT,  (fér-m-eszt)  áth.  m.  férmtttt-itt,

htn.  —m  v.  —ént.  Rendetlen  mozgásba,  forrásba
hoz, különösen  boszúra, haragra  gerjeszt,  boszontás
által  a  vért  rendkiviili  forgalomra  ingerii.

FERSING,  (fcböi.jböl  öszvehúzva)  fn.  tt
ferting-ét.  Székely  földön  ám.  felső  gyolcsszoknya,
rokolya.
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FÉRT,  FORT,  (fér-t  v.  fór-t)  elvont  törzsökige,
melyből  ás  igenév  fertő  származékaival  együtt, to-
vábbá, fertelem,  fertelmei  etb.  szók  maiglan divatoz-
nak. Képezve van a tar-t,  haj-t,  ej-t, tej-t,  bom-t,  rom-t
atb.  hasonlatára.  Fért  eredetileg  ám.  ferde  mozgást
tesz, fordít  magán.  (V. ö. FÉR).  Innen  lett:  férténg
(förtöng)  mit  rendesen átvetve: fetreng  (fötoong)  hasz-
nálunk.  Megegyezik  vele  a  latin  verto, vorto,  szláv
wratü, bratü. V.  ö. FÓR, FORD.

FERTÁLY,  (a  német  Viertel  szóból  kölcsönöz-
tetctt) fn.  tt. fertály-t,  tb.  —ok. 1.  NEGYED.

FERTÁLYESZTENDÖ,  (fertály-esztendő)  ősz.
fn.  Az  esztendőnek  egy  negyedrésze,  azért  helyeseb-
ben  és magyarosabban  : évnegyed.

FERTÁLYMESTER,  (fertály-mester)  ősz.  fn.
Alsóbb  rendű  (német) városi  tisztviselő,  ki  egyes fer-
tályában  a  városnak  bemondói, katona-szállásolási,
öszveirási, s más kötelességeket  teljesít  Magyar  vá-
rosokban ,  melyek  alosztályai  többnyire  nem fertá-
lyok , hanem tizedek  szerént  külöuöztetnek  el,  fer-
tálymester  szó helyett  tizedet  névvel  élnek.

FERTÁLYÓRA,  (fertály-óra)'ösz.  fn.  Azon idő-
folyamnak,  melyet  óra  névvel  hívunk,  s  mely hatvan
perczből áll, ég/  negyedrésze,  helyesebben  és  ma-
gyarosan  óranegyed  v.  negyedóra.

FERTÁLYOS,  (fertály-os)  mn.  tt  fertályot-t
v.  — át, tb.  —öt.  1) Amibe egy  fertály  fér.  Fertá-
lyai  hordóeika.  2)  Az  egész  háztcleknek  egy  negye-
dét  bíró.  Fertályai  (negyedrészes)  gazda.

FERTELEM,  FÖRTELÉM,  (fér- v.  fór-t-el-ém)
fn.  tt  fértelm-et,  tb.  —ék.  Olyas  valami,  amitől  el
kell  fordulni,  utálatossága,  undoksága  miatt;  utála-
tos,  undok  dolog.  Vétetik  erkölcsi  és  anyagi  értelem-
ben.  BtlnSk  fertelme.  Fertelem  nézni,  oly  moc»ko»,  titz-
tátalan  minden.

FÉRTELMES,  FÖRTELMES,  (fér- v.  fór-t-el-
m-es)  mn.  tt  fértelmes-t  v.  —el, tb.  —ék.  Amitől
utálattal,  undorodva  el  kell  fordulni, utálatos,  csö-
mörletes,  gyomort  ferdítő,  felforgató.  Erkölcsi  ért.
természet  elleni,  undorító jelenésü  bűnökbe  merült;
erkölcsi  érzést  felháborító.  Leghatályosabb  szavaink
egyike, melylyel,  mint  némely  más  hasonlókkal,  a
köz  szokás, elég  hibásan,  csekélyebb  tárgyak  körül
is  él.

FÉRTELMESSÉG,  FÖRTELMESSÉG,  (fér- v.
för-t-el-m-es-ség)  fn.  tt.  fértdmesség-ét.  Undokság,
utálatosság,  csömörletet  gerjesztő  állapota  vagy  tu-
lajdonsága  valaminek.

FÉRTÉNG,  (fér-t-éng)  gyak.  önh.  lásd  : FÉT-
RÉNG.

FÉRTÉZ,  (fér-t-éz)  áth.  m.  fértéz-tem,  —tél,
—élt. Valamit  szennybe,  mocsokba forgatva undokká
tesz.  Innen  erkölcsi  ért  néma  bűn  által  bemocskít.
Magát  fertezS  gyermek.

FÉRTÉZET,  (fér-t-cz-et)  fn.  tt.  fertiztl-ft.  Utá-
latos,  undok valami.

FÉRTÉZETÉS,  (fér-t-éz-et-és)  mn.  tt.  Je'rteze-
te*-t  T.  —ét,  tb.  —ék. Fertezettel  teljes,  azaz  undok,

tisztátalan,  utálatos.  Mikor  ktdig  a ferteutti  esettet
Idmegyen  emberbSl.  (Münch.  cod.).

FÉRTÉZETLEN,  (fér-t-éz-et-len)  mn. tt  ferle-
tetlen-t,  tb.  —ék.  Ami  szennybe,  mocsokba,  sárba
nincs  megforgatva,  tiszta.  Erkölcsi  ért  szűz, a nemi
ösztön  tiltott használata  által  meg nem  szeplősített.
Ferteteílen  nők.  Határozóilag  ám.  fertőzetlenül,  f érte -
zettől  menten,  tisztán.

FÉRTÉZIK, (fér-t-éz-ik)  k.  m. fertcz-tem,  —tél,
—élt. Mocsokba,  szennybe,  sárba  keveredve, azok-
ban  forogva,  henteregve  undokká,  utálatossá  lesz.

FÉRTÉZTET,  (fér-t-éz-tet)  áth.  m.  férléztet-étl.
Undokít,  mocskít,  tisztátalanít,  anyagi  és  erkölcsi  ér-
telemben.  Máakép :  fértSztet.  Ét  bemenének  a  hátba,
hogy  meg  ne féríézíetnének.  (Münch.  cod.).

FÉRTÉZTETÉS, 1. FÉRTÖZTETÉS.
FERTŐ,  (fér-t-ő)  fn.  tt. fertö-t,  tb.  —*.  Az  el-

vont  fért  ige  részesülője.  Eredetileg  oly  folyadék,
mely  más  anyaggal, pl.  iszappal,  sárral  van  öszve-
forgatva,  keverve.  Innen van  a  Fertő'  tó  neve,  Sop-
ron  és  Mosón  vármegyékben,  melynek  vize  fekete,
iszapos.  Átv.  ért.  mi bennünket  undorral,  utálattal
töltve  fordít  el  magától,  tehát  anyagi  vagy  szellemi
mocsok,  szenny.

FERTÖ-SZENT-MIKLÓS,  mezőváros  Sopron
megyében; helyr.  Szent-Miklós-on,  —ró,  —ról.

FERTŐZ,  (fér-t-ő-z)  áth.  m.  fértSz-tem,  —tél,
—ott.  Fertővel,  azaz  mocsokkal,  sárral  undokít,
utálatossá  tesz,  beszennyez;  erkölcsileg  megszep-
lősít.

FERTŐZÉS,  (fér-t-ő-z-és)  fn.  tt.  fértöxés-l,  tb.
—ék.  1)  Cselekvés,  melynél  fogva  valakit  undokul
bemocskolnak, vagy  erk.  ért  megszeplősítnek.  Vér-
fertőzés.  Önfertözét.  (Onania).  2)  A  fé.rtötik  igétől
származtatva,  szenvedő állapot,  midőn  valaki  v.  vala-
mi  bemocskolódik,  erkölcsileg  megszeplősödik.

FÉRTÖZET, 1. FÉRTÉZET.
FERTŐZETLEN, 1. FÉRTÉZETLEN.
FERTŐZIK,  (fér-t-ő-z-ik)  belsz.  m.  fertöz-tem,

—tél,  —ott.  Mocsokkal,  sárral,  vagy  akármily un-
doksággal  beszennyesedik.

FÉRTÖZTET,  (fér-t-ő-z-tet)  áth.  múlt.  fertőt-
tet-tem, —tél,  —«'«.  Eszközli,  hogy  valaki  vagy  vs-
lami  befertőzzék , azaz  mocskos ,  szennyes,  undok,
utálatos  legyen.  Erkölcsi  ért.  Nőt  ferlSzletni,  azaz
szüzességét  elvenni,  vagy  erőszakosan  közlekedni
vele;  magát  fertőztetni,  azaz  természet  elleni,  néma
vagy  sodorna!  bűnt  követni  el;  bectUletét  megfertőz-
tetni,  ám.  undok  vétekkel  beszennyezni,  megszeplő-
síteni.

FÉRTÖZTETÉS,  (fér-t-ő-z-tet-és)  fn.  tt  fertSz-
tetés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  valakit  vagy
valamit  fertőztetnck.  V.  ö.  FÉRTÖZTET.

FERUS,  férfi  kn.  1.  FERI.
|  FES,  hangutánzó  elvont  gyök,  melyből  feil-ik,
' ftft  stb.  származnak.  Jelent  szakadást,  vagy  szaka-
l  dozás által  eszközlött  vonalt,  vonást,  szálat,  réteget.
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így  fetlli  a  Müncheni  codexben feietS.  Rokon  értel-
műek  vele  még  a  magyar fej  (fejlik  azóban),  főtt
(főttük  szóban),  továbbá  a  latin  fissio,  fittura,  fosta,
hellén yá£<a, acpídi],  német beüzen, Disz, szanszkrit
bhid  (metszeni),  török filitzlemek,  flim pK&ten  stb.

FÉS,  (fees)  elvont  törzsök.  Egy  eredetű  s  ér-
telmű  fet  gyökkel.  Él  fésű  szóban.  Jelentése  : ré-
szekre , rovátkokra,  fogakra  hasogatott;  rokon  vele
különösebben  a  latin  fistus.

FESEL,  (fes-el)  önh.  m. fesel-t  v.  fellett,  htn.
—m  v. feileni.  Mintegy saját  erejénél  fogva  bomlik
szét  vagy  fejtődzik  ki.  Mondják  leginkább  élő'  növé-
nyekről.  A  róztabimbó  f esel,  (ellenben  a  nadrág
festík).

FESELHETETLEN, FESELHETLEN,  (fes-el-
het-etlen)  mn.  tt.  feselhetetlen-t,  tb.  —ék.  Ami nem
feselhet  vagy  feselhetik,  ami el  nem szakadhat.  Átv.
ért.  romolhatatlan.

FE8LÉ8, (fes-l-és)  fn.  tt  feslés-t,  tb.  —ék.  1)
Szenvedd  állapot,  midőn  valamely  test  részei  feste-
nek.  2)  Maga azon rés, nyilas,  mely  az  egymástól
elfeslett  részek  között  támad.

FESLÉTT,  (fes-1-étt) mn. tt. feslétt-et.  Ami  szét
van  szakadva,  feselve,  mi nincs  meg  ép,  rendes alak-
jában,  aminek  varrása  szétfoszlott.  Festett  ruha,
csizma.  Átv.  gonosz, romlott. Fetlett  életű,  erkölesü.
V.  ö.  FESLIK.

FESLÉTTEN,  (fes-1-étt-en)  ih.  Szétszakadva;
elromolva.

FESLÉTTSÉG,  (fes-1-étt-ség)  fn.  tt.  feiléttiég-
ét. Átv.  ért  erkölcsi  romlottság, vásottság.

FESLIK,  (fes-l-ik)  k.  m. fal-étt,  htn. fesleni.  1)
A  rostokból,  fonalakból, rétegekből  álló  test  rostjai,
fonalai,  rétegei  elválnak,  elszakadnak  egymástól.
Fetlik  a  gyolcs,  vászon,  midőn  repesttik.  Feslik  a  kí-
gyó  bűre,  midőn  vedlik. Fetlik  az  áztatott  kendertzál.
2) Valaminek  varrása  elszakad.  Elfeslett  a  zsák.  Le-

fetlett  a  ctitma  talpa.  Felfetlell  az  Ung  újjá.  3)  Átv.
fűlik  neki a  hárs,  ám.  sikerül  neki, amit tesz,  kedve
szerint  megyén  dolga.

FEST,  (fés-1,  a  perzsában  nü-vitten  ám.  irni)
áth.  m.fest-étt,  htn.  —ni  v.  —ént.  1) Eredetileg  va-
lamely  testet  bizonyos  szinü  vonásokkal  bevon, be-
húz, s mintegy rétcgesit  Arczáí  pirosra félteni.  Vér-
rel f etteni  afüldet.  A  ház falát  sárgára,  tőidre  fes-
leni.  2)  Színét  eresztve beken,  bemázol.  Ez  a posztó
igen fest  (fog).  3)  A  tárgyakat  bizonyos  színben tűn-
teti  elé, adja  vissza.  Némely  látctök festenek.  4) Va-
lamely  tárgy  külső  alakját  színes  vonásokkal  ábrá-
zolja,  s  mindegy  az  eredetiről  lefejti,  lefesleti. (V. ö.
FES).  Képet  festeni;  virágokat, fákat,  tájakat  festeni.
Embert,  állatokat festeni.  Valakit  tetőtől  talpig  lefes-
teni.  5)  Átv.  valamely  tárgy  sajátságos  jegyeit,  vagy
személy jellemét,  tulajdonságait,  szóval  élénken  elé-
terjeszti,  s  mintegy képmásukat  adja.  A  költők,  kivált
regényírók  gyakran  tárgyakat,  személyeket  festenek.
Rútul  lefestették  öt  vetélytársai.  Némely  tájejtés-
sel :  főst.

FESTÉQET,  (fea-t-ég-et)  áth.  és  gyak.  m. fet-
téget-tem,  —tél,  —élt. Folytonosan  és  gyakran  fest.
Képeket  feitegetni,  szobákat fesíegetni,  arezát  feileget-
ni. V.  ö. FEST.

FESTÉOETÉS,  (fes-t-ég-et-és)  fn.  tt  fellege-
ién-t,  tb.  —ék. Gyakori  vagy  folytonos  festés.  Arct-
képek  festegetésével  foglalkodni.  V.  ö. FEST.

FESTÉK,  (fes-t-ék)  fn.  tt.  festék-ét.  1)  Test,
anyag,  mely  más  test  felszínéhez  dörgSlve  ennek  bi-
zonyos  színt  ad.  Zöld,  kék, vörös,  sárga  festék.  Festé-
ket  árulni,  venni, törni.  Olajos festék.  A  fekete  képnek
fekete  a festéke.  (Km.).  2)  Az  elmázolt,  eldörgölt  fes-
tékanyag.  Arctan  igen  látszik  a festék.  A  rótt f esték
megeszi  a  posztót.

FESTÉKÁRUS,  (festék-árus)  ősz.  fn.  Kalmár,
ki  festékféle  anyagokkal  kereskedik.

FESTÉKCSIGA,  (festék-csiga)  ősz.  fn.  A  fes-
tészeknél  csigateknőcske,  melyben a  használatra  el-
készített  festéket  tartják.

FESTÉKCSINÁLÓ,  (festék-csináló)  ősz.  fn.
Mesterember,  ki  a  nyers  festékanyagot  különféle
használatra elkészíti,  alkalmassá  teszi.

FESTÉKDESZKA,  (festék-deszka)  ősz.  fn.  1)
Kisded  és  rendesen  fvalakú  deazka,  melyet  a  festő
dolgozás közben  kesében  tart, s  melyen  a  képhes
szükséges  színeket  öszvevegyíti.  (Palette).  2)  Desz-
ka , melyen a  festékcsinálók  az  össvesusott  festéket
szárítani szokták.

FESTÉKDÖRGÖLÖ,  (festék-dörgölő)  ön.  fn.
Dolgozó  személy  a  festékkészítő  műhelyben, ki a fes-
tékanyagot  kövön tördeli,  zúaza.

FESTÉKEGYELÍTÉS,  (festék-egyelítés)  ősz.
fn.  Különféle szinü festékanyagoknak  bizonyos arány-
ban  és  czélra  öszvevegyítése.

FESTÉKÉS,  (1),  (fes-t-ék-és)  mn. tt  f estéket-1
,  tb.  —ék.  ,1)  Festékkel  színezett, bekent,

kendőzött.  2)  Festéknek  való,  festékrejtő.  Festékei
ládika.

FESTÉKÉS,  (2),  (1.  föntebb)  fn.  tt  fettékés-t,
tb.  —ék.  Székelyeknél  divatozólag  ám.  különbféle
színekkel  gyapjúból  való  szövet, szőnyeg.

FESTÉKÉZ,  (fes-t-ék-éz)  áth.  m.  fettéktz-tem,
—tél,  —itt.  Valamely  testet, híggá  alakított  festék-
kel  bemázol,  bevon.  Ajtókat,  ablakokat  festékemi.
Lágyfából  készített  bátorokat  fettékemi.  Olajos,  vagy
enyves  színnel  festékemi.  A  karfákat  befestékezni.

FESTÉKÉZÖ,  (fes-t-ék-éz-ő)  fn.  tt  festékfzöt.
Szoros  ért.  oly  személy,  vagy  kézmives, ki  híggá
csinált  festékkel  valamely  tárgyat,  különösen  bútor -
nemüeket  bemázol,  bevon.  (Anstreichen).  V.  ö.  FES-
TÉKÉZ.

FESTÉKFÖLD,  (festék-föld)  ősz.  fn.  Minden-
féle  föld,  mely  a  bele  vegyült  érczrészektől  szint
kap, s  mely  által  más testeket  bizonyos  színre  fes-
teni  lehet.

FESTÉKKAGYLÓ,  (festék-kagyló)  ősz.  fn.  1.
FESTÉKCSIGA.
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FESTÉKKÉS,  (festék-kés)  ősz.  fn.  A  festészek
késalakú  fa  eszköze,  melylyel  a  kövön  öszvczúzott
festéket  fölszedik.

FESTÉKKÉSZITÖ,  (festék-készitö)  ősz.  fn.  1.
FESTÉKCSINÁLÓ.

FESTÉKKEVERÉS,  (festék-keverés)  ősz.  fn.
1)  Különféle  festékek  elegyítése, hogy  bizonyos  szín-
nek  árnyazatát  visszaadják.  2)  A  színek  különféle-
sége,  amint  azok  valamely  tárgyon  látszanak.  A  tu-
lipán  feslékkeverése  ktilifnösen  szép.

FESTÉKKOR,  (festék-koh)  ősz.  fn.  Kemcncze
vagy  katlan,  melyben  festéket,  különösen  nyomdá-
szoknak  való  bctüfestéket  fó'znek.

FESTÉKKÖ,  (festék-kő)  ősz.  fn.  1)  Sima  kő-
lap,  melyen  a  festészek  festéket  dörzsölnek.  2)  A
közönséges  nyomdai  sajtókban  keményfából  való lap,
melyen  az  öszverakott  betűsorok  nyugosznak.

FESTÉKLABDA,  (featék-labda)  ősz.  fn.  A
könyvnyomtatóknál  labdaalakú  rugouyos  eszköz  ,
nyéllel  ellátva,  s nyomtató festékkel  beszivatva, mely-
lyel  a  sajtó  alá  tett  betűket,  vagy  más nyomataudó-
kat  be-be  kencgetik.

FESTÉKLÁDIKA,  (featék-ládika) ősz.  fn.  Lá-
dika,  melyben  a festésre  való  festékanyagok  csigákba
rakosgatva  vagy  szeletkékben  tartatnak.

FESTÉKLAP,  (festék-lap)  ősz. fn.  1. FESTÉK-
DESZKA.

FESTÉKLAPOCZKA,  (festék-lapoczka) ősz. fn.
Fából  való  lapoczka,  melylyel  a  festékanyagot  a fes-
tékkövön  dörzsölik.

FESTÉKSZEDÖ,  (festék-szedő) ősz.  fn.  Kés-
forma  eszköz  fából,  melylyel  a  kövön  öszvezuzott
festéket  fölszedik.

FESTÉKTARTÓ,  (festék-tartó)  ősz.  fn.  Szek-
rény,  melyben  a  használatra  elkészített  festéket,  csi-
gákba  helyezve  vagy  szeletekre  osztva  tartogatni
szokták.

FESTÉKTEKNÖKE  ,  (festék-teknöke)  ősz.  fn.
Kis  teknö  alakú  edényke,  melyben  a  használatra el-
készített  festéket  tartogatják  a  festészek.

FFSTÉKTÖRÉS,  (festék-törés)  ősz. fn.  l)  Mun-
ka,  midőn a  festéket  öszvezúzzák.  2)  Különféle  fos-
tékeknek  törés  által  vegyítése.

FESTÉKTÖRÖ,  (festék-törö)  ősz.  fn.  1.  FES-
TÉKDÖRGÖLÖ.

FESTÉKVEGYÍTÉS,  (festék-vegyítés)  ősz.  fn.
1.  FESTÉKKEVERÉS.

FESTEMÉNY,  (fes-t-e-meny)  fn. tt.  fetlvmény-t,
tb.  —ék.  Általán  valamely  tárgy alakja,  mely  festett
síinek  által  van  ábrázolva;  valamely  személynek
vagy  tárgynak  festett  képe,  ábrája.

FESTENY,  (fest  eny)  fn.  tt.  festeny-t.  A nem-
telen  fémek  közé  tartozó  egyszerű  vegyelem.  (Cliro-
mium).

FESTÉS,  (fcs-t-és)  fn.  tt.  festés-t,  tb.  —éle.  1)
Valamely  tárgy  alakjának  festékes  színekkel  való
ábrázolása.  9)  Maga  azon  ábrázolat,  mely  festék  ál-

tal  alakíttatott.  3)  Szélesb  ért.  valamely  testnek  bi-
zonyos  színűre  változtatása.  Gyolcs-,  vászon-,  posztó-,
kalapfestés.  4)  Átv.  ért.  személy  vagy  tárgy  tulaj-
donságainak  jellemzetes,  ismertető  leírása  szóval.  A
regényírók  különösen  szerelnek  a  személyek  és  tárgyak
festésével  foglalkodni.

FESTÉSI,  (fes-t-és-i)  mn. tt. festési-t,  tb. — ék.
Festést  illető, ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Festési
ügyesség.  Festési  szabályok.

FESTESZ,  (fes-t-ész)  fn.  tt.  festész-t,  tb.  —ék.
Képző  művész, ki  képességgel  bír a tárgyakat, vagyis
a  tárgyak  alakjait  festékek  által  művészileg  eléábrá-
zolni.  Innen  :  virág-festész,  arcz-festész,  táj-feitész,  kik
különösen  virágokat, arczokat, tájakat  festeni  tudnak.
A  festő  nem  művész, hanem  mivcs,  mesterember.  V.
ö.  FESTŐ.  ^

FESTÉSZET,  (fes-t-ész-et)  fn.  tt.  feslészet-e't.
Képző  művészet,  vagyis  képesség,  a  tárgyak  alakjait
festékek  által  művészileg  eléábrázolni. Festészetet  ta-
nulni,  gyakorolni.  A  különféle  modorra  nézve,  mely-
lyel  e  művészet  gyakoroltatik  :  olasz,  hollandi,  arab
festészet  stb.

FESTÉSZETI,  (fes-t-ész-et-i)  mn. tt.  Jestészeti-t,
tb.  —ék.  Festészetet  illető,  arra  vonatkozó.  Festészeti
akadémia.

FESTÉSZI,  (fes-t-ész-i)  mn.  tt.  festészi-t,  tb.
—ele.  Festészt  illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.
Festészi  munka.

FESTETLEN,  (fcs-t-etlen)  mn.  ÍJ  Ami  nincs
festesz  által  lefestve.  Magyarországnak  még  sok  szép
tája  feste/lcn.  2)  Ami  festő  vagy  festékezö  mivesek
által  nincs  befestve,  bekenve,  beszinezve.  Festetlen
szüvftek.  Feslrt/en  ajtó,  ablakrámák.  Határozóilag
ám.  fcbtctlcnül.

TESTETLENÜL,  (fes-t-etlen-ül)  ih.  A  nélkül,
hogy  le  volna  festesz  által  ábrázolva;  vagy  festő,
festékezö  által  be  volna  festve,  színezve.

FESTMÉNY,  (fes-t-mény)  1. FESTEMÉNY.
FESTŐ,  (1),  (fes-t-ö)  fn.  tt. fes/ö-t.  1)  Köz  és

régiebb  nyelven  ám.  képíró  művész,  az  újabb  nyel-
ven,  szabatosság  kedvéért  :  festesz.

\
„Felteszi  egy  festő,  hogy  időtöltésre  lefest  ö

Egy  fcgyvcrviselöt."  Gyöngyösi.

•2)  Mesterember,  ki  különféle  szöveteket saját  módja
szerént  elkészített  és  alkalmazott  festékek  által  kü-
lönféle  színitekké  alakít.  Vászna-)  gyn/cs-,  sc/yemfes-
lö;  kékfestő.  A  festő  fekete  kézzel,  ft/iér  pénzt  keres.
(Km.).  3)  Műhely,  melyben  a  festők  dolgoznak.  Fes-
lübi'  adni  a  váfsnut,  ruhát.  Must  hozta  haza  kendőjét
a  festőből.

FESTŐ,  (-2),  (fes-t-ő)  mn.  tt.  festö-t.  1)  Ami
valamit  festészi  módra  ábrázol;  vagy  fettő  mester-
ember  gyanánt  beken,  bcszíncz.  Frn/!>  erm't.  Festő
xzíiiíi  rósz  posztó.  2)  Amiből  festéket,  festeni  való
szert  lehet  készíteni.  Ez  értelemben  az  illető  anyag
nevével  öszvctett  szót  alkot.  Fes/ölmgyó,  festöfti.  fe,t-
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tSfa,  fatSktíkény.  3)  Átr.  valamely  tárgynak  jellem-
zetes,  kitüntető  tulajdonságait  élénken  ibrásoló.
Futó  butéd,  Mrd*.

FE8TÖABANY,  (festő-arany)  ősz.  fa.  Össvesn-
zott  aranyfüat,  vagy  aranylevél, melyet  a  festessek
használnak.  Ál  futSarany,  mely ón- és kén-keverék-
ből  411.  (Annim mnsivum).

FESTŐATRACZÉL,  (festő-atracsél)  Su.  fa.
Vörös atraczél,  melynek gyökereiből  készített  nedv-
vel  festeni szoktak.  (Anchnsa  tinctoria).  V.  ö. AT-
RACZÉL.

FESTÖBOGYÓ, (festő-bogyó) 5u. fn. 1. BÉR-
ZSÉNYVÉRFÜRT.

FESTÖCSIGA,  (festő-csiga) ősz.  fn.  így  neves-
tétnek  ásón  csigák, melyek  teknőjében  a  festessek
tartani  szokták  festékeiket,  különösen  a  folyóvizek-
ben  találtató  barna  és  sötétzöld  csigateknők.  (Mya
pictoram).

FESTŐCSÜLLENG,  (festő-csülleng)  ősz.  fn.
Növényfaj  a csüllengek  neméből,  répaalaku  gyökér-
rel,  mely a  földön  szétterülő, nagy,  hosszú,  rovatkos
leveleket  hajt,  s  e  levelek  közepéből  három,  négy
lábnyi  magasságú, s  nyildad  levelű  szár  emelkedik.
Leveleiből  kék  festéket  készítenek.  (Is»tís  tinctoria).
V.  ö. CSÜLLENG.

FESTŐDÉ,  (fes-t-ő-de)fn.  M. futSdé-t.  Műhely,
melyben  különféle  szöveteket  festenek.

FESTŐECSET, (festő-ecset)  öss.  fn.  Finomabb
szőrből  vagy  hajból  készített  kis  ecset, melylyel  a
festessek  élnek;  különböstetésül,  a  festékezők, kő-
mívesek  stb.  ecsetétol,  mely  különösebben  pamact-
nak  is  neveztetik.

FESTŐEZÜST,  (festő-ezüst)  öss.  fn.  Porrá tö-
rött  ezüstlevél, melyet a  festessek  használnak  müve-
ikhes.  Ál ftttöettut,  mely  ónból, kénélegből  és  hi-
ganyból  készül, s melyet festéshez  vagy  íráshoz  va-
lódi festőezüst gyanánt  szoktak  használni.  (Argentum
musivnm).

FESTÖFA,  (festő-fa)  öss.  fn.  1)  Minden  fa,
mely  festésre  használtatik,  különösen,  a  brazíliai
(berssen) fa.  2)  Zöld, vagy  vízbe áltatott  darab  fa,
melyet a  sütők  a  kemeacse  szája  lyukában  lassacs-
kán  elégetnek, hogy  gőzétől  a  kenyér megpiruljon.

FE8TÖFÉNYMÁZ,  (festő-fény-más)  öss.  fn.
Fénymás,  melyet  és  milyent a  festessek  használnak,

FESTÖFU, (festő-fü) öss. fn. 1. FESTŐCSÜL-
LENG.

FESTŐGYÖKÉR, (festő-gyökér)  öss. ín.  Olass-
és Francsiaorsságban  tenyésző  tuskés  szaru  növény
a  buzérok  neméből, melynek vöröses gyökeréből ssép
vörös  festéket  készítenek.  (Bubia  tinctorum).  Más-
kép  : ftrotOÓ  bittér.  V. ö. BUZÉR.

FESTÖGYÖMBÉR,  (festő-gyömbér)  öss.  fn.
Növényfaj,  hosszúkás  és  bötykös, belülről  sáfrány-
színű gyökérrel, melyet festésre  használnak.  (Curcu-
ma  longa).

FESTŐHAMU,  (festő-hamu)  öss.  fn.  Hamu,
melylyel  a  kékfestők  élnek.  Némelyek  szerént  nem

más,  mint megégetett  borseprfi;  mások  szerént: ha-
mussír.

FESTÖHÁZ,  (festő-has)  öss.  fn.  1.  FESTŐDÉ.
FESTŐI,  (fes-WW)  mn.  tt  futK-t,  tb.  —ék.

Festeni  való,  festésre  alkalmas; miben  a  színek  kfi-
lőnfélesége  ssép  egygyé  olvad  össve.  Fettöi  állat.
Fűtői  vidék.

FESTÖILEG, (fes-t-6-i-leg)  ih.  Festői  módon,
művészettel; a különfélét  ssép  egéssssé, és  egygyé
olvasztva;  oly  élénken  leírva,  ábrázolva,  mintha  mű-
vészileg  le  volna  festve.  FeitSUeg  KuveaUtíott  néma
ábrdnolat.  FutSUeg  leírt  vidék, némely.  FettSiUg  nép.

FESTŐINAS,  (festő-inas)  öss.  fa.  Iparostanít-
vány, ki  a  festőmesterséget  tanulja  és  gyakorolja.

FESTŐISKOLA,  (festő-iskola)  őss.  fa.  Tanin-
tézet,  melyen festessek  képestetnek,  miért helyeseb-
ben és szabatosabban  :  futéttitkola.

FESTŐKOROM, (festő-korom) öss.  fn.  Korom,
elégetett  szurkosfenyü  fájából.

FESTÖKÖKÉNY,  (festő-kökény)  öss.  fa.  Cser-
jefaj  a bengék  neméből  Máskép :  varjútövit,  ebtövit,
hathajtó  kökény.  (Rhamnus  catharticus).

FESTŐLEGÉNY,  (festő-legény)  öss.  fa.  Mes-
terlegény,  ki  a  festőmesterséget  érti,  és  gyakorolja.

FESTŐLÉGY,  (festő-légy)  öss.  fa.  1.  BÍBOR-
BOGÁR.

FESTŐMESTERSÉG,  (festő-mesterség)  ősz.
fa.  Mesterség, mely különféle  szövetek  festésével  fog-
lalkodik.

FESTŐMÜGE, (festő-müge)  öss.  fa.  Mügenem-
hez  tartozó  növényfaj,  melynek gyökeréből igen  ssép
gyapjúpirosító  festéket  lehet  készíteni.  (Aspernla
tinctoria).  V.  ö. MÜGE.

FESTŐMŰHELY,  (festő-mtt-hely)  öss.  fa.  L
FESTŐDÉ.

FESTŐPÁLCZA, (festő-pálcsa)  öss.  fa.  Pálcsa,
egyik  végén  kis  vánkossal,  vagy  elefántcsontból  való
golyóval, hogy  ahhoz  a  festess  munkakösben  azon
kesét  támassza,  melyben tartja  ás  ecsetei  Szabato-
sabban  :  ftttémpücm.

FESTŐBÉG, (fes-t-6-ség) fa. tt.  fettStég-tt.  Fes-
tői  mesterség. Fettötéget  tanulni,  gyakorolni.

FESTŐSÉRTE, (festő-sérte)  öss.  fa.  Erős  ser-
téből  készített  ecset, pamacs, melyet  a  festékezők
használnak.  V.  ö. FESTÉKEZŐ.

FESTŐSZER,  (festő-szőr)  öss.  fn.  Mindenféle
anyag,  nyers  vagy  elkészített  állapotban, melyet  fes-
tésre használnak.

FESTÖSZÖLŐ,  (festő-szőlő)  öss.  fa.  1.  BÉR-
ZSÉNYVÉRFÜRT.

FESTŐSZÜC8, (festő-szűcs)  őss*  fa.  Szűcs,  ki
prémek  festésével  foglalkodik.

FESTŐÜST,  (festő-fist)  öss.  fa.  Festő  mester-
emberek  üstféle  edénye,  melyben  a  festékanyagot
főzik.

FESTŐZSOLTINA,  (festő-zsoltina)  öss.  fa.
Növényfaj  a  Zsoltinak  neméből.  (Serratnla  tinctoria).
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PESTTÉJ,  (fest-téj)  ősz.  fn.  Székelyéé  kiejtés
szerint  ám. f tettéj,  \.  ezt.

FESTVÉNY,  (fes-t-vény)  fn.  tt.  fettvény-t,  tb.
—ék.  1) A  növények  hathatós  erejű  nedveinek  ki-
vonata,  (Tinctura).  2)  és  szabatosabban  L  FESTE-
MÉNY.

FÉSŰ,  (fés-ü,  1. FES,  FÉS)  fn.  tt  fét&-t.  Sza-
ruból,  érezből,  fából  készített,  s  rovatkokkal  vagy
fogakkal  ellátott  kézi  eszköz,  melylyel  hajat,  szőrt,
gyapjút,  s  más  szálakból  álló  testeket  tisztogatunk,
rendezünk,  simftgatunk.  llujfésü,  görbe  fésű,  tUrü
fogú  fésű,  ritka  fogú  fésű,  bajustrimtíó  fétü,  U-
fésü  stb.

FÉSÜCSIGA,  (fésű-csiga)  ősz.  fn.  Hosszúkás,
és  kettős  tekenö'jü  csigafaj,  mely  rovátkossága  miatt
némileg  a  fésűhöz  hasonló.  (Pecten).

FÉSÜFOG,  (fésű-fog)  ősz.  fn.  A  fésű  nevű  esz-
köznek  egyes  ága.  Szálkát,  törött  fésüfog.

FÉSÜHAJ,  (fésű-haj)  ősz.  fn.  így  nevezik né-
melyek  a  ló  serényét,  a  német  Kammhaare  után.

FÉSÜKEFE,  (fésű-kefe)  ősz.  fn.  Erős  sertéjü
kefe,  melylyel  a  hajakat  simítani  szokták,  szokot-
tabban  :  hajkefe.  Mátyásföldén  Vág mellett :  ecielö.

FÉSÜL,  (fes-ül)  önh.  1. FESLIK.
FÉSÜL,  FÉSÜL,  (fés-ü-öl)  áth.  m. féM-t.  Fé-

sűvel  rendez,  simít  valamit. Hajat  fésülni.  Lóserényt
fésülni.  Kifésülni  a pelyheket.  Aló fésülni  vagy  felfé-
sülni  át  üst'óköl.  Simára  fésülni  magát.  Megfésülni
reggelenként  a  gyermekeket.

FÉSÜLÉS,  (fés-ü-öl-és)  fn.  tt.  fésülés-t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  midőn  valamit  vagy  valakit  fé-
sülnek.

FÉSÜLETLEN,  (fés-ü-1-etleu)  mn.  tt.  fisület-
len-t,  tb.  —ék.  Aki  vagy  ami  ninca  megfésűlve;  gu-
banczos,  kóczos,  rendetlen.  Fésületlen  fej,  haj.  Fésü-
letlen  gyerek.

FÉSÜLKÖDÉS,  (fés-ű-öl-köd-és)  fn.  tt.  fésül-
ködét-1,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valaki  saját  haját
fésüli.

FÉSÜLKÖDIK,  (fés-ü-öl-köd-ik)  k.  m.  féstü-
köd-tem,  —tél,  —ott.  Haját  fésűvel  rendezi,  tisztáz-
za ,  simítja.  Megmosdani,  és  megfésülködni  minden
reggel.

FÉSŰS  , (1),  (fés-ü-ös) mn. tt. fésüs-l  v.  — ét,
tb.  — ék.  Fésűvel  ellátott,  öszvefoglalt.  Fésűs  hajat
vitetni.  FéiUs  lóiga.

FÉSŰS,  (2),  (fés ü-s)  fn.  tt.  fésűs-1,  tb.  — ők.
Mesterember,  ki  fésűket  csinál.

FÉSÜTABTÓ, (fésű  tartó) ős/., fn.  1. FÉSŰTÖK.
FÉSŰTÖK,  (fésű-tok)  ősz.  fn.  Szaruból,  bőrből

vagy  más  anyagból  készített  tok,  melyben  a  fésűt,
kivált  melyet  magunkkal hordozunk,  tartani  szoktuk.

FESZ,  (fe-sz,  rokon vele a hellén nqaato, mí'fw,
a  német fest)  fn.  tt. fesz-t,  többesben  szokatlan.  Je-
lenti  valamely testnek szilárd igényességi!, de bizonyos
korlátok  közé  szorított  állását,  melynél  fogva  az
mintegy  hajthatatlan,  merev  állapotban  van.  Innen
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jő  : festet,  fetteleg,  feszül,  feszít  stb.  Ellentéte  :  haj-
lékonyság , tágas, kényelmes,  szabad  mozgás.  Atv.
beszédbeli,  írásbeli  fest  ám.  erőtetett,  a  szabályokhoz
szolgailag  ragaszkodó, modoros  beszéd v.  irat.

FESZ,  (fé-sz  v.  fe-esz)  elvont törzsök,  melyből
ék  képzővel  származott: fészek.  Egy  eredetű  és  értel-
mű a fűt  szóval, s  jelent együvé  fűzöttet;  s  talán beczö
szóval  is.  Külöuösb  rokonságait  1. FÉSZEK  szónál.

FÉSZE  v. FÉSZE,  eléjön  a régi  halotti vagy  sír-
beszédben (mai írásmód szerént):  „És  lön halálnak és
pokolnak fesze  és mind ő nemének." Nyelvészeink több-
féleképen  igyekeztek  értelmezni.  Leghihetőbb  azok
(Kassai  József  és  Döbrentei  Gábor)  véleménye ,  kik
abban  a  vésze  szót sejtik.  ,Halálnak  és pokolnak vésze'
nem azt teszi, hogy  a halál  és pokol veszett  el, hanem a
vészt,  mely  a  halállal  jár:  halálvész,  pokolvész,  mint:
szélvész,  dögvész,  csalavész.  Ugyanez  megfejti  a  kö-
vetkező  kitételt  is  :  „és  mind ő nemének"  azaz  vészt
hozott  mind  ő  nemére.  Újabb  időben  a  finn  pesti
(= fészek)  is  bevonatott  a  fejtegetésbe  (M. akadé-
miai  Értesítő  1853.  év  329.  lapon),  amely  szerént
ha az első  mondatból  :  ,halálnak  és  pokolnak fészke'
nagy  erötetéssel  valamely  értelmet  ki  is  csigázhat-
uánk,  de a  másik  mondat :  ,és  mind  ő  nemének'  (t.
i.  fészke  lön  az  által,  hogy  evek  a  tilott  gyümölcs-
ből),  teljesen  érthetetlen  marad.  S  az  értekező  ínégia
azt  veti  utána:  „Tudjuk,  mennyire kínlódtak  és kín-
lódnak  nálunk  e  szónak  megfejtésével;  de  inkább
hajiunk  képtelenekre,  mint  sem  tanulnók  a  rokon
nyelveket."  S  íme,  alighanem  megfordítva  áll  a
dolog.

FÉSZE  ,  tájdivatos  a  közönségesebb  f  ej ize
helyett.

FESZÉGET,  (fesz-é-get)  áth.  és gyak.  m. feszé-
get-lem, —tél, —itt.  Tulajd.  valami  feszesen  állót
erőszakkal,  minden erejének  ráfordításával  mozgat,
ide-oda  hajlít.  Köveket feszegetni.  A  megsülyedt  szeke-
ret  dorongokkal  feszegetni.  Kifeszegetni  az  ajtókat  sar-
kaikból.  Fölfeszegetni  a  leásott  határkövet.  Atv.  rej-
tett , bonyolódott  tárgyat  fürkész  ,  üz-füz  , hogy  vi-
lágra,  tudomásra  hozza,  különösen  oly  ügyet, mely-
nek  földerítése  másoknak  rövidségére,  kárára  lehet-
ne.  Igen  feszegetik  ott  a  dolgot,  aligha  ki  nem  sül.

FESZÉGETÉS,  (fesz-ég-et-és)  fn.  tt.  feszége-
tés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn valamit feszegetnek,
ezen  igének  mind tulajdon,  mind  átvitt  értelmében
véve.  V.  ö.  FESZÉGET.

FÉSZEK,  (fész-ék,  megegyezik  vele  a  vastag-
hangú  : vaszok  v. vaczok,  továbbá  a  finn  pesti,  s a
mennyiben  az /  és n  [m]  között  is  rokonság  van,  a
német  Nest)  fn.  tt.  fészket.  1)  Tulajd.  apróbb  álla-
toknak,  különösen  madaraknak  sokszor  igen  mester-
ségesen  egybe/üíött  ágyok,  melyben  tanyázni  és  sza-
porodni  szoktak,  mely  egyszersmind  kisdedeik  böl-
csője  gyanánt  szolgál.  Fészket  rakni  tövisekből,  gaz-
ból,  tárból,  tollakból  stb.  Darázs-,  egérfészek.  Fecske-,
veréb-,  sasfészek.  Fészekben  v.  fészken  ülni.  Fftstkbr
tojni.  Sóit  madár  át,  mely  mát fészkébe  tojik,  vagy
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maga  fittkébe  ruttí.  (Km.) Kirepülni  a  fenékből,  2)
Átv. tanya,  hely,  melyben  valaminek eredete,  8 lé-
tezésének  tartós  oka van; oly hely,  melyben valami,
mint  fészekben  nyugszik.  Sárfittek  ám.  állandó sár-
nak  tanyája;  tolvaj-,  ttiványféttek,  ám.  tolvajok, zsi-
ványok  buvó, menedékhelye;  malomköfészek  ám. ma-
lomkő  tokja;  fenékféttek  ám.  az  épület  fenekének
alaphelye; födélfestek,  melyen  a  födélfák  nyugsza-
nak ; koldúsfestek,  teíilfestek,  ttemétfettek,  virág-, pa-
lántaféttek  stb.

FÉSZÉKFA,  (fészék-fa)  ősz.  fn.  Tölgy-  vagy
más  fából  való gerenda,  melyet  a  fal  tetejére  fektet-
nek , hogy  a keresztül  rakandó gerendák  ne  a  falat,
hanem  ezt nyomják közvetlenül.

FÉSZÉKFENTÖ,  (fészék-fentő)  ősz.  fn.  Tulaj-
donkép, azon  madárfi,  mely  utoljára  kel  ki  a  tojás-
ból.  Átv.  ért. a  testvérek  között a  legfíatalabbik  és
legutolsó szülött. V. ö. FENTÖ.

FÉSZÉKGERENDA,  1.  FÉSZÉKFA.
FÉSZÉKPIPŐ,  (fészók-pipő)  ősz.  fn.  lásd: FÉ-

SZÉKFENTÖ.
FÉSZEKRAKÁS,  (fészek-rakás)  ősz.  fn.  Mada-

rak  munkálkodása,  midőn  saját  módjok  szerént,  és
sajátnemtt  anyagokból  tanyát,  ágyat,  azaz  fészket
csinálnak  maguknak.

FESZELÉG,  (fesz-el-ég)  önh. m. feszeleg-tem  v.
fettelgét-tem,  —tél, \.feittlget-tel,  fettelg-étt,  htn. —m
v. fettelg-eni.  1) Feszített, nekimeredt testtel  ide-oda
mozog,  nyugtalankodik.  Festeleg  a  bölcsőbe  lekötött
nyugtalan  gyermek.  2)  Maradhatatlan,  menni  akarna,
de nem meri akaratát  világosan  kijelenteni.  Festeleg-
nek  a  kellő  időn  M  letartóttatolt  tanulók.  3)  Testét
feszesen  tartva, hegyesen, hegykén,  mintegy  magát
kelletni  akarván,  izeg-mozog.

FESZELG,  1. FESZELEG.
FESZELGÉS,  (fesz-el-ég-és)  fin.  tt.  fenelgés-t,

tb.  —ék.  Feszes vagy  merev testtel  ide-oda  mozgás.
FESZENG,  (fesz-én-g)  önh.  m.  feszéng-tem,

—tél,  —itt  v.  fettengéttem,  fettengéttél,  lásd  : FE-
SZELÉG.

FÉSZER,  (fél-szer)  ősz.  fn.  1. FÉLSZER.
FÉSZERLAK, puszta Somogy megyében; helyr.

Fétterlak-on, —ró,  —ról.
FESZERÖ, (fesz-erő)  ősz.  fn.  Többféle testek-

ben  létező  betérő*, melynél  fogva,  ha  részeik  öszve-
nyomattak,  ismét  iparkodnak  visszanyerni  előbbi
helyzeteket,  terjedelmeket.  A  feszerő rngonyossággal
van  párosulva.

FESZES,  (fesz-és)  mn.  tt.  festés-t  v.  —ét,  tb.
—ék.  1)  Merev  állású,  tartásu,  hajlatlan;  szoros,
testhez  szabott  Festet  járat.  Fenét  ruha,  nadrág,
etiima.  2)  Átv.  bizonyos  szabályokhoz  szorosan  ra-
gaszkodó,  modoros, betanult, erőtetett. Feszes  betged,
tártalgát.  3) Nyalka, kicziczomázott, hegyes-begyes.
Petiét  legény,  katona, Kitttár.  Fettet  menyectke.

FESZÉSÉDIK,  (fesz-és-éd-ik)  k.  m.  fenétid-
ttm,  —M, —itt. M»MV  allatává, hajlatlanná  leazen.

FESZESEN,  (fesz-és-en)  ih.  1)  Mereven, bajlat-
lanul,  bizonyos  állásban,  tartásban maradva.  Fentien
lép,  áll.  2)  Szorosan, testhez  szabva.  Festésen  tartani
a  gyepiül.  Fetteten  kötni a  nyakravalót. Feltéten var-
ratni  a nadrágot.  3) Átv.  ért  bizonyos  szabályokhoz
szolgailag  ragaszkodva, modorosán, erőtetve.  Fentien
társalogni.  4)  Nyalkán, hegyesen,  hegykén.

FESZÉSÍT,  (fesz-ós-ít)  áth.  m. fettétU-éU,  htu.
—fii  T. — eni. Feszessé  tesz  valamit  V. ö. FESZES.

FE3ZÉSKÉDÉS ,  (fesz-és-kéd-és)  lásd  :  FE-
SZELGÉS.

FESZÉSKÉDIK,  (fesz-és-kéd-ik)  k.  m.  festés-
kéd-íem,  —tél,  —élt.  1)  Szavaiban,  tetteiben,  állá-
sában  mereven  viseli  magát,  eró'tetett  modorral bír.
2)  Nyalkálkodik,  legénykedik.

FESZÉSSÉÜ,  (fesz-és-ség)  fn.  tt  fettéttég-ét.
1) Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  vagy  valami
folytonos  feszben,  azaz  merev,  hajlatlan  állapotban
van.  Állat, bestéd fettetsége.  Társalgási festésiig.  Ru-
hák f estesttge.  2)  Nyalkaság.  Katonának  illik  a  fe-
ttettég.

FESZÍT, FESZIT, (fesz-ít) áth. m. fessti-ctt,  hto.
—m" v.  —eni.  1)  Valamit úgy  kinyújt,  kihúz, hogy
merően  álljon,  s  hajlatlanná  legyen.  Bőrt  rámára,
kaptafára  feszíteni.  FettÜeni  a  károkat,  köteleket.  Ke-
resztre festtíeni.  K'feszíteni  a  mellet,  lábakat,  keteket.
Nekifestiteni  valaminek  a vállat.  2)  Valamely  eszkö*
által  bizonyos  feszesen  álló  testet  emel, mozdít  Föl-
fettíteni  kapactcsal  a  követ.  Kifestíteni  doronggal a
kaput.  Lefeszíteni  szekérről  a  terhei  ládát,  Fettüeni
egy  kévéiét  a  megfeneklett  hajón.

FESZÍTÉS,  (fesz-ít-és) fn. tt  fentíét-t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  midőn  valamit feszítenek.  V.  ö.  FESZÍT.

FESZÍTETT, FESZÍTETT,  (fesz-ít-étt)  mn. tt
fettitétt-et.  Merevenen kinyújtott,  kihúzott,  csigázott,
erőtetett  Festtíett  húrok,  kötelek.  Fetttíett  karok,  lá-
bak.  NekifeszUett  vatták.

FESZÍTŐ,  FESZÍTŐ,  (fesz-ít-ő)  fn.  tt.  fettUS-t.
Általán  minden szer  vagy  eszköz,  melylyel  valamit
feszítünk,  szorossá  teszünk, milyenek  az  ékek,  emelő
dorongok, körömvasak  stb.

FESZÍTÖIZOM,  (feszítő-izom)  Ősz.  fn.  Izom a
karokban  vagy  lábakban,  melyek  kinynjtásával  azo-
kat  feszesekké  tenni képesek  vagyunk.

FESZITÖMÜ,  (feszitő-mfi)  ősz.  fn.  Kézi  csiga
vagy  csavar,  vagy  hasonló  alakú  eszköz, melynek  se-
gedelmével  valamit föl- v.  kifeszítünk  *  szorosra hú-
zunk,  tekerünk.

FESZÍTÖRÚD,  (feszítő-rúd)  ősz. fn.  Búd, mely
által  valamely súlyos  mereven szilárd  testet helyéből
kimozdítunk. FenitSníddal  kiemelni  tarkából  a kaput.

FESZÍTŐ VAS,  (feszítő-vas)  ősz.  fia.  Vasrúd,
melyet  feszítésre  használnak.

FESZITÖZABLA,  (feszitő-zabla)  ősz.  fn.  Zabla
neme,  melynek  kétfelől  kiálló  vasíve  a szilaj ló  száját
szorosan  tartja,  máskép  :  kereszttábla.

FÉSZKÁL,  FÉSZKÁLÓDIK,  kemennali  táj-
szók, fittktlödik  helyett
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FESZKÉDIK,  (fesz-kéd-ik)  k.  m.  feszkéd-tem,
—Ml,  —itt.  A  társalgásban  nem mozog  szabadon,
bizonyos  tartózkodás,  kényszerülés  korlátai  között
érzi ^nagát  (idegen  szólásmódon  : genirozza  magát).

FÉSZKEL,  (fész-k-el) önh.  m. fészkd-t.  Fészket
rak,  fészekben  lakik.  A  fürjek  a  gabonákban , a ká-
nyáb, starkák,  sasok  magot  fákon  fészkelnek.  Vissza-
hatólag:  Megfészkeli  magát,  azaz  tanyát  üt, állandó
lakhelyet  csinál.

FÉSZKELÖDÉS,  (fész-k-el-ó'-d-és)  fn.  tt.  fész-
leelödés-t,  tb.  —ék.  Ide-oda  mozogra nyugtalankodás.

FÉSZKELÖDIK,  (fész-k-el-ö-d-ik)  belsz.  m.
fészkelSd-tem,  —tél,  —ott.  Úgy  tesz,  mint  a fészken,
vagyis  tojáson  ülő  madár,  azaz  ide-oda mozog, nyug-
talankodik,  belyet  csinál, egyenget  magának.

FÉSZKES,  (fész-ók-es) mn.  tt. fészkes-t  v.  —ét,
tb.  —ék. Aminek fészke  van,  fészekben  lakó,  tanyá-
zó.  Továbbá  oly  hely,  hová  a  madarak  fészkeket
szoktak  rakni.

FESZTÉJ, a székelyeknél ain. a közönségesebb :
ftcttíj.

FESZTELEN,  (fesz-telen)  mn. tt.  fesztelen-t,  tb.
—ék.  Fesz  nélküli,  azaz  szabad,  hajlékony,  könnyű,
természetes  állású,  mozgású,  minden  erötetéstől, mo-
dorosságtól  ment.  Fesztelen járás,  bélés.  Fesztelen  tár-
salgás,  beszéd.  Határozóilag  ám.  fesztelenül.

FESZTELENSÉG  ,  (fesz-telen-ség)  fn.  tt. /<-«-
telenség-ét.  Fesz  nélküli  állapot  vagy  tulajdonság,
azaz  szabad  ,  hajlékony,  könnyű,  természetes mód
szavainkban,  tetteinkben, társalgásunkban stb.

FESZTELENÜL,  (fesz-telen-ül)  ih.  Fesz,  erö-
tetés  nélkül;  könnyű,  természetes,  hajlékony,  nem
erötetett  módon.  Fesztelenlll  állani,  mozogni,  beszélni,
társalogni.

FESZÜL,  FESZÜL,  (fesz-ül)  önh. m.  feszül-t.
Oly  állapotba  megyén,  változik által, melynél  fogva
merevültté,  haj lattanná  leszen ,  kinyúlik,  kihúzódik.
Feszül  a felcsigázott  húr, kötél.  Feszül  a  szűkre sza-
bott  ruha.

FESZÜLÉS,  FESZÜLÉS,  (fesz-üt-és)  fn.  tt. /«-
fzülés-t,  tb.  —ék.  Valamely  rugonyos  testnek  azon
állapotváltozása,  midőn  feszül.  V.  ö. FESZÜL.

FESZÜLET,  FESZÜLET,  (fesz-íil-et)  fn.  tt.
feszület-ét.  Kizárólag  jelenti  a  Megváltónak keresztre
feszített  képszobrát.  Feszületre  eskUnni.  Feszületet
csókolni.  Feszület  elölt  imádkozni,  kalapot  emelni.

FESZÜLT,  (fesz-ül-t)  mn.  tt.  feszült-et.  Mere-
ven  álló,  hajlatlan,  felhúzott, felcsigázott.  Átv.  feszült
akarat,  figyelem,  vigyázat.

FESZÜLTEN,  (fesz-ül-t-en)  ih.  Merev, hajlatlan
állapotban.

FESZÜLTSÉG,  (fesz-ü-1-t-aég)  fn.  tt.  feszültség-
ei.  Merő,  hajlatlan,  felcsigázott  állapot vagy  tulajdon-
ság. Átv. bizonyos meghidegülés,  tartózkodás  a tár-
salgásban,  titkolt  bizalmatlanság.  Feszültségben  lenni
a  szomszédokkal.

FÉTRÉNG,  (eredetileg  : férténg,  melyből betü-
átvetéssel  lett  fétreng;  Molnár A.  szótárában  :  fSr-

töny, joi'ivuyés,  jörtönget  stb.,  így  lett a kértéét  szóból
betüátvetve  : ketrect;  a  sérde  szóból  lédre)  ;  önh.  m.
fétréng-lem,  —tél,  —itt;  htn. —ni  v.  —eni.  Értel-
me  :  ide-oda  forgolódik,  mint a vízben,  sárban  ferdö
szokott. Kínjában,  fájdalmában  fetreng.  Sárban,  iszap-
ban fetrengnek  a  disznók.  Fetreng  a  magát  kiheverS,
azaz  hanyatt  hánykolódó paripáié.  V. ö.  FÉR.

FÉTRÉNGÉS,  (eredetileg  : férténgés  v.  förtön-
gés),  fn.  tt.  fétréngés-t,  tb.  —ék.  A  fekhelyen,  föl-
dön,  sárban  stb. hevero'nek  ide-oda  forgolódó  hány-
kolódása.

FÉTRÉNGET,  (fér-t-én-get)  áth.  m.  fétrénget-
tem,  —tél,  —éít.  Valakit  hanyatt  forgatva,  ide-oda
hány,  vet; azt  teszi,  hogy  fetrengjen  valami.  A  vere-
kedők  porba, sárba  fetrengetik  egymást.  V.  ö. FÉT-
RÉNG.

FÉVAJ,  tájdivatos  fejalj  v. fSalj  helyett.
FÉVÓ,  baranyai  tájszó,  és  fn.  tt. féuó-t.  Ruha-

tekercs,  melyet a  fejre  teher  alá szoktak  tenni.  Hihe-
tőleg  nem egyéb,  mint  az  összevont  :  fejrevaló.

FI,  fn.  tt.  fi-at,  tb.  — ak.  1) Széles ért.  az ál-
latnak  szülötte,  magzata,  ivadéka,  nemi  különbség
nélkül,  mint  a  fiadzik,  fias,  baromfi,  halfi  e  több  más
szókban.  Különösen  : 2)  Embernek hím magzata  (fiú),
s  mennyire  az  atya  szóval  viszonyban  áll, minden
korra  i l l i k ,  pl.  A  nyolczvan  éves  atyának  ötven  évet
fia.  Édes  fiam,  mostoha  fiam,  fogadott  fiam.  Urfi.  Fi-
am  uram,  (az  ipa  vagy  napa,  díszesebben  szólva  így
szólítja  vejét).  Nemi  különböztetés  végett  ellentéte  :
leány.  Fi-e  vagy  leány  f  Széna-e  vagy  szalma  f (Km.)
Se  fiam,  se  leányom ;  fi-ág,  leány-ág. 3)  Általában  iva-
dék.  Firól  fira  (azaz  ivadékról  ivadékra)  marad.
Személynevekkel  öszvetéve  jelenti  a  személy mag-
zatát,  sarjadékát,  pl.  Pdlfi,  Györgyfi,  Pélerfi,  8  ez
ilyenek  tárgyesete : —t. Pál fit, Péterfit  stb. többese:
a  hangrend szerént  —ak,  —ék :  Pálfiak,  Péterfiek,
Kendffirk.  4)  Többféle  állatok, különösen  madarak
ivadéka  :  kecskefi,  baromfi,  lyúkfi,  galambfi,  fecskefi,
verébfi  ;  tárgyesetök  :  —t  v.  —át, többesök  mindig:
— ak;  tyúkfiak,  galambfiak,  kecskefiak,  verébfiak.  Far-
kasnak farkas,  sasnak  sas  a  fia.  Eb  apának  kutya  fia.
(Km.).  5)  Jelent  belső  rokonságot,  öszveköttetést.
Atyafi,  atyám  fia,  kereszlfi,  keresztfiam  ,  egyházfi  (tem-
plom  szolgája) ,  hazafi,  honfi,  világ  fia,  szerencse  fia.
6)  Használják jellemzéseknél legény,  ember, férjfi  he-
lyett ,  pl.  Derék,  jeles , vité*,  bátor  fi  ;  gazfi,  kurafi,
rongy fi, gonoszfi.  7) Átv.  Valamely  bútornak,  épület-
nek  egyik  kisebb  része.  Ablak  fia,  asztal  fia,  ládafia,
pajta  fia  (kis pajta  más nagyobb  mellett),  torony  fia,
tllkör  fia.  V.  ö. FIÓK.  8)  Aprólékos  ajándék.  Vásár
fia,  búcsú  fia.  9)  ludulatszó  gyanánt  áll  ez  öszveté-
tclben :  Uram  fia  !  azaz  Istenem  fia,  azaz  Jézusom!
10)  Harmadik  személyü  birtokraggal  a  név  előtt jel-
zőül  használtatván, ám.  fiatal,  növendék. Fia  galamb,
fia  rigó,  fia  veréb.  Ily  hasonlat  szcrént  állanak  e  ki-
fejezések  is  :  hegye  dohány,  alja  buta.

Közelebbi  származékai  :  fiadzik,  fial  (régies),
fiatal, fiatlan, ficsór, ficz, fietkó, fiók, fiú stb.

53*
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Rokonok  vele  a  fordított magyar  ij  az  ifjú  és
iv  az  ivik,  ivadék származékokban, továbbá  a  szűrj an
pi,  arab  ibun, héber bén, latin puer,  fio  és fi-liu», hel-
leu  naíí,  <fvca  és  t't-ó?, szanszkrit  bhú  (születni, len-
ni),  franczia  fiit,  olasz)!, stb. Finnülpoin, ám.  fíadzom,
és poika, ám.  fiú.

FIACSKA,  (fi-acska)  kicsinyező  fh.  tt.  fiactkát.
Kis  vagy  kedves  fi.  Egy  évet  fiactkája  van.  Jöttté
idefiactkdm.  Fiactkáim, eteket irom  nektek, hogy ne vet-
kezzetek.  (Ján.  1. Lev. 2.1. Káldi szerént). V. ö. FIAL.

FIAD v.  FIAD,  falu  Somogy megyében; helyr.
Fiád-on,  —rá,  —ról.

FIÁDFALVA,  1. FIÁTFALVA.
FIADZÁS, (fi-ad-z-ás) fn.  tt.  fiadtái-t,  tb.  —ok.

A  nőstény  állat  azon  állapota,  midőn  fiadzik,  1. FI-
ADZIK.

FIADZIK,  (fi-ad-z-ik)  k.  m.  fiadt-ott,  htn.  — m
v. —ám. Rendesen  csak  az apróbb négylábú  nőstény
állatokról  mondjuk,  melyek  rendszerént  egyszerre
többet  kölykeznek.  Fiadtanak  a  macikdk,  tértétek,
kutyák,  egerek  stb. (A  lovak, tehenek, szamarak, ju-
hok  ellenek).  Átr. szaporít  Nem tokai fiadák a hamu
keretet.  (Km.).  V.  6. FI.

FIAG,  (fi-ág)  ősz.  fa.  1. FÉRFIÁG.  Egyedül
fiágra  itálló  németi  birtok.

FIAHORDÓ,  (fia-hordó)  öez.  fa.  Indiai  emlős
állat,  hosszú  hegyes  orral,  melyen hosszú  bajnszszá-
lak  látszanak,  a  majmokéihoz  hasonló  lábakkal  és
hosszú  farkkal. Ezen  állatban  az  a  különös, hogy ha-
sán  ránczos  bőr lóg, mely  a hasbőrrel erszényt képes,
s  melyben kölykeit  hordozni szokta. (Didelphis).

FIAL, (fi-ál, közeledik a latin Jííun-hoz) régies fn.
íí.fial-t,  tb.  —ok. A  müncheni  codezben  ám.  fiacska,
kedves  fiú  (filiolns).  Fialim,  mely  nehét pintbe  birok-
nak  bemenni  Mennek  orttágába.  (Márk 10.).  Fialim,
mégUn  keveienneiglen  tüveletek  vagyok.  (János  13).

FIAS, (1), (fi-as)  mn. tt. fiat-t v. —át, tb. — ok.
1)  Aminek  apró  ivadékai,  magzatai, kölykei  vannak.
Fiat  tyúk,  fiat  kutya,  mactka.  Fiat  fa-kot.  Ki nem
verhetni,  mint  fiat  farkait  a  éteréből.  (Km.).  2) Fió-
kokkal  ellátott  Fiat  láda, uekrény.  V.  ö. FI.

FIAS, (2), (fi-as)  fii.  tt  fiat-t.  Így  hívják  rövi-
debben  a  fiattyúk csillagzatot.

FIAS,  (3), 1. FIASS.
FI ÁSÍT,  (fi-as-ít)  áth.  m.flarit-oU,  htn. —n»v.

—on». Fiassá  tesz, eszközli,  hogy  valamely állat sza-
porodjék.

FIASODIK,  (fi-as-od-ik)k.m.^a»od-íam,  —tál,
—ott. Fiai  születnek, kelnek, szaporodnak; kölyked-
zik, megszaporodik.  Átv.  ért  fiatodik  ős orra, ám.
csomók,  bibircsók  nőnek  rajta.

FIASS,  falu  Sáros  megyében; helyr.  Fiatt-on,
—rá,  —ról.

FIASTIK,  (fias-tík)  ősz.  fn.  1. FIASTYÚK.
FIASTYÚK,  (fias-tyúk)  ősz.  fn.  1) Tyúk, mely-

nek  kis  csibéi  vannak.  2)  Csillagcsoport  az  égen,
mely  hét  apró  csillagból  áll, s  a bika nevű csillag-
zat fölött látható.  Máskép : hetevény.  (Plejades).

FIATAL,  (1), (fi-atal v. fi-ad-al, vagyis:  fi-ad-ó)
mn.  tt  fiatal-t,  tb.  —ok.  Ki nem fejlődött,  érett
korra  nem jutott, növésben,  fris  erőben  levő.  Fiatal
ember,  asixony,  meny retke ; fiatal fa,  vettsS, érdi; fia-
tal  elme,  ét*.  Vén  elme,  fiatal  erő  veri  meg  a hadakat.
(Km.)  Addig  kell  a fát  egyenetiteni,  míg fiatal. (Km.)
Fiatal  kor,  fiatal  rend, fiatal világ, fiatal katona. Fia-
tal  katonából  válik a  vén koldút.  (Km.).

Képzésre  nézve mint  melléknév,  talán  páratlan
nyelvűnkben,  mert a  többi  atal  (étel)  képzőjfi  szók
főnevek  és  igékből  alakultak,  pl.  hivatal, rovatai,
menetel, jövetel.  Egyébiránt  valószínű, hogy  létezett
hajdan  fiad  ige,  melyből  lett  fiadó,  fiada,  »  l  tolda-
leltei fiadal, fiatal.

FIATAL, (2), puszta  Szála  megyében;  helyr.
Fiatal-on,  —rá, —ról.

FIATALÍT,  FIATALÍT,  (fi-at-al-ít) áth.  m. fia-
taltí-ott, htn. —ni v.  —óm*.  Fiatallá  tesz, azaz  oly
tulajdonságokkal  ékesít, melyekkel a fiatalok birnak.

FIATALÍTÁS,  FIATALÍTÁS,  (fi-at-al-ít-ás)
fa.  tt  fiataUtát-t,  tb.  —ok.  Fiatallá  tevés. V. ö. FI-
ATALÍT.

FIATALKOR,  (fiatal-kor)  ősz.  fa.  Az  emberi
életkor  azon  szaka, mely  a gyermekség és  férfinság
között  van,  ifjúkor.

FIAT ÁLL,  (fi-at-al-1)  áth. m.  fiaíall-oU,  htn.
—ám. Fiatalnak  vall  vagy  tart,  ifjú  kora miatt vala-
mire  képesnek, valónak nem itél.  A  titennégy  évet
gyerktictöt  katonának  fiatallani.

FIATALODÁS,  (fi-at-al-od-ás)  fn.  tt  fiatalo-
dát-t, tb.  —ok. Állapotváltozás,  midőn  valaki fiatallá
lesz, vagy  lenni látszik.  V.  ö. FIATALODIK.

FIATALODIK,  (fi-at-al-od-ik)  k.  m.  fiatalod-
tam,  —tál,  —ott. Olyan alakot kap,  milyen a fiata-
loké  szokott  lenni,  ifjú  színt  ölt  Mióta  tzakáUát  le-
tette,  egemen  neki  fiatalodott.

FIATALOS,  (1),  (fi-at-al-os)  mn. tt  fiatalot-t
v.  —át,  tb.  — ofc.  Fiatal  szokásn,  külsejű, magatar-
tára.  Fiatalot  motgát,  fürgetég,  termet.  Oly  képzésű,
mint  : gyermeket,  férfim,  üreget.

FIATALOS, (2),  (mint  föntebb) fn.  It.  fiatalot-t,
tb.  —ok. Tájnyelven,  ám.  fiatal  erdő, pagony, ereszt-
vény.  V

FIATALSÁG,  (fi-at-al-ság)  fa.  tt.  fiatattág-ot.
1) Fiatal  állapot,  kor  v.  tulajdonság.  Fiafaltagában
tok  bakot  IS  ág  ember.  Fiataltágán  kioül  niact  semmi
nép  rajta.  2)  Fiatal  emberek  öszvege.  A  fiataltág
neret  mulatni. A  fiataltágnak  kedvét  kéretni.  Afüoelt,
deli  fiataltág.

FIÁTFALVA,  helység  Erdélyben,  Udvarhely
székben;  helyr.  Fiátfalvá-n,  —rá,  —ról.

FIATLAN,  (fi-atlan)  mn. tt.  fiaflan-t,  tb.  —ok.
1)  Fi  gyermek  nélküli.  Fiatlan  nlüék.  2) Szélesb
ért  magzat,  sarjadék  nélküli,  s  ez ért. mondják  né-
mely  állatokról.  Fiatlan  kutya,  maetka,  tyúk  stb. Ha-
tározóilag  ám.  fiatlannl.

FIATLAXUL,  (fi-atlan-nl)  ih.  Férfi  magzat  nél-
kfil.  Katlanul  halt  meg.
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PIAZIK,  (fi-az-ik)  k.  1.  PIADZIK.  Képzésre
olyan, mint  : borjatik,  k'ólykezik,  csikótik.

FIC8,  (fi-cs,  mindkettő kicsinző)  elvont  gyök,
rokon  vele  némileg  a  fity  is.  Származékai  :  ficne.re,
ficsereg,  ficseréz,  ficsdr  stb.  Értelme  :  1)  aprólékos
czifraság,  pipere,  cziczoma,  s  rokon  csics-oma,  csecs-e.
szókkal;  2)  némely  apró  madárkák  utánzóit  hangja.
Rokon  vele  ez  utóbbi  értelemben  fecs  (fecseg,  fecs-
kend), a  hellén  atvca, mrii£m.

FICSERE,  (ficsere)  fn.  tt. ficserét.  Igen  kere
sett  cziczoma,  pipere,  mely  valakinek öltözetén,  vise
letén  fölötte  kitűnik.  V.  ö. FICS.

FICSERÉG  ,  (fics-er-ég,  rokon  vele  a  német:
zu'ittchern),  önh.  m.  ficserég-tem v.  ficsergéftem,  —tél
v.  fictergittél,  ficsergett,  htn.  —ni v.  ficsergeni,  v. fi-
csergni.  Vékony  és  reszkető  fict,  ficser  hangon  éne-
kelget.  Némely  verébfaju  aprómadarakról  mondják
leginkább.

PICSERÉKÉL,  (fics-er-ék-él)  önh.  1.  FICSE-
RÉG.  Képzésre  olyan,  mint  a  szintén  madárhang-
ntánzó :  kukorékol.

FICSERÉL,  (fics-er-él)  áth.  1. FiCSERÉZ.
FICSERÉZ,  (fics-er  e-ez)  áth.  m.  ficseréz-tem,

— tél,  —itt.  Keresett  piperével,  cziczomával  feléke-
sít,  felczifráz.  Kificserétte  magát, fejét,  ruháját.

FICSINKA,  1.  FINCSALÉK.
FICSKANDOZ,  a  székelyeknél  ám.  fecsketidrz.

(Lugossy  József).

FICSÓR,  (fica-ór,  fics-orv,  azaz  kis  tolvaj)  fn-
tt.  ficsór-t,  tb.  —ok.  1)  Kis  mérő  faedény  ,  melylye'
vámot  vesznek  a  malomban;  egy  pozsonyi ínérö  nyol-
czad  része;  máskép  :  finak.  2)  Tájszokásilag  ám.
ficsúr.

FICSÚR,  (fics-úr)  ősz.  fn.  Nyalka  fi  ,  úrfi  ,  ki
igen  ki van cziczomázva, piperézvc ;  piperköcz.  Haug-
vúltozva  : fityúr;  tájszólással  : ficsrír, 1. ezt.

FICZ,  elvont gyök,  melyből  ficza  ,  ficzam,  ficza
módik,  ficzctan,  ficzkándozik  stb.  származnak.  Erede-
tileg jelent,  rendetlen mozgást,  szokott állásból,  hely-
ből  félre  nyomulást.  Rokon  vele  :  icz  (iczeg),  bicz
(biczeg),  fics  (ficsere),  fity  (fityeg),  bigy  (bigyerit).
Lágyabb  hangon  mez  (viczkáudozik).

FICZA,  (ficz-a)  mn.  tt.  fii-zdt.  Helyéből,  csukló-
jából  kimozdult,  kitnenyült,  ide-oda  hajló  ,  ingadozó.
Ficza  láb;  ficza  ugrás.  Mátyusföldén  vannak  Ficza
nevű  családok.

FICZAM,  fficz-am)  fn.  tt.  finzam-ot.  Jelent  el-
ferdülést  vagy  valaminek  reudetlen  helyzetet,  muly
onnan  eredt,  hogy  az  i l lető  test,  vagy  tag,  különösen :
csont  rendes  állapotából  kimozdult, kimeuyült.  Innen
lehet  mondani :  Ubficzam,  kézficzam,  nyalrficzam.  Ro-
kon  értelmű  :  iszam ,  melyből  iszamodik  ,  ám.  ficza-
modik.

FICZAMIK,  (ficz-am  ik) k. m.  ficzam-tam,  —tál,
—ott. Ficzára  hajlik,  azaz  rendes  helyzetéből,  csuk-
lójából,  forgójából  kicsúszik,  kimenyül.  K^pzé^re ha-
sonló  a futamik,  folyamik  igékhez.

FICZAMÍT,  PICZAMIT,  (ficzam£t)  áth.  m.
ficzamit-ott, htn.  —ni v.  —ant.  Piczává  tesz, ficza
mot  ejt  valamin. Kificzamít. Lábát kificzamüani. Kezét
vauban kificzamUani.  V.  ö. FICZA, FICZAM.

FICZAMÍTÁS,  FICZAMITÁS,  (ficzamítás)
fn.  tt. ficzamitás-t,  tb. —ok.  Az állati  tagnak  csuk
lójából,  forgójából  kimozdítana,  illetőleg  ezen  kimoz-
dulást  eszközlö,  okozó  cselekvés.  lAbficzamítát.

FICZAMÍTÓ,  FICZAMITÓ ,  (ficz-am-ít-ó)  mn.
tt.  ficzumító-t.  Ficzává  tevő,  ficzamot  csináló.  V.  ö.
FICZA,  FICZAM.  Lábficzamító  táncz.  Nyelvficzamitó
szavak.

FICZAMLÁS  ,  (ficz-am-1-ás)  fn.  tt.  ficzamlás-t,
tb.  —ok.  Valamely  testnek,  tagnak,  különösen  a
csontnak,  forgónak  szenvedő  állapota,  midőn  fíczára
hajlik,  helyéből  kimozdul,  kimenyül.

FICZAMLIK,  (ficz-am-1-ik)  k. m.  ficzamlott, htn.
ficzamlani.  Ficzára  hajlik ,  fordul, ficzamot szenved,
kimenyül.  V.  ö.  FICZA,  FICZAM.  Kificzamlik.  Meg.
ficzamUk.

FICZAMODÁS,  (ficz-am-od-ás)  fn.  tt.  ficzamo-
dás-t,  tb.  —ok. Valamely  tagnak,  különösen  csont-
nak,  forgónak  szenvedő  állapota,  midőn  rendes  ösz-
vefüggése  megszűnik.  Lábficzamoríás.  V.  ö.  FICZA-
MÓDIK.  Máskép  :  mfnyUlés,  kimenyUlég.

FICZAMODIK,  (ficz-am-od  ik)  k.  m.  ficzamod-
tam,  —tál,  —ott.  Rendes  helyzetéből,  forgásából
félre  mozdul, kihajlik,  kicsúszik.  Jelenti  a szenvedés-
nek  teljes  fokát,  s  több,  mint  :  ficzamik vagy ficzam-
Uk.  Kificzamodott  a  keze.  Megficzamodott  bokában  a
lába.  Átv.  kificzamodott  az  esze,  ám.  fonákul  beszél
vagy  cselekszik.  Máskép  :  menyül,  kimenyül.  V.  ö.
ISZAMODIK.

FICZÁNK,  (ficz-ánk)  mn. tt. fic*ánk-ot, tb. — ok.
Ficzogni  szerető,  ide-oda  hajlongni,  s  mintegy  test-
ficzaniítva  mozogni  kedvelő.  Ficzánk  bolha,  szőhető,
snjtkukacz.  Ficzánk  eleven  fia.  Képzésre  hasonló  nyú-
lánk,  falánk,  élénk  szókhoz.

FICZÁNKOL,  (ficz-ánk-ol)  önh.  m.  fictánkol-t.
Könnyű  mozgással,  vagy  víg  kedvéből  ugráudozik,  s
mintegy  tagfiezamítva  hánykolódik.  Ficzánkolnak  a
jó  kedvű  gyermekek.  Ficzánkolnak  tavastssal  a  mezőre
bocsátott  borjúk,  tulkok,  csikók.

FICZÁNKOLÁS  ,  fficz-ánk-ol-ás)  fn.  tt.  ficzdn-
ki>lás-t,  tb.  — ok.  Elénk  , jó  kedvből  eredő  ugráudo-
zás,  szökdécselés.

FICZCZAX,  fficz-u-an  v.  ficz-van)  önh.  m.  fict-
cztin-t.  Egyet ficzamik , csekélyebb  ficzamodást  szen-
ved.  Kificzczan  a  láb.

FICZCZANT,  fficz-u  ant  v.  ficz-van-t)  áth.  m.
ficzczanl-ott, htn.  —ni  v.  —ani.  Egyes  ficzamot  ejt,
egyet ficzatm't valamin.

FICZEMLIK,  fficz-em-1-ik)  k. m.  ficzeml-étt,  htn.
— fni.  1.  FICZAMLIK.

F1CZERE,  íficz-er-e)  fn.  1.  FICSERE.
FICZERÉL;  F1CZERÉZ ,  1.  FICSERÉL ; FI-

CSERÉZ.
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FICZEBTES,  némi  módosulattal,  ám.  bieterlet,
1. est. Atv. ért. ficzamodott eszü.

FICZK,  (ficz-k)  elvont  törzsök,  melyből  fietke,
fictkándonk  stb. származnak. Jelenti  az állati  testnek
élénk, hánykolódó  mozgalmait  Lágyabb  előhanggal:
vietk,  bietk.

FICZKANDIK,  (ficz-k-and-ik)  1.  FICZKÁN-
DOZIK.

FICZKÁNDOZÁS,  (ficz-k-ánd-oz-ás)  fa.  1.  FI-
CZANKOLÁS.

FICZKÁNDOZIK,  (ficz-k-ó-an-d-oz-ik)  k.  m.
Jiczkdndot-tam,  —tál, —ott. Ficckó  legény  módjára,
ficzánkolva,  tagjait  ide-oda  fititva  ugrándozik, szök-
décsel.  Ficzkándotnak  a jó  kedvű  fiúk.  Fietkándotnak
tavatttzal  a  borjúk.  Fietkándotnak  a megtótott  ctíkok.

FICZKE,  (ficz-k-e  T.  ficz-eg-e,  azaz  ficzegő)
mn.  tt.  fiaikét.  Élénken  ugrándozó, szökdécselő.  Iczke
fietke  legényke.

FICZKÓ,  (fícz-kó  T.  fi-cz-kó, megvan  a  szláv
nyelvben  is)  fa.  tt.  fietkó-t.  1)  Ugrándozó,  szökdé-
cselő  legény,  gyerkőeze;  ficzánkoló,  hánykolódó em-
ber.  2) Ha így  elemezzük : fi-cz-kó, azaz,  ha a fi  szót
veszszük  gyökül,  kettős  kicsinyezövel jelent  legény-
két  Derék  fictkó,  ttép  fictkó.  3)  Molnárok  vámszedő
faedénye,  miskép : fietór vagy  jfaak.  4)  Nagyobbféle
sörét  a  puskában.  Fictkóoal  lft,i  tútokot.  5)  Ser  alja,
mely  nem  egyéb,  mint  a  «erfőző  kádakból  felmosott
maradékser.

FICZOS,  (ficz-os)  mn.  tt  fietot  t  v. —öt, tb.
—ak.  Cziczomázo/ct, piperés, nyalkán kicsipett  Fietot
legény.

FIDÉI,,  (fid-él,  azaz  föd-el,  1. FEDÉL)  fn.  tt.
fidél-t,  tb.  ~tk-  Felső  donamelléki  tájszólás  szerént
ám. borozd  fehér kendő,  melylyel  a  falusi  asszonyok
fejeiét  bekötik.  V. ö. BÜLÁZÓ.

FIGE, FIGÉS, stb. 1.  FÜGE,  (1), FÜGÉS stb.
FIGHE,  1. FÜGE, (2).
FIGY, elvont gyök,  lágyabb  hangon ejtve leg-

szorosabb  értelmi  rokonságban  van  vele  a  magyar
Ügy  (honnan : ügyel),  vigy  (vigyáz),  szanszkrit  budh
(honnan  :  btidh-afia-**  vigyázó)  latin  vigil,  videó,
szláv  vigyeni,  vigyáni,  vigytáni,  vigyteni stb.

FIGYEL,  (figy-el) önh.  m.  figyel-t.  Valamire fi-
gyet  fordít,  azaz  vigyáz, valamit szemmel  tart,  kísér,
felügyel.  Segítő  és  felható  ragu  neveket vonz.  Mind-
kel  nemmel  figyelni  valakire.  Estnél,  nagy  gonddal
figyelni a hallott  beidre.

FIGYELEM,  (figy-el-ém) fn. tt  figyelmet.  1) Az
énekek  és  észrevevő  tehetségek  használata,  egész
terjedelemben  véve.  Figyelemmel  tartam  a  nép  moz-
galmait.  Figyelmet  fordítani  valamire.  Figyelemmel
lenni  valami  iránt.  Ajánlom  fiamat  ónok  figyelmébe.
2) Társadalmi  ért  megeső  készség, tisztelet.  Fi-
gyelmet  mutatni  valaki iránt.  Baráti figyelem.

FIGYELÉMJEL,  (figyelem-jel)  ősz.  fn.  írás-
jegy  (—)  melylyel élünk,  midőn  az  olvasót  a  követ-
kező  szóra  vagy  mondatra figyelmessé akarjuk  tenni,
mit  kiváltkép  az  elmélkedésekben  használnak,  pl.

„Magyarországba  a  lotteriát  1810-ben  hozták be, s
január  4-én történt  az  első  húzás  :  azóta  —  több
hutátok  történtek."  (Életk. 1847.) „Kérdés: futni  tu-
dás  nem szül-e  majd  —  szaladáat."  Yitkovics.  Ettől
különbözik  a  gondolatjel.

FIGYELÉS,  (figy-el-és)  fn.  tt  figyelést,  tb.
—ét.  Valaminek  szemmel  tartása, vigyázas.  V.  ö.
FIGYEL.

FIGYELET,  (figy-el-et)  fn.  1. FIGYELEM.
FIGYELETLEN,  (figyet-etíen)  mn. tt  figye-

letlen-t,  tb.  —ék.  1)  Aki  nem  figyel,  nem vigyáz  va-
lamire.  2) Társadalmi ért. meg nem előző, tiszteletet,
készséget  nem  mutató.  Figyeletlen  voÜ  a  tölgyek
iránt.  Máskép  : figyelmetlen. Határozóilag  ám.  figye-
letlenül  v.  figyelmetlenül.

FIGYELJ! Hadi  parancsszó, mely  által  & fegy-
verben  álló sereg  intetik,  hogy  a  következő  vezény-
szókra  különösen  vigyázzon. (Hab't  Acht!) Máskép :
Vigyáz*  !

FIGYELM,  (figy-el-m)  fn.  1. FIGYELEM.
FIGYELMES,  (figy-el-m-es)  mn.  tt.  figyelmet-t

v.  —ét, tb.  —ék. Aki  valamire figyelmet fordít, a lá-
tott  vagy  hallott  dolgokra  vigyázó.  Figyelmet  nétSk,
hallgatók.  Figyelmet  tanítványok.

FIGYELMESSÉG,  (figy-el-m-es-ség)  fn. tt  fi-
gydmesség-ét.  Azon  tulajdonsága  valakinek,  mely
szerént figyelni szeret  Különbözik a figyelemtől, mely
elvont  értelmű  cselekvést  jelent,  és a figyelmetéttSl.
V.  ö.  FIGYELMEZES.

FIGYELMETÉS,  FIGYELMETÉSSÉG,  régies
betüszaporító  szók,  mint  :  tterelmetet,  irgalmatol,
ttorgalmatot, melyeket legfölebb akkor használhatunk,
ha  kort vagy  személyt  akarunk  jellemzeni  általok.
V.ö. FIGYELMES, FIGYELMESSÉG.V. ö.—ETÉS.

FIGYELMETLEN ,  (figy-el-m-etlen)  mn.  tt fi-
gyelmetlen-t,  tb.  — ék.  1) Figyelem  nélküli;  nem vi-
gyázó,  elszóródott  eszü.  Figyelmetlen tanulók, hallga-
tók,  ifjak.  2)  Mások iránt  megelőző  tisztelettel,  kész-
séggel  nem  viseltető.  Határozóilag  ám.  figyelmetle-
nül,  figyelem nélkül.

FIGYELMETLENSÉG,  (figy-el- m-etien-ség)  fn.
tt.  figyelmetleniég-ét.  Valakinek  azon  tulajdonsága,
melynél  fogva  nem  figyel,  elszóródott,  gondatlan;
vagy  mások  iránt  megelőző  készséggel,  tisztelettel
nem  viseltetik.

FIGYELMETLENÜL,  (figy-el-m-etlen-ül)  ih.
Figyelem  nélkül,  vigyázatianul,  elszóródott  észszel;
megelőző  vagy  megkülönböztető tisztelet  nélkül.

FIGYELMEZ,  (figy-el-m-ez)  önh. m.  figyelmet-
len,  —tű,  —étt.  Valamire  tartós  figyelmet  fordít.
Felható  rágd  neveket  vonz,  pl. Sióra  figyelmet*.  Ne
figyelmeztetek a  ctdbitó  tettedére.  A  figyelmet  hatáso-
sabb  és  terjedelmesb  fogalma  ige,  mint a  figyel.  Á*
egyházi  szónokok  a  beszéd tárgyának  felosztása  után,
ez  intő  vagy  kérő szóval  élnek  : Figyelmeztetek  l

FIGYELMEZES,  (figy-el-m-ez-és)  fn. tt  figyel-
metét-t,  tb.  —ék.  Az  észrevevő  tehetségeknek  vaU-
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mely  tárgyra  tartós  irányzásft,  feszítése.  Hatásosb  és
terjedtebb  fogalmú  név,  mint  a  figyelés.

FIGYELMEZIK,  (figy-el-m-ez-ik)  k.  régies, fi-
gyelmei  helyett;  1.  ezt

FIGYELMEZÖ,  (figy-el-m-ez-8)  mn.  tt.  figyel-
metö-t.  Valamit  folytonos  figyelemmel  kísérő';  vala-
mit  folyvást  szemmel tartó.  PigyelmezS  tanulók, hall-
gatók.  Figyelműi)  éji  örök.

FIGYELMEZTET,  (figy-«l-m-ez-tet)  áth. és mi-
velt  m. figyelmettet-tem, —tél,  —étt. Mást  figyelemre
int,  buzdít;  eszközli,  hogy  figyeljen;  eszébe juttat
másnak valamit.  Figyelmeztetni  a  hallgatókat  a  beszid
tárgyára.  Figyelmeztetni  fizetésre  át  adósokat.

FIGYELMEZTETÉS,  (figy-el-m-ez-tet-és)  fn. tt.
figyelmettetés-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  vala-
kit  figyelmessé  teszünk, valamit eszébe juttatunk,  va-
lamit  kimutatunk.

FIGYELTET,  (figy-el-tet)  mivelt.  m.  figyeltet-
tem,  —tél,  —étt.  Eszközli,  hogy  valaki  figyeljen;
figyelésre  int, buzdít.  A  hadgyakorló  tiszt  figyelteti
katonáit,  midiin  elkiáltja  magát  : figyelj !

FIGYERMÉK,  (fi-gyermék)  ősz.  fn.  Férfigyer-
mek,  különböztetésül  a  leánygyermektől.  Másképen  :
fimagzat.

FIHÜBER,  (fi-hü-bér;  ősz.  fn.  Hűbéri  jog  és
kötelesség,  mely  egyedül  a  férfiágon  levő  utódokat
illeti.

FIK,  elvont gyök, melyből  fika,  fikás,  fikarcz  (?)
erednek.  Értelme  egynek  látszik  a  rokon  hangú bök
szóéval,  s  megegyeznek  velő  a latin  figo,  olasz  ficcare
stb.  szók  is.

FÍK,  FIK,  áth.  m. fíktam,  fíktál,  fikott.  Erede-
tileg  egyértelmű  a  fik,  bik  elvont,  vagy  bük,  önálló
gyökkel.  Szokott jelentése :  nővel közlekedik.  A köz-
nép  gyöngébb  káromkodás  gyanánt  tekinti.  Fikom
adta.

FIKA,  (fik-a)  fn.  tt. fkát.  1)  Orrból  folyó ta-
kony; vékony  hangon mintegy pók, pöket szók értelmé-
ben.  2)  Csúfságból  így  nevezik  a magyar  bakancsost,
s  talán  onnan,  hogy  a  káromkodó fikom  ige  gyakran
megfordul  nyelvökön  (fikó,  fika),  vagy pedig fika nem
egyéb,  mint a  baka  szó  módosulata.

FIKARCZ,  (fik-ar-cz)  homályos  eredetű,  fn.  tt.
fikarct-ot.  Apró  rojt,  rost,  szál,  mintegy  apró  bőket.
Átv.  ért.  csekélység,  kicsisr^.  Egy  fikarctól  »em adok
érte.  Egy  fikarcsa  tem  maradt.  Apáczai  Csere  János-
nál  :  fikarty.

FIKÁS,  (fik-a-as)  mn.  tt.  fikás-t  v.  —át,  tb.
—ok.  1) Taknyos.  2)  Bakancsos  modorú,  szokásu,
szabású.  Fikáí  bajutt,  magilartái,  bestéd.

FIKATÁR,  falu  Temes megyében; helyr.  Fika-
tár-on,  —rá, —ról.

FIKÁTOR,  fn.  tt.  fikátor-t,  többes nincs szokás-
ban.  A  magyar  gyalogság  száján  divatozó hadiszó,
mely  a  német  Vergatteruny  szóból  látszik alakúknak,
f  ám.  elindulási  fölkelésre  intő  dobszó.  Már  verik  a
ftkátort,  keljünk  l

FIKI, Baranyában  Victoria  szó  kicsinzője.
FÍKIK,  (fík-ik)  k.  m.  fík-tam,  —tál,  —ott. 1.

FÍK,  ige.
FIL,  (1),  némely szókban  ám. fel,  pl.  filkó  (felső

a  kártyajátékban)  ,  filagóría  (fel-góré),  FU-Ittál,  (el-
lentéte  : AMstál), helység  neve  Csalóközben.

FIL,  (2),  v.  FILL,  (fi-1  v. fi-11) elvont  törzsök,
mely  a  fi  gyöknek  származéka,  s jelent  valamely  ki-
csit,  csekélyét.  Innen  származtak  : fiiing, fittér, fiiin-
ka. Rokonságban  van  vele  különösebben  a latin  vilit,
hellén  qtavlos.

FILA,  FILÓ, FILEP  v.  FÜLÖP  módosulatai.
FILEGÓRIA,  fn. tt.  filegóríát.  Vagy &fil  (kicsi),

vagy  a fel  és  góré  (ház , házikó , födél) szókból  van
játszilag  öszveállítva.  Jelent  kicsin  vagy  emelkedett
helyen  álló  kerti  mulató  hajlékot.

Némelyek  a  hellén  (fviaxrtjQiot  (ám.  őrház)
szóval  rokonítják.

FILEGRÁN,  (a  franczia  filigrane  után  átment
a  magyar  nyelvbe  is;  öszve  van  téve  a  latin  filum
[=  fonal]  és granum [=  mag,  szem]  szókból)  fn.  tt.
filegrán-t,  tb.  —ok.  Finom és  rácsozatosan  öszvefont
arany  és  ezüst  sodronymü.

FILEMILE,  1. FÜLEMILE.
FILEP, 1.  FÜLÖP.
FILICZ,  falu  Szepes  megyében; helyr.  Pilict-

én,  —re, —röl.
FILIMES,  puszta  Heves  megyében;  helyr.  Fi-

limes-én,  —re, —röl.
FILING,  (fil-iu-g)  fn.  tt.  filing-ét.  Kicsi  szőlőfej,

máskép  : biling,  biliing,  filleng.
FILINKA,  (fil-in-ka)  fn.  tt.  fiiinkát.  Kis  tűzkő,

mintegy  fia  tűzkő.  Baranyai  tájszó.  V.  ő. FIL,  FILL.
FIL-ISTÁLY,  1. FEL-ISTÁLY.
FILIT,  csak  ikerítve  használtatik falat  szóval,

(mint  diríb-darab).  Füit-falat  =  többféle  falat.
FILKEHÁZA,  falu  Abaúj  megyében;  helyr.

Filkeháeá-n,  —rá, —ról.
FILKÓ,  (fil-kó)  fn.  tt.  filkó-t.  1)  Az  úgyneve-

zett  magyar  kártyában  a  király  után,  és  alsó  előtt
levő  kártyalap.  Tókfilkó,  mákkfilkó,  vörösfilkó,  töld-
filkó,  máskép  :  felső,  tökfeltö,  makkfelsS  stb.  s  úgy
látszik , hogy  csak felső  szó  módosulata,  így  Fil-Is-
tály  helynévben  is  fii = fel,  és  filegória,  ám.  fel-
góré.  2)  Bizonyos  kártyajáték  neme,  melyben  a fil-
kólap  főszerepet  játszik.  3)  Átv.  ostoba,  buta.  Te
ugyan  nagy  filkó  vagy.  Megvan  a  szláv  nyelvben  is  :
filek,  filkó.  V.  ö.  FIL.

FELKÓZIK,  (fil-kó-z-ik) k.  m.  filkóz-íam,  —tál,
—ott. Oly kártyást játszik, melyben  a filkók főszere-
pet  viselnek.

FILL,  1. FIL,  (2).
FILLENG,  1. FILING  és  FÜLLENG.
FILLENGET,  (fill-en-g-ct)  önh.  és  gyak.  m.

fillenget-tem,  —tél,  —étt.  Eredetileg  valamely  kicsi
vagy  csekély  dolgot cselekszik.  (V.  ö.  FIL  (2). Köz
ért.  apró  hazugságokat  mondogat.  Ő  kelme  szeret  fii-
lengetni.
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FILLENT,  (fill-en-t)  önh.  és  áth.  m.  fillent-étt,
htn. —ni v. —eni.  Kicsit  hazud ,  finom  hazugságot
mond. Szépítő  kifejezés  gyanánt  is  használtatik  há-
túd helyett Most  ugyan nagyot  fillentettél.V.ö.  F1L  (2).

FILLENTÉS,  (fill-en-t-és)  fa.  tt  fillentét-t,  tb.
—ék. Kis hazugság, vagy  szépítő  kifejezéssel  általán
hazugság, hazudás.

F1LLENTGET,  (fill-en-t-get)  1.  FILLENGET.
FILLÉR,  (fill-ér)  fa.  VLfillér-t,  tb.  —ék.  Ele-

mi  értelménél  fogva kicsit, csekélyét  érő  valami. V.ö.
FIL, (2).  Köz ért. divatból kiment legapróbb  pénz ne-
me, melyből  tizenkettő tett  egy  garast  Fillér  iá pént.
(Km.)  Fillérrel  kímélik  ás  aranyal.  (Km.)  Nem ad-
nék  érte  egy  fillért.  Rokonságban  látszik vele a  német
Heller.

FILLÉRÉZ,  (fill-ér-ez)  önh.  m.  fiüérés-tem,
—tél, —élt  A  kiadásokban  szertelenül  zsogorisko-
dik;  a gazdálkodást  apró  költségek  megtakarítási
val űzi; közmouda  szerént  :  minden  krajczárt  fogá-
hoz  ver  elébb,  mintsem  kiadná.

FILLÉRÉZÉS,  (fill-ér-éz  és)  fn.  tt.  filleretés-t,
tb.  —ék. Aprólékos  költségekben  fösvénykedés.

FILLÉRÉZŐ,  (fill-ér-éz-ő) fn. tt  fillérért-t.  Oly
ember, ki  apróságokban  fösvénykedik,  gazdálkodik.
Túl  a Dunán  aljas  nyelven : fanarágó  vagy  fattari,
azaz  faciari.

FILÓ,  l-  F1LA.
FILLING, (fill-ing)  1. FILING.
FILLINGÉZIK,  (fill-in-g-éz-ik)  k.  m.  fittinget-

tem, —tél, —élt. A  székelyeknél  ám.  fityegve  száll.
FILOGONT, kirendelt  munka.  Kezdi  székely

szó.  (Szabó  Dávid).  Eredetét  nem ismerjük.  Kriza  J.
szerént  :  firógond.

FIMAG,  (fi-mag)  ősz.  fa.  A  férfinak  nemzó'mag-
va. Átv.  ért.  fiág.  Árpádok  fimagva.

FIMAGZAT,  (fi-magzat)  ősz.  fa.  Férfi gyermek,
férfi  ivadék,  kfilönböztetésttl  a leánymagzattól.

FIN, elvont gyök, megvan a  német f fin,  angol
/íné,  franczia  fin,  olasz  fino,  görög  qtaemóí  (fényes),
latin  venuttus, arab fann  szókban.  1)  Mind  hangjára,
mind értelmére rokon a magyarfi  szóval, s jelent valami
kicsit, gyöngédet, melyek a fi szónak szintén  tulajdon-
ságai. A finnben pieni  szintén  piczit  jelent,  s  innen
ered  : pienndn  ám. finomítok. Az n, vagyis  különösen
fn  szórész  különben is  lágyító  értelmet  adó  képzők,
pl.  tasz-tn-t,  tap-ín-t,  emel-tn-t, legy-in-t  stb.  A  sínai
nyelvben  mido  ám.  valde  snbtilis.  —  Egyébiránt  fin
valamint a  hangzásban, agy  értelemben  is  egészen
rokon  a fény  szóval, a  mennyiben fény  a legfinomabb
anyagok  egyikének  tekinthető  lévén, ekképen szintén
megvan  benne  e. finom  fogalma.  2)  Jelent  könnyed
mozdulást,  inogást,  el- vagy  félrehajlást,  mint  finct,
./int  származékai  mutatják.  3)  Hangutánzó, melyből
>ifing  sió  eredt.

FINAK,  (fi-nak)  fa.  tt.  finak-ot.  1)  Erdélyben
s  néhntt Magyarországban  is,  ám.  fiú,  gyerkőcze,  si-
heder.  2)  Tol  a Dunán  a  molnárok  kicsi, mintegy

fia  edénye, s a  pozsonyi  mérőnek  néhol  nyolczad,
másutt  tized,  12-ed  sőt  16  ód  része,.melylyel  az őr-
lésre  hozott  gabonából  vámot  vesznek.  Máskép  :
fietór.

FINCSALÉK,  (fin-cs-al-ék)  fn.  tt.  fincsalék-ot.
Szakuddk-  vagy  hulladékrész.  Székely  szó.

F1NCZ,  (fi-n-cz  v.  fin-ez)  elvont  törzsök , mely
nem  egyéb,  mint  az  n  (gyöngén  érintés)  közbevetése
által  meglágyított fict,  azaz  helyéből kimozdulás, ki-
hajlás.  V.  ö. FICZ.  Azonban fin  is  vétethetik  gyök-
nek.  Fincz  tehát  mindkét  módon  a  mozgásnak  vagy
ide-oda hajtásnak  apróbb, kisebb  nemét teszi.  Innen
származnak  : fineta, finctát, finctárot (tájdivatosan :
vinczárot), finctos  stb.  Gúnynévül használtatik  ezen
öszvetételben  :  inczen finct  v.  inczenpinc*,  azaz vé-
kony  termetű, kinek  minden tagja  mozog, kinek lá-
bai finczognak.

FINCZA,  (fin-cz-a)  fn.  tt.  finctát.  Igen  hajlé-
kony,  könnyű  h&nykolódás,  midőn  a  tagok csaknem
ficzamlásig  forognak, hajlanak.  Különösen: gyermek-
játék  neme.

FINCZÁL,  (fin-cz-a-al)  önh. m.  finctált.  Köny-
nyeden  ugrándozik, szökdécsel,  mint  a kis gyerme-
kek , s más fiatal állatok  szoktak. V. ö. FINCZ.

FINCZ ÁR,  (fin-cz-a-ar)  mn.  tt  finctár-t,  tb.
—ok. Könnyeden ficzánkoló, ugr&ndozó, szökdécselő.

FINCZAROZ,  (fin-cz-a-ar-oz)  önh. m.  finctdrot-
tam,  —tál,  —ott.  Pajkosán  szökdécsel,  igen jó  ked-
vfileg  ugrándozik.  Finctárosnak  a  jókedvű  ctintalan
legények  ét  leányok.

FINCZÁROZÁS, (fin-cz-a-ar-oz-ás) fa. tt.  finctá-
rotát-t,  tb.  —ok.  Pajkos  szökdécselés.

FINCZI, (fin-cz-i) mn. tt  fineti-t,  tb.  —ok.  Igen
vékony,  sudár,  hajlékony  termetű, ki barázdabillegető
módjára  ide-oda hajladozik. Gúnynévül  használtatik:
inctifincti  úrfiak.

FINCZOL,  (fin-cz-ol)  1. FINCZÁL.
FINCZOS,  (1),  (fin-cz-os)  mn.  tt.  finctot-t  v.

—át,  tb. —ok. Ugrándozó, szökdécselő,  kinek  tagjai
ide-oda hajladoznak ;  tánczos.  Finczos  legény, leány.

FINCZOS,  (2),  (1. föntebb) fa. tt  finctos-t,  tb.
—ok. így  nevezik néhntt tréfásan  a  vőfélt, minthogy
ennek  különösen  kötelessége  az  ugrándozás,  ide-oda
mozgás.

FINDSA,  (fin-dsa,  megvan a  török nyelvben is),
fa.  tt.  findfát.  Finom,  kisded  alakú  szer, edény.  Ká-
vét/indta,  theátfindta.

FINDSASZIROM,  (findsa-azirom)  ősz.  fn.  Ke-
letindiai  növénynem az öthímesek  seregéből, melynek
nedvteljes  virágai  bogyókká  alakulnak.  (Basellá).

FINÉV,  (fi-név)  ősz. fa. Név, különösen kereszt-
név, melyet  rendesen  férfiak  szoktak  viselni.

FING,  (fin-g,  1. fin)  fa.  tt.  fing-ot.  A  végbélen
kinyomuló  s  hangosan  szétosztó  szél. Jár,  kel, mint  .
fing  a  gályában.  (Km.).  Finnfii  vihma.  Más hangvál-
tozattal  : pót*. Finnül is pauskahdan  ám. ponttan.
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FINGÁS,  (fin-g-ás)  fn.  tt.  fingát-t,  tb.  — ok.
Szél  kibocsátása  a  végbélen.  Elttédült,  mint  macska
a /ingáiban.  (Km.)-  Csitt  vátár,  bikafingás  !  Km.

FINGAT,  (fin-g-at) mivolt m. fingat-tam,  —tál,
—ott.  Fingani  kényszerít.  Fingatni  a  lovat.  Átv.
sarkantyú  közé  szorít.  Megfingatta  a  tulaj  etikát,
(aljas).

FINGIK,  (fin-g-ik)  k.  m.  fing-ott,  htn.  —a»i» v.
—m.  A  végbélen  szelet  bocsát ki;  tréfásan  szólva  :
elüti  a  pap  tyúkját.  Fingik,  mint  a  %abot  ló. Km.

FINGOS,  (fín-g-os)  mn.  tt  fingos-í  v. —át, tb.
— ak. Könnyen  vagy  gyakran  fingó.  Fingot  ló.

FINKE,  falu  Borsod megyében  ;  helyi-.  Fink-én,
—re,  —rSl.

FINN,  fő  és  mn. tt. finn-t,  tb.  — ék.  Éjszakeu-
rópában  lakó,  s  az  altájí  vagy  turáni  családhoz  tar-
tozó  régi  néptörzs  neve.  Vétetik  mind  szélesebb  ér-
telemben,  a midőn  ide  tartozik  az estt és lapp  is, mind
szűkebben, a  midőn  csak  a  stuomi  vagy  tiámi  értetik
alatta.  Finn  nyelő.  Finn  irodalom.  A  külföldön  igen
elterjedt,  például  még  a  Heyse  idegen  szótárában  is
eléjön  a  nyelv  némi rokonsága után alakult azon ferde
nézet,  hogy  a  magyarok  a  finnektől  származnak. Ha-
zai  tudósaink,  akik  különösen  mindkét  nyelvben is
jártasak,  nem leszármazási,  hanem  legfölebb  testvéri
(noha  távolabbi)  rokonságot  tartanak  a  finnek  és ma-
gyarok  között.  Történelmi adataink  egyébiránt  telje-
sen  hiányzanak.

FINNORSZÁG,  (Fiun-ország)  ősz.  fn.  Az  euró-
pai  Oroszbirodalom egyik  éjszaki tartománya,  az úgy-
nevezett finn-öböluél. Lakosai  finnek,  de vaunak köz-
tök  svédek  és  oroszok is.

PENNY,  (fin-uy)  elvont  törzsök, melynek  gyöke
fin,  vagy  az  1-sö  jelentésben,  azaz  valami  kicsi,
gyöngéd,  innen  ny  (any)  képzővel  lett finny,  azaz  va-
lamely  gyöngédség, kicsiség, válogatott finomság ; et-
től  ismét finnya,  finnyát,  finnyátkodik  stb. ,  vagy  a
2-ik  jelentésben  ,  azaz  valamely  elhajló  ,  félrehajló,
minthogy  a  finnyát,  űz  orrát  mintegy  elfintorUja,
félrefordttja.  V.  ö.  FINY,  FINYÉSZ.  Lehet  vinny
(vinnyog  szóban)  hangutánzó  törzszsel  is  azonos.  Élt
e  szóval  Faludi,  Nemesasszony  224. 1.

FINNYA,  (fiuuy-a)  mn.  tt.  finnyát.  Válogató,
igen  finom  ízlésű ,  kivált  étel-italban.  Finnya  szájíz.

FINNYÁL,  (finny-a-al)  1. FITYMÁL.
FINNYÁLKODIK,  (finny-a-al-kod-ik)  k.  ín.

finnyálkod-tam,  —(ál,  —ott.  Étel-italban  válogat,
kéuyeskedik,  igen  finom  szájizlést árul  el.  Általában,
kényeskedik.

FINNYÁS, (finny-a-as) mn. tt. finnyát-t  v. —ál,
tb.  —ok. Étel-italban  igen  válogató,  finom  szi'ijizlést
mutató.  Finnyás  urak,  hölgyek.

FINNYÁSKODÁS,  (finny-a  as-kod-ás)  fn.  tt.
finnyáskodát-t,  tb.  —ok.  Válogatás  az  étel-italban;
kényeskedés  az  ízlés  dolgában.

FINNYÁSKODIK,  (finny-a-as  kod-ik)  k.  m.
finnyátkod-tam,  —tál,—ott.  Finnyást játszik,  étel-
italban  igen  válogat.

AKAD.  HAOV  8ZÓTÍB.  U.  KÖT.

FINNYÁSSÁG,  (finny-a-as-ság)  fn.  tt.  finnyát-
tág-ot.  Tulajdonság,  melylyel  az  bír,  kinek igen válo-
gató  Ízlése  van, kiváltképen  az  ételitalban.

FÍNOM, FINOM, (fin-  v.  fin-om) mn. tt.  finom-
at.  Valami  válogatott,  gyöngéd,  eredeti  ifjú  tisztasá-
gában  létező.  V.  ö.  FIN.  Különösen  : a  maga nemé-
ben jeles,  kitűnő.  (Emberről  mondani  szoktuk  :  ez
[jeles] fi).  Finom  arany, finom  bor. Továbbá  :  gyön-
géd,  vékony;  ellentéte :  durva, goromba. Finom  ülés,
bestéd.  Finom  ember,  műveltség.  Finom  selyem,  finom
posztó.  V.  ö. FIN,  gyök.

FÍNOMABBÚL,  FINOMÉUL,  (fin-om-abb-úl,
fin-om-b-úl) önb.  m. finomabbúl-t.  A  maga nemében
finomabbá  lesz.  V.  ö. FÍNOM.

FÍNOMÍT, FINOMÍT,  (fin-om-ít)  áth.  m.  fino-
mít-ott,  htn. —ni  v.  —ani.  1)  Finommá  tesz, alakit,
kiművel.  Erkölcsöket,  ítlést  finomítani.  2)  Tisztit,  si-
mává  tesz.  Ctukrot  finomítani;  aranyat  finomítani.
V.  ö. FÍNOM.

FÍNOMÍTÁS,  FINOMÍTÁS,  (fin-om-ít-ás)  fn.
tt.  finomítás-1,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely által  vala-
mit  finomítunk.  V.  ö.  FÍNOMÍT. Ctűkor finomítás.

FÍNOMÍTÓ,  (fin-orn-ít-ó)  mn.  tt.  finomító-1.
Ami  valamit finommá tesz,  akár  anyagi,  akúr  erköl-
csi  tekintetben.  Czukorfinomító  gyár.  Erkölcsfinomító
nevelés.

FINOMODÁS, (fin-om-od-ás) fn.  tt.  finomodát-t,
tb.  —ok.  Finommá  levés.  V.  ». FINOMODIK.

FÍNOMODIK,  (fin-om-od-ik) k. m.  finomod-tam,
—tál, —ott.  Hova  tovább finomabb lesz.  V.  ö. FI-
NOM.  Selyímkosok  behozatala  által  sokat  finomodott
gyapjúnk.  Müveit  társaságban  finomodnak  a*  er-
kölcsök.

FINOMSÁG,  (fin-om-ság)  fn.  tt.  finomtág-ot.
Személynek  vagy  tárgynak  azon  tulajdonsága,  mely-
nél  fogva  finomnak mondható. Különösen,  a személy-
re  nézve  :  gyöngédség;  műveltség;  társalgásra  néz-
ve  : udvariasság,  kecsesség; tárgyra  nézve  :  minden
durvaságnak,  uyerseségnek,  darabosságnak  távolléte :
simaság.  V.  ö.  FINOM.

FÍNOMÚL,  FINOMUL,  (fin-om-úl)  önh.  m. /»-
nomul-t.  Finom  alakot  ölt,  olyanná  lesz,  mint finom
személy  vagy  tárgy  szokott  lenni.  V.  ö.  FÍNOM.

FÍNOMÚL ,  (fin-om-ul)  ih.  1)  Gyöngéden ,  si-
mán , udvariasan.  Finomul  társalogni,  enyelegni.  2)
Különös  Ízléssel,  választékosán.  Finomul  ruhátkod-
ni,  élni.

FI NŐK,  (fin-or)  elvont törzsök,  melyből a  fino-
ros  táj szó  származik.  Jelent  bizonyos  finomságot,
csínt,  uyalkaságot  a külső  viseletben,  tartásban.  Di-
vatba  hozásra  érdemes  szó,  pl.  Finorral  öltötködni.

FINOROS,  (fin-or-os)  mn.  tt. finoros-t  v.  — át,
tb.  —ok.  Divatosan ,  csinosan,  nyalkán,  piperésen
öltözött.  Finoros  uracs,  hölgy.  Kemenesali  tájszó.

FINOBOSAN,  (fin-or-os-an)  ih.  Nyalka,  pipertís
űz  öltözetben.

54
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FINT,  (fin-t)  elvont törzsök,  melyből finta,  fin-
tor,  fintortí  stb. erednek.  Bókon  a  fincz  törzsökkel.
Jelent  nagyobb  félremozdulást,  elhajlást.  Lehet  a  fit
(fitít)  igének  módosulata  is. V.  ö. FIT,  FITÍT.

FINTA, (1),  (fin-t-a)  mn.  tt.  fintát.  Félre  gör-
bült,  rendes  vonalától  elhajlott.  Finta  láb,  finta  orr,
finta  ttarvú  ökör.  Eléforddl  ezen  öszvetátelben  i« :
ctalafinta,  azaz  olyan  ember,  ki görbe utakon, magát
hinyvavetve  megcsal  másokat,  nyegle  (charlatan).
Megvan  az  olasz  nyelvben is finta,  hol  fn.  s  ám.  tet-
tetés,  de  az  alkalmasint  a  latin fingó  szótól  ered.

FINTA,  (2),  falu  Sáros,  és  paszta  Nyiitra me-
gyében ; belyr. Fin t d-n,  —rá,  —rál.

FINTAHÁZA,  erdélyi  falu  Maros  székben;
helyr.  Fintahátá-n,  —rá, —ról.

FINTASÁQ,  (fin-t-a-sig)  fn.  tt  fintaság-ot.  A
tagok, különösen  libák  csuklójának  kigörbedő, ki-
hajló  tulajdonsága.

FINTÓÁG,  erdélyi  falu  Hunyad  megyében;
helyr.  Fintóág-on,  —rá, —ról.

FINTOR,  (1),  (fin-t-őr) fn. tt.  fintor-t,  tb.  — ok.
Búza  között  tenyésző  növénynem,  a  háromhímesek
seregéből  és  kétanyások  rendéből,  melynek  magva
bóditó  erejű.  (Lolium temulentum).  Máskép  :  szfdtíö
vadáét.

FINTOB,  (2),  (mint  föntebb)  mn.  tt.  fmtor-t,
tb.  —ok. Félre, görbére  hajlott  vagy  csuklóit,  rendes
állásából  kiferdült. Fintor  arct,  orr,  tzáj.

F1NTORGÁS,  (fin t-or-g-ás)  fn.  tt.  fintorgát-t,
tb. —ok. A  tagoknak,  különösen  pedig  az arcz voná-
sainak  csúfos,  idomtalan  félrehuzódása.  Arcz-,  txáj-,
orrfintorgál.  Lábak finlorgdta.  Far  fintorgáta.

FINTORGAT,  (fin-t-or-g-at)  áth.  és  gyak.  m.
fintorgat-tam,  —tál, —ott. A  tagokat, különösen az
arcz  vonásait  idomtalanul  ide-oda  elferdíti,  elhuz-
dalja.  Farát,  lábait,  derekát  fintorgatja.  Orrát,  száját
fintorgatja.  Különösen,  midőn  valaki  gúnyból, nem
tetszésből  húzogatja  arczvonásait;  vagy  testét  azért
mozgatja,  hányja  veti,  hogy  szembetűnőbb  legyen,
hogy tessék.

FINTORGATÁS,  (fin-t-or-g-at-ás)  fű.  tt.  fintor-
gátat-1,  tb. —ok. A  tagoknak,  arczvonisoknak  idom-
talan,  igen  szembetűnő  ide-oda rángatása,  ferdítgeté-
•e.  Farfintor  gátat.  Orrfmtorgatái.  Stájfintorgatát.
Arczfintorgatát.

FINTORÍT, FINTOR1T,  (fin-t-or-ít) áth.  m  ftn-
tortí-ott,  htn.  —ni  v.  —ani.  Fintorrá  tesz,  azaz  tag-
jait, arczvonásait  idomtalanul  elferdíti.  Használtatik
különösen  az  orról,  midőn gúnyból  vagy  nem tetszés-
ből  félrehúzzuk.  Orrát  fintorítja.

FINTORÍTÁS,  FÍNTORITÁS,  (fin-t-or-ít-áa)
fn.  tt.  fintoritát-t,  tb.  —ok. Fintorrá  tevés, arczvontt-
•ainak  elferditése.

FINTORKÉP,  (fintor-kép)  ősz.  fn.  Oly  kép,
mely  valamely  személyt elferdített,  idomtalan tagok-
kal  és  arczvonásokkal  ábrázol,  torzkép.

FINTOBKODÁS,  (fin-t-or-kod-ás) fn. tt  fintor-
kodái-t,  tb.  —ok. Az  arczvonásokoak  idomtalan ide-

oda rángatása, vagyis azon  működés,  mely ezen  rán-
gatódzást  eléidózi.

FINTORKODIK,  (fin-t-or-kod-ik)  k.  m.  fintor-
kod-tam, —tál, —ott. Arczát, arczvonásait idomtalan
elferdítésekkel  ide-oda húzk&lja,  rángatja.

FINTORNA,  (fin-t-or-na)  mn.  tt.  fintornál.
Gúnyból,  fitymálásból  félrebuzódó,  elferdülő.  Fintor-

\  na  szájjal  mosolyogni.  Fintorna  arctvonátok.
FINTORODÁS,  (fin-t-or-od-ás)  fn. tt  fintoro-

ddt-t,  tb.  —ok. Tagnak, arczvonasnak,  orrnak,  száj-
nak  ferdére  húzódása.

FINTORODIK,  (fin-t  or-od-ik) k.  m.  fintorod-
tam, —tál,  —ott. Fintorrá,  azaz  görbére  álló,  félre-
hajló  alakúvá  lesz.  Fintorodik  az  orra.  Elfintorodik
át  arccá.

FINTOROG,  (fin-t-or-og)  önh.  és gyak.  m.  fin-
torog-tam  v. fintorgottam, —tál  v fintorgottál, fintor-
gólt,  htn. —ni v.  fintorgani.  1) Fintor  alakban  vagy
vonásokkal  ide-oda  rángatódzik.  A  gúnyáé,  finnyát
ember  orra  fintorog.  2)  Szüntelen  mozgolódik,  nyug-
talankodik,  fentereg.  Ne  fintorogj  itt  láb  alatt.

FINTOROS,  (fin-t-or-os)  mn.  fintorot-t  v.  —át,
tb.  —ak.  Elfintorodott.  Fintorát  pottló,  amelynek
széle  ványolás  után bővebben  maradt  mint közepe, s
ez  által  egyenetlenné  lett.  (Kriza  János).

FINY,  elvont gyöke  fingéi,  finytledik,  finyeleg,
finyétt  szóknak.  Azonos fin  gyökkel.  L. ezt.  2).

FINYEL,  (finy-el)  áth.  m.  finyel-t.  Valamit ren-
des  helyzetéből kimozdítva bonyolulttá tesz.  A  irilaj
csikó  befinyeli  magát  a  hámittrángba.  Székely  szó.
Rokonok  mély  hangon: fon,  befon  és  bony,  bonyol is.

FINYELÉDIK,  (finy-el-éd-ik)  k.  m.  finyeléd-
tem,  —tél,  —itt. Rendes  helyzetéből kimozdulva be-
bonyolodik, különösen  midőn  a  ló  a  hámistrángba
keveredik.  Székely  szó.

FINYELEG, (finy-el-ég) önh. és  gyak. m.  finye-
lég-tem  v. finyelgéttem,  —tél v.finyelgttlél,  finyelgétf,
htu.  —ni  v. finyelgeni.  Rendes  helyzetéből,  irányá-
ból  kimozdulva  ide-oda  hányódik.  Átv.  eltéved,  bo-
lyong. Finyelegni  a járatlan utakon. V.ö. FANYALOG.

FINYELG,  (finy-el-g)  L  FINYELEG.
FINYELŐDIK,  (finy-el-ő-d-ik)  lásd  :  FINYE-

LÉDIK.
FINYÉSZ,  (finy-ész)  fn.  H.finyén-t,  tb.  —ék.

Tajszokásilag,  ám.  finnyás,  mintegy  fintorgó.  Mint
igének finnyátkodik  értelme  van.

F1NYORAN,  (finy-or-a-an)  ib.  Finnyásán,  ké-
nycsen.  Székely  szó.

FINYOROG,  (finy-or-og)  önh.  m.  finyorog-tam,
v. finyorg-oítam,  finyorog-tál  v.  finyorgottál,  finyorg-
ott,  htu.  finyorog-ni  v.  finyorg-ani.  L.  FINNYÁL-
KODIK.

FIÓK,  (fi-ók)  fű.  és  mn.  tt. fiók-ot.  1)  Eredeti
ért.  növekedő,  nagyobbodó fi vagy  magzat  Fiók ve-
réb,  azaz  tollasodó, fiók  galamb  stb.  2) Átv. valamely
egésznek  egyik  alosztálya,  egyik  része,  különösen,
tok,  szak,  táracska.  Alttalfiók,  ablakfiók,  ládafiók.
Fiúkokban  tartják  füstereiket  a  boltotok,  gyógynerei-
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két  a  gyóyytzerárutuk,  okleveleikéi  a  levéltárnokok.
Kemenctefiók.  így  erkölcsi  értelemben  is.  Fiók  egy-
ház, fiók  gazdasági  együttlét.  3)  így  nevezik  néhutt
a  növények,  különösen  törökbuza  és  dohány  fattyu-
hajtásait,  melyeket  kapáláskor ki szoktak  tépni, innen
fiókozni  v.  fattyatni.

FIÓKA,  (fi-ú-ka)  fn.  tt. fiókál.  Kis  fiú,  fiucska.
FIÓKEGYHÁZ,  (fiók-egyház)  ősz.  fn.  1)  Egy-

házi  ért.  és  felosztás  szerént  hivek gyülekezete,  mely-
nek  saját  helybeli  lelkésze  nincsen,  hanem más  egy-
házhoz  tartozik,  s  annak  papja,  vagy  papjai  által  lát-
tatik  el a  lelkiekben.  Ellentéte  :  anyaegyház.  2) Az
ily  gyülekezetnek  temploma.

FIÓKFA,  (fiók-fa)  ősz.  fű.  Fából  csinált  csator-
na  a  házak  födelén.

FIÓKGERENDA,  (fiók-gerenda)  ősz.  fű.  Ki-
sebbféle  gerendák  az  épülettetö'kön,  melyek  táma-
szokai , vagy  öszvekötésül  szolgálnak  a  nagyobb  ge-
rendáknak.

FIÓKISKOLA,  (fiók-iskola)  ősz.  fn.  1)  Általán
kisebbféle  elemi  iskola,  melyben  nagyobb  iskolákra
képeztetnek  a  növendékek.  2)  Különösen,  a  külvá-
rosokban,  fiókegyházakban  létező  alsóbb  rendű  is-
kolák.

FIÓKMÜ,  (fiók-mü)  ősz.  fn.  1)  Oly  épitésmód,
inidö'n  a  falakat  oszlopzatok  és  gerendák  által  mint-
egy  fiókokra  választják  el.  2)  Asztalosmunka,  pl.
szekrény,  mely  különféle  fiókokra  osztatik  fel.

FIÓKOL,  (fi-ók-ol)  áth.  m. fiókot-1.  A növény-
nek  fattyuhajtásait  kitépi,  elcsipkedi;  fattyaz.  Török-
butát,  dohányt  fiókolni.

FIÓKOS,  (fi-ók-os)  mű.  tt. fióko»-t  v.  — át,  tb.
—ok.  Aminek egy  vagy  több  fiókja  van.  Fiókot  lá-
da,  (úttal,  izekrény.

FIÓKOSNÁD,  (fiókos-nád)  ősz.  fn.  Nádfaj,
melynek  szárát  izenként  sűrű  levelek,  azaz  fattyusar-
jak  lepik.

FIÓKOZ ,  (fi-ók-oz)  áth.  m. fiókoz-tam  ,  —tál,
—ott.  1) Fiókokkal  ellát,  valamibe  fiókokat  csinál.
Antalt,  szekrényt  fiókozni.  2)  Fiókokra osztályoz. Le-
véltárban fiókozni  az  irományokat.  Boltban  el fiókozni
a ffa*ereket.  3)  L.  FIÓKOL.

FIÓKOZÁS,  (fi-ók-oz-ás)  fn.  tt.  fiókozát-t,  tb.
— ok.  Cselekvés,  melynél  fogva  1)  valamit  fiókok-
kal ellátunk, 2)  valamit  fiókokra  osztályozunk. 3) Fió-
koláa.  V.  ö.  FIÓKOZ.

FIÓKOZAT,  (fi-ók-oz-at)  fn.  tt. fiókozat-ot.  Va-
lamely  bútor  fiókjai  együtt  véve, fiókmü.

FIÓKSZÁRNY,  (fiók-szárny)  ősz.  fn.  Némely
két  röptyüs  robaroknál azon  bötykös  szálak,  melyek
két  felül  a  röptyük  alól  kinyúlnak,  s  a  röpülésbeu
súlyegyenül  szolgálnak.

FIÓKSZARUFA,  (fiók-szaru-fa)  ősz.  fn.  Kiivi-
debb  szarufa  a  háztetőn,  melyet  a  fő  szarufához  sze-
geznek.  V.  ö. SZARUFA.

FIÓKTEMPLOM, (fiók-templom) ősz.  fn. !.
FIÓKEGYHÁZ, 2).

FIÓKVÉGRENDÉLET,  (fiók-vég-rendélet)  ősz.
fn.  A  magyar  polgári  jog  szcrént  a  fő  végrende-
lethez  csatolt  függelék , melyben a  rendelkező  vala-
mely  különös  tárgyakra  nézve  pótolólag  intézkedik.
Az  anstriai  általános  polgári  törvénykönyv  szerént
oly  végrendelet,  melyben  örökös nem neveztetik.  (Co-
dicillus).

FIÓKZAT,  (fi-ók-z-at)  1. FIÓKMÜ.
FIR,  elvont gyök,  mely  1)  a  firtat,  firíctkél,

firkái,  firis  szókban  fenvagyon.  Értelme  ugyanaz,
mely  a fér  fór  és fílr  rokon gyököké, s jelent  ide-oda
forgást  vagy  forgatást,  fürgéét  stb.  2)  hangutánzó
ebben  :  firict,  mely  betüátvetéssel  ám.  ficsere, 3) az
ír  igének  eló'tétes  módosítv&nya  :  irka-firka.

FIRICS,  hangutánzó  elvont  törzsök,  mely  kü-
lönösen  a  fecskék  hangját  jelenti.  Innen : firictkel  v.
firicsékelf  önb.  ám.  fecskehangon  cseveg, máskép  : />'•
csereg.

Kezdettek  a  fecskék  is firicsékelni.
(Gyöngyösi).

FIRHANG,  (a  német Vorhangból  kölcsönözött)
fn.  1.  FÜGGÖNY.

FIRIS,  (l),(fir-is)  fn. tt. firíft,  tb. —ik.  Angol-
nához  hasonló  folyóvízi halfaj, szárnyak, pikkelyek és
szálkák  nélkül.  (Petromyzon).

FIRIS,  (2),  mn.  1. FRIS.
FIRISKÓ,  fn.  tt. firískó-t.  L.  FIRIZS.
FIRIZS,  fn.  tt. firitt-t,  tb.  — ék.  Székely  ezó.

Derékig  érő fejér  vászon  ujjas  a  nőknél;  máskép  :
kürti,  koczogány.  (Kriza J.).

FIRKA  , (fir-ka)  fn.  tt. firkát.  1)  Öszvehányt
vetett,  rángatott  irás,  a  csúnya,  rósz  Írásnak azon  ne-
me,  melyet  máskép  vakarásnak,  mactkavakarátnak  is
mondanak.  2)  Zagyva,  éretlen,  haszontalan  dolgok-
nak  írásba  foglalása.  Irka-firka.  V.  ö. FIR,  4).

FIRKÁL,  (fir-ka-al)  áth. m.  firkál-t.  1) Rángat-
va  ír,  valamit  csúnyául,  roszul,  olvashatlanul  össze-
vakar.  2)  Zagyva,  értetlen,  haszontalan  dolgokat  ír
öszvc.  Irkál-firkál.  Befirkálni  a falakat.  Holmi  osto-
baságokat  Sszvtfirkálni.  Az  egyszerű  irkái  igének
ikertársa.

FIRKÁLÁS,  (fir-ka-al-ás)  fn.  tt.  firkálát-t,  tb.
—ok.  1)  Rángatva  irás,  csúnya,  rósz  irás,  vakarás,
karczolás.  2)  Haszontalan,  zagyva,  értetlen  dolgok
irogatása.  3)  Némely  tudatlan  emberek  sajátságos
vágya,  ösztöne,  melynél fogva  mindenről szeretnek
irni,  noha  nem  értenek  hozzá.

F1RKÁLAT,  (fir-ka-al-at)  fn.  tt.  firkálat-ot.
Össze-vissza  rángatott,  csúnya  irat.

FIRKÁLÓ,  (fir-ka-al-ó)  fn.  tt.  firkáló-t.  Sze-
mély,  ki  firkálni  szeret.  V.  ö.  FIRKÁL.

FIRKANT,  (fir-ka-n-t)  áth.  m. firkant-ott,  htn.
—ni  v. —ani.  Futtában,  sebtében  ,  sietve  egy-két
firkavonást  tesz.

FIRKÁSZ,  (fir-ka-ász)  fn.  tt. firkász-t,  tb.  —ok.
Gúnyooau  szólva ain.  koutáriró,  zugiró.

54*
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FIRKÓ ,  székely  szó,  ám.  csepü.  Lenfirkó
(Kriza J.).

FIRKOL ,  (mintegy  : forgói)  önh.  m. firkol-t.
Székely  szó.  Az  eb  farkát  csóválja,  kandargatja,
csandargatja.  A tv.  ért.  firkoló  ember  ám.  bicéig ő.
(Kriza  J.).

FJRNÁJSZ,  FIRNÁSZ,](a  német Firnitt,  vagy
déli  német  divat  szerént  :  Firnein  után  alakult  szó,
olaszul  verméé,  latinni  vernie),  1.  FÉNYMÁZ.

FIRNÁJ8ZOL,  FIRNÁSZOL,  (fira&sz-ol)  lásd  :
FÉNYMÁZOL.

FIRNÁJ8ZOS,  FIRNÁSZOS,  (firn&sz-os)  lásd  :
FÉNYMÁZOS.

FIRÓGOND, székely szó.  Ám.  kiszabott munka.
(Kriza J., Szabó Dávid  szerént:  filogont).

FIRTAT,  (fir-tat,  rokon  vele a  német  fortékén)
áth.  m. firtattam,  —tdl,  —ott.  Fakgató,  szorongató
kérdezkedések  által  valakit  sürgőt,  forgat.  Firtatni  a
vádlottakat,  máskép  : fartat.  V. ő. FARTAT.

FIRTATÁS, (fir-tat-ás)  fn.  1.  FARTATÁS.
FIRTONGAT,  (fir-t-on-g-at)  áth.  és  gyak.  m.

firtongal-tam,  —tdl,  —ott. Gyakori  fakgatások,  kér-
dezkedések  által  szorongat,  forgat,  firtat,  tudako-
zódik.

FIRTONGATÁS,  (fir-t on-g-at-oi)  fn.  tt./irton
gatás-t,  tb.  —oh.  Firtatás,  fakgatás.  V.  ö. FIRTON-
GAT.

FIRTOS-VÁRALJA  ,  1. FÜRTÖS-VÁRALJA.
FISEK,  (ügy  látszik  egy  eredetű  az  olasz  fi-

ateo  v.  flateo  szóval,  németül  Flatehe)  fn.  tt  fisek-ét.
A  székelyeknél,  ám.  kis  bádog  edény,  melyben  a
puak&ba való  töltényeket  tartogatják.

FISZKÁLÓDIK,  Győr  vidéki  szó  feukelSdik
helyett,  1. ezt.

FIT,  elvont  gyök,  melyből fitos,  fittí,  fitogat
stb.  erednek.  Rokon a  fint  (unta), fict  (fioza),  továb-
bá  a  vigy  (vigyor),  viot  (vicsor),  fity  (fityeg),  pitty
(pittyegzt)  gyökökkel.  Jelent  oly  mozgást,  mely  által
valamit  kitüntetünk,  láttatni  akarunk  és átv. ért  kittt-
ndst,  tüntetést,  mutogatást.  Rokonok vele  a  latin  vi-
deó,  hellén  :  iidm,  ffdosf  cseh,  szerb  wid  stb.

FTTAK,  (fit-ak)  elvont  törzsök, s jelenti  a  test-
nek  azon részét, részecskéjét,  melyet  ki- vagy  félre
mozdítás által  kitüntetünk, kifüüunk.  Különösen So-
mogy , Baranya  megyékben,  ám.  bojt  (Lugossy Jó-
zsef  utón, ki  azt  figyego,  fUyedék  szókkal  rokouítja).

FIT ÁKOS,  (fit-ak-ős)  mn.  tt. fitakos-t  v.  —át,
tb.  —át.  Finta, fintorodott, elferdített  görbeségU.
Fitakot  orr,  tzdj.

FITAT,  (fit-at)  éth. m. fUat-íam,  —tol,  —olt.
1) Valamit életuntét, különösen  dicsekvésből,  kérke-
désből  mutogat.  Gyűrűt  ujjait  fitatjn,  hogy  látták.
Rokon  vele  hangokban  is :  mutat.  2)  Vadászebről
mondják,  midőn  orrát  ide oda  forgatva  szagián,  für-
kész,  máskép  : fi tél,  fittí.

FITÉL,  (fit-e  el)  áth.  m.  fitél-t.  Ide-oda hajolva,
orrával  mnjd  ide,  majd  oda  nyulkAlva keresgél, szag-
lász  valamit. V.  ö. F1TYÉSZ,  FITAT.

FITÉLÉS, (fit-e-el-és)  fn. tt. ftiélét-t,  tb.  —ék.
Szaglászva  keresgélés.

FITESTVÉR,  (fi-test-vér)  ősz.  fn.  1. FIVÉR.
FITET, (fit-et)  áth.  m.fitet-tem,  —tél,  —étt.

A  vadászebről  mondják,  midőn  szaglász, azaz  orrát
felnyitva,  ide-oda vonogatva keresgéli  a vadat  Vas-
tagbangon  : fitat.

FTTETÉS,  (fit-et-és)  fn.  tt.  fitetét-t,  tb.  —ék.
Szaglászva keresgélés.  V.  ö. FITET.

FITÍT, FOTr,  (fit-ít)  áth.  m. fitít-oli,  hta.
— ni  T. —owí.  Valamit  mozgatás  által  kitűnővé,  lát
szatóbbá  tesz, kérkedve,  dicsekedve  mutat.  KifiMja
aranylánctól,  drágagyüriUt.

FTltrÁS, FTTITÁS,  (fit-ít-ás)  fn.  tt  fUUd»-t,
tb.  —ok. Kérkedve mutatás.

FITÓD,  erdélyi  puszta  Csik  székben;  helyr.
Fitod-on, —rá, —«K.

FTTOG,  (fit-og)  önh.  m. fítog-tam,  —tál, —ott.
Valami  kitiinőleg  mozog, s  mintegy  kérkedőleg  ha-
nyakodik.  DarutoU  fitog  süvegén.

FITOGAT,  (fit-og-at  v. fit-o-gat) áth.  és gyak.
m.  fitogat-tam,  —tál,  —ott.  Valamit ide-oda  forgat-
va, különösen  kérkedésből, dicsekedve  mutogat  Fi-
fogatja  magát,  újdomíj  ttép  ruháját.  Fitogatja  ara-
nyait.

FITOGATÁS,  (fit-og-at-ás)  fa.  tt  fUogatát-t,
tb.  —ok.  Cselekvés, mely  által  valamit  fitogatunk.
Drágaláwmok,  gyUrUk  fitogatáta.  V.  ö.  FITOGAT.

FITOGATÓ,  (fit-og-at-ó)  fa.  tt  füogaU-t.  Sze-
mély , ki  valamely  becses vagy  becsesnek  tartott  jó-
szágát  dicsekedve,  kérkedve  mutogatja.

FITOGTAT,  (fit-og-tat)  L  FITOGAT.
FITOR,  (fit-or)  mn.tt^<op-í, tb.  —ok.  Jelent

valami  félrehajlót,  félre  mozgót  V.  ö.  FIT.  Rokon
vele  a fintor,  finta.  Képzésre  hasonló  biíor,  botor,
bodor  stb.  szolhoz.

FTTORÍT, FITORIT,  (fit-or-ít)  áth.  m.  fUorit-
ott,  htn-  —ni  v.  —ani.  Fitorrá  tesz, azaz  félrehúz,
elferdít.  Orrí  vagy  nájat  fiíorüani  valakire.  Rokon
vele  :  fintortí.

FTTORÍTÁS, FITORTTÁS,  (fit-or-ít-ás)  fa.  tt.
fUortíát-t,  tb.  —ok. Főlrehuzás,  elferdités.

FTTOS,  (fit-os) mn. tt. fito»-t  v.  —át, tb.  —ak.
Orról mondatik, melynek  lyukai  igen  fel vannak  nyil-
va,  s  mintegy  felhúzva. Fitot  omí  vadáneb.

FITTY,  (1),  elvont  hangutánzó gyök,  melyből
fUyen,  fiftyent,  fittyéget  származtak.  Máskép  :  fütty.
V.  ö. FITY.

FITTY,  (2),  fa.  tt.  fitty-ét.  1) Fogak  közöl az
öszvehuzott  ajkak  résén  kinyomuló éles  hang.  Nagy
fUylyel  elment. 2) Fittyel  kisért gúnyos  figemutatás.
Fittyet  hányni valaki  orra  alá.

„Töpörödött  boszorkányok
Már  én  nektek  fittyet  hányok."

Kisfaludy  S.
FITTÍÉGET, (fitty-óg-et) önb. és gyak.  m.  fity-

tyéget'tem,  —tél,  —étt.  Gyakori  éles  fitty  hangon
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szól.  A juháttok  ét  vadástok  fittyegetnck  ebeikre  v.
ebeiknek.

PITTYÉGETÉS,  (fitty-cg-et-és)  fn.  tt.  fittyége-
tét-í,  tb.  — ék.  Élcs/t'% bangnak  gyakori  ismétlése.

FITTYEN,  (fitty  én)  önh. m. fittyen-i.  Hirtelen
fityegni  kezd.  Lefitlyen  a  ló füle.  Lr.fittyen  a  kalap
szilé.  V.  ö. FITY,  FITYEG.

PITTYENÉS,  (fitty-en-és)  fn.  tt. fittyenés-t,  tb.
— ék.  Állapot,  midőn  valamely  hajlékony  ,  lenge  test
fittyen,  lefittyeu.

PITTYENT,  (fitly-en-t) áth. m. fittyent-étl,  htn.
— ni  v. — ént'.  Hirtelen  fitty  hangot ejt. Nagyot  fity-
tyenteni.  A*  ebeknek  fitlyeníeni.  Fittyents  neki  ,  hogy
jöjjtin  vissza.

FITTYENTÉS,  (fitty-en-t-és)  fa.  tt.  fitlyentés-t,
tb. — éle.  Cselekvés,  midőn fitty  hangot ejtünk.  Fity-
fyeníéssel  jelt  adni.  Éles,  erős  fittyentés.

FITÚL, PITÜL,  (fit-úl)  önh. m.  firúl-t.  Fitos
alakúra  lesz.  Kifitúl  az  orra.  V.  ö. FITOS.

FITÚLÁS,  FITULÁS,  (fit-úl-ás)  fn.  tt.  fiMds-t,
tb.  — ok.  Fitossá  alakulás.

PITY,  fű.  tt.  fity-ft.  1)  Eredetére  nézve nem
egyéb , mint  a  meglágyított fit  gyök ,  s  jelent  olyas
valamit,  mely  rendes  helyzetéből  el- v.  kihajolva,  cl-
v.  legörbedve  mozog, lóg. Ebből  lettek  : fity-eg,  fity-
ma, fityész  stb. V.  ö. FIT. 2) Hangutánzó gyök, mely
vékony , éles  hangot jelent,  s  nyomatosabban  :  fitty,
máskép  :  fálty,  honnan fitty m t. Ezek  szeréül  3)  Je-
lent  valami  csekélységet,  pl.  a  mértékben  a  mcszely
felét.  Előtte  a  bíró  is  csak  fity.  (Km.)  Kótyonfity.
Kinek  gézengúz  át  ura  , annak  kótyonfity  a  szolgája.
Fityfirity.  4)  Ujjal  való  peczekhányás  (fricska).  Fi-
tyet  v. fittye',  hányni  valakinek  orra  alá. 5)  Hányive-
tiség,  kérkedés.  Nagy  fitytyel  jött  hozzánk.

FITYEDÉK,  (fity-ed-ék)  1.  FITYELÉK.
FITYEPA,  puszta  Szála  megyében  ; helyr.  Fi-

ty ff  d-n, — rá,  — ról.
FITYEG  ,  (fity-ég)  önh. m.  fityég-tem  , — ttt,

— élt.  Elgörbülve,  elhajulva  alá  lóg.  Fityeg  a  letö-
rölt  ág  , a  szegett  szárny.  Fityeg  a  vállra  vetett  dol-
mány.  Ijffityeg  az  ócska  kalftp  karimája.  I kerítve  :

FITYÉGÉS ,  (fity-ég-és)  fn.  tt.  fityegés-t  ,  tb.
— ék.  Valamely  testnek  vagy  test  részének  mozgó,
lenge  állapota,  midőn  fityeg.  V.  ö. FITYEG.

FITYÉGÖS ,  (fity-ég-ö-s)  mn.  tt.  fttyégös-t  v.
— ét,  tb. — ék.  Fityegő  helyzetben  , állapotban  levő,
liggö-lógó,  ami  minden  mozzanatra  fityegni  szokott.
Fityegos  karámu  kalup.  Fiíyegoa  fülű  sipka.

PITYEHÁZA,  falu  Szalu  megyében;  helyr.
Fityenázá-n.  — ró,  — ról.

FITYÉSZ,  (fity-ész)  önh.  m. fityész  tem,  —tél,
—élt.  Orrát  fitítva,  fitélve  ide-oda  szaglász.  Rokon
vigyáz  szóval  is.  Fityétznek  a  vadászebek.

FITYÉSZÉS,  (fity-ész-és) fn.  tt. fit,yészis-t. Ide-
oda  szaglászva  kutatás,  vizslálkodás.

FITYFIRITY,  (fity-firity)  ősz.  fn.  Piczkándozó,
fürge  mozdulata,  s  tagjait  mintegy  fitogtató kis kar-
csú  személy,  ifjú.  A tv.  haszontalan,  magafitogató sze-
les  ember.  Kicsoda  ez  a fityfirity  úrfi  ?

FITYK,  (fity-k)  elvont  törzsök,  melyből  fitykes
származott.  Jelent  valami  kifitítottat,  kitűnőt, külö-
nösen  azon  csomót, bankót, mely  némely  botok, úgy-
nevezett  JUykesck  végein  látható.  Rokon vele  bötyk.
Hangzó  változtatással  : fötyk.

PITYRE,  puszta Honth megyében; helyr.  Fiíy-
ké-n,  —re,  —rb'l.

FITYKES,  (1),  (fity-k-és)  mn.  tt.  fitykés-í  v.
—ét,  tb.  — ék.  Aminek  fityke,  azaz  kiálló,  kitűnő
csomója,  buczkója  van.  Máskép  :  fU/ykös.  Fitykes
(fütykös)  bot.

FITYKES,  (2),  (1. föntebb)  fű.  tt. fitykés-t,  tb.
—ék.  Bunkós  bot,  máskép  :  fütykös.

FITYMA,  (1), (fity-aaa,  a  hellén nyelvben  :  (fí-
tn^in  ám.  csira,  sarj,  ág ;  fiú),  fn.  tt. fitymát.  Jelent
általán  valami  fity  égőt,  lelógót;  különösen  a  férfi
szeméremtag  előbőrét,  mely  a  makkot  födi,  s  mely-
nek  csúcsa  mintegy aláfityeg.  (Praeputium).  „És meg
környékezé  ő  fitymájának  húsút."  Bécsi  codex.

FITYMA,  (a),  (fity-ma)  mn.  tt. fitymát..  Olyas
valami,  amit kevésre  becsülünk,  mit  ócsárlunk, mire
szájunkat  elfitítjuk;  vagy  ócsárló,  lealázó,  kevesellő,
kicsinyellő.  Fityma  ember ; fitym i  beszéd.

„S  fityma  dölyffel  hánykolódva
Jár  a  bajnokok  körül."

Kisfaludy  K.
Innen  származik  :  fitymál.

FITYMÁL,  (fif.y-m.val,)  áth. m. fitymál-t.  Vala-
mit  ócsárol,  lefitított,  lepittyesztett  ajakkal  gúnyol,
kevesell,  lualáz,  holmi  kifog.'isokat  tesz  ellene.  Fity-
málni  más  ember  müvét,  jószágát.  Fitymálni  ás éte-
leket.

FITYMÁLÁS,  (fity-ma-al-ás)  fn. tt.  fitymdlás-í,
tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamit fitymának mon-
dunk,  ócsárlunk.  V.  ö.  FITYMA, FITYMÁL.

FITYMÁL.VT, (fity-ma-al-at)  fn. tt.  fitymálat-ot.
Fityma  beszéd  vagy  ira*-.

FITYMÁLGAT,  (fity-ma-al  gát)  áth. és  gyak.
m. fityinálgat-tam,  —tál, —ott. Fitymának,  azaz hit-
ványnak  mondogat,  ócsárolgat,  pittyesztott  ajakkal
lealúz.  Fitymálgatni  mások  cselekedeteit.  Fitymálgatni
az  ételeket.

FITYMÁLGATÁS,  (fity-ma-al-gat-ás)  fn.  tt.HUKU'H.  /  M,  í Wt.  I  J.  J. A  A  U*f*.U\-Mf*.  • n.kj,  V" V  "J«***I6•»»«•**/  *"*  "*'

FITYELÉK,  (fity-cl-ék)  fn.  tt.  fityelfk-ct.  1)  j füymálgalás  t, tb. — ok.  Ócsárolgatás,  hitványolgatás.
Ami  fityeg,  liggö  lógó  valiimi.  Rm>yy-fity<>lfk.  2)  Fó-  '  FITYMÁLÓDIK  ,  (fity-ma  al-ó-d-ik)  bclsz.  m.
lósleges  felső  ruha  ,  vagy  ruhára  akasztott  czifras'ig,  l f ily mái ód-1 ám,  —:,íl.  —olt.  Fityináló  módon  viseli
pznfrang.  |  magAt,  pittycszked'k  ,  kénycskedik.  Ételben  fity-

FITYÉRÉSZ,  1. FÜTYÖRÉ.SZ.
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Kriza.

FITYMASZOR,  (fityma-szor)  ősz.  fő.  A  fitymá-
nak, ázás  férfiszeméremtag  előbőrének  megszorulása,
mely  a  vitellést  akadályozza,  és  fájdalmassá teszi.

FITYOG,  tájszólással  ám. pityog  v. pityereg.

FIGYOOTAT,  L FITOGTAT.
FTTYONG,  (fity-ong)  5nh.  m.  fityong-tam  v.

—ottom,  —tál v. —ottál,  —ott, htn.  —ni v. —ám.
Könnyeden  ide-oda  fityeg.  Fityongnak  a  tolongok,
ctafrangok.

FITYÖLÉK, 1. FITYELÉK.
FITYÚR,  I. FICSÚR.
FIÚ,  (fi-ú)  fn.  tt  fiú-t,  tb.  —*.  Egyea  számú

birtokosát a  fi  gyöktől  kölcsönözi  :  fiam, fiad, fia,
de a  többesben:  fiúnk,  fiútok,  fiújok  (v.  fijok),  fiúink,
fiúitok,  fiújik.  Jelent  1)  emberi  hím  magzatot,  férfi
gyermeket,  és  szűkebb  értelemmel  bír,  mint  a  fi,
mert  részint csak  bizonyos korra,  részint  a  gyermeki
és  szülei  viszonyra  szorítkozik,  s  egyéb  allatokról
nem  mondatik.  Kit  fiú,  derék,  eleven  fiú,  nagy  remé-
nyű  fiú.  A  hadi  tterenetét,  fiú  magtatot,  jó  hátattá-
got  Itten  válattfja.  (Km.).

, Játszszad  óh játékidat
Játszszad, kis fid :

Vajmi  más játékot  fiz
Majd  a  férfiú!"

„Jár  számkivetetten  az árva  fiú,
Dalt  zengedez,  és  dala  oly  szomorú."

Vörösmarty.

„Győztél,  anyám,  bonom  szabad !
Fiad  bár elveszett"

(Coriolán).  Tarkanyi Bélától.

Átvitt  értelemben  is :

„A  csúfolódás  fiai
Kérdik  : hol a mi Istenünk ?"

Erdélyi  János.

2)  Hasonlék  ozerént  :  valami  nagyobbhoz  tartozó
rész.  Fiú  tték.  Fiú  várót  (külváros)  3)  A  szenthá-
romság  második  személye  : Atya,  Fiú,  Sí.  Lélek.

FIÚÁG, (fiú-ág)  ősz.  fn.  1. FIÁG.
FIÚFERTŐZÖ,  (fiú-fertőző)  ősz.  fn.  Oly  férfi

személy,  ki  nemi ösztöne  kielégítése  végett  fiúkkal
fertőzködik.

FIÚI,  (fi-i-i)  mn. tt  fiúi-t,  tb.  — ok. Fiút illető,
fiúra  vonatkozó.  Fiúi  szeretet,  bitalom.  Fiúi  örSktég.

FIÚISKOLA,  (fiú-iskola) ősz.  fn.  Iskola, mely-
ben  fiúk,  azaz  férfi  gyermekek  tanainak,  különbözte-
tésfil  a  UányitkoUMl.

FIÚSÁG,  (fiú-ság)fn.  tt fiútág  öt. Állapot, vi-
szony,  melyben  valaki,  mint fiú, mással,  mint  atyá-
val, van.  Edét  fiútág,  motíoha  fiútág,  fogadott  fiú-
tág.  A  ttenthdromtág  mátodik  némelyének örök  fiú-
iága.

FIÚSÍT,  FIÚSIT,  (fi-ú-s-ft)  áth.  m.  fiúití-ott,
htn.  —ni  v.  —ani.  A  magyar  törvényben  ám.  a

leányt fiúi jogokkal  felruházza,  a fiút illető örökséget
reá  hagyja.

FIÚTALAN,  FIÚTLAN.FIÚTLANSÁG,  lásd:
FIATLAN,  FIATLANSÍG.

FIVÉR,  (fi-vér)  ősz.  fn.  Fiágon  levő testvér, fi-
testvér,  legyen  az  bátyánk  vagy  öcsénk.  IdStb  fivé-
rem  (bátyám).  Ifjabb  fivérem  (öcsém).  Az  általáno-
sabb  fogalmú  fráter,  Brúder  szók  kifejezésére nem
rég  divatba  hozott  új  szó.  A  nőnemnél  nővér.  Mind-
nyáját  magában  foglalja  :  tettvér,  vagy  csak  vér.  V.
ö.  VÉR,  fn.

FIZ,  elvont gyök,  melyből  fiiét,  (némely  tája-
kon : fütet),  és származékai erednek. Eredetére nézve :
fe-it,  ám. feloszt,  ízekre oszt,  (másképen  : fűt),  vagyis
számlál. Feltaláltatik  rokon betűkkel a  latin : pendo,
penrio, pitetum  szókban  is.

FIZET,  (fiz-et,  v.  ö.  FIZ)  áth.  m.  fitet-tem,
—tél, —éU.  1) Tulajd. valamely tartozást  pénzben ad
meg; valaminek árát  pénzűi  leteszi.  Adót,  adóttágot
fitetni.  Vámot,  harminctadol  fitetai.  Ruháért,  ételért,
itáliaiért  fitetni.  Keit  pénttel  fitetni.  Aranyokkal, tal-
lérokkal  ,  bankjegyekkel  fitetni.  Drágán,  olctón  fitetni
valamit.  A  buta  kildját  hútt forintjával  fitetni.  Kifi-
tették  apró pénttel.  (Km.).  2) Szélesb ért  visszatérít,
viszonoz. Jóért  romtól  fitetni.  Át  adóttágot  napnám-
mal fitetni.  Bőrével  fiiét.  Innen :  terem.  Át  idén jól
fiiét  a gabona.  8) Dijaz,  bizonyos  pénzbeli  jutalmat
ad. Katonákat,  ctelédekei,  materemberekel  fitetni.  Ai
írókat  munkájáéért  jól  fitetm.  4) Vesz, vásárol.  Fiiéit
nekem egy  itcte  bort.  Öszvetételei  :  Befitet;  át  adót
befitetni  a  megyei  péntidrba ;  befitettek  neki,  ám.  va-
lamely  kárt  ejtettek  rajta.  Elfitet,  ám.  fizetve  elkölt
Folfitet,  ám. a  csereárura  valamit  pénzben  fizet  E16-
fitet;  hírlapokra,  könyvekre  elSfitetni.  Kifitet;  adói-
tágát  kifiteíni;  valakit jól  kifitetni,  ám.  szóval  visz-
szatorolni.  Lefitet  :  minden tartotátát  lefitette.  Ifeg-
fitet  :  megfizetni  a  kárt.  Vitttafitet,  1. mindezeket  il-
lető  helyeiken.

FIZÉTER,  (hellén  eredetű) fn. tt.fitéter-t,  tb'
—ék. Tengeri  emlős állat, az úgy  nevezett  czethalak
egyik  faja,  melynek alsó  állkapczájában  sok  erős  fo-
gai  vannak.  (Physeter,  hellénül  qpvfftyttjp,  tfvffám  igé-
től, mely  ám.  fúvók,  lehellek).

FIZETÉS,  (fiz-et-és)  fn. tt  fitetéi-t,  tb.  —ék.
1) Cselekvés,  midőn  valamit  fizetünk.  V.  ö.  FIZET.
Fitelét  ideje,  napja.  2)  Jutalom,  díj.  Jó fitttétért  ott
it  megteltem.  Mindegy  a  fitelét.  3)  Hivatalért,  szol-
gálatért járó  bér.  Fitetétt  hatni.  Némely  titttvitelSk
foetéie  igen  ctekély.  Át  újonc*  hivatalnokok  nem min-
dig  kapnak  fitetétt.  Öszvetételei:  elSfitetét,  megfitetét,
vititafitetéi.

FIZETÉSES,  (fiz-et-és-ós)  mn. tt  fitetétét-t  v.
—ét,  tb.  —ék. Kinek  rendes  vagy  bizonyos  dij  jár.
Fitetétet  irnok,  ttolgabiró,  táblabiró.

FIZETÉSNAP,  (fizetés-nap)  ősz.  fn.  Azon  nap,
melyen  a  tisztviselők,  zsoldosok, szolgák,  napszámo-
sok díját,  bérét  rendesen  fizetni  szokták. Továbbá  a
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kötelezvényekben,  váltólevelekben  meghatározott  ha-
tárnap  azoknak  kifizetése  végett.  Átv.  azon  idő, mi-
kor  valaki  tetteinek,  kivált  a  roszaknak  jutalmát ve-
szi.  Majd  el jön  még a fizetés  napja.

FIZETETLEN,  (fiz-et-etlen)  mn.  tt.  fizetetlen-t,
tb.  —ék.  Ami  nincs  kifizetve,  megfizetve,  fizetetten
áruk.  Fizetetlen  adótság.  Fizetetten  tisztviselők,  étéle-
dek.  Határozóul  ám.  Ki  nem  fizetve,  fizetetlenül.

FIZETETT,  (fiz-et-étt)  mn. tt. fizetétt-et.  Kinek
bizonyos  dija,  zsoldja,  bére  van,  ki  valamit fizetésért
tesz. Fizetett  kémek.

F1ZETGET,  (fiz-et-get)  gyak.  Ath.  m.  fizetget-
tem,  —tél,  —éti.  Lassan-lassan,  aprólékosan  fizet.
Adósságait  havonként  fizetgeli.

FIZETHETETLEN,  (fiz-et-het-etlen)  1. FIZET-
HETLEN.

F1ZETHETLEN,  (fiz-et-het-len)  mn.  tt.  fizethet-
len-t,ti>.  —ék.  Amit  megfizetni  nem lehet;  fölötte
drága,  becses;  eléggé  nem jutalmazható.  Megfizethet-
len  kincs, jótétemény.

FIZETHETŐ,  (fiz-et-het-ö)  mn.  tt.  fizethetö-t.
Amit  fizetni  lehet;  minek  nincsen  túlságos  ára, be-
cse.  Megfizethető,  kifizethető.

FIZETHETŐSÉG,  (fiz-et-het-ó'-ség)  fn.  tt.  fizel-
hetStég-e't.  Képesség,  melynél  fogva  valaki  fizetni bir,
vagy  valamit fizetni lehet.

FIZETLEN,  (fiz-et-len)  1.  FIZETETLEN.
FIZETMÉNY ,  (fiz-et-mény)  fn.  tt.  fizelmény-t,

tb.  —ék.  Fizetésbe  vett  vagy  adott  valamely  do-
log,  pénz.

FIZETŐ,  (fiz-et-ö)  fű.  tt.  fizelö-t.  Személy,  ki
fizet,  különösen  pénztári  tiszt,  ki  bizonyos időben  az
illetők  díjait  kész  pénzben  kiadja.

FIZETŐKÉT,  (fizető-hét)  ősz.  fű.  Hét, melynek
folytában  a  nyilvános  vagy  más  pénztárból az  illetők
diját,  fizetését  ki  szokták  adni.

FIZETÖHIVATAL,  (fizető-hivatal)  ősz.  fn.  Hi-
vatal  a  nyilvános  pénztárakban,  melyekben  az  illető
tisztviselők,  és  szolgák  vagy  zsoldosok  fizetését  ki
szokták  adni.

FIZETÖMESTER,  (fizető-mester)  ősz.  fű.  Sze-
mély,  ki  más  nevében, ennek  pénztárából  fizet  máso-
kat.  Katonai  fitetömester  ,  udvari  fizetőmester  ,  kincs-
tári fizetimesler  stb.

FIZETÖNAP,  (fizető-nap)  ősz.  fn.  Határozott
nap,  melyben az  illetők  dijait,  zsoldját, bérét, nap-
számát  kifizetni  szokás.

FLANÉR,  idegen  eredetű  fű.  tt.  flanír-t,  tb.
—e'k  v.  —ok.  Gyapjúszövet  neme,  melynek  alap-
szövedéke  egynyiretil  mosott  gyapjúból  van.  Sima
flanér,  mely  finom  gyapjúból  készül,  s  kallóban
megmosva  nedvcsen  húzatik  rámára.  Borzas  fla-
nér  stb.  Néhutt  : flanel.

Francziául/an«/fc, olaszul  flanellá,  angolul flcm-
nrl,  középlatinul  flanellá.  Némelyek  szerént  vtlamen,
mások  tzerént  pedig  lana  latin  szótól  ff  előtéttel)
vette  eredetét.

'  FLASKA,  fn. tárgyeset flaskát. L.  FLASKÓ.
FLASKÓ,  idegen  eredetű  fn.  tt  flaskó-t.  Ola-

szul fiasco  v.  flasco,  németül  Flasche,  tótul,  svédül
flaska,  francziául flasque, Jiacon stb. a hellénben  quálr;
ám.  csésze.  Jelent  nagyobbféle  nyakas  üvegedényt,
különösen , melyben  italokat  szoktak  tartani  és  fel-
adni ;  magyarosabban : palaczk,  (néhutt : fisek). Du-
nán  túli  köznép  nyelvén  :  Üveg.  Üvegekre  lehúzni
a  bort.

FLASTROM,  (hellén  eredetű  sftnlttatQOf,  né-
metül  Pflaster)  fn. tt.  flastromot. Darab vászon, gyolcs,
bőr  stb.  melyre szívós  és  szétnyujtható  és gyógy erejű
tapasz  van  kenve,  s  melyet  a  testnek  sebes  vagy fá-
jós  részére  tesznek  gyógyítás  végett.  Angol  flattrom,
bSrhvzó  flattrom.  Átv.  valamely  bajon  könnyítő,  eny-
hítő  eszköz.  Ex jó  fiasírom  volt  szomorú  szivére.  Az
orvosi  műnyelvben  tapasz  szót  hasznainak  helyette.

FLINTA,  idegen  fn.  tt.  flintát.  Lengyelül  flinta,
németül  Flinte  , a  svéd  flinta  , s  az  angol  flint,  ám.
tűzkő.  Hosszú  kézi  puska,  milyen pl.  a gyalog  kato-
naságé  vagy  milyent  nagy  vadak  ellen  használnak  a
vadászok.  V.  ö.  PUSKA.

FLÓRIÁN,  (a  latin  flos  után ám.  virágzó)  férfi
kn.  tt. Flórián-t,  tb. —ok. Florianus.  Kicsinyezője  :
Flórig,  Fóris,  Flórí.

FLOTA , idegen  eredetű,  (a  latinban  flo,  ám.
fúvók)  1. .FUVOLA.

FLÓTÁS,  1. FUVOLÁS.
FÖD,  elvont gyök, melyből  fodor  s ennek  szár-

mazékai  erednek.  Rokon  vele  közelebbről  löd  (bo-
dor),  továbbá  vékonyhangon : bed, péd  (bédér, pe-
der).  Mennyiben  alapérteménye  :  lebegő,  és  tekervé-
nyes  valami, rokonok  hozzá a  szanszkrit  pat  (repül),
hellén  ntrofiai  (repülök,  lebegek),  latin pendeo  (füg-
gök,  fityegek).  V.  Ö. SÓD, SODOR.

FODOR,  (1),  (fod-or  v.  fo-dor)  fn.  tt. fodort  v.
fodrot,  tb. fodrok.  Toll  vagy  csiga,  s  töltsér  alakúvá
nem  tömötten,  csak  könnyüdeden,  mintegy  lebegő
módon  göngyölített  valami,  pl.  hajfodor;  f odrok  az
Ungön  ;  némely  növények  levélfodrai  ; fodrokból  csinált
gallér.

A  mennyiben  e  szó  általán  lebegő  formát  v.
alakot  jelent, rokonok vele  különösebben  a  német Ft-
der, izland fiödur, hellén  rtttqóí;  nréov^  (toll,  szárny,
s  általán  lebegő  test  vagy  valamely  testnek  lebegő
része)  stb.

FODOR,  (2),  (1.  föntebb)  mn.  tt.  fodor-t,  tb.
— ok.  Ami  lebegő  alakúra,  csiga  s  töltsér  alakúra
van  könnyüdeden  göngyölítve.  Fodorrá  sütögetni  a
hajat.  Fodor  gallér.  Fodor  káposzta.  V.  ö.  BODOR.

FODOR,  (3),  (fod-or)  áth.  m.  fodor-t  v.  fodr-
ait,  htn.  —ni  v. fodr-ani.  Valamit  lebegővé vagy  ke-
ringővé  alakít,  toll vagy  csiga  és  töltsér  alakúvá  te-
ker,  sodor,  peder. Hajat,  Uslököt  fodorni.  Fonalat  fo-
dorni.  Vékony hangon rokonai  :  ledér, pt'der,  s  elő-
hang  változatával  : sodor.
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FODORCSIGA,  (fodor-csiga)  ősz.  ín. Caiga ne-
mű  állatfaj,  melynek  héja  teke  alakú ,  <5s  fodrokkal
van  rovátkolva vagyis  fodrosán  tekered ve.  (Trocbus).

FODORDÚCZ,  (fodor dúcz) ősz.  fn.  1. FODOR-
MIRIGY.

FODORÉR,  (fodor-ér)  ősz.  fn.  Vérér,  mely  a
fodorhájból  jő  ki,  több  apró  erekkel  egyesül,  s a
lépénel  a  veró'czeret  képezi.  (Véna  mesantería  su-
perior).

FODORFA,  (fodor-fa)  ősz.  fn.  Általán olyan  fa,
melynek  rostjai  szabálytalanul  és  fodrosán,  habosán
ösivevissza  hajlanak,  s  különféle  foltokat, ereket mu-
tatnak  , mely  foltok  s  erek  az  ily  fákból  készített
müveken  különösen  szembetűnők.  Ilyen  különösen
az  iharfa.

FODORGALLÉR,  (fodor-gallér)  ősz.  fn.  Fod-
rokból  vagy  fodrosán  készített gallér.

FODORGAT,  (fod-or-gat) áth.  és  gyak.  m.  fő-
dorgat-lam,  —tál, —ott.  Fodrokra  szedeget,  teker-
get, kanyargat.  Haját  fodorgalni.

FODORGATÁS,  (fod-or-gat-ás) fn.  tt  fodorya-
tái-t,  tb.  — ok. Valaminek  fodrokba szedése,  tekerge-
tése.  Hajfodorgatáf.

FODORHAB,  (fodor-hab)  ősz.  fn.  A  fodorfa
rostjai,  melyek  hab  gyanánt  tekervényesen  tűnnek
félj  kivált  az  oly  müveken,  melyek  belőle  készülnek.

FODORHABOS,  (fodor-habos)  ősz.  mn.  Fodor-
habokkal  tarkázott.  Fodorhabot  jávorfából  csinált
atttal,  nekrény.

FODORHABOZ,  (fodor-haboz) ősz.  áth. Fodor-
habokkal  tarkáz,  fodorhabosra  kigyaldl,  kisimít.  Át
aníalosok  fodorhabották  a  bútorokat.  V.  ö. FODOR-
HAB.

FODORHAJ,  (fodor-haj)  ősz.  fn.  Fodrokba  te-
keredett, csavarodott  vagy  fodrossá égetett, sütögetett
haj.  Némely  embernek  termeltetés,  mamák  mesterkélt
fodorhaja  van,

FODORHÁJ,  ^fodor-háj)  ősz.  fn.  A  hashártya
folytatása,  mely  a csípbél  felé  nyúlik,  és  sok  fodor
alakú  ráncrokba  húzódik.  (Mesenterium).

FODORHÁZA,  MAGYAR—,  erdélyi  falu Do-
boka  megyében;  OLÁH—,  erdélyi  falu  Belső-Szol-
nok  megyében;  helyr.  Fudorhdzá-n,  —rá,  —rol.

FODORIHAR,  (fodor-ihar)  ősz.  fn.  1.  FODOB-
JUHAB.

FODOBÍT, FODORIT,  (fod-or-ít)  áth.  m.  fodo-
rtí-ott,  htn. —ni v.  —ani.  Fodorrá  teker,  göngyöl,
fodrossá  tesz.  Hajat  fodorítani.  V.  ö. FODOR.

PODOBÍTÁS,  FODOBITÁS,  (fod-or-ít-ás)  fn.
tt  fodorüdt-t,  tb.  —ok. Fodrossá  tevés,  fodorrá gön-
gyölés.

FODORÍTÓ,  FODORTTO,  (föd  or-ít-ó)  mn.  tt
fodortíó  t.  Aki  v.  mi  valamit  fodorrá  teker,  alakít.
Hajfodorítő  leány,  hajfudorító  wu.

FODORJUHAH,  (fodor-juhar) ősz.  fn.  Juharfa,
mely  utak,  kerítések  mellett  szeret  tenyészni,  s  jó
földben  elég  magasra  feluö.  Nevét fodorhabos  fájá-

tól,  különösen  pedig  habostarka  gyökerétől  köl-
csönözte.

FODORRA,  (fod-or-ka)  fn.  tt.  fodorká-t.  Nö-
vénynem  a  lopvanőszők  seregéből  és  harasztok  ren-
déből,  letürt  levélkarimával.  (Adianthnm).

FODORKAFÜ,  (fodorka-fü)  ősz. fn.  A  fodorkák
neméhez  tartozó  növényfaj, melynek  lombjai  kétszer
fűzőitek,  szárnyai  váltakozók,  karajosak,  nyelesek.
(Alapillus  Vencris).

FODORKÁPOSZTA,  (fodor-káposzta)  ősz.  fn.
Kékes  káposztafaj,  melynek  fodrokba  csavarodott le-
velei  vannak, máskép  :  csipkéi  kápottta.

FODORKEL,  (fodor-kel)  ősz.  fn.  Az  úgy  neve-
zett  olasz  káposztának  faja,  melynek  levelei  fod-
rosak;

FODORLOB,  (fodor-lob)  ősz.  fn.  Lob,  azaz
gyuladásféle  bántalom  a fodorhájban.

FODORMENTA,  (fodor-menta) ősz. fn. Növény-
faj  a  menták  neméből, mely  ég} eb  fajoktól  fodros
levelei  által  különbözik, s  mindenféle  baromnak ked-
ves eledelül  szolgál.  A  belőle  készített  főzet,  de kü-
lönösen  olaja  bélszelek  ellen  hasznos  gyógyszer-
nek  tartják.  (Mentha  crispa).

FODORMIRIGY,  (fodor-mirigy)  ősz.  fn. Miri-
gyek  a  fodorbájban.  V.  ö. MIRIGY  és  FODORHÁJ.

FODORODÁS,  (fod-or-od-ás) fn. tt.  fodorodát-í,
tb.  —ok.  Valamely  testnek  fodrokba,  fodor  alakúvá
tekeredése,  csavarodása.

FODORODIK,  (fod-or-od-ik) k.  m.  fodorod-tam,
— tál,  —ott. Fodorrá  vagy  fodrokba  tckeredik,  gön-
dörödik, bodorodik, pl.  a  szőr,  haj,  gyapjú.

FODORSALÁTA,  (fodor-saláta)  ősz.  fn.  Salá-
tafaj,  mely  egyéb  fajoktól  fodros levelei  által  külön-
bözik.  (Endivie).

FODORSÁS,  (fodor-sás) ősz.  fn.  Vizenyős  réte-
ken  tenyésző  sásfaj  , melynek  levelei  fodrosak.  (Poa
aquatica).  *

FODORTÖVIS,  (fodortövis)  ősz.  fn.  Szántó-
földeken  , kivált  ugarokon  tenyésző  tövises  növény-
nem,  milyen  pl.  a bojtorján, ördögborda  stb.

FODORÜTÉR,  (fodor-üt-ér)  őse.  fn.  Ütér  a  fo-
dorhájban.  V.  ö. ÜTÉR  és  FODORHÁJ.

FODORVAS,  (fodor-vas)  ősz.  fn.  1)  Fodrozó
eszköz  több  míveseknél,  pl.  képfaragóknál,  rézmi-
reseknél,  lakatosoknál  stb.  2)  Sebészek  foghnzó
eszköze.

FODRADÉK,  (fod-or-ad-ék)  fn.  tt.  fodradék-ot.
Fodorrá  alakított,  felfodorított  valami.  Haj  főáradé-
kai.  A  fodradékok  felbomlanak.

FODRÁSZ,  (fod-or-ász)  fn.  tt.  fodrán-t,  tb.
—ok. Személy, ki  hajat  fodorit,  nyír,  vondéghajakat
készít,  szóval,  a  hajak  ékesítésévcl, divat  szerinti
elrendezésével  foglalkodik  és keresetet  űz.  (Frizeor).

FODROS,  (fod-or-os) mn.  tt  fodrot-t  v.  —át,
tb.  —ak.  Fodrokkal  ellátott,  bővelkedő,  díszített.
Fodrot  bű, gallér,  növénylevelek.  Fodrot  kendő,  kö-
tény,  ruha.  Utctán  fodrot,  otthonn  rongyot.  (Km.).
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FODROSÁN,  (fod-or-os-an)  ih.  Fodrokkal  dí-
szítve,  cziczotnázva,  piperézve.

FODROSÍT,  FODROSIT,  (fod-or  os-íl)  áth.
ni. fodrosit-ott,  htn.  —ni  v.  —ani.  Fodrossá  tesz,
fodrokat  varr  valamire,  fodrokba  szed,  teker.

FODROSÍTÁS,  FODROSITÁS,  (fod-or-os-ít-ás)
fii.  tt.  fodrosítás-t,  tb.  —ok.  Fodrossá  tevés,  fodrok-
kal  piperézés,  fodrokba  tekercs.

FODROSODIK  ,  (fod-or-os-od-ik)  k.  m.  fodro-
sod-lom,  — túl,  —ott.  Fodros  alakúvá  lesz,  fodrokba
csavarodik,  tekerödik  ,  pl.  némely  növények  levelei.

FODROZ,  (fod-or-oz)  áth. m. fodroz-tam,  —tál,
— olt.  Fodrokkal  ékesít,  piperéz,  cziczomáz,  fodorrá
tekerget,  csavargat,  göngyölget.  Hajót  fodrozni.  Ke»-
dot,  kötényt  fodrozni.

FODKOKÁS,  (fod-or-oz-ás)  fn.  tt. fodrozás-t,  tb.
— ok.  Cselekvés ,  midőn  valamit  fodrokkal  ellátnak ;
vagy  fodrokba  tekergetnek  ,  göngyölhetnek.  Ruha
fodrozása.  Hajak  fodrozása.

FODROZAT,  (fod-or-oz-at)  fn.  tt.  fodrozat-ot.
Fodrokból  álló  ékesség,  eziczoma,  pipere.  Frjk'ólo
fi'drozata.  Divatszerü  fodrozót.

FOG,  (1),  (fo-g)  áth.  m. fogtam,  —tát,  —ott.
1)  Valamit  kezébe  vesz.  Fogd  e könyvet. 2)  Elő  ,  sza-
badon  mozgó ,  járó-kelő  lényt  hatalmába  kerít.  .1/a-
darat,  halat,  nyulat  /</</.  Alamúz  macska  nagyot  ug-
rik,  egeret  fog.  (Kin.).  Tolvajt  fog.  Valakit  katonának
fog.  Innen  erednek  : fogoly,  fogság  és  származékaik.
3)  Valamire  kényszerít, valamibe zár,  szorít.  Iskolára
fogni  a  gyermekit.  Munkára  fogni  a  cselédeket.  Igába
fogni  a  tulkokat. Istállóra  fogni  n  csikókat.  Kuniárra,
fékre,  kocsiba fogni  a  lovakat.  Kérdésre  fogták.  4) Va-
lamit  folyvást  tart, kezében  szorít.  Ökör szarnál  fogni.
Fogd  a  gyepltit.  AV««;  semmi,  fogd  meg  jól.  (Km.).
Ruháját  a  sárban  ,  porban  felfogni.  Lefogták  a  de-
resre.  5)  Közelítő  ragu  névvel  ám.  valamihez  kezd,
valamibe  kap.  Munkához  fogni.  Szántáshoz,  uraláshoz
fogni.  Ugyanazon  értelme  van  :i  ba be  ragu  nevekkel.
Dologba,  írásba,  olvasásba  fogni.  Fogjunk  bel<>  a  szil-
rétbe.  6)  Ön  ön  tn  ragu  nevekkel  ám.  hatást  gyako-
rol,  sikerrel  működik.  Végre  fogott  a  szónok  buzdí-
tása  a  hallgatókon.  Némely  gyermeken  nem fog  rí  jó
szó.  7)  Szintén  azon  ragu  nevekkel  :  kifogni  valakin
iitn.  valamely  ügyes  csel,  fordulat  vagy  szójáték  által
legyőzni.  Kifogott  versenytársain.  8)  Metsz, vág,  éle
van.  Ez  a  kés jól  fog.  A  ffjsze  nem fogja  a  vasat.  9)
Kagad,  megragad,  ellep valamit;  ír.  Xem  fogja  rozsda
az  aranyat.  (Km.)  A  zsír  megfogta  a  ruhát.  A  korom
megfogta  a  kezét.  Xem  fog  a  toll,  kréta.  10)  l'ártját
fogni  valakinek  vagy  pártul  fogni  valakit,  ám. védel-
mez,  védelme  alá  vészen.  11)  Veszteglő  vagy  álla-
pító  ragu  nevekkel  ám.  ragad,  tart.  Szarvánál  fogni
az  ökröt,  szaván  fogni  az  embert.  12)  Átv.  gyakran
ám. rajtaveszt.  Ördögíit  fogott,  törököt  fogott,  ezek,  s
hozzajok  hasonló némely inasok,  valamely  történeten
alapuló  közmondások.  13)  Rá  re  ragu  nevekkel  :
másra  tol,  hárít  valamit,  mást  okol.  A  kárt  e<j  !k  cse-
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léd  a  másikra fogta.  Ne  fogd  rám,  mit  magad  lettél.
Ii,  á, rá, fogd  rá.  (Km.).  14)  Visszahatólag  :  fogja
magát,  igen  gyakori  szójárás  a  nép nyelvében,  midőn
t.  i.  valaki  gyorsan  teljesít,  végrehajt  valamit  :  fogja
magát,  elmegyen  haza  a  zsák aranynyal;  6 bitón  fogja
magát,  elszokik  onnét  haza  (Kriza  J.).  15)  Régicsen
fogan  helyett  is : , Fogsz  méhedben."  Tatrosi  codex.

Rokonok  vele  a  hellén  <páya>  és  atjyrviu,  nwyftti,
latin pangó,  német fügén,  fangen,  Finger,  únupuutan
(fogok,  öszvefogok), puulun  (fogódzóm, érek),  pyyden
(fogok,  capio),  pyslűn  (fogok,  a  késről),  magyar
vág  stb.

FOG,  (2),  rendesen a jelen  időben : fogok,  fogtt,
fug, fogunk, fogfok,  fognak,  segédige  gyanánt  szolgál az
öszvetett  jövő  időnek  kifejezésére,  mely  esetben  az
alapige  határtalan  módba  tétetik,  pl.  írni  fogok,  írni
fogsz,  írni  fog  stb. Ezen  alak  eredetileg  a  kesdS  jövőt
jelenti, s  némileg különbözik az  and end végzetü,  egy-
szerű  jövőtől,  mely  inkább folytonos  jövőt  jelent,  s
ezzel  a  régiek  feltételes  mondatokban  éltek;  a  fog
ige  jelentése  pedig  itt  is  szószerént  annyi  mint  :  wa-
htmihez fog,  kezével  megfogja,  kezét  rá  teszi  valaminek
cselekvésérc,  vugy i s ,  kezd  valamit tenni  (minthogy
kfzd  is  tó-töl  származik);  németül:  im Begriffe  sein.
Ezen  szó  értelmére  némi  világot  deríthet  annak  a
müncheni  codexben eléforduló,  különös használata  is:
7>  fű  látvátok :  ingyen  penitentziát  sem fogtatok,  hogy
osztán  hinnetek  neki.  (Vos  autcm  videntes  nec poeni-
tentiam  habuistis) mi  szeréiit  itt  habét értelemmel  bír.
Imi  fog  tehát  annyit is  tenne,  mint  lesz  neki mit  irni
(habebit  scribere,  habebit  scribendnm).

Régi  iratokban ,  sőt  a  székelyeknél  ma  is  ám.
kezd.  „Ordítani  foga."  „Ivölteni  foga."  .Halászni
foga",  mindenütt  e  helyett  :  kezde.  Pesti  Gábor  me-
séji.  „Örülni  fogú  rajta."  „Fogak  keresni."  Debre-
czeni  Legendáskönrv.  „Azért  foga  tudakozni."  „Na-
gyon  foga  ivöteni."  Katalin  verses  legendája.  Mai
korból  :

Mit  fogsz  beszélni  t  Kriza J.  szerént  a székelyek-
nél  ám.  mit  kezdesz  beszélni  f  vagy  mit  beszélsz.  Azon-
ban  már jókor  kezdett  használtatni .jövő'  értelmében
is.  ,.Az  úr  Isten  meghozván  ő  Felségét  mostani  úyá-
rul,  nem fogja  késlelni  országunk gyűléssel is."  „ígér-
tük  vala  pedig  arra  is  magunkat,  hogy  ha  mit  újab-
bat  értenénk  ez  dologban ,  tudósítani  fogjuk  kegyel-
meteket."  Még  a  jövő  múltban is.  „Az  nemes  Ka-
mara  tött  volt  is  valami  limitatiót,  hova  mennyit
pmestáljanak  a  nemes  vármegyék,  de kevés  effectusa
fogott,  még  eddig  lönni.u  Gróf  Eszterhazy  Miklós  ná-
dor  levelei  1G34.  és  1636.,  1638.  évekből.  (Tehát
még  Pereszlényi  előtt,  kire  Kévay  hivatkozik).  (Ma-
gyar  Történelmi tár. VIII. kötet).  Ugyanezen  korból:
„Szinte  már  midőn  deditióra  fogtanak  volna,  kevés
idők  alatt  menni  a  svéczek."  Petrityvity  Horváth
Kozma  önéletírása  1634—1660  (Történelmi  kalá-
szok  Thaly  Kálmántól).  V.  ö.  IGEIDŐ  és  JÖVŐ.

FOG,  (3),  (azonos fog  v.  vág  igével)  fn.  tt.  fog-
\  át.  1)  Kemény,  és  részint  éles,  hegyes,  részint  lapos,

56
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kiálló  csontszerü  tetemek  az  ember és állatok  állkap-
czájában,  melyek  által  az  eledelt szájaikba  fogják,  és
ötnevágják  vagy  rágják.  Harapó  fog,  nemfog  v.
kutyafog,  tápfog,  kanfog  ,  csikófog,  lyukat-,  ciorba-,
odvas fog,  vásott  fog,  fehér-,  fékeit-,  lárga-,  rondát
fog,  ritka-  v.  sürU  fog,  hossta fog.  Farkaifog.  Farkat
fogra  kelt,  ám. elveszett,  fogat  vicsorítani  valakire;
fogat  húzni;  kimutatni  a  foga  fehérét  ám.  magát el-
árulni ; foga  között mondani  valamit  ám. mormogra,
félig  hallatva  mondani;  nem vátik,  nem kopik  benne
a foga,  ám.  nem eszik,  nem  kap  belőle;  nem fér  fo-
gára,  ám.  nem szenvedi  a  gyomra;  nincs fogára,  óm.
nem  tetszik  neki,  kedve  ellen  van;  fogát  feni  vala-
kire  v.  valamire,  ám.  boszút  forral  ellene, v.  magáévá
kívánja  tenni; fáj  a foga  valamire,  ám.  igen  kívánja,
alig  vágja  kenyérbe a fogát,  ám.  nincs  mit ennie, kol-
dus ;  ez fél  fogamra  it  kevés ;  ajándék-marhának nem
kell  borjiSfogát  némi.  (Km.) Kihullott,  elvátolí  a  foga.
Elütötték,  kitörték  a fogát.  J'á a foga,  ám.  nő.  2) Né-
mely  szereknek, eszközöknek  a  fogakboz hasonló he-
gyei.  Gerellyé  foga,  fésű  foga,  fürés*  foga,  borona fo-
ga,  gereben foga  stb.  3)  A  lajtorjának  egyes  lépcsője.
Tű  fogú  lajtorja.

Rokonok  vele  más  nyelvekből  az  ostják  ponk,
penk, finn pii,  s  a  volgamelléki  pú,  pi'íi.

FOGACS,  puszta Heves  és Nógrád megyékben  j
helyr. Fogacs-on,  —rá,  —ról.

FOGACSI,  (fog acs-i  v.  fog-as-i)  mn.  tt.  foga-
cti-t,  tb.  —ok. Kiálló  nagy  fogú.  Kcmencsali  tájszó.

FOGAD,  (fog-ad)  áth.  m.  f<j<jad-tam,  —tál,
—ott.  1) Bizonyos  kedvvel,  kedélyI)cl  lát, üdvözöl
valakit.  Nyájasan  fogadni  a  vendegeket.  Rostál  fo-
gadni  a  szegény  atyafiakat.  2)  Vesz , viszonoz  vala-
mit  Ssiveten fogadni  ás  ajándékot.  Hálával  fogadni
a jótéteményeket.  3)  Valamit sikercsen,  gyümölcsöző-
leg  vesz  magába.  Gyermeket  méhbe fogadni.  Szót  fo-
gadni  a* elöljáróknak.  Át  Úr  angyala  UdvSzlé  Máriát
ét  méhébe fogada  a n.  Leiektől.  Angyali  üdvözlet  4)
Szerződés  által  magahoz vesz, magáévá  tesz  valakit
v. valamit Katonátfogadni.  Cselédeket fogadni.  Orgyil-
kosokat fogadni.  Bérben kifogadni  más jószágát.  Örökbe
fogadni  át  árva fiút.  5)  ígéret  teljesítésére  kötelezi
magát.  Örök  noteltntéget,  stttteséget,  engedtlmességet
fogadni.  Amit  lovon  fogad,  gyalog  meg  nem  állja.
(Km.).  6)  Önh.  ért.  két  vagy  több kétes  eact  közöl
egyiket  állítja  bizonyosnak  vagy  valóbziuüuck, s  csa-
latkozásának  esetére  valamely  büntetési  díj t  igér  a
nyertes  ellenfélnek. Én  fogadok,  hogy  a két  vertciiyesS
ló  kötött  a fiatalabbik  lest  nyertes.  Fogadok  száz  fo-
rintban.  Hát  te  miben v.  mennyiben fogadsz  ?  Én  fe-
jemben fogadok,  hogy  stb.  Fogadjunk,  hogy  mm  esik
két  hétig  ctö.

FOGADALOM,  (fog-ad-al-om)  fű.  tt.  fogadal-
mat,  ígéret,  melynek  megtartására  iniiepclycsen , ko-
inolyau  vagy  épen  vallási  szentség  által  lekötelezzük
magunkat,  ízérzet éti fogadalom.  Házassági  fogadalom.

FOGADÁS ,  (fog-ad-ás)  fn.  tt.  fogadás-t,  tb.
— ok.  1)  Bizonyos  kedvvel,  kedélylycl  látása,  üdvöz-

lése  valakinek.  Nyájas  fogadás.  Hideg  fogadás.  2)
Innepélyes, szilárd  vagy  épen  vallásilag  is  megszen-
tesített  ígéret  Fogadást  tett,  hogy  többé bort nem istik.
Ember  testen fogadást,  eb aki  megállja,  (gúnyos km.).

„Fő'fogadtam  száz  meg  százszor,
Nem  fogok  szeretni  m&cczor,
De ha a  szép  leánt  látom,
Meg  nem á'lom  fogadásom.*

Székely  népdal.

3)  Cselekvés,  midőn valamely kétes, bizonytalan  dol-
got  bizonyosnak  állítunk,  s  csalatkozásunk  esetére
büntetési  díjt  Ígérünk.  Áll  a fogadás.  V.  ö. FOGAD.

FOGADATLAN,  (fog-ad-at-lan)  mn.  tt  foga-
datlan-t,  tb.  —ok.  Aki  bizonyos  szerződés  vagy  föl-
tételek  által  nincs  valamire meghíva,  lekötve;  hivat-
lan,  tolakodó.  Fogadatlan  prókátor,  öszvetéve  :  HÓ-
fogadattan  ám.  engedelmetlen.  Határozóilag  ám.  fő-
gadatlanul.

FOGADATLANUL,  (fog-ad-at  lan-ul)  ih.  Bizo-
nyos  szerződési  föltételek  nélkül;  hivallanul,  önként
tolakodva.

FOGADJ'  ISTEN,  (e helyett: fogadja  Isten)
üdvözlést,  köszöntést  viszonozó  kifejezés,  pl.  Adjon
Itten jó  napot  l  —Fogadj'  Isten  l  ám.  teljesítse  Isten
(t. i.  az üdvözlést).  Milyen  a jó  nap,  olyan  a  fogadj'
Isten.  (Km.).

FOGADKOZ1K,  (fog-ad-koz-ik) k.  m.  fogadkot-
tam,  — tál, —ott.  Holmi  fogásokkal,  kifogásokkal
mentegetó'dzik,  valamitől húzódozik, szabadkozik.

FOOADMÁNY,  (fog-ad-mány)  fn.  tt.  fogad-
mány  t,  tb.  —ok.  L. FOGADALOM.

FOGADÓ,  (1),  (fog-ad-ó)  fh.  tt  fogadót.  Uta-
sok  számára  oly  vendégház,  melyben  a  vendéglő
pénzért  étel-itallal  és  szállással  szolgál.  Városi  foga-
dó.  Fényes, pompás,  közönséges  fogadó.  Gyalog  foga-
dó,  melyben kocsiknak,  szekereknek  nincs hely, esak
személyeknek, hová csak  gyalog  utasok  szoktak  be-
térni.  V.  ö.  VENDÉGLŐ,  VENDÉGFOGADÓ;
KOCSMA;  CSÁRDA;SZÁLLODA.

FOGADÓ,  (2),  (1.  föntebb)  mn.  tt.  fogadó-t.
Aki  vagy  ami  fogad.

FOGADÓS,  (fog-ad-ó-s)  fn.  tt  fogadós-t,  tb.
—ok. A  fogadónak  birtokosa  vagy  haszonbérlője,  ki
a  jövőmeuö  utasoknak  pénzért  ételitallal  és  szállás-
sal  szolgál.  Máskép  :  vendégfogadós.

FOGADOTT,  (fog-ad-ott)  mn.  tt.  fogadott-at.
1)  Szerződött, bizonyos  feltételek  alatt fölvett  Foga-
dott  katona.  Fogadott  cseléd. Heti  bérbe fogadott  nap-
számosok.  2)  Elvállalt,  magáénak  vallott  Fogadott
gyermek.  3)  A  mesterembereknél  :  fogadott  munka,
ám.  oly  munka,  melyet egyenesen  parancsol,  rendel
valaki,  különböztetésül  a  vasán  munkától.  Ha  pedig
a  re.,delö  anyagot  vagy  kelmét is  ad  hozzá,  váltott
munka.  4) Fogadott  bíró,  ám.  az  egyezkedni  akaró
felek  által  köz  akarattal  választott  bíró.  (Arbiter).
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FOGADVÁNY,  (fog-ad-vány)  fa.  tt.  fogad-
vány-t,  Üt.  —ok.  1)  Szerződési  fogadást  tárgyazó  iro-
mány,  oklevél.  2)  1. FOGADALOM.

FOGADZÁS,  (fog-ad-z-ás)  fn.  tt. fogadzás-t,  tb.
—ok.  Az  állat  fejlődésének  azon  állapota,  midőn fo-
gai  nőnek.  Gyermekek  fogadtam.

FOGADZIK  ,  (fog-ad-z-ik)  k.  m.  fogadz-tam  v.
— ottam, —tál  v.  —ottál,  —ott, htn.  —ni  v.  — ani.
Állatokról  mondjuk,  midőn  fogaik  kezdenek  nőni.

FOGALAKÚ,  (fog-alakú)  ősz.  mn. Minek a fog-
hoz  vagy  fogakhoz  hasonló  alakja  van.

FOGALMÁNY,  (fog-al-m-ány)  fn.  tt.  fogai-
mány-t,  tb.  —ok. Fogalmazás,  mely  írásba  van  téve,
tehát  maga  azon  iromány,  mely  a  fogalmazást  magá-
ban  foglalja.  V.  ö. FOGALMAZ.

FOGALMAZ,  (fog-al-m-az)  áth.  m.  fogalmaz-
tam,  — tál,  —ott. Gondolatait  valamely  tárgyról  ösz-
veszerkeszti,  s  Írásba  foglalja.  Töveiét,  folyamodást
fogalmazni.  Felírást  fogaimasni.  A  tanácskozási  tár-
gyakat  él  határozatokat  fogaimami.  Világosan,  ktíny-
nyen  v.  homályosan,  nehezen  fogalmazni.

FOGALMAZÁS,  (fog-al-m-az-ás)  fn.  tt.  fogal-
m ázat-1,  tb.  —ok. Észbőli  munkálkodás,  melynél  fog-
va  valamit  fogalmazunk.  V.  ö. FOGALMAZ.

FOGALMAZAT, (fog-al  m-az-at) fn.  1. FOGAL-
MÁNY.

FOGALMAZÓ,  (fog-al-m-az-ó)  fn.  tt.  fogalma-
eó-t.  1)  Általán  személy,  ki  valamit  fogalmaz.  V.  ö.
FOGALMAZ.  2)  Különösen  ,  kir.  cancellariai,  hely-
tartóság!  és  kincstári  hivatalnok,  ki  rangsorozatbitn
a  titoknok  után  ál l ,  s  nevét  onnét  veszi,  hogy  az  il-
lető  hivatalokban  a  fogalmazás  különösen  öt  illeti.
(Concipista).

FOGALMAZÓI,  (fog-al-m-az-ó-i)  mn.  tt.  fogal-
matoi-t,  tb. —ok. Fogalmazót  illető,  arra vonatkozó.
Fogalmazói  hivatal.  Fogalmazói  gyakornok.

FOGALOM ,  (fog-al-om)  fn.  tt.  fogalmat,  tb.
—ak.  1)  Szélen  és  köz  ért. valamely  tárgynak  ész  ál-
tali  felfogása,  ismerete.  Világos,  tiszta  vagy  homá-
lyos,  sóvár/  fogalom;  hibás  fogalom.  Ezen  embernek
fogalma  sincs  a  szépmüvészeírb'l.  2)  Szorosabb  bölcse-
leti  ért.  egyetemes  képlet,  azaz  mely  nem  valósággal
létező  egyedre , egyes ,  különös  tárgyra  vonatkozik,
hanem  több  tárgyak  közös  jegyeit  elvontan  foglalja
öszve,  pl.  ember  fogalom,  mert  e  szó  alatt  értetik
Péter,  Pál  és  mind, kik  az  emberi  nemhez  tartoznak,
és  ,ember'  csak  képlet,  gondolat,  mely  önmagában
nem  létezik, hanem csak  a  gondolkodó elmében, mely
Péter,  Pál  stb.  közös jegyeit  (,eszesl  és  ,állat') a gon-
dolatban  elvonta  és  egy  gondolati  lényben  egyesítet-
te.  Ily  fogalmak  :  állat,  növény,  ásvány,  erény,  bűn
•tb.  Ezen  fogalom  különösen  az  értelmi  tehetség mű-
ködése.  Még  szorosabb  értelemben  fogalom  minden
tárgy,  melyről  az  emberi  elmének oly  tudomása  van,
hogy  azt  más  tárgytól  képes  megkülönböztetni.  Pél-
dául  látunk  előttünk  pgy  kocsit  elrobogni,  ez  csak
érzéki  jelenet,  észrevétel,  észlelet.  De  ha  már  a  kocsi
tova  robogott  U,  megmarad  vagy  idő  multával  meg-

újul  elménkben, de  csak  mint képlet, az egész jelenet,
ekkor  ,kocsi'  ,robogás'  csak  (elmebeli)  fogalmak,  nem
(való)  tárgyak,  sőt  ezekkel  öszvefűggésben  több  más
fogalom  is  megfordulhat  tudatunkban,  mint  zöld,
négykerekű,  két lovas,  tárt.,  nyílt  stb.  (t.  i.  kocsi),  a
lovak  ismét pej  vagy  szürke  vagy  fekete  vagy  sárga
szörüek  stb.  Sőt  midőn  láttuk ,  észleltük  is  a  robogó
kocsit,  már  a  kocsiról,  robogásról,  kerekekről,  lo-
vakról  előbb  szerzett  tudatunknak  kellett  lennie,
különben  nem tudtuk  volna  az  egyes  tényeket,  (álta-
lában)  tárgyakat  megkülönböztetni,  megnevezni.  4)
Valamely  tárgyat  illető gondolatoknak  öszveszerkesz-
tése  és  Írásba  tétele  is  fogalomnak  neveztetik.  Ezen
ifjúnak  igen  jó  fogalma  van ,  azaz  tulajdonképen  ,fo-
galmazása'  vngy  fogalmazási  tehetsége'.

FOGAMODIK ,  (fog-am-od-ik)  k.  m.  fogamod-
tam ,  —tál,  —ott. A  növény  vagy  növénymag,  gyö-
keret  ver  és  műszeres  életet  kezd  élni.  Megfoganó-
dott  9z  elültetett  csemete.  Megfogamodolt  az  oltás,
szemzés.  Máskép  :  fogamszik.

FOGAMSZIK ,  (fog-am-sz ik)  k.  Minden  idöra-
gozásait  a  fogamodik  igétől  veszi.  V.  ö.  FOGA-
MODIK.

FOGAN,  ífog-an)  áth.  m.  fogan-f.  Mondjuk
minden  nöállatról  ,  midőn  ménében  a  hím  magva  élő
magzattA  leszen.  Gyermeket  fogan  az  anya.  Borját
fogan  a  tfJién.  Innen  szenvedő  alakban  :  fogantatom.
Ki  fogantatok  Szent  leiektől,  szilietek  Szííz  Máriától.
(Apostoli  hitv.1.

FOGANÁS,  ífog-an-ás)  fn.  tt.  foganás-t,  tb.
— öt.  A  nőilllat  méhének  azon  működése  vagy  álla-
pota,  midőn  a  hím  tnagvának  életet  ad, s  azt  a  kifej-
lendö  állatnak  mintegy  csirájává  teszi.

FOGANAT,  (fog-an-at)  fn.  tt. foganat-ot.  Álta-
lán  ,  valamely  cselo.kvénynek  sikere,  kedvező  vagy
kedvetlen  következése.  A  gyógyszernek  jó  foganata
nőit.  A  szerfölött  kemény  bánásmódnak  káros  foganata
van  a  növendékre  nézve.  Kérelmemnek  semmi  foganata
nem  rolt.

FOGANATLAN,  (fog-an-at-lan)  mn.  tt.  — t,
tb.  —ok.  Aminek  foganata,  azaz  sikere,  következmé-
nye  nincsen;  ami  által  semmit  végrehajtani  nem  le-
hetett.  Foganatlan  intenek, ke.rel.mek.  Foganatlan  isteni
kegyelem,  azaz  melyet  az  ember  üdvösségére nem for-
dít.  (Gratia  inefficax).  Határozóilag  ám.  foganatlanul,
foganat  nélkül.

FOGANATLANSÁG,  (fog-an-at-lan-ság)  fn.  tt.
foganatlattfáíj-nt.  Valamely  cselekvénynek,  működés-
nek  azon  tulajdonsága  vagyis  állapota,  midőn sikere
nincsen,  kívánt  hatás  nélkül  végződik.

FOGANATLANUL,  (fog-an-at-lan-ul)  ih.  Siker
nélkül,  hatistíilíuiul,  hiába.  Fognnatlanul  járni-kelni
valamely  Vgiilifn.

FOGANATOS,  (fog-an-at-os) mn.  tt.  foganatost
v.  —<it,  tb.  —a':.  Aminek  filcére,  hatása,  következ-
ménye  vun.  FiwriKatoK  kérchm.  Foganatos  isteni  ke-
yye.lem  ,  azaz  mclylyel  t:l  az  ember ,  hogy  üdvössdgnt
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nyerjen.  Foganatos  gyógymód.  A  Tatrosl  codexben,
aui.  kedves,  kellemetes  : „sem  egy  próféta  (egy  pró-
féta  sem)  foganatos  ő  házijában."

FOGANATOSÁN,  (fog-an-at-os-an)  ih.  Süker-
rel, jó  foganattal.

FOGANATOSÍT,  FOGANATOSÍT,  (fog-an-at-
os-ít)  áth.  m. foganalostí-olt,  htn.  —m  v.  —ám. Fo-
ganatossá  tesz,  azt  teszi, hogy  valaminek  foganata,
sikere, hatása  legyen.  Rövidebben  :  foganlt.

FOGANATOSÍTÁS,  FOGANATOSÍTÁS, (fog-
an-at-os-ít-ás)  fő.  tt. foganatostíás-t,  tb.  — ok.  Vala-
minek  foganatossá,  sikeressé  tevése.  A  jó  tanáét  fo-
ganatosítása  tolta függ.  Másképen  :  foganüái.

FOGANATOSSÁG,  (fog-an-at-os-ság) fn.  tt.  fo-
ganatotság-ot.  Tulajdonság,  melynél  fogva  valamely
cselekvénynek,  működésnek, szernek  sikere, hatása,
eredménye  van.

FOGÁNCS,  (fog-án-cs)  fn.  tt  fogáncs-ot.  Kopár
réteken  és  mezőkön  tenyésző'  növény-faj  a  szálkacsé-
kok neméből, melynek  fogfájás  elleni gyógyerö't  tulaj-
donítanak.  (Euphrasia  odontites).

FOGANIK,  (fog-an-ik) k.  m. fogant.  Az  állati
mag  a  méhben,  a  növényi  mag  vagy  sarj  a  földben,
vízben  stb.  életre kap,  csírázni  kezd.  Mtgfoganik  a
fa,  a* elültetett  virágnövény.  Mtgfoganik  a földbe  ve-
tett  mag.  Különbözik :  fogan.

FOQANÍT,  FOGANIT,  (fog-an-ít)  áth.  1. FO-
GANATOSÍT.

FOGANODIK,  (fog-an-od-ik)  k.  m.  foganod-
tam,  —tál,  —ott. 1.  FOGAMODIK.

FOGANOS,  (fog-an-os)  mn.  1.  FOGANATOS.
FOGANOSÍT,  (fog-an-os-ít)  áth.  1.  FOGANA-

TOSÍT.
FOGANOSZIK,  (fog-an osz-ik)  k.  1. FOGA-

MODIK.
FOGANÖTT,  (foga-nőtt) ősz.  mn.  Csalánncm-

hez  tartozó  növény,  melynek  szára  a  kenderéhez  ha-
sonlít.  (Galcopsis).  Gyapjas-,  kenderike-,  tarka-,  veret
foganb'tt.

FOGANSZIK,  (fog-an  sz-ik)  k.  lásd  :  FOGA-
MODIK.

FOGANTATÁS,  (fog-an-tat-ás)  fn.  tt.  foyanía-
tás-t,  tb.  —ok. Szenvedő'  állapot,  midó'n  a  nőszemély
ménében  ember  foganik.  Szűz  Mária fogantatása  ki-
lenc*  hónappal  esik Kitaittotiy  napja  előtt.  Üdvözítőnk
fogantatása.

FOGANTATIK,  (fog-an-tat-ik) külsz.  m.  fogan-
tat-tam,  —tál,  —ott. Az  anyai  méhben  állati  életet
élni  kezd.  Ki  fogantaték  fiz.  IMektöl.  (Apóst.  hitv.).

FOGANTÓ ,  (fog-an-t-ó)  fn.  tt. foganló-t.  Vala-
mely  kézbeli  eszköznek,  különösen  fegyvernek  azon
vége,  melynél  fogva  azt  kézbe  veszszük, markunkba
szorítjuk,  innét  maroklámak  is mondatik.  Szélcsb ért.
valaminek  füle,  fogója.  Jiard  fngnntója,  marokiára,
markolata.  Ott-en fogan'ója  legyen  a  Mrpitnak  mind-
kft  fel Sí.  (Midi,  Mózs  II.  Könyv.  2C.  5.).

FOGANTYÚ, (fog-an-tyúj fn. 1. FOGANTÓ.
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FOGANTYÚS,  (fog-an-tyú-s)  mn.  tt.  fogan-
tyús-t  v.  —át, tb.  —ok.  Minek  fogantyúja  van.  fo-
gantyún siáblya.  V.ö.  FOGANTYÚ, FOGANTÓ.

FOGANTYÚZ,  (fog-an-tyű-oz)  áth.  m.  fogan-
tyúz-tam,  —tál,  —ott.  Fogantyút  csinál  valaminek,
fogantyúval  ellát.

FOG ÁRAS,  mezőváros Erdélyben, hasonló nevű
vidékben ; hclyr. Fogaras-on,  —rá,  —ról.

FOGÁRD,  (fog-ár-d)  mn.  tt.  fogárd-ot.  Ami
könnyen  kclepczébe  ejt,  bajba bonyolít,  zavarba  hoz.
Fogárd  kérdés.  Fogárd  bettéd.  Fogára  kérdésekkel
rajta  kapni  a  vallatás  áld  vett  gonosztevői.  Képzésre
olyan,  mint  :  csalárd.

FOGÁRDSÁG,  (fog-ár-d-ság)  fn.  tt.  fogárdság-
ot.  Valamely  dolognak  azon  tulajdonsága,  melynél
fogva  kelcpczébe  ejthet,  zavarba  hozhat.  V.  ö.  FO-
GÁRD.

FOGÁRDUL,  (fog-ár-d-ul)  ih.  Kelepczét  vetve,
valamit  úgy  bonyolítva,  hogy  zavarba  ejthessen.  A
zsidók  fogárdul  kérdették  az  ÜdvoztíSt,  ha  kelljen-e
adót  fizetni  a  császárnak.

FOGAHEPEDT,  (foga-repcdt) ősz.  fn.  A  mo-
hok  rendébe  tartozó  növénynem,  tokszáján  16
foggal,  melyek  mindegyike  ketté  hasadt  (Fissidens).

FOGAS,  (1),  (fog-as)  mn.  tt. fogas-t  \.  —át,
tb.  —át.  1)  Aminek  foga  vagy  fogai  vannak,  akár
tulaj,  akár  átv.  értelemben.  Fogas  eb, fogas  hal.  Fo-
gas  ebnek  való  a  csontrágás.  (Km.)  Fogas  rottély,  fo-
gas fű.  V.  ö. FOG,  fn.  2) Atv.  igen  metsző, csípős.
Fogas  nap,  azaz  téli  hideg  nap.  Fogat  szellő.  Fogas
ember,  éles  nyelvű,  nyers,  kemény  modorú.

FOGAS,  (2),  (fog-as)  fn.  tt. fogas-t,  tb.  — ok-
1) A  Balatonban  tenyésző,  a  süllőhöz  hasonló,  s  ff"
nőm  húsú  hal;  így  neveztetik  éles  fogairól.  (Perca
lucioperca).  2)  így  hívják  néhntt  a  vasboronát  Fő-
gassal  megtöretni  a felszántott  hantokat.  8)  Falra  sze-
gezett  s  fogakkal  ellátott  eszköz,  melyre  ruhákat,
edényeket  stb.  akgatnak.  Fogaion  lóg  a  ruhája.
Vedd  le  azt  a  korsót  a fogasról.  4)  Átv.  farkas.

FOGÁS,  (fog-ás)  fn.  tt,  fogás-t,  tb.  —ok.  1)
Cselekvés,  midőn  valamely  szabadon  mozgó  lényt
hatalmunkba  kerítünk.  Hal-,  rák-,  madárfogás.  2)
Azon  öszveg,  melyet  fogunk,  megfogunk.  Egy  fogás-
ban  húsz  mázsa  hal  volt.  3)  Munkába  vett  valamely
egésznek  egy-egy  szakasza.  Három fogással  lekaszálni
a  nyilast.  Tíz  fogással  felszántani  a földet.  4) Csomó,
marok.  Egy  fogás  kender,  6)  Valaminek csínja,  forté-
lya,  módja,  nyitja.  A  záraknak,  lakatoknak  különböző
fogásaik  vannak.  Az  ellenség  megcsalására  új  fogást
használni. Katonai, hadi fogás.  Tolvajfogás.  6)  Ürügy,
szia. Eit  oly fogás  alatt  cselekedte, mintha stb. Hazug,
hamis fogás.  7)  A  húros  hangszereken  több  hangok-
nak  öszvefogása,  egyszerre  történő  megpendítene.
Ossthany-4 fogát,  hamis fogás.  8)  Valamely  testnek,
eszköznek  azon  része,  melynél  megfogjuk  : nyél,  fo-
gantyú,  a  fegyver  ágyazata.  Ez?n  pinkának  igen  jó
fogása  van.  9}  Ételről  mondják,  melyet egyszerre ad-
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nak  fel , a  hozzá  tartozó  mellékletekkel  együtt , pl.
A  marhahús  martalékkal  együtt  egy fogát.  Tí»  fogat-
ból  álló  lakoma.  Öszvetételei  :  Befogat,  elfogat,  kifo-
gót ,  ráfogát  , felfogát  ,  lefogát.  Ezeket  1.  illető  he-
lyeiken.

FOGASÍR,  (fogas-ír)  ősz.  fn.  Növénynem  a
négy  főbbhím esek  seregéből  és  beczöaök  rendéből,
melynek  gyökere  pikkelyes , fogas,  vagy  gumós.  Azt
tartják  róla,  hogy  a  gyermekek  fogadzását  elősegíti
ős  könnyíti.  (Dentaria).

FOGASKERÉK , (fogas-kerék)  ősz.  fn.  Kerék
némely  gépekben ,  köröskörül  fogalakú  szegekkel
ellátva.

FOGASOL,  (fog-as-ol)  áth.  m. fogatol-t.  Fogas
nevű  vasboronával  a  szántott  föld  göröngyeit  elsimo-
gatja,  és  a gizgazt  eltakarítja.  Megfogatolni  a bevetett
földet.

FOGASOLÁS,  (fog-as-ol-ás)  fn.  tt.  foyasolát-t,
tb.  — ok.  Mezei munka,  midőn  fogas  nevű  vasboro-
nával  a  felszántott  földet  elsimítják,  s  az elvetett  ma-
got  betakarják.

FOGASREZEDA,  (fogas  rezeda)  ősz.  fn.  Nö-
vényfaj  a  rezedák  neméből , melynek  levelei  mind  a
kétfelöl egyegy kis foggal  jegyezvék. (Rescda luteola).

FOGÁSZ,  (fog-ász)  fn.  tt.  foyász-t  ,  tb.  —ok. 1.
FOGORVOS.

FOGÁSZAT,  (fog ász-at)  fn.  tt. foyászat-ot.  Fo-
gak  orvoslását  tárgyazó  tudomány , s  mesterség.  Fo-
gáttat  mestere.

FOGAT,  (1),  (fog-at)  áth.  és  mivclt.  m.  fogat-
tam, — tál,  — ott.  Eszközli,  megparancsolja,  hogy
más  fogjon  valamit.  Agarakkal  nyulat  fogatni.  Haj-
dúkkal  megfogatni  a  tolvajokat.  Befogatni  járomba  át
ökröket.  Elfogatni  a  szökevényeket.  Különösen  önh.
ért.  megparancsolja,  hogy  lovakat  fogjanak  a  kocsi-
ba.  A  vendégek  már  fogatnak.

FOGAT,  (2),  (fog-at)  fn.  tt.  fogat-ot.  1)  Egy
vagy  több  vonó állat,  különösen  ló,  midőn kocsi,  sze-
kér  elé  vannak  fogva.  Egyes  fogat,  kellős  ,  négyet  fo-
gat.  Halót  fogaton  tartani  a  díszmeneíet.  Innen  :  elő-
fogat.  2)  Használták  némelyek  a  helyesebb  fogalom
értelmében.  V.  ó'.  FOGALOM, ÉSZFOGAT.

FOGATÉ,  (fog-at-é)  fn.  tt.  fogaté-t.  Balaton
mellékén  ám.  fogató,  fogantyú, fogatély.  Hasonló  táj-
szó  csikoltt,  e  helyett  csiholta.

FOGATÉK,  (fog-at-ék)  fn.  tt.  fogaték-ot  ,  1.
FOGANTÓ.

FOGATÉLY,  (fog-at-ély)  fn.  1.  FOGANTÓ,
FOGATÉ.

FOGATKOZIK,  1.  FOGADKOZIK , (a  kiejtés-
ben  a  d  a  kemény k  előtt  szintén  kemény természe-
tűvé,  :izaz  <-vé  válik).

FOGATLAN,  (fog-at-lan)  mn.  tt. fogatlan-l,  tb.
—  ok.  Kinek  vagy  minek  foga  nincs.  Fogattan  vén-

„Várj  fogatlan  gubás  kecske,
Nöszton  nöszö  vén  menyecske."  Faludi.

Fngatlnn  gerellyé.  Határozóilag  ám.  fogak  nélkül.

FOGATLANSÁG,  (fog-at-Ian-ság)  fn.  tt.  fogat-
lantág-ot.  Fogak  nélküli  állapot.

FOGATTYÓ, régies  fn.  1.  FOGANTÓ.
FOGATÚ,  (fog-at-ú)  mn.  tt. fogatú-t,  tb.  — k

T.  —ak. Bizonyos  fogattal  bíró,  ellátott.  Egy  fogatú
alkalom,  ám.  egy  lovas  kocái.

FOGAZ, (fog-az) áth. m. fogat-tam,  —tál, —ott.
1) Fogakkal  ellát,  fogakat  csinál  valamibe.  Fogatni
a  gerellyé/,  villát,  a vatboronát.  2)  Csipkésre  metél-
get.  Fogatni  a  kötény  vagy  kendő  széleit.

FOG ÁZÁS,  (fog-az-áe) fn. tt. fogatát-t,  tb. — ok.
1)  Valaminek  ellátása  fogakkal.  Gerellyé,  villa  fo-
gatása.  2)  Csipkézés,  vagyis  csipke  alakúra  metélge-
tés.  Kötény  fogazata.

FOGAZAT,  (fog-az-at)  fn.  tt.  fogatat-ot.  1)
Fogak  szerkezete,  sora,  rcndezete.  Különféle  állatok-
nak  különböző fogatatai  vannak.  Gerellyé,  fütü  f  ága-
zata.  2)  Csipkés  hegyezete  valamely  testnek,  külö-
nösen  némely növényleveleknek,  ruhanémüeknek  stb.

FOGBETÜ,  (fog-betű)  ősz.  fn.  így  neveztetnek
az  s, tt,  t,  zs  mássalhangzók,  mivel különösen a  fogak
segedelmével,  öszveszorításával  ejtetnek  ki, máskép  :
ttiszegök.  Némely,  kivált  újabb  nyelvészek  ideszám-
lálják  a  d  t  mássalhangzókat  is.

FOGCS1KORGÁS,  (fog-csikorgás) ősz. fn.  Azon
füleket  sértő,  kellemetlen  éles  hang,  mely  a  fogak
kemény  súrlódása  által  támad.  V. ö. CSIKORGÁS.

FOGCSIKORGATÁS,  (fog-csikorgatas)  ősz.  fn.
Cselekvés, midőn valaki  fájdalomból,  haragból, agyar-
kodásból  stb.  oly  erősen  feni  egymáshoz fogait,  hogy
csikorognak  bele.  Ott  leizen  sírás,  és fogak  esikorga-
lása.  (Biblia).

FOGCSIKORGATÓ,  (fog-csikorgató)  ősz. mn.
Ami  a  fogakat  csikorogni  kényszeríti.  Fogcsikorgató
kín, fájdalom,  harag.

FOGCSORBA,  (fog-csorba)  ősz. fn.  Csorba, azaz
törés,  lik,  repedés  a  fogban.  V.  ö.  CSORBA.

FOGDA,  (fog-da)  fn.  tt. fogdá-t.  Poghely,  fog-
ház.  Divatra  nem kapott  új  szó.  Különben  képzésre
olyan,  mint  csap  igéből  csapda.

FOGDÁD,  (fog-dad)  mn. tt. fogdad-ot.  Aminek
foghoz  hasonló  alakja  van,  fogalakú.  Fogdád  levelű
növények.

FOGDMEG,  (fogd-meg)  ősz.  fn.  tt.  fogdmeg-ot.
1) Mátyásföldi, és némely más vidéki tájszó,  s ám. sze-
mély,  ki  a  régi  katonaállításkor ujonczokat  fogdosott.
Járnak  a fogdmegek,  elbújnak  a  legények.  2)  1. FOG-
LÁR  2).

FOGDOS,  (fog-dós)  áth. ésgyak. m.  fogdot-tam,
—tál,  —olt.  1)  Többeket, egymás  után  elfog,  meg-
fog.  Verebeket  fogdosni.  A  gyermek  pilléket,  a  macska
egereket  fogdot.  Katonákat  fogdot.  2)  Gyakorta  több-
ször  fog  valamit  kezébe,  több  izben  illet  valamit.  Ne
fogdosd  piszkos  kézzel  a,  ruhámat.

FOGDOSÁS,  (fog-dos-ás)  fn.  tt. fogdotát-t,  tb.
—ok.  1)  Cselekvés,  midőn  valamit  gyakorta  kézbo
fogunk,  vagy  több  tárgyat,  személyt  elfogunk,  meg-
fogunk.  2)  Különösen,  ujonczkatonák  erőszakos  kiál-
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litisa.  Fogdotát  elöl  elbujkáltak  a  legények.  V.  5.
FOGDOS.

FOGDOSTAT,  (fog-dos-tat)  áth.  és  mivelt. m.
fogdoitat-tam,  —tál, —ott.  Másoknak  meghagyja,
megparancsolja,  hogy  fogdossanak.  Tolvajokat  fog-
dostatni.  Katonákat  fogdottatni.

FOGDOZ,  FOGDOZÁS,  lásd: FOGDOS, FOG-
DOSÁ8.

FOGDOZTAT, (fog-doz-tat)  mivolt,  lásd: FOG-
DOSTAT.

FOGÉKONY,  (fog-é-kony)  mn.  tt  fogékony-t
v. —át, tb.  —át.  Akinek  képessége van  valamit fel-
fogni  ; a  kin fog valami; bizonyos  könnyüséggel  bíró
valaminek  megtanulásiban.  Fogékony  elme, én.  Fogé-
kony  ifjú.  Minden  népre,  jóra,  nagyra  fogékony.

FOGÉKONYSÁG,  (fog-é-kony-ség)  fn.  tt.  fogé-
konyaág-ot.  Tulajdonság,  mely  szerént  valaki  fogé-
kony.  Éten  ifjúban  volna  fogékonytág  a  tanúidéra,
de  ninct  akarat.  V.  ö.  FOGÉKONY.

FOGFÁJÁS,  (fog-fájás)  ősz.  fn. Fájás  ,  melyet
fogainkban  erezünk.  Ctútoi,  élet  fogfáját.  Fogfdját-
ban  nenvedni.

FOGFÁJDALOM,  (fog-fajdalom)  ősz.  fn.  lásd :
FOGFÁJÁS.

FOGFEKÉLY,  (fog-fekély)  ősz.  fn.  Daganat  az
állnak  azon  részeiben,  melyek  a  fogakat  közvetlenül
érintik.

FOGFÉRÉG,  (fog-féreg)  ősz.  fn.  Féreg  az od-
vas  fogban.

FOGGAT,  áth.  és gyak.  m.  foggat-tam,  —tál,
—ott.  Tájdivatos  szólás,  mikor a  majorsági  szárnyas
állat  megülvén a  tojást,  kezdi  azt  kopácsolni,  hogy  a
csirke  könnyebben  kijöhessen.  Székely  szó.  Ügy  lát-
szik, egy  a faggat  (fak-gat,  fakasztgat)  igével.

•  FOGGYÖKÉR, (fog-gyökér)  ősz.  fn.  1)  A  fog-
nak  azon  része,  mely  gyökér  gyanánt  az  állkapczába
nyúlik  be.  2)  Több  növényfajok  gyökerei,  melyek
fogfájás  ellen  gyógyszerül  használtatnak.

FOGHAJMA, (fog-hajma)  ősz.  fn.  Köz  ismerctü
kerti  és  fűszer  gyanánt  használt  növényfaj  a  haj mák
neméből,  melynek  egyes  czikkjei,  gerezdéi  külön
hártyácskákba  burkol vak ,  s némileg a  fogakhoz ha-
sonlók,  innét  a  foghajma  nevezet.  Egyébiránt  van
más  fajú  gerezdetlen  foghajma  is,  milyen  a  mogyoró-
foghajma.  A  székelyeknél  némely  sajátságos  monda-
tokban  jelent  bünké  magavitelet-ct  is,  pl.  Foghajmát
ett  =  büszkélkedik.  Küjjel  IcStt  (azaz  kivül  költ),  a
kerten  a foghajma,  küjjel  ültette  a  kerten a  foghajmát.
(Kriza  J.).  Némely kiejtés  sierént  :  foghagyma.

FOGHAJMAGEREZD,  (fog-hajma-gerezd)  ősz.
fn.  A  foghajma  fejének  egy-egy  külön hártyába  bur-
kolt  czikke.

FOGHAJMÁS,  (fog-hajmás)  ősz.  mn.  1)  Fog-
hajmával  bíró,  bővelkedő,  ellátott,  kereskedő.  Fog-
hajmát  kerti  ágy.  Foghajmát  kofa.  2)  Foghajmával
készített,  fűszerezett.  Foghajmát  kolbátz,  kanzátlé,
botporot.  Foghajmát  Ml,  rottélyot.

FOGHAJMÁSAN,  (fog-hajmásan)  ih.  1)  Fog-
hajmával  ellátva, kenve,  készítve.  2)  A  székelyeknél
annyi is mint: büszkén. Foghajmátan  lépik.  (Kriza J.).

FOGHAGYMA, FOGHAGYMÁS,  1. FOGHAJ-
MA,  FOGHAJMÁS.

FOGHASADÁS,  (fog-hasadás)  ősz.  fn.  1)  Fog-
záí,  fognövés.  2)  A  fognak  azon  hibás,  kóros  állapo-
ta,  midőn  meghasad,  fogrepedés.

FOGHATATLAN,  (fog-hat-atlan) mn. tt.  fogha-
tatlan-t,  tb.  —ok.  Amit  fogni,  megfogni;  észsiel fel-
érni ,  felfogni  nem  lehet.  Jobbára  csak  igekötSvel
használják  :  E/foghatailan  ttOkevétty,  vad.  Megfogha-
tatlan  itteni  bSletetég.  Felfoghatatlan  homályát  di-
ódát.  HoKsáfoghatatlan,  ám. a  maga  nemében  egyet-
len,  hasonlithatlan.  Határozóilag  ám.  foghatatlanul.

FOGHATLAN,  (fog-hat-lan)  lásd:  FOGHA-
TATLAN.

FOGHATÓ,  (fog-hat-ó)  mn.  tt.  fogható-t.  1)
Amit  fogni,  megfogni  lehet.  Kétbefogható  fegyver.
Hálával,  tőrrel,  lepptl  fogható  madarak.  KStfd  fog-
ható,  ám.  leghitelesebb  tapasztalat  alá  eső,  épen nem
tagadható, világos.  2) Öazvetételekben  :  hottáfogható
ám.  hasonló,  mérkőző.  Ninct  hottáfogható  legény  a
faluban;  megfogható,  ám.  észszel  felérhető.

FOGHATÓLAG,  (fog-hat-ó-lag)  ih.  Foghat*
módon.  Kéteelfoghatólag.  Hoatáfoghatólag.

FOGHATÓSÁG,  (fog-hat-ó-Ság)  fn.  tt.  fogható-
tág-ot.  1)  Valaminek  azon  tulajdonsága,  melynél  azt
észszel  felérni,  felfogni  lehet.  2)  Személyes  tulajdon-
ság.  L. FOGÉKONYSÁG.

FOGHÁZ,  (fog-ház)  ősz.  fn.  Törvényhatósági
köz  épület,  melyben  vád  alá  fogott  vagy  elitélt  bű-
nösök  zárva  tartatnak.  Szélesb  ért  épület,  foglyok
számára.  V.  ö.  FOGOLY.

FOGHÁZÖR,  (fog-ház-őr)  Ősz.  fn.  Őr,  ki  a  fog-
házba  zárt  személyekre  vigyáz, hogy  el ne  szökjenek.

FOGHELY,  (fog-hely)  ősz.  fn.  1)  Hely  az  áll-
kapocsban,  melyen  fog  áll  vagy  állott.  Már  két  fog-
helye  űrét.  2)  1. FOGHÁZ, FOGDA.

FOGHÚS ,  (fog-hús)  ősz.  fn.  Vöröses , szilárd
állományú  hús,  mely  a  fogak  töveit  s  az  állkapcsot
takarja.

FOGHÚSDAG,  (fog-hús-dag)  ősz.  fn.  Kóros
l  bántalom,  midőn  a  foghús  kemdnynyé  dagad.

FOGHUZÓ,  (fog-húzó) ősz.  fn.  1)  Sebészi  esz-
köz ,  melylyel  fogakat  húznak.  2)  Személy,  illetőleg
sebész  vagy  fogász,  ki  fogakat  szokott húzni.

FOGIDEG,  (fog-ideg)  ősz.  fn.  Ideg  a  foggyő-
kérben.

FOGÍR,  (fog-ír)  ősz.  fn.  Gyógyír  a  fogfájás
ellen.

FOGKEFE,  (fog-kefe)  ősz.  fn.  Fogakat  tiszto-
gatni  való  kis  kefe.

FOGKOSZORÚ,  (fog-koszorú) ősz.  fn.  A  fogak
felső  része,  különösen  a  zápfogaké.

FOGLAL,  (fog-lal  v.  fog-l-al)  áth.  m.  foglal-1.
1)  Valamire  birtoklásképen  reá  teszi  kezét;  hátai-
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inába  hajt.  Országokat  foglalni.  Háborúban  foglalt
nemen  birtokok.  E/foglalni  mái  földét,  rétjét,  házát.
2)  Bírói végrehajtás  következtében valamely  jószágot,
birtokot  magának  tulajdonít.  3)  Takar,  főd,  betölt
valamely  helyet,  tért.  Pett  várota  nagy  tért  foglal  el.
Foglaljon  helyet.  4)  Tartalmaz.  Mit foglal  magában
éten  könyv,  levél?  Régeute  ,iuagábau'  iiélkül  is  :
„hogy  mend  e  világ  foglalná  azokat."  Tatrosi  codex.
5)  Bizonyos  alakba,  testbe  szorít,  írásba  foglalni  a
kérelmet.  Aranyba foglalni  a  drágaköveket.  6)  Csatol,
kapcsol.  Imádtágunkba  foglalni  a  távollevő  híveket.
7)  fiégente  visszahatólag  ám.  a mai foglalkodik.  „Kik
nagy  kérkedésbe  magokat  foglalják."  Pesti  Gábor
meséi,  így  a  Debreczeni  Legcndáskönyvben  is.  Ősz-
vetételei  :  befoglal,  belefoglal,  egybffoglal,  elfoglal,
Sttvefoglal,  vittzafoglal.  Ezeket  1. illető'  helyeiken.

FOGLALÁS,  (fog-1-al-ás)  fn.  tt. foglalást,  tb.
—ok.  1)  Cselekvés,  mely  által  valamit  foglalunk.  V.
ö.  FOGLAL.  Országfoglalás,  vár  , föld-,  Itátfoglalái.
Helyfoglalás.  Valaminek  írásba  foglalása  stb.  2) Ami
valamit  öszvefoglal,  pl.  arany,  ezüst  a  drágaköveket,
ráma  a  képeket.  Másképen  : foylalvány.  3;  DetUfog-
lalás,  ám.  a  betűknek  bizonyos  szabályok szerint szó-
tagokba  szedése.

FOGLALÁSI,  (fog-1-al-ás-ij  mn.  tt.  fuglalási-t,
tb.  —ok.  Foglalást  illető,  arra  vonatkozó.  Foglalási
módok  estköíök.

FOGLALAT,  tfog-1-al-at)  fű.  tt.  fuglalat-ot.  1)
Azon  tárgy  vagy  öszveg,  melyet  valami magábau fog-
lal  , rejt,  máskép  :  tartalom.  Elmondani  a,  levélnek,
könyvnek foglalatát.  Szekrény,  erszény  foglalata.  "2)
Valaminek  körzete,  szélei.  3)  Mi  az  időt  elfoglalja,
azaz  munka,  dolog.  Ue  ezen  értelem  csak  származé-
kaiban  : foglalatai,  foglalatosság  stb.  haazuáltatik.

FOGLALATOS,  (fog-1-al-at-os)  mn.  tt.  foglala-
toi-t  v.  — át,  tb.  —ak.  Idejét  valami  munkában  töl-
tő ;  kinek  ideje  valami  altul  el  van  foglalva.  Fogla-
latot  tanuló.  Szőlőben  foglalatai  kapások.

FOGLALATOSKODIK,  (fog-1-al-at-os-kod-ik)
k.  m. foglalatoskod  tam,  — tál,  — ott.  Valami munká-
ban  vagy  munkával  tölti  idejét.  Varrással  vagy  var-
ratban foglalatoskodni.  Rövidebben  :  foglalkodik.

FOGLALATOSKODTAT  ,  vfog-l  ál  at-os kod-
tat)  1.  FOGLALKODTAT.

FOGLALATOSSÁG,  (fog-1  al-at-os-ság)  fű.  tt.
foglalatusság  öt.  Mindenféle  munka,  dolog,  ügy,  ami
időnket  elfoglalja.  Oskolai,  házi,  hivalalbeli  foglala-
tosság.

FOGLALÉK,  (fog-1-al-ék)  fn.  tt.  foíjlalék-ot.
Ami  csatolvúuy  vagy  melléklet  gyanúul  hozzá vau
foglalva  valamihez.

FOGLALKODÁS,  (fog-1-al-kod-ás)  fn.  tt.  fog-
lalkodát-t,  tb.  — ok. \t  időnek  és  működő  erőnek bi-
zonyos  munkával  töltése.  V.  ö.  FOGLALKODIK.

FOGLALKODIK  ,  (fog-1  al-kod-ik)  k.  m.  fog-
lalkod-tam,  — tál,  —olt.  Valamivel  v.  valamiben

munkálkodik ,  fárad,  dolgozik.  Irattal,  olvasattal
foglalkodni.  Gazdaságban  ,  kertésztégben  foglalkodni.

FOGLALKODTAT,  (fog-1-al-kod-tat)  mivelt.
m. foglalkodtaí-tam,  —tál,  —ott.  Valakit  munkával
elfoglal,  dologgal  ellát,  az  időt  munkában  tölteti.  Ás
okos  gazda  mindig  foglalkodtalja  cselédeit.

FOGLALKOZÁS,  (fog-1-al-koz-ás)  fű.  tt.  fog-
lalkozát-t,  tb.  —ok.  1)  Rendelkezés,  melynél  fogva
valamire  foglalkozunk.  Némelyek  használják  foglal-
kodat  értelemben  is.  V.  ö.  FOGLALKOZIK.

FOGLALKOZIK,  (fog-1-al-koz  ik)  k.  m.  foglal-
kot-lam,  —tál, —ott. 1) Valaminek  élvezéséhez,  bir-
tokához,  használásához  előre  igényt  vagy jogot  sze-
rez.  Mulattágra,  utazásra,  alkalmatosságra  foglalkoz-
ni.  Zártszékre  foglalkozni  a  színházban.  2)  Foglalko-
dik,  1. ezt.  3)  Valakihez  csatlakozik.  Sétálát  kőiben
hozzánk  foglalkozott.

FOGLALMÁNY,  (fog-1-al-múny)  fn.  tt.  foglal-
mány-t,  tb.  — ok.  Hatalomba  kerített,  s  birtok  gya-
nánt  elfoglalt  ingó  vagy  ingatlan  jószág.

|  FOGLALÓ,  (1),  (fog-1-al-ó)  fű.  tt. foglaló-í.  1;
Azou  péuz,  melyet valamely  áru  kialkudása  után  az
eladónak  adunk,  mi  által  azon  árut magunké gyanánt
elfoglaljuk,  s  más  vevő  ellen  mintegy  tiltakozunk.
Ezen portéka  az  enyém,  mert  már  foglalót  is  adtam
reá.  2)  l'cuz,  melyet  előre  adunk  annak, kit  valamire
vagy  valaminek  megfogadunk.  Fuvarosnak  adott  fog-
laló.  Elszegődött,  beszrgödött  cselédnek  adott  foglaló.
3)  Nyelvtanban azon  bcszédrész,  mely  által  a  mon-
datokat  vagy  egymáshoz  tartozó mondatrészeket, szó-
kat  öszvekötjük,  máskép  :  köíszó.  Ilyenek  a  magyar-
ban  :  és,  .»,  vagy,  ha,  ámbár,  mégis  stb.  pl.  Atyádat  ét
anyádat  tiszteljed.  Vayy  győzök  vagy  ott  veszek  a  csa-
tában,  -í)  Székelyem  szójárás  szerént,  azon  vas,  mely-
lyel  a  titnárok  a  bőrt  az  asztalhoz  szegezik.

FOGLALÓ,  (2),  (fog-l-al  ó)  mn.  tt.  foglaló-t.
Ami  valamit öszvetart,  öszveszorít, egybe foglal.  Fog-
laló  fa  az  ajtón,  ám.  heveder.  Foglaló  kapocs.  Fog-
ta/ó  szfy.

FOGLALÓMÓD,  (foglaló-mód) ősz.  fű.  Az  ige-
ragozásnak  azon  módja,  mely  némi  kényszerülési  vi-
szony  kifejezésére  használtatik,  és  azért  független
állapot  jelentésére  vele nem élhetünk.  Foglalómódnak
neveztetik,  mert  maga  előtt vagy  után  foglalót  felté-
telez  , pl.  Azt'rt  hizeleg,  hogy  pénzt  adjak  neki.  Nem
tudom,  menjek-e  vagy  maradjak.

FOGLALÓSZÉG,  (foglaló-szeg)  ŐSE.  fn.  Széles
fejű  vas-szeg,  mely  két  darab  deszkát,  fát  stb.  öszve-
fogva  tart.

FOGLALTAT,  (fog-l-al  tat)  mivelt.  m.  foglal-
tat-tam, —tál,  —ott.  Más  által  foglal,  be-,  elfoglal
valamit.  Aranyba foglaltatlak.  V.  ö.  FOGLAL.

FOGLALTATÓ,  (fog-l-al-tat  ó)  fű.  tt.  foglalta-
tó-t.  Ki  bírói  ítélet  következtében  valamely  birtokot
bírói  személy  által  elfoglal.

FOGLALVANY  ,  (fog-l-al-vány)  fn.  tt.  foglal-
vány-t,  tb.  —ük.  1)  Boncztaui  ért.  a  csontoknak,
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ízeknek  öszveftiggése.  (Junctura, articulatío).  2) Ami
valamit  be- vagy  körülfoglal, pl.  arany,  ezüst  a  drá-
gaköret,  ráma  a  képet stb.

FOGLÁR,  (fog-l-ár)  fa.  tt.  foglár-t,  tb.  — ok.
1) Két  végen  meghajtott  vasvessző,  melylyel  a  fara-
gók , ácsok  stb.  a  munkába  vett  gerendát a  bakhoz
vagy  a  felhelyzett  gerendákat  egymáshoz  szorítják,
foglalják.  2)  Kemenesalján,  ám.  gonosztevőket nyo-
mozó  pandúr,  vármegye szolgája, fogdmeg.  3)  Madár-
fogó,  madarász.

FOGLÁZ,  (fog-láz)  ősz.  fn.  Láz, mely  fogfájás-
tól  ered  vagy  fogfájással  jár.

FOGLEVÉL,  (foglevél)  ősz.  fn.  Parancsoló
vagy  megbízó  levél  ás  illető  hatóságtól,  felsőségtől,
valakinek  elfogására.

FOGLYÁSZ,  (1), (fog-oly-áz)  fn.  tt.  foglyátt-t,
tb.  —ok.  Fogolymadarakat  vadászó  személy  vagy
állat.

FOGLYÁSZ,  (2), (fog-oly-ász) öuh.  m.  foglyász-
tam,  —tál, —ott. Fogolymadarakat  vadász.

FOGNÖVÉS,  (fog-növés)  ősz.  fn.  Állapot,  mi-
dőn  az  állatnak  fogai  nőnek.  FognVvéskor  változást
szenvednek  a  kisdedek.

FOGÓ,  (fogó)  fű.  U.fogó-1.  1)  Általán  eszköz,
melylyel  valamit  fogunk  , megfogunk,  hatalmunkba
kerítünk.  Czinegefogó,  egérfogó,  fazékfogó,  (pálcza,
ruha  stb.).  Inkább meglátták  a  mocsok  a, tiszta ruhán,
mint  a fazékfogón.  (Km.)  Gerényfogó,  lepkefogó, pat-
kányfogó,  vízfogó.  2)  Különösen vaseszköz, mely egy-
máshoz  keresztben  szegezett  két  darabból  áll, s ügy
van  alkotva,  hogy  midőn  nyeleit  öszvenyomják,  alsó
kajmós  végei  is  egymáshoz  szorulnak,  s  a  közbevett
tárgyat  erősen  tartják.  Fogóval  kihúzni  a  BtegeJcrt.
Harapó  fogó.  Szent  Mihály  után,  Aa  harapó  fogóval
hittak  it  a füvet,  még sem  nő.  (Czigány  km.)  Finnül:
pihti  (forceps).

FOGÓD1K, (fog-ód-ik  v.  fog-ó-d-ik)  belsz.  m.
fogód-tam,  —tál, —ott.  Bizonyos  szorongásba jön,
valami  által  megszorítva,  korlátolva  érzi magát  Szel-
lemi  értelemben,  és  el  igekötővel  használtatik  :  dfo-
gódik. Rokon-  vagy  ellenszenv által  elfogadni.  Máskép:
fogúi,  elfogul.

FOGÓDOTT,  (fog-ó-d-ott)  mn.  tt.  fogódoU-at.
Aki  fogódra,  elfogódva  van.  V.  ö.  FOGÓDIK.  Elő-
ítéletek  által  elfogódott  ember.

FOGODÚ,  (fog-odú)  ősz.  fn.  Odú,  azaz  üreg  a
fogban,  különösen  a  romlásnak  indult  zápfogakban.

FOGÓDZÁS,  (fog-ó-d-oz-ás)  fn.  tt.  fogódtá»-tt

tb. —ok. Valamihez  vagy  valamibe kapaszkodás, csi-
peszkedéa.  V.  ö. FOGÓDZIK.

FOGÓDZIK,  (fog-ó-d-oz-ik)  belsz.  m.  fogódz-
tam  v.  fogódz-otíam,  —tál  v.  —ottál,  —ott, htn.
fogódt-ni  v.  —ani. Valamit  késbe  fogva  azzal  öszve-
tartja  magát.  Beható  ragu  neveket  vonz.  A  gyermek
anyja  nyakába fogódzik.  Át  úszni tanuló kötélbe  fogód-
tik. Egymásba  fogadtatlak  a gátolok,  hogy  el  ne  ra-
gadja  ükét  a  viz.  Öitvefogódtanak  a  kortánczosok.

v  FOGÓDZKODÁS,  (fog-ó-d-oz-kod-ás)  fn.  tt.
fogódzkodás-1,  tb.  —ok. Folytonos  vagy  egész  erejé-
vel  fogódzás.  BeléfogódtJcodás.  Felfogódzkodás.  V.  ö.
FOGÓDZKODIK.

FOGÓDZKODIK,  (fog-ó  d-oz-kod-ik) k.  m.  fo-
gódzkod-tam,  —tál,  —ott.  Folyvást,  egész  erejével
fogódzik.  A  félénk  lovas  a  ló  serényébe  fogódzkodik.
BeUfogódzkodik,  megfogódzkodik.  Felfogódzkodik,  ám.
lecsüngő  ruhájit  felfogja,  felemelve  tartja.  Felfogódz-
kodni  a  vízben,  tárban.

FOGÓDZÓ,  (fog-ó d-oz-ó) fn.  és  mn.  tt.  fogód-
tó-1.  Amit  megfogunk  a  végett,  hogy  fentartsuk  ma-
gunkat  vagy  köunyítsünk  magunkon.  Fogódzókat  cti-
nálni  a  lépcsőkre,  a  meredek utak  mellé.  Fogódzó  kar-
fák,  kötelek.

FOGOLY,  (fog-oly)  fn.  tt. foglyot  v.  fogolyt,  tb.
foglyok.  1)  Személy,  kit  szabadságától  megfosztva
elzárnak*,  fogva  tartanak.  Hadi  foglyok;  vármegye
foglyai.  A  foglyokat  szabadon  bocsátani,  kiváltani,  ki-
cserélni.  V.  ö. RAB.  2)  A  tyúkok osztályához tartozó
madárfaj,  nagyságra  a  galambhoz  hasonló,  meztelen
lábakkal,  igen  gyorsan  fut és  nagy  robajjal  szokott
fölreppenni;  húsa  finom  iztt.  (Perdix).  E  második  ér-
telemben  mint  seregeseu,  falkásan  tanyázni  szokott
madár  neve  talán  a folga  v. folka  (falka)  szóval  egy
eredetű,  s  átvetve  annyi  volna,  mint fol-og-ó,  fol-g-ó.
Sőt  falka  gyakran  az  l  kihagyásával  : fóka.  Tehát
fogoly  =  fókoly.  Egyébiránt  alakra  hasonló  a  sereg
törzstől  származott  seregély  szóhoz.

FOGOLYCSERE,  (fogoly-csere)  ősz.  fn.  Vi-
szonyzó  cselekvés,  midőn  a  háborúskodó  felek egy-
másnak  visszaadják  a  foglyokat.

FOGOLYFÜ,  (fögoly-fü)  ősz.  fn.  Növényfaj  n
falfüvek  neméből, melynek  virágosai  nem  szirmosak,
hanem  négyes  basadéku  kehelylyel,  s  ugyanannyi
hímszállal  ellát vak.  (Parietaria  officináiig).

FOGOLYGÖBECS,  (fogoly-göbecs) ősz.  fn.  Kö-
zépszerű  sörét,  milyennel  a  vadászok  foglyokat  lőnek.

FOGOLYHÁZ,  (fogoly-ház)  ősz.  fn.  1. FOG-
HÁZ.

FOGOLYHÁLÓ,  (fogoly-háló) ősz.  fn.  Vadász-
háló  fogoly  madarakra.

FOGOLYKAKAS,  (fogoly-kakas)  ősz.  fn.  A
fogolymadarak  hímé.

FOGOLYMADÁR,  (fogoly-madár)  ősz.  fn.  1.
FOGOLY  2).

FOGOLYÖR,  (fogoly-őr) ősz.  fn.  őr  a  fogház-
ban, ki  a  foglyokra  vigyáz.

FOGOLYSÍP,  (fogoly-síp)  ősz.  fn.  Dióhéjból
készített  vadászeszköz,  melylyel  a  foglyok  hangját
utánozzák.

FOGOLYTÁRS,  (fogoly-társ)  ősz.  fn.  Ugyan-
azon  fogságban,  fogházban  levő  emberek  egymásnak
fogolytársai.

l  FOGOLYTÜKMA, (fogoly-tukma)  ősz. fn.  Tuk-
•  ma  vagyis  szerződés, alkudozás,  a  hadi  foglyok  vi-
•  szonyos  kiadására  nézve.
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FOGOLYUL,  (fog-oly-ul)  ih.  Fogolykép,  fogoly
gyanánt,  fogolyul  Ittarlótíalni  valamely  nemzet  kö-
veté/,

FOGÓMÜ,  (fogó-mü)  ősz.  fn.  Eszköz, mely fogó
gyanánt  használtatik.

FOGONTOZÁS, (fog-on-t-oz-ás) 1. FOGÓDZÁS,
v. ö. FOGONTOZIK.

FOGONTOZIK,  (fog-on-t-oz-ik)  k.  m.  fogontoz-
tam,  —(dl,  —ott.  A  székelyeknél  ám.  fogódzik, ka-
paszkodik, caipeszkedik.  Fogó utazik a gyökér  a  földbe,
a  denevérek  egymásba,  a fára  hágó az ághoz,  a,  paszuly
ina  a  karóhoz.  (Kriza  J.).

FOGORVOS,  (fog-orvos)  ősz.  fn.  Fogak  bajai-
nak,  fájdalmainak  gyógyításával  foglalkodó  személy.

FOGORVOSI,  (fog-orvosi)  ősz.  mn.  Fogorvost
illető, arra  vonatkozó.  Fogorvosi  műtétei.

FOGORVOSLÁS,  (fog-orvoslás)  ősz.  fn.  Fájós
fogak  gyógyítása.

FOGÓVAS  ,  (fogó-vas)  ősz.  fn.  1) Vas  eszköz
némely  vadak  vagy  kártékony  állatok  megfogására.
Ilyenek  :  vidravas,  patkányfogó,  gerényfogó  stb.  2)
Eszköz,  melylyel  a  szűcsök,  tímárok  asztalhoz  szorít-
ják  a  tisztítás  alá  vett  bőrt.

FOGPARANCS,  (fog-parancs)  ősz.  fn.  Hatósági
parancs,  mely  valakinek  elfogatását  rendeli.

FOGPÉP,  (fog-pép)  ősz.  fn.  Pépféle  szer, me-
lyet  a  fogak  tisztítására,  s  épen  tartására  vagy  a hi-
ányzók  pótlására  használnak.

FOGPISZKÁLÓ,  (fog-piszkáló) ősz.  fn.  Hegyes,
vékony  tüforma  eszköz  tollból,  fából  stb.  melylyel  a
fogak  közt  maradt  étel  részecskéit  kipiszkáljuk.

FOGPOR,  (fog-por)  ősz.  fn.  Állati,  növényi
vagy  ásványi  testekből  készített  por  a  fogak  tisztán
és  épen  tartására.

FOGRAGASZ,  (fog-ragasz)  ősz.  fn.  1)  1. FOG-
PÉP.  2)  A  mohok  rendéhez  tartozó növénynem ; tok-
jának  szája  kettős  pártázatú  , a  külső  tizenhat  fogú,
foga  hegyei  öszveragadtak  és  görbék.  (Funaria).

FOGRESZELÖ,  (fog-reszelő)  ősz.  fn.  Fogászok
eszköze,  melylyel  a  hibás,  romlani  indult  fogakat  le-
reszelik.

FOGREDV  , FOGREV,  (fog-redv  v.  -rév)  ősz.
fn.  A  romlásnak  indult  fogak  baja  ,  midőn  rohadni,
revesedni  kezdenek.

FOGROJT,  (fog-rojt)  ősz.  fn.  A  mohok rendébe
tartozó  növénynem;  tokszájának  belső  pártázata  roj-
tos  hajszálakból  áll.  (Grimmia  Bryum).  Verhenyes,
karctolt  fogrojt.

FOGSÁG ,  (fog-ság)  fn.  tt. fogság-ot.  Állapot,
midőn  valaki fogva,  fogoly gyanánt  tartatik.  Fogságba
esni.  Fogságban  szenvedni.  Fogságból  kiszabadulni.
Fogságba  ejteni,  vetni  valakit.  Törvényi  értelemben
csak  kisebb  törvényszegésekért  (vétségek-  és  kihágá-
sokért)  szabnak  fogságot,  de  nagyobbakért  (bűntette-
kért)  börtönt.

FOGSIPOLY,  (fog-sipoly)  ősz.  fn.  Sipolyféle
kór  állapot  a  fogban  vagy  fogakban.  V.  ö. STPOLY.
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FOGSOR,  (fog-sor)  ősz.  fn.  Egymás  mellett álló
több  fogak  sora.  Alsó  fogtor,  feltS  fogtor.

FOGSZÉR,  (fog-szer)  ősz.  fn.  Szer, azaz gyógy-
szer  a  fogbajok,  fogfájások  ellen.

FOGSZÖR,  (fog-szőr)  ősz.  fn.  Lopvanősző  nö-
vénynem  a  mohok rendéből;  tokszájának  belső  pár-
tázata  tizenhat  szőrű.  (Neckera  Hypnum).

FOGSZÚ,  (fog-szú)  ősz.  fn.  1.  FOGREDV.
FOGTAN,  (fog-tan)  ősz.  fn.  Tan  a  fogak  ter-

mészetéről,  s  azoknak  épen  tartásáról  és  gyógyításá-
ról.  (Odontologia).

FOGTAT,  (fog-tat)  áth. és  mivelt.  1) Fogságba
tetet,  elfogat,  befogat.  Régies  ige. 2)  Kemenes  alján,
ám.  vallat,  szólni  kényszerít,  unszol,  máskép  :  foktat.

FOGTÖRÖ,  (fog-törö)  ősz.  fn.  1. FOGZÜZÓ.
FOGULATLAN,  (fog-ul-atlan)  mn. tt  fogulat-

lan-t,  tb.  —ok.  Részrehajló  előérzés  vagy  előítélet
nélkül  levő;  a  dolgokat, úgy  mint vannak,  kedvezés
vagy ellenszenv  nélkül  tekintő.

FOGULATLANSÁG  ,  (fog-ul-atlan-ság)  fn.  tt.
fogulatlanság-ot.  Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki
fogulatlan,  v. ö.  FOGULATLAN.

FOGULT,  (fog-nl-t)  mn.  Érzéseiben,  gondolko-
zásában,  ítéletében  részrehajló,  pl.  ellenszenv,  rokon-
szenv,  indulat stb. miatt.  Szokottabban  :  elfogult.

FOGULTSÁG,  (fog-ul-t-ság)  1.  ELFOGULT-
SÁG.

FOGVA,  (1), (fog-va)  állapotjegyző.  Fogottan,
el-  v.  befogottan.  Fogva  ülni.

FOGVA,  (2),  (fog-va)  névutó.  Vonz  1)  távolító
ragu  neveket,  s  ám.  kezdve,  bizonyos  helyből  v. idő-
ből  kiindulva.  Tetőtől  fogva  talpig.  Bécstől fogva  Pet-
tig.  Új  évtől  fogva.  Mától  fogva  hónapig.  2)  Nál  nél
ragu  neveket,  s  ám.  által,  szerént, azért.  Ö  erejénél
fogva  többet  is  megbirhat.  Hivatalánál  fogva  köteles
dolgozni.  Ennél  fogva  nincs  mit  reméllenem.  3)  Hasz-
náltatik  az  általán  határozóval  :  általán  fogva,  ám.
általánosan,  a  dolgot  minden  tekintetben  véve.  Álta-
lán fogva  használhatlan  ember.

FOGVACZOGÁS,  (fog-vaczogás)  ősz.  fn.  Álla-
pot,  midőn  a  fázó,  hideglázban  szenvedő  ember  fogai
öszveütödnek.  V.  ö. VACZOG.

FOGVÁJÓ,  (fog-vájó)  ősz.  fn.  1.  FOGPISZ-
KÁLÓ.

FOGVÁJÓTOK,  (fog-vájó-tok)  ősz.  fn.  Tokocs-
ka,  melyben  a  fogvájót  tartani  szokás.

FOGVÁLU,  (fog-válu)  ősz.  fn.  Üreg  az  állkap-
cza  felső  és  alsó  részén,  melyben  mint  váluban  a  fo-
gak  gyökeredzenek.

FOÖVÁST,  (fog-va-ast)  névutó,  1.  FOGVA,
névutó.

FOGVÁSULÁS,  (fog-vásulás) ősz.  fn.  Kellemet-
len  érzés  a  fogakban,  melyet  leginkább  az  igen  csí-
pős  savanyú  ételek  és  italok  gerjesztenek,  s  melynek
következtében  a  rágás  egy  ideig  némi  fájdalommal
történik.
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FOGZÁS,  (fog-z-ás)  fii.  tt  fogeát-t,  tb.  —ok.
Az  állat  fejlődésének  azon állapota vagy kora,  midőn
fogai  nőnek.

FOGZIK,  (fog-z-ik)  k.  m. fogt-ott,  htn.  —ám.
Mondjuk  csecsemőkről  és  emlős  állatokról,  midőn
fogaik  nőni  kezdenek.

FOGZOMÁNCZ,  (fog-zománcz) ősz.  fn.  A  fogak
külső  kemény  máza, mely  ha elkopik,  a  fogak b rom-
lásnak  indulnak.

FOGZUZÓ,  (fog-zuzó)  ősz.  fn.  Gúnyneve az oly
fogorvosnak,  ki  a  fogakat,  s  helyett  hogy  kihúzná,
öszvezúzza.  Hasonló  gúnyos  elnevezés  : nemnuró  e
helyett  szemorvos.

FOGY,  önh.  m. fogy-tam,  —tál,  —ott.  Keve-
sebbé, kisebbé lesz, mennyiségéből,  tömegéből veszt,
több és  több  hiánya  lesz.  Fogy  a  pén*,  ha  költenek
belőle,  fogy  a bor, ha innák.  Elfogy  a  vagyon, ha
reá  nem  keretnek.  (Km.)  Kifogy  mindenéből, mint kol-
dus  az  énekből.  (Km.)  Megfogy,  azaz  elsoványodik.
Fogynak  a  róttál  táplált  barmok.  Fogy  a  becsülele,
híre,  neve.

Bókon  a  hagy  és fonny-ad  igékkel.  Finnül puu-
tun  ám.  fogyok.

FOGYAD,  (fogy-ad)  önh.  m. fogyad-t.  Elavult
ige,  ám.  fogy  vagy  inkább  fogyó  állapotban  létezik.
V.  ö. FOGY.

FOGYADÉK,  (fogy-ad-ék)  fn.  tt.  fogyadék-ot.
Ami  a  többi  elfogyott  részek  után fenmaradt, s minek
elmultával  az  illető  egész  végképen  elfogy.  Szokot-
i&bbsji:  fogyaték.

FOGYÁS,  (fogy-ás)  fn.  tt  fogyát-t,  tb.  —ok.
Állapot,  midőn  valami kisebbedik, kevesbcdik, részei
egymás  után  vesznek.  V.  ö. FOGY.

FOGYASZT,  (fogy-asz-t)  áth.  m.  fogyatzt-ott,
pár.  fogyan-t*.  1)  Eszközli, hogy  valami  fogyjon;
különösen  :  emészt;  elhasznál;  kevesbít;  soványít.
Fogyasztani  a* eleiéget.  Nagy  városban tokot  fogyatt-
íanak. A  koplalót  ét  nehéz  munka fogyatztja  a barmot.
2)  Bodrogközben,  ám.  a  harisnyakötésben  egy  szem
helyett  kettőt  vesz,  tehát  a  munkát fogyasztja,  végé-
hez  közelebb  viszi.

FOGYASZTAL,  (fogy-asz-t-al)  áth.  lásd  : FO-
GYASZT.  Képzésre  hasonló  marantal, vigatttal  stb.
igékhez.

FOGYASZTÁS,  (fogy-asz-t-ás)  fn.  tt.  fogyatz-
tát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által  azt  teszszük,
hogy  valami  fogyjon.  V.  ö. FOGY.  Ételek,  italok  fo-
gy atttáta.  Áruk,  ipar csikkek  fogyatttdta.

FOGYASZTÁSI,  (fogy-asz-t-és-i)  mn.  tt  fo-
gyatztáti-t,  tb.  —ak.  Fogyasztást  illető, arra  vonat-
kozó.  Fogyatttáti  vám, adó,  azaz  , melyet a  fogyasz-
tandó,  elhasználandó  áruktól, eleségtől  stb. kell bizo-
nyos  esetekben  fizetni

FOGYASZTÓ ,  (fogy-asz-t-ó)  fn. és mn. tt  fo-
yyaszió-t.  1)  Személy,  ki  valamit fogyaszt,  felemészt,
elhasznál.  'Jtibb  a  fogyasztó,  mint  a  termeli!  vagy  ké-
rető.  2)  Emésztő,  használó,  felhasználó,  soványitó.
Ktnyérfogyasttó  munkátok.  Tettfogyatstó  nyavalya.

FOGYAT,  (1),  (fogy-at)  áth.  m.  fogyat-tam,
—tál,  —ott, pár. fogyott*.  1. FOGYASZT.

FOGYAT,  (2),  (fogy-at)  fn.  tt  fogyat-ot.
Személyragozva: fogyatom,  fogyatod,  fogyata,  v. szo-
kó ttab bán  : fogytam,  fogytad,  fogyta.  Állapot, midőn
valami  fogy.  Hold  fogyta.  A  bor  már  fogytán  van.
Becsület  fogytáig  maradni  valahol.  Életem  fogytáig
vagy  fogytámig  el  nem  hagylak.  Fogytiglan.  Fogylon
fogy.  Finnfii  puuteí  ám.  fogyatkozás.  V.  ö. FOGY.

FOGYATÉK,  (fogy-at-ék)  fn.  tt  fogyaték-ot.
Azon  csekélység,  vagy  valaminek  alja,  mi  a  többi,
vagy  jobb  részek  elfogyása  után  megmaradt.  Ők  a
bor  javát  megitták,  nekünk  ctak  a fogyaték  maradt.
Használják  öszvetéteiekben is, pl. fogyatékbor,  fagya-
tékeletég,  fogyatéknyáj,  -pénz  stb.

FOGYATÉKOS,  (fogy-at-ék-os)  mn.  tt.  fogya-
tékot-t  v.  —át,  tb.  —ak.  Aminek  fogyatéka  van,
hiányos,  nem  egész.

FOGYATKOZÁS, (fogy-at-koz-ás) fn. tt.  fogyat-
kotát-t,  tb.  —ok.  1)  Szüntelen  fogyó  állapota  vala-
minek.  Kövérségnek,  egészségnek  fogyatkozása.  2)
Hiány,  szükség.  Fogyatkozást  tttnvedni  az  eleiégben.
Nagy  fogyatkozás  van  a  takarmányban.  3)  Szükölkö-
dés,  nélkülözés.  Megszokni  a fogyatkozást.  4)  Erköl-
csi  hiány,  hiba.  A  gyarló  embernek  tok  fogyatkozásai
vannak.  5)  Az  égi testeknek,  különösen napnak, hold-
nak  azon  állapota,  midőn  fényességőket  más sötét égi
test  egy  időre  elfödi  szemeink  elől.  Napfogyatkozás,
holdfogyatkozás.

FOGYATKOZAT,  (fogy-at-koz-at) fn.  tífogyat-
kozat-ot.  Fogyatkozás  elvont értelemben,  hiány. „Egy
fogyatkozatod  teneked*  (unum  tibi  deest).  Tatrosi
codez.

FOGYATKOZATLAN,  (fogy-at-koí-atían)  tt.
fogyatkotatlan-t,  tb. —ok. Régies, ám. el  nem fogyat-
kozó.  „Fogyatkozatlan  kéneset*  (non  deficicntem
thesaurum).  Tatrosi  cod.

FOGYATKOZIK,  (fogy-at-koz-ik)  k. m.  fogyat-
koz-tam,  —tál,  —ott.  Fogyásban  van,  fogyásnak  in-
dul ;  kisebbedik;  szegényedik;  sov&nyodik;  keves-
bedik; a  régieknél  : hiányzik.  „Még egy  fogyatkozik
teneked"  (adhuc unnm  tibi  deest). Tatrosi  cod.  Elfo-
gyatkozik,  megfogyatkozik.

FOGYATKOZOTT,  (fogy-at-koz-ott)  mn.  tt
fogyatkozott-at.  Fogyásnak  indult, kevesbedett,  sová-
nyodott  V.  ö. FOGYATKOZIK.

FOGYATÓ, (fogy-at-ó) mn. tt. fogyató-t.  Emész-
tő,  elhasználó, soványitó.  Életfogyató  gondok,  nyava-
lyák.  Teitfogyató  koplalás.  Máskép  :  fogyasztó.

FOGYDOGÁL,  (fogy-dog-ál  v.  fogy-d-og-ál)
önh.  és  gyak.  m. fogydogál-t.  Lassan-lassan, részen-
ként  elfogy,  felemésztődik,  elvész,  kevesbedik.  Na-
ponkénti  kiadattál  fogydogál  a pén*.  Lecsapolát  által
fogydogál  a  tó  vize.

FOGYHAT,  (fogy-hat)  önh. és  tehető  m.  fogy-
hattam, —tál,  —ott.  Kevesbedhetik,  kisebbedhetik,
soványodhatik  stb.  V.  ö. FOGY.
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FOGYHATATLAN,  (fogy-hat-atlan)  mn.  tt.
fogyhataOan-t,  tb, —ok. Ami el  nem fogyhat,  amiből
mindig  marad  valami,  folyvást  tartó.  Kifogyhatatlan
beszédlí  ember.  Elfogyhatattan  kincs,  gatdagtág.  Ha-
tározóilag  ám.  fogy hatatlanul,  el  nem  fogyhatólag.

FOGYHATLAN, (fogy-hat-lan) 1. FOGYHA-

TATLAN.
FOGYOTT,  (fogy-ott)  mn. tt. fogyott-aí.  Eredeti

vagy  elébbi  épségéből,  nagyságából  vesztett.  Fogyott
erő.  Fogyott  bátorság.  Ügyefogyott,  ám.  kinek  ügye
ross  lábon  411,  kit  senki  nem  pártol, elhagyatott nyo-
morú.

FOGYTIG,  (fogy-t-ig)  ih.  Egész  végig,  addig,
míg  valami  végképen  elfogy.  Fogytig  tirítgetni  a bo-
rőt  kancsót.

FOH,  elvont gyök,  s  utánzása azon tompa hang-
nak,  moly  kebelünk  mélyéből  tolul  föl,  midőn  bána-
tos,  fájdalmas,  sovárgó  érzésből  lélekzetet  veszünk,
felohajtunk.  Innen  erednek  : fokán,  fohástkodik  stb.
Rokona  : soh,  mint a  sóhaj,  sóhajt  szók  gyöke.

FOHÁSZ,  (foh-ász  v.  foh-á-oz)  fn.  tt.  fohán-t,
tb.  —ok.  E  szó  azon  öszvctett  természeti  hangok
utánzását  fejezi  ki,  melyek  bánatos,  fájdalmas  érzés
kitörésekor  fokozatosan  emelkednek  és «lászállanak.

„Nem  szólhatok ; nyögésem  néma jaj  ;
Szó és  fohász  kihalnak  ajkimon."

„Oldódjatok  ti  megkövült  tagok  ,
Szakadj  fel  dűlt  keblemből,  óh sóhaj  !
Légy  mint a  földrcuditő  égi  vész ,
Bútól,  haragtól  terhes  és  szilaj."

(Az  élő  szobor).  Vörösmarty.

FOHÁSZKODÁS,  (foh-á-sz-kod-ás)  fn.  tt.  fo-
hástkodas-t,  tb.  —ói.  Fohászra  vagy  fohászokra  fa-
kadás,  kitörés.  Bűnösök, imádkozok fohászkodása.  Fe.l-
fohástkodás.

FOHÁSZKODIK,  (foh-á-sz-kod-ik) k.  in.  fohász-
kod-tam,  —tál,  —ott.  Fohászra  vagy  fohászokra  fa-
kad.  V.  ö. FOHÁSZ.  Fohászkodik,  mint  a  kárvallott
rtigány.  (Km.)  Úgy  üdvözölj,  a mint fohászkodni.  (Km.)
Nagyot  fohászkodni.  Istenhez  felfohászkodni.

FOHÁSZKODÓ,  (foh-á-sz-kod-ó) mn. tt  fohász-
kodó-t.  Fohászra  vagy  fohászokra  fakadó,  törő.  Fo-
hászkodó  Minö»,  szegény.

FŐJ,  részint  elvont  gyöke  fojt  (tulajdonképen
fo-ít  v. fn-ít)  igének  és  származékainak ;  részint  táj-
divatoi  kiejtéssel  ain. f  oly.

FOJFALVA,  1.  FOLYFALVA.
FOJOSÓ,  (foj-os-ó,  azaz  foly-os-ó)  fn.  tt.  fojo-

só-t.  1)  Ormánsági  tájnyelven  ain.  nátha,  csúzos  orr-
folyás.  2)  1.  FOLYOSÓ.

FOJT,  (fo-ít, azaz fu-ít, vagyis fu-jt  [göcsejiesenj
ám.  fúni  kényszerű,  a  lélekzést  erőied,  a  lélekzésen
erőszakot  tesz,  t.  i.  gyöke  fű  v.  /tt,  honnan  lesz  :
fu-ü  [=  fújt  v. fojt],  továbbá  fu-td  [= fűl j ,  mint gyű,
gyu-tí,  gytt-úl;  gyU,  gyU-it,  gyU-ül  stb.);  áth.  m.  fojt-
ott, htn. —ni  v.  —ani.  1)  Tulajd.  ért  valakit  vagy
valamit  úgy  torkon  ragad,  szorít,  hogy a lélekzet erő-

tetése,  sőt  erőszakos  elnyomása  miatt  kimúl,  meghal,
megdöglik.  V.  ö. FÜL.  Kötéllel-  megfojtani  valakit.
Nyakon  fojtani.  A  gtirény  csibéket,  tyúkokat fojt.  2)
Szélesb  ért. öl,  megöl,  különösen  vízbe  mártva, me-
rítve.  Vízbe  fojtani  az ebköly kokét.  Hogy  az  Isten  fojtsa
meg  !  V.  ö.  FÚLASZT.  3)  Valaminek  szabad  párol-
gását , gőzölgését  elnyomja,  elrekcazti.  Mustot  fojta-
ni.  4)  Szorít,  lélekzetet  elnyom.  Ez  a  körte,  alma
igen fojt.  Fojtja  ötét  a  köhögés.  5)  Lenyom,  leszorít.
Lefojtani  puskába  a  töltést.  6)  Csomóra  fojtani  vala-
mit,  ám.  csomóra  kötni,  szorítani.  Csomóra  fojtani  a
ruhakötöt,  szalagot,  galyamadzagot.

FOJTÁS ,  (fo-ít-ás  ,  fu-ít-ás)  fn.  tt. fojtás-t,  tb.
—ok.  1)  Cselekvés,  midőn  élő állatot  megfojtunk.  V.
ö. FOJT.  2)  Kócz,  kender,  papiros,  ruha  stb.  mivel
a  puskába,  ágyúba  a  töltényt  leszorítják.  Puskaoesz-
szöoel  leverni,  körömvassal  kihúzni  a  fojtást.

FOJTÁSHUZÓ,  (fojtás-húzó)  ősz.  fn.  Köröm-
vas  a  puskavcssző  végén,  melylyel  a  puskába  vert
fojtást  ki  lehet  húzni.

FOJTÁST,  székely  *zó ;  1.  FOLYVÁST.
FOJTÓ,  (1), (fo-ít-ó,  fu-ít-ó)mn.  tt. fojtó-t.  Aini

fojt,  azaz  lélekzetet  elnyomja  vagy  annak  elszorítása
által  valamely  élő állatot  megöl,  vagy  párát,  gőzt  el-
nyom,  elszorít  vagy  a  légcsőt  öszvehúzza.  Fojtó  leve-
gő".  Fojtó  dugasz, fedő  valamely  edényen.  Fojtó  elede-
lek,  italok.  Fojtó  hurut.  V.  ö. FOJT.

FOJTÓ, (2), (1. föntebb)  fn.  tt. fojtó-t.  1)  Sze-
mély,  ki  valakit  megfojt.  2)  Edényfedő , mely  által
gőzt,  párát  elszorítanak,  elfojtanak.  3)  Szer,  anyag,
mely  az  élő  állatot  megfojtja.  4)  Némely  palóczok-
nál  ám.  fekete  nyakravaló  ,  melyet  a  fehérszemélyek
ékességül  nyakokra  szorítanak.  5)  A  székelyeknél
pálinkafőzéskor  a  katlanban  befojtott  rövid  égő  fa.

FOJTOGAT,  (fo-ít-og-at)  áth. és  gyak.  m.  főj-
togat-tam,  —tál,  —ott.  1)  Valamely  embert  vagy
állatot  nyakánál  szorongatva  meg  akar  ölni.  Egyik
verekedő  fojtogatja  a  másikat.  Egymást  fojtogatják.
2)  Többet  egymás  után  megfojt.  A  gerény  fojtogat-
ja  a  csibéket.  A  róka  fojtogatja  a  Indákat.  V.  ö.
FOJT.

FOJTOGATÁS,  (fo-ít-og-at-ás)  fn.  tt.  fojtoga-
tát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamely  embert
vagy  állatot  fojtogatnak.  V.  ö.  FOJTOGAT.

FOJTÓKARIKA,  (fojtó-karika) ősz.  fn.  A  pár-
nadcszkát  a  tengelyhez  kapcsoló  vas  karika.

FOJTÓKEH,  (fojtó-kch) ősz.  fn.  Keh  vagy  hu-
rut,  mely  a  légcsőt  szinte  föladásig  elszorítja.

FOJTÓLÉG,  (fojtó-lég)  ősz.  fn.  Lég, mely  az
állatokat  megfojtja.  Különösen  azon  lég, mely  fojtó-
anyagból  s  mclcganyagból  áll,  és  sem  íze, sem  bűze
nincs,  s  melytől az  emberek  és  állatok  tüstént  tncg-
fúlnak,  az  égő  testük  elalusznak;  egyik  alkotó-
részét  teszi  a  közönséges  levegőnek,  mely  mindig foj-
tóbb  lesz,  mennél  több  gyúlékony  test  ég  el  benne,
s  mennél  több  lehelés  által  megtisztátalanúl  (Gas
azoticum).

56»



887 POJTOS—FOKHAGYMA FOKHATVANAD—FOKOZATOS 888

FOJTÓ8,  (fo-ít-ó-os)  mn.  tt  fojtót-t  v.  — át,
tb.  —ok. Oly  ételekről  és  italokról  mondják,  melyek
íze  igen  fanyar,  savanya,  vagy  melyek  szárazak.  Főj-
tót  vadkOrte,  áttolt  körte.  Fojtó*  lőre.  ZriraOan  fojtó*
gombáét.

FOJTÓ8AV,  (fojtó-sav)  Ősz.  fn.  Sav,  mely  sa-
létromból  választatik  el,  s  folyó  alakban  állítható
elé.  (Acidum  nitri).

FOJTÓSAVACS,  (fojtó-savacs)  ősz.  fn.  A  füs-
tölgő  fojtósavnak  vörhenyeges  része, mely  cseppekbe
csak  nehezen  áll  öszve,  és  fölötte  repülékeny.  (Aci-
dum  nitrosum).

FOJTOTT,  (fo-ít-ott)  mn.  tt.  fojtott-aí.  Ami
fojtva,  elfojtva  van.  V. ö. FOJT.  Fojtott  ember.  Vízbe
fojtott  eb,  Ctomóra fojtott  madzag.  Elfojtott  léUkzeí.

FOK,  (1),  fn. tt  fok-ot.  Általán jelent I) valami
kiállót, kitűnőt, kiválót  Különösen  1) Előhegy,  azaz
valamely  hegyláncznak  homlokzata,  előnyomuló  ré-
sze,  mintegy  feje.  Jó  remény foka.  2) Földcsúcs, mely
a  tengerbe  nyomai.  3)  Lépcső,  mely  bizonyos magas-
ságon  tüntet  elé  valamit.  Lajtorja  foka.  Átv.  magas-
ság, emelkedés.  A  műveltség  f S fokára  eljutott  népek.
4) Tű  lyuka  vagy  lyukas  vége.  Tű fokába  belehúzni
a  czérnát.  6)  Némely  eszközök  vastagabb  vége,  feje.
Kalafác*  foka,  buzogány f oka.  6)  Némely  eszközök
és  fegyverek  vastagabb  széle,  mely  az  él-neí  ellen-
téte. Kard  foka,  fejtéé  foka,  két foka.  7) Határ,  vég,
innen  : fokkS,  ám. határkő.  Foleheyyen  áttni,  ám. va-
laminek  a  végén,  szélén. V.  ö. FOKHEGY.  Többféle
jelentése  rejlik  ezen  közmondatban :  Mindennek meg
van  a maga  oka foka,  azaz  kifolyása  vagy  vége,  ha-
tára, n) Áradáskor  vagy  lecsapolás  által  a  nagyobb
vizekből  ktfolyó  ér, csatorna. Innen  :  Sió-fok,  azaz a
Balaton  vizének  a Sió csatornáján  kifolyása.  Innen  :
árkolat  jelentése van ezen  helynevekben:  Debrin fok,
Daróctfok,  Kemény  f ok.

FOK,  (t),  SIÓ-, SZABAD—, faluk Veszprém
megyében; helyr.  Fok-on,  —rá, —ról.

FÓKA,  (hellénül  qpto'xíj)  fn.  tt  fókát.  1) Az em-
lős  állatok  közé  tartozó  vizi és  szárazföldi  állat,  szé-
lesre tertyedő  testtel, mely  hátrafelé mindinkább kes-
kenyebbé  lesz, s  halfark  alakjában  végződik.  Külön-
féle  fajai  a  szerént  neveztetnek, amint  egyik  vagy
másik  szárasföldi  állathoz  hasonló,  pl.  orozlán  fóka,
medve fóka,  borjú  fóka  stb.  (Phoca.).  2)  Némely pa-
lóczos tájszólások  szerént  e  helyett  használtatik:  fal-
ka,  azaz  sereg, csapat  valamely  állatfajból.  Egy  fóka
olcOr,  tehén.  Két  fóka  Idd.  L.  FALKA.

FOKÁBA,  (fok-á-ba)  ih.  Essék  vidékén, Bara-
nyában, ám.  minapába  vagyis  azon  időben, mely  a
jelent  megelőzi,  tehát  az  időnek  már  mintegy  fo-
kán  áll.

FOKÁN,  FOKÁNY,  (fok-án,  fok-ány)  fn.  tt.
fokdn-t,  tb.  —ok.  Vízhordó  kanna, rocska.  Székely
szó. Nevét  hihetőleg  onnan  vette,  mivel  foka,  azaz
füle  van.

FOKHAGYMA  v.  HAJMA,  1. FOGHAJMA.

FOKHATVANAD,  (fok-hatvanad)  ősz.  fn.  Az
oly  mértékben,  mely  fokokra  (gradus)  van  felosztva,
jelenti  a  foknak  hatvanad  részét. Máskép  :  teréét.

FOKHELY,  (fok-hely)  ősz.  fn.  1)  Kereskedő-
hely,  város,  melynek  t  i.  foka,  kikötője,  öblös  vize,
tengere  van.  2) Határ-  vagy  végváros.

FOKHÉGY,  (fok-hegy) ősz.  fn.  1)  Ahegyláncz-
ból  előnyomuló, különösen,  sik  térre  vagy  tóba, ten-
gerbe  nyúló  hegyhomlok.  2)  A  székelyeknél  akár-
mely  tárgynak  a vége, széle.  Fokhegyen  állni,  vala-
minek  a  szélén  állni,  honnan ezen  álló  valami  kőny-
nyen  leéghetik, pl. a  pohár  az asztal  szélén, a kecske
a  szirt  élén.  (Kriza  J.).

FOKÍV,  (fok-ív) ősz.  fn.  A  360  fokra felosztott
körnek  íve.  Ilyen  pl.  azon fokív,  mely  által  a  tenge-
részek  az  égi  sark  magasságát  mérik, ú.  m.  körne-
gyed,  kiírhatod,  környolctad.  (Quadrans,  Sextana, Oc-
tans),  továbbá  azon félkörív,  melyet  a  háromszög  át-
vitelére használnak.  (Transportenr).

FOKKŐ,  (fok-kő) ősz.  fn.  Határkő.  Régies.
FÓKODIK,  (fó- v.  fű-kod-ik)  k.  m.  fókod-tam,

—tál, —ott.  Öszvehuzott  tájszó  a fualkodik  igéből,
ám.  fuvás  által,  szél  által  felszárad.  Fókodik,  felfóko-
dik  a* út.  V.-ö.  FÜVALKODIK.

FOKORÚ, puszta  Heves  megyében; helyr.  Fo-
leorú-n,  —rá,  —ról.

FOKONKÉNT,  (fok-on-ként) ih.  Fokról  fokra,
fokozatosan,  mindig  valamivel  elébb,  vagy  folebb
haladva.

FOKOS,  (1),  (fok-os)  fn. tt.  foko*-t,  tb. —ok.
Bot,  melynek  fejére  erős,  kitűnő  fokú  balta  alakú
eszköz  van  ütve,  máskép  :  ctdkány.  Fokaitól  fejbe
ütni  valakit.  A fokost  felakatttani  a  nyeregkápára.

FOKOS,  (2),  (fok-os)  mn. tt  fokot-t  v.  — ál,
tb.  —ok. Aminek foka  van.  Fokot  fejtté.  Fokot  la-
pfay>  folyó.

FOKOZ,  (fok-oz)  áth.  m.  fokot-tam,  —tál,
—ott.  1)  Valamit  fokkal  ellát  vagy  pedig  fokokra
osztályoz.  Megfokotni  a  botot.  Kélt,  kardot  fokotni.
Több  egymáttal  Sttvehaionltíott  tárgyat  fokotni.  Fel-

fokozni.  Nagyon felfokozta  igényét,  kivántágát,  remé-
nyét.  2)  Nyelvtani  ért.  a  melléknevet  vagy  mellékné-
vül  használt  más  nevet  bizonyos ragok által hasonlító
állapotba  helyez, pl. jó, jobb, legjobb,  nagy,  nagy-
obb ,  Uget-legnagy-obb.  3)  Czérnát  húz  a  tű  fokába.

FOKOZÁS,  (fok-oz-ás)  fn.  tt.  fokozát-t,  tb.
—ok.  1)  Valaminek  fokkal  ellátása  vagy  fokokra
osztályozása.  2)  Nyelvtani  ért  hasonlítás!  ragozás.
V.  6. FOKOZ.

FOKOZAT,  (fok-oz-at)  fn.  tt.  fokozat-ot.  Lép-
csó'zet,  valaminek  oly  osztályzata,  melynél  fogva  an-
nak  különböző részei  közt  nagysági  tekintetben bizo-
nyos  emelkedés,  egymás  fölötti  állás  létezik.  Hivata-
lok fokozata  ;  rangok fokozata ;  műveltség  fokozata.

FOKOZATOS,  (fok-oz-at-os)  mn. tt  fokozato*-t
v. —át, tb.  —ok.  Fokozattal  biró, ellátott, fokon-
ként  emelkedő,  nagyobb.  Fokozatot  feljárd*.  Fokoza-
tot  előmozdítás  a  liioatalokban. V.  ö.  FOK.
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FOKOZATOSAN, (fok-oz-at-os-an)  ih.  Lépesön-
ként,  fokonként,  fokról  fokra  emelkedve.

FŐKÖR,  (fok-ör)  ősz.  fn.  A  vár  fokán  vigyázó
kstonaör.

FOKPOLCZ,  (fok-polcz)  ősz.  fn.  Egyes  hajlás
vagy  nyugpont,  melyet  a  fölfelé  haladó  izenként ér,
vagyis  azon  test  vagy  tárgy,  mely  a  nyugpontnak
alapúi  szolgál.  Ilyen  fokpolczok  az  egyes  lépcsők
vagy  a  lajtorja  fokai,  ágai. Átv. egy-egy  rang-  vagy
hivatalosztály,  pl.  hadnagyság,  kapitányság,  örnagy-
ság;  szolgabiróság,  alispánság  etb.

FOKTÁJ,  (fok-táj)  ősz.  fű.  Táj, vidék ,  tarto-
mány,  mely  valamely  tengerbe  mélyen  benyúlik.

FOKTŐ, (1), (fok-tö)  ősz.  fn.  Azon  pont,  hol  a
fok  nevű  vízfolyás  vagy  ér  vagy  csatorna  a  derék-
vízzel  érintkezik.  V.  ö. FOK  és  TŐ.

FOKTŐ, (2), falu  Pest  megyében;  helyr.  Fok-
tS-n,  —re,  —rSl.

FOKVÁR,  (fok-vár)  ősz.  fn.  1)  A  várat  kör-
nyékező' , s  a  vár  kerületéből  mintegy  fok  gyanánt
kiálló  erőség,  bástya.  2)  Az  ország  határán  fekvő
vár,  véghely,  végvár;  régiesen és  egyszerűen :  vég,  (a
végek).

FÖL, (1), (fo-1)  1)  elvont  gyök,  melyből  fold,
folt  stb. szók  származnak;  jelentése,  ám.  a  rokon
hangú föl,  1. FOLD,  FOLT.  2)  Némely tájék  kiejtése
szerént,  ám.  foly.

FÖL, (2),  v.  FÓL,  régi  fn.  mely  a  hasonlólag
elavult  folnagy  , folnagykodik,  folnagyság  származé-
kok  törzsökét  teszi,  falu  szóval  egy  eredetű,  lásd  :
FALU.

FOLANY,  (föl-  v.  foly-any)  fn.  tt. folany-t,  tb.
—ok. Híg,  folyó  anyag,  mely  kór által  képezve  a
testből  kifoly,  kiszivárog.  (Fluor).

FOLD,  (fol-d)  áth. m.  fold-ntt,  htn.  — a»i  v.
—tri. Valamire  v.  valamin  felül  foltot  vet  vagy  varr.
V.  ö. FOLT.  Toldani  f oldani,  toldás  foldás.  (Toldás
által  valamihez  hozzávarrunk,  hozzáteszünk  valamit,
foldás  által  pedig  azt  felülteszszük).

FOLDÁS  ,  (fol-d-ás)  fn.  tt. f oldat-1,  tb. — ok.
Cselekvés,  midőn valamit  földünk.  V.  ö.  FOLD.

FOLDOZ,  (fol-d-oz)  áth. és  gyak.  m.  foldoz-
iám, —tál,  —ott. Folytonosan,  gyakran fold,  foldás-
sál  foglalkodik.  Csizmákat  f áldozni.  Rongyos  Ungöket
f oldatni.  Ezen  szabó  nem  tud  vj  ruhát  varrni,  csak
ócskákat  foldozni.

FOLDOZÁS,  (fol-d-oz-ás)  fn.  tt. foldotás-t,  tb.
— ok. Folytonos vagy  gyakori  foldás. V. ö. FOLDOZ.
Foldotátból  élő faltisi  csizmadia.

FOLDOZGAT,  (fol-d-oz-gat)  gyak.  átb. m.  fol-
dozgat-tam,  —tál,  —ott, pár.—gass. Folyvást, gyak-
ran,  könnyeden  foldoz.

FOLKUS,  falu  Zemplén megyében  ; helyr.  Fol-
kus-on,  —rá,  —ról.

FOLKUSFALVA,  helység  Thurócj  megyében;
helyr.  Folkutfalvd  n,  —rá,  —ról.

|  FOLNAGY,  (fol-nagy)  ősz.  fn.  tt  folnagy-ot.
Régi  szó,  cléfordúl  a  Münch.  codezben,  s jelent ere-
detileg  falunagyot,  azaz  bírót,  továbbá  majoros gaz-
dát,  sáfárt,  gazdasági  tisztet.  Vala  egy  néminemű kaz-
dag  ember , kinek  vala folnagya.  (Homo  quidam  érát
dives,  qui  habebat  villicum).  Erdélyben  még  ma  is
divatos  szó.

FOLNAGYKODAT,  (fol-nagykodat)  ősz.  fn.  tt.
folnagykodat-ot.  Majorsági  sáfárság,  gazdái  hivatal.
Adjad  számát  te folnagykodatodnak.  (Münch.  eod.).
V.  ö.  FOLNAGY.

FOLNAGYKODIK,  (fol-nagy-kod-ik)  ősz.  k.
múlt.  folnagykod-tam,  —tál,  —ott.  Mint  falunagy
clöljáróskodik,  bíróskodik, továbbá majoros gazdakép
működik,  foglalkodik.  V.  ö. FOLNAGY.  Immár  nem
folnagykodhatol.  (Münch. cod.).

FOLNAGYSÁG,  (föl-nagyság)  ősz.  fn.  Falusi
vagy  községi  bíróság,  továbbá  majoros gazdaság, ma-
joros  gazdái  hivatal, szolgálat.  Hogy  mikor  eltávozta-
tandom  a folnagytágtól,  befogadjanak  engemet  S  hd-
zokba.  (Münch.  cod.).  V.  ö.  FOLNAGY.

FOLOSÚ,  (fol-os-ú,  foly-os-ú)  fn.  tt.  folotú-t.
Göcsejben  ám.  csúszós  nátha,  mely  egyszersmind
daganattal  jár.  Hogy  a folosií  fújjon  föl.  Baranyai
tájejtéssel  :  fojosó.

FOLT, (1), (fol-t,  ain.  föltett  valami, rokonok
vele  a  német  Falté  ,  angol fold,  spanyol fallá, len-
gyel,  cseh fald,  latin plica stb.) fn.  tt. folt-ot.  1) Da-
rabka  szövet,  rongy,  melyet  valamely  ruhaneműn
szakadt  lyukra  föl- vagy  rátesznek,  melylyel  a sza-
kadt  ruhát  vagy  ruhaneműt  kiegészítik,  öszveakgat-
ják.  Foltot  vetni  a  térden  kikopott  nadrágra.  A  ruha
folttal  tart.  Milyen  a  zsák,  olyan  a foltja.  Folt  hátán
folt,  még  azon  is folt.  (Km.)  Megtalálta  zsák  a  folt-
ját.  (Km.).  2) Mocsok, zsír,  szenny,  mely,  mint ruhán
az  oda varrott  folt,  úgy  látszik valamely testen, mely-
be  vagy  melyre  ragad.  Zsirfolt,  olajfolt.  Folt  eteti  a
ruhájába.  Kiszedni  a foltokat.  3)  Természetileg  kép-
zett,  eredeti  jegy  az  állati  vagy  növényi  testen.  Máj-
folt,  szeplöfolt,  húsfolt.  4)  Csoport,  sereg.  Mondják
különösen  holmi apró bogarakról,  robarokról,  férgek-
ről.  Folt  darázs  szállott  a fára.  Folt  méh,  légy  v. méh-
folt,  légyfolt.  A  vadászok  nyelvén  a  vízi  szárnyas
madarakról,  leginkább  vadludak  és  vadruczákról  is
mondják.  (Bérczy  Károly).  5)  Átv.  ért.  erkölcsi
szenny,  mocsok.  Xagy  foltot  ejtettek  becsületén.

A  köznép közönségesen fól  szóval él.  Adjon  It-
ten  a  magyarnak  minden  jót,  hogy  ne legyen  te  nad-
rágján  , se  csizmáján,  se  dolmányán  semmi  fót.  (Ál-
domás).

FOLT,  (2),  falu  Erdélyben,  Hunyad  megyé-
ben ; helyr.  Foll-on,  —rá,  —ról.

FOLTOS,  (fol-t-os)  mn. tt. folíot-t  v.  — át,  tb.
—át.  1)  Folttal  bevarrott,  kiegészített,  toldott Fol-
tos  ruha,  csizma,  üng. Jó  a  bor, meleg  a foltos  nadrág.
Jobb  a foltot,  mint  a ttmmi  ruha.  (Km.).  2) Mocskos,
szennytől,  piszoktól  tarka.  Zsírtól  foltos  kalap.  A
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lyukat  kályhát  mennél  tovább  tározzák,  annál  follo-
»abb.  (Km.).

FOLTOZ,  (fol-t-oz)  4th. és  gyek.  m. foltot-tam,
—tál,  —ott. Valamit  folttal  kijavít,  kiegészít  Nad-
rágot,  ciümát foltotni,  Öszvetételei  : felfoltot,  leifol-
tot,  meg/oltót.  Átv.  a  végromlástól  ovogat,  kijavítgat.
Egéitségét,  éleiéi fürdőkkel,  gyógyiterekkel  foltozta.

FOLTOZÁS,  (fol-t-oz-ás)  fa.  tt  foltozd»-t,  tb.
—ok.  Munkálkodás,  midőn  valamire  foltot  vetünk,
varrunk.  V.  ö. FOLT.  Ctitma-, fehérruha-,  ttákfolto-
tá».  Foltozással  kéretni  kenyerét.

FOLTOZGAT,  (fol-t-o«-gat) gyak.  4th.  m.  fol-
totgat-tam,  —tál,  —ott.  Gyakorta  vagy  folytonosan
vagy  többféle  tárgyat  foltoz.

FOLTOZGATÁS,  (fol-t-oz-gat-ás)  fn.  tt  foltot-
gatás-t,  tb.  —ok. Cselekvés,  illetőleg  varrogat&s,  U-
tarozgatás,  mely  által  valamit  foltozunk.

FOLTOZÓ,  (fo-l-t-oz-6)  mn.  és  fn.  tt  foltotó-t.
1)  Aki  foltozással  foglalkodik.  Folíotó  ételed,  leány,

foltotó  otitmama.  2)  Gúnyneve  az  oly  varró  mester-
embernek,  ki  új  ruhákat  nem tud  készíteni, hanem
csak  ócskákat  foltozgat.

FOLTTISZTÍTÓ,  (folt-tisztító) ősz. fn. Személy,
ki  a  szövetekbe,  ruhanemttckbe  esett  zsír-,  olaj- s
egyéb  foltokat  kiveszi.

FOLY,  (fo-ly)  önh.  ín. foly-tam,  — tál,  —t  v.
—ott.  Mondjuk  1) vízről, mely  bizonyos  mederben,
árokban  és  vonalban tovább  halad.  Sebeién,  lattan
f oly.  A  Títta  a  Dunába f oly.  Öszvetételei  :  aldfoly,
áUalfoly,  befoly,  belefoly,  egybefoly,  el f oly.  Sok  óit
elfoly  addig  a  Dunán.  (Km.)  Kifoly,  kürnyUfoly,  le-
foly,  ráfoly,  östvefoly,  stétfoly,  visttafoly.  2)  Akár-
mely  más  híg  testről.  Foly  át  orra  vére.  Úgy  jár,
mintha  át  orra  vére folyna,  azaz  leütött  fejjel,  szomo-
rúan.  (Km.)  Sok  vér  elfolyt  a  ctatában.  Árpáié  f  oly
át  ereiben. Foly  a  nátha,  takony, geny.  Foly  a  nyála.
Foly  utána  a  nyála,  ám.  nagyon  kívánja.  3)  Homok-
ról,  fövényről.  Szélben  a  homok f oly,  t  ellepi a  ttántó-
fóldeket.  4)  Hasról,  midőn  híg  emésztete  van.  Foly  a
háta. 5)  Ám.  csurog,  csepeg, részenként hall,  elhull.
Foly  a  hordából  a  bor.  Foly  a  repedt  edény.  Foly  a
kittakadt  ttákból  a  búza.  6)  Átv.  ért  keletben  van,
tart,  meg  nem  szfin.  Némely  bankjegyek  már  nem
folynak.  Foly  a  bestéd,  gyűlés,  f oly  a  munka, idd, hó-
nap,  etttendS.  7) Szinte  átv.  kiterjeszkedik,  el- v.  fel-
nyúlik.  Fára  f oly  át  ittalag ;  karóra,  sövényre f oly  a
borsóttár.  V.  ó.  FOLYÓ.  8) Ezek  :  jól f oly  dolga,
rostul  f oly  dolga  helyesebbek,  magyarosabbak,  mint
jól,  roszúl  megy  dolga.

Megegyezik  vele  a  latin  fluo,  (honnan : fluviut,
fiamén, fluidut), pluo, a szanszkrit plu  (foly),  hellén
nUm,  jllvta, j}Ív£a>, német flietten, (honnan : Fiúst,
Fiút, Flott), finn vuodan, (folyók) stb.

FOLYADÉK, (foly-ad ék v. foly-a-dék) fn. tt.
folyadék-ot. Nedv, híg anyag, mely vagy foly vagy
folyó állapotba  tehető.  Különösen  testből,  sebből
csurgó,  szivárgó,  elváló  nedv.  (Fluidum; fluor).

FOLYAM—FOLYAMLIK

FOLYAM,  (foly-am)  fn.  tt  folyam-ot.  1)  Alta-
lános  nevezete  minden  víznek,  mely  folyó  állapotban
van,  milyenek s  szoros  értelemben  vett  folyók,  pata-
kok.  2)  Nagyobb  folyó.  3)  Átv.  keleté,  divata,  tar-
tóssága  valaminek, különösen  a pénzről  szólva,  annak
jelenlegi  becse;  továbbá,  valamely  könyvnek,  folyó-
iratnak  egyes  része:  elsS  évi folyam,  évnegyedi  folyam.
V.  ö.  FOLYAMAT.

FOLYAMÁG, (folyam-ág) ősz. fn.  A  folyamnak,
azaz  folyóvíznek  egyes  fiók  medre, elszakadása.  A
Duna  Pottonynál  két folyamágra  stakad.

FOLYAMÁGY,  (folyam-ágy) 6sz.  fn.  Mélyedés,
meder,  tekenő,  melyben  a  folyam tovább  halad, alá-
foly.  Mély,  ítélet,  keskeny,  tekervényei  folyamagy.

FOLYAMÁS,  (foly-am-ás)  fn.  tt. folyamdt-l,  tb.
—ok.  1)  Bő folyás,  a víznek  tovább haladása. Káldi-
nál  vit  folyamata,  ám.  csatorna.  2)  Átv.  ért  ótalom,
pártfogás  keresése. Szokottabban  : folyamodat.  V. ö.
FOLYAMIK.

FOLYAMAT,  (fo-ly-am-at)  fn.  tt  folyamat-ot.
1)  A  régieknél ám.  folyam,  folyó, patak.  2)  Átv.  va-
laminek  tartóssága, keleté, menete. Ét  a  dolog  folya-
mata.  Mily  folyamata  van  a pintnek  t  Egy  folyamat-
ban  két  munkát  végemi.

FOLYAMFÜRDŐ,  (folyam-fürdő)  ősz.  fn.  1)
Ffirdttház,  mely  folyamra,  folyóra  van  építve, milye-
nek pl.  a  dunaffirdők.  2)  Fürdés  valamely  folyóban.
Folyamfilfdb't  haitnálni.

FOLYAMI,  (foly-am-i)  mn.  tt.  folyami-t,  tb.
—ok.  Folyamot  illető,  ahhoz  tartozó;  folyamban
élő,  tenyésző.  Folyami  ttabdlyotdsok;  folyami  alla-
tok, bogarak.

FOLYAMIK,  (foly-am-ik)  k.  m.  folyam-tam,
—tál,  —t.  Elavult  ige,  helyette  ma inkább  folyamo-
dik  igével  élünk.  L.  FOLYAMODIK.

FOLYAMISTEN,  (folyam-isten) ősz.  fn.  A  ré-
giek  mythologiája  szerént  isten  vagy  istenek,  kik
különösen  a  vizekben  laktak,  s  azokon  uralkodtak,
pl.  Neptun,  a  tritonok  stb.

FOLYAMJEGYZÉK,  (folyam-jegyzék)  ősz.  fn.
Jegyzék, mely  a pénznek,  státuspapíroknak,  váltók-
nak  stb. jelenlegi  becsét, keletét  adja  elé.

FOLYAMJOG,  (folyam-jog) ősz.  fn.  Jog,  vala-
mely  folyam  birtokához,  és  annak  haszonvételéhez,
pl.  a  rajta  hajózáshoz,  hidak,  malmok, révek építésé-
hez,  halászathoz.

FOLYAMKÉM,  (folyam-kém) ősz.  fn.  Nyerész-
kedő  személy, ki  lenyomott árú  váltókkal,  köz  köte-
lezvényekkel  stb.  foglalkodik.  (Agioteur).

FOLYAMKÉMLET,  (folyanvkémlet)  ősz.  fn.
Váltókkal,  köz  kötelezvényekkel  stb. nyerészkedés.
(Agiotage).

FOLYAMLIK,  (foly-am-1-ik)  k.  m.  folyaml-ott,
htn.  —ont.  Folyamképen  tovább  halad,  folyó  álla-
potban  van.  Képzésre hasonló  likamlik, nyilamlik, nr
damlik,  e  több  ily  nemű  igékhez.
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FOLYAMMEDER,  (folyam-meder)  ősz.  fn. Me-
der,  melyben  a  folyóvíz  halad;  folyamágy,  folyam-
teknő.  V.  ö.  MEDER.

FOLYAMÓ,  (foly-am-ó)  fn.  és mn. tt.  fotyamó-t.
Átv.  ért  valakihez  kérelemmel  járuló, esedező.  Avult
BZÓ.  1. FOLYAMODÓ.

FOLYAMODÁS ,  (foly-am-od-áa)  fn.  tt.  folya-
modás-t,  tb.  —ok.  Átv.  ám.  valakinek  pártfogásáért,
kegyelmeért,  segítségéért  esedezés ;  kérelemmel  való
járulás.  Különösebben  közhatóságokhoz,  törvényszé-
kekhez  stb. járulás,  valaminek  elnyerése  vagy  elérése
végett.  Felfolyamodás  ám.  felsőbb  hatósághoz,  külö-
nösen  törvényszékhez  folyamodás  valamely  alsóbb
hatóság,  illetőleg  bíróság  intézkedése,  végzése  ellen.
V.  ö. FOLYAMODIK.

FOLYAMODIK,  (foly-am-od-ik) k. m.  folyamod-
tam,  —tál,  —ott.  Átv.  valakihez,  különösen  felsőb-
bekhez  bizonyos  kérelemmel  járul.  Engedelemért  a
f elsőséghez  folyamodni.  Pénzért,  segítségért,  bocsánatért
folyamodni.  Istenhez  folyamodni.  Kihez  folyamodjunk,
ka  Nagyságod  nem segít  rajtunk.

FOLYAMODÓ,  (foly-am-od-ó)  1)  mn.  tt.  folya-
modó-t.  Valakihez  kérelemmel járuló,  uscdező,  vagy
kérelmet,  esedezést tárgyazó,  foglaló.  Uraikhoz  folya-
modó jobbágyok  ; folyamodó  levél,  2)  fn. azaz személy,
ki  máshoz  kérelemmel  járul.  Meghallgatni  a  folya-
modókat.

FOLYAMODVÁNY,  (foly-am-od-vány)  fn.  tt.
folyamodvány-t,  tb.  —ok.  írásba  foglalt,  fogalmazott
kérelem  ;  folyamodó-,  kérelemlevél.  Folyamodványt
irni,  benyújtani,  elolvasni,  visszautasítani.

FOLYAMOS,  (foly-am-os)  mn. tt. folyamos-t  v.
—át,  tb.  —ak.  1)  Folyamokkal  bővelkedő.  Folya-
mos  tartomány,  vidék.  2)  Tartós,  sziinetleu.  Folyamos
munka.

FOLYAMÚ,  (foly-am-ú)  mn. tt. folyamú-t,  tb.
—k  v.  —ak.  Aminek  bizonyos  tulajdonságú,  egy
vagy több folyama van.  Halas  folyamit  ország.  A  négy
folyama  paradicsom.

FOLYAMVIDÉK,  (folyam-vidék)  ősz.  fn.  A  fo-
lyam  hosszában  és  közelében  levő  vidék, különösen
azon  városok,  falvak,  melyek  határai  a  folyam  part-
jait  érik.

FOLYAMVÍZ,  (folyam-víz) ősz.  fn.  Víz,  mely a
folyamban  van,  vagy  melyet  folyamból  merítettek,
különböztetésül  a  tenger-,  tó-,  mocsár-, forrás-,  esS-
viztb'l.  Folyamvfzzel  főzni,  mosni.  Folyamvizben  fü-
rödni.

FOLYAMVÖLGY, (folyam-völgy) ősz. fn. Völgy,
melyben  a  folyam  ágya  fekszik.  Széles, keskeny, szo-
ros  folyamoölgy.

FOLYAMZSIN,  (folyam-zsin)  ősz.  fn.  Azon  vo-
nal,  melyet  a  folyam  dereka  hasít,  a  folyam  fonala,
legsebesebbje.  (Filum  fluminis).  Második  alkatrésze
a  zsineg  szónak  elvont  gyöke.

FOLYANY,  (foly-any)  fű.  1. FOLANY.
FOLYÁNY,  (folyó-any)  fn.  tt.  folyány-t,  tb.

— ok.  Kis  folyó,  patak,  a  folyó  anyja  v.  kezdete.
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FOLYÁR,  (1),  (foly-ár) mn. tt.folyár-t,  tb.  —ok.
Kemenesalon,  és  némely  mis  vidéken  ám.  igen  buja,
parázna,  kurafí.

FOLYÁR,  (2),  (foly-ár)  ín.  Szatmár vidékén ain.
patakocska,  kisded  folyó,  mintegy  folyó  ér.

FOLYÁRHELY,  (folyár-hely)  ősz.  fn.  A  vadá-
szok  nyelvén  azon  tisztás,  hol  a  folyató  sntavadak
éjente  évről  évre  öszvetartanak.

FOLYÁRSÁG,  (foly-ár-ság)  fn.  tt.  folyárság-ot.
Bujaság,  paráznaság.  V.  ö.  FOLYÁR  mn.  és FO-
LYAT.

FOLYÁS,  (foly-ás)  fn.  tt. folyás-t,  tb.  —ok.  1)
Nedvnek,  pl.  víznek,  bornak  bizonyos vonalban  eltá-
vozása.  Egyenes,  görbe,  kigyódzó  folyás.  2)  Meder,
teknö.  A  Vágnak  új  folyást  ásni.  A  Tisza  folyását
szabályozni.  3)  Csurgás,  csepegés.  Vérfolyás,  genyfo-
lyás,  takony-,  nyálfolyás,  magfolyás,  ondófolyás,  has-
folyás.  3)  Valaminek  tartós  menetele,  keleté.  Perfo-
lyás,  munkafolyás.  4)  Kisebb  folyam, patak.  Bakony
folyása.

FOLYÁSRA,  (foly-ás-ka) kies. fn. tt.  folyáská-t.
Kis  folyás,  kis  patak,  folyócska.

FOLYAT,  (foly-at)  1)  áth.  és  mivelt. m.  folyat-
tam,  —tál,  —ott.  Eszközli,  hogy  valami  folyjon.
Egyik  hordóból  másikba  folyatni  a  bort.  Az  álló  vize-
ket  árkokon ,  csatornákon  elfolyatni.  Kifolyatni  vala-
mely  edényből  a  vizet.  2)  Önh.  ért.  a  szarvasmarháról
mondják,  midőn  párosodik,  Dunántúl  :  üzelkedik.
Folyatnak  a  tehenek.  A  kajla  üsző  megfolyatott,  azaz
a  bikától  fogant.  Már a  Bécsi  codezben is  olvasható :
folyató  ünö.

FOLYATÁS,  (foly-at-ás)  fű.  tt. folyatás-t,  tb.
— ok.  A  szarvasmarha  nemi párosodása;  Dunán túl:
üzelkedés.  Folyatás  ideje.

FOLYATÓ,  (foly-at-ó) mn. tt. folyató-t.  Bikával
közösülö,  üzelkedő. Folyató  tehenek,  Üszők.

FOLYDOG,  (foly-d-og)  gyak.  önh.  Lassan-las-
san,  szünctlenül  foly.  Származékai  : folydoga,  foly-
dogál.

FOLYDOGA,  (foly-d-og-a)  fn.  tt.  folydogát.
Patakocska,  kisded  folyó.  Képzésre  olyan  mint  :  bú-
gyoga,  a  bugyog  igétől.

FOLYDOGÁL,  (foly  d-og-a-al)  önh.  és  gyak.
m. folydogál-t.  Lassan,  vagy  kisded  mederben,  ágy-
ban,  érben  tovább halad  a  víz,  vér  ítb.  A kis csermely
sás  között  folydogál.

FOLYDOGÁLÁS,  (foly-d-og-a-al-ás)  fn. tt./oíy-
dogálás-t,  tb.  —ok.  Lassú  folyás,  szűk  mederben fo-
lyás.  Réti  erecske  folydogálásu.

FOLYÉKONY,  (foly-é-kony) mn. tt.  folyékony-t
v.  —át, tb.  —ak.  Ami  könnyen foly;  nem akadozó.
Folyékony  tettek.  Folyékony  beszéd.

FOLYÉKONYÁN,  (foly-ék-ony-an)  ih.  Folyé-
kony  módon,  könnyű  folyósággal;  nem  akadozva.

FOLYÉKONYSÁG,  (foly-ék-ony-ság)  fn.  tt.  fo-
lyékonyság-ot.  Folyékony  v.  könnyen  folyó  minőség.

FOLYFALVA,  hejység  Erdélyben  Maros  szék-
ben  helyr.  Folyfalvá-n,  —rá, —ról.
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FOLYÓ, (l),(foly-ó)mn. Vt.folyó-t.  1) Mederben,
agyban,  érben  tovább haladó.  Folyó  vb.  2) Olvadó,
elolvadt  Folyó  éret.  Folyó  vaj.  3)  Csorgó,  csepegő.
Folyó  kád, folyó  verejték,  folyó  keh, nátha.  4) Lágy.
Folyó  htu.  5)  Kúszó,  mászó, felcsimpajkodó.  Folyó
borottyán, folyó  fű,  folyó  szeder, folyó  borsó.  6) Foly-
vást  tartó, keletben,  divatban  levő.  Folyó  hónap,  év ;
folyó  pénz; folyó  ára  valaminek.  7)  Folyó  beszéd  ám.
nem  költői  mértékre  szedett  beszéd  (prosa).  8)  Folyó
gerenda  ám.  padolatgerenda  (trabs  lacunaria).  9)  A
Bécsi  codezben  ám.  futár  (cursor, veredarius).

FOLYÓ, (2), (foly-ó) fn. 1. FOLYAM.

FOLYÓÁG, (folyó-ág) ősz. fn. 1. FOLYAMÁG.

FOLYÓÁE,  (folyó-4r)  ősz.  fn.  1)  Folyó  víz  ár-
ja , kiömlése.  2)  Jelennen  keletben  levő ára,  becse
valaminek; különösen, az  eleségre  nézve,  ám.  piaczi
ár.  Folyóáron  vátárolni  a gabonát.

FOLYÓBESZÉD,  (folyó-beszéd) ősz. fn. Szélesb
ért.  kötetlen  beszéd,  mely nincs  versmértékre  szedve,
s  ezen  ért  ide tartozik  a  szónoki  beszéd  is.  Szorosb
ért  oly  kötetlen  beszéd,  melyben  sem  szónoki, sem
költői  mérték  nincsen.  (Prosa).

FOLYÓCSKA,  (foly-ó-cs-ka)  fn.  tt.  folyóctká-t.
Kisded  folyó.

FOLYÓFÖLD,  (folyó-fóld)  ősz.  fn.  Érczesfóld,
melyet  a  víz  felolvaszt  és magával  viszen.

FOLYÓFÜ,  (folyó-fü)  ősz.  fn.  Növényfaj  a  fel-
futó  szulakok  neméből, máskép  ••  kis  ttuldk, kis  fulák.
(Convolvulns  arvensis).

FOLYÓGERENDA,  (folyó-gerenda)  ősz.  fn.
Párizpápai  szerént  :  padolat-  vagy  padlásgerenda,
(tiuba  lacunaria).  Újabb  ért.  azon  hosszú  gerenda  a
tető  hosszán,  mely  az  ollófákat  öszvetartja  ,  sze-
lemen.

FOLYÓHOMOK,  (folyó-homok)  ősz.  fn.  Más
földnemmel nem  vegyült,  tiszta  homok, melyet  a szél
vagy  felkap  és  elhord,  vagy  tovább  tovább  csúsztat;
máskép futó  v.  rivó  homok.

FOLYÓmÁS,  (folyó-iras)  ősz.  fn.  1)  Az  Írás-
nak  azon  módja,  midőn a  betűk  egymáshoz  vannak
ragasztva,  ellentétül  az  oly  Írásnak, midőn  minden
betű  elválasztva  áll.  2)  .Folyóirat' helyett  is  hasznai-
tátik, de nem szabatosan.  V.  ö.  FOLYÓIRAT.

FOLYÓIRAT,  (folyó-irat)  ősz.  fn. Irat vagy  in-
kább  nyomtatmány, nyomtatott mű, mely többször  és
mindig bizonyos határozott  időkben jelenik  meg, pl.
egyes  füzetekben,  kötetekben.  Évnegyedet,  hónapos
folyóirat,  azaz  évnegyedenként,  hónaponként  meg-
jelenő.  Ami pedig határozatlan  időben jelenik  meg :
röpirat.

FOLYÓKA,  (foly-ó-ka)  fn.  tt. folyóká-t.  1) Kis-
ded  folyó;  de  ezen  jelentése  nem igen  divatos, he-
lyette folyóeska  használtatván.  2)  Szét-  v.  felfolyó,
asaz  kúszó  növény, máskép  :  fulák  v.  ttulák.  (Con-
volvolus).

FOLYÓKOVACS,  (folyó-kovacs)  ősz.  fn.  Kő-
vacsfaj  , melynek  töredékei  üveg  gyanánt  csillognak,

ha  kevéssé megmelegíttetik, kékes  színt  ölt,  s érczek-
kel  felolvasztva  vékony  folyadékká  lesz.  (Spathnm
fluor). V.  ö. KOVÁCS.

FOLYOMÁNY, (foly-o-mány)fn.  tt/oíyowány-í,
tb.  —ok. Átv.  ért  észrevétel, következtetés, mely bi-
zonyos  tantételből,  különösen  a  számtani,  mértani
bebizonyított  tételekből  mintegy  önként  foly.  (Corol-
larium).

FOLYÓNÁTHA,  (folyó-nátha)  ősz.  fn.  Olyan
nátha,  melyben  foly  az  ember  orra.

FOLYONDÁR, (foly-on-d-ár) fn. tt  folyonddr-t,
tb. —ok.  Növénynem a  kétlakiak  seregéből  és  hat-
hímesek  rendéből,  melynek  szárai  szét-  v.  felkúsz-
nak.  (Tamus).  Gönye folyondár.  (Tamus  commnnis).

FOLYÓÓRA,  (folyó-óra)  ősz.  fn.  Edény,  mely-
be  víz vagy  homok  töltetvén,  ezek  lefolyása  mutatta
a  régieknél  az  időrészeket  (Klepsydra).

FOLYÓPÉNZ,  (folyó-pénz)  ősz. fn.  Divatban,
keletben,  szokásban  levő pénz.  A poltura,  batka,  fe-
ketebankó  nem  folyópénzek.

FOLYÓS,  (foly-os)  divatban  nem levő  önh.  és
gyakor.  m.  folyos-tam,  —tál,  —ott.  Ám.  folyton
foly  vagy  folydogál.  Innen  származott  átv.  ért.
folyató.

FOLYÓS,  (foly-ó-os)  mn.  tt  folyót-t  v.  — át,
tb.  —ok.  1) Híg,  nem kemény vagy  nem szilárd.  A
tettek  eloszlatnak  keményekre  ét  folyótakra.  2)  Fo-
lyékony.

FOLYÓ8ÁG,  (foly-ó-ság)  fn.  tt  folyótág-ot.
Azon  tulajdonsága  valaminek,  melynél  fogva  foly,
könnyen  halad,  nem akadoz.  A  vít  folyóságát  árkok,
etatornák  által  segíteni,  előmozdítani.  Bestéd  fo-
lyósága.

FOLYÓSEB,  (folyó-seb)  ősz.  fn.  1. SIPOLY.
FOLYOSÓ,  (foly-os-ó)  fn.  tt. folyotó-t.  1)  Az

épület  azon része , mely a  szobák, s  egyéb  osztályok
hosszában  elnyúlik, s  melyről  a  szobákba  és  az épü-
leteknek  egyéb  termeibe,  osztályaiba  bejárás  van.
Nyílt  folyosó,  zárt  folyató,  oszlopot  folyató  stb.  2)
Némely  tájakon,  ám.  folyó  nátha,  csúz.  3)  Régiesen
ám.  futár.

FOLYÓTEKERVÉNY,  (folyó-tekervény)  ősz.
fn.  Kanyargás, kígyódzás, melyet  folyó  t&a.Afolyó-
lekervényeket  átmetszések  által  megszüntetni.

FOLYÓVÍZ,  (folyó-víz)  ősz.  fn.  1)  Általán  fo-
lyam ,  egész  hosszában  véve.  Hazánk  folyóvizei:  a
Duna,  Tisza,  Maros,  Szamos,  Vág  stb.  2) Víz, melyet
a  folyam  visz magával,  mely  folyamból való,  külön-
böztetésül  a  tó-,  tenger-, mocsár- stb.  víztől.

FOLYTAT,  (foly-tat)áth.m./<%tat-«am,  — tál,
—ott.  1) Valamit  tartósan  űz,  gyakorol.  Kereskedett

folytatni.  Mestertéget  folytatni.  2)  Ami  ideiglen  fél-
benszakadt  , abba  ismét  bele  kezd.  Ebéd  után  foly-
tatni  az aratást,  kaszálást.  Amit  az  apa  kezdett  éptíe-
ni, halála  után a  fia  folytatja.

FOLYTATÁS,  (foly-tat-ás)  fn.  tt.  folytatát-t
tb. —ok. Valamely munkának, dolognak tartós üzése
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gyakorlása; vagy  ideigleni  félbeszakadás  utáni  újra
megkezdése.  V.  8. FOLYTAT.  Kereskedés,  mesterség
folytatása.  A folytatás  következik.  Per  folytatása.

FOLYTON,  (foly-t-on)  ih.  Tartósan  ,  egymás
után,  szfinetlenül.  Folyton  munkálkodni.  Folyton  utat-
ni.  Folyton  f oly  ,  azaz  szakadatlanul  tart, gyorsan
halad, egyre  másra  fizetik.  Folyton  folynak  a  birói
vizsgálatok.

FOLYTONOS,  (foly-t-on-os)  mn.  tt.  folytonos-t
v.  —át ,  tb.  —ak.  Tartós,  szakadatlan  gyakorlatban
levő,  félben nem hagyott. Folytonos  munka kimeríti az
f rőt.  Folytonos  panaszokkal  terhelni  valakit.

FOLYTONOSAN,  (foly-t-on-os-an)  ih.  Tartósan,
szakadatlanul,  félbenhagyás  nélkül,  folyvást.

FOLYTONOSSÁG, (foly-t-on-os-ság) fn. tt.  foly-
tonosság-ot.  Valaminek tartós  ,  szakadatlan  állapota,
vagyis  tulajdonsága,  melynél  fogva  meg  nem szűnik,
félben  nein  szakad ; midőn egyiknek  eltűnése, elmú-
lása  után  másik  következik. A  természet  működéseinek
folytonossága.

FOLYVÁST,  (foly-va-as-t)  ih.  Szünet  nélkül,
szakadatlanul,  egymást  felváltva;  meg  nem akadva.
Folyvást  írni,  dolgozni.  Folyvást  beszél, jár  a  nyelve.
Mátyusföldén  : tüstént,  mindjárt,  legott.  Folyvást  ta-
karodjál  innét.  Folyvást  elment.

FOLYVÁSTI,  (foly-va-as-t-i)  mn.  tt.folycásti-t,
tb. — ak. L. FOLYTONOS.

FON,  (1),  (fo-n)  úth. m. fon-t.  1)  Valamely ros-
tos,  szálas  testet  vékonyra  kinyújt,  öszvesodor, poder,
teker.  Gyapjút,  pamutot,  kendert,  lent  fonni.  Nehéz  a
kóczból  szép  fonalat  fonni.  (Km.)  Egy  este  egy  kötés
szöszt  felfonni.  Vékonyra,  vastagra  'fonni.  Rokkan, gu-
zsalyon  fonni.  2)  Valamit  tckervcnycsen  öszvevissza-
füz.  Szíjból,  kenderből  ostort  fonni.  Vesszőből  kosarat,
sövényt  fonni.  Szalmából  katonaáyyat  fonni.  Kalácsot
fonni;  hajat  fonni;  üstökét  befonni.  3)  Átv.  bonyolí-
tás  által  öszveállit,  öszvezavar, véghez  visz  valamit.
Ármányt  fonni.  Valakit  bizonyos  ügybe  lefonni.

Rokonok  vele  a  latin funis,  pannus,  szanszkrit
pan  v.  pan  (öszveköt,  öszvefoglal),  hellén  jrijro-í,
nijrrjj  jirjV-io-r,  dóriaiasan jtwio-r  [Curlius  szerint  :
Einschlagfaden,  Gewebe],  német  npinnen,  Spindel,
finn punon,  magyar  von  stb.).

FON,  (2),  tájdivatOB,  1. FAN.

FONÁCZ, falu Kővár vidékében ;  helyr.  Fonácz-
im, —rá,  — ról.

FONACZA,  falu  Bihar  megyében;  helyr. Fnnd-
rzá-n,  —rá,  —ról.

FONADÉK,  (fon-acl-ék  v.  fon-a-dék)  fn.  tt. /»-
nadék-ot.  Font, befont,  öszvefont  tárgy.  Hajfonadék,
vesstőfonadék.

FONADÉKOS,  (fon-ad-ék  ős)  mn.  tt.  fonadé-
kus-t  v.  —át,  tb.  —ak. Fonadékba szedett,  öszvefont.
Fonadékáé  haj.  Fonadékot  supra,  ostor.

FONÁK,  (fon-ák)  fn.  és  mn.  tt.  fonák-ot.  1)
Valaminek  visszája;  i.:elynck  ellentéte  :  sz(n  v.  fül.
Posztó  fonákja.  Ne  a fonákját  °-<!zd,  hanem  a  színét,  !

AKAD.  NAOY  SZÓTÁR  U.  Kiír.

azai  ne  nézd  ott,  hol  a fonás  látszik, hanem hol sima.
2)  Átv.  mn. megfordított,  a jóval,  széppel,  szokottal
ellenkező,  oktalan.  Fonák  értelmet  adni  valaminek.
Fonák  beszéd,  munka.  Lugossy  szerént  rokona  a  vé-
kony hangú  fenék.

FONÁKSÁG,  (fon-ák-ság)  fn.  tt.  fonákság-öt.
Megfordított,  a jóval, helyessel,  szokottal  ellenkező
állapot  vagy  tulajdonság;  oktalanság,  helytelenség;
visszás  cselekvés.  Fonákságot  követni  el.  Bestéd  fo-
náksága.

FONÁKTALAN,  (fon-ák-talan)  mn.  tt.  fondt-
talan-t,  tb.  —ok. Aminek  fonákja nincs,  ami  mindkét
oldalról  egyenlően  színes  , sima.  Fonáktalan  selyem
zsebkendő.  Fonáktalan  szőnyeg.  V.  ö. FONÁK.

FONÁKUL,  (fon-ák-ul)  ih.  1) Visszásán,  meg-
fordítva ,  nein  valódi  oldaláról.  Fonákul  ölteni  fel  a
köpenyt.  Fonákul  tenni fel  a  sipkát.  2)  Helytelenül,
bolondul,  ellenkezőleg.  Fonákul  fogni  fel  a  dolgot.
Fonákul  beszélni.

FONAL  v.  FONÁL,  (fon-al  v.  fon-ál)  fn.  tt.
fonál-t  v. fonal-at,  tb. fonal-ak.  Duna  vidékén  fonál,
Tisza vidékén pedig fonal  szokottabb. Mi mindkétképen
használjuk,  figyelve  a  vele  közvetlenül  öszvejövö
hosszú  vagy  rövid önhangzóra.  Jelentése  1)  Vékony
szállá  nyújtott  és  pedrett  teát.  Gyapjú-,  kender-, len-
fonál;  arany-,  ezüst-,  vasfonál.  Fonalat  húzni,  peder-
ni,  orsóra  tekerni,  gombolyilani,  motólálni.  2) Különö-
sen,  ami  varrásra,  hímzésre alkalmatos.  Selyemfona-
lakkal  kivárni  a  bundát,  fekete  fonállal  himetni  a
szűrt.  Szurkos fonállal  varrni  a  csizmát.  3)  Átv.  va-
laminek  tartóssága,  folytatása.  Élet fonala  ;  bestéd  fo-
nala.  4)  Vonal,  melyen  a  folyóvíz  dereka  halad.  Vti
fonala  szerént  ereszteni  a  hajót.

FONÁLALAKÚ,  (fonál-alakú)  ősz.  mn.  1.  FO-
NÁLDAD.

FONALAS,  (fon-al-as)  mn. tt. fonalas-t  v. —aí,
tb.  —ak. Fonalakkal bővelkedő,  biró,  fonalat  áruló;
olyan  szálú ,  mint  a  fonál.  Fonalas  növények,  gyöke-
rek.  Fonalas  kofák,  asszonyok.  V.  ö.  FONAL.

FONALCSÉVE,  (fonal-cséve) ősz.  fn.  Takácsok
csévéje,  melyre a  szövésbe  vett  fonalat  tekerik. V.  ö.
CSÉVE.

FONALCSÖ,  (fonal-cső)  ősz.  fn.  1.  FONAL-
CSÉVE.

FONÁLDAD ,  (fon-ál-dad)  mn.  tt.  fonáldad-ot.
Minek  oly  hosszúkás , vékony  alakja  van,  mint  a fo-
nálnak.  Fonáldad  növények,  gyökerek.

FONÁLFEIIÉRITÖ,  (fonál-fehéritő)  ősz.  fn.  1)
Személy,  ki  fonalakat,  mosás,  szapulás,  öntözés  által
fehérít.  2)  Hely,  hol  a  fonalat  fehérítik.  Fonálfehérí-
töbe  vinni  a  fonalat.

FONALFÉREG,  (fonal-féreg)  ősz.  fn.  Vékony,
hosszú,  fonálalakú  féreg,  mely  különösen  vízben  te-
nyészik,  s  melyet ha  kis  korában  az  ember  vagy  ba-
rom elnyel,  több  nyavalyát okoz.  (Gordius  aquaticns).

FONÁLFESTÉS,  (fonál-festés)  ősz.  fn.  Festői
munka',  mely  által  a  nyers  fonalat  bizonyos  színűre
festik.

57
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FONÁLFESTÖ,  (fonál-festő)  OBI.  fa.  Festő
mesterember,  ki  nyers  fonalakat  különféle  szinü-
ekre  fest.

FONALFÜNYÜG,  (fonal-fü-nyflg)  ősz.  fa.  Bo-
nyolódott,  s  fonálalakd  szálakból  álló  növényfaj a
fünyiigök  neméből,  mely  más  növényekre  tekergőd-
zik.  Más  neveken :  aranka,  feetkefondl,  görényftl,
kSttvényfíl  (Cuscuta  europea).

FONALG,  (fon-al-g)  önh.  és  gyak. m.  fonalg-
tam v. — ottam,  —tál  v. —ottdl,  —ott, htn.  —ni v.
—ám.  A  Miinch.  codezben ám.  veszekedik,  mintegy
erkölcsileg öszvefouódik,  bonyolódik. Fonalgnak  vala
átért  a  stidók  egymdttal  (Litigabant  ergo judaei ad
invicem).

FONÁLGOMPOLYITÓ,  (fonál-gombolyitó) Sss.
fa.  Forgó  eszköz,  pereszléa,  melyre a  gombolyagba
szedendő  fonalat  ráhúzzák.  V.  ö.  GÖMBÖLYÍTŐ.

FONÁLRA,  (fon-ál-ka)  kies. fa. tt fonálkát.  A
maga  nemében kicsi,  vékonyszála  fonál.

FONALKÖ,  (fonal-kő)  ősz.  fa.  1. FOSZKÖ.
FONÁLMOSZAT,  (fonál-moszat) ősz.  fa.  Nő-

vénynem  a  moszatok  rendéből, mely vékony  fonálszá-
lakból  áll. (Conferva).

FONALNYÜ, (fonal-nyű) ősz. fa. L FONAL-
FÉREG.

FONÁLPERECZ,  (fonál-perecz)  ősz.  fa.  A  fo-
nálkereskedőknél  ám.  perecz alakba öszveffizött  fonál,
mely  több apró  fogásokra  van osztva és átkötve, hogy
öszve ne bonyolódjék.

FONÁLVARSA,  (fonál-varsa)  ősz.  fa.  Varsa,
melynek  oldalai hátófonalbol  állanak,  kulönböztetésul
a  vettsó'oar»ától.  V.  ő.  VARSA.

FONÁLVETÉS, (fonál-vetés) ősz.  fa.  Cselekvés,
midőn  a  szövőszéken  ülő  takács,  a  fonalat  egyik  ke-
zéből  a  másikba  hányogatja.

FONALVETÖ,  (fonal-vető) ősz.  fa.  Azon  faesz-
köz, mely által  a  szövő  takács  a  fonalat  egyik  kezé-
ből  a  másikba  átlöki, máskép  vételi}.

FONÁS,  (fon-ás)  fa.  tt.  /<md*-t,  tb.  —öt.  1)
Általán  cselekvés,  midőn  valaki  fon.  Fondt  kötben
énekelni,  metélni,  elalunni.

„Jaj  anyám, a  fonás,
Nehéz  a várakozás."  Népd.

Különösen,  ám.  valamit  tekervényesen  őszve-vissza
hajtogat,  egymásba  fűz.  Sövény fondt,  ottorfondt,
tupríkafonát.  2)  A  gombkötőknél különös  sinórnem.
4)  Kötés,  fentő,  füzér.  Fond* hajma,  dohány.

FONAT,  (1),  (fon-at)  miveltető  m.  fonot-
tam,  —tál,  —ott.  Megparancsolja,  meghagyja  más-
nak,  hogy  foojon.  Bérűéivel  sövényt,  kotokat,  ttolgá-
lóival  ttáknakoalót  fonót.

FONAT, (2), (fon-at) fa. tt.  fonat-ot.  Ami  fonva
van,  a  fonás  eredménye. Egy  fonót,  amit egy  húzóm-
ban, vagy  egy  orsóra  fontak.

FONATÉK,  (fon-at-ék)  fa.  tt  fonatfk-ot.  1)
O'szve-visaza  tekergetett,  font  valami,  pl.  hajfonaték,

vetttSfonaték.  2) Kötés,  fentő.  Három fonott*  hajma.
Kvkorictafonatík.

FONATOS,  (fon-at-os) mn. tt  fonatot-t  v. —öt,
tb.  —ok. Ami öszve-vissza  van tekergetve, kulcsolva.
Fonoto*  perét*, fonatot  kaidéi ám. kulctot kőidet, vagy
dnnántűliasan  : kalinko. Fonatot  üttök,  haj.

FONCSIK,  (fon-csik)  ősz.  fa.  Barkó  szójáráson
ám.  hátul  végig befont,  s  mintegy  csíkra  szedett haj.
Fonetikra,  nem fülűre  vitelni  a  hajat.

FONCSIKA, (1), (foncs-i-ka) kies.  fa.  tt  foneti-
kát. Kis  rongy,  rongyocska.  A ftmctika  szónak  válto-
zata.  V.  ö.  FANCZ.

FONCSIKA,  (2), helynév; L FANCSIKA.
FONCSOR,  (fon-cs-or) fa. tt  fonetor-t,  tb. —öt.

Újabb  alkotása  mfiszó,  s jelenti  azon keveréket, mely
higanyból  és  valamely  más  ereiből  készül.  (Amal-
gama).

FONCSOROL,  (fon-cs-or-ol)  áth. m.  fonetorolt.
1) Valamely  erezet higanynyal öszvekever.  2) Ilyetén
keverékkel,  azaz  foncsorral  beken, behúz  valamit

FONCSOROS,  (fon-cs-or-os)  mn.  tt.  foneiorot-t
v.  —öt, tb.  —dk.  Foncior-nl  bekent,  bevont.  Fon-
etorot  üvegtábla,

FOND, (fon-d) elvont  törzsöké fondor  szónak és
származékainak.

FONDOR,  (1),  (fon-d-or)  fa.  tt.  fondor-t,  tb.
—ok.  Kresznerics  szerént  ám.  a gesztenyének  külső
héja.  A  geutenyét  fondorjában  lehet  legjobban  el-
tartani.

FONDOR, (2),  (fon-d-or)  mn. tt  fondor-t,  tb.
—öt. Átv.  ért  oly  emberről mondják, aki  cselszövé-
nyeket  fon, ármánykodík,  aki  alattomos rágalmak  ál-
tal  másokat bajba  kever.

FONDORKODÁS,  (fon  d-or-kod-ás)  fa.  tt/on-
dorkodát-t,  tb. —ok. Cselszövények, ármányok fizése,
gyakorlása  mások  ellen,  mások kárára  törekvő  áral-
kodás,  alattomoskodás.

FONDORKODIK,  (fon-d-or-kod-ik)  k.  m.  fon-
dorkod-tam,  — tdl ,  —ott.  Alattomosan  áralkodik,
cselszövényeskedik,  ármánykodik.  V.  ö. FONDOR.

FONDORLÁS,  (fon-d-or-ol-ás)  fa.  tt  fondor-
Idt-t,  tb.  —öt.  Alattomos  cselekvés,  midőn  valaki
fondor  tetteket  visz  véghez;  árulkodás,  suttogás.  V.
ö. FONDOR.

FONDORLAT,  (fon-d-or- ol-at)  fa.  tt  fondor-
lot-oí.  Ármány, vagyis  oly tettek, melyekkel  valaki
mások  ellen  cseleket  sző,  mások kárára  alattomosan
törekszik.

FONDORLÓ,  (fon-d-or-ol-ó)  mn. és  fa.  tt  fon-
dorló-t.  Ármányos,  cselszövényes,  suttogó,  alattomos,
rágalmazó,  hajtogató.

FONDOROG,  (fon-d-or-og)  5nh. m.  fondorog-
tam,  —tál, fondorg-ott.  Alattomos  rágalmakat, csel-
szövényeket, ármányokat  fiz, áskálódik.

FONDOROL,  (fon d-or-ol) önh. m. fondorol-t  v.
fondorl-ott,  htn. —ni  v. fondorlani.  Rágalmakat,  ár-
mányokat  koholva,  fonva,  szőve, másokat  egymás el-
len bojt,  más kárára törekszik;.
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FONDORSÁG,  (fon-d-or-iág)  fn.  tt  fondortág-
öt. Alattamosság,  ármányosság,  másokat  egymás  el-
len  bujtogató,  ingerlő  tulajdonság.

FONDORUL,  (fon-d-or-ul)  ih.  Ármányosan,
cselszövöleg,  alattomosan  hajtogatva.

FONNY,  (fon-ny  v. fon-jú)  elvont  törzsök, mely-
ből fonnyad,  fonnyaszt  és  ezek  származékai  erednek.
Jelent  valami  hervadót,  öszvuzsugorodót, fonal  gya-
nánt vékonyulót,  vagy  Öszvetckcredó't.  A  költöztetett
n,  úgy  látszik,  hangzatosság  kedvéért  csúszott be, s
eredetileg  :  fony.  Rokonok  vele  a  szanszkrit  phan
(fonnyad),  a  hellén  aorta,  latin  vanut, vanetco, né-
met  tchwinden,  wenig,  minder  stb.

FONNYAD,  (fon-ny-ad)  önh.  m.  fonnyad-tam,
—tál,  —tv.  —olt. Száradás,  hcrvadás  által  öszve-
fónodik,  zsugorodik  ,  csöpörödik.  Nagy  kötegtől  el-
fonnyadnak  a  gyönge  növények.  Betegségben  megfony-
nyad  a  tett.  V.  ö. FONNY.

FONNY ADÁS,  (fonny-ad  ás) fn. tt.  fonnyadát-t,
tb.  —ok. Állati  vagy  növényi test  szenvedő  állapota,
midőn  fonnyad. V.  ö. FONNYAD.

FONNYAD AT,  (fon-uy-ad-at) fn.  1. FONNYAD-
SÁG.

FONNYADATLAN,  (fon-ny-ad-atlan)  mn.  tt.
fonnyadatlan-t,  tb.  —ok.  Ami  el  nincs  fonnyadva.
Határozóilag  ám.  el  nem  fonnyadva.

FONNYADIIATATLAN,  (fon-ny-ad-hat-atlan)
mn.  tt.  fonnyadhutatlan-t,  tb.  —ok.  Ami  el  nem
fonnyadhat,  örökké  viruló,  zöldellő, épen  maradó.  A
dietotég  fonnyadhatatlan  kotzorúja.  Határozóilag  ám.
fonnyadhatatlanul,  ül  nem  fonnyadhatólag.

FONNYADHATLAN, 1. FONNYADHATAT-
LAN.

FONNYADÓ,  (1),  (fon-ny-ad-ó)  mn. tt.  fonnya-
dó-t.  Hervadva,  száradva  öazvozsugorodó,  s  mintegy
fonalként  vékonyuló.  Fonnyadó  füvek,  virágok.

FONNYADÓ,  (2),  fn.  1)  Kisütött  fagyjú  teper-
tője.  2)  Azon lé,  melyben  disznóöléskor  a  kolbászo-
kat, hurkákat,  gömböczöket  kifőzik.

FONNYADOZ,  (fonny-ad-oz)  önh.  m.  fonnya-
dot-tam,  —tál, —ott. Folytonosan vagy lassan-lassan
fonnyad,  zsugorodik.

FONNYADSÁG,  (fon-ny-ad-ság)  fn.  tt.  fony-
nyadiág-ot.  Fonnyadó  állapota  vagy  tulajdonsága  va-
laminek.

FONNYADT,  (fon-ny-ad-t) mn.  tt.  fonnyadt-at.
A  szükséges  élctnedvek  elvesztése  miatt  öszvezsugo-
rodott,  elaszott,  lekonyult.  Fonnyadt  levelek,  virágok,
fUvek.  Fonnyadt  arczbSr.

FONNYADTÁN,  (fon-ny-ad-t-an) ih.  Fonnyadt
v.  hervadt  állapotban.

FONNYADTSÁG, (fon-ny-ad-t ság)  fn.  tt.  fony-
nyadttag-ot. Állati  vagy  növényi élő testnek  fonnyadt
állapota  vagy  tulajdonsága.

FONNYASZT,  (fon-ny-asz-t)  áth.  m.  fonnyant-
ott,  htn.  —ni  v.  —ani. Azt  teszi,  hogy  valami  fon-
nyadjon.  V.  ö.  FONNY,  FONNYAD.  Elfonnycutt.

'  A  hotttu  meleg  nyár  elfonnyatttja  a  növényeket.  A
nyavalya  elfonnyatttja  a  tettet.

FONNYASZTÁS,  (fon-ny-asa-t-ás)  fn.  tt.  fon-
nyatttát-t,  tb.  —ok. Cselekvés,  hatás,  melynek  erejo
valamit  fonnyadttá  tesz.

FONNYASZTÓ,  (fon-ny-asz-t-ó)  mn.  tt.  fon-
nyatttó-t.  A  virulásra,  életre  szükséges  nedveit tol
megfosztó,  • az  által  hervasztó,  szárító,  soványitó.
Fonnyatttó  nyavalya.  Funnyaszló  meleyn'g.

FONÓ,  (1),  (fon-ó)  mn.  és  fn.  tt.  fon-í-í.  1)
Aki  fon vagy  ami  fon. Fonó  leányok, a»*zonyok ;  fonó
gép.  S'óvényfonó  napndmosok.  2)  Főnévül  Ims/nUut-
ván , ám.  ház vagy  hely,  hová  többen  öszvegyüinek
fonni. A  leányok fonóba  mennek. V.  ö.  FONÓHÁZ.

FONÓ,  (2),  falu  Somogy  megyében;  helyr.  Fő-
nó-n,  —rá,  —ról.

FONÓBÉR,  (fonó-bér)  ősz.  fn.  Bér,  melyet  a
fonóknak  a  felfont  kenderért,  lenért  stb.  fizetnek.

FONÓDÁS,  (fon-ó-d-ás)  fn.  tt.  fonódát-t,  tb.
—ok.  Magamagától  öszvetekeredés,  felcsavarodús.
V.  ö. FONÓDIK.

FONÓDIK,  (fon-ó-d-ik)  belsz.  m.  fontd-tam,
—tál,  —ott. Magamagától  öszvetekeredik,  felkava-
rodik.  Az  iszalag  a fa  derekára  fonódik.

FONÓGÉP,  (fonó-gép)  ősz.  fn.  Gép,  mely  a  fo-
nást ,  különösen  posztó-,  vászon-,  gyapotgyárak  tzi-
mára  nagyban  eszközli.

FONÓHÁZ , (fonó-ház)  ősz.  fn.  Ház , melyben
leginkább  téli  estvéken  leányok  és  asszonyok  íonás
végett öszve szoktak  gyülekezni;  a  falusi fiatalságnak
egyik  mulató  helye.

FONÓINTÉZET,  (fonó-intézet)  ősz.  fn.  Intézet,
melyben  a  fonni  tanulók  öszvegyűluek,  s  magukat
fonásban  gyakorolják;  vagy  a  nyilvános  dologház
egyik  osztályzata,  hol  a  befogott  személyek  kény-
szerített  fonással  foglalkodnak.

FONÓRA,  (fon-ó-ka)  fő  és  mn.  tt. fonóká  t.  1)
1. FONÓHÁZ. 2)  Elpuhult,  elasszonyosodott,  katua-
ka,  anyámasszony  (ember).  Székely  tájszó.

FONÓMOLNA,  (fonó-molua)  ősz.  fn.  Kerekek
által  hajtott  gép,  mely  egyezerre  több  fonalat  peder.

FONÓPILLE,  (fonó-pille)  ősz.  fn.  Az  éji  vagy
boszorkánypillék  egyik  faja.

FONOS,  (fon-os) 1. FANOS.
FONÓSZOBA,  (fonó-szoba)  ősz.  fn.  Cselédszo-

ba,  melyben  többen  együtt  fonnak.
FONT,  (latinul pondut, pondo,  németül  P/und,

lengyelül fant)  1)  A  mázsának  század része.  Fílfuot,
fertály  v.  negyed-font.  Hogy  a  hú* fontja  *  2)  Siiile-
sebb  ért.  mérték,  mérés,  mérleg.  Fontra  tenmi  vala-
mit, ám.  megmérni.  Aei»  tokot  nyom  a  fonton.

FONTMÉRTÉK,  (font-mérték) ősz.  fn.  1)  Da-
rab  vas  vagy  kő  stb.  melynek  súlya egy  fontot  nyom.
2)  Mérleg,  azaz  mérő  eszköz,  melyen  kisebb  súlyú
testeket, árukat  mérnek.

FONTNYI,  (font-nyi) ősz.  mn. tt. fontnyi-t,  tb.
—ak.  Egy  vagy  több  fontot  nyomó,  font  nehézségű.
Ötven fonlnyi  teher.  Ninct  rajta  egy fontnyi  hús.
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FONTNYÍL,  (font-nyü)  ősz.  fn.  A  fontoló  és
mázsáló  mérlegrudak  fölött  vizirányosan  álló  nyil-
alaka  vasvessző,  mely  a  mérő serpenyttnek  alá- vagy
felbillenéaét  mutatja.

FONTOL,  (font-ol)  áth.  m. fontol-l.  1)  Szoros
ért.  fontmértékkel  mér,  megmér  valamit  Fontolni,
megfontolni  a hútt,  2)  Széleeb  ért.  mérlegre  vet, va-
laminek  gulyát  megméri.  3)  Átv.  gondolattal  mér,
ázás  valamit  mindenfelül meggondol, éa  arra  hatá-
rossá magát, mi mellett  súlyosabb  okok  vinak. Meg-
fontolja  elébb,  amit  tenni  akar.  Fontold  meg,  mÜy
nagy  munkába kaptn.  Fontolva  haladó.

FONTOLÁS,  (font-ol-as)  fn.  tt.  fontoldt-t,  tb.
—ok.  1) Fontmérleggel  mérés,  megmérés.  2)  Azon
okoknak, melyek  valami  mellett  és  ellen rínak, meg-
gondolása.

FONTOLATLAN,  (font-ol-atlan)  mn.  tt.  fonto-
latlan-t,  tb.  —ok.  1)  Minek  súlya  a  fontmértéken
nincsen meghatározva.  2)  Átv. meggondolatlan,  köny-
nyelmtt,  hirtelen,  okokon  nem  alapuló.  Fontolatlan
tett,  lépéi.  Megfontolatlan  bettéd.  Határozóilag,  ám.
fbntolatlannl.

FONTOLATLANUL,  (font-ol-atlan-ul)  ih.  1)
A  nélkül,  hogy  súlya  fontmértéken  meghatároztatott
volna. Fontolatlanul  árulni  a hitt.  2) Átv.  meggon-
dolatlanul  , meg  nem  fontolva,  a  véd-  és  ellenokok
meghányása, öszvehasonlítása  nélkül.  Fontolatlanvl
vélekedni.

FONTOLÓ,  (font-ol-ó)  mn. tt  fontoU-t.  1) Aki
valamit  fontmértéken mér. Húsfontoló  legény.  2) Gon-
doló , meggondoló.  Fontoló  ét*.  3)  fn. ért  ám.  meg-
gondolása,  meghányás-vetése  valaminek.  Fontolóra
venni  a  dolgot.

FONTOS,  (font-os)  mn. tt  fontot-t  v.  —öt, tb.
—öt.  1) Font  mértékű,  mely  ha  előtétéi  nélkül  áll,
ám.  egy f öntőt  vagy  körülbelül  egy  fontot  nyomó.
Fontot  csípő*.  Fontot  alma,  körte.  Kitded  bimbóból
eredafontotkSrte.  (Km.)  Ti* f öntőt  bárány;  Btven
fontot  borjú.  2) Átv.  ért  minek nagy nyomatéka van,
eredményére  nézve  igen  nevezetes, érdekes.  Fontos
ügyben  akarok veled  ttólani.  Ét fontot  dolog,  tárgy.

FONTOSÁN,  (font-oa*n)  ih.  Átv.  ért.  nyoma-
tékosan, velősen, okokkal  támogatva.  Kevetet  ttól, de
fontoian.

FONTOSSÁG,  (font-os-ság)  fn. tt  fontottág-ot.
Nyomatékosság, velősség; oly  tulajdonsága  valami-
nek,  mely  által  nagy  érdeket gerjeszthet,  nagy  ered-
ményt  szülhet  Bettid fontottága.  A  tárgy  fontottága
houtabb  meggondoldtt  kíván.

FONTOSTALP,  (fontos-talp)  ősz  fn. A  tímárok
és  csertővargák nyelvén, ám. vastagra, keményre cser-
sett  ökörbőr,  melyet  saru  és  csizmatalpakra  hasz-

FONTRÚD,  (font-rúd)  ősz.  fn.  Rúd a  fontoló
mérlegen, melynek  végeire  a  serpenyők  akasztvák,
máskép  ?  fontnyü.

FONTYOB,  (fon-ty-or)  elvont  törzsök,  melyből
•gjedül  \fontyorodik  ige  és  szármasékai  erednek.

Értelmére  rokon  a fonny  törzeökkel,  s jelent  valami
fonnyadtat,  aszottat, zsugorodottat

FONTYORODIK,  (fon-ty-or-od-ik)  k.  m.  fon-
tyorod-tam,  —tál, —ott. Fonnyadva öszvessugorodik,
tekeredik,  ránczosodik.

FONTYORODOTT,  (fon-ty-or-od-ott)  mn.  tt
fontyorodott-at.  Nedvek  hiánya  vagy  fogyta  miatt,
vagy  a  nagy  hőségtől  zsugorodott, ranczosodott, s
mintegy  öszvefonódott  Fontyorodott  növényiével.  Ál-
latban f ontyorodott  hút.

FONY, falu  Abaúj  megyében;  helyr.  Fony-ba,
—bán,  —ból.

FONYÓD,  puszta  Somogy  megyében;  helyr.
Fonyód-on,  —rá, —ról.

FONYOLOG,  (fony-ol-og) önh. m.  fonyolog-tam,
—tál, fonyolg-ott  \. fonyolg-ottam,  —ottál, htn. —ni
v.  fonyolgani.  Székely  szójárás  szerént  valamihez
izetienül, kedvetlenül fog.  Rokon fanyalog  igével.  V.
ö.  FANYALOG.

FÓR, (1),  elvont gyök, mely  számos  származé-
kokban  él, milyenek  : fordul,  fordít;  forog,  forr  stb.
Jelent  valamely  nyugvó test vagy  középpont  körüli
mozgást  Rokonok  vele  a  magyarban  :  fér,  (féreg,
ferde), fór,  (förgetyü,  fórgeteg), für,  (fürge,  fürdik),
per,  (pereg, perdül,  pérészlén),  melyek  a  körös moz-
gás  alapfogalmában  mindnyájan  egyeznek,  továbbá
a szanszkrit vart  (fordít),  latin  vortit, vortex,  vertat,
hellén  HIQI,  szláv  vrátit,  csagataj  ivir-irdi  (fordított)
ivr-üldi  (fordult,  Abuska), finn pyVrin  v.  vyörin, (for-
gók, pergek),  vieritíCn  (forgatok)  stb.

FÓR,  (2),  1. FORR.
FÓR,  (3),  1. FORTY.
FÓR,  tájszó, fuvar  helyett;  1.  ezt
FORÁCS,  (for-a-acs)  fn.  tt  foráct-ot.  Jelenti

azon  gömbölyű  hosszúkás  csomót,  mely  némely  fák,
különösen  fenyvek  derekán  keresztfii  hat, s mely, mi-
dőn  a  fa  kiszárad,  elválik,  s  mintegy  kifordul  belőle.

FORBÁSZ,  falu  Szepes  megyében; helyr.  For-
bátt-on, —ró, —ról.

FORBÁT,  (for-bát)  vagy  ősz. fn. mely  t  i.  va-
lószínűleg  e  két  elvont  törzsökből  :  fór  és  bdt(or)
van  öszvetéve, s annyit  tenne,  mint:  vitnafordított,
vitzontott  merény  vagy  telt,-  vagy  pedig fordít,  régi-
esen  fordét  v. fordót  módosulata, melyben  a  d  b-vé
változott: fordót = forbót  =  forbát,  mint  kódorog,
kóborog  szókban. Származékai  a  régieknél,  pl. Molnár
Albertnél,  a  Bécsi  Müncheni codezekben  is  vittontát,
vitttaftetet  (talio,  retributio)  értelmében  fordulnák
elé.  V.  ö. FORBÁTLAT,  FORBÁTOL.

FORBÁTJOG,  (forbát-jog)  ősz.  fn.  Jog,  mely-
nél  fogva  a  bűnös  azon  kár-  vagy  kínszenvedésre
Ítéltetik,  melyet  ő  máson követett  el,  mint  pl.  Mózes
törvényében  van :  Szemet  nemért, fogat  fogért.  (Jns
talionis).

FORBÁTLAN,  (for-bát-lan  v. for-bát-talan) mn.
tt. forbátlan-t,  tb.  —ok.  Vissza  nem fizetett, vissza
nem  torlott,  meg  nem  torolt  Forbátlan  gonotttttt.
Határozóilag  ám.  forbátlanul,  forbátolás  nélkül.
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FORBÁTLÁS,  (for-bát-ol-ás) fa. lásd : FORBÁ-
TOLÁS.

FORBÁTLAT, (for-bát-ol-at)  fn.  tt.  forbdtlat-ol.
Visszatérítés,  visszafizetés;  valamely merénynek, tett-
nek,  sérelemnek  hasonlóval  viszonzása.  „És légy én
teneked  megforbátlaf  (retributio.  Münch. cod.). „El-
jöttének  a raegforbátlatnak napi"  (Bécsi  cod.).

FORBÁTOL,  (for-bát-ol)  átb,  m. forbátol-t  v.
forbdtlotl,  htn. —ni v.  forbátlani.  A  Münch. codex-
ben  : forbdtl.  Visszatérít,  valamely  tettet  hasonlóval
viszonoz.  Nincs,  honnan  meg forl állhatták.  Teneked
megforbátlatik.  (Münch.  cod.).

FORBÁTOLÁS,  (for-bát-ol-ás)  fn.  tt.  forbáto-
lát-t,  tb. —ok.  Valamely  tettnek,  merénynek,  külö-
nösen  bántalomnak  hasonlóval  viszonzása.

FORDA,  (for-d-a)  fn.  tt.  fordá-í.  Némelyek  ál-
tal  javaslóit, de eddig  lábra  nem kapott  szó  a  mela-
phora  magyar  elnevezésére.  Kassai  József  szerént
forda  v. farda  divatban  van  Szerencs  vidékén,  ferde
helyett.

FORDÍT,  FORDÍT,  (for-d-ít,  1.  fór)  áth.  m.
fordít-ott,  htn.  —ni  v.  —ám.  1)  Tulajd.  valamit
forgóvá  tesz ,  forgó  állapotba  helyez, és pedig  vagy
bizonyos  körben,  bizonyos  pont,  nyugvó  rész  vagy
tengely  körül,  pl.  kereket  fnrdít,  kocsit fordít,  vagy
egyik  lapról,  oldalról  másikra  helyez  át,  más oldalt
mutat,  pl.  levelet  fordít,  hátat  fordít  valakinek,  köpö-
nyeget,  nadrágot  fordít,  elfordítja  arezát,  felfordítja
a  hordót,  vitazafordítja  a  kifordított  ruhát.  Köpönye-
get fordít,  átvitt  ért.  nézetét,  érzelmét  jellemtelenül
a  körülmények  szerént  változtatja.  2)  Jóra  fordít,
ám.  rósz  állapotot  jóvá  változtat.  •

—  —  —  —  —  „Istenem
Fordítsd jóra  már  az  én életem."

Népdal.

3)  Terel,  igazít. Mát  útra fordítja  a lovat.  Fordítani
a  legelő  nyájat.  4)  Gabona  nyomtatóknál ám.  a lo-
vakkal  megtiprott  gabonaágyat  villával  más  oldalra
hányja  át  5)  Fclható  ragu  névvel ám. valamire hasz-
nál,  alkalmaz.  Pénzét  könyvekre  fordított-i.  Minden
idejét  tanulásra fordítja.  Eszét  jóra  v.  rotzra  fordí-
tani.  6)  Hasznot  húz,  nyer.  A  kereskedésből  sokat
fordított  magának.  7)  Állapító  ragu  nevekkel  ám.
igazít, változtat.  Fordíts  egy  kicsit  azon  a  ruhán.  Ez
tokát f ordít  az  ügyön.  8)  Valamit  egyik  nyelvből  má-
sikba  általtesz.  Iliászt  fordítani  magyarra.  Németből,
angolból,  francziából  fordított  müvek.

FORDÍTÁS,  FORDÍTÁS,  (fór  d-ít-ás)  fn.  tt.
fordítás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  melynél  fogva vala-
mit  v.  valamin  fordítunk.  V.  ö. FORDÍT.  Köpönyeg-
fordítás,  hátforditás,  pénzfordilás  ,  könyvfordilás  ;  el-
forditát,  kifordítás,  megfordítás.  Hű, fordítás.  Jó,  rósz
fordítás.  Vétetik forditmány  értelemben  is,  1. ezt.

FORDÍTÁSI,  FORDÍTÁSI,  (for-d-it-ás-i)  mn.
tt. fordítási-1,  tb.  —át.  Fordítást  illető,  fordításra
vonatkozó.  Fordítási  hiba.  Fordítási  szabályok.

FORDÍTQAT,  (for-d-ít-gat)  áth.  m.  fordtígat-
tam,  —tál,  —ott.  Gyakran  vagy  folytonosan  fordít.

FORDÍTMÁNY,  (for-d-ít-mány)  fn. tt  fordtí-
mány-t,  tb.  —ok.  Nyomtatott  vagy  írott  mtt,  mely
más  nyelvből  van  általtéve.

FORDÍTÓ,  FORDÍTÓ,  (J),  (for-d-ít-ó)  fn.  tt.
fordító-t.  1)  Általán  eszköz,  mely  által  valamit for-
dítunk,  megfordítunk,  pl.  rúd ,  melylyel  a  csigákat
tekerik;  különösen,  a  vargáknál  és  csizmaziáknál
zömökfa,  melylyel  a  lábbelit  varrás  közben  kifordít-
ják.  2)  Személy,  ki  valamely  elmemüvet egyik nyelv-
ből  másba  általtesz.

FORDÍTÓ,  FORDÍTÓ,  (2),  (1.  föntebb)  mn.  tt.
fordító-t.  Aki  vagy  ami  fordít.

FORDÍTÓI,  FORDÍTÓI,  (for-d-ít-ó-i)  mn.  tt.
fordítói-t,  tb.  —dk.  Fordítót  illető,  arra  vonatkozó.
Fordítói  ügyesség.  Fordítói  foglalkodds.

FORDÍTOTT,  FORDÍTOTT,  (for-d-ít-ott)  mn.
tt. fordított-at.  l)  Egyik  oldaláról,  lapjáról  másikra
áthelyezett.  Fordított  ruha,  köpönyeg,  nadrág  ;  fordí-
tott  kása ;  kifordított.  Olyan  szép,  mint  a  kifordított
hurka.  (Km.).  2)  Egyik  nyelvből  másikba  általtett.
Fordított  müvek.  Magyarra  fordított  Odytsea.

FORDUL, FORDUL, (for-d-úl) önh. m.  fordul-1.
1)  Bizonyos  pont  vagy  tengely  körül  mozdul,  meg-
mozdul; egyik  oldalról, lapról másikra hajlik,  tér  által.
Fordul  a  kerék,  ha  víz  hajtja,  vagy  ló  húzta.  Fordul
a  hordó,  ha  gördítik.

„ A  malom  kereke  annyit nem  fordul,
Hányszor  az  én  rózsám engem  megcsókol."

Népd.

2)  Változik,  új  helyzetet,  irányt  vesz.  Fordul  az  idő,
fordul  a  szél, fordul  a  koczka,  szerencse.  Jóra,  rostra
fordul.  3)  Megesik,  megtörténik.  Úgy  fordul,  magam
is  eljövök.  4)  Rövid járást,  kerülést  tesz.  Csak  egyet
fordulok  ,  s  legott  itt  leszek.  Csak  a  közel utadba  for-
dulok.  5)  Nyereség,  haszon  gyanánt  jő  valami.  Ti*
forintom  fordult  betöle.  Öszvetételei:  aláfordúl,  befor-
dul, elfordul,  eléfordúl,  f elfordul,  f elül fordul,  kifordul,
lefordul,  megfordul,  nekifordúl,  ráfordúl,  visszafordul.
Ezeket  v.  ö.  illető helyeiken.

FORDULÁS,  FORDULÁS, (1),  (for-d-ul-ás)  fű.
tt. fordulás-t,  tb.  —ok.  1) Bizonyos  pont v.  tengely,
v.  vonal  körüli  mozdulás.  2)  Változás ;  idöfordulás,
szerencse  fordulása.  3)  Rövid járás,  félre  térés.  For-
dulást  lenni  a  szomszéd utczába.  V.  ö. FORDUL.

FORDULÁS, (2), BODZA—, puszta Erdélyben,
Scpsi  székben  j  helyr.  Fordulás-on,  —rá,  —ról.

FORDULAT,  FORDULAT,  (for-d-ul-at)  fn.  tt.
furdúlat-ot.  1)  Ami  fordulás által  történik,  végezte-
tik.  Szántáskor  minden  fordulat  után  megtisztítni  az
eketalpat.  Várni  az  idő fordulatát.  2)  Az  erdők fel-
osztásában  egy-egy  kerület.  3)  Változat.  Várjuk  el
a  dolog  fordulatát.

FORDÚLATI,  (for-d-úl-at-i)  ma.  tt.  fordulati-t,
tb.  —ak.  Fordulatra  vonatkozó.
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FORDULÓ,  FORDULÓ,  (for-d-nl-ó)  fn.  tt.  fór-
duló-t.  1)  Kis járás,  kerülés,  séta.  Egy  fordulóval
elvégette  minden dolgát.  2)  Némely  tájszólás  szcrént
ám. a  határnak  azon része, melyet egyszerre  szoktak
bevetni,  míg  a  másik  ugarnak  marad.  Két  vagy  ha-  í
rom fordulóra  ontott  határ.  Másutt  : nyomáé  (Culca-  '
túra).  3)  A  szántóknál  ám. a  földnek  egyszeri  meg*
kerülése.  Bány fordulót  tettél  mór t

FORG,  (for-og)  önh.  1. FOROG.
FORGA,  (1),  (for-ga)  mn.  tt. forgat.  Ami fo-

rog,  könnyen  fordul.  A fürge,  pwge  szók hasonlatára
alkotott,  és  ajánlatos  új  szó.  Forga  kérik, forgó,  pe-
renlén.

FORGA,  (2),  (for-g-a)  fn. tt  forgá-t.  Kemenes-
alján  ám.  vízkanyar,  folyóvíz  fordulása,  forgó.

FORGÁCS,  (for-g-a-ács  v.  far-ag-a ács)  fa.  tt
forgáet-ot.  1) Kicsinyezö  alakja-  és  értelménél  fogva
ám. a  fáról  lefordított,  Ichasított  fodor  darabocaka.
Szélcsb  ért  faragott,  rágott,  gyalult,  hasogatott  stb.
fának  hulladéka.  Apró,  hottsá forgáft;  áet,  asztalát
forgáct.  Aki mennyit vág,  annyi forgdeta  leszen. (Km.).
2) Régenten  : esztergáros  (faragács).  8)  Régi  nemes
nemzetség  és  grófi  család  vezetékneve.

FORGÁCSFA,  (forgács-fa)  ősz.  fn.  Favágáskor,
faragáskor  elváló apróbb fahulladékok;  néha nagyobb
hasábok  is,  milyeket  pl.  a  faragó  ácsok  hasogat-
nak  le.

FORGÁCSFALVA,  helység  Gömör  megyében;
helyr.  Forgáctfalvá-n,  —rá, —ról.

FORGÁCSFÁNK,  (forgács-fánk)  ön.  fn.  Fánk,
Vagy  mint  néhntt  nevezik,  pampuska,  siskatészta
neme,  oly  sütemény,  melynek  alakja  a  forgácséhoz
hasonló ; máskép  :  eeSrSge  v.  csSrKge,  herb'cte.

FORGÁCSKÚT,  fala  Erdélyben,  Kolos  megyé-
ben ]  bclyr.  Forgáetleut-on,  —ró, —ról.

FORGÁCSOL,  (for-g-a-acs  öl)  áth.  és  önh. m.
forgáctol't.  1)  Forgácsot  csinál,  hasogat  2)  Esz-
tergál.

FORGÁCSOLÁS,  (for-g-a-acs-ol-ás)  fn.  tt.  fór-
•gáctolát-t,  tb.  —ok.  1)  Forgácscsinálás,  valaminek
íorgácscsá  hasogatása.  2) Esztergározás.

FORGÁCSOS,  (for-g-a-acs-ős) mn. tt  forgdetoi-t
T. —át, tb.  —oife.  Forgácscsal  bővelkedő,  behintett;
forgácsot  tartó.  Forgottat  udvar,  teoba;  forgácsot
kőtár.

FORGÁCSSZEK,  (forgács-szék)  ősz.  fn.  1)  Fa-
ragószék  vagy  asztal,  melyen  kézvonóval  v.  faragó-
késsel  a  simítandó  fáról  forgácsot  hasogatnak.  2)
Esztergárosszék.

FORGÁCSVAS,  (forgács-vas)  ősz.  fn.  Az  esz-
tergárosok  görbe  vasa,  melylyel  a  munkába  vett
anyagot  alakítják.

FORGALMAZ,  (for-og-al-om-az) áth.  m.  forgói-
mat-tam,  —tál, —ott.  Pénzt  vagy  arunemueket  for-
galomba  hoz. V.  ö. FORGALOM.

FORGALMI,  (for-g-al-m-i)  mn.  tt  forgalmi-t,
tb.  —oJfc.  Forgalomhoz  tartozó, azt  illető, arra vonat-
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kozó.  Forgalmi  töke.  Forgalmi  idüttak.  Forgalmi  vi-
ttonyok.  V.  ö. FORGALOM.

FORGALOM,  (for-gal-om)  fn.  tt  forgalmat.
Árúk  csereberélése, adásvevés;  midőn  a  kereskedői
élénk  mozgásban  van.  Pénzforgalom,  áruforgalom.
Ezen  váróiban  nagy  forgalom  van.

FORGANCS,  (for-og-aucs)  fn.  tt.  fő: ganet-ot.
Azon  apró  vizi  rovarok  neve,  melyek  a  vizek  színén
nagy  könnyfiséggel  foiognak.  (Gyrinus  L.).

FORGANDÓ,  (for-g-an  d-ó;  mn. tt.  forgandó-t.
Változó,  változékony, állhatatlan, majd  ily,  majd  oly
alakban  és  állapotban  mutatkozó. Fingandó  merencte,
tort.  Forgandó  a* ember élete.  A.  tterencte  forgandó,
otak  ínségem  állandó.  (Kisf.  S.).

FORGANDÓSÁG,  (for-g-an-d  ó-ság) fn.  tt/or-
gandótág-ot.  Változékony,  állbatatlan  állapota  vala-
minek.  Világ,  tterencte,  élet  forgandótdga.

FORGÁS,  (for-g-ús)  fn.  tt  forgdt-t,  tb.  —ok.
1)  Valaminek  bizonyos pont,  vagy  saját  tengelye  kö-
rül  stb. folytatott  mozgása.  Kerékforgát,  ctigoforgat,
malomkS forgató.  2)  Orvényczés.  Vünek  forgató.  3)
Folytonos  ide-oda  mozg&s,  keringés.  Vér forgató,  a»
erekben.  4)  Kézről  kézre járás.  Pénz forgáta,  váltók
forgató.  Forgátba  hozni a pénzt,  váltót.  V. ö. FOROG.

FORGAT,  (for-g-at)  áth.  m.  forgat-íam,  —tál,
—olt, pár.  forgott.  1) Valamit  bizonyos  pont  vagy
tengely  körfii  fo'ytonosan  mozgat, keringet  Kereket,
őr tát, gombolyitót  forgatni.  GyUrüt  forgatni  ÓM  ujján.
Hordót  forgatni.  2)  Ide-oda  mozgat, egyik  oldalról,
lapról  másra  áthelyez.  Szemeit forgatja.  Könyvet  for-
gat.  3)  Másmás  irányt,  helyzetet  ad  valaminek.  Ka-
lapját  jobbrh  balra forgatja.  Köpönyeget  forgatja.  4)
Valamivel  bánik,  dolgozik.  Tollat,  kardot  forgat.  6)
Váltóüzleti  ért  a  váltót  kézről  kézre  adja,  tovább
adja.  6)  Az  ugaron  második  szántást  tesz,  dunántnli-
asan  : kever.  7) Átv.  valamely  tárgyat  minden  oldal-
ról  meggondol,  megvizsgál.  Elméjében forgatja  mun-
kájának  tervét.  8)  Visszaható  névmással,  ám.  bizo-
nyos  módon viseli  magát  Jól  vagy  rottúl,  vitétiU,  le-
gényül forgatja  magát.

FORGATAG,  (for-g-at-ag)  mn. tt  forgatagot.
Ami  könnyen  forog  vagy  folytonos  forgásban  van;
örvényező.  Forgatag  ttélmalom.  Főnév  gyanánt  hasz-
náltatván  ám.  ösvény.  Rokon vele a  felhangu  :  fér-
geleg  v.  förgeteg,  melynek  lényeges  tulajdonságát
szinte  forgás  teszi.

FORGATÁS,  (fór g-at-ás) fn. tt  forgatdt-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  melynél  fogva  valamit  forgatunk.
V.  ö.  FORGAT.  Ortóforgatát;  nemei  forgatáta;
kSnyvforgaiát;  kOpönyegforgatdt;  toll-,  kardforgatát;
váltó  forgatáta  ,• ugarok forgatáta  stb.

FORGATÉKONY,  (for-g-at-ék-ony) mn. tt  fór-
gatékony-t  v.  —át, tb.  —ok. Amit könnyen lehet for-
gatni;  forgatásra  alkalmas.  Forgatékony  gépek  ffor-
gatékony  váltók.

FORGATMÁNY,  (íor-g-at-mány)  fn.  tt  forgat-
mányt, tb.  —ok.  Váltójogi  ért  oly hátirat,  mely  ál-
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tál a váltó  másra  tulajdonos  joggal  B  váltójogi  köte-
lezettséggel  ruháztatik.  Teljéi  forgatmány.  Űrét  for-
gatmány.

FORGATMÁNYOS,  (for-g-at-mány-os)  fn.  tt
forgatmányos-t,  tb. —ok. Váltójogi  ért.  személy,  ki-
nek  kezébe  a  váltó  forgatmány  utján  került.  V. ö.
FORGATMÁNY.

FORGATÓ,  (for-g-at-ó) fn. tt.  forgató  t.  l) Sze-
mély , ki  valamit  forgat.  2)  Második  szántás  az  uga-
ron,  dunántuliasan  : keverő.  Először  ugart,  másodszor
forgatót,  harmadszor  vetőt  szántanak.  3)  Váltójogi
ért  személy,  ki  a  váltót  másra  forgatmány  által
ruházza.

FORGATVÁNY,  (for-g-at-vány)  fn.  tt.  forgat-
vány-t,  tb.  —ok. Ami  forgatva  van,  különösen  szán-
tóföld  , melyet  felszántanak  és  pihentetnek , hogy  a
benne  levő  gazok,  gyökerek  elrohadjanak.

FORGATYŰ,  (for-g-aty-ü)  fn.  tt.  forgatytl-t.
Általán  forogható  vagy  forgatható  eszköz, milyen,
pl.  a  kazalokra,  asztagokra,  szőlőkbe állított madár-
ijesztő'  készületeken  van.  Rokon  vele  a  fenhangú  :
férgetyü  és  pérgetylí.

FORGÉKONY, (for-g-ék ony) mn  tt.  forgékony-t
T. —át, tb.  —ak.  1) Ami  könnyen  forog,  forgásra
hajlandó,  képes.  2)  Változékony, múlandó.  Fargfkony
tori,  tterencie.

FORGÓ,  (1),  (for-g-ó)  mn.  tt. forgó-t.  1) Bizo-
nyos  pont  vagy  tengely  körül  mozgó, keriugtf.  Forgó
kerék.  2)  Változó.  Forgó  szerencse.

FORGÓ,  (2),  (1. föntebb)  fn.  1)  Süveg,  kalpag,
csákó  stb.  mellé  tűzött  tollékesség,  különösen, mi-
lyent  a  magyar  huszárok  viscluck.  2)  Az  állati  test
tetemeinek,  tagjainak  ,  izeinek  öszvefúggéttc,  egybe-
kötése,  melynél  fogva  mozoghatnak,  valamint azon
táj  is,  hol  ezen  egybekelés  létezik,  milyenek  a kö-
nyök  hajlása,  térdhajláea,  a  boka,  a  kézfej  töve  stb.
Forgóban  kitörni,  kificzamítani  a  kezét, lábát.  3) Víz-
örvény.

FORGÓASZTAL,  (forgó-asztal)  ősz.  fn.  Egy
lábú  asztal,  melyet  csavar  vagy  karika  által  ide-oda
forgatni  lehet.

FORGÓCSONT,  (forgó  csont)  ősz.  fn.  1)  Álta-
lán,  tekealakú  , kerekded  csont,  mely  az  állati  test,
különösen  tagok  csontszárait  öszvctartja  és  mozgé-
kony  természeténél  fogva  hajihatókká,  foroghaiókká
teszi.  Ilyenek  ,  a  térdkalács,  vál/perecz  stb.  2)  Külö-
nösen,  a  hátgerhicz  tövén  levő  csont. (Coxendiz).

FORGÓCSÖ,  (forgó cső)  ősz.  fn. Fegyver, mely-
nek  egymáson  fekvő  csövei  a  szerszámhoz  fordítha-
tók.  (Dreher,  Revolver?  Bérezi  Károly).

FORGÓDIK,  (for-g  ó-d-ik)  k.  lásd  :  FORGÓ-
LÓDIK.

„Jó  lovaknak  hátán
Vitéz  ifjak  forgódnak."
Rimay  János.  (A XVII.  századból).

FORGÓFA,  (forgó-fa)  ősz. fn.  1. GÖRÖNDÖLY,
GÉRÉNDÉLY.-

FORGÓHÍD,  (forgó-híd)  ősz.  fn.  Híd,  mely úgy
van  készítve,  hogy  forgatni  lehessen.

FORGÓKOCS2KA,  (forgó  koczka)  ősz.  fn.  Te-
kervénycs  koczkavető  eszköz,  melyet  forgatni  lehet.

FORGÓKÖ,  (forgó-kő)  ősz.  fn.  Tolnában,  ám.
köszörükö.

FORGOLÁNY,  falu  Ugocsa megyében;  helyr.
Forgolány-ba,  —bán, —ból.

FORGOLÓDÁS,  (for-g-ol-ó-d-ás)  fn. tt.  forgoló-
dát-t,  tb.  —ok.  Gondos, figyelmes, nyugtalan  járás
kelés,  mozgás  valami  körül.  V.  ö.  FORGOLÓDIK.

FORGOLÓDIK,  (for-g-ol-ó-d-ik)  belsz.  m.  fór-
golód-tam,  —tál,  —ott. Különös  gonddal,  fáradság-
gal, figyelemmel járkel  valami körül;  valamihez  hozzá
férni,  közel  jutni  iparkodik.  Nagy  urak  körül,  forgo-
lódik.  Forgolódik,  mint  macska  a  forró  káia  körül.
(Km.)  A  világban forgolódnod  kell, ha valamire  akarst
jutni.

FORGONY,  (for-g-ony)  fn.  tt.  forgony-t,  tb.
—ói.  1. ÖRVÉNY.

FORGÓS,  (for-g-ó-s)  mn.  tt.  forgói-t  v.  — át,
tb. —ak.  Forgóval  ellátott, ékesített.  Forgói  eiákó,
tllveg,  kalpag.  V.  ö.  FORGÓ  fn.

FORGÓSZÉK,  (forgó-szék)  ősz.  fn.  Szék, mely-
nek  ülését  csavar  vagy  karika  által  forgatni  lehet.

FORGÓSZÉL,  (forgó-szél)  ősz.  fh.  Örvényesen
keringő  szél,  mely  a  port,  homokot  töltsér  gyanánt
fölteker!,  boszorkányszél.  Hordjon  el  a forgóttél.  A
forgószél  vezesse,  táporeso  kergetse.  (Faludi).  Forgó-
tzél  van  a fejében.  (Km.).

FORGÓSZÉLCSIGA,  (forgó-szél-csiga)  ősi.  fn.
t. FODORCSIGA.

FOKOÓTENGELY,  (forgó-tengely)  ősz.  fn.  1.
GÖRÖNDÖLY,  GÉRÉNDÉLY.

FORGOTT,  (for-g-ott)  mn.  tt. forgott-at.  Jár-
tas,  keltés,  ügyes,  tapasztalt.  Világban  forgott  ember.

FORGOTTSÁG,  (for-g-ott-ság)  fn.  tt.  forgott-
tág-ot.  Jártasság,  ügyesség,  tapasztaltság  az  élet vi-
szonyaiban.

FORICS,  (for-ícs)  fn.  1.  FORÁCS.
FORINT,  (megegyezik  az  olasz  fiorino,  új  latin

florenus,  illír forint  szúkkal.  Származik  a  latin  flos
szótól,  minthogy  az  első,  ú.  m.  Florenczben  vert  fo-
rintok  liliom  virággal  voltak  megjegyezve)  fn.  tt.  fo-
rint-ot.  Pénz,  s jobbára  számlapénz neme, mely külön
időkben  és  tartományokban különböző'  értékkel  bírt
és  bir.  H':nes  forint,  ám. hatvan  krajczár;  magyar  v.
kurta forint,  ám.  ötven  krajczar  ;  vonás  forint,  ám.
ötven  egy  krajczár,  azaz  három máriás;  osztrák  fo-
rint,  száz  krajczárra  osztva;  bomlott  forint  divatozott
1694  és  161ló-ben, s  állott  harmincz  öt  polturából;
lengyel  forint,  ám.  tizenöt krajczár.  Arany-,  ezüst-,
váltó-, pengő forint.  „Kincsem, violám,  rubintom, itt  a*
utolsó  forintom."  (Csokonai).

FORINTOS,  (forint-os)  mn.  tt.  forintot  t  v.
—öt, tb.  —ak.  Forintot  érő,  forintértékű.  Forintot
bankó.  Szát forintot  bankó.  Még  a  stáz forintos  ló  it



911  FORINTOSHÁZA-FORMÁTLANUL

meg  nokott  botlani.  (Km.)-  2)  fn.  tt. forintot-1,  tb.
—ok. Forintot  érő ezüst- vagy  papirospénz.  Forinto-
tokkal  fizetett. Éter forintotok  nem mindenütt hevernek.

FORINTOSHÁZA, falu Szála  megyében;  heljrr.
Forintotházá-n,  —rá,  —ról.

FORIS,  (for-is)  fn.  tt.forit-t,  tb.  — ok.  Font,
öszvefont,  mintegy  tekervényessó  forgatott  sodrony.

FÓRIS,  (fór-ís)  fa.  tt. /rfrí»-í,  tb.  — ok. 1) Fo-
nalon, levő  göcs, csomó,  boroz.  Innen  : fóritot  fonal,
ám.  sodrékos,  börczös, csomós  fonal.  2)  Flórian  (a
latin  flot  után, ám. virágzó),  vagy  mások  szerint: Ni-
cephor  (hellén  szó,  s  gyözelemhozót  jelent).  Otrokocti
Pórit.

FÓRKOR,  (fór-kör)  ősz.  fn.  Az  égboltozaton
azon  képzelt  kör, mely  az  egyenlítőtől  és  gönczöltől
egyforma  távolságban  van,  azaz  23 */a foknyi messze-
ségre esik, s  melyhez  eljutván  a nap ismét  visszafor-
dul  az  egyenlítő  felé.  Bak forköre,  (tropicus  capri-
corni),  rák forköre,  (trop.  cancri).

FORMA,  (rokon, sőt  azonos  a  latin, olasz  for-
ma, német, angol  form,  hellén  ftÓQ(fij  szókkal)  fa.  tt.
formát.  Jelent  1) bizonyos  külső  alakot, mely  mes-
terség , művészet,  mintegy  forgatói  által  képeztetik.
Kalap  formája.  Kocri  formája.  Templom  formája.
Torony  formája.  2)  Általán  bármely  külső  alakot,
melyet  a  természet  is  titkos  működése,  forgatása  ál-
tal  képezett.  Hegy  formája.  Ezen  lónak nép  formája
van.  Helyet,  nép,  gömbölyű forma.  3)  Minta,  vagyis
valaminek  ábrája,  ntánzott  képe  vagy  oly  alak,
mely  szerént,  melynek  példájára  valami  készül.  For-
mára  húzni a  ctizmát,  kalapot.  Formába  önteni  a ha-
rangot.  Valaminek  formáját  venni.  Ez  a  gyermek  egé-
ezen  apja  formája,  azaz  hasonmása.  4)  Oszvetételek-
ben,  ha végül  áll,  melléknév,  s  ám.  formájú,  alakú.
Emberforma  állat.  Egyforma.  Mátforma.

FORMÁL,  (forma-al)  áth.  m. formál-t.  Valamit
bizonyos  alak  szerént  vagy  mintára  képez,  alkot.  V.
ö. FORMA.

FORMÁLÁS,  (forma-al-áa)>  fa.  tt.  formdlát-t,
tb.  —ok.  Bizonyos alak  utáni képzés,  alakítás.

FORMÁLÓDIK, (forma-al-ó-d-ik)  belsz.  m.  for-
málód-töm,  —tál,  —ott.  Bizonyos  alak  után  vagy
szerént  képződik,  bizonyos alakot  ölt.

FORMARUHA,  (forma-ruha)  ősz.  fa.  Bizonyos
osztályú,  felekezeti!  emberek,  pl.  katonák,  hajdák
stb.  hasonló  szabású,  színű,  kelméjü  ruhája,  öltö-
zete.  Formaruhába  öltözött  polgári  had;  máskép  :
egyenruha.

FORMÁS,  (forma-as)  mű.  ti. f ormát-1  v..—át,
tb.  —ak. Helyes,  tetsző  formájú,  szép alakú,  külsejű.
Formát  ember, legény,  leány.

FORMÁTLAN,  (forma-at-lan)  mn.  tt  formát-
lan-t,  tb.  —ok. Helytelen,  idomtalan,  nem szép alak-
kal  bíró, esetlen. Formátlan  öltözet, arct,  termet. Ha-
tározóilag  ám.  formátlanul,  idomtalanul.

FORMÁTLANUL,  (forma-at-lan-ul)  ih.  Idomta-
lanul,  esetlenül.  Formátlanul  tzabott  öltőnek.
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FORMÁTLANSÁG,  (forma-at-lan-ság)  ff-  tt.
formátlantág-ot.  Idomtalan,  helytelen,  esetlen  ala-
kns&g.

FORMINT,  (némelyek  szerént  fór  m-intv.  -ént,
azaz  formás,  tetsző,  szép;  mások  Formio  olasz  hely-
névtől  származtatják;  minthogy több  szőlőfajok  ide-
gen  nyelvekből  vették  nevezetöket, mint bakator, ám.
bacca  d'oro,  kadarka, ám.  karthagói)  fa.  tt  formint-
ot.  Édes  és  finom  izfi,  gömbölyfided  szemű  szfflőfaj,
mely  Hegyalján  a  hárslevelűvel  együtt különös%«nd-
dal  és  legnagyobb  mennyiségben  termesztetik, mint-
hogy  ezek  adják  a  legjobb  aszúszőlőt  és  aszúbort.
Duna  vidékén,  különösen  Győrbon,  máskép  :  tzoZa,
Pesten  :  tárfejér,  Pécsett:  kéknyelű.  Németül  néhott:
Zapfner,  de  az  úgynevezett  Honigler-nA  is  egyik
(nagyobb  szemű)  faja.

FORMÍT,  (forma-ít)  önh.  m.  formtí-ott,  kta.
—ni v.  —ani.  Túl a  Danán  ám.  hasonlít  vagyha-
sonlik.  És  a  leány f ormit  a*  anyjához.

FORNA, puszta  Fejér  megyében;  helyr.  For-
ná-n,  —ró, —ról.

FORNÁD, puszta  Tolna megyében; helyr.  For-
ndd-on,  —rá,  —ról.

FORNOS,  falu  Beregh  megyében;  helyr.  For-
not-on,  —rá, —ról.

FORNOSZEGH,  falu  Nyitra  megyében  ;  helyr.
Fornotzegh-én,  —re, —rSl.

FORÓ  v.  FORRÓ,  falu  Erdélyben,  Alsó-Fejér
megyében; helyr. Foró-n,  —rá, —ról.

FOROG,  (for-og)  önh.  és  gyak.  m. forogtam  v.
forgottam,  —tál v. forgottal,  forgott,  htn. —ni v.  for-
gani.  1) Bizonyos  középpont vagy  tengely  körfii  mo-
zog,  kering.  Forog  a gombolyitó,  kerék.  Forog  a ma-
lom.  Forog  a  tánctos  leány.  2) Ide-oda  mozog,  hajlik,
járkol.  Forognak  a  haragot  ember  turnéi. Forog  a  tü-
veg  mellé  tiltott  toll.  Ireg  forog.  Sokat forog  a  nagy
urak  kötött.  3)  Örvényeket  vet,  csinál.  Forog  a hid-
otzlopok  körül  a  ví*.  4)  Keletben  van,  kézfői  kézre
megy.  Forog  a pénz.  Forog  a  kanetó.  5)  Mondjak  az
ebekről,  különösebben  agarakról, midőn  bakzanak,
(a  disznó görög).  6)  Átv.  vettélyben forog,  ám.  ve-
szélylyel  küzd; kérdétben,  ttóban forog,  ám.  kérdés,
szó  van  róla;  sok gondolat  forog  fejében,  ám.  töpren-
kedik,  tűnődik.

FORR,  (for-r, fór  gyöktől,  pl.  Erdélyben  van
Foró  helység,  mely misképen Forró;  de az  egész vé-
tethetik  hangutánzónak  is ;  rokon vele a  latin  ferveo,
hellén  jiqvm, @(>á£<a, német brauen, brauten, brennen,
warm, szanszkrit bhár [éget,  fűt],  finn  var*  [forró],
puraan  és purajan  [forrok],  magyar  pír, párást, per-
g-el  stb.  továbbá  [kút-]/orra>  értelemben  az arab  Úr,
héber  bor,  beér,  német Som,  Brunnen,  skótpurn  (víz)
stb.) ; önh.  m. f orr-1  v. —ott, htn.  —ni  v.  —ani.
Kettőztetett  képzőjénél  fogva jelent  oly  valamit, mi
erősebben, nagyobb  hatással,  sebesebben  mozogva
forog.  Innen  1) Valamely  híg  vagy  felolvasztott  szi-
lárd  test  a  tűz  ereje  által  élénk  mozgásba,  forgásba
jő,  bngyborékol.  Forr  a  levet, kápotzta,  káta.  2)
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Erői  lökődés, keveredés, kinyomnia* miatt  tajtékzik,
habzik, bugyog, buzog. Forr  beimé  a vér,  méreg, epe.
forr  a felbugyogó  fenekűig.  Kit  ctupor, hamar  felforr.
(Km.). 3)  Valamely  folyadék,  pl.  most,  ser  vagy fo-
lyadékos  test belső  mozgalomnak indul,  melynek kö-
vetkeztében  a  test  alkotó  részei  változáson  mennek
kérésztől. A  műit forrni  ketd.  Megforrottak  a* új  bo-
rok.  4) Forrad.  Ebcsont  brforr.  (Km.).  5) Átv. rend-
kívüli  mozgalomban van,  egymás  ellen  vagy  egy bi-
zonyos  személy,  osztály  irányában  íölzendttl,  fölkel.
Forr  át  elégületlen  nép.  Forrnak  benne át  indulatok.
Forr  a  tok  ember.  Öszvetételei  : te/orr,  el/orr,  Aí-
forr,  felforr,  megforr,  öttveforr,  melyeket  1.  illető
helyeiken.

FORRAD,  (forr-ad  v.  for-r-ad)  önh.  m.  forrad-
tam,  —tál,  —t  v.  —ott.  1) Forróvá  lesz,  forrásnak
ered.  2)  Forró állapotában  valamihez ragad,  valami-
vel  egyesül.  A* ittó  vaslemez  a  tengelyhet,  keréktalp-
kot forrod.  3)  Heged,  vagyis bizonyos folyadék, nedv
közbejöttével  beragad.  Forrad  a  gyógyuló  t eb.  Be-
forrad  a  törött  ctont.  Egybeforrod.  Kiforrod.  Ötzve-
forrad.'  Odaforrad.

FORRADALMI,  (for-r-ad-al-m-i)  mn.  tt.  forra-
dalmi-t,  tb.  —ok. Forradalmat  illető, ahhoz  tartozó,

Ici-arra  vonatkozó.  Forradalmi  kéttitíetek,  motgátok,
töretek.  V.  ö.  FORRADALOM.

FORRADALOM,  (for-r-ad-al-om)  fn.  tt  forra-
dalmat.  Szélesb  ért  népmozgalom  a  fennálló  társa-
dalmi  viszonyok  felbontására.  Szorosb ért. egész nem-
zetnek  vagy  a  nemzet  nagy  sokaságának  fölkelése
akár  az  igazságos,  akár  zsarnok  fejedelem  vagy  fel-
sőség'̂  ellen  azon  szándékkal,  hogy  új  kormányrend-
szert  és  álladalmi  szerkezetet  hozzon  be.  Franczia
forradalom,  lengyel  forradalom.

FORRADÁS,  (for-r-ad-ás) fn.  tt. f orradás-1,  tb.
—ok.  1)  Forróvá  levés,  forradásnak  indulás.  2)  Ál-
lapot,  midőn  valamely forró  test  máshoz ragad.  A  tU-
tet  varnak fáhot  forradáia.  Egyik  vaslemeznek  a  má-
ríkhot  forradáia.  3)  Hegedéi,  behegedés.  Sebek, tö-
rött  csontok  forradáia,  beforradáta,  öttveforradása.

FORRADÁSOS,  (for-r-ad-ás-os)  mn.  tt.  forra-
dáiot-t  v. —át, tb.  —ak.  Amin  forradás  látszik, lé-
tezik ; hegedt,  behegedt.  Forradátot  tebek,  csontok.

FORRAD AT,  (for-r-ad-at)  fn.  tt.  forradat-ot.
Általán, beforradt  valami,  különösen  behegedt  seb.

FORRADÉK,  (for-r-ad-ék)  fn.  tt.  forradék-oí.
Forrás  által  keletkezett  valami,  pl.  forradék  a  törött
tagon.

FORRADOZ,  (for-r-ad-oz)  önb. m.  forradot-
tam,  —tál,  —ott.  Többször vagy  folytonosan  forrad.
A  Müncheni  codexben  megforradotott,  ám.  a  latin
infremuit  (megrendült).  „Jézus  azért,  hogy  látá  ötét
siratta, megforradozott  szelletében."  (Pestinél  : meg-
búsula, Erdősinél  : nagy  zendüléat tön).

FORRAL,  (for-r-al)  áth. m. forral-i.  1) Forróvá
tesz, forrásba  hoz. Vitet  forral.  Felforralni  a  tejet.
2)  Átv.  valamit  erős  mozgásba  hoz,  valamit  nagy

szóri*.  n. xOr.

eltökéléssel  forgat  elméjében.  Bottút, haragot, gyiOOl-
téget  forralni.

FORRALÁS,  (for-r-al-ás)  fn. tt. forraldt-t,  tb.
—ok. Cselekvés, mely  által  valamit  forróvá  teszünk,
vagy  átv.  valamit nagy eltökéléssel  forgatunk elménk-
ben.  Vit  forraláta  ;  bottúforraldt.

FORRALT,  (for-r-al-t)mn.tt./orrott-af.  1) Ami
forró  állapotba  tétetett, forráson  keresztül  ment. For-
ralt, felforralt  tej.  2)  Eltökélett  szándékkal,  elmével
tervezett  Sokáig  forralt  bantuját  végre  kitSltötte.

FORRAN,  (for-r-d-an)  önh.  1) Egy  forrást  csi-
nál.  2)  Átv.  ért  Egyszerre  valamely  indulatra  fakad.
Felforranni,  haragra f orranni,  azaz  lobbanni.

FORRÁS , (for-r-ás) fn.  tt  forrát-t,  tb.  —öt.
1)  Állapot,  midőn  valamely  folyadék  meleg  által
rendkívüli  mozgásba  jő.  2)  Kútfő,  vagyis  a  víznek
kifakadása,  bugyogása  bizonyos  helyről.  Frit,  hideg,
meleg forral.  3)  Szeszes  folyadék  részeinek  rendkí-
vüli  mozgalma,  erjedése,  mely által  bizonyos  válto-
záson  mennek  keresztül.  Muttok,  borok forráta.  4)
4) Átv.  eredet, valamely tárgy keletkezhetésének első
alapja,  anyagi  és  szellemi  értelemben.  A  keretiedéi
egyik  fS  forráta  a  nemzeti  gatdagtágnak.  A  henyetég
többféle  bűnöknek forráta.  5) Átv.  társadalmi mozgás,
mely  bizonyos  ingatagsággal,  zavarodással  jár,  s
melynek  teljes  kitörése  forradalom.

FORRASÉR,  (forrás-ér)  ősz.  fn.  A  föld  vagy
sziklák  kebelében  elnyaló  menet,  vonal, mely  a vi-
zet  a  forrásfőhöz  vezeti,  vagy  azon rejtek,  melyből  a
forrás  eredetét  veszi.

FORRÁSFOK,  (forrás-fok)  Ősz.  fn.  A  tűinél
melegülő  nedvnek  hőségfoka.

FORRÁSHOMOK,  (forrás-homok)  ősz.  fn.  1.
ÉRHOMOK.

FORRÁSI, (for-r-ás-i) mn. tt/orrrfri-t,  tb.  —ak.
Forrást  illető, arra vonatkozó.

FORRÁSOS , (for-r-ás-os)  mn. tt  forrátoi-t  v.
—át, tb. —ak. Forrásokkal  ellátott,  bővelkedő; amin
forrás,  azaz  hegedés  látszik.  Forrátoi  hegyek.  Forró.-
tói  csontok,  bemetélt  fák.

FORRÁSVÍZ,  (forrás-víz)  ősz.  fn.  Magából  a
forrásból,  mint  kútfőből  merített  vagy  ömlött víz.

FORRASZ,  (for-r-asz)  fn. tt  forrait-t,  tb. —ok.
Ragasz, mely  által  némely  müveket,  pl.  szaruból,
üvegből  stb.  készülteket  öszveforrasztanak.  (Löthe).

FORRASZCSÖ ,  (forrasz-cső)  ős*,  fn.  Kicsiny,
hegyes és  egyik  végén  meggörbített  csövecske, mely-
lyel  az  érczmivesek,  különösen  az  arany-  és  ezüstmi-
vesek  az  olvasztó  lámpába tett  forraszanyagot  hama-
rabb  felolvadásra  szítják.  V.  ö. FORRASZ.

FORRASZHAMU,  (forrasz-hamu)  ősz.  fn.  Sós
növényekből  égetett  hamu, mely leginkább  üvegnemü
testek  forrasztására  vagy  olvasztására  hassnáltatik.

FORRASZSERPENYŐ,  (forrasz-serpenyő)  ősz.
fn.  Az  aranymivesek  szenes  serpenyője,  melynek  tü-
zénél  forrasztani  szoktak.

FORRASZT,  (for-r-asz-t)  áth. m.  forrattí-ott,
htn.  —ni v.  —ani.  1) Két testet valamely  erős  rá-
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gasz  vagy  tűz  segedelme  által  egygyé  csatol, szorít,
öszveköt  Vasat forratttani.  Öttveforraitíani  a  kerék-
talp  tinvatait.  2)  Hegeszt, behegeszt. Ctontot  forratt-
tani.  A  tebeket  bitonyot  ír  által  beforrantani.

FORRASZTARTÓ,  (forrasz-tartó)  ősz.  ín.  Az
üvegeseknél,  lyukas  [homokkő-edény,  melyben  a
forraszt  tartják.

FORRASZTÁS , (for-r-asz-t-ás)  fn.  tt.  forratt-
tát-t,  tb.  —ok,  1)  A  testeknek  bizonyos  ragasz  vagy
tűz által  egygyé  szorítása.  2)  Hegesztés, pl.  tebnek,
ctontnak  forratttáta.

FORRASZTÓ,  (for-r-asz-t-ó)  mn.  és  fn.  tt.  fór-
ratttó-t.  Aki  vagy  ami  forraszt.  Forrantó  kováét;
forratttófö,  ír. V. ö.  FORRASZT.

FORRASZTÓCSŐ,  (forrasztó-eső)  ősz.  fn. lásd:
FORRASZCSŐ.

FORRASZTÓVAS,  (forrasztó-vas)  ősz.  fn.  Az
érczmívesek  és  üvegesek  bozogányalakú  eszköze,
melynek  megtfizesített  gombjával  a  forraszt  elolvasz-
tani  szoktak. V.  ö. FORRASZ.

FORRATLAN,  (for-r-at-lan)  mn.  tt.  forratlan-t,
tb.  —ok. Ami  nem  forrott, meg nem  forrt.  Forraltán
műit,  lé,  kása.  Határozóilag  ám. forratlanul, meg  vagy
föl  nem  forrottan.

FORRÁZ,  (for-r-ó-az) átb. m. forrát-tam,  —tál,
—olt.  1)  Valamely  ételnemttt,  különösen  húsfélét
forró  lével  leöntve  készít  el.  Cribét,  bárányt,  borjút
forrátni.  2)  Forró vízzel  tisztít.  A  ItíSU  baromfiakat,
térteteket  megforrátni,  hogy  tollaikat,  sertéiket köny-
nyebben  le  lehessen  tisztítani.  A  hordókat  kiforrátni.
3)  Forró  vizet  önt  valakire  v.  valamire.  Leforrátni  a
konyhán Jorgolódó  ebeket. Ahol  a*  ebet  leforrátlak,  ne-
hezen  megy  át  többet  oda. (Km.)  Gyógyfüveket  forrát-
ni.  4)  Átv. és  tréfásan,  igen  leszól  valakit, egészen
elhallgattat; eltávozni  kényszerít  A hetvenkedS  ttóno-
kot  ugyan  leforrátták.

FORRÁZÁS,  (for-r-áz-ás)  fn.  tt  forrátát-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit  forráznak,  e  szónak
minden  értelmében.  V.  ö. FORRÁZ.

FORRÁZAT,  (for-r-ó-az-at)  fn.  tt.  forrátat-ot.
A  gyógyszerészeknél  ám.  folyadék, melyet forró  álla-
potban  más  szilárd  testre  töltenek, s  mely  ennek  fel-
olvadó  részeit  magába  veszi.  (Infusnm).  Ctipkétká-

pottta-,  hathajtó  f orrátat.

FORRDOGÁL,  (for-r-d-og-ó-al)  önh.  és  gyak.
m. forrdogál-t.  Nem igen  erősen,  de  folytonosan  forr.
A  ttOüából  forrdogál  a  vít.  V.  ö. FORR.

FORRDOGÁLÁS, (for-r-d-og-ó-al-ás)  fn. tt.  for-
dogálát-t,  tb.  —ok. Lassú,  de  folytonos  forrás.

FORRÓ,  (1), (for-r-ó)  mn.  tt.  forrót.  1)  Ami
tfiz  vagy  bizonyos  fokú  melegség  által  forr.  Forró
vft,  fórrá  káta.  V.  ö.  FORR. 2)  Igen  meleg.  Forró
ételt  ntm  egétttéget  enni.  Forró  kávét  inni.  3)  Nagy
melegséget, hőséget gerjesztő  vagy  melegséggel  járó.
Forró  lát, nyavalya,  betegtég.  4)  Átv. forró  ttertlem,
ttereíet,  ám.  igen  nagy,  a  szívnek  belsejéből  eredő,
»  szivet  égésien  elfoglaló.  Forró  etókok,  SleOutétek,

foháttkodátok,  indulat.  6)  Igen  mozgékony,  élénk.
Forró  ütkVtet,  harci.

FORRÓ, (2), mváros  Abaúj  és paszta  Nógrád
megyében.  L.  FORÓ.  Helyr.  Forró-n,  —rá,  —ról.

FORRÓLÁZ,  (forró-láz)  ősz.  fn.  Láz, melyet
leginkább  a vér  szívóssága  és  gyuladásra  hajlandó-
sága  szokott  támasztani.  (Febris  acnta).

FORRÓMELEG,  (forró-meleg)  ősz.  fn.  Szoros
ért.  oly  mértéke,  foka  a melegnek, melytől  bizonyos
testek, pl.  vizek  forrni  kezdenek.  Szélesb ért.  égető,
rekkenő,  sütő meleg,  mely  állatokat  lankaszt, növé-
nyeket  fonnyaszt,  szárászt.

FORRONG,  (for-r-ong)  gyak. önh. m.  forrong-
tam,  —tál,  —ott. Szüntelen  forró  mozgásban van.
Használtatik  különösen  népmozgalmi, lázadási  érte-
lemben.

FORRONGÁS,  (for-r-on-g-ás) fn. tt.  forrongát-t,
tb.  —ok.  Szüntelen  mozgás,  forrás. Átv. népmozga-
lom ; elégfiletlenek  egymás  közti  tervesései,  kitörés-
sel  fenyegető  készületei.

FORRÓÖV,  (forró-öv) ősz.  fn.  Az  egyenlítő  és
forkörök  közötti  részei  a  földgolyónak,  melyeket  a
nap  sugarai  jobbadán  függőlegesen  érnek  és  igen
fölmelegítenek.  V.  ö.  EGYENLÍTŐ és  FÓRKOR.

FORRÓSÁG,  (for-r-ó-ság)  fn.  tt  forrótdg-ot.  1)
A  melegségnek  igen  nagy  foka.  A  forrótág  miatt egé-
tten  eUenkadni.  2)  Különösen a  hévség  azon neme,
mely  lázas  nyavalyákban  uralkodik.  Elébb  hideg ráz-
ío(őt),  mott pedig  már forrótágban van.

FORRÓ8ZEGH,  falu  Bihar  megyében; helyr.
Forróttegh-en,  —re, —röl.

FORRÓZ,  (for-r-ó-oz)  1. FORRÁZ.
FORRPONT,  (forr-pont)  ősz.  fn.  1)  Hősegazon

pontja  vagy  foka,  melytől  a víz  forrni  kezd.  2)  Fok
a  hévmérőn, mely  a  hőségnek  ezen mértékét mutatja,
s  ellentétetik  a  fagypontnak.

FORRTY, FORRTYAN, stb. 1. FORTY, FOR-

TYAN stb.
FORTÉLY,  (némelyek  szerént  for-tély  v.  fór-

tény,  azaz némi  cseles forgással  járó  tély  vagy  tény,
mint  a  ravasz  emberek  szoktak  tenni; mások  a  né-
met  Vortheil-ból  hiszik  kölcsönzöttnek, de  értelemben
emez  nem  igen  egyezik  meg  a  .magyarral,  melyben
előny  szó  felel  meg neki)  fn.  tt. fortély-t,  tb.  —ói.
Cselekvés,  mely  bizonyos fogással,  csellel jár, (mind-
azáltal  nem  rósz  értelemben), mely valamit nem egye-
nes,  szokott,  észrevehető  módon,  hanem  mintegy  kö-
rfilforgással,  leleményes úton,  mesterséggel visz  vég-
hez.  Nem  erűvel,  hanem fortélylyal  gydtni.  Hol  kard-
dal  nem  lehel,  forlélylyal  neki.  (Km.)  Ennek  a  dolog-
nak kiüonot fortélya van.

FORTELYOS,  (fortély-os)  mn. tt  fortélyot-t  v.
—át,  tb.  —ak.  Fortélylyal járó, működő,  mestersé-
ges,  különös fogasd;  furfangos,  r&v&et.Forlélyottár,
lakat.  Fortélyát  ember.

FORTELY08KODÁ8,  (fortély-os-kod-ás)  fn. tt
forlclyotkodát-t,  tb.  —ok.  Alattomos,  ravasz  mester-
kedés, furfangoskodás,  ravaszkodás.
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FORTÉLYOSKODIK,  (fortély-os-kod-ik)  k.  m.
foríélyotkod-tam,  —tál,  —ott.  Valamit  fortélylyal
visz  véghez,  mesterkedik ,  ravaszkodik.  Fortélyosko-
dik,  hogy  mátokat  rászedjen.

FORTÉLYOSSÁG,  (fortély-os-ság)  fn.  tt.  for-
télyouág-ot.  Mesterkélő,  furfangos  tulajdonság  vagy
állapot.  Zárak  fortélyottága.  Tolvajok  fortélyottága.

FORRTON  FORR,  folyvást  v.  szüntelen  forr.
V.  ö. FORR.

FORTY,  (for-ty)  elvont  és  tulajdonképen hang-
utánzó  törzsök , mely  leginkább  a  haragból  eredő , s
fogak  között kitörő kemény  hangot  fejezi  ki.  Rokon
vele  a  horty  orrhang,  és  korty torok hang.

PORTYÁN,  (for-ty-an) önh. m.  fortyan-t.  Hir-
telen  haragra  lobban, kitör. Felfortyan.  V. ö. FORTY.

FORTYANÁS,  (for-ty-an-ás)  fn.  tt.  forlyanás-t,
tb.  —ok. Hirtelen  haragra  lobbanás,  kitörés.

FORTYOG,  (for-ty-og)  önh.  m.  fortyog-tam,
—tál,  —ott.  Fogak  közöl  kitörő forty  hangot ad;
rokon  vele  a  hortyog.

FORTYOGÁS,  (for-ty-og-ás)  fn.  tt.  fortyogát-t,
tb.  —ok. Állapot,  midőn  valaki  fortyog.

FOS,  fn.  tt. fos-t,  tb. —ok. Az  embertől  vagy
más  állatoktól  igen  hígan, folyó  állapotban  elmenő
bélsár.  Gyökre  megegyezik  az  egy  értelmű  latin  fo-
rium  szóval,  továbbá  a finn paslca,  magyar  pos-h-ad,
pos-vány, poct  szókkal  stb.  Tisztességes  beszédben
nem  használják,  hanem  lágy  szék,  híg  szék  néven
említik.

FOSÁS  , (fos-ás)  fn. tt  fosás-t,  tb.  — ok. Lágy
hu,  hasmenés ; gúnyos  népnyelven  : német  hat.  Rá-
érhetett  a fosát.  V.  ö.  FOS.

FOSAT,  (fos-at)  1.  FOSTAT.
FOSIK,  (fos-ik)  k.  m.  fot-tam,  —tál,  —ott.

A  bélsár  igen  híg  vagy  folyó  állapotban  megy  el tő-
le. Visszaható  névmással  :  elfogta  magát.

FOSODIK,  (fos-od-ik)  k.  m.  fotod-tam,  —tál,
—ott. Fostól  vagy  híg  sártól  bemocskolódik. Székely
tájszó.

FOSÓGÉM,  (fosó-gém)  ősz.  fn.  Gémfaj,  mely
nevét  a  fosástól  kapta,  máskép  : hamvat  gém.  (Ar-
dea  cinerea).

FOSOZ,  (fos-oz)  áth.  m.  fotoz-tam,  —tál,
—ott.  Fossal  vagy  foshoz  hasonló  híg  sárral  be-
csunyít.

FOSTAT,  (fos-tat)  áth.  m.  fostat-tam,  —tál,
—ott.  Eszközli,  hogy  más fossék.  Lágyító  szerekkel

fottatni  a  gyereket.  V.  ö.  FOS.
FOSTATÓ,  (fos-tat-ó) fn.  tt. fottató-t.  Hashajtó

szer,  mely  lágy  székelést  okoz.  Postától  venni  be.
Fostatót  adtak  be neki.

FOST,  (fos-t)  fn.  tt. fo»t-ot.  Nem egyéb,  mint  t
utóhanggal  toldott fos,  melyből  fottot,  fottotodik
származtak.

FOSTOS, (fos-t-os) mn. 1. FOSOS.
FOSTOSODIK,  (fos-t-os-od-ik) k.  m.  fostosod-

tam,  —tál,  —ott. Fostossá  lesz, gyakori  fosásba esik.

FŐSZ,  (ám.  felosz-lás)  elvont gyök  vagy  tör-
zsök,  melyből foszlik,  fottt  és ezek  származékai  ered-
nek.  Jelent  valami  elszakadtál,  elváltat;  csupaszt,
meztelent,  vedlettet

Rokon  vele  a  német  Fosén,  Fater,  faiern  ;
egyébiránt  v.  ö. FES,  FESEL  szókat, továbbá  alább:
foszt  szót  is.

FOSZKÖ,  (fosz-kő) ősz. fn. Kova-, mész-, agyag-
földből  és  vasélegből  álló  ásványfaj  ,  melynek  szine
szürkés,  s  melyet hosszú hajlékony rostokra,  szálakra
lehet  tépni  és  holmi  szövetekké,  gyertyabélekké  stb.
alakítani.  (Asbestum).

FOSZLAD,  (fosz-1-ad)  önh. m. foszlad-t.  Mond-
juk  rostos,  szálas  részekből  álló  testről,  szövetről
stb.  midőn  rostokra  szakadoz,  szétmállik.

FOSZLADÉK,  (fosz-1-ad-ék) fn.  tt.  foszladék-ot.
Holmi  ringyrongy,  mely  a  ruháról  lefoszlott  vagy
valamely  testnek  laszakadozott,  elvált  héja,  kérge.
V.  ö. FOSZLIK.

FOSZLÁK,  (fosz-1-ó-ak)  mn.  1.  FOSZLÁNK.
FOSZLÁKOS, (fosz-1-ó-ak-os) mn. tt.  fottlákos-t

v.  —át, tb.  —ok. Foszlós.  Pattiakat  kenyér.
FOSZLÁN,  (fosz-1-ó-an)  fn.  1. FOSZLÁNY.
FOSZLÁNCZOS, (fosz-1-ó-an-cz-os) mn.  tt.  főtt-

lánczot-t  v.  —át,  tb.  —ak. Kemcnesalon  ám.  szaka-
dozott,  rongyos,  foszlányos,  foszladozott.

FOSZLÁNK,  (fosz-1-ó-an-k)  mn.  tt.  fostlánk-ot.
Ami  könnyen  foszlik  ,  szakad,  rongyollik  ; aminek
rostjai,  szálai  könnyen szétválnak,  elmállanak.  Főtt-
lánk  óctka  ruha.  Foszlánk  szövetek.

FOSZLÁNY,  (fosz-I-ó-any)  fn.  tt.  fottlány-t,
tb.  —ok.  1) Vászonból  vagy  más vékony  szövetből
való  könnyű  ruha,  különösen : ujjatlan  köntös; fitye-
gő  ruha,  kabát  Könnyű foszlányt  ölteni ;  foszlányban
járni.

„Bokáig  van  hossza  atlacz  foszlányának."

„Vadnak  (vágynak)  mind  egyforma  selyem  foszlá-
nyokban,

S  azokra  felülvett  fényes  pánczélokban."
Gyöngyösi  István.

2)  A  toll  száráról  letépett  puha  rostok,  szálak.  A  toll
foszlányát  vánkotba  tenni.

FOSZLÁNYING,  (foszlány-ing)  ősz.  fn.  Ujjat-
lan  vagy  kurta  ujjú  ing.

FOSZLÁR,  (fosz-1-ó-ar  v.  fo«z-l-ár)  fn.  tt.  főtt-
lár-t,  tb.  —öt.  Növénynem a  négy  főbbhímesek  se-
regéből  és  beczősök  rendéből;  beczöjc  két  rekeszü,
kopácsi  tövön kipattanván  kunkorodva  fosztanak  fel.
(Cardamine).  Fajai  :  gódiret,  virágrugó,  kitvirágu,
bortat,  kakuk,  húsos  foszlár.

FOSZLÁS,  (fosz-1-ás)  fn. tt. fonlát-t,  tb.  — ok.
Állapot,  midőn  valami  foszlik.  Babhüvely,  ktdcoricta-
héj  foszláta.  V.  ö.  FOSZLIK.

FOSZLAT,  (1),  (fosz-1-at)  áth.  m.  fotzlat-tam,
—tál,  —ott.  Eszközli,  hogy  valami  foszoljék,  hogy
rostokra,  szálakra  szakadozzon.

58*
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FOSZLAT,  (2),  (ÍOM-1-ftt)  fa.  tt.  fonlat-ot.  1)
Fosslas  elvont értelemben.  2)  L. FOSZLADÉK.  8)
A  Béén  és  Müncheni  codexekben  ám. rablás,  raga-
dozta  (praedatío);  ragadomány,  zsákmány  (praeda,
spolinm).

FOSZLEK, (foss-1-é-k)  fa.  L P08ZLADÉK.
FOSZLIK, (foac-lik)  k.  m. /ossi-ott, htn.  fotü-

om.  1) Héjától,  kérgétől,  hüvelyétől  elválik,  vagy
viasont  Fonlík  cm  érett  bortó,  lenete,  bVJeküny.  2)
Smkad, tortokra, rongyokra oszlik. FotMk  a»  óetka,
kopott  ntoet,  ruha.  3) B«re vagy  tolla elhall,  vedlik.
Főttük  tavattkor  a  kígyó  bSre.  Fonlandk  nyár  dere~
ka* a madarak.  4) Rostokra, szálakra, rétegekre sza-
kadó*.  Foulamak  némelyátoányok.  Hatonlatkedveért
v. 5. FESLIK.

FOSZLOTT,  (fosz-1-ott) mn. tt. fonlott-at.  Ssét-
vált, hámlott, vedlett;  szakadozott, rongyollott  Fon-
lott  kéreg,-  Jelfonlott  IMoely;  fotúott  ruha.  Átr. er-
kölcafleg  megromlott; feslett  FonloU  életű  ember.

FOSZLOTTSÁG,  (fosz-1-ott-ság) fa.  tt  fonlott-
tág-ot.  Bogtokra  szakadozott,  rongyollott,  feslett  ál-
lapota  valamely  tértnek.  Atv. ért  erkölcsi  feslettség,
romlottság.

FOSZT,  (fosz-t)  éth. m.  font-ott,  htn.  —n»  v.
—ám.  Valamit  héjától,  kérgétől,  hüvelyétől,  ruhá-
jától elválaszt, csapatnia,  meztelenné  tesz.  Kukori-
eidt fontom.  ToUaí  fontom.  Fel f ontom  valakin  a
ruhát.  Lefontani  valakiről  ÓM  UngVt.  Atv.  kirabol.
Mettíelent  nem  lehet  megfotttani.  (Km.).  Mindenből
Ufontották.

Rokonok  vele  a  szanszkrit  vaut  (bont,  ront),
latin  vatta, német  Waste, holland  woett  stb.

FOSZTÁNT,  (fbse-t-ány)  fa.  1. FOSZLÁNY.
F08ZTAS, (fosz-t-ás)  fa.  tt/o»*<a»-í,  tb.  —ok.

1) Hüvelynek, kéregnek, héjnak,  ruhának  lehúzása,
szétbontása. Kukorícta-,  toUfontdt.  2)  Rablás, kivet-
köztetés.  Emberfontát.

FOSZTATLAN,  (foss-t-aüan)  mn. tt  fontat-
lan-t,  tb.  —ok.  Aminek  kérgét,  héját,  tokját,  ruhá-
ját  stb.  le  nem húzták.  Fontatlan  toll,  kukoríona.  V.
ö. FOSZT.  Hatarozóilag  ám. fosztatlanul,  meg- vagy
le  nem fosztott  állapotban.

FOSZTÓ, (fosz-t-ó)  fa.  tt.  fontolt.  1)  Személy,
ki  valaminek  héját,  kérgét,  hüvelyét  stb.  lehassa.
Toüfontó,  kukorietafonté.  2)  Rabló, ki  másokat min-
denökből  kivetkőztet

FOSZTOGAT,  (fosz-t-og-at)  áth.  és gyak.  m.
fotttogat-íam,  —tál, —ott. Folytonosan  foszt.  Tollat
fontogat;  utatokat fontogat.  Valaki  ruháját  felfosz-
togatni, (tájszólás),  azaz  felhajtani  V.  5. FOSZT.

FOSZTOGATÓ,  (fosz-t-og-at-ó)  fa.  tt.  fottto-
gatA-t.  Személy, ki  rendesen  vagy  kenyérkeresetből
szokott  valamit  fosztani  vagy  másokat kifosztani,  ez
utóbbi értelemben, másképen  : rabló.

POSZTOK,  (fosz-t-or)  mn.  tt  fontor-t,  tb.
—ok. Csapasz,  meztelen, kiről  minden  ruha  le van
fosztva,  tépve;  koppasztott.  Pontőr  etígánygyerek.
Fontor  baromfiak.

FOSZTORGAT,  (fow-tror-gat)  gyak.  ath.rm.
fontorgat-tam,  —tál,  —ott.  Valakinek  ruházatát
egymás  ntan  lehdzza; esopassszá, meztelenné  tesz.

POSZTOS,  (fosz-t-os)  mn.  tt  fontot-t  v.  —át,
tb. —ói.  Csupasz, meztelen, rongyos.  Székelyeién
ám. Instos, kis  csintalan  leányka.

FOSZTOTT,  (fosz-t-ott)  mn. tt  fontott-at.  Hü-
velyétől',  héjától,  rostjaitól,  tollaitól  megtíictított;
kivetkoztetett, meztelenné tett  Fontolt  toll,  kőkori-
eső.  Bablók  által  tífontott  utótok.

FOSZTOZIK,  (fosz-t-oz-ik)  k.  m.  fontos-tam,
—tál,  —ott. Csnpaszsza, meztelenné  vetkőzik; roba-
ját  letépi  magáról.

PÓT, (1),  fa.  tt  fót-ot.  1)  Hanyag  kiejtéssel
ám.  folt.  2)  Baranyában  ám.  keréktalp.  8)  KSrded
vagy  meghajlott  alakú  test

FŐT, (2),  L FÓTH.

FÓTAL,  (fót-al)  ősz.  fa.  A  mohok osztályához
tartozó  növénynem, melynek  tokja a  kanaf  hegyén
egy  kis  kerek  folton  Ül.  Moctárí  f ótól,  mely  erdei
mocsárokban  lakik.  Fái  f ótól,  a  fákon  élődik.
(Sphagnom).

FÓTH,  fala  Pest  megyében;  helyr.  Fíth-on,
—rá, —rál.

FOTÓS, fala Erdélyben  Sepsi  székben;  helyr.
Fotot-on,  —ró,  —róL

FŐ,  (1),  (fe-ő)  fő- és mn.  tt  fS-t.  Személyra-
gozva  : főm  (a régieknél: fém  is), fdd  (a régieknél  :
fed),  feje,  főnk,  fbWe,  fejolt;  több  birtok  : fKm,  fSid,
fői  stb.  1)  A. fej  szóval  egy  eredetű  s  értelmű.  Ka-
pontafS,  emberfő,  okot fő.  V.  5. FEJ.  Jelent  2)  vala-
mi előkelőt, ranggal, méltósággal  másokon fölül  le-
vőt, ugyanazon osztály- vagy  rangbeüek  között elsőt,
s ekkor  rendesen  az illető főnévvel östvetétetík, mint:
fSangyal,  főapát,  fSértek,  főitpán,  főbíró,  főpap,  fSlo-
vánmetter, főpohárnok,  főerdőn,  fSvadán,  főitkola,
fSpénttár,  fővám,  főharminctad.  Hasonló  öszvetéte-
leknél, azaz  midőn  a fő elül  áll,  nehogy  a fej  szóval
öszvezavartassék, állandó szabályai szolgál, misserént
fej  és  fő  egymástól  szigorún  megkülönböztettessék,
így  fejválttág  és fSválttág,  fejáUát  és főállái,  fejbe-
tegtég  és főbetegtég,  fejdin  és fSdit*,  (méginkább  f8-
telén  és fejetlen)  stb.  különbözők.  S)  Valami  kitűnőt,
jelért, fontosat,  mint: fő  hivatal, fő  dolog,  fő  kOU-
Uttég,  fS  gond, fő  tulajdontág,  hiba.  4)  Főnévi  érte-
lemben  vétetik  akkor  is, midőn  valamely  forrásnak,
pataknak,  folyónak  eredetét, kezdetét jelenti, mint:
Tapolotafő,  Pinkafő,  Sárfő,  KítfB  stb.  Innen  e köz-
mondat  :  Főtől  árad  a  ví*.  Hasonlók  :  hídfő,  pá-
lyafő.

A  sínai  nyelvben fű  Schott  szerént  ám.  prae-
fectus  nrbi primi  ordinís. A  török  bír,  latin  prae,prí,
német  vor  szókban  és  több  számtalanokban  a  gyök-
elemi  ajakhangok  6, p,  v  szintén  egyeznek  a  magyar
fő  szóval,  sőt ás  egész  6»V, prae, vor  szók  is fej  szó-
val  hangokban  és  fogalomban  össveStni  látszanak.
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FŐ, (2),  (hangutánzó,  s  némileg  őszvefit  a  fii
igével,  valamint  US szóval  iá;  egyébiránt  rokonok
vele  a  szanszkrit  bhá, bheu*  [ég, fénylik],  a  hellén
qpáoj  (fényiek),  qpws, a  latin foveo,  (eredetileg: mele-
gítek), sínai fen  [cremare], peí  [coquere]  8nh.  gyök-
ige , jelenidő : ftfvök,fSt*,fö,  füvünk,  föUtk,  fSnek;
első* m. füvek;  másod  m. főtt;  jövő : fövend.  Forró
vízben  vagy  más  folyadékban  nyers  állapotából  ki-
vetkőzik, s a kívánt czélra alkalmassá lesz. Fő a hűt,
kápottta.  Úgy  jó  a kdta, ha etírban,  tejben  fő.  Ősz-
vetótelei  :  elfő,  ám.  kelletinél  jobban  megpuhul, el-
ázik  ;  lufit,  ám.  a nagy  fórrá*  miatt kifoly,  kidagad;
meg/8,  ám.  kellőleg  megpuhul, használhatóvá  lösz.
Megfőtt  a  Kút.  Átv.  valamely  terv,  indítvány  forog
*  gondolatban,  fejben;  vagy  nagy  töprengés,  aggság
fogja  el  az  elmét  Nem az  ő fejéből  főtt  át  ki. (Km.)
Már  innét fő  valami  a f gében.  Ctak  ügy  M  fő,  ott
tem tudja,  mit  tegyen.

FŐÁCS,  (fő-ács)  ősz.  fn.  Molnár'Albertnél,  ám.
fő  építőmester.  (Architectus).

FÖADMIRÁL,  (fő-admirál)  ősz.  fő.  Tengeri ha-
jóhad  fővezére,  főtengernagy.

FÖADÍORÁLSÁG,  (fő-admirálság)  ősz.  fn.  A
tengeri  hajóhadak  fővezérsége.

FÖADÓSZEDÖ,  (fő-adó-szedő)  ősz.  fn.  Megyei
tisztviselő  ,  ki  vagy  az  egész  megyéből  begyüle-
kezett  adót, azaz  hadi és  házi  pénztárt  kezeli; vagy
különösen  csak  a  hadi  v. csak a házi pénztárra  ügyel,
külonböztetésfil  az  aladáttedőklől,  kik  egyes  járások-
ból  szedik  be  az  illető  adókat.

FŐÁG, (fő-ág)  ősz.  fn.  Valaminek  leglényege-
sebb és  legnagyobb  ága, pl.  folyamnak, fának.

FÖANGYAL,  (fő-angyal)  ősz.  fn.  Keresztényi
ért.  azon angyalok, kiknek  legfontosabb  szolgálatai-
ról  emlékezik  a  szentiras, az  isten  fökövetei,  küldöt-
tei , mint:  Mihál,  Gábor,  Rafael  angyalok.  (Archan-
gelus).

FŐAPÁCZA,  (fő-apácza)  ősz.  fn.  1.  FEJEDE-
LEMASSZONY.

FŐAPÁT,  (fő-apát)  ősz.  fn.  A  Sz. Mártonról
czimzett pannonhegyi  Szent  Benedek  szerzetebeli  fő-
monostor  apátja,  ki  saját  főapáti  megyéjében  a  lelki-
ekre  nézve  püspöki  hatósággal  bír, s  közvetlenül a
római  pápának  van  alávetve;  van  szent  széke,  he-
lyettese  és  fiókapátokat,  legfelsőbb  helybenhagyás
mellett,  kinevezni joga.  Mint  világi  méltóságnak  or-
szággyűlésen  a  főrendek  táblájánál  a  püspökök  után
van  széke.

FŐAPÁTSÁG,  (fö-apátság)  ősz.  fn.  1)  Főapáti
méltóság.  2)  Főapáti,  vagyis  a  főmonostorhoz tartozó
jószágok  öszvege.  3)  Főapáti  egyházmegye.

FŐAPÁTUR,  (fő-ap&t-ur)  1. FŐAPÁT.
FÖAPRÓD,  (fő-apród)  ősz.  fn.  A  fejedelmek

udvari  szolgálatában  levő  apródok  főnöke.  V.  ö. AP-
RÓD.

FÖÁRBOCZ,  (fö-árbocz)  ősz.  fn.  A  nagy ten-
geri  hajókon  levő  arboczok  között a  legnagyobbik.

FŐASZTALNOK,  (fő-asztalnok)  ősz.  fn. Az ud-
vari  vagy  fejedelmi  asztalnokok  között  első  rangú
tiszt.  V.  ö. ASZTALKOR.  Ct. k.  főautalnok.

FŐ ASSZONYSÁG,  (fő-asszonyság)  ősz. fn. Elő-
kelő, főrangú  hölgy, úrnő.

FÖBÁNYAGRÓF,  (fő-bánya-gróf)  ősz.  fn.  A
bányákra  felfigyelő  tisztek  között  legfelsőbb  rángd
méltóság.  V.  ö. BÁNYAGRÓF.

FÖBÁNYAHIVATAL,  (fő-bánya-hivatal)  Ősz.
fn.  A  bányák  legfelsőbb  igazgató hivatala,  melynek
rendes  elnöke  a  főbányagróf,  s  tagjai  a  bányataná-
csosok, ülnökök stb. A  nagyarorttdgi  fóbányahioatal
Selmecten  van.

FŐBB, (fő-bb)  fó  melléknév  másod  foka,  tt
főbb-et.  Előkelőbb; kitiinöbb.

FÖBBSÉG,  (fő-bb-ség)  fn.  tt.  főbbtég-éf.  Előke-
lőbbség; kitünőbbség.  Eléjön Pásmánnál főtég  v.  fen-
lőtég  (snprematia, primátus)  helyett.

FŐBENJÁRÓ,  (főben-járó)  ősz.  mn,  Szoros  ért
ám. életvesztéssel, halállal  fenyegető.  Főbenjáró  Min,
vétek.  Főbenjáró  perbe  idétni  valakit.  Szélesebb ért.
1) Büntető, nagyobb  testi  vagy  vagyonbeli  bírságot
igényelő.  2) Fontos,  igen  nagy  figyelemre  méltó.  Ét
főbenjáró  dolog.

FÖBÉTÜ,  (fő-bétü)  ősz.  fn.  Betű, melyen bizo-
nyos  szó  vagy  verssor  vagy  pont  utáni  mondat kez-
dődik ; különösen  azon betű, melyen  új  fejezet  vagy
rész  vagy  czikk  kezdődik,  máskép  :  ketdő  v.  ket-
detbetü.

FŐBÍRÓ,  (fő-biró)  ősz.  fn.  1) 1. SZOLGABIRÓ.
2)  Királyi  vagy  szabadalmas  városnak  első  bírája,
városbiró. V.  ö. BÍRÓ. Főbíró  prédikáljon  temetéteden,
(km.)  ám.  akaszszanak fel.

FŐBÍRÓI,  (fő-birói)  ősz.  mn.  Főbírót  illető,
ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Főbírói  hivatal.  Fő-
birói  eljárás,  rendelet.

FÖBIRÓSÁG, (fő-biróság)  Ősz.  fn.  1)  Főbírói
hivatal,  rang,  szék.  2) A  megyének  azon része vagyis
járása,  mely  külön  főbíró  igazgatása alatt  van.  V. ö.
SZOLGABIRÓ.

FŐBŰN,  (fő-bün)  ősz. fn.  A  keresztény,  külö-
nösen  katholika egyház  erkölcstana  szerént  oly  bűn,
mely  több  másoknak  mintegy  forrása  és  kútfeje.
Hét  főbűn,  ú.  m.  kevélység,  fösvénység,  bujaság,
harag, irigység,  torkosság, jóban való restség. Szélért
ért  valamely  személy  bűnei  között  a  legnagyobbik,
de  ekkor  inkább  elválasztva  írandó,  pl.  éten  ifjúnak
fő  bűne  a  kártyától.

FÖBÜNÖS,  (fő-bünös)  ősz.  fn.  A  bűntársak
között  az, kinek  az  elkövetett  bűnben  legtöbb  ré-
sze volt

FÖCS.FÖCSÖG, FÖC8CSEN stb. 1. PÉCS,

FECSEG, FÉCSCSEN stb.
FÖCSÉGE,  (föcs-ég-e)  fn.  tt  fiSetégé-t.  Tengeri

hernyók  neme, melyek  kősziklákhoz  s  vízi növények-
hez  tapadnak,  s  illetésre vizet  föcskendenek  maguk-
ból.  (Ascidía).
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FÖCSÉREL, FÖCSÉRLÉ8 stb. 1. FECSÉREL,
FÉCSÉRLÉS etb.

FÖC8KE, FÖCSKEND stb. 1. FECSKE, FECS-
KEND etb.

FÖCSTEJ, (föcs-tej) ősz. fn. 1. FÉCSTEJ.

FÖCZINKOS,  (fő-czinkos)  ősz.  fa.  Czinkosok
vezére, legnagyobb, első  czinkoa.  V.  ö.  CZINKOS.

FÖD, FÖDÉL, FÖDÖZ stb. 1. FED, FEDÉL,
FEDEZ stb.

FÖD, köznépies  kiejtése föld  szónak.
FÖDÉMES, falvak, különösebben  :  IPOLY—,

fala Honth megyében; NAGY—.PUSZTA —, Pozsony
megyében;  ZSITVA—,  Nyitra  megyében;  helyr.
Fodémts-én,  —re,  —rol.

PÖEGYHÁZ,  (fő-egyház)  ősz.  fn.  Széles  ért
több  egyházak  legjelesbike;  első  rendű  templom va-
lamely  városban;  főplebánia.  Szorosb  ért.  egyházi
megye  főtemploma.  PUtpSki,  érteki  fSegyháa.  S féket
fSegyhd*.  V.  ö.  EGYHÁZ.

FÖELNÖK,  (fő-elnök) ősz.  fn.  Valamely  testü-
let, gyűlés,  tanács  stb. elnökei között  a  legelső.

FÖEMBER,  (fő-ember) ősz.  fn.  1)  Rangra,  hi-
vatalra, születésre  nézve  előkelő  személy ,  milyenek
az  országnagyok,  zászlósok  stb.  2)  Szellemi-  és er-
kölcsileg nagy  befolyása  és  fontossága  személy.

FÖÉPÍTŐHIVATAL,  (fő-építő-hivatal) ősz.  fn.
Országos  vagy  köz építésekre  felfigyelő  hivatal.

FÖÉPITŐMESTER,  (fő-épitő-mester)  ősz. fn.
Országos  vagy  köz építéseket intéző,  igazgató mester.

FÖERDÉSZ,  (fő-erdész)  ősz.  fn. lásd  : FÖER-
DÖSZ.

FŐERDÖMESTER,  (fő-erdő-mester)  ősz.  fn.
Előkelő  erdősztiszt,  kire  valamely  nagy  erdőkerület
igazgatása van bízva,  s  kitől  több  erdőmesterek  és
erdőszök  függenek.

FÖERDÖSZ,  (fő-erdőte)  ősz.  fn.  Erdősz,  ki
több  alárendelt  erdőszöknek  parancsol,  ő maga  pedig
a  főerdőmesternek  van  alávetve.  V.  ö.  ERDŐSZ.

FÖERÖSÉG, FÖERÖSSÉG,  (fő-erőség  v. -erős-
ség) ősz.  fn.  Valamely  országnak  vagy  tartománynak
legjelesebb  erősége,  milyen pl.  Komárom Magyaror-
szágban.  V. ő.  ERŐSÉG.

FŐÉRSEK,  (fő-érsek)  ősz.  fn.  Valamely  ország
vagy  tartomány püspökei,  s  illetőleg  érsekei  között
a  legelső.  Magyarország  fSérteke  át  esztergomi  értek.
(Prímás).

FŐÉRSEKSÉG,  (fő-érsekség)  ősz.  fn.  1) Főér-
seki  méltóság.  2)  A  főérsek  egyházi  hatósága  alatt
levő  tartomány.

FŐESPERES,  (fő-esperes)  ősz.  fn.  Egyházme-
gyei  hivatalnok,  (katholikusoknal  rendesen  a  kápta-
lan egyik  tagja), ki  bizonyos egyházmegyei  kerületet,
több  alesperességre  oszlottat,  igazgat  V.  ö.  FÖE8-
PERESSÉG,  ESPERES.  (Archidiaconus).

FÖESPERESSÉG,  (fő-esperesség)  ősz. fn. Egy-
házmegyei  nagyobb kerület, mely több alesperességre
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oaztatik  fel,  pl.  az  esztergomi  főérseki  megyében  a
nógrádi,  hanti,  barti,  komarom,  nyitrai  stb.  főespe-
rességek.  Élnek  ezen  nevezettel  és  osztályzattal  a
protestáns  egyházbeliek  iá.  (Archidiaconatas).

FŐFÁJÁS,  (fő-fájás)  ősz.  fn.  1.  FEJFÁJÁS.
FŐFŐ,  (fő-fő)  ősz.  mn.  Rokon  rangnak,  osztá-

lyúak  között egyike a  legfőbbeknek,  legjelesbeknek.
Nagyító  kifejezésül  használják.  Föfo  emberek,  fSfó
urak,  ctaladok.

FÖGERENDA,  (fő-gerenda) ősz.  fn.  Gerenda,
mely  a  többi  gerendáknak  alapul  szolgál, vagy  mely
a többit  öszvetartja,  egybeköti,  ilyen  például  a  mes-
tergerenda,  vagy  a  födélagyat  képező  gerendák.

FŐGONDVISELŐ,  (fö-gond-viselő)  ősz.  fn.
Személy, ki  valamire  főleg gondot visel,  legelőkelőbb
mind  azok  között, kik  valamire  felügyelnek.

FÖGYÁMATYA,  (fő-gyám-atya)  ősz.  fn.  Sze-
mély ,  ki  bizonyos  megye, kerület  stb.  gyámatyjaira
felügyel,  s  tiszti  eljárásaikat  szemmel tartja,  megvizs-
gálja.  V.  ö. GYÁMATYA.

FÖGYÁMSÁG,  (fő-gyámság)  ősz.  fn.  Főgyámi
hivatal.

FŐHADIKORMÁNY, (fő-hadi-kormány) ősz. fn.
Valamely  ország vagy  tartomány területén fekvő had-
seregek  igazgatását  intéző katonai  kormányszék.

FÖHADITANÁCS,  (fő-hadi-tanács)  ősz.  fn.  A
bécsi császári udvarnál, közvetlenül az udvar alatt álló
tanács,  mely  az egész  hadsereg ügyeit  intézi.

FÖHADITÁRMESTER, (fő-hadi-tár-mester) ősz.
fn.  Hadvezér,  ki  különösen  az  ágyutelepekre  ügyel
fel.  (Generalfeldzengmeister).

FÖHADIVEZÉR, (fő-hadi-vezér) ősz. fn.  Vezér,
ki  az egész  hadviselő  sereg  fölött  parancsnokol  (Ge-
neralissimos).

FŐHADNAGY,  (fő-had-nagy)  ősz.  fn.  1. FÉL-
HADNAGY.

FÖHAJÓS,  (fő-hajós)  ősz.  fn.  Hajós,  ki  a  hajó-
legénységre  felügyel, s azoknak közvetlenül  parancsol.

FŐHAJTÁS,  (fő-hajtás)  ősz.  fn.  A  fejnek  tisz-
telet  vagy  alázat, vagy  helybehagyas  jeléül  meghaj-
tása; bók,  bókolás.  Jobban: fejhajtát.  V. ö. FŐ.

FŐHARMINCZADOS,(fő-harminczados) ősz. fn.
Főtiszt,  ki  valamely  ország vagy  tartomány  harmin-
czadosaira  felügyel.  V.  ö. HARMINCZADOS.

FÖHATALOM,  (fő-hatalom)  ősz.  fn.  Hatalom,
mely  egész'állodalmon, országon,  tartományon,  vagy
bizonyos  testületen uralkodik.  Világi, egyMm, katonai
fShatalom.  V.  ö. HATALOM.

FŐHELY,  (fő-hely) ősz.  fn.  1) Állapot, helyzet,
mely  leginkább  hatósági  tekintetben  mások  fölött
áll.  főhelyet  foglalni  valamely  torvényhatotágnál.  Fő-
helyre  jutni.  2)  Valamely  tartománynak,  vidéknek
fővárosa,  vagy  azon hely,  hol  valamely  testületnek
kormányszéke  és  főtisztei  laknak.  3)  Bizonyos  tekin-
tetben legnevezetesebb hely.  Keretkedét  főhelye,  ipar,
mettertégek,  tudományok főhelye.  ~~"
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FŐHERCZEG,  (fő-herczeg) ősz. fn.  1)  Uralkodó
herczeg,  mely  czímet  hajdan  több  herczegek viselek,
jelenőén  pedig  csak  az  ausztriai  császár viseli,  mint
austriai  föherczeg.  2)  így  neveztetnek  valamennyien
az  austriai  házból  eredett  cs.  kir.  herczegek.  Foher-
ctey  Károly,  Janót,  Lajos  stb.  A  többi  uralkodó  her-
czegek  czíme  vagy  nagyhtrezeg,  vagy  egyszerűen
herczeg.  V.  ö.  HERCZEG.

FÖHERCZEG ASSZONY,  (fö-herczeg-asszony)
öaz.  fn.  1)  Föherczeg  neje.  2)  Az  austriai  házból
származott  herczegnök  általán.

FÖHERCZEGI, (fó'-herczegi) ősz. mn.  Föhercze-
get  illető,  ahhoz tartozó, arra  vonatkozó.  Fóherczegi
rang,  czlmek.

FÖHERCZEGSÉG,  (fö-herczegség)  ősz.  fű.  Or-
szág,  melynek  fejedelme,  mint  olyan,  föherczegi  czí-
met  visel.  Ausztriai  föhercztgség.

FÖHIVATAL,  (fő-bivatal)  ősz.  fn.  A  maga  ne-
mében  legnagyobb,  legmagasabb  hivatalok  egyike,
különösen  az  országos  hatóságoknál.

FŐHIVATALNOK,  (fö-hivatalnok)  ősz.  fn.  Fő-
hivatalt  viselő  személy.

FÖHUTAHIVATAL,  (fö-hula-hivatal)  ősz.  fű.
Valamely  ország  vagy  tartomány  hutahivatalai  kö-
zött  a  legfelső,  mely  a  többi  hulahivatalokra  felü-
gyel.  V.  ö.  HUTA.

FÖ1NAS,  (íö-iuas)  ősz.  fű.  Inas,  ki  illető uráuál
belső  szolgálatokat  végez,  némelyek szerént: belinus,
belsöinas.

FÖIRNOK,  (fő-irnok)  ősz.  fn.  Irnoki hivatalban
az  első  írnok.

FŐISKOLA,  (fő-iskula)  ősz.  fn.  Szélesb  ért.  ta-
nító  intézet,  hol  felsőbb  tudományok  adatnak  elé,
u.  m.  bölcsészet,  törvények,  gyógy Un  stb.  Szoros
ért.  élünk  vele  acadcmia  v.  collcgium  kifejezésére.
Pozsonyi,  győri,  kassai,  váradi  főiskola.  Debreczeni,
sárospataki,  pápai  főiskola.

FŐISPÁN,  (fő-ispán)  ősz.  fn.  1)  A  vármegyé-
nek  legfőbb  tisztviselője  és  elnöke.  Örökös  főispán.
2)  Viselek  e  czímet  némely  egyházi  neuiesszékek
adományozóji,  pl. a pannonhegyi  főapát a kis  és  nagy
füssi  nemesszék  örökös  főispánja.

FÖISPÁNI,  (fö-ispáni)  ősz.  mn.  Főispánt illető,
ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Föinpáni  rang,  jog,
kötelesség,  elnöklet.

FÖISPÁNSÁG,  (to-ispánság)  ősz.  fű.  Főispáui
méltóság,  hivatal.  V.  ö.  FŐISPÁN.

FÖ1STÁLLÓMESTER,  (fö-istálló-mester)  ősz.
fn.  Az  udvaruknál első  istállómeater,  ki  a  fejedelem
istállóira,  lovaira  felügyel,  s kitől  a  többi  istállómes-
terek  függenek.  Ettől  különbözik,  mint  az  ország
zászlósurainak  egyike,  a  fölovászmester.

FÖ1TÉLÖSZÉK,  (fö-itélő-szék)  ősz.  fn.  Az  or-
szág  itélöszékei  között  a  fensöbb,  lásd  :  FÖTÖR-
VÉNYSZÉK.

FŐJEGYZŐ,  (fő-jegyző)  ősz.  fn.  Első  rangú
személy  a jegyzői  karban  :  Megyei,  városi,  _  kerületi
főjegyző.  Tiszteletbeli  főjegyző.  V.  ö. JEGYZŐ.

FÖKANCZELLÁR,  (fd-kanczellár)  ősz.  fn.  Az
állodalmi  tisztviselők  egyik  legnevezetesbike,  a a  fe-
jedelmi  kanczelláriának  főnöke.  Magyar  kir.  fokán-
czellár.  V.  ö.  KANCZELLÁRIA.

FÖKAMARÁS,  (fő-kamarás)  ősz.  fn.  A  fejede-
lem  udvarában  levő  kamarások  között  első  rangú,
belső  kamarás.  V.  ö.  KAMARÁS.

FŐKAPITÁNY,  (fő-kapitány)  ősz.  fn.  1) Ré-
giebb  használat  szerént jelentett fővezért, pl. Hunyod*
János  Magyarország  főkapitányául  neveztetett  ki.  Ezen
ért.  az  ország  nádora  is  az  ország  főkapitánya,  mint
a  felkelő  nemes  seregnek  fővezére.  2)  Jelentett  első
várnagyot.  3)  Ujabb  divat  szerént  némelyek  élnek
vele  a  helyesebb  felkapitány,  azaz  első  vagy  száza-
dos  kapitány  helyett.  V.  ö.  KAPITÁNY.

FŐKÁPLÁN,  (fő-káplán)  ősz.  fn.  1) Széles  ért.
valamely  egyház  káplánai  között  az  első.  2)  Udvari
káplán.

FŐKÁPTALAN,  (fő-káptalan)  ősz.  fn.  Érseki
káptalan.  Esztergomi,  kalocsai, egri  főkáptalan.  Ezek-
től  különböznek  1)  a  székes  káptalanok,  pl.  győri,
veszprémi  stb.,  2)  a  társas  káptalanok  ,  pl. pozsonyi,
nagyszombati.  V.  ö.  KÁPTALAN.

FŐK APUS,  (fő-kapus) ősz.  fn.  l) Kapus, ki va-
lamely  palota,  vár  stb.  főkapuján  áll  őrt.  2)  Udvari
kapusok  között  a  legelső.  V.  ö.  KAPUS.

FŐKÉM,  (fő-kém)  ősz.  fn.  Kémek  között  leg-
első ,  ki  a  maga  nemében  legtitkosb  s  legfontosb
ügyekkel  van  megbízva;  több  alárendelt  kémek
főnöke.

FŐKÉNT,  (fő-ként) ih.  Mint fő,  mint feje  vala-
minek.  Különbözik : fökép,  ih.

FÖKÉP,  (1),  (fő-kép)  ősz.  fn.  A képek,  festmé-
nyek  között  az  első  helyen  levő.

Hogy  a  következő  szótól  megkülönböztethes-
sük , jobb  külön  írni  : fő  kép.

FÖKÉP,  (2),  (fő-kép)  ősz.  ih.  Kiváltkép,  legin-
kább,  a  többi  közöl  kitünőleg,  főleg.

FÖKÉPEN,  1. FÖKÉP,  (2).
FÖKEZES,  (fő-kezes)  ősz.  fn. Kezes,  ki  a  többi

kezestársak  helyett  is jót  áll,  ki  a közkezesség  terhét
magára  vállalja.  V.  ö.  KEZES.

FÖKINCSTÁK,  (fő-kincstár)  ősz.  fn.  1)  A  leg-
nagyobb ,  legbecsesb  és  legszámosabb  kincsek  tára.
Királyi  fökincstár.  V.  ö.  KINCS.  2)  Szélesb  ért.
nyilvános,  országos  főpénztár.  V.  ö.  PÉNZTÁR.

FÖKINCSTÁRNOK,  (fö-kincs-tarnok)  ősz.  fn.
A  kincstárra  felügyelő  tisztek  között  az  első.  V.  ö.
KINCSTÁRNOK.

FÖKONYHAMESTER,  (fö-konyha-mester)  ősz.
fn.  Az  udvaroknál  előkelő  házi  tiszt,  ki  a  konyhára
és  konyhacselédségre  felügyel,  s  ki  után  rangra
nézve  a  konyhamester  következik.  V.  ö. KONYHA-
MESTER.
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FŐKOBMÁNY,  (ffl-kormAny)  Sas.  fn.  Főhata-
lom, mer/  valamit  igazgat,  elintéz, parancas  által
rendben  tart, különösen  hadi  hatalom. Katonai  fSkor-
mány. V.  ö.  KOBMÁNY.

FÖKORMÁNYOS,  (fő-kormányos)  ősz.  fn.  A
hajó*  legénység feje,  ki ai egész  hajókéssületre  fel-
ügyel, 0 legényei kSsött a  teendőket elrendeli.  V.  ö.
KORMÁNYOS.

FÖKORMÁNYZÓ,  (fö-kormánysó)  öu.  fn.  Síé-
mély, kire  bizonyos  testület vagy  tartomány  igazga-
tása  van  bízva, különösen, valamely  tartománybeli
katonaság  főigazgatója.  Hadi  fSkormánytó.

FÖKORPA,  (fő-korpa)  Sas.  fn.  A  fejbőrről  kor-
pafonnában  lehámló  por.  Jobban  :  fejkorpa.  V.  5.
HOMPOBA.

FÖKÖNY,  (fő-k-öny)  fii. tt  ftkttny-t,  tb.  —Olt.
A  székelyeknél  ám.  szömörcs vagy  tydkasem.

FŐKÖNYV,  (fő-könyv)  Sas.  fa.  1)  Ssélea  ért  a
maga  nemében  igen  nevesetea,  fontos  könyv,  akar
tartalmin, akar  előadása módján, nézve.  3)  Ssoros
ért.  kereskedői könyv, mely a tSbbi rokonnemfiek  kö-
sStt  legneveseteab  és  fontosabb,  mivel  és  magában
foglalja  a  többi  kereskedelmi  könyvek kivonatát, kü-
lönösen  más kereskedőkkel  s egyéb  személyekkel  lé-
teső  hitelviszonyát, s belőle  rendsserént az  illető  ke-
reakedő-hás  égess  állását  lehet  látni.

FŐKÖTŐ,  (fff-kötő)  Sss.  fn.  Jobban  L  FEJ-
KÖTŐ.

FŐKULC8,  (fő-kulcs)  őss.  fn.  Oly  alkotása
köles,  mely  bisonyos,  rendes  szerkezetű  sarakat
felnyit

FÖKULC8ÁR,  (fő-kolcsár)  Sss. fn. Udvari tust,
kire  ás  éléskamra  és pincsék  felügyelése  van  bízva.
V.  S. KULCSÁR.

FÖL,  (1),  (fS-1)  fn. tt  fNrt,  tb.  — ö*. 1) Vala-
minek  teteje vagy  ásón  oldala, mely ás  álnak  ellen-
tétetik.  Hordó  föle,  hordó  alja.  Tejnek  föle.  ágy/Ne,
ágy  alja.  Ha  lefedted  a fölét,  edd  meg át  alját  w.
(Km.).  2)  Átv.  valaminek finomabb, jobb, nemesebb
réssé.

FÖL,  (2),  mn.  illetőleg  igekötő, jelent  olyast,
mi  vagy  természeti fekvésénél,  irányánál fogva,  vagy
tanodalmi,  erkölcsi  tekintetben magasabban álL í
hát.föMdék,  fölttél,  fölvár.  fWadnagy,  fölperet,
ftíUittt.  Helyesírását  illetőleg  változatos jobbhangsás
kedveért  ezen  szabályok  állanak  :  1)  Ha a  derék
szóban  ál-  vagy  ö « felhangsók  vannak,  inkább fel
(fél)  hassnálandó,  pl. feUdn,  félholtnál,  /üdvöd,  fél-
ugrik,  felölt,  féloldot,  féHitik,  felMöm  a  gabonát,
felütöm  a  lapdát,  feUtíUU;  2)  e, é mellett helyesebb
A fOl,  pl  fölelevenU,  föleméttt,  feléred,  fölenged,  föl-
egyenetedik;  éles hangzók  mellett  pedig mindkétké-
pen  használható,  pL felér  v. fOUr,  felett  v.  föltst;  l
FEL,  és ennek  minden  össvetételeit

FÖL, (fő-1)  Snb, L FŐ  ige.
FÖLD,  (1),  (föl-d)  fa.  tt  fOld-et.  Eredeténél

fogva  a  magasság  (fő,  föl)  essméje  lappang  benne,

mennyire alvilágunk  ásón  szilárd  részét  teszi, mely  a
vizeken  felülemelkedik.  1) Legssélesb  ért  alvilágunk
egéas  tekéje,  golyója a  vizekkel  és szárazzal  együtt
Földkerektég,  kerek föld.  Nmet  máta  a  kerek  fOldOn.
Föld  gyomra,  területe,  nagytága,  kermgite  a  nap  kV-
rül.  Kadétben  teremte  Itten  a  mennyet,  ét  a  földet.
(Moss. I.  1. 1. Káldi szer.). 2) Szorost ért  alvilágunk
ásón  része, mely  a vizekből  kiáll, máskép :  uárat.
Vúen  ét  földön  utosm*. Ét  neveti  itten  a  uáratt  föld-
nek.  (Moss.  L  1.  10. Káldi szer.).  3)  Ország, tarto-
mány, vidék. Magyarföld,  alföld,  felföld,  ttentfOld.
Földnek  wa, föld  népe.  Idegen  föld,  külföld,  hátai
föld.  4)  Alvilágunk tekéjének  szilárd  fölssine,  felső
réssé. Földre  emi, fekttnni,  Ölni.  Földön  mátfni.Föld-
trint  lakni.  A  péntt  föld  old  rejtem.  Stégyeniben  majd
a föld  old  tojt.  Innen  5) valamely szobának, lakhely-
nek  stb.  alsó,  föld felé  való réssé, ha  szinte ás nem
épen  földből,  hanem  pl.  kőből, téglából, deszkából
áll  is.  Két  Mik  kötött  hamar földre  Vl  a» ember. (Km.)
Földig  aldmi  magot.  Stemeit  földre  tUM.  Földön  hál-
ni.  6)  Legssorosb  ért  szervetlen  ásványtest,  mely
égess  tíssta  állapotában száraz,  dörzsölhető,  eléghe-
tetlen  és  felossolhatatian,  s mely  a földieké  fölepé-
nek  legnevezetesebb  alkotó része.  Agyagföld,  homok
föld,  fehérföld,  ménfőid,  tdrgaföld  stb. Kopár,  továny,
kövér,  ttirot,  termékeny  föld.  Fekete  földben  terem  a
jó  Wia.  (Km.)  Nyugott  földnek  jobb  a  termete.  (Km.)
Heverő  föld,  nántóföld.  Eleven föld,  holt föld.  7) Bi-
sonyos mértékre vett földrész  vagy  vonal, mely  a  föl-
dön  husatík  vagy képzeltetik.  Hold-,  IdnctfíSld,  egy
teleknyiföld.  Tű  ekét föld.  Egy  mérföld.  Akár  hány
mérföld,  etak  kötél  leggen.  (Km.).  8)  Mivelés  alatt
levő, különösen  vetések  alá  használt  telek.  Minden
földét  bevetette.  A földeket,  réteket  ét  legelőket  f elmér-
ték.  B^ítaföld,  kőkoriam-,  árpa-,  kender-,  köUiföld.

Rokonoknak  látszanak vele a német Féld,  Wald,
finn  pelto;  továbbá  hellén  nkri&m,  szanszkrit  ptil,
pali  (felhalmozódik,  felnő),  elies  kSselebb  a  német
viel,  vott, /mén  szók  stb.

FÖLD, (2),  (1. föntebb)  mn.  Mint valamely test
anyaga, melynek  álladókat  teszi, ám.  földből  való,
földből  csinált,  alakított.  Föld  báttya,föld  edény,
föld  tál.  Föld  tálhot  fa  kanál.  (Km.)  Egyébiránt
mint  öszvetétel  Sszve  iá  Írandó.  Földvár,  földadó,
földbér  aÜ>.

FÖLDABROSZ,  (föld-abrosz)  őss,  fn.  Rajzab-
rosz, melyen  csillagáss- és mértan  segedelmével vagy
az  égess  föld  vagy  egyes  részeinek, tartományainak,
vidékeinek  stb.  fölszine  kisded alakban  le  vau  téve,
a  fölvett  területnek határaival, hegyeivel,  folyóival,
tavaival, városaival,  falvaival  atb.  Kötöntéget  földab-
roif.  Magyarorttdg  földabrotta.  Vármegyei,  pUtpök-
megyri  földabrotf.  Egyet  határnak  földabrotta.

FÖLDABR08ZTABJAG,  (föld-abrosz-tarjeg)
Sss,  fa.  A  tarjagnemü  mossatok  egyik  faja,  szőke,
sárgálló,  görbe  vonásokkal  befirkálva.  (Verrncaria
geographica).



989 FÖLDADÓ—FÖLDEPE FÖLDES—FÖLDGÁT 980

FÖLDADÓ,  (föld-adó) ősz.  fő.  Adó  neme,  me-
lyet  a  földbirtoktól kell fizetni. V.  ö. ADÓ.

FÖLDALATTI,  (föld-alatti)  ősz.  mn.  Föld alatt
levő,  létező,  csinált  stb.  Földalatti  otatornák, me-
netek.

FÖLDÁSÓ,  (föld-ásó)  ősz. fn. Személy, illetőleg
munkás, ki  földet ás.

FÖLDBARLANG,  (föld-barlang)  ősz.  fn.  Bar-
lang, melynek üregeit  mindenünnen  föld keríti,  külön-
böztetésül  a  snklabarlangtól.

FÖLDBÁSTYA,  (föld-bástya)  ősz.  fn.  Bástya,
melyet  öszvehordott s  felhalmozott földből  építettek.

FÖLDBÉR,  (föld-bér)  ősz.  fű.  Bizonyos  bér,
melyet  a  használt  földért  a  földbirtokosnak  fizetni
szokás; ettől  különbözik  a földadó.

FÖLDBÉRJOG,  (fóld-bér-jog)  ősz.  fn.  Jog,
melynél  fogva  az  illető  földbirtokos  más  által  hasz-
nált  földéért  bizonyos fizetést vagy  szolgálatot  köve-
telhet.

FÖLDBÉRLEVÉL,  (fóld-bér-levél)  ősz.  fn. Ok-
levél,  melyben  a  földbirtokos  bizonyos  évi  díjért  föl-
deit  másnak engedi által használatul, haszonbéri szer-
zödvény.

FÖLDBÉRMENTES,  (föld-bér-mentes) ősz.  mn.
és  fn.  Ki  földbért  fizetni  nem tartozik.

FÖLDBÉRSZEDÖ,  (föld-bér-szedö)  ősz.  fn.
Földesúri  tiszt,  ki  a  bérbe  adott  földek diját  az  illető
haszonbérlőktől  beveszi.

FÖLDBÉRTYÚK, (fóld-bér-tyúk) ősz.  fn. Tyúk,
melyet  hajdan  a jobbágyok  földbéri  járandóságul ad-
tak  a  földesúrnak.  Máskép  : úrbéri  tyúk.

FÖLDBIRTOK,  (föld-birtok)  ősz.  fn.  Szántó-
földek,  rétek,  szőlők, erdők  stb.  melyeket  valaki  tu-
lajdona  gyanánt  bir.

FÖLDBIRTOKOS,  (föld-birtokos)  ősz.  fn.  Sze-
mély ,  ki  földeket  tulajdon  gyanánt  bir,  földesúr.
Szélesb  ért.  a  jobbágyok  is  földbirtokosok  voltak,
mennyiben  földjeiket  szabadon eladhaták.

FÖLDEÁK,  falu  Csanád  megyében;  helyr.
FSldtdk-on,  —rá,  —ról.

FÖLDCSÚCS,  (föld-csúcs)  ősz.  fn.  Szárazföld
csúcscsa,  mely  a  tengerbe  nyúlik.

FÖLDÉGÉS  , (föld-égés)  ősz.  fn.  1. FÖLDHA-
RAP.

FÖLDEL,  (fóld-el)  áth. m. földel-t.  Fris  földdel
behord,  feltölt.  Földelni  a  lapányoi  kertet.  Földelni  a
tivány homokot.

FÖLDELÉS  ,  (fól-d-cl-és)  fn.  tt. földelét-t,  tb.
—ék.  Földdel  behordás.

FÖLDELEGYES, (föld-elegyes)  ősz. mn. L
FÖLDVEGYES.

FÖLDEMI,  (föl-d-em-i)  mn.  tt.  földemi-t,  tb.
—ék.  Nem divatozó régies  szó,  ám.  hazám'  fia,  haza-
földemről  való ;  köz nyelven  : fSldi,  földim.

FÖLDEPE,  (föld-epe)  ősz.  fn.  A  tárnicsok ne-
méhez  tartozó  növényfaj,  mely  szántóföldeken és szá-
raz  réteken  terem, szép  és jobbadán  veres  virágcsák-
kal.  (Gentiana  centaurium).

AKAD.  SAGT  8ZÓTÍI.  II.  KÖT.

FÖLDES,  (1),  (föl-d-es)  mn. tt.  földct-t v. —ét,
tb.  —ék.  1) Földdel  hintett,  takart, mocskolt  Földet
burgonya,  répa,  gyökér.  2)  Földet  biró, mely  értelem-
bán  az  illető  alanynévvel  öszvetett  szót alkot,  földet-
amony,  földetúr.

FÖLDES,  (2),  fala  Szabolcs  és  puszta  Tolna
megyében; helyr, Földet-en,  —re,  —rSl.

FÖLDESASSZONY,  (földes-asszony)  ősz.  fn.
Asszony,  kinek  akár  nemesi, akár nemnemesi földbir-
toka  van,  vagy  földesúr  felesége.

FÖLDESÚR,  (földes-úr)  ősz.  fn.  Nemes  úr,  ki-
nek  nemesi  földbirtoka  van.

FÖLDESURASÁG,  (fóldes-uraság) ősz. fn. Ura-
ság,  nemesi  földbirtokkal,  különösen, kinek jobbágyai
vannak  vagy  voltak. V.  ö. URASÁG.

FÖLDÉSZ,  (föl-d-ész)  fn.  tt. földín-t,  tb.  — ék.
Személy, ki  a  földek  tulajdonságainak  vizsgálatával,
s  azoknak  a  mezei gazdaságra  alkalmazásával foglal-
kodik; különösebben  ki  okszerű  földmivelést  űz.

FÖLDÉSZET,  (föl-d-ész-et)  fn.  tt.  földénet-ét.
Tudomány,  mely  a  földnemek,  illetőleg  földtalajok
különféle  tulajdonságait,  leginkább  gazdasági  vagyis
termelési  tekintetből  tárgyalja.

FÖLDETLEN,  (föl-d-et-len)  mn. tt  földetlen-t,
tb.  —ék.  Föld  nélküli,  földdel  nem biró.  Földetlen
sziklák, földetlen  nemetember.  Földetlen  földig,  ám.
igen  messze, a  világ  végéig. Határozóílag ám. földet-
lenül,  föld  nélkül.

FÖLDFAJ,  (föld-faj)  ősz.  fn.  Különös tulajdon-
ságokkal  biró  föld,  mennyiben más  tulajdonságnak-
tói  különbözik.  A  földfajok  különbségét  a  vegytan
határozza  meg.  Az  agyagföld,  kovaföld,  ménföld  stb.
különböző  földfajok.

FÖLDFAL,  (töld-fal)  ősz.  fn.  Fal,  melyet  föld-
anyagból,  nevezetesen  agyagföldből  tömnek.

FÖLDFELETTI,  (föld-feletti)  ősz.  mn.  1) Mi
földön, földszinen fölfii van; ellentéte  : földalatti. A
növényeknek  földfeletti  részei.  2)  Magasra  emelkedett,
a  föld  színétől  távol  levő.  Földfeletti  ttárnyaídf,  le-
bégét.  3)  Égi.  Földfeletti  lény.

FÖLDFÉREG,  (föld-féreg)  ősz.  fn.  Földigilisz-
ta,  pondró.

FÖLDFOK,  (föld-fok)  ősz.  fn.  Vizekbe,  külö-
nösen  nagy  tavakba,  tengerekbe könyöklő  szárazföld.
V.  ö. FOK.

FÖLDFÖLÖTTI,  (föld-fölötti)  L  FÖLDFE-
LETTI.

FÖLDFURÓ,  (föld-fúró) ősz.  fn.  Kutasok,  bá-
nyászok  stb.  fúrója,  melylyel  a  földbe  vagy  kőszik-
lákba  likat  fúrnak.

FÖLDFÜSTIKE,  (föld-füstiké)  ősz.  fn.  Leves
és  keserű  izü  növényfaj  a  füstikék  neméből, mely
szántóföldeken  és  árnyas  vidékeken  terem,»melynek
leve  gyógyerővel  bír.  (Fumaria  officinalis).

FÖLDGÁT,  (föld-gát)  ősz.  fn.  Földből  rakott)
tömött  gát  a vizek  áradásai  ellen.  V.  ö. GÁT.
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FÖLDGOLYÓ, (föld-golyó) ősz. fn. 1. FÖLD-

TEKE.

FÖLDGÖMB, (föld-gömb) ősz. fn. 1. FÖLD-

TEKE.

FÖLDGÖNCZ, (föld-göncz) ősz. fn.4. GÖNCZ.

FÖLDGÖZ, (föld-gőz) ÖBZ. fn. 1. FÖLDPÁRA.

FÖLDGYANTA,  (föld-gyanta)  ősz.  fn.  Gyúlé-
kony  teát, mely  a  föld  gyomrában  szilárd  gyanta-
alakban  találtatik. V.  8.  GYANTA.

FÖLDGYÍK, (föld-gyík)  ősz.  fa.  Gyíkíjj,  mely
a  szárazföldön  él, kttlönböztetésiil  a  vízi  gyíktól.

FÖLDHARAP,  (föld-harap)  ősz.  fn.  A föld bel-
sejében  elterjedő,  elharapódzó  tttz,  midőn  a  kőszén-
telepek  meggyúlnak  és  égnek.

FÖLDHAT,  (föld-hát)  ősz.  fn.  A  szárazföld  te-
rülete,  emelkedett felszíne.  Oly  öszvetétel, mint:  víz-
hát,  cserhát,  erdSMt.

FÖLDI,  (1),  (föl-d-i)  mn. tt.  földi-t,  tb.  — de.
1) Földön vagy  földben  lakó,  tenyésző,  növő.  Földi
állatok, madarak, növények,  pl.  földi  alma,  földi  mo-
gyoró,  földi  tulyom.  Ellentéte  vitt,  tengeri.  S)  Külö-
nösebben  némely  törpe,  egy  éves  növények,  a  fane-
mttek  ellenében , pl. fóldi  bodza,  eper,  izeder.  Midőn
valamely  tárgynak, nevezetesen  állatnak, növénynek,
ásványnak  elválhatatlan jelzője,  azzal  őszvetett  szót
képez, pl.  földialma,  földibodza  stb.  3)  Átv.  világi,
ezen  életet  illető;  ellentéte:  égi, mennyei, mát  világi.
Földi  örömek, földi  boldogtág,  földi  jutalom,  büntetet.

FÖLDI,  (2), (föl-d-i)  fn.  tt.  földi-t,  tb.  —k  v.
—ék.  1)  Ugyanazon  földről,  hazából  származott,
akár  az egész  országot, akár  különösen  egyes  tarto-
mányát , vidékét,  városait,  falvait  véve.  Németül:
Landamann,  sclávul  krajan.  2)  Különösen  így  czime-
zik  egymást  a  magyarok,  midőn  barátságosan  szó-
lalkoznak.  Honnan  jS  földi  ? A  szláv  czime  köz  nyel-
ven  : atyafi,  a németé :  sógor,  a czigányé : koma, a
zsidóé  :  siomtzéd.  3) Átv. ember.  Földiekkel  játaó
égi  tünemény. (Csokonai).

FÖLDIALMA,  (földi  alma)  ősz.  fn.  1. BURGO-
NYA;  és  CSICSÓKA.

FÖLDIBIKKMAKK,  (földi-bikk  makk) 1. FÖL-
DIGESZTENYE.

FÖLDIBODZA, (földi-bodza)  ősz.  fn.  Ugarokat
és  bevetett  földeket  kedvelő bodzafaj,  melynek  bő-
gyójit  a  nép  házi  gyógyszerül  használja.  (Ebulus).
Túl a Dunán  némely tájakon  : esete.

FÖLDIBOLHA,  (földi-bolha)  ősz.  fn.  Kis  ro-
varfaj,  vékony  és  könnyen  szökdécselő  lábakkal,
mely  tavaszszal  a  növények  gyökereit  és  csiráit
pusztítja.

FÖLDIBOROSTYÁN,  (földi-borostyán) Ősz.  fn.
Repkény,  melynek  porhonjai  tökéletes  X  formára
állanak  öszve  és  két  X  betűt  mutatnak,  a  honnan
két  ilctt-repkény  is,  másképen  :  kerek  nádra fű,  kato-
napetrettelem  a  neve.  (Glecoma  hederacca).

FÖLDIEPER,  (földi-eper) ősz. fa. A  földön  kú-
8ió, apró,  törpe  szárakon  növő  eper. V. ö.  EPER  és
J3ZAMÓCZA. Különbözik a/m  eper.

FÖLDIFENYŰ,  (földi-fenyü)  ősz.  fn.  Európa
melegebb  vidékeinek  ugarain  tenyésző  növényfaj,
mely  többféle nyavalyák  ellen  gyógyszerül  használ-
tatik.  (Teucrium  Chamaepithys).  Máskép  :  kalineta,
köttoényfü,  földitemjény.

FÖLDIGESZTENYE, (földi-gesztenye)  ősz.  fn.
A  halmány  faja,  a  honnan  máskép  getttenyehalmány
a  neve.  ,

FÖLDIKE,  (föl-d-i-ke)  fn.  tt.  földiké-t.  1) Nö-
vénynem a hathímesek seregéből és egyanyások  rendé-
ből; bokrétája  tőltséres, hatszirmú,  szirmai  hosszú vé-
kony nyakúk, torokban öszvefogódznak.(Bulbocodinm).
2)  A  földi  főnév  kicsinyezője,  ám.  kedves  kis  földi.

FÖLDIKENYÉR,  (földi-kenyér)  máskép  : din-
nókenyér,  diamórépa,  kunrépa,  ligeti  tUrttárom,  lásd :
DISZNÓKENYÉR.

FÖLDILEG, (föl-d-i-leg)  ih. Földi  módon, föl-
diek  módjára,  földi állapotban, a földön.

„Szív, beteg  szív,  itt  az ősz;
Lombjaid  lehulltak,
S  többé földileg neked
Ok  ki  nem virulnak  :
De ne  szálljon  bú  reád,
Lelsz  te  is  majd  más  hazát."  Bajza.

FÖLDIKOMLÓ,  (földi-komló)  ősz.  fn.  A  cri-
gactö  növény egyik  faja,  honnan  másképen  :  komlót-
ctigactö.  (Medicago lapulina).

FÖLDIKUTYA,  (földi-kutya) ősz.  fa.  Vak-mur-
mntér.  (Marmota  typhlus).

FÖLDIMONDOLA,  (földi-mondola)  ősz.  fn.  A
polka  növény  egyik  faja,  innen  másképen  :  mandola-
palka.  (Cyperus  esculentus).

FÖLDIMOGYORÓ,  (földi-mogyoró)  öss.  fa.
Többféle  növények  közneve,  melyek  gyökerein  mo-
gyoró  alakú  csucsorok  nőnek, így  neveztetnek magok
a  csucsorok  is.

FÖLDINDULÁS,  (föld-indulás)  ősz.  fa.  A  föld
valamely  részének  megrázkodása, megingása,  melyet
földalatti  melegek  s  tüzek  okoznak  leginkább.  Más-
kép  :'  földrengét.

FÖLDINGÁS,  (fóld-ingás)  ősz.  fa.  1)  Általán
a  földnek  rázkódó  vagy  süppedő mozgása, pl.  vala-
mely  erős  sujtolás,  nyomás,  tapodás alatt  2) lásd  :
FÖLDINDULÁS.

FÖLDIRÁNYOS,  (fóld-irányos) ősz.  fa.  1. FEK-
mÁNYps.

FÖLDIRÁS,  (föld-írás)  ősz.  fa.  1.  FÖLDIRAT.
FÖLDIRAT,  (föld-irat) ősz.  fn.  Széles  ért. tu-

dományos  ismerete  a  földteke  egész  állapotának. Kü-
lönösen 1) leírása  a  földteke  alakjának, nagyságának,
s  más  égi  testekkel  levő  viszonyainak;  2)  természeti
földirat;  3)  állodalmi  földirat.

FÖLDIRATI,  (föld-irati)  ősz.  mn. Földiratot  il-
lető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Földirati  mun-
kák,  könyvek,  jegyűtek.

FÖLDIRÓ,  (föld-író)  ősz.  fa.  Ki  a  földtekének,
különösen,  a  földszintinek  tudományos  ismeretével
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bír,  e  azt  írásban  másokkal  közli.  Régi,  középkori,  új
földirók.

FÖLDISME,  (föld-isme)  ősz.  fn.  A  földieké  al-
kotó  részeinek , változásainak,  s  kifejlődés!  tünemé-
nyeinek  ismerete.  (Geognosia).

FÖLDISULYOM,  (földi-súlyom)  ősz.  fn.  Nö-
vényfaj,  a  szurdancsok  neméből, melyeknek  öt  virág-
szirmuk , öt  himszálok  és  tüskés  gömbölyű gyümöl-
csük  van.  Máskép  :  sulyomszurdancs.  Köz nyelven  :
koldus  tetil  vagy  királydinnye.  (Tribulus  terrcstris).
Különböztetésül  v.  ö. VIZISÜLYOM.

FÖLDISZEDER,  (földi-szeder)  ősz.  fn.  Földön
kúszó  növény , indás,  hengeres,  fúlúnkos  ;  gyümölcse
fekete,  hamvas;  innen  máskép  :  hamvas-szeder. (Ru-
bus  caesius).  Különbözik  a fai  szeder.

FÖLDISZUROK,  (földi-szurok)  ősz.  fn. Szurok,
mely  részéut  sziklaüregekben  találtatik,  részént né-
mely  tavak  fenekéről  adja  fel  magát.  Nagy  bőségben
van  a  holttengeren.

FÖLDITEMJÉN, (földi-temjén) 1. FÖLDIFE-
NYÜ.

FÖLDITÖK, (földi-tök) ősz. fn. 1. GÖNYE.
FÖLDÍZ,  (föld-íz)  ősz.  fn.  íz,  melyet  valamely

növény  vagy  gyümölcs  a  földtől  magába  vesz.  Étinek
a  burgonyának  fóldízt  van.

FÖLDIZÜ,  (fóld-izü)  ősz.  mn.  Minek  földize
van.  Földizü.  burgonya,  répa.

FÖLDKÉP,  (föld-kép)  ősz.  fn.  t.  FÖLDAB-
ROSZ.

FÖLDKOROM,  (föld-korom)  ősz.  fn.  A  kőszén
egyik  neme,  melyet,  finom  porrá  zúzva  a  festészck
használnak.

FÖLDKÖR,  (föld-kör)  ősz.  fn.  A  földiratban,
földrajzokban  használt  bizonyos  körvonalak, melye-
ket  a  földszinén  képzeletben  húzunk,  milyenek  :
egyenlítő,  délkör,  fórkor.  Az  égen  húzott  ilyetén vo-
nalakat  égköröknek  hívjuk.

FÖLDKÖZEL,  (fóld-közel)  ősz.  fn.  A  csillagá-
szoknál  azon  pont  a  nap- és  hold  útján,  melyen ezek
a  földhöz  legközelebb  állanak.  (Perigaeutn).  Ellen-
téte :  fSldtáttol.

FÖLDKÖZI,  (föld-közi)  ősz.  mn.  Szárazföld
között  levő,  a  közé  szoruló.  Földközi  izük  tenger.

FÖLDLAKOS  ,  (föld-lakos)  ősz.  fn.  1)  Széles
ért.  minden  ember ,  ki  a  földtekén  lakik  ,  ellentétül
az  églakot,  holdlakos  szókkal.  2)  Szorosb ért.  száraz-
földi  lakos,  különböztetésül  a  tengeri  lakosoktól.

FÖLDLEÍRÁS, FÖLDLEIRAT stb. 1. FÖLD-
IRÁS, FÖLDIRAT stb.

FÖLDLLN, (föld-len) ősz. fn. 1) Szürkés,  agyag-
fajú  kő,  mely  gyönge,  hajlékony  szálakból  áll,  me-
lyeket  fonni  lehet.  (Amianthus).  2)  Hegyeken tenyé-
sző  növényfaj  a  bögretokok  neméből,  mnly  lenhez
hasonlít.  (Thcsium  linophyllum).

FÖLDMANÓ,  (föld-manó)  ősz.  fn.  Mesés  szol-
lem ,  mely  törpe  emberke  alakjában  mutatkozik,  a
földalatt  dolgozó  bányászok  ,  aknázok  rogéji  szcrént.
(önöm).  V. ö.  MANÓ.

FÖLDMÉRÉS,  (föld-mérés)  ősz.  fn.  1)  Cselek-
vés,  munka, midőn valaki  bizonyos  földterület  nagy-
ságát  meghatározza.  2)  Tudomány,  mely ezen cselek-
vés  elveit,  szabályait,  módjait  stb.  előadja,  helyeseb-
ben  : fóldmértan,  vagy  csak  :  mértan.

FÖLDMÉRŐ,  (föld-mérő)  ősz.  fn.  1)  Ki  bizo-
nyos  földterületet  felmér ,  s  annak  képét  rajzban  is
eléadni  képes.  Újabb  és  szokottabb  kifejezéssel  :
mérnök.  2)  Személy,  ki  ezen  tudománybeli  képessé-
géről  hiteles  oklevéllel  bír.

FÖLDMÉRÖASZTAL,  (föld-mérö-asztel)  ősz.
fn.  A  földmérők  főeszköze,  t.  i.  mozogható asztal;
ezen  van  felállítva  azon  látcső,  melyen  bizonyos  ha-
tározott  pontra  néznek,  ezen  mérik  a  háromszög  szö-
geit ,  s  ezen  veszik  le  valamely  tájnak,  területnek
képét.  (Mensula  praetoriana).

FÖLDMÉRÖLÁNCZ,  (föld-mérő-láncz)  ősz.  fn.
Bizonyos  hosszaságu  láncz,  vagy  melynek  szemei,
ízei  határozott, pl.  10 ölnyi hosszaságuak, s  melylyel
a  földek  hosszát,  szélességét  vagy  bizonyos  pontok
távolságát  mérik.

FÖLDMÉRÖRÚD, (fóld-mérö-rúd)  ősz.  fn.  Rúd
vagy  rudak,  melyeket  részént  bizonyos  vonal  pont-
jain  állítanak  fel,  az  egyenesség  kijelölésére,  részént
a  magasság  meghatározására  használnak.

FÖLDMIVELÉS,  (fóld-mivelés)  ősz.  fn.  1) Me-
zei  munka, mely  a  földet  úgy  elkészíti,  hogy  termé-
kenynyé  legyen.  Földmivdést  iízni,  azzal  foglalkodni.
2)  Mesterség  vagy  tudomány,  mely  a  fóldterméke-
nyítés  módjait,  eszközeit  rendszeresen eléadja.  A  me-
zei  gazdákat  földmivelésre  tanítani.

FÖLDMIVELÉSI, (föld-mivclési) ősz. mn. Föld-
mivelést  illető,  arra  vonatkozó.  Földmiveléti  eszközök,
szabályok,  módok.

FÖLDMIVELÖ,  (föld-mivelő)  ősz.  fn.  Mezei
gazdaságot  űző  személy ,  szántóvető  ember.

FÖLDMIVES,  (fóld-mives)  ősz.  fn.  1. FÖLD-
MIVELÖ.

FÖLDMOZSÁR,  (föld-mozsár)  ősz.  fn.  Földbe
ásott  famozsár,  mely  szükségből valódi  mozsárt pótol,
s  kövek  és  gránátok  ellövésérc  használtatik.

FÖLDMUNKÁLÁS,  (fóld-munkálás)  ősz.  fn.
1.  FÖLDMIVELÉS.

FÖLDNEM,  (föld-nem)  ősz.  fn.  A  földnek  kü-
lönféle  tulajdonságainál  fogva  megkülönböztetett
egyes  osztálya.  Homokos,  agyagos,  meszei,  televény
földnem.

FÖLDNEMÜ,  (föld-nemű)  ősz.  mn.  Föld  tulaj-
donságaival  biró,  földhöz  némileg hasonló.  Földnemll
ásványok.

FÖLD  NÉPE;  így  nevezik  az  országnak  lako-
sait,  különösen  azokat,  kiknek  léte  bizonyos földhöz,
vidékhez  van  kötve,  ellentétül az  idegen, vándor nép-
nc'c.  És  monda  Fáraó  :  nők  a föld  népe,  látjátok,  hogy
a  sukaság  megnevekedett.  (Mózs.  II.  k.  5.  5.  Káldi).

FÖLDNYELV,  (föld-nyelv)  ősz.  fn.  Szttkfóld,
mely  a  tengerbe  nyelv  gyanánt  messze  benyulik.
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FÖLDNYILADÉK,  (föld-nyiladék)  ősz.  fa. Na-
gyobbféje  nyilas, üreg  a  fold  békéjében.

FÖLDOLAJ,  (föld-olaj) ön.  fa.  Az  olajhoz  né-
mileg  hasonló  folyadék,  mely némely helyeken a föld-
ből  csepeg, vagyis  szivárog.  (Naphta).

FÖLDOLAJÉR,  (fóld-olaj-ér)  ősz.  fa.  Ér, mely-
Mi  földolaj  csepeg, szivárog.  V. ö.  FÖLDOLAJ.

FÖLDÖMFUTÓ,  (földön-futó)  ősz.  fn.  Helyről
helyre  bujdosó*,  kinek  se orssiga, se hazája,  szám-
fizött, minden  embertől  üldözött.  Átv.  és  tréfás  ért
így  csúfoljak  a  hajdúk  a  lovas  katonákat,  ezek  vi-
szont  amazokat  pootétaktrüieknek.

FÖLDÖV,  (föld-öv)  ősz.  fa.  A  földtekén  így
neveztetik  az  egyenlítővel  párhazamban  futó tér,  me-
lyet bizonyos  körvonalak  vesznek  közbe.  Forró  föld-
«v, mely  az egyenlítő  és  forkörök  között  terül el;
mértékeit  fVldövtk,  a  forkörök  és gönczkörök  között;
hideg  fSldövek,  a  gönczkörök  és gönczök  v.  földsar-
kak  között

FÖLDÖVEZET,  (föld-övezet)  ősz.  fa.  lásd  :
FÖLDÖV.

FÖLDPÁLYA,  (föld-pálya)  ősz.  fa.  Pálya vagy
korát, melyet  földünk  a nap körül  évenként  megfut

FÖLDPÁRA,  (föld-pára)  ősz.  fa.  Pára,  mely  a
földbfil kifejlődve  felszáll  V.  ö.  PÁRA.

FÖLDPÉNZ,  (föld-pénz) ősz.  fa.  1. FÖLDBÉR.
FÖLDPINCZE,  (föld-pincze)  ősz.  fa.  Pincie,

melyet  domb-hegy  oldalába  vagy  rónaföld  mélyébe
ásnak, s  téglával, kővel  nem boltoznak  ki.

FÖLDPONDRÓ,  (föld-pondró)  ősz.  fa.  Nedves
földben  tenyésző  pondró,  földi giliszta,  földi  hernyó,
földi kukaez.

FÖLDPONT,  (föld-pont) ősz. fa. Általán,  bizo-
nyos  czélra  kitűzött  vagy  fölvett  álláspont  a földön.

FÖLDRAJZ,  (föld-rajz)  ősz.  fn.  1. FÖLDKÉP,
és  FÖLDIRAT.

FÖLDRAKÁS,  (föld-rakás)  ősz.  fa.  Egymásra
hordott,  felhalmozott földtömeg.

FÖLDRÁZKÓDÁS,  (föld-rázkódás)  ősz.  fn.  Ál-
lapot,  midőn  a  föld  valamely  nagy  erőszak által  meg-
rendül, reszket, pl. midőn valamely  épület  ledől, vagy
kocsik,  barmok sebesen  robognak  el  az  utcz&n.

FÖLDRENDÜLÉS,  (föld-rendfilés)  ősz.  fa.  A
földnek  rövid  ideig tartó  megingása,  midőn  valamely
rúgás,  lökés esik  rajta,  pl.  ha az  ágyút  elsütik.

FÖLDRENGÉS, (föld-rengés)  ősz.  fa.  1. FÖLD-
INDULÁS.

FÖLDRÉSZ,  (föld-rész)  ősz.  fa.  Széles  ért  a
földtekének  határozatlan  része;  kisebb-nagyobb or-
szág, vidék,  telek  stb.  Szoros  és  földirati  ért. a föld-
nek  öt része van,  u.  m. Európa,  Ázsia,  Afrika,  Ame-
rika,  Ausztrália.

FÖLDRÉTEG,  (föld-réteg)  ősz.  fn.  Földanyag-
ból  álló  réteg, különböztetésül  másnemű,  pl. fcftstt-
larétegtíX.

FÖLDROM, (föld-rom) ott. fa. Leomlott, a többi
tömegtől  elvált  földdarab.  V.  ö. ROM,
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FÖLDSÁNCZ, (föld-sáncz)  ősz.  fa.  Sanoz, me-
lyet  felhalmozott  földanyagból építenek.

FÖLDSÁR,  (föld-sár) ősz. fa. Sötétsárga s ke-
véssé  barnás  földfaj,  mely  ólom-  és  rézbányákban
találtatik, s a  festészek  által  festékül  használtatik.

FÖLDSARK,  (föld-sark) ősz.  fa.  A  föld  tenge-
lyének  végpontja.  Éjttaki,  déli  földtark.  Máskép  :
gVnct.

FÖLDSARKI,  (föld-sarki)  ősz.  mn.  Földsarkat
illető, arra vonatkozó,  földsark  körül  levő.  FOldtartí
kOrSk.  fWdtartí  vidékek,  jégkegyek.  V.  ő.  FÖLD-
SARK.

FÖLDSÜLLYEDÉS, FÖLDSÜLYEDÉS, (föld-
süllyedés v.  -sttlyedés)  ősz.  fa.  A  földnek  azon  álla-
pota,  midőn  feneke engedvén,  vagy  össvenyomódván
mélyebbre  száll,  alásfilyed.  V. ő.  SÜLYED.

FÖLDSZAG,  (föld-szag) ősz.  fa.  A  földanyag-
nak  sajátnemü  szaga vagy  a földéhez hasonló  szag.
Éten  répának  ftildttaga  van,

FÖLDSZAKADÁS,  (föld-szakadás) ősz.  fa.  Ál-
lapot,  midőn  a földtömegnek, pl.  partnak,  hegyoldal-
nak  bizonyos része a  többitől  elválik  és  leomlik.

FÖLDSZÉN,  (föld-szén) ősz.  fa.  Főldszurokkal
vegyített  földnem,  mely  sötét  vagy  fekete  színű,  s
különbözik  a  kőszéntől.

FÖLDSZIGET,  puszta  Soprony  megyében;
helyr.  Földmiget-én,  —r«,  —rfií.

FÖLDSZÍN, (1), (föld-szín)  ősz.  fa.  1)  Olyan
szín, milyen a  földé.  2) A  földnek  fölepe,  felső  terü-
lete,  föld  háta.  Nincten  9  föld  ttinén  hottá  hatonló.

„Az  ég alatt, a föld színén
Nincsen  olyan árva,  mint  én. *

Népd.

3)  Melléknévül, ám.  minek  földszine van.  Füldnín
arctbSr.  4)  Az  épületnek  azon része,  mely  közvetle-
nül  a földszinen áll. Füldttínt-lakik,  nem ateltS eme-
letben.  Különösen  a  színháznak  azon  néző  helye,
mely  a  színpaddal  körülbelül  egy  magasságon  áll.
Földftini  vagy  földninti  tártttéktk,  páholyok.

FÖLDSZÍN,  (2),  fala  Erdélyben,  Felső-Fejér
megyében  ; helyr.  FSldtrin-én,  —re,  —rSl.

FÖLDSZÍNSOR,  (föld-szín-sor) ősz.  fa.  Az  épü-
letben  azon szobák, teremek, lakok  stb. sora, melyek
közvetlenül a  föld  színén  alapulnak,  kfilönbőztetésül
az  emelettortól.

FÖLDSZtNT,  (föld-színt) ősz.  ih.  A  föld színén,
nem  az  emeletben  vagy  karzaton.  V.  ő.  FÖLDSZÍN.
FSld»t(nt  lakni.  Földttint  tartani  itinháti  tártttéket.

FÖLDSZINTI,  (föld-szinti)  ősz.  mn.  Földszint
létező.  Földttinti  tártnékek.  V.  ö.  FÖLDSZIN  és
FÖLDSZINT.

FÖLDSZINÜ,  (főld-szinü)  ősz. mn. Minek  olyan
színe  van,  mint  a  földnek.

FÖLDSZOR, (föld-szőr) ősz.  fa.  1. FÖLDSZO-
ROS.

FÖLDSZOnOS,  (föld-szoros) ősz.  fa.  Keskeny
földhuzam  két  víz  között, mely  két  nagyobb  föld-
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részt  vagy  tartományt öszveköt.  Ilyen  földizoros  az,
mely  Görögországban  Ruméliát  Morcával  öszveköti,
ilyen  a  krimiai,  amerikai  stb.  földszoros.

FÖLDSZORULAT,  (fóld-szorulat)  ősz.  fa.  l.
FÖLDSZOROS.

FÖLDSZUROK,  (föld-szurok)  ősz.  fn.  1.  FÖL-
DISZUROK.

FÖLDTAN,  (föld-tan)  ősz.  fn.  Tan, melynek
tárgya  és  feladata  a  földgolyó külső  alakjáról,  annak
alkotó  részeiről,  s  ezek  kifejlődés!  módjáról  és jelen
állapotaikról  rendszeresen  értekezni.

FÖLDTANI,  (föld-tani)  ősz.  mn.  Földtant  ille-
tő,  ahhoz tartozó,  arra  vonatkozó.  Földtani  oittgála-
tok,  értékelitek,  munkák.

FÖLDTANILAG,  (föld-tanilag)  ősz.  ih.  Azon
ismeretek  és  tapasztalatok  szerént,  melyeket  a föld-
tan  nyújt.  Valamely  tüneményt földtanilag  megfejteni.

FÖLDTAPOSÓ,  (föld-taposó)  ősz.  mn.  és  fn.
Átvitt  ért.  aki  egyebet  nem  csinál,  mint  hiába  ta-
possa  a földet, vagy  ahol  ez van,  a járdát  (Pflaster-
treter), föld  terhe.

FÖLDTÁVOL,  (föld-távol)  ősz.  fn.  A  csillagá-
szoknál,  a  nap- és  hold pályájának  azon pontja,  me-
lyen  ezek  a  földtől  legtávolabb állanak.  (Apogaeum).
Ellentéte  : földközel.

FÖLDTEKE,  (föld-teke)  ősz.  fn.  1)  Tekéhez
hasonló  világtest,  melyen mi  lakunk.  2)  Tekealakú
készület,  mely  a  földet  kicsinyben  ábrázolja.

FÖLDTENGELY,  (föld-tengely)  ősz.  fn.  Azon
egyenes  vonal,  melyet a  föld  közepén  egyik  sarktól
v.  göncztől  a  másikig  nyúlni  képzelünk.  V.  ő. ÉG-
TENGELY.

FÖLDTERÜLET,  (föld-terület)  ősz.  fa.  1)  Az
egész  földtekének  felső  szine, külseje.  2)  Valamely
földrésznek,  országnak,  vidéknek  stb.  fölszine.  3)
Földréteg.

FÖLDTIZED,  (föld-tized)  ősz.  fn.  Tized, me-
lyet  a  földtermésből  adni  vagy  helyette kész pénzben
fizetni kell.  V.  ő. TIZED.

FÖLDTÖLTÉS,  (föld-töltés)  ősz.  fn.  Töltés,
melyet  csupán  egymásra  halmozott  földanyagból  csi-
nálnak.  V.  ő.  TÖLTÉS.

FÖLDTÖZEK,  (föld-tözek)  ősz.  fn.  Némely mo-
csáros  helyeknek  földből  és  fügyökerekből  álló  ta-
karója,  fölszine, melyet föl lehet szakgatni,  s  könnyen
égő  természeténél  fogva  tüzelő  gyanánt használni.  V.
ö.  TÖZEK.

FÖLDTUDOMÁNY,  (föld-tudomány)  ősz.  fn.  1.
FÖLDTAN.

FÖLDTUDÓS,  (föld-tudós)  ősz.  fn.  Tudós,  ki-
nek  rendszeres  földtani  ismeretei vannak.

FÖLDÚT,  (föld-út)  ősz.  fn.  1.  FÖLDPÁLYA.
FÖLDÜREG,  (föld-üreg)  ősz.  fn.  Üreg  a  föld

belsejében,  gyomrában, melyet  mindünnen  földtömeg
kerít; ettől  különbözik  a  tziklaUreg.

FÖLDVAKARÓ,  (föld-vakaró)  ősz. fn.  Az árok-
ásók  kétnyelü görbe  vasa,  melylyel  a  földet  simára
egyengetik.

FÖLDVÁR,  (1),  (föld-vár)  8u.  fn.  1)  Vár,
melynek  sánczai,  falai  egyedül  öszvehordott  és  tö-
mött  földből  állanak.  2)  Átv.  és  tréfás  kifejezéstel
ám.  halottak  sírja,  temető.  Földvárra  ment  detnkát
árulni,  azaz  meghalt.

FÖLDVÁR,  (2),  mezőváros Tolna  megyében  és
Erdélyben,  a brassai  szász  székben;  továbbá  falvak
Bács-Bodrog  és  Heves  megyében  (Tina-Földvár),  és
Erdélyben  Aranyos  székben  (Stékely-Földvár),  s  a
szebeni  szász  székben;  végre  puszták  Baranya,  Csa-
nád,  Arad  és  Zemplén  megyében; helyr. Földvár-ön,
—rá,  —ról.

FÖLDVÉD,  (föld-ved)  ősz.  fa.  Vármü,  mely
egyedül  földből  épült,  földsáncz,  földbástya.

FÖLDVEGYES,  (föld-vegyes)  ősz.  mn.  Ami
földdel,  földrészekkel  van  keverve,  elegyítve.  Fűid-
vegyes  kavicfrétegek.

FÖLD VEGYÜLET,  (föld-vegyület)  ös«.  fn.  A
föld  különböző  nemeinek  ősszevegyülése.

FÖLDVONÓ,  (föld-vonó)  ősz.  fn.  Görbe  ásó,
melylyel  az  árkászok  a  főidet  elvonogatják,  elte-
regetik.

FÖLDZSÁK,  (föld-zsák) ősz.  fn.  Földdel  meg-
töltött  zsák,  milyeket  pl.  háborúban  szoktak  hasz-
nálni,  hogy  némi  védfalul  szolgáljanak.

FÖLDZSÍR, (föld-zsír) ősz. fn.  Sárga  festékföld,
mely  érczrészekkel  vegyes,  máskép  :  földtár.  Átv.
ért.  a  televény földnek  termékeny  alkatarésze.

FÖLÉ,  (föl-é)  ih. és  névutó.  Személyragozva  :
fölém,  föléd,  fölé  v.  föléji,  fölénk,  fölétek,  föléjik  v.
—jak. Ám. valaminek tetejére,  fölszinére.  HátföléttáUt
a  gólya.  Feje  fölé  ctaptak  a  hullámok.  Duna  fölé  hú-
zódott  a köd.  Máskép : fölibe.  Ellentéte  :  alá.

FÖLEBB, (föl-ebb) ih. 1) Magasabbra,  nagyobbra.
Ellentéte  :  alább.  Menj  fölebb.  A  tat  fölebb  képet  re-
pülni,  mint  a  liid.  Még  neki  áll  fölebb.  (Km.)  Fölebb
alább járni,  sétálni.  2)  Drágábban.  Fölebb  adta,  mint
vette. Fölebb  tartják  a  gabona  árát.  3)  Föntebb,  ma-
gasabb  helyen. A  farkat  fölebb  állt  a patak  mellett, a
bárány  pedig  alább.  4)  Már egyszer  elmondott  hely
valamely  könyvben. A fölebb  (jobban : fönebb v.  fön-
tebb)  mondott  elvek.

FÖLEBBÉZ,  (föl-ebb  ez)  önh. m.  fölebbit-tem,
—tél, —itt.  1) Peres  ügyet, különösen valamely per-
beli  határozatot,  illetőleg  Ítéletet  alsóbb  rendű  bí-
róságtól  felsőbb  rendű  elébe  terjeszt, visz. 2) Régiebb
Íróinknál,  mint  Pázmánnál,  Faludinál,  ám.  felsőbb
polczra,  hivatalra,  méltóságra  vágyik , törekszik; és
fennhéjáz.

FÖLEBBÉZÉS,  (föl-ebb-éz-és)  fn.  tt  fölebbé-
tét-t,  tb.  —ék.  1) Peres  ügynek,  különösen  az abban

!  hozott  bírói  határozatnak,  ítéletnek  fölebbvitele.  2)
1  Magasabb  polczra, hivatalra,  rangra  vágyás.

FÖLEBBÉZÖ ,  (föl-ebb  éz-ő)  fő-  és  mn.  tt.  fö-
lebbfzö-t.  1)  mn. Nagyra,  magasra  vágyó.  FölebbetS

1  kevélytég,  kivántág,  magavitelet.  2)  fn.  Peres  ügyet
,  felsőbb  bíró  elébe  terjesztő.
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FÖLEBBPOLYAMODÁS,  (fölebb-folyamodás)
ősz.  fű.  Peres ügyben,  különösen  végzetek  ellen fel-
sőbb bíróra hivatkozás, máskép  :  felfolyamodás.

FÖLEBBHIVATKOZÁS,  (fölebb-hivatkozés)  1.
FÖLEBBFOLYAMODÁS.

FÖLEBBI, (fól-ebb-i)  mn.  tt  fólebbi-t,  tb.  —ék.
Fölebb vagy  föntebb  levő,  föntebb  eléadott.

FÖLEBBVALÓ,  (fölebb-való)  ősz.  mn.  és  fa.
1) Bizonyos  tulajdonságra,  rangra, hivatalra,  méltó-
ságra  nézve előkelőbb,  jelesebb. Át alitpántág  fölebb-
valá  Unttég  a nolgabirotágnál.  2)  Előljáró,  felsőbb
tisztviselő.

FŐLEG, (fő-leg) ih. Leginkább, főkép, kiválólag.
FÖLEGÉNY,  (iő-legény)  ősz.  fn.  Első  legény

a  mesterlegények  között,  vagyis  a  műhelyben azon
Iflgény,  ki némileg  a  mester  személyét  képviseli, t.  i.
a  munka kiosztásában, szabásban, felügyelésben; né-
mely  mesterembereknél, pl. a szabóknál:  táblalegény.

FÖLÉNY,  (fő-lény)  öss.  fa.  1. ALAPLÉNY.
FÖLEP,  (fól-ep)  fa.  tt.  fölep-et.  Képzési  nyelv-

hasonlat  szerént  az  alap  és  kötep  alakjára  alkotott
szó, ám.  valaminek  fölszine,  felülege,  vagy  mint kö-
zönségesen  mondjak,  felülete.

FÖLEPES,  (fól-ep-es)  mn.  tt.  fölepet-t  v.  —ét,
tb.  —ék.  Fölüleges;  az  illető  tárgy  mélyébe,  vele-
jébe nem ható,  csak  a  dolog  felszínén  maradó. Föl-
epet  vittgálat,  itmeret,  tudomány.

FÖLÉS,  (fő-l-és)  fa.  tt. foUt-l,  tb.  —ék.  Vala-
mely  testnek  azon  állapota,  midőn  föl  v.  fő.  V.  ő.
FŐ, ige.

FOLESZEL, (föl-eszei) ősz. áth. Valakit  felbajt,
felizgat  valamely  tettre, merényre.

FÖLESZMÉL,  (föl-eszméi) ősz. önh. Öntudatlan
állapotból  eszére jön,  magához  tér;  álmából,  szuny-
nyadtából  fölébred.

FÖLETLEN,  (fől-etlen)  mn.  tt  fSleOen-t,  tb.
—ét.  Minek  föle  nincs.  Fületten  tej.  Hatirozóilag
ám. föle  nélkül.  Föletlen  adták  ide  a  tejet.

FÖLETLEN, (fő-1-etlen) 1. FOTELEN.
FÖLERESZT, (föl-ereszt) ősz. áth. lásd : FÉL-

ERESZT.

FÖLHŐ,  L  FELHŐ.
FÖLIBE, (föl-é-ve) ih. Személyragozva:  fölibém,

foWéd,  föUbénk,  fölibélek,  fóKbSk.  L.  FÖLÉ.
FÖLJÜL,  tajdivatos  kiejtéssel  ám. fólül  v.  fe-

M,  \.  ezt
FÖLKEL; FÖLKELÉS stb. 1. FELKEL, FEL-

KELÉS stb.
FÖLKÉSZÍT,  (föl-készít)  ősz.  ith.  lásd  :  FEL-

KÉSZÍT.
FÖLLEG,  FÖLLENGÉZ,  1. FFLLEG,  FEL-

LENGEZ.
FÖLLENGÉR,  (föl-lengér)  ősz.  fn.  Lcggolyó

vagy  személy,  ki  léggolyóval  felszáll.
FÖLLENGÉRÉZ,  (föl-lengércz)  ősz.  önh.  Lég-

golyóval  felszáll.
FÖLLENGÍT,  (fól-lcngít)  ősz.  áth.  Valaminek

hatását, erejét  magas  fokra  emeli;  különösen,  vegy-

tanilag,  tűz által  valamely  száraz  test  repülő  részeit
kifejti.  Kénetüt  v.  higanyt  föllengtíeni.  (Sublimare).

FÖLLENGÍTÉS,  (föl-lengítés)  ősz.  fa.  Cselek-
vés ,  különösen vegytani  műtét,  mely  által  valamit
föllengitünk.

FÖLLIK, puszta  Sopron megyében; helyr.  Föl-
lik-on, —rá, —ról.'

FÖLLYEBB,  tájdivatos  kiejtéssel  ám.  felébb,
1.  ezt

FÖLLYŰL,  tájdivatos  kiejtéssel  ám.  fölül  v.
felül,-l.  ezt

FÖLNAGY,  (föl-nagy)  ősz.  fa.  A  székelyeknél
ám.  falunagy,  falu  bírája.  V.  ö. FÖLNAGY.

FÖLNÉGYEL, (föl-négyei) ősz. áth. Négy  részre
valamit  felkonczol.  A  meggyStött  Kupa  veiért  felné-
gyelték.

FÖLOLD, 1. FELOLD.
FÖLOLVAD, FÖLOLVASZT, 1. FELOLVAD,

FELOLVASZT.
FÖLOVÁSZ,  (fő-lovász)  ősz.  fn.  A  lovászok

között  első.  V.  ö. LOVÁSZ.
FÖLOVÁSZMESTER,  (fő-lovász-mester)  ősz.

fn.  1)  Szélesb  ért  az  udvaroknál  főtiszt,  ki  az ud-
vari  lovászmestereknek  parancsol,  s  a  fejedelmi  istá-
lók  fő  felügyelője.  2)  Különösen  Magyarországban
a  zászlósurak  egyike, kinek  többi  között  kötelessége
az  országgyűlési  rendtartásra  felfigyelés.

FÖLÖS,  (föl-ös)  mn. tt. fölöt-t  v. —ét, tb.  —db.
1) Minek föle, szine van. Fotót  tej,  fotót  gabona.  2)
Számos,  sok,  kellő  számon  túl  levő.  Fülöt  gondjai,
bajai  vannak.  Fotót  jövedelemmel  Úr.  Különbözik  :
felet.

FÖLÖSEN,  (föl-ös-en)  ih.  Számosan,  kellő
mennyiségen  fölül.  Fotósén  megjelentek  a  gyüléti  ta-
gok.  Gabonája  fölösen  termett.  Folytén  vitttaadta  a
köletSnt.

FÖLÖSLEG,  (föl-ös-leg)  fa.  és  ih.  1)  Ami a
kellő vagy szükséges mértéket,  mennyiséget fölülmúl-
ja;  több,  mint  szükséges.  Jövedelme  fölStlegét  köt
etélokra fordítani.  2) Szükségen  fölül, nagyobb  meny-
nyiségben,  mint kell.

FÖLÖSLEGES,  (föl-ös-leg-és)  mn. tt.  föÜStlt-
gét-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Ami  kellő  vagy  szükséges
mértéknél  nagyobb,  több;  túl  bővelkedő,  nem  szük-
séges.  Erről  fölösleget  ttólni, mert  úgy ü  tudjuk.  El-
adni  a  fölösleget  gabonát.

FÖLÖSÖDIK,  (föl-ös-öd-ik)  k.  m.  fVlötVd-tem,
—tél,  —ölt.  Hig  testekről,  különösen  tejről  mond-
ják,  midőn  fölt  kapnak  ,  azaz  fólszinökön  megsurü-
södnek.  Fölötödik  át  édet  tej,

FÖLÖSTÖKÖM,  a  német Frühttuek-böl  közné-
piesen  elsajátított  ázó.  Magyarosan : reggeli,  fkomét
v.  f jómét,

FÖLÖSTÖKÖMÖL, 1. REGGELIZ; v. ö. FÖ-
LÖSTÖKÖM.

FÖLÖTT, FÖLÖTTE stb. 1. FELETT, FE-
LETTE stb.
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FÖLÖZ,  (fól-öz)  áth.  m.  fölöz-lem, —tél,  —ott.
Általán,  valaminek fölét,  fölazinét  leszedi, eltakarítja.
Különösen  1)  leszedi  a  tej  színét,  sűrűjét;"2)  szórás-
kor  a  szemmel  lehullott szemetet, ganéjt,  hosszúnyelü
seprűvel  (fölözővel) lesepergeti;  3)  gabonamérésnél  a
túlteli  mérűröl  a  fölöslegest  leüti,  lecsapja.  Különbö-
zik  :  felez.

FÖLÖZŐ,  (föl-öz-ö)  fa.  tt.  fölözö-t.  1)  Hosszú
nyelü  seprű,  melylyel  szórás  alatt  a  tiszta  szemmel
lehullott  szemetet,  gauéjt  elsepergetik,  letisztítják.
2)  Sima  fa,  mely  által  méréskor  a gabonát, lisztet
stb.  simára  egyengetik,  hogy  föle  ne maradjon,  más-
kép  :  csapó  v.  csapófa.

FÖLÖZÖTT,  (fó-1-öz-ött)  mn.  tt.  fölözött-et.
Amit  fölöztek,  lefölöztek.  Fölözött  tej,  gabona,  mérU.
V.  ö.  FÖLÖZ.

FÖLPÉNZ, (föl-pénz) ősz. fn. l. FELPÉNZ.
FÖLPÉRÉS, FÖLPÉRÉSSÉG, 1. FELPERES,

v. FELPÖRÖS, FELPÉRÉSSÉG.
FÖLRÉSZ,  (föl-rész)  ősz.  fn.  Valamely  testnek

azon  része,  mely  fölül  áll  vagy  fekszik;  ellentéte  :
alrész. Át  emberi  tűt fölrémei  : a f e j ,  derék.

FÖLSÉG, FÖLSÉGÉS, 1. FELSÉG, FELSÉ-
GES.

FÖLSŐ, l. FELSŐ.
FÖLSZENTÉL, FÖLSZENTÉLÉS, 1. FEL-

SZENTEL, FELSZENTÉLÉS.
FÖLTÉT, FÖLTÉTEL, stb. 1. FÉLTÉT, FÉL-

TÉTEL.
FÖLÜL, 1. FELÜL.
FÖLÜNNEN,  (föl-ünn-eii)  ih.  Felülről.  FölUn-

nen  való.
FÖLVÉRTEZ,  (föl-vértez)  ősz.  áth.  Vérttel föl-

fegyverez,  vértbe  öltöztet.  V.  ö.  VÉRT.
FÖLZÉK,  (fól-öz-ék)  fn.  tt.  föhék-^t.  A  bányai

olvasztókemcnczcben  a  felolvadt  éreznek  salakja,
mely  tajték-  vagy  habformában  fölszinre  emelkedik.

FÖLYÜL,  1.  FELÜL.

FÖMÉLTÓSÁG,  (fő-méltóság)  ősz.  fii.  Rang  és
czim ,  mely  oly  herczegekct  i l let,  kik  nem  uralkodó
házból  valók.  Fömélíóságod.  Herczeg  líalthyány  ö  fö-
méltótága.

FÖMÉLTÓSÁGU,  (fö-méltóságu)  ősz.  mn.  1)
A  nem  uralkodó  házból  született  herczcgek czime.
Fi'iméUótágu  Eetterháty,  Pálfy  herczegek.  FSméllóságu
herczeg prímái.  2)  A  legfőbb  törvény-  és  kormány-
szék  czime. Föméltóságu  Hétszemélyes  tábla.  Fijmfltó-
lágu  magyar  királyi  udvari  Kanczdlaria.

FÖMEREDEK,  (fö-meredek)  ősz.  mn.  Igen  me-
redek,  melyen  az  ember  fejjel  könnyen lefordul. Ha-
tározó  gyanánt  használtatva,  ám.  nyakrafüre,  neki
rohanva.  Fömeredek  futni  le  a  hegyről.  Jobban  :  fej-
meredek.  V.  ö.  FŐ,  fn.

FÖMESTER,  (fö-mcster)  ősz.  fn.  Némely lovag-
rendek  főnöke.  Németrend  fömestere.  Máltai  vitézrend
fomettere.

FŐN,  1. FEN  ős  öszvetételeit

FÖNDÜNT,  baranyai  kifejezés,  ám.  valaminek
nagy  bősége  van,  pl.  Ugyan  föndUnt  a  tódrtdat,
waz  mindenütt kaphatni  sót.  Talán  a feltűnt  szóból
vau  «lferdítve.

FÖNEBB ,  (fön-ebb)  ám. fentebb,  mindkettőtől
melléknév  is  ered  :  fönebbi,  föntebbi.  L.  FÖLEBB,
3),  4)  és  FÖLEBBI.  V.  ö.  FEN,  (1).

FŐNÉM,  (fő-nem)  ősz.  fn.  Előkelő,  régi,  Üres
családi  nem.  Fanemből  származott  férfiak.

FŐNEMES,  (fő-nemes)  ősz.  fn.  Régi,  híreo  vér-
ből  származott  vagy  főrangú,  nagy  birtokú  nemes.
Széleeb,  kivált  régi  ért.  főúr,  pl.  gróf,  báró, or-
szágnagy.

FŐNEMESI,  (fő-nemesi)  ősz.  mű.  Főnemest
illető,  ahhoz tartozó,  arra  vonatkozó.  Főnemesi  rang,
hivatal.

FÖNÉPEK,  (fő-uépck) ősz.  fű.  így  neveztetnek
a  székely  főnemesek,  főurak;  a  középrendüek  lófök,
(lovagok), az alrendüek  :  darabontok.

FŐNÉV,  (fő-név)  ősz.  fn.  Nyelvtanban  ám.  oly
része  a  beszédnek,  vagyis  oly  szó,  amely  sze-
mélyt  vagy  tárgyat jelent,  pl.  ember , ház.  A  főnév-
nek  több  osztályai  vannak:  tulajdonnév,  köznév,  gyü-
ncv,  összerílnév,  elvontnév.  (Nőmén substantivum). Né-
melyek  újabb  időben  dolognév  szót  kezdettek  hasz-
nálni  helyette;  de  ez  nem fejezi  ki  egészen  a  ,sub-
stantivum'  szót,  minthogy  az  alatt  a  személynevek
nem  foglaltatnak.

FONLAK,  falu  Tcmes  megyében;  helyr.  Fon-
tok-ön,  —rá, —rál.

FÖNN,  1. FEN  és  öszvetételeit.
FÖNN YEN,  1.  FENNEN.
FŐNÖK,  (fö-nök)  fn.  tt. fónök-ot.  Általános  ne-

ve  mindazon  személyeknek,  kik  valamely  testület
elöljárói,  fejei,  vezérei.  Egy háti, polgári,  katonai  fö-
nök.  Hivatal,  iroda főnöke.  Rabló  csapatok  főnöke.

FŐNÖKI,  (fö-nök-i)  mn.  tt.  főnöki-t,  tb.  — ék.
Főnököt  illető;  főnökre  vonatkozó;  főnöktől  eredő.
Főnöki  szállás,  iroda.  Főnöki  jogok  ét  kötelestégek.
Főnöki  utasítás.

FŐNÖKSÉG,  (fö-uök-ség)  fn.  tt.  f8nök»ég-ét.
Főnöki  állomás, hivatal,  alkalmaztatás.

FÖNSÉG,  FÖNSÉGÉS,  1. FENSÉG,  FENSÉ-
GES.

FÖNSÍK,  (főn-sík)  ősz.  fn.  Magas  fekvésű  sík-
ságot  képező  földterület.

FONT,  1. FEN,  (1).
FÖNTEBB,  a  .fönt'  másod  foka,  lásd:  FÖ-

LEBB  3),  4).

FÖNTÖRÖG,  1.  FÉNTÉRÉG.
FÖNTEBBI,  (fön-t-ebb-i)  1. FÖLEBBI.
FÖNYED,  falu  Somogy  megyében;  helyr.  Fií-

nyed-én,  —re,  —rb'l.

FŐNYEREMÉNY,  (fő-nyeremény)  FÖNYERŐ,
(fő-nyerő)  ősz.  fn.  A sorsjátékban  több  nyerő  számok
közt  az,  amely  a  legmagaab  öszveget  adja.
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FŐOLTÁR,  (fő-oltár)  ősz.  fn.  Első  oltár, nagy
oltár, öreg  oltár  a  templom  szentélyében,  különösen
a  római  és görög  egyházakban,  hol a  szentséget tart-
ják  , s  melyet  a  templom  védszentének  képe  vagy
szobra  ékesít.  Ellentéte  : meOékoltár,  tít  oltár.

FŐORVOS,  (fő-orvos)  ősz.  fn.  Bizonyos  testü-
let, vagy  intézet  orvosai között az első rangú.  Orttág-,
vármegye-,  város-,  Jcórhát  föorvota.  V.  ö. ORVOS.

FŐPAP,  (fö-pap)  ősz.  fn.  Szélesb  ért  felsőbb
rendfl  és rangú  egyházi  személy, milyenek  az  apátok,
prépostok,  kanonokok, esperesek  is.  Szorosb ért. való-
ságos  vagy  czimzetes  püspök,  érsek,  főérsek,  atya-
ének. Legszorosb ért  valamely  egyház,  vagyis  val-
lási  felekezet  nagy  egyetemének  főnöke,  pl.  a  római
katholikus anyaszentegyház  főpapja  a  római  pápa.

FŐPAPI,  (fő-papi)  ősz.  mo.  Főpapot  illető,
ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó. Főpapi hivatal,  méltó-
tág  ;  fSpapi  tttoeg.

FŐPAPSÁG,  (fő-papság)  ősz.  fn.  1)  Főpapok
egyeteme. Római, görög  itertartátu  egyház  föpaptága.
2)  Főpapi  rang, hivatal,  méltóság.  FSpaptágra  emel-
tetni.

FŐPARANCSNOK, (fő-parancsnok) ősz.  fn.  Va-
lamely  testület  parancsnokai  között  a  legelső. V. ö.
PARANCSNOK.

FŐPARANCSNOKSÁG, (fő-parancsnokság) ősz.
fn.  Főparancsnok! állás, hivatal,  hatalom.

FÖPÁSZTOR,  (fő-pásztor)  ősz.  fn.  Átv.  vala-
mely  egyháznak,  egyházmegyének,  vallási  testület-
nek  első  papja,  főpapja.  A  pUtpSk  táját  megyéjebeli
hioeinek  föpásztora.

FŐPÁSZTORI,  (fő-pásztori)  ősz.  mn.  Főpáez-
tort  illető,  ahhoz tartozó,  arra  vonatkozó.  FSpánlori
gondok,  tanüátok,  körlevelek.  V.  ö. FÖPÁSZTOR.

FÖPECSÉTÖR,  (fő-pecsét-őr)  ősz.  fn.  Azon  ál-
lodalmi  főtisztriselő,  ki  az  ország pecsétére föl vigyáz.
Anglia  fopeetttSre.  Más  néven  :  főkancellár.

FŐPERJEL,  (fő-perjel)  ősz.  fn.  1)  Szerzetnek
vagy  szerzetesrendnek  első  perjele  vagyis petjelczimtt
főnöke.  2)  Főmonostor  perjele,  milyen a  fiókapátsági
perjelekhez  képest  a  pannonhegyi  perjel,  ki  a  szer-
zet  káptalanában  a  fiókapátok  előtt  fii.  V.  ö. PER-
JEL.

FÖPERJELSÉG,  (fő-perjelség)  ősz.  fn.  1) Fő-
perjeli  hivatal, rang.  2)  A  főperjel  hatósága,  főnök-
sége  alá  tartozó  monostor vagy  szerzetesrend.

FÖPINCZÉR,  (fő-pinczér)  ősz.  fn.  Első pinczér,
ki  a vendégektől  a pénzt  beszedi, és  illető  urának,
ú.  m. a  fogadósnak,  vendéglősnek  az általvett  étel-ita-
lokért  számol.  V.  ő.  PINCZÉR.

FŐPOHÁRNOK,  (fő-pohárnok)  ősz.  fn.  1)  Első
személy  a  pohárnokok  között.  2)  Magyarország zász-
lósorainak  egyike, főpohárnokmester.

FŐPOHÁRNOKMESTER, (fő-pohámok-mester)
ősz.  fn.  Bell.  tít  tan.  rangú  udvari  tiszt, és Magyar-
országban  a  zisslósorak  egyike; a  kir.  pohárnokok
főnöke

FŐPONT,  (fő-pont) ősz.  fn.  1)  A  többi  kijelölt
pontok, helyek  között  a  legnevezetesb,  legfontosb.
Keretkedit,  Otközethely  főpontja.  2)  Átv.  valamely
tárgyra  nézve  legfontosabb  dolog, melyhez  képest a
többiek  csak  mellékesek.  Tanáctkotát,  erttketb  fő-
pontja.  V.  ö.  PONT.

FÖPORKOLÁB,  (fő-porkoláb)  ősz.  fn.  A  por-
kolábok  között  rangra  nézve  első.  A  hadtett  fSporko-
lábja.  V.  ö.  PORKOLÁB.

FÖPOSTAHIVATAL,  (fő-posta-hivatal)  ősz.
fn.  Valamely  ország  vagy  tartomány  postaigazgató
hivatala,  középpontja.  Beéri,  budai  fópottahivatal.

FÖPOSTAMESTER,  (fő-posta-mester)  ősz.  fn.
Valamely  ország  vagy  tartomány  vagy  kerület  első
rangú postamestere. V.  ö. POSTAMESTER.

FÖRDÉS,  FÖRDIK,  1. FÜRDÉS,  FÜRDIK.
FŐREND,  (fő rend)  ősz.  fn. Polgári ért  főrangú

v.  születésű, főúri osztály.  Többes számban:  főrendek,
ám.  az  országnagyjai  öszvesen.  Főrendek  táblája  a*
oruággyüUten.

FÖRENDBELI,  (fő-rendbeli)  1.  FŐRENDI.
FŐRENDI,  (fő-rendi) mn. tt. /Vrendi-t,  tb. —ék.

Főrendhez  tartozó,  arra  vonatkozó. Főrendi  méltótág.
Főrendi  tábla.

FÖRENDÜ,  (fő-rendtt)  ősz.  mn.  Főrendből  va-
ló,  főrendekhez tartozó.  FSrendü  urak,  vendégek.

FÖRGETEG,  1. FÉRGETEG.

FÖRGETEGÉS,  1.  FERGETEGES.  A  széke-
lyeknél  azt is jelenti  : bolond.

FÖRGETYÜ,  (fór-g-ety-tt)  fn.  tt  fSrgetgü-t.
Általán  eszköz,  melyet förgetni,  forgatni, ide-oda haj-
tani  lehet  Különösen:  förgetyü  a  tengelyen,  mely  az
oldalakat  tartja;  förgetyti  az  ajtórámán,  melyet  ás
ajtóra  lehet  fordítani;  förgetyű  a  malomban,  melyen
a  malomkő  forog  stb.  Eredetileg  : förgeíS,  t&jszólási-
lag  : ftirgettyü  ;  rokon  vele  a  pörgetyií.

FÖRHÉRCZ, 1. FELHÉRCZ.
FÖRMÉNYES, 1. FÜRMENYES.
FÖRTELÉM, FÖRTELMES, 1. FERTELEM,

FÉRTELMES.
FÖRTÖ, FÖRTÖZTET, 1. FERTŐ, FERTŐZ

TÉT.
FŐS,  elvont  gyök,  1.  FES.
FŐS,  (fö-s)  1. FEJES.

FŐSEBÉSZ,  (fő-sebész)  ősz.  fn.  Valamely  vi-
dék,  megye,  város,  testület  vagy  kórintézet  első*  se-
bésze. V.  ö.  SEBÉSZ. Kórháti, váron, katonai,  étered*

fStebétt.
FÖSÉG,  (fö'-ség)  1. FENSÖSÉG.
FÖSÖ, tájdivatos, féiü  helyett. L.  ezt

FŐST, FÖSTÉK stb. 1. FEST, FESTÉK stb.

FÖSVÉNY,  (1),  (fos-vény,  ám. föslőtt  v.  feslett,
azaz  ssakadozott, rongyollott  személy)  mn.  tt.  fűt-
vény-t,  tb.  —ék.  Birtok  és pénz  után  mértéktelenfii,
s  rendetlenül  vágyó, anélkül,  hogy  hasznukat  venné,
facsari,  zsogori. Fötvény  ttuorát,  kerttkedS.
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FÖSVÉNY,  (2),  (1. föntebb)  fn.  tt. fösvényt,  tb. f
—ék. Személy, ki mértéktelenül és reudetlen  vágygyal
gyűjt  javakat,  s  azokat  saját  kényelmére  sem  fordít-
ja.  A fösvény  soha  sem  elégszik  be. Szélesebb  ért.  oly
ember,  ki  javaiból  másokat  részesíteni,  a  közjóra
adakozni  vonakodik.

FÖSVÉNYKÉDÉS, (fös-vény-kéd-és)  fn.  tt./d«-
vénykédés-t,  tb.  —e/t.  A  vagyonszerzésben  túlságos
vágy,  s  a  kiadásban  szerfölötti  szükkezüség.

FÖSVÉNYKÉDIK,  (fös-vény-kéd-ik)  k.  m.  fős-
vénylee'd-tem  ,  —tél,,  —e'tt.  Túlságos  vágygyal  gyűjt
javakat, pénzt,  a a  szerzetteket  ki  nem adja,  másokat  j
azokban  nem  részesít.  j

FÖSVÉNYSÉG,  (fös-vény-ség)  fű.  tt.  fösvénység-  \
ét.  Túlságos  és  rendetlen  vágy  a  javak  után,  és  a  !
szerzettekhez  szertelen  ragaszkodás.  A  keresztény  j
erkölcstanban  a  hét  föbüu  egyike.  |

FÖSVÉNYÜL,  (fös-vény-ül)  ih.  Fösvény  em-
ber  módjára,  zsugoriasan , a  világi javakhoz  tulzólag
ragaszkodva.  :

FŐSZABÁLY,  (fő  szabály)  ősz.  fn.  Első,  irány- '
adó  szabály,  melynek a többi szabályok  alárendelvék,  ,
vagy  melybó'l  a  többiek  folynak.  j

FÖSZAKÁCS,  (fő szakács)  ősz.  fn  Udvurok-
és  uraaigoknál  első  szakács,  ki  a  főtáblára főz.

FÖSZÁLLÁS  ,  (fö-szállás)  ősz.  fn. Hadtudomá-
nyi  ért.  azon  szállás,  hol  a  had  dereka, különösen  az  !

illető  hadfönökök  tanyáznak.

FŐSZÁM,  (fő-szám)  ősz.  fn.  Tő-  vagy  sarkazá-  ,
mok  ,  melyek  mintegy  alapúi  szolgálnak  minden  na-
gyobb  számnak,  milyenek  l,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9.

FÖSZÉK,  (fö-szék)  ősz.  fn.  A  székelyeknél  van  '
az  egyes  székekben  : f őszek  és  fiókszék.  i

FÖSZEMÉLY,  (fö-szcmély)  ősz.  fű.  Első  rangú,  '
rendű,  hivatalu  személy  valamely  társulatban , testű- j
létben.  j

FÖSZENTSZÉK,  (fő-szentszék)  ősz.  fa.  Szent- ,
szék,  melyhez a  szeutszéki  ügyeket  fölcbbviszik,  pl.
Magyarországban  az  esztergomi  föérscki  szentszék.  V.
ö.  SZENTSZÉK.  J

FÖSZÍN,  (fő-szín)  ősz.  fn.  1)  Azon  egyszerű  j
alapszínek,  melyekből  vegyítés  által  más  színeket
készítenek;  a  festészeknél  a  fehér,  fekete,  sárga,  ve- j
rés  és  kék  szinek  ;  a  festőknél  a  kék,  vörös,  sárga, !
fekete  szinek  neveztetnek így,  a többiek  mellék- vagy  >
középszinek.  2)  A  testnek  azon  színe,  mely  a  többi  '
közöl  leginkább  kitűnik.  '

FÖTANYA,  (fő-tanya)  ősz. fn.  1. FÖSZÁLLÁS.  '

FÖTÁRNOK,  (fő-tárnok)  ősz.  fn.  1)  Az  udvari
kincstár  főtisztje.  2)  I.  FÖTÁRNOKMESTER.

FÖTÁRNOKMESTER,  (íö-tárnok-mcster)  ősz.  j
fn.  Az  ország  zászlósurai között rangsorra  nézve  a ne-
gyedik.  A  régibb  országgyűléseken  a  nádor  és  őr-'
szágbíró  távollétében  ő  volt  az  elnök ,  nem  a  horvát'
bán;  tagja  a  k.  helytartótanácsnak,  és  rendszerént  t

elnöke.  Egyszerűen  :  tárnokmester  vagy  tárnok.  \
AKA.D.  SÁOY  SZOTÁS.  II.  KÖT.

FOTELEN,  (fö-te-len) mn. tt. fotelen-t,  tb.  — ék.
Ami  elegendökép  vagy  kellőleg  meg  nem  főtt.  Fote-
len  hús,  bab,  káposzta.  Szélesb  ért.  mondható min-
denről  ,  mit  főzni  s/oktak,  ha  nyers  állapotban  vau.
Határozóiing  ám.  fotelénál.  Különbözik :  fejetlen.

FÖTENGERNAGY,  (fő-tenger-nagy)  ősz.  fn.
Valamely  ország  hajóhadának  fővezére.  (Föadmirál).

FŐTISZT,  (fő-tiszt)  ősz.  fn.  1)  Polgári  ért.  első
rángd  tiszt  valamely  hivatalban.  Kamarai,  postahi-
vatali,  uradalmi  főtiszt.  2)  Katonai  ért.  az  ezercdi
karhoz  (stábhoz)  tartozó  fcltiszt,  ú.  m.  őrnagy,  alez-
redes, ezredes.  V.  ö. FELTISZT.

FÖTISZTELENDÖ, (fő  tisztelendő) ősz. mn.  Az
egyházi  személyek  legnagyobb  egyházi  czímc,  mely
tulajdonkép  csak  főpapokat  illet,  vagy  egész  papi
testületet.  Fötisztelendö  kanonok, prépost,  apát,  püs-
pök.  FötisztelendS  káptalan,  papság.  A  középrendü
és  rangú  papok  czíme  :  nagytiszteletü  v.  nagyon  tisz-
telendő.  Nagytitzteletti  alespcres,  perjel.  Az  alsórendü
egyháziaké  :  tisztelendő.  V.  ö.  FÖT1SZTELETES,
TISZTELETES.

FÖTISZTELENDÖSÉGÉD,  (fö-tisztelendösé-
géd)  főpapokat  szólító czím,  mely a névmódosító rago-
kat  is fölveszi:  Fölisztelendöscyéd-et,  —nek, —töletb.

FÖTISZTELETÉS,  (fö-tiszteletés) ősz. mn.  Kü-
lönösebben  a  protestáns  felekezetU  keresztények  fő-
papjainak  czíme.  Egyébiránt  a  ,főtÍ8ztelendö'  czím  is
divatban  van. V.  ö. TISZTELETES.

FÖTISZTELETÜ, (fö-tiszteletü)  ősz.  mn. lásd :
FÖTISZTELENDÖ.

FŐTISZTI,  (fő-tiszti)  ősz.  mn.  Főtisztet illető,
ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Főtiszti  rang,  hivatal,
kötelesség,  parancs.

FÖTISZTIKAR,  (fő  tiszti-kar)  ősz.  fn.  Katonai
ért.  egész  hadsereg,  vagy  egyes  ezered  főtisztjeinek
testülete.  (Stáb).

FÖTISZTSÉG,  (fő tisztség)  ősz.  fn.  1)  Főtiszti
hivatal,  rang.  2)  Főtisztekből  álló  kát.  testület.

FŐTITKÁR  ,  FÖT1TOKNOK,  FÖTITNOK,
(fö-titkár  v.  -titoknok  v.  -titnok)  ősz.  fn.  Első  rangú,
legbelső  titkár.  V.  ö.  TITOKNOK.

FÖTLEN 1. FÖTELEN.
FÖTÖRVÉNYSZÉK,  (fö-törvény-szék)  ősz.  fn.

Törvényszék,  melyhez  fölebbvitel  történik, milyenek
a  királyi  és  hétszemélyes tábla.  Különbözik  :  feltör-
vényszék.

FÖUDVARBÍRÓ,  (fő  udvar-bíró)  ősz.  fn.  Első
rangú  udvarbíró.  V.  ö. UDVARBÍRÓ.

FÖUDVARMESTER,  (fö-udvar-mester)  ősz.  fű.
1)  A  fejedelmi  udvaroknál  vagy  föuraságoknál  ud-
vari  tiszt, ki  a  palota  felügyelői  között  első  rangban
áll,  s  az  udvari  szcrlartásokat  rendezi, intézi. 2)  Or-
szágos  hivatalnok,  zászlós úr,  ki  ezen  hivatalnak czí-
mét  viseli,  s  koronázáskor  a  király  fölkcnetésc  és
öltöztetése  körül  foglalatoskodik.

FŐUDVARNOK,  (fö-udvarnok)  ősz.  fn.  lásd  :
FÖUDVARMESTER.

60
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FŐÚR,  (fő-úr)  ősz.  fn.  1)  Többek  között  a  leg-
nagyobb,  legelőkelőbb  úr,  ki  más úrnak  slája  vetve
nincs.  Valamely  tartománynak,  országnak,  népnek  fő-
ura.  2)  Szélesb  ért.  nagy  birtokú,  hatalmú,  rangú
földes  úr, orszignagy.

FÖURASAG,  (fő-uraság)  ősz.  fn.  1)  Fő  hata-
lom , mely  más  nagyobbnak  alá  vetve  nincs.  2)  Elő-
kelő,  igen  nagy  hatalmú, birtokú,  rangú ári személy;
országnagy.  V.  ö.  URASÁG.

FŐÚRI,  (fő-úri) ősz.  mn.  Főurat  illető,  ahhoz
tartozó,  arra  vonatkozó.  Főúri  hatalom,  méltóság.

FÖUTCZA,  (fö-utcza)  ősz.  fn.  Az  utczák  közt
a  legnevezetesebb,  legnagyobb.

FÖÜGYELÉS,  (fő-ügyelés)  ősz.  fn.  Tiszti, hi-
vatalos  eljárás,  melynél  fogva  valamit egész  terjedel-
mében  gondunk,  vigyázatunk,  rendezésünk  alá  ve-
szünk, s az  alsóbb  rendű  ügyelők  irányában  ellen-
őrködünk.  A  nemteti  trinhá* főügyeletét  egy  némely-
re  bitni.

FÖÜGYELÖ,  (fő-ügyelő)  ősz.  fn.  Tisztviselő,
ki  bizonyos  hivatalban,  ügyben,  minden más  ügye-
lők  felett  áll  és  őrködik.

FÖVAD,  (fő-vad) ősz.  fn.  Vadászok  nyelvén  a
szarvas  kizárólagos  különböztetése  minden  egyéb
vadtól,  németül  Hochwild  v.  Edelwild.  (Bérczy
Károly).

FÖVADÁSZ,  (fő-vadász)  ősz. fn. Felsőbb rendű
vadász,  ki  az  öszves  vadászkészfiietekre,  vadászlegé-
nyekre , kerülőkre,  hajtókra  stb.  felfigyel,  s  a  vadá-
szatokat  intézi.

FŐ VADÁSZMESTER,  (fő-vadász-mester)  ősz.
fn.  Első  vadászmester,  kinek  felfigyelése  alatt van-
nak  egész  tartomány  vagy  vidék  vadászai  és  vadá-
szatai. V.  ö.  VADÁSZMESTER.

FŐVÁR,  (fő-vár) ősz.  fn.  1. FÖERÖSÉG.
FÖVÁRMÜ,  (fő-vár-mü)  ősz.  fn.  Valamely  vár-

nak  legjelesebben  erődített  része,  oldala.
FŐVÁROS,  (fő-város) ősz. fn.  Valamely  ország-

nak  legnevezetesebb  és  gyakran  legnépesebb  városa,
melyben  vagy  a  fejedelem  lakik  vagy  a  iötörvényha-
tóságok  és  kormányszékek  helye  van.  Szélesb  ért.
valamely  nagyobb  vidék  első  rendű  városa,  pl.  a
Bánság  fővárosa  Temesvár.

FŐVÁROSI,  (fő-városi)  ősz.  mn.  Fővárost  ille-
tő, arra  vonatkozó,  oda  vagy  onnan  való.  Fuvaron
lakotok,  hírek,  itokáiok.

FÖVEG,  (fö-v-eg)  fn.  tt.  föveg-ét.  Mindenféle
fejtakaró,  legszélesb  ért.  pl.  kalap,  sipka, gucsma,
kalpag  stb.  A  tüveg  hasonlatára  képzett  újabb  di-
vatú  szó.

FÖVELKÉDIK,  (fő-v-el-kéd-ik)  k.  m.  fSvel-
kéd-tem,—tél,  —étt.  A  székelyeknél:  főni  kezd,
hévtől  buzogni  kezd.  Felfövelkedett  ám.  fövő  meleg
lett.  (Kriza J.).

FÖVÉNY  v.  FÖVÉNY, (1),  (fó-v-eny, fö-v-ény)
fn.  tt.  fövtny-t  v. fövényét,  tb. fövények  v. fövények.
Sajátnemfi  föld,  mely  apró,  kemény  és  egymással

őszve  nem ragadt  szemecskékből  áll,  mely,  ha  tiszta,
sem  savanyok  által  föl  nőm  bugyog,  sem  tűz  által
mészszó  nem alakúi.  Nevét  onnan  vette,  mivel ha  a
nap  sugarai  által  fölmelegszik,  igen  forró.  Porfövény,
forrátfövény,  folyófövény,  kavict-  vagy  porondfövény
stb.  Fövényét  ami. Fövenynyel  meghordani  a*  utakat.
Fövénytől  aranyat  motni.  Némely  tájakon  egy  érte-
lemben  vétetik  a  homok  szóval.  Azonban  a  közönsé-
gesebb  szokás  inkább  azt  nevezi  fövénynek,  mely vi-
zekben , vizenyős  helyeken,  folyókban,  vizbólyagok-
ban vagy  szárazon is  kavicsos rétegekben  találtatik, s
nagyobb  és  durvább  szemű;  a  száraz, különösen sivó
állapotban  levőt  pedig  inkább  homoknak hívják.  V.
ö. HOMOK.

FÖVÉNY,  (2),  falu Fejér megyében; helyr. Fö-
vény-en,  —re, —rSl.

FÖVÉNYBAJ,  (fövény-baj)  ősz.  fn.  Kóros álla-
pot,  midőn  a  vízhólyagban  elválasztott  üledék-ré-
szecskék  fövényalakban  öszvetorlódnak,  s a vizelést
akadályozzák.

FÖVENYBÁNYA,  (fövény-bánya)  ös».  fn. Gö-
dör,  melyből  fövényét  ásnak.

FÖVENYBÜVÁR,  (föveny-buvár)  ősz.  fn.  Kis
angolnafaj,  mely  a  tengerparti  fövényben  lakik, gyű-
rűbe  tekerődzik,  s  fejét  a  gyűrű  közepén  kidugva
tartja.  (Ammodites  tobianus).

FÖVENYCZIMBOR, (föveny-ezimbor)  ÖM. fn.
Növényfaj  a  czimborok  neméből;  füzére  felálló,  tö-
mött ,  füzérkéi  párosak, murvái  molyhosak, levelei
szurósak.  Fövényben,  különösen  tengerszéleken  te-
nyészik.  (Elymus  arenarius).

FÖVÉNYDOMB,  (fövény-domb) ősz.  fn.  Öszve-
torlódott fövényből  emelkedett domb; vagy  oly  domb,
melynek  belseje  fövényből  áll.

FÖVENYES,  (1),  FÖVÉNYES,  (fö-v-eny-es)
mn.  tt.  fövényes-t  v.  —ét, tb.  —ék. Fövénynyel  bő-
velkedő , behintett,  belepett;  fövénytol  eredő.  Fövé-
nyét  vidék;  fövényét  köldSkctSmifr.

FÖVENYES,  (2),  puszták  Békés  és  Szabolcs
megyében; helyr. Fövenyet-én,  —re,  —röZ.

FÖVENYEZ,  (fö-v-eny-ezj  áth.  m.  fövenyet-tem,
—tél, —étt. Fövenynyel  beföd,  behint, kever.  Utakat
fövenyezni.  Menet  fövény  tan.

FÖVENYEZÉS,  (fö-v-eny-ez-és)  fn.  tt.  fövenye-
*és-t,  tb.  —ék. Fövenynyel  befödés, behintés, keverés.
Kerti  utak  fövényeiéit.

FÖVENYFÁJDALOM,  (fövény-fájdalom)  ÖM.
fn.  Fájdalom,  éles  kín,  melyet  a  fövenybajban  szen-
vedő  érez. V.  ö. FÖVENYBAJ.

FÖVÉNYFURÓ,  (fövény-fúró)  öss.  fn.  A  kut-
asok  vagy  kuttisztítók  eszköze,  azaz  oly  fúró,  mely-
hosszú  póznára  alkalmazott  görbe vasból  áll,  s mely-
hez  zsák  van  kötve,  hogy  a  fölösleges  fövényét  a
kútból  kihúzza.

FÖVÉNYFÜRDÖ,  (fövény-fürdő) ősz. fn.  Fürdő
neme,  midőn a  kóros testet vagy  tagot  meleg  fövény-
be  takargatják  gyógyítás végett.
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FÖVÉNYHAJTÓ,  (fövény-hajtó)  ősz.  mn.  Mi a
vízhólyagban  öszvetorlódott  fövényét  feloldja,  és  a
vizellettel  kimenni  készteti.  Fövényhajtó  gyógyszerek,
eledelek.

FÖVÉNYHAL, (fövény-hal) ősz. fn. lásd : FÖ-
VÉNYBUVAR.

FÖVÉNYHALOM,  (fövény-halom)  ősz.  fn.  Ha-
lom,  melynek  tömege  fövényrészekből  áll.

FÖVÉNYKESZEG,  (fövény-keszeg)  ősz.  fn.  Ki-
sebb  fajú  czápahal,  melynek  oly  éles  bőre  van,  hogy
fát  és  csontot  simára  lehet  dörzsölni  vele.  (Squalus
squatina).

FÖVÉNYKORSÓ  ,  (fövény-korsó)  ősz.  fn.  Kő-
korsó ,  miskép  :  váltonkorsó,  szentmihályi  korsó,
bokdla.

FÖVENYKÖ,  (föveny-kő)  ősz.  fn.  1)  A  vízhó-
lyagban  kővé  tömörödött és keményült  fóvenyrészecs-
kék.  2)  Homokkő.

FÖVENYLÁDA,  (főveny-láda)  ősz.  fn.  Láda,
melyben  fövényét  hordanak  vagy  tartanak.

t.  FÖVÉNYMINTA,  (fövény-minta)  ősz.  fn.  Fö-
vényből  csinált minta a vashámorokban. V. ö. MINTA.

FÖVENYÓRA,  (fövény-óra)  ősz.  fn.  Két  teke-
alakú , s  csúcsaiknál  fogva  öszvekötött  és kis  nyilas-
sal  ellátott  üvegekből  álló  készület,  melyek  közöl
egyik  finom  tiszta  fövenynyel  megtöltetik, mely épen
egy  óra  alatt  a  szűk  nyilason  a  másik  üvegbe  foly
által,  mire  az  egész  készület  ismét  felfordíttatik,  s  a
fövény  általszivárgása  folytattatik.

FÖVÉNYÖNTET,  (fövény-öntet)  öaz.  fn.  Fö-
vénymintába  öntött  folyó  érez , különösen  vasnemü
eszközök  és  rudak.

FÖVÉNYPALA,  (fövény-pala)  ősz.  fn.  Megke-
ményült  fövényből  való  palakő  vagyis  fóvenykő  pa-
laformában.

FÖVÉNYROSTA,  (fövény-rosta) ősz.  fn.  Rosta,
melyen  a  bizonyos  czélra,  pl.  építésre,  mintára  hasz-
nálandó  fövényét  áteresztik, s  megtisztítják.

FÖVÉNYROSTÉLY  ,  (fóvény-rostély)  ősz.  fn.
Rostély,  melyet  rosta  gyanánt  használnak,  midőn  a
kavicsos  és  más  idegen  részekkel  vegyített  fövényét
ráhányják,  s  elválasztják.

FÖVÉNYRÖG,  (fövény-rög)  ősz.  fn.  Röggé  tö-
mörült  nedves  fövény.

FÖVÉNYSZÉM,  (fövény-szem);  ősz.  fn.  Egy-
egy  porszem  azon  részecskékből,  melyek  a  fövényét
teszik.

FÖVÉNYTALYIGA  , (fövény-talyiga)  ősz.  fn.
Talyiga,  melyen  fövényét  hordanak.

FÖVÉNYTERMÉS,  (fövény-termés)  ősz.  fn.
Kóros  állapot,  midőn  a  húgyhólyagban  leülepedő szi-
lárd  testrészecskék  fövénynyé  képződnek.

FÖVÉNYTORLAT,  (tovény-torlat)  ősz.  fn.  A
víz  fenekén  levő  fövénynek  öszvehalmozódása;  a
folyó  fenekének  fölemelkedése;  zátony.  Vannak  fó-
vénytorlatok  a  hegyekben,  bányákban  is.
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FÖVENYZSÁK,  (fövény-zsák)  ősz.  fn.  Általán
zsák,  melyet  fövenynyel  megtöltenek,  melyben  fövé-
nyét  hordanak,  tartanak.  Különösen  1)  a  kutasok-
nál,  melyben  kútfúráskor  a  fövényét  felhúzzák,  2)  a
rézmetszőknél fövenynyel  töltött  vánkos,  melyen  met-
széskor  a  rézlap  nyugszik.

FŐ VÉS,  (fó-v-és)  fn.  tt.fövés-t,  tb.  —ék.  Va-
lamely  testnek  azon  állapota,  midőn  fő. V. ö. FŐ, ige.

FÖVESZT,  (fö-v-eszt)  áth.  m. föveszt-étt.  Vala-
minek  fövését  eszközli,  főz  (tulajdon  értelemben).

FÖVESZTÉS,  (fö-v-eszt-és)  fn.  tt.  fövesztés-t,
tb.  —ék.  Fövés  eszközlése.

FÖVESZTÉS,  (fő-vesztés)  ősz.  fn.  lásd  :  FEJ-
VESZTÉS.

FÖVÉTÉK,  (fö-véték)  ősz.  fn.  A  többi  vétkek
között  a  legsulyosb, mely  az  erkölcsi  törvényeket  leg-
inkább  megsérti.  V.  ö.  VÉTEK.

FÖVÉTEL,  (fő-vétel) ősz.  fn.  Lefejezés,  lenya-
kazás;  különösen,  büntetúsnem, midőn  a  biróilag  el-
itélt  bűnösnek  nyilvános  szertartással  fejét  leütik.
Jobban  : fejvélel.  V.  ö.  FŐ.

FÖVETLEN,  (fö-v-et-len)  mn.  1.  FOTELEN.

FŐVEZÉR,  (fö-vezér)  ősz.  fn.  Szoros  ért.  vezér,
ki  a  harczi  lábon  álló  egész  hadseregnek  főnöke, pa-
rancsolója.  Szélesb  ért.  külön  táborozó  egyes  derék-
hadnak  főparancsnoka.

FÖVEZÉRI,  (fö-vezéri)  ősz.  mn.  Fővezért  ille-
tő ,  ahhoz  tartozó,  attól  származó  stb.  FSvezéri  rang,
hatalom,  parancs,  rendelet.

FÖVEZÉRLET,  (fö-vezérlet)  ősz.  fn.  Kormány-
zat,  intézkedések,  melyeket  valamely  társaság,  egye-
sület ,  intézet  főnöke  teszen  valamely  dolog,  tárgy
kivitelében.  A  magyar  központi  (most  délkeleti)  vas-
utak  magyar  férfiak  fövezérletének  köszönik  nagyobb
részben  létrejövetelöket.

FÖVEZÉRSÉG,  (fö-vezérség)  ősz.  fn.  Fővezér!
hivatal,  hatalom.  V.  ö.  FŐVEZÉR.

FÖVIGYÁZAT,  (fö-vigyázat)  ősz.  fn.  Legfel-
sőbb  felügyelés.

FŐ VIGYÁZÓ,  (fő-vigyázó)  ősz.  fn.  Tisztviselő
személy,  vagyis  felügyelő,  ki  minden  egyéb  felügye-
lök  felett  áll,  kinek  vigyázata,  őrködése  az  egészre
kiterjed.

FŐZ,  (fó'-z)  áth.  m.  fb'z-tem,  —tél,  —ott.  1)
Szilárd,  nyers  testet  vízben  vagy  más  folyadékban
tűz  erejével  meglágyít,  «  bizonyos  használatra  alkal-
massá  tesz.  Húst,  káposztát,  gombóctól  főzni.  Kát-
rányt,  festéket  főzni.  Nálunk  is  vízben  főznek.  (Km.).
Szájnak,  nem  szemnek  szoktak  fb'zni.  (Km.).  2)  Hig
testet  tűz  által  forrásba  hoz,  s  eledellé  csinál.  Bor-
levest,  sorlevest,  zsendiczét  főzni.  3)  Valamely  testben
létező  nedveket  tűz  által  bizonyos folyadékban  kifej-
leszt,  különösen szeszes  italokat  készít.  Rozsból,  szil-
váliól  pálinkát,  árpából  sert  főzni.  Eczelet  főzni.  '4)
Átv.  titkon,  magában  valamely  tervet  kohol.  Ezen
ember  ismét  valamit  fűz  fejében.  Itt  mézet,  ott  mérget
főz.  (Km.).  Öszvetételei  :  beföz,  ám.  a  lébe  való  tész-
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tát  megfőzi;  vágj  valamely  gyümölcsfélét  csemegéül
czukorral, s  fűszerekkel  elkészít;  elfóz,  ám.  kelleté-
nél jobban  megfőz;  felfóz,  ám.  főzésre  fölemészt,  el-
használ ;  felfStte  minden  babját,  lenetéjét;  kifut,  ám.
főzés  által  valaminek nedvét  kiveszi;  leföt,  ám.  le-
forráz,  átv.  szóval  vagy  tettel  kifog valakin, legyaláz.
V.  ö. FŐ,  ige.

Rokon  vele közelebb  a  hellén <pa>'£a>, qptü'yoj.
FÖZÁSZLÓS,  (fő-zászlós)  ősz.  ín.  Főrendfi  sze-

mély , ki  magas  rangjánál  fogva  a  főrendek között is
első  fokon  áll,  s  az  ország  igazgatásában  tettleges
részt  vészen.  Ily  főzaszlós  szoros  ért  négy  van Ma-
gyarországban  : nádor,  országbíró,  horvátországi bán
és  tárnok.  V.  ö. ZÁSZLÓSÚR.

FŐZELÉK,  (fö-z-el-ék)  fn.  tt. füzelék-ét.  Eledel
a  növények  országából,  melyet főzés által  szokás ehe-
tővé  elkészíteni,  ilyenek  a  különféle  zöldségek, hü-
velyes  vélemények, burgonya  stb.

FÖZELÉKKÁPOSZTA,  (főzelék-káposzta)  ősz.
fn.  Mindenféle  káposzta,  melyet  főzelékül  szoktak
használni, pl.  fejes-,  olasz-, csipkés  káposzta.

FÖZELÉKLENCSE,  (főzelék-lencse)  ősz.  fn.
Közönséges  lencse,  mely  főzelékül  szolgál.  V.  ö. FŐ-
ZELÉK.

FÖZEMÉNY,  (fő-z-e-mény)  fn.  tt.  fSzemény-t,
tb.  —ék.  Általán  mindenféle  főzött  étel.  Oly  képzé-
sű,  mint  stlt-böl  tUtemény.

FŐZÉS,  (fö-z-és)  fn.  tt.  fözét-t,  tb.  — ék.  1)
Cselekvés,  midőn  valamit  főzünk.  Főzethet  fogni,  lát-
ni.  Gombóc*-,  káposzta-,  hútfozét.  KávéfSzét.  Ért  hoz-
ta, mint  bajcti  attzony  a  kdvSfözéthet.  (Km.).  2)  Mes-
terség,  mely  ételek  készítésében  áll.  Főzett  tanulni.

FŐZET,  (fö-z-ot)  fn.  tt.  főzet-ét.  1)  Altalán,
megfőtt  valami,  főtt  étel,  ital.  Egy  füzet  leves,  azaz
amit  egyszerre  főztek  vagy  egy  adag  leves.  Szép  atz-
tzony  fSztébb'l  enni.  Erős,  mint  a  töreczet,  három  iteze
egy  fSzet.  Km.  2)  Gyógyszerészeti  ért.  oly  lé, mely-
ben valamely gyógyszert főztek. Bodzafözet,  korpafdzet,
máloafözet.  (Decoctum).

FŐZŐ,  (fő-z-ő)  fn.  és  mn.  tt.  fS»6-t.  Aki  főz,
szakács  vagy  szakácsasszony.  Főző  nolgáló,  kukta.
Öszvetételekben  : ami a  főzést  eszközli,  elésegíti.

FŐZŐEDÉNY,  (főző-edény)  ősz.  fn.  Mindenféle
edény, melyet  főzésre  használnak.  Vatból,  cserépből
való  főzőedények.

FÖZÖFAZÉK,  (főző-fazék)  ősz. fn. Fazék, mely-
ben  főznek,  különböztetéaül  más  czélra  szolgáló  fa-
zekaktól,  milyenek : tejenfaték,  vajaifazék  stb.

FŐZŐGÉP,  (főző-gép)  ősz.  fn.  Vas lemezekből,
illetőleg  vas  rudakból,  néha  sárgarézczifrázattal  ké-
szített  lényeges  konybaeszköz,  németül :  Sparherd,
szószeréntifordítással  :  t akar életűt hely,  takaréktUtelS.

FŐZÖGET,  (fő-z-ög-et) gyak.  áth.  m.  fözSget-
tem,  —tél,  —élt.  Folyvást  vagy  lassan  lassan, kis
mértékben  vagy  némi  kényelemmel  főz.

FŐZŐKANÁL,  (főző-kan&l)  ősz.  fn.  Fakanál,
melylyel  a  főzök  az  ételeket  kevcrgetik,  habarják,
kóstolgatják.  Fözökanál  való  a  kezelte,  nem könyv.

FŐZTE,  (fő-z-t-e)  ám.  főzete.  Megenném  a  nép
asttony főztél,  ám.  éhes  vagyok.

FÖZSINAT,  (fő-zsinat)  ősz.  fű.  Valamely  egy-
házi  egyetemnek  azon  zsinata,  melyben az égess  egy-
ház  küldöttei  részt  vesznek, s  melyben  az  egész  egy-
házat  illető  határozatok  hozatnak.  Tridenti  fSzrinat.
V.  ö.  ZSINAT.

FRAKNÓ,  vár  Sopron  megyében.
FRAKNÓALJA,  mezőváros Sopron  megyében;

belyr.  Fraknóaljá-n,  —rá, —ról.
FRANCZ,  fn.  tt.  franct-ot,  1) l,  FRANCZIA,

2)  1. BUJAKÓR,  BÜJASENYV.
FRANCZIA,  (1),  (saját  nyelvükön  :  fran9ais)

fn.  tt. francziát.  Személy,  ki  Fraucziaországban  szü-
letett,  és  ott  lakik,  vagy  onnan  származott.  V. ő.
FRANCZIAORSZÁG.  Köznépies  kiejtéssel  : fa-
ranczia.

FRANCZIA,  (2),  mn.  Franciaországból  való,
francziák  tulajdonságaival  bíró,  azokat  illető,  reájok
vonatkozó  stb.  Franczia ponté;  franczia  udvaritág,
m&velttég ; franczia  háború; franczia  kormány, noká-
tok,  erkölciök,  törvények  stb.

FRANCZIAKÖTÉS,  (franczia-kötés)  ősz.  fn.
Könyvkötői  munka,  midőn  a  könyvet  bőrös  táblába
kötik.  Egén  v. fél  francziakötét.

FRANCZIAORSZÁG, (Franczia-ország)  ősz.  fn.
Neve  azon  nagy  és  hatalmas  országnak,  állodalom-
nak,  mely  nyugoti  Európában  Spanyol-  és Németor-
szágok, s  a  közép,  atlanti  és  éjszak!  tengerek  között
fekszik.

FRANCZIAORSZÁGI,  (franczia-orszagi)  ősz.
mn.  Francziaországból  való;  Francziaországhoz  tar-
tozó, arra  vonatkozó.

FRANCZIÁS,  (franczia-as)  mn.  tt.  franczidi-t
v.  —át, tb.  —ak.  Franczia  modorú,  szokásu, szabá-
sú.  Francziáf  benéd,  vitelét.

FRANCZIÁSAN,  (franczia-as-an)  ih.  Franczia
modorban,  szokás  szerént, úgy  mint a francziák szok-
ták.  Francziátan  öltözködni,  lakomázni.

FRANCZIÁUL,  FRANCZIÁÚL,  (franczia-ul)
ih.  Franczia  nyelven.  Francziául  benélni,  írni,  érteni.

FRANCZOS,  (francz-os)  mn.  tt  franczoi-t  v.
—át,  tb.  —a*.  1.  BUJASENYVES.

FRANCZU,  (francz-u)  fn.  1.  BÜJASENYV.
FRANCZÚS,  (francz-ú-os)  mn. tt  francnít-t  v.

—a<, tb.  —a*.  L.  BUJASENYVES.
FRANCZVÁGÁS  ,  puszta  Sáros  megyében;

helyr.  Franczvágát-on,  —ró,  —ról.
FRANK,  fn.  tt  frank-öt.  1)  Személy  vagy  la-

kos  Németországnak  Frankonia  nevű  kerületéből.  2)
Személy  a  hajdani  frankok  közöl.  3) Franczia.  4) A
keleti  írók  nyelvén  ám.  keresztény  vagy  európai,
minthogy  a  kercsztesháborűkban  a  francziák  vettek
kitűnő  részt.  5)  Franczia  pénz,  melyben  tiz  decimé
és  száz  centimé  van,  s körülbelül  egy  értékű  az  osz-
trák  értékű  új  4"—42  krajczárral,  vagy  egy  régi
váltó  forinttal.
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FRANKHON,  (Frank-hon)  1. FRANCZIAOR-
SZÁG.

FRANKHONI,  (frank-honi) 1.  FRANCZIAOR-
SZÁGI.

FRANKÓ,  falu  Sopron megyében; belyr.  Fran-
kó-n,  —rá,  —ról.

FRANKÓCZ,  falu  Vas megyében;  helyr.  Fran-
kóct-on, —rá,  —ról.

FRANKÓNIA,  fn. tt.  Frankóniái.  Németországi
tartomány,  mely  századunkban  háromfelé  osztatván,
a  würtembcrgi,  bajor  és  szász  királyságok  egy-egy
részét  teszi.

FRANKÓVÁ,  KIS—,  NAGY—, falvak  Szépéé
megyében;  helyr.  Franková-n,  —rá,  —ról.

FRÁNYA,  fn.  tt.  frányát.  Dunán  túli  tájszó,
ám.  ördög,  vagy  árinúnyos,  gonosz.  Fránya  vigye  el.
Ugyan  fránya  ember  az  a  mi  kománk.  Hasonlít hozzá
a  horvát  vrága  (ördög).  Köznépiesen :  feránya.

FRICS,  hangutánzó  elvont  gyök.  Származéka  :
fricska,  mely  meg  van  a  szláv  nyelvben  is.

FRICSKA,  (frics-ka)  fn. tt. fricskát.  Orrpeczek,
midőn  valaki  egy  másiknak  az  orrát  új javai  fölpecz-
keli.  Fricskát  adott  neki.

FRICZI,  fn.  Fridrik  keresztnév  kicsinyzó'je.

FRIDRIK,  férfi  kn.  tt.  Fridrík-et.  Német  ere-
detű  ám.  frigy-  v.  békeszerctö,  békés.  Latinosán  :
Fridericut.  Magyarosan,  ujabb  időben : Frigyes.  Mi-
dőn  uőnevül  használtatik :  Friderika.

FRIGY,  fn.  tt. frigy-et.  Jelent  tulajdoukép  szö-
vetséget,  kötést,  kölcsönös  szerződést,  melynél  fogva
ketten  vagy  többeu  szőrűn  barátsági  viszonyba álla-
nak,  ügyök  közös  előmozdítása,  főleg  pedig  a  végett,
hogy  egymás  elleneit  közös  erővel és akarattal vissza-
verjék.  Frigyet  kötni  valakivel.  A  frigyet  megtartani,
felbontani.  Frigybe  állatit  valakivel.  Szent  frigy.

Héberül JVC  (brith)  sem több ,  sem kevesebb,

mint  a  magyar  frigy.  Közönségesen a  német  Friedf
(béke)  szóból  kölcsönzöttnek  hiszik,  ámbár  értelme
a  magyarban  némileg  eltérő.  Egyébiránt  a  német
Friede  mogvan  több nyelvekben  is, pl. a svédben  frid,
fred,  a  dánban fred,  Izlandban frid,  hollandban  vree-
de,  vredf,  angol-szászban frith,  fric.lto,  frid,  fred  stb.,
melyeket  a  német  nyelvbuvárok  ,  pl.  Ádffu»(j,  Heyte,
Kaltschmidt  stb.  általában  a  frei,  Freiheit  szókból
származtatnak,  minél  fogva  Friede  eredetileg  szabad-
sagot  jelent,  mivel,  a ín Ín t  Adelung megjegyzi,  a  hol
közbéke  van,  ott  van  szabadság  is.

Ha  a  frigy  szót  a  magyar  nyelvből  elemezni
szabad, 'az  annyi  volna  ,  mint  :  vérílgy  •=!  vriigy =
vrigy = fi'igy.  A  föntebbi  héber  szó  is  a  nyclvbu-
varoktól  az  úllfttok"  öleséből  eVtelmcztetik,  melyet  t.
i.  a  régiek  fri^ykötéskor  használtuk  ;  épen  őseinkről
pedig  ki  nem  tudja,  vagy  ki  nem  hallotta ?  hogy
frigykötéskor,  illetőleg  ennek  esküvel  megerősítésekor,
najál  festőkből  valamely  edénybe  vért  bocsátottak,
annak  jeléül,  hogy  épen  úgy  folyjon  annak vére,  ki  a
frigyet  megszegeudi.

(A  többek  közt  Béla  király  névtelen  jegyzője
után).

„Szerződtek.  És  a  fejdelem
Megnyitja  vérerét;
Szerinte  sorra  hat  rezér
Pecsótli  esküjét.
Halál  fején ! ki  vakmerőn
Rendet  fog  bontani,
Mint  e  pecsétlö  esküvér,
Úgy  folyjon  vére ki."

Nagy  Imre.

„S  most  hadd  forrjon  minden  csép  bor
Mint  a  vér,

Melyet  hajdan  frigyben  ontott
Hét  vezér."

Fóti  dal  (Vörösmartytól).

FRIGYBOMLÁS,  (frigy-bomlás)  ősz.  fn.  Álla-
pot,  midőn  a  kötött  szövetség  valamely  oknál  fogva
megszűnik,  s a szerződési  pontok megtartásával  egyik
fél  sem  gondol.

FR1GYBONTÁS,  (frigy-bontás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  mely  által  a  kötött  frigy  föltételei  nem  teljesít-
tetnek, megscmmisittetnek.

FRIGYBONTÓ,  (frigy-bontó)  ősz.  mn.  1)  Ki  a
kötött  frigynek  föltételeit  meg nem  tartja,  s  az  által
a  szövetséget  megsemmisíti.  Frigybontó  stövettéget
társ.  2)  Mi által  a  frigy  megszüntetik.  Frigybontó
egyenetlenség,  meghasonlát.

FRIGYES,  (1),  (frigy-es)  fn.  tt. frigyet-t,  tb.
—e'k.  1)  Szövetséges  társ,  frigy társ,  ki velünk ugyan-
azon  frigyben  van.  V.  ö.  FRIGY.  2)  Kn.  Újabb  idő-
ben  Fridrik  helyett  kezdik  használni.

FRIGYES,  (2),  mn.  tt.  frígyet-t  v.  — ét,  tb.
—ék.  Szövetséges,  szövetségben  levő.  Frigyet  feje-
delmek,  nemzetek,  országok.

FRIGYESÍT,  FRIGYES1T,  (frigy-es-ít)  áth  m.
frigyttít-étt,  htn. —ni  v.  —eni.  Frigybe ,  azaz  szö-
vetségbe  köt,  frigytársakká  tesz  többeket.  Átv.  ba-
rátkoztat.  V.  ö.  FRIGY,  FRIGYES.

FRIGYESÍTÉS,  FRIGYESITÉS,  (frigy-es-ít-ós)
fn.  tt. frígyettíes-t,  tb.  — ék.  Szövetségbe  egyesítés.

FRIGYESÜL,  FRIGYESÜL,  (frigy-es-ül)  önh.
m. frigyeníil-t.  Frigybe,  szövetségbe  lép,  áll.  Val,  vei
névragot  vonz.  Frígyeslilni  valakivel.  A  stomnéd  fe-
jedelmek  frigyesttltek  a kfa  ellenség  ellen.  V. ö.  FRIGY.

FRIGYESÜLÉS,  (frigy-es-ül-és)  fn.  tt.  frigye-
sllle's-t,  tb.  —f'k.  Frigybe,  szövetségbe  állás.  TÖtib
nagy  hatalmasságok  f  riyye*Ülése  I-tb'  Napóleon  ellen.

FRIGYKÖTÉS,  (frigy-kötds)  ősz.  fn.  Szövet-
ségkötés ,  szerződés  , melynél  fogva  ketten  vagy  töb-
ben  frigytartásra  kötelezik  magukat.  V.  ö.  FRIGY.

FRIGYLÁDA,  (frigy-láda)  ősz.  fn.  1.  FRIGY-
SZEKRÉNY.

FRIGYLEVÉL,  (frigy-levél)  ősz.  fn.  Oklevél,
l  melyben a  kötött  frigy  föltételei  foglaltatnak.
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FRIGYMEZŐ,  (frigj-mező)  ősz.  fn.  Idéző, vagy
subád,  nyilt  térség,  melyen  az  illető szövetséges tár-
uk frigyet  kötöttek.

FEIGYRONTÓ, (frigy-rontó) ősz. fn. 1. FRIGY-
BONTÓ.

FBIGYRONTÁS, (frigy-rontás) 1. FRIGYSZA-
KASZTÁS.

FRIGYSEREG,  (frigy-sereg)  ősz.  fn.  Frigyben
levő  fejedelmek  vagy  nemzetek  egyesült  hada.

FRIGYSZAKADÁS,  (frigy-szakadás)  ősz.  fa.  1.
FRIGYBOMLÁ8.

FRIGYSZAKA8ZTÁS,  (frigy-szakasztás)  ősz.
£D. Cselekvés,  midőn  valaki a kötött  frigyet  felbontja,
megsemmisíti.

FRIGYSZEKRÉNY,  (frigy-szekrény)  ősz.  fn.
Szent  szekrény  a  régi  zsidóknál,  melyben  a szövet-
ség  táblái, azaz  isten parancsolatai  tartattak,  e  mely
jelképe  volt  azon  szövetségnek,  melyet  isten  a zsidó
néppel  kötött.

FRIGYTARS,  (frigy-társ)  OBI.  fa.  Társ, ki  va-
lamely frigyben részt vészen, szövetséges társ. Ugyan
ezen  név illik  egyes testületekre  is,  melyek  szövet-
ségbe  állottak.

FRINGFALVA,  1)  falu  Kővár  vidékében;
helyr. Fringfaluá-n,  —rá,  —ról.  2) lásd  :  FRINK-
FALVA.

FRDíGYIA, fa. tt  fringyiát.  A  régi  Íróknál,
ám.  finom  vasból  készített kard.  „Fringyia  fodorított
vasad.*  Csdzi.  Talajdonnévtől  hihetőleg  Frygia  kis-
ázsiai  tartománytól eredetinek  látszik.

FRINKFALVA  ,  erdélyi  falu  Belső-Szolnok
megyében; helyr.  Frinkfalvá-n,  —rá,  —ról.

FRIÓL,  fa.  tt.  friól-t,  tb.  —ok.  Friaul  tarto-
mány  lakosa  vagy  onnan  származott  személy.

FRI8, (1), eredetileg  fir-is  v. fVr-it,  firos  T. fV-
nt  helyett,  mint  van :  kűrit  (kőrös),  lapu  (lapos). A
köznépnél  rendesen  :  firit.  Rokon  a  magyar  fürge
furgonét,  fürdik,  a  persa friet,  firittt,  franczia  frai-
ehe,  hellén  qpp/l, <pQÍatr<o,  l*linfrigeo(f),  német friich,
a  szláv  frittki  stb.  szókkal.  (V. ö. FÜR).  Jelent  1)
valamely  fürgét,  könnyen mozgót, élénket. Frit  leány
korán  kel. Frit  legény.  Frit  tétekkel  dolgotik.  Frit
mint  a fürj.  (Km.) Frit  mint át  ólom madár, (gúnyos
km.).  2)  Jelent  valamely  ujat, nem régit,  nem állot-
tat, nem tespedőt  Frit  emléketet.  Frit  ital.  Frit  étek,
kit. Frit  tóját.  Frit  öltötet.  Frit  visre  vitti,  ttomjan
hagyja.  (Km.) Aki  kitebb, fritebb,  aki hottabb, rottabb.
(Km.).  3)  Fölelevenftőt,  hfiset.  Frit  vít, frit  levegS.
Frit  idő.  4) Régi nyelven : asszony! melltakarót, mel-
lényt ; továbbá:  fényeset, tisztát. 5) Zenében és táncá-
ban, sebes  időmozzanatdt.  Fritet  hatni. Eljárni  a  fri-
tét. Hogy  két  mássalhangzóval  kezdődik, eredeti ma-
gyarságát  gyanússá  nem teszi,  mert  egy  részről  a
köznép  csaknem általában /írw-nek  ejti;  más  részről
rövidítés  oka  magában a  fogalomban  rejlik, melyet
kifejez.  Különben  is  vannak szavaink,  melyek a fo-
galom  tökéletesb  kifejezése  végett  több  mássalhang-

zóval  kezdődnek, pl.  prüotök,  trüctVk,  ptrütttten  v.
trüntten, krákog,  brekeg stb.

FRIS,  (2), 1. FRISS.
FRISÉBEN, (fris-e-ben)  ih.  Melegében, heve-

nyében,  rögtön.
FRISEL,  (fris-el)  áth. m. fritelrt.  Frissé tesz;

tisztít, fényesít.  FVlfritel.  Fritelni  át  italokat.  Fegy-
vereket,  kardokat frítelni.  V.  ö. FRIS,  (1).

FRISELÉ8, (fris-el-és) fa. tt. frítelét-t,  tb.  —ék.
Valaminek  frissé  tevése  vagy  tisztítása,  csinosítása.

FRI8EN,  (fris-en)  ih.  1) Virgonczan,  szaporán,
hamar, gyorsan,  sebesen.  Friten járni  kelni.  Friten
dolgotni.  Friten  elvégetni  valamely munkát. 2)  Csino-
san, tisztán. Friten  öltötktidni.  Friten  tartani  a  fegy-
vereket. V.  ö.  FRIS.

FRISESÉG,  (fris-e-ség)  fa.  tt  fritetég-ét.  Vala-
minek fris állapota, tulajdonsága;  különösen : élénk-
ség, gyorsaság; tisztaság, csinosság.  V.  ö. FRIS.

FRISIBEN,  (fris-e-ben)  ih.  Szaporán,  hamarjá-
ban,  fris  állapotban.

FRISÍT,  (fris-ít)  áth. m. fritit-ctt,  htn.  —ni  v.
—eni. Frissé tesz,  illetőleg  élénkít, megújít,  hüvösít;
tisztít, csinosít  FSlfrittí,  megfrüit.  V.  ö. FRIS.

FRISÍTÉS, FRISITES,  (fris-ít-és)  fn.  tt.  friti-
tét-t,  tb.  —e*.  Valaminek  frissé  tevése, különösen az
italnak  meghűlése  vagy  a nagy  melegnek, hőségnek
enyhítése.

FRISÍTÖ , FRISITÖ,  (fris-ít-ő)  mn.  és  fa.  tt
fritÜS-t.  Ami a  fáradság,  szomjuság,  hőség miatt  el-
lankadtat  vagy  'epedőt  megenyhíti.  FrittíS  ital,  étel,
levegő,  fürdő.

FRISKEMENCZE, (fris-kemenoce)  ősz.  fa.  Bá-
nyászok  kemenczéje, melyben  a  barnarézhez  ólmot
tesznek,  hogy  ez által  a  rézzel  vegyült  ezüstöt  elvá-
laszszák.

FRISKOH,  (fris-koh)  ősz.  fa.  Koh  a vashámo-
rokban ,  hol  a  vastömegeket,  vasrudakat  njonnan
megtüzesítik  vagy  felolvasztják,  és  megtisztítják.

FRISOLVASZTÁ8,  (fris-olvasztás)  ősz.  fa.  Bá-
nyai  olvasztás,  mely  által  az  ólommal  nem  vegyült
érczektől  az ezüstrészeket  elválasztják.

FRISS,  1)  1. FRIS,  (1).  2) Erdélyi  falu  Doboka
megyében; helyr.  Fritt-én,  —re, —röl.

FRISVAS,  (fria-vas)  ősz.  fa.  1)  Vas, mely az
olvasztókemenczében  kemény tömeggé  gyűl  és nem
akar  folyni.  2)  Ismételve  olvasztott  és  megtisztí-
tott vas.

FRÍZ, fa. tt.  frit-t,  tb.  —ék.  Németországnak
Friesland  tartományából való;  frieslandi lakos.

FRIZFÖLD,  (friz-föld)  ősz.  fn. Németország  éj-
szaki  tartományainak  egyike,  mely híres  lovairól  is-
meretes. (Friesland).

FRUZSINA,  női  kn.  tt.  Fruttinát.  A  hellén
' EvqtQotrvrri  szóból  ercdett,  s jelent  vidámságot,  vi-
dorságot

FŰ,  gyökelem és  hangutánzó, jelenti  ásón han-
got , mely hallatszik,  midőn  a  levegő  vagy  az ősz ve-
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gyfirfidzött  ajakak  között  vagy  orron  erősebben  ki-
nyomúl  vagy  pedig  midőn  bármely  sebesebb  mozgás
által  szelet  képez.  Innen  lettek  a fú  v.  fúv,  fúj  fái
(=  fu-úl),  fojt  v. fújt  (=  fu-ít)  és fut  igék  szárma-
zékaikkal  együtt.  Megvan  e  hangutánzó  a  héber  fu-
ach, arab fach,  aram foch,  német wehen ,  weg  ,  Wind,
latin veho, ventue  és  flo,  cseh wjti,  szanszkrit vá, hellén
(pütra  (szél,  fuvalom),  finn  puhun  (fúvók),  csagataj
pul-ab  (faván),  pul-adi  (fúva;  Abuska),  sínai  nyel-
ven  :  fáng  (fú)  stb.  szókban.  Általában  az /  betű  fu-
vással  ejtetvéu  ki,  (ezért  hivatik  fúvó  betűnek  is),  a
nyelvalkotóktól  igen  természetesen  és  ösztönszerüleg
a  tavasnak  és  mind azon cselekvéseknek,  melyek  fu-
vással járnak,  és  ezekkel  viszonyban  álló  vagy  ezek-
hez  hasonlítható  fogalmaknak jelölésére használtatott.
Innen , az  egyszerű fő  s fú  igéken  kívül, fő  v.  fej  s
fel  szók,  mert  a  magasra  törekvés  erősebb s gyorsabb
lélekzéet  tüntet  a  szemlélő  elébe ;  innen  a  far  ,  f é r ,
fir,  fór,  für  gyökök  , mert  a  fürgés  , forgás  szintén
erősb  lélekzéssel jár,  innen a fut  ige , s  a  természeti
tárgyakra  átvive  : fa,  fű,  fül  stb.

FÚ,  (1),  (v.  ö.  FŰ  elvont gyök)  önh.  és  áth.
Mind  a  törzs-alakban,  mind  ragozáskor  gyakran  v  v.
j  segédbetűt  vesz  föl.  Fúvók  v. fújok,  fúsz  v. fújsz  v.
fúvsz;  fú  v. fúv  v.  f ú j ;  füvünk,  futok  v. fújtok,  fának
v.  fújnak  v. fuvnak.  Első  m. füvek,  fuvál  stb.  másod
m. futtám  v. fuvtam  v. fújtam;  fúttál  v. fúvtál  v. fúj-
tál ; fútt  v. fúvóit  v. fújt;  fűltünk  v. fúvtunk  v.  fúj-
tunk ; fúttatok  v. fúvtatok  v. fújtatok;  futták  v.  fúj-
tak  v. fúvtak.  Egyszerű  jövő  : fuandok  v.  fuvandok
v. fujandok.  Parancsoló  :  fövj  v. fújj.  Óhajtó  :  fúnék
v.  fújnék  v.  fúvnék.  Htn. fúni  v. fúvni  v. fújni.  Ré-
szesülő  :  fúvó  v. fújó,  fuvandó  v. fújandó,  fuvott  v.
fujott.  1)  Állatról  szólva  ám.  öszvcgyűrüdző  ajakak
között  a  levegőt  kinyomja,  vagy  fáradás  vagy  belső
mozgalom,  harag,  bosszú  stb.  miatt fú  lélekző bangót
ad.  Haragjában  fú.  A fáradt  ló  nagyon  fú.  Elfújja  a
gyertyát.  Felfújja  a  pofáját.  Kifújja  magát.  Neki
fújja  magát,  mint  a poctokos  béka. (Km.).  2)  Lyukas
hangszert  szájából  kinyomuló  levegővel  hangoztat.
Trombitát,  lipot,  furulyát,  dudát  fúj.  Belefú  a  kürtbe,
tárogatóba.  Megfújja  az  ebek  dalát.  (Km.) Fújd  el du-
dát  a  nótámat.  Elfújta  a  Rákócty  nótáját.  Támadót,
hátrálót  fújni.  Indulót  fújni.  3)  Mondják  a  szélről,
vagyis  a  sebesebb  mozgásnak  indult levegőről.  Hideg
izéi  fáj  Mátra  felöl,  a  lelkem  is fázik  belől.  (Népd.).
Fújd  el jó  $zél  fújd  el  hostzú  utam  porát.  (Népd.).
Kifújja  a  izéi  a  sarat.  Megfújja  a  izéi  át  ember  ar-
czát.  Elfujta  a  szél  kalapomat.  A  szót  elfájja  a  izéi.
(Km.)  Arra fordítja  a  köpönyeget,  honnan a  szél  fú.
(Km.).  4)  Mondják  az  orról.  Fújd  ki  az  orrodat,  azaz
tisztítsd  ki.

FÚ,  (2),  fn.  tt.  fú-l.  Vadréczefaj,  csörgörécze.
Rokonnak  látszik  a  latin fulica  szóval.  Fúréczc,  fáré-
czetoját.

FUALL, FUALLKODIK stb. 1. FUVALL, FU-
VALLKODTK stb.

FUÁS, FUATAG, 1. FUVÁS, FUVATAG.

FUCS,  indnlatszó, melylyel  a  kártyások  élnek,
midőn  azt  akarják  jelenteni,  hogy  egy  ütésök  sem
volt.  Fuctra  játszani.  Jelent  annyit  is, mint  :  eltűnt,
elment,  semmivé  lett.  Fucsra  ment,  mint  az  ondótli
vakarcs.  (Km.).

FUCSI,  (fucs-i)  fn.  tt. fucsi-t.  Tájszó,  ám.  egy
pozsonyi  mérőnek negyedrésze.

FÚD , puszta  Győr  megyében ;  helyr.  Fúd-on,
—rá,  —ról.

FUDÁZ,  (fud-a-az)  fn.  tt  fudáz-t,  tb.  —ok.
Székely  szó,  ám.  futó  cszü  ember  vagy  hóborgós.
Gyöke,  mint  értelme  mutatja,  a  fut  ige  gyökével
ugyanaz,  s  ennél  fogva  ám.  futást,  azaz  futó  eszü,
eszelős,  vagy  pedig  fntosó,  t.  i.  bolond.  V.  ö.  FU-
DÁZA.

FUDÁZA,  (fud-a-az-a) mű.  tt. fudáiát.  Gondo-
latlan,  ide  s  tova  futkosó  ,  futosó  bolond,  hóborgó.
Eredetileg  : futaszó,  innét  futásza,  s  betttváltoztatva :
fudáza  keletkezett.  Innen máskép  : futri.  Létezik /«-
dázó  alakban  is.  (Háromszékben.  Kriza  J.).  Szé-
kely  szó.

FÚDOGÁL,  (fú-dog-a-al)  önh. és  áth.  m.  fúdo-
gál-t.  Folytonosan,  de  csak  gyöngén  fű.  Fúdogál  a
szellő.  Ha  már fúdogál  a  szellő,  nem  sokára  beáll  a,
tellS.  (Km.).

FUGYI,  falu  Bihar  megyében  ; helyr.  Fugyi-ba,
— bán,  —ból.

FÚHANGSZER,  (fú-hang-szer)  ősz.  fn. Lyukas,
sípos  hangszer, melyet  fűjni  kell,  hogy  hangot  adjon,
milyenek  a  trombita, kürt,  furulya,  duda  stb.

FUJ,  utálatot jelentő  indulatszó.  Fuj  !  nem  szé-
gyenled  magadat  ?  Fuj  !  ez  csúnyaság  !  Egyezik  vele
a  hellén  qpfr,  (fi,  \atiophi,  vah,  német pfui,  franczia
fi  (donc)  stb.  V.  ö.  PIHA.

FÚJ,  (fú-j)  önh. és  áth.  1. FÚ  ige.
FÚJADÉK,  FÚJATEK,  (fú-j-ad-ék  v.  fú-j-at-

ék)  1. FUVAT, FUVATAG.
FÚJÓ,  (fú-j-ó)  1. FÚVÓ.
FÚJT,  (fu-j-t)  áth.  göcsejiesen  ám. fojt;  1.  ezt.
FUJTÁS,  (fu-j-t-ás)  fn.  1. FOJTÁS.
FÚJT AT,  FUJTAT,  (fú-j-tat)  áth.  m.  fújtat-

tam,  —tál,  —ott.  A  tüzet  f új tat ó  nevű  eszközzel
szítja,  éleszti.  V.  ö. FÚJTATÓ.  Átv.  és  tréfás  kiej-
téssel  :  erősen  lehelve  lélekzik.

FUJTATÁS,  (fú-j-tat-ás)  fn.  tt.  fujtatái-t,  tb.
—ok.  A  tűz  élesztése.  Erős  lélekzés.

FÚJTATÓ ,  (fú-j-tat-ó)  fn.  tt. fujtató-t.  Tűzzel
dolgozó  mesteremberek,  pl.  kovácsok,  lakatosok,  öt-
vösök  töinlüszerü  készülete,  csövei  ellátva,  melyen  a
levegő  kinyomatván  a  tüzet  szítja,  éleszti.  Átv.  és
tréfás  kiejtéssel  :  tüdő.  Ro»z fujíatója  van,  ám. nehe-
zen  lélekzik.

FUKAR,  fn.  és  mn. tt.  fukar-t,  tb.  —ok. Meg-
egyezik  a  német  Wucher,  Wucherer  szókkal.  Régibb
törvénytárunkban  Fugger  v.  Fukkar  nevű  idegen
tisztviselőkről  s  tőzsérekröl  van  emlékezet;  az  elsőb-
bekről  t.  i.  az  1525-diki  rákosi  4.  törvényczikkely-
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ben, mint  kik  az  ország  kincaeit  nyilván kimerítik,
(palám  ezhaurinnt)  ée kiviszik  , s  ezért  az  országból
kitíltatnak;  az utóbbiak  pedig  az  1542-diki  zólyomi
40.  tczikkelyben  kemény  adó  alá  vettetnek.  Néme-
lyek  ezektől  hiszik  kölcsönzöttnek  a  magyar  fukar
szót.  Jelentése  :  1)  Uzsorásfösvény,  zsogori,  knpori.
2)  A  régi  Íróknál, nyilvános  haszonbérlő,  vámos,  to-
vábbá  : gabonakereskedő.

FÜKARKODÁS,  (fukar-kod-ás)  fa.  tt.  fukar-
kodái-t,  tb.  —ok. Fösvénykedés, zsngoriskodis, uzso-
riskodás.

FUKARKODIK,  (fokar-kod-ik)  k.  m.  fukar-
kod-tam,  —tát,  —ott.  Fősvénykedik,  zsogoriskodik.

FUKABOS,  (fuk-ar-os) mn. tt. fukaroi-t  v. —át,
tb.  —ok. Fösvényhez  hasonló,  fösvényen  cselekvő.

FUKAR3ÁQ,  (fukar-ság)  fh.  tt.  fukariág-ot.
Fösvénység,  zsugoriság.  Fukarsággal  vagy  fukartág-
ból  meggatdagodni.

FUKARUL,  (fukar-ul)  ih.  Fösvényen, zsugor!
módon, szerfölött  takarékosan ,' igen  szűken.  Fuka-
rul  élni.

FÚL, FÜL,  (fá-1  v.  fu-úi,  fo-úl)  önh.  m.  fúl-t.
1) A  lélekzet  akadályozása  miatt élni  szün,  meghal.
Vübe  fvM.  FojtógStbe  fúlni.  Nagy  köhögéiében  majd
megfut.  2)  Lélekzete  akadoz,  megszorul.  A  hirtelen
évéiben elfúlni.  Mérgében  dulful,  de ez eredetileg  így is
lehet  :  dúl-f új,  azaz  haragjában, bosszújában  sebesen
liheg, mint a dühös  állat

FÚLAD, FULAD,  (fú-l-ad)  önh.  m.  fúlad-tam,
—tál, —t  T. —ott.  1) A  lélekzés  megszűnte, akadá-
lyozása  miatt odavesz,  meghal.  Vtibe  fúladni.  2) Lé-
lekzete  akadoz , meg-meg  szorul.  Úgy  köhög,  sninte
fúlad  bele.

FÚLADÁS,  FULADÁ8,  (fú-1-ad-ás)  fn.  tt.  fú-
ladát-t,tb.  —ok.  Állapot,  midőn  a  lélekzet  vagy
megszorul,  s akadályozva van, vagy épen egészen meg-
áll , s  balált  okoz.  Fúladái  bántja  öt.  Faladatban
nenved. Fúladátban  meghalt.

FÚLADOZ,  (fú-1-ad-oz)  önh. m.  f útadót-tam,
—tál,  —ott.  Lélekzete  folytonosan  vagy  gyakran
megszorul.  A  vítbe  merült  ember  futadat.  A*  erőt keh-
ben  nenvedok  fúladotnak.

FÚLADOZÁ8,  (fá-1-ad-oz-ás)  fn.  tt.  fúladotdi-t,
tb.  —ok.  Szenvedő  állapot, midőn  valaki  fuladoz.  V.
ö. FÚLADOZ.

FÚLADOZÓ,  (fú-1-ad-oz-ó)  mn.  tt.  fúladotó-t.
Folytonos  vagy  gyakori  faládáéban  szenvedő.  Fúla-
dotó  mellvítkór.

FÚLÁK,  (Molnár Albertnél),  1. FÚLÁNK.
FÚLÁNK,  FÚLÁNK,  (eredetileg  ám.  fur-ánk,

a fúr  törzsöktől,  a göcsejieknél  furdalék  ma  is  ám.
méh  fulánkja)  fa.  tt. fulánk-ot.  Jelent  általán  vala-
mely  hegyes  eszközt,  mely  befurja  magát  valahová,
különösen  némely  állatok  ,  P"  cigyók,  továbbá  mé-
hek, darázsok, böglyök,  legyek  stb.  bökését,  mely
némi  méreggel  van  párosulva.  Átv. ami  finoman,  de
kellemetlenül  hat  a  leiekre.  Élet  a fulánkja  navának.
Oúny,  elméélég  fulánkja.

FULÁNKOL,  (fur-ánk-ol)  áth. m.  fulánkol-t.
Palánkkal  szúr,  megbök,  megsért.  V.  ö.  FÚLÁNK.

FULÁNKOS ,  (fur-ánk  ős)  mn. tt  fulánkoi-t  v.
—át,  tb.  —a*.  Palinkkal  ellátott;  éles,  szurós, he-
gyes.  Fulánkot  kígyó.  Fulánkoi  beitéd,  gúny.  V.  ö.
FÚLÁNK.

FÚLÁ8, FULÁ8,  (fd-l-ás)  fa.  tt  fúlát-t,  tb.
—ok. Állapot,  midőn  a  lélekzet  megszorul  vagy  aka-
dályoztatik,  minek  következtében  az  állati  életnek
vége  szakad.  Víibefúldt.

FÚLASZKODÁS,  FULASZKODÁ8,  (fd-l-asz-
kod-ás)  fa.  tt. fúlankodás-t,  tb.  —ok. Állapot, midőn
valaki  fálaszkodik.  V.  ö. FÚLASZKODIK.

FÚLASZKODIK,  FÚLASZKODIK,  (fd-l-asz-
kod-ik)  k.  m. fúlastleod-tam,  —tál,  —ott. Orrát fel-
ütve  boszonkodik,  haragjában  titkon  ddlfúl.

FÚLA8ZT,  FULASZT,  (fu-1-asz-t)  áth.  m.  fú-
lant-ott,  htn.  —ni  v.  —ont.  Lélekzettől  megfos .t
vagy  a  lehelést  akadályozva  élni  szüntet;  fűlni, meg-
fúlni  kényszerít.  Vítbe  fúlatetani  valakit.  A  íténgot
megfúlantotta  a  stobában  alvókat.  Éten Január  gyU-
möld  fúlatft.  Át  öreg  embert fúlantja  a  köhögét.  V.
ö.  FÚL.

FÚLASZTÁS,  FULASZTÁS,  (fd-1-asz-t-ás)  fa.
tt. fúlaníáti-t,  tb.  —ok. Lélekzetétől  megfosztás, fal-
ni  kényszerítés.

FÚLASZTÓ, FULASZTÓ,  (fú-1-asz-t-ó)  mn.  tt.
fúlattló-l.  Fúlást, megfalást  okozó; ami a  lélekzetet
akadályozza,  nehézzé  teszi. Fúlaittó göt, keh. Fúlaittó
mettvtikór.

FULDOKLÁ8,  (fú-1-d-ok-ol-ás)  fa.  tt  fuldok-
lái-t,  tb.  —ok.  1) Állapot, midőn  a  lélekzet  megszo-
ralása,  akadályozása  miatt az állati  élet  veszélyben
forog.  Fuldokláfban  tzenvedni.  2)  Állapot,  midőn  va-
laki  a  nagy  sirás  miatt  alig vehet lélekzetet.  V.  ö.
FULDOKLIK.

FULDOKLIK,  (fa-1-d-ok-ol-ik)  k.  m.  fuldotí-
ottam,  —ottál,  —ott,  htn. fuldoklani.  1)  A  lélekzet
elszornlása,  akadályozása  miatt  eröködik,  s  mintegy
ökrendez  vagy  épen  életveszélyben  forog.  2)  Nagy
sírásban  nem  képes  értelmesen  beszélni,  hanem  csak
töredékesen  ejti  ki  a  hangokat,  mintha  csnklanék.
Fuldokolva  nyeldegelvén  illrűn  omló könnyeit. (Kisf. S.).

FULDOKOL,  (fu-1-d-ok-ol)  önh. m.  fuldokol-t,
L  FULDOKLIK.

FULLAJTÁR,  fa.  tt  fullajtár-t,  tb.  — ok. Egy
a  német  Vorreúer  szóval,  s jelent  lovast, ki a  kocsi
előtt  nyargal  vagy  ki  a  hatos  fogatnál  az  első  nyer-
gesen  ül, magyarosan :  előlovas.  Győr  vidékén  :  fo-
lajtár.

FULYÁN,  falu  Sáros megyében;  helyr.  Fulyán-
ba,  —bán, —ból.

FÚMONY,  (fú-mouy)  ősz.  fa.  Fúrécze  tojása.
FÜR,  elvont  gyöke fura,  furaa,  furdaly  szók-

nak  és  származékaiknak. Azonos fór  gyökkel  (fordít,
fordul  stb. szókban).
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FÚR,  FÜR , gyökige,  mely  a  fór  gyökkel  is
(fordít,  forgat)  szókban  rokonnak tekintethetik. Meg-
van  a  latin foro,  a  német  bohren,  hellén  niQííw  stb.
igékben.  Áth.  m.  fúr-t.  Valamely  testet  nyomva és
forgatva  v.  tekerve  lyukassá  tesz, különösen bizonyos
hegyes  és  csavaros  vaseszköz  által,  melyet  furúnak
hívunk.  Lyukat fúrni  a  deszkán.  Lyukakat  fúrni  a
falba.  Kifúrni  a  hajó  fenekét,  fúrják  száját,  oldalát,
mégis  feneketlen  hagyják.  (Km.)  Átv.  Befúrja  magát
valahová,  ám.  betolakodik,  erőszakosan  vagy  szemte-
lenül  bekap,  bejut.  Ez  fúrja  a fejemet,  ám.  ezen töp-
renkedem , aggódom.  Megfúrom  a füledet,  ám.  meg-
tanftlak  szóra  vigyázni.  Ifa  ki  nem  mondhatná  a tit-
kot,  kifúrná  magát  át  oldalán.

FURA,  (fur-a)  mn.  tt.  furát.  Eredetileg,  úgy
látszik,  olyan  mint  valamely  fúró  eszköz,  azaz  teker-
vényes,  nem  egyenes,  uem rendes vonalú. Innen :  fúró
tehén,  a  melynek  tekert  (fordított)  szarvai  vannak.
Atv. valami különös,  meglepő,  rendkívüli,  nevetséges.
Fura  ember.  Fura  dolog,  beszéd. Közvetleuül/or gyök-
ből  is  származtatható,  s  ám.  1)  fordított  vagy  forga-
tott,  2)  fürge;  különös,  meglepő.

FÚRADÉK,  FURADÉK,  (fúr-ad-ék)  ín.  tt.  /«-
radék-ot.  Furú  által  csinált  lyuk.  A  fúradékba  bele-
ütni  a  szeget.

FÚRAKODÁS ,  FURAKODÁS ,  (fúr-a-kod-ásj
fn.  tt. furakodás-t,  tb.  — ok. Tolakodás, midőn  valaki
előre  nyomulva,  s  forogva  miutegy  befurja  magút
valahová.

FÚRAKODIK,  FURAKOD1K,  (fur-a-kod-ik)
k.  m. fúrakod-tam,  —tál, —ott.  Erősen  tolakodva,  s
ide-oda  forogva  miutegy  befúrja  magát  valahová.  A
nagy  naptömegen  keresttiil  furakudni.

FÚRAKODÓ,  FURAKODÓ ,  (fiir-a-kod-ó)  mn.
tt.  furakodó-t.  Ide-oda  forogva,  s  előre nyomulva to-
lakodó  ;  magát  erőszakosan,  szemtelenül  valahol be-
mutató.

FURÁN  ,  (fur-a-an)  ih.  Furcsán,  uem a  rendes
vagy  szokott  módou,  formán,  különös alakban.

FURANKODIK,  1.  FÚRAKODIK.
FÚRÁS ,  FÚRÁS ,  (fur-ás)  fii.  tt.  f urát-1,  tb.

— ok. Cselekvés,  midőn  valaki  fúr.  A  fúrásban  eltör-
ni  a furút.  Fúrásban  elfáradni.  V.  ö. FÚR.

FURAT,  FURAT,  (1), (fúv-at)  fű.  tt.  fúrat-oí.
Lyuk,  üreg,  melyet  funival  csináltak.

FURAT,  FURAT, (2),  (fúr-at)  mivelt.  ín.  fú-
ral-tam, —tál,  — ott.  Rendeli  vagy  meghagyja, meg-
parancsolja  valakinek,  hogy  fúrjon.

FÚRATOS,  FURATOS,  (fúr-at-os)  fű.  tt.  fura-
tos-l,  tb.  —ok.  Verő  eszköz  fából,  melynek  egyik
vége  gömbölyű,  s  ki  van  fúrva,  máskép  :  paczku.
Büntetésből  az  oskolás  gyermekek tenyerébe  szoktak
vele  csapni  a  mesterek.  „Jó  sort  vertek  reá  a  fura
tossal."  Szabó  D.

FURCSA,  ffur-csaj  mn.  tt. furcsát.  Valami kü-
lönös ,  meglepő , rendkívüli;  elmésségc  által  megue
vettető;  hatnia,  szövevényes.  V.  ö. FURA,  2\
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FURCSÁLKODIK,  (fur-csa-al-kod-ik)  k.  m.
furctálkod-tam,  —tál, —ott.  Különösködik,  elmél-
kedik ;  nem  egyenes  utón,  hanem  ide-oda  forogva,
tekervényesen,  némi ravaszsággal  cselekszik  valamit.
V.  ö.  FURCSA.

FURCSÁN,  (fur-csa-an)  ih.  Furcsa  módon.
FÚRCSAP,  (fúr-csap)  ősz.  fn.  Sebészek  eszkö-

ze , melylyel  mtttö  szúrást  tesznek  az  illető  helyen,
hogy  a  kóros  nedvet  a  testből  lecsapolják.  (Trois-
quart).

FURCSASÁG,  (fur-csa-ság)  fn.  tt.  furcscuág-ot.
1)  Különösség,  meglepő,  váratlan  valami.  2)  Nevet-
tető  elmésség,  bohóság.  V.  ö.  FURCSA.

FURDAL,  (fúr-d-al  v. fur-d-al)  áth.  m.  furdal-t.
1)  Folytonosan  fúr,  lyukgat.  2)  Atv.  és  szokottabb
ért.  szüntelenül  vagy  gyakran  nyugtalanít,  gyötör,
valamely  kellemetlen  belső  érzés  által.  Furdalja(öt)
a  rost  leikiesméret.

FURDALÁS,  (fur-d-al-ás)  fn.  tt. fwdalát-t,  tb.
— ok.  1)  Gyakori  vagy  folytonos  furáé.  2)  Atv,
gyakori  vagy  szüntelenül  nyugtalanító  belső  kelle-
metlen  érzés.  Lélek  furdalása.  Lelkieméret  fur-
dalása.

FURDALAT,  (fur-d-al-at)  fn.  tt  furdalat-ot.
Furdalás  vagy  furdaltatás  elvont  értelemben.

FURDALÉK,  (fur-d-al-ék)  fn.  tt  furdalék-ot.
Göcsejben  ám.  fulánk.

FURDALÓDIK,  (fur-d-al-ó-d-ik)  belsz.  m. fur-
dalód-tam,  —tál,  —ott.  Valakivel  kötődik  , holmi
bökös  elménczségekkel  feleselget,  mintegy  szurká-
lódik.

FURDALÓDÓ,  (fur-d-al-ó  d-ó) mn.  tt.  furdaló-
dó-t.  Aki  mások  rovására  kötődni, bökölődni, szurká-
lódni  szokott.

FURDÁLY,  (fur-d-ály)  fn.  tt.  furdály-t,  tb.
— ok. A  székelyeknél  ám.  kóróján  száradt,  s  öszve-
tekeredett  apró  dohánylevél.

FURDANCS,  FURDÁNCS,  (fur-d-an-cs)  fn.  tt.
furdancs-ot.  1)  Általán eszköz,  melyet  többféle mes-
teremberek  lyukcsinálásra  használnak ,  lyukfuró  he-
gyes  tőr.  Ilyenek  az  asztalosok,  lakatosok,  szíjgyár-
tók,  kaskötök  lyukfuró  sajátságos  szerei.  2)  Rovar,
mely  a  fát  furkálja,  furdalja.

FÚRÉCZE,  (fú-récze)  ö«z.  fn.  Vadréczefaj,  me-
lyet gyakori  kiáltozása miatt ct&rgöréeté-ndt  is  hívnak.

FURFANG,  (fur-u-an-g = fur-v-an-g =  fur-f-
an-g)  fn.  tt.  furfang-ot.  E  szó  törzsöké/iír,  innen
lett furu  ,  azaz  tekervényes  eszköz,  mely  a  legkemé-
nyebb  testen  is  általhat  forgatás,  tekergetés  által.
Furuból  lett  furu-ag,  s  n  közbevetéssel  furu-ang,
mint  :  talag  salaiig,  ctafrag  ceafrang.  Továbbá u v-
re  változva fur-v-ang,  végre fur-f-ang,  azaz  tekervé-
nyes  utón  végrehajtott  tett  vagy  oly  munka,  cselek-
vés  ,  mely  nem egyenes  szokott  módon,  hanem  rava-
szul  eszközöltetik,  valamint  a  fúró  sem  egyenesen,
hanem tekergetés  által  nyomul keresztül a  szilárd test
rétegein. V. ö. FÚRTESZÜ.  Megegyezik  vele hangban,
noha más  származtatással,  az  olasz  furfante,  forfatto.
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FURFANGOS,  (fur-f-an-g-os)  mn.  tt.  furfan*
goi-t  v.  —át, tb.  —ak.  Tekervéuyes, ravasz  utakon,
csalárdul  cselekvő,  magát  szövevényes  csalásokkal
valahová  befuró,  behizelgö,  kitanult  elmés  csaló.  V.
ö.  FURFANG.

FURFANGOSÁN,  (fur-f-an-g  os-an)  ih.  Teker-
vényesen,  ravasz módon.

FURFANGOSSÁG,  (fur-f-an-g-os-ság)  fn.  tt
furfangosság-ot.  Furfangos  tulajdonság  vagy  cselek-
vés , mely  furfang  által  hajtatott  végre.  V.  ö.  FUR-
FANG.

FURIK,  gömörmegyei  tájszó,  ain.  targoncza.
Idegeit  eredetűnek  látszik  (Fuhrwerk ?).

FURKÁL,  (fur-ka ál)  áth.  m. furkál-t.  Gyakran
vagy  apróbb  lyukakat  vagy  csupán  mulatságból, idő-
töltésből , pajkosságból  fúr,  általfúr  valamit  V.  ö.
FÚR.

FURKÁLÁS,  (fur-ka-al-ás)  fn.  tt.  fwkálás-t,
tb.  —ok. Gyakori  fúrás;  apró  lyukak  fúrása.

FURKÁLÓDIK,  1. ÁSKÁLÓDIK.
FURKÓ,  (1),  (fur-kó)  fn.  tt  furkó-t.  Tulajdon-

képen  oly  bunkó  a  boton,  mely  át  van fúrva,  s  kari-
kát  húznak  bele,  vagy  pedig  mely  furú  módjára  van
kirovátkolva,  innen  : fwkóe  bot.  Minden  botnak végén
a  furleója.  (Km.)  Tréfásan  és  átv.  fekete lisztből  való
kemény  gombócz.  Jól  lakott  farkával.

FURKÓ,  (2),  puszta  Tolna  megyében;  helyr.
Furkó-n,  —rá,  —rál.

FURKÓS,  (fur-kó-s)  mn.  tt  furkót-t  v.  — a<,
tb.  —ói. Aminek  furkója  van.  V.  ö.  FURKÓ.  Für-
kot  bot.  Átv.  és  tréfás  irt.  gombóczról  vagy  más
tésztanemüről  is  mondatik,  midőn igen  kemény.

FURMÁNYOS,  a  német  fuhrman  ból  csavarí-
tott  fő- és  mn.  Miskép  :  fuvaros,  magyarosabban  :
ttekerti.

FÚRÓ,  FÚRÓ,  (1),  (fúr-ó)  fn.  tt.  fúró-t.  1)
Vasból  készült  eszköz,  melynek  hegye  tekervényesen
megkanyarodik,  s  körttlforgatás  és  nyomás  által  a
szilárd  testben  lyukat  csinál.  V.  ö. FÚR.  A  czélhoz
képest,  melyre  használtatik,  különféle  nemei és  fajai
vannak,  pl.  az  asztalosoknál:  galambbug-furó,  melyet
nagyobbra  vagy  kisebbre  lehet  alkalmazni;  bokázó,
ctapotó,  Uctetö  fúró  stb.  A  következő  szótól  megkü-
lönböztetve  jobban  : furú.  2)  Csillagjegy  az  égen.
(Lyra,  Vultnr  volans).

FÚRÓ,  FÚRÓ,  (2),  (fúr  ó) mn. Fúrással  foglal-
kodó ; aki  vagy  ami fúr.  Fúró, faragó  ember.  Jó  fú-
ró, faragó  ami  SregbéretUnk.  Fúró  estköt.

FURÓÁR,  FURÓÁRR, (furó-ár  v.  -árr)  ősz.  fn.
Némely,  különösen  bőrrel  dolgozó  mesteremberek  ár
iievii  hegyes  eszköze,  melylyel  lyukat  fúrnak.  Stij-
gydrlók,  nyergetek,  vargák  furóárra.

FURÓCSIGA,  (fúró-csiga)  ősz. fn. Csigák neme,
melyük  kősziklákba,  íovenypartok  oldalaiba  befurják
magukat.  Különösen  azon  csigák,  melyek  tekeuője
több  rétegű  és  szintén  sziklákban,  kövekben  laknak.

FURÓESZKÖZ,  (fúró-eszköz)  ősz.  fn.  Általán
minden  eszköz,  pl.  furú,  árr  stb.  melylyel  likat
fúrnak.

FURÓFÉRÉG,  (furó-férég)  ősz.  fn.  1.  FURÓ-
CSIGA.

FURÓHULLADÉK,  (fúró-hulladék)  ősz.  fn.
Vékony  forgács  vagy  por ,  mely  a  fúróval  átlyukasz-
tott  testtől  elválik, s  a  fúró  tekervényes  lyukában
öszvegyül  vagy  mellette elhull.

FURÓKOVÁCS,  (fúró-kovács)  ősz.  fn.  Vasból
szerszámokat  csináló  szerkovács , ki  különösen  fúró-
kat készít

FURÓMALOM, (fúró-malom)  ősz.  fn.  Víz  vagy
más  erő  által  hajtott  malomféle  készület vagy  gép,
mely  különféle  csatornáknak,  csöveknek  való  eszkö-
zöket  fúr.

FURÓMENYÉT, (fúró-menyét) ősz.  fn.  Menyét-
faj,  mely  leginkább  a  tengeri  nyulakat  üldözi.  V. ö.
MENYET.

FURÓMÜ,  (furó-mtí) ősz. fn. Fúrókból  álló szer.
FURÓMÜSZER,  (fúró-műszer) ősz.  fn. Készület

az  ágynöntő  műhelyekben,  melyhez  a kifúrandó ércz-
tömeget  hozzá  szorítják.

FURÓNYEL,  (furó-nyel)  ősz.  fn.  A  fnróféle
eszköznek  fogantyúja,  melynél  fogva  ide-oda  lehet
forgatni,  csavarni.

FURÓPOR,  (fúró-por)  [ősz.  fn.  Por,  melyet  a
szilárd  testbe  nyomott  és  tekergetett  fúró  éle  őröl  és
elhullat

FURÓRÚD,  (furó-rúd)  ősz.  fn.  Rúd  vagy  nyél,
melynek  egyik  végére  a  furótőr,  másikra  a  fogantyú
van  alkalmazva.

FURÓSZER,  (fúró-szer)  ősz.  fn.  Mindenféle
eszköz, készület,  mely  fúrásra  használtatik.

FÚRÓTOK  v.  FURÓTÖRÖK,  (fúró-tőr  v.  -tő-
rök)  ősz.  fn.  Azon hegyes  végű  és  csavaros  derekú
vas,  mely  a  fúró  nevű  eszköz  lényegét  teszi.

FURÓVAKARÓ,  (furó-vakaró)  Ősz.  fn.  Vaka-
róvas  a  bányászoknál,  melylyel  a fúrólyukból  a  fúró-
port  kitisztítják.

FÚRÓ VAS,  (fúró-vas)  ősz.  fn.  Különös  neme  a
fúrónak,  mely  vésü  gyanánt  élesre van köszörülve,  s
görbére  hajtott  nyélre  ütve.

FÚRT,  (fúr-t)  mn.  tt. fúrl-at.  Amit  furuval  ké-
szítettek , kilikasztottak.  Fúrt  kutak.  Fúrt  lik.  Átv.
ért.  önfejű,  makacs  vagy  furfangos.  Fúrt  fejű,  fúrt
agyú  ember.

FÚRTA,  falu  Bihar megyében; helyr.  Furtd-n,
—rá,  —ról.

FÚRTAGYÚ,  (fúrt-agyú)  ősz.  mű. Nyakas, ma-
kacs,  önfejű,  hajthatatlan.  Megfordítva  :  agyafúrt.

FÚRTESZÜ,  (fúrt-eszü)  ősz.  mn.  Furfangos,
alattomos,  ravasz;  agyafúrt.

FÚRTFEJÜ,  (fúrt-fejü)  ősz.  mn. lásd  :  FÚRT-
AGYÚ.

FURÚ,  FURÚ,  (fur-ú)  fn.  Egy  A fúró  szóval, 1.
FÚRÓ, (1).  Eszköz  neveként  sznbatosabb  ez alakban,
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mint  a  melléknevéé fúró.  Ily  képzésűék  a  válú  v.  vá-
ju  (váló,  vájó)  és  vésll  (véső).

FÜRUGLYA, FURUGLYÁS, 1. FURULYA,
FURULYÁS.

FURULYA,  (fur-u-ly-a)  fn.  tt. furulyá-t.  Álta-
lán,  egyszerű  fürt  hangszer  síp  alakkal,  melynek bil-
lentyűi  nincsenek.  Bodzafurulya.  Különösen  a pász-
torok  , ú.  m.  juhászok,  kanászok  kedves  hangszere,
vastagabb  és  hosszabb  csövei.  Fölleszem  a  t.nlipántos
ládámat, furulyámat,  dudámat.  (Népd.)  Ah  ez  Pistám
furulyája,  ttioreható  a  nótája.  (Népd.)-

FURULYÁS,  (fur-u-ly-a-as)  fn.  tt.  furulyás-t,
tb.  —ói.  Aki  furulyát  fúj,  vagy  kinek furulyája van.
Egyik  dudás,  mánk  furulyái.

FURULYÁZ,  (fur-u-ly-a-az)  önh. m.  furulyáz-
tam,  —tál,  —ott. Furulyát  fúj,  furulyán  játszik.

FURULYÁZÁS  ,  (fur-u-ly-a-az-ás)  fn.  tt.  furu-
lydzdt-t,  tb.  —ok. Zenélés,  midőn  valaki  furulyát fuj.

FURUS,  női  kn.  tt.  Furus-t,  l. FRUZSINA.

FUSTÉLY,  fn.  tt  fustély-t,  tb.  — ok.  Egy a
latin futlit,  német  Fuchtel  szókkal.  Ám.  furkósbot.

FUSTÉLYOZ,  (fustély-oz) áth. m.  fustélyot-tam,
—tál, —ott.  Fustélylyal,  azaz  furkósbottal  ver, dön-
get  valakit.

FUSZULY,  (fosz-l-ó  V) fn. tt.  fustuly-t,  tb.  — ok.
Tiszán  túli  tájszó,  egy  a latin phaseulu*,  német  fisolt,
tót  fizula  szókkal.  Máskép  szinte  Tisza  vidékén  és
Erdélyben  :  pattuly,  patzuj.  Horgas  szemű  babfaj.
V.  ö. BAB. Néhol  a  babot  általán  futtulij-  vagy  pa-
jju/y-nak  nevezik.

FUT,  (fu-t)  önh. m. fut-olt,  vagy  1-sö  és 2-ik
személy  tájszokásilag  : futtám, futtái.  Gyöke  a hang-
utánzó fű,  melyből  a fú,  fúv,  fúj  is  származnak. Meg
van  a  latin  fugio,  perzsa  pujiden,  sínai  fú  (fügére,
currere),  a  német  fliehen  szókban.  Ide  tartoznak  a
hellén  xovs  (nad-o-f),  latin pts  (ped-is),  német  Füst,
angol foot  (olvasd  :  fut), svéd  főt,  dán föd,  spanyol,
cseh pata, szanszkrit pad, és  számtalan  más  szók  is,
melyek  mind  láb-ai  jelentenek,  ez pedig  ismét a  lauf-
en  szóval  s  ennek  rokonságaival  egyezik meg,  melye-
ket  clszámlálunk  a  maga  helyén.  Eredetileg  tehát
ám.  fúva  vagy  szél  módjára  sebesen  távolik,  halad.
Elfut,  felfut,  lefut,  kifut,  befut,  vitttafut,  lót-fut.  Ut-
fut,  minden  házhoz  befut.  (Km.).  Ahol  enned  adnak,
egyél,  ahol  ütnek, fűti.  (Km.).  Használják  tárgyesettel
is  : pályát  futni  ;  embereket futni,  azaz  kerülni;  vilá-
got  futni,  azaz  csavarogni,  bolyogni.  Versenyt  futni;
vetítőt  futni,  azaz  vesszözést  szenvedni, a  szokott ka-
tonai  mód szcrént.  Nek  raggal  :  neki  futni  a  falnak.
2)  Az  ellenség  elől  visszavonul,  cltakarodik.  Stégyen

futni,  de hattnot.  (Km.).  Már  fut  át  ellenség.

„Körötte  a pogánysereg
Halomra  hull.
És  futva  fut,
Ki  merre  tud."

Balázs  vitéz  (Vachott  Sándortól).

l  3)  Átv. foly,  clfoly,  mely  értelemben leginkább  ige-
'  kötővel  használják.  Kifut  a  It.uc*.  Elfutott  a  hordóból

a  bor. Felfutott  a borsó  a fára.  Lefutott  ae égő  gyertya.
Kifutott  a  steme.

FUTAK,  fn.  tt. Futak-ot.  Helyragokkal  :  Fu-
takon ,  Futakra,  Futakról.  Mezőváros  Bácskában.
Nem  Bátorban,  hanem  Futakon  lakik  (Km.),  azaz
félénk.

FUTALÉKOS,  (fut-al-ék-os)  mn.  tt.  futalékot-t
v.  —át, tb. —dk.  Régies,  e helyett:  futót.

FUTAM,  (fu-t-am)  fn.  tt.  futam-ot.  Elvont  ér-
telmű ,  s  jelenti  azon  állapotot,  midőn  valaki  fut.
Egyébiránt  ma  leginkább csak törzsükül  használtatik,
a futamik,  futamodik,  futamtat  igékben  és  származé-
kaikban.

FUTAMÁS,  (fut-am-ás)  fn.  tt.  futamát-t,  tb.
—ok.  Tartós  futás,  vagyis  azon  állapot egészen  véve,
midőn  valaki fut.

FUTAMAT,  (fut-am-at)  fn.  tt.  futamat-ot.  1)
Azon  vonal,  melyen  a  futás  történik.  Egy  fulamatnyi
föld,  azaz,  melyet egy  futással  meg lehet  haladni.  2)
Futás,  egész  terjedelmében  véve.  Egy  futamattal  el-
érni  valakit.

FUTAMIK,  (fut-ain-ik)  k.  m. futam-tam, —tál,
— t  v. —ott, htn. —ni.  Futásnak  ered,  és  folytono-
san  fut. Elfutamik.  Kifutamik.  Megfutamik.  És  meg-
futamék  «  Demeter  hada  és  keryeté  ölel  Sándor. (Ma-
chab.  I.  K).  49.  Káldi  szer.).

FUTAMÍT,  FUTAMIT,  (fut-am-ít)  áth. m.  fu-
tamít-ott,  htn. —ni  v.  —ani.  Futni  kényszerít,  meg-
kerget,  megszalaszt.  Meg fut ámítani  át  ellenséget.

FUTAMÍTÁS,  FUT ÁMÍTÁS,  (fut-am-ít-ás)  fn.
tt. futamüdi-t,  tb.  —ok.  Futni  késztetés.

FUTAMKOCSI,  (futain-kocsi)  ősz.  fn.  Sajátsá-
gos  készületü  kocsi,  melyet  versenyfutásra,  pályá-
zásra  használnak ;  ilyenek  voltak  a  régi  görögök  és
rómaiak  pályajátékaiban divatozott  kétkerekű kocsik.

FUTAMLÁS,  (fut-am-1-ás)  fn.  tt. futamlás-t,  tb.
—ok.  1. FUTAMÁS.

FUTAMLIK,  (fu-t-am-1-ik)  k.  m. futrtml-ott,  htn.
—ani.  l.  FUTAMODIK. Különböző  :  futamik.

FUTAMLÓ,  (fu-t-am-1-ó)  mn.  tt. futamló-t.  Fu-
tásnak  eredő,  induló,  vagy  folytonos  futásban  levő.

FUTAMÓ,  (fu-t-am-ó)  mn.  1.  FUTAMLÓ.

FUTAMODÁS,  (fu-t-am-od-ás)  fn.  tt.  futamo-
dái-t,  tb.  —ok.  Futásnak  eredés.

FUTAMODIK,  (fut-am-od-ik)  k.  m.  futamod-
tam,  —tál,  —ott. 1. Futatnak  ered.  Oszvetételei  :  el-
futamodik,  kifiitamodik,  megfutamodik.  Él  kígyóvá  vál-
tozék,  úgy  hogy  megfutamodnék  .1fóyte.t.  (Exod.  4.  3.
Káldi).  Xtln  futamodik.

FUTAMTAT,  (fut-am-tat)  áth. és  mivelt.  Azt
teszi,  hogy  fusson  valaki;  futni,  futamni  kényszerít;
megszalaszt.  Elfutamtatni,  megftilamtalni.  Ét  megfit-
tamtatá  Jótue  Amalektt,  ét  át  ö  népét  fegyvere  élével.
(Eiod.  17.  13.  Káldi).

61*
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FUTAMTATÁS,  (fut-am-tat-ás)  fa.  tt.  futatnia-
td»-t  , ti>. —ok.  Cselekvés ,  midőn  valakit  futamai
kényszerítünk ; megszalaeztás.

FÜTAÖV, (futa-öv)  ősz. és  elavult  fn.  Leány-
őr.  Talán  a  román fala  (tündér)  szóból  kölcsönöz-
tetett

FUTÁB , (fu-t-ár)  fa.  tt  futár- 1 , tb.  — ok.  1)
Személy,  küldött,  ki  leveleket,  híreket  rendkívüli
sebességgel  hord.  2)  Szabadon  portyázó lovaskatona.

FUTÁHOZ,  (fu-t-ár-oz)  önh.  m.  futárot-lam,
—tál,  — ott.  Szabadon  ide-oda  futos,  kalandoz,
portyái.

FUTÁS,  (fut-ás)  fa.  tt  futát-t,  tb.  —ok.  1)
Cselekvés, sietés,  midőn valaki  fut  Futásnak  eredni,
indulni.  Futáéban  elfáradni.  2)  Midőn  valaki  verse-
nyezve  halad  sebesen.  Pályafutát.  3)  Midőn  félelem-
ből  eliramlik, sebesen  elvonul. Futáénak  vette  a  dol-
got.  Futaiban  kéretni  menteéget.  Szégyen  a futát  , de
hattnos.  (Km.).  4) Vonal,  melyet  egy  húzómban meg
lehet  futni. Futátnyi  távoltág.  Három futátnyira  van
etak  innen.  5)  Ellenkező  ért. haszniltatik  ezen  kife-
jezésekben :  tatárfutás,  franceiafutás,  t  i. nem annyit
tesz, hogy  a  tatárok  vagy  francziik  futottak , hanem
mások  futottak  a  tatárok  és  francziák  elől,  te-
hát kiegészítve  :  tatár  elb'l futát  stb.

FUTÁSFALVA,  erdélyi  helység  Kezdi  szék-
ben ; helyr.  Fuiátfalvá-n,  — ró,  — ról.

FUTAT,  (fut-at)  fa.  tt. futat-ot.  Régiesen  futáé
helyett.

FUTAT,  (fd-tat)  áth. 1. FÚJTAT.
FUTDOGÁL,  (fut-d-og-ál)  önh.  és  gyakor.  m.

futdogálrt.  Folytonosan  vagy  gyakran  fut,  futos.
FUTÉKONY,  (fat-é-kony)  mn.  tt.  futékony-t,

tb.  — ok.  Könnyen  futó,  futásra  hajlandó.  Futékony
nyulak.

FÜTGOLYÓ,  (fút-golyó)  ősz.  fa.  Vadászok
nyelvén , ám.  apró  golyó , mely  a  csőn  könnyen ki-
röpül.

FUTKÁB , (fu-t-k-ár) fa. tt  futkár-t,  tb.  —ok.
Személy,  ki  sokat, gyakran  fut

FUTKÁROZ,  (fa-t-k-ár-oz)  önh. m.  futkáro*-
tam,  —tál, —ott.  Czél  nélkül  ide-oda  futkos,  lóttut,
mint gyermekek  szoktak.  Uíetákon,  metSn  futkárotni.

FUTKÁROZÁS,  (fut-k-ár-oz-ás)  fn.  tt  futkáro-
tát-t,  tb.  —ok.  Czélnélkfili  ide-oda  futkosás,  ló-
tasfatás.

FUTKÁROZÓ , (fu-t-k-ár-oz-ó)  mn. tt.  futkáro-
•6-t.  Czél  nélkül  ide-oda  futosó.  Utczán  futkárosó

FUTKOS , (fu-t-k-os)  gyak.  önh. m. futkoi-tam,
— tál , — ott.  Folytonosan  vagy  gyakran  fut , majd
ide, majd oda.

FUTKOSÁS,  (fu-t-k-os-ás)  fa.  tt. futkoiát-t,  tb.
— ói. Ismételt  futás  vagy  midőn  többen egymás után
futnak , járnak  valahová.  Rottúl  lett  a* urunk ,  volt
jutkotát  ás  orvotokhűt, patikába.

FUTKOSÓ,  (fu-t-k-os-ó)  mn. tt  futkotó-í.  Aki
szüntelen  vagy gyakran  fut ; lótófutó,  futkározó.

FÜTNOK,  (fa-t-nok)  fa.  tt.  futnok-ot.  1. KEN-
GYELFUTÓ  és  FUTÁR.

FUTÓ, (1),  (fat-ó)  mn.  tt  futó-t.  Aki  v.  ami
fut  Futó  gyermek.  Futó  eUentég.  Arany  hidat  etinálj
a futó  ellentégnek.  (Km.)  Futó  félben  lenni, ám.  fu-
tásra  készülni.  Futó  idS,  gondolat.  Futó  etillag.  Futó
bettfd.  V.  ö.  FUT.

FUTÓ, (2), fn.  1) Személy,  kinek  futás  a hiva-
tala , szolgálata, keresete,  életmódja.  Győrt  futó.  A
jó futót  it diri  a halál.  (Km.) Kengyelfutó.  Pályafutó.
Ország-,  világfutó.  Elöl f utó.  2)  A  sakkjátékban  bi-
zonyos báb.

FUTÓÁROK,  (futó-árok)  ősz.  fa.  1. OSTROM-
ÁROK.

FUTÓESÖ,  (futó-eső)  ősz.  fa.  Hirtelen  támadt,
s  legott  elvonuló eső.

FUTÓGONDOLAT,  (futó-gondolat)  ősz.  fa.
Gondolat,  mely  hirtelen  támad,  s  megint  elmúlik,
mely  nem állapodik  meg  sokáig bizonyos  tárgyon.

FUTÓHELY,  (futó-hely) ősz.  fa.  Hely, térség
vagy  vonal, pálya,  melyen  többen  futnak,  pl.  a ló-
versenyben.

FUTÓHÍD,  (fntó-híd)  ősz.  fa.  1)  A  bányákban
deszkákból  készített járás, az  ásványnyal  terhelt  tar-
gonczák  számára.  2)  Keskeny  pallóhíd  a gyalogok
átjárására.  3)  A  futó  hadak  által  hamarjában  felállí-
tott  híd.

FUTÓHOMOK,  (futó-homok) ősz.  fa.  Sívó  ho-
mok,  melyet  kerti  föld  nem takar, s  ennélfogva  a
legkisebb szél  tovább  hajt

FUTÓLAG,  (fu-t-ó-lag)  ih.  Sietve,  a  tárgy  mel-
lett  sokáig  nem tartózkodva,  nagyjában.  Futólag  át-
nézni  valamit.  Futólag  gondolkozni  a  tárgyakról.

FUTÓLAGOS,  (fut-ó-lag-os)  mn.  tt  futólagot-t
v.  —át,  tb.  —ok.  Sietve  történő,  a  dolog  mélyébe
nem  ereszkedő, hamari.  Futólagoi  pillanatot  vetni  a
könyvbe.  A  Kanadátok  futólagot  átnététe.

FUTÓLAGOSAN,  (fut-ó-lag-os-an)  1.  FUTÓ-
LAG.

FUTÓPÁLYA,  (fotó-pálya)  ősz.  fn.  Vonal vagy
út,  melyen a  versenyezők  futnak.

FUTÓPASZULY,  (futó-paszuly)  ősz.  fa.  Pa-
szulyfaj,  melynek  szárai  a  közel  fákra,  vesszőkre,
karókra, kerítésekre stb.  felfalnak.

FUTÓPÓK,  (futó-pók) ősz.  fa.  Kisebb  fajú  pók,
mely  gyorsan  fut.

FUTÓRÁK,  (futó-rák)  ősz.  fa.  Rákfaj,  Egyip-
tom  és  Sziria  tengerpartjain,  mely  napnyugot  után
a  vízből  előjön,  s  nagy  sebességgel  futkos.  (Cancer
cursor).

FUTOS,  (fa-t-os)  gyak.  önh. m.  futot-tam,
—tál,  —ott.  1)  1. FUTKOS.  2) Tehénről  mondják,
midőn  üzekedve  bikával  párosodni kivin.

FUTOS,  (1), (fu-tó-s)  mn. tt  futót-t  v. — át,
tb. —ok. Könnyen futó,  futásra  hajlandó.  Futót  ló.

FUTOS,  (2),  (fa-t-ó-s)  fa.  tt  futót-t,  tb.  -—öt.
Laptajáték  neme,  midőn  a játszók  bizonyos  gálya-
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vonalt  tűznek  ki, melyet  megfutniok  kell;  máskép  :
kifutót.

FUTÓSDI,  (fu-t-ó-s-di)  fn.  tt.  futásdi-t.  Gyer-
mekek játéka,  midőn egymást  kergetik  s elfogni  ipar-
kodnak.  Futósdit  játszani.

FUTÓSKA,  (fu-t-ó-s-ka)  fű.  tt.  futóikat.  Leá-
nyok  tavaszi játéka,  midőn  a  szabad  mezőn bizonyos
szabályok  szerént  kergetödznek,  máskép: hatoska.

FUTOSÁS,  (fu-t-os-ás)  fn.  1. FUTKOSÁS.
FUTOSÓ,  (fut-os-ó)  mn.  és  fn.  tt.  futosó-t,  1) 1.

FUTKOSÓ.  2)  Személy,  kinek  futosás  a  hivatala,
élete.  Futosó,  kit  kisbírónak  szoktak  nevezni.  (Csúzi).
3)  Üzekedő,  folyató.  Futosó  te.hfn.

FUTÓTŰZ,  (futó-tüz)  ősz.  fn.  A  katonai  gya-
korlatoknál  a  lövödözésnck  azon  módja,  midőn  nem
egyszerre,  hanem  egymás  után  sütögetik  el  fegyve-
reiket,  úgy  hogy  mikor  a  sor  utolsó  vitéze  lőtt,  az
első  ismét  újra  kezdi.

FUTÓVAD,  (futó-vad) ősz.  fn.  Vad  ,  mely  az
üldöző  vadász  elöl  futásban  keresi  menedékét, mi-
lyenek  a  nyulak  ,  özek ,  szarvasok  stb.  különbözteté-
sül  a  szárnyas  vadaktól.

FUTRI,  (fut-or-i)  mn.  tt.  futrí-t.  Lásd  : FU-
DÁZA.

FUTRINKA,  (fut-or-in-ka)  fn. tt. futrinkát.  Ro-
varok  neme, melyek  a  fűidben  élnek,  s  paizsaik  alatt
rendesen  röptyüik  nincsenek,  igen  sebcsen  futnak,  s
megilletve  éles  szagú  barna  nedvet  cresztnck  ki  ma-
gukból.  (Carabus).

FUTTÁBAN,  (fut-t-a-ban)  ih.  l) Azon  idő alatt,
míg  fut.  Futtában  meglőni  a  vadat.  2)  Átv.  sietve,
nagyjában,  imígy-amúgy.  Csak f útidban szólhatott  egy-
két  szót.  Futtában  végezni  valamit.  Csak  úgy  kutya
futtában.

FUTTAT,  (fút-tat)  áth.  és  mivclt.  m.  futtat-
tam,  — tál,  —ott.  1)  Eszközli,  parancsolja,  hogy  va-
laki  fusson.  Boltba, postára futtatni  a  szolgát.  A  tol-
vaj  után  futtatni  a  hajdúkat,  cselédeket.  Kicriny  a
nyúl,  mégis  megfuttatja  át  agarat.  (Km.).  2)  Nyer-
ges  állatot,  különösen  lovat  rajta  ülve  futásra  kész-
tet.  Futtattok  lovakat  nagy  urak,  s  így  futni  tanultok
(Vitkovics).  Versenyben  díjért  futtatni.  3)  Valamely
ércznemüt  arany-czüstfüsttel,  vagy  valamely  színnel
bevon.  Az  ezüst  szelenczét  aranyosra futtatni.  A  pus-
kacsöt  kékre futtatni.  4)  Átv.  Elmét  futtatni  valamin,
ám.  fölszinülcg,  könnyeden  gondolkozni  valamiről.

FUTTATÁS,  (fut-tat-ás)  fn.  tt. futíatás-t,  tb.
— ok.  1)  Általán  valakinek  v.  valaminek  futásra
késztetése.  Karikafuttatás.  2)  Verseny  lóháton, mi-
dőn  lovat  vagy  lovakat  pályáztatnak.  Lófutlatás.  3)
Átv.  Elmefuttatás,  ám.  a  tárgyakról  nem  alapos  vizs-
gálat  végett,  hanem  egyedül  mulatságból,  időtöltés-
ből,  vagy  csak  fölszinülcg  ,  könnyeden  gondolkodás.

FUTTATÓ,  (1),  (fut-tat-ó)  fn.  tt. fiittató-t.  Sze-
mély,  ki  lóháton  versenyez,  pályáz.

FUTTATÓ, (2), mn. Futtatásra rendelt.  Futtató,
lófuttató  hely.

FUTTON,  (fut-t-on)  ih.  Költöztetésül  használ-
ják  ebben  : futtonfut,  ám. nagyon,  folyvást,  szünte-
lenül  fut

FUTVÁST,  (fu-t-va-as-t)  ih.  1)  Futáé  közben,
futás  alatt.  2)  Futva.  Menj  át utczán  szépen,  folyvást,
nem kullogva,  te  nem futvást.  (Életszabályok).

FÚV,  (fú-v)  önh. 1. FÚ,  ige-
FUVACS,  (fu-y-acs)  fn.  tt.  fuvae+ot.  1)  KU

csörgörécze.  V.  ö. FÚ,  fn.  2)  1.  FUVATYÚ.
FUVAL,  (fuv-al)  önh.  és  áth.  m.  fuvtd-t.  1)

Gyöngéden,  lassan  fú.  Fuval  az  esti  nellS.  2)  Lehel.
Ráfuvalni  valamire.  Lelket  fuvalt  bele.  Régiesen «
közbeszurat  nélkül:  „Fualla öreájok."  (Tatroei cod.).

FUVALÁS,  (fuv-al-és) fn. tt. fuvalát-t,  tb. — ok.
1)  Gyöngéd,  lassú  fuvás.  2)  Lehelés.

FUVALAT,  (fu-v-al-at)  fn.  tt  fuvalat-ot.  1)
Gyönge  szellő,  lengeteg  szél.  Gyermekét  még  a  fuva-
lattól  is  őrzi.  2)  Leh,  lehelet.

FUVALKODÁS,  (fu-v-al-kod-ás)  fn.  tt  fuual-
kodás-t,  tb.  — ok.  Tulajd.  ért.  állapot,  midőn  valaki
felfújja  magát.  Átv.  nagyra  vágyó,  másokon  felül-
emelkedni  eröködö  mértéktelen  indulat.  Felfuoalko-
dát.  A  földről  értve  ám.  szikkádás.

FUVALKODIK,  (fu-v-al-kod-ik)  k.  m.  /twot-
kod-tam,  —tál,  —ott.  Tulajdonkép,  felfújja  magát,
dagadoz,  pofáját  kidudoritja.  Átv.  kevélységből nagy-
nak,  dicsőnek akar  látszani,  másokat lenéz.  Felfuval-
kodik,  mint  a  mese  békája.  A  székelyeknél  a  földről
értve  ám.  szikkad,  mintegy  megfújja  a  szél  vagy le-
vegő.  „Míg  a  főd  színe  egy  kicsit  nem  fuvalkodik,
haszontalan  a  szántás."  (Kriza  J.)  Némely  palóczos
tájejtéssel  : fókodik  (= fualkodik  =  fuo'kodik).

FUVALL,  (fu-v-al-1)  önh.  és  áth.  m. fuvaU-t  v.
—ott;  htn.  —ni  v.  — ani.  Erősebben,  tartósabban
fú.  Az  napon  megfuvallják  o  nagy  trombitát.  (Isaias.
27.  13.  Káldi).  A  szél  átfuvall  ás  erdőn.

FUVÁLLÁS,  (fuv-al-1-ás)  fn.  tt. fuvattát-t,  tb.
—ok.  Erősebb  és  tartósabb  fuvás.

FUVALLAT,  (fuv-al-1-at)  fn.  tt.  fuvallat-ot.
Erősebben  fúvó  szél  vagy  erősebb  lehelet.

FUVALMÁNY,  (fu-v-al-mány)  fii.  tt.  fuval-
mány-t,  tb.  — ok.  L.  FUVATAG.

FUV ALOM,  (fu-v-al-om)  fn.  tt.  fúvóimat.  1.
FUVALAT.

FUVAR,  fn.  tt. fuvar-t,  tb. — ok. AnémetFuAr
szóból  kölcsönzöttnek  látszik.  A  szanszkritban  : pur
ám.  elövisz.  Általán,  szállító  alkalmatosság,  melyet
valaki  bérben  felfogad,  használ.  Szekérfuvar,  hajó-
fuvar  ;  lovas fuvar,  i}krüi  fuvar.  Ftwart  fogadni.  Fu-
varba  menni.  Fuvarral  kéretni  kenyerét.

FUVARBÉR,  (fuvar-bér)  ősz.  fn.  Bér,  melyet
valaki  fuvarért,  azaz  fogadott  szállító alkalmatossá-
gért  fizet.  Fuvarbéri  fizetni  a  gabonaszállító  hajóért.
Fuvarbért  fizetni  teherhordó  szekereseknek.

FUVARHAJÓ,  (fuvar-hajó)  ősz.  fn.  Hajó,  me-
lyen  valamit  fuvarbérben  szállítanak.  Némely  keres-
kedők  fuvarhajón  szállítanak  gabonát,  bort,  nem  saját
hajóikon.
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FUVAROS,  (1),  (fuvar-os)  mn.  tt.  fuvaros-t  T.
—át,  tb.  —a*.  Fuvarra  hasmáit,  furáira  menő.
Fuvaros  hajó,  nekér.  Fuvaros  ember.

FUVAROS,  (2), (farar-os)  fn.  tt  fuvarot-t,  tb.
—öt.  Személy,  ki  valamit  kocsin,  szekéren,  bajon
stb.  bizonyos  pénzért  elszállít.  Német-,  etek-,  oláh
fuvarosok.  Országot  fuvarosok.

FUVAROZ,  (fuvar-oz)  önh.  m.  fuvarot-tam,
—tál,  —ott.  Fuvarban jár, azaz  valamit kocsin, sze-
kéren,  hajón  stb. bizonyos  bérért  tovább  szállít,  s ez
által  keresi  kenyerét.

FUVAROZÁS,  (fuvar-oz-ás)  fn.  tt  fuvarotás-t,
tb.  —ok.  Fuvarban  járás;  életmód,  midőn  valaki
szekcrezés, hajózás  által keresi kenyerét.  Fuvarozás-
Ml  élni.  Fuvarozásban  sok  lovat  elrontanak.

FUVAROZÓ,  (farar-oz-ó)  mn. és  fa.  lásd  : FU-
VAROS.

FUVAROZTATÓ,  (furar-oz-tat-ó)  fa.  tt.  fava-
rottató-t.  Személy,  ki  valamely  fuvarszekeret  vagy
hajót  szállítandó teherrel  megrak  vagy  ellát

FUVARSZEKÉR, (fuvar-szekér) ősz.  fa. Szekér,
melyen  valamit  favarbérért  szállítanak,  mely  fuvar-
ban jár.  V.  ö. FUVAR.

FUVARSZERZŐ,  (fuvar-szerző)  ősz.  fa.  Fuva-
rosok  vagy  szállító  kalmárok,  kereskedők  biztosa,  ki
a  fuvarosoknak  szállítani  valót,  vagy  a  szállítóknak
fuvart  keres.

FUVÁS.FUVÁS,  (fa-v-ás)  fa.  tt  fuvát-t,  tb.
—ok.  1)  Cselekvés,  midőn  valaki  fa.  Egy  fúvóssal
eloltani  a gyertyát.  Fuvással  fSlOeutem  a  tüzet.  2) A
levegőnek  oly  erős  mozgása, vagyis  oly  szél,  mely-
nek /W hangját  hallani.  V.  ö. FÚ, ige.

FUVAT,  (1), (fá-v-at)  fa.  tt.  fuvat-ot.  Mit  a
szél  öszvefd.  Hófuvat,  azaz  szél  által  öszvetorlasztott
hó.  Homokfuvat.  Némely  vidékeken  hibásan  : fuvdt.

FÚVAT,  FUVAT, (2),  (fú-v-at)  miveltető,  m.
fuval-tam,  —tál, —ott.  Eszközli, meghagyja,  hogy
fújon.  Magyart  fuvatni  (valamely  favóhangszeren).
Indulót  fuvatni.  V.  8. FÚJTAT.

FUVATAG,  (fa-v-at-ag)  fa.  tt  fuvatag-ot.  1)
Szélzivatar, mely  mindent  öszverissza  fd,  főrgeteg.
„Szélnek  nagy  favataga"  (procells  venti.  Tatrosi
cod.).  „Az  ő mennydörgése  szava  megrettentí  a  föl-
det, az éjszak!  szél  fuvatagja  és  a  szélnek  öszregyü-
lése."  (Sirák  fia  43.  18.  Káldi).  2)  1.  FUVAT, (1).

FUVATAGOS,  (fu-v-at-ag-os)  mn.  tt.  fuvata-
gos-t  v.  —öt,  tb.  —ok.  1) Fnvataggal járó,  páro-
sult ,  fergeteges,  zivataros.  Fuvatagos  tsél,  égi  hábo-
rú, tápor,  jégeső.  V.  8.  FUVATAG.  2)  Szél  által
öszvetorlódott,  favatos.  Fuvatagos  hóhalmok.  Fuvata-
gos  utak, árkok  V.  ő. FUVAT, (1).

FUVATYÚ,  (fuv-aty-ú)  fa.  tt  fuvatyu-t.  Esz-
köz, készület, melylyel  Tatamit, pl. tüzet fújni  lehet,
fnjtató.

FUVINT,  (fa-v-int)  áth.  m. fuvint-ott,  htn. —ni
v.  —ont.  Gyöngén  fű;  egyet  vagy  egyszerre  fii.  „A
kürtöt kivötte . . . . s  megfavintotta  keletre, nyugot-

ra, dé're s északra."  Székely  népmesék.  (Kriza  Já-
nostól).

FÚVÓ, (1),  (fa-v-ó)  mn.  tt.  fuwí-l.  1)  Mivel
fújnak.  Fúvó  esS.  2)  Mit  fújni  lehet  Fúvó  hang-
sterek.

FÚVÓ,  (2), fa. 1. FUVATYÚ.
FUVÓCSÖ,  (fúvó-cső)  ősz.  fa.  CsS, mely  által

valamit  fújni,  távolra  fújni  lehet.  Fuvócsoböl  borsó-
snemet  elfújni.  Fuvóctö  a  fujtatókon,  mely  a kinyo-
mult  szelet  kellő  helyre  irányozza.

FUVOGAT,  (fa-v-og-at)  önh. és áth.  m.  fttvo-
gat-tam,  —tál,  —ott.  Folytonosan  vagy  ismételve,
gyakran  fú.  Elténként fuvogat  a itü.  Sípot  fuvogat.

FUVÓHANGSZER,  (fuvó-hang-szer)  ősz.  fa.
Hangszer,  melyet  fúni  kell,  hogy  hangozzék, milye-
nek  a  kürt,  trombita, síp, furulya stb.

FUVÓKA,  (fu-v-ó-ka)  fa.  tt. fúvókat.  A favó-
hangszeraek  azon  vége,  melyet  a  favózenész  szájába
vesz.  Némely sípok fuvókáját  köznyelven  «*oprffof-nak
nevezik.

FUVÓKALYUK,  (fuvóka-lynk)  ősz.  fa.  Lyuk
a  favóhangsser  favókáján.

FUVÓKAR,  (favó-kar)  Ősz.  fa.  Rúd  vagy  nyél,
melylyel  a  kovácsok  fujtatóját  mozgatják.

FUVOLA,  (fu-v-ol-a)  fa.  tt. fuvolát.  Fuvóhang-
szer, mely végig  kifúrt  egyenes  csőből  áll, s  lyukak-
kal  és billentyűkkel  van  ellátva. (Flauta, flóta).

FUVOLAHANG,  (fuvola-hang)  ősz.  fa.  Hang,
melyet  a  fuvola  ad,  ha  bele  fújnak  vagy  játsza-
nak  rajta.

FUVOLÁS, (1), (fu-v-ol-a-as)  fa.  tt.  fuvolás-t,
tb.  —ok.  1)  Személy,  ki  fuvolán  játszik, vagy ki kü-
lönösen  fuvolával  keresi  élelmét.  Snerenctétten  fuvo-
lát.  2)  Fuvolacsináló.

FUVOLÁS, (2),  mn.  tt. fw>olát-t  v.  — át, tb.
—ok. Fuvolával  biró,  ellátott.  Fuvolát  tenés*.  Fuvo-
lát  bolt.

FUVOLATOK,  (favola-tok) ősz.  fa.  Tok,  mely-
ben  a  fuvolát  tartják.

FUVOLÁZ,  (fu-v-ol-a-az)  önh.  m.  fvjoolát-tam,
—tál,  —ott.  Fuvola  nevű  hangszeren játszik. V. ö.
FUVOLA.

FUVOLYA, (fa-v-oly-a) 1. FUVOLA.
FUVOLYÁS; FUVOLYÁZ, lásd : FUVOLÁS;

FUVOLÁZ.
FUVÓMÍV,  (favó-mív)  ősz.  fn.  Fúvó vagy  fúj-

tató, egész  készülettel  véve.
FUVÓMÜ,  1. FUVÓMÍV.
FUVÓNYEL,  (favó-nyél)  ősz.  fa.  lásd  : FUVÓ-

KAR.
FUVÓTALP,  (fúvó-talp)  ősz.  fa.  Állás  vagy

emelvény,  melyre  a  fúrót  helyezik,  különösen  az  or-
gonák,  kovácsfnjtatók,  bányai  farok  talapzata.

FŰ, elvont  gyökelem  és gyök.  1) Hangutánzó
ezen  szókban  :  füty,  fütty,  fütyül,  füttyén.  2) Rokon
a fS  igével  ezekben : fül  (fü-ül  v.  fö-ül) fU  (ffi-ít  v.
fő-ít)  és füst.  3) Rokon a fe,  ft  gyökökkel  ezekben  :
függ,  fül.
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FŰ,  (eredeti  értelménél  fogva  :  mi  fölfelé  nS,
rokon  vele  a  hellén  g.ro>  s  ettől  qpt-TÓr,  ám.  növény;
MÍnai  nyelven  is fúng,  aiu. fííj  fű.  tt.  füvet  v.  füvet.
Személyragozva  : füvem  v, füvem,  füved  v. füved,  fű-
ve  stb.  1)  Széles  ért.  így  neveztetnek  mindazon nö-
vények ,  melyeknek  leveleik  igen  keskenyek,  s  alsó
részeik  szorosan  a  szárhoz  ragadvák,  száraik  pedig
üresek  ét  jobbára  bütykösek.  Ide  tartoznak  a  külön-
féle  gabona-fajok.  2)  Szorosb  és  azokottabb ért.  a
fcunemlitctt  növényeknek azon  fajait  értjük,  melyek
vadán  nőnek,  s  a  barmoknak  eledelül  szolgálnak,
mely  esetben  gyünév  gyanánt  használjuk.  Füvei  etet-
ni  a  marhákat.  Füvet  aratni,  kaszálni.  Fűben  járni.
Zöld,  szárat,  sárga  fű.  Harmatos,  kövér fii.  Harmat-
tal  nem kell  nézni  a füvet.  (Km.)  Fii  lepi  az  utakat.
Kősziklákon  termő fű.  Valamit flinek  fának  elbeszélni,
ám.  mindenfelé  elmondani.  3)  Ezen  Öszvetett  szók-
ban  :  másodfü,  harmadfú,  negyedfii,  ötödfü,  hatodfíi,
ám.  esztendei,  évi,  vagy  esztendős,  éves,  de  csak  a
szarvasmarhákról  és  lovakról használtatik.  HarmadfK
üsző,  negyedfii  tinó,  ötUdfti  csikó, azaz mely harmadik,
negyedik,  ötödik évben  rág  már  füvet,  vagyis  annyi
esztendős.

Származékai  : füvei,  füves,  fíleész  stb.
FÜBÉR,  (fű-bér)  ősz.  fű.  Bér,  melyet a  barmok

által  használt  legelőért  kell  fizetni;  legeltetésért  járó
haszonbér.  Kinek  legelője  nincs,  fübérbt'n  legelteti
barmait.

FŰDÜL,  a  székelyeknél  ám. bódul;  gyöke  fűd,
hangokban  is  egyezik  bőd  gyökkel.  K/f  üdül,  ain.  el-
dül,  clbitolyodik  (Kriza J.).

FÜENTE, FÜENTÉBEN,(fü-en-te,  fü-en-te-beii)
ih. Fű  korában,  midőn  még kaszálásra nem alkalmas ;
zöldében,  zsenge  korában.  A  téli  takarmánynak  va-
lót  füente  megetetni.  Oly  képzésű,  mint  ifjonta.

FÜEVÖ,  (fü-evö)  ősz.  mn.  Füvei  élő,  füvön
táplálkozó.  Füeoö  állatok  , pl.  ökrök,  lovak , szarva-
sok,  nyulak  stb.

FÜFAJ,  (fü-faj)  ősz.  fn.  A  széles  értelemben
vett  füveknek  egyes  alosztálya,  pl.  takarmányfüvck,
kerti  füvek,  gyógyfüvek  stb.

FÜG ,  elvont  gyök,  mely  mint  ige,  hangzatos-
ságból  köz  szokás  szerént  kettőztetett g betűvel  hasz-
uáltatik,  1.  FÜGG.  Jelent  felülről  alábajlást,  csün-
gést.  Rokonok  vele  a  német  bückett,  biegen,  beiigen,
hellén  nro-^tj,  szanszkrit  bhítj  (görbéd)  stb.

FUGÁZ,  (fü-gaz)  ősz.  fn.  Elszáradt  füvek  hul-
ladéka  vagy  a  fű  között  termő,  idegen  fajú,  haszon-
talan  vagy  épen  ártalmas  növények.

FÜGE,(1),  (fűg-e)  fn.  tt.  fügét.  1)  Madárfaj,
melynek  fészke  igen  mesterségesen  a  fa  ágáról  alá-
függ-  (Sycalis).  2)  Fügefa  gyümölcse, 1.  FÜGEFA.
Megvan  e  szó  a  latin  ficus,  olasz  fico,  franczia  figue,
spanyol  Mgo  , higiut,  angol  fig  ,  szláv  figa  ,  dán  ftge,
héber fagg-im  stb.  szókban.  A füge  nem terem tövisen.
(Km.).  3)  A  caikszéki  székelyeknél, ám.  egres.  4)
Átv.  csúfolódás  jele,  midőn  valaki  hüvelykujját  a

mutató  és  közép  ujjak  között  kifítítja,  máskép  fity.
Fügét  mutatni  valakinek.  Köpönyeg  alatt  mutat  fügét,
ám.  alattomban  gúnyolódik,  hatalmas  csúfolódó,  de
csak  akkor,  ha  az  illető  nem  látja.

FÜGE,  (2),  erdélyi  falu  Belső-Szolnok  megyé-
ben; helyr.  Ftlgé-n,  —re,  —rSl.

FÜGEALMA,  (füge-alma)  ősz.  fn.  Fügéhez  ha-
sonló  apró  almafaj  ,  mely  korán  érik,  s  cserjés  fán
terem.

FÜGEBAB,  (füge-bab)  ősz.  fn.  Cserjenövény,
legyező  gyanánt  szétterjedő  levelekkel  és  lepkealakú
virágokkal.  Gyümölcshűvelye  hosszúkás  és  lapos,  s
magvai  gömbölyüsek  vagy  laposak,  simák  vagy  sző-
rösek , melyek  némely  fajai  a  babhoz  hasonlítanak ;
máskép  :  csillagfürt,  (lupinus);  különösebben  pedig
így  neveztetik  & fejét-  csillagfürt  (lupinus  albus).

FÜGECSIGA,  (füge-csiga)  ősz.  fn.  Csigafaj,
mely  alakjára  nézve  a  fügefa  gyümölcséhez  hasonlít.
(Murex  v.  Bulla  ficus).

FÜGÉD,  falvak  Abaúj  megyében;  (ALSÓ—,
FELSŐ-),  továbbá  Heves  megyében;  (KIS—,
NAGY—)  és  Erdélyben  Torda  megyében  (ALSÓ—,
FELSŐ—);  helyr.  Füged-én,  —re,  —rSl.

FÜGÉDED,  (füg-e-ed-ed)  mn.  tt.  fUgéded-ét.
Minek  a  fügefa  gyümölcséhez  hasonló  alakja  van.
Filg/ded  alma.  Fügéded  csigák.

FÜGEERDÖ,  (füge-erdő)  ősz.  fn.  Erdő,  mely
fügefákból  áll.

FÜGEFA,  (füge-fa)  ősz.  fn.  Fanem,  melynek
körtealakú,  húsos gyümölcse  legott  előbuvik , s  virá-
gait  és  magvait  magában  rejti,  és  pedig  a  virágok
ugyanazon  fán  vagy  mind  hímek  vagy  mind  nők,
vagy  néha vegyesek.  A  közönséges  füge  (Ficuu  cari-
cu)  Ázsiából  került  hozzánk,  melynek  gyümölcseit
nyersen  vagy  aszalva,  sőt  gyógyszerül  is  használják.

FÜGEFALEVÉL,  (füge-fa-levél)  ősz.  fn.  A
fügefának  levele.

FÜGEFÉSZÉK,  (fúge-fészék)  ősz.  fn.  Füge
nevű  madár  fészke,  melynek  szerkezete  igen  mester-
séges.  V.  ö.  FÜGE,  (1).

FÜGEGARABÓ,  (fúge-garabó)  ősz.  fn.  Garabó
vagyis  kosár,  melybe fügét  raknak,  tovább  szállítás
végett.

FÜGEGUBÓBOGÁR,  (füge-gubó-bogár)  ősz.
fű.  Apró  vöröses  légyfaj  ,  fehér  szárnyakkal,  mely
tojásait  a  vadfüge  gyümölcsébe  rakja  le,  mi által  ez
nagyobb,  s  édesebb  lesz  én  korábban  megérik.  (Cy-
nips  pseues).

FÜGEKERT, (fúge-kert) ősz. fn. 1. FÜGÉS, fn.

FÜGEKOSÁH, (füge-kosár) ősz. fn. 1. FÜGE-
GARABÓ.

FÜGEKÖRTE,  (füge-körte)  ősz.  fn.  Körtefaj,
mely  alakjára  nézve  a  fügéhez  hasonló.

FÜGÉMADÁR,  (füge  madár) ősz.  fn. Sárga po-
szűtufaj,  mely  a  fügefákon  tanyázó  legyeket  va-
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dászsza,  e  ízletes  húsa  miatt  az  olaszok  kedves  nya-
lánksága.

FÜGEMOH, (füge-moh) ősz. fn. Tengeri növény,
mely  levélkéinek  alakja  és  öszveköttetése  miatt né-
mileg  hasonló  ás  indiai  fügefa  tüskés  bütykeibe*.
(Corallina  opnntia).

FÜGÉS,  (1),  (fúge-es)  mn. ti  fügéi-t  v. —ét,
tb.  —de.  Fügékkel  bővelkedő, kereskedő,  ellátott,
fűszerezett,  készített.  Fügét  vidék.  Fügét  alatt.  Fü-
gét  bolt.

FÜGÉS,  (2),  fn.  tt.  fügét-t,  tb.  —e*.  Kert,
melyben  fügefái  tenyésznek.  Olyan  szó,  mint  : mii-
vét, körtvélyet  stb.

FÜGESAJT,  (füge-sajt)  ősz. fn.  Mondolával  és
fűszerekkel  vegyitett  és  sajt  formára alakított  fügék.

FÜGESÜLY,  FÜGESÜMÖLCS,  (füge-süly  v.
-sttmölcs) ősz.  fn.  1. FÜQGÖLY.

FÜGG, (füg-g,  1. FÜG)  6nh. m. függ-tem  v.füg-
göttem, függtél  v. fUggVUél,fUgglitt,}itu.  —niv. — eni.
Eredetileg füg,  melyhez  nagyobb  nyomatossig végett
még  egy  g  járult  1)  Mondjak  akármily  testről, mi-
dőn  valamihez akasztva  vagy  valamibe  akadva  ter-
hével  felülről  lefelé  hajlik,  s ac akaszték  felbomlásá-
val  vagy  elhárulásával  alá  is  esik.  Függ  a  ruha  a
fogaton.  Gyümölct  függ  áfán.  Akautófán  függeni.
Új  ttita  ttegen függ.  (Km.) Függ  a  bakaUó  a  etitmán.
Ctak  úgy  függnek  róla  a  rongyok. Egy hajttálon  függ.
A  gyermek  függ-lóg  anyja  nyakán.  AláfUggenek,  le-
fUggenek  a  rajtok.  2)  Átv.  távolító  ragu  nevekkel,
ám.  valaminek  eredete,  oka,  föltétele  máshonnan,
mástól  származik.  TSled  függ  jövendő  boldogtágom.
Éten  dolog  sikerétől  igen  tok függ.  8)  Átv.  távoUtó
ragu  névvel,  ám.  valakinek  alá  van  rendelve.  Át
alattvalók  elöljáróiktól  függenek.  A  kevély  tenkitSl nem
akar fttggeni.  V.  ö.  CSÜGG.

FÜGGÁGY,  (fflgg-ágy)  ősz.  fn.  Hintáiható,  ló-
bálható  ágy,  mely  akasztókról  függ  alá.

FÜGGED, (fúg-g-ed)  önh. m. függed-tem,  —tél,
—itt  v.  —t.  Valamihez  oda akad és függve  marad.

FÜGGEDELÉM,  (füg-g-ed-el-ém)  fn. tt  függe-
delmet.  Alárendelt  állapot, midőn valaki  bizonyos  te-
kintetekben  mások  parancsához,  rendeletéhez  tarto-
zik  alkalmazkodni.  Rövidebben  :  függelem.

FÜGGELÉK,  (füg-g-el-ék)  fn.  tt.  függelék-ét.
1) Olyas, mi  a  dologhoz  szorosan  nem  tartozik, s
csak  hozzá  van  akasztva.  Függelék  valamely  tudomá-
nyát  munka végén.  2)  Valamely  ékszer, diszjel  a  tes-
ten,  ruházaton.  Függelék  a fülekben.  Mellfüggelék.

FÜGGELEM, (fúg-g-el-ém) fn. 1. FÜGGEDE-
T FM

FÜGGÉLY, (fflg-g-ély) fn. 1. FÜGGENTYÜ.

FÜGGÉLYES, (ffig-g-ély-és) mn. 1. FÜGGIRÁ-
NYOS.

FÜQGENTYÜ,  (füg-g-en-ty-ü)  fn.  tt.  függen-
tyü-t.  Egyik  végénél  bizonyos  ponton  megerősített,
másik  végén  pedig  sulylyal ellátott és aláfűggő  zsi-
nór,  fonál,  sodrony  stb.  mely  megmozdítva  ide-oda

ingadoz.  (Pendulum).  Óra  függentyüje.  Máskép  :
lógony.

FUGGENYÖS,  (fdg-g-eny-ő-s)  mn.  tt  függe-
nyöt-tv.  —eí.tb.  —ék.  Lejtős,  hajlós.  FüggenySt
domb. Baranyai  szó.

FÜGGÉR,  (ffigg-ér)  ősz.  fn.  A  mellben  levő
nagy  ütér.  (Artéria  aorta).

FÜGGÉS,  (füg-g-és)  fn.  tt. függét-t,  tb.  —ék.
Állapot,  midőn  valami vagy  valaki  függ.  Különösen
társadalmi ért. alárendeltség.  A* oltóbb  íitttek  függét-
ben  vannak a féltőbbektől.  V.  ö.  FÜGG.

FÜGGESZKÉDIK,  (füg-g-esz-kód-ik)  k.  m.
függettkéd-tem,  —tél,  —itt.  Valamire  úgy  felakaszt-
ja,  felköti  magát, hogy  aláfüggjön  róla.  A  gyermek
anyja  nyakába  vagy  nyakára  függettkedik.

FÜGGESZT,  (füg-g-esz-t)  áth.  m.  függettt-ítt,
htn. —ni v.  —ént.  1) Valamit  úgy  felakaszt,  felköt
valahová, hogy  függjön.  A  ruhát  ttegre  függenteni.
Át  érdempéntt  mellre  függenteni.  A  ttiványt  felfüg-
gettteni.  Az  óralánetot  kifüggettteni.  2)  Átv.  büonyot
tárgyat  valamitől  felfüggettteni,  ám.  annak  teljesíté-
sét  feltételhez  kötni.  Nem kell  mindent  mát  orrára
függestteni,  ám.  nem  kell  mindent közleni,  tudatni.
Valakit  hivatalától  felfüggettteni,  ám.  annak  gyakor-
latától  ideiglen  megfosztani.

FÜGGESZTEK,  (füg-g-esc-t-ék)  fn.  1. FÜGGE-
LÉK.

FÜQGESZTÉS,  (füg-g-esz-t-és)  fn.  tt.  fíiggett-
tét-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  valamit  függő
állapotba  helyezünk,  Felfüggetttét,  kifüggetttét.  V.  ö.
FÜGGESZT.

FÜGGESZTETT,  (füg-g-esz-t-étt)  mn. tt.  füg-
getttétt-et.  Ami  függő  helyzetbe,  állapotba  van  téve,
akasztott.  Stégre  függetttetl  kép,  tükör. Fára  függett-
íett  hadi kém.

FÜGGETLEN,  (füg-g- et-len) mn. tt.  független-t,
tb.  —<*.  Átv.  1) Szabad  akarata,  őnállásn, ki  né-
mely  szorosabb  társadalmi  vagy  hivatali  viszonyok
által  nincs  lekötve,  tetteiben  akadályozva; külső  fe-
lelőségektől  ment. Független  polgár.  2)  Semmi  színe-
zett  párthoz  nem tartozó,  saját  meggyőződését  köve-
tő.  Független  hírlapíró,  megyei  ttónok.  3)  Határozói-
lag, ám.  függetlenül.

FÜGGETLENÍT, FÜGGETLENÍT,  (ffig-g-et-
len-ít)  áth.  m.  függetlentt-itt,  htn.  —m  v.  —em.
Független  állapotba  helyez, függetlenné  tesz.  V.  ö.
FÜGGETLEN.

FÜGGETLENMÚLT,  (független-múlt)  ősz.  fn.
L.  MÚLT alatt.

FÜGGETLENSÉG,  (fúg-g-et-len-ség)  fn.  tt.
függetlentég-ét.  Állapot,  midőn valaki  bizonyos  tekin-
tetben  és  viszonyoktól  nem függ.  Polgári,  tártadalmi
függetlentég.  Vélemény-függetlentég.

FÜGGETLENÜL, FÜGGETLENÜL,  (ftg-g-et-
len-ül)  ih. Szabad  akaratúlag, önállóan,  hivatali vagy
szorosabb  társadalmi  viszonyok  által  le nem  kötve.
V.  ö.  FÜGGETLEN.
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FÜGGIRÁNY,  (függ-irány)  ősz.  fő.  Irány,
ragyis  vonal,  melyben  akkor  van  a  test,  midőn  vege
valamire  függesztve  hosszában  véve  önkéntesen  a
föld  középpontja  felé  irányzódik.

FÜGGIRÁNYOS,  (függ-irányos)  ősz.  mn. Oly
irányban  levő  vagy  álló,  melyet  a  lefűggő  testek  kö-
vetnek, midőn  minden  akadály,  s  ide-oda  hajlítas
nélkül  önkéntesen  a  föld  középpontja  felé  sietnek.
Függirányos  vonal. FUggirdnyos  fagyökér,  mely  egye-
nesen  megy  le a  földbe. (Perpendicularis).  Ellentéte :
fekirányos.

FÜGGLÁNCZ,  (fűgg-láncz)  ősz.  fn.  Láncz,
melylyel  a  lejtőn  ereszkedő  szekér  kerekét  megkötik.

FÜGGMÉRTÉK,  (fúgg-mórték)  ősz.  fn.  Végén
ólommal  vagy  más  nehéz  testtel  ellátott zsinór, mely-
lyel  az ácsok,  kőmívesek  stb.  a  gerendák,  falak  stb.
fekvését,  fekirányosságát  meghatározzák.  (Schnur
und  Blei).

FÜGGÓN,  (függ-ón)  ősz.  fn.  1.  FÜGGMÉR-
TÉK.

FÜGGŐ,  (1),  (fűg-g-ő)  mn.  tt. függö-t.  1)  Ami
függ.  Szegen függő  szita.  Fogaton  fllggö  ruha.  Szülei-
tSl függő  gyermek.  Senkitől  sem függő  szalad  ember.
Sorttól  függő  állapot,  nyereség.  V.  ö. FÜGG. 2)  Átv.
kétes, bizonytalan,  határozatlan. Függőben  hagyni  va-
lamit.  Függőben  lenni,  maradni.  Függőben  tartani.
Függő  félben  van.

FÜGGŐ,  (2),  (1. föntebb)  fn.  tt.  függS-t.  Fülbe-
való ékesség,  pl.  karika.  Aranyfílggb',  etUstfUggS,  réz-
függS.  Filggőket  viselni.

FÜGGÖÁGY,  (függő-ágy)  ősz.  fn.  1.  FÜGG-
ÁGY.

FÜGGÖCZINKE,  (függö-czinke)  ősz.  fn.  Czin-
kefaj  ,  mely  ágbegyre  szokta  fészkét  rakni, honnan
erszény  gyanánt  alá  függ.

FÜGGÖHÁLÓ,  (függő-háló)  ősz.  fn.  Vadászhá-
ló, melyet  a  madarászok  a  szoros  átmeneteken  fel-
pányváznak,  s  vele  a  közön  átmenő  vagy  repülő ma-
darakat  öszvecsapjik.

FÜGGŐHÍD,  (fűggö-híd)  ősz.  fn.  Híd,  melynek
talapzata úgy van  a  hidlábakra  alkalmazva,  hogy né-
mileg  függni  látszik  rolók.

FÜGGÖLEG,  (füg-g-ő-leg)  ih.  Függő  állapot-
ban.  Különösen  1) Másnak  alárendelve,  más  akara-
tától, parancsától, véleményétől stb.  függve.  2)  Függ-
irányosan.  V.  ö.  FÜGGIRÁNYOS.  3)  Kétesen,  bi-
zonytalanul,  el  nem határozva,  el  nem  tökélve.

FÜGGŐLEGES ,  (fúg-g-ö-leg-és)  mn. tt.  függő-
legés-t  v.  — ét,  tb.  — ék.  1.  FÜGGIRÁNYOS.

FÜGGÖLY,  (füg-g-öly)  fn.  1. FÜGÖLY.
FÜGGÖMADÁR, (függő-madár) ősz. fn.  1. FÜG-

GÖCZINKE.
FÜGGÖMÚLT,  (fűggö-múlt)  ősz.  fn.  L.  MÚLT

alatt.
FÜGGÖNY ,^(füg-g-öny)  fn.  tt.  függőny-t,  tb.

—84.  Kelme- vagy  szövetdarab,  vagy  ezt  pótoló va-
lami , mely  takaró,  elfődő  gyanánt  íuggesztetik  vn'a-

AKAD.  *1»Y  SZOTÍ1.  H.  KOI.

mi  elé.  Ágy függöny,  ablakfUggUny  ,  színpadi  fllggSny,
ajtófüggöny.  A  függönyt  felhúzta,  széthúzni,  leereszteni,
Sszvehúzni.  Átv.  ami  valamit  eltakar,  tudomás  elől
elrejt.  Húztuk  félre  a függönyt,  is  lássuk,  mi  lappang
mögötte,.

FÜGGÖNYÖS,  (ffig-g-öny-ös)  mn.  tt.  függO-
nyöi-t  v.  —íí, tb.  — ék.  Függönynyel  ellátott,  föl-
szerelt.  FüggOnyös  ablakok.

FÜGGÖNYKARIKA,  (függöny-karika)  ősz.  fn.
Karika,  melyről  a  függönyrúdra  akasztott  függöny
alálógg.

FÜGGÖNYRÚD,  (fűggöny-rúd)  ősz.  fn.  Rúd,
melyre  a  függönytartó  karikákat  húzzák.

FÜGGÖPECSÉT,  (függő-pecsét)  ősz.  fn.  Külö-
nös  szelenczébe  öntött  és  nyomott  pecsét,  mely  ás
illető  oklevélhez  zsinór  által  fúggesztetik.

FÜGGÖPECSÉTÉS,  (függő-pecsétes)  ősz.  mn.
Függöpecséttel  ellátott.  Függöpecsétes  oklevél.

FÜGGŐS,  (fúg-g-ö-s)  mn.  tt. fuggös-t  v.  —ét,
tb.  — ék.  1)  Függővel  ékesített,  ellátott.  Fitygüs  fll-
lek.  V.  ö.  FÜGGŐ,  fn.  2)  Függő  állapotban  levő,
függni  szokott  Függős  czinke.  (Beutelmeise).

FÜGGÖSAS,  (függő-sas)  ősz.  fn.  A  faépületben
azon  függiranyos  szobor,  melybe  a  bornákat  vagyis
gerendákat  beleeresztik, s  mely  ezeket  öszvetartja.
Ily  függösasok  vannak  a  fódélalkotmanyon  is.

FÜGGÖSASDÚCZ,  (függő-sas-dúcz)  ősz.  fn.
Dúcz,  mely  a  házfödél  fúggősasának  támaszul
szolgál.

FÜGGVÉNY,  (füg-g-vény)  fn.  tt.  függoény-í,
tb.  —ék.  Rövid írás, kis  czédula,  melyet  valamely
köteghez,  csomaghoz , áruhoz,  pénzes  zacskóhoz  stb.
hozzá  csatolnak,  s  melyen  föl  van jegyezve,  mi  fog-
laltatik  bennök.  (Etiquette).

FÜGGVÉNYÉZ,  (füg-g-vény-éz)  áth.  m.  függ-
vény ez-tem,  —tél,  —üt.  Függvénynyel  ellát.  Függ-
vényezni  az  általküldStt,  vagy  elszállítandó  csomago-
kat.  V.  ö. FÜGGVÉNY.

FÜGÖLY,  (füg-öly)  fn.  tt. fügöly-t,  tb.  —ük.
Kérges  bőrkinövet,  főleg  az  alfél  és  nemzőrészek  tá-
ján.  (Condyloma).

FÜHEGYEN,  (fü-hegyen)  ősz.  ih.  A  székelyek-
nél  s  Tisza  mellékén ám.  tevaszszal,  a  legelső  fű  nö-
vésekor.

FÜIZÜ,  (fü-izü)  ősz.  mn. Minek  ize  olyan, mint
a  fűé.  Füizti  libahús.

FÜJEL,  (fű-j-el).  Vasmegyei  tajszó.  1.  FŰVEL.
FÜJT, FÜJTÉS,  1.  FŰT, FŰTÉS.
FÜKOSÁR,  (fü-kosar)  ősz. fn.  Fühordasra hasz-

nált  kosár.
FÜL,  (sínai  nyelven :  oll)  fn. tt. fül-ét.  Erede-

tileg  valami  fel-  vagy  kiállót,  a  fejből  kinövő  részt
jelent.  V.  ö.  FŰ,  gyökelem.  Jelenti  az  emberek  és
inas  állatok  hallóérzékét,  mely  a  fejből  kinyúló por-
czogóból,  s  a  fej  belsejében  sajátságos  alakú  és szer-
kezetű  üregből  áll.  Nagy,  kicti,  hosszú,  rövid,  egye-
nes, konya  v.  lekonyuló,  siska,  hegyes  fülek.  Jó  füle
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van.  Cteng  a füle.  Fülébe  tiuogni,  kiáltani  valakinek.
Egyik  fülén  be-,  marik fülén  Icibociálani  a  hallottakat.
Fülénél  fogva  vetetni  valakit. Fülét  vájni.  Füllel  hal-
lott  tanú  (testis auritus).  Sok  fül,  houtu  kén.  (Km.).
FUlig  elpirult.  Fülig  van  ae adósságban.  Fülét  bedugni
a»  igaimonddt  elöl.  Még  a  fülét  tem  motdtíja,  ám.
igen  csendé* vagy  huta. Még a fülét  tem vakatya, ám.
igen szorgalmatos.  Ha  kell  valami,  billegesd  füleidet,
(tréfás  km.).  Két  egyirányot  fűlt  van, ám. igazságos,
nem részrehajló.  Réten a  füle,  un.  hallgatódzik,  vi-
gyáz. Sok merne,  tok füle  van  a  királynak.  (Km.)  Át
erdőnek  w  van füle  ét  a  mertnek  neme.  (Km.)  Se fü-
le,  te farka,  ám. rendecetlen zagyvalék. Fülébe  jött  a
húr, ám. hallotta,  Élet  füle  van, ám.  tisztán,  igen  jól
hall.  Fülem  hallatára  mondotta.  A  pap  it  ctak  ott
dorgálja,  amit  neme lát,  füle  hall.  (Km.)  Stemftíl  v.
nemfülei,  ám.  igen  vigyázó,  figyelmetes.  Bal  fül,
jobb fül.  2)  Átv.  némely  edények  és  eszközök  fül-
alakú  fogantyúja  v.  lyuka.  Korsó füle,  kánná,  détta,
lajtár  füle.  Fatekakat  füleiknél  fogoa  Sttvefiimi.  Tű
füle.  3)  Alsó  beszédben  : nagy  füle  van,  ám.  szamár,
ostoba.

Származékai  : fülel,  fület,  fületlen  stb.

FÜL,  (ffi-fil  v.  fő-ttl)  önh. m. fül-Í.  Tulajdonkép
valamely  zárt  helyről  mondják,  midőn  hőség  terjed
el  benne,  midőn  a  meleg  részecskéket magába  veszi.
FŰ  a  kemenete,  kályha,  terem,  itoba. Éten terem  kSny-
nyen  fül.  Szélesb  árt.  melegszik, melege  lese.  Hül-
fU,  ám.  majd  fázik,  majd  kimelegszik  félelmében,
•avarában. V.  ö. FŰT.

FÜLÁR,  (fül-ár) ősz.  fn.  1. FÜLFOLYÁS.

FÜLBEDUGVA,  (fúl-be-dugva)  ősz.  ih.  Füleit
befogva,  hogy  valamit ne  hallhasson  vagy  ne  kelljen
hallania.

FÜLBEOTÓNÁS, (fülbe-gyónás) ősz. fn. lásd :
FÜLGYÓNÁS.

FÜLBELI, (fűl-beli) ősz. fn. 1. FÜLBEVALÓ
és FÜGGŐ, fn.

FÜLBEMÁSZÓ, (fúlbe-maszó) öaz. fn. 1. FÜL-
BOGÁR.

FÜLBEVALÓ,  (fülbe-való)  ősz.  fn.  Függő,  me-
lyet ékességül vagy más okból fülben  viselnek.  Arany,
etütt  fülbevaló.

FÜLBOGÁR,  (fül-bogár)  ősz.  fn.  Gesztenye-
színű ,  fénye*  rovarfaj  ,  mely  a fák kérgei  és  levelei
alatt tartózkodik,  s a növények  nedveivel  és  gyümöl-
cseivel  él, és melyről azt  tartják,  hogy  az  emberek
füleibe  szeret  mászni.  Fogóalakú  farka  miatt latinul
forficula  atiricularia.

FÜLCSENGÉS, (fnl-crangés)  ősz.  fn.  Sajátsá-
gos  érzés, midőn  a  légfolyás  rendkívüli  módon  hat-
ván  a  füldobra,  csengéshez hasonló  hang  hallatszik.
Különbözik  :  ftiüúgdt.

FÜLCSIGA, (fül csiga)  ősz.  fn.  1)  Boncitani
ért.  a  fülüregnek  csigaalakú  része.  (Concha  auris).
2)  Csigafaj  , melynek  teknői  belülről  fülalakú  szer-
kezetűek.  (Anomia aurita).

FÜLCZMPA,  (fűl-czimpa)  ősz.  fn.  A  külső
fülűek  alsó  húsos része, melyet kifúrnak,  hogy  füg-
gőt akaszthassanak  bele.  A  felső  rész  porctogó.

FÜLD, (ALSÓ—, FELSŐ—, KÖZÉP—),  fal-
vak  Erdélyben,  Kolos megyében.

FÜLDAG,  (fül-dag)  ősz.  fn.  Dagfóle  bántalom
a  fülekben.  V.  ö. DAG.

FÜLDAGANAT,  (fül-daganat)  1. FÜLDAG.
FÜLDOB, (fül-dob)  ősz.  fn.  A  fül  belrészeinek

egyike,  azaz  hártya,  melynél  a  fáltöltsér  végződik,  s
melyben  a  benyomult  levegő  megütközvén visszhang-
zik.  (Tympanum).

FÜLDOBHÁRTYA,  (fúl-dob-hártya)  ősz.  fn.
Vékony  hártya,  mely  a  fül  dobüregén  kifeszül,  s  a
benyomult  levegőt  visszhangoztatja.

FÜLDOBÜREG,  (fúl-dob-üreg)  ősz.  fn.  Üreg a
fül  belsejében,  mely  fölött  a  dobhártya  kifeszül.

FÜLE,  falvak  Fejér  megyében,  továbbá  Er-
délyben  Udvarhely  székben,  és  Torda  megyében
(ALSÓ—, FELSŐ—); helyr.  Fülé-n,  —re,  —rSl.

FÜLED, FÜLED,  (fő-ül-ed)  önh. m.  füled-lem,
—tél,  —t  v.  —étt.  1)  A  bevett  nagy  melegség  mi-
att  párologni  kezd,  romlásnak,  rohadásnak  indul.
Füled,  megfüled  a  nedveién  Otmerakott  tténa.  Füled
a  nellöseüen  kamarában  áUé  gabona.  2)  Fonynyad.
Fülednek  át  Suuerakott  dohánylevelek.

FÜLEHÁZA,  falu Erdélyben  Torda megyében;
helyr.  Ftilehátá-n,  —rá, —ról.

FÜLEK, mezőváros Nógrád  megyében; helyr.
Fülek-én,  —re,  —rSl.

FÜLEK-KELECSÉNY, falu Nógrád megyében;
helyr.  Keleaény-be,  —ben, —bSl.

FÜLEK-KOVÁCSI,  falu  Nógrád  megyében;
helyr. Kovácri-ba,  —bon, —ból.

FÜLEK-PÜSPÖKI,  falu  Nógrád  megyében;
helyr.  PiHpöki-be,  —ben,  —böl.

FÜLEL,  (fül-el)  önh.  m.  fülel-í.  1)  Hallgat,
semmit  sem szól.  2)  Különös  figyelemmel  hallgatód-
zik.  Minden  ttóra fülel.  „Füleiddel  fülelted  (füleljed)
föld,"  (auribus  percipe  terra). Tatrosi cod. „Csendes-
ség  leve, s mindnyájan  vigyázva  füleltek.*  (Szabó
D. Aen.)  3)  Füleit  hegyezi, fölmerevíti.  Fülel  a m-
laj  csikó, paripa.  4)  Öszvetett  :  lefülel,  áth. ért  ám.
fülénél  fogva  lekap,  lenyom.  Lefülelni  a  lertéit,  vá-
gómarhát.  Köz nyelven  :  húsz  körmére leránt, lehúz.
Lefülelték  a  hajdúk  ét  megcsaptak.

FÜLEMILE,  (a  hellén  (fdo^la,  ásóból  köl-
csönöztetett, a  török nyelvben  bülbül)  fn. tt.  fülemilét,
tb. ftilemilék.  Ismeretes  madárfaj  a billegények  nemé-
ből ,  melynek  gyönyörű  éneke  minden  egyéb  mada-
rakéinál  kedvesebb. (MotacUla luscinia). Erdei  fülemi-
le, mely erdőkben, ligeti  fülemüe,  mely ligetekben, ker-
tekben  tartózkodik.  Pap  fülemüe,  máskép  postdta.
Újabb  neve  a  fülemilének  :  csalogány  és  etattogány.
A hellénben  eredeti jelentése:  alma- v.  gyümSletkedvelS.

FÜI.KP,  (1),  (hellén  eredetű,  atn.  lókedvelő,
lovag)  ttrfi  kn.  tt  Fülep-et.  Philippus.  Máskép  :  Fí-
lep.  St.  Flllep  apóitól.  Fiilep  a fülét!  (Km.).
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FÜLEP,  (2),  puszták  Szabolcs  és  Szála  me-
gyében ; helyr.  Fülep-én,  —re,  —rSl.

FÜLEPHÁZA, puszta  Bihar  megyében; helyr.
Fülepháeá-n,  —rá,  —ról.

FÜLEPSZÁLLÁS,  mezőváros  a  Kis-Kunság-
ban;  helyr.  Fülepttállát  ön,  —ró,  —ról.

FÜLES,  (1),  (fűl-es)  mn.  tt. füles-t  v. —el, tb.
— ék.  1) Aminek füle  van,  tulajd.  és átv. értelemben.
Füles  edény, faték,  kortá.  Füles  tallér.  2)  Különösen,
kitiinó'leg  nagy  füllel  bíró.  Füles  szamár.  Füles  ba-
goly.  3)  Aki  valaminek  hallója  volt.  Füles  tanú.  4)
Szemfület,  ám.  ki  valamire  szemmel,  füllel  vigyáz.

FÜLES , (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt. füles-t,  tb.
—ék.  Kitünöleg  nagy  fülei  miatt  így  nevezik  képes
kifejezéssel  a  szamarat.

FÜLES,  (3),  falu  Sopron  megyében;  helyr.
Fiües-én,  —re,  —rSl.

FÜLES,  FÜLES,  (fü-ül-és  v.  fő-ül-és)  fn.  tt.
fülés-l,  tb.  —ék.  Melegülés.

FÜLESBAGOLY,  (füles-bagoly)  ősz.  fn.  Na-
gyobb  bagolyfaj  , melynek  fején  két  oldalt  hosszú
felálló  tollak  bokrosodnak öszve, s  fülekhez  hasonlí-
tanak.  Úgy  néz, mini  a fülesbagoly.  (Km.).

FÜLESD,  falu  Szathmár  megyében; helyr.  Fn-
lesd-én,  —re,  —rSl.

FÜLESKÉDIK,  (fúl-es-kéd-ik)  k.  m.  füleskéd-
tem,  —tél,  —élt.  Alattomban  hallgatódzik.  Szemfü-
leskedik,  ám.  szemmel,  füllel  vigyáz  valamire ,  les-
kelödik.

FÜLESZT,  FÜLESZT,  (fö-ül-esz-t  v.  fú-ül-
esz-t)  áth.  m. füleszt-étt,  htn.  —ni  v.  —eni.  Valamit
a  beleszorúlt  meleg által  párolgóvá tesz, robaszt  vagy
fonnyaszt.  Fiíleszteni  a  ganéjdombra  hányt  szalmát.
FüUszteni  felfűzés  előtt  a dohányleveleket.

FÜLESZTÉS,  FÜLESZTÉS,  (fű-ül-esz-t-és)  fn.
tt.  fületztés-t,  tb.  —ék.  Melegülés  és  párolgás  által
fonnyasztás.

FÜLETELKE,  falu  Erdélyben, Küküllő megyé-
ben ; helyr.  FUletelké-n,  —re,  — rSl.

FÜLETLEN,  (fül-etlen)  mn.  tt.  f illetlen-t,  tb.
—ék.  Minek  füle  nincsen,  tulajd.  és  átv.  értelemben.
Valakit  fületlenné  tenni.  FUletlen  gomb.  Nem  ér  egy

fílletkn  gombot.  Fületlen  korsó,  fazék.  Határozóilag
ám.  föl  nélkül.

FÜLETLEN,  (fö-ül-etleu)  mn. tt. fületlen-t,  tb.
— ék. Mi nincsen  befütvc. Fiílellen  szoba,  terem,  kály-
ha.  V.  ö.  FÜL.  Határozóilag ám.  füles  nélkül.

FÜLEZ,  (fül-ez)  áth. m. fülez-tem,  —tél,  —étt.
Valamit  füllel  vagy  fülekkel  ellát, átv.  ért.  Füleziii  a
kannákat,  kortókat,  fazekakat,  gombokat.  2)  fjffülez,
ám.  fülét  vágja  le  valakinek  v.  valaminek.  Péter  le-
fülette  a főpap  szolgáját.  Olyan  ige,  mint  lenyakaz,
lefejez.

FÜLFÁJÁS,  (fül-fájás)  ősz.  fű.  Általán,  min-
denféle  fájdalom,  mely  a  füleket  bántja.

FÜLFÁJDALOM,  1.  FÜLFÁJÁS.

FÜLFECSKENDŐ,  (fül-fecskendő) ősz.  fn.  Se-
bészi  eszköz, kis  fecskendő,  mely által a fájós  fülekbe
gyógynedvet  lövetnek  be.

FÜLFOLYÁS,  (fül-folyás)  ősz.  fn.  Genynek
vagy  eves  nedvnek  kiürülése a  halljáraton.  (Otorr-
hoea).

FÜLFÜ,  (fűl-fíí)  ősz.  fn.  Szalmatetőkön  és  régi
falakon  tenyésző  növénynem. (Sempervivum).

FÜLFÜGGÖ,  (fül-függő)  ősz.  fn.  1.  FÜLBE-
VALÓ.

FÜLGOMBA,  (föl-gomba)  ősz.  fn.  A  külső  fül
egészen  véve, porczogós  és  czimpás  részeivel.

FÜLGYÓNÁS,  (fül-gyónás)  ősz.  fn.  Gyónás,
midőn  valaki  bűneit egyedül  a  gyóntató atya  füleibe
súgja,  hogy  mások  ne  hallják;  különböztetésul  a
nyilvános gyónástól,  midőn  (mint  a  protestáns  egy-
házakban  szokás)  a  pap  fenhangon  elmondja az  álta-
lános gyónóvallomást a jelenlévők  nevében,  és  felol-
dozza  őket.  V.  ö.  GYÓNIK,  QYÓNÁS.

FÜLHEGY,  (föl-hegy)  ősz.  fn.  Fűlnek  külső
vége,  csúcsa.  A  szilaj  16  billegeti  fülhegyét.  Elvágni  a
kutyának  fülhegyét.  Fülhegygyei  hallani  valamit,  ám.
valami  hírét,  neszét,  csak  úgy  távolról  hallani.

FŰLIK,  (ftt-ül-ik)  k.  1. FÜL.
FÜLIKER,  (föl-iker)  ősz.  fn.  Növénynem  ás

egy lakiak  seregéből és négyhímesek rendéből.(Diotis).
FÜLJEGY,  (fül-jegy)  ősz.  fn.  A  juhtenyésztők-

uél  ám.  a juhok  fülein  metszett  bizonyos jegy,  hogy
más idegenekéitől  meg  lehessen azokat  különböztetni.

FÜLKALAPÁCS,  (fül-kalapács)  ősz.  fn.  Kala-
pácsalakú  kis  tetem a  földobban,  mely  kifelé  hajlik.

FÜLKANÁLKA,  (fül-kanálka)  ősz.  fn.  Kis  ka-
nálforma  eszköz,  a  fúlüregben  öszvegyttlt  zsír  vagy
mocsok  kitisztítására.

FÜLKARÉ,  FÜLKARÉJ,  (föl-karé  v.  -karéj)
ősz.  fn.  A  külső  fül  egészen  véve,  porczogóstul  és
czimpástul.

FÜLKE,  (föl-ke)  fn.  tt.  fülkét,  tb.  fülkik.  1)
Vakablak.  2)  Nagyobb  üreg,  mely  a  terem  vagy
szoba  falába  mélyebben benyúlik,  s  melyben egy ágy
elfér.  (Alcoven).

FÜLKÖSZVÉNY,  (fül-kösz vény)  ősz.  fn.  Kösz-
vényféle  bántalom  a fölben.

FÜLLENG,  (I.  fiiing)  fn.  tt.  fulleng-et.  1)  Ám.
fiiing, filling, azaz  kis  szölőfej,  vagy  a  nagyobb  sző-
löfejnek  egyes  része.  2)  Némely  állatok,  különösen
kutyák,  tehenek  farkáról,  vagy  juhok  gyapjáról  le-
fűggö  csömbölyék.  Törzsöké  fii,  s  hangváltozva  fül.

FÜLLENGÖ, (föl-lengö) ősz. fn. 1. FÜLBEVA-
LÓ, FÜLFÜGGÖ.

FÜLLENT, FÜLLENTÉS, 1. F1LLENT, FIL-
LENTÉS.

FÜLMILE, 1. FÜLEMILE.
FÜLMIRIGY,  (föl-mirigy) ősz.  fn.  Mirigy  a  fü-

lekben.  V.  ö. MIRIGY.
FÜLMOCSOK, (föl-mocsok)  ősz. fn.  lásd : FÜL-

ZSÍR.
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FŰLŐ, (1),  (fő-ül-ö)  mn.  tt. fUS-t.  Ami fül, me-
legszik.  Fűlő  kályha, kemencze.  Könnyen fiUS  izoba.

FŰLŐ,  (2),  (mint  föntebb)  fa.  Hely,  bová  a
dohánykertészek  a  leezedett  zöld  leveleket  öszvérek-
jak, hogy  fonnyadjanak, és  sárguljanak.  Fűidbe lenni
a  dohányt.

FÜLÖK,  (fül-ők)  mn. és  fn.  tt.  fUlSk-öl.  Nagy
fülű.  FülSk  namár.  Te fűink.  Olyan  szó,  mint: va-
mok,  pofík.  V.  ö. ÓK,  OK képző.

FÜLÖNFÜGGŐ,  (fülön-fűggö)  lásd  : FÜLBE-
VALÓ.

FÜLÖP,  1. FÜLEP.
FÜLPÁHNA,  (fül-párna)  ősz.  fn.  Kisded  ván-

kos,  melyet  az  alvó  a  többi  vánkosok  felett  füle
alá  tesz.

FÜLPE, erdélyi  falu  Csikstékben ;  helyr.  FUl-
pén, —re,  —rSl. Folyó  neve  is.

FÜLPORCZ,  (fül-porcz)  őse.  fn.  A  faikaréjnak
felső  része, mely  porczogóból  áll.

FÜLPÖS,falu Szatbmár megyében; MAGYAR—,
fala  Erdélyben,  Torda  megyében;  SZÁSZ—,  erdé-
lyi  falu  Kolos  megyében;  helyr.  Fülptif-ün,  —re,
—rSl.

FÜLPÖS-DARÓCZ,  fala  Szathmár  megyében;
helyr.  —Daróet-on, —ró,  —ról.

FÜLREVALÓ, (fülre-való)  1. FÜLBEVALÓ.
FÜLSÁR,  (fül-sár)  ősz.  fn.  1. FÜLZSÍR.
FÜLSZAKGATÁS,  (fül-szakgatás)  ősz.  fn. Fáj-

dalmas  érzés  a  fülekben,  mintha  szakgatnák.
FÜLSZIVÁR,  (fül-szivar)  ősz.  fű.  lásd  : FÜL-

FOLYÁS.
FÜLTANÚ,  (fül-tanú)  ősz.  fn.  Tanú, ki  a mon-

dottakat  saját  füleivel  hallotta, s  azokról bizonyságot
mond.

FÜLTISZTÍTÓ,  (fül tisztító) ősz. fn.  Kis  kanál-
forma  vájó  eszköz, a  fűlzsír  kitisztítására.

FÜLTÖ,  (fúl-tő)  ősz.  fn.  A  fejnek  azon  tája,
mely  a  fülek  mögött van.  FUlt&vön  ütni  valakit.

FÜLTÖLCSÉR,  (fül-tölcsér)  ősz.  fn.  Tölcsér-
alaku  eszköz, mely a  fülhöz  tartva a hallást  elősegíti.

FÜLTÖLOB,  (fül-tő-lob)  ősz.  fn.  Gyulad&sféle
bántalom  a  fúltövön.  V.  ö.  FÜLTÖ.

FÜLTÖMIRÍGY,  (fül-t«-mirígy)  ősz.  fn. Mirigy
a  fúltövön.  (Parqlis.  Molnár  Albertnél).

FÜLÜREG,  (fül-üreg)  ősz. fn.  Öblös nyilas, me-
lyen  a  levegő  a  füldobig hat

FÜLÜTÉR,  (ffil-ttt-ér)  ősz.  fn.  Ütér  a  fülben.
V. ö.  ÜTÉR.

FÜLVÁJÓ,  (fül-vájó)  ősz.  fn.  lásd  :  FÜLKA-
NÁLKA.

FÜLVÁNKOS,  (fül-vánkos) ősz. fn.  lásd: FÜL-
PÁRNA.

FÜLVAKARÓ,  (fül-vakaró)  lásd  :  FÜLKA-
NÁLKA.

FÜLVÉSÜ,  (fül-vésü)  ősz.  fű.  Tücsinálók  esz
köze,  melylyel  a  tűkön  likakat  metszenek.

FÜLVIRÁG,  (fül-virág)  ősz.  fn.  Illatos  virága
növúnyfsj  a  kankalinok  neméből,  jobbára  sárga  és

finom  porral  hintett  levelekkel,  melyek  némileg  »
medve  füleihez  látszanak  hasonlítani.  (Primula  au-
ricnla).

FULZÚGÁS, (ful-zúgás)  ősz.  fn.  Zúgás,  melyet
a  fülekben a  levegőnek  rendkívüli  folyása  okoz.

FÜLZSÍR, (fül-zsír) ősz. fn. Sárgás, kövér anyag,
mely  a halljáratban  lerakodik,  hogy azt síkossá tegye,
s  az apró  férgek  bemenetelét  akadályozza.

FŰMAG,  (ffi-mag)  ősz.  fn.  A  közönséges  fűnek
magva,  pl.  szénamag.  Fűmaggal  bevetni  a  kertet.
Szélesb  ért  mindenféle  mag, melyet  a  széles  ért.
vett  füvek  teremnek.  V.  ö. FŰ.

FÜMETSZÖ,  (ftt-metsző)  ősz.  fn.  Éles  vasesz-
köz, melylyel  a  baromnak  adandó  füvet  öszveaprít-
ják.  Ettől  különbözik  a nénametnS  és  nectkamettzS.

FÜNÖTE, (fü-nőte,azaz  fü-nőtte,  L i.  hely) ősz.
fn.  Székely  szó. Fűvel  benőtt  hely.  Oly  képzésű mint
ttúetfe,  mohlrpte  stb.

FÜNÖTÉS,  (fü-nőttes)  1. FÜNÖTE.
FÜNYÜG,  (fű-nyűg) ősz.  fn.  Más  növényeken,

különösen  a  gyapotfákon és  alattok  tenyésző növény,
mely  sűrű  vékony  fonalaival  reájok  tekerődzik.
(Cuscuta).

FÜPÁRNA,  (fű  párna) ősz.  fn.  Gyógyfdvekkel
tömött  párna  vagy  zacskó, melylyel  a  fájós  tagokat
takargatni  szokták.

FÜR,(1),  elvont gyök,  melyből fürdik,  fürge,
frii  (=  fúris), fürj,  fUrt,  fUrkén  szók  és  ezek  szár-
mazékai  erednek.  Legközelebbi  rokonságban  van  a
fér,  för,  fór,  valamint vir  (virgoncz) gyökökkel,  s a
szapora  forgás,  ide-oda forgolódás,  szabad,  önkényes,
kényszerűtlen  mozgás  fogalma  rejlik  benne,  mint
származékai  is  mutatják, s  melyek  különféle  tájszólás
szerént  hangváltozva  is  használtatnak,  pL  fürdik,
férdik,  firgenct,  (virgoncz). Továbbá  hangutánzó gyö-
ke fürétt  (tájszokásilag fírétz  nevű  szerszám) szónak.

FÜR,  (2),  v.  FÜR, fn.  tt/Hr-<,  tb.  — ők.  Egy
az  elvont  für  gyökkel, másképen  :  fürj,  s  jelenti
azon  ismert  vándormadarat a  tyúkok  neméből,  mely
csapatonként  utazik a  nyári  vagy  meleg  éghajlat alá,
s  a  gabonákban  tanyázik.  Nevét  szapora,  könnyű
mozgásától  (V. ö. FÜR), gyors  futásától  vette.  Frit,
mint  a für.  (Km.). Persául  farfur.

FÜR,  (8),  falu  Komárom  megyében;  helyr.
Für-be,  —ben,  —bK.

FÜRDÉS,  (für-d-és)  fn.  Vt. furáit  t,  tb.  —ék.
Cselekvés,  midőn valaki  fürdik.  V.  ő. FÜRDIK.

FÜRDÉSIDÖ,  (fürdés-idő)  ősz.  fn.  Ac  évnek
azon  szaka,  mely  fürdésre  legalkalmasabb,  azaz  ta-
vasz  vége,  nyár  eleje  és dereka.

FÜRDIK,  (für-öd-ik)  k.  m. fUrdtfUem  v. szokot-
tabban  : fürediem,  fürdOttél  v. fürOdtél,  fürdőit  v.  fti-
rOdött, htn. fürdeni  v. fürödni.  Valamely  folyadékban,
különösen  vízben  forgolódva,  firegve,  furögve  mosa-
kodik.  Vagy, mennyiben  a  frit  (firit,  fürit),  szóval
is  rokon  gyökti,  ám. mosás által  tagjait  élénkíti,  fel-
frisíti. Dunában, Bal-aionban fürödni.  Átványot,  gyógy-
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Méret  viccen  fürdeni.  Eleget  fürdik  a  malomkerék,
mégit  fekete.  (Km.)  Tejben,  borban fürödni.  Átv.  fíl-  j
rSdnek  a  verebek,  tyúkok,  midőn  a  porban  hentereg-  j
nek,  forgolódnak.  Tréfásan  szólva,  ám.  megázott, j
leöntötték.  Elért  bennünket  a  tápor,  ugyan  megfü-
rSdtünk.

FÜRDŐ,  (1),  (fúr-d-ö)  mn. tt. fürdő-t.  1)  Aki
vagy  ami  fürdik.  Fílrdö  gyermekek. Fílrdö  vendégek. j
Fürdő  verebek. 2)  Fürdésre  vonatkozó,  fürdésre hasz-
nált ,  tartozó , fürdést  illető.  Fílrdö  idő, fürdő  ing,
fürdő  kád  stb.  de  ezek  rendesen öszvetett  szó  gya- j
nánt  együvé  iratnak  : fürdőing,  fürdőkád,  melyekben
fürdő  inkább  főnévül  tekintetik.

FÜRDŐ,  (2),  (mint  föntebb)  fa.  1)  Fürdésre
különösen  alkalmazott  hely  vagy  gyógy erejű  víz, |
mely  az  illető'  betegeknek  bizonyos  nyavalyák,  bajok  '
ellen  aj&nltatik,  hogy  benne  fürödjenek.  Budai,  tép-  \
licri, fUredi  fürdő.  Dunafürdö,  tengeri  fürdő.  Fürdőbe  '
menni.  Fürdővel  élni,  fürdőt  hattnálni.  2) Valamely
edényben,  különösen  mosakodásra  készített  víz.  Be-
lépni  a fürdőbe.  Nem kell  a  gyermeket  a fürdővel  ki-
önteni.  (Km.)  A  betegnek  fürdőt  készíteni.  Lábfürdö.
Hidegvü-fürdd.

FÜRDÖBÚTOE,  (fürdő-bútor)  ősz.  fn.  Minden-
féle  készület  a  fürdöházakban  és  szobákban,  melyek
a  fürdésre  szükségesek  vagy  azt  kényelmessé  teszik.

FÜRDÖGATYA,  (fürdö-gatya)  lásd  :  FÜKDÖ-
NADRÁG.

FÜRDÖHÁZ,  (fürdő-ház)  ősz.  fn.  Épület  a  für-
dők  számára  vagy  köz  vagy  különös  fürdőszobákkal,
teremekkel,  kádakkal  ellátva,  a  vendégek  kényel-
mére  szolgáló  egyéb  készületekkel  együtt.

FÜRDŐHELY,  (fürdő-hely)  ősz.  fn.  Hely,  hol
fürödni  lehet,  mely  különösen  fürdésre  alkalmas vagy
arra  van  elkészítve.

FÜRDÖING,  (fürdő-ing)  ősz.  fh.  Ing,  melyet  a
fürdő  személy  fürdés  alatt  magára  vesz.

FÜRDŐKÁD,  (fürdő-kád) ősz.  fn.  Kád,  mely-
ben  fürödni  szokás.

FÜRDÖKÖPENY,  FÜRDÖKÖPÖNYEG, (für-
dő-köpeny  v.  -köpönyeg)  ősz.  fn.  Foszlányféle  köny-
nyü  köpönyeg,  melybe  a  fürdőszemély  beleburko-
lódzik.

FÜRDÖLEÁNY,  (fürdő-leány)  ősz.  fn.  Fürdők
készítésével  foglalkodó  leány,  szokottabban  :  für-
dőtleány.  Külön  írva  :  fürdő  leány , ám.  leány , aki
fürdik.

FÜRDÖLEGÉNY,  (fürdő-legény)  ősz.  fn.  Szol-
ga, ki  a  fürdők  elkés zitésével  foglalkodik,  máskép  :
fUrdőslegény.

FÜRDÖMELEGÜ ,  (fürdő-melegü)  ősz. fn.  Oly
melegségü,  milyen  a  fürdésre  legalkalmasabb.  A
hév vizekben  körülbelül  30  foknyi  Réaumur  szerént.
FürdSmelegü  lég.

FÜRDÖMESTER,  (fürdő-mester)  ősz.  fn.  Für-
dőházi  ügyelő,  ki  a  fürdők  számára  a  fürdőket  kel-

lőleg  elrendezi,  s  a  bevett  jövedelemről  az  illető für-
dőbirtokosnak  számot  ad.

FŰRDŐNADRÁG,  (fürdő-nadrág) ősz.  fn.  Vá-
szon  kelméből készített  kurta  nadrág, melyet  a  fürdő
férfiak  magukra  szoktak  venni.

FÜRDÖPÉNZ,  (fürdő-pénz)  ősz.  fn.  Dij, melyet
a  fürdésért fizetni kell, vagy  azon pénz, melyet  valaki
fürdőre  kap  vagy  fürdésre  szán.

FÜRDÖS ,  (für-d-ő-s)  fa.  tt  fürdőt-t,  tb  ők.
Fürdőbirtokos,  ki  a  fürdőt  maga  kezeli  vagy  fürdő-
házi  haszonbérlő.

FÜRDÖSZER,  (fürdő-szer) ősz.  fn.  1)  Fürdőbú-
tor.  2)  Különösen, a  fürdéshez  tartozó  eszközök.

FÜRDŐSZOBA,  (fürdő-szoba)  ősz.  fa.  Külön
szoba,  egy  vagy  több  káddal  ellátva,  a  fürdők
számára.

FÜRDÖVENDÉG,  (fürdő-vendég) ősz.  fa.  Ven-
dég , ki  a  fürdőházat látogatja,  vagy  bizonyos  ideig
fürdés  végett  a  fürdőházbau tartózkodik.

FÜRDŐVÍZ,  (fürdő-víz)  ősz.  fa.  Fürdésre  kü-
lönösen  elkészített  víz.

FÜRDŐZÉS,  (für-d-ö-z-és)  fa.  tt.  fürdőiéit,
tb.  —ék.  Fürdők  használása,  fürdőhelyeken  mulatás.

FÜRDÖZIK,  (für-d-ö-z-ik)  k.  m.  fürdík-tem,
—tél,  —ott.  Fürdőket  használ,  fürdőhelyeken  tölti
az  időt.

FÜRED,  BALATON—,  falu  Szála megyében;
KAPÓS—,  falu  Somogy  megyében;  TISZA—, me-
zőváros  Heves  megyében;  helyr.  Füred-én,  —re,
—röl.

FÜREM,  (fiir-em)  elvont törzsök,  mely  egyedül
a füremedik,  fiiremedés  szókban  él.  Jelent  élénk moz-
gást, elevenséget,  friseséget,  mint gyöke  für  mutatja.
V.  ö. FÜR.  i'iirmöl  szóban  pedig  úgy  látszik  hang-
utánzó.

FÜREMÉDÉS,  (für-em-éd-és)  fa.  tt.  füremé-
dét-t,  tb.  —ék.  Betegség  utáni  lábadozás,  javulás,
épülés,  éperedés.  V.  ö.  FÜREMEDIK.

FÜREMEDIK,  (fúr  em-éd-ik) k.  m. füremed-tem,
— tél,  —éti.  Betegség  után  lábadozni kezd, javul,
éperedik,  s  mintegy fürgévé,  frísebbé  lesz, könnyeb-
ben  mozogni,  fürgölödni  kezd.  MegfVremedik,  a  szé-
kelyeknél  ám.  frisen  megindul,  megelevenedik.
(Kriza  J.).

FÜRÉSZ,  (1),  (für-ész)  áth. m. fUrétt-lem,  —tél,
—e'tt. másképen : fürjész.  Füröket  v.  fürjeket  vadász,
füröket  fogdos.

FÜRÉSZ,  (2),  (1.  föntebb)  fn.  tt. ftiréit-t,  tb.
—ék.  Személy,  ki  füröket  v.  fürjeket  vadász,  fog-
dog.  Olyan  szó,  mint:  madarász,  verebész, balász  stb.

FÜRÉSZ,  (3),  falu  Gömör  megyében;  helyr.
Fürétz-én,  —re, —röl. Máskép :  Pila.

FÜRÉSZ,  FÜRÉSZ,  (4),  hangutánzó, (lásd  : e
czikk  végén)  fa.  tt.  flirést-t,  tb.  —ék. Eszköz, mely-
nek  lényeges  része  aránylag  vékony,  hajlós  vasU-
me zből  áll,  s  egyik  széle  hegyes és élei metszések-
kel  vagyis  fogakkal  csipkézett;  azon  lemez  pedig
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nyomás  és  ide-oda  húzkálás  által  a  legszilárdabb
teeteket ketté metszi. Áctok,  asztalotok, favágók  stb.
fürétte.  Tájszokásilag  : flrin.  Kevés  képzelődés  kell
hozzá,  hogy  ezen  szerszámnak  ide-oda  hozásakor  e
hangokat  halljuk  : fü-r-ésf,  miért  is  méltán  a  hang-
utánzók  sorába  igtathatjuk  ;  szintén  hangutánzással
képeztettek  a  latin  serra,  német  sttge  nevek  is.  Az
egészen  rokon hangú  hellén  qpp/f  név  és  qtQÍaam  ige
borzadást, rázkódást,  reszketést jelent; így  a  szansz-
krit  bhrais  szó is.

FÜRÉSZAL,  (fürész-al)  ősz.  fn.  1.  FÜRÉSZ-
POR.

FÜRÉSZALAKÚ,  (fürész-alakú)  ősz.  mn.  1.
FÜRÉSZDED.

FÜRÉSZBÉR,  (fűrész-bér)  Ősz.  fn.  Bér, melyet
mástól  kölcsönzött  fiirész  használataért  vagy  a  füré-
szelőknek  kell  fizetni.

FÜRÉSZBOGÁR,  (fürősz-bogár)  ősz.  fn.  Fo-
gakkal  ellátott  bogárfaj  , melynek  keskeny, hosszú
és  sima  szárnyai,  s  fonaldad  csápjai  vannak.  A  fák
derekaiba  berágja  magát.  (Sirez).

FÜRÉSZDED,  (für-ész-ded)  mn. tt.  fiiréttded-
it.  Minek  fűrészhez  hasonló  alakja  van;  fogacsos.
Fiiréttded  levelii  növények.

FÜRÉSZÉB,  (fürész-éb)  ősz.  fn.  Vadászeb,
mely  a  füröket  T. fürjeket  vizslatja,  szaglászsza vagy
megállja  vagy  fölveri.

FÜRÉSZÉL,  FÜRÉSZÉL,  (fűrész-él)  áth. m.
füréttelrt.  Valamely  testet  fflrészszel  elmetsz, ketté
hasit  Fái, tövet fllrénelni.  Valakinek  fogait,  kátét,
lábát  elfürétfelni.  Ltfüréndni  a ttárat  ágakat.  Fel-
fllréttelni  a  tűri f át.

FÜRÉSZÉLÉS, FÜRÉSZÉLÉS,  (fflrész-él-és)
fn.  tt  fUréüéUt-t,  tb.  — ék.  Valamely testnek  fűrész-
szel  metszése,  elmetszése.  Fafürésttlét.  Csontfüré-
ntlét.

FŰRÉSZÉS ,  FÜRÉ8ZES, (fűrész-és)  mn.  tt.
fOréuét-t  v.  —eí, tb.  —ék.  1) Fűrészszel  ellátott,
ffirészszel  dolgozó.  FUréttet  erdKrték.  2)  Fűrészala-
kú.  Fürénet  növénylevelek.

FŰRÉSZÉT,  (fdr-ész-et)  fn. tt.  ftiréitet-ét.  Va-
dászat  fürjekre.

FÜRESZFA,  (fűrész-fa)  ősz.  fn.  A  főrész  két
végére  alkalmazott  fa,  melynél  fogva  a  fűrészt  ide-
oda  hozkálni  lehet.

FÜRÉSZFOG,  (ffirész-fog)  ősz.  fn.  A  fűrész
csipkézett  szélének  egy  egy  hegye.  Átv.  ért.  ritka
fogak,  melyek  rendetlenül  ide-oda  hajolvák,  mint  a
fűrész  hegyei.

FÜRÉSZFOGHÁNYÓ,  (fúrész-fog-hányó)  ősz.
fn.  Vas eszköz,  melylyel  a  fürészfogakat  kifelé haj-
togatják.

FÜRÉSZHAL,  (fűrész-hal)  ősz.  fn.  A  czápák
osztályához  tartozó  tengeri  állat,  hossza  farészalakú
kopoltyúval.  (Sqoalus pristís).

FÜRÉSZSÓLYOM, (fűrész-sólyom) ősz. fn.  Für-
vadászatra  idomított aólyommadár.

FÜRÉSZHULLADÉK,  (fűrész-hulladék)  ősz.
fit.  1. FÜRÉSZPOR.

FÜRÉSZIZOM,  (fűrész-izom)  Ősz.  fn.  Boncz-
tanban  némely  izmok neve,  különösen  :  nagy  fürétt-
itom,  mely a hat felső  oldalbordákon  húzódik  el, s a
váll-lapoczkát  kifelé  feszíti.  Hátsó-oltó  és  háttó-ftltö
füréunsmok.

FÜRÉSZLÁB,  (fdrész-láb)  ősz.  fn. Bak, vagyis
faállás,  melyre  a  fűrészelendő  anyagot  helyezik.

FÜRÉSZLEVELÜ,  (fűrész-levelű)  ősz. mn. Mi-
nek  fürészalaku,  azaz  csipkézett  szélű levelei  vannak.
Ftírénleyelü  fák.

FÜRÉSZMALOM,  (fűrész-malom) ősz.  fn.  Ma-
lomféle  gép  vagy  készület, mely  nagy  fűrészt  vagy
fűrészeket  mozgásba  hoz,  s  általok  egész  fageren-
dákat  több  darabokra  vagy  deszkákká hasogat

FÜRÉSZMTVES,  (fűrész-mives)  ősz.  fn.  Szer-
kovács, ki  különösen  fürészeket  csinál.

FÜRÉSZNYEL,  (fűrész-nyél)  ősz.  fő.  1.  FÜ-
RESZFA.

FÜRÉSZPOR,  (fűrész-por) ősz.  fn.  Porféleapró
hulladék, mely  a  fiirészelt  anyagból  leörlődik.

FÜRÉSZRÁMA,  (fűrész-ráma)  ősz.  fn.  1.  FÜ-
RESZFA.

FÜRÉSZRÁSPOLY,  (fürész-ráspoly)  ősz.  fn.
Ráspolyféle  eszköz, az elkopott,  megtompult  fürész-
fogak  élesítésére.

FÜRÉSZVAS,  (fürész-vas)  ősz.  fa.  A  fűrésznek
lényeges  része  vagyis  azon  vaslap, melynek  egyik
széle  csipkézett, azaz  hegyes  fogakkal  el van látva.

FÜRFOGÁS,  (fürfo-gás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  a  farokét  v.  fürjeket  sajátnemfi  készülettel,
fürészhálóval  vadászszák.

FÜRG  v.  FÜRÓG,  (für-g  v.  ffir-ög)  k. m.  fUrög-
tem  v. fürgSttem,  füriigtél  v. fürgSUŰ,  ftrgStt.  Rokon
& /"*?) forg,  f érig, forog  igékkel, s ám. igen  könnyen,
élénken  mozog. V.  ö. FÜR, elv. gyök.

FÜRGE,  (für-g-e)  mn.  tt.  fürgét,  tb.  fürgék.
Ami  könnyen, frisen,  élénken  mozog,  ide-oda  féreg,
forog.  Tájszokásilag  :  firge.  Fürge  leánykák,  fiúk.
Fllrge  leány,  mint  a  perettlén.  (Km.)  Olyan  fürge,
mint  ős  ürge.  Átv. fürge  én,  ám.  eleven,  frisen  gon-
dolkozó ész.  Különösebb  rokonsága  az  alhangú  for-
gó, finn virid,  virkid,  vöyrett.

FÜRGÉD, puszta Tolna  megyében; helyr. Für-
ged-én, —re,  —rítt.

FÜRGELÖDIK  v.  FÜRGÖLÖDIK,  (für-g-öl-
ö-d-ik) belsz.  m. ftorgiSlöd-tem,  —tél,  —ott.  Gyorsan,
nagy  élénkséggel  forgolódik,  sürgöl&dik.  A  távú
gotdotMony  fUrgelSdik  vendégei  kSríU.  Fürgelodik  a
háti  eb, midiin háta  érketett  urát  meglátja.

FÜRGENCZ  v.  FÜRGÖNCZ,  (für-g-encz)  mn.
i  tt  fürgenct-ét.  Virgoncz,  fris,  könnyű  mozgású. Mon-
'  datík  leginkább  a gyermekekről  és  némely  apró  ál-
!  latokról.  Fürgémet  fiú.  Fürgenct  ebek. Tájszokásilag  :
i  firgenct.
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FÜRQENCZSEG,  (für-g-encz-ség)  fn.  tt.  für-
genauég-ét.  Virgonczság,  fris,  könnyű,  élénk  mozgé-
konyság.  Gyermeknek ülik  a  fürgencnég.

FÜRGESÉG,  (für-g-e-ség)  fa.  1.  FÜRQENCZ-
SÉG.

FÜRGÉT,  (für-g-et)  áth. m. fürget-tem,  —tél,
—étt.  Valakit  nógat,  izgat,  hogy  forogjon,  sietésre
késztet,  sürget.

FÜRGETÜ,  (fűr-g-et-ü)  fn.  tt  fürgetü-t.  Ajtó-
sasra  közepénél  fogva  szegezett  kis  fa,  melyet for-
gatni,  s  akármelyik  végével  be  lehet  az  ajtót  zárni.
A  vasból  készült  fttrgetttt  htuzarbtyutt-ng.lt  nevezik.
V.  ö. FÜR, elv. gyök,  továbbá  :  kilincs  és  retet*.

FÜRGETYÜ, (fúr-g-e-tyü) fn. 1. FÜRGETÜ.

FÜRGÖLÖDIK, 1. FÜRGELÖDIK.

FÜRGÖNCZ, 1. FÜRGENCZ.

FÜRHÁLÓ,  (fttr-háló)  ősz.  fn.  Különös  szer-
kezetű  vadászháló,  melylyel  fürjeket  fognak.

FÜRJ,  (für-j)  fn.  tt.  fUrj-et.  A  j  toldalékbetü,
valamint  az  eperj,  stederj  szókban.  1. FÜR,  fn.

FÜRJÉSZ,  (fűr-j-ész)  fn.  és  ige.  1. FÜRÉSZ,
fn.  és ige.

FÜRJÉSZÉB,  (fürj-ész-éb)  ősz.  fn.  lásd  :  FIT-
RÉSZÉB.

FÜHJÉSZET, FÜRJÉSZSÓLYOM stb., 1. FŰRÉ-
SZÉT, FÜRÉSZSÓLYOM stb.

FÜR-  v.  FÜRJKELEPCZE,  (fúr- v.  fúrj-kelep-
cze)  ősz.  fn.  Fürjmadarak  fogására  készített  ke-
lepcze.

FÜRKÉSZ,  (für-k-ész)  áth.  m.  fürkétz-tem,
—tél,  —étt.  Tulajdonkép,  vagyis  eredetileg  ftirgész
(=r für-g-ész  v.  für-ge-ész).  Valamit  fürgölődve,  sü-
rögve,  ide-oda  forogva keres,  kutat.  KifÚr  kéts minden
tzöget,  lyukat.  A  vadászeb felfürkészi  át  elbújt  vada-
kat. Atv.  valamit  nagy  gonddal,  figyelemmel  vizsgál.
A  régi  irományokat  vagy  irományokban  valamit  für-
kétzni.

FÜRKÉSZ,  (für-k-csz)  fn.  tt.  fürkétz-t,  tb.
— ék. 1) Személy,  ki  valamit  fürgölődve  kutat,  keres,

vizsgál.  2)  Darázshoz  hasonló  bogár,  mely  tojásait  a
hernyók  bőreibe rakja  le,  melyek kikelvén  a  hernyó-
kat  megölik.  (Ichncumon).

FÜRKÉSZÉB,  (fürkész-cb)  ősz.  fn.  Apró  fajú
vadászeb, mely  a  lappangó  vadakat  ugatása  által fel-
riasztja.

FÜR-  v.  FÜRJKÖLTÖZÉS,  (für-  v.  fürj-költő-
zcs)  ősz.  fn.  Fürök  v.  fürjek  vándorlása,  midőn  hide-
gebb  ég  alól  melegebb  alá  távoznak.

FÜRMÉNYES,  fala  Közép-Szolnok megyében ;
helyr.  Fürményet-en,  —re,  —rSl.

FÜRMONY,  (für-mony)  ősz.  fn.  A  fúrj  madár
tojása,  így  neveznek  egy  chez  hasonló  szőlőfajtát  is.

FÜRMÖL,  (fúr-m-öl)  áth. m. fürmöl-t.  Székely
szó. Részétel, vakircsál  késsel.  (Kriza J.).

FÜRÖDIK,  1. FÜRDIK.
FÜRÖG,  l.  FÜRG.

l  FÜRÖSZIK,  lásd  : FÜRDIK.  A  többi  ragait  is
l fürdik  y. ftírödik  igétől  kölcsönzi.

FÜRÖSZT,  (für-ösz-t)  átb. m. fürötzt-ÖU,  htn.
—ni v. —ént.  Fürdeni  késztet, kényszerit,  fürdőben
megmos, fürdőt  használtat  FürVtzteni  a  gyermeket,
beteget.  MegfUrönteni  a fájót  lábakat. V. ö. FÜRDIK.

.FÜRÓSZTÉS,  (ffir-ösz-t-és)  fn.  tt.  fUrotttét-t,
tb.  —ék. Cselekvés,  midőn valakit  v.  valamit  füröez-
tiink.  V.  ö. FÜRÖSZT.  Gyermekek,  betegek,  lábak  fü-

\  rösttéte.
|  FÜR-  v.  FÜRJSÍP,  (fúr-v.  fürj-síp)  ősz.  fn.
{ Fürök  v.  fürjek  hangját  utánzó  síp,  melylyel  az  el-

rejtőzött  füröket  clőcsalogatják  a  vadászok.
FÜRT,  (fúr-t,  1. e  czikk  végén)  fn.  fürt-Öl.  1)

Hajból,  szőrből,  gyapjúból  egy  csomó,  különös  gön-
gyölék. Fürtökre  szedni  a  hajat.  Egy fürtöt  lemetszeni
át  Üstökből.  A  moctkot  gyapju/Urtöket  megmotni, meg-
tisztogatni.  A  guba fürtéiből  kiszedni  a  bogdcstövitt.

„S  melyet  keblén  visel  vala,
Min  a  halott  emléke  gyúl,
Feltűzi  a  piros  rózsát
Fürtére  öntudatlanul." Sárosy.

2)  Növénylevelek,  virágok  vagy  bogyóféle  gyümöl-
csök  öszvecsoportozása.  Ibolyafürt.  Szölb'fürt.  Ribiz-
keftírt.  Gelegonyafürt.

Ezen  szó gyökében  szintén  a fér,,  för, fór,  f  Úr
gyökök  értelme  rejlik,  mint  a  hajfürt,  gyapjufürt,
ttSrfUrt  szók  gyaníttatják,  minthogy  ezekben  a  fürt
csakugyan  valami  férgőt,  forgót,  fürgöt,  azaz  kanya-
rodottat  vagy  ide-oda hajladozót,  ide-oda mozgót  je-
lentenek.  Rokonokul  tekinthetők  a  hellén  fiórQvg
(szőlő-  és  haj-fürt),  latin  fruelut,  német  Frucht  és
Bar/,  Bürste stb.

FÜRTFODORÍTÓ,  (fürt-fodorító)  ősz.  fn.  Pi-
peréző  eszköz  fából  vagy  vasból  stb.,  melylyel  hajat
fodorítanak,  fürtökbe  csavarnak.

FÜRTFOGÚ,  (fürt-fogú)  ősz.  fn.  Halfaj,  mely
a  sziklák  között szeret  tanyázni.  (Chactodon).

FÜRTÖS,  (fúr-t-ös)  mn. tt. fürtöt-t  v.  —ét,  tb.
—e*.  1)  Fodorított, göndör  hajú.  Fürtös  fej.  2) Cso-
mókba  göngyölödött  szőrű,  gyapjuú.  Fürtöt  bunda.
Fürlöt  birka.  Fürtöt  lepel,  azaz  pokrócz.  3)  Szőlő-
fejhez  hasonló alakú.  Némely  növények fürtös  bogyót.
V.  ö. FÜRT.

FÜRTÖSFENYÜ,  (fürtös-fenyü)  ősz.  fn.  A  fé-
nyük  egyik  faja,  máskép: jegenyefenyü  (pinus abies).

FÜRTÖSIBOLYA,  (fürtös-ibolya);  1.  CSIL-
LAGFÜRT.

FÜRTÖZ ,  (für-t-öz)  áth.  m. furtöz-tem,  —tél,
—ott.  1)  Fürtökké  alakít,  fodorít.  Filrtözni  a  hajat.
2)  Fürtökkel  ellát.  Idegen  hajakkal  fllrtözni  a  fejet.
3)  A  szőrt,  gyapjút  öszvegöngyöliti.  Kutyatzört,  juh-
gyapjút,  bundát  fürtözni.  Kár  a  kutya  szőrét  meg-
aranyfilrtözni.  (Km.).

FÜRTÖZÉS,  (für-t-öz-és)  fn.  tt.  fürlözés-t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  mely  által  valamit fürtökbe  fodo-
rítunk,  vagy  fürtökkel  ellátunk.
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FÜBTÖZET,  (für-t-öz-et) m. tt. fUrtotet-a. Für-
tökből  álló pipere,  vagy  valamely  test  fürtéinek  ösz-
vege.  Hajfílrtözet.  Uttkáreb,  magyar  birka fürtöt  ele.

FÜRTPERJE,  (fürtperje)  ősz.  fn.  Perjefaj,
melynek  apró  virágai  igen  teijedelmes  fürtöt,  vagyis
koszorút  képeznek.  (Agrostis).

FÜS, (1), rokon  a, f ét  törzsökkel, honnan  -^fUeü
v. fétü  ered.

FÜS, (2), falvak  Bars  és Komárom  -.egyében;
helyr. Füi-ön,  —re, —rü.

FÜSJPKA,  (fű-sipka)  ön.  fn.  Gyógy erejű  fű-
vekkel  kitömött  sipka,  vagy  sipkaalaku  zsákocska,
használatul  némely  fejfájások  ellen.

FÜSKATA,  (füs-kata)  ősz.  fn.  Féltőkéhez  ha-
sonló  alakú  rovar,  tompa  csápokkal,  fehér, veres  és
fekete  pettyes  szárnypaizszsal.

FÜSKÚT,  falu  Temes  megyében  ;  helyr.  Füt-
kúí-on,  —rá,  —ról.

FUSS, 1. FÜS,  (2).
FÜST,  (ffis-t)  fn.  tt. fUit-St.  Vagy  egy  gyökből

származik  a fül  és  föl  igékkel,  (fü-s és értelme: mele-
get, vagy az tt testet vagy tárgyat  jelentvén, de a  t  tol-
dalékbetünek  is  tekintethetvén,  mint  a  hóbort,  cto-
port,  rubint,  forint  stb.  szókban) ;  vagy  pedig  fűt
gyök  a fét-sel  is  (mint fétü,  fUtti  mutatja), egy  jelen-
tésűnek  vétethetik, s  ekkor  .füst*  értelme  :  fetelö,
felottló  tett,  Cnrtius jeles  nyelvész  is  a  hellén  öv-os,
s  ezzel  egy  sorban  a  latin fu-mu-t  szókról  így nyilat-
kozik  :  Die  Grundbedeutung  war  wahrscheinlich
„aufbrauiea,  aufwirbeln."  (A  /u-mus  gyökbetüji
szintén  egyeznek  a  magyar  fUtt  fu  gyökbetttjivel).
Jelenti  áron  szálló,  repülékeny testet, mely  az  igen
megmelegedett  vagy  valósággal égő  testekből látható
alakban  kifejlődik és  felszáll  a  nélkül,  hogy  égne,  s
mely  magában  foglalja  az  égő  test  repülékeny  ré-
szeit, s gyakran  vízgőzzel  is  keverve van. Fekete,  fe-
hér,  tUrü,  világot,  két,  gomolygó fUtt. FiMre  okaulani
a  Mit.  Nem merne jár  a  láng  a fUittöl.  (Km.) Fütt
árán némádéi  ítélet.  (Km.). Átv. ért  Egy fUtt  alatt
tartani  a  lakodalmat, ám.  egy  lakomával, egy  főzés-
sel , egyszerre.  Használják  egyébkor  is, pl.  egy  fütt
alatt  máit  it  elvégezhetünk.  Füttbe  ment  minden re-
ménye,  ám. aemmi  sem lett  belőle,  eltűnt.  Nagyobb  a
fUtlje,  minttem a peetenyéje,  ám.  nagyobb a  látszatja,
mint  valósága, haszna.

FÜSTARANY,  (füst-arany)  ősz.  fn.  1. ARANY-
FÜST.

FÜSTEDÉNY,  (füst-edény)  ősz.  fn.  Edény,
melyben  valamely  füstölő  szert  égetnek.  V.  ö.  FÜS-
TÖL.

FÜSTFARAGÓ,  (füst-faragó)  ősz.  fn.  Dunán-
taliaaan,  ara.  kéményseprő,  kéménytisztító.

Fl'STFÜ,  (fúst-ffi)  ősz.  fn.  1.  FÜSTIKÉ.
FÍ'STHÁZ,  (füst-ház)  ősz.  fn.  Tornácz  vagy

pitvar  oly  házakban, melyeknek  kéményeik  nincse-
nek ;  t.  i.  a  füst  az  ily  tornáczon  vagy  pitvaron  to-
lul  ki.

FÜSTIKÉ,  (fűs-t-i-ke)  fn. tt  futukét,  tb.  fVtti-
kék.  Növénynem a  kétfalkások  seregéből  és  hathíme-
sek  rendéből Több  fajai  között  nevezetes  :  fiOdfüi-
tiké,  keser  izfi  növény,  mely  a  szántóföldeken  és  ár-
nyas  vidékeken  tenyészik,  s  melynek  igen  nagy
gyógyerejü  nedve van.  (Fumaria).

FÜSTKEGALAMÓ,  (füstíke-galainó)  ősz. fn.
Galamó  nevű  növény,  mely  a  füstikéhez hasonlít  V.
ő.  GALAMÓ;  FÜSTIKÉ.

FÜSTLYUK,  (ffist-lynk)  ősz.  fn.  Lyuk  a katla-
nok, kemenczék  szája  fölött,  melyen a füst  leginkább
akkor  nyomul  ki,  midőn  a kemencze  száját  beteszik.

FÜSTNYOM,  (füst-nyom)  ősz. fn.  Képes  kifeje-
zés,  s jelent  oly  rósz  tettet,  mely  még  folyamatban,
vagy  inkább  csak  kezdetben  van.  Füitnyomon  érni
valakit,  ám.  valamely  rósz  tetten  rajta  kapni,  vala-
mint  a  füstölgésről  a  gyúladást  észre  szokták  venni.

FÜSTÖL,  ((füs-t-öl)  1)  önb.  m. fUitSl-t.  Füstöt
ereszt, füst  fejlődik  ki  belőle; átv.  gőzölög,  párolog.
FütlSl  a  kémény.  FüttSl  a  rőt*  kályha.  Filttül  a nyir-
kot  , nyeri  fa.  FüttSlnek  e*8  után a  hegyek.  2)  áth.
valamit  füsttel,  különösen  illatossal  betölt;  rósz  sza-
got, bűzt  illatszer  égetésével  elfiz.  Fliitölni  a  betegek
ttobáit.  FUtOUni  a  templomot.  Befüttölni  dohánytáttal
a  tzobát.  Kifüttölni  valakit  a  hátból,  ám.  szép mód-
jával kiigazítani.  Megftíttölni,  felfUttölni  a hútt,  ám.
füst  által  ízletessé,  tartóssá  tenni.

FÜSTÖLÉS,  (fús-t-öl-és)  fn.  tt.  fUitíiUft,  tb.
—ék.  1) Állapot, midőn  valamiből füst fejlik ki, vagy
átv.  ért  midőn  gőzölög,  párolog.  2)  Cselekvés,  mely-
nél  fogva  valamit  füst  által  illatossá  vagy  ízletessé
vagy  tartóssá  teszünk  vagy  füsttel betoltunk, elűzünk
stb.  Sfobafüilöléi.  SonkafüiíSléi.  HalfVttíSléi.  Beftít-
tSlét,  UfUttSlét,  megfiittöUt.  V.  ö.  FÜSTÖL.

FÜSTÖLŐ,  1. FÜSTÖLÖG.
FÜSTÖLGÉS,  (fds-t-öl-g-és)  fn.  tt  füitölgét-l,

tb.  —ék.  Állapot,  midőn  füstölög  valami.  Nedvei  f a,
repedt  kemenene füitölgéte.  V.  ö.  FÜSTÖLÖG.

FÜSTÖLGŐ,  (fús-t-öl-g-ő)  mn.  tt  füttölgö-t.
Amiből  füst  jő  ki, miből  folytonos  füst fejlődik, száll.
FüttSlgt)  kemények,  kemencték.  FtittMgö  hegyek.  V.  ö.
FÜST.

FÜSTÖLŐ,  (1),  (füs-t-öl-ő)  mn.  tt  fUttöld-t.
1)  Ami  füstöl,  miből  füst  fejlődik  ki; gőzölgő,  pá-
rolgó.  Füttölö  kémény,  kemencte,  hegyek.  2)  Aki  vagy
ami  füstöt  csinál, valamit  füst  által  véghez  visz.  Tem-
plomot  ,  oltárt  füttölS  pap.  Szobái  befVitölS  dohá-
nyotok.

FÜSTÖLŐ,  (2),  (1. föntebb)  fn.  1)  Illatszer,
melyet  égetünk,  hogy  füstje  által  bizonyos bűzt, sza-
got  elűzzünk  vagy  akármely  más okból  égetve fel-
használjuk.  2)  Edény, melyben  a  füstölő  szereket
égetjük.  3)  Kémény, melyben  húsnemfleket  füst által
szokás  ízletesekké vagy  tartósakká  tenni.  4)  A  gö-
möri  barkóknál,  ám.  pálinkafőző káliba.

FÜSTŐLŐDIK,  (fns-t-öl-ő-d-ík)  belsz.  m. fiit-
tSlöd-tem, —tél,  —Stt.  Füstön  aszalódik, füst  által
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ízletessé,  tartóssá  változik.  FUitölSdik  a  kéménybe
akautott  dittnóhút,  ttalonna, hal  stb.

FÜSTÖLÖG,  (ffis-t-öl-ög)  önh.  ée  gyak.  m. fűt-
telög-tem  v.  fÜstölgSUem,  ftiitülöglél  v.  fílttölgSUél,
filttaigött,  htn. fUttítöSgni  v. füttSlgeni.  Miből  a  füst
folytonosan  fejlődik,  ereszkedik ,  felszáll.  Atv.  érti
gőzölög,  párolog.  FUttSlögnek  a  gyárait  kéményei.
FUttötögnek  a  tüzoíddó  hegyek.  FUttötög  a  götVs  kür-
tője.  Képes  kifejezéssel  :  füstölög  a feje  valamiben,
vagy  valamitől,  ám. valamit  igen  főz, forral  őszében,
mélyen  töprenkedik, gondolkodik,  ide-oda  tervez.

FÜSTÖLT,  (fús-t-öl-t)  ám.  tt.  fílttSlt-et.  Füst
által  edzett,  elkészített, éldelhetövé, ízletessé, tartóssá
csinált.  Futtáit  borjú,  oldalai,  kolbász,  szalonna,  hal.

FÜSTÖLTEN,  (fús-t-öl-t-en)  ih.  Füstölt  álla-
potban.  A  Mn, ttalonna füstölten  tokáig  eláll.

FÜSTÖS,  (füs-t-ös)  mn. tt. füttiíi-t  v.  —ét, tb.
—ék.  Füst által  meglepett, beszennyezett,  füstfogta.
Füstöt  konyha.  FiMot  kupak.  Átv.  füstszinű  fekete.
Füstöt  szalmáié,  a  székelyeknői  ám.  ser.

FÜSTÖSEN,  (fiis-t-ös-en) ih. Füstös  állapotban.

FÜSTÖSÍT, FÜSTÖSIT,  (fűs-t-ös-ít)  áth.  m.
fUttötít-étt,  htn.  —ni  v.  —ént. Füstössé  tesz,  füsttel
beszennyez,  belep.

FÜSTÖSÍTÉS,  FÜSTÖSITÉS,  (fűs-t-ös-ít-és)
fn.  tt.  füttotítéi-t,  tb.  —<*.  Valaminek  füstössé  te-
vése,  füst  által  beszennyezése,  belépése.

FÜSTÖSÖDÉS,  (ftts-t-ös-öd-és)  fn.  tt.  fUttm'd-
dét-t,  tb. —tk. Állapot,  midőn  füst  által  beszennye-
ződik  valami.

FÜSTÖSÖDIK,  (füs-t-ös-öd-ik)  k.  m.  fUiíOiSd-
tem,  —tél,  —Sít.  Füst  által  beszennyeződik,  füsttel
megtelik.  FtittöstSdik  a  konyha, a főzőedény.  Füstösö-
dik  a  pipdtóttoba.

FÜSTPÉNZ,  (füst-pénz) ősz. fn.  Sajátságos  adó,
vagyis  úrbéri  tartozás, melyet a  házbirtokosjobbágy,
földesurának  különös  rovatban  a  házbirtokért, vagyis
tűzhelyért  fizetett.

FÜSTSERPENYÖ, (füst-serpenyő)  ősz.  fn.  Ser-
penyő , melyben  a  füstölő  szert  égetik  , s  körülhor-
doziák.

FÜSTSZER,  (füst-szer)  ősz. fn. Mindenféle szer,
melyet  légtisztitó  vagy  illatos  füstölésre  használnak,
pl.  tömjény,  fenyümag  stb.

FÜSTSZERPOR,  (füst-szer-por)  ősz.  fn.  Porrá
zúzott,  őrlött,  törött  füstszer.

FÜSTTOPÁZ,  (füst-topáz)  ősz.  fn.  Füst szinü
topázkő.  V.  ö. TOPÁZ.

FÜSÜ, FÜSÜ, FÜSÜ,  l.  FÉSŰ.
FÜSÜL,  FÜSÜL,  1.  FÉSÜL.
FÜSÜS,  FÜSÜS,  1.  FÉSŰS.
FÜSZAGÚ,  FÜSZAGU,  (ffi-szagű)  ősz. mn. Mi-

nek  a  fűéhez  hasonló szaga  van.  Ftlttagú  libahút.
FŰSZÁL,  FŰSZÁL,  (fű-szál)  ősz.  fn.  A  fűnek

a  földből  kiálló  része  szárastul,  levelestül,  fejestül.
A  ítél  ingatja  a  füitálakat.  Stegfünál.  V.  ö.  FŰ-
SZÁR.

AKAD.  MAOY  SZOTAk  O.  KOT.

FÜSZÁR,  FÜSZÁR,  (fd-szár)  ősz.  fn.  A  fűnek
dereka,  szalmája,  kórója.  Kopott,  leveletlen, bugátlan
fümárak.  Hínárral  pinkálni  a fogakat.  V.  ö. SZÁR.

FÜSZEDÖ,  FÜSZEDÖ,  (fű-szedő) ősz.  fn.  Ki
tanulmány  végett  különféle  füveket,  vagy  különösen
gyógyfüveket  gyűjt  öszve.

FŰSZER,  FŰSZER,  (fü-szér)  ősz.  fn.  Siélesb
ért.  minden inyingerlőbb  test  a  növényi  országból,
mely  az  ételeket,  italokat  izletesbekké  teszi,  milye-
nek  :  foghajma,  vereshajma,  só,  majoránna,  kömény
<tb.  Legjobb  filuer  a* éhtég.  (Km.).  Szorosb  ért.  job-
bára azon  külföldi  növények  és gyümölcsök,  melyek
többé  vagy  kevésbé  kellemes  illatúik  és  ízűek,  s  az
étel-italokba  keverve  az  ínyt  nagyobb  mértékben  in-
gerlik,  és a  vért  felizgatják,  pl.  sáfrány,  bors,  gyöm-
bér,  fahéj  stb.  Átv.  ami a  beszédet,  társalgást,  mu-
latságot  különösen  kedvessé,  kellemessé  teszi.  Az  ti-
mét  tréfa,  *ene, gazda  ttivettége,  mindannyi fütterei  a
lakomának.

FŰSZERÁRU,  (fű-szcr-áru) öss.  fn.  Szorosb  ért
fűszerül  szolgáló  áru, pl.  bon,  gyömbér,  sáfrány  stb.
V.  ö. FŰSZER.  Szélesb  ért  konyhára  való  különféle
tárgyak,  melyek  részént  hideg  eledelül,  részént  nya-
lánkságul, csemegéül  használtatnak.  V.  ö. FŰSZER-
ÁRUS.

FÜSZERÁRUS, (fü-szér-árus) ősz. fn.  Fűszerek-
kel  kereskedő  kalmár.  Szélesb  ért.  oly  boltos,  ki  fű-
szerekkel  együtt  más,  konyhára  való  czikkeket  is
árul,  pl.  cznkrot, kávét, sajtot,  füstölt  vagy  besózott
halakat  stb.

FÜSZÉRBOLT, (fű-szér-bolt) ősz. fn. Bolt, mely-
ben  fűszerek  áruitatnak.

FÜSZERBOR,  (fű-szér-bor)  ősz.  fn.  Fűszerrel
vegyített, készített  bor.

FÜSZÉRDOBOZ,  (fü-szér-doboz)  ősz.  fn.  Do-
boz , melyben fűszert  tartanak.  Bolti, konyhai  fttner-
dobot.

FŰSZERES,  FŰSZERES,  (fű-szetés)  ősz.  mn.
1) Fűszer  ízével,  erejével  biró,  ínynek különösen kel-
lemes.  Fütteret  gyilmMctök,  pl.  dinnye, ananán, önt
baractk.  2)  Fűszerrel  készített,  csinált,  vegyített.
Füttertt  ételek,  italok.  3)  Fűszerrel  biró.  Fűszeres
bolt  4)  fn.  ám.  fűszerész.

FÜSZÉRÉSZ,  FÜSZÉRÉSZ,  (fü-szérész)  lásd :
FÜSZERÁRUS.

FÜSZÉRÉSZET,  (fű-szérészet)  ősz.  fn.  lásd  :
FÜSZÉRKERESKEDÉS.

FŰSZEREZ, FŰSZEREZ,  (fű-széréz)  ősz.  áth.
m. füttérét-tem,  —tél,  —itt. Fűszerrel  becsinál,  elké-
szít, Ízletessé,  inyingerlŐvé  tesz.  Boritól  fülteremi
az  ételt.  Sáfránynyal  fiíneremti  a  levett,  beerinálíat.
Átv.  ért.  valamit  különösen  kedvessé,  kellemessé,
mulattatóvá  tesz.  Elméstéggel  füneretni  a  bestédet.
Xyájastággal,  tréfákkal  fítieretni  a  lakomát.

FŰSZÉRÉZÉS,  (fű-szérélés) ősz. fn.  Valaminek
fűszer  által  elkészítése, kedvessé, ízletessé tevése.

63
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FÜSZÉRFIÓK,  (fli-siér-fiók)  öec.  fh.  Külön-
külön  fiókok,  melyekben ft  ffiszeránuok  fűszereiket
tartják.

FÜSZÉRILLAT,  (fü-szér-illat)  ősz.  fn.  A  fű-
uernek  sajátságos  illata,  mely  a  szagló énekre kü-
lönös  határnál Tan.

FÜSZÉRÍZ,  (fii-szér-fz)  ősz.  fn.  A  fűszernek
sajátságos  íze,  mely  ai  ínyeket  különösen  ingerii.
Éten  ételen,  italán  igen  énüc  a  fíluerí*.

FÜ8ZÉRIZÜ,  (fil-ssér-istt) ön. mn.  Minek  afií-
uer  sajátságos  írt  kölcsönös,  vagy  minek oly íse van,
mint  a  fűszernek,  FUntrM  németebb  gyümölciVk.
PUuerítU  mtukatdlybor.

FŰSZÉRKERE8KÉDÉS,  (fű-ssér-kereskédés)
ősz.  fa.  Fűszereknek  nyereség végetti adásvevése.

FÜSZÉRKEEESKEDŐ, (ftt-szér-kereskedő) ősz.
fn.  1. FÜSZÉRÁRUS.  Szorosb  ért  ki  a  fűszerárukat
első  késből  össvevásárolja,  s  más  kalmároknak
eladja.

FÜ8ZÉRMALOM,  (ftt-szér-malom)  ösc.  fa.  Kis
kési  malom, vagyis  őrlő esskös, némely  főszerek ösz-
vetörésére.

FÜSZÉRNEMÜ,  (fft-szér-nemu)  ősz. mn. Fűsze-
rek  tulajdonságával, erejével  bíró ; mit fűszer  gyanánt
használhatni.  FOtternemü  növények,  gyökerek.

FÜSZÉRSZÁM, (ftt-szér-szám)  ősz.  fn.  A  köz-
nép által használtatik fütter  helyett

FÜ8ZÉR8ZÁMOS,FÜSZÉRSZÁMOZ,  stb.  1.
FŰSZERES,  FŰSZEREZ stb.

FÜSZÉRSZÉGFÜ,  (ffi-szér-szég-fü)  ősz. fn. Kü-
lönös  szegfűfaj,  mely  faszerfii  használtatik.  V.  ő.
8ZEGFÜBORS.

FŰSZERTÁR,  (ftt-szér-tár)  ősz. fő.  1. FÜ8ZÉR-
BOLT.

FÜSZINÜ,  FÜ8ZINÜ,  (fü-szinü)  ősz.  mn. lásd:
FŰZÖLD.

FŰT,  (fú-ít  T. fS-ít,  rokonságai  itten különöseb-
ben  a  hellén  <p«í$,  qtora-ó; [világ,  tűz],  a  Útin  foeut,
a  szanszkrit  bhatan  [izzó], sínai  fá  [afflare  ad  calefa-
ciendum),  v.  ö.  FŐ önh.); áth. m. fUt-SU,  htn. — ni
v.  —eni.  Bizonyos  elzárt  helyet  tűz  által  meleggé
tesz,  meleggel  megtolt, mi leginkább  kemencze  vagy
kályha,  kandalló  által  eszközöltetik.  Stobdi  fűteni.
ErSten  fUeni.  fával,  Malmával,  kSnémul,  liftekkel
fűteni.  Alá  nyárban  nem gyűl,  télen  kenetet  fiit.  (Km.)
Dfiftíeni  a  kemenetét  vagy  kimenetébe.  Atv.  és  alsó
beszédmódban  :  valakinek  vagy  valaminek  befűteni,
ám.  ártani,  kárt  tenni,  boscút  állani.  Várj,  várj,
majd  befutok  én  neked.  Eredeti  alakjában  :  füjt,
kivált  a  régieknél,  pl.  .önmagát  föltette"  (T. fuj tet-
te), Tatrosi  cod.  V.  ő. FÜL, FÜTÖZ.

FŰTAPASZ, (fa-tapasz)  ősz.  fn.  Gyógyfüvek-
ből  készített  orvosi  tapasz.  V.  ö. TAPASZ.

FÜTEJ,  (ftt-tej)  őss.  fn.  Igen  számos  rajokat
magában  foglaló  növénynem a  tisenkéthimesek  sere-
géből  és  háromanyások  rendéből.  A  nálunk  termő

fajoknak  virágzása ernyősen elágazó,  s  az elágazáso-
kon  mindenütt  galléros. Mérges növény. (Enphorbia).

FŰTÉS, FŰTÉS, (fá-ít-es)  fn.  tt  ftUé*-t,  tb.
—ék. Bizonyos zárt  helynek  tűz  általi  megmelegité-
se, melegséggel  megtöltése.  KályhafíUü,  kemtncteflUí*.
A fUitt  elketdeni, abban hagyni.

FÜTET,  (ffit-et)  áth. Egy jelentésű  a  mélyban-
gn  fiíaí  igével, L FTTAT.

FŰTŐ , FŰTŐ , (fü-ít-ő)  fű.  tt  fWt-t,  tb. — *.
1) Szolga, ki  kemenczéket, kályhákat  fűt.  Kályha-
fW.  Uratág  kályhafütSje.  2)  Amivel  ftttenek,  pl.  fa,
kőszén , tőzeg , szalma  stb.  Kemény  télben  tok

. . .
FŰTOZIK,  (fö-ít-ő-z-ik)  k.  m.>fcttte-<«m,  — tél,

—m. Tűznél, kályhánál,  kemencéénél, kandalló mel-
lett  fii  vagy  áll,  hogy  melegedjék.

FÜTTY , (fűty-ty)  hangutánzó  főnév , tt  fütty-
öt.  Erősebben,  nyomatosabban  hangoztatott  füty.
Füttyel  jelt  adni.  Füttyel  Suvehíni  a*  ebeket.  Átv.
ért  fUttySt  hányni  valakinek,  ám.  fütyölve  kigúnyol-
ni.  Nagy  füttyel  belekapni  valamibe , ám. hánykolód-
va, kérkedőleg, nagy  zajjal,  sokat igenre.  Kátyonftítty
ám. haszontalan , hiábavaló.  Kinek  gétengú*  a* ura,
annak  kótyonfütty  a  ttolgája.  (Km.).  Hangzóváltoz-
tatva : fitty. V. ö. FÜTY.

FÜTTYENT,  (füty-ty-en-t)  önh. m.  füttyent-ett,
htn.  — m  v.  — eni.  Egyszeri  erős  fütty  hangot  ad
vagy  hallat  Füttyeníeni  a kutyáknak.  BtfUttyenteni  a
vadáttebeket,  ám. füttyel  behíni.  Vitttafilttyeníeni  át
agarakat.  Atv. ért.  valamit  kifuttyentem,  ám.  a  titkot
kimondani, kihirdetni.

FÜTTYENTÉS, (futy-ty-en-t-és)  fn. tt  füttyen-
tet-t,  tb.  —ék. Cselekvés,  midőn  valaki  egyszeri  erős
fütty  hangot  hallat.  Juhátt  füttyentéte.  A  vadát*
fWyentétére  déjSnék  a» ebek.

FÜTTYÖS,  (fnfy-ty-ös)  mn. tt  fiUtyto-t v. — ét,
tb.  —ék.  Ffityőlni  szerető , gyakran  fütyölő , kinek
rendesen úgy  áll  a  szája,  mintha  fűtyölne.  FllttyVt
rigók.  Füttyfo  legény.

FÜTY,  (1), elvont gyök, és hangutánzó, melyből
fütyül,  fUtyölét,  filtySréit  stb.  származnak. Igen  meg-
közelítőleg  fejezi  ki  azon hangot , melyet az ember
öszvehuzott  szája  nyilasán  nyelvének előnyomulása
által  hangoztat , melyben  az /  betű  a fuvart , az fi a
hang  élét, a  ty  a hang hanyatlását  képezi.  E  hangot
az  ember , úgy  látszik , némely madarak  természeti
szólása  után tanulta el.  Rokon  vele  a  hellén  qpvffa,
<pvaá(o, nonnv£m, ataai^to , latin fittvla, (= fütyö-
lő),  német Fittel,  Pfiff,  pfeifen,  finn  tn'uAun,  vuMten,
(fütyülök,  visítok,  süvöltők)  stb.

FÜTY, (2), elvootgyöíofütyögjütyögét  szóknak.
Máskép  FITY, (fityeg).

FÜTYELÓTYA , (fii tye-lótya , az olsőbbik  fity
szótól)  ősz.  mn. Fityegő  lotyogó,  azaz vészesnek  in-
duló,  dögrovásra  menendő.  Mondják  leginkább  a hi-
bás,  kimustrált juhokról.  Csak  népies beszédbe  való.
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FÜTYÉSZ,  (füty-ész) áth.  m. futyén-tem,  —tél,
—élt.  Tulajdonkép  fútyész  a  vadáaz,  midőn  ebeit
fütyszóval  bíztatja  a  vadak  kutatására, szaglására.
Átv.  ért.  mondják  a  vadászebekről  is,  s ám.  szag-
lászva  keresgél, utat.

FÜTYK,  (füty-k)  elvont  törzsök,  melyből  a
fütykös  fa.  éa  mn.  származik.  Lehet  tnlajdonkép  :
bütyk,  bölyk  is, azaz  bunkó , csomó,  bucskó.  Termé-
szetesb  a  füty  hangtól  származtatni,  mivel  a  fütykös
kisebb, vékonyabb  bot  neme lévén,  sebes  ütés,  suj-
tás  vagy  forgatás  alkalmával  füty  hangot  hallat vagy
bocsát  lei.

FÜTYKÖS,  (1),  (füty-k-ös)  fa.  tt. ftttykSt-t,  tb.
—ők.  Kisebb,  vékonyabb  nemű  bot, mely sebes ütés-,
sujtás-,  forgatáskor  fütyöl, füty  hangot ad; vagy más
származtatás  szerént  :  bütyköt,  bötyköt,  minek böty-
ke,  bunkója,  csomója  van, vagyis  bütykös  végű,  ki-
sebb  bunkóju  bot.  Gulyátok  fütyköse.  V. ö.  FÜTYK.
Hangzóváltoztatva  :  fitykés.

FÜTYKÖS,  (2),  mn.  tt. fütyküt-t  v.  — ét,  tb.
—ék. Kisebb  nemű  bunkóval  ellátott. V.  ö.  FÜTYK
és  FÜTYKÖS,  fn.  Fütykös  bot.

FÜTYÖL  v.  FÜTYÖL, (fűty-öl  v.  fúty-ő-1)  öuh.
m.  fülyöl-t.  1)  Emberről  mondatik,  midőn  folytonos
fütyöt  hangoztat.  V.  ö. FÜTY.  Fátyol  a jó  kedvű  le-
gény.  Új  nótát  fütyülni.  Élesen,  erősen fütySlni.  Elfü-
työlni  valamely  dallamot.  Kifíltyölni  valakit,  ám.  fii-
työlve  kigúnyolni.  2)  Fütyülnek  némely  madarak,
pl.  rigók,  pintyek  stb.  3)  Atv.  ért.  fütyöl  a szél, mi-
dőn  éles  hanggal  fú j ;  fütyöl  a  síp,  ha  belefújnak.
Fátyol  a  gozmotdony  sípja  stb.  Könnyen fütyöl,  ám.
semmi  baja,  jó  rendén  áll  szénája.  Alsó  nyelven  :
befUtyöltek  neki,  ám.  megadták  neki,  befütöttek  neki.

FÜTYÖLÉK,  (füty-ö-l-ék  fity  szótól)  fn.  tt.  fű-
työlék-ét.  Tulajdonkép  fütyögö  (fityegő)  valami;  rá-
adás  a  többire ;  czeleczula , zsákocska , melyet egy
ember  a  fején  elvihet,  melybe  a  maradékgabonát,
lisztet  beletöltik.  Megtelt  liszttel  a  zsákja,  még  futyb'-
léket  is  kapott.

FÜTYÖLÉS , FÜTYÖLÉS,  (fúty-öl-és  v.  fűty-
ö-l-és)  fn.  tt. filtyöléf-t,  tb.  — ék.  Folytonos  fütyhan-
goztatás  vagyis  cselekvés,  midőn  valaki  fütyöl.  V.  ö.
FÜTYÖL.

FÜTYÖLGET,  (fiity-öl-g-et)  gyak.  önh.  m.
fütyOlget-lem,  —tél,  —étt.  Kedvére,  könnyeden  és
gyakorta  fütyöl.

FÜTYÖR,  (füty-ör)  elvont  törzsök  és hangután-
zó ,  melyből  füiyörész  ige  származik.  Kokon  vele a
szintén hangutánzó csucsor, (csücsörke)  és  csicter  (csi-
csereg).

FÚTYÖRÉSZ,  (füty-ör  ész)  önh.  m.  füíyörétt-
tem,  —tél,  —étt. Csak úgy könnyeden, gyöngéd han-
gon,  s  bizonyos  kényelemmel, mintegy  andalogva  fü-
työl.  Mondják  a kis  madarakról  is , midőn inkább csi-
cseregnek,  mint  énekelnek.

FÜTYÖRÉSZÉS,  (fűty-ör-ész-és)  fn.  tt  fUtyS-
részét-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valaki  vagy  va-
lami  fütyöréaz.

FÜVÁNK08, 1. FÜPABNA.
FŰVEL,  (1),  FŰVEL,  (ftt-v-el)  áth.  m.  fttvel-t.

Füvön  legeltet,  füvei  tart, táplál. Füvelni  a teheneket,
nem  istállóztatni.  Tájszólás  szerént, ám.  bűvöl,  úgy-
hogy  az  vagy  ennek  némi  módosulata  vagy  talán ám.
füvei  megigéz.  A  ételed  úgy  megszokott  nála  maradni,
mintha  megfüvelték  volna.  (Szabó  D.).

FŰVEL,  (2),  (mint föntebb)  önh.  Füvön  legel,
füvei  él.

FÜVELÉS,  FÜVELÉS,  (fü-v-el-és)  fa.  tt  fllve-
lét-t,  tb.  —ék.  Füvön  legelés, vagy  legeltetés.  Btt-
völés.

FÜVELÖHELY,  (fúvelő-hely)  ősz.  fa.  Legelő,
mező,  melyen  a  barmok  füvei  táplálkoznak.

FÜVELTET,  (fü-v-el-tet)  áth.  m.  fttveltet-tem,
— tél,  —étt. Füvei  etet,  fű vön  legeltet.

FÜVELTETÉS,  (fn-v-el-tet-és)  fa.  tt  fltoeUe-
tés-t,  tb.  —ék.  Füvei  etetés,  legeltetés.

FÜVENTIBEN,  (fű-v-en-te-ben)  1.  FÜENTE.
FÜVENY,  tájdivatos  fövény  helyett
FÜVES, FÜVES,  (fii v-es  v.  fü-v-es)  mn.  tt.

füves-t  v. —ét, tb.  —ék.  1)  Füvei benőtt Füvet  utak.
utótok,  dombok, kősziklák.  2)  Füvei  vegyitett, kevert,
fűszerezett.  Füves  italok.  3)  Fűvel  gazdag.  Füvet  ré-
tek ; füves  kertek.  4)  Fűvel  élő. Füvei  ló (nem szénás).
8)  Átv.  füves  (beléndfüves),  ám.  bolond, ki  bolond
füvet  evett.

FÜVESÉDIK,  FÜVESÉDIK,  (fű-  v.  fü-v-es-éd-
ik)  k.  m. fiiveted-tem,  —tél,  —étt.  Fűvel  benő; a  fű
ellepi,  elszaporodik  rajta.  Füvesednek  vagy  megfüve-
sednek  tok  etS  után  a* utak.  Füvesedik  a fokkal  beül-
tetett  homokföld.

FÜVESKÉDIK, FÜVESKÉDIK,  (fű-  v.  fü-v-
es-kéd-ik)  k.  m. fUvetked-tem,  —tél,  —étt. Atv.  ám.
úgy  tegzen,  mintha  bolondfüvet  evett  volna,  bolon-
doskodik.

FÜVESÜL,  FÜVESÜL,  (fű- v.  fű-v-es-űl)  önb.
m. ftivesiil-t.  Füvessé  lesz,  fű  kezd  teremni  rajta.

FÜVÉSZ,  FÜVÉSZ,  (1),  (fú-v-ész  v.  fü-v-ész)
fn.  tt. füvész-t,  tb.  —ék. Természettudós,  ki  a  füvek-
ről  rendszeres  ismeretekkel  bír.  Szélesb  ért.  tudós,
ki  általán  a  növényország  terméseit  tudományosan
ismeri  vagy  ezen  tudománynyal  különösen  foglal-
kodik.

FÜVÉSZ, FÜVÉSZ,  (2),  (fű-  v.  fü-v-ész)  önh.
és  áth.  m.  füvész-tem,  —tél,  —étt.  A  füveket  vizs-
gálja,  s  rolók  rendszeres  tudományt  iparkodik  szerez-
ni ;  füveket  keres,  gyűjt,  rendszerez.  Szélesb  ért.  a
növényország  minden  termései  körül  vizsgálódik.

FŰ VÉSZÉT,  FÜVÉSZET,  (fű-  v.  fü-v-ész-et)
fn.  tt.  füvéttet-ét.  1. FÜVÉSZTUDOMÁNY.

FÜVÉ8ZKÉDIK,  (fű-v-ész-kéd-ik) k. m.  füvész-
kéd-tem,  —tél,  -  itt.  Füvek keresésével,  gyűjtésével,
rendezésével  foglalkodik,  gyakorolja  a  ffivésztu-
dományt

FÜVÉSZKERT,  (füvész-kert)  ősz.  fn.  1)  Kert,
melyben  különféle füvek  öszvegyüjtve  tenyésztetnek.
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Szorosb  ért.  ritkább,  főleg  gyógyerejü  növényekkel
beültetett  kert,  a  tanuló  gyógyszerészek,  orvosok
vagy  más műkedvelők  használatára.

FÜVÉSZKÖNYV,  (fttvész-kőnyv)  ősz.  fn.  1)
Könyv,  melyben  mindenféle növények  leirvak  és  le-
rajzolvak.  2)  Szorosb ért. könyv, melynek levelei közé
a  füveket  s  más  növényeket  berakosgatni  vagy  oda-
rakgatei  szokták.

FÜVÉSZSÉG,  (fti-v-ész-ség)  fn.  tt.  füvétuég-ét.
1) Füvésztndomány.  2)  Fű veszettel  foglalkodás.

FÜVBSZTAN,  1. FŰVÉSZTUDOMÁNY.
FÜVÉSZTUDOMÁNY,  (füvész-tudomány) ősz.

fn.  A  füvek  rendszeres  ismerete  vagy  ezen  ismeretet
magában  foglaló  könyv.  (Botaniea).

FÜVETÉS,  (ifi-vetés)  ősz.  t».  Füvekből jöven-
dölés,  jóslás. Oly alkotásu  szó, mint:  kártyavetét.

FÜVEZ, FÜVEZ,  (fü-v-ez)  ath.  m.  füvet-tem,
—tél,  —élt.  1)  Fűvel  behint  BefUvemi  innepélyet
menetkor  át  utetdkat.  2)  Molnár Albertnél,  ám. bűvöl
(némi módosítással:  fUvel).

FÜVI,  (ffi-v-i)  mn.  VL.fl.vi-t,  tb.  — ék.  Fűből
való,  fűt  illető. Fuvi  Meder,  ám.  málna. Ftivi  tó,  ám.
liígtó.  FUvi  tapló,  ám. ürömtapló.

FŰVÍZ,  (fű-víz)  öaz. fn.  Füvekből,  különösen  a
gyógyerejüekből  vagy  azépítőkből  facsart,  sajtólt
nedv.

FŰZ, (1),  (fö-öz  v.  fe-őz)  áth. m. fut-tem,  —tél,
— ott.  Eredeti  értelme :  felkötő*,  (mert fő  ám.  fel és
St  ám.  valamit  gyakorítva  teszen). Némelyek  szerént,
ám. valamit  fűvel  őazveköt,  fűszalagra  hurkái; innen
átv.  éa azokott ért  valamit  fonalra, madzagra, kötélre
akgat,  soroz.  Az  elsőbb  származtatás  terméazetesb-
nek  látszik.  Gyöngyül,  olvatóttemeket futni.  Dohány-
leveleket  uinegrt  futni.  Ctérndt  tubr  futni  vagy  tűt
ctérndra  futni.

„És  nem szórni  meg annyira  az  élet  végfokán,
Hogy  rabsz(jat  fűzzön  reá a gyilkoló  pogány."

Erdélyi  János.

Öszvetételei  : befutni,  egybefütni,  felfutni,  öuveftitni,
teáfütni.  Valamit  ütni-ftitni,  ám.  hosszasan  hányni,
vetni, forgatni,  kutatni,  vizsgálni.

FŰZ,  (2),  (fű-z  v.  fü-öz)  fn.  tt  füt-et  v.  fut-et,
tb.  —ék.  v.  fűtek.  Gyöke  valószínűleg fű,  képzője
pedig t  v.  ős  (őzön, bőség),  mivel azon ismeretes  fá-
nak  levelei, melyet  fűznek  nevezünk,  fűként  afirű-
ek, keakenyek  éa fűzöldek.  Némelyek  azerént  fűzfa
annyi  volna  mint  vítfa.  Ezen  fanemnek  fajai  mind a
földre  nézve, melyben  tenyésznek, mind  külső  alak-
jókra nézve  sokfélék.  Homokfut,  vitifüt,  fehér-,  féke-
it-,  t-örö*-, bút- v.  gyán-  v.  ttomonlfüt  stb.

FÜZACSKÓ,  (fű-zacskó)  ősz.  fn.  lásd:  FÜ-
PÁRNA.

FÜZAL,  (fűz-al)  öaz. fn.  Vesszőalakban  termő
fűz,  mely  leginkább  a  folyók partjain,  az öntésekben,
az  árvízhordta  fövényekben  tenyéazik, a mely  kasok-

ra, kosarakra  különösen alkalmas.  Továbbá  :  a  fűz-
fák  tövéről,  gyökereiből  kihajtó  fűzaarjadék.

FŰZBARKA,  (fűz-barka)  ősz.  fn.  Barka,  mely
a  fűzfákon  terem.  V.  ő. BARKA.

FŰZBOKOR,  (fűz-bokor) öaz.  fn.  Fűzraj,  mely
bokroa  cserjeképen  tenyészik.

FÜZCSALÉT  v.  CSALIT,  (fűz-caalét  v.  csalit)
ősz.  fn.  Fűzbokrokból  álló  csalit

FÜZCSERENY,  (füz-cseróny)  ősz. fn.  Caerény,
mely  fűzágakból,  ffizvesazőkből  van  fonva.  Y.  ő.
CSERÉNY.

FÜZCSERJE,  (fűz-cserje)  ősz.  fn. lásd  :  FÜZ-
CSALÉT.  -

FŰZDÖGEL,  FÜZDÖGÉL,  (fűz-d-ög-el)  áth.
és gyak. m.  fütdSgel-t.  Lassan-lassan,  egymás  után,
folytonosan  fűz  valamit  Dohányleveleket  ffutdögehn.
Oyifngyuenuktt  fütdSgelni,

FÜZED  v.  FÜZESD,  v.  FÜZET,  erdélyi  falu
Hunyad  megyében; helyr.  Füted-én,  —re,  —rK.

FÜZEGY,  falu  Bihar megyében; helyr.  FVtegy-
én, —re,  —rK.

FÜZELÉK, FÜZELÉK,  (fűz-el-ék)  fn. tt  füte-
Uk-ít.  Amit  fel  szoktak  fűzni,  vagy  ami  fel  van  fűz-
ve ,  felfűzött  valami.  Gytfngyfltelék.  DohányfüteUk.

FÜZELLÉR, a  franczia futilier  elferditéae,  ám.
gyalog  (köz)  katona, baka,  fika.

FÜZÉNY,  (fü-z-ény)  fn.  Számos növények nem-
zetségi  neve,  melyek  szárai  és  levelei  a fűzhőz hason-
lítanak.  (Epilobium, Lythrnm,  Lysimachia).

FÜZÉR, FÜZÉR, (1),  (fűz-ér) fn. tt  fü*ér-t,  tb.
—ék.  Fonálra,  zsinórra, madzagra, zsinegre stb.  iű-
zött  valami,  pl. paprika-,  füge-,  ntimVrcttik-,  dohdny-
fUtér.  Gyüngyfütér.  Az  öazvefont  hajmát kánoninak
vagy fentinek  nevezik.  Filterbe  ttedni  valamit.  Filte-
renként  felakgatni  a  dohányt.

FÜZÉR,  (2),  falu  Abadj  megyében;  helyr.  Fü-
tér-in,  —re,  —+81.

FÜZÉRKÖTÉL,  (füzér-kötél)  öaz.  fn.  Kőtél,
melyre  valamit  felfűznek.  FVtérkVíéltn  vetetni  a  fog-
lyokat.

FÜZÉRSZÍJ,  (füzér-szíj)  ősz.  fn.  Stíj,  melyre
valamit  felfűznek.  FiltérnQon  hordotni  a  kuktákat.

FÜZES,  FÜZES,  (1),  (fű-z-es) mn. tt/«te»-<  v.
—ét,  tb.  —ék.  Fűzekkel  bővelkedő,  benőtt  Ftitet
völgyek,  vítpartok.

FÜZES, FÜZES, (2),  (mint föntebb) fn. tt  fil-
tet-t,  tb. —ék.  Fűzfákból  álló  erdő,  liget  Ftitetben
tétólni.  Több  helységek  viselik  e nevet;  1. itt alább.

FÜZES,  FÜZES,  (3),  falu  Heves,  Krassó  és
Kraszna  megyében;  továbbá Erdélyben,  Doboka me-
gyében;  EGYHÁZAS—,  falu,  GYEPU—,mváros,
RÁBA—,  fáin  Vas  megyében;  ÖRDÖNGÖS—, er-
délyi  fáin  Belső-Szolnok  megyében.  Helyr.  FUttt-én,
—re,  —rK.

FŰZÉS, FŰZÉS, (füz-és)  fn.  ii.fííté»-t  tb.  —ék.
Cselekvés,  mely  által  valamit  fűzűnk.  V.  ő.  FŰZ.

Olvatófütét.
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PÜZES-ABONY,  fala  Heves  megyében;  helyr.
Filzet-Abony-ba,  —bán, —ból.

FÜZES-BALOTA,  puszta  a  Kis-Kunságban;
helyr.  FUtei-Balotá-n,  —rá,  —ról.

FÜZESD,  erdélyi  falvak  Hunyad  megyében;
helyr.  FUtetd-en,  —re,  —röl.

FÜZESEK,  falu  Zemplén  megyében;  helyr.
Fü*e»ér-én,  —re, —röl.

FÜZES-GYARMATH,  mezővárosok  Békés  és
Nógrád  megyében; helyr. Gyarmath-on,  —rá, —ról.

FÜZESRE,  (füz-es-ke)  kies.  fn.  tt.  filzeské-t.
Kis  füzfaerdö.

FÜZES-SZENT-PÉTER,  erdélyi  falu  Doboka
megyében; helyr.  Stent-Péter-e'n,  —re,  —röl.

FÜZET,  (1),  FÜZETES  stb.  tájszók,  Fizet,  Fi-
tétét  helyett.  L.  ezeket.

FÜZET,  (2),  1. FÜZED.
FÜZET,  FÜZET,  (füz-et) fn.  tt. füzet-ét.  Fűzött,

öszvefüzött  valami.  Különösen  valamely  nagyobb  ter-
jedelmű  könyvnek,  nyomdai  inünek  egy-egy  kUlön
fűzött  része.  Fittetekben  adni  ki  a  munkát.  Különböz-
tetésül  v.  ö. KÖTET.

FÜZETLEN, FÜZETLEN,  (füz-et-len)  inn.  tt
fűtetlen-l,  tb.  — ék. Ami  nincs  fűzve,  felfűzve.  Füzet-
len  dohánylevelek.  V.  ö.  FŰZ  áth.

FŰZFA,  FŰZFA,  (fiiz-fa)  ősz.  fn.  1)  A  füznö-
vények  azon  osztályai,  melyek  faalakban  tenyész-
nek ;  különböztetésül  a  fűzbokortól,  JtizvessMöl.  V.
ö.  FŰZ,  fn.  2)  A  fűznek  teste,  dereka.  Fűzfával  tll-
telni.  Fűzfából  készített  korlát,  rudató  stb.  3)  Átv.
és  tréfás  ért.  haszontalan,  hitvány,  alávaló;  erőtlen,
lágy.  Fűzfa  diák.  Fűzfa  versek.  Fűzfa  katona.  Az  én
kardom  sem fűzfa.  (Km.)  Fűzfa  hegedűhöz  nád  vonó
ülendő.  (Km.).  Ezen  értelemben  melléknév gyanánt
hasznai tátik.

FÜZFAGOMBA, (fűz-fa-gomba) ősz.  fn.  Fűzfák
tövein  vagy  derekain  termő,  kemény  állományú
gombafaj.

FÜZFAJEGENYE,  (fűz-fa-jegenye)  ősz.  fn. Je-
genyefaj  ,  mely  külső  alakjára  nézve  a  fűzfához  ha-
sonlít.  V.  ö.  JEGENYE.

FÜZFAKÉREG,  (fűz-fa-kéreg)  ősz.  fn.  A  fűz-
fának  kérge.  V.  ö.  KÉREG.

FÜZFAKOSÁR,  (füz-fa-kosár)  l.  FÜZKOSÁR.
FÜZFALEVÉL,  (füz-fa-levél)  ősz.  fn.  1.  FÜZ-

LEYÉL.
FÜZFASZÉN,  (füz-fa-szén)  ősz. fn.  Szénné  ége-

tett  fűzfa,  v agy iá  fűzfából  égetett  szén.
FŰZFAVESSZŐ,  (füz-fa-vessző)  ősz.  fű.  1)

Fűzfának  vékony  ága.  2)  A  bokor-  vagy  vesszőalak-
ban  tenyésző  fűz  sarja,  melyből  kasokat,  kosarakat,
cserényeket  stb.  fonnak.  Némely  tájakon : vitla,  óit-
lavesszö,  criglevesszö.

FŰZFŐ,  paszta  Veszprém  megyében;  helyr.
FKtfS-n,  —re,  —röl.

FŰZGEREPCS1N,  (füz-gerepcsin)  ősz.  fű.  Gc-
repcsinfaj,  melynek  fű-  vagy  fűzalakú  levelei vannak.
(Stellaria graminea).  V.  ö.  GEREPCSIN.

FUZGOMBA,  1. FÜZFAGOMBA.
FÜZGÚZS ,  (fűz-gúzs)  ősz.  fn.  Füzágból,  fűz-

vesszőből  tekert  gúzs.  Ftizgúztzsal  megkötni  a kévéket,
dohánycsomókat.  V.  ö.  GÚZS.

FŰZI,  (1),  (füz-i)  mn. tt  fiizi-t,  tb.  —ék.  Ami
fűzből  való.

FŰZI,  (2),  puszta  Abaúj  megyében;  helyr.  Fű-
zi-be,  —ben,  —667.

FÜZIKE  , FÜZIKE ,  (fü-z-i-ke)  fn.  tt  fűnkét.
A  billegények  nemzetségéhez  tartozó  kis  madárfej,
mely  a  nádasokban  és  fűzbokrok  között  tartózkodik.
(Motacilla  salicaria).

FÜZIMADÁR,  (füzi-madár)  ősz.  fn.  lásd  : FÜ-
ZIKE.

FÜZITÖ , puszta  Komárom  megyében  ;  belyr.
FUzitö-n,  —re,  —rSl.

FÜZJEGENYE, 1. FÜZFAJEGENYE.
FÜZJÖVEDELÉM,  (füz-jövedelém)  ősz.  fn.

Haszon,  mely  a  füzbotolásból,  füzvesszöből,  fUzfából
bejön.

FÜZKAS,  (fűz-kas)  ÖBZ.  fn.  Füzvesszőből  font,
kötött  kas,  pl.  kocsi-,  szekérkas,  hombárkas  stb.

FÜZKÉREG,  (fűz-kéreg)  1.  FÜZFAKÉREG.
FÜZKÍN,  (fűz-kín)  ősz.  fn.  Vörös  színű  kinö-

vések , buborcsékok  a  fűzfák  levelein,  és  vesszejin,
melyeket  a  bcnnök  tenyésző  férgek  okoznak.

FÜZKOSÁR,  (fűz-kosár)  ősz.  fn.  Füzvesszőből
font,  kötött  kosár,  pl.  galamb-,  tyúk-,  lúdkosár  ;  kar-
kosár.

FÜZKÚT,  erdélyi  falu  Kolos megyében ; helyr.
Füzkúí-on,  —rá,  —ról.

FÜZLEVÉL,  (fűz-levél)  ősz.  fn.  A  fűz  nevű
növények  és  fák  fűhöz  hasonló  levelei.

FÜZLUGAS,  (fűz-lugas)  ősz.  fn.  Egymásra  bo-
ruló  vagy  hajtott  fiízágakból  álló  lugas.  V.  ö.  LU-
GAS.

FÜZOLAJFA,  (füz-olaj-fa)  ősz.  fn.  A  füzleve-
lekhez  hasonló  keskeny  levelű  olajfa.  (Elaeagnus  an-
gustifolia).

FŰZŐ,  FŰZŐ,  (fííz-ö)  fn.  tt.  fíízö-t.  1) Mellény-
féle  szorító  ruha,  melylyel  különösen  a  nők  befűzik
derekaikat,  hogy  karcsúbbak  legyenek;  máskép  :
váll.  2)  Eszköz , nagyobbféle  tű , érczböl,  csontból,
fából  stb.  mely  által  valamit  füzünk,  felfüzünk,  be-
füzünk.  Dohányfüzó'.  Czipö-,  bakancsfűző.  V.  ö.
FŰZ,  áth.

FÜZÖCZÖVEK,  (fúzö-czövek)  ősz.  fn.  Peczek,
faszcg,  melyre  vagy  melylyel  valamit  felfűznek,  pl.
a  mosónők  ruhaszárogató  pcczkei,  melyekkel  a  fel-
akgatott  ruhákat  megerősítik.

FÜZÖGET, FÜZÖGET, (fiiz-ög-et) áth. 1. FÜZ-
DÖGEL.

FÜZÖGYÖNGY,  (fűző-gyöngy)  ősz.  fn.  Likas
gyöngyszemek,  melyeket  fonalra  lehet  fűzni.

FÜZÖHEGY,  (fűző-hegy)  ősz.  fn.  A  fűző  nevű
eszköznek  hegye.  V.  ö.  FŰZŐ.

FÜZŐHOROG,  (fűző-horog)  ősz.  fű.  Fűzésre
használt  horogféle  eszköz.
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FÜZ-ÖKÖRSZEMFÜ,  (füz-ökör-szem-fü)  ősz.
fii.  Ökörszemfüfaj,  melynek levelei  a  fűzéihez  hason-
lítnak.  V.  ö. ÖKÖRSZEMFÜ.

PÜZÖLD , FÜZÖLD , (fű-zöld)  ősz.  fn.  Minek
oly  zöld  színe  van, mint a  közönséges  ifinek.  Ffotöld
ciákó,  hajtéka.

FÜZÖLYÜK,  (fűző-lyuk)  ősz.  fa. Lyuk, melybe
a  fűzőt  behúzzák.  Fütölyukak  a  bakaneton,  topányon.

V.  8.  FŰZŐ.
FÜZÖSZALAG,  (fűző-szalag)  ősz.  fa.  Szalag,

zsinór  stb.  melyekre  valamit  felfüzünk  vagy  melyek-
kel  valamit  öszvehdzunk,  öszveszorftnnk.

FÜZÖSZEKRÉNY ,  (fűző-szekrény)  ö«z.  fn.
Könyvkötők  eszköze, melyet a  könyvek  öszvefnzésé-
re, kötésérc  hasznainak.

FÜZÖSZÍJ,  (fűző-szíj)  ősz.  fn.  Keskeny  szíj,
bőrszalag,  mely  valaminek  felfűzésére,  öszvefüzésére
szolgál,  pl.  fűzőszijak  a  bakancson,  topányon.

FŰZÖTT,  FŰZÖTT,  (fü-z-ött)  mn.  tt.  fiítSU-et.
Ami  főzve,  fel-,  be-,  öszvefüzve  van.  FVaötl  dohány.
Felfutott  gySngyOk.  BefUtStt  topdny,  derék.

FÜZÖTÜ,  (fiiző-tü)  ősz.  fa.  Ttt, melylyel  a  fü-
zőszijat  vagy  zsineget , szalagot  stb. a  füzőlyukakba
buzkálják.  Bakanetok,  topányok  ftitölüje.  Dohányotok
fÜMÖÍÜje.

FÜZÖVÁLL,  (füzö-váll)  ősz.  fn.  Hajdan  csak-
nem  általánosan  divatozott,  halcsontokkal  ellátott,  s
elül  ívre  hajúit  női mellrevaló , mely  a  derekat  kitii-
nőleg feszessé  teszi.

FÜZPILLE,  (fűz-pille)  ősz.  fn.  A  fűzfákon  te-
nyésző  és  rágódó  pillefaj.

PÜZSIKHÉJ,  (füz-sik-héj)  ősz.  fa.  A  fűznek
belső,  sima, nedves,  síkos  héja.

FÜZTELEVÉNY , (füz-televény)  ősz.  fa.  Elro-
hadt  fűzlevelekkel,  ágakkal,  törzsekkel  kövérített
fold.  V.,0.  TELEVENY.

FŰZTŐ , fala  Vas  megyében ;  helyr.  Fütt&-n,
—r8l.

FÜZTÖRZS,  FÜZTÖRZSÖK,  (ffiz-törzs  v.  tor-
zítok)  ősz.  fa.  A  fűzfának  dereka,  vastaga, melyből
az  igák  fel- és  szétsarjadzanak.

FŰZVESSZŐ , (fűz-vessző)  ősz.  fn.  A  fűzfának
fiatal  hajtása  vagy  vesszőalakban  tenyésző,  magról
kelt  fűzsarjadék,  mely kasokra,  kosarakra  különösen
alkalmas.

FŰZVÖLGY, falu Szála megyében ; helyr.  Füz-
vSlgy-tin,  — re, — rSl.

Ai  F-b«n  TŰ  Mtt  csikk.

G, kisded  alakban  g , tizenkettedik betű  a ma-
gyar  ábéczében, s a  mássalhangzók  sorában  hetedik,
neve  :  gé.  A  torokbetük közé tartozik , miért a  vele
szervi-okon  t  és  h betűkkel nem ritkán  fölcseréltetik,
mint  :  gamó , kamó;  gajmó,  kajmó;  gajdol,  kajddn;
galagyol,  kalatyol  ; galiba,  káliba}  gátiét,  kanét; gör-

be, kSrb;  góct,  kuat-ik;  gact-aly,  káét;  gócta,  kaeia;
göndör,  kondor ;  göndOr,  kondor ;  gonot*, konok ;  góró,
UTÓ;  góbi, kópé;  gölödény,  kölSdor;  gvgora, kukora;
gugorodik,  kukorodík ; gunyhó,  kunyhó ;  guvat,  ktmat;
galuska, haliuka ; gernye  , hernyó ;  gomolyka,  homol-
ka;  gSmböly,  hömpöly;  gór,  hór-i. Némely nyelvészek
a g  és * betűket a j-vel  együtt  fnybetüknek  tartják.
Egyébiránt a  g  betű  a  k ellenében  szelídnek  nevez-
tetik  ,  a  h  pedig  lágynak.  Némi  rokonságban  áll
a  t és d bangókkal,  amarra  példa  :  itméí = itmég,
tSt = tög;  emerre, hogy  legrégibb  nyelvemlékünk-
ben  de helyett  ge  van írva, s  hogy  a  lágyult  gy  mind
g  helyett  áll,  pl.  a  hellén-latin  angeltu,  Georgiát,
evangelium-\)ó\  lett  magyaros  kiejtéssel  :  angyal,
György,  evangyéliom,  mind d  helyett,  pl. diamant  =
gyémánt;  innen  megjegyzésre  méltó,  —  minthogy a
magyar  nyelvben  gyakran  fordul elé  —  e  következő
szószármazati  jegyzet:  midőn a g  (ég, og, ög)  kép-
zőjü  gyakorlatos  igékből  úl,iU,  képzőjü  önható, és
Ü  képzőjfi  átható  igék  alakulnak, a  gyakorlatot  je-
lentő  g  helyébe,  az  inkább  általános jelentésű  d  lép,
vagyis  tulajdonképen a  cselekvés  megindítását  vagy
indulását  (kezdését)  jelentő  -(t,  -itt  (és  -ül) képzők-
höz  alkalmazkodva,  itt  a  d  csak  egyes  cselekvényt
jelent;  pl.  mozog,  motdíl,  motdtí,  (motgúl,  motgü
helyett);  így  forog,  fordul,  fordít;  btutog,  brudúl,
buzdít;  pereg, perdül, pérdtí  ;  tSrög,  zordul,  tSrdO.
Mi  belső jelentését  illeti.  1)  Ezen  torokból  szakadó
hangutánzók  vezérhangja  : gab, gabot,  gáborka  (ma-
dárnevek),  gág,  gágog;  gáct, gdctér;  gagy,  gagyog;
gaj,  gajdol;  gal,  galagy,  galagyol;  gü, gili,  gíKete;
góct, gócta;  gSct,  gSeeüg;  gSgy,  g»gy3g;  gSth,gBthSt;
gin, gúnár ; gór,  gSrSg  ; gur,  gurul  stb.  2)  Általán
valamely  hajlottat,  görbültél  jelent  több  szóban,
mint  : gajmó,  gárgya,  giber,  g'óbSr,  gém,  gernye,  gSr-
be, gúu stb.  3) Különösebben  gömbölyű  testeket je-
lentő  számos  gyökszók  és  származékok  előhangja,
kivált  a  zárt  önhangzók  (o,  ö,  u, ü)  kíséretében,
mint  :  gob, gól,  gom, göb, gSl,  gSm,  gomb, gömb  stb.
4)  Mint  képző,  s  különösebben  igeképző,  jelent
egyűttességet,  gyakorlatot.  L.  —G, mint  képző.

Némely  tulajdon  nevekben  a  régi  írásmód  sze-
rént  h-t  is  vészen  maga  mellé, mint Beregh,  Ungh,
Bodrogh,  Balogh,  Ctiüagh  stb.

—G, (1),  mint igeképző  rendszerént  segédbang-
zókkal, (melyek a szabályos  esetekben  ki  is  ugranak),
e'g,  og,  ög,  gyakorlatos  igéket  alkot;  1)  természeti
hangokból,  mint  etep-eg,  sn*i-eg,  bugy-og,  durr-og,
csör-ög,  dSr-ög,  bö-g,  bií-g,  nyö-g,  xen-g  stb.  2)  moz-
galmat  jelentő  gyökökből, mint bict-eg, leb-eg, ctdmm-
og, for-og,  in-og, tttr-Og  stb.;  3)  r,  l,  ly  képzőjfi  tör-
zsekből , mint áctor-og,  dider-tg,  ttédel-ég,  émely-eg,
támoly-og;  4)  mint  közép  képző  az  átható  igékhez
szokott  járulni:  lát-og-at,  vér-ég-et,  tted-ig-et,  gön-
gyBl-g-el;  néha  más  beszédrészekhez is, mint: lynk-
g-at,  szak-g-at, nó-g-at  (=  no-og-at), jaj-g-at;  5)
néha n  közbetéttel  :  boly-ong,  ctap-ong,  tol-ong, töpr-
eng  stb.  Egyezik  ezen  rag  a  latin  aug-eo  ét  hellén
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av^-oa, at!|-aVo)  szókkal  U,  melyek  egyszerű  gyöke
(Grundform)  Curtius  szerént:  ug,  17.  Bővebben lásd  :
Élőbeszéd 128.  lap.  6) Ritkán  a, e  önhangzókkal  is :
ág,  ég  alakban  : ball-ág,  bűi-ég,  far-ag,  de itt nem
hangugrató.

—G, (2), mint névképző,  segédhangzókkal  ay,
*9,  *9i  °9>  ög  alakokban;  1. —ÁG és  —ÁG  névkép-
zőket.

—G,  (3),  segédhangzókkal  :  ág,  ég,  toldalékos
határozói  képző  vittont-ag és ottan-ag, itten-eg  tájdiva-
tos  szókban  stb.

—GA , GE , névképző  egy-két  szóban,  mint  :
varr-ga, nyut-ga,  Ur-ge;  e  részesülővel  öszvetctt kép-
zőnek  látszik,  mintha  volna  :  varr-og-ó,  nyuz-og-ó,
Ur-ifg-8.

GAAD,  1. GÁD.
GAB,  (1),  elvont gyök,  mely  megvan a yabancz,

gabona,  gabógyás,  gabos  szókban.  Értelme  a  rokon
géb, gib, göb, gub  gyökökkel  közös,  melyek  általában
meghajtást,  görbcséget,  mint  egyszerűn  a  g  betű, kü-
lönösebben  pedig  födést,  födözést  jelentenek  ,  s  az
értelemárnyéklatokat  csaknem  egyedül  az  önhang-
zók  teszik,  így  gab  is jelent  födözést,  valaminek fel-
ső részét,  fejét,  s  rokonok vele  a szanszkrit kub v.  kúp
(ám.  fődöz,  fölemel), a  német  Haufe,  heben,  Haupt,
Kopf,  Giebel,  Gipfel,  latin  copia,  capio,  caput,  svéd
kopp,  kappe,  olasz  coppa,  capo,  hellén  xt;/}if,  xiffctt.rj
stb.  végül  ide  tartozók  még  más  rokon  betűkkel  a
magyar  kúp,  csúp,  hápa-hupa  stb.  szók  is.

GAB,  (2),  fn. tárgyeset  :  — öt.  L. GABOS.
GABAJÍT,  lásd  : GALYABÍT.  Egyébiránt gab

gyöktől  származtatva  is  (gab-aj-ít),  ám.  valamely  fe-
dőléket,  hajlékot  csinál,  állít.

GABAtfCS  ,  (gab-ancs)  fn.  tt.  gabancs-ot.  Gör-
hes, sovány,  kicsigázott,  dögrováson  levő, vagy  apró-
fajta  macskaló.  Rokon  vele  a  vékonyhangú  gebe,
lásd  ezt.

GABNA,  1. GABONA.

GABÓGYÁS,  (gab-ó-gya-as)  mii.  tt.  gabógyás-l
v.  —át, tb.  —ak. Szatmármegyei  tájszó, ám. bolyon-
gó , bolyókás,  féleszű.  A  székelyeknél  Kriza  János
szerént  okoskodni akaró , de arra  semmi  képességgel
nem  bíró  ember.

GABOLTO,  mezőváros  Sáros megyében ; helyr.
Gáboltó-n,  —rá,  —ról.

GABONA,  (gab-o na,  származásánál  fogva,  ám.
fejes  vagy  kalászos  növény;  rokonnak tekintethetik
c  helyütt  közelebbről a  latin avena,  franczia  avoíne,
megvan  a  cseh  nyelvben  is  :  obifj,  objle,  gobila,  obii-
na  alakokban,  a  hellén  nyelvben  pedig  xrc/9o»,  a  ga-
bonának  bizonyos  mértékét jelenti);  fn.  tt.  gabonát.
Általános nevezete azon fiinövényeknek,  melyeken sok
magú  kalászok  teremnek,  s  melyek  inagvaiból  ke-
nyérnek  s  más  ételnemüeknek  való  liszt  készül, mi-
lyenek  : búza,  rozs,  árpa,  zab,  köles  stb.  Szépen  zöl-
dellenek,  sűrítek,  ritkák,  megdiiltek  a  gabonák.  Gabo-
nák  között járni.  Gabonába  ereszteni  a  marhál.  Meg-

kaszálni,  megaratni  a  süríl  gabonát.  Hányják  vetik,
mint  a  détmán  szedett  gabonát.  (Km.).  Különösen  je-
lenti  ezen  növények  magvait,  szemeit.  Gabonát  szór-
ni,  rostálni,  őrölni.  Gabonával  kereskedni.  Tömött,
actélos  gabona.  Könnyű  liha, zsizsikes,  konkolyai,  sze-
metes  gabona.  Némely  tájakon,  pl.  Abaújban  egyedül
a  rozs neveztetik gabonának, általában  a gabona  ne-
mttek  pedig  szemes  életnek  vagy  csak  életnek.

GABONAAL,  GABONAALJ,  (gabona-al  v.
-alj)  ősz.  fn.  Léha,  könnyű,  laza  gabonaszemek,  me-
lyek  szóráskor  a  tömöttebb,  aczélosabb  szemeknél
tovább  repülnek  vagy  rostáláskor  részént  áthullanak,
részént  fölül  maradnak; máskép : ocsó  v.  ocsú.

GABONAASZTAG,  (gabona-asztag)  ősz.  fn.
Gabonakévékből  rakott  asztag.  V.  ö.  ASZTAG.

GABONAÁRUS, 1. GABONAKERESKEDŐ.

GABONABÉR,  (gabona-bér)  ősz.  fn.  Altalán
bér  vagy  fizetés,  melyet  pénz  helyett  gabonában, ga-
bonarészben  szoktak  adni, pl.  az  aratók,  nyomtatók,
cséplők  jabbára  gabouabért  kapnak.

GABONADÚS,  (gabona-dús)  ősz.  mn.  Gaboná-
val  bővelkedő ,  sok  gabonát  termő.  Gabonádat  Ma-
gyarország,  tftnesi  bánság.

GABONACSÜR,  (gabona-csűr)  ősz.  fn.  Csűr,
melybe  a  szalmában  levő  gabonát  berakják,  s  ott
gyakran  el  is  nyomtatják  vagy  elcsépelik  s  felszór-
ják.  V.  ö. CSŰR.

GABONAFAJ,  (gabona-faj)  ősz.  fn.  A  gabona-
nemnek  egy-egy  különös  faja,  pl.  búza,  rozs;  vagy
a  búzák közütt:  tarbuza,  őszi  búza,  tavaszi  búza  stb.

GABONAFEJ,  (gabona-fej)  ősz.  fn.  Kalász,
vagyis  a  gabonanövénynek  azon  nemesebb  része,
mely  a  magvakat rejti  vagy  foglalja  magában.

GABONAFÉREG,  I.  GABONAZSIZSIK.
GABONAFORGATÁS,  (gabona-forgatás)  ősz.

fn.  Cselekvés,  midőn  a  magtárakban,  hombárokban,
kamarákban  stb.  lerakott gabonát  a  dohosodás  ellen
összevissza-hányják,  szellőztetik.

GABONAFÖ,  1. GABONAFEJ.
GABONAFÖLD,  (gabona-föld)  ősz.  fn.  Föld,

mely  különösen  gabonatermesztésre  való,  melyben
gabonát  szoktak termeszteni.

GABONAGYÜJTÉS,  (gabona-gyűjtés)  ősz.  fn.
1)  A  kaszált  vagy  aratott  gabonának  pctrcnczékbc
vagy  keresztekbe,  baglyákba,  asztagokba  rakása.  2)
Szemes  gabonának  öszveszerzésc,  takarítása.

GABONAGYÜJTÖ,  (gabona-gyűjtő) ősz.  fn.  1)
Személy,  mezei  munkás,  ki  a  learatott vagy  kaszált
gabonát  potreuczékbu,  keresztekbe, kalangyákba  stb.
rakja.  2)  Ki  szemes  gabonát  takarít,  vásárol,  sze-
rez  öszve.

GABONAHÁZ, 1. GABONATÁR.

GABONAIIÜVELY, 1. GABONATOK.

GABONAKERESKEDÉS,  t gabona-kereskéd  és)
ősz.  fn.  Kereskedés,  melyet  valaki  gabonával  űz.  V.
ö.  KERESKEDÉS,
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GABONAKERESKEDŐ ,  (gabona-kereskedő)
ÖBZ.  fn.  Személy,  ki  egy- vagy  többféle  gabonára!
kereskedik.

GABONAKÉVE,  (gabona-kéve)  ősz.  fn.  Kéve,
melybe  a  learatott  vagy  lekaszált  gabonát  kötik.  V.
ö.  KÉVE.

GABONALEVÉLBOGÁR, (gabona-levél-bogár)
ősz.  fn.  Bogárfaj,  mely a  gabonák  levelein  élödik,  s
ásókat  átlyukgatja.

GABONAMALOM,  (gabona-malom)  ősz.  fn.
Malom,  melyben  gabonából  lisztet,  darát  stb.  őr-
lenek.

GABONAMÉRCZE,  (gabona-mércze)  ősz.  fn.
Mérték,  mely  bizonyos  mennyiségű  gabonát  foglal
magában.  Nálunk  a  pozsonyi  mérttben  két  mércze,
a  pestiben  bárom, a  sarlaiban, vagy  máskép kilában,
köbölben  négy  mércze van.  Másképen : véka.  Vág-
melléken  és  Csalóközben  rövidítve  : méet.

GABONAMÉRLEG,  (gabona-mérleg)  ősz.  fn.
Mérleg, melyen  a gabona  súlyát, nehézségét,  tömött-
gégét  mérik,  pl.  midőn  tudni akarják,  egy  mérü  ga-
bona  hány  fontot  nyom.  A  bántági  oúta  a  gabona-
mérlegen  legtöbbet  nyom.

GABONAMERŐ,  (gabona-mérő)  ősz.  fn.  1)
Meghatározott nagysága  edény,  melylyel  a  gabonát
mérik,  milyenek  pl. pouonyi, petti  mérS stb.  2) Hites
személy,  ki  a  nyilvános  adás-vevéseknél  felügyel,
hogy  a gabonát  illő mértékben  kimérjék,  vagy  ki  a
mérést maga  viszi  véghez.

GABONAMÉRTÉK,  (gabona-mérték)  ősz.  fn.
Általános  neve  mindazon  mértékeknek,  melyekkel
gabonát  szokás  mérni,  pl.  finak,  véka,  mércze, mérü,
szapn, kila  stb. különböztetésül  más  mértékektől,  pl.
akótól,  átalagtól  stb.

GABONAMÉRÜ, 1. GABONAMÉRÖ, 1).

GABONAMOLY,  (gabona-moly)  ősz. fn.  Féreg,
mely  bizonyos  apró  fajú  éjjeli  lepke  tojásaiból  szár-
mazik,  s  a  gabonatárakban  nagy  károkat  szokott
okozni.  (Phalaena  tínea granella).

GABONAPÁLINKA,  (gabona-pálinka) ősz.  fn.
Gabonaszemekből,  különösen  rozsból  főzött  szeszes
ital.  V.  ö. PÁLINKA.

GABONAPIACZ,  (gabona-piacz)  Ősz.  fn.  1)
Piacz,  mely  különösen  gabonaárulásra  van  kitűzve,
rendelve.  2)  Bizonyos  kereskedő  hely,  város,  hová
nagy  mennyiségben  hordják  öszve  az  eladó gabonát,
milyenek  Baja,  Győr, Mosón.

GABONAROSTA, (gabona-rosta) ősz. fn.  Rosta,
melyen  a  gabonát  idegen  részektől,  szeméttől,  poly-
vától,  vadócztól,  ocsútól  stb.  megtisztítják.  V.  ö.
ROSTA.

GABONAROZS,  (gabona-rozs)  ősz.  fn.  Közön-
séges  rozsféle  növény,  és  annak  magvai.

GABONAROZSDA,  (gabona-rozsda) ősz.  fn.  1.
RAGYA.

GABONAROZSNOK,  (gabona-rozsnok) ősz.  fn.
Fű  neme,  melynek kelyhe  hosszúkás, hegyes tokok-

ból  áll,  s  feje  némileg  a  gabonakalászhoz  hasonlít.
(Bromns). Leginkább  a  rozsok  között szeret  tenyész-
ni.  (Bromus secalinus).

GABONÁS,  (1),  (gab-o-na-as)  mn. tt  gabonát-t
v.  —át, tb.  —ok.  Gabonával  rakott,  töltött,  bővel-
kedő ; gabonának  szánt.  Gabonát  stekér,  ttok,  vidék.
Gabonát  épület,  verem.

GABONÁS,  (2),  puszta Heves megyében; helyr.
Gabondt-on, —ró, —ról.

GABONASÉR, (gabona-ser) ősz. fn.  Gabonából,
különösen  árpából  fősön ser, különböztetésül másféle,
pl.  méhsertől.

GABONASZÁL,  (gabona-szál)  ősz.  fn.  Egyes
gabonaszár  fejestül,  kalászostul  véve.  Olyan  szó,
mint virágnál,  ttegfllnál  stb.

GABONASZÁLLTTÁS,  (gabona-szállítás)  ősz.
fh.  A  kereskedési  forgalomban levő  gabonának  a  ki-
tűzött helyre,  vizén vagy  tengelyen  stb.  eljuttatása.

GABONASZÁLLÍTÓ, (gabona-szállító)  ősz.  fh.
Kereskedői  biztos,  ki  a  forgalomban  levő  gabonát
kellő  helyre juttatja;  vagy  fuvaros,  hajós,  ki  az el-
vitelt  magára  vállalja.

GABONASZALMA,  (gabona-szalma)  ősz.  fa.
A  nyomtatott  vagy  csépelt gabonának  szára,  kórója.
Törött  tzalma,  ttupnalma,  árpattalma,  bútanalma.
V.  ö. SZALMA.

GABONASZÁR, (gabona-szár)  ősz. fn.  A  gabo-
nanövény  kórója,  vagyis  dereka,  melyet koszord  gya-
nánt a  kalász  vagy  fej  tetőz.  Magot, alaeton,  vattag,
vékony,  rima,  bütyköt  gdbonattár.

GABONASZEDÖ,  (gabona-szedő)  ősz.  fn.  1)
Ki  az  elmaradozott gabonaszálakat, kalászokat  ös>-
veszedi.  2) Ki  bizonyos  gabonái járandóságot,  pL az
ágybéri,  mesternek,  pásztornak, csőszöknek járó  ga-
bonát  öszvegyttjti.  3)  Személy,  ki  valamely  kolostor
számára gabonát koldul.

GABONASZEM,  (gabona-szem)  ősz.  fn.  Á  ga-
bona magva.  Gabonattemekkel  etetni  a  baromfiakat.
Át  elhullott  gabonaszemeket  fölttedegelni.

GABONATÁR,  (gabona-tár)  ősz.  fn.  Épület,
nagyobbféle  kamara, melyben a  felszórt  gabonát  le-
töltögetik  és  tartogatják,  máskép: magtár,  magúin.
(Kornmagazin).

GABONATÁRHÁZ,  (gabona-tár-ház) 1. GABO-
NATÁR.

GABONATERMESZTÉS,  (gabona-termesztés)
ősz.  fn.  Mezei  gazdálkodás  egyik  főága,  mely kü-
lönféle  gabona  vetésével  és  takarításával  foglal-
kodik.

GABONATERMESZTŐ  ,  (gabona-termesztő)
ősz.  fn. Mezei gazda,  ki  különösen  gabonát  termeset

GABONATERMÖ,  (gabona-termő) ősi.  mn.  1)
Széles  ért.  miben  a gabona  megnő, tenyészik.  Gabo-
natermö  agyag-,  homokföld.  2)  Szorosb ért.  mi  külö-
nösen  gabona alá  való, gabonát  nagy  bőségben  hoz.
GabonatermS  Báctka,  Bántág.
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GABONATILALOM,  (gabona-tilalom)  ősz.  fa.
Tilalom , melynél  fogva  bizonyos  országba, vidékre,
városba  külföldi  gabonát bevinni vagy  belőlük  a  ben-
termesztettet  kivinni  nem  szabad.

GABONATISZT  (gabona  tiszt)  ÖBZ.  fa.  Élel-
mezési  tisztviselő  a  katonaságnál,  ki  az  illetőket
szükséges  gabonával  vagy kenyérrel  ellátja.

GABONATIZED,  (gabona-tized)  ősz.  fn. Tized,
melyet  a  termesztett  gabonából  fizetni  szoktak.  V. ö.
TIZED, DÉZMA.

GABONATOK,  (gabona-tok)  ősz.  fn.  Vékony
hüvelyke,  mely  az egyes  gabonaszemeket  takarja,  s
melyből  az  érett  mag  legkisebb külerőre vagy önként
is  kihull, máskép  : tokiász.

GABONAUZSORA,  (gabona-uzsora)  ősz.  fn.
Uzsora  vagy  árzsarolás,  melyet  valaki  különösen
szűk időben a  gabonakereskedésben  űz.  V.  ö. UZSO-
RA,  GABONAUZSORÁS.

GABONAUZSORÁS,  (gabona-uzsorás)  ÖBZ.  fn.
Gabonakereskedő , ki  szűk  időben a bevásárlóit  ga-
bonát  mértéken  túli  nyereséggel  adja.

GABONA VARJÚ,  (gabona-varjú)  ősz.  fn.  Var-
júfaj,  mely  gabonaszemekkel táplálkozik, s  leginkább
a  bevetett  földeket  pusztítja,  midőn  az  elvetett  ga-
bonát  kikaparja.  Máskép , a  köznép  nyelvén  :  pápis-
tavarjú  ;  valamint a hússal  élő :  kálvinista-varjú.

GABONA VÁSÁR,  (gabona-vásár)  ősz.  fn.  Vá-
sár, melynek  fő  áruczikkei vagy  egyedüli  árui  gabo-
nából  állanak.  Bajai  gabonavásár.

GABONA VEREM,  (gabona  verem) ősz.  fn.  Sa-
játságoa  módon  és  alakban  készített  verem, melyben
a  gabonát  tartogatni  szokták.  Kipörkölni  a  gabona-
vermeket.

GABONAVESZTÉGÉTÖ, 1. KENYÉRVESZ-
TÉGÉTÖ.

GABONAZSÉNGE,  (gabona-zsenge)  ősz  fn.
Korai,  első  érésű  gabona.

GABONAZSIZSIK,  (gabona-zsizsik)  ősz.  fn.
Zsizsik,  mely  különösen  a  gabonatárakban  tenyészik.
V.  ö.  ZSIZSIK.

GÁBOR,  (a  héber  nyelvből  eredett,  jelentése
isteni  férfi)  kn.  tt.  Gábor-t,  tb.  —ok.  Gábriel.  Főan-
gyal  neve,  ki  a  keresztény  vallástan  szcrént  Jézus
fogantatását  Máriának  hirül  vitte.  A czigányok  egyik
kedvencz  keresztneve.

GÁBORJÁN,  falu  Bihar  megyében;  helyr.  Gá-
bor ján-ba,  —bán, —ból.

GÁBORJÁNHÁZA,  falu  Szála  megyében;
helyr.  Gáborjánhátá-n,  —rá,  —rál.

GÁBORRA,  fn.  tt.  Gáborkát.  1)  A  Gábor  név
kicsinyező  alakja;  kicsi,  fiatal;  vagy  kedves  Gábor.
2)  Madárfaj,  1.  SÁRMALINKÓ, SZARKAGÁBOR.

GABOS,  (gab-os,  ám.  fejes  ?)  fn.  tt.  gabos-t,  tb.
— ok.  Rigófaj  aranysárga  tollakkal  és  fekete  szár-
nyakkal.  A  nőstény  tollai  sárfis-zöldek,  «  mint  a
hiúié  pettyesek.  (Oriolus galbnla).  N'ímclyck  sier.'ur,

AKAD.  BAOT  SZÓTAB  U.  KÖT.

kis  ragadozó  madárfaj  az  ölvek  osztályából,  máské-
pen  :  gébics.

GÁBRI,  GÁBRIS, kicsinyező  férfi  kn.  I.  GÁ-
BOR.

GABUD,  erdélyi  falu,  Alsó-Fejér  megyében;
helyr.  Gabud-on,  —rá,  —ról.

GACS, GÁCS, (1),  1) elvont gyök, s a kacsa nemű
szárnyas  állatok  hangját  utánozza,  s  az a  hosszasan
is  ejtetik  : gács, honnan  :  gáetér  vagy  káctér  szár-
mazik , rokon  vele  a  német  quáken  (béka  és  kacsa
hangjáról  mondják), latin coaxo,  angol quaek,  szansz-
krit  kacs,  Jeuct,  (melyek  szinte  némely  madárfajok
hangját fejezik  ki;  2)  ám. kacs, s jelent görbeséget, 1.
KACS.

GÁCS,  (2),  vár  Nógrád  megyében,  mely  alatt
fekszik  Gácsváralja.

GACSA, puszta  Heves  megyében;  helyr.  Ga-
c,iá-j>,  —ró, —ról.

GACSAL  v.  GACSALY,  (gacs-al  v.  -aly)  fn.
tt.  gacsal-t  v.  gacsaly-t,  tb. —ok. A  szőlővessző kacs-
csa,  vagyis  meggörbülő hegye, bajusza, melynél  fogva
a  közellévö  testekre  kapaszkodik,  tekeredik.

GACSALY,  falu  Szathmár  megyében;  helyr.
Gacsály-on,  —rá,  —ról.

GÁCSÉR,  (gács-ér)  fű.  tt.  gácsér-t,  tb.  —ok.
Hím  kacsa,  kan  rdcze.

GÁCSÉROZIK,  (gács-ér-oz-ik)  k.  m.  gácséroz-
tam,  —tál, —ott. Kan réczéről  vagy  kacsáról mond-
ják,  midőn  párjával  közösödik.  Székely  szó.

GÁCSFALVA,  helység  Nógrád  megyében;
helyr.  Gácsfaloá-n,  —rá, —ról.

GACSIBA,  l.  KACSIBA.
GACSOR,  (gacs-or)  fn.  tt.  gactor-t,  tb.  — ok.

Ember , kinek  lábai  térdben  öszvehajlanak  ; kacsos,
kajszos  lábú.  V.  ö-  GACS,  KACS.

GÁCSORSZÁG,  (Gács-ország)  ősz.  fn.  Jelenti
azon  tartományt,  mely  hazánkkal  éjszak  felől  hatá-
ros,  és  a  kárpátok  éjszak! lejtőjén nyúlik el. Máskép :
Galiczia, Halici,  Veret-Oroszország.

GACSOS,  (gacs-os)  mn. tt.  gacsos-t  v.  —ál,  tb.
—ak. 1. KACSIBA,  KAJCSOS.

GÁCSVÁRALJA,  mváros  Nógrád  megyében;
helyr.  Gdcsváraljá-n,  —rá, —ról.

GAD,  elvont gyök,  gadnár  s  gadócz  főnevek-
ben  és  némely  helynevekben.  Értelme egynek látszik
a  gád  v.  gát  gyökökéivel.

GÁD,  (1),  el vont gyök,  melyből származik  :
gádor.  Tulajdonkép : gát,  honnan gádor  helyett diva-
tozik  gátőr  is.  V.  ö.  GÁT.

GÁD,  (2),  falu  Torontál  megyében;  helyr.
Gád-on,  —rá,  —ról.

GADÁCS,  KIS-,  NAGY—,  Ó—,  ÚJ—,
helységok  Somogy  megyében;  helyr.  Gadács-on,
—rá,  —ról.

GADÁNY,  falvak  Baranya  és  Somogy megyék-
ben ; helyr.  Gadány-ba,  —bán, —ból.

GADNA,  OROSZ—,  falu  Abaúj  megyében;
lieljr.  G adná-ti,  —rá.  —ról.

64
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GADNÁR,  (gad-na-ar,  eredetileg  ám. gátoló,
bekerítő,  s  rokonok  vele  a héber  -nj  [kerít,  sövé-
nyez],  német  Gatter  [tájdivatosan  :  Gadder],  Güter,
Gantner,  Ganíer  stb.);  fn.  tt  gadnár-t,  tb.  —ok.
Gadnárfa,  ászokfii.

GADNÁRFA,  (gadnár-fa)  ősz.  fn.  máskép  :
GanlÁrfa,  1. ÁSZOKPA.

GADÓCZ,  (gad-ó-cz) fn. tt  gadóa-ot.  Halnem,
melynek  lágy  éa  hosszúkás  testét  apró,  B könnyen
leváló  pikkelyek  födik.  (Gados).

GÁDOR,  1. GÁTOB.
GAG,  GÁG, elvont  a hangutánzó  gyökök,  né-

mely  madarak,  különösen  ludak  hangját  fejezvén  ki.
Megvan  a  magyar  kak-at, gég-e,  lengyel  geg-am, né-
met gackern,  angol  cacile,  olasz  ckacalort,  franczia
eaqueter,  héber  nyj,  aram  gágo,  szanszkrit  kakh,

hellén xaxxafii£m} xoxxá£a>, latin gingrio stb. szók-
ban is.

GAGÁTKÖ,  (gagát-kő) ősz.  fn. Fekete,  átnem-
l&tszó,  törésén  fénylő  fóldszurok,  mely  csiszolás által
szép  fényt  kap,  a  dörzsölés  Utal  megmelegedvén,
vonzó  erővel  bír,  mint a  gyantakő.

GAGÓ,  (gag-ó)  fn.  tt  gag-ót. Hangutánzó, s ám.
gólya,  máskép  :  ctakó,  ettterag.

GÁGÓ,  (1),  (gág-ó)  mn.tt.gágó~t.  Tátott  szájú,
m&léflz&jú}  m&mliuZ)  hűlő*

GÁGÓ,  (2),  (gág-ó, némely tájakon káka, rokon
a  német Hőken,  és  ezzel  egyező  számos  idegen  szók-
kal,  egyszerűen  megvan a  magyar  dg  szóban); fn. tt
gdgó-t.  Horogalakú  fa,  vagyis  kajmó,  gajmó,  mely-
nek egyik  végére  a  dohányfüzért  rákötik,  másik vé-
génél  fogva  pedig  felakasztják.  Bodrogközi  szó.  To-
vábbá  így  csúfolják  Győr  vidékén  a  horvátokat,  a
kako  (hogyan)  horvát  szó után.

GÁGOG,  (gág-og)  önh.  m.  gdgog-tam,  —tál,
—ott.  Lúdról  mondják,  midőn  sajátságos  hangon
kiáltoz,  mely  a  gág  gdg  hanghoz  leginkább  közelít.
Hídban  gdgogn  mint  a  lúd.

GÁGOGÁS,  (gag-og-ás)  fn.  tt.  gdgogát-t,  tb.
—ok. Lúd vagy  ládák  kiáltozása.  Átv.  és  tréfás  ért
asszony! lárma, csevegés.

GAGY,  (1),  hangutánzó  gyök, melyből  gagyog,
gagyogd*,  gogyatol  stb. származnak.  Keményebb han-
gon, dad  (dadog, dadogás).  Jelenti a  beszélni  kezdő
gyermeknek  egyes, akadozó,  töredék  hangját  Rokon
vele a  galagy,  kalaty  (galagyol, kalatyol),  és  az  egé-
szen  lágy  : gyógy,  gyagyog.  Átv.  ért.  részeg  ember
hangja,  tört  beszéde,  midőn  nyelvét  nehezen moz-
gatja.

GAGY,  (2),  falvak  Abaúj  megyében (ALSÓ-,
FELSŐ—), és Erdélyben Udvarhely  székben;  helyr.
Gagy-ba,  —bon,  —Ml.

GAGYA,  székelyeden  ám.  Gatya;  1.  est
GAGYATOL,  (gagy-at-ol)  önh.  lásd  : GÖGI-

CSÉL.

GAGYMAT,  mint gagymalol  törzse, jelent  va-
lamely  ízetlen,  roszul  főzött  (kotyvasztott)  ételt  V.
ö. GAGYMATOL  és  KOTYVASZT.

GAGYMATOL,  (gagymat-ol)  áth.  m.  gagyma-
tol-t.  Kriza  J.  szerént  a  székelyeknél  : az  ételkészí-
tésben  czél-  és  izlésellenesen  s unodalmasan  jár  el ;
egyezik  körülbelül  nálunk  kotyfol,  kotyvattt  szókkal,
melyekkel  törzshangokban  is  (kotyv = gagym)  ösz-
veflt  Innen  :  gagymatí,  gagyméto,  gagymótát,  ám.
gagymatoló,  kotyfoló.

GAGYOG,  (gagy-og) önh. m. gagyog-tam,  —tol,
— ott. A  beszélni  kezdő csecsemőről  mondják,  midőn
némely  hangokat  már képes  némileg  akadozva  kiej-
teni.  Átv.  ért.  gagyog  a részeg  is, midőn nyelve ne-
hezen  mozog, akadoz. Máskép : gyagyog,  s felhangon :

GAGYOGÁS,  (gagy-og-ás)  fn.  tt  gagyogdt-t,
tb.  — ok. Akadozva  beszélés.

GAGYOS,  (gagy-os)  mn.  tt  gagyot-t  v.  —át,
tb.  — oJc.  Kinek  nagy  részegség  miatt  a  nyelve  aka-
doz,  nehezen  mozog,  ittas.

GAGYOSODIK,  (gagy-oe-od-ik)  k.  m.  gagyo-
tod-tam,  — tál,  — ott.  Megrészegedik, vagyis  részeg-
ség  miatt nyelve  nehezebben  kezd  mozogni.

GAGYÚL,  (gagy-úl)  önh.  m.  gagyúl-t.  1.  GA-
GYOSODIK.

GAGYULA,  (gagy-nl-a)  mn. tt  gagyulát.  Esze-
lős, bamba,  málészáju,  léhütő,  mamiasz ,  ki  alig  tud
beszélni , s csak  gagyog,  mint a gyerek  vagy  részeg.
Köznyelvben  használt  csúfnév.

G AJ,  (1),  1) puszta hang, honnan  gajddtt,  gaj-
dol,  gajdoldt  származnak.  V.  ö.  GAJD.  2)  fn.  tt.
gaj-t,  tb.  — ok.  A  székelyeknél  ám.  rög,  göröngy,
darancs.  (Hellénül  :  yain  ám.  föld,  olaszul  ghiaja,
ám. kovács, kövecs).  Gajot  út,  gajo*  tiAntófold.  8) 1.
GALY.

GAJ,  (2),  NÉMET—,  NAGY-,  BÁCZ— ,
NAGY—,  falvak  Torontál  megyében ;  KIS— , falu
Temes  megyében.

GAJÁK,  fn.  tt  gaják-ot.  Gyógyerejü  külföldi
fa.  (Lignnm  guajaci,  guajacnm  officináié),  spanyolul
guayaco  a  hayti  nyelvből.

GAJÁKFESTVÉNY,  (gaják-festvény)  ősz.  fn.
Gajákfából  készített  festvény.

GAJÁKGYANTA,  (gaják-gyanta)  ősz.  fn.  A
gaják  nevű  fának  gyantája.

G A JAK VONAT,  (gaják  vonat) ősz.  fn.  Vonat,
melyet  a  gaják  nevfi fából készítenek.  V. ö. VONAT.

G A JÁR,  mváros  Pozsony  megyében;  helyr.
Gajdr-on,  —rá, — ról.

GAJD,  (gaj-d)  fn.  tt.  gajd-ot.  1)  Nagy  öröm-
zaj,  széles  kedvűek  lármája,  üvöltő hangja ;  Utasok,
részegek  éneke.  Rokon vele  a hellén  aeidca  (éneklek,
danolok),  tót  gajdi  (duda).  2)  1. GAJ,  2).

GAJDÁSZ,  (gaj-d-ász)  önh.  m.  gajddtt-tam,
—tál,  —ott.  Fölrezzent  ludak  módjára  kiáltoz,  lár-
máz.  Máskép  : kajíiJítt,  kajából.
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GAJDINA,  fa.  tt.  gajdinát.  Baranya  némely
vidékén  ám.  tojásrátotta.  Idegen  eredetűnek  látszik.

GAJDOL,  (gaj-d-ol)  önh.  m.  gajdol-t.  Széles
kedvéből,  ittasan  énekel,  tombol,  örömében kiáltoz.
Gúnyos  kifejezéssel  ám.  fenhangon  sir,  ordit.  Mit
gajdoltt  már  ismét  te  gyerek  f

GAJDOLÁS,  (gaj-d-ol-ás)  fn. tt  gajdolát-t,  tb.
—ük.  Részeges  vagy  mértéken  túli  kiáltozás,  ének-
lés,  kornyikálás.  Átv.  és  gúnyos  ért.  sírás,  bögés.
Gyermekgajdolát.

GAJDOS,  (1),  (gaj-d-os)  mn.  tt.  gajdos-t  v.
—át,  tb. —ok. Ittas,  részeg,  vagyis  ittasságban,  ré-
szegségben  dúdoló,  kiáltozó,  kornyikáló.

GAJDOS,  (2),  falu  Bereg  és  Ung  megyében;
puszta  Csanád  és  Ung  megyében;  helyr.  Gajdos-on,
—rá,  —rál.

GAJDOSODIK,  (gaj-d-os-od-ik)  k.  m.  gajdo-
tod-tam,  —tál,  —ott. Ittasodik,  részegedik.

GAJDUL,  (gaj-d-úl)  önh.  m.  gajdúl-t.  Ittassá,
részeggé  lesz.  Mi  bajod,  talán  meggajdulál  f  Szé-
kely  szó.

GAJGONA,  1. GAJDINA.
GAJMO,  1. GAMÓ,  KAJMÓ.
GAJOS,  (gaj-os)  mn.  tt.  gajot-t  v.  —át, tb.

—ak.  Göröngyös,  rögös.  Gajoi  út, föld.  Székely  szó.
GÁL,  (1),  elvont  gyök  , gálád,  galacs,  galago-

nya,  galand,  galiba,  gallóka,  galos  stb.  szókban.  Ér-
telme valamint a  rokon  kai  gyöke : hajtás,  alá-,  neg-
hajlái,  hajlott  alacion  valami,  mely  a  qaly  önálló
gyökben  legnyilvánvalóbb.  V.  ö.  KAL,  GALY.

GÁL,  (2),  fn.  tt.  gal-t,  tb.  — ok.  A  székelyek-
nél,  ám.  ledőlt  nagy  fa  az  erdőn, 1. GÁL,  elv.  gyök.

GÁL,  (1),  (a  latin  galhat  után)  férfi  kn.  tt.
(íál-í,  tb.  — ok.  Gallus.  St.  <JM  apát,  a  németek
apoitola.  Több  nemes családok  nemzetségi neve.

GÁL,  (2),  l.  SZENT GÁL.
— GÁL,  öszvetett  igeképzó' (ga-al  v.  og-a-al);

pl.  futot-gál,  ám.  fut-os-og-ó-al,  ron-gál,  ám.  ron-
g-ó-al.

GÁLA,  fn.  tt.  gálát.  Megegyezik  a  spanyol,
olasz ,  franczia  gála  szóval,  (különösen  az  olaszban
egyik  jelentése  :  szalag,  csík,  azaz  a  magyar  galand,
továbbá,  mell- v. ingbodor, s  általában  ékesség).  Ám.
díszruha,  díszöltöny.  Gálában  tenni  tiszteletet  a  fő-
uraknál.  Szélesb  ért.  jelent  küluö  díszt,  pompát vagy
inkább  díszszel,  pompával  felkészített  valamit,  s ek-
kor  öszvetételképen  áll,  pL  gálahintó  (díszhintó),  gá-
l ár H ha  (díszruha), gálalovak  stb.

GALABOCS,  falu  Nógrád  megyében;  helyr.
Galaboct-on,  —rá,  —ról.

GALABÓGYI,  1.  GALAGÓGYI.
GALACS,  (gal-acs)  fn.  tt.  galacs-ot.  Apró  go-

lyócska ,  legyen  az  ónból,  ólomból,  agyagból,  tész-
tából  , ganéjból  stb.  A  golyó  szóval  eredetére nézve
is  megegyezik.

GÁLACSÉR,  (gal-acs-ér)  GALACSÍN, (gal-acs-
ín)  fn.  tt.  galacfér-t,  tb.  —ok. L. GALACS.

GALACSINT,  (gal-acs-int)  fn.  tt.  galacnnlot.
L.  GALACS.

GALACSINHAJTÓ-CSEREBÜLY,  ősz.  fn.
Cserebülyfaj,  mely  a  marhaganéjt  galacsin-  azaz  go-
lyócskaalakokban  öszvegöngyölgeti,  és  télre  öszve-
takarítja.

GALACZ,  erdélyi  falvak  Doboka,  Alsó-  s  Fel-
ső-Fejér  és  Hunyad  megyében;  helyr.  Galacx-on,
—rá,  —ról. Hegy  neve  is  Erdélyben.

GÁLÁD,  (gal-ád)  mn. tt.  galád-ot.  1)  Piszkos,
szennyes,  mocskos,  lucskos,  tisztátalan.  2)  Átv.  alá-
való jellemü,  semmire  kellő.

GALÁDSÁG,  (gal-ád-ság)  fn.  tt.  galddiág-ot.
1)  Piszkosság,  szennyesség,  mocskosság.  2) Átr.  ért.
alávalóság,  undok  jellemttség.

GÁLÁDUL,  GÁLÁDUL,  (gal-ád-úl)  ih.  1)
Piszkosán ,  szennyesen,  mocskosán.  2)  Alávalólag,
jellemtelenül, becstelenül.

GALAGÓGYI, betüáttétellel, *m.gagyula,  1. ezt.

GALAGONYA,  (gal-ag-ony-a,  azaz  meghajlott
vagy  alacson  ágak  bősége  vagy  növése,  termése)  fn.
tt.  galagonyát.  1)  Vadon  termő  tövises bokorfa,  mely
a  kerítéseket  és  utak  mellékét  kedveli, s  piros  bo-
gyófürtöket  terein.  (Rubus caninus,  spineolus,  rham-
nus).  Vékonyhangon : gelegenye,  máskép  :  gelegonya,
geleginya.  2)  így  neveztetik  különösen  ezen  bokor
gyümölcse.  Galagonyát  szedni,  enni.  Rokonítható  a
gyalog  szóval,  (gyalog  növény),  mennyiben  kivált
növényekre  vonatkozólag a  maga  nemében  alacsont
jelent,  pl.  gyalog  bodza, gyalog  fenyő.  Megvan a szláv
nyelvekben  is  : glogovinya,  gloginya,  hlohinya.

GALAGONYAFA,  1. GALAGONYA,  t).
GALAGONYAPILLANGÓ,  (galagonya-pillan-

gó)  ősz.  fn.  Pillangófaj,  mely  különösen a  galagonya-
fákon  szeret  tanyázni.

GALAGY,  elvont törzs  és  hangutánzó,  mely  a
kis  gyermekek  dadogó  hangját,  beszédét  fejezi  ki;
keményebb  hangon  kalaty.  Átv.  ért.  haszontalan,
értetlen  beszéd.  Rokonok vele  a  hellén  xirt'yyij,  xlá-
£"(ú , latin clangor, német gineken, szerb glagoju stb.

GALAGYBETÜ, (galagy-betü)  ősz.  fn.  Régi
illír  betűk,  melyeken  az  ó  hitü  szláv  népek  szent
könyvei  irvák.  (Literae  glagoliticae).  Itt  a  galagy
szó  a  glagol-b6\  van  meglágyítva.

GALAGYOL,  (galagy-ol)  önh.  m.  galagyol-t.
Gagyog,  vagy  kis  gyermek  módjára  holmi  értetlen
hangokat,  szókat  ejteget.  Keményhangon és  mátyui-
földiesen  :  kalatyol.

GÁLAHINTÓ ,  (gála-hintó)  ősz.  fn.  Díszhintó,
mely  csak  nagyobb  innepélyeken,  díszmeneteken
használtatik.  V.  ö. GÁLA.

GALAJ,  (a  latin  galium-\>ól)  fn.  tt.  galaj-t,  tb.
—ok.  Sok  cualádu  növénynem  a  négy hintések  sere-
géből  és  egyanyások  rendéből.  Némely  fajai  tima,
mások  érdes  és  borzát  magvúk.  (Galium).

GALAMB,  fn.  tt.  galamb-ot.  Egy  a  latin  co-
lumba ,  olasz  colomba ,  illír  goliib  ,  tót  holub  szókkal.

64*
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Ismeretéé madárnem,  lágy,  egyenes  éa  vége  félő  ke-
véssé  meghajlott  csőrrel, melyen  az  orrlikak  félig
gyönge  bőrrel  fódvók.  Fajai  különfélék  :  HÍM ga-
lamb, vadgalamb,  bortat,  bVgytft,  ctuklyás  v.  búbot,
gatydf,  kaetagó,  kerengő,  SrvSt,  póttá,  spanyol,
tűrök  galamb  stb. StelM,  mint a  galamb. (Km.) Nincs
epéje,  mint  a  galambnak.  (Km.) Senkinek  sem repül
ttájába  a  Hílt  galamb.  (Km.) Tipeg  topog,  mint  a
tojó  galamb.  (Km.)  A  köznépnek  igen  kedves  szólító
szava  : galambom,  idei  galambom,  kedvet  galambom;
mi  tetttik  galambom t  Különösen  stokott  neve a  sze-
retett  leánynak, nőnek.  Hej  galambom, nőké  bimbóm,
mit  nevette t  (Fóti  dal).  Hová  lett  a* én galambom,
hogy  sehol  nem találhatom t  (Népd.).

GALAMBAD,  GALAMBOD,  falu  Erdélyben
Maros  azékben;  helyr.  Galambad-on, —rá, —ról.

GALAMBÁROS,  GALAMBÁRUS,  (galamb-
áros T. -áras)  ÖBZ.  fn.  Ki  galambokat  arai, azokkal
kereskedik. Ét  bemene Jétut  a  templomba  —  —  —
ét  a galambárotok  ttékeit  felforáitá.  (Máté  21.  12.
Káldi).

GALAMBÁSZ, (1), (galamb-ász)  fn.  tt.  gálám-
bán-t,ti>.  —ok.  l) Ki galambokat  fogdos,  vadász.
2)  Galambokra  felfigyelő  szolga, tiszt.  Királyi  ga-
lambon.

GALAMBÁSZ, (2), (galamb áss)  önh.  és  átb.
m. galambon-tam,  —tál,  —ott.  Galambokat  fogdos,
vadász.

GALAMBÁSZÖLV,  (galambász-ölv)  ősz.  fh.
ölv, mely  a  galambokat  lesből  elfogdossa,  és meg-
fojtogatja.

GALAMBÁSZSÓLYOM,  (galambász-sólyom)
ősz.  fn.  Galambok  fogdosására  megtanított  sólyom.

*  GALAMBBÉGY, (galamb-begy)  ősz. fn.  1)  Ga-
lamb  begye.  V.  ö. BEGY.  2)  Átv.  ért. mezei vadsa-
láta  neme. (Valeriána  locusta).

GALAMBBÚG,  (galamb-búg)  ősz.  fn.  Galamb-
ház, galambok  számára készített nagyobbféle kalitka-
szerű  lak. V.  ő. BÚG.

GALAMBCSÓK,  (galamb-csók)  ősz.  fn.  A  ga-
lambok  sajátságos  csókja,  midőn  egymás  csőreit  szá-
jaikba  veszik.  Átv. ért  olyan  emberi  csók,  milyen a
galamboké  szokott  lenni.

GALAMBDÉZMA,  (galamb-dézma)  ősz.  fb.
Dézma  v. tized, melyet a  galambokból  adnak. Nálunk
ez  nem létezett. V. ő. DÉZMA.

GALAMBDÚCZ,  (galamb-dúcz)  ősz.  fn.  Oszlo-
pon álló  galambház.

GALAMBFAJ,  (galamb-faj)  ősz.  fn.  Egy-egy
különös  faj  a galambmadarak  neméből,  pl.  gályát,
orvot,  bögyOt  galamb.

ÖALAMBFALVA.KIS—,  NAGY—,  erdélyi
falvak  Udvarhely  székben;  helyr.  Oalambfalvá-n,
—rá,  —ról.

GALAMBFEJ,  (galamb-fej)  ősz. fn.  A  galamb-
madárnak  feje.

GALAMBFÉSZÉK,  (galamb-fészek)  ősz.  fh.
Fészek,  melyben a  galamb  tojik  é»  fiákat  költ.

GALAMBFI,  (galamb-fi)  ősz.  fn.  Kis  galamb,
fia v.  fiók  galamb.  Ét  hogy  áldotatot  adnának
egy  bokor  gerlietét  vagy  két galambfiat.  (Luk.  2.  24.
Káldi).  Sült  galambfi  tSltve.

GALAMBFÜ,  (galamb-ffi)  ősz. fn.  1. GALAM-
BOCZ.

GALAMBGANÉJ,  (galamb-ganéj)  ősz.  fn.  Ga-
lambmadár  ganéja,  galambszar.

GALAMBGERELY,  (galamb-gerely)  ősz.  fn.
Növényfaj  a  gólyaorr  neméből.  (Geránium  rotundi-
folium).

GALAMBHÁZ,  (galamb-ház) 1. GALAMBBÚG,
GALAMBDÚCZ.  Stegény úrnak  galambhát  a  méttár-
tféke.  (Km.).

GALAMBHÚS,  (galamb-hús)  ősz.  fn.  Galamb-
madár  húsa.

GALAMBI,  (galamb-i)  mn. tt  galambi-t,  tb.
—ak. Galamb  természetű,  galambot  illető,  arra vo-
natkozó.  Galambi  tttUdtég,  együgyütég.  Galambi  esó-
kolódtás.

GALAMBICZA,  (galamb-icz-a)  kicsinyező  fn.
tt  galambiczát.  Kis  galamb, kedves  galamb.  Átv. és
szerelmes ért.  kedveske,  szeretőcske.

GALAMBKOSÁR,  (galamb-kosár)  ősi.  fn.
Hosszúkás,  alul  csucsos kosár, melyet a házi  galam-
bok  számára  kötnek.  Nem galambkosár a  világ,  mát-
utt  it  élhetek, nem ctak  itt.  (Km.).

GALAMBKUTA,  1. GYALAKÜTA.
GALAMBLÁB,  (galamb-láb)  ősz.  fh.  1) A  ga-

lambnak  lába.  Pirot,  gatyás  galambláb.  2) Átv.  ért
növényfaj.  V.  ö. GALAMBGERELY.

GALAMBOCZ,  (galamb-ocz) fh.  tt  galamboct-
ot.  Gyógyerejü  növény, melyet  máskép  vasfűnek  ne-
veznek.  (Verbéna  of&cinalis).

GALAMBOD,  1. GALAMBAD.
GALAMBOK,  falu  Szála  megyében;  helyr.

Oalambok-on,  —ró,  —ról.

GALAMBOS, (1),  (galamb-ős)  fh.  tt  gálám-
bot-t,  tb.  —ok.  1) Galambbá*,  galambbúg.  2)  Férfi
kn.  Colnmbanns.

GALAMBOS,  (2), puszták  Somogy  megyében
és  a  Kis-Kunságban.

GALAMBSIKKANTYÚ,  (galamb-sikkantyú)
ősz.  fn.  A  sikkantyű  nevű  növénynem egyik  faja.  V.
S.  SIKKANTYÚ.

GALAMBSZÉM,  (galamb-szem)  ősz.  fn.  A  ga-
lambnak  tulajd.  ért  vett  szeme.  2) Átv.  nyájasan,
kedvesen,  szerelmesen  pillantó  szem.

GALAMBSZÍN,  (galamb-szín) ősz.  fh.  Zöld  és
vörös  fényes  szín,  mint  a  galamb  nyaka,  opálszín.

GALAMBSZINÜ,  (galamb-szinü)  ősz. fh. Minek
galambszine van. V.  ö. GALAMBSZÍN.

GALAMBSZÓ,  (galamb-szó)  ősz.  fh.  Galamb
bugása,  nyögése,  kaczagása,  tnrbékolása,  bulik-
kolása.
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GALAMBSZÓLÁS,  1.  GALAMBSZÓ.  Zöld
erdő  tágasa,  vad  galamb  szólása.  (Népd.).

GALAMBTENYÉSZTÉS,  (galamb-tenyésztés)
ősz.  fn.  Házi  galambok  szaporítása,  nevelése.

GALAMBTIZED, (galamb-tized) 1. GALAMB-
DÉZMA.

GALAMBTOJÁS,  (galamb-tojás)  ősz.  fű.  Pete,
melyet  galamb  tojik.

GALAMBTOJÁSNYI,  (galamb-tojásnyi)  ősz.
mn.  Galambtojáshoz hasonló nagyságú.  Galambtojás-
nyi  jégeső.

GALAMBTOLL,  (galamb-toll) ősz.  fn.  Galamb-
madár  tolla.

GALAMBVIRÁG,  (galamb-virág)  ősz.  fn.  1.
HARANGCZÁMOLY.

GALAMÓ,  (gal-am-ó)  fn.  tt.  galamó-t.  Növény-
nem  a  sokhímesek seregéből  és  sokanyások  rendéből,
melynek  kelyhetlen virága,  s  őt  tojásdad  virágszirma
van.  (Isopyrum).

GÁLANAP,  (gála-nap)  ősz.  fű.  Nap  vagy  in-
nepély,  midőn gálában,  díszruhában  kell  vagy  szokás
megjelenni.

GALAND,  (gal-and,  rokon  vele  az olasz  gála,
galano,  franczia  gólon)  fn.  tt  galand-ot.  Aránylag
keskeny  és  hosszú  kötő,  szalag,  mely  leginkább  len-
vagy  kender-fonalból  van  készítve,  vagyis  szőve.
Másképen  szatying.  A  köz  né;;iől  úgy  nevezett  pánt-
lika  alatt  néhutt csak selyem szövet  értetik.  Galandra
viselni  a, fejkötöt.  Galandot  húzni  az  ttng  ujjába.  Zöld,
piros, fehér  galand.

GALANDÁRUS,  (galand-árui)  ősz.  fn. Kalmár,
ki  galandokat  árul.

GALANDFÉREG,  (galand-féreg)  ősz.  fn.  Ga-
landhoz  hasonló,  lapos,  fehéres  és  sima  giliszta, mely
az  emberek  és  állatok  beleiben  tartózkodik.  (Taenia).
Máskép  :  bélgiliszta.

GALANDKERESKÉDÉS,  (galand-kereskédés)
ősz.  fn.  Kereskedés  nemű,  melyet  valaki  galandféle
áruczikkekkel  űz.

GALANDMÍVES,  (galand-míves)  ősz.  fn.  Ga-
landokat  szövő, gyártó  iparos.

GALANDOS,  (gal-and-o  )  mn. tt.  galandos-t  v.
—át,  tb.  —a/t.  Galandokkal  ellátott,  bővelkedő,
ékesített.  Galandos  bolt.  Galandot  kalap,  fejkötö.

GALANG,  fn.  tt.  galang  öt.  Keletindiában  te-
nyésző  növény,  melynek  fűszeres  és  szorító  erejű
gyökere  gyógyszerül  használt:.tik.  (Galanga).

GALANGGYÖKÉR,  (galang-gyökér)  ö»z.  fn.
A  galang  nevű  növény  gyógy erejű  gyökere.  V.  ö.
GALANG.

GALANTHA,  mezőváros  Pozsony  megyében;
helyr.  Galanthá-n,  —rá,  —rúl.

GÁLAÖLTÖZET,  (gála-öltözet)  ősz.  fn.  Ünne-
pélyes  díszöltözet  Papi,  polgári  gálaöltStel.

GÁLARUHA,  1. GÁLAÖLTÖZET.
GALÁZ,  (gal-áz)  fn.  tt.  galáz-t,  tb.  —ok.  1)

A  székelyeknél,  ám.  gazmoU,  gazmalék,  gezemuza,

blyók  partjain  tömegbe  vergődött  sok  holmi. (Kriza
J.). 2) Európa  több  tartományaiban  tenyésző  növény-
nem  az  egylakiak  seregéből,  melynek  gyönge  szára
sok  keskeny  fűalakú  levelekre  oszlik,  egymás mellett
>árosan  állókra.  (Zannichellia  palustris).

GÁLBAN,  fn. tt.  galbán-t,  tb.  —ok.  Bizonyos
aethiopiai  növényből (Bubo) kicsepegő  gyanta,  mely

méhanya-bajok  ellen  gyógyszerül  hatználtatik.
Galbanum).

GÁLD, ALSÓ— , FELSŐ— , erdélyi  falvak,
Alsó-Fejér  megyében;  helyr.  Gáld-on,  —rá,  —ról.

GÁLDTÖ,  1. GÁLTÖ.
G ÁLÉT A ,  fn. tt.  galétá-t.  A  palóczoknál, ám.

vindöly,  vendéi,  melyben  sajtot,  vajat  tartanak.
GÁLFALVA,  helységek  Beregh  és  Liptó  me-

gyében  ; szintén  helységek  Erdélyben; jelesül  :  KÜ-
tÜLLŐ—, helység Küküllö megyében.  NYARAD—,
helység  Maros  székben;  helyr.  Gálfalvá-n,  —rá,
—ról.

GALGA,  folyó  Pest  megyében.
GÁLGA,  fn.  tt.  gálgát.  Olasz,  spanyol  és  afri-

kai  tartományokban  tenyésző  növény,  pillangóalakú
virágokkal.  (Galega).

GALGÓ,  erdélyi  falvak  Doboka  és  Belső-Szol-
nok  megyében ; helyr.  Galgó-n,  —ró,  —ról.

GALGÓCZ,  mezőváros  Nyitra  megyében ; SA-
JÓ—,  falu  Borsod  megyében;  helyr.  Galgóct-on,
—rá,  —ról.

GÁLHAVAS,  hegy  Erdélyben.
•GALIBA,  (gal-ib-a,  1.  e  czikk  végén)  fn.  tt.

galibát.  1)  Kunyhó,  kis  hajlék.  V.  ö. KÁLIBA.  2)
Holmi  apró  nehézségek,  alkalmatlanságok,  vesződsé-
gek,  bajok.  A  cselédekkel  tok  galibája  van. Te is  csak
galibát  csinálsz  nekem.  Rokon  vele  az  első értelom-
ben  a  hellén xalvfitt,  xcd.vni<o  (fedem  ; lealázom; v.
ö.  GÁL),  az  utóbbiban  az  orosz  guba.

GALIBÁLKODIK,  1. GALIBÁSKODIK.
GALCBÁS,  (gal-ib-a-as)  mn.  tt.  galibás-t  v.

—át, tb.  —ok.  Galibával  járó,  bajos,  vesződséges,
alkalmatlan.  V.  ö. GALIBA,  (2).

GALIBÁSKODIK,  (gal-ib-a-as-kod-ik)  k.  m.
galibáskod-tam,  —tál,  —ott.  Valakinek  veszödséget,
bajt,  alkalmatlanságot  okoz.  Ne  galibáskodjál  nekem
vagy  celem.

GALIBÁTLAN,  (gal-ib-a-at-lan)  mn.  tt.  gali-
bái Ián-1,  tb.  —ok. Galiba  nélküli,  mi bajjal,  vesződ-
séggel  nem jár.  Galibátlan  hivatal,  eljárás,  munka.
Határozóilag  ám.  galibátlanul,  galiba  nélkül.

GALICZ, (a hellén g«ulxm$ után) fn. tt.  gálict-ot.
Általán,  féméleggel  (oxydum  metalltcum)  öszve-
kö:Jtt  kénsav.  Kék  gálicz,&m.  kénsavban  feloldott
réz.  Zöld  gálicz,  ám.  kénsavban  feloldott  vas.  Tistta
v.  íermékgálicz  , mely jegeczes  állapotban  találtatik
stb.  (Vitriolum).

GÁLICZAL,  GÁLICZALJ,  (gálicz-al  v.  -alj)
ősz.  fn.  így  nevezik  a  gáliczfőzők  azon  üledéket,
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mely  főzéskor  a fenékre  száll, s ragadós, v5r8s  szinti
tömegből  áll.

GÁLICZCSAP,  (gálicc-crap)  ősz.  fn.  Jegecz-
alakban  termő  gilici, mely  formájára  nézve a jég-
ceaphoz  hasonló.  (Vitriolum  stillaticinm).

GÁLICZÉRCZ,  (gálicz-ércz)  ö»z.  fn.  Éret,
mely  aránylag  nagy  mennyiségű  gáliczot  tartalmaz.

GÁLICZFÖLD,  (gálicz-föld)  ősz., fn.  Ércies
föld,  mely  gáliczrészt  rejt magában.  •,

GÁLICZFÖZÉS,  (gálicz-ÍSzés)  ősz.  fn.  Intézet,
huta, melyben gáliczot  főznek;  vagy  maga azon  mű-
ködés , munkálkodás, mely  által  az ásányokban  rej-
lett giliczot kiteszik  vagy  vegyítés által  gálicsot ké-
szítenek.

GÁLICZFÖZÖ,  (gálicz-főző)  ősz.  fn.  Bányai
munkás, ki  gáliczfőzéssel  foglalkodik.

GÁLICZHAMU,  (gálicz-hamu) 1. GÁLICZPOR.
GÁLICZHUTA,  (gilice-huta)  ŐSE.  fn.  Huta,

melyben  a gáliceos érczekből  a gáliczot  kivonják.
GALICZIA,  L GÁCSORSZAG.
GALICZKA,  tájdivatos,  kalietka helyett;  1. ezt
GÁLICZKŐ, (gilicz-kő)  ősz.  fn.  1. GÁLICZ.
GÁLICZKÖVES,  (gálicz-köves)  lásd  : GÁLI-

CZOS.
GÁLICZLÉL,  (gálicz-lél)l. GÁLICZSZESZ.
GÁLICZNEMÜ,  (gálicz-nemfi)  ősz.  mn.  Gilicz-

féle,  gálicz  természetével,  tulajdonságaival  bíró.
GÁLICZOLAJ,  (gálicz-olaj)  ősz.  fn.  A  folyó

kénsamak  közönséges  neve.  (Acidum sulphuricum).
Edét  gálictolaj,  mely  a  legerősebb  kénsavból  vegy-
tanilag  készíttetik.  (Oleum  vitriol! dnlce).

GÁLICZOS,  (gálicz-os)  mn.  tt.  gdlictot-t  v.
—öt,  tb.  —ok.  Gáliczczal  vegyített  v.  bővelkedő.
Gáliétól  éretek;  gálietot  hegyek.

GÁLICZPOR,  (gálicz-por)  öss.  fn.  Barnavörös
por,  mely  a vasgilicz  folytonos  égetése  után  fenma-
rad,  mely  esetben  savanytermészetét  elveszti.  (Col-
cothar).

GÁLICZSALAK,  (gálicz-salak) 1. GÁLICZAL.
GÁLICZSAV,  (gálicz-sav)  öss.  fn.  Sav,  mely  a

gálicznak  különös  tulajdona,  mely  által más savaktól
különbözik.

GÁLICZSZESZ,  (gálicz-szesz)  ősz.  fn.  A  gálicz
készítésénél  elsőben elétünő, kevesbbé vagy többé sa-
vanydad  folyadék. (Spiritus  vitriol!).

GÁLICZVÍZ,  (gálicz-víz)  ősz.  fn.  1)  A  gálics-
hntákban  azon víz,  melyben  gáliczot főznek  ki.  2)
Bányászok  nyelvén  gáliczsavban  feloldott  rézrészecs-
kéket  magában  rejtő  víz,  melyeket  úgy  választanak
el  ettől,  ha  vasat  tesznek  bele.  Ctementvü.  (Aqua
caementitia).

GALILEA,  fn.  tt.  GaUUáí.  Neve  a  hajdani
Zsidóorsiig egyik  tartományinak,  mely  a felső Jor-
dán, Genezaret tava,  s a  fenicciai  partok  köztfekütt

GAULEAI,  GALJLE ABELI, (galilea-i v. -béli)
mn.  tt.  galüeai-t,  tb.  —ok  (ék).  Galileiből  való,
benne  létező, arra vonatkozó.  Gólütői  lakotok.  Gali-
bái  eredetű  tantíványok.

GALL,  (1) ,  (gal-l) elvont törzsök, a gal  gyök-
nek  nyomatékosabb  kiejtése ; ám.  alihajló,  s megvan
gallóka  sióban.

GALL, (2), fin. tt  gaü-t ,  tb.  —ok.  Egy  nagy
nép neve,  melynek  legnagyobb  iga  a németek beván-
dorlása  előtt a mai Francciaorszigot,  s  Olaszország
éjszak!  részét  lakta, s mely  idővel a  frankokkal  ösz-
vevegyBlvén , a  mai francija  néppé  alakult  által.

GÁLLÁ, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Komárom
megyében; helyr.  Gallá-n,  —rá,  — ról.

GALLÉR,  fn.  tt. gallér-t,  tb.  —ok.  Egy  a  kö-
zépkori  latin  cottare,  galenu,  franczia  coüet,  cseb
kollár,  gollar  stb.  szókkal.  1)  Nyakkerítő,  s villákat
födő  ruhaféle,  mely  részint  díszül, részint melegítőfii
használtatik.  Gallért  akantani  nyakára.  Letenni  a
gallért.  2)  A  felöltő ruhának  vagy  köpenynek, subá-
nak, bundának felső pirtizata, mely  a nyakat  körül-
veszi, vagy , mely  a villákat  és derekat  elfedi.  Üng-
gaUér,  dolmdnygallér.  KöpönyeggaUér.  Egyénei,  haj-
tott  gallér.  Kurta,  hoinú  gallér.  Svbagaüér.  Ritka,
mint a tubagallér.  (Km.). Se UngOm,  te gallérom.  (Km.).
Valakit  gallérandi  fogva  megragadni.  Gáliéra ú  alig
maradt.  Fagaüér  ,  ám. hegedű, vagyis  azon  fakelep-
cze,  melybe  a  rabok  nyakit  és  kezeit  beszorítják.
Stabogallér,  ám. hosszú  tésztaszeletek.  Vigyáz,  mert
a német  gallérod  alá p»k. (Pismin, Kemény önéletír.).
Növénytanban  gallérnak  nevezik  azon  leveleket, me-
lyek  egy  vagy  több  virigbimbót  fognak  körül,  s ki-
nyitásuk  előtt  zárva  tartjak.  (Involucrum).

GALLÉRATLAN,  (gal-1-ér-atlan) mn. tt  galU-
ratlan-t,  tb.  — ok.  Minek galléra nincsen.  Gallérat-
lan  ttng,  köpönyeg.  Gallératlan  virágok.  V.  ö.  GAL-
LÉR. Hatirozóilag  ám. gallératlanul ,  gallér  nélkül.

GALLÉRBÖR,  (gallér-bőr)  ősz.  fn.  Bőr  vagy
prém,  valamely  téli  meleg  ruha gallérinak  való.

GALLÉRFÖLD, (gallér-föld) ősz.  fn.  Csücské-
sen végződő  szántóföld.

GALLÉROS,  (gal-1-ér-os)  mn.  tt  gaUéros-t  v.
—át,  tb.  —ak.  Gallérral elütött, ékesített  Gáliéról
üng,  kOpönyrg,  tuba.  GaUéroi  főpapok.

GALLÉROSÁN,  (gal-1-ér-os-an)  ih.  Gallérral
ellátva.

GALLÉROZ,  (gal-1-ér-oz) ith.  m.  gallérot-tam,
— tál,  —ott.  Gallérral  ellát,  felékesít;  valamire  gal-
lért  varr.  Nyakát  gaUéromi,  felgallérotni.  ŰngSt  gal-

GALLÉROZÁS,  (gal-l- ér-oz-is)  fn.  tt  galléro-
tát-t,  tb.  —ok.  Gallérral  ellátás.

GALLÉRTALAN, (gal-1-ér-talan) 1. GALLÉ-
RATLAN.

GALLIA, fia. tt  GaUiát.  A  régi  galloktól  la-
kott ország,  azaz  a mai Francziaország  nagyobb  ré-
sze,  és  felső  Olaszország némely  tartományai.

GALLICIA,  fn.  tt  Gatticiát.  1)  Spanyolország
egyik  tartománya.  2)  Gácsország,  HaJics.

GALLÓKA,  (gal-1-ó-ka)  1. HINTA.
GALLÓKÁZ,  (gal-1-ó-ka-az)  1. HINTÁZ.
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GALLY,  GALLYAS,  GALLYAZ,  L GALY,
GALYAS,  GALYAZ.

GÁLNA,  (gál-na) fa. tt  gálnát.  Növénynem ai
öthímesek  seregéből  és  egyanyások  rendéből, mely
tüdőbajok  ellen  gyógyszerül  használtatik.  (Pulmo-
naria).

GÁLNAFA,  (gálna-fa)  ősz.  fii.  Bogyótermő bo-
korfa,  melynek  gyümölcsét  a madarak,  különösen a
hurosok  kedvelik.  (Sorbus aucuparia).

GALNAFÜ,  (gálna-fü)  L GÁLNA.
GALÓCS,  falu  Ungh megyében; helyr.  GcMct-

on,  —rá,  —ról.

GALOCZA  v.  KALOCSA,  erdélyi  falu  Doboka
megyében;  helyr.  Galoctá-n,  —ró, —ról.

GALOCZA,  (gal-ócz-a, Gyarmathy  szerént any-
nyi  volna,  mint caüota);  fn. tt  galócnát.  1) Pisztráng-
faj,  mely  a  lázaczokhoz  hasonb't,  s  melynek  kékes
háta, zöldes  és  feketevörös  pettyekkel  pontozott  ol-
dalai  vannak, és hiba  igen  Ízletes.  (Salmo  trutta).  2)
Általános  neve  mindazon  gombáknak,  melyek  alió
oldala  leveles.  (Agaricus).

GALOCZÁS,  erdélyi  falucska  Csík  székben;
helyr.  Galoctát-on, —ró, —ról.

GALONYA,  erdélyi  puszta Thorda megyében;
helyr.  Galonyá-n,  —rá,  —ríl.

GÁLOS,  (gal-os)  mn.  tt  galot-t  v.  —át,  tb.
—ok. Vasvármegyei  tájszó,  s mondjak  szőlővessző-
ről,  melyet  a jég  vagy  hideg  elfonnyautott  Galot
vetttft.

GÁLOS,  (1),  férfi  kn.  1. GÁL.
GÁLOS, (2),  mváros  Mosony megyében;  helyr.

Gdlot-on,  —ró, —ról.
GÁLOSFA,  falu  Somogy  megyében;  helyr.

Gálotfá-n,  —rá, — ról.
GÁLOSHÁZA,  falu  Bihar  megyében;  helyr.

Gálothátá-n,  —rá, —ról.
GÁLOSKÉR,  SZENT—, fala  Somogy  megyé-

ben;  helyr.  Gálotkér-be,  —ben,  —Wl.
GÁLPONYA,  erdélyi  fala Doboka  megyében;

helyr.  Gdlponyá-n,  —rá, —ról.
GALSA,  falvak Arad,  Nógrád  és Szála  megyé-

ben ; helyr.  Galsá-n,  —rá, —ról.
GÁLSZÉCS,  mezőváros  Zemplén  megyében;

helyr.  Gálttéc$-en,  —re, —rőZ.
GÁLTÖ,  erdélyi  falu  Alsó-Fejér  megyében;

helyr.  GáW-n,  —re,  —rSl.
GALUSKA,  1. HALUSKA.
GALVÁCS,  falu  Borsod  megyében;  helyr.

Galváct-on, —rá, —ról.

GALVÁNERÖ,  (galván-erő)  ősz.  fn.  A  berz
vagy  villanyerő  faja,  mely  különnemfi  testek  érint-
kezése  által  fejlődik  ki.  Nevét  Galvaní  nevű  feltalá-
lójától  vette.

GÁL VÁMOS,  (galván-os) mn.  tt  galvánot-t  v.
—öt, tb.  —a*.  Galvánerővei  biró, galvánerőtől  át-
hatott.  Galvános  oatlop.

GALVÁNOSSÁG,  (galván-os-ság)  fn.  tt.  gol-
vánottág-ot.  Különnemü  testek  érintkezése által ki-

fejlett  villanyosság, pl.  o.  ha a horgany  és  réz  fel-
váltva bizonyos  folyadék  által  érintik  egymást  (Gál-
vanismus.)

GALVÁNOZ,  (galván-oz) áth.  m. golvánot-tam,
—tál,  —ott.  Bizonyos  testeket oly  érintkezésbe  hoz
egymással, melynél  fogva  villanyerő  fejlik  ki  belö-
lök, vagyis  megvillanyoztatnak.

GALY,  (gal  gyök  az  l  meglágyulásával,  erede-
tileg  ám.  meghajló;  rokonságai  a  hellén  xaiá/i)j,
xavlóf,  izland  cagl  [ág, galy],  latin  caulit,  calamui,
szanszkrit  falai*,  kólámon, persa  kalem,  arab  kólám,
német  Hóim  f  idetartozóknak  tekinthetők  a  hellén
xálo*,  l-vlo*,  [rá]  gvla, német  Holt  szók  is)  fn.  tt.
galy-í,  tb.  —ói.  Fa-  és  bokornövények vékonyabb
hajtása,  ága, sarja,  vesszeje,  mely  a  szoros  ért. vett
ágtól  különbözik,  mely  t  i. derékból  kinövő  fősarjat
jelent, mely  ismét több  sarjakra,  azaz  saját  ért  vett
gályákra  oszlik.  Zöld  galy,  ttára*  galy.  Golyókat
nediti  o* erdőn.  Egyébiránt  köz nyelven  a  galy  és  ág
szókat  gyakran  egy  értelemben  veszik, annyival  in-
kább, mert némely  vidéken  a  galy  szó ismeretlen.

GÁLYA,  (egy  a hellén  yavloi,  olasz galea, go-
Ura,  franczia  galere,  német Galeere  stb. szókkal)  fn.
tt  gályát.  Mintegy 130 — 140 láb  hosszú,  16—20
láb  széles, két  árboczczal, s  körül-belül  60  evezővel
és  tíz  ágyúval  ellátott  tengeri  hajó,  melyet  kapitány
kormán; óz, s könnyüsége  miatt a szirtek és zátonyok
között  igen  használható.  Gályára  náüni.  Gályán
utami.  Gályára  ítélni  a  gononíevSket.

GALYABÍT,  GALYABIT,  (galy-ab-lt)  áth. m.
galyabU-ott,  htn. —ni v.  —óm.  Valamit  nagyjából
öszverakosgat,  szegényen  épít,  s  mintegy  kalibát,
golyibátnk,  vagy  gályákból  fon gúny hót,  házikót

GALYABÍTÁS,  GALYABITÁ8, (galy-ab-it-ás)
fn.  tt  galyabtíát-t,  tb.  —ok. Cselekvés,  midőn valaki
galyabít

GÁLYACSIGA,  (gálya-csiga)  ősz.  fn.  Tengeri
csigák  neme, melyek  tekenője  jobbára  több  kama-
rából áll.  Nevökct onnan  vették,  mert gyakran  a víz
színére  emelkedve  uszkárnak.  (Nautilus).

GÁLYAGÁNCS,  (gálya-gáncs) ősz.  fn.  Tengeri
halak  neme, melyek  fejei  paizsosak, s  paizsaiknál
fogva  a  gályákra  felcsibbeszkednek.  Nagy  gálya-

gönci.  (Echeneis naucrates).
GÁLYAHORGONY,  (gálya-horgony)  ősz.  fa.

Horgony,  melyet  a  tengeri  gályákon használnak.

GÁLYAKAPITÁNY,  (gálya-kapitány)  ősz.  fn.
Egyes  gályának  fő  igazgató  tisztje,  ki  kapitányi  czi-
met  visel.

GÁLYARAB,  (gálya-rab) ősz.  fa.  Gályahuzás-
ra, evezésre  itélt  gonosztevő vagy  más személy,  kit
ezen  munkára kárhoztattak.

GALYAS,  (gály-as)  ma.  tt  galyai-t  v.  —át,
tb.  —ok.  Gályákkal  bővelkedő,  gályákkal  födött,
takart,  ékesített.  Gályát  fa.  Golyót  gunyhó.  Zöld

gályát  ablakok,  ulvták.
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GÁLYÁS,  (gálya-as)  mn.  tt.  gályás-t  v. —öt,
tb.  —ak.  Gályákkal  bíró, gályákkal rakott  Gályát
keretkedS.  Gályát  kikötő.

GALYASAN,  (galy-ai-an) ih. Gályákkal együtt.
GALYASODIK,  (galy-as-od-ik) k.  m. galyasod-

tam,  —tál,  —ott.  Zöld  gályákat  kap,  sarjadzik,  ága-
sodik.  Galyatodnak  a megnyeteft  fák.

GALYASÚL,  GALYASUL,(galy-a8-úl)  önh.
m. galyatúl-t.  Gályákat  hajt,  gatyássá  lesz.

GÁLYASZOLGA,  (gálya-szolga)  ősz.  fn.  Gá-
lyákon  szolgai  minemüségben  foglalkodó  személy.

GÁLYAVITOKLA,  (gálya-vitorla) ősz.  fn.  Vi-
torla  a gályanemű  tengeri  hajókon.

GALYAZ,  (galy-az) áth.  m. galyat-tam,  —tál,
—ott. A  fa gályáit  nyesi, metéli.  Golyózni  a  fűteket.

GALYAZÁS,  (galy-az-ás)  fh.  tt  galyatdt-t,  tb.
—ok. A  fa  gályáinak  lényegese,  levágása.

GALYAZÁSI,  (galy-az-ás-i) mn. tt  galyatáti-t,
tb.  —ak. Galyazást  illető,  arra  vonatkozó.  Galyaiáti
munka ;  galyatáii  bér.

GALYAZAT,  (galy-as-at)  ősz.  fn.  1)  Gályák
öszvesége  valamely  fán.  Sűrű,  árnyékot,  buja  gálya-
tat.  2)  Gályákból  készített  sátor,  ernyő.  Galyatat
alatt  mulatni.

GALYAZIK,  (galy-az-ik)  k.  m.  gályát-lom,
—tál, —ott. Gályákat  hajt  Tavannal  gályáénak a
fák.  A  lebololtfüt  ttírüen  gályánk.

GALYERNYŐ,  (galy-ernyö) 1. GALYPÖDÉL.
GALYFA,  (galy-fa)  ősz.  fn. Lenyesett,  levágott

gályákból  gyűjtött  fa,  rözsefa.  Ettől  különbözik  a
dorongfa.

GALYPÖDÉL,  (galy-födél)  ősz.  fn.  Zöld  gá-
lyákból  készített  födél,  ernyő.

GAM, elvont gyök, mely a  gamat,  gamba, gom-
báét , gamó, gangot  (=  gamgos)  stb.  szókban jelent
emelkedett, fölfelé  hajlott,  s  egy  kom gyökkel, mint a
kampó,  kamat*, kamat stb.  szókból  kitetszik.  (Ellen-
téte  : gól,  ám.  alahajlás,  lehajlás).  Bókon vele a né-
met  Kamm,  (orom;  kakastaré),  holland,  svéd, dán
kam,  angol  comb,  franczia  combié,  latin  coma,  cumu-
lut,  hellén  xífU]  stb.

GÁM, fn. tt  gám-ot.  Lugoesy  J.  szerént,  ám.
gyám.  Szerénte  Debreczenben  mondják :  gámatlan
oldal.

GAMANDOR, fn. tt  gamandor-t,  tb. —ok. Nö-
vénynem , melyhez Linné  szerént  a  nárdusgyökönke,
a  fodorka,  s  több  mások  tartoznak.  (Teucrium). Né-
metül  :  Gamander,  a  latin  ehamaidryt  vagy  talajdon-
képen  hellén  ^Uftaldgvg  után.

GAMÁS. falu  Somogy  megyében;  helyr.  Ga-
mát-on,  —rá, —ról.

GAMÁSZA, puszta Veszprém megyében ;  helyr.
Gamáná-n, —ró,  —ról.

GAMAT,  (1),  (gam-at)  fu*ytt  gamat-ot.  Erede-
tileg  : felhalmozott valami.  Köz ételemben  : piszok,
mocsok,  undok  szemét.  )

GAMAT, (2),  (1.  föntebb)  mn.  Piszkos,  mocs-
kos.  Átv.  ért.  durva,  faragatlan.  Gamat  ember.  Szé-
kely  szó.

GAMATOL,  (gam-at-ol)  áth.  m.  gamatoU.
Szennyez,  mocskít, rusnyává  tesz; ganéjjal,  sárral
nndokít.

GAMATSÁG,  (gam-at-ság)  fn.  tt  gamattág-ot.
Mocskosság, nndokgág,  ganéj,  szemét

GAMATUL,  (gam-at-ul)  ih.  Mocskosán,  szeny-
nyesen, undokul,  ganéj osan.  Átv.  ért.  nyersen,  dur-
ván,  faragatlanul.

GAMBA,  (gam-b-a)  fn.  tt  gambát.  A  barkók-
nál  és némely  palócz  vidékeken, ám.  piszle, pitye,
főitekért,  fólpityeredett  ajak.  Eredetileg  gam-6,  in-
nen  lett gam-v, gam-b  és  toldalék  a-val  gomba,  mint
gom, górná,  gom-v, gom-b, gom-b-a.  Dunán túl  :  txáj-
gombnak  nevezik.  Innen  felgombolni  a* ajakat,  ám.
felpittyestteni.

GAMBÁCS,  (gam-b-a-acs)  fn.  tt  gambáct-ot.
A  barkóknál  és némely palóczoknál, ám.  ajkas,  csö-
csös  korsó.  Eredetileg  :  gambát.

GAMBÁ8,  (gam-b-a-as)  mn.  tt.  gambái-t  v.
—át, tb. —át.  Pittyedt,  vastag,  felgombolt  ajakú.
Gambát  tsáj.

GAMÓ,  (gam-ó)  fn.  tt.  ganó-t,  1) Felfelé haj-
tott  vagy  görbített  horogalakú  valami.  Egy  a  kampó
szóval.  Gamókra  akgatni  a  dohdny-ftiféreket.  Oamóval
lehúmi  a faágakat.  2)  Mankó, melyet  kóros  láb se-
gitségeül,  és  faláb,  (máskép  : garagulya),  melyet bár
ép  lábaknak  is  meghosszabbításául,  s  ekkép az egész
emberi  testnek  emeléséül  használnak,  aminthogy
kamó-Ul  betüátvetve  és  n  közbevetésével  lett mankó
is. Innen :  gamón jár,  ám.  mankón jár; falábon  jár.

GÁMOB,  (gám-or  v.  gam-ó-or,  tulajdonképen,
ám.  gam-ó-s) fn.  tt.  gámor-t,  tb.  —ok. A  székelyek-
nél , ám.  gyenge kerítés.  Egy kit  gámort  vanyalitok.
(Kriza  J.).

GAMÓS,  (gam-ó-s) mn. tt.  gamói-t  v.  —át,  tb.
—ak.  Gamóval  bíró  vagy  ellátott.  Gamói  rúddal  le-
erutteni  a  kútba a  vifdrSt.  Gamót  bottal  tördelni  a
«sára* gályákat.  Gamót  lábak.

GAMÓZ,  (gam-ó-z)  áth.  m.  gamót-tam,  —tál,
—ott.  1) Valamit  gamóval  húz,  lehúz, felhúz.  Ga-

mótni  a faágakat.  2)  Gamóval ellát  Gamótni  a  do-
hányftttéreket.  Felgamómi  a  méttártféket.  3) Petélni,
megpetélni, mintegy  kanozni, nővel  közösfilni.

GAMÓZÁS,  (gam-ó-z-ás)  fn.  tt  gamótát-t,  tb.
—ok. Cselekvés,  midőn  valaki  gamóz.

GAN, elvont  gyök,  mely  eredeti  alakjában csak
a  ganéj  v.  ganaj  szóban  (1.  ezt),  és  ennek  származé-
kaiban  van  meg, mert a  gangot,  ganga  szókban  tu-
lajdonkép  gom  a  gyök.  V.  ő.  GANGOS, GANGA.
Némi  rokonságban  van vele  a  gén geny, azaz  folyó,
kifolyó  rútság, undoksig.  Innen lett  : ganó,  gané,  ed
megtoldva  ganéj,  ganaj.  Így  lett  tar  szóból  :  tar-ó,
tar-é,  tar-ej,  taraj,  pár  (por)  szóból  :  par-ó , par-é,
par-éj,  par-aj;  iar-ból  kar-ó,  kar-é,  karéj,  karaj.
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GAN , elvont  gyök , mely  a  gáncs  szóban  és
•zármacékaiban  él.  V.  ö. GÁNCS.

GANAD , puszta  Honth  megyében ; helyr.  Oa-
nad-on, — rá, — ról.

GANAJ,  (gan-aj)  fn.  tt.  ganaj-t,  tb.  —öt.  Az
állatok  Utal  megemésztett  eledel  salakja  ,  mely  a
végbeleken kimegy.  Az  aljaa  nar  szónál  tisztessége-
sebb,  a bélaámál pedig  aljasabb kifejezés.  Feltalálod
btttén  a  ganajt.  (Km.)  Legjobb  ganaj  át,  melyet  a
gatda  taruján  vitt  ki  a  földre.  (Km.)  Érett  ganaj,
Öreg  leány  hamar  hatmot  hajt.  (Km.).  Kölönösen  a
házi  állatok  emésztete , mely  vagy  tisztán  vagy  szal-
mával  keverve  és megérlelve  a  földek  kövéritésére
használtatik.  Ökör-,  tthénganaj  ,  lóganaj,  juhganaj
•tb.  Ganajt  hányni.  Ganajt  hordani.  Ganajt  tereget-
ni.  Ezen  értelemben  trágyának  is  neveztetik.

A  szláv  nyelvekben  :  hnoj,  gnoj  ;  de  rokon  vele
a  spanyol  guanó  v.  huáno  is  a  perui  kuanu  után,
mely  szintén  ganajt  jelent

GANAJBOGÁB,  (ganaj-bogár)  OBI.  fn.  1)  Ga-
najban  tanyaié  bogárfaj.  2)  Galacsincserebüly,  más-
kép  nartwó  bogár. Err«l  szól  a  közmondás : ÁM  bo-
gár  után  indul,  ganajra  jut.

GANAJBÜZ,  (ganaj-bfiz)  ősz.  fh.  A  ganajnak
sajátságos  bűze , szaga.  Ganajbüt  ütötte  meg  orrát.
Ki  nem állhatja  a  ganajbUtí.

GANAJCSEBEBÜLY,  (ganaj-cserebfily)  1. GA-
LACSINCSEREBÜLY.

GANAJDOMB,  (ganaj-domb)  ősz.  fn.  Domb
vagyis  rakás , mely  az  istállóból  kihordott  ganéjból
emelkedik. Máskép : ganajrakát,  ganajkupaet,  izarvai.

GANAJFÖLD,  (ganaj-fóld)  ősz.  fn.  Elrohadt
növények  részeivel kövérített  fold,  mely  más sovány
földek  trágyázására  hasznos.

GANAJFÜST,  (ganaj-füst)  ősz.  fn.  Meggyujtott
száraz  trágya  vagy  égő tőzek  füstje.

GANAJGALÓCZA,  (ganaj-galócza)  ősz.  fn.
Galóczák  neméhez  tartozó  gombafaj,  mely  a  ganaj -
dombokon  tenyészik.

GANAJGAMÓ,  (ganaj-gamó)  ősz.  fn.  Rendesen
két  gamóval  ellátott  kézbeli  eszköz , melylyel  a ga-
najt  a  szekérről  lehuzogatják,  midőn  a  földre  vitték.
Máskép  :  ganajkutó.

GANAJGOMBA,  (ganaj-gomba)  1.  GANAJGA-
LÓCZA.

GANAJGŐDÖR,  (ganaj-gödör)  ősz.  m.  Gödör,
melybe  a ganajt  belehányják,  hol  részént  saját  levé-
ben,  részént az  esővízben  megérik.

GANAJHALOM,  (ganaj-hslom)  ősz.  fn.  1. GA-
NAJDOMB.

GANAJHÁNYÓLAPÁT  ,  (ganaj-hányó-lapát)
ősz.  fh.  Lapát, melylyel ganajt  hánynak.

GANAJHÁNYÓ VILLA, (ganaj-hányó-vffla)  ősz.
fn.  Két  vagy  három ágú villa, melylyel  a  ganajt  az
istállóból, akolból stb. kihányják  , a  földeken  eltere-
getik  stb.

SZÓTAE.  II.  'KÖT.

GANAJHORDÓ,  (ganaj-bordó)  ősz.  mn.  1)  Aki
ganajt  hord.  Ganajhordó  bérét.  2)  Amin v. miben ga-
najt  hordanak.  Ganajhordó  ttekér,  taliga.  Ganajhordó
kőtár  (a  szőlőmiveseknél).

GANAJKOSÁR,  (ganaj-kosár)  ősz.  fn.  Kosár,
melyben  a  ganajt  hordják,  pl.  a  szőlőkben, hol sze-
kérrel  feljárni  nem lehet

GANAJKUPACZ,  (ganaj-kupacz)  ősz.  fn.  1)
Az  istállók ,  ólak  előtt  rakásra  hányt  ganaj.  2)  A
földekre  kihordott ,  s  kisebb  rakásokban  álló  ganaj,
melyet  utóbb  elteregetnek.

GANAJLÁDA,  (ganaj -láda)  ősz.  fh.  Ládaféle
faedény,  melyben  a  leves-ganajt  tartják  vagy kihord-
ják,  hogy  el  ne  folyjon.

GANAJLAPÁT, (ganaj-lapát) ősz. fn. L GA-
NAJHÁNYÓLAPÁT.

GANAJLÁS,  (gan-aj-l-ás)  fh.  tt  ganajlát-t,  tb.
— ok.  1)  Ganajnak  természeti  szükségből  elbocsá-
tása.  2)  Ganajjal  bebintés  vagy  meghordás ,  kövé-
rités.

GANAJLAT,  (gan-aj-1-at)  fn.  tt  ganajlaí-ot.
Ganaj  azon  alakban, mint az állattól  elmegy.  Minden
állatnak  lajátnemu  ganajlafa  van.

GANAJLÉ,  (ganaj-lé)  ősz.  fh.  Lé, mely részint
magával  a  ganajjal  jő  ki  a  végbelekböl ,  részint  a
hozzájövő  víz,  eső által  képződik.

GANAJLÉGY,  (ganaj-légy)  ősz.  fh.  A  ganaj-
dombokon élődni  szokott  legyek  neme.

. GANAJLIK,  (gan-aj-1-ik)  k.  m.  ganajl-ott.  Ga-
naj  megy  el  tőle, szarik.

GANAJOL,  (gan-aj-ol)  1. GANAJOZ.
GAN A JÓS, (gan-aj-os) mn. tt  ganafot-t  v.  —át,

tb.  — ok.  Ganajjal  hintett  vagy  mocskolt,  vagy ra-
kott  vagy  kövérített, meghordott  Ganajot  udvar,  is-
tálló.  Ganajot/arú  marhák.  Ganajot  földek,  kertek,
ttSUSk.  Ganajot  ttekér,  kőtár.

GANAJOSAN,  (gan-aj-os-an) ih.  Be- vagy  meg-
ganajozva.

GANAJOZ,  (gan-aj-oz)  áth.  m.  ganajot-tam,
—tál,  —ott.  Ganajjal  mocskol ; vagy  hint, meghord,
kövérft.  Beganajosni  a* udvart.  Beganajotni  magát.
Földeket,  kerteket,  ttSISket  ganajotni,  megganajomti.

GANAJOZÁS,  (gan-aj-oz-ás)  fn.tt  ganajonát-t,
tb.  —ok.  Valaminek  ganajjal  behintése, meghordása,
kővéritése.  Némely  földnek  ttuktéget  a  gyakori  gana-
jofát.

GANAJOZOTT,  (gan-aj-oz-ott)  mn.  tt  ganajo-
Ktt-at.  Amit  ganajjal  megbordtak, kövóritettek,  trá-
gyáztak.  Ganajotott  tnántóföldek,  t*8l8k.

GANAJPOC3,  (ganaj-pocs)  ősz.  fa.  Ganajléből
álló  sár , pocsolya, milyen a ganajdombok  körül  szo-
kott  lenni,  kivált esős  időben.

GANAJPOCSOLYA,  (ganaj-pocsolya)  1.  GA-
NAJPOCS.

GANAJRAKÁS,  (ganaj-rakás)  ősz.  fh.  1. GA-
NAJDOMB.

AKAD.



1027  GANAJSABOGLYA—GÁNCSOL GÁNCSOLÁ8-GANÉ IÖ2"8'

GANAJSAEOGLYA,  (ganaj-satoglya)  8sz.  &.
Saroglya,  vagyis  lajtorjaforma  készület,  melyen a
ganajt  ac  istállókból,  akiokból  kihordják.

GANAJSUT,  (ganaj-sut)  ősz.  fa.  Sut vagy szög-
let  ac istállóban, akolban,  hol a ganajt  ideiglen  ösz-
veháritják.  Gúnynevén,  oly  hely  a háznál,  melyen
mindenféle  rondaságot  öszvehalmoznak.

GANAJSZAG,  (ganaj-szag)  OH.  fa.  A  ganaj ki-
párolgásának  sajátságos  szaga, bűze.

GANAJSZEKÉR,  (ganaj-szekér)  ősz.  fa.  Sze-
kér,  melyen  ganajt  hordanak.  Ganajttekérntk,  retteg
embernek  <u  Itten  ii  kitér.  (Km.).

GANAJTAL1GA,  (gauaj-taliga)  Ősz.  fa. Taliga,
melyen  ganajt hordanak.

GANAJTAEGONCZA,  1.  GANAJTALIGA.
GANAJTÜZ,  (ganaj-tüz)  ősz.  fa.  1)  Száraz

marhaganéjból  élesztett tűz.  2) Tőzegnek a  tüze.
GANAJUDVAR,  (ganaj-ndvar)  dm.  fa.  Udvar

vagy  tér  a  gazdasági  majorokban,  hová a  ganajt ösz-
vehordják.

GANAJVERÉM,  (ganaj-rerém)  ősz.  fa.  1.  GA-
NAJGÖDÖR.

GANAJVILLA,  (ganaj-villa)  lásd: GANAJHÁ-
NYÓVILLA.

GANAJVONÓ,  (ganaj-vonó)  1.  GANAJGAMÓ.
GANAR,  a székelyeknél,  ám. gwidr ;  1.  ezt
GÁNCS,  (1),  (gán-cs  v.  gám-cs,  1. itt  alább  1)

alatt)  fa.  tt.  gánct-ot.  1)  Jelent  akadályt, különösen
melyet  valaki  a  menő  útjában  tesz.  Innen  gdnctot
vetni  valakinek,  ám.  lábát  elébe  tartva  akadályozni
vagy  épen  földre  ejteni.  Mátyásföldén  ganct  vagy
ionét.  Ennélfogva  a  gáncs  gyöke  eredetileg  egy a
faun, gam, gyökökkel  (kampó, gamó,  az  olasz nyelv-
ben  iá gancio,  ám.  horog),  e  tulajdonkép gámct  ám.
gama,  kamet,  mert midőn gáncsot vetünk, lábunkat
csakugyan  kampó  módjára  meghajtjuk.  2)  Szélesb
ért  tövis, tüske  vagy  akármily  útban  álló,  feltartóz-
tató  akadék.  3)  Átv.  ért.  hiba,  valaminek kitünöleg
rósz  tulajdona,  melyben  fenakadunk,  mit  szó  vagy
észrevétel  nélkül  nem  hagyhatunk.  Gánctot  találni
valamiben,  ám.  olyannak találni, miben megütközünk,
megbotránkozunk.  Ninet  oly  stép  némely,  kiben vala-
mely  gdnei  ne  volna. (Km.).

A  csagataj  nyelvben  glnca  v.  gvneft  valamely
gánesfa, t  i. azon  lovaknak, melyek  csótárjokat  szok-
tak  rágni, nyakak  alá  egy  darab  fát kötnek, hogy
hozzá ne érhessenek  a  csótárt  rágni;  a  kutya  nya-
kába  is  kötnek  egy  ily  fadarabot,  hogy  kötelét szét
ne harapja  s  el  ne  mehessen.  (Abnska).

GÁNCS,  (2), erdélyi  falu Belső-Szolnok megyé-
ben ; helyr.  Gdnct-on,  —ró,  —ról.

GÁNCSHAL,  (gáncs-hal)  1.  GÁLYAGÁNCS.

GANCSHÁZA,  falu  Pozson  megyében;  helyr.
Ganethdzd-n,  —rá, —ról.

GÁNCSOL,  (gám-cs-ol)  ath.  m. gdnctol-t.  Átv.
ért.  valamiben  gáncsot  talál,  azaz  valamit hibája mi-
att  roszul,  nem  helyesel.  A  czéhbeliek  gánctolni  ttok-

Iák  át  éltjükbe  adott  remeket. Ne  etak  gánctolj,  hanem
dietérj  M, midőn  megérdemlem.  V.  ö.  GÁNCS.

GÁNCSOLÁS,  (gám-cs-ol-ás) fa. tt  gánetolát-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn valamit gáncsolunk.  V.
ö. GÁNCSOL.

GÁNCSOLÁSI,  (gám  cs-ol-ás-i)  mn.  tt.  gdncio-
láti-t,  tb.  —ok.  Gáncsolást  illető , arra  vonatkozó.
Gánctolári  hajlam;  gánctoldri  ttándik.

GÁNCSOLAT,  (gám-cs-ol-at) fa. tt  gdnctolat-ot.
Rosialó, nem helyeslő  szó  vagy  tett

GÁNCSOLÓ,  (gám-cs-ol-ó)  fa.  tt  gdnctoU-í.
Személy, ki  valamiben  gáncsokat, hibákat keres vagy
talál,  ki  valamit  roszal.

GÁNCSOLÓDÁS,  (gám-cs-ol-ó-d-ás)fn.  tt  gan-
ctolódát-t,  tb.  —ok. Gáncsoknak, hibáknak keresése,
kutatása,  szemrehányása.

GÁNCSOLÓDIK,  (gám-cs-ol-ó-d-ik)  belss.  m.
gánctolód-tan,  —tál, —ott. Valakiben vagy  valami-
ben gáncsokat, azaz hibákat keres, kifogásokat  tesz;
akadékokat  csinál.

GÁNC80LODÓ,  (gam-cs-ol-6-d-ó) mn.  tt  gán-
ctoUdó-t.  Gáncsokat,  hibákat  szándékosan  kereső,
kutató,  azokat szemrehányó. Gdnctolódó  mübiró.

GÁNCSOS,  (gám-cs-os)  mn.  tt  gdnotot-t  v.
—aí,tb.  —ok.  1)  Miben  gáncsok, hibák  vannak,
mi  ellen  kifogásokat,  észrevételeket  tehetni.  Gdnetos
mű.  2)  Tövises,  tüskés, akadékos.  Gánctot  Stoényekm
járni.  Gánctot  bokorba  akadt  a  ruhája.

GÁNCSOSAN,  (gám-cs-os-an)  ih.  Gáncscsal,
hibával.

GÁNCSOSKODÁS,  (gám-cs-os-kod-ás)  fa.  tt
gánctotkodát-t, tb. —ók. Gáncsoknak, hibáknak szen-
vedélyes,  túlzott keresése,  kutatása,  szemrehányása.
MWrálatí  gdnctotkodát.

GÁNCSOSKODIK,  (gán-cs-os-kod-ik)  k.  m.
gánctoskod-tam,  —tál,  —ott.  Átv.  ért.  aprólékos ki-
fogásokkal,  álokoskodásokkal  keresett  ellenvetéseket
tesz  valami  ellen;  a  gáncsolást  szántszándékosan,
szenvedélyesen ttzi.

GANCZA  v.  GÁNCZA,  (gan-cza  v. gan-csa,  v.
gam-cza)  fa.  tt.  ganctdt.  Tésztás  étek  neme, kukori-
cza-, árpa-,  hajdinalisztből,  melyet,  miután  az  kása-
alakban  megfőtt,  zsírba  vagy  olajba  mártogatott kés-
sel kiszakgatnak. Dunán  túl  gánicta,  Abaújban:  dtá-
mittka.  Olajat  gáneta.  Kukorictagáncta.

.Hajdúkáposztával
Jóllakhatsz  gáncsával."

Népies  hadi dal

GANCZI,  (gan-czi  v.  gam-czi, gamózó?)  fa.  tt.
ganeri-t.  A  székelyeknél,  különösen  Háromszékben
ám. gnnár, (Udvarhelyszékben ganár),  hím lúd. Némi
rokonságban  vannak vele a  latin anter,  spanyol ganto,
olasz ganto (szerető),  német Gant, Ganterieh, «««f^t,
hanttatt,  hónai  stb.

GANÉ,  GANEJ,  GANÉJOS  stb.  1.  GANAJ,
GANAJOS  stb.
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GANGA, (gam-g-s)  mn.  tt.  gangét.  Ritka  hasz-
nálatú szó,  s oly  lábakról  mondják,  melyek  igen ter-
jedtek.

GANGALÁB,  (ganga-láb) ön.  fn.  Széle*, ter-
tyedt  talpa  láb, tepsii  láb,  lúdtalpa  láb.

GANGOS, (1),  (gam-g-os)  mn. tt  gangoi-í  v.
—át,  tb. —ói. Erdélyben és  Mátyásföldén  tulajdon-
kép  a lóról  és némely  büszke állatokról, pl.  páváról,
hattyúról  mondjak,  midőn  nyakát hajtogatva'  kevé-
lyen lép.  Ennél  fogva gyöke  a gam, kam  gyökökkel
egy  értelmű.

„Agyon  csapták  a  ládámat,
Szépen  szóló, szépen járó
Gangos gunáromat"

Néprománcz. (Erdélyi  J.  gyűjteménye  1).

Átv.  ért  mondják  emberről  is,  kivált asszonyról,  ki
buszkén, délczegen , kimért deli  léptekkel  jár. Gan-
got  atttony,  katona.

GANGOS, (2), (1. föntebb)  fn.  tt  gangot-t,  tb.
—ok.  A  székelyeknél  a  deszkametsző-malomnak
egyik  részét  jelenti.

GANGOSÁN,  (gam-g-os-an)  ih. Nyakat büszkén
hajtogatva,  délczegen,  kevélyen.  Éten paripa  gango-
tan  hordotta fejét.  Gangotan  lép, mint  a páva.

GANICSA, falu  Szála megyében; helyr.  Gani-
ctd-n,  —rá, —ról.

GÁNICZA,  1.  GANCZA.
GANNA, KIS— , NAGY—,  falvak  Veszprém

megyében; helyr.  Ganná-n, —rá,  —ról.
GANÓCZ,  falu  Szepes  megyében;  helyr.  Ga-

nóct-on, —rá, —ról.
GANTÁB,  (némi  betű-  és helycserével  egy  a

gadndr = ganddr = gantdr  szóval) fn. tt  gantdr-t,
tb.  —ói.  Kresznerics  cantheriut  latin  szóval  értel-
mezi, Másképen  gadndr  és  dnok,  dstokfa.  L.  ezeket
Átv.  (Tantoron ftkünni,  ám.  nagyon  betegnek  lenni;
ganldron jdrni,  ám. alig  szédelegni,  oly  roszol  lenni.

GANTÁBFA,  (gantár-fa)  1. ASZOKFA.
GÁNTH,  falu  Fejér  megyében;  helyr.  Gdnth-

on,  —ró,  —ro7.
GÁNY, (1), elvont gyöke  gdnyó,  gúnyol,  gdnya

szóknak.
GÁNY,  (2),  falu  Pozsony  megyében;  helyr.

Gdny-ba,  —bon, —bél.
GÁNYA,  (1),  (gány-a)  fh.  tt  gdnydt.  1)  Sö-

vényfonadék,  vagyis  nagyjából öszvefont vessző- vagy
töviskerítés.  A  héber  nyelvben {34  ám.  fedez, oltal-
maz , innen  :  f J,  Hí|  körülvett  kert,  melyeknek
hangban  és értelemben megfelelő szók az arab nyelv-
ben  is  feltaláltatnak.  Lngossy  József  a  felhangú gé-
nye  szóval  iá  rokonltja,  mely  apró tuskét jelent.  2)
Gányafa  gyümölcse.  V.  ő.  GÁNYAFA.

GÁNYA,  (2), falu Máramaros megyében;  helyr.
Gányá-n,  —ró, —rál.

GÁNYAFA,  (gánya-fa)  ősz.  fn. Beteken,  lige-
tekben  tenyésző  (s kerítésben  vagy  kerítésül  is  hasz-

szokott)  bokorra;  melynek  piros  srinü  bő-
gyógyümölcse  kesernyés, s a galagonyához  némileg
hasonlít.  Máskép :  kdnyafa.

GANYAFÜ,  (gánya-ru)  1.  SZÓFIAZSOMBOR.
GÁNYÓ,  (gány-ó,  ám. gányoló) fn. tt  gdnyó-t.

így  nevezik Szeged  és Kecskemét  tájékai)  a  doh&ny-
kertészeket.

GÁNYOL,  (gány-ol)  áth.  m.  gdnyol-t.  Valamit
sövénynyel bekerít  Kertet  gdnyolni.  V.  5.  GÁNYA.

GÁNYOLÁS,  (gány-ol-ás)  fn.  tt  gdnyoldt-t,
tb.  —ok.  Cselekvés, midőn  valaki ganyol;  kerítés.

GAPUD, L GABÜD.
GAB, (1), elvont gyök,  s előfordul  gara,  gara-

boneta,  garatométól,  garat, gardtda,  garda siókban;
továbbá  az  idegen  nyelvekkel  közös  gardáiét,  gara-
boly,  garmada  szókban, nem különben  némely helyne-
vekben. A székelyeknél  önálló fn. tt  gar-t,  tb.  —ok.
Jelent  elbizottságot,  fenhéjazást,  kihágó, veszekedő
háayakodást  Nagy  garral  bénél.  Nagy  garral  van,
jár. Bókon vele  a hellén yotipa^,  yuiiQog,  latin  gran-
dit,  gravit,  aratna,  ereteo.

GAB, (2), elavult  önh. ige, ám. jár, ballag.  In-
nen  lett:  garat,  ami a  felöntött  gabonát  lejárja  v.
jorot-ja, továbbá : gartat  a székelyeknél  ide-oda  far-
tatra  jár.  Bókon  vele a  latin  ourro,  gradior, a ma-
gyar  gór  (gördít, gördül,  így  :  göröngy  a székelyek-
nél :  garangy), gur  (gorít, gurdl),  kér  (kerül, kerít,
kerek) stb.

GABA,  (1), (gar-a)  fh. tt  garat.  1) Hangután-
zó , innen  lett  gardl,  azaz  locsog,  fecseg,  jror  gar
hangon  cseveg, mint  némely  madarak.  2)  Fenhéjá-
zás, másokat megvető és  sértő gőg.  Innen  lett  :  ga-
rdtda.  Az  első  értelemben  rokonok vele a  latin  gar-
río,  corvtu, hellén  l^ovfo, xÓQa£,  német quarren, gir-

ren, szanszkrit gar (kiabál),  orosz ^rota , olasz gara

(verseny) stb. az utóbbiban v. ö. GAB elvont  gyököt

és székely szót

GABA, (2),  falu Bács megyében; helyr. Ga-

rd-n,  —ró,  —ról.

GABAB,  puszta Nógrád  megyében; helyr. Ga-

rab-on,  —ró,  —fól.

GABÁB,  paszta Nógrád megyében; helyr. Ga-
rd6-on,  —rá,  —ról.

GABABÓ, (gar-ab-ó) 1. GABABOLY.
GABABOLY, (gar-ab-oly) fn. tt garaboly-t, tb.

—öt.  Megvan  a  francsia corbeitte, olasz corbeüo,

oorba,  latin corW»,  német Korb  szókban. Kerek, göm-
bölyű  kosár.  V.  ö. GABAB, GAB, elavult önh.

GABABONCZ,  falu  Szála  megyében;  helyr.
Garaboncn-on,  —ró,  —ról.

GABABONCZA,  (gara-boncza, ám.  gara-bonta
v.  —bontó, L  itt  alább) ősz. m.  tt.  garabonctdt.  A
babonás  időkorban  jelentett  ördöngös  mesterséget,
Latalmat, melynél  fogva valaki  az  ördöggel  czimbo-
rálván, holmi  érthetetlen  bűbájos szavakkal,  (gard-
val,  garálással),  különösen  rendkivfili  tünemények,
pl.  boszorkányok,  fórgeteg,  jégeső  eléidézésére,

66*
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(mintegy  a  természeti  rendnek  felbontáfára)  képes-
nek  tartatott  Némelyek  a  hellén-latin  chiromantia
szóból  kölcsönzSttaek  tartják  , mely  kézből  jóslást,
kézjóslatot  jelent; azonban a  föntebb  adott, s a köz-
nép  véleményéhez  híven  adott  e még  alább  adandó
értelmezés  másra  mutat,  különben  is  ily  egyszerű
tény  jelentésére  épen  semmi  szüksége  nem  volt  a
népnek  oly  hosszú  s nehezen  sajátítható  idegen  szót
kölcsönöznie. V. ö. GARABONCZÁS.

GARABONCZÁS,  (gara-bonczás)  ősz.  mn.  tt.
gardbonetdt-t  v.  —át, tb.  —ok.  1)  Garabonczával
vagyis  ördöngös  mesterséggel  bíró.  T.  ö.  GARA-
BONCZA.  Garabonetds  diák,  ki  a  népmese  szerént
tizenhárom oskolát végzett,  és  valahol  Alföldön  bi-
zonyos mélységben  tizenketted  magával  a  szerencse-
kerékre  ült, melyről  szerencsésen  leszállván  , (mert
egyet  közölök  az  ördög  mindig  elragadott),  holmi
csodálatos  és  babonás  tünemények  előidézésére  ké-
pessé  ion.  A  garabonczás  diák  sárkányon  nyargalt,
s dühét  egyedül  fris  édes  tejjel  lehetett  megengesz-
telni.  2)  Szemtelenül házsártoskodó, garázda,  akadé-
koskodó. Néhutt  :  garabonctiát.

GABABONCZÁ8KODAS, (gara-bonciáskodás)
ősz.  fh.  tt.  garabonoeátkodái-t,  tb.  —ok. Garázdál-
kodás , szemtelen,  illetlen  akadékoskodás.  V.  ö. GA-
RABONCZÁS.

GARABONCZÁSKODIK,  (gara-bonczáskodik)
ősz. k.  m.  garabonc*á$kod-tam,  —tál,  —ott.  Gara-
bonczás  diák  módjára  garázdálkodik,  szemtelenül
akadékoskodik,  illetlenül  viseli  magát  V.  ö.  GARA-
BONCZÁS,  3).

GARAD,  1. GARAT.
G ARÁD,  (1),  (gar-ád  v.  gar-a-ad, ám.  kerítő

hely, v.  ö.  GAR  kiavnlt  önh.)  fh.  tt.  garád-ot.  Ro-
kon  a  vékony  hangú  kert,  kertiét,  továbbá  a  latin
horttu,  német Garlen,  illír,  orosz,  lengyel  grad,  gó-
rod,  tót Arad  szókkal.  Általán  ám.  kerítés.  Különö-
sen  felhányt földből  való,  s  füvei,  gyöppel  vagy  bok-
rokkal  benőtt kerítés, gyepü.  Kertek  gardája.

GARÁD,(2),  erdélyi  falu  Kőhalom  székben;
helyr.  Gorád-ön,  —ró,  —rrfi.

GARÁDICS  v.  GRÁDICS, fn.  tt  garádict-ot.
Közelebbről  a  latin  gradut  szóból  eredetinek  látszik,
1.  LÉPCSŐ.

GARÁDICSKÖZ,  (garádics-köz)  ősz.  fn.  Köz,
vagyis  tér  egyik  lépcsőosztályzattól  a  másikig.  V.
ö.  LÉPCSŐ, LÉPCSÖKÖZ.

GARÁDICSOS,  (garádics-os)  mn.  tt.  garádi-
ctot-t  v.  —öt, tb.  —ok.  Garádicsokkal  ellátott, fo-
kozatos.  Garádictot  feljárót  a  hegyre. V. ö. LÉPCSŐ,
LÉPCSŐS.

GARÁDJA,  (gar-ád-ja)  fn.  tt.  gardáját.  Tájszó,
s  nem  más mint  & személyragos  garád.  Ilyenek  a  fia
főnév  »  Hídja,  Starva  helynevek  is.

GARADNA,  falu  Abaiij  megyében; helyr.  Ga-
radná-n,  —ró, —ríl.

GARÁDOL,  (gar-ád-ol) áth.  m.  garádol-t. Ga-
riddal  bekerít,  elzár.  Tagontály  után  garádolni  v.

elgarádolni  a  jutott  rént.  Begarádolni  a  Mkeré*
kerteket.

GARÁDOLÁS,  (gar-ád-ol-ás)  fn. tt.  garddoUu-t,
tb.  —ok. Valaminek  elkerítése  gar&ddal.  Kertek,  föl-
dek,  uMSk  garádoldta.

GARÁDOS,  (gar-ád-os)  mn.  tt.  garádoi-t  v.
—át, tb.  —ok. Gar&ddal  kerített,  elzárt.  Garddoi
ftSlSk.  Garádoi  faúkola.

GARAGULYA,  (gara-gulya, 1. a  czikk  végén)
ősz.  fn.  tt  garagtdyat.  Hosszú, magas  falábak, me-
lyek  fölül  hónali  mankókkal  vannak ellátva,  s me-
lyek  sebesebb  menésre,  vizén, sáron  átgázolasra vagy
néha  egyedül  testi  ügyesség gyakorlatára,  s  fitogta-
tására  használtatnak.  Úgy  látszik, a  gara  (magas,
nagy),  és a gólya  szókból  tétetett  öszve.  Rokon  vele
a  latin  grallae.

GARAGULYÁZ,  (gara-galy&z)  ősz.  önh.  Ga-
ragnlyán  jár.

GARÁL,  (gar-a-al)  önh. m. garál-t.  Locsog,  fe-
cseg, haszontalanságokat  beszél. Egyezik  a  latin  gar-
n'o-val.

GARÁLÁS,  (gar-a-al-ás)  fn.  tt.  garálát-t,  tb.
—ok. Locsogás,  fecsegés.

GARÁLIS,  1. KLÁRIS.
GARAM  v.  GARAN,  folyó  Esztergom, Bars,

Zólyom  stb.  megyékben, mely  Esztergom  városánál
ömlik  a Dunába.

GARAMSZEGH, falu Zólyom megyében;  helyr.
Garamtzegh  én,  —re, —rSl.

GARAN-APÁTHI,  falu  Bars  megyében; helyr.
Apdthi-ba,  —tan,  —ból.

GARANCSI,  puszta  Pest  megyében;  helyr.
Garancfi-ba,  —bán, —bál.

GARAN-DAMASD  ,  falu  Bars  megyében;
helyr.  Damatd-on,  —rá, —ról.  4

GARANGY,  (gar-angy)  székely  szó,  1. GÖ-
RÖNGY.

GARANGYIKOS,  (gar-angy-ik-os)  székely  szó,
1.  GÖRÖNGYÖS.

GARAN-KELECSÉNY,  falu  Bars  megyében;
helyr.  Kelectény-be,  —ben, —bSl.

GARAN-KESZI,  falu  Bars  megyében;  helyr.
Ketsi-be,  —ben, —Ml.

GARAN-SÓLYMOS,  falu  Bars  megyében;
helyr.  Sólymot-on,  —ró, —ról.

GARAN-SZŐLLÖS, mezőváros Bars megyében;
helyr.  StSUSs-Sn,  —re, —röl.

GARAN-ÚJFALU,  falu  Bars  megyében; helyr.
Újfalu-ba,  —bon,  —Mi.

GARAN-VEZEKÉNY,  falu  Bán  megyében;
helyr.  Vetekény-én,  —re,  —rSl.

GARANY,  falu  Zemplén megyében; helyr.  Ga-
rany-ba,  —bán, —ból.

GARAS,  fn.  tt.  garat-t,  tb.  —ok. Egy  a  közép-
kori  latin  grosftu,  német  Groschen,  szláv  groth  és>
számos  más  ny>-lvbeli  rokon  kiejtésü  szókkal  Aa
1723 ,  68-ikt  törvénynél  fogva a  forintnak  huszad-
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részét teszi, s magában  öt kispénzt  foglal.  Jó  garas,
Eeütt-,  rétgaras.  A* jó garat  lehet,  ki aranyat  nyer-
h«t.  (Km.)  Egy  bagarus  garait  sem  ér.  (Km.)  Barát-
garat,  (ám. Deo gratias, Isten  fizesse  meg).  Fagarai.
Kap  rajta,  mint  koldut  a  f agaratan.  (Km.)  Segíts
rajta,  jó  garas,  ne  légy  görbe,  sem varas.  (Km.)  Ko-
pást  garas.  Sok  héten fordult  meg, mini  a  kopás*  ga-
ras. (Km.)  Garason vett  kenyér.  Garasával  adni  a  to-
jás  párját.

„Arass szivem, arass,
Megadom  a garast,
Nem kell  nekem  garas,
Csak  te  velem  arass."  Népd.

GARASONKÉNT,  (garas-on-ként)  ih.  Egy-egy
garast vágj garasával.  Garasonként  elkölteni  a péntt.
Garatonként  fitetni  a  napszámost.  Garatonként  sok
péntt  Sssvegyujteni.

GARASOS,  (1),  (garas-os) mn. tt  garasos-t T.
—át,  tb.  —ok. 1) Egy  garast  érő.  Garatot  tsemlye,
aűpó.  Rátartja  magát,  mint polturás  malaet  a  gara-
tot  kötélen.  (Km.).  2)  Egy  garasba  kerülő.  Garatot
komédia,  mulatság.

GARASOS,  (3),  fn.  tt.  garasos-t,  tb.  —ok.
Fémdarab, mely  egy  garast  teszen.  Garasott  adni a
koldulnak.

GARASZOL,  (garasz-ol)  a  székelyeknél,  ám.
doroazol; L est.  Hangutánzó, mintegy karctol.

GARAT,  (gar-at,  eléjön  a  dalmát  nyékben  :
grad)  fn.  tt.  garat-ot.  1)  Malomban töltsérforma  fa-
mív, melyből  a malomkő  alá  hall  az  őrlendő gabona.
Garat  torka  vagy  stája,  melybe  a  gabonát  töltik.
Garatfiók,  melyen  a gabona  a  kő  alá  húlladoz.  Aki
előbb  megy  a  malomba,  előbb  Ont a garatra.  (Km.).
2)  Átv.  ért  torok,  nyelőcső.  FelSnteni  a  garatra,
ám.  inni.  Jól  felöníeni  a garatra,  ám. jól  leszíni ma-
gát, megrészegedni.

„Látom, a garatra  már jól  felöntöttéi
A  szegzárdi  borból jól  felhörpentettél."

Lakod.  vers.

GARATFIÓK,  (garat-fiók)  ősz.  fn.  Töltsér  a
garat  alján,  melyen  a  felöntött  gabona  a  malomkő
alá hull.

GARATGERELY,  (garat-gerely)  ősz.  fn.  Sebé-
szi  escköz, melyet  a nyelőcső  vagyis  torokgarat  né-
mely  műtételezéseinél használnak.

GARATOS,  (gar-at-os)  mn. tt. garatot-1 v. — át,
tb.  —ok.  1)  Garattal  ellátott,  fölszerelt.  2)  Átv. ért.
ami  a valódi  mértéket  megüti.

GARATTY,  elvont  hangutánzó, s jelenti  tulaj-
donkép  azon  hangot, mely hallatszik,  midőn valaki
nyelvét  a  szájpadláshoz  csapkodja,  máskép :  karatty,
kalaty,  kalatty.  Rokon  vele  : galagy,  1. ezt

GARATTYOL,  (garatty-ol)  önh. m.  garattyol-t.
Tulajd.  ért.  nyelvével kelepei,  nyelvét a  szájpadlás-
hoz  verve sajátságos  hangot  hallat  Átv.  ért  és gú-
nyosan, ám.  locsog,  fecseg,  kelepéi,  értetlenül min-

dent  öszvevusza beszél;  vagy  idegen,  s előttünk ér-
tetlen nyelven beszél.  Németül,  franenául  garattyol.

GARÁZ,  (gar-a-az)  elvont  törzsök,  melynek
gyöke  gar,  innen  lett  gar-a,  s ős képzővel  gara-at,
garat,  mint  : ig,  ig-at,  stár,  stár-at.  Jelent  veszeke-
döt, házsártost,  fenhéjazásból  másokat  bántót

GARÁZDA,  (gar-a-az-da)  fn.  és mn. tt  garát-
dát.  Molnár  A.  szerént.  1)  Veszekedés,  perlekedés,
(lis, jnrginm); 2)  Ma is  divatozó  értelemben  :  vesze-
kedő' , perlekedő, másokon házsártoskodó, szemtelen
galiba  ember,  ki  mások  jogát  nem  tisztelvén,  * az
illemet  nem  ismervén  mindenbe  belé kapczáskodik,
mindenen keresztül  jár.

GARÁZDÁLKODIK,  (gar-a-az-da-al-kod-ik)  k.
m.  garátdálkod-tam,  —tál,  —ott.  Garázda  módon
viseli  magát  V.  ö. GARÁZDA.

GARÁZDÁN,  (gar-a-aa-da-an)  ih.  Garázda
módon.

GARÁZDÁS,  (gar-a-az-da-as)  mn.  tt  gard*-
dás-t  v.  —át,  tb.  — ak.  Veszekedéssel  teljes,  kap-
czáskodó,  durván,  nyersen  mások  irányában kicsa-
pongó.

GARÁZDASÁG,  (gar-a-az-da-ság) fn.  tt. garát-
daság-ot.  Mások személye  irányában  elkövetett  nyer-
seség, kicsapongó  durvaság;  másokba  kapczáskodó,
veszekedő  indulatosság. Boros  ember  garátdasága.

GARÁZNA,  1. GARÁZDA.
GARBÓCZ,  falu  Abaúj  megyében; helyr.  Gar-

bóct-on,  —rá,  —ról.
GARBÓLCZ,  falu  Szathmár megyében,  helyr.

Garbólet-on,  —rá, —ról.
GARBONÁCZ,  falu  Kővár  vidékében;  helyr.

Garbondct-on,  —rá, —ról.
GARBONCZA;  GARBONCZÁS;  GARBON-

CZÁSKODIK  stb.  1.  GARABONCZA;  GARABON-
CZÁS stb.

GARD,  (gar-d)  elv.  törzsök,  mely  a garda szó-
ban  és  Gardot helynévben  fenmaradt.

GÁRD,  puszta  Abaúj  megyében;  helyr.  Gárd-
on,  —rá,  —ról.

GARDA, (gar-d-a)  fr.  tt  gardát. Alakjára nézve
a  heringhez hasonló  halfaj.  A  Balatonban  igen  nagy
számmal  tenyészik.  Szálkája  sok , húsa kevés.  Átv.
ért.  sovány,  szikár  ember.  Mennyiben a Útin  cypri-
nus  cuftrotto-nak  felel  meg,  valószínűnek  latszik,
hogy  rokon a  kard  szóval.

GÁRDÁNFALVA,  helység  Közép-Szolnok me-
gyében ; helyr.  Gárdánfalvá-n,  —rá,  —ról.

GARDON,  1. GORDON.
GÁRDONY,  falu  Fejér—  s  puszták  Honth,

Nógrád  és  Somogy  megyében.
•  GÁRDOS,  puszta  Somogy  megyében;  helyr.

Gárdos-on,  —rá, —ról.
GÁRÉ,  falu  Baranya  megyében; helyr. Gáré-n,

—ró,  —ról.
GARGATOL,  (gargat-ol)  áth.  m.  gargatol-t.  A

szájba  vett folyadékkal torkát  öblögeti,  gargarizálja.
Hangután  zó  ige.
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GABGONCZÁS, I. GARABONCZÁ8.
GÁRGTA,  (gár-gya,  olasz  guardiat)  ín.  tt.

gárgyát.  Rokon a  gardd  főnévvel,  s ám. kút  kerítése,
kútkáva. Székelj szó.

GÁRGYÁN,  (olaszul  gvardia.no)  fa.  tt gár-
gyátt-t,  tb.  —ok.  Némely  kolostorok,  különösen »z.
Ferenci szerzeteseitől  lakottak  háznagya,  elöljárója.
SfUrkebarátok,  capuánusok  gárgydna.  (Gnardianus).
Megfelel  a  más szenetbeliek  perjelének.  V.  S. PER-
JEL.

GÁRGYÁNI,  (g&rgyán-i)  mn.  tt  gárgyáni-t,
tb. —ok. G&rgyánt  illető, ahhoz  tartozó,  arra vonat-
kozó.  Gdrgydm  hivatal,  paro.nct,  renddet.

GÁRGTÁNSÁG, (gárgyán-ság)  fn.  tt.  gdrgydn-
»dg-ot.  1)  Gárgyáni  hivatal.  2)  A  kolostor  azon ré-
sze, teremé,  szobája,  melyben  a  gárgyánok  lakni
szoktak.  V. ö.  GÁRGTÁN.

GÁRGYÁS,  (gár-gya-as)  mn.  tt  gárgyát-t  v.
—öt, tb.  — ok. Gárgyával  ellátott, kerített  Gárgyát
kát.  V.  8.  GÁRGYA.

GÁRGYÁZ,  (gár-gya-az) áth.  m.  gárgyát-tam,
—tál,  —ott.  GÁrgyiTal  bekerít, ellát  Kutat gár-
gyámi.

GARINCZA,  (gár-incz-a, azaz górincza)  fa.  tt
gárínatát.  A  székelyeknél  ám.  magas  vékony  leány-
ka.  Benne a hóri  (horgas),  vagy gar, gór (=  nagy)
szók  fogalma  rejlik.  A  cta  kicsinyező  a  gyök  értel-
mét mérsékeli.

GARMADA,  fa.  tt  garmadát.  Ugyanaz  az illir
gromada,  tót  hromada  szókkal.  Általán  halom, ra-
kás , melybe  valami  öszve  van  hányva;  különösen
nyomtatott  vagy  csépelt  gabona,  midőn  halomra
hányjak,  akár  pelyvájában,  akár  felszórva.  Neki
ereuteni  a  baromfiakat  a  garmadának.  Feltaórni,
felmérni  a  garmadát.  BÚM-,  rőt*-,  árpagarmada.

GARMADÁL,  (garmada-al)  áth.  m. garmadál-t.
Garmadába gyűjt,  öszvehalmoz.  Nyomtatat  elán gar-
maddbti  a  gabonát,

GARMADÁZ,  (garmada-az)  1. GARMADÁL.
GARNÁCS,  fa.  tt  gamdct-ot.  Borsod megyé-

ben, különösen  Noszvaj  falu  körfii  száraz  ágak  hul-
ladékai  az  erdőben, melyeket  a  szegény  embereknek
öszveszedegetni  s elhordani  szabad.  Talán  ám.  kor-
háct  vagyis  korhadtál,  vagy  gyöke  gar a  galy  szó-
nak  változata.

GARNYATAG,  (gar-ny-at-ag) mn.  tt  garnya-
lag-ot.  Székelyeknél  az elrénült  leányról, Gyarmathy
szerént  pedig  más elvénfiit  emberről  is  mondják, mi-
vel  mintegy  öszvegornyad,  öszvezsngorodik;  tulaj-
donkép  tehát  : gornyatag,  vékony  hangon  gernyeteg,
gOrnyeteg.

GAROL,  (gar-ol)  áth. m. garol-t.  Gázol, külö-
nösen  garagnlyával  megy  a  vízen,  sáron át  V.  ö.
GARAGULYA  és  GAR.

GAROS,  (gar-os)  mn.  tt  garot-t  v.  — át,  tb.
—ok. Fejét  magasan hordozó, rátartós,  elhízott, fen-
héjazó.  Székely szó.

GARTAT,  (gar-tat)  önh. m. gartat-tam,  —tál,
—ett.  A  székelyeknél  ám. fartatva jár, hol  fél  olda-
lon , hol  keresztfil  az  úton, büszkén  körül  oldalog,
(mint a kakas a tyúk  körfii);  belégartat:  ügyetlenül
belé  kezd  valamibe,  hivatlannl  vagy  váratlanul  részt
vesz, beleüli az orrát  (Kriza J.).

GÁSPÁR,  (a persa nyelv után, jelentése:  Knet-
tárnok,  héberfii  13TJI),  férfi  kn. tt  Gátpár-t,  tb. — ok.
Neve a három  keléti bölcsek  egyikének,  kik  a kisded
Jézust  meglátni és imádni mentek.  Gdípdr,  Menyhért,
Boldíttár.  Kicsinyezve  :  Gatsi,  Gaukó.  Átv. ért.
Gátpár  van  a  tájiban,  ám. knkaczos a  sajt.

—GÁT,  öszvetett  képző  (-og-at);  1. —G, (1),
igeképző.

GÁT,  (önálló  gyök,  rokon  vele  a  szanszkrit
cthad  [fedez,  óv],  ialand  gadda  [megerősít],  német
Gatter  stb. v. ö. GÁTŐR);  fh.  tt.  gát-ot  v.  —oí.  1)
Töltés,  felhányt  és  megtömött  földből  vagy  kőből,
vagy  földdel  vegyes  rőzséből,  nádból, ganéjból stb.
készített akadály a víz  rohanása, kiterjedése,  áradása
ellen.  Gátol  hútni  a folyó  menteben.  Gáttal  ftsveszo-
rtíani  vagy  malomra  hajtani  a  vitet.  Gáttal  eláUtíani
a  kifolyátt.  V.  ö.  ESZTERÓ.  2)  Kerítés  tüskéből,
rőzséből,  nádból,  ganéjból  stb. a kertek,  szőlők  kö-
rül, hogy  a bitang  barmok  kárt ne tegyenek bennök.
Sfegttorult,  mint  eb a  gát  kötött.  (Km.).  3) Átv. ért.
akadály,  hátráltatás,  nehézség.  Gátol  vetni  valakinek
terve  végrehajtátában.  Ember  kell  a  gátra.  (Km.).
Ember  ö a gáton.  4)  A  boncztanban  ám. a  végbél  és
szeméremtest közötti rész.  (Perinenm).  A  ttirot  bortó
eletapta  a  gátat.  (Km.).

Származékai  : gátol,  gátőr,  gátot,  gátot stb.
GATÁLY,  falu  Zemplén megyében;  hely.  Ga-

tály-ba,  —bon, —ból.
GÁTBÍRÓ,  (gát-bíró)  Ősz.  fh.  A  tengeri  vidé-

keken  törvényhatósági  személy, ki  a gátok  miatt ke-
letkező  peres  ügyekben  ítél.

GÁTERŐSÉG,  (gát-erőség)  ősz.  fh.  Erőség  ne-
me,  mely  nem  falakból,  hanem  csupán  gátakból,
főldtöltésekből  áll  :  földvár.

GÁTFA,  (gát-fa)  ősz.  fn.  Gerenda  vagy  rúd,
mely  egyik  végénél  fogva  valamely  ágas tengelyéhez
van szorítva,  s melynek  fel- vagy  lehúzása  által  uta-
kat, hidakat,  vámokat kinyitni  vagy  elzárni szoktak.
(Schlagbanm).

GÁTFAL,  (gát-fal) ösz.fn.  Kőből, téglából épí-
tett  védfal  a folyók, tavak,  tengerek  árjai  ellen.

GÁTFÖLD,  (gát-föld) ősz.  fh.  Föld,  melyből
gátat  készítenek,  vagy  melyet  a gátczőlöpo'k, gátrő-
zsék  közé  töltögetnek s letömnek.

GÁTH,  falu  Verőczc,  és  puszta  Bács  megyé-
ben ; helyr.  Gáth-on, —rá, —ról.

GÁTKOSÁR, (gát-kosár)  ősz. fn.  Főiddel töl-
tött kosarak,  melyeket  egymás mellé állítva, gát gya-
nánt  alkalmaznak,  vagy  melyekkel  az  elszakgatott
töltések  hézagait  becsinálják.  Hadtud, ért. magas é»
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földdel  töltött  kosár,  mely  a katonákat és tábori mun-
kátokat  ás  ellenség  lövöldözései  elöl  elfödi.

GÁTLÁS,  1. GÁTOLÁS.
GÁTLÓ,  (gát-l-ó)  mn.  tt.  gáüó-t.  Akadályozó,

visszatartóztató, valaminek  végrehajtását megsemmi-
sítő  v.  ellenző.  Különösen,  bátasulás tárgyában  aka-
dályai  szolgáló.  Gáttá  akadályok,  melyek  a házasu-
lást  tiltják,  de  a megtörtentet  nem  tesiik  érvényte-
lenné.

GÁTNA,  (gát-na)  fn.  tt.  gdtndt.  Hadtudomány-
ban  ám.  föld  alá  ásott  üreg  vagy  út,  melyen  a  várba
el  lehet  jutni.  (Sappe).  Akként  származott,  mint  :

GÁTNAKAR,  (gátna-kar)  ősz.  fn.  Hadi  kar
vagy  test, mely  gátnacsinálással  foglalkodik.

GÁTNÁSZ,  (gát-na-ász)  fn.  tt.  gátnán-t,  tb.
—ok.  Hadi  ssemély,  ki  a varostromoknál gátnákat,
állikakat ás.  (Sappeur).

GÁTNYILÁS, (gát-nyilas) ősz. (h. Nyilas, vagyis
szándékosan  készített  hézag  a gáton, melyen, ha úgy
kívánják  a körülmények, a vizet ki- vagy be lehessen
ereszteni.

GÁTOL, (gátol) áth.  m. gdtol-t.  1)  Gátot csi-
nál, épít  Elgátolni  a folyó  mellékét.  Begátolni a ker-
tek  alját.  2)  Átv. ért.  akadályoz,  hátráltat,  valamitől
visszatart  V.  ő.  GÁT és GÁTLÓ.

GÁTOLÁS,  (gát-ol-ás) fn. tt  gátolát-t, tb. —ok.
1)  Gátcsinálás,  valaminek  kerítése gáttal.  Malomgá-
tolat,  kertgátolát.  2)  Akadályozás,  hátráltatás,  kés-
leltetés,  valamitől visszatartás.

GÁTŐR,  (gát-or,  rokonok  vele  a  héber  TŰ
[kerít], -ft}  [kerítés], latin  clathrum,  hellén  xltt»Qor^

olasz  cateratta,  német Gallér,  Gitter);  fn.  tt.  gdtor-t,
tb.  —ok.  1)  Általán,  léczekből  vagy  vasrndakból
hézagosán  alkotott  kerítés  valamely  épület, kert  stb.
előtt  vagy  körül,  mely  némileg  gát  gyanánt  szolgál.
Vatgátorokkal  kerített  uratági  kastély.  Általbújnia,
gátőr  kOtiStt.  2)  Tornácc  gyanánt  kiálló  házfödél,
mely  oszlopokon  áll,  vagy  mindennünnen  fallal van
kerítve.  Konyhagátor,  pinctegdtor,  azaz a pincze eleje,
pincze  torka  előtt  emelt  tető  vagy  tornácz.  3)  A
boncztanban  ám.  kettős  hártya,  mely  a  mellüreget
és  tüdőt  egész  hosszában  két  hasonló  részre  elva-
Ugitja.  (Mediastinum).

GÁTOROS,  (gát-or-os) mn. tt.  gátoro$-t v.  —át,
tb. —ok.  Gátorral  ellátott  Gátoroi  konyha,  pinctf.
Gáíorot  hátelö,  kükért.

GÁTOS,  (gát-os)  mn.  tt.  gátoi-t  v.  —át,  tb.
—ok.  Gáttal ellátott, gáttal  erősített, kerített  Gáto*
malom, melyre gát  hajtja  a vizet  Gátot  rétek,  kertek.

GÁTOZ, (gát-oz) áth.  m. gáton-tam, —tál,—ott.
Gáttal ellát

GÁTPART,  (gát-part)  ősz.  fn.  Gát a folyó, ten-
ger  vagy tó szélén,  mentében, mely egyszersmind part
gyanánt  szolgai.

GÁTREKESZ,  (gát-rekesz) ősz.  fn.  Általán re-
kesz, mely  gát, akadály  gyanánt szolgál valami ellen,

milyenek  a  vámok,  hidak  gátfái.  Különösen,  hadtud,
ért  valamely útnak,  utczának  elzárása,  a  rohanók
elől  elrckesztése.  (Barriére, Barricade).

GÁTSARKANTYU,  (gát-sarkantyú)  ősz.  fa.
Sarkantyú,  vagyis  töltés,  mely  a  gát  felől a  víz irá-
nyában  elnyúlik, hogy  ennek  erejét,  fonalát a  gáttól
eltávolítsa,  vagy  nyomását mérsékelje.  V.  ö. SAR-
KANTYÚ.

GÁTSÉRV,  (gát-sérv) ősz.  fn. Sérv, mely  a  fér-
fiaknál  a  végbél  és  húgyhólyag, a nőknél  pedig  a
végbél  és  méhhüvely  között képződik,  midőn  a  zsi-
gerek  az  úgynevezett  gáton  aláeűlyednek.  V.  ö.
GÁT.

GÁTSZAKADÁS,  (gát-szakadás)  ősz.  fa.  A
gátnak  azon állapota,  midőn  a  rohanó víz  törést  csi-
nál  rajta.

GÁTTANÁCSNOK,  (gát-tanácsnok)  ősz.  fa.
Némely  tengerparti  tartományokban  és  városokban,
ám.  a  gátbiróságnak  itélő tagja.  V.  ő.  GÁTBffiÓ.

GÁTTÖLTÉS,  (gát-töltés)  ősz.  fn.  1)  Cselek-
vés, midőn valaki  gátot  csinál,  gátot  tölt  2)  Oly töl-
tés,  vagyis  felhányt földtömeg, mely  valami ellen  gát
gyanánt  szolgál.

GÁTTULAJDONOS,  (gát-tulajdonos)  ősz.  fa.
Személy, ki  valamely gátot  saját  költségén  csinálta-
tott , s  ennél  fogva  annak  közvetett  vagy  közvetlen
hasznaért  bizonyos  bért, vámot követelhet

GÁTÚT,  (gát-út) ősz.  fa.  Gyalog- v.  szekérút,
mely  valamely  gáton megy  végig,  vagyis  út  gyanánt
szolgáló  töltés.

GÁTZUGÁS,  (gát-zngás)  ősz.  fa.  A  gát  fölött
kifolyó  víznek  zúgása,  pl.  midőn a  malomgátokon a
fölösleges  vizet  elbocsátják.

GATY,  elv.  gyöke  gatya  szónak, 1. GATYA,
GATYA,  (gaty-a)  fn.  tt  gatydí.  Csípőkön meg-

kötött, s  a  lábakra  lefolyó  két  szára  alsó  férfiruha
vászonból  vagy  gyolcsból.  Keleties  szabású  és  tulaj-
don  magyar  viselet.  Hotnu  vagy  rövid,  kurta;  bő
vagy  n&k  gatya.  Bojtot  gatya.  Rajta  volt  a* arany
rajtot  gályája.  (Angyal  B.  nót). Egy  gályában  járni,
ám.  nadrág nélkül.  Még a  gályáját  it  beinná,  ha  le-
hetne.  Nem jól  foly  ott  a  dolog  ,  hol osssony  viteli  a
gályát.  (Km.)  Nem félti  német  a  gályáját,  (km),  mert
nincsen.  Jólfellfftte  gályáját,  aki vele  kiköt.  (Km.).
Átv.  ért  némely  madarak, pl.  galambok  lábszárain
levő  tollak.

Rokonok  vele  a  szanszkrit  ethad  [fed,  takar],
kút,  kud  (fed,  tartalmaz),  franczia  ootte,  angol  coat,
német  Kutte,  Kittel,  szláv  gaíye,  katye,  finn  kaatío
(Fábián),  hellén  y_niav, magyar köt,  melytől  köcne,
keczele  szók  is  származnak  stb.

GATYAKORCZ,  (gatya-korcz)  ősz.  fa.  A ga-
tyának  felső  perémzete, melybe a  madzagot  belehúz-
zák,  s  melyen  a  ránczok  öszveszedődnek.

GATYAMADZAG,  (gatya-madzag) ősz. fa. Szö-
vött  vagy  kötött madzag, melyet a gatyakorccba  húz-
nak, s vele a  gatyát  a csípőkön  őszvekötik.
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GATYAPÁRTA,  GATYAPÁRTÁZAT,  1. GA-
TTAKORCZ.

GATYARÁNCZ,  (gatya-ráncz)  ősz.  fn.  Rán-
czok,  a  felkötött  és  öszvehúzott gatya  korczán.

GATYAROJT,  (gatya-rojt)  ősz.  fű.  Rojtok  a
gatyaszárak  alsó  végén.

GATYÁS,  (gaty-a-as)  mn.  tt  gatyát-t  v.  — át,
tb. —ói.  Gályában járó, kin  nadrág  nincsen. Gatyás
magyarok.  Gatyái  legények.  Átv.  ért.  tollas  lába,  pl.
gatyát  galamb ;  tyúk,  fajd,  ölv;  vagy valamivel takart
lába, pl.  gatyát  méh,'melynek  lábai  mézesek.

GATYÁSODIK,  (gaty-a-as-od-ik) k.  m.  gatyá-
tod-tam,  —tál,  —ott.  Gatyát  kap, gályára szert tesz,
gatyát ke«d  viselni.  A  katánkbaa  megtelepedett  néme-
tek  meggatydiodtak.  Átv.  ért.  tollas  lábakat  kap.
Gatyátodik  a  galambfi.  Gatyásodnak  a  méhek  vagy
mesét  szednek  fel  lábaikra.

GATYASZÁR,  (gatya-szár) ősz. fn.  A  gályának
egyes  része, mely  egy  lábszárt  takar.  A  gatyattárt
feltúrni  vagy  beíürni  a  eritmába. Kurta, hoistu,  bő,
ttük  gatyanár.  Lobogó  gatyanár.

GATYÁTLAN,  (gaty-a-atlan)  mn.  tt.  gályát-
lan-t,  tb.  —ok.  Kinek  gatyája  nincsen  vagy  ki ga-
tyát  nem  visel.  Gatyátlan  kit  gyermekek,  atttonyok,
németek.  Gatyátlan  koldút,  atigánypurdé.  Határozói-
lag, ám. gatyatíanul, gatya nélkül.

GATYAÜLEP,  (gatya-filep)  ősz.  fn.  A  gatyá-
nak  azon  öblös  része,  mely  az alfelet  födi,  s  többé
kevesebbé  aláfityeg.

GÁVA, fala Szabolcs megyében; belyr.  Gdvá-n,
—rá,  —ról.

GAVALLÉR,  fn.  tt.  gavallér-t,  tb.  —óit.
Ugyanaz  a  franczia  cavalier,  ehevalier,  spanyol caba-
lerot  azokkal.  Eredetileg  ám.  lovag,  leventa, dalia.
Átv.  ért  rangban  levő  őri  személy,  ki  lovaglásán vi-

"sefi  magát,  óriásán  öltözködik,  költ;  kificserézett,
nyalka  űr, ficaűr.

GAVALLÉRKODÁS,  (gavallér-kod-ás)  fn.  tt.
gavallérkodát-t,  tb.  —ok.  Gavallérhoz  illő,  gavallért
mutató  életmód, magaviselet.  V.  ö.  GAVALLÉR.

GAVALLÉRKODIK,  (gavallér-kod-ik)  k.  i
gavaÜérkod-tam,  —tál,  —olt.  Gavallér  módjára  él,
viseli  magát,  gavallért  játszik.

GAVALLÉROS,  (gavallér-os)  mn.  tt  gavaüé
rot-t  v.  — aí,tb.  —át.  Gavallérhoz illő,  gavallért
mulató;  lovagias;  nyalkanras,  fieeúros.  Gavallérot
vitelét,  klíltét,  Mketütég.  V.  ö.  GAVALLÉR.

GAVALLÉROSKOD1K, (gavallér-os-kod-ik) 1.
GAVALLÉRKODIK.

GAVALLÉRSÁG,  (gavallér-ság)  fii.  tt.  gaval-
lér tág-öt.  Gavallérhoz  illő, gavallérra  mutató  tulaj-
donság;  nrias  bőkezűség,  nagylelkűség.  V.  ö.  GA-
VALLÉR.

GAZ,  (1),  fn.  tt.  gat-t,  tb.  — ok.  1) Haszonta-
lan  fű,  gyimgyom, mi  a vetésekben,  kertekben  te-
rem,  s melyet  legfelebb  tűzre  használhatni.  Sok  gaz
termát  a  butákban.  A  gát  fölverte  a  vetétektt.  Gát

lepi  a  parragon  hagyott  földeket.  A  gát  kütti  a  véle-
ményeket.  2)  A  növényeknek  holmi  száraz,  hánytve-
tett  szárai,  levelei,  söpredékei,  szemetei.  Az  árvft
gatt  hány  ki a partokra. A nél  elhordja  vagy  árkokba
fájja  a  gatt.  Gáttal  lepett  udvar.  Gitgat.  A  gitgatt
SttvetSpreni,  ét  tütre  vetni.  Gáttal  fűteni.  Valamire
gatt  vetni,  ám.  ellopni, elsikkasztani.  3)  Béla király
jegyzőjénél  olvassuk:  „Silvam  quae  dicitur  Peturgot,
azaz  Péter gát;  itt  tehát  valamely  erdőfélét  jelentene.
V.  ő. GAZD.  4)  Átv.  ért. jelent  legalábbvaló  erköl-
csü  vagy  gonosz jellemfi,  semmirekellő embert. V. ö.
GAZEMBER.

Származékai  :  gátol,  gótot, gatot, gattalan, gá-
tul  stb.

Rokonok  vele  a héber  U  (levágott fii, széna, Ui
törzsöktől, mely  ám.  vág,  nyír,  s  megegyezik  a ma-
gyar  : koma  szóval),  továbbá  Su  (vág,  levág;  elra-
gad  v.  ragadoz),  ettől  Su  (ragadomány,  hangban, a
magyar  katal), persa gata  (kincs, vagyon,  gyűjtemény),
mely  szó  a hellén,  héber  és  latin  nyelvekbe  is  át-
ment ,  s  az  utolsóban  különösen  gata  agrestít  (mezei
vagyon)  jelzéssel  is  eléfordul.

GAZ,  (2),  (v. ö. föntebb)  mn.  tt.  gat-t  v.  — át,
tb.  —ak.  Átv.  ért.  alávaló jellemű, becstelen,  sem-
mirekellő , gyalázatos.  Gát  csaló,  uttorát.  Gát  tett.
Gát  rágalom. Gát  ttokat.  Némely  szokottabb  kifeje-
zéseknél  a  főnévvel  öszvekapcaolva  iratik  :  gatember,
gatkolyök,  gatgyermek,  gatfattyú,  gatnépek.

GÁZ,  fn.  tt.  gát-t,  tb.  —ok.  A  gátol  igének
gyökere,  s  ennél  fogva  némely  ujabb  írók  használni
kezdik  a  lábikra  helyett, minthogy  a  gázolásban  a
lábikra  vészen főrészt.  Nyelvbasonlatilag mint:  láb,
Iából,  úgy  gát,  gátol.  Meglábalni  a  tarát,  átgátolni  a
vitet.  Egyébiránt  a  s-nél  fogva  hangutánzónak  lát-
szik ,  mint  áe-ik,  vít,  zuhog,  s  ás M  útt-ik,  matt  stb.
szókban.  Gázló az  illir  nyelvben  is  ga», gata, és szer-
bül  kot.  Más  részről  szintén rokonságai  talán  a hel-
lén  ffx«foa,  latin  tcansio, héber  TŰ  (átmegy;  vág),
arab  gaz  stb.

GAZD,  (gaz-d)  törzsöké  a  gazda,  gatdag,  s
ezekből  származott  szóknak,  s ezekből is elvont  ér-
telme annyi,  mint  mttei  tárgy  v.  tárgyak.  Kézai Si-
mon  írja  :  „in  montibus,  qui  Gotd  dicitur, occurrens,
est  devictus  in  montibus memoratis  ét  occisus.  Unde
üdém  montes  usque  hódié  Patwr  Gotdia  nominan-
tur."  Gotd  v.  Gatd  törzsök  tehát  őnállólag haszná-
latban  vala  egykor, s  valamely  helyiséget (erdőséget)
jelentett  Ezen  öszvetételekben pedig  :  gazdatttony,
gatdvram,  a gatda  szóból  húzatott  öszve, vagyis  a
végső  a  kimaradott.

GAZDA,  fn.  tt  gazdát.  Eredetére  nézve v. ö.
GAZ,  fn. Egyébiránt  az illir  nyelvben  gátda,  szerbül
gottt,  gottpod,  lengyelül  gottpoda.  A  csagataj  nyelv-
ben gadtatdtl  v.  gatardtí,  ám.  kalauz,  vezető  (Abns-
ka).  Mezei  munkássággal,  fóldmivcléssel  foglalkodó
személy.  Metd  gatda,  ttSISt  gatda,  mehet  gatda,  ju-
hot  gatda,  dohányos  gatda.  2)  Szolgák, cselédek ura,
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főszernél/  a  földmivelő  személyzetben; mester, m mfi-
hely  főnöke.  Nyomorult  gasda  ae, kü  szolga  tanít.
(Km.)  Vigyázó  gazdának  kegyetlen  Mre  lámád.  (Km.)
Sűrű  gtuda,  ritka  gatya.  (Km.)  Kanássok,  erikátok
gazdája.  Orgatda, ám. lopott holmik rejtője. Ha orgazda
nem  volna,  tolvaj  tem  volna.  (Km.)  Gatda  nélkül  ttá-
mtí.  (Km.)  Mit  paranctol  gatd'  uram f  3)  Népnyel-
ven  szólva  valamely  ház vagy  család  feje,  ház  ura,
család  atyja.  Itthon*  van-e  a gatda t  Ki  üt  a  gazda f
Háti  gatda.  Ha  a  háti  gatdának  kedve  nincs, át  égett
hát  szomorú. (Km.)  Öreg  gatda,  ám.  több  együtt lakó
csaladok  feje.  Ifjú  gatda, ám. az  öreg  gazdának  test-
vére  vagy  fia.  Cselédes  gatda.  Űrét  a féltő  vár,  ninet
otthonn  a gatda.  (Km.).  4)  Birtokos,  tulajdonos. Ki a
gatdája  ennek  a  lónak t  Nem akadt  gatdája.  6)  Kü-
lönösebben  valamely  majort  vagy  pusztát  igazgató
személy, ki  a  béreseknek, szolgáknak  parancsol, s
nagyobb  jószágokban  rangra  az  ispán  után  áll.  6)
Szélesebb  ért  gazdának  mondatik  minden  ember,
mennyiben a maga  vagy  hozzája  tartozók  életazük-
ségeire felügyel,  saját  vagy  mások  vagyonát  kezeli.
Jó,  iparkodó,  ttítet  gatda.  Bőit,  henye  gatda.  A  jó
gatda  korán  kel,  keton felütik.  (Km.)  Gatda  tteme
hitlalja  a  lovat.  (Km.)  Nem kérethet  annyit  a jó  gat-
da,  mit  a  rótt gatdatttony  el nem pazarolhatna. (Km).
7)  Úrbéri  ért  háztelkes jobbágy,  különböztetésül  a
zsellértől.  A  gazdákat  szekeres,  a  ttelléreket  gyalog
robotra  hajtani.  Ökröt  gatda,  lovat  gatda.  Egeit  he-
lyei  , fél  helyei  gatda.  8)  Valamely  testület,  intézet
középületeire, telkeire,  köz  dolgaira  felfigyelő  sze-
mély.  Várót  gatdája.  Falu  gatdája.

GAZDAASSZONY,  (gazda-asszony) 1.  GAZD-
ASSZONY.

GAZDAG, (gaz-d-ag, v.  ő.  GAZ  fh.)  mn.  tt
gatdag-ot.  A  müncheni  codexben  és némely  más régi
nyelvemlékekben  :  katdag.  Eredeti  értelménél  fogva
mezei  tárgyakban  bővelkedő.  Szokott  értelemben  1)
Hangjához,  állapotjahos  képest  sok  és  fölösleges  va-
gyonnal , pénzzel,  kincscsel  bíró. Ellentéte  :  szegény.
Gazdag  gróf,  nemei, polgár,  paraszt.  Gazdag  ember.
Elég  gatdag,  alá  senkinek  tem  adót.  (Km.)  Leggazda-
gabb,  aki  semmit  sem kivan. (Km.)  Gazdaggá  hirtelen
semmi jámbor  nem  lett.  (Km.).
„Bizon elmegyek  én, gazdag  lány vagyok  én,

Gazdagnak  gazdag kell,  szegénynek  szegény  kell."
Néprománcz.  (Erdélyi  J.  gyűjteménye.).

2)  Átv.  ért.  valamivel  bővelkedő,  magában  bizonyos
kincseket, drágaságokat  rejtő.  Borban v.  borral  gat-
dag  Baranya.  Elülttel,  aranynyal  gatdag  bányák.
Ritka  ét  drága  régilégekkel  gatdag  gyűjtemény.

„Egy  évvel  gazdagabb lett a tapasztalás;
És ismét a jövő  felé  néz a  lélek,
Hol déli  bábjával  játszik  a reménység."

Pompéry.

3)  Átv.  ért  drága, költséges,  nagy  becsű.  Gatdag
ajándék.  Gatdag  ebéd,  lakoma.  Gatdag  öltözet,  ara-
nyozát.  Gatdag  gyöngyök.

«A«r  SZÓTÍB.  II.  «ÖT.

GAZDAGÍT,  GAZDAGÍT,  (gaz-d-ag-ít)  áth.
m.  gatdagtí-ott,  htn. —ni v.  ont.  Gazdaggá  tesz.  V.
ő. GAZDAG.

GAZDAGÍTÁS,  (gaz-d-^ag-ít-ás)  fa.  tt  gazda-
gtíái-t,  tb. —ok. Gazdaggá  tevés.

GAZDAGODÁS, (gaz-d-ag-od-ás)  fa.  tt  gazda-
godát-t,  tb.  —ok.  Állapot, midőn valaki  gazdaggá
lesz  vagy  mód gazdaggá  lenni. V.  ő. GAZDAG.

GAZDAGODÁS!,  (gaz-d-ag-od-ás-i) mn. tt  gat-
dagoddii-t,  tb. —ok.  Gazdagodásra vonatkozó.  Gaz-
dagodári  vágy,  törekvésmód.

GAZDAGODIK,  (gaz-d-ag-od-ik) k.  m.  gazda-
god-tam,  —tál, —ott.  Gazdaggá lesz,  valamiben bő-
séget szerez.  Némely  kalmárok  maggatdagodnak,  míg
mátok  elnegényednek.  Ha  kezedet  mindig  kebeledben
tartod,  meg nem gatdagodol.  (Km.) Nem szokott  a  kal-
már  otthonn  meggazdagodni.  (Km.). Átv.  ért  szapo-
rodik.  Könyvtáram  ismét  némely  jelei  munkával gaz-
dagodott.

GAZDAGON,  (gaz-d-ag-on)  ih.  Bőven,  bőkezfi-
leg, fényesen,  pompásan, mint  t  i. a  gazdagok  szok-
tak.  Gatdagon  megjutalmazni,  megajándékozni  valakit.
Gazdagon  bebútorozni  magát. Gatdagon  felnertzámez-
m  a  lovakat.  Gatdagon  aranyozott  öltözet.

GAZDAGSÁG,  (gaz-d-ag-ság)  fn.  tt  gazdag-
lág-ot.  Vagyonnak,  kincsnek  fölösleges  bősége.  Sem-
mi  gatdagidg  nem ér  a  jámbor  astzonynyal.  (Km.).
V.  ő. GAZDAG.

GAZDAGSÁGI, (gaz-d-ag-ság-i) mn. tt  gatdag-
tági-t,  tb.  —ok.  Gazdagságot  illető,  arra  vonatkozó.
Gatdagiági  hírben  áttani.

GAZDAG8ÁGOS,  (gaz-d-ag-sag-os)  mn.  tt.
gazdagtágot-t  v.  —át, tb. —ok.  Gazdagsággal  bíró,
fölösleges  vagyonnak,  kincsnek  birtokában  levő;
igen pompás,  fényes.

GAZDAGSZIK,  (gaz-d-ag-szik)  k. Minden  múlt
és jövő  időit, s parancsoló,  feltételes  és óhajtó mód-
jait a  gazdagodik  igétől  kölcsönzi.  V.  ö. GAZDAGO-
DIK.

GAZDAGUL,  (1),  (gaz-d-ag-ul)  ih.  Gazdag
gyanánt  vagy  módjára,  azaz bőven,  bőkezüleg, fé-
nyesen, pompásan.  V.  ö.  GAZDAGON.

GAZDAGUL, GAZDAGUL, (2),  (gaz-d-ag-úl)
önh.  m.  gazdagúl-t.  Gazdaggá  leszen, kincseket  sze-
rez.  Átv.  ért  terjed,  bővül,  szaporodik.  Itmeretei,  ta-
patttalatai  naponként  gazdagéinak.  Gyűjteménye  új
ritkaságokkal  gatdagáU.  V.  ö.  GAZDAG.

GAZDAGULÁS,  (gaz-d-ag-nl-ás)  1.  GAZDA-
GODÁS.

GAZDÁI,  (gaz-d-a-i) mn. tt  gatdai-t,  tb.  —ok.
Gazdát illető, arra vonatkozó,  ahhoz tartozó.  Gazdái
gond,  kötelesség,  tekintély,  parancs.

GAZDAKÖNYV,  (gazda-könyv)  ősz. fa. Könyv,
melyben  a gazda  a bevételeket  és  kiadásokat  részle-
tesen  fóljegyzi.  Mezei  gatdakönyv,  mely  a  mezei  gaz-
daság  tárgyaira,  költségeire  és jövedelmeire  terjesz-
kedik.  Házi  gazdak&nyv,  mely  a  mindennapi  apróbb
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f»  közönséges  kiadások  jegyzékeit  foglalja  magá-
ban  stb.

GAZDALEGÉNY,  (gazda-legény)  ŐSE.  fa.  Gaz-
da , vagyis  mester  személyét  képviselő  első  legény
valamely  műhelyben , különösen,  ki  az  özvegy  mes-
terembernek  mesterségét  kezeli.  A  szabóknál:  tábla-
Ugény.

GAZDÁLKODÁS,  (gaz-d-a-al-kod-ás)  fa.  tt.
gazdálkodát-t,  tb. —ok. 1) Cselekvés,  működés, mely-
nél  fogva  valaki  gazdálkodik; háztartás.  V.  ö. GAZ-
DÁLKODIK, líetei  gatdálkodát.  2)  Azon  mód,  mely
szerént  valaki  a  gazdái  tisztet,  kötelességet  teljesíti
vagy  kenyerét  keresi.  Okos,  okszerű  gazdálkodás.
Nem  tteretem  gazdálkodásodat.  (Vörösm.)

GAZDÁLKODÁSI,  (gaz-d-a-al-kod-ás-i)  mn.
tt.  gatdáUtodári-t,  tb.  —a*.  Gazdálkodást  illető,  arra
vonatkozó.  Gazdálkodási  mód,  rendtner,  szabályok.
Gazdálkodási  hajlam.

GAZDÁLKODIK,  (gaz-d-a-al-kod-ik)  k.  m.
ga»dálkod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Gazda  gyanánt  mun-
kálkodik , gazdaságot  fiz,  háztartásra  felfigyel.  Én
gatdálkodom,  a  tettvérem pedig  henyél.  2)  Különösen,
mezei  gazdasággal  foglalkodik.  Falun  , putttán  gát-
dálkodni.  3)  Valamivel  takarékosan  bánik.  Pénzével
gazdálkodik.  Némely  könnyelmű  urak  nem  igen  gát-
dálkodnak  vagyonukkal.  4)  Keres, szerez, gyűjt  Ki-
nek  gazdálkodói,  ha  te  fiad,  te  leányod  t

GAZDÁLKODÓ,  (gaz-d-a-al-kod-ó) mn. tt  gat-
dálkodá-t.  1)  Gazdaságot  űző, gazdát  tisztet  viselő,
háztartásra  figyelő.  Gazdálkodó  családapa.  Gatdál-
kodé  tínt.  2)  Valamivel  takarékosan  bánó,  nem pa-
zarló ; kereső, gyűjtő.  V.  ö.  GAZDÁLKODIK.

GAZDÁLKODÓLAG,  (gaz-d-a-al-kod-ó-lag) ih.
Oly  módon,  mint  aki  gazdálkodni  szokott;  takaréko-
san,  nem  pazarolva,  gazdaságosan.  Gazdálkodókig
költeni.

GAZDÁLKODÓSÁG,  (gaz-d-a-al-kod ó-ság) fa.
tt  gatdálkodóiág-ot.  Tulajdonság,  melynél  fogva va-
laki  rendes,  takarékos,  nem  pazarló  háztartást  űz.

GAZDAPÉNZ,  (gazda-pénz) ősz.  fn.  Bizonyos
mennyiségű  pénz,  melyet  némely  mesterlegények
élelmezés  vagy  szerszámok  használása  fejében  illető
mestereiknek  fizetnek.  A  magyar  czéheknél  a  gazda-
pénznek  alig  van  nyoma.

GAZDÁS,  (gaz-d-a-as)  mn.  tt. gatddi-t  v.  —át,
tb.  —ak.  1)  Gazdával  bíró.  Ellentéte  :  gazdátlan.
Gazdát  etaidd.  Húsz  gazdát  falu.  2)  Gazda  modorú,
gazdához  illő.

GAZDASÁG,  (gaz-d-a-sag)  fn.  tt.  gntdatág-ot.
Széles  ért.  háztartás vagyis  felügyelés  mindenre,  mi
valamely  család  életszűkségeire  és  kényelmére  való.
Gazdasággal  bajlódni,  vesződni.  A  gatdatágot  legSre-
gtbbik  fiának  átadni.  A  gatdaiággal  nem  gondolni.
2)  Szorosb  ért.  keresetmód,  mely  által  valaki  az  élet
szükségeit  és kényelmeit  megszerezni  iparkodik. Mé-
ta  gazdasággal  kéretni  kenyerét.  SzKIKgazdatágMl  él-
ni.  Nem  érteni  a gazdasághoz.  E*  ron gazdaság.  8)

Vagyon,  birtok, vagyis  öszvege  mind  annak,  mivel
földi  életünket  biztosítjuk.  Ezen  embernek  nagy  gat-
datága  van.  EbbSl  áll  égéit  gazdaságom.

GAZDASÁGI,  (gaz-d-a-ság-i)  mn.  tt  gatdatá-
gi-t,  tb.  —ak.  Gazdaságot  illető, ahhoz  tartozó,  arra
vonatkozó.  Gazdasági  épületek,  eszközük,  tterttámok.
Gazdasági  könyvek,  értéketétek.  Gatdatdgi  egylet.

GAZDASÁGOS,  (gaz-d-a-ság-os)  mn..tt.  gazda-
tágot-t  v.  —át,  tb.  —ak.  Ami  a vagyonnak, birtok-
nak  szaporítását  előmozdítja  vagy a költségeket meg-
kíméli,  takarékos, nem pazarló,  nem  vesztegető. Gaz-
daságot  életmód,  épitét.

GAZDASÁGOSAN,  (gas-d-a-ság-os-an)  ih.  Ta-
karékosan,  nem  vesztegetve.

GAZDÁSKODÁS,  (gaz-d-a-as-kod-ás)  fn.  tt.
gazdáskodát-t,  tb.  —ok. Gazdái  munkálkodás,  gazdái
hivatal  viselése, gyakorlása;  cselekvés,  melynél  fogva
valaki  gazdaságot  űz.  Olyan  szó,  mint  katondikoddt,
biráskodát.

GAZDÁSKODIK, (gaz-d-a-as-kod-ik)  k.  m. gan-
dátkod-tam,  —tál,  —ott.  Gazda  módjára munkálko-
dik,  úgy  tesz,  mint  gazdához  illik, gazdái  tekintélyt
gyakorol.  Ha  S gatdátkodik,  minden  rendén  van,

GAZDÁSKODÓ,  (gaz-d-a-as-kod-ó) mn. tt  gaz-
dátkodó-t.  Gazda  módjára munkálkodó, gazdái tisztet,
kötelességet  teljesítő.  Gatdátkodó  Szvegyattzony,  fiú,
Vregbéret.

GAZD ASSZONY, (gazd[a]-aaszony)ösz. fn.Szebb
hangzat kedveért  országos divat szerént  az  egyik a el-
hagy atik.  1)  A  gazda  felesége,  családanya. A  gazda
házasodik,  gatdaittonyt  kapunk.  2)  Házi  asszony,
mennyiben  a ház körüli gazdaságra  felügyel,  s a házi
dolgokat  intézi.  Hiába  keret  a jó  gazda,  ha  ron  a
gatdatttony.  Adatta  gatdatttony  a  gyermeket,  ne  neked
a dárda. (Gúnyős km.). 3) Férjetlen nőszemély, ki maga
gazdáskodik.  Nekünk  nmet  gatdánk,  hanem  gatdasz-
ttonyunk.  Özvegy-  vagy  leánygazdatttony.  4) Nősze-
mély , ki  nőtelen  férfinál  vagy  a  háziasszony  helyett
intézi  a  belső  házi dolgokat  Gazdatstonyt  fogadni,
tartani.

GAZDASSZONYI,  (gaid-asszonyi)  ősz.  mn.  tt.
gatdatttonyi-t,  tb.  —ak.  Gazdasszonyt  illető, arra
vonatkozó.  Gatdasszonyi  kíttelettég,  foglalkodái.

GAZDASSZONYKODÁS,  (gazd-asszonykodas)
ősz.  fn.  Gazdasszonyi  kötelesség  teljesítése;  gazd-
asszonyi  foglalkodás.

GAZDASSZONYKODIK,  (gazd-asszonykodik)
ősz. k.  Gazdasszonyi  foglalatosságokat  teljesít;  gazd-
asszony  gyanánt  munkálkodik;  gazdasszony  szemé-
lyét  pótolja,  helyettezi.  V.  ö.  GAZDASBZONY.

GAZD ASSZONYSÁG,  (gazd-asszonyság)  ősz.
fn.  1)  A  háztartás  azon  neme,  mely  a gazdasszony t
illeti.  Az  anyót  átadta  menyének  a  gatdatszonyságot.
2)  Szolgálat,  melyben  valamely  nőszemély  házi  asz-
szony  nem  létében  vagy  e  helyett  a  házi  gazdasagot
kezeli.  Gazdasttonyságot  viselni  valamely  úri háznál.

GAZDÁSZ,  (gaz-d-ász)  fn.  tt  gatddtz-l,  tb.
—ok.  Személy,  ki  a  (mezei,  kiváltképen pedig nem-
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zetí) gazdasagot illető rendszeres  tudományokkal  fog-
lalkodik.  (Oeconom, Oeconomist). Annyiban hibán  al-
kata  szó,  a  mennyiben a  gatda  szótól  származtatva
azt jelenti  : gazdával  bánó,  (mint juAás*,  kertén,  ám.
juhval,  kerttel  b&nó),  ami helytelen  fogalom volna.
Jobban  talán  :  vagyonost.

GAZDÁSZAT,  (gaz-d-áoz-at)  fn.  tt.  gatddszaí-
ot. Tudomány, mely  a gazdaság rendszeres  fixesének
elveit  és  szabályait adja.  Helyette ajánljak  :  vágyó-
nászat  szót V. ö. GAZDÁSZ.

GAZDÁTLAN,  (gaz-d-a-atlan)  mn.  tt.  gatdát-
lan-t,  tb. —ok. Kinek  vagy  minek gazdája,  vagy  ara
nincsen, uratlan.  Gazdádön  cselédek.  Gazdátlan  úrbéri
telek.

„ Gazdátlan  a  lant,  mint  a görög  íja,
Feszítő kart  mely többé  nem talált;
Nincs  senki  már, ki  az  égnek  lehíja
És eldörögje  intő szózatát"

Vörösmarty  halálára  Tisza  Domokos.
Határozóilag  ám. gazda  nélkül; úr  nélkül.

GAZDÁTLANODIK,  (gaz-d-a-at-lan-od-ik)  k.
m. gatddtlanod-tam,  —tál,  —ott.  Gazdáját  elveszti.
Elgatdátlanodik.  Régente  a  rotibdnái  miatt  tok  job-
bágyhely  elgazdátlanodott.

GAZDOMB,  (gaz-domb)  ősz.  fa.  Domb,  mely
öszvehányt,  rakásra  hordott vagy  fájt gazból, szemét-
ből  emelkedett.

GAZEMBER,  (gaz-ember)  ősz.  fa.  A  becstele-
nítő  magyar  szók  között  legsértőbb,  mely a  németes
huncmt (bundsfott) szóval  egy  fokon  áll.  Hunczut  gát-
ember.  Otégéret,  körmönfont  gazember.  Ott  it  terem a
gazember,  hol nem vetik. (Km.) Átv.  értelménél  fogva
jelenti  az emberek  söpredékét, alját,  mely,  mint  a
gaz  vagy  szemét,  semmi  becscsel  nem bir.

GAZEMBÉRÉZ,  (gaz-embéréz)  ősz.  áth.  m.
—í«m,  —tél, —élt.  Valakit gazember  czimmel  illet,
gazembernek  mond, nevez.  Matt  gatembere*,  holott 8
a  leggatabb.  Mérgében  tű  égett  tártatágot  Sstvegat-
emberette.

GAZEMBÉRÉZÉ8,  (gaz-embérézés)  ősz.  fa.
Valakinek  gazember  czimmel  illetése, becstelenitése.

GAZEMBÉRSÉG,  (gaz-emberség)  ö«z.  fa.  Oly
alávaló  gonosztett, milyet  csak  söpredék, becstelen
ember  követhet  el, gazsig.

GAZEMBERÜL,  (gaz-emberül) ősz.  ib.  1) Gaz-
ember  módjára,  mint  afelé  gazember,  gazai.  Gazem-
berül  megcsalni  valakit.  2)  Mint gazembert, gazember
helyett.  Valakit  gazemberül  fogadni.

GAZFÜ,  (gaz-fű)  ősz.  fa.  Haszontalan fű,  gyom,
mely  más  vélemények  kárara,  romlására  tenyészik.

GAZGYERMÉK,  (gaz-gyermek)  ősz.  fa.  Igen
vásott,  semmirekellő, gonosz  erkölcstt  gyermek.

GÁZIZOM,  (gáz-izom) ősz.  fa.  Izom  a  gázban,
vagyis  lábikrában.  V.  ő. GÁZ.

GAZKŐLYÖK,  (gaz-kölyök)  ősz.  fn.  Ravasz,
furfangos  gyermek, kitanult kis  gonosztevő.

GÁZLAT,  (1),  (g4z-ol-at)mivelt.  m.  gátlat-tam,
—tál,  —ott.  1) Folyón  lóval, szekérrel  átmegy.  2)
Gazoltat,  legázoltat  Vetett  marhával gátlat.

GÁZLAT, (2), (gáz-ol át) fa. 1. GÁZOLAT.

GÁZLÓ,  (gáz-l-ó)  fa.  tt  gdtló-t.  1) Sekély  víz,
melyet  át  lehet  gazolni, vagyis  a  folyó  vagy  más  viz-
nek  meglábolható  dereka,  szélessége.  2)  Hosszú  lábn
vizi  madarak  osztálya,  melyek  a vizekben járni,  gá-
zolni  szoktak, pl. gólyák, gémek.  (Grállá).

GÁZLÓDÁS, GÁZLÓDIK, 1. GÁZOLÓDÁS,
GÁZOLÓDIK.

GÁZLÓLÁBU,  (gázló-lába)  ősz.  mn.  Hossza
lába,  milyenek a  vizekben  gázoló  vizi madarak.  Gáz-
lólábu  gólyák,  gémek.  Átv.  ért.  vékony  hosszú  Iába
ember.

GÁZLÓMADÁR,  (gázló-madár)  ősz.  fa. 1. GÁZ-
LÓ, 2)

GAZLOMICZE,  (gázló-micze)  ősz.  fa.  Főidőn
kúszva  tenyésző  miczeféle  növényfaj.  V.  ő.  MICZE.

GAZMALEK, (gaz-m ál dk) fa. tt. gatnaU'.-o!.  A
székelyeknél  folyók  partjain  tömegbe  verődött  sok
holmi,  máskép  : gatmota,  gálát,  getemuta.  (Kriza  J.).

GAZMOTA,  (gaz-m-ot-a)  fa.  tt  gatmotdt-t; 1.
GAZMALEK.

GAZNÉP,  (gaz-nép)  ősz.  fa.  Csőcselék,  söpre-
dék , gézengúz  emberek,  csúnya  had, gonosz  czitn-
borák.

GAZOL,  (gaz-ol)  áth,  m.  gaxol-t.  1)  Gazzal,
szeméttel,  gyimgyommal  behint.  Begatolni  tűt  udvart,
utótokat.  2)  Átv.  ért  gaznak,  gazembernek  nevéé,
szidalmaz  valakit

GÁZOL,  (gáz-ol, v.  ő.  GÁZ) önh.  és  áth.  m.
gátol-1.  1) Vizén, sáron  vagy  más meglábolható  aka-
dályon  gyalog  jár, keresztfii  megy.  Átgátolni  a  se-
kélyen.  Kigázolni  a  moctárból.  Réten,  vetéten  leérett-
tül  gátolnak  a  bitangmarhák.  Begázolni  a  moetárba
ejtett  vad  után.  2) Tipor,  eltipor,  lejár.  Legátolni  a
vetéteket.  Lóval,  kocával  embereket  gátolni.  3)  Átv.
ért  mdtnak  becsületében,  hírében,  jó  nevében  gátolni,
ám.  azt kisebbíteni, gyalázni.

GAZOLÁS,  (gaz-ol-ás)  fa.  tt.  gatoUi-t,  tb.
'—ok. Cselekvés,  midőn  valaki  gazol.  Begatolát.

GÁZOLÁS, (gaz-ol-ás) fa. tt. gátolát-t,  tb. —ok.
Cselekvés,  midőn  valaki  gázol.  Átgátoldt,  Icigátolát.
Legátolát.  Becsületben gátolát.

GÁZOLAT,  (gáz-ol-at)  fa.  tt.  gátolát-öt.  1) Gá-
zolás  elvont értelemben.  2) Legazolt  valami.

GÁZOLÓDÁS,  (gáz-ol-ó-d-ás)  fa.  tt.  gátoló-
dát-t,  tb.  —ok.  1)  Cselekvés,  midőn  valamiben  gá-
zolva járunk,  rajta  átmegyünk.  2)  Átv. ért  más be-
csületének  kisebbítése,  gyalázása.

GÁZOLÓDIK,  (gáz-ol-ó-d-ik)  k.  m.  gdtolód-
tam,  —tál,  —ott.  1) Valamit letipor, valamin  keresz-
tül  jár.  Gátolódnak  a  tilosba  ttabadult  barmok.  Gá-
tolódnak  a  néptömeg  kötött  nyargaló  kocsisok.  2) Átv.
ért  más  becsületében  gátolódni,  ám.  mást  gyalázni,

í  rágalmazni.
66 *



1047 GAZOS  -GE —OE— GÉBICS 1048

GAZOS,  (gaz-os)  mn.  tt  gatos-t  v.  —át, tb.
—ok. Gazzal benőtt vágj  behintett,  szemetei,  söpre-
dékéé.  Gótot  vetítek,  kertek.  Gótot  udvarok, utak,
utetdk, piactok.  V.  ö.  GAZ.

GAZOSÁN,  (gaz-os-an)  ih.  Gazzal  benőve, be-
hintve.

GAZOSÍT, GAZ08IT,  (gaz-08-ít) áth. m. goto-
ttí-olt,  htn.  —IM v. —ani. Gazossá  tesz  , gazzal  be-
hint  A  tok  etb'  elgatotitja  o  veíéteket.  A  takarodik
begatottiják  át  utakat. V.  ö. GAZOS.

GÁZOSÍTÁS,  GÁZOSÍTÁS,  (gaz-os-ít-ás)  fa.
tt.  gatottiat-l,  tb.  —ói. Gazossá  tevés.  V. ö.  GAZO-
SÍT.

GAZOSODÁS, (gaz-os-od-ás) fő.  tt  gatoiodds-t,
tb.  —ok. Gazossá  levés. V. ö. GAZOSODIK.

GAZOSODIK,  (gaz-os-od-ik) k. m. gatotod-tam,
—tál, —ott.  G&zossA  leszen, gaz  növekedik,  tenyé-
szik  benne vagy  rajta.  Gatotodnak  át  elhagyott  utak.
Gatotodik  a rovod  mivelt fold.  Elgatotodtak  a  ttSUSk.

GAZOSUL,  (gai-os-úl)  önh.  1.  GAZOSODIK.
GAZOZ,  (gaz-oz)  áth.  m.  gatot-tam,  —tél,

—ott.  1) Gazzal,  szeméttel  behint, behord.  A»  árvit
begatotta  a  partokat.  2)  Átv.  ért.  gaznak  czimez,
gaznévvel  illet.

GAZOZÁS,  (gaz-oz-ás) fa. tt  gatotdt-t, tb. —óit.
Gazzal  behintés,  behordás; guznéwel  illetés.  V.  ö.
GAZOZ.

GAZPORONTY,  (gaz-poronty) ősz.  fa.  Megve-
téssel  járó  neve  a  gonosz,  vásott  gyermeknek,  más -
kép  :  gatkíSlySk,  gatfattyu.

GAZSÁG,  (gaz-ság)  fa.  tt.  gattág-ot.  Átv. ért.
aemmirekellőség,  alávaló  gonoszság.  V.  ö. GAZ.  Ez
nem  beceületet  emberhez  ülő  tett,  ét  gaztág.

GAZSÁGI,  (gaz-ság-i)  mn. tt  gatiági-t,  tb.
—ok. Gazságra  vonatkozó. Gattdgi  Ügy.

G AZT ALÁN,  (gaz-ta-lan)  mn.  tt  gattalan-t,
tb.  —ok. 1)  Amiben gaz  nem termett.  GaatalanfSld,
kert,  vetetek.  2)  Ami nem szemetes, gizgazzal  nincs
behordva,  behintve.  Gattalan  udvar.  Hatirozóilag,
ám. gaztalannl, gaz  nélkül.

GAZTÉT  v.  GAZTETT, (gaz-tét, gaz-tett) ősz.
fa.  Becsületérzés  hiányát  eláruló,  alávaló, gyalázatos
tett,  leginkább  mely  álnoluágból, hitszegééből, csalás
által  történik.

GAZUL, (gaz-ul)  ih.  Átv. ért.  Gyalázatosán,
alávaló  módon,  semmirekellőén.  Gátul  megutalni  va-
lakit.  A  felvállalt  ügyet  gátul  elárulni  át  ellenfélnek.

GAZVERÉM,  (gaz-verem)  ősz.  fa.  Verem,
melybe  holmi  gizgazt  a  házban,  udvaron  öszvesöpőrt
szemetet  belehánynak.

GAZSI,  GAZSKÓ,  GAZSÓ,  (l), kicsinyező
változatai  Gátpár  keresztnévnek.

GAZSÓ, (2),  a  székelyeknél  ám.  cserebogár,
máskép: gont, gottt,  tehát  gattó  is  ám.  garttó,  (gar
gyöktől  ám. gar-oi-ó)  mint  gSrct = gíSot.

GE, a  régi  halotti  beszédben jön  elé  de  érte-
lemben ; alkalmasint  gye-nek  olvastatott,  mint  gimils
= gyümölcs, ig =  egy, húg =  hogy.

—GE, 1. —GA.
GÉB, elvont gyök, melyből gebe, gebéd,  gebémet,

gebettt,  gebetzkedik  stb.  származnak.  Oébér  szóban
megnyujtva  áll.  Jelentése  rokon a  gab  gyökével, s
általában  ám.  öszvegörbedés, görbedő  öröködéi,  pl.
gebeetkedik  szóban, különösebben  megdöglés, pl. ge-
béd , gebemt. L.  GAB. Rokon vele  a gib  is  (giber,  gi-
beredik  szókban). L.  ezeket.

GEBÁRD  v.  OÉBÁRD  v.  GÉBÁRT,  falu
Szála  megyében; helyr.  Gebárd-on,  —rá, —ról.

GÉBÁRT, (1), v.  GIBÁRT, (a  héber  nyelvben
erb't,  erős  férfit  jelent)  férfi  kn.  tt.  Gébárt-oí.  Geb-
hardus,  Gebhard.

GÉBÁRT, (2), 1. GEBÁRD.
GEBBENCS, (geb-b-en-cs)  mn.  tt.  gebbenct-et.

Székely  tájszólással,  ám.  lomhán , resten,  (mintegy
meggörbedve) járó.

GEBE, (1),  (geb-e)  fa.  tt  gebét.  Dögrováson
levő,  sovány,  kicsigázott,  elnyomorodott  ló.

GEBE, (2), falu  Szathmár  megyében;  helyr.
Gebé-n,  —re,  —r67.

GEBECS,  (geb-ecs)  1. GÉBICS.
GEBÉD,  (geb-ed)  önh. m. gebed-t. Döglik, döglő

félen  van.  Tulajdonkép az  oktalan  állatokról  mond-
ják,  emberről pedig  csak haragból, megvetésből. Meg-
gebed.  Gébedj  meg. Nem  bánom, ha  meggebedt*  ít mér-
gedben.  Ctak  hogy  meggebedt.

GEBEDÉS,  (geb-ed-és)  fa.  tt.  gebedét-t. Dög-
lés,  megdöglés.

GEBEL,  (geb-e-el)  m. gebéit.  Ám. gebéd.  Meg-
gebél.

GEBÉLÉS, (geb-e-el-és) L GEBEDÉS.
GEBENCS, 1. GEBBENCS.
GÉBÉR,  (géb-ér  v.  gib-ér)  fa.  tt  gébér-t,  tb.

—ék.  A  bázfődélnek  deszkából  alkotott  bfitfije,  elvá-
gott vége.  (Kriza J.).  Gébérfal  öszvetett  szóban nem
csak  deszkából  való,  hanem  másnemű bütüt  is jelent

GÉBÉRFAL,  (gébér-fal)  ősz.  fa.  A  székelyek-
nél  ám.  tűzfal.

GEBERJÉN  v.  GÉBERJÉN,  falu  Szathmar
megyében; helyr.  Geberjén-be,  —ben, —bSl.

GEBESZKÉDÉS,  (geb-esz-kéd-és)  fa.  tt  ge-
bettkédét-tj  tb.  —ék. Állapot, midőn  valaki  v. valami
gebeszkedik. V. ö.  GEBESZKEDIK.

GEBESZKÉDIK,  (geb-esz-kéd-ik) k.  m.  gebetz-
kéd-tem,  —tél,  —éti. Átv.  ért. és  tréfás  kifejezéssel
ám.  görbedezve,  különösen  sovány  ló  gyanánt  fölerö-
ködik.  Mondják  oly  emberről, ki  nevetséges  erőtetés-
sel  nagynak  akar  látszani;  vagy  állatról,  midőn más
erősebb  irányában  berzenkedik.  Gebettkedik  a  mact-
ka,  hSrctSk,  midőn  haragjában  háta  lőlgiberedik.  V.
ö.  GÉB.

GEBESZT,  (géb esz-t) áth. m. gebent-élt, htn.
—ni  v.  —eni.  Gebedni  kényszerit, dögleszt  V. ö.
GEBÉD.

GÉBICS,  (ám. gabos)  fa.  tt  gébict-et.  Ás  ölvek
osztályához  tartozó  kis  ragadozó  madárfaj.
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GECSE,  falvak  Beregh  és  Veszprém  megyé-
ben;  ALSÓ—, FELSŐ—, Abaúj  megyében; helyr.
Gteté-n,  —re,  rSl,

GEC8EN,  puszta  Somogy  megyében;  helyr.
Geeten-be,  —ben, —b8l.

GEC8ÉNY, paszta  Vas  megyében;  helyr.  Ge-
ctény-be,  —ben,  —6*.

GECZ, ALSÓ—  és  FELSŐ—  v.  KÖZÉP—,
paszták  Nógrád  megyében; KIS—, paszta  Szathmar
megyében;  NAGY—,  falvak  Nógrád  és  Szathmar
megyében ;  helyr.  Géct-én,  —re,  —r8l.

GECZELFALVA,  helység  Gömör  megyében ;
helyr.  Gec*elfalvá-n,  —rá, —ról.

GECZELY,  fala  Árva  megyében;  helyr.  Ge-
ctely-én,  —re,  —rSl.

GECZI, fn.  tt  geczi-t.  1)  A  Gergely  kereszt-
névnek  kicsinyezője,  máskép  :  Geczö,  GerS.  2)  Aljas
nyelven  :  férfi  nemző  magva,  mely  néhatt  : ríllyó.

GECZIZ,  (gecz-i-z)  önh.  m.  gectit-tem,  —tél,
—étt.  Aljas  nyelven  ám.  a  férfi  önmagát  fertőzteti,
néhatt  :  rittyot.

GED,  elvont gyök.  Ha  figyelemre  méltatjuk  a
következd  rokonhangú héber  szókat  :  Yil  (ki-,  le-,

elvág),  jnj  (levág,  kivág,  tör),  ni;  (gedó,  gida,

melyet  a nyelvbavárok  a  hasonló  hanga  arab  gyök-
től  származtatnak,  ez pedig  el-,  leszakasztást  jelent),
akkor  könnyen feltaláljak  a  ged  szó  közelebbi  értel-
mét,  mind  a  székelyes  gedeleg,  gedelget  szókban,  me-
lyek  szfik,  szigora  táplálékot jelentenek  (mint  a  le-
vágott  v.  letörött ágé),  mind  a  gedél  szóét, melynek
értelme  : csalogatás, édesgetés , hízelgés,  mintegy a
többiek  közöl  kiszakasztás,  kiválasztás.  Ez  utóbbi
értelemben  rokonok vele  ked,  kegy  gyökök  is.

GEDA,  1. GEDÓ.
GEDE, (1),  (ged-e)  elvont  törzsök,  melyből  ge-

dél,  gedüét,  gedélet  erednek.  Jelent csalogatást,  édes-
getést,  hizelgést.

GEDE,  (2),  1. GEDÓ.
GEDE,  (3),  SZARVAS—,  falu  Nógrád megyé-

ben ; helyr.  Gedé-n,  —re,  —rSl.
GEDÉL, (ged-e-el)  áth.  m. gedél-t.  Valakit  hi-

zelegve,  nyájasan,  szerelmesen  czirógat,  csábítgat;
túlságos  kedvezéssel  elront,  megveszteget.  Oktalan
anya, ki gyermekét  gedéli.  Máskép  :  gegyel,

GEDELÉG,  (ged-el-ég)  önb. és  gyakor.  m. ge-
delégUm  v.  gedelgéttem,  gedeléglél  v.  gedelgéttél,  ge-
delgíU,  htn.  —m  v.  gedelgeni,  v.  gedelgni.  Székelye-
sen  ám.  szűken,  szigorúan  éldegél,  tengó'dik.

GEDÉLÉS,  (ged-e-el-és)  fn.  tt.  gedélét-t,  tb.
—ék. Cselekvés,  melynél  fogva  valakit  gedélUnk.  V.
ö.  GEDÉL.

GEDÉLET,  (ged-e-el-et)  fn.  tt.  gedéltl-ct.  Ge-
délés elvont  értelemben  véve.

GEDELGET,  (ged-el-g-et)  áth.  és  gyak.  m.
gedelget-tem,  —tél,  —étt.  Székelyesen  ám.  szűken,
vékonyán,  szigorúan  táplálgat,  tengődtél.  Szathmár
vidékén  : gedelget.

GÉDELGET,  1. GEDELGET.

GEDÉLTET,  (ged-él-tet) mivelt. m. gedéltel-tem,
—tél,  —élt.  Eszközli,  hogy  valakit  gedélnek.

GEDELYE,  1. GÖDÖLYE.

GEDÓ,  (ged-ó,  rokonok vele  a héber  vyi,  latin

Jiaedut);  fn. tt  gedó-t. Kecskefi, kecskeolló, kis kecske.
Kutyának  kutya  a  fia,  kectkénék  gedó.  (Km.).  Máskép
a  különböző  tájejtések  szerént  : geda,  gedu,  gida,
gidó,  s  gSde,  gödölye.

GEDU,  1. GEDÓ.
GÉG,  elvont  gyök,  mely  helyett  a  toldott  gége

divatozik. Máskép  : gSg. V.  ö. GÉGE, GŐG.
GÉGE,  (gég-e) fn.  tt  gégét.  1)  Nyelőcső az em-

berek-  és állatoknál,vagyisnyeldeklő, melyen azétel
és ital  lemegy.  Nagy,  feneketlen  gége.  Sok  bor  lefolyt
már  a  gégéjén.  A  gégét  megkenni,  megátlatni  ám. inni,
jól  inni. Oly  bort  Méret,  mely  a  gégét  rínálja.  2)  Lé-
lekző  cső, légcső.  Jó,  erőt,  hartdny  gégéjt  van.  3)  A
nyaknak  előrésze,  mely  az áll  alatt  van.  Eimetnették
a  gégéjét.  Gégéjén  fogta  a  kétt. Átv. ért.  lúdgége,  ám.
gégealaku  tészta, melyet  levesben szoktak  feladni.

Rokonok  vele  a  magyar  gág,  német  keichen,
hauehen,  szanszkrit  kakh  (kiált,  kaczag),  hellén  xox-
xáf <a  stb.  Némely tájakon  góga.

GÉGELOB,  (gége-lob) ősz.  fn.  Gyaladás  a  lég-
cső belsejében,  mely  gyakran  veszélyes.  (Croup).

GÉGÉN Y, falvak  Bihar és Szabolcs megyékben;
helyr.  Gégény-be,  —ben,  —bM.

GÉGES,  erdélyi  fala  Maros  székben;  helyr.
Géget-en,  —re,  —ró7.

GÉGÉS,  (gég-e-es)  mn. tt  gégét-t  v. —ét,  tb.
—e*.  Gégével  biró.  Átv.  ért.  nagy  gégéjtt,  hangos
torkú.  Gégét  falusi  kántor.  Gégét  ludak.

GÉGESÉG, (gég-e-ség) fn. 1. TORKOSSÁG.
GÉGESÍP, (gége-síp) ősz. fn. 1. GÖGSÍP.
GÉGEVIRÁG,  (gége-virág)  ösz.fn.  Növénynem

a  hathímesek  rendéből,  melynek  bokrétáj a  csöves,
hossza nyakú.  Gyökere igen  éles,  és  kellemetlen sza-
ga,  keserű  iztt,  s okádásra  erőtet.  (Aristolochia).

GEGÖ,  férfi  kn.  ám.  Gergely,  Gerő.
GEGY,  elvont gyöke  gegyel,  gegyerétt  szóknak,

ám.  ged  vagy  kegy.
GEGYEL,  (gegy-el)  áth. m. gegyel-t.  1. GEDÉL.

Mind  hangra,  mind  értelemre nézve  legközelebb ro-
kon  a  kegyel  szóhoz.

GEGYERÉZ,  (gegy-er-e-ez)  önh.  m.  gegyeréz-
tem,  —tél, —étt.  Hízelegve,  szerelmesen  simogatód-
zik,  czirókál,  vagy  :  szemtelenül  tapogatódzik.  A ge-
dél,  gegyel  igék  népiesb  és  alsóbb beszédbeli  kifeje-
zése.  Mások  szerént  :  gegyerétn.

GEHER,  mn.  tt  geher-t,  tb.  —ék.  Bodrogköz-
ben  ám.  száraz,  sovány.  Eredetileg  nem egyéb, mint
gere  v.  gVre,  gtfreh,  gtirk,  mint  teher,  terek,  terh, ve-
hem,  vemh.  1. GÖRH,  GÖRHES.

GEJÖCZ, KIS—, NAGY—,  falvak  üngh me-
gyében ; helyr.  GejSet-Sn,  —re,  —roL
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GÉL,  elvont  gyök  gelegonya,  geletzla,  géUm
szókban.  Értelme,  ha  a  rokon  héber  S S J  (forgat,

hengerít),  s  Sí  (rakás,  halmaz)  szókat  ú  nyomoz-

zuk, ám. forgás, hengergéa; rakás; de rokon az albangú
gól gyökkel is, mely aláhajlást vagy  hajladoz&st jelent.

GELEBÓGYI,  lásd  : QALABÓGYI,  GALA-
GÓGYI.

GELEGÉNYE,  GELEGONYA,  lásd  :  GALA-
GONYA.

GELEHES,  (gel-eh-es)  mn.  tt.  gelehes-t  v. —ét,
tb.  —ék.  Köhécselő,  fiiladozó,  göthös.  Székely  szó.
Gyöke  hihetőleg  keh,  innen  lett:  keheles,  s  betüát-
vetve  : kelehes =: gelehes.

GELEJ,  falu  Bonod  megyében;  belyr.  Gelej-
én, —re, —rSl.

GELEMÉB, paszta Veszprém megyében;  helyr.
Gelemér-én,  —re,  —rSl.

GELENCZE,  falu Erdélyben,  Háromszékben, és
puszta  Pozsony  megyében;  helyr.  Gelenct-én,  —re,
—rSl.  Patak  neve is  Erdélyben.

GELÉNYES,  falu  Beregh  megyében;  helyr.
Gelényet-én,  —re, —r8l.

GELESZTA,  1.  GILISZTA.
GELESZTÁS,  I. GILISZTÁS.
GÉLÉT,  (gel-ét)  fa.  tt.  gelét-ét.  Ólom  salakja,

mely  üvegsimává  alakul  és  fénylik,  s  különféle  tes-
tek, jelesen  edények  mázául  használható,  röviden :
glét.  Sárga  gélét,  melyet  színe  miatt arany  géléinek
hívnak; fehér  gélét,  máskép  :  etüst  gélét.  Megegyezik
a  német  GUttte  szóval.  A  héberben nSi  ám.  töröl,

simít,  tisztít.
GELIM,  fgel-im)  elavult  fn.,  s jelentett  régen

gabonarakást,  5 — 25 kévéből állót.  Rokonnak látszik
vele  a  latin cwnulus.

GELINFALVA  ,  helység  Nyitra  megyében;
helyr.  Gelinfalvd-n,  —ró,  —ról.

GELL,  elvont törzse  Gellae  Géllé származékok-
nak.  V.  ö.  GELLA.

GELLA,  (gell-a)  fn.  tt.  geUát.  1)  Csomóba kö-
tött  birkabó'rök.  2)  Ujjas,  hosszú  paraszt  ködmön.
Mindkét  értelemben  tájszó.

GÉLLÉ,  EGYHÁZ—, Ó—,  falvak  Pozsony
megyében ; helyr.  Getté-n,  —re, —rSl.

GELLÉNHÁZA,  falu  Szála  megyében;  helyr.
GfUénhátá-n,  —rá,  —ról.

GELLER,  (1),  1.  GELLÉRT.

GELLER,  (2),  ALSÓ—  és FELSŐ—,  falvak
Komarom  megyében;  helyr.  Gellér-be,  —ben,  —ISI.

GELLÉRT, férfi  kn. tt.  Geller t-ét.  Gerardus.  St.
Gellért  pUtpök.  Gellért  hegye.  Gellérthegyi  boszorkány.
Németül  Gerhard,  (némelyek szerént régi  német nyel-
ven  ám.  láncsával  erős).

GELSE,  falvak  Szabolcs  és  Szála  megyékben;
helyr.  Gel»é-n, —re,  —rSl.

GELY,  elvont gyöke gelyva  szónak.  Egy a göm-
bölyűt jelentő  goly  gyökkel  (golyva,  golyó  szókban).

GELYVA,  (gely-va)fn.tt.  gelyváí.  1) Bükfákon
termő  gombafaj.  2)  Némely  vidékeken  ám.  golyva.
V.  ö.  GOLYVA.

GELYVÁS,  (gely-va-as)  1.  GOLYVAS.
GÉM,  rokon  gam gyökkel,  fn.  tt.  gém-ét.  Talaj-

donképen  emelcső.  Szokott  ért.  1) Fölfelé  álló  gátfa,
gátgerenda,  melyet lehúzva,  a  hidakat, vámokat, uta-
kat  stb.  elzárják  vagy  felbocsátva  megnyitják.  2) A
kútágasra  fektetett,  és  tengelyen mozgó, az  elébbihez
hasonló  alakú  rúd vagy fenyőszál,  melynek előhegyé-
ről  a  kankalék  fityeg  alá.  Némely vidéken,  mint Ke-
menesalon,  a  kankalékot  hívják  gémnek.  3)  A  gáz-
lók  osztályához  tartozó,  alakjára  a  fentebbi  tárgyak-
hoz  hasonló, t.  i. karcsú  testű, hosszú  lábú,  nyakú és
csőrtt  vizi  madár,  mely  a  mocsárokban és  folyók mel-
lett éldegél, s halakkal, békákkal táplálkozik.  (Ardea).
Fajai  :  kanalai  gém, fehér  gém, fotó  gém, szürke  gém,

GÉMB, (gém-b) elvont törzsök.  Származékai  1)
Gémbei,  gémbelSdik,  gémbelödét,  melyek a uémb, tsém-
bel,  sssénbelSdik  szókkal  ugyanazok  2)  Gémber,  gém-
beredik,  melyek a  giber, giberedik,  vagy  gömbőr, göm-
börSdik  szókkal  egyeznek.

GÉMBELÖDÉS,  GÉMBELÖDIK,  1. ZSÉMBE-
LÖDÉS, ZSÉMBELÖDIK.

GÉMBER,  (gém-b-er  ám. gömbőr) mn. tt.  gém-
ber-t,  tb.  —ék.  A.  hidegség  vagy  halál,  vagy  vala-
mely  nyavalya,  pl. görcs  által  megmerevült  Gémber
kezek.  Gémber  tett. Rokon  vele  giber  v.  gimber.

GÉMBERÉDÉS,  (gém-b-er-éd-és)  fn. tt  gémbt-
rédét-t,  tb.  —ék.  Folyós  testnek, pl.  sárnak,  víznek
azon  állapota,  midőn  gémberedik.  V.  ö. GEMBERÉ-
D1K.

GÉMBEREDIK,  (gém-b-er-éd-ik) k.  m.  gémbe-
réd-íem,  —tél, —itt.  Mondják  híg  vagy  nedves  tes-
tekről,  midőn  a  hideg  által  a  felszínen  öszvehuzód-
nak  a  nélkül,  hogy  egészen  megfagynának.  Meggim-
beredik.  E*  éjjel  dér volt,  a  tár  tű  utczán , t  a  vf*  a
tóban  meggémberedett.  Dunán  túl  és  némely  más  tá-
jakon  mondatik  az emberi ujjakról  is,  midőn  a  hideg
miatt  megmerevednek.

GÉMBERÍT,  GÉMBERIT,  (gém-b-er-ít)  áth.
m.  gémberlt-étt.  htn. —ni v. —ént.  Gémberré  tesz.
V.  ö.  GÉMBER, GÉMBEREDIK.

GÉMBES,  1. ZSÉMBES.
GEMBUCZ  v.  GAMBUCZ, erdélyi  falu  Alsó-

Fejér  megyében; helyr.  Gembuct-on,  —ró, —ról.

GÉMCZÍMER,  (gém-czímer) ősz.  fn.  A  gémma-
dár  fejbúbján  felálló  tollak.

GÉMES,  (1),  (gém-és)  mn. tt.  gémés-t  v.  —ét,
tb.  —ék.  1)  Gémmadarakkal bővelkedő.  Gémet  mo-
csárok.  2)  Gémfával  ellátott.  Gémet  vám, gémet kapu,
gémet  Mi.  V.  ö. GÉM.

GÉMES,  (2),  falu  Sáros  megyében; helyr.  Gé-
méi-én,  —re, —röl.

GÉMÉSZ,  (1),  (gém-ész)  fn.  tt.  gémén-t,  tb.
—ék.  Ki  gémeket  vadász,  lödöz,  fogdos.
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GÉMÉSZ, (2),  (mint  föntebb)  áth.  m.  gémétt-
lem, —tél, —itt. Gémeket  vadász.

GÉMÉSZSÓLYOM,  (gémész-sólyom)  őst.  fa.
Gémvadászatra  megtanított  sólyom.

GÉMFA,  (gém-fa)  ősz.  fa.  1)  Gémül  használt
rúd,  dorong,  fenyfiszál.  V.  ö. GÉM. 2)  Az  aknákat
bedőlés  ellen  biztosító  rúd, gerenda,  támaszték.

GÉMHÁJ,  (gém-háj) ősz.  fa.  A  gémmadár  ha-
ja,  zsírja.

GEMIA,  (gém-i-a) elavult  fa.  tt  gémiát.  Teher-
hordó  hajó.  Nevét  talán  az  úszó  gémhez  hasonló
alakjától  kölcsönözte. Egyébiránt  rokon  vele  a hel-
lén  xtíp/?q,  xvftfit'or,  s  a  magyar  komp is.

GÉMICSE,  (gém-ics-e)  fa.  tt  gémicttí.  Vékony
kampós  bot,  melylyel  a  halászok  lékes  halászatkor
a  háló  rúdját  a jég  alatt  fölkeresvén  a  lékhez  húz-
zák.  Nevét  a  gémtől  kölcsönözte.  Balatonmelléki szó.

GÉMKAKÁM,  (gém-karám)  ősz.  fa.  A  gémek
számára  a  végből  csinált  karám, vagyis gunyhó, hogy
alatta  fészkeljenek  és  szaporítsanak.

GÉMLES,  (gém-les)  ősz.  fa.  A  gémvadászok
megbúvó  helye,  honnan  a  gémeket  lődözik. Gémlesbe
menni.  Gémletben  ülni.

GÉMNYAK,  (gém-nyak)  ősz.  fa.  1)  A gémma-
dár  nyaka. Hotttu  gémnyak.  2}  Átv.  ért.  hosszú vé-
kony  nyak.

GÉMNYAKU,  (gém-nyakú)  ősz.  mn.  Átv.  ért
oly  emberről  mondják,  kinek  vékony  hosszú  nyaka
van.  Máskép  :  gvnárnyahí.

GÉMVADÁSZ,  1. GÉMÉSZ.
GEMZSE,  falu  Szabolcs megyében;  helyr. Gem-

*té-», —re,  —rSL
GÉN,  elvont  gyök,  mely  lágyítva  a geny, ge-

nyöte  (genőte), genyed,  genyedség  (genetség) stb. szók-
ban  maradt  fenn.  Nedves  lágyság,  enyekeaség  fogal-
ma  rejlik  benne.  Rokon  vele  megfordítva  enyeg  v.
enyeJc  és  nyák. V.  ö. GENY.

GENCS, falu  Gömör  és  Szathmár  megyében;
MAGYAR—,  NÉMET—,  falvak  Vas  megyében;
helyr.  Gencs-én,  —re, —rSl.

GENDE,  eléfordúl  gendebolya  öszvetett  szóban,
alkalmasint  ám.  hende, mely  ismét  hendebanda szó-
nak  egyik  alkatrésze.  Jelentése  : ide-oda, s  rokon a
hentereg  ige  törzsökével  (bent, heute).

GENDEBOJA,  GENDEBOLYA,  (gende-boja
v.  -bolj a)  ősz.  mn. A  székelyeknél  ám.  ide-oda boly-
gó, bolyókás,  egyfigyü.

GENETSÉG,  1. GENYEDSÉG.
GENF,  fa.  tárgyesete Genf-ét.  Neve egy  helvét-

honi  tartománynak  (canton)  s abban  fekvő  városnak.
Itt  kezdte  Calvin János  alkotni  vallásfelekezetét  Itt
született  a  hires  Rousseau  is.

GENFI,  (Genf-i)  mn.  tt.  Genfi-t,tl>.  —ék.  Genf-
be  vagy  Genfből  való,  onnan  származó,  ott  létező,
ott  készült  Genfi  ára,  genfi  tó.  Genfi  ssUletéttt.

GENOVÉVA,  női kn.  tt.  Genovévát.  Tulajdon-
név.  Genovéva  hittoriája.

GENŐTE, (gen-ő-te) fa. tt  genSlél,  l.  GENY; és
GENYÖTE.

GENY,  fa.  tt  geny-et  v.  —t,  tb.  — ék.  Sűrű,
léhéres  vagy  sárgás,  (mintegy  enyves)  folyadék, mely
valamely  daganatban  vagy  sebben  öszvegyül.  Fuilu-
láltatik  a  szláv  nyelvekben  is gnoi, gnyit,  hnyil  ala-
kokban.  Vastaghangon  rokona  ganaj.

GENYBÉL,  (geny-bél)  ősz.  fa.  A  daganatban
vagy  sebben  azon  tömött  szilárd  rész,  melyből  a
geny  fakadoz ,  kifejlődik  , s  mely a genynek  gyöke-
rét  teszi.

GÉNYE, (1),  (gény-e)  fa.  tt.  gényét.  Az  igli-
czetüskéhez  hasonló,  s  a  szántóföldeken  tenyésző
apró  tövis.

GÉNYE,  (2), puszta  Bars  megyében;  helyr.
Gényé-n,  —re,  —rSl.

GENYED,  (geny-ed)  önh. m. genyed-lem,  —tél,
—t  v.  —élt.  Genyessé  lesz, geny  fejlik  ki  belőle,
meglágyúl.  Genyed  a  seb, kelés,  daganat.

GENYEDÉK,  (geny-ed-ék)  fa.  tt  genyedék-ét.
Sebnek, daganatnak  genyes  folyadéka,  illetőleg  kül-
seje,  hártyája.

GENYEDÉKÉS,  (geny-ed-ék  és)  mn. tt  genye-
dékét-t  v.  — ét, tb.  —ék.  Genyes  hártyával  bevont,
bővelkedő.  Genyedékes  a  himlőben  ttenvedS  vagy  ke-
létei  ember  tette.

GENYEDÉS,  (geny-ed-és)  fa.  tt  genyedét-t,
tb.  —ék.  A  daganatnak  vagy  sebnek  azon  állapota,
midőn  geny  kezd  fakadni,  folyni  belőle.

GENYEDSÉG,  (geny-ed-ség)  fa.  tt  genyedtég-
ét.  A  sebből  kifakadó  enyves  folyadéknak,  genynek
öszvege.  Mátyásföldén  s Tisza mellett is több helyen:
rúttág.

GENYEDSÉGÉS,  (geny-ed-ség-és)  mn. tt  ge-
ngedtégét-l  v. —ét,  tb.  —ék.  Genyedséggel  bővelke-
dő , bevont,  elrutított.  Genyedtéget  teb, kelét.  V.  ö.
GENYEDSÉG.

GENYEDT, OENYETT, (geny-ed-t) mn. tt.
—ét. 1. GENYEDÉKÉS.

GENYEDZIK,  (geny-ed-z-ik) k.  m.  genyedi-étl,
btn.  genyedzeni.  L. GENYED.

GENYEGUNYA,  (genye-gunyn)  ősz. fa. Min-
denféle  máiba,  különösen  ruhanemüekbó'l  álló,  cze-
leczula,  ginczgöncz,  retyemutya.  Alsó  Írásmódba  va-
ló.  V.  ö.  GÚNYA.

GENYES,  (geny-es)  mn.  tt.  genyes-t  v.  — ét,
tb.  —ék.  Genynyel  teljes,  genytől  folyó ,  genynyel
bevont.  Genye*  teb,  daganat,  kelét,  himlő.  V.  ö.
GENY.

GENYESSÉG,  (geny-es-ség)  fa.  tt.  genyeuég-ét.
Genyes  állapota  vagy  tulajdonsága  valamely sebnek,
daganatnak  stb.

GENYESZT,  (geny-csz-t)  áth. m.  genyettt-étt,
htn.  —ni  v.  —eni.  Genyessé  tesz,  genynyé  lágyít,
genyfolyásra  fakaszt.  A  sebet,  kemény  daganatot  va-
lamely  mer  által,  pl.  a  kelést  pirított  vSrSfhagymával
yenyestteni.
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GENYESZTÖ, (geny-esz-t-ő) mn. tt  genyuttS-t.
Genyessé tevő, ami  valamit  genyfolyásra  lágyít.  Ge-
nyetttS  Merek.

GENYÉTE,  (1),  (geny-é-te)  fa.  tt.  genyétét.
Hagymalevelü,  hossza  és  bötyöktelen  szaru  erdei  fő.

GENYÉTE,  (2),  fala  Bihar  megyében;  helyr.
Genyété-n, —re,  —rlfl.

GENYETSÉG, (geny-et-ség) 1. GENYEDSÉG.

GENYETTSÉG, 1. GENYEDSÉG.

GENYFÉSZÉK, (genyfészék) ősz. fn. 1. GENY-
TŐMLŐ.

GENYFOLYÁS,  (geny-folyás)  Ősz.  fn.  Midőn  a
geny  tneghigulva  elválik  a  sebtől,  daganattól,  s ki-
szivárog  vagy  kiömlik.

GENYFÜBKÉSZET,  (gcny-fürkészet)  ősz.  fa.
Kísérlet,  mely által  az orvosok  a  valódi genyt  a  test
egyéb  nedveitől,  (hasonló  látszatoaktól)  megkülön-
böztetik.  (Pyoscopia).

GENYGALAND, 1. GENYSZALAG.

GENYGYÜLEM,  (geny-gyülem)  ősz.  fa.  Geny-
nek  őszvetorlódása, s  megszaporodása  által  támadt
daganat  (Apostema).

GENYKEPZÖDÉS,  (geny-képződés)  ősz.  fa.
Genyt  készítő  életfolyamat,  genyedés.  (Formatío
paris).

GENYKUTACS, (geny-katacs) ősz.  fa.  Egész-
séges  testrészen  mesterségesen  csinált  genyedő  seb,
fölösleges  vagy  romlott  nedvek  elvezetése  végett.
(Fontanelle).

GENYKUTACSNYITÁS,  (geny-kutacs-nyitás)
ősz.  fa.  Sebészi  műtét,  midőn  a  rósz  nedvek  kiürí-
tése végett a  testen  mesterséges  genyfolyást  nyitnak.

GENYLÁZ,  (geny-laz)  ősz.  fa.  Genyfolyás  ál-
tal  okozott sebláz.

GENYMAG, (geny-mag)  1. GENYBÉL.
GENYMELL,  (geny-mell)  ősz.  fa.  Genyes  fo-

lyadék  meggyülése  a  mellüregben.  (Empyema).
GENYNEMÜ,  (geoy-nemü)  ősz.  mn. Genyhez

hasonló, genyféle.  Genynemü  folyat,
GENYÖMLEDÉK,  (geny-ömledék)  ősz.  fa.

Genynek  rendirányos  üregekben  képződése  és  kiöm-
lése.  (Efiusio  paris).

GENYŐTE, 1. GENYÉTE,  (1).
GENYSÉBV, (geny-sérv)  ősz.  fn.  Geny  meg-

gyülése  a borikban.  (Empyocele).
GENYSZALAG,  (geny-szalag)  ősz.  fa.  A  test

valamely  részén,  többnyire  nyaktőn, a  bőr alá harán-
tosan  tűvel  behozott  és  a  sebben  hagyott,  írrel  is be-
kenetni,  s  koronként  ide-oda  hozatni  szokott  ken-
der-, szőr- vagy  selyemszalag.  (Setaceom).

GENYSZÉM,  (geny-szém)  ősz.  fa.  Szemnyava-
lya,  midőn  a  szemkamarában nagy  mennyiségű geny
öszvegyülekszik.  (Hypopiom,  Empyesis  oculi).

GENYTŐMLŐ,  (geny-tömlő) ősz.  fa.  1) Genyet
kör ülövedző hártya,  melyben a  geny  mintegy  tömlő-
ben  foglaltatik.  2)  Akármely  zaigerbeli  tályog.  3)

Tüdőkben  kórosan  támadó,  saját  hártyába  zárt geny.
(Vomica  pnlmonis).

GENYÜBEG,  (geny-üreg) ősz.  fa.  Genyet elvá-
lasztó  s  azt magában foglaló üreg.

GÉP,  (legközelebbi  rokonsággal  van  a  gím  szó-
val , melynek  eredeti jelentése  :  emelcső, emelő rúd,
a  legelső és  legegyszerűbb  erőmű; rokon vele továb-
bá a német  Gfípel  [gépely],  Hebel,  Héber,  heben,  tehSp-
fen,  a  vend  gibam, hibám  [emel],  szanszkrit  kumbhí
[edény]  stb.)  fa.  tt  gép-et.  Különös  készületü  eszköz,
erőmű,  melynek segedelmével  aránylag  nagy  terhet
lehet  emelni, húzni, hajtani. (Machina). Egynerü  gép,
önvetett  gép.  VMajtó  gép.  Ctiplö  gép.  Fonó,  sttivö
gép.  Stinhári  gépek.  Átv.  ért  szellem-,  önállás-, erély
nélküli  személy, szolgai  lélek. Ét  nem w  ember,  ctak
gép.  Úgy  bánnak  vele,  mint  a  géppel.  Lelketlen gép.

GÉPELY,  (gép-ely)  fa.  tt. gépely-t,  tb.  — ék.
l)  Gép szerkezete.  2)  A régieknél, vontató, teherhozó
készület, eszköz.  (Machina  tractoria).  8)  Közönsége-
sen , ám.  gép,  csak  hogy  ez rövidsége  miatt divato-
sabbá  lön.

GÉPELYÉS,  (gép-ely-és)  mn. tt  gépelyet-t  v.
—ét, tb. —ék. Gépelylyel ellátott  A régieknél, ám.
gépelyhozó, vontató vagy  gépelynyomó.  Gépelyet  ló.

GÉPES,  (gép-es)  mn. tt  gépu-t  v.  —ét,  tb.
—ék.  Géppel ellátott  Gépet  Üt.

GÉPESEN,  (gép-es-eo)  ih.  Géppel  ellátva.
GÉPÉSZ,  (gép-ész)  fa.  tt  gépé«t-t,  tb. —e*.

Személy, ki  gépeket  készít  vagy  a  működő  gépeket
igazgatja.  Gatdaiági  gépin.  Gőtkajó,  gStkoeri  gé-
pétté.

GÉPÉSZET,  (gép-ész-et) fn. tt  gépéttet-ét. Gép-
tan , erőmfitan,  mely a gépek  tulajdonságait  és  hasz-
nálásuk  módját  adja  elé.

GÉPEZET,  (gép-ez-et)  fa.  tt  gépetet-ét.  A  gép-
nek  szerkezete,  alkotása, a  gép  részeinek  egymás
közti  viszonya,  öszvefüggése.  Hajó  gépezete.

GÉPI,  (gép-i)  mn.  tt.  gépí-t,  tb.  — ék. Gépet
illető,  tirra  vonatkozó. Gépi  ábrák.

GÉPIES,  (gép-i-es)  mn.  tt.  gépietet.  Géphez
hasonló, gépforma.  Átv.  ért.  gyakorlott; önállóság,
saját  gondolkozás nélkül működő.

GÉPIESEN, (gép-i-es-en)  ih.  Géphez  hasonló
módon.  Átvitt ért  gyakorlott  módon; önállóság, saját
gondolkozás  nélkül.

GÉPSZERÜ,  GÉPSZEBÜLEG,  1.  GÉPIES,
GÉPIESEN.

G ÉR  v.  GÉB,  elvont gyök,  mely  többféle  azok
alapját  teszi.  Ilyenek  :  gernye,  geher (= gerh), s ta-
lán  gerény  is,  melyekben  nár-at, továny jelentéssel
bír.  2)  Gerj,  gerjed,  gerjettt  stb., melyekben  a jer a
felindulás,  fölkelés ,  kinyomolás,  kitörés, vagy  átha-
tólag  :  felinditás,  felkeltés,  kinyomás, felingerléa  fo-
galmának  felel  meg, s rokon közelebbről  a  latin ger-
mán,  német  g&hrtn,  Gier,  géme,  begehren,  héber  ÍT1Í
(ingerel),  hellén  jfpi/f » (kíván), szanszkrit  gardh  (ki-
van)  stb.  szókkal. Ide  tartozik  gerjed  acon értelmei*,
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midőn  ez  gyuládAst jelent.  3)  Geréb,  gereben, gereblye,
gerely,  geretd,  gerince,  melyekben  a  ger  valamely  sér-
tést, gzurást,  karczolást jelent,  s  rokon vele  ez  érte-
lemben  a  hellén  %Qnvo>,  ^pctoj  (karczol),  szanszkrit
garh  (megfog;  körülvesz).  4)  Gerle,  gerlicte  hang-
utánzók.  Valamennyiben  fő  és  alaphang  az  r.  (V. ö.
E),  melynek  érteményei  némileg a  g,  vagyis  görbe-
ség,  görbedés  érteményével  módosulnak.

GERA,  GÉRA,  (ger-a  v.  gér-a)  fh.  tt.  gérát.
Az  aknából  kihányt  föld-  és  sóelegy.  Kriza  J.  gyűj-
teménye  szerént  :  a  kiforrott  sós  víznek  hófejér  ke-
mény  tömeggé  lett  átalakulása.  Székely  szó.

GERÁBLYA,  dunántúli némely kiejtéssel,  ám.
gereblye  ;  1. ezt.

GERALD,  I.  GERLÁTH.
GERÁTSZEGH, puszta Szála megyében;  helyr.

Grrátsxegh-én,  —re,  —röl.
GERBÉN,  (ger-b-én,  azaz  ger-v-en  v.  ger-ü-en)

ín.  tt.  gerbén-t,  tb.  —ék.  Gombafaj,  melynek  süvege
hosszúkásán  nyúlik  föl,  s  alant  árforma  tüskékkel
van  ellátva,  mint  a  gereben.  (Hydnum).

GERCSÁVA,  (ger-csáva)  ősz.  fn.  A  székelyek-
nél  ám.  köteló'dzésbö'l  támadt,  vagyis  szándékosan
gerjesztett  czivakodás.  V.  ö. GAR, GARÁZDA.

GERCSÁVÁS,  (ger-csávás)  ősz.  mn.  Garázdál-
kodni,  kötekedni,  czivakcdni kedvelő, hajlandó.  Szé-
kely  »zó.

GÉRCZ, KIS—,  NAGY—,  falvak  Ugocsa me-
gyében; helyr.  Girct-én,  —re, —röl.

GÉBCZE,  (1),  (gér-cze)  fn.  tt.  girczét. Dunán
túl  s  Erdélyben , ám. jércze, azaz fiatal tyúk,  lásd  :
JÉRCZE.

GÉRCZE,  (2),  falu  Vas  megyében ; helyr.  Gér-
czé-n, —re, —röl.

GERDE , falu  Baranya  megyében ; helyr.  Ger-
dé-n,  —re,  —röl.

GERE,  férfi  kn.  Gergely,  (1. ezt),  máskép  : Ge-
rö,  Gegö,  Gecti.

GERE,  (gér-e)  fn.  tt.  gértí.  L. GÉRA.
GERÉB  v.  GERÉB,  (ger-eb  v.  -eb,  azaz  ger-ev

v.  ger-ü)  fn.  tt.  gerebeí  v.  gerébet.  1)  Vízpart,  víz
partján  húzott  töltés,  gát  Elmosta  a  gerébet  a vit.
2)  Átv.  ért.  akadály.  Gerébet  vetni  valakinek, ám.
gátot  vetni.  3)  Ajtózíivár.  4) Régi  nyelven, mint  Pa-
riz-Pápainál  is  :  majoros  gazda.

GEREBCSIN,  1.  GEREPCSIN.
GEREBÉL,  (ger-eb-él)  áth.  1. GEREBÉNÉZ,

HIHÖL.
GEREBÉL,  (ger-éb-él)  áth.  m. gerébél-t. Geréb-

bel  körülvesz,  körülhány valamit.
GEREBÉLÉS , (ger-eb-él-és)  fn.  tt.  gerebel.h-1,

tb. — ék,  1. GEREBÉNÉZÉS.
GERÉBÉLÉS,  (ger-éb-él-és)  fn.  tt.  gerébélét-t,

tb.  —ék.  Valamely  térnek,  helynek,  különösen  víz-
nek,  u.  m. folyónak,  tónak  gerébbei  kerítése.

GEREBÉLETLEN,  (ger-eb-él-etlen)  mn. tt.  ge-
r f bt l eilen-1,  tb.  —ék. Ami  gereben  által  nincs  meg-

NÁOT  3IÓTÍB.  II.  KOT.

tisztítva,  megfésülve.  Gerebeletlen  kender,  len.  V.  ö.
GERÉBÉN.

GEREBÉLŐ,  (ger-eb-él-ö)  fh.  tt.  gerebéliS-t.  Al-
talán  eszköz,  melylyel  gerebelni  szoktak.  Len-, ken-
der-,  gyapjngerebelö.

GEREBÉLT,  (ger-eb-él-t)  mn.  tt.  gerebélt-et.
Gereben  által  megtisztított,  megfésült.  Gerébéit  ken-
dert,  lent fonni.  Gerébéit  gyapjút  nőni.

GERÉBÉN,  (ger-eb-én,  1. a  czikk  végén)  fn.  tt.
gerebén-t,  tb.  —ék.  1) Vasfogakkal  fésű  módjára  el-
látott  eszköz,  melylyel  a  kendert,  lent,  gyapjat,  szőrt
a  pozdorjától,  csömbölyékektől,  s  egyéb  idegen  ré-
szektől  megtisztogatják,  s  fonásra  idomítják.  Vöt  ge-
reben.  Úgy  áll  a  haja,  mint  a  gereben. Mintha  gerebe-
nen  ülnék.  (Km.)  Szereti,  mint  kutya  a  gerebennya-
lást.  (Km.).  2)  A  cserző  vargák,  tímárok éles és  gör-
be  vaseszköze,  melylyel  a  nyers  bőrről  a  húst  lefa-
ragják.

Magyar  elemzéssel  ám.  ger-ev-én  v.  ger-ü-en,
azaz  gero  =  karczoló,  én  toldalékkal.  Egyébiránt
egyezik  az  illir  gr eben,  tót  hreben  szókkal;  ide  tarto-
zik  a  német  gtírben  is.

GEREBÉNBÁRCS,  (gerebén-barcs) ősz.  fn. Nö-
vényfaj  a  bárcsok  neméből, mely fajtársai  között  leg-
tüskésebb,  legszurósabb  levelű.  (Cnicus  spinosis-
simus).

GEREBÉNCSINÁLÓ,  (gerebén-csináló) ősz.  fn.
Mesterember,  ki  gerebeneket készít.

GEREBÉNÉS,  (1),  1.  GEREBÉNCSINÁLÓ.
GEREBÉNÉS,  (2),  erdélyi  falu  Thorda  megyé-

ben ; helyr.  Gerebenét-én,  —re, —röl.

GEREBÉNÉZ,  (ger-eb-én-éz)  áth.  m.  gerebenét-
lem,  —tél,  —éti. Valamit  gerebennel  tisztogat,  fésül.
Lent, kendert,  gyapjat,  ttőrt  gerebenemi.  Némely vi-
déken  :  hihöl.

GEREBÉNÉZÉS,  (ger-eb-én-ez-és)  fh.  tt  gere-
bénézét-t,  tb.  —ék.  Valaminek gereben  általi tiszto-
gatása,  megfésUiése.  (

GEREBÉNÉZÖ,  (ger-eb-én-éz-ő) fn.  és  mn.  tt.
gerebenétől.  Aki  gerebennel  tisztít,  fésül  valamit, pl.
lent,  kendert,  szőrt.

GEREBÉNFOG,  (gereben-fog)  ősz.  fn.  A  gere-
ben  nevű  eszközből  kiálló,  s  egymástól  bizonyos  tá-
volságban  levő  tű- vagy áralaku hegyességek,  melyek
a  gereben  lényegét  teszik.

GEREBÉNPAD,  (gereben-pad)  ősz.  fn.  Pad
vagy  szék,  vagy  akármily  állás,  melyhez a  gerebent
hozzá  szegezik  vagy  kötik,  hogy  munkálás  alatt  szi-
lárdan  maradjon.

GERÉBPAL,  (geréb-fal)  ősz.  fn.  A  vármüvek
körül  földből  hányt  töltés,  mely  megöl  az  odavonult
katonák  az  ellenség  ellen  biztosítva  tüzelhetnek.
(Parapet).

GEREBLYE,  (ger-eb-lye,  azaz  ger-ev-le, vagyis
ger-ö-l-ö)  fn. tt  gereblyét.  Megegyezik a szláv  grablje,
hrabljf  szókkal.  T  alakú  eszköz,  melynek  keresztága
fogakkal  van  ellátva,  s  leginkább  a  földmivelők,  kér
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teszek  által  hárításra,  gyűjtésre,  földtisztításra  és
egyengetésre basználtatik.  Gereblyével  tarlót,  gazt  há-
rítani.  Vtu  gereblye,  fa  gereblye,  görbe fogú,  nyomtató
gereblye. Ámifjuillával  felrak,  gereblyével  lehúita.(Eja.).

GEHEBLYEFOG,  (gereblye-fog)  ősz.  fa.  A  ge-
reblye  keresztigából  vagy  talpából  kiálló e fésUalaku
hegyességek. Kitörni  a gereblyefogakat.  Vatból  ctinált
gereblyefogak.

GEREBLYEFOGÚ,  (gereblye-fogú)  ősz.  mn.
Gúnyos  népnyelven  ám.  ritka  és  kiálló hossza  fogú
(ember).

GEREBLYÉL,  (ger-eb-lye-el) áth. m.  gereblyélt.
Valamit gereblyével  hárít,  húzogat,  tisztogat,  elsimít.
Sténát,  malmát,  tarlót,  gazt  gereblyílni.  Fdásolt  föl-
det  gereblyélni.  Fölgereblyélni.  Meggereblyélni.  Ötzve-
gereblyélni.

GEREBLYÉLÉS, (ger-eb-lye-el-és) fa. tt.  gereb-
lyéléi-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  melynél  fogva  valamit
gereblyélűnk. V. ö.  GEREBLYEL.

GEREBLYÉLÖ,  (ger-eb-lye-el-ő)  fit.  és  mn. tt.
gereblyélS-t.  Személy,  ki  valamit  gereblyével  hárít,
simít,  egyenget  stb.  Gyüjtétkor  leghátul  járnak  a  ge-
reblyélök.  Mint  mn.  aki  vagy  ami  gereblyél.  Geréb-
lyélöfiúk,  leányok.

GEREBLYÉS,  (ger-eb-lye-es)  mint  mn. tt.  ge-
reblyit-t  v.  —ét,  tb.  —ék;  mint  fa.  tt.  — t, tb.
—ék,  1. GEREBLYÉLÖ.

GEREBLYÉZ,  (ger-eb-lye-ez) áth. m.  gereblyét-
tem, —tél,  —étt.  L.  GEREBLYÉL.

GERÉCZ,  1. GERINCZ.
GERELY,  (ger-ely, azaz ger-el-ő) fn. tt.  gerely-t,

tb. —ék.  1)  Régi  fegyver  neme,  mely  némileg  a
nyárshoz  hasonló  szuróeazközbó'l  állott.  2)  Sebészi
eszköz,  finom  hegygyei  ellátva,  sebek,  daganatok,
kelések  stb.  felszurására.  3)  Növénynem,  melynek
gyümölcse  hosszúkás  gerelyalakban  nyúlik el.  (Ge-
ránium).

GERENCS,  (ger-en-cs) elvont törzsök,  melyből
gerenctér  származott.  Tömöttebb  hangon görönet.

GERENCSE, puszta Veszprém megyében; helyr.
Gerencté-n,  —re, —rSl.

GERENCSÉR, (1),  (ger-en-cs-ér)  fa.  tt. geren-
ctér-t,  tb. —ét.  Fazekas,  azaz mesterember,  ki kö-
zönséges  agyagból  különféle  edényeket készít.  Heg-
egyezik  a  szláv  gerenttár,  garnUár,  hrnctár,  hmttér
stb.  szókkal.  Némely  vidékeken : görönctér.  V.  ö.
GEH,  GÖR,  GÖHÖNC8,  GÖRÖNGY.

GERENCSÉR, (2),  falvak Pozsony és Veszprém
megyében; helyr.  Gerenciér-én,  —re,  —rSl.

GERENCZ,  (ger-encz)  székelyes  kiejtéssel  ám.
a  szokottabb  gerinc*, 1. ezt

GEREND,  (1),  (ger-en-d)  fa.  tt  gerend-ét.  1)
Valaminek  alapja, feneke.  Hasonlít hozzá a svéd, dán,
német  Grund,  lengyel,  cseh, orosz grunt.  2)  Dombos
tér,  földvonal.  Rokon  ez  értelemben  gorönd  szóval
3)  Gerenda.  x

GEREND, (2),  erdélyi falvak Hányad és Thorda
megyében; helyr.  Gerend-en,  —re,  —rifl.

GERENDA,  (1),  (ger-en-d-a)  fa.  tt  gerendát.
Valaminek  alapjául  szolgáló,  tehertartó  vastag  fade-
rék,  faragott  vagy  faragatlan állapotban.  Hídgerenda,
hátgerenda,  általgerenda,  folyógerenda,  fémekgerenda,
mettergerenda,  fttttfogó  gerenda. Nem kell minden t*ál-
kából  gerendát  csinálni.  (Km.). Mát nemében  meglátja
a  utáltát,  de magáéban nem a  gerendát. (Km.).  Ninct
a jégnek  gerendája.

GERENDA,  (2),  falu  Zemplén, és puszta Nyitra
megyében; helyr.  Gerendá-n,  —rá, —ról.

GERENDADESZKA,  (gerenda-deszka)  ősz.  fa.
A  közönségesnél  vastagabb,  mintegy  három négy ujj-
nyi  vastagságú  deszka,  mely  a  hidakon,  épületekben
gerenda  vagy  palló gyanánt  használtatik.

GERENDAFÉSZÉK,  (gerenda-fészek)  ősz.  fa.
Üreg a  falban,  hol a  gerenda  vége  nyugszik.

GERENDAFŐ,  (gerenda-fó)  ősz.  fa.  Gerenda
vége, ha a  falból,  melyre  fektetve  van,  kiáll.

GERENDAHAJÓ,  (gerenda-hajó)  ősz.  fa.  Ösz-
veszegezett gerendákból,  vagyis faderekakból álló vízi
jármű, máskép  : talp,  talphaji}.

GERENDAJOG,  (gerenda-jog)  önz.  fa.  A szom-
szédnak  azon joga,  melynél fogva  falgerendáinak  vé-
geit  szomszédja  épületének  ff)  falába eresztheti,  vagy
reáhelyezheti.

GERENDAKÖ, (gerenda-kö) ősz. fa. Kő ás épü-
letben,  melyen a  gerenda  vége  nyugszik.

GERENDAKÖZ,  (gerenda-köz)  ősz.  fa.  Köz,
egyik  gerendától a  másikig.  A  gerendakött  denkáUtal
kipaUómi.

GERENDALÁB, (gerenda-láb) lásd: GEHEND
MÉRTÉK.

GERENDAMÉRLEG, L GERENDMÉRLEG.

GERENDAMÉRTÉK, 1. GERENDMÉRTÉK.

GERENDÁS,  (1),  (ger-en-d-a-as) mn. tt  geren-
dái-1  v.  —át,  tb.  —ok.  Gerendával  ellátott,  felké-
szített.

GERENDÁS,  (2),  puszta  Békés  megyében;
helyr.  Gerendát-ön,  —rá, —ról.

GERENDÁSÁN,  (ger-en-d-a-as-an)  ih.  Geren-
dával  felkészítetten.

GERENDAVÁR,  (gerenda-vár)  ősz.  fa.  Egy-
máshoz  illesztett  gerendákból  készült  bástya-  vagy
sánczalkotmány.  (Blockhaus).

GERENDA V ÁS,  (gerenda-vas)  ősz.  fa.  A  vas-
kohókban  ám.  háromszögű,  vastag,  öntött  vasrúd,
amint  az  olvasztókemenczéből  kiveszik.

GERENDAVÉG,  (gerenda-vég)  ön.  fa.  1) A
gerenda  két  vége.  2)  A  falra  fektetett  gerendának  a
falból  kiálló  vége,  máskép  :  gerendafS.

GERENDÁZ,  (gér-én-d-a-az)  áth.  m.  gerendát-
tam,  —tál, —ott.  Valamit  gerendákkal  ellát,  meg-
rak,  beépít.  Gerendásni  a  hidakat,  hátfalakat.

GERENDÁZÁS,  (gér-én-d-a-az-ás) fa. tt  geren-
dátás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn gerendásunk.  V.
ő.  UERENDÁZ.
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GERENDÁZAT,  (ger-en-d-a-az-at)  fn.  tt.  geren-
dátat-ot.  Épületbe,  pl.  házba,  hídba,  malomba  stb.
berakott  gerendák szerkezete, öszvege.  EltS,  mátodik
emeleti  gerendatat.  HU  gerenddtata.

GERENDDE8ZKA,  (gerend-de»zka) 1. GEREN-
DADESZKA.

GÉRÉNDÉLY,  (gér-én-d-ély) fn. tt  giréndély-t,
tb. —ék.  1)  Az  ekében  azon bosszú  görbe  fa, mely-
nek  alját  eketalpnak,  felső  végét  ekeszarvnak hívják.
2)  A  malomban azon hengerded  gerenda, mely a szá-
raz kerekek,  vagyis  korongok  tengelyét  képezi.  Tö-
mött  hangon  •  gVriíndSly,  és  némely  tájakon  :  gö-
rönáfi.

GERENDPÉSZEK,  1.  GERENDAFÉSZEK.

GERENDPÖ,  GERENDHAJÓ,  GERENDJOG,
GERENDKÖ,  GERENDKÖZ,  lásd  :  GERENDAFÖ,
GERENDAHAJÓ  stb.

GEREND-KERESZTÜR,  erdélyi  fala  Thorda
megyében; helyr.  Keretztúr-ba,  —bem,  —ból;  néha:
Kerentúr-on  iá  stb.

GERENDLÁB,  (gerend-láb)  ősz.  fn.  lásd  : GE-
RENDMÉRTÉK.

GERENDMÉRLEG,  (gerend-mérleg)  ősz.  fn.
Nagyszerű  mérleg,  melynek  serpenyői  gerendáról
függenek  alá.

GERENDMERTÉK,  (gerend-mérték)  ősz.  fn.
Mérték, melylyel  a  gerendák  hosszát,  vastagságát,
szélességét  szokták  meghatározni,  ilyenek  gerendSl,
gerendláb,  gerendújj.

GERENDÖL, (gerend-öl) öss. fn. 1. GEREND-
MÉRTÉK.

GERENDUJJ, (gerend-ujj) őse. fn. 1. GEREND-
MERTÉK.

GERENDVAR, GERENDVA8,1. GERENDA-
VAR, GERENDAVAS.

GERENDVÉG, 1. GERENDFÖ.
GERENDZSILIP,  (góréud-zsilip)  öss.  fn.  Zsi-

lip, mely  egymásra  helyesett  és megerősített  geren-
dákból  áll.

GERÉNY, (1), 1. GÖRÉNY.

GERÉNY,  (2),  fala  Ungh  megyében;  helyr.
Gerény-én,  —re,  —rőZ.

GERENYE,  (ger-eny-e)  mn.  tt.  gerenyét.  L.
GEHER.

GERÉNYES,  fala  Baranya  és  puszta  Tolna
megyében; helyr.  Gerényet-én,  —re, —röl.

GEREPCSÍN,  (ger-ep-cs-in,  vagy  talán  öszve-
tétel  :  gereb-csin)  fn.  tt.  gerepetin-t,  tb.  —ele.  Csil-
lagalakú  virágbokrétákkal  ékeskedő,  kerti  és vadon
tenyésző  növénynem  az  együttnemzők  seregéből.  Fa-
jai  igen  sokfélék.  (Aster).

GÉRES,  falu  Saathmár  megyében;  KIS—,
NAGY—,  falvak  Zemplén  megyében;  helyr.  Géret-
tn, —re,  —rSl.

GERESD,  falu  Baranya  megyében;  KIF—,
NAGY—,  falvak  Sopron  megyében;  helyr  fí>.  etd-
én, —re,  —röZ.

GERE8ELY,  fala  Zemplén  megyében;  helyr.
Geretely-én,  —re,  —rőZ.

GEREZD, (1), v. GEREZD, (gér-éz-d, rokon vele
a  szanszkrit karit  [hasít],  innen: karizis,  [hasáb], hel-
lén  xÚQirtg,  latin  cortex,  erűt,  crtwto,  franczia  eroúte,
croüton, német  Krutte,  illír  grozd,  dalmat gritd  stb.)
fn.  tt.  gérétd-ét.  Általán,  többféle  növénytermékek,
gyümölcsök  oly  egyes  része,  mely  már  természetnél
fogva  valamely  vonás, vágás  vagy  különös  szár által
stb.  el  van  választva,  pl.  Foghajma  gerezdje.  A  fog-
hajmát  geretdekre  elvalantani.  Dió  geretdje.  StSISfej
geretdje.  Sárgadinnye  geretdje.  A  dinnyéotSl  megenni
egy  geretdet.  Geretdek  tterént  vágni fel  a  dinnyét.  A
görögdinnye  geretdet  ritkábbak.  Átv.  ért  mesterséges
metszet,  szelet;  vagy  vágás,  metszés, hasítás  által  el-
választott,  elszelt  része valamely  terménynek,  Geretd
burgonya,  Ük.  Geretdekre  válantott  gömbölyű  kályha.
Geretdeket  róni.  Tömött  ajakkal  :  görStd.  Kriza  J.
gyűjteménye  szerént jelenti  a sz'kc'ycl:ué'  a  fiípü-
letek  szegletrakását  is.

GEREZD,  (2),  puszta  Somogy  megyében  ;
helyr.  Girétd-én,  —re, —rö/.

GÉRÉZDÉL,  (gér-éz-d-él)  áth.  m.  gérétdél-í.
1)  Valamit gerezdekre  választ,  metél, hasogat.  Fog-
hajmát  geretdelni.  Diót  geresdelni.  Dinnyét  geretdelni,
fölgeretdelni.  2)  Valamely  testen  oly  metszéseket,
vágásokat, rovásokat  tesz, melyeknél  fogva  az gerez-
dekre  feloszlik.  Kályhát  geretdelni,  ajtót  geretdelni.
3)  Böngész, biliingeket,  szőlő-fnrtöoskéket  szedeget.

GÉRÉZDÉLÉS,  (gér-éz-d-él-és) fn.  tt.  gérétdé-
léi-t,  tb.  —ék. Cselekvés,  midőn valamit  gerezdekre
választunk, metélünk  stb. V.  ő. GÉRÉZDÉL.

GÉRÉZDÉS,  (gér-éz-d-és)  mn. tt.  géréidét-t  v.
—ét,  tb.  —ék.  Gerezdekkel  ellátott, gerezdekre  vá-
lasztott  Geretdet  birtalma.  Nem  minden  dinnye  ge-
retdet.  Foghajma  van  gerezdet,  ét  nem  geretdet.

GEREZNA,  (ger-ez-na)  fn.  tt.  geresnát.  Fürtös,
gubás  téli  öltözék  neme.  Pegymeí-gerczna,  ám. pety-
metbőrrel  béllelt asszonyi  ruha. Régi, s jelennen  ritka
használatú  szó.  Illír  nyelven  :  kertno.

GEREZNÁS,  (ger-ez-na-as)  mn.  tt  geretnát-t
v.  —át,  tb.  —ok.  Gereznába  öltözött, gereznát vi-
selő.  V.  ő. GEREZNA.

GERGELAKA,  falu  Sáros  megyében;  helyr.
G«rgelaká-n,  —ró, —ról.

GERGELICZE,  (ger-g-el-icz-e)  fn.  tt  gergeli-
étét. Rágódó apró  féreg,  búzában  termő féreg,  zsizsik.
Székely  tájssó.  Hangváltozva  megvan  a  latin  curcu-
lio  szóban.  Máskép  :  gergerieta.

GERGELY,  (hellén  eredetű, ám.  éber)  férfi  kn.
tt.  Gergely-t,  tb.  —ék. Gregorius. Nagy  Gergely  pápa.

GERGELYFALVA,  helységek  Gömör,  Nóg-
rád  és  Nyitra  megyében;  helyr.  Gergelyfalvá-n,
—rá, —ról.

GERGELYI,  falu Beregh  megyében  ; Veszprém
megyében  Oergöli  is;  helyr.  Gergelyi-be,  —ben,
—W.

GERGELYLAKA,  1.  GERGELAKA.
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GEBGÖLI, 1. GEBGELYI.
GEBHE, (ger-he) 1. GEHEB.
GERINCS, 1. GERINCZ.
GEBINCZ,  (ger-incz)  fn.  tt  gerinct-él.  Az em-

berek  és illatok  háta  közepén  végig  nyúló emelke-
dé»,  melyet egymással  öszveíuggő csontforgók  képez-
nek,  s mely ás állati  csontalkotmány  egyik fóromét
testi.  Hátgtrinet.  LeíiSrni  át  állat  gerinctét.  Meggör-
bltlt  gerinc*.  Atv.  ért  hegységnek, hegyláncznak  te-
tövonala.  Kárpátok  gerincre.  Továbbá  :  az épületek
orma. Hát  gerincte,  templom  gerincűé.

GEBINCZAGY,  (gerincz-agy)  ÖBZ.  fa.  1.  GE-
BINCZVELÖ.

GÉRINCZCSATORNA,  (gerincz-csatorna)  ősz.
fn.  Csatorna,  melyet  az  öezvefüggö  gerinczforgók
öregei képeznek, s  melyen a  gerinczvelö  elömlik, az
•gyvelőtől  folytatólag  alaszáll.

GERINCZCSERÉP,  (gerinez-eserép)  ősz.  fa.
Cserép,  mely  a  hizftdél  gerinczét, azae  ormát  ta-
karja.

GERINCZC8IGA,  (gerincz-csiga)  ősz.  fn.  Ten-
geri  teknős állatok  neme, melyek  felső  tekenője  for-
gón mozog, s mozgás  közben kattogva  verődik az alsó
teknőhöz.  (Spondylos).

GEBINCZCSONI,  (gerinez-csont)  ősz.  fa.  így
neveztetnek  azon gyűrűs  csontok, melyek  a gerincz-
oszlopot képezik.

GERINCZÉS,  (ger-incz-és) mn. tt  gerinczét-t  v.
—ét, tb.  —ék. Gerínczczel  ellátott,  aminek  gerincze
van.  Gerinctet  állatok.

GEBINCZFICZAMODÁS,  (gerincz-ficzamodás)
ősz.  fii.  A  gerinczcsontoknak  rendes  helyzetükből  ki-
lépte, kinyomulása.

GEBINCZGYALU, (gerincz-gyalu) ősz.  fn. Asz-
talosok  gyaloja,  melylyel  a  beereszteni, becsiptetni
való  deszkán  gerinczforma  kiálló  hevedert  képeznek.

GERINCZOSZLOP,  (gerincz-oszlop)  ősz.  fn.  A
gerincscsontok  által  képzett  oszlop,  vagyis a gerincz
egész  hosszában  véve.

GERINCZOSZLOP-HÁTGÖRBEDÉS, (gerincz-
oszlop-hát-gőrbedés)  ősz.  fn.  A  gerinczoszlop  hátra-
hajlása,  dűledése,  (hátpúp,  puposhát,  háthoporj).

GEBINCZOSZLOP-MELLGÖBBEDÉS  ,  (ge-
rincz-oszlop-mell-görbedes)  ősz.  fn.  A  gerinczoszlop-
nak  előre  hajlisa,  a  mell  kidüledésével, (mellpúp,
mellhoporj).

GERINCZOSZLOP-OLDALGÖBBEDÉS,  (ge-
rincz-oszlop-oldal-görbedés)  ősz.  fn.  A  gerinczoszlop-
nak  természetes  irányából jobb  vagy  bal  oldalra  tör-
tént eltérése,  a  bordák  elferdülésével.  (Oldalpúp,  ol-
dalhoporj).

GERINCZ3ZEG,(gerincz-szeg)ösz. fn. L OROM-
SZEG.

GERINCZÜTÉR,  (gerincz-ötér) ősz.  fn.  Ütér  a
gerinczben.  V.  ő.  ÜTÉR.

GERINCZVELÖ,  (gerincz-velő)  ősz.  fn.  A  ge-
rincscsatornában  foglalt  velő, mely  közvetlenül  az
agyvelőnek  folytatása.  (Medállá  spinalis).

GERINCZVÉRÉR,  (gerincz-vór-ór) ősz. fn. Vér-
ér a  gerínczben.  V.  ő.  VÉRÉR.

GERJ,  (ger-j)  fn.  tt  gerj-et.  Általán,  élénk
mozgalom, felindulás,  fellobbanás,  vagyis  azon  belső
erő,  mely  mozgalomra,  felindulásra,  fellobbanásra
késztet.  Különösen  :  belérzéki  működés, mozgalom,
mely  valami  után  törekszik,  vágyik.  Tetti  gerjek.
Seerehni  gerj.  Botzugerj.  Nemi  gerj.  Átv.  és gyógy-
tani  ért.  a  légben  kifejlődő  kóros  anyag,  mely  a fo-
gékony  testekben  nyavalyát  fejleszt.  (Miasma). Ro-
kon  a  latin  germen,  német Oier,  gahren  stb.  szókkal.
V.  6. GER.

GERJED,  (g^er-j-ed)  önh.  m.  gerjed-tem,  —tél,
—t  v. —e'tt.  1) Élénk  belső  mozgalomba jön,  felin-
dúl, valamely  indulatra  fakad,  gyulád.  Sterelemre,
bonura,  haragra  gerjedni.  Áhítatra,  ittenimádátra,
buigótágra  gerjedni.  Fölgerjedni  valakire  v. valaki  el-
len.  2) Tűzet  fog,  tűzre  gyulád.  A  ttárat  ág,  ttalma
hamar  lángra  gerjed.

GERJEDEK,  (ger-j-ed-ék)  fa.  tt.  gerjedfk-ét,  1.
GERJEDELÉM.

GERJEDÉKÉNY,  (ger-j-ed-é-kény)  mn. tt.  ger-
jedékény-t,  tb.  —ék. Könnyen gerjedő, valamely belső
érzéki, s élénk  mozgalomra hajlandó,  hirtelen  felin-
duló.  Gerjedékeny  ttivü.  Haragra  gerjedékeny  átt-
hönc*.

GERJEDÉKÉNYSÉG,  (ger-j -ed-é-kény-ség)  fa.
tt  gerjedékénytég-él.  Tulajdonság,  melynél fogva va-
laki  hamar gerjed,  fólgerjed,  bizonyos  belérzéki  moz-
galmakra  hajlandó.

GERJEDELÉM,  (ger-j-ed-el-ém)  fa.  tt  gerje-
delmeí. A belérzéknek, különösen  kedélynek  élénkebb
mozgalma; némely állati  ösztönöknek  működése, in-
gere.  Sterelmi  gerjedelem.  Állati,  baromi  gerjedelem.
Nemi,  kStStüléri  gerjedelem.  Nemesb  ért  áhítat, lelki
bnzgóság.  Gerjedelemmel  hallgatni  át  itten  igéjét.

GERJEDELMES,  (ger-j-ed-el-m-es)  mn.  tt  ger-
jedelmet-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  Gerjedelemtől  felizga-
tott, felingerelt,  megindult,  fellobbant;  ahitatos, bnz-
gósigos.

GERJEDÉS,  (ger-j-ed-és)  fn.  tt.  gerjedít-t,  tb.
—ék.  Állapot, belső  megindulás, midőn  valakinek
belérzékei, kedélye  mozgásba jönnek,  felingerülnek  ;
gyúladás,  tűzre  lobbanas.  Haragra,  boizura,  nere-
lemre  gerjedét.

GERJEDET,  (ger-j-cd-et)  fa.  tt.  gerjedet-él.  1)
A  belérzéknek, kedélynek  mozgalma, élénk  indulat.
2)  A  régi  nyelvben, ám.  áldozati  szent  tűz,  pl.  töm-
jénégetés.  Nyíllal  kelé,  hogy  gerjedetel  vetne.  (Sorté
exiit, üt  inceusum  poneret). A gerjedetnek  ideje  korán.
(Hóra  incensi) Münch.  cod.

GERJEDETÉS,  (ger-j -ed-et-ós)  mn.  tt.  gerjede-
tét-t  v.  —ét, tb.  —ék.  Gerjedettel  teljes,  bazgósá-
gos,  áhítat™.  Gerjedetet  imádtág.

GERJEDÉZ,  (ger-j-ed-éz) önh.  m.  gerjtdit-tem,
—tél, —ttt.  Folytonosan  vagy  gyakran  gerjed, va-
lam'; e a  bulörzékek  által  ingereltetik.
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GERJEDÉZÉS,  (ger-j-ed-éz-és)  fa.  tt.  gerjedé-
tét-t, tb. —ét.  Folytonos gerjedói,  a belérzékek tar-
tós  működése, melynél  fogva  a  kedélyt  valamire  in-
gerlik, ösztönzik.  Szerelmi  gerjedetét.  Jámbor  gerje-
detét.

GEBJEFA,  (gerje-fa)  OBI.  ín.  Kriza J.  szerént:
viliim  érintése  miatt  lábán  kiszáradt  fa.  V.  ö.  GER.

GERJELÉH, 1. GERJEDELÉM.
GERJEN, fala  Tolna  megyében; helyr.  Gerjen-

be,  —ben,  —WS.
GERJENG,  (ger-j-en-g)  önb.  m.  gerjeng-tem,

—tű,  —étt  v.  gerjengéttem,  gerjengéttél,  gerjengétt,
htn.  —ni  T.  —en».  Gerj  vagy gerjek  keletkeznek,
és működnek benne.  Gerjeng  stiuében a  meretem  tüze.

GERJESZT,  (ger-j-esz-t)  áth.  m.  gerjatt-éU,
htn.  —ni  v.  —em. 1) Felható  ragu  névvel  ám. va-
lamire  buzdít, ingerel,  mozdít,  ösztönöz.  Haragra,
botsura, eterdemre  gerjenieni.  Buzgótágra,  tiszteletre,
gerjettteni.  2)  Valakiben  bizonyos  érzést, indulatot
támaszt, bújt,  felbújt  Fólgerjetzteni  a  hallgatókban
át  itteni  ttereíeiet.  3)  Valamit  gynladásra  késztet,
szít  TVatet  gerjettteni.  Némberiek pedig  Ölnek
igen  meggerjctztvén  olajoknak  fáit.  (Bécsi  codex). FSl-
gerjetsteni  a  már  hamvadni  ketedS  ÍUtet.

GERJESZTÉS,  (ger-j-esz-t-és)  fn.  tt  gerjett-
tét-t,  tb. —ék.  Cselekvés,  mely  által valamit gerjedni
késztetünk. V.  ö. GERJED,  GERJESZT.

GERLACHFALVA,  helység  Szepes megyében ;
helyr.  Gtrlaehfalvá-n,  —rá, —ról.

GERLÁTH,  falu  Sáros  megyében; helyr.  Ger-
láth-on,  —rá, —ról.

GERLE,  (ger-le) fn.  tt.  gerlét.  A  vadgalambok
legkisebb  faja.  Nevét a ger, gir,  (garrío,  girren,  j>íj-
QVS)  hangjától  kapta.  A  gyöngéd  érzékeny  szerelem-
nek jelképe,  miért  a  költői nyelvben  kiváltkép  diva-
tos.  Szerelmet  gtrlepdr.  Máskép  gerlicze, gilicze, s leg-
gyöngédebb  kifejezéssel  : gili.

GERLICZE,  (ger-li-cze)  fn.  1. Gerle.  Bokor ger-
licze  ám.  egy  pár.  Ét  hogy  áldozatot  adnának,  egy
bokor  gerlictét.  (Luk.  II.  24.  Káldinál).

GERLICZESZÓ,  (gerlicze-szó)  ősz.  fn.  A  gerli-
cze sajátságos  hangja,  melyet  a  magyar  ger, gir, gil
szókkal  fejez  ki,  továbbá  gur,  túr,  innen  :  turbékol,
mely  a  latin  turtur,  német Tűrtél stb. szókban  is  meg-
v agyon.

GERLICZETÖVIS,  (gerlicze-tövis)  ősz.  fn.  1.
IGLICZE.

GERNY,  GÉRNY,  (ger-ny  v.  gér-ny)  elvont
törzsök,  melyből  gérnye  (görnye)  melléknév,  és né-
mely  helynevek  származnak.

GÉRNYE,  (1),  (ger-ny-e) mn.  tt.  gernyét.  So-
vány,  kiaszott  testű, görhes, görnyedt  Gérnye vén ló.

GÉRNYE,  (2),  (mint föntebb)  fn.  tt.  gernyét.
Kriza J.  szerént  ám. gerincz.

GERNYES,  falu  Máramaros  megyében ;  helyr.
Gernyet-(n,  —re, —rül.

GERNYŐ,  puszta  Gömör  megyében;  helyr.
Gernyö-n, —re, —rSl.

GERŐ,  férfi  kn.  1. GERGELY.
GERSE,  falu  Vas  megyében;  helyr.  Gerté-n,

—re, —rSl.
GERTENYES,  falu  Temes  megyében;  helyr.

Cfertenyet-én,  —re, —ró7.
GERTRUD,  (a német nyel vbuvárok szerént  regi

német szó, s ám.  igen  szeretett);  női keresztnév.
GERV,  (ger-v)  fn.  tt  gerv-et.  Némelyek által

újonnan  ajánlott  szó,  s  ám. gerj.  De ezen értelemben
fölösleges,  s a  gerj  fölött  előnynyel  nem bír.

GERZS,  (ger-zs)  elvont  törzsök,  melyből  gertta
és geruely  főnevek  származtak.  Képzése  olyan,  mint
a részint  elvont,  részint  önálló : pérts,  dönt,  mortt,
tortt,  töm  szóké.

GERZSA,  (ger-zs-a) fn. tt.  geretát.  A székelyek-
nél  ám.  mankó (Kriza  J.).

GERZSELY,  (ger-zs-ely)  fn.  tt  gerttely-t,  tb.
—ék.  Szőlőfaj ,  melynek  bogyói  sűrűén  öszvecsomó-
sodnak.

GESZT,  (1), elvont  törzsöké  gesztencte  és  gett-
tet  származékoknak.  V.  ö.  GESZTES.

GESZT,  (2), v.  GESZTH,  falvak  Bihar,  Borsod
és Pozsony  megyében; helyr.  Geszt-én,  —re, —rSl.

GESZTÉ,  falu  Nyitra  megyében;  helyr.  Gett-
té-n, —re, —rö/.

GESZTELY,  falu  Zemplén megyében;  helyr.
Gesztely-én,  —re, —rSl.

GESZTENCZE,  fgesz-t-en-cz-e)  fn.  tt.  gettlen-
etét. Kdpalaku baglya vagy  rakás,  melybe a learatott
és  kévébe  kötött  nádat  öszveáUítják.

GESZTENYE,  fn.  tt  getztenyél.  Ugyanaz  a
latin  cattanea, hellén  ítafftáfov,  xturtátatov,  német
Kastanien, tót gasitan  stb. szókkal.  A  gesztenyefának
igen  szivós  és  tüskés  héjba  burkolt  gyümölcse.  Gett-
lenyét főzni,  sütni. Szelíd,  vad  gesztenye.  V.  ö.GESZ-
TENYEFA.

GESZTENYE-BOKRÉTAFA,  (gesztenye-bok-
rétafa)  ősz. fn.  Közönséges  vad gesztenyefa, mely szép
magas  növésü, hosszú  levelű ,  melynek  virágai  szép
bokrétát  képeznek,  s tüskés  héjú  gyümölcse  nem él-
delhető.  (Aesculus).

GESZTENYEFA, (gesztenye-fa)  ősz. fn.  A bük-
kök  nemzetségéhez  számított  fa,  lándsaalakú, csipke-
zett  szélű,  s  alsó  oldalon sima  levelekkel, s  mely  a
vadgesztenyefához  sokban  hasonló,  abban  különböz-
vén  tőle,  hogy  ízletes  gyümölcsöt  terem.  (Fagns  cas-
tanea).  A  vad  gesztenye  hidegebb  éghajlat  alatt  is
tenyészik,  de  a  szelíd nem.

GESZTENYEFÁS,  (gesztenye-fás)  ősz.  fn.  1.
GESZTENYÉS.

GESZTENYEHALMÁNY, (gesztenye-halmány)
ősz.  fn.  1. HALMANY.

GESZTENYEHÉJ,  (gesztenye-héj)  ősz.  fn.  A
gesztenyének  azon  szivós  sima  héja,  mely  lisztes  be-
lét  közvetlenül  takarja.  Ettől  a  getzlenyekopács  kü-
lönbözik.  V.  ö.  GESZTENYEKOPÁCS.
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GESZTENYEKOPÁCS, (gesztenye-kopács) ősz.
fa.  A. gesztenyének  külső  tüskés  héja, burokja, mely-
ből  ha megérett, önként  is  kifejlődik,  s kihall.

GESZTENYEOLAJ,  (gesztenye-olaj)  ott.  fn.
Gesztenye  beléből  készített  olaj.

GESZTENYÉS, (1),  (gesztenye-es) mn. tt  gus-
leuyét-t  v.  —eí.tb.  — ék.  Gesztenyével  bővelkedő,
gesztenyét  foglaló,  áruló  stb.  Gesztenyét  vidék.  Geu-
tenyét  edény.  Getttenyét  kofa.

GESZTENYÉS,  (2),  (mint föntebb) fn. tt  gett-
tenyét-t,  tb.  — ék.  Erdő vagy  kert,  melyben geszte-
nyefák  tenyésznek.

GESZTENYESÜTŐ,  (gesztenye-sütő)  ősz.  fn.
1)  Személy, ki  gesztenyét  süt,  árul.  2)  Serpenyő
vagy  más  edény,  melyben gesztenyét  sütnek.

GESZTENYESZÍN,  (gesztenye-szín)  ősz.  fn.
Barnás  szín, mely  közép  a fekete  és  szőke között,
vagyis olyan  szín,  mint az  érett  gesztenye  héjáé.

GESZTENYESZINÜ, (gesztenye-színű) ősz. mn.
Ilinek  olyan a  színe,  mint  az érett  gesztenye  héjáé,
azae  fekete  és  szőke  közötti  szintt.  Getttenyettínü
haj.  Nekem  w volt  geulenyesnnll  hajam.  (Km.).

GESZTERED,  falu  Szabolcs  megyében; helyi.
Ge»tíeréd-en,  —re,  —rSl.

GESZTÉS, (1),  (gesz-t-és)  helynév  Gömör  és
Komárom  megyében;  helyr.  Gesttét-én,  — r«,  —rSl.
Ez  utósóban  van  a  gesztesi  var  és  gesztesi  járás,
mely  a  vártól  vette eredetét  Gesztes  vára  erdők kö-
zött  fekszik.  Baranyának  ormánsági járásában  gen-
tt», ám. fát,  pl.  gesztes  dió;  honnan  azt  vélhetni,
hogy  gént  hajdan  annyit jelentett,  mtht: fa,  (Holt,
lígnum  értelemben).

GESZTÉS, (2),  mn. tt  getttto-t  v.  — el, tb.
—ék.  Ormánságban  ám.  fás.  V. ö. GESZTÉS,  (1).

GESZTET,  (gesz-tet)  önh. m. getttet-tem,  —tél,
—üt.  Baranyában,  ám.  ügetve  kocsikat,  lovagol,
máskép  gyetzlet,  dentet,  és  ez  látszik  eredetinek,
minthogy  a  lovat  ügetésre  deh v. gyeh,  gyih  szókkal
biztatják.

GESZTÉTE,  falu  Gömör  megyében;  helyr.
Getttété-n,  —re,  —rSl.

GESZTH, 1. GESZT.

GESZTHE, 1. GESZTÉ.

GESZTI,  falu  Somogy megyében; helyr.  Gén-
tí-be, —ben,  —biH.

GESZTŐCZ,  falu  Bars  megyében; helyr.  Gett-
töct-ön, —re,  —röl.

—GET, 1. —GÁT.
GETFALU,  puszta  Nyitra  megyében;  helyr.

Getfalu-ba,  —bán, —ból.,
GETYE,  fala  Szála  megyében;  helyr.  Getyé-n,

—rs, —rSl.
GÉVÉNFALVA,  helység  Beregh  megyében;

helyr.  Gévénfalvá-n,  —ró,  —ról..
GÉZ  v. GÉZ, elvont gyök,  mely  nem más, mint

a  fenhangon  kiejtett  gaz,  mint  ezen ősz vetett  szók-
ból : getdernye,  gezemiate,  gezemueta,  gt*ernie*e, gézen-
gat, gétengút  kitetszik. L.  ezeket.

GÉZA,  férfi  kn.  tt.  Gétát.  E  név  tulajdonkép
már  a  pogány  magyaroknál  divatozott,  » újabb kor-
ban  a  latin  Victor  helyett  jött  divatba, minthogy
némely  történészek  szerént  Géta  eredetileg  annyit
tenne,  mint  GyStS.  •

GEZDERNYE  v.  GEZDERJE,  (gez-d-er-nye
v. -jé)  fn.  tt  gezdernyét.  Gizgaz,  szemét, bozót,  kü-
lönösen  árvíz  által  öszvehordott  fű-,  faág- s  más  sze-
méthalom. V.  ö. GEZEMICZE,

GEZEHICZE,  GEZEMIZE,  GEZEMÜCZA,
GEZEMUZA,  GEZERNICZE,  GEZSEMUZ3A,  (szé-
kelyesen  :  gatmota  is).  Mind  ezen szók  a  gitga* fo-
galmának  különféle  vidékeken  divatozó, s  a  sokasig,
halmozottság  jelölése  végett  némileg  ikerített  kife-
jezései.

GÉZENGÚZ, (gécen-gáz)  ősz.  fn.  Hangválto-
zással  nem egyéb,  mint gizgaz.  Atv.  ért.  hiábavaló,
haszontalan, alávaló  ember.  Kinek  gétengút  a*  ura,
kótyonfity  a  nolgája.  (Km.).

GÉZENGÚZUL, (gézen-gűzol) ősz. áth. m. géten-
gútolt. Valakit  gézengúznak  csúfol,  czímez.

GEZŐ, palócz  tájszó,  1.  GÖZÜ.
GEZSE,  MAROS—,  erdélyi  falu  Alsó-Fejér

megyében; helyr.  Ge*té-n,  —re, —r&7.
GEZSEMUZSA, 1. GEZEMICZE.
GÉZSÉNY,  falu  Ungh  megyében; helyr.  Gé-

tsény-bc,  —ben,  —bSl.
GHÍMES,  1. GÍMES,  2).
GIB, elvont gyök,  mely  rokon a  géb,  gSb,  gémb

gyökök  s  törzsekkel  (gVbSr,  gémber  stb.  szókban).
Származékai  : giber, giberedík  stb.  Egyezik közelebb-
ről  a  latin  gibut,  gibbus  szóval,  s jelent  különösen
valami  zsugorodottat,  öszvehuzottat,  merevültet,  pú-
post. V.  ö. GÉB gyök.

GffiÁRT,  (1),  férfi  kn.  Gebhardus.
GIBART,  (2),  falu  Abaúj  megyében;  helyr.

Gibárt-on, —rá, —ról.
GIBB , (gib-b = gib-o =  gib-ü) *gib  gyöknek

nyomatosb hangoztatása, melyből gibbed, gibbettt, gib-
beaekedik  származékok erednek.  V.  Ö. GIB.

GIBBED,  (gibb-ed)  önh.  m.  gibbed-t. Zsugoro-
dik, öszvehuzódik,  merevül, pl.  hidegtől,  nyavalyától,
fájdalomtól.

GIBBESZKÉDIK,  (gibb-esz-kéd-ik) k.  m. gib-
betsked-tem,  —tél, —étt. Zsugorodik,  Öszvehozódik,
merevedésben púposodik, a nagy erőködés miatt  meg-
görbed.  Gibbenkedik  a  nagy  terhet  vonó  U.  Gibbett-
kedik  a fotó  madár. Rokon  vele  a  gubbattkodik.

GIBBESZT,  (gibb-esz-t)  áth.  m.  gibbettt-eU,
hto.  —ni v.  —ént.  Zsugorít, öscvehoz, merevít,  pú-
posj't.  A  fagy  meggibbetttette  ujjait,  A  sovány,  beteg
ló folgibbenti  hátát.

GIBBESZTÉS,  (gibb-esz-t-és)  fn.  tt.  gibben-
tét-t,  tb.  —ék. Cselekvés,  midőn  valami gibbeszt.

GIBÉR, (gib-ér) mn. tt.  gibér-t,  tb.  —ék.  Zsu-
gor,  öszvehozott,  inerevény.  Giber  ujjak,  ketek.
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GIBEBCZÉS ,  (gib-er-cz-és  v.  betüáttétellel:
búmertét)  mn. tt  gibercte»-t,  tb. —ék. Sántíkáló.  Gi-
berctet  lábú.

GLBÉRÉDÉS,  (gib-ér-éd-és)  fn.  tt  gibértdét-t,
tb.  —ele.  Zsugorodás, öszvehuzódás.  Lásd  :  GIBÉ-
BÉDQL

GIBEREDIK,  (gib-er-éd-ik)  k.  m.  gibéréd-tem,
—tél,  —étt.  Zsugorodik,  öszvehuzódik, a fölszinen
megmerevedik  a  hideg miatt  Giberedik an  ember  tet-
te.  Giberedik a tár,  nedvet ruha.  Máskép :  gWrödik,
gemberedik.

GIBÉRÉS,  (gib-ér-és) mn. tt  giberit-t, tb. —ék.
Fagytól  zsugorodott,  mereven.

GIBÉRÍT, GIBÉBIT, (gib-ér-ít) áth. m. gibérü-
étt, htn.  —ni  v.  — em.  Giberré  tesz; a hideg,  fagy
valamit megzsngorít  A*  éjttaki  hideg  ítél  meggiberí-
tette  a  tarát.

GIBERÍTÉS, GIBEBITÉS, (gib-er-ít-és) fn.  tt.
giberítet-t,  tb.  —ék.  Cselekvés, midőn valami giberít.

GICZ, (1),  elvont  gyök,  melyből  gicte  főnév
származik.

GICZ, (2),  indulatszó, melylyel  némely  vidé-
ken  a  disznókat  csalogatják.  Gict í  giet!  Innen :
picsa.

GICZ,  (3),  népes  puszta  Veszprém  megyében;
helyr.  Giet-én,  —re, —röl.

GICZA,  (gicz-a)  fn.  tt  gictát.  Göndör  szőrű,
mongolicza, bakonyi  disznó.

„Egy  tölgy  alatt  kilencz  gicza
Meghízhasson  egy  éjtszaka."

Nemz. népdal.

QICZE,  (1),  (gicz-e)  fn.  tt.  gittét.  Sárga  vagy
fehér  vékony  sodrony,  melylyel  tojást hímeznek.

GICZE,  (2),  fala  Gömörben;  helyr.  Gieté-n,
—re, —r&.

GIDA, (1),  férfi  kn.  tt.  Giddt.  Gedeon helyett
élünk  vele  bizalmasabb társalgásban.  Máskép  :  Ge-
dus. L. GEDEON.

GIDA,  (2),  1. GÖDÖLYE.
GIDE,  paszta  Szathmár  megyében ; helyr.  Gi-

dé-n,  —re,  —rítt.
GIDÓ, 1. GÖDÖLYE.
GIDOFALVA,  erdélyi  falu  Háromszékben;

helyr.  Gidofalvd-n,  —rá, —ról.
GIDBA,  patak  Pozsony  megyében,  tt.  Gidrát.
GÍG, ikertársa  gág  hangatánzó szónak.  Gíg-gág.
GIGE, falu  Somogy megyében; helyr.  Gigé-n,

—re,  — rSl.
GIGÉB, puszta  Heves  megyében; helyr.  Gigér-

be,  —ben,  — MZ.
GIGY, 1. GED.
GIGYÉBÉSZ,  (gigy-ér-ész)  önh.  m.  gigyeren-

tem , —tél,  — itt.  Meghitt  személy  körül  nyájasan
ácsorog, enyeleg,  pl.  a gyermek  gigyerész  anyja kö-
rül  , midőn  tőle  valamit nyerni akar.  Balatonmelléki
tijszo.

GIL,  (1),  elvont  gyök  és  hangatánzó,  melyből
güi, giUcse  erednek.  Ugyanezen  gyök  megvan  több
helynevekben  is.

GIL,  (2),  erdélyi hegy Thorda megyében.
GILAD,  falu  Temes  megyében;  helyr.  Güdd-

on,  —rá, —ról.
GILÁNYI,  csárda  Bihar  megyében.
GILESD,  erdélyi  fala  Hányad  megyében;

helyr.  Giletd-en,  —re,  —rSl.
GILI,  (gil-i), GILICZE, (gil-i-cze)  fn. tt  güi-t,

gílictét,  1.  GEBLE.

„Zöld  ágon  kis  gili  zokogva  búg."
Vörösmarty.

GILÍB,  tájdivatosan  ám. Znlíp;  1.  ezt
GILISZTA,  (gil-isz-ta,  máskép  :  geleszta, 1.

GÉL)  fn. tt  güitttál. Az állatország  hatodik, s utolsó
osztályához  tartozó  féregfaj,  melynek  vér  helyett fe-
hér  nedve  van,  lábai  s  látható  érzékei  nincsenek,
hanem  testének  öszvehozódása  és  kinyujtása  által
mozog.  Földi  gilittta. Bélgüittta. Lapot gilittta.  Máj-
güittta.  Gúnyos és átv.  ért. igen  vékony  sovány  gye-
rek vagy  ember. Tijszokásilag:  gelemta,  mely  hangra
nézve  hasonlít  a  velenta  szóhoz, mi annyit tesz, mint
rendben  fekvő,  s  mintegy  galand  gyanánt  elnyúló
széna.

GILISZTAALAKÚ,  (giliszta-alakú)  ősz.  mn.
Vékony, sudár  alakú  vagy  termetű, mint a giliszta.

GILISZTAFÜ,  (giliszta-fű)  ősz.  fn.  Többféle
fűnek,  növénynek neve, melyeket a  bélgiliszták  ellen
gyógyszerül  szoktak  használni.

GILISZTAGYÍK, (giliszta-gyík) ősz.  fn.  Gyík-
faj,  mely alakjára  nézve a  gilisztához  hasonló.

GILISZTAHAJTÓ,  (giliszta-hajtó)  ősz.  fn.
Gyógyszerről  mondják,  melyet bélgiliszták  elűzésére
használnak.

GILISZTAIZOM,  (giliszta-izom)  ősz.  fn.  Izom
az  emberi  testben,  mely giliszta gyanánt  öszvehuzó-
dik  és  kinyúlik.  (Muscnlus  Inmbricalis).

GILISZTALEPÉNY,  (giliszta-lepény)  ősz.  fn.
Lepényalakban  készített  gyógyszer  a  bélgiliszták
ellen.

GILISZTAMAG,  (giliszta-mag) ősz.  fn.  Külön-
féle  növények  magvai,  melyek giliszták  ellen  gyógy-
szerfii  használtatnak.

GILISZTANYULVANY, (giliszta-nyúlvány) ősz.
fn.  A  vakbélnek  gilisztaalaku  vége.

GILISZTAOLAJ,  (giliszta-olaj)  ősz.  fn.  1) A
földi  gilisztákból  sajátságos  módon  készített  olaj.  S)
Bélgiliszták  elűzésére  használt  olaj.

GILISZTAOBSÓNYA,  (giliszta-orsónya)  ősz.
fn.  Az  emberek  és  állatok  beleiben  élő  gilisztafsj,
melynek  vége orsóalaku hegyes. (Ascaris).

GILISZTAORVOS,  (giliszta-orvos)  ősz.  fn.  1)
Orvos,  ki  különösen  a bélgiliszták  elűzéséhez  ért  2)
Gúnyneve az  oly  kuruzsló,  kontár  orvosnak,  aki  alig
tud  egyebet, mint  a  giliszták  ellen  gyógyszereket
rendelni
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GILISZTAPOR,  (giliszta-por)  ősz.  fn.  Gyógy-
szer  poralakban,  a giliszták  ellen.

GILISZTÁS,  (gil-isz-ta-as)  mn.  tt.  gilit*td»-t
v.  —át,  tb.  —ok.  Gilisztákkal  bővelkedő,  gilisz-
táktól  szenvedő.  Gilintát  föld.  Güitttái  gyermek.

GILISZTATOLDALÉK,  (giliszta-toldalék)  1.
GILISZTANYULVÁNY.

GILISZTAVARÁDIGS,  (giliszta-varadics)  ősz.
fa.  Hesgyéken, töltéseken,  árkokon  termő  növényfaj
a varádicsok  neméből,  mely  sikeres  gyógyszer  a bél-
giliszták  ellen.  (Tanacetum  vulgare).

GILVÁCS,  fala  Szathmár  megyében;  helyr.
• Gilvdcs-on,  —ró, —ról.

GILVÁNFA, helység Baranya megyében; helyr.
Oüvánfá-n,  —ró, —ról.

GILYÉN,  férfi  kn.  tt  Güyén-t,  tb.  —ék.  Gy
lianus.

GÍM,  fn.  tt.  gím-ét.  1)  Általán  úgynevezett vö-
rös vad, úgymint  őz, szarvas,  dámvad, belénd  stb.
2)  Különösen  nőstény  a  fennevezett állatokból.  Gim-
ttarvat,  gimöz.  Megegyeznek  vele  a  német  Gemte,
lengyel  giemta,  olasz  camoeta,  franczia  chamoit, me-
lyekből  is  megtetszik, hogy  g(m  szintén  rokon a  gam
gyökkel.

GÍMEA, fn.  tt  gimeát.  Molnár  Albertnél  teher-
hordó  hajó  (navis  oneraria).  Párizpápainál:  gínea.

GÍMÉS,  (gím-és)  mn.  tt.  gimét-t  v.  —ét,  tb.
—ék.  1)  Címekkel  bővelkedő.  Gimet  erdő,  vadkert.
2)  Mezőváros  és  vár  Nyitra  megyében;  helyr.  Gi-
met-én,  —re,  —rSl. 3)  Hegy  neve  Csikszékben.

GIMIZ-GAMAZ,  ikerített  fn.  A  székelyeknél
a  legaljasabb  emberről mondják.  (Kriza J.)-  Kamat*
szóval  látszik egyezni.

GÍMNYELVÜ  FŰ,  (gfm-nyelvü  fű).  Növény  a
bordalap  (Aspleniom)  neméből.  Másképen :  ttarvcu-
nyelvií  bordalap.  (Asplenium  scolopendrium).

GÍMSZARVAS, (gím-szarvas)  ősz.  fn.  1. SZAR-
VASTEHÉN.

GÍMVAD,  (gím-vad)  ősz.  fn.  Vörös  vad',  pl.
szarvas,  őz, dámvad  stb.

GIN,  elvont gyök,  származéka  :  gindár.
GINDÁR, (gin-dár) mn. tt  gindár-t,  tb.  — o*

v.  —ok.  Ernyedt,  lágy,  petyhüdt,  miben  rugósság
nincsen.  Tájszó.  Székelyesen  mintegy  betűáttétellel
etingár  v.  ctíngér  is. Rokon vele  ctingár,  otangdr.

G1NDÁRSÁG,  (gin-dár-ság)  fn.  tt.  gindár tag-
ot.  Ernyedtéig, lágyság, petyhüdt állapot  vagy  tulaj-
donság.

GÍNEA,  I.  GÍMEA.

G1NGO,  a Hegyalján  divatos  ing  helyett,  mint
girátty  a  székelyeknél  irány  helyen.

GINI,  női  knév;  mint  Regina  kicsinzője.
GINT,  GINTER,  férfi  kn.  Eléjön  Párizpápai

szókönyvében.  Gontheros. Jelentése  : hadfi;  régi  né-
met  nyelven gundahari,  ám.  hadsereg.

GINZA,  paszta  Fejér  megyében;  helyr.  Gin-
«d-n,  —ró, —ról.

GIPSZ, fn.  tt  gipn-ét.  Egy  a  hellén
(latinosán  gyptwn)  szóval, mely  több  más nyelvekbe
is  átment  Fehérfóld  v.  fehérkőfaj,  mely  savanyok
által  fel  nem pezsdül,  de  tűz  által  porhanyóbbá, s
azután  vízzel  keverve,  s  tésztává  gyúrva  keménynyé
lesz.  Erős  ragasztó,  s  öszvetartó  eszközül  szolgál.  A
finomabbféle  gipszből  a  szobrászok  mintákat, kép-
szobrokat  stb.  alakítanak.

GIPSZALAK,  (gipsz-alak)  1. GIPSZMINTA.
GIPSZBÁNYA;  (gipsz-bánya)  ősz.  fn.  Bánya,

melyben  gipszföldet  és gipszköveket  fejtenek.
GIPSZBOLTSZÍN,  (gipez-bolt-szín)  1.  GIPSZ-

MENNYEZET.
GIPSZEL,  (gipsz-él) áth.  m. gipttd-i.  Valamit

gipszszel  öszveragaszt,  bevon.  Eltörölt  edényt,  pipát
gipndni.

GIPSZÉLÉS,  (gipsz-él-és)  fn.  tt  gipttélé»-t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  midőn  gipszelnek.

GIPSZELŐ,  (gipsz-él-ő)  1. GIPSZMIVES.
GIPSZÉZ,  (gipsz-éz) áth. m. gipuét-tem,  —tű,

—étt.  Gipszszel  bevon, behúz.

GIPSZÉZÉS,  (gipsz-éi-és)  1. GIPSZELÉS.
GIPSZFEJTES,  (gipsz-fejtés)  ősz.  fn.  Cselek-

vés ,  midőn  valaki  az  illető  bányában  gipszföldet,
gipszkövet ás.

GIPSZFÉLE,  (gipsz-féle)  ősz. mn.  A  gipszhez
némileg  hasonló, gipsz  tulajdonságaival  bíró.  Giptt-
file  földek,  kövek.

GIPSZFESTÉS,  (gipsz-festés)  ősz.  fn.  1)  Cse-
lekvés ,  midőn  gipszszel  bevont  lapra, fába  stb. fes-
tenek  valamit  2)  Azon  festői  mfi,  mely  gipszes ala-
pon  készült. Olyan  szó, mint: fafettü,  üvtgfettét  stb.

GIPSZFÖLD,  (gipsz-föld)  ősz.  fn.  Föld,  mely
vagy  tiszta  gipszből  áll,  vagy  gipszrészeket  foglal
magában.  V.  ö. GIPSZ.

GIPSZHÉGY, (gipsz-hegy) ősz. fn.  Gipszföldből
és  gipszkőből  álló  hegy,  vagy  melyben  nagyobb
mennyiségű  gipsz  találtatik.

GIPSZKEMENCZE,  (gipsz-kemencze)  ősz.  fn.
Kemencze,  melyben  a  gipszföldet  és  gipszkövet  ki-
égetik.

GIPSZKÉP,  (gipsz-kép) ősz. fn.  Gipszből  alakí-
tott  s jobbára  bizonyos  minta szerént  készített  kép.

GIPSZLÁDA,  (gipsz-láda)  ősz.  fn.  1)  Láda
vagy  más  faedény,  melyben  az őrlött gipszport  tar-
tani  szokták.  2)  Gipszből  készített  kis  láda,  vagy
más  hasonló  edény.

GIPSZMÁRVÁNY,  (gipsz-márvány)  ősz.  fn.
Kőkeménynyé  tett,  s márványszinüvé  alakított  gipsz,
melyet  a  gipszmívesek  különféle  mívek,  nevezetesen
oszlopok,  falak  behúzására használnak, s melyet csi-
szolni  és  fényesíteni  lehet

GIPSZMENNYEZET,  (gipsz-mennyezet)  ős*,
fn.  Valamely  szobának,  teremnek, templomnak  stb.
gipszszel  bevont  felső  része, boltozata,  mennyezete.

GIPSZMÉSZ,  (gipsz-mész) ősz.  fn.  Gipszkőből
égetett  mész.
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GIPSZMINTA, (gipsz-minta)  ön.  fii.  Gipszből
alakított minta, melybe vízben felolvasztott gipszpép-
bei  különféle  képeket  » más  tárgyakat  öntenek.

GIPSZMÍVES,  (gipsz-míves) őst.  fn.  Ki  gipsz-
mÍTeket készít,  ki  gipszből dolgozik.

GIPSZMUNKA,  (gipsz-munka)  1.  GEPSZMŰ.
GIPSZMÜ,  (gipsz-mfi)  ősz.  fa.  Gipszből csinált,

alakított  valami,  különösen  gipszből  készített dom-
bormfivek  az  épületek  pártázatán,  teremek  mennye-
zetén  stb.

GIPSZMŰVES, 1. GIPSZMTVES.
GIP8ZNEMÜ,  (gipsz-nemű) ősz. mn. A gipszek

neméhez  tartozó, gipsz  tulajdonságaival  biró,  gipsz-
féle.

GIPSZNYOMAT,  (gipsz-nyomat)  ősz.  fn.  Va-
lamely  tárgynak  gipszmintába  nyomott  alakja,  képe,
vagy  gipszdanb,  mely valamely tárgyat, pl.  pénzt,
emlékpénzt képez.

GIPSZPOB,  (gipsz-por) ősz.  fn.  Finom  lisztté
őrlött  vagy  porrá  zúzott,  törött gipsz.

GIPSZVAKOLAT,  (gipsz-vakolat)  ősz.  fn.  Va-
kolat, vízzel  föleresztett  gipszből.

GÍBA, (a héber  nyelvben  mi  ám. szemer, la-
tinul  granum,  fnncziánl  grain,  németfii  Gran,  GrSn
stb., a szanszkrit  nyelvben  pedig  gur  v. garv,  ám.
snlymértékkel mér, súlyoz);  fn. tt  gírát.  1) Az arany
és  ezüst hajdani  snlymértéke, mely közönségesen  16
nehezéket, vagyis  96  szemért  tett.  2) Egyik  neme a
képzelt,  vagyis  számolási  pénznek,  mely  különböző
tartományokban  és  időkben  különböző  értékkel  bírt
Magyarországban  egy  arany  gira  72  arany  forintot
tett; egy ezüst gira  pedig  négy  aranyból  állott; bel
írtéke  azonban  az  aranyokéval  együtt  változott.  A
11  és  12.  században  egy  arany 40 ezüst fillért tevén,
egy  gin  160  fillért  tőn.  A  13-ik  században  emel-
kedvén  az aranynak  súlya s értéke,  a  giráé  is emel-
kedett,  s  egy  girában  kétszáz  fillért  számláltak.  Ró-
bert  Károly  alatt  egy  ezüst  gira  budai becs  szerént
320  fillért  tett,  utóbb kisebb  fillérek  veretvén  360-
ra emelkedett a fillérek száma egy girában.  Zsigmond
alatt  egy  gin  ezüstből  400  fillér  veretett,  melyek
közöl  száz  tett  egy  aranyat  Ezóta kisebb és nagyobb
súlyú girák  divatoztak.  A  nagyobb  súlyú  mai pénz-
számításunk  szerént  négy,  a kisebb egy ezüst  forintot
tesz. Ez értelmekben  vett  gin  latinul morca,  németül
Mark. Kildinál, ám. mna.  A  te  gírdd  tít  girát  nyert.
(Lukács  19.  16.).

GIRABÜNTETES, (gira-büntetés) ősz. fn. Pénz-
bírság,  melynek  mennyisége  ginkban  van  mégha
tározva.

GIRÁNY, székelyes  kiejtés,  irány  helyett.
GIRAPÉR,  (gin-per)  ősz. fn.  1)  Ginbüntetést

követelő  per.  V.ö. GIRABÜNTETES. 2) A behajtott
marha  bírói  kézre  nem adását,  vagy  törvénytelen  le
tartóztatását  bosznló per.  (Processus marcalis).

GIRÁS,  (gira-as)  mn.  tt.  girát-t  v  öt,  tb
1) Gin  nehézségű, értékű.  2) Mi gint tárgyal
4JU9.  «A«T  SZÓTÍB.  D.  KOT.

Girát  per.  3)  Erdélyben,  girát  gyüUt,  girát  ttik  je-
lentett  vármegyei  gyűlést, megyei  ítélő  széket,  me-
lyen  t.  i. megjelenni az illetők  ginbüntetés  alatt  kö-
teleztettek.

GIRBEGÖRBE,  (girbe-gőrbe)  kettőztetett  mn.
Minek  több görbülései  vannak,  ide-oda  hajlott,  gör-
bedt  GirbegSrbe  ágak. GirbegSrbe  utak.

GIRBEGUBBA, 1. GIRBEGÖRBE.
GIRBINCS, a székelyeknél  ám. görcs;  girbinct

ember  (Kriza J.).  Innen girbinctét = görcsös.
GIRBÓ,  erdélyi  falu  Alsó-Fehér  megyében;

lelyr.  GirM-n,  —rá, —ról.
GIRINC8,  falu  Zemplén megyében;  helyr.  Gi-

rinet-én, —re, —rítt.
GIRIND,  ám.  göröngy  és gerinc*, t  i. Tarczal

vidékén  a  szántóföld széle, megyéje,  mely  gVröngyVt
szokott lenni.  Szabolcsban  pedig  a  halom  teteje,  ge-
rincte.

GIRINY,  1. GÖRÉNY.
GIRLA,  fn.  tt.  girlál. A  Tatrosi  ed Bécsi codcz-

ekben  ám.  eoru*  (gabonamérő).  »Egy  gerla  árpán"
(Bécsi  cod.).  „Száz girlabúzával."  Karolinái: másfél
véka.  Káldinál  : másfél kőből.  Párizpápainál  : száz-
húsz  ejteles.  Jászay  Pál  ebből  módosnltnak  véli  a
Waszót

GIRÓCZ,  falu  Zemplén megyében;  helyr.  Gi-
róct-on, —ró, —ról.

GIRODA, falu  Temes megyében;  helyr.  Giro-
(W-n, —rá, —ról.

GIRÓKÚTA  v.  GYffiÓKÚTA,  falu  Közép-
Szolnok  megyében;  helyr.  Gtrókúíá-n,  —rá, —ról.

GIROLD  v.  GIROLT,  (1),  férfi  kn.  a német
eredetű  Gerold  v.  Gerhard  után;  jelentése :  gerely-
vagy  lándftavilét.  Párizpápai  szerént:  Gellért.

GIROLD v.  GIROLT (2),  v.  GIRÓTH,  falvak
Közép-Szolnok  megyében,  és  Erdélyben  Belső-Szol-
nok  megyében; helyr.  Girold-on, —ró, —ról.

GIZELA,  női kn.  Törőkül  gUud  ám.  szép.
GIZGAZ, (giz-gac)  ikeritett fn.  Mindenféle ke-

verék  gaz,  szemét,  gyim-gyom.  StéltSl  Otmehajtott,
ánÍMkordta  gitgat.

GIZGAZLAKÓ,  (giz-gaz-lakó) lásd: POZDOB-
JÁNY.

GIZGAZOL,  (giz-gazol)  áth.  m. gúgatol-t.  1)
Gizgazzal behint,  beszemetéz.  2)  Gizgaznak  szidal-
maz, gazembernek  nevez  valakit.

GLÉT,  1. GÉLÉT.
GLTT,  fn.  tt.  glií-tt.  Régebben  használtatott.

Egy  a  német  Géléit  szóval. Innen gliüevel,  ám.  Ge-
leittbrief,  (ma : ótalomlevél), azaz oly oklevél,  mely-
lyel  valakit  biztosítanak, hogy  bántalom nélkül va-
lahová  mehessen, s  ott  tartózkodhassék. Hit  ét  glit
alatt  hívta  Siet, —  ét  etek  Mttel  glitet  ódának  egy-
m-ítnak.  (Heltai). (Salvns  condnctns).

GLTTLEVÉL, ősz.  fn.  1. GLIT.
GO, gyökelem,  melyből goly,  gom, gon, gór, el-

vont gyökök, gob  önálló gyök, gólya,  golyva^  gomb,
68
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gomoly,  gond, gonoit, garny,  gornyad  stb.  származott
szók  erednek.  Bókon  vele  a  </w  (gu-g,  gng-orodik,
guggolj,  továbbá  a  gS  (göb, gömb, görny).  A  kerek-
ségnek,  öszvehajlásnak,  gömbölyüségnek  általános
fogálma  rejlik  benne, mely  a  származékokban külön-
böző árnyalatokat  kap.

GÓ,  gyökelem  góen,  góci, gog,  gólya,  gór,  gáré
szókban,  a  alapértelme,  mint származéka is  gyanittat-
ják:  magasra  vagy  magasba  törekvés,  emelkedés.
Ezen  gyök  lappang  a német  AocA,  illír  gór,  gorje,  tót
hőre,  orosz  gora  szókban  is,  valamint a  g8g,  gS»  ma-
gashangoakban.

GOB,  (1),  elvont  gyök,  ám.  göb.
GOB, (2),  fa.  tt.  gob-ot. Apró somok  hal,  mely

kisebb  folyókban  és  patakokban  lakik  leginkább, s
a  víz  fenekén  bogarakkal  és  férgekkel  táplálkozik.
Húsa  ízletes.  (Gobio).

GÓBÉ, (gób-ó)  fa.  tt  góbét.  1) Somogyban  ám.
kopasz,  félmeztelen  tyúk,  néhutt  gór.  2)  Székely
szó,  1. KÓPÉ.

GÓBÉTA, a  székelyeknél  ám.  bóbita. A  b fbi-
cserélve J-vel, mint gór dó,  bordó,  golagógyi,  galabó-
gyi  szókban is; de ez ritka eset.

GOBHAL, (gob-hal)  1. GOB.

GOBISHÁZA, puszta  Gömör  megyében;  helyr.
—ró,  — ról.

GOBOC8,  (gob-ocs) 1.  GÖBEC8.
GOBONCZA,  (gob-on-cza)  fa.  tt.  gobonctát.

Répával,  taróval  stb.  bélelt  laskanemü  tésztáé  étek.
Örségi  szó.  V.  ö. GOMBÓCZ,  GOMBÓCZA.

GÓC8, (1), 1. GÓCZ.
GÓCS,  (2),  falu  Gömör megyében; helyr.  Góci-

on,  —ró,  —ról.
GOCSÁRD,  férfi  kn.  tt.  Goctárd  öt.  Gotthard.

Német eredetűnek  látszik.
GÓCZ,  (1),  fa.  tt  gócé  öt.  1)  Általán  tűzhely,

tüzelő,  valamely  térségre  kőből,  sárból  stb.  emelve.
2)  Különösen  a  tűzhely  közepén  levő  tűzfészek,
melybe  tüzet  raknak.  3)  Katlan.  4)  Átv.  ért.  a nap-
nak  középpontja, továbbá  a  gyújtó  üvegeknél és  tük-
röknél  azon pont,  melyben  az  üveg  vagy  tükör  által
megtörött  vagy  visszaverődött  napsugarak  öszvegyül-
nek,  s  gyújtó  erővel  bírnak.  (Focus).

Rokonok  vele  a  székely  kiejtésü  góg,  latin co-
quere,  német  leochen,  olasz  euőeere,  spanyol  coccr,
angol  cook, angolszász  cocian,  célt  cogu, héber  uy»
szanszkrit  kvalh  (főz,  fűt) stb.

GÓCZ,  (2),  hangutánzó,  melyből  ered  gócta
(récze, rucza, kacsa, szinte  hangutánzó gyökökből).

-  GÓCZA,  (gócz-a)  fa.  tt  góetát.  Rábaközi  s né-
mely  más  vidéki  tájszó,  1. RÉCZE, KACSA.

GÓCZAL,  GÓCZALJ,  (gócz-al  v.  -alj)  ősz.  fa.
1)  A  gócznak  vagyis  tüzelőnek  alsó  része, ürege,
mely  némely  tájakon  sütő  kemencze  gyanánt szolgál.
2)  Katlan  alja.  3)  Kriza J.  szerént góczalja,  ám.  a
kemencze  hátnlsó  felelni  ülőhely.  4) Kassai J.  szerént
góctalja,  a Duna mellékén  ám.  kandalló.

GÓCZAMITILL,  (gócza-mitill) ősz.  fa.  Öt rétü
héjas  csiga, mely a  faágakra  csibbeszkedni  szeret, s
melyről  hajdan  azt  mesélték, hogy  góczák,  azaz  ré-
czék  kelnek  ki  belőle.

GÓCZLÁB,  (gócz-láb)  ősz.  fa.  Kemenczét  a
szögletén  tartó  fa-,  vagy  kőoszlop-forma.  (Kriza  J.).

GÓCZTÁVOL,  (gócz-távol)  ősz.  fa.  A  gócznak
távolsága a  gyujtóüveg  vagy  gynjtótükör  középpont-
jától.  V.  ö.  GÓCZ.

GÓCZTÉR,  (gócz-tér) ősz.  fa.  Azon  tér  vagy
kör,  melyet  a  gyújtó  erővel  bíró  üveg vagy tükörgócz
elfoglal.

GODHÁTJA,  1. GOTHÁTJA.
GÓDIRCZ,  fa.  tt.  gódirct-ot. Növénynem a  sok-

hímesek  seregéből  és  egyanyások  rendéből.  Máskép:
arany/11, fectkefíí.  (Chelidonium).

GOG,  fa.  tt  gog-ot.  Székelyföldön  ám.  kemen-
cze. Innen  : gog  mege,  gog  alja.  Ülj  a  gog  megé. Ro-
kon  a  gug  (gugor, gngorodik)  szóval  is.

GÓQ,  fa.  tt  gógot,  székely  szó,  1. GÓCZ,  (1).

GOGÁNFA,  helység  Szála  megyében;  helyr.
Gogánfd-n,  —rá, —ról.

GÓGÁNY,  (góg-ány)  fa.  tt  gógdny-t,  tb.  —öt.
Vesszőből  font  s agyaggal  megsikált  házi  tüzelő ke-
mencze  a szegényebb osztályuaknál.  (Kriza  J.).

GÓGÁNY,  erdélyi  falu  Küküllö  megyében;
helyr.  Gogdny-ba,  —bán,  —ból. Hegyek neve  is Do-
boka  és  Kolos  megyében.

GOGÁNY-VÁRALJA,  erdélyi  falu  KfiküUő me-
gyében  ; helyr.  Vdraljá-n,  —rá, —ról.

GOGÓ,  (go-gó)  fa.  tt  gogó-t.  Gyermeknyelven
ám.  dió.

GOGY,  elvont gyök  gogyola  szóban.

GOGYOLA,  (gogy-ol-a)  fa.  tt  gogyolát.  Táj-
nyelven  ain.  golyva,  1. ezt.

GOHÉR,  fa.  tt  gohér-t,  tb.  —ok.  Korán  érő
szőlőfaj.  Némely  tájakon  :  gahér.  Vagy  ám.  kövér,
(arabul  kebir, arn.  nagy)  vagy  pedig  bajor  szóból
módosult,  minthogy  néhutt  csakugyan  bajor(sxölö)
a  neve.

GOKLESZ,  fő-  i-s  mn.  tt.  gokletz-t,  tb.  —ék.
Kriza  J.  szerént a  székelyeknél,  ám.  nagy  ügyetlen.
Idegen  eredetűnek  látszik.

—GÓL,  gyakorlatos  igeképző,  pl.  pár-gól,
marczon-gol.

GÓLIÁTKIGYÓ,  (góliát-kigyó)  ősz.  fa. Minden
kigyófajok  közt  a  legnagyobbik  Keletindiában  és
Afrikában,  mely  20—30  lábnyi hosszaságra  megnő,
s  nagyobb  négylábú  állatokat  is,  ha  reájok  tekeröd-
zik,  megfojt  és  öscvezúz.  (Boa  constrictor).

GÓLICZ, hangutánzó  fa.  tt  góUct-ot.  Galamb
nagyságú  madár,  mely  förgeteg  idején  a  víz  színe
fölött  szállongva  i/ólicz  v.  pólicz  forma  hangon  kiál-
toz.  Egyébiránt  ma  :asan  szeret  repülni.  Némely  tá-
jakon  : pólict.
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GOLOP,  ALSÓ— , FELSŐ—,  falvak,  amaz
Zemplén ,  emez  Abaúj  megyében  ;  helyr.  Golop-on,
— rá,  —ról.

GOLY,  elvont  gyök,  (1. GO gyökelein),  melyből
golyó,  golyva  és  ezek  származékai  erednek.  Megvan
a  hellén  xvllca ,  lengyel,  svéd  kula , cseh  kidé  , finn
kuli,  s  betüátvetve  a  latin  glóbus  ,  német  kngel  szók-
ban.  Jelent  valami  kerekdedet,  gömbölyűt.  V. ö. GO.
GOLYÓ,  GÖ stb.

GÓLY,  elvont  törzsöké gólya  szónak.
GÓLYA,  (1),  (gó-ly-a,  1. alább)  fn.  tt.  gólyát.

Mocsárokat  kedvelő  vizimadár  a  gázlók  neméből, kü-
lönösen  hosszú  nyakkal  s  orral,  és  szinte  hosszú  lá-
bakkal.  A  vándorlók  közé  tartozván  ősz  előtt  eluta-
zik  tőlünk,  s  tavaszra  ismét  visszatér,  fekete  gólya,
fehér  gólya.  Kelepéi  vagy  czikákol  a  gólya.  Elvitte,
mint  gólya  a  fiát.  Magasan  repülő  gólya.  Gólya,  yó-
lya,  gólyicza,  mitől  véres  a  lábad  ?  török  gyerek  meg-
vágta  , magyar  gyerek  gyógyítja,  sippal,  dobbal,  nádi
hegedűvel.  (Vágmellékén  így  szólítgatják  a  gyerme-
kek  a gólyát).  Tájszólással  :  eszterag,  czakó.

Rokonokai  tekinthetők  a  latin  gúla,  col hím,
glutio,  spanyol  gola,  franczia  gueiile  , persa  gi'lu,  né-
met  Kehié  stb.

GÓLYA,  (2),  puszta  Veszprém  megyében;
helyr.  Gólyá-n,  —rá,  —ról.

GÓLYAFÉSZÉK,  (gólya-fészek)  ősz.  fn.  Gó-
lyamadarak  fészke ,  melyet  háztetőkön,  kürtölyökön,
kazalokon,  s  inas  magasabb  helyeken  szoktak  rakni.
Átv.  és  tréfás)  ért.  hegytetőn  épült  kisebbféle  vagy
elhagyott  rozzant  vár.

GÓLYAFI,  (gólya-fi;  ősz.  fn.  Kis  gólya,  fiatal
gólya.

GÓLYAHÁJ,  (gólya-háj)  ősz.  fn.  Gólyamadár
zsírja.

GÓLYAHÍR,  (gólya-hír)  ősz.  fn.  Mocsárokban
tenyésző  növénynem  a  sokhíinesek  seregéből.  Más-
kép  :  mocsárvirág  , gólyavirág,  sárgaviola.  (Caltha).
E  szónak  másod  alkatrésze  hír,  rokon  a  csibehúr,
tyúkhúr  szókban  levő húr  és  a  her  szóval,  (ló-her).

GÓLYAHÚGY,  (gólya-húgy)  ősz.  fn.  Növény-
faj.  L.  HÖLYE.

GÓLYAHÚS,  (gólya-hús)  ősz.  fn.  Gólya  nevű
madár  húsa,  mely jobbadán  szivos  izmokból  és  mó-
csingból  áll.

GÓLYAKÖRÖM,  (gólya-köröm)  1.  GALAMB-
GERELY.

GÓLYALÁB,  (gólya-láb)  ősz.  fn.  1)  Gólyama-
dár  lába.  2)  Átv.  gúnyos  ért.  embernek  aránylag
igen  hosszú  és  vékony  lábszára.

GÓLYALABU,  (gólya-lábii)  ősz.  mn.  Oly  em-
berről  mondják, kinek  igen  hosszú  és  vúkony  lábszá-
rai  vannak.

GÓLYAORR,  (gólya  orr)  ősz.  fn.  1)  Gólyama-
Uár  orra,  csőre.  2)  Átv.  ért.  növényfaj  a  gorelyek
neméből,  máskép :  rntrngurr,  k>'k dnnmrr.  (Gpraninm
palustrv;.

GOLYHÓ,  (goly-h-ó)  fő-  és  mn.  tt  golyM-t.
EgyUgyü , ostoba,  kinek  esze  bolyg,  bolyókas,  ke-
rengő,  olyan  mint  :  bolyhó.

GOLYHÓSÁG,  (góly-h-ó-sag)  fa.  tt.  golyhó»ág-
ot.  Együgyüség,  bárgyus'ig,  bolyókásság.

GOLYÓ,  (goly-ó, rokon  mind ezzel mind a  goly-
hó  szóval  az  olasz  coglione;  egyébiránt  v.  ö.  GOLY)
fn.  tt.  golyó-t.  Általán,  kerekded-gömbölyü test, mely
öszve  van gomolyítva, gömölyftve, göngyölgetve, vagy
mely  természeténél  fogva  kerek-gömbölyű.  Vatgolyó,
puskagolyó,  nemgolyó,  férfigolyó,  kecskegolyó,  éggo-
lyó,  földgolyó,  léggolyó.  Golyókat  csinálni  tárból.
Különösen  kisebb , nagyobb  alakú  öntött  vas  gömb,
melyet  lődözésre  használnak.  Pnskagolyó,  ágyúgolyó.
Golyóra  tölteni  a puskát.  Golyóval  lőni  valakire.  V.
ö.  GO, GOLY.

GOLYÓBICS ,  GOLYÓBIS ,  (goly-ó-b-ics)  fn.
tt.  golyóbics-ot.  Úgy  is  tekinthető,  mint  közelebbről
a  latin  glol>iu-bó\  kölcsönözött  szó.

GOLYÓCSKA,  (goly-ó-cs-ka)  fa.  1.  GOLYÓRA.
GOLYÓHUZÓ,  (golyó-húzó)  ősz.  fa.  Köröin-

vas  , melylyel  a  töltött  puskából  a  golyót  kihúzzák.
GOLYÓRA,  (goly-ó-ka)fn.tt.0oty<ífcí<.  Kisebb-

féle,  apró  golyó.
GOLYÓRETRECZ,  (golyó-ketrecz) ősz.  fn.  Re-

kesz  az  ágyukkal  fölszerelt  hajókon,  melyben  a  go-
lyókat  tartják.

GOLYÓMINTA  ,  (golyó-minta)  ősz.  fa.  Minta,
melyben  puska-  és  ágyúgolyókat  öntenek.  V.  ö.
MINTA.

GOLYÓÖNTÖ,  (golyó-öntő)  ősz.  fn.  1)  Míves,
ki  puska-  vagy  ágyúgolyókat  önt.  2)  lásd  :  GOLYÓ-
MINTA.

GOLYÓPUSRA,  (golyó-puska)  ősz. fa. Erősebb
csövü  puska,  melyből  különösen  golyókat  lődöznek,
milyenek  a  katonák  puskái.

GOLYÓZ,  (goly-ó-z)  önh.  m.  golyóz-lam,  —tál,
—ott.  1)  Golyóval játszik,  mint  gyermekek  szoktak,
midőn  lyukbavetöst  golyóval  játszanak.  2)  Golyóval
szavaz,  midőn  t.  i.  valamely  szekrényke  két  szakasz-
ra  lévén  osztva,  mindenik  osztályba  a  szekrény  te-
tejéről  felülről  egy,  de  ha  kezünket  beledugjuk,  kü-
lönkülön  nyilas  vezet,  melybe  aztán  a  golyót  tetszés
szcrént  bocsáthatjuk,  s  miután  minden jelenlevő  sza-
vazó  ugyanazt  tette ,  a  szekrény  külön  szakaszaiban
levő  fiókok  a  beeresztett  golyókkal  együtt  kihúzat-
nak,  s  a  golyók  száma  dönti  el  a  többséget.

GOLYÓZÁS,  (goly-ó-z-ás)  fn.  tt.  golyózát-t,  tb.
—ük.  1)  Golyókkal  játszás.  2)  Sajátságos,  titkos
szavazási  mód,  mely  golyókkal  történik.  V.  ö.  GO-
LYÓZ.

GOLYVA,  (goly-v-a,  dalmátul  gliva)  fn.  tt.
golyvát.  1)  Természeti  rend  ellen  megkeményedett
daganat  az  ember  nyakán,  mely  a  paizsinirigy  vagy
szomszéd  mirigyekben  lassanként  fejlődik  ki,  t me-
lyet  jobbára  rósz  ivóvíznek  szoktak  tulajdonítani.
(iiilyftf  r;apni.  Hmsr.ú,  runtm/  i/nlyi-ii.  Két  ágn  ,  /')</'!



107» GOLYVAFÜ—GOMBA GOMBA -"GOMBASZEGH 1080

golyva.  Golyvát  fölmettteni.  Van  ilyetén  kinövése  a
szarvasmarhának  is, mely  rendesen gyógyíthatlan. 2)
Tölgy-  ét  bükkfákon  termő  kemény  gombafaj.  Mái-
kép  mindkét  értelemben  :  gelyva.

GOLYVAFÜ,  (golyra-ftt)  ősz.  fn.  Növénynem,
melynek  magva  bojtorjános  tokba  van takarva, s en-
nél  fogva  a  hozzá  érő  leitekbe* ragad.  (Xanthium
strumarium). Máskép: tturót  ctimpaj,  ditmómogyoró,
koldiutetü.

GOLYVAGOMBA,  (golyva-gomba)  ősz.  fn.
Tölgy  és  bükkfákon  teremni  szokott  gombafaj.

GOLYVÁS,  (goly-v-a-as)  mn.  tt  golyvái-t  v.
—öt, tb. —o*.  1)  Kinek  vagy  minek golyvája  van.
Golyvát  ember, amony. Golyvát  juh.  Csalóköt  némely
tájain  tok  golyvái  ember  van.  2)  Rendkívül  vastag
nyakú, kinek  igen  kidudorodott  Ádám  almája  van.

GOLYVÁSODIK,  (goly-v-a-as-od-ik) k. m. goly-
vátod-tam, —tál, —ott.  Golyvája  nő, golyvát  kap.
Némely  atnony  tok  sttilés  után  meggolyvátodik.  Bot*
viftöl  meggolyvásodni.

GOLYVÁSSÁÖ,  (goly-v-a-as-ság)  fn.  tt  goly-
váttág-ot.  Golyvái  állapot  vagy  tulajdonság;  vastag
kidudorodott  nyak.

GOM,  elvont gyök, s  rokon  a  gam  (gamó),  kam
(kamó,  kajmó),  gém  (gémber),  gim  (gimber),  göm
(gömb),  gum  (gumó),  güm  (gümő)  törzsökökkel,  s
megvan  a  latin  glome.ro  szóban  is. Láss  többet a szár-
mazékokban.  Származékai  :  gomb, gomba,  gombáét,
gomoly,  gomdor  (göndör)  stb. A  hajtás,  görbeség, ka-
nyarodás,  kerekdedség  alapfogalma  rejlik  benne,
mely  különféle  árnyéklatokkal  tűnik  elé  származé-
kaiban.  Bókon  továbbá  a  hóm,  kém,  hőm  (homolyít,
hémpélyég,  hömpörög)  gyökökkel  is.  V.  ö.  GO,
GOMB.

GOMB, (gom-ú, gom-v, gom-b)  fn.  tt  gomb-ot.
1)  Általán  gömbölyű,  csomóalaku  test,  mely  más
testnek  kinövése  vagy  függeléke  vagy  ékessége  stb.
Gombja  van  az  elhullott  szirmú  virágnak.  Gombot,
fogómból  tenni át  öklelöi  bika  szarvára.  Gombot  éti-
nálni  a  függönyhenger  végeire.  Gombot  kötni  a  mád-
tag  végére.  Bueogány, máktörövat  gombja.  2)  Ércz-
ből, bőrből,  szövetből,  fából, csontból  stb.  készített,
jobbára  gömbölyű vagy  kerekded, csomóalaku  szer,
mely  részént  ruhanemUek, s más szövetek,  bőrmüvek
•tb.  öszvefüzésére,  részént  ékességül  használtatík.
Arany-,  etütt-,  réz-,  aetél  gombok.  Selyem-,  ttSr  gom-
bok.  Lapot,  hegyet, pityket, fület,  jiüeüen  gombok.
Gombot  felvarrni.  Gombot kötni, behúzni. Gombokat ön-
teni , fényetiíeni.  Nem  ér  egy fületlen  gombot.  (Km.)
JKött  gombot  át  orrodra,  ám. jegyezd meg  magadnak,
hogy  el  ne felejtsd.  Átv.  és  tréfás  ért.  fej.  Elütötték
a  gombját,  ám.  elcsapták  a  fejét

Bókon  vele  a  szanszkrit  kumbhat  [golyó, labda],
hellén  yopoio*-, illír  gumb,  cseh  gomba  stb.

GOMBA,  (1),  (gom-b-a) fn.  tt.  gombát.  Titkon
nó'sző  (kryptogamon)  növény,  mely Linné  szerént  a
növények  24-dik  osztályába  tartozik.  A  gombák  hú-

sos, jobbára  lágy  és  rövid  ideig  tartó, vagy  ha  meg-
száríttatnak,  bőrszerü  szívós  testű  növények; ágak
és  levelek  nélkül, s inagvaik  szabad  szemmel  alig
vehetők  észre. Fajaik  igen  sokfélék.  Bokrot-,  büdöf-,
ctipke-,  eteperke-,  fül-,  ganéj-,  gelyva-,  kenyér-, kuct-
ma-,  légyölö-,  medve-, nyúl-,  ttarvat-,  tárga-,  ttegfU-
stb.  gomba.  Gombát  ttedni, ttáritani.  Terem,  mint
etö után a  gomba.  (Km.) Bolond  gomba,  mely  bóditó
erővel  búr. Nem  ettem bolond gombát.  (Km.)  azaz nem
bolondultam  meg,  van  eszem.

GOMBA,  (2),  falvak  Pest  és  Pozsony  megyé-
ben ;  KIS— , NAGY—,  Somogy  megyében; helyr.
Gombá-n, —ró, —ról.

GOMBAGS, patak Pest  megyében.
GOMBAFŰ,  (gomba-fű)  ősz.  fn.  Növénynem,

melynek  virágkocsányait  légióiul  sok apró  levél  ke-
ríti , miért a  gombához  némileg  hasonlít.  Máskép  :
müköct.  (Androsace).

GOMBALAK,  (gomb-alak)  ősz.  fn.  Valamely
testnek  gombhoz  hasonlító külseje,  teriméje.  A  gom-
bák jobbára  gombalakkal  bírnak.

GOMBALAKÚ,  (gomb-alakú)  ősz.  mn.  Minek
olyan  alakja,  külseje,  teriméje  van,  mint a  gombnak.
Gombalakú pöfetegek,  gombák.

GOMBÁS, (1),  (gom-b-a-as) mn. tt  gombát-t  v.
—öt, tb.  —ok.  1) Gombával  bővelkedő,  gombater-
mő.  Gombán  legelök, kertek.  Gombái fák.  2)  Gombá-
val  fűszerezett,  becsinált.  Gombái  bélét.  Gombát  le-
vet.  Gombát  hús. 3) Taplós,  lágy.

GOMBÁS,  (2),  falvak  Liptó  megyében  és Er-
délyben  Alsó-Fejér  megyében;  helyr.  Gombdt-on,
—rá, —ról.  Erdő  neve  is  Szathmár  megyében  és
csárdáé Veszprém  megyében.

GOMBÁ80DIK,  (gom-b-a-as-od-ik) k.  m.  gom-
bátod-tam, —tál, —ott. Gombával benő; meglágyul,
megtaplósodik, s  olyanná  lesz, mint a gomba.

GOMBÁSUL,  (gom-b-a-as-úl)  önh.  m.  gombá-
tult;\.  GOMBÁSODIK.

GOMBASÜVEG,  (gomba-süveg)  ősz.  fn.  A
gomba  felső  része, mely a  tönköt  süveg gyanánt  fö-
di.  Alakja  a  gombák  neméhez és fajához képest göm-
bölyű, kerek, csúcsos,  csurgóra  álló  stb.

GOMBÁSZ,  (1),  (gom-b-a-ász) fn. tt  gombátt-t,
tb. —ok. Személy, ki  gombát  szed.

GOMBÁSZ,  (2),  áth.  és  önh.  m.  gombáu-tam,
—tál, —ott.  Gombát szed, keres.  Cteperkéket,  var-
gányákat  gombáttni.  Erdőn,  legelön gombátmi.

GOMBASZÁR,  (gomba-szár) ősz. fn.  A  gombá-
nak  alsó, hengerded  szeghez  hasonló  része, melyen
a  süveg nyugszik.  Vastag,  vékony, houtu, rövid  gom-

baitár.
GOMBÁSZÉB,  (gombász-éb) ősz. fn. Eb, mely

a  föld  alatt  tenyésző  szavasgombákat  megszagolja  és
felk n párja.

GOMBA8ZEGH,  puszta  GömÖr  megyében;
helyr.  Gombauegk-en, —re, —ról.
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GOMBÁ8ZÓ,  (gom-b-a-áss-ó)  fh.  tt. gombánó-t.
Ki  gombákat  kére*, szed; különösen  szarvasgombá-
kat  kutató  személy.

GQMBC8INÁLÓ,  (gomb-csináló) ősi.  fa.  Álta-
lán  kézmives,  ki  gombokat  csinál, készít, s  kinek
mestersége  egyedül  és kizárólag ebből  áll.  Ettől kü-
lönböznek  a  gombkVtS  és  gombmtoet.

GOMBERNYÖ,  (gomb-ernyő)  ősz.  fa.  Magasan
fekvő  erdőkben  tenyésző  növénynem  az  öthímesek
seregéből  és  kétanyások  rendéből, melynek  apró vi-
rágai  mocskos  fehérek,  ize pedig  keserű, s  hajdan
nagy  gyógyerőt tulajdonítottak neki; innen  latin ne-
ve  :  tanicula.

GOMBHÁZ,  (gomb-ház) ősz.  fa.  Nyilassal  ellá-
tott  sinónnü vagy  posztószalag,  a  ruhának  egyik ol-
dalára  varrva, melybe a túlsó  oldalon megfelelő gom-
bot  beleillesztik.  Gombhdt,  ha  lettakadt,  lett  mát.
(Km.)  Ettől  különbözik  a  gomblyuk.

QOMBIKE, (gom-bike) ősz.  fa.  Vadon tenyésző
növánynem  a  kétfalkasok  seregéből  és  tízhímeuek
rendéből, mely  hosszúkás  gömbölyű  beesőket, azaz
hüvelyeket terem.  (Ervum).

GOMBKEBESRÉDÉS,  (gomb-kereskedés)  ősz.
fa.  Kereskedés, melyet valaki  különféle  anyagú  és
alakú gombokkal ttz.

GOMBKEBE8KÉDÖ,  (gomb-kereskedő)  ősz.
fn.  Személy, illetőleg  kis  kalmár, ki  gombmivekkel
kereskedik.

GOMBKÖTŐ,  (gomb-kötő)  ősz.  fa.  Mesterem-
ber, ki  selyemből,  szőrből  gombokat köt, sinórokat
ver,  sodor, vitézkötéseket, öveket  stb.  készít.

GOMBKU8ZTORA,  (gomb-kusztora)  ősz.  fa.
Sebészi metsző  eszköz,  mely  a hegyén  gombbal  ellá-
tott knsztorából  áll.

GOMBLAP,  (gomb-lap)  ősz.  fa.  A  lapos  gomb-
nak  felső  oldala.

GOMBLYUK,  (gomb-lyuk) ősz.  fa. Lyuk  vagy
nyílás  a  ruhán , mely  körül van varrva,  a melybe  a
ruha általelleni részén  felvarrt gomb beleillik  és  mely
a  ruha  szárnyait  öszvetartja.

GOMBMINTA,  (gomb-minta)  ősz.  fa.  Minta,
melybe  érceanyagból gombokat öntenek  vagy  melyre
selyemből, szőrből, fonalból  kötnek gombot.

GOMBMÍVES,  (gomb-míves)  őse.  fa.  Míves,  ki
ereiből  gombokat  készít  Szélesb  ért  ki  gombokon
kivül  más  érczmfiveket  is készít  vagy  érczékességek-
kel díszít  (Gürtler).

GOMBÓCZ,  (gom-b-ó-cz)  fa.  tt  gombóct-ot.
Gömbölyűre alakított, s  lében  főtt  tésztás étek.  Da-
ragombóc*,  kukoríctagombóc*.  Túrót,  májat,  ttVmlyét,
nalonnát  gombóc*.  Kemény, porhanyót,  táklát  gom-
bóc*.  Olyan  kemény  gombóc*,  hogy  ISdStm  lehetne vele.
Stájpadlátho*  ragadó  gombóct,  azaz zsirtalan.  Zrirot
gombóc*.  Ott  lennél jó  katona,  hol gombóctctal  IVvel-
dömek. (Km.) Úgy bénél, mintha  gombóct  volna a  Ha-
jában.  Átv.  ért.  roszul  kelt,  hibásan csinált, záklás
kenyér,  vagy  más ilyféle  sütemény.  Máskép s némi

eltérésekkel ás értelemben: gombócta,  gombóda,  gom-
bóla,  gUmbOlyeg,  furkó;  gölMör,  kölSdör.

GOMBÓCZA,  (gom-b-ó-cz-a)  fn.  1. GOMBÓCZ.
GOMBÓCZKA,  (gom-b-ó-cz-ka)  fa.  tt.  gomoóct-

kát. Apró, kisebbféle  gombócz, galuska.

GOMBÓDA,  L  GOMBÓTA.
GOMBOL,  (gom-b-ol) áth. m. gembol-t.  Jobbára

öszvetett  alakban  használtatik.  1)  Begombol  ám.  a
gombot  illető  lyukába  helyezvén, valamit  őszveköt,
öszveszorít  általa.  Begombolni  a  mellényt,  dolmányt.
2)  Kigombol  ám. a  gombokat lyukjaikból  kivevén, az
öszvekötött, szorított  ruhaneműt elválasztja,  felnyitja.
Kigombolni  a  kabátot.  Egyszerű  alakjában  majd  any-
nyit  tesz, mint  tt,  majd mint be gombol,  mit  a  beszéd
szövege  határoz  el.  Átv.  ért.  felgombolni  a*  ajakat
ám. feltolni,  felpittyeszteni.

GOMBOLY,  (gom-b-oly)  fn.  tt  gomboly-t,  tb.
—ok.  Nagyobb  csomóba  gömbölyített  holmi, pogy-
gyász  stb.  Gombolyba  kötni  a* agyi  ruhát.  Gombolyba
hajtani  a  vátmat.

GOMBOLYAG,  (1),  (gom-b-oly-ag)  fa.  tt  gom-
bolyag-ot.  Általán,  gömbölyű  csomóba  göngyölített
valami;  különösen  gömbölyű  tekercsbe  hajtogatott
fonal,  czérna, selyem, zsineg  stb.  Felvarrni  egy  gom-
bolyag  aérnát.  A  takáotokhot gombolyagokban  vitsilc a
fonalat.  Eldugni  a  gombolyag  végét.

GOMBOLYAG,  (2),  puszta  Pest  megyében;
helyr.  Gombolyag-on,  —rá, —róL

GOMBOLYAGOS,  (gom-b-oly-ag-os)  mn.  tt
gombolyagoi-t  v.  —át,  tb.  ok.  Gombolyagba  tekert,
szedett  Gombolyagot  fonal.

GOMBOLYEK, (gom-b-oly-ók) fa. tt  gombolyék-
öt.  Gömbölyű csomóba tekergetett, göngyölített holmi.

GOMBOLYG,  (gom-b-oly-g) őnh. m.  gombolyg-
tam,  —tál,  —ott.;  htn.  —m  v.  —óm.  Gömbölyű
alakban  forog, vagy  oly  alakúvá  tekeredik,  hombo-
lyog, hőmbölyög, hömpölyőg, gőmbölyg.

GOMBOLYGAT,  (gom-b-oly-g-at) áth.  m.  gom-
bolygat-tam,  —tál,  —ott.  Gombolyba, gömbölyű cso-
móba göngyölget,  tekerget  Útra  kéttul, t  ruháit,  ágy-
neműit  bOrhébe  gombolygatja.

GÖMBÖLYÍT,  GÖMBÖLYÍT,  (gom-b-oly-ít)
áth.  m.  gombolytí-oU,  htn.  —m  v.  —ÓIM.  Fonalat,
selymet, czérnát, szálanként  laptaalaku csomóba gön-
gyölít,  öszvehajtogat  felgombolytíani  a  motólálí  ét
megnapvlt  fonalat.  Legombolytíani  a  gubákról  a
telymet.

GOMBOLYÍTÁS,  (gom-b-oly-ít-ás)  fa.  tt  gom-
bolyitat-t,  tb.  —ok. Cselekvés, midőn valamit gömbö-
lyítünk.  V.  ő. GÖMBÖLYÍT.

GOMBOLYÍTÓ,  GOMBOLYTTÓ,  (gom-b-oly-
it-ó)  fa.  tt.  gombolyttó-t.  Különféle alakú, s  forgatyús
eszköz,  melyre  a  fonal-,  czérna- stb.  tekercset  ráfe-
szítik,  s  róla gombolyagba  szedik.

GOMBOLYÍTÓLÁB,  (gombolyító-láb)  ősz.  fn.
Állás  vagy  talap,  melyen  a  gombolyító  forgatyuja
kereng.



1083  GOMBOLYODIK—GOMOLYA GOMOLYAG—GOND 1084

GOMBOLYODIK, (gom-b-oly-od-ik)  k.  m. gom-
bolyod-tam,  —tál,  —olt.  Gomolylyá,  gombolylya
alakul,  gömbölyödik,  kerek,  domború alakúvá  gön-
gyölödik.  V.  ö.  GOMOLY,  GOMBOLY.

GÖMBÖLYŰ,  (gom-b-oly-ú)  mn.  lásd  :  GÖM-
BÖLYŰ.

GOMBOEKA,  (gom-b-or-ka)  fn.  tt.  gomborkát.
Növénynem  a  négyfőbbhímesek  seregéből,  és  táská-
sok  rendéből, különféle  fajokkal, melyek táskáji  majd
kúpos,  majd  gombaalakuak.  (Myagrum).

GOMBOS,  (1),  (gom-b-os)  mn.  tt.  gombot-t  v.
—át,  tb.  —ok.  1)  Gombbal vagy  gombokkal  ellá-
tott, ékesített.  Gombot  köpönyeg.  Gombot  tarisznya.
Gombos  deréTctfíj,  tilttü.  Gombot  tetejű  torony,  épUltt.
Éter  gombot katona,  így  csúfolták  egykor  a  fekete
kapczásokat, cserepárokat  2) Egyik  azokottabb neve
az  igás  ökröknek.  Ctálé  Gombot!

GOMBOS,  (2),  puszták  Abaúj  és  Heves me-
gyében ; helyr.  Gombos-on,  —rá, —ról.

GOMBOSÁN,  (gom-b-os-an)  ib.  Gombbal  vagy
gombokkal  ellátva.

GOMBOSFALVA,  helység  Sáros  megyében;
helyr.  Gombo>falvá-n,  —rá, —ról.

GOMBOSSZEGH, falu  Szála megyében;  helyr.
Gombottzegh-én, —re, —rSl.

GOMBOSTÖR,  (gombos-tőr)  ősz.  fn.  1. VÍVÓ-
SZÁL.

GOMBOSTŰ,  (gombos-tü)  ősz.  fn.  Kis  gömbö-
lyű  fejű  tű,  melylyel  leginkább  a  ruhákat  szokás
öszvefüzni,  kfilönböztetésfil  a  varró-,  haj-  s  egyéb
tűktől.  Gomboitüvel  megtzurkalni  valakit.  Tájszoká-
silag  : gombostű.  Gombostüpénz,  a  nőknek  holmi  apró
napi költségekre való  pénz.

GOMBÓTA, (gom-b-ó-ta) fn. tt  gomMtát. Borsó-
nyi  darabkákból  áUó tisztás  étel.  Felső-Csalóközben
ám. gombócz,  gombócza.  Néhntt  :  tarhonya.  Molnár
A-nél  : gombolda.

GOMBOZ, (gom-b-oz) önh. m. gombot-tam, —tál,
—ott. Gombbal játszik.

GOMBÖNTÖ,  (gomb-öntő) ősz.  fn.  Érczmives,
ki  érczaoyagból  gombokat  önt

GOMBTISZTITÓFA,  (gomb-tísztító-fa)  ősz.  fn.
Rovásosan  bemetszett keskeny  fácaka,  melyen  a ru-
hára  varrott  érczgombokat  csiszolgatva  tisztítják  a
nélkül,  hogy  a  ruhát  beszennyeznék.

GOMBÜTÖ,  (gomb-ütő)  ősz.  fn.  Gombcsinálók
sárgerézből  készített  táblája,  mely  gömbölyű  lyukak-
kal  van ellátva,  s  melybe  a  gombokká  alakítandó
érczdarabokat beleverik,  hogy  kellő  gőmbölyüaéget
nyerjenek.

GOMO,  (gom-ó)  1.  GUMÓ.
GOMOLY,  (gom-oly)  fn.  tt  gomoly-t,  tb.  —ok.

Altalán,  öszvegöngyölített, gömbölyű  alakú,  dudoro-
dott, csomóba  tekeredett  valami  Sár-,  téntagomoly.
Gomolyba  gyért  túró.  Füstgomoly.  Ftlhögomoly.  Vas-
tag  gomolyokban  akadja  a fUttSt  a  kigyúladí  ha*.

GOMOLYA,  (gom-oly-a)  fn.  tt.  gomolyát.  Göm-
böly égbe  gyúrt  édes  túró.  Máskép: komolya,  hcmoly-

ka, homolka.  Ettől  különbözik  a  lapot  túró,  melyet
tnrózsacskóban  sajtólnak  ki;  de  rokon  hozzá  a he-
gyei  túró,  melyet hegyesre  gömbölyítenek.

GOMOLYAG,  (gom-oly-ag)  fn. tt  gomolyagol;
1.  GOMOLYA.

GOMOLYODIK,  (gom-oly-od-ik)  k.  m.  gomo-
lyod-tam,  —tál, —olt.  Gomolyba tekeredik, gömbö-
lyödik ,  gomolyalakuvá  leszen.  Gomolyodik  a  tenye-
rek  kStt  nyomogatott  tészta,  túró.

GOMOLYOG,  (gom-oly-og)  őnh.  m.  gomolyog-
tam  v.  gomolygottam,  gomolyogtál  v.  gomolygotíál,
gomolygolt,  htn. <—m'  v.  gomolygani  v.  gomolygni.  1)
Gomolyalakban  mozog,  forog,  szállong.  Gomolyog  a
kUrtSlySn  któmlo fütt.  Gomolyognak  a  véitterket  fel-
hők.  Gomolyog  a puszták  porfergetege.  2)  Különöseb-
ben  a  székelyeknél,  ám.  émelyeg;  innen  gomolygát,
ám.  émelygés;  hurkagomolygát,  ám.  gyomorémely-
gés.  A  hajma  jó  étel  hurkagomolygáttól.  (Kriza  J.).

GON,  elvont gyök, mely  fen  van  a  gond  és  go-
nott  szókban  és  ezek  származékaiban.  A  go  gyök-
elemből  eredt  többi  szókkal,  némi  átvitt  ért  van  ro-
konságban,  mennyiben a  gond  mintegy  öszveszorítja,
gyötri  az  elmét és  meggörnyeszti  az  embert, továbbá
aki  gondol, gondolkodik,  egy  részről az  elmét  megfe-
szíti, más  részről  a  tárgyat  minden oldalról meghány-
ja, fürkészi,  forgatja;  éetgonott  elcsavarodik,  elhaj-
lik,  elfordul  az erkölcsiség,  törvények  és becsülettől.
Hasonlóan a  latin  cura  és  eurvo,  s  a magyarral  átté-
tel segítségével  hangban  is  egyező angor  és anguttut,
német Angtt  és  eng, valamint  hangban  úgy  eszmében
is  rokonok;  a  szanszkrit  dthna  pedig  (mely  szinte
hangban  is  megegyezik  a  magyar  gon  gyökkel  vagy
gond  szóval),  mindkét értelmet  magában  foglalja  ,  t
i.  1) görbít,  tör,  2)  ösmér,  tud.  Ez  utóbbi  értelmet
követi  a  hellén  juHÓaxto,  ettől  :  yvtőfftí,  jnófO}  (gon-
dolat),  továbbá :  a  német  kennen,  körmén,  lámáig,
Kuntt  stb.  mint  megannyi rokonságai  a  magyar gon,
gond  szóknak  és  származékaiknak.  A  gom  utóbbi
(gonosz)  értelmében  pedig  különösen  osztozni  látsza-
nak  a  német kííhn,  gégén,  latin  conor,  eontra,  svéd,
Izland  ond  (rósz, gonosz)  stb.  sőt a  svédben  ande,  s
Izlandban  Snd,  andi,  elmét  (gondolatot)  is  jelente-
nek.  V.  ö.  GO,  GOM, GOND  és  KON, KONDOR,
KONOK.

—GÖNCZ, ősz. képző, pl.  vir-gonct  (= vir-og-
oncc)  szóban.

GONCZAGA,  erdélyi  falu  Hunyad  megyében;
helyr.  Gonctágá-n,  —ró, —ról.

GOND,  (gon-d  v.  gom-d, közelebbi  rokonságok
a  persa  gham,  továbbá  német  ahnden,  svéd  anden,
izland  andi,  oend  [lélek]  stb.)  fa.  tt  gond-ot.  1) Álla-
pot  vagy  működés,  midőn  a  kedély  és  ész  tartósai)
oda  irányzódik, hogy  valamely  czélt  illő  eszközök  ál-
tal  elérjen.  Háti  gond,  atyai  gond,  titftvüelK  gond.
Gondot  fordítani  valamire.  Sok  gonddal  jár,  kevés
gondba  kerül.  Gondom lett  rá.  E*  legkisebb  gondom.
Mi  gondom arra f  Gondját  vitelni  valaminek  v.  gon-
dot  viselni  valamire.  2)  Szorosb  ért.  midőn  ezen  mű-
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ködése  a  kedélynek  és  észnek  bizonyos  nyugtalan-
sággal  és  kedvetlen  érzéssel,  aggálylyal  párosul  és
azon  van, hogy  valamely  rosztól,  melyet  közeledni
sejt,  megsiabaduljon.  Emészt  engem a  tok  gond.  Meg-
ösztllök,  annyi  a  gondom.  Gondot  űzni,  elütni.  Félre
gondok, félre  bú.  Megviselte  öt  a  sok  gond.  Gond  ét,
nem játék.  (Km.).

„S  a  bús  pár  megy  gond-sújtotta  nyommal."
Vörösmarty.

GONDAPA,  GONDATYA, (gond-apa  v.  -atya)
ősz.  ín.  Kiskorú  árvának  gondját  viselő  személy.

GONDÁR,  (gon-d-ár)  fn.  1. GONDNOK.
GONDATLAN,  (gon-d-atlan)  mn.  tt.  gondot-

lan-t,  tb.  — öt.  Könnyelmű , ki  azon  dolgok  iránt,
melyek  tisztében,  kötelességében  állanak,  semmi fi-
gyelemmel  nincs , azokat  elfeledi,  elmulasztja, nem
teljesíti;  elszórakozott,  jövőre  nem  gondoló ,  előre
nem  látó,  czéljára  szükséges  eszközökről  nem  aggó-
dó.  Gondatlan  ifjú,  tisztviselő.  Gondatlan  apa.  Hatá-
rozóilag,  ám.  gondatlanul.  Különbözik  :  gondtalan.

GONDATLANSÁG,  (gon-d-atlan-ság)  fn.  tt.
gondatlanság-ot.  Tulajdonság ,  midőn  valaki  gondat-
lan.  Ez  a  te  gondatlanságod  miatt  történt.  V. ö. GON-
DATLAN.

GONDATLANUL,  (gon-d-atlan-ul)  ih.  Köny-
nyclmüen,  hivatási,  tiszti  kötelességét  feledve,  illöleg
nem  figyelve;  előrelátás  nélkül  stb.  V.  ö. GONDAT-
LAN. Gondatlanul  viselni  a  hivatalt.  Gondatlanul  va-
lamely  bajba keveredni.  Gondatlanul  elhagyni  ruháját,
pénzét.

GONDNOK,  (gon-d-nok)  fn.  tt.  gondnol-ot.
Személy,  kinek gondjára ,  felügyelésére ,  felvigyázá-
sára  bíznak  valamit.  Tómegyondnok,  ki  a  csőd  alá
került  személy  öszves  vagyonára  felügyel.  (Massae
curator).  Zárgondnok,  ki  a  zár  alá  vett  vagyonra,
jószágra  vigyáz.  Kosz  hangzata,  de  inúr köz  divatuvá
lett  új  szó.  Helyébe  némelyektől  gondár  ajánltatott.

GONDNOKI,  (gon-d-nok-i)  mn.  tt.  gondnolci-t,
tb. —dk. Gondnokot  illető, arra  vonatkozó.  Gondnoki
kötelesség.  Gondnoki  számadások.

GONDNOKSÁG,  (gon-d-nok-ság)  fn.  tt.  gond-
noJcság-ot.  Gondnoki  hivatal,  gondnoki  minőség.
Gundnoktaijot  viselni.

GONDOL,  (gon-d-ol)  öuh.  c!s  áth.  m.  yondol-l.
1)  Segítő  ragu  névvel  ain.  valamire  gondja  van  , va-
lamit  figyelemmel  tart.  Ő  csak  magával  gondol,  de
múitsul  nem. Nem  gondolni  senkivel. Nem  gondolni  sem
becsületével,  sem pénzével,  sem  egészségével.  Mit  gon-
dultik  én  vele  ?  Ne  gondolj  vele,  azaz  ne  aggódjál
rajta.

„Sziid  teljék  meg  az  öröm  borával,
Húzd,  s  ne  gondolj  a  világ  gondjával."

Vörösmarty.

2)  Fel-  és  leható  ragu  nevekkel  ős felől  névutóval,
ám.  emlékezik  valakire  vagy  valakiről ;  eszében for-
gat  valamit  másról  ,  vélekedik,  gyanít,  reméli,  hisz.
f fa  ifjiixágnmra  iimirtnlok.  Mire.  tiondoltál  most  f  Ha

rá  gondolok  is,  majd  elreped  a  szivem.  Máiról  v.  más
felölném  illik rónát gondolni. Alt gondoltam felőle, sem-
mi sem Ion belőle.  (Km.).  2) Vél.  Mit gondoltja  lett-e
azt  tennünk f  Én  ott  gondolom, nem.  3)  Valamit  ész-
lel,  eszével  v.  eszében  tart,  forgat;  ősz Utal  feltalál,
föllel.  Majd  ezt, majd  ott  gondolja.  Gondolj  valami
okosat.  Gondold  el,  gondold  meg,  mit  tettél.  Kigon-
dolni  valamely  színmű  tervét,  meséjét.  Valamely  új  gé-
pet  kigondolni.  Magát  meggondolni,  ám.  magát  meg-
fontolás  által  elhatározni valamire.  Ha jól  meggondo-
lom,  azaz  megfontolom, vizsgálóra  veszem. 4)  Tulajd.
ragu  névvel,  ám.  valaminek  tart.  Ezt  jónak,  he-
lyesnek  , rosznak,  helytelennek  gondolom.  Egészen  más
embernek  gondoltam  öt.  Kinek  v. minek gondolsz  le  en-
gemet *  5)  Gondolom  szerént  vagy  gondolámra  , ám.
elméletileg , hozzávetőleg,  körülbelül.  Gondolom sze-
rént  álUtani  valamit.  Ez  csak úgy  gondolom  szerint
volt  mondva.  Gondolom  szerént,  mintegy  százan  vol-
tunk.  6)  A  székely  népmesékben  tündér helyett  is  ér-
tetik.  Gondolom  ökrei,  ám.  tündér ökrei.  (Kriza  J.).

GONDOLÁS,  (gon-d-ol-ás)  fn.  tt.  gondolás-t,
tb.  —ok.  1) A  kedélynek  működése,  midőn valamire
tartósan  irányzódik.  Magával  gondolát.  Semmivel nem
gondolás.  2)  Észlelés,  észben  forgatás,  ész  általi  föl-
lelés,  föltalálás.  Meggondolás,  kigondolás,  elgondolás.
V.  ö.  GONDOL.

GONDOLAT,  (gon-d-ol-at)  fn.  tt.  gondolat-ot.
Tulajdonkép  elvont  értelmű  szó,  s jelenti  azon ké-
pet,  melyet valaki  ész  által  öntudatosan bizonyos do-
logról,  tárgyról  alakit,  s  mely  legszélesb  ért.  véve  az
ész  minden  működéseire  illik, milyenek  :  eszme,  fo-
galom ,  Ítélet  stb.  Sokféle,  különböző, futó  gondolatok.
Nagy,  felséges,  vakmerő, finom,  aprólékos,  gyáva,  kö-
zönséges,  aljas  gondolat.  Gondolatokba  merülni.  Gon-
dolatoka!  rendezni.  Némely  gondolatokat  fejből  elütni.
Gondolat  nélkül  valamit  tenni.  Valamely  gondolatra
jönni, jtilni.  Szedd  öszve  gondolataidat.  Minden  gon-
dolatod  oda  czélozzon,  hogy  stb.  2)  Szorosb ért  ötlet,
észnek  leleménye.  Ez jó  gondolat.  Micsoda  gondolat
ez  tőled ? Furcsa,  nevetséges  gondolat.  Okos, elmés gon-
dolat.  3)  Vélemény.  Gondolatom  szerént  ennek más-
kép  kellene  lenni.  Elmondani  valamely  tárgy  felöli
gondolatát.  A  hány  fej,  annyi  gondolat.  (Km.)  Késő
bánat,  ebgondolat.  (Km.)  Egy  gondolaton  lenni  vala-
kivel.  4)  Több  öszvefúggö  tárgyaknak,  dolgoknak
észszel  felfogott  képe,  s  azoknak  Írásba  foglalása.
Gondolatok  a pártok jelen  állásáról.  Röpirati  gondo-
latok  valamely  napi  kérdés  körül.

GONDOLATJEL,  (gondolat-jel)  ősz.  fn.  Egy
vagy  több  ily  vonás, (—)  melyet  írásban  és nyomta-
tásban  használunk,  1)  midőn  valamely  gondolatot
félbeszakasztunk  vagy  elhallgatunk,  s  pótlását  az ol-
vasóra  hagyjuk,  pl.  ígérem,  hogy  a  történteket  elfe-
ledem , hogy  boszút —  de  minek  az  Ígéret,  tettem
bizonyítson  mindent;  2)  midőn  valamely  szóra külö-
nösen  figyelmeztetni  akarjuk  az  olvasót,  pl.  Péter
bizonyos  intézetre  ajánlott  ezer  forintot,  és  kifizetett
—  semmit.
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GONDOLATLAN,  (gon-d-ol-atlan) mn. tt.  gon-
dolaüan-t,  tb. —ok. Vigyázatlan,  figyelmetlen,  előre
nem  látó, körül  nem néző.  Gondolation  benéd,  cte-
lékedet.

GONDOLATLANSÁG,  (gon-d-ol-atlan.ság)  fn.
tt.  gondolatlantág-ot.  Figyelmetlenség,  vigyástalan-
eág,  könnyelmű  szórakozottság, előre nem  laté*.  Gon-
dolatlantágból  elttalasttani  a  legjobb  alkalmat,  ne-
remetét.  Gondolatianiágból  olyat  mondani,  mit  utóbb

GONDOLATLANUL,  (gon-d-ol-atlan-nl)  ih.
IIég  nem  fontolva,  figyelmetlenfii,  előre nem  látra.
Gondolatiamul  bestéim,  inti.

GONDOLATOK,  GONDOLATOEV,  (gondo-
Ut-or v.  orv) 5u.  fit.  Tolvaj  író, azaz  ki  más Írónak
gondolatait,  müveit,  leleményeit  általveszi, • azokat
magáéi  gyanánt  hirdeti,  áralja.

GONDOLATOKSÁG,  (gondolat-orság)  ősz.  fn.
Onág,  orzás,  tolvajság,  midőn  valaki  másnak  elme-
möveit  »aját  leleményei  gyanánt  használja  és  áralja.

GONDOLATORV, 1. GONDOLATOK.

GONDOLATORZÁS, 1. GONDOLATOKSÁG.

GONDOLATOS,  (gon-d-ol-at-os) mn.  tt  gondo-
latot-t  T. —át,  tb. —öt.  Gondolatokba merülő, mé-
lyen  gondolkodó; gondolatokkal  gazdag, bővelkedő.
Gondolatot  beleién.  Gondolatot  elmemü.

GONDOLHATATLAN , GONDOLHATLAN,
(gon-d-ol-hat[-at]lan)  mn.  tt  gondolhatatlan-t,  tb.
-—ok.  1)  Amit  gondolni  nem  lehet.  Étttanüag,  er-
tíJlcnleg  gondolhatatlan.  2)  Hegfoghatatlan.  Gondol-
hatatlan  vakmerőség,  hanyagtág.  Határozóilag,  ám.
gondolhatlanul.

GONDOLHATÓ,  (gon-d-ol-hat-ó)  mn.  tt.  gon-
dolható-t.  Amit  gondolni  lehet; gyanítható,  sejthető;
lehetséges.  Minden  gondolható  módot  elkövetni.  A*
könnyen  gondolható  volt,  hogy  megtörténik.  'Felőle
ilyetmi  nem  gondolható.

GONDOLKODÁS,  (gon-d-ol-kod-ás)  fn. tt.  gon-
doUtoddt-t,  tb.  —ok.  1)  Működése  az  észnek,  midőn
valamire  folytonos öntudattal gondol, midőn  valamely
tárgyat, dolgot minden  oldalról  meghány, vet  2)  Mi-
dőn  bizonyos módon  vagy  szabályok  szerént  gondol-
kodik.  Okos,  bölcs,  mély,  tudományát  gondolkodát.
Gyermeket,  érett  gondolkodás.  3)  Vélemény.  Gondol-
kodásom  a  tiéddel  megegyetik.  4)  Belső  érzelem, ben-
nünk  valamely  tárgyról  létező, uralkodó. Nemet,  nagy
ItUeU,  alaeton  gondolkodát.  V.  ö.  GONDOLKODIK.

GONDOLKODÁSMÓD, (gondolkodás-mód) ősz.
fia.  Bizonyos  könnyfiséggel  párosult  vagy  szokássá
vált mód, mely  szerént  valaki  gondolkodik. Mát  gon-
doücodatmódja  van  a müveit,  mát  a  műveletlen  em-

GONDOLKODÁSTAN,  (gondolkodás-tan)  ősz.
fn.  Az  elméleti  bölcsészeinek  azon  része,  mely  a he-
lyes gondolkodás  szabályait  adja  elő, (Logica).  Elemi
vagy  títtta  gondolkodástan.  (Logica  elementáris  pn

rá).  Alkalma*oU  gondolkodásion.  (Logica  adplicata,
Methodica). Némelyek  szerént  máskép  :  ét*tan.

GONDOLKODÁSTANI, (gondolkodás-tani) ősz.
mn.  Gondolkodástant  illető, ahhoz tartozó,  arn vo-
natkozó.  Gondolkodásiam  ttabályok.

GONDOLKODÁS-TUDOMÁNY, 1. GONDOL-
KODÁSTAN.

GONDOLKODIK,  (gon-d-ol-kod-ik)  k.  m.  gon-
doOeod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Valamit  folytonosan
eszében  forgat,  több  oldalról  vagy  tartósan  meggon-
dol.  A  multakról,  a jövendőről  gondolkodni. Arról gon-
dolkodom, mi tevS legyek.  Aton  v.  a felöl  gondolkodom,
hogy  stb.  2)  Szorosabb  ért  bizonyos  módon  és sza-
bályok  szerént  forgat  valamit  eszében.  Okosan,  böl-
csen , étttanilag  gondolkodni.  Alapotan,  mélyen,  tudo-
mányosan  gondolkodni.  Bestéi  a  nélkül,  hogy  gondol-
kodnék.  Éten  ifjú  már  kend  gondolkodni.  3)  Bizonyos
véleményben  van.  Én  e  tárgyról  egétttn  máskép  gon-
dolkodom.  4)  Bizonyos  érzelmet  táplál  valami iránt
Jól  gondolkodni  valaki  felöl.  Németen,  nagylelküleg,
alacsonyan,  ttolgailag  gondolkodni.  Embertártainkról
becsületesen  gondolkodni.

'GONDOLKODÓ,  (gon-d-ol-kod-ó) mn. tt  gon-
dolkodó-t.  Aki  gondolkodik.  Ifjúságáról  gondolkodó
vénember.  Gondolkodó  ifjú.  Mélyen  gondolkodó  belet.
V.  ö. GONDOLKODIK.

GONDOLKOZÁS, GONDOLKOZIK, 1. GON-
DOLKODÁS, GONDOLKODIK.

GONDOLÓ,  (gon-d-ol-ó) mn.  tt  gondoló-t.  Aki
valamit  vagy  valamire  vagy  valamivel  gondot  Oko-
sat  gondoló tanácsos. Jövőre  gondoló  ifjú.  Senkivel  ét
semmivel  nem gondoló. V.  ő. GONDOL.

GONDOLOMRA,  (gon-d-ol-om-ra)  ih.  Talá-
lomra, hozzávetőleg,  gyanitás  szerént

GONDOLÓRA,  ih.  Meggondolásra, megfonto-
lásra.  Gondolára  venni valamit.  Vedd  gondolára, amit
tenni  kénülts.

GONDOLT,  (gon-d-ol-t)  mn.  tt  gondolt-at.
Képzelt, vélt, gyanított  Gondolt venélytfö  megijedni.
Kigondolt  hatugtág,  ráfogát,  azaz szándékosan koholt

GONDOS,  (gon-d-os)  mn. tt.  gondos-t  v.  —át,
tb.  —ói.  Kinek  valamire különös  gondja  van ; ag-
gódó, valamire  figyelemmel,  vigyázattal  ügyelő;  elő-
relátó.  Gondos tsttlék.  Gondot  túttuitelS.

GONDOSAN,  (gon-d-os-an) ih.  Különös  gond-
dal  vagy  ügyelettel.

GONDOSKODÁS,  (gon-d-os-kod-ás) fn.  tt  gon-
dotkodat-t,  tb.  —ok. Működés,  foglalkodás,  melynél
fogva  valamire  különösen  gondot  viselünk, róla  ag-
gódunk;  továbbá:  előrelátás, jövőre  gondolái;  ag-
gódás.

GONDOSKODIK,  (gon-d-os-kod-ik) k.  m. gon-
dotkod-tam,  —tál,  —ott.  Leható  ragu  névvel  ám.
valaminek  sorsáról, állapotáról  különösen  aggódik;
valaminek  jövendőjét  szivén viseli, jó  karba  helyesni
iparkodik.  Gondoskodni  magáról,  öreg  napjairól.  A
nttlék  gondotkodnak  gyermekeikről.
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GONDOSKODÓ , (gon-d-os-kod-ó)  mn.  tt.  gon-
doskodó-t.  Aki  gondoskodik,  ez  igének  minden  értel-
mében.  Gondolkodó  ctaládapa.

GONDOSSÁG,  (gon-d-os-ság)  fn.  tt.  gondosság-
ol. Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  gondos.  V.  ö.
GONDOS.  Gondosságot  ajánlani  a gatdatisztnek.  Gon-
dottág  nélkül  nem bátoríthatjuk  jövendőnket.

GONDOSZLATÓ,  (gond-oszlató)  ősz.  mn.  Ami
gondjainkat  megszünteti;  felvidító,  aggodalmat  fe-
ledtető',  máskép  :  gondtttS.  Gondostlató  mulatságok.

GONDSZÉLESZTÖ,  (gond-szélesztö)  l. GOND-
OSZLATÓ.

GONDTALAN,  (gon-d-ta-lan)  mn.  tt.  gondta-
lan-t,  tb.  — ok. Kinek  gondja  nincs,  kit  gondok nem
nyugtalanítóak,  nem háborgatnak,  kinek  nincs miről
aggódni.  Gondtalan  gyermekek,  gazdagok.  Átv.  ért.
vidám,  derült  kedvű.  Gondtalan  élet.  Határozóilag  :
gondtalanul,  gond nélkül.  Különbözik :  gondatlan.

GONDTALANSÁG,  (gon-d-talan-ság)  fn.  tt.
gondtalanság-ot.  Gond  nélküli  állapot.  Gondtalanság-
ban  élni.

GONDTALANUL,  (gon-d-talan-ul)  ih.  Gond
nélkül,  gondtól  szabadon ; vidáman , derült kedvvel.

GONDTELJES,  (gond-teljes)  ősz.  mn.  Sok
gonddal  levő;  sok  gonddal  párosult, járó.  Gondteljes
apák.  Gondteljes  hivatal.

GONDÜZÖ,  (gond-üzö)  1.  GONDOSZLATÓ.
GONDVISELÉS,  (gond-viael(ís)  ősz.  fn.  1)  Fel-

ügyelés ,  felvigyázás  valamire.  A  házat  valamelyik
cseléd  gondviselésére  bízni.  2)  Ápolás,  táplálás.  Szülék
gondviselése  alatt  nevelkedett gyermek.  3)  Törvény  ál-
tal  szabályozott  igazgatói  fclügyelés.  Árva  gondvise-
lés  ,  tijmeggondviselés,  tárgondviselés.  4)  Valaminek
elöleges  elrendezése,  előrelátás,  a  dolgok  jövendőjé-
ről  gondoskodás.  5)  Kitünőleg  (per  excellentiain)
isteni  gondviselés.  A  gondviselés  minden  jóval  meg-
áldotta.

G OND VISELET,  (gond-viselet)  ősz.  fn.  Gond-
viselés  elvont  értelemben.

GONDVISELETI,  (gond-viseleti)  ősz.  mn.
Gondviseletre  tartozó,  vonatkozó.  Gondviseleti  ügyek,
bajok.

GONDVISELETLEN,  (gond-viseletlen)  ősz.
mn.  Ki  gondot  nem visel,  vigyázatlan,  gondatlan,  a
rábizottakkal  nem  gondoló,  nem aggódó. Szenvedő-
lég  :  kiről  semmi gondot nem viselnek.  Határozóilag
ám.  gondviseletlenül.

GONDVISELETLENSÉG,  (gond-viseletlenség)
ősz.  fn.  Gondatlanság,  valamivel  nem  gondolás,  a
ránk  bízottak  elhanyagolása,  figyelemben  nem
tartása.

GONDVISELŐ,  (gond-viselő)  ősz.  fn.  Személy,
ki  valamire  felügyel,  felvigyáz.  Ház-gondviselő,  külö-
nösen  törvényesen  meghatalmazott  felügyelő,  felvi-
gyázó,  igazgató. ArvagondviselS,  tömeggondviselS,  zár-
gondviselő.

AKAD.  KA4T  UÓTAB  U.  KOT.

GONDVISELŐI,  (gond-viselői)  mn.  tt.  gondvi-
telöi-t,  tb.  —«*.  Gondviselőt  illető, arra  vonatkozó.
Gondviselői  jog,  kötelesség.  Gondviselői  díj.

GONDVISELÖSÉG,  (gond-viselőség)  ősz.  fn.
Gondviselői  hivatal,  tisztség,  kötelesség,  minőség.

GONGY,  (gom-gy)  elvont  törzsök,  s képzésére
nézve  hasonló  a  rongy  (rom-gy)  szóhoz.  Származé-
kai  :  göngyöl,  göngyölít,  gongyola.  Jelent  öszvehaj-
tott,  göngyölgctett,  gömbölygetett  valamit.  Rokon
vele  :  konty  (kom-ty),  göngy  (göm-gy).

GÖNGYÖL,  (gom-gy-öl)  áth.  m.  gongyol-t. Ösz-
vevissza  hajtogatva  csomóba  köt,  gömbölyít,  gön-
gyölít.

GONGYOLA,  (gom-gy  ol-a)  mn. és  fn.  tt.  gon-
gyolát.  Ami  öszve  van  hajtogatva,  göngyölítve.  Kü-
lönösen  fonás  végett  a  guzsaly  vagy  rokka  nyelére,
rudjára  felkötött kender,  len.  Megfonni  egy  gongyola
kendert.  Hasonlít  hozzá  a  tót  kudela.  A  pongyola,
hangra nézve, szinte rokon vele, de emez eredetre és ér-
telemre  inkább  :  bongyola  (bom-gy-ol-a).  V.  ö. PON-
GYOLA.

GÖNGYÖLÍT,  (gom-gy-ol-ít)  1.  GÖNGYÖLÍT.
GONOSZ,  (1),  (gon-osz,  persául  gunáh, 1. GON)

mn.  tt.  gonosz-t  v.  —át, tb.  —afc.  Képzésére  nézve
hasonlít  a  rósz, pimasz, kamasz, dobost,  csupasz  stb.
melléknevekhez.  V.  ö.  ASZ,  ŐSZ,  ESZ,  ŐSZ  képzők.
Értelme  ám.  szándékosan  vagy  belső  ingernél, ösz-
tönnél  fogva  ártani,  sérteni  kívánó  vagy  valósággal
ártó , sértő.  Gonosz  ember.  Gonosz  haramia,  ztivány.
Gonosz uzsorái,  bostuálló.  Gonoss  akarat,  indulat,  cse-
lekedet  ,  tétel.  Gonosz  lélek.  Gonosz férj,  gonosz  fele-
séi).  Gonosz  kutya  ,  ám.  harapós.  Gonosz  bika ,  ökör,
ám.  öklelös.  Gonosz  király  nyomát  sok jámbor  követi.
(Km.)  Az  erkölcsi  ért.  vett  rósz  szónak  nagyobb  fo-
kozatát  jelenti,  s  az  emberi  szabad  cselekedetekre
vonatkozva  jelent  oly  embert,  ki  az  erkölcsi  vagy
polgári  törvényeket  szándékosan  és  nagyban  vagy
némi  rögzöttséggel  sérti.  Átv.  ért.  mondatik  lelketlen
és  elvont  tárgyakról  is ,  melyek  hántást,  sérelmet,
kártételt  foglalnak  magukban.  Gonosz  eredet.  Gonosz
hir.  Gonosz  eredetnek,  gonosz  a  vége.  (Km.)  Gonosz
hir  szárnyon  jár,  létfut,  senkit  nem vár,  elüti  a ment-
séget.  (Km.)  Gonosz  idS,  gonosz  szél,  gonosz  etapét.
Köz  beszédben  néha  lágyabb  ért.  bír,  s  ám.  csinta-
lan,  hamis, dévaj,  kópé.  Gonott  kis  leány.  Gonosz  el-
mésség,  beszéd,  tréfa.

GONOSZ,  (2),  (mint  föntebb)  fű.  tt.  gonosz-t,
tb.  —ok.  1)  Gonosz  személy , gonosz  ember.  V. ö.
GONOSZ,  mn. 2)  Gonoszság, gonosztett.  Jaj,  akik  a
gonoszt  jónak  mondjátok,  és a jót  gonosznak.  (Isai.  5.
20.  Káldi).  Akik  gonoszokkal  fitetnek  a  jókért.  (37.
zsolt.  21.  v.  Káldi).  Barátodnak  javán nem örülni  és
gonoszán  nem  bánkódni.  Nádor-codex.

GONOSZ AKARÓ , (gonosz-akaró)  ősz.  fn.  Sze-
mély , ki  arra  törekszik , hogy  javunkat  akadályozza
vagy  kárunkat  eszközölje,  s  ártalmunkra  legyen.

GONOSZÁN,  (gon-osz-an)  1. GONOSZUL,  ih.
09
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GONOSZBÍT,  (gon-osz-b-ft)  Uh.  m.  gonotnbit-
ott. Talajdonképen  :  gonoszabbá  tesz.  A Tatrosi co-
dexben  gonottbejt,  ám. botránkoztat,  (scandaliaat).

GON08ZBÓLAT,  (gon-osz-b-úl-at)  fa.  tt.  go-
nonbólatot.  A  Tatrosi  codezben  ám.  botrány,  (scan-
dalum).  V.  ő.  GONOSZBÍT. Innen gonottbóUatni  ám.
acandaliaari.

GONOSZD, paszta  Tolna  megyében; helyr. Go-
nottd-on,  —rá, —ról.

GONOSZINDULATÚ,  (gonosz-indulató)  ős*,
mn.  Szándékosan  sérteni, bántani, kárt  tenni  akaró,
törekvő.

GONOSZÍT,  GONOSZIT,  (gon-osi-ít)  áth.  m.
gonottU-ott,  htn.  —m  v.  —ám.  Gonoszszá  tesz, go-
nosz  indulatot  csepegtet  valakibe.  Valakit  folytonoi
ingerlét,  kegyetlenség  által  gonotitíani.  Rótt  példa,
bittatát,  ígéret  által  gonottttani.

GONOSZKODÁS,  (gon-osz-kod-ás)  fa.  tt.  go-
nottkodát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki go-
noszkodik.

GONOSZKODIK,  (gon-osz-kod-ik) k. m. gonon-
kod-tan, —tál, —ott.  1) Gonosz  tetteket visz vég-
hez.  Y.  ö.  GONOSZTETT.  2) Lágyabb  ért  csinta-
lankodik,  dérajkodik.

GONOSZLÉLEK,  (gonosz-lélek)  ősz.  fa.  Ör-
dög.  Atv.  ért  bűnre  ösztönző  inger,  indulat  Oonott-
lélek  vitte  reá.

GONOSZNYELVÜ,  (gonosz-nyelvű)  ősz.  mn.
Rágalmazó,  becstelenitő,  másokat  rútul  megszóló,
Incskos,  mocskos,  csörfös  szájú.

GONOSZODÁS,  (gon-osz-od-ás)  fa.  tt.  gono-
tzodát-t,  tb.  —ok. Gonoszszá  levés, gonoszszá vál-
tozás.

GONOSZODIK,  (gon-osz-od-ikj  k.  m. gonottod-
tam, —tál,  —olt.  Gonoszszá  lesz,  gonoszszá  válik,
változik.  V.  ö. GONOSZ.

GONOSZSÁG,  (gon-osz-ság) fa. tt  gonotttág-ot.
1) Belső  hajlam,  tulajdonság,  ösztön, melynél fogva
valaki  gonosz  cselekedetekre  hajlandó.  Kitört  belőle
a  gonotttág.  Éten  emberben  tok  gonotttág  lappang.  2)
Gonosz  cselekedet, gonosz  tett Gonotttágot  elkövetni.
V.  ö. GONOSZTETT.

GONOSZSÁG08,  (gon-osz-ság-os)  mn.  tt.  go-
notuágot-t  v.  —át, tb.  —ok.  Gonoszsággal  teljes,
gonosctettekre  felette  hajlandó,  igen  gonosz.  A  go-
notudgot  bolondnak  élete gonottb  át  S halálánál. (Jéz.
Sir.  fia.  22.  12.  Kaldi).

GONOSZSZIVÜ,  (gonosz-szivü)  ősz.  mn. Kinek
gonosz szíve van, ki  másnak jót  nem kíván, sőt  roszat
akar; ki  más  baján  nem csak  nem  könyörül, hanem
némi  kárörömét leli  benne.

GONOSZSZIVÜSÉG,  (gonosz-szivűség) ősz.  fa.
Gonoazszívre  mutató  erkölcsi  tulajdonság,  cselek-
vésmód.

GONOSZTÉT,  1. GONOSZTÉTT.
GONOSZTÉTT, (gonosz-tett)  ősz.  fa.  Sérteni

kívánó  indulatból, ártani  késztető  ingerből  véghez-

vitt  tilos  cselekvény.  A  bűntől  abban  látszik  külön-
bözni,  hogy  ez az isteni,  a  gonosztett  pedig  át  em-
beri  büntető törvény  megszegését jelenti. Egyébiránt
a  gonontelt  és  bUntett  rokonérteimnek  gyanánt  is
használtatnak.  '

GONOSZTEVŐ, (gonosz-tevő)  ősz.  fa.  Gonosz-
tettet  elkövető  személy;  elvetemedett  erkölcsü  em-
ber.  Jogtani  ért  szabad  akaratu  elkövetője  oly  tilos
cselekvénynek,  mely  fenyitő  boszuállást  és  bünte-
tést  vonz  maga után.  A  gonottfevöket  börtönbe  tárni,
elitélni.

GONOSZUL,  (1),  (gon-osz-úl)  önh.  m.  gono-
trilt;  1.  GONOSZODIK.

GONOSZUL, GONOSZUL, (2), (gon-osz-úl) ih.
Gonosz módon; ártani  szándékozó akarattal.  Gonottul
megtértem,  megkárorUani  valakit.  Oononul  vituaéhti
mát  büodalmával.  V.  ő. GONOSZ.

—GONYA,  ősz vetett  képző,  galagonya  és  bur-
gonya (=  bur-og-ó-nya)  szókban.

GÓR,  1)  hangutánzó  gyök,  melyből  gordó,
gordon,  goromba,  goru'erednek.  A  vastag, durva,
nyers, erős  hang  és  tulajdonság  fogalmai  rejlenek
benne.  2) Egy  a  vékonyhanga  gör  gyökkel,  honnan
gornyad  (görnyed),  gomad  (görzsed),  gorba,  gttrba
(görbe)  származnak.  Rokon ez utóbbiaknál  a  korhad
ige  gyökével.

GÓR,  (1), mn.  tt  gór-t,  tb.  — ói.  1)  Nagy,
magas, felnyúlt,  hossza  lábú,  hosszú  nyakú.  Gorfa,
górmadár.  Rokon  a  magyar  gar,  hóri  (horgas),  héber
ín,  Tin,  lírt ,  szanszkrit giran  (hegy), orosz, illír
gora,  tót  hóra,  hőre  szókkal.  2)  Mondják  bizonyos
tyúkfajról,  melynek  fel- és  visszaálló,  borzas  tollai
vannak.  Górtyúk,  górctibe.  3)  Kemenesalon  ám.  csa-
ta , rövid hajú,  szőrű,  (tulajdonképen  itt  is  borzas
jelentése  van).

GÓR, (2), falu  Vas  megyében;  helyr.  Gór-ba,
—bán,  —Ml.

GÓR,  (3), áth. m.  górt.  Szór,  szétszór,  szilái.
Tiszavidéki  scó.  Octút  górni  a  tyúkoknak.  Stalmát
górni  a  tehenek alá.

GÓRÁL,  (gór-ál)  áth. Gyakran  vagy  egymás
után többet gór.

GÓRÁLÁS, (gór-ál-ás) fa. tt. górálát-t,  tb.  —ok.
Cselekvés,  midőn  valaki  górál.

GÓRÁNY,  (gór-ány)  fa.  tt.  górány-t,  tb.  —ói.
1. CZIGÁNYKERÉK.

GÓRÁS,  (gór-ás)  fa.  tt  górát-t,  tb.  —ói. Cse-
lekvés,  midőn  górunk.

GORBÓ, erdélyi  falu  Doboka megyében;  FEL-
SŐ—,  Belső-Szolnok  megyében ; MAGYAR—,  Kő
los  megyében; helyr.  Gorbó-n,  —rá, —ról.

GORBÓFÖ, erdélyi  paszta  Kolos  megyében ;
helyr.  Qorbé-ffai,  —re,  —róY.

GÓRCSIBE, (gór-csibe)  ősz.  fa.  Felborzacott  és
visszaálló  tollazatú csibe.

GÓRCSŐ,  (gór-cső)  ősz.  fa.  Nagyító látc£k\
nagyító üveg.
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GORDÁNFALVA,  helység  Közép-Szolnok me-
gyében ; helyr.  Gordánfalvá-n,  —rá,  —ról.

GÓRDIÓ, (gór-dió) ősz. fn. Legnagyobb fajú  dió.
GORDÓ,  (gor-d-ój  hangutánzó  fn.  tt.  gordó-t.

A  dudabél  kinyúló  hosszú  cső,  mely vastag  gór  han-
gon  szól.  Miskép  : bordó.

GORDON,  (gor-d-on,  rokon vele  a  hellén  %oo-
íij,  latin  ehorda)  fn.  tt.  gordon-t,  tb.  —ok.  1)  Nagy
hegedű,  melyen  a  legvastagabb,  s  legmélyebb  han-
gokat  játszák.  Máskép,  de a nagyságra  nézve  némi
módosalattal  :  bnígó,  bőgő,  barbára,  köböt.  Legmé-
lyebb  a  gordon  vagy  brugó, utána jön  a  bőgő, követ-
kezik  a gordonka  vagy  barbora  , végre  a  koboz.  2)
Festő bogács,  vadsáfrány.  (Carthamus  tinctorius).

GORDONHEGEDÜ ,  (gordon-hegedű)  ősz.  fű.
Gordonka, kis  gordon.  (Violoncello).

GORDONHEGEDÜS,  (gordon-hegedűs) ősz.  fn.
Zenész  , ki  gordonhegedün  játszik.  V.  ö.  GORDON-
HEGEDÜ.

GORDONHÚR,  (gordon-húr) ősz.  fn.  Gordonra
való  vastagabbféle  húr.  V.  ö. GORDON.

GORDONKA,  (gor-don-ka)  fn.  tt.  gordonkát.
Kisebbféle  gordon,  gordonhegedti,  barbora.  (Violon-
cello).

GORDONOS,  (1),  (gor-d-on-os)  fn.  tt.  gordo-
noi-t,  tb.  — ok.  Zenész, ki  gordon  nevű  hangszeren
játszik.

GORDONOS,  (2),  (mint  föntebb)  mn.  tt.  yar-
donot-t  v.  —át, tb.  —ok.  Festő  bogácscsal,  vadsáf-
ránynyal  bővelkedő vagy  festett.  Gordonot  kert. Gor-
donos  szövet.

GORDONOZ,  (gor-d-on-oz)  önh.  m.  gordonot-
tam,  —tál,  —ott. Gordonon játszik,  a  gordont húz-
za.  V.  ö.  GORDON.

GORDONSÍP,  (gordon-síp)  ősz.  fű.  Az  orgoná-
nak  vastag,  mély hangú  sípja.

GORDONSZEKLICZE,  (gordou-szeklicze)  ősz.
fn.  Növényfaj  a  szekliczék  neméből.  (Carthamus  la-
natus).

GORDONVÖCSÖK,  (gordon-vöcsök)  Ősz.  fn.  A
vöcsök  nevű  búvárok  egyik  faja.  V.  ö. VÖCSÖK.

GÓRÉ,  (gór-é)  fn.  tt.  góré-í.  Általán,  magasb
helyen  levő  gunyhó,  káliba.  Különösen  1)  Szőlő-,
dinnye-,  kukoriczacsőszök  gunyhója  vagy  magas osz-
lopokon  álló  őrhelye.  Vigyát,  mint  górén  a pásttor.
(Km.). 2) Magas,  szeliős alkatú  építmény  fából, mely-
ben  a  csöves  kukoriczát tartogatják.  3)  Górtyúk.

GÓRFA, (gór-fa)  ősz.  fn.  Lépcsőfogakkal  ellá-
tott , s  a  határban  felállított  rúd, gerenda,  fenyőszál,
melyről  a  csőszök  őrkerUletökre szétlátnak.

GORGÁN,  hegyek  neve  Erdélyben.
GORGONHANG,  (görgőn- vagy  gordon-hang)

ősz.  fn.  Előjön  Csokonaynál.

„Ha  ö  (t.  i.  Szerencse)  gorgouhauggal  agyarkodik
terád,

Nevesd  el  magadat.s  azonnal hátat  ad."

GÓRGYÖNGY,  (gór-gyöngy)  lásd  :  SZEM-
GYÖNGY.

GÓRINCZA,  (gór-in-cz-a)  mn. tt.  górínctát.  A
székelyeknél  ám.  hosszú  vékony  növésü,  czingárdi.
(Kriza  J.).

GÓRJ,  (gor-j)  GÓRJAD,  GORJADOZ,  lásd  :
GORNY,  GORNYAD,  GORNYADOZ.

GÓRLÁBU,  (gór-lábu)  ősz.  mn.  Hosszúlábú.
Gór lábú  gémek, gólyák.

GÓRMADÁR,  (gór-madar) ősz.  fn.  Hosszú  lábn
madár,  milyenek  a  mocsárokban  élő  gémek,  gó-
lyák  stb.

GÓRMÜKÖCS,  (gór-müköcs)  ősz.  fn.  A  mükö-
csök  neméhez  tartozó  növényfaj.  (Androsace  elon-
gata).

GORNÁCS,  (gor-n-ács)  fn.  tt.  gornáct-ot.  A  fá-
nak  elkorhadt,  (meggornyadt  v.  korhadt)  száraz  ága.
Bodrogközi  tájszó.  Kevés  módosulattal,  garnáct.

GORNY,  (gor-ny)  elvont  törzsök  ,  melyből  gor-
nyad, gornyadoz  stb. ereduck..  Vókouyuaugoii:  yüriiy.
Jelenti  az  állati  vagy  növényi  testnek  valamely  nya-
valya  v.  fájdalom  miatti  meghajtását,  lekonyulását
vagy  öszvezsugorodását.

GORNYAD ,  (gor-ny-ad)  önh. m. gornyad-tam,
—tál,  —t v.  —ott. Az állat  vagy  növény  valamely
betegség  által  meggörbed,  öszvehuzódik,  lefelé  haj-
lik.  Vékony  hangon :  görnyed.

GORNYADÁS,  (gor-ny-ad-ás)  fn.  tt.  gornya-
dát-t,  tb.  —ok. Állapot,  midőn  az állat  vagy  növény
gornyad.

GORNYADÓ,  (1),  gor-ny-ad-ó) mn. tt.  gornya-
dó-t.  Aki  vagy  ami  gornyad.  Gornyadó  beteg  ember.
Gornyadó  növény.

GORNYADÓ,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  Azon  lé,
melyben  disznóöléskor  a  véres  hurkát  kifőzték.  Más-
kép  :  fonnyadó.

GORNYADOZ,  (gor-ny-ad-oz)  önh. és  gyakor.
m.  gornyadoz-tam,  —tál,  —ott.  Folytonosan  vagy
gyakran  gornyad.  Gornyadomak  a  nap  hevétől  ellan-
kadt  növények.  Hatfájásban  gornyadosmi.  V.  ö. GOR-
NYAD.

GORNYADOZÁS,  (gor-ny-ad-oz-ás)  fn. tt  gor-
nyado*á»-t,  tb.  —ok.  Folytonos  vagy  gyakori  gor-
nyadás,  valamely  betegség,  fájdalom  miatti  görbede-
zés,  megkonyulás,  gyöngélkedés.

GORNYADOZÓ,  (gor-ny-ad-oz-ó)  mn. tt.  gor-
nyadózó-1.  Valamely  nyavalya,  gyöngélkedés,  fájda-
lom  miatt  meggörbedő,  öszvehnzódozó.  Gornyadotó
liba,  pulyka.

GÓRNYAKÚ,  (gór-nyakú)  ősz.  mn.  Hosszú
nyakú,  gémnyakú,  gunárnyakú.

GORNYASZ,  (gor-ny-asz)  mn.  tt.  gornyan-t,
tb  ok. L. GORNYATAG.

GORNYASZT,  (gor-ny-asz-t)  áth.  m. gornyattt-
ott, htn. —ni v. —avi.  1) Gornyadni  késztet, meggör-
beszt, gyöngélkedővé, huzódozóvá tesz. 2) Önh. ért  fá-
radság  , elgyöngülés  miatt  szundikál,  öszvehnzódva
aluddogál;  gyöngélkedik,  göthösködik.

69*
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GORNYASZTÁS,  (gor-ny-asz-t-ás)  fh.  tt.  gor-
nyatttát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  gor-
nyaszt

GORNYATAG,  (gor-ny-at-ag)  mn.  tt.  gornya-
tag-ot. Aki meggornyadt vagy görnyedt; gornyadozó.

GOROMBA,  (gor-om-b-a, rokonságait  1. a  czikk
végén)  mn. tt. gorombát. Általán vastag, durva, nyers,
mi  a  finomnak  ellentétetik.  Goromba pontó,  válton,
munka.  Goromba hang.  Goromba  ábrától.  Elég  nép,
ctoJc  át  ábrátata  goromba.  (Km.)  Goromba  Tették.  Go-
romba ,  mint  a pokrócz.  (Km.)  Különösen,  társadalmi
ért. műveletlen, parasztos,  az  Hiedelem  szabályai el-
len  cselekvő,  darabos  erkölcsit, magaviseletü, gya-
lulatlan,  faragatlan.  Goromb*  ember.  Minden  gomba
jó  gomba,  ctak  a* ember  goromba.  (Km.).  V.  ö.  OT-
ROMBA,

Gyökre  és  értelemre  nézve megegyezik  a román
grumba,  német grob,  Gfrobian,  régi  német gerop,  ger-
rou, holland  grove,  töt groban,  lengyel  gruby,  cseh
Kruby  (nagy),  latin  crauut,  új  latin  grouui  stb.
szókkal.

GOROMBÁN,  I. GOROMBÁUL.
GOROMBÁS,  (gor-om-bft-as)  mn.  tt.  gorombds-t

v.  —öt, tb.  —ok. Gorombaféle, gorombaforma.  Go-
rombát  navakkal  illetni  valakit.

GOROMBASÁG,  (gor-om-b-a-sag)  fn.  tt  go-
rombatág-ot.  1)  Nyers, durva,  műveletlen talajdon-
ság  ;  faragatlanság.  Gorombatág  né*  ki  a  ttemébol.
Gorombatág  a  étimére,  un.  czégéres  goromba.  2)
Nyers, durva,  műveletlen,  illetlen, bántó  cselekedet
Gorombaiágot  követni  el  valakin v.  valakivel.  E  go-
rombatágot  el  nem  tűrhetem.

GOROMBÁ8KODÁS, (gor-om-b-a-ae-kod-ás) fn.
tt  gorombátkodát-t,  tb. —ok. Goromba erkölcsi! ma-
gaviseletnek  gyakorlása.

GOROMBÁSKODIK,  (gór otn-b-a-as-kod-ik)  k.
m.  gorombdikod-tam,  —tál,  —ott.  Másokat  nyers,
durva,  faragatlan,  műveletlen  szókkal  vagy  tettekkel
sérteget; a  finom  társalgási  és  társadalmi  szabályo-
kat  megvetőleg  viseli  magát

GOROMBÁUL,  GOROMBÁUL, (gor-om-b-a-ül)
ib.  Goromba módon, azaz  durván, nyersen,  faragat-
lannl,  a  finom  társalgás  és  erkölcsök  szabályai  ellen.
Gorombául  benéTni,  nólUani  valakit.  Gorombául
felelni.

GOROSZLÓ,  KIS—, NAGY—,  falvak  Közép-
Szolnok  megyében;  MAGYAR—,  Kraszna  megyé-
ben ; helyr.  Goronl6-n, —rá, — ról.

GORSA, a  Nádor-codezben  talán  ám.  gtna.
GÓRSZÉM,  (gór-szém)  ősz.  fh.  Nagy,  kidudo-

rodott szem.
GÓRSZÉM Ü ,  (gór-szémü)  ősz.  mn.  Nagy, du-

dorodott  szemű.
GÓRSZILÉNE,  (gór-sziléne)  ősz.  fn.  Növény-

fej  a  szilének  neméből.  (Silene  longifera).
GÓRTIK,  (gór-tik)  1. GÓRTYÚK.
GORTVA,  paszta  Gömör  megyében;  helyr.

Gortvá-n,  —rá, —ról.

GÓRTYÚK,  (gór-tyúk)  ősz.  fa.  Nagy  fajú  bá-
bos tyúk,  tarka  és jobbára  borzas toUazattal, innen
máskép  : bonattyM,  mely  többnyire  kopasznak,  fél-
meztelennek  látszik.

GORZÓPALVA,  helység  Közép-Szolnok  me-
gyében ; helyr.  Gor*ofalvá-n,  —ró, —ról.

GORZS,  (gor-zs) fn.  tt  gont-ot. A székelyeknél
ám.  cserebogár.  Hihetőleg gordós  vagy  brúgó  hang-
jától.  Máskép gattó  és gozstt,  azaz garuó  v.  gorttó.

GÓSNYA,  (kóros nya?) fa. tt  gótnyát.  Székely
szó. Legsietőbben  harapódzó  fene.  (Kriza J.).

GOSZ,  elvont gyök  és GOSZT,  (gosz-t)  elvont
törzsök,  1. GOSZTÁNY.

GOSZTÁNY,  (gyöke  : gon, megegyezni látszik
a hellén  x««|o»  [hasítom,  széthasítom,  szétválasztom;
apróra  dörzsölöm], héber  Jlá  [elvág, elszakít, elhord],
szanszkrit  kan  [hasít]  szókkal,  továbbá  a  magyar
gun  [gasztony],  kiüt  [kusza, kuszái,  knsztora] gyö-
kökkel  stb.)  fa.  tt  gontdny-t,  tb.  —ok.  Heltainál
előforduló  régi  szó,  ám.  arany  szem, arany  porond.
Oly  nép  aranyakat, oly nép  nmeket  ét  gotttányokaí
találó  a  fövényben.  (Heltai M. Kron.  1.  R).

GOTFRID, (a német Gott  és Priede  szóktól  ere-
dett)  férfi  kn.  Godofridus.  Gottfried.

GOTH, GÓTH,  (1),  fa.  tt.  góth-ot.  Jelent  egy
régi  germán  származású  népet  vagy  ezen  népből
egyes  embert  Gothok  vándorláta.

GOTH,  GÓTH,  (2),  mn.  Góthoktól  származó,
góth  modorú.  Goth  építettet,  goth  rendtter  át  épiUt-
ben,  goth  ivek,  goth  irat  stb.

GOTHÁRD, (1), 1. GOCSÁRD, KOCSÁRD.

GOTHÁRD,  (2), Szent—,  mezőváros Vas me-
gyében; helyr.  Gothárd-on,  —rá, —ról.

GOTHÁTJA,  erdélyi  fala  Hányad  megyében;
helyr.  Gothátjá-n,  —ró, —ról.

GÖTHÖS,  gömöri tájszó,  1.  GÖTHÖS.
GÖ,  gyökelem,  melyből  gOb, göct,  göcs,  gSd(ör),

göm(\>),  gór  közvetlen gyökök,  és  ezek  nagy  szapo-
raságu  származékai  erednek.  Megvan  ezen  gyök  a
gSb,  göb&ly  (gö-öb),  god,  gödény  (gö-öd),  gölye  (gö-
ö'ye),  gönye  (gö-önye),  göt  (gö-öz)  szókban  is.  Mind-
ezekben  a gömbölyüség,  kerekség  vagy  kanyarodás,
csavarodás  vagy  dudorodás  fogalma  rejlik.  Rokon,
sőt  több szavainkban ugyanazon értelmű a mélyhanga
go,  pl.  gömb,  gomb,  gömbSlyeg,  gombolyag,  görnyed,
gornyad  stb.  V.  ö. GO.

GÖB,  (gö-b v.  g-öb)  fa.  tt. göb-öt.  Általán  je-
lent  öszvehnzott,  gömbölyödött testet,  különösen  1)
púpot,  kinövést, dudort az  állati vagy növényi  testen.
Rokon  a  héber 31  (dudorodás;  hát;  boltív  stb.), OÍ

(gödör, árok),  latin gibbut,  olasz gobbo, hellén xvnro?
szóval.  Idetartozók a magyar  gab, géb, gib  gyökök  is.
Mint  törzsök  megvan  a  gObre,  göbSr,  göbörodik  szár-
mazékokban.  2)  Természeti  hangot, mely a  göbbed,
gob'en  igékben góbé, gSbect,  gObedék nevekben  létezik.
V.ő.GÖBBEN.
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GOB, (gö-öb)  elvont  gyök,  melyből  giSböd  és
gSböly  származnak.  Bókon  a  göb  szóval, s jelent du-
dorodást,  különösen  hasat.  V.  ö. GÖBÖD.

GÖBBED,  (göb-ü-ed = göb-b-ed)  m.  göbbed-
tem, —tél, —élt.  L.  GÖBBEN.

GÖBBEDÉZ,  (göb-b-ed-óz)  önh.  m.  göbbedéz-
tem, —tél, —étt.  Merüldöz,  ami göbögő  hanggal me-
rül  el.  V. ö.  GÖBBEN,  GÖBBENT.

GÖBBEN,  (göb-ü-en  =  göb-b-en)  önh. m.  gSb-
ben-t.  Tájszó,  s  ám.  mély  vízbe esik,  belemerül, s
mintegy  göb  hangot  hallatva  lebukik.

GÖBBENES,  (göb-b-en-és)  fn.  tt.  göbbenés-t,  tb.
-ék.  Göb hanggal  elmerűlés.

GÖBBENT,  (göb-b-en-t)  áth. m. göbbent-éll. Be-
merít  valamit,  ami aztán  göb  hanggal  merül  el.

GÖBE,  (göb-e, azaz  göbő)  fn.  tt.  göbét.  1)  Tál
a  Danán  ám.  kibérelt  kocza  v.  eme  disznó,  melyet
hizlalásra  szántak,  gönye.  2)  Székelyföldön  ám.  a
TÍZ  által  a  folyam  medrén ásott  gödör,  melyben  a
víznek  hirtelen  mélysége, göbbenése  van.  A  Hegyal-
ján :  göbedék.  Héberül, mint  föntebb  láttuk,  3Í  szinte
ám.  gödör.

GÖBECS,  (göb-ecs)  fn.  tt.  göbecs-ét.  Puskába
való  apró  golyócska,  srét,  sörét.

GÖBECS,  (göb-e-ecs)  fn.  tt.  gSbécs-ét.  Kövecs,
kavics,  a  folyók  medrében.  Göbécscsel  meghordani  az
utakat.

GÖBÉCSE, (göb-e-ecs. e) tt. göböcsét; 1. GÖBECS.
GÖBÉCSÉL,  (göb-e-ecs-él)  áth.  m.  göbécsél-t.

Göbécscsel  meghord,  megtolt,  Göbécselni  az  utakat.

GÖBÉCSÉS,  (göb-e-ecs-és)  mn. tt.  göbécsés-í  v.
—ét,  tb.  —ék.  Göbécscsel  bővelkedő,  vagy meghor-
dott,  megtöltött.  Göbécses  vízmeder.  Göbécses  ttdoar.
Göbécses  országút.

GÖBECZ,  (göb-ecz)  fn.  tt.  göbecz-él.  A  vízme-
derben  a  víz  sebes  folyása  által  vájt  kisebb  gödör.
Kriza  J.  gyűjteménye  szerént  :  Ifikkenős  gödör  a  kis
patakokon,  melyet vízmeritö  helyül  készítenek.  Szé-
kely  szó.  V.  ö.  GÖBBEN,  GÖBE.

GÖBEDÉK,  (göb-ed-ék)  fn.  tt.  göbedékét.  L.
GÖBE  2).

GÖBHAL,  (göb-hal)  ősz.  fn.l.  DÖRGICSE,  (1).
GÖBÖCZ,  1. GÖBECZ.
GÖBÖD  v.  GÖBÖD, (göb  öd)  áth.  m.  göböd-

lem, —tél,  —Sít.  Székely  tájnyelveu  ám. öklével dő-
löd,  döfól.  Kriza  J.  gyűjteménye  szerént  általában  is
ám.  üt,  sújt,  megrak.  Egy  darab fával  jól  meggöböd-
ték.  Addig  keveri, göbödi,  kavargatta  a  szapora  firist
kézivel.  Székely  népmese.

GÖBÖLY,  (gőb-öly)  fn.  tt.  gSbSly-t,  tb.  — ők.
1)  Hizlalt  szarvasmarha.  2)  Hizlalt vagy  vágószékre
szánt  marhákból  álló  csorda.  Göbölyt  hajtani  a vá-
sárra.  V.  ö. GÖB.

GÖBÖLY JÁRÁS,  (1),  (göböly-járás)  ősz.  fn.
Út, mezöség,  melyen a  vásárra  hajtott gőbölyök men-
nek.  Ily  különös  gőbölyjárás  van  a  Szemczre  hajtott
marhák  számára  az  érsckujvári  határon.
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GŐBÖLYJÁRÁS,  (2),  puszta Fejér  megyében;
helyr.  Göbölyjáráf-on,  —rá, —ról.

GÖBÖLYMEZÖ,  puszta  Pozsony  megyében;
helyr.  GSbölymetö-n,  —re,  — rSl.

GŐBÖLYÖKÖR,  (gőböly-ökör)  ősz.  fn.  Vágó-
székre hizlalt  ökör.

GÖBÖLYÖS,  (gőb-öly-ös)  fn.  tt.  gSbSlyös-t,  tb.
—Sk.  1)  Göbölyöket  őrző vagy  hizlaló.  2)  Gőbölyö-
ket  hajtó,  máskép  :  hajteár.

GÖBÖR,  (göb-ör)  elvont  törzsök,  melyből  gObS-
rödiíe,  göbörödés  szók  erednek.  Jelent  öszvehuzódott,
merevült,  fagyott  valamit.  Rokon  vele  giber,  továbbá
gömb, gömbSr,  gömbölyű,  s  ennél  fogva  kerekdedet,
dudorodottat  is  teszen. Idegen nyelvben  rokon vele  a
finn kipera v. kitppyrO,  v. leiverá, ám. görbe. V.  ö. GÖB.

GÖBÖRÖDÉS,  (göb-ör-öd-és)  fn. tt.  göbörödés-t,
tb. —ék. Valamely  testnek  fagy  általi megmerevedé-
se,  öszvezsugorodása.

GÖBÖRÖDIK,  (göb-ör-öd-ik) k. m.  göböröd-t«m,
—tél,  — ott.  Fagytól  hirtelen  megmerevedik,  öszve-
huzódik.  Meggöbörödik  a  tár.

GÖBÖS,  puszta  Soprony  megyében; helyr.  Gö-
böi-ön, —re, —rSl.

GÖBRE,  (göb-ör-e)  fn.  tt.  göbrét.  Gömbölyű,
dudorú  kis  fazék,  kis  csupor. Tájszó.  Közönségeseb-
ben  megfordítva  bögre;  palóczosan  és  mályusíol-
diesen  :  bégre. V.  ö. GÖB,  GÖBÖR.

GÖCS,  (gö-cs)  fn.  tt.  göcs-öt.  A  simaságnak,
laposnak  , egyenesnek  ellentéte;  kiálló, kidudorodó
valami, pl. bog,  csomó , domb,  hant,  rög,  göröngy.
Göcs  áfán.  Göcs  a  fonalon,  madzagon.  Göctök  az
úton.  Göcsöt  kötni,  megoldani.

GÖCS,  erdélyi  falu  Csikszékben;  helyr.  G'öet-
ön,  —re,  —r'ól.  Patak  neve  is  Erdélyben.

GÖCSEJ,  (göcs-ej)  fn.  tt.  Göcsej-t.  Szála várme-
gyének  egyik  hegyes,  dombos,  egyenetlen  vidéke,
járása,  melynek  lakosai  sajátságos  tájszólánsal  élnek ;
pl.  némely  ragokat  még  eredeti  alakjokban  kötnek  a
szókhoz, a hangrendszerre való minden tekintet nélkül,
pl.  kert-ho = kert-hoz,  (nem :  kert-hez),  kert-ná =
kerl-nál,  (nem: kert-nél),  kapá-ve = kapá-vel,  (nem :
kapá-val,  Torkos  Sándor);  tzuomd-nek =  szalmá-nek,
(nem  : szalmá-nak, Vass  József)  stb.  így  találjuk  a
régi  halotti  beszédben  is :  halál-nek,  (nem :  halál-
nak), pokol-nek  stb.

GÖCSEJI,  (göcs-cj-i) mn. tt.  göcstji-t,  tb. —ék.
1)  Göcsejről  nevezett.  Göcseji járás,  göcseji  szolga-
biró.  2)  Göcsejben  divatozó.  Göcseji  szojárás,  beszéd-
mód  , magyarság.  3)  Göcsejből  való.  Göcseji  ember.
V.  ö.  GÖCSEJ.

GÖCSEJSÉG,  (göcs-ej-ség);  1. GÖCSEJ.
GÖCSFÜ,  (göcs-fü)  ősz.  fn.  A  földeken  vadán

termő , göcsös  szárú  növény  , a  barmoknak  kedves
eledele.  (Sperpula  arvensis).

GÖCSINDA,  (göcs-inda);  1. GÖCSPÜ.
GÖCSKERESÉS,  (göcs-keresés)  ORZ.  fn.  Átv.

ért.  Cselekvés,  midőn  valaki  szándékosan nehézsége-
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két keres, aprólékos  kifogásokat  teddegel,  vagy  mint
mondani  szokás, a kákán  is  csomót keres.  Máskép :
hajszálhasogatás.

GÖCSÖB,  (göcs-ör)  fa.  tt.  gSe»Or-t,  tb.  —itk.
Bőg, göröngy, megcsomósodott,  kidudorodott része
valamely  testnek.  Átv. ért.  öszvezsugorodott,  meg-
görbedt  hátú, pl. rósz  ló, gebe.  Megfordítva  : rögöcs.

GÖCSÖRE,  (göcs-ör-e)  mn. tt.  gSctörét,  l.  GÖ-
CSÖR, átv. ért.

GÖC8ÖRÍT,  GÖCSÖRIT,  (göc»-ör-ft)  áth.  m.
göctörít-étt,  htn.  — ni  v.  —eni.  Csigáz,  szorít, gö-
csörré, zsugorodottá tesz.  Göcsöríteni  a  lovat  kopla-
lá»  ét  erős  munka  által.  Átv. ért. szegedi  tájszóláa
szerént:  (házasságra)  kényszeríteni  valakit,  pl.  a
leányt  erőszakkal  férjhez  adni.

GÖCSÖBÍTÉS, (göcs-ör ít-és) fa. tt.  gSctürUét-t,
tb. —ék.  Cselekvés,  midőn  valamit vagy  valakit gö-
csörítnek.

GÖCSÖRÖDIK,  (göcs-ör-öd-ik)  k.  m.  göcsöröd-
tem, —tél,  —Stt.  Elsoványodik,  meggörbed;  teste
göcsös, görnyedt  leszen.

GÖCSÖRT,  (göcs-5r-t)  fa.  tt.  göeiSrt-m.  1. GÖ-
CSÖB.  A  vég  t  bővelkedő  betű,  mint  a  csoport, ru-
bint, forint  stb.  szókban.

GÖCSÖRTÖS,  (göcs-ör-t-ös) mn.  tt  gOctOrtífs-t
v.  —ét, tb.  —ék.  Kemény  rögekkel  teljes, töretlen,
göröngyös, hantos, darabos,  rázós.  G&störtiSt  út. V. ö.
GÖCSÖR.

GÖCSÖRTÖSÖDIK,  (göcs-ör-t-ös-öd-ik)  k.  m.
göctörtösöd-íem,  —tél,  —Stt.  Göcsörtössé  lesz,  meg-
rögösödik,  göröngyösödik.  A  /eltiport  tár  hirtelen
fagy  által  meggöctörtötVdik.  -

GÖCSÖS, (göcs-ös)  mn. tt  göctöf-t  v.  —ét,  tb.
—ék.  Göcsökkel  bővelkedő,  csomós,  egyenetlen,
bnczkós.  Göcsös bot.  Rokon  vele  : görcsöt.

GÖCSÖSÖDIK,  (göcs-ös-ödik)  k.  m.  göetSsöd-
tem,  —tói, —ott. Göcsössé lesz,  csomósodik, buczkó-
sodik.  Göcsösödik  a  vén fa.  Göcsösödik  a  potdorját
kenderből  kéttülS  fonal.

GÖCSVIRÁG,  (göcs-virág)  ősz.  fa.  1.  BODON-
PÓT.

GÖCZ, hangutánzó,  melyből  göcsög,  göctogét,
göctke  stb.  származnak.  Rokon a  döct  (döczög,  dö-
czögés)  gyökkel,  és a  töty,  i»Uy  hangutánzóval.

GÖCZ,  erdélyi  falu  Doboka  megyében; helyr.
Göct-ön, —re,  —röl.

GÖCZKE,  (göcz-ke) fa.  tt  göcxlcét.  Lik, gödör,
kátyol  ás  útban,  melyen  a  kocsi  göczög,  döczög,
zötyög.

GÖCZKÉS,  (göcz-ke-és)  mn.  tt  göc*kés-t  v.
—ét, tb.  —ék. Likacsos, gödrös,  döczögős,  zötyögős.
Göctkés  utak,  követetek.

GÖCZKESÉDIK, (göcz-ke-es-éd-ik)  k.  m. göct-
kétíd-íem,  —tél,  —üt. Likassá,  gödrössé, döczögössé
lesz.  EtS  után,  tok  mekérjáráttól  meggSetkétedik  ős út.

GÖCZÖG,  (göcz-ög) önh. és gyakor.  m.  göctög-
tem,  —tél,  —Stt.  1)  Döczög,  zötyög  a  Ukacsos,

gödrös  utón  a kocsi, szekér.  2)  Öregesen,  mintegy
göct-gtics  hangot  hallatva  nevet  Ez  értelemben  ro-
kona a  vastaghangu  :  kactag.

GÖCZÖGÉ8,  (göcz-ög-és)  fa.  tt  gücfögés-t,  tb.
—ék.  1) Kocsinak,  szekérnek  döczögése, zötyögése,
midőn  likba, gödörbe  bukkan.  2)  Öreges nevetés.

GÖD,  (1), elvont gyök ,  melyből  gSdSr,  gSdrSt
szók,  s  több  helynevek  erednek.  Eredeti  értelme,
lyuk,  árok,  verem,  s egy  a  ged  gid  gyökkel,  különö-
sen  pedig  a héber ml  szóval,  melynek jelentése :
elttakasnt, elttakgat,  B  innen: ."Pl  ám. folyóv/z  partja
(ripa,  sic dicta, quia  contínuo  aquae  aflfluxu  ablnitnr
ét  avellitnr.  Simon  és  Eichorn  héber  szókönyve), to-
vábbá  ide  tartozik 111 (kerít,  körülkerít)  is.  V. ö.

GÖDÖR.
GÖD,  (2), paszta  Pest megyében;  helyr. G9d-

on,  —re,  —rSl.

GÖD,  (gö-öd) elvont gyök,  létezik a  jíídA>y szó-
ban ,  mely  nagy  begytt, gőgű  v.  gégéjfi  madarat je-
lent ,  s  innen  valószínűleg  göd  egy  a gSg  főnévvel.
V.  ö.  GÖDÉNY.

GÖDÉ,  (göd-e) 1. GÖDÖLYE,  GIDA.
GÖDÉNY,  (gőd-ény)  fa.  tt  gSdény-t,  tb.  —A.

A  legnagyobb  vizi  madarak egyike,  melynek kanalas
nyaka  alatt  erszényforma  nagy  bögye  (gőgje) van,
fiai  számára  eledellel  és  itallal  megtöltve.  Innen a
telhetetlenség  és  torkosság  képjele.  /«*»'*, mint a  gö-
dény.  (Km.).  Nagytorku  gSdtny.  (Pelicanos  onocro-
talus).

GÖDÉNYHÁZA,  falu  Ugocsa megyében; helyr.
Gödényhátd-n, —rá, — ról.

GÖDÉNYTOBKU, (gödény-torkú) ősz. mn. Átv.
ért  iszákos,  nagyiható.

GÖDÖLÖ,  GÖDÖLLŐ,  mv.  Pest  megyében;
helyr.  GMWfrn,  —re,  —röl.

GÖDÖLYE,  (göd-őly-e)  fa.  tt  gödölyét.  Kecs-
kefi,  kis  kecske,  melyet a magyar  gid, ged, gida szik-
kal  hívogat,  szólongat;  gyöke  rokon  a  héber m
(gedi  v.  gdi), angol  kid, svéd  lődd,  német Kitté  szók-
kal,  s megvan a latin  hoed-(«s)  névben is. V. ö. GED,
GID.

GÖDÖLYEAKOL, (gödölye-akol) ős*, fa. Akol,
melyben  gödölyéket  tartanak,  nevelnek.

GÖDÖLYEBÖR, (gödölye-bőr) ös«. fa. Gödölye-,
vagyis  fiatal  kecskebőr,  nyers vagy  kikészített  álla-
potban.

GÖDÖNY,  paszta  Zemplén  megyében;  helyr.
GSdöny-be,  —ben, —böl.

GÖDÖR,  (1), (gőd-ör,  talán  rokon közelebb a
héber  HTl!  [eleven kerítés],  arab  gadar  szókkal);
hangugrató  fa.  tt.  gödröt  v.  gödört,  tb. gödrök.  1)
Általán,  a  földbe  ásott  mélység,  nyilas,  lyuk.  Gödröt
ami,  behányni,  betölteni.  Sáros  utón a  kerekek  gödrö-
ket  csinálnak.  Sárgödör,  stemétgödör.  Gödörbe  buk-
kanni,  etni.  Sirgödör.  V.  ö. VEREM.  2)  Akármely
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mélyedés  a  test  felszínéről  befelé,  legyen  az  mester-
séges  vagy  természeti.  GVdrVk  át  arctan.  AllgSdör.
Gödrök  a  két fején.  Mellgödör.  StemgSdSr.  SeívgVdSr.
Hatgödör.

GÖDÖR,  (2),  falu  Vas,  és  puszta  Bars megyék-
ben ; helyr.  GSdSr-be,  —ben,  —Ml.

GÖDÖRHÁZA,  falu  Vas megyében  ; helyr. Gö-
dörhátá-n,  —rá, —ról.

GÖDÖRRE,  (göd-Ör-ke)  fn.  tt.  gödörkét,  lásd  :
GÖDRÖCSKE.

GÖDRE,  mváros  Baranya  megyében;  helyr.
GVdré-n,  —re,  —rö'l.

GÖDRÖCS,  (göd-Ör-öcs) fn. tt.  gödröciöt.  Lásd :
GÖDRÖCSKE.

GÖDRÖCSKE,  (göd-ör-öcs-ke)  kicainyezö  fn.
tt.  gödröcikét.  Kis,  apró  gödör,  milyen  pl. némely
mosolygó  vagy  nevető  arczán  látható.  Szépiég  göd-
röcskéi.

GÖDRÖCSÖS,  (göd-ör-öcs-ös)  mn.  tt.  gSdrScsö-
tet.  Sok  apró  gödrös.

GÖDRÖS,  (göd-ör-ös)  mn. tt.  gSdröt-t  v.  — ét,
tb.  —ék.  Gödrökkel  bővelkedő.  Gödrös  utak.  Gödrös
legelők.  GiSdrSs  moctárok,  folyók.

GÖDRÖZ,  (göd-ör-öz)  áth. m. gSdröz-tem,  —tél,
—ott.  Gödrössé  tesz,  valamely  területen,  vagy  test
szinén  gödröket  ás,  alakít.  Öregség  ránctai  gödrözték
oretáját, hiába csipkén  zsugorodott  száját.  (Gyöngyösi).

GÖG,  (1),  (gö-ög,  rokon vele:  gége)  fn.  tt.  gög-
St.  1)  A  torok  felső  része,  mely  több porczogókból
áll,  és  sok  embernél csomó gyanánt kidudorodik. Köz
nyelven:  Ádám  almája.  (Larynx).  2)  Átv.  ért.  felfu-
valkodás,  másokat  lenéző,  s  magát  mindenek  fölé
emelő  kevélység.  Nagy,  kiáühatallan  gSg.  Űri  vagy
parant  gSg.  GSggel  bestélni,  felelni.  Ez  utóbbi érte-
lemben  rokon vele  a  héber  :  Í1NJ,  ~'J.

GÖG,  (2),  hangutánzó, gSgicse, gögicsél  szókban.
Rokon  vele  gögy,  gagy.

GÖGFÉDÜ,  (gög-fédü)  ősz.  fn.  Porczogós  fedő
a  légcső  nyilasán,  nehogy  az  étel  vagy  ital  belecsu-
szamodjék.  (Epiglottis).

GÖGICSE,  (gőg-ics-e)  fn.  tt.  gSgieséí.  Kis  gyer-
mek  hangicsolása,  midőn  beszélni  kezd, gagyog, gö-
gyög.  .,

GOGICSEL,  (gőg-ics-e-el)  önh.  m.  gSgicsél-t.
Mondják  kis  gyermekről,  midőn  egyes  bangók  kiej-
tésére  nyelvét  erőteti.

GÖGICSÉLÉS,  (gőg-ics-e-el-és)  fn.  tt.  gögicsé-
lés-t,  tb.  —ék.  Kis  gyermeknek  beszédben!  erőkö-
dése,  gögyögése,  gagyogása.

GŐGÖS,  (gőg-ös)  mn.  tt.  gögos-t  v.  — ét,  tb.
— ék.  1)  Vastag,  kidudorodott torkú,  bögyü.  Gőgös
gödény.  2)  Átv.  ért.  felfuvalkodott,  másokat  lenéző,
magát  feltoló  ember, ki  tudniillik felduzzasztja,  kidu-
dorítja  gőgjét.  Hasonló  átvitt  értelműek:  begyen,  tor-
kos, nyakas, fejes,  stájas  stb.

GÖGÖSKÖDIK, (gög-ös-köd-ik) k. m.  gSgSsköd-
—tem,  —tél,  —Ott.  Átv.  ért.  felfuvalkodva  kevély-
kedik,  dagályoskodik.

GŐGÖSSÉG,  (gőg-ös-ség)  fn.  tt  göjösséy-ét.
Magát  felfuvó,  másokat  lenéző kevélység.

GÖGSÍP,  (gőg-síp)  ősz.  fn.  Az  emberi  és  állati
testben  azon porczogós  cső, mely a torokból  a tüdőbe
nyúlik,  és  melyen az életre  szükséges  levegő a tüdőbe
tolul,  s  onnan ismét  rószanyomódik.  (Trachea).

GÖGSÍPGYULADÁS,  (gőg-síp-gyuladás)  ősz.
fn.  Gyűladás  a gögsípban.  (Angina  trachealis).  V.  ö.
GYULADÁS.

GÖGSÍPMETESZ,  (gőg-síp-metesz)  ősz. fn.  Se-
bészi  eszköz,  a  gögsíp  felnyitására.  (Tracheotomus).

GÖGSÍPMETSZÉS ,  (gőg-síp-metszés)  ősz.  fn.
Sebészi  műtétei,  midőn  a  kóros  gőgsípot  bevágják.
(Tracheotomia).

GÖGSIPOLY,  (gög-sipoly)  ősz.  fn.  Sipolyféle
bántalom  a  gőgben.  V.  ö.  SIPOLY.

GÖGSÍPSÉRV,  (gőg-síp-sérv)  ősz.  fn.  A  sok
mássalhangzó  s  különösen  két  s  betű  miatt kellemet-
len  hangzatú lévén,  inkább külön használtassék ekké-
pcn  :  sérv  v.  sérület  a  gőgsipban.

GÖG VÉSZ,  (gőg-vész)  ősz.  fn.  A  gö'gnek  azon
kóros  állapota, midőn  aszik,  sorvad.

GÖGY,  (1).  hangutánzó gyök,  mely egy  a  gégy,
gagy  hangutánzókkal.  Innen  gögyög,  gégye'g,  gagyog
egyértelműek.

GÖGY,  (2),  fn.  tt.  gSgy-St.  Zaj,  locsogás,  fecse-
gés.  Nagy  gögygyel  házak  eleibe  kiülnek.  (Csűzi
268.  1.).

GÖGYÖG,  ígögy-ög)  önh. m. gogyog-te.m,  —tél,
—ott. A  kis  gyermekről  mondják, midőn már némely
szókat  ki  tud mondani,  máskép  : gagyog,  gögicsél.

GÖGYÖGÉS,  (gögy-ög-és)  fn.  tt. gögyögés-t,  tb.
—ék.  A  beszélni kezdő  kisdednek  szavai,  gagyogás.

GÖGYÖGET,  (gögy-ög-et)  áth. m.  gögyöget-tem,
—tél, —éti.  Csalogató  szavakkal  édesget,  kecsegtet,
csábítgat.

GÖGYÖGETÉS,  (gögy-ög-et-és)  fn.  tt.  gögytt-
getét-t,  tb.  —ék.  Valakinek  csalogató, gögyögő  sza-
vakkal  magához  édesgetése,  elcsábítgatasa.

GÖJE  v.  GÖJE,  1. GÖLYE.
GÖL, elvont  gyök  gölödény  szóban,  s  talán  gö-

Zó'dör-ben  is.  Azonos  goly  gyökkel  (golyó  szóban).
GÖLLE,  falu  Somogy  megyében; helyr.  Göl-

lé-n, —re, —röl.
GÖLNICZ,  bányaváros  Szepes  megyében;

helyr.  Gtilnict-én,  —re,  —rSl.  Folyó  neve  is'Gömör,
Szepes  megyékben.

GÖLÖDÉNY,  (göl-ő-d-ény)  fű.  tt.  giSloWny-t,
tb.  —ék. Golyó  alakú  tésztás  étel.  Máskép : gombán,
gölSdör.

GÖLÖDÖR,  (göl-ő-d-ör  vagy  talán  a  német
Knödcl-ből  módosult)  fn.  tt.  goWdor-t,  tb.  — ők.  L.
GÖLÖDÉNY.
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QÖLÖHÖS,  (göl-öh-ös) székely  szó.  L.  GÖT-
HÖS.

GÖLÖNCSÉR, tolnai  tájszó,  1.  GÖBÖNCSÉR,
GERENCSÉR.

GÖLY,  fn.  tt.  göly-t,  tb.  — öt.  Abaúji  szó, kü-
lönösen  Szépeiben  és  vidékében.  Ám.  domó,  gyürke,
kenyér gyürkéje,  púpja.

GÖLYE  v.  GÖLYE,  (göly-e  T. g«ly-e)  székely
szó. Emedisznó, misképen  : göme  T. gönye.  Tisza  vi-
dékén  :  kocxa,  túl  a Danin  :  gSbe.

GÖLYÖS,  (göly-8s) mn.  tt  gSlyto-t  v.  —ét, tb.
—ék. L.  GYÜRKÉS. V.  ö.  GÖLY.

GÖM,  (gö-m  v.  g-öm)  elront  gyök,  melyből
gömb,g9mböes,gSmböly,  gSmbSlyeg,  gömbölyű  stb.
erednek.  M  betűje  könnyebb  kiejtés  végett n-re vál-
tozik  ezen  szókban  :  göndör,  göngyöl  stb.  (V. ö. M
betű).  Rokon  közelebb  a  gom gyökkel.  V.  ö. GOM.
Hasonlít  hozzá  a  ctSm  (csömör,  csömbölyék),  és a
mélyhangu  ctom  •(csomó, csombók);  további  a köm
(kondor),  kom  (kondor);  és  a  hóm,  Mm,  hőm, (hom-
bár , bempelyeg, bömbörög).  Idegen  rokonságait, 1.
GÖMB  alatt.

GÖMB,  (göm-b)  fn.  tt.  gömb-öt.  1)  Golyó, go-
lyóbis.  2)  Valaminek  csomóelaku  feje,  vége,  gombja.
3)  Teke.  Föld  gömbje.  Éggömb.  4)  Mértani ért.  oly
tömör  test, melynek  fólszine  minden  pontjaira nézve,
egyenlő  távolságban  áll  a középponttól.  Vastaghan-
gon,  1. GOMB.

Szanszkritul  kumba, ám. körűiét,  kumbhatt,  ám.
gömb, golyó,  lapda; hellénül xvfny,  xv^oí  ám.  üreg,
vájadék;  finnül  Inemura  v.  tímura,  ám.  göndör
(=  gömdör).

GÖMBÍJ,  (gömb-íj)  ősz. fn. íj,  melyből  nyilak
helyett gömbökkel, azaz golyókkal  lődöznek.

GÖMBKERESZT,  (gömb-kereszt)  ősz.  fn.  Ke-
reszt, melynek  végei  gömbökkel  vannak  ékesítve.

GÖMBKÖLYÜ,  (gömb-kölytt)  ősz. fn. Az  arany-
és  más  Tjrczmivesek  nyomó  eszköze,  melynek  alsó
vége  gömbölyű,  s  melynek  segedelmével  az érczle-
mezekböl  gömböket, gombokat alakítanak.

GOMBKÖTŐ, (gömb-kötő)  1. GOMBKÖTŐ.
GÖMBÖ, (göm-b-ő) fn.  tt  gömbö-t. Marhabendő,

marhagyomor, melyből  a  székelyek  lantoniát  csinál-
nak. A  sertéseknél  gömböct.

GÖMBÖCZ,  (göm-b-öcz)  fn.  tt  gömböetöt.  A
disznó  megtöltött  bendője,  mint  ennivaló  vastag,
gömbölyű  hurka.  Átv.  tréfás  ért  alacson  termetű,
nagy  hasú  ember, kinek  széle,  hossza  egy.

GÖMBÖLY,  (göm-b-öly)  fn.  tt  gömböly-t,  tb.
—ők.  Valamely  testnek  kerekded, gömb-  v.  teke-
alakú  külseje,  teriméje.  Innen  lett:  gömbölyű,gömbö-

lyeg  stb.
GÖMBÖLYDED,  (göm-b-öly-ded) mn. tt  gifm-

bölyded-et.  Kerekded,  tekealakú,  gömbhöz, gömböly-
höz  hasonló, közelítő.

GÖMBÖLYEG,  (1),  (göm-b-öly-eg) mn.tt.00m-
bölyeg-ét.  Gömbölyű, kerek, gömbalaka.
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GÖMBÖLYEG,  (2),  fn.  tt.  gVmbelyeg-ét.  1)
Székelyföldön  ám.  gombolyag.  2)  Baranyában  gö-
röngy.  3)  Vág  vidékén,  néhntt  : gombócz.  Jól  lakni
gömbölyeggel.

GÖMBÖLYEGSÉG,  (göm-b-öly-eg-ség)  fn.  tt.
gSmbölyegtégét.  Tulajdonság, midőn valami  gömbölyű
alakú.

GÖMBÖLYÉK,  (gőm-b-öly-ék)  fn.  tt.  gSmbV-
lyéle-ét.  Gömbölyűvé  alakult  test;  valamint  csombo-
lyéknak  oly  testet nevezünk, mely  csomóba  van fon-
va, sodorra  stb.

GÖMBÖLYŰÉT, (göm-b-öly-g-et) átb.  és gyak.
m. gömbölyget-teni,  —tél,  —étt. Valamit  ngy  forgat,
hajtogat,  hengerget, hogy  gömbalaknvá  legyen.  Át
édes  túrót  homolykává  gümbölygetní.  A  kittakantott
tésztát  cápóvá,  kenyérré  gömbölygeíni.

GÖMBÖLYGETÉS,  (göm-b-öly-g-et-és)  fn.  tt
gömbOlygetft-t,Ü>.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valamit
gömbölygetfink.

GÖMBÖLYÍT,  (göm-b-öly-ít)  áth.  m.  gömbö-
lytt-ttt,  htn.  —ni v.  — eni.  Forgatva,  göngyölgetve
gömbölyű  alakúvá tesz  valamit Agyagból  golyót  göm-
bölyíteni.

GÖMBÖLYÍTÉS,  GÖMBÖLYTTÉS,  (göm-b-
öly-ít-és)  fn.  tt.  gVmb&yttét-t,  tb. —ék. Valaminek
gömbölyűvé  alakítása.

GÖMBÖLYKE,  (göm-b-öly-ke) fn.  tt  j»m6Wy-
két.  Kis  gömböly, kis  golyó, kis  teke.

GÖMBÖLYÖDIK,  (göm-b-öly-öd-ik)  k.  m.göm-
bölyöd-tem,  —tél,  —ott.  Gömbölyűvé alakúi,  képző-
dik.  Átv.  ért  kövéredik,  domburnvá  leszen,  dombo-
rodik.

GÖMBÖLYTAN, GÖMBÖLYTANÍTMÁNY, 1.
GÖMBTAN.

GÖMBÖLYTETÖ,  (gömböly-tető)  ősz. fn.  Épü-
letnek  gömbölyalakú  teteje,  kúptető, kúpfödél.

GÖMBÖLYŰ,  (göm-b-öly-ü)  mn.  Szoros  ért.
oly  testről  mondják,  melynek  fölszine  minden  pont-
jaira  nézve, a  középponttól  egyenlő  távolságra  áll.
Szélesb  ért. gömbalakú, kerek,  kerekded,  tekeforma.
Gömbölyű  földtekénk.  Gömbölyű  kályha.  Gömbölyű  f  ej.
Átv.  ért.  domború,  kövér, minek  szögletesen  kiálló
részei nincsenek.  Gömbölyű  áros, karok. Gömbölyű  hat.

GÖMBÖLYŰÉN,  (göm-b-öly-ü-en)  ih.  Gömbö-
lyű  formára  vagy  formán;  kerekdeden;  domborúan,
kövéren. V.  ö.  GÖMBÖLYŰ.

GÖMBÖLYÜSÉG,  GÖMBÖLYÜSÉG,  (göm-b-
öly-ü-ség)  fn.  tt  gömbölytlség-ét.  Gömbölyű  alakja,
külseje,  tulajdonsága  valaminek.  Golyó,  teke,föld
gömbölyütége.  Karok,  árét  gömbölyUsége.  V.  ö. GÖM-
BÖLYŰ.

GÖMBÖR,  (göm-b-ör)  elvont  törzs,  s  egy  a
gimber,  gimber  törzsekkel.  V.  ö. GIMBER.

GÖMBÖKÖDIK,  1. GIMBÉRÉDIK.
GÖMBÖRÖG,  (göm-b-ör-ög) önh.  m.  gSmborSg-

tem  v.  gömbörgöttem,  —tél  v.  gömbörgöítél,  gömbörg-
Sü ;  htn.  —ni v.  gömbörgeni.  Ám. hengereg v. hente-
reg  v. görög  a  földön  vagy  más  talapzaton.
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GÖMBTAN,  (gömb-tau)  ősz.  fű.  A  mértanoak
azon  része,  mely  a  gömbök  tulajdonságait  s  azoknak
gyakorlati  használatát  adja  elé.  V.  ö. GÖMB.

GÖME,  (göm-e)  1.  GÖLYE  és  GÖBE.
GÖMÖ,  (göm-ő)  fn.  1. GUMÓ.
GÖMÖHAL,  (gömö-hal)  ősz.  fn.  Kurta,  zömök

testii  tengeri  halak  neme.  (Cuttus  cataplicatus).
GÖMÖLYE,  (göm-öly-e)  fn.  1.  GOMOLYA.
GÖMÖB,  mezőváros  a  hasonnemtt  megyében ;

helyr.  Göm&r-be,  —ben,  —bSl.
GÖMÖRI,  KIS—,  falu  Gömör  megyében;

helyr.  Gömöri-be,  —ben, —667.
GÖNCZ,  (1),  1. GÖNCZÖL, (2).
GÖNCZ,  (2),  mezőváros  Abaúj  megyében;

helyr.  Göncz-ön,  —re, —röl.
GÖNCZHÁZA,  falu  Pozsony  megyében  ;  helyr.

(rtinczhdtá-n,  —rá,  —ról.
GÖNCZI  HORDÓ,  közönséges  boros  hordó  a

Hegyalján,  körülbelül  három akós.
GÖNCZÖL,  (l),  (göm-cz-öl)  áth.  m.  gönczölt.

Gyöinöz.  Oszvegönczöl,  ám.  öszvegyömöz.  Kreszuc-
rics.  Mátyusfóldén  :  dönczöl.

GÖNCZÖL,  (2),  (göm-cz-öl)  fn.  tt.  gönczöl-t,
tb.  —'ók.  így  hívják  a  föld  és  ég  .sarkait  (pólus).
Ejstaki  gönctől.  Föld  gönczöle,  éij  gönczöle.  Újabb
időben  : göncz.

GÖNCZÖL,  (3),  férfi  kn. tt. Gönczöl-t,  tb.  — ők.
Némelyek  szerént,  ám.  a  uéinet Konrád,  (régi  német
Kuon-rát  ám.  künn  an  Rath, rathkühn, entschlossen).

GÖNCZÖLHIDA,  helynév Béla  király névtelen
jegyzőjében  (Pons Guncil).

GÖNCZÖL-KARCSA,  falu  Pozsony  megyében;
helyr.  Karcsd-n,  —rá,  —ról.

GÖNCZÖL-SZEKERE,  ősz.  fn.  így  neveztetik
két  csillagzat  vagyis  csillagbokor  az  éjszaki  égsar-
kon.  1)  Nagy  gönczöl-szekere,  áll  hét  nagyobb  csil-
lagból,  melyek  közöl  négy  a  kerekeket,  három pedig
a  rudat  ábrázolja.  (Ursa  major).  2)  Kis  gönczöl-sze-
kere ,  mely  alakra  nézve  a  nagyhoz  hasonlít,  de  csil-
lagai  sokkal  kisebbek,  s  közölök  az egyik  igen  közel
esik  az  éjszaki  sarkhoz,  miért  sark-  vagy  gönczölcsil-
lag-nak  is  hívják.  A  mezei  nép,  kivált pásztorok igen
ismerik  a  nagy  gönczöl járását,  s  helyzetéből  az  időt
szinte  legnagyobb  pontosságig  meghatározzák.  Ökrök
nt'lkUl  csak  a  Gönczöl  szekere  fordul  meg.  (Km.) A
népmesélök  gyakran  meglepő  költői  képeket  alkot-
nak  róla.

, Az Gönczöl-szekere  viszi  sok  fegyverét,
Mennysi  seregnek  köunyebbíti  terhét."

Gr.  Zrínyi Miklós.

GÖNCZ-RUSZKA, falu Abaúj  megyében ; helyr.
liuszkd-n,  —rá, —ról.

GÖNDÖR,  (göin-d-ör)  mn. tt. göndör-t, tb.  — öle.
Mondják  a  hajról,  szőrről,  gyapjúról,  s  ezekhez ha-
sonló  szálas  testekről,  midőn  kcrekdedeu  meghajla-
nak,  meggyürüsüdnek,  gömbölyűre  csavarodnak, für-
tösödnek.  Göndör  hajak.  Göndörré  hajtott  'ollak.

AKAD.  NAOY  SZ/ITAII.  ÍI.  KOT.

Göndör  szőrű  kutya.  Máskép  :  kondor,  kondor,
göndör.

GÖNDÖRHAJÚ ,  (göndör-hajú)  ősz.  m.  Kinek
göndör,  bodor  haja,  hajfürtjei  vannak.  Göndörhajii
szerecsen,  engány,  kis  gyermek.

GÖNDÖRÍT, GÖNDÖRIT, (göm-d-ör-ít)  áth.  m.
göndörít-étt,  htn.  —ni  v.  —ént.  Göndörré  tesz,  fel-
bodroz.  Hajat  meleg  vassal  yöndöríteni.

GÖNDÖRÍTÉS,  (göm-d-ör-ít-és)  fn.  tt.  gondo-
rtíés-t,  tb.  — ék.  Cselekvés,  midőn valamit  göndörré
teszünk,  bodrossá  csavarítnnk.  Hajnak,  ttörntk  gön-
dörítése.

GÖNDÖRÖDIK,  (göm-d-ör-öd-ik) k.  m.  gondo-
röd-tem,  —tél,  —ott.  Göndörré  alakúi,  csavarodik,
tekeredik.

GÖNGÖRÖG,  gömbörög  szó  módosulata,  a  b
0-vé,  s  ez  előtt  az  m  n-né  változván.  L.  GÖMBÖ-
RÖG.

GÖNGY,  (göm-gy)  elvont  törzs,  melybiti  gön-
gyöl,  göngyöle,  göngyölít,  göngyölget  stb.  erednek.  Je-
lent  öszvegömbölyitett,  csomóba  hajtogatott  valamit.
Vastag  hangon  :  gongy.  Képzésre  hasonló  hozzá  a
rongy  (rom-gy),  konty  (kom-ty), s  több  mások.  (V.  ö.
M betű). Némelyek már  önállólag  is  kezdik  használni
göngyölet  helyett.

GÖNGYÖL,  (1),  (göm-gy-öl)  áth.  m.  gSngyöl-t.
Valamit  csomóba,  gömbölyűre  öszvehajtogat.  Mond-
ják  különösen  szőr-,  haj-,  gyapjú-,  kender-,  len-  és
hasonnemü  testekről,  szövetekről.  Papirost,  ketkenSt
göngyölni.  Csepilt,  kóczol  öltvegöngyölni.

GÖNGYÖL,  (2),  (gön-gy-öl)  fn.  tt.  gSngySl-t,
tb.  —ok.  L. GÖNGYÖLEG.

GÖNGYÖLCZÍN,  (göngyöl-czín)  öaz.  fn.  Czfn,
melyet  vékony  lemezekre  öntenek,  B azután  öszve-
göngyölíteuek,  hengerekbe  hajtogatnak.

GÖNGYÖLE,  (göm-gy-öl-e)  fn.  lásd  :  GON-
QYOLA.

GÖNGYÖLEG,  (göm-gy-öl-eg)  fn.  tt.  göngyö-
leg-ét.  Öszvegöngyölgetett,  öszvehajtogatott  holmik-
ból  , pl.  papirosból,  szövetekből  álló  csomó,  kötés.
Göngyöleg  posztó,  gyolcs,  vászon.  Szeged  vidékén  a<n.
sártapasz,  melylyel  a  ház padlását  bevonják,  hogy  a
tűz  a  gerendákhoz  ne  férhessen.

GÖNGYÖLÉK,  (göm-gy-öl-ék)  fn.  tt.  göngyö-
lékét.  L. GÖNGYÖLEG.

GÖNGYÖLÉS,  (göm-gy-öl-és)  fn.  tt.  gongyö-
lés-t,  tb.  —ék. Cselekvés,  midőn  valamit  göngyölnek.

GÖNGYÖLÉSI,  (göm-gy-öl-és-i)  mn.  tt.  gSn-
gyölési-t,  tb.  —ék.  Göngyölést  illető,  arra  vonatkozó.
Göngyölési  díj.

GÖNGYÖLET,  (göm-gy-öl-et)  fn.  tt.  gSngyOlet-
ét.  Amibe  valamit  göngyöltek.

GÖNGYÖLGET,  (göm-gy-öl-g-et) áth.  és  gyak.
m.  göngyölget-tem,  — tél,  —étt.  Gömbölyűén  ösz-
vehajtogat,  tekerget.  Csomóba  göngyölgetni  a  vég-
vásznai.
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GÖNGYÖLÍT,  GÖNGYÖLÍT,  (göm-gy-öl-ít)
4th.  m.  gtingyöltí-étt,  htn.  —ni  v.  —eni.  Valamit
göngyöllé  alakít, göngyölbe  öszvehajt,  teker.  V. ö.
GÖNGYÖL.

GÖNGYÖLÍTÉS ,  (göm-gy-öl-ít-és)  fn.  tt.  gön-
gyölitét-t,  tb.  —ék.  Valaminek göngyöllé  alakítása,
göngyölbe  hajtogatása.

GÖNGYÖLÖDIK,  (göm-gy-öl-öd-ik)  k.  m. gön-
gyölöd-tem,  —tél,  —Stt.  Göngyöllé alakúi,  képződik,
tekeredik,  csavarodik.  A  kiterített  ponyva,  lepedő  ött-
vegöngyölödik  a nübtn.

GÖNGYSULY,  (göngysuly)  ősz.  fn.  A  keres-
kedésben  valamely  áru  göngyölegnek  vagyis  azon
borítéknak,  melyben  valamely áru  beburkolva  van,
magától  az  árutól  elkülönített  sulymértéke,  suly-
mennyisége.  Idegen  nyelven : tara.  Nehézkes  hang-
zása  miatt  inkább  göngyöleítuly  vagy  burkolattuly,
buroktuly  vagy  csak  burok  ajánMatik.

GÖNTÉR,  férfi  kn. Guntheras.  Gundahari  régi
német  szótól,  mely  annyit  tesz,  mint  : hadsereg.

GÖNTÉRHÁZA,  falu  Szála  megyében; helyr.
Göntérhátá-n,  —rá,  — ról.

GÖNY,  (1),  (göm-j =  g8n-j = gönny)  régies,
elavult  fn.  mely  helyett  ma  könny  v.  köny  v.  USnyü
haszuáltatik.  Ugyanaz  a  göm, gömbölyű  szók  gyöké-
vel , minthogy  a  könnyek, valamint  más hulló  csep-
pek  göm-,  v.  gömbölyű  alakúak.  Szinte  ily  módon
származik  a  göm  gyökből  a  könyv,  (latinul  liber  v.
tulajdonképen  volumen), mivel  a  legrégibb  időkben  a
feljegyzésül  szolgáló  pergamentivek,  melyeknek  csak
egyik  oldalára  írtak, nem a  mostani  könyv-formában
köttettek be, hanem öszvegöngyöltettek,  mint  például
ma  is  a  tér-  és  földképeket  szokták  valamely  fahen-
gerre  göngyölíteni.

GÖNY,  (2),  v.  GÖNY, elvont gyöke  a  gönye  v.
gönye  szóknak.

GÖNYE,  GÖNYE,  (1),  (göny-e v.  göny-e, rö-
vid  0-vel  divatosb)  fn.  tt.  gönyét.  Emse , magló  disz-
nó , hasas  disznó,  másképen  :  giíme,  gölye.  Rokonsá-
gokul  tekinthetők  a  hellén  ytf<a,  ;'tvrá<o,  y/yropcu,
;vrtj,  szanszkrit  dián  (ám.  nemz,  szül), jani,  jantka,
(nő,  feleség),  latin  gígno.

GÖNYE,  GÖNYE,  (2),  (gönye  v.  göny-e,
hosszú  9-vel  divatosb)  fn.  tt.  gőnyét.  Sövények  és
gyepük  mellett  tenyésző  felfutóé  növény,  mely min-
denre  rátekerődzik,  fekete  bogyókat  terem,  s  vastag,
húsos  és  kellemetlen keserüségü  gyökere  van.  (Bryo-
nia).  Nevét  talán  szaporaságától  vette.  V.  ö. a  fön-
tebbi  göiiye  szót

GÖNYEFOLYONDÁR,  (gönye-folyondár)  ősz.
fn.  A  folyondárok  neméhez  tartozó  növényfaj.

GÖNYÖ,  falu  Győr  megyében; helyr.  GönyS-n,
—re,  — rSl.

GÖNYÜ,  falu ds puszta Abaúj  megyében;  helyr.
Gönylln,  —re,  —rSl.

G ŰR,  (rokon tör szóval  s  gur  gyökkel, de hang-
Utánzónak  is  vehetjük,  1.  e  ccikk  végét);  Számos

szócsaládok  gyöke,  n.  m.  görct,  görd,  görg,  görbe,
görh,  görny,  görv, göru,  melyekből  ismét több  szár-
mazékok erednek. 1) Jelent valami gömbölyűt, kerekre
hajlót,  zsugorodottat,  öszvehuzódott  testet,  csomót,
buczkót. Megfordítva,  és  közösebb  használattal  rög.
2)  Közelebbi  hang  és  értelem-rokonságban  áll  tör  és
gur  gyökökkel,  továbbá  a  latin curvu$, curvo és eurro,
szanszkrit  hvar  (görbít),  hellén  ywpof  és  yvpog,  török
egri  (görbe),  csagataj  igri,  finn  keuru,  kSyrít,  lapp
gaure  v.  göre  (ám.  görbe),  német  krvmm,  KrOppel,
héber  "ni  stb.  szókkal.  A  szláv  nyelvekben  is több-

kevesebb  eltéréssel  f eltol Ál tátik.  S)  Rokon  ger  gyök-
kel  görjed  (= gerjed),  görjetst  (= gerjeszt) szókban.
4)  Nyilván  hangutánzó görgeteg  (a székelyeknél  ám.
dörgeteg,  azaz  menydörgés)  és  gördület  (a Tatrosi co-
dezben  szintén  ám.  menydörgés)  szókban.

GÖRÁGY,  (gör-ágy) ősi. fn.  Ágy,  melynek  lá-
bai  csigás  karikákkal  ellatvák,  hogy  ide-oda tolni,  s
mintegy  gördíteni  lehessen.

GÖRB,  (gör-b)  elvont  törzsök,  melyből  közvet-
lenül  : gör-be, görb-ed,  görb-ent,  görb-tí,  görb-ül  igék,
és  ezek  származékai  erednek.

GÖRBE,  (gör-b-e.  V. ö. GÖR) mn. tt.  görbét,  tb.
görbék.  1)  Általán,  ami  nem egyenes, nem lapos, nem
lapányos.  Görbe  fa.  A  görbe fáhot  a  Mja  legegyene-
tebben  hotzd  átt.  (Km.).  Milyen f a  van  legtöbb  a* ér-
dSn t  Görbe fa.  (Mese).  Görbeorttág,  azaz hegyes völ-
gyes  ország  v.  vidék,  így  nevezik  különösen  az al-
földi  magyarok  a  felföldét,  s  a  mátyusföldi  hajtsárok
Bukovinát.  2)  Különösen,  meghajtott,  kanyarékos,
ívalakú.  Görbe férfi,  görbe  kard,  görbe két.  3) Rendet-
len, púpos, félszegnövésS, félrevont, félrehúzott  Görbe
lábak,  ketek.  Görbe  nyak.  Görbe  ttáj.  Átv.  ért.  görbe
nem, ám. kancsal  v.  irigy  szem.  Görbe  nemmel  némi
valakire,  ám.  kanosaiul,  irigyen.  Kettőztetve  : girbe-
görbe  v.  görbe-gurba.  A  mértanban  főnévfii  is  hagz-
náltatik,  s  ám. görbe  vonal.  Érteketet  a  görbékről.

GÖRBEÁGU,  (görbe  ágú) ősz. mn. Minek görbe
ága  vagy  ágai  vannak, akár  tulajdon,  akár  átvitt ér-
telemben.  Görbeágu  cterfa,  tomfa.  Görbeágu  villa.

GÖRBECZ,  (gör-b-ecz) mn. tt  görbeet-ét.  Egy
kevéssé görbe,  kinőtt, kis  púpos.  Győr tájékán  görbi-
ote.  Van  egy  nyomorult  görbicte  gyermeke,

GÖRBECZÉS, (gör-b-ecz-e-es) mn. tt  görbeetb-t
v.  —ét, tb.  —ék.  Holtainál  ám.  görbés.

GÖRBÉD,  (gör-b-ed)  önh. m. görbed-tem,  —tél,
— tv.  —élt.  Görbére  hajúi,  kanyarul.  Nagy  teher
alatt  görbéd  a  háta.  Görbéd  a  megrakott  padldtgeren-
da.  Áld  görbéd  anyóka.  Térdénéi  begörbed  a  lába.
Erötttéttel  el görbéd  a  szeg.  Véntég  miatt  meggörbedni.
V.  ö. GÖRBE.

GÖRBÉD,  falvak  Bihar és Szathmár megyében;
helyr.  Görbéd-én,  —re,  —rSl.

GÖRBEDÉS,  (gör-b-ed-és)  fn.  tt  görbedét-t, tb.
—f'k.  Görbére  hajlás,  kanyarnlás,  valaminek  egye-
nes  állásából,  vonalából  félre  nyomulása.  Hát,  láb-
görbédét.



1109  GÖRBEDÉZ—GÖKBEORRÚ GÖRBÉS—GÖRBÜL 1110

GÖRBEDÉZ,  (gör-b-ed-éz)  önh.  és  gyak.  m.
görbedéí-tem,  —tél,  —fit.  Folytonosan, tartósan  gör-
béd,  azaz  hajlik,  hajladozik.  Görbédéivé  vinni  a  ter-
het.  Görbédet  a  Udpalló  a  menők  lábai alatt.  Átv.  ért.
igen  alázatosan,  túlságos  modorral  hajtogatja  magát.
Nagy  urak  előtt  görbedezni.

GÖRBEDÉZÉS,  (görb-ed-éz-és)  fn.  tt.  gtirbt.de-
séí-t,  tb. —ék.  Állapot,  midőn  valami  vagy  valaki
görbedez.

GÖRBEDSÉG,  GÖRBEDTSÉG,  (görb-ed-ség
v.  gör-b-ed-t-ség)  fn.  tt.  görbedség-e't.  Minőség,  midőn
valami  meg van  görbedve.

GÖRBÉDSZÖGH, puszta  Szathmár  megyében ;
hclyr.  Gö'rbédszögh-ön,  —re, —röl.

GÖRBEDT,  (gör-b-ed-t)  mn. tt.  görbcdt-et. Gör-
bére vagy  görbévé  hajlott.  Elitre  gtirbedt nyakú.  Meg-
görbedt  hátú  vontató  ló.

GÖRBEDTEN,  (gör-b-ed-t-cn) ih.  Meggörbedve,
görbévé  hajlottan.

GÖRBEFESÜ, (görbe-fésű) ősz. fn. ívalaku  fésii,
milyet  még  hazánk  némely vidékein  a  kisvárosi  mes-
teremberek  és  köznépek  viselnek  hajaikban.

GÖRBEGURBA,  (görbc-gnrba)  kettőztetett  fn.
Igen  egyenetlen,  aminek  több  görbesége  van,  majd
ide,  majd  oda  hajló,  kanyarodó.  GVrbegurba  ág,  bot.
Görbegurba  úteta, út,  ösvény.

GÖRBEHÁTU,  (görbe-hátú)  ősz.  mn.  Púpos,
kidudorodott,  kinőtt  nyerges  hátú,  görhes.  Görbehálu
rótt  gebe.

GÖRBEKARD,  (görbe-kard)  ősz.  fn.  Ivalakuan
kanyarodott  pengéjfi  kard,  milyen a  magyar,  török,
8  több  napkeleti  népek  kardja.

GÖRBEKÉS,  (görbe-kés)  ősz.  fn.  Kertészek,
szőlőmívesek  rövid  és  görbére  hajló pengéjű  kés,  me-
lyet fcocíor-nak is  bínak.

GŐRBEKEZÜ,  (görbe-kezű)  ősz.  mn.  Kinek
görbe,  félretekeredett,  félrenőtt  keze  van.  Átv.  ért.
alattomban, s  mintegy  görbére  hajtott  kézzel  valamit
ajándékozó,  oda  dugó.  A  görbe  ketiít  szeretik  át  ud-
variak.  (Km.).

GÖRBEL  v.  GÖRBÉLL,  (gör-be-cl-1)  áth. m.
görbél-í,  htn. —ni  v. —eni.  Valamit  görbének  tart;
görbesége  miatt  nem használhat,  vagy  rosznak  tart.
Éten fái  gerendának  görbéllem.  Valakit  görbéllni  ka-
tonának,

GÖRBELÁBU,  (görbe-lábú)  ősz.  mn.  Kinek
görbe  a  lába.  Emberről  szólva  : kacsiba,  löcslábu,
ipszilonlábu.  Lóról,  ökörről  : kajsza,  kajszos.

GÖRBÉN,  (gör-be-en)  ib.  Görbe  állapotban
vagy  minőségben.

GÖRBENYAKÚ,  (görbe-nyakú)  ősz. mn.  Félre-
hajtott,  ferdén  álló  nyakú.  GVrbenyakú  daru.  Görbe-
nyakú  golyvát.

GÖRBEORRÚ,  (görbe-orrú)  ősz.  mn.  Általán
hajlott  orrú,  milyenek  a  kampót-,  nyerget-,  tat-,  vér-
cteorruak.

GÖRBÉS,  (gör-be-es)  mn.  tt.  görbés-t  v. —el,
tb.  —ék.  Kissé  görbe,  meghajlott,  nem  egészen
egyenes.

GÖRBESÉG,  (gör-be-ség)  fn.  tt.  görbeség-ét.
Tulajdonság,  melynél fogva  valami  görbe.  Görbét ég e
miatt  nem  alkalmas  katonának.

GÖRBESZÁJU,  (görbe-szájú)  ősz.  mn.  Félre-
húzott,  ferde  állású szájjal  bíró.  Görbe-szájú  siró  gyer-
mek.  Görbeszáju  fogatlan  ember.

GÖRBESZT,  (gör-b-esz-t)  áth.  m.  görbettt-étl,
htn. —ni v. —eni.  Görbévé  tesz,  görbére  hajt,  haj-
lít,  eszközli,  hogy görbedjen.  Öszvetételei:  legörbeszt,
elgörbeszt,  meggSrbestt.  Bókonynak  való fákat  görbett-
teni.  Télre  a fügefákat  legörbeszteni,  ét  szalmával  be-
födni.  A  nagy  teher  meggörbesgti  a  gerendát.

GÖRBESZTÉS,  (gör-b-esz-t-és)  fn.  tt.  gSrbest-
tét-t,  tb. —ék.  Valaminek  görbévé  tevése,  görbére
hajlitása.

GÖRBEVONALÚ,  (görbe-vonalú)  ősz.  mn.  Mi-
nek  görbe  vonala  vanj  görbén  nyúló.  Görbevonalú
mértani  alak.  Görbevonalú  utak,  ösvények.

GÖRBICZE,  (gör-b-icz-e)  mn. tt.  görbiezét,  tb.
görbicték.  Túl  a  Dunán  ám. egy  kissé  púpos,  görbe-
hátú.  GiSrbicte  leány,  gyermek.

GÖRBICZÉS,  1. GÖRBECZÉS.
GÖRBÍT,  GÖRBÍT, (gör-b-ít)  áth. m.  görbti-étf.

Görbévé  alakít,  meghajt,  hajlít,  egyenességét  elveszi
valaminek.  Kardot,  szeget,  ágat  görbíteni.  Szájat  gör-
bíteni  valakire.  Elgörbíteni  a fúrót,  ásót.  Felgörbíteni
a  stéget.

GÖRBÍTÉS ,  GÖRBITES ,  (gör-b-ít-és)  fn.  tt.
görbítés-t,  tb.  —dk. Cselekvés,  melynél  fogva  valamit
görbítünk.  V.  ö.  GÖRBÍT.

GÖRBÍTŐ  v.  GÖRBITÖFOGÓ,  (görbitö-fogó)
ősz.  fn.  Vasfogó,  melylyel  szegeket,  vasrudakat,  vas-
lemezeket  stb.  görbére,  kampósra  lehet  hajtani.

GÖRBÖ , puszták  Szála  és  Tolna  megyében  ;
KIS—,  NAGY—,  falvak  Szála  megyében;  helyr.
Gürbö-n, —re, —röl.

GÖRBÖNG,  (gör-b-öng)  önh.  m.  görböng-tem  T.
—öttem,  —tél  v.  — öttel,  —ott;  htn.  —ni  v. —eni.
Gyakran  vagy  egymás  után  görbéd,  görbedez.

GÖRBÖNGÉS,  (gör-b-öng-és)  fn.  tt.  görbb'n-
gés-t,  tb.  —ék.  Gyakori  vagy  egymás  utáni  gör-
bedés.

GÖRBÖNGET,  (gör-b-öng-et)  áth.  m.  gtfrbSn-
get-te.m,  —tél,  —étt.  Gyakran  vagy  egymás  után
görbít.  GSrböngeti  száját.

GÖRBÖNGETÉS,  (gör-b-ön-g-et-és)  fn.  tt.  g»r-
böngetét-t,  tb.  —ék.  Gyakori  vagy  egymás  utáni  gör-
bitgetés.

GÖRBÜL , GÖRBÜL ,  (gör-b-ül)  önh.  m.  gör-
.  biíl-i.  Görbévé  alakúi,  görbére  hajlik  ,  kampósodik,
'  kajszossa  leszen  ,  csampásodik  stb.  Görbül  a  fa.  A
l  mely  fából  horog  akar  lenni,  idején  meggörbül.  Gtír-
\  bili  a  háta,  lába.  Görbül  a  vén  ember.
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GÖRBÜLÉS,  GÖRBÜLÉS,  (gör-b-ül-és)  fn.  tt.
görbüUs-t,  tb.  —ék.  Állapot,  midőn  valami  görbévé
less,  meggörbül.  Ct ont görbület,

GÖRBÜLET,  GÖRBÜLET,  (gör-b-ül-et)  fn.  tt.
görbület-ét.  Ásón  pont  vagy  szög vagy  vonal,  melyen
valamely  test görbére  hajlik , egyenességét  elveasti.
Útnak,  ulctának  görbülete.  Folyóvi*  görbülete. Lábak
görbülete  a  Urdhajlátnál.

GÖRBÜLT,  (g5r-b-ül-t)  mn.  tt  gürbült-et.  Ami
meg van  görbülve;  egyenes  vonaltól  elhajlott,  elfer-
dült  Görbült  hát, nyak.  Teker  alatt  meggörbült  pad-
ló.  Görbült  kanát,  arató.

GÖRBÜLTEK,  (gör-b-ül-t-en) ih. Meggörbülve;
elferdülve.

GÖRBÜLTSÉG,  (gör-b-ül-t-ség)  fn.  tt.  gSrbült-
tég-ét.  Tulajdonság,  midőn  valami meg  van  görbülve.

GÖRCS, (gör-cs, a  szláv nyelvekben  is  megvan:
gercta, kre$,  hrete, kree,  kérch,  tgarc,  grincta  stb.
alakokban)  fn.  tt.  goret  Sí.  1) Kemény,  somok  cso-
mó , mely  egymásba  tekeredett  és össvessorúlt  réte-
gekből,  rostokból  áll, milyenül, a  faderékból  kinövő
ágak  töve vagy  más  gömbölyű kinövés.  Legyalidni  a
fa  görcseit.  Kiütni  a fenyőben  , destkában  megstáradt
gVrctSket.  V.  ö.  GÖC8.  2) Átv. ért  a testnek  kóros
állapota,  midőn  egy  vagy  több izmok hirtelen  és  fáj-
dalmasan  össvchnsódnak,  össvezsngorodnak  benne.
Görctöt  kapni.  Görcsben  itenvedni.  Görct  húaa  a lá-
bát.  Görct  ételt  át  ujjaiba.  ÖsxveMtta  a  görcs.  G'óret
bántja.  Gyomorgörcs,  mellgörcs,  ttivgörei. 3) Átv. ért
gebe, ross  ló , sovány  dög,  melynek  hátgerincze  föl
van  görbedve.

GÖRCSCSILLAPÍTÓ  vagy  —CSILLAPÍTÓ,
(görcs-csillapító)  ősz.  mn.  Gyógysser,  mely  a  testi
görcsöket  megszünteti vagy  enyhíti.

GÖRCSELLENÉS, (görcs-ellenes)  ősz. mn. Ami
a  görcsféle  bajok  ellen  használ.  Görcsellenes  gyógy-
nerek.

GÖRC8ENYHÍTÖ,  (görcs-enyhítő)  ősz.  mn.  1.
GÖRCSCSILLAPÍTÓ.

GÖRCSETLEN,  (gör-cs-et-len)  mn. tt  görcset-
len-t,  tb.  —ék.  1)  Csomótlan,  buczkótlan, göcs nél-
küli.  Görcsetlen fa,  Attika, bot. Ellentéte :  görcsös.
2)  Görcsben  nem  szenvedő,  görcsnyavalyával  nem
párosalt  Gtircsetlen  hatfáját.  Gorctetlen  beteg. Hatá-
rozóilag  ám. görcsetlenül, görcs  nélkül.

GÖRCSFÜ,  (görcs-fü)  1. PORCZPÜ.
GÖRCSHAL,  (görcs-hal)  ősz.  fn.  Némely  halfa-

jok  neve,  melyek azon különös tulajdonsággal  bírnak,
hogy  a  hozzájok  közelítő  embert  vagy  más  állatot
villany  gyanánt  megütik,  s  az  apróbb  halakat meg
is  ölik.  (Gymnotus  electricus,  Raja  torpedó,  Silurus
electricus).

GÖRCSLÓ,  (görcs-ló)  ősz.  fn.  Gebe, sovány,
meggörbedt  hátn  ló.

GÖRCSLYUK,  (görcs-lyuk)  ősz.  fn.  Lyuk,
mely  a  kiütött, kitolt  görcs  után  marad a  fában.  Ily
görcslyukakat  láthatni  a  régi  kiszáradt  fenyüdesz-
kákban.
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GÖRCSMÉNY, puszta  Tolna  megyében; helyr.
Görctmény-be,  —ben, —böl.

GÖRCSNEMÜ,  (görcs-nemű) ősz.  mn. Görcshöz
hasonló,  görcsféle,  oly  kínokkal  járó,  milyenekkel
a  görcsös nyavalya  szokott  párosulni. Görctnemü  gyo-
morrágát.

GÖRCSNEVETÉS,  (görcs-nevetés)  ősz.  fn.
Görcscsel járó, igen  erős  vagy  akaratlan  kóros  ne-
vetés.

GÖRCSÖN, mezőváros  Közép-Szolnok  és  fala
Baranya  megyében ; helyr.  Göreton-be,  —ben, —b8l.

GÖRCSÖS,  (gör-cs-ös)  mn. tt  gSrctSt-t  v. —ét,
tb.  —ék.  1)  Csomós, buczkós.  Görcsöt fa,  destka.
Görcsös  bot. 2)  Görcs  nevű  nyavalyával  járó,  görcs-
féle.  Görcsös  rángatódtái,  vonaglát.  Görctös  nyava-
lya,  hatrágát.  8)  Átv. ért  darabos, durva, nem sima,
nem  finom.  Görcsös  modor.  4) Tájdivatosan  :  görcsös
tej,  ám.  sós  tej.

GÖRCSÖSEN,  (gör-cs-ös-en)  ih.  Csomósán;
görcsös  állapotban; darabosan.

GÖRCSÖSÖDÉS,  (gör-cs-ös-öd-és)  fn.  tt.  gör-
csötödés-t,  tb.  —ék.  Állapot,  midőn  valami görcsö-
södik.

GÖRCSÖSÖDIK,  (gör-cs-ös-öd-ik)  k.  m. gör-
csösöd-tem, —léi, —ott.  1) Csomósodik, buczkósodik.
Görcsötödik  a  vén  fa  dereka.  2)  Görhesedik, sová-
nyodik,  csontjai kidudorodnak.

GÖRCSÖSSÉG,  (gör-cs-ös-ség)  fn. tt  goretSt-
tég-ét.  Valamely  testnek  azon  tulajdonsága,  melynél
fogva  görcsösnek,  buczkósnak,  csomósnak  mondják.
Görctössége  miatt  hatzonvehetetlen  dettka.  A fa  gör-
csöstégét  gyaluval  lesimítani.

GÖRCSÖSÜL, GÖRCSÖSÜL, (gör-cs-Ös-ül)önh.
m. görcsöM-t.  Görcsös alakot  ölt, görcsöket, buczkó-
kat  fejleszt ki  magából.

GÖRCSÖZ,  (gör-cs-öz)  áth.  m.  göretöt-tem,
—tél, —ölt.  1)  Valamely  testen  görcsöket, csomókat
csinál.  Botot  görctötni.  2) Átv.  ért  meggörcsötni  va-
lakit,  ám. görcsös,  buczkós bottal  megverni.

GÖRCSÖZÉS , (gör-cs-öz-és)  fii.  tt  görcsötés-t,
tb. —ék. Cselekvés,  midőn  valaki  görcsös.

GÖRCSROHAM,  (görcs roham)  ősz.  fn. Kór-
állapot , midőn  valakire  a  görcs  reá  jön,  midőn a
görcs  kitör  rajta.

GÖRD, (gör-d)  elvont törzsöké  gördül,  gördít
igéknek  és  esek  származékainak.

GÖRDÍT,  GÖRDÍT,  (gör-d-ít)  áth. m.  ySrdit-
élt,  btn.  —ni  v.  —eni.  Gömbölyű  testet,  tengelyt
körül  forogtál,  hengerít.  Hordót  gördtíni.  Golyót  gSr-
dltni.  Átv. ért. valakire  valamit gördítni, azaz hárítni.

GÖRDÍTÉS, GÖRDÍTÉS,  (gör-d-ít-és)  fn.  tt
gördUés-t,  tb. —ék. Hengerités; hárítás.

GÖRDÖLET,  1. GÖRDÜLET.
GÖRDÜL,  GÖRDÜL,  (gör-d-űl) önh.  m.  gör-

díti  t.  Tulajdonkép  gömbölyű, kerek,  hengerded  test-
ről  mondják,  midőn  tengelye  körül  forogva  halad.
(,',;rdül  a  meg'  tstított  hordó.  Szétgördülnek  a  tima
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padlóra  ejtett  golyók.  Gördül  a  mángorló  hengere.
Könyük  gördülnek  szemeiből.  Aldgördíltni,  legördülni,
elgördülni.  Átv.  ért.  gördülnek  a  gzélhajtotla  hullá-
mok.  Gördül  a  nyelve,  azaz  folyón,  könnyen  beszél.

GÖRDÜLÉS,  GÖRDÜLÉS,  (gör-d-ül-és)  fn.  tt.
gördülés-t,  tb.  —ék.  Állapot,  midőn  valami  gördül.
Hordó,  henger  gördttlése.  V.  ö. GÖRDÜL.

GÖRDÜLET,  GÖRDÜLET,  (gör-d-ül-et)  fn.
tt.  gördület-et.  1)  Gördülés  elvont  értelemben.  2)  A
Tatrosi  codexben  : gördölet,  ám.  menydörgés.

GÖREB,  (gör-eb)  fn.  tt.  göreb-et.  Új  alkotáau
miiszó,  s  jelenti  azon  görbe  nyakú  vagy  kivezető*
csatornája  edényt,  mely  különféle  vegyészeti  munká-
latoknál,  szeszégetéseknél  stb.  használtatik , s  anya-
gára  nézve  a  czdlhoz  képest  lehet  üveg,  porczelláu,
arany,  erény,  ólom, vas  stb.  (Retorta).

GÖRÉNY,  (gör-ény)  fn.  tt.  görény-t,  tb.  — ék.
A  nyesthez  némileg  hasonló  emlős  állat,  csakhogy
ennél  kisebb,  s  zömökebb  fejű,  és  hegyes  orrú.  A
háta  rendszerént  fel  van  görnyedve,  s  alkalmasint
innen  van  neve  is.  A  szárnyas  állatok  nagy  ellensé-
ge,  melyeket  igen  büdös  kipárolgásával  előbb  elszé-
dít, s  azután  megfojt.  DUdös,  mint  a  görény.  (Km.).
Néhutt, pl. Abaujban  : geríny,  giríny.

GÖRÉNYBÖR,  (görény-bőr)  ősz.  fn.  A  görény
nevű  állatnak  bőre,  melyet  a  szűcsök  ki  szoktak  ké-
szftcni.

GÖRÉNYPOGÓ,  (görény-fogó) ősz.  fn.  Csapta
vagy  kclepcze ,  leginkább  vasbúi,  a  görények  ellen.

GÖRÉNYPÜ,  (görény-fü)  ősz. fn. L.  PÜNYÜG.
GÖRFA,  (gör-fa)  ősz.  fn.  Hengerré  alakított

fatuskó,  fadcrék,  mclylycl  a  fclásott  földet,  különö-
sen  a  kertészek  a  rögös,  göröngyös  utakat  simára
egyengetik.

GÖRPÜGGÖNY,  (gör-fűggöny)  ősz.  fn.  Hen-
gerrel  ellátott  függöny,  melyet zsineg segedelmével
a  hengerre  föltekernek vagy  róla  leeresztenek,  (liol-
lette).

GÖRG,  (gör-g)  önh.  m.  görg-ölt,  lásd  : GÖ-
RÖG, önh.

GÖRGÉNY,  (1),  1.  GÖRGÉNY-SZENT-IMRE;
helyr.  Görgény-be,  —ben,  —böl.  Patak  neve  is Er-
délyben.

GÖRGÉNY,  (2), KIS—, falu  Erdélyben, Maros-
Bzékbcn;  helyr.  mint  föntebb.

GÖRGÉNY-HODÁK , erdélyi  falu  Thorda  me-
gyében;  helyr.  Hodák-on,  —rá,  —ról.

GÖRGÉNY-OROSZPALU, erdélyi helység Thor-
da  megyében;  helyr.  Orostfalu-ba,  —bán, —bál.

GÖRGÉNY-SÓAKNA,  erdélyi  falu  Thorda  me-
gyében;  helyr.  Sóakná-n,  —rá, —ról.

GÖRGÉNY-SZENT-IMRE,  város  Erdélyben
Thorda  megyében;  helyr.  Sxent-Imré-n,  —re,  —rb'l.

GÖRGÉS,  (gör-g-és)  fn.  tt  görgés-t,  tb. —ék.
1)  Állapot,  midőn  valami  hengcreg;  tengelye  körül
földön  vagy  akármely  alapzaton  forog.  Sodrófa,

nyomdai  henger  g'órgése.  Hordók  görgéte.  2)  Dunán
túl  ám.  nőstény  disznó  párzása,  kannal  való  közösü-
lése.  V.  ö.  GÖRÖG, önh.

GÖRGET,  (gör-g-et)  áth.  m. görget-tem,  —tél,
—éti.  1)  Hengerget; valamit  földön  vagy  más  alap-
zaton  tengelye  körül  forgat.  2)  Dunán  túl  a  kandisz-
nóról  mondják,  midőn  párosodás  végett  az  emsét  ke-
rülgeti,  vagyis  görgésro  ingerii.

GÖRGETEG,  (1),  (gör-g-et-eg)  mn. tt.  görgeteg-
ét.  1)  Henger  alakú,  ami könnyen  gördül,  gurul.  2)
Dörgeteg  szó  módosulata,  s  ám.  dörgés,  menydörgés.
így  a  Tatrosi  codexben : gördSlet  (gördület).

GÖRGETEG, (2),falu  Somogy megyében; helyr.
Görgeteg-én,  —re,  —rSl.

GÖRGETÉS,  (gör-g-et-és)  fn.  tt.  görgeté»-t,  tb.
—ék. Hengergetés, gurogatás, vagyis cselekvés,  mely-
nél  fogva  valamit  görgetünk.  V.  ö.  GÖRGET.

GÖRGETŐ,  (gör-g-et-ő)  fn.  1.  GÖRPA.
GÖRGICSE,  (gör-g-ics-e)  fn.  1.  DÖRGICSE.
GÖRGŐ,  (1),  (gör-g-S)  fn. tt.  görgö-t.  1) lásd  :

GÖRFA.  2)  Emse  disznó  méhpetéje,  melyet  ki  szok-
tak  metszeni  belőle,  ha  hizlalásra  szánják.  Mátyus-
földén  : zúgó.  Kivették  a  görgőjét.

GÖRGŐ,  (2),  (gör-g-ö)  mn. tt.  görgőt.  Ami gö-
rög,  hengercg,  gurul.  Görgő  henger.

GÖRGŐ,  (3),  falvak  Szepes  és Torna  megyé-
ben ; helyr.  Görgb'-n,  —re, —rb'l.

GÖRGÖCSE,  (gör-g-öcs-e)  fn.  tt.  görgöcsét.
í)  Hengcrded  dorong,  melyen  a  terhet  hengergetik.
2)  1. GÖRGICSE v.  DÖRGICSE.  3)  Hal  neme,  más-
kép  : kövi ponty.  Németül  : Gründling.

GÖRGÖLYE,  (gör-g-öly-e,  azaz  görgölő)  fn.  tt.
görgölyét.  L.  GÖRGETŐ,  GÖRPA.

GÖRGÖ-TEKEPÉREG,  (görgö-teke-féreg)  ősz.
fn.  Zöld,  sárga  és  más  színű,  s  hengeralakú  vizi  bo-
gár,  mely  henger  gyanánt  gurulva  úszik  a  vizén. Rö-
videbb  és  helyesebb  neve  volna  : görgény.  (Volvox
globator).

GÖRH,  (gör-h)  elvont  törzsöké görhed,  görhent,
görhes  szóknak  és  származékainak,  s  jelent  valami
soványát.

GÖRHE,  (gör-h-e)  1. GÖRHÖNY.
GÖRHEFÜ,  (görhe-fü)  ősz.  fn.  A  szirmanyúl-

tak  egyik  faja  (iberis  pinnata).  Máskép  :  bíidös  ttsir-
manyiílt,  köznépi  nyelven  :  kis  bonoctka,  vadretek,
büdösflí,  mecsek.

GÖRHES ,  (gör-h-es)  mn. tt  görke»-t  v. —ét,
tb.  —ék.  Soványság  vagy  nyavalyák  miatt  meggör-
bedt, szikár,  kinek  csontjai  kigörbednek,  8 teste nem
gömbölyű,  hanem  szögletes,  rögös.  Görhes  ember.
Görhet  ló.

GÖRHESÉDIK,  (gör-h-es-éd-ik)  k. m.  görheséd-
tem,  —léi,  —élt.  Soványodik,  szikárrá  lesz,  elaszik.
V.  ö.  GÖRHES.

GÖRHESÜL, (gör-h-es-ül) önh. m. görhuitt-t;  1.
GÖRHESÉDIK.



1115 GÖHHÍD—GÖRNYED GÖRNYEDÉS—GÖRÖG 1116

GÖRHÍD, (gör-híd) ősi.  fa.  Általán híd, melyet
kerekeken  vagy  hengereken,  görfákon  ide-oda tolni
lehet  Ilyenek  pl.  azon hidpadlók,  melyeken  a kom-
pokba  szoktak  bejárni,  s  melyeket  a  víz  állásához
képest  kiebb  vagy  belebb  lehet  tolni.

GÖRHORDÓ,  (gör-hordó)  ősz.  fn.  Tücsinálók
hordóalaku  eszköze,  melybe a  tűket  korpa  közé ke-
verve  beleteszik, s  azután  forgatják.

GÖRHÖNY,  (gör-h-öny)  fn.  tt.  g9rh6ny-t,  tb.
—ők.  Kukoriczalisztből  készült  porhanyó, száraz, po-
gácsa-forma  sütemény, mely  néhutt  tejjel  kcvertetik;
a  közönséges  máiétól abban  különbözik, hogy  ez le-
pény-forma é» nedves tésztája.  Nevét vagy görös, azaz
rögös  alakjától,  vagy  pergelt  színétől,  vagy  végre so-
vány  ízétől  vette.  Dunán túl : próna.

GÖRHÖS, 1. GÖRHES.

GÖRICZE,  a  csángóknál  ám. görlicze  v.  ger-
licze.

„Oda  méné kis göricze,  kérdi  :
Mit szírsz, mit szírsz,  te nagy  madár ?
Hogy  ne szírjak,  kis göricze,
Ha egyszer  társzam  elvesztettem."

Csángó népdal.  (Erdélyi  J.  gyűjteménye).

QÖRINGY,  1. GÖRÖNGY.

GÖRJED,  (Molnár  Albertnél)  lisd  :  GERJED-
GÖRJESZT, 1.  GERJESZT.
GÖRKARIKÁ,  (gör-karika)  ősz.  fn.  Karika,

melyet  görgetni, hengergetni,  forgatni  lehet,  milyet
különféle  eszközökön,  jármüveken, pl.  tolóágyakon,
tolószékeken,  talicskákon  stb.  láthatni.

GÖRKARPIT, (gör-kárpit) ősz. fn. 1. GÖRFÜG-
GÖNY.

GÖRKOCS1,  (gör-kocsi) ősz.  fn.  Görkarikakkal
ellátott  lábú  vagy  talpú  kis  kocsi-forma  készület,
gyermekek,  és  járni  nem tudó  nyavalygók,  öregek
azámára,  melyet  kis  nyomással  ide-oda  tolni,  gördí-
teni  lehet.

GÖRKŐ,  (gör-kő)  ősz.  fn.  Köböl  készített  hen-
ger,  melynek  az a használata, ami a görfáé.  Lásd  :
QÖRFA.

GÖRLICZE,  a  Tatrosi  codezben  ám.  gerlicte;
I. ezt.  A  csángóknál  : göricte.

GÖRLINCZ,  falu  Vas  megyében;  helyr.  Gór-
lincz-én, —re, —röl.

GÖRNY,  (gör-ny)  elvont törzsök,  melyből  gör-
nyed,  görnyetft,  gSrnyedee  stb.  származékok  erednek.
Jelent  öszvegörbedést,  valamely  teher  alatt  meghaj-
lást, vagyis  a  testnek  azon  görbedt  alakját,  melyet
nagy  teher  nyomása,  vagy  betegség  szokott  okozni.
Mélyhangon  :  gorny.

GÖRNYE,  (gör-ny-e)  ura.  tt.  gümyét.

GÖRNYED,  (gör-ny-ed)  önh.  m.  gBrnyed-tem,
—tél, —t  v.  —élt.  Valamely  nagy  teher  alatt, vagy
nyavalya  miatt görbéd,  meggörbed, meghajlik. Mond-
ják  emberről és  más  állatról.

GÖRNYEDÉS, (gör-ny-ed-és) fn. ti  gOrnyedet-t,
tb.  —ék.  Szenvedő állapot, midőn  valaki  vagy  vala-
mely  állat  görnyed.  V.  ő. GÖRNYED.

GÖRNYEDÉZ,  (gör-ny-ed-éz)  önh. és gyak. m.
görnyedét-tem,  —tél,  —élt.  Ember  vagy  más  állat
gyakran  vagy  folytonosan  meggörbed,  meghajlik  va-
lamely  teher alatt, vagy nyavalya miatt  Mélyhangon :
gomyadot.

GÖRNYEDÉZÉS,  (gör-ny-ed-éz-és)  fn. tt  gór-
nyedáiét-t,  tb. —ék.  Állapot,  midőn  valaki  vagy  va-
lami  görnyedez.

GÖRNYEDT,  (gör-ny-ed-t)  mn.  tt  gSrnyedt-et.
1)  Valamely  teher  alatt,  vagy  betegségtől  görbedt,
meghajlott.  2)  Székelyföldön  ám.  kényes. V. ő. GŐR-
NYET.

GÖRNYEDTEN, (gör-ny-ed-t-en) határoló. Gör-
nyedt  állapotban.

GÖRNYESZT,  (gör-ny-esz-t) áth. m.  gornyettí-
étt,  htn.  —ni v. —ént.  Görnyedni  kényszerít,  meg-
görbeszt,  meghajt  Csak  emberről  és állatokról  mond-
ják.  Vastaghangon  : gornyattt.  Önhatólag  is használ-
tatik  s  ám.  görnyed.

GÖRNYE8ZTÉS,  (gör-ny-esz-t-és)  fn.  tt  g»r-
nyetttés-t,  tb. —ék.  Cselekvés  vagy  állapot,  midőn
valaki  vagy  valamely  állat  görnyeszt.

GÖRNYET, (gör-ny-et,  azaz  görnyes  vagy  gör-
nyedt) mn. tt  gömyetét.  Gyarmathy  Sámuelnél  ám.
kényes, azaz fintorgó, fintorna, ki  az  orrát  fitymálás-
ból  félre- vagy  görbére  húzza.

GÖRNYETEG, (gör-ny-ed-eg) 1. GORNYATAG.
GÖRÖB,  (gör-öb)  fn.  tt  gSröb-M.  Forgó,  (gör-

gő)  zavar  vasból  vagy  fából,  melyet  az  ajtóra  lehet
fordítani,  milyen péld.  a vasból  csinált  s  úgynevezett
hunár  bajúft.

GÖRÖCSFALVA,  székely  helység  Csiksiék-
ben; helyr.  Göröctfalvá-n,  —rá,  —ról.

GÖRÖG,  (1),  (gör-ög) önh. m. görSg-tem,  —tél,
gOrgtSU,  htn.  —m.  V.  ő. GÖRG. 1)  Főidőn vagy más
alapzaton  hengereg;  saját  tengelye  körül  forog, gu-
rul.  GOrögnek  a  tímárok  mángorló  hengerei.  A  lejtőn
legörögnek  a  kordok.  Görögnek  a  kocsikerekek.  2) Du-
nán  túl  az  emse  disznóról  mondják,  midőn  párosodni
akar, valamint a  kutyáról: forog.  Meggörgött  a  magló
ditenó,  azaz  kannal  párosodott  és  fogant  Mátynsföl-
dén  : túg.

GÖRÖG,  (2),  fn. és  mn. tt  görög-öt.  Egy  a la-
tin graecut,  német  Grieche  szókkal,  melyekből  ala-
kult  Máskép és  saját  nyelvőkhöz  hűbben: hellén.  1)
Akár  a  régi  Graecia  akár  az új  Göröghon, Görögor-
szág  saját  nyelvőkhöz hűbben :  Hellász  lakosa  vagy
ezek  népéhez  tartozó  személy.  Görögök  eredete, tör-
ténete  ,  háborúi.  Bégi  görögök.  Új  görögök.  2)  Tudós,
ki  a görög  nyelvet  érti. Ét jó  görög.  8) Görögország-
ból  származó, hozzá  tartozó,  népének  szokását  vagy
vallását  követő.  Görög  mttvelttég,  görög  alkotmány,
gSrSg  vallás,  görög  vitelét.  4)  Alföld  némely vidékein
görög  vallása  és  eredetű  boltos,  sőt néha  más  boltos
is.  Kit  vitt  kend  földi  f  Hát  ett  a  ttidót  vittem hot-
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zánk  görögnek  (adoma).  Görögtől  venni potttót.  Jár
kel  fölebb  alább, mint  görög  a* űrét  boltban.  (Km).

GÖRÖGÖSE,  (göróg-cse)  kicsinyező  fn.  tt.  gö-
tögcsét.  Kis görög,  fiatal  görög.  Megvető  gúnyos  ért.
hitvány,  alávaló  görög.

GÖRÖGDINNYE,  (görög-dinnye)  ősz.  fn.  Álta-
lános  hiedelem  szerént  a  görög  és  török  tartomá-
nyokból  behozott, s  hazánk  alföldi  vidékein  buján
tenyésző  dinnyefaj, melynek czukros és leves bele ked-
ves  eledelt  nyújt  Némelyek szeréut  gömbölyű s  gör-
dülékenységétől  kapta  volna nevét;  a  honnan  görgő
dinnyé-neb  nevezik.  Híresek  a  lihar-  és  hevet várme-
gyei  görögdinnyék.  VörösbélU,  vérbelit, fehérbélU,  sár-
gabélü  görögdinnye.  Szabolcsi,  sámsoni  ,  fegyverneki,
etányi  görögdinnye.  Kaukázusi  görögdinnye.  A  pesti
nyakavágó  vásárt  a  köznép  leginkább  a  görögdinnye
sokaságáról  dinnytoátár-na.í  is  nevezi.

GÖRÖGFEHÉR,  (görög-fehér)  ősz.  fű.  Arczfe-
héritő  festék,  melyet  különösen a  barna  bőrű  görög
és  rácz  nők  használnak.

GÖRÖGHON, (görög-hon), GÖRÖGHONI, lásd:
GÖRÖGORSZÁG,  GÖRÖGORSZÁGI.

GÖRÖGMUNKA,  (görög-munka) ősz.  fn.  Álta-
lán  munka  vagy  mű , melyet  görög  míves  készített,
vagy  mely  görög  modorban van kiállítva;  különösen,
himvarrás.

GÖRÖGMÜ,  (görög-mü)  ősz.  fn.  1.  GÖRÖG-
MUNKA.

GÖRÖGORSZÁG,  (Görög-ország)  ősz.  fn.  1)
Azon  ország  vagyis  tartományok  neve,  melyeket a
régi  görögök  laktak  volt.  u.  m. a  mai európai Török-
ország  egy  része,  Kis-Ázsia  és  Olaszország  alsó ré-
sze,  melyet nagy  Görögországnak  hívtak.  2)  Új Gö-
rögország , mely jelen  századunk  első  negyede  után
vívta  ki  újonnan  önállását,  és  saját  királya  alatt  kü-
lönös  állpdalmat  képez.

GÖRÖGORSZÁGI,  (görög-országi)  ősz.  mn.
Görögországból  való,  ahhoz tartozó,  arra vonatkozó
stb.  Görögországi  lakosok,  népek.  Görögországi  alkot-
mány,  viszonyok.

GÖRÖGÖS,  (görög-ős)  mű.  tt.  görögöt-t  v. —ét,
tb.  —ék. Görög szokásu,  modorú, görögforma.  Görö-
göt  beszéd,  viselet,  életmód.

GÖRÖGÖSEN,  (görög-öí-en)  ih.  Görög  módon,
görögök  szokása,  modora szerént.

GÖRÖGÖSKÖDIK,  (görög-ös-köd-ik)  k.  m. gö-
rögösköd-tem,  —tél,  —ott.  1)  Görögösen ,  görögök
módjára,  modora  szerént  tesz  valamit.  Viseletében,
életmódjában,  kiejtésében  görögösködik.  2)  Görögök
pártján  van.

GÖRÖGÖSÖDÉS,  (görög-ös-öd-és)  fn.  tt.  görö-
götödés-t,  tb.  —e'k.  Göröggé  változás.

GÖRÖGÖSÖDIK,  (görög-ös-öd-ik) k.  m.  görö-
götöd- tem, —tél,  —ott. Göröggé  lesz,  göröggé  vál-
tozik,  alakúi által.  Elgörögösödni.

GÖRÖGSÉG,  (görög-ség)  fn.  tt  görögségét.  1)
Görög  nemzetiség.  2)  Görög nyelv; görög  nyelv  ter-
mészete, görügösség.  3)  Görögök többen, együtt  véve.

GÖRÖGSZAKADÁS,  (görög-szakadás)  ősz.  fn.
Vallási  szakadás,  felekezetesség, melynél  fogva  a ke-
leti  keresztény  anyaszentegyház  a  nyugotítól  kiilöu
vált,  melynek  ismét  egyik  része  a  nyugotiakhoz  áll-
ván  egyesült  görög  anyaszentegyház-n&k  neveztetik,  a
szakadást  folytató  pedig  nem  egyetttlt-aék.

GÖRÖGSZÉNA,  (görög-széna)  ősz. fn. Növény-
faj,  hosszú,  keskeny és sarlódad maghüvelylyel.  (Foe-
num  graecum  offic).

GÖRÖGTEKERCS,  (görög-tekercs)  Ősz. fn.  Nö-
vényfaj  a  tekercsek  neméből,  szára  gindár,  cserjés.
(Periploca).  V.  ö.  TEKERCS.

GÖRÖGÜL,  GÖRÖGÜL, (görög-ül)  ih.  Görög
nyelven.  Görögül  olvasni,  írni,  bestélni.

GÖRÖMBÖLY,  falu  Borsod  megyében;  helyr.
Görömböly-be,  —ben,  —böl.

GÖRÖNCS,  (gör-öncs)  fn.  tt.  görönes-öt.  Vala-
mely  testnek  felszínén  kiálló keményebb  csomócskák,
kidudorodások,  pl.  a  kövecses  vakolattal  behányt fa-
lon,  némely  aprófaju  tökökön ,  fák  derekain,  erősen
megfagyott  sáros  utakon  stb.

GÖRÖNCSÉR, 1. GERENCSÉR, FAZEKAS.

GÖRÖNCSÖS,  (gör-öncs-ös)  mn.  tt.  görönctöt-t
v. —ét, tb.  —ék.  Göröncsökkel  bővelkedő.  GörOn-
Cíö*  fal.  Göröncsöt  tök.  Göröncsöt  tó'.  V.  ö.  GÖ-
RÖNCS.

GÖRÖNCZ,  (gör-öncz,)  fn.  tt.  görönez-öt.  Vala-
mely  testnek,  különösen  a  bőr  vagy  kéregnek  fölszi-
nén  levő  apró  göröcskék,  csomócakák.  A  göröncs  és
göröngy  szókkal  rokon, de  lágyabb  értelmű.

GÖRÖNCZÖL,  (gör-öncz-öl)  áth.  m. görönctöl-t.
Dörzsölés  által  valaminek  fölszinét  göröuczössé  teszi.

GÖRÖNCZÖLÉS,  (gör-öncz-öl-és)  fn.  tt.  görön-
czölés-t,  tb.  — ék.  Dörzsölés,  karczolás.  V.  ö. GÖ-
RÖNCZÖL.

GÖRÖND ,  (gör-ön-d)  elvont  törzsök  , melyből
göröndü , göröndöly  erednek , s jelenti  azon  henger-
alakú  tengelyt,  melybe  a  malomkerék  zápjai  bele
vanoak  illesztve.  Rokon velők  : gerendely,  gerendü;
és  gerenda.

GÖRÖNDÜ,  ám.  GÖRÖNDÖLY,  lásd  : GÖ-
RÖND.

GÖRÖNGY,  (gör-öngy,  dalmátul  gruda,  csehül
hruda)  fn.  tt.  göröngy-öt.  Csomóba,  csoportba  alakult
földdarab  , keménynyé  száradt  vagy  fagyott  darabos
sár.  Göröngyöket  östvezúzni.  Göröngyben  megbotlani.
Göröngygyei  megdobni  valakit.  Át  ü göröngye  arany.
(Job.  28.  6.  Káldi).  Ásvány-,  érctet  göröngyök.  V. ö.
GÖR  és RÖG. A  székelyeknél  : garancs.

GÖRÖNGYEG,  (gör-öngy-eg)  fn.  tt.  göröngye-
get ;  lásd  :  GÖRÖNGY.

GÖRÖNGYÉR,  (gör-öngy-ér)  fn.  1.  GÖRÖN-
CSÉR.

GÖRÖNGYÖS,  (gör-öngy  ős)  mn.  tt.  görön-
gyös-t  v.  —ét, tb.  —ék.  Göröngyökkel bővelkedő,
födött;  csoportos ,  darabos  ,  egyenetlen.  fíXrííngyöf
úton  rátódik  a  kocsi.  Göröngyös  szántóföld.
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GÖRÖNGYÖSÖDIK,  (gör-öngy-ös-öd-ik)  k.  m.
görüngyStSd-tem,  —tél, —Ott. Göröngyössé  lesz.  Hir-
telen fagyban  megg&rSngyötödik  a  tárót  út.  Nagy  ttd-
raMdgban  meggSrSngyötödnek  an  agyagot  földek.

GÖRÖNYÜ, gömöri  téjszó,  ám. gyönyörű.
GÖRÖS,  (1),  (gör-ös)  mo.  tt.  gőrSt-t  v. —ét,

tb.  —ék, 1. RÖGÖS.
GÖRÖS,  (2),  puszta  Baranya  megyében; bclyr.

GiSrSt-ün,  —re, —rSl.
GÖRÖS-GÁL,  falu  Somogy  megyében; helyr.

Gdl-ba,  —bán,  —Ml.
GÖRÖZDÖL,  (gör-öz-d-ÖI)  önh.  m.  görötdölt.

Midőn  az  eke  földszínt  erős  földhöz  karczolódik,  sur-
lódik.  (Kriza J.). Hangutánzó.

GÖRSÖNY, ALSÓ—, FELSŐ—,  falvak  Vesz-
prém  megyében;  helyr.  Görsöny-be,  —ben, —böl.

GÖRSZÉK,  (gör-szék)  ősz.  fn.  Karikákkal  el-
látott  lábú  szék, melyet  ide-oda gördítni,  tologatni
lehet

GÖRV,  (gör-v) elvont törzsök, melyből  gVrvély
v.  gSrvény,  gSrvélyet  v.  görvényet  szók  származnak.
Jelent  csomót,  kemény  daganatot.

GÖRVÉLY,  (gör-r-ély)  fn.  tt.  gSrvély-t,  tb.
—ék.  Nyirkmirígyek  halkkal  fejlődő  kemény daga-
nata,  főleg  a  nyakon.  (Scrofula).  G&rvélyben  ttenved-
ni.  GOrvélyt  gyógyítom.  Máskép  :  görvény.  Van  az
illír  nyelvben  is  körvény,  s  oroszban  kroveny. Hason-
lítható  a  német  Kropf  is.

GÖRVÉLYÉS,  (gör-v-ély-és)  mn. tt  gSrvélyét-t
v.  —ét, tb.  —ék. Görvélytől  meglepett,  görvély  nya-
valyában szenvedő. GVrvélyct  gyermek. Görvélyet nyak.
Gürvélyet  kór.

GÖRVÉLYÉSÉDÉS,  (gör-v-ély-és-éd-és)  fn.  tt
görvélyé»édét-t,  tb.  —e*.  Görvélyessé  levés, állapot,
midőn  valaki  görvélyesedik.

GÖRVÉLYÉSÉDIK,  (gö-r-v-ély-é.-ód-ik)  k. m.
gOrvélyéiéd-tem,  —tél, —itt.  Görvélyessé  lesz, gör-
vélykórt, görvályt  kap.  V.  ö. GÖRVÉLY.

GÖRVÉLYÉSEN,  (gör-v-ély-és-en)  ih.  Görvó-
lyes  állapotban.

GÖRVÉLYFÜ,  (görvély-ffi)  őse.  fn.  1. BODZA-
TÁKAJAK.

GÖRVÉLYKÓR,  (görvély-kór) ön.  fn. Görvély
nevű  nyavalya,  1. GÖRVÉLY.

GÖRVÉNY,  G ÖRVÉNYES, lásd  : GÖRVÉLY,
GÖRVÉLYÉS.

GÖRZB,  (gör-zs)  elvont  törzsök,  melyből gör-
tted  ige  származik.  Jelenti  valamely testnek  szoros
öszvehuzódását,  s  legközelebb  áll  mind  hangra  mind
értelemre  nézve a  gSret  szóhoz.

GÖRZSED,  (gör-zs-ed)  önh.  m.  görued-tem,
—tél,  —t  v.  —élt. Igen  erős  nyomás vagy  tekerés,
csavarás  által  meggörbül, öszvenyomúl,  gnzsorodik.
Különösen  a  növények  szárairól,  fák  igáiról, dere-
kairól  mondják.  Forgó  ítél  által  meggörtttdt  fák.

GÖ8FA, helység  Vas  megyében;  helyr.  GSs-
/á-n,  —ró, —rál.

GŐSÖRÖG,  (gö-ös-ör-ög)  önh.  m.  g&Vrög-tem
v.  gStörgSttem,  —tű  v.  götörgSttéi,  gb'törgött,  btn.
—ni  v.  gb'sb'rgeni  v.  gösörgni.  Székelyföldön ám. has-
fájásban  zsagorog. Úgy látszik, ugyanaz a mélyhanga
gutsorog  szóval.

GÖT,  elvont gyöke  gőte  és  gSthüt  (v.  székelye-
sen  gStSt)  szóknak.  Jelentése  valamely  nyirkossig.
Rokonnak  látszik  köd  szóval.  V.  ö.  GÖTH.

GŐTE , (göt-e) fn. tt.  gStét.  Kriza J.  gyűjtemé-
nye  szerént  : vízben  korhadt v.  rohadt  fa.

GŐTE,  fn.  tt.  gőtét.  Mocsáros  vizekben  lakó
gyikfaj.

GOTH,  (göt-h)  elvont törzsöké gSthöt  szónak;
hangutánzónak  látszik, s keh v.  kSh  szóval  hangban
is megegyezik,  vagyis  azon erőtetett hang,  melyet  a
köhögő  ember  hallat  A  székely  gőte,  götös  szók
gyöke  : gSt  (h  nélkül)  valamely  nedvességet, nyir-
kosságot  jelent.  L.  GÖT.  Némelyek  szerint  a  dög
szónak  volaa  átvetett  változata, honnan néhutt  göt-
hSt  helyett  mondják  :  döghöt.

GÖTHÖS,  fgöt-h-ös)  mn.  tt.  güthöt-t  v.  —ét,
tb.  —e*.  Kehes,  köhicselő,  köhögő, rósz  tüdejü,  ful-
ladozó.  GöthSt  vén ember.  Székelyesen  : gótot.  V. ö.
GÖTH, GÖT.

GÖTHÖSKÖDÉS,  (göt-h-ös-köd-és)  fn. tt  güt-
hVtködét-t,  tb.  —ék. Nyavalygó  állapot,  midőn valaki
göthösködik.  Átv.  ért  nyavalygás, betegeskedés. V.
ö. GÖTHÖSKÖDIK.

GÖTHÖSKÖDIK, (göt-h-ös-köd-ik) k.  m. gSt-
hVtkSd-tem,  —tél, —Sít.  Folytonosan  kehicsél, kö-
hög,  fúladoz.  Átv.  ért.  fenjárva  nyavalyog,  gyöngél-
kedik.

GÖTHÖSÖDIK,  (göt-h-ös-öd-ik)  k.  m. g&OOitBd-
tem,  —tél, —ott. Göthössé lesz. V.  ö. GÖTHÖS.

GÖTHÖSÜL,  (göth-ös-ttl)  önh.  m. göthötült.  L.
GÖTHÖSÖDIK.

GÖTLÖHÖS, balatonmelléki  tájszó,  ám.  götfiöt,
székelyesen  :  gülShöt.

GÖTÖS, 1. GÖTHÖS.

GŐZ, gyöke  a  götü  főnévnek,  1. ezt

GŐZ, (gö-öz, vagy talán eredetileg hő-z is lehetett)
fn.  tt.  güt-t,  tb.  — ük.  1) Szélesb  ért  a testekből ki-
fejlő,  finom  részecskékből  álló nedv, pára,  köd  stb.
Ganaj  gtite.  Potvdnyok,  moctárok  gőte.  Stoba  gőte.
Ételek  gőte.  2)  Szorosb ért  finom  és  rugalmas ned-
vesség,  mely többféle  fölmelegített  testből, különö-
sen  forró vízből kifejlődik, s a  levegőbe  felszáll, vagy
ha  elzáratik,  legnagyobb  erővel  kitörni  iparkodik.
Ey  gőz  hatásával  működnek  a  gőzhajók,  gőzmalmok
gépei. Eredetére nézve v.  ö. GÖ.

Rokonokai  tekinthetők  a  német  Gát,  GOtcht,
gitehen, Gitcht, Geítt,  svéd  gatt,  gaetníng  (forrás,
pezsgés),  angol  yett, yeatt, ghott,  izland  geyt,  geytij
geytan  (hevesség),  szláv jeta  (felindulás,  harag),  hé-
ber  HU  v.  HU  (kirohan,  kiront),  honnan  :  flrpj  (fo-

J  lyam),  finn  kaatii  stb.
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GÖZBUBORÉK,  (gőz-buborék)  ősz.  fn.  Apró
hólyagocskák,  melyeket a gőzzé vált nedvesség képez.

GŐZERŐ,  (gőz-erő)  ősz.  fii.  Az  elzárt,  elfojtott
a  kiszabadulni  törekvő  gőznek  rugalmas nyomó  ereje.

GÖZERŐMÜ,  (gőz-erő-mtt)  ősz. fn.  Erőmű vagy
gép ,  melyet  a gőc nyomó ereje  hoz  mozgásba,  mű-
ködésbe.

GÖZFA, helység Vas megyében;  helyr.  GStfá-n,
— rá, —ról.

GŐZFÜRDŐ,  (gőz-fürdő)  ősz.  fn.  1)  Fürdő, mi-
dőn  a beteges  tag,  valamely  forró  gyógyszer gőze  ál-
tal  megmelegíttetik,  s  izzadásba  hozatik.  2)  Az egész
testnek  vízgőzzel  telt  teremben,  szobában  megizzasz-
tása.  Máskép  :  náratfUrdö.

GÖZGOLYÓ,  (gőz-golyó)  ősz.  fa.  lásd  : GŐZ-
TEKE.

GŐZHAJÓ,  (gőz-bajó)  ősz.  fn.  Hajó,  melyet
gözcrőmüvek  hajtanak.  Tengeri,  dunai, ctavaroi  gSt-
hajó.

GÖZKOCSI, (gőz-kocsi)  Vaspályái  kocsi, melyet
gőzerőmtt  hajt

GŐZKOR,  (gőz-kör) ősz.  fn.  Általán, gőzzel telt
kör,  térség.  Különösen  valamely  égi  testet  bizonyos
távolságra  körülvevő  gőz  v.  lég.  (Atmosphaera).
Föld  gfoköre.

GÖZLYUK,  (gőz-lyuk)  ősz.  fn.  Lyuk,  melyen
a  gőz  kinyomni  és  fölszáll.

GŐZMALOM, (gőz-malom) ősz. fn. Malom, mely-
nek  őrlő  köveit  vagy  hengereit nem víz vagy  szél stb.,
hanem  gőzerő  hajtja.

GÖZMÉRŐ,  GÖZMÉRÜ,  (gőz-mérő v.  -mérü)
ősz.  fn.  Eszköz, melylycl  a  gőz erejét, azaz rugalmas-
ságát  szokták  megmérni.

GÖZMOZDONY,  (gőz-mozdony)  ősz.  fn.  Göz-
crőmttvcl  ellátott kocsi,  mely  különösen  a  vaspályán
több  más  elébe  akasztott  kocsikat  hajt.

GŐZÖL,  (1),  (gőz-öl) önh.  m.  gSzöl-t.  Gőzt csi-
nál,  gőzt  fejleszt  ki  magából.  Gőzöl  a faték,  bogrács.
Gőzölnek  a  hegyek.  Gtisöl  a  föld  tavatttzal.

GŐZÖL,  (2),  (mint  föntebb)  áth.  Valamit gőz-
zel  általjárat,  megtolt, befűstöl.  Nyavalyát  tagot  gS-
ttilni.

GŐZÖLÉS, (gőz-öl-és)  fn, tt.  ySzlílét-t,  tb. —ék.
1)  Valamely  test  állapota,  midőn  gőz jön  ki  belőle.
Víz,  moetár,  gcméj  gStliUte.  2)  Cselekvés,  midőn  va-
lamit gőzölnek.

GŐZÖLŐ,  (gőz-öl-g) önh. m.  g8xBlg-tem,  —tél,
—»«. 1. GŐZÖLÖG.

GÖZÖLGÉS,  (gőz öl-g és) fn.  tt  gStolgftt,  tb.
—ék.  1)  A  gőznek  valamely  testből  folytonos  fejlő-
dbe,  felszállása,  párolgása.  Tett  gSzülgéie.  Éttlek gS-
tölij/'st.  3)  Maga  a  gőz, pára,  mely  azon  testből  ki-
fejlődik.  nadSt, f ajtót  gStOlgét.

GŐZÖLGŐ,  (gőz-öl-g ő) mn. tt  gSt&gV-t.  Ami
gfízölÖR,  miből  folytonos  pKz  fejlik  ki,  és  száll  el.
GBttígS  híveitek.  Gőzölgő  éUlek.

AKAD.  HAOT  SZOTÍB.  H.  «ÖT.
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GŐZÖLŐDIK,  (gőz öl-ő d-ik)  k.  m.  gSzolőd-
tem,  —tél,  —ott.  Oly  testről  mondják, melyet a gőz
folytonosan  általjár,  mely  gőzben  tartva,  maradva
meglágyul,  feloszlik,  gőzzé  válik.

GŐZÖLÖG,  (gőz-öl-ög)  önh. és  gyak.  m.  gStö-
iSg-tem,  —tél,  götülgVlt,  htn.  —ni.  Folytonosan gő-
zöl , a  gőz tartósan  fejlődik belőle.  GSzSlSgnek  a hév-
vizek.  Götölög  a forró  étel. Átv.  ért  gőzölög  a feje  va-
lamitől  ám.  erősen  fárasztja  valamiben  az eszét

GŐZÖLÖGTET,  (gőz öl-ög-tet)  áth.  m.  gStSlSg-
tet-íem,  —tél,  —étt.  Valamit  gőzölögni  kényszerít,
azt  teszi,  eszközli,  hogy  valamiből  gőz  fejlődjék.
Mtltg  által  gStSlögtetni  a  vitet.

GŐZÖLÖGTETÉS,  (gőz-öl-ög-tet-és)  fn.  tt.  gS-
tStögtelét-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valaki  gőzö-
lögtél.

GÖZÖNY,  (gőz-öny) fn. tt  g&OSny t,  (b.  — ok.
Gőzmfi,  gőzereje  által  működő gép ,  vagy  akármily
alkotmány,  melyet  gőzmű  mozgat,  milyenek  a gőz-
hajó,  gőzkocsi,  gőzmalom stb.

GŐZÖS,  (1),  (gőz-ös) mn. tt  gSt»»  t  v.  — ét, tb.
—ék.  Gőzzel telt, tömött,  gőztől meglepett;  miből gőz
fejlődik  ki.  GSzöikatán.  Gőzös moetár ok.  GSzSt ételek.

GŐZÖS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  g8zVt-t,  tb.
—ők.  Gőzmű,  gőzalkotmány; különösen :  gőzhajó,
gőzkocsi.  Gözötön  utazni.  Dunai, tengeri  gőzösök.

GÖZSAJKA,  (gőz-sajka)  ősz.  fn.  Sajka,  melyet
gőzerőmű  hajt.

GÖZSZAGŰ, gőz-szagd) ősz.  mn.  Minek  olyan
szaga van,  mint  a  gőznek, vagy  amit  a  gőz  szuga ál-
taljárt,  amin  a  gőz szaga  érzik.

GÖZSZEKÉR,  (gőz-szekér)  ősz.  fa.  lásd  : GŐZ-
KOCSI.

GÖZTEKE,  (gőz-teke)  ősz. fn.  A tüzéreknél ám.
ágyúból  kilőtt  oly'teke,  mely nagy gőzt  csinál,  s  arra
való,  hogy  az  ellenség  elől  a  látást  ideiglen  elvegye.

GÖZÜ,  (göz-ü) fn. tt  gSxü-t,  tb. —k.  Vörhenye-
ges  szőrű,  s  hegyes  orrú  mezei  egér.  Nevét a  güzmö-
léstől  vagy  guzmolástól,  azaz  rágicaálástól  vette.  (V.
ö.  GUZMOL,  és  GUZ),  innen  gözü  ám.  göző,  azaz
gűzmölő,  guzmoló.  Máskép  :  gllzU.  Aliutik,  mint  a
gözü.  (Km.).  Átv.  ért  Székelyföldön  ám.  fölötte  ál-
mos  ember  (mint  a  gözü  télen  által).

GÖZÜ,  GÖZÜ,  (gőz-ü)  fn.  tt  g8zll-t.  Szclclö
lyuk,  különösen,  melyen a  gőz,  pára  kimegy.  Átv.
ért.  lélekző  lyuk.

GÖZÜIIORDÁS,  (gözü-hordás)  ősz.  fn.  Eleség,
melyet  a  gözü  nevű  mezei  egér gabonaszemekből tél-
revalóul  öszvegyűjt

GÖZS,  (gö-zs)  elvont gyök,  melyből göztSr,  gö-
tnöiOdik  származnak.  Ugyanaz  a  mély  hangú  gúzs
szóval.

GÖZSÖR,  (gözs-őr)  elvont torzsok,  vastag han-
gon  guzsor,

GÖZSÖRGÉS,  (gőzs ör-öf-és)  fn. tt.  gözetirgéi-t.
Állapot,  midőn  valaki  vagy  valami  gözsöröpr.
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GÖZSÖRÍT, (g3zi-or-it) áth. m.  gtotifrüitt.  ÖBZ-
vecsavarít,  öszvehús, pL a görcs.  Máskép  :  gutiorÜ.

GÖZSÖRÖDIK,  (göss-ör-öd-ik)  k.  m. göttöröd-
lem, —lü, —Stt.  Össvetekeredik, ráncsosodik.  Mély
hangon  : guxtorodik,  s megfordítva  ttugorodik.

GÖZSÖEÖG,  (göis-ör-ög) önh. m.  gSuOrVg-tem
v.  gStiörgVtlem,  —tű  v.  goMÜrgottű,  gottorgoU;  htn.
—m  v.  gSftSrgeni.  Gnzsorog, gőrnyedes,  pL hasfájás
miatt  V. ő. GÖZSÖEÖDIK.

GÖZ8ÖBTÖ8,  (gÖM-ör-t-ői)  mn. tt.  göttörtttt-t
v.  —ét,  tb.  —ék.  Csögbogos, ágasbogos.  Güuörlöt
fa.  V.  5. GÖCSÖRTÖS.

GRÁBLYA,  fa.  Vasvármegyei  tájuó.  L. GE-
BEBLTE.

GRÁBLYÁL,  1. GEREBLYÉL.
GRÁDICS,  fn.  tt  grádiot-ot.  Egy  a  latin  gra-

dut szóval  (V. ő. GABÁDIC8).  Jelenti  a lépcsőnek
vagy  lépcsőseinek  egyes  fokát,  valamint magát a lép-
csőzetot is.  V. 8. LÉPCSŐ.  Fa-, kSgrátKct.  Ctigagrá-
diei.  Felfalni  a  grddieton.  QrádictriSl  grddictra.  Átv.
ért  grádictra  nyírni  a  hajat  ám.  egyenetlenül, nem
simára. Kömépiesen  : gardáiét  v. gerddict.

GBÁDICSOS,  (grádics-os) mn. tt  grádictot-t v.
—át, tb. —ak.  Grádicsokkal ellátott  Grádictot  fa-
jarát  a hegyre.  Orádictot  lejárát  a pinctébe. Átr.  ért
grádictot  haj, ásás  egyenetlenül, nem simára nyírott
L. LÉPCSŐS.

GRADICSOZ,  (gridies-oz)  áth.  m.  grddietot-
tam, —tál,  —ott.  Grádicsokkal ellát  Grddietotni  a
feljáróit  vagy  lejáráét.

GRÁNÁT,  (1),  T. GRÁNÁT,  (a  latin  granum-
ból  származott,  németfii  Gránát,  Gránáté,  francciául
Arénát  [alább ás  1-ső  értelemben]  és  grenade  [a 2-ik
és 3 ik értelembenj); fix. tt  grandt-ol.  1) Mindenféle
vörös színt játsió,  s többé vagy  kevésbé átlátszó  kő,
mely  részint apró  szemekben,  részint jegeczalakban
találtatik, s a csehországi  különös  becscsel bír. A na-
gyobb  gnnatdarabok  egyéb  drágakövek  gyanánt
megfényesíttetnek; a kisebbeket pedig több szegletre
megszokták  köszörülni,  általfdrai,  s  felfűzve  ékessé-
gül  elkészíteni  Skarlát,  gránát, nyuitt,  Léva,  Tata,
cstisst / (Km.).  2)  A  tüzéreknél ám. üres golyó,  me-
lyet  lőporral  megtöltve és  elgyujtva  ás ellenségre do-
bálnak.  3)  L  GRÁNÁTALMA.

GRÁNÁT, (2), mn. tt.  grandt-ot.  Gránátból való
v.  granátsxinü.  Gránát  gyttogyVk.  Gránát  ponté,
köntíh.

GRANÁTÁGTU,  (gránát-ágyú)  ősz.  fa.  Ágya,
melyből gránátokat  lödöznek.

GRÁNÁTALMA,  (granát-alms)  ősz.  fn.  Gra-
nitfa  gyümölcse,  mely  alakjára nézve ás almához ha-
sonlít V. 5.  GRÁNÁTALMAFA.

GRÁNÁTALMAFA,  (gránát-alma-^)  ősz.  fn.
A  két  Indiában, keleten, és déli Európában tenyésző
fa,  hosszúkás, keskeny,  és  fényes  zöld  levelekkel,  és
igen nép  vörös virágokkal  (Punica  gránátom).
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GRANÁTALMAHÉJ,  (granát-alma-héj) ősz.  fn.
A  gránátalmának  héja,  bőre.

GRANATÉROS,  (a franczia  grenadier  után)  fn.
1.  GRÁNÁTOS.

GRANÁTGÖMB,  (gránát-gömb) öss.  fn.  A  tü-
zéreknél  ám.  gránátokkal  és  lőporral  megtöltött és
•zárokba  mártott zacskó , melyet mozsárból  szoktak
kilőni.

GRÁNÁTKŐ,  (granát-kő)  ősz.  fa.- 1)  Gránát
nevű drágakő.  2)  Másféle  kő, melyben  granátrészek
találtatnak.

GRÁNÁTOS,  (1),  (granát-os) fn. tt  granáiot-t,
tb  --  ok.  Szálasabb  termetű  válogatott katonák,  kik
a  gyalog  ezeredeknél ás  első  osztályt képezik,  s kik
eredetileg  gránátok  dobására  voltak  rendelve.

GRÁNÁTOS,  (2),  (mint  föntebb)  mn.  tt  gra-
nátot-t  v. —át,  tb.  —ak. Gránátkövekkel bővelkedő
vagy díszített,  ékesített  Gránátot  hegyek.  Gránátot
nyak,  ruha.

GRANÁTOSSŰVEG,  (gránátos-süveg) öss.  fn.
Medveprémmel  bevont  magas  süveg , milyent a grá-
nátos katonák  viselnek.

GRANÁT08TÉHELT,  (gránátos-téboly)  ősz.
fii.  Hajdani  gránátosok  táskája , melyben  a gránát-
golyókat  tartották.

GRANÁTSZÍN,  (gránát-szín)  öss.  fn.  Vörös
szín,  milyet  a  köszörült  és  kifényesített  gránátkő
játssik.

GRANÁTSZINÜ,  (granát-sztnfi)  ősz.  mn.  Mi-
nek olyan szine  van , mint  a  gránátkőnek.  Grandi-

GRANÁTTÜZ,  (granát-tftz)  öss.  fii.  Ás  eldo-
bott  vagy  kilőtt  és  meggyúladt granátgolyók  tüze.

GRANÁTVIRÁG,  (gránát-virág)  Öss.  fa.  A
gránátalma  igen ssép veres  szinfi  virága.

GRÁNICZ,  fa.  tt  gránicf-ot.  Egy  a  német
Gríhue  szóval ; magyarul :  határ, határszél, véghatár,
véghely,  valamely  országnak , birodalomnak  határa,
véghatára.  Torok  grámot,  leginkább katonák  nyelvén
divatozó  kifejezés.

GRÁNICZA,  L  GÁNICZA,  PULISZKA.
GRÁNIT,  (Adelnng  a  latin  jmmnm-ból eredett-

nek  tartja)  fn.  tt  gránit-ot.  Kőnem, melynek  fő al-
kotó  részeit bányavirág, kovaes és  csillámkö teszik.
Ás  őshegyek  és általán  a  legmagasabb  hegyláncsok
gránitból  állanak.

GRÁNITKŐ, ősz.  fa.  1.  GRÁNIT.
GBÁNTTOS,  (gránit-os)  mn.  tt  grámtot-t  v.

—öt, tb.  —ak.  Gránitkővekből  álló.  Gránitot  &-
hegyek.

GRÉCZ  v.  GRÁCZ , fő.  Stájerország  fővárosá-
nak  neve.

GRÉCZI v.  GRÁCZI,  (grécs-i v. grácsi) mn.  tt
grécti-t,  tb.  —ék.  Grécsből  vagy  Gréczbe  való
vagy  arra  vonatkozó stb.  Gréoi  német.  Gréai  ktbol.

GRIF,  fn.  tt  grif-ét.  Ugyanas  a  hellén-latin
gryphut,  német Greif,  lengyel, cseh gryf,  svéd  grip,
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dán  gríb,  grif,  angol gri/in,  griffon,  francria  gri/on,
olasz  grifont,  holland grypvogcl  stb.  1)  Mesés  állat
neve,  melyet  rendesen  szárnyat  orozlántesttel,  és
madárfejjel  festenek  vagy  írnak le, s rendkívüli  nagy-
nak  és  erősnek  mondanak a regék.  2)  A  keselyük,
sőt  valamennyi  madarak  legnagyobbika, melynek  ki-
nyújtott  uárnyai  18  lábnyira  is  terjednek.  Tar  fején
hosszú  húsos  taréj  van,  felső*  része  fekete-  a  fehér-
tarka , hasa, melle szürke, s  közép  Amerikában ta-
nyázik ;  borjakat,  juhokat,  sőt gyermekeket  is  elra-
gad.  (Vultur  gryphus, Condor).

GRIFKESELYÜ,  (grif-keselytt)  ősz.  fn. lásd  :
GRIF,  2).

GRIFKÖ,  (grif-kő)  ősz.  fn.  Kettős  tekenőjtt csi-
gafaj,  melyet  csak  körűit  állapotban  ismerünk,  s
melynek  tekenőháza  egyik  felül  boltra  hajúit,  s  fél-
holdalakd,  másik  oldalról  pedig  lapos.  (Gryphites).

GRIFMADÁR,  (grif-madár)  ÖBZ.  fn.  lásd  :
GRIF,  1).

GRISPÁN,  (német GrUntpan  után)  fn.  tt.  grít-
pán-t,  tb.  —ok. 1. RÉZZÖLD.

GRISPÁNZÖLD,  (grispén-zöld)  lásd  :  RÉZ-
ZÖLD.

GRÓF,  fn.  tt  gróf-ot.  Egy  a  német  Gráf  szó-
val,  de amely sok más nyelvben is feltaláltatik, s  a né-
met  nyelvbuvárok  szerént  eredetileg  felügyelet,  főnö-
köt  jelent, noha származtatásában különböznek  a vé-
lemények.  Eléforddl  ezen  szó  az  ó és  djabb  néme-
teknél  s  rokonaiknál többféle  alakokban,  pl.  gravio,
gravo, grave, bravó,  gerefe,  gerefa,  greve,  reve,  refa,
groefa,  graaf,  graave,  grefve,  grefva  stb.;  ide  tarto-
zónak  látszik  az  arab  eheríf,  therif  is.  Származtatják
pedig  némelyek  a  grau  német szótól,  mivel  elöljá-
rók ül  ősz,  tapasztalt  férfiak  kellettek, mások  ra/en
igétől, mivel  azok  eredetileg  királyi  adószedők  vol-
tak  volna, mások  ismét  rrffan  régi  szótól, mely  fe-
nyítést jelent,  továbbá  ravo  szinte  régi  szótól, mely-
nek  jelentése: gerenda,  födél, (angolul  roof);  vannak
kik  a  latin  gravis  nevet veszik  segítségül, (valamint
biró  szónál  a  hason  értelmű  (tagvi  hellén mellékne-
vet).  A  magyar  köznép  sok  helyütt  goróf  kiejtéssel
használja, melynek gyöke  gór  vagy  gar  a magyarban
is  feltaláltatik,  s  mint  tudjuk nagyot,  magosat  jelent
1)  Hajdan  annyi volt,  mint  felügyelő valamely ügy-
ben , az  itélőszék  elnöke, bírája  vagy  oly  tiszti  sze-
mély, ki  valamely  kerületet,  megyét,  tartományt kor-
mányozott  S) Jelennen  tiszti  czime  némely  hivatal-
viselőknek,  pl.  bányagróf,  ki  a  bányák  ügyét  igaz-
gatja  ;  palotagróf;  tentgróf  stb.  3)  Köz értelemben
tiszteletczime  oly  úrnak, ki  rangra  nézve közvetlen
a  herczegek  után  következik,  akár  visel  hivatalt,
akár  nem.  E  czím  hozzánk  Németországból szárma-
zott  át.  Az  árpádházi  királyok alatt csak  a  corbaviai,
brebiri és németujvári grófok említtetnek; mert kiknek
okleveleinkben  a  latin  eomei czím adatik,  nem grófok,
hanem vagy  várispánok vagy fő udvari tisztek  vagy oly
hadi  szolgalatra kötelezett urak voltak,  kik a király tói

nyert  birtokért  annak  zászlói  alatt  bizonyos  számú
vitézekkel  hadba  menni köteleztettek.  A  vegyes  há-
zakbeli  királyok  alatt  már több  urak  viselték  e  czi-
met, péld.  a  szentgyörgyi, beszterczei,  szepesi  gró-
fok ;  némelyek  hivatalczímttl  is,  pl.  a  temesi, po-
zsonyi  grófok. A ma élő grófi  nemzetségek az  osztrák
házi  királyoktól  nyerték  e  tiszteletczimet  Hivatalból
ma  még  csak  a  temesi,  turopolyai  és  kamragróf  ne-
veztethetnek.

GRÓFHÖLGY,  (gróf-hölgy)  öss.  fn.  lásd:
GRÓFNŐ.

GRÓFI,  (gróf-i)  mn.  tt  grofi-t,  tb.  —ok.  Gró-
fot  illető, grófhoz  illő  vagy  arra  vonatkozó.  Grófi
etimerek.  Grófi  etaidd.  Grófi  rang,  méltóság.

GRÓFILAG,  (gróf-i-lag)  ih.  Grófhoz  illőleg,
grófi  módon,  grófi  szokás  szerint,  úgy  mint  gróf.
Grófilag  fölékettíett  palota.

GRÓFKISASSZONY, (gróf-kis  asszony)  ősz.  fn.
Grófi  vérből  született  hajadon  nő.

GRÓFNÉ,  (gróf-né) ősz.  fh.  Jelenti  a  gróf  ne-
jét  Különbözik ettől:  grófnő,  a lehet,  hogy  valamely
grófnő  nem egyttertmind  grófné.  V.  ö.  NÉ  és  NŐ.

GRÓFNŐ,  (gróf-nő) ősz.  fh.  Grófi  vérből,  gróf
apától  származott  nő,  hölgy,  vagy  legalább  kinek
atyja,  bár  születése  után  grófi  czimet nyert  (Com-
tesse).

GRÓFSÁG, (gróf-ság)  ősz.  fn.  l) Tartomány,
vidék, kerület,  megye, melyet valaki  grófi  czimmcl
diszesítve  kormányoz. 2)  Grófi  méltóság,  czim, rang.
Gróf tágra  emelkedni.

GRÓZ,  fn.  és  tájszó.  Egy  a német Griet  szóval,
magyarul  : dara,  apródara,  darakása.

GU, gyökelem,  melyből  gub, gubb,  guct(m&),
gug, ^ur(dl), 311**,  részént  elvont,  részént  önálló gyö-
kök  erednek.  Rokon  a go, ge, gS gyökökkel,  s jelent
valami  kereket, gömbölyűt,  kanyarodottat,  körülte-
kertet,  mint származékaiból kitűnik.  Megvan a  gúla,
gulya,  gúla, guta, guvat, gúny  szókban is, szinte ro-
kon  értelemmel.  Némelyekben,  mint:  gugyi,  guanói
hangutánzó; másokban, pl.  guba*  (buboz)  első  betűje
átváltozott  V.  ö.  GE, GÖ, GO.

GUB, elvont gyök,  (1. GU), melyből guba, gu-
báét , gubó, gubanc* stb.  származnak.  Értelmében a
hupáss&g,  kanyarodás,  tekeredés, tekergőzés, gőmbö-
lyegség  fogalma  rejlik,  s  rokon  a  göb, gib, gob,  hup
gyökökkel,  továbbá  a  héber  t]U  (bezárt;  homorú,
öblös  [volt]),  szanszkrit  kúp,  kub,  (magába zár,  födöz)
stb.  szókkal.

GUBA, (gub-a,  dalmatái guba,  illir  nyelven  :
gubla, klubba, cseh  nyelvben  : kuba)  fn. tt  gubát.  1)
Göngyölödött  szőrből  kötött vagy  szőtt  subaféle öl-
tözék.  Fekete,  kék  guba.  Bolondnak guba, nem  ttép
tuba.  (Km.)  Tűik,  mint  arany  rojt  a  tsobráneti  guba-
hot.  (Km.)  Egymát  gubáját vonják.  (Km.) Szélesb  ért
fínomabbféle  festett  szürposztó  vagy  belőle készített
ruha. Stürke  guba, told  guba.  2)  Öszvegömbölygetett
kenyérkovász.  3)  L  GUBACS.  4)  A  székelyeknél
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annyi  is  mint  buga,  golyó, pl.  a  nemed  gubája.  5)
Baranyában  ám.  penész.  6)  Gömbölyű  sütemény ke-
nyértésztából,  néhutt  :  bobálka.  7) Tájszólással, pl.
Pozsony  megyében  annyi  is,  mint  kutya.  Innen  e
közmondat  : Eben  gubát  (azaz  kutyát)  éteréit.

GUBACS, (1),  (gub-acs)  fa.  tt.  gubaet-ot.  Dió-
alakú , s  göröncíöa  héjú  termény  a  tölgyfákon,  mely
az  által  képződik, ha az úgynevezett  gubacslégy  a
tölgyfa  virágkelyhét  vagy  levelét  átböki,  de ás  első-
féle  alkalmasb  borkészítésre,  mint  a  második.  Más-
kép : gubd, stuka.

GUBACS,  (2),  puszta  Pest  megyében;  helyr.
Gubáét-ön,  —rá, —ro7.

GUBACSBOGÁR,  (gubacs bogár)  ősz.  fa.  A
tölgyfákon  élődő  légyfaj,  mely  tojásait  a  tölgyfa
virágaiba  és  leveleire  lerakja,  s az  által  gubacsokat
képez.

GUBACSLÉGY,  (gubacs-légy)  L GUBACSBO-
GÁB.

GUBAC8SZEDÉS,  (gubacs-szedés)  ősz.  fa.
Cselekvés,  midőn  a  tölgyfákon  termett  s  lehullott
gubacsokat  öszvegyüjtik.

GUBACSSZEDÖ,  (gubacs-szedő)  ősz.  fa.  1)
Személy, ki  a  lehullott  v.  levert  gubacsokat  öazve-
gyfijti.  2)  Ki gubacscsal  kereskedik,  a gubacsot  be-
vásárolja.  V.  ö.  GUBACS.

GUBAHODIK,  (gub-a-h ód ik)  Tájszó,  1. GU-
BALYODIK.

GUBALYODIE,  (gub-aly  od-ik)  k.  m.  guba-
lyod-tam,  —tál, —ott. Győr  vidékén  ám.  csökönyö-
södik, neki  bőszül.  Neki gubalyodik.  Balatonmelléken
ám.  hirtelen jó  kedvéből egyszerre megváltozik.  Ne-
ki-  vagy  meggubalyodni.

GUBANCZ,  (gub-ancz)  fn. tt  gubanc*-ot. Jelent
tekeredett, öszvevissza  zavart  szőrt, gyapjút,  hajat,
kendert  stb.  Innen lett  : gubancsos.  MerS  gubanct  a
haja.  Ily  gubanczot  nem  lehet  mtgfonni.  Kigerebenetni
a  gubanczot. V.  ö. BOGÁCS.

GUBANCZOS,  (gub-ancz-os) mn. tt.  gubanctoi-t
v.  —ál, tb.  —ak.  Gubanczokba  tekeredett,  csavaro-
dott,  kóczos, baglyas.  Gubanctól  haj.  Gubanczot  ttör,
gyapjú.  Gubanczot  kutya.  Gubanctól  ctigdnygyereJe.

GUBANCZOSODIK,  (gub-ancz-os od-ik)  k.  m.
gubanctotod-tam,  —tál,  —ott.  Gubanczossá  lesz, kó-
czosodik,  baglyasodik.  A  fésületlen  gyermek  elguban-
czoiodik.  A  bortorjánok  közt  legelő  birkák  megguban-
ctoiodnak.

GUBANKODIK,  (gub-an-kod-ik)  k.  m. gubán-
kod-tam,  —tál, —ott.  Veszekedésbe  ereszkedik, ke-
veredik , valakibe  bojtorjánkodik  vagy  bojtorkodik.

GUBARCZ,  paszta  Tolna  megyében;  helyr.
Gubára-ön,  —rá,  —ról.

GUBÁS,  (1),  (gub-a-as)  mn. tt  gubát-t  v  öt,
tb.  —ak.  1)  Fürtös, fürtökbe  göngyölödött,  fürtös
szőrű.  Gubát  ttür. Gubát juh. Gubát  keetke.

„Várj  tejeüen  gubás  kecske."  Faludi.

2)  Gubában járó, gubába  burkolódzó.  Gubát  legény.
Gubát  lolyd,  ki  a  guba  (legények  gubája)  alá  búvik.
V.  ö. GUBA.

GUBÁS,  (2),  (mint föntebb) fn.  tt  gubát-t,  tb.
—ok.  Gubakészitő  mesterember.

GUBB,  (gub-b  v.  gub-v  v.  gub-u)  elvont  tör-
zsök, melyben  a  6 hangzato.>ság kedveért kettőztetett.
Származékai  :  gubbad,  gubbaszt,  gubbatzkodik. Ro-
kon  vele  a  gugg.  Jelent  öszvegömbölyödést,  gin-
bülést

GUBBAD,  (gub-b ad  =r  gub-v-ad = gub-u-
ad,  rokon  vele  a  hellén  xvnico, xvarú^m)  önh. m.
gubbad-t.  Emberről, s  más állatokról, de  kivált  ma-
darakról  mondatik,  midőn  hideg  vagy  gyöngélkedik
miatt  vagy  álmosságból  öszvehuzódva  ülnek.  Gub
badnak  ötttsel vagy  ülőn a  tyúkok.  Gubbad  ttot  időben
a  veréb.

GUBB ADÓZ,  (gnb-b-ad-oz)  önh.  m. gubbado*
lám, —tál, —ott. Folytonosan,  tartósan  gubbad.  Hi-
degben  gubbadoenak  a  fiatal  vagy  gyöngébb  baromfiak.
V.  ö. GUBBAD.

GUBBASZKODIK,  (gub-b-asz-kod-ik)  k.  m.
gubbatzkod-tam,  —tál, —ott. L GUBBADOZ.

GUBBASZT,  (gub-b-asz-t =  gub-v-aszt =
gub-u-aszt)  önh.  m. gubbaitt-ott, htn. —n* v. —a*i.
Gubbadva fii. Nem bírván  áth.  értelemmel, tárgyeset
nélkül  áll  a  mondatban.  Gubbantanak  a»  (Umo«  tyu-
kok. Egy értelmű  vele : gunnyattt.

GUBICS,  (gnb-ics)  fa.  L GUBACS.
GUBITA,  (gub-it-a)  fn.  tt  gubitát. Somogy me-

gyei  szó.  L. GUBACS.
GUBÓ, (gub-ó)  fa.  tt  gubó-t.  1) 1.  GUBACS.

2)  Csomó  vagy  gombolyag,  melybe  a  selyembogir
beköti  magát  Selyemgubó.  8)  Átv.  ért.  egyfigyü,
buksi,  ostoba, ki  butaságában  meggubbadva  jár.

„Nem  ily  szelíd  az  ő keze,
Ha a  félgubó  és  félokos
pagálylyal jarulgat  elébe ,
Öl  akkor, és  nem sért  nyila."

Kazinczy Ferencz.

GUBÓBOGÁR,  (gubó bogár)  ősz.  fn.  1.  GU-
BACSBOGÁB.

GUBÓLÉGY,  (gubó-légy)  ősz.  fn.  1. GUBACS-
BOGÁR.

GUBONA,  puszta  Borsod  megyében;  helyr.
Guboná-n,  —rá,  —ról.

GUBÓPÖFETEG, (gubó-pöfeteg)  ősz.  fn.  Vilá-
gos  sárga  bőrű  pöfetegfaj.  V.  ö. PÖFETEG.

GUBÓVIRÁG,  (gubó-virég)  ősz.  fn.  Növény,
melynek  tömötten  öszveálló  virágszirmait  egy  közön
kehely  tartja  őszve. Minden virágosának  van  különös
csőalaku  kelyhe.  (Globularia).

GUCS, rokon,  sőt  azonos  gug  gyökkel; 1. e*t

GUCSÁN, ALSÓ—, FELSŐ—', helységek  Po-
sega  megyében;  helyr.  Guctán-ba,  —bán, —M/.
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GUCSMA,  (gucg ma)  fű.  tt.  yuotmáí.  Lefegövel
ellátott,  gömbölyű  alacson  téli  süveg. Störöt  gucima.
Hátikép  : kucsma, 1.  ezt.

GUCSMI,  (gucs-mi  v.  guca m-i) fn.  tt.  guctmit.
A  székelyeknél  ám.  konty.  (Kriza J.).

GUCSMOL,  (gucs-m-ol)  áth.  m.  guctmolt.  A
Tisza  vidékén  ám.  becamdrel,  gúnyol.

GUCZ,  gug  gyök  módosulata.
GUCZOROG,  (gucz őr  og)  1.  GUGOROG,  KU-

CZOROG.
GUDUCZ,  (gud-uez)  mn.  tt.  guduezot. Kassai

J.  szerént  Baranyában  ám.  semmire  való.  Guducz
ember.  Úgy  látszik,  hogy  a  gttgyü  szóból  származtat-
ható  gügyücz  szónak  felhangu  módosulata.

GUG, (1), elvont gyök,  (1. GU), melyből  guga,
gugg,  gugor,  gugorodik  stb. származnak.  Jelent  ösz-
vegombolyodott,  csomóba  alakult,  öszvehuzott  vala-
mit.  Rokonok vele  a  német hocken,  Hőké,  svéd  hulea,
holland  hűeken, franczia  coucher,  olasz  cuccia stb. V.
ö.  GŐG.

GUG, (2), puszták  Győr, Komárom és  Nyitra
megyében ; helyr.  Gug-on,  —rá,  — ról.

GUGA,  (1), (gug-a)  fn.  tt.  gugát.  1) Általán,  a
nyakon  támadó  kelevényes  dudor,  csomó,  golyva.
Gugája  nőtt.  Meyfakatztani,  fölmeUzeni  a gugát.  2)
Különösen,  keleti  dögvész  idején  támadó kelevény  a
testen,  leginkább  a  nyakon.  Gugahalál,  ám.  dögha-
lál.  Dögletet  guga.

GUGA,  (2), erdélyi  falu  Belső  Szolnok  megyé-
ben;  helyr.  Gugá-n,  —rá,  —ról.

GUGAHALÁL,  (guga-halál)  ősz.  fn.  Keleti
dögvész, mely  a  nyakon  vagy  hón  alatt  támadó  gu-
gaféle  daganattal  jelenkezik.

GUGÁS,  (gug-a-as) mn. tt.  gugát-t  v.  —át,  tb.
—ok.  Görvélyforma  kelevéuyes  csomóval  vagy  cso-
mókkal biró,  kinek gugija van , goly vas. Gugát  nyak.
Gugát  ember.

GUGÁSODIK,  (gug-a-as-od-ik)  k.  m.  gugátod-
Cam,  —tál,  —ott.  Gugája  növekszik , g ugassa  lesz.

GUGG, (1), (gug-g  v.  gug-og,  finnül  kyk-yn)
önh.  m.  gugg  ott, htn.  —m*  v.  —ani.  Guggon  ül.  A
kukoriczák  közüli  guggani.  Ltgugg,  hogy  ne  látták.  V.
ö.  GUGG,  fn.

GUGG,  (2),  (giig-g)  fn.  tt.  gugg-ot.  A  g  hang-
zatosság  kedveért  kettüztetett.  1)  Tulajdonkép  az
emberi  testnek  azon  helyzete, midőn talpon  maradva
térdben  meghajtja  lábát,  s  alsó  testével  bátra- és le-
ereszkedik.  Guggon  ülni.  A  ízületégét  végező  ember
guijijun  ül.  2)  Átv. ért. mondják  némely  földön  kú-
szó  vagy  törpe  növényekről.  Guggon  ülS  bortó,  bab,
azaz  törpe  és  karóra  nem futó,  gyalog  borsó, bab.
3)  Kassai  J.  szerént  ám.  gúny,  innen  a  régien  és  táj-
divatos  guggol  áth.  ige.

GUGGAN, (gug-g-an = gug-v-an =  gug-u-au)
önh.  m. guggan-t.  Guggot  képezve  lehajol.  A  letö va-
dán  leguggan  a  vetet  közüli.  A  gyermek  a  metélő  ol-
daláhot  guggant  ét  hallgatott.

GUGGANÁS,  (gug-g-an  ás)  fn.  tt.  gugganátt,
tb.  —ok. Állapot,  midőn  valaki  guggan.

GUGGÁS, (gug-g-ás)  fn. tt  guggát-t,  tb.  —ok.
Guggon  ülés.

GUGG ÁSZT,  (gng-g-asz-t =  gug-v-aszt =
gug  u-asz-t) áth. m. guggant-ott,  htn. —ni  v.  —ani.
1)  Azt  teszi, hogy  valaki  guggon  üljön,  legnguljou.
A  kit  gyermeket  leguggantani  át  éjjeli  edényre.  2)
Átv.  ért.  nagyobb  épület  mellé  más  alacsonyabbat
épít,  hozzá told, mely  a  nagyhoz  képest  úgy  látszik,
mint  guggon  ülő ember  a  fennállóhoz képest. A  temp-
lom  mellé kápolnát  (kocsmát)  guggaszt  az ördög. (Km).

GUGGASZTÁS,  (gug-g-asz-t-ás)  fn.  tt  gwj-
gatzíát-t,  tb.  —ok. Cselekvés, midőn  valaki guggaszt.

GUGGÓ,  (gug-og-ó)  mn.  tt.  gttggó-t,  tb. — le.
Guggon ülő, legugoló  vagy  gugoló  módjára  meghaj-
ló. Éji  edényen guggó  gyermek.  Guggó  (tót)tdncz.

GUGGOD,  (gug-g-od)  önh.  m.  gaggod-lam,
—tál,  —t  v.  — ott.  Gugg,  legugg,  oda gugg.  A  fal
mellé  guggodni.

GUGGODÁS,  (gug  g-od-ás)  fn.  tt.  guggodás  t,
tb.  —ok. Odaguggás.

GUGGOL,  (gug-g-ol)  önh.  m. guggol-t.  1) Foly-
tonosan  guggon  ül.  A  vadán  létben  guggol.  2)  Tájdi-
vatosan  :  gúnyol,  gúnyolva  szidalmaz , s  ekkor  áth.
értelmű.  Guggolni  a*  általmenökel.  Aírgguggolju.
Pázmán.

GUGGOLÁS,  (gugg-ol-ás)  fű.  tt.  guggolát-t,  tb.
— ok.  1) Guggon ülés.  2)  Gúnyolás.

GUGGONÜLÖ,  (guggon-ülö)  ősz.  mn.  1)  Aki
guggon,  guggolva  ül.  Guggonülö  vadász.  2) Átv.  ért.
törpe,  földön  kúszó.  Guggonülö  bab, bortó.  (Általá-
nosb  nyelven  :  gyalog  bab,  bortó.)

GÚGH,  puszta  Győr  megyében;  belyr.  Gágh-
ön, —rá, —ról.

GUGOR,  (gug-őr)  elvont  törzs,  melyből gu-
gora, gugorodik,  gugorodát  erednek.  V.  ö.  GUGORA.

GUGORA,  (gug-or-a)  fn.  tt.  gugorát.  Függőle-
gesen  álló  hengercsiga,  milyennel  pl.  a  hajókat, mal-
mokat  a  vízből  kitekerik,  a  harangokat  felhúzzák
stb.  (Axis  in peritrochio).  Máskép  :  kukvra.  A fek-
irányos  hengercsigát járgány-mi  nevetik.

GUGORCZOL,  (gug őr-ez  öl) önh. m. gugorczolt.
L.  GUGOROG.

GUGORGÁS,  (gug-or-g-ás).  fn.  tt.  gugorgás-t,
tb.  —ok. Állapot,  midőn  valaki gugorog.

GUGORODÁS,  (gug-or-od-ás)  fn.  tt.  gugoro-
dát-1 , tb.  —ok.  Guggoló helyzetbe  ereszkedés.  Le-
gugorodát.

GUGORODIK ,  (gug or-od ik)  k.  m.  gugorod-
tam,  —tál,  —ott. Guggoló  helyzetbe  ereszkedik. Le-
gugorodik.  Gitgorodjál  mellém.  Tűz  mellé  gugorodni.
Máskép  : kukorodik,  gugyorodik,  kutyorodik.

GUGOROG , (gug  őr og)  k.  és gyak.  m.  gugo-
rog-tam  v.  guyorgottam,  —tál  v.  gugorgottáf,  gugor-
goít,  htn.  —ui, gugorgani  v.  gugorgni.  Folytonosan
v. gyakran  guggol,  leguggol, gugorodva  üldögél.
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GUGSOL, (gng-os-ol)  önh. m. gugtoU  1) Foly-
tonosan  goggon  ül.  2) Áty.  tréfás  ért  fogra,  zárva,
börtönben, kurta  vason  ül.  A  vármegye  hátán  gug-
tolni.  Keményebb  hangon :  kuktól.

GUGY, rokon  részint  gug  gyökkel,  részint né-
mely  származékokban  hangutánzó,  midőn  ismét  koty,
bugy  gyökökkel  vagy  gagy  gyökkel  iá  egyezik,  pl.
gugyi  ám.  gugyó =  kotyó,  kottyanó, vagy  pedig
gagyó,  azaz gagyogó.  V.  ö. GUGYL

GUGYELA,  palócz  tájszó,  L  GQNGYOLA.
GUGYI,  (gugy-i)  hangutánzó  fn.  tt.  gugyi-t.

Tréfás  nyelven ám.  pálinka, máskép : gugyU,  melytől
mértéken  túl  gügySg,  gagyog  tű  ember.  Kriza  J.  sze-
rént  a  székelyeknél  a  pálinka  utolja  (kottyanója ?).

GUGYOG, (gngy-og) önh. 1. GAGYOG, GÖ-
GYÖG.

GUGYOLÓ, (gugy-ol-ó) fn. 1. GURGYAL.
GUGYOR, (gugy őr) fn. tt  gugyor-tt  tb.  — ok.

Balatonmelléken  ám.  két  hegy  közt  levő árok  vagy
tekenő  forma  szoros  völgy.  Rokon  kutyor,  gödör
szókkal.

GUGYORODÁS,  (gngy  or-od ás)  1.  GUGORO-
DÁS.

GUGYORODIK,  (gugy-or-od-ik)  L  GUGORO-
DIK.

GUJ,  elvont gyöke  a  guja,  gujdt  származékok-
nak.  Megegyezik  a  goly  és  guly  gyökökkel.

GUJA,  (gnj-a)  fn. tt  gujdt.  Tekealakú  fadarab,
mclylyel  a  falnsi és  pásztorgyermekek játszani  szók*
tak.  Székely  szó.  Rokon golyó  szóval.

GUJATYÚK,  (guja-tyúk)  ősz.  fn.  Farkatlan,
kusza  tyúk, melynek széle  hoszsza  egy,  mint  a  gnjáé
vagy  golyójé.  Székely  szó.  V.  B. GUL.

GUJÁZ,  (guj-a-az)  önh.  m.  gujás-tam,  —tál,
—olt.  Guja  nevű  tekével játszik.

GUJÁZIK,  (guj-a-az-ik)  k.  m. guját-tam,  —tát,
—ott.  Csomózik, megdagad.  Felgujánolt  a feje.  Akko-
rát  gujátott,  mint  a kujakom.  (Kriza J.). Székely  szó.

GUL v.  GÚL,  T. GULY,  elvont  gyökök, me-
lyekből  gúla,  gúláét,  gúla,  gulya  stb.  származnak.
Jelentése,  mint  a  többi gu  gyökelemből eredett gyök-
társainak,  kanyarodás,  körűitekére*,  vagy  tekeredés,
forgás,  gömbölyttslg.  A  héber  SlJ  v. h^  a  hasonló
hangzatú  arab  szóval  együtt  ám.  körüljár,  kereng,
innen  : kor,  nemzedék, és egyik  arab  származékban:
sereg; megegyezik  vele a magyar  gúla v. gulya  főnév;
továbbá: rni  ám.  dörzsöl,  ledörzsöl; kopaszít,  mez-
telenit, foszt,  és  nSi  ám.  nyír,  lenyír;  mindkettő
megegyezik  a  magyar  gúláét,  gulya  (guja)  mellékne-
vekkel ; végre  ide tartozik  : SSl  ám.  kanyarít, teke-
rít,  hengerít;  továbbá  vastag, nagy, méltósigos, dicső
(volt),  ennek  pedig  gúla  (pyramis,  olaszul  gúglia),
felel  meg a  magyarban.

GÚL, 1. GUL.
GÚLA, GULÁS, 1. GULYA, GULYÁS.
GÚLA,  (gúl-a, v.  ö. GÚL) fn.  tt  gúlát. Oszlop,

melynek  alapja  bengerded  vagy  négyszegtt, s  fölfelé

lassanként  öszvemegy, és  legtetején  csúcsosan végző-
dik.  (Obeliscus, Pyramis).  Egyiptomi  gúlák.

GÚLAALAKÚ,  (gúla-alakú)  ősz.  mn.  Minek
alakja  a  gúlákéhoz  hasonló.  Gúlaalakú  toronytetö.

GULACS  v.  GULÁCS,  (1),  (gul-acs  v.  -ács)
mn.  tt.  —öt.  Kopasz,  kinek a  haja  elment  Mondjak
szarvasmarháról  is,  midőn  a  szőre elhull.  Rokon vele
a  latin  calvui, német kahl.

GULÁCS,  (2),  falvak  Beregh  és  Szála  megyé-
ben ; helyr.  Guláci-on,  —rá, —ról.

GULÁCSOS,  (gul-ács-ős) mn. tt  guláetot-t  v.
—át,  tb. —ói. Imitt amott kopasz,  meztelen,  szüret-
ien  borii.  Guláctot  betfg  marha.

GULAMEZŐ, puszta Pozsony megyében; helyr.
Gulametö-n,  —re, —rol.

GULÁSZTA,  (latínul  colaitra  v.  eoluttra  v.
eoloitrum)  fn. tt  guláníát.  Elles után első  ízben  fejt
vagy  fecscsent  tej;  máskép  :  feestej,  elötej.  Szalh-
márvidéki  tájszó.

GULASZTÁS TEJ, 1. GULÁSZTA.
GULÁSZTRA, L GULÁSZTA.
GULY, 1. GUL.
GULYA,  (1),  (guly-a)  fn.  tt  gulyát.  Szélesb

ért  szarvasmarhákból álló  csorda, melyben  meddő te-
henek, borjúk,  tinók, heverő  ökrök  vegyest legelnek.
Stántát  után  kihajtani  gulyára  a* ökröket.  Szorotb
ért  tenyésztésre, szaporításra  szánt  tehenekből  álló,
s  rendesen  tavasztól  késő  őszig  a  szabad  ég  alatt
tanyázó  csorda.  Gulyát  Sritni,  legeltetni, itatni.  Gu-
lyán  v.  gulyában nevelt borjúk,  tinók, üttűk.  A  gulyá-
ból  kiterelni  egynéhány  tinót.  Megtavarni,  mtgker-
getni  a gulyát.  Nagy  gulyája  van a  ránatában.  (Km.)
V.  ö.  GUL.  Az  arabban  eháila  ám. jnhnyáj,  kecske-
nyáj.  Figyelmet  érdemel, hogy  a  szanszkritban  go,
gau, a perzsában ghau,  gao, ám. a  német  JZwA,  Ocht,
melyekkel  a  magyar  gulya  első  tagja  is  hangokban
egyezik.

GULYA,  (2),  (guly-a, v.  ö.  GUJA és  GULY)
mn. tárgyeset  : gulyát.  Gulya lyuk,  azaz  kusza tollú,
farkatlan  tyúk.  L. GUJATYÚK.

GULYA,  (gúly-a) 1. GÚLA.
GULYAAKOL,  (gnlya-akol)  ősz.  fn.  Akol,

melybe  éjjelenként  vagy  zivataros  időben  vagy  télre
vagy  etetés  végett  a  gulyát  beterelik.  V.  ö.  AKOL.

GULYABELI,  (gulya-béli)  ősz. mn.  Gulyához
tartozó, gulyában  tenyészett,  nevelkedett.  Gulyabeli
tehenek, ökrök;  kBlönböztetésfil  az  istállós  marhától.

GULYÁS,  (guly-a-as) fn. tt  gulyát-t,  tb.  —ok.
Pásztor,  ki  a gulyát  őrzi.  Örtg  gulyát  v. ttámadó  gu-
Igát.  Én  vagyok  a petri  gulyát,  én  ónom  a petri  gu-
lyái.  (Népd.).

GULYÁSBOJTÁR,  (gulyás-bojtár)  ősz.  fn.  A
fő  v.  számadó gulyásnak  legénye, segéde.  A  bojtá-
rom  viten táron, magam a paplanot  ágyon.  (Petri  gu-
lyás  nótája).

GULYÁSHÚS,  (gulyás-hús)  ősz.  fn.  Vörös-
hajmával,  paprikával,  köménymaggal  fűszerezett,
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és  szalonnával  kevert  bográcsos  marhahús ,  a  gulyá-
sok  kedves  eledele; máskép  :  gulyásat  hát.

GULYÁSOS,  (guly-a-as-os)  mn.  tt  gulyátot-í
v.  —át, tb.  —ok. Gulyások  módja,  szokása  szeréül
való.  Gulyáiét  vitelét,  nyertetég.

GULYÁSOSHÚS,  (gulyásos hús)  1.  GULYÁS-
HÚS.

GULYÁSTANYA,  (gulyás-tanya)  ősi.  fn. G<5ré,
gunyhó, putri,  melyben a  gulyások  tanyáznak,  hol-
mijöket  tartják,  sütnek-főznek stb.

GULYVÍZ,  falu  Sáros  megyében; helyr.  Guly-
vís-en,  —re, —rSl.

GUM, elvont gyök,  (1. GU),  rokon  a  gom,  g'öm,
ctom gyökökkel, s jelent valami  gömbölyűt,  csomót,
dudort, daganatot

GUMÓ,  (gum-ó)  fa.  ti  gumó-t.  1) Kemény  és
gömbölyű  kinövés  az  állati  testen,  kiváltkép  a cson-
tokon.  2)  Szélesb  ért.  csomó, púp. 3)  Növényeknél
gyököt  képező  csomós termény, mely  a  haj mától ab-
ban  különbözik,  hogy  egy  hajma  maga  csak  egy
bimbó  és csak  egy  helyen  fakad  ki,  a  gumónak pe-
dig  itt-ott  az  oldalán  vágynak  bimbók,  a melyekből
kifakad,  ilyen  a  burgonya,  csicsóka.

GUMÓS,  (gum-ó-s) mn. tt  gumót-t  T. —át,  tb.
—ok.  Minek  gumója  vagy  gumóji  vannak.  Gumót
ctontok.  Gumót  burgonya.  V.  ö.  GUMÓ.

GUMÓSODIK,  (gum-ó-B-od-ik) k.  m.  gumósod-
lám, —tál,  —ott. Gumóssá  lesi, gumók nőnek  rajta.

GUN  v.  GÚN, gyöke gunár  szónak, 1.  ezt
GUNÁRv.  GÚNÁB,  (gun-ár,  a  székelyeknél

ganár,  angolul  gander,  németül  Gtinterich,  szlávul
gunor,  1. a  czikk  végén)  fn.  tt.  gundr-t  v.  gunarat,
tb.  —ok T. gvnarak.  Kan lúd, him  lúd. Elül  megy  a
gunár. Att  gondolja,  8  SUe  meg  a  gunárt.  (Km.) Gyö-
ke gun v.  gún v.  székelyesen  :  gan, hangutánzónak
látszik, s ugyanaz, mely  a gancti  névben  is  eléfor-
diil,  másképen  : gág  (ám.  gá-og  v.  gá-ong),  mely a
ludak  hangját,  gágogását  fejezi  ki,  (1.  GÁG, GÁ-
GOG).  így  a hellén y^v  szót  is, mely  szinte  ludat jé
lent,  a  nyelvbuvárok  a  gaco  v.  jalvot  (tátong,  száját
tatja)  siókból  származtatják.  Egyébiránt  lásd  a többi
rokonságokat  GANCZI alatt. V. ö. KAN szóval  is.

GUNÁRNYAK,  (gunár-nyak) ősz.  fn.  1) Gunár
nevű  madár  nyaka. Megenni a  gundrnyakat.  2) Átv.
ért  a barkóknál  ám. két ágú  sült  kalács. 3) Tréfásan
ám. hosszú  vékony  nyak.

GUNÁRNYAKÚ,  (gunár-nyakú)  ősz.  mn.  Ki-
nek  hosszú  s  aránylag  vékony  nyaka  van,  mint a
gunárnak.

GUNÁROZIK,  (gun-ár-oz-ik)  k.  m.  gunárot-
tam, —tál, —ott.  A  nőstény  Iádról  mondják, midőn
gunárral  párosul.

GUNDA,  női kn.  tt  Gundát.  Kunigunda.  Né-
melyek  szerént:  Kinga,  (ó  német  nyelven  Kvano
annyi,  mint  :  hős,  t  i. a mostani  künn,  Gund  pedig
neme* nőszemély, hölgy).

GUNGÓ,  (gun-g-ó)  fn.  tt  gungó-t.  Gyermekek
nyelvén  ám.  ing, üng, ümög.  Nem más, mint  a  fel-
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hangú üug (ő) g clőtétcllel,  és mély hangon  ki.jtve, ek-
képen UngS  =  güngö= gungó. V. ö. GYERMEKSZÓ.

GUNNYASZT,  (gunny-aszt)  őnh.  m. gunnyastt-
ott.  Gornyadva  meghúzza  magit,  különösen  a  bete-
ges  vagy  álmos em'ber  vagy  állat  mintegy  hunnyasz-
kodik.  Nem egyéb  mint  a  hunnyattt  módosulata.

Gnnnyaszt  vagy  dög  is  már?
Lássuk  fölrepül-e?'

(Arany  J.  Toldi.)

„Egyedül  gonnyasztok
A  cserepes  mellett."

(Székely  népdal.)

GUNNYASZTÁS,  (gunny-asz-t-ás)  fn. tt  gúny-
nyaittát-1,  tb.  —ok.  Gornyadva  maga  meghúzása.
V.  ö.  GUNNYASZT.

GÚNY,  (gú-ny  v.  gu ony)  fn.  tt  gúny-t,  tb.
—ok.  1) Tulajdonkép aljas  csúfolódás  neme,  midőn
valaki  másra  torzképet  csinál,  pl.  nyelvét  kiölti,  szá-
ját  görbitgeti,  ide-oda  vonogatja  vagy  másképen
másnak  mozgását, beszédét  eltorzítva  utánozza.  2)
Átv.  ért.  elmés  vagy  elmésséget  igényelő  szó  vagy
beszéd, mely  által  mást  nevetségessé, nevetség tár-
gyává  tenni akarunk.  Gúnyt  ütni  valakiből.  Gúnynak
kitéve  lenni.  Nyilvános  gúny.  Rokon  vele  a  német
Hohn,  ónémet  hun, honida stb.

GÚNYA  v.  GÚNYA,  (guny-a) fn.  tt.  gúnyát.  A
szláv  nyelvekben  is  :  gúnya  v.  húnya. 1) Szélesb  ért
mindenféle  szegényebb  ruha,  öltözék.  Vidd  el  a  gú-
nyádat.  Alig  van  egy  két gúnyája.  Minden  genyegu-
nyáját  beitta.  2)  Durva  vászon köntös,  szttrruha.

GUNYÁCZ,  (guny-a-acz)  fn.  tt  gunyáct-ot.  SÖ-
tétes  szttrposztóból  készített  kankó.

GUNYÁS,  GÚNYÁS,  (guny-a-as)  mn. tt  gú-
ny át tv.—af,  tb.  —ak.  Szegényes-féle,  durva  ruhá-
ban járó  vagy  ilynemü  ruhákkal  bővelkedő.  Gúnyát
parattíok.  Gúnyát  kamara,  ttekrény.

GÚNYASZT,  1. GUNNYASZT.
GUNYÁZ,  GÚNYÁZ,  (guny-a-az)  áth.  m. gu-

nyát-tam,  —tál, —ott. Gúnyával ellát,  gúnyába öl-
töztet  Nem gyön  gúnyázni  cselédeit, gyermekeit.  V. ő.
GÚNYA.

GÚNYBESZÉD,  (gúny-beszéd) ősz. fn.  Beszéd,
mely  valakit  gúny tárgyává, nevetségessé  tesz. V.  ö.
GÚNY.

GUNYHÓ,  1. KUNYHÓ.
GÚNYIRAT,  (gúny-irat)  ősz. fn.  Irat,  melynek

tárgyát  és  tartalmát  gúnyok  teszik.  V.  ö.  GÚNY-
IRÓ.

GÚNYIRÓ,  (gúny-iró) ősz. fn.  író, ki  a  társas
élet  hibáit,  fcrdeségeit,  vétkeit  stb.  majd  finomul
csipős,  majd  élesebb  és  kemény  modorban  megrója,
s  az  illető  személyeket vagy  nevetség  vagy  megvetés
és  utálat  tárgyává  tenni törekszik.  Víg,  komoly gúny-
iró.  Ettől  különbözik  oly  iró, kinek  czélja  másokat
rágalmazni,  becsteleníteni  és  gyalázni,  (pasquil-iró,
rágalomiró és paaquil =  rágalomirat).
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GÚXYKACZAGÓ,  (gúny-kaczagó) ősz.  fn. Sze-
melj,  ki  gúnyosan  csúfolódó  hangon  kaczag.

GÚNYKACZAJ,  (gúny-kaczaj)  ősz.  fn.  Gúny-
nyal  vegyített  kaczaj,  melynek  hangjából  kitűnik,
hogy másnak kicsúfolására van irányozva. V.ö. GÚNY
én RACZAJ.

GÚNYKÉP, (gúny-kdp)  ősz.  fn.  Valamely  sze-
mélynek  nevetségesen  elferdített  alakban  lefestése.
Máskép :  tortkép.

GÚNYKÖLTŐ,  (gúny-költő) ősz.  fn.  Költő,  ki
oly  költeményeket  ir, melyek  tárgyát  a  társadalmi
élet  hibái,  ferdeségei,  vétkei  stb. teszik.

GÚNYMOSOLY,  (gúny-mosoly)  ősz.  fn.  Gúny-
nyal  vegyes  mosoly.

GÚNYNÉV,  (gúny-név)  ősz.  fn.  Név  vagy
czfm,  melyet  valakinek  adnak, hogy  általa  nevetsé-
gessé tegyék, csúfnév, pl.  midőn  az  igen  sovány em-
bert  teúnyogkirály-ntk,  a  kövéret gyopjutták-n&k  csú-
folják.  Több  családok  nevei  eleinte  gúnynevek vol-
tak, s  a  köznépnél  igen  divatban  van  a  gúnynév
használata,  B ezen  szokásos kérdésből:  mi  a  kigyel-
med  bectlüetet  neve t  az  tetszik  ki,  mintha több em-
bernek  két  neve, úgymint  becsületes  és  gúnyneve
szokott  volna  lenni.  Ily  gúnynevek  : Fityfirity,  Lip-
hect,  ToJtonpóc*,  Vaktipila,  Méregpott,  Totyi,  Jobb-
tinct,  Talpai,  Hajmattárderekú,  Gólyalábú  stb.

GÚNYOL, (gúny-ol) áth. m. gúnyol-t.  1)  Alja-
sán , póriasán  csúfol,  pl.  nyelvét  kiöltve,  száját hú-
zogatva, arczát  elfintoritva.  2)  Csúfolódva,  gyalázva
boszont,  nevetségessé  tesz.  Kigúnyolni  a*  idegeneket.
Gúnyolni  a  rongyot  vagy  hibát  tettalkotátu  embert.
V.  ő.  GÚNY. Néhutt: ginyol.

GÚNYOLÁS,  (gúny-ol-ás) fn. ti  gúnyoldtt, tb.
—öt.  Valakinek  gúnyok  által  nevetségessé  tevése
vagy- boszontása;  csúfolás.

GÚNYOLÓ,  (gúny-ol-ó)  mn. tt  gdnyoU-t.  Mást
gúnynyal  illető', sértő, bántó,  boszontó.  Gúnyoló  be-
tzid,  irat, vert.  Egymátt  gúnyoló  gyermekek.

GÚNYOLÓDÁS,  GÚNYOLÓDÁS,  (gúuy-ol-ó-
d-ás)  fn.  tt.  gúnyolódát-t,  tb.  —ok. Valakinek folyto-
nos  gúnyokkal  illetése, hántása.

GÚNYOLÓDIK,  (gúny-ol-ó d-ik) k.  m.  gúnyo-
lódtam,  —tál, —ott. Mást  folytonos  vagy  gyakori
gúnyokkal  illet, sérteget, boszont,  csúfolódik.

GÚNYOR,  GUNYOR, (gúny-or) fn. tt  gányor-t,
tb.  —ok. Gúnyirat,  gúnyköltemény, gúnyvers. (Sa-
tyra).

GÚNYOROL,  GÜNYOROL,  (gúny-or-ol) áth.
m-  gúnynrol-t. Valakit  gúnyor  által nevetségessé  tesz.
V.  ö.  GÚNYOR.

GÚNYOROS.GUNYOROS,  (gúny-or-oa)  mn.
tt.  gúnyorot-t  v.  —át, tb. —át.  Gúny orral  vegyes,
mi  gúnyort  foglal  magában.  Gúnyorot  költemény,
ítttíd,  eUadát.  Gúnyorot  modor.  (Satyricus). V.  ö.
CÚNYOR.

GÚNYSZÓ,  (gúny-szó)  ősz.  fn.  Szó, mely gúnyt
foglal  magában,  mely  valakit  nevetségessé  tesz  vagy
tenni  akar,  milyen  pl.  minden  gúnynév.

GÚNYUL,  (gúny ül)  ih.  Gúny  gyanánt,  gúny-
képen.  Gúnyul  mondani  valamit.

GÚNYVERS,  (gúny-vers)  ősz.  fn.  Mindenféle
verses  költemény,  melynek  kitűzött  czélja  valakit
vagy  valamit  kigúnyolni, nevetségessé  tenni;  gúny-
költemény.

GUR, elvont gyök, melyből erednek  l)gvrdaly,
gurdély,  gurdon  stb.,  2) gurul,  guru, gurgat,  gvrgulya
stb.  Rokon a gór,  gör  gyökökkel.  V.  ő.  GÓR,  GÖR.

GURAHONCZ,  falu  Arad  megyében;  helyr.
Gurahonct-on, —rá, —ról.

GURÁNY,  fáin  Bihar  megyében;  helyr.  Cfu-
rdny-ba,  —bán,  —Ml.

GURBA, (1), (gur-ba), gSrbt  szóval ikerítve hasz-
náltatik  : görbe-gurba.  Rokona  a  Ultin  curvut, német
Krumm.  V.  ö.  GÖRBE.

GURBA, (2), falu  Arad megyében; helyr.  Gttr-
bd-n,  —rá,  —ról.

GURBANCS,  (gur-b-an-cs)  fn.  tt.  gurbancs-ol,
tb.  —öt.  Ágas-bogas,  girbe-görbe,  csomós,  buczkós
fa.  Székely szó.

GURBANCSOS,  (gnr-b-ancs-oz)  mn.  tt.  gur-
bancio»-t  v.  —öt,  tb.  —öt.  Girbe-görbe,  csomós,
buczkós  ízületü.

GURD,  (gur-d)  elvont  törzse  gurdaly,  gurdély,
gurdanct,  gurdó,  gurdon  neveknek;  továbbá  gitrdít,
gurdúl  igéknek  és  származékaiknak.

GURDALY,  (gur-d-aly)  fn.  tt.  gurdaly-t,  tb.
—ok.  Öszvebonyolodott  nagy  vastag  burján  v. gaz,
melyet  nehéz  elválasztani  egymástól.  Szathmárvidéki
és  erdélyi  tájszó.  Máskép  : gurdé,  gurdon,  gordon,
góró,  gurgyal.

GURDANCS,  (gur-d-ancs)  fn.  tt  gurdanctot.
Apróbb  fajta  gurdaly,  kövér  helyeken  nőtt,  sokféle
haszontalan  pnkkantó,  laboda,  bürök  • több  efféle
növények  öszvege.  (Kriza  J.).

GURDÉ,  (gur-d-ó*)  fn.  tt  gurdét.  lásd  : GUR-
DÉLY.

GURDÉLY,  (gnr-d-ély)  fn.  tt  gurdély-t,  tb.
—ok.  1) L.  GURDALY. 2) Szurdok, zug, rejtekhely.
Molnár  A.  szerént  a  latin  latebra.  V.  ö. GURGYAL.

GURDÍT, GURDIT,  (gur-d-ít)  áth. m. g*rdtí-
ott,  htn.  —ni v. —ám.  Azt teái, hogy  valami  gör-
düljön.  V.  ö. GURDÚL.  Hordót  gurdtíemi  le a pin-
ctébe.  Kereket  gvrdítani.  Elgurdtíani  a  tekét.

GURDÍTÁS,  GURDITÁS,  (gnr-d-ít-ás)  fn.  tt
gurdtídt-t,  tb. —öt.  Cselekvés,  midőn  valamely  göm-
bölyű,  kerek  vagy  hengerded  testet gnrdítnnk.  V.  ö.
GURDÍT.

GURDÓ,  (gnr-d-ó) fn. tt  gttrdó-l.  Hegynek  lej-
tős,  meneteles, mintegy  meggőrbedő  oldala.

GURDON,  (gur-d-on)  fh.  tt  gurdon-t,  tb. —ok.
Szeged  s általán  Tisza  vidékén  ám.  tüskés, bokros,
szúró gazos  vadon.  V.  ö. GURDALY.
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GURDÚL,  GURDUL,  (gur-d-úl)  önh. m. gur-  :  GURIGA  v.  GUROGA, (gur-i-g-a  v.  gur-og-a)
dúl-t.  Gurogni,  azaz  a  földön  vagy  más  alapzaton  •  fa.  tt.  gurigát  T. gurogát.  Kerek-  vagy  lapos  tányér-
saját  tengelye  körül  forogni  kezd.  Gurdúl  a  hordó,
ha  megtatzUják.  Elgurdúl  a  deszkára  dobolt  teke.  V.
ö.  GUROG.

GURÉNY,  erdélyi  falu  Hunyad  megyében;

alakú  fa,  melyet  a  gyermekek  játékszer  gyanánt
hengergetnek,  meglódítva  elgurítanak.  V.  ö.  KA-
RIKA.

GURIGÁL,  (gur-i-g-a-al)  önh.  m.  gurigáit.  1.
helyr.  Gurény-ba,  —bán,  —bál.  |  GURIGÁZ.

GURGADOZ,  (gur-g-ad-oz)  önh.  és  gyak.  m. |  GURIGÁZ,  (gur-i-g-a-az)  önh.  m.  gurigáz-tam,
gurgadot-fam,  —tál,  —ott.  Cseppekre  oszolva  vagy  —tál,  —ott.  Gurigával  vagy  gurigást játszik  , guri-

gát  hengerget. V.  ö. GURIGA.

GURÍT,  GURIT,  (gur-ít)  átb.  m. gurít-ott,  hta.
—ni  v.  —ani.  Valami  gömbölyű,  kerek,  hengerded
testet  saját  tengelye  körül  forgatva  hajt,  elhajt.  Hor-
dót,  kereket,  tekét  gurítani.

GURÍTÁS , GURITÁS , (gur-ít-ás)  fa.  tt.  gurí-

cseppekbe  gyűlve  görgedez,  pl.  gurgadoz  arczárói  a
verejték,  gurgadoznak  a  vizcseppek.

GURGADOZÁS,  (gur-g-ad-oz-ás)  fa.  tt.  gurga-
dozás-t,  tb.  — ok.  Állapot,  midőn  valami  gurgadoz.

GURGAT,  (gur-g-at)  áth.  és  gyak.  Azt  teszi,
hogy  valami  gurogjon.  Gurgatni  a  hordót.  Gurgatni

a  taligakereket.  V.  ö.  GUROG.  Vékony  hangon : j ̂  ?  tbV  _oA~ ' Cselekvés ^ mi^n  v'aTamit  gurítunk.
9^9^-  V.  ö.  GURÍT.

GURGATÁS,  (gur-g-at-ás) fa. tt.  gurgatás-t,  GUROGj (gur.Qg)  önh  fa  gyak  m  .̂̂

tb.  — ok. Cselekvés,  midőn  valamit  gurgatnak.  j  gurg.ottam  gurog-tál  v.  gurq-ottál,  qura-ott,  hta.
GURGONYA,  (baranyai tájszó) 1. BURGONYA.  _J. y

3 ̂ » v

 9

gurg,n{  'yj^  ff^^
GURGULYA,  (gur-g-uly-a)  fa.  tt.  gurgulyát.  | rck  hengerded  test  saját  tengelye  körül  folyto-

1)  Henger a gurgástól. 2)  Kerékalaku  fakarika,  me-  j noaan forQg  ft fö,dön yagy  mag  ^  on ^  a

lyet a gyermekek  játék  gyanánt  gurgatnak.  3) Atv.  l kidobo(t  (eke  As  elszalagztott  hordó  Ugw.og  a  lép.
és  tréfás  ért. gurgulya  szemű,  am.  kinek  szüntelen  '
forognak  kidüledt  nagy  szemei ; gurgulya  szem,  ám.  j  GUROGA  1. GURIGA.
kidudorodó  nagy  szem.  4)  Hangutánzó, mely  a  tó-  í  „TT,„'„  A.TI^TI  /  .«  ••  .  .,  tr

vui"  IÁ  w  u  n  *  x  j,  T  r  •  • i,-  u  i,  l  GURUL, GURUL, (gur-úl)  önh.  m.  guriU-t.  Va-rokoblogetéskor  ballatszó  hangot  fejezi  ki.  Rokon  !  . . , , . .  .  ,  ,  ,  ,  ,
,  , . .  ,  ,,,  _.L._.  i  .•  7.  lamely  gömbölyű,  kerek,  hengerded  test  saját  tenge-

vele ez  értelemben  a héber  !""Hjn.S ,  latin  iiiirauhu  , . , _ . ,  ,  ,  ,  .  . ,
••  '-  '  '  lye  korul  földön  vagy  más  alapzaton  forogva  halad.

v.  eurculio,  hellén  y«(7apif« ,  franezia  gargouOe,  \ Gurulnalc  a  sebesen  ragadt  kovi  kerekei.  Rokon  vele
német  Gurgel,  angol  garyh , gurgh.  stb.  5)  Növény-  , köze,cbb a iatij,  C„,.,.O) innen  curruf> ^^  gtb-

nem  az Öthímesek  seregéből  és  kétanvúsok  rendéből;  j  GURÚLAS  GURULA8  (gur.ul.ás)  fo.  tt. glí.
gyümölcse  tojásdad , (honnan  u  neve),  karczolt , ki-  .  '  ' V6  '  y

'  r"-'"s'tt  tb. — OK.  Cselekvés,  midőn  valami  gurul.
'

GURGULYÁZ,  (gur-g-uly-a-az)  áth.  éa  önh. m.  ]  GURZAPALVA,  GURZOPALVA,  helység  Kö-
tjurgulyáz-tam,  — tál,  —olt.  1)  Gégéjét,  s  torkát  va- j zép-Szolnok  megyében;  kelyr.  Gurtafalvá-n  , — rá,
lamely  folyadékkal  öblögeti.  2) Hengurget,  forgatva  |  r"^-
elhajt  valamit.  3)  Gurgulya  nevű játékot  játszik.  Ez  '  ^US ,  elvont  gyöke  gusa, gusaly , gusba  szók-
értelemben  önh. ige.  • ""^  > 8 r°kon  gúzs  szóval ; jelent  valami  csavarodot-

nTTr>r«TTT v X w X c !  /  i  • \  f  »»  ' tat,  csomósat. V.  ö.  GU.GURGULYAZAS ,  (gur-g-uly-a-az-as)  fa.  tt.  ,  '
gurgulyázás-t  , tb.  — ok.  1) Torkának  öblögetése.  2)  GUSA,  (gus-a)  fa.  tt.  gusát.  Székely  nyelven
Hengergetés.  3)  Gurgulyával játszás.  i am-  golyva.  L.  ezt.

GUKGY,  (gur-gy)  elvont  törzse  gurgyal,  gur-  j  GUSALY,  GUSALYOS ,  L  GUZSALY, GU-
gyalog  y  guryyó  szóknak.  Rokon  gorny  , görny  tör-  j  ZSALYOS.
zsckkel.  '  GUSÁS, (gus-a-as) mn. és fa. tt  gusás-t  v.  — át,

GURGYAL,  (gur-gy-al)  fa.  tt.  gurgyal-t  ,  tb.  !  tb.  — ak.  Golyvás ,  vastag,  csomós  nyakú. Szé-
— ok.  1)  Alacson,  kunyhófcle  házikó, melybe s mely-  kely  szó.
ben  csak  gornyadva , görnyedve  lebet  járni.  Latinul  GUSÁZIK,  (gua-a-az-ik)  k. m. gusáz-lam, — tál,
yurguetium,  gurgustiolum.  így  nevezik  különösen  fa-  j — ott.  Embernek  vagy  állatnak  nyakán  csomó,  goly-
lukon  a  szegényebb  zsellérek  és  czigányok  lakásait,  ; va  növekedik.  Gusáznak  a  sertések  ,  juhok. Szé-
a,  falunak  azon  részét  pedig , mely  ily  gurgyalokból  l kcly  szó.
áll,  yuryundiá-nuk  (burguudiának),  néhutt  tabán-aak.  •  GUSBA,  (gus-ba)  fa.  tt.  gusbát.  Pa  vagyis  rúd,
2)  Nchutt  am.  gurdaly , gurdou.  V.  ö. GURDALY.  >  melyen  a  bogrács  a  tűz  felett  lóg , midőn  valamit

GURGYALAG,  (gur-gy-al-ag)  fa.  tt.  gurgyalag-  '  főznek, pergelnek  benne.
öt.  1)  L.  GURGYAL. 2)  Gurgyó  v.  gurgyalféle  lyuk-  |  GUSBÓT , vasvármegyei  tájszó  és  fa.  1.  TÚR-
bán  (parti  lyukban)  lakó  rigó  (merops  apiaster).  !  BOLYA.

GURGYÓ , (gur-gy-ó)  fa.  tt  gurgyót.  1.  GUR-  Gusz. rokou ff°*z gyökkel, 1. ezt.
GYAL.  l  GUSZA, (gusz-a)  1.  KUSZA.

AKAD.  KAOV  8ZÚTAS.  n. KÖT.
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GUSZTÁV,  (egy  eredetű  az  Ágoston  =  Au-
guatus  latin  szóval, s ám. dicsőséges,  felséges);  férfi
kn.  Gostavus.

GUSZTONY,  (gusz-t-ony)  fn.  tt.  guufony-t,  tb.
—ok. Vas  szeg a bot vagy  pálcza  végén.  A  bot gutt-
tonyával  ttileráitatni  ás  utctai  követeiét.

GUSZTONYOS, (gnsz-t-ony-os)  mn.  tt  guuto-
nyot-t  T. —át, tb.  —ok. Gusztonynyal  ellátott,  fel-
szerelt, hegyeaített  Guntonyot  bot, páleta.

GUSZTONYOZ,  (gusz-t-ony-oz)  áth.  m.  guu-
tonyoz-lam,  —tál,  —ott.  1)  Gnsztonynyal  ellát, a
botra, pálczára  gusztonyt  üt.  .2) Gnsztonyos  bottal
megver,  megszurkál.

GUSZTONYOZÁS,  (gusz-t-ony-oz-ás)  fn.  tt
gutttonyotát-t,  tb.  —ok. Gasctonynyal ellátás.  Gusz-
tonynyal  megvetés.

GUT, gyöke  guta  főnévnek,  1. ezt.
GÚT,  falu  Fejér  megyében;  máskép  :  Tamási.

KIS—,  NAGY—,  falvak  Beregh  megyében; helyr.
Guth-on,  —rá, —ról. L. GÚTH.

GUTA, (1),  (gut-a) fn.  tt.  gutát, tb. guták.  Szél-
ütés , hirtelen  halál.  Jaj,  megüt  a guta.  ŰuOn  meg a
guta. Fél  guta.  Néha csudálkozást jelentő  indnlatszó.
Mi  a gutát t A  gutát!  Átv. éri. a lapot guta megütötte,
át  ertzényét,  ám.  semmi  sincs benne,  kiürült.  Hely-
név  is. L.  mindjárt  alább.  Meghútta  magát,  mint  Gu-
ta  mellett a  mennyied.  (Km.).

Rokon  vele  a  chaldeai gutdh, latin  [per-,  con-]
cutio, guatio,  szanszkrit  kút  [átver,  átfúr],  franczia
goutle,  létezik  a  dalmát nyelvben is iguta;  legegysze-
rűbb  elem  a  magyar üt,  melyből  torokhang  előtéte-
lével  : güt, t  alhangon  : gut származtatható.

GUTA,  (9),  mezőváros  Komárom,  falu Nógrád
megyében; ó—, paszta Komárom  megyében;  helyr.
Gutá-n,  —rá, —ról.

GUTABALZAM,  (guta-balzam)  ősz.  fn.  Guta-
ütés  elleni  balzamos  gyógyszer, pl.  fahéj-,  szegfű-,
rozmarinolajból  stb.

GUTAPOR, (guta-por)  ősz.  fn.  Gyógyszerpor
a  gutaütés  ellen.

GUTAS,  falu  Nógrád  megyében;  helyr.  Gu-
tát-ön, —rá, —ról. Máskép  Kutató.

GUTAÜTÉS,  (guta-ütés) ősz.  fn.  A  tagok moz-
gásának  hirtelen  megszűnése, bénulása,  mely  gyak-
ran  rögtön  halált okoz.  (Apoplezia).  Rétdetet  guta-
ütés,  midőn a  szélhfidés  a  test némely részét  vagy  ré-
szeit  éri; általáno* gutaOtéi,  mely az  egész  testet ál-
talhatja,  s  az  életet  kioltja.

GUTAÜTÖTT,  (guta-ütött)  ősz.  mn.  Szélhü-
dött,  bénult  vagy  hirtelen  halállal  kimúlt.  Guía-
ttíOU ketu.

GUTA VÍZ,  (guta-víz)  ősz.  fn.  Rozmarinvirág*
ból  kivont  szeszes víz,  melyet gutaellenes gyógysze-
rül  használnak. A németek magyarvfe-nek is mondjak,
minthogy  feltalálását  Erzsébet  magyar  királynénak
tulajdonitjak.

GÚTH, KIS—,  NAGY— ,  puszták  Szabolcs
megyében; helyr.  Gúth-on, —ró, — ról.

GÚTHOR, 1. GÚTOR, (8).
GÚTOR,  (1),  férfi  kn.  Gnnther,  Gnntherns.

Máskép  :  Gönler.

GÚTOR,  (2),  falu  Pozsony  megyében; helyr.
Gátőr-ön, —rá, —ról.

GÚTORFÖLDE,  falu  Szála  megyében; helyr.
GWorfoldé-n,  —re,  —rSl.

GUTTA, székelyesen  ám.  guta.

GUTTAHÁZA,  falu  Vas  megyében;  helyr.
Guttahátá-n,  —rá, —ról.

GUTTMÉZGA,  (gutt-mézga) ősz.  fn.  Gommiböl
kifolyó  mézga.  (Gummigutta).

GUVAD,  (gu-v-ad)  önb.  m. guvad-tam,  —tál,
—t  v.  —ott.  Ám.  dnvad.  Guvadt  tzemtt  béka.  Szé-
kely  szó.

GUVAT,  (1),  (gu-v-at)  mn. otromba,  durva.
GUVAT,  (2),  (gu-v-at) fn.  tt.  guoat-ot.  1) Né-

mely  tájékon,  vízi  madár  neme.  (Rallus).  2)  Másutt
ám. haris.

GUZ,  gyöke  a gutm  elvont törzsöknek  és  gut-
mól  igének,  ám.  gut* v.  gott, 1. ezeket

GUZMOL,  (guz-m-ol)  áth.  m. gtumol-t. Fogat-
lan  emberről  mondják',  midőn  az  ételt  a  hiányzó  fo-
gak  helyett  csak  ínyeivel  rágdossa,  morzsolja,  puhít-
ja.  Gutmolni  a hútt, tintáit.

GUZMOLÁS,  (guz-m-ol-ás)  fn.  tt.  gtumolát-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valaki  guzmol.

GÚZS,  (gú-zs,  azaz  gu-os)  fn.  tt  gú*t-t, tb.
—ok. Megtekert, megcsavarított  nyers  ág  vagy vesz-
sző,  vagy  szalma, vagy  több  vesszőszál  egy  kötéllé
csavarítva,  tekerve.  Gúut  tekerni,  etinálni.  Guttba
kötni  a  nád-, gabonakévéket.  Farkatgúttba  tenni  vala-
kit , ám.  kezeit,  lábait  gúzszsal  öszvekötni.  Tekert
gáttual  nehét  tormát  ami.  (Km.)  Gáti át, nem kol-
bátf.  (Km.) A  kéttteret  gútt  nehezebben ttakad.  (Km.)
Ide-oda  hajlik,  mint  a gúu.  Olyan vékony, hogy  gúut
lehetne  belőle  tekerni.  V.  ö.  ZSUG,  ZSUGORODIK.

Rokon  vele a  szanszkrit judt,  (öszvekőt;  és kö-
telék,  iga, járom),  hellén  fíttyeo,  fv/ór,  ^tv-f^a,  la-
tin  jungo, jugum,  ónémet  guch, giuh, német  Joch,
franczia joug, olasz  giogo  stb.  a  szláv nyelvekben  is
megvan  guttva,  huttva, htutev;  héber  nyelven  pe-
dig  W13 ám.  göröngy.

GÚZSA,  (1),  (guzs-a)  mn. tt  guudt.  Törpe,
rövid,  öszvetekeredett,  zsugorodott  mint  a  gúzs.
Dunán  túli  tájszó.

GÚZSA, (2),  (mint  föntebb)  fn. tt  guttdí.  Ás
emberek vagy barmok nyakán növekedett nagy csomó,
golyva.  Székely szó.

GÚZSABRONCS,  (gúzs-abroncs)  ősz.  fn.  Gúzs-
ból  csinált  abroncs, vagyis  abroncsul  használt  gúu.

GUZSAD,  (guzs-ad) önh. m. guttad-tam, —tál,
— t v .  —ott.  Gúzs  gyanánt öszvetekeredik,  zsugo-

rodik.
GUZSADÁS,  (guzs-ad-ás)  fn.  tt  gvuaddt-t,

tb.  —ok. Állapot,  midőn  valami gnzsad.
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GUZSADT, (guzs-ad-t) mn.  tt.  gwtiadt-at. Gúzs
gyanánt  megtekeredett, zsugorodott, törpült.  Gutsadt
nyakú ember.

GUZSALY,  (guzs-aly,  a  szláv  nyelvekben  ku-
uely,  kuetel)  fn. tt  guztaly-t,  tb.  —ok.  1)  Székely-
földön  és  némely  más  vidéken  ám. rokka, kerekes
fonóeszköz.  2)  Közönségesebb  ért.  oly  fonó  eszköz,
melynek  nyele  és  talpa  van.  A  fonandó  kendert
vagy  lent  a  nyelére  tekerik, s  mintegy  gúzsolják,
(honnan  a  neve),  a  talpára  pedig  ráülnek.  Az  ily
guzsalyon  fonó  személy  ujjaival  pörgeti  az  orsót.
Máskép  : gyalog  rokka.  Guzsaly  való  neki, nem kard,
ám. asszonyos  férfi.

GUZSALYFÁKLYA,  (guzsaly-fáklya)  ősz.  fn.
Vékony  szálakra  hasogatott  szurkos  fényű,  melyet
néhntt  a  szegényebbek  gyertya  gyanánt  használnak,
kivált  a  fonóházakban v.  guzsaly ősök bán.

GUZSALYOS,  (guzs-aly-os)  fn.  tt.  giu»alyot-t,
tb. —ok. l)  Erdélyben  ám. fonóház,  vagyis  oly  hely,
melyen  téli  estéken  a  fonó  leányok  és  asszonyok  ösz-
vegyfilnek.  Gutsalyosba  menni, járni.  2)  Fonó  leány
szeretője,  ki  hozzá jár,  midőn  guzsalyosban fon.

GUZSALYOSKODIK,  (guzs-aly-os-kod-ik)  k.
m.  gvtsalyoskod-tam  ,  —tál,  —ott.  Guzsalyosba  jár.
Székely  szó.

GUZSALYÜLŐFÜ  v.  GUZSALYVIRÁG,  (gu-
zsaly-nlő-ftt,  guzsaly-virág)  ősz.  fn.  Ösziko,  a  kökör-
csin  egyik  faja,  máskép  zdstpa  kökörcsin  v.  kikerics.
(Colchicum  autumnale).  Elé  lehet  venni a guzsalyat,
mert  kijött  a  guzsalyülőfű.  (Kriza J.).  Háromszék-
ben : kakasmandikó.

GUZSÁS,  (guzs-a-as)  mn.  1.  GOLYVÁS.
GÚZSFENYÜ,  (gúzs-fényű)  ősz.  fn.  1.VÖRÖS-

FENYÜ.
GÚZSINDA,  (gúzs-inda) ősz.  fn.  A folyóvizek

homokos  partjain  tenyésző  növénynem, melynek  igen
apró  fehér virágai  nyár  végén  nyílnak  ki.  (Corrigio-
la  littoralis).  Nevét tekeredett  gúzsos  alakjától  vette.

GÚZSLÁS,  lásd  :  GÚZSOLÁS;  és  GÚZSLÓ-
DÁS.

GÚZSLIK, (gúzs-1-ik) k. m. gtizsl-ott, htn.  —ám.
Gúzszsá  tekeredik , csavarodik.  Átv.  a  székelyeknél
sok  bajjal  nyomorkodik, csigázódik.  Géstlott  marha.

GÚZSLÓDIK , (gúzs-ol-ó-d-ik)  belsz.  m.  gúts-
lód-tam,  —tál,  —ott.  1)  Gúzszsá  csavarodik.  2)
Átv.  a  székelyeknél  : sok  bajjal  nyomorkodik,  csigá-
zódik.

GÚZSOL,  (gúzs-ol)  áth.  m. gútsol-t.  1) Gúzsba
köt.  Gútsolni  a  learatott  nádat, kákát.  2)  Gúzszsá
teker,  csavar.  Gúzsolni  a  vesszőt.  3)  Csigáz,  elcsigáz.
Gútsolni  át  igát  barmot.

GÚZSOLÁS,  (gúzs-ol-ás)  fn.  tt.  gútsolás-t,  tb.
—ok.  Gúzsba  kötés.  Gúzszsá csavarás;  megfacsart
vesszővel  kötés;  a  székelyeknél  annyi  is  mint  cai-
gázás.

GUZSOLODIK,  (gúzs-ol-ód-ik) belsz.  1. GÚZS-
LÓDIK  1).

GÚZSOLT,  (gúzs-ol-t)  mn.  tt.  gúuolt-at.  1)
Gúzsba  kötött.  2)  Gúzszsá  tekerített.  V.  ö.  GÚ-
ZSOL.

GUZSORODIK,  (gnzs-or-od-ik)  k.  m.  guaorod-
tam,  —tál, —olt.  Gúzs gyanánt  ránczosodik, öszve-
tekeredik.  Közönségesen  a  gyök  megfordításával
használják  :  ztugorodik.

GUZSOROG,  (guzs-or-og) önh.  m.  guetorog-tam
v.  guzforg-oltam,  —tál  v.  guztorgottál,  guztorgoft,
htn.  —ni  v.  guuorgani  T. guzsorgni.  A  gyök  meg-
fordítására!,  ám. uugorog.  Magas  hangon  :  glíziltrtSg.

GÜ,  GÜB, 1.  GÖ, GÖB.
GÜBE,  (gttb-e)  fn.  tt.  gübét. A  víznek  örvényes

mélysége.  Székely  szó.  Máskép  : göbe.

GÜBÜ,  (gttb-ii)  fn.  tt  gUbUt.  1)  Gőcsös,  cso-
mós  végű  rúd, melylyel  a  halászok  a  víz  mélyét  (gii-
béjét)  megzavarják,  hogy  az  elbújt  halak  tisztább
vizet  keresvén  eléjőjenek,  más  részről  a  zavaros  víz-
től  a  hálót  meg  ne  Ifasák.  Székely  szó , Kriza  J.
gyűjteménye  szerént:  2)  Gamatlé , moslék;  3)  Há-
romszéki  értelemben  : gamat,  mocskos.  Te gübü, mit
güblllödöl  annyit  f  4)  Köpülőfa.

GÜBÜFA,  (gübü-fa)  ősz. fn.  1. GÜBÜ,  1).
GÜBÜL,  GÜBÜL;  (güb-ü-öl)  áth.  m.  gübül-l.

1) A  vizet gubiivel  felzavarja.  2)  A  székelyeknél  azt
is  teszi  :  kopíü,  vajat  köpűl. V.  ö. GÜBÜ.

GÜBÜLÉS,  GÜBÜLÉS,  (güb-ű-öl-és)  fn.  tt.
gUbülé»-t,  tb.  — ék. Cselekvés,  midőn  gűbülnek.  V. ö.
GÜBÜL.

GÜG,  rokon gug  gyökkel,  1. ezt.
GÜGÜ,  (gűg-ü)  fn.  tt  gtlgU-t.  Baranyában  ám.

kenyér  gyürkéje,  púpja,  domója.
GÜGY,  1)  hangutánzó,  mely  fogatlan  ember

hangját,  különösen  a  gyermekekét  és  öregekét  jelen-
ti. Ugyanaz  a  gagy,  gegy,  gSgy  hangutánzókkal  :  gU-
gyög,  gagyog,  gegyeg,  g'ögyog.  2)  öszvehajtogatott,
rakott, göngyölgetett  valami.

GÜGYÖG,  (gűgy-ög)  önh. m. gügyög-tem,  —tél,
—ott.  Kis  gyermek,  vagy  fogatlan  vén  ember  mód-

jára  ejti  a szót. Vastag  hangon  :  gagyog.

GÜGYÖGÉS,  (gügy-ög-és)  fn.  tt.  gügyVgé»-t,
tb.  —ék.  1. GAGYOGÁS.

GÜGYÜ,  (gögy-ü)  fn.  tt.  gügyü-t.  Általában  s
eredetileg  ám.  gügyö ,  azaz  gűgyögő, gugyogó.  Kü-
lönösen  1)  Házasságbeli  közbejáró,  ki  rendszerént
(gűgyögő,  gugyogó)  vénasszony  szokott  lenni,  más-
kép  : sutogó,  innen, susogóba  menni  ám.  házasság vé-
getti  értekezésbe.  2)  Csomó  nád,  gabona,  melyet  né-
hutt  nyaláb-aaJt  vagy  maroi-nak  mondanak.  Több
gügyüből  lesz  egy  kéve.  GíígyU  nem kéve.  (Km.).  3)
Tréfásan  szólva  :  pálinka;  máskép  :  gugyi.  V. ö.
GUGYL

GÜGYÜL,  (gögy-ü-öl)  áth.  m.  gttgyU-t.  Szé-
kelyföldön  ám.  összevissza  kever, elegyít,  máskép  :
gUbül,  kUpül.

GÜM,  azonos gum gyökkel,  1.  ezt.
72»
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GÜMŐ,  (gftm-ő)  fn.  1. GUMÓ.
GÜMÖCS,  (güm-0-es)  fn.  tt.  gümöct-öt.  Kis  gü-

mő,  kis  csomó  az  állati  vagy  növényi  testen.  V.  5.
GUMÓ, és  GYÜMÖLCS.

GÜMŐCSANYAG,  (gümőcs-anyag)  ősz. fn.  Gü-
mőcsöt  képző anyag. V.  ő. GÜMÖCS.

GÜMŐCSÖS,  (güm-ő-CB-ös)  mn.  tt.  gümöcsös-t
v. — tt, tb.  — ék. Amin  gümőcs vagy  gümőcsök nőt-
tek ; csomós  kinövésfi,  bibircsős.  Gilmöctös  bőr,  test.

GÜMÖCSÖSSÉG,  (güm-ő-cs-ös-ség)  fn.  tt.  gti-
möcsösség-ét.  Gümőcsös  állapota  vágj  tulajdonsága
valamely  testnek.

GÜRÜZDÖL,  (gűr-üz-d-öl)  áth.  m.  gUrUtdöU.
Gyarmatidnál  ám.  rag  (rodcre).  Rokon  görSnctSl
sióval.

GÜZ,  ám. gőz, gaz,  gusz, gosz.  lásd : GOSZ, és
GUZ.

GÜZMÖL, 1. GUZMOL.
GÜZSÖRÖG, 1. GUZSOROG.
GÜZÜ, fn. 1. GÖZÜ.
QVARDIÁN, 1. GÁEGYÁN.

A  0-ben  TŰ  MS5  ctlkk.

GY , kisded  alakban  gy,  tizenharmadik  betű  a
magyar  ábéczébcn,  neve  : gye.  A  mássalhangzók so-
rában  nyolczadik , az  öszvetettek  vagyis  elegyültek
között  negyedik  helyen áll.  Kiválólag  a  betűk  egyik
vagy másik  különös  osztályához nem tartozik,  hanem,
mint  minden elegyült hangú  betű,  a  benne  rejlő min-
denik  egyes  harg  természetét  követi.  Ezen  gy  betű-
ben  pedig  legközelebbről  a  d  és j  betűk  hangjai  ele-
gyülvék , minthogy  az ily  ragozott  szók  kiejtésében,
mint  mondja,  holdja,  (oldja,  gondjaim,  porondjaim
stb.  a  dj  valóságos  gy  hanggá  alakul.  Innen  köze-
lebbi  rokonsága  van  1) a  d-vel, miből magyarázandó,
hogy  néhutt , különösen  nyitravölgyi,  garanvidéki , s
több  palóczos  kiejtés  szcrént  a  d  is  gy-ro  változik,
valahányszor  t járul  utána,  pl.  másogyik  ,  harmagyik,
gyiák,  udvargyi,  farkatgyi,  aragyi  , gondolkogyik  ,  ve-
rekegyik  , agygyig  , megygyig  stb.  második ,  udvardi,
gondolkodik , addig  stb.  helyett.  A  régi  halotti  be-
szédben  látható  ge  is , ám.  gye , azaz  de.  Viszont  :
vágynak  , erdélyiesen  vadnak , mely  a  Tatrosi  codez-
ben  is  eléfordúl.  Szintén  itt  hadnak =  hagynak.
Országos  szokás  szerént  is  d  helyett  használtatik  né-
mely  helynevekben  , pl.  Somogy,  Szilágy,  Halmágy,
StUvágy  stb.  Somod, Szilád,  Halmád, Szilvád  helyett.
2)  Tájszólásilag  több  szavakban  j  helyett  áll , pl.
bárgyú,  vargyú,  tárgyú,  pergye,  gyön,  hagytí  stb.  Né-
mely  szókban  pedig a  közösebb  szokás  és  írói  nyelv
kizárólag  használja j  gyanánt,  mint gyön, gyógy,  gyó-
gyul  , (a székelyeknél  gyanúi = javul),  bogyó  , jön,
jógy, jógyúl , bojó  (bolyó)  helyett.  Ide  tartoznak  a
gyártó  (jártó),  gyász  (jász)  és hagyma  (hajina)  szók
is.  3)  További  rokonság  szerént  a  g  is  szokott , bár

nem  oly  sokszor  mint  a  d,  gy-vé  változni,  s mintegy
lágyulni, —  a j  —  (mint  egyik  alkotó  része  a  gy-
nek) a  </-vel,  mint  inybetűtársával  különben  is  ro-
kon  lévén  —  ; így  lett  pl.  a  hellén-latin  angelut ég
Georgius-b6l  a  magyar  angyal  és  György,  innen a
gy  néha  0-vel  is  föl cseréltetik,  mint  a  tájdivatos
genge  (gyenge),  egenyet  v.  igényét  (egyenes)  mutat-
ják.  Végre  fölcseréltetik  még  a  másik  alkotó  betű a
d  (mint  fogbetü)  rokonságaival  is,  t.  i.  M betűvel a
szapora  (gyapora),  erdélyies  stalu  (gyalu);  <-vel  a
bútor  (bugyor),  fám  (gyám);  e-vel a  butog  (bngyog);
M-vel  a  tsenge  (gyenge)  szókban,  és  némely  mások-
ban.  E hang  mint legközelebbről  a j-vel  rokon,  szin-
tén  hajlékonyságot, különösebben  lágyságot,  puhatá-
gót,  gyöngetéget,  gyöngédséget,  finomságot  jelent, pl.
gyapjú,  gyapot,  gyáva,  gyönge,  gyám, gyep,  gyermek,
gyertya,  gyík,  gyógy,  gyOkér,  gyöngy,  gyünySr,  gyit-
mölct,  lágy,  rongy,  hOlgy,  tSgy,  langy,  ángy,  hangya,
gSngyöle,  pongyola,  ragyog  ; átvitt  értelemben  gyám,
gyámol,  gyanú,  gyanít  stb.  A  hangutánzókban  is  lá-
gyabbféle  hangot  fejez  ki, pl.  bugyog,  gagyog,  rogy,
Wjry>  gyagya,  gyalu  stb.  Azonban  osztozik  a  d  vagy
t  és  g  betűk  jelentéseiben is,  pl.  gyűr  tűr,  gyttmő
gümS stb. A  hangmértanban,  mint egyszerű  hang, u
előtte  álló  rövid  hangzójú  szótagot  egyedül  maga
bosszúvá  nem teszi, pl.  A  magyar  ág  oda  van t  Ma-
homét  vad  népe  lenyomta.  (Horv. E.).  Egy  kisded  csil-
lag  ragyogott  vetetoleg  előtte.  (Vörösm.).

GYA,  gyökelem,  mely  mint  hangutánzó meg-
van  gyagy,  gyagya  szókban. Megvan  továbbá  a  gyök,
gyan,  gyap,  gyár  stb.  gyökökben  és ezek  származé-
kaiban.  A  képzők  hangzóival  öszveolvadva  létezik
ezekben  : gyám,  gyán,  gyár  stb.  V.  ö.  GYE,  GYI,
GYO,  GYÖ, GYŰ,  GYŰ.

GYAGY,  (1),  hangutánzó  gyök , melyből  gya-
gya  és  a  tájszokásos  gyagyog,  gyagyogái  szár-
maznak.

GYAGY,  (2),  helynév;  1. GAGY.
GYAGYA,  (gyagy-a)  hangutánzó  fn.  tt  0yo-

gyát.  A  rigók  osztályához  tartozó  madárfaj,  mely
gyagy  v.  gya-gya  hangon  kiáltoz.  Máskép  :  átadta.

GYAGYOG,  (gyagy-og)  önh.  m.  gyagyog-tam,
—tál,  —ott. A  gyermekről  mondják,  midőn  beszélni
kezd,  de értelmes  szókat  még  nem képes  kiejteni;
máskép  és  közönségesebben  : gagyog,  dadog.

GYAGYOGÁS,  GYAGYOGÓ, 1. GAQYOGÁS,
GAGYOGÓ.

GYAK,  (1),  (1.  GYAK,  áth.)  elavult  fn.  tt.
gyak-ot.  Szúró eszköz,  tőr,  dákos, gyük.

GYAK,  (2),  áth.  m.  gyak-tam,  —tál,  —ott.
Valamit  éles , hegyes  végű  eszközzel  szűr ,  megszűr,
döf,  bök.  Dárdát  gyakni  át  ellenség  paizeába.  Karót
gyakni  a  földbe.  Által gyakni  tőrrel  valakit.  Átv.  és
aljas  beszédben  ám.  nővel közösfii,  s  ez  értelemben
ii-es  alakbitn  is  használtatik.  Minthogy ezen  értelem
miatt or*z;''£8zertc aljas  jelentésűvé  lett,  közelebbi
származékaival  r^yiitt  (kivétetik  : gyaka),  sem tisz-
tes  beszédben,  H  >n Írásban  nem  használható,  de  tá-
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volabbi  származékai  a.  m.  gyolcsa  és  gyakor  minde-
nütt  helyet  foglalhatnak.

Rokon  vele  a  szanszkrit  tag  , tig,  [érint,  szúr],
tóga  (gyilok,  dákos),  dac,  (vág),  sztak  (döf, szúr), bel -
len  dnxw,  dáxvm ,  latin  tangó,  német  Síteken,  Stock,
stechen, Stachel,  Degen,  franczia  dayuc,  olasz  és  spa-
nyol  daga,  holland  dagge,  persa  teg  ,  tig  ,  portugá l
adaga,  angol  dagger,  izland doggard  stb.

GYAKA,  (gyak-a)  fn.  tt.  gyakát.  Általán, vala-
mit  leszúró  és  megerősítő  eszköz,  karó,  pl.  mclylyel
a  ház szalmafödelének tetejét  lecsiptetik ;  vagy  szé-
naboglya  , kazal,  asztag  tetejébe , karimájába  szúrt
pózna,  hogy  a  szél  cl  ne  hordja  vagy  le  ne  csusz-
szék;  továbbá,  a  szekér  oldalát  tartó  s  kiálló  fa,
azaz  rákoncza,  vagy  a  lőcs  felnyúló  vége  slb. Székely
tájszó.

GYAKÁS,  (gyak-ás)  fn.  tt.  gyakás-t,  tb. —ok.
Szúrás  valamely  hegyes  végű  eszköz  által.  Dárda-
gyakát.  Aljas  ért.  nővel  közösülés.

GYAKÁZ,  (gyak-a-az)  áth.  m.  gyakáz-tam,
—tál,  —ott.  Valamit,  különösen  háztetőt,  boglyát,
kazalt,  asztagot  gyakával  megerősít.  V.  ö. GYAKA.

GYAKDOS,  (gyak-dos)  áth.  és  gyak.  m.  gyak-
dos-tam, —tál,  —ott.  Ismételve,  több  ízben  gyak ;
szurkai,  bökdös,  döföd.  V.  ö. GYAK.

GYAKDOSÁS,  (gyak-d-os-ás)  fn.  tt.  gyakdo-
sás-t,  tb.  —ok. Ismételt,  gyakori  gyakás,  szúrás.  V.
ö. GYAKÁS.

GYAKDOZ, GYAKDOZÁS, 1. GYAKDOS,
GYAKDOSÁS.

GYAKFA,  (gyak-fa)  ősz.  fn.  Meghe^yezett  fa,
karó,  melyet  valahová  beszúrnak.  V.  ö.  GYAKA.

GYAKFALVA,  helység  Ugoesa  megyében;
helyr.  Gyakfulvá-n,  —rá, —ról. A  gyak  igének  fön-
tebb  írt  jelentőse miatt  újabb  időben  (Kassay  szeréül
Eszterházy  Károly  egri  püspök  korában),  N«vetle.n
falu-mik  kezdett  hivatni.

GYAKIK, (gyak-ik) k. m. yyak-tam, —tál,—ott.
l)  L.GYAK  ige.  2) Régiesen  ám. szúródik.  „Lábamba
hárul egy  tevisk  (tövisk) gyaki'k."  Pesti Gábor  meséji.

GYAKO,  (gyak-ó)  inn.  tt.  gyakó-t.  Amivel
gyaknak,  szúrnak, böknek.  Gyakó  dárda  ,  külünböz-
letésül  a  hajító  dárdától.

GYAKOR,  (gyak-or)  mn.  tt.  g;/akor-t,  tb.  —ok
v.  —ak.  Hasonlítva :  gyalcorabb  v.  gyakrabb.  Ere-
deti  legtöbbször!  szúrást  vagy  több  ízben  szűrőt  je-
lent.  Általánosan  bevett  értelménél  fogva  pedig  ám.
1)  Ismételt,  több  ízben  cléfor.luló.  Gyaknr  látogatás.
Gyakor  levelezés. Gyaknr  vendégség.  Gyakor  baj,  nya-
valya.  2)  Átv.  ért.  sűrű,  apró  liktikkal  ellátott.  Gya-
kor  szita  (régies,  és  a  székelyeknél  ma  is  divatos).
Mennyiben  származékaiban  :  gyukornl,  gyakorlat  stb.
második  alapfogalom  a  tevén,  cselekvét,  csináló*,
gyökcleme  gya  ,  rokonitható a  dia , csia,  eia  képzők-
höz,  melyek  valamely  mesterséges  cselekvésre  vonat-
koznak ,  u. m. csizma-dia  v. csizma-sia  v.  cinzma-tjyia,
zubbon-cri.

GYAKORI,  (gyak-or-i)  mn. tt  gyókori-í,  tb.
—ak.  Gyakran,  azaz  ismételve,  többször  előforduló,
történő.  Olyan,  mint :  hamar,  hamari.  Gyakori  msei-
lés;  (hamari  munka).

GYAKORISÁG,  (gyak-or-i-ság) fa. tt  gyakori-
ság-ot.  Valaminek  azon  állapota  vagy  tulajdoniága,
melynél  fogva  ismételve,  többször  eléfordúl  vagy
megtörténik.

GYAKORÍT,  GYAKORIT,  (gyak-or-ít)  áth.
m.  gyakorít-ott,  htn.  —ni  v.  —aro.  Valamely  cse-
lekvést  gyakorivá  tesz.  V.  ö.  GYAKORÍTÓ.

GYAKORÍTÁS,  GYAKORITÁS,  (gyak-or-ít-
ás)  fn.  tt.  gyakorítás-t,  tb.  —ok.  Valamely  cselek-
vésnek  gyakorivá  tevése.

GYAKORÍTÓ,  GYAKORTTÓ,  (gyak-or-ít-ó)
mn.  tt.  gyakorító-í.  Nyelvtani  értelemben  oly  szók-
ról  vagy  képzőkről  mondják,  melyek  gyakortaságot,
ismétlést jelentenek , pl. Járdogál,  mendegel,  kapdot,
futkos,  gyakoritó  igék.  Ég,  og,  ög,  dogál,  digél,  dós,
dös,  gyakoritó  képzők.

GYAKORKODIK,  (gyak-or-kod-ik)  k.  m.  gya-
korkod-tam,  —tál,  —ott.  Valamivel  ismételve,  foly-
tonosan  foglalkodik ;  valamely  hivatalt, szolgálatot
beletauulás  végett  űz,  folytat.  Fegyverforgatátbtm,
lödözésben  gyakorkodni.  Törvényhatósági,  keretkedöi
hivatalban  gyakorkodni.

GYAKORLÁS,  (gyak-or-1-ás)  fn.  tt  gyakor-
lás-t,  tb.  —ok.  1)  Valaminek  ismételt,  többször  élé-
forduló  üzésc, cselekvése.  Gyakorlás  által  megtanulni
a  nyelvet.  2)  Különösen valamely  mesterségben, tu-
dománybau  folytonos  tanulás,  működés, hogy  ben-
nök  ügyességet,  képességet  szerezzünk.  Gyakorlat
mesterré  teszen.  (Km.)  Gyakorlat  által  háborúra  ké-
szíteni  a  katonákat.  3)  Ismétlés  által  szerzett  szokás,
köunyiiség.  Gyakorlásból  hajlandónak  lenni  valamely
jóra  vagy  roszra.

GYAKORLÁSZ,  (gyak-or-1-ász)  fa.  tt.  gyakor-
iász-1 , tb. —ok. Személy,  ki  valamiben,  különösen  a
küz  életre  vonatkozó valamely  mesterségben, művé-
szetben ,  tudományban ,  többszöri  foglalkodás,  gya-
korlás  által  különös  ügyességet,  képességet,  kellő
tapintatot  szerzett  magának.  Ellentéte  :  elméiéit.
(Különbözik  :  gyakornok).  Gyakoriász  a  tenéttetben.

GYAKORLÁSZI,  (gyak-or-1-ász-i) mn.  tt  gya-
korlászi-t,  tb. —ak. Gyakoriászt  tanusitó,  illető, arra
vonatkozó  stb.  V.  ö.  GYAKORLÁSZ.

GYAKORLAT,  (gyak-or-1-at)  fn.  tt.  gyakorlat-
ot.  Gyakorlás  elvont ért.  véve,  vagy  midőn  az  a  cse-
lekvés  következménye,  eredménye  gyanánt  vétetik.
Gyakorlatul  fordítást  adni f el a nyelvtanulónak.  Fegy-
veryyakorlat.  Törvénygyakorlat.  Lelki  gyakorlatok.
Szent  gyakorlatok.  A  gyakorlatban  igen  tok  dolog
másképen  mutatkozik,  mint  a  gondolatban.

GYAKORLATI,  (gyak-or-1-at-i)  mn.  tt  gya-
korlati-t,  tb.  —ak.  1) Gyakorlatra  vonatkozó, ahoz
tartozó.  Gyakorlati  feladatok.  2)  Ami  az  elméleti-  és
szemléletinek  ellentétetik,  mi a  szabályoknak  alkal-
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mázasával  foglalkodik.  Gyakorlati  tantídtmód.  Gya-
korlati  tudomány.  Gyakorlati  ismeretek.

. GYAKOBLATIATLAN,  (gyak-or-1-at-i-at-lan)
mn. tt  gyakorlatiaüam-t,  tb.  —ok.  1) Akinek  nincs
valamiben  gyakorlata.  Gyakorlatiatlan  országtudós,
orvottudor.  2)  Ami  a  gyakorlatban  meg  nem  áll
vagy  másként  fordul  elő.  Gyakorlatiatlan  ütmek,
gondolatok.  Határozóilag ám.  gyakorlatíatlanul.

GYAKORLATILAG,  (gyak-or-1-at-i-lag)  ih.  A*
elméleti  (elvont)  szabályokat,  miután  előbocsátva
megismertettek, valósággal  alkalmazva; vagy  előbo-
csátás  nélkül az  életben, a cselekvésnél eléforduló ese-
tekben  kifejtve.  Gyakorlatilag  tanulni  a  mezei  gat-
daedgot.

GYAKORLATLAN,  (gyak-or-1-at-lan)  mn.  tt.
gyakorlattcm-t,  tb.  —ok.  Aki  v.  mi nincs  többszöri
ismétlés  által  valamire képezve,  ügyessé téve; ügyet-
len, tapasztalatlan,  képezetlen.  Iratban  gyakorlatlan
két.  A  gyakorlatlan  tzemek  nem képetek  a  távoltág öt
meghatározni.  Gyakorlatlan  katona. Határozóilag  ám.
gyakorlatlannl.  Különbözik  : gyakorlatiasan.

GYAKORLATLANSÁG,  (gyak-or-I-at-lan-ság)
m.  tt  gyakorlatlantág-ot.  Ügyetlenség, képességhi-
ány , melynek oka a gyakorlás  nem léte vagy  elmu-
lasztása.

GYAKORLATLANUL,  (gyak-or-1-at-lan-ul)  ih.
Gyakorlat  nélkül, képesség, ügyesség hiával,  melyet
gyakorlás  által  kellett  volna  megszerezni.  Gyakor-
laüanul  vezetni  harctba  a katonákat.

GYAKORLATOS,  (gyak-or-1-at-os)  mn.ttgya-
korlatot-t  v.  —át,  tb. —ok. 1) Gyakorlat által  vala-
mire  ügyessé, képessé alakult  Gyakorlatot  vadait.
Iratban  gyakorlatot  kés.  2) Ismételve,  többször  elé-
forduló ; több izben  használt,  alkalmazott;  szokássá
vált  Gyakorlatot  bettédmód,  szójárás.  Gyakorlatot
cselekvés,  imádtág.

GYAKOELATOSKODIK,  (gyak-or-I-at-os-kod-
ik) k. m. gyakorlatotkod-tam,  —tál,  —ott.  Valami-
ben  szorgalmasan  gyakorolja  magát;  valamit folyto-
nosan, kedvvel  Űz. Iratban  v.  irattal  gyakorlatot-
kodni.

GYAKORLATOSSÁG,  (gyak-or-1-at-os-ság)  fa.
tt  gyakorlatottág-ot.  Valamely  cselekvésnek  ismét-
lése által  szerzett  ügyesség, képesség.

GYAKORLÓ,  (gyak-or-1-ó)  mn.  tt.  gyakorló-t.
1)  Valamit  ismételve tevő.  Ajtatottágot,  alamitsnát
gyakorló  keresztény,  írást  gyakorU  gyermekek.  2)  El-
méleti  szabályokat  tettleg  alkalmazó.  Gatdatágot,
törvényt  gyakorló  ifjak.  3)  Valamely  ügyességnek,
képességnek  megszerzéséhez  való,  tartozó.  Gyakorié
példák  valamely  nyelő  megtanulására. Gyakorló  kééi
könyv.  Tettgyakorló  hely.

GYAKORLÓHÁZ,  (gyakorló-ház)  ősz. fn.  Ház,
melynek  udvarán  katonai  gyakorlatok  tartatnak,
vagy  oly  intézet, melynek  általános  czélja  a  testet
és  tagokat  edzeni,  s különféle  ügyességre, pl. vivás-
ra, birkózásra,  mászásra  stb.  képezni.

GYAKORLÓLAG,  (gyak-or-1-ó-lag)  ih. 1) Tett-
leg ; az elméleti  szabályokat  alkalmazólag; nem el-
méletileg.  2)  Folytatólag,  ismétlőleg.

GYAKORLÓTÉR,  (gyakorló-tér) ősz.  fa.  Tér,
közhely, melyen  különösen  a  katonaságot  hadi  for-
dulatokra,  lovaglásra, küzdésre  stb.  tanítják.

GYAKORLOTT,  (gyak-or-1-ott) mn. tt  gyakor-
lott-at.  1) Többszöri ismétlés  által  valamiben  ügyes-
séget, képességet,  könnyüséget  szerzett.  Gyakorlott
katona.  Eléadátban  gyakorlott  régi  tanító.  Úszásban
gyakorlott  tengerin.  2) Többször  élékor ülő, megtör-
ténő.  Gyakorlott  lopát.

GYAKORLOTTSÁG,  (gyak-or-1-ott-ság)  fa.  tt
gyalcorlotttág-ot.  Többszöri  ismétlés  által  szerzett
ügyesség, képesség  valamely  tárgyban  vagy tárgyra.
Vívói,  lovaglást  gyakorlotttág.

GYAKORNOK,  (gyak-or-nok)  fn.  tt  gyakor-
nok-ot.  Személy,  ki  valamely  hivatalhoz, üzlethez,
szolgálathoz  tartozó  munkákban,  kötelességekben
képességet, ügyességet  szerzendő gyakorolja  magát
Sóhivatali,  harminctadi,  gazdasági,  kereskedelmi  gya-
kornok.  Fitetéses  (díjas),  vagy  fizetéttelen  (díjatlan)
gyakornok.

GYAKORNOKI,  (gyak-or-nok-i) mn. tt  gyakor-
noki-t,  tb.  —ok. Gyakornokot  illető, ahhoz  tartozó,
arra  vonatkozó stb.  Gyakornoki fizetés, rang.

GYAKORNOKKODIK,  (gyak-or-nok-kod-ik) k.
m.  gyakornokkod-tam,  —tál, —ott. Gyakornoki hi-
vatalt , szolgálatot  folytat,  visel.  V.  ö.  GYAKOR-
NOK. A  kir. helyt,  tanáetnál  gyakornokkodni.

GYAKOROL,  (gyak-or-ol)  áth. m.  gyakorol-íam
v.  gyakorlottam,  —tál  v. gyakorl-ottál,  —tv.  gya-
korlott, htn.  —ni  v.  gyakorlani.  1) Valamit  ismétel-
ve,  folytonosan űz, cselekszik. Irátt  gyakorolni.  Va-
lamely  mesterséget,  kéti  munkát  gyakorolni.  2)  Ismé-
telve  képez,  tanít, alkalmassá  tesz  valamire.  A  kefé-
ket  dobásban, fegyverforgatásban,  a  lábakat Jutáiba*
gyakorolni.  A  tanítványokat  szónoklatban  gyakorolni.
3)  Visszaható  névmással  ám.  magát  valamiben  ké-
pezi , tökéletesíti.  Úszásban  gyakorolja  magát.  A  ka-
tonák  JeUlOnféle  forgatókban,  lépésekben  ttb.  gyakorol-
ják magukat.

GYAKOROLÓ AT,  (gyak-or-ol-g-at)  áth.  és
gyakor. m.  gyakorolgat-tam,  —tál, —ott.  Folytono-
san vagy  lassan-lassan, de folyvást  gyakorol  valamit.
V.  ö. GYAKOROL.

GYAKOROLTAT,  (gyak-or-ol-tat)  mirelt  m.
gyakoroltaí-íam,  —tál, —ott.  Megparancsolja  vagy
eszközli,  hogy  valakit  valamiben gyakoroljanak  vagy
valaki  gyakorolja  magát  Lödözésben  gyakoroltatni  a
katonákat.

GYAKORSÁG,  1. GYAKORISÁG.
GYAKORTA,  (gyak-or-ta)  ih.  Több,  külön-

külön  időben, többsiörte.  Gyakorta  fordul,  mint  a
péntek,  szombat. (Km.)  Nagy  gyakorta. (Margit élete).
Gyakorta  etötét,  havazás.
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GYAKORTÁBB,  (gyak-or-ta-abb) ih. Többször,
több  izben,  máskép  :  gyakrabban.  Ez  idén  gyakor-
tább  meglátogathatlak,  mint  tavai.

GYAKORTÁBBI,  (gyak-or-ta-abb-i)  mn.  tt.
gyakortábbi-t,  tb.  —ok.  Gyakrabban  eléforduló,
gyakrabban  teljesítői  kellett, vagy  teljesíttetni,  telje-
sülni  szokott

GYAKORTASÁG,  (gyak-or-ta-ság)  fn.  tt.  gya-
kortatdg-ot.  Állapot  vagy  tulajdonság,  melynél  fogra
valami  gyakran  történik.  Az  utazás  gyakortasága  tok
péntbe  kerül.  Éltek  e  szóval, Tasi  Gáspár  és  Zvo-
narics.

GYAKÓS,  (gyak-ó-s) mn. tt.  gyakós-t  v. —át,
tb.  —ak.  Gyakó  természettel,  tulajdonsággal,  haj-
lammal  biró ; szúrni  szerető; öklelös.  Gyakós  tövisbo-
kor.  Gyakós  tinó.  Aljas  beszédben  ám.  bujálkodásra
hajlandó  (férfi).

GYÁROS,  erdélyi  falu  Küküllö  megyében;
helyr.  Gyákos-on,  —ró,  —ról.

GYAKPONT,  (gyak-pont)  ősz.  fn.  Pont  vagyis
kitűzött hely, melybe  valamit bele  kell  szúrni  vagy
beleszúrtak.

GYAKRABBAN, (gyak-or-abb-an) 1. GYAKOR-

TÁBB.
GYAKRABBI, (gyak-or-abb-i) 1. GYAKOR-

TABBI.
GYAKRAN, (gyak-or-an) 1. GYAKORTA.

GYAKROZ,  (gyak-or-oz)  áth.  m.  gyakroe-tam,
—tál,  —ott. A  székelyeknél  ám.  sűrűn  rak.

GYAKSA,  (gyak-sa)  fn.  tt.  gyaksát.  Hegyes
karó  vagy  nyársféle  eszköz,  melylyel  valamit  meg-
erősítés  végett  leszúrnak.  V.  ö.  GYAKA.

GYAL,  elvont gyök.  1) Hangutánzó  a  gyal-ú,
gyalul  szókban, s rokon  vele ez értelemben  a  szansz-
krit  dal  (hasit),  latin  dőlő  (gyalul),  goth  dailia,  fran-
czia  tailler,  német  theüen  stb.  A  törökben pedig jól,
ám.  út, gyalog  út, s jóidéi  ám.  utazó.  2)  Rokon  vele
a  magyar  ál  (alsó),  a  e.  láb  gyöke  la,  (=  le),
t.  i. a  lábnak  egyik  tulajdonsága  az  alantUág,  mint
fej-é  a  fenség,  második  pedig  a  testet  hordozó moz-
gás,  járás; az elsőre  vonatkoznak  az  ilyek  : hegyláb,
tzölöláb,  azaz  hegy  alja,  szőlő  alja,  másodikra  lább,
lábbad,  lábbadot.  A  finn  nyelvben  is  az  ál  számos
származékokban  alantiságot jelent,  melyből előtéttel:
jalka = láb,  gyalog. Továbbá kell&íin ám.  gyalázok.
Innen  3)  jelent  alacsont,  alant  járót,  kicsit,  hon-
nan  : gyalog,  gyaláz,  (kisebbít) és  ezek  származékai
erednek,  s  megvan  a  szanszkrit  khaul  (sántít),  hel-
leu  %ca).óí,  latin  claudus  szókban.  Az  arabban  dsala
ám.  menni  ,  járni.  4)  Megvan  több  helynevek-
ben  is.

GYÁL,  puszta Pest  megyében; helyr.  Gydl-on,
—rá, —ról.

GYALA,  (gyal-a)  elvont  törzsöké  gyalabeli  és
gyaláz  szóknak.  Jelentése  a  gyal  gyöknél  adott  értel-
mezés  szerént:  csattogva járó,  totyogó,  totya,  azaz

ügyetlen, gyáva.  Kassai  J.  szerént  Pest megyében
divatos  : gyala  ember,  ám. gyáva,  gyámoltalan,  hit-
vány  ember;  Erdélyben  pedig  Gyala-kula  helynév.

GYÁLA,  falu  Torontál  megyében; helyr.  Gyá-
lá-n,  —rá, —ról.

GYALABELI,  (gyala-beli)  ősz.  mn. tt.  gyala-
beli-t,  tb.  —ék. Kemenesalján  ám.  gyáva,  egyugyü,
tehetetlen,  gyarló.  V.  ö. GYALA.

GYALAKUTA,  erdélyi  falvak  Hunyad  megyé-
ben  és  Maros  székben;  helyr.  Gyalakutá-n,  —rá,
—ról.

GYALÁN,  falvak  Bihar  és  Somogy  megyében;
helyr.  Gyalán-ba,  —ion,  —ból.

GYALÁNT,  régies  alakja  gyanánt  szónak,
melyben  az  n  l-lé  változott,  mint ebben  :  Anton-ius
és  Antal,  s  viszont  hol  és  hon  v.  hun, lám  és  nám
stb.  Néhutt,  t.  i.  Kassai  J.  szerént,  a  Duna  körül
gyarání  is.  Gyarmathy  Sámuel  szerént  a  székelyek-
nél  szintén  divatos :  gyalánt.

GYALÁR,  erdélyi  falu  Hunyad  megyében;
helyr.  Gyalár-on,  —rá,  —ról.  Hegy  neve  is
ugyanott.

GYALÁZ,  (gyal-a-az,  vagyis  :  gyalának,  gyá-
vának  nevez  valakit)  áth.  m.  gyaláz-tam,  —tál,
—ott.  Valakinek  hibáit,  tökéletlenségeit,  vétkeit el-
mondja,  s az  által  kisebbítni,  lealacsonyítani,  becsü-
letét,  tiszteletét  elvenni  törekszik  , valakit  lebecsmé-
rel, megszégyenít.  Némely  tájszokás  szerént:  aldt.
A  rósz  cseléd  gyalázza  urát.  Férjét,  nejét  gy alázni  a
törvényszék  előtt.  Ha  nem  tudsz  dicsérni,  ne  gyaláz*.
Utczán, piaczon meggyaláxni  valakit.  Legyalázni  má-
sokat  nem  becsületes emberhez  illik.  Mondják  lelketlen
tárgyakról  is.  Gyalázni  a  rósz  utakat, kényelmetlen
vendéglőket.  V.  ö.  RÁGALMAZ.

GYALÁZÁS,  (gyal-a-az-ás)  fn.  tt.  gyalázás-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  mely  által  valakit  vagy  valamit
gyaláznak.  V.  ö. GYALÁZ.

GYALÁZAT,  (gyal-a-az-át)  fű.  tt.  gyalásat-ot.
1)  Becsületen, híren  nevén  ejtett  mocsok,  szenny,
szégyen.  Gyalázatot  vallani.  Gyalázalot  szenvedni.
Gyalázatba  esni.  Gyalázatára  lenni valakinek. E  gya-
lázatot  el  nem  tűrhetem.  Ez  nagy  gyalázatodra  válik.
Gyalátatba  ejteni  valakit.  Nagy  gyalázat  embernek  a
tudatlanság.  (Km.).  2)  Csúfság,  gúny.  Gyalázattal
illetni,  gyalátatra  kitenni  valakit.  Szégyen,  gyalázat,
mit  velem  tettek.  3)  A  polgári  becsületességnek, tör-
vény  által  kimondott  megtagadása  valakitől, vagyis
midőn  valakit  biróilag  becstelennek  nyilvánítanak
(infamia).

GYALÁZATOS , (gyal-a-az-at-os)  mn.  tt.  gya-
lázatos-1  v.  —oí,  tb.  —ak.  1) Megszólással,  becste-
lenitéssel,  lealacsonyitással  járó ,  teljes.  Gyalázatos
vád,  leírás.  2)  Valamely  személy  erkölcseire  nagy
homályt  vető,  szégyent  hozó. Ez  gyalázatos  telt.  Gya-
látatoi  csalás.  3)  Szemtelen, orczátlan.  Gyalázatos
bestéd,  rágalom.  Gyalázatos  hazugság.  Menj  előlem,
gyalázatos!  4)  Biróilag  becstelennek  nyilvánított,
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(infamis).  Általán  e  kifejezés  a  legkeményebb  er-
kőlcsfeddő  szók egyike.

GYALÁZATOSÁN, (gyal-a-az-at-os-an)ih. Gya-
lázatos  módon; becstelenfil;  szemtelenül,  orczátlanul.
Gyalátatotan  bánni  valakivel,  Gyalátalotan  lettóim
a*  embereket.  Gyalátatotan  vitetni  magát.  Gyalátato-
san bestélni, káromkodni. V.  8.  GYALÁZATOS.

GYALÁZATOSSÁG,  (gyal-a-az-at-os-ság)  fn.
tt.  gyalátatottág-ot.  1) Gyalázatos  állapot  vagy  tu-
lajdonság.  E  gyalátatottág  megSl.  Gyalátatottágaért
utálom  St.  V.  ö.  GYALÁZATOS.  2)  Gyalázatos  tett.
Gyaldtatostdgot  követni el  valakin  v.  valakivel.

GYALÁZKODÁS,  (gyal-a-az-kod-ás)  fn.  tt
gyalátkodát-t,  tb.  —ok.  1)  Mások  gyalázása, meg-
szokása.  Némely  embernek  kedvet  foglalatottága  a
gyalátkodát.  2) Szemtelenkedés,  orczátlankodás.  3)
Gyalácat-vallás, gyalázatban  szenvedés.  V.  ö. GYA-
LÁZKODIK.

GYALÁZKODIK,  (gyal-a-az-kod-ik)  k.  m.  gya-
látkod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Mások  ellen  gyalázó
szavakat  mond.  2)  Szemtelenkedik, orczatlankodik.
Honnan  tObbttSr  elhajtották,  imét  oda  gyalátkodott.
S)  Gyalázatot  vall,  szenved,  gyalázatnak  van kitéve,
szégyenkedik.  Rótt  gyermek,  mennyit  kell  még  gya-
látkodnom  miattad t

GYALÁZKODÓ,  (gyal-a-az-kod-ó)  mn.  tt.  gya-
látkodó-t.  Aki  gyalázkodik.  Gyalátkodó  nyelvű  em-
ber.  Gyalátkodó  nemtelen.  Fia  gonoszsága  miatt  gya-
látkodó  apa.  V.  ö. GYALÁZKODIK.

GYALÁZÓ,  (gyal-a-az-ó)  mn. tt.  gyalátó-t.  Va-
lamit  kisebbíti, becstelenítő,  lealacsonyító stb.  Gya-
látó  bettéd. V.  ö.  GYALÁZ.

GYALÁZÓDIK,  (1),  (gyal-a-az-ó-d-ik)  belsz.
m.  gyalátód-tam,  —tál, —ott.  Ön bűne,  hibáji mi-
att  vagy  által  gyalázatba esik.

GYALÁZÓDIK,  (2),  (mint föntebb)  k.  Mások
ellen  gyalázó  szavakat  mond,  más  becsületében  gá-
zolódik.

GYALÁZÓLAG,  (gyal-a-az-ó-lag)  ib.  Gyalázó
módon  másokat  megszólva,  becstelenítve,  lealacso-
nyítva.

GYALÁZÓLAN,  (gyal-a-az-ó-lan)  1.  GYALÁ-
ZÓLAG.

GYALK,  GYALKOS,  GYALOK,  1.  GYILK,
GYILKOS,  GYILOK.

GYALLA,  Ó— , ÚJ—  ,  falvak  Komárom  me-
gyében ; helyr.  Gyalld-n,  —ró, —ról.

GYALMÁB,  erdélyi  falu  Hányad  megyében;
helyr.  Oyalmár-on, —rá, —ról.

GYALMÁSZ,  (gyal-om-ász) 1.  GYALMOZ.
GYALMOS,  (gyal-om-os)  mn.  tt.  gyalmot-t  v.

—át,  tb.  —a*.  1)  Miben  gyalommal  lehet  halászni.
Gyalmot  tó.  2)  Gyalommal ellátott  vagy  halászó.
Gyalnot  haláttok.  V. ö.  GYALOM.

GYALMOZ,  (gyal-om-oz)  önh.  m.  gyalmot-tam,
—tál, —ott.  Gyalommal halasi.

GYALMOZÁS,  (gyal-om-oz-ás)  fn. tt  gyalmo-
sát-t,  tb.  —ok.  Gyalomféle  nagy  hálóval  halászai.

GYALOG,  (1),  (gyal-og.  Képzőjére  nézve  ro-
kon  a  balog,  keszeg,  meleg  stb..  szókkal.  A' törökben
joldsi  ám.  utazó.  Többire  v.  ö.  GYAL)  fn.  és mn.
tt.  gyalog-ot.  1)  Általán  jelent  valamely  alacsont,
földön  mászót, kdszót, s rokon  a  gyalát,  gyalom  szók-
kal.  Gyalog  borsó,  mely  fel  nem fut.  Gyalog  bodta.
Gyalog  fenyS.  Gyalog  moh,  mely  a  földön  terem.
Gyalog  sövény,  melyet  át  lehet  lépni.  Gyalog  szeder,
azaz,  melynek  indái  földön  kúsznak.  2)  Ellentéte  a
lovagnak  vagy  kocsizónak,  bajózónak,  azaz,  ki  maga
lábán  megy, nem  lóháton  vagy  kocsin  stb.  Gyalog
utótok.  Gyalog  katonák.  Gyalog  póttá.  Gyalog  sere-
gek, hadak.  3)  Gyalogoknak való,  melyen csak  gya-
log  lehet  menni.  Gyalog  út, gyalog  híd.  4)  Gyalog
hintó,  ám. kis  hordozó hintó, melyet  gyalog  emberek
visznek.  5)  Gyalog  orsó,  mely  nem a  rokkan  forog,
hanem  a  fonó  ujjai  között  pereg.  Innen  :  gyalog
rokka.  V.  ö.  GUZSALY.  6) Mint  fn. jelent  különö-
sebben  gyalogkatonát.  A  gyalogok  jó  pinkátok.  A
gyalogok  nem  töttek,  hanem mindjárt  ttegtett  tturony-
nyal  rohantak át  ellentégre.

GYALOG,  (2),  (mint  föntebb)  ih.  Azon  ritka
esetek  közé  tartozik,  midőn  a  melléknevet  határozó-
ként  is  használjuk.  Maga  lábán  (nem szekerén, nem
hajón,  nem lovon  stb.). Amit  lovon fogad,  gyalog  meg
nem állja.  (Km.)  Nem  lehet  vele  gyalog  bestéim,  úgy
elbítta  magát.  (Km.).  „Nem  és  áll  szóba  minden hit-
ván  gyalog  emberrel."  „Nem  és  lehet  véle  gyalog
beszélni,  ha  lóhátra nem kerekedünk." Kriza J.  gyűj-
teménye.  Szekerén  ment,  gyalog  jött, vagy  :  Lovon
jött, gyalog  jár.  (Km.) Akinek lova  nincs, gyalog  men-
jen  Pettre.  (Km.).

GYALOGBODZA,  (gyalog-bodza) ősz. fn. Földi
bodza,  mely  a szántóföldeken szeret tenyészni, s mely-
nek  szára  és  levelei a  bodzafáéhoz  hasonlítanak,  de
évenként  elszáradnak.  (Sambucus  ebulus).

GYALOQBORSÓ,  (gyalog-borsó) ősz.  fa.  Bor-
sófaj  , melynek  indái  nem  futnak  fel,  máskép  :  gvg-
gon  1ÜÖ  bortó.

GYALOGCSATÁR,  (gyalog-csatár)  ősz.  fn.  L
GYALOGKATONA.

GYALOGFA,  (gyalog-fia)  ősz.  fa.  Bokorfa,
cserjefa,  törpefa,  mely  sem  vastagra, sem magasra
nem  nő,  milyenek  :  galagonya,  csipke,  gyalogfe-
nyő  stb.

GYALOGPEGYVER,  (gyalog-fegyver)  öex.  fn.
Fegyver,  melyet a gyalogkatonaság használ, pl.  szn-
ronyos  puska.

GYALOGFENYÜ,  (gyalog-fényű)  ősz. fn.  Pe-
nyttfaj  , cserjés  alakban  tenyésző  és  fűszeres  fekete
bogyókat  (borókákat)  termő,  melyeket  füstölésre
használnak  és szeszes  italul  kifőznek.

GYALOGFENYÜBOGYÓ,  (gyalog-fenyfl-bo-
gyó) ősz.  fa.  1. BORÓKA.

GYALOGFENYÜFA,  (gyalog-fenyti-fa) ősz.  fn.
A  gyalogfenyttnek  fája,  azaz törzsöké, dereka é* ágai.
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GYALOGHAD,  (gyalog-had)  ősz.  fn.  Gyalog
katonaság;  ellentétül  a  lovas  vagy  szekerezö  vagy
hajós  katonaságnak.

GYALOGHÁLÓ, (gyalog-háló) ősz.  fn.  Kis  kézi
háló,  melyet nyelénél fogra  lementenek  és  felhúznak.

GYALOGHÍD,  (gyalog-hid)  ősz.  fn.  Keskeny
hid  vagy  palló,  melyen csak  gyalogok  járhatnak.

GYALOGHINTÓ,  (gyalog-hintó)  ősz.  fn.  Kis
hintő  alakú  készület, melyet gyalog  emberek , teher-
hordók  visznek.  A  betegeket  gyaloghinfón  szállítani  a
kórházba.

GYALOGHINTÓS,  (gyalog-hintós) ősz. fn.  Sze-
mély,  ki  valakit  gyaloghintón hord.

GYALOGINAS,  (gyalog-inas)  ősz.  fn.  Inas,  ki
urának  csak  gyalog  szolgál;  különböztetésül  a  lovas
iuaatul,  kit  máskép  huszárnak  hívnak,  t.  i.  az előkelő
uraságoknál.

GYALOGKAPITÁNY,  (gyalog kapitány)  ősz.
fn.  Személy, ki  a  gyalog  ezerednél kapitányi hivatal-
ban  és  rangban  szolgál;  különböztetéaül,  a  lovaska-
pitánytól.  V.  ö.  KAPITÁNY.

GYALOGKAPITÁNYSÁG,  (gyalog-kapitány-
ság)  ősz.  fn.  Kapitányi rang  és  hivatal a  gyalog eze-
redeknél.

GYALOGKATONA,  (gyalog-katona)  ősz.  fn.
Katona,  ki  gyalog  (nem lovon  vagy  szekerezve  vagy
hajón)  szolgál.  A  magyar  seregeknél  : hajdú,  gúnyos
néven  bakancsos,  baka,  fika  ,  pocstíakeriüö,  kurta
csizmát.

GYALOGKATONASÁG,  (gyalog-katonaság)
ősz.  fn.  Gyalogkatonákból álló  hadsereg,  gyalogság.

GYALOGKÖ,  GYALOGKÖVEZET,  (gyalog-
kő  v.  kövezet) ősz.  fn.  1. JÁRDA.

GYALOGKÖVET,  (gyalog-követ)  ősz.  fn.  Sze-
mély,  ki  valamely  követségben  gyalog jár  el.

GYALOGLÁS,  1. GYALOGOLÁS.
GYALOGLEVÉL,  (gyalog-levél) ősz.  fa. Gya-

logpostán  vagyis  gyalog  ember  által  küldött  levél.
GYALOGLÓ,  (gyal-og-ol-ó)  mn. és  fn.  tt  gya-

loyló-t.  Ki  gyalog jir,  utazik.  Gyalogló  vándorok,  bú-
ctusok,  diákok.

GYALOGMOH,  (gyalog-moh)  ősz.  fn. Nedves
és  árnyékos  földtalajon  tenyésző  mohfaj  ;  különböz-
tetésül  a  fákon, házfödeleken  stb. tenyésző mohoktól.

GYALOGNYÍR,  (gyalog-nyir)  ősz.  fn.  Havaso-
kon  tenyésző,  cserjenemü  nyirfaj.  V.  ö.  NYÍR,  fn.

GYALOGOL,  (gyal-og-ol)  öuh.  ín.  gyalogol-t.
Gyalog  inc-gy  vagy jár,  utazik. Gyalogol,  mint  a ku-
tya.  (Km.)  Kigyalngolta  magát.  Közuépi  aljas  nyel-
ven  és  gúnyosan :  kutyagol.

GYALOGOLAJFÁ,  rgyalog-olaj-fa)  ősz.  fn.  1.
FARKASBOROSZLÁN.

GYALOGOLÁS,  (gyal-og-ol-ás)  fn.  tt.  gyalogo-
lás-t,  tb.  —ok.  Gyalog járás, gyalog  utazás.  Gyalí.-
i/olásban  elfáradni.

GYALOGOLÓ,  1.  GYALOGLÓ.
GYALOGORSÓ,  (gyalog-orsó)  önz.  fn.  Orsó,

melyet  a  guzsulyon  fonók  ujjaik  között  pergetnek,  a
NAOT  8ZÓTÍ*.  II.  KÖT.

úgy  tekerik  reá  a  fonalat.  Dolgoznak  gyalogoraóval
a  gombkötök is,  midőn  sodrásokat  csinálnak.

GYALOGOS,  (gyal-og-os)  fa.  tt.  gyalogos-t,  tb.
—ok. Gyalog járó, gyalog  utazó  vagy  gyalog  dolgo-
zó, gyalog  vadászó,  gyalog  hadakozó  személy.

GYALOGPAIZS,  (gyalog-paizs) ősz. fn. Kisebb-
féle  vagy  régies  néven: félkézpaizs.

GYALOGPASZULY,  (gyalog-paszuly)  ősz.  fn.
Törpe  szárú,  apró  hüvelyü és  szemű  paszulyfaj.  V. ö.
PASZULY.

GYALOGPOSTA,  (gyalog-posta)  ősz.  fn.  Pos-
talegény  vagy  akármely  fogadott  személy, ki  a  leve-
leket  gyalog  hordja.

GYALOGROBOT,  (gyalog-robot)  ősz. fn. Néhai
úrbéri  munka, melyet a jobbágy  illető urának  gyalog
(nem  szekérrel)  szolgált.  A  zsellérek  csak gyalog  ro-
bottal  tartoztak  az  uraságnak.

GYALOGROKKA, (gyalog-rokka) ősz. fn. L

GUZSALY.

GYALOGSÁG, (gyal-og-bág) fn. 1. GYALOG-

KATONASÁG.

GYALOGSÁGI,  (gyal-og-ság-i)  mn. tt.  gyalog-
sági-t,  tb.  —ak.  Gyalogságot  illető , ahhoz  tartozó,
arra  vonatkozó. Gyalogsági  gyakorlatok.

GYALOGSEREG,  (gyalog-sereg)  ősz.  fn. Gya-
logkatonákból  álló  hadsereg,  hadcsapat,  hadosztály.

GYALOGSOROS,  (gyalog-soros)  ősz. 'fn.  lásd  :
GYALOGKATONA.

GYALOGSÖVÉNY,  (gyalog-sövény)  ősz.  fn.
Alacson  sövény,  melyen által  lehet  lépni.

GYALOGSZÁN,  (gyalog-szán) ősz. fn.  Kis  kézi
szán,  melyet  egy  ember  könnyen  elhúz.  Különösen
mulató  kis  szán,  melyen  vontató  suhanczok  befa-
gyott  vizeken  keresztül  szállítják  az  embereket.

OYALOGSZÁZAD,  (gyalog-század)  ősz.  fn.
Egy  kapitányság  valamely  gyalogezeredből.  V.  ö.
SZÁZAD,  KAPITÁNYSÁG.  (Compagnie).

GYALOGSZEDER,  (gyalog-szeder)  ősz.  fn.  In-
dás , kúszó  növény,  mely  feketés  kék,  gömbölyű  és
apró  bogyókból  álló  gyümölcsöt,  szedret  terem;  más-
kép  földi  szeder.  Ettől  különbözik  a  málna.  V.  ö.
SZEDER.

GYALOGSZOLGÁLAT,  (gyalog-szolgálat) ősz.
fn.  Akármiféle  szolgálat,  melyet  valaki  gyalog (nem
lóháton  vagy  szekérrel)  tesz.  Gyalogszolgálat  a ka-
tonaságnál.  Gyalogszolgálatot  tenni  a*  uraságnak.

GYALOGTARACZK,  (gyalog-taraczk)  ősz.  fn.
Kis  taraczkféle  lőszer,  mely  nem kerekeken, hanem
saját  talapján jár. V.  ö. TARACZK.

GYALOGTÖR,  (gyalog-tőr) ősz. fn. Földre vagy
kevéssé  a  föld  fölé  helyezett vadásztőr,  hogy  az  ál-
talmeuő  madarak  beleakadjanak.  V.  ö.  TÖR,  TÖ-
RÖK.

GYALOGTÖRÖK,  1. GYALOGTÖR.
GYALOGTÜZ,  (gyalog-tüz)  ősz.  fn.  Gyalogka-

tonaság  lődözésc,  tüzelése.
GYALOGÚT,  (gyalog-út)  ősz.  fn.  1)  Út, me-

lyen  csak  gyalogok  járhatnak  vagy járnak  ,  ösvény.
73
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2)  Gyalog (nem lóháton,  kocáin,  hajón)  megjárt  uta-
zás, útvonal.  Nagy  gyalogútól  tenni.

GYALOGVADÁSZ,  (gyalog-vadász)  ősz.  fa.
Ki a  vadakat gyalog,  (nem lóháton  vagy  vízi jármű-
vön)  űzi.

GYALOK,  1. GYILOK.
GYALÓKA,  falu  Soprony  megyében;  helyr.

GyoWtá-n, —ró,  — ról.

GYALOM,  (gyal-om)  fa.  tt.  gyalmot.  Csúszó
háló, t.  i.  azon  hosszú  háló a  halászoknál,  melyet
midőn a vizbe  kivetnek,  egyik  t.  i.  ólmos  vagy  más-
képen  megnehezített szélénél  fogva  a  víz  fenekére
vagy  mélyére  száll, a  másik  t. i.  a  vízen  nszás ,  le-
begés  végett, parafa- vagy  gyékénydarabkákkal  el-
látott széle pedig a víz színén  lebeg.  Máskép :  hu*ó
MŰ,  minthogy  két  végénél  fogva  lassan-lassan  ki-
huizák; üreg  MŰ,  kfilönböztetésül  a  kis  v.  gyalog-
hdlo-tól.  Gyalmot vetni  a  halaknak.  Gyalmot  kérni.

GYALÚ,  GYALÜ,  (1),  (gyal-ú)  fn. tt  gyalu-t.
Eredetére  nézve 1. GYAL.  Jelenti  különféle  mester-
emberek ,  leginkább  pedig  fából  dolgozók, pl. aszta-
losok , kerékgyártók,  hajócsinálók  szerszámát, mely
alakjára  nézve  hosszúkás,  és  alsó  fele  harántékosan
fekvő  éles  vassal  van  ellátva, mely nyomás  és  húzás-
tolás  által  a deszkák, fák  stb.  rögeit, göröncseit  le-
metszi, s fölsiinöket  simára  egyengeti.  Czéljához  ké-
pest  különféle  alakjai  és  nevei vannak : kuptió  vagy
kupdtitó,  timító,  horgot,  egyénét,  hattíó, finom,  durva,
fogat,  hevedermttttö,  títtttíó,  fictkó, F-u, S-et,  fán-
ctot, párkányaid,  ablakhornyoló  stb.  gyald.  Kapón-
t»-,  tök-, répametnS  gyalu.  Átv.  ért.  durva erkölcsö-
ket  finomító  eszköz,  mód; valamely  műnek  darabos-
ságát  lesimító szer. Éten parragi  fiúnak még  gyalura
van  ttOktége.

GYALÚ,  GYALU,  (2),  puszta Heves megyében
és  erdélyi  mezőváros  Kolos  megyében; helyr.  Gyalú-
bá,  —bán, —ból.

GYALÜPA,  (gyalu-fa)  ősz.  fn.  L QYALUTOK.
GYALUPORGÁCS,  (gyalu-forgács)  ősz.  fn.

Forgács, melyet  a  gyaln  csinál, felhasogat  Gyalu-
forgdetból  töretégér.  Gyaluforgáctetal  meggyujtani
a  fát.

GYALUHULLADÉK,  (gyalu-hulladék) ősi. fn.
1.  GYALUFORGÁCS.

GYALUL,  GYALUL,  (gyal-ú-1  v.  gyal-d-ol)
áth.  m.  gyaM-t.  1)  Valamit gyaluval  simít,  tisztít,
egyenget  Denkát, pallót  gyalulni.  A  dettkát  mennél
tSbbet  gyalulják,  annál  timább  let*.  (Km.).  2) Gyalu-
val  vékony  szálakra  metél.  Kdpotttát,  tököt,  répát
gyalulni.  3)  Átv.  ért.  Nyers, durva,  darabos  erköl-
csöket  finomít  Éten  a»  ifjún  lett  mit  gyalulni.  Ösz-
vetételei  :  lágyam,  legyaW,  meggyalM.

GYALÚLÁS,  GYALULÁ8,  (gyal-d-l-ás)  fa.  tt
gyalulát-t,  tb.  —ok.  1)  Cselekvés,  midőn  valamit
gyaluval  simára, egyenesre tisztítónk vagy  bizonyos
alakúvá  teszünk.  2) Valaminek gyald  által  apró ré-
szekre, szálakra  metszése.  Kápottta-,  répa-,  tökgyalu-

lát.  3)  Átv.  ért.  erkölcs  finomítása,  darabosságok
megszüntetése.

GYALÚLATLAN,  GYALÚLATLAN, (gyal-n-
1-atlan)  mn. tt  gyalttlatlan-t,  tb. —ok.  1) Amit gya-
luval  meg nem  tisztítottak,  simára  nem egyengettek,
föl  nem  metszettek.  Gyaltdatlan  dettka, palló.  Gya-
Itdaílan  kdponta.  2)  Átv.  ért.  darabos,  műveletlen,
nyers  erkölcstt.  GyaMatlan pór,  betyár.  Határozói-
lag ám.  gyalulatlannl.

GYALUPAD,  (gyaln-pad)  ősz.  fa.  Pad  vagy
szék  vagy  állás, melyre a gyalulandó tárgyat  helye-
zik, s  hozzá  feszítik.  Különösen  a káposztametszők
székes vagy  pados gyaloja,  melyen ülve végzik  mnn-
kájokat

GYALUPADVAS,  (gyalu-pad-vas) ősz.  fa.  Vas
kötő  a  gyalupadon, melylyel  a gyalulandó  tárgyat
lefeszítik.

GYALUPÓLYA,  (gyaln-pólya)  öss.  fn.  1)
Gyaluforgácsból  való  kötő  ssalag.  2)  Sebészek pó-
lyakötője.

GYALUSZÁRNY,  (gyalu-szárny)  ősz.  fa.  A
gyaln  oldalából  kiálló  fa,  mely  arra  való, hogy  a
gyalu,  midőn  valamely  göcsre akad, irányából ki  ne
ütődjék.

GYALUSZKA,  (gyal-usz-ka,  azaz  gyalncska)
fa.  tt  gyaluukát.  Balaton vidékén  ám.  nádarató sar-
ló  vagy toló, (mintegy gyaluló) kassá.

GYALUTOK,  (gyaln-tok)  ősz.  fa.  A  gyaln  ne-
vű  szerszámnak  kerete, külseje,  mely  közé  a  gyaln
vasat  becsípletik.

GYALUVAS,  (gyaln-vas)  ősz.  fa.  Éles  vasle-
mez,  mely  a gyaln  talpában  harántékosan  fekszik, s
a  gyalu  nevű  eszköz lényeges  része.

GYÁM,  elvont gyöke  gyamátol,  gyámból,  gyom-
ban  tájdivatos  szóknak, s  rokon  a  magasb  hangú
gyöm  elvont gyökkel  (gyömSttöl  ásóban).

GYÁM,  (gya-am, rokon vele a  magyar  tám, to-
vábbá  a  szanszkrit jam  [tart,  támaszt], a  hellén  ya-
piu  [házasodik;  férjhez  megyén, mintegy  :  egyik a
másikat gyámolítia],  innen  :  f«epcn?$  [férj],  japirtg
v. yausry  [feleség],  a  latin geminut  stb.)  fa.  tt  gyám-
ot.  1)  Tám,  támasz, pl.  oszlop,  gerenda, karó, bot
stb.  mely valamit  fentart,  rogyás, esés, dőlés, besza-
kadás  ellen  ótalmaz.

.Gyámkar  ápolgatta  szülőm gyöngeségét,
Mégis  lángsó  erőt  szívtam  hű  kebelén."

(Talány  a  borról, Kölcseytől).

2)  Átv. ért  segítség, melyet gyöngének,  erőtlennek,
magával  tehetetlennek,  betegnek  stb.  nyújtónk.  3)
Kiskornak  vagyona, jogai, nevelése  felől gondoskodó
személy.  V.  ö. GYÁMATYA,  GYÁMANYA.

GYÁMANYA,  (gyám-anya)  öss.  fa.  Anya,  ki
férje  elhunytával kiskora  gyermekeinek  gondját égé- „
szén  maga  viseli.  Nőszemélyek  vagyonnal  bíró  ide-  *
gén  gyermekek gyámjai  törvényszernleg  nem  lehet-  J
nck,  hanem  a  vagyontalan  árvákat  valamint  más  *
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akárki, ügy  ők  is  gondjuk  alá  vehetik  és  sajátjukból
tarthatják,  ruházhatják,  nevelhetik stb.

GYÁMAPA, GYÁMAPASÁG, L GYÁMATYA,
GYÁMATYASÁG.

GYAMÁTOL,  (gyam-át-ol) áth.  m.  gyamátol-t.
Csalóközben  ám.  holmit  rendetlenül  öszvehány, ha-
lomba  töm.  Bókon  a  vékonyhanga  gyömöszöl,  (tömö-
ttől  igékkel.

GYÁMATYA,  (gyám-atya)  ŐSE.  fn.  1)  Általán
férfi  személy, ki  más gyöngébbet vagy  magával  jóte-
hetetlent  pártfogásába  vesz,  ügyét  védi, bajaiban  se-
gíti  stb.  2)  Valamely  intézetnek,  egyháznak  pártfo-
gója.  3) Szoros  és közönségesebb ért.  személy, ki  a
kiskorú  anyjuktól  megfosztott saját  gyermekei  vagy
idegen  árvagyermekek  vagyonára és jogaira  felfigyel,
és  neveléaökröl  gondoskodik, s mintegy  a  kiholt  szü-
lék  helyettese.  Valakit  gyermekeink  gyámatyjává  ne-
vetni.

GYÁMATYAI,  (gyám-atyai)  ősz.  mn.  Gyám-
atyát  illető, arra  vonatkozó stb.  Gyámalyai  kőtelei-
tég,  hivatal,  felügyelét.

GYÁMATYASÁG,  (gyám-atyaság)  ősz.  fn.
Gyámatyai  hivatal,  minden  kötelességeivel  és  jogai-
val  együtt.  Oyámatyeuágot  elfogadni,  viselni,  híven
teljettíeni.  V.  ö.  GYÁMATYA.

GYÁMATYATÁRS,  (gyám-atya-társ)  ősz.  fn.
Személy,  ki  másod vagy  többed  magával  visel  bizo-
nyos  gyámatyai  hivatalt, vagyis  ki  a  rendes  gyám-
atyával  együtt  gondoskodik  a  kiskorú  árvákról.

GYAMB,  (gyam-b)  elvont  törzse  gyambál  és
gyámban  igéknek,  mely  gyápol  igében  jydp-pá  hú-
zatott  öszve.  V.  ö.  GYÁM  elvont  gyök.

GYAMBÁL  v.  GYÁMBÁL,  (gyam-b-ál) áth.
m.  gyambált.  A  székelyeknél  ám.  gyömétől,  tépdes.
(Kriza  J.).  V.  ö.  GYÁM,  GYAMÁTOL,  GYAM-
BÁSZ.

GYAMBÁSZ,  (gyam-b-ász)  áth.  m.  gyambátt-
tam,  —tál,  —ott.  Valakit  erőszakosan gyömöszöl,
megtép, tépász,  zömöcsköl.  Székely  szó.

GYÁMBOLT,  (gyám-bolt)  ősz.  fn.  Az  épüle-
tekben  kisebbféle  bolt, pl.  melylyel  az  ablakok  és
ajtók  fölötti  boltok  behozatnak , hogy  a  nyilas  által
meggyengíteti  falak  erősebben  álljanak.

GYÁMBOT,  (gyám-bot)  ősz.  fn.  Bot,  mely az
álló  vagy  járó  embernek támaszul szolgál.  Gyámbotra
támastkodni.  A  tánta  ember  gyámbottal jár.  Régies
és  németből csinált  kifejezéssel  : itláp.  (Stáb).

GYÁMÉSZ,  (gyám-ész, azaz  gyám-os,  kit gyá-
molni,  gyámolítni  kell)  mn. tt. gyámétz-t,  tb.  —ok.
Ügyefogyott,  bolond. Kassai J.  szerént  gyöngyösi szó.

GYÁMFA,  (gyám-fa) ősz.  fn.  Általán,  minden-
féle  fa,  gerenda, dorong,  rúd  stb.  mely  valaminek
támasstékanl  szolgál.  Gyámfát  wiírrn  a  fiatal  cse-
mete  mellé.  Gyámfával  megtámatttani  a  sövényt.

GYÁMFAL,  (gyám-fal)  ősz.  fn.  1) Fal, mely
valamit, pl.  vízpartot, hegyoldalt  stb.  beomh'  ,, be-

szakadás  ellen  ótalmaz.  2)  Fal, melyet  más  falnak
megerősítésére, s  támasztékaul  raknak.

GYÁMFI,  GYÁMFIÚ,  (gyám-fi  v.  fiú)  ősz.  fn.
Kiskorú  árva  fiú,  ki  gyámatyai  gondviselés alatt van.

GYÁMGERENDA,  (gyám-gerenda)  ősz.  fn.  Ál-
talán ,  támasztékul  alkalmazott  gerenda.  Gyámge-
rendákkal  megtámogatni  a  repedezett  falakat.  2)  1.
MESTERGERENDA.

GYÁMGYERMEK,  (gyám-gyermek)  ősz.  fn.
Kiskora  árva  fiú  vagy  leány,  kire  gyámatya  vagy
anya  visel  gondot.

GYÁMINTÉZET,  (gyám-intézet)  ősz.  fn.  Inté-
zet,  melyben árva  vagy  szegény  gyermekek  közkölt-
ségen  vagy  bizonyos  alapítványból  neveltetnek.

GYÁMÍT,GYÁMIT,(gyám-ít)  áth.  1.  GYÁ-
MOLÍT.

GYÁMÍTÁS , GYÁMITÁS,  (gyám-it-ás)  fn. 1.
GYÁMOLÍTÁS.

GYÁMITVÁNY,  (gyám-it-vány)  fn.  tt.  gyámit-
vány-t,  tb.  —ok. A  tanítvány  szó  hasonlatára  alakult
új  szó. l.  GYÁMGYERMEK.

GYÁMKAR,  (gyám-kar)  ősz. fn.  1) Tulajd. ért.
valakit  fentartó  , eséstől, rogyástól  óvó kar.  Gyám-
karral  fölemelni,  tart mi  a  beteget.  2) Átv. ért. segít-
ség.  Gyámkart  nyújtani  az  Ugyefogyottnak.

GYÁMKARÓ,  (gyám-karó)  ősz.  fn.  Karó,  mely
valamit  támogat,  eldö'lés,  roskadás  ellen  ótalmaz.
Gyámkaróhot  kötni  a  csemetéket,  virágokat.

GYÁMKOR,  (gyám-kor)  ősz.  fn.  Azon  kor, mi-
dőn  a  gyermek  és ifjú  szülei,  vagy gyámatyák s anyák
gondja  alatt  van,  midőn  még  törvényszerű  szabad
rendelkezéssel  nem bír.

GYÁMKORÚ,  (gyám-korú) ősz.  mn. Gyámkor-
ban  levő, kiskora.  Gyámkoru  fiúk,  leányok.

GYÁMKORUSÁG,  (gyám-koruság)  ősz.  fn.  Ál-
lapot,  midőn  valaki  gyámkorban  van ,  azaz  kiskorú.
V.  ö.  GYÁMKOR.

GYÁMLEÁNY,  (gyám-leány)  ősz.  fn.  Leány-
gyermek  , vagy  idősebb  nőszemély  is,  ki  gyám fel-
figyelése  és  gondviselése  alatt van.

GYÁMNOK,  (gyám-nők) fű.  tt.  gyámnok-ot.  Új,
s  nem szép  hangzású  szó, a  szebben  hangzó gyám,  v.
gyámatya  helyett.  L. GYÁMATYA.

GYÁMNOKSÁG,  (gyám-nok-ság)  fn.  tt.  gyám-
nokiág-ot.  L.  GYÁMATYASÁG, GYÁMSÁG.

GYÁMNÖVENDÉK,  (gyám-növendék) ősz.  fn.
Növendék, kit gyámintézetben nevelnek. V. ö. GYÁM-
INTÉZET.

GYÁMOK,  (gyám-ok)  ősz.  fn.  Ok, mely  vala-
mely  állítás  bebizonyítására,  erősítésére  felhozatik;
máskép  : védők,  védő,  tárnok,  indok.

GYÁMOL,  (1), (gyám-ol)  fn.  tt.  gyámol-t,  tb.
—ok. 1) Támasz,  mely valamit  rogyás,  esés,  dőlés el-
len  ótalmaz.  2)  Átv. ért.  segítség  vagy  segítséget
nyújtó  személy,  pártfogó.  Istenem,  (e vagy  a*  ügye-
fogyottak  gyámola.

73»
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GYÁMOL,  (2),  (mint föntebb)  áth. m. gyámol-t.
Eredetileg ám. gyámmal  megerősít, megtámaszt.  Át*,
ért  segít,  pártolása alá  vesz,  véd,  ó tál máz.  Gyámolni
át  elhagyott  ttegényt,  üldStöttet.  Gyámolni  a  betegeket,
árvákat.

GYÁMOLÁS,  (gyám-ol-ás)  fn.  tt.  gyámolás-t,
tb.  —ok.  Segítés ,  ótalmazás , ápolás,  gondviselés.
Sttgénytk,  koldusok, árvák,  HldStSttek  gyámolása.

GYÁMOLAT,  (gyám-ol-at)  fn.  tt.  gyámolat-ot.
Gyámolás  elvont  értelemben.

GYÁMOLATLAN,  (gyám-ol-at-lan)  mn.  tt.
gyámolatlan-t,  tb.  —ok.  Segítség  és  pártolás  nélkül
levő, elhagyatott  állapotú, ügyefogyott;  magával  jóte-
hetetlen, ügyetlen; azonban  ez  utolsó  értelemben  in-
kább  gyámoltalan  használtatik.  Gyámolatlan  árva,
stegény,  beteg.  Oh te gyámolatlan,  még  te ü  hetvenke-
del  f  Határozóilag  ám.  gyámolatlanul.

GYÁMOLATLANSÁG,  (gyám-ol-at-lan-ság) fn.
tt.  gyámolatlantág-ot.  Gyámol nélküli,  azaz  elhagya-
tott  állapot  V.  8.  GYÁMOL, GYÁMOLATLAN.

GYÁMOLATLANUL,  (gyám-ol-at-lan-ul)  ih.
Gyámol, azaz  segítség,  pártolás, erkölcsi  támogatás
nélkUl;  elhagyottan,  ügyefogyottan.

GYÁMOLGAT,  (gyám-ol-g-at)  áth.  és  gyak.
m.  gyámolgat-tam,  —tál,  —ott. Folytonosan  gyámol,
azaz  segít, pártol,  ápolgat

GYÁMOLGATÁS,  (gyám-ol-g-at-ás) fn. tt.  gyá-
molgatái-t,  tb.  —ok. Folytonos  segítés, pártolás, ápo-
lás.  Betegek,  szeg/nyék,  ügyefogyottak  gyámolgatása
emberi  kStelettég.

GYÁMOLÍT,  GYÁMOL1T,  (gyám-ol-ít)  áth.
m.  gyámoltí-ott,  htn.  —ni  v.  —ani.  Gyámol  által
fölemel,  fentart,  álló  helyzetbe  tesz.  Biaál  Istenben,
elögyamolít.  (Km.).

GYÁMOLÍTÁS,  GYÁMOL1TÁS,  (gyám-ol-ít-
ás)  fn. tt  gyámoUtás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés, segítés,
mely  által  valakit  gyámolítunk.

GYÁMOLPÉNZ,  (gyimol-pénz)  ősz.  fn.  Hatá-
rozott  vagy  határozatlan mennyiségű pénz,  mely ál-
tal  valakinek  szükségeit  fódözzük,  s nlmileg  segítsé-
gére  vagyunk.  Havi  vagy  évi  gyámolpénttel  segíteni
a  háti  itegényeket.  Oskolai  gyámolpéns.  Máskép  : te-
gélydfj.

GYÁMOLTALAN,  (gyám-ol-talan) mn. tt  gyá-
moltalan-1,  tb.  —ok.  Akinek gyámola, segítsége, er-
kölcsi  támasza  nincs; ügyefogyott,  ügyetlen,  magá-
val  jótehetetlen.  V.  ö. GYÁMOLATLAN.

GYÁMOLTALANSÁG,  (gyám-ol-talan-ság)  fn.
tt.  gyámoltalanság-ot.  Gyámol nélküli  állapot  vagy
tulajdonság;  ügyefogyottság,  ügyetlenség.

GYÁMOLTALANUL,  (gyám-ol talan-ul)  ih.
Gyámol  nélküli, elhagyatott  állapotban.

GYAMOR,  székelyes  kiejtés,  gyomor  helyett;
1.  ezt.

GYÁMOSZI.OP,  (gyám-oszlop)  ősz.  fn.  Oszlop,
mely  valamely  épületnek vagy  épületrésznek támasz-
tékul  szolgál. Átv.  ért.  hathatós, nagy segítség  vagy

főpártfogó.  Te vagy  a* én gyámottlopom.  Hátam,  le-
dőlt  gyámonlopod.

GYÁMPONT,  (gyám-pont)  ősz.  fn.  Pont  vagy
hely,  melyre  valami  támaszkodik,  mely  biztos
állást, helyzetet nyújt  A  hadsereg  elvetetette  egyetlen
gyámpontját.  A  mély  vitben  nem  lehet  gyámpontot
találni.

GYÁMRÚD,  (gyám-rúd)  ősz.  fn.  Rúd,  melyre
támaszkodva  vagy  melybe  fogódzva  vízen, jégen,  sá-
ron  keresztül  vergődünk.  Át  imént  befagyott  folyón
gyámrvddal  keresttttl  menni.

GYÁMSÁG,  (gyám-ság)  fn.  I.  GYÁMATYA-
SÁG.

GYÁMSÁGI,  (gyám-ság-i)  mn.  tt.  gyámtdgi-t,
tb.  —ak. ̂ Gyámságot  illető, ahoz  tartozó,  arra  vo-
natkozó.  Gyámsági  felügyelet.

GYÁMTALAN,  (gyám-talan)  mn.  tt  gyámta-
lant,  tb.  —ok.  Gyám  nélküli,  tulajd.  és átv.  ért  V.
ö.  GYÁM.  Gyámtalan  csemete.  Gyámtalan  árva.

GYÁMTALANUL,  (gyám-talan-ul)  ih.  Gyám
nélkül,  talajdon  és  átvitt  értelemben  véve.  V.  5.
GYÁM.

GYÁMTÁRS,  (gyám-társ)  ősz. fn. Ki  az  apának
s  különösen  anyának  gyámságban,  gyámkodásban
társa,  segítője.

GYÁMSZÜLÉK,  GYÁMSZÜLŐK,  (gyám-szü-
lők)  ősz.  többes  fn.  Férj  és  nő,  kik  idegen  gyeimé-
keket,  illetőleg  árvákat  nevelnek,  s  vagyonnkról, jö-
vőjökről  gondoskodnak.

GYAN,  elvont gyök,  melyből  gyanánt  batárzó,
és  gyanú  (származékaival  együtt)  erednek.  A gyanánt
szó  értelme után  indulva jelent  milyenséget  vagy va-
lamihez  hasonlóságot, olyanságot  V.  ö.  GYANÁNT.
Különösen  a  gy  betűben rejlik  ezen  fogalom, mely  ki-
tetszik  a  hogy  (mikép) és  így  (ilyképen)  úgy  (olyké-
pen)  kötszókból,  melyek  a  milyenség,  hasonlóság fo-
galmát  fejezik  ki, minél  fogva  úgy  véljük, hogy  gyan
eredetileg  semmi  más  mint  :  ugyan  v.  ugyan,  azaz
oly  módon,  oly  formán,  hasonlóan.  Rokon  a  német
ahnden,  ahnen  szókkal,  melyeknek közös gyöke  ahn,
szinte  megvan az Shnlich  (ám. hasonló) melléknévben,
és  izland  andi, Ond.  Más származtatással  lehet  gyan,
ám.  gon  (gondolat).  Midőn  idetartozóknak  tekint-
hetők  a  dán  and,  svéd  ande,  melyek  elmét,  lel-
ket  jelentenek.  Ezek  szerént  gyantíni  annyit  tenne :
lélekben  , gondolatban  látni,  sejdítni.  Megemlítésre
méltó, hogy  sínai  nyelven  khung,  ám.  félni,  kétkedni.

GYAN,  KÖTE—, MEZÖ-, VIZES—,  falvak
Bihar  megyében; helyr.  Gyán-ba,  —bán, —bol.

GYANAFALVA, helység Vas megyében; helyr.
Gyanafalvá-n,  —rá, —ról.

GYANAKODÁS,  (gyan-a-kod-ás,  az  a  csak
közbesznrat)  fn.  tt  gyanakodás-t,  tb. —ói.Nem  egé-
szen  világos  adatokon alapuló  vélekedés,  mely  sze-
réül  valakiről  roszat  gondolunk.  Gyanakodásra  okot
adni.  Valakit  gyanakodásból  tolvajnak mondani.  Gya-
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nakodással  telve  lenni.  Szelídebb ért. valaminek sej-
tése,  sejdítése.

GYANAKODIK,  (gyan-a-kod-ik)  k.  m.  gt/ana-
kod-tam, —tál, —olt.  Aki  valamiről  roszúl  véleke-
dik,  de  véleményének  megalapítására  elegendő,  vilá-
gos  és  bizonyos  adatai  nincsenek.  Gyanakodni  vala-
kire  vagy  valaki  ellen.  Néha  szelidebb  ért.  ám.  sej-
tése  van  valamiről.

GYANAKODÓ,  (gyan-a-kod-ó)  mn.  tt.  gya-
nakodó-t.  Némi  sejtelmek,  n  nem  eléggé  világos
adatok  után  balul  vélekedő.  Gyanakodó  ember.  Kü-
lönösen  :  ki  mások  iránt  bizalmatlan,  ki  másoknak
nem  hisz,  mivel  már  sokszor  csalatkozott  az  embe-
rekben.

GYANAKSZIK,  (gyan-a-kosz-ik)  k.  1.  GYA-
NAKODIK.

GYANÁNT,  (gyan-ánt  v.  gyan-a-ant)  ih.  Ere-
detileg  ám.  mást  gyanítva,  gondolva;  mely  értelem-
ben  a  székelyek  ma  is  használják,  sőt  személyragoz-
zák  :  gyanántam  Síelte  meg,  mintha  én volnék ,  akit
gondolt,  gyanított,  így  :  gyanántad,  gyanánta  stb.
(Kriza  J.  gyűjteménye).  Általánosan  szokottabb  je-
lentései : 1) Másnak  személyében,  képében, helyette-
séül.  Bálványt  Isten  gyanánt  ne  imádj.  2)  Valami  he-
lyett,  valamivel fölcserélve,  hasonlatossá g  miatt  egyi-
ket  másik  helyébe  téve.  Külföldi  kelmét  honi  gyanánt
árulni.  3)  Úgy,  mint  kutasokkal  felváltható. Ezt  trffa
gyanánt  mondom,  (úgy,  mint  tréfát).  Szolgáljon  ez
példa  gyanánt,  (úgy,  mint  példa).  4)  Néha  ül  ül,
kép  ,  képen  ,  ként  ragokkal  fülcserélhető.  Csuda  gya-
nánt  v.  csudául  v.  cstidakép,  csudaként  bámiitni  vala-
mit.  Régiesen  és  tájdivatosan  :  gyalánt  sőt  gyaránt
is.  V.  ö. GYAN.

GYANDA,  puszta  Abaúj  megyében;  helyr.
Gyandá-n,  —rá, —ról.

GYANÍT,  GYANÍT,  (gyan-ít,  v.  ö.  GYAN)
áth.  m.  gyanit-ott,  htn.  —ni  v.  —ani.  Szélesb ért.
valószínű  okoknál  fogva,  némi  adatok  után  féligmed-
dig  igaznak,  valónak  vél, vagy  a  képzeletében, elmé-
jében  levő  tárgyhoz  hasonlónak  gondol  valamit.  Kém
tudom  bitonyoian,  de gyanítom,  fia  jól  gyanítom,  ö
oda  törekszik,  hogy  stb.  Ezt  nem is  gyanítottam  volna.
Mindjárt  gyanítottam  hozzá,  azaz  színleltem  hozzá,
vagyis  hasonlónak  tartottam  ahhoz,  ki  eszembe  öt-
lött.  Szorosb  ért.  valami  felöl  rósz,  bal  véleményt
kezd  táplálni.  Tolvajnak,  csalánok  gyanítani  valakit.
Reá  gyanítani  valakire.  Akit  egyszer  rajtáéi  nt-k, töb-
bet  is  reágyanitanak.  (Km.).

GYANÍTÁS,  GYANITÁS,  (gyan-ít-ás)  fn.  tt.
gyanitás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamit gya-
nítunk.  V.  ö.  GYANÍT. Ét  csak gyanitá*,  nem  bizo-
nyát  tudomás.

GYANÍTHATÓ,  GYANÍTHATÓ,  (gyan-ít-
hat-ó)  mn.  tt.  gyanítható-t.  Amit  gyanítani  lehet,
vagyis  minek  valószínűségét  némely  adatok  támogat-
ják  ;  mit  gondolni,  elgondolni,  kitalálni  nem  épen
lehetetlen  vagy  nehéz.  Gyanítható  dolog,  miért  búj
kainak  az  éjjeli  csavargók.

GYANÍTHATÓLAG,  (gyan-ít-hat-ó-lag) ib.  Va-
lószinüleg,  alkalmasint,  hihetőleg;  mint  gondolni,
vélni  szabad  vagy  lehet.

GYANÍTÓLAG,  GYANITÓLAG ,  (gyan-ít-ó-
lag)  ih.  Némi  valószínű  okok  szerént,  vagy  adu'ok
után  vélekedve;  föltételes  okoknál  fogva.

GYANÓ,  (1),  régies,  gyanú  helyett;  1.  ezt.
GYANÓ,  (2), falu  Vas  megyében;  helyr.  Gya-

nó n, —rá, —ról.

GYANÓT,  fn  tt.  gyanót-ot.  Macskához hasonló
vérengzö vadállat,  melynek bőrét a keleti  népek préin-
nek,  lótakarónak  stb.  használják.  (Genetta).

GYÁNT, puszta Tolna  megyében ;  helyr.  Gyánt-
on,  —rá,  —ról.

GYANTA,  (1), v.  GYANTA, (alkalmasint  ám.
gyap  ont-ó,  gyap-ont-a ,  azaz  gyulasztó  ;  v.  ö. GYA-
PONT;  vagy  pedig  gyan  gyöknek  vétetvén,  ekkor
egészen  megegyezik  a  latin  cando  igével;  oroszul
jantár)  fa.  tt.  gyantát  \.  gyantát.  1)  Szilárd  és égé-
kény  test,  mely  borszeszben,  B  különféle  kövér  ola-
jokban  felolvasztható,  de  vízben  nem.  Rénzént  több-
féle  növényekből,  pl.  fényükből,  magától  fakadoz,
részént  ugyanazokból  mesterség  által  vonatik ki, (re-
sina).  2)  Ide  tartoznak  az  úgynevezett  földi  gyanták,
u.  m.  földi  szurok ,  földi  olaj , kőszén,  borostyánkő
stb.  3)  Legszélesb ért. a  növényekből  kifolyó  mézga
is  ide  soroztatik.

GYANTA,  (-2),  v.  GYANTIIA, falu  és  puszta
Bihar  megyében;  helyr.  Gyantá-n,  —rá,  —ról.

GYANTACSEPP,  (gyanta-esepp)  Ősz.  fn. Csep-
pek,  melyekből  a  gyanta  jegeczedés  által  alakúi.

GYANTAFA,  (gyanta-fa)  ősz.  fn.  Fa,  melyből
gyanta  fakad  k i ,  vagy  melyből  mesterségesen  lehet
gyantát  kivonni,  milyenek  péld.  a  fenyüfák'  több
fajai.

GYANTAKAC'ZOli,  (gyanta-kaczor)  ősz.  fű.
Hosszú  iiyelü,  görbe  és  öblösre  csinált  kés,  mely-
lyel  a  fák  repedékeiből  a  gyantát  kikotorják, és  sze-
degetik.

GYANTAKÖ,  (gyanta-kő,  ősz.  fn.  Szilárd,  elég
kemény,  törékeny  és  átlátszó  földi  gyanta,  jobbadán
sárga  vagy  fthérts,  ritkábban vörös,  zöld vagy  kék
színű.  Dörzbölés  által  vonzó  erőt  kap,  s  meggyujtva
sajátságos  jószágot  terjeszt;  legnagyobb  bőségben  a
porosz  tengerpartokon  találtatik. (Succinum).

GYANTÁK, 1. GYANTA és GYANTAKÖ.

GYANTÁKOS,  (1), (gyan-ta-ar-os) mn. tt. gyan-
táros  t  v.  —át,  tb.  —ói.  Gyantárral  bevont, behú-
zott;  gyantárral  ékesített,  ellátott.  Gyantáros  est-
közök ,  Üvegek.  Gyan/áros  szopóka, pipaszár.  V.  ö.

GYANTÁK.
GYANTÁROS,  (2),  puszta  Bács  megyében;

helyr.  Gyantáros-on,  —rá,  —ról.  Máskép :  Tövisket.

GYANTÁHOZ,  (gya-n-ta-ar  óz)  áth. m.  gyan-
táioz-tam,  —tál,  —ott.  Gyantárral  behúz,  bevon. V.

ö.  GYANTÁR.
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GYANTÁRSAV,  (gyantár-sav)  ősz.  fű.  Gyan-
tárból  kivont  sav.  (Acidam  succiui).

GYANTÁS,  (gyan-ta-as  v.  gyap-on-ta-as)  mn.
tt.  gyantát-t  v.  —át, tb.  —ak. Gyantával  bővelkedő,
gyantát  termő; gyantával  bekent, behúzott  Gyantát
növények.  Gyantát  hegedüvonó.

GYANTÁSÁN,  (gyan-ta-as-an)  ih.  Gyantával
behozva  vagy  ellátva.

GYANTÁSODIE,  (gyan-ta-as-od-ik) k. m. gyan-
tátod-tam, —tál, —ott. Gyantássá  leszen, gyanta te-
rein  benne vagy  belőle.  V.  ö.  GYANTA.

GYANTÁZ,  (gyan-ta-az)  áth.  m.  gyantáz-tam,
—tál,  —ott.  Gyantával  beken,  simává,  csúszóssá
tesz.  Hegedüvonót  gyantátni.

GYANÚ  v.  GYANÚ,  (gyan-u)  fn.  tt  gyanu-t.
Valószinü,  vagyis  csak  sejtett  okokon alapuló  balvé-
lemény ;  midőn  valami  felől  bizonyos  adataink nin-
csenek ; de  mégis  van  némi okunk  roszat  gondolni,
legyen  az  bár  igazságos  vagy  igazságtalan.  Putzta
gyanú.  Alapot,  nyomot  gyanú.  Gyanúba etni. Gyanúba
ejteni  valakit.  Gyanúba venni a  háti  etelédeket, a meg-
történt  lopát  után.  Gyanúba  hotni  valakit  valakivel.
Gyanúra  okot  adni.  Gyanúm van  rá.  Ét  etak  gyanú,
be  it  kellene  bitonyítni.  Ujjúdból  ttopott  gyanú.  (Km.).
V.  ö.  GYAN.

GYANÚPER,  (gyanú-per) ősz.  fn.  1) Per, me-
lyet  valaki ellen gyanúból  indítanak.  2)  Gyanús  sut-
togás , beszéd; a  bűntettnek és  elkövetőjének  rebes-
getése, találgatása.  Élt  a gyanúperrel  ét  tovább állt,
azaz  hallván, hogy  gyanakodnak  rá, elszökött  fél  a
gyanúpertől.  Gyanúperbe  etett.

GYANÚS  v. GYANÚS,  (gyan-u-os) mn. tt.  gya-
nue-t  v.  —öt, tb.  —ak.  1)  Balvéleményt  gerjesztő;
roszhoz,  gonoszhoz  hasonlónak  látszó.  Gyanús  embe-
rek járnak  a  ház körül. Gyanúi  pillanatokat  vetni va-
lamely  jóttágra.  Gyanút  hát,  tártatág.  Gyanúi  nemé-
lyekhe* járni.  Gyanút  mosolygás,  fitlyentét,  integetét,
jelek.  2)  Balul  vélekedő,  másokról  igazságtalanul
roszat  gondoló.  Aki  miben  tudót,  abban  gyanút.
(Km.).

GYANÚSÁG,  GYANUSÁG,  (gyan-u-ság)  fa.
tt.  gyantuág-ot.  1)  Állapot,  melyben  az van, kiről
némi  valószínű  vagy  alaptalan  okokból  is  balul  vé-
lekednek.  Gyanuságban  lenni.  2)  Gyanú  bősége, so-
kasága , kiterjedése.  Innen  :  gyanutágba  etni  több,
mint  gyanúba  etni.  Amaz  a  bal véleménynek  nagyobb
kiterjedését,  emez egyes jelenségeit  mutatja.

GYANUSÁGOS,  (gyan-n-ság-os) mn. tt  gyanu-
tágot-t  v.  —át, tb.  —ak.  1) Igen  gyanús  vagy  ami-
ről  igen  sokan  gyanakodnak,  miről  közös  bal  véle-
kedés  uralkodik.  2) Szerfölött  gyanakodó, mindent
balra,  rósz  czélból  magyarázó.

GYANÚSAN  , GYANÚSAN,  (gyan-u-os-an)  ih.
1)  Bal  vélekedést gerjesztőleg.  Gyanúsan  viselni ma-
gát.  Gyanútan  bestélni,  tekintgetni,  mosolyogni,  inte-
getni.  2)  Balul  vélekedve, roszat gondolva.  Gyanútan
némi,  letktlSdni  mátok után.

GYANUSKODÁS,  (gyan-u-os-kod-ás)  fa.  tt
gyanutkodát-t,  tb.  —ok.  Gyanakodó  okokon alapuló
vélekedés.

GYANUSKODIK,  (gyan-ú-os-kod-ik)., k.* m.
gyanúskod-íam,  —tál,  —ott. Folytonos  gyanúja  van
valaki  ellen  vagy  valami iránt

GYANÚTLAN,  (gyan-ú-atlan)  mn. tt  gyanmt-
lan-t,  tb.  —ok. Ki  ellen  nincsen gyanú; miről senki
sem  gyanakodik,  senki  bal  véleménynyel  nincsen.
Gyanútlan férfi.  Gyanútlan  vállalat,  etelekedet.  Ha-
tározóilag  ám. gyanútlanul, gyanú  nélkül.

GYANYÓ,  1.  GYANÓ.
GYAP,  elvont  gyöke  gyapj,  gyapjat,  gyapjú,

gyapott,  gyopár  és  átv.  értelmű gyapor,  gyaporodik
szóknak.  Alapértelemben  rokonai  :  gyop  (gyopár),
gyep  (gyépü),  gyOp  (gyöpös),  etop  (csöptt),  etap
(csapzik),  ctep  (cseplesz,  cseprente),  melyek  vala-
mely  dús növésü, sarjadzára,  tömött  szálakból  álló
növényi  vagy  állati  testet, nevezetesen  szőrt,  hajat,
rostos  szálat  stb.  jelentenek.  Azon di  egyszerű  gyök-
re  vihető  vissza,  melyből  a  gazdagságot, bőséget,
becseset jelentő  div, din, díj  származtak,  (diap,  lá-
gyítva  gyap).  Más  vélemény  szerint  rokon  a  táp
gyökkel,  mely a  maga  nemében valami  lágyat,  tapa-
dót  és gyulót  is jelent, s  ezen  értelemben  erednek
tőle  különösen  :  gyaponik  és  gyapont  régi  szók  is.
Ajánltatott  újabb  időben  mint  önálló szó ás  idegen
wattá  magyarabb  kifejezésére.

GYAPA,  puszta  Tolna  megyében;  helyr.  Gya-
pá-n,  —ró, —ról.

GYAPALÓCZ,  falu Zemplén megyében; helyr.
Gyapalóct-on,  —ró,  —ról.

GYAPÁR,  (gyap-ár)  1. GYOPÁB.
GYAPJ,  (gysp-j)  fn.  tt  gyapj-ai.  Személyra-

gozva  :  gyapjam,  gyapjúd,  gyapja,  gyapjúnk,  gyap-
jútok ,  gyapjok.  Képzésre  és  alakra  hasonló:
borj,  várj,  tárj  szókhoz.  Rőt* juh, aki maga  gyapjat
nem  bírja.  (Km.)  Egy  értelmű vele ás  u-val  toldott
gyapjú,  azon  különbséggel,  hogy  a  képzőket jobbára
a  gyapj  veszi  fel, ritkábban a gyapjú,  pl.  gyapjat,
gyapjad,  gyapjattt,  gyapjatodik,  gyapjatlan;  a  rago-
kat  mindkettő felveszi;  össvetételekben  pedig  csak-
nem  kizárólag  a  gyapjú  hassnáltatik.  Értelmezését
illetőleg,  1. GYAPJÚ.

GYAPJAD,  (gyap-j-ad)  önh. m.  gyapjad-tam,
—tál,  —t  v.  — ott.  Gyapjúvá  alakúi,  gyapjúvá  le-
szen.  Gyapjad  a  bárány  nőre.  Ettől  különbözik  a
gyapjatodik.

GYAPJADÁS,  (gyap-j-ad-ás)  fa.  tt  gyapja-
dát-t,  tb  ok. Gyapjúvá  alakulás.

GYAPJAG,  (gyapj-ag) fa. tt  gyapjag-ot.  Újabb
alkotása  szó,  ám. gyapjúszövet  Ás anyag  hasonlatára
képződött  mely  maga  is  új  szó.

GYAPJAS,  (gyap-j-as)  mn.  tt  gyapjat-t  v.
—öt, tb.  —ak.  Gyapjúval benőtt, bővelkedő ; gyap-

júval  töltött,  ékesített  Gyapjat  j-uhok.  Gyapjat  Má-
kok.  Gyapjat  vitetek.  Aranygyapjat  rend.  Átv.  ért
bővelkedő,  gazdag.
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GYAPJASFÜ,  (gyapjú-fű)  ÖBZ. fn. lásd: GYO-
PÁR.

GYAPJASÍT,  GYAPJASIT,  (gyap-j-as-ít)  4th.
m. gyapjaiii-otl,  htn.  —ni  v.  —ani. Gyapjassá  tesz,
sok  gyapjat  növeszt  az  illető  állaton.  A  jó  tártát
gyapjaiítja  a juhokat.

GYAPJASODIK,  (gyap-j-as-od-ik) k.  m.  gyap-
jatod-tam,  —tál, —ott. Gyapjassá  leszen,  sok  gyap-
ja  növekedik.  Gyapjasodnak  a megnyirt  birkák.  Gyap-
jasodnak  a  bárányok.  Átv.  ért. gazdagszik,  megszedi
magát  Meggyapjasodni,  ám.  meggazdagodni.

GYAPJASTYÚK,  (gyapjas-tydk) ősz. fn. Korcs-
féle  fáczánfaj.  (Phasianus  lauatus).

GYAPJATLAN,  (gyap-j-at-lan)  mn.  tt.  gyap-
jatlan-t,  tb.  —ok. Gyapjú  nélkül  szűkölködő; minek
gyapja  nincs,  nem nő.  Gyapjatlan  vásár.  Gyapjatlan
koitot  birkák.  Gyapjatlan  barmok.  Határozóilag  ám.
gyapjatlanul,  gyapjú  nélkül.

GYAPJATLANODIK,  (gyap-j-at-lan-od-ik)  k.
m.  gyapjatlanod-lam  , —tál, —ott.  Gyapját  veszti,
gyapja  elhull.

GYAPJÚ,  GYAPJÚ,  (1),  (gyap-j-u)  fn.  tt.
gyapjú-t.  Személyragozva  :  gyapjúm,  gyapjúd,  gyap-
júja,  gyapjúnk,  gyapjútok,  gyapjújok.  1)  Széles ért.
finom,  rövid  és  lágy  szőrök,  melyek a  növényország
igen  sok  testeit,  különösen  a  növények leveleit  födik,
ásókra  tapadnak.  2)  Szorosb  ért.  sokféle  állatok  fi-
nom, göndör  és  lágy  szőre, pl. a  nyálaké  is.  3) Leg-
szorosb  és  legközönségesebb ért.  a  juhok  és ezekhez
hasonló  állatok  finom,  göudör,  öszvebonyolodott  sző-
re.  Finom,  selymet,  középszerű  , kulyaszörü  gyapjú.
Egy  nyiretü,  két  nyírét  íl  gyapjú.  Tiszta,  mosott  vagy
bojtorjdnos,  kóasos, motatlan  gyapjú.  Vegyes,  váloga-
tott  gyapjú  stb.  Lágy  pásztor  után  gyapjút  rúg  a
farkas.  (Km.).  Törökül  japak.  V.  ö.  GYAP,  elv.
gyök.

GYAPJÚ,  GYAPJÚ,  (2),  falu  Bihar  megyé-
ben; helyr.  Gyapjú-n,  —rá, —ról.

GYAPJUÁRU,  (gyapjú-áru)  ősz.  fn.  Gyapjúból
készített  különféle kelmék,  szövetek  és  ruhanemüek.
Gyapjuárukkal  kereskedni.

GYAPJUELKÉSZÍTÖ,  (gyapju-el-készítő)  ősz.
fn.  Gyármnnkás,  ki  a  fonásba  és  szövésbe  vett  gyap-
jút  kiválogatja  és  osztályozza.

GYAPJUFESTÉS,  (gyapjú-festés)  ősz.  fn. Fes-
tői  munka,  mely  által  a  gyapjufonalaknak  vagy  szö-
veteknek  festékek  által  szint  adnak.

GYAPJUFE8TÖ,  (gyapjú-festő)  ősz.  fn.  Festő,
ki  gyapjufonalakat  és  gyapjúszöveteket különféle  fes-
tékekkel  színez.

GYAPJUFÉSÜ,  (gyapju-fésü)  ősz.  fn.  Fésü-
vagy  gerebenforma  eszköz  vagy  kárt,  melylyul  a szö-
vésbe  vett  gyapjuanyagot  megtisztogatják.

GYAPJUFÉSÜLÉS,  (gyapjú-fésülés)  ősz.  fn.
A  gyapjúnak  megtisztítása,  fésű-  vagy  gerebeiuilaku
eszköz  által;  máskép  :  gyapjugyaratát.  •

GYAPJUFÉSŰLÖ,  (gyapju-fésülő)  öez.  fn.  1)
Személy, ki  gyapjút  tisztogat, gerebenez,  gyárat  2)
Eszköz,  melyen  a  gyapjút  tisztítják,  gyaratj&k.

GYAPJUFONAL,  (gyapjú-fonal)  ősz.  fn.  Gu-
zsalyon,  rokkan  vagy  fonógyárban  fonallá  sodoritott
gyapjú.

GYAPJÚFONÁS,  (gyapjú-fonás)  ősz. fn. Fonás
guzsalyon vagy  rokkan  vagy  gyári  gépen,  mely  által
a  gyapjuszálakat  fonalakká  sodorjak.

GYAPJUFONÓ, (gyapjú-fonó)  ősz. fn.  Személy,
ki  gyapjút  fon.  V.  ö. FON.

GYAPJUFÜ,  (gyapjú-fű)  ősz.  fn.  A  farkkórók
neméhez  tartozó  növényfaj,  máskép  :  királygyertya,
ökörfarkkóró.  Nevét  onnan  vette,  mert  levelei  alul
fölül  pelyhesek.  (Verbascum  Thapsus).

GYAPJUFÜRT,  (gyapjú-fürt)  ősz.  fn.  A  gyap-
júból  egyes  göngyöleg,  csomó  v.  csomag,  vagyis  kü-
lön  tömegben  öszve^öndörödött  gyapjuszálak.

GYAPJUGEREBEN,  (gyapjú-gereben)  ősz.  fn.
Gereben  vagy  kárt,  kardács,  melylyel  a  posztósok,
csapók ,  illetőleg  a  posztógyárosok  a  gyapjút  tiszto-
gatják.

GYAPJUGYÁR,  (gyapjú-gyár)  ősz.  fn.  Gyár,
melyben  gyapjúból  különféle  szöveteket,  kelméket
készítenek.

GYAPJUGYARATÓ,  (gyapju-gyarató)  ősz.  fn.
1)  Személy,  ki  gyapjút  gyárat,  azaz  gerebenez,  kar-
tol ,  tisztogat.  2)  Eszköz,  melylyel  a  tisztogatás vég-
bemegy.

GYAPJUGYÁROS,  (gyapjú-gyáros)  ősz.  fn.
Gyáros,  ki  gyapjúból  különféle  szöveteket,  kelméket
készít.

GYAPJUKÁRT,  (gyapjú-kárt)  ősz. fn. 1. GYAP-
JUGEREBEN.

GYAPJUKERESKEDÉS,  (gyapjú-kereskedés)
ősz.  fn.  Kereskedés  gyapjúval.  V.  ö.  KERESKE-
DÉS.

GYAPJUKERESKEDÖ  ,  (gyapjú-kereskedő)
ősz.  fn.  Kereskedő, ki  különösen  gyapjú  vásárlása  s
eladásával  üzérkedik.

GYAPJUMÍVES,  (gyapjú-míves)  ősz.  fn.  Mí-
ves , mesterember, gyáros,  ki  gyapjutnüveket  készít,
gyárt,  pl.  posztós,  csapó stb.

GYAPJUMOSÁS,  (gyapjú-mosás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés,  midőn  a  gyapjút  iiyirés  előtt  vagy  után hideg
vagy  langyos  vízben  megmossák.

GYAPJUMOSÓ,  (gyapjú-mosó) ősz.  fn.  1) Sze-
mély,  ki  gyapjút  mos. 2)  Készület,  melylyel  gyapjút
mosnak.

GYAPJUMUNKA,  (gyapjú-munka)  ősz.  fn.  1)
Akármiféle  munka,  mely  gyapjúra  fordíttatik,  pl.
gyapjumosás,  gyapjúfonás,  gyapjúszövés. 2) Mű  vagy
kelme,  szövet,  mely gyapjúból  készült.

GYAPJUMÜ,  (gyapju-mű)  ősz.  fn.  Szövet,  kel-
me,  zsinór  stb. mely  gyapjúból  készült.

GYAl'JUMÜHÁZ,  (Syapju-mü-híiz) ősz.  fn.Há*,
melyben  gy.ipjumüvekct  készítenek ,  gyapjugyár.
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GYAPJUMÜVES,  1. GYAPJÜMIVE8.
GYAPJÜNEMÜ,  (gyapju-nemü)  ősz.  mn.  A

gyapjúk  neméhez  tartozó;  gyapjúhoz  némileg  ha-
sonló.

GYAPJUNYIRÉS,  (gyapju-nyirés)  ősz.  fa.  1.
JUHNYIRÉS.

GYAPJÜOLLÓ,  (gyapjú-olló)  ősz.  fn.  Erősebb
pengéjű  és  szerkezetű  olló, melylyel a juhokat  nyirik.

GYAPJÜPIACZ,  (gyapju-piacz)  ősz.  fn.  Piacz,
mely  különösen  gyapjuáralásra  jeleltetett  ki.  Szélesb
ért  vásár , melyben nevezete*  mennyiségű  gyapjuel-
adas  szokott  történni.  Hazánkban nevetetet  gyapjupi-
actok  vannak  Petién,  Váczon,  Losoncion  stb.

GYAPJUROKKA,  (gyapju-rokka)  ősz.  fn. Rok-
ka, melyen gyapjút  fonnak.

GYAPJUS,  (gyap-j-ú-os)  mn.  tt.  gyapjút-t  v.
—oí, tb.  —ói.  1) Gyapjút  viselő,  gyapjúval  benőtt
Gyapjúi  juhok.  2)  Gyapjúnak  való vagy  szánt, gyap-
jutartó.  Gyapjút  szín,  lerakóhely.  Gyapjút  zsák.  Kar-
csú, mint  a  gyapjút  ttok. (Km.).  3)  Gyapjúval  töltött,
béllelt  Gyapjút  'öltözet.

GYAPJUSZÁL,  (gyapjú-szál)  ősz.  fű.  A  termé-
szeti  állapotban  levő  gyapjúnak  egy-egy  külön  szá-
la. Finom  , selymet,  göndör,  durva  gyapjústul.  Ettől
különbözik  a  gyapjufonal.

GYAPJUSZINLÖ,  (gyapju-szinlő)  ősz.  fn.  Sze-
mély , különösen  gyári  munkás , ki a  gyapjú  színét,
azaz  finomabb  szálait  a  kevésbé  finomaktól  elvá-
lasztja.

GYAPJÚSZÖVET,  (gyapjú-szövet)  ősz.  fn.
Gyapjufonalakból  készített,  kallott,  gyártott  szövet,
pl.  posztó, s  más  gyapjumüvek.

GYAPJUSZÖVŐ,  (gyapjú  szövő)  ősz.  fn.  Ta-
kács  vagy  gyáros,  ki  gyapjúból  sző  kelméket,  külön-
böztetésül  oly  takácstól  vagy  gyárostól, ki  lenből,
kenderből  stb.  készít  szöveteket.

GYAPJUTÉPÖ,  (gyapju-tépö)  ősz. fn.  Munkás,
ki  a  fürtökben  levő  gyapjút  szétválasztja,  és  fonásra
idomítja.

GYAPJUTÉR,  (gyapjú-tér)  ősz.  fn.  Tér  vagy
piacz,  melyre az  eladó  gyapjút  kiállítják.

GYAPJÜTIZED,  (gyapjú-tízed)  ősz.  fn.  A  le-
nyírt  gyapjúnak  tízedrésze,  melyet szerződés  szerént
kap  va'aki,  pl. a juhász,  ki  a  megnyirt juhokra  goii-
dot  viselt

GYAPJUTLAN,  (gyap-j-ú-t-lan)  mn.  tt.  gyap-
jutlan-t,  tb.  —ok. Gyapjú  nélküli, gyapjú  nélkül szű-
kölködő.  Gyapjutlan  rühes  birkák.  Gyapjuttan  vasár.
GyapjuÜan  ország.  Határozóilag  ám.  gyapjútlanul,
gyapjú  nélkül.

GYAPJÜVÁSÁR,  (gyapjú-vásár)  ősz.  fn.  Vá-
sár , melyben nevezetes  mennyiségű  gyapjút  adnak,
vesznek.  Peííi  gyapjuvátár  (Medárdkor).  Lipcsei
gyapjuvásár.

GYAPJÜZSÁK,  (gyapjú-zsák)  ősz.  fn.  Durva,
erős  fonalból  szőtt  nagyobbféle zsák, melybe a  gyap-
jút  betömik , könnyebb szállítás  végett,  de más  czé-
lokból  is.

GYAPJUZSÍR,  (gyapjú-zsír)  ŐSE.  fn.  Zsír, mely
különösen  a  selyemfaju  juhok  finom  gyapján  veri  ki
magát

GYAPKÉSZÍTÖ,  (gyap-készítő)  ősz.  fn.  Ipa-
ros, ki  gyapottból  úgynevezett  wattat,  ásás  gyapot
készít  V.  ő. GYAP.

GYAPOL,  puszta  Bihar megyében; helyr.  Gya-
pol-ba, —bán, —ból.

GYAPOL,  (gyáp-ol,  azaz  gyam-b-ol, t.  i.  a
gyamb  törzs  gyáp-p&  húzatott  öszve);  áth.  m.  gyá-
pol-t. A  székelyeknél  ám. leteper,  a  földre  terít, tép;
továbbá  : fedd, gyaláz.  (Kriza  J.  gyűjteménye).

GYAPONIK,  GYOPONIK,  (gyap-on-ik)  k.  m.
gyapon-t.  Elavult  ige,  s  ám.  gyulád,  indulatra  gerjed,
felgyúlad,  felindúl.  „Ezt  hallván  a  császár  nagyon
meggyaponék,  és  sietetesen  parancsolá,  hogy  rakat-
nának  nagy  tüzet  az  piaczon.  Szent  Katalin  prózai
legendája.  (Toldy  Ferencé  kiadása.  243.  L).  .Kell
azért  bizonyával  minekünk felgyoponnunk  az  szent
szeretetben." Érsekújvári  Cod. 63.  1. Eredetre rokon a
gyű,  gyűl,  gyújt  szókkal.  (Mátyás  Flórián  után).  A
szanszkritban  dava-st  v.  dáva-sz, ám. hév,  tűz ; és  a
görögbon  da-í-co,  ám.  gyújtok,  dct-t-g,  égés,  fáklya.
(Curtius).

GYAPONT,  GYOPONT,  (gyap-ont)  áth.  m.
gyapont-ott.  Elavult  ige,  ám. gyúlaszt,  gerjeszt,  vala-
mely  indulatra  hevít:  „És  gyaponts  engem  te  sseat
szerelmedben. *  Czech-Cod. „Hogy  ás  isteni  szerete-
tet,  ki  mind  ez  világon  megholt  vala,  felindojtaná,
avagy  felgyopontaná.*  Érs.  Cod.  „Ne ragagyon  el  a
dihesség,  ne  gyopontson  fel  az  harag."  Érs.  Cod.
,JŐ  el  dicsőséges  szent  lélek,  töltsed  be  az  te  híve-

idnek  szívókét,  és  az te  szerelmednek  lángosó  tűzet
gyapontsad  fel  ő bennek.  Érs.  C.  (Mátyás  FI. után).

GYAPOR,  (1),  (gyap-or)  mn.  tt  gyapor-t,  tb.
—ok. Termékeny,  ami nemét  könnyen  szaporítja.  A
nyulak  gyapor  állatok.  Rokon  a  stapor  (szapora) szó-
val.  Betűátvetve  lehet  annyi  is,  mint gyarap  (gyara-
podik, gyarapodás  szókban).

GYAPOR,  (2),  (gyap-or)  fn.  tt.  gyapor-t,  tb.
—öt. Nő vénynem  az  öthímesek  seregéből és kétanya-
sok  rendéből, különösen  ennek  faja  :  barna  gyapor,
melynek  nyelei  rongyosak,  prémesek,  (gyapjasak).
(Smyrnium  olusatrum).

GYAPORA,  (gyap-or-a)  mn.  tt.  gyapor át.  Ter-
mékeny,  saját  nemét  könnyen  sokasító,  szaporító.
Egy  a  szapora  szóval.

GYAPORASÁG,  (gyap-or-a-ság)  fn.  tt.  gyapo-
ratág-ot.  Termékenység,  vagyis  azon  tulajdonsága
valamely  növénynek  vagy  állatnak,  mely  sserént
könnyen  és  nagy  számmal  tenyészti  a  maga  faját,
szaporaság.

GYAPORÍT,  GYAPORIT,  (gyap-or-it)  áth.  m.
gyaportt-ott,  htn.  —ni  v.  —ám. Sokaaít,  szaporít,
saját  nemét, faját  tenyészti.

GYAPORODÁS,  (gyap-or-od-as) fn.  tt.  gyapo-
rodát-t,  tb.  —ok. Szaporodás, különösen  saját  fajá-
nak  sokasodása,  tenyészése.
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GYAPORODIK,  (gyap-or-od-ik)  k.  m.  gyapo-
rod-tam, —tál, —ott.  Ön  fajának  tenyészóse  által
sokasodik, szaporodik.

GYAPORÚ,  GYAPORU,  (gy»p-or-ú)  mn.  tt.
gyaporú-t,  tb. —k v. —ok. Terméken/,  szapora, ön-
faját  sokasító,  tenyészti).  Gyaporu  növények,  állatok,
népek.

GYAP08,  (gyap-os)  mn.  tt  gyapot-t  v. —át,
tb.  —öt.  1)  Gyappal,  (wattával) béllelt,  kitömött
Gyapot  köpeny. Gyapot  kabát.  2)  Gyappal  behintett,
födött,  megrakott  stb.  Gyapot  lett  a  ruhája.  V.  ö.
GYAP.

GYAPOT,  (gyap-ot,  illirfil  gyoput)  fa.  tt  gya-
pot-ot. Ezen  alakban,  úgy  látszik, a  gyap  elavult  igé-
től  származott  :  gyap-ás,  gyap-ot,  mint:  nyngot, ál-
lapot  V.  ö. GYAPOTT.

GYAPOTBARCS; GYAPOTTÁ stb. 1. GYA-
POTTBÁRCS; GYAPOTTFA stb.

GYAPOTUL; GYAPOTOZ, 1. GYAPOTTOL;
GYAPOTTOZ.

GYAPOTT,  (gyap-ott)  fa.  és mn.  tt  gyapott-
at.  Gyapjnhoz  hasonló,  igen  fínom  szálak, melyek
némely  melegebb  tartományi növények maghüvelyei-
ben  nőnek, s  föllépve  fonalakká  és  szövetekké ala-
kíttatnak.  Másképen :  pamut  v. pamut.  Gyapott  fo-
nál,  gyapott  ruha,  ttSoet.

GYAPOTTBÁRCS,  (gyapott-bárcs) ősz.  fn. Nö-
vényfaj  a  bárcsok  neméből,  nyeletlen  és  le  nem  futó
levelekkel.  (Cnicos  criophorus).

GYAPOTTFA,  (gyapott-fa)  ősz.  fn.  Fa  vagy
cserje,  melynek  magvait  gyapottszálak  borítják.
(Gossypiom  arboreom).

GYAPOTTFONAL,  (gyapott-fonal)  ősz.  fn. Fo-
nal,  melyet  gyapottszálakból  sodortak,  pedertek.

GYAPOTTFÜ,  (gyapott-fű)  ősz.  fa.  Növény,
különösen  a  füvek  vagy  cserjék  osztályához  tartozó,
melynek  magvait  gyapottszálak  borítják.  (Bombáz
gossypinnm, ceiba,  heptaphyllum,  pentandrum).

GYAPOTTGYOLCS,  (gyapott-gyolcs)  ősz.  fa.
Gyapottfonalakból  ázott  finom  gyolcsféle  kelme.

GYAPOTTKÖNTÖS,  (gyapott-köntös)  ősz.  fa.
GyapottMÖvetből,  kelméből  készített  köntös.

GYAPOTTLÁGY,(gyapott-lágy) ősz. mn. Lágy,
mint  a gyapott, gyapott  lágyságu.

GYAPOTTOL,  (gyap-ott-ol) áth. m.  gyapottol-t.
Gyapottal  tőm, megbéilel. Begyapottolm  a fájót  füle-
ket. Ruhát  gyapottolni.

GYAPOTTOLÁS,  (gyap-ott-ol-ás)  fa.  tt  gya-
potíolát-t,  tb.  —öt.  Gyapottal  tömés, béllelés.

GYAPOTTOZ,  1. GYAPOTTOL.
GYAPOTTSZÖVET,  (gyapott-szövet)  Ősz.  fa.

Gyapottfonalakból  készített szövet
GYAPOTTTERMÖ,  (gyapott-termö)  ősz.  mn.

Amin  gyapott  terem.  Gyapotttermö  növények,  fák,
átérjék.

GYAPOTTVÁSZON,  (gyapott-vaszon)  ősz.  fa.
Gyapottfonalakból  szőtt  vászonféle kelme.

AKAD.  BA«Y  UÓTAB  H.  KOT.

GYAPOZ,  (gyap-oz)  áth.  m. gyapot-tam,  —tál,
—ott.  Gyappal  töm,  bélel.  Köpenyt,  téU  mellényt
gyapotni.  V.  ö. GYAP.

GYAPOZÁS,  (gyap-oz-ás)  fn. tt  gyapo*ás-t,  tb.
—ok. Gyappal  tömés, bélelés.

GYAPU,  (gyap-u)  fa.  tt.  gyapu-t.  Gyapottat
termő  növény,  fa,  cserje.

GYÁR, elvont gyök, mely gyarlik,  gyarló, gyár-
tat  , gyárat  származékokban  ám.  nehézkes,  mintegy
göröngyöt  menetű  csúszás,  húzódás,  snrlás, valamely
tárgy  fölszínén  vonczolás;  és  ez  eredeti  és  természeti
jelentése;  gyarap,  gyarapodik,  gyarmat  szókban pe-
dig  átvitt  értelemben  apránként!,  fokonkénti  szapo-
rodást  (terjedést),  növekedést,  sokasodást jelent.  Ro-
konok vele gar, ger, kor és tar  gyökök  is; továbbá ide-
gen nyelvekben a szanszkrit dfár,  ám.  elhajlik;  eltér;
sülyed; korosodik ; innen : dtarat  ám.  kor öt, korban
előhaladott,  ki  már  csak  húzza  lábait,  vánszorog,
gyártat.  Ide tartozók  a  hellén  pj^áto  v.  /^prtVxw,  a
német  grau,  Greit,  sőt  a  héber 1} (jövevény, zarán-
dok, zsellér),  TŰ  (zarándokol) stb.  szók  is.

GYÁR,  fn. tt.  gyár-t,  tb.  —ok. Általán  műhely,
melyben  nyers  terményekből  mesterségesen készíte-
nek ,  finomabbá,  használhatóbbá  alakítanak  valamit.
Innen  származik  :  gyárt,  azaz  mesterségesen  csinál,
készít.  Ebből  : gyártó,  azaz  mesterségesen  készítő,
csináló, pl.  kötél-,  kerék-,  ttijgyártó.  Szorosabb  ért.
Nagyobbszerü  műhely,  melyben  gépek  által  és nagy-
ban  űzik  a  különféle  iparmüvek  készítését.  Vöt-,
actélgyár.  Pontógyár.  Ctulcorgyár.  Hajógyár.  Papír-
gyár.  Porctelángyár  stb.  Tájszokásilag  : jár,  (jártó).
Kötéljártó,  tüvegjártó,  ttíjjártó  stb.

Hangok  szerént  ám.  finomító = gya-ar, vagy
cse-ar,  (eteál)  ám.  csináló,  készítő,  munkáló;  rokon
vele  a  szanszkrit  kar  (csinál, készít, mivel, működik),
innen  : karait,  (ám. a magyar  kar),  kartin  (gyártás,
készítés), kartar  (teremtő),  továbbá  a  hellén  pia,
a  latin  creo  stb. V.  ö. GYÁRT.

Egy  más  elemzés  szerint  a  levett, ctelekvésí,  oti-
nálátt  jelentő  di  gyökből  képezve  ám.  diái,  lágyít-
va : gyiál, gyál. V. ö. Dl, (2), elvont gyök. A  tájdivatos
jártó  után  némelyek  azon  véleményben  is  vannak,
hogy  gyár =  jár.

GYÁRAK,  falu  Nyitra  megyében;  MEZŐ—,
puszta  Bihar  megyében;  helyr.  Gyarak-on,  —rá,
—ról.

G YARÁNT,  tájdivatos  szó,  gyanánt  helyett;
lásd  ezt.

GYARAP,  (gyar-ap)  elvont  törzsök, melyből
gyarapodik,  gyarapodát  stb.  származékok  erednek.
Egy  a  végtagban  megfordított  gyapor  szóval.  V.  ö.
GYAPOR.

GYARAPÍT,  GYARAPÍT, (gyar-ap-ít)  áth. m.
gyarapíí-otl,  htn.  —ni v.  —ani.  Tulajdon  ért.  esz-
közli,  hogy  valamely növény  vagy  állat  saját  nemét,
faját  lassan-lassan  szaporítsa,  sokasítsa.  Juhokat,  ló-

74
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vakot  gyarapítani.  Itten  gyarapítsa,  szaporítsa  kigyel-
meteket.  A  hasznot  növényeket  gyarapítani.  Szélesb
ért  apránként,  folytonosan  sokasít, erősít,  terjeszt,
nagyít  Itmereteü  gyarapítani.  Vagyonát  gyarapítani.

GYABAPÍTÁS,  GYARAPÍTÁS, (gyar-ap-ít-ás)
fa. tt  gyaraptíát-t,  tb.  —ok. 4) Növények  és  állatok
lassanként!,  folytonos  szaporítása  fajzis  vagy  fajoz-
tatás  által.  2)  Lassanként!,  folytonos  sokasitás, na-
gyítás, terjesztés.  V.  ö.  GYARAPÍT.

GYARAPÍTÓ, GYARAPÍTÓ, (gyar-ap ít-ó) mn.
tt.  gyarapitó-t.  Lassanként,  fokonként  szaporító, só-
kasitó,  termékenyítő,  gazdagító.

GYARAPODÁS  , (gyar-ap-od-ás)  fa.  tt.  gyara-
podái-t,  tb.  —ok.  1) Növények  és  állatok  folytonos
szaporodása,  fajzása.  2)  Fokonkénti  növekedés,  so-
kasodás.  Jószágnak,  birtoknak, pénznek  gyarapodása.
3)  Fokonkénti előmenetel  Észbeli,  müvelttégi  gyara-
podás.

GYARAPODIK,  (gyar-ap-od-ik)  k.  m.  gyara-
pod-tam, —(ál,  —ott.  1) Ön faját  lassan-lassan so-
kasítja,  szaporítja.  Mondják  növényekről  és  állatok-
ról.  2)  Fokonként,  folytonosan  növekedik, nagyobbo-
dik,  terjed,  előmeneteleket tesz.  Tapasztalása  ét  tu-
dománya  gyarapodik.  Gazdatága  gyarapodik.  Idővel
gyarapodik  az  okosság.  (Km.).  Különösen  :  gazdago-
dik.  Éten  ember  a  keretkedét  által  igen  meggyara-
podott.

GYARAPÚL,  GYARAPUL,  (gyar-ap-úl)  önb.
m. gyarapul-t.  L. GYARAPODIK.

GYARAPÚLÁS,  GYARAPULÁS,  (gyar-ap-úl-
ás),  1. GYARAPODÁS.

GYARAPÚLAT,  GYARAPULAT,  (gyar-ap-úl-
at)  fa.  tt  gyaraputat-ot.  Fokonkénti  szaporodás, nö-
vekedés,  elömenet  elvont  értelemben.

GYÁRAT,  (gyar-at)  áth.  m. gyarat-lam,  —tál,
—ott.  1)  Gyapjút vagy  pamutot,  vagy  kendert  fé-
sül, gerebenez,  vagyis  a  gereben  fogai  közt által-
csusztat  V. ö. GYÁRTAT.  2)  Tájszokásilag  : arat,
azaz  sarlóval  metszi  le  a  gabonát,  füvet  stb.

GYARATÁS,  (gyar-at-ás)  fn. tt  gyaratá»-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  melynél  fogva  valamit gyarattmk.
Gyapot t-,  gyapjú-,  kendergyaratái.  V.  ö.  GYÁRAT.

GYARATATLAN,  (gyar-at-atlan)  mn. tt  gya-
ratatlan-t,  tb. —ok.  Amit  meg nem gyarattak, azaz
gerebenezetlen,  fésületlen,  gnbanczos,  kóczos.  Gya-
ratatlan  gyapjú.  Határozóilag  ám. gyaratatlanul, fé-
sületlenül.

GYARATLAN,  1.  GYABATATLAN.
GYARATÓ,  (gyar-at-ó) fa. tt  gyarató-t.  1) Sze-

mély , ki  valamit  gyárat.  2) Eszköz,  melyen valamit
gyárainak.  Gyapjugyarató.  V.  ö. GYÁRAT.

GYARATOTT,  (gyar-at-ott)  mn.  tt  gyaratott-
al.  Amit gyarattak,  meggerebeneztek ,  kárttal meg-
tisztítottak ,  kifésültek;  sírna,  kócztalan.  Gyaratott
gyapjú,  kender.

GYÁRFÁS,  férfi  kn.  Gervasius.  Gyár f át  és
Protá*  vértanuk.

GYÁRI, (gyár-i) mn. tt  gyári-t,  tb. — ok. Gyár-
bán  készfiit;  gyárban  létező; gyárra  vonatkozó;  oda
tartozó  stb.  Gyári  müvek.  Gyári  gépek.  Gyári  tudóti-
tások, hirdetmények.  Gyári  ára  valamely  portékának.

GYÁRILAG, (gyár-i-lag) ih. Gyári  módon, mint
gyárakban  szokás.  Gyárilag  kenuit  mű.  Gyárilag  ki-
tztítetni  valamit,  midőn  t  i. minden  egyes  részecs-
két  más-más  míves,  munkás készít,  így  pl. ha a var-
rótűt  eleitől  fogva  egy  munkás  maga  készítené el,
alig tudna  naponként  20-nál  többet  megcsinálni,  mi-
dőn  ellenben  gyárilag  egy  tű  80 — 90  kézen  megy
keresztül  míg  egészen  elkészül,  s  egy  emberre na-
ponként  több  mint  ezernek  elkészítése  esik.

GYARLIK,  (gyar-ol-ik)  k.  m.  gyarlóit,  htn.
gyártani.  Kiavult  ige,  melynek  származékai  n. m.
gyarló,  gyarlóság  stb.  köz  ismeretnek.  Gyöngeség
miatt  könnyen csúszik,  sikamlik,  botlik,  elesik. V. ö.
GYARLÓ,  és  GYÁRTAT. Átv.  ért  fogy, kopik,  rom-
lik,  erejéből,  terjedelméből  veszt.

GYARLÍT,  GYARLIT,  (gyar-ol-ít)  áth. m.
gyarltí-ott,  htn. —m v. —oni. Gyarlóvá,  azaz  sikam-
lásra, esésre hajlandóvá  tesz;  gyöngít,  erőtlenit V.
ö.  GYARLIK.

GYARLÍTÓ.GYARLITÓ,  (gyar-ol ít-ó)  mn. tt
gyarlUó-t.  Ami gyarlóvá  tesz,  gyöngítő,  erötlenltö.
V.  ö. GYARLÓ.

GYARLÓ,  (gyar-l-ó)  mn. tt  gyár ló-1.  TuUjd.
ért.  emberről mondják,  ki  könnyen sikamlik, csúszik,
esik.  Innen erkölcsi  ért  ki  könnyen vetkezik, a bűnre
hajlandó,  az  erény  útján  megsikamló,  eleső.  Mind-
nyájan  gyarló  emberek vagyunk. Továbbá  ám. gyönge,
erőtlen  (ember),  vagy  gyönge  alapon  álló,  pl.  gyarló
bestéd.  V.  ö.  GYÁR,  GYÁRTAT.

GYARLÓDIK,  (gyar-1-ó-od-ik) béta.  m.  gyár-
lód-lom,  —tál,  —ott.  Gyöngül,  gyengeség  miatt
könnyen  sikamlik, esik, rogy,  botlik;  elfogy,  erejé-
ből  kivetkőzik.

GYARLÓSÁG,  (gyar-1-ó-ság)  fn. tt  gyarlótág-
öt.  Gyarló állapot  vagy  tulajdonság;  gyöngeség;  haj-
landóság  az  erkölcsi  megsikamlásra, botlásra.  Emberi
gyarlóság.  Nem  rőté  akaratból,  hanem  gyarlótágból
vetkezni.  Ez  mégit  egy  meglett férfitól  nagy  gyarlótáj.
V.  ö. GYARLIK,  GYARLÓ.

GYARMAT,  (1),  (gyar-am-at,  gyöke  :  gyár,
mennyiben  zarándokolta!  és  szaporodást,  vagy gya-
rapodást  is jelent, v.  ö. GYÁR;  innen  lett ás elavult
gyar-am-ik,  s  ebből  gyar-am-át,  gyar-am-at,  s össze-
vonva  gyarmat);  fa.  tt.  gyarmat-öt.  1)  Népcsoport,
több  emberekből,  családokból  álló  szállítmány,  mely
más  vidékről,  országból,  világrészből  elköltözve, va-
lahol  megtelepedik.  Gyarmatokat  szállítani  valamely
puttta  vidékre.  Bánsági  német  gyarmatok.  Ameriká-
ban ,  Auttraliában  megtelepedett  európai  gyarmatok.
2)  Vidék,  térség,  határ,  melyet  idegen  földről  jött
emberek,  családok  megszallnak, és  mívelnek.  Innen
hazánkban  számos  helységek  viselik a Gyarmat nevet
Amerikai  csukor-,  dohány-gyarmatok,  azai  csokrot,
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dohányt  termesztő  idegenek  Által  lakott  szigetek,  vi-
dékek ,  máskép  : ültetvények.  3)  Meghódított  tarto-
mány,  vidék,  melyet  a  hódító  ország,  a  illetőleg  feje-
delem,  vagy  az  ősi  lakók  birtokában  hagy,  de  úgy
tekinti,  mint  nyerészkedések  és jövedelmek  forrását,
vagy  szállítmányokkal  megtelepít,  melyek  szinte  az
anyaországtól  többé  vagy  kevésbé  függenek.

GYARMAT,  (2),  v.  GYARMATH, falvak  Győr,
Somogy  és  Vas  megyében;  paszta  Komárom megyé-
ben; BALASSA—,  mváros  Nógrádban;  FEHÉR—,
mváros  Szathmárbau ;  FEKETE— ,  falu  Aradban ;
FÜZES—, mváros Békésben;  falu  Honthban; KIS—,
falu  Honthban;  KŐHÍD—,  falu  Esztergomban;  LÁ-
PAS—,  falu  Nyitrában;  LEHOTA—, SZIGET—,
ZSITVA—,  falvak  Barsban;  helyr.  Gyarmat-ön,
—rá, —ról.

GYARMATRA,  mváros  Temes,  falu  Arad  me-
gyében;  helyr.  Gyarmathá-n,  —rá, —ról.

GYARMATI,  (gyar-m-at-i)  mn.  tt.  gyarmatí-t,
tb. —ak. 1) Gyarmatból  való,  gyarmatot  illető,  arra
vonatkozó, ahhoz tartozó.  Gyarmati  kézmüvek.  Gyar-
mati  lakosok.  2)  Gyarmat  nevű  helyből  való,  pl.  Ba-
tyusa-Gyarmati  ember,  s  innen  több  családok  veze-
tékneve.

GYARMATOS,  (gyar-m-at-os)  fn.  tt.  gyarma-
tot-t,  tb. —ok. 1)  Gyarmatból  való,  azaz  más vidék-
ről jött,  és  bizonyos helyen  megtelepedett  személy.
2) Különösen,  ültetvényes, vagyis  oly személy,  ki va-
lamely  puszta vidéken megtelepedvén,  azt termékeny -
nyé  teszi.  Czukor-,  dohány-gyarmatot.

GYARMATOSÍT,  GYARMATOSÍT,  (gyar-am-
at-os-ít)  áth.  m. gyarmatosít-ott,  htn. —ni.  1)  Vala-
mely  vidéket,  tartományt  stb.  gyarmatok  által  meg-
telepít.  Hazánkban  több  vidéket  lehetne  még  gyarma-
tosítani.  2)  Valamely  országot  oly  állapotba  helyez,
milyen  a  gyarmatoké,  vagyis  nyerészkedés,  kereske-
dés  forrásává  teszi,  a  nélkül, hogy  az anyaország  jo-
gaiban  részesítené.

GYARMATVÁROS,  (gyarmat-város)  ősz.  fn.
Város  oly  vidéken  vagy  tartományban,  melyet  gyar-
matok  népesítettek  meg,  vagyis  megtelepedett  ide-
genek  által  épített  és  lakott  város.

GYÁRMESTER,  (gyár-mester)  ősz.  fn.  Gyári
munkákat  intéző, és  a  gyárban  dolgozó  kézmíveseket
igazgató  mester.

GYÁRMÜ,  (gyár-mii)  ősz.  fn.  Akármiféle mű,
melyet  gyárban  vagy  gyárilag  készítettek.  Különbö-
zik  a  szoros  ért  vett  kézműtől,  melyet  nem  gépek,
hanem  közönséges  eszközök,  szerszámok  által  csinál-
nak.  Néha  megvető  ért.  ám.  nem igen  tartós,  futtá-
ban,  nagyjában,  csak  szemre készült munka.

GYÁRNOK,  (gyár-nők)  fn.  tt.  gyárnok-ot.  1)
Gyár  birtokosa, tulajdonosa.  2)  Személy,  ki  holmi
iparmüveket  gyárban,  nem  közönséges  mühc  yben
készít.

GYÁROS,  (gyir-os)  fn. tt.  gyáro»-t,  tb. — ok.
L.  GYÁRNOK.

GYÁRT,  (gyar-t)  áth.  m. gyárt-ott,  htn.  — ni
v.  —ani.  1)  Szélesb  ért.  nyers  terményből  valamely
iparmívet,  kézmívet  csinál.  Kötelet,  szíjat,  kereket
gyártani.  2) Szorosb  ért.  gyárban,  azaz  gépek  által,
és  nagyban  készít  iparmíveket.  Posztót,  selyemkelmé-
ket  gyártani.  3)  Régente  ám.  csinál.  Ez  kézzel  gyár-
tott  templom.  (Régi  Passió).

GYÁRTÁS,  (gyár-t-ás)  fn.  tt.  gyárlás-t,  tb.
—ok. Cselekvés,  midőn  valaki gyárt

GYÁRTAT, (gyár-tat)  öiA.m.gyartat-tam,—tál,
—ott.  Lábait  földön  csúsztatva,  nehézkesen  húzva
megy,  vánszorogva jár,  pl.  oly  ember,  ki mindkét
lábára  sánta.  Székely  szó.

GYÁRTAT,  (gyár-tat)  áth.  m.  gyártat-tam,
—tál,  —ott.  Gyáros  vagy  mesterember  által  csinál-
tat,  készíttet  valamit.  Fegyvereket,  nyergeket,  köteleket
gyártatni.

GYÁRTATLAN,  (gyár-t-at-lan) mn. tt. gyártat  -
lan-t,  tb.  —ok.  Ami  nincs  kidolgozva,  elkészítve ;
eredeti  alakjában,  nyers  állapotban  levő.  Gyártatlan
kender,  Zió'r,  gyapjú.  Határozóilag  ám.  gyártatlannl.

GYÁRTMÁNY,  (gyárt-mány)  fn.  1.  GYÁRMÜ.
GYÁRTÓ,  (gyár-t-ó)  fn.  tt.  gyártó-t.  Altalán,

kézmtves, ki  valamit  készít.  Szokottabbak  :  kerék-
gyártó,  kocsigyártó,  szíjgyártó,  kötélgyártó,  süveggyár-
tó,  nyereggyártó.  A  régieknél  előfordulnak  :  asztal-
gyártó,  erszény-, fazék-,  íj-,  kanna,  irha-, lakat-, pléh-,
tarsoly  stb.  gyártó.  Különösebben  gyáros.

GYÁRTOTT,  (gyár-t-ott)  mn.  tt.  gyáríott-at.
Gyárban  vagy  közönséges  műhelyben  készített,  csi-
nált.  Gácson  gyártott  posztó.

•"GYÁRTYA,  székelyes  tájszó,  1.  GYERTYA.
GYÁSZ,  fn. tt  gyász-í,  tb.  —öt.  Tájszokásilag

jász,  s  eredetére  nézve  talán  jaj-ász  ;  ennél  fogva  je-
lentené  azon  siránkozást, jajgatást,  melyet  halott  kö-
rül  és  miatt  az  illető  rokonok  tenni  szoktak.  Néme-
lyek  jdst  nemzeti  névtől  származtatják.  Szélesebb
ért.  fájdalom,  szomorúság  rokonaink,  kedveseink  ha-
lála  miatt.  Mély  gyászban  lenni.  Gyászt  hozni  a  csa-
ládra,  határa.

„Miattad  zeng  panaszt,
S  örök  bút énekem  :
Sötét  felhőd alatt

Ez  élet  gyász  nekem."  Bajza.

Átv.  ért.  külső jelek,  öltözetek, szertartások, melyek-
kel  kedveseink  halála  által  okozott  fájdalmunkat ta-
núsítjuk,  kitüntetjük.  Gyászba  borulni.  Gyászba  borí-
tani  a  halottas  teremet.  Gyáttba  borúit  az  egész  or-
szág  kedves  fejedelme  halála  miatt.  Gyászt  ölteni, vi-
selni.  Gyászban járni.  Egész  gyász.  Fél  gyász.  Át  én
szivem  fekete  gyász.  (Népd.).  Török  nyelven  hasonló
értelemmel jász,  hellénben  font;.

Mint  melléknév,  1)  ám.  szomorúságot  matató,
ábrázoló.  Gyász  alkotmány,  gyász  beszéd, gyász  ének,
gyász  koporsó,  gyász  ruha, gyász  tor  stb.  De  mind
ezek  öszvetett  szók  gyanánt  együvé  is  iratnak.  2)

74»
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ám. halottas;  gyáttUrem,  gyáttpad.  3)  halottat kisé-
rő;  gyáaenfpek.

GYÁSZÁGY,  (gyász-ágy) ősz.  fa.  Pompaágy,
díszágy, melyre a  főbb rangú  vagy  fejedelmi  halot-
tat  illető  díszjelekkel  ékesítve  fektetik,  s kos  látmá-
nyol  kiteszik.

GYÁSZALKOTMÁNY,  (gyász-alkotmány) öu.
fa.  A  halott díszjeleivel,  czímereivel, s egyéb jelké-
pekkel  ékesített,  s egyházi  dUzítményekkel  ellátott
alkotmány, melyet  a megholtnak  végtiszteletadásul,
különösen  a  gyászmise  alkalmával, szoktak  állítani,
ravatal.  Fejedelmi,  katonai,  polgári  gydttalkotmány.

GYÁSZASSZONY,  (gyász-asszony) ősz.  fa.  Fo-
gadott  asszony, ki  a  halottat  bérben  siratja  és vir-
rasztja.  Ilyenek  voltak a régi  rómaiaknál az úgyne-
vezett  praefieák.

GYÁSZBESZÉD,  (gyász-beszéd) ősz.  fa.  A  ha-
lott  teste  fölött  vagy  eltemetése  után  mondott  ke-
sergő  beszéd.  Egyházi  gyánbettéd.  Polgári,  katonai
gydszbettéd.

GYÁSZBODOR,  (gyász-bodor)  ősz.  fa.  Fekete
csipke  vagy  fodor,  melyet némely  tartományokban  a
gyászoló  nők  homlokaikon  viselnek.

GYÁSZDAL,  (gyász-dal) ősz. fn.  Szomorú,  ke-
sergö dal,  melynek  tárgya  valamely  megholt  kedve-
sünk, rokonunk stb.  Átv. ért  dal, mely nagyobbszerü
csapást,  országos  veszteséget sirat  Lengyelek  gyátt
dala.  Mohácti  gyÓMdal.  V.  ő. DAL.

GYÁSZEMELET,  (gyász-emelet) ősz.  fn. lásd  :
GYÁSZALKOTMÁNY.

GYÁSZÉNEK,  (gyász-ének)  ősz.  fn.  Halotti
vagy  temetési  ének.

GYÁSZESET,  (gyász-eset) ősz.  fa.  Halálos,  ha
lálhozó eset vagy  történet  A várnai  é»  mohácti  gyáte-
etetek.

GYÁSZESZTENDÖ,  (gyász-esztendő)  lásd  :
GYÁSZÉV.

GYÁSZÉV,  (gyász-év) öu.  fn.  1) Év,  melyben
valamely  országos  vagy  tartományi  vagy  helybeli
gyászesetet az illetők  szomorú  innepélylyel  megttllik
2)  Azon év, melyben  valamely, országot, tartományt,
helyet  stb. gyászeset  ért

GYÁSZFÁKLYA,  (gyász-fáklya)  ősz.  fn. Fák-
lya , melyet  gyászos  szertartások,  különösen  temeté-
sek  alkalmával szoktak  égetni.

GYÁSZFÁTYOL,  (gyász-fátyol) ősz. fn.  Fekete
fátyol,  melyet gyászjelül  szoktak  felkötni  és  viselni.
GyáttfátyoU  kötni  a  kalapra.  GyánfátyoUal  kötött
kar.  Gyán/dtyolba  borulni.  GyánfátyoU  lebegtetni.
Átv.  ért  mély  szomorúság.  Oyáttfátyol  borúit  ha-
tank  fölé.

GYÁSZFÜZ,  (gyász-fűz)  ősz.  fa.  Babyloni  ffiz,
hosszú,  vékony, s  lehajtó  ágakkal  és  levelekkel, me-
lyek  fölszinei  a  nap  felé  fordnivák,  máskép: nomorú
fűt.  (Salis babylonica).

GYÁSZGYERMEK,  (gyász-gyermek)  ősz.  fn.
Gyermek,  ki  apja  halálakor még  csak  anyja  méhé-

ben volt, s mintegy  gyáuoláara vagy  gyászban  szfi-
letett;  máskép:  árooMtllött,  mékbenhagyott  (post-
liumus).

GYÁSZHAD,  (gyász-had)  őaz.  fa.  Hadi  teme-
tésen megjelenő  katonák serege.

GYÁSZHÍR,  (gyász-hír) ősz.  fa.  Szomorú  eset-
ről,  különösen halálról, nagyobbféle veszteségről, csa-
patról  tudósító  hír.

GYÁSZKÍSÉRET,  (gyász-kíséret) ön.  fn.  Em-
berek  serege, hik  a halottat temetési helyére  kísérik.

GYÁSZKOCSI,  (gyász-kocsi) ősz. fa. Feketével
bevont  különös  kocsi, melyen  a holtakat a  temetke-
zési helyekre hordják,  halottas  kocsi.

GYÁSZKOPORSÓ,  (gyász-koporsó)  ősz.  fa.  1)
A  koporsónak szomorúságot jelentő  ábrázolása.

„Ének  zendfil,  gyászkoporsót
Tesznek a sír jégölébe.'  Tompa.

9)  L. GYÁSZALKOTMÁNY.

GYÁSZKÖPENY, GYÁSZKÖPÖNYEG, (gyau-
köpeny  v.  -köpönyeg)  ősz.  fn.  Köpönyeg,  melyet
gyaszjelttl  szoktak, kivált  a  halotthordók  és  halott-
kisérők, magokra venni.

GYÁSZKÖTŐ,  (gyász-kötő)  ősz.  fa.  Fekete
szalag  vagy  fátyol,  melyet  gyászjelttl  szoktak  fel-
kötni  és  viselni.  Gyáttkötíf  a  karon, hajban,  kala-
pon  stb.

GYÁSZLAKOMA,  (gyász-lakoma) ősz.  fa.  Te-
metés utáni lakoma, melyben  a halott rokoni,  baráti,
kísérői  stb.  megvendégeltetnek, halotti tor, gyásztor.

GYÁSZLEVÉL,  (gyász-levél)  ősz.  fa.  Levél
vagy  hirdetmény, melyben  a halottnak  legközelebbi
vénégei  vagy  lekötelezettéi, udvari  tisztei  stb.  tudó-
sítják  az  illető  közönséget a boldogult  kimúlása fe-
lől , valamint arról  is, mikor  és hová fognak  eltaka-
ríttatni hamvai.

GYÁSZLÓ,  (gyász-ló)  ősz.  fa.  Fekete  gyász-
kelmével  betakart ló, melyet  valamely  £5 úr, különö-
sen  fő  haditiszt innepélyes temetésekor ura  koporsója
után  vagy  a  gyászmenet előtt  szoktak  vezetni.

GYÁSZMENET,  (gyász-menet)  ősz.  fn.  A te-
metésre  öszvegy&U  népnek  innepélyes  menete  ré-
szént a koporsó előtt, részént  körülötte és utána.

GYÁSZMISE,  (gyász-mise)  ősz.  fn.  Mise a ha-
lott  vagy  halottak  lelkeért, különös  gyászöltözetben
és  szertartással.  Kit  gyáttmite.  Nagy  gyáttmite.  (Re-
qniem).

GYÁSZMISELAJSTROM, (gyasz-mUe-lajstrom)
ősz.  fn.  Templomi  lajstrom,  melyben  az  évenként el-
mondandó gyászmisék  száma van  feljegyezve.

GYÁSZNAP,  (gyász-nap)  ősz.  fa.  1)  Egy  nap
a  gyászidőből, vagy  oly  nap, mely  különösen gyi-
szolásra van kitűzve. 2) Nap, melyen  valamely  gyász-
eset  történt,  nagy  szerencsétlenség,  csapás,  halsl

' napja.  Auguiliu  29-dike  a  magyar  némtet  egyik  gyön-
napja.
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GYÁSZNÉP,  (gyász-nép)  ősz.  fn.  A  halott  te-
metétén vagy  halottimiséjén  megjelenő  nép.

GYÁSZOL,  (gyász-ol)  áth. m. gyáttol-t.  1) Ha-
lottat  sirat  vagy  valamely  nagy  csapás  fölött  kese-
reg.  2)  A  halott  emlékére  és  tiszteletére  bizonyos
üdéig  gyászöltözetet vagy  gyászjeleket  visel.

GYÁSZOLÁS,  (gyász-ol-ás) ős*,  fn.  1)  Halott-
nak  vagy  halottaknak  megsiratása  vagy  valamely
csapás  miatti  mély  kesergés.  2)  A  halott  emlékére
és tiszteletére gyászruhában járás.

GYÁSZOLÁSI,  (gyasz-ol-ás-i)  mn.  tt.  gyásnolá-
ti-t, tb.  —ok. Gyászoláshoz  tartozó,  arra  vonatkozó.
Gydttoldti  rendeletek.

GYÁSZOLÓ,  (gyáss-ol-ó) mn. tt. gyánoló-t.  1)
Halottat  sirató; valamely  csapáson  mélyen  kesergő.
Gyánoló  árvák,  önvegyek,  rokonok.  Jó  királyát  gyá-
itoló  némtet.  2)  Gyászruhát  és  gyászjeleket  viselő.
StUleiket  gydtsoló  gyermekek.

GYÁSZOS,  (gyász-os)  mn. tt  gyástos-t  v.  —át,
tb.  —aJe.  Szomorú,  keserves, nagy  csapással, veszte-
séggel járó, gyászt  hozó,  okozó. Gyászos  napok.  Gyá-
no«  kimenetelű  Otkbtet.

GYÁSZOSAN,  (gyász-os-an) ih.  Szomorúan, ke-
servesen,  szerencsétlenül.

GYÁSZPAD,  (gyász-pad)  ősz.  fn.  Ágy  vagy
pad, melyre  a  halottat, mielőtt  koporsóba  zárnák,
fölfektetik.

„Ah  fekiinném  inkább
Én  e gyászpadon,
Mint te, szép  virágszál,
Ékes  hajadon." Bajza.

GYÁSZPALÁST,  (gyász-palást)  ősz.  fn.  lásd  :
GYÁSZKÖPENY.

GYÁSZPILLANGÓ,  (gyász-pillangó)  ősz.  fn.
Az  éjjeli  pillék  egyik  legnagyobb  faja,  melynek fe-
jén  halálfejhez  hasonló  folt  látszik, máskép  :  bonor-
kánypüle.

GYÁSZPOMPA,  (gyász-pompa)  ősz.  fn.  Inne-
pélyes  szertartások,  díszjelek  stb.  öszregc,  melyek
által  valamely  főbb  rangú  halottnak  a  végtiszteletet
szokták  megadni.  Gyáttpompával  kísérni  valakit  a
temetőbe.

GYÁSZEAVATAL,  (gyász-ravatal)  1.  GYÁSZ-
ALKOTMÁNY.

GYÁSZRUHA,  (gyász-ruha)  ősz.  fn. Saját  színű
ős  szabású  öltözet,  melyet a  gyászolók  viselni  szok-
tak.  Nálunk  a gyász  szine  fekete. Égett  gyászruhában
járni,  azaz  egészen  feketében. Fél  gyászt  viselni, azaz
világosabbat,  hamuszinüt.

GYÁSZRUHÁS,  (gyász-ruhás)  ősz.  mn.  Gyász-
ruhában  járó.  Gyásmthát  átvegyek,  árvák.

GYÁSZSIKKANTYÚ,  (gyász-sikkantyú)  ősz.
fn.  Növényfaj  a  sikkantyúk  neméből, melynek levelei
setdtvörös  bársonyszinfiek.

GYÁSZSZÖVETNEK,  (gyász-szövetnek)  ősz.
fn.  1. GYÁSZPÁKLYA.

GYÁSZTISZTELET,  (gyász-tisztelet)  ősz.  fn.
Innepélyes gyászmiséből, szertartásokból  vagy gyász-
beszédekből  álló  végtisztelet  valamely  főrangú  vagy
kitűnő  érdemu  halott  emlékezetére.  (Ezequiae).

GYÁSZTOR,  (gyász-tor) 5sz.  fn.  1. GYÁSZLA-
KOMA,

GYÁSZ VIRÁG, (gyász-virág) ősz. fn. 1. GYÁSZ-
SIKKANTYÚ.

GYÁSZZENE,  (gyász-zene)  ősz.  fn.  Halotti,  te-
metési,  gyászmisei, kesergő  zene.

GYATRA,  mn. tt  gyatrát.  Úgy látszik a gyarló
szóval  egy eredetű, s a közbenső  mássalhangzók  t  s
r  meg vannak  fordítva,  gyar-ta  helyett,  mint  sedre
térde, fetreng  ferteng  h. Vétethetik  a  felhaogú  gyötre
gyanánt  is.  Értelme  :  gyönge  ,  erőtelen  ,  nyo-
morék.

GYAV,  hangutánzó  gyök  gyavog  szóban;
lásd  ezt

GYÁV,  (gya-av)  elvont gyök,  melyből  gyáva,
gyávái,  gyávtt  stb.  erednek. Rokon  gyám  szóval.

GYÁVA,  (gyáv-a, ám.  gyám-va  v.  gyám-u,  azaz
kigyámolni,gyámoUtni  való, kinek  gyámra  van  szük-
sége ; így  gyámén  (ember)  szintén  hasonló jelentésű;
a  latin  ignavus,  melyhez  némelyek  hasonlítják, jólle-
het  hangban  és  némileg  értelemben  is  megegyezik
vele,  egészen  más  eredetű,  ez t.  i.  ín  és  navus  v.
gnavus  szókból  van  öszvetéve; de  egyezik  vele  a hé-
ber  y>í)  mn. tt.  gyávát.  Gyökbetüjénél  fogva  , mely

igen  számos  szavainkban  lágyságot,  gyengeséget  fe-
jez  ki  (v. ö. GY betű), csakugyan  gyöngét,  minden-
ben gyámra, gyámolítóra  szorulót jelent,  különösen
oly  emberről  mondják,  ki  semmi  önállással  nem  bír,
s  gyám nélkül alig  képes  létezni  vagy  valamit  vég-
hezvinni , igen  félénk,  legkisebb  bátorsága  sincs.  El-
lentéte  :  szemes,  világravaló,  bátor,  ügyes,  vállalko-
zó.  Gyáva  ember,  ki  orra  alatt  hagy  pistkálódni.
Gyáva  katona.  Gyáva  anyámasstony-ember.  Szükség
idején  a  gyáva  is  neki  bátorodik.  (Km.).

GYÁVÁN,  (gyáv-a-an)  ih.  Önállási  érzet  és
szilárdság  nélkül,  tehetetlenül,  igen  félénken  , min-
den  bátorságot  nélkülözve.  Gyáván  viselni  magát.
Gyáván  eltűrni  mátok pactkátásait.  Gyáván  megfit-
tamni  a*  ellenség  elöl.

GYÁVASÁG,  (gyáv-a-ság)  fn. tt  gyávaság-ot.
Önállás  és  szilárdság nélküli állapot,  tehetetlen  gyön-
geség,  mamlaszság,  gúnyos  félénkség.  Gyávasága
miatt  saját  házában nem  bír  uralkodni.  Gyávatág  nem
illik  férfihoz.  Gyávatágból  feladni  a várat.  Jogaink
megtámadóinak  ellen  nem szegülni  gyávaság.

GYÁVASZIVÜ,  (gyáva-szivü)  ősz.  mn.  Igen
félénk,  minden  bátorságot  nélkülöző,  önerejében  tel-
jességgel  nem  bizó,  egyedül  mások  védelmére  tá-
maszkodó , mamiasz.

GYÁVASZIVÜSÉG,  (fíyáva-szivüsc!g)  ősz.  fn.
Gúnyos  félénkség,  gyámoltalanság,  bátortalanság,
midőn  bátrak  lehetnénk,  mamlaszság.
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GYÁVÁUL,  GYÁVÁUL,  (gyáv-a-ul)  ih. Gyá-
vák  módjára,  gyávaként,  igen  félénken,  bátortala-
nul , világravalóság, szemesség  nélkül.

QYAVÍT,  (jav-ít)  a  székelyeknél  ám.  gyógyít,
(= jó-j-ít = jov-ít =r jar-ít). L. GYÓGYÍT.

GYÁVÍT,  (gyáv-a-ít)  áth.  m. gyávü-ott,  htn.
—ni  v. —ám. Gyávává,  tehetetlenné,  önálláa nélkü-
livé  tesz,  bátortalanít,  mamlaszszá  képez.  A  fiút
minden viszontagságtól  Őrizni  annyi,  mint  elgyávítani.

GYAVOG,  (gyav-og) önb. m. gyavog-tam,  —tál,
—ott. Kutyakölyök  hangján  (gyau-gyau  v. gyav-gyav
hangon)  szól.  Rokonok  vele  nyafog,  nydvog.

GYAVÚL,  (jav-úl)  a  székelyeknél ám.  gyógyul;
lásd  ezt

GYÁVÜL,  GYÁVUL,  (gyáv-a-úl)  önh. m.  gyá-
vúl-t.  Gyáva  természetűvé,  félénkké,  bátortalanná
lesz, önállását  veszti,  vállalkozó szelleméből  kivet-
kezik,  mamlaszszá  válik.  Szolgai  vagy  asszonyo«  ne-
velés  által  elgyávúl  a  fiú.

GYÁVÚLÁS,  GYÁVULÁ8,  (gyáv-a-úl-ás)  fn.
tt  gyámdát-t,  tb.  —ok. Gyáva  természetűvé  levés.
V.  ö.  GYAVÚL.  Elgyávulat.

GYE!  lovat menésre  nógató  szócska,  máskép  :
gyi  !  néhutt -.hi'.ésdeh!  Gye  fakó.

GYEGY,kemenesaljai  tájszó, 1. JEGY, és  GED,
GEGY.

GYEGYEL, 1. GEDEL, GEGYEL.
GYEGYEPÓGYES,  kemenesali  tájszó,  s gúny-

neve  az  igen  gyáva  embernek.  Totál  annyit  tesz,
mint  : hová-hová  mégysz  ? Talán  történeti  alapja  van
e  gúnynévnek, mely szerént  egyik  tót a  másikat  in-
tette, hogy  ne menjen  veszedelembe.

GYEGYES, tájszó,  1. JEGYES.
GYEHA  v.  GYÉHA  v.  GYÜHA  tájszók  , joho,

v. jonha helyett; v.  ö. EHA.
GYEK,  (1),  GYÉKFÜ stb.  tájdivatos,  1. GYÍK,

GYIKPÜ  stb.
GYEK,  (2),  elvont gyök,  mely egyedfii  a  gyé-

kény  szóban  és  ennek származékaiban  maradt  fenn.
Jelent  valamely fedSt,  takarót, s rokon dug,  tok  szók-
kal  s  tok  gyökkel  (takar  szóban),  továbbá a  latin te-
go, hellén atijai,  szanszkrit  tvacs  (fodor,  takar),  in-
nen  :  tvaesan  (ernyő,  fedél),  német  decken,  Dach,
persa  tok, dán tag,  ónémet  theJcen,  dhecchan,  tagon,
angolszász  thac,  thaee,  ihaeeen,  theeeen,  gedekan,  hol-
land  deleken,  angol  (tó) deck  stb.  szókkal.

GYEKÉ,  falu  Erdélyben  , Doboka  megyében;
helyr.  Gyeké-n,  —re,  —rSl.

GYÉKÉNY,  (gyék-ény)  fn.  tt  gyékény-t,  tb.
—ék. Különös  kákafajból,  (gyékénykáka),  vagy  sás-
ból  vagy  szalmából  is  kötött takaró vagy  terül), me-
lyet  sátorokul,  kocsifödelekre,  holmi  árak, bútorok
betakarására  stb.  használnak.  Gyékényt  kötni,  ezSni,
csinálni. Gyékény én f eltűnni, heverni. Kirántották  alóla
a  gyékényt,  ám.  megholt. (Km.).  Egy  gyékényen  árui-
nak,  ám.  ezimborálnak,  egy  húron  pendülnek. (Km.).
Gyékénynyel  behúzni  a  ttekérgórét.  Gyékénybe  OSrolni

a  tárót  csiimákat.  így  nevezik  némely  tájakon azon
kákafajt  is, melyből  gyékényeket  kötnek.

GYÉKÉNYÁRU,  (gyékény-áru)  ősz.  fn.  Gyé-
kényekből  álló  kereskedelmi  portékák.  Gyékémyáru-
kat  szállítani  a  vasárra.  Szegedi  gyékényáruk.

GYÉKÉNYÁRUS,  (gyékény-áras)  ősz.  fh.  Ki
gyékényekkel  kereskedik,  ki  gyékényeket  árul.

GYÉKÉNYES,  (1),  (gyék-ény-és)  mn.  tt  gyé-
kényét-t  v.  —et,tb.  — ék.  Gyékénynyel takart, fö-
dött,  ellátott,  bővelkedő.  Gyékényét  ttekér,  tátor.
Gyékényét  bolt, raktár.

GYÉKÉNYES,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  gye-
kényés-t,  tb.  —ék.  Gyékénycsináló.  Szegedvidéki  gyé-
kényetek.

GYÉKÉNYES,  (3),  falvak Bán  és  Somogy  me-
gyében; ALSÓ—, FELSŐ— , erdélyi  falvak  Belső-
Szolnok  megyében; helyr.  Gyékényes-én,  —re,  —rSJ.

GYÉKENYÉZ, (gyék-ény-éz) áth. m.  gyékényéi-
tem, —tél, —itt. Gyékénynyel  takar, föd, behúz va-
lamit  Sátort,  szekeret  gyékény ami.

GYÉKÉNYÉZÉS,  (gyék-ény-éz-és) fn. tt  gyé-
kényezéi-t,  tb.  —ék.  Gyékénynyel  takarás, behozás.

GYEKÉNYFONO,  (gyékény-fonó)  ősz.  fn.  Ki
kákából  vagy  sásból  vagy  szalmából  gyékényeket
készít.

GYÉKÉNYPÖDÉL,  (gyékény-födél)  ősz.  fn.
1)  Gyékényből  csinált  födél.  Utató  szekerek,  vásári
latorok  gyékényfödele.  2)  Gyékénykákából, nádmód-
ra , vert  házfödél.

GYÉKÉNYFÜ,  (gyékény-fű)  ősz.  fn.  Tavak-
ban,  mocsárokban  tenyésző  ffi  v.  kákafaj,  melynek
szára  hengerded,  leveleinek  pedig  széle  és  fölszine
tüskés.  Szárából  gyékényt  fonnak.  (Schvenns  ma-
riscus).

GYÉKÉNYHAL,  (gyékény-hal)  ősz.  fn.  Hal-
nem, melyet  Linné  149-dik  helyre  soroz. Az  idetar-
tozó halak  háta  hasonló a  tarkára  pettyegetett gyé-
kényhez ,  vagyis  takaróhoz.  Fejeik  két  oldalról  la-
posra  nyomottak,  s  testeik  tojásdadak  és  sikamló-
sak,  s  farkaik  két  ágnak.  (Stromatens).

GYÉKÉNYHÍD,  (gyékény-híd)  ősz.  fn.  Gyé-
kény-  vagyis  kákacsomókra,  kévékre  lerakott  desz-
kák , melyeket  mocsáros, söppedékes  helyeken  híd
gyanánt  használnak.

GYÉKÉNYKÁKA,  (gyékény-káka)  ősz.  fn.
Kákafaj,  melyből gyeként  fonnak.  A  gyermekek  já-
tékból  hegedttvonó  formájára  huzogálják  más  kákán,
mely  aztán  valamely nyiszogó  hangot ad.  Ezért  csú-
folják  néhutt, gúnyosan  utánozva, a  rósz  hegedfihan-
got:  gyékénykáka  !  gyékénykaka  !  Egyébiránt  v. ö.
GYÉKÉNYFÜ.

GYÉKÉNYKAS,  (gyékény-kas)  öss.  fn.  Gyé-
kénykákából  kötött  kas  vagy  kosár.  Anyagra  nézve
egy  vele,  de alakjára  különbözik  a  szatyor.

GYÉKÉNYKÖTÉL,  (gyékény-kötél)  ősz.  fn.
Gúzszsá  tekert  gyékénykáka.

GYÉKÉNYSZÖVÖ,  (gyékény-szövő) ősz.  fn.  1.
GYÉKÉNYFONÓ.
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GYEKÉS,  falu  Honth  megyében;  helyr.  Gye-
kés-én,  —re, —röl.

GYEL,  tájszó,  1. JEL, fn.
GYÉMÁNT,  fn.  tt.  gyémánt-ot.  Egy  a  hellén-

latin  adamas,  (melléknévileg  annyi  mint  lágyíthat-
lan;  főnévileg  1)  kemény  vas  vagy  aczél,  2)  gyé-
mánt) , franczia  s  hollandban  diamant,  olasz  és  spa-
nyolban  diamanle,  angolban  diamond  szókkal. Leg-
szilárdabb,  legnehezebb,  és  köszörült állapotban,  leg-
átlátszóbb  drágakő,  mely  becsre  nézve  is  elsőnek
tartatik,  s  rendszerént  színtelen  tiszta  vízhez  hason-
ló , de a  mint  a  fénysugarak  megtörnek  rajta,  külön-
féle  szineket játszik.  Az  arany-, czüstmivesek  külön-
féle  ékszerekre,  s  az  üvegesek  metsző  eszközül  hasz-
nálják.  Átv. költői  nyelvben  melléknévül  használtat-
ván  jelenti  valamely  tárgynak  keménységét  vagy
rendkívüli  ragyogását.

GYÉMÁNTÁRUS,  (gyémánt-árus)  ősz.  fn.  Ki
gyémántokat  vagy  gyémánttal  ékesített  drágaságo-
kat  árul.

GYÉMÁNTBÁNYA,  (gyémánt-bánya)  ősz.  fn.
Bánya,  melyben  gyémántok  találtatnak.

GYÉMÁNTGOMB,  (gyémánt-gomb)  ősz.  fn.
Gömbölyű  üres  kő,  melynek  belsejében  gyémánthoz
hasonló jegeczek  vannak.

GYÉMÁNTHÁZ,  (gyémánt-ház)  ősz.  fn.  Kő-
nem,  melyben  valódi  vagy  ál  gyémántok  találtatnak.

GYÉMÁNTKŐ,  (gyémánt-kő)  ősz.  fn.  1.  GYÉ-
MÁNT.

GYÉMÁNTMÉRTÉK,  (gyémánt-mérték)  ősz.
fn.  A  drágakőárusok  saját  mértéke,  melylyel a  gyé-
mántok  súlyát  meghatározzák,  s  mely  szerént  egy
karatban  négy  szemer van.

GYÉMÁNTMETSZÖ,  (gyémánt-metsző)  Ősz.
fn.  Míves,  ki  gyémántokat  metsz,  s  köszörül egy-
szersmind,  azokat  több  vagy  kevesebb  szegletekre
alakítván,  hogy  fényesebben  ragyogjanak.

GYÉMÁNTOS,  (gyémánt-os)  mn.  tt.  gyémán-
toa-t  v.  —át,  tb.  —öt.  Gyémánttal  vagy  gyémán-
tokkal  ékesített,  kirakott.  Gyémántot  gyűrű,  kard-
markolat,  karperec*.  Gyémántot  poharak,  serlegek.

GYÉMÁNTOSAN,  (gyémánt-os-an)  ih. Gyé-
mánttal  ékesítve.

GYÉMÁNTOZ ,  (gyémánt-óz)  áth. m.  gyémán-
tot- tam,  —tál,  —ott.  Gyémánttal  v.  gyémántokkal
ékesít,  kirak.  FUggSket,  gyűrűket  gyémántozni.

GYÉMÁNTOZÁS,  (gyémánt-oz-ás)  fn.  tt. gyé-
mántozás-t,  tb.  —ok. Valaminek gyémánttal  ékesítése,
kirakása.  _

GYÉMÁNTPOR,  (gyémánt-por)  ősz.  fh.  Apróra
zúzott  gyémántrészecskék,  melyeket  a  gyémántmet-
szők  köszörüléskor  használnak.

GYÉMÁNTTÜ, (gyémánt-tü)  ősz.  fn.  Egy  vagy
több  gyémánttal  ékesített  hajtü  vagy  mellttt.

GYÉN,  elvont gyöke  gyenge  szónak  és  szárma-
zékainak;  1. GYÖN.

GYENEGYORIA,  elferdített  tájszó  a  hellén-
latin  genealógia  szóból.  Csak  tudomásul  szolgál  vagy
legfólebb  népies  tréfabeszédben  használható.

GYENES,  GYÉNES,  tájdivatosan  ám.  Dénes,
Dienes.

GYENGE, GYENGÉD, GYENGESÉG, stb. 1.
GYÖNGE, GYÖNGÉD, GYÖNGESÉG stb.

GYENTET,  (gyén-tet)  önh.  m.  gyéntet-tem,
— tél,  —étt.  Lassú  ügetéssel  megyén  (a  ló).  Bara-
nyában  divatos.  Rokon sőt  azonosnak  látszik  gyesztet
szóval.

GYÉNYÉRKÉDET,  GYÉNYÉRKÉDIK,  ré-
gies  alakok,  gyönyörködet,  gyönyörködik  helyett;  1.
ezeket.

GYEP,  fn.  tt.  gyép-ét.  Tömöttebb  ajakkal  :
gyöp,  gyapot.  Rokon a  gyap  gyökkel,  s  jelent  erede-
tileg  szinte  valamely  lágyat,  puhát.  V.  ö.  GYAP.
Megvan  különösebben  a  latin  cespes  szóban;  ide  tar-
tozóknak  tekinthetők  a  hellén  dáni^,  ránt]i,  német
Teppich  stb.  szók  is,  melyekben  szinte a  gyep  vagy
gyap,  (=  lágyság,  puhaság)  értelme  rejlik.  1) Telek
vagy  föld,  melyet  sem vetés  alá,  sem  kaszálóul  nem
használnak,  hanem  vagy  nagyobb  vagy  apróbbféle
marhának  legelőül  szolgál, vagy  épen  használatlanul
parlagon  áll. Kihajtani  a  libákat  a  kert  alatti  gyepre.
Feltöretni,  s  kölessel  bevetni  a  gyepet.  Fene  húzza  ki a
gyepre,  ám.  dögöljön  meg,  s  nyúzzák  meg  a gyepen.
Útról  kitérni  a  gyepre.  Gyepeken  tört  koctiutak.  2)
Apró  és  hol  sűrűbb,  hol  ritkább  tenyészetü  fű,  mely
az  elhagyott  miveletlen  földet  benövi.  A  ludak,  libák
felcsipkedik  a  gyepet.  Gyepen  legeltetni  a  lovakat.
Sárgacsikóm  kivezetem  a  gyepre,  Gyöngyharmatot  le-
veretem  a földre.  (Népd.).  3)  Füvestül  felhasogatott
földréteg,  melyet  máshová  általtesznek.  Gyepágy.
Gyeppel  kirakni  a  kerti  utak  mellékeit.  Gyeppel  be-
húzni  a  faalaüi  földpamlagot.  Gyeppel  kirakni  az
árokpartokat.

GYÉPÁGY,  (gyep-ágy)  ősz.  fn.  Heverő pamlag
v.  ágy  gyanánt  szolgáló  földrakás  ,  melyet  földestül
felhasogatott  gyeppel  betakarnak,  és  zöldellő  álla-
potban  tartanak.  Főalatti  gyepágyon  üldögélni,  heue-
részni.

GYÉPÉL,  (gyép-él)  önh. m.  gyepei-1.  Gyepen
legel.

GYEPES,  (1),  (gycp-és)  mn.  tt  gyépé»-t  v.
—ét,  tb.  —ék.  Tömött  ajakkal:  gyöpös.  Gyeppel
benőtt;  gyeppel  kirakott,  behúzott.  Gyepes  utcza,
udvar,  út.  Gyepes  árkok,  kerti pamlagok.

GYEPES,  (2), falu  Veszprém  megyében  és  er-
délyi falu Udvarhely székben; MAGYAR—, OLÁH—,
falvak  Bihar  megyében;  helyr.  Gytpes-én,  —re,
—röl.

GYÉPÉSÉDIK,  (gyép-és-éd-ik)  k.  m.  gyépétéd-
lem, —tél, —élt. Gyeppel  benő,  gyepessé lesz; gyep
kezd  nőni, zöldclleni  rajta.  Gyepesednek  az  elhagyott
utak.  A  fákkal  beültetett  homokos sivatagok  idővel  be-
gyepesednek.  Régen  begyepesedett  az  az út, melyen  én
kocsmába jártam.
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GYEPESÜL,  (gyép-és-űl)  önh.  m.  gyepeiUt;
l. GYÉPÉSÉDIK.

GYÉPÉZ,  (gyép-éz) 5nh.  m.  gyépác-tem,  —tű,
—4tt. L.  GYÉPÉL.

GYÉPPÖLD,  (gyep-föld)  'óm.  fa.  Parragon  he-
verő, szántatian, egyedül  legelőül  hasznait vagy épen
elhagyott föld. Felttántani,  t  kSleuel  vagy  lennel  be-
vetni  a  gyepföldet.  Éten  gyepföldOn  ttámtalan  nekér-
etapdt  vöm.  Gyepföldet  tenni  a  virdgeierepekbe.

GYÉPGÁT, (gyep-gát)  ősz.  ín.  Gyepes  földdel,
zöld  hantokkal behúzott, s  megerősített  gát, töltés.

GYÉPICSIRKE,.(gyépi-cairke)  ősz.  fa.  Vízicsi-
be, vízityúk.

GYÉPKÖNYV,  (gyep-könyv)  ősz.  fa.  Könyv,
melyben  a  (gyepen  tartatni  szokott)  lefuttatást  köze-
lebb  illető  tárgyak, u. m. a versenyezési  szabályok,
dijak,  nyertes  lovak  stb.  főljegyezvék.

GYEPLŐ,  (gyep-el-ő) fa. tt  gyipUS-t.  Eredeti-
leg  hosszú  kötél  vagy  szíj,  melynél  fogra  a  gyepen
legelő  barmot, különösen  lovakat  mintegy  pányván
tartották, s etették.  Alakjára  nézve hasonló a  tabló,
abrakoló  szókhoz.  Különösen  azon  kőtél vagy  szíj,
melynek  egyik  vége  a 16 kantárához  van  főzve,  a
masikat pedig  a kocsis  tartja  kezében.  Gyeplői  tar-
tani,  Mami,  megrántani,  megerettíeni.  Kerenígyeplőre
fogott  négy  ló. Kurtára fogni  a gyeplőt.  Átv. ért. igaz-
gatói  hivatal,  kormányzó eszköz;  fegyelem,  ö  vette
mott  által  a gyeplöt,  meglátjuk,  bir-e vele t  Nem jó  a
nevelői  gyeplőt  igen  tágan  erenteni.

GYEPLŐKÖTÉL, (gyeplő-kötél)  ősz.  fa.  1) Né-
mely  tót vidékeken gyeplőszíj .helyett használt  kötél,
melylyel  a  gyeplősió  száját  vagy  fejét  rángatják.  2)
Kötél, melynél fogva  az  ökröket járomhoz kötik.

GYÉPLŐS,  (1),  (gyép-1-ős)  mn.  tt.  gyéplőt-t  v.
—ét, tb.  —ék.  Gyeplővel  ellátott,  felszerszámozott
Gyeplőt  fogatú  lovak.

GYÉPLŐS, (2),  (mint föntebb) fa. tt  gyeplőt-t,
tb.  —Ok.  Általán, a  négyes  fogatban a  két első  ló;
különösebben  a bal  felül,  vagyis a nyerges  előtt járó
lovat átevezik  gyeplőt-nák,  a rudas előtt  járót  pedig
•úe/fc-nak  vagy  ottorhegyet-nék..

GYÉPLŐSZÍ  v.  SZÍJ,  (gyéplő-szi)  ősz.  fa.
Gyeplő  gyanánt szolgáló  szí. V.  ö. GYEPLŐ.

„Szakadjon  a gyeplőszí,
Pinczetokja  folyjon  ki."  (Falndi).

GYÉPLÖZ,  (gyép-1-ő-z)  áth.  m.  gytplőt-tem,
—tél, —Sít.  A  lovat  gyeplővel  felszenzámozu,  a
gyeplőszíjat  a kantárhoz fűzi.  ^

GYÉPLÜ, L  GYEPLŐ.
GYÉPME8TÉR, (gyép-mestér) ősz.  fa.  Rendőr-

ségi  személy, kinek  kötelessége  a döglött  barmokat
eltakarítani, vagy  a ragályos nyavalyákban  sinlődő-
ket, pl.  taknyos  lovakat, továbbá  dühös vagy  uratlan
csavargó  ebeket  kipnsztítani, árnyékszékeket kitisz-
togatni  stb.  Néha  hóhér-segédi kötelességeket  iá  tel-
jesít , kivált az akasztásoknál.  Népies  csdfneve : ku-

tyaverő,  terha,  kutyapeetér,  Marhordó;  ükodli,rintér.
Gyepmesternek  mondják,  mert a  helységeken  kívül
lakik,  s dolgait, különösen  a  döglött  barmok  lenyn-
zását jobbára  gyepen  szokta  végezni.

GYÉPMESTÉRSÉG,  (gyép-mestérség)  ősz.  fa.
Gyepmesteri hivatal, szolgálat.  Gyepmettertégre  adni
magát. V.  ő. GYÉPMESTER,

GYÉPPAD, (gyep-pad)  ősz.  fa.  lásd  : GYEP-
ÁGY.

GYÉPSÁNCZ,  (gyép-sáncz)  ősz.  fa.  Gyepet
hantokból,  hancsikokból  rakott  sáncz.

GYÉPSÉG,  (gyép-ség)  fa.  Határ  része,
vagy  nagyobb  vidék, mely gyepből, vagyis  mivelet-
len, de  fűvel  benőtt földből áll  Gyeptégeken  hajtani
által  a  gBbVlymarhákat.  A  helyiigeket  rendeten  gyep-
lég  keríti.

GYEPSZELET, (gyep-szelet) ősz.  fia.  Pelhasi-
tott  gyepes  földdarab.  Gyepueútekkd  feMsm  ős
árokhdnyá$okat.  Gyepueleteket  rakni a  tirdombra.

GYEPSZELŐ,  (gyep-szelő)  ősz.  fa.  Csoroszla-
féle  lemezvassal  ellátott  eszköz, melylyel  a  gyepet
felhasogatják,  fölueldelik.

GYEPTŐZEG, (gyep-tőzeg)  ősz.  fa.  Pügyöke-
rekből  és  földből  álló fölszine némely  lapányos  ré-
teknek ,  gyepeknek,  melyet  fel  lehet  szakgatni  és
megszárítva  tüzelő gyanánt h"«nft'"i  V. ö. TŐZEG.

GYÉPÚT,  (gyép-út) ősz.  fa.  Gyepen,  egyedfii
járás  által, minden  mesterség nélkül  csinált  gyalog
vagy  szekérút  Ily  utak a magyarországi  sik  vidéke-
ken  számtalanok.

GYÉPÜ, GYEPÜ, (1),  (gyép-fi)  fa.  tt  gy&ü-t.
Tulaj donkép, gyepkerítés, gyeppel  kirakott  vagy fü-
vei  benőtt  árok.  Szélesb ért  zöld vagy  száraz  növé-
nyekből  álló kerítés,  pL  az úgynevezett eleven  sö-
vény vagy  tuskével megrakott  árokhányás  stb.

GYEPÜ,  GYEPÜ, (2),  falu  Szála  megyében;
helyr.  Gyepü-n,  —re,  —ríH.

GYEPÜBABÓ,  (gyépfl-babó)  ősz.  fa.  Gyepü-
kön  tenyészni  szerető  babó, vagyis  bükkönyfaj, mely
a  barmoknak kedves  eledele.  (Vicia  sephun).

GYÉPŰBODZA,  (gyépü-bodza) ősz. fa. Gyepü-
kön  tenyésző  bodzafaj  vagy  sűrűén ültetett s  keríté-
sül  szolgáló  bodzacserjék.

GYEPÜ-FÜZE8,  mezőváros  Vas  megyében;
helyr. —Füut-en,  —re,  —rőí.

GYEPÜL, (gyep-ü-ől) áth. m.  gyepül-t;  lásd  :
GYEPÜZ.

GYÉPÜS, (1),  (gyép-fi-ős)  mn.  tt.  gytpVt-t  v.
—ét,  tb.  —ék.  Gyepfivel  ellátott  Gyeput  tMSkegy.

GYÉPÜS, (2),  puszta  Szála  megyében; helyr.
Gyipüt-On,  —re,  —rőL

GYEPÜZ, GYEPÜZ, (gyép-fi-öz)  áth.  m.  gyé-
pllt-tem,  —tű,  —Ott.  Gyepfivel  kerít  Kápoettát,  ló-
heréi  kerteket  gyeptom.  Stőlőket,  gyUmKletMSket  gye-
pOtni.

GYÉR,  (1),  elvont  gyök,  melyből  gyer-k  v.
gyer-ék,  gyer-m-ek  szók  erednek.  Rokon  vele t jerke
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é« jércze  szók  gyöke , távolabbról  :  cter,  eterj  ,  tar,
tárj,  (mint  fiatal  növényzetek).  Megvan  a  latin  ger-
men, e  franczia  germe  szókban  is.  A  caagataj  nyelv-
ben  dser,  ám.  gyerek, fiú, legény.  (Abuska).  Általán
jelent  fiatal  állatsarjadékot,  ivadékot,  különösen em-
beri  magzatot  V.  ö.  GYEREK,  GYERMEK.

GYÉR, (2), GYERE,  parancsoló,  I. JERE,  JŐ.
Gyere  pajtát  katonának.  Liliomnál  tulipán,  gyere  ve-
lem  Pannikám.  (Népd).

GYÉR, (3), elvont  gyök,  melyből  ered  gyertya,
és  ennek  származékai. Úgy  látszik,  nem egyéb,  mint
a  meglágyított  gerje  v.  gerjedS,  t.  i.  gér  gyöktől,
(honnan  gcrj-ed,  mely  tulajdonkép  fellobbanást,  gyu-
ladást jelent).  A  szanRzkritban  is  ghar,  a  szlávban
gori,  ám.  ég.  V.  ö. GÉRJ,  GERJED,  és  GYERTYA.

GYÉR,  (1), mn.  tt.  gyér-t,  tb.  —ele.  Tulajdon-
képen  ám.  tér,  azaz  terjedt,  szétterjedt.  Rokonnak
látszik  vele  a  német  tchitter,  (ónémetben  sehiter),
Schetter  v.  Schtttter  (ritka,  enyves  vászon),  angol
thattery.  1) Testről,  anyagról,  kelméről  szólva  ám.
nem  tömött,  nem  sűrű,  minek  részei,  rostjai  nem  ál-
lanak  szorosan  öszve,  másképen  : ritka.  Gyér  posztó,
vászon. Gyér  kendő, kezkenö. Innen átv. ért. gyér  erdő,
melynek  fái  távol  állanak  egymástól;  gyér  kukoricza,
gyér  buta  stb. 2)  Ami ritkán  esik,  történik.  Gyér  lá-
togatót.  Gyér  égi  tünemény.

GYÉR,  (2), falu  Torontál  megyében;  helyr.
Gyér-be,  —ben, —böl.

GYEREK,  (gyer-ék)  fn.  tt  gyerék-ét.  1)  Alta-
lán,  emberi  magzat  nemi  különbség  nélkül.  Innét
gyereketni,  ám.  szülni  (fiút  vagy  leányt),  gyerekágy-
ban feltűnni.  2)  Emberi  magzat  korkülönbség  nélkül,
mennyire  t.  i.  a  szülőkkel  viszonyban  lenni gondolta-
tik.  Már  gyerekei  is  vének  volánok,  midőn  meghalt.
Két  gyerekére  hagyta  mindenét;  hatvan  évet  fiára  ét
ötven  évet  leányára.  3)  Különösen,  kis  magzat,  cse-
csemői  korból  serdülő  vagy  gyerköczei  évekig.  Szo-
pós  gyerek.  Kit  gyerek.  Dadogó  , futható  kit  gyerek.
Néma  gyereknek  anyja  sem  érti  szavát.  (Km.)  Rósz,
csintalan , nyughatatlan,  tívó-rívó  gyerek.  Talált  gye-
rek.  Váltott  gyerek.  Olyan,  mint  a  váltott  gyerek.
(Km.)  azaz  idomtalan,  buta,  gyügc.  4)  Szorosb ért.
férfi  magzat,  fiú,  kis  fiú.  Nyugttik,  mint  a  somogyi
gyerek.  (Km.)  5)  Népies  nyelven,  legény,  fictkó.  Szép
gyerek.  Derék  gyerek.  V.  ö.  GYERMEK.

GYERÉKÁGY, GYERÉKÁGYAS , 1. GYÉR-
MÉKÁGY, GYERMÉKÁGYAS.

GYERÉKEMBÉR,  (gyerék-embér)  ősz.  fn.  1)
Kis  termetű  ember.  2)  Igen  fiatal  korában  meghá-
zasodott  s  embersorba  lépett  ifjú.  3)  Gyerek-maga-
viseletü , nem komoly , nem  férfihoz  illő  természetű
ember.

GYEREKES,  (gyer-ék-és)  mn. tt.  gyerekéit  v.
—ét,  tb.  —ék.  Gyerekhez  illő ; olyan  mint  gyerek
szokott  lenni;  könnyelmű ,  csintalan ,  változékony.
Gyerekei  beszéd, magaviteleí.  Ugyan  ne  légy  oly  gye-
reket.

AKAD.  «AOT  8IÓTÍR.  H.  KOT.

GYERÉKÉSKÉDIK,  (gyer-ék-és-kéd-ik)  k.  m.
gyerékétkéd-tem,  —tél,  —itt. 1)  Gyerekesen,  gyere-
kek  módjára,  csintalanul,  könnyelműen,  pajkosán
viseli  magát.  Ne  gyereketkedjél.  2)  Gyerek  kort  él.
Mi  együtt  gyerelutkedtünk.

GYERÉKÉZIK,  (gyer-ék-éz-ik)  k.  m.  gyerekét-
tem,  —tél, —étt. Mondják viselős  nőről,  midőn  szül.
Meggyerekexni.

GYÉRÉL,  (gyér-él)  áth. m.  gy-érélt.  Lásd  :
GYÉRÍT.

GYÉREN,  (gyér-en)  ih.  Ritkán,  egymástól  tá-
vol  eső helyen,  téren  vagy  időben.  Gyéren  kelt  ki  át
elvetett  mag.  Igen  gyéren  látogatni  valakit.

GYÉRÉS,  (1), (gyér-és) mn. tt  gyéret-t  v. — ét,
tb.  —ék.  Ritkás,  egy  kevéssé gyér,  nem  egyformán
sűrű.  Gyérét  potstó,  vátzon.

GYÉRÉS,  (2),  falu  Közép-Szolnok  megyében  ;
ARANYOS— ,  falu  Erdélyben  Thorda  megyében  ;
OLÁH—,  Kolos  megyében ; helyr.  Gyéréi-tn  , —re,
—ról.

GYÉRÉSÉDIK,  (gyér-és-éd-ik)  k.  m.  gyérétéd-
lem,  —tél,  —étt. Gyéressé  lesz.  V.  ö. GYÉRÉS.

GYÉRÉSÍT,  (gyér-és-ít)  áth. m.  gyérétit-e'tt.
Gyéressé, ritkássá  tesz.

GYÉRES-SZENT-KIRÁLY,  fáin  Erdélyben,
Thorda  megyében ;  helyr.  —Szenl-Király-on,  —rá,
—ról.

GYÉRESZ,  (gyér-ész)  fn. ít. gyéretz-t,  tb. — ék.
A  székelyeknél  ám.  gyérnövésü  erdő.  Táj divatosan
ejtve  :  gyiretz.

GYERGYÁNOS ,  falu  Szála  megyében;  helyr.
Gyergyánot-on,  —rá, —ról.

GYERGYÓ,  férfi  keresztnév.  Gorgonius. Gor-
gónok  (Gorgó  leányai)  alatt a  hellén  hitregében há-
rom  nővér értetik  kigyóhajakkal  és  iszonyatos  agya-
rakkal  stb. kiknek  látására  kővé  vált  az  ember.

GYERGYÓ-SZENT-MIKLÓS,  székely falu  Csik
székben;  helyr.  —Szent-Mildót-on,  —rá,  —ról.

GYERGYÓ-ÚJPALU,  1. ÚJFALU.
GYÉRHAJÚ,  (gyér-hajú)  ősz.  mn. Ritka  hajú.

Ellentéle  : sűrű,  tömött  hajú.
GYÉRÍT,  GYÉRÍT,  (gyér-it) áth. m.  gyéríl-ell,

htn.  —ni  v.  —ént.  Gyérré  tesz, gyérré  csinál, rit-
kít.  Gyérííeni  aa  igen  türU  kukoriczát.  V.  ö.  GYÉR.

GYÉRÍTÉS,  GYÉRÍTÉS,  (gyér-ít-és)  fn.  tt.
gyéritét-t,  tb.  —ék.  Gyérré  tevés  vagy  csinálás,  rit-
kítás.

GYERK,  (gyer-k) elv. törzsöké  gyerköet,  gyer-
köcze  szóknak.  Segédhangzóval  :  gyerek.

GYERKÖCZ,  (gyer-k-öcz)  fn.  tt.  gyerköct-St.  1.
GYERKÖCZE.

GYERKÖCZE,  (gyer-k-őcz-e)  fn.  tt.  gyerkSatét.
Serdülő  fiú,  suhanczár,  legényke.

GYERM,  (gyer-m  v.  gyer-em)  elvont  törzse
gyermecske,  gyermek,  gyermeteg  szóknak.

GYERMÉCSKE,  (gyer-em-ecs-ke,  vagy  némi
áttétellel:  gyer-em-ek-cte)  eléjön  a  többek  közt  Pesti
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Gábornál, a  Debreczeni  Legendáskönyvben  :  gyér-
mifetke.  L. GYERMÉKCSE.

GYERMEK,  (gyer-m-ék)  fa.  tt  gyermék-ét.  Bó-
kon  vele  közelebbről a  latin  germen. V. ö. GYÉR  (1).

'Értőimére  nézve  egy  a  gyerek  szóval,  de használatra
vagyis  alkalmazásban  némileg  különbözik  tőle.  A
gyermek,  mint  hangzatosabb,  inkább  komoly, inne-
pélyes  beszédben,  a  gyerek  inkább  népies, közönsé-
ges , bizodalmas  nyelvben  van  helyén.  V.  ö. GYE-
REK.  Anyát,  kényét  gyermek. Fogadott  gyermek. Fiú-
gyermek,  leánygyermek.  Afotfoha  gyermek.  Mely  gyer-
mek  megijed,  anyja  Síébe  siet. (Km.).  Kedvet  gyermek-
nek  tok a neve. (Km.).  Keton  való  gyermek, korán való
árva.  (Km.).  Korán  okotkodá  gyermek  ritkán  nokott
megélni.  (Km.).  Tar  gyermeknek  megnő  még  a  haja.
(Km.).  Zabgyermek.  Úri  gyermek. Alttol  etendet  árny
alatt,  kitárd  gyermekem.  (Bajza).

GYERMEKÁGY,  (gyermek-ágy)  ősz.  fn.  Ágy,
melyben  szülő  nő  fekszik,  vagyis  melyben  a nő gyer-
meket  szül.  Gyermekágyat  v.  gyermekágyban  fekttnni.
Elhagyni  a  gyermekágyat, ám.  szülés után  felgyógyul-
ni ,  fellabadni.

GYERMÉKÁGYAS,  (gyermek-ágyas)  ősz.  mn.
Gyermekágyat  fekvő,  aki  imént szült.  Gyermekágyai
attzony,  vagy  megeteti  leány.

GYERMEKBARÁT,  (gyermek-barát)  ősz.  fn.
Ki  a  gyermekekot  különösen  kedveli,  azokkal örö-
mest  társalog,  oktatni,  jóra  vezérleni  stb.  szereti
őket.  Ily  czímet  viselnek  némely  könyvek  is, me-
lyek  különösen  gyermekek  mulattatására  éa  képze-
tére  inttak.

GYERMÉKBESZÉD, (gyermek-beszéd) ősz.  fn.
Gyermeki  vagy  gyermekhez  illő, gyermekes  beszéd.
Ez  mind  ctak  oly  gyermekbeizéd.

GYERMÉKCSE,  (gyer-m-ék-cse)  fn.  tt.  gyer-
mekeiét. Kis  gyermek,  piczi  fid  vagy  leány.

GYERMÉKCSERÉLÉS, (gyermek-cserélés) őse.
fő.  Cselekvés,  midőn  az  anyának  tulajdon  szülöttét
ellopják,  s  helyébe más idegent tesznek.

GYERMÉKCSERÉLÖ,  (gyermek-cseréi ő)  ö»z.
fn.  Személy, ki  az  anyától  annak  tulajdon gye  rmekét
alattomban  elveszi,  s  helyébe  idegent  tesz.  A  régi
babonás  néphiedelem  szerint  ilyenek  voltak  a  bo-
szorkányok , 8 a  kicserélt  gyermekek  váltott  gyer-
mekek.

GYERMÉKCZIPÖ,  (gyermék-czipő)  ősz.  fn.
Tulajd.  ért  czipő ,  melyet gyermek  visel,  kis  czipő.
Atv.  ért  gyermekkor,  kis  leány  kora.  Már  levetette
a  gyermekttipSket,  ám.  eladó  leánynyá nőtt fel.

GYERMEKDED,  (gyer-m-ék-ded)  mn. tt  gyer-
mekded-ét.  1) Kisgyermek  korában levő,  fiatal.  Miko
ron  m/g  gyermekded  volnál.  (Sz. László kir. éneke).
2) Átv. ért. őszinte, nyílt, tettetést  nem tudó  kedélyü.
(naiv).  Gyermekded  benéd,  vallómat;  máskép  :  gyer-
meteg.

GYERMÉKDEDSÉG,  (gyer-m-ék-ded-ség)  fn.
tt  gyermékdediég-ét.  Kis  gyermeki  kor.  Átv. ért
őszinte,  ártatlan  nyiltszivüség.

GYERMÉKELÜZES,  (gyermék-el-özés)  ötz.fn.
Cselekvés, midőn valamely  erőszakos  móddal,  pL  bi-
zonyos  itallal  a  méhből  időnek  előtte  elhajtják  ás
éretlen  magzatot,  magzatűzés, magzatéi  hajtás.

GYERMEKES,  (gyer-m-ék-és)  mn. tt  gyermi-
két-t  v.  —ét, tb.  —ék.  1) Kinek  gyermekei  vannak.
Gyermekei  hatotok.  Gyermekei koldulok.  2)  Gyermek
természetű,  indulatú, magaviseleté,  könnyelmű,  paj-
kos,  csintalan, változó, állhatatlan  stb.

GYERMÉKÉSKÉDÉS,  (gyer-em-ék-és-kéd-és)
fn.  tt  gyermékéikédéi-t,  tb.  —ék.  Gyermekes  cselek-
vésmód, magaviselet  V.  ö. GYERMEKES.

GYERMÉKÉSKEDIK, L GYERÉKÉSKÉDIK.

GYERMÉKÉSSÉG,  (gyer-m-ék-és-ség)  fn.  tt.
gyermekétteg  ét.  Gyermekes  tulajdonság, a  kedélynek
s  akaratnak  gyermeki  modorú  működése.

GYERMÉKÉSZ,  (gyermek-ész)  ősz.  fn.  Köny-
nyelmü, változékony, meggondolatlan, előre nem látó,
hebehurgya  ész,  milyen  rendszerént  a  gyermekeké
szokott  lenni. Ett  a gyermekéit  ii  beláthatja.

GYERMÉKESZÜ,  (gyermék-esztt)  ősz.  mn.
Gycrmekészszel  bíró,  azaz  könnyelmű, állhatatlan
stb.  V.  ö. GYERMÉKÉSZ.

GYERMÉKETLEN, 1. GYERMEKTELEN.

GYERMÉKÉZÉS, (gyer-m-ék-éz-és) fn. tt  gyer-
mekit f t-1,  tb.  —ék.  Gyermekszülés,  gyermekágyba
jutás, vagyis állapot,  midőn  a  nő gyermeket  szül.

GYERMÉKÉZIK,  (gyer-m-ék-éz-ik)  k.  m. gyer-
mékét-tem,  —tél, —éti.  Gyermeket  szül,  betegágy-
ba  esik.

GYERMÉKFEJKÖTŐ,  (gyermék-fej-kőtő)  ősz.
fn.  Saját  szabású  fejkötő,  a kis  gyermekek  számára.

GYERMÉKFENYÍTÉK  ,  (gyermek-fenyíték)
ősi.  fn.  A  gyermekek  illő korlátozására  8 féken tar-
tására  való  fenyíték, vagy  fegyelem.

GYERMÉKGÚNY,  (gyermek-gúny)  ősz.  fn.
Gúny,  vagyis  gúnyszók,  gúnyjelek  ,  milyekkel  a
gyermekek  szoktak  csúfolódni.

GYERMÉKGYILKOLÁS,  (gyermek-gyilkolás)
ősz.  fn.  Gonosztett,  midőn  valaki  gyermeket  öl, gyil-
kol.  Különösen, midőn  az  anya  vagy  apa saját  gyer-
mekét  veszti  el.

GYERMEKGYILKOS,  (gyermek-gyilkos)  öu.
fn.  Széles  ért  ki  gyermeket  gyilkol,  öl.  Szoros  ért
ki  saját,  már  megszületett  gyermekét  megöli,  külö-
nösen  oly  nő,  ki  gyermekét  születése  után  legott  el-
sikkasztja ,  megfojtja,  vagy  másképen  fosztja  meg
életétől.

GYERMÉKGYILKOSSÁG,  (gyermek-gyilkos-
ság); 1. GYERMÉKGYILKOLÁS.

GYERMÉKHALÁL,  (gyermek-halál)  ö.z.  fn.
Átv.  ért  így  szokták  nevezni  azon ételeket,  melyek-
ből  a  gyermekeknek  nem akarnak  adni.  Gyermekha-
lál,  ne  egyél  belőle.

GYERMÉKHIMLÖ,  (gyermek-himlő)  ősz.  fn.
Himlő,  mely  leginkább  a  gyermekeket  szokta meg-
lepni. V.  ő. HIMLŐ.
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GYERMEKI,  (gyer-m-ék-i)  mn.  tt.  gyerméki-t,
tb. —ék.  Gyermeket  illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vo-
natkozó,  gyermeké.  Gyermeki játékok.  Gyermeki  hang.

GYERMÉKIDEJÜ,  (gyermek-idejű)  ősz.  mn.
1. KISKORÚ.

GYERMÉKIDÖ,  (gyermek-idő) ősz.  fa.  1)  Idő,
korszak,  melyet  mint gyermekek  élünk.  Boldog  gyer-
mekidS.  2)  1. KISKOR,  KISKORÚSÁG.

GYERMÉKILEG,  (gyer-m-ék-i-leg)  ih.  Gyer-
meki  módon ,  úgy  mint gyermek.  Gyermekileg  tlrni,
kucforogni,  torkoakodni.

GYERMÉKING,  (gyermek-ing)  ősz.  fn.  Hátul
hasított,  vagy  térden  alul  érő hosszú  ing, milyet  a
kis  gyermekek  viselnek.

GYERMÉRISKOLA,  (gyermek-iskola)  ősz.  fa.
Szélesb  ért. iskola,  melyben  gyermekek  tanulnak.
Szorosb ért. kisdedovó  intézet  (óvoda),  vagy mint né-
hutt  nevezik  : játszó  iskola.

GYERMÉKJÁRTATÓ,  (gyermék-jártató)  ősz.
fa.  Szalag,  melyet  a  járni  kezdő  kisded  derekára
kötnek,  hogy  el ne essék, s  a járáshoz  szokjék.

GYERMEKJÁTÉK,  (gyermek-játék)  ősz.  fa.
Mindenféle  játék,  melyet  különösen  a  gyermekek
kedvelnek,  pl.  katonásdi, csigás,  laptás,  futóska,  esi-
bés,  lovas  stb. Átv.  ért  haszontalan  díbdáb  foglalko-
dás,  nem  férfihoz,  hanem  gyermekhez  illő mulatság;
csekély,  könnyű  dolog.  Ez  ctdk  gyermekjáték.

GYERMÉKKÁSA, (gyermek-kasa) ősz. fa. 1.
GYERMÉKPÉP.

GYERMÉKKEDVELÖ, (gyermek-kedvelő), 1.

GYERMÉKBÜVÁR.

GYERMEKKELÉ?,  (gyermek-kelep)  ősz.  fa.
Kelep,  vagyis  csattogó,  kattogó  eszköz, famív,  melyet
a  gyermekek  játék  gyanánt  csattogtatnak.

GYERMEKKOCSI,  (gyermek-kocsi)  ősz.  fa.
Kis  kocsi,  melyben  a  kisdedet  ide-oda  húzzák.

GYERMEKKOR,  (gyermek-kor)  ősz.  fn.  Gyer-
meki  évek,  azon  időszak,  melyet  mint  gyermekek
tölténk.

„Boldog  voltam én akkor  ,
Oh  gyönyörű  gyermekkor  l"

Kisf.  S.

GYERMEKKORI, (gyermek-kori)  ősz. mn. Gyer-
mekkorból  való,  azt  illető, arra  vonatkozó.  Gyermek-
kori  pajtásaim.  Gyermekkori  'örömek,  visszaemléke-
zések.

GYERMEKKORÚ,  (gyermek-korú)  ősz.  mn.
Gyermekkort  élő,  még  nem serdülő.

GYERMÉKKOSÁR,  (gyermek-kosár)  ősz.  fa.
Szalagokon  vagy  köteleken  lógó,  s  bölcső  gyanánt
szolgáló, jobbára  tojásdad  alakú  kosár.

GYERMÉ KKÖNTÖS,  (gyermek-köntös) ősz. fa.
1.  ZUBONY.

GYERMÉKLÁRMA,  (gyermek-lárma)  ősz.  fa.
Gyermekek  zajgasa,  kiáltozása,  sikoltozó  hangja.

GYERMÉKLÓ,  (gyermék-ló)  ősz.  fa.  Pázmán
Péternél  ám.  kis  csikó.  Egy  botlásért  inát  el  nem vág-
ják  a jó  gyermeklónak.  (Pázmán).

GYERMEKNEVELÉS,  (gyermek-nevelés)  ősz.
fn.  Az  emberi  képzésnek azon elemi ága,  mely a gyer-
mekek  oktatásával,  és  fegyelemben  tartásával fog-
lalkodik.

GYERMÉKNYELV,  (gyermek-nyelv)  ősz.  fa.
1. GYERMÉKSZÓ.

GYERMÉKOKTATÁS,  (gyermek-oktatás)  ősz.
fn.  A  gyermeknevelésnek  egyik  ága,  mely  a gyer-
mek  ismereteinek  szaporítását  és  alkalmazását  tűzi
ki  czélul.

GYERMEKOKTATÓ,  (gyermek-oktató)  ősz.
fa.  Személy ,  ki  a  gyermeket  vagy  gyermekeket  bi-
zonyos  tanulmányokra  tanítja,  azok  ismereteit  czél-
irányosan  szaporítja.

GYERMÉKÖLÉS,  (gyermék-ölés)  1.  GYÉR-
MEKGYILKOLÁS.

GYERMÉKÖLÖ,  (gyermék-ölö),  lásd  :  GYER-
MEKGYILKOS.

GYERMÉKPEMPÖ,  (gyermék-pempő)  ősz.  fa.
1.  GYERMÉKPÉP.

GYERMÉKPÉP,  (gyermek-pép)  ősz.  fa.  Tejben
vagy  vízben  főtt  liszt,  dara,  riskása  stb.,  melylyel  a
kisdedet  etetik.

GYERMÉKRABLÁS ,  (gyermek-rablás) ősz. fa.
Cselekvés ,  midőn  valakinek  gyermekét  erőszakosan
elragadják.  A  török-tatár  háborúkban  tok  gyermek-
rablás  történt.

GYERMÉKRINGATÓ,  (gyermék-ringató)  ősz.
fa.  Személy,  különösen  száraz  dajka,  ki  a  bölcsőben
fekvő  kisdedet  ringatja.

GYERMÉKRUHA,  (gyermek-ruha) ősz. fa. Szé-
lesb  ért.  ruha,  melyet gyermek  visel.  Szoros ért. a
kisdedek,  csecsemők  saját  szabású  fehérruhája,  u. m.
ünge,  harisnyája,  fejkötöcskéje stb.

GYERMEKSÉG,  (gyer-m-ék-ség)  fa.  tt.  gyer-
mékség-ét.  1)  Gyermeki kor. Gyermekségemtől  fogva
nem  tirtam.  2)  Átv. ért. csekélység,  hiábavalóság,
kicsiség,  szót  nem érdemlő  dolog.  Ei  mind  gyermek-
»ég  áhhot  képest,  mit  én  tudok.  3)  Gyermekes  pajkos-
ság,  csintalanság,  dévajság.  Mily  gyermekséget  követ-
tél  el  ismét  t

GYERMÉKSIPKA,  (gyermek-sipka)  ősz.  fa.
Saját  szabású  sipka,  vagyis  föveg,  milyet  a  kisgyer-
mekek  viselnek.

GYEEMÉKS1RÁS,  (gyermck-siras)  ősz.  fa.  Si-
rása  a  gyermeknek.  Átv. ért.  könnyen szűnő,  nem
tartós,  merő  kényességből  származó sírás,  pityergés.
V.  ő.  SÍRÁS.

GYERMÉKSÜVEG,  (gyermek-süveg)  ősz.  fa.
1. GYERMÉKSIPKA.

GYERMEKSZÁM,  (gyermek-szám)  ősz.  fn.
Gyermeki  kor, gyermeksor,  gyermeki  társaság.  Már
te  nem tartótól  a  gyermekszámba,  hanem  a legények
kőié. Kikeljünk  a  gyermekszámból.  (Pázmán  P.).
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GYERMÉKSZÉK,  (gyermek-szék)  ősz.  fn.  Ka-
ros  és köröskörül  elzárható kis  szék, melybe ai  ülni
tanuló  kisdedet  ültetik.

GYEBMÉKSZEBETÖ,  (gyermek-szerető)  őst.
fn.  1.  GYERMEKBARÁT.

GYERMEKSZÓ,  (gyermek-szó) ősz.  fn. így  ne-
veztetnek  azon  sajátságos  szók,  melyeken  a  csecse-
mők  és  dadogni  kezdő  kisdedek  anyjok-,  dajkájok-,
ápolóikkal  stb.  szólanak. Ilyenek  : papa, papi  étel;
bümbü,  tütü  víz, pupa  kenyér,  kdcsi  kalács,  hajjálni
alunni,  tatába  v.  tátiba  menni  elmenni  valahová; ka-
etó  v.  kacti  kéz,  bábó  láb,  bibi  seb,  gungó  fing,  pipi!
czipö, pacri  vagy  ctoczó  ló,  bú  T. mii  ökör,  Mae,  bo-
csi borjú,  badáct  madár, bari,  baritka  bárány, pocii
malacz,  cst'csa  macska,  cttetó v. csectót szép stb.  Néha
gyermek-  vagy  dajkanyelvnek  is  hívjuk,  noha  ezen
elnevezés  azért  nem  épen  szabatos,  mert a  gyerme-
keknek  nem  egész  nyelvéről  van  szó, hanem  csak
egyes  szavaikról, melyek  többnyire vagy hangután-
zók  mint  W v.  mii (= ökör), honnan  bo-cti  is,  vagy
a  beszédszervnek  látható mozgásától  vétetvék,  mint
pa-pa  v. pa-pi  (==  étel),  az  ajakak  mozgásától;  ha-
sonló  :  btl-m-btí;  vagy  a  köz  nyelvbeli  szók megrö-
vidített  alakjai,  leginkább  gyökei vagy  gyökelemet,
kicsinyítő  (e»a,  cie,  éti,  cza,  ezé,  cti  stb.  sőt  pusztán
i)  képzővel,  pl.  io-1-ács-ból  lett  ka-esi, ta-r-ból  ka-cti
v.  ka-ció, mad-ár-ból  bad-áct,  mol-aci-ból po-cti,  pa-
r-ip-á-ból pa-asi,  odr-ány-ból  bar-i,  c*í-n-ból  cte-cte,
iá  v. fowí-ból  íá-ti;  képző helyett néha kettőztetéssel:
cso-cso, a  lovat  nógató  cső  szó  költöztetve, sri-sri =
BÜ-BÜ  tű,  tűt  v.  tUl  gyöke  után,  li-li = liba;  vagy
néha  az  egész  szónak  csak  véghangját  vagy  hangjait
tartják  meg, szintén kettőztetéssel  mint  bi-bi = se-6,
bá-bó = lá-6 ; gyakran  az utóbbi szótag mássalhang-
zója  vagy  utóbb álló  mássalhangzó  előre jön  : a-nya
lesz  ny a-nya,  án-gy  gyángyi,  ün-g gungó, kon-ez cson-
csi, kő-cza  csocsa  v.  csocst,  czukor  lenkor  v.  kutí,  czi-
pő pipS,  czi-pó pipó  etb.  A  gyermekszókat  nem  a
kisdedek  csinálják,  hanem  anyjok  vagy  dajkájok
szoktatja  őket  azokra, tehát azok szintén az  általános
nyelvbirodalomba  tartoznak, s  mint  a  fentebbiekből
látható,  nyelvészeti  tekintetben  is  érdekes  anyago-
kat  szolgáltatnak.

GYERMÉKSZOBA,  (gyermek-szoba)  ősz.  m.
Szoba, melyben  a gyermekek  dajkájukkal  vagy ma-
gukban  laknak.

GYERHÉKSZÓLÁS,  (gyermek-szólás) őse.  fn.
A kisdedek  első dadogása,  petyegése.

GYERMÉKSZUROK,  (gyermek-szurok)  ősz.
fn.  Néha  a  kis  gyermekektől  elmenő  szurokszinü
bélsár.

GYERMEKSZÜLÉS, (gyermek-szülés)  ősz.  fn.
L  GYERÉKÉZÉS.

GYERMÉKTANÍTÁS,  lásd :  GYERMEKOK-
TATÁS.

GYERMÉKTAN1TÓ,  lásd  :  GYERMEKOK-
TATÓ.

GYERMEKTELEN,  (gyer-m-ék-telen)  mn.  tt.
gyermektelen-1,  tb.  —ék.  Kinek  gyermeke  nem  szüle-
tett,  vagy  kinek gyermekei mind  kihaltak.  Gyermek-
telen  hátatok.  Gyermektelen  vénember.  Gyermektelenné
lenni.  Határozóilag  ám. gyermektelenül.

GYERMÉKTELENSÉG,  (gyer-m-ék-telen-ség)
fn.  tt  gyerméktelentég-él.  Gyermektelen állapot,  mi-
dőn  valakinek  gyermekei,  örökösei  nincsenek.

GYERMEKTELENÜL,  (gyer-m-ék-telen-fil)  ih.
Gyermek  nélkül.  Gyermektelenül  meghalni.

GYERMEKÜL,  (gyer-m-ék-ül)  ih.  1)  Gyermek
helyett, gyanánt,  mint  gyermeket  A  talált  fiút  gyer-
mekül  felfogadni,  és  nevelni.  Én  téged  gyermekemül
tteretletc.  2)  Gyermek  módjára,  gyermekesen, mint
gyermekek  szoktak.  Gyermekül  piíyeregni  nem  illik
férfihot.

GYERMEKÜMÖG, GYERMEKÜNG, 1. GYER-
MEKING.

GYERMEKVESZTÉS,  (gyermek-vesztés)  ősz.
fn.  1)  Az  anya  méhe  gyümölcsének  időelőtti  elme-
netele.  2)  Az  anya  méhe  éretlen  gyümölcsének  szán-
dékos  elűzése.  Ettől  különbözik  és  1.  GYERMEK-
GYILKOLÁS.

GYERMEL, GYERMELY,  falu  Komárom  me-
gyében ; helyr.  Gyermely-én,  —re, —r3l.

GYERMETEG,  (gyer-m-et-eg)  mn. tt  gyerme-
tegét.  Legújabb  időben  alakúit  szó a nate,  (franczia
naV/)  szó  kifejezésére.  L.  GYERMEKDED, 2).

GYERMÖCSKE, l, GYERMÉCSKE.

GYÉROSZLOPÚ,  (gyér-oszlopú)  ősz.  mn.  Mi-
nek  oszlopai  távol  esnek  egymástól.  Gyerotüopu
ctarnok.

GYERÖ, erdélyiesen  ám.  GerS,  Gergely,  innen
GyerSmonottor,  GyerSvátárhely  helynevek.

GYERÖ-MONOSTOR,MAGYAB—,  OLÁH—,
falvak  Erdélyben  Kolos megyében; helyr.  —Monot-
tor-on,  —rá, —ról.

GYERÖ-VASÁRHELY,  erdélyi  fáin  Kolos me-
gyében ; helyr.  — Vátárhely-én,  —re,  —rSl.

GYÉRSÉG,  (gyér-ség)  fn. tt  gyértig-ét.  Álla-
pot  vagy  tulajdonság,  mely  szerént  valami  gyér,
azaz  ritka.  V.  ö. GYÉR.  Gyértige  miatt  hamar  tta-
kadó,  ehnáüó  ttövet.  A  gabonák  gyértége  ttdk  termetre
mutat.

GYÉRSZÖRÜ,  (gyér-szőrű)  ősz.  mn.  Aminek
kevés,  ritkás  szőre  van.

GYERTY, (gycr-ty) elvont törzs, melyből  gyer-
tya  , gyertyán,  s  ezek  származékai  erednek.  Gyöke
gyér,  mely  valószínűleg nem  más, mint  a  meglágyí-
tott  ger  (gerjed,  azaz  égni  kezd, gyulád). Lmét  gyerty
ám.  gerj  v.  gerjed,  s jelent  valamely  könnyen  gerje-
dőt,  égőt,  lángolót  V.  ö. GYÉR, (3)  és  GYERTYA.

GYERTYA,  (gyer-ty-a,  tájszólásilag  gyortya,
sőt  gyifrtya  is  [gyuladó,  v.  ő. GÉR], ám.  gerjedő,  eb-
ből  l ett:  gerjetyü,  öszvébb hozva : gyertyti  v.  gyertyú,
gyertya,  hasonló  eredetűek  : forgafyíl,  ám.  forgató,
patiantyú  ám.  pattaató, ttivatyií  ám. szivató,  ettrye-
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íyü  ám.  csörgető,  leppentyií  ám.  leppentö,  kótyavetye
ám.  kótóvető stb.  Egyébiránt  rokonok  vele  a  német
Kent,  ónémet gerda,  kerti, svéd  kerta,  franczia  dér-
ge,  holland  leaart,  káért,  kéért)  ;  fn.  tt.  gyertyát.  Szo-
ros  ért  egyenes,  jobbára  egyforma  vastagságú  és
hengerded  alakú, s hosszúkás  világító  szer  viaszból
vagy  fagyjuból  stb.  Viattgyertya,fagyjugyertya.  Temp-
lomi  gyertya.  Feketét  gyászgyertya.  Egyénét,  mint  a
gyertya.  Fontot,  félfontot  gyertya.'  Egy  ttál  gyertya.
Ügy  ég,  mint  a  gyertya.  Gyertyái  gyújtani,  tisttííani.
eloltani.  Gyertyát  önteni  vagy  mártani.  Öntött  vagy
mártott  gyertya.  Erdélyi  gyertya.  Serczegö,  Iffolyó  gyér
fya.  Gyertyát  gyújtani  az ördögnek. (Km.).  Ztiranygyer-
tya.  2) Szélesb ért.  mondják  más gyertyapótoló szerek-
ről is,  vagy  igen  könnyen gyuladókról, milyenek pl. a
szurkosfenyö,  kéngyertya  stb.  Tájszokásilag  Erdély-
ben  : gyortya  , s  a  régieknél  eléfordúl gyaríya  is.  V.
ö. GYERTYÁN.

GYERTYAALUTÓ,  (gyertya-alutó)  ősz.  fn.
Töltsér  alakú  eszköz,  mely  az  égő  gyertyát  eloltja, s
büzölgö  füstét  elterjedni  nem  engedi.  Másképen  és
szokottabban  :  gyerlyaoltó.

GYERTYAÁRUS,  (gyertya-árus)  ősz.  fn.  Sza-
tócs,  boltos,  kofa  stb.  ki  gyertyákat  árul.

GYERTYABÉL,  (gyertya-bél)  ősz.  fn.  Öszve-
sodrott  gyapott  vagy  gyapottfonál,  az  öntött  vagy
mártott  gyertyának  közepén végig  nyúló,  mely  incg-
gynjtatván  égő  táplálékát a  körülötte  levő  viasztól
vagy  fagyjutói  veszi.  Fehér,  vörös,  vékony ,  vastag
gyertyabél.  Űrét  gyertyabél.

GYERTYABÉLMETSZÖ,  (gyertya-bél-metszö)
ősz.  fn.  A  gyertya öntöknek  éles  vas  eszköze,  mely-
lyel  a  gycrtyabeleknek  való  fonalat  rövidebbre  vagy
hosszabbra  metszik.

GYERTYAFARK,  (gyertya-fark)  ősz.  fn.  Az
elégett  gyertyának  vége,  alsó  darabja.

GYERTYAGYÚJTÁS,  (gyertya-gyújtás)  ősz.
fn.  1)  Cselekvés,  midőn  gyertyát  gyújt  valaki.  2)
Azon  idő , különösen  sötét  este,  midőn  gyertyát  szo-
kás  gyújtani.

GYERTYAGYUJTAT,  (gyertya-gyujtat)  ősz.
fn.  És t véli  idő,  midőn  gyertyát  gyújtanak.  Gyertya-
gyujtatig  dolgozni.  Gyerlgagyujtatkor  Ütőitek  házára
a  rablók.  Gyertyagyujtattól  világot  virradlig  tán-
czolni.

GYERTYAHAMV,  (gyertya-hamv)  ősz.  fn.  A
gyertyabélnek  ellángolt,  s  hamuvá égett  része. Ren-
desen  birtokviszonyban  használtatik : gyertya  hamva.
Vedd  el  a  gyertya  hamvát.

GYERTYAHORDÓ,  (gyertya-hordó)  ősz.  fn.
l)  Általán,  ki  égő gyertyát  hord,  behoz, vele  mások
előtt  világít.  2)  Különösen  a  latin  és  görög  anya-
szentegyházban  oly  személy,  ki  innepélyes  menetek,
ájtatosságok,  temetések  alkalmával égő  gyertyát  vl-
szen.  3)  1. GYERTYÁR.

GYERTYAKOSÁR,  (gyertya-kosár)  ősz.  fn.
Hosszúkás kosár, melyben  gyertyákat tartani  szoktak.

GYERTYALÁB,  (gyertya-láb)  ősz.  fa.  Állás,
melyre  a  gyertyatartókat  ráteszik,  pl.  a  templomi
gyászalkotmányok  körül, gyászmise  alkalmával  stb.

GYERTYAMÁRTÁS,  (gyertya-mártás)  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  a  híggá  olvasztott,  vagyis  folyó
fagyjuba,  vagy  viaszba  az  úgynevezett  gyertyabele-
ket  belemártogatják  mindaddig,  mig  kellő  vastag-
ságra  nem jutnak.

GYERTYAMÁRTÓ,  (gyertya-már!ó)  ősz.  fa.
Személy,  különösen  szappanos , ki  gyertyákat  márt.

GYERTYAMENTÖ,  (gyertya-mentő)  ősz.  fa.
Réz  vagy  vas  lemez,  melyet a  gyertyára  szorítanak,
s  mindig  alább  és  alább  csúsztatnak,  mig a  gyertya
tövig  el  nem  ég.

GYERTYAMINTA,  (gyertya-minta)  ősz.  fn.
Üvegből  vagy  vas  lemezből való  minta,  vagyis  töl-
csérforma  készület,  melybe gyertyát öntenek.

GYERTYÁMOS,  falu  Torontál  megyében;
helyr.  Gyertyámot-on,  —rá, —ról.

GYERTYÁN,  (gyer-ty-a-an) fn.  tt.  gyertyán-t,
tb.  —ok. A. bükkök  neméhez  tartozó kemény és  igen
vígan  égő  fehéres  fa.  Hihetőleg  nevét  is  onnan vette,
mert  könnyen  tűzre  gerjed,  s  ég,  mint  a  gyertya.
Vagy  talán  egyenes,  gyertyához  hasonló  sudár  sar-
jairól  neveztetett  így.  Néhutt  :  gyertyán  ,  gyurtyán.
Eléfordúl  már  a  XIII.  századbeli  oklevelekben.  Gyr-
tian,  Gytrthian,  (Sylva, quae  vocatur Gyerthian),  Ger-
lean,  tierthean,  Gyurtyán,  Gerlanfa,  Gurlanfa,  Gyr-
thanfa,  Giartianfa  stb.  alakokban.  (Jerney-Nyelv-
kincsek).

GYERTYÁNFA, (gyertyán-fa) ősz. fn. 1. GYER-
TYÁN.  Mint  melléknév is  használtatik,  s  ekkor  ám.
gyertyánfából  álló,  készült,  csinált.  Gyertyánfa  erdő.
Gyertyánfa  eszközük.

GYERTYÁNKÚT,  puszta  Veszprém  megyé-
ben ; helyr.  Gyertyánkút-on,  —rá,  —ról.

GYERTYÁNMADÁR,  (gyertyán-madár)  ősz.
fű.  Gyertyánfa-erdőkben lakni  szerető  madárfaj.

GYERTYÁNOS,  (1),  (gyer-ty-a-an-os)  fn.  tt
gyertyánál-1,  tb.  — ok. Gyertyánfákból álló  erdő.

GYERTYÁNOS,  (2),  falvak  Vas,  Szála, Toron-
tál  megyében  és Kővár  vidékében ;  továbbá  Erdély-
ben ,  Hunyad és  Thorda  megyében; helyr.  Gyertya-
not-on,  —rá, —ról.  Hegy  neve  is  a  székely  földön
az  alsó-csíki  és  kászoni  fiók  székek  között.

GYERTYAOLTÓ, (gyertya-oltó) ősz. fn. 1.
GYERTYAALUTÓ.

GYERTYAÖNTŐ,  (gyertya öntő) ősz.  fn.  Sze-
mély  vagy  mesterember,  különösen  szappanos,  ki
fagyjuból  vagy  viaszból  gyertyákat  önt.

GYERTYAPILLE,  (gyertya-pille)  ősz.  fn.  Ap-
róbb  éjjeli  pillefaj,  mely  az  égő gyertyába  szokott
repülui.  Ilyenek  a  molypillék  is.

GYERTYÁR,  (gyer-ty-a-ár)  fű.  tt.  gyertyár-t,
tb.  —ok.  Szélesb  ért  a  latin  és görög  egyházban  a
pap  körül  szolgáló  személy,  ki  mise alatt vagy  i..ás
iuuepélyes  szertartások  alkalmával  gyertyát  tart
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előtte  vagy  mellette.  Szorosb  ért. ás  úgy  nevezett
kisebb  egyházi  rendhez  tartozó  szemelj,  ki  fölszen-
telés  által  bizonyos  egyházi  jogok  ét  kötelességek
részeséré avattatik.  (Acolythos).

GYERTYÁRSÁG,  (gyer-ty-a-ar-ság)  fa.  tt.
gyeríyártág-ot.  Gyertyák  rend,  kötelesség, hivatal.
V.  ő.  GYERTYÁK

GYERTYASZEKRÉNY, (gyertya-szekrény) ősz.
fa.  Szekrény,  melyben  gyertyát  tartanak.

GYERTYASZENTELŐ,  (gyertya-szentélő)  ősz.
fa.  Urunk  születése  utáni  negyvenedik  nap, vagyis
február  (böjtelö)  másodika,  melyben Mária tisztulása
innepét  ülli  az  anyaszentegyház.  Ez napon  történik a
templomi,  s  más  buzgó  használatra  szánt  gyertyák
szentelése is,  honnan  az  innep elnevezése  származott
GyertyattentelS  Boldogcuitony  napja.

GYERTYATARTÓ,  (gyertya-tartó)  ősz.  fa.  Ál-
lás , tartó  eszköz, melybe  az  égő  gyertyát  bele te-
szik. Etütt,  re*, vat, fa  gyertyatartó.  Két,  három  ágú
gyertyatartó.

GYERTYATARTÓLÁB, (gyertya-tartó-láb) ősz.
fa. 1. GYERTYALÁB.

GYERTYATISZTÍTÓ,  (gyertya-tisztító)  ősz.
fa.  1)  Személy,  ki  a gyertya  v.  gyertyák  hamvát el-
szedi.  2)  1.  HAMVVEVÖ.KOPPANTÓ.

GYERTYAVÉG,  (gyertya-vég)  ősz.  fa.  Mara-
dék  az  elégett  gyertyából,  vagy  a  gyertyának  alsó
vége  ,  melyet a  gyertyatartóba  szúrnak.  Némely táj-
nyelven  :  gyertyafark.

GYERTYAVÉGTARTÓ, (gyertya-végtartó)  ősz.
fa.  1.  GYERTYAMENTÖ.

GYERTYAVESSZÖ,  (gyertya-vessző)  ősz.  fn.
A gyertyamártóknál hosszú vessző vagypálcza, melyre
a  gyertyabeleket  felfűzik,  s azután a  folyó  fagyjuba
mártogatják.

GYERTYAVILÁG,  (gyertya-világ)  ősz.  fn.  Vi-
lágosság ,  melyet égő gyertya  terjeszt.  Gyertyavilág-
nál  olvatni,  irní.  Atgtonyí,  vátznat  nem jó  gyertyavi-
lágnál  venni. (Km.).

GYERTYÁZ,  (gyer-ty-a-az)  önh. lásd  : GYER-
TYA ZIK.

GYERTYÁZÁ8,  (gyer-ty-a-az-ás)  fa.  tt  gyer-
tyátát-t,  tb.  —ok.  Gyertyavilágnál  való virrasztás,
dolgozás.  Sok  gyeríyátáiial  elgyöngtíeni  a  tzemeket.

GYERTYÁZIK,  (gycr-ty-a-az-ik)  k.  m.  gyer-
tyát-(ám,  —tál,  —ott.  Gyertyavilágnál virraszt, dol-
gozik.  Nem  tokát  gyertyátolt  a  könyvek  mellett.

GYÉRÜL,  (gyér-til)  önh.  m.  gyérül-t.  Gyérré
le* zen,  ritkul,  elébbi  sfirflsége  fogy.

GYESZ,  elvont hangutánzó gyök, melyből  gye-
«*# l,  gyetttet,  gyettittil,  gyeitölb'dik  igék  származnak.
Ég y  a  ctttt  (csesz-ik)  igével,  és ctitz  gyökkel  (csisz-
ol  szóban),  ám.  valamely  dörgölés,  súrolás,  koptatás.

GYESZÉL, 1. GYÉSZÖL.
GYESZIKÖL,  (gyesz-ik-öl  v. gyesz-i-köl)  áth.

m.  gyeitiköl-t.  Tájszó, s  ám. taszigál, gyömöszöl. Alsó

népies  Írásmódba  való.  Máskép,  és  szinte  tájszokási-
lag : gyeitm,  gyenköl,  gyeuöl.

GYÉSZÖL,  (gyesz-öl) áth. m. gyeuSl-t.  Csúsz-
tatva  súrol,  koptat,  csiszol.  A  koerikerék  gyettöli  a
kilógó  ruhát.

GYESZÖLÖDIK,  (gyesz-öl-8-d-ik)  belez.  m.
gyettölSd-tem,  —tél, —ott. Dörgölődik,  surlódik, csi-
szolódik. V.  ő. GYESZ.

GYESZTET,  (gyesz-tet)  önh.  m.  gyettUt-tem,
—tél,  —éít.  Resten,  lábait  földön  húzva, s  mintegy
vontatva  üget.  Dunán  túli tájszó.  Néhutt:  gyeníet.

GYESZÜL,  (gyesz-ftl)  önh. m. gyettülí.  Lásd :
GYESZÖLÖDIK.

GYETEK,  GYETRELEM,  régies  alakok,  gyö-
tör,  gyötrelem  helyett; 1. ezeket.

GYE VEDER,  a  székelyeknél  ám.  heveder,
lásd  ezt

GYÉVÉR,  (talán  betttáttétellel  ám.  figyér,  azaz
figyelő), mn.  tt  gyévér-t,  tb.  —ék.  Éles, finom szag-
lásu.  Gyévér  eb, ám. különös  fajú  fürkész  eb.

GYEZA,  1. GÉZA.
GYI, 1. GYE.
GYÍK,  (rokonok vele  a  magyar  etűe,  kígyó,  to-

vábbá  a  hellén  éji?,  egyiptomi gecko),  fn. tt.  gyik-ot.
A  kétlakiak  osztályához  tartozó  ártalmatlan  állat,
melynek  négy  lába,  finom  pikkelyfi  bőre,  aránylag
hosszú  farka,  hegyes  feje,  s  vékony, hasított  nyelve
van.  Fajai  : arany  gyík,  buborékot  gyík,  nyO-gyík,  re-
pülő  gyík;  tárga,  taréjai,  tarka,  török,  tövit,  tUtet
nemű,  vitt  gyík,  told  gyík  stb.  Szélesebb  ért  ide
tartoznak  a  crocodü,  chamaeleon, talamandra  stb.  A-
kit  egyiter  a  kígyó  megetípett,  a  gyíktól  it fél. (Km.).

GYÍKFŰ,  (gyík-fü)  ősz.  fa.  lásd:  TOROKVIL-
LAHÍM.

GYÍKHAL,  (gyík-hal)  ősz.  fa.  A gyíkhoz némi-
leg  hasonló bal. Linné szerént:  EUopi.

GYÍKLESÖ,  (gyík-leső) ősz.  fa. Gúnyneve azon
vékony,  rövid  kardnak,  melyet  díszöltőzethez ozok-
tak  volt  felkötni. E  divat  a  németektől jött  hozzánk,
de már el  is  avult  Nevét kétségkívül gúnyból  onnan
kapta,  mintha  nem volna  egyébre  való,  mint gyí-
kot  ölni.

GYTL,  elvont gyöke  gyilk  v.  gyilok,  (a régiek-
nél  gyalk,  gyolk)  főnévnek  és  származékainak,  s  ro-
kon  a  gyal  gyökkel  (gyalu  szóban) s  tol  szóval. V. ő.
GYAL  és  GYILOK.

GYILAK,  (gyil-ak)  fn.  tt.  gyilakot.  A  széke-
lyeknél  daganatos  nyavalya  szarvasmarhák  lábán.
Mint látszik, azonos gyilok  szóval

GYILK,  L GYILOK.
GYILKOL,  (gyil-k-ol)  áth.  m. gyükol-t.  Tulaj-

dónk. gyilokkal  öl,  megöl vagy  szúr, megszúr. Szé-
lesb ért. valamely  ölő fegyverrel,  eszközzel  törvény-
telenül  és  szándékosan  elveszi,  eloltja  más életét  A
rablók  fotttogatnak  ét  gyilkolnak.  Meggyilkolni,  ra-
katra  gyilkolni  ős  elfoglalt  várót  lakotaií.



1197  GYILKOLÁS—GYILKOSUL GYILOK—GYTfiES 1198

GYILKOLÁS,  (gyil-k-ol-ás)  fn.  tt.  gyilkolát-t,
tb.  —ok.  1)  Szoros  ért  gyilokkal  szúrás,  megölés.
2)  Akármiféle  fegyverrel  vagy  erőszakkal  végrehaj-
tott  öles.

GYILKOLÓ,  (gyil-k-ol-6)  mn. tt.  gyilkolá-t.  Aki
gyilkol,  vagy  amivel  gyilkolnak.  Utatokat  gyilkoló
rablék.  Gyilkoló  két,  fegyver.

GYILKOS,  (1),  (gyil-k-os)  mn. tt.  gyilkot-t  v.
—ál, tb. —a*.  1)  Gyilokkal  ellátott,  fegyverzett.
Gyilkol  kezet  emelni  valaki  ellen.  2)  Öldöklő, élet  el-
len  törő.  Gyilkot  rablók.  Gyilkos  haramiák.  3)  Átv.
ért  gonosz,  ártalmas,  káros,  egészséget  rontó.  Gyil-
kos  szándék,  akarat.  Gyilkot  ital.

GYILKOS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  gyilkot-t,
tb.  —ok. Személy, ki  gyilokkal  vagy  más  fegyverrel
vagy  halálokozó  eszközzel,  szerrel  szándékosan  öl
meg  valakit  Gyilkot  veteti  a  tolvajt  a  fogházba.
(Km.).  Apa-,  anya-, férj-,  né'-,  gyermek-,  tettvérgyil-
kot,  azaz  ki  apját,  anyját,  férjét  stb.  megöli.  Király-
gyilkot.  Bérgyilkos,  ki  bérben,  bizonyos  díjért öl,
gyilkol.  Nemzetgyilkos,  ám.  a  nemzet  függetlensége,
vagy  élete  ellen törekvő polgár.  Orgyilkos.  Öngyilkos.

GYILKOSÁN,  (gyil-k-os-an)  ih.  1)  Gyilokka*!
fegyverkezve,  ellátva.  Gyilkosán  jelent  meg  ellenségei
között.  2)  Gyilkos  módjára.  Gyilkosán  megrohanni
valakit.

GYILKOSBÉR,  (gyilkos-bér)  ősz.  fn.  Fogadott
gyilkosnak  tetteért adott vagy  igért  jutalom.

GYILKOSBÉRLÉS,  (gyilkos-bérlés)  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  valakit jutalom Ígérete m ellett gyil-
kolásra  felfogadnak.

GYILKOSDARÁZS,  (gyilkos-darázs)  ősz.  fn.
Darázshoz  hasonló  féreg,  mely  tojásait  a  hernyók
bőrébe  szúrja  be,  s  azok  ott kikelvén ,  a  hernyókat
megölik.  (Ichneumon).

GYILKOSKODÁS  ,  (gyil-k-os-kod-ás)  fn.  tt.
gyilkotkodát-t,  tb. —ok.  Ismételt,  többször  űzött, gya-
korlott  gyilkolás.

GYILKOSKODIK,  (gyil-k-os-kod-ik) k. m. gyil-
kotkod-tam,  —tál, —ott.  Gyilkolást  gyakorol, embe-
reket  öldös.

GYILKOSSÁG,  (gyil-k-os-ság)  fn.  tt.  gyilkos-
tág-ot.  Gyilkolás  által  elkövetett  gonosztctt.  Valakit
gyilkosságról  vádolni,  gyilkosság  miatt  halálra  ítélni.
Öszvetételei  : atyagyilkosság,  anyagyilkosság  ,  férj-,
n'ó-,  gyermek-,  testvérgyilkosság.  Bérgyilkosság.  Orgyil-
kosság.  Öngyilkosság.

GYILKOSSEGÉD,  (gyilkos-segéd) ősz. fn.  Sze-
mély ,  ki  valamely gyilkosság  elkövetésében  másnak
tanácscsal  vagy  tettel  segedelmet  nyújt.

GYILKOSTÁRS, (gyilkos-társ) ösz.fn. Személy,
ki  mással  vagy  másokkal  együtt,  czimborálva  viszi
véghez  a  gyilkolást,  nem csak  segélő,  hanem valósá-
gosan  működő  gyilkosczimbora.

GYILKOSUL, (gyil-k-os-ul)ih. Gyilkos gyanánt,
mint  gyilkos,  gyilkosképen,  gyilkoshoz  hasonlölag.
Valakit  gyilkosul  befogatni.  Gyilkosul  megtámadni
valakit.

GYILOK,  (1),  (gyil-ok,  régiesen  : dilk,  düoJc,
gyolk,  gyalk;  rokonságai  azokon  kívül,  melyek  gyal
gyök  alatt  megérintettek,  például  a  szanszkrit  dal
[vág,  hasít],  közelebbről  a  hellén  dolcor,  latin  dolon
[toros  bot],  telatn,  angol-szász  tholigen  [gyilkolni],  a
német  Dolch,  dán, svéd dóik,  lengyel, cseh tulich stb.);
hangugrató  főnév, tt.  gyilkot,  tb.  gyilkok.  1) Két  élű,
hegyes,  szúró  fegyver,  vagyis  tör,  melyet  rendesen
elrejtve  szokás  viselni,  vagy  véletlen  megtámadások
elleni  védszerül,  vagy  alattomos  öldöklés  biztosabb
végrehajthatása  végett.  Gyilokkal  látni  el  magát.
Gyilkot  rántani.  Gyilokkal  szúrni.  Gyilkot  döfni  valaki
szivébe.  2)  Átv.  ért  a  lónak  torkában  nőni  szokott
veszedelmes csomó.

GYILOK,  (2),  falu  Beregh  megyében  ; helyr.
Gyilok-on,  —rá, —rál.

GYIM,  a  gyom  főnévnek  kettőztetési,  vagyis
ikertársa  : gyimgyom.  Önállólag  nem ragoztatik ,  de
öszvetéve  lehet  mondani  :  gyimetgyomot,  gyimmel-
gyómmal  stb.  Mint  gyök  elékeriil  a  gyimésttden  táj-
szóban.

GYIMBOR,  (gyim-b-or)  fn.  tt  gyimbor-t,  tb.
—ok. Némely  fákon,  különösen  tölgyeken  termő  bo-
gyók,  melyek  főzés által lépesek,  azaz ragadósuk lesz-
nek , s  madárfogásra  különösen alkalmasak.  Jl/addr-
enyo,  madárlép.

GYÍMES, székely falu Felső-Csík székben; helyr.
Gyimes-én,  —re,  —röl.

GYÍMES BÜK,  székely  falu  Felső-Csík  szék-
ben ; helyr.  Gyímet-Btlk-ön,  —re,  —röl.  Hegy  ucve
is  ugyanott

GYIMÉSZ,  (gyftn-ész)  elvont  törzcök,  mely  a
gyimésztelen  tájszóban  él.  Értelme  voluti  :  gyituet
vagy  gyomot szed.

GYIMÉSZTELEN,  (gyim-ész-telen)  mn. tt.  gyi-
mésztelen-t,  tb.  —ék.  Élhetetlen, magával  jótehetct-
len,  gyámoltalau,  (ki  még  gyim  v.  gyoinczedésre sem
képes ?).  Kemcncsali  tájszó.

GYIMGYOM ,  (gyim-gyom)  költöztetett  vagyis
ikerszó.  Ragozása  kétféle;  vagy  külön-külön,  pl.
gyimmelgyommal,  gyimetgyomot,va.gy  csak  a  második-
hoz  járul  rag,  pl.  gyimgyommal,  gyimgyomot.  Értel-
me  :  haszontalan  vegyes  gyom,  gizgaz.  Átv.  ért.
gyimgyom  ember ,  ám.  hiábavaló , aljas  ,  söpredékféle
ember.

GYIMGYOMOS,  (gyim-gyomos)  költöztetett
melléknév.  Gyimgyommal  teljes,  behintett vagy  be-
nőtt , gizgazos.  Gyimgyomot  kert,  udvar.

GYIMÓT  v.  GYIMÓTH,  falu  Veszprém  me-
gyében; KIS —,  puszta  ugyanott;  helyr.  Gyimót-on,
— rá,  —ról.

GYIMÖLCS,  régies,  gyümölcs  helyett;  1. ezt.
GYINGYA,  1. DSINDSA.
GYIO,  palóczos  kiejtésü  szó ;  1. DJO.
GYÍRA,  1.  GÍRA.
GYIRES,  falvak  Bihar  megyében és  Erdélyben

Thorda  megyében ; helyr.  Gyiret-én,  —re, —röl.



1199 GYIBESZ—GYÓGYÁSZ GYÓGYÁSZAT—GYÓGYHATÁS  1200

GYIBESZ, 1. GYÉBESZ.

GYIBMÓT,  falu  Győr megyében; helyr.  Gyir-
mót-on,  —ró, —ról.

GYIBOK,  fáin  Temes  megyében;  helyr.  Gyi-
rok-on, —ró,  —ról.

GYTBÓKÚT,  1.  GIBÓKÚTA.

GYIBÓT  v.  GYIBÓTH,  HOBVÁTH—,  NÉ-
MET— , falvak  Soprony  megyében; helyr.  Gyirót-
on, —rá, —ról,

GYIBÖL, L GYEBÉL.

GYÍVA,  GYIVA,  fala  Esztergom  megyében ;
helyr.  Gyívd-n,  —rá, —ról.

GYIVÓ, palóczos  kiejtéssel  ám. dió.

GYÓ, gyökelem,  illetőleg  elvont  gyök, mely
megvan  a  gyóct,  gyógy,  gyónik  szókban  és  származé-
kaikban , valamint több  helynevekben.  Mind  hangra,
mind jelentésre  nézve  rokon, sőt azonos jó  (bonus)
melléknévvel, s megvan  a  németporoszosan  kiejtett
gut  (jiit)  szóban  is.  Dunán  túl,  különösen  Vas  és
Szála  megyékben rendesen  hallani : gye,  gyól  (jó,  jól
helyett)  Gyánoi  Gyanlcó  gyól  meggyárd,  gyól  meg-
hordozd  a  Gyutkát.  Sőt országos  divatnak  a  hajma,
jön, jöttté, jere  helyett:  hagyma,  gyön  v. gyün,  gyUn-
ni, gyűltem,  gyönte,  gyere stb.  A  székelyeknél  pedig
épen  gyavúl  ám.  javul, azaz  gyógyul,  és gyavtí =
javít, gyógyít;  a  honnan  az utóbbi gy  is  szintén  a  j
(=  v)  módosulatának  tekinthető, pl.  ja-v-úl  vagy
jó-v-M = jó-j-úl  =  gyó-gy-dl.  Ahol  öszvetételekben
a jobb hangzás  kívánja, az utóbbi gy  el  is maradhat-
na, pl.  gyógyiter  helyett  gyótter  szintén  helyes, de
jobbhangzásu  volna. V.  ö. GYÓGY.

GYÓCS,  1. GYOLCS.
GYÓD,  falu  Baranya  megyében; helyr.  Gyód-

on, —rá, —ról. Az erdélyi helynevekben  Gyógy-gyí
változott, mint Stüád-bó\  lett  : Snlágy,  Sonod-b&\  :
Somogy  stb.

GYÓGY, (1),  (gyó-ogy  v.  gyó-gy)  elavult  fn.
tt  gyógy-ot,  de él  még a  Gyógy  helynévben és  gyógy-
fürdő  régi  köz divata  szóban, újabb időben leginkább
öszvetételeknél  alkalmazzák.  Jelent  jó  egészségi  for-
dulatot , a nyavalya  és  betegség  után.  Az  orvosi ér-
telemben  vett  oura  kifejezésére  legalkalmasabb szó.
Gyógy  alá  venni a  beteget.  Gyógy  alatt  lenni.  A  gyó-
gyoí  elkezdeni, folytatni,  abbanhagyni.  A  sínai nyelv-
ben jó  ám. medicina, mederi, berbae  medicinales,  s a
héber  nyelvben Dili  ám. gyógyszer.

GYÓGY,  (2)',  ÁL—  v. ALSÓ—%  erdélyi  falu
Hunyad  megyében; FEL—  v.  FELSŐ—, Alsó-Fe-
jér  megyében;  HAVAS—  v.  FELHAVAS—,  szin-
tén  Alsó-Fejér  megyében ;  helyr.  Gyóyy-on  , —rá,
—ról. V.  ö.  GYÓD.

GYÓGYÁSZ,  (gyó-gy-ász)  fh.  tt  gyógyán-t,
tb. —ok.  Általán  személy, ki  a  megromlott egészsé-
get  bizonyos  szerekkel  vagy  móddal javítás ,alá ve-
szi.  KUlönösen,  tudományosan müveit,  s  kellő okle-
véllel  ellátott  személy,  ki  czélul  és kötelességfii  tiizte

ki  a  betegeket  orvosolni, gyógyítani.  Kői  Umeretü
nyelven  : orvot.

GYÓGYÁSZAT,  (gyó-gy-ász-at)  fn. tt  gyógyá-
ttat-ot.  Gyakorlati  működés,  mesterség, mely a be-
tegek  egészségének javításával,  visszaállításával  fog-
lalkodik.  Gyógyáttatot  fisnt,  gyakorolni.

GYÓGYÁSZATI,  (gyó-gy-ász-at-i)  mn. tt  gyó-
gydnati-t,  tb.  —ak. Gyógyászatot  illető,  ahhoz  tarto-
zó, arra  vonatkozó. Gyógydnatiügycttég.  Gyógyánaíi
nabályok, rendeletek.

GYÓGYÁ8ZKODIK,  (gyó-gy-ász-kod-ik) k. m.
gyógydttkod-tam,  —tál,  —ott. Mint gyógyász  műkö-
dik, azaz  betegeket gyógyít, megromlott egészségnek
gyógyításával  foglalkodik.

GYÓGYÁSZSÁG,  (gyó-gy-ász-ság)  L GYÓ-
GYÁSZAT.

GYÓGYBÁNÁS,  (gyógy-bánás) ősz.  fn.  A gyó-
gyásznak  sajátságos,  személyes  tulajdonságú  módja,
eljárása,  melyet  a  betegek  körül  követni  szokott.
Stelid,  engedékeny,  bitalomgerjetttS  vagy  ttigoni,
pontot,  hideg,  vitttatamtó  gyógybánát.  V. 6. GYÓGY-
MÓD.

GYÓGYBÁTPAN  , (gyógy-bát-tan)  ősz.  fn.  A
köz  egészségre  felügyelő  orvosi  rendőrség  v. bátor-
ság  tudománya. (Politia  medica).

GYÓGYCZÉL,  (gyógy-czél) ősz. fn.  Gyógyulási
v. gyógyítási  czél.

GYÓGYELV,  (gyógy-elv)  ősz.  fn. Elv, melyet
a gyógyász a betegségek orvoslásában követ, s melyre
gyógyítási eljárását  alapítja.

GYÓGYEBŐ,  (gyógy-erő) ősz.  fn.  A gyógysze-
rekben , pl.  füvekben,  ásványokban  stb.  létező  erő,
mely  az  egészség  visszaállítására  hathatósan  műkö-
dik.  GyógyerSuel  bíró  növények.

GYÓGYFOBBÁS  , (gyógy-forrás)  ősz. fn.  For-
rás  vagy  kút, melynek  vize gyógyerővel bír, mely
fürdőül  vagy  italul  használva  a  megromlott  egészsé-
gen javít

GYÓGYFÖBDÖ, 1. GYÓGYFÜBDŐ.

QYÓGYFÜ,  (gyógy-fü)  ősz.  fn.  Orvosi  vagy
gyógyerővel  bíró, gyógyszerül  szolgáló  fű.  Szélesebb
ért.  mindenféle gyógyerejü  növény.

GYÓGYFÜBDŐ,  (gyógy-fürdő)  ősz.  fn.  Álta-
lán,  mindenféle  fürdő, melynek  gyógy ereje van, vagy
melyet  valaki  gyógyulás  végett  használ.  Mettertéget,
folyóviá,  tavi,  tengeri  gyógyfürdő.  Különösen  termé-
szeti  ásványos  forrásvíz,  mely  kiválólag bizonyos be-
tegségek  ellen  ajánltatik.  Hevíti,  lavanyiiviti,  kenu,
tavat, vatai  stb.  gyógyfürdő.

GYÓGYHATÁLY, (gyógy-hatály) 1. GYÓGY-

HATÁS.

GYÓGYHATÁS,  (gyógy-hatás) őse.  fa.  Gyógy-
szerek  ,  v.  gyógyítás  sikere,  midőn a  beteg  egész-
sége  javul,  gyógyító  hatása,  működése  valamely
szernek.
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GYÓGYHATÁSOS,  (gyógy-hatásos)  ö«z.  mn.
Ami  gyógyhatással bír.

GYÓGYÍR,  (gyógy-ír) ősz. fn. Gyógyerejtt, gyó-
gyításra  használt  ír, azaz  kenőcs.

GYÓGYIBAT, (gyógy-irat) ősz.  fa.  Papírdarab,
melyre  a gyógyasz  bizonyos gyógyszerek  neveit  föl-
jegyzi,  s mely szerént azokat a gyógyszerészek  elké-
szítik.  (Recipe). Máskép  : gyógyrendelvény,  némelyek
szerént: vény,  (bevenni  T. csak  venni  való).

GYÓGYÍT, GYÓGYÍT, (gyó-gy-ít) Ath. m.  gyó-
gytí-ott,  htn.  —m  T. —ám. Beteget  vagy  betegséget
gyógy  alá vesz;  gyógyszerek  vagy  akármily  gyógy-
mód  Által  az  elromlott egészség  visszaAllitAsAn  mun-
kálkodik.  Vakot,  süketet,  tántdt, ankórott  gyógyítani.
Hurutot,  ideglátt,  görcsöket  gyógyítani.  Sterenetéten,
sikerrel  gyógyítani.  Hibásan,  oktalanul  gyógyítani.
Könnyű  tebet  ejteni,  de  nehé* gyógyítani.  Embert,  bar-
mot  gyógyítani.  Öszretételei  :  begyógyít;  a tebet,  vá-
gott,  tlSrétt  begyógyítani  ; felgyógytt,  ám.  a  fekvő  be-
teget  lábra  Állítja;  tígyógyít  :  nyavalyából,  ászkor-
ból, hideglAzból kigyógyítani; meggyógyít,  azaz egész-
ségessé tesz.

GYÓGYITAL,  (gyógy-ital)  ősz.  fa.  Általán,
gyógyszerfii  használt  mindenféle  ital.

GYÓGYÍTÁS, GYÓGYÍTÁS, (gyó-gy-ít-As)  fa.
tt. gyógytídt-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  Által  va-
lamely beteget vagy betegséget  gyógyítnak. V. ö. GYÓ-
GYÍT.

GYÓGYÍTHATATLAN, GYÓGYÍTHATAT-
LANSÁG, L GYÓGYÍTHATLAN, GYÓGYÍTHAT-
LANSÁG.

GYÓGYÍTHATLAN,  GYÓGYÍTHATLAN,
(gyó-gy-ít-hat-lan)  mn. tt  gyógyíthatlan-t,  tb.  —ok.
Amit  v.  akit  meggyógyítani  nem  lehet,  végképen
romlásnak  indult.  Gyógyíthatta*  rákfene,  bujakór.
Határozóilag  ám.  gyógyíthatlanul.

GYÓGYÍTHATLANSÁG  ,  (gyó-gy-ít-hat-lan-
ság)  fa.  tt  gyógytíhatlantdg-ot.  Állapot vagy  tulaj-
donság , melynél fogva  valamit gyógyítani, meggyó-
gyítani  nem lehet

GYÓGYÍTHATLANUL,  (gyó-gy-ít-hat-lan-nl)
ih. A  nélkül, hogy meg lehessen  gyógyítani.

GYÓGYÍTHATÓ,  GYÓGYÍTHATÓ,  (gyó-gy-
ít-hat-ó) mn. tt  gyógytíható-t.  l)  Aminek  vagy  kinek
romlott egészségét  gyógyszerek  Által javítani, vissza-
állítani  lehet.  Gyógyítható  ttemek.  Gyógyítható  bénák.
2)  Amit  gyógyszerek  Által  el lehet  fizni.  Gyógyítható
Túdeglelét,  görcsök.

GYÓGYITHATÓLAG,  (gyó-gy-it-hat-ó-lag)  ih.
Oly  módon vagy  oly  állapotban, melyben a (gyógyí-
tás  eszközölhető.

GYÓGYEENÖCS, (gyógy-kenőcs) ősz. fa. 1.
GYÓGYÍR.

GYÓGYKÜT, (gyógy-kűt) ősz. fa. L GYÓGY-
FORRÁS.

GYÓGYMÓD, (gyógy-mód) ősz.  fa.  Mód vagy
módszer, melyet a gyógyász  a betegségek  gyógyitA-

AKAD.  MAÖT  8ZÓTÍB.  II.  KOT.

sában követ  Ámolygó  gyógymód,  midőn  lassan, von-
tatva  lát  dolgához; anyagváltoztató, midőn  majd  egy,
majd  máé  anyagot vesz  fel gyógyalapul;  hánytató;
hathajtó;  lobellenet  stb.  gyógymód.  Ide  tartoznak
az  elvkfilönbségi  módszerek  : hasonszenvi,  eüenttenvi
gyógymód,  melyek  inkább  gyógyrendszereknek  mond-
hatók.

GYÓGYMÜ, (gyógy-mü) ősz.  fa.  Mtt vagy mun-
ka, melyet a gyógyász  mint olyan visz véghez,  vagy
a gyógyszerek  sikere,  eredménye.  Ét  a  te gyógy mü-
ved,  hogy  nememről  elveszett  a  hályog.

GYÓGYMÜVÉSZ,  (gyógy-müvész)  ősz.  fa.  A
gyógyításban  különösen  jártas,  szerencsés.  (Heil-
künstler). Szélest) ért  gyógyász.

GYÓGYNÖVÉNY,  (gyógy-növény)  ősz. fa. Nö-
vény , melyet  gyógyerővel  v.  orvosi  erővel bírónak
tartanak  vagy  tapasztaltak.

GYÓGYOKTATÁS,  (gyógy-oktatas)  ősz.  fa.
Oktatás a gyógytudományi  ismeretekre.

GYÓGYPOR,  (gyógy-por) ősz.  fn.  Porrá  tört,
zúzott, porul  beadott,  bevett  gyógyszer.

GYÓGYRENDELVÉNY,  (gyógy-rendelvény)
ősz.  fa.  1. GYÓGYHtAT.

GYÓGYSZER,  (gyógy-szér)  ősi.  fa.  Általán,
mindenféle  szer, mely  külső,  belső  betegségek  ellen
használtatik.  Termésteti,  mesterséget,  babonái  gyógy-
sttrek.  Állati, növényi,  ásványi  orseágból  való  gyógy-
sterek. Talán  könnyebb és  szelídebb  kimondásu vol-
na : gyóster,  minden  származékaiban és öszvetételei-
ben. V.  ö. GYÓ.

GYÓGYSZERÁR,  (gyógy-szér-ár)  ősz.  fa.  A
gyógybáttan  szabályai  szerént  meghatározott  Ara
azon  szereknek, melyek a rendesett  gyógyszertárak-
ban  árnltatnak.

GYÓGYSZÉRÁRKÖNYV,  (gyógy-szér-Ar-könyv)
őz.  fa.  A  rendezett gyógyszertárakban  találtató  sze-
rek  meghatározott  árának  sorozata,  lajstroma, jegy-
zéke.

GYÓGYSZÉRÁRSZABÁS,  (gyógy-szér-Ar-sza-
bás)  ősz.  fa. Árszabás,  mely szerént  a  gyógyszerek
Ara  meghatároztalak. Külön  írni  czélszerfibb  : gyógy-
szerek  árszabása.

GYÓGYSZÉRÁRÜS,  (gyógy-szér-árus)  ősz.  fa.
Ki  gyógyszereket  Árul,  kinek  gyógyszertára  van.
Különbözik  némileg : gyógytterés*,  v. ö. ezt

GYÓGYSZERES,  (1),  (gyógyszeres)  mn.  tt
gyógysterés-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  1) Gyógyszerrel el-
látott, bővelkedő, megrakott,  megtöltött  Gyógysteres
bolt.  Gyógyszerét  edények,  Üvegek.  2)  Gyógyszerrel
vegyitett, elkészített  Gyógyt*eret  italok, vítek.

GYÓGYSZERES,  (2),  (mint föntebb)  fa.  tt.
gyógyttérct-t,  tb.  —eTt. Gyógyszerekkel bánó,  gyógy-
szereket  készítő  egyén.  (Subjectum).

GYÓGYSZÉRÉSINAS,  (gyógy-szérés-inas) ősz.
fa.  Növendék,  ki  a  gyógyszerek  készítésében gyako-
rolja  magát

GYÓGYSZÉRÉSLEGÉNY  ,  (gyógy-szérés-le-
gény)  ősz.  fa.  Dolgozó  személy  a  gyógyszertárak-
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bán ,  ki a nyers gyógyszerek  idomitásában, készíté-
sében  segédkezeket  nyújt ,  ki  a gyógyszereket  töri,
olvasztja  stb.  (Laborant).

GYÓGYSZERÉSZ,  (gyógy-szérész)  ősz.  fn.
Gyógyszertár  tulajdonosa.  Szélesb  ért.  ki  a gyógy-
szerek  készítését  tudományos  rendszerben  tanulta,
vagy jelenleg  tanulja.  Oklevelet  gyógyuerét*.

GYÓGYSZERÉSZET, (gyógy-szérészet)  5sz. fii.
1. GYÓGYSZÉRÉSZ3ÉG.

GYÓGYSZÉRÉSZSÉG,  (gyógy-szérészség) ősz.
fn.  Gyógyszerészi  mesterség,  foglalkod&s.

GYÓGYSZERÉSZTAN, GYÓGYSZERÉSZTU-
DOMÁNY , (gyógy-szerész-tan  v. -tudomány) ősz. fa.
Tudomány ,  mely a gyógyszerek  rendszeres  ismerte-
tését  tárgyazza.

GYÓGYSZERKÖNYV,  (gyógy-szér-könyv) ős*.
fn.  Gyógyszerarnsok  könyve ,  melybe  a  megrendelt
és kiadott  gyógyszereket  araikkal  együtt  feljegyzik.

GYÓGYSZÉRLÁDIKA  ,  (gyógy-szér-ládika)
ősz.  fn.  Ládika  vagy fiókocska , melyben gyógysze-
reket  tartanak.

GYÓGYSZÉRMILLYE  ,  (gyógy-szér-millye)
ősz.  fii.  Gyógyszerek  tartására  való  millye.  V.  S.
MILLYE.

GYÓGYSZERSZEKRÉNYRE  ,  (gyógy-szér-
szekrényke)  ősz.  fn.  Szekrényke ,  melyben  gyógy-
szert  tartanak.

GYÓGYSZERTAN,  (gyógy-szér-tan)  ősz.  fn.
Tan,  melyben  a  gyógyszerek  tudományosan  adat-
nak  elé.

GYÓGYSZERTÁR,  (gyógy-szér-tár)  ősz.  fn.
Részint  kész gy >gyszerekkel,  részint gyógyanyagok-
kal  ellátott ,  és  illően  rendezett bolt ,  melynek  áruit
gyógyszeresek  kezelik , és  adjak  ki. A  két r  miatt is
talán  szelídebben  hangzanak  :  gyógynerbolt  ,  vagy
csak  : gyónerbdí.  V. ö. GYÓ.

GYÓGYSZÉRTÁROS ,  (gyógy-szér-táros)  ősz.
fn.  Gyógyszertár  tulajdonosa ;  gyógyszertárt  kezelő,
gyógyszerész.  V.  ö. GYÓGYSZERTÁR.

GYÓGYS/ÉRÜVEG,  (gyógy-szér-üveg) ősz. fn.
Mindenféle  üveg,  melyben  gyógyszerek  tartatnak,
vagy  használatul kiadatnak.  •

GYÓGYTAN,  (gyógy-tan) ősz.  fn.  Szélesb  ért.
orvosi  tudomány  egész  kiterjedésében  véve.  Szorosb
ért. a  betegségek  orvoslása  módját  tárgyazó ismere-
tek  rendszere.  (Therapia).

GYÓGYTANÁCS,  (gyógy-tanács)  ősz. fn. Több
orvosok  tanácskozása  valamely  súlyosabb  beteg  álla-
pota  és  gyógyítási  módja  fölött

GYÓGYTANÁR,  (gyógy-tanár)  ősz.  fn.  Ki  a
gyógytan  körébe  tartozó tanulmányokból,  vagy  azok
egyes ágiból  leczkéket, oktatásokat ad. Különbözik :

GYÓGYTANI,  (gyógy-tani)  ősz.  mn.  Gyógy-
tant  illető,  ahhoz  tartozó, arra vonatkozó, abból való,
stb.  Gyógyíani  laptuttoUttok,  kítérletek,  oktatótok.

GYÓGYTÁR,  (gyógy-tár)  ősz.  fn.  Némelyek
használni  kezdték  a  nem  igen  kellemesen  hangzó

l  gyógyttertár  helyett,  de  szigorán  véve hibásan,  mert
gyógytár  tulajdonképen  annyit  tenne,  mint  egész-
ségnek ,  gyógyulásnak  tára.  V.  ö. GYÓ,  GYÓGY-
SZERTÁR.

GYÓGYTUDOMÁNY,  (gyógy-tudomány)  ősz.
fn.  Általán  mindazon  ismeretek  rendszere,  melyek-
nek  kitűzött  végczélja  a betegségeket  megismerni, és
megorvoslani.  (Scienlia  medica).

GYÓGYTUDOR,  (gyógy-tudor)  ősz.  fn.  Sze-
mély ,  ki  az illető gyógytndományi  tanulmányokból
a  szoros  vizsgálatot  kiáltván,  elégséges  elméleti,  és
némileg gyakorlati  ösmereteinek  nyilvános  tanujeleit
adta,  s  ez  iránt egyetemi  oklevéllel  bír,  orvostudor.
(Medicináé  doctor).

GYÓGYTUDORI,  (gyógy-tndori)  ősz.  mn.
Gyógytudort  illető, arra vonatkozó. Gyógytudori  mű-
gálát, oklevél.

GYÓGYTÜDORSÁG,  (gyógy-tndorság)  ösz.fh.
Jog,  minőség,  melylyel  az okleveles gyógyász  bír.
V.  ö.  GYÓGYTUDOR.

GYÓGYUL,  GYÓGYUL,  (gy*-gy-űl) önh. m.
gyógyul-t.  A  megbomlott egészség jóra  fordul,  éppé
kezd  lenni. Gyógyul  a  teb.  Gyógyulnak  a betegek.  Né-
mely  betegiég  magától  i» meggyógyul.  Nagy  nyavalyá-
ból  gyógyultam  K.  Hotnu  félevét  után felgyógyult.  Se-
bei  begyógyultat.  Ha  begyógyul  i*  a teb,  de  megma-
rad  a  helye.  (Km.).

GYÓGYULÁS,  (gyó-gy-nl-ás)  fn. tt  gyógyu-
lát-t, tb.  —ok.  Állapot,  midőn a betegség szűnik,  s
az  elvesztett  egészség  visszatér.

GYÓGYULATLAN, GYÓGYULATLAN, (gyó-
gy-dl-atlan)  mn. tt, gyágyulatlan-t,  tb.  —öt.  Folyto-
nosan  beteg,  kinek egészsége nem javul.  Határozói-
lag  ám.  gyógynlatlannl.

GYÓGYÚLATL ANÜL, GYÓGYULATLANUL,
(gyó-gy-űl-atlan-nl)  ih.  Beteg  állapotban,  a  nélkül
hogy  megromlott egészsége javult  volna.  Gyógyulat-
lanul  kimenni a kórhátból.

'GYÓGYULGAT,  (gyó-gy-ul-gat) gyak. önh. m.
gyógyuló; al-tam,  —tál, —ott. Lassan-lassan  gyógyul,
egészsége  apródonként javul.

GYÓGYULHATLAK,  (gyó-gy-ul-hat-lan) mn.
tt  gyógyulhatlan-t,  tb. —ok. Kinek vagy  minek egész-
sége, épsége vissza  nem térhet  Gyógytdhatían  anhf-
rőt.  Gyógyulhattam  rákfene.  Határozóilag  ám.  gyó-
gynlhatlanul.

GYÓGYULHATLANSÁG,  (gyó-gy-ul-hat-lan-
ság)  fn. tt  gyógyulhatlaruág-et.  Betegnek  vagy  be-
tegségnek  állapota, vagy  tulajdonsága,  melynél fogva
épségét, egészségét  visszakapni  nem képes.

GYÓGYULHATLANUL,(gyó-gy-ul-hat-l»n-ul)
ih.  A  nélkül,  hogy  elromlott  egészsége, ép  állapota
visszatérhetne.

GYÓGYULHATÓ,  (gyó-gy-ul-bat-ó)  mn.  tt
gyógyulhatót.  Akinek  vagy  aminek  elromlott egész-
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sége  ép állapotra visszatérhet.  Gyógyulható  lázbeteg.
Gyógyulható  ctonttörét.

GYÓGYULHATÓLAG  ,  (gyó-gy-ul-hat-ó-lag)
ih.  Gyógyulható  módon,  gyógyulható  állapotban.

GYÓGYVENDÉG,  (gyógy-vendég)  ősz.  fa.  Va-
lamely  gyógyhelyen,  gyógyintézetben,  gyógyfürdő-
ben ,  megromlott  egészség  ápolása  és  visszaállítása
végett,  ideigleu  tartózkodó  idegen.  Pöstyéni,  füredi,
budai,  trencténi  gyógyvendégek.

GYÓGYVÍZ,  (gyógy-víz) ősz.  fn.  Általán min-
denféle  víz, mely italul vagy fürdőül használva, gyógy-
erővel  bír.  Hazánknak  igen  sok  gyógyvizei  vannak.
Hideg,  hév, savanyú,  kénét,  tavas,  vasas  stb.  gyógy-
vizek.

GYÓGYVÍZORVOSLÁS,  (gyógyvíz-orvoslás)
ősz.  fa.  Gyógyvíz  használata,  akár  ital,  akár  fürdő-
ként,  valamely  betegség  gyógyítása  végett.

GYOHONIK,  tájdivatos,  gyónik  helyett;  L  ezt.
GYOJT, régies,  a  mai  gyújt  helyett;  1. ezt.
GYOJTOKÁNY,  (gyu-it-ok-a-any)  fn.  tt.  gyoj-

tokdny-t,  tb.  —öt.  A Góry-codexben valamely  gyújtó
azer.  „Az  agya  velejét  néminemű  gyojtokánynyal
meggerjesztik."

GYOJTOMÁNY,  (gyo-ít-om-ány)  fn.  tt.  gyojio-
mdny-t,  tb.  —ok.  Sz.  Krisztina  életében  ám.  gyú-
ladás.

GYÓL,  GYÓLADstb.  régies  alakok.pl. a Pesti
Gábor  meséiben,  gyűl,  gyulád  helyett  L.  ezeket.

GYOLCS,  (gyo-l-cs)  fn.  tt.  gyolct-ot.  Eredetileg
vagy  gyóos  (gyó-ocs),  t. i. az  l  betű  úgy csúszott bele,
mint  a  csók, szőke,  gyümöce,  kenőcs stb.  szókból  tijdi-
vatosan  lett  csőik,  ttölke,  gyümölcs,  kenőiét;  és gyöke
szintén  a  meglágyított  jó  (jó-ocs  ám.  jó  szer,  finom
szer,  v.  ö. GYÓ és  GY  betű),  vagy  más  származta-
tással , a  mennyiben  legfehérebb  vászonszövet, roko-
nítható  a  fehéret  jelentő  hol  gyökkel: holos, (fehéres)
= hols = holcs = gyolcs.  Egyébiránt  illirül  gyolgy,
gyolcs,  románul  zsolze,  oroszul  cholszt.  Jelent  finom,
fehér  vásznat,  különösen  lenből vagy  gyapotból  szö-
vöttet.  Üngnek  való  gyolcs.  Patyolat  gyolcs.  Mellék-
névül  ain.  gyolcsból  való,  gyolcsból  készült  Gyolcs
lepedő,  gyolcs  üng.

„Gyolcs  az üogöm,  gyolc* a  gatyám,
Sári  búgom  vigyáz  rcám."

Népd.

GYOLCSÁRU,  (gyolcs-áru)  ősz.  fn.  Gyolcspor-
téka,  eladni  való gyolcs.

GYOLCSÁRULÁS ,  (gyolcs-árulás)  ősz.  fa.  1)
Cselekvés , foglalkodás,  midőn valaki  gyolcsot  árul.
2)  Kalmárbolt,  melyben gyolcsot  árulnak.

GYOLCSÁRUS,  (gyolcs-árus)  ősz.  fn.  Kalmár,
ki  gyolcsféle  kelméket árul.

GYOLCSGATYA, (gyolcg-gatya) ősz. fa. Gyolcs-
ból  készült  gatya.

GYOLCSING , (gyolcs-ing)  ősz.  fn.  Gyolcsból
készült  ing.

GYOLCSKERESKÉDÉS,  (gyolcs-kereskedés)
ősz.  fn.  Kereskedés,  melyet  valaki  gyolcsportékák-
kal  űz.  Vétetik  gyolcstár  vagy  gyolcsbolt  helyett  is.

GYOLCSKERESKÉDÖ,  (gyolcs-kereskedő) ősz.
fű.  Személy,  kalmár,  ki  gyolcscsal kereskedést  űz.

GYOLCSLEPEDÖ,  (gyolcs-lepedő)  ősz.  fű.
Lepedő,  melynek  kelméje  gyolcsból  van.  V.  ö. LE-
PEDŐ.

GYOLCSNEMÜ,  (gyolcs-nemű)  ősz.  mn.  és  fa.
Gyolcsportéka, gyolcsszövet,  gyolcskelme.  Gyolcsne-
müekkel  kereskedni.

GYOLCSOS,  (1),  (gyo-1-cs-os) mn. tt  gyoletot-t
v.  — at,Ü>.  —dk.  Gyolcscsal  bővelkedő, ellátott,
kereskedő.  Gyolcsot  bolt.  Gyolcsot  tót.  Árvavármegyei
gyolcsot  tótok.

GYOLCSOS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  gyol-
csot-1,  tb.  —ok. Kalmár,  ki  gyolcsot  árul.

GYOLCSÖLTÖZÉK,  (gyolcs-öltözék)  ősz.  fa.
Gyolcsból  készült  öltözék.

GYOLCSPENDELY,  (gyolcs-pendely)  ősz.  fa.
Gyolcsból  készült  pendely.

GYOLCSPORTÉKA  , (gyolcs-portéka) ősz.  fa.
1. GYOLCSÁRU.

GYOLCSRUHA,  (gyolcs-ruha)  ősz.  fa.  1)
Gyolcsból  varrt  fehérruha,  pl.  üng.  2)  Női hosszú
ruha  gyolcsból.  3) Darab,  folt,  mely gyolcsszövetből
van  kimetszve,  szakítva  stb.  Gyolctmhával  bekötni
a  sebet.

GYOLK,  régies,  1.  GYILK.
GYOLKOS , GYOLKOSSÁG, régies  szók, pl.

a  Tatrosi  codexben.a  mai gyilkos,  gyilkosság  helyett.
L.  ezeket.

GYOM,  l)  elvont gyök.  Vékony  hangon  gyom,
innen  gyomoszol  vagy  gyömöszöl.  Rokon  vele  a  gom
göm,  (gomoly göinöly),  csőm  csőm,  (csomoszol csömö-
szöl),  töm, s  belőle származik  gyomor.  Eredeti  jelen-
tése  :  valamely  öszvebouyolodott, csomóvá, gömbbé
alakúit  test.  Innen  2)  mint  önálló  gyök  és  főnév  je-
lentése  gizgaz,  burján,  öszvevissza  nőtt  haszontalan
növény.  Molnár Albert  értelmezése  szeréut  :  conge-
ries  vilium,  üt  noxiarum herbarum ; tt.  gyomot.  Sok
esőben  megterem  a  gyom.  Vetését,  Oltetményeit  fölverte
a  gyom.  Elbújni  a  gyomban.  Hallgat,  mint  tyúk  a
gyomban.  (Km.)  Kitépni,  kiirtani  a  gyomot.  Gyim-
gyom.

GYOM, NAGY—, puszta  Veszprém  megyében;
helyr.  Gyom-ön,  —rá, —ról.

GYOMA,  mezőváros Békés  megyében  ;  helyr.
Gyomá-n, —rá,  —ról.

GYOMAMARÁNT,  (gyom  amaránt)  ősz.  fa.  Ál
vagy  fatlyu  amaránt;  amarántboz  hasonló  vad nö-
vényfaj.

GYOMÁSZOL,  (gyom-ász-ol)  áth.  m.  gyomd-
szol-t.  Győrvidéki  tájszó  a  szokottabb  gyömöszöl,  gyö-
möszöl  helyett  V.  ö. GYOM, elv.  gyök.

GYOMATAG,  (gyom-at-ag)  fn.  tt  gyoinatagot.
A  székelyeknél  ám.  gyonmÖUe  hely.  (Kriza J.). Arra

7G»
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nézve szolgál  ritka  például,  hogy  az  atag  képző név-
hez is járni, legalább  mai napság gyom törzset igeként
nem  használjuk.

GYOMFÖDÉL,  (gyom-födél)  ősz.  fn.  Gyim-
gyomból, gizgaiból  álló  födél.  Putrihoz  gyomfödél  il-
lik.  Gunyhóra  gyomfSdelet  rakni.

GYOMLA,  (gyom-ol-a v. gyom-la) elvont törzs,
melyből  gyomlál  ige  és  származékai  erednek.  V. ö.
GYOMLÁL.

GYOMLÁL,  (gyom-1-al) áth. m.  gyomUU-t. Gyo-
mot írt, kitépdel,  kiszakgat; a földet vagy véleményt
megtisztítja  a  gyomtól.  Nehét  a  konkolyt  tSvuttil  ki-
gyomlálni.  (Km.)  Meggyomlálni  a mákot,  azaz  mák
közöl  kitépni  a  gyomot.  Kertet, kukoriaaföldct  gyom-
lálni.

GYOMLÁLÁS,  (gyom-la-al-ás)  fa. tt  gyomlá-
lát-t,  tb.  —ói. Gyomnak kiirtása, kilépése,  kiszak-
gatása.

GYOMLÁLAT,  (gyom-la-al-at)  fia.  tt  gyomlá-
lat-ot.  Gyomlális  véghezvitele.  Gyomlált holmi.

GYOMLÁLÓ,  (gyom-la-al-ó)  fa.  tt.  gyomláló-t.
Monkás, napszámos, ki  gyomot irt,  szakgat, ki  a föl-
det , véleményt  megtisztítja  a gyomtól.  Melléknévül
ám. mivel a gyomot  irtják.  Gyomláló vas, kis  kapa.

GYOMOR,  (gyom-ó*)  hangugrató  fa.  tt.  gyom-
rot  v.  gyomorí,  tb. gyomrok.  Az  állati  testekben  levő,
különösen  a  hasüregben  fekvő  s  bőrtömlőhöz  némi-
leg  hasonló belrész, mely  a  lenyelt  eledeleket  ma-
gába  veszi  és  megemészti, azaz  tápszerré  változtatja,
a  többi  használhatlan  salakot  pedig a végbélen  kita-
karítja.  A  kérődző  állatoknak  négyes  gyomrok  van.
A  madarak  gyomrát  különösen  nevezik  lút-nak, (a
dunai  vidéken) vagy  cticd-uak  (a  tiszai vidéken). Szé-
lesebb  ért  a  gyomor tája  is, azaz  a  has környéke,
gyomornak  mondatik.  Erőt  vagy  gyönge  gyomor.
Émelygős  gyomor.  Teli  vagy  űrét  gyomor.  Jó  gyomra
van, azaz jól  emészt; átv.  ért  sokat  eltűr,  elnyög.
Gyomrát  megterhelni.  Éh  gyomor.  Éh  gyomorra  bort
inni.  Gyomra fáj  a  betegnek,  »fogát  húaa.  (Km.).
Átv.  ért.  föld  gyomra,  ám.  föld  belseje.  Nem honnál
a*  arany  míg  a föld  gyomrában hever.  (Km.)  Gyom-
romból  gyűlölöm  öt,  ám.  telkemből,  szivem  belsejé-
ből, vagyis  fölkeveredik  a  gyomrom, ha  látom.  V.  5.
GYOM, elv.  gyök.

GYOMORAJ,  (gyomor-aj)  ősz.  fn.  A  gyomor-
nak  felső  nyilasa, (ajaka)  melyen  az  étel  ital  be-
lemegy.

GYOMORBAJ,  (gyomor-baj)  ősz.  fn.  Általános
nevezete mindenféle fájdalomnak^nehézségnek, émely-
gésnek, görcsnek  stb.  mely a gyomorra  kellemetlenül
hat, vagy  melyet a  gyomor okoz.

GYOMORBALZAM,  GYOMORBALZSAM,
(gyomor-balzam  v.  -balzsam)  ősz. fn. Balzsam,  mely-
lyel  a  gyomor táját  szokás  bekenni,  hogy  általa  a
gyomor  erősödjék,  s  emésztő ereje  előmozdíttassék.
Ilyen  pl.  az úgynevezett  muskátolaj.

GYOMORBÉLLOB,  (gyomor-bél-lob)  ős*,  fn.
A  gyomornak  és bélnek  kór  állapota,  midőn  gynla-
dásban  van.

GYOMORBOR, (gyomor-bor) ősz.  fa.  Szeszes,
tüzes,  erős  vagy  gyomorerősítő  szerekkel  vegyí-
tett  bor.

GYOMORCSÉPPEK,  (gyomor-cséppék)  ősz.
többes  fn.  Folyó  alakban  készített gyógyszer,  beteg
vagy  gyönge  gyomor  megerősítésére.

GYOMORCSUK,  (gyomor-csök) ősz. fn. A gyo-
mornak  alsó  nyiladéka,  melyen  a  megemésztett  ele-
delek  kitakarodnak.

GYOMORDAG,  (gyomor-dag) ősz.  fa.  Rendkí-
vüli  vagy  természet  elleni  kiterjedése  a  gyomornak,
mely  kiváltképen  az  oda  szóróit  szelektől  szár-
mazik.

GYOMORDAGANAT,  (gyomor-daganat)  ősz.
fa.  L GYOMORDAG.

GYOMORÉGÉS,  (gyomor-égés)  ősz.  fa.  Üsd :
ZAHA.

GYOMORÉMÉLYGÉS,  (gyomor-émelygés) ősz.
fn.  székelyesen  : gomolygdt.  L.  ÉMELYGÉS.

GYOMORÉMÉLYGETÖ,  (gyomor-émélygető)
ősz.  mn. Ami  a  gyomort  háborítja,  felzavarja;  undo-
rító,  hányásra, okádásra  ingerlő.

GYOMOREMÉSZTÉS,  (gyomor-emésztés)  ősz.
fn.  A  gyomor működése,  mely által  a  bevett  elede-
lekből  a  tápláló  részeket elválasztja,  a  salakot pedig
kitakarítja.

GYOMORÉR,  (gyomor-ér)  ősz.  fn.  A  gyomor
körül  és  gyomron keresztül  fotó  különféle erek. (Ve-
nae gastricae).

GYOMORERÖSÍTÉS,  (gyomor-erősítés)  ősz.
fa.  A  gyomor  emésztő erejének  bizonyos  gyógysze-
rek  általi  elősegítése,  megedzése.

GYOMORERÖ3ÍTÖ,  (gyomor-erősítő) ősz. mn.
Mi  a  gyomor  emésztő erejét  elősegíti, megedzi.  Gyo-
morerSstíö  gyógysterek,  cseppek,  labdacsok.

GYOMORFÁJÁS,  (gyomor-fájás)  ősz.  fa.  Kel-
lemetlen  érzés  a  gyomorban,  vagy  gyomor  körül,
melyet  görcsök,  dugulások,  szelek,  hűtések  stb.
okoznak.

GYOMORFÁJÓ,  (gyomor-fájó)  ősi.  mn.  Ki
gyomorfájásban  szenved.  V. ő.  GYOMORFÁJÁS.

GYOMORFEJ,  (gyomor-fej)  ősz.  fa.  L  SZÍV-
GÖDÖR.

GYOMORGÖRCS,  (gyomor-görcs)  Csikaró  faj-
dalom,  mely  a gyomrot  öszvehúzza.  V.  ö.  GÖRCS.

GYOMORGYÖNGESÉG,  (gyomor-győngeség)
ősz.  fa.  Gyomor kórállapota, midőn nem bír  elegendő
emésztő  erővel, minél  fogva  rendszerént  undorodik
az  ételektől.

l  GYOMORGYÚLADÁS,  (gyomor-gyoladás) ősz.
i  fn.  Gyúladásféle  bántalom a  gyomorban.
l  GYOMORHÉV,  (gyomor-hév)  ősz.  fn.  Kelle-
1  metlen, égető  érzés a  torokban,  mely  némely ételek-
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tői  éa  italoktól,  különösen  savanyúktól  szokott  ered-
ni.  Máskép  :  mellégetég  v.  zaha.

GYOMORHÜLÉS,  (gyomor-hűlés)  ÖBZ.  fn.  Kó-
ros  állapot,  midőn  a  gyomor  meghűl,  melyből gör-
csök ,  hasmenések,  s  többféle  gyomorbajok  ered-
hetnek.

GYOMORKEPE,  (gyomor-kefe)  ősz.  fn.  Kefe
alakú  sebészi  eszköz, a  torokban  akadt  idegen testek
elhárítására  és  a  gyomor  kitisztítására.

GYOMORKOR,  (gyomor-köh)  1.  GYOMORKÖ-
HÖGÉS.

GYOMORKÖHÖGÉS,  (gyomor-köhögés)  ősz.
fn.  Köhögés,  mely  a  gyomornak  vagy  gyomor  szájá-
nak  csiklandozásából  ered.

GYOMORLABDACS,  (gyomor-labdacs)  ősz.
fn.  Labdacsformában  készített  gyógyszer  a  gyomor-
bajok  ellen.  V.  ö.  LABDACS.

GYOMORLÁZ,  (gyomor-láz)  ősz.  fn.  Fejfájás-
sal  járó  láz,  melynek  alapja  az  ételek,  italok  által
megromlott, vagy  nyálkás  gyomorban  fekszik.

GYOMORLÉL,  (gyomor-léi)  ősz.  fn.  Gyomor-
erősítő  léi,  vagyis  hathatós  erejű  szeszes  cseppek.

GYOMORLOB,  (gyomor-lob)  ősz.  fn.  1. GYO-
MORGYÚLADÁS.

GYOMORMENÉS,  szokottabban  1.  HASME-
NÉS.

GYOMORMETSZÉS,  (gyomor-metszés) ősz.  fn.
A  gyomornak  orvoslás  végett  metsző  sebészeszközök
által  felnyitása.

GYOMORNEDV,  (gyomor-nedv) ősz.  fn.  Álta-
lán  nedvek,  melyeket  a  gyomor  az  eledelekből  elvá-
laszt.  Különösen azon  nedv,  mely  a gyomornak  belső
oldalait  nyirkosán  tartja.  (Liquor  gastricus).

GYOMORNYIT,  (gyomor-nyit)  ősz.  fn.  Nyilas,
melyen  az  ételek  és  italok  a  gyomorba  mennek, va-
lamint  azon  alsó  nyilas  is,  melyen a  megemésztett
eledelek  salakja  kitakarodik.  Felső  gyomornyit.  Alsó
gyomornyit.

GYOMORNYOMÁS,  (gyomor-nyomás)  ősz.  fn.
Fájdalom  a  felső  v.  balsó  gyomornyiton,  mely  kelle-
metlen  nyomással  jelenkezik  , s  nem egyéb , mint a
gyomornyitnak  görcsös  állapota.

GYOMOROLTÓ ,  (gyomor-oltó)  ősz.  fn.  Fiatal
szopós  állatok,  pl.  bárányok,  borjúk gyomrában meg-
alutt  tej, melyet megöletésök után  ki  szoktak  venni,  s
vele  édestejet  oltani,  s  ezt  aztán  oltott  tej-nek,  néhutt
tsendiczé-nek  hívják.

GYOMORPOR,  (gyomor-por)  ősz.  fn.  Poralak-
ban  készített  gyógyszer,  a  gyomorban  ÖBZ vegyül t
nyalka kitisztítására, vagy  az  elgyöngült  gyomor  erő-
sítésére.

GYOMORRÁGÁS,  (gyomor-rágás) ősz.  fn.  Kel-
lemetlen  érzés  a  gyomorban,  mintha  valami  rágód-
nék  rajta.  Néhutt máskép  :  cripkedét,  cripedés,  csilca-
rát,  hairágát.

GYOMORRÁK,  (gyomor-rák)  ősz.  fn.  Gyomor-
ban  kifejlett  rákfene.  (Carcinoma  ventriculi).

GYOMORREPEDÉS,  (gyomor-repedés)  ősz.  fn.
A  gyomor  falainak  szétválása,  szétnyílása.

GYOMORSÁR,  (gyomor-sár)  ősz.  fa.  A  gyo-
morban  rósz  emésztés  miatt  képződő  vagy  képződött
Bárféle  anyag.

GYOMORSAV,  (gyomor-sav)  ősz.  fn.  Sav, mely
a  gyomorban  képződik.

GYOMORSÉRV,  (gyomor-sérv)  ősz.  fn.  A gyo-
mor  egy  részét  magában  foglaló  sérv,  vagyis  sérült-
ség.  V.  ö. SÉRV,  SÉRÜLÉS.

GYOMORSZÁJ,  (gyomor-száj)  ősz.  fa.  1. GYO-
MORAJ.

GYOMORSZÉR,  (gyomor-szer)  ősz.  fn. Minden-
féle  gyógyszerek,  pl.  porok,  labdacsok  , cseppek  stb.
melyeket  a  gyomorbajok  ellen  szokás  használni.

GYOMORSZESZ,  (gyomor-szesz)  ősz.  fn.  lásd:
GYOMORLÉL.

GYOMORSZIVATYÚ,  (gyomor-szívatyú)  ősz.
fn.  Szivatyú,  a  gyomorban  öszvegyült  ártalmas  ned-
vek  kiürítésére.

GYOMORTAPASZ,  (gyomor-tapasz)  ősz.  fn.
Gyógytapasz , melyet  a  gyönge,  megromlott gyomor
tájékára  tesznek  fel.

GYOMORUNDORÍTÓ, GYOMORUNDORITÓ,
(gyomor-undorító)  ősz.  mn.  Mi a  gyomrot  fölkeveri;
undort  gerjesztő  csömört  hozó.  Gyomorundorító  bűz,
dög, poihadt  ételek.

GYOMORVÍZ,  (gyomor-víz)  ősz.  fn.  Gyomor-
erősítő  szerekkel  vegyített  gyógyital.

GYOMORZÁR,  (gyomor-zár)  ősz.  fn.  1.  GYO-
MORCSUK.

GYOMOS,  (gyom-os)  mn.  tt. gyomos-t  v. —át,
tb.  —ak.  Gyommal benőtt,  behintett.  Gyomai  kert.
Gyomos  udvar.  Gyomot  hátfödél.

GYOMOSODIK,  (gyom-os-od-ik) k.  m.  gyomo-
sod-lam, —tál, —ott. Benövi  a  gyom.  Gyomosodnak
a  miveletleníü^  hagyott  kertek,  stb'lök.

GYOMÓTA,  (gyom-ót-a) fn.  tt.  gyomótát. Gyo-
mos  hely.  Képzésre  hasonlók  hozzá  némi  csekély  el-
téréssel  :  bozót  (végső  a  nélkül) ,  cseprente  (ént =
öt =  ót).

GYOMÓTÁS,  (gyom-ót-a-as)  mn. tt.  gyomóldt-t
v.  —át, tb.  —ak. Gyomos,  gyomnőtte, gyommal tel-
jes.  Mint fn. tárgyesete  : gyomot ás-1,  többese  :  —olt,
s  jelentése  ám. gyomóta.

GYOMROCS,  (gyom-or-ocs)  kicsinyezö  fn.  tt.
gyomroct-ot.  A  gyomornak  egyes  osztálya,  különösen
a  kérődző  állatoknál.

GYOMROS,  (gyom-r-os)  mn.  tt.  gyomros-t  v.
—át,  tb.  —a*.  1)  Nagy  ehető,  zabáló,  kiről  azt
szokták  mondani, nagy  gyomra  van. 2) Átv. ért. ha-
ragos,  mérges.

GYOMROSKODÁS ,  (gyom-r-os-kod-ás)  fa.  tt.
gyomroskodát-t,  tb. —ok.  Haragoskodás,  mérgeske-
dés,  boszonkodás.  Tájszó.

GYOMROSKODIK,  (gyom-r-os-kod-ik)  k.  m.
gyomroskod'tam,  —tál,  —ott. Átv. ért. hangoskodik,
mérgeskedik,  boszneágtól  a  gyomra  felkeveredik.



1211  GYOMROZ-GYÓNKODIK GYÓNÓ -GYOPÁRTAPLÓ  1212

GYOMHOZ,  (gyom-or-oz)  áth. m.  gyomrot-tam,
—tál, —olt.  Átv.  ért  valakit  ver,  megver;  különö-
sen  fóldhöi  vágva, és haeára térdepelve megnyomkod.

GYOMROZÁS,  (gyom-r-oz-ás)  fa.  tt.  gyomra-
tás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  valakit
gyomroz.

GYOMVAS,  (gyom-vas)  ősz.  fa.  Nyélbe ütött
csoroszlyaféle vas, az utakon, udvarokon stb. növő gyo-
mok  kitisztítására.

GYÓN,  (1),  (gyó-on)  önh. és  áth.  m.  gyón-tam,
—tál, —t,  néha  ikesen  : gyónik.  Eredetére  nézve
vagy  ám. jó-on,  azaz javai,  jóvá  lesz,  bűneit  meg-
vallva,  magát  megjobbítja,  (v.  ö. GYÓ),  vagy  pedig
a  jonkó  elavult  szóból  származik,  s  ám.  jonhát, v.
gyuhát,  v. gyéhit, azaz  belsejét  kitárja,  és valóban
tájdivatosan gyohonik  is szokásban van.  V. ö. JONHÓ.
Rokonítható  a  hellén  yvóot,  yuHÓfiao  szókkal,  vagy
perzsa  dián  (lélek)  szóval  is.  (Beregszászi).  Keresz-
tény  ért.  ám.  elkövetett  bűneit  és  hibáit  a  papnak
töredelmesen  bevallja,  hogy  tolok  feloldoztassék, s
az  úr vacsorájához  tiszta  lélekkel  járulhasson.  Hat-
vétkor,  vagy  más  nagyobb innepeken gyónni.  Plebánut-
nai, káplánnak,  sterzetesatyának  gyónni.  Meggyónni
minden  bűneit.  Nyilvánosan vagy  fölbe  gyónni.  Be-
gyónni  át  ellopott  jósságot.  Átv.  és szélesb  ért.  vall,
megvall,  némely  jejtett  dolgokat  magsai  közöl,  de
csak  olyakat,  melyek  saját  keblében rejteznek,  s me-
lyek  az  ő egyediségét  illetik.

GYÓN,  (2),  falu  Pest  megyében;  helyr.  Gyón-
ón, —rá, —ról.

GYÓNÁS,  (gyón-ás)  fa.  tt  gyónás-t,  tb. —ói.
Cselekvés,  midőn  a  szivébe  szállott  bűnös,  elkövetett
bűneit  és  hibáit  a  papnak  megvaltja.  V.  ö. GYÓN.
Köt  gyónás,  midőn  a  bűnös  csak  általánosságban
vallja  meg,  hogy  bűnös.  Rénletts  gyónót,  midőn  a
bűnöket, és  azok  körülményeit egyenként  elszámlál-
ja.  FtiLbe  gyónás.  Húsvéti  gyónás.  Általános  gyónás,
midőn  a  bűnös  egész  életében  elkövetett  bűneit be-
vallja;  vagy  midőn  az  egész  templomi gyülekezet
általában  vallja  meg  emberi  gyengeségből  eredett
bűneit,  pl.  a  református  keresztényeknél  úrvacsorá-
jával  éléskor. Alátatot,  töredehnes, teljes  gyónás.  Gyó-
násra  kenuim.  Oyónásl  hallgatni.

GYÓNAT,  (gyón-at)  fa.  tt.  gyónat-ot.  Elvont
értelemben  vett  vagy  végrehajtott  gyónás.

GYÓNATLAN, (gyón-atlan) mn. tt  gyónaUan-t,
tb.  —ok. Aki  meg nem gyónt, ki  bűneiről a pap előtt
vallomást  nem tett  Határozóilag ám.  gyónatlanul.

GYÓNATLANUL, (gyón-aüan-ul)  ih. A  nélkül,
hogy  gyónt  volna.  Gyónatlamul  halni  meg.

GYÓNDÍJ,  (gyón-díj)  ősz.  fn.  Díj,  melyet né-
mely  egyházakban,  különösen  a  protestánsoknál
gyóntatáskor szoktak  a gyónók illető papjaiknak  adni.

GYÓN1K, 1. GYÓN.
GYÓNKODIK,  (gyón-kod-ik)  k.  m.  gyónkod-

tam, —tál,  —ott.  Gyónást  gyakorol.  Mi  a  főtem-

plomban  gyónkodwnk.  Ti  a  stornttéd  városba  jártok
gyónkodni.

GYÓNÓ,  (gyón-ó)  fa.  tt.  gyónó-í.  Személy,  ki
bűneit  meggyÓDJa.  Gyónókat  kihallgatni,  feloldomi.

GYÓNÓCZÉDULA,  (gyónó-czédula)  ősz.  fa.
írott  vagy  nyomtatott bizonyítvány,  melyet a  gyón-
tató  atyák  a  meggyónt  híveknek  adni  szoktak,  vagy
melyet  maga  a  gyónó  személy  a  bevégzett  gyónás
után  a  gyóntató  atyának  kézbesít, ki tatja  illető
elöljárójának  bizonyítványkép  általadja.  Ily  gyónó-
czédnlákkal  mennek  gyónni  az  oskolai  növendékek.

GYÓNPÉNZ,  (gyón-pénz)  ösz.fn.L  GYÓNDÍJ.

GYÓNSZÉK,  1. GYÓNTATÓSZÉK.
GYÓNT, (gyón-t) régies  a  mai gyónfat  helyett;

1. 'ezt.
GYÓNTAT,  GYONTAT,  (gyón-tat)  áth.  m.

gyóntat-tam, —tál, —ott. A gyónó bűnöst  kihallgatja,
vagyis  tett  kérdések  által  bűneinek  megvallására
készteti.  Bwssusokat,  gyermekeket  gyóntatni.  Átv. ért.
vallat, vallomásra  kényszerít,  némi  kérdezkedések
által  sürget  Ugyan  ne gyóntass  már  annyit.

GYÓNTATÁS,  GYÓNTATÁS,  (gyón-tat-ás)
fa.  tt  gyóntatdt-t,  tb.  —ok. A  gyónó  bűnösök kihall-
gatása. V.  ö. GYÓNTAT.

GYÓNTATÓ,  GYÓNTATÓ, (gyón-tat-ó)  fii.  tt
gyóntató-t.  Általán  minden  egyházi  személy,  ki  a
gyónókat  kihallgatja.  Orvot  és  gyóntató  elSU  káros  a
titok.  (Km.).  Régente  :  gyóntó.

GYÓNTATÓATYA,  (gyóntató-atya)  ősz.  fn.
Általán  minden  pap. a  katholiknsoknál, aki  gyóntak
Különösebben  : tíszteletczime azon  egyházi  személy-
nek,  ki  különösen  valamely  testület  vagy  intézet
tagjainak  gyóntatásával van megbízva.  Apáesák  gyón-
tató  atyja.

GYÓNTATÓCZÉDÜLA, 1. GYÓNÓCZÉDULA.
GYÓNTATÓSZÉK,  (gyóntató-szék)  öss.  fa.

Sajátságos  alaká  szék  a  templomokban,  sekrestyék-
ben  stb. melybe a  gyóntató atya  beülvén  a gyónó hí-
veket  kihallgatja.

GYÓNTÓ v.  GYÓNTÓ, (gyón-t-ó)  fa.  tt  gyon-
tót.  Eléjön  a  Müncheni  v.  Tatrosi  codex elején  levő
naptárban  ,confessor'  (a keresztén/ vallásért  szenve-
dett)  értelemben.  Miből  szóelemzőleg gyónt  igét  kell
következtetnünk,  de a  mely  mai  napság  nincs  élet-
ben.  A  Góry-codexbeu  is  eléforddl  gyóntó pap  : „ez
csodálatos  dolgot  sem  az  gyóntó,  sem  az  gyónó nem
látják  vala."  Tehát  a  mai .gyóntató1 helyett.

GYOPÁR,  (gyap-ár, gyap  gyöktől)  fa.  tt.  gyo-
pár-t,  tb.  —ok.  Növénynem  az  együttnemcők  sere-
géből  és  nősözvegyek  rendéből, melynek  némely  fa-
jai  gyapottas  tőkocsánynak,  s  keskeoy  levelfiek.
Máskép  : gyopár.  (Gnaphalinm). Nevezetesebb  fajai:
csomós,  egyenes,  erdei, galléros,  gyepi,  gyöngyös,  halo-
vány, havasi, henyélő  stb.  gyopár.

GYOPÁRTAPLÓ,  (gyopár-tapló)  ÖM.  fa.  Tap-
ló,  melyet  az elvirágzott gyopár tőkocsányainak pely-
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beiből  készítenek  a  pásztorok,  s  más  mezei  műn -
kasok.  Amint  Ustög'ólöd  gyopárod,  úgy  ütsz  bel».
(Km.)-

GYOPONIK,  1. GYAPONIK.
GYOPONT,  1. GYAPONT.
GYŐR,  elvont  gyök,  melyből  gyors  (gyor-os)

és  ennek  származékai  erednek.  Rokonok  vele  jár,
jere  v.  gyere.  Megvan  a  szanszkrit  csűr asz  (gyors),
bélien  yop/off  (velős,  vividas),  latin  curro  stb.  szók-
ban  is.  Eredeti  jelentése  :  bamarság,  élénkség, fri-
seség.

GYORO,  falu  Soprony  vármegyében;  helyr.
Gyóró-n,  —rá,  —ról.

GYŐRÖK,  mezőváros  Arad  megyében ; helyr.
Gyorok-on,  —rá, —ról.

GYORS,  (gyor-os)  mn.  tL  gyors-at,  tb.  —ak.
Ami  időben  és  térben  szapora  haladást  tesz,  sebesen
futó  vagy  múló  vagy  működő;  élénk,  siető.  Gyors
futát.  Gyors  kocsi,  gyors  hajó.  Gyors  ló,  paripa.
Győrt  idő.  Gyors  munkások.  Gyors  tanuló.  Győri,
mint  a  stél.  Gyors  lábú.  Gyors  erő.  V.  ö.  GYŐR,
elv.  gyök.

GYORSABBÍT,  (gyor-s-abb-ít)  áth.  m.  gyor-
sabbit-ott,  htn.  —ni v. —ani. Gyorsabbá,  azaz  sebe-
sebb  menetűvé  tesz ,  nagyobb  sietősre  késztet, ösz-
tönöz.

GYORSABBÍTÁS,  GYORSABBITÁS,  (gyor-s-
abb-ít-ás)  fn.  tt.  gyorsabbítás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,
mely  által  valami sebesebbé,  gyorsabbá  tétetik.  V. ö.
GYORS.

GYORSABBODIK,  (gyor-s-abb-od-ik)  k.  m.
gyorsabbod-tam  ,  —tál;  —ott.  Hova-tovább  sebeseb-
ben  halad.

GYORSABBODÓ,  (gyor-s-abb-od-ó)  mn.  tt,
gyorsabbodó-t.  Hova-tovább  sebesebben  haladó.
Gyorsabbodó  mozgással  haladni,  futni.  Gyorsab-
bodó  erb'.

GYORSALG,  (gyor-s-al-og)  önh. m.  gyorsáig-
ott,  htn. — ani  v. — »i.  1. GYORSALKODIK.

GYORSALGÁS,  (gyor-s-al-g-ás)  1.  GYORSAL-
KODÁS.

GYORSALKODÁS,  (gyor-s-al-kod-ás)  fn.  tt.
gyorsalkodás-t,  tb.  —ok. Gyorsan eljárás,  forgolódás,
sebes  működés.

GYORSALKODIK,  (gyor-s-al-kod-ik)  k.  m.
!iyorsalkod-tam  ,  —tál,  —olt.  Valamely  dologban,
ügyben  gyorsan  forgolódik,  működik,  gyorsan  viseli
magát.

„Hozzám  hamarsággal  kigyorsalkodjatok."
Batizi  András.

GYORSALOG,  (gyor-s-al-og)  önh.  m.  gyorsa-
log-lam  v.  gyorsalgottam,  —tál  v.  gyomai góttal,
gyorsalgotl,  htn.  —ni  v.  gyortalgani.  L. GYORSAL-
KODIK.

GYORSAN, (gyor-s-an)  ih.  Időben  vagy  térben
sebesen  haladva;  sietve;  minél  hamarabb ;  késede-

lem nélkül;  frisen,  szaporán.  Gyorsan  repüW  mada-
rak.  Gyorsan  eltünb'  napok.  Gyorsan  futó  paripák.
Gyorsan  járjatok!

GYORSASÁG,  (gyor-s-a-ság)  fn.  tt.  gyorsaság-
ot.  Talajdonság  vagy  állapot,  melynél  fogva  valami
az  időben és  térben  sebesen  halad;  hamar  múlik, el-
távozik  stb.  Kilőtt  golyó  gyorsasága.  Tengeri  gStífsVk
gyorsasága.  Idő  gyorsasága.  Lovak,  gSzkocsik  gyorsa-
tága.  Gyorsasággal  sietni  valahová.

GYORSASÁGOS,  (gyor-s-a-ság-os) mn. tt.  gyor-
saságos-t  v. —át, tb.  —ak. 1) Igen,  rendkívül  gyors ;
minek  különösen  gyorsaság  a  tulajdonsága.  2)  A
régi  székelyeknél  ez  volt  a  nemes  emberek  czime.
(Strenuissimus).

GYORSFUTÁR,  (gyors-futár)  ősz.  fn.  Igen sür-
getős,  siettető  hirrel  sebesen  utazó  hírnök.

GYORSHAJÓ,  (gyors-hajó)  ősz.  fn.  Kisebbféle
tengeri  hajó,  mely  sebesebb  járatú  lévén hirnökhor-
dói  vagy  postai  szolgálatokat  teszen.  (Corvet).

GYORSINDULÓ,  (gyors-induló)  ősz.  fn.  Sebe-
sebb  hadi  lépés,  midőn  a  menésben  levő  sereg  má-
sod  perez  alatt két,  s  így  egy  perez  alatt  százhúsz
lépést  tesz  körülbelül.  Szélesb  ért.  a  hadseregnek
rendkívüli  síelése, midőn  naponként  nem egy, hanem
két,  három állomásnyira  is  halad.

GYORSHtÁS,  (gyors-írás)  ősz.  fn.  Általán,
rendkívüli  sebességű  írás;  különösen  , a  sebes  Írás-
nak  sajátságos  módja,  mely  bizonyos rövidített  je-
gyeket  használva képes  a  beszélők  szavait  egy  foly-
tában  följegyezni.

GYORSIRÁSI,  (gyors-írási) ősz.  mn. Gyorsírást
illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.  Gyorsiráti  be-
tűk, jetek.  Gyorsirási  leczkék,  gyakorlatok.

GYORSÍRÓ,  (gyors-író)  ősz.  fn.  Általán sze-
mély  , ki  rendkiviili  sebességgel  képes  írni;  különö-
sen  oly  iró,  ki  saj/ttnemü  rövidített Írási jeleket hasz-
nálva  képes  a  sebesebben  szólók  beszédeit  is  legott
feljegyezni.

GYORSÍT,  GYORSÍT,  (gyor-s-ít)  áth. m.  gyor-
sít-oü  ,  htn. —n»  v.  —ani.  Gyorssá  tesz,  gyorssá
lenni  késztet,  sürget,  siettet.  Valamely  megindított
test  mozgását  gyorsítani.  A  tsél  gyorsítja  a  vitorlát
hajókat.

GYORSÍTÁS,  GYORSÍTÁS,  (gyor-s-ít-ás)  fn.
tt.  gyorsUás-t,  tb.  —ok.  Gyorssá  tevés,  gyors hala-
dásra  késztetés,  siettetés.  Mozgás  gyorsítása.

GYORSÍTOTT,  GYORSÍTOTT,  (gyor-s-ít-ott)
mn.  tt.  yyorsított-at.  Gyorsabb  haladásra  indított,
késztetett,  siettetett.  Gyorsított  lépésekkel  haladni
előre.  Egyarányosan  vagy  egyaránytalanul  gyorsított
mozgás.  (Acceleratus).

GYORSKOCSI,  (gyors-kocsi)  ősz.  fn.  Általán,
gyorsan  járó  kocsi,  alkalmatosság.  Különösen , bizo-
nyos  állomási  helyek,  városok  között  folytonosan
járó,  s  a  közlekedést  minél  sebesebben  elősegítő al-
kalmatosság.  Pestre  járó,  gyöngyösi,  egri,  eperjesi
gyorskocsik.
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GYORSKOCSIS,  (gyors-kocsis)  ősz.  fa.  Sze-
mélj,  ki  gyorskocsiba  fogott  lovakat  hajt;  vagy  aki
gyorskocsikat  tart  az  utasok  számára.

GYORSLÁBÚ, GYORSLÁBÚ, (gyors-lába) őst.
mn.  Gyorsan, sebesen  menő, rövid  idő  alatt  aránylag
hosszú  utat  tevő.  Gyorslábú  futár,  gyalogpotta.

GYORSLÉPÉS,  (gyors-lépés)  ősi.  fn.  Gyors
járás,  midőn  valaki  libáit  sebesen  szedve  gyalogol.
Gyortlépétekkel  tíetS  vándorok.  Átv. ért. hamar,  ha-
marság,  sietős,  sietve.  Gyorilépéttel  köteted"  vitt,
halál.

GYORSLÖVÉSZ,  (gyors-lövész)  ősz.  fn.  Lö-
vess , ki  vont, azaz sajátlagosan  készített  csövü  pus-
kából  lődös,  mely  egyéb  közönséges  puskáknál se-
besebben hord.

GYORSHARS,  (gyors-mars) ősz.  fa.  1. GYORS-
INDULÓ.

GYORSOGAT,  (gyor-s-og-at) áth. m.  gyortogat-
tam, —tál, —ott. Gyors menésre, haladásra  késztet,
sürget; siettet

GYORSPARANCS,  (gyors-parancs)  ősz.  fia.
Gyors  futárral,  postával  stb.  érkezett,  s valaminek
végrehajtásit  siettető  parancs.  Hadi  gyortparanei.

GYORSPARASZT,  (gyors-paraszt)  ősi. fn.  Ál-
talán , sebesen  hajtó  paraszt  fuvaros.  Különösen  a
Pest  én  Bécs  között  fuvarozó  parasztok, kik  sebes
hajtásaikról  híresek.  Nyergetújfalun,  tzönyi,  ácsi,
gönyöi,  öttevényi  gyortparatttok.  A  helybeli vagy  vi-
déki  nép nyelvén  kullir  (kurír). A  vasutak  mentében
ás  ily  fuvarosok  már megszűntek.

GYORSSZEKÉR,  (gyors-szekér)  öaz.  fa.  lásd  :
GYORSKOCSI.

GYORSUTAZÁS,  (gyors-utazás)  ősz.  fa.  Gyors
alkalmatossággal, és  időzés  nélküli  utazás, pl. gyors-
kocsin, gőzkocsin, gyorsparasztokkal.

GYORSUTAZÁSI,  (gyors-utazási)  ősz.  mn.
Gyorsutasást  illető,  arra  vonatkozó.  Oyortutcuári
inthet.

GYORTYA, GYORTYÁNFA, 1. GYERTYA,
GYERTYÁNFA.

GY08Z, elvont gyöke  gyoitár  és  gyónom  szók-
nak. Ezek  értelme szerént  ám.  gát,  gyom.

GYOSZÁR,  (gyosz-ár) fa. tt  gyotzár-t,  tb. —ok.
Növényfaj.  A  hol felnőtt  vala  egy  éden  almafa,  Stá-
rig  (sárga)  gyonárvirág  alatta  nőtt  vala.  (Csángó
dal. Erdélyi  János gyűjteményében).  Talán  gyopár-
ból  ferdült el.

GYOSZOH,  (gyosz-om,  vagy  némelyek szerént
ás  utóbbi  tagban  megfordított  gyomait)  fn.  tt.  gyo-
ttom-ot.  Tóban  tenyésző  tapadó  fű, (tavi  gyom). Bod-
rogközi szó.

GYÓTA,  (1), (gyó-ta  vagy  jó-ta,azas jó  tanya,
jó  hely)  fa.  tt  gyótát.  Baranyai  tájszó,  ám.  legelő
hely.

GYÓTA,  (2), puszta  Somogyban;  helyr.  Gyo-
tá-n.  —rá, —ról.

GYOVÁN,  fáin  Körös megyében;  helyr.  Gyo-
ván-ba,  —bán,  —Ml.

GYO, gyökelem, mely  különböző  értelmű  szók-
ban  fordul  ugyan  elé,  mindazáltal  a  g  valamint  a  gy
általános jelentéseit  követve,  a  go  gS gyökelemekkel
igen  közel  rokon.  V.  ö.  GYÖK,  GYÖM,  GYÖN,
GYÖNY, GYÖNGY, GYÖP, GYŐR,  GYŐZ.  '

GYO, ÁL—, falu Csongrád megyében; FEL—,
puszta ugyanott; helyr.  GyS-n,  —re,  —ró'í.

GYŐJT,  származékaival  együtt régies és  tájdi-
vatos alak,  gyűjt  helyett; 1. ezt  és  származékait

GYŐJTEVÉNY, a Nádor-codezben  ám.  gyűjte-
mény ;  I. ezt.

GYÖK, fa.  tt  gyOk-St.  Vagy  egy eredetű a köz-
népies  gyön,  gyttn  (jön  v. jő)  igével,  vagy  a  göcseji,
s némely  más vidéki  lüké  (tőke) tájszóval,  valamint
a kösdivatd  etSg,  ciSk,  tSke  szókkal  is,  a midőn va-
lamely  csomót, göcsöt, göcsőst  jelent  Török  és csa-
gataj  nyelven : kök. 1)  Általán jelent olyasmit, mely-
ből  valami  kijő,  kinő, ered,  származik,  keletkezik,
mely  töve,  tőkéje, törzsöké valaminek.  2)  Különösen
és  szoros  ért  jelenti  a növény  azon  részét,  mely  a
növénynek  mintegy  alapját  teszi, mely  a  földben rej-
tezik, s belőle  egy  részről  a  törzsök, derék  vagy szár
nő  fölfelé,  más  részről  oldalt  vagy  aláfelé,  vékony
ereket, szálakat bocsát  ki,  melyek  által  a szükséges
nedveket magába  szívja,  saját  és a növény  többi  ré-
szeit  táplálnia.  A  gyök  tehát  tulajdonkép a növény
tömör,  vastag  részét,  tövét  jelenti.  Vattag,  vékony
gyOk.  Mélyen  menő,  vagy  a föld  mnihet  kötél  nitter-
jedS  gyök.  Kihatni  a fát  gyoköttül.  3)  Átv.  ért.  vala-
minek  eredete,  miből  más valami származik.  Külö-
nösen  a  nyelvtudományban  olyan  szó,  melyet  köze-
lebb  értelmű  elemekre  feloszlatni  nem lehet;  mely-
hez  semmi rag,  és  semmi ssokottabb képső  nincsen
illesztve. Ettől különbözik  a  gyökelem,  melyben  több
gyöknek  mintegy  csirája,  magva  rejlik,  s melyből  a
gyökök  rendszerént  egy  újabb  betű,  legfólebb  egy
önhangzó  és mássalhangzó, de  még  nem  rendes  kép-
sok  hozzájárnltával  erednek,  pl.  e  szókban  :  göb,
göct,  gör,  göm,  a gyökelem  gV,  maguk  pedig  gyökök;
ellenben  az  itt  ide,  ott  oda  szókban  levő  i  és  o már
gyökök,  mert  a  tt  és de da  szokott  és  rendes  kép-
zők.  Így  ezen  gyökökben  : foly,  fogy,  fon,  a  gyök-
elem : fő.  A  cták,  ciáp,  ctáb  gyökök  eleme  : éra.  A
ró szinte gyökelem  a rom,  rogy,  rotz  szókban.  Önálló
gyök,  mely  magában  szokott és érthető szót alkot,  pl.
bor, fa,  gar,  kar, mar, nyei,  rom,  tok,  tag  stb.  Ettől
különbözik  ás  elvont  gyök,  mely  önállólag  nincs di-
vatban,  pl.  gab, kér,  fec$,  gör, nőm,  md.  Ettől  ismét
különbözik  az  elvont  tSru  v.  lörttSk,  mely  már  a
gyökből  valamely képző  által  ered, jóllehet  önállólag
szinte  nem  használtatik, pl.  ronct,  (honnan  rom-cs-
ol),  romb  (rom-b-ol),  görtt  (gör-zs-ed),  így  :  tikom,
ttlüem,  három  stb.  A  számtanban gyöknek  nevezik
az  oly  számot, mely  önmagával  egyszer  vagy  több-
ször  sokszorozva  valamely  magasabb  (hatványozott)
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számot  eredményez,  pl.  a  9-,  27-,  81-nek  gyöke  3,
mert  3 X  3 =  9 ; 3 X 9 =  27 ; és 3 X 27 = 81.
Innen  ezen  kifejezések  :  kivonni  valamely  itámnak
vagy  mennyiségnek  gyökét.  Feltalálni  valamely  ttdm
ggökéí  stb.  Egyébiránt  köz  nyelvben  ezen  gyök  he-
lyett , mely  csak  újabb  időben  használtatott  és  hasz-
náltatik  önállólag,  rendesen  gyökér  divatozik , mely-
nek  azonban  szabatos  nyelvben  némileg  különböző'
értelme  vagyon.  V.  ö.  GYÖKÉR.

GYÖKBETÜ,  (gyök-betű)  ősz.  fn.  1)  Betű,
mely  a  szó  gyökét  teszi,  pl.  az  itt  ott  szókban  gyök-
betűk  az  »' és  o,  vagy  pedig  a  több betűből álló  gyök-
szónak  mindenik  betűje,  pl.  az  eb  és  fi  szókban  élé-
forduló  «,  6 és /,  i  betűk.  2)  1. GYÖKMUTATÓ.

GYÖKDÚS , (gyök-dús)  ősz.  mn.  Átv.  ért.  oly
nyelvről  mondják , melynek  igen  sok  tiszta,  eredeti
gyökei  vannak.  V.  ö. GYÖK.

GYÖKELEM,  (gyök-elem)  ősz. fn.  Betű  vagy
betűk,  melyek  a  gyökszónak  legelső  eredetét,  mag-
vát,  csiráját  teszik,  mutatják.  V.  ö.  GYÖK,  3).

GYÖKÉR,  (gyök-ér)  fn.  és  ékvesztő,  tt.  gyök-
ért  v.  gyökeret,  tb. gyökerek.  Személyragozva  :  gyök-
erem ,  gyökered  stb.  Tulajdonképen  öszvetétel.  Meg-
egyezik  vele  a  héber  1pJ>,  aram  ghegoro,  arab  gha-

kar.  1) Köz nyelven  ám. gyök. V.  ö.  GYÖK.  Nagy
fa,  nagy  gyökér.  (Km.).  Kiirtani  a  fát  gyökerettül.
2)  Szabatos  nyelvben  azon  ágak,  szálak  vagy  erek,
melyek  a  növény  gyökéből  kinőnek, a  földben  szét-
terjednek  , s a  szükséges  nedveket  a  gyükre  vezetik,
innen  gyökrojtok-  vagy  gyökágak-  v.  gyökszálak-n&í
is  neveztetnek.  Gyökeret  v. gyökereket  verni, ám. meg-
erősödni.  Mély  gyökeret  vert.  3)  Jelent  bizonyos nö-
vényeket  ,  melyeknek  gyökeit  és  gyökereit  szokás
különösen  használni,  éldelni,  melyek  becse ,  haszna
magában  a  gyökben  létezik.  Edén  gyökér,  keserű  gyö-
kér,  örvénygyökér,  prüsszentS  gyökér.  Nem  mindenkor
édesgyökér  a  szerelem.  (Km.).  Átv.  ért.  félszgyökér.
Néha  a félszgyökér  hasat  is  etap.  (Km.).  Alsó  Vág-
melléken  a  petrezselymet,  sárgarépát  egyszerűen
gyökérnek  nevezik.  Vegyenek  gyökeret  vagy  gyökér-
két.  4)  Átv.  ért.  valaminek  töve,  tőszála,  legmélyebb
része.  Köröm  gyökere.  Szive  gyökerére  bocsátja.  (Fa-
ludi).  5)  Származás.  Valamely  ember  vérgyökér  vala-
mely  örökségben,  abban  idomuld*  nincsen.  (Rumy.
Székelyek  törvénye  328.  1.).

GYÖKÉRALAKÚ,  (gyökér-alakú)  ősz.  mn.
Minek  alakja,  külseje  a  gyökéréhez  hasonló.  Gyökér-
alakú  növények.

GYÖKÉRÁRUS,  (gyökér-árus)  ősz.  fn.  Ki  kü-
lönféle  gyógyerejü  gyökereket  szedeget  és  árul.

GYÖKÉRÁSÓ,  (gyökér-ásó)  ősz.  fn.  Ki  a  levá-
gott  fák  földben  hagyott  gyökeit  és  gyökereit  kiássa.
Irtott  erdőben  dolgozó  gyökérdsók.

GYÖKÉRBÉTÜ, (gyökér-bétü) ősz. fn. lásd :
GYÖKBETÜ.

GYÖKÉRDED, (gyökér-ded) mn. 1. GYÖKÉR-
ALAKÚ.

AJUD.  BÁOT  8ZÓTÍR.  H.  KÖT.

GYÖKÉRDÚS,  (gyökér-dús)  ősz. mn.  1) Minek
sokfelé  ágazó  gyökerei  vannak.  Gyökérdús  akdczok.
2)  1.  GYÖKDÚS.

GYÖKERECSKE,  (gyök-er-ecs-ke)  1.  GYÖ-
KÉRKE.

GYÖKEREDZÉS,  (gyök-er-ed-éz-és)  fu.tt.gyo-
keredzés-t,  tb.  —ék. A  növénynek  azon  létszeres  fej-
lődése,  midőn gyökereket  hajt,  ver.

GYÖKEREDZIK,  (gyök-er-ed-éz-ik)  k.  m.  gyS-
keredz-éttem,  —e'ttél,  —étt  v.  gyökeredztem  ,  gyöke-
redztél,  gyökeredzett,  htn.  —ént  v.  —ni.  Gyökereket
hajt,  megfoganszik.  Gyökeredzenek  az  elültetett  fák.
Meggyökeredzettek  a  fiatal  iíltetmények.  Átv.  ért.  erős
állásba  helyezkedik  ,  szilárdul  megállapodik , beve-
szi  magát  valahová.  Meggyökeredzettek  a  régi  szoká-
sok,  törvények.  Szíve  mélyébe  gyökeredzett  a  bánat.

GYÖKERES,  (gyök-er-es)  mn. tt.  gyökeres-t  v.
—et,tt>.  —ék.  l)  Gyökerekkel  bővelkedő , vagyis
minek  sok gyökágai,  pyökrojtjai,  erpi  vannak. ?)  Átv.
ért.  alapos,  a  dolog  fenekéből  kiinduló ,  lényege s , a
dolgot  első  eredeténél  kezdő.  Gyökeres  javítás.  Gyö-
keres  átalakítása  valamely  polgári  alkotmánynak.  To-
vábbá  , ősi,  eredeti  származású.  Gyökeres  nemes.  Tűs,
gyökeres  magyar  nemzetség.

GYÖKERESEDIK,  (gyök-er-es-éd-ik)  k.  m.
gyökerese'd-tem,  —tél,  —itt. Gyökeressé  lesz,  gyöke-
rei  nőnek,  foganszanak,  elágaznak.  Meggyökeresednék
az  elültetett  csemeték.  Átv.  ért.  valamiben  megalapo-
sodik,  megszilárdul,  feneket  ver.

GYÖKERESÜL,  (gyük-er-es-ül)  önh.  m.  gyö-
keresült.  L. GYÖKERESEDIK.

GYÖKERÉSZ,  (1),  (gyök-er-ész)  fn.  tt.  gyöke-
rész-t,  tb.  —ék. Aki  gyökereket,  különösen bizonyos
hatással, gyógyerővel  birókat  szedeget,  gyűjtöget.

GYÖKERÉSZ,  (2),  (mint  föntebb)  áth.  m.  gyö-
kerész-tem,  —tél,  —étt. Gyökereket  keresgél,  szede-
get,  gyűjtöget.  Átv.  ért.  a  szók  gyökereit,  vagyis he-
lyesebben  gyökeit  kutatja,  vizsgálja.

GYÖKERÉSZEGÉR,  (gyökerész-egér)  ősz.  fn.
Mezei  egérfaj,  mely  gyökerekkel  él.

GYÖKERETLEN,  (gyök-er-etlcn)  mn. tt.  gyö-
keretlen-t,  tb.  —ék.  Minek  gyökere  nincsen.  Gyöke-
retlen  növénynemek.

GYÖKEREZ,  (gyök-er-ez)  áth.  m.  gyökereftem,
—tél,  —étt. Valamely  növénynek  vagy  növényeknek
gyökereit  szedi,  tépi,  vágja,  irtja.

GYÖKEREZIK,  (gyök-cr-ez-ik)  k.  m.  gyöke-
réz-lem,  —tél,  —étt;  1. GYÖKEREDZIK.

GYÖKÉRPA,  (gyökér-fa)  1. GYÖKFA.
GYÖKÉRIGE,  (gyökér-ige)  1. GYÖKIGE.

GYÖKÉRJEGY,  GYÖKÉRJEL,  (gyökér-jegy
v.  -jel)  1. GYÖKJEGY,  GYÖKJEL.

GYÖKÉRRE,  (gyök-ér-ke)  kicsinyező  fn.  tt.
gyökérkét.  Kisded,  apró  gyökér. Vágmelléken  így  ne-
vezik  a  sárgarépát,  petrezselymet,  zellert.
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GYÖKÉRLISZT,  (gyökér-liszt)  ősz.  fn.  Növé-
nyek, különösen bizonyos  fajú  kákák  gyökeréből őr-
lött  yagy  zúzott  lisztforma por.

GYÖKÉRMUTATÓ,  (gyökér-mutató) 1. GYÖK-
MUTATÓ.

GYÖKÉRNÉV,  (gyökér-név)  L  GYÖKNÉV.
GYÖKÉRNÖVÉNY,  (gyökér-növény)  öss.  fn.

Növény,  melynek  fő,  nemesebb,  használható,  eldől-
hető  részét gyökere  teszi, milyenek  pl.  a  petrezse-
lyem , répa, s  több  .gyökér' név  alatt  ismeretes  nö-
vények.

GYÖKÉRSZÁM, (gyökér-szám) 1. GYÖKSZÁM.
GYÖKÉR8ZEDÖ,  (gyökér-szedő) öss. fii. lásd:

GYÖKERÉSZ,  fn.
GYÖKÉRSZÓ,  (gyökér-szó)  1. GYÖKSZÓ.
GYÖKÉRTÖZEG,  (gyökér-tőzeg)  ÖBZ.  fn.  Tő-

zeg,  mely  merő  gyökerekből  41L  V.  ö. TŐZEG.
GYÖKÉRZET,  (gyök-ér-z-et)  fn.  tt. gyökértetét.

Gyökerek  őszvege  valamely  növénynél  Erőt,  türíí
gyökértet.

GYÖKPA,  (gyök-fa)  ősz.  fn.  A  fanövény'jgyö-
kéböl  való  fa,  mely  a  derékfánál keményebb  ésjrirá-
gosabb,  vagyis habosabb,  eresebb  szokott  lenni.

GYÖKHOKZSOLÓ,  (gyök-horzsoló)  ősz.  fa.
Gazdasági  eszköz a növénygyökök tisztításira.

GYÖKIGE,  (gyök-ige)  ősz. fn. Általán a  nyelv-
tudósok  szerént  oly  ige, mely  magában  véve  gyök-
szó,  s melyből  más  igék  vagy  beszédrészek  származ-
nak , pl.  lego  (leg-o) a  latinban  gyökige,  leciilo  szár-
maztatott  ige ; fiit,  átt,  né* a magyarban  gyökigék,
fuíkot,  álldogál,  néteget  származékigék.  Ettől külön-
bözik,  B  lásd  illető  helyén  :  Igegyök,-  Igetö.

GYÖKINT, (gyök-in-t) 1. GYÖKKENT.
GYÖKJEGY, GYÖKJEL, 1. GYÖKMUTATÓ.
GYÖKKENGET,  (gyök-k-en-g-et,  gyök-v-en-

get)  önh. Gyakoritója a gyökkent  igének,  1.  ezt.
GYÖKKENT,  (gyök-k-en-t,  gyök-v-en-t  =

gyök-ü-en-t) önh.  m. gyükként-étt,  htn. —ni  v.  —eni.
1)  Úgy  megyén,  mint a  sánta  ember,  azaz  léptében
bicczent, megzökken.  2)  Álmában leejti  fejét,  szun-
dikéivá  bólogat.  Rokon vele  a hangutánzó  :  tökként.

GYÖKKENTÉS, (gyök-k-en-t-és = gyök-v-en-
t-és  =r  gyök-ü-en-t-és)  fn.  tt  gyökkentét-t,  tb.  —ék.
Lábával  vagy  fejével  zökkentés,  biczczentés.

GYÖKKENYÉR,  (gyök-kenyér) ősz. fa. Némely
növények  lisztté  őrlött  gyökeiből  sütött  kenyér.

GYÖKMUTATÓ,  (gyök-mutató) ősz.  fn. Midőn
a  mennyiségtanban  valamely  betűt vagy  számjegyet
valamely  mennyiség  fölé jobbról  irnak, ez azt jelenti,
hogy azon mennyiséget (gyököt) annyiszor kell  venni,
vagyis magával sokszorozni, a hány egység van a föltett
jegyben, pl. o2 = a X «; a3 = a X  a X a; a" = a
maga  magával  n-szer  sokszorozva.  Ha az  a  helyett
számot  írunk, pl.  5-öt,  lesz 5a = 25 , 53 =  125
stb.  s ez  némelyek szerént  : polctjegy  ragy csak polc*,
mások  szerént: hatványmutaíó  (exponens) és az egész:
hatvány  (potenüa, Potenz).  Azon jegy pedig,  mely a*
°-edcti  mennyiség  kifejtését  matatja,  pl.  j/"aa,  gySk-

13*9S  T-  gySkmutató  (exponens  radicis).  V.  ö.  GYÖK-
I  SZÁM.

GYÖKNÉV,  (gyök-név)  ősz.  fn.  Név,  mely
tiszta  gyök  egyszersmind, kiilönböztetésfll  a  szárma-
zéknévtől , pl.  vár,  hegy,  nép gyöknevek  , várót,  he-
gyeetke,  néptég  ssármazéknevek.  Ettől  különbözik  a
törzsöknév, mely valamely  képző által  gyökből  eredt,
péld. rongy,  gömb  törzsöknevek  ,  melyeknek  gyöke
rom,  gtim.

GYÖKÖNKE,  (gyök-ön-ke)  fa.  tt  gyOítfnkél.
Növénynem,  három  hímszállal  és  egy  anyaszállal,
kehely  nélkül, melynek  számos  fajai  vannak  Czérna-
Uvelü,  galambbegy,  hármatleveW,  hegyi,  kéüaki,  kOvi,
maetka,  murvát  stb. gyökönke.  (Valeriána).

GYÖKÖNKEGYÖKÉR, (gyökönke-gyökór) öss.
fn.  Erdei gyökönko gyökere.

GYÖKÖS,  (gyök-ös)  mn.  tt  gyökVt-t  v  ét,
tb.  —ék. Minek gyöke van,  mi gyököt  hajtott

GYÖKSZÁM,  (gyök-szám) ősz.  fa.  Szám,  má»
nagyobb számok  (hatványok)  gyökét,  alapját  tevő,
mely  nagyobb  szamok  úgy  keletkezének,  ha a gyök-
számot  önmagával sokszoroztok. A  gyökesámot pedig
úgy  találjuk  meg, ha a hatványos mennyiség polcz&t v.
mutatóját  a  keresett  gyöknek  mutatójával  elosztjuk,
pl.  V** = a% =  a1 = a.  (A 2 számot  mint  leg-
kisebbet, ezen  mutatóban nem  szokás  kiírni).

GYÖKSZÓ,  (gyök-szó)  ősz.  fa.  Szó, melyhez
semmi  rendes  képző, és  semmi rag  nem járult,  elemi
szó, pl.  én,  te,  8;  ó, új;  ad,  ír,  ül,  ég.  Különbözik  a
tulajdon  értelemben  vett, másképen  elvont gyöktől,
mely  öuállólag  nem  használtatik, pl.  nyő(g), «í(g),
«t(g),  tó(r),  tó(«),  KÍM), «*•»),  M(sz), .(szik), «(«ik).
Gyöktzó  vagy  önálló  gyök  pedig, melynek  magában
is  világos  értelme  van,  és  külön  véve  is  használtatik,
mint  a fentebbi  példák  mutatják. V.  ö. GYÖK.

GYŐL, GYÖLEKEZET, régies  alakok;  lásd  :
GYŰL, GYÜLEKEZET.

GYÖM,  elvont  gyök,  s rokon  a  göm,  ötöm,  töm,
B  a mélyhangu  ctom  gyökökkel,  mint  ezen  származé-
kaik  gyömöttöl,  ctömöttöl,  tömör,  etomottol  mutatják.
Jelent  öszvenyomást  v.  nyomódást, egy  tömeggé  erő-
szakkal alakítást, alakulást

GYÖMBÉR, fn.  tt  gyömbér-t,  tb.  —ele.  Úgy
látszik  a  tingiber,  gingiber  idegen  szóból  van  átala-
kítva.  Eredetileg keletindiai,  s utóbb  Amerikába  iá
átültetett  növény, mintegy  három lábnyi  magas,  és
sásalakú szárral,  s éles  levelekkel,  melynek  gyökere
forró  viszel  leőntve  és napon  megszárítva,  kedvéé
fűszerül  szolgál.  Fehér  gyömbér.  Fekete  gyömbér.  Vad
gyömbér,  (ornithogalum).  Gyömbért  vittek,  nem neked
való.  (Km.).  Gyömbér  hegye,  Liptó  megyében.

GYÖMBÉRÉS,  (gyömbér-és)  mn.  tt  gyömbe-
rét-t  v.  —ét, tb. —ék. Gyömbérrel hintett,  fűszere-
zett  Gyömbérét  eledel,  ital.

GYÖMBÉRÉZ,  (gyömbér-éz)  áth. m.  gyömbé-
rét-tem,  —tél, —éti.  Gyömbérrel  fűszerez,  elkészít.
Gyüiiilcrezni  a  levett.

GYÖMISZÖL,  (gyöm-isz-öl)  1. GYÖMÖSZÖL.
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GYŐZTET,  (győz-tet); 1. GYÖZET,  (2).
GYŰ,  GYÚ,  elvont  hangutánzó  gyök,  mely  a

gyűl,  gyújt,  gyúr  igékben  és  ezek  származékaikban  él.
Közel  áll  a  gyop  v.  gyop  gyökhöz  is.  Értelmére  s ro-
konságaira  nézve,  1. GYÚJT,  GYÚL;  és  GYÚR.

GYÚCSÖ,  GYUCSÖ,  (gyu-cső)  1.  GYUJTÓ-
CSÖ.

GYUFA,  GYUFA,  (gyú-fa)  ősz.  fn.  Gyúlékony
szerrel  ellátott  hegyü  fasz&lacska,  mely  dörzsölés ál-
tal  lobbot  vet.  Kénét  vagy  kénetlen  gyufák.

GYUFACSINÁLÓ,  (gyu-fa-csináló)  ősz. fn. Ipa-
ros, gyáros,  ki  gyufákat  készít.

GYUFAGYÁR,  (gyu-fa-gyár)  ősz.  fn.  Gyár,
melyben  gyufákat  készítenek.  V.  ö. GYUFA.

GYÚFÁS,  GYUFÁS,  (gyu-fás)  ősz.  mn.  1)
Gyufákkal  ellátott  vagy  kereskedő  stb.  Gyufái  bolt.
Gyufát  tsidógyerek.  2)  Gyufacsináló  vagy  gyufaárus.

GYUG,  GYUGASZ,  tájszók,  lásd  :  DUG,  DU-
GASZ.

GYÚGOLYÓ,  GYUGOLYÓ,  (gyú-golyó)  ősz.
fű.  Hosszúkás  gömb , melyet  kis  golyókkal  megtölte-
nek,  vas  abroncscsal  megerősítnek,  gyucsö'vel  ellát-
nak , és  kátrányos  ruhával  bevonnak,  így  elkészítve
ágyúból  kilövik,  hogy  házakat  stb.  gyújtsanak  meg
vele.

GYÚGY,  TÓT— ,  falu  Somogy  megyében;
helyr.  Gyúgy-on,  —rá, —ról.

GYUHA, Dunán  túli  tájszó,  és  fű.  tt.  gyuhdt.
1) Gyomor, belek, jonhó. Pokol  a  gyuhád,  beh  tokát
ettél.  Teli  van  a  gyuhája.  Némely  régieknél  :  éha.
V. ö. JONHÓ. 2) Átvitt  ért  keresztfa  a  lovas  szeké-
ren , mely  a  rudat  fentartja,  hogy  le  ne  billenjen;
közönségesebben  : juha.

GYÚHAJÓ,  GYUHAJÓ,  (gyú-hajó)  ősz.  fn.
Gyúlékony  szerekkel  megrakott  hajó,  melyet meg-
gy új tanak , s  azután  az  ellenség  hajói  küzé  hajtják,
ezeket  felgyújtania.

GYUJGYUJ!  indulatszó , a  sajnálkozó  csudál-
kozásnak  kijelentésére,  néhutt  : juj  !  juj  !  máskép  :
ej  !  tj  !  Göcsejben  divatos  tájszó.

GYÚJT, GYÚJT, (gyú-ít)  áth.  m. gyujt-olt,  htn.
—m  T. —ám.  A  gyű  gyök  alkalmasint  hangutánzó,
(valamint  a sti gyök  és  hő, fő  szók), s jelenti azon han-
got , melyet  hallani,  midőn  valami  hirtelen  lángra
kap,  tüzet  fog,  innen  lett  gyu-U,  gyújt,  hasonló  szár-
uiazatúak  fu-it  fújt,  tu-lt  tujt,  hü-t, fií-t,  (régen  hüjt,
füjt).  Rokonok különösebben  a  gyű  gyökkel  a  szansz-
krit  dah  (ég), hellén  daica,  török jak-mák,  a  magyar
s'd,  honnan tűt  stb.  V.  ö. GYÚL. Egyébiránt  rokonít-
ható  gyű  gyökkel  is, minthogy a  gyulás-  vagy  gyúj-
tásnál  is  mintegy a  melegség  egy  pontba gyűl,  s ez
által  tűz  fokára  emelkedik.  Értelme  :  eszközli,  hogy
valami  égni  kezdjen,  lángra  kapjon.  Gyertyát  gyúj-
tani. Meggyujtani  a fát.  felgyújtani  a  hátat,  líegyuj-
tani  a  kemenciét  T.  kemenctébe.  Pipál  vagy  pipára
gyújtani  vagy  rágyújtani,  pipagyujtani.  Elgyij'ani  a

mouarat,  ágyút,  azaz  elsütni.  Átv.  ért.  heves  indu-
latra  gerjeszt  vagy  mint mondani szokás , tilzbe  hoz.
Haragra,  méregre  gyújtani  valakit. Jaj  beh elgyujtott  !
azaz  megharagított.

GYÜJTACS,  (gyu-ít-acs)  fn.  tt.  gyujtae»-ot.
Eszköz  vagy  szer,  mely  gyújt,  pl. a  tüzéreknél  lő-
porral  megtöltött  cső,  mely  a  fötöltésig  hat, s ezt
meggyujtja,  vagy  hosszú  rúdra  kötött  tüzes  kanócz,
melylyel  az  ágyukat,  mozsarakat  elsütik.

GYUJTAG,  (gyu-ít-ag)  fn.  tt.  gyujíag-ot.  Álta-
lán  gyúlékony  test,  mely a  bele  esett  szikrától köny-
nyen  tüzet  fog,  s  lángra  kap,  és  tüzgerjesztésre hasz-
náltatik,  pl.  száraz  szalmatekercs,  kócz,  pozdorjastb.

GYUJTALÉK,  (gyu-ít-al-ék)  fn.  tt.  gyujtalék-
ot.  Általán,  mindenféle  gyúlékony  és  gyújtó  szerek,
melyeket  pl.  háborúban  házak,  hidak,  hajók  stb.  fel-
gyújtására  használnak.

GYÚJTÁS,  (gyu-ít-ás)  fh.  tt  gyujtá»-t,  tb. — ok.
Cselekvés,  mely által  azt  teszszük, hogy  valami tüzet
fogjon  , lángra  lobbanjon.  Gyertyagyújtás.  Pipagyuj-
tás.  Haragra  gyújtás.  V.  ö.  GYÚJT.

GYUJTAT,  (gyu-ít-at)  fn.  tt.  gyujtal-ol.  Gyúj-
tás  eredménye,  véghezvitt  gyújtás.  Gyertyagyuj-
tatkor.

GYUJTATLAN,. (gyu-ít-atlan)  mn.  tt.  gyujtat-
lan-t,  tb.  —ok.  Ami  nincs  meggyujtva,  ami  tűzre,
lángra  nincs  gerjesztve.  Gyujtatlan  fa  a  tüthelyen.
Gy új tat Ián  gyertyát  vinni  a  ttobába. Határozóilag ám.
gyujtatlannl,  meg  nem  gyújtva.

GYÚJTÓ , (1),  (gyu-ít-ó) mn. tt  gyujtó-t.  Ami
tüzet  gerjeszt,  láugra  lobbant.  Gyújtó  tterek.  Gyújtó
Jorgáct,  malma.  Átv.  ért  hevítő',  indulatra  gerjesztő.
Haragra,  bottura  gyújtó  ugatások.  Szerelemre  gyújtó
alkalmak.

GYÚJTÓ,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  Eszköz,  szer,
mely  gyújt,  pl.  gyujtacs,  gyujtag,  tüzes  kanócz  stb.
Pipagyujtó,  azaz  hely,  hol pipára  gyújtanak.  Ily nevű
csárda  több  van  hazánkban.

GYUJTÓCSÖ,  (gyújtó-cső)  ősz.  fn.  A  tüzérek-
nél  ám.  fából  csinált  cső,  melyet  sajatnemü,  s  lassan
égő  anyaggal  megteltének,  és  a  tűzgömbbe  vernek,
hogy  azt  meggyujtsa.

GYUJTOGAT,  (gyu-i't-og-at)  áth.  és  gyakor.
m.  gyujtogat-tam,  —tál,  —ott.  1)  Gyakran  vagy
lassan-lassan  egymás  után  tüzet  gerjeszt,  valamit
lángra  lobbant,  égni  késztet.  Gyertyákat  gyujtogatni
a  templomban.  lAmpákat  gyujtogatni  a  várói  utctáin.
•J) Kártevő  szándékkal  más  ember jószágát,  pl.  há-
zát,  kazalait,  asztagait  stb.  felgyújtja,  hamuvá  égeti.
Bottuállátból  vagy  rablát  végett  gyujtogatni.

GYUJTOGATÁS,  (gyu-ít-og-at-ás)  fn.  tt.  gyuj-
togatás-t,  tb.  —ok.  1)  Cselekvés,  midó'n  gyakran
vagy  lassan  egymás  után  tüzet gerjesztünk.  Gyertya-
gyujlogatát,  lámpagyujtogalát.  2)  Bűdön valaki  kár-
tevő  szándékkal  más jószágára  tüzet  vet. A  gyújtoga-
tátok  miatt  nagy  rémületben van  a  város  népe.

GYUJTOGATÓ,  (gyn-ít-og-at-ó)  fn. tt  gyujto-
galó-t.  1)  Személy,  ki  valamit kötelességből, megbi-

78*
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GYÖNGÉLKÉDÉS,  (gyön-g-e-el-kéd-és)  fa.  tt.
gyöngélkédét-t,  tb.  —ék. Állapot,  midőn  valakinek
rendes  egészségi  ereje  némi  változást  szenved,  va-
laki  bágyadtságot, lankadást  érez, mely  miatt  szo-
kott  hatással  nem  működhetik.  V.  ö.  GYÖNGÉL-
KEDIK.

GYÖNGÉLKEDIK,  (gyön-g-e-el-kéd-ik)  k.  m.
gyöngélkéd-tem,  —tél,  —étt. Bágyadó,  lankadt  álla-
potban  van,  ereje  némileg  alább  hágj , a  test  rendes
működéseit  nem  képes  szokott  erélylyel  folytatni.
Gyöngélkedünk,  midőn  valamely  betegség készül  ki-
ütni  rajtunk,  és  gyöngélkedünk,  midőn  a betegség
után  lábadozunk,  de  még egész  erőnket  vissza  nem
vettük.  A  színészek  ét  színésznők  főfasor  gyöngél-
kednek.

GYÖNGÉLKEDŐ,  (gySn-g-e-el-kéd-«)  mn.  tt.
gySngélkedö-t.  Kinek egészsége bágyadt,  lankadt  ál-
lapotban  szenved, ki  erejében,  épségében  némileg  fo-
gyatkozott  V.  ö. GYÖNGÉLKEDIK.

GYÖNGÉLL,  (gyön-g-e-ell)  áth.  m.  gyöngéit-
étt,  htn.  —ni v.  —ént.  Gyöngének tart, vél, gondol
valamit  E  három  emeletei  hát falát  gyöngéllem.  Ne
lépj  addig  vízbe,  míg  nem  látod  kövét, te  a fára  ne
másztt,  ha gyöngéiled  tövét.  (Takács Józs.).

GYÖNGÉLTET,  (gyön-g-e-el-tet)  áth.  m.  gyön-
géltet-tem,  -tél,  —étt.  Kényeztet,  elpuhít. Aki  ttol-
gáját  gyöngélíeti,  fejére  neveli.  (Km.).

GYÖNGÉLTETÉS,  (gyön-g-e-el-tet-és)  fn.  tt.
gyöngéltetét-t,  tb  ék. Cselekvés,  mely által  valakit
gyöngéitetünk,  illetőleg  kényeztetünk,  elpuhítunk.

GYÖNGÉLTETÖ,  (gyön-g-e-el-tet-ő)  mn.  tt.
gyöngéltetS-t.  Kényeztető ,  elpuhító,  elasszonyosító.
GyöngélletS  élet,  testi  gyönyörök.  Tettgyöngéltetö  pu-
hatág.

GYÖNGÉN,  (gyön-g-e-en) ih.  Finomul, erőtetés
nélkül,  kímélve.  Gyöngén  bánni  valakivel.  Gyöngén
fogni  valamit.  Gyöngén  tartani  a  gyermeket.  Gyöngén
szólani  viasza a  megtértíSnek.

GYÖNGESÉG,  (gyön-g-e-ség)  fn.  tt.  gyöngetég-
ét.  1)  Erőtlenség,  bágyadtság.  Gyomor  gySngetége.
Testi  gytirtgeség.  Szemek  gySngetége.  2)  Lágyság, haj-
lékonyság.  Szia  gyengesége.  Viasz  gySngesége.  3)  Szi-
lárdság nélküli állapot,  túlságos  engedékenység.  Ás
elüljárók  gyengeségével  vittzaélnek  át  alattvalók.  4)
Gyarlóság, mely szerént  valaki az  erkölcsi  törvénye-
ket  nem  eltökélett  szándékból,  hanem  hajlamból
Ta£y gyarlóságból általhágja. A nagy embereknek is
vannak gyengeségeik.

GYÖNGESÉGÉS, (gyön-g-e-ség-és) mn. tt.
gytfaget/gét-t v. —ét, tb. —ék. Igen gyönge, nagyon
gyöngélkedő.

GYÖNGESZÉMÜ,  (gyönge-szemű)  ősz.  mn.
Kinek  szemei  hamar  kifáradnak,  ki  élesen  nem  lát
Átv.  ért  kevés,  csekély  belátása.

GYÖNGESZIVÜ, (gyönge-szivű)  ősz.  mn.  Ki-
nek  szive  könnyen sajnálkozásra, könyörre,  irgalomra

indul,  ki  a  sors  csapásait  szilárdul  eltűrni  nem
képes.

GYÖNGESZIVÜSÉG,  (gyönge-szivfiség)  ősz.
fn.  Tulajdonság,  melynél  fogva  valaki  gyöngeszivü.
V.  ö. GYÖNGESZIVÜ.

GYÖNGÍT,  GYÖNGÍT, (gyön-g-o-ít)  áth.  m.
gyöngtí-étt,  htn.  —ni v.  —eni.  1)  Gyöngévé, azaz
erőtlenné tesz.  A  tok  olvasás, gyertyázás  gyöngíti  a
nemeket. A  nagy  ét folytonos  izzódat  gyöngíti  a tettet.
2)  Szelídít,  valaminek nyerseségét, durvaságát  mér-
sékli.  Gyöngíteni  a  bűnösre kimondott  büntetett.  Föl-
világotitát  által  gyöngíteni  a  sértő szavakat. 3) Köny-
nyít, kevesbít  Gyöngíteni  valamely  terhet.

GYÖNGÍTÉS,  GYÖNGITÉS,  (gyön-g-e-ít-és)
fn.  tt.  gySngílét-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  mely  által  va-
lamit  gyöngévé  teszünk.  Testnek,  tagoknak  gyöngité-
te.  Fájdalom,  bánat, nyavalya,  büntetet  gyöngiíéte.
V.  ö. GYÖNGÍT.

GYÖNQÖREJT v.  GYÖNGÖRÍT a Tatrosi  co-
dezben,  ma :  göngyölít.

GYÖNGÜL,  GYÖNGÜL,  (gyön-g-e-ül)  önh.  m.
gyöngiíl-t.  Gyöngévé  lesz,  erőtlenül,  lágyul.  Szemei
gyöngülnek.  Lába  gyöngül.  A  napra  tett  viasz  gyön-
gül.  Különösen, szelídül,  enged,  olvad.  Gyöngül  a*
idő.  Gyöngül  a  fagy,  tél.  Öszvetételei  :  elgyöngul,
meggyöngül.

GYÖNGÜLÉS,  GYÖNGÜLÉS,  (gyön-g-e-űl-
és)  fn.  tt  gyöngülét-t,  tb.  —ék.  1) Állapot,  midőn
valaki  v.  valami erejét  veszti.  2)  Szelídülés, olvadás,
engedés.  Időnek,  télnek  gyöngülése.

GYÖNGÜLET,  GYÖNGÜLET,  (gyön-g-e-ül-
et) fn. tt  gyöngület-ét.  Gyöngülés  elvont  értelemben.

GYÖNGY,  (1),  (gyön-gy  v.  gyöm-gy)  fa.  tt.
gyöngy-öt.  Az eredeti göm-gy  v. gön-gy  szóból, melynek
jelentése gömbölyűség,  lett meglágyítva  gyöngy, mely
ennél  fogva a  gömbölyűség  fogalma  mellett,  a  lágy-
ság,  finomság  értelmét  is  fölvette,  így  lágyultak  meg,
a  göngyöl,  göngyölget  igék, s lett belölök  t áj divatosan
gyöngyöl,  gyöngyölget.  Bókon vele közelebb a latin gem-
ma,  török indsü,  csagataj  ünesü. Általán jelent finom,
gömbölyű fakadást, kinövést, bogyót vagy bogyó alakú
testet.  Különösen  1)  Némely  fákon  termő  bogyók,
különösen,  melyek  nedvei  enyv ragadósságával  bír-
nak.  Tölgyfa  gyöngye.  2)  A  szőlőnek  fakadása, bim-
bója.  Szőlő  gyöngye.  3)  Fehér,  vagy  fehéres  szinfi,
gömbölyű  kinövés  némely  csigák  tekenőjén,  melyek
ritkaságuk  és szépségök  szerént,  kisebb vagy  nagyobb
becsüek.  Tengeri  drágagyöngyök.  Fehér  gyöngyök.
Gyöngyökkel  ékesített  nyak.  Gyöngyökkel  himzett  ruha.
Gyöngyöket  kéretni,  halátmi,  futni.

„Gyémánt  és gyöngy  nem kell  nekem,
Mindkettő  oly  hideg,
Alattok  a  szívdobbanás,
Az  érzet  fagyna  meg."

Flóra.  (Tóth  Kálmánná).
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Átr.  ért.  üvegből,  vagy  drágakövekből  készített
gyöngyalakú  gömböcskék,  golyócskák.  4)  Nyájas
beszédben  átv. ért  ám.  kedves, drága.  Gyöngyöm  ga-
lambom.  Gyöngyöm,  gyere  ide.  Edét  gyöngyöm.  5)  A
pezsgésben,  forrásban,  mozgásban  levő  folyadékok
apró  buborékai.  Gyöngyöket  hány  a pohárba  töltött
bor.  Fölfelé  megy  borban  a  gyöngy,  jól  testi.  (Fóti
dal,  Vörösmartytól).  Ide tartoznak  :  harmatgyöngyök,
nem  gyöngyei,  azaz  könyüi.

„Nem  sírhatok,  bár  hő zápor  gyanánt
Szememben  a  köny  százszor  megered :
Midőn  kiér  a  zord  világ  elé,
Hideg,  kemény  jéggyöngyökké  mered."

Vörösmarty.

6)  Mint  határozónév  átvitt  ért  jelent  igen  kedveset,
vagy  igen  szépet,  dicsőt  Bezzeg  az  volt  ám  a  gyöngy-
élet.  Gyöngy  alak.  Gyöngy  leány,  gyermek.  Kiballagék
andalgva  gyöngy  alak,  . . . .  megáztam  jól,  de nem
láthattalak.  (Risf.  K.).  7)  Vadászok  nyelvén  azon
kinövések,  melyek  az  agancson  elszórvák,  gyön-
gyöknek  hivatnak,  s  az  idős  szarvasoknál  és  bak-
őzeknél  legnagyobbak.  (Bérczy  Károly  Vadászmü-
szótára).

GYÖNGY,  (2), faluSzathmár  megy ében jhelyr.
Gyöngy-ön,  —re, —röl.

GYÖNGYANYA,  (gyöngy-anya)  1.  GYÖNGY-
HÁZ.

GYÖNGYÁRPA,  (gyöngy-árpa) ősz. fn.  Darává
őr lőtt  árpa  vagy  árpakása.

GYÖNGYÁRUS  ,  (gyöngy-árus)  ősz.  fn.  Ki
gyöngyöket  árul.

GYÖNGYBAB,  1. KISBAB.

GYÖNGYBAGOLY,  (gyöngy-bagoly)  ősz.  fn.
Tornyokban  fészkelni  szerető kisebb bagolyfaj,  mely-
nek  szemeit  fehéres  és  fekete  pettyü  tollak  kerítik.
Egerészésböl  él, s  éjjeli  kiáltásával  a  babonás  bitiiek
szerént  halált  jövendöl.  Máskép  :  halálmadár,  kuvik,
ctuvik.

GYÖNGYBÉTÜ,  (gyöngy-bétü)  ősz.  fn. Legap-
róbbféle,  gömbölyű  nyomtatási  betűk.

GYÖNGYBOGÁR,  (gyöngy-bogár)  Ősz.  fn.  Fé-
nyes  bogár,  melynek  alapszíne  fekete,  torja  arany-
zöld , s paizskáin  tíz  vonal  húzódik  végig,  melyek
sárga,  vöröses  és  zöld  szint  vetnek  vissza. (Curculio
imperialis).

GYÖNGYBU VÁR, (gyöngy-búvár) 1. GYÖNGY-
HALÁSZ.

GYÖNGYCSIGA,  (gyöngy-csiga)  ősz.  fn. Csi-
gafaj  , melynek  fényes  belsejü,  és  különféle  színeket
játszó  tekenöje van.

GYÖNGYDED,  (gyöngy-ded)  mn.  tt.  gyöngy-
ded-ét.  Gyöngyhöz hasonló,  gyöngy  gyanánt  fénylő,
ragyogó.

GYÖNGYDRÁGASÁG, (gyöngy-drágaság)  ősz.
fn.  Gyöngyökből  álló,  vagy  gyöngyökkel  kirakott
ékszer.

GYÖNGYDÚS,  (gyöngy-dús)  ősz.  mn.  1)  Sok
gyöngyöt  termő.  Gyöngy dús  indiai  tengerpartok.  2)
Sok  gyöngygyei  bíró vagy  ékesített  Gyöngydús  ke-
leti fejedelmek.  Gyöngydús  gyűjtemény.

GYÖNGYÉKESSÉG,  (gyöngy-ékesség)  ősz.  fn.
Gyöngyökből  fűzött,  csinált  ékesség.

GYÖNGYELLIK,  (gyön-gy-el-1-ik)  k.  m.  gyön-
gyell-étt,  htn. —ni v.  —eni.  Gyöngyök  fejlenek  ki
belőle,  gyöngyök  gyanánt  tűnik  a  szemekbe,  úgy
ragyog,  mint  a  gyöngyök.  Gyöngyellik  a petsgS  por.
Gyöngyellenek  tavaszkor  a  szőlőtök.  Gyöngyellenek  né-
mely  fényes  bogarak.  V.  ö. GYÖNGY.

GYÖNGYÉN,  (gyön-gy-en)  ih.  Igen  szépen,
igen  ékesen,  helyesen.  Gyöngyén  énekelt.  Ezt  gyön-
gyén  megtette.

GYÖNGYÉR, 1. GYÖNGYVÉR.

GYÖNGYÉSZ , (1), (gyön-gy-ész) fn.  lásd :

GYÖNGYHALÁSZ.

GYÖNGYÉSZ, (2), (mint  föntebb)  áth. m. gyön-
gyész-tem,  —tél,  —itt.  Gyöngyöket  keres.  V.  ö.
GYÖNGYÉSZET.

GYÖNGYÉSZET,  (gyön-gy-ész-et)  fn.  tt.  gyön-
gyészet-ét.  Gyöngycsigák  keresése  a  tengerek  fene-
kén,  mi  rendesen  buvárharang  segedelmével  történik.
V.  ö.  BUVÁRHARANG.

GYÖNGYFA,  (gyöngy-fa)  ősz.  fn.  Fa,  melyen
gyöngybogyók  teremnek, különösen némely fák egyes
ágai,  melyeknek  gyöngyei  kifőzés  által  ragadósakká
leszuek, s  madárfogásra  kiváltkép  alkalmasak.

GYÖNGYFEJÉRSZÖLÖ,  (gyöngy-fejér-szőlő)
1.  GYÖNGYSZÖLÖ.

GYÖNGYFOGÁS,  L  GYÖNGYÉSZET.
GYÖNGYFURÓ,  (gyöngy-fúró) ősz.  fn.  Ékszer-

mivesek  finom  eszköze,  melylyel  a  gyöngyökön  lika-
kat  fúrnak.

GYÖNGYFÜZÉR  ,  (gyöngy-füzér)  ősz.  fn.
Gyöngyszemekből  fiízött  sor, melyet  pl.  nyakdíszül,
ruhaékessdgül  etb.  használnak.

GYÖNGYFÜZÉRÉS,  (gyöngy-fűzérés)  ősz. mn.
Gyüngyfüzdrrel  vagy  füzérekkel kirakott,  ékesített
GySngyfüzéres  hajék.  Gyönyyfüzéres  nyak.

GYÖNGYFÜZÖ,  (gyöngy-fűző)  ősz.  fn.  Tűféle
eszköz ,  melylyel  a  gyöngyszemeket  füzérbe  szedik.

GYÖNGYHAB,  (gyöngy-hab)  ősz. fn.  Hab,  me-
lyet  apró  gyöngyök  képeznek.  A  pohárba  töltött bor-
nak,  sörnek, pezsgőnek  gyöngyhabja.

GYÖNGYHAJMA,  (gyöngy-hajma)  ősz.  fn.
Hajmafaj  ,  sok  apró,  gyöngyforma  és  gyöngyszinü
gumókkal,  mely  a  spanyolhagymának  (Porré)  télen
leszedett,  és  tavaszszal  elültetett  gyönge  csiráiból
terem.

GYÖNGYHAL,  (gyöngy-hal)  ősz.  fn.  Fényes
pikkelyü  fehérhalfaj. (Albula).

GYÖNGYHALÁSZ,  (gyöngy-halász)  ősz.  fn.
Tengeri  búvár,  ki  gyöngykagylók  és  csigák  keresése
végett  buvárharang  segedelmével  a  vizek  fenekére
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száll. Nem egéazen alkalmas kifejezés, mert a  gyöngy-
csiga nem  hal; jobban  :  gyöngyét*.

GYÖNGYHALÁSZAT,  (gyöngy-halászat)  ősz.
fn.  1. GYÖNGYÉSZET.

GYÖNGYHÁZ, (gyöngyház) ön.  fn.  Gyöngy-
csigák  tekenője,  melynek  belseje  sima,  fényes  és  kü-
lönféle  színeket játszik.  Ebből  többféle  műveket  ké-
szítenek,  pl.  gombokat,  szelenczéket stb.

GYÖNGYHÁZAS,  (gyöngy-házas)  ősz.  mn.
Gyöngyházzal  ékesített, kirakott  Gyöngyhátat  «ce-
lencték,  tteicrénykélc,  apró  bútorok.

GYÖNGYHÍM,  (gyöngy-hím)  ősz.  fn.  1)  Ás
orozlánfarkfünek  (leonoros)  egyik  faja,  melyet  a
szívszorulás ellen hathatós gyógyszerül  tartanak.  (Leo-
norua  cardiaca).  2)  Gyöngyökből varrott  hím.  V.  ö.
HÍM.

GYÖNGYKAGYLÓ,  (gyöngy-kagyló)  ősz.  fn.
Általán kagyló,  melynek  tekenőjében  gyöngyök  te-
remnek.  (Mya margaritifera).

GYÖNGYKÁSA,  (gyöngy-kása) ősz. fn.  Búzá-
ból  vagy  árpából  szép tisztára őrlött, fehér gyöngyhöz
hasonló  apró kása.

GYÖNGYKERESKÉDÉS, (gyöngy-kereskedés)
ősi. fn.  Kereskedés, melyet valaki  gyöngyökből  álló
árakkal  űz.

GYÖNGYKÖLES,  (gyöngy-köles)  ősz. fn.  Nö-
vényfaj  a  kőmagok  neméből,  melynek négy  kemény
magvai  a  közönséges  köleshez, és némileg  a  gyöngy-
höz  hasonlítanak.  (Lithospennum  officináié).  Más-
kép  :  napkáta.

GYÖNGYKŐMAG,  (gyöngy-kőmag) ősz.  fn.  A
gyöngykölesnek  kőkeménységü  magva.

GYÖNGYMADÁR,  (gyöngy-madár) ősz. fn.  A
kis  kolibri madarak  egyik  faja.

GYÖNGYMART,  (gyöngy-mart)  ősz.  fn. Ten-
ger  martja  vagy  széle,  melyen  gyöngycsigák  és
gyöngykagylók  találtatnak.

GYÖNGYMERÖ,  (gyöngy-mérő)  ősz.  fn.  A
gyöngyárusoknak  átlikgatott  lemezeszköze, melynek
különböző  nagysága, likai  szerént  a gyöngyök  nagy-
ságát  megmérik és  megbecsülik.

GYÖNGYNYOMAT, (gyöngy-nyomat) ősz.  fn.
Nyomat  vagy  nyomtatvány  igen  apró,  úgynevezett
gyöngybetűkkel.

GYÖNGYOSZTHIGA,  (győngy-osztriga)  őse.
fn.  Osztrigafaj,  melynek  tekenőjében  gyöngyök  ta-
láltatnak.

GYÖNGYÖDZ1K,  (gyöngy-őd-öz-ik) k. m. gyön-
gyödz-tem,  —tű,  —ott.  1. GYÖNGYELLIK.

GYÖNGYÖL,  (gyöngy-öl) áth. m. gyöngyöst.  1)
Gyöngyökkel  kirak, ékesít  2)  1. GÖNGYÖL.

GYÖNGYÖLÉ8,  (gyön-gy-öl-és)  fn.  tt  gyön-
gyölét-t,  tb. —Öt.  1) Gyöngyökkel  hímezése,  ékesi-
tése valaminek.  2)  1. QÖNGYÖLÉS.

GYÖNQYÖLGET, 1. GÖNGYÖLGET.

GYÖNGYÖLLIK, 1. GYÖNGYELLIK.

GYÖNGYÖRGET, 1. GÖNGYÖLQET.
GYÖNGYÖS, (1),  (gyön-gy-ös)  mn.  tt  gyön-

gyöt-t  \.  —ét, tb. —ék.  1) Gyöngyökkel  bővelkedő.
Gyöngyöt  tengermartok.  2)  Gyöngyökkel  hímezett,
ékesített  Gyöngyöt  hajék,  nyak, öltötet,  kalpag.  Ök-
rét,  kutyáját  is  szereti  így  hívni a  magyar.  Gyöngyöt
ne t  Csali  Gyöngyöt!

GYÖNGYÖS, (2), mezőváros Heves,  és puszta
Somogy  megyében; helyr. Gyöngyöt-ön,  —re,  —rdl.

GYÖNGYÖSMELLEK,  fala  Somogy  megyé-
ben; belyr.  GyöngyotmeUék-én,  —re,  —rítt.

GYÖNGYÖS-PÜSPÖKI,  fala  Heves  megyé-
ben,  Gyöngyöt  városával  öscvefuggésben;  helyr. Ptí»-
pVti-be,  —ben,  —bítt.

GYÖNGYÖZ,  (gyön-gy-őz)  áth.  m.  gyöngyöt-
tem, —Ül,  —ott.  Gyöngyökkel kirak,  hímez, ékesít
FelgySngyStni  haját,  nyakát,  kalpagját.  Erttényt
gySngyömi.

„Arany kard csordul oldalán, dolmánya gyöngyözött. *

B. Eötvös  József.

GYÖNGYÖZÉS,  (gyön-gy-öz-és)  fn.  tt  yyön-
gyötét-t,  tb.  —ék.  Gyöngyökkel kirakás, ékesités.

GYÖNGYÖZIK,  (gyön-gy-ői-ik)  k.  m.  gyön-
gyöt-tem,  —tű,—Ml.  Gyöngyöket  vet, gyöngyök
gyanánt  pereg  és  ragyog.  Gyöngyötík  a pettgS bor.
Gyöngyünk  napkeltekor  a  harmat.

GYÖNGYPART,  (gyöngy-part)  ősz. fn.  lásd :
GYÖNGYMART.

GYÖNGYPEHJE,  (gyöngy-perje)  ősi.  fn.  1.
LEHAPÓT.

GYÖNGYPONK,  (gyöngy-ponk) ősz.  fa. A ten-
gernek  fölemeUedettebb  feneke,  domb vagy  zátony
a  tenger  fenekén,  hol gyöngycsigák  és  gyöngykagy-
lók  találtatnak.

GYÖNGYPOR,  (gyöngy-por)  ősz.  fn.  Por  ás
öszvezúzott  gyöngyszemekből.

GYÖNGYSELYÉM,  (gyöngy-selyem)  ősz.  fn.
Selyemszál  vagy  zsinór,  melyre  gyöngyszemeket
fűznek.

GYÖNGYSZEM, (gyöngy-szem) ősz.  fn.  Egyes
gyöngy.  Ztinórra  futni  a  gyöngynemeJut.  Gyöngy-
ütemekkel  hímzett  ernény.

GYÖNGYSZÍN, (gyöngy-szín) ősz.  fn.  Fehértó
vagy  szürke  és kékes  fehér szín, milyen a  gyöngyöké
szokott  lenni.

GYÖNGYSZÍNŰ,  GYÖNGYSZINŰ,  (gyöngy-
szinfi) őse. mn. Minek  a  gyöngyhöz  hasonló  scine van.

GYÖNGYSZÖLŐ, (gyöngy-szőlő)  ősz.  fn.  Ko-
rán érő, nagyon  termő, s  gyöngyhöz  hasonló bogyója
szőlőfaj.

GYÖNGYTEJ,  (gyöngy-tej)  őss.  fn.  Kéke*
vagy bágyadt fehér  színű  tej.

GYÖNGYTEKENŐ, (gyöngy-tekenő) ősz.  fn. 1.
GYÖNGYHÁZ.

GYÖNGYTERMŐ,  (gyöngy-termő)  ősz.  mn.
i  Miben  vagy  min  gyöngyök  nőnek, tenyésznek, ssa-
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porodnak.  GyöngytermS  keleíindiai  tenger.  Gyöngy-
termő  csigák.  GySngytermBfdk.  V.  ö. GYÖNGY.

GYÖNGYTÜ,  (gyöngy-tü)  ősz.  fn.  1)  Finom  tfi
a  gyöngyszemek  felfűzésére.  2)  Mell tű,  hajtfi  stb.
melynek  gombja  gyöngy.

GYÖNGYTYÚK,  (gyöngy-tyúk)  ősz.  fa.  Afri-
kából  származott  házi  tyúkfaj  , mely  a  mi  közönsé-
ges  házi  tyúkunktól  lefelé  hajló  farka,  kemény  fej-
búbja,  különösen gömbölyű  fehér  pettyei,  végre  kel-
lemetlen  kiáltása által  különbözik.

GYÖNGYVÉR,  (gyöngy-vér)  ősz.  fn.  Vizi ma-
dárfaj  , a  bíbiczuél  valamivel  nagyobb,  lábai  igen
hosszúk, hajlékonyak  és  vérvörösek.  (Charadrius  hi-
mantopus).

GYÖNGYVIRÁG, (gyöngy-virág) ősz. fn. Ismert
növénynem a hathímesek seregéből és egy anyások  ren-
déből,  melynek  virágszárain  apró,  fehér,  harangalakú
és igen kellemes illatú virágok nyílnak. (Lilium conval-
linm, Convallaria majális).  Máskép : uentgy őrgy  virág.
Atv.  ért  a  nyájaskodó  szerelmesek kedves  kifejezése.

„Gyöngyvirág  és  liliomszál  ,
Szép  szeretöm  mellettem áll."

Kisf.  K.

GYÖNGYVIRÁQECZET,  (gyöngy-virág-eczet)
ősz. hí.  Eczet,  melynek  ágyát  gyöngyvirágból  vagy
gyöngyvirággal  készítik.

GYÖNGYVIRÁGVÍZ  ,  (gyöngy-virág-víz)  ősz.
fn.  Gyöngyvirággal  készített  szagos  víz.

GYÖNGYVÍZ,  (gyöngy-víz)  ősz.  fn.  Víz,  mely-
ben  vegyészileg  gyöngyöket  oldanak  fel.  Átv.  ért.
igen  szép  tiszta  forrásvíz.

GYÖNK,  falu  Tolna  megyében ;  helyr.  Gyünk-
ön,  —re, —rSl.

GYÖNTÖL,  (gyöm-t-öl  v.  gyöm-öt-öl)  ugyanaz
gyömötöl,  máskép  gyömöszöl  igével.  Eléjön  mint  törzs
H  székely  táj beszédben,  (valamint maga  gyömötöl  ige
is),  gySntSlSdik,  gyöntölög  igékben;  ).  ezeket.

GYÖNTÖLGÉS, (gyöm-t-öl-ög-és) 1. GYÖNTÖ-
LÖDÉS.

GYÖNTÖLÖDÉ8,  (gyöm-t-öl-öd-és) fű.  tt.  gyön-
t<ilSdés-t,  tb.  —ék.  Fejének  törése  valamin.  V.  ö.
GYÖNTÖLÖDIK.

GYÖNTÖLŐDIK,  (gyöm-t-öl-öd-ik)  bclsz.  A
székelyeknél  (Kriza J.  szerént) ;nn. valamin  fejét  törni
v. gyöntölni,  gyömötölni. Hasonló képzésű  és  értelmű,
mint  tépelödik.

GYÖNTÖLÖG ,  (gyöm-t-öl-ög)  önh.  m.  gyöntö-
lög-tem  v.  gyöntölgöüem,  —tél  v.  yyöntölgvtté.l,  —ott.
L.  GYÖNTŐLÖDIK.

GYÖNY,  elvont  gyök,  mely  eredetére  rokon  a
gyönge,  szóval,  mennyiben  lágyságot,  lágy  érzést, s
mintegy  elolvadást  jelent,  mit  már hangjánál  fogva
utánozni  látszik.  Származékai  :  gyönyör,  gyönyörű,
gyönyörködik  stb.  A  szanszkritban  dsinv,  dinv  ám.
örvendeztetni,  szeretni.  (Mátyás  Flórián).  Rokonít-
ható  a  kény,  kfj  szókkal  is.

GYÖNYÖR,  (gyöny-ör,  rokon  vele  különöseb-
ben  a  latin  :  tener)  fn. tt.  gyöny'ór-t,  tb. —ők.  Kép-
zőjénél  fogva  (ér,  melyből  hangrend  szerént  lett  őr)
jelent  oly valamit,  miből a  lágyság, ellágyalás, elol-
vadás  ered,  vagyis jelenti a  kellemes  érzéseknek ki-
folyását,  éldelését,  melyek  a  fogékony  kül-  és  belér-
zékeket  édesen  meghatják,  s az  öröm  leggyöngédebb
élvezetében  részesítik.  Lelki,  nettem  gyönyör.  Teiti
gyönyörök.  Gyönyört  érezni,  elvetni.  Gyönyörben  réize-
sttlni.  Gyönyörrel  olvasni  valamely  jelet  szépmüvet.
Gyönyörrel  legeltetni  a  szemeket  a  szép  természet  bá-
jain.

GYÖNYÖRDOMB,  (gyönyör-domb)  ősz.  fn.  A
női  szeméremtestnek  felső,  kidudorodott  része.  (Mons
Veneris).

GYÖNYÖRDÚS,  (gyönyör-dús)  ősz. mn. Lásd :
GYÖNYÖRŰSÉGES.

GYÖNYÖRÉLV,  GYÖNYÖRÉLVEZET,  (gyö-
nyör-élv  v.  -élvezet)  ősz.  fn.  Kellemes  érzés  éldelete.
V.  ö. GYÖNYÖR.

GYÖNYÖRÍT,  GYÖNYÖRIT, (gyöny-ör-ít) áth.
m. gyönyörll-étt,  htn. —ni  v. —eni.  Gyönyört  érez-
tet,  gyönyörélvezetrc  gerjeszt  valamit  v. valakit.  Sze-
meket  gyönyörÜH  látmány.  Székely  tájszólás  szerént
unható  ért.  ám.  titkon  szerelmcskcdik.

j  GYÖNYÖRKÖDÉS,  (gyöny-ör-köd-és)  fn.  tt.
gyönyörködés-1,  tb.  —ék. Állapot  vagy éldelet,  midőn
valaki  gyönyörködik  valamiben.  V.  ö. GYÖNYÖR-
KÖDIK.

GYÖNYÖRKÖDET,  (gyöny-ör-köd-et)  fn.  tt
gyönyörködetél.  Gyönyörködés elvont  értelemben.

GYÖNYÖRKÖDETÉS, (gyöny-ör-köd-et-és) mn.
tt.  gyönyörködetés-t  v.  —ét,  tb. —ék.  Gyönyörköd-
tető.  „Azért  igen  nagy  szerelömmel kell  tennen ma-
gadat  megtartanod  gyönyörködctes  ételtül és  mérték -
letleu  veneréktül és  mindeniket csak  testnek  szüksé-
gére  venned."  Régi  magyar  Passió.  (Toldy  F.  ki-
adása).

GYÖNYÖRKÖDIK,  (gyöny-ör-köd-ik)  k.  m.
gyönyörköd-tem,  — tél,  —ott.  Folytonos  gyönyört
érez,  valamely  szép,  kedves  benyomásu  tárgynak
szemléletével,  éldelésével  foglalkodik,  s  az  által  az
öröm  legfinomabb  nemében részesül.  Gyönyörködni  a
természet  szépségeiben  vagy  a  művészet  remek müvei-
ben.  Gyönyörködni  szép  gyermekeiben.  Gyönyörködni
valamely  pompásan  bútorozott,  feldíszített  és  szép  ven-
dégekkel  tűit  tanétteremben.

GYÖNYÖRKÖDTET,  (gyöny-ör-köd-tet)  áth.
m.  gyönyörködtet-tem,  — t é l ,  —élt.  1) Azt  teszi,  esz-
közli , hogy  valaki  gyönyörködjék.  Szép  énekkel, ze-
nével  gyönyörködtetni  a  vendégeket.  2)  Gyönyörre
gerjeszt,  gyönyörben  részesít.  Az  értelmet  és  müveit
olvasót  gyönyörködtetik  a  jeles  könyvek.  Szemeit  vala-
mely  tárgyon  vagy  tárgygyal  gyönyörködtetni.  Ez  en-
gem fölötte  gyönyörködtet.

GYÖNYÖRKÖDTETÉS,  (gyöny-ör-köd-tet-és)
fn.  tt.  györ>yörködtetfs-í  ,  tb.  —ék.  Cselekvés  , mely
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GYÜLEDELÉM,  (gyfi-ül-ed-el-ém)  fn.  tt.  gyti-
ledelmet.  Gyűlés,  melyet  fejedelmek  vagy  követek
vagy  több  országok,  tartományok  küldöttei  valamely
közös ügyben  tartanak  (Congressus).  1816-diki  bécii
gyüledelem.  Lábra  nem  kapott  új  szó.

GYÜLEKEZÉS,  (gyü-ül-e-kéz-és)  fn.  tt.  gyüle-
kétét-t,  tb.  —ék. Minden vagy  több  felől  egy  helyre
sereglés. V.  ö. GYÜLEKEZIK.

GYÜLEKEZET,  (gyü-ül-e-kéz-et)  fn.  tt  gyüle-
kétet-ét.  1) Szélesb  ért  több  személyekből  álló,  s ide-
iglen  öszvejött  társulat, sokaság,  népsereg.  NépgyU-
leketet.  ElottUk  a  gyüleketet.  2)  Szorosb  ért.  testület,
mely  bizonyos czél  elérésére  vagy  rokonelvek  fentar-
tására,  terjesztésére  állandóan  létezik, működik.  Egy-
házi  gyUleketet.  Különféle  valiári  gyülekezetek.  Politi-
kai  gyüleketet.  3)  Az  ország  főnökeinek  vagy  több
országok  fejedelmeinek  tanácskozás  végetti  öszvejö-
vetele.  (Congressns).  4)  Monostori  szerzetes  tagok,
különösen, okleveleket  őrző, s  hiteles  helylyel  bíró
monostor  tagjainak  társulata.  Pannonhegyi  gyüleketet.
(Conventris).

GYÜLEKEZIK,  (gyü-ül-e-kéz-ik)  k.  m.  gyüle-
kéx-tem,  —tél,  —élt.  Minden  vagy  több  felől  és  foly-
tonosan  öszvesereglik, együvé egy  helyre  takarodik.
Gyülekeznek  a  választárra  meghívott  polgárok.  Gyüle-
kezik  a  vásáros  nép.  Begyülekezni.  Öszvegyllleketni.
Egy begy Uleketni.

GYÜLEKEZŐ,  (gyfi-ül-e-kéz-ő)  fn.  tt  gytíleké-
tö-t.  Hadi  műszó, s  ám.  a  katonaságnak  trombitaszó
általi  hirtelen  öazvegyüjtése,  egyberiasztasa.  Gyü-
lekezőt fúni,  trombitáim.  (Appel).

GYÜLEKÉZTET,  (gyü-ül-e-kéz-tet)  áth.  m.
gyiüekéttet-tem,  —tél, —étt.  Eszközli, hogy  gyüle-
kezzenek.

GYÜLEM,  (gyü-űl-em)  elvont  törzsök,  melyből
gyillemlik,  gyUlemlés  stb.  erednek.  Jelent  össvegyfilt,
öszvesereglett,  egy  halomba,  rakásba  tódult  valamit,
s  rokon  gyUledék  szóval.

GYÜLEMÉNY,  1. GYÜLEVÉNY.

GYÜLEMLÉ8,  (gyü-fil-em-el-és)  fn. tt  gyülem-
lét-t,  tb.  —ék.  Többeknek  egy  csoportba, halomba
tolulása,  öszvejövése.

GYÜLEMLIK,  (gyü-ül-em-1-ik)  k.  m.  gyUlem-
lüt,  htn.  gyülemleni.  Gyülembe,  azaz  halomba, ra-
kásba,  tömegbe, csoportba  jön  öszve,  egybesereglik.
Áradatkor  partra  gyülemlik  a  víthotta  gizgaz.

GYÜLEMLÖ,  (gyü-ül-em-1-ő)  mn.  tt  gyülem*
'lS-t.  Ami  halomba, csoportba, rakásba  gyülemlik, to-
lul.  Árvíf  hajtotta,  t  partokra  gyülemlö  gát.

GYŰLÉS,  GYŰLÉS, (gyü-ül-és)  fn. tt  gyülét-t,
tb.  —ék.  1)  Széles  ért.  több  embernek  egy  seregbe,
csoportba,  egy  helyre  öszvejövése.  2)  Szorosb  ért
értekezés,  tanácskozás,  tervezés végetti  öszvejöveiéi.
Vármegyei  gyUlét.  Papi  gyOlét.  Egyhán  gyttléi.  Or-
tzágos  v.  országgyűlés.  Természettudósok  gyüléte.  Gyű-
lést  hirdetni,  tartani, folytatni,  félbestakasztani.  Gyü-
létbe  menni ,  gyűlésben  beitélni,  hallgatni,  kiáltozni.

Kit  gyttUi,  nagy  gyUlét,  évnegyedei  gyVUt.  Magyar
töd.  akadémia  kSt  gyUléie.  S) Átv.  ért  genynek,  rút-
ságnak  öszvecsomósodása.

GYÜLESÉG  v.  GYÜLÖSÉG,  régies  gyttUXtég
helyett;  1. ezt.

GYÜLÉSÉZ,  GYÜLÉSÉZ,  (gyü-ül-és-éz)  önh.
m.  gyülétét-üm,  —tél, —étt.  Gyűléseket Űrt; gyű-
lésekben  tölti  az  időt  Folyvátt  gyűléseinek,  ét  mit
tem  végiének.

GYÜLÉSÉZÉS, (gyü-ttl-és-éz-és)  fa.  tt  gy&é-
sétét-t,  tb.  —ék.  Folytonos  vagy  gyakori gyüléstar-
tas.  A  gyüléietémek  semmi  ükére  nem  lett.  GyUléte-
eétben  tölteni  a*  idSt.

GYÜLÉSHAZ,  (gyűlés-ház)  ősz.  fn.  Has, épü-
let,  melyben  gyűlést  tartanak,  mely  különösen  e
végre van építve.

GYÜLÉ8HELY,  (gyűlés-hely)  ősz.  fa.  1. GYÜ-
HELY.

GYŰLÉSI,  GYŰLÉSI,  (gyfl-fil-és-i)  mn. tt  yya-
léti-t,  tb. —ék.  Gyűlést  illető,  ahhoz  tartozó, arra vo-
natkozó.  Gyüléri  tudotítátok.

GYŰLÉSIDŐ,  (gyűlés-idő)  ősz.  fa.  Idő,  mely-
ben  bizonyos  társulat,  egyesület,  vagy  országnak,
tartománynak  stb. rendéi, képviselői gyűlést tartanak.

GYÜLÉSNAP,  (gyűlés-nap)  ősz.  fa.  Határozott
nap, melyen  a gyűlés  kezdődik,  vagy  a  folytonosan
tartott  gyűlés  idejéből egy  nap.  EltS,  mátódik,  har-
madik  stb.  gyillémap.  Ma  ninct  gyUlétnap.

GYÜLÉSSZAK,  (gyűlés-szak) ősz.  fa.  Agyi-
léseknek  egy  meghatározott  ideje,  rendé.

GYÜLÉSTERÉM,  (gyűlés-terem)  ősz.  fa.  Te-
rem,  melyben  gyűlés  tartatík.  Vármegyei,  vároti
gyülétterem.  Ornágháti  gyülétterem.  Kir.  táblai  gyU-
létterem.

GYÜLEVÉNY,  (gyfi-ül-e-vány)  fa.  tt  gyUle-
vény-t,  tb.  —ék. Általán,  rakásra,  csomóba  gyűlt  va-
lami.  Különösen geny, rútság a kóros testben.

GYÜLEVÉSZ,  (1),  (gyü-til-ev-e-esz  v.  gyű-fil-
ev-ész,  tulajdonképen  ám.  gyülős =  gyü-ül-ő-öe, •
ás  ó' ev-vé  módosulván  : gyfl-ül-ev-es)  mn.  é»  fa.  tt
gyUlevétt-t,  tb. —ék. Szedett-vedett, kevert  nép,  cső-
cselek,  caajvadék;  különféle  vidékekről  öszvegyült,
vegyes osztálybeli, s más-más  fajú  emberekből  álló
népcsoport  Jobbára  megvetít  értelemben  hasmálják.
Róma  eltö  lakotai  gyülevéi*  emberek  voltak.  Hatónkat
Árpád  bejövetelekor  gytilevén  népek  lakták.  Mert  a
gyUlevén  Jtítttég  kivántággal  gerjedt*  való.  (Moss. 11.
4.  Káldi.).

GYÜLEVÉSZ,  (2),  falvak  Soprony  és  Szála
megyében; helyr.  GyVlevétt-in,  —re, —rSl.

GYÜLEVÉSZCSIGA,  (gyülevész-csiga)  ősz.  fő.
Fattyu  csiga, mely többféle csigásokból  áll.

GYÜLEVÉSZHAD,  (gyülevéss-had)  ősz.  fa.
Szedett-vedett  emberekből  öszveállított, gyakorlatlan
hadsereg. Kerentet  háborúk gyttlevétthadai.  Kapintrán
Janót  gyUlevétt  hadakat  vetetett  Nándor  alá.  Szélesb
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ért.  -vegyes,  zagyva,  csöcselék,  csajvadék  nép.  V.  ő.
HAD.

GYÜLHELY,  (gyűl-hely)  ősz.  fa.  Hely,  ahová
társalgás  vagy tanácskozás végett  öszvegyülni  szok-
tak.  Máskép  : gyühely,  gyuláé.

GYŰLIK,  GYŰLIK,  (gyü-űl-ik)  k.  m.  gyül-t.
A  kóros testről, sebről  mondják,  midőn geny,  rútság
támad  benne,  e megdagad.  Maga  a  genyes  daganat
gyulát  v.  gyülevényi

GYŰLŐ,  GYŰLŐ,  (1),  (gyü-ül-ő)  mn.  tt.  gyii-
lö-t.  Ami vagy  aki  gyűl.

GYŰLŐ,  GYŰLŐ,  (2),  (gyü-ül-ö) fn. tt.  gyülö-t.
Általán  jel,  mely  által  az  illetőknek  tudtukra adatik,
hogy  öszvegyüljenek.  Különösen a  gyalog katonaság-
nál , öszvehivó  dobolás  , mit hajdúink  a  német  Ver-
gatlerung  után  fikátor-nsik neveznek.  Gyülöt  verni.

GYÜLÖDELEM,  1. GYÜLEDELEM.

fGYÜLÖGET,  GYÜLÖGET,  (gyü-ül-ög-et) önh.
és gyak.  m. gyülöget-tem,  —tél,  —itt.  Egymás  után,
lassan-lassan  gyűl.

GYŰLÖL,  GYŰLÖL,  (gyttl-öl)  áth.  m.gytilöl-t.
Eredetére  nézve  1.  GYŰL,  hangutánzó  gyök.  Értel-
me  :  valakit  vagy  valamit  legnagyobb  visszatetszés-
sel  kerül,  utál,  magától  távoztatni  iparkodik,  s nem
csak  javát  nem  kivánja,  de  kárát  óhajtja.  Valakit
szívből  gyűlölni.  Gyűlölöm  St,  bár  soha  se  látnám.
Gyűlöli  még  a  helyet  i>,  hol  elönör  látta  St.  Utálom,
gyűlölöm.  Ellentéte  : szeret.  A régieknél  néha  gyilöl.
Kik  titeket  gyilGltek.  (Góry  cod.).  Azon  elemzés,
mely  a  gyűlöl  gyilöl  igét  gyű  és öl,  (gyilokkal  öl)
szókból  származtatja,  inkább  csak  látszólagos,  mint
meggyőző  erővel  bír.

GYÜLÖLÉS,  (gyül-öl-és)  fn.  tt.  gyűlölét-t,  tb.
—ék.  Cselekvés,  melynél  fogva  valakit  vagy  valamit
gyűlölünk.  Ellentéte  : szerelés.  Ember gyűlölet.  V. ö.
GYŰLÖL.

GYŰLÖLET,  (gyül-öl-ct)  fn.  tt.  gyűlölet-ét.  In-
dulat  vagy  szenvedély,  melynél  fogva  valakit  v.  va-
lamit  gyűlölünk.  Gyűlölettel  lenni,  viseltetni  ellensége-
ink  iránt.  Gyűlöletet  táplálni  mások  ellen.  Ellentéte  :
szeretet.

GYŰLÖLETES,  (gyül-öl-et-és)  mn. tt  gyűlöle-
té s-1  v.  —ét,  tb.  —ék. Oly  személy-  vagy  tárgyról
mondjuk,  ki  vagy  mely  gyűlölőiét  gerjeszt  bennünk
maga  ellen,  kit  v.  mit gyűlölve  taszítunk  el  magunk-
tól,  utált,  megvetett  Gyűlöletes  ember.  Gyűlöletes
gonoszság,  bűn.  Egész  világ  előtt  gyűlöletessé  tette
magát.

GYŰLÖLETESEN,  (gyül-öl-et-és-en)  ih.  Gyű-
löletet gerjesztve.  Gyűlöletesen  viselni  magát.

GYŰLÖLETÉSSÉG,  (gyül-öl-et-és-ség)  fn.  tt.
gyülöletésség-e't.  1)  Oly  tulajdonság,  melynél  fogva
valakit  vagy  valamit gyűlölni  kell.  Gytilöletessége  mi-
att  tenki  sem  hallgat  szavára.  2)  Állapot, melyben
az  van , kit  gyűlölnek.  Mert  elébbi  elveitől  elpártolt,
nagy  gytilöletességben  van.

AKAD.  BAOT  SSÓTÍB  II.  KOT.

GYŰLÖLKÖDÉS,  (gyül-öl-köd-és)  fn.  U.  gyil-
löUcödés-t,  tb.  —ék.  Folytonosan  táplált  gyülölés;
viszonyos gyűlöletben  levés.  A  két  testvér  már  régóta
gyűlölködésben  van  egymással.

GYŰLÖLKÖDIK,  (gyül-öl-köd-ik)  k.  m.  gyű-
lölköd-lem,  —tél,  —ölt.  Gyűlöletet  táplál,  folytono-
san  g} ülői; viszonyos gyűlöletben  él valakivel.  Bút
dolog,  de  nem  ritka,  hogy  az  atyafiak,  és  testvérek
gyűlölködnek  egymással.  Sokat  gyűlölködtem  vele,  míg
tartozását  megfizette.  Ne  gyűlölködjetek,  inkább  szeres-
sétek  egymást.

GYŰLÖLKÖDŐ,  (gyül-öl-k6d-«)  mn.  tt.  gytt-
löUeödö-t.  Folytonosan  gyűlölő,  viszonyos gyülölésben
élő.  Gyűlölködő  szomszédok, közbirtokosok.

GYŰLÖLŐ,  (gyül-öl-8)  fa.  tt  gyűlölö-t.  Ki va-
lakit  vagy  valamit  gyűlöl.  EmbergyűlölS.  Magyar-
gyütóltí.  IfemzetgyűlölS.

GYÜLÖLSÉG,  (gyül-öl-ség)  fn.  tt.  gyűlölség-ét.
Gyűlölet  egész  terjedelmében, azaz  mint tulajdonsúg,
és  mint  működő  szenvedély. A gyűlölet  inkább  egyes
és  részletes;  a  gyülölség  több  tárgyakra  vonatkozik,
és  általánosabb.  Nemzeti,  vallásfelekeseti,  családi,
nemzetségi  gyülölség.  Gyülölségben  élő  szomszéd  népek.

GYŰLÖLSÉGÉS,  (gyül-öl-ség-és)  mn. tt.  gyü-
lölségés-t  v.  —ét, tb.  — ék.  Gyülölséggel  teljes,  vi-
seltető;  gyülölséget  gerjesztő,  tápláló.  GyUlölséges
indulat.  Egymás  közt  gyűlölséges  népfajok,  nemzetek.
V.  ö.  GYÜLÖLSÉG.

GYÜLÖLSÉGÉSEN,  (gyül-öl-ség-és-en)  ih.
Gyülölséges  módon;  úgy,  mint  kik  gyülölséggel vi-
seltetnek  egymás  iránt.  V.  ö.  GYÜLÖLSÉG.  Egy-
mást  gyűlölségesen  üldöző  pártok.

GYÜLÖNG,  QYÜLÖNG,  (gyü-fll-öng)  önh.  m.
gyíílöng-tem  v.  gyülöngöttem,  —tél  v.  gyűlöngöttél,
—ott,  htn.  —ni v.  —eni.  Egymás  után  csoportosan
és  folyvást  gyűl.  Gyülöng  a fellázított  nép.

GYÜLÖNGÉS,  GYÜLÖNGÉS,  (gyü-ül-öng-és)
fn.  tt.  gyülöngés-t,  tb.  —ék.  Folytonos  egymás  utáni
öszvecsoportozás,  tódulta.

GYŰLŐ-  v.  GYÜLÖPONT,  (gyülő-pont)  ősz.
fn.  Kitűzött  bizonyos  pont, mely  körül  öszve  kell
gyűlni.  Ez  lesz  a  gyűlöpont,  hol  a  seregek  öszvejönek.

GYÜLÖS,  (gyül-ő-s)  mn.  tt  gyülSs-t  v.  —ét,
tb.  —ék.  Kiavult  régi  szó,  ám.  gyűlöletes.  V.  ö.
GYŰL,  hangutánzó.

GYÜLÖSÉG, GYÜLÖSÉGÉS  stb. kiavnlt  szók,
1.  GYÜLÖLSÉG,  GYŰLÖLSÉGÉS.

GYÜLÖTÉR,  GYÜLÖTÉR, (gyülő-tér)  ősz.  fn.
Kitűzött  hely,  térség,  hol  többen  öszvegyülnek.

GYÜLÖZAJ,  (gyülő-zaj)  ősz.  fn.  Első  reggeli
dobolás,  mely  által  jelt  adnak  a  gyalogságnak,  hogy
fölkeljen,  s  öszvegyülni  készüljön.  (Reveil).

GYŰLPONT,  (gyül-pont)  ősz.  fn.  Hely,  ahová
bizonyos  osztályú  vagy  közös  érdekeltségű személyek
társalgás  vagy  közöa  ügyek  megvitatása,  elintézése
vt'-gett  üszvegyülekeznek.
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GYŰLT,  (gyü-űl-t)  mn.  tt.  gyüU-et.  1) Egybe-
sereglett, öszvejött.  Templomba gytíU  ájtatos  nép.  2)
Öuveuenett Ebül  gyűlt  néniknek  ebül  kell  elvenni.
(Km.).  8)  Mondják a  test  azon  részéről  vagy  sebről,
melyben  a  geny,  rútság  öszvetolalt.  Gyűlt  tenyér.
GytíU  Méii.

GYÜLTÁBOR,  (gyül-tábor)  ősz.  fa.  Tábor,
melybe  az  illető  különféle  hadak  öszvesereglenek.

GYÜLVÉSZ, (1), L GYŰLEVÉSZ.
GYÜLVÉSZ,  (2),  fala  Torontál  megyében;

helyr.  Gyülvesz-én,  —re,  —rSl.
GYÜM,  (gytt-m)  elvont  gyök,  melytől  gyümS,

gyümölcs,  és  ennek  származékai  erednek,  s  egy a
gSm  (gom,  göm, gum)  törzsökkel  Jelent  gömbölyű
testet,  különösen  a  növények  húsos  tömegű  termé-
keit.  V.  ö.  GYÜMÖ.

GYÜMÖ,  (gyüm-ő  T. gyüm-tt)  elvont  törzsök,
keményebb  hangon  gümö, mély  hangon  gumó. Rokon
a  gömb,  gomb  szókkal.  Jelent  a  meglágynlt  jy-nél
fogva,  mintegy  lágyabb anyaga  gttmőt,  különösen  a
növények  gümöalakú  termékét.

GYÜMÖLCS,  (gyüm-ő-l-cs,  eredetileg  gümScs,
s  meglágyítva  gyüm-ö-ct,  a  régi  halotti  beszédben
gimücs,  törökfii  jemis) ;  fa.  tt.  gyümölcs-öt. Az  l  betű
úgy  csúszott  közbe,  mint  az  oltalom  és  tájdivatos
stölke,  esőik, esolka stb. szóknál,  ólalom,  stSke,  étik,
csóka  helyett.  Jelenti  általán  a  növényeknek  gümö-
alakú, vagyis többé-kevésbé gömbölyű termékét  Ezen
értelemben  gyümölcs  a  búza, rozs,  árpa,  kukoricza
stb.  Föld  • gyümölcse,  azaz vélemény,  gabona.  Un  pe-
dig  tok  napok  után,  hogy  Kain  a  föld  gyümölcséből
ajándékot  vinne  a»  Úrnak.  (Mózses  1.  4.  Káldi).  Szó-
rosb  ért.  a  iák,  cserjék,  bokrok  magvas  terméke.
Sitiid,  kerti  gyümölcs,  pl. alma, körte,  szilva, baraczk,
kökény,  som, galagonya stb. Vad gyümölcs.  Falu  gyű-
mölcte, ám. vad körte.  Óloll, nemesített  gyümölcs.  Edét
gyUmölcs.  Át  a  gyümölcs  legédetebb,  melyet a  féreg
megrág.  (Km.).  Érett,  éretlen  gyümölcs.  Kora*  érS, ta-
vas**, nyári,  Őszi,  téli  gyümölcs.  Jó  gyümölcs.  Vad  fá-
tól  nem lehet jó  gyümölcsöt  várni.  (Km.).  Lágy  gyü-
mölcs.  Sok  kemény  fának  lágy  a  gyümölcse.  (Km.).
Szárat,  rohadt,  áttolt  gyümölcs.  Idővel  érik  a  gyU-
molcs.  (Km.).  Atv.  ért.  valaminek  szüleménye,  jöve-
delme,  sikere.  Méh gyümölcse.  Áldott  a  te  méhednek
gyümölcse  Jézus.  Tökepént  gyümölcse.  Fáradság, mun-
ka gyümölcse.  Keserű  a  tűrés,  de  édes  a  gyümölcse.
(Km.).

GYÜMÖLCSÁG,  (gyümölcs-ág)  ősz.  fő.  ig,
melyen  gyümölcs terem.  A  gyttmölcságakat  feltámasz-
tani, felkölni,  letörni.

GYÜMÖLCSÁRU,  (gyfimölcs-árn)  ősz.  fn.  Vá-
sárra  vitt,  eladásra  szánt  gyümölcs.  Gyümölcsárukat
szállitani  hajén  a puli piaczra.

GYÜMÖLCSÁRULÁS,  (gyümölcs-árulás)  ősz.
fn.  Gyümölcscsel  űzött  kereskedés.

GYÜMÖLCSÁRUS,  (gyümölcs-áros)  ősz.  fn.
Személy,  ki  gyümölcsöt  árul,  ki  gyümölcsárukkal ke-
reskedik.  Bfcti,  potsonyi  gyümölcsárusok.
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GYÜMÖLCSÁRUSNÖ,  (gyumölcs-árusnő)  öss.
fn.  Nőszemély,  ki  gyümölcsöt  árul.  Köz  nyelven  :
gyümölcsös  kofa.

GYÜMÖLCSASZALÁS,  (gyümölcs-aszalás) ősz.
fn.  A  gyümölcsnek  úgynevezett  aszalóban  történt
szárítása.  V.  ö.  ASZALÓ.

GYÜMÖLCSBARÁT, (gyümölcs-barát); 1. GYÜ-
MÖLCSKEDVELÖ.

GYÜMÖLCSBIMBÓ,  (gyümölcs-bimbó)  ö»z.  fn.
Bimbó,  melyben  a  virágnak,  és  leendő  gyümölcsnek
csirái  rejlenek;  kfilőnböztetésttl  a  levélbimbótól.

GYÜMÖLCSBOR,  (gyümölcs-bor) ősz. fn.  Gyü-
mölcs  levéből,  különösen  almából,  körtéből  saj-
tólt bor.

GYÜMÖLCSECZET,  (gyümölcs-eczet) ősz.  fn.
Gyümölcsök  levéből  készített,  vagy  azzal  vegyített
eczet, pl.  vadalma-eciet,  málna-eetet, árpa-ectet,  buta-
ectet  stb.

GYÜMÖLCSÉN,  GYÜMÖLCSÉNY,  falu Bara-
nya,  és  puszta  Somogy  megyében;  helyr.  Gyümöl-
csén-be,  —ben,  —bSl.

GYÜMÖLC3ÉNES,  GYÜMÖLCSÉNYES,  fala
Kraszna  megyében;  helyr.  Gyumölcsénes-én,  —re,
—rSl.  Van  ily  nevű hegy  is  Erdélyben  Csík székben.

GYÜMÖLCSÉSZ,  (gyüm-ő-l-cs ész)  fn. tt  gyü-
mSlcsést-t,  tb.  —ék. Fai gyümölcsökkel,  s ezek  isme-
retével  tudományosan  foglalkodó.  (Pomologns).

GYÜMÖLCSÉSZET,  (gyüm-ö-l-cs-ész-et)  fn.
tt  gyümtUcséítetet.  Fai  gyümölcsökkel, s  ezek  isme-
retével  tudományosan  foglalkodás;  tan  a  gyümöl-
csökről.  (Pomologie).

GYÜMÖLCSÉSZETI, (gyüm-ö-l-cs-ési-et-i)  mn.
tt  gytimölcststetí-t,  tb.  —ék. Gyümölcsészetet  illető,
arra  vonatkozó.

GYÜMÖLC3ÉTÉK,  (gyümölcs-étek)  ősz.  fn.
Gyümölcsből  készttett  vagy  álló  étek,  különösen éte-
lek  után  feladott  gvümölcs.

GYÜMÖLCSFA,  (gyümölcs-fa)  ősz.  fn.  Szélcsb
ért  mindenféle  fa,  melyen  ember  vagy  más állatok
által  éldelhető  gyümölcs  terem.  Szorosb  ért. oly  fa,
melyen  nemesített,  szelíd  gyümölcs  terem,  pl.  alma-
fa,  körtefa,  szilvafa, cseresznyefa  stb.  Gyümölcsfákat
szaporítani,  ótani.  A*  utak  mellékét,  udvari,  stBlSk
lábal  gyümölcsfákkal  beültetni.

GYÜMÖLCSFAISKOLA,  (gyümölcs-fa-iskola)
ősz.  fn.  Iskola  vagyis  oly  hely  a kertben,  ligetben
stb. ahol  gyümölcsfák  neveltetnek, ápoltatnak, gyü-
mölcjfanövelde.

GYÜMÖLCSFAJ,  (gyümölcs-faj)  ösa. fn.  Vala-
mely  gyümölcsosztályban  vagy  gyümölcscsaládban
külön  egyed;  pl. a  körte-családban  a  császárkörte.

GYÜMÖLCSFÉREG,  (gyümölcs-féreg)  ősz. fn.
Gyümölcsökben  tenyésző,  vagy  azokat  pnutitó
féreg.

GYÜMÖLC3FOGÁS,  (gyümölcs-fogás) ősz.  fa.
Az  asztalra  feladott  ételek  sorában  azon  fogás, mely
gyümölcsökből áll. V.  ö. FOGÁS.
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GYÜMÖLCSFOLT,  (gyümölcs-folt)  ön.  fa.  1)
Ragya-  vagy  másféle  folt,  mely  a  gyümölcsnek  ren-
des  színétől  elüt,  s  azt  tarkává  teszi.  2) Folt,  melyet
a  gyümölcsök  leve  szöveteken,  ruhákon,  asztalken-
dőkön  stb.  csinál.

GYÜMÖLCSFÜZÉE,  (gyümölcs-füzér)  ősz.  fn.
1)  Zsinórra, czérnára fűzött  fris vagy aszalt  gyümölcs.
2)  Épületfalakon  és  [szobrokon  való  ékesség, mely
felfűzött  gyümölcsöket  ábrázol.  (Festőn).

GYÜMÖLCSQARABÓ,  (gyümölcs-garabó)  öss.
fn.  Garabó,  melyben  gyömölcsöt  tartanak  vagy  to-
vább  szállítanak  stb. V.  ö.  GARABÓ.

GYÜMÖLCSISTENNÖ, (gyümölcs-istennő)  ősz.
fn.  A  régiek  hitregéje  szerint  a  gyümölcstenyésztést
pártoló  istenasszony.  (Pomona).

GYÜMÖLCSÍZ,  (gyümölcs-íz)  ősz.  fn.  1)  Vala-
mely  gyümölcsnek  sajátnemű  íze,  melyet  evéskor
erezünk.  2)  Sűrű  péppé  főzött  gyümölcs,  máskép,
kölcsönözött  nevekkel  :  likláriom,  lekvár.

GYÜMÖLCSKAMARA,  (gyümölcs-kamara)  ősz.
fn.  Kamara,  melyben  gyümölcsöt,  kiváltkép  télreva-
lót  tartanak.

GYÜMÖLCSRE,  (gyüm-ő-l-cs-ke)  kicsiny,  fn.
tt.  gyílmölctké-t.  Apróféle,  kisded  gyümölcs,  pl.  som,
kökény  stb.  Mondják  szerénységből  másnemű  gyü-
mölcsökről  is.  Tessék  éten  gyttmölcikéből.

GYÜMÖLCSKEDVELÖ,  (gyümölcs-kedvelő)
ősz.  fn.  Ki  a  gyümölcsöt  éldelni  vagy  termeszteni  is
szereti.

GYÜMÖLCSKÉP,  (gyümölcs-kép)  ősz.  fn.  Fes-
tesz!  mii,  mely  gyümölcsöt  vagy  gyümölcsöket  áb-
rázol.

GYÜMÖLCSKERESKÉDÉS,  (gyümölcs-keres-
kedés)  ősz.  fn.  Kereskedés,  nyerészkedés,  melyet
valaki  gyümölcscsel  űz.

GYÜMÖLCSKERESKÉDÖ,  (gyümölcs-keres-
kedő)  ősz.  fn.  Személy,  ki  gyümölcscsel  kereskedik.

GYÜMÖLCSKERT,  (gyümölcs-kert)  ősz.  fn.
Kert,  melyben  különösen és  főleg  gyümölcsfákat  te-
nyésztenek.

GYÜMÖLCSKERTÉSZ,  (gyümölcs-kertész) ősz.
fn.  Kertész,  ki  főleg  gyümölcsfák  tenyésztésével,
nemesítésével  foglalkodik.

GYÜMÖLCSKERTÉSZSÉG,  (gyümölcs-ker
tészség)  ősz.  fn.  Kertészség,  melynek  fő  foglalatos-
sága  gyümölcsfákat  tenyészteni,  nemesíteni.

GYÜMÖLCSKIRÁLY,  (gyümölcs-király)  ősz.
fn.  így  nevezik  némelyek  az  ananászt.

GYÜMÖLCSKOCSÁNY,  (gyümölcs-kocsány)
ősz.  fn. Sziracska, melynél  fogva  a  gyümölcs  a  termő
ágon  lóg.

GYÜMÖLCSKOMRA,  (gyümölcs-komra)  lásd :
GYÜMÖLCSKAMARA.

GYÜMÖLCSKOSÁR,  (gyümölcs-kosár)  ősz.  fa.
Kosár,  melybe  gyümölcsöt  szednek,  raknak  stb.

GYÜMÖLCSKOSZORÚ,  1.  GYÜMÖLCSFÜ-
ZÉR.

GYÜMÖLCSKŐ—GYÜMÖLCSÖZIK  1254

GYÜMÖLCSKŐ,  (gyümölcs-kő)  ősz.  fn.  1)
Megkövült,  kőkeménynyé  átalakult  gyümölcs.  2) Né-
mely  gyümölcsökben  pl.  körtefajokban  találtató  ke-
mény  részecskék.

GYÜMÖLCSMAGTOK, (gyümölcs-mag-tok) ősz.
fn.  1. MAGREJTÖ.

GYÜMÖLCSMOLY,  (gyümölcs-moly)  ősz.  fn.
Molyfaj,  melynek  hernyói  a  gyümölcsben  élődnek.
(Pbalaena  tinea;  tordrix).

GYÜMÖLCSMUST,  (gyümölcs-must)  ősz.  fn.
Gyümölcsből  sajtólt  fris  lé,  pl.  almamust,  körtemust.

GYÜMÖLCSOLTÓ,  GYÜMÖLCSÓTÓ,  (gyü-
mölcs-oltó  v.  -ótó)  ősz.  fn.  Személy,  ki  gyümölcsfá-
it át  oltás  által  nemesít.

GYÜMÖLCSOLTÓ-BOLDOGASSZONY,  ősz.
fn.  Böjtmás  havának  buszonötödikére  eső  innep,
melyben  a  katbolika  anyaszentegyház  az  angyali  id-
vezletnek, vagyis  Urunk  fogantatásának  emlékét  ülli.
Gyümölcsoltónak  mondják,  mert  a  faoltások  körül-
belül  ezen  időtájban  történnek  leginkább.

GYÜMÖLCSÖNÖS, 1. GYÜMÖLCSÉNES.
GYÜMÖLCSÖR,  (gyümölcs-őr)  ősz.  fn.  Csősz,

ki  a  gyümölcskertekre  felügyel,  hogy  a  tolvajok  kárt
ne  tegyenek  bennök.

GYÜMÖLCSÖS,  (1),  (gyüm-ö-l-cs-ös)  mn.  tt.
gyümölcsös-t  v.  —eí,tb.  —ék.  Gyümölcscsel  bővel-
kedő ,  gyümölcsöt  termő ;  gyümölcsöt  tartó,  áruló ;
termékeny.  Gyümölcsös  esztendő.  Gyümölcsös  olíová-
nyok.  Gyümölcsöt  kosár.  Gyümölcsös  kofa.  Gyümölcsös
vidék.  Nincs  gyümölcsösebb  fold  a  szegények  tenyeré-
nél.  (Km.).

GYÜMÖLCSÖS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt  gytl-
mölciös-t,  tb.  —ők.  Kert,  melyben  gyümölcsfákat
tenyésztenek.  Szőlőhegyek  lábain  elterjedő  gyümöl-
ciösök.

GYÜMÖLCSÖSÍT,  (gyüm-ő-l-cs-ös-ít)  áth.  m.
gyümölciösít-étt,  htn.  —ni v.  —eni.  Gyümölcsössé,
azaz  termékenynyé  tesz.  Fákat  nemestíétf  ótái,  szem-
zis  által  gyümölcsösként.  Meddő  telkeket  mivtUt  által
gyümölcsösileni.

GYÜMÖLCSÖSÍTÉS,  GYÜMÖLCSÖSITÉS,
(gyüm-ö-l-cs-ös-ít-és)  fn. tt  gyümölcsösités-t,  tb. —ét.
Cselekvés,  mely  által  valamit  gyümölcsössé,  vagyis
termékenynyé  /teszünk.

GYÜMÖLCSÖSÖDIK,  (gyüm-ő-l-cs-ös-öd-ik) k.
m.  gyümölcsösöd-tem, —tél, —ott. Gyümölcsössé, azaz
termékenynyé  válik  vagy  lesz.

GYÜMÖLCSÖSSÉG,  (gyüm-öl-cs-ös-ség)  fn.  tt.
gyUmölcsösség-ét.  Növények, különösen fák  termékeny
tulajdonsága,  midőn gyümölcs  terem  rajtok.

GYÜMÖLCSÖZÉS,  (gyüm-ö-l-cs-öz-és)  fn.  tt.
gyUmölcsözés-t,  tb.  —üt.  Gyümölcshozás,  gyümölcs-
termés.  Atv.  ért.  jövedelmezés.

GYÜMÖLCSÖZIK,  (gyü-m-ö-l-cs-üz-ik)  k.  m.
gyümOlciöt-tem,  —tél,  —ott.  Gyümölcsöt  tért m, hoz.
Atv.  ért  jövedelmez,  kamatoz.  A  göthajózári  részvé-
nyek jól  gyümölcsöznek.
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GYÜMÖLCSÖZŐ,  (gyüm-ő-l-es-öz-ő)  mn.  tt.
gyümölcsötö-t.  Gyümölcsöt  hozó, termő.  Átv.  éli.  jö-
vedelmező,  kamatozó.

GYÜMÖLCSÖZTET,  (gyüm-ő-l-cs-öz-tet)  áth.
m.  gyümölcsöttet-tem,  —tél,  —été.  1)  Gyümölcsösít.
2)  Jövedelmet  hozni  késztet,  jövedelmeitet;  kama-
toztat

GYÜMÖLCSPÁLINKA, (gyümölcs-pálinka) ősz.
fn.  Gyümölcsök  levéből vagy  magvaiból  főtt pálinka,
pl.  szűrik-, cseresznye-,  meggypálinka,  külőnbözteté-
sfil  a  rozs-, burgonya-  stb.  pálinkától.

GYÜMÖLCSPÁSZTOR, (gyümölcs-pásztor)  ősz.
fa.  1.  GYÜMÖLCSÖK.

GYÜMÖLCSPÉP,  (gyümölcs-pép)  ősz.  fn.  l.
GYÜMÖLCSÍZ,  2).

GYÜMÖLCSPIACZ,  (gyümölcs-piaez)  ősz.  fn.
Piacz, vagyis  vásártér,  mely  különösen  gyümölcsárn-
lásra  van  kijelelve.

GYÜMÖLCSSOTU,  (gyümölcs-sota) ősz. fn. So-
ta, melylyel gyümölcsből  mustot  nyomnak.

GYÜMÖLCSSÜRÜ,  (gyümölcs-sűrű)  ősz.  fn.
Baraczkból, birsalmából  stb.  kifőzött,  s  fűszerrel  és
czukorral  elkészített  és  keménynyé  sürüsített  gyü-
mölcsíz , milyet  leginkább  a  czokrászok  készítenek.
(Marmelade).

GYÜMÖLCSSZAK,  (gyümölcs-szak) ősz.  fn.  1.
GYÜMÖLCSÍZ.

GYÜMÖLCSSZEDÉS,  (gyümölcs-szedés)  ősz.
fa.  Cselekvés,  midőn  az  érett  gyümölcsöt  a  fáról le-
szedik.

GYÜMÖLCSSZEDÖ,  (gyümölcs-szedő)  ősz.  fa.
Ki  a  fáról  gyümölcsöt szed,  vagy  eszköz,  melylyel
gyümölcsöt  szednek.

GYÜMÖLCSTÁR,  (gyümölcs-tár)  ősz.  fn.  Tár,
melyben  gyümölcsöt  tartanak.

GYÜMÖLCSTÁRLAT,  (gyümölcs-tárlat)  ősz.
fn.  Tárlat, hely,  melyben gyümölcsöt raknak  ki köz
szemlélés  végett,  idegen  szólásmóddal  :  gyümölcs-
kiállítás  (Obst-Ausstellung).

GYÜMÖLCSTELEN,  (gyüm-ő-l-cs-telen)  mn.
tt  gyUmölcttelen-t,  tb.  —ék.  Minek gyümölcse nin-
csen ; min gyümölcs  nem termett.  Gyümölcsléién  fűt-
fák.  Gyümölcsléién  szárat  ág.  Átv.  ért. meddő, termé-
ketlen,  nem  jövedelmező,  sikeretlen.  Gyümölcsléién
etttendö.  Gyümölcttelen  munka,  tökepém.  Gyümölctte-
Itn  asszony.  Határozóilag  ám.  gyümölcttelenül.

GYÜMÖLCSTELENÉDIK,  (gyüm-ő-l-cs-telen-
éd-ik)  k.  m. gyümölcttelentSd-ttm,  —tél,  —itt.  Gyü-
mölcstelenné,  terméketlenné,  meddővé lesz.

GYÜMÖLCSTELENÍT ,  (gyüm-ő-l-cs-telen-lt)
áth.  m. gyümtSlcstelentí-elt,  htn.  —wi  v. —ént.  Gyft,-
mölcstelenné tesz; okozza,  hogy  gyümölcs  ne  terem-
jen  rajta.

GYUMOLCSTELEN8ÉG  ,  (gyüm  ő-1-cs-telen-
síg)  fn.  tt.  gyümSlettelenség-a.  Gyümölcsléién  állapot
vagy  tulajdonság.  GyümölesteJentége  miatt  kivágni  a

fát.  Átv.  ért.  meddőség,  sikeretlen,  jövedelem  nél-
küli  állapot

GYÜMÖLCSTELENÜL,  (gynm-ő-l-cs-telen-ül)
ih.  Gyümölcs  né'kül,  terméketlenül.  Átv.  ért.  med-
dőn, haszontalanul,  nem jövedelmezve.  GyUmölctUle-
nül  heverS parlag,  tSkepént.

GYÜMÖLCSTELENÜL,  (gyüm-ő-l-cs-telen-fil)
önh.  m.  gyUmölcttelenül-t.  Gyűmölcstelen  állapotba
megy  által.

G YÜMÖLCSTENYÉSZTÉS/gyümölcs-tenyés z-
tés); 1. GYÜMÖLCSTERMESZTÉS.

GYÜMÖLCSTERMÉS,  (gyümölcs-termés) ősz.
fa.  Termés  fai  gyümölcsből.

GYŰMÖLCSTERMESZTÉS.ÍgyümSlcs-tennesz-
tés) ősz.  fa.  Gyümölcsfák  nevelése,  ápolása a végett,
hogy  gyümölcsözzenek.

GYÜMÖLCSTERMESZTŐ,  (gyümölcs-termesz-
tő) ősz.  fa. Személy,  különösen  kertész vagy kerté-
szetkedvelő , ki  gyümölcsfákat  szaporít, nemesít

GYÜMÖLCSTERMŐ ,  (gyümölcs-termő)  ősz.
mn.  1)  Amin gyümölcs  terem,  nő.  GyümölcstermSfa,
ágak.  2)  Gyümölcsfáknak  alkalmas, kedvező.  Gyü-
mölcstermő  vidék.

GYÜMÖLCSVÁSÁR,  (gyümölcs-vásár)  ősz.  fa.
Vásár,  melynek  áruczikkei  főleg  gyümölcsökből
állanak.

GYÜN,  tajdivatosan,  e helyett  : jön;  L ért.
GYÜNÉV,  GYÜNÉV,  (gyfl-név)  ősz.  fa.  A

nyelvtanokban  oly  név,  mely  több  egyenlő,  vagy
külön  részekből  álló  sokaságot jelent, pl.  nép,  sereg,
csapat, nyij,  csorda, csoport, rakás.

GYÜR,(1), (gyü-ör;  fa.tt  gyür-t, tb.—ők. Erede-
tére és rokonságára nézve v. ö. GYŰ, és GYŰR áth. Je-
lentése: gyűrött valami, így  nevezik Mátyásföldén azon
kisded dombomságokat, buczkákat,  melyek a vízjárta
réteken,  legelőkön  itt-ott  fölemelkednek.  Apadáskor
küátttó  gyűrök.  Származéka  : gyUrönye,  s a kicsinyí-
tett  és  kenyérdoczot jelentő  gyürke.

GYŰR,  (2),  (gyü-ör)  áth. m.  gy&r-t.  Rokon  a
ctiír  (csavar)  igével,  és a gyúr  vastaghangovaL  Ide
tartozik  a  tűr  ige is ,  midőn csavarást,  tekerést je-
lent,  pl. feltürí  át  üngét,  betöri  gatyáját  a  dumába.
Megegyezik  vele  a hellén  JVQÓ<O,  s  latin  gyro,  gero
is.  A  csagataj  nyelvben  ttir  ám. öszvetekerve  köt
(Abuska).  Értelme  :  valamit  csomóba,  gömbölyűre,
ránczokba  őszvehaj tógát, tekerget  Begyürni  a  kendői
a  uebbe.  Össvegyürni  a*  at*talkend8t.  Felgyűnti  a*
üngöt.  Felgyüri  a  karját,  »  birkomi  kistül.  A  féreg  i»
meggyüri  magát,  ha  tapadják.  (Km.).

GYŰR,  (3),  v.  GYŰR, elvont gyöke  gyűrök  ét
gyűrű  szóknak  és  származékaiknak;  ám. kör.

GYŰR,  (4),  v.  GYŰR,  elvont gyök  gyűrű,  mint
bokorfát  jelentő  szóban  (vörötgyűrU,  feketegyUra),
melyeit néhntt  tűrje  v.  «Urpyé*-nek  is nevesnek.  Ro-
kon  tűr  gyökkel, vagy  tárj  törzszsel.

GYÜRE,  falvak  Szabolcs,  Szathmár  és Tolna
megyében; helyr.  OyUr-én,  —re,  —r8l.
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GYÜREDÉK,  (gyür-ed-ék)  fn.  tt  gyűredékét.
L.  GYÜRET,  (1).

GYÜREKÉZIK,  (gyür-e-kéz-ik)  k.  1. GYÜR-
KÖZIK.

GYÜRÉS,  GYÜRÉS,  (gyűr-és)  fn.  tt.  gyüréi-t,
tb.  —ék. Cselekvés,  midőn  valamit  gyűrnek.

GYÜRET,  GYÜRET,  (1),  (gyür-et)  fn.  tt.  gyű-
ret-it.  Tekercs  gyanánt  öazvehajtogatott  valami, pl.
papirosgyűret,  vászongyűret.

GYÜRET,  GYÜRET,  (2),  (gyür-et)  miv.  m.
gyűret-tem,  —tél, —élt.  Meghagyja,  eszközli,  hogy
valaki  gyűrjön.

GYÜRHEGY,  falu  Szála  megyében;  helyr.
Gyűrhegy-én,  —re, —röl.

GYÜRKE,  (gyür-ke)  fn.  tt.  gyürkét.  1)  Tulajd.
kisded  domborodás,  apró buczka. V. ö. GYŰR,  fn.  2)
Kenyér  kiforradasa,  dúcza,  púpja,  domója;  uéhutt,
pilléje.  A  kenyér  gyttrkéjét  tokán  neretik.  Gyürkéjén
stelni  meg a  kenyeret.

GYÜRKÉS,  (gyür-ke-es)  mn.  tt  gytírkés-l  v.
—ét,  tb.  —ék.  Minek  gyürkéje  van,  azaz  dúczos,
púpos,  forradásos.  Mondják különösen .a  kiforradt  ol-
dalú  magyar  kenyérről.  Gyürkét  kenyeret  sütni.  Átv.
ért.  gyürkéi  legény,  ám.  erős,  vaskos  legény.

GYÜRKI,  falu  Honth  megyében;  helyr.  Gyür-
ki-be,  —ben, —böl.

GYÜRKÖZÉS,  (gyür-köz-és)  fn.  tt.  gyürközés-t,
tb. —ék.  A  ruha  njjának,  különösen  üngujjaknak
föltekerése,  feltürése.  Átv.  ért.  birkózásra  készülés.

GYÜRKÖZIK,  (gyür-köz-ik)  k.  m.  gyűrköz-tem,
—(él,  —ott.  Ruháját,  különösen  ünge  ujját  feltöri,
föltekeri,  midőn  munkára készül;  feltürközik,  fellű-
rSdzik.  Átv.  ért.  birkózni,  mással  megmérkőzni ké-
szül.  Erősen  gyűrközik  ,  és pöki  a  markát.

GYŰRŐ,  (gyür-ő)  1. GYŰRŰ.
GYŰRÖK,  (1),  (gyür-ök) fn. tt.  gyUrköt.  Gyurii

vagy  abroncsféle  eszköz,  mely  valamit körülfog.
GYŰRÖK ,  (2),  falu  Temes  megyében;  helyr.

Gyűrök-ön  v.  Gyilrk-ön,  —re,  —röl.

GYÜRÖNYE,  (gyür-öny-e)  fn.  tt.  gytirönyét.
Némely  növényekben,  különösen  szömörczében,
eczetfában,  tölgyekben  létező anyag,  mely  az  állati
kocsonyával  öszvekeverve,  vizellenee  és  szívós  tö-
meggé  válik,  s  a  tímárok  által  borkészítésre  hasz-
náltatik.

GYÜR^GYÜRÜ.GYÜRÜ.GYÜRÜXlWgyür-ű,
rokonok  vele  a  hellén  fVQOf,  latin gyrtts,  török  jUtük,
magyar  kör  stb.);  fn.  tt.  gyüril-t.  1)  Általán,  test
vagy  tárgy,  mely  kerekre,  gömbölyűre  van  alakítva,
mely  kört  képez,  valamit  körülvesz.  Nap-  vagy  hold-
fogyatkozás  gyűrűje.  Gyűrűt  látni  az  égő  gyertya  kö-
rül.  Száj  gylirVje.  Kék  gyűrű  a  izem  körül.  Gyűrűkbe
fonódott  kígyó.  2)  Szorosb  és  szokottabb  értelemben
karikaféle  szer,  ékesség,  eszköz.  Arany,  ezüst,  vas
gytíril  az  új jakon. Köves  gyűrű.  Karika  gyűrű.  Pecsétlii
gyllrü.  függönyt  tartó  gyűrűk.  lAnc*  gyűrűi.  Jegy-
gyűrű.  Ajándékgyürü.  Koldus-táska  vállán,  arany

gyűrű  ujján,  nem  illenek  öszve.  (Km.).  A*  aranyból
nem  lesz gyűrű,  hacsak  öltve  nem  verik.  (Km.).  Gyű-
rűt  húzni  a*  ujjra.  Gyűrűt  viselni.  Gyűrűt  forgatni,
váltani.  3)  Boncztanban  jelenti  a  testnek  különféle
töralaku  részeit,  milyenek  :  gyürűgaratitom,  gyűrű-
aorcz  , gyűritsérv  stb.  4)  Némely  növényeken  gyűrű-
nek  mondják  azon  virágokat,  melyek  gyűrű gyanánt
kerítik  a  növény  szárát, s egymástól  bizonyos  távol-
ságban  állanak.

GYŰRŰ,  GYŰRŰ,  (2),  (gyűr-ü)  fn.  tt.  gyűrűt.
Bizonyos  növények faja  : fekete  gyűrű,  v.  feketegyűrű-
jávor  (acer  tartaricum),  néhutt,  pl.  a  Duna  mellékén
tűrje  v.  türgyefa;  vörös  gyűrű,  v.  vöröigyűrü-somfa
(cornus  sangvinea);  gyűrtifű,  máskép  :  farkasborotz-
lán  (Daphne mezereum) ; vörötgyürű  fű, máskép  : ara-
nyos  ritkaréj  (solidago  virgaurea);  a  tűr  vagy  sarj
szótól  vették  nevezetöket.

GYŰRŰ,  GYŰRŰ,  (3),  VERES—,  puszta Bi-
har  megyében;  helyr.  Gyűrű-n,  — re, —röl.

GYÜRÜBÖKÉS,  (gyűrű-bökés)  ősz.  fn.  Régies
leventa-játék,  melyben  czélul kitűzött  gyűrű  felé ló-
háton  vágtattak, s  azt  láncsáikkal lebökni  iparkodtak.

GYŰRÜCSKE,  GYÜRÜCSKE,  (gyür-ü-cs-ke)
kicsinyező  fn.  tt.  gyűrűcskét.  Kicsi  gyűrű.

GYÜRÜDED,  GYŰRÜDED,  (gyürü-ded)  mn.
tt.  gyürüded-r't.  Minek  olyan  alakja  van,  mint a  gyű-
rűnek.  Gyür'dded  pipafílst.

GYÜRÜDZIK, GYÜRÜDZIK, (gyür-ü-öd-öz-ik)
k.  m. gyürűdz-ltm  v.  —öltem, —tél  v.  —öttel,  —ott,
htn.  —ni  v.  —eni.  Valamely  test  gyürűforma  te-
kercsbe  csavarodik.  Gy'drUdzenek  a  kisded  hajfűríei.
Gyürlldzenek  a  napsugarakra  kifekvö  kígyók.  Gyürtid-
zik  a pipából  felszálló  füst.

GYÜRÜFA,  (gyürü-fa)  ősz.  fn.  L. GYŰRŰ,  (2).
GYÜRÜFEJ,  (gyürü-fej)  ősz.  fn.  Némely gyű-

rűnek  felső,  kerékre  vagy  szögletesen  kidomborított
és  czifrázott,  gyakran  drágakővel  ékesített  része.

GYÜRÜFÉREG,  (gyűrű-féreg)  ősz.  fn.  Féreg,
melynek  teste  gyürüdcd  karikába  fonódik.

GYÜRÜFÉSZEK,  (gyűrű-fészek)  ősz.  fn.  Ujjra
való  gyűrűnek  feje,  gombja,  vagyis  a  fejnek  körzete,
karimája,  melybe  a  köveket bele  helyezik.

GYÜRÜFÖ,  (1),  1. GYÜRÜFEJ.
GYŰRŰ FÖ,"(2),  falu Baranya megyében; helyr.

GyüríífS-n,  —re, —röl.
GYÜRÜFÜ,  (gyürü-fü) ősz.  fn.  1)  Vizenyős  er-

dőkben  tenyésző  bokorfa  neme , hosszúkás,  láncsás
levelekkel,  s piros vagy  fejér  és  kellemes,  de  köny-
nyen  fejfájást  okozó  szagú  virágokkal,  máskép  :  far-
kas  boroszlán.  (Daphne  mezereum).  2)  L.  GYÜRÜ-
FÖ,  (2).

GYÜRÜHERNYÓ,  (gyűrű-hernyó)  ősz.  fn. Her-
nyófaj  ,  melynek teste  rendesen  karikába  szokott fo-
nódni.

GYURUIDOMU,  (gyűrű-idomú) ősz.  fn.  Minek
gyűrűhöz  hasonló  alakja  van,  gyűrűded.  Gyűrűidomú
napfogyatkozás.
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GYÜRÜEÁVA,  (gyűrű-káva)  ősz.  fn.  Az  ujjra
való gyűrűnek  karikája.

GYÜRÜLÁDIKA,  (gyürü-ládika)  ősz.  fn.  To-
kocska,  melyben  a  drágább gyűrűket  tartani  szokás.

GYÜRÜMÍVES,  (gyűrű-míves)  ősz.  fn.  Általán
míves, ki  gyűrűket  csinál, milyenek  pl.  az  ezüst-,
aranymivesek  stb.

GYÜBÜNAPÓRA,  (gyűrű-napóra)  ősz.  fn.
Gyűrű  alakú  kisded  napóra.

GYŰBÜÓBA,  (gyűrű-6ra)  ősz.  fn.  Gyflrfifé-
szekbe  foglalt  igen  piczin  óra.

GYŰRÜÖKLELÉS,  (gyűrü-öklelés)  ősz.  fn.  1.
GYÜBŰBÖKÉS.

GYŰRŰPECSÉT,  (gyűrű-pecsét)  ősz.  fn.  1)
Gyűriifészekbe  foglalt  kisebbféle  kézi  pecsétnyomó.
2)  Ily  gyűrű  által  nyomott  pecsétjei.  \Gyuriipectelu
levél.

GYÜBŰFOBCZ, (gyűrű-porcz) ősz.  fn.  A  gégé-
nek ,  vagyis  Ádám  almijának  második  porczogója,
mely  vastag  gyűrűt  képez.

GYŰRŰS,  GYŰRŰS,  (1),  (gyür-ü-ős)  mn.  tt
gyürít»-t  v.  —ét, tb.  —ék.  1)  Gyűrűvel  ellátott, éke-
sített ,  kerített.  Gyuriit  ujjak.  2)  Gyűrűkkel keres-
kedő.  Gyűrűt  ztidó.  3)  Gyűrűalakba fonódott,  csava-
rodott,  tekeredett  Gyűrűt  ftiríSk.  Gyűrűt  kígyók,  her-
nyók.

GYŰRŰS,  GYŰRŰS, (2),  falvak  Szála és Szath
már  megyében; helyr.  Gyürűi-Vn,  —te, —rtil.

GYŰRŰSEN,  GYŰRŰSEN,  (gyűr-ü-ös-en)  ih.
Gyűrűvel  kerítve,  ékesítve,  gyűrűbe  tekergőzve.

GYŰRÜSKlGYÓ,(gyűrűs-kigyó)  ősz.  fn.  Ki-
gyófaj,  melynek  egész  testét  gyűrűalaku kemény bőr
födi.  (Ampbisbaena).

GYŰRÜSZURDALÁS,  (gyűrű-szurdalás)  ősz.
fn.  1. GYÜRÜBÖKÉS.

GYŰRŰTEEE,  (gyűrű-teke)  ősz.  fn.  Rendesen
rézgyűrűkből,  vagyis  karikákból  álló  teke, mely a
csillagászok  által képzeletileg  kijelölt  égi  köröket,  u.
m. egyenlítőt, barkört,  délkört,  f őr körök ét  stb.  ábrá-
zolja.  (Sphaera  armillaris).

GYŰRŰTLEN,  (gyür-fi-et-len)  mn. tt  gyürilt-
len-t,  tb.  —ék.  Általán,  gyűrű  nélküli, mit  gyűrű
nem  kerít, nem ékesít  stb.  Gytirütlen  ujjak.  Határo
zóilag ám. gyüriitlenül, gyűrű  nélküL

GYŰRŰTOK, (gyűrű-tok) ősz. fn. Tok, melyben
gyűrűket  tartani  szokás.

GYŰRŰVÁLTÁS, (gyűrű-váltás) ősz. fn. Üsd :
KÉZFOGÁS, JEGYVÁLTÁS.

GYŰRÜVESSZŐ,  (gyűrű-vessző)  ősz.  fn.  Fe-
kete-  v.  vörösgyfirfifa  egyenes  csomótlan  vesszeje
Fekete  gyürUvetuöbSl  való  pipauár.

GYŰRŰV1RÁG,  (gyűrű-virág)  ősz.  fn.  Ugaro-
kon  termő  ismeretes  sárga  virág, melynek  magvai
apró  gyűrűkhöz  hasonlítanak; miskép  :  metei  pere-
mér.  (Calendula).

GYŰRŰZ,  GYŰBÜZ,  (gyűr-u-őz)  itb.  m.  gyű-
rllfttm,  —tél,  —Sít.  1)  Gyűrűvel  ékesít.  Ujjait  gyilr

rüti, ftlgyOrüti.  2)  El  igekötővel  a  férfi  valamely  nőt
gyűrű  által  menyasszonyának  kijegyez,  eljegyez.
Elgyürttmi  a  mátkát.  3) Valamely  testen  gyűrűalakú
karikákat  metsz.  Fák  derekait  gyUrümi.  Botot  gyü-
rttsnt.

GYŰRŰZÉS,  GYŰRÜZÉS,  (gyűr-fl-öz-és)  fn.
tt.  gyüriltéf-t,  tb. —ék.  Gyűrűvel  ékesités;  elgyűrfi-
zés; valamely  testen  karikik  metszése.

GYŰRŰZIK,  1. GYÜRŰDZIK.
GYŰRÜZKÖD1K, (gyfir-ü-öz-köd-ik)  k.  m. gyü-

ríltküd-Um, —tél,  —ott. El  igekötővel  a házasulan-
dókról  mondják, midőn gyűrűváltással  eljegyzik  egy-
mást  Elgyürilxködni.

GYŰSZÖ,  1. GYŰSZÜ.
GYÜSZÜ,  GYÜSZŰ,  JGYÜSZÜ,  GYÜSZÜ,

(gyfisz-ű)  fn. tt.  gyilttü-t.  Eredetileg  gy&ttti  igenév,  s
így  használják  is  több vidéken.  Elavult igéje  gyütt,
mely  vagy  ugyanaz  a  kemény  hangú  tűt*  v.  tűt  igé-
vel , vagy  a  go, ge, gV  (gömbölyű)  gyökök  meglágyí-
tott  alakja.  Az  első  elemzés  szerént jelent oly  szert,
mely  által  a  varró  személy  tűz, tűzdel, vagyis a  tűt
nyomkodja;  a  második távolabbi  elemzés  szerént pe-
dig  jelent  gömbölyű  eszközt, tárgyat, milyen  nem
csak  a  fennemlített varró  szer,  hanem  azon  körül  te-
kerődző  szíjöv  is, melyet némely  vidékeken  derékra
tűznek  a közemberek,  (másképen  :  íüttS,  tehát szin-
tén  ám. (ütő),  t pénztárcza gyanánt  használják;  a  szé-
kelyeknél  dénü  is.  Az  úgynevezett  gyüntivirdg  és
gyützülevelek,  neveiket  a  varró  szert  jelentő gyüszű
alakjától  kapták.  A  hangban  rokon  török jüttíe,  ám.
gyűrű  éajukttük  ám. (varró)  gyüszű.

GYÜSZÜGOMBA, (gyfiszű-gomba)ösz.tn. Gom-
bafaj,  melynek  süvege gyűszűalakú.

GYÜSZÜKE,  (gyfisz-ű-ke)  fn.  tt  gyütttíkét.
1)  Kisded,  piczin gyűszű.  L.  GYŰSZŰVIRÁG.

GYÜSZÜLEVÉL,  (gyflszü-levél)  ősz.  fn.  Né-
mely  növények  gyűsztialakú levele.

GYŰSZŰVIRÁG,  (gyűszű-virig)  ősz.  fn.  Nö-
vénynem  a  két  főbbhímesek  seregéből, melynek  bök
rétája  harang- vagy  gyűszűforma.  (Digitális).

GYÜVEJDE, palóczos  szólásmód, s  ám.  jövel
ide, jer  ide, jösz te  ide.

GYÜVŐTÉNY, 1. GYŰTÉNY.

L  OY-ben  Tin  UT8 ctlik.

H, kisded  alakban  h,  tizennegyedik  betű  a ma-
gyar  ibéczében, s a  mássalhangzók  sorában kilencze-
dik.  Neve: hú. Nevezik  különösen  ttelleti  vagy  lehelő
betűnek  is. Különben a  torokbetfik  osztályába  tartoz-
ván , felcserélődik  l -őr  a g  és *  rpkonszervfi  betűk-
kel ,  mint:  hankalék,  kankalék ; hvrtt, hurogaí, fatr-
jant, ktirjogat;  hSmlSlySg,  gSmbSlySg;  2-or  a szinte
szelleti,  tehát  rokon  v  ét  j  mássalhangzókkal, pL
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hírhed,  hirjed  ;  áhítatot,  ajtatos ;  hiaczínl,  jáczint;
hóhér,  hóvér ; sáholy,  sávoly  ; purha, purva ;  koháes,
kovács ;  bihal, bival;  kegyüméhd,  (régi  halotti  be-
széd),  e helyett  :  kegyelmével;  eh hámbor  dactor, (a
Góry-codexben),  e  helyett  :  e jámbor  doctor;  segéh,
segéjj;  (Tatrosi  codex)  stb.  L.  J  és V  betűket.  3-őr
ritkábban  az »,  m és «* sziszegőkkel,  mint :  hápog,
tápog  ;  hSrp'ól,  szSrpSl;  hervad,  sorvad ;  húnyik,  szú-
nyik ;  hínár,  tsinár.  Mint  oly  betű,  mely  torkon ki-
nyomuló  hangot  fejez  ki,  cléforddl  a)  leheléit,  (így  a
einai  hu,  Schott  szótárában  respirationis  sonus,  hi
suspiraro), pihegést,  lélekzést,  fuvást,  sóhajt, óhajtást
kifejező  indalatszókban,  pl.  ah,  eh, ih,  oh, hah,  haj,
hajh,  heh, hu, huh  és  ezek  származékaiban:  ahtí,  áhí-
tat , óhajt,  hehent,  hajt  (pellit),  huhog  stb.  továbbá
más torokhangokban, mint :  horly  , hork,  húr,  hars,
hör,  heb,  höb ;  innen ezen  szók : hortyog,  horkol, huro-
gat, harian,  hb'rHg,  hebeg,  hSbög  b)  lehelést, pihegést,
lélekzést,  fuvást,  nagyobb  vagy  kisebb  mértékben
okozó  tárgyak  neveiben,  vagy  olyan  cselekvést,  szen-
vedést,  állapotot jelentő  vagy  mutató  igákben,  mint :
At-(deg),  hő,  hé,  hű,  hat,  halói,  hal  (ige  és  név),  hall,
hál,  hála,  halad,  halaszt,  hang,  heh,  hl,  hej,  héj,  hrjh,
hol ?  hány ?  himba,  hintái,  leh,  lehel, hisz,  hit,  ihlel,
hők,  vemh, terh,  g'órh, polroh,  doh, enyh,  düh , keh,
harag,  harcz;  lomlia,  renyhe,  tohonya,  nehéz;  hord,
hó*, hurczol,  húz.  Ide  tartoznak  a  rö,  kő,  su,  zu,  nyi,
vi, pi, li  stb.  tiszta  gyökök  A-val  módosított,  vagyis
lebhel  toldott  hangjai  :  rö-h-ög,  k'ó-h-Sg,  su-h-an, su-
h-og,  *u-h-an,  xu-h-og,  nyi-h-og,  vi-h-og,  pi-h-eg,  li-h-
eg  stb.  c) így  jő  be  a  lehelő  vagy  pihegő mint hiányt,
testi  s  lelki  kórállapotot  matató  h  a  pos-h-ad,  gör-h-
ed, pes-h-ed, por-h-ad,  kor-h-ad, bliz-h-öd,  pety-h-üszik,
vén-h-Uszik,  bUn-h-8szik  stb.  igékbe,  d)  Előfordul  üres
vagy  könnyű  tárgyak  neveiben,  s  illetőleg  igékben,
mennyire  az  ilyetén  tárgyak  mintegy  csak  lehelettel,
léggel  tol t vek,  vagy  pedig  a  lehellet  könnyüségével
bírnak,  ilyenek  : pehely  v. pelyh,  hab, hó, hólyag, ha-
mu,  haj,  hej,  hám, hár,  hártya,  hasúd,  hegedés,  hever,
henye, hely,  híg,  hiány, hiú, hón , homály  , héla  stb.
így  a  szanszkritban  is  több  gyökök,  mint ha,  had,
hal,  hu  stb.  ürességet  jelentenek,  c)  Minthogy  a  föl-
felé  törekvés  erősebb  lehetessél  vagy  lélekzéssel jár,
megvan  a  h  oly  szókban,  melyek  tetőt,  magasságot,
magasra  hatást,  távolodást,  kioyúlást  jelentenek,
mint  :  hág,  hány,  haj,  háj,  halom,  hai,  hát,  ház,  hegy,
h/ja,  héjáz,  hupa,  had,  hagy,  hosz,  hoporcs,  horog,  hó-
rí  horgas  stb.

Midőn  a  szó  végén  áll  a  h  betű,  lágy  lehelet
gyanánt  hallatszik,  mint  :  koh, doh,  oláh , méh , keh,
c*eh,  dílh,  rüh ;  de  a  szók  elején  és  közepén  valami-
vel  keményebben  ejtctik  ki,  s  nem  csupán  lehelet,
mint  a  görögben,  hanem  valódi  betűt  képez. Régontc
a  magyar  nyelvben  is,  mint  kiváltkép több  keletiek-
ben,  valószínűleg  kétféle  h  divatozott,  egyik  a  ma  is
szokásban  levő  lágyabb,  másik  a  német,  perzsa  stb.
eA-hoz  hasonló  kemény  ,  mely  különbségnek  nyomai
fenmaradtak  a  régi  halottas  beszédben, hol lágy  A-val

irvák  : heon, hálálnék,  hadláva, horoguvék,  hotolm  stb.
keményebb  A-val  pedig  :  chomuv, choltat,  mulchotia,
otchwt,  (chamu = hamu,  choltat  = holtát,  mnl-
chatja = múlhatja,  azchoz  —  azhoz).  így  a  cieh ét
oláh  szók  czech  és  valach  keményebb  szókból  lá-
gyultak  meg.  A  hínár,  hinta,  hintó, himbál  szókban
a  A csak  előtételül  használt  lehelet,  melyek  in(og)
gyökből  származván,  eredetileg  :  ín-ár,  in-ta,  ín-tó,
in-bál.

Különös  figyelmet  érdemel, hogy  a  A mint pasz-
tán szellet vagy  lehellet nénely  régi magyar codexek-
ben,  mind  a  szók  elején  levő  önhangzók előtt,  mind
a  szók  végén  álló  önhangzók titán  számtalanszor elé-
fordúl,  mintha már  régi  Íróink  érezték  volna  acon
általános elvet,  hogy  minden  önhangzót,  mely  magá-
ban  vagy  a  mennyiben magában  áll,  valamely  finom
lehellet  mind  megelőz,  mind  követ.  (Dér  Hauch  geht
dem  Vocal  voran, oder  folgt ihm naeh. Heyse. Sprach-
wissenschaft.  §.  114).  Innen például  a görög  írásban
minden  önhangzón  kezdődő szót  vagy  spiritm  asper
('),  mely  némely  más  nyelvekben rendszerént  már A
betűvé  válik,  vagy  spirítns  lenis  (')  előz meg;  így
a  sémi  nyelvekben  általában,  s  a törökben  és  perzsá-
ban  is  minden  önhangzón kezdődő  szó  elifet,  (a  hé-
berben  alefet) vesz  maga elébe. Továbbá  a  perzsában
a  szó  végén  ünhangzó  nem  állhat,  hanem  ha  egyéb
mássalhangzónak  nincs szerepe,  A betű  (erős lehellel)
foglal  helyet.  Kitűnő  példáink  vannak  ezekre, mint
imént  érintők,  némely  régi  nyelvemlékeinkben.  A
Debreczeni  legcndásköuyvben  különösen a  törzsszók
végén  levő  önhangzók  csaknem  általán  A-val  mint
utólehcllettel  vannak  írva,  pl.  «h  (névmás),  jó*, a*
(névmutató,  még ebben  is  :  ah  országnak,  nem :  az
országnak),  kf1,  m»b  (névmás), íme*  / gyakran ragok  és
képzőknél  is,  minthogy ezeknek is saját  értelmét  még
érezé  az  iró ,  mint  tevő*, nekih  (= nek-ö),  születési,
egyelőmbe*,  tömlöczbe*,  borrá*  (=:  bor-vá);  az  a,  «
névmások  ragozásaiban  is  :  a*ra,  a*ról,  e*ben,  e*bSl,
énképen;  így  az öszvetételekbcn  :  kPadá,  le^szállván,
jo*volta,  végre  több  más  esetekben  is,  mint  :  mai*,
éjjeli1',  szomorú*1,  akarta*,  volna*  stb.  Egyedül  ebből
lehet  megmagyarázni  a  magyar  ragozás  azon  szabá-
lyát,  mely  szerént  a  törzs  véghangzója  ragozáskor
husszuvá  válik.  V.  ö. A  betű,  és  Élőbeszéd  42.  lap.
A  szó  elején  álló  önhangzónak szellettel  vagy  lehel-
lettel  írására  pedig példák  a  régi  magyar  nyelvem-
lékek  II.  kötetében a  vegyes  tárgyú  iratokban  for-
dulnak  elé  :  ^oszlottam  meg  (30.  1.),  Bokáért  (36.  L),
*drodk  (38.  L), Értvén  (69.  1.);  a  Báthori  bibliájá-
ban  is  az  ó'  névmást,  és  ennek  minden  módosulatait
szelletezve  találjuk  :  bü,  'üraeW,  *&tet,  hí«t,  'tfteC  stb.
és  a  régi  halotti  beszédben  v  ajakszcllct  áll  a
h  helyett,  mint  "ö,  "őneki,  "öt,  "íze,  "imádjak  stb.
Ugyanitt  gyakran  végül  is  f-t  találunk  A helyett  :
hamu",  keserű",  mi",  li".

—HA,  magas  hangon  HE,  hiányos  vagy  kóros
vagy  szenvedő  állapotot  mutató  képző  a  lajha,  lom-
ha,  renyhe, csürhe  stb.  szókban. Y.  ö.  H betű.
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HA,  (1), időt jelenti  ih.  B  ám.  mikor,  midőn,
pl.  Ha folvettilc  it  rír,  ha  letűnik  íi  rír.  Ha  otthonn
vagyok,  jól  énem  magáimat.  Ha  magam  vagyok,  nem
unatkotom.  Ha  bort  itsom, fejfájátt  kapok.

„De ez leány  ha  szülétek,
Király  honn nem letettetek. *

(Katalin  verses  lég.).

Időt  jelent  következő  öszvetett  szókban  :  né-ha  (né-
mely  időben),  se-ha,  to-ha  (se-mikor),  minden-ka
(mindenkor) , vala-ha  (valamikor) ,  oly-ha  (oly-kor),
most-ha  vagy  közbesznrattal  mott-o-ha (= mostani),
egyéb-ha  (= egyéb  időben); »'  képzővel  :  né-ha-i,  te-
ha-i,  minden-ha-i,  vala-ha-i.  Ide-  tartozik  a  hái-bdi,
(talaj donkép  :  ha-i  bai)  ikerszónak, s  hajdan  = ha-
időn  öszvetett szónak  első  része  is.

HA,  (2), föltételt  jelentő  kötszó,  plBaorgatda
nem volna,  tolvaj  tem  volna.  (Km.).  Ha  a  ,ha'  nem
volna,  koldút  it  úr  volna.  (Km.).  Rokonokai  tekint-
hetők  a  hellén  éár, góth  hvan, német wo, leann, wenn,
szanszkrit  hadd  stb.  A  régiek  névként ragoztak  is.
„Havai  oldozza fel,'  azaz  föltételesen.  „Havai  kell
•zólanunk."  (föltétellel).  Pázmin. Udvarhelyszékben
néhntt  hanem  helyett  is  használjak  :  nem Péter  vót
ha  Pál. (Kriza  J.).

Össvetételei  : habár  v.  habdíor,  hactalc,  hahogy,
hanem, hattiníe;  aligha,  hátha,  hogyha,  mintha,  vajha,
noha.

HA, (3), gömbölyűbb  ajakkal:  hó,  elvont  gyök
és gyökelem,  több  részént  önálló, részént elvont gyö-
kök  anyja, melyek  általán magasságot, fölemelkedést,
fölkelést, fölszint, héjat,  tetőt jelentenek,  milyenek  :
hág,  hám, hány  (ige),  hár, háj, hályog,  háló,  hát, hát.
V.  ö. H betű  és  HÓ.

HA,  (4),  hangosan kifakadó vidám kedélyhang,
még  pedig  kettőztetve,  sőt  hármaztatva  is  :  haha,
hahaha.

HA, (6),  kérdést jelentő  gyökszó,  (mely  külö-
nösen  eléfordúl  e  szókban:  hány,  hányad,  hányadik),
pl.  Tudni  kívánod,  ha  honn  lenek-e f  „Miképen  es-
merheti  meg embör  azt,  ha méltán járul  ez szentség-
nek  vételére."  Nádor-codex.  „Kérdezvén  és  mond-
ván  :  ha  te vagy  Krisztus  élő  Istennek  fia."  Régi
magyar  Passió.

„Gyorsan  ötét  nevén  szólította vala,
Atyja  ha honn volna?  tőle kérdi  vala."

Istvánfi  Pál a  XVI.  századból.

„Kérdeztetek  kedég  a  leváltaktól  :  ha  mikor jő  is-
tennek  országa ? (Mttncb.  cod.); jelenleg  fölcserélte-
tik  vájjon  kérdővel, pl.  vájjon  mikor  jő  ittennek  or-
•tágat

HA,  (6),  meglepetést,  bámulást,  megütközést,
ijedést  jelentő  indulatszó.  Hat  miatt  Ha!  ttörnyü-
tég  l Ha!  oda vagyunk  t  Utólehelettel is  : hah!

HA,  (1), dunántúli  tájszólás  szerént ám.  hová f
Ha  mégyn  t  Ha  telted  a  könyvemet  f  De  ugyan  ha
gondoltz  t  Mongolul: kha.
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HA,  (2),  elvont gyöke  hála  szónak,  azonos ah
v.  áh indulat  szóval.

HAB, (1),  paszta  hang,  melyből  habog,  habatol,
hablikodik,  habtol  stb. hangutánzók  erednek. Vékony
hangon  :  heb, honnan  :  hebeg,  hebehurgya.  (Élőbeszé-
dünkben  a  hab  név  rokonságai  nyomdahibából  ide
Boroztattak).

HAB,  (2),  (törökül  küp-tík;  a  szanszkritban  és
zendben  ap,  a perzsában  ab v. áv, vizet jelentenek) ;
fn.  tt  hab-ot.  H  nélkül  van  abárol  igében \  abda
szó  egyik  jelentésében,  s  ablegény  öszvetett  szóban.
Eredetére  nézve a  fehéret jelentő  hó  v.  hav  szóval  is
rokonítható, s  a  perzsa  ab  jelentéséhez  fényesség,
(nitor,  splendor)  is  tartozik.  1)  Ám. a mozgásban levő
víznek  hánykódó  fölszine,  gördülése,  egymás  fölébe
tódnlása;  máskép  nagyobb  fokozattal:  hullám.  Merre
tágnak  habjai  Dunának,  Tittának.  (Kölcsey).  Férfiat
énekelek,  ki  hadával  Volga  lüremlS  habjait  átttegeén.
(Horv. E.).  Ah  ! mint  e hab  ily  tietve  tűnnek  Otem nap-
jai.  (Szemere P.).  Zúgó,  tóduló,  ctapkodó,  SmlS, par-
tokat  verdetS,  hánykódó  habok.  Habot  ver  át  evetS.
Habokat  hajt  a* elvitorlátó hajó.  CtOlapodnak  a  ha-
bok. A  híd  kb'ottlopain  megtörnek  a  habok.  2)  Külö-
nösen  azon  fehéres  tajték,  mely  ás erősen ömlő, csap-
kodó,  megtörő víztömeget  mintegy  fodrossá  teszi.  8)
Az  erős  mozgásba  hozott, fölhevült,  állati  testből,
szájból  stb.  kiömlő  nyálkasxertt  fehér  vagy  véres  fo-
lyás.  A  meghajtott  paripát  kiveri  a  hab.  Letörölni  a
lovakról  a  habot.  CtoJt  úgy  ömlött  a  hab  a  náján.
Stája  vérhabbal  tajtékotik.  4)  Átv. ért.  némely  teste-
ken , különösen  sikárlott  kemény  fákon,  kelméién
látszó tekervényes vonalak, melyek habzó  víz  gyanánt
tűnnek  elé.  Innen : habot  ruha,  telyem,  habot  autói,
stekrény.

HAB,  (1),  elvont gyök, melyből  hábor,háborít,
háború, háborog  stb.  származékok  erednek. Értelmére
rokon  a  hab  szóval, mennyiben  mozgást, tódnlást,
felzavarodást  jelent  Sőt  a régiek, pl.  Erdősy, ki a
hangjelek  felrakásában  hív  figyekezett  lenni,  röviden
használták  származékaiban, pl.  haborutágoí  indyíott
vala.  (Erdősy).

HAB,  (2),  puszta  Baranya  megyében;  helyr.
Háb-on,  —rá, —ról.

HAB AGYAG,  (hab-agyag)  Ősz.  fn.  Legflno-
mabbféle  fehér  agyag,  melyből  úgynevezett  hab-,
vagy  tajtékpipákat  készítenek.

HABAHURGYA,  (haba-hurgya) ősz.  mn.  Ere-
detileg  habóhurgyó  igenév  az  elavult  hab(ik), hurgy-
(ik)  igéktől.  Jelent  oly  embert, kinek nyelve a sza-
pora  beszéd  miatt akadoz,  aki  habog, hebeg,  hobög
és hnrgyog, hurjog,  kurjog;  máskép  hebehurgya  v.
húrja.  Rokon  vele  a  hetlekotla,  (aki hetei,  kőtől)  és
hiblihabli.  Átv.  ért  szeles, meggondolatlanul  hirte-
lenkedő.  Habahurgya  ember.  Habahurgya  bettéd.

HABAHURGYÁLKODÁS,  (haba-hurgyálkc-
j  dás)  ősz.  fn.  Habogva kiáltozó  beszéd;  szeleskedés,

hirtelenkedő  kapkodás.
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HABAHURGYÁLKODlK,(haba-hurgyálkodik)
ősz.  k.  1)  Szeleskedik,  meggondolatlanul  hirtelenke-
dik,  ide-oda  kapkod.  2)  Hebegve,  höbögve  beszél.

HABAHURGYÁN,  (haba-hurgyán)  ősz.  ih.  1)
Akadozva,  hebegve,  höbögve.  Habahurgyán  beszélni.
2)  Sebesen,  meggondolatlanul.  Habahurgyán  végezni
valamit.  Habahurgyán  eljátszani  szerencséjét.

HABAHURGYASÁG  ,  (haba-hurgyaság)  ősz.
fn.  Szélesség,  ide-oda  kapkodás,  meggondolatlan liir-
tclenkedés;  habogva,  höbögve beszél esi mód.

HABAHURGYÁSKODÁS , HABAHURGYÁS-
KOD1K stb. 1. HABAHURGYÁLKODÁS, HABA-
HURGYÁLKODIK.

HABAHURJA, (haba-hurja) 1. HABAHUR-
GYA.

HABAKOL,  (hab-ok-ol)  áth.  és  önh.  ni.  haba-
kol-t.  A  vizet  valamivel  csapdosva,  ütve,  felza-
var.va  haboztatja.  Evezővel  hábakolni  a  csendes  tavat.
Habakolni  a,  vízben.  Máskép  :  habiczkol  és  habuczkol.

HABAEOLÁS,  (hab-ak-ol-ág)  fn.  tt.  habako-
lás-t,  tb.  —ok. Vízben  caapkodás.

HABALYKA,  ám.  hóbolygó,  1.  ezt.
HABAR, (hab-ar) áth. m. habar-t.  1)  Vizet  vagy

más  folyadékot  fölkever,  főizavar,  fölhaboztat.  2)
Különösen  valamely  ételnek  való  híg  testet,  rántást,
tojást,  tejet  stb.  vagy  más  használatra  való  testeket,
pl.  festéket,  meszet  stb. öszvckever, vegyít.  Habkásá-
nak  való  tejet,  tojásfeltérét,  "baraczkízt  habarni. Rán-
tottat  , kásái, gánezatétztát  habarni.  3)  Átv. ért. za-
var , kever,  különösen  a  beszédet,  szót  öszvevissza
töri.  Elhabarni  a  bestédet.  Mindenféle  bolondot  Sszve-
habar.  Ar«  habarj,  hanem  beszélj.

HABÁR, (1),  (ha-bár)  ősz.  kötszó.  Föltételes
megengedést jelentő  mondat  előtt  áll, s a megfelelő
utómondatban  mégis,  mégsem  kötszókat  vonz,  pl.  Ha-
bár  milliomokkal  bírna  is, mégis  éhen , szomján nyo-
morogna  a fukar.  Habár  igen  megbántanál  is,  mégtem
állanék  rajtad  boszút.  Habár  a föld  végére  menendesz,
mégis  követni foglak.  V.  ö. HA  és  BÁR.

HABÁR, (2), (bab-ár)  fn. tt.  habár-l,  tb.  — ok.
Kalán , melylyel  holmi  fövő  hig  testeket  keverni, s
babjaikat  leszedni  szokták,  máskép  :  abárló  kólán.

HABARÁS,  (hab-ar-ás)  fn.  tt.  habarás-l,  tb.
— ok. Cselekvés,  mely  által  valamit habarunk.

HABARÁSZ,  (hab-ar-ász)  önh. m.  habarász-
tam,  —tál,  —ott. Habaró  kalánnal,  lapoczkával  stb.
kever  valamit

HABARCS,  (hab-ar-cs) fn. tt. habarcs-ol.  1)  Kü-
lönféle  híg  testekből  öszvehabart  keverék,  különösen
tréfás  nyelven,  holmi  öszvekotyvasztott  pép  vagy  ká-
saféle  szegényes  eledel.  2)  Föltiprott  locspocs,  lőtye,
pocsalék, posvány , mocsár,  hig  sár.  Habarcs  ember
a  székelyeknél  : tisztátalan;  eszelős.

HABARCSOS,  (hab-ar-cs-os)  mn.  tt. habarcsos-í
v.  —át , tb.  —ak. Keverékes;  locspocscsal  vegyes,
lötyés.  V.  ö.  HABARCS.  Uabarctos  étel.  Habar-
ctos  út.

l KÁD.  BAOr  SZÓTÍB.  II.  KOT.

HABARCZ,  (hab-ar-cz)  fű.  tt.  liabaret-ot.  Fé-
regfaj,  mely  részént  tengerben,  részént  édes vizekben
lakik, s  átlátszó,  s  üres  uövényszárhoz  hasonló test-
tel bír, melynek  alsó  vége  a  béka-csigateknökhöz,
békapotnyákhoz  stb.  ragad,  felső*  vége  pedig  nyilas-
sal  ellátott,  melyből  csápalakú vékony érzőszálacskák
nyúlnak  kifelé,  t  ezek  által  holmi  apró  férgecskéket
kapkod  eledelül,  melyeltet  mintegy  magához  habar  ;
(Hydra,  Polypus).

HABARCZNEMÜ,  (babarcz-nemű)  ősz.  mn.
Habarczok  neméhez  tartozó;  habarczhoz  hasonló.
Habarcznemü  tengeri  férgek.

HABARÉK,  (hab-ar-ék)  fn.  tt.  habarék-ot.  Ha-
barás , keverés  által  elegyített  valami.  Szorosb  ért.
hamarjában  öszvekotyvasztott  híg  étel;  és  a  rósz
utakon híg, büdös  sár. Máskép  :  habára.

HABARÉKOS,  (hab-ar-ék-ős)  mn.  tt.  habaré-
kos-t  v.  —aí,  tb.  — ak. L.  HABARCSOS.

HABARGAT,  (hab-ar-og-at) áth. és  gyakor.  m.
habargat-tam,  —tál,  —ott.  Valamit  folytonosan  ha-
bar,  kever,  kotyvaszt.  Sirat,  kóficzol  habargatni.
lÁsttkátát,  be főzött  gyümölcsöt  habargeUni.  V.  ö.  HA-
BAR.

HABARGATÁS,  (hab-ar-og-at-ás) fn.  tt.  habar-
gatát-t  tb.  —ói.  Cselekvés,  midőn  valaki  habargat.

HABARICZA,  (hab-ar-icz  a)  fn.  tt.  habaríezá-t.
L.  HABARCS, 2).

HABARLÓ,  (hab-ar-ol-ó)  mn.  ám. habaró.  Kas-
say  Józsefnél eléjön  :  habarló fa.  Azonos  abárló  szó-
val,  abárló  halán,  abárló  vessző  stb.  öszvetételekben.

HABARNICZA,  (hab-ar-on-icz-a)  fn.  tt.  habar-
niczát.  1)  Több  régi  íróknál  ara. habarcz  (polypus).
2)  Marczalmellékén  ám.  tejjel  fóleresztett,  habart
leves.

HABARÓ,  (hab-ar-ó)  fn.  tt.  habaró-t.  l)  Esz-
köz,  mely  által  valamit  habarnak,  pl. kalán, villa,  fa,
rúd,  vessző  stb.  2)  Személy,  ki  habar.  3)  A  lónak
felső  ajka,  melylyel  az  abrakot  szájába  habarja.

HABARÓKALÁN, HABARÓFA stb. 1. HA-
BARÓ, 1).

HABAROL,  (hab-ar-ol)  áth. m. habárait.  Azo-
nos  vele  abárol.  L.  HABAR.

HABART,  (hab-ar-t)  mn.  tt.  hdbarl-at.  Amit
habartak,  felhabartak  , habarva  készítettek.  Habart
sár.  Hamarjában  habart  leves.

HABATOL,  (hab-at-ol)  önh.  m.  habatol-l.  Ha-
bogva,  hápogva, hebegve,  höbögve vagy  igen  gyor-
san,  egyszersmind  akadozva  beszél.

HABATOLÁS,  (hab-at-ol-ás)  fn.  tt.  habatolá*-t,
tb. —ok. Habatolva,  azaz  habogva,  hebegve,  akadoz-
va  beszélés.

HABDA,  (hab-da)  fn.  tt.  habdát.  Tájszó.  1)
Nébutt, pl.  Vasban  abda  (abdál),  másutt  akla.  tgy
nevezik  azon  bőrt,  melyet  némely  vidéki  pásztorok
és  pórok  bocskor  fölött  lábok  szárára  húznak,  s
mintegy a bocskorhoz  akasztanak, toldanak. V. ö. AB-
DÁL.  2)  A  hegyalján  a  térdig  érő  hosszú  csizmát
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neveiik  így,  alkalmasint, mivel hab,  vagyis  sár,  víx,
pocs  ellen  szolgál.

HABFI, (bab  fi)  ősz.  fa.  Mesés  lény, melynek
férfi  termetet  tulajdonítanak,  s azt regélik  róla, hogy
a  tengerben  lakik.  Regélnek  oly  meséa  lényekről  is,
melyek  fölülről  nőtermettel  bírnak,  alulról  pedig
halfarkoak,  s  ezeket hableányoknak  hívjak.

HABGTŰRÜ, (hab-gyűrű)  ősz. fn.  Gyűrű  vagy
karika, melyet  a  vízbe  esett  vagy  vetett  valamely
test  okoz.

HABI,  (1),  (hab-i)  mn.  tt.  AoW-í.tb.  —ok,
Habból  való,  habok  között  lakó,  habra  vonatkozó
stb.  A  perzsában  dbi.

HABI,  (2),  puszta  Baranya  megyében; helyr.
Habi-ba,  —bon,  —bői.

HABICZA,  (hab-icz-a)  fn.  tt  habiczdt.  Bala-
tonmellékén  ám.  a  Balaton  habjai  által  a  partokra
kihányt  gizgaz,  nádtöredék,  máskép  :  habita  (hab-
itta  v.  hab-fitté ?).

HABICZEOL,  (bab-icz-kol)  önb, m. habtekol-t.
L.  HABAKOL  és  HABUCZKOL.

HABITA,  1. HABICZA.
HABKARIKA,  (hab-karika)  1. HABGYÜRÜ.
HABKÖ,  (hab-kő)  ősz.  fn.  1. TAJTKÖ.
HABLÁB,  (hab-láb)  ősz.  fn.  A  hajó  alsó  része,

vagyis habokba  merüld  oldalai.
HABLEÁNY,  (hab-leiny)  ősz.  fn.  Mesés  lény,

melynek  fölül  nőtermete, alul  pedig  halfarka van.  V.
ö.  HABFI.

HABLI, (hab öl i  v.  hab ol-ó)  mn. tt  habli-l,
tb.  —ok. Tájczó,  mely  habogót, höbögö't, hirtelen,  s
akadozva  beszélőt jelent.  Hiblihabli  ember.

HABLIKODIK, (hab öl  i-kod-ik)  k.  m.  habli-
kod-lam,  —Iái,  —ott. Hebegve,  habogva,  akadozva,
hirtelen  beszél, babától.

HABNEMÜ,  (hab-nemű)  ősz.  mn.  Habhoz  ha-
sonló.

HABNÖ,  (hab nő)  ősz.  fn.  1. HABLEÁNY.
HABOG,  (hab-og)  őnh.  m.  habog-tam,  —Iái,

—ott. Hebeg, höbög, akadozva beszél, babától.
HABOGÁS,  (hab-og-ás)  fn.  tt  habogátt,  tb.

— ok. Akadozva bcszélés.

HABOGÓ,  (hab-og ó) mn. tt.  habogó-t.  Aki  ha-
bogva, akadozva  beszél.

HABOK A,  falu  Árva,  és paszta  Veszprém  me-
gyében  ; helyr.  Habóká-n, —rá, —ról.

HABOKÁDÓ,  (hab okádó)  ősz.  mn.  Aki  v. ami
habot  okád.  Uabokádó  rét-sárkány  az  épületen.  Hab-
okádó  zuhatag, f orrát.

HABOKOL,  (hab-ok-ol);  1. HABAKOL.
HABÓKOL,  (hab-ók-ol) őnh. m. habókol-l. Vág-

tatva,  mintegy  csapkodó  habok  módjára, nyargal,  lo-
vagol.

HABONKÉNT,  (hab-on-ként) ih. Habról habra;
egyik  hab  a  másik  után.  Hibánként  partra  vetett
detz';a.  Habonként  lerittK  víz.

HABONLABBÓ,  (habon-lábbó)  ősz.  fn.  Úszó,
ki  a  vízben  nem fekve,  hanem  lépve  megyén,  ki  a
vizet  mintegy  tiporva,  meglábolva  úszik.

HABONYA,  puszta  Baranya  megyében; helyr.
Habonyd-n,  —rá, —ról.

HÁBOR,  (háb-or)  elvont törzsök, melyből a há-
ború, háborog,  háborít  stb.  közvetlenül  erednek.  Je-
lent, csend-, békezavarást, nyugott állapotnak  felbom-
lását,  midőn  az  egésznek  egyes  részei  hánykódó  ha-
bok  gyanánt  felzavarodnak,  s  csendes  helyzeteket
mozgalom, forrongás, hányas-vetés váltja fel.  Fölélesz-
tésre  érdemes, jó  hangzatu szó. Mondhatnók például:
Szív  hdbora.  Elme  hábora.  Lelki hábor.  A család  eten-
dét  hábor zavarta  meg.  Suttogás  által  hdbort  támatz-
tani  a jó  barátok kötött.  A  rot»  eledelek  hóbort okos-
nak  a  gyomornak  stb.  V. ö. HAB. Hangban, valamint
némely  származékaiban  is,  egyezik  zaoar  szóval.
Meghdboróland  a  vtz  (tarbata  fuerit  aqaa.  Müncheni
codex).  Mit  háboroltatok  meg  (quid  turbati  estis.
Ugyanott).

HÁBORG,  1. HÁBOROG.
HÁBORGÁS,  (hab or-og-ás)  fn.  tt  háborgát-t,

tb.  —ok.  Általán,  állapot,  midőn  a  csend , béke,
nyugalom  fölzavarodik,  midőn valamely testnek részei
nagy  mozgalommal,  és  rendetlen  vagy  rendkívüli
módon  működnek,  összevisszakeverednek.  Szorosabb
értei,  az  embereknek  egymáselleni  törekvése,  egy-
masköztí  viszálkodása.  Ctaládi,  polgári,  nemzeti há-
borgatok.

HÁBORGAT,  (háb-or-og-at)  áth.  m.  háborgat-
tam,  —tál,  —ólt.  Valakit  v.  valamit  nyugalmából
fölver,  csendet,  békét  zavar;  nyugonni nem  enged,
alkalmatlankodással  illet.  Éjjeli  zajjal  háborgatni  az
alvókat,  betegeket.  Gyakori  látogatottal  háborgatni  az
írót.  KardciSrletétekkel  háborgatni  a  tzónokot.  Ha  ol-
vatok, ne  háborgattatok.

HÁBORGATÁS, (háb-or-og-at-ás)  fn.  tt  hábo,'-
gatdt-t,tb.  —ok.  Cselekvés,  illetőleg  nyugtalanítái,
midőn  valakit  háborgatunk.

HÁBORGATÓ,  (báb or-og-at-ó)  fn.  és  mn.  tt.
háborgató-1.  Aki  v.  ami háborgat;  izgató.  A  háborga-
tok fellázították  a  váróit.  Háborgató  zaj,  lárma, pat-
togalát.

HÁBORGÓ,  (báb or-og-ó)  mn. tt.  háborgó-t.  1)
Nyugtalankodó,  zavart,  lázadást  okozó, csendzavaró.
Háborgó  alattvalók, polgárok,  népek,  nemzetek.  2) Ke-
vcrgő,  émelygő,  hullámzó, fergeteges.  Háborgó  tzelek.
Háborgó  tenger.  Háborgó  ég.  Háborgó  gyomor.

1IÁBORGÓAN,  (háb-or-og  ó an)  ih.  Zavarogva,
nyugtalankodva.

HÁBORÍT,  HÁBORÍT,  (báb or-ít)  áth.  m.  há-
borít-ott,  htn.  —ni  v.  —ani.  A  régieknél  :  hábor éj t,
háborojt.  „Megháborejtolta  a  népet"  (Műneh.  cod.).
„ Az  részegség  főnek  megháborojtója  (Góry-
cod.).  1)  Nyugtalanít, csendet,  békét  zavar,  haragít.
Népeket  háborítani.  Szivet,  lelket  háborítani.  Felhábo-
rítani  maga  ellen valakit.  Megháborítani  a jó  embert.
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2)  Kever,  émelyít.  Gyomról  háborítani  holmi  rótt
étellel  vagy  undoksággal.

HÁBOBÍTÁS,  HÁBORÍTÁS,  (háb-or-ít ás)  fn.
tt.  háborítás-t,  tb.  —ok.  Cselekvői,  mely  által  vala-
kit  v.  valamit háborítunk.  Családok,  népek  háboritása.
Gyomor  fdháborítása.  V.  ö.  HÁBORÍT.

HÁBORÍTATLAN,  (háb-or-ít-atlan)  1. HÁBO-
RÍTLAN.

HÁBORÍTHATATLAN,  HÁBORÍTHATLAK,
(háb-or-ít-hat[-at]-lan)  mn.  tt.  háboríthatallan-t,  tb.
— ok. Akit  v.  amit  háborítani  nem lehet.  HáborÜha-
tatlan  szónok.  Háboríthatatlan  lelki  öröm,  őrük  üdvös-
ség.  Fölháboríthatatlan  béketürés.  Határozóilag  hibo-
ríthatlan  állapotban,  háboríthatlanul.

HÁBORÍTLAN,  HÁBORÍTATLAN,  (háb-or-ít-
|at-]lan)  mn.  tt  habot illan  í,  tb. —ok. Csendben, bé-
kében,  nyugalomban  hagyott, meg  nem zavart,  foly-
tonosan  egy  állapotban  maradt.  Háborítatlan  népek.
Háborítatlan  nyugalomban  élni.  Háborítatlan  kedv,
öröm,  megelégedés.  Határozóilag,  háborítlanul,  hábo-
ritás  nélkül.

HÁBORÍTLANUL, HÁBORÍTATLANUL,(háb-
ur-ít-[at-]lan-ul)  ih.  A  nélkül,  hogy  valaki  v.  valami
megháboritaná;  folytonos  csendben,  békében, nyuga-
lommal.  Háborítatlanul  bírni  valamely  jószágot.  Há-
borítatlanul  utazni  a  vad  népek  közüli  ritkaság.

HÁBORÍTÓ,  HÁBORÍTÓ,  (ha őr  ít-ó)  mn.  és
fű.  tt.  habot ító-t.  1)  Csendet,  békét,  nyugalmat  za-
varó ;  izgató, lazító.  Háborító  beszédek. Népeket  hábo-
rító  haszonvágy.  Háborítok  stavai  után  indulni.  2)
Keverő,  fölkeverő,  émelyítő.  Gyomorháborító  genyed-
ség,  undokság.

IIÁBORKODIK,  (hab  or-kodik) k. m.  háborkod-
lam,  —tál,  —ott.  Nyugtalankodik,  békétlenkedik,
folytonos  zavargásban  él,  visszálkodik,  viszonyos ha-
ragban  van  másokkal.  Tettvéreive},  rokonaival,  pol-
gártársaival  háborkodik.  L. IIÁBOROG.

HÁBORÓ,  régies,  háború  helyett;  1. ezt.

IIÁBORODÁS, (hab őr od-ás) fn. tt.  háborodás-t,
tb.  —ok.  Nyugtalan, békétlen,  elégiiletlen, csend nél-
küli  állapotba  való  átmenetei,  vagy  maga  ezen  álla-
pot,  üáborodást  okozni  a  szomszédok  közMt.  Háboro-
dásban  élni.

HÁBORODIK, (hab-őr-ód-ik) k. m. háborod-tam,
— tál,  — ott.  Nyugalma,  békéje,  csendes állapota  föl-
zavarodik  ;  indulatra,  különösen  haragra,  bosszúra
gerjed.  Sértés  miatt felháborodni.  A  tenger  felháboro-
dik.  Ke  háborodjék  tU  szüvetek.  (Münch.  cod.).

HÁBORODOTT,  (háb-or-od-ott)  mn.  tt.  hábo-
rodoll-at.  Nyugalmiból,  csendéből  fölzavart,  fölvert;
megindult.  Egymás  ellen  háborodott  tettvérek.  Felhá-
borodott  tenger.  Elméjében  megháborodott  ember,  azaz
tébolyodott.

HÁBORODOTTSÁG,  (háb-or  ód ott-ság)  fa.  tt.
háborodottsáy  öt.  Háborodott,  indulatos, zavart  elméjü
állapot;  tébolyodottnég.  V.  ö. HÁBORODIK.

HÁBOROG,  (hab-or-og)  önh.  m. háborog-tam  v.
háborgottam,  háborogtál  v.  háborgottal,  háborgott,
htn.  —nt v.  háborgni  v.  háborgani.  Nyugtalanul mo-
zog , habok  módjára  hánykódik,  zavarog;  kevereg,
émelyeg;  forr.  Háborog  a felizgatott  nép.  Háborog  a
gyomra.  Átv.  ért.  háborog  a fergeteges  tg.  Háborog  a
forrásnak  indult  műt t.

HÁBORÓL,  ám.  háborúi;  régies  háborodik  he-
lyett ; 1.  ezt.

HÁBOROSZIK,  1.  HÁBORODIK.

HÁBORÚ,  HÁBORÚ,  (háb-or-ú)  fn.  tt.  hábo-
rú-t.  Régente  háboró.  Megporejta  a  mseteket,  és  a  víz-
nek  háborójdt.  (Increpavit  ventum  ét  tempealatem
aquae.  Müncheni v. Tatrosi  cod.).  Eredetileg  igenév,
illetőleg  melléknév  volt.  1)  Általán  ám.  nagy moz-
galom,  felzavart  csend,  felzavart  nyugalom,  felzavart
béke.  Innen  :  elmehábord,  stívháború;  égi  háború,
szélháború,  tengeri  háború.  2)  Különösen,  ellenséges
pártok,  népek,  nemzetek,  fejedelmek  közötti, s  egy-
más  elleni,  s  fegyverrel  Űzött,  harczokra  kitörő  vita,
meghasonlas.  Háborút  indítani,  viselni,  folytatni.  Há-
borúra  készülni.  Háborúnak  véget  vetni.  Harmincz
éves,  hét  eszlendb's  háború.  Torok  háború.  Polgári  há-
ború.  Kurucz  háború. Harcz  és  háború  !  Mi  a  háború  f
Csendes  háború.  Adj  uram  csendes  háborút.  Franctia
háború.  Alkalmazott  ért  harag,  veszekedés.  No  hi-
szen,  lesz  háború,  ha  meg  tudja  a  gatda.

HÁBORUKÖLTSEG,  (háború-költség)  Ősz.  fn.
Költség,  melybe  a  háború  viselése  kerül.  A  meggyő-
zött  ellenséggel  megfizettetni  a  háboruköltségeket.  A*
adót  a  háboruköltségek  fejében  fölemelni.

HÁBORÚL,  HÁBORUL,  (hab or-úl)  önh.  m.
háborúi-1.  Háboros,  zavart,  békétlen,  nyugtalan  álla-
potba  megy  által.  Ha  megháboróland  (=  háború-
land)  a  víz.  Sokakban  háborólta/ol  meg. (Münch. cod.).
Máskép  : háborodik.

HÁBORULÁS,  (háb-or-ul-ás)  fn. tt.  háborulás-t,
tb. —ok. Zavaruláa,  nyugalomnak, csendnek, békének
felbomlása.

HÁBORÚLAT,  (háb-or-dl-at)  fn.  tt.  háborúlat-
ot.  Valaminek  háborús,  azaz  zavart,  nyugtalan,  zaj-
gó,  lázongó  állapota.  És  lennek  jelenségek  .... a
tenger  háborulatjának  és  habainak szótatjától.  (MUnch.
cod.).

HABORULT,  (háb-or-ul-t)  mn. tt.  hábondt-at.
Békében,  nyugalomban  zavart,  felindult.  Háborúit
kedv.  Változott  minden  kedv  háborúit  tettemben.
(Gyöngyösi).

HÁBORÚS,  HÁBORÚS,  (háb-or-ú-os)  mn.  tt.
háborús-1  v. —át, tb.  —aJr.  1) Zavaros,  nyugtalan,
mozgalmas,  egymás  ellen  csatázó,  fegyverrel  küzdő.
Háborús  időket  élni.  Háborúi  nemzetek, fejedelmek.  2)
Fergeteges,  szélvészes.  Háború*  ég,  éjszaka,  nyárt
napok.

HÁBORÚSÁG,  HÁBORÚSÁG,  (hab őr ú  ság)
fű.  tt.  háborúság  öt.  Egyes  személyek  vagy  pártok,
népek,  nemzetek,  fejedelmek  közti  viszálkodás,  fegy-

80*
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verea  ellenkedés; harag,  visszavonás.  Háborúságban
ilö  szomszédok,  hatatlanak.  Mennyi  háborúságot  kel-
lett  kiállanom !  Jobb  a  tisztességes  háborúság,  mint  a
stines  barátság.  (Km.).  Háborúságot  indítani,  szeretni,
okozni,  lecsillapítani.

HÁBOBUSÁGOS,  (háb-or-u-ság-os)  mn.  tt  ha-
boruságos-t  v.  —át, tb. —ak.  Háborúsággal  teljes,
igen  háborús,  felette  nyugtalan , zavargó.  Háborutá-
gos  kurv.cz  világ.

HÁBOBUSEODÁS,  (háb-or-u-os-kod-ás)  fn.  tt.
háborutkodát-t,  tb. —ok. Állapot, melyben az vagyon,
ki  tartós  vagy  folytouos  háborút  visel  vagy  visszál-
kodásban  él.

HÁBOBÚSKODIK,  (háb-or-ú-os-kod-ik) k.  m.
háborúskod-tam,  —tál,  —ott. Tartós  vagy  folytonos
háborút  visel,  szüntelen  háborúban  vagy  viaszálko-
dásban  éL  Némely  vad  népek  ttátadig  is  háboráskod-
nak  egymással.

HÁBOBUTEBV,  (háború-terv)  ősz.  fn.  Terv,
mely  szerént  a  viselendő  háborúnak  legalkalmasabb
vagy  olyannak  látszó  módja,  eszközei  stb.  előleg
m elhatároztatnak.

HABOS,  (hab-os)  mn. tt.  habos-t v.  —át,  tb.
—ak. Habokat  hányó,  habokra szakadozott,  duzzadt,
hullámos;  tajtékos,  izzadástól  kivert.  Habos  víz.  Ha-
bos  káposztáié.  Habot  szájú  ló.  Habos  lovon  fut  egy
vitet,  vérlobogó  kezében.  (Czuczor).  Átv.  ért.  hab  gya-
nánt  elomló",  változó  vonalakkal,  csíkokkal  tarkázott,
ékesített.  Habot  aezél, kard, puska.  Habos  vászon,
asztalkendő.  Habos  selyem,  lofota,  stSoet,  ruha, öo,
szalag.  Habos  csemetéi.  Habosra  edzeni az  ácséit.  Ha-
bosra  szSlt  vászon, kelme.

HABOSÁN,  (hab-os-an)  ih.  Habos  állapotban
vagy  minőségben;  habos  vonalakkal  ékesítve.

„Perzsiai  módon ballag  kaftánosan,
Amelyet  aranynyal  műveltek  habosán."

Gyöngyösi  István.

HABOZ,  (hab-oz)  áth.  m.  habot-tam,  —tál,
—ott.  1)  Valamit  habosra  ver.  Keverés  által  felha-
botni  a  tojásfehérét.  2)  Valaminek  babját  azedi, le-
szedi. Habotni,  lehabotni  a forró  levett.  3)  Habalakú
vonalakkal, csíkokkal  ékesít,  tarkáz.  Áctélt  habozni.
Tafoiát,  selymet,  vdnnat  habozni.  V.  ö.  HABOZIK  és
HABZIK.

HABOZÁS,  (hab-oz ás)  fn.  tt  habotás-t,  tb.
—ok.  1) Midőn a  haboz-tól  származik,  ám.  habcsiná-
lás, habszedés  vagy  átv.  ért  babalakú  vonalakkal,
csíkokkal  ékesítése  valaminek.  Áetélhdbozát;  szövet
habozás.  2)  Midőn  a  habotik  igétől  ered,  ám.  a  lélek-
nek  határozatlan,  ingadozó  állapota,  mikor sem erre,
sem arra  nem bírja  eltökélni  magát.

HABOZAT,  (hab-óz-át)  fn.  tt.  habozol-öt.  Ha-
bos  vonalak.  Habos  állapot

HABOZIK,  (hab-oz-ik)  k.  m. Aaioz tam, —tál,
—ott.  Átv. ért.  ám.  elhatározatlau,  ide-oda ingadozó
lelki  állapotban  van,  nem tudja,  mi tevő  legyen.  Hi-
tében  habozik.  Kiílönböztetésiil  v.  ö. HABZIK.

HABOZÓ,  (hab-oz-ó) mn. tt  habotó-t. 1) Habot
csináló vagy  habot  lemerő,  leszedő.  Vitet  habozó ma-
lomkerék.  Habozó  halán.  2)  Valamit habalakú  vona-
lakkal,  csikói kai  ékesítő,  tarkázó. Áctélt habozó  fegy-
vercsiszár.  3) Határozatlan,  ingadozó, magát  eltökélni
nem  képes  lelki  állapotban  levő.  Habozó  elme.  Hité-
ben  habozó rósz  keresztény.

HABOZTAT,  (hab-oz-tat)  áth.  és  r..ivelt  m.
liaboztat-lam,  —tál, —ott.  1) Eszközli, hogy  valami
habozzék,  habokra  dagadjon.  Evezővel  haboztatni  a
vizet.  A  gSzSs  kerekei háboztatják  a  Dunát.  2)  Habos
alakúra  csináltat,  ékesíttet,  edzet  v.  szövet  Puskát,
kardot,  selyemszövetet  haboztatni.  3)  Képes  kifejezés-
ben,  ám.  a  levegőt  hangoztatja,  rczegteti.  Ás  éneklök
gyönyörű,  hangokkal  háboztatják  a  levegőt.  (Baróti
Szabó).  4)  Elméjét határozatlan,  ingadozó  állapotban
működteti  Habottatja  elméjét.  (Faludi.).

HABOZVA,  (hab-oz-va) ih. és  állapotjegyző.  1)
Habot  csinálva  vagy  leszedve.  2)  Habalakuvá ékesít-
ve.  3)  Határozatlan,  ingadozó  elmével;  akadozva.
Habozva  beszélni.

HABPÍPA,  (hab-pipa)  ősz.  fn.  Habagyagból
metszett,  faragott  finom  fehér pipa,  máskép  :  íajték-
pípa.  Tegyünk  fel  valamit,  én  szép  habpipámat.  (Fa-
ludi.). V.  ö. HABAGYAG.

HABBONTÓ,  (hab-rontó)  ősz.  mn.  Akadály,
melyen  a  habok  megtörnek,  erejöket  vesztik.  Hab-
rontó  bakok, oszlopok,  kősziklák.

HABBUHA,  (hab ruha)  ősz.  fn.  Finom,  vékony
szövetű  fehér  ruha,  mely, mintha  vízbe  mártották
volna,  szorosan  a  testhez  tapad,  s  annak  minden  tag-
jait  átlátszóvá  teszi.  A  régi  szobrászok  ilyenben  állí-
tottak  ki  némely  női alakokat

HABS, (hab-os, hab-s) hangutánzó  elvont gyök-
szó , melyből  a  habti,  habtól  származékok  erednek.
Kifejezi  azon  természeti  hangot, melyet  hallani,  mi-
dőn  valaki,  de  különösen  a  kutya  igen  mohón  falja
az  italt  vagy  híg  eledelt.  Némi  eltéréssel  habts.  Ily
hangutánzók  a  etemet,  csőmet  (caemcseg), porct  (por-
czog),  tapt  (tapsol).

HABSÁN,  falu  Sáros  megyében; máskép  : Bö-
ki. Helyr.  Habsán-ba, —bán,  —ból.

HABSI,  (hab-08-i)  mn.  tt.  habri-t,  tb.  —ak.
Mohón  ivó,  habsoló.  Némely  tájakon,  pl.  a  Tisza
mellett  :  habzrí.  V. ö. HABS, HABSOL.  Olyan  szer-
kezetű, mint  :  kaprí,  buksi,  tSksi,  silapsi.

HABSISÁG,  (hab-os-i-ság)  fn.  tt.  habtiság-ot.
Habsoló  tulajdonság;  habsolás.

HABSÓ,  (hab-só)  ősz.  fn.  1. POBSÓ.
HABSODBÓ,  (hab-sodró)  ősz.  fn.  Általán  esz-

köz,  mely  sodrás,  forgatás  által  a  vizet  vagy  más híg
testet  habosra  veri.

HABSODBÓFA,  1.  HABSODBÓ.
HABSOL,  (hab os-ol)  áth.  m.  hab tol-1.  Mohón

iszik,  mint  a  kutya,  habi,  habs  hangot  hallatva.  Ha-
mar  felhabsolt  egy  tál  levest.  A finnben havallan  v.
httvUlltín,  szintén  ám.  íiabsolok.
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HABSOLÁS,  (hab-os-ol-áa)  fn.  tt.  habsolás-t,
tb. —ok. Mohón ivás.

HABSZEDÖ,  (hab-szedő)  ősz.  fn.  Kalán  vagy
kalánféle  eszköz , melylyel  a  habzó , forrásban  levő
híg  testnek  habjait,  tajtékát  leszedik.

HABTEJ,  (hab-tej)  ősz.  fa.  Tojás  fehérével  ve-
gyitett,  s  habsodróval  felkevert,  felduzzasztott,  s hó-
fehérré  alakított  édes  tejföl.

HABTEJES,  (bab-tejes)  ősz.  mn.  Habtejjel  csi-
nált,  készített.  Hal tej és  pép,  kása.

HABTORLÁS,  (hab-torlás)  ősz.  fn.  A  tolongó
haboknak  bizonyos ponton, akadályon  öszvetömülése,
fennakadása.  V.  ö.  TORLÁS.

HABTÖRÖ, (hab-törö) 1. HABRONTÓ.
HABUCSKOL, 1. HABUCZKOL.

HABUCZKOL,  (hab-ucz-ak-ol)  őnh.  m.  habuct-
kol-t.  Úszás  közben  vagy  másként  is  a  vízben  kezei-
vel  vagy  libáival  vagy  evezővel  stb.  vervén  a  vizet,
habokat  indít.  Az  uczk  (v.  ucsk)  képző  hangutánzó.
Habuczkolnak  a fürdő  gyermekek,  V.  ö.  EVICZKEL.

HABUCZKOLÁS,  (hab-ucz-ak-ol-ás)  fn.  tt.  ha-
buczkolás-t,  tb. —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  vagy
valami habuczkol.

HABUCZKOLÓ,  (hab-ucz-k-ol-ó)  fn.  tt.  habucz-
koló-t.  Általán  vizet  zavaró,  haboztató  eszköz; külö-
nösen  a  halászok  dorongja  v.  rúdja,  melylyel  gya-
lomvetés  előtt  a  vizet  fölzavarják.

HABUGA,  1. HABOGÓ.
HABURA,  fala  Zemplén megyében; helyr.  Ha-

burá-n,  —rá, —ról.

HABÜZÖTT,  (hab-üzött)  ősz.  mn.  Mit a habzó
víz  ereje  ide-oda  hajt,  kerget,  űz. Habozott  kis csónak.

HABZÁS,  (hab-oz-ás)  fn.  tt.  habzás-t,  tb.  —ok.
Állapot, midőn  valami  habzik.  Száj  habzáaa.  Víz  hab-
tata.  V.  ö.  HABZIK.

HABZIK,  (hab-z-ik)  k.  m. habzottam,  habzottal,
habzott,  htn.  habzani.  Habokra  dagad,  duzzad,  habok
kelnek  belőle;  tajtékzik.  Mérgében  csak  úgy  habzik  a
szája.  Habzik  a  megkergetett  ló.  Habzik  a  kevert  tej-
föl,  tojáifehére.  Habzik  a parthoz  csapkodott  hullám.
Habzik  a  pohárba  Kitölt  tér,  stb.  V.  ö.  HABOZ és
HABOZIK.

HABZÓ,  (hab-z-ó) mn. tt  habzó-1.  Habokat  ve-
rő,  habokra  duzzadó;  tajtékzó.  Habzó  tenger.  Habzó
tér.  Habzó  száj.  Habzó  tenger  át  udvar.  (Km.). Habzó
tzakáU.

„Az  útiakon  habzó  terjedt  szakáitokban
Lehetnek  a  szelek  szép  mutatásokban."

Gyöngyösi  István.

HABZÚGÁS,  (hab-zúgás)  ősz.  fn.  Zúgása, mo-
raja  a  sebesen  rohanó vagy  alázubanó  hullámoknak.

HABZSl,  HABZSOL,  1. HABSI, HABSOL.
IIÁCS,  puszta  Somogy  megyében  ; helyr.  Háct-

on,  —rá,  —ról.
HACSAK,  (hacsak)  ősz.  kötszó.  1)  Valamely

föltételt  tagadó  vagy  mérséklő  vagy  fölfüggesztő  ér-

telemmel  bír, s  megfelel  a  latin  nm  szónak, mely
esetben  nem tagadót  vonz, s nyomosító  ereje  ás  egész
mondatra  hat,  pl.  Hitelezőit  ki  nem elégítheti,  hacsak
mindenét  el  nem  adja.  Hacsak  magad  nemjb'tz,  nem
fizetek.  Semmire  sem  mehetsz, hacsak  meg  nem  ajándé-
kozod  az  illetőket.  Midőn  a  csak  egyes  szóra  vonat-
kozik  , s azt  nyomosítja,  akkor  elválasztva  iratik , s
annyit  tesz,  mint  egyedül,  csupán,  pl.  Ha  csak  pénz
kell,  azt  adhatok.  Ha  csak  engem  bántottál  volna  meg,
nem gondolnék  vele.  2)  Tehetőséget,  lehetőséget  je-
lentő  mondatok  előtt  állván annyit tesz, mint:  ameny-
nyire,  ha valamikép,  ha még is,  pl.  Hacsak  lehet, ne
feledkezzél  meg  rólunk.  Hacsak  szerét  teheted, jSj  el.
V.  ö. HA  és  CSAK.

HACSAVA,  falu  Gömör  megyében; helyr.  Ha-
csavá-n,  —rá, —ról.

HACSÉR,  HADSÉR,  HACZÉR, fn. tt.  haesér-t,
tb. —ok. Elavult,  s  valószínűleg  idegen  eredetű  szók,
talán  a  német Hascher  után  alakultak,  mit  értelmük-
ből  nem  alaptalanul  gyaníthatni,  minthogy  poroszló,
azaz fogdmeg  értelemben  használták.

HACSI  v.  HÁCSI,  puszta  Gömör  megyében  ;
helyr.  Hácsi-ba,  —bán, —ból.

HACZIKA,HACZOKA,HACZUKA,(hossz-ú-ka,
vagy  talán:  ház-i-ka) fn. tt. haczikát.  Jelent  eredetileg
hosszú  felső  öltönyt,  palástot,  melyet  hajdan  főurak
viseltek.  Ulászló  kincstartója  így  ir  ezen  ruháról  :
„Primo  die  április  (1496)  ad  rel.  dni  Agriensis
Quinque  Ecclesüs  Oratori  Wajodae  Transalpinarum,
<iui  cum  Oratore  Turcarum  ad  R.  Mtem  venerat,
unam  Haczekam  de  veluto  deaurato  eidem  emi,  ét
dedi  46  H.  Újabb  nyelven,  különböző  táj szokások
szerént  jelent  majd  kurta  vászon  köntöst,  majd  hosz-
szabbféle  foszlány  kabátot.  Közönségesen  tréfás  be-
szédben  használják,  s  alsó  Írásmódba  való.  Valaki-
ről  lerántani  a  haczukát.  Rongyos  haczukában járni.

HAD,  (1),  (talán  ám.  iv-ad)  fn.  tt.  had-at.  1)
Család  vagy  nemzetség.  Ez  értelemben  divatozik  az
ország  több  vidékein, pl.  Kié  ez  a fold  f  Varga  hadé.
Csúnya  had,  gonosz  hadak.  Innen  eredt  :  hadnagy,
azaz  családnak  vagy  nemzetségnek  feje,  elöljárója;
utóbb  a  nemes  testületek,  helységek  választott  főnö-
ke.  Nemesek'  hadnagy ja,  ám.  nemes  hadak,  neme*
családok  nagyja.  V.  ö. HADNAGY. 2)  Tágasabb  ér-
telemben  ám.  egymás  ellen  fölkelő  nemzetségek  tag-
jainak  serege,  midőn  egyik  had a  másikat,  azaz nem-
zetség  nemzetséget  magtámadta. Innen  utóbb szélesb
ért.  fegyveres  nép,  katonaság,  háborúviselésre  gyűj-
tött  sereg.  Hadakat  gyűjteni,  fogadni,  tobortani.  Ha-
dat  vezérleni.  Haddal  indulni  az  ellenségre.  Gyalog,
lovas  hadak.  Zsoldos  hadak.  Elb'had,  utóhad.  Országos
had.  Tartalék-had.  Vert  had. Foltonként  száUinkóznak,
mint  a  vert  hadak.  (Km.).  Ördög  hada.  Szent  had.
Irgalmat  borbélyt,  szent  hadat  soha  sem  hallhatni.
(Km.).  3)  Elvont  ért.  fegyveres  fölkelés,  verekedés,
melylyel  nemzetségek, népek,  nemzetek  üldözik  egy-
mást ,  midőn  harczra,  csatára,  ütközetre  kelnek. Ha-
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dal  itenni, vitetni. Hadba menni. Hadban elemi.  Hadra
termelt,  ám. jeles  katona.  Hadat  támasztani.  Egyenlő
ostlály  nem  támaszt  hadat.  (Km.).  Kincs  a  hadban
semmi  Péter  bátya.  (Km.). L.  HAD, (2).

Származékai  :  hadakozik,  hadi,  hmdoncz  stb.
HAD,  (2), elvont gyöke  hadar,  hadász, hadonát

stb.  szóknak.  Ezek  után  Ítélve  jelentése  :  ide-oda
kapkodás,  verdesés. Megegyezik  viad  törzszsel  (viad-
al  szóban).  A  szanszkritban  hath  ám.  gyötör. Talán
az  (1)  alatti  had  szónak  2)  és  3)  jelentései  is  ide
tartoznak. Pesti  Gábor  Cl. meséjében  had ám. viad-a.}.

HAD,  (3),  tájdivatos  hagy  helyett ; 1.  ezt.
— HAD, magas hangon HED, s néha ii-kel : hed

ik, hod-ik, hSdik, hüd-ik;  igeképzö. Egy  eredetű ugyan
az ad  ed, a odik , iídik  igeképzőkkel,  miudaz&ltal  a  h
közbeszurása  által  mindig  valamely  testi  vagy  lelki
kórállapotot, hiányt  fejez  ki, mint por-h-ad, pos-h-ad,
kor-h ad,  gSr-h-ed,  pet-h-ed,  hamu- hod-ik,  bUz-h-Vdiic,
bün-hSd-ik, petyh-üd-ik  stb. V.  ő.  H betű.

HADA,  puszta Tolna megyében ; helyr.  Hadd-n,
—rá,  —ról.

HADAD,  falu Közép-Szolnok megyében;  helyr.
Hadad-on, — rá, — ról.

HADAD-NÁD ÁSD,  máskép  :  MAGYAR-NÁ-
DASD , falu  Közép-Szolnok  megyében ; helyr.  Ná-
datd-on, — rá,  — ról.

HADAK  v.  GÖRGÉNY-HODÁK,  1.  ezt.
HADAKOZÁS,  (had-a-koz-ás  v.  had koz-ás) fa.

tt.  hadakotás-t,  tb.  —ok.  Ellenséges,  egymás  ellen
feltámadt  felek, népek, nemzetek szembekek'se ; fegy-
verrel  űzött  verekedés, csatázás.  A  hadakozás  ét  go-
notudg  együtt járó  stomttédok.  (Km.).

HADAKOZIK,  (had-a-koz-ik,  had-koz-ik)  k. m.
hadakot-tam, — tál,  — olt. Fegyveres  erővel  és sere-
gesen vív, csatáz,  harczol  egymás  ellen.  Hadakoznak
a  megütkötStt  seregek.  Hadakoznak  a  txomttéd  népek.
Szélesb ért  vitézkedik,  katonáskodik , háborút  visel.

HADAKOZÓ,  (had-a-koz-ó)  mn.  tt.  hadakotó-t.
1) Fegyverrel  és  seregesen  vívó, csatázó, küzdő.  Ha-
dakota  etapotok.  2)  Háborút  viselő.  Hadakotó  nemte-
tek, fejedelmek.  8)  Háborút,  csatát, harczot kedvelő ;
ellentéte : békéi, nyugalmas.  Kaukát  hadakotó  népei.

HADAK  ÚTJA,  székely  tájszólás  szerént  ám.
tejút  az égen.  L. TEJÚT.

HADÁLLÁS,  (had-állás)  ősz.  fn.  A  háborusko-
dó ,  vagy  indulóban  levő  hadaknak  ideiglenes  állo-
másozó  helye.  Téli  hadállásra  ttálltíani  be  a  tere-

HADÁLLOMÁNY,  (had- állomány)  ősz.  fn.  1)
Hadi  törvények  és  szabályok  szerkezete ,  mely  sze-
rént  valamely  tartomány,  ország katonasága,  hadse-
rege  mint különálló  erkölcsi  testület  kormányoztatik.
2) Valamely  tartománynak ,  meghódított  országnak
haditörvényekre  alapított  kormányzata.  Á magyar  ka-
tonavídékek  hadállománya.  3)  Hadi  lé tsz A m, haderő

mennyisége.

•  HADÁNKOZIK,  (had-án-koc-ik)  k.  m.  hadán-
koz-tam,  —tál,  —ott.  Vetélkedik,  vernenyez.  Bara-
nyai  tájszó.

HADAPRÓD, (had apród) ősz. fű.  Tiszti pályára
szánt  katonaujoncz,  ki  eleinte  mint  közlegény,  utóbb
mint  altiszt  szolgál,  hogy  magát  a  feltiszti rangra  ki-
képezze.  (Cadet).  Maga  költségén  katonáskodó  had-
apród  (Cadet  ex  propriis).  Ezeredi  hadapród  (Regi-
ments-Cadet).

HADAR,  (had-ar)  áth. m. hadar-1.  l)  Csatázó
hadak  módjára  ide-oda csapkod,  fit,  vág;  különösen
a  cséplőkről  mondjuk,  midőn  csépjeikkel  a  gabonát
verik.  2)  Hidor,  azaz  port,  gabonaszemeket,  hamut,
tűzet  stb. valamely  eszközzel tovább tol. 3)  Átv.  ért
szaporán,  érthetetlenül  beszél.  Hadarja  (v.  habarja)
a  szót.  A  gyököt  közvetlen  hangutánzónak  is  vehet-
jük,  mint hadat,  fiadat*  is  mutatja.

HADARÁS,  (had-ar-ás)  fn.  tt. hadarás  t,  tb.
— ok. Cselekvés,  midőn  valaki  hadar.

HADARÁSZ,  (had-ar-ész) önh. m.  hadaráft-tam,
—tál,  —olt.  Ide-oda  kapkod,  csapkod.  A  ló,  tehén
Kádárán  farkával,  midőn  a  legyek  csípik.  Sötétben,
bekötött  seemekkel  hadarástni.  Átv. ért  szaporán  és
akadozva  beszél.  V.  ö. HADAR.

HADARÁSZÁS,  (had-ar-ász-ás)  fn. tt  hadará-
szái-t,  tb.  —ok.  Ide oda  csapkodta.  Akadozva  be-
szélés.

IIADARINT,  (had-ar-int)  áth. m.  hadarínt-ott,
htn.  —ni, v.  —ám.  Gyöngén  egyet hadar.

HADARÍT,  HAD ARIT,  (had-ar  ít) áth. m.  ha-
darííolt,  htn. —ni v. —ani. Hadarni kezd,  vagy egyet
hadar.  V.  ö. HEDERÍT.  A  székelyeknél: kever.  Ha-
daríttd  meg att  a pálinkái.  (Kriza J.).

HADARÓ,  (had-ár  ó)  fn.  tt.  hadaró  l.  A  csép
nevű  gazdasági  eszköznek  feje,  ostora, sudara,  mely
a  nyélről  forgó  szíjcsaton  függ,  minél fogva  ide oda
hajlik.  Máskép  :  cséphadaró.  Úgy jár  a  nyelve,  mint
a  cséphadaró.

HADARÚ,  1. HADARÓ.
HADASTYÁN,  (had-as-ty-án, az  aggattyán  szó

utánzására  alkotott  új  szó);  fn. tt.  hadaslyánt,  tb.
—ok.  Jelent kiszolgált, hadban  megviselt  katonát

HADÁSZ, (1),  (bad-ász); L  HADARÁSZ.
HADÁSZ,  (2),  (had-ász)  fn.  tt.  hadást-t,  tb.

—ok.  A  hadi  mesterségben  vagy  hadviselésben jár-
tas.  V.  ö. HADÁSZAT, és  HADMÜVÉSZ.

HADÁSZ, (3), falu  Vas  megyében; helyr.  Ha-
dátn-on,  —rá, —ról.

HADÁSZAT,  (had-ász-at)  fn.  tt  hadáttatot.
Jártasság  a  hadviselésben,  hadi mesterség.  (Tactica).

HADAZ,  (had-az)  őnh.  m.  hadaz-tam, —tál,
—ott.  Fegyverrel, pl.  karddal  vagy  bottal, kézzel
stb.  csapkod,  dárdával  öklei; csatáz,  ide-oda  vagda-
lódzik.

HADAZÁS,  (hadaz-áej  fn.  tt.  hadatát-l,  tb.
— ok.  Ide-oda  ceapkodas  fegyverrel,  bottal,  kéz-

zel  stb.



1277 HADBÍRÓ—HADFENY1TEK HADFI—HADI 1278

HADBÍRÓ,  (had-biró)  ősz.  fn.  ám.  hadügyész.
,Fö  hadi  biró'  nevet  visel  a  ,generalis  auditor'  az
1707-diki  ónodi  katonai  magyar  rendszabásban.

HADBIZTOS,  (had-biztos) ősz.  fn.  Katonaság
élelmezésére,  szállásolására  felügyeld  biztos.  Különö-
sen  a)  kincstári,  s  hadi  kormányhoz  tartozó  tisztvi-
selő ,  ki  a  katonaiig  élelmezését,  ruházását  stb.  ke-
zeli ; b)  vármegyei  tiszt,  ki  az  illető  megyében tanyá-
zó  katonaság  élelmezéséről  gondoskodik.

HADCSAPLÁR,  (had-csaplár)  ősz.  fn.  A  ta-
nyázó  vagy  táborozó  vagy  folytonos  indulóban  levő
katonasággal  járó  csaplár,  ki  bort,  s  mis  szeszes  ita-
lokat  mér stb.  Máskép  :  markotányos.

HADCSAPLÁRNÖ,  (had-csaplár-nő)  ősz.  fn.  1.
MARKOTÁNYOSNÖ.

HADCSEL,  (had csel;  ősz.  fű.  Csel,  vagyis  ra-
vasz  fogás,  mely  által  egyik  hadakozó  fél  a  másikat
kclcpczébe  törekszik  ejteni.  Nem  erővel,  hanem  fiad-
csellel  venni  be a  várat.  V.  ő.  CSEL.

IIADCSOPORT,  (had-csoport) ősz.  fa.  Katonák
serege, nagyobb  hadseregből  egy  csapat.

HADD,  indulat,  vagyis  nógató  szó ,  eredetileg
hagyd,  azaz  hagy-j-ad.  Jelent  engedébt,  ráhagyást,
nem  bánást,  pl.  Hadd  lássam,  mi  van  ott.  Hadd  lám !
Hadd  olvassak  e"n  i»  valamit.  Hadd  legyen  !  Hadd
menjen  Itten  hiréccl.  Hadd  beizéfjen  a  vilíg.  Itt min-
denütt  a  kihagyott hogy  is  lappang  :  hadd  , hogy  lás-
sam;  hadd,  hogy  olvassak  stb.  Ez  az  oka,  hogy  a  hadd
után  mindig  kapcsoló  módban  áll  az ige. V. ő. HADD
EL  HADD,  és  HAGYJ.

HADD  EL  HADD,  (hagyd  elhagyd)  sajátsá-
gos,  magyar  népiej  kifejezés,  mely valami nagy  bajt,
szorultságot  jelent,  például, midőn  valakit  rútul  mcg-
piüzkolnak,  megvernek.  ATo,  must  lesz  mfg  a  hadd  el
fiadd.  Az  volt  ám  a  hadd  el  hadd.

1IADDSZA  ,  lájszokási  kifejezőn  a  közönséges
addsza  v.  add  ide  helyett.  Núhutt  mondják  így  is  :
fioddsza,  alkalmasint  hozdsza  helyett.

HADÉPITÉSZET,  (had-épitészct)  ősz.  fn.  Az
építészet  azon  neme,  muly  különösen  hadi  czélokra
alkalmas  épületeket,  várakat,  súnczokat  stb.  készít.

HADERŐ,  (had-erő)  ősz.  fn.  Erő,  mely  vala-
mely  nemzet vagy  fejedelem  fegyveres  népében,  ka-
tonabágában  létezik.  Szárazföldi  haderő,  lengni  had-
erő.  Xagy  haderővel  indulni  az  ellenségre.

HADÉV,  (had-óv) ősz.  fn.  Azon  időszak, vagyis
az  évnek  azon  részei, melyek  folytában  a  háborus-
kodó  hadak  a  mezőn  szoktak  tanyázni,  u.  m.  tavasz,
nyár,  ősz.  Kedvező  hadéc.  Dicsősi'ges  kadt'.v.  Húsz  had-
évet  töllött  a  táborban.

HADFEGY,  (had fcgy)  ühz.  fn.  Fi-gy  ,  mely  a
hadakat  kellő  alárendeltségben  tartja,  melynél  fogva
az  alsóbb  rendűek a  felsőbbek  iránt  teljes  cngedcl-
iiH'sspggi'l  viseltetnek.

HADFENYJTÉK  ,  (liad  fei.yíték)  ősz.  fn.  Szi-
gorú  bzabályok  és  törvényi k , melyek  a  hadsereget
illő  korlátok  között  t irtják,  s  a  kihftgókat  megbün-
tetik.

HADFI,  (had-fi)  ősz.  fn.  Képes  kifejezéssel  ám.
katonának  született,  katona  életet  élő,  fegyverben
szolgáló  ember.

HADFOGADÁS,  (had-fogadás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés  ,  midőn  a  hadi  kormány  által  megbízott  sze-
mélyek  a  hadsereg  számára  bizonyos  díj  vagy juta-
lom  mellett  alkalmas  legényeket  szereznek,  fogadnak.
Máskép  :  toborzás.

HADFOGADÓ,  (1),  (had-fogadó)  ősz.  fn.  Hadi
tiszt  vagy  közlegény,  ki  a  katonaság  közé  önkény-
tesen  állani  akarókat  befogadja,  s  az  illető  katonai
hivatalnál  beavattatja.  Máskép  :  loborzó;  köz  nyel-
ven  és németesen  :  verlungos.

HADFOGADÓ,  (2),  ősz.  mn.  Ki  hadakat,
vagyis  katonáknak  való  legényeket  gyűjt.  Hadft.-
gadó  tiszt,  közlegény.

HADFOGADÓ  KORMÁNY,  ősz.  fn.  Hadi  Li-
vatal , mely  a  katonaságra  törvényesen  kényszerítőit
vagy  önként  beállott  ujonczokat  bejegyzi,  felruház-
za , s  illető  állomásaikra,  azaz  ezredekhez  utasítja.
Minden  vármegyében  létezik  hadfogadó  kormány.
(Werbung-Commando).

HADFOGOLY,  (had-fogoly)  ősz.  fn.  Hadsereg-
hez  tartozó  személy,  kit  háború  idején  az  ellenség
elfog.  Szokottaljban  :  hadifogoly.

HADFOGSÁG,  (had-fogiág)  ősz.  fn.  Állapot,
melyben  az  vagyon,  kit,  mint  a  háboruskodó  félhez,
sereghez  tartozó egyént az  ellenség  hatalmába  ejt  és
fogva  tart.  Közönségesebben  :  hadifogság.  Had  fog-
ságba  esni,  ejteni.

HADFÖ, (had-fő)  ősz.  fn.  Szélcsb  ért. hadvezér,
ki  kisebb-nagyobb  hadsereget  kormányoz.

HADFÖNÖK,  (had-főnök) 1. HADFÖ.

HADGYAKORLAT,  (had-gyakorlat)  ősz.  fn.
Fegyveres  gyakorlat,  melylyel  a  katonaság  hadi  for-
dulatokra,  fcgyverforgatásra,  csatázásra  képezi  magát.

HADGYÓGYSZERTÁR,  (had-gyógy-szer-tár)
ősz.  fn.  Gyógyszertár,  különösen  a  katonai  kórházak
használatára.  Külön  irva,  hadi  gyógyszertár  jobb
hangzata.

HADGYÜJTÉS,  (had-gyűjtés)  ősz.  fn.  Széles
ért.  katonaság  kiállítása,  szerzése,  akár  törvényes
kényszerítés,  akár  ígért  díj  vagy  jutalom  által.

HADI1ÁZ,  (had-ház) ősz.  fn.  1)  Ház,  melyben
haduk,  azaz  katonák  laknak.  2)  A  hajduvároook
egyikének  neve; helyr.  Hadhá:-on,  —ró,  —ról.

HADIIIRDETÉS,  (had-hirdetés)  ősz.  fű.  Hír-
adás  a  viselendő  háború  felöl,  melyben  cgys«er-
smind  az  illetők  fegyverre  vagy  hadi  segedelemre
fulszólítatnak.

HADI,  (had-i)  mn. U.  hadi-t,  tb.  —ak.  1)  Ka-
tonás , vitézhez  illő.  Hadi  termet,  hadi  tekintet,  hadi
szigor.  2)  Hadat  illető, hadba  való,  hadhoz  tartozó,
hadra  vonatkozó ,  hadban  használt  vagy  használtatni
szokott.  Hadi  adó.  Hadi  bárd.  Hadi  biró  (hadbiró).
Hadi  bot.  Hadi  csal, csel,  csalárdság.  Hcdi  dobos.
Hadi  ember.  Hadi  erő.  Hadi  fegy,  fenyíték,  törvén;/,
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törvénynek.  Hadi fogát,  fortély.  Hadi fogoly,  fogtág.
Hadi  gyakorlat,  gyakorlat.  Hadi  hajé,  hajót,  hajóié-
reg.  Hadi jel.  Hadi  káplán.  Hadi kénlet.  Hadi  kenu-
let. Hadi  kürt.  Hadi  láb.  Hadi  munkák.  Hadi  nép-
tér ég.  Hadi  orvot.  Hadi pénttár.  Hadi  rend, rendtar-
Iát.  Hadi ruha, fegyver,  öltőiét.  Hadi  itáliai.  Hadi
nekér,  ttekeret, mekeretéi.  Hadi  iterek.  Hadi  neren-
cies Hadi  tterenctét,  fiú magtatot, jó  hátatságot  a* It-
ten  vdlautja.  (Km.)-  Hadi  itolgálat.  Hadi  tanáét.
Hadi  tanáétól.  Hadi  tár,  tárhát.  Hadi  tárt,  tártatág.
Hadi  tény  v.  tett.  Hadi tittt.  Hadi  történetek.  Hadi
tuddiítátok  stb.  Ezek  némelyike,  amint  többé  vagy
kevésbé  egységes  fogalmat fejez  ki,  öszve  is  iratha-
tik; példákat  a  következő  czikkekben  láthatni.

HADICSÍNY,  (hadi-csíny)  ősz.  fn.  Egyes  sze-
mélyek vagy  csapatok  által  elkövetett  merénylet.

HADIFÉK,  (hadi-fék)  1. HADPEGY.
HADÍGE,  (had-ige)  ősz.  fn.  Szó  vagy  rövid

mondat, melyet  leginkább  habomkor  titok  gyanánt
közleni  szokás  az  illető  katonákkal,  hogy  általa  sa-
ját  feleiket  sötétben  is,  vagy  akármily  alakban  meg-
különböztessék  az  ellenfél  embereitől,  kik  előtt  a  ki-
bocsátott  hadige  nincsen  tudva.

HADIHAJÓ,  (hadi-hajó)  ősz.  fn.  Szélesb  ért
hadsereghez, hadviseléshez  tartozó  hajó  , pl. melyen
hadi  élelmet, fegyvereket  stb.  szállítanak.  Szorosb
ért.  oly  hajó,  melyen vízi  csaták  történnek.

HADIHÍD,  (hadi-híd) ősz.  fn.  A  háborút  viselő
seregek  által  hevenyében  épített  ideiglenes  híd.

HADIJÁTÉK,  (hadi-játék)  ősz.  fn.  Katonai  já-
ték  neme," melyben  a  katonák fegyverforgatási  ügyes*
ségöket,  mások  mulattatására,  mutogatják.  Régi  lo-
vagok  hadijátékai.  Máskép  :  harctjáték.

HADIKORMÁNY,  (hadi-kormány)  ősz.  fű.  Ál-
talán  hadiparancsnokság  vagy  hivatal,  mely  kisebb-
nagyobb  vidék  hadait közvetlenfii  igazgatja.  Fő  ha-
dikormány,  mely  valamely  tartományra,  országra ter-
jed  ki.  Magyarorttági,  lótorttági  és  tterémségi,  hor-
vátomdgi,  bántági fS  hadikormány.

HADIKORMÁNYZÓ,  (hadi-kormányzó)  ősz. fn.
1) Általán  hadi  parancsnok.  2)  Fő  hadikormánytó,
vagyis  valamely  vidék,  tartomány,  ország  katona-
sága  felett  parancsoló  főrangú tiszt,  pl.  vezér,  altá-
bornagy.  Magyarorttdg  fS  hadikormánytója  Budán,
Horvátorttdgé  Zágrábban  lakik.

HADIMUNKA,  (hadi-munka)  ősz.  fn.  Minden-
féle  munka,  mely  a  fegyvergyakorlathoz  és  báboru-
viselésbez  tartozik,  milyenek  : sánczolás,  táboriités,
czéllőrés stb.

HADINDÍTÁS,  (had-indítás)  ősz.  fn.  A  hadak-
nak  bizonyos  állomásra,  különösen  az ellenség  elébe
indítása.

HADINÉP,  1. HADNÉP.
HADINYELV,  (hadi-nyelv)  ősz.  fn.  A  katonai

hivatalos  Írásban,  fegyvergyakorlásban  stb. divatozó,
és  sajátságos  kifejezésekkel,  műszókkal  bíró  nyelv.
Átv.  ért.  rövid,  szabatos, parancsszerü  nyelv.

HADIREND,  (hadi-rend)  ősz.  fn.  1)  Rend  a
katonaságban  vagy  hadviselésben.  Hadirendbe állot-
tak  a  teregek.  Fegyelmeilen  seregben ninet jó  hadirend.
2)  Katonaság általában.  A  hadirendhe*  tartotók.  Az
1-30  értelemben  inkább  külön  Írandó  : hadi  rend.

HADIRENDSZABÁS,  (hadi-rend-szabás)  ősz.
fn.  A  hadi  szabályok  eléadása,  elszámlálása.

HADIKODA,  (had-iroda) ősz.  fn.  Iroda,  mely-
ben  a  hadikormány  mindenféle  levelezései,  hivatalos
irományai  kezeltetnek.

HADIBODALOM,  (had-irodalom)  őse.  fn.  Az
irodalomnak  azon ága,  mely szélesb vagy  szorosb ért.
vett  hadi  tudományokkal foglalkodik.

HADISKOLA, (had-iskola) ősz. fn. Iskola, mely-
ben a  katonaságra  szánt,  jelölt  növendékek, vagy  a
katonaság  közé  már  beavattak,  illető  hadi tudomá-
nyokban  rendszeres  oktatást  nyernek.

HADISTEN,  (had-isten)  ősz.  fn.  Az  ókori  hit-
rege  szerént,  hadakat  intéző  isten,  kit  a  görögök
Zeusz  fiában  Marsban  személyesítettek.  Máskép,  és
nemzetiesen  :  Hadár.

HADITANÁCS,  (hadi-tanács)  Ősz. fn.  1)  Kor-
mányhatósig ,  mely  a hadviselést, s általán  az egész
hadi  ügyet  intézi.  A  haditanáét  által  kétttíttt  vagy
helybenhagyott  etataterv.  Udvari  haditanáét, melynek
elnöke  a  fejedelem,  vagy  ennek  képviselője.  2)  Ezen
hatóság ülése,  tanácskozása a  hadi  ügyek  tárgyában.
Haditanáétól  tartani.  Valamit  a  haditanáéban  elha-
tározni.

HADITANÁCSOS,  (hadi-tanácsos)  ősz.  fn.  A
haditanácsnak  egyes  tagja,  tanácsosi  ranggal  és
czímmel.

HADITANYA,  (hadi-tanya)  ősz.  fn.  Hely,  ahol
valamely  hadsereg vagy  annak  része  táboroz, avagy
lakik.

HADITISZT,  (hadi-tiszt)  ősz. fn. lásd  :  KATO-
NATISZT.

HADITÖRVÉNYSZÉK, (hadi-törvényszék)  ősz.
fn.  Törvényszék,  melyben a  hadsereg  között  eléfor-
duló  peres  ügyek  sajátlag  szerkezeti  bíróság  által
intézteinek  el.  Hadi  tSrvénytték  elé  álUtani  a  ttSke-
vényeket  vagy  árulókat.

IIADIZAJ,  1.  HADZAJ.

HADIZENET,  (had-izenet)  ősz.  fn.  Hivatalos
tudósítás,  mely által  egyik  nemzet  vagy  fejedelem  a.
másiknak  kijelenti,  hogy  megsértett jogait  vagy  igé-
nyeit  fegyverrel  kész megbosznlni.

HADJÁRAT,  (had-járat)  ősz.  fn.  1)  Általán,
a  hadseregeknek  helyről  helyre  költözése.  KeretnUt
hadjárat.  2) Különösen, a  hadaknak  az ellenség  ellen
menése,  harczra  készüld  mozgalmai.  Tavat*  elején
megkezdeni  a  hadjáratot.

HADJELSZÓ,  (had-jel-szó)  1. HADIQE.
HADJOG,  (had-jog)  ősz.  fn.  1)  A  hadi  törvé-

nyek  öszvege.  2)  Jog, melynél  fogva  a  hadi  törvé-
nyek  ^Uen  vétett  katonákat  vagy  a  hadi  ügyekbe
avatkozott  polgári  személyeket  is  törvényszék  elé
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idézni  és  büntetni  lehet  3)  Hadviseletre  felszaba-
dító  jog.

HADEÉSZLET, (had-készlet) ősz.  fn.  Készlete
vagyis  egybegyiijtött  öszvcge  bizonyos  hadi  sze-
reknek.

HADKORMÁNY,  (had-kormány)  1. HADIKOR-
MÁNY.

HADKORMÁNYSZÉK, (had-kormányszék) ősz.
fn.  Kormányszék,  mely  valamely  vidék,  tartomány
vagy  ország  katonaságának  ügyeit  intézi.  Budai f S
hadkormánytzék.

HADLÁB,  (had-láb)  ősz.  fű.  1)  A  hadseregek
azon  állapota,  midőn  háborúra  készen  állanak,  vagy
készülőben  vannak.  Hadlábra  állítani  a  seregek  egy
réttét.  2)  A  mozgásban,  indulóban  levő  seregnek  egy
vonala,  hadoszlop. (Colonne).

HADLAK,  (had-lak)  ősz.  fn.  Katonai  laktanya.
IIADLAVA  ,  a  régi  halotti  beszédben ,  a mai

hallá  helyett; 1. HALL.
HADLEVÉL,  (had-levél)  ősz.  fn.  Levél, mely-

ben  hadat,  azaz  háborút  izennek.
HADMEZÖ,  (had-mező)  ősz.  fn.  Általán,  azon

hely,  vidék ,  tartomány  ,  melyen  az ellenséges  felek
hadat  viselnek.  V.  ö. CSATAMEZÖ,  CSATATÉR.

HADMOZGALOM,  (had-mozgalom) ősz. fn.  Há-
borúra  mutató  készUletek  a  hadseregekben.

HADMŰVELET,  (had-müvelet)  ősz.  fn.  Hadi
működés,  hadsereg  vagy  hadi  hajó  harczias  mozdu-
lata,  forgása,  gyakorlata  (Manoeuvre).

HADMÜVÉSZ,  (had-művész) ősz.  fii.  A  hadvi-
selés  fortélyaiba,  cseleibe, csinyjaiba, fogásaiba  ügye-
sen  beletanult  hadi  ember.

HADNAGY,  (had-nagy)  ősz.  fn.  1)  Legrégibb,
s  Icgeredetiebb  ért.  családnak  vagy  nemzetségnek fe-
je. V. ö. HAD, (1).  2) Több  nemes családok, vagy egész
nemes  helységek,  közbirtokosságok  által  választott
főnök.  Nemesek  hadnagya.  3)  Némely alföldi  vidéke-
ken  községi  vagy  megyei  rendőr,  leginkább  a  csa-
vargó  legények,  tolvajok  stb.  üldözésére.  4)  A  váro-
sokban  a  rendőrségi  hivatalhoz  tartozó  tisztviselő,  ki
rangra  nézve  a  kapitány  után  áll.  Várót  hadnagya.
f>)  A  katonaságnál  feltiszt,  ki  az  őrmesterek  és  ka-
pitányok  közti  helyet  foglalja  el.  Alhadnagy,  fő-  v.
fdhadnagy.  Lovat  hadnagy,  gyalog  hadnagy.  Régente
jelentett  hadvezért,  hadfőnököt,  mint eredeti  értelme
és  elemzése  önként  mutatja.

HADNAGYI,  (had-nagyi)  ősz.  mn.  Hadnagyot
illető,  ahhoz tartozó,  arra vonatkozó.  Hadnagyi  rang,
kiiteleoség,  fizelét.

IIADNAGYSÁG,  (had-nagy-sig)  ősz.  fn.  Had-
nagyi  hivatal,  rang  ,  szolgálat.  Németi  hadnagytág.
Katonai  hadnagyság.  Váron  hadnagytág.  Mezei  had-
nagyság.  V.  ö.  HADNAGY.

HADNÉP,  (had-nép)  ősz.  fn.  Fegyverviselö
nép,  sereg,  katonásig,  melynek  különösen  fogadott
kötelessége  a  hazát és  fejedelmet,  bel  és  kiil  vesze-
delmek  ellen  védeni.

AKAD.  HAOT  SZÓTJL*.  II.  EÖT.

HADONA,  (had-on-a)  elvont  törzsök,  melyből
a  hadonáz  ige  származik.  Jelent  ide-oda  kapkodást
vagy  kapkodót,  csapkodót  Talán  ebből  származott
rokon  betűk  átváltozása  által  a  katona  szó.

HADONÁZ, (had-on-a-az)  önh.  m.  hadonáz-tam,
—tál,  —ott. L. HADARÁSZ.

HADONCZ, (had-oncz) fn. tt. hadonci-ol.  Új szó,
mely  az  ujoncz katona  fogalmát  rövid szabatossággal
fejezi  ki;  mert  ujoncz  nem csak  katona  lehet, hanem
pap,  ügyvéd  stb.  is,  hadoncz  pedig egyedül  az  új  ka-
tonára  illik.

HADORSZÁGLÁR,  (had-országlár)  ősz. fn.  Or-
száglár,  ki  a  hadi  ügyek  igazgatásával  foglalkodik,
máskép  : hadügy ér.  V.  ő.  ORSZÁGLÁR.

HADORSZÁGLAT,  (had-országlat)  ősz. fn. Va-
lamely  országnak  hadi  törvények  szerénti  igazga-
tása,  kormányzása.

HADOSZLOP,  (had-oszlop) ősz. fn.  A  seregnek,
s  különösen  a  hadba  'menő  seregnek  olyatén  sorba
elrendezése,  mely,  vagy  melynek  egy  része aránylag
keskeny  és  hosszúkás  tömeget  s  mintegy  oszlopot
képez.  (Colonne).

HADOSZTÁLY,  (had-osztály)  ősz.  fn.  1)  Álta-
lán,  nagyobb  hadseregből  egy-egy  osztály.  2)  Külö-
nösen  az  ezredek  nagyobb  alkotó  része,  melynek  fő-
nöke  az  ezred  főtiszti  karából  való.  Gyalog  hadosztály
(bataillon).  Lovat  hadosztály  (division).  Ezredesi  had-
osztály.  Őrnagyi  hadosztály.  Ez értelemben különösen
ám.  zászlóalj.

HADÖSZVEIRÁS,  (had-öszve-irás)  ősz.  fn.  A
katonáknak  való,  vagy  katonáskodni  köteles  polgá-
rok,  legények  öszveirása.

HADPARANCSNOK,  (had-parancsnok)  ősz. fn.
Valamely  helyben  tanyázó  katonaságnak  parancsno-
ka.  Buda  várának  liadparancsnoka.  (Militar - Com-
mandant).

HADPÉNZTÁR,  (had-pénztár)  ősz. fn.  Pénztár,
melyből  a  katonaság zsoldját,  s  egyéb  hadi  szereket,
fegyvereket  stb.  fizetik.

HADPÉNZTÁRNOK, (had-pcnz-tárnok) ősz.  fn.
Hadi  tisztviselő vagy  hivatalnok,  ki  a  katonák  zsold-
jait  és  hadi  költségeket  kezeli.

HADRAJ,  (had-raj)  ősz.  fn.  A  hadsereg  egyik
ága,  része.

IIADRÉV,  erdélyi  falu  Thorda  megyében;
helyr.  Hadrév-én,  —re,  —rSl.

HADSEBÉSZ,  (had-sebész)  ősz.  fn.  A  katona-
ságnál,  katonai  kórházakban  működő sebész.

HADSEREG,  (had-sereg)  ősz.  fn.  Kisebb  vagy
nagyobb  száma katonaságból  álló  testület,  öszvegyült
fegyveres  nép sokasága.  Hadtereget  táborba  szállítani,
vetérelni.

HADSORS,  (had-sors)  ősz.  fn.  Sors,  mely  a ha-
dak  munkálatait intézi, midőn majd  kedvczőleg, majd
mostohán mutatkozik.

IIADSZA,  1. HADDSZA.
81
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HADSZABÁLY,  ("had-szabály) ősz. fn.  Szabály,
melyhez  az  illető  hadak  őszvesen  és  személyenként,
magokat alkalmazni  köteletek.

HADSZABÁLYKÖNYV,  (had-siabály-könyv)
ős*,  fa.  Könyv,  melyben  a  hadszabilyok  foglalvák.
(Begnlament).

HADSZÁLLITÁS,  (had-szállítás)  ősz.  fa.  1)  A
hadaknak  bizonyos  helyre,  állomásra  elküldése.  2)
A  hadak  szamara  való  szerek,  fegyverek,  eleségne-
müek  szállítása.

HADSZÁRNY,  (had-szárny) ősz.  fa.  A  kiállí-
tott  derékhadnak  szélső  végei, melyek  kanyarodáskor
legsebesebben  mozognak. A  hadsereg közepe  : had-
derék.

HADSZÉK,  (had-szék)  ősz.  fa.  Hadi  tanács
ülése, valamely  tárgy  fölötti  tanácskozása.

HADSZEMLE, (had-szemle) ősz. fa. Hadak vizs-
gálata, midőn a vizsgáló ,  vagyis  szemletartó  tiszt a
seregeket  osztályonként, csapatonként  maga  előtt el-
lépteti , hogy  lássa, ha fegyvereik,  öltözetök  stb.  illő
rendben,  tisztaságban  vannak-e?  Köt  nemit.  Nagy
hadnemle.  Át  etredet  hadnemlét  tart.

HADSZER, (had-szer)  ősz.  fa. Általán,  minden-
féle  hadi  készület, milyenek,  a  fegyverek,  hadi  sze-
kerek,  hadi  hajók, tábori  sátorok stb.

HADSZERENCSE, (had-szerencse) ősz. fa. Sze-
rencse  a hadban,  különösen: jó  szerencse, midőn  a
hadakozó  fél  győzedelmet  nyer.  A  hadnerencte  vál-
tató,  bitonytalan.  Hadtterencte  kiféri  tánléjit.

HADSZERHIVATAL,  (had-szer-hivatal)  ősz.
fa.  Hivatal,  mely  a katonai  hadszerekre,  különösen
ágyakészületekre  felügyel.

HADSZERNAGY,  (had-szer-nagy)  ősz.  fa.  Fő
haditiszt, ki  háborúban  a  tüzérséget  kormányozza.

HADSZERTÁR,  (had-szer-tár) ősz.  fa.  Épület,
melyben  lőszerek,  ágyúk,  puskák,  különféle  fegyve-
rek  és  hadi készületek  használatai  készen  állanak,
vagy  néha  ritkaság  és mutatvány gyanánt  őriztetnek.

HADSZOLGÁLAT,  (had-szolgálat)  ősz.  fa.
Szolgalat,  melyet  valaki  mint  katona,  mint  a hadse-
reg  egyik  munkás  tagja  tesz.  Hadttolgálatba  lépni.

HADSZÓ,  (had-szó) ősz. fn.  1. HADIGE.

HADSZÜLESÉG,  (had-szüleség)  őse.  fn.  Éle-
lemszerek  a katonaság,  és  takarmány  a hadi  lovak
számára.

HADSZÜNET,  (had-szünet)  ősz.  fa.  1. FEGY-
VERSZÜNET.

HADTANODA,  (had-tanoda)  ősz.  fn.  1.  HAD-
ISKOLA.

HADTÖRTÉNET,  (had-történet) ősz.  fa.  Egy
vagy  több  hadviselésnek, vagy  általán hadaknak  tör-
ténete.  V.  ö. TÖRTÉNET.

HADTÖRVÉNY,  (had-törvény)  ősz. fn.  1) Tőr-
vény, mely  háború  folytában  érvényes,  vagy olyanná
tétetik.  2)  Törvény,  melyet  a  katonák,  s  általán
a  hadsereghez  tartozó  személyek  megtartani  köte-
lesek.

HADTÖRVÉNYCZIKK  ,  (had-törvény-czikk)
ősz.  fn. A  hadtörvénykönyvből egy-egy  czikk.

HADTÖRVÉNYKÖNYV,  (had-törvény-kőnyv)
ősz.  fn. Könyv, melyben  a hadtörvények  foglalvák.

HADTÖRVÉNYSZÉK,  (had-tőrvényszék)  ősz.
fn.  1)  Tőrvényszéki  ülés, melyben  a katonák  által
elkövetett  kihágásokról  ítélnek.  2)  Azon  személyek,
kik  ezen  törvényszék  tagjai  A  hadfönénynék  által
halálra  ítéltetni.

HADTUDÓ, (had-tudó)  ősz.  mn.  Aki  a hadvi-
selés  mesterségét  érti. V.  ő. HADTUDÓS.

HADTUDOMÁNY,  (had-tudomány)  ősz.  fa.  1)
Szoros  ért.  és  tárgyilagosan  ám.  a hadviselés  mester-
ségének  rendszeres eléadása.  2)  Szélesb  ért  hadvi-
selésre vonatkozó  ismeretek.  Hadtudományra  oktatni
a  nOvendék  katonákat.  Hadtudományt  Írni.  Hadtudo-
mánynyal  bírni.

HADTUDÓS,  (had-tudós)  ősz.  fa.  Hadtudo-
mányban jártas, különösen, ki  a  hadviselés  mester-
ségének  rendszeres  ismereteivel  bír.

HADÚR,  (had-úr)  ősz. fa  1. HADISTEN.

„Fenn pedig  álla  Hadúr, a  fold  harczára  lenézvén."

Vörösmarty.

HADUSFALVA,  helység  Szepes  megyében;
helyr.  Hadutfalvá-n,  —ró,  —rrfí.

HADÚT,  (had-út) őss.  fn.  1) Út, melyen  a  köl-
tözködő, egy  helyről  más helyre  rendelt katonák  jár-
nak ; országút.  2)  Átv.  ért. 1. TEJÚT.

l  HADÚTLEVÉL,  (had-útlevél) ősi.  fn. Jegyzék,
melyen  föl  vannak  írva  és kitűzve  ai  útra  indított

l  hadak  állomásai.
HADÜDV,  (had-üdv)  ősz.  fa.  A  katonaságnál

divatozó  tisztelkedés, pl.  midőn az  örálló  legény  a>
átmenő  tiszt  előtt  fegyverét  meghúzza.

HADÜGY,  (had-ügy) ősi.  fa.  Minden, ami  a
hadakat  és hadviselést  illeti.  Hadügyet  inteti  ontág-
Idr.  Hadügyek  tárnáját  átvenni.

HADÜGYÉR,  (had-ügyér)  ősi.  fa.  Némelyek
szerint  újabb  időben  ám. hadügy-miniszter.

HADÜGYÉSZ,  (had-ügyész) ősi.  fa.  Hadi  tör-
vényekből  megvizsgált  és felesküdt  katonai  ügyvéd.
(Anditor), máskép  :  hadbíró.

HADÜGYÉSZET,  (had-ügyészet)  ősi.  fn.  Had-
ügyészi  képesség  vagy  hivatal.  HadUgyéndben  gya-
korolni  magát.  Valamely  kihágái  vútgálatát  a  had-
Ugyéttetre  búm.

HADÜGYÉSZI,  (had-ügyészi)  ősi.  mn.  Had-
ügyészt illető, ahhoz  tartozó, arra  vonatkozó.  Had-
ügyem  vtMgálat,  oklevél.  Hadügyit*  leveletét,  vé-
lemény.

HADÜGYVÉD,  (had-ügy-véd)  lásd:  HAD-
ÜGYÉSZ.

HADÜZENET,  (had-üzenet)  ősi.  fn.  L HAD-
1ZENET.

HADVADÁSZ,  (had-vadász)  ősz.  fn.  Némely
hadseregeknél  különös  ügyességn  lövészek, kik  ha-
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bora  alkalmával, előcsatázásokra,  tájszemlére,  levél-
bordásra  atb.  használtatnak.  Hadvadáttok  ontálya.
Határvidéki  hadvadáttok.

HAD VERŐ,  (had-verő)  ősz.  mn.  és  fn.  Győző,
győzedelmes.  Hadoerö  tereget  l  Hadverö  Itten.  (Zri-
nyiász).  /

HADVEZÉR,  (had-vezér)  ön.  fn.  Széles  ért.
badfőnök,  ki  a  csatába  menő  hadakat  vezeti.  Fő had-
vetér,  ál  hadvetér.  A  vetér  szó értelme  különös  rang-
fokozat!  tekintetben  még nincs  szabatosan  meghatá-
rozva. Többen  a  General  kifejezésére  használják.  In-
nét  : vetérSrnagy.  (Generalmajor).

HADVEZÉRI,  (had-vezéri)  ősz.  mn.  Hadve-
zért  illető, arra  vonatkozó.  Hadvetéri  méltótág, pa-
rancs,  rendelet.

HADVEZÉRSÉG, (had-vezérség)  ősz.  fn.  Had-
vezérí  hivatal, rang, méltóság.  Hadvttértégre  emel-
kedni.  Hadvetértéget  vitelni.

HADVEZŐ, erdélyi  puszta  Kolos  megyében;
helyr.  HadvetS-n,  —re,  —rőZ.

HADVIGA,  falu  Thurócí  megyében;  helyr.
Hadvigá-n,  —rá, —ról.

HADVISELÉS,  (had-viselés) ősz.  fn.  Háborús-
kodás,  hadakozás,  ellenség  ellen  hadseregekkel
menés.  '

HADVISELET, (had-viselet) ősz. fn.  1) Lásd :
HADVISELÉS.  2)  Ám.  hadi  v.  katonai  viselet,  ka-
tonai  ruházat.

HADVISELŐ,  (had-viselő)  ősz.  mn.  Aki  más
ellen  fegyveres  hadakkal  indái,  s azt  csatázva, har-
czolva  megtámadja,  háborúskodó. Hadvitelö  ttomttéd
népek.  Hadvitelö  f elek.

HADVIZSGÁLAT,  (had-vizsgálat)  ősz.  fn.  1)
1.  HADSZEMLE.  2)  Hadi  törvényszék  előtti  vizs-
gálat.

HADVIZSGÁLO,  (had-vizsgáló)  ősz. mn. és  fn.
Ki  s  hadak  fölött  szemlét  tart;  tiszt,  főtiszt,  ki had-
szemlére kiállítja  vagy  állíttatja  a katonaságot  V. ö.
HADSZEMLE.

HADZAJ  v.  HADIZAJ,  (had- v.  hadi-zaj)  ősz,
fn.  Zaj,  lárma  valamely  hadra  menő  vagy  hadakozó
csoportban.

HÁG,  (ha-ag  v.  bo-ag, rokonnak  tekinthető a
sínai  'áng  [altum; eitollere],  a  német tteigen,  hoch,
magyar  hegy.  V.  ö.  H betű  és  HA  gyökelem);  önh.
és  áth.  m.  hág-tam,  —tál,—ott.  1)  Általán,  ma-
gasra  lép, megy,  emelkedik.  Zidmolyra,  nékre,  att-
talra  hágni.  Uborkafára  hágni.  Felhágott  át  uborka-
fára,  (Km.).  Aki  nagyot  hág,  nagyot  étik.  (Km.). „Ha
ezt  még  nem teszed,  fejed  a  karóba  heg."  (Székely
népmese. Kriza  J.  gyűjteménye).  2)  Különösen,  lép,
vagyis  lábát  felemelvén  valamire  reá  teszi.  Rótt  fíire
hágott.  (Km.).  Mát  nyomába  hágni.  Nyomába  tem
hághat.  (Km.).  Behágni  a  koetiba.  Áld  hágni  a  gS
dtfrbe,  árokba.  Nyaltára  hágni  valakinek,  ám.  erőt
venni  rajta.  Nyakára  hágni  valaminek,  ám. elsikkasz
tani,  elkölteni,  elprédálni.  Rengőre  hágni,  táj<!!?ato

un  ám. házasságtörést  követni  el. Kihágni,  ám.  tör-
vényt  szegni. Kihágni  a  hámból, korlátból.  Lehágni  a
lóról,  ttékröl.  3)  Mász,  magasra  megy,  különösen  fá-
ra , hegyre.  Meghágni  a  hegyek  ormát.  Át  árvi* meg-
hágta  a  legmagaiabb  partokat.  4)  Mondják  a  hím ál-
latokról, különösen  csődéiről, bikáról,  kosról, midőn
nemzés végett  a nőstényre  ugranak. Hágnak  a  csö'dö-
rSk,  kotok.  A  bika  meghágta  át  iUelkedS  tehenet. V.  ö.
bővebben  :  aláhág,  át  v.  általhág,  behág, felhág,  ki-
hág,  léhág,  meghág,  ráhág.

HÁGÍS,  (há-g-ás)  fn.  tt.  hágát-t,  tb.  —öt.  1)
Magasra  lépés,  mászás,  felmászás.  2)  Midőn  a hím-
állatok  , különösen  csődörök,  bikák, kosok  nemzés
végett  a nőstényekre  ugranak. Hágát  ideje.  Hágátra
erettteni  a  fiatal  kost.  EU&  hágát.

HÁGÁT,  (ha-ag-at)  áth.  m.  hágat-tam,  —tál,
—ott.  Nőstény  barmot  hímmel,  különösen  tehenet
bikával, kanczát csődörrel, anyabirkát kossal párosít.
Fiatal  kanetákat  hágatni.  A  harmadfü  Ottb'ket  meg-
hágatni.

HÁGATÁS,  (ha-ag-at-as)  fn. tt  hágatát-t,  tb.
—ok. Cselekvés, midőn  a  nőstény  barmokat  közösü-
lés  végett hím alá, különösen a  tehenet  bika,  a  kan-
czát  csődör,  az  anyajuhot kos alá  eresztik.

HÁGATÓ, (ha-ag-at-ó) fn.  tt.  hágató-t.  1) Hely,
korlát, hová a  csődörrel  párosulandó  kanczát  beál-
lítják.  2) Lovász, ki  a sarló  kanczák  és  hágó  csődö-
rökkel  bánik,  s  a hágást  elintézi.

HÁGCSA,  (ha-ag-csa)  elvont  törzs  és  fn.  mely-
ből a  hágctál  ige  származik.  Jelent  lassú,  kisded há-
gást,  lépést

HAGCSÁL,  (ha-ag-csa-al)  önh.  m.  hágaál-t.
Lassan-lassan  hág, hágdos,  lépdegel.  Gólyák,  gémek
hágctálnak  a  tóban.

HÁGCSÓ,  (ha-ag-acs-ó  v.  ha-ag-os-ó)  fn.  tt.
hágctó-t.  Általán , fokozatos  eszköz,  emelvény ,  me-
lyen  fólalá  lehet  hágni,  menni,  milyenek  :  lajtorja,
pásztori  górfs,  lépcsők.  Különösen,  melyen  valahová
behágnak.  Hágcsó  a  hintán.  Hágctó  a  kerítéseken,  fö-
vényeken,  melyen  ki  és  bejárnak.  Néhntt  a köznépnél
elrontva  :  hátkó.

HÁGCSÓPAD, (hágcsó-pad)  ősz.  fn.  A  várbás-
tyákon  levő  hágcsó.

HÁGDICSA,  (ha-ag-od-ics-a) elvont törzs, mely-
ből  hágdictál  ige  ered.  Jelent  apró  vagy  gyakori
lépést.

HÁGDICSÁL,  (ba-ag-od-ics-a-al)  lásd  :  HAG-
CSÁL.

HÁGDICSKÁL,  (ha-ag-od-ics-ka-al)  1. HAG-
CSÁL.

HÁGDOGÁL,  (ha-ag-od-og-ál)  lásd  :  HAG-
CSÁL.

HÁGDOS,  (ba-ag-od-os)  önh.  és  áth.  m.  hág-
dot-lam,  —tál,  —ott.  Gyakran,  ismételve  hág.  ATa-
ponként  ttá*  UpctSt  hágdotni.  A  jó  ctSet  nem réttel  a
górfára  hágdotni.  „Jól  tudtam hagdosni  ahogy  csak
kellett;  felhágok  a  fára."  (Székely  népmese.  Kriza
J.  gyűjt).  V.  ö. HÁG.

81*
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HÁGDOSÁS,  (ha-ag-od-os-ás) fn. tt.  hágdotát-f,
tb. —ok. Gyakran  ismételt  hágás.

HÁGÓ,  (1),  (ha-sg-6)  mn.  tt.  hágó-1.  Általán,
aki  vágj  ami hág.  Sárba,  ganéjbo  hágó  ember.  Hám-
ból  kihágó  ló.  Hágó  kot,  bika, etödSr.  V.  ö.  HÁG.

HÁGÓ,  (2),  (mint föntebb)  fn.  Út,  mely  maga-
sabb  helyeken  visz  keresztfii,  ilyen  pl.  mely  Erdélyt
Magyarországgal  öszveköti,  s  Királyhágó  a  neve.
Minden  hágónak  vagyon  IfjtSje.  (Km.).

HÁGÓVAS,  (hágó-vas)  ősz.  fn.  A  kocsi  vagy
hintó  oldalára  vagy  bakjára  alkalmazott  vas  lépcső,
melyen  föl  és  le  szállani  kényelmesebben  lehet.

HÁGSZÍN,  (hág-szíu)  ősz.  fn.  Baranyai  tájszó-
lás  szerint  ám.  házpadlás, azaz  szín,  melyre  hágva
kell fölmenni.

HAGY,  (1),  HAGY,  áth.  m.  hagytam,  hagytál,
hagyott.  Hosszú  á  csak  a  törzsben  van.  Eredetére
nézve  vagy  gyökül  a ráhagyást, engedést  jelentő  ha
szót  vehetjük,  mely  a ha it!  ha bár !  indulatszókban
is  létezik;  a  gy  pedig  képző  betű,  mint a  ro-gy-,  fo-
gy-,  mé-gy  szókban, vagy  pedig  a  hagy  önálló  gyök,
s  a  A általános jelentése  (erős  leheléi) után  haladást,
távolodást, továbbá:  hatalmat  fejez  ki.  Jelentései: 1)
Valakitől  vagy  valamitől  eltávozik,  s  ez értelemben
leginkább  el  igekötővel  használtatik.  Elhagyni  a  vá-
róit.  Épen  mott  hagyd  el  a  hajó  a  kikötőt.  Elhagyta
a  tanulóit. A  régieknél  meg igekötővel  is  használta-
tik  ezen  értelemben.  V.  ö. EL,  (2)  és MEG igekötő.
2)  Valamit  enged.  Matt  beszélni  hagy.  Menni  hagy.
Hagyjátok  a  beteget  tiyugonni.  Rajtam  üt  a  tok  nyelő,
t  fülemet  nem  hagyja  nyugonni.  (Vörösm.). 3)  Vala-
mit  birtokul  enged,  ad.  A*  apa  minden  vagyonát
gyermekeire  hagyja.  Végrendeletben  a  templomnak,
kórháznak,  tanodának  hagyni  bizonyát  mennyigéget.
4)  Valamit  maradék  gyanánt  enged  által.  Maga  it
jól  lakott,  máénak it  hagyott.  Mindenét  elpazarolván,
örököseinek  mit  tem hagyott.  5)  Valamit  magára ma-
radni  enged, valakitől  segítségét, társasigát  megvon-
ja.  Oda hagyták  öt  régi  barátai.  Feletégít  honn  hagy-
ta , maga pedig  világgá  ment.  Vérben,  fagyban,  éter-
ben , tárban,  szégyenben  hagyni  valakit.  Inkább  ott
hagyja  orrát,  mint  tem  kivallaná.  (Km.).  Elhagyja
haidját.  Elhagyja  magát,  ám.  nem gondol  saját  érde-
keivel.  Ne  hagyd  magad,  Guba  Jakab.  (Km.).  Vala-
kit  hazugságban,  stégyenben  hagyni,  ám.  meghazud-
tolni, megszégyeníteni.  6)  Alább  hagy,  ám. nem sür-
geti,  nem szorítja  annyira a  dolgot.  Fölhagy  valami-
vel,  ám.  folytatni  szün.  Hagyj  föl  már  kérkedéseiddd.
Fölhagyott  ttándékával.  Abbanhagyni  a  kezdett  mun-
kát  v.  félbenhagyni.  7) Nem bánt,  nem bolygat, be-
leegyezik.  Hagyjátok  Sí,  mig  kifújja  mérgét.  Helyben
hagyni  valamit,  ám.  a  kijelentett  véleményt  vagy
véghez  vitt  cselekedetet  nem  gáncsolni,  hanem  he-
lyesleni , beleegyezni.  Jóvá  hagyni  a  tervet, javatla-
tot.  Minden  szavát  reá  hagyták.  Rá rá,  hagyd  rá.
(Km.).  8)  Némely  öszvetételekben  újabb  kori  köz
divat  szcréiit  leginkább  meg  igekötővel, hatalomszó

erejével,  vagyis  parancsoló,  rendelő  értelemmel  bír.
Meghagyni  o  cselédeknek,  hogy  a'hátra  vigyázzanak.
Erősen  meghagyni  minden  polgárnak,  hogy  a*  Ünne-
pélyre  megjelenjen.  Meghagyatik  a  vádlottnak,  hogy
NN.-napon  N.  órában  a  törvényifék  előtt  ttemélyeten
jelenjen  meg.  Mit  fagyott  föl  leetkére  a  tanító  t  9)
Valamely  áru  '„ecset  meghatározza,  bizonyos  értékre
tartja.  Tíz forintra  hagyta  a posztó  röfét.

HAGY,  (2),  haj  helyett  hagyma  (=  hajina),
hagyigál  (=r  hajigál),  hagyü  (=.  hajít)  és  hagyap
(hihetőleg  =r  hajap)  szókban.

HAGY,  (3),  falu  Szepes  megyében;  belyr.
Hagy-on,  —ró, —ról.

HAGYAKODIK,  (hagy-a-kod-ik)  k.  m.  hagya-
kod-lam,  — tál,  —olt.  1) Hagyja  magát.  Ez a  tzin
hagyakodik.  Életertje  hagyalcodik,  máskép  :  hagyako-
tzik.  2)  A  székelyeknél  :  igazítandókat  tűz  ki.
(Kriza J.).

HAGYAKOSZIK v. HAGYAKOZK, (hagy-a-
koz-ik) I. HAGYAKODIK, 1).

HAGYAP,  (hagy-ap, vagyis  haj-ap,  egy  gyökü
keytí  igével)  elavult  ige,  m. hagyap  tam, —tál, —otí.
Annyi  mint, pök v.  köp.  Eteket  mikor  mondotta  vol-
na , hagyapa  a  földre.  (Miincb.  cod.).  Ét  verik  vala
náddal  S fejét,  ét  hagyapják  vala ötét.  (Mfinch.  cod.).

HAGY APÁS,  (hagy-ap-is)  fn.  tt.  hagyapát-t,
tb.  —ok. Pökés,  kiköpött nyál. Ét  alkata  tárt  a  ha-
gyapátból.  (Münch.  cod.). Elavult  szó.

HAGYÁROS,  falu  Szála  megyében; helyr.  Ha-
gyárot-on,  —rá, —ról.

HAGYÁS,  (hagy-ás)  fn. tt  hagyát-t,  tb. —ok.
Általán,  ám. engedés.  Különösen  és jobbára  ösrvetett
állapotban  használtatván,  1) ám.  beleegyezés, ellen
nem  mondás. Jóváhagyat,  helybenhagyás,  reáhagy át.
2)  Mellőzés,  valamivel  nem gondolás.  Barátaink  el-
hagyása.  DetUk  kihagyása.  3) Meg  igekötővel parancs,
rendelet.  Atyám  meghagyásából  honn kell  maradnom.
4)  A  régieknél,  pl.  a  régi  Passióban,  ám.  testa-
mentum.

HAGYAT,  (1),  (bagy-at)  áth.  és  mivelt  m. ha-
gyat-tam, —tál,  —ott. Eszközli, hogy  valaki  valamit
hagyjon,  meghagyjon,  elhagyjon,  kihagyjon  stb.  Ha-
gyatni  maradékételt  a*  elkésett  vendégnek.  Bizonyai
kifejezett  elhagyatni  a  jegytövei.  Valamely  tervet  öt
illetők  által  helybenhagyatni.  Rótt  mókáit  elhagyatni
a  gyermekkel.

HAGYAT,  (2),  (hagy-at)  elvont  törzse  hagya-
ték  és  hagyatéki  származékoknak.

HAGYATÉK,  (hagy-at-ék)  fn.  tt  hagyaték-ot.
1) Maradék, ami  valamely  elköltött,  elhasznált  tö-
megből,  egészből  megmarad.  Ételhagyaték.  Adjatok
kit  hagyatékot.  2)  Amit  valaki  elhunytával  maga
után  hagy, pl.  tőle jószágot, kévét pénzt,  több adóttágot
hagyott  maga  után,  innen :  jószághagyaték,  péntiia-
gyaték,  adóttdgliagyaték.

HAGYATÉKI,  (hagy-at-ék-i) mn. tt  hagyatéki-l,
tb.  —ok.  Hagyatékot  illető, arra  vonatkozó.  Hagya-
téki  bíró,  hagyatéki  eljárót.
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HAGYATI,  (hagy-at-i)  mn.  tf.  hagyati-t,  tb.
—ak.  Halogatódzó,  aki  egyet-mást  el  szokott  hagyo-
gatni.  Székely  szó.

HAGYATISKODIK,  (hagy-at-i-s  kod-ik)  k.  m.
hagyatiskod-tam.  —tál, —ott.  Aki  halogatódzni  szo-
kott.  Székely  szó.

HAGYATLAN,  (hagy-at-lan)  mn.  tt.  hagyat-
lan-t,  tb.  —ok.  Ami  niucs  hagyva,  meghagyva, el-
hagyva  stb.  V.  ö.  HAGY.

HAGYD,  1. HADD.
1IAGYFA,  (hagy-fa)  ősz.  fő.  Erdó'snük  nyelvén

oly  fa  az  erdőben, melyet  vágáskor  a  határkő  mellett
vagy  általán  az  erdő  némely pontjain  lábán  Irigynak,
hogy  az  erdü  határát  jelölje  vagy  a  jryüngc  iiu.-ése-
ket  védje.

HAGYGYÁN,  1.  HAGYJÁN.
HAGYHATATLAN,  (hagy-hat  at-lan)  mn.  tt.

hagy hatatlan-1,  tb.  —<il:. Amit hagyni, elhagyni,  meg-
hagyni  stb.  nem  lehet.  Kihagyhatatlan  szokás.  V.  ö.
HAGY.

HAGYÍT,  1IAGYIGÁL,  1. HAJÍT,  IIAJ1GÁL.
HAGYJ,  (hagy-j)  parancsolója  hagy  igének,  pl.

hagyj  békét.  A  hadd  (v.  hugyd)  nógató  szóval  vál tva
gyakran szolgál  a parancsoló vagy  kapcsoló  mód erős-
bitesére,  hagyd  tárgyilagos, hagyj  pedig  tárgyat Ián  ér-
telemmel,  (ez  utóbbihoz  tartozván,  mint  t u d j u k ,  az
engem,  minket  v.  bennünket  tárgyesctck  is ,  pl.  hagyj
olvassak,  így  egészítendő  ki  :  hagyj  engem, hogy  ol-
vassak  ;  hagyd  olvassam,  ám.  hagyd  (azt  v.  azokat),
hogy  olvassam  (azt  v.  azokat) ;  hagyj  menjünk  ,  ám.
hagyj  bennünket,  hogy  menjünk  ;  hadd  lássuk,  ám.
hagyd  (azt  vagy  azokat),  hogy  lássuk  (azt  vagy
azokat).

HAGYJÁN,  (hagyj-án  v.  hagy-ja-an)  indulat-  !
BZÓ,  mely  ráhagyást,  engedést,  valamivel nem  bún'ist,
nem  törődést  jelent,  s  ám.  semmi  az !  tűrhető  !  úin :

legyen ! Ha  elveszett,  hngyján,  majd  lesz  más.  Ez  csak
mind  hagyján  volna.  Ifa  úgy  tetszik  önnek,  hagyjon.

HAGYLÁPOS,  1.  HAGYMÁS  LAPOS.
HAGYMA,  HAGYMÁS  stb.,  1.  HAJMA,  HAJ-

MÁS.
HAGYMÁDFALVA,  helység  Bihar  megyében;

helyr.  Hagymád f ál vá-n,  —rá,  —rúl.
HAGYMÁS,  falvak  Baranya  3  Bihar megyében,

t's  Erdélyben  Tborda  megyében;  ALSo—,  és  CSI-
C'SÓ—,  Belső-Szolnok  niegyébtu ;  helyr.  Hagymás-
on, —ró,  —TÚL  V.  ö.  HAJMÁS.

HAGYMÁS  BODUN,  székely  falu  Maros  szék-
ben;  helyr.  —üodnu-ba,  —bán, —bői.

HAGYMÁSFA,  helység  Somogy  megyében;!
helyr.  llagymásfá-n,  —rá, —ról.  j

HAGYMÁS-KÉR,  falu  Veszprém  megyében;
helyr.  Ilagymát-Kcr-en,  —re,  —röl.

HAGYMÁS-LAPOS,  falu  Kővár  vidékében;
helyr.  —Lápos-on,  —rá, —ról.

HAGYMÁS/,  v.  HAGYMÁZ,  (hagy-om ás =
hagyomász  —  hagymász,  midőn  t.  i. az  eszmélet  cl-•
hagyja  a  beteget);  fii.  tt.  haaymáft-t,  tb.  —ok.  Szé-

lesb  ért.  elgyengülésből  származó  láz  neme.  Szorosb
ért.  rugályos  természetű  idegláz  ,  mely  leginkább  a
kórházakban,  hadi  táborozásokban,  tömlöczökben  fej-
lődik  ki.  (Typhus).  Zavarva  beszél,  mint  kit  a  hagy-
mász  bánt.

HAGYMÁSZBETEG,  (hagymász-betcg)  ősz. fn.
Hagyuiászban  fekvő  beteg.

H AGYMÁSZBETEGSÉG, (hagymása-betegség);
ősz.  fn.  I. HAGYMÁSZ.

HAGYMÁZ,  1. HAGYMÁSZ.

HAGYÓ,  (hagy-ó)  mn. tt.  liagyó-t.  1)  Engedő;
elmaradó.  Békét  hagyó  ellenség.  E/ltayyó  hideglelés.
2)  Valamit félbenszakasztó, valamitől elváló.  Hithagyó
keresztény.  Húshagyó  kedd.  Ez  főnév  gyanánt  is faasz-
uáltatik.  Húshagyó,  húshagyó,  engem  ilthonn  hagyó.
(Csokonai).

HAGYOGAT,  (hagy-og át)  áth.  és  gyakor. m.
hagyogat-tam,  —tál,  —ott.  Itt-ott,  vagy  apródon-
ként ,  lassan-lassan ,  folytonosan  hagy  valamit.  V.  ö.
HAGY.  Ruháit  elhagyogatni  az  úton.  A  szegényeknek
naponként  liagyugat  valamit.

HAGYOGATÁS, (hagy  og-at-ás) fn. tt.  hagyoga-
tás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  hagyogat
valamit.

HAGYOMÁNY,  hagy-ora-ány)  fű.  tt.  hagyó-
mány-t,  tb.  —ok.  1)  Birtok,  vagyon,  jószág,  melz
valakinek  halála  után  hátramarad,  hagyaték.  2)  A
végrendeletnek  egyes  ága,  vagyis  a  végrendelő  által
kikötött  mennyiség,  melyet  az  örökösök  az  örökség!
tömegből  bizonyos,  megnevezett  ezélokra  kifizetni
tartoznak.  (Lcgatum).  3)  Nemzedékről  nemzedékre
últalszálló  ,  s  szájról  szájra  adott  történet,  monda.
Valamely  nép  történetét  hagyományokból  öszveirni.  AY-
melij  njíjliáz  elve  :  n  keresztény  vallásnak  egyik  kútfejt
a  szcntirás, másik  a hagyomány.  Valamit  hagyományból
tudni,  lliven  őrzött,  vagy  megcsonkított,  elferdített  ha-
gyomány.  4)  A  Tatrosi codexben ám.  házasságtól  elvá-
lás.  Hagyománynak  levele  (libellus  repudii).

HAGYOMÁNYOS,  (1),  (hagy-om-ány-os)  fn.  tt
hagyományos  t,  tb.  —ok.  Személy,  kinek  a  végren-
delö  hagyománykép  ajándékoz  valamit,  mellékörö-
kos.  V.  ö.  HAGYOMÁNY, 2).

HAGYOMÁNYOS,  (2),  (mint  föntebb)  mn.  tt.
hagyomátiyus-t  v. —át, tb.  —ak.  Ami  szájról  szájra
adütt  elbeszélés  után  ment  által  korról  korra,  ha  ta-
lán  kéüó'bben  Írásba  vétetett  is.  Hagyományai  törté-
nete!;.

HAGYOMÁNYOZ,  (hagy-om-ány-oz)  áth.  m.
ha<jyrimányoz-tam  , — tál, —ott.  Halál  esetére  vala-
mit  hugyományképen  ajándékoz  valakinek.  Vagyona
egy  részét  az  egyháznak  és  tanodáknak  hagyományozta.
V.  ö.  HAGYOMÁNY, 2).

HAGYOMÁNYOZÁS,  (hagy-om  ány-oz-ás)  fn.
tt.  hagyomámjozás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  melynél
fogva  valakinek  hagyománykép  ajándékoznak  vala-
mit.  V.  ÍJ.  HAGYOMÁNY,  2).
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HAGYOMÁS ,  (bagy-om-áo)  fn. tt.  hagyomát-t,'
tb.  —oh.  1)  Megbízás, meghagyás,  rendelés, paran-
csolás.  Hagyomá»  tterént  cselekedni.  Féltőbb  hagyo-
mátból  riettetni  át  Ügyet.  2)  Engedés, elengedés. Ná-
dor-codez.  3)  Elhagyás.  Étzhagyomás.

HAGYOTT,  (bagy-ott)  mn.  tt  hagy ott-át.  1)
Birtokai engedett,  adott, ajándékozott, valamire szint.
Itkoldkra,  ttegényekre  hagyott pénz.  2)  Maradt.  Ha-
gyott  ételt  adni  a jövevénynek.  3)  Magára  maradt,  se-
gitség,  társaság  nélküli,  elpusztult.  Ura  hagyott  att-
mony.  Vérben,  csatatéren hagyott  katona.  Hagyott  tá-
bor.  4)  Bizonyos  állapotban  maradt, nem  bolygatott,
nem bántott  Helyben  hagyott  terv, fogalmazvány,  föl-
irat.  Jóvá  hagyott  mii.  5)  Kendéit,  parancsolt, kitű-
zött.  A  hagyott  böjtöket  megtartani.  Hagyott  napon
megjelenni.  Hagyott  penifeneíidt  elvégetni.  Hagyott  in-
nepeket  megüUni.  V.  ö.  HAGY.

HAH!  (1),  indnlatszó,  mely  bánatot, keserűsé-
get,  néha boszút, haragot  fejez  ki.  Hah  ! fene  visna-
vond*.  (Horv. E.).

HAH,  (2),  hangutánzó  tiszta  gyök,  melyből
hahog,  hahota,  hahotáz  származékok  erednek.  Jelent
mélyebb  és  vastagabb  hangú nevetést.  V.  ő. HAHA,
rokonságaival  együtt.

HAHA !  (ha-ha)  kettőzött  indulatszó, s a neve-
tésnek  mélyebb  hangon  való  kitörése.  Rokonságai a
latin  cachinor, hellén  jajj/L/fo),  a német Icichem, szansz-
krit kakh,  finn  hekotan  \. hehotan, hahotan,  hohotan
(hahatázok)  stb.  A  nevető  hangok  fokozata  a  ma-
gyarban  ez : hoho  legmélyebb,  azután haha , hehe; s
legmagasabb  : hihi.  V.  ö.  KACZAG,  MOSOLYOG,
NEVET, VIHOG.

HAHAHA!  háromszorozott mélyebb  hangú ne-
vetést jelentő  indulatszó.  Ilyenek  :  hohoho l  hehehe !
hihihi!

HÁHÁBELLA,  (háhú-bella) gyermekbeazédi ki-
fejezés,  melyet  a játszó kis  gyermekek  vagy  dajkáik,
keringőzés  közben  mondogatnak.

HÁHÁBELLÁZ,  (háhá-belláz)  önh.  Háhábella
szót  mondogatva  keringőzik.

HAHÓ,  indnlatszó,  melylyel  leginkább  a  vada-
szok  élnek  , midőn  a  vadászebeket  a  felzaklatott  vad
után  serkentik.  Fordítva  :  hóha l  ám.  megállj.

HAHOG,  (hah-og)  önh.  m.  hahog-lam, —tdl,
—olt. Hah  hangon nevetgél.  Mit  hahogtok f

HAHOGÁS,  (hah-og-ás)  fn.  tt  hahogát-t,  tb.
—ok.  Hah hangon nevetgélés.

HAHOGY, (ha-hogy) ősz. kötszó.  A foltételes ha
szónak  erősbített  alakja,  megfordítva,  :  hogyha.

„Hahogy  tőlem elpártoltál,
Hozzám  hüsdgtelen  voltál,
Már, már  csak  maradj el már."

Népdal  (Erdélyi  J.  gyűjt).

HAHÓT,  ALSÓ—,  FELSŐ—,  falvak  Szála
megyében; helyr.  Hahót-ön, —rá, —rél.

HAHOTA  , (hah-ot-a)  fa.  tt  hahotdt.  Erifo, vas-
tag  hangú  nevetés.  Hahotával  nevetni.  Nagy  hahotd-
val  vannak. Hahotdt ütni.  Hahóidra  fakadni.  Hahota-
neoetét.  Különösen  oly  nevetés,  mely  pajkoaságra,
gúnyra,  csúfolódásra  mutat, mely  néha  trágár  beszé-
dek  hallására  fakad  ki.  V.  ö. HAHA.

HAHOTÁL,  (hah-ot-a-al) önh. m.  hahotdl-t.  Ha-
botával,  vagyis  haha vastag  hangon,  nevet.  Kihaho-
tálni, meghahotdlnivalatíl,  ám. haha hangon  kinevetni.

HAHOTÁLÁS,  (hah-ot-a-al-ás)  fn.  tt  hahotá-
Idt-t,  tb.  —ok.  Haha  vastag hangon  való  nevetés.

HAHOTÁS,  (hah-ot-a-as)  mn.  tt  hahotdt-t  v.
—át,  tb.  —ok.  1) Haha  vastag hangon  nevető.  Ha-
hotdt  mulatók.  2)  Hahotával párosalt  Hahotdt  víg-
játék.

HAHOTÁZ,  (hah-ot-a-as)  önh. m.  hahotát-tam,
—tdl,  —ott. Hahotával nevet  Hőhatásnak  és  trdgdr-
kodnak.  (Faludi). V.  ö. HAHOTA.

HAHOTÁZÁS,  (hah-ot-a-az-ás)  fa.  tt  hahotd-
tdt-t,  tb.  —ok. Hahotával,  vagyis vastag haha hangon
való  nevetés.

HÁI-BÁI, kettőzött  vagy iker mn.  Túl a Dunán,
kivált  Bakony  táján  ám. régi,  ócska,  elavult  Itten
tudja,  milyen  hdi-bdi  iratokat  hatott  elé.  Első  része a
kort  jelentő  ha  (mint  né-ha,  vala-ha,  so-ha  ásók-
ban  is).

HA  IS,  a  székelyeknél  divatos,  habár  helyett
Ha  w  nem jönnél.  (Lőrincz  Károly  gyűjteménye).

HAJ,  (1),  elvont  gyök, a azonos  gaj  kaj  tör-
zsökökkel,  melyekből  gajmó,  kajmó,  kajla,  kajtta,
kajetot  stb.  szók  származnak,  s  mindnyájan  gőrbü-
lést,  kanyarodást,  meghajtást  jelentenek. A  haj  gyök-
ből  eredt  hajlik,  hajol,  hajt,  hajltt,  hajigál,  hajtí.  A
török  gyök  :  e j ,  innen ej-mek  ám.  hajtani,  ej-ü-meJc
ám.  haj-ttl-ni.  Eléjön  a  törökben  kaj-mak  is,  ám.  si-
kámlani.  De ide  sorozható  a  hellén  xU-t-m, honnan
xU-rt],  xJU-|ua,  XÍI-TÓJ,  latin  dináré  (inclioare,  de-
clinare)  stb.

HAJ,  (2),  .barmot,  különösen  szarvasmarhát,
mint  tehenet  s  ökröt  menésre  sürgető  indulatozó.
Haj  Ctákó!  Haj  hó, haj  ide  hó, haj rá l  Haj haj l  Haj
be át  ittáttóba l Haj  ki a  menőre!  Haj  no l A  disznók-
nak  így  mondják  :  huj  be!  huj ki l  Amannak  szárma-
zékai  : hajt  (pellit), hajctár,  hajdú,  hajhátt  stb.

HAJ,  (3),  fn.  tt  haj-at.  1) Általán,  valaminek
takarója,  külseje,  födele.  Innen  :  kenyérhaj,  tokhaj,
gyUmSlethaj,  félhaj,  kukoriaahaj.  Eleme  az  elvont
ha,  hó, mely  tetőt, magasságot, fölt jelent,  s  megvan
a  német  hoch,  Höhe,  a  szláv  hőre  stb.  szókban.  Azo-
nos  vele  a magyar  héj,  továbbá  a hiú, Uji,  (a  has
födelének  ürege, padlás).  V.  ö.  HIÚ.  9)  Különösen
az  ember  fejét  takaró  szőrszálak.  Fekete,  aSke,  veret
haj.  Kondor,  bortat,  tömb'U,  ritka  haj.  Hotuu,  nyiretí,
etomóba font  haj.  Fodor  haj.  Fodor  a  haja, tik  a ad-
ja,  ám.  hamis.  (Km.).  Ön  haj.  Vendéghaj,  ám. paró-
ka.  Hajat  fétülni,  befonni,  eetelni. Haját  tépni  mérgé-
ben.  Valakivel  hajba  vagy  valaki  hajába  kapni,  ám.
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belekötni, vele  veszekedést  kezdeni.  Hajánál  fogva  '
kihatni.  .Meghatni  valaki  hajat.  Elment  a  haja,  átv.
ám.  elment  az esze, vagy  a  hagymász-nyavalya  volt
rajta.  Hátra  timttani  a  hajat.  Barna  hajad  simítsd
hatra.  (Népd.).  3)  Átr.  némely  növényeknek  hajszá-
lakhoz  hasonló  fodrai,  fürtéi,  pl.  Árvaleány  haja.

HAJ!  (4)  T.  HAJH  !  (rokon  vele  a  latin  eheti,
héber  n»)  indulatszó.  1)  Jelent  felsohajtást  Haj!

baj.  Haj  , be boldog  voltam  !  Be  roszúl  vagyok,  haj!
Haj,  kitérőét  tori!  2)  Jelent  valaki  után  kiáltást.
Haj,  Jancsi  haj!  Vékony  hangon  : hej!  Utólehelet-
tel  is  megtoldva  :  hajh  !  Rokon  ez  értelemben  kaj
gyökkel  kajált  (v. kiált), s  kajabál  (v. kiabál)  szók-
ban.  A  törökben  is  haj  Hindoglu  szerént,  francziául
ha!  ah !  eh bien.

HAJ,  (5),  puszta  Nógrád  megyében;  helyr
Haj-ba,  —bán, —bál.

HÁJ,  (1),  (ha-aj;  palóczos  kiejtéssel  :  ho-aj,
ho-áj;  ám.  az élesb  hangú  héj,  azaz  a  beleket  s  húst
héj  gyanánt  takaró  kövérség;  a  törökben jayh  ám.
olaj,  kövérség, v.  ö. HA,  elvont  gyök);  fn.  tt.  háj  át.
Szoros  ért  a  hasban  és  belek  körül  ősz vegyülő,  s
földomborodó  kövérség, vagyis  sajátságos  tömör zsír,
mely némely állatokban  aránylag  igen  megnövekedik,
pl. a disznókban. Disznóháj.  Ökörháj.  Nagy  hajú  ember,
ám.  igen  kövér.  A  hajat  kimettzeni.  Hajat  olvasztani.
Hájjal  megkenni  a  tengelyt,  lószerszámokat.  Csikorog
a  szekér,  megitta  kocsit  a háj  árát.  (Km.).  Nem ebre
bízták  a  hajat.  (Km.).  Ebhájjal  kenték  az  alfelét,  ám.
csintalan, hamis.  (Km.),  fodorháj.  Farkashájjal  kent
ostortól  megijednek  a  lovak.  Nyúlháj.  Kutyaháj.  Re-
étét  háj.  Szélesb  ért.  kövérség,  az  állati  húst  fodrozó
zsirosság. V. ö.  SZALONNA, ZSÍR.

HÁJ,  (2),  falu  Thurócz  megyében; hclyr.  Háj-
ba, —bán, —ból.

HAJA!  HAJAH!  indulatszó,  mely  vidámságra,
széles  kedvre  mutat,  s  leginkább  a  víg  népdalokban
fordul  elé.  Vékony  hangon  :  héjé,  htjeh.

„Nem  szeretem  az  uramat,  haja  ha!
Csak  a  kisebbik  uramat,  haja  ha!
Arra  is  ha megharagszom ,
Itt  a  kocsma,  majd  beiszom  baja  ha!"

Népdal.
Ikerítve  :  haja-huja  vagy  heje-huja.

HAJADON,  (haj-ad-on, ám.  hajadó  vagyis  ha-
jazó, hajas;  az n, vagy  a  hajat  szót  véve  alapúi, az
ön  csak  toldalékhang)  mn.  tt.  hajadon-t,  tb.  —ok.
Eredetileg, kinek  fejét  hajon  kívül  egyéb  nem födi,
kinek  sem  süvege,  sem  fejkötöje  nincsen.  Hajadon
fővel  járni.  Hajadon  fSvel  bemenni a  templomba.  Kü-
lönösen,  nőszemélyről  mondják, ki  még  férjhez  nem
ment,  tehát  fejkötő  alá  nem jött.  Vetti  magának  há-
zastársul  AT.  N.  hajadon  leányát.  (Egyházi  hirdetés).
Használtatik  főnévül  is,  s  ekkor  jelent  leányt,
szüzet

HAJADONSÁG,  (haj-ad-on-s&g)  fa.  tt.  haja-
doniág-ol.  Hajadon  állapot,  midőn  a  leány  még  férj-
hez  nem ment  Hajadonságát  sirató  menyasszony.  V.
ö. HAJADON.

HAJAG-,  (haj-ag)  fn.  tt  hajagot.  Alkalmasint
nem  egyéb,  mint  hólyay  tájdivatos  kiejtése,  s  eléjön
hajagmf.ggy  öszvetételb»n;  1.  HALYAG,  HÓLYAG.

HAJAGMEGGY,  (hajag-meggy)  ősz.  fn.  Kecs-
kemét  vidékén  így  hívnak  bizonyos  finom  héjú,  hosz-
szu  szárú  meggyet,  mely  a  spanyol  meggynél  kisebb
fajta,  de jóságara  nézve  ezzel  vetekedik. Van  hólyag-
cseresznye  is.

HAJAH,  HAJAHUJ,  HAJAUUJA.  Örömet,
széles  kedvet  jelentő  indulatszók,  melyeknek  meg-
felel  a  németes juhé, juhhé !  V.  ö. HAJA!

HAJAHUJÁL,  (haja-hujál)  ősz.  önh.  m.  haja-
liujál-t.  Hajahuja  víg  hangon  kiáltozva mulat  Haja-
hujálnak  a  víg farsangi  mulatók.  Máskép  :  hejehujál.

HAJAIIUJÁZ,  (haju-hujáz)  múlt  :  hajahujáz-
tam,  —tál, —ott. 1. HAJAHUJÁL.

HAJÁL,  (haj-a-al)  öuh.  m.  hajál-t.  1)  L.  HA-
JAHUJÁL.  2)  Gyermeknyelven  ám.  aluszik  (az erő-
sebb  lehelléstöl).

HAJÁLGAT,  (haj-a  ál gát)  önh.  m.  hajdlgal-
tam, —tál,  —ott. L.  HAJAHUJÁL.

HAJÁPOLÁS,  (haj-ápolás) ősz.  fn.  Oly  szerek
használása,  alkalmazása,  melyek  a  hajat  részéut  a
kihullástól  megóvják,  részint  növesztik.

HAJAS , (haj-as)  mn.  tt  hajas-t  v.  —át,  tb.
—ak.  1)  Hajjal  födött,  taknrt,  benőtt,  nem tar, nem
kopasz.  Hajas  Jej.  Hajas  kis  gyermek.  2)  Szélesb  ért.
minek  burka,  takarója,  külső  kérge  van.  Hajai  ku-
koricza.  Hajas  burgonyát  adni  az  asztalra.  Hajas  ke-
nyér.  Haja  f  gesztenye.  V.  ö.  HAJ.

HÁJAS,  (há-aj-as)  mn.  tt.  Mjas-t  v.  —át, tb.
— ak.  1)  Hájjal  biró,  kövér,  zsíros.  Hájas  disznó.
Hájas  beL'k.  Hájas  has.  2)  Hájjal  bekent,  bemocskí-
tott.  Hájas  tengely.  Hájas  szíjak.  Nshéz  az  ebet  a  há-
jas  szíjról  leszoktatni.  (Km.).  Hájas  szekér ,  hosszú  út.
(Km.).  Néha  a  hájas  tarisznyából  ie  hull  ki  vajas  po-
gácsa.  (Km.).  Hájas  pirítás.

HAJASODIK,  (haj-as-od-ik)  k.  m.  hajasod-tam,
—tál,  —ott.  1)  Fején  a  haj  növekedik ,  szaporodik.
Hajasodik  az  ótvaros  gyermek  feje.  2)  Némely növé-
nyekről  is  mondják,  midőn  hajszálakhoz  vagy  szőr-
höz  hasonló fürtjeik,  fodraik  nőnek.

HAJASODIK,  (ha-aj us-od-ik)  k.  m.  hájasod-
tam,  —tál,  —ott.  Haja  növekedik  ; kövéredik.  V.  ö.
HÁJ.

HAJASUL,  (haj-as-úl)  önh. m.  hajaiul-1.  Ha-
jassá  lesz,  haja  növekszik.

HÁJASUL,  (háj-as-úl)  önh.  m.  hájasúl-t.  Ha-
jassá  lesz,  haja  növekszik,  hízik, kövéredik.

HAJATLAN,  (haj-atl  m)  mn.  tt.  hajatian-t,  tb.
—ok.  Altalán,  kinek  v.  mi  ék  haja  nincs.  Hajatlan
vén  ember.  Hajatlan  kisded.  Tajatlan  lukoricta,  bur-
gonya, gesztenye.  Hajatlan  ken>,*r.  V.  ö.  HAJ.  Háta-
rozóilag  ait.  haj  nélkül.
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HÁJATLAN,  (ba-aj-atlan)  mn.  tt.  hájatlan-l,
tb.  —ok.  Kinek  v.  minek  bája  nincs; sovány, meg
nem  hízott.  Hdjatlan  distnó.  Határozóilag:  hij
nélkül.

HAJATLANODIK,  (haj-atlan-od-ik)  k.  m.  Aa-
jaílanod-tam,  —(dl ,  —ott.  Kopaszodik,  elmegy  a
baja.

HAJAZ,  (baj-az)  1. HÉJAZ.

HÁJAZ,  (ba-aj-az)  áth.  m.  hdjat-lam,  —tál,
— ott. Hajjal  ken,  megken.  Sttkeret  hájami.  Sttjakat
hájami.  Megy  a  ttekér,  ha hájatod.  (Km.).  Átv.  ért
ügyének  előmenetele  végett  az  illetőket, pl.  bírákat
megajándékozza.

HAJAZÁS,  (haj-az-ás)  1. HÉJAZÁS.

HÁJAZÁS,  (ha-aj-az-ás)  fn.  tt.  hája*át-í,  tb.
—ok. Valaminek  bájjal  megkenése.

HÁJAZAT,  (baj-az-at)  fn.  tt.  hajatat-ot.  Vala-
mely  épületnek  egész  vagy  öazves  fódözetc,  teteje;
máskép  :  héjatat.  „Kik  hájazatok  alá  futhatnak."
Bécsi  cod.

HÁJAZATLAN,  (ha-aj-az-aüan)  mn.  tt.  hája-
zatlan-t,  tb.  —ok.  Amit  hájjal  meg  nem  kentek.
Ctikorog  a  hájatatlan  tzeJcér.  Hat&rozóilag ám.  baja-
zás  nélkül.

HAJBORZADÁS,  (haj-bowadás)  ösz.fn.  A haj-
szálak  fölmerevedése,  mi  a nagy  félelem  és  bámulat
miatt szokott történni. Hajbortadát  nélkül  nemnézhettem
a*  adat  verengezitt.  Lágyabb  ért.  a  hajnak  rendetlen
felkuszálódása.

HAJBORZASZTÓ,  (haj-borzasztó)  ősz.  mn.  Mi
a  félelem  és  bámulat  felső  fokára  gerjeszt,  mi  oly
iszonytató,  hogy  (mint  mondják)  a  hajunk  szálai  is
felállnak  vagy  főimerednek  tőle,  hajmeresztő.  Haj-
bortantó  etet.

HAJCSÁR,  (haj-acs-ár)  fn.  tt.  hajetár-l,  tb.
—ói. Gyöke az állatkergetést jelentő  haj!  (haj,  haj!)
indulatszó.  Jelent  oly  hajtót,  ki  a  kereskedési  forga-
lomban  levő  barmokat,  pl.  disznókat,  urukét,  ökrö-
ket, göbölyöket  vasárra  tereli.  Dunán  túl jobban di-
vatozik  :  hajtó.  Gyűri  dittnó/tajtók.

HAJCSÖ,  (haj-cső)  ősz.  fn.  1)  Hágának  a haj-
szálnak  véghetctlen  finom csöve,  melyet  csak nagyító
üveg segítségével láthatni. 2) F/nom, igen  vékony  csö-
vecske,  mely  vastagságra, vagyis képzeletben  a haj-
száléhoz  hasonlít,  milyenek  azon  csövek  is,  melyek
által  a növények  a  tápláló  nedveket  felszívják.

HAJCSÖVESSÉG,  (haj-csövesség)  ősz.  fn.  A
testek  azon  tulajdonsága,  mely  szerént  más  finom
anyagokat  magukba  felszívhatnak.

HAJCZ,  1. HAJSZ.
HÁJDAGANAT,  (haj-daganat)  ősz.  fn.  lásd  :

HÁJSÉRV.
HAJDAN,  (ha-időn  v.  ha-i-dan, ez  utóbbi  eset-

ben  gyöke  szintén  az  időjelentö  Aa  [né-ha, vala-ha,
minden-haj,  melyhez  » képző  járulván,  lett  hat  [hai-
bai, né-hai],  végre  dán  időmutató  toldalékkal,  [mint
ma-i-dan,  új  dón,  esté-den)  ha-i-dan,  hajdan).  Hatá-

rozó. Fölveszi  a  t,  ta  időjelentS toldalékragot  is:  haj-
dan-t,  hajdan-ta,  mint:  régen-te,  napon-ta,  éjen-te.
Annyit  tesz,  mint  egykoron,  régen  elmúlt  időben.
Főnévül  használtatván,  tárgyesete : —t,  többese :
—ok,  s jelent  előidőt,  a jelentől  távol  eső régi  kor-
szakot, őskort  Stent  hajdan  gyöngyei.

HAJDANÁBAN,  (ha-i-dan-a-ban)  ih.  Hajdan
időben,  régente,  az  őskorban.  Nem  úgy  volt  e*  haj-
danában.

HAJDANI,  (ha-i-dan-i)  mn.  tt.  hajdam-t,  tb.
—ak.  Hajdan  időből  való, Őskori. Hajdani  uokátok,
tSrvények.

HAJDANISÁG,  (ha-i-dan-i-ság)  fn.  tt  hajda-
niság-ot.  Régiség, őskoriság, vagyis  azon  tulajdon-
ság, mely  valaminek  régiségére mutat  A  kincttárban
levő  drágatterek  hajdanisága.

|  HAJDANOZ,  (ha-i-dan-oz)  önh.  m.  hajdanot-
i  tam,  —tál,  —ott. Régi  szokások  szerént  él,  cselek-
I  szik;  a  hajdani  szokásokhoz  ragaszkodik.  Hajdanot-

nak  mindig  át  öreg  emberek,  ét  ujdomak  át ifjak.  (Ba-
'  róti  Szabó).

HAJDANSÁG,  1.  HAJDANISÁG.

HAJDANT,  HAJDANTA,  1. HAJDAN.

„Voltak  bajdanta  baráti.0

Horvát  E.

HAJDI!  (haj-di)  indulatszó,  ám.  hajsza.  A  di
mint  «»o ne  egyaránt a  te változata. Hasonlók:  utdi,
vukurdi.

„Hajdi,  elment jó  korán,
Éjfél  után,  szaporán."  Faludi.

HAJDINA,  fn.  tt.  hajdinát.  A  német Heide  szó-
ból  kölcsönöztetett,  s  túl  a Dunán  divatos;  totósán
pohánka,  (a latin  panicum)  ,  magyarosan  tatárka,  és
némely  helyeken  harictka  is. Ismeretes,  táplisztü ma-
gokat  termő  növénynem.  Fazekas  és  Diószeghynél  :
pohánka-czikkszár  (Polygonum  fagopyrnm).

HAJDINAKÁSA  ,  (hajdina-kása)  ősz.  fn.  Haj-
dina,  vagyis  tatárkalisztből  főzött  kása.  V.  ö. TA-
TÁRKA.

HAJDINAMÉZ,  (hajdina-méz)  ősz.  fn.  Méz,
melyet  a  méhek  hajdina,  vagyis  tatárka  virágairól

{ gyűjtenek.  Színe  setét-sirgás  és  vöröses.

HAJDÍSZ,  (haj-dísz)  ősz.  fn.  1. HAJÉK.

HAJDOGÁL,  (haj-d-og-ál  v.  baj-t-dog-ál)  áth.
m.  hajdogált.  Gyakran  vagy  egymás  után  hajt

HAJDON,  tájdivatos  a  székelyeknél,  hajadon
helyett;  1.  ezt

HAJDONFEJT,  (hajadon-fejt)  m székelyeknél
ám.  hajadon  fővel.

HAJDÚ,  HAJDÚ,  (haj-t-ó)  fn.  tt.  hajdá-l.  Ere-
detileg  miként az  1514-diki  60.  és  61-dik  törvény-
czikkelyekből  is megtetszik , barompásztorok  (bubul-
ci)  valának, s már egy  1238-diki  oklevélben  eléjön
ezen  szó  mint  személynév.  (Jerncy.  Magyar  nyelv-
kincsek).  Azonban  különösebben  a  mohácsi  vész
után,  részint  magok, részint  mások  védelmére  is,  ke-
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eöbb pedig  a  török  c«apstok  nyugtalanitására,  » kü-
lönösebben  Miksa, de  leginkább  Rudolf  király  korá-
ban  a  török  Által  elfoglalt  részek  kibujdosott  lako-
saiból  csoportok  alakultak, s úgy  látszik  két külön
osztályt  képeiének.  Egyik  osztálybeliek  élelmöket
martalékra  (dara,  dúlásra)  járva  keresték,  vagy
zsold  helyett  közönségesen  csak  martalékért  szolgál-
tak.  A  inásik  osztálybeliek  bizonyos  zsoldért  az or-
szág  végvárait  ótalmazták, s  a  török  által  foglalva
tartott  jobbágyhelységeket  továbbra  is  törvényes  ki-
rályuk  hűségében  megtartani  igyekeztek.  (L.  1563-
diki  23.  tczikket).  Bocskay,  erdélyi  fejedelem,  őket
hadi  szolgálataik  jutalmául  1605-ben  szabolcsme-
gyei  jószágaiban  betelepítette,  fekvő  birtokokkal,  tu-
lajdon  hatósággal  éa  némi  kiváltságokkal  ajándé-
kozta  meg.  Innen  a  hajdúkerület.  Ezen  hajdúk  ele-
inte mind  gyalogok valának, de az  1595  s  1696-diki
törvényczikkelyekből  láthatjuk,  hogy  ekkor  már  lo-
von  is  kezdtek  szolgálni.  A  török  nyelvben  Vambéry
szcrént  : hajdút  ám.  önkéntes  (katona),  hajdúd  pedig
ám.  útonálló, haramia; és  Hindogln  szerént  magyar
gyalog  katona  is.  2)  Jelenti  az  úgynevezett  hajdú-
kerület  lakosait.  Nemet  hajdúk, nábad  hajdúk.  Doro-
gi  , nobotzlai  stb.  hajdúk.  V.  ö. HAJDÚKERÜLET.
3)  Magyar  gyalog  vitéz,  bakancsos, baka.  Lóra  ka-
tona,  tehénre hajdú,  lyukra parattt.  (Km.).  4)  Egyen-
ruhás  és  fegyveres  hatósági  szolga,  poroszló.  Várói
hajdúja.  Vármegye  hajdúja,  (ki  pedig  lovon tesz  szol-
gálatot  :  város  katonája,  vármegye  katonája).  Uratági
hajdú.  Tud  hottd, mint hajdú  a  harangVntéthe*.  (Km.).
Valakit  hajdúkkal  elfogatni,  bekitértetni,  megverelni,
megvágatni.  A  robototokra  hajdúval  vigyáztatni.  Átv.
ért.  munkára  sürgető',  felfigyelő.  Én  bwony  nem  le-
izek  hajdútok,  tegyetek,  amit  akartok.

HAJDÚI,  (haj-dú-i) mn.  tt.  hajdúi-t,  tb.  —ok.
Hajdút  illető,  ahhoz  tartozó,  hajdúk  szokására muta-
tó , vonatkozó.  Hajdúi  nyerietég,  erb'ttak.  Hajdúi  vi-
telei.

HAJDÚKÁPOSZTA,  (hajdú-káposzta)  ősz.  fn.
Nem  lével  főzve,  hanem csak  pörkölve,  zsírosán, sza-
lonnával , kolbászszal,  füstölt  disznóhússal  készített
káposzta.

HAJDÚKÁSA,  (hajdú-kása)  ősz.  fn.  Nem lé-
vel  főzött,  hanem  zsfron  pörkölt  és  szalonnaszele-
tekkel  kövérített köleskása.

HAJDÚKERÜLET,  (hajdú-kerület)  ősz.  fn.
Önálló  hatóság  Szabolcs  vármegye  területén  belül,
csupán  Vámot-Pérct  és  Szoboszló  városok  szomszédo-
sak  egyszersmind  Bihar  megyével  is.  Áll  hat város-
ból ,  melyek  az  imént  nevezetteken  felül  :  BöttíSr-
mény,  Hadhát,  Dorog,  Nánat.  Van  fő  és  alkapitá-
nya,  s  teljes  tiszti,  illetőleg  bírói  kara. V. ö. HAJDÚ.

HAJDÚSÁG,  HAJDÚSÁG,  (haj dú ság)  fn.  tt
hajdutág-ot.  1)  Hajdúk  testülete,  avagy  hadosztálya.

HAJDÚVÁROSOK,  (hajdú-városok)  ősz.  tb.
fn.  Azon  hat  város,  melyből a  hajdúkerület  állott,  u.
m.  BVnVrmény,  Hadhá*,  Dorog,  Nánát,  Stobottló  és
Vámo»-Pére».

AKAD.  NA0T  •tfeift.  tt.  KOT.

2)  Hajdúi  életmód.  Hajdútágot  kéretni.  Hajdútágból
élni.

HAJÉK,  (haj-ék)  ősz.  fn.  Általán,  mindenféle
ék , cziczoma,  mely  kivált  a nők haját  díszesítí, pl.
bajttik,  fésűk,  szalagok,  gyöngysorok  stb.  A  fejéit
szélesb  értelmű.  V.  ő. FEJEK.

HÁJÉR,  (háj-ér)  ősz.  fn.  A  vesehártya  külse-
jén  és  azt  belepő  hájon  levő  vérér.

HAJFÉSÜ,  (haj-fóü)  ősz.  fn.  Fésű,  melylyel  a
hajat  rendezik  és  simítják,  vagy  melyet  a  hajban  vi-
selnek. Sűrű,  ritka  hajjétü.  Egyénei,  görbe  hajfém.
Kit  hajfétü.  V.  ö. FÉSŰ.

HAJFODOR,  (baj-fodor)  ősz.  fn.  Fodor, me-
lyet  az  öszvegöndörített  vagy  göndörödött  hajak,
hajfürtök  képeznek.  V.  ö. FODOR.

HAJFODORÍTÓ,  (haj-fodorító)  ősz.  fn.  1)  Sze-
mély , ki  hajakat  fodorit.  2)  Eszköz,  csipővas,  mely
által a  fodorítás  történik.  V.  ö.  FODORÍT.

HAJFODRÁSZ,  (haj-fodrász)  ősz.  fh.  Haj mí-
ves,  ki  hajakat  fodorit,  álfürtöket,  álhajakat  csinál
stb. Rövidebben  :  fodrán.

HAJFODROZAT,  (haj-fodrozat)  ősz.  fn.  Hajék,
mely  fodrokba  göndörített  fürtökből  áll.

HAJFONADÉK,  (haj-fonadék)  ősz.  fn.  Álta-
lán,  befont haj  vagy  bajszálakból  font  zsinór.  Külö-
nösen, a befont  homlokhaj  : üttök;  a  fültőmelléki  :
ctimbók,  ctombók.  Két  ágú,  egy  ágú  hajfonadék.

HAJFONÁS,  (haj fonás)  ősz.  fn.  Általán  fonás,
mely  által  a  hajszálak  vagy  haj fürtök  zsinórrá vagy
csimbókká  vagy  üstökké  stb.  alakíttatnak,  öszvekul-
csoltatnak.  V.  ö. FONÁS.

HAJFONAT,  (haj-fonat)  ősz.  fn.  1. HAJFONA-
DÉK.

HAJFONÓ,  (haj-fonó)  ősz.  fn.  Személy,  ki  haj-
szálakból,  bajfürtökböl,  zsinórokat, lánczokat, s egyéb
ékességeket  készít

IIAJFÜRT,  (haj-fürt)  ősz.  fn.  Szorosabban  egy-
máshoz  álló ,  s  göndörré  kanyarodott  hajszálak , me-
lyek  csücskésen  végződnek.  Stöke, fekete  liajfürtök.
Vállakat  verd  hajfürtök.  V.  ö.  FÜRT.

HAJFÜRTÖS,  (haj-fürtös)  ősz.  mn.  Kinek  für-
tökbe  göndörödött haja  van.

HAJGÁL,  1.  HAJIGÁL.
HAJGÁLICSA,  (haj-ig-a-al-i-csa)  fn.  tt.  hajgá-

lietát.  Kemenesali  tájszó,  ám.  meghasított  végű  fa,
melyből  kövecseket  hajigálnak.

HAJGÁLICSÓ,  1.  HAJGÁLICSA.
HAJGYÖKÉR,  (haj-gyökér)  ősz.  fn.  Gyökér,

melyből  a  haj  kinő.
HAJH ,  indulatszó , mely  bánatos, keserves  fel-

sóhajtást  jelent;  továbbá  valami  után  sovárgást,  ahí-
tozást.  Hajh  !  ét  Buda,  t  Mátyái  vára, a  gyStSnek
kaput  tára.  Hajh  !  elnyeli  a tivalar,  a ttéltaj,  t  düh
ttavamat.  (Kisf.  S.).  Fejdelmünlc  hajh  !  vezérünk hajh  !
magyartok  gyáttban  ül.  (Kölcsey.)-

HAJHAJ !  1. HAJ !  indulatszó.
82
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HÁJHÁRTYA,  (báj-hártya)  ősz.  fa.  Hártya,
mely  a  hajat  burok  gyanánt  keríti  és  takarja.

HAJHÁSZ,(1),  (haj-b-ászv.  haj-hó-ász)  áth.
m. hajhász-tam,  —tál, —ott. 1) Haj,  hajh, hajha,  hajhó
kiáltozással vadakat ijeszt,  kerget,  űz.  Nyulakat,  bü-
ket  hajhdttni.  2) Átv. ért.  mindenfelé  járva,  kelve,
tudakozódva  keres, kutat valamit  Annyit  hajháttlam,
még  sem  leltem  meg. Különösen  kereskedelmi  árat,
eladni  való jószágot  keres.  A  tridók  ugyan  hajhátt-
tták  a gyapjút.  V.  ö. HAJHÁSZ, fn.

HAJHÁSZ, (2), (mint föntebb) fn.  tt  hajháu-t,
tb. —ok. Alsóbb  rendű  kereskedési  biztos,  kinek hi-
vatása  megtudni,  kikutatni, hol mi eladó  van; vagy
lótófutó,  ki  mások  számára  pénzt vagy  a  kiadandó
pénznek  biztos  helyet,  továbbá  cselédeket  szerez  »tb.
V.  ö. ALKUSZ.

HAJHÁSZDÍJ,  (hajhász-díj)  ősz.  fn.  Díj  , me-
lyet  a  hajhásznak  szoktak  fizetni,  fáradsága,  szolgá-
lata  fejében.

HAJHÁSZKODÁS,  (haj-h-isz-kod-ás)  fn.  tt
hajhditkodás  t,  tb.  —ok.  Foglalkodás,  midőn  valaki
hajhászkodik.  Hajhánkodáttal  kéretni  kenyerét. V.  0.
HAJHÁSZKODIK.

HAJHÁSZKODIK,  (haj-h-ász-kod-ik)  k.  m.
hajhá«zkod-lam,  —tál,  —ott.  Hajhászi  hivatással,
szolgálattal  foglalkodik.  V.  ö.• HAJHÁSZ, (2). Ke-
retkedétben  megbukván,  most  már  csak  hajháttkodik.

HAJHÓ,  1. HAJSZA.
HAJHULLÁS,  (haj-hullás)  ősz.  fn.  A  hajnak

azon  állapota,  midőn  tövétől  elszakadva  elmegy,
elhull.

HAJIGA,  (haj-ig-a)  elvont törzs,  melyből  haji-
gál  és  származékai  erednek. Eredetileg hajoga,  mint
guriga  guroga,  taiziga  taszoga.  Hajiga  tehát  annyi,
mint  gyakori  hajítás,  dobás.

HAJIGÁL,  (haj.ig-a-al)  áth. m.  hajigál-l.  Va-
lamit  gyakran  vagy  többet egymás  után,  ismételve
hajít  Köveket  hajigálni  a  kútba.  Sárral  hajigálni  ág
átmenőket.  Meghajigálni  a  kutyákat.  Behajigálni  a*
ablakokat.  Tájszokásilag  :  hagyigál.

HAJIGÁLÁS,  (haj-ig-a-al-ás)  fa.  tt.  hajigálát-t,
tb.  —ok.  Gyakori, többször  ismételt  hajítás.  Utctai
hajigálát.  Ebek  hajigálása.  Hajigáláiban  betörni va-
laki  frjél.

HAJIGÁLKOZIK  ,  (haj-ig-a al-koz-ik)  k.  m.
hajigálkoz-tam,  —(ál,  —ott.  Ketten  vagy  többen
egymást  hajigálják.

HAJINGÁCS, (haj-ing-a-acs) fn. tt  hajingáciot.
A  mácsonyak  neméhez  tartozó  növényfaj,  máskép  :
hfjabát-máctonya,  vagy  köznépiesen csak  : Mjakút  v.
tzomjú  ÍVvit,  hajingáetlcóró, páttíorvetttS,  VéntufttrdS.
(Dipsacus  laciniatus).

HA JINGÁCSKÓRÓ, (hajingacs-kóró)  ősz.  fa.  1.
HAJINGÁCS.

HAJINGÁL,  (haj-ing-a  ál)  1. HAJIGÁL.
HAJINT,  (haj-int)  tiszavidéki  szó, 1.  HAJÍT.
HAJINTÁS,  (haj-int-ás)  1. HAJÍTÁS.
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HAJ1NTÓ,  (haj-int-ó)íl.  HAJÍTÓ.
HAJÍT, HAJIT,  (haj-ít)  áth. m. hajtí-olt,  htn.

—ni v.  —ont.  Elemzésére  nézve  v.  5.  HAJ,  (1),
elv.  gyök.  Valamit  ügy  dob el, hogy  görbe  boltot
képezve  esik  alá,  s  mintegy  hajtást  csinál  a  levegő-
ben.  Paritlyából  köveket  hajítani.  Athajtíani  kavict-
ctal  a hátat.  Dotot  hajtíani  át  ökör  után.  Tájszokási-
lag és  régiesen  : hagytí,  néhutt:  hajint.

HAJÍTÁS,  (haj-ít-ás) fn.  tt.  hajitá»-t,  tb.  —ok.
Cselekvés,  midőn  valamit  hajítunk.

HAJITÁSNYI,  (haj-ít-ás-nyi)  mn.  tt  hajtíát-
nyi-t,  tb.  —ok.  Oly távolságra  levő,  mennyire el  le-
het  hajítani.  Ctak  egy  hajitátnyira  van  fölünk.  Ki-
sebb  messzeség,  mint a putkalövémyi.

HAJÍTHATÓ,  (haj-ít-hat-ó)  mn. tt  hajítható-t.
Amit  hajítani,  elhajítani  lehet  vagy  szabad.

HAJÍTÓ,  HAJÍTÓ,  (haj-ít-ó)  mn.  tt  hajííó-t.
1) Aki  hajít  valamit. Köveket  hajító  gyermek.  2)  Amit
hajítanak,  hajítani  való.  Hajító  dárda.  Hajító  fa,
melylyel  gyümölcsöt  vernek.  Nem  eV egy  hajító  fát.
(Km.).  Hajító  fegyver,  melylyel  v.  melyet  hajítanak,
nem lövő,  nem szúró fegyver.  Hajító  horog,  melyet
távolról  vetnek  valamire.  Hajító  korong, azaz  czélke-
rék, melybe  dárdát, tőrt hajigálnak.  Hajító  nyíl,  me-
lyet  nem  idegről  rágnak  el,  hanem  kézből  vet-
nek  ki.

HAJK  v. HAJÓK,  (haj-ok)  fn.  tt  hajk-ot. Szé-
kely  tájszólás  szerént  ám.  a levágásra  kijelölt  fák
megrovásakor  kivágott  forgács,  vagyis  fakéregnek,
fahajnak  helye.  Vágj  nagyobb hajkot.  Kriza  J.  sze-
rént  minden  más  forgács- is, mely  rovásból  pattan
ki. Kettőt  hajkkal  vágni,  két  felől  bevágott  hajkkal,
melyet  ntánfeszítnek.  Aki  nagy  élőfa  levágásához
fogott,  arról  mondják :  igen  nagy  vagy  igen  Ken
hajkot  vett. Hajokra  dolgozik. (Km.), ám.  késedelme-
sen  visz  végbe  valamit

HAJKA,  (haj-ka)  fn.  tt  haj kát.  Növénynem  a
háromhímesek  seregéből  és  kétanyások  rendéből,
melynek  kelyhét  két  tokocska képezi,  hosszú kalász-
szálkákkal,  s  három  finom  hímszalakkal  ellátva.
(Stipa).

HAJKÁL,  (haj-kai  v.  haj-ka-al)  5nh. m.  haj-
kál-t.  1. HAJHÁSZ, áth.

HAJKEMVESSZÖ,  (haj-kém-vesaző)  ősz.  fn.
Sebészi  eszköz, vagyis  igen  vékony  vessző  v. kutass,
sebek,  fekélyek  vizsgálására.  (Specillum  capillare).

HAJKENÖ,  (haj-kenő) ősz.  fa.  1)  Személy,  ki
haját  keni.  2) Szer, pl.  zsír,  olaj,  melylyel  a  hajat
kenik.

HAJKENŐCS,  (haj-kenőcs)  ősz.  fa.  Hajat  nő-
vesztő,  fényesen  tartó,  szagosító stb. kenőcs.

HAJKERESKÉDÉS,  (haj-kereskedés)  ős*,  fn.
Kereskedés,  melyet valaki  emberi  hajakkal  fis.

H A JKERESKEDŐ,  (baj-kereskedő)  ősz.  fn.
Kereskedő,  ki  élőktől  és.halottakról  hajakat  ősxve-
gyüjt,  s  a  fodrászoknak, hajfonóknak  stb. eladja.
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HAJKÉSZÜLET,  (haj-készület)  ott.  fn. A ha-
jaknak  fürtökbe,  fodrokba,  fonatékokba,  tekercsekbe
stb.  szedett állapota.

HAJKOL,  (haj-k-ol)  átb. m.  hajkol-t.  Székelj
szójárás  szerént  ám.  a  levágásra  szánt  fát  fejszebe-
vágással, vagyis  egy  darab  kéreg  kivágása által meg-
jelöli.  Általában  :  rovatékosan  vágja  a  fát. V.  ö.
HAJK.

HAJKOLÁS,  (haj-k-ol-ás)  fn.  tt.  hajkolás-t,  tb.
—ok.  A  fának  hajokkal  vagy  hajkokkal  való  megje-
lölése,  vágása. V.  ö. HAJK.

HAJKORÁSZ,  (haj-kor-ász)  áth.  m.  hajkoráit-
tam, —tói, —ott.  Körül- T. sokat hajkál,  hajhász.
L.  HAJHÁSZ,  (1).

HAJKOSZORÚ,  (haj-koszorú)  ősz.  fn.  1)  Haj-
fonadékból  koszorú  alakban  elkészített  fejek.  2) Ko-
szorú  formára  nyírott  haj,  milyent  némely  szerzete-
sek  viselnek.  Ettől  különbözik  a pilit,  azaz  a  világi
papok  feje  tetején  leborotvált  köröcske.

HAJKÖTÖ,  (haj-kötő)  ősz. fn. lásd  :  HAJSZA-
LAG.

HAJLAD,  (haj-l-ad v. haj-ol-ad)  önh. m.  hajiad-
lom,  —tál,  — í v .  —ott. Belső  erő vagy  ismeretlen
vagy  közelebbről  meg  nem  határozott  kényszerűség-
nél  fogva  görbéd,  meggörbed  , lankad.  Hajiadnák  a
gyümölcsterhelte  ágak.  Meghajlad  a  fa  edény  a  nap-
fényen.  (Kriza  J.).

HAJLADÉK,  (haj-1-ad-ék)  fn.  tt.  hajladék-ot.
1)  Görbület,  körbolt,  melyet  valamely  test  képez,
midőn  meghajlad.  2)  Lejtős,  meneteles hely.  Domb
hajtadéka.

HAJLADÉKONY,  (haj-1-ad-é-kony)  mn.  tt.
hajladékony-t  v.  —át,  tb.  —dk. Ami könnyen, ha-
mar  hajiad.  Hajladékony  nád,  fiatal  vet nő.

HAJLADOZ,  (haj-1-ad-oz) önh. m.  hajladoz-tam,
—tál, —ott.  Önerejéből,  önszántából  hajol  ide-oda,
v.  gyakran,  folyvást,  ismételve  hajiad.  A  jig  közt
menő  révének  hajladoznák  a  sajkában.

HAJLADOZÁS,  (haj-1-ad-oz-ás)  fn.  tt.  hajlado-
tát-t,  tb. —ok.  1) Cselek, ért. a  testnek  ide-oda  haj-
lítása.  Tisztelgo  hajladozótok.  2)  Szcnv.  ért. állapot,
midőn  valamely  test  kdnytelenségből  hajlik.  Nádnak,
fűnek  hajladozasa.

HAJLADOZIK,  (haj-1-ad-oz-ik)  k.  m.  hajladot-
tam,  —tál,  —ott.  Külső  erő  következtében  vagy
kényszerülve  hajlik  ide-oda.  Hajladozik  a  széltől  haj-
tott  ág , nád, fúttál.  Hajladorik  nagy  teher  alatt  a
gerenda, rúd.

HAJLADT,  (haj-1-ad-ot)  mn.  tt.  hajladt-at.
Alá  görbedt,  lankadt.  Hajladt  tett.  Hajladt  virágok.

HAJLAG,  1. HAJLOG.
HAJLAK,  régies  és  Dunán  túli  tájszó,  1. HAJ-

LÉK.  „Ö hajlakának  papi."  „Hallott  üvöltést  a  haj-
lak  elökapnjáról."  Bécsi  cod.  Ugyanitt  :  haj laktar tó,
ám.  cubicularius.  „Egy  hajlakot  mutata neki."  Pesti
Gábor  meséi.

HAJLAM,  (haj-l-am)  fn.  tt.  hajlam-ot.  1)  Ter-
mészeti  képesség és  vonzalom valamire.  Péternek haj-
lama  van a  költészetre,  Pálnak  a  zenére.  2)  Szokás,
gyakorlat  által  szerzett  könnyüség,  melynél  fogva
valamire  önként vágyunk,  s  mintegy  erőtetve,  sür-
getve  érezzük  magunkat.  A  borioás  hajlammá  vált
nála.  Rost  hajlam.

HAJLANDÓ,  (haj-1-and-ó)  mn.  tt  liajlandó-t.
1) Valamit tenni kész. öhajlandó  e nehéz munkát magára
vállalni.  Hajlandó  vagyok  adótságodat  kifizetni,  ha,
stb.  2)  Valamire  különös  képességgel,  könnyüséggel,
természeti  vonzalommal biró.  Művészetre,  mesterségre
hajlandó  ifjú.  Ivásra,  lapátra  hajlandó.  3)  Valakihez
nyájas,  vonzalmas  magaviseletü.  Igen  hajlandó  vala
hozzám,  midőn  meglátogattam.

HAJLANDÓSÁG,  (haj-1-and-ó-ság)  fű.  tt.  haj-
landótág-ot.  Tulajdonság,  melynél  fogva  1)  valaki
valamit  tenni kész, nem vonakodik ;  2)  valamire kü-
lönös  képességgel  bir;  3)  valakihez  nyájas  ,  mások
iránt  vonzalmat  érez.  V.  ö.  HAJLANDÓ.

HAJLÁS,  (haj-l-ás,  v.  haj-ol-ás)  fn.  tt.  hajlát-t,
tb.  —ok.  1)  Állapot,  midőn  valamely  test  hajolva
meggörbed.  •  Gyümölcsös  ág  hajlata.  Terhelt  gerenda
hajlata.  Testnek  előre  vagy  hátra  hajlata.  Lehajlás-
ban megrokkant  a  dereka.  2)  Bizonyos  irányvonaltól
eltávozás, eltérés.  Delejtü  hajlata,  elhajlása.  3) Azon
hely,  hol  a  forgócsontok  a  test  részeit  öszvekötik.
Hajlatban  eltörött  a  keze,  lába.  Különösen,  a  térdka-
lácsok  környéke,  Urdhajlát.  4) A  régieknél  :  hajlan-
dóság.  Bűnre  való hajlát.  Debreczeni  Legendáskönyv.

HAJLAT,  (haj-l-at)  fn.  tt.  hajlat-öt.  Valaminek
görbülete,  az  egyenes  vonaltól  eltért  iránya, bolt-
alakú  fordulata.  Falak  hajlata  az  ablakok  ét  kapuk
fölött.

HAJLATLAN,  (haj-ol-atlan)  mn. tt.  hajlatlan-t,
tb. —ok. Ami  meg nem hajolt  vagy  hajlott,  egyenes
vonalban,  irányban  levő.  Hajlallan  ágak,  gerendák.
Átv. ért. feltételében,  szándékában  nem változó, áll-
hatatos; akaratos,  makacs.  Hajlatlan  akarat.

HAJLATLANSÁG, (haj-ol-atlan-ság)  fn. tt.  haj-
latlantág-ot.  Tulajdonság,  melynél fogva  valaki  vagy
valami  nem  hajol,  v.  hajlik.  Kő  hajlatlansága. Átv.
feltett  szándékban  maradás;  makacsság,  akaratosság.

HAJLATOS,  (haj-ol-at-os)  mn.  tt.  hajlatos-t  v.
—át,  tb. —ok.  Amit  hajlítani,  görbíteni  lehet.  Haj-
latos  sodrony,  vessző.

HAJLÉK,  (haj-l-ék,  vagy  a  mennyiben a  régies
és  tájdivatos  hajiak  vétetnék  alapul,  ez  lehet  öazve-
tétel  is  :  haj-lak;  mindenik  esetben  a  haj,  azaz  héj
[födél]  gyöktől;  csagataj  nyelven  öj  ám.  ház,  ettől
jön  :  öjlük,  házbirtokos,  házi  gazda);  fn. tt.  hajlék-öt.
Tájszokásilag  : hajiak,  hajlok.  1)  Általán,  kisebbíéle,
ideiglenes  szerény  lak, pl.  kunyhó,  sátor.  Meghúzza
magát,  mint  a  téli  csiga  hajlékában.  (Km.).  Különö-
sen  2)  Kertekben,  szőlőkben  épített  házikó ,  mulató
hely,  pinczeház.  A  stüretelSk  hajlékban  mulatnak.
Hajlékot  építeni  a  ttölöben.  3)  Rejtek  szoba.  Te kedig
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mikor  imádkotol, be menj  te  hajlakodba.  (Mfinch. cod.).
4)  Ideiglenes  tanya, sátor. Ha akarod,  alkottunk  itt
három  hajlakot.  (Hfinch.  cod.).  6)  Síéiért  ért  lak,
ház, födél.  Uram,  nem vagyok  méltó,  hogy  joj  hajlé-
komba. EsS  eW  hajlék  alá  vonulói.

HAJLÉKONY, (baj-ol-é-kony) mn.tt.  hajlékony-t
T. —át, tb. —ói.  1)  Ami könnyen hajlik.  Hajlékony
nád, veutS.  2) Atv.  nem mereven, könnyen alkalmaz-
kodó  természetű; sudár  termetű; kéuaégei.  Hajlékony
indulata  ifjú.  Hajlékony  motdulat.  Jóra,  ttépre  haj-
lékony.

HAJLÉKONYÍT,  (haj-1-é-kony-ít)  áth.  m.  haj-
lékonytí'OÍt.  Hajlékonynyá  tesz  valamit vagy  valakit

HAJLÉKONYSÁG,  (haj-ol  é-kony-ság)  fa.  tt.
hajlékonytág-ot.  Tulajdonság,  melynél  fogva  valami
könnyen  hajlik.  Nádnál  hajlékonysága.  Átv.  tulaj-
donság , mely szerént  valaki  könnyen mozog, indul,
készséges, alkalmazkodó, valamire  könnyen rábírha-
tó, rábeszélhető, nem mereven, nem átalkodott, ha-
nem  fürge  és  engedékeny.

HAJLIK, (haj-ol-ik  v. haj-l-ik) k. m. A<yJ-0tt,htn.
—ont.  Külső erő, vagy kényszerülés  által meggörbed,
egyenes  vonalú irányától  eltér, alá  kanyarodik.  Ad-
dig  hajlik  a nád, míg  el  nem törik.  Teher  alatt meg-
hajlik.  Dereka hajlik.  Nagyot  hajlik.  Minden ember-
nek  maga felé  hajlik  a ktte.  (Km.).  Átv.  ért  enged,
valamire  reá  állani  készfii.  Hajlik  ÓM  okosabbak Ma-
odra.  Valakihez  vonzódik,  ragaszkodik.  Ő  it  már
pártunkhot  hajlik.  Egyébiránt  ez  utósó  értelemben
ik  nélkül  is  használható,  mennyiben  cselekvést  je-
lent, pl.  Péter  elhajol  tőlünk,  azaz  elpártol.  Ellenben
jobban  mondjak  t  a  tterencte  elhajlik.  V.  ö.  HAJOL.

HAJLÍT,  HAJLÍT,  (haj ol-ít  v.  haj-l-ít)  áth.
m.  hajlü-ott,  htn. —ni T. —ant.  1)  Cselekszi, hogy
valami  hajolják  vagy  hajoljon.  Veittöt  hajltíani.  Vas
rudat,  sodronyt  hajltíani.  Meghajlítani  a  hajóbordá-
nak  való fát,  dongát  stb.  Valakit  mát véleményre vagy
párthon  hajltíani.  V.  ö. HAJLIK,  HAJOL.  2) Nyelv-
tanban  ám.  neveket  eset  és  szám, s igéket  mód,  idő,
személy  és  szám szerént  módosít, mi a  magyar nyelv-
ben  leginkább  ragozás  által  történik, s  ezért  máské-
pen  :  neveiét  ragot  vagy  névragot  és  igéket  ragot  v.
igeragot.  V.  ö. HAJLÍTÁS.

HAJLÍTÁS, HAJLÍTÁS,  (haj-ol  ít-ás)  fa.  tt
hajltíát-t,  tb.  —ok.  l)  Cselekvés,  mely által  valamit
hajlítunk.  V.  ö. HAJLÍT.  2)  Nyelvtanilag ám. a név-
nek  eset és szám, s az  igének  mód, idő,  szám és sze-
mély  szeréuti  módosítása  (flexió),  mi  a  magyar
nyelvre nézve  név- s illetőleg  igeragotát-iuik  is monda-
tik.  Szorosan  vére,  a  nyelvészek  haj Utasnak  csak
azon  módosulatot  tartják,  amely  újabb  hangnak  a
szóhoz  járulása nélkül  leginkább  csak  az  önhangzó-
nak  a  szó belsejében  átváltozása  által  alakúi,  (belső
hajlitás)  és  főképen  a  sémi  nyelvek  sajátja,  például
az  arabban  bejttín  (pajta,  ház),  bejtín  (háznak),  btjten
(házat),  a  többesben  :  büjútun  (házak,  de itt  már úi
taggal  szaporodott  is),  büjútin  (házaknak),  b«j<íten

(házakat);  igéknél  :  nooar-a  (segélt,  férfiról),  *a-
ttar-te  (segéltél, férfiról),  nattar-lü  (segéltem),  m-
nar-ú  (segéltek,  férfiakról), naitar-tUm  (segéltetek,
férfiakról),  nattar-ná  (legeltünk).  Íme  itt  már  csupa
ragok  vannak, még pedig  épen  úgy,  mint  a  magyar
és  más nyelvekben,  a  személyes  névmások  némi  mó-
dosulatai.  A  jelen  és  egyszersmind  jövő  pedig  így
áll  :  jentntru  (segél  v.  segélend),  tantturu  (segélsi),
antturu  (segélek), jantturune  (segémek),  tanmtnüu
(segéltek),  nantturu  (segélfink,  az  első  személyek
akár  férfiról,  akár  nőről, a  többiek  e példákban  férfi-
ról  mondatnak).  Itt  az előbbi  törzs  nanar-a, némi
belső  változáson  ment  ugyan  keresztül:  -MSMTM ; de
a  személyek  megint  csak  ragozás  (előragozás)  által
alakultak,  melyek  csak  ismét a  személyes  névmások
módosulatai. Általán az idők s módok  matatnak ugyan
a  héberben s  arabban  is  némi  belső  alakulást,  pl. a
módokra  nézve  is :  héber  kdtal, arab  katala  (ölt),
héber  hikttt  (Sietett, miveltető),  amb  kutila  (öletett,
szenvedő),  arab  maktulun  (öletett, részesülő),  de  a
személyek,  mint  föntebb látók , már csak  ragozás ál-
tal  állanak  elé.  Tehát  íme még az arabban  s  héber-
ben  is, ugyancsak  gyéren  mutatkozik  az  elhíresült
belső  hajlitás.  Heg gyérebb, s  nem is  valódi  az  ás
árja  nyelvekben, a  honnan Bopp Ferencz, a  legjelesb
nyelvészek  egyike,  az árja  csaladot  is csak a ragozott
nyelvekhez  sorozza; pl. a  latinban  :  domin-ut,  (az tű
csak  nominativusi  rag),  domin-i,  domin-o,  domin-um,
domin-orvm,  domin-it,  domin-ot.  Vagy:  am-o, am-a-i,
am-a-t,  am-a-mut,  am-a-tit,  am-a-ntf  ama-vi  is  álta-
lános  véleménynyel ám.  ama-fűi;  ama-bam-rol  szin-
tén azt  tartják,  hogy  az nem más, mint  ama-fuam,
(ez  utóbbi is  fű  gyöktől).  Csupa  ragozások.  Vagy
magában  a szanszkritban: Mvana-M  (szó,  hang,  az «
nominativusi  rag), ttvana (megszólító  eset, voeatívos),
ttvana-n  (szót, hangot), ttvana-ttja  (szónak, hangnak),
ttvaná-tf  (=  szvana-a-sz,  szók),  ttvaná-n  (azokat)
stb.  8  igéknél  :  laj-ámi,  (hellénül  Atíw),  laj-atti  (ív-
««j),  laj-ati  (iv-tt),  laj-ámatt  (Av-opfr),  laj-atha  (iv-
<rc),  laj-anti  (tá-ovai);  vagy  időknél, pl.  imperfec-
tum  :  a-laj-an  (i-lv-ot),  a-loj-att  (t-iv-st),  a-laj-at
(s-iv-t),  a-laj-áma  (i-ÍM-ofun)  stb.  Hol  van  mind
ezekben  a  belső  hajlítás ?  Azonban  néhutt a  rövid
önhangzó  megnyujtatik,  pl. aoristus: a-íd»-»-on  (i-lv-
ff-cc),  a-ldi-s-it*  stb.  ezen  kívül  az  előadottakban  a
hajlitás  mind  csupa  ragokkal, t  i.  vagy  utó- vagy
előragokkal  történik.  (Az  előragnak  aogmenttun  a
neve,  s  ez a  föntebb!  példáknál a szanszkritban  o, a
görögben  t,  melyekről némely nyelvészek  igen  érde-
kes  fejtegetését  a  MÚLT  czikk alatt  fogjuk  ismertet-
ni, minthogy a  magyar  egyik  múlt  raga  a  vagy  e  tö-
kéletesen öszveüt a föntebbi angtnentumokkal; ugyan-
is  a-laj-an  vagy  hellén  i-lv-or  szóban az a  és  * múl-
tat  jelentő  előragok  laj  és ív  gyökök,  an és w  első
személy  raga). Leginkább  mondható belső hajlítanak
néhány  igében,  némely  idők  azon  módosulata,  midőn
a  gyök  betűiből  (hangjaiból) egyik  vagy  másik  ki-
esik , vagy  pedig  másképen  :  a gyök  új  betűt  vesz
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közbe, azaz  ami  egyre  megyén:  ily  igékben  két gyök  :  amannak  (Sn  kérek),  ellentéte  -.  nem  Péter  vagy  Pál
vétetik  alapúi, pl. a hellén  JUwr  gyök  egyszerűen ).in;  vagy  bárki  mát,  és  tagadój.':  nem én kérek;  emennek
emerről azt tartják  a  nyelvészek,  hogy az aoristusbau  (én ké"rek), ellentéte  : én nem parancsolok  vagy  kb'oe-
a  rövid  t  a gyors  vagy  rögtöni  idö'mozzanat jelölését,  telek,  és  tagadója  :  én nem kérek  vagy : nem kértk  én,
amabban  pedig  az  ikerhangzó  t«  a  jelenben  és  im-  S  én nélkül  csak  a  kérek  szó  ismét  mást jelent.  Ilyen
perfectumban  a  tartósét  jellemzi.  (Die  Erweiterung
dea  Stammes  iát  symbolischer  Ausdruck  dér  Dauer.

a  magyar  nyelv!  V.  ö. HANGSÚLY.
HAJLÓ,  (haj-ol-ó  v.  haj-l-ó)  mű.  tt.  hajló-t.  1)

K.  W.  L.  Heyae.  System  dér  Sprachwissenschaft.  S.  Ami  hajlik.  Hajló  nád.  Teher  alatt  meghajtó  gerenda.
230.). Hasonló  módon kétféle  gyökük  és  alkalmazd-  j  Vízbe  iiaji0  4^0*.  Előre  hajló  házfödél.  Félrehajló  ka-
suk  van  rvtn-<a,  páU-to,  qpív'y-w  stb. szóknak  ;  ezek  ' tal.  Lehajló  kalapkarima.  Ablakból  kihajló  nétb'k.  2)
aoristusai  :  í-rvn-ov,  é-()ftl-of,  éq;vy-oi>;  másoknál  a  l Mozgékony,  könnyű fordulata,  sudár.  //•//« test.  Ide-
hosszú  önhangzó  röviddé  leszen ,  pl.  iifdeo-ból  ! Oda  hajló  legényke.  V.  ö. HAJLIK,  HAJOL.

HAJLOG,  (haj-ol-og  v.  haj-l-og)  oiili.  és  gyak.
Hanem  a  hellénben  is,  mint  tudjuk,  az  igék  ' m. kajlog-tam,  —tál, —ott.  Gyakran  vagy  folytono-

nagyobb  részének  aoristusa  is,  (az augmentumon  kí-
vül)  nem az  érintettekhez  hasonló  belhajlításou,  ha-
nem  ragozáson  alapszik, t.  i.  a  személyragok  előtt  lógni  mások  előtt.
(a  magyar  í-hez  rokon)  a  hangot  vészen  fel,  mint
a ti  tó  s-ffti-cr-a,  naidsí-co  énaídiv-a-a.

san  ide-oda  hajlik  vagy  hajol.  Hajlót)  a  szél  ingatta
nádnál.  Hajlog  a  teher  ala.lt derekam.  Tisztelegve  haj-

„ hő  kezet  fog ,

A  magyarban  a  szóknak  belsejében  ragozás  ál-  *** *£"*?" fPol~ haj'°S

kalmával történni szokott számos változások elég pél- Yas ' f , feloldanl.'
dájit mutatják, legalább az árja nyelvekéihez hasonló S ̂ lli erét elfoJtam- Klrf< K<

belsőbb  bajlitásoknak  is,  mint  apa  apá-m,  apá-t,  |  HAJLOK,  (haj-l-ok)  fn.  Azon  néhány  főnevek
apá-k,  apá-nak,  (a  rövid  önhangzó  megnyujtatik);  ,  közöl  való,  melyekben  a  képző  <<-je  O-VA!  váltakozik,
vagy  ló  lo-v-am, lo-v-ak,  (a hosszú  önhangzó  megrö-  j  mint :  szándék  standok,  szm-dík  szurdok,  ajándék
vidül,  azonban  a  megnyújtás  helyett  egy  lágy  más- j  ajánduk,  marék  marok  stb. L.  HAJLÉK,
salhangzót  «-ét  vészen  magához);  vagy  tó  ta-v-am,  \  HAJLOMÁS,  (haj-l-om  ás)  fn.  tt.  hajlomás-l,
la-v-ak,  (az o már más  rövid önhangzóvá, a-vá i.  vál- j tb  _ok  Á„  midön  valakí ya,amire haj,amot|

tozik);  vagy  ég  eg-et  eg-em,  (a töszóbeli hosszú  é, rö- ;  ig  teruu!íizeti  vonza,matj  képességet  érez,  g azt
v,d  e-vé  változik  -  ékvesztés -);  vagy  álom  álm-  ,  korolni kivánja.  M  a vonzalom, és  képesség :
öt,  dhn-ok,  (a torzs vég tagjában  levő  o  önhaug.o ki-  ,  ;<  .(am  Ké  éaro  rokouok  vele  lálomáí  Momás>

ugrik  —  hangugratát  —) ;  vagy  lélek  lelk-em,  leik-  i  )iauomas

ét  (ékvesztés  és hangugratá.  egyszersmind)  Egyéb- j  '  1IAJLONG,  (haj-ol-ong  ,  hvjl-og  helyett,  az n
iránt  véleményünk szerént  a hajhtas  lényegét a törzs-  ! közbevetctt h  ,évín)  önh. m. ,iaj,ongtam,  v.  haj-
ben.ncm  egy vagy  más  betühangnak  elváltozása,  ( ;  í<aCTj  ,lf,jlo„g/al  v. ,injlu„gottd!,  hajlongott,  htn.
avagy  kiesése, avagy  közbeszúrása,  hanem  az így | _fí{  y  _ani  1}  Sebeflebbcn  nagyobb  cro>el, és
alkotott  szónak  egységbe, egy egérbe  olvadása  te- j  krabblln  hajlik.  Feri)ete!,oen  lajlo^vak  a  tölgyek
szi, s ezt a magyarban  hangsúly  eszközli,  minthogy  rf  . 2) E  Asra bókokat hany. ̂ ,w urak  Mrül
minden  egyes  szóban,  ha  még oly  hosszúvá  njülnék  - /(  7o  „-.  T;azttljMiikoT  )lojt<mgani  a  választók  előtt.
ÍR  KZ  rftcrnK&a  által  (vAtrv  Vénif.a  álta.1  isV  csufe  etrvct.  \  ,

HAJLONGAS,  (haj  l  oug-ás)  fn.  tt.  hajlongáa-t,
is  az  ragozás  által  (vagy  képzés  által  is), csak  egyr.t-
len  egy  fő hangsúly  van,  t.  i.  a  gyöktagou,  pl. eb-

zését  nem  bántja;  azonban  némely  súlytalan  tag

tb.  —ok.  1)  Állapot,  midön  valami hajlong.  Fák  haj-
halhatatlanságnak,  a  fő  hangsúly  a  hal  gyök-  ,  ,  .,..  . ,.,  ..
. . . .  A  l  L  >t°  i  •  iu  i  Sí.  lonqása  a  szélben.  2) Cselekvés,  midőn  valaki  hajlong,

tagon  fekszik  rendszerént  a  szofuzési  elhelyezésben  J  , , , . , , .  ,,  ,,  ,.„,  „»  •
•  X-LI  •  i.  L-  »i  t  xi  r n  ^»  u  Tsztvadászok  hailonqásai  a  válwztókelőtt.  Félremm-is ; a  többiek  közöl ha egyetlen  egyre  sem fektetünk  '  y ..
.  .  .  ,  .  .f,,  ,  ,  ,  den hajlonqiissal!  V. o. HAJLONG,
is  valamely  súlyt,  semmiféle  magyar  ember  nyc'vér-  J  J

1IAJLOS,  (haj-1-ó-os)  mn.  tt.  hajlós-t  v.  — át,

vagy  tagok  közbeszurásával  valamely  gyöngébb  tb- ~ak-  !)  Könnyen hajló,  szívós,  mi  nem tönk  el
hangsúlyt  a  3-ik  és  5-ik  tag,  avagy  magukban  kü-  hamarjában.  Ellentéte  :  törékeny.  Hajlót  ostornyél.
lön-külön  a  4-ik  vagy  5-ik  t»g  is  inegbír. Egyébiránt  H"jM»  vesszőből  lehet kast,  kosarat  fonni.  2)  Lejtős,
is,  mindenki  meg  fogja  engedni,  hogy  ezen  viszonyí-  J görbe,  menetűiéi.  Hajlót  út.
tásban  :  atyánk,  sokkal  tökéletesebb  az  egység,  iniiit  (  HAJLÓSSÁG,  (haj-1-ó-os-ság)  fn.  tt.  hajlósság-
pater  noster  és  Vater  unter  v.  unser  Fu<er-ben;s  öt.  Tulajdonság,  melynél  fogva  1)  valami  szivos,
amattól  különbözik  :  mi  atyánk,  mint  különbözők :  (  könnyen  görbülő, hajló.  2)  görbe,  lejtős,  meneteles
kérek  és  én  kérek;  sőt  ez  utóbbinak,  mint  minden  ma-  ,  irányú.  V.  ö.  IIAJLOS.
gyár  ember  érzi,  ismét  különböző  értelme  van,  a !  HAJLOTT,  (haj-1-ott)  i.m.  tt.  hajhll-at.  Gör-
Bzerént,  amint  a  hangsúly  vagy  az  én vagy kei ék  szón  (  bedt,  kaujarodott,  egyenes  irá-.-yAtól  eltért.  Hajlott
fekszik.  Ainaz esetben  azt  teszi  :  én  vagyok  aki  kérek,  test, termet.  Aláhajlolt  gyümölcsös  írjak.  Elhajlott  ágas.
emebben:  a* én  réttemrb'l,  pl. ön parancsol,  én  kerek ;  Meghajlott  te:-g< ly,  gerenda,  padló.  Vistzahajlott  tteg.
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stb.  pl.  halászhajó,  révészhajó,  csille-,  boronahajó
(talp),  postahajó  stb.  2)  Szorosb  ért.  nagyobbféle,
házalakú  födelcs  alkotvány,  leginkább  fából,  mely
aránylag  tágas  öböllel  bírván, a  vizén  fenlebeg,  s
emberek,  árok  szállítására,  harczi  munkákra  stb.
hásználtatik.  Hajó  talpa,  íeknSje,  bókonyai,  födele,
fara  v.  latja,  orra, Srfája,  kormánya. Tólgyfahajó,  fe-
nytifahajá.  Gőzhajó,  vitorlát  hajó.  Gabonahajó. Rabló-
hajé  stb.  Hajót  építeni,  varrni,  etzkábáhti,  tataromi,
kátrányomt.  Hajót  faraltatni.  Hajóra  v.  hajóba  ttdl-
lani.  Hajón  tttatni.  Hajót  vontatni.  Hajót  húnni.  Ha-
jón  járni.  Terhet,  Uret  hajó.  Lapot  hajó.  Dunai,  t»-
ttai, vágmelUki  hajó.  Törött  hajó.  A  törölt  hajót  el-
hagyják  a* egerek.  (Km.).  Hajó  lett, ha jó  let*. (Km.).
Stáll,  repül,  megfeneklik  a  hajó.

HAJÓ,  (2),  falu  Bihar  megyében; helyr.  Ha-
jó-n,  —rá,  —ról.

HAJÓÁCS , (hajó-ács)  ősz.  fd.  Ács, ki  hajókat
ácsol, készít,  hajóhoz  való gerendákat,  talpakat  stb.
farag.  Ettől  különbözik a  hajóvarró  (Schuper, Schop-
per), ki  az  öszveállitott  hajók hézagait  mohával  betö-
mi, s eszkábával  megerősíti.

HAJÓALAK,  (hajó-alak)  ősz.  fn.  A  hajónak
külső  formája  vagy  olyan  forma,  mint  a  hajód  szo-
kott  lenni.  Az  éghatUó  kalapoknak  hajóalakjok  van.

HAJÓÁLGYU,  (hajó-álgyu)  ősz.  fn.  Álgyu,
melyet  a  hajókon,  különösen  hadihajókon  hasz-
nálnak.

HAJÓÁLGYUTALP,  (hajó-álgyu-talp)  ősz.  fn.
Talp  vagy  állás, melyre a  hajóálgynt  helyezik.

HAJÓÁLLÁS,  (hajó-állás)  ősz.  fn.  Általán,  a
tengerek  vagy  folyók,  tavak  partjain  különösei) el-
készített  vagy  kitűzött  hely,  hol a  kész, de még  vízre
nem  bocsátott  vagy  bizonyos  ideig  pihenésre szánt
hajók,  mint  biztos  téren  tartatnak.

HAJÓÁLLOMÁS,  (hajó-állomás) ősz. fn.  Hely,
hol  a  hajók  megállapodni  vagy  kikötni  is  szoktak.

HAJÓBAK,  (hajó-bak)  ősz.  fn.  Lábakon  álló
gerendák,  melyeken  a  munkában  levő  hajók  nyu-
gosznak,  míg egészen  el  nem készülnek, s  vízre nem
bocsáttatnak.

HAJÓBÉL,  (hajó.-bél)  ősz.  fn.  A  hajónak  bel-
seje,  ürege,  öble,  ragyis azon tőr,  melyet a hajóteknő,
és  hajófödél  bekerít.

HAJÓBÉB,  (hajó-bér)  ősz.  fn.  Bér,  melyeta
hajón  szállított  személyekért  vagy  tárgyakért,  pl.
gabonáért, borért,  fáért  stb.  fizetni  kell.

HAJÓBEVALLÁS,  (hajó-be-vallás)  ősz.  fn.  A
hajón  szállított  áruczikkeknek,  terheknek  stb. az Il-
lető  vám-  és  harminczadi  hivataloknál  hiteles  elé-

HAJÓB1KÓ,  (hajó-biró)  ősi.  mn.  Oly  vízről
mondják,  melyen hajózni  lehet,  vagyis  melyen a hajó
meg  nem feneklik.  Hajóbiró  folyamok,  tavak.

HAJÓBIRTOK08,  (hajó-birtokos)  ősz.  fn.  Sze-
mély,  kinek saját  hajója  van.  A  kisebb  dunai  hajók
birtokosait  biirctrílát-  vagy  hajótgatdák-jaí  nevezik.

HAJÓBORDA,  (hajó-borda) ősz.  fn.  Azon  ge-
rendák , melyek a  hajó  teknőjének,  vagyis  medrének
oldalait  képezik ; a  hajófenéktől  kezdve fel  a  hajó-
farig  és  hajóorrig.  Azon  görbe  oldalfák  pedig, me-
lyek  a  bordákat  mindkétfelől  m hajófenékkel  öszve-
tartják,  bókonyok.

HAJÓCSÁKLYA,  (hajó-csáklya)  ősz.  fn.  Csák-
lya, melyet  a  hajókon  használnak.  V.  6.  C8ÁKLYA.

HAJÓCSAPAT,  (hajó-csapat)  őss.  fn.  Általán,
több  hajók  együtt  Véve,  közel  egymáshoz  állva,
vagy  menve.  Különösen,  kisebb  tengeri  hajóhad.
(Flotílle).

HAJÓCSAT,  (bajó-csat)  ősz.  fn.  Deszkabürii,
melyen  a  partról  hajóba  mennek, mely  a partot  a
hajóval  mintegy  öszveesatolja.

HAJÓCSIGA,  (hajó-csiga)  ősz.  fn.  1)  Csiga
nevű  mfiszer  a  hajón,  mely  által  a  horgonyt  leerege-
tik,  vagy  felhdzkodják.  Köz hajós nyelven jobban  :
gugora  v. járgány.  2)  Emeltyű, mely  által a  legna-
gyobb  terheket  beemelik a tengeri  hajókba.

HAJÓCSONT,  (hajó-csont)  ősz.  fn.  Csont  az
embernek  felső  lábszárában,  mely némileg  hajóalakú
(Ős  naviculare).

HAJÓCZÍMER,  (hajó  czímer) ősi. fn. Ékesség,
leginkább  a  hajó  orrán,  mely  hattyút,  reges  lényt,
állatot  stb., vagy  a  hajó  védszentét ábrázoUa.

HAJÓDA,  (haj-ó-da)  L HAJÓÁLLÁS,  HAJÓ-
GYÁR.

HAJÓDAD,  (haj-ó-dad)  mn. tt  hajódadot.  Ha-
jóalakú ,  aminek olyan  formája,  alakja  van,  mint a
hajóuak.

HAJÓDEGET,  (hajó-deget)  ösz.fn.  Degetvmgy
kátrány,  melylyel  a  hajó  oldalait,  födelét  romlás el-
len  bekenik.

HAJÓDERÉK,  (hajó-derék)  ősz.  fn.  A  hajónak
teste  vagyis  tekenője és  födele  együtt  véve,  kfilőn-
böztctésül  az  árboczoktól,  vitorláktól,  orrától,  fará-
tól  stb.

HAJÓDESZKA,  (hajó-deszka) ősz.  fii.  1) Desz-
ka,  melyen  a  hajóba  be-  és  hajóból  kijárnak.  2)
Deszkák  a  hajó  födelén,  padlóján  stb.

HAJÓDESZKÁZAT,  (hajó-deszkázat)  ősz.  fn.
A  hajónak  deszkákból  szerkezeit  pallózata  éa  fö-
dözete.

HAJÓÉPÍTÉSZ,  (hajó-építész)  1.  HAJÓCSI-
NÁLÓ.

HAJÓÉPÍTÉSZET,  (hajó-építészet)  ősz,  fn.
Mesterség, 'mely  bajócsinálással  foglalkodik;  vagy
tudomány, mely rendszeres  ismereteket  nyújt,  miké-
pen  koll  hajókat  építeni.

HAJÓÉPÍTŐ,  (hajó-építő) ősz. fn. Mesterember,
ki  hajókat  csinál;  hajóács.

HAJÓFAL,  (hajó-fal)  ősz.  fn.  A  hajónak  olda-
lai,  melyeket a  bókonyokkal  erősített,  s  úgynevezett
hajóbordák  szerkezete  képez.

HAJÓFAR,  (hajó-far)  ősz.  fn.  1. TAT.
HAJÓFÖDÉL,  (hajó-födél)  ősz.  fn.  A  hajónak

teteje,  födözetc.
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HAJÓFENÉK,  (hajó-fenék)  ősz.  fn.  Ahajótek-
nőjének  alja,  padlója,  melynek  oldalaiból  a  hajóbor-
d:ik  emelkednek  föl.

HAJÓFÉREC,  (hajó-féreg)  ősz.  fn.  Szú  neme,
mely  igen  vékony,  kerekded,  görbére  hajlott,  e  a  fán
keresztül  furódó  héjban  l a k i k ,  melynek  csúcsával  a
fAkba  beeszi  magát,  s  a  hajúkban  nagy  kárt  tesz.
(Teredo  navalis).

I I A J Ó F Ö V É X Y ,  (hajú-fövény)  ősz.  fn.  Fövény,
melylyel  némelykor ,  hogy  búlyegyent  tartson,  a ten-
geri  hajúkat  bizonyos  mennyiségben  megterhelik.

HAJÓFUUÓ,  IIAJÓFURDANCS,  l á s d :  IIAJÓ-
FÉKEG.

HAJOG,(haj  og)  önh. m. biijoijtam,  -  tó/,—ott.
Ingadozva  ide  oda  l i a j l i k .

HAJÓGAZDA,  (hajó-gazda)  ősz.  fn.  Ki  a  hajún
szál l í tot t  személyekről,  árukról,  teherről  stb.  számol.
(Condueteur).  V.  Ö. H A.1Ó.SGAZDA.

HAJÓGERINCZ,  (Injó  geriucz)  ősz.  fn.  A  ha-
j ú n a k  legalsó,  s  közelien  fekvő  fenékgerend;ga,  mely
az  egész  hajúnak  mintegy geriuczét  képezi.

I I A J O G Ó S ,  (haj-og-ó  ős)  mn.  tt.  ltiiji>g<ís-t  v.
—<•<',  tb.  —ak. Hajlásúkban  bővelkedő.  Van  ily  nevű
p a ' a k  is  Veszprém  megyében.

H A J Ó G Y Á R ,  (hajú  gyár) ősz.  fn.  Építő  műhely,  '
mel lben  ha júkat  úcsol i iak,  készítenek.  O-budai  hajó-
(/i/'ir.  Szinzi-kí,  szri/ftli  hajóijynr.

H A J Ó G Y Á R T Á S ,  (hajó-gyártás)  ö->z.  fn.  lásd:
IIAJÓÉl'lTÉS.

HA.IÓGYÁRTÓ,  (hajó-gyártó)  ősz.  fn.  I. HA-
JÓÉPÍTŐD

HAJÓHAD,  (hajú-had)  ősz.  fn.  Hadi  hajúk  se-
rege,  melyek  egy  vezér  parancsától  függenek.  Jfujó-
/uultit  állüani  ki.  A  hajóhad  szerencsiem  kikíi/ijtt.  lla-
jóhudthil  b t k r r í t f t i i  valamely  hfl<je-t.  Ha  kisebb,  hajó-
o-i/^u/-nak  m o n d . i t i k .

HAJÓHADI,  (hajú-hadi)  ősz.  mn.  Hajóhadat  il-
lető  ,  ahhoz  tartozó  ,  arra  vonatkozó.  Ilnji-liadi  ke-

I lAJi ' )HADVE7.ÉR,  (h  i jó-had-vezér)  ősz.  fn.  A
h. i júhadi :ak  főparanc.- 'Miika,  tengernagy.  (Admiral).

HAJ( '»1IAJTÁS,  (hajó-hajtá.-,)  ö<z.  fn.  Evezés,
n.ely  a  hajót  előre  mozdít ja,  sie 'teti .

HAJÓHELY,  (h.í jú-hcly)  1.  IIAJÓÁLLÁS.

H A J Ó H Í D ,  t h a j ú - h í d . )  ősz.  fn.  Híd,  melynek
p-ilh' i i  nem  oszlopokon  ,  ezöli ipökön,  hanem  hajúkon
a ü a n a k .  l-'uzsoi'i/l,  kninárnini,  eszlrryiiint,  j.t'tvrráraili

H A J Ó I I O U O G ,  (hajú-horog)  ősz.  fn.  Horog,
m r l \ i , é l  fogva  a  hajút  felfogják,  meg:i!ca.-i.:lják  stb.,
pl.  a  tenger i  kalózok.

I I A J i  ' I l l 'XAS,  (ha jú  hnzás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
m i d ő n  a  h  'j<'>t  emberek  hii:"-'ik  ;  vagy  i M ' u i e  a  bünle-
t- 's i .c- ' . i  ,  mid' ' ;n  a:-,  e l i t é l t e k  hajót  hi'uai  kényizer í t tet-
nek.  V. ö.  HAJi ' iVONTATÁS.  |

11AJ('U.S7KÁI)ÁI.Ó,  (hajó-iszkábáló)  ősz.  f ű . 1

Me.^creinbei-,  ki  az  i'»i;\e.'i.'>olt  hajót,  vagyis  h..jó
A K A D .  N A O V  S Z v l í K .  II.  SŐT.

hézagait  mohval  és  iszkába  nevű  széles  fejű  szegek-
kel  bevervén,  a  víz  benyomulása  ellen  biztosítja.
Eév-Komárouiban  németesen  : Super  (Schopper).

HAJÓKA,  (haj-ó-ka)  fn.  tt.  hajókat.  Kis  hajó,
hajócska.

HAJÓKALAÚZ,  (hajó-kalauz)  ősz.  fn.  Kormá-
nyos ,  különösen  a  tengeri  hajókon,  ki  a  tengernek,
melyen  utazni  kell,  mélységét,  s egyéb tulajdonságait
ismeri,  a  kijelöli  az  utat  és  irányt,  melyen  veszély
nélkül  haladhat  a  hajó.

HAJÓKAPITÁNY,  (hajó-kapitány)  ősz.  fn.  Tu-
híjd.  ért.  egyes  hadi  hajónak  főparancsnoka,  tiszte.
Alkalmazott  ért.  a  gőzösök  és  nagyobb  tengeri  hajók
igazgató  tisztviselője.

HAJÓKÁR,  (hajó-kár)  ősz.  fn.  1)  Kárvallás,
mely  a  hajókereskcdésben  történik.  2)  Bogár  neme,
melynek  hernyója  a  tölgyfát  átlyukgatja,  s  azáltal  a
hajógyárakban  nagy  kárt  okoz.

HAJÓKARÓ,  (hajó-karó)  ősz.  fn.  A  víz  partján
levert  zömök  karó,  melyhez  a  hajót  kötik.

HAJÓKÁZ,  v.  HAJÓKÁZIK,  (haj-ó-ka-az-ik)
k.  m.  liojókáz-lam,  —tál,  —utt.  Tulajd.  kis  hojón,
pl.  csoluakon,  sajkán,  dereglyén  járja  be a vizet.  Szé-
lesb  ért.  hajón  kedvtelésből,  mulatságból  jár,  utazik.
(Minden  hasonló  ragozások,  pl.  szekerkézik,  szánkázik,
kocsikázik  stb.,  inkább  kedvtelésből  származó  járást
jelentenek).

HAJÓKÁZÁS,  (haj-ó-ka-az-ás)  fn.  tt.  hajóká-
zás-t,  tb.  —ok.  Szorosb  ért.  kis  hajón járás , utazás.
Szélesb  ért.  járás  ,  utazás  akármily  hajón.  V.  ö. HA-
JÓKÁZ,  és  HAJÓZÁS.

IIAJÓKÁZIIATATLAN,  HAJÓKÁZHATLAN,
(haj  ó-ka-az-hat-atlan)  mn.  tt.  liajókázhatatlan-t,  tb.
— ok.  Oly  vízről  mondjuk,  melyen  hajókázni  nem
lehet,  melyen  a  hajó  megfeneklik.  Hajókáz/talatlan
patak.

HAJÓKÁZHATÓ,  (haj-ó-ka-az-hat-ó)  mn.  tt.
Imjókázhutó-t.  Ami  a  hajút  megbirja,  min  hajúkázni
lehet.  Ma'ji/'trorszáijnak  tülb  hajókázható  fulyói
vannak.

HAJÓKÁZÓ,  (haj-ó-ka-az-ó)  fn.  tt.  hajókázó-t.
Személy,  ki  hajón  jár,  utazik,  bizonyos  vidéket  be-
kalandoz,  felkutat.  A  nagy  tenyér  szi'jeteit  hajókázók

fíjdi'izt  i'k  f ti.  Aranyyyiifijas  hajókázók.  Dunai,  tenyeri
bajókázók.

HAJ(ÍKERESKÉDÉS,  (hajó-kereskedés)  ősz.
fn.  Hajún  szál l í tott  árukkal  űzött  kereskedés.

II  VJÓKÉSZITÖHELY,  (hajó-készitő-hely)  ősz.
fn.  Hely,  műhely,  hol  hajúkat  készítenek,  vagy  tata-
roznak  ,  hajúgyár.

HAJÓKÉSZi'LET,  (hsjó-készület)  ősz.  fn.  A
hajózáshoz  kivántató  mindennemű  eszközök  , szerek,
pl.  árboe/.ok  ,  v i tor lák,  evezők,  sajkák,  horgonyok,
kőtelek  .stb.

HAJÓKONYHA,  (hajó-konyh.»)  ősz  fn. Konyha
a  hajón,  melyben  a  hajón  szolgáló  és utazó személyek
számár:!  főznek,  sütnek.

83
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HAJÓKORMÁNY,  (hajó-kormány) ősz. fa. Kor-
mány,  melylyel  s bajit  igazgatják,  s menetelét ide-
oda  irányozzak. V.  ö. KORMÁNY.

HAJÓKORONA,  (hajó-korona)  ön.  fa.  Díj-
vagy  tiszteletkorona a  régi  rómaiaknál, melylyel ait
jutalmaztak  meg,  ki  az ellenfél  hajójára  először há-
gott  fel.  (Corona navalis).

HAJÓKÖLTSÉG,  (hajó-kölUég)  öas.  fa.  Min-
denféle  kiadás, költekezés,  melybe  a  hajó  építése,
fölszerelése  és utaztatása  kerül.

HAJÓKÖTÉL,  (hajó-kötél)  ősz.  fa.  Szélesb  éri
mindenféle  kötél,  mely  a  hajózáshoz  kívántatik, pl.
árboci-, csigakötél  stb.  Szorosabb  ért.  a  legvastagabb
kötél, melynél  fogva  a hajókat vontatják.  Ctérnanál
nem  hajókotü.  (Km.).

HAJOL,  (haj-ol  v.  haj-úl)  önh.  m.  hajol-t,  htn.
—m. Magát  önkényesen  meghajtja.  Lehajol  a földre,
hogy  felvegyen  valamit. Kihajol  tű  ablakon.  Áthajol  a
kertiben.  Elhajol  M Ötét  elöl.  V.  ö. HAJLIK.

HAJÓLÁB,  (hajó-láb)  1. HAJÓBAK.

HAJÓLÁMPA,  (hajó-lámpa)  ősz.  fa.  Lámpa a
hajón,  melyet  sötétben meggyujtanak,  részént a ha-
jón  levők  kedvéért,  részént  jelül  az  illető távollé-
vőknek.

HAJÓLAPÁT,  (hajó-lapát) öss.  fa.  Evezőlapát
a  hajón, melynek  segítségével a hajót  előre siettetik.

HAJÓLÉPCSŐ,  (hajó-lépcső)  ősz.  fa.  Lépcső
vagy  lépcsőzet  a  hajókon.

HAJOLHATATLAN,  HAJOLHATLAN,  (haj-
ol-hat-[at-]lan)  mn. tt  hajolhataüan-t,  tb.  —ok.  Ami
nem  hajolhatik,  meghajtani  nem  képes,  mereven.
HajolhataÜan  ttSntSk,  kondi.  V.  ö. HAJTHATAT-
LAN.

HAJOLLÓ,  (haj-olló)  ősz.  fa.  Olló,  melylyel
különösen  hajat  nyírnak,  különböztetéaül  más,  pl.
papiros-,  szabó-, kertészollótól.

HAJÓLOBOGÓ,  (hajó-lobogó) ősz.  fa.  A  hajó
árboczára  vagy  farára  tűzött  lobogó,  mely  a  hajóve-
zérnek, parancsnoknak  rangját,  vagy  az  illető  orszá-
got,  nemzetet jelenti  egyszersmind.  Francfia,  angol,
magyar  nenueti  hajólobogó.

HAJÓMALOM,  (hajó-malom)  ősz.  fa.  Hajóra
épített,  ide-oda  szállítható  malom,  milyenek, pl.  a
dunai  malmok, különböztetem!  az  álló,  uüipet,  pa-
tak-,  tornaiatoktól.

HAJÓMÁZSA,  (hajó-mázsa)  ősz.  fa.  Mérték
neme, mely  a  tengeri  hajókon van szokásban, s  250
vagy  280  fontot  nyom.

HAJÓMÉBÜ,  (hajó-marii)  ősz.  fa.  Mérőeszköz,
melylyel  a hajó  belét, öblét,  belső  terjedelmét meg-
mérik,  hogy  tudják,  mennyi  fér bele.

HAJÓMESTER,  (hajó-mester)  öss.  fa.  Hajós
gazda,  hajótulajdonos,  ki  felszerelt  hajóját,  holmi
áruszállításokra  használja,  vagy  másoknak átengedi.
Felső  Duna  mellékén  :  burctelldt.

HAJÓMŰHELY,  (hajó-mü-hely)  ősz.  fa.  1. HA-
JÓGYÁR.
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HAJÓNAGY,  HAJÓHADNAGY,  (hajó-[had-J
nagy)  ősz.  fa.  Hadi hajó  tisztje  vagy  mis  hajó  igaz-
gató  főnöke,  hadnagyi  czímmel és ranggal.

HAJÓNYOM,  (hajó-nyom)  ősz.  fa.  Nyom,  me-
lyet  az  elhaladó  hajó  a  ketté  hasított  vb  színén
hagy.

HAJÓODÚ,  (hajó-odú)  Ősz.  fa.  A hajónak odra,
vagyis  ürege, belseje,  mely  a hajófenék,  hajóoldalak
és hajófödél  között  foglaltatik.

HAJÓOLDAL,  (hajó-oldal)  ősz.  fa.  Két  felől
a  hajó  derekát  alkotó  gerenda- vagy  deszkabordák.

HAJÓORR,  (hajó-orr)  ősz.  fa.  A  hajónak  orr
gyanánt  kinyúló  eleje.  A  hajó  hátulja :  hajófar  v.
hajótat.

HAJÓPADLAT,  (hajó-padlat)  ősz.  fa.  Padlat,
vagyis  deszkázat a hajó  fenekén  vagy  lapos  tetején.

HAJÓPÁBKÁNY,  (hajó-párkány) ősz.  fa.  Ke-
rítés , korlát  a  hajó  tetején  vagy  födelén, gátul  és
biztositárai a vízbeesés ellen.

HAJÓPÁRTÁZAT,  (hajó-partimat)  ősz.  fa.  A
nagyobbféle,  különösen dunai  tölgyfabajókon  járda
gyanánt  szolgáló,  körülbelül  másfél  lábnyi  széles
padolat, melyen  a hajót  körül  lehet járni.

HAJÓRABLÁS,  (hajó-rablás)  ősz.  fa.  Árukkal
rakott  hajók  erőszakos  elfogása,  s  áruiktól  meg-
fosztása.

HAJÓRABLÓ,  (hajó-rabló)  ősz.  fa.  Tengeri
kalóz, vagyis  rabló, ki  a  kereskedő  hajók  után  le-
selkedik,  s azokat  elfogván  megfosztja.  EVtéptengeri
hajórablók.

HAJÓRAKODÓ,  (hajó-rakodó)  ÖM.  fa.  Sze-
mély , hajói  napszámos, ki  a szállítandó árukat,  ter-
heket  stb.  hajóra  rakja.

HAJÓRASZÁLLÁS,  (hajóra-szállás)  ősz.  fa.
Elutazás  hajón.

HAJÓRÉV,  (hajó-rév)  ősz.  fa.  Hely, öböl  a vi-
zek  szélein, természettől vagy  mesterségesen úgy  al-
kotva , hogy  a hajók  megszánhassanak  benne, s ki
lehessen  őket kötni, vagy  a  part  közelében  horgo-
nyon  tartani, máskép  :  kikötő-hely,  kOOStS.

HAJÓROM,  (hajó-rom)  ősz.  fa.  Használatlanná
lett  hajónak  uétbomlott  vagy  bontott részei,  töredé-
kei,  gerendái,  padlói  stb.

HAJÓS,  (1),  (haj ó-os)  mn.  tt.  hajót-t  v.  —át,
tb.  —ok.  1)  Hajót  bíró, hajóval  ellátott  Hajót  gát-
da.  Hajós  kereikedS.  2)  Amin hajók  járnak, miben
hajók  állnak.  Hajóé  tenger,  tó, folyó.  Hajót  KkStS.
Ellentéte  :  hajótlan.

HAJÓS,  (2),  (haj-ó-os,  törökül  kajtieda)  fa.  tt.
hajó»-t,  tb.  —ok. Szélesb ért.  minden  személy, ki  a
hajón  valamely hivatalt  viszen vagy  hajó  körüli szol-
gálatot  tesz, pl.  hajóskapitány, kormányos stb.  Szo-
rosb  ért  ki  a hajón  durvább kézi  munkával  foglal-
kodik, milyenek  pl.  az  evezősök, a kötelek, horgo-
nyok  mellett  levők.  Komárom, gyön,  negedi  hajó-
tok. Máskép  :  hajótlegény.
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HAJÓS,  (3),  falu  Pest  megyében; hely.  Hajót-
ön,  —ró,  —ról.

HAJÓSAPRÓD,  (hajós-apród)  ősz.  fa.  Fiatol
hadi  gyakornok,  ki  különösen  hajóhadi  tisztségre,
pl.  hadnagyságra,  kapitányságra  stb.  képezi  magit.
(Schiffscadet).

HAJÓSBÉR,  (hajós-bér)  ősz.  fa.  Szegődött,
kialkudott  fizetés,  melyet  szolgálataikért  a  hajósok
kapnak.  -

HAJÓSEREG,  (hajó-sereg)  ősz.  fa.  1.  HAJÓ-
HAD.

HAJÓSGAZDA,  (hajós-gazda)  ősz.  fa.  Kinek
saját  hajója  van, s  azon  vagy  saját  áruit  szállítja,
vagy  másoknak  bizonyos  bérért  szolgai  vele.  Külön-
bözik  :  hajógaida.

HAJÓSINAS,  (hajós-inas)  ősz.  fa.  Ujoncz,  ki  a
hajói  szolgalatokat, munkákat  tanulni, s magát  azok-
ban  gyakorolni  kezdi.

HAJÓSKAPITÁNY,  (hajós-kapitány)  1. HAJÓ-
KAPITÁNY.

HAJÓSKATONA,  (hajós-katona)  ősz.  fa.  A  ha-
jóseregben  szolgálatot  tevő  katona.

HAJÓSKENYÉR,  (hajós-kenyér)  ősz.  fa.  A
hosszabb  útra  menő  tengeri  hajókra  beszerzett  két-
szersültféle  kenyér.

HAJÓSKÖLCSÖNY,  (hajós-kölcsöny)  ősz.  fa.
Szerződés, mely  szerént  valamely  megszorult  vagy
idegen  révben  tartózkodó  hajósgazda  pénzt  vészen
kölcsön,  s  lekötelezi  magát,  hogy  bizonyos  időre
vagy  midőn  hajója  ismét  azon  helyre  visszatér,  a
kölcsönt  visszafizeti;  mely  végre  bajóját  és  a  rajta
levő  terhet  biztosítékul  leköti.  (Bodmerei).

HAJÓSKÖTELEZVÉNY,  (hajós-kötelezvény)
ősz.  fa.  Oklevél,  mely a hajóskölcsönyről  kötött  szer-
ződést  magában  foglalja.  V.  ö.  HAJÓSKÖLCSÖNY.

HAJÓSLEGÉNY,  (hajós-legény)  ősz.  fa.  Sze-
mély , ki  a  hajózásnál  eléforduló  szolgai  munkákat
végez, pl.  aki  evez,  köteleket  húz,  horgonyokat  ere-
get  stb.

HAJÓSMESTER,  (hajós-mester)  ősz.  fn.  1. HA-
JÓMESTER.

HAJÓSMESTERSÉG,  (hajós-mesterség)  ősz.
fn.  Mesterség,  mikép  kell  a  hajókon  minél  gyorsab-
ban,  biztosabban,  s veszély  nélkül járni.

HAJÓSNÉP,  (hajós-nép)  ősz.  fa.  A  hajón  szol-
gálatot  tevő  személyzet

HAJÓSÖLTÖZET,  (hajós-öltözet)  ősz.  fa.  Sa-
játságos  kelméből készült  és  különös  szabású  öltö-
zet,  milyet  kiváltképen  a  tengeri  hajósok  viselnek.

HAJÓSRUHA,  (hajós-ruha)  ősz.  fa.  Egyes da-
rab  ruha  a  hajósöltözetböl.

HAJÓSSEREG,  (hajós-sereg)  ősz.  fn.  Hadiha-
jón  katonai  szolgálatot  tevő  személyzet.

HAJÓSSZAKÁCS,  (hajós-szakács)  ősz.  fa.  Sza-
kács,  ki  a  hajósoknak  ds  hajón  menő utasoknak  főz.
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ITAJÓSZ,  (haj-ó-sz)  fa.  tt  hajón-t,ti>.  —ok.
A  hajózás  mesterségét  értő.  (Navigateur, dér  Schif-
fahrtkundige).

HAJOSZÁLOG,  (hajós-zálog)  ősz.  fa.  1) A  ha-
jóskölcsönyben  kikötött  zálog.  V.  ö.  HAJÓSKÖL-
CSÖNY.  2)  A  kártevő  hajósokon vett  zálog.

HAJOSZAT,  (haj-ó-sz-at)  fn.  tt.  hajóitatot.
Hajózási  mesterség.

HAJÓSZEG,  (hajó-szeg)  ősz.  fa.  Szegek, me-
lyekkel  a  hajó  részeit  egybefoglalják.

HAJÓSZOBA,  (hajó-szoba) ősz.  fa.  1) Az utazó
hajókon  terein  vagy  szoba  az  utasok  kényelmére.  2)
Kereskedői  hajókon  szoba, a  hajómester,  hajókapi-
tány,  Írnok, biztos  számára  stb.

HAJÓSZORÁT,  (hajó-szorát) ősz.  fa. Vesszőből
font,  vagyis  gúzskötél,  némely  kisebbféle  hajókon,
dereglyéken,  talpbajókon  stb.

HAJÓSZUROK,  (hajó-szurok)  ősz.  fa.  1. KÁT-
RÁNY.

HAJÓTANÁCS,  (hajó-tanács)  ősz.  fn.  1) Gyű-
lés, melyet a  hajói  tisztviselők  bizonyos  ügyben  tar-
tanak.  2)  Ezen  gyűlésnek  tagjai,  személyzete.

HAJÓTAT,  (hajó-tat)  ősz.  fa.  A  hajónak  há-
tulsó  föle, máskép: fara,  hol a  kormány  és  kormány-
pad  van.

HAJÓTEHER,  (hajó-teher)  ősz.  fn.  Minden-
féle  áruk,  szerek,  melyeket  tovább  szállítás  végett  a
hajóra  raknak.

HAJÓTERHELÖ, (hajó-terhelő) ősz.  fa.  A  hajó
fenekére  rakott  teher,  mely  rendesen  kövekből,  ka-
vicsból,  s  a bérhajókon  gyakran vasból,  ólomból stb.
áll, s arravaló,  hogy  a  tengertől  hányt-vetett  hajót
súlyegyenben  tartsa.

HAJÓTERV,  (hajó-terv)  ősz.  fa.  Építendő  ha-
jónak  terve,  mely  nem csak  a  hajó  részeinek  egymás
közti  viszonyát  és  arányát  foglalja  magában, hanem
egyszersmind  meghatározza  minden  egyes  darabok,
gerendák  hosszát,  szélét, vastagságát, a vasak  súlyát,
s  az  egész  hajókészületet

HAJÓTISZT,  (hajó-tiszt)  ősz.  fn.  1)  Szélesb
ért.  akármiféle  tiszti  hivatalt viselő  személy  a  hajón,
pl.  írnok,  kalauz  stb.  2)  Szorosb  ért.  hadi  hajón
szolgáló  katonatiszt.

HAJÓTÖREDÉK,  (hajó-töredék)  1. HAJÓROM.
HAJÓTÖRÉS,  (hajó-törés)  ősz.  fn.  Veszély,

midőn  a  hajó  zátonyokba,  kősziklákba,  partokba
ütődve vagy akármely  más  erőszak  által  tetemes  rést
kap,  s  elsüljed.  Hajótörést  szenvedni.  Hajótörésből
kimenekedni. Hajótörésekről  tzóló  elbeszélések.  Átv.  és
költői  nyelvben,  valamely  tervnek,  szándéknak  nagy
akadályok  miatt  megsemmisülése,  megbukása.

HAJOVÁM,  (hajó-vám)  ősz.  fn.  Vám,  melyet
kikötéskor  a  révben  vagy  hídnyitáskor  vagy  állomá-
sozás  fejében  a  hajóktól  fizetni  kell.  V.  ö. VÁM.

HAJÓVÁZ,  (hajó-váz)  ősz.  fa.  A  hajó  geren-
dáinak  vagyis  fenekének  és  oldalainak  öszveállított
alakja,  mely  még  sem  fódelezve,  sem  bebutorozva,

j  sem  fölszerelve  nincs.
83*
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HAJÓVÉSÖ,  (hajó-véső)  ott.  fn.  A  hajóácsok,
bajófaragók  vésője  v.  véeiije.

HAJÓVEZÉR,  (hajó-vezér)  ősz.  fa.  Hajóstiszt,
különösen  az  angoloknál,  ki  egy  hadi  hajót  vagy
több  hajókból  álló  kisebb  hajóhadat vezet,  e a  íoha-
jóhadvczértől  függetlenül  bizonyos  megbízásban  jár
el.  (Commodore).

HAJÓVITORLA,  (hajó-vitorla) ősz.  fn.  Vitorla
a  hajón,  mely  kifeszítve  és  kedvező  széllel  kivált
nagy  tavakon  és  tengereken  a  hajót  hajtja.  V.  ö.
VITORLA.

HAJÓVONTATÁS,  (hajó-vontatás)  ősz. fn.  Ha-
jószállítási  mód,  kivált  víz ellenében,  melynél  fogva
a  hajót  vonó  barmok,  rendszerént lovak  húzzák, me-
lyeket vontató  lovak-naí  neveznek,  ezek  hajtóit pedig
vagy  gazdáit  vontatók-nak. Földvári,  komáromi vonta-
tók. V.  5. HAJÓHUZÁS, KUKÁZÁS.

HAJÓZ,  (haj-ó-oz)  1. HAJÓZIK.
HAJÓZÁS,  (haj-ó-oz-ás)  fn.  tt  hajótát-t,  tb.

—ok. Hajón járáskelés, utazás.

HAJÓZÁSI,  (haj-ó-oz-ás  i)  mn.  tt.  hajátári-t,
tb.  —aJc.  Hajózást  illető,  ahhoz  tartozó,  arra  vonat-
kozó.  Hajósáti  készületek,  költségek,  kényelmek  és
bajok.

HAJÓZÁSZLÓ,  (hajó-zászló)  lásd  :  HAJÓLO-
BOGÓ.

HAJÓZÁSZLÓS,  (hajó-zászlós)  ősz.  fa.  Hajó-
hadban  szolgáló  tiszt, zászlótartói  czímmel és ranggal.

HAJÓZHATATLAN,  HAJÓZHATLAN,  (haj-
ó-oz-hat-[at-]lan)  mn. tt  hajóthatatlan-t,  tb.  —ok.
Oly  vízről  mondjuk,  melyen  sekély  volta,  zátonyos-
sága  vagy  más  akadályok  miatt,  hajózni  nem lehet
A jeget  tengernek  hajáthatatlan  vidékei.

HAJÓZHATÓ,  (haj-ó-oz-hat-ó)  mn.  tt  hajózha-
tó-t.  Vízről  mondjuk,  mely  hajókat  megbír,  melyen
hajózni  lehet.  Valamely  folyót  hajóthatóvá  tenni.

HAJÓZHATÓSÁG,  (haj-ó  oz-hat-ó-ság)  fn.  tt.
hajóthatóság-ot.  Víznek  állapota  vagy  tulajdonsága,
melynél  fogva  hajózni  lehet  rajta.

HAJÓZHATLANSÁG, (haj-ó-oz-hat-lan-ság)  fn.
tt.  hajóthatlantág-ot.  Valamely víznek,  pl.  folyónak,
tónak,  tengernek  oly  állapota  vagy  minemüsége,
melynél  fogva  rajta  hajózni  nem lehet

HAJÓZIK,  (haj-ó-oz-ik)  k.  m.  hajóz-tam,  —tál,
—ott.  Hajón járkel,  hajón  utazik.  Használtatik  ik
nélkül  is  :  hajóz.  Midőn  igekötőt  vesz  fel,  s  cselekvő
értelemmel  bír, az  ti-e t  okvetlenül elveti, pl.  Beha-
jót  három  tengert.  Általhajózom  a Dunát.

HAJÓZÓ,  (haj-ó-oz-ó)  mn.  és  fn.  tt.  hajótó-t.
Aki  hajón jár, utazik,  vándorol  vagy  hajókon  keres-
kedést  űz.  Hajózó  kalandorok.  Világot  köriUhajótó
búvárok.  Eégi  é*  újabb  hajózó  népek,  nemietek.

HAJPIPERE,  (haj-pipere)  1. HAJÉK.
HAJPOR,  (haj-por)  ősz.  fn.  Finom  búzaliszt

vagy  másnemű  liszt  vagy  porrá  alakított  más  test,
clylyel  a  hajat  be  szokták  hinteni.  Egyébiránt  a

hajport  más  czélokra  is  használják,  pl.  bőrnek  fehé-
ren vagy  tisztán  tartására, kipárlás  ellen  stb.

HAJPORÁRÜS,  (haj-por-árns)  ősz. fn.  Kis kal-
már,  szatócs, ki  hajport  árul.

IIAJPORBOJT,  (haj-por-bojt)  ősz.  fn.  Gyapjú,
len  vagy  selyemszálakból  álló  vagy  taplóból  készíteti
bojtos  szer,  melylyel  a  hajport  a  fejre  hintik.

HAJPORDOBOSZ,  (haj-por-dobosz)  ősz.  fn.
Dobosi, melyben  hajport  tartanak.

HAJPORHDíTÖ,  (haj-por-hintö)  ősz.  fn.  Bőr-
ből  csinált  ránczos  zacskó,  egyik  végén  átlynkgatva,
vagy  kis  szitával  ellátva,  melynek  lyukain  nyomko-
dás  által  a  haj por keresztfii  megy.

HAJPORKÖPENY  ,  HAJPORKÖPÖNYEG.
(haj-por-köpeny  v.  -köpönyeg)  ősz.  fn. Vászonlepedő,
melyet  hajfodorítás  és  hajporozás  alatt  vállra  keríte-
nek,  hogy  a  hajpor a  ruhát  be  ne  mocskolja.

HAJPORMILLYE,  (haj-por-millye)  ősz.  fn.
Millye,  melyben  bajport  tartani  szoktak.

HAJPOROS,  (haj-poros)  ősz.  mn.  1)  Hajporral
behintett, fehérített  Hajporoi  fej,  ruha.  Hajporos
nyak, karok.  2)  Miben  hajport  tartanak.  Hajporot
tacskó,  millye,  dobot.  ,

HAJPOROZ,  (haj-poroz) áth. m.  hajporot-tam,
—tál, —ott.  Hajporral  behint  Fejű,  arctát,  nyakát
hajporotta.  Ruháját  behajporosni.

HAJPOROZÁS, (haj-porozás)  ősz.  fn.  A  hajnak
vagy  bőrnek  behintése  hajporral.

HAJPORSZELEXCZE,  (haj-por-szelencze)  1.
HAJPORMILLYE.

HAJPORZACSKÓ,  (haj-por-zacskó)  ősz.  fn
Hajport  tartani  való  bőrzacskó.

HÁJSÉRV,  (háj-sérv)  ősz.  fn.  A  borék  hájas
vagy  faggyúé  daganata.  (Steatocele).

HAJSÓ,  (haj-só)  ősz.  fn.  Tiszta  timsó, mely
haj-,  kivált  tollhajalakban  ragad  az  ásványokhoz.

HAJSZ!  v.  HAJSZA!  (1),  (haj-sz  v.  haj-tta,
innen  van :  hajszái)  indulatszó,  melylyel  a jobbról
befogott  ökröt  szólítják,  hogy  balfelé  kanyaruljon.
Némely  vidéken  :  hó  ide  hó!  ha ide hó!  A  lónak,
(tulajdonképen  a  lovakat  igazgatónak,  ki  a  befogott,
s  rendsíerént  négy  —  el ül-hátul  két-két  —  lovas
fogatban  a  bal  felül  levő  nyerges  lovon  ül),  ezen
esetben  azt  mondják  :  hozzád.  Ellenkező  irányban
az  ökröt  csa  v.  csálé,  a  lovat  tüled = tőled  szóval
terelik. V.  ö. CSA,  CSÁLÉ.

HAJSZA  ! (2), (haj-sza, vagy  haj-U)  indulatszó,
melylyel  valakit,  s  kiváltkép  valamely  állatot  gyors
menésre,  futásra  stb.  nógatnak,  máskép  :  hajhó  !
hajrát  hajdi!  rajta!

„Cziczke,  Lepke,  Fecske  hajsza!
Alngyál  még kedvesem."

(Kisf.  Sánd.).

HAJSZÁL,  (haj-szál)  ősz.  fn.  Egy  külön  szál
a  fejen  növő hajból.  Átv.  ért  igen  kevés  vagy  vé-
kony  valami.  Egy  haj. ..jllal  sem jobb.  Egy  hajstálen
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múlt,  Jtngy  stb.  Vékony  a  hajszál,  de  mégis  van  árnyé-
len.  (Km.).  V.  ö.  HAJ.

HAJSZALAG,  (liaj  szalag)  ősz.  fn.  Hajat  be-
fonni  vagy  fe lkötni  való ,  vagy  általán  hajékül  szol-
gáló  szalag.

HAJSZÁLCSEXGETYÜKE,  (haj  szál-csengc-
f v i i k e )  ősz.  fn.  Növényfaj  a  sitnalcvelii  csengelyiikék
aineméből ,  melynek  levelei  czérnaszáluak  ,  virágbu-
g.'ija  a  szálhegyen,  váltogató  virágokkal.  (Catnpanula
eanillaeca).

IIAJSZÁLCSÖ,  (haj-szál  cső)  1.  IIAJCSÖ.

HAJSZÁLDAD,  (haj-száldad)  ősz.  mn.  Haj-
szálhoz  hasonló  alakú,  hajszál  vékonyságú.  Hajszál-
<ind  növény gyiíkerck.

IIAJSZÁLFKJÜ,  (liaj-szúl-fejii)  ősz.  fn.  Gilisz-
ta faj,  melynek  szőrös  a  feje.

HAJSZÁLHASOGATÁS  ,  (haj-szál-hasogatás)
ősz.  fn.  Atv.  ért.  a  bírálásnak,  vizsgálásnak,  megíté-
lésnek  túlzott  módja,  mely  igen  csekély ,  s  érdekte-
len  észrevételekkel,  kifogásokkal  b íbelődik.  Máskép :
fzőrszálhasoqalás.

HA.ISZÁLHASOGATÓ.  ílioj-szál•h.isogató) ősz.
mn.  és  fn.  Aprós'igos,  iecn  csekély,  s  érdektelen dol-
gok  vizsgálatával  ,  megítélésével,  s  haszonta lan  kifo-
gásokkal  bíbelődő.  Máskép :  szUrszálhasntiafiS.

HAJSZÁLMAGÁR,  (haj-szál  mag-ár)  ősz.  fn.
Sovány  vidékeken  termő  növényfa j  a  mngárok  ne-
méből ,  melvnek  füzérje  ezérnaforma,  fé loldalú;  le-
velei  l iHJszálfonnák.  (Nsirdns  stricta).

H A J S Z Á L M O I F A R ,  (haj-s/ál  mohar)  ősz.  fn.  A
muharok  neméhez  tartozó  nővén} faj.  (l 'anirum  ca-
pillare).

H A J S Z Á L N Y I ,  ( h a j - s z á l n y i )  ősz.  mn.  Oly  kicsi
vagy  vékony,  m i n t  a  ha j szá l .  Alig  vnlt  egy  hajszálnyi
li'r  kiiz'iik.  A:  aranyat,  ezüstöt  hajszálnyira  kinyújtani.

HAJSZÁLSÁS,  (haj s/.'1-sás)  ősz.  fn.  Növény-
faj  a  sások  neméből  ,  anyabibéje.  mintegy  három,
h c i i s z ú  koesánynk,  bókolólc  ;  szütyöi  kajszaszájúk.
(Carex  capillaris).

HAJ.SZÁS,  (haj  sz-a ás)  mn.  1. I1AJSZOS.
HAJSZILKE,  (haj-szilke)  ősz.  fn.  A  nők  fejeké,

niidön  h a j a i k a t  tekercsbe  fonva,  koszorú vagy  fészek,
vagy  konty  formában  fe l tüz ik .

HAJSZÍN",  (hajsz ín)  ősz.  fn.  Széles  ért.  oly
szín,  müven  a  ha jaké  szokott  lenül.  Sziítf,  barna,  vö-
tö*  hujfzin.  Szorosb  ért.  szög  vngy  gcszlenycsz/n.

I I A . I S Z I N t J ,  (haj-szinü)  ö:;z.  uin.  Színre nézve
a  ha jhoz  hasonló ,  minek  hajszine  vau.  V.  ö.  HAJ-
;. ;ZÍN.

HAJSZ1KOM,  (liaj  szirom)  ősz.  fű.  Keletindiá-
ban  tenyésző  növény,  mehnck  virágszirmait hajhoz
h.i  onló  srálak  födik.  (Trichosanthos).

I lAJSZdCAT,  (haj  sz-oc-at)  á t l i .  m.  Jiajsznqat-
f n i r ,  —/'f/,  — < > / / .  L.  HAJSZOL.  Rokon  vele  mind
hangokban  ,  mind  értelemben  abfji/at  is.

HAJSZOL,  (liaj-sz-ol)  ath.  m.  liajnol-t.  Tulaj-
iloiikép  li'ij  li'ij  !  indulatszóval  űz  ,  kerget.  Hajszolni

az  ökröket,  borjukat.  Atv.  ért.  ide-oda  űz,  szüntelenül
bolygat,  nyugonni  nem enged.  Híjszolni  a  cstUdet,
jobbágyokat.  Uyyan  meghíjszolták  a  tUotban  el ttokét.
Miért  hajszolod  annyira  lovaidat  f

HAJSZOLÁS  ,  (haj-sz-ol-As)  fn.  tt.  hajszolát-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valamely  állatot  vagy
embert  hajszolnak ; üzés,  kergetés.

IIAJSZOS,  (haj-sz  ős)  mn.  tt.  hojuzos-t  v. —át,
tb.  —ak.  így  hivják  a  jobbról  befogott  ökröt,  8 a
hajsz  szóra  ennek  kell  balfelé  kanyarulni.  A  balról
befogott  csáli!s,  mely  a  csálé  szóra  jobbfelé  nyomja  a
hajszost.  Néhutt  a  bajszos  neve  :  kliisü,  a  csáléfé  :
Ich'ö.  Vannak  vidékek,  melyekben a  hajszos  névvel,
a  bal  fe lül  befogott  ökröt  nevezik  (mint  Kassay  is
írja),  midőn  a  jobb  felül i  ökör  neve  :  kezfs.

HAJT,  (haj-t)  ath.  m.  hajt-ott,  htn.  —ni  v.
— ani.  1)  Midőn  a  Jtaj  !  indulatszóból  ered,  ám.  liaj
szóval  űz,  kerget,  menésre  sürget,  terel.  Disznókat,
Julinkat,  tinókat,  Indákat  vásárra  hajtani.  A  gulyil,
mi'nest  akolba  hajtani.  A  csordát  haza  hajlani.  Tíe.fo-
gnft  lovakat,  ökrüket  hajtani.  A  borjukat  mezőre,  a
pulykákat  tarlóra,  a libákat  vízre  hajtani.  Ál t ál haj tani
a  m&i Iáit  a  rkrn,  hídon.  A  tilosban  kapott  lovakat
Miajtani.  KI hajt ani  a  gulyából  n/húny  darabot.  Meg-
hajtani  az  erdőt,  azaz  a  benne  levő  vadakat  űzőbe
venni.  Meghajtani  a  lovakat.  Felhajtani  a  hegyre.
Oszrrfi'tjtani  az  elszMedl  nydjat.  Túlhajtani  a határon.
Haj/s  !  Hajts  kocsis,  hajts  !  Városban  a  sebes  hajtás
liltatik.  2)  Atv.  ért.  va'atnit  mozgásba  hoz.  A  víz
malmot  hajt.  Az  árvíz  sok gazt  hajlott  a partra.  A dili
Ín  nyirgoti  szél  gyakran  enöt  hajt.  Nagy  szelet  hajt
(csap)  ezen  fatál  ember.  Néha  ám.  valamit  szerez.
Nagy  hasznot  hajt  neki  a  ház  és  bormérés.  Néha  ám.
a  növény  csir/it,  bimbót fejleszt,  fakadni  kezd.  Haj-
tanak  (avafzsznl  a fák,  szőlők.  A  fűzfa,  sok  ágat  hajt.
3)  Midőn  a  haj  annyi  mint  gaj,  kaj,  azaz  görbülést,
kanyarodást  jelent,  a  hajt  ige  értelme  : görbít,  for-
dít,  valamit  egyenes  irányából  félre  mozdít,  elfordít.
f fjét  vállára hajlani.  Vesszőt  meghajtani.  Addig  htjlsd
a fát,  miy  fiafal.  (Km.).  Meghajtani  a  kardot.  Térdet,
frjft  hajtani.  Lehajtotta  a  ffj<!t  és  megholt.  Felhajtani
egy  palaczkbort.  Hajtsd  fel  (idd  meg)  ezen maradékot.
Elsiibcn  is  hozzád  hnjtnm  (azaz  fordítom)  én szavamat,
kedves  édes  anyám !  Menyasszony  búcsúztatása  a  la-
kadahni  versekben.  Atv.  ért  a rá,  re  felhatóragvon-
zása  mellett enged  valaminek.  Szóra,  jó  tanácsra  haj-
tani.  Ae  liojti  minden  szlreszóra.  Nem hajt  a  paripa
az  t'b/iyafásra.  (Km.).

„Annyi  nekem  az  irigyem  ,
Mint  a  réten  fűszál  terem ,
Annyit  hajtok  a  szavára,
Mint  kötényem  madzagára,
Még arra  is  többet  hajtok,
Ha  elszakad,  újat  varrók."

Népdal.  (Erdélyi  J.  gyűjteménye).

HAJTÁS,  (haj-t-ás)  fn. tt.  hajlás.t,  tb.  —öt.
1)  Cselekvés,  mely  szerént  valamit  vagy  valakit
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fisunk,  menésre  sürgetünk,  tereifink.  2) Egy  hozóm-
ban  váló  kocsizás,  szekerezés,  lovaglás, a  nélkül,
hogy  valahol megillanánk.  Egy  hajtattal  hat  mérföl-
det  tenni.  A  győri  paratttok  Budától  Komáromig  két
hajtattal  elmennek.  E* nagy  hajtat  volt.  8)  Görbítós,
valaminek  elferdítése  ,  egyenes  irányából  féke  moz-
dítása.  Térdhajtát,  fejhajtát.  Egy  hajtatra  künni  egy
palaetk  bort.  4)  A  növénynek  üj  fakadasa,  csirája,
bimbaja,  ágacskája.  V. ö.  HAJT.

HAJTÁSKA,  (1),  (haj-t-ás-ka)  fn.tt  hajtátkát.
Kis hajtás.  V. 5. HAJTÁS.  Ctak  egy  hajtátkára  fék-
*n* oson  hely  mi  tSlünk.  A  nüoények tavam  hajtáikai.

HAJTÁSKA,  (2),  (haj-táska)  5ss.  fh.  1.  HAJ-
ZACSKÓ.

HAJTÉK,  (haj-t-ék)  fn.  tt  hajték-ot.  Általán
minden szabályos  ráncz, redö,  mely mesterséges  ösz-
vehajtogatás  által  készül,  pl.  ás  ivek  hajtókái  a
könyvkötőknél,  öltözetek  hajtókái a szabóknál,  szíjak
hajtókái  a szijgyártóknál,  s más börmiveseknél, stb.

HAJTEKEECS,  (haj-tekercs)  ősz. fn.  Össvefont
vagy  sodrott  hossza  hajszálakból  való  tekercs.

HAJTEKERŐ,  (haj-tekerő)  ősz. fn.  Kötít  vagy
szalag,  melylyel a  hajat  befonják  vagy  öszvetekerik.

HAJTÉPŐ,  (haj-tópö)  ősz.  fn.  Kis  csipövas,
egyes  hajszálakat,  pl. ősieket  vagy  arczrntitókat  ki-
szakgatni  való.

HAJTHATATLAN,  (haj-t-hat-atlan)  mn.  tt
-hajthatatlan-t,  tb.  —öt.  Általán, mit v. Üt hajtani

nem  lehet,  pl.  tulajd.  ért. hajthatatlan  tOrttVk,  vat
nid;  átv.  ért.  hajthatatlan akarat, makaet  ember.  V.
ö. HAJT.  Határozóilag  :  hajthatailanul.

HAJTHATATLANSÁG,  (haj-t-hat-atlan-ság)
fn.  tt  hajthataílantág-ot.  Valaminek v.  valakinek  tu-
lajdonsága ,  melynél fogva  hajtani,  meghajtani nem
lehet.  V.  ö.  HAJT.

HAJTHATLAN,  HAJTHATLANSÁG,  lásd :
HAJTHATATLAN, HAJTHATATLANSÁG.

HAJTHATÓ,  (haj-t-hat-ó)  mn.  tt  hajtható-t.
Általán,  mit vagy  kit  hajtani  lehet,  talajd.  és átr.
értelemben.  Hajtható  vetttS,  nád,  todrony.  Mindenre
hajtható  ifjú.  Viattként  jóra,  rostra  hajtható.  V.  ö.
HAJT.

HAJTÓ,  (l),(haj-t-ó)fn.tt  hajtó-t.  Általán sze-
mély, ki  valamit hajt,  vagyis  fiz,  kerget,  terel,  for-
gat.  Különösen  1) ki  barmokat, pl.  ökröket,  tehene-
ket, juhokat stb.  bizonyos  távolságra  szegődött  bér-
ben  terel,  máskép : hajetár.  2)  Csősz, ki a tilosban
kapott  marhákat  betereli,  innen  : hajtópént,  mit a
behajtásért  fizetni kell.  3)  Úrbéri vagy  más vadásza-
tokban  így  nevezik azokat,  kik a  vadakat fölverik, s
a  vadászok  elé terelik.  4)  Valamit  forgató, pl.  kerék-
hajtó,  etigahajtó,  kSuörtikShajtó  stb.

HAJTÓ,  (2),  (mint föntebb)  mn. tt  hajtó-t.  1)
Ü«6,  kergető,  tereifi,  forgató.  Ökröket  hajtó  gyerek.
Lovat  hajtó  oramy.  Három  kereket  hajtó  ttilip.  2)
Átv.  ért  mi a hasat  elcsapja,  mi lágy széket csinál,

vagy  okádás  által  tisztít  Hajtó,  hathajtó  szeret, ita-
lok.  FSlill  hajtó  porok.

HAJTÓCSIGA,  (hajtó-csiga) ősz. fh.  Csiga  nevfi
játékszer  fából,  melyet  elperdftós  után  kis  ostorral
hajtanak  a  gyermekek.

HAJTÓDÁRDA,  (hajtó-dárda)  ősz.  fn.  Eredeti-
leg : hajitódárda.  V. ő. HAJÍTÓ.

HAJTÓFA,  (hajtó-fa)  ősz.  fn.  1)  Eredetileg,
hajítófa,  melylyel  valamit  hajigálnak,  különösen
némely  fák,  pl.  dió-,  vadalma-,  vadkörtefák  gyü-
mölcseit  leverik.  Egy  hajtófát  tem ér.  (Km.).  2) Mi-
dőn a  hajt  igéből  származik, jelent  faeszközt, mely
által  valamit  feltolnak,  felszorítanak,  pl.  a  bodná-
rok  hajtófaja,  melylyel  az  abroncsokat  az  új  hor-
dóra  fölfeszítik.

HAJTOGAT,  (haj-t-og-at)  áth.  és  gyakor.  m.
hajtogat-tam,  —tál, —ott.  1) Bánczokba,  redőkbe,
rétegekbe szedeget,  s  mintegy  őszvevissza görbítget
Megmoiott  fehérruhát,  végvánnakat, pontókat  Ossve-
hajtogatni.  Papirotiveket  négy  rétüre  hajtogatni.  2)
Ide-oda  görbít,  csavar,  terel.  Vetnft  hajtogat*.
Gyönge  a nád, de mégit  a nü  hajtogatja.  (Km.).  S)
Gyakran  fordít,  forgat,  különösen  fejét  majd jobbra,
majd  balra  vonja,  nem tetszését jelentvén.  Nem  tióU,
ctak fejét  hajtogatta,  vagyis  tetszést,  helybenhagyást
jelentőleg  fejével  bókolgat  4) Magát  hajtogatni,  ám.
gyakori  tisztéig*  bókokat csinálni.  5)  Nyelvtanilag
ám.  igéket  mód, idő, szám és  személy  szerént  módo-
sít ;  másképen,  ragozott  nyelvekben  : igeragot.  6) A
lógó, kivált  nörnhát  fosztogatja.  Stoknyát,  pendelyt
hajtogatni.  Tájdivatos.

HAJTOGATÁS,  (haj-t-og-at-ás)  fn. tt  hajtoga-
tát-t,  tb. —ok. Cselekvés,  mely  által  valamit  hajto-
gatunk.  Vámon-,  potttóhajtogatái.  Sodrony-,  vetnS-
hajtogatái.  Fej-,  térdhajtogatát.  Különösen  nyelvta-
nilag  az  igéknek  mód, idő, szám  és  személy  szerént
módosítása; máskép, ragozott  nyelvekben  ám.  igera-
gotát.  Alsó-Vágmelléken  ám.  a jobbágyságnak  az il-
lető  araság  vagy  ellenség  által  rendkívüli  szekerez-
tetéae, midőn  marhája,  szekere  folyvást azoknak zzol-
gáL  A franena  nagy  hajtogatás.

HAJTÓHÁLÓ,  (hajtó-háló)  ősz.  fh. Eredetileg
HAJÍTÓHÁLÓ, melynek tölcsér  alakja  van, s kőtél-
nél  fogva  penderítik  a  vízbe,  és  minthogy ólmos  ka-
rimája legott a  víz  fenekére  húzza és  öszvecsnkódik,
az  útjában  akadt  halak  benne maradnak.  Máskép  :
pendelyháló.

HAJTÓKA,  (haj-t-ó-ka)  fh. tt  hajtókái.  1)  A
ruha  gallérának  vagy  ujjának  kifelé  hajtott  vége
vagy  különös  szinü kelméből  varrott  toldalék  a  gal-
léron  vagy  ruha  njján.  Hajtókára,  nem egyénei  gal-
lérra  varratni  a  köpönyeget.  Valamit  a  hajtóka  old
dugni.  A  katonákat  hajtókáikról  lehet  megkülönbStUt-
ni. Sárga,  vörSi, kék,  told  hajtóka.  2)  Annyi  ital,
mennyit  egy  húzómban  fel  lehet  hajtani,  azaz  meg-
inni  Egy  hajtókára  megivott  egy mentéig  bort.  Egy
hajtókára  való kit  pohár.
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HAJTÓKAPOCS,  (hajtó-kapocs)  ősz.  fa.  Ka-
pocs a  fürészmalom gépében.

H AJTÓKERÉK,  (hajtó-kerék)  ősz.  fn.  Kerék
valamely  gépen, mely  által  valamit  forgatnak.  Haj-
tókerék  a  csigát  kúton, a  könörükövön  stb.

HAJTOKVÁNY,  (haj-tokvány)  ősz.  fn.  A  ma-
lomkerék  köriméje,  vagyis  talpa,  mely  tok  vagy  haj
(héj)  gyanánt  keríti  a  zápokat.  Tiszamelléki  tájszó.

HAJTÓLABDACS,  (hajtó-labdaes)  ősz.  fn.
Haslágyító, gyomortisztító, hasmenést eszközlő gyógy-
szer  labdacsokban.

HAJTÓLAPÁT,  (hajtó-lapat)  ősz.  fn.  Vízi  gé-
pekre, gőzhajókra  alkalmazott  lapátféle  eszköz, mely
a  vizet  fölfelé  ttzi,  eltolja  vagy  valahová  kifolyni
kényszeríti.  Göthajókerekek  hajtólapátjai.

HAJTÓMŰ,  (hajtó-mtt)  ősz.  fn.  Mű  vagy  gép,
mely  valamit  forgat,  tovább  haladni  késztet, valamit
mozgásba hoz stb.

HAJTÓPOR,  (hajtő-por)  ősz.  fn. Porai  beadott
gyógyszer, mely lágy széket, hasmenést okoz, eszközöl

HAJTÓS,  (baj-t-ó-os)  mn.  tt.  hajíós-t  v.  —át,
tb.  —afc.  Vonó baromról  mondjak,  mely  igen  lustán
jár,  melyet  sokat  kell  hajtani,  nógatni  a  menésre.
Hajtás  ökrök,  lovak.

HAJTÓSZER,  (hajtó-szer)  ősz. fn.  Lágyszéket,
hasmenést  eszközlő  gyógyszer,  pl.  hajtópor,  hajtó-
labdacs.

HAJTOTT,  (haj-t-ott)  mn.  tt.  hajlott-at.  1)
Görbített,  kanyarított.  Hajtott  vetKÖ.  Félre  hajtott
köpönyeg.  2)  Űzött, kergetett, terelt.  Fölhajtóit  va-
dak.  Vátárra  hajtott  marhák. V.  ö. HAJT.

HAJTOTTAN,  (haj-t-ott-an)  ih.  Görbített  álla-
potban.

HAJTÓ VADÁSZAT,  (hajtó-vadászat)  ősz.  fn.
Vadászat  neme,  midőn  bizonyos  vidék  vagy  határ
vadait  úgynevezett  hajtok  űzik  és  terelik  a  kiállított
vadászok elébe.  Úrbéri  hajtóvadástat. V. ö. HAJTÓ,  fa.

HAJTÓVÍZ,  (hajtó-víz)  ősz.  fn.  Általán  víz,
mely  valamely  gépet,  malmot,  hajót  stb.  mozgásba
hoc  és  mozgásban tart.  Különösen, zsilipről  malom-
kerekre eső,  s  azokat  forgató  víz.

HAJTŐ,  (haj-tő)  ősz.  fn.  A  hajnak  parányi baj-
maalakú  töve, gyökere.

HAJTSÁR,  1. HAJCSÁR.
HAJTÜ,  (haj-tű)  ősz.  fa.  Hajakat  öszvefűzö

vagy  hajékül  szolgáló  tű.  Aranyhajlü.  Drágakövei
hajtü.

HAJUL,  HAJUL,  (haj-u-ol  v.  haj-úl)  önh. m.
hajúl-t.  Görbévé,  kanyaruvá  lesz;  görbe,  kányára
alakot  ölt  V.  ö. HAJOL,  HAJLIK.

HAJVÁGÁS,  (haj-vágás)  ősz.  fn.  1.  HAJNYI-
RÉS.

HAJVÁLASZTÉK,  (haj-válassték)  ősz.  fn.  Vo-
nal , mely  a  kétfelé  fésült  hajak  között  mesgye  gya-
nánt  húzódik  el.

HAJVÁLASZTÓ,  (haj-választó)  ősz.  fn.  Haj-
rendező  eszköz, pl.  kis  fésű,  mely  által  a  hajakat
kétfelé  osztályozzák.

HAJVAS,  (haj-vas)  ősz.  fa.  Fodrászok  csipö-
vasa, melylyel, ha megmelegítik, a  hajakat  fodrozni,
bodrozni  lehet.

HAJZACSKÓ,  (haj-zacskó)  ősz.  fa.  Rendesen
fekete  selyemből készített négyszögü vagy  gömbölyű
zacskó, melyben  hajdan  a  férfiak  hátul  befont  hajai-
kat  viselni  szokták.  Idegen,  s  nálunk  alkalmasint
kiavnlt  divat,  hanemha nőknél háló alakban.

HÁK, hangutánzó  gyök, s jelenti  azon  kelle-
metlen  hangot, midőn valaki  erőszakosan  köpi  ki  a
nyálkát,  túrhat.  Származékai  :  hdkog,  hákogái.

HAKK, MAKKAL,  tájkiejtések  halk, halkkal
helyett;  1. ezeket.

HÁKOG,  (hák-og)  önh.  m.  hákog-tam,—tál,
—ott.  Fülekre  kellemetlen  hatású  és  undorító  hák
hangon  erőködve pökdös,  turház.

HÁKOGÁS,  (hák-og-ás)  fn.  tt  hákogát-t,  tb.
—ok.  Erőködött  hák  hanggal  járó  pökdösés,  tar-
házas.

IIÁKOMBÁKOM,  (hákom-bákom)  1.  ÁKOM-
BÁKOM.

HAKURGYA  v.  HAKURJA,  indulatszó,  mely-
lyel  Balaton  és  Marczal  vidékén  a  farkast  szokták
ijesztgetni,  riasztgatni.

HAL,  (1),  elvont  gyöke  különféle  családu szár-
mazékoknak.  1) Magasságot jelent  a  halom,  halmot
származékokban.  2)  Folytonos  előre  menést, távolo-
dásra  vonatkozik  ezekben  : halad,  halaszt,  halogat.
Mindkettőnek  alapjelentése  egy  részről  a lehellésben,
tehát  h  betühangban  rejlik,  másrészről  az  2-ben,
vagyis  el  szóban,  melynek  jelentése,  mint  tudjuk,
a) mozgás,  b)  folytonosság,  teljesség.  3)  A gömbö-
lyűt,  dudorút jelentő  gal,  goly  változata  ebben  :  ha-
lutka  (galuska).

HAL,  (2),  (nevét  a  lehelégtől,  vagyis  a  lehelári,
szívás!  szervek  látszó  működésétől  vette.  V.  Ö.  H
bettt) ;  fn.  tt.  hal-át.  Megegyezik  vele  a  török  bahk
a különféle  finn  családuyelvekhez  tartozó  :  kai,  kol,
kóla, holla,  a  wogul  kol, kul,  chul,  az  osztyák  chul,
leül;  figyelmet  érdemel,  hogy  a  hellénben  á/Uíúi
szinte  hangban  is  egyezik  a  halász  szóval,  a  latin-
ban pedig  halec  hering  nevű halat jelent  A  magyar-
ban  így  neveztetnek  mindazon  vizi állatok,  melyek-
nek  piros, hideg  verők  van,  uszószárnyakkal  bírnak,
s  kopoltyú által  lélekzenek.  Halakat  fogni,  tapogatni,
betótni, füstölni,  szárítani.  Tengeri, folyóvízi,  tavi ha-
lak.  Kötélhalak,  milyenek  a  viza,  tok,  sőreg,  melye-
ket  nem bárkában,  hanem  kötélre  fűzve  tartanak.
Sült, főtt,  tót,  fiatalt,  paprikát  hal.  Szálkát,  porcto-
gós  halak.  Úgy  él,  mint  hal  a  vízben.  (Km.).  Úgy  né*,
mint  a  fűlt  hal.  (Km.).  Halat  ttálka  nélkül,  embert
hiba nélkül  nem  lehet  találni.  (Km.).  BüdSt,  mint  a
döglött  hal.  Szélesb  ért.  halnak  mondja  a  magyar  a
tengeri  nagy  emlős  czetállatokat  is  :  czethal.  Ctetha-
lakat  fogdoini.  A  csillagászoknál  jelenti  a  bárkor
tizenkettedik  jegyét,  melybe  a  nap február  hó vége
felé  lép,  s  melyet  az égtekéken, naptárakban  stb., két
hal  által  ábrázolnak.
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Magyarországi halak ismeretesb hevei: angolna,
czompó, csuka, dévér, dörgicse, fogas, galócza, garda,
harcsa,  káráaz,  kecsege  v.  köcsöge,  márna,  ön,  pisz-
tráng,  ponty,  sigér,  süllő, sőreg, tergélye,  tok,  viza,
stb.  Öszvetételekben  : czápahal,  czethal,  czigányhal,
disznóhal  (delphin),  ebhal,  góbhal,  kővágó  hal,  kövi
hal,  lepényhal,  lófejü  hal,  menyhal,  orsóhal,  repülő
hal, zaibbasztó  hal,  tokhal,  tőkehal, vargahal.

HAL,  (3),  (az erősebb  lehelestül,  v. ö. H betű);
alakjára  s  ragozására  nézve  az  önhatók  közé  tarto-
zik ,  mintha  t  i. az alany  önmunkássága,  önkéntes
odaengedése  által  lehelne  végsőt;  halálotik  szóban
már  megvan  a  szenvedés  (ik)  fogalma.  Önh.  m. halt
v.  holt,  htn.  halni.  Törökül  Sl-mek  (halni),  elül, mint
minden  önhangzón  kezdődő  szónál,  gyönge  lehellet-
tel,  mintha  volna "ólmtk ;  innen  Slüm  ám.  halál,  Sle-
dsek  ám. halandó. Megvan a finn Jcualit,  kálomo,  votják
külön,  wogul  halam,  chalal,  ostyák  kttl  stb.  azokban
is.  Mondjuk  a  magyarban  általán  mindenről,  mi élni
megszűnik, de különösen az emberről;  a többi állatok-
ról  pedig  vén,  doglik;  a  köznép  az  egyetlen mehet
veszi ki,  melyről azt  mondja,  hogy  meghal, és  nem:
döglik.  Ellentéte : él.  Él  hal érte.  Érted  halok,  érted
élek,  száz  leányért  nem  cseréllek.  (Csokonai).  Halni,
vtttni  valami  után,  ám.  igen  megszeretni,  s  megkí-
vánni.  Vítbe  halni.  Nyavalyában,  csatában  meghalni.
Bele  halni  valamely  nehét  munkába.  Latsanként  el-
halnak  a régi  átmérőtök.  Meghalt  a  gyermek,  oda  a
komatág.  (Km.).  A  ctigdny  nem  hal  a  ví*be.  (Szójá-
ték).  Éltek,  holtak,  nincsenek.  A  régieknél  hol,  innét
a  régi  temetési beszédben :  hálálnék  haldlá(v)al  hóin.
A  Müncheni  codezben  is  mindenütt  megholt,  meghal-
lanak  áll.  V.  ö. HALOTT,  HOLT.

Származékok:  halál,  halandó,  haldoklik,  halotti
halvány  stb.  Ősz ve te telek  :  belehal,  elhal,  meghalt
kihal.

HÁL,  önh.  m. hál-t.  Megvan  a  wogul  alalach,
ulym,  az  ostják  alinte,  alynta  (alszik)  igékben,  s
ugyanazon  eredetű  a  magyar  álom,  régiesen  chálom
szókkal,  s  nem egyéb  a  természeti  hang utánzásánál,
mely az alvó ember erősblélekzését fejezi ki.  l)Bizonyos
helyen  alnva  tölti  az  éjét.  Szobában,  ágyban,  padlá-
son,  istállóban, pajtában,  ég  alatt  hálni.  Minden  éjjel
nálunk  hál.  2)  Valakivel  együtt  fekszik,  s nemileg
közönül.  Feleségével  hál.  3)  Átv. ért.  félig-meddig  él.
Ctak  hálni jár  a  lélek bele. (Km.).  Öszvetételei  : elhal
valakivel,  ám.  a  nemileg  közösülést  elvégzi.  Meghál,
ám.  az  éjszakát  valahol  alva  tölti  el  az  utas.  Már
bes'őtétedett,  háljunk  meg  itten.

HÁLA,  (há-al-a)  fa. tt  hálát.  Gyöke a megfor-
dított  indulatszó  oA  v. áh l  Innen  :  ah-ol  v.  ah-al,  ah-
oló,  ah-ol-a, ah-la,  s  megfordítva ha-al-a r= hála,  s
jelenti  azon  ah  ah hangon kitörő sóhajt,  sopankodást,
elismerő  érzetet,  melyre  fakadunk,  midőn valakitől
jó t vetünk,  s  azt  megköszönni  törekszünk.  Bókon
ál-d  szóval  is.  V.  ö.  ÁLD.  Hála  Istennek!  Hálát
mondani.  Hálát  adni  a  vett jótéteményekért.  Hálával

tartozni  valakinek. Értelemre megegyezik vele a  szláv
chwála, gwála, wála, fala,  8 megvan a héber  alleluja,
hallejuja  szóban. A  régieknél, valamint ma is, részént
tájszokasilag,  részént  a  szent  énekekben  és  imákban
eléfordul  hosszan  is  : hála.  Alleluja,  hála  Ügyen  ás
Istennek!  (Feltámadás! ének).

HÁLAADÁS,  (hála-adás)  ősz.  fn.  Köszönet  a
vett  jótéteményekért.  Öszvehúzva  :  haladás.

HÁLAADÓ,  (hála-adó)  ősz.  mn. Ki  a  vett jóté-
teményekért  szívből  szakadt  indnlatjelekkel  köszöne-
tet  mond;  ki  a  vett  jótéteményeket  viszonozza.  Há-
laadó  gyermekek, tanítványok.  Legyetek  hálaadók  átok
iránt,  kik  segítettek  rajtatok.

HÁLAÁLDOZAT,  (hála-áldozat)  ősz. fn.  Áldo-
zat  neme  a  régi  zsidóknál,  melyet  akkor  nyújtottak
be  Istennek,  midőn  valamely  nagy  veszélytől  meg-
szabadultak , vagy  kitűnő áldásban,  szerencsében  ré-
szesültek  volt.  Átv.  ért.  hálaimádság, hálaének.

HÁLABESZÉD,  (hála beszéd)  ősz.  fn.  Beszéd,
melyben  a  szónok  valamiért  hálát,  azaz  innepélyes
köszönetet  mond  valakinek.  Egyházi,  polgári  hálabe-
stéd.  Iskolai  hálabestéd.

HALAD,  (hal-ad)  önh. m. halad-tam,  —tál, —t
ott.  Gyöke  rokonnak  látszik  lenni a nálad  igev.

gyökével  is,  mely  felcserélés,  s  illetőleg  módosítás
megvan  a  höipül  és  szörpül,  a  hunyik  és  szunyik,  a
hámlik  és  számlik  (a gyepes  Tóid  eke  által)  igékben,
azon  megjegyzéssel,  hogy  a  h  gyöngébb  lehelést,  te-
hát  ,halad'  mérsékeltebb mozgást,  az « pedig stioást,
erősebb  lélekzést, tehát  .szalad' is  sebesebb mozgást
fejez  ki.  így  a  többiekben  is,  az alapértelem  ezek
szerént  módosul.  Egyébiránt  v.  ö. H betU.  1)  Előre
siet,  másokat,  vagy  bizonyos  vonalt,  tért  maga  után
hagy.  Jól,  sebesen  halad  a  gőzhajó,  gözkocri.  Már
messze  haladtak,  el  nem  lehet  őket  érni.  2)  Előmene-
telt  tesz  a  műveltségben,  tudományokban,  stb.  A  ter-
mészettudósok  nagyon  sokat  haladlak  a  legújabb kor-
szakban. A  müveit  nemzetek példájára  mi  magyarok  is
haladjunk.  3)  Némely  igekötökkel,  mint  : meghalad,
túlhalad,  Jolülhalad,  átható  értelmű,  s  ám.  elhagy,
maga  után,  maga  alatt  hagy,  fölülmúl.  Meghaladni a
hegytetőt.  Túlhaladni  a  tengert.  FSlulhaladni  az  isko-
latársakat  tanulásban  és  magaviseletben.  4)  Távol,
messze időre nyúlik, késik.  Ezen munka ismét továbbra
halad.  Ami  halad,  el  nem marad.  (Km.).  5)  Átv.  ért.
múlik,  tűnik. Halad  a* idS, vegyUk  haiznát. Némelyek
hibásan  két  2-vel  Írják  és  mondják  :  haliad.

HÁLÁD,  helynév,  illetőleg  árok  neve  Bihar

HÁLADAL,  (hála dal)  ősz.  fa.  Hiláa érzelme-
ket,  vagyis  jótéteményekért  köszönetet  ömlengé-
sei  dal.

HALADÁS,  (hal-ad-ás)  fn.  tt  haladá»-t,  tb.
—öt.  Előre  sietés,  törekvés,  bizonyos térnek  maga
után  hagyása;  erkölcsi,  szellemi  művelődés,  tökéle-
tesedés. A  haladás  századában  élünk. A magyar  nyelv
jelen  században  nagy  haladást  t*tt. V.  ö.  HALAD.
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HALADÁSI,  (hal-ad-ás-i)  mn. tt.  haladáii-t,  tb.
—ok. Haladást  illető, ahhoz  tartozó,  arra vonatkozó.
Haladási  estközök, haladási párt.

HALADAT,  (hál-a-adatv.hál'-adat)ösz.fn. Akár
szó, mely által valamely jótéteményért  köszönetet mon-
dunk, akár  tett,  melylyel  azt  viszonozzuk.

HÁLÁDATLAN,  HÁLADATLAN,  (hála-adat-
lan)  ősz.  mn.  Ki  sem  szóval,  sem tettel,  a  vett  jóté-
teményért  hálát  nem ad; köszönetet  nem mond.  Há-
ladaflan  gyermek.  A  jótétemény  semmit  tem veszt, ha
háladatíanra  esik  is.  (Km.).  Rövidebben :  hálátlan.
Határozóilag  : hálaadás  nélkül,  köszönetlenül.

HÁLÁDATLANSÁG,  HÁLADATLANSÁG,
(hála-adatlanság)  ősz.  fn.  Erkölcsi  durvaság,  gyön-
gédtelenség,  midőn  valaki  figyelmét  s  köszönetét
megvonja  attól,  ki  vele  jót  cselekedett,  vagy  épen
a  vett  jókért  roszszal  fizet.  A  régi  perzsák  halál-
lal  büntették  a  háladatlanságot.  Rövidebben  :  há-
látlanság.

HÁLÁDATLANUL,  HÁLADATLANUL,  (há-
la-adatlanul)  ősz.  ih.  Háladatlan  módon,  vagyis  a  jó-
téteményt  meg nem  köszönve,  a  tapasztalt  jóságért
gonoszszal  fizetve.  Háladatlanul  elhagyni,  sőt  Uld'ótni
át  elstegényült  stUlSket.  V.  ö. HÁLÁDATLAN.

HÁLÁDATOS,  HÁLADATOS,  (hála-adatos)
ősz.  mn.  A jótéteményeket  szóbeli  köszönettel vagy
tettleg  viszonozó.  Szeretett  tanárnak  háladaíos  tanít-
ványt.  Maradok  önnek  háladalos  gyámfia.  Rövideb-
ben :  hálás.

HÁLÁDATOSAN,  HALADATOSAN,  (hála-
adatosan)  ősz.  ih.  Jótéteményeket  viszonozva.

HÁLÁDATOSKODÁS,  (hála-adatoskodás)  ősz.
fn.  Hálaadás  gyakorlata  szóval  vagy  tettel;  máské-
pen  :  hálískodás.

HÁLÁDATOSKODIK,  HÁLADATOSKODIK,
(h&la-adatoskodik)  ősz.  k.  Halas  vagyis  köszönő ér-
zelmeinek  kimutatását  szóval  vagy  tettel  gyakorolja.
A  dogvésztSl  megszabadult  népek  háládatostcodnak  a
templomban.  Másképen  : háláskodik.

HÁLÁDATOSSÁG,  HÁLADATOSSÁG,  (há-
la-adatosság)  ősz.  fn.  Erkölcsi  finomság,  gyöngédség,
melynél  fogva  valaki  figyelemmel  és  köszönettel vi-
seltetik  azok  iránt, kik  vele jót  cselekedtek.  Hála-
datoiságból  táplálni  át  elszegényedett  szüléket.

HALADÉK,  (hal-ad-ék)  fn.  tt  haladék-ol.  Idő-
vontatás  , késedelem.  És  silrgeíSs  dolog,  semmi hala-
dékot  nem tűr.  Haladék  nélkül  menjetek.

HALADÉKLEVÉL,  (haladék-levél)  ősz. fn. Le-
vél,  melyben  tudtára  adatik  az  illetőnek, hogy  bizo-
nyos  dolog, ügy, munka  végrehajtása  később  időre
marad.

HALADÉKTALAN,  (hal-ad-ék-talan)  mn.  tt.
haladéklalan-t,  tb.  —ok.  Ami  haladékot  nem  szen-
ved,  mit későbbre  hagyni  nem lehet,  mit  legott  meg
kell  tenni,  végrehajtani.  Haladéktalan  fixetésre  szo-
rtíni  át  adósokat.  Hatarozóilag  :  haladék  nélkül.

ÍXAD.  MAOT  8SÓTÍS.  n. KOT.

HALADÉKTALANUL,  (hal-ad  ék-talan-ul)  ih.
Haladék  nélkül,  tüstént,  semmit  sem  várakozva.  Ha-
ladéktalanul  útnak  indulni.

HALADÓ,  (hál'-adó)  1. HÁLAADÓ.
HÁLAÉNEK,  (hála-ének)  ősz.  fn.  Hálaérzel-

mekkel  ömledező ének.
HÁLAÉRZELEM,  (hála-érzelem)  ősz.  fn.  Ér-

zelem, mely  a  vett  jótétemények  megismeréséből  tá-
mad  bennünk,  B  mely  akaratunkat  azoknak  viszono-
zására  ösztönzi.

HÁLAÉRZET,  (hála-érzet)  1.  HÁLAÉRZE-
LÉM.

HÁLAFELEDÉS,  (hála-feledés)  ősz.  fn.  A  fe-
ledésnek  azon  neme,  melynél  fogva  valakinek  észé bú
nem jut,  hogy  a jótéteményt  megköszönje.

HÁLAFELEDÖ,  (hála-fcledö)  ősz.  mn.  Ki  el-
mulasztja  , hogy  jótevőjének  szóval  vagy  tettel  hálát
adjon.  Keményebb  kifejezéssel  :  háladaílan.

HÁLAIMA,  (hála-ima) 1.  HÁLAIMÁDSÁG.
HÁLAIMÁDSÁG,  (hála-imádság) ősz. fn. Imád-

ság ,  melyben  Istennek  a  vett jótéteményekért  vagy
elkerült  veszélyek,  károk  után  ahítatosan  köszönetet
mondunk.  V.  ö. IMÁDSÁG.

HÁLÁKODÁS, HÁLÁKODIK, 1. HÁLÁLKO-
DÁS, HÁLÁLKODIK.

HALÁL,  (hal-ál)  fn.  tt.  halál-t,  tb.  — ok. Törö-
kül  ölilm.  Megvan a  volgai  finn  kalomo , kuloma, ko-
len,  a  syrjan  tőlem,  votják  külön,  vogul  chalal  szók-
ban.  Megszűnése  az  állati  életnek,  midőn  az  állati
élctmüszerek  minden  működései,  s  az  állati  test min-
den  mozgásai  megszűnnek.  Ellentéte  :  élet.  Termé-
szetes  halál,  midőn  valaki  természetes  okokból,  pl.
hosszú  betegség,  vénség  miatt  hal  meg.  Erőszakos
halál,  pl.  vizbefuladás,  gyilkolás,  mennykőütés,
akasztás  stb.  által.  Hirtelen  halál.  Dicső,  szép  halál,
pl.  a  hazáért.  Rút  halál.  Öszvetéve  :  disznó-halál,
ám.  megölés ; döghalál,  gugahalál,  (keleti  dögvész) ;
mirigyhalál  ugyanaz. Haláltól  félni,  rettegni.  Halálra
Ítélni.  Halálig  hív.  Halálán  lenni.  Mindhalálig.  Ha-
lálnak  válni,  ám.  hálásra  készülni, a  meghaláshoz
közel  lenni.  Halál  fia  vagy,  ha hoztam nyúlsz,  azaz
meghalsz.  Halál  háta,  ám.  halál jelei.  Még  a  halál
hasa  is  kiütött  rajta.  (Km.).  Halál  kutyája  ugat  belő-
le , ám.  halálos  köhögés  bántja.  A  halálverfáék  ütött
ki  rajta.  Halálnak  halálával halsz. (Régi  halotti besz.).
Halál  fejeden.  Nem akkor jő  a  halál,  mikor  mi akar-
nék.  (Km.).  2)  Néha jelenti  valaminek  nagy  mérté-
két.  Halálban  szeretni  valakit.  Halálra  ijeszteni,  ám.
igen  nagyon.  3)  Vallási  ért.  lelki  halál,  ám.  a  lélek-
nek  erkölcstelen  állapota,  nagy  bűnben  megrögzése,
s  az örök  élet boldogságának  elvesztése.  Örök  halál.
4)  Átv.  a halált  ábrázoló  vázkép,  rémalak,  kezében
kaszát  vagy  homokórát tartva.  A  halál  lekaszál.  Oly
halavány  és sovány, mint  a  halál.  Halál  horgára  ke-
rült.  Halál  szekere,  ám.  Szent  Mihály  lova.  Minden
búnak  vége,  boldog  halál  szekere. (Km.). Egy  szomorú,
két  bút,  három  halálkép.  (Km.).  Halálnak  bátran  sie-
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mébe  némi.  A  költői  nyelvben gyakran  személyesítve
fordul  elé.  Kardja  élén  halál  01.  Az  ö orctája  elölt
megyén  a  halál.  (Habakuk.).

HÁLÁL,  (1), (há-al-a-al)  áth.  m. hálál-t.  Vala-
mit  hálával  viszonoz,  a jótéteményeket  szóval  vagy
tettel  megköszöni.  Meghálálom,  míg  élek,  hogy  jót  let-
tél  velem.

HÁLÁL,  (2),  (hál-ál,  olyan  mintjdrál,  dobál)
gyakorlatos  önh.  m.  Mldl-t.  Bizonyos  helyen  gyak-
ran  vagy  folytonosan  alva  tölti  az  éjét,  halogat,  hál-
dogál.  Másutt  dolgozik  és  otthonn  hálál. Több  vidé-
ken  divatozó  tájszó.  Az  (1)  szám  alatti  szótól meg-
különböztetve  itt  az utóbbi á  rövid is  lehet  :  hálál.
Egyébiránt  v.  ö. HÁL.

HALÁLÁGY,  (halál-ágy)  ősz.  fa.  Ágy,  mely-
ben  valaki  meghal.  Szokottabban  : halálos  ágy.  Ha-
lálagyon f ekütt.

HALÁLÁHOZ, (halál-arcz)  ősz.  fa.  Hosszú nya-
valyában  szenvedett embernek arcza, mennyiben holt
ember  arczához  hasonló; beesett,  sáppadt  arcz.

HALÁLAS  v.  HALÁLOS  , (hal-ál-os) a Bécsi
codexben  e helyett  áll  : halandó  (mortalis).

HALÁLÁT,  (há-al-a-al-at)  régies  fn. tt  halala-
tot.  L.  HÁLAADÁS,  HÁLÁDAT.

HÁLÁLATLAN,  (há-al-a-al-atlan)  régies;  1.
HÁLÁDATLAN.

HÁLÁLATOS, (há-al-a-al-at-os) régies; 1. HÁL-
ÁD ATOS.

HÁLÁLATLANSÁG,  (há-al-a-al-atlan-ság)  ré-
gies ; 1. HÁLÁTLANSÁG.

HALÁLBAN,  (hal-ál-ban)  Átv.  ért  igen
nagyon,  legbelsőbb  indulatból.  Halálban  ttertíik
egymást.

HALÁLBIRÓ,  (halál-biró)  ősz.  fa.  Bíró,  kinek
joga  vagyis  inkább  törvényszerű  kötelessége  halálos
büntetést  hozni  és  végrehajtani,  aki  t.  i.  úgynevezett
pallosjoggal  bír,  élet-halál  bírája.

HALÁLBIZONYÍTVÁNY, (halál-bizonyítvány)
ősz.  fn.  Bizonyítvány,  melyet  az  illető  balottkémlő
orvos  vagy  sebész  ad  a  felől,  hogy  a  halottnak be-
mondott  ember valósággal  meghalt.

HALÁLBÜNTETÉS,  (halál-büntetés)  ősz.  fii.
Büntetés  neme,  mely  szerént  valaki  birói  ítélet  kö-
vetkeztében  erőszakos  halállal, pl. akasztással,  lefeje-
zéssel,  főbelövéssel stb.  kivégeztetik.

HALÁLÉV,  (halál-év)  ősz.  fn.  1)  Azon  év,
melyben  valaki  meghalt. 2)  Oly  év,  melyben  rendkí-
vül  nagy  halandóság  uralkodott. Ezer  nyolctstát  har-
minctegyedikí  halálén.

HALÁLFEJ,  HALÁLFŐ,  (halál-fej  v.  -fő) ősz.
fn.  1)  Holt ember  feje,  különösen  és  szorosabb  ért.
a  megholt  embernek  csontkoponyája.  Halálfejeket
ásni  ki a  régi  tirokból.  2)  Átv. ért.  rákfej  a  közép-
tengerben  ,  melynek  alakja  a  halálfejhez  hasonlít.
(Cancer  caput  mortuum).  3)  Legnagyobb  fajd  éjjeli
pille,  melynek  fején  halálfejet  képező  folt  látszik,
máskép:  bostorkánypille.

HALÁLFÉL,  (halál-fél)  ősz.  fn.  A  halálban,
pl.  halálbüntetésben  társ.

HALÁL  FIA,  1. HALÁL  alatt.
HALÁLFOLT,  (halál-folt) ősz.  fa.  A  bizonyos

halálhoz  közeledő betegnek  vagy  holt  embernek  bő-
rén  itt-ott,  különösen keié  fején,  ágyékán  mutatkozó
kékes  foltok.

HALÁLFŐ,  1. HALÁLFEJ.
HALÁLHARANG,  (halál-harang)  ősz.  fn.  Ha-

rang , melyet  akkor  húznak  meg,  midőn  valaki hal-
doklik, szokottabban:  lélekharang. Átv. ért  veszélyt,
kárt,  tönkrejutást  hirdető  beszéd.

HALÁLHÁZ,  (halál-ház)  ősz.  fa.  1.  HATJÁT.-
FOLT. Még  a  halálháea it  kUttSU  rajta.  (Km.).

HALÁLHÓNAP,  (halál-hó-nap) ősz.  fn.  1) Hó-
nap,  melyben  valaki  meghalt  2)  Oly  hónap,  mely-
ben  legtöbben  haltak  meg, vagy  rendesen  legtöbben
szoktak  halni, pl.  böjtmás  havában.

HALÁLHOZÓ,  (halál-hozó) ősz.  mn.  Ami  ha-
lált  okoz,  ami az  életet  megszünteti.  Hálálható  mé-
reg.  Hálálható  nyavalyák.

HALÁLHÖRGÉ8,  (halál-hörgés)  ősz.  fa.  A  ha-
lállal  küzdőnek  vég  hörgése.

HALÁLJÓSLÓ,  (halál-jósló)  ősz. mn. Közeledő
halálra  mutató  halált jövendölő.  Haláljóslójelek.

HALÁLKÉP,  (halál-kép)  ősz.  fa.  1)  Haldokló
ember  képe.  2) Nyavalya,  inség  által  elcsigázott em-
ber  képe.  Utctán  létengö  haldUeépek.  3)  A  személye-
sített  halálnak  rajzolt,  festett  vagy  faragott  képe.

HALÁLKIÁLTÁS,  (halál-kiáltás)  1.  HALÁL-
ORDITÁS.

HÁLÁLKODÁS,  (há-al-a-al-kod-ás)  fa.  tt.  há-
lállcodát-t,  tb.  —ok. Túlságos, hízelgő,  fölötte  ccifra
és  alkalmatlan  hálaömledezés.  Minek  a* a  sok hálál-
kodott

HÁLÁLKODIK,  (há-al-a-al-kod-ik)  k.  m.  há-
lálkod-tam, —tál,  —ott.  Midőn  valamit megköszön,
igen  sok  czifra,  sopánkodó,  hízelgő,  dicsérő  szavakat
használ,  s  magát  szolgai  módon  lealacsonyítja,  mint
a  koldusok,  s  rablelkfi  emberek  tenni  szoktak  a  gaz-
dagok  vagy  urak  irányában.  Ugyan  ne  hálálkodjál
annyit.

HALÁLKÜZDELEM,  HALÁLKÜZDÉS, (ha-
lál-küzdelem  v.  —küzdés)  ősz.  fn.  A  haldoklónak
végső  perczei,  midőn  az  élet  a  halállal mintegy  küzd,
s  a  végső életerő  megfeszülni  látszik.

HALÁLMADÁR,  (halál-madár) ősz.  fn.  Kisebb
bagolyfaj,  melynek  éjjeli  kiáltását  a  babonás  nép
halál  jelének  tartja,  máskép  : kuvik, ctuvik. Átv.  ért
így  nevezik  néhutt azon  gyászfátyolos  személyeket,
kik  a  halottakat  bejelentik,  s  az  illetőket  temetésre
meghívják.

HALÁLNAP,  (halál-nap) ősz.  fn.  Nap, melyen
valaki  meghalt.

HALÁLORDÍTÁS,  (halál-ordítás)  ősz. fa. Nagy
szóval  kiáltozás,  mely a  ,halál'  szót hangoztatja,  pl.
a  harczba  rohanó seregé.
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HALÁLOS,  (hal-ál-os)  mn.  tt.  halálos-tv.  —át,
tb. —ak.  1) Halált  okozó  vagy  halállal  fenyegető.
Halálát  seb, nyavalya.  Halálát  veszedelem,  baj.  Ha-
lálot  idd.  Halálát  pallót.  Halálát  ágy, ám.  azon ágy,
melyben  valaki  meghalt  vagy  halálos  betegen  fek-
szik.  Halálai  beteg.  2)  Kérlelhetetlen ,  halálig  vagy
halálra  üldöző.  Halálos  ellenség.  3)  Keresztény  val-
lástanban  halálos  bűn ,  ám.  nagy  bűn,  szarvas  büo,
mely  által  ember  az  Isten  kegyelmét  elveszti,  s ma-
gát  örök  halálra  vagyis  büntetésre  teszi  méltóvá.

HALÁLOSAN,  (hal-ál-os-an)  ih.  1) Halált oko-
zólag,  halállal  fenyegetve.  Halálosan  megtebesitni
vagy  sérteni  valakit.  Halálosan  megbetegedni.  2) Kér-
lelhetlenül,  engesztelhetlenül.  Halálosan  gyűlölni  el-
lenségeit.  3)  Keresztény  hittanban  ám.  igen  nagyon,
a  lelki  élet  és  boldogság  elvesztésével.  Halálosan
vetkezni.

HALÁLOSBETEG,  (halálos-beteg)  ősz.  fn.  Ki
bizonyos  halállal  végződő  vagy  halállal  fenyegető
nyavalyában  szenved.

HALÁLOSSEB, (halálos-seb) ősz.  fű.  Seb,  mely
bizonyos  vagy  valószínű  halált  vonz  maga  után.  Ha-
lálossebet  ejteni  valakin.

HALÁLOZÁS,  (hal-ál-oz-ás)  fn.  tt.  halálozás-t,
tb.  —ok.  1)  Azon  szenvedő  állapot,  midőn az  állati,
különösen  emberi  élet  megszűnik,  midőn  a  lélek  a
testtől  elválik.  2)  Egyes  eset,  midőn  valaki  meghal.
Ez  évben  az  egész  helységben  e.gy  halálosán  sem
történt.

HALÁLOZIK,  (hal-ál-oz-ik)  k.  m.  haláloz-tam,
— tál, —ott. Halálnak  válik,  meghal.  Gyakorló  kép-
zővel  birván  , mintegy  a  halállal  való  küzdelmet  fe-
jezi  ki.  Epemirígyben  halálosnak  az  emberek.

HALÁLRA,  (hal-ál-ra)  Halált  czélozvtv,  addig,
mig  meg  nem hal. Halálra  ISni,  halálra  nini.

HALÁLSZÍN,  (halál-szín)  ősz.  fn.  Olyan  szín,
mint  a  halottaké,  vagy  hosszas  betegeké, haldoklóké
szokott  lenni,  azaz  sápadt,  halovány.  Melléknévileg
ám.  halálszinü.

HALÁLSZINÜ,  (halál-színű)  ősz.  mn.  Sápadt,
halavány  színű.

UALÁLTALAN,  (hal-ál-talan)  a  Nádor-codex-
ben  ám.  halhatatlan.

11ALÁLTÁNCZ,  (halál-táncz)  ősz.  fn.  Képes
kifejezéssel  ám.  halál,  meglialás.  Eljárni  a  halál-
táncsot.

HALÁLUTÁNI,  (halál-utáni)  ősz.  mn.  A  bálái
után  következő.  Haláluíáni  élet.

HALÁLVERITÉK,  (halál-veríték)  ősz.  fn.  A
haldokló  embernek  hideg  verítéke.  Átv.  ért.  igen
nagy  szorongás,  szűkülés, félelem. Még  a  halálueriték
is  kiverte  a  szegényt,  úgy  rá  ijesztettek.

HALÁLVÉSZ,  HALÁLVESZÉLY,  (halál-vész
v.  —veszély)  ősz.  fn.  Általánosabban  elterjedő  ha-
lálozás ,  pl.  epemirígyben.  Szelídebb  kifejezése  a
döghalál  szónak.

HALÁLVmÁG,  (halál-virág)  ősz.  fn.  Baranyai
szó.  A  Hegyalján  : zsidórózsa.  Diószeghynél  :  rózsás
aranyvirág,  (Chrysauthemum  coronarium).

HALÁLZÁS,  1.  HALÁLOZÁS.
HALANDÓ,  (hal-and-ó)  mn. és fn. tt. halandó-t.

1)  Minden,  mi  előbb  utóbb  meghal, vagyis  élni  szüu.
Mindnyájan  halandók  vagyunk.  Ellentéte  :  halhatat-
lan.  2)  Vétetik  ember  értelemben.  Hogy  mersz,  ó ha-
landó,  szembeszállani  Isteneddel  f

HALANDÓSÁG,  (hal-and-ó-ság)  fn.  tt.  halan-
dóság-ot.  1)  Az  állati  élet  mulékonysága,  melynél
fogva  egyszer  meg  kell  szűnnie.  2)  Állapot,  midőn
többen  vagy  kevesebben  halnak.  Nagy  halandóság
uralkodott  a  múlt  tavaszssal.

HALÁNTÉK,  (hal-ánt-ék  v.  hal-ánd-ék)  fn.  tt.
halánték-öt.  A  homlok  két  oldalán  a  szemek  mögötti
rész,  hol a  koponya  legvékonyabb,  s  ennél  fogva  az
oda  irányzott  erősebb ütés hamar  halált  okoz ; innen :

:  halántékon  (ám.  halálosan)  ütni,  találni  valakit.  Ne-
vét  tehát  vagy  a  hálás-,  halandás-tú\  vette;  vagy pe-

,  dig,  ami  hihetőbb,  halánték  v.  halándék  lehet  annyi
l  is,  mint  alandék  v.  liálandék,  al-szik  v.  hál  igétől,
i  mintegy  alvó  szem,  aminthogy magyarul  uaiwem-nek

is  hívjuk,  és  az  első  d-t megnyujtva  /idlúnték-nnk.  is
ejtjük.  A  német  nyelvészek  a  Scldaf,  Schltífe  szót
ugyan  nem  a  trhfafen  igétől  származtatják, hanem

l  pl.  Adelung  azt  mondja,  hogy  az  valószínűig  Schla-g
szótól  i-sak  a  képzőben  különbözik s  azon  helyet  je-
lentené  a  főn,  hol  az  érverés  látszik; Heyse  ezen
nézetet  is  megemlíti,  de egyszersmind  felhozza,  hogy
az  s/a/,  azaz  ,schlaiT szótól  is származhatik, s  ncm-fe-
szes-t  jelentene.  Adelung  szerént  régi  német nyelv-

'  emlékekben  ez  alakban  nem  is  fordul  elé.
!  HALÁNTÉKCSONT ,  (halánték-csont) ősz.  fn.

Azon  csontok  egyike  a  homloknak mindkét  szem fö-
lötti oldalán, melyek a halántékot képezik.  (Ossa tem-
pómra).

!  HALÁNTÉKIZOM,  (halánték-izom)  1. VAK-
I  SZEMIZOM.
|  HÁLAOLTÁR,  (hála-oltár) ősz.  fn. Oltár a régi

zsidóknál  vagy  más  népeknél,  melyen  hálaáldozatot
1  nyújtottak  be.  Átv.  ért. a  szivbeli  hálának  bizonyos
•  külső,  innepélyes  jelekkel  kitüntetése.  Emeljünk  örök
'  hálaoltárt  a  jóságos  Istennek.

HALÁP,  helységek  neve  Bihar,  Nógrád  és
Szála  megyében  ; helyr.  Haláp-on,  —rá, —ról.

HALÁROS,  HALÁRUS,  (hal-áros  v.  árus)  ősz.
fn.  Aki  halakkal  kereskedést  űz.

i  HALAS  , (1),  (hal-as)  mn.  tt.  lialas-t  v.  — át,
tb.  —ak.  Hallal  bővelkedő  vagy  megrakott  vagy
kereskedő.  Halas  folyók,  tavak, palakok. Halas  edény,

J  bárka,  hordó,  lajt.  Halas  asszonyok.

J  HALAS, (2), mezőváros Kiskunságban és puszta
Békés  megyében;  helyr.  Halas-on,  —rá,  —ról.

HÁLÁS,  (hal-ás)  fn.  tt.  halán-t,  tb.  — ok.  Élni
m epszünés,  í'Alialá s,  kihalás,  meghalá*  ,  éhhel  hálás

84*



1385 HÁLÁS-HALÁSZCZÉH HALÁSZESZKÖZ—HALÁ8ZMADÁE  1836

HÁLÁS,  (1),  (há-al-a-as)  mn. tt  hálát-t v. —ál,
tb.  —ok.  Ki  a vett jókért  hálát ad, mond; hálada-
tos; mások  jó  akaratát  megismerő,  figyelemre vevő.
Hálás  láwel  fogadni  valamit.  Hálát  indulattal  vúel-
Mni  valaki iránt.

HÁLÁS,  (2),  (hál-ás)  fn.  tt.  hálát-t,  tb.  —ok.
1)  Éjszakáiig,  bizonyos  helyen  Alommal  eltöltése az
éjnek.  2)  Éjjeli  alvó  tanya,  fekhely.  Éten  fogadóban
jó  hálás  étik.  V.  ö.  HÁL.

HALASMEZÖ, helynév Liptó megyében; helyr.
Halasmezö-n,  —re,  —rSl.

HÁLÁSPÉNZ,  (hálás-pénz) ősz.  fn.  Pénz, me-
lyet  fogadóban  vagy  akirmely  idegen  helyen  éjjeli
szállás  és meghálás  fejében  fizetni  kell.

HALASTÓ,  (1),  (halas-tó) ősz.  fa.  Széles  ért.
minden  tó, melyben  halak  vannak.  Szorosb ért. mes-
terségesen  alakított  vagy  rendezett  tó,  hol halakat
szaporítanak,  s  bizonyos  időkben,  rendesen  késő
őszszel  halaszatot  tartanak.  Tatai  uradalom  halat-
tavai.

HALASTÓ,  (2),  PUSZTA—,  falu  Vas megyé-
ben ; helyr.  Halattó-n,  —rá, —ról.

HALÁSZ, (1), (hal-ász) fa. tt.  haldsz-í,  tb.  —ok.
Törökül:  baWcdtfi.  Általán, ki  halakat  fogdos.  Külö-
nösen  oly  személy,  kinek  mestersége  és  kenyere a
halfogás.  Innen  van: halászmester, halászlegény, ha-
lászinas. Dunai, tittai,  balatoni  haláttok.

HALÁSZ,  (2),  (mint  föntebb)  áth.  m.  halátt-
tam,  —tál,  —ott.  Halakat  fogdos.  Horoggal,  háló-
val,  tapogatóval,  vártával  haldstni.  Tóban,  folyóban,
tengerben  haláttni.  Pontyokat,  csukákat  haláttni.  Átv.
ért.  és  tréfásan  a sok  lében  itt-ott látszó tésztát  vagy
más  étket  kiszedi.  Kihalátzla  a  metéltet,  etuttát.

HALÁSZ,  (3),  helységek  Heves  megyében;
NAGY—,  fala  Szabolcs megyében:  helyr.  Halott-
on,  —rá,  —ról.

HALÁSZÁS,  (hal-ász-ás)  fa.  tt  haláttát-t,  tb.
—ok. Halak  fogdosása.

HALÁSZAT,  (hal-ász-at)  fn.  tt.  haláttat-ot.  1)
Halászi  munka,  mesterség.  Haláttatot  tanulni,  ütni,
gyakorolni.  Haláttatból  élni.  2)  Halászi  jog.  A  halá-
ttatot  hattonbérbe  adni.

HALÁSZATJOG,  (halászat-jog)  ősz.  fn.  Jog,
melynél  fogva valaki  bizonyos  folyóban,  tóban, ten-
gerben  halakat fogdoshat,  s azokat sajátja  gyanánt
használhatja.

HALÁSZBÁRKA,  (halász-bárka)  ősz.  fn.  Bár-
ka ,  melyben  a megfogott halakat  tartogatják.  V.  ö.
BÁRKA.

HALÁSZCSÓNAK  ,  (halász-csónak)  ősz.  fn.
Csónak, melyen a halászok járnak, hálóikat, gyalmai-
kat  hordozzák, és  kivetik.  Különösen karcsú,  sebesen
járó  kis csónak.

HALÁSZCZÉH,  (halász-czéh)  ősz.  fn.  A  halá-
szattal  foglalkodó  mesteremberek  czéhhé  alakalt
társulata.

HALÁSZESZKÖZ,  (halász-eszköz) őse. fn. Min-
denféle  készületek,  melyekkel  a halászok  élnek,  pl.
horgok,  szigonyok, gyalmok, különféle  hálók, varsák,
vejészek,  tapogatók  stb.

HALÁSZGAMÓ,  (halasz-gamó)  ősz.  fn.  Gamó,
vagyis  nagyobbszerfi  horog,  melyet  a halászok  a na-
gyobb  halak  testébe  vágnak,  s  annál fogra  húzzák,
vontatják.  TTalászgamókkal  élnek  különösen  a  ten-
geri  halászok  és  czetfogók,  valamint ás  alsó  danái
vizafogók  is.

HALÁSZÓYÜRÜ,  (halász-gyürü)  ősz.  fn.  A
római  pápának  azon  hivatalos  pecsétgyűrűje,  mely
által  apostoli  leveleit  vörös  viaszszal  pecsételi,  s
mely  szent  Péter  apostolt halán  képében  ábrázolja.

HALÁSZHÁLÓ,  (halásc-háló)  ősz.  fa.  Háló,
melyet  a  halászok  halfogásra  használnak,  kfilőnböz-
tetésül  más  czélra  szolgáló, pl.  vadiszhálótól.

HALÁSZHATÁR,  (halász-határ)  ősz.  fa.  Határ
vagy  határt  matató jel,  pl.  kőszobor,  mely  kimutatja
a  vonalt,  meddig  legyen  szabad  bizonyos  halászok-
nak fizni a halászatot

HALÁSZHATÓ,  (hal-ász-hat-ó)  mn. tt  halátt-
ható-t.  Oly  vízről  mondják,  melyben  halak  élnek,
tenyésznek,  melyben  halaszni  lehet, vagy  szabad.

HALÁSZHOROG,  (balász-horog)  ősz.  fn.  Kü-
lönféle  kisebb-nagyobb horgok, melyekkel  a halászok
részént  halakat  fognak,  részént  a megfogottakat  fel-
fűzik.

HALÁSZI,  mváros  Mosony  megyében;  fala
Nógrád  és paszta  telek  Pest  megyében;  helyr.  Ha-
láni-ba, —bán, —ból.

HALÁSZRA,  (hal-ász-ka); 1. HALKAPÓ.
HALÁSZKARÁH,  (halász-karám) ősz.  fn.  Ka-

rina, gúny hó, kerített  hely, tanya  a víz partján, hol
a halászok  megtelepednek, eszközeiket  tartogatják,
hálóikat  foltozzák, sütnek,  főznek  stb.  V.  ő.  KA-
RÁM.

HALÁSZKESELYŰ,  (halász-keselyű)  ősz.  fa.
Gesztenyeszinti  tollú  keselyfifaj,  rézzöld  szárnyak-
kal  és farkkal,  mely  a víz  fölén  lebegd  halakra  csap-
kod.  (Vultor  baeticus).

HALÁSZKUNYHÓ,  (halász-kunyhó)  I.  HA-
LÁSZKARÁM.

HALÁSZLÉ,  (halász-lé) ősz.  fn.  Halászok  mód-
jára, azaz  paprikásán,  vörőshajmásan,  szalonnával, s
különféle  öszveaprított  halakból  készített  becsinált
Balaton  vidékén  híres  a  fenéki  (Keszthelynél)  ha-
lászlé.

HALÁSZLEGÉNY,  (halász-legény) ősz.  fa.  Ha-
lászsiggal  foglalkodó  legény.  A*  alföldön  halott  le-
gény  vagyok  én. Én  vagyok  a  haláttlegény,  én állok  a
vit  kötepén.  (Népd.).

HALÁSZMADÁR,  (halász-madár) ősz.  fa.  Szé-
les  ért  minden  vízi  madár,  mely  halakkal  táplálko-
zik.  Szoros  ért  azon  vizi madarak neme, melyek  a
tengerek,  tavak,  folyók  színén  röpködnek, 0 a  meg-
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pillantott  halakra  alácsapnak.  (Sterna, laras).  Több-
féle  fajai  vannak.

HALÁSZMEDVE,  (halász-medre)  ősz.  fn. Ten-
geri  medve,  mely  halakkal  él.

HALÁSZMESTER,  (halasz-mester)  ősz.  fn.  1)
Ki  a  halászatot  mint mesterséget  tanulta,  s  a  halász-
czébnek  tagja.  2)  Ki  a  nagyobbféle  balászatokra fel-
ügyel.

HALÁSZPÓZNA,  (halász-pózna)  ősz.  fn.  Póz-
na , vagyis  dorong, rúd, melylycl  a  halászok  a  vizet
felzavarják,  hogy  az  elbújt  halakat  mozgásba hoz-
zak.  Máskép  :  zurbolófa.

HALÁSZSAJKA,  (halász-sajka)  ősz.  fn.  Sajka,
melyet  halászok  használnak.  V.  ö.  SAJKA.

HALÁSZSAS,  (halász-sas)  ősz.  fn.  1. RÁRÓ.
IIALÁSZSÓLYOM,  (halász-sólyom)  1.  RÁRÓ.
HALASZT,  (hal-asz-t) áth. m. kalasst-ott, htn.

—ni  v.  —ani.  Valamit  későbbre,  messzebb  időre
hagy.  Napról  napra  , hónapról  hónapra,  évről  évre
halasztani  valamit.  A  kihirdetett  innepélyt  máskorra
halasztani.  Át  utazást  bizonytalan  időre  elhalasztani.
V.  5.  HALAD.

HALASZTÁS,  (hal-asz-t-ás)  fn.  tt.  h<daszlás-t,
tb.  —ok.  Valami  teendőnek  későbbi  időre,  utóbbra
hagyása.  Néha  nem árt  a  halasztás.  Tör?,  ért. a tár-
gyalásnak, vagy  végrehajtanak  későbbre  áttétele.

HALÁSZTELEK,  puszták  Békés  és  Pest  me-
gyében ; lielyr.  Halászlelk-en,  Halásztelek-re,  —röl.

HALASZTHATATLAN,  HALASZTHATLAN,
(hal-asz-t-hat-[at-]lan)  mn.  tt.  halaszthatatlan-t,  tb.
—ok. Amit későbbre  hagyni  nem lehet,  nem szabad ;
minek  mentfii  előbb  meg  kell  történnie.  Határozó
gyanánt  ám.  el  nem  halasztható  módon,  halaszthat-
lanul.

HALASZTHATÓ,  (hal-asz-t-hat-ó)  mn.  tt.  ha-
lasztható-t.  Amit  későbbre  is  lehet  hagyni,  mit nem
kell  legott  végrehajtani,  teljesíteni.  Ez  halaszt-
ható ügy.

HALÁSZVIADAL,  (halász-viadal)  ősz.  fn.  In-
nepélyes  játék  némely  külföldi  halászoknál,  midőn
csónakokon  csáklyákkal  megtámadják,  s  vízbe for-
dítani  iparkosznak  egymást.

HALAT,  (hal-at)  áth. m.  halat-lam,  —tál,
—ott.  1) Halálát  beszéli,  hirdeti. Eleget  hálálták pe-
dig  most  is  él.  Kresznerics.  2)  Elhalat,  ám. elenyész-
tet,  elenyészni  enged,  törleszt.  Jogát  el hálálni.  Adós-
ságát  elhalatni.  L.  ELHALAT.

HÁLÁTLAN,  (hi-al-a-atlan)  mn.  tt.  hálátlan-!.
tb.  —ok.  Ki  a  vett  jótéteményért  köszönetet nem
mond,  s  a  jótevőt  figyelmére  sem  méltatja,  vagy
épen  gonoszazal  fizet  neki  vissza.  Hálátlan  kakuk.
Tárgyról  is  mondják,  pl.  hálátlan  munka.  Határozó-
képen  ám.  hálátlanul.

HÁLÁTLANSÁG, (há-al-atlan-s/ig) fn. 1. HÁ-
LADATLANSÁG.

HÁLÁUL,  (há-al-a-ul)  ih.  Hála  gyanánt, kö-
szönetül.  A  mesebeli  hangya  hálául  megmentette  a  ga-

lambot  a  vadász  fegyverétől.  Vedd  Uram,  hálául
imádságunkat.

HÁLAÜNNEP,  (hála-ünnep)  ősz.  fn.  Valamely
nagy  veszélyen  átesés  vagy  jótéteményekben  része-
sülés  után  rendelt  ájtatos  szertartások,  imádságok, s
az  ezekre  kirendelt  nap.  Békekötést  vagy  dügvést
utáni  hálaünnep.

HÁLAVÁGY,  (hála-vágy)  ősz.  fn.  Vágy,  mely-
nél  fogva  valamely  vett  jótéteményért  hálát  adni  kí-
vánunk.

HALAVÁNY  v.  HALOVÁNY  v.  HALVÁNY,
(hal-a-vány; rokonnak  tekinthető  a  latin  albuséspal-
lens, palliduí,  szanszkrit pal  [elenyész], hellén  aolióg
stb.)  mn. tt.  haluvány-t  v.  —át, tb.  —ok. Haló  vagy
halott  szinü,  igen  sápadt  fehér  szintt.  Halavány  lett,
mint  a fal.  Igen  tanúi,  azért  ily  halavány.  Ej  húgom,
be  halavány  vagy,  féltelek,  hogy  el  ne  heroadj.  (Vö-
rösm.).  A  székelyeknél  halovány föld,  ám.  tippadt,
elázott  szántó.  (Kriza  János).

IIALAVÁNYÍT,  HALAVÁNY1T,  (hal-a-vány-
ít) áth. m. halaványlt-otl,  htn.  —ni  v.  —ani.  Hala-
ványnyá  tesz.  Az  ijedelem  vagy  betegség  dhalaványi-
íotta.  A  hosszas  WmlScz  megJtalaványítja  a  rabokat.

HALAVÁNYSÁG, (hal-a-vány-ság) 1. HAL-
VÁNYSÁG.

HALAVÁNYODIK, 1. HALVÁNYODIK.
HÁLA VERS,  (hála-vers)  ősz.  fn.  Versekbe  ön-

tött  hálaérzemények,  vagyis  oly  versezet,  melyben  a
vett  jótéteményekért hálával  ömledezünk.

UALAZ,  (hal-iiz) áth. m. halaz-tam, —tál, —ott.
Halat  eszik.

HALBÁRKA,  (hal-bárka)  ősz.  fn.  Átlynkgatott
oldalú  barka,  melyben a  halászok  a  megfogott  hala-
kat  tartani  szokták.

HALBOGRÁCS,  (hal-bogrács)  ősz. fa. Halászok
bográcscsa,  melyben  az  úgy  nevezett  halászlével
főzik.

HALBORÍTÓ,  (hal-borító)  ősz.  fn.  Vesszőből
font,  s  alul  tágasabb,  fölül  szűkebb  öblU vagyis szájú
kosár,  melylyel  leginkább  tavakban  és  erekben ide-
oda  tapogatva  fogdossák  a  halakat,  honnan  több vi-
déken  íapofj<itó-nü.í  nevezik.

HALBÖR,  (hal-bőr) ősz.  fn.  Általán  a  halnak
lehúzott  bőre ; különösen  a  szárnyas  czápa  bőre, me-
lyet  némely  famivese'c,  pl.  rámacsinálók,  fasikárlasra
használnak.

IIALCSÍK,  (hal-csík)  ősz.  fn.  1. CSÍK,  (1).
HALCSONT,  (hal-csont)  ősz.  fn.  1)  Általán,  a

halakban  találtató  csontok vagy  vastagabbféle  szál-
kák.  2)  Különösen a  medvefóka  csontja,  melyet  az
aranymivcsek  porrá  zúzva  használnak,  s  fehér hal-
csontnak  neveznek.  3)  A  czetállatok  állkapcsa, me-
lyet  vesszőkre  hasogatnak,  s  ruhaabroncsokul,  füző-
vállakba  stb. alkalmazni szoktak, s  ezt  fekete hal-
csontnak  nevezik.

HALDÉZMA,  (hal-dézma)  1.  HALTIZED.
HALDOBÓKA,  (hal-dobóka)  ősz.  fn.  Hosszú és

vékony  bélfércg,  különösen  mely  némely  halak  belé-
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ben  lakik,  B  fehér  és  porczogós  fonalakból  áll.  (Li-
gula  abdominalis).

HÁLDOGÁL,  (hál-dog-ál)  1. HÁLÁL,  (2).
HALDOK, elvont  törzse  haldoklik  ásónak, de

némely  időkben  a  köznép  nyelvében  önállóan is basz-
náltatik,  ú.  m. haldokni,  haldokolt,  azonban  itt  is  az
l  inkább  nehéz  kiejtés  miatt  tűnik el, s  a  fentebbiek
ezek  helyett  állanak  : haldoklni,  haldokolt.

HALDOKLÁS,  (hal-od-ok-ol-áa)  fn.  tt  haldok-
lót-1,  tb.  —ok.  Szenvedő  állapot,  midőn  az  ember
halálnak  válik,  midőn  végső  halálküzdésben  van.  V.
6.  HALDOKLIK.

HALDOKLIK,  (hal-od-ok-ol-ik)  k.  m.  haldokl-
óit, htn.  —ani.  Vég  von&glásban  szenved,  halállal
küzd.

HALDOKLÓ,  (hal-od-ok-ol-ó)  mn.  tt.  haldok-
ló-t.  Vég  Tonaglásban  szenvedő,  halállal  küzdő.  A
haldokló  bettg  kSrül  imádkomi,  tirm.

HALDOKOL,  (hal-od-ok-ol)  önh. m. haldokol-t;
}.  HALDOKLIK.

HALDÚS,  (hal-dús) ősz.  mn.  Halakkal  bővel-
kedő,  gazdag. Holdtt  Tiita.  Haldtt  év.

HALEBÉD,  (hal-ebéd)  ősz.  ín.  Ebéd,  melynek
főbb  részét  különféle halétek, de  kivált  a  halászlé
teszi.  A  halastók  halebéddel  tartják  vendégeiket.

HALENYV,  (hal-enyv)  ősz.  fn.  Némely halak
hólyagaiból  főzött enyv.  Különösen  azon  enyv, me-
lyet  a viza,  köcsöge és  sőreg  úszó  hólyagából  készí-
tenek  , s  mely  igen  erős  ragasztóul  szolgál.  Készül
ily  enyv  ezen  halak  egyéb  porczogós  és  nyálkás  ré-
szeiből is, melyet szintén vizahóly ágnak  hívnak, s kávé,
bor  stb.  megtisztítására  használnak,  de  ez értékre
nézve  az  előbbinél  alábbvaló.

HALEPE,  (hal-epe)  ősz.  fn.  Epe a  halnak  epe-
hólyagában. V. ö.  EPE.

HALÉTEK,  (hal-étek)  ősz.  fn.  1)  Étekké ké-
szített,  főtt, sült, rántott  hal.  2) Étek, melylyel  a ha-
lakat  táplálják  vagy  horogra,  hálóba, varsába  stb.
csalják.

HALÉTEL, (hal-étel) ősz. fn.  1. HALÉTEK,  1).
HALÉTETÖ, (hal-etető) ősz. fn.  L HALMASZ-

LAG.
HALÉ VŐ,  (hal-evő)  ősz.  mn.  Halakkal  élő,

táplálkozó.  Halevö  tengeri  népek.  Halevö  tengeri  med-
vék, fókák,  etápák.  HalevS  vitt  madarak.

HALEVÖNAP,  (hal-evő-nap) ősz.  fn.  A  római
kát.  egyházban  ám.  böjti  nap,  pl. péntek,  szombat,
különbőztetésttl  a  hútevSnaplól.

HALFARK,  (hal-fark)  Ősz. fn.  A  halnak  farka,
melylyel  részént  evező,  részént  kormány  gyanánt  él,
rész ént magát  védi, s ellenségére csapkod.

HALFAZÉK,  (hal-fazék) ősz.  fn.  Fazék, mely-
ben  halat  főznek.

HALFEJ, (hal-fej)  ősz.  fn.  A  habiak  feje.  Sült,
fStt  halfej.

HALFÉLE,  (hal-féle)  ősz.  mn.  Halak  neméhez
tartozó,  halhoz hasonló;  halnemü, halakból álló. Hal-
féle  vin  állatok.  Halféle  eledel.

HALFOGÁS,  (hal-fogás)  ősz.  fn. Halászás, ha-
lászat  Halfogásra  menni. Balatoni  halfogát.

HALFOGÓ, (hal-fogó)  ősz.  fn. és  mn. Személy,
aki,  vagy  eszköz, amely  halat  fog.

HALGAZDASÁG,  (hal-gazdaság)  ősz.  fn.  A
gazd&szatnak  azon  része  vagy  neme,  mely  arra for-
dít  különös  figyelmet,  mikép  lehessen  a  halas folyók-
ból  és  tavakból  minél  több  hasznot  húzni.

HALHÁT,  (hal-hát)  ősz.  fn.  A  halnak  felső
sertés  vagy  tüskés  része.

HALHATATLAN,  (hal-hat-atlan)  mn. tt  hal-
hatallan-t,  tb.  —ok. Szoros  ért  oly  lényről  mondják,
mely  a  halálnak  nincs  alávetve,  mely  élni  soha  meg
nem  szttn. Halhatatlan  Itten.  Át  ember  lelke  halhatat-
lan.  Szélesb  és  átv.  ért  ami igen  sokáig tart,  fenma-
rad.  Halhatatlan  hírre,  dietStégre  vergődni.  Halhatat-
lan  érdemet  ttereeni.  Régieknél  eléjön  hallatlan  érte-
lemben  is, mai helyesírással  :  hallhatatlan.  Határozó-
ként  ám.  halhatatlanai.

HALHATATLANÍT,  rövidebben  :  halhatlanít,
lásd  ezt

HALHATATLANSÁG,  (hal-hat-atlan-ság)  fn.
tt  halhatatlantág-öt.  1)  Valamely  lénynek  azon  tu-
lajdonsága,  melynél  fogva  nincs  alávetve  a  halálnak,
s  örökké  él.  lAlek  halhataüantága.  2)  Sokáig  tartó,
fenmaradó  név,  hír,  dicsőség.  Jelei  tettek,  áldotaíok
által  halhatatlantágra  jutni.

HALHATATLANUL, (hal-hat-atlan-nl) ih. Soha
meg  nem halva,  örök  életet  élve.

HALHATLAN,  1. HALHATATLAN.
HALHATLANÍT,  HALHATLANIT,  (hal-hat-

[at-]lan-ít)  áth.  m. halhatlantí-ott,  htn.  —m  v. —ani.
Halhatlanná  tesz,  örök  élettel  megajándékoz.  Átv.
ért  sokáig  tartó,  fenmaradó  hírt,  dicsőséget  szerez.
Nagy  tettek  halhaüanitják  ötét.

HALHÉJ,  (hal-héj)  ősz.  fn.  1)  A  hal  bőrét ta-
karó pikkelyek,  máskép: balpénzek, melyeket a sütni,
főzni  való halakról levakarnak.  2) L. HALCSONT 3).

HALHÉJAS,  (hal-héjas)  ősz.  mn.  1)  Pikke-
lyekkel vagy halpénzekkel bevont, behintett  Halhéjat
vfti  állatok.  Halhéjat  konyhatál.  2)  Átv.  ért  halhéj-
hoz  hasonló  pikkelyekkel  czifrazott  Halltéjat  titok,
pánctél.  8)  Halcsontos,  halcsonttal  ellátott  V.  ö.
HALCSONT  8).

HALHÓLYAG,  (hal-hólyag)  ősz. fn.  A  halak
uszóhólyaga,  mely  által  a vízben  könnyen  lebegnek,
midőn  levegővel  teli  szívják,  s melyből  a  levegőt ki-
lökik,  midőn  a  víz  fenekére  szállni  akarnak.

HALHORDÓ,  (hal-hordó)  ősz.  fn.  Hosszúkás
hordó,  melyben a  halkereskedők  és  kufárok  halakat
szállítanak.  Másképen  :  lajt.

HALI,  puszta  Győr megyében; helyr.  Hali-ba,
—bún,  —ból.
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HALICSORSZÁG,  (Halics-orszég)  ősz.  fn.  Éj-
szaki  Magyarországgal  határos  ország,  az ausztriai
birodalom  egyik  alkotó  része.  (Galicin).

HALIKRA,  (hal-ikra)  ősz.  fn.  Ikra,  melyből  a
halak  szaporodnak.  V.  ö.  IKRA.

HALIKRÁS,  (hal-ikrás)  ősz.  fn.  Halikrával  bő-
velkedő, készített, főzött.  Halikrát  vízpartok.  Halik-
rát  leves,  kdpottta.

KÁLIMBA  ,  falu  Veszprém  megyében  ;  helyr.
Halimbd-n,  —rá,  —ról.

HALÍV,  (hal-ív)  1.  KÁLIKRA.
IIALIVADÉK,  (hal-ivadék)  ősz.  fn.  Halikrák-

ból  kikelt  apróságos  baltiak.  Vizek  szélén,  öntésekben
itszkáló  halivadékok.  V.  ö.  IVADÉK.

HALÍVÁS,  (hal-ív&s)  ősz.  fn.  1)  A  halak  nemi
párosodása,  mely  alkalommal némely kisebb  fajú  ha-
lak,  pl.  Balatonban  a  gardák,  több  ezcrenként  öszve-
csoportosulnak.  2)  Midőn  ikráikat  a  vizek  szélein,
öntésekben,  iszapos  helyeken  lerakják,  hogy  a  nap
erőjétől  kikeljenek.  V.  ö.  ÍV1K.

HALLK, HALLKAL, KALLKAN, 1. HALK,
HALKKAL, HALKAN.

HALK,  (1), (eredetileg : hall-k),  mn. tt.  lialk-at.
Csendes,  lassú, mi zajt  nem üt,  mintegy  hallgatag,  s
innen  a  neve  is.  Halk  beszéd.  Halk  léptekkel  menni
valahová.  Halkkal járni,  beszélni,  suttof/ni.  Halkkal
jár, mint  a fenkö  a  kaszán.  (Km.).

HALK, (2),tájdivatosan  ám. liajk;  \. ezt. Adulung
szerént  létezik  a  német  nyelvben  hőiken ige,  ,váj,  ki-
váj'  ,hajkol'  jelentéssel,  s  hóik  a  német  nyelvben  te-
herhordó  hajót,  a  svéd  nyelvben  pedig  nemcsak ezt,
hanem  minden kivájt  fát, teknó't  stb. is jelent.

HALKÁD ,  (hal-kád)  ősz.  fn.  Kád,  melyben  a
piaczon  árult  halakat  tartják.

KALKAL,  1.  HALKKAL.
HALKAN,  (hall-k-an)  ih.  Lassan,  csendesen,

zajt  nem  ütve,  s  mintegy  hallgatva  , hallgatódzva.
Máskép  :  halkkal.  Halkan  beszélj,  ho<jy  meg ne  hull-
juk.  Halkan  lépj,  föl  ne  verd  az  alvókat.

HALKAPÓ,  (hal-kapó)  ősz.  mn.  cs  fn.  Vala-
mely  Iialfogó  eszköz  vagy  állat,  pl.  madár.

HALKERESKÉDÉS,  (hal kereskedés)  ősz.  fn.
Kereskedés,  melyet valaki  halakkal űz.

HALKERESKÉDÖ,  (hal-kercskcdö)  ősz.  fn.
Üzér,  ki  halakkal  kereskedik.  Felső  Duna  mellékén
némctcsen  :  fisér.

HALKKAL,  (hal-k-val)  ih.  Lassan,  csendesen,
zajt  nem ütve ; nem hirtelenkcdvc,  vontatva, késedel-
tnczve.  Palóczosan  ejtve  :  hókvav.

HALKOCSONYA,  (hal-kocsonya)  ősz.  fn.  Ko-
csonyával,  fagylaltan  készített  halétek.

HALKOPOLTYÚ,(hal-kopoltyú)I.KOPOLTYÚ.
KALKOSÁR,  (hal-kosár)  ősz.  fn.  Kosár,  mely-

ben  halat hordanak  vagy  vízbe  merítve  tartogatnak.
HALKUFÁR,  (hal-kufár)  ősz.  fn.  Ki  Lalákkal

kereskedik,  halakut  árul,  haláruló  kofa.  Átv. ért. so-
kat  locsogó,  veszekedő,  nyelves  ember.  Demostthen

dSrgS  nyelvével  stitkotódó  halkufár.  (Kölcsey. Vanitas
vanitatum).

HALL  ,  (han l  v.  han-ol).  Eredetérc  nézre
úgy  látszik,  a  hang  szóval  közös  gyökkel  bír;  t.  i.
ennek  is  tiszta  gyöke  han,  ebből  öl  képzővel  lett
han-ol,  öszvevonva  hanl, s könnyebb  kiejtés  kedve-
ért az n  rokon  szervü  l  betühangra  változva  :  hall.
így  képződtek  a nagyoll = nagyon-ol, nagyon-1, nagy-
oll),  sokall  =  sokan-ol,  sokan-1,  sokall, kevesell  keve-
sen-el,  kevesen-1,  kevesell.  Különben  is  nem  példa
nélküli,  hogy  az  n  betű  Mel  cseréltetik  fel,  mint  :
Nándor  IAndor  ;  gyanánt  gyalánt;  danol  dalol;  ré-
gies  nám, ma :  lám stb.  Ezen  hasonlat  szerént  lett  a
dnn  gyökből  dan-ol,  dan-l, dali,  a  van-ból  van-öl,
van-l,  vall.  A  régi  halotti  beszédben  is  hadlava  úgy
látszik  hanlava,  azaz  hanlá  (==  hallá)  helyett  áll.
Épen  így  hasonult  »  előtt  is  a  gy  d-vé és  n-né,  a  ré-
gieknél  hagynak,  majd  hadnak,  majd  hunnak  szóban,
(például  az  utóbbi  a  Carthausi  névtelen  Legendáji-
ban.  Sz. István-társulat  kiadása  59 ,  73.  lap.) ;  sőt
mai  napság  is  divatosak  :  vágynak  és  vadnak  (Er-
délyben)  és  vannak.  Minden  kétséget eloszlat  a  ,had-
lani'  alakkal  tökéletesen  egyező  :  vadlani,  e helyett:
vallani  (=  vanlani,  mint  e  czikkünk  szerént  :  han-
laui),  pl.  a  Carthausi  névtelen  legendáiban  (mint fön-
tebb)  109.  lapon  olvassuk  :  „De  mikoron  hazugsá-
gának  bínét  (bűnét)  mrgvadlotta  vóna"  stb. .Vadlani'
több  régi  nyelvemlékben  is  cléfordúl  ,vallani'  he-
lyett.  Ennél  keresettebb  azon  elemzés,  mely  szerént
hall  ám.  hal  módjára  nem  szól  (fülel).  Áth. m.  hall-
ott,  litn.  —tini. Értelmére  nézve  ám. a  fülébe  fitödött
hangot  felfogja,  s  erezi.  Nagyot  hallani,  ám.  csak
erős  nagy  hangnak  behatását  érzeni,  azaz  süketnek
lenni.  Nehezen  hallani.  J61,  tisztán  hallani.  Hallani  a
szót,  beszédet,  ágyudurrogást,  puskalövést,  vizek  zugá-
sát.  Jót, roszat,  keveset,  sokat  hallani  valakiről.  Azt
hallottam felöle,  semmi  se  lesz  belőle.  (Ktn.).  Mit  hal-
lok  ?  Sokat  láss,  hallj,  keveset  szólj.  (Km.).  Kihallani
a  szobai  lármát  az  u/ctára.  Behallani  a  kocsizörgést
a  szobába.  FelhaUani  a  szót  a  toronyba.  Lehallani  a
toronyőr  kiáltását.  0/ijat  kiált,  hogy a harmadik  házba
is  elhallani.  Meghallották,  amit  sugdostatok.  Félre
hallottad  szavaimat,  azaz  hibásan , rósz  értelemben.
Hallottad-e  ast  valaha  ?!  Még  ennél  különben sem hal-
lottam.  Úgy  hallom  vagy  hallottam,  hogy  stb.  Hajói
hallottam,  azt  módiad, hogy  stb.  Sohn  sem  hallottam
biz  én.  Hallottam  is, nem is, mi  közöd  hozzá.  V.  ö.
HALLIK.

HALLAM, (han-l-am) fn. tt. haliamat. L.  HANG.
HALLÁROZ,  (hall-a-ár-oz  vagyis  holla !-ár-oz)

önh.  m.  hallároz-tam  ,  —tál,  —ott. Hallát  v.  hollát
kiáltoz.  A  német  nyelvben  páratlanul  áll  holla !  szó,
melyről  ezt mondja  Adclung :  indulatszó  (Zwischen-
wort,  interjectio),  melyet  használunk,  ha  valamely
helyen ,  hol  senkit  sem  látunk  ,  valakit  elészólítunk,
mintha  mondanók  :  nincs  itt  senki ?  Meghökkenés
hangja  is ,  ha  pl.  valaki  véletlenül ^valakibe ütközik
stb.  amidőn  úgy  látszik,  mintha  ,halt!'  helyett  álla-
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na.  A  magyar  hallja f  vagy  hallod t  szóra s  általá-
ban  hall  törzsre nem volna-e szabad  gondolnunk ?

HALLÁS,  (han-l-ás) fn.  tt.  hattát-t,  tb.  —ok.
1)  Azon  külső  benyomásnak  ésnevevése  és  felfoga-
ss, melyet  valamely  hang  a  fülekre  tesz,  midőn  a
fülidegeket  érinti.  A*  ágyú  eltb"  hattátára  futárnak
eredni.  A  tütharang  hallatára  elrémülni.  2)  Jelenti
azon  érzékeket, melyek  a  hangot  felfogják , vagyis
füleket  Jó  hallata  van.  Finom,  tittta  hallat.  V.  ö.
HALL.

HALLÁSTALAN,  (han-1-ás-talan)  mn.  tt  hal-
ld»talan-t,  tb.  —ok.  Kinek  halló  érzékei  elromlottak,
siket; vagy  oly  lény, illat, melynek  halló  érzékei
nincsenek. Haüáitalan  tikelnéma.  Hattáttalan  férgek.
V.  S.  HALL.

HALLÁSTAN,  HALLÁSTUDOMÁNY, (hallás-
tudomány) ősz.  fn.  Tudomány,  mely  megfejti,  mily
hatása  van a  különféle  hangoknak  a  halló  szerekre,
vagyis  mely a  hangok  természetéről,  eredetéről, ha-
tásáról  rendszeresen  értekezik.  (Acnstica).

HALLAT,  (1), (han-l-at)  fn.  tt.  hallat-öt.  Azon
benyomat, melyet  a  hangok  a  halló  érzékekre  tesz-
nek,  vagyis  maga  a  fülekbe  hatott  és belsőleg  észre-
vett  hang.  „Ki  hiszen  mű hallatánknak."  Tatrosi co-
dex.  V.  ö.  HALL.

HALLAT,  (2),  (han-l-at)  miveltető,  m.  hallat-
tam,  —tál, —ott.  Valamit  hallani  enged,  valaminek
hallását  eszközli. Szavát hallatni.  Magát hallatni, azaz
nyilványos  helyen, pl.  színházban  színészi  stb.  élé-
adással  vagy  énekléssel  föllépni.  Magáról  valamit
hallatni,  azt  eszközölni, hogy  mások  valamit  felőle
tudjanak,  szóljanak.

HALLATLAN,  (han-1-atlan)  mn. tt  hallatlan-t,
tb.  —ok.  1)  Mit  senki  nem hall  vagy  hallott,  igen
csendes, lassú.  Hallatlan  hangon  tutogni.  Hallatlan
léptekkel  bebújni  valahová. 2)  Átv.  ért.  igen  meglepő,
váratlan,  rendkívüli.  Hallatlan  etemény.  Hallatlan
vakmerStég,  gonotttág.  V.  ö.  HALL.  Határozóilag
ám. hallatlanul.

HALLATLANUL,  (han-1-atlan-ul) ih.  1) Senki-
től  nem hallva,  lassan, csendesen. Hallatlanul  kinyitni
ét  betárni  át  ajtót.  2)  Átv.  ért  fölötte,  igen  nagyon,
meglepőleg, rendkívül.  Ét  hallatlanul  nagy  ttemte-
lentég.  V.  ö.  HALLIK.

HALLATOS,  (han-l-at ős)  mn. tt  hallatot-1  v.
—át,  tb.  —ok.  Amit jól,  tisztán,  értelmesen  lehet
hallani,  harsányan,  élesen  hangzó.  Hattatot  ttónoklat.
Hallatot  tene.  Köz életben jelent  annyit  is  :  hallat-
szó, ami hallatszik.  V.  ö.  HALLIK.

HALLATOSAN,  (han-1-at-os-an)  ih.  Tiszta,
erős, felfogható,  értelmes hangon.  Hattatotan  bettéld
ttónok.

HALLATSZIK,  (han-1-at-szik)  1. HALLIK.
HALLCSO,  (hali-cső)  ősz.  fn.  Öblös  végű  cső,

melyet  a  nagyobbacskát  hallók vagy  ép  hallásúak is
füleikhez  tartanak,  hogy  a  különben föl  nem fogható
hangokat  meghallják.

HALLÉ,  (hal-lé)  ősz.  fn.  Lé, melyben  halat
főztek;  halbecsinált  Betéttel,  haláttotan  kétttíett,
paprikát  halié.

HALLEVES, (hal-leves)  1. HALLÉ.
HALLGA, (1),  (han-1-og-a) mn. tt  hallgat.  Aki

nem szól, ki  a  hallottakat  tovább  nem  adja,  titok-
tartó , keveset  beszélő,  megtoldva  :  hallgatag.  Ele-
mezve : hattogó,  halloga,  hattga,  mint : nyutogó,  nyv-
toga,  nyutga,  balogé,  baloga,  balga.  V.  ö. HALL.

HALLGA, (2),  indulatszó, s nem egyéb, mint
a  megrövidített  hallgatt!  hallgattatok  l  Értelme  :
csendesen !  lassan ! csitt!

HALLGAT,  (han-1-og-at)  áth.  m.  hattgat-tam,
—tál,  —ott. 1) Bizonyos hangot,  pl.  szót,  zajt, zör-
gést , zúgást, lövést  stb. figyelemmel kísér,  füleibe
vesz.  Éneket,  tenét  hallgatni.  Siónokol,  tanítót  hall-
gatni.  Egyháti  bettédet,  miiét  hallgatni.  Flllhegygyel
hallgatni  a  tutogókat.  Meghallgatni  valakinek  keretét.
Kihallgatni  a panattkodókat,  gyónókat. HaUgatt  nyel-
vem, nem fáj  fejem.  (Km.).  2) Felható  raggal,  vala-
mire  figyelemmel  van, valamit  elfogad,  hajt  reá.  A
jó  tanáéira,  tanítóira  hallgatni.  Időtől  kell  várni,
tanáéitól  hallgatni.  (Km.). StUléire,  akutabbakra  hall-
gatni.  Ö  tenkire  nem hallgat,  hanem maga feje  tterént
otelekirik.  Ha jót  akart*, rám  haügatt.  8)  Hangot
nem ad, nem  szól, csendesen  van.  Hallgat,  mint  a
hal, mint  a  ükét. Siket dittnó  a  butában,  mint  a  tyOt
a  gyomban. (Km.). Hallgat,  mintha néma volna. Hall-
gattatok fiúk !  Gyerek  !  ha nem hallgató,  rostul járt*.
Elhallgatni  a  titkot.  A  nagy  táj  után mind  elhallgat-
tak.  4) Átv.  ért  említést nem tesz  vagy  létezésének
jeleit  nem adja,  nem mozog.  Erről  hallgatnak  a  tör-
ténetek.  Megbukta  után  elhallgatott  a  párt.  V.  ö.
HALL.

HALLGATAG,  (han-1-og-at-ag)  mn. tt  hallga-
tag-ot.  1)  Csendes, nem szóló, nem zajongó.  Hallga-
tag  ember,  ijju.  Magába  tárkotott  hallgatag  vén.  2)
Titkolódzó,  valamit kimondani nem akaró.  Titkot  hall-
gatag  emberre  kell  bitni.  3)  Törv.  ért  ami világosan
ugyan  nincs  kimondva,  de magában,  alattomban  ér-
tetik.  Hallgatag  ttertödét,  megegyetét.  (Tacitus con-
tractus, consensus).  4)  Átv.  ért  mondjak  lelketlen
lényekről  is,  midőn  semmi neszt  nem csinálnak. Hall-
gatag  erdS.  Hallgatag  éj.

HALLGATAGSÁG,  (han-1-og-at-ag-ság) fn.  tt.
hallgatagtág-ot.  Oly  tulajdonsága  valakinek,  melynél
fogva  vagy  igen  keveset,  vagy  épen nem beszél, vagy
titkot  tart;  a  hallottakat  vagy  tudottakat  nem közli.

HALLGATÁS,  (han-1-og-at-ás)  fn.  tt  hallga-
tót-1, tb.  —ok.  J)  Cselekvés,  midőn valamire  füleink-
kel figyelmezfink. Egyháti  bettéd,  ttent  mite  hallga-
tása.  2)  Ellentéte  a beszédnek,  szólásnak,  zajnak;
csend.  Amint  6 ttólani  ketdett,  legott  nagy  hattgatái
lön.  3)  Titoktartás.  Ajánlom  önntk  a  hallgatott.  4)
Törv.  ért  büntetés  neme,  midőn  a  törvényben  meg-
határozott  okok  miatt,  valamely  ügyvédnek  pereket
vinni  megtiltatik.  Hallgatóira  ítélt,  (silentiarius).
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HALLQATKOZIK, (han-1-og-at-koz-ik) k. lásd  :
HALLGATÓDZIK.

HALLGATÓ,  (ban-1-og-at-ó)  nm.  és  fa.  tt  hall-
gató-1.  1)  Ki  valamire  füleivel  figyel.  Tantíátt  hall-
gató  gyermekek.  2)  Ki  valakinek  szavára  hajol,  ki
szót  fogad.  StUltíre  hallgató  gyermek.  Tanítóira  hall-
gató  növendék.  3)  Csendesen  levő,  nem szóló, nem
zajongó  stb.  Vestteg  álló  vittük,  hallgató  embernek
nem  kell  hinni. (Km.).  4)  Személy, ki hallgatva  figyel,
ki  beszédet hallgat.  Érdemet  hallgatóim  l  Kerestlény
hallgatók!  5)  Régiesen  .tartozó'  is.  Hotjánk  hattgató
ország.  Katalin.

HALLGATÓDZIK,  1. HALLGATÓZIK.
HALLGATÓLAG,  (han 1-og-at-ó-lag)  ih.  Nem

szóira,  esendeten;  alattomban,  titkon.  Hallgatólag
viselni  magát  a  gyüléiben.  Valamibe  hallgatólag  bele-
egyexní.

HALLGATÓSÁG,  (ban-l-og at-ó-ság)  fn.  tt.
hallgatóságot.  A  hallgatók  együtt  véve,  az  öszves
hallgatók.

HALLGATÓZÁS,  (han-1-og-at-ó-oz-ás)  fn.  tt.
hallgatótát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  fiil-
hegy gyei, alattomban figyel a mondottakra, melyek nem
hozzá  siólanak,  s egyenesen  nem neki mondatnak.

HALLGATÓZIK,  (han-1-og-at-ó-oz-ik)  k.  m.
hallgatót-tam,  —tál,  —ott.  1)  Mások  beszédét  tit-
kon,  alattomban  kilesi.  Ablak  alatt,  ajtón  kívül  hall-
gatótni.  2)  Szélesb  ért.  fülel,  suttonban  megfeszíti
halló  szereit, hogy valamely  szót, neszt  stb.  halljon.
Hallgatónk  a  lesben  ülő  vadát*.  Hallgatóénak át  éjjeli
örök.  HaUgalótik  a  lopni  késttOS  tolvaj.  Kulcslyukon
hallgatóim.

HALLHATÓ,  (han-1-hat-ó)  mn.  tt.  haUhaíó-l.
Amit  hallani  lehet, minek  hangja  füleinkbe  hat, s
azt  felfogni,  megérteni  képesek  vagyunk.  Hallható
hangon  ttólani  a  gyülekezethez.

HALLHATÓLAG,  (han-1-hat-ó-Iag)  ih.  Erős,
tisita, értelmes  hangon, melyet  hallani,  érteni  lehet
Hallhatólag  kigúnyolni  a* általmenöket.  Hatthatólag
suttogni,  súgni.

HALLIDEG,  (hali-ideg)  ősz.  fn.  Ideg,  mely  a
hallásnak  szerve,  mely  az  illető  agyüregből  jön  ki.
(Nervus  acusticus).

HALLIK,  (han-l-ik  v.  han-g-lik)  k.  m.  hallott.
Csak  az  egyes  száma  harmadik  személyben  használ-
tatik, s  ám.  hallatik, vagyis  a  fülekre  hatása  van.
13ettéde  a* utctára  hallik.  Minden  stó  behallott  a  tto-
bába.  Ebugaíát  nem  hallik  mennyornágba.  (Km.).
Mettte  hallik  a  híre.  Át  ágyulövét  több  mérföldnyíre
elhullik.  Néha annyit  tesz,  mint  : híre van,  mondják,
beszélik.  Úgy hallik, hogy  háború lett. Amint  hallik,
ismét  kötelget  a*  epemirigy.

HALLIK,  1. HÁRLIK.
HALLINT,  (han-1-int)  áth.  m.  hallint-ott,  htn.

—ni  v.  —ám.  Gyönge  neszt  hall, fülhegygyei  hall.
Oly  alkatú,  mint  érint,  ctapint,  emelint  stb.

HALLINTÁS,  (han-I-int-ás)  fn.  tt.  haüintát-t,
tb.  —ok. Ffilhegygyel  hallás.

AKAD.  MÁOT  SZÓTÁB.  H.  KOT.

HALLJÁRAT,  (hali-járat)  ősz.  fn.  A  fülnek
azon  nyílása,  melyen  a  lég  mozgása  tovább  terjedez,
hogy  a  halló  szervekre  hasson.  Külső  hallj árat,  mely
külsőleg  látható  a  fülekben;  beltS  halijáról,  mely  a
fül  belsejében  van.  (Meatus  auditorius).

HALLK,  1.  HALK.

HALLÓ,  (han-l-ó)  mn. és  fn.  tt.  hattó-t.  Aki
valamit  hall. Se  látója,  te  hallója  nem  voltam  a  do-
lognak.  Sokat  halló,  kévéiét  bestélü  ember.

HALLÓ,  helyesebben,  1.  HÁLÓ.

HALLÓCSŐ,  (halló-cső)  ősz.  fn.  Cső  fémből
stb.  mely  a  fülhöz  tartva  a hangot  erősbíti, s  így  a
hallást  könnyíti.

HALLODÉKE?  Göcseji  tájszólás  szerint  ám.
hallod-é  he!

HALLOGAT, HALLOGATÁS, 1. HALOGAT,
HALOGATÁS.

HALLÓRA,  (han-1-ó-ka)  fn.  tt.  hallókat.  Tréfás
nyelven  ám. fül, halló  szerek.  Jó  haüókája  van.  Hútd
meg  a  hallókáját.

HALLOMÁNY,  (han-1-o-many)  fn.  tt.  halló-
mány-t,  tb. —ok. 1)  Azon  tárgy,  amit hallunk.  Stép,
kedvet,  gyönyörű  haüomány.  A  tene  mulattató  halló-
mány. SxtvketerilS  hattomány.  2)  Szájról  szájra  adott
történet,  elbeszélés, mit  egyedül  hallásból  tudunk.
Hattományokból  ötzvetzedelt  történeti  adatok.

HALLOMÁS,  (han-1-om-ás)  fa.  tt.  hallomás-t,
tb.  —ok.  Valaminek  saját  füleinkkel  eredeti  kútfő-
ből  való hallása.  Ezt  hallomásomra mondották.  Hallo-
másból  tudom.

HALLOMÁST,  (han-1-om-ás-i)  mn.  tt.  hallomá-
ti-t, tb.  —ak.  Hallomás  után  tapasztalt  vagy  tapasz-
taló.  Hattomdsi  tanú.

HALLÓTEREM,  (halló-terem)  ősz.  fn.  Terem,
melyben  a  tanulók  vagy  más  hallgatók  az  illető  ta-
nár  eléad&saira  figyelnek.

HALLTÖLCSÉR,  (hali-tölcsér)  1.  HALLCSŐ.
HALM,  1. HALOM.
HALMAG,  (hal-mag)  ősz.  fn.  A  hím  halak

magva,  melylyel  a  nőstények  ikráit  termékenyítik.

HALMÁGY,  falu Erdélyben,  Kőhalom székben  ;
KIS—, falu, NAGY—, mezőváros Zaránd  megyében;
helyr.  Halmágy-on,  —rá,  —ról.

HALMAJ,  falvak  Abaúj  és Heves  megyében  ;
helyr.  Halmaj-on,  —rá, —ról.

HALMÁNY,  (hal-m-ány  v.  hal-om-ány)  fn.  tt.
halmány-t,  tb.  —ói.  Erdőkben  és  sziklás  vidékeken
termő  növény  az  öthimesek  seregéből  és  kétanyások
rendéből, melynek  több  bötyökből  álló ,  s  mintegy
(öszve)halmozott, húsos  és  ehető  gyöke  vagy  gumója
van.  (Bunium).  Egyik  faja  :  getttenye-halmány,  más-
kép  : földi  gesztenye  v. juhástmogyoró.  (B. bulbo  cas-
tanum).

HALMASD,  1. HALMOSD.
HALMASZLAG,  (hal-maszlag)  ősz.  fa.  Etető,

vagyis  hódító  szer  neme,  melyet  a  halászok  vízbe
85
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szórnak, a melytől  a  halak  megbódulva, a  víz  színére
jőnek.

HALMAZ,  (hal-m-az) m. tt  halmca-t,  tb. —ok.
Öazvehalmozott,  rakiara  omlott, dőlt  vagy  tömegbe
szedett,  rakott  tárgyak. Kőhalma*.  Könyvhalma*. Iro-
mányai,  oklevelek  halmata.  Stóhalmat.

HALMAZAT,  (hal-m-az-at) 1. HALMOZAT.
HALMAZTALIGA,  (halmai-taliga)  ősz. fa. Lá-

dával  ellátott  két  kerekfl  taliga,  melyen  romokat,
gizgazt, szemetet, sarat  stb.  öazvehalmozva  hordanak.

HALMERETTYÜ,  (hal-merettytt)  ősz.  fa. Zsák-
alakú , s  nyéllel  ellátott kis  háló, melylyel  a  barká-
ban  levő  halakat  kimeregetik.  Felső  Duna  mentében
németesen  : s*ák.

HALMÉRLEG,  (hal-mérleg) ős*,  fn.  Halászok
mérlege,  melyen  a halakat  mérik.

HALMI,  mezőváros  Ugocaa  megyében;  helyr.
Halnti-ba,  —bon, —ból.

HALMOCSKA,  (hal-m-ocs-ka)  fn.  tt  halmoct-
kát.  Kisded  halom. V.  ö. HALOM.

HALMOS,  (hal-m-os) mn.  tt  holmot-t  v.  —ál,
tb.  —ok. Halmokkal  bővelkedő,  minek  fólszinét  hal-
mok  lepik.  Halmot  vidék.

HALMOSÁN,  (hal-m-os-an)  ih.  Halmos  álla-
potban.

HALMOSD,  falu  Kraszna  megyében;  helyr.
Halmoid-ot,  —rá,  —ról.

HALMOSÍT,  (hal-m-os-ít)  áth. m.  halmotÜ-ott,
htn.  —m  v.  —ont.  1) Halmossá  tesz.  2) L.  HAL-
MOZ.

HALMOZ,  (hal-om-oz,  hal-m-oz) áth. m  halmon-
tam,  —tál, —ott.  1) Eredetileg, bizonyos  téren  hal-
mot  vagy  halmokat emel, hány.  Sírokat  halmozni.  A
régi  kunok  hol  halottaikat  eltemették, egynertmind  hal-
mottók  w.  2)  Földet,  homokot,  köveket, gabonát,  s
más  tárgyakat egymásra, egy  rakásra  hány.  Fölhal-
mosni a* utetai  nemetet, a piáén  ganajt.  8) Átv.  ért
bőségesen,  nagy  mennyiségben  tetéz,  ellát  valamivel
valakit  Jótéteményekkel halmotni felebarátunkat.  Ha
tehetné,  mindent  reáhalmotna.  V.  ö. HALOM.

HALMOZÁS,  (hal-m-oz-ás)  fn.  tt.  hobnotát-t,
tb. —ok. Cselekvés,  melynél  fogva  halmot csinálunk,
halmot  hányunk  vagy  többféle  tárgyakat  rakásra
halmozunk.  V.  ö. HALMOZ.

HALMOZAT,  (hal-m-oz-at)  fn.  tt  halmotal-ot.
Halomba  hányt, rakásra  hordott, egymásra  tetézett
holmi.  Kb'halmotaf,  romhalmotat,  gabonahalmotat.
Többes  számban,  halmotatok  ám.  valamely  térségnek
magasabb  részei,  fölemeltebb  helyei.  Sdkotmetei  hal-
motatok,

HALMOZATSZÉL,  (halmozat-szél) ősz.  fn.  Va-
lamely  vidék  halmozatának, vagyis emeltebb  részének
környéke,  alja.

HALMOZGAT,  (hal-m-oz-gat)  áth.  és  gyakor.
m. halmotgat-tam,  —tál,  —ott.  Rakásra  hányogat,

' egymásra  tetézget, rakosgat  Át  utetai  tarát,  ganajt
fölhalmotgalni.

HALNEMÜ,  (hal-nemű)  őst. mn.  Halak nemé-
hes  tartozó,  halakból  álló  vagy  halakhoz  hasonló.
Halnemü  tn»  állatok.  Halnemií  eledel.

HALÓ,  (hal-ó) régies, halandó helyett; 1.  ezt
HÁLÓ,  (1),  (hal-ó) mn. tt  háló-t.  Ki  az  éjsza-

kát  valahol  alva  tölti.  Me*9n  háló  aratók,  kottátok.
Stábod  ég  alatt  háló  utótok.

HÁLÓ,  (2),  (eredetileg  annyi,  mint  haj-al-ó
vagy  héj  al-ó,  azaz  haj  héj  gyanánt  körülfogó,  meg-
kerítő, betakaró  eszköz ; rokon  vele  a  szanszkrit  M
[takar],  latin  celo, német  Bltile  stb.)  fn.  tt  háló-t.
Jelent  általán  szálakból,  fonalakból  likacsosan öszve-
font  eszközt, melylyel  valamit  bekeríteni,  körfilvonni,
eltakarni  lehet  Különösen  ám.  a  halászoknak  fona-
lakból  kötött  halfogó eszköze,  milyenek  : öregháló  v.
gyalom,  hotttufarku  v.  bokorháló;  kétköt,  vagyis  ki-
sebbféle  gyalom; kaparó,  merítő  háló, kutyogtató;  ol-
lóháló f  htháló,  melyet  radon  eresztenek  le  és  emel-
getnek  fel; pendelyháló  v.  otempely,  ördögháló, koaa-
háló, tták  ttabái*,  ríbaháló  stb.  Amint  veted a pen-
delyhálót,  Agy  fogod  o  kétséget.  (Km.).  SUrti,  mint  a
ribaháU.  (Km.). Hálót  vetni, hálót  hútni.  Hálóba  ke-
rutád  a  halakat,  átv.  ért  valakit  hálóba  terítem,  ám.
ravaszul,  alattomos  módon  hatalomba  ejteni.  Hálót
kötni, foltotni,  teregetni,  ttárogatni.  Hálóba  kerülni.
Hálóból  kibújni.  Hálót  ttakantani.  Sajátnemű  haló-
kat  használnak  a  vadászok, s  madarászok  is,  innen :
vadáttháló,  madardtthdló.  Végre :  ttúnyogháló,  azaz
sttrii, vagyis  apró  lika  hálóféle  szövet, melyen  a  szú-
nyogok  át  nem bújhatnak ; pókháló,  melyet  a  pókok
szőnek.

HÁLÓALAKÚ,  (háló-alakú)  ősz.  mn.  Minek
olyan  alakja  van,  mint  a  hálónak.  Hálóalakú  fejkStS,
lóíakaró.

HÁLÓD AD,  (haj-al-ó-dad)  mn. tt  hálódadot;
L  HÁLÓALAKÚ.

HALÓDIK,  (hal-ód-ik)  1.  HALDOKLIK.
HÁLÓDZIK,  (baj-al-ó-od-oz-ik)  belsz.  m.  hd-

lódt-ott,  htn. —ni  v.  —ani.  A  szemekről  mondják,
midőn  homályosodul  kezdenek, s úgy  látnak,  mintha
háló  volna  elöltök.

HÁLÓFEJKÖTÖ,  (háló-fejkötő)  ősz.  fn.  1)  HA-
lóalaku  fejkötő.  2)  Fejkötő,  melyet  a  nők éjjel  vagy
reggeli  pongyolában  viselnek.

HALOGAT,  (hal-og-at)  áth. és gyakor.  m. haló-
gat-tam,  —tál,  —ott.  Valaminek  teljesítését  folyto-
nosan  későbbre,  továbbra  hagyja.  Napról  napra,  hét-
ről  hétre  halogatja  át  elutatátt.  Halogatni  a  faetótt,
megjobbuláit.

HALOGAT,  (hál-og-at)  őnh.  m.  hálogot-lom,
—tál, —ott. L. HÁLÁL,  (2).

HALOGATÁS,  (hal-og-at-ás) fn. tt  halogalái-t,
tb. —ok. Valamely  teendőnek  későbbre,  ntóbbra ha-
gyása ; késedelmeiés. A  tok  halogatói  után  temmi  tem
lettbelSle.

HALOGATÓ,  (hal-og-at-ó)  mn.  tt  halogató-1.
Aki valamely teendőt későbbre hagyogat, késedelmeso*.
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HALOGY,  falu  Vas  megyében; helyr.  Halágy-
ön, —rá, —ról.

HÁLÓHELY,  (haló-hely)  ősz.  fű.  Hely,  tanya,
szoba, ágy  stb.  hol valaki  hál vagy  hahói  szokott  A
kocsis  hálóhelye át  istálló,  a juhászé  a*  akol. Éten  fo-
gadóban  rost  hálóhely  van.

HÁLÓHUROK,  (háló hurok)  ősz.  fn.  Hurok-
alakban  körűikötött  fonal,  mely  egy  hálószemet
képez.

HÁLÓING,  (háló-ing)  ősz.  fn.  Ing,  melyben
hálni  szoktunk,  melyet éjszakára  veszünk  fel.

HÁLÓKAMRA,  (háló kamra)  ősz.  fn.  Szoros
ért.  kamra,  melyben  hálni  szoktak.  Némely  vidéke-
ken , kivált  a  palóczoknál,  kis  kamra  a  ház  elején,
melyben  a  leányok  hálnak.

HÁLÓKÖNTÖS,  (háló-köntös)  ősz.  fn.  Eredeti-
leg,  pongyola  köntös,  melyet  éjszaka  vesz valaki ma-
gára.  Szélesb  ért.  kényelmes  foszlán,  vagy  melegebb
hosszú  ruha  a  nőknél  és  férfiaknál,  melyet  pongyola
gyanánt  viselnek  a  házban.

HÁLÓKÖPENY  v.  —KÖPÖNYEG,  (háló-kö-
pönyeg)  ősz.  f D. Köpönyeg,  melyet  a  nők  estve  lefek-
vés elö'tt, s reggel felkelés  után  pongyolakép viselnek.

HÁLÓKÖTÖ,  (háló-kötő) ősz.  fn.  Személy, ki
hálókat  készít.

HALOM,  (1),  (hal-om)  fn.  tt.  halm-ot.  Össze-
vonva,  és  régiesen  halm,  hóim,  holmu.  Hasonlók  érte-
lemben  a  szláv  cholm,  latin  collis,  szanszkrit  leül (hal-
moz),  finn  kallis.  1)  Általán,  az  egyenes  földazinen
többé-kevésbé  földomborodó  testtömeg,  pl.  homokha-
lom,  kőhalom,  búzahalom, sirhalom,  ganajhalom,  sár-
halom,  haláthalom,  kunhalmok.  2)  Természet  műkö-
dése  által  alakított  nagyobbféle  földdomborodás  va-
lamely  téren,  síkon,  mely  mindazáltal  kisebb,  hogy-
sem hegynek  lehetne mondani. Telecskai  halmok  Bács-
kában. Sághalom  Győrvármegyében.  3)  Rakásba,  egy-
másra  hányt,  rakott  holmi.  Halomba  hányt  kövek,
téglák.  Halomra  gyűjtött  pénz.  Halomban  áll  a  diny-
nye,  káposzta.  Sok  kicsinbSl  halom  nő.  (Km.).  Számos
magyarországi  helységek  e  szótól  kölcsönözték  ne-
vökct,  mint  Széphalom,  Státhalom  stb.

HALOM,  (2),  puszták  Pest  megyében ;  helyr.
Halom-ba,  —bán, —ból.

HÁLÓPÓZNA, (háló-pózna), ősz. fn.  Rád,  mely-
lyel  a  leshálót,  merítőbálót,  varsát  stb.  emelgetik.
V.  ö. APACSÓ.

HÁLÓRÚD,  (háló-rúd)  1. HÁLÓPÓZNA.
HÁLÓRUHA,  (háló-ruha)  ősz.  fn.  Mindenféle

öltözékek,  melyeket  lefekvés  előtt,  alatt  és  után  szo-
kás  viselni,  milyenek  : hálóköntös ,  hálóköpönyeg,
hálóing  stb.

IIALORV,  (hal-orv)  ősz.  fn.  Személy,  ki  a  tilos
vizekben  halász.  Szélesb  ért.  ki  halat  vagy  hala-
kat  lop.

HÁLÓSAPKA,  HÁLÓSIPKA,  (háló-sapka  v.
sipka)  ősz.  fn.  Házi  sipka,  melyet  ágyban  vagy  esti,
rrggeli  pongyolához szoktak  föltenni.

HÁLÓSÜLY,  (háló-súly)  ősz.  fn.  A  hálók  alsó
szélére  vagy  csúcsára  kötött  ólomdarabok  vagy  kö-
vek,  melyek  a  hálót a  víz  fenekére  lehúzzák.

HÁLÓSÜVEG, (háló-süveg)  1.  HÁLÓSAPKA.
HÁLÓSZEM,  (háló-szem) ősz.  fn.  A  háló  fona-

lai  között  egyegy  nyilas.  A  kis  halak  kibújnak  a há-
lószemen.

HÁLÓSZOBA,  (háló-szoba)  ősz.  fn.  Ágygyal,
éjjeli  szekrénynyel,  s más hozzá  valókkal  ellátott, s
különösen  hálásra  szánt  szoba.

HÁLÓTANYA,  (háló-tanya)  ősz.  fn. Éjjeli  szál-
lás , vagyis  hely, hol valaki  hál vagy  hálni  szokott.

HÁLÓTÁRS,  (háló-társ)  ősz.  fn.  Ki mással  egy
szobában,  teremben  vagy  ugyanazon  ágyban  hál.
Szépítő  kifejezéssel  annyit  is  tesz,  mint  ágyas.

HÁLÓTEREM,  (háló-terem)  ősz.  fn.  Terem,
mely  különösen  hálásra  van  szánva,  elkészítve.

HALOTT,  (hal ott)  fn.  tt.  halott-at.  1)  Megholt
ember.  Halottakra  hivatkozni.  Halottakat  siratni.  Ha-
lőttekért  imádkozni.  Halottakat  feltámasztani.  Halot-
takat  idézni.  Halottak  napja.  Kutya  baja, mint a szen-
tesi  halottnak.  (Km.).  2) Holt  ember teste.  Halott  van
a  háznál. Kivinni,  kikisérni,  elásni  a  halottat.  Fölát-
ni, fölbontani  a  halottat.  A  halottnak  igen  nagy  sza-
ga  van.

HALOTTAK  NAPJA,  azaz  Mindszent  után,
novemb.  másodikára  eső  nap, melyen  a  keresztény
anyaszentegyház  a  megholt  hivek  emlékezetére  inne-
pélyes  szertartása  gyászmisékct  tart.  Máskép  :  halot-
tak  emlékezete.

HALOTTAS,  (hal-ott-aa)  mn.  tt.  haloltas-t  v.
—«í,  tb.  —ak.  1)  Miben  halott  van,  min halottat
tartanak  vagy  visznek.  Halottas  hát.  Úgy illik,  mint
halottas  háthoz  a  hegedű. (Km.).  Halottas  ágy.  Halot-
tas  szekér.  2)  Halotthoz való,  halottat  illető.  Halot-
tas  ruha.  Halottas  ének,  zene,  beszéd,  szónoklat.

IIALOTTBIRÓ,  (halott-biró)  1.  HALOTTVIS-
GÁLÓ.

HALOTTBONTÁS,  (halott bontás)  ősz.  fn.  Se-
bészi  műtétei,  midőn  a  halottat,  hogy  belső részeinek
kórállapotát  lássák, vagy  akármi  más  okból,  fölmet-
szik,  szétbonczolják.

HALOTTCSONT, (halott-csont)  ősz.  fn.  Holt
ember  csontja.  Halott  csontokat kiásni  és  máshová  te-
metni.

HALOTTÉNEK,  (halott ének)  ősz.  fn.  Ének,
melyet  a  halott  fölött  énekelnek,  melylyel  elbucsúz-
tatják,  s  a  temetőbe,  sírba  kísérik.

HALOTTHARANGOZÁS,  (halott-harangozás)
ősz.  fn. Harangozás  a  halottak  végtiszteletére s teme-
tésére.

HALOTTHÁZ,  (halott-ház) ősz.  fn.  Középület
a  temetőkben,  hová a  halottakat,  mielőtt  sirba  ten-
nék ,  néhány  napra  befektetik  és  őrökkel  ellátják,
hogy  azon  esetre,  ha  mint  színholtak  felébrednének,
legott  segítségek  legyen.

85*
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HALOTTI,  (hal-ott-i) mn. tt.  haloUi-t,  tb. —ói.
Halottat illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.  Halotti
mite,  dldotat.  Halotti  pompa,  tinidet.  Halotti  batéd,
ének.  Halotti  ctímerele,  kitéret,  egyuUlet.

HALOTTIAS, (hal-ott-i-as)  mn.  tt  halottiat-t,
tb. —ok.  Olyan, mintha  halott  volna.  Halotticu  ke-
ttükí,  halottiul  lened.  Halottíat  útin.

HALOTTIASSÁG, (hal ott-i-as-sig)  fn.tt.Ao-
lolliat»ág-ot.  Halottias állapot, minősig.

HALOTTIDÉZÉS,  (halott-idézés)  ősz.  m. Ha-
lott vagy  halottak  eléhivása (babonasigból).

HALOTTIDÉZET,  (halott-idézet)  ősz.  fa.  Ba-
bona,  melyről  a  vakhitfiek  azt  tartják,  hogy  képe* a
halottakat  eléhívni  és  a megjelenteket  sírjaikba  visz-
szantasítani.

HALOTTIDÉZŐ, (halott-idéző) ős*,  fa.  Babo-
nás  vakhitfi  vagy  csaló, ki  oly  hatalmat  tulajdonít
maginak,  melynél  fogva  halottakat  eléidézhet,  vagy
a  megjelenteket  visszautasíthatja.

HALOTTING,  (halott-ing) ősz.  fa.  Ing,  melybe
a  halottat  öltöztetik, s melyben  eltemetik.

HALOTTJELENTÖ,  (halott-jelentő)  ősz.  fa.
Személy,  ki  a  halottnak  hírét az  illetőkhöz  elhordja,
s  egyszersmind  temetésre  meghívja  őket  Néhntt  ha-
lálmadár-talk.  is  nevezik.

HALOTTKÉM,  (halott-kém)  Ősz.  fa.  Orvos,  se-
bész  vagy  más  hites  személy, kinek  kötelessége  a
bejelentett  halottat megnézni, s hogy valósággal meg-
holt,  valamint  halálos nyavalyája felől iá, illető helyre
bizonyítványt  adni.

HALOTTKISÉRET,  (halott-kiséret)  ősz.  fa.
Azon  személyek  öszvege,  kik  a  halottat  temetés al-
kalmával  a  nyugalom  helyéig  vagy  bizonyos  távol-
ságra  vég  tiszteletképen  elkísérik.

HALOTTKÍSÉRÖ,  (halott-kísérő)  ősz,  fa.  Ki
temetés  alkalmával  a halottat kiséri.

HALOTTKOCSI,  (halott-kocsi) ősz.  fa.  Kocsi,
melyen  a halottat nyugalomhelyére kiviszik,  máskép:
gydnkocti.

HALOTTKOSZORÚ,  (halott-koszord)  ősz.  fa.
Hegholt  ifjak  és  szüzek  koporsóit  ékesítő  koszord.

HALOTTKÖNYV,  (halott-könyv)  ősz.  fa.  Lel-
készi  hivatalos könyv, melybe  a  halottak neveit, élet-
korát, rangját,  s haláluk  napját  beírják.

HALOTTLAJSTROM,  (halott-lajstrom) ősz.  fa.
A  halottak neveit  elémutató  lajstrom, jegyzék.

HALOTTMISE,  (halott-mise) ősz.  fa.  Engesz-
telő gyászmise,  a  halott  vagy  halottak  lelkeért.

HALOTTNÉVSOR,  (halott-névsor)  ősz.  fa.  1.
HALOTTLAJSTROM.

HALOTTŐR, (halott-őr) ősz.  fa.  Személy,  ki  a
halottas  igyon  fekvő  bolt  mellett  őrködik,  virraszt
Különösen  a  halottházra  felfigyelő  őr.  V.  ő.  HA-
LOTTHÁZ.

HALOTTPÉNZ,  (halott-pénz) ősz.  fa.  A halotti
egyesület  pénztárába fizetett pénz , melyből  az illető
részvényest  köteles  az egyesület eltakaríttatni.

HALOTTPÉNZTAR,  (halott-pénz-tár)  ősz.  fa.
Halotti  egyesület pénztára, melyből az  illető  részvé-
nyeseket  eltemetik.

HALOTTRUHA,  (halott-ruha)  ősz.  fa.  Ruha,
melyben  a  halottat  kiterítik, és koporsóba  téve elte-
metik.

HALOTTSIRATÓ,  (halott-sirató) ősz. fn.  A  ré-
gieknél  pénzen  fogadott  egy  vagy  több  asszony,  kik
a  halottat  siratni  köteleztetek.

HALOTTSZAG,  (halott-szag)  ősz.  fn.  A  holt-
testnek  sajátságos  nehéz szaga,  vagy  hozzá  hasonló
szag.

HALOTTSZÍN,  (halott-szín)  ősz.  fn.  Sápadt,
nín,  milyen  ft  hftlottftk*j.

HALOTTSZINÜ,  (halott-szinfi)  ősz. mn. Kinek
oly  halavány  sápadt  színe van, mint  a halottnak.

HALOTT-TEREM, (halott-terem) ősz. fn. L HA-
LOTTHÁZ.

HALOTT-TETEM, ősz. &.  Halottnak  teteme,
vagyis  csontfa,  váza vagy  hullája.  Ettől  különbözik
és  L HOLTTETEM.

HALOTT-TOK,  ősz.  fn.  Lakoma, melyben  a
halottnak  barátai,  ismerősei, végtisztelet  adói  meg-
vendégeltetnek,  mi  rendesen  a  temetés  után  tör-
ténik.

HALOTTVIRASZTÁS,  (halott-virasztás)  ősz.
fn.  Cselekvés,  midőn  a  halottnak  családja,  barátai,
ismerősei  vagy bérben  fogadott  szegények,  koldusok
az  illető  holttest  körül  vannak  nappal  és  éjjel,  s
imádságokat, szent  énekeket  mondanak.

HALOTTVHiASZTÓ,  (halott-virasztó) ősz.  fa.
Személy, ki  halott  mellett viraszt  V.  ő.  HALOTT-
VIRASZTÁS.

HALOTTVISELŐ,  (halott-viselő)  ősi.  fn.  A
Nádor-codexben  ám. gyászpad, Szent Mihály  lova.

HALOTTVISOÁLÓ,  (halott-visgáló)  ősz.  fn.
Tiszti  személy, orvos, kinek  kötelessége  a  meghol-
tat  szakértelemmel  megvisgálni, s bizonyítványt  ad-
ni , ha  a  meghalálozott valósággal  megholt-e,  hogy
valaki  mint  színhalott el ne temettessék.

HALOTTVIVŐ,  (halott-vivő)  ősz.  fa.  Széles
ért  ki  a halottat  Szent Mihály  lován, dorongon  vagy
szekéren  a  nyugalomhelyre viszi.  Szorosb  ért  tem-
plom  vagy  kórház  szolgái  vagy  bizonyos  fogadott
emberek,  kiknek  kőtelességök  a  helybeli  halottakat
kihordani.

HÁLÓ VADÁSZAT,  (háló-vadászat)  ősz.  fa.
Vadászat  neme, midőn  a  vadakat  sajátságos  készfi-
letü  hálóval kerítik  meg.

HALOVÁNY, (hal-o-vány) mn. lásd : HALA-
VÁNY.

HALOVÁNY8ÁO, (hal-o-vány-ság) fa. L HA-
LAVÁNYSÁG.

HÁLÓVETÉS,  (háló-vetés)  ősz.  fa.  Cselekvés,
midőn  a  halászok  vízbe bocsátják  balóikat, különö-
sen , midőn  az öreghálót, vagyis gyalmot  részenként
leeregetik,  s  vele bizonyos  tért  bekerítenek. Átv. ért
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cselvetés,  mely  által  valaki  ravaszul  hatalmába  akar
mást  ejteni.

HALÓVILLA,  (haló-villa)  ősz.  fn.  Villaforma
kétágú  eszköz  a vadászoknál, melylyel  s  vadászhálót
kifeszítik.

HÁLÓZ,  (haj-al-ó-oz)  áth.  m. halottam,  —tál,
—ott.  1)  Valamit  hálóalakuvá  képez, csinál.  A  le-
ánykák  fejket&cet,  nyári  kettyttket  hálómat,  vagyis
hálóalaku  fejkötőket,  keztyüket  kötnek.  2)  Hálóval
bevon. A  pókok  behatották  át  elhagyott  nobáka.1.  El-
repülés  ellen  behálómi  a fáesányok  ketrectét.  Átv.  ért.
alattomos, ravasz  utón  cselbe  sző,  hatalmába  kerít
valakit.

HÁLÓZÁS,  (haj-al-ó  oz-ás)  fn.  tt.  háUtáe-t,  tb.
—ok.  1)  Női munka,  midőn  valamit hálóalakuvá köt-
nek.  Fejkötöhálófát.  2)  Hálóval  behúzása, bevonása
valaminek.  A  kert- vagy  udvarpalánk  kSrülhálótáta.
V.  ö. HÁLÓZ.

HÁLÓZAT,  (haj-al-ó-oz-at)  fa.  tt.  hálótat-ot.
Mii,  melynek hálóalakja  van.  Lepel,  fátyol  hálótata.
Át  ostlopolmak  mind a  két  gombja  öntött  vala  :  hét
hálótat  ás  egyik  gombon és  hét  hálótat  a  marik  gom-
bon.  (III.  Kir.  7.  17.  Káldi).

HÁLÓZOTT,  (haj-al-ó-oz-ott)  mn.  tt  hálótott-
át. Háló alakúvá  kötött,  csinált,  átlyukgatott.  Háló-
tóit  kendő,  fátyol.

HALPÁSTÉTOM,  (hal-pástótom)  ősz.  fn.  Be-
csinált  hallal  készített  pástétomféle  tésztás  étek.  V.
ö.  PÁSTÉTOM.

HALPATTANTYÚ,  (hal-pattantyű)  öaz.  fn.
A  halnak  dszóhólyaga,  mely  erős  nyomás  alatt  el-
pattan.  V.  ö.  HALHÓLYAG.

HALPÉNZ,  (hal-pénz) ősz.  fn.  lásd:  HALPIK-
KELY.

HALPIACZ,  (hal-piacz)  ősz.  fn.  Piacz,  melyen
halakat  árulnak, halászok  áruhelye.

HALPIKKELY,  (hal-pikkely)  ősz.  fn.  Rétege-
sen  egymáson  fekvő  apró  pénzalaku  héjacskák , me-
lyek  a  halaknak  legtöbb  nemeit  befödik;  máskép  :
halpéns.  V.  ö.  PIKKELY.

HALPUKKANTÓ,  (hal-pukkantó)  ősz.  fn.  1.
HALPATTANTYÚ.

HALRÁCS,  (hal-rács)  ősz.  fn.  Vesszőből  font
vagy  hálóból csinált  kosár, melyben halakat  tartanak
vagy  hordanak.

HALREKESZ,  (hal-rekesz)  ősz.  fn.  Vesszőből
vagy  nádból  font  falak,  melyek a  halas  ereket,  pata-
kokat  elzárják  , s  iSgy  vannak  öszveállítva,  hogy  a
közbe  szorult  halak  ki  ne  mehessenek  belőlök.  Vág-
mellékén  :  vrjétx,  másutt  : vett.

HALSZAG,  (hal-szag) ősz.  fn.  A  halaknak  sa-
játságos ,  s  nem épen  kellemes  szaga,  mely  a  tó ha-
laknál  nehezebb, a  döglötteknél  pedig  majdnem  ki-
állhatatlanul  büdös.

HALSZAGÚ,  (hal-azagű)  ősz.  mn.  Minek  oly
szaga  van,  milyen  a  halé.  Halttagú  vitt  madarak,

tengeri  állatok.  Halstagií  vitek.  A  vidrának  halttagú
ét  halitü  huta  van.

HALSZÁLKA,  (hal-szálka)  ősz.  fii.  Szálka  a
halak  hasában. V.  ö. SZÁLKA.

HALSZÁRNY,  (hal-szárny)  ősz.  fn.  Szálkás
hártyák  a  halak  oldalain, melyek  segedelmével  mo-
zognak,  úsznak.

HALSZATÓCS,  (hal-szatócs)  ősz.  fa.  1.  HAL-
KERESKÉDÖ.

HALSZATÓCSSÁG,  (hal-szatócsság) ősz.  fn. 1.
HALKERESKÉDÉS.

HALSZATYOR,  (hal-szatyor)  ősz. fn.  Szatyor,
melyben  halakat  hordanak. V.  ö.  SZATYOR.

HALSZEDÖ,  (hal-szedő)  ősz.  fn.  1)  Halkufár,
ki  nyerészkedés  végett  a  halászoktól beszedi, bevá-
sárolja  a  halakat.  2)  Eszköz,  pl.  kis  háló,  szák,
melylyel  a  halakat  a  bárkából  vagy  gyalomból  ki-
meregetik.

HALSZIGONY,  (hal szigony) ősz.  fa.  Két  ágú
villaféle  eszköz,  melylyel  különösen  a  balatoni  halá-
szok  élnek,  midőn  vele a  viz  szinén úszkáló nagyobb
halakat  bökdösik.

HALT,  (hal-t)  mn. és  fn.  1. HOLT.
HALTANYA,  (hal-tanya)  ősz. fn.  A  vizekben

azon  hely,  hol a  halak  legörömestebb  tartózkodnak,
milyenek  az  iszapos,  öblös,  mélyebb  és  lassúbb  fo-
lyású  viztájak.

HALTARTÓ,  (hal-tartó)  ősz.  fn.  Bárka,  kád,
hordó  vagy  más  edény,  melyben a  fogott halakat  el-
adás  vagy  használat  idejéig  tartogatni  szokják.

HALTEJ,  (hal-tej)  ősz.  fn.  A  hím halak nem-
zőrészei  körül  levő  tejforma  nedv,  mely tulajdonkép
a  halak  magva.

HALTEKNÖ,  (hal-teknő)  ősz.  fn.  Teknő, mely-
ben  a  halkereskedők,  halkufárok  haláruikat  tartják.

HALTIZED,  (hal-tized) ősz.  fn.  Tized,  melyet
némely  országokban  a  halászattól  fizetni vagy  a  fo-
gott  halakból  adni  kell.

HALTOLVAJ,  (hal-tolvaj)  ősz.  fn.  lásd: HAL-
ORV.

HALTUDOMÁNY,  (hal-tudomány)  ősz.  fa.
Rendszeres  természetrajzi  isineretek  a  halak  nemei-
ről,  fajairól,  tulajdonságairól  stb.

HALUSKA,  (tulajdonképen:  gal-acs-ka v. goly-
ócs-ka,  v. ö.  GÁL,  elvont  gyök)  fn.  tt  haltukat.  Je-
lent  kisebbféle  gombóczot, melyet egy falassal  szájba
lehet  venni.  Ctipegetett  v.  apró  haltuka.  Fölvert  ha-
lutka.  így  nevezik  nchutt  a  csuszát  is.  Máskép,  kü-
lönösen  Tisza  vidékén  :  galuska.  Túrót  halutka  v.
galuska.

HALÜST, (hal-üst)  ősz.  fn.  Üst, azaz  bogrács-
féle  edény, melyben  halat  főznek.

HALV,  (hal-v)  fn.  tt  halo-at. 1. HALVÁNY.
HALVA,  (hal-va)  ih.  Holtan,  életét  vesxtve,

lelkét  kiadva.  Halva felütik.  Halva  vitték  háta  a vc-
rekedétböl.  Félhalva.  V.  ö. HAL,  ige.

HALVACS,  (hal-v-acs)  fn.  tt  halváétól.  Oly
halvanyvegyület,  mely  vegyalkatát  tekintve,  megfe*
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lel  az élecsnek,  t  i.  kevesebb  halványt  tartalmaz,
mint  a  halvag.  Latinos  neve  ehloretwn,  s  német ne-
ve : Chlorür.  (Török  József  tanár).

HALVAG,  (hal-v-ag)  fa.  tt.  halvagot.  Oly  hal-
vaayvegyfilet,  mely  vegyalkatit  tekintve  megfelel
u  elégnek, t  i, több  halványt  tartalmaz,  mint a hal-
vacs. Latinos  neve : cMoridum.

HALVÁM,  (hal-vám) ősz.  fa.  Vám,  melyet  a
halszállításért  vagy  halászatjogért  az  Ulető  hatóság-
nak  vagy  birtokosnak fizetnek.

HALVÁNY,  (hal-v-any)  fa.  tt  halvany-t, tb.
—ok. Egyszerű  vegyelemek  egyike,  melynek közön-
séges  hévmérsékletnél  gőz  alakban  sárgászöld  szine
és átható,  fallasztó szaga  van.  A  szerves  anyagokra
halványító  hatása  van. Innen  a  neve. Latinosán  Chlo-
rum, a  hellén ficoQÓi; szótól, mely  ám.  sárgás  zöld.

HALVÁNY,  L  HALAVÁNY.
HALVÁNYÍT,  (hal-v-ány-ft)  áth. m.  halványít-

ott , htn.  —ni v. —ami.  Halaványnyá  tesz, okozza
hogy  valaki  halavány  legyen.

HALVÁNYKÉK,  (halvány-kék)  ősz.  fa.  Szür-
kébe átmenő kékszín;  különböznek  tőle a világotkék
és  sötétkék.

HALVÁNYKÓR,  (halvány-kór)  ősz.  fa.  Női
nyavalya,  mely  a magedények  bedugulásából  ered, s
különösen  az  arcz  és  többi  test  halavány  színében
mutatkozik.  Melléknévül  vétetvén jelent  az  ily  nya-
valyában  levőt, halványkórost  Halványkór leány.

HALVÁNYODÁS,  (hal-v-ány-od-ás)  fa.  tt.  hal-
vdnyodds-t,  tb.  —ok.  Halvány  színűvé levés,  átvál-
tozás.

HALVÁNYODIK,  (hal-v-ány-od-ik)  k.  m.  hal-
ványod-íam,  —tál, —ott.  Halavány  szint ölt,  hala-
vinynyá  változik  által.  Ijedtében,  betegségben  elhal-
ványodik. V.  ö. HALAVÁNY.

HALVÁNYPIROS,  (halvány-piros)  ősz.  mn.
Lankadt, gyönge  piros;  halavány  fehér  színnel  mér-
sékelt piros.  Ellentéte  :  elevenpiroi,  vüágotpirot.  EtS
előtt halványpiroi  a  kelet  ét  nyűgöt. Halvdnypirot  haj-
nal,  arat.

HALVÁNYSÁG,  (hal-v-ány-ság) fa. tt. halvány
tág-ot.  A  testnek  azon  állapota  vagy  tulajdonsága,
midőn  halavány.  Arc*  halványtága.  Snnek  halvány-
tága.

HALVÁNYSÁRGA,  (halvány-sárga)  ősz.  mn.
Halvány  szín  sárgával  vegyítve;  gyönge,  bágyadt
sárga szín.

HALVÁNYSZÍN,  (halvány-szín)  ősz.  fa.  Ele-
venségét  vesztett  bágyadt  fehérszín,  milyen a  halot-
tak  scine.

HALVÁNYUL,  HALVÁNYUL,  (hal-v-ány-dl)
önh. m. halványúl-t. Halvány  színűvé lesz.

HALVÁNYÚLÁS,  (hal-v-ány-úl-ás)  fa.  tt.  hal-
vdnyúldt-t,  tb. —ok. Halvány  színűvé levés.

HALVÁNYÚLAT,  (hal-v-ány-dl-at) fa. tt  hal-
ványúlaíot.  Halványnyá  lett  állapot,  halványodott

HALVÁNYZÖLD,  (halvány-zöld)  öss.  mn. Bá-
gyadt,  homályos,  ritka  zöld;  különbözik tőle a  világot
és  sötét  haragot  zöld.

HALVÁSÁR,  (hal-vásár)  ősz.  fa.  Vásár,  mely-
ben  halakat  árulnak, vagyis  melynek  fő  iruczikkét
halak  teszik.

HALVÉSZ, (hal-vész) MZ.  fa.  Babérhoz  hasonló
keletindiai  fának  gyümölcse, mely  oly nagy  hódító
erővel  bir, hogy  ha a  halak  elnyelik, a víz  fölszinére
mintegy  élet  nélkül  felvetődnek, hol szabadkézzel  is
meg  lehet  őket  fogni.  (Coccnli  indici).  Érsekújvár
táján : gebula.

HALZSÍR,  (hal-zsír)  ősz.  fa.  Általán,  némely
halnemek  zsírféle  kövérsége.  Különösen a  czet  nevű
vizi  állatok  zsírja.  V.  ö. ZSÍR.

HALZSÍRHORDÓ,  (hal-zsír-hordó)  ősz.  fa.
Hordó,  melybe a  czetnemű  tengeri  állatokból  olvasz-
tott zsírt  öntik  a  tengeri  halászok.

HALZSÍRNEMŰ,  (hal-wír-nemü) ősz. mn.  Hal-
zsírból  álló  vagy  halzsír  tulajdonságaival bíró.  Hal-
utrnemü  bSrkendct.

HALZSÍROS,  (hal-zsíros) *ösz.  mn.  Halzsírral
kent

HALZSÍRTONNA,  (hal-asir-tonna)  ősz.  fa.  L
HALZSÍRHORDÓ.

HÁLY,  puszta  Baranya  megyében;  helyr.
Bály-ba,  —bán,  —bál.

HALYAG,  1. HAJAG,  illetőleg HÓLYAG.
HÁLYOG,  (ho-aly-og, vagyis  héj-ag  v.  haj-ag,

mely  törzsektől  háló,  azaz héj-al-ó,  haj-al-ó  is  szár-
mazik , mindenütt ,takaró'  értelemben;  v. ö.  HÁLÓ,
(2),);  fa.  tt.  hályog-of.  Jelent szembetegséget, midőn
a  szemek  elhomályosodnak,  mintha sfirü  hálóval  hu-
zatnának  be, s  végre egészen  használatlanok lesznek.
Szürke  hályog  (cataracta).  Fekete  hályog  (amaurosis).
Zöld  hályog  (glancoma).  BectSt  hályog  (cataracta  si-
liquata).  Hályog  támad  a  uemén,  Hályogot  levenni,
fWmettteni.  Átv.  ért  vakító  eszköz  vagy  akármily
akadály, mely  miatt valaki  nem látja  vagy észre nem
veszi  azt,  mit  észrevenni  akarna  vagy kellene.  Hályo-
got  vontak nemére. Levettem  a  hályogot  tteméröl.

HÁLYOGCSERESZNYE,  Egerben  s  némely
más  vidéken divatos, hajag-  v.  hólyagcterettnyt  he-
lyett ; 1. ezt.

HALYOGPA  v.  HÁLYOGPA,  (hályog-  v.  há-
lyog- , azaz  hólyag-fa)  ősz.  fa.  A  cserjék  osztályába
tartozó  fa,  melynek  dióhoz  vagy  mogyoróhoz  vagy
makkhoz  hasonló  gyümölcseit  fóldudorodott  hüvely
takarja  (Staphylea);  innen  egyik  faja  köz  nyelven  :
hólyagmogyoró.  (Staphylea  pinnata).

HÁLYOGFÜ,  (hályog-fü)  ös>.  fa.  A  Hegyalján
ám.  kandilla,  kék  kandilla, melynek virága  fejér-kó-
kellő, mint a  hályogos  szem.  (Nigella  damaseena).

HÁLYOGGERELY,  (hályog-gerely)  ősz.  fn.
Szemorvosi  eszköz, melylyel  a  műtéteibe  vett  hályo-
got  felszúrják.
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HÁLYOGMAKK,  (hályog-makk)  ősz.  fn.  Há-
lyogfa  gyümölcse,  v.  ö.  HÁLYOGFA.

HALYOGMEGGY,  1.  HÓLYAGMEGGY.
HÁLYOGMÜTÉT,  (hályog-mü-tét)  ősz.  fn.

Szemorvosi  műtét,  mely  a  szemhályog  gyógyítását
tűzi  ki  czélul.

HÁLYOG03,  (ho-ály-og-os)  mn.  tt.  hályogoa-t
v.  —ál, tb.  —(ik.  Hályoggal  bevont,  hályog  által
megvakított.  Hályogos  szemek,  néhutt  :  bádogos
szemek.

HÁLYOGSZEMÜVEG, (hályog-szem  üveg)  ősz.
fő.  Szemüveg  oly  ember  számára,  kinek  szemhályo-
gát  felszarták.

HÁLYOGSZURÁS,  (hályog-szurás)  ősz.  fn.
Műtétei,  midőn  a  szemorvos  a  szemhályogot  gerely-
lyel  felszurja.

HÁLYOGTÜ,  (bályog-tű)  ősz.  fn.  Szemorvosok
arany  tűje,  melylyel  a  hályogot  ielszurják.

HÁLYOGTÜHOROG,  (hályog-tfi-horog)  ősz.
fn.  Sebészi  eszköz  a  szemhalyog  kivételére.

HAM,  elvont  gyök.  1)  Hangutánzó,  mely  a
gyorsan,  mohón  faló  szájnak  tompa  hangját  fejezi
ki  :  ham !  ham !  2) Jelent  könnyű  mozgást,  könnyű-
ded  gyors  mozgást,  pl.  hamar,  hangya  (= hamgya),
hanctúrozik  szókban.  A  szanszkritban  gam  szintén
mozgást  jelent.  3)  Hamu  (s  homok)  szóban  om-ol,
om-l-ilc  szók  óm gyökével  azonos ; a  nevezett  testek
részei  omlékonyak,  könnyen  szétmenó'k  vagy  szét vá-
lók  lévén;  tehát  az  eredeti  értelem  itt  is  könnyed
mozgás.  4)  A  vegyészeti  műszóknál  előforduló öszve-
tétclckben  jelent  kali-t,  egyébiránt  itt  h  csak  mint
hamu  gyöke  tekintendő'. Más  öszvetételekben  is köny-
nyebb  kiejtés  miatt  hamv  szóból  elesvén  a v, csak
ham  marad,  mint  hamvevö'  (=  hamvvevö),  hamvtder,
hamféreg  stb.

HAM, (ha-am v. hó ám, mintegy  haj-ám  v. béj-am)
fn. tt. hám-öt. Eredetére  nézve egy  a haj, héj, hí, hiú szók-
kal ,  s jelenti  általán  valaminek  haját,kérgét,  hüve-
lyét,  burkát.  Finnül:  hihna.  Különösen  1) Gyümölcs-
nek  héja,  takarója  , bőre; az  ilyekröl  mondani  szok-
tuk , hogy  hámlanak,  pl.  szilva, baraczk,  dió,  inon-
dola  stb.  Ebből  erednek  a  hámlik,  hámoz,  háml  igék
cs  származékaik.  2)  Szíjból,  kenderből, hevederből
stb.  csinált  szerszám,  melybe  a  lovakat,  szamarakat
stb.  befogják,  s  mely  mintegy  haj  vagy  héj  gyanánt
takarja  testeiket.  Elöhám,  vagyis  szügyelő,  mely  a
sziigyct  fekszi  meg;  farhám,  mely a  faron  végig  a
fark  alá  nyúlik; kanctahám  v.  hasló,  hasaló, melylyel
a  vemhes  kancza  hasát  általkötik;  szélhám ,  mely  a
ló  két  oldalát  takarja  ;  izflgyhám,  azaz  clölmm; ken-
derhám.  Fakókerik,  kenderhám, nemet  ember,  szürdol-
mány.  (Km.).  Kicsin  csikó nagy  derestül,  hámot  hútni
tanúi  rettiil.  (Km.).  Hámba fogni  a  lovat.  Hámból
kirúgni.

PIAMAG,  (liam-ag)  fn.  tt.  hamag-ot.  Hamélcg
(Káli),  a  hamanynak  vegyülete  élenynyel.

HAMANY,  (ham-any)  fa.  tt.  hamanyt,  tb.
—ok.  Könnyű  fém  neme,  elemi  test, mely  a  hamu-
nak  egyik  lényeges  alkatrésze,  innen a  magyar  ne-
ve. Latinosán  :  kálium.  Öszvetételekben  elveszti  ás
any  képzőt  :  haméleg,  hamhaloag  stb.

HAMAR,  (1),  (ham-ar)  mn.  mely  egyedül  ra-
gatlan  állapotban  divatozik,  különben  hamari  v.  ré-
giesen  hamaní.  Jelent  frisen,  gyorsan,  legott  sietve
működőt  vagy  történőt.  Hamar  itt, hamar  elme, mely
magát  könnyen  feltalálja.  Hamar  halál. A  király  ha-
ragját  hamar  halál  követi.  (Km.).  Hamar  id'ó. Hamar
munka.  Ritkán  szokott  a  hamar  munka jó  lenni. (Km.).
Hamar  tanácsnak  hamar  bánat  a  vége.  (Km.).  A  ha-
marban  egy  betűje  sincs  a jónak.  (Km.).  Nem  hínak
engem  hamamak.  (Km.).  Hamar ját,  azaz  a  táncz  fri-
sét  ttgorni.  Hamarját  futni,  ám.  versent  futni.  Hamar
mű  hammat  (hamvas)  szokott  lenni.  (Pázmán).  Foko-
zása  :  hamarabb,  leghamarabb ;  tájszólásilag:  hama-
rább  v.  hamarébb.

HAMAR,  (2),  (mint föntebb)  ih. Frisen,  szapo-
rán,  sietve,  késedelem  nélkül.  Ellentéte  :  lassan,
vontatva,  tokára.  Hamar  ketdi,  hamar  unja.  Aki  ke-
veset fűt,  hamar  elkölti.  Két  hamar  senkinek  sem jó;
hamar  hinni,  hamar  ítélni.  (Km.).  Hamar  napján,
(mint:  soha  napján).  Nagy  hamar.  No  csak  hamar  !
Hamar  érb'  gyümölcs.  Elég  hamar,  ha  elég  jól.  (Km.).
Nem  egyhamar  akadni  oly  emberre.  Fokozva  :  hama-
rabb.  Hová  hamarabb  eljSjeíek.  Minél,  (azaz  itt mind-
nél)  v.  mendnél  v.  mendtlil  hamarabb  irj.  „A  más
tanejtvány  hamarabb  eleve  futa  Péternél."  Tatrosi
codez.

Táj szólással  sőt  az  ország  nagy  részében  itt  is :
hamarább  és  hamarébb.  (Pázmáunál  is  eléjön).

HAMARÁN,  (ham-ar-án)  ih.  Hamar  időben,  jó
korán,  nem késve.

HAMARÉBB,  e  helyett  :  hamarabb.  L. HA-
MAR.

HAMARGAT,  (ham-ar-og-at)  áth.  m.  hamar-
gat-íam,  —tál, —ott. Valakit  v.  -mit siettet,  sürget.
Hamargatni  a  napszámosokat,  a  munkát.

HAMARI,  (1),  (ham-ar-i) mn. tt.  hamari-t,  tb.
—dk.  Hamar  történő, gyors,  sebes.  Hamari  munka.

HAMARI, (2), puszta  Szabolcs  megyében; helyr.
Hamari-ba,  —bán, —ból.

HAMAR  IDŐN,  ám.  rövid  időn.
HAMARÍT,  HAMARIT,  (ham ar-ít)  áth.  m.

hamarit-ott,  litn.  —ni  v.  —ont.  Azt  teszi,  hogy  va-
lami  hamar  véghez  menjen,  hamar  megtörténjék,  si-
ettet,  hirtelenít.  Hamartíani  a  gőzhajó, gözkocsi  mene-
telét.

HAMARÍTÁS,  HAMARITÁS, (ham-ar-ít-ás) fn.
tt.  hamarllás-t,  tb.  —ok.  Siettetés.

HAMARÍTOTT,  HAMAR1TOTT,  (ham-ar-ít-
ott)  mn. tt.  hamarítoll-al.  Siettetett,  bizonyos  sebes
mozgásba  tétetett. Hamarltotl  gyorsaság.  Egyarányo-
tan  hamaritott  gyorsaság.  (Motus  uniformiter  acccle-
ratus).
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HAMABJA,  (ham-ar-ja)  régies  fn. tt.  kamatját.
1)  Nyúl  lábának  csuklójában  egy  kig csont, vagy
inas  hús,  melyet némelyek  megesznek, hogy  jó  futók
legyenek.  2)  Gyors  futás,  pályafutás.  Hamarját  fut-
ni,  hamarját  ugrani.  8)  Gyors jövendölés  neme. Ha-
marját  vetíti.  Ugyan  a régieknél  eléfordúl  melléknév
gyanánt is, s  ám. gyors, sebes.  Hamarja  lépi*.

HAMABJÁBAN,  (ham-ar-já-ban) ih.  Futtában,
a  dolog  sebes  folytában,  előkészület  nélkül.  A  leve-
let  hamarjában  megírta.  Hamarjában  el it  ment, meg
itjett.

HAMABJÁN,  (ham-ar-ja-an)  ih.  Danán  túl  né-
hutt  : hamargyán;  lásd  : HAMABJÁBAN,  és HA-
MABÁN.

HAMABKODÁS, (ham-ar-kod-ás) fii. tt  hamar-
kodát-t,  tb. —öt. Túlságos síelés, hirtelenkedés, mely
miatt a  siettetett  dolog  rosral üt ki.  Hamarkoddtban
elfeledni  valamit.

HAMABKODIK,  (ham-ar-kod-ik) k. m. hamar-
leadtam, —tál, —ott. Túlságosan  siet,  hirtelenkedik,
ide-oda  kapkod,  szükséges  meggondolás  nélkül  te-
«zen  valamit  ítéletébea,  határotatában  hamarkodik.
Elhamarkodni  a  dolgot.  Ne  hamarkodjál,  hanem fon-
told  meg jól, mit  tanácto*  tenned.

HAMABKODÓ,  (ham-ar-kod-ó)  mn.  tt  hamar-
Icodó-t.  Hirtelenkedő,  meggondolás,  fontolás  nélkül
cselekvő , túlságosan  siető, szeles,  ide-oda  kapkodó.
Eamarkodó  bíró.  Hamarkodó  ítélet.  Hamarkodó elttá-
nd».  A  hamarkodó  ebnek, vakok a  külykei.  (Km.).

HAMABOL  v.  HAMABOLL,  (ham-ar-oU)  áth.
m.  hamaroütam  v.  hamarlottam,  hamarolltdl  v.  ha-
marlottdl,  hamaroüt  v.  hamarlotí,  htn.  hamaroUni  v.
hamarlani.  Valamit  hamarnak,  idő  előttinek,  korán
valónak  tart.  A*  öt  évet  fiút  kamaraija  itJeolába  adni.
Érét  eUStt  hamarolni  a  tturetet. Hun  évet  ifjúnak  ha-
maróim  o  hátaiiágát.

HAMARSÁG,  (ham-ar-ság)  fh.  tt  hamartág-ot.
Sebesség, gyorsaság, sietség,  Hamartággal  felelni  át
ellenvetésekre.  Nagy  hamartággal  talpra  állítani  a*
Snereget.

HAMABSÁGOS,  (ham-ar-ség-os)  mn.  tt  ha-
martágot-t  v.  —öt, tb.  —a*.  Igen  sebesen működő,
történő, nagyon  siető.  Hamartágot  hajó.  Hamartágot
sikerű  gyógytter.  Hamartágot  hírnök,  futár.

HAMABÚ,  HAMARU, (ham-ar-ú)  mn.  tt.  Aa-
narú-t,  tb.  —k  v.  —ok. Hamar,  ázás  gyorsan,  sebe-
sen  működő, történő,  gyors  tulajdonsággal  bíró. Bégi
szó. Hamará  hammat,  (hamvas),  kétS  kedvet.  (Km.).

HÁMATLAN,  (ha-am-atlan) mn. tt  hámatlan-t,
tb.  —ok.  Altalán, minek hámja  nincs,  pl.  gyümölcs,
melynek  hámját,  vagyis  héját  lehúzták, vagy magától
levált  Hámatlan  dió.  HámaOan  kenyér.  Különösen,
minek  hám nevű szerszáma nincs. Bánátion  ló, etika.
Átv.  ért  korlátlan, zabolátlan,  kirúgó.  Határozóként
ám.  hám  nélkül.

HAMBÁB,  HOMBÁB,  (hom-b-ar,  v.  ő. HÓM
gyök;  törökül  ámbár  v.  amber  v.  anbar;  eléfordúl  a

szláv  nyelvekben  is;  a  persában  anbár  ám. töltött,
és  anbár-den  ige,  ám.  tölteni,  megtölteni);  fa.  tt
hambár-t,  tb.  —ok.  Szélesb  ért.  némely  vidékeken,
padlás vagy  kamara, hol  gabonát  tartanak.  Szorosb
ért  vesszőből  font,  és  sárral betapasztott, vagy  desz-
kákból  csinált  nagy  szekrény,  melybe  a  szemes ga-
bonát  töltik.  Butát  hombár.  Némely  tájékon  : «*u-
tták  v.  matek.

HÁMCSINÁLÓ,  (hám-csináló)  ősz.  fn.  lásd  :
HÁMGYÁBTÓ.

HAMÉLEG,  (ham-éleg)  ősz.  fia.  Hamany  és
élenynyel  vegyült test.  (KoUumoxyd,  vagy  röviden
csak  Káli).

HÁMPA,  (hám-fa)  ősz.  fn.  Karikán  lógó  fa,
melyhez  a  hámistrángot kötik.  A  hátulsó  hámfak  a
felhérczhez  vannak  akasztva, az első  lovakéi pedig  a
rúd  végéhez, s  ezt különösebben  kitafá-a&k  nevezik.

HÁMFÁS,  (hám-fás)  ősz. mn.  Oly  lóról mond-
ják , melynek  hátulsó  csánkjai  kajcsosán  hátra  gör-
bülnek ,  s  midőn  kocsiba  fogva  megy,  a  nimfát  ve-
rik.  Hámfát  ló.

HÁMGYÁBTÓ,  (hám-gyártó)  ősz.  fh.  Szíjgyár-
tó , ki  egyszersmind hámokat  szokott  csinálni.

HAMHALVAG,  (ham-halvag)  ősz. fn.  A  ham-
anynak  halvanynyal  vegyülete.  (Chlorkali).

HAMIBLAG,  (ham-iblag) ősz.  fn.  A  hamany és
iblany  vegyülete.  (Jodkalium).

HAMIS,  (ham-is,  régente  :  hámot  ham-ős,
gyöke  részint  ham,  részint  hóm;  ac  w  képző  nem
más,  mint az  a»,  öt,  ét,  öt  képzők  módosítása;  e
szón  kivül még  a  lapii  [lapos], **•*• [körös]  tájszók-
ban,  és  a  közdivatú  hárít,  valamint  a  dunántúli
kódú  [koldus]  főnevekben  maradt  fenn);  mn. tt  ha-
mit-t  v. —át,  tb.  —dk.  Jelent  eredetileg  1) ham
gyöktől  pajzánt,  csintalant,  ki  friseségével,  élénksé-
gével  mást  pajzánságból  megcsalni  ügyekszik, pl. Ao-
mit  kit  leány;  és oly  dolgot,  ami pajzansigon  alap-
szik,  pl.  hamu  dolgok;  2)  hóm  gyöktől  pedig oly
embert,  ki  valódi  érzelmeit  és  gondolatait  eltakarja,
s  mintegy  homályba  burkolja,  azaz  ravaszt,  tettetőt,
csalfát  3)  Szélesb  ért  igaztalan, törvénytelen, ál,
nem  valódi.  Hornit  keretet,  kereimény.  Hamit  keret-
menynek  kincte  nem  ndU  harmad  örökötre.  (Km.).
Hamis  levél.  Hamit  pént.  Egy  hamit  pént  ttdtat
eméttl.  (Km.).  Hamit  pecsét.  Hamit  tanú,  tanutág.
Hamit  vü.  Leghamitabb  vi*  ön  atttonyok  könyhuUa-
táta.  (Km.).  Hamit  ittenek.  Hornit  hír.  Hamit  ember.
A  hamit  embert elébb  megfogják  a  hamittágban,  mint
a  tánta  ebet  a  lapátban.  (Km.).  Hamit  áru.  Ctak ha-
mit  át  ember,  míg  eleven.  (Km.).  Hamit  a  lelke  it.
Ne  higyj  a leánynak a* ittenadtdnak,  hamit  tette  lelke,
ttSkének  barnának.  (Népd.).  Rokon  vele  hangokban
a  német hámitch, de  értelemben  nem egészen  egyező,
s  eredetére  nézve  sincsenek  vele a  német  nyelvészek
tisztában.  L.  Adelung  s  újabban  Heyse szótárát

HAMISAN,  (ham-is-an)  ih.  Csalfán,  ravaszul,
alattomosan,  tettetve;  igaztalannl,  törvénytelenül.
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Hamisan  nézni, kactingaini  valakire.  Hamisan  esktin-
ni.  Hamisan  ítélni.  V.  ö.  HAMIS.

HAMISESKÜ, (hamis-eskü)  ősz.  fii.  1)  Egkü,
midőn  valaki  olyasmit  állít vagy  tagad  esküvés  ál-
tal,  miről bizonyosan  tudja,  hogy  nem úgy  van.  2)
Midőn  valaki  esküvel  erősített  fogadását  meg  nem
tartja;  máskép  :  esküszegét,  hitszegéi.

HAMISÍT, HAMISÍT,  (ham-is-ít)  áth.  m.  hami-
ttí-ott,  htn. —m  v.  —áru.  Valamit  eredeti  valódisá-
gából  kivetkőztél,  megront, s mégi*  eredeti,  valódi
gyanánt  matatja,  árulja  stb.  Borokat  hamisítani.
Péntt,  levelet,  végrendeletet  hamisítani. Szerződést  meg-
hamisítani.

HAMISÍTÁS, HAMISÍTÁS,  (ham-is-ít-ás)  fn.
tt.  hamisUás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  melynél  fogva
valaki  hamisít,  meghamisít  valamit.  Borok,  pénzek,
oklevelek  hamitüása.  Váltóhamisítás.  V.  ö.  HAMISÍT.

HAMISÍTÓ, HAMISÍTÓ,  (ham-is-ít-ó)  fn.  tt.
hamitító-t.  Személy,  ki  valamit hamisít.  Pénzhamisító.
Levélhamistíó.  V.  ö.  HAMISÍT.

HAMISKODÁS,  (ham-is-kod-ás)  fn.  tt.  hamit-
kodds-t,  tb.  —ok.  1)  Csalfálkodás,  alattomoskodás,
ál  utakon  való  működés.  2)  Pajzánkodás.

HAMISKODIK,  (ham-is-kod-ik)  k.  m.  hamu-
kod-tam,  —tál,  —ott.  Csalfálkodik,  ravaszkodik,  ál
utakon  és  módon  működik;  máshová  czéloz,  mint
külsőleg  mutatja.  Ne  hamisbodjál,  hanem  mondj  iga-
tat.  2)  Pajzánkodik.

HAMISLELRÜ,  (hamis-lclkü)  ősz.  mn.  Lélek-
ben  csalfa,  ravasz,  aki  mást  gondol,  mint  külsőleg
mutatja  magát.

HAMISLELKÜEN,  HAMISLELKÜLEG,  (ha-
mis-lelküen  v.  -lelküleg)  ősz.  ih.  Csalfálkodva, ravasz
módon.

HAMISLELKÜKÖDIK, (hamis-lelküködik)  ősz.
k.  Hamislelkűen  viseli  magát.

HAMISLELKÜSÉG,  (hamis-lelkfiség)  ősz.  fn.
Csalfa,  ravasz  minőség,  midőn  valaki  mást  gondol,
mint  külsőleg  mutat.

HAMISODIK,  (ham-is-od-ik)  k.  m.  hamisod-
lám , —tál, —ott. Hamissá  válik,  hamis  szokásokat
vesz föl.

HAMISOL,  (ham-is-ol)  áth. m.  hamitoltam  v.
hamislottam,  hamisoltál  v.  hamislottál,  hamisait  v. fia-
mis! ott,  htn.  hamisolni  v.  hamislani.  1)  Valamit  ha-
misnak  vall  vagy tart  E  bort  hamiilom, azért  nem is
vettem  meg.  2)  Czáfol,  megczáfol,  hamisnak  lenni
megmutat  Hamisolni,  meghamisolni  a  szónok  ál oka-
it.  3)  Némely régieknél  ám.  hamisít.

HAMISSÁG,  (ham-is-eág)  fn.  tt.  hamisság-öt.
Csalfaság,  álnokság,  tettetés;  lágyabb  értelemben
dévajság,  pajzánság.  Hamisságon  kapni  valakit.  Ha-
misságokat  beszélni.  Mulattató  hamisság.

HAMKÉNEG,  (ham-kéneg)  ősz.  fn.  A  hamany-
nak  kénnel vegyülete.  A  német  nyelvben  :  Sc/twefel
kálium.

AKAD.  HAOT  MÓTÍK  U. KOT.

HÁMKÖTÉL,  (hám-kötél) ősz.  fn.  Hámhoz csa-
tolt,  s  a  vonó  állat  két  oldalát  kerítő  kötelek,  melyek
végeit a  hámfára vetik. Máskép : hamistráng.  Kilépni,
kirúgni  a  hámkStélbSl.  Levetni,  leoldani  a  hámkötelet.
Elszakadt  a  hámkötél.  Az  uríasabb  lószerszámokon
kenderkötél  helyett  ezíjkötél van.

HÁMLIK,  (ho-am-ol-ik)  k.  m.  háml-ott  , htn.
—ani.  Hámjából,  azaz  hajából,  héjából,  kérgéből,
bőréből  kivetkezik.  Hámlik  az  érett  dió,  mondola.
Hámlanak  a fák.  Hámlik  a  kígyó  is,  midőn  lőrét  el-
hányja.  Addig  hanttá  a fát,  míg  hámlik. (Km.). Hám-
lik  a  bab, borsó,  lenese.  V.  ö. HÁM.

HAMLÚG,  (hám-lúg)  ősz.  fn.  Hamagból csi-
nált lúg.

HAMMAS,  tájdivatos  hamvat  helyett; 1.  ezt.

HÁMOL,  (ho-am-ol) áth.  m.  hámol-t.  1)  A  vonó
barmot  hámba fogja.  Hámolni  a  kocsislovakat. 2) Va-
laminek  hámját,  azaz  héját  leveszi,  lemetszi, lehúzza.
Szokottabban  : hámoz.

HÁMOLÁS,  (ho-am-ol-ás)  fn.  tt  hámolás-t,  tb.
—ok.  1)  Cselekvés,  midőn  a  vonó barmot,  pl.  lovat
hámba  fogják.  2)  1.  HÁMOZÁS.

HÁMOLATLAN,  (ho-am-ol-atlan)  mn.  tt.  há-
molatlan-t,  tb.  —ok.  Arai nincs  hámmal  fölszerelve.
ITámolatlan  lovak  az  istállóban,  legelőn.  Határozóké-
pen  ám.  hámolatlanul,  fel  nem  hámolva.

HÁMOR, (1), fn.  tt.  hdmor-t,  tb. —ok. Ugyanaz
a  német  Hammer  szóval,  eredeti  magyarsággal  : koh
vagy kohó.  Vashámor,  rézhámor,  azaz  vaskohó ,  réz-
kohó.  V.  ö.  KOH.

HÁMOR, (2),  falvak  Abaúj  és  Szép és  megyé-
ben;  ALSÓ— , FELSŐ— , mindkettő  Bars  és  Bor-
sod  megyében ; helyr.  Hámor-ba,  —bán, —ból.

HÁMORBIRTOKOS ,  (hámor-birtokos)  ősz.  fn.
Személy,  kinek  hámora van.

IIÁMORKOVÁCS,  (hámor-kovács) ősz. fn.  Ko-
vács , ki  hámorban  dolgozik,  s  a  nyers  vasanyagot
idomítja.

IIÁMORMALOM,  (hámor-malom) ősz.  fn.  Inté-
zet, nagyszerű  műhely,  melyben  a  közönségesebb  ér-
czeket  nagy  kalapácsokkal  idomítják , melyeket  víz
hajtotta  kerekek  hoznak  mozgásba.

HÁMORMESTER,  (hámor-mester)  ősz.  fn.  Első
személy, vagyis  igazgatómester  a  hámorokban és há-
mormalmokban .

HÁMOROS,  (hámor-os)  fn.  tt.  hámoros-t,  tb.
—ok.  1)  Ki  a  hámorban  mint  kovács  működik.  2)
A  hámornak  igazgató  mestere  vagy  birtokosa.

I1AMOS,  (ham-os)  elavult  nm.  mely  helyett  ma
hamis  divatozik.  „Kit  úr  ez  napon  ez  hamos  világ
tömnöczebelől  mente."  (Régi  halotti beszéd).

HÁMOS,  (ho-am-os)  mn.  tt.  Mmo>-t  v.  —át,
tb.  —ok. Oly  lóról  mondják, melyet  hámba,  kocsiba,
szekérbe  fognak;  különböztetésül  a  nyergestől.  Négy
hámos  lovat  és egy nyergest,  (nélmtt  :  paripát)  tart,
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HÁMOZ,  (ho-am-oz) áth. m. hámot-lam,  —tál,
—oü.  1) Valaminek  hámját,  azaz  kérgét,  héját,  hü-
velyét  lefosztja,  lemetszi, leveszi.  Almát,  kürtét,  seü-
vát  hámotni. Kenyeret  hámozni, meghámozni.  2)  A  lo-
vat hámba  fogja;  közönségesebben : hámol.  3)  Átv.
és  tréfás  ért  foszt,  megfoszt  Ugyan  meghámozták  a
szegényt,  azaz  pénzéből, ruhájából  stb.  kifosztották.
V.  ö.  HÁM.

HÁMOZÁS,  (ho-am-oz-ás) fa. tt  hámotd»-l,  tb.
—ok.  Cselekvés,  melynél  fogva  valamit  hámozunk.
Stilva-,  barac*Khámo*ds.  Kenyér-,  getztenyehámozás.
V.  5. HÁMOZ.

HÁMOZATLAN,  (ho-am-oz-atlan)  mn.  tt  ha-
motatían-t,  tb.  —ói.  Minek  hámját,  azaz  héját, ha-
ját, kérgét  stb.  le  nem húzták, le  nem  metszették
stb.  Hámotatlan  gyUmölctöt  enni.  Hámotatlan  kenye-
ret  tenni  <u antalra.  Határozókép  ám.  meg  nem há-
mozva.

HÁMOZATLANUL, (ho-am-oz-atlan-al) ih. Meg
nem  hámozva, héját,  haját,  kérgét  stb. rajta  hagyva.
Hámotaílanul  befűzni  a  tzilvát.  Hámotatlanul  enni  a

kenyeret.
HÁMT,  (hám-t) áth.  1. HANT.
HAMU,  (ham-n  v.  hom-u,  ham gyöktől  köny-

nyed, könnyű testet, vagy olyan  testet  is jelent,  mely-
nek  részei  igen  könnyedén állanak egymáshoz,  vagyis
omlékonyak;  hóm  gyöktől  pedig  inkább  borító,  fe-
dező  értelme  van);  fn.  tt.  hamu-t.  Régiesen  homu,
chomuv.  Por  é»  ehomuv  vagymuk.  (Halotti  besz.).
Jelenti  általán  a  megégett- testnek  pornemfi  részecs-
kéit , különösen  a  növények,  legkülönösben  pedig az
elégett  fanemüek  maradványát.  Hamuvá  égetni  a  ház-
tetőt.  Hamuvá  égett falvak,  várótok.  Hamuval  behin-
teni  fejét.  Hamu  alatt  lappangó  stikra.  Olyan  vén
vagy  fáradt,  hogy  a  hamut i» mamunak mondja.  (Km.).
Költői, s átv.  ért.  megholt  ember  testi  maradványai,
akár  a  régiek  módja  szerént  megégett  állapotban vé-
ve, akár  azért,  mert  a  holt  test  idővel  csakugyan  el-
porlik.  Béke  hamvainak.  Hűlt  hamvait  a  kiSs  temetőbe
takarították.  Áldani  fogom  még  a  hamvát  is.  V.  ö.
HAMV,  PERNYE  és  SZÉK.

HAMUÁGY ,  (hamu-ágy)  ősz.  fn.  Kis  gödör  a
tűzhelyen,  mely  fölé  tüzet  raknak,  s melybe  az  elé-
gett  fa  hamva  bele  hull.

HAMUEGETÖ,  (hamu-égető)  ősz.  fn.  Általán,
ki  a  fát  azért  égeti, hogy  hamut  kapjon  lielöle. Kü-
lönösen  munkás,  ki  az üveghuták  vagy  más olvasztó-
kemenczék  számára  éget hamut

HAMUFÜRDÖ,  (hamu-fürdő)  ősz.  fn.  1)  Ha-
muval  készített  fürdő.  2)  Vegytani  ért.  szitáit  hamu-
val  töltött  vas  edény,  melyet  tűzre  tesznek,  hogy
benne  különféle  czélokra  való  nedveket  forraljanak.

HAMUGÖDÖR,  (hamu-gödör)  ősz.  fn.  Általán
gödör,  melybe  hamut  gyűjtenek.  Különösen gödör  a
tűzhelyen,  mely  fölé  a  tűzet  rakják.

HAMUHODIK, (ham-u-h  od-ik)  k.  m.  hamuhod-
tam,  —tál,  —ott. Hamuvá  leszen ; izzani, égni  meg-
szűnvén,  elporlik.

HAMUHORDÓ,  (hamu-hordó)  ősz.  fn.  Hordó,
melyben  hamut  tartanak,  hogy  valahová  szállítsák.

HAMUHUTYKA,  (hamn-hutyka)  ősz. fn.  Kusz-
kóban  ülő  katuska  ember,  ki  mindig  a  kemencze
mögét  őrzi;  szurdékvitéz.

HAMURA,  (ham-n ka)  fn.  tt.  hamukat.  Hamu-
szinfi  madárfaj.

HAMUKATLAN,  (hamu katlan)  ősz. fn.  Katlan
alja,  hová  az elégett  fának  vagy  más tüzelőnek  ham-
vát  beteszik.

HAMUKENYÉR, (hamu-kenyér)  ősz.  fa.  Meleg
hamu  közé  takart  tésztából  sült  kenyér.

HAMULYUK,  (hamu-lyuk)  ősz.  fa.  1)  Rejtek-
hely  a  konyhán,  vagy  az  épület  más  részében, hová
a  hamut  betöltögetik.  2)  Lyuk  a  tűzhelyen  vagy
kályha,  kemencze  fenekén,  melyen  az  elégett  fa
hamva  lehulladoz.

HAMUPIPÖK,  (hamu-pipők)  ősz.  fn.  Konyhán,
tűzhely  körül  hentergő  alamuszi,  nyámándi  gyerek,
leány, vagy  felnőtt ember, vagy  mocskos,  ronda, ma-
gát hamuval  beszennyező  konyhacseléd. Miskép : ha-
mupüpS,  hamupUpSke,  hamvpepely  v.  pepelyte.

HAMUPOGÁCSA,  (hamu-pogácsa)  ősz.  fa  Me-
leg  hamu alatt  sült  pogácsa.

HAMUS,  (ham-u-os)  mn.  tt.  hamui-t  v.  —át,
tb.  — ok. Hamuval  töltött, bővelkedő, rakott  Hamut
hordó,  gödör,  zsák.  Ettől  különbözik  némileg  a ham-
va,. V.  ö.  HAMVAS.

HAMUSÓ,  (hamu-só)  ősz.  fa.  1. LÚGSÓ.

HAMUSZÍN,  (hamu-szín)  ősz.  fa.  Olyan  sz/u,
milyen  a  hamué  szokott  lenni,  azaz  világos  szürke.

HAMUSZINÜ,  (hamu-szinü)  ősz.  mn.  Világos
szürke  szinü,  milyen  a  hamu.  Hamuszinü  kelme.  Ha-
muszintire festeni  az  ajtókat,  ablakrámákat.

HAMUSZUSZÉK,  (haiuu-sznszék)  ősz.  fa.  Szn-
szék,  vagyis szekrény,  melyben  hamut tartanak. V. ö.
SZUSZÉK.

HAMUSZÜRKE, (hamu-szürke) ősz. mn.  Hamu-
hoz  hasonló  szürkeszinü.  Hamutiürke  guba.

HAMU VEVŐ,  (ha;nu  vevő)  ősz.  fn.  1. HAMV-
VEVŐ.

HAMUZSÍR,  (hamu-zsír)  ősz.  fa.  Hamuból  ki-
főzött  só,  lúgsó,  máskép  :  szalaj,  nalajka.

HAMV,  (ham-v)  fa.  tt  hamv-at.  Eredetileg
ugyanaz  a  hamu  szóval,  s  ragozási  tekintetben  egy
osztályba  való  a  daru  daru,  sta.ru  szarv,  ölü  Síp,
fényű  fenyő  stb.  szókkal.  A  hamv  csak  hangzóval
kezdődő  ragok  előtt  hasznaltatik,  pl.  hamvat,  ham-
vak,  hamvas,  hamvad,  hamvat.  Elvenni  a gyertya ham-
vát.  Se  hire,  se  hamva.  (Km.).  Öszvetételben  a  P-vei
kezdődő  szavak  előtt,  el  is  vetheti  utósó  betűjét  :
hamvvevö  v.  hamvevb',  hamvveder  v. hamveder. Egyéb-
iránt  hamv  szokottabban  átvitt  értelemben  használta-
tik.  A  megholtak  hamvai.  Gyümölcs  hamva,  azon  fi-
nom  kék  pehely,  mely  bizonyos  gyümölcsök  héját
takarja,  milyeuek  a  szilva,  kökény,  feketeszőlő,  s né-
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mely  bogyófajok.  Letörölni  a  szilva  hamvát.  A
hamvai  lemotta  át  eső.

HAMVA,  falu  Gömör  megyében;  helyr. Ham-
va-n,  —rá, —ról.

HAMVAD,  (ham-v-ad)  öuh.  m.  hamvad-tam,
—tál,  —t  v.  —ott. Hamuvá  leszen,  hamura változik
által;  minden  éghető  részei  elégvén,  csak  hamva ma-
rad.  Hamvad  a parázs.  Elhamvad  a  (fiz.

HAMVADÁS,  (ham-v-ad-áa)  fn.  tt.  hamvadds-t,
tb.  —ok. Hamuvá  létei.  Elhamvadd*.

HAMVADÉK,  (l;aia-v-ad-ék)  fn.  tt.  hamvadék-
ot.  Az  elégett  testnek  omlékony,  porféle  maradéka.

HAMVADÉKONY,  (ham vad-ék-ony)  mn.  tt.
hami-adékony-l  v.  —át,  tb.  —ak.  Ami  könnyen ham-
vad,  hamvadásra hajlandó,  hamvadúbnn  levő.  Más-
kép  :  hamvatag.

HAMVADZIK,  (ham-v-ad-z-ik)  k.  m.  hamvadz-
tam,  —tál,  —ott;  htn.  —ni  v.  —ani.  Lásd: HAM-
VAD.

HAMVAS,  (1),  (ham-v-as)  mn. tt  hamvat-t  v.
—át,  tb.  —ak.  1)  Hamuval  behintett,  bemocskolt.
Hamvat  ruha,  hamvai  homlok,  kezek.  2)  Hamuszinü.
Hamvat  tollú  madarak.  Hamvas  kelme.  3)  Finom  ké-
kes  pihével  bevont.  Ham-Jas  szilva,  kökény,  szőlő.  V.
ö.  HAMV.

HAMVAS,  (2), (mint  föntebb)  fn.  tt.  hamcas-t,
tb.  —ok.  1) Lepedő,  melyben  a  hamut  kilo/ni  szok-
ták.  2)  Tiniárok,  tobakok  edénye,  melyben  a  bőrről
a  szűrt levakarjuk.

HAMVASFŰ,  (hamvas-fű)  ősz.  fn.  Vízityúkok
faja  ,  melyiK-k  hamusziuü  tollai  vannak.  (Giillinago
ciuerea).

HAMVASÍT,  HAM VASIT,  (ham-v-as-ít)  áth.
m.  hamvaiít-ott,  htn.  —ni  v.  —ani.  Hamvassá  tesz,
hamuval  bcmocskol,  beszennyez,  liehamvasílani  ke-
zeit,  ruháit.

HAMVASSZEDER,  (hamvas-szeder)  ősz.  fn.
Földi szederraj,  melynek gyümölcsét kékes hamu födi.

IIAMVASSZÜRKE  ,  (hamvas szürke)  ősz. mn.
Hamuaziuhcz  hasonló  szttrkeszinü.  Hamvasszürke
posztó,  fíami-ftsszürke  macska.

HAMV ÁSZT,  (ham-v-asz-t)  áth.  m.  hamvatzt-
ott,  htn. —ni  v.  —ani. Hamuvá éget,  azt  teszi, hogy
hamuvá  váljék,  tűz  által  fülemészt

HAMVASZTÁS,  (ham  v-asz-t-ás)  fn.  tt.  ham-
i-Mztás-t,  tb.  —ok. Hamuvá égetés.

HAMVATAG,  (ham v-at-ag) mű. tt  h'ímva'agot.
L.  HAMVADÉKONY.

HAMVAZ,  (ham-v  az) áth. m. fiamvaz-tam, —tál,
—ott.  Hamural  hint,  behint,  mocskol,  bemocskol.
B(ham>:azni  a tikot,  jeget  utat.  Mtglxímvazni  a  láb-
vizet.  A  híveket  böjt  első  napján  hamvazni.  A  tűzhely
körill  behamvazni  magát.

HAMVAZÁS,  (ham-v-az-ás)  fn.  tt.  hamvatát-t,
tb.  —ok.  Hamuval hintés.

HAMVAZÓSZERDA,  (hamvazószerda)  ősz.  fn.
A  nrgyvennapi  böjt  első  uapja,  húi-hagyó  ke<M utáni

|  szerda,  melyen  a romai  katholika  anyaszentegyház
szertartása  szerént,  réssínt  halandóság,  résiint bűn-
bánás  jelképefii  a híreket  meghamvazzák  ezen mon-
dattal  : emlékettél,  hogy por  vagy,  ét porrá  lészst.

HAMVÉDÉR,  1.  HAMVVÉDÉR.
HAMVFÉREG,  (hamv-farag)  ősz.  fn.  Hamuszi-

nü  apró  féregcsék  a  káposzta e más növények gyönge
levelein,  máskép  :  levélféreg,  levéléit,  korpaféreg,

HAMVVÉDÉR  r.  HAMVÉDÉR,  (hamr-rédér)
ősz.  fn.  Vederalakú  edény,  melybe  a  régiek az elége-
tett  holttestek  maradványait  tették,  és elásták.  Átr.
ért  régi  hamvredret  ábrázoló  faragmány,  szobrász-
mű  a  sírköreken, halottak  emlékein, stb.

HAMVVEVÖ,  (hamv-vevő) ősz.  fn.  Ollóforma,
s  egyik  végén  tokkal ellátott  eszköz,  melylyel a gyer-
tya  hamvát  elcsípik.  Tájszokásilag  :  hamvvévö,  köp-
fant ó,  koppan/yú.

HAMVVEVÖTALP,  (hamr-revö-talp)  ősz.  fn.
Hosszúkás,  keskeny  tálcza,  melyre  a  hamvvevőt te-
szik,  hogy  az  illető  bútorokat  be  ne  szennyezze.

HÁMZÁS ,  (hó am-oz-ás)  fn.  tt  hámzát-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamely  testnek , különösen
gyümölcsnek,  süteménynek  stb.  héját,  kérgét  le-
metszszük.

HÁMZOTT,  (lio-am  oz-ott)  mn.  tt.  hámzott-at.
í  Minek  hámját,  azaz  héját,  baját,  kérgét,  hüvelyét  le-
'  tisztították,  lehúzták.  Hdmtott  gyümölcs,  kenyér.

HAN,  elvont  gyök,  1)  hangutánzó,  melyből
hang,  hangot,  liangtik,  hall  (han-1) stb. erednek.  Meg-
van  a  szanszkrit  kan, kvan,  van,  blian  (mind  ám.
hangzik),  latin  cano, s  l  betű  közbejövetelével,  a hel-
lén  xi«;; w,  latin  clango,  clamor,  német Klang,  angol
clank  stb.  szókban.  2)  Azonos  ham gyökkel  2-ik  ér-

J  telemben,  mivel  tudjuk,  hogy  az  m  más,  mint  ajak-
1  betűk  előtt  n-né  változik.  L.  M betű.  Ezen  változás

alá  esnek  :  hanczúrozik,  han-t,  han-gya,  han-cslk, han-
ság.  Egyébiránt  az  első  értelmében  is  a  gyors moz-
gás,  rezgés  eszméje  rejlik.  V.  ö.  HANG.

l IÁN,  indulatszó, mely  helybehagyást  jelent,  s
néhutt,  nevezetesen Kemenesalján  igenis  helyett hasz-
náltatik.  Azonosnak  látszik  ám  szóval.

HANÁK,  tt  hanák-ot.  1)  S-ékely  tájszó,  s  je-
lent  lágy  hitvány  vásznat  vagy  fonalat.  Eredete  ho-
mályos.  2)  Morvaországnak  Han  folyómelléki  lakosa.

HÁNCS,  (háin-cs)  fn.  tt.  háncs-öt.  Általán  a  fá-
nak  lehántott héja.  Különösen így  nevezik a  növény-
tudományban  a  növények,  illetőleg  fák  kérgének,

|  (külső : étegének)  legbelső  részét,  mely vékony,  fehé-
rés  nedcsövek  öszvegéből  álló  szívós  és  nyulékony

'  szalagokban  lehántható,  (némelyek  szerént  :  tikhéj,
|  németül  Bast,  latinul  liber).  Különbözik ettől  :  szi-
, jáct  v.  sziács  v.  sziáctliéj  (Splint,  alburnum).  Amab-
1  ból  készül  a  kertészeknél  ismeretes hárakötölék, mely
l  a  székelyeknél  :  háncsu.

HANCSÁR,  1. HANDSÁR.
HANCSIK,  (han-csík  ,  vagy  hant  ctík)  ős«.  fn.

Süalagformában  kimetszett  gyepes  föld  ,  azaz  hant,
86*
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melylyel  a  határokat, utakat, nyilasokat  stb. ki szok-
tak  jelölni.  Néhntt  ám.  vakandokturás,  zsombék,
hangyaboly.  Néhutt:  honetSk.  V.  8. HANT.

HANCSIKOL,  (hant-csíkol)  ősz.  áth. m.  han-
cgikol-t.  Hancsikkal  jegyez,  határoz.  Hancsikolni  a
határúéit,  a nyilatokat,  át  utak  mellékét.

HANCSIKOLÁS,  (hant-csíkolás)  ősz.  fn.  Han-
ceikkal jelelés,  határjegyzés.

HÁNCSU,  (ham-cs-u)  fn.  tt  hanctut. Székely
tájszó.  Lehántott  fahéj.  „De  ő azt  megkötte jó  szij-
jas  háncauval  egy  vastag  cserefához."  Székely  nép-
mesék. Kriza J.  gyűjteménye.  V. ö. HÁNCS.

HANCZ,  (ham-ez)  a  háncséi,  hanctot  vagy  kán-
ont*  és  hanctúro*  szók  törzse; ám.  csintalan játszás,
pajkoskodás,  hamiskodás.

HANCZOZ,  (ham-cz-oz)  1. HANCZÚROZ.

HANCZÚ,  (han-cz-ú)  fn.  tt.  hanetút. L.  HAN-
CZÚROZÁS.

HANCZÚROZ,  HANCZÚROZIK,  (han- v. ham-
cz-ú-or-oz[-ik])  k.  m.  hanczúrog-tam,  —tál,  —ott.
Jó  kedvében vagy  pajkosán  hányja  veti  magát, fin-
czároz, ficzkándozik, dévajkodik.  Gyöke  ugyanaz  a
hamar,  hamis  szókéval,  melyekben  az  élénkség, paj-
kosság  fogalma  rejlik. V.  ö. HAM, elv.  gyök.

HANCZÚROZÁS,  (ham-cz-u-or-oz-ás)  fn.  tt
hanctúroxás-t,  tb.  —ok. Finczározás, jó  kedvű vagy
pajkos ficzkándozás.

HANCZÚZ,  (hancz-ú-oz)  1. HANCZÚROZ.

HANDA,  (han-da  v.  ham-da) az  alábbi  handa-
banda  iker  szónak  egyik  tagja,  s handátt,  handari-
kát  szók  törzsöké.  Jelentése  mindenütt  hamarság,
gyorsasig, hadarás, úgy hogy  nemcsak gyökben, ha-
nem  az  ikeritésben  és  értelemben is  egyezik  hadár-
badar  igével,  pl.  handdtz  származékban.  V.  ö. HAM,
elvont gyök.

HANDABANDA,  (banda-banda)  iker.  fn.  tt
handabanddt.  Szóbeli  hetvenkedés,  hinyivetiség; ga-
rázda  hánykolódás, valódi bátorság  nélkül  szájvitéz-
ség ;  daczoskodó  ellenszegülés,  állhatatosság  nélkül.
Gyöke  nem annyira  a  hangutánzó han, azaz szó,  ki-
áltás,  mint  inkább  Mm, azaz  élénkség, hamarság.  V.
ö.  HANDA.

HANDABANDÁL,  (handa-bandál)  ikerített
önh.  m. handabandál-l.  L.  HANDABANDÁZ.

HANDABANDÁZ,  (banda-bandáz)  iker. önh.
m.  handabandát-lam,  —tál,  —ott.  Hetvenkedik,
hányja  veti  magát,  erélytelenül  daczoskodik  vagy
garázdálkodik;  szájjal  nagy  zajt  üt,  tettel  keveset
végez.

HANDABANDÁZÁS,  (handa-bandázás)  ikerí-
tett  igenév; tt.  handabanddtdt-t,  tb.  —ok.  Hetven-
kedés ; szájas  hösködés.

HANDARIKAZ,  (ham-da-ri-ka-az)  önh. m.  han-
darikdt-tam,  —tál, —ott.  Ide oda hánykolódik, for-
golódik, hányja  veti magát.  Rokon a handríkál  igével.

HANDARIKÁZÁS,  (ham-da-ri-ka-az-ás)  fn.  tt
handarikáfds-t,  tb.  —ok.  Ide-oda  hánykolódás vagy
forgolódás.

HANDÁSZ,  (hara-da-ász) áth. m.  handán-tam,
—tál,  —ott. A  székelyeknél  ám.  hány vet, hadonáz.
(Kriza  J.). Továbbá  a  beszédet  elhabarja  vagy  elha-
darja.  Gyöke nem a  hang  szóéval  közös Aon, hanem
a  hadarást  jelentő  ham, V.  ö. HANDA.

HANDÁSZÁ8,  (ham-da-ász-ás)  fn.  tb  handá-
ttái-t,  tb.  —ok.  Hadonázás.  A  beszéd  elhadarása.

HANDÁZ,  (ham-da-az) 1. HANDÁSZ.

H ANDOK A,  (han-d-ó-ka,  talán:  had-ó-ka,
asaz  hadaróka)  fn.  tt  handókát. Túrós  étek  neme.

HANDRA,  (ham-d-or-a  vagy  hány-t-or-a,  v.  ő.
HÁNYTORI);  1) Handrál,  handríkál  és  handankát
szók  törzse.  2)  Ám.  czandra  v.  czondra, L ezeket

HANDRÁL,  (bam-d-or-a-al)  1.  HANDRÍKÁL.

HANDRÍKÁL,  (ham-da-ri-ka-al)  önh. m.  hand-
rikált.  A  székelyeknél ám. hevesen veszekszik.  (Kriza
J.).  V.  ö.  HANDARIKAZ.

HANDSÁR,  (törökUl  khandter  v.  handter)  fn.
tt  hand»ár-t,  tb.  —ok.  Gyilokforma  kés,  melyeta
törökök  övökben  viselnek,  dákos.  Máskép  :  hanctár.

HANDSÁROS,  (handsár-os)  mn. tt  handtárot-t
v.  —át, tb.  —ak. Handsárral ellátott,  felfegyverzett.
Handtdros  bot.  Handeárot  haramia.

HANDSÉK,  (han-ds-ék v. öszvetétel: hant-csík)
ősz.  fn.  tt.  handték-ot.  Eredetére  nézve  vagy  han
gyöktől  származik,  mely  vizenyős  gyepföldet  jelent;
vagy  azonos  hancsik  szóval.  Balaton  vidékén  ám.
zsombék.  V.  ö. ZSOMBÉK.

HANDSÉKOS,  (hant-csík-os)  mn.  tt.  handté-
kos-t  v.  —át, tb.  —ak. Amin vagy  miben handsé-
kok  vannak, zsombékos.  Handiikos  tó, rét, me*5.

HANEHA,  tissavidéki  tájszólás,  hanemha  he-
lyett

HANEM,  (ha-nem) ősz. kötszó. Igazító,  helyes-
lő ,  intő,  parancsló  értelemmel  bír,  s  mindig  azon
mondatot  vezérli, melyet  az  előbbivel  öravekSt, mi-
ért  a  beszéd  vagy  kb'rmondat  elején  nincsen helye,
pl.  Magyarorttág  utói  ugyan  nem  igen jók, hanem
borai finomak.  Nem irt, hanem  novai  isent.  Ne  be-
szélj,  hanem láu  dolgodhoz.  Menj  ti, hanem  megha-
gyom,  hogy  holnap hóim Ügy.  Az  adott  példákból  lát-
ható , hogy  de  kötssóval  felcserélhető,  pL  JV«m  élek
fényeién,  hanem (de) nyugalmatan.  Ehetel  énen  étel-
ből,  hanem (de)  gyomrodat  meg  ne  terheld.  Tájdivato-
san  a  székelyeknél  fanem  is.  Midőn  a  hanem  nem,
öszvetett  hanem két  külön  szó, egészen  más  értelem-
mel bír, s részei egymástól elszakaszthatók, a hangsúly
a  ,nem' szón  feküvén, pl. Ha ott  nem voltál, műtéf  ad-
hattt  tamuágot  a dologról t  Ha nem íru,  én «M»  irole
stb. Ha nem mondod M, tudom. Ha nem jött, nm bánom.

HAN£MCSAK,(ha-nem-csak) ősz. ksz. Értelme:
kivévéu,  egyedül  azon esetben.  Valaki  tltiagyanilja
S  f  ekeégét,  hantmctak pardmatágért  ét  egyebet  vtendt
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az  belendeskedik.  (Müncheni  cod.).  Szokottabban  :
hanemha.

HANEMHA, (ha-nem-ha) ősz. ksz.  Kivéve,  egye-
dül  azon  esetben,  ha.  Rendesen az utómondatban van
helye,  de a  régiek  a  közmondat elején  is  használták,
t. i.  latinosán.  Hanemha megfordolandotok  ét  kendétek
miként  apródok,  nem  mehettek be  mennyeJ-nek  országá-
ba.  (Müncli.  cod.).  Nem  tegtíhetek  rajtad,  hanemha
magad  is  iparkodol.  Meg nem menekszllnk, hanemha it-
ten  segít  rajtunk.  Midőn  a  hanem  és  ha  külön  szókul
vétetnek,  értelmük  : de ha, pl.  Most  nem kapsz  sem-
mit  , hanem  ha  (de  ha) jól  viseled  magad,  szép  ruhát
veszek.

HANG,  (han-g  v.  han-og,  1. IIAN gyök)  fn.  tt
hang-öt.  1)  Általán,  a  légnek  rezgő  mozgása,  meny-
nyire  ez a  halló  érzékekre  hat,  s  melynek számtalan
árnyéklatai  vannak ,  mint  :  dörgő ,  zörgö ,  csörgő,
csattanó,  pattanó ,  zúgó , harsogó,  fiityölő,  hortyogó,
robogó,  Topogó,  morgó stb.  hangok.  Németül  Schnll.
Ezen  általános  értelemben  elfogadható  volna  a  né-
melyek  által  ajánlott  haliam  szó.  Innen  háttámlán
annyi  volna,  mint Schallehre,  acustica;  z'óngetan  Ton-
lekre;  hangzótan  (szóhangtan,  lásd  itt  alább)  Laut-
lehre,  végre  hangtan  valamennyit magában  foglalná.
2)  Különösebben azon  mozgása  a  légnek  , mely  né-
mely  rezgő  testekből  ered,  melyek  tudniillik  ütés
vagy  más  illetés  által  könnyen ,  egy  ideig  tartó , s
lassan-lassan  elmúló mozgással  rezgenek,  s a  fülekre
némi  kellemmel  hatnak, pl.  erezek, harangok,  trombi-
ták  hangja.  A  jól  kiégett  tégla  hangja.  Czimbalom,
liárfa,  hegedű, síp,  kürt  hangja.  Hangot  adni.  Csengő,
pengd  hangok.  Sarkantyú  hangja.  Zenei  szereknél
máskép  : szó,  trombi/aszó,  htgediitió,  sípszó,  3)  Alla-
tok  szava,  szózata,  melynél  fogva  légcsőik  által  re-
zegtetik  a  léget,  s  maga  ezen  rezegés.  Emberi  hang.
Madár  hangja  (madárszó).  Orozlán , fülmile  hangja.
Vastag,  erőt,  gyönge,  tompa,  élet  hang.  Reszkető,  re-
kedt  hangon  bettélni.  JVi/erí,  durva  hangon  szólítani
valakit.  Hangjáról  ismerni  valakit.  Különösen  az em-
beri  szónak  azon  tulajdonsága, melynél  fogva  énekre
alkalmas.  Tiszta  , finom  , gyöngéd,  hullámzó,  rezegő,
harsogó  erezet  huny.  Magot,  mély  hang.  (Stimmc).  4)
Az  emberi  nyelvben a  szók  legutolsó  egy  vagy  több
eleme,  pl.  e  szóban :  igaz  az  t,  <j,  a, z  mint  külön
elemek;  máskép  :  szóhang,  vagy  szabatosabban  : be-
tíihang,  t.  i.  a  betűknek  megfelelő  hang;  né-
metül  :  Lant.  Megkülönböztetés  vcgett  (a  többi  hang
szótól)  némelyek  igen  czélszerücn  ajánlúk  a  hangzó
szót,  s  ettől  származnék  öszvetétel által:  1) önhangzó
v.  magánhangzó,  (a  föntebb!  példában  >  és  a),  2)
mássalhangzó  (g  (a  t).  5)  Bizonyos  határozott emberi
vagy  hangszeri  hang,  melyet  más  hanggal  magas-
ságra  vagy  mélységre  és  rezgése  idejére  nézve  öszve
lehet  hasonlítani,  s  más bangóktól  megkülönböztetni,
zenei  hang.  Egész  vagy  félhang.  Alaphang.  Kemény
hang,  lágy  hang.  C,  d,  e, /stb.  zenei  hangok; ez
másképen  :  zaigt  vnrry  cfinQe  (Tónus);  é«  az  egyéni
zoi ' i,  v;i;:yi-i  i-pyi-s  rml'rri  éi'oklö  é*  egyes  hatig-

szeri  zengek  folytonos  öszveköttetése  : nótát.  (Stím-
me, énekszózat,  trombitaszózat,  hegedüszózat  stb.).

HANGA,  (1),  (han-ga,  ugyanazon  han  szótól,
mely  laposat jelent,  s  melytől  hantág  is  származik ;
németül  is  Heide  v.  Heidekraut a  neve);  fn. tt  han-
gát.  Számos  fajokra  oszló  növénynemzetség  neve, a
nyolczhfmesek  és  egy  anyasok  seregéből.  Csinos  és
gyakran  különös  virágainál  fogva,  melyek  szintén
többféle  alakúak  és  szinttek,  köz  kedvességü  cserje-
féle  növény.  (Erica).  A  füvészek  mintegy  400  fa-
jait  ösmerik.  Nálunk kitünőbb  fajai  Diószegi szerént:
repcsén  hanga,  (E. vulgáris),  köz nyelven  :  hangafa,
téli  zSld,  vad  cziprut,  répáén;  továbbá  :  hamvat
hanga  (E. cinerea,  mások  szerént  :  E.  humilis  v. mu-
tabilis) ;  gombos  h.  (E. tetraliz);  kesely  h.  (E.  medi-
terranea;  cseplesz  h.  (E.  herbacea)  stb.

HANGA,  (2),  (han-g-a)  fn.  1. ZENE.

HANGABARACZK,  (hanga-baraczk)  ősz.  fn.
1.  HANGAMONDOLA.

HANGABOKOR,  (hanga-bokor)  ősz.  fn. lásd  :
HANGAFA.

HANGÁCS,  falu  Borsod  és  Puszta  Pest megyé-
ben;  helyr.  Hangáct-on,  —rá, —ról.

HANGADÁS,  (hang-adás)  ősz.  fű.  Zenész!  ért.
cselekvés,  midőn valaki  elkezdi  az  éneket,  vagy  erre
valamely  alap-  avagy  kezdő  hang  által jelt  ad, vagy
pedig  a  hangszert  hangoztatni  kezdi.  Átv.  ért  midőn
valaki  köz  tanácskozásnak  iráuyt  ad,  s  azt  teszi,
hogy  ő szerénte  beszéljenek  vagy  működjenek.

HANGADÓ,  (hang-adó) ősz.  fn.  és  mn.  Aki  a
zene  vagy  énekkezdésre  akár  maga  hangjával,  akár
valamely  hangszer  által jelt  ad. Átv.  ért.  aki  vala-
mely  tanácskozásnak  vagy  működésnek  irányt  ad.

HANGAFA,  (hanga-fa) ősz.  fn.  Sovány, kopár
mezőkön  tenyésző  cserje  a  hangák  neméből,  kisded,
keskeny,  elevenzöld,  s  nyilalakú  levelekkel,  melyek
az  ágat  egészen  befödik,  s  testszinű  vagy  fehér  vi-
rágai  vannak,  máskép :  téli  zöld, vad cziprut,  repcsén.
(Erica  vulgáris).  Fának  nevezik,  mivel  külsejére
nézve  kisded  bokorhoz,  cserjéhez  hasonlít.

IIANGAFÜ,  (hanga-fü)  ősz.  fn.  Vad  mustár
faja,  sokszögű,  bötykös  beczőkkel,  máskép  :  veteti
repcte.  (Sinapis  arvensis).

HANGAMONDOLA,  (hanga-mondola)  ősz.  fn.
Törpefaj u  mondolafa  és  ennek  gyümölcse;  máskép  :
hangabaraczk.  (Amygdalus  nana).

HANGARÁNY,  (hang-arány)  1.  HANGIDOM.
Különbözik  :  hangvitzony.

HANGÁRNYALAT,  (hang-árnyalat)  ősz.  fn.
Átvitt  éri.  a  zenei  vagy  szónoki  hanghordozásnak
gyöngébb  fokozata,  mérséklése.  Általában  annyi  is,
mint  hanglejtés.

HANGASEPRÜ,  (hanga-seprű)  ősz.  fn.  Hanga
nevű  cserjének  sűrű  leveles  száraiból  kötött  seprű.

HANGÁSZ,  (Jun-g-As*)  fn.  tt.  hangdtt-t,  tb.
—ok.  1. ZENÉSZ.
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HANGÁSZAT,  (han-g-áaz-at)  fn. tt  hangáttat-
ot.  L.  ZENÉSZÉT.

HANGÁSZATI,  (han-g-ász-at-i)  lásd  :  ZENÉ-
SZETL

HANGBOLTOZAT,  (hang-boltozat)  ősz.  fa.
Kúp-  v.  csűrök metszési  (sectio  conica)  vonal szerént
húzott  boltozat, mely  egy  másik  hasonló szabása bol-
tozattal  általellenben  áll, s  midőn  az  egyiknek  gó-
czába  ütődik  valamely  hang,  ez  ismét  visszaűtődik  a
másik  góczába úgy, hogy  a  hangok  őzen  pontokon
egyedül  vegy  kitűnően  hallhatók.

HANGCSALÁD,  (hang-család)  1.  HANGNEM.
HANGEGYEN,  (hang-egyén)  ősz.  fa.  Több

hangfokozatoknak  és hangszerek  zcngéinek  oly  egye-
sülése , s  egymáshoz  való  viszonya,  mely  szerént  va-
lamely  egészet, a  fülekre  kellemesen  ható  folytonos
hangzatokat  képeznek;  máskép  :  ötzhangiat  (Con-
centus, harmónia).  Ellentéte  : türhangtat  (Disharmo-
nie).  V.  ö. HANGZAT.

HANGEGYEZÉS, HANGEGYEZMÉNY, (hang-
egyezés  T. -egyezmény)  ősz.  fa.  1.  HANGEGYEN.

HANGEJTÉS,  (hang-ejtés)  ősz.  fa.  A  szóhang
rezegtetésének bizonyos meghatározott  módja  és mér-
téke,  vagyis  a  beszédbeli  hangnak,  mennyiben a lég-
csőn  kijő, sajátságos  módosítása.  Tinta,  eredeti,  ide-
gen  hangejlét.  Mayyarot,  németet, francziát,  isidót
hangejtét.  Vontató,  látni,  tzapora,  sebet  hangejtés.

HANGFENÉK, (hang-fenék)  ősz.  fa. A hegedű-,
lant-  és zongoraféle  hangszerek alsó alapja , mely  a
hurok  hangjait  visszarezegteti.

HANGHARMAD,  (hang-harmad)  ősz.  fa.  Zené-
szek  nyelvén  ám. harmadik  hangfok  az  elsőtől  (alap-
hangtól)  számítva.  (Tertia).  Elég  csak  :  harmad.

HANGHORDOZÁS,  (hang-hordozás)  ősz.  fa.
Az  emberi  hangnak  erősebb  vagy  gyöngébb  módosí-
tása  az  éneklésben,  szónoklatban.  Érthetjük  általá-
ban  a  zenéről is.  V.  ö.  HANGLEJTÉS.

HANGHULLÁMZÁS,  (hang-hullámzás)  ősz.
fa.  A  zenei  huzamos  hangnak  mintegy hullámszerű
módosítása.  Leginkább  kitüntethető az  emberi  ének-
ben  és  a  hegedű  nemű  hangszereken.

HANGICSA,  (han-g-i-csa)  elvont  törzsök ,  s je-
lenti  az  apróbb  madarak  gyöngédebb  énekét.  Egyéb-
iránt  mint önálló  főnév  is  használható.

HANGICSÁL,  (han-g-i-csa-al)  önh.  m.  hangi-
csál-t.  Apróbbféle  madarakról  mondjuk, mid':n  éne-
kehiek.  Az  énekel  igének  gyöngédebb,  s  kedvesebb
módosítása.  IJangictáló  tengelieték,  étitek, pactirták.

HANGICSÁLÁS,  (han-g-i-csa-al-ás)  fa.  tt. han-
gié t alá t-t,  tb.  —ok. Kis madarak  énekelgetése.

HANGIDOM,  (hang-idom)  ősz.  fa.  1)  A  be-
széddé  alakított  szóknak  határozott  hangmértéke,
Sszhangzása.  (Numerus).  2)  A  versesetekben  és ze-
nében  a  hossza  és  rövid, továbbá  súlyos  és  súlytalan
sió tagok,  és zöngék bizonyos aránya s viszonya, mely-
ben  egymással  öszvefüggenek,  s  egészet  képeznek.
(R  hythtnns).  Különbözik  =  liatiglUeny.  L.  ÜTENY.
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HANGJÁRAT,  (hang-járat)  1.  HANQMENE-
TEL.

HANGJEGY,  (hang-jegy)  ősz.  fa.  Zenészeiben
azon  jegyek,  melyek  a  hangok  különféle  fokozatát,
s  időmértékét,  továbbá  a  kezdetet,  szüneteket, az
erősebb  vagy  gyöngébb  hangoztatást  stb.  kijelölik.
Fél,  negyed,  nyolezad  hangjegy.  V.  ö.  KÓTA.

HANGJEL,  (hang-jel)  ősz.  fa.  Nyelvtani  jelek,
melyek  által  a  nyelvészek  bizonyos  hangzókat,  s il-
letőleg  szótagokat  megkülönböztetnek,  hogy  kiejté-
seiket  meghatározzák.  Ilyenek  pl.  a  görögben  az
élet,  tompa,  Stzvevont  hangjelek.  Ilyen  a  francziában
a  fedil,  pl.  e  szóban fayon.  A  magyar  nyelvben  a
hangjelek  ugyanazok,  melyek  a  hangzók  rövid vagy
hossza  mértékét  meghatározzák,  pL  á,  S,  S,  tt,  fi,  é.
Általánosabb  értelemben  hangjel  minden  egyes  belíi.

HANGJELEZ,  (hang-jelez)  ősz.  áth.  m.  hang-
jelet-tem,  —tél,  —étt.  A  hangzókat,  s  illetőleg  a
szótagokat  hangjelek  által  kiejtéseikre  nézve meg-
határozza.

HANGJELEZÉS,  (hang-j élezés)  ősz.  fn.  írás-
beli  jegyzés, melynél fogva bizonyos  hangjelek  által
a  hangzók,  illetőleg  szótagok  kiejtését  és  mértékét
meghatározzuk.

HANGKARIMA,  (hang-karima) ősz. fn.  lásd  :
HANGVÉG.

HANGKELLEM, (hang-kellem) Ősz.  fa. A hang-
nak szépsége, vagyis azon tulajdonsága,  melynél  fogra
a  hallérzékeket  kedvesen  illeti, s  a belső  érzékekre
bájosán  hat.  (Euphonia).  Bestédnek,  egyet  ttoknak,
zenének,  éneknek  hangkelleme.

HANGKÍSÉRET,  (hang-kíséret) ősz.  fa.  Zené-
szi  nyelven  másodének  vagy  zene,  mely  a  fő  ének-
hangot vagy  fő zeneszer  hangját  (szózatát)  mintegy
elésegíti,  s hallatosabbá  vagy  kellemesbe  teszi.  (Ac-
compagnement).

HANGLÁB,  (hang-láb)  ősz.  fa.  L  VERSLÁB.
HANGLAJTORJA,  (hang-lajtorja)  ősz.  fa.  Fo-

kozatos  rend,  melyben a  hangok  bizonyos  alaphang-
tól  kezdve  a  nyolczadik  hangig  fel  és  alá  következ-
nek.  Szélesb  ért.  több  hangfokok  rendé,  a  legmé-
lyebbtől  a  legmagasbikig.  Ezen  értelemben  egyik
egyénnek  nagyobb  hanglajtorjája  van, mint  a  másik-
nak.  Magyarosabban,  (minthogy lajtorja, £eifer-ből
módosult)  : hanglépctS,  tengelépetS.  V.  ö. HANG.

HANGLEJTÉS,  (hang-lejtés)  ősz.  fa.  Általán,
a  hangnak mintegy  fel  és alá hullámzó, majd erősebb,
majd  gyöngébb  rezegtetése, változtatása, mely  az  elő-
adandó  tárgy  vagy  érzelem vagy  az  egyén  természe-
téhez  alkalmazkodik. Stomorú,  víg,  lattú, élénk  hang-
lejtés.  Különösen  átmenetel  egy  hangcsaládból  a má-
sikba.  (Modulation,  Modulirung).

HANGLÉPCSÖ,  (hang-lépcső)  L  HANGLAJ-
TORJA.

HANGLIK,  (hang-ük)  ősz.  fa.  Általán  lik vagy
nyilas, mely  által  a  hang  kitör és  elterjed,  pl.  a tor-
nyok oldalain levő ablakok, melyeken a bar angok szav*
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kiballik.  Különösen  likak  a  hangszereken,  pl.  hege-
dükön,  lantokon  stb.

HANGMENETEL,  (hang-menetel)  ősz.  fn.  1)
Az  énekben  s  általán  a  zenében  a  hangoknak  egy-
másból  folyása.  2)  A  nyelvben  és  nyelvészetben
huDgreud  v.  hangrendszer.  3)  Hanglépcsö.

HANGMÉRÖ,  (hang-mérő)  ősz.  fű.  Mintegy  öt
lábnyi,  s  néhány  hiivelyknyi  eszköz,  vagyis  hangfe-
nék  egy  vagy  több  húrral  bevonva,  melynek  v.  me-
lyeknek  végére  több  vagy  kevesebb  súlyt  lehet  köt-
ni ,  s  ez  által  a  hangok  viszonyait  meghatározni.
(Monochord,  Sonornetcr).

HANGMÉRSÉK,  (hang- m érsek) ősz.  fn. A  h.ng
természeti  erejének,  nyerseségé nek  gyöugítése,  fino-
mítása.

HANGMÉRSÉKLÉS,  (hang-mérséklés)  ősz.  fű.
1.  HANGMÉKTAN;  és  HANGMÉRSÉK.

HANGMÉRTAN,  (hang-inér-tau)  ősz.  fn.  A
nyelvtannak  azon  része  ,  mely  a  szóhaugok  kiejtésé-
nek  időbeli  mennyiségét  határozza  meg,  vagyis  mely
e leadj a,  mely  szótagokat  kell  hosszan  és  melyeket
röviden  kiejteni.  A  hauginértau  a  vurseléstann  ik
egyik  alkotó  része.  (Prosodia).  Máskép  :  azómértan.

HANGMÉRTÉK,  (hang-mérték)  ősz.  fn.  Idő-
mérték  vagy  időmennyiség,  mely  által  a  beszédben,
illetőleg  verseiéiben  a  röviJ  és  hosszú  szótagokat
meghatározzuk,  mely  szeréut  egy  hosszú  szótannak
két  rövid  felel  meg.  A  hossza  Imngmérték  jelű  :  —
a  rövidé :  v, pl.  Ontani  oerft  husi  t!i'il)dűiuiá<j.

HANG MŰ, (hang-mü)  ősz.  fű.  1)  Általán,  a  ze-
nészét  szabályai  szeréül  hangokból  szerkesztett  jzé])-
mü,  melyet  elénekelni  vagy  val  ímely  hangszeren  el-
játszani  lehet.  O'tisz,  némtl  li<in<jin'dvek.  Szink-ízi,  tump-
Itinii  Ininyníleek.  2)  Hangi-ser.  FuvJ  ,  h'íros  It'iny-
müvek.

HANGMÜFA  ,  (h.ing-mü-fa)  öjz.  fa.  Fa,  mely-
ből  hacgiiuiveket,  vagyis  hangszereket  készítenek,
milyen  pl.  az  iharfa.

HANGMÜVÉSZ,  (hang-művész)  ősz.  fű.  Á l t a -
lán  műrész,  ki  hanginüveket  készít.  V.  ő.  HANGMU.
Széles!)  ért.  ki  haugtnüvekhez  ért,  szabályosan  éne-
kel,  hangszereken  játszik  stb.,  zenész.

HANGMÜVÉSZET,  (hang-müvedet)  ü*i.  fű.
A  hangok  természetének,  viszonyainak  és  szerkesz-
tésének  rendszeres  ismerete,  valamint  azon  ü" vesséír

' o» o

is,  melynél  fogva  valaki  a  kész  haugmüveket  eléatlni
képes,  zenészét.

HANGNEM,  (liaug-nem)  ősz.  fn.  A  hangmiiben
uralkodó  mód,  vagyis  a  hangnak  valamely  lépcső
Kzerénti  módosítása,  mely  az  e^ész  miivün  vagy egyes
rés;:ein  elömük.  Kem-'ny  (dur)  és  It'ijy  (inoll)  hiny-
H<-in.  Kemény  C  hangnem;  lúyy  A  hungntm.  Máskép :
ItitiHjfsalád.

HANGNYOMAT,  (haug  nyomat)  ősz.  fn.  A  be-
özéd  egyes  mondatainak  vagy  a  mondat  egyes  sza-
vainak  vagy  végre  a  szó egyes  t :\gjaiiukhaiigzalo-

sabb  kitüntetése,  a  köz  hangalaptól  eltérése.  Int6,
feddö,  kérő,  biztató  hangnyomat.

HANGNYOMATÉK,  (hang-nyomaték)  ">•«.  fia.
Általában  ám.  hangnyomat  Különösen  a  beszédben,
(valamint  a  zenében  is)  egyes  hangoknak,  (ezótagok-
nak,  zöngéknek)  a  többicktö'l  megkülönböztetése  az
által,  hogy  egyiket  hangzatosabban,  (erősít  nyomás-
sal  vagy  föntebb  emeléssel  is)  kitüntetjük,  másokat
pedig  közönségesen  vagy  szokott módon (súlytalanul)
hangoztatunk,  végre  némelyeket  még  ez utóbbiaknál
is  gyöngébben  vagy  mélyebben  ejtünk,  pl.  ezen  mon-
datban  : az  ember  halandó,  ha ezt  szokotl  értelemben
vcszszük  ,  e  kissé  gondosabban  hangoztatjuk  ,  az az
névmutatót  a  többinél  mélyebben,  ember  szóban  az
em  tagot  kissé  nyomatosabban vagy emel'iedettebben,
a  halandó  szóban  a  ha  tagot  legnyomatosabban  vagy
legemelkedettebben  ej t jük;  az  ,ember'  szí  2-ik  tagja
és  ,ha!atidó'  szó  két  utóbbi  tagjára  külön is  nyomaté-
kot ,  sem  fe l ,  sem  alá  nem  helyezünk.  Immár  a  ki-
emelt ,  illetőleg  aláuyouiott  szókon  vagy  szótagokon
némi  kiejtési  változás  vehető  észre,  mit  általános  né-
ven  Itanynyomatétt-iaJL  vagy  csak  nyomatél, -nak  (ac-
centus)  nevezünk,  s  ennek  két  főbb  nemét  találjuk  :
mi"y  és  magas  v.  éles  nyomaték.  Ez  utóbbinak  külö-
nösen  hangtuly  a  neve.  S  ez  ismét  kétféle  :  erős  és
gyö/iye  haugíuly.  Ezek  szerént  a  nyomatékot  tekint-
ve ,  minden  oly  magyar  mondatnak,  mely  tébb  szót
tartalmaz,  kiejtésében  négyféle  haughor lozással
élünk,  melyek  :  1)  erős  vagy fő,  2)  gyönge  v.  csekély
hangsúly  v.  nyomaték,  S)  súlytalan  vagy  k  zönbös
szó  vagy  szótag,  4)  mély  nyomaték.  Az  erős  jele  le-
gyeu  a  ,nyomaték'  első  betűje  ("),  a  szótag  öohang-
zúján  f e l ü l ,  pl.  halandó, vagy  ha jobban  tetszik,  a
,suly'  szó  első  betűje  ("),  pl.  halandó  vagy  hálandó ;
a  gyöngéje  vfigy  csekélyé  pedig  ez  utóbbi  első  be-
tűje  (°)  aláfordítva,  pl.  ember,  végre  a  mél/é  egy
al.'ihiizott  von:ilka ,  mint  a  szanszkritban , pl.  az ;  a
súlytalanok  vagy  közöubosek  nem  jelöltetnek.  Ha
ín ár  a  fóutebbi  példát  máskép  akarjuk  értetni,  a
nyouiatékozás  is máskép  fog  kiütni, pl. ha  a  fő  nyoma-
tékot  az  ,ember'  szó  első  tagjára  fektetjük  :  az  em-
ber  halandó,  úgy  talál juk,  hogy  a  .halandó'  szón
vagy  semmi  nyomaték  nem  hallatszik,  vajjy  pedig
akaratlanul  is  valamely  gyöngébb  hangsúly  annak
nem  első,  h incm  második tagjára  esik,  óz  ember  ha-
l'itiidó;  s  az  egész  mondat,  mint  minden  magyar  em-
ber  fogja  érezni,  mist  jelent,  mint  a  fönte'.'bi  nyo-
matékozással.  Amott  a  ,halandó'  szó  képez  ellent í-
tét  :  az  í,/iW  AuV  nidó,  (uein  halhatatlan);  emitt  :  az
ember  halandó , az  ,ember'  képez  ellentétet,  mintha
mondanék  :  az  ember  az  aki  halandó ,  (ne u  az Is-
ten ,  nem az  angyalok).

A  magyar  hmgnyomatékozás  tanát  és  rendsze-
rét  csak  nem  régiben  fejté  ki  egyik  társunk  ,  miért
a-t  itt  is  röviden  eléadui  szükségesnek  tartjuk.

A  magyur  nyelvbcli  haugnyomatjkok  fő  fel-
osztással  :  1) észfuniak,  vagyis  értelmiek,  2)  nyelv-
taniak,  3)  hangidomiak.
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További  felosztással,  mint föntebb  :  1)  erősek,
2) gyöngék,  3)  mélyek.  Mindhárom  működik  a  fő
felosztás  létesítésében,  ezen  részletek  szerént  :

Az  erős  nyomatékok kétfélék  :  igehatók  és  nem
igehatók.

Az  igehatók  ismét:  igevonté  és  igénfekvS.
A  nemigehatók pedig  :  öttveségi,  mondatfogla-

ló,  ellentéli  és  mtgnólitó.
Az  igevontó  után  közvetlenül  az  igének  kell

jönni:  Tegnap  írtam  levelet bátyámnak,  e kérdésre
felel:  mikor t  s  ,tegnap'  az  igét  (,írtam')  annyira
magához  vonzza,  hogy  ez  minden  nyomatékát  el-
veszti, s a  többi  szó  máshová  helyezése  nem  szen-
ved,  okoz az  értelemben  tetemes  változást,  csak  ama
kettő  maradjon úgy  együtt: bátyámnak  levelet  teg-
nap  írtam, vagy  levelet bátyámnak tegnap  írtam, vagy
bátyámnak  tegnap  írtam levelet stb., de ha  az ige más
szó után jön, ez egészen  megváltoztatja az értelmet,  pl.
bátyámnak  irtom  tegnap  levelet,  e  kérdésre  felel  :
kinek t  a  többi  értelemzavar  nélkül  ismét  máshová
rakható :  tegnap  bátyámnak  írtam  levelet  stb.  Ilyen-
kor még az  igekötő  is elválik az igétől, pl.  tegnap kül-
döttem  el  bátyámnak  a  levelet  vagy  bátyámnak  teg-
nap  küldöttem  el a  levelet  stb.  Az igén  magán  pedig
semmiféle  nyomatéknak  nem szabad  illant.

Tagadó  mondatokban  igevonzó nyomaték  van,
pl.  tfmmit  te  tudok  vagy  nem  tudok  semmit.  Kérdő
mondatokban  szintén  :  hSl  késel  az  éji  homályban.
Az  -é  kérdő  szócska' az ige  után  jő  : látod-e,  látjá-
tok-e.  De ha  az £ szócska elmarad, helyét az ige vég-
tagjaira  eső nyomaték  pótolandja  : UtUf  látjátok  t
azaz  kéttagú  szónál  a végtagra,  több  tagúnál  a  vég-
előttire.

Az  igénfekvS  magán  az  igén,  s  ha  igekötővel
áll,  az  igekötőn  fekszik,  mely  az  igétől  ez  esetben
elválhatatlan, pl.  küldöttem  tegnap  levelet  a bátyám-
nak, e kérdésre  felel  (küldöttéi?)  elküldöttem  tegnap
a  levelet  stb.  e kérdésre  felel  :  elküldötted t  Az  első
mondatban  jobb ha  az egyszerű  ige  elül  áll  az  Írás-
ban , de élő szóval, a  súlyozás  segítségével  az  érte-
lem  lényeges  változása  nélkül  bármely  rendben állít-
hatjuk  öszve  a szókat  Az  öszvetett  ige  pedig  (elkül-
döttem),  minthogy  előtte  elválhatlanul  áll  a  súlyos
igekötő, akár  írásban, akár  élőbeszédben  tetszés  sze-
rént  változtathatja  helyét.

A  nemigeható nyomatékok  az  igehatóktól  füg-
getlenül  működnek.

Az  öttvetégi,  ismét  vagy  mindentégi  vagy  tó-
katági.

A  mindentégi nyomaték  mindig önálló,  pl.  min-
den  erőnket  megfettitettuk  és  minden  erünket  akkor  fe-
ntíetíük  meg,  az első  példában  a mindenségi  mellett
igénfekvő,  a  2-ikban igevonzó  nyomaték  van.

A  tokaiáyi  tetszés  szerént  igevonzó  vagy nem-
igevonzó  :  iSk péntt adunk ki Mába  vagy Mpéntt  kf-
adunk  hiába.

A  mondatfoglalót  alkotják  a  kVttfók  és  vítma-
hotó  névmáiok, pl.  minthogy  testünk,  melyet  rSmlandó

anyagból  állított  öszve  a  természet,  meghal  előbb-
utóbb  : tehát  a  Ifiket  ápoljuk  inkább, melyre  halha-
tatlanság  vár.

Ellentéti  nyomaték  : rSmlátnak  indult,  hajdan
erőt  magyar.  Ide tartozik  az öszveállitási is: ész,  erő,
akarat  tSkat  tehet

A  megttólitó  nyomaték  a  megszólító  eset  (voca-
tivns) sajátja,  Itten  t  kit  a  bölcs  lángesze  föl nem ér.
Ez  már csak  ttényomaték.

Mind  ezen  elszámlált  nyomatékozásban  a  hang-
súly  az  illető  szó  gyöktagjára  esik, kivévén  mely  a
kérdő  e helyét  pótolja.

Gyönge  nyomatékok :  1)  a  termét*ete»,  2)  a
hangidomi  nyomaték.

Terméttetet  nyomaték az, mely  minden  magán-
álló  vagy  egyes  szónak  gyöktagján,  de a  fentebbiek-
nél gyöngébben  hallatszik, mint Ttlen,  ember,  ifiét,
halhatatlan,  halandó;  mely  viszonyított  állapotban,
sőt  egész  mondatban  is  mind  addig  megmarad,
míg  vagy

a) a  fentebbiek  szerént  erős  nyomatékká  nem
változik; vagy

b)  az  igéknél  igevonzó  nyomaték  mellett  el-
enyészik ; vagy  végre

c) a  hangidom által  nem módosíttatik.
Itt  kitűnő  figyelmet  érdemelnek  a  személyes

névmások.
Ebben  : én alvótok, az ,én'  szón  igevonzó  nyo-

maték  fekszik,  ezen  kérdésre  felel  : ki oloas, és azt
teszi:  én  vagyok  aki  olvasok,  nem más.  Ebben  :
én  Slvatok  vagy  jobban  : ?n,  Divatok,  igén fekvő nyo-
maték  és  az  ,én*  szón  ellentétí  nyomaték  van, s  azt
teszi  : ami engemet illet  :  olvasok,  valamely  ellentét
állván  mellette, például  Péter  ír,  én (pedig)  olvatok;
ezen  kérdésre  felelvén  :  te  (v. hát  te)  mit  etináltt T
Úgy  hogy  ha  ezen  ellentét nem létezik,  az  én  egé-
szen  elmarad  :  olvatok,  ezen  kérdésre  felelvén  : mit
crináltt*

Hasonló  szerepjök  van  a  személyes  névmások-
nak  birtokragozott  nevek  előtt  is,  mint  :  ős  én köny-
vemet  vitték  el,  (ki  könyvét?);  ős  én könyvemet  elvit-
ték,  (mit  tettek  a  te  könyveddel ?) a  te  és  én szókon
ellentétí  nyomaték fekszik,  valamely  ellentét  előzvén
meg vagy  követvén,  pl.  a  Péterét  ott  hagytak.  S
,én' nélkül  :  könyvemet  vitték  el és könyvemet  elvitték,
ismét  mind  a fentebbiektől,  mind  egyik  a  másiktól
különböző jelentés'!, mit minden  magyar  ember  ért;
hanem amiről, fájdalom, akülföldi nyelvészek zavarban
vannak,  de  nem  saját  hibájukból,  hanem  a  mi  hi-
bánkból , kik  még az úri  imádságot  sem  fordítottuk
igazi  magyarsággal: Atyánk!  ki  vagy  mennyekben,
szenteltessék  meg neved  stb.

Egyik  külföldi  munkában  olvastuk  :  ős  én
atyám,  németül köriil-belíil  ám.  mein Vater  dér mei-
nige.  —  Nem így  áll  a dolog,  mert  itt  a nyomatéko-
zás  viszi  a  fő szerepet  Kisértsük  meg német  nyelven
a  mennyiben mi bírjuk,  a  személynévmások nyoma-
tékozásának  különböző  fajait
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Én  olvasok,  (e kérdésre  : ki  olvas  ,  wer  liest ?),
németül  körülbelül  így  volna  :  ich  bin  és  dér  liest,
(utóbbi  része  szó  szeréntiebben: dér  ich  lese).

Én  Slvatok,  (e  kérdésre  :  te, vagy  hát  te mit
csinálsz ?  und du,  was  machst  da ?),  und  ich  vagy
was  mích  anbetrifft,  ich  lese.

Olvasok, (e kérdésre: mit csinálsz ? was machst ?),
lesen  (thue  ich).

Atyám  olvas,  (nem bátyám ;  ki  olvas ?), dér  (v.
mein)  Vater,  (nicht  dér  Brúder)  ist  és  dér  liest.

Atyám  Hivat,  (hát  Atyád  mit csinál ?), was  den
(meinen) Vater  betrifft  :  ér  liest.

A*  ín  atyám  olvas,  (ki  atyja  olvas ?;,  mein Va-
ter  (nicht dér  Deinige)  ist  és,  dér  liest.

A*  én  atyám  Slvas, (a te  atyád  mit  csinál ?), was
meinen,  (nicht  deinen)  Vater  betrifft,  ér  liest.

A  hangidomi  (rhythmusi)  nyomaték  a  magyar-
ban  tökéletesen  a  (magyar)  zenei  hang idom  törvé-
nyein  alapszik,  melyek

1)  A  magyar  zenében,  tehát  nyelvben  is  egy
súlyos,  erős  tag  (erős  iitenyrész)  legfittebb  három
gyönge  tagon  uralghat,  de  többön  nem;  innen  :
,halhatatlanságot'  szóban  a  gyök  (hal)  után  még öt
szótag  következvén a  3-ik  vagy  4-ik  vagy  5-ik  vagy
3-ik  és  5-ik  együtt,  hangidomi  nyomatékot  vészen
fel,  pl.  halhatatlanságot  v.  halhatatlanságot  v.  hal-
hatatlanságot  v.  halhatatlanságot.

2)  Súlyos  v.  erős  tagot  közvetlenül  súlyos  tag
(zenészeti  nyelven  :  thesist,  közvetlenül  thesia) nem
követhet, hanem csak  (mint  föntebb  egy  vagy  több)
súlytalan  vagy  gyönge  tag  (thesist,  csak  mindenkor
egy  vagy  több arsis,  vagy  e  helyett  szünet  —  pausa
—  követhet).  Innen

3)  Ha az  értelmi  nyomaték  egyike  vagy másika
közvetlen  egymás  mellé  esnék, egyik elhomályosodik,
pl.  ?n ii  fimegyek  vagy  én  is  elmegyek,  azaz  noha
mind  az  ,én'  szót  (ellentéti),  mind  az  ,is*  szót (mon-
datfoglaló) ,  mind  az  ,elmegyek*  szót  (igénfekvő)
erős  nyomaték  illetne,  ha  ezt  az  ,én'-re  fektetjük,
elveszti  azt  az  ,is',  ha  pedig  az  ,is'-re  fektetjük  , el-
vesztik  azt  a  közvetlenül  mellette,  (előtte  és  utána)
állók.  Hasonló  :  egy  meg  egy  kettő  vagy  egy  meg  egy
kettS,  (azaz  kettőt  tett,  a  .kettő'  szón  igevonzó nyo-
maték  van),  mind  három elsőnek  hangsúlyozása  hely-
telen  volna,  kivévén , ha  az  első  ,egy'  után  szünetet
használunk,  pl.  égy,  meg  egy  kettő,  de  a  melylyel
folytonos  beszédben  nem  igen  élünk,  így  ezen mon-
dat  :  ,Ha  meghalok  se  bánom',  kétfdlekdp  nyomaté-
kozható  :  Ha  meghalok  se  bánom  és  Ha  meghalok  se
bánom;  az  utóbbiban  noha  ,ha'  szón  mondatfoglaló
és  ,se'  mint  tagadó  szón  igevonzó nyomatéknak kel-
lene  állania,  nyomatékát mindkettő  elvesztette  a köz-
vetlenül  következő  erős  nyomaték  miatt, nemcsak,
hanem  figyelmes  észleléssel  azt  tapasztaljuk,  hogy
ezen  szókat a  többi  súlytalanoknál  is  még mélyebben
hangoztatjuk,  (mint  a  szanszkritban  az  erős  hangsúly
előtti  tagot).  Ebből  értjük  meg
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4)  A  mély  nyomatékot, mely  mindig hangidomi,  s
különösen  eléjön  a  névmutatókban,  (a vagy  át  és
egy  névmutatókban), s  ezek  mindig  mély  nyomaték-
kal  hangoztatandók,  pl.  ebben  :  az ember  csa(atkoz-
hátik, az  ,az'  más jelentésű,  mint  ebben  : ás  tmber,
(=: azon  v.  az  az  ember  csalatkozik),  így  különbö-
zik  :  egy  embert  láttam, (= egy  valamely  embert)
és  : egy  embert,  (azaz  egyetlen  egy  embert)  láttam.
Az  erős  nyomatékok,  mint láttuk,  a  mondatot  szabá-
lyozzák,  (kivévén  a  megszólitót)  tehát  tulajdonképen
mondatnyomatékok,  a  többiek pedig  szónyomatékok ;
de  tulajdonképen  valamennyi csak egyes szótagon  —
az  értelmi  rendszerént  a  gyöktagon  ,  a  hangidomi
más  szótagon  is  —  fekszik.  Bővebben  értesülhetni
ezekről  az  Akadémiának  1860-diki  nyelvtudományi
Értesitőjében.

HANGNYOMATÉKOZÁS  ,  (hang-nyomatéko-
zás)  ősz.  fn.  Valamely  szónak  vagy  szótagnak, vagy
egész mondatnak is hangnyomatékkal ejtése. Elegendő
a  .nyomatékozás'  szó  is.  V.  ö.  HANGNYOMATÉK.

HANGOL,  (han-g-ol)  áth.  m. hangol-t.  1)  Va-
lamely  zeneszer húrjainak hangjait illő arányba hozza,
mely  a  hangok  bizonyos  magasságában  és  mélységé-
ben  áll.  Hegedűt,  lantot,  gordont,  zongorát,  hárfáí
hangolni, felhangolni.  2)  Különféle zeneszcrek  hang-
jait  illő  arányban  öszveilleszti.  Hegedűt  fuvolyáoal,
karfával,  zongorával  Sszvehangolni  stb.  A  zenekar,
mielőtt  játszanék,  öszvehangolja  hangszereit.  3) Lehan-
golta,  v.  alá-,  alábbhangolni,  lejebbhangolni  ám.  ked-
vét ,  vágyát,  bátorságát  csökkenteni,  vállalkozási,
működési  erélyét  stb.  zsibbasztani.  A  szerencsétlen
események,  az  irigy  rágalmazó  beszédek  minden  tevé-
kenységét,  munkásságát,  késztégét  lehangolták.

HANGOLÁS,  (han-g-ol-ás)  fn.  tt.  hangolás-t,
tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  egy  vagy  több  hangszert
hangolunk.  Lehangolás  ám.  erejének,  vágyának,  ked-
vének  zsibbasztása.

HANGOLAT,  (han-g-ol-at)  fn.  tt.  hangolat-ot.
1) Hangszerek  állapota,  mennyiben  hangjaik  bizo-
nyos  viszonyban  és  arányban  vannak  egymással.
Egyező  hangolat.  Rósz,  hibás  hangolat.  2)  Atv. ért.
kedély  állapota,  melynél  fogva  az  valamely  tárgy
iránt  hajlammal vagy ellenszenvvel viseltetik.  Jó  han-
golatban  találni  valakit.  Bősz  hangolatban  (kedvben)
lenni.  Ez utóbbi  szokottabban  :  hangulat.

HANGOLÓ,  (han-g-ol-ó)  fn.  tt.  hangoló-t.  1)
Személy, ki  a hangszereket  illő  öszhangzásba  hozza,
s  a  hangoknak  kellő  tisztaságot  és  magasságot  ad.
Zongorahangoló.  2)  Eszköz,  mely által, vagy melynek
segedelmével  hangolnak. V.  ö. HANGOL.

HANGONY,  ALSÓ—,  falu  Gömör  megyében  ;
helyr.  Hangony-ba,  —bán, —ból.

HANGÓRA,  (hang-óra)  ősz.  fn.  Óra,  mely  nem
csak  mutat,  hanem üt  is ; Utóra,  UtSóra.

HANGOS,  (hau-g-os)  mn.  tt.  hangos-t  v.  —át,
tb. —ak.  Altalán,  minek hangja  van, mit hallani  le-
het.  Különösen  1)  Erős  hangú ,  a  fülekre  nagy  be-
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nyomást  tevő.  Hangot no, beated.  Bangói  torok. Han-
got  dob. A  gyönge  Illetőiének  is  hangot  a  ttava. (Km.).
2)  Mi a  hangot  értelmesen  visszaadja.  Hangot  temp-
lom,  terem.  3)  Némely  tájakon,  pl.  Hevesben, Szege-
den  mondják  szobáról,  teremről,  mely  hideg,  mely
télen  nincs befütve,  mintha  üres  volna;  minthogy az
üres  azoba  vagy  terem  hangosabb szokott  lenni.  4)
A  székelyeknél  hangos  máskép fühangú,  ám.  hóbor-
tos,  féleszfi.  5)  Mint  főnév  több  családok  neve.

HANGOSAN,  (han-gos-an)  ih.  Erős  hangon
hallható  szóval, nyilt  torokkal.  Hangosan  beatélni.

HANGOSKODÁS,  (han-g-os-kod-ás)  fn.  tt
hangotkodát-t,  tb.  —ok.  Nagy hangon beszálós,  üres
szónokolás.  Egén  benéde  nem  volt  egyéb  hangosleo-
ddtndl. V.  ö.  HANGOSKODIK.

HANGOSKODIK,  (han-g-os-kod-ik) k.  m. nan-
gotkod-tam,  —tol, —ott.  Erősen  hangzik,  szavát
igen  hallhatólag  fitogtatja,  nagy  hah ólával  beszél,
zajtütő  üres  hangokat  ejteget  Megfelel  a  franczia
haranguer  igének.  Vannak  ttónokok,  kik  etak hangot-
kodnak  ét  mii  tem mondanak.

HANGOSLAT,  (han-g«s-l-at)  elavult  fn.  A
műnch.  codezben  ám.  symphonia.  Hallá  a  hangotla-
tot  ét  a kart,  (andivit  symphoníam,  ét  choram).

HANGOSSÁG,  (han-g-os-ság)  fn.  tt  hangos-
ság-ot.  Beszédnek, éneknek, zenének  stb.  tulajdon-
sága, melynél fogra  a  fülekre  nagyobb  erővel  és be-
nyomással  hat  „Miképpen  az  éneklőnek  szava han-
gosság nékfilön."  Qóry-codex.

HANGOZTAT,  (han-g-oz-tat)  áth.  m.  hangot-
tat-tam,  —tál,  —ott.  1) Eszközli,  hogy  valami han-
gozzék , hogy folytonosan a  fülekre  hasson.  Hangot-
tatni  a  hegedűt,  zongorát.  Hangottatni  a  ttot,  éneket.
2)  Különösen  az egyes  zenei  hangokat énekben vagy
hangszerekben  létesíti.  (Intoniren).  Jól  vagy  tistídn
hangotfalni  a  háromvonásot  g-ét  NN.  énekei romul  v.
hamisan  hangottat.

HANGOZTATÁS , (han-g-oz-tat-ás)  fn. tt.  han-
gottatdt-t,  tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valaki hangoz-
tat.  (Intonation).

HANGBEKEDÉS,  (hang-rekedés)  ősz.  fn.  A
hang- vagy  légcsőnek  állapota,  midőn  lobos, nyálkás,
vagy  más akadály  miatt  a  hangot  nem  tisztán  bo-
csátja  ki.

HANGREND, (hang-rend) ösi.fn. Bármely nemű
hangoknak  egymással  öszveköttetése,  sorozata.

HANGRENDSZER,  (hang-rend-szer)  ősz.  fn.
Rendszer,  mely akár  a  nyelvben,  akár  a  zenében a
hangoknak  egymáshoz  való  viszonyában s  arányá-
ban  áll.

HANGRÉS,  (hang rés)  ősz.  fn.  1)  Boncztani
ért.  azon  keskeny nyitás,  mely  a  káoporcz  alsó  sza-
lagjai  között van. V.  ö. KÁNPORCZ.  2) /  forma  rés
a  hegedű  nemű  hangszerek  felső  lapján.

HANGRESZKETES ,  (hang-reszketés)  ősz.  fű.
Mind  az  emberi, mind  általában valamely zenei hang-
nak  kellemetlen  reszketfgsége.  Különbözik  a  hang-

j  hvllámtás-tí>\,  mely  művészileg  annak  helyén  alkal-
J  mázva,  a  hallgatóra  jó  hatást  gyakorolhat

HANGREZGÉS,  (hang-rezgés)  ősz.  fn.  1)  A
hangnak  bizonyos  apró  ídőmozzanatokban  történő
váltakozása, trilla  (Triller).  2) Valamely hangzó vagy
hangközlő  testnek  bizonyos időben történő rázkódása,
melyet  némely hdros hangszernek  hangot  adó  bárján,
(pl.  a  bőgőén,  midőn  nyirettyüvel  érintjük,  vagy  új-
jal  pendítjük),  szemmel is  láthatni.  (Vibratio).

HANGSÚLY,  (hang-súly)  ősz.  fn.  A  hangnyo-
maték  magas neme, mely valamely szó vagy  szótagot
a  többi  közöl  kiemel.  L.  részletesebben  :  HANG-
NYOMATÉK  alatt

HANGSÚLYOZÁS,  (hangsúlyozás)  ősz.  fn.
Magas  hangnyomaték  alkalmazása.

HANGSZER,  (hang-szer)  ősz.  fn.  Valamely
anyagból  (fából, ereiből  stb.)  készített szer  vagy esz-
köz ,  melyen  hangműveket  eléadni, eljátszani  lehet.
Fúvó,  billentyűt,  húrot  stb. hanguerek.  Hanyueren
játttani.  A  hangmttvet  különféle  hangterekre  tenni.
Hangtterektí  hangolni.  Hangutnene  (Instramental-
Musik).

HANGSZEREL,  (hang-szerei) ősz. áth. m. hang-
sterelt.  Valamely  zeneművet kiváltképen  több hang-
szerekre  alkalmaz.  (Instrnmentíren).

HANGSZERELÉS,  hang-szerelés)  ősz.  fn.  Va-
lamely  zeneműnek  több  hangszerekre  alkalmazása.
(Instrumentation, Insrumentirnng).

HANGSZERÉSZ,  (hang-szerész) ősz.  fn. Hang-
szerkészítő.

HANGSZERZŐ,  (hang-szerző)  ősz.  fn.  Hang-
művész, ki  zenemüveket készít,  zeneszerző.

HANGTAN,  (hang-tan)  ősz.  fn.  Különböző  ér-
telemben  vétethetik,  amint t  i. a  hang  ózó  alatt ál-
talános  értelemben  haliam  (Schall),  vagy  csak  «srf-
hang, hangtó  (Lant),  vagy  zenei hang,  tOnge  (Tön) ér-
tetik. V.  ő.  HANG.

HANGTÁVOL,  (hang-távol)  ősz.  fn.  A  zené-
szeiben  két,  egymással  zenészetileg  összekötött zön-
gének  egymáshozi  viszonya,  pl.  másod,  harmad, ne-
gyed,  ötöd  atb.,  t  i. az alaphanghoz  mérve,  amelyek
sokszor  nagy  és  ttcri,  vagy  nagyobbtiolt  és  kitebbtíeU
nevezeteket  kapnak.  V.  ő. HANGZAT.

HANGTOLDALÉK,  (hang-toldalék)  ősz.  fn.
Némely egyes szók vegén  egy  vagy  több jelentesteién
hang, mely  inkább csak arra szolgál, hogy  akár a meg-
előzött ,  akár  a következő hangsúly  által maga  a fo-
galom jobban  kiemeltessék.  Ilyenek  addig-lan, pedig-
len, végig-len  atb.  szókban a  tan,  len szótag.  Hasonló
toldalékok  vannak  ezekben  :  kiss-ég,  üten-eg,  ottan-
ág,  sőt ez utóbbiakban  az én,  an  szótagok  is, mint-
hogy  itt,  ott  is ugyanazt  jelentik.  Ilyen  a tág,  tég
mostanság,  aligtég,  mai naptág  szókban  (mostan-ban
az  an  is);  épen-téggel  szóban  pedig  a  ség  innét  nj
(vei)  toldalékot  kapott;  így  megint  a  népnyelvbea
gyakran  megint elén,  sőt  megintelentég  is.
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HANGTOMPÍTÓ,  (hang-tompító)  ősz.  fa.  Esz-
köz,  mely  által  némely  hangszerek  élesebb  vágj erő-
sebb, harsányabb hangját  meggyöngítik,  lehangolják,
pl.  a  hegedűben  fésiialaku  szer,  melyet  a  hiirlábra
illesztenek.

HANGUGBATÁS,  (hang-ugratás)  ősz.  fa.  A
ragozás!  rendszernek  azon  különössége,  midőn né-
mely  törzsök-szók  utóeó  szótagjából  a  hangzó kiha-
gyatik.  V.  ö.  HANGUGRATÓ.

HANGUGRATÓ,  (hang  ugrató)  ősz. mn.  Nyelv-
tani  ért  általán  oly  szókról  mondják,  melyek  utósó
szótagjok  önhangzóját bizonyos esetekben  elhagyják,  s
mintegy  kiugratják.  Különösen  1)  hangugrató  ne-
veknek  mondatnak  azon  két  vagy  több  szótagu  ne-
vek , melyek  az utótagban  levő rövid önhangzót kilö-
kik ,  midőn  Önhangzón  kezdődő rag  járul  hozzijok,
kivéve  itt  is  az  é, ért,  ig  ragokat;  pl.  álom, álmot,
álmok,  álmos , gödör, gödröt, gödrök, gödrös ; de :
alomba  gödörbe,  álomé gödöré,  álomért gödörért stb.
Ide  tartoznak,  a) az  alom  elem végűek,  azaz  ha  l  és
m jő  öszve,  pl.  halom halmok, malom malmok,  hata-
lom  hatalmak,  kérelem  kérelmek.  Kivétetik  :  elem,
(elemek, elemet).  A  kettőnél  több  hanguak,  még  az
é  előtt  is  kilökik  a  hangzót, pl.  utódaimért,  fejedel-
mért  , ámbár  mondhatjuk,  urodalomért, fejedelemért
is; de t  képző  előtt  is  mindig  kimarad  a  hangzó :
uradalmi, fejedelmi.  A  régiek  rendesen  a  törzsök szó-
kat  is  rövidítve  Írták,  pl.  halaim,  szereim,  kérelm;  b)
minden  más  szók  is, ha  azon kurtulás  által  lm,  lym,
rm jőnek  öszve, pl.  ólom ólmot;  selyem  selymet;  kS-
röm  körmöt Kivétetik : öröm, mely az  önhangzót  min-
dig  megtartja  és  terem,  mely  kétképen  ragoztatik  :
teremet  és  termet; c) azon szók,  melyekben  a  legfo-
lyékonyabb  félhangzók  l,  ly,  r  inybetükkel (g, k) jő-
nek  öszve,  pl.  gyüok  gyilkok;  tülök  tülkök;  okol  ak-
lok;  tükör  tükrök  ;  dolog  dolgok;  nyereg  nyergek;
fogoly  foglyok;  bögöly  böglyök.  Kivétetnek  :  alak,
harag,  öreg, dtalag,  tálog,  tályog,  hólyag,  hdlyog,  bé-
lyeg,  melyek  nem vesztik  el  az  önhangzót.  Sereg  pe-
dig  és  sógor  kétképen  ragozhatok  :  seregek,  sógorok
vagy  sergek, sógrok; d)  azon szók,  melyekben  Öt  és
tyk  jőnek  öszve, pl.  átok  átkok ;  vétek  vétkek ; bö-
lyök  bötykök;  e) e  következők:  bátor,  cseber,  csöbör,
csupor,  éber,  eper, f ettek, gödör,  gyomor,  hátsón, já-
ttol, kactor,  kapocs, kapor,  köböt, köböl, lator,  lepel,
luctok, majom,  meder,  mocsok, öböl, peczek,  ttatyor,
Meder, nobor,  takony, leget,  torony,  tUcsök,  üstök, va-
ctok, vátxon,  veder.  Következők  pedig  : ajak,  ástok,
éter, fátyol,  kebel,  ttom,  katal,  sátor,  vékony  meg  is
tarthatják  az  önhangzót  A  lélek  első  tagjában  az
éket  is  elveszti  :  lelkem,  lelket,  lelkek,  lelkes;  más
esetben  az éket  is  megtartja  :  léleknek,  lélekkel,  lé-
lektől  stb.  Hasonlóan  éket  veszt  a  három  ezen  két
származéka:  harmad és  harmincz.  Esen  négy  szó,
kehely, pehely,  teher,  vehem  nemcsak hangzóját  veszti
cl, hanem  mássalhangsójit  is  elcseréli,  pl.  kelyhet,
pelyltfí,  terhet,  vemhet. Egyébiránt  a  főszabályt  köve-
tik  kchclvnck,  pehelynck  teherért  vénemért  stb.

2)  hangugrató  igéknek  mondatnak  azon  többtagú
igék, melyek  az  ntósó  tagban  levő  rövid  önhangzót
ragozáskor  kivetik.  Ezek  kétfélék , a)  melyek  az ön-
hangzót  tetszés  szerént  kivethetik,  vagy  megtarthat-
ják  ; következéskép  kétfélekép  ragozhatok,  pl. csato-
lok,  csatolék,  csatoltam,  csatolandók, csatolni,  csato-
ló ; v. csatlok , csatlék , csatlottam , csatiandok,  csat-
lani,  csatló. Ezek  a  parancsoló  és  foglaló  módban  az
önhangiót  mindig megtartják;  pl.  bitangolj,  csépelj,
bitangoljak,  csépeljek.  Ide  tartoznak  mind azon  igék,
melyekben  a  kilökés  után  a  g  vagy  gy  folyékony fél-
hangzókkal  jön  öszve, pl.  szédelegni  v.  szédclgni  v.
szédelgeni;  mosolyogni  v.  mosolygni  v.  mosolygani,
Csörögni  v.  csörgni  v.  csörgeni,  (az  a  e  önhangzók a
ni  előtt  csak  közbeazuratok).  Kivétetik  : faragni. To-
vábbá,  ha  ugyanazon  g  és  gy  betűk  z-vel  jőnek  ösz-
ve , pl.  buzogni  v.  buzgani;  végezni  v.  végzeni; je-
gyezni  v. jegyzeni. Végre,  ha  két  különböző  félhang-
zók,  még pedig  akár  folyékonyak,  akár  sziszegők jő-
nek  öszve,  pl.  érdemelni v.  érdemleni;  becsmérelni
v. becsmérlem ; ócsárolni  v.  ócsárlani;  leközölni  v.
tékozlani;  őrizni  v.  örzeni,  orozni  v.  orzani;  sze-
mezni  v.  szemzeni.  Kivétetik  :  keresni.  Ide  tartoz-
nak  e következő  igék  is  : bitangol,  bujdokol,  csatol,
csépel, ebédel,  énekel,  érdekel,  esdekel,  fuldokol, fe-
nekel, gátol,  gyászol, gyötör,  hajol, koboz, kotor, ko-
vácsol,  nádol, padol,  pecsétel,  peder,  pótol, rabol, sa-
jog,  sodor,  tanácsol,  tipor,  tolmácsol,  tudakol, ünne-
pel,  vádol,  zsúrol stb. b)  melyek  a  végtag  önhangzó-
ját  mindig  kivetik ,  milyenek  az  öl öl,  öt  öt közép-
képzőkkel  alkotott  M-es  igék,  pl. torlik,  porlik, csuk-
lik , botlik,  futamlik,  vöröslik , döglik;  porzik , seb-
zik,  rögzik  igék, s igen  számos  hasonló  képzésüek.
Egyébiránt  erről  lásd  : IKES  IGÉK.

A  szóképzéseknél  eléforduló  hangugratási ese-
tek  részletesen  a  képzőkről  szóló  czikkekben  vagy
magoknál  az  egyes  czikkeknél  adatnak elé.

HANGULAT, HANGÚLAT, (han-g-u-1-at) 1.

HANGOLAT, 2).

HANGUTÁNZÁS,  (hang-utánzás)  ősz.  fa.  Ál-
talán  kiejtés,  mely  által  valamely  hangot  lehetőségig
megközelítve  visszaadunk.  Különösen  nyelvtani ért.
midőn  a  tárgyakat  a  természetben  eléjönni  szokott
hangjaik  után  vagy  hangjaikról  nevezzük cl.  V.  ö.
HANGUTÁNZÓ.

HANGUTÁNZÓ,  (hang-utánzó)  ősz.  mn.  így
nevezik  a  nyelvtudósok  azon szókat, melyek  a ter-
mészeti  hangok  követése,  utánmondása  által kelet-
keztek,  milyenek  nyelvűnkben  aránylag  végtelen
nagy  számmal  vannak,  és  pedig  vagy  mint  önálló
szók,  pl.  csepp ,  szí, szél, síp , dob , borty,  korty,
szusz;  részént  mint  elvont  gyökök,  pl.  böf,  bugy,
csacs, csatt,  esett,  csisz , csőn,  csőr,  csnr,  dón,  dob,
dör,  dirr, durr,  föcs,  ffity,  gág, hars,  hor,  hör,  korz,
kon,  köp, koty,  köb,  kuruty,  lőcs,  toty,  mocz,  mok,
nyaf,  nyif,  nyik, patt,  pofy,  pof,  pön,  por,  puf,  recz.

i  rop, roty,  suh,  szisz,  top,  zör  stb
87*
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HANGÜTENY,  (hang-fiteny)  ősz.  fa.  lesd :
ŰTENT.

HANGVÉG,  (hang-rég)  ősz.  fa.  A  fuvóbang-
uerek, pl.  trombiták, kürtök,  harsonyák  öblös  vége,
melyeken  a  hang  kiömlik.

HANG VEGYÜLET,  (hang-vegyület)  ősz.  fa.
Több  hangnak,  különösen  zenei  hangnak  egybeolva-
dása.  A  nem müszabályilag  keveredett  hangok  ősz-
rege  inkább  : hangzavar  v.  zürhangzat. V. ö. HANG-
EGYEN.

HANGVERSENY,  (hang-verseny)  Ősz.  fa.  Va-
lamely  hangmünek  eléadása, vagy  több  énekes  vagy
több  hangszerek által, vagy  együtt  véve  :  ének  és
hangszerek  által.  Hangversenyt  adni.  Hangversenyben
fellépni,  énekelni, játszani.  Nagy  hangversenyt hirdet-
ni.  (Göncért).  Az  olasz  concerto,  (és  az  ezután  ala-
kúit  franczia  concert),  épen  nem  jelent  versenyt,
(azaz  vetélkedést,  mint  a  latin  concertare),  hanem
inkább  hangegyezést,  öszhangzást,  (harmóniát),  ze-
nésze ti  eléadást,  mit e  szó  első  gyártója  hihetőleg
nem  tudott;  azonban  e  szó  már  annyira  el  van  ter-
jedve , hogy  kiirtása  bajosan  fogna  sikerülni, s  tár-
gyilag  véve  a  mennyiben  az  öszhangban  az  egyes
zöngék,  sőt egyes  szózatok  és  hangszerek  egymással
mintegy  versenyezni  gondoltainak,  türhetőnek  is
látszik.

HANGVEZETÉS,  (hang-vezetés)  ősz.  fa.  A
hang  külső  vagy  belső'  terjedésének  valamely  alkal-
mas  anyagon  vagy  anyag segítségével  előmozdítása,
pl.  ha  egyszerű  vas  rudacskának,  vas  fogónak  a vé-
gire  madzagot  kötünk,  s  ennek  két  végét  mindkét
fülünkbe  tartva  a  vasfogót  asztalhoz érintjük,  ez  oly
erős  hangot  közöl  a  fülünkbe,  mintha  harangszót
hallanánk.

HANGVEZETÖ,  (hang-vezető)  ősz.  mn. Ami  a
hang  terjesztését  előmozdítja.  V.  ö. HANGVEZE-
TÉS.

HANGVILLA,  (hang-villa)  ősz.  fa.  Villaalakú
aczéleszköz,  melynek  ágai  valamely  szilárd  testhez
ütve  hangot adnak,  mely  után  zongorákat,  s  hasonló
hangszereket  hangolnak  fel,  s  melyhez  általában  a
hangszereket alkalmazzák.

HANGVITEL,  (hang-vitel)  1. HANGHORDO-
ZÁS.

HANGVISZONY,  (hang-viszony)  ősz.  fa.  A  ze-
nei  hangok  (zöngék)  szátnszerénti  viszonya  egymás-
hoz, pl. ha a  c-t alapzöngének (= 1)  vészáruk,  éhez
a  nagy  harmadot, vagyis  e-t */t  szám  illeti,  a  tiszta
ötödöt  g-t  pedig  3/2  szám,  vagyis  ha  valamennyit
egész  számokban  akarjuk  kifejezni,  (pl. mindeniket
4-gyei  sokszorozva),  lesz  a  c = 4 (=  4  X  1)»  **
« sr  6 (= 4 X  */» =  "/,), a , = « (= 4 X
/g =  12/a)'  Ezen  viszonyok  pedig  a  rezgéseknek, (a

hangadó  testek  rezgéseinek)  azonegy  időben  tőrtént
számától  vétetnek,  pl.  ha  a  e  40  rezgést  csinál bizo-
nyos  időpontban, akkor  az  e 60-t, a  g  60-at

HANGZÁS,  (ban-g-oz-ás)  fa.  tt.  hangtdt-t,  tb.
—ok.  Midőn  valami  hangzik,  hangot  ad

,  HANGZAT,  (han-g-oz-at)  fa.  tt  hangtat-ot.
Ugyanazon  légrezegtetés  által  okozott  hangok  ösc-
vege,  tárgyilagosan  s  elvont  értelemben  vévé.  Nagy

'  harang  illésének  hangtata,  fütty  hangtata.  Jaj  no-
'  na*  hangtata.  Csapkodó  hullámok hangtata.  ÁgyulS-

vés  hangtata.  Különösen  a  zenészeiben  kettőnél több
:  együtt  hangzó  zöngék  foglalatja.  (Accord).  Ez  pedig
;  kétféle :  együtthangtat  (Consonanz),  és  stélhangzat

iDissonanz) ; amaz máskép  : derült  vagy  tinta  hang-
tat,  mert  könnyebben  felfogható  és a  fület  is kelle-

1  mesebben  érintő,  a  honnan  zeneművek  csak  ilyenen
végződhetnek, mert  csak  ilyen  nyugtatja  meg  töké-

j  letesen  a  fület  és  kedélyt,  mint  ború  után  derűt vá-
runk,  pl.  ha a  zongorán  e (alaphang),  e  (nagy har-
mad ,  t.  i.  az  alaphanghoz mérve),  g  (ötöd  egyszerre

'  ültetnek ;  a  széthangzat  máskép  : bonillhangtat,  el-
|  lenkező  okból,  pl.  bee.  Különbözik  a  hangzattól  a

hangtávol  vagy  csak  :  távol  (intervallum),  mely csak
két  zönge  öszveköttetéséből  áll  elé,  de a  mely  szin-
tén  lehet  együtthangzó  vagy  derült  és  szélhangző
vagy  borúit.  Több  hangzatnak  pedig egymásból  fo-
lyása :  Vsthangtat  (Harmonie). Ás  öszhangzat a hang-
zatokban  is  könnyebbség  okáért  rendszerént  csak

|  két,  sőt egyetlen  zöngdt  nevez  meg, a  harmadikat, s
i  negyediket  a  műértő  már  magától  tudja,  pl.  SKd  te-
I  hét  távolt  is,  de  hangzatot  is,  ez  utóbbi  esetben  od»
•  gondoljuk  az  alaphangon  kívül  a  harmadot,  nyolaa-
;  dót,  sőt  ezek  éa az  Stodnyolctadjo.it  is;  AAetedhang-

zatnál  odagondoljuk  az  alaphangon  kívül  a  Aorma-
doí,  ötödöt  is  stb.  (A  zöngék  mindig  alulról  mint
alapról  fölfelé  számíttatnak).

HANGZATKA,  (han-g-oz-at-ka)  fa.  tt  hang-
tatkdt.  A  középkori  lantos  költészet  egyik  neme,
melynek  hazája  Olaszország.  Tizennégy  sorból  álló
versezet, melyek  közöl  a  nyolcz  első  vers négyes fü-
zérben,  a hat  ntósó  hármasával  állíttatik  őszve,  majd
lejti,  majd  szökő versekben,  melyek  kilencz, tíz vagy
tizenegy  szótaguak.  Többnyire  szerelmet  fest,  gyön-
géd  és  kellemes  színekkel.  (Sonett).

HANGZATOS,  (han  g-oz-at-oa)  mn. tt.  hangza-
to»-t  v.  —át,  tb. —ok.  Teljes  hangú,  tisztán, értel-
mesen  hallható,  a  fülekre  élesen, erősen  ható.  Hang-
tatot  bestéd.  Hangtatot  férfi  ttö.  Hangtatot  ének, he-
gedű,  tangóra.  Ellentéte  :  tompa.

HANGZIK,  (han g-oz-ik)  k.  m.  hangt-ott,  hh».
—ont.  Hangot  ad; hangja  hallatszik, elterjed,  s  foly-
tonosan  a  fülekre hat.  Hangtik  át  Őrét  hordó, ha ütik.
Afettte  hatigsík  a  malom vágata.  Hangtanok  a  megha-
tott  harangok.  Hangtanok  át  ágyúk,  putkdk.  Stépen,
erősen  , kellemesen  hangák.  Áty.  híre  van,  beszélnek
róla.  Ét  a név jól  hangtik.  Továbbá  :  tetszést  vagy
nem  tetszést  gerjeszt.  Ily  bestéd nem jól  hangtik  a  te
ttájadból.

HANGZÓ,  (1),  (han-g-oz-ó)  mn.  tt  hangtő-t.
Ami  hangot  ad,  mi  rezgékeny  természeténél  fogra
ütés  vagy  más  illetés  által a  léget  mozgásba  hozza,
s  e;.in  mozgást  hallatóvá  teszi.  Bangtó  sarkantyú,
harang.  V.  ö.  HANGZIK.
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HANGZÓ,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  hangtó-t.
Nyelvtani  ért.  oly  hang,  mely  magában,  vagyis  más
hang  segedelme  nélkül,  egyedül  a  száj  megnyitása,
idomítása, s  a  levegőnek  kinyomása  által  hallatható,
miért  máskép  ön-  v.  magánhangtónak  is  mondjak,
így  neveztetnek  azon  betűk  is,  melyek  e  hangokat
jelölik ; jelen Írásunkban  ezek  vannak  elfogadva  :  a,
á,  e,  é,  ő, i,  i,  o, 6,  ö,  ő,  u,  ú,  ü,  ü,  számszerént  15,
de  a  melyek  az  élő  beszédben  még  jóval  számosab-
ban  fordulnak  elé.  V.  ö.  Élőbeszéd  a  34  és  követ-
kező  lapokat.  Hosszú  vagy  rövid  hangzók.  Ál  v.  mély
v.  vastag;  fel  v.  magas  v.  vékony  hangtdk;  éles
hangzók.

A  ,hang'  szó  a  magyarban  nagyon  általános  je-
lentésű  lévén,  ezen  czikk  alatt  érintők,  hogy  a  ,szó-
liang*  (németül Laut,  Wortlaut)  elnevezésére  igen  al-
kalmasnak  látszanék  egyszerűen  a  ,hangzó*  szó,
melynek  e  szerént  két  osztálya  volna,  1)  ön-  v.  ma-
gánhangzó  és  2)  mássalhangzó.  V.  ö.  HANG.

HANGYA  ,  (han-gya  v.  ham-gya,  1. HAM);  fn.
tt.  hangyát.  Különféle  nagyságú  és  színű,  de jobbára
fekete,  vagy  feketés  féregnem,  mely  seregcsen , és
részént  a  föld  alatt,  részént  fold  felett  él,  s  folyto-
nos  sürgéséről,  gyorsaságáról  és  munkáságáról  isme-
retes.  Némely  tájszólás  szerént hanggal.  Nevezetesebb
fajai:  lóhangya,  fakóhangya,  veres hangya,  gyepi  han-
gya  ,  torkos  hangya  ,  busa  hangya  stb.  Annyi  mint  a
hangya.  (Km.).  Pizseg,  mint  a  hangya.  Megcsípte  a
hangya.

HANGYABOLY,  (hangya-boly)  ősz.  fn.  Zsom-
békforma  fészek  ,  melyben  a  hangyák  tanyáznak , s
tojásaikat  öszvcrakják.

HANGYAFÉSZEK,  (hangya-fés-ek)  1.  HAN-
GYABOLY.  Átv.  ért.  és  tréfásan kisded  hegy, domb.
Földünk  egy  kis  hangyafészek,  egy  perez  hozta  tüne-
mény.  (Kölcsey).

HANGYÁL,  (ham-gy-a-al)  fn.  tt.  h-ingyál-t,  tb.
— ok.  L. HANGYA.

HANGYALES,  (hangya-les) ősz. fn. Rovarnem,
hat  egyenletlen  falammal,  és  bötyökös  vógü  ugyan-
annyi  csáppal,  mely  hangyákat  fogdos.  (Myrnieleon).

IIANGYÁLKODIK  ,  (han gya-al-kod-ik)  k. m.
hangyálkod-tam,  —tál,  —ott.  Hangya  módjára  sür-
gölödik,  izrgmozog,  munkálkodik,  gyűjtöget.

HANGYÁLKODÓ  ,  (han-gya-al-kod-ó)  mn.  tt.
hangyalkudó-1.  Hangyák  módjára  sürgölödő, munkál-
kodó.  A  tengeri  kikötőkben  hangyálkodó  napszámosok,
teherhordók.

HANGYAPAZÉR, (bangya-pazér) ősz. fn.  Földi
féregfaj,  mely  a  hangyafészkek  alá  veszi  magát,  s
alulról  fölfelé  lyukakat furkél,  hogy  rajtok  a han-
gyák  és  tojásaik  hozzája  lehulljanak.  (Formica  leo,
v.  Myrmecolcon).

HANGYÁS,  (han-gya ás)  mn.  tt.  han(,yás-í  v.
— át,  tb.  — alt.  Hangyákkal  bővelkedő, hangyáktól
ellepett.  Hangyáé  ttombék.  Hangyás  fatörzsök,  /a/6'.
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HANGYÁSZ,  (ham-gya-ász)  fn. tt  hangyát*-1,
tb.  —ok.  Általános  elnevezése  több  állatoknak, me-
lyek  hangyákkal  élnek.  Ilyenek  1)  a  sörényes  han-
gyász  déli  Amerikában,  mely  szürke  serényü  és  far-
ku,  s  hosszú  ormányu  emlős  állat  (myrmecophaga),
2)  fogódzó  hangyász  (tamandua),  3) kelet-indiai  bán-
gyász  (manis).

HANGYASZBOGÁR,  (hangyász bogár) ősz.  fn.
1.  HANGYAPAZÉR.

HANGYÁSZKÖ,  (hangyász-kő)  ősz.  fn.  Kő,
melynek  rései,  repedékei  között hangyák  laknak.

HANGYÁSZMEDVE,  (hangyász-medve)  ősz.
fn.  Éjszak!  medvefaj,  mely hangyákat fogdos  és eszik.

HANGYÁSZÓ,  (han-gya-ász-ó)  fn.  tt.  hangyá-
szó-t. 1. FÁTYOLRA. 2)  Némelyvidéken:  Ördöglova.

HANGYATOJÁS,  (hangya-tojás)  ősz.  fn.  Hosz-
szukás  fehér  hangyabábok,  melyek  tojáshoz  hason-
lítnak,  s  több  állatoknak,  különösen  a  fűlemiléknek
kedves  eledelök.

HANGYAZSOMBÉK,  (hangya-zsombék)  lásd
HANGYABOLY.

HANKA,  női  kn.  1. JANKA.
HANKALÉK,  1. KANKALÉK  v.  KÚTOSTOR,

KÚTSUDÁR.
HANKÓCZ,  falvak  Sáros  és  Zemplén  megyé-

ben  ; belyr.  Hankócz-on, —rá,  —ról.
HANSÁG,  (han-ság)  fn.  tt.  hanság-ot.  így  ne-

vezik  Sopron  ős  Mosón megyékben  azon  lapos,  söp-
pedékes  vidéket,  mely  a  Fertő  közelében  terjed  el.
V.  ö.  HAN.

HANT,  (1),  (han-t  v.  ham-t)  fn.  tt.  hant-ot.
Ekével  vagy  más  eszközzel  feltörött  könnyű  és  por-
hanyó  gyepföld,  különösen vizenyős  lapos  vidékeken
felvágott  gyep ,  mely  külön-külön tömegekben  ellepi
a  tért.  Á  vízmosta  földeken  hantokat  ttel  át  eke.  Szá-
raz  hantokat  Sszvetörni.  Hantokkal  kirakni  át  út  mel-
lékét.  Hantokból  csinált  kerítés.  A  gSbölyjárásokaí
hantok  lepik.  V.  ö. HAN.

HANT,  (2),  v.  HANTH,  falu  Tolna  megyében;
helyr.  Hant-on,  —rá, —ról.

HANTA,  1. HANTIIA.
HANT,  (hám-t,  vagyis  ho-am-t)  áth.  m.  hánt-

olt,  htn.  —ni  T. —ani. Gyöke  :  hám.  Jelentése  : va-
laminek  hámját,  azaz  haját,  héját,  kérgét  lehúzza, le-
faragja,  leszedi  stb.  Fát  hántani.  Szilvát,  almát  hán-
tani.  Addig  hántsd  a fát,  míg  hámlik.  (Km.).  V.  ö.
HÁM.

HÁNTALÉK,  (hám-t-al-ék) fn.  tt.  hántaUk-ot.
Hám  vagy  haj , héj , kéreg,  hüvely  , midőn az  illető
testről  lemetszették , lehúzták  stb.  A  gyümölcs  hanta-
lékját  a  moslékba  vetni.  A  fa  háníalékját  katlanba
tenni.

HÁNTÁS,  (hám-t-ás) fn.  tt.  hántás-t,  tb.  —ok.
Cselekvés,  midőn  valamit  hantunk.  V.  ö. HANT.

HÁNTATLAN,  (hám-t-atlan)  mn.  tt.  hántat-
lan-t,  tb.  —ok.  Aminek  hámját,  azaz  haját,  héját,
kérgét  stb.  le  nem  húzták.  Hántatlan  hárs.  Hantát-
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Ián  mlva.  V.  ö.  HÁM,  HANT.  Határozóként  ám.
hántatlannl, meg nem hantra.

HANTBÉLLET,  (hant-béllet) ősz.  fn.  Sánczok-
nak , árkoknak,  kerítéseknek  stb.  hantokkal, vagyis
gyepes  földrétegekkel  kirakása.

HANTDARAB,  (hant-darab)  ősz.  fa.  Gyep-
földből  feltört,  felmetszett,  felvágott  tömeg.  Felnán-
tolt  ugaron heverő  hantdarabok.  Fejűével  tittvet&tni  a
hantdarabokat.

HANTFÖDÉL,  (hant-födél)  ősz.  fn.  Födél,  me-
lyet  hantokból  csinálnak.  Sirnak,  gunyhónak,  putri-
nak  hantfödele.  A  jégvermet  hantfödéllel  betakarni.
V.  ö.  HANT.

HANTFÖLD,  (hant-föld)  ősz.  fn.  1)  Szántó-
földnek  feltörött  gyepség.  Hantföldbe  lent,  kölerí
vetni.  Máskép  : gyepföld.  2)  Tölteni,  keríteni, árko-
kat  béllelni  való gyepes  föld.  3)  Bányász!  nyelven,
a  földnek  felszine,  mely a  köveket,  ásványokat  födi.

HANTBA, paszták Veszprém megyében; helyr.
Hanthán-n,  —ró, —ról.

HANTHÁZ,  paszták  Csongrád  megyében;
helyr.  Banthát-on,  —rá,  —ról.  Máskép  :  KültS-
Dóet.

HANTLAPOZÁS,  (hant-lapozás)  ősz.  fn.  Va-
laminek  hantlapokkal,  hancsikokkal  kirakása, bél-
lelése, pl.  midőn  az  árkokat, töltéseket, sánczokat,
sírokat beburogatják  vagy  kíbéllelik.

HÁNTÓGYALU,  (hántó-gyaln)  ősz.  fn.  Erő-
sebbféle gyalu, melylyel a  fának  göröncsösebb,  cso-
mósabb  felszínét  lesimítják.

HÁNTOL,  (han-t-ol)  áth.  m.  hantol-t.  Valamit
hantokkal bekerít,  föd, béllel, kijelöl.  Árkot  hántolni.
Utak  mellékét  kihantolm.  Tölteteket  kantolni.  V.  ö.
HANT.

HANTOLÁS,  (han-t-ol-ás)  fn.  tt  hantolát-t,
tb.  —ok. Cselekvés, midőn  valamit hántolunk.

HÁNTORGAT,  helyesebben,  lásd:  HÁNY-
TORGAT.

HANTOS,  (1),  (han-t-os)  mn.  tt  hantot-t  v.
—át,  tb.  —o*.  Hantokkal  bővelkedő, ellepett,  befö-
dött  Hantos  föld,  rét. Hantot  út. Hantot  marhajárát.
Hantot  földben  terem  a  jó  buta.  (Km.).  Hantotra
Montom  a* agyagot  ugart.  V.  ö. HANT.

HANTOS,  (2),  NAGY—,  falu; KIS—,  puszta
Fejér  megyében; helyr.  Hantot-on,  —ró, —ról.

HANTOSODIK,  (han-t-os-od-ik)  k.  m.  hanto-
tod-tam,  —tál,  —ott.  Hantossá  leszen,  hantok  ke-
letkeznek  rajta.  A  etordajárta  utak,  vúenySt  legelök,
metSk  felhanlotodnak.

HANTOZ,  (han-t-os) áth. m.  hantot-tam,  —tál,
— ott.  L. HÁNTOL.

HANTSIK  v.  HANTC8IK,  HANTSBCOL  stb.
1. HANCSIK,  HANCSIKOL  stb.

HANUSFALVA,  mezőváros Sáros,  és  fala  Sze-
pes megyében; helyr.  Hanutfalván,  —rá, —ról.

HANZABIRÓ,  (hanza-biró) ősz.  fn.  Az  úgy  ne-
vezett  hanta  (kereskedő)  városokban  azon  bírói  sze-

mély, ki  a kézmivesek,  iparosok  és  kereskedők  közt
támadó  peres  ügyeket  elintézi.  (Hansgraf).  V.  ő.
BANZAVÁROS.

HANZAVÁROS,  (hanza-város)  ős*,  fn.  Régi
ért  oly  város, mely  a  hajdani  kereskedelmi  nagy
egylethez  tartozott,  milyenek  Németországban  szá-
mosan valának. Jelennen e nevezet alatt csak  Bréma,
Lübeck  és  Hamburg városokat  értik.

HANZBtFALVA,  fala  Trencsén  megyében;
helyr.  Hantikfalvá-n,  —rá, —ról.

HÁNY, (1), elvont  gyök,  melyből  hanyag, ha-
nyatlik,  hanyatt  stb.  származékok  erednek. Eredetére
nézve rokon, sőt azonos  hagy  igével,  s  illetőleg  a  ha-
gytt  (=  hajít)  gyökével  is;  a  székelyeknél  csak-
ugyan  hanyít  szó is  divatban  van  hajít  v.  hagyít  be-
lyett;  e  szerént pl.  hanyag  ám.  hagy ág,  aki t  i. va-
lamit elhagy, elmulaszt;  hanyatlik,  mintegy  hagyat-
lik;  hanyatt,  mintegy  hátra hagyOott,  magát elvetett
stb.  Némileg  rokonnak  tekinthető  Ion  v.  lant gyök
is, melyből  lankad,  lankant  stb.  származik; s  mely
magas  hangon :  lem  szóval  egyezik;  valamint  ha-
nyag  szóval egyezik  magas  hangon  :  henye.

HÁNY,  (2),  I.  HAN.

HÁNY,  (3),  v.  HÁNY,  falu  Szála  megyében;
helyr.  Hany-ba,  —bon, —ból.

HÁNY,  (1),  (há-ny)  számkérdő  névmás,  tt
hdny-at.  Gyöke  a  kérdő  ha.  (V. ö. HA),  melyhez a
mértékjelentő  ny (=  nyi)  járulván,  leszen  eredetileg
hány,  (mint  némely  tájakon  mondják :  hányan,  há-
nyadik , hányadán).  Élünk  vele,  1) midőn  valaminek
Bzámszerénti  mennyiségét  tudni  akarjuk,  pl.  Hány
kOnyvet  vettél t  Hármat.  Hány  napot  tVlOtttél  falunt
Hatot.  Hány  forintba  került  utazásod* t  Két  ssacfta.
Hány  akó  borod  termettt  fkát.  E  példákból  látható,
hogy  szabály  szerént  csak  egyes  száma  nevet vonz,
valamint a sarkalatos  számnevek.  £ szabályt taraja
akkor is, ha magán áll, pl. Hányat adtál el lovaid-

bolt  nem : bányákat Hánynyal találkottált Hány-

tól kértél pénttt Át ét, öt öt  képzőju  mellékneveket
vonz,  midőn  ezek  a  főnév  milyenségét  határozzák
meg, pl.  Hány  forintot  putkád  va» t  Hány  garatot
pipa  e* t  Hány  krajetárot  bort  itnol  t  Hány  évet,  hó-
napot  ét  napot  ezen gyermek  t  Hány  iíotét  üveg  kell  f
Hány  aleót  hordót  vettél  f  Ha pedig  a  főnév  mennyi-
ségét, mekkoraságát, terjedését  kérdezi, a  meghatá-
rozó  név nyi  ragot  vesz  fel,  pl.  Hány  forintnyi  pút-
kaport  ISttél  el t  Uány  krajetámyi  bort inol  meg  na-
ponként 9 Hány  évnyi munkába  került  a  pettí  lánet-
Mdt  Hány  akónyira  beetulöd  énen  kádat  t  Végre, ha
valamely  tárgynak  birtokát,  tulajdonát  kérdezi, a
meghatározó  név  ti fi ragot  vesz fel,  pL  Hány  ágú
villával  ettelt  két  ágúval.  Hány  torétól  malmot  épí-
tettél  t  Melyeket  így  lehet  feloldani:  Hány  ága  van
azon  villának, melylyel  eszel ?  Hány  kereke  van  a
malomnak,  melyet  építettél?  2)  Használtetik  mily
tok  helyett, pl. Hány  éterét  örökölt 11  már  mind  elpa-
» ártotta,  Hány  ember  vetteti  el  már  réttegtégbe*  !  Se
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nem cunony, te  tűm  lány, hány  van  ily én, jaj  d« hány !
(Km.). 3) Elül a mutatóval, amennyi helyett, pl. Ahány
hát t  annyi  ttokat.  Ahány fS,  annyi  gondolat.  Öszve-
tételei  : néhány, egynéhány, valahány  ,  tehány.  V. ö.
HÁNYAN.

HÁNY,  (2),  (ho-any, t  i. gyöke a  fölfelé  törek-
vést , s  általán  távozást jelentő  hó,  a  képzője  a  meg-
lágyított  an  [in , ön],  mely  ingiat,  mozgást  jelent).
Áth.  m. hdny-t.  Eredetileg  ám.  valamit  fölfelé  moz-
gat,  emelget.  Különösen  1)  Valamit  folytonosan,
egymás  után  emelgetve  elvet,  eldob.  Kiviket,  szénát
hányni  a  stekérre,  hátaira,  osztagra.  Köveket  hányni
valaki  udvarába.  Ide-oda  hányni,  vetni  a  ruhákat,
könyveket.  Hányjak  vetik, mint  a  détmán  stedett  ga-
bonát.  (Km.).  Hányja  a farát.  Talietkába  földet,  ho-
mokot  hányni.  A* ablakon kihányni  holmit  át  utatára.
A  kukorictafejeket  felhányni  a padlásra.  A  fahatábo-
kat  a pinctelyukon  behányni.  2)  Szélesb  ért.  akármi-
föle  irányban  veti, dobjs,  löki, a  fölemelt  tárgyat.
Széthányni  a  kerettteket,  kévéket.  Altalhányni  a  kerí-
léten  a  uákokat.  Aláhányni  a  köveket a  völgybe. Le-
hányni  a  háztetőről  a  cserepeket.  Visszahányni  a  stom-
ítéd  udvarába  a  gyimgyomot.  3)  Okád,  nagy  erőkö-
ddssel  pökdös.  Véri  hányni.  Epét  hányni.  Éleit,  italt
kihányni.  4)  Használtatik  sokféle  átv.  és  képes  érte-
lemben.  Hullámot,  íajlékol  hánynak a  vitek.  Határt
hányni,  ám. határdombot  vagy árkot  csinálni.  Kardra
hányni,  ám.  karddal  megölni.  Szemére  hányni  valaki-
nek  gonosztelleil.  A  gabona  már  kalászai  hányja,  ám.
kibújik  a  feje,  kalásza.  Fittyet  hányni  valakinek, ám.
daczolni,  nem  gondolni  vele,  kigdnyolni.  Szikrát
hányni,  ám.  szikrázni.  Lest  hányni,  ám.  valaki  ellen
cseleket  koholni.  Bukfenctet,  ctigánykereket,  kecskebu-
kot  hányni.  Valamely  tárgyat,  ügyet  meghányni,  ám.
minden  oldalról  fontolóra  venni.  Felhányni  a  régi
könyveket,  okleveleket,  ám.  elévenni,  átforgatni,  által-
nézni.  Magát  hányni  vetni, ám.  kérkedni,  hetykél-
kudni.  A  rótt  ló  meghányja  a  lovagot,  ám.  megrázza.
Orctájál  kihányta  a  tteplő,  ám.  ellepte,  vagyis ki-
ütött  rajta.  ValalcifeJc  fölhányni,  elShányni  jótétemé-
nyinket.  Sujtdtokkal  kihányni  a  dolmányt,  nadrágot.

HÁNY,  (3),  1. HÁNY,  8).
HÁNYAD,  (1),  HÁNYAD,  (ha-ny-ad)  szám-

kérdő  névmás,  mely  1)  valaminek  sorszámát  tuda-
kolja  , pl.  Hányad  éve annak, hogy  utószor  lalálkot-
tunk f  Urunk  születése után  hányad  évben  történt  ét f
Máskép  : hányadik.  2) e visszaható  névmások  előtt  :
magammal,  magaddal,  magával,  a  személyek  öszvcs
számát  kérdezi,  pl.  Hányad  magammal  menjek  f  Ötöd
magaddal,  azaz  te  magad, s  kívüled  még  négyen.
Hányad  magaddal  jöttél  f  Tized  magammal,  azaz  én
magam  és  kivülem  kilenczen.  Hányad  magával  uta-
zik f  Másod  magával,  azaz  ő  és  még  egy  más.  3)  va-
lamely  egésznek,  mennyiségnek  bizonyos  osztályré-
szét  kérdi, pl.  Hányad  resti  v.  hányadot  kaptál  a
zsákmányból,  részvényből  ?

HÁNYAD,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  hányad-
ot.  Számtani  ért.  jelenti  azon  mennyiségi  öazvegct,

mely  valamely  számnak  más  szám  általi  felosztásá-
ból támad, pl. ha százat négygyei  felosztunk , a há-
nyad  lesz  huszonöt,  (quotus).

HÁNYADÁN,  HÁNYADÁN,  (ha-ny-ad-án)  ih.
1)  Hányadikért.  Hányadán  adják  át  aratott  t  azaz
hányadik  keresztért  Hányadán  csépelnek  t  azaz há-
nyadik  véka a  cséplöké.  2)  Átv.  ért  hogyan,  miké-
pen,  mily  állapotban  ? Hányadán  vagyunk t  Azt  sem
tudja  át  ember,  hányadán  van  vele.

HÁNYADÉK,  (ha-ny-ad-ék) fn.  tt  hányadék-ot.
Elhányt  vetett  haszontalan  holmi;  hulladék.

HÁNYADÉKPÖLD,  (hányadék-föld)  ősz.  fn.
Használatlanul  elhányt  föld,  pl.  melyet  az építések-
nél  kiásnak.

HÁNYADIK, HÁNYADIK, (ha-ny-ad-ik) szám-
kérdő  névmás , mely  különösen  a  sorszámokra  vo-
natkozik.  Hányadik  vagy  át  érdemsorozatban t  Ötö-
dik.  Hányadik  szám  alatt  lakói f  Hányadik  kötetét
nyomják  már  munkádnak.  Hányadikán  írták  éten  le-
velet  f  azaz  a  hónap hányadik  napján.  Hányadikára
jön  meg f  azaz  a  hónap hányadik  napjára.

HÁNYADOS,  (ha-ny-ad-os)  fn.  tt.  hányados-t,
tb.  —ok.  Számtani  ért.  a  hányadnak,  vagyis  a fel-
osztás  által  támadt  mennyiségnek  egy-egy  száma,  pl.
ha  hetvenötöt felosztunk  öttel, hányad  lesz  15,  s en-
nek  mindegyik  száma  hányados.

HANYAG,  (hany-ag,l.  HANY);mn.  tt.  ha-
nyag-ot.  Tulajdonkép  emberről  mondjuk  , ki  henyél-
ve, heverve  tehetetlenül  elhagyja  magát, dolgát iinígy
amúgy  végzi,  tunya,  gondatlan,  magas  hangon  : he-
nye.  Hanyag  tisztviselő,  tanító.  Innen  átv. ért  hanyag
víz,  azaz  se  hideg,  se  meleg,  langyos  víz.

HANYAGOL,  (hany-ag-ol)  áth.  m.  hanyagol-t.
Valamit  hanyag  módon  mulaszt,  elmulaszt  Jobbára
csak  el  igekötővel  használják. Hivatalát  elhanyagolni.
V.  ö.  HANYAG.

HANYAGOLÁS,  (hany-ag-ol ás)  fn.  tt.  hánya-
golás-t,  tb.  —ok.  Valaminek  hanyag  módon  elmu-
lasztása;  szokottabban  :  elhanyagolás.  V.  ö. HA-
NYAG.

HANYAGON,  (hany-ag-on) ih.  Hanyag  módon,
imígy-amúgy ,  gondatlanul,  tunyán, keveset  törődve
valamivel.  Hanyagon  viselni  hivatalát.  V.  ö.  HA-
NYAG.

HANYAGSÁG,  (hany-ag-ság)  fn.  tt.  hanyag-
ság-öt.  Tulajdonság  vagy  állapot,  midőn  valaki  ha-
nyag.  Hanyagságodat  jól  ismerem.  Hanyagságod  mi-
att  elvesztetted  a pert.  Hanyagtághoz  szokott  élhetetlen
ember.

KANYARODÁS  ,  (hó any-a-kod-ás)  fn.  tt. há-
nyakodds-t,  tb.  —ok. Tulajd  ért.  állapot,  midőn va-
laki  hányja  veti  testét.  Átv.  ért.  hetvenkedés,  kérke-
des.  Hdnyakoddsa  miatt  ki  nem állhalom b't.

HÁNYAKODIK,  (hó any-a-kod-ik)  k.  m.  há-
ny akod-lám,  —tál,  —ott.  Tulajdonképcn,  hányja

! veti  a  testét,  tagjait.  Átv.  ért. hetvenkcdik, kérkedik,
'  nagyra  tartja  magát.
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HÁNYAN,  HÁNYAN,  (ha-ny-an)  kérdő  ih.
mely  többe*  számra  vonatkozik,  8  valamely  tárgy
sokaságát  számszerént  tudakolja.  Hányan  vagytok?
Öten. Hányan  voltatok t  Tűén.

HÁNYAS,  (ha-ny-as)  számkérdö  névmás,  a  kü-
löncök  osztályából, pl.  Hányat  bankjegyekkel  fitettek
ki?  Százatokkal,  titetekkel,  tStötekkel;  azaz  :  száz, tíz,
öt  forintosokkal.  Hányasba  fogták  ás  ökrüket t  Né-
gyeibe,  hatóiba, azaz  négyet, hatot egy  szekérbe. Há-
nyat  vászonból  van éten tták t  Heteiből.

HÁNYÁS,  (ho-any-ás, L  HÁNY  ige);  fn.  tt
hányát-t,  tb. —ok. 1)  Cselekvés,  melynél  fogva  va-
lamit  fölemelve,  s  különféle  irányban  elvetünk  , do-
bunk.  Kévekányát.  Ruhanemüek  hányató,  vetett.  Há-
nyátban  eltörött  téglák.  2)  Halom,  domb, mely öszve-
hányt  földből,  kőből  stb.  keletkezett.  Határhányát,
árokhányás.  3)  Okádás.  Hányat  eröteti.  Hányat  ellen
bevenni. Bányáiban  megtzakadní.  Vérhányás.  Epehá-
nyát. V.  ö. HÁNY.

HÁNYASDI,  (ha-any-as-di)  fn.  tt.  hányaidi-t,
tb.  —ak. A  székelyeknél  ám.  hányas  fogat  Hányat-
diba(n)  jár  t  azaz  hányas  fogattal.  (Kriza J.).

HÁNYAT,  1.  HANYATT.

HANYATLÁS,  (hany-at-ol-ás)  fn.  tt.  hanyat-
lát-t,  tb.  —ok.  Állapot,  midőn  valaki  v.  valami ha-
nyatlik.  Megcsuszamodott  ember  hanyatlása.  Nap  há-
nyattató.  Országok, nemietek hanyatlása.  Egétttég  ha-
nyatlása.  V.  ö.  HANYATLIK.

HANYATLIK, (hany-at-1-ik, 1. HÁNY, 1); k. m.
hanyatl-ott,  htn.  —ám*.  1) Tulajd.  ért  ember  vagy
más  lábon  álló  állat  hagyott, vagyis  hátra  hajuló
irányban  esni,  rogyni  készül  vagy  már  esésben, ro-
gyásban  van.  Hanyatlik  a  mellbe  döfött  ember.  Ha-
nyatlik  a U, midőn hátultó  lábai  alatt  a  híd  letta-
kad.  2)  Átv.  ért  valamely  tárgy  álló  helyzetéből
visszafelé  dől,  roskad.  Hanyatlik  a  szekér,  ha hálultó
tengelye  eltörik.  Hanyatlik  a  sövény, ha  karai  elro-
hadtak.  3)  Képes  kifejezéssel  mondják  a  lemenő
napról.  Hanyatlik  a nap,  siessünk  a  munkával.  To-
vábbá,  mondják más tárgyakról  is,  midőn  romlásnak
indáinak,  veszni  készülnek.  Exen  ország,  ama  ném-
tet  hanyatlik.  A  tudományok, vattái, jó  erkölcsök  ha-
nyatlanak.  Egészségem  egyszerre  hanyaüani  keid.
Élete  hanyatlik.  Régi  tekintélye,  népszerűsége  hanyat-
lik.  Öszvetételei  :  elhanyatlik,  meghanyatlik,  leha-
nyatlik,  vitnahanyatlik.

HANYATLÓ,  (hany-at-1-ó)  mn.  tt  hanyatló-t.
Aki  v.  ami  hanyatlik.  Hanyatló  retteg.  Hanyatló
nap.  Hanyatló  némtet,  ország.  Hanyatló  élet,  egészség.
V.  ö. HANYATLIK.

HANYATT,  (hany-att)  ih.  Ám.  hagyott  vagy
magát  hagyított  (hajított)  állapotban,  vissza, hátra.
Ellentéte  :  előre v.  arezra  v. arctan, néhutt:  hatmánt.
Egyik  hanyatt, másik arezra ételt. Te arctan v. hasmánt,
én  meg hanyatt  fekvém.  Hanyatt  dűlni.  Hanyatt  for-
ddlni.  Átv.  hány ad-homlok  neki  rohanni valaminek,
.ín.  vaktában,  szelesen, hol arezra, hol hanyatt  esve.

HÁNYATTA—HÁNYKODHC  1892

HÁNYATTA,  (hany-att-va)  ih. (ezen  kérdésre :
hová). Hanyatló  helyzetbe,  irányba.  Hányatta f ordi-
tani, dönteni  valakit.  Hányatta  dSlni,  fekUnni.

HANYATTAN,  (hany-att-an)  ih.  (ezen  kérdés-
re  :  holt  miképf).  Hanyatt  fekve,  hatra  dőlő  irány-
ban.  Hányattam  alunni. Hanyatlón  a  mélységbe  bukni.

HANYATTHOMLOK,  1. HANYATT alatt
HANYATTOL,  (hany-att-ol)  áth.  m.  hanyat-

tol-l.  Valamit  hanyatt  fordít, taszít,  fektet.  Hanyat-
tolni  a  tekenSt  békákat,  hogy  el  ne  másznának.

HANYATTRUGÓ,  (hanyatt-rogó) ősz.  fn.  Bo-
garak  neme,  melyek  ha  hanyatt  fordultak,  rúgd ál -
kozás  által  talpra  ugranak.  (Elater).

KÁNYÁVAL,  (ha-ny-a-val)  számkérdd  névmáa,
igehatározói  értelemben,  mely  által  azt  tudakoljak,
hányat  adnak  valamely  árudarabokból  bizonyos áron,
pl. Bányával adják  a gesztenyét t  (pl. egy garason). Hu -
szávai.  Bányával  kelt  a  tóját  f  Ötével  két  garaton.

HÁNYAVETI,  (hanya-veti)  1.  HÁNYIVETI.

HANYDÁSZ.  Tájszó.  L. HANDÁSZ.
HÁNYDOGÁL,  (ho-any-dog-ál)  áth.  és gyak.

m. hánydogál-t.  Egymás  után  többet,  vagy  többször,
folytonosan  hány.  Kévéket  hánydogálni  a  stekérre,
osztagra.  Katát,  butát,  árpát  hánydogálni  a  barom-
fiaknak.

HÁNYELLENES,  (hany-ellenes)  ősz.  mn. Há-
nyás , vagyis  okádás  ellen  működő,  has zn&ló.  Háwy-
ellenét  gyógytterek.

HÁNYFÉLE, (hány-felé) ősz. ih. Hány  irányban.
HÁNYFÉLE,  (hány-féle)  ősz.  mn.  Hány  nemű

vagy osztálya, hány fajta.  Hányféle  gytlmölciötök  van t
Hányféle  butát  termesztetek  t

HÁNYGYÖKÉR,  (hány-gyökér) ősz.  fn.  Ame-
rikai  növény gyökere,  mely porrá  zúzva hány Utó sze-
rül  haszn&ltatik.  (Radix  ipecachuana).

HANYI  v.  HÁNYI,  puszta  Heves  megyében;
helyr.  Hanyi-ba,  —bán,  —ból.

HÁNYINGER,  (hany-inger)  Ssz.  fn.  Inger, mely
hányásra,  azaz  okádásra  késztet,  izgat.

HANYÍT,  (hany-ít) áth. m. hanytí-olt,  htn.  —ni
v.  —ont.  Székelyeaen  ám. hagyit,  hajít.  Köoet  ha-
nytíani,  vagy  kb'vel  hanyltani.

HÁNYIVETI,  (hányi-veti)  ősz., vagyis  ikerített
mn.  Maga  hányóvető,  hetyke,  hetvenkedő.  V.  ő.
HÁNYTOBI,  éa HÁNYVET.

HÁNYIVETISÉG,  (hinyi-vetiség)  ikerített  fn.
Hányíveti  tulajdonság, hetvenkedés, hegykeség.

HÁNYKODÁS,  (ho-any-kod-ás)  fn.  tt  hányko-
dát-t,  tb.  —ok. Állapot,  midőn valaki  v.  valami hiny-
kodik.  GVrctöí  beteg  hánykodáta.  Hullámok  hányko-
dáta.  Kocsi  hánykodáta  a gödröt,  rótt  követein  liton.
V.  ö.  HÁNYKODIK.

HÁNYKODIK,  (ho-any-kod-ik)  k.  m.  hányíod-
tam,  —tál,  —ott.  Nyugtalanul  ide-oda  hányja,  veti
magát,  vagy  valamely  erő  által  h&nyatik,  vettetik.
Cförctöi  kínokban  hánykodni.  Át  üres  edények  hány-
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kodnak  a  sebesen  menő  itekéren.  Átv.  ért.  1. HÁNYA-
KODIK.

HÁNYKÓDIK,  1. HÁNYKÓDIK.

HÁNYKODÓ,  (ho-any-kod-6)  mn.  tt.  hányko-
dó-t. Aki  vagy  ami hánykodik.  Ágyban  hánykodó  lat-
beteg.  Nyeregben  hánykodó rotz  lovag.  Táncxban  hány-
kodó  legény.  Atv.  ért.  v.  ö. HÁNYAKODÓ.

HÁNYKOLÓDÁS,  (ho-any-ak-ol-ód-ás)  fn.  tt.
hánykolódás-t,  tb. —ok.  Állapot,  midőn  valaki  vagy
valami  hánykolódik.  MegkStözStt  disznók  hánykoló-
dáta.  Kevély  emberek hánykolódátai.  V.  5. HÁNYKO-
LÓDIK.

HÁNYKOLÓDIK,  (ho-any-ak-ol-ód-ik)  belsz.
m.  hánykolód-tam,  —tál,  —ott.  1) Folytonos  nyug-
talansággal, erőszakkal  hányja,  veti  magát.  Hányko-
lódik, ki  nem akarja  , hogy  kezeit,  lábait  megkötözzék.
Hánykolódik ai ölben maradninemakaró gyermek. Hány-
kolódik, mintpolturát  malac*  a garasát  kötélen.  (Km.).
2)  Átv.  ért.  nagy  zajjal,  taglejtéssel  hetvenkedik,
kérkedik, nagyra  van  valamivel;  vagy  daczos  sza-
vakkal  ellenkedik.

HÁNYKOLÓDÓ,  (ho-any-ak-ol-ód  ó)  mn.  tt
hánykolódót.  Aki  vagy  ami  hánykolódik.

HÁNYÓDÁS,  (ho-any-ód-ás)  fn.  tt.  hányódás-t,
tb.  —ok.  Szenvedő  állapot,  midőn  valami  vagy  va-
laki  hányódik. Hányadosban  elkopott  ruha.  Már  meg-
untam a  tok  hányódott.  Hányadát,  vetődés  a  szegény
ember  torsa.  V.  8.  HÁNYÓDIK.

HÁNYÓDIK,  (ho-any-ód-ik)  belez.  m.  hányód-
tam,  —tál,  —ott.  Valamely  kényszerűség  által kü-
lönféle  irányban,  mintegy  önmagától  fölemelkedik,
fölvetődik  , majd  ismét  aláesik.  Hányódnak  a  hullá-
mok.  Átv.  ért  nyugtalan  állapotban  sínlik,  állandó
nyugalma,  biztos  állasa  nincsen. A  tzegény  árva  gyer-
mek,  mindenfelé  hányódik.  Vajmi  nehéz  más  háta  mö-
gött  hányódni,  vetődni.

HÁNYOGAT,  (ho-any-og-at)  gyak.  áth.  lásd  :
HÁNYDOGÁL.

HÁNYÓLÁZ,  (hányó-láz)  ősz.  fn.  Láz  neme,
mely  a  beteget  hányásra,  vagyis  okádásra  erőteti.

HANYOTÁG,  (hany-att-ág;  az  ág  végzet  oly
toldalék,  mint iltenég  szóban  az  ég).  A  székelyeknél
ám.  hanyatt. L.  ezt.

HANYSÁG,  (hany-ság)  fn.  1.  HANSÁG.
HÁNYSZOR,  (hány-szor)  ősz.  ih.  mely  valami-

nek  számszerénti  sorozatát  kérdezi,  s  melyre  az  úgy-
nevezett sorosztó  számokkal  felelünk,  pl.  kétszer,  há-
romszor  ,  tízszer,  százszor.  Hányszor  ettél  el ?  Kétszer.
Hányszor  voltál  színházban  t  Egyszer  sem.  Néha ha-
tározatlan  kérdés  gyanánt  áll  a  mondatban,  melyre
feleletet  nem várunk , s  annyit  tesz,  mint  :  sokszor,
pl.  Hányszor  mondtam,  ne játszál.  Hányszor  írtam,  s
te  egyszer  sem  válaszoltál.

HÁNYTAT,  (hány-tat)  mivelt.  m.  hányíat-tam,
—tál,  —ott.  1)  Hányásra,  azaz  okádásra  késztel,
vagyis  azt  teszi,  hogy  okádjon.  A  beteget  háiiylatni.
Ezen  gyógyszer  hánytál.  2)  Magát  hány tat ja,  ám.  liet-

AKAD.  «AOT  SZÓTAB.  II.  «ÖT,

venkedik,  kérkedik.  „A  tulok  kegyig  hány tatja  vala
magát" Pesti  Gábor  meséji.

HÁNYTATÁS,  (ho-any-tat-ás)  fn.  tt.  hányta-
tás-t,  tb.  —ok.  Hányásra,  azaz  okádásra  erötetés,
késztetés.  Némely  betegségnek  legbiztosabb  gyógyszere
a  hánytatát.  Afagahányíalás  , ám.  kérkcdés , he t ven -
kedés.  V.  ö.  HÁNYTAT.

HÁNYTATÓ,  (ho-any-tat-ó)  fn. és mn. tt.  hány-
tató-t.  Általános  neve  minden  gyógyszernek,  mely
hányást  okoz.  Hánytaló  gyökér,  hánytató  porok.

HÁNYTFÖLD,  (hányt-föld)  ősz.  fn.  Föld,  me-
lyet  ásóval,  kapával,  lapáttal  stb.  rakásra,  halomra,
kupaczba  hánytak.

HÁNYTOK,  (hány-t-or)  elvont  törzsök,  mely-
ből  hánytorgat,  hánylori,  hánytorog, hánytorgás, hány-
torgatás  származnak.  Képzési  és  értelmi  rokonsága
is  van  a  fintor  (fintorog),  tantor  (tántorog),  henter
(hentereg)  elvont  törzsökökkel,  melyeket  érdemes
volna  ismét  életbe  hozni.

HÁNYTORGAT,  (hány-t-or-og-at)  áth.  és  gya-
kor.  m.  hánytorgat-tam,  —tál,  —ott. Fitatás,  muto-
gatás , kérkedés  végett  ide-oda  forgat,  emelget  vala-
mit.  A  kalmár  hánytorgatja  áruit.  Átv.  ért.  szemre-
hányásból  vagy  dicsekvésből  emleget,  eléhoz  vala-
mit.  Jótéteményeit  hánytorgatja.  Mindig  azt  hánytor-
gatja,  miért  hagytam  el  öt.  Érdemeit,  nemetlégét  hány-
torgatja.

HÁNYTORGATÁS , (hány-t-or-og-at-ás)  fn.  tt.
liánylorgatás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés , midőn  valamit
hánytorgatunk.  V.  ö.  HÁNYTORGAT.

HÁNYTORI,  (hány-t-or-i)  mn.  tt.  hánytori-t,
tb.  — ak. L.  HÁNYTORGÓ.  Székely  szó.  Oly alka-
tú, mint  kapái,  áctori, sunyi, kupori,  vigyorí  stb.

HÁNYTORGÓ,  (ho-any-t-or-og-ó)  mn.  tt.  hány-
torgó-t.  Fitogtatásból,  mutogatásból,  kérkedőleg  ma-
gát  hányóvető.  Hánytorgó  suhancz.

HÁNYTOROG,  (hány-t-or-og)  önh.  és  gyakor.
m. hánytorog-tam,  —tál  v.  hánytorgottam,  hánylor-
goltál,  hánylorgotl,  htn.  —ni  v.  hánytorgni  v.  hány-
torgani.  Mutatás,  fitogtatás,  kérkedés  okáért  hányja,
veti  magát.

HÁNYTVETETT,  (hányt-vetett)  ikaritett  mn.
Amit  ide-oda  hánynak;  dibdáb,  selejtes,  silány.

HÁNYVET,  (hány-vet)  ikerige,  melynek  mind-
két  része  ragoztatik  :  hányomvetem,  hdnytamvetettem,
hánynivelni  stb.  Kimélet  nélkül,  gondatlanul,  megve-
tésből  stb.  ide-oda  dobál, taszít.  Haragjában  hányja-
veti,  ami  kezébe jő.  Csak  úgy  hányjaveli  a  ruháját.
Visszaható  névmással  ám.  kérkedik,  hetvenkedik.
Hányjaveti  magát.  Ugyan  mit  hdnyodveled  magadad  f

„Tudós  legény  Barna  Peti,
Magát  nagyon  hányja-veti."

Székely  népd.  (Kriza J.  gyűjt).

Átv.  ért.  valamit  minden  oldalról  megfontol,  meg-
vizsgál.  Hányjaveti  az  irományokai.  Meghányjvess
mindent,  azután  ítélj.  Külön  is  Írhatjuk  :  hány  vet.

88
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HAP, elvont  gyök,  f  jelenti  azon hangot, mi-
dőn valaki  az  italt  vagy  leves  ételt  nyelvével mohón
öblögeti.  Innen  lett:  hapsol.  Egyezik  vele  hab, szin-
tén  hangutánzó  gyök.  V.  ö.  HABSOL. Amaz meg-
van  koponya  főnévben  U.  V.  ö. HAPONYA.

HAP,  (1),  elvont gyök  éa  hangutánzó,  mely  a
kiáltozó  récze  hangját  utánozza.  Háp!  háp!  Más-
kép  : táp,  innen  sápog = hápog.

HÁP,  (2),  elvont  gyöke  hápa  siónak,  mely  M-
pa-hupa  ikerszó első  részét  alkotja,  s a  hup  módosu-
lata, minthogy az  ikerített  szókban rendszerént  csak
az  Snhangzó  változik, pl.  Wpi-ldpa,  dirib-dorob,  H'm-
lom,  dífr-dOr,  tíl-Wl  stb.

HÁPAHUPA,  (hápa-hnpa)  iker  fa.  tt  hápahu-
pát.  Több  domb  egymás  mellett  vagy  egy  rakáson,
dimbdomb.

HAPAHUPÁS,  (hápa-hupás)  iker  mn.  Széke-
lyesen ám. hegyes, völgyes, sok dombd,  dimb-dom-
bos.  Hápahupdt  vidék,  határ.  Néhutt  máskép : háta-
hupás  v.  hátahoporjái.

HÁPHÁPOL,  (háp-hápol) ősz.  önh. m.  Mphá-
polt.  Lásd:HAPOa.

HÁPOG,  (háp-og)  önh.  m.  hápog-tam,  —tál,
—ott.  Bécséről  mondjak,  midőn  háp t háp !  hangon
kiáltoz. Máskép :  »ápog.

HÁPOGÁ8,  (háp-og-ás)  fn.  tt  hdpogát-t,  tb.
—ok.  A. réozének  háp  háp  hangon  kiáltozása.

HÁPOL,  (háp-ol) önh. m. hdpoU.  L.  HÁPOG.

HAPONYA,  (hap-ony-a)  fa.  tt  haponydt.  1)
Udvari  bolondok  buzogánya, mely  csörgetyüvel  vagy
hapogó,  happogó  csaptatóval  volt  ellátva.  2)  Buzo-
gányalakú  káka  neme, melyet  szintén  viselni  szok-
tak  az udvari  bohóccok.

HÁPORCS,  (háp-or-cs,  ám.  hab-or-ct)  fa.  tt
háporct-ot.  Csátés,  imolyás fű,  mely  vizenyős helyen
teremvén, mintán  lekaazáltatott, száradás  végett má-
sutt  teregettetik  ki.  Székely  ssó.  V. ö.  HÁPORTY.

HÁPOBTY,  (háp-or-ty  v. hab-or-ty)  fa.  tt  há-
portyot.  Kassay  J. sserént Bonod  megyében  :  hápor-
tya  és ám. békasás  v.  bakasás  v.  békabuzogány,  vízi
tövises  disznó,  Diószeginél  : baka.  (Sparganinm).

HÁPPOG, L HÁPOG.
HAP8A, (hap-s-a, vagyis hab-s-a, mintegy  habsi

rész)  fa.  tt  haptát.  A  székelyeknél  ám.  rész, szer,
midőn  a  marhát nem  fontra, hanem részletekben  vág-
ják  ki,  vagy  több részvényesek  közt, kik  szerbe ál-
lottak , osztják  fel,  ez esetben  mondják  :  hapsába  v.
hoptába  vágtak  ki,  haptába  sem jutott.  (Kriza J.).

HAPSI, HAPSOL, 1. HABSI, HABSOL.
HAB, elvont  gyök,  és eredetileg  hangutánzó, s

jelent erősebb,  a fogak  között  rezegtetett  hangot, és
általán  valamely horttolátt,  (mint a  német «cAarr-en),
mely  ennél  fogva  hasonló  hangot  adó  lelketlen  tár-
gyakra  is  átvitetik.  Azonban  az  r  benne  lényeges
hang  leven, ennek  többi  jelentéseiben  is  osztozik.
Ebből  eredtek  1)  a hangra  vitetve  : harsog,  hartány,

haris,  harkály,  harang,  haré  közvetlen hangutánzók.
Megvan  továbbá  2)  oly  szókban, melyek  működése
némileg  a  fogak  öszveszorftásával,  erőködéssel  páro-
sul, s az indulat erős kitörését jellemzetesen  ábrázolja.
Ide  tartoznak  ezen  származékok  :  harag,  harc*,  ha-
ramia , harap,  harcsa.  Megvan a perzsa  rigga,  (Be-
regszászinál  ám.  boszú, gyűlölet),  hellén  'opft/,  arab
haradta,  latin ira,  török  örfce,  hírt*,  dartftn  (hara-
gos), tót  hrshi  (káromkodik), német ár g,  Gram, grirn-
míg,  Zöm,  Harm,  héber  charah  (haragszik),  franccia
hargneux  (haragos), magyar  irigy  szókban  is.  3)  Je-
lent  valamely karczolást, tarolást, irtást,  szúrást  stb.
általánosabban  : sérzést, érdességet;  innen  van hara,
harátsol  v.  harittál  és harúnya.  4)  Terjedést,  sarjad-
zást,  cserjót,  erdőséget,  a magyar  haránt  és  haríetka
származékban,  melylyel  ismét  rokon  a  héber  har,
német  Hars,  (,waldiges  Gebirge'  értelemben). Erdély-
ben, a székelyföldön  van  Har-aly  nevű  vidék, úgy
látszik  ám.  erdő-aly.  Innen  eredtek  a  Haraetina  be-
regi  és  Haracton  soprony, Hard  fehér, Harság  sáros,
Harságy  somogymegyei  helynevek  is.  V.  ö.  az  egé-
szen  rokon gar, ger,  hor,  her, fcar(cz), *ar,  star  és  a
legegyszerűbb  ár,  ér,  »Xt)>  orföt  *&  stb.  gyökö-
ket  is.

HAB,  (ho-ar  v.  ho-har,  v.  ö.  HAB);  elvont
törzs,  melynek  gyöke  a  felületet,  tetőt  jelentő  hó
(haj,  héj),  egybeolvadván  az  r  hanggal, vagyis ár
vagy  har szótaggal, az egész jelenti  valamely  tárgy
felületének  érdes,  sérző, horzsoló, karczoló,  henegő
voltát  vagy  működését  Származékai : hárít,  hárul,
hárs,  hártya  stb.  Megvan a latin  cortex,  szanszkrit
kart*  vagy  kart  (választ,  hasít),  honnan  :  tartóm
(bőr),  hellén  xptóff  stb.  szókban,  s  rokon  a magyar
vékony hangú  kéreg  szó kér  törzsével  is.

HABA, (har-a)  fh.  tt  harát.  1)  Durva,  érdes,
vastag szőrszővet 2)  Ily  szövetből varrott  nagy  zsák,
milyenben  a  pamutot,  gyapjút  szállítani  szokták.
Harákba  tömni  a gyapjút,  gyapotot.  Bókon  vele oór
és a  szőrt jelentő  német  Haar.

HARÁCS,  (har-ács)  fn. tt  haráct-ol.  Egyezik
vele  hangban  a  török  kharads,  mely  adót  jelent;
azonban  a  magyar  har  gyök  egészen  hasonló ssor
gyökhöz  (ssor-ol  szóban),  valamint  sár  gyökhöz  is
(íar-cz  szóban),  s ezt  eredetére  nézve  épen  nem  le-
het azonosnak  tartani a  német  Brandschatimuj  szó-
val,  melynek  utóbbi  részében :  Schatamg,  egész  csa-
ládját  ide  értve, (ú. m. Schatt,  Schattn  kiavult  szó-
kat), a lényeges  r  hang, mely jelenti  főképen  a  kor-
uolátt,  sértett,  rovást, irtást,  (v. ö. HAB  gyök)  .min-
denütt  hiányzik.  Eredeti jelentése  tehát  általán  ua-
rolás,  és ami ezzel  együtt jár  :  dtdás, pótáriát.  In-
nen  némely  régi  iratokban  eléforddl  uákmány,  erő-
siakos  adó  (v.  tarai),  továbbá árverés,  végre  pótár-
iát  , feetérlés  értelemben.  (Kresznerics  szótára).  Ha-
ráctot  vetni  a  meghódított  városra,  tartományra,  nép-
re.  Haráesetá  lelt  minden  vagyona.  ,Haracsol'  szár-
mazék  utóbbi  jelentésével  (elharácsol),  egyezik her-
dál  v.  htrdel  is.
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HARACSINA, puszta Beregb  megyében; helyr.
Haractiná-n,  —rá,  —ról.

HARÁCSOL,  (har-ács-ol)  áth. m.  harácsol-t.
1) Karácsot  vet,  harczi  erőszakkal  elragad,  kizsák-
mányol. Az  ellenség  har ácsolj a  a  meggyőzött  népet,  or-
ttágot.  Mindenből  kiharáctolni  a  győzőiteket.  2) Átv.
pazarol,  fecsérel,  bitangol.  Elharácsolla  örökségét.
Nem  kopott  érte  körme,  könnyen  elharáeiolja.  (Km.).
V.  ö.  HARÁCS.

HARÁCSOLÁS,  (har-ács-ol-is)  fű.  tt.  harácto-
lás-t,  tb.  —ok.  1)  Ellenség  által  a  meggyőzőitek  ja-
vainak  elragadása vagy  fej szerént  kivetett nagy adóz-
tatás.  2)  Pazarlás,  bitangolás.  V.  ö.  HARÁCS, HA-
RÁCSOL.

HARÁCSOLÓ,  (har-ács-ol-ó) mn. tt. harácioló-t.
Aki  barácsol. Harácsoló  ellenség.  Örökségét  elharáctoló
nemet.  V.  ö.  HARÁCSOL.

HARACSON,  falu  Sopron  megyében;  helyr.
Haracton-ba,  —tan,  —bál.

ILÁRAD,  (hár-ad)  elavult  önh.  mely  helyett ma
hárul  divatozik.

HÁRADÉK,  (ho-ar-ad-ék)  fn.  tt.  háradék-ot.
Háritgatással  öszvehalmozott,  öszveháritott, öazvege-
reblyélt  valami.  Tarlóháradék.  Széna-,  szalmaháradék.
Polyvaháradék.

HARAG,  (har-ag,  1. HAR)  fn.  tt  harag-ol.  A
régi  halotti  beszédben  eléforduló horog-uvék  azt mu-
tatja,  hogy  e  szóban  zárt  vagy  mély  a  rejlik.  Jelent
indulatot,  melyre  gerjedünk,  midőn  valódi  vagy  kép-
zelt  bántalommal  illetett  valaki  bennünket, s mely-
nél  fogva  a  megbontásért  boszút  állani  kívánunk.
Haragra  indulni,  gerjedni,  gyúladni.  Haragba  jönni.
Haragból  dúlnifulni.  Haragra  indítani,  gerjeszteni
valakit.  Haragot  főzni,  forralni,  viselni  valaki  ellen.
Haragot  elfojtani,  elnyomni,  titkolni.  Haragot  kérlel-
ni,  engesztelni,  csillapítani.  Nagy,  hirtelen  harag.  Dü-
höngő,  veszett  harag.  Hasztalan  harag.  Bosznia  harag.
Égi  harag.  Hamar  harag.  Hirtelen  harag.  Isten ha-
ragja,  ám.  mennyköütés,  égdörgés.  Beleütött  az  Isten
haragja.  Haragot  mutatni,  tartani,  táplálni.  Harag-
szemet  vetni  valakire.  Harag-szemmel  nézni.  Nagyra
viszi  embert  a  harag.  (Km.).  A  hangyának  is  vagyon
haragja.  (Km.).  Király  haragját  hamar  halál  követi.
(Km.).  Haragjában  megbetegedett.  Két  beteget  nem
szeret  az  ágy  :  retteg  beteget  ét  haragjában  beteget.
(Km.).  Haragjában  a  haját  tépi,  fogát  csikorgatja.
Bibliai  ért. jelent  kárhozatot.  Haragnak  fiaivá  let-
tünk.  Átv. és  költői  nyelven  mondjuk  lelketlen  lé-
nyekről  is,  mennyiben  élénk  mozgásaik  által  a  hara-
gos  emberhez  hasonlítanak.  Tengerek,  szélvészek  ha-
ragja,  (dühe).

HARAGÍT,  HARAGÍT,  (har-ag-it) áth. m. ha-
ragtí-otl,  htn. —ni v. —ám. Haragra  indít, gerjeszt.
Fölharagtíani,  megharagítani  valakit.  Kérlek,  ne ha-
ragíts.  V.  ö. HARAG.

HARAGÍTÁS,  HARAGÍTÁS,  (har-ag-ít ás)  fa.
tt.  haragítás-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  mely  által  vala-
kit  haragra indítunk.

HARAGÓ,  (har-ag-ó).  Eléjön  a  Becsi  codeiben
mint  részesülő  :  Megharagó  úr  ét  gyözödelmezö  úr,
gySzSdelmes  úr  f»  hirteUnkedetel  valló. Naum  próféta
könyve.

HARAGOSZIK,  1.  HARAGSZIK.
HARAGOS, (1),  (har-ag-os)  mn.  tt.  haragos-1

v. —át, tb.  —ok.  Ki hamar,  könnyen  vagy  gyak-
ran  haragszik;  ki  legkisebb  bántalom  miatt  legott
felförmed.  Haragot  tanító.  Mérget  atstonynak  hara-
got  a leánya.  (Km.).  Átv.  ért  1) dörgő  :  haragos  tg,
haragot  mennykö;  2) zajgó,  hullámzó :  haragot  szél-
vész , haragot  tenger;  3) bökős,  szűrös  : haragot  tüt-
ke, haragot  csalán ;  4) sötét  :  haragot  zöld,  haragot
vörös.

HARAGOS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  hara-
gos-l,  tb. —ok.  Személy,  ki  ránk  haragszik.  Mielőtt
gyónni  mennék,  leibékUlök  haragosommal.  Edét  lelki
atyám,  nekem haragosom  van.

HARAGOSAN,  (har-ag  os-an)  ih. Haragos arci-
czal, indulattal,  haragot  forralva, mutatva.  Haragosan
szólni,  felelni.  Haragosan  nézni,  inteni.

HARAGOSKÉPEN,  (haragos-képen) ősz.  ih.  A
régieknél,  különösen  Pesti  Gábornál  ám.  haragosan.
„Haragosképen  nézvén."

HARAGOSKODÁS,  (har-ag-os-kod-ás)  fn.  tt
haragotkodát-t,  tb.  —ok.  Állapot,  midőn valaki  ha-
ragoskodik.  A  haragotkodát  árt  át  egészségnek.  V.  ö.
HARAGOSKODIK.

HARAGOSKODIK,  (bar-ag-os-kod-ik)  k.  m.
haragotkod-tam,  —tál, —ott. Folytonos  haragot  for-
ral,  gyomrából  boszonkodik, haragot  táplál, bizonyos
személy  v.  személyek  ellen ; viszonyos  haragban  él.
A  rósz  szomszédok  és  atyafiak  leggyakrabban  haragot-
kodnak.

HARAGOSKODÓ,  (har-ag-os-kod-ó)  mn.  tt
har ágaskodó-1.  Haragot  tápláló,  viszonyos  haragban
élő.  Haragotkodó  szomszédok, rokonok.

HARAGODIK,  1.  HARAGSZIK.
HARAGOSSÁG,  (bar-ag-os-ság) fn. tt  haragot-

ságot.  Régiesen  ám.  haragoskodás.  „Te  vagy  az át-
kozott  nyelv,  ki  haragosságokat  nem  szünöl  feltá-
masztanod."  Góry-codez.

HARAGOSZÖLD,  (haragos-zöld)  ősz.  mn.  Sö-
tét zöld. Ellentéte  :  világoszöld.

HARAGSZIK,  HARAGUSZTK,  (har-ag-osi-ik
v.  har-ag-usz-ik)  k.  haragszom  v.  haraguszom,  harag-
szol  v.  haraguszol,  haragszunk  v.  haraguszunk,  harag-
szótok  v.  haragusttok,  haragítanak  v.  haragutmak,
múlt  :  haragvám  v.  haraguvám  v.  haragudám,  hara-
gudtam  v.  haraguttam,  haragudtál  v.  haragúitól,  ha-
ragudott  v. haragúit;  jövő  : haragvandom  v.  haragu-
dandom;  parancs  :  haragudjál,  htn.  haragunni.  V. ö.
HARAGUDIK.  Valódi  vagy  képzelt  megbánta*  mi-
att  boszuvágyó  indulatra  gerjed,  haragban  van, ha-
ragban  szenved.  A  kutya  is  haragszik,  ha  orrát  bánt-
ják.  (Km.).  Megharagszik.  Aki  nehezebben haragszik
meg,  tovább  tart  haragja.  (Km.).  Haragszik  a  feleté'
gém,  hogy  én  ölet  nem  szeretem.  (Népd.).

88*
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HARAGTARTÁS, (harag-tartág)  ősz.  fn.  Állan-
dó, tartós  haraguvás,  mely  megkérlelődni,  kibékiilni
vonakodik.

HARAGTARTÓ,  (harag-tartó) őu.  mn. Aki  ál-
landóan  haragszik,  aki  meg nem kérlelődik.

HARAGUD1K,  (har-ag-ud-ik)  k.  m.  haragud-
tam,  •—tál, —ott. Fölveszi  mindenütt a  rendes  rago-
zást  :  haraguddm,  haragudandom,  haragudjál  stb.
De szokottabban  a  haragttik  és  haragúink ragozásait
követi. V.  ö. HARAGSZIK.

HARAGUSZIK,  L  HARAGUDIK.

HARAGUVÁS,  (har-ag-nv-ás,  haraguazás  he-
lyett)  fn.  tt.  haraguvát-t,  tb.  —ok. Állapot,  midőn
valaki  haragszik.  Haraguvátában  ne  bánit  terűéit.  V.
ö.  HARAGSZIK.

HARAGVÁS,  L HARAGUVÁS.
HARÁK,  (har-ák) fn.  tt  harák-ot.  Torokresze-

léssel  járó  turha.  Innen  : harákol,  ám. tárház,  Kara-
kót , ám. turhas. Hangutánzó.  Rokona  :  krák,  krákol,
hurut  ós  r  nélkül :  hák.

HARAKLÁNY,  fala Közép-Szolnok megyében;
helyr.  HaraJdány-ba,  —bán, —Ml.

HARAKÓCZ,  falu  Szepes  megyében;  helyr.
Harakóet-on,  —rá,  —ról.

HARALT,  erdélyi  falu  Háromszékben;  helyr.
Haraly-ba,  —bán,  —Ml.

HARAM,  (har-am)  elavult  törzsök,  mely  a tö-
rökben,  (az arab  harama = tilt  után)  ám.  tilos,  tör-
vénytelen;  innen  származtathatni  a  török  harami
szót,  mely  rablót,  zsiványt,  rablógyilkost  jelent  A
hellén  nyelvben  pedig  ápjiáfco  egyik  jelentése:  rab-
lók,  innen  aqita^,  ám.  rabló.  Magyar  eredetét  te-
kintve  gyöke  har,  a  harag,  harc*, harap  stb.  szók-
kal  látszik  rokonnak.

HARAM,  (ho-ar-am)  elvont  törzsök,  melyből
háramlik,  haramiát,  (némely kiejtés  szerént  :  háram-
lik,  haramiát)  származékok  erednek.  Jelenti  vala-
mely  tárgynak  el- vagy  lehorzsolható,  azaz  némi  sér-
zéssel  elválasztható  haját,  héját,  fölét;  vagy  vala-
mely  testnek  rézsutos  felszínét,  irányát,  fekvését,
melyen  más  valamely hersenéssel  alácsuszhat,  lefoly-
hat  stb.  Y. S. HÁR.

HÁRÁM,  (ho-ar-ám)  1)  L.  HARAM. 2)  fn.  tt
tiárámot. Kriza  J.  szeréut  a  székelyeknél könnyedén
csinált  kerítés, gyeptt,  tehát  a  mely  mintegy  háritóúl
szolgál.  Rokon  vele  hangban  és  értelemben a  tisza-
vidéki  korám  szó  is.

HARAMAG,  (hara-mag)  ősz.  fn.  Növényuem
az  ernyős  virágnak  közöl, melyeknek  virága  tudniil-
lik  sugarak  vagy  vastag  szőr  gyanánt  őszvetömfllő
szálakból  áll.  A  haramag  árkokon és  vizenyős helye-
ken  tenyészik  leginkább.  (Oenanthe).

HARAMBANDA,  (haram-banda)  ősz.  fn.  lásd  :
HARAMCSAPAT.

HARAMBASA,  (haram-basa)  ősz.  fű.  Így  ne-
vezik  a  török  tartományokban  pusztító  fegyverei
rablók  vezérét.

HARAMCSAPAT,  (harum-csapat)  ősz.  fn.  Ha-
ramiák,  ázás  zsivanyok,  rablók,  dtonállók  serege.

HARAMIA,  HARAMJA,  (har-am-i-a)  fn.  tt
haramiát.  Szoros  ért.  rejtett  helyeken,  leginkább er-
dőkben  tanyázó,  bujdosó,  s fegyverekkel  ellátott  erő-
szakos  rabló,  zaivány,  utonálló.  Haramiák  vafrt.
Úgy  né*, mint  a  haramia.  Te  haramia!  A  haramia
több  a  közönséges  zsiványnál,  mennyiben a haramiák
egymásközti  rendszeres fegy alatt és  fegyveresen  űzik
erőszakoskodásaikat,  s  pusztító  had  gyanánt  dúlják
a  vidéket, milyenek  a  törők  tartományokban számo-
san  vannak.

HARAMIÁS,  (har-ain-i-a-as)  mn. tt  haramiái-'.
v.  —át,  tb.  —ok.  1) Haramia  természetével,  tulaj-
donságaival  biró.  Haramiát  tekintet, nétét.  2) Hara-
miáktól  lakott, hol  haramiák  tanyáznak.  Haramiái
vidék,  erdő.

HARAMIÁSAN,  (har am-i-a-as-an)  ih.  Hara-
miák  módjára,  zsiványul,  mint  atonálló.  Haramiítan
OltSmi, fegyverkezni.  Haramiatan megtámadni  valakit.

HARAMIASÁG,  (har-am-i-a-ság)  1)  Erőszakos
zsivány,  rabló  életmód.  Haramiatágra  adni  magát.
2)  Haramia  által  elkövetett, vagy  ehhez hasonló  tett
Ei  haramiatág,  mit  velem tetteti.

HARAMIÁSKODÁS,  (har-am-i-a-as-kod-á.)  &.
tt  haramiátkodát-t,  tb.  —ok. Haramiái  életmód p*
korlása.  Haramiatkodátbói  élni. V.ö.  HARAMIÁS.

HARAMIÁSKODIK,  (har-am-i-a-as-kod-ik) k.
m.  haramiátkod-tam,  —tál,  —ott.  Haramia  életet
ttz, gyakorol,  rablásból,  utonállásból,  foutogatáibíl
él.  V.  ö. HARAMIA.

HARAMIAVÁR,  (haramia-vár)  ősz.  fn.  Ham-
miák  megerősített  tanyája,  fészke,  hová  zsákmányai
kat  takarják,  s  melyből  a  megtámadok  ellen védik
magukat.  Ilyenek  voltak  hajdan  az  úgynevezett  cseh
latrok'  s  némely  magyar  nemes  urak  várai, pl. Föd-
maniczky  vára  Bakonybélben.

HARAMIA VEZÉR,  (haramia-vezér)  ősz.  h-
Haramiák  parancsnoka,  elöljárója,  harántban.

HARAMJA,  1. HARAMIA.
HÁRAMLÁS, (ha-ar-am-ol-ás) fn. tt  haramia*!,

tb. —ok.  Állapot,  midőn  valami  háramlik.  Gabim
háramláta  a  titttitá  roitán.  Javak  haramián a* tö-
kötökre.  Tehernek,  munkának máira  háramláta.  V. ó.
HÁRAMLIK.

HÁRAMLIK,  (ho-ar-am-ol-ik) k.  m.  háraml-otl,
htn. —ám.  Általán  valaminek  fölazine,  héja,  elvál-
ható  része  némi  erővel,  vagy  hersenéasel  alácsnaiik,
lefoly,  legördül  stb.  A  kalap  karimájáról  nyaUra,
vállára  háramlik  a polyoa.  A  katalra  rottul  feladott
tténa  Itháramlik.  A*  elvált  vakolat  aldháramlit  a
falról.  Nyakába  háramlik, mint  ebnek a pánit.  (Km).
Átv.  ért.  ám.  1) Valaminek okozata,  következménye
mint  okozóra  visszahat  Fejedre  háramlik  a  ntgyr*,
melyet  maion  akartál  ejteni.  2)  Valami  reá  neheze-
dik,  nyomja.  Minden munka rám  háramlik. Apám ha-
lála  után  a háti gondok anyámra  háramlóitok.  Javak
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az  örökösökre  átszállónak.  Apámról  kevés  vagyon  há-
ramlóit  reám.  A  régieknél  s  tájdivatosan  jelennen  is,
néha  az utóbbi  a  is hosszan  fordul elé  :  háramlik.

HÁRÁMOL,  (hár-áin-ol)  ál h.  m. hárámolt.  Há-
rámot  csinál,  bárámmal  bekerít.  Behárámol.  V.  ö.
HÁRÁM.

HARANG,  (1),  (har-an-og)  fn.  tt  harang-ot.
Eredetileg  igealak  volt,  mint  : hang  (han-og). Gyöke
a  hangutánzó har, mintegy  erősen  hanog,  vagyis erős
hang.  Sínai  nyelven  hoáng  ám.  campaoarum  sonitus,
s  a  cseh  hrana  temetési  harangozást  jelent.  Széles
ért.  érczböl,  Üvegből,  cserépből  stb.  álló,  félgömböt
képező, belül üreges, nagyobbféle  mű,  melynek  öble
alant  kihajlik,  üregének  közepén pedig gombos  sudár
(nyelv,  szív,  Ütő)  fityeg,  mely  lóbálás által  az oldala-
kat  verdesi,  és  hangoztatja.  Szorosb  ért. félgömbnél
jóval  nagyobb  alakú  mű érczböl, melyet rendesen tor-
nyokban  tartanak,  hogy  kongatása  által  bizonyos
jelekül szolgáljon.  Harang  szive, nyelőé, ütője.  Harang
tengelye.  Harangot  önieni,  húzni,  kongatni,  félreverni.
Szól  a  harang.  Harangot  húzni  :

„Bús  remete  húzza  sírva
A  harangot,

És azért ad  oly  keserves
Tompa  hangot."

Tarkanyi  Béla.

Etilsl  harang:

„Égi  ajka  mint a  gyönge  szellő,
Lágyan  éré  legszebb  földi  ajkat,
S  csattanása  mint  ezüst  harangé,
Mondhatatlan  kedves  és  múló  volt."

Hedvig  legenda.  (Vörösmartytól).

üreg  harang,  a  többi  közt a  legnagyobb,  melynek
legvastagabb  v.  mélyebb  hangja  van,  s  melyet csak
ritkán  húznak  meg, pl.  vasárnapokon  és  ünnepeken,
vagy  előkelőbbek  temetésén.  Majd  megfitet  az  öreg
harang,  (km.),  azaz,  ha  eltemetnek.  Kis  harang,  a
többi  közt  a  legkisebb,  melyet  mindennap  meghúz-
nak.  Lélekharang,  melylyel  a  haldoklóra harangoz-
nak.  Tlítharang,  melynek  kongatása  tűzveszélyt  je-
lent.  Véttharang  ,  mely  vészre,  pl.  tűzre,  vízre rab-
lókra  figyelmeztet  Hírharang  ám.  pletyka-hirhordó
ember.  Kokat  harang  ám.  kis  csengetyű,  vagy in-
kább  csörgő,  melyet  kakas  nyakára  kötnek,  vagy
csikóra  való  csengetyű.  A  harang  is  hí  mátokat  a
templomba,  de maga  nem megy.  (Km.).  Átv. ért  ha-
ranghoz  hasonló  eszköz, vagy  növényvirágok.  Kerté-
szek  harangja,  melylyel  a  gyönge  növényeket  befö-
dik.  Harangvirágok.  Buvárharang, búvárok  harangja,
melyben  a  tengerek  fenekére  bocsátkoznak.  V.  ö.
CSENGETYŰ,  KOLOMP.

HARANG,  (2), KIS—,  NAGY—,  puszták  Bé-
kés  megyében; helyr.  Harang-on,  —ró,  —ról.

HARANGALAKÚ,  (harang-alakú)  ősz. mn. Mi-
nek  alakja  a  harangéhoz hasonlít  Harangalakú  vi-
rágok,  üvegek,  cserepek.

HARANQCSAP,  (harang-csap)  ősz.  fn.  A  ha-
rang  szive,  ütője.

HARANGCZÁMOLY,  (harang- czámoly)  ősz.
fű.  Növényfaj  a  czámoly ok  neméből.  (Aquüegia vul-
gáris).

HARANGDAD,  (harang-dad)  mn. tt  harang-
dad-ot.  Minek  haranghoz  hasonló formája  van. Ha-
rangdad  virágbokréták.

HARANGÉHOZ,  (harang-ércz)  ősz.  fn.  1.  HA-
RANGVEGY.

HARANGFÉM,  (harang-fém)  ősz.  fn.  így  ne-
veztetnek  azon  fémek,  (köz  nyelven  :  erezek),  me-
lyeknek  vegyítéséből  harangot  öntenek,  milyenek  :
réz,  ón, ezüst  stb.  Máskép :  harangvegy.

HARANGFÜ,  (harang-fü)  ősz.  fn.  1. SZULÁK.
HARANGFÜL,  (harang-fül) ősz. fn.  Gyürfialaku

karika  a  harang  felső  részén.
HARANGHÁLÓ,  (harang-háló)  ősz. fű. Vadász-

háló  neme, melyet  harangformára  állítanak  föl, s té-
len  foglyászatra  használnak.

HARANGHÁZ,  (harang-ház)  ősz.  fn.  Tornyat-
lan  templom  mellett  vagy  melynek  tornya  harango-
kat  nem bír,  épített  állvány,  melyben a  harangokat
felfüggesztik  és  kongatják;  máskép  : farangláb.

HARANGKARIMA,  (harang-karima)  ősz.  fn.
A  harang  öblének  alsó  kerülete,  széle,  koszorúja.

HARANGKÓTIS, (harang-kótis) ősz. fn. lásd :
HARANGNYELV.

HARANGKÖTÉL  ,  (harang-kötél)  ősz.  fn.  Kö-
tél,  melylyel a  harangot  húzzák.

HARANGLÁB,  (1),  (harang-láb)  ősz.  fn. Szi-
lárd  alapú  és  szerkezetű  állás  gerendákból,  melyre
a  harangokat  akasztják.  Néha a  harangházat  is  így
nevezik.

HARANGLÁB,  (2),  falvak  Bereg  megyében
és  Erdélyben,  Küküllő  megyében;  helyr.  Harang-
láb-ön, —ró,  —ról.

HARANGMÉRTÉK,  (harang-mérték)  ősz.  fn.
Harangöntők  mértéke,  melylyel  a  készítendő  harang
nagyságát, vastagságát  és  súlyát  meghatározzák.

HARANGMEZÖ,  falu  Bihar  megyében;  helyr.
Harangmetö-n,  —re, —röl.  Máskép  :  Almametb'  és
Hegyesel.

HARANGMONYA,  (harang-monya) aljas  nyelv-
be  való,  1.  HARANGNYELV.

HARANGNYÉL,  (harang-nyél)  A  harangten-
gelyből  vagy  tengely  mellől  a  harang  felső  részéből
egyenes  szögletben  kifelé  álló  fa  vagy  vasrudacska,
melynek  végére van  a  harangkötél  akasztva.

HARANGNYELV,  (harang-nyelv) ősz.  fn.  Bu-
zogányalakú , a  harang  üregében  lógó  vasrúd,  mely

|  lóbálás  által  a  harang  oldalait  veri  és  hangoztatja.
HARANGOD,  vidék  neve  Zemplén  megye  alsó

részében  Szerencs  körül.  Puszta  is  ugyanott  Szada
mellett  és  Szabolcs  megyében; helyr.  Harangod-on,
—rá,  —ról.  Harangodi  puuta.
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HARANG08,  (har-ang-os)  mn.  tt  harangot-t
v.  —át, tb. —ok.  Haranggal  vagy  harangokkal el-
látott.  Haiangos  torony.

HARANGOZ,  (har-ang-oz)  önh.  m.  harangot-
lám, —tál, —ott.  Harangot  húz, kongat.  Szegény  a»
eklétsia,  a pap  maga harangot.  (Km.). Hallott  haran-
gotni, de nem tudja,  hol.  (Km.).  Hajnalra,  délre,  u-
tére  harangotni. Miiére,  vecsernyére,  konyürgétre,  ha-
lottra  harangotni.  Felhő  elébe  harangotni. Érsek, püs-
pök  elébe  harangotni.  EliSt,  metodikát,  harmadikat
harangotni.  Beharangozni,  ám.  valamennyi  harang-
gal  vagy  utolsó barangolással jelt  adni  a bemenetel-
re.  Harangomak  Csengerbe,  Vajon  ki halt  meg benne t
(Ndpd.). A  ki, fel,  el  igekötökkel  áth.  értelmű.  Kiha-
rangotni  a  halottakat. Felharangotni  valakit álmából.
Elharangották  a délt.  Tréfás  nyelven  : lityeg, fityeg.
Harangot  át  ülepe.

HARANGOZÁS,  (har-ang-oz-ás)  fn.  tt  haran-
gotás-í,  tb.  —ok. 1)  Cselekvés,  midőn  valaki haran-
got  húz.  Harangotátért  fitetni.  Harangotátban meg-
szakadni.  2)  Harangok  kongása.  Harangotálra  fül-
ébredni.  Öszvetételei: kiharangotás,  beharangotát.

HARANGOZÓ,  (har-ang-oz-ó)  fa.  tt  harango-
tó-t.  Széles  ért.  személy, ki  harangoz.  Szoros  ért
templom szolgája,  pl.  egyházfi,  kinek  kötelességében
áll  bizonyos  időkben  és  alkalommal harangozni.  Ha-
rangotópén*  ám. haraogozónak, vagy  harangokért fi-
zetett dij. Már a harangotopént  nét ki a» orrából. (Km.)
ám. nem sokára  meghal.

HARANGÖNTES,  (harang-öntés)  ősz.  fn.  Ha-
rangcsinálás,  mely  főleg  a  felolvasztott  érczvegynek
mintába öntésével  megy  végbe. Ért  hottá, mint hajdú
a  harangSntéthet.  (Km.).

HARANGÖNTŐ,  (harang-öntő) ősz.  fn.  Mester-
ember, ki  harangokat készít,  illetőleg  önt

HARANGRONGY,  (harang-rongy)  ősz.  fn.  A
uuliknemü  növények  osztályába  tartozó  növényfaj,
mely  déli  Európa  tengeri  vidékein  tenyészik,  gyön'
géd,  vöröses, a  földön  kúszó  szárakkal,  vesealakú  le-
velekkel  ,  s  bíborszinfi  virágokkal.  (Convolvulus  sol-
danella).

HARANGSZEL,  (harang-szél)  ősz.  fn.  L HA-
RANGKABIMA.

HARANGSZÍV,  (haraDg-srív)  ősz.  fn.  1. HA-
RANGNYELV.

HARANGSZÓ,  (harang-szó)  ősz.  fn.  Harang
hangja,  kongása.  Reggeli  harangttóra felébredni.  Ha-
rangitó  mellett vagy  harangttóval  kitérni  a  halottat
temetőbe.

HARANQSZOBA,  (harang-szoba) ősz. fn.  A  to-
ronynak  azon  emelete  vagy  fiókja,  melyben  harang
vagy  harangok  lógnak.

HARANGTENGELY,  (harang-tengely)  ősz.  fn.
A  harang  ormára  alkalmazott  tengelyalakú  rúd,
melynél  fogva  ás a  haranglábon  fityeg,  s  ide-oda ló-
baltatik.

HARANGTORONY,  (harang-torony)  ősz.  fn.
Torony, melyben  harangok  lógnak,  különösen, ma-

gán  álló  torony,  mely  kiválólag  harangok  végett
építtetett

HARANGÜTÖ, (harang-ütő) ősz. fn. 1. HA-
RANGNYELV.

HARANG VÁLL, (harang-váll) ősz. fn. 1. HA-
RANGTENGELY.

HARANGVEGY,  (harang-vegy)  ősz.  fn.  R&-
ből,  ónból,  ezüstből  stb.  készített keverék,  melybSl
harangokat  öntenek.

HARANGVIRÁG,  (harang-virág)  ősz.  fn. lásd:
CSÖNGETYÜKE.  Néhntt  ám.  galambvirág  v.  ha-
rangctdmoly.

HARANGZÚGÁS,  (harang-zúgás)  ősz.  fa.  A
harangszónak  folytonos  és  messzeható rezgése.

HARÁNT,  (hár-ánt)  ih.  melynek  gyöke  hár,
képzője  a  hasonlóságot, alakot  jelentő  ání,  vékony
hangon  ént,  mint  gyan-ánt,  ster-ént.  Értelme  :  oly
vonalban,  irányban, helyzetben, melyről  valami  le-
hárúl,  lehersen,  hersenve  alácsuszik, rézsatosan , lej-
tősen ,  menetelesen.  Haránt  ami  a*  árkot.  Haránt
fordítani  át  ég  alatti  asttalt,  hogy  ős  e»S  meg  ne áll-
jon  rajta.  Haránt  csinálni a járdát.  Könnyebb kiej-
tés  végett,  kivált  hosszú  képzőjfi  származékaiban
röviden  is  ejtjük  az első  szótagot:  haránt,  harántéit,
harántékot  stb.

HÁRÁNTÉK.HARÁNTÉK,  (hár-ánt-ék)  fn.
tt  háránték-ot.  Valamely  testnek,  tárgynak  lejtüre
álló,  rézsutos,  meneteles oldala,  fekvése.

HÁRÁNTÉKOS,  HARÁNTÉKOS,  (hár-ámt-ék-
os)  mn. tt  hárántékot-t  v.  —át, tb. —ok.  Lejtőre
álló , rézsntos,  minek harántéka  van.  Harántékot  kö-
vetet.  Harántékos  bástya,  árok.  Harántékos  vallók.
Ét  erindia a  templomban  hárántékot  ablakokat. (HL
kir.  6. 4. Káldi).

HÁRÁNTEKOSAN,  HARÁNTÉKOSAN,  (hir-
ánt-ék-OB-an)  ih.  Lejtős,  meneteles, rézsutas  irány-
ban , vonalban.  Harántékosan  csinálni  a ttfltétt. Ha-
rdntékotan  gyalulni  a  destkát.

HÁRÁNTNYEREG,  (haránt-nyereg)  ősz.  fia.
Nőlovagok  számára készített  nyereg, melynek  hir&n-
tos  oldaltámasza  van,  hogy  a  féloldali  016  lovag
hátra  ne  essék.

HÁRÁNT03, HÁRÁNTOSAN, 1. HÁBÁNTÉ-
KOS,  HÁRÁNTEKOSAN.

HÁRÁNTSÍP,  HARÁNTSÍP,  (hár-ánt-síp) ősi.
fa.  Síp, melyet  nem  hosszában, azaz  végén  fújnak,
hanem  oldallikon,  s ezért  rézsatosan  fekszik  kezünk-
ben, máskép :  fuvola.

HÁRÁNTSÍP08, (haránt-sípos) ősz. fn.  Zenész,
ki  hárántsípot  fű  vagy  annak  fúrásához  különö-
sen  ért

HÁRANTVONAL,  (haránt-vonal) ősz.  fn.  Álta-
lán  vonal,  mely  hárántos  irányban  nyúlik  el.  Külö-
nösen  mértani  ért  vonal,  melyet  valamely  térnek
egyik  szögétől  a középponton  keresztül  az átellene*
szögig  húznak.  (Diagonalis).
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HARAP,  (1),  (har-ap, rokonságai  a  héber  Bp_J,
olasz  grappare,  grippare,  franczia  gripper,  hellén
fQiaevm,  yQinífa,  ágaá^to,  perzsa  giriften,  német
gráfén,  ó német  caraifan,  erifan,  grifan  stb.;  melyek
közelebbről  fogast,  megfogást  jelentenek ;  de hiszen
oly  közel  áll  a  két  eszme együtt,  hogy  a  harapó  ta-
got  az  emberi  testben  magyarul  is /og-nak  mondjak).
Önh.  és  4th.  m. harap-tam,  —tál,  —ott.  Gyöke  a
hangutánzó har,  s jelenti  a  fogaknak  azon működé-
sét,  midőn valamely  testet  mohón  megragadnak, be-
lőle  részt  kiszakasztanak,  föllépnek  stb.  Rokon  vele
hangban  és  értelemben  mar  szó  is.  Harap  a  kutya,
ló.  Harap  a  mérget  gyerek.  Kenyérbe,  fűbe  harapni.
Nagyot  harapni.  Ne  bántsd,  mert  megharap.  Bele  ha-
rapni  a  savanyú  almába.  Mit felit,  Kitten  el nem ha-
rapják  át  orrodat.  Félbe  harapni  a  ttot,  ám.  félig  ki-
mondani,  félig  elhallgatni.  Kiharapni  egy  darab  hútt.
Leharapni  valaki  fülét.  Vett  kenyeret át  ebnek, meg-
harap  érte.  (Km.).  Szenvedő  alakban  nincs  haszná-
latban , pl.  nem mondjuk soha  : megharapatott  a ku-
tyától,  elharapatott  a füle,  hanem :  megharapta  a  ku-
tya,  elharapták  a falét.  Átv.  ért.  1) Ízlel valamit, kü-
lönösen , mi az  Ínynek  nem tetszik  vagy  nehéz.  0  is
bele  harapott  a  ttegények  kenyerébe, a  savanyú  almá-
ba.  2)  Szóval  csípős ,  fulánkos , szurdaló  érintések-
kel  bánt.  Ne  harapj.  Ha  S  mar,  én  harapom.
(Km.).

Képzésre  a  pökést jelentő , régies  hagyap  igén
kívül  alig  van  masa  nyelvűnkben.

HARAP,  (2),  (har-ap)  fn.  tt.  harap-ot.  Átv.
ért  jelent  oly  tüzet,  mely  tarlón ,  nádasban,  cser-
jékben  , réteken,  vetéseken  , erdőkön  tovább-tovább
terjedez,  s  mintegy  tova  harapva,  legelve fölemészti
ami  táplálékot  útjában  kap.  Tűz  harapja.  Harapot
gerjettteni  a  ctalitban.  Harapot  oltani.

„Halál  formára jár  bán  törökök  között;
Mint  az  l&ngos  harap  ha  nádba  ütközött,
Mint  az  sebes  vízár  ha  hegybül  érkezett,
Oly  kegyetlenségben  Zrini  most  öltözött."

Zriniász.

HARAPÁS,  (har-ap-ás)  fn.  tt.  har apás-1,  tb.
—ok.  1)  Cselekvés,  midőn  az  állat  valamit vagy  va-
lamibe  harap.  Minden  harapás  után  tovább  lépő  ba-
rom. 2)  Azon mennyiség vagy  falat, melyet egyszerre
harap, vagyis  elszakaszt  a  fogas  állat.  Harapás-ke-
nyér.  Csak  egy  harapott  nem  adott,  oly fötvény.  Meg-
unta  át  én  lovam  a  nyargalást,  harmadnaptól  nem
f vett  egy  harapott.  (Népd.).  V.  ö.  HARAP,  ige.

HARAPÁSHELY,  (harapás-hely)  ősz.  fn.  A
testnek  azon  része,  melyen  a  harapás  történt,  a  le-
harapott  tárgynak  nyoma.  Legelön  látttó  harapáthe-
lyek.  Irral  bekenni a  harapáshelyet.

HARAPÁSNYI,  (har-ap-ás-nyi)  mn.  tt.  hara-
pásnyi-t,  tb.  — át.  Oly nagy  , mekkorát  egyszerre
harapni  lehet.  Harapásnyi  kenyér.  Adj  ngy  harapát-
iiyit  abból  HZ  almából.

HARAPDÁL,  (kar-ap-da-al) áth. m.  harapdált.
Részenként,  apródonként  vagy  folytonosan,  gyakran
harap.  Az  egerek  harapdálják  a  kenyeret,  sajtot,  sza-
lonnát.  Eb  it  a  követ  harapdálja,  midőn  át  embert
meg  nem marhatja,  (Km.). KVrülharapdálni  a  lepényt.
Kínjában  karját  harapdálja.  Nyelvét  harapdálni.
Átv.  ért  valakinek  hírét,  nevét,  becsületét  bántja;
gyalás, rágalmaz.

HARAPDÁLÁS, (har-ap-da-al-as)  fn.  tt  harap-
dálás-t,  tb.  —ok.  Gyakori,  ismételt vagy  folytonos
harapás.  V.  ö.  HARAPDÁL.

HARAPDÁLVA,  (har-ap-da-al-va)  ih.  Gyak-
ran,  ismételve,  folytonosan  harapva  valamit.  Nyelvét
harapdálva  kínlódott.

HARAPÉGÉS,  (harap-égés)  ősz.  fn.  Erdőn,
tarlón, vetésekben,  nádasokban  stb.  dúló,  pusztító
tűz.  V.  ö.  HARAP,  fn.

H ARAPÉGÉSGOMBA, (harap-égés-gomba) ősz.
fn.  Megégett  cserebokros  helyen  termő  gombafaj.

HARAPOCS,  (har-ap-ocs)  fn.  tt  harapoct-ot.
Gyógyszerészek  kis  mozsara,  melyben  szereket  tör-
nek,  zúznak.  A  latin  mordeo,  mortulum  hasonlósága
útin  alkotott  szó.  Egyébiránt  a  motsárka  még  sza-
batosabb,  mert  megvan  benne  a  morzsa,  morzsol
szók  gyöke.

HARAPÓDZÁS,  (har-ap-ód-oz-ás)  fn.  tt.  hara-
pódtás-t,  tb.  —ok.  Valaminek harap  gyanánt elter-
jedése.  Dögvész,  bűnök  elharapódtáta.  V.  ö.  HARA-
PÓDZIK.

HARAPÓDZIK,  (har-ap-ód-oz-ik) k.  m.  hara-
pódzottam  v.  harapództam,  harapódzott,  htn.  hara-
pódt-ni  v.  —ani. Harap  módjára  tovább-tovább  ter-
jed.  Messze  harapódzott  a  tűt.  Használják  különösen
oly  tárgyakról,  melyek  ártalmasak,  veszélyesek  vagy
olyakul tartatnak.  Elharapódzott  a  marhavész  minden-
felé.  A  vallástalanság  beharapódzott  már  a nép  közé
it.  A  korlátlanság  elvei  elharapódzottak.  V.  ö.  HA-
RAP.

HARAPÓFOG,  (harapó-fog)  ősz.  fn.  így  nevez-
tetnek  az  állatok  élesebb  fogai,  melyekkel  az  eledelt
elharapják.  Az  embernek  nyolcz  harapó  foga  van,
négy  alul  és  négy  fölül,  melyeket  a  kutyafogak  ke-
rítenek.  Máskép  :  metszőfog.  (Döntés  incisores).

HARAPÓFOGÓ,  (harapó-fogó)  ősz.  fa.  Vas  fo-
gó,  mely  különösen szegek  kihúzására  szolgál.  V.  ö.
FOGÓ.  Stent  Mihály  után  nem nii  a fű,  ha  harapófo-
góval  húzzák  is.  (Km.).

HARAPÓLAG,  (har-ap-ó-lag)  ih.  Harapó  állat
módjára.  Átv.  ért.  sértő ,  éles , gonosz , piszkálódó,
szurdaló  szavakkal.  Harapőlag  ttólani  valakihez.

HARAPÓS,  (1),  (har-ap-os)  mn.  tt  harapot-t
v.  —át, tb.  —ak. 1) Amit a harapégés  meglepett,
pusztít.  Harapot  erdő,  tarló,  nád.  2)  Ami  harapni

'  szokott.  Harapós  kutya,  ló.  L.  HARAPÓS.
j  HARAPÓS,  (2),  (har-ap-os)  áth.  m.  íiarapos-
'  tam,  —tál,  —ott.  1. HARAPDÁL.
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HABAPÓS,  (har-ap-ó-os)  mn.  tt  harapót-t  v.
—át, tb.  —ak.  Oly állatról  mondjuk  , mely  hamar
harap,  mely  harapni,  marni  szokott  Harapót  ku-
tya,  16.  Átv. ért  oly  ember,  ki  szóval  másokat
piszkálni,  élesen  vagdalni,  durván  visszatérőin!
szokott.

HARAP08SÁG,  HARAPÓSSÁG,  (har-ap-ó-
os-sig)  fn.  tt  harapóstág-ot.  Tulajdonság,  melynél
fogva  valamely állat  könnyen  harap.

HARAPOZIK,  (har-ap-oz-ik) k.  lásd  : HABA-
PÓDZIK.

HARAPTÜZ,  (harap-tfiz)  ősz.  fn.  1.  HABAP-
ÉGÉS.

HABASZT,  (1),  (har-asz-t)  fn.  tt  haraitt-ot.
Gyöke ás  erdőt, cserjét,  *or;'-at jelentő  har,  melyből
ÓM  képzőre!  lett  haran.  A  t  toldalékbetfi,  mint  az
áront,  bibastl,  válattf,  (válasz  helyett),  esperest,  fo-
rint, f aintot,  rubint  szókban.  Szláv  nyelven  :  ehrattí.
Jelent  általán  erdős  helyet  V.  ő.  HAB.  Különösen
1) Fiatal,  sujadzó,  cserjés  erdő, melyet  a barom jár,
miért nagyra  soha  sem nőhet  Mindig  egyforma,  mint
a  moeiai  haránt.  (Dunántúli  km.).  Antal  harántjára
bocsátott.  (Km.). Erik  etö  a  haránton,  nem kapok  ín
a  paranton.  (Népd.).  2)  Száraz  levelű  bokrok. Nem
OSrög  a haránt  »zél  nélkül.  (Km.).  3)  Széles  levelű,
öszve  nem boruló  káposztafaj,  csipkés  káposzta. Vág-
melléken  így  hívják  a  közönséges  káposztát  is, mely
fejbe  nem  ment.  A  haratitot  a  marhának  vetni.  4)
Több  helység  neve.

HABASZT,  (2), fala  Szepes  és  puszták  Hont
és  Komárom  megyében;  SZENT—,  puszta  Nyitra
megyében; helyr. Harattt-on, —ró,  —ról.

HARASZTDOMB,  puszta  Abaúj  megyében;
helyr.  Harasttdomb-on,  —rá, —ról.

HABASZTEBDÖ, puszta  Pest  megyében  , Gö-
döllő  mellett; helyr.  Haraszterdö-n,  —re, —rtil.

HABASZTFA, (haraszt-fa)  ősz. fn.  1. EGERFA.
HARASZTI,  (1),  (har-asz-t-i)  mn.  tt  haran-

tí-t,  tb.  —ak.  1)  Harasztból  vagy  harasztról  való,
arra  vonatkozó.  2)  Több helység  neve.

HARASZTI,  (2),  helységek  Abaúj ,  Baranya,
Nógrád,  Verőcze  és Pest  megyében; helyr.  Harastti-
ba,  —Ián, —Ml.

HABASZTIFALU,  helység  Vas  megyében;
helyr.  Harantifalu-ba,  —bán, —ból.

HARASZTKÁPOSZTA,  (haraszt-káposzta) ősz.
fn.  Csipkés,  fodros  levelű  téli  káposztafaj,  melyet
karáctoni kápotttá-nak  is  neveznek. Vágmelléken  ám.
fejbe  nem boruló,  laza  káposzta,  melyet  a marhák-
nak  vetnek, sarja*  káposzta.

HARASZTKERÉK,  falu  Erdélyben,  Maros
székben;  helyr.  Harantkerék-én,  —re,  —roY.

HARASZTOS,(1),  (har-asz-t-os)  mn. tt.  haran-
tóit  v.  —ál,  tb.  —ak.  1) Haraszttal  benb'tt, harasz-
tot  termő.  Harasztot  légúti.  Harántat  kerti  ágy.  V.
ö.  HABASZT.

HARASZTOS,  (2), erdélyi  helységek  neve Ko-
los  megyében  és  Aranyos-székben.  Helyr.  Harantos-
ön, —rá,  —ról.

HABÁZSOL,  HABÁZSOLÁS ; 1.  HARIZ8ÁL,
HARIZSÁLÁS.

HARCSA,  (har-csa) fn. tt  harcsát.  Gyöke egy
a  harap  ige  gyökével  vagy  mar  szóval.  Jelenti azon
ismeretes, nagy szájú, bajnstos, éles  fogakkal  ellátott,
igen  zsiros  húsú,  ragadozó  halat,  mely  leginkább
lassú  és  iszapos  vizekben  szeret  lakni,  mázsányi
nagyságra  is  megnő, s nem csak  halakat  fogdos, ha-
nem  az  úszkáló  gyermekeket  is megtámadja.  Tologat,
mint  a harcta.  (Km.). Eléjön a  szláv  nyelvben  is.

HARCSAPIBÍTÓ, (harcsa-pirftó)  ősz.  fn.  így
nevezik  pajkos  nyelven  azon  parázsos  fazekat, me-
lyet  téli  időben a  piaczon  üldögélő  kofák  melegíté-
sül  használnak.

HARCSÁS,  (har-csa-as)  mn. tt  harctát-l  v.
—át, tb.  —ak.  1) Harcsával  bővelkedő, hol a  har-
csák  tanyáznak.  Harcias  Bába.  Harcsás  SbBl;igy
nevezik  a  komáromi vár  közelében  levő  öblöt, a  har-
csák  és  ottani  halászok  egyik  fő  tanyáját  2) Har-
csával  készített,  főzött  Harctát  káponta.

HABCZ, (1), (har-cz)  fn. tt  harc*-ot.  Gyöke ás
elvont  har, mely  vagy  a  bosznból  fölháborodott in-
dulatnak  erősen  kitörő  hangját  utánozza  vagy  a  köi-
dést, küzdő  érintkezést  jellemző  hont,  karc*,rín
módosulata. Képzésre és  némileg jellemére  nézve ro-
kon  még marct, morét, porét, aura,  hűre*,  teret  tör-
zsökökkel  is.  Arabul  harb,  mely  szót  a  törökben  ú
használnak.  Figyelmet  érdemelnek  a  franczia  guerrt,
olasz  guerra,  angol  war,  német Krieg  stb.  szók  is. A
hellénben  pedig  xoavyíj  ám. lárma,  csárma.  1)  Alta-
lán , fegyverrel  űzött, mérges,  boszús,  zajos  vereke-
dés.  Harctól  támantani.  Harotra  kelni.  Haretra  Mm
a  bántó felet.  2)  Szorosb  ért  hadtani  szabályok sze-
rént  rendezett  verekedés  az  ellenséges  fejedelmek
vagy  nemzetek  hadseregei  között  Máskép  :  csata.
Harctól  rendetni.  Harctol  vtni.  Harciban  elesni.  Egy
harc*  nem  gyStedelem.  (Km.).  3)  Vétetik  háború he-
lyett  is.  Harc*  ét  háború !  felkiáltó  kifejezés.

„Harcára  hitt  a  hon veszélye,-
Síkra  szállott a  levente;
Szép  arája  bús  fohászszal,
Anyja  áldással  követte."

Tarkanyi Béla.
4)  Ellenségeskedés.  Örökös  harctban  OS  ttomtuédok.
KUlön  pártok  kStStli  karét.  5)  Átv. ért  versenyzéí,
vetélkedés.

„S  minden  ami kellem és gyönyör  van,
Harciban  állott  termetén, vonásin;
S  a  szemérem diadala  rajtok
Mint  királyné  ünnepelt  szelíden."

Vörösmarty.
A  csagataj  nyelvben  :  urut  és  kargas,  (Abus-

ka; ugyanitt  olvasható  egyedül  r-rel: «r-ar= ver-ő,
or-or = metsz-ő,  ort-ó).
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HARCZ,  (2),  falu  Tolna  megyében;  helyr.
Harct-on,  —rá,  —ról.

HARCZÁLLAPOT,  (harcz-állapot)  ősz.  fn.  Or-
szágnak ,  tartománynak  vagy  bizonyos  vidéknek,
helynek  állapota,  melynél  fogva  harczmező  gyanánt
szolgál,  s  fegyveres  ellenkedéseknek  ki  van  távé.
Harczállapotban  levő  vár.

HARCZÁSZ,  (har-cz-ász)  fn.  Lásd  :  HAR-
CZOS,  (2).

HARCZÁSZAT,  (har-ez-ász-at)  fn.  tt.  harczá-
szatot.  Hadi  mesterség.  (Taktica).

HARCZBORONA,  (harcz-borona)  ősz.  fn.  Hadi
eszköz  neme.

HARCZEDZETT,  (harcz-edzett)  mn.  Harczok-
ban  részt  vett, tapasztalt, s  annál  fogva  megerősö-
dött,  megbátorodott.  Harczedzett  vitéz,  sereg.

HARCZÉL,  (harcz-él)  ősz.  fn.  A harcznak heve,
élessége,  vagy  fő  ereje.

HARCZENEK,  (harcz-ének)  ősz.  fn.  Ilarczra
buzdító  hadi  ének,  hadi  dal,  harczi  dal.

HARCZESEMÉNY,  (harcz-eseméuy)  ősz.  fn.
Harcz  úgy  tekintve,  mint  történt  dolog, okaival, előz-
ményeivel  és  következményeivel  együtt.

HARCZESZKÖZ,  (harcz-eszköz)  ősz.  fn.  L.
HARCZSZER.

HARCZFESTÉSZ,  (harcz-festész)  ősz.  fn.  Kép-
hó , ki  harczi  eseményeket  szokott  rajzolni,  festeni.

HARCZFESTMÉNY,  (harcz-festmény)  ősz.  fn.
Festett  kép,  mely  valamely  harczi  eseményt  ábrázol.

HARCZFESTÖ,  (harcz-festő)  1.  HARCZFES-
TÉSZ.

HARCZFI,  (harcz-fi)  ősz.  fn.  Ki  életét  hadi
életre, harczi kalandokra szánta, katona, vitéz, harczos.

HARCZFOGÁS,  (harcz-fogáe)  ősz.  fn.  Fogás
vagy  fortély  a  harczolásban,  mely  inkább  ügyessé-
gen,  mint  erőn  alapszik.

HARCZFOLYAM,  (harcz-folyam)  ősz.  fn.  Azon
időköz , melyben a  harczolás ,  a  vívók  küzdelme tör-
ténik.

HARCZGÁT,  (harcz-gát)  ősz.  fn.  Hadépitészeti
szabályok  szerént  épített  gát,  mely  bizonyos helynek
megerősítésére  vagy  az  ellenség  rohanásának  aka-
dályozására  vagy  biztos  menhelyül  szolgál.  (Die
Schanze).

HARCZHATALOM,  (harcz-hatalom)  ősz.  fn.  1)
Önkénynyel járó , s  kímélet  nélküli  hatalom,  melyet
a  harczoló  ellenfelek  egymás  ellen  gyakorolnak.  2)
Fegyveres  népből,  katonaságból  álló  erő.  Harcthata-
Iómmal  bevenni,  s  elfoglalni  a  várat.

HARCZHATÓ,  (harcz-ható)  1.  HARCZKÉPES.
HARCZHELY,  (harcz-hely)  ősz.  fn.  Hely,

vagyis  térség,  mező,  hol  az  ellenfelek  harczolnak.
HARCZI,  (har-cz  i)  mn.  tt  harczi-t,  tb.  —nk.

Iliirczba  való,  harczot  illető,  ahhoz  tartozó, arra vo-
natkozó.  Harczi  zaj.  Harczi  nótát.  Harczi  vezér.
Halljátok  szavamat  daliák  ét  harczi  vezérek.  (Vö-
rösm.).

AKAD.  NAOT  tlÓTAJU  U.  KOT.

HARCZI ÁS,  (har-cz-i-as)  mn. tt.  harczias-1  v.
—át,  tb. —ak.  Harczi  talajdonságokkal  bíró;  kato-
nás,  vitézies.  Harczias  népek.  Harczias  modor.  Har-
ctias fegyverzörgetés.  Harctiat  zaj,  induló.

HARCZIASAN,  (har-cz-i-au-an)  ih.  Harczias
módon;  katonásan.

HARCZmÁNYPONT,  '(harcz-irány-pont)  ősz.
fn.  Iránypont,  melyet  a  tervezett  harczban  követni
kell,  hogy  kitűzött  sikere  legyen.

HARCZJÁTÉK,  (harcz-játék)  ősz.  fn.  Harczot
ábrázoló  katonai  gyakorlat,  melynek czélja  az  ügyes-
ségnek  és  erőnek  mutogatása,  s  a  nézőknek  mulatta-
t&sa.  A  régi  lovagkor  harcijátékai.

HARCZJÁTÉKI,  (harcz-játéki)  ősz.  mn. Harcz-
játékhoz  való,  azt  illető,  arra  vonatkozó.  Harcijátéki
fegyverek.  Harczjátéki  innepély,  mulatság.

HARCZKEDVELÖ,  (harcz-kedvelő)  ősz.  mn.
Aki  vagy  ami a  harczban  kedvét  találja,  harczias.
HarczkedvelS  fiatalság.  Hirczkedvelő  ítész.

HARCZKÉP,  1. HARCZFESTMÉNY.
HARCZKÉPES,  (harcz-képes)  ősz.  fn.  Fegyve-

res  személy,  aki  sem  testi  minőségére,  sem  képzett-
ségére  nincs  akadályozva,  hogy  a  harczban  részt  ve-
hessen , vagy  csapat, sereg,  amely  harczolásra  felké-
szítve,  begyakorolva,  kiképezve  van.

HARCZKÉSZ,  (harcz-kész)  ősz.  mn.  Mondjuk
a  küzdő  félről  vagy  hadseregről,  midőn  a  viadalra
fel-  és  elkészültén  a  csata  megkezdését  várja.

HARCZKÉSZÜLET,  (harcz-készülct)  ősz.  fn.
Intézkedés  a  harcz  megkezdéséhez.

HARCZLÓ,  (harcz-ló)  ősz.  fn.  Katona  alá  való
paripa,  vagyis  oly  ló,  melyről  fegyveres  ember  har-
czol.  Könnyű,  nehéz  harczlovak.

HARCZMÉN, (harcz-mén) ősz. fn. 1. HARCZLÓ.
HARCZMEZÖ,  (harcz-mezö)  ősz.  fn.  Síkság,

térség,  terület,  melyen  az  ellenfelek  harczolnak,
harcztér.  Szélesb  ért.  háború.  HarczmezSn  koszorúkai
aratni.  Harczmezim  elesni.

HARCZÓ,  erdélyi  falu  Maros  székben;  helyr.
Harezó-n,  —rá,  —ról.

HARCZOL,  (har-cz-ol)  önh. m.  harctol-t.  Fegy-
verrel,  fegyveres  ellenség  ellen  ví,  küzd.  Harczolnak
a  megütközött  hadi  seregek.  Harctolni  a hazáért, ki-
rályért.  Szélesb  és  átv.  ért.  vitatkozik,  más vélemé-
nyüek  ellen  keményen  nyilatkozik.  Harczolnak  a
pártok.

HARCZOLÁS,  (har-cz-ol-ás)  fn.  tt.  harczolás-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valaki  harciol.  Elfáradni,
sebet  kapni  a  harczolasban.  V.  ö. HARCZOL.

HARCZOLHATLAN,  (har-cz-ol-hat-lan)  mn.
tt.  harczolhatlan-t,  tb.  —ok.  Oly  személyről  mond-
juk  , ki  gyönge  kora,  véusége  vagy  testi  hibái,  erőt-
lensége  miatt  harczra  nem  alkalmas,  fegyvert  nem
foghat.

HARCZOLHATÓ,  (har-cz-ol-hat-ó)  mn. tt.  har-
czolhaló-t.  Ki  korára  és  testi  erejére  nézve  fegyvert
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forgatni  képes, harcába  való,  fegyverfogható.  Min-
den  harctolható  férfit  fegyverre  ttóUtani.

HARCZOLÓ,  (har-cz-ol-ó)  mn.  tt.  harctoló-t.
Ki  harczot  fii,  harczban  ví,  küzd.  Szélesebb  és  átv.
ért  ktbiködő,  vitatkozó.  Egymástól  harctoló pártok,
vaOdifeleketetek,  írók,  tudatok.

HARCZOLÓDIK,  (har-cz-ol ód-ik)  belsz.  m.
harotolód-tam,  —tál,  —ott.  Folytonos  harczban,
küzdésben,  vitában  él,  szenved. Harctolódnak  tű  egy-
matt  gyVllOS  pártok,  vaüdtfeleketetek.

HARCZOS,  (1),  (har-cz-os)  mn.  tt.  haretot-t  v.
—öt, tb.  —ói.  Harczot  vívó, harczra  kész,  harczot
kedvelő.  Haretot  nép. Barátot  indulat.

HARCZOS,  (2),  (mint föntebb)  fa.  tt.  harefot-t,
tb. —ok. Hadi  személy, katona,  vitéz;  ki  szenvedély-
ből vagy  kötelességből  harczol.

HARCZOSSÁQ,  (har-cz-os-ság)  fa.  tt.  harctot-
tdg-ot.  Harczot,  veszekedést,  küzdést, vitát kedvelő
indulat, szenvedély.

HARCZPARANCS,  (harcz-parancs)  ősz.  fa.
Harczot  rendelő,  harczra  intő vezérí  parancs.

HARCZRÁNDÜLAT,  (harcz-rándulat)  ősz.  fa.
Hadi  mozgalom, midőn  valamely  hadsereg  az  ellen-
ség földére becsap,  s  fatólagos  pusztítást  követ  el,
portyázat

HARCZREND,  (harcz-rend)  ősz.  fa.  Rend,
melybe  az  ütközetre készülő  seregeket  állítják.

HARCZRENDELET  vagy  —RENDELMENY,
(harci-rendelet  v.  -rendelmény)  ősz.  fa.  1)  A  harczo-
lásban  megkivántató  szabályt  tartalmazó  parancs.  2)
A  harczra  készen  állast  megrendelő  intézkedés.  8)
Harczolás  közben  kibocsátott  rendelet

HARCZRIADÁS,  (harcz-riadás)  ősz.  fa.  A
batczba  rohanó  hadseregnek  egymást buzdító,  s az
ellent  fenyegető,  ijesztő  éktelen  kiáltozása.

HARCZSZER,  (harcz-szer) Ssz.  fa.  Mindenféle
szer,  melylyel  harczolni,  vagy  melyet  harczban hasz-
nálni  szoktak.

HARCZSZERETŐ,  (harcz-szerető); 1. HARCZ-
KEDVELŐ.

HARCZ8ZŰNET, (harcz-szünet) ősz. fa. A harci-
nak  ideiglenes  félbehagyása,  megszakasztása, pihenés
vagy  más  ok  miatt

HARCZTAN,  (harcz-tan)  ősz.  fa.  A  hadtudo-
mány  azon  iga, mely  rendszeres  szabályokat  ad  elé,
mikép  kelljen  a harczot  különféle  viszonyokban  in-
tézni  és  folytatni.

HARCZTARS,  (harcz-táru)  ősz.  fa.  így  nevez-
tetnek,  kik  ugyanazon  harczban részt  vesznek  vagy
vettek, V.  ö.  BAJTÁRS.

HARCZTÉR,  (harcz-tér);  \. HARCZMEZŐ.
HARCZTERHEK, (harcz-terhek) Ssz. tb. fa. Mind

azon  munkák, fáradalmak,  nehézségek, szenvedések,
melyek  a harciczal járni  szoktak.

HARCZTERV,  (harcz-terv)  Ssz.  fa.  Terv,  mely
a  viszonyokhoz  és  körülményekhez  képest  a  harcz-

nak  helyét,  módját,  rendét,  irányát  stb.  előlegesen
meghatározza.  Harcttervet  kéntíeni.  Elállóm  a  hare*-
terotSl.  Jobb hangzással  : Aarcc  terve,  Aarcst  terv.

HARCZVADÁSZ,  (harci-vadász)  Ssz.  fa.  1)
Katonai  vad asz, vagyis  az  úgynevezett  vadászok  osz-
tályához tartozó katona. 2) Átv. ért  ki minden  móddal
azon  van, hogy  harczot  támaszszon,  ki  folytonosan
alkalmat  keres  a  harczolásra.

HARCZVÁGY, (harcz-vágy) ősz. fa. Vágy, mely
valakit harczra  ösztönöz , harcz után áhitozó kívánság.

HARCZVESZELYÉK,  (harcz-veszélyék)  ősi.
tb.  fa.  Életet  koczkáztató,  fenyegető  körülmények  és
bajok,  melyek  a  harczokat  kisérni,  vagy  belölök
eredni  szoktak.

HARCZVONAL,  (harcz-vonal)  ősz.  fa.  A  har-
czolásra  kijelölt  vonal,  irány.  Továbbá  : harcirend;
lásd  ezt.

HARCZZAJ,  (harcz-zaj)  ősz.  fa.  Zaj,  melyet  a
harczolók  nádasa,  s  fegyvereik  csörgése,  pnffogam,
bömbölése  támaszt.  Szélosb  ért  lármás  élénkség  a
harczmezőn,  vagy  a  hadseregek  által ellepett  tábor-
ban,  vidéken  stb. Jobb  hangzással  :  Aaren*  *aj.

HARCZZENE,  (harcz-zene)  ősz.  fa.  Hadi  zene.
Jobb  hangzással  : Aaren zene.

HARD, paszta  Fehér  megyében;  helyr.  Bárd-
on, —ró,  —ríl.

HARDICSA,  falu  Zemplén  megyében;  helyr.
Hardict-án, —rá, —ro7.

HAREL,  ((bar-é-ol)  önh.  m. harél-t.  Gyöke  a
hangutánzó  har,  innen  lett  haré  elvont  törzsök,  mely
lármát, durva  zajt jelent,  s  ebből  haril,  azaz  sokat
beszél,  lármáz,  kárai,  karéi.  Ikerítve is  használjak  :
harü-karél.  Székely  szó.  Rokonai huríí,  hurogaí.

HÁREM,  (arab  szó,  ettől  : Aorama, elkülönítni,
tiltani;  a  törzsök  hár,  mely  miként  föntebb  láthatni,
némileg  rokon  jelentéssel  megvan  s  magyarban  is).
L.  NŐLAK.

HÁREMŐR,  (hárem-őr), 1. NŐLAKÖR.
HÁRFA, ősz. fa. Megvan a német Harfe,  Harpjt,

ó  német  harpha,  angol  harp,  svéd  harpa,  franczia
harpe,  olasz  harpa,  spanyol, portugál!  árpa  szókban.
Háromszögű nagyobb lantfélo húros zeneeszkőz, melyet
a  játszó  ujjaival  penget  Ezen  eszköz  a  legrégiebbek
egyike, s  Adelung  szerént már Dávid király idejében
divatozhatott.  Innét  neve  is,  mint  ő mondja,  keletről
szállott  át  Európába.  Heyse  szerént  lehetett  a  régi
németben  harfan  ige,  mert  a svédben  harfwa.  ám.  a
német  ráfién,  reiszen.

HÁRFACSIGA,  (hárfa-csiga)  ősz.  fa.  Csigafaj,
melynek  külső  alakja  némileg  a  hárfáhoi  hasonlít.
(Buccinum  harpa).

HÁRFAHANG,  (hárfa-hang)  ősz.  fa.  Sajátsá-
gosán  pengő hang,  melyet  a hárfa  húrjai  adnak.

HÁRFÁS,  (l),  (hárfa-as)  fa.  tt.  hárfát-t,  tb.
—ok. Személy,  ki  h4rfán  játszik.  Stinhdri,  vendéglői,
ufctai  hd*-fiftok.



1413 HÁRFÁS — HARISNYA 'HARISNYAÁRUS—HÁRÍTÁS  HU

HÁRFÁS,  (2),  mn.  tt.  hárfát-t  v.  — aí.tb.
— ok.  Karfával  ellátott,  hárfán  játszó.  Hárfát  leány.
Hárfát  koldus.

UÁRFÁZ,  (hárfa-az) önh.  m.  hárfáz-tam,  —tál,
—ott. Hárftn  játszik,  hárfát  penget.

HÁRFÁZÁS,  (hárfa-az-ás)  fn.  tt.  hárfázás-t,
tb.  —öt.  Hárfán  játszás,  hárfapuugutéa.

HÁRFAZENE,  (hárfa-zene)  ősz.  fű.  Zene, me-
lyet  egy  vagy  több  hárfa  pengetése  képez.

HARGITA,  hegy  Erdélyben  a  székely  földön.
HARI,  erdélyi  falu Alsó-Fejér megyében ; helyr.

llan-ba,  —bán,  —ból.
HARICSKA,  (har-ics-ka)  fn. tt. haríctkát. Tisza-

vidéki  és  erdélyi  szó,  némely  más vidékeken  :  tatár-
ka,  pohánka,  hajdina.  Gyöke  a  sarjat,  cserjét,  erdőt,
erdős  vidéket jelentő  har,  vagy  azért, mert leginkább
erdős  vidékeken  tenyésztik,  vagy  hogy  bő  sarjadékú,
sarjadzásu.  Megvan  a  román nyelvben  is.

1IARIKÓCZ,  falu  Szépéé  megyében;  helyr.
Harikócz-on,  —rá, —ról.

HARINA,  erdélyi  falu  Doboka  megyében;
helyr.  Hariná-n,  —ró,  —ról.

HÁRINT, (ho-ar-int) áth. m. hát int-olt, htn. —ni
v.  —ani. Könnyeden,  kévén  mozdulattal hárít,  félre-
tol  valamit.  V.  ö.  HÁRÍT.

HÁRINTÁS,  (ho-ar-iut-ás)  fn.  tt.  hárintás-t,  tb.
—ok.  Cselekvés,  midőn  valamit könnyeden,  nagyobb
fáradság  és  tartósb  munka  nélkül  hárítunk.  V.  ö.
HÁRÍT.

HÁRINTGAT,  (ho-ar-int-gat)  gyak.  áth.  m. há-
rintgat-tam  ,  —tál,  —ott.  Többször  vagy  egymás
után  hárint,  félre  tologat.

HÁRINTKOZ1K,  ^ho-ar-int-koz-ik)  k.  m.  ha-
ríntkot-tam, —tál, —ott.  Magát  hárintja,  ütés  vagy
megfogás  elől  félrekapkodja.

HÁRINTOZIK,  (ho-ar-int-oz-ik)  1.  HÁRINT-
KOZK.

HARIS,  (har-is)  fn.  tt.  Itaris-t,  tb.  — ok. Gyöke
a  hangutánzó  har,  melyből is  képzővel  (ős  helyett)
lön  hárít,  mint lapis,  kőris,  kódis  ,  lapos , körön , kó-
dos , kódus , koldus  helyett.  A  fürjekkel  vándorolni
szokott,  de  ezeknél  valamivel  nagyobb  és  sötétebb
tollú  madárfaj,  mely  a  gabonákban  lakik, s  harsogó
kiáltásáról  igen  ismeretes,  honnan  nevét  iá  vette.
(Rallus  crex.).  Kiált,  mint  a  haris.  Szaván  fogják  a
harist.  (Km.).

HARISNYA,  (har-is-nya  v.  har-os-nya)  fn.  tt.
haritnyát.  Eredetileg  szőrből  szőtt  vagy  kötött  lábra-
való.  Gyöke  egy  a  hara  szóéval.  V.  ö.  HARA.  Elé-
jön  a  szláv  nyelvben  is  harusnya  alakban.  Különö-
sen.  1)  A  székelyeknél  ám.  szőrnadrág,  mely  durva
szürposztóból  készült,  milyent az  erdélyi  köznépek
viselnek.  2)  A  gömöri  barkóknál,  szürkapcza,  melyet
a  becskor  fölé"  tekernek.  3)  Pamutból,  czérnából,  se-
lyemből  kötött  vagy  szolt  lábravaló,  milyent  különö-
sen  a  nőszemélyek  viselnek.  Fehér,  fekete,  kék,  tarka
harisnya.  Férfi,  német  harisnya.  Haritnyát  kötni,  fe-
jelni,  foltozni.

HARISNYAÁRUS,  (harisnya-árus)  ősz. fn. Kal-
már,  ki  harisnyákat  árul.

HARISNYAFEJ  ,  (harisnya-f ej)  ősz.  fn.  A  ha-
risnyának  azon  része,  mely  a  lábfejet  takarja.

HARISNYAFOLTOZÓ,  (harwnya-foltozó)  ősz.
fn.  Személy,  ki  a  likas,  rongyos  harisnyákat  kija-
vítja.

HARISNYAKAPTA  , (harisnya-kapta)  ősz.  fn.
Harisnyaszövők  kaptája,  melyre  a  harisnyát  feszítik.

HARISNYAKÖTÖ  , (harisnya-kötő)  ősz.  fn.  1)
Személy,  ki  harisnyákat  köt vagy  ezen  munkával  ke-
resi  kenyerét.  2)  Szalag,  melylyel  a  felhúzott  haris-
nyát  a  lábszárhoz  szorítják,  hogy  le  ne csuszuék.

HAKISNYAMÜHÁZ,  (harisnya-mtt-liáz) ősz.  fa.
Ház,  vagyis  műhely,  melyben  haiisnyákat  szőnek.

HARISNYÁS,  (1),  (har-is-nya-as)  mn.  tt.  ha-
ritnyás-t  v.  —u<,  tb.  —ak.  1)  Harisnyában  járó,
harisnyát  viselő.  Haritnyát  leány, asszony.  Haritnyát
magyarok  !  2)  Harisnyával  rakott,  bővelkedő.  Haris-
nyát  bolt.

HARISNYÁS,  (2),  (mint föntebb)  fn.  tt.  harit-
nyás  t,  tb.  —ok.  1)  Mesterember,  ki  harisnyákat  ké-
szít.  2)  Személy,  ki  harisnyát  visel.

HARISNYASÁM,  (harisnya-sám)  ősz.  fn.  Sám-
fa,  vagyis  a  harisnyacsiuálók  deszkája,  melyre  a  ha-
risnyuszövetet  kifeszítik.

HARISNYASZALAG,  (harisnya-szalag)  öss.
fn.  1. HARISNYAKÖTÖ.

HARISNYASZÍJ,  (harisnya-szíj)  ősz.  fn.  A  ha-
risnya  nevű  erdélyi  szflrnadrág  szíja.  Székely  szó.

HARISNYASZÖVES,  (harisnya-szövés) ősz.  fn.
1)  Kézi  munkálkodás,  mely  által  valaki  harisnyát
sző.  2)  Maga  azon  mesterség,  mely  a  harisnyák  szö-
vésével  foglalkodik.

HARISNYASZÖVÖSZÉK, (harisnya-szövő szék)
ősz.  fn.  Harisnyatakácsok  szövőszéke,  melyen  haris-
nyákat  szőnek.

HARISNYÁZ,  (har-is-nya  az)  áth.  m.  harís-
nyáz-tam,  —tál,  —ott. Harisnyával  ellát,  harisnyába
öltöztet.  Folharisnyázni  lábait  a  hideg  ellen.  FOlha-
rítnyázni  a  leánykákat.

HÁRÍT,  HÁRÍT,  (ho-ar-ít)  áth.  m.  hdrít-ott,
htn.  —m  v.  —ani.  Valamit  más testnek  fölazinéről
némi  erővel,  mintegy  hersenéssel,  horzsolással  ló  v.
elvon,  eltakarít,  el-,  öszve-  vagy  félretol.  Tarlót  há-
rítani.  A  gyűjtök  után  elmaradt  szénát  ötzvehártíani.
Felhárítani  az  elhullott  szalmát.  Zsákba  Adritont  a
gabonát.  Elhárítani  útból  a  szemetet.  Gereblyével,  la-
páttal,  villával,  kézzel  hárítani  valamit.  Átv.  ért.  ter-
het,  munkát,  kötelességet  másra  tol;  saját  hibáját,
bűnét  másra  fogja,  nehezíti. A  főtisztek  az  oltóbbakra
hárítják  a  munkát.  Ne  hárítsd  rám, amit  magad  tet-
tél.  Társaira  hárította  <t  tolvajságot.  Magáról  másra
nárította  a vádat.  V.  ö. HAR.

HÁRÍTÁS,  HÁRÍTÁS,  (hó «r-ít-ás)  fn.  tt.  hárí-
lát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn valamit  hárítunk.

8D*
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Tarló-,  tténa-,  ttalmaltártíát.  A  tehenük,  bűnnek
mátra  hárítása. V.  ö. HÁRÍT.

HÁRITQAT,  (ho-ar-ít-gat)  áth.  és  gyak.  m.
hárítgat-tam,  —tál, —ott.  Többször  vagy  folytono-
san  és  könnyeden  hárít  Kis  tarlót  hártígaUam  fütS-
nek.  Fuiyöréttve  hártígatni  a  villások  után.  V.  ö.
HÁRÍT.

HÁRÍTGATÁS,  (ho-ar-it-gat-ás)  fn.  tt.  hárítga-
tát-t,  tb.  —öt. Folytonos  és  könnyed hárítás.

HÁRÍTHATLAN,  HÁRITHATLAN,  (ho-ar-ít-
hat-Ian) mn.  tt.  hárUhatlan-t,  tb.  —ok. Mit hárítani,
elhárítani  nem  lehet.  Különösen  átv.  ért  távolíthat-
lan,  legyőzhetlen,  szükséges  akadály  gyanánt  álló.
Elháríthatlan  baj,  ínség,  akadályok.  ElhárÜhatian  ve-
nély  fenyeget  bennünket. Határozókép ám.  el  nem ha-
rithatólag.

HÁRÍTHATÓ,  (ho-ar-ít-hat-ó) mn. tt  hárttha-
tó-t, tb. —k. Mit hárítani, elhárítani  lehet.  Különösen
átv. ért  távolítható,  mellőzhető, legyőzhető, nem szük-
ségkép  ellenálló.  Hárítható  nehézségek.  Éten  akadá-
lyok  ét  veszélyek  elháríthatok.  V.  ö. HÁRÍT.

HARIZSÁL,  (har-izs-ál)  áth.  m.  harúsál-t.  A
székelyeknél  arról  mondjak,  ki  a  tüzet  szétkaparja
vagy  hadarja.  Úgy  kiharitsdlád-e  azt  a  tOtet  f  (Kriza
J.).  Rokon  hontól  igével.

HARIZSÁLÁS,  (har-izs-ál-ás)  fn.  tt  hárítsa-
lát-i,  tb. —ok. A  tűznek ki  vagy  szétkaparása.

IIARK, hegy  nere  Ugocsa megyében.
HARKA,  (1),  (har-k-a,  azaz  har-og-ó = har-

og-a)  elvont  törzsök  és  kicsinyező,  melyből  harkács
v.  harkály  név származik.  Gyöke : har, jelenti  azon
erős  hangot,  melyen a  harkály  nevű  madár kiáltozni
szokott  Néhntt,  pl.  Bonodban  önállólag  is használ-
ják  :  harka  v.  harka  madár.  Megvan a  szláv  nyelv-
ben  is  hrkál  alakban.  Viselik e  nevet több magyar-
országi helyek  is.

HARKA,  (2),  mezőváros  Soprony  és  puszták
Komárom  és Pest  megyében; helyt.  Harká-n,  —rá,
—ról.

HARKÁCS,  (1),  (har-og-ács)  fn.  tt  harkácsot.
L. HARKÁLY.

HARKÁCS,  (2),  falu  Gömör  megyében; helyr.
Harkdcs-on,  —ró,  —ról.

HARKÁLY,  (1),  (har-ka-aly,  T.  ö.  HARKA)
fa.  tt.  harkály-t,  tb.  —ok.  Madárnem, egyenes, ék-
ded  végű  csőrrel,  hosszúkás, gömbölyű, hegyes, s
elül  szoros  nyelvvel, s kurta  és  kúszásra  alkalmas
lábakkal,  melyekkel  a  fákon  könnyeden  mászkál,
csőrével  kérgeiket  kilikgatja,  s  az  alattok  rejtőző
férgeket  hosszú nyelvével kiszedi.  (Picus).  Nevezete-
sebb fajai:  fekete,  föld,  hamvat,  ttUrke,  küllő-harkály.
Nevét  vagy  az erdőt jelentő  Aar,  vagy  hihetőbben a
hangutánzó Aar  sióktól  kapta.  A  ttláoot,  t  harkályt
ismerteti  ttája  nyilasa.  (Horv.  E.).  Némely vidéke-
ken  : harkáes,  herkály,  harkány.

HARKÁLY,  (2), falu Zemplén megyében; helyr.
JlarkdJy-on,  —rá, —ról.

HARKÁNY,  (1),  1. HARKÁLY.
HARKÁNY,  (2),  falu Baranya megyében; helyr.

Harkány-ba,  —bán,  —Mi.
HÁRLIK,  (ho-ar-ol-ik)  k.  m.  hárl-ott,  htn.

—ont.  Mondjuk  oly testről,  különösen  növényről,  s
legkfilönösben  fáról,  melynek  hára,  azaz  haja,
kérge  lemegy,  könnyen  elválik,  lefoszlik.  Tavasz-
kor  legkönynyebben  hárlanak  áfák.  Háríik  a  fütág,
most  csináljunk  sípot  belőle.  Máskép :  hámlik,  hát-
lik,  hárslik,  minthogy a hárs  kérge  kitonőleg  köny-
nyen  fcslik.

HARMACZ,  falu  GömÖr megyében; helyr. Har-
mact-on, —rá,  —ról.

HARMAD,  (három-ad)  számnév,  tt  harmad-öl.
1) Részosztó,  mely a  háromfelé  osztott  egészből  egy
résznyit jelent,  háromból  egy  (rész).  A  vett  hátnak
harmad  árát  Ufitetm.  A  ételednek  harmad  bérét  le-
hatni.  Ez értelemben  a  számsorozat  így áll : egész,
fél,  harmad,  negyed  stb.  Égés*  bér, fű  bér,  harmad
bér,  negyed  bér stb.  Mint  töredék  vagy  tört  szám je-
lenti  az  osztót  (denominator).  Egy  harmada,  két  har-
mada  valamely  egéstnek.  Felében,  harmadában tanú
valamit  ám.  imígy  amúgy,  nagyjában.  2)  Sorosztó,
mely  a  sorozatban  másod  után  következik  :  eltö,  má-
sod,  harmad.  ElsS  évben,  másod  évben, harmad évben.
Első,  másod,  harmad  rendű.  Eltö,  másod,  harm id  it-
ben. Másod  fű,  harmad fii.  Hamis keresmény nem uáll
harmad  örökösre.  (Km.).  Harmad  magammal ám.  én,
és  m&s  kettő.  Harmid  magaddal, ám. te. és más kettő,
(te vagy  a  harmadik  a  társaságban).  Harmad  napot
vendégnek  ajtó  megélt  helye,  (km.);  a  vendég ment-
sége, ha maradni nem akar.  V.  ö.  HARMADOL  3)
Midőn  a fél  szóval  párosul,  ám. kettő  és fű,  (a sorban
harmadik  csak  fél).  Harmad  fél  óráig, azaz kettőig,
és  félig.  Egyedfél  óra, ketted  v.  kettodfél,  harmadfél,
negyedfél  stb.  óra.  Most  épen  harmadfél  éve, ázás
kettő  és  fél.  Harmadfél  jobbágytelket  bír,  ásás  két
egész  telket és  felet  V.  ö.  OSZTÓSZÁM.  4) Három
együtt  véve, három  egy,  (olyan  mint  ttázad,  etred).
Harmad  napig  dinom-dánom  (azaz  lakodalom),  holtig
való  ttánom-bánom,  (km.  a  ciifra,  de  rósz  házas-
ságról).

HARMADEBÉD, (harmad-ebéd)  öss.  fn.  Má-
tyásföldén  ám.  ozsonna, Pápa  körül Uránt.  E  szóból
is  kitetszik, hogy  ebéd, eredetileg:  eved,  s hogy  alta-
lán  evést  jelent:  elsS,  azaz reggeli,  második,  ázás
déli,  harmadik,  azaz  délesti  és  negyedik,  azaz  esti
evés.  V.  ö.  EBED.

HARMAD  ÉVE.  Két  egész  év  elmulta  előtt,
vagyis  kiegészítve  :  e  jelen  már  harmadik  éve,
hogy.  . . . Harmadéve  tokát  utattam.  Harmadéve  ke-
mény  tél  volt. Ét  idén,  tavai,  harmadéve  stb.

HARMADÉVI,  (harmad-évi) öss.mn.  1) Három
év  előtü.  Harmadén  munkámat  etak  most  ftieUék  ki.
2)  Mi már három év  előtt  kezdődött, létesett, elké-
szült  sib.  Ét  idei, ét  tavaiig,  étptdig  harmadévi  ot-
továny.
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HARMADFELELET,  (harmad-felelet)  ősz.  fn.
Régibb  törvénykezési  ért.  a  fél  harmadik  nyilatkoza-
ta ,  mely  a  másod  nyilatkozatra  adatik.  (Triplica).

HARMADFÉL,  (harmad-fél)  ősz. mn. Két  égése
és  fél.  Harmadfél  forint,  azaz  két  forint,  ötven  kraj-
czár  o. é.  lla.rma.dfel  évig  utaltam,  azaz  kettőig  és
félig.  Harmadfél  óra,  ttin.  kettő  és  fél.  Harmadfél
órakor.  Németeseu  :  félháromkor.

HARMADFI,  (Imrmad-fi)  ősz.  fn.  Három  férfi
egyike,  harmadúr,  harniadnok. (Triumvir).

IIARMADFÜ,  (harmad-fű)  ősz.  mn.  Mondjak  a
barmokról,  különösen  borjukról  és  csikókról,  melyek
két  évesek  multak,  s  a  harmadikban  vannak,  azaz
már  harmadik  új  fiivön  legelnek.  Ilarmadfü  tinó,
iltzö.  Harmadfü  erikát  kár  még  befogni.

HARMADIA,  falu  Krassó  megyében;  helyr.
Harmadiá-n,  —rá,  —ról.

HARMADIK,  (liár-om-ad-ik)  számnév,  tt.  har-
madik-át.  Határozott  sorszám,  s jelenti  a  sorba  sze-
dett  egyedek,  vagyis  egyes  tárgyak  közöl  azt, mely
a  második  után  következik,  (három  egyik):  első,  má-
sodik,  harmadik,  negyedik  stb.  Jobbról  balra  harma-
dik  helyen  állnak  a  százasok.  A  B  harmadik  betű  a
magyar  ábéctében.  Martiul  harmadik  hónap  az évben.
Alkotott  a  hal  a  harmadik  vízben,  (km.  első  víz,
melyből  kifogták  , második,  melyben  főzték,  harma-
dik,  melyet  reá  isznak),  azaz  : a  főtt  halra  vizet nem
jó  inni.  A  régiek  jobbára  ik  nélkül  használták,  mind
ezt,  mind  n  többi  sorszámot.  Harmad,  negyed,  ölöd
fejezet.  Minek  nyoma maiglau  megvan  ezekben:  har-
mad  éve, harmad  Ízben  ,  harmad  napon  ,  harmad uno-
ka, örökös  stb.  Megérintjük  azon  véleményt  is,  mely
szerént  a  sorszámokban  használt  ik,  eredetileg  i,
vagyis  t'/i  volt  :  ítarmadi(\\],  negyedi,  ötSdi  stb.  V.  ö.
—I  képző.

HARMADIKSZOR,  (három-ad-ik-szcr)  számha-
tárzó.  Harmadik  Ízben.  Egyébiránt  szokottabb  a  har-
madszor.

HARMADHÓ,  (harmad-hó) ősz.  fű.  Az  eszten-
dőnek  harmadik hónapja,  azaz  martius  vagy  böjtmás
hava  vagy  tavatteld.

IIARMADLÁS,  (három-ad-ol-ás)  fű.  tt. harmad-
lés-1,  tb.  —ok. Cselekvés, midőn valamit három részre
osztunk;  vagy  valamiből a  harmadrészt  kiveszszük;
vagy  valamit harmadszor  teszünk. V. ö. HARMADOL.

HARMADLAT,  (három-ad-ol-at)  fn.  tt. harmad-
lat-ot.  1)  Valamely  egészből  kivett,  kiszakasztott
harmad  rész.  2)  Valamely  románynak  harmadik
párja,  (eredeti)  példánya.  V.  ö. HARMADOL.

HARMADNAPI,  (harmad-napi) ősz. mn. 1) Har-
mad  nap  előtti,  mi ezelőtt három nappal  létezett, tör-
tént.  Mai,  tegnapi,  harmadnapi.  Ez  mai,  e*  tegnapi,
e*  harmadnapi  munkám bére.  A  harmadnapi,  tegnapi
éi  mai  színdarabokat  nem láttam,  de  a hónapiba  elme-
gyek.  2)  Harmadik  nap  előforduló.  Harmadnapi  hi-
deglelét.  Mindennapi,  harmadnapi,  negyednapi  Srál-
lát,  azaz,  melyet  vagy  mindennap vagy  csak  minden
harmadik,  negyedik  napon  kell  teljesíteni.

HARMADNAPOS,  (harmad-napos) őse. mn.  Há-
rom  naptól  fogva  tartó,  létező,  folyó  stb.  Harmadna-
pot  etS.  Harmadnapot  kit  gyermek.  Harmadnapot
gyülét,  tanácskozás.  Harmadnapot  vendég.  Egy  v.
egyednapos,  kelted  v.  kettSd  napot,  harmadnapot,  ne-
gyednapot.

HARMADOL,  (három-ad-ol) áth.  m. harmadol-t.
1)  Három részre  oszt  valamit.  Ha  tizenkettőt  harma-
dolunk , egy  részre  jut  négy.  2)  Az  egészből  egy  har-
inadot  kivesz.  A  harmadában  kaszálásra  kiadott  tar-
jút  az  illető  kaszát  harmadolja.  3)  A  földet  harmad
ízbeu  szántja.  Ugarohti,  keverni  v.  forgatni  és  har-
madolni  kell  a földet.  4)  A  szőlőt  harmadszor  kapál-
ja.  5)  Valamely  irománynak  harmadik  példányát ké-
szíti.

HARMADOS,  (három-ad-os)  fn.  tt.  harmadoi-t,
tb.  —ok.  1)  Személy,  kit  valamely  birtoknak, ha-
szonnak  egy  harmada  illet.  O  ezen  háznak  harmado-
sa,  azaz  nem egészen  az  övé,  csak  egy  harmada.  2)
Három  közöl  egy.  Harmados  arató,  ki  az  arató  rész-
ből  harmad  magával  osztozik.  Feles,  harmadol, ne-
gyedet  stb.  L.  HARMADFI.

HARMADRÉSZ,  (harmad-rész)  ősz.  fn.  Három-
felé  osztott  egésznek  egy  része.  Kilencznek  harmad-
része  három.  Hatvannak  harmadrésze  húsz.  Egét*,  fél-
rész,  harmadrész,  negyedrész  stb.

HARMADSZOR,  (három-ad-szér)  sorosztó  ih.  s
ám.  harmadik ízben.  Először,  másodszor,  harmadszor,
negyedszer  stb.  Harmadszor  csengetnek,  siettünk.

HARMADVÁLTÓ,  (harmad-váltó) ősz.  fn.  Va-
lamely  váltónak  harmadik  (eredeti)  példánya.

HÁRMAL,  (hár-om-al)  áth.  m. hármal-t.  A  sző-
lőt  harmadízben  incgkapálja,  purhál.  Máskép  :  har-
madol.

HARMALA,  fn.  tt.  harmatát.  Növénynem a  ti-
zenkéthímesek  seregéből;  csészéje  öt  levelű,  bokré-
tája  öt  szirmú.  (Peganum).

HÁRMAN,  (hároin-an)  számnév,  mely  megfelel
ezen  kérdésre, hányan ?  Ketten,  hárman,  négyen,  Öten,
halán  stb.  Ketten  ,  hárman  egy  kalászt.  (A  ludak  me-
séjéből).  Egyes  számban:  magam,  magad,  maga.  Ma-
gam  voltam,  ketten, hárman  voltunk. Hárman  nem  bir-
tok  vele, s  S maga  fölemelte.

HÁRMANKÉNT,  (három-an-ként)  ih.  számnév.
Háromhárom  egyszerre,  egy  sorban,  egy  csomóban
stb.  Hármanként  sétáló  diákok.  Hármanként  adogatni
fel  a  téglákat.  Hármanként  ültetni  a  kukoriezatzeme-
ket,  ám.  három  szemet  egy  lyukba.

HÁRMAS,  (1),  (három-as)  mn. tt  hármas-t  v.
—a<, tb.  —ok.  Oly  öszvegről,  egészről  mondjuk,
melyben  bizonyos  egység  háromszor  megvan,  vagyis
mely  három,  ugyanazon  nemű  egységből  áll.  Hár-
mas  szám, melyben  az  egy  háromszor  megvan.  Hár-
mas  hegy,  három  oromból álló  hegysor.  Hármat  ha-
tár  , hol három határ  csúcsai  érintkeznek  , s  három
határdomb  van.  Fehérvári  hármat  határ,  magam  va-
gyok  benne  betyár.  (Népd.).  Hármat  tit,  háromfelé
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ágazó út  Barmot  növeltig.  Hármas  gyermekek.  Hár-
monct  (tergeminní).  Hármai  keretit.  Pannont  hár-
mat  orom, mely fennállt*  nemzeti  létünk  emléknobra
gyanánt.  (Czucz.). Hármat  hittária,  VerbSety  hármat
könyve.  Harmatával  lépdelő  katonák,  ám.  háromhá-
rom egy  sorban.  Harmatánál  vetti  a* atuonyembere-
ket.  (Pásmán).  Harmatával  otxtogatja  a  dohokat,
azaz  kinekkinek  hármat  Harmatba  fogja  a  lovakat,
ázás  hármat  egy  kocáiba  vagy  egy  szettében.  Egye-
sével,  kettetével,  harmatával,  négyetével  etb.

HÁRMAS, (2),  (mint föntebb)  fn.  tt  hármai-t,
tb.  —ok.  1)  Számjegy,  mely  hármat jelent, pl. 3,
III,  f  2)  A  zenészeknél  ám.  három hangszerből 4116
zene  vagy  három emberi hangból álló ének. (Terzett).

HÁRMASAKNA,  (hármai-akna)  ősz.  fa.  Hadi
építészetben  oly  akna, melynek  három ága  van.

HÁRMASÁN  v.  HÁRMASÁVAL,  (három-os-
an  T. három-os-a-val)  ih. Hárman-hárman  együtt,  egy
csoportban.

HÁRMASHALOM, falu Szála megyében;  helyr.
Hármathalmon,  Hármaihalom-ra,  —ról.

HÁBMASÍT.HÁBMASIT,  (három-as-it)  áth.
m.  harmatit-ott,  htn.  —m  v.  —ám.  Hármassá  tesz
valamit, azaz  eszközli,  hogy  három  azonnemü  ré-
szekből  áUjon.  A  keUBt  keretttet  hármattíani, ám. há-
rom  ágává  tenni.

HÁRMASKÖNYV,  (hármas-könyv) ősz. fn. Ver-
böezy  István  törvénytadónak  munkája  leginkább  a
magyar  magánjogról,  mely  három részből  áll, s  mely
több  század  óta  törvény  tekintélyével  bír.  (Tripar-
titum).

HÁRMASODIK,  (három as-od-ik)  k.  m.  hár-
matod-tam, —tál, —ott. Valamely  egységből ugyan-
azon  nemű  három  támad,  szaporodik,  vagyis  hár-
massá  leszen, pl.  midőn  egy  tőről  három ág  hajt  ki.

HÁRMASTÖRVÉNYKÖNYV,  (hármas-törvény-
könyv)  1. HÁRMASKÖNYV.

HARMAT,  (hihetőleg  : ár-ám-át = ár-m-at =
bar-m-a t, ár  gyöktől,  mint p«r-[eg]-től  per-m-et, mely
érteményben  is  hasonlít  a  ,harmat'  szóhoz;  foly-tfl
folyamat,  jyar-tól  gyarmat, /orr-tói  a székely  fórra-
mát = forrás,  folyam eredete  stb., a  szanszkritban
yhar  ám.  nedvesít  és  vári  [a zendben  :  vairij,  ám.
víz;  továbbá  a  perzsában  khurm,  ám. vapor,  exhala-
tio);  fn.  tt  harmat-ot.  Azon  gyöngéd  nedv,  mely
gyakran  napnyugat  után  és  nap  kelte  előtt  apró
cseppekbcn  a  növényeket  vagy  a  szabad  ég  alatt
levő  egyéb  testeket  is  ellepi. Étik  a  harmat.  Harma-
tot  nedni.  Harmattal  motdani.  Gyönge,  mint  a har-
mat.  (Km.).  Harmattal  nem  kell  a  füvet  némi.  Én
ctak  gyönge  harmat  vagyok,  ettve  virágra  ránáüok,  t
hajnalig  rajta  maradok.  (Népd.).  Harmatgyöngy  v.
gyöngyharmat.  Sárga  ctikóm  kivétetem  a  gyöpre,
gyöngyharmatot  leveretem  a  földre.  (Népd.).  Széleab
ért  azon  nedv,  mely  a  növényekből  apró  gyöngyala-
kokban  kifakadoz.  Harmatctepp  a  róttakehelyben.
Átr.  ért.  könyfik.  Öröm  harmatgyöngyei  ctillognak
nemében.

HABMATCSENKESZ,  (harmat csenkesz)  ősz.
fia.  A  csenkeszek  neméhez  tartozó  növényfaj , mely-
nek  magvait  eledelfii  használni  lehet  (Panicnm  san-
gninale.).  Máskép  : roannq/fi, marmakáta,  harmatká-
ta,  lottorkánykáta.

HARMATCSÉPP  v. —CSÖPP,  (harmat-csépp
v.  csöpp)  ősz.  fn.  Csepalakba  öszveállott  harmatféle
nedv.  Virágok  ctéttéjében  ctittogó  harmatoteppek.

HARMATFÜ,  (harmat-fű)  ősz.  fn.  Vizenyős  ré-
teken  termő növénynem, az öthímesek seregéből, mely-
nek  szárait  vörös  rostok  födik,  s  ezeken, valamint  le-
velein ,  a  Icgrekkenőbb  melegben  is harmatcseppek
láthatók.  (Drosera).

HARMATGYÖNGY,  (harmatgyöngy)  ősz.  fa.
Gyöngy  gyanánt  ragyogó  harmatcsepp  a  növények
levelein,  virágain stb.  Átv.  és  költői  nyelven  ám.
szemekben  csillámló  köuycseppek.  Örömnek,  keterv-
nek  harmatgyöngyei.

HARMATKÁSA,  (harmat-kosa)  ősz.  fn.  Csen-
kesz  nevű  növények  faja,  melynek  magvai harmatos
időben  kása  gyanánt  tűnnek elé,  s  keleten  eledelül
szolgálnak,  másköp : manna. (Festuca  flnitans).

HÁRMÁTÓL,  (ár-am-at-ol)  önh.  m.  harmatol-t.
1) Harmat  esik,  harmat  száll  alá.  2)  Korán  reggel
dolgozik,, midőn a  föld  és  fű  harmatos.

HARMATOS,  (ár-am-at-ou)  mn.  tt  harmatot-t
v.  —át,  tb.  —ok.  Harmattól  nedves,  harmattal  fö-
dött.  Harmatot  fűben  járni.  Harmatot  lóhertSl  megta-
bálnak  a  lovak.  Ctittognak  a  harmatot  rétek.

HARMATOSÍT,  HARMATOSIT,  (ár-am-at-
os-ít)  áth.  m. harmatoiit-oít,  htn. —m v. —ám. Har-
matossá  tesz, harmattal  benedvesít

HARMATOSODUL,  (ár-am-at-os-od-ik)  k.  m.
harmatotod-tam,  —tál, —ott.  Harmattól  nedvesedik,
nyirkosodik.  Harmalotodnak  a növények levelei.

HARMATOZ,  (ár-am-at-oz)  áth.  m.  harmaio*-
tam,  —tál,  —ott.  1) Harmattal  nedvesít, beken, be-
mocskol.  A  fűben  gátoló  ember btAarmalotsa  ruháját,
2)  Átv.  ért  valamit  harmat  gyanánt  aláuállít  Egek,
harmatouatok  áldátt  reánk.

HARMATOZÁS,  (ár-am-at-oz-ás)  fn.  tt  har-
mat otát-1,  tb.  —ok. 1)  Cselekvés,  midőn valamit  har-
mat  által  megnedvezünk,  bemocskolunk. 2)  Állapot,
midőn  a  harmat esik.  Harmatotálkor  hüvöt  a  lég.

HARMATOZÓ,  (ár-am-at-oz-ó)  mn. tt  Aarma-
totó-t.  Harmatot  hullató.  Harmatotó  hajnal,  felhS.

HARMATOZIK,  (ár-am-at-oz-ik)  k.  m.  torma-
tot-tam,  —tál,  —ott.  Harmat  esik, harmat száll alá,
harmatot  hullat  Harmatotik,  t  meghüttilt  a  levegS.
Harmatotik  a  ritka  felhő.  Hajnalodik,  harmatotik,
a  kit  leány  álmodotik.  (Népd.).  Harmatottatok  egek
onnan fölülről.  (Biblia).

HÁRMÁVAL,  (három-a-val)  ih.  Hármat  együtt
véve,  egybefoglalva.  Hogy  adják  a  tojátt  t  —  Hár-
mával  (egy  garasom  vagy  egy  tizesért stb.).

HÁRMAZ, (három-az) áth. m. hármat-tam,  —UU,
— ott. Három annyira, három akkorára, három olyanra
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emelt,  szaporít  valamit. Lépteit  harmattá,  ám.  három-
szor  sebesebben  megy,  mint előbb.  Cselédei bérét  har-
mattá.  Tánczban  a  tapsolásl,  bokák  Ststeverétét  har-
mattá.  Kettőt,  hármat,  négyet,  ötöz,  stb.

HÁRMAZÁS,  (három-az.as)  fh.  tt.  hármatát-t,
tb.  —ok. Cselekvés,  midőn  valaki  hármaz.

HÁRMAZAT,  (három-az-at)  fn.  tt  harmata t öt.
Háromra  vagy  harmadikkal  szaporított  valami.

HÁRMAZTAT,  (három-az  tat)  áth.  és  mivelt.
m.  hdrmattat-tam,  —tál,  —ott.  Valamit  háromszor
tesz  vagy  tetet;  hármas  számra  emel  vagy  emeltet.
Éljent,  táptól  hármatíatni.  Át  üdvözlő  ágyazati  hár-
matfalni.  Hármattatni  a  tánctzenét.

HARMICZ,  1. HARMINCZ.
HARMICZA,  helység Horvátországban Zágráb

megyében ; helyr. Harmiczá-n,  —rá,  —ról.
HARMINCZ, (három-tíz v. három-íz, 1. itt  alább)

töszámnév,  mely  a  tizedek  sorúban  harmadik  fokon
áll,  s  ám  háromszor  t f t ;  tt.  harmincz-at.  Törzsöké
három,  képzője  vagy  az  átalakult  tit,  (háromtíz,
hármtíz,  bármticz,  harmicz),  vagy  valószinüebben  íz,
azaz  vonás  vagy  tag,  (három  íz,  hármiz , harmicz),
minthogy  az  újakon  való  számítás  szerént  az  újak
száma  három  ízben  vétetik,  s  ez  őszreg  felrovása  há-
rom  ízben  történik.  A  harmincz-b&n  az  n  közbevetett
betű , nagyobb  hangzatosság  végett;  s  régi nyelvem-
lékekben  szokottabb  is  harmict,  mely  a  dunántúli
némely  nyelvjárásban  Vas  József  pályaértekezése
szerént  ma  is  divatos.  2)  Jelenti  azon  számjegyet,
melylyel  e  mennyiséget  feürjuk  vagy  felrójuk , pl.
30,  XXX.

HARMINCZAD,  (három-incz-ad)  fn.  tt.  har~
minrzad-ot.  1)  Harmincz  részre  felosztott  egészből
egy  rész.  Harminczadot  kapni  bizonyai  jSoedelembb'l.
Kivenni  a  harminctadot.  2)  Hazánkban  egyik  ága
volt  azon  közjövedelmeknek,  melyek  az  uralkodó
kir.  háznak  fentartására,  s  az  állami  szükségek  pót-
lására  fordítandók  valának.  Állt  pedig  a  harminczad
bizonyos  mennyiségű  vámból,  melyet  az  e  teher  alól
ki  nem vett,  s  az  országon  által,  az  országba  beho-
zandó  vagy  ebből  kivicndő  tárgyaktól  mind  azok
fizetni  tartoztak  ,  kik  ezen  tartozástól  törvényesen
fölmentve  nem valának.  3)  Királyi,  s  országos  hiva-
tal , mely  az  ily  jövedelmek  beszedésével  foglalko-
dott,  s  azokat  kezelte.  Poztonyi,  győri,  petti  har-
minetad.

HARMINCZAD-H1VATAL,  ősz.  fn.  Királyi  hi-
vatal  , mely  a  harminczad nevű  közjövedelmeket  be-
szedi  és  kezeli.  V.  ö.  HARMINCZAD.

HARMINCZADI,  (három-incz-ad-i)  mn.  tt.  har-
minrzadi-t,  tb.  —o*.  A  harminczad nevtt jogot  vagy
hivatalt  illető,  ahhoz  tartozó , arra  vonatkozó.  Uar-
minczadi  vám.  Harminczadi  tisztviselők.

HARMINCZADIK,  Chárom-incz-ad-ik)  sorszám-
név  ,  H.  liarminnadik-at.  Sor  szerént,  a  huszonki-
lenrzedik  után  következő'.  A  Mnap  harminrzadik
napján.

HARMINCZADÓ,  (harmincz-adó)  Sas.  fn. lásd :
HARMINCZAD.

HARMINCZADÓI,  1.  HARMINCZADI.
HARMINCZADOL,  (három-incz-ad-ol)  áth.  m.

harminctadol-t.  1)  Valamire  a  harminczad  nevű  vá-
mot kiveti.  Harminczadolni  a  kereskedelmi  árukat.  2)
Szélesb  ért.  kiveszi  a  harminczadik  részt, pl.  midőn
valamit  hanninczan  egyenlő részekre  felosztanak  ma-
guk  között.

HARMINCZADOS,  (harom-incz-ad-os)  fn.  tt
harminczados-t,  tb.  —ok.  Királyi  tisztviselő  a  har-
minczadhivatalnál,  különösen  pedig e hivatal  főnöke.

HÁRMONCZ,  (három-oncz)  fn.  tt  hármonez-ot.
Gyermek,  ki  egy  anyától,  és  egy  teherrel  harmad-
magával  született.  Ki másodmagival  született  :  iker,
ki  negyedmagával  : négyenct  stb.

HÁRMÚL,  (1),  (három-úl)  Önh. m.  hdrmúl-t.
Háromfelé,  három  ágra  szakad.  Hármainak  a  lóhere
levelei.

HÁRMÚL,  (2),  (mint  föntebb)  elavult  ih.  Elé-
fordul  a  régi  halotti  beszédben háromszor  helyett.  És
keássatok  Uromkhoz  hármul  :  Kyrie  eleiton.

HARNÓCZ,  puszta  Borsod  megyében;  helyr.
Hamóct-on,  —rá,  —ról.

HARNYÚ,  tájdivatos  hernyú  helyett;  1.  ezt
HÁRÓ  v. HARRÓ,  erdélyi  falu  Hunyad  megyé-

ben;  helyr.  Háró-n,  —rá,  —ról.

HÁROGAT,  (ho-ar-og-at)  áth.  és  gyakor. m.
hárognt-tam,  —tál, —ott.  1)  Valamit  többszöri  há-
ritássul  halomra vagy  félre  húzkál,  tologat,  kapargat.
Tarlót,  tzénát  nalmát  hárogatni.  A  kidőlt  bdtál,  bor-
sót,  babot  ötziiehárogatni.  Asztalra  kiolvasott péntt  er-
szénybe  hárogatni.  „Ki  más  ember  dolgát  mindenkor
hárogatja."  Pesti  Gábor  meséji.  2)  Átv.  valamely
terhet,  munkát,  másra  tol,  bűnt  hibát  másnak  tulaj-
donít  V.  ö.  HÁRÍT.

HÁROGATÁS,  (ho-ar-og-at-ás)  fh.  tt.  hároga-
tát-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  valaki  valamit  há-
rogat

HÁROM,  főszámnév, tt.  hármat.  Megvan rokon-
hangokkal  a finn nemzetségi  nyelvekben  is, különö-
sen  a  finn  kolmi,  észt  kőim,  vogul  korom,  oszryák  ku-
dem,  kudltm  stb.  szókban.  Sorozatra  nézve  a  kettő  és
négy  között  álL  Egy,  kettő,  három,  négy,  öt  stb.  Há-
rom  év,  hónap, hét.  Három  nap, három éjszaka.  Három
alma,  meg  egy fél,  kérettelek  nem jöttél.  (Népd.).  Há-
rom  a  tanét,  azaz  a  magyar  (zenének  és)  táncznak
három  része  lévén  : lattú,  élénkebb,  (vagy  mértékeit)
és fris  ;  ha  valaki  az  elsőbbeket  is  eljárta,  a  friset  is
megkívánja.  Étel,  ital, álom, sttikséges  ez három. (Km.).
Három  a magyar  próba. (Km.).  Általán  a magyar köz-
nép  igen  kedveli  a hármas  számot

„Három  esztendővel  tovább  éltem  volna,
H:i  a  te  szerelmed  meg  nem  fogott  volna."

„Az  én  galambomnak  dombon  van  a  háza,
Három  szép  czédrusfa  van  az  udvarába."
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„Három csillag  van  az égen,
Három  szeretöm  van  nékem."

„ A  forráshoz  nap  alkonyán  ,
Dalolva jön  három  leány."

„Három  árva  sírdogálva,
Áll a temető  árkába."

„Szomorú  a  magyar  nóta,
Háromszáz  esztendő  ólta."

„Háromszor  iszik  a magyar,
De ezerszer  is jut  akar."

Népdalok.  (Erdélyi J.  gyűjteménye).

A  népmesékben  is  : három királyfi,  három király  kie-
autony,  három  tót  fiú,  három  pomaranct,  a  három
tettvér  stb.  a  ,három'  számnév  szerepel.  A  régi  ha-
lottas beszédben  erős  lehelettel van irva:  chármul. Ra-
gozáskor az  o hangzót a haogugratás szabályai  szerént
eléadott esetekben kihagyja, pl. hárma, hármat, hárman,
hármat,  hármat,  hármol  stb.  V.  ö. HANGUGRATÓ.
Az  ad,  adik,  ict,  ince  képzők  előtt  az  ékezetet  is  el-
veti : harmad,  harmadik,  harmadszor,  harminct.

Eléjön  a  régi  nyelvemlékben  : horom,  (vognlul
korom).  Régi  magyar  Passió.  Toldy  kiadása  157.
lapon;  továbbá  :  ormit.  Lugossy  József  szerént  a
középkori  Európában  divatos  számok egyike, szintén
,három'jelentéssel. Magyar akadémiai  Értesítő  1869.
Nyelvészeti  iránynézetek.  Nem  vezetnének-e  ezek
minden  nyelvészt  a  legtökéletesebben  a  magyar
orom,  ormot  szókra ? Czélozván  a  kéznek  közép vagy
harmadik  ujjara,  mely  leghosszabb  (ormos, hórias);
hátha  a  török  ttot (= három), szintén ám.  Ods  (Zen-
ker  szerént: Ende,  Spitze, Felsspitze, Bergspitze stb.)
azaz  tetS.

Bopp Fercncz kitűnő nyelvész azt hiszi  a  szansz-
krit, görög,  latin tri,  góth  íhri,  s  több  más  nyelvbeli
(hármat jelentő)  törzsről,  hogy  az  „ám.  a  szanszkrit
tar  vagy  tri  gyök, melynek  jelentése  :  trantgredi,
(túlmenni  v.  hágni);  tri  tehát  szófejtegetőleg  azt je-
lentené : tálhágó, felülmúló,  ( „ f i b e r s c h r e i t e n d ,
d a r f i b e r h i n a u s  g e b é n d "  űber  di  beiden
niedrigeren Zahlen)."  Alapfogalomban,  a mennyiben
túlhágásról  van  szó, épen  az,  ami a  magyar orom, or-
mot  ,  csakhogy  mi  ezt  több nyelvész  után  az  ujjakra
alkalmazzuk,  s  ezzel  nem azt akarjuk  ezen  fejtege-
tésünkben  mondani,  hogy  az  altaji  nyelvek  e  fogal-
mat  az  áija  nyelvektől  vagy  viszont  vették  volna,
hanem  csak  azt,  hogy  az  emberi  szellem  mindenütt
egy  és  ugyanaz  lévén,  az  emberi  nyelvek  egymástól
függetlenül  képződve  és  fejlődve  is  ugyanazon  ész-
járásra vezethetik a vizsgálódót, s  ezért  épen nem  kell
megvetnünk  a  különbözőnek  hitt  nyelvcsaládokban
történt  bnvárlatokat  és  elmélkedéseket,  hanem  alkal-
maznunk  , ahol  lehet,  saját  nyelvünkre  is.  így  a ket-
tős  számról  nálunk  Ballaghy  Móricz  is jelesül  fejte-
geti,  hogy  a  szanszkrit júg,  latin jung-o, jttg-um,  góth
juk (= pár), új  német Joch,  magyar  iga,  finn  Hkja,

esztb  ikke,  török  VU,  magyar  iker, mint  kKtétt  (binden)
jelentő szók egymással rokon viszonyban állanak. (Ma-
gyar akadémiai  Értesítő. 1859. A magyar  nyelvészke-
dés köre).  Nem vezethet-e ez magyar nyelvészt akarat-
lanul  is  ,két'  és  ,kettő'  szónak  ,köt'  igétől, illetőleg
,kötő' részesülőtől  származtatására?

HÁROMÁGÚ, (három-ágú) ősz.  mn.  Minek há-
rom  ága van, akár  tulajdon,  akár  átvitt  értelemben.
Háromágú  róttatö.  Háromágú  villa,  vatviUa.  Három-
ágú  kerettt.

HÁROMANNYI,  (három-annyi) ősz. mn.  Bizo-
nyos  számot,  mennyiséget  háromszor  fölülmúló.  Mi
háromannyi  adót  fizetünk,  mint  ti. Kilenc* háromannyi,
mint  három.

HÁROMÉLÜ,  (három-élű) ősz.  mn.  Minek  há-
rom  éle  van.  Háromélti  gyalu.

HÁROMFA,  (1),  (három-fa)  ősz.  fn.  így  neve-
zik  képes  kifejezéssel  azon  akasztófát,  mely görög 77
formájára  alkotott  három  darab  fából  áll.  Háromfa
virágja.  Noha  ott  kívánom,  karóban száradjon,  avagy
háromfára  ctak  hamar  akadjon.  (Gyöngyösi  I.  R.).

HÁROMFA, (2), falu  Somogy megyében; helyr.
Háromfá-n,  —rá,  —ról.

HÁROMFEJÜ,  (bárom-fejű)  ősz.  mn.  Minek
három  feje  van.  Hdromfejü  tárkány.

HÁROMFELÉ,  (három-felé)  ősz.  helyhatárzó.
1)  Három  különböző  irányban.  Háromfelé  váló  *t.
Háromfeli  küldeni  a  eteUdeket.  2)  Három részre.  Há-
romfelé  mettteni  a  kenyeret.  Háromfelé  hatUani  egy
holdfWet.

HÁROMFÉLE,  (három-féle)  ősz.  mn.  Oly  há-
rom ,  melyből  mindegyik  másmás  nemű  vagy  fajú
vagy  tulajdonságú.  Háromféle  búzát  vetni.  Háromféle
ttivart  venni.  Háromféle  irat  egy  lapon.  Háromféle
«rinii  kelméből  késtült  lobogó,  nőidből,  fehérből  ét  vő-
rőtből.

HÁROMFÉLEKÉP,  (három-féle-kép)  öss.  ih.
Három  különböző  módon. Háromfélekép  hallani  vala-
mely  történet  eléadását.  Háromfélekép  próbálni  valamit.

HÁROMFÉLEKÉPEN, 1. HÁROMFÉLEKÉP.
HÁROMFOGÚ,  (három-fogú)  ősz.  mn.  Minek

három  foga  van. Átv.  ért  háromágú.  Háromfogu  vil-
la,  gerellyé.

HÁROMHASÁBU,  (három-hasábu)  ősz.  mn.  Mi
három hasábra  van  metszve, vágva, osztva.  Három-
hatábu  köröm.

HÁROMHÁZ,  falu  Vas megyében ; helyr.  Ha-
romház-on,  —ró, —ról.

HÁROMHEGYÜ,  (három-hcgytt)  ősz.  mn.  Mi-
nek  hegyes  vége  három  van.  Háromhegyü  tzigony.

HÁROMHÍMES,  (három-hfmes)  ősz.  fn.  A  nö-
vénytanban  azon  növények  seregéből  való,  melyek-
ben  annyi  a hím  (némelyek szerént: poroda), ameny-
nyit  maga  a  sereg  neve:  Háromhfmesek  —  Trian-
dria  —)  kimond; mindenik  külön  szabadon  áll, azaz
egyik  a másikkal  öszve nem nőtt.
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HÁROMHÚROS,  (hároin-húros)  ősz.  mn.  Mi-
nek  báróin  húrja  van.  Háromhúros  hangszer,  lant.

HÁROMIGÁS,  (három-igás)  ősz.  mn. Betű  sze-
rénti  ért.  oly  ökrös  szekér  volna,  mely  elé  háromiga
ökör,  vagyis  hat  ökör  van  fogva.  Átv.  ért.  s  a  latin
íríjugiu,  és  német  dreispünnig  után  háromlovat. Há-
rom  igáa  szekér.  V.  ö.  IGÁS,  IGÁSLÓ.

HÁROM1ZÜ,  (három-izű)  ősz.  mn.  Minek  há-
rom  ize,  azaz  tagja  vagy  ága  vau.  Háromúü  korbács.

HÁROMKASZÁLATU,  (három-kaszálatu)  ősz.
mn.  Mit évenként  háromszor kaszálnak, vagy  kaszálni
lehet.  Hdromkattálatu  rét.

HÁROMLÁBÚ,  (három-lábú)  ősz.  mn.  Minek
három  lába  van.  Háromlábú  asztal, szék,  akasztófa.

HÁROMLATOS,  (három-latos)  ősz.  mn.  Minek
súlya  három  latot  nyom.  Háromlatos  zsemlye.

HAROMLEVELÜ,  (három-levelű)  ősz.  mn. Mi-
nek  három levele  van.  Háromlevelii  lóher.  Háromle-
velü  virág,  sóska.

HÁROMLIK,  1.  HÁRAMLIK.

HÁROMMETÜ,  (három-mettt)  ősz.  mn.  Mi há-
romfelé  metsz,  minek  három  éle  van.  Hárommelü
gyalu.  A  melü  gyöke  met,  melyből  metél,  metsz  stb.
eredtek.

HÁROMNEGYED, (három-negyed)  ősz. fn. Négy
egyenlő  részre  osztott  egészből  három  rész.  Egy  osz-
trák  é. forint  három  negyede  ám. hetvenöt  krajczár.

HÁROMNYÜSTÖS,  (1),  (három-nyüstös)  ősz.
mű.  Oly  szövetről  mondják,  melynek  szálai  hármas
fonalból  öszvesodrottak.  Háromnyüstös  st őr kelme.
HáromnyUstöi  vászon.

HÁROMNYÜSTÖS,  (2),  (mint föntebb)  fn.  tt.
háromnyüstb's-t,  tb.  —ők.  Hármasán  öszvesodrott  fo-
nalakból  szőtt  kelme.  Háromnyüstösböl  varrt  nyári
kabát.  (Dreidraht).  V.  ö. NYÜST.

HÁROMOLDALÚ,  (három-oldalú) ősz.  mn. Mi-
nek  három  oldala,  egyszersmind  három  szöglete  van.
Háromoldalú  ék.

HÁROMÓRAI,  (három-órai) ősz.  mn.  1) Három
óra  folyásáig  tartó.  Háromórai  munka.  Háromórai  út,
messzeség,  járás.  2)  Három  órakor  történő,  létező.
Háromórai  vecsernye,  litánia.  Az  ifjak  háromóraira,
a  vének  négyóraira  mennek,  (t.  i.  vccsernyére).

HÁROMRÉSZÜ,  (három-részti)  ősz. mn. Három
részből  álló,  három  részre osztott, szakadt.  Háromré-
szll  könyv.  Háromrészií  beszéd.  V.  ö.  RÉSZ.

HÁROMRÉTÜ, (három-réttt) ősz. mn.  Mi három,
cgymáura  rakott,  hajtogatott,  fekvő  lapokból  áll.  Ilá-
romrétii  papiros,  boríték.  HáromrétU  köpeny gallér.
Háromrétü  virágszirmok.  V.  ö.  RÉT,  RÉTEG.

HÁROMSÁG ,  (három-ság)  fn.  tt.  háromság-öt.
Általán  tulajdonság  vagy  állapot,  melynél  fogva va-
lami  három egyet  képez,  pl.  a  háromszög vonalainak
háromsága.  Eredeti  keresztény  ért.  isteni  természet
tulajdonsága,  melynél  fogva  az  lényegében  egy, sze-

AKAD.  BAOY  MÚTÁB.  U.  KÖT.

mélyében  pedig  három. Hiszem,  hogy  egy  az  Isten  ter-
mészetében,  (lényegében)  és  három  személyében.  Szent
Háromság  egy  Isten,  irgalmazz  minekünk. (Litánia).  Is-
ten  egyháromsága.  Átv.  ért.  szoros  barátságban,  szö-
vetségben  élő  három embernek  társulata.

HÁROMSÁGFÜ, (háromság-fű)  ősz. fn.  Három-
színű  viola  (Viola  tricolor).  Másik  köznépi  neve  :
császár szakáll,  császárvirág.

HÁROMSODRÁSU,  (három-sodrású)  ősz. mn.
1. HÁROMNYÜSTÖS.

HÁROMSZÁLU,  (három-szálú)  lásd  : HÁROM-
NYÜSTÖS.

HÁROMSZAVÚ, (három-szavú) ősz. mn.  Három
énekszóra  tett,  három  külön hangon  énekelt.  Három-
szavú  ének.

HÁROMSZÉG,  HÁROMSZÖG,  (három-szeg  v.
-szög)  ősz.  fn.  Mértani  ért.  oly  tér,  melyet  három
egyenes  vonal  zár  be, s  következésképen három szög -
léte  van.  Egyenlő  oldalú  háromszeg  ,  melynek  mind -
három  oldala egyenlő.  Egyenlő  szárú  háromszeg,  mely-
nek  két  szárai  egyenlők.  A  székelyeknél  :  csegely,
(mintegy  :  szegély).

HÁROMSZÉGLET  v.  —SZÖGLET,  (három-
szeglet  v.  —szöglet)  1. HÁROMSZÉG.

HÁROMSZÉGLETES  v.  —SZÖGLETES, (há-
rom-szegletes  v.  —szögletes)  1. HÁROMSZÉGÜ.

HÁROMSZÉGÜ,  HÁROMSZÖGŰ,  (három-szé-
gü  v.  —szögű)  ősz.  mn.  Minek  három szege,  azaz
szeglete,  s  ugyanannyi  oldala  van.  Háromszegtl  ka-
lap.  Háromszegü  csiga.  (Donax.).

HÁROMSZÉK,  székely  szék  Erdélyben,  mely
áll  három  székből,  ú.  m. Kezdi, Orbai  és  Sepsi  szék-
ből , melyekhez  Lénk  Iguácz  szótára  Miklósvár  szé-
ket  is  számítja.  E  négyet  együtt  Erdő-Vidék-nők  is
hívják.

HÁROMSZINÜ,  (három-szinü)  ősz.  mn. Három
különböző  színnel  tarkázott.  Háromszinü  posztó.  Há-
romszinü  lobogó.  Háromszinü  (vörös,  fehér,  zöld),
nemzeti  szalag.

HÁROMSZOR,  (három-szőr  v.  -szer)  sorosztó
számnév ,  mely  megfelel  e  kérdésre,  hányszor  f  hány
ízben  f  Egyszer  ,  kétszer,  háromszor,  négyszer  stb.  Ha-
romszor  három  ám.  kilencz.  Háromszor  éljent  kiáltani.
Háromszor  kidobolni,  kihirdetni  valamit.

HÁROMSZORI,  (három-szőri v. -szeri)  ősz.  mn.
Háromszor  v.  három  Ízben  történő  v.  történt.  Há-
romszori  csengetésre  sem jelent  meg.  Háromszori  intés
után  fizetett  meg.

HÁROMSZOROS,  (három-szeres)  ősz.  mn.  Há-
romszor  ismételt,  háromaunyi,  háromakkora.  Három-
szoros  éljenezés.  Háromszoros  díj.  Háromszoros  vas-
tagság.

HÁROMSZOROSAN,  (három-szeresen)  ősz.  ih.
Háromszor  ismételve,  liáromannyi  mértékben.  Há-
r<niuizorusan  kiharant/ozni  a  halottat.  Háromszorosan
fr.flni  valamiért.  Háromszorosan  meghálálni  a  jótéte-
ményt.

90
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HÁROMSZOROZ, (három-szérés)  áth.  m.  há-
romttorot-tam,  —tál,  —ott.  Háromszor  ismétel, há-
romannyival, háromakkorára nagyítja,  szaporítja  stb.
Háromttoromti  át  dgyutövétt.  Háromttoromi  a nol-
gák  diját.

HÁROMSZORTA,  (három-szerte)  ősz.  ih.  Há-
romannyi  mértékben  vagy  fokkal.  Hdromttorta  na-
gyobb , tsebb,  gofdagabb.  A  ta  te nyomatosságot  adó
toldalékazótag. Egytterte,  kéttterie, háromnorta,  négy-
ueríe  stb.  V. 5. —TA, —TE, képső.

HÁROMSZÖG,  (három-szög)  lásd:  HÁROM-
SZEG.

HÁROMSZÖGTAN,  (három-ssög-tan)  OBI.  fa.
A  mértannak  ásón része,  mely a  háromszögeket  tár-
gyalja.  (Trigonometria).

HÁROMSZÖGŰ,  (barom-szögű)  1.  HÁROM-
8ZÉGÜ.

HÁROMTAGÚ,  (három-tagú)  ÖBZ.  mn.  Minek
három  tagja  van, három tagból  álló.  Háromtagú bir-
tok, rét*. Háromtagú uó.  Háromtagú  bitotttág.

HARRÓ,  (1),  (holla  rá?) a vadászok  nyelvén
figyelmeztetés a  közelgő  nyúlra. V. ö. HALLÁROZ.

HARRÓ,  (2),  erdélyi  falvak,  1)  1.  HARL  2)
Hányad  megyében; helyr.  Harró-n,  —rá,  —ról.

HARS, (1),  elvont gyök, mely  a  fogak  közöl
reszkettetve  és  súgva  kinyomuló erős  hangot utánoz-
za ; továbbá  más lelketlen  testek  hasonló  hangját  is
jelenti.  Innen  származnak  :  hartdny,  kartog,  hanoi,
hanolódik  stb.  A  mongolban arcti,  ám. morog.

HARS, (2),  fn.  1. HARIS.
HÁRS,  (ho-ar-os)  fn. tt.  hdrt-at,  tb.  —ok. 1)

Általán, valamely  testnek, különösen  fáknak  haja,
kérge, mely  foszlik,  hámlik, hírlik. Innen  mondjuk  :
fát  hanoim, azaz hámtani, kérgét  lehúmi.  Petiik  a
hdrt.  (Km.), ázás jól  megy  a dolog. 2) Különösebben
ssép  alakjáról  ismeretes  fanem.  A  közönséges  hárs-
nak  ssívded, hegyes  és  csipkés  levelei  vannak, s vi-
rágai  igen  kedves  illatnak.  (Tilia  europea).

HARSA, hegy  Erdélyben,  Doboka  megyében.
HARSAG,  HARSAGÁS,  1.  HARSOG, HAR-

SOGÁS.
HARSAG, (har-ság)  fn.  tt.  hartág-ot.  Eredeti-

leg ám.  erdőség  a  har  (=  erdő)  gyökből.  Ezen  uó
csak  egy  sárosmegyei  helynévben  maradt  fen. Helyr.
Hartdg-on,  —ró, —ról.

HÁRSÁGY,  L HÁRSHÁGY.
HÁRSALMA,  (hárs-alma)  ősz.  fn.  Almafaj,

mely  akkor  érik,  mikor a hárs  hámlik.
HARSÁN,  (hars-an)  önh. m. hartan-t.  Erős  Aar*

hangon  szólani  kezd.  Bártannak,  megharsannak  a
kürtök,  trombiták.  Felhangsókkal  s  gyöngébb  érte-
lemben  : kerten.

HARSANÁS,  (hars-an-ás) fn.  tt.  harianát-t,  tb.
—ok. Valaminek erős  Aar* hangon  riadása, megszó-
lamlása.

HARSÁNY, (1),  (han-ány)  mű.  tt  hartdny-t,
tb.  —ok v.  —ok.  Ami a  levegőt  erősen reszkettető
hart  hangon  ssóL  Hartdny  kürt,  trombita.  Bartdny

hangon  benélni, kiáltani.  Hartdny  ua&i.  Némelyek
használni  kezdek  a  férfi  magas hang  (tenor)  kifeje-
zésére is;  valamint hartona  v.  hartcmya  ssót a trom-
bita  kifejezésére.

HARSÁNY,  (2),  falvak  Baranya  megyében,
(KIS—, NAGY—); továbbá  Bihar  és  Borsod me-
gyében ; helyr. flor»ány-6a, —bánj  —bál.

HARSÁNYAN,  (hars-ány-an) ih. A levegőt  erő-
sen  ráskodtató  hart-féle  nyers  hangon.  Hartányan
kiáltozni. Hartányan  ttoU  kürt.

HÁRSFA,  (hárs-fa)  ősz.  fn.  1.  HÁRS.  Hdrtfák
árnyékában  tétdlni.  Hártfa  alatt  ülni.  Hártfánk  alatt
kelt  oklevél.  (Dátum sub  tilia  nostra).

HÁRSFASOR,  (hárs-fa-sor)  ősz.  fn.  Egyenes
vonalakban  ültetett  hársfák,  pl.  kertekben,  utak  mel-
lékén,  sétatereken  stb.  Hdrtfatorok  ktStOtt  letolni.

HÁRSPASZÉN,  (hárs-fa-szén)  ősz.  fn.  Szénné
égetett  hársfa,  melyet  öszvesúsva  fogporul  hasz-
nálnak.

HÁRSFÉREG,  (hárs-féreg)  ősz.  fn.  Hársfákon
éldelő  estveli  lepkefaj,  szögletes  és söldvereses ssir-
nyakkal.  (Sphinx  tíliae).

HÁRSGYÉKÉNY, (hárs-gyékény) öss.  fn.  Hárs-
héj  szálaiból,  rostjaiból  kötött gyékényféle  szövet

HÁRSHÁGY,  NAGY—,  KIS—,  falvak  So-
mogy  megyében;  helyr.  Hárthágy-on,  —ró, —ról.

HÁRSHÉJ,  (hárs-héj) ősz.  fa.  A  hársfának  sík
héja, háncsa,  melyet kötésekre  használnak  vagy  be-
lőle  kötelet  készítenek, s egyéb tárgyakat  fonnak  és
szőnek.  Különbözik :  hártkéreg.

HARSÍT, (hars-ít) önh. m. AaríífoftL.HERSEN.
HÁRSKEREG,  (hárs-kéreg)  öss.  fn.  Hársfa

kérge,  melyből dugaszokat  csinálnak,  a vargák, csis-
maziák  úgynevezett  kérgeket  metszenek  stb.

HÁRSKÖTÉL,  (bárt-kőtél) öss.  fn.  Hánhéjból
sodrott  vagy  font  kötél.

HÁRSKÚT,  ralu^Toma megyében; helyr.  Hdrt-
kiít-on,  —ró,  —ról.

HÁRSKÜRT, (hárs-kürt)  ősz.  fn.  Kürtféle  fn-
vóhangsser a fiatal hársfa  kérgéből.

HÁRSLEVELŰ,  (hárs-levelű) öss.  mn.  és  fn.
1)  Aminek  olyan  levele  van,  mint  a  hársfának.  2)
Így  hívnak  különösen  a  Hegyalján  egy  gömbölyű
szemű,  édes  izfi  szőlőfajtát,  melynek  a  muskotályé-
hoz  majdnem  hasonló  zamatja van, s  mely  ott  a  for-
minttal  együtt  kiválólag  miveltetvén, e  kettő  adja  a
jelesebb  hegyaljai  borokat;  a  ezek  sajátságos  zamat-
ját  alkalmasint  a  hárslevelű  szőlő  eszközli.

HARSOG, (hars-og) önh.  és gyakor.  m. hartog-
tam,  —tál, —ott. Folytonos  Aar* hangon szól, kiált,
hangzik.  Hartog  a kürt,  trombita.  Felhangzókkal  s
gyöngébb  értelemben  :  herteg.

HARSOGÁS,  (hars-og-ás)  fn. tt  har tógát-1,  tb.
—ok.  Valaminek  a  levegőt  erősen  reszkettetó*  hart
hangon  szólása, kiáltása, hangzása. Kürtök,  trombiták
hartogdta.

HARSOGTAT,  (hars-og-tat) áth.  m. hartogtat-
tam, —tál,  —ott.  Valamit harsogva  hangostat,  bar-
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eogni  késztet.  Harsogtaíni  a  győzelmi  indulót.  Szavát
harsogtatni.

HARSOKODÁS,  (hars-o-kod-ás)  fn.  tt  harto-
kodá»-t,  tb. —ok. Harsány  hangon  perlekedés, cziva-
kodás,  veszekedés.

HARSOKODIK,  (liars-o-kod-ik)  k.  m.  harto-
kod-tam,  —tál,  —ott. Harsány hangon kiáltozva  per-
lekedik.

HARSOL,  (hars-ol)  önh.  m.  harsol-t.  Thelegdi-
nél  ám.  perel,  veszekedik,  azaz  harsány  hangon  fele-
sel.  Azonban vehetjük  általános  értelemben is  :  har-
sány  hangon  szól.

„Megedzve  harsoland  a  győzelem
Övé  lesz, s győzve  lesz  a  gyötrelem."

Ormos  László.

HARSOL,  (ho-ar-08-ol)  áth.  m.  hársol-t.  A  fá-
nak  kérgét  lehúzza,  különösen :  hársfát  hant.

HARSOLÁS,  (hars-ol-ás)  fn.  tt.  harsolás-t,  tb.
—ok.  Általában  harsány  hangon  szólás.  Thelegdinél
ám.  perelés,  feleselés,  mely  harsány  hangon  foly.  V.
ö.  HARSOL.

HARSOLÁS,  (ho-ar-os-ol-ás)  fn.  tt.  hársolás-t,
tb.  —ok.  A  fa  kérgének,  különösen  a  hársfáénak  le-
hántása.

HARSOLÓDÁS,  (hars-ol-ód-ás)  fn.  tt  h><rso-
lódás-t,  tb.  —ok.  Átv.  ért.  harsány  hangon  folyó
perlekedés, veszekedés.

HARSOLÓDIK,  (hars-ol-ód-ik)  belsz.  m.  har-
eolód-tam,  —tál, —ott.  Harsány  hangon  perlekedik.

HARSONA, 1. BÁRSONYA.
HARSONY,  (hars-ony)  fn.  tt.  harsony-t,  tb.

— ok.  1. HARSONYA,  2).
HARSONYA,  (hars-ony-a)  mn. és  fn.  tt.  harsá-

nyát.  1)  Erős  hars  hangon  szóló,  kiáltó,  hangzó.
Harsánya  tábori  zene.  Harsánya  induló.  Harsánya
százat.  2)  Nagy  öblü  kürt,  trombita,  melyből  a  hang
nagy  harsogva  ömlik  ki.

HARSONYÁS,  (1),  (hars-ony-a-as)  mn. tt  har-
sonyás-t  v.  —át, tb. —ok. Bársonyával  ellátott. Bár-
sonyát  zene.

HARSONYÁS,  (2),  (mint  föntebb) fn.  tt.  har-
sonyás-t,  tb.  —ok.  Személy,  ki  bársonyát  fú.  Ezred
harsonydta.  Színház  harsonyása.

HARSONYÁZ,  (hars-ony-a-az)  önh.  m.  harso-
nyát-tam,  — tál,  —ott.  Harsonyaféle  trombitát  fú.

HARSONYÁZÁS,  (hars-ony-a-az-ás)  fn. tt  har-
sonyázái-t,  tb.  —ok.  Harsonyaféle  trombita  fű vasa.
Érteni  a  harsonyázáshoz.

HÁRSSELYEM,  (hárs-selyem)  ősz.  fn.  A  fák,
különösen  hársfák  sikhéj&ból  készített  szövet.

HÁRSSÉTASOR,  HÁRSSIKÁTOR,  (hárs-séta-
sor  v. -sikátor)  ősz. fn. lásd :  HÁRSFASOR.

HÁRSSZÖVET, (hárs-szövet)  ősz.  fn.  Szövet,
melyet  hárshéj  szálaiból  készítenek.

HÁR8VIRÁG,  (hárs-virág)  ősz.  fn.  A  hársfák
kedves  illatú sárgás  virága,  mely  a  méheknek  M  ele-

delt  nyújt,  s  különféle  gyógyszerekül  használtatik,
jelesen  a  görcsös  bajok  ellen.

HÁRSVIRÁGVÍZ,  (háre-virág-víz)  ősz.  fn.
Hársfa  virágaiból  készített  gyógyvíz.

HÁRT,  (ho-ar-t)  áth.  m.  hárt-ott,  htn. —ni  v.
—ám*.  Valaminek  bárját,  azaz  hámját,  haját,  héját,
kérgét  lefosztja.  V.  ö.  HÁR.

HARTA,  falu  Pest  megyében; helyr.  Haríá-n,
—rá, —ról.

HÁRTÁS,  (ho-ar-t-ás)  fn.  tt.  hártá»-C,  tb.  —ok.
Cselekvés,  midőn  valamit  hártunk;  hántás.  V.  ö.
HÁRT.

HÁRTYA,  (ho-ar-tya)  fn.  tt.  hártyát.  Gyöke  a
fölszint  jelentő  hó  (haj , héj),  s  törzsöké hár.  A  tya
v.  toldalékhangzó  nélkül  ty  képző,  a  tárgynak  gyön-
géd,  lágy  természetét  fejezi  ki.  Törökül  zár  (Vámbé-
rynél),  harti  (Beregszászinál). Némelyek a latin  charta
szóval  is  rokonítják.  1) Általán  vékony,  ritka,  lágy
szövetü  test,  mely  valamit burok  gyanánt  körülvesz
vagy  betakar,  pl.  a  fagyásnak  induló  vizet  először
hártya  födi;  a  gyógyulni  kezdő  seben  hártya  nő.
Lehúzni,  levenni  a  hártyát.  A  kéreg  belsején  levő  hár-
tya.  2)  Különösen,  gyöngédszövetü  burok,  mely  az
állati  tagokat,  izmokat  takarja,  s  hozzájok  tapad.
Récéét  hártya  , hashártya  ,  rostos  hártya,  csonthártya
stb.  3)  Finom  vékonyra  kikészített  állati  bőr,  pl.
melyre  írni  lehet.  Hártyára  irt  oklevél.  Hártyával
bevont  silveg,  csákó.  4)  Némely  vizi  állatok  körmei
között  eluyuló  rostos  szövet,  mely  az  úszásban  nagy
könnyüségül  szolgál.

HÁRTYABÖR,  (hártya-bőr)  ősz.  fn.  Finom  vé-
konyra  kikészített  bőr, milyenre  a  régiek  irni  szok-
tak.  (Pergamenum).

HÁRTYAFOG,  (hártya-fog)  ősz.  fn.  A  mohok
rendéhez  tartozó  növénynem. (Leskea).

HÁRTYAKÚP,  (hártya-kúp)  ősz.  fn.  Növény-
nem  a  mohok rendéből.  (Barthramia).

HÁRTYÁN,  falvak  Nógrád  megyében, (KIS—,
SÓS—  és  TÓT—);  továbbá  Pest megyében,  (ÚJ—,
VÁCZ—,KIS—);  helyr.  Hartyán-ba,  —bán, —ból.

HÁRTYANEMÜ,  (hártya-néma)  ősz.  mn.  A
hártyák  neméhez tartozó, hártyaféle,  hártyához ha-
sonló.  Hártyanemü  burok, héj,  kéreg.

HÁETYARÁNCZ,  (hártya-ráncz) Ssz.  fn.  Nö-
vénynem  a  mohok  rendéből.  (Buzbaumia).

HÁRTYÁS,  (ho-ar-tya-as)  mn.  tt.  hártyát-t  v.
— at.tb.  —ok.  Hártyával  burkolt,  födött.  Hártyát
csontok,  izmok.  Hártyát  seb.  Hártyát  körmit  vízi  ál-
latok.

HÁRTYÁSODÁS,  (ho-ar-tya-as-od-ás)  fn.  tt.
hártydtodás-t,  tb.  —ok.  Állapot,  midőn  valamely
testen  hártya  nő, hártya  képződik.  Sebnek, fagyó  víz-
nek  hártyásodása.

HÁRTYÁSODIK,  (ho-ar-tya-as-od-ik)  k.  m.
hártyásod-tam,  —tál,  —ott.  Hártyával  behúzódik,
hártya  nő, képződik  rajta.  Hideg  van, már  hártydto-
dik  a  víz.  A  gyógyuló  seb  hártyásodik.

90 •
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HÁRTYÁTLAN,  (ho-ar-tya-at-lan)  mn.  tt.  kár-
tyállan-t,  tb. —ok.  Minek  hártyája  nincsen, mit hár-
tya  nem  borít.  Háríyátlan  lábú  madarak,  állatok.
Hártyátlan  seb. Határozó  gyanánt  ám.  hártya nélkül.

HÁRTYÁZAT,  (ho-ar-ty-a-az-at)  fn.  tt.  hár-
tyátat-ot.  Hártyából  álló  borítéka,  héja  valaminek.
Seb  hártyátota.

HÁRTYÁZIK,  1.  HÁRTYÁSODIK.
HÁRTYAZUG,  (hártya-zug)  ősz.  fn.  A  mohok

rendéhei  tartozó növénynem. (Webera).
HÁRUL,  HÁRUL, (ho-ar-úl,  1. HÁR);  önh.  m.

hárul-t.  1)  Valamely  testnek  fölszine,  héja,  kérge
stb.  mintegy  magától,  mindazáltal  némi  erővel  vagy
heraenéMel  tovább  tolul, odább csúsz, nyomul.  Partra
hárul  a  vit  hotta  gixgat.  2)  Átv. valamely  teher,
munka vagy  bűn,  vád  valakire  nehezül. Sok rőt* há-
rult  reánk. Át  ártatlanok  botránkotása  a  botránkotta-
tóra  hárul.  Máskép  : háramlik.

HÁRÚLÁ8, HÁRULÁS, (hár-úl-ás) L HÁ-
RAMLÁS.

HAS, (1), elvont  hangutánzó  gyök,  mely  a  fá-
nak  vagy  némely  más  testnek  is  ketté  repedésénél
ballható  hangot  utánozza.  Megvan a  szanszkrit  kan
v.  kas  (hasít),  franczia  hacher,  héber  3XPI  (hasít), és
flXn  (felez,  oszt), s a  német hacken szókban.  Szárma-
zékai  : hatáb, hatod, hátit,  hatogal  stb., és átvitt ér-
telemben  : haton, hasonló stb. Rokon vele  felhangon:
fe»  gyök  is  (fes-el,  fet-l-ik  stb. szókban),  s a megfor-
dított  ttok  (ttakad,  stakattt  szókban).  Sőt  ide  tarto-
zóknak  véljük  kosta  és  két  szókat  is.  Önállólag hasz-
nálják  Hegyalján  ezen  kifejezésben  : Hatban  (azaz
hasadóban) van  a  told  árpa,  midőn  kalászosodik.

HAS, (2), fn. tt  has-at  v. —t, tb. —ok. Megvan
a  hellén  yacrrijp  szóban, s rokonok vele  a  finn  watri,
wattá, s a  vogul  kotr.  1) Az állati  testnek  azon része,
mely  a  rekeszizomtól a  fancsontig  terjed, s a  zsigerek
nagyobb részét,  különösen a beleket magában  foglalja.
Fáj  a  háta.  Valami  csikarja,  csipkéd*  a  hasát.  Be-
htitni, kitolni  a hőst.  Hason  vagy hasra fekünni.  Has-
ra  esni. Legtöbb  gondot  ad  embernek  a  has. (Km.).
Keveset  hall  át  éh has.  Üres  hasnak nem  elég  a  stép
ttó.  (Km.).  2)  Domborúra  hízott  altest,  nagy  has,
köznépi  nyelven  : poctok,  potroh,  dobost.  Hasát  hit-
lalni.  Hatat  ereszteni.  Hasát  lógatni, ftlttoritani.  3)
Terhes,  vemhes has.  Egy  hassal  lettek.  Elöhas, mely
először  fogant.  4)  Átv.  ért  valamely  testnek gömbö-
lyűén  kidudorodó  része, öble.  Hordó,  faték,  paloctk
háta.

HAS, HÁSFA,  tájszók,  1. HÁRS,  HÁRSFA.
HASÁB, (has-áb) fn. tt. hatáb-ot, harm. ser. —ja.

1) Tnlajdonkép  fadarab,  melyet  a  tömegtől elvágtak,
elmetszettek,  kihasítottak.  Hasábokra  stelni  a  kivá-
gott  fa  derekát.  Ölbe  rakott  hasábok.  2) Szélesb  ért
akármely  más rostos  test, melyet szelni,  lapokra  met-
szeni  szoktak.  Papiros  hasáb.  Kápostta-,  dinnye-, tük-
hotáb.  3)  írásban, könyvben nagyobbszertt  rovaték,
ragy  egész  lap  is  (Columna).

HASÁBFA,  (hasáb-fa)  ősz.  fn.  Vastagabbféle
fából  szelt,  metszett,  vágott  darab,  különbőztetóafi l  a
dorong-  és rós*e/á-tól, melyet  nem hasogatnak  el.

HASÁBKÁPOSZTA,  (hasáb-káposzta)  ősz.  fn.
Hasábokra szelt  és  besavanyított  káposzta.

HASÁBLÁBU,  (hasáb-lábú)  ősz. mű.  Oly  nők-
ről  mondják, kiknek alsó lábszáraik,  szülés  következ-
tében  megdagadtak  és  vastagok  maradnak.

HASÁBÓL,  (has-áb-ol)  ath.  m.  hatábol-t.  Ha-
sábokra  oszt, szel, metsz, választ, szakaszt  Fát  ha-
tdbolni.  Tokot,  almát,  káposttát,  répát  hasábohti.  V.
ö.  HASÁB.

HASÁBOLÁS,  (has-áb-ol-ás)  fn. tt  hotábolát-t,
tb.  —ok.  harm.  szr.  —a.  Cselekvés, illetőleg met-
szés, vágás, mely  által  valamit  basábolunk.

HASÁBOS,  (has-áb-os)  mn.  tt.  hasábot-t  v.
—át, tb.  —ok. Hasábokra  szelt, metszett,  fűrészelt
stb.  Hasábos  káposttát  savanyítani.  Hasábos  burgo-
nyát,  répát  adni  a  tehénnek.

HASÁBOZ,  (has-áb-os)  áth.  m.  hasábot-tam,
—tál,  —ott. 1. HASÁBÓL.

HASAD,  (has-ad)  önh. m.  hatad-t.  Valamely
test  ketté  válik, metszés, szeles,  ffirészelés,  ékeiéi
vagy  más  erőszak  által.  Stéthaiod,  elhatod,  megha-
sad,  behatod.  A  mennykS  sújtotta  fa  végig  hasadt.  A
stégbe  akadt  ruha  elhasadt. A  tál, tányér, dettko  meg-
hasadt.  Ketté  hasadt.  Átv. ért  mondjuk  a hajnalról
midőn  pirulni  kezd.  Hasada  hajnal.  Ott lettek  hajnal
hasadtakor.

HASADÁLY,  (has-ad-ály)  fn.  tt  hasadály-t,
tb.  —ok.  harm.  szr.  —a v.  —ja.  Székelyesen  ám.
hasadék. L. ezt.

HASADÁS, (has-ad-ás)  fn.  tt  hasadát-t,  tb.
—ok.  harm.  szr. —a.  1) Szenvedő  állapot,  midőn
valamely  test  hasad.  Körömnek,  csontnak  hasadása.
2) Nyilas,  hézag, rés, mely  a  ketté  hasadt test  részei
között  támad.  Mély,  stélet,  keskeny  hasadás.

HASADATLAN,  (has-ad-atlan)  mn.  tt  hasa-
datlan-t,  tb.  —ok.  Mi nincsen elhasadva, minek  ré-
szei  szorosan  őszvefttggenek.  Hasodatlan  köröm.  Ha-
tadatlan  dinnye.  V.  ö.  HASADT.

HASADÉK,  (has-ad-ék)  fn.  tt  hasadékot.
harm.  BZT. —a  v.  —ja.  Nyilas,  rés, hézag  valamely
ketté  vált  test  részei, hasábjai  között.  A  f ál  hasa-
dékán  benétni,  bebújni.  A»  ablak  hatodikját  beól-
motni.

HASADÉKONY,  (hae-ad-é-kony) mn. tt  hasa-
dékony-t  v.  —át,  tb.  —ak.  Ami könnyen hasad, ha-
sadásra  alkalmas.  Hasadékony  bükkfa.  A  fényű  hasa-
dékonyabb  a  somfánál.  Hatadékony  silány  vattán,
posttó.

HASADÉKOS,  (has-ad-ók-os)  mn.  tt  hasodi-
kos-t  v.  —át, tb.  —ak.  Hasadékokkal  teljes, sok
helyen  meghasadt  Hasadékos  falak.  Hasadéltot  ajtó.

HASADÓ,  (bas-ad-ó)  mn.  tt  hasadó-t.  Ami
hasad, nyilast, rést kap. Hatadó  kelme.  Könnyen  ha-
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sadó  deszka.  Hatadó  szilva,  ám.  magvaváló.  Átv.  ért.
hatadó  (kelő,  piruló)  hajnal.

HASADÓS,  (has-ad-ó-os)  mn.  tt.  hatadós-t  v.
—öt, tb. —a*. 1.  HASADÉKONY.

HASADOZ,  (has-ad-oz)  önh.  és  gyakor.  m.  ha-
tadot-tam, —tál, —ott.  Több  helyen  hasad,  vagyis
nyílás, rés , hézag  támad  rajta;  több  részekre  válik.
Hatadomak  a  nyers  fából  csinált  bútorok.  Hasadó*  a
ló  körme.  Hatadomak  a.  túl  érett  dinnyék.

HASADOZOTT,  (has-ad-oz-ott)  mn.  tt.  hasadó-
tott-at.  Ami  több  helyen  hasadt,  meghasadt.  Hasadó-
zott fényű.  Hasadotott  ruha.

HASADT,  (has-ad-1)  mn.  tt.  hasadt-át.  Minek
rostjai,  szálai,  rétegei  stb.  ketté  váltak.  Hasadt tsk.
Hasadt  deszka.  Hasadt  posztó.  Hatadt  hegedű.

HASADTKÖRMÜ,  (hasadt-körmü)  ősz.  mn.
Oly  állatokról  mondjuk, melyeknek  körmei  két  vagy
több  részre oszlanak, válnak, milyenek,  pl.  az ökrök,
juhok,  nyulak stb.

IIASADTTÜLKÜ, (hasadt-tülkü) ősz. mn. Oly ál-
latról  mondjuk,  melynek  szarván  vagy  patáján  hibás
repedés  van.  Hasadl/Vlkü  'ökör.  HasadttUlkU  ló,  mely-
nek  patája  elhasadt.

HÁSÁOY,  falu  Baranya  megyében;  hclyr.
Háságy-on,  —rá, —ril.

HASAJÓ,  székclyes  kiejtés,  hasaló  helyett;
lásd  : ezt.

HASAL,  (1), (has-al)  fn.  1. HASALY.
HASAL, (2), (has-al)  önh. m.  hasal-t.  1)  Hason

fekszik.  Átv. ért. hever,  henyélve  tölti  az  időt.  Mit
hasaltok itt,  ménje/ék  dolgozni.  2)  A  hast  valamivel
átköti.  Innen  lett  :  hasaló vagy  hasló,  azaz  haskötő.

HASALJ,  (has-alj)  1.  HASALY.
HASALÓ,  (has-al-ó)  fn.  tt.  hasalá-t.  1)  A  szö-

vőgépen  (osztovátábau)  azon  gömbölyű  fa,  mely  a
szövő  hasa  előtt  van,  a  melyre  a  szövet  tckertctik.
2)  Széles  szíj  vagy  heveder,  melylyel  a  vemhes  ló
hasát  felkötik,  máskép :  hasló.

HASALY,  (has-aly)  fn.  tt,  hasaly-t  v.  —át, tb.
—ak.  A  hasnak  alsó  része,  a  szeméremtájhoz  közel.
Néhutt  az  emberi  hasalyt  &>«Aa«-nak  nevezik.  A  mé-
szárosok  és  hentesek  ebből  vágjuk  az  úgynevezett
dagadót.  Hasalyja-szalonna.

HASALYÓ,  1. HASALÓ.
HASAMENO ,  (hasa-menő)  ősz.  mn.  Kínok  a

hasa  megy,  azaz  lágy  hasú,  híg  székelése  van.  Átv.
ért.  a  székelyeknél  ám.  kevély,  n'itartós  ifjú.

HASAPKÁPOSZTA,  (hasap-kuposzta)  1.  IIA-
SÁBKÁPOSZTA.

HASAS , (has-as)  mn.  tt.  hasas-t  v. —át, tb.
—ak.  1)  Minek  hasa van, leginkább átv. ért.  Hatan
hordó.  Hasas  palarzk.  2)  Nagy  hasú,  potrohos, po-
czokos.  Hasas  urak.  3)  Terhes,  vemhes.  Hasas  Unó'.
Hasas  kancza,  magló-disznó.

HASASÍT,  (has-as-ít)  áth.  m.  hasatít-ntt.  ria-
nássá  tesz,  aznz  teherbe ejt.

HASASODÁS, (haa-as-od-ás) fn.  tt.  hasasodás-t,
tb. —ok. harm.  szr. —a. Állapot,  midőn  valakinagy
hast  kap, vagyis  hasa  nő,  teherbe  esik , megvemhe-
sedik.

HASASODIK,  (has-as-od-ik)  k.  m.  ha^aso^-
tam,  —tál,  —olt.  1)  Poczokosodik , potrohosodik,
nagy  hasa  nő.  2)  Teherbe  esvén,  megremhesedvén
vastagodik.

HASASZT,  (has-asz-t) áth. m.  hasaszt-ott,  htu.
—ni  v.  —ám. Régies  és  tájdivatos,  a  közönségesebb
,hasít'  helyett;  amaz  inkább  megfelel  a  ,hauad' ön-
hatónak  (—ad, —aazt), ezt pedig a  könnyebb,  jobb-
hangzás  ajánlja.  Hárommá  hasasttván. Carthausi név-
telen.

HASBESZÉD,  (has-beszéd)  ősz.  fn.  A  hasból
beszélő  szava,  mondata.  V.  ö. HASBESZÉLÖ.

HASBESZÉLŐ,  (has-beszélő)  ősz.  fn.  Személy,
ki  képességgel  bír  beszélő  hangját  gégéjébe  vissza
és  lenyomni,  olyképen,  hogy  ajaka  mozgását  észre
nem  lehet  venni,  s  úgy  tetszik,  mintha a  szó  vagy  a
hasából  vagy  más valamely  helyről  jőne.

IIASCSAP,  (has-csap)  ősz.  fn.  Sebészi  eszköz,
mely  által  s  hasban  ősz vegyül t  kóros  nedveket  ki-
vezetik.

HASCSAPOLÁS,  (has csapolta)  ősz.  fn.  Sebé-
szi  műtét,  midőn  a  kóros  nedveket  a  hasból  kiszí-
vatják.

IIASCSIKARÁS,  (has-csikarás)  ősz.  fn.  Fájda-
lom  az  altestben,  midőn  olyasmit  érzünk,  mintha be-
leinket  valami csikarná,  csipkedné, szorongatná. Köz-
nyelven  uéhutt  : kólika.  Nőhutt  :  csipedés.

HASCSIKARÓ,  (has-csikaró)  ősz.  mn.  Mi a  ha-
sat  csikarja,  csipkcdi.  Hascsikaró  fájdalom.  Hascsi-
ka.ro  ital,  méreg.

HASCZIKKALOM,  (has-czirkalom)  ősz.  fn.
Több  mesterembereknél,  pl.  a  kádároknál  czirkalom,
melylyel  az  öblös  (hasas)  testek,  edények  stb.  terje-
delmét  mérik.

HASDÁT,  erdélyi  falu  Thorda  megyében;
helyr.  Hasdát-on,  —rá, —ról.

HASDUGULÁS,  (has-dugulás)  ősz.  fn.  Álla-
pot , midőn  valaki  nagy  erőködéssel,  vagy  épen nem
végezheti  rendes  szükségét,  máskép  :  kemény  szék.

HASÉKOS,  (has-ék-os)  mn.  tt.  hasékos-1  v.
—át, tb.  —ak.  Hasas.  Hasékos  hordó,  előjön  Kas-
saynál.  Néhutt : hatakos.

I1ÁSFA,  székelyes  kiejtés,  1. HÁRSFA.
HASFÁJÁS,  (has-fájás)  ősz.  fn.  Mindenféle fá-

jás,  melyet  a  hasban  erezünk,  különösen  csikarás,
ceipcdés,  szúrás,  szélszorulás  stb.

IIASFÉRCZELÉS,  (has-férczelés)  ősz.  fn.  Se-
bészi  műtét,  midőn  a  felhasadt  vagy  felmetszett hast
öszvcvarrják.

HASFÉREG,  (has-féreg)  ősz.  fn.  lásd  :  BÉL-
FÉREG.

HASFOLYÁS,  (has-folyás)  ősz.  fn.  Emberek
és  más  állatok  nyavalyája,  midőn  a  hasüriilések  szó-
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kottnál  BÜrflbben  vallják  föl  egymást,  és  hígabbak,
mint  rendéi  állapotban  lenni  szoktak.  Máskép  :  hat-
ménét,  lágy  hat. Alsó  népnyelven  : fotát,  némethat.

HASFÖDŐ,  (has-fódö)  ősz.  fa.  Általán  eszköz,
ruha stb.  mely  a  fájó  hasra  tétetik.  Különösen  cse-
répfődő,  melyet  megmelegítve,  s  ruhába  takarva
hasra  tesznek.

HASGAT, 1. HASOGAT.
HASGOND, (has-gond)  ősz.  fn.  Gond, melyet

valaki  hasara,  vagyis  evésre,  ivásra,  torkosságra
fordít

HASGTÜRÜ,  (has-gyürü)  ősz.  fn.  Boncztan-
ban  ám.  hosszúkás  nyilas  a has belsejének  alsó  vé-
gén , melyen erek,  idegek,  csövek  stb.  a  nemzőré-
szekbe  lenyúlnak.  (Annnlus  abdominalis).

HÁSHÁGY,  falu  Szála  megyében; helyr.  Hát-
hágy-on,  —rá, —ról.

HASHAJTÁS,  (has-hajtás)  ősz.  fn.  Működés,
midőn  bizonyos  szerek  által  lágy,  folyó  székelés esz-
közöltetik.

HASHAJTÓ,  (has-hajtó)  ősz.  mn.  és  fn.  Szer,
mely  lágy  széket,  folyó  hast  csinál;  kb'z  nyelven  :
fotató,  fottató.  Hathajtő  labdactok, porok.  Balhajtót
bevenni.

HASHÁRTYA,  (has-hártya)  ősz.  fn.  1.  HAS-
KÉREG.

HASHEVEDER,  (has-heveder)  ősz.  fn.  Széles
szij  vagy  csinvat-ÖT,  melylyel  a  nyerget  leszorítják,
vagy  hámazij,  mely a  ló  hasát  és  oldalait keríti. Más-
kép  : hatoló, hatló.

HASHIZLALÁ8,  (has-hizlalás) ősz.  fn.  Minden
gondnak  arra  fordítása,  hogy  eszemiszom  által  a has
hízzék.

HASHIZLALÓ,  (has-hizlaló) ősz.  mn. és  fn.  1)
Mi a hűt hizlalja,  növeli.  Hathitlaló  eledelekkel  táp-
lálkoeni.  2)  Személy,  kinek  fő  gondja  az evésivás.

HASIGAT, 1. HASOGAT.
HASÍT,  HASIT,  (has-ít) áth. m.  hattí-ott, htn.

—ni  v.  —ám.  1) Tnlajd.  ért  szilárd, rostos  testet
valamely  eszközzel  (hat  hangot hallatva)  metsz, szel,
szétválaszt.  Fejttévei,  ékkel  ketté  hárítani  a  futkót.
Beharííani,  de  el  nem  haiitani  a  gtSctös  fát.  Lehatí-
tani  egy  ágat.  Kihasítani  a Jenytíböl  jó  vattag  forgá-
etoí.  MeghatUcmi  a  faragái  alá  vett  gerendát,  2)
Szélesb ért  valamit  erőszakosan  ketté  vagy  szétvá-
laszt , repeszt; nyilast,  rést  csinál  valamin.  Ruháját
elhárítani.  Sáráidat  hárítani.  Utat  hárítani.  Kiharí-
tam  a  kVtlegeltW  néhány holdat.  8)  Átv.  mondjuk
ac  erősb, élesb hangról.  Levegőt  hárítani  a  hariány
trombitákkal.  Füleimet  hárítja  nOrnyü  tipolátod.

HASÍTÁS, HASÍTÁS,  (has-ít-ás)  fn. tt.  harí-
tát-t,  tb.  —ok.  harm.  szr.  —a. Cselekvés,  melynél
fogva  valamit  hasítunk.  Faharítái.  ToUharítát.  Ba-
rátdaharítát.  V. ő. HASÍT.

HASÍTÉK,  HA8ITEK,  (has-ít-ék)  fn. tt  harí-
ték-ot.  harm.  szr.  —a v.  —ja.  1) Általán  rés, nyi-
las , mely  hasítás  által  támadt  Borítékba  verni  ÓM

éket.  2)  Nyilas  a  ruhán.  Znbony,  melynek  harítékja
hátid  van.  A  itoknya  harítékán  kilátóik  a  pendely.
Benyúlni  a*  üng  harítékán a  kebelbe.

HASÍTÉKOS,  (has-ít-ék-os) mn. tt  harítéko*-t
v.  —át,  tb.  —ok.  Minek  hasítéka  van; haiítékra
csinált  Borítékot  noknya.

HASÍTHATÓ,  (has-ít-hat-ó) mn. tt  harítható-t.
Mit rostos, szálas vagy  lágyabb  természeténél  fogva
hasítani  lehet  Borítható  deuka , fényűitől.  Könnyen
hárítható  válton,  potttó.  Nehenen  hárítható  tom/a,
gyepföld.

HASITMÁNY,  (has-it-mány)  lásd:  HA8IT-
VÁNY.

HAS1TÓFÜRÉSZ,  (hasító-fűrész)  ősz.  fn.  Fü-
rész,  melylyel  szilárd  testeket, különösen  fákat  hos-
szában  metszenek.

HASÍTVÁNY, (has-£t-vány) fn. tt harítvány-t,
tb. —ok. harm. szr. —a v. —ja. Amit  valamiből
hasítottak.  Faharítvány.  Stent  Márton  egy  harítványt
adott  kSpenyébSl  a  mettelen  koldulnak. (Legenda).

HASIZOM,  (has-izom)  ősz. fn.  Boncztanban, a
hasnak  izmai,  melyek  az  altestre és mellre  hatnak,
s  különösen  lélekzésre, a belek  kiürítésére, vizellésre
stb. szolgálnak.

HASKA,  (has-ka)  fa.  tt.  hatkát.  Szeged  tájé-
kán  ám.  hasadt, túlérettsége  miatt szétvált  dinnye.

HASKÉR,  (has-kér) 1. HASKÉREG.
HASKÉRÉG, (has-kéreg)  ősz.  fn. Kéreg, vagyis

hártya, mely  a has üregét  bevonja,  s  igen  sima  föl-
szinű.

HASKÓ,  1. HASÓK.
HÁSKÓ,  Dunán  túl,  nevezetesen  a  Balaton

mellékén  ám.  a  sövénykerítéseken  hagyott  alacso-
nyabb  rés, melyen át  lehet  hágni.  Eredetikép  tehát
ám.  hágctó.

HASKOROGÁS, HASKORGÁS, (has-korogis)
ősz.  fn.  A  hasból  kihalló  tompa  hang,  leginkább
éhomra vagy  midőn  valaki  a hasát  igen  megszorítja.

HÁSKÖTÉL, ám. HÁRSKÖTÉL.
HASLAG,  (has-lag)  székely  szó; lásd  : HAS-

MÁNT.
HASLÁGYÍTÓ,  (has-lágyító)  ősz.  mn.  Mi  az

e mésztetet  meghigítja,  s  úgynevezett  lágy  hast,
könnyű  szókelést  csinál.  Hailágytó  nerek,  ételek.

HASLÓ, (has-al-ó) fn.  tt  hatU-t.  1) 1. HASA-
LÓ.  2)  Balatonmelléken  ám. parasztkocsira  a  köny-
nyebb  fellépés  kedveért  alkalmazott hágcsó.

HASMÁNT,  HASMÁNYT,  (has-om-ánt v.  hat-
m-ánt)  ih.  Hegyalján  ám.  haton, hason fekve.  Ba»-
mánt  heverni,  altmni. Hatmánt  etni. A székelyeknél  :
hatlag. Ellentéte  : hanyatt.

HASMENÉS, (has-menés)  1. HASFOLYÁS.
HASMETSZÉS, (has-metszés)  ősz.  &. Sebészi

műtét,  a bántak  metsző  eszközökkel  félnyitása.
HASNEVELÉS, (has-nevelés)  1.  HASfflZLA-

LÁS.
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HASNYTTÁS,  (has-nyitás)  Iáid:  HASMET-
SZÉS.

HASOGAT,  (has-og-at  v.  has-o-gat)  áth.  és
gyakor.  m. hasogat-íam,  —tál,  —olt.  Valamit  foly-
tonosan  vagy  több  részekre hasít.  Fát  hasogatni. Átv.
ért.  mondjak oly belső bajokról,  fájdalmakról,  melyek
a  kóros  tagot  mintha  hasogatnák.  A  koszvény  haso-
gátja  lábait.

HASOGATÁS,  (has-og-at-ás)  fn. tt  hasogatás-t,
tb.  —ok, harm.  BIT.  —a.  1)  Cselekvés,  mely  által
valamit  hasogatunk.  Fahasogaldt.  2)  Átv.  fajdalom,
mely  oly  érzéssel jár,  mintha valami  hasogatná  a kó-
ros  testet. Fejhasogatás.  Csont hasogatás.

HASOGATÓ,  (has-og-at-ó)  mn.  tt.  hasogató-t.
Aki  vagy  ami  hasogat.  Tökéket  hasogató  munkások.
Szőrszálhasogató  ám.  csekélységeken  fennakadó,  ap-
róságokkal  bíbelődő  bíráló.

HASOGATOTT,  (has-og-at-ott) mn. tt.  hasoga-
tott-at.  Amit hasábokra,  darabokra  hasítottak.  Haso-
gatott fa.  Elhasogatolt  ruha.  V.  ö.  HASOGAT.

HASÓK,  (has-ók)  mn. és  fn.  tt. hatók-öt.  Kinek
nagy  hasa  van;  pohos,  poczokos, potrohos.  Képzésre
hasonló  a pofok,  stemök  szókhoz.

HASON, (1),  (has-on)  ih.  Hasra  borulva.  Haton
fekUnni,  heverni,  alunni.  Haton  mászni.

HASON,  (2),  (has-on)  mn. tt.  hason-t,  tb.  — ok.
Gyöke  a  hangutánzó  ha»,  melyből  hasad,  hasit  és
származékaik  erednek.  Tulajdonkép jelent olyat, mint
egy másik, mely  valaminek  mássá,  mintegy  amelylyel
eló'bb egy egészet tett, de attól elhasíttatott, elvált, pl. a
ketté fűrészelt  fahasábok  hasonok.  Hason  része,  hason
fele,  hason  mása  valaminek.  A  kenyeret  két  vagy  négy
hasonfélre  metszeni.  Máskép  :  szakasztott  olyan,  mely-
ben  szintén  a  föntebb!  fogalom  rejlik,  sőt  ,fél'-ben  is,
a  mennyiben  ez  vál  ige  felhangu  módosulata.  Szélesb
ért.  mi olyan  tulajdonságokkal  bír,  mint  egy  másik.
Az  egyen ,  egyenlő  ugyanazonságot,  a  hason , hasonló
csak  olyanságot  fejez  ki.  Hason  szók, melyek  körül-
belül  ugyanazon  értelemmel  birnak.  Hason  írások,
melyek  vonásai  megegyeznek.  Képzésére olyan mint :
rokon,  alacson,  zordon,  eleven,  mereven,  s  mindenek
fölött  :  egyen.

HASONALAKÚ,  (hason-alakú)  ősz.  mn. Minek
olyan  alakja  van,  mint  egy  másiknak.  Hasonalakú
ikrek.  Hasonalakú  testvérek.

HASONBAJ,  (haaon-baj)  ősz.  fn.  Egy  másik-
hoz  hasonló  baj,  betegség.  Hasonbajban  szenvedni.

HASONBÉCS,  (hason-bécs)  ősz.  fn.  Becs,  mely
egy  más  becscsel  vagy  másnak  árával  felér,  mely
egy  másikkal  hason  értékű.

HASONBÜNTETÉS ,  (hason-büntetés) ősz.  fn.
1)  Büntetés,  mely  olyan,  mint egy  másik.  A  hason
bűnben  részesek  hasonbUntetésre  Ítéltettek.  2)  Bünte-
tés  neme,  mely  szerént  valaki  oly  szenvedésre  Ítélte-
tik  ,  milyet  ő másnak  okozott.  (Fogat  fogért,  szemet
szemért).  V.  ö.  FÁNTONFÁNT.

HASONEREDETÜ,  (hason-eredetű)  ősz.  mn.
Olyan  eredetű,  mint egy  másik.
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HASONÉRTÉK,  (hason-érték)  ősz.  fn.  Mi  any-
nyit  ér, mint  egy  másik.  Valamit  hasonértékben  vist-
szaadni.  (Alpári).

HASONÉRTÉKÜ,  (haaon-értékü)  ősz.  mn. Mi-
nek  oly  értéke  van,  mint  egy  másiknak.  Hasonértékü
pintek.  Három  húszas  hasonértékü  egy  ezüstforinttal.

HASONÉRTELEM,  (hason-értelem)  ősz.  fn.
Értelem,  mely  egy  bizonyos  másikkal  körülbelül ösz-
veüt,  megegyezik.  Hasonértelemben  venni  valamit.
Én  és  te  hasonértelemben  szólaltunk.  V.  ö.  HASON éí
ÉRTELEM.

HASONÉRTELMÜ,  (hason-értelmfi)  ősz.  mn.
Minek  oly  értelme  van, mint bizonyos  másiknak.  Ha-
tonértelmU  nyilatkozatot  adtak  mindhárman.  Hasonér-
telmü  magyarosatok.

HASONÉRZELÉM,  (hason-érzelém) 1. HASON-
ÉRZET.

HASONÉRZET,  (hason-érzet)  ősz.  fn.  Érzet,
mely  olyan,  mint  bizonyos  más  érzet.  Hasonérzetet
gerjeszteni  másokban.

HASONÉRZETÜ,  (hason-órzetü)  ősz.  mn.  Ki
bizonyos  másnak  érzetéhez  hasonló  érzettel  bír.  Ha-
sonérzetti  barátok.

IIASONFAJ,  (hason-faj)  ősz.  fn.  Ami  fajra
nézve  ugyanazon  osztályhoz  tartozik,  de  mégis  némi
változatossággal.  Ily  hasonfajok  vannak  az  állatok
országában,  a  gyümölcsökben  stb.

HASONFAJÚ,  (hason-fajú)  ősz. mn.  Ugyanazon
fajhoz  tartozó,  de  némileg  különböző'.

HASONFÉL,  (hason-fél)  ősz. fn.  Ketté  hasított,
metszett  egésznek  egyik  része,  mely  akkora  és  olyan
mint  a  másik ,  vagy  ha különböző  nagyságú  is ,  de
avval  össze te ve  egy  egészet  képez.  Az  útijegy  hason-
felél  a kalauznak  adni.  íme  uram,  én  javimnak  ha-
sonfelét  szegényeknek adom.  (Müncheni cod.).

HASONGAT,  (has-on-g-at);  1.  HASOGAT.
HASONÍT,  HASONIT,  (has-on-ít)  áth.  m. ha-

sonit-ott.  Hasonná,  magához  hasonlóvá  tesz.  Legin-
kább  nyelvtanban  élünk  vele  (assimilare),  pl.  a  név-
mutató  (az)  z betűjét  a  következő  mássalhangzóhoz
hasonltjuk:  akkor  az-kor  helyett,  abból,  annak,  attól,
az-ból,  az-nak,  az-tól  helyett  stb.  V.  ö.  HASONUL.

IIASONÍTÁS,  HASONITÁS,  (has-on-ít-ás)  fn.
tt.  hasonitás-t,  tb. —ok,  hann.  szr.  —a.  Hasonlóvá
v.  hasonná  tevés.  V.  ö. HASONÍT,  HASONUL.

HASONL,  régies;  1. HASONOL.
HASONLÁS,  (has-on-ol-ás)  fn.  tt.  fiasonlát-t,

tb.  —ok, harm.  szr.  —a. 1) Állapot,  midőn  két vagy
több  tárgy,  vagy  személy  egymáshoz  hasonlik.  V.  ö.
HASONLIK.  2)  Átv.  ért  szakadás,  pártokra,  feleke-
zetekre  oszlás,  egymás  ellen  fölkelés,  föltámadás.
Meghasonlás.  Elhasonlás.

HASONLAT,  (has-on-1-at)  fn.  tt  hasonlat-ot,
harm.  szr.  —a.  1)  Állapot,  midőn két  vagy  több kü-
löiincmtt  tárgyak  vagy  személyek  bizonyos jegyekre,
tulajdonságokra  nézve  megegyeznek.  Hatonlatot  ta-
lálni  két  ember  areta,  termete  kötött.  2)  Némely  tű-
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dományos  tárgyakra  vitetve,  különösebben  a  nyelv-
tanban  ám.  s  szók  módosításának,  ragozásának, alko-
tásának  bizonyos  szabályokban  megegyezése,  s  az
innét  folyó következtetések.  A  ttok  elemeit,  eredetét,
értelmét,  ragozásait nyelvhasonlat sterént  meghatárotni.
Továbbá  a  következtetésnek  azon  módja,  midőn ha-
sonló  esetekből,  hasonló  eredményeket  húzunk  ki.  A
terméstettudósok,  orvotok,  régiségbuvárok  gyakran  ha-
tonlatból  ítélnek.  A  jogászoknál  szintén  azon mód,
midőn  olyanforma  esetben  vagy  esetekben,  ugyan-
azon  törvényre  alapítják  érveiket,  okoskodásaikat,
vagy  ítéleteiket.  (Analógia).

HASONLATLAN,  (has-on-1-atlan)  mn.  tt.  ha-
tonlatlan-t,  tb.  —ok.  Különböző,  mi bizonyos  tekin-
tetben  más jegyekkel, tulajdonságokkal  bir, mint egy
másik,  máskép : hasonlótlan.  Hasonlatlan  körülmé-
nyekben, hasonlattan  sikerrel  működni.

„0  mi igen  más  ez, mint pusztai  népe  Zalánnak  ,
0  mi hasonlatlan  lesz  majdan  az ütközet"

Zalán  futása.  (Vorősmartytól).

HASONLATLANSÁO,  (has-on 1-atlan-ság)  fa.
tt  hatoalatlantdg-ot.  Állapot,  midőn  két  vagy  több
tárgy, vagy  személy  egymáshoz  hasonlatlanok.  V. Ö.
HASONLATLAN.

HASONLATLANUL,  (has-on- 1-aÜan-ul)  ih.  1)
KUlönbözőleg;  oly  jegyekkel,  tulajdonságokkal  bir-
va,  melyek  egymással  nein  egyeznek.  A  két  tettvér
hatonlattanul  inteti gatdatágát.  2) Kilttnó'leg nagyobb
mértékben,  sokkal  inkább.  Ezen  mit  hasonlatlanul  je-
lesebb  amannál. Péter  hasonlatlanul  estesebb  Pálnál.

HASONLATOS,  (has-on-1-at-os)  mn. tt  hason-
latot-t  v.  —át,  tb.  —ak.  Minek  egy  másikkal  ha-
sonlata  van, vagyis  avval  bizonyos jegyekben,  tulaj-
donságokban  megegyezik.  Arcéra,  hangra,  termetre
hasonlatos  tettvérek.  Hatonlatot  etetek,  körülmények.
„Az  te  bálványidhoz  hasonlatos  vagy,  és  az  oktalan
állatokhoz  egyenlőé  tötted  magadat"  Sz. Krisztina
élete.

HASONLATOSAN,  (has  on-1-at-os-an)  ih.  Oly
módon,  olyképen, mint egy  másik;  nem  különben.
Ö stereti  a hátát  és hasonlatosan a  királyt.  A  miíbirák
hasonlatosan  nyilatkoztak  munkám felöl.

HASONLATOSKÉPEN,  (hasonlatos-képen) ősz.
ih.  L HASONLATOSAN és  HASONLÓKÉPEN.

HASONLATOSKODIK,  (has-on-1-at-os-kod-ik)
k. m.  hasonlaloskod-tam, —tál,  —ott.  Máshoz  ha-
sonlónak  látszani  akar;  mást  majmol.  Élt  e  szóval
Faludi  E.  M. 160. L

HASONLATOSSÁG,  (has-on-1-at-os-ság)  fa.  tt.
ha»onlato»tág-ot.  Állapot,  midőn  két  vagy  több  tárgy
vagy  személy  bizonyos  jegyekre,  tulajdonságokra
nézve  megegyezik  egymással.  Éten két  ember  kötött
nagy  hatonlatosság  van.  Isten  át  embert  maga  hason-
latosságára  teremtette.  Rövidebben  :  hatonlat  vagy
hasonlóság.  Régicsen  ám.  tettetés  (simulatio),  pl.  a
Bécsi  codexben.  V.  Ö. HASONOL.

HASONLÉK,  (has-on-1-ék)  fa.  tt  haionUk-ot.
Hasonlítás!  módszer  v.  működés.  Hasonló  minőség;
hasonló eset  Nyelő-, jog-,  terméstettani  atb. hasonlék.
(Analógia).  V.  ö. HASONLAT,  2).

HASONLIK,  (has-on-1-ik) k.  m. hasonlott, htn.
—óm.  1)  Közelítő  ragu  névvel  ám. valakihez  vagy
valamihez  bizonyos jegyekre  nézve  rokon,  közel áll.
A  te gyűrűd  át  enyémhez  hasonlik.  2) Átv. ért.  és  fel-
ható  ragu  névvel  ám. két vagy  több  részre, pártra,
felekezetre  szakad, s mintegy  darabokra  hasad.  Pár-
tokra, feleketetekre  hasonlani.  Egymás  kötött  megha-
sonlam.  A  szövetséges  tartományok, fejedelmek  elha-
tonlottak  tőlünk.  Gyöke  a  hangutánzó hat,  törzsöké
hason, mn. V.  ö.  HASON.

HASONLÍT,  HASONLÍT,  (1),  (has-on-1-it) átb.
m.  hasonlít-ott,  htn. —ni  v.  —ani. Valamit  bizonyos
jegyekre,  tulajdonságokra  nézve  máshoz mér, mással
öszvevet  Honom  ne hasonlítsd  magadat.  Ugyan  kihet
is  hasonlítsalak  t  Öttvehasonlüani  a  bánsági  gabonát
a  felföldivel.

HASONLÍT, HASONLÍT, (2),  (mint  föntebb)
önh.  m. hasonlít-ott, htn. —m  v.  —ani. Köz beszéd-
ben  használtatik  hasonlók  helyett  Éten  két  ember
igen  hasonlít  egymáshot.  A  te  órád  hasonlít  át  enyétn-
het.  Néhutt  mondják  :  f ormit.  Apjáhot  igen f ormit.
Az  U  képzős  átható  igék  között  az  egész  nyelvben
alig  van  egykét ige,  milyen  ez is  : nil  (hozzá), me-
lyek  önható  értelemben  használtatnak.  V.  Ö. HA-
SONLIK.

HASONLÍTÁS,  HASONLÍTÁS,  (has-on-1-ít-ás)
fa.  tt.  hasonlítás-t,  tb.  —ok. hann. szr. —a. 1)  Cse-
lekvés , midőn valamit  máshoz  hasonlítunk. Két  vagy
több  dolog  öttvehatonUtáta.  Különösen  a  költői nyelv-
ben igen  gyakoriak  a  hasonlítások.

„Malozsa  szőlő  a nyaka,
Mézeskalács  az  ajaka,
Szeme  kökény,  foga  gyémánt,
Az  ínye  arany  paszománt.

Mézbűi  van a  beszélője  ,
Szegfűből  a  nyeldeklője,
Képe  rózsa,  szája  czukor,
Szemöldöke  selyemfodor."

Népdal  (Erdélyi  J.  gyűjt).

2)  Állapot,  midőn  két  vagy  több  dolog  egymással
bizonyos jegyekben  megegyezik.  Helyesebben  :  ha-
sonlat  vagy  hasonlóság.

HASONLÍTHATATLAN,  HASONLÍTHAT-
LAN,  (has-on-l-ít-hat-[at-]lan)  mn.  tt  hatonUíhaíat-
lan-t,  tb.  —ok.  Oly  tárgyakról  mondjuk,  melyek
vagy  bizonyos  vagy  épen  semmi jegyekre  nézve  sem
egyeznek  meg,  melyek  egészen  különbőznek, más
nemnek, természetűek, s melyeket  egymáshoz  hason-
lítani  nem  lehet.  Határozókép  ám.  egymástól  igen
különbözölcg,  hasonlíthatlaaul.

HASONLÍTHATATLANUL,  (has-on-1-ít-hat-
[at-]lan-ul)  ih.  Egymástól  igen  nagyon  vagy  egészen
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különbözöleg;  sokkal  nagyobb  mértékben.  Éten  mű
hasonlíthatatlanul  ttebb  a  másiknál.

HASONLÍTHATÓ,  (has-on-1-ít-hat-ó)  mn.  tt.
hasonltíható-t.  Mit máshoz  hasonlítani  lehet,  mi  bizo-
nyos  tekintetben  máshoz  hasonló.

HASONLÍTÓ,  (has-on-1-ít-ó)  mn.  tt.  hatonlUó-l.
Aki  vagy  ami  hasonlítással  foglalkodik.  Hasonlító
fok  a  nyelvtanban  másodfok  v.  középfok  helyett.
Hasonlító  nyelvészet,  mely  több  nyelvek,  vagyis
nyelvekbeli  szók  és  szóalakok  egybevetését  tár-

gyija-  ,  ,
HASONLÍTÓ  FOK,  1.  KÖZÉPFOK.
HASONLÓ,  (has-on-1-ó)  mn.  tt.  hasonló-t. Ha-

son  jegyekkel,  tulajdonságokkal  biró ,  olyan,  mint
egy  másik.  Közelítő'  ragu  neveket  vonz.  Hasonló
mázu  edények.  Hasonló  szabású  öltözetek.  Hasonló
büntetésre  Mit  bűntársak.  Korom  a  koromhoz nem ha-
sonlóbb.  (Km.).  2)  Hason  mértékű,  nagyságú. Két  ha-
sonló  részre  osztani  valamely  nemesi  birtokot.  Külön-
bözik  némileg  :  egyenlő;  ez  ugyanazonfélét,  hasonló
pedig  csak  olyanságot  jelent. Latinul  hasonló  similis,
egyenlő  aequalis.  V.  ö. EGYEN,  EGYENLŐ  és HA-
SON.

HASONLÓAN,  (has-on-1-ó-an)  ih.  1)  Oly  for-
mán , oly  alakban,  olyképen,  mint  egy  másik.  Velem
is  hasonlóan  bánt, mint  veletek.  2)  Hasonló  v.  olyan
mértékben.  Hasonlóan  osztani  fel  át  örökséget.

HASONLÓKÉP  v.  HASONLÓKÉPEN, (hason-
ló-kép  v.  -képen)  ih.  1.  HASONLÓAN.

HASONLÓLAG,  (has-on-1-ó-lag)  1.  HASON-
LÓAN.

HASONLÓSÁG,  (has-on-1-ó-ság)  fn.  tt.  hason-
lóság-ot.  Két vagy több  tárgynak  némely köz  tulajdon-
ságai, jegyei.  Szorosb  ért. bizonyos  köz nagyságnak,
mértéknek  egy  másikkal  megegyezése.  A  kelté  osz-
tott  telek  hasonlóságáról  mérés  által  meggyőződni.

HASONLÓTLAN,  (has-on-1-ó-talan)  mn.  tt.  ha-
sonlótlan-l,  tb.  —ok. Nem hasonló,  különböző.

IIASONLOTT,  (bas-on-1-ott)  mn. tt  hasonlott-
at.  Átv. ért.  oszlott,  megoszlott,  pártokra,  felekeze-
tekre  szakadt.  Minden  magában  meghasonlott  ország
elpusztul.

HASONMÁS,  (hason-más)  ősz.  fn.  Mi  valamely
máshoz  annyira  hasonlít,  mintha ugyanaz  volna,  pl.
midőn  az  eredeti  után  valamely  képet  levesznek,  ok-
leveleket  másolnak  stb.  Régi  kéziratok  hasonmásait
bírni.  Átv. ért. oly  személyről  mondják,  ki  egy más-
hoz  nagyon  hasonló.

HASONMÉRTÉK,  (hason-mérték)  ősz.  fn.  Oly
nagyságú,  mennyiségű,  akkora  ,  olyféle  mérték,  mint
bizonyos  másik.  Hatonmértékben  adni  vissza  a  1M-
csönt.

HASONMINÖSÉQ,  (hason-minőség)  ősz.  fn.  L.
HASONLÓSÁG.

HASONNEMÜ,  (hason-nemü)  ősz.  mn.  Azon
nőmhez  tartozó.  Hnsonnemü  állatok,  növények,  ásíA-
nyok.  Hasonnemü  számok,  pl.  két forint,  öt,  szál  f>-

AJCÁD.  MAOY  0ZÓTÍB.  II.  KÖT.

rint.  KUliinnemüek  :  három forint,  húsz  krajctár. (Ho-
mogenei, és :  heterogénéi  numeri).

HASONNEVŰ,  (hason-nevü)  ősz.  mn. Szélesb
ért  oly  névvel  biró,  mely  egy  másikhoz  sokban ha-
sonló,  pl.  az  olaszok  és  oláhok  hasonnevű  és  eredetű
népek.  Szorosb  ért.  azon  névvel  biró.  Egy  helységben
gyakran  több  hasonnevű  lakosok  élnek.

HASONOL,  (has-on-ol)  áth.  és  hangugrató  m.
hasonol-t  v.  hasonlóit.  Eléfordul  a  münch.  codexben.
1) Valamihez  hasonlít  átható  értelemben,  hasonlónak
tart.  Kihez  hasonljam  kedig  e nemzetet f  (Máté  11.).
Kihez  hasoiljam  e  nemzetnek  népét.  (Lukács  7.). Min-
den ,  ki  hallja  én  igéimet,  hasonlatik  bölcs  emberhez.
(Máté  7.).  Ne  akarjatok  azokhoz  hasonlatnotok.  (Máté
6.).  fm  eb  mát  napon  ah  bínösöknek  egyikhöz  hasoniád
magadat.  (Debrcczeni  Legendáskönyv).  2)  Valamit
tettet,  valamit  bizonyos  hasonlatosságra  cselekszik.
Kik  önmagokat  igazaknak  hasonfantk.  TTntimi  imád-
ságot  hasonlván.  Simulantes  longam  orationem. (Lu-
kács  21.).

HASONRÉSZ,  (haaon-rész)  ősz.  fn.  Hasonló
nagyságú  részekre  osztott  egészből  egy  rész. A  zsák-
mányból  valamennyien  hasonrészt  kapnak.  Négy  ha-
sonrészre  osztani  a  kenyeret.  Szorosb  ért.  valamely
ketté  hasított  egésznek  fele.

HASONSZENV,  (hason-szenv)  ősz.  fn.  Gyógy-
mód , melynek  föclve  :  hasonló  bajt  hasonlóval gyó-
gyítani,  (similia  similibus),  s  ennél  fogva  ellentétben
áll  a  régi  gyógymóddal,  melynek  főéivé  :  contraria
coutrariis.  Alapítója  ezen  új  gyógymódnak  : Hahne-
man  Sámuel.  (Ilomoeopathia).

HASONSZENVI,  (hason-szenvi)  ős*,  mn. A  ha-
sonszenv  rendszerét  követő , azt  illető, 'arra  vonatko-
zó.  Hasonszenvi gyógymód.  Hasonszenvi  adagok,  gyógy-
szerek.

HASONSZERÜ,  HASONSZERÜ,  (hason-szerü)
ősz.  mn.  Olyan  féle , olyan  minőségű,  olyan  forma,
mint  egy  másik  eset  szokott  lenni.  (Analogus).  Ha-
sonszerü  eset,  működés.

IIASONSZERÜSÉG, (hason-szerüség)  ősz.  fn.
L.  HASONLAT,  2).

HASONSZINÜ,  (hason-szinü)  ősz.  mn.  Olyan
szinti,  mint  egy  másik.  Hasonszinü  posztóból  viselni
dolmányt  és  nadrágot.

HASONSZÓ,  (hason-szó) ösx. fn.  Szó,  melynek
egy  másikkal  hasonló,  körülbelül  ugyanazon  értelme,
jelentése  van. (Vox  synonima).

HASONSZÖGÜ,  (hason-szögü)  ősz.  mn.  Oly
térről  vagy  terekről  mondják,  melynek  és  melyek-
nek  szögei  egyneműek.  Hasonszögü  csegelyek.  (Trian-
gula  aequiangula).

HASONTALAN,  (has-on-talan)  mn. tt  hason-
talan-t,  tb. —ok. Jobban  : hasonlatlan ; \. ezt.

HASONUL,  HASONUL,  (has-on-úl)  önh. m.
hatonúl-t.  Hasonmássá  válik,  hasonná  vagy  hason-
lóvá  lesz.  (Assimilatur,  wird  assimilirt  v.  assimilirt
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sich). Elójön  e  kifejezés  máé  tudományokban  10,  pl.
a*  élettanban;  de  itt  leginkább nyelvtani  használa-
táról  szólunk, (hanghaaondlat), pl. a  val, vd  névutó-
ban  a  v  a  megelőző  mássalhangzóval  hasondi,  ember-
rel  embervei  helyett,  lábbal, atttallal,  reggel,  ettél,
libval, asztalval, regvei, ezvel  helyett  stb.  Néha a
megelőző  hang  vagy  hangok  lesznek  a következőhöz
hasonlóvá, példák  magok  az avval,  evvel  tájdivatos
kiejtések;  altalán  oc  és  névmásokban a * a  közvet-
len  következő  mássalhangzóhoz  hasonlóvá válik, pl.
akkor = azkor, annak = áznak,  attól  =  aztól,  ab-
ban = azban, annyi = aznyi; mi a  régieknél,  sőt
köz  beszédben  ma  is  többször  eléforddl  (minthogy
helyesírásunkban  már a  szószánnaztatást  követjük);
igy  kos beszédben  mindnyájan  így  szólónk  :  uctcza
(,utcza' helyett), aetcta. (,addsza' h.). Az utóbbiban már
kettős  változás  is fordul  elé :  elsőben  lett a dsz =
cz-vé (adcza), azután  a  megelőző d  is  cc-vé  hasonult
így  mondjuk  :  eccter  (,egyszer'  helyett),  mátocctor,
harmaector,  negyeceter  stb. (,másodszor' stb. helyett).
Tökéletesen  egyeznek  ezekkel  a  régies  kiejtésfi  és
gyakorta  Írásban  is  megtartott  : acotig,  ecetig, me-
lyek  néhutt  a  származáshoz  hűbben  csakugyan  ad-
ág  edtig  alakban  is  elé jönnek,  melyeket  tehát  csak
od-z-ig  (= ód'  azig  v.  ott azig, mint  aztán  —  az
után)  és  ed-z-ig  (id',  régiesen  : ed'  ezig v.  ett°ezig)
elemzéssel  fejthetünk  meg, s  melyekben  mai  divat
szerént  a  következő  t  hasonult a megelőző  d-ié  :  ad-
d-ig,  ed-d-ig,  (ha  csak  azt  nem véljük,  hogy  ezek  ön-
allólag  fejlődtek ki: ott-ig, ett-ig,  azaz  itt-ig, minthogy
a  régieknél  ,itt'  helyett  gyakrabban  ,ett'. jön  elé).
Ily  hasonulások  az  előző  betühangban  :  ttégyett  •=.
szégyen!, tegétt = segédl, reméli = reményi, háti
= hárs,  talló = sarló, olló  —  orló; továbbá  a kö-
vetkező  betühangban :  faggyú  = fagy-jú,  atttú =
asz-jd,  AOÍÍJIÍ =  hosz-jd;  közbeszédben  gyakran
két  szóban  iá, pl. nan  txájjal  =. nagy  szájjal.  (Kriza
János  gyűjteményében,  az  utóbbi  ismét  ám.  száj-
ra!).  Különösen  hasonul pedig  íHt»"WB"  esetben  a
kapcsoló  mód j  képzője  ilyenekben : kérettük =  ke-
res-j-ük,  öi.löutínt  =  öntöz-j-ünk, sőt  ebben  na-
kötőtűnk = szakaszt-j-uuk, a hasonulásra  törekvés
még  a  t  betűt is  kiszoritá  stb.  Ezen  és  több  hasonu
lások  minden  nyelvben  eléfordnlnak;  a  magyarban
létezők  e  szótár  illető  helyein  szintén  megérintvék.
Hasonulásnak  nevezik  némelyek  a  hangvonzalmat,
(hangattractiót)  is,  mely  főkép  a  hangzók  némely
változásaira  vonatkozik, pl.  madár,  barát  szókban  a
hosszú  d-t  megelőzött  szótag  rövid  a-ja  nyíltabb,
(azaz  á),  mint  majom,  barlang  szókban.  L. Élőbeszéd
35.  lapon.

HASONULÁS,  HASONULÁS,  (has-on-dl-ás)
fn.  tt  haiontUát-t,  tb. —ok. harm.  szr.  —a.  Hasonná
vagy  hasonlóvá  levés.  (Assimilatío).  Betűk  vagy  be-
tilhangok  hatonuláta.  V.  ö. HASONUL.

HASONÚLAT,  HASONÚLAT,  (has-on-dl-at)
fn.  tt.  hatonúlatot,  harm.  szr.  —a. Hasonulás  elvonl
értelemben.  V.  ö. HASONULÁS,  HASONUL.
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HÁSOS,  HORVÁTH—,  NÉMET—,  falvak
Vas  megyében; helyr. Hátot-on,  —rá, —ról.

HASOVÁNY,  (has-o-vány)  fn.  tt  hatovdny-t,
tb.  —ok.  harm.  szr.  —a  v.  —ja.  Göcsejben  ám.
hosszú  fahasáb,  melyből  többet  földbe  verve,  s  gú-
zsokkal  öszyekötve kerítésül használnak.

HASÖV, (has-öv)  l.  HASHEVEDEB.
HASPÓK, (has-pók)  ősz.  fn. Gúnyneve  oly  sze-

mélynek, kinek igen  nagy hasa, s vékony lábvsára van.
HASPUFFADÁS,  (has-puffadás) ősz.  fn.  Álla-

pot , midőn  a has a  sok  ételtől  vagy  valamely nya-
valya  által  felfúvódik.

HASRÁGÁS,  (has-rágás)  ősz.  fn.  L  HÁSCSI-
KARÁS.

HASREKEDÉS, (has-rekedés) ősz.  fii.  L  HAS-
DUGULÁS.

HASREMEK,  (has-remek) ősz.  fn.  Mészárosok
és  hentesek  nyelvén  ám.  az állat  hasából  metszett
darab.

HASSÁG,  erdélyi falu Meggyes székben;  helyr.
Hattág-on,  —rá, —ról.

HASSÉRÜLÉS,  (has-sérülés)  L  HASSÉRV.
HASSÉRV,  (has-sérv)  ősz.  fn.  Az  altest  nyan-

lyája,  midőn a belek  egy  része  valamely  erőszakot
rándulás,  ütés  stb.  által  helyzetéből  kimozdul, i  le-
felé  szállván  nagy  daganatot  képez.  Máskép  :  tért-
iét,  néhutt  hurottág,  tVküttég.

HASSIKULÁS,  (has-sikulás) ősz.  fn.  L HAS-
FOLYÁS.

HASSIPOLY,  (has-sipoly)  ősz.  fa.  Hasba  nyíló
vagy  hason  képződött  sipolyféle  nyavalya.  V.  ö.  SI-
POLY.

HASSZÁRNY,  (has-szárny)  ősz.  fn.  A  halak
hasán  kétfelül  levő  hártyanemü  szárnyak.

HASSZORÍTÓ,  (has-szorító) ősz.  fn.  és  mn.  1)
1. HASHEVEDER, HASLÓ.  2)  Hasfolyást  szüntető,
emésztetet  sűrítő.  Hatnortíó  Merek. 3)  Dugulást  oko-
zó. HoMtorító  kemény, nehét  ételek.

HASSZORULÁS,  (has-szorulás) ősz.  fa. 1. HAS-
DUGULÁS.

HASTEKERÉS,  (has-tekerés)  1.  HASCSffiA-
RÁS.

HASTISZTÍTÓ,  (has-tisztító) ősz.  fn.  és  mn. 1.
HASHAJTÓ.

HASTISZTULÁS,  (has-tisztulás) ősz.  fn.  Álla
pót,  midőn  akar  természetes, akár  mesterséges  lágy
szék  által  a  hasból  holmi  kóros  anyagok  kiürülnek,
jótékony  hasmenés.

HASÚ, (has-d) mn. tt. haal-t  v.  —át,  tb.  — *
v. —ok.  Kinek  vagy  minek  bizonyos  tulajdonsága
hasa  van.  Nagy  hátú.  Pók hátú. Etöhaiú, azaz  el*5
terhet  vagy  vemhet  viselő.  ElShatu  menyectke.  Ba-
tárija  magát,  mini  a*  elShatu  menyectke.  Előhat*
íítisS.  Danin  túli  tájszólással  : Aon,  elöhati.

HASÜKEG,  (has-üreg)  ősz.  fu.  A  hasnak  belső
téré,  a  rekeszizomtól  kezdve  lefelé,  melyben  a  bclré-
szek  fekszenek.
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HASÜEÜLÉS,  (has-ürülés)  ősz.  fii.  Állapot,
midőn  a  belekben  elválasztott bélsár  a  végbélen  ki-
takarodik.

HASÜTÉR,  (has-ütér)  öaz. fn.  Ütér  a  hasban.
V.  6. ÜTÉR.

HASVARRÁS, (has-varrás)  ősz.  fn.  Sebészi mű-
tét, a  has és belek  sebes,  vagy  felnyitott  helyeinek
fonallal  öszvefoglalása.

HASVÍZKÓR,  (has-víz-kór)  ősz.  fn.  Vízkór, mi-
dőn  a  víz  a  hasüregben  gyűl  öszve,  s  azt  felpuf-
fasztja.

HASVÍZKÓRSÁG,  1. HASVÍZKÓR.
HASZ, elvont gyök,  melyből haszon, és  szárma-

zékai  erednek.  Rokonnak látszik  hot  önálló gyökkel,
innen  haszon  ám.  hozó,  t.  i.  valamely  jövedelmet,
előnyt  hozó. V.  ö.  HASZON,  HASZONTALAN.

—HÁSZ, ige- és  névképző  hajhász  és  starhdm
szókban,  ugyanaz  ott  képzővel,  azon  különbséggel,
hogy  az  elébe  csúsztatott  h  hang,  mint tudjuk,  némi
erőködő  lehelért,  lótást-futást  fejez  ki  (hajháss  szó-
ban),  és  kóros  állapotot  (izarhász  szóban).

HASZINTE,  (ha-szinte)  ősz. kötszó. Élünk vele,
midőn  valamit  bizonyos  kifogás,  kivétel,  ellenvetés
daczára  is  állítunk  vagy  tagadunk,  s rokonértelmü az
ámbár,  noha  kötszókkal.  Azon  mondatban,  melyet
vezérel,  is  kötszócskát  vonz,  mely  rendesen  az  ige
után  áll,  pl.  Nem  kell  vala  ily  keményen  bánnod  ve-
lem, hattinte  megsértettelek  volna  i*.  Ett  meg  kell ten-
ned,  hasrinte  károddal  étnek  is.  Midőn  a  ha  és  stinte,
mint  külön  szók  állanak  a  mondatban, a  szinte  ám.
hasonlóan.  Én  is  elmegyek,  ha  te  ttinte  eljost.  V.  ö.
SZINTE.

HASZNÁL,  (1),  (hasz-on-ál)  önh.  m.  hastnál-t.
1)  Hasznot  hajt,  hasznára  van  valakinek  v. valami-
nek.  Tulajdonító  ragn  neveket  vonz.  Hastnált  Péter-
nek  a  kereskedés.  Éten  ifjúnak  tokot  hastnált  a  tanu-
lás.  2)  Sikere,  foganata  lett  valaminek valamire  néz-
ve.  Ac  öntözés hastnált  a  rétnek. Hasmáit  neki  a* in-
tés, jó  tanács. Kicsin  nem árt, tok  nem hasmái.  (Km.).
Meghastnált  neki a  bor,  azaz  megártott  (Szálai köz-
mondás).  3)  Helyesen ill  ér  ige  helyett.  Mit hasénál
lennünk,  ha  homály  burkolja  nevünket  f  (Honr.  E.).
Mit  hatmái  embernek,  ha  tgétt  világot  megnyeri?
(Üdvözítőnk  szavai  Káldinál).

HASZNÁL, (2),  (mint  föntebb)  áth.  m.  hast-
nál-t.  Valamit  bizonyos  czélra  fordít;  valamivel  él.
A péntt jóra  hasmálni.  A*  időt  munkára  használni.
Sok  földje  van,  de  nem  használja.  Mire  használod
éten  átkotokét  t  Hastnálni  a  jó  alkalmat.  Feleiégét
használni.  Idegen  nSt  hastnálni.  Más  ruháját  hőst-
nálni.  Átvitten  : hasznot  hoz, jó  eredményt  szül.  Át
mit  sem hastnál. Hastnált  a jó  stó.

HASZNÁLÁS,  (hass-on-ál-ás)  fn.  tt.  hattná-
lás-t,  tb.  —ok.  bann.  izr.  —a.  1) Állapot, midőn
valami  hasznot  hajt,  javára  van valakinek  v.  minek.
E  gyógyszer  hasmálása fdSl  bitonyos  vagyok.  2)  Cse-
lekvés  ,  melynél  fogva  valamit  haszonra  fordítunk,

vele  bizonyos  czélt  követünk, vele  élUnk.  Pénmek,
időnek  használása.  Jó  alkalom  hasmálása.  V.  ö.
HASZNÁL.

HASZNÁLAT,  (hasz-on-ál-at) fn.  tt.  hastnálat-
ot,  harm.  szr.  —a  v.  —-ja.  Haszonvétel  vagy  azon
siker,  foganat,  melyet  elérünk,  midőn valamit  bizo-
nyos  czélra  fordítunk.  Valamely  földbirtok  hastnála-
taért  fizetni.  Használatra  átengedni  márnák  fölösleges
bútorainkat,  szobáinkat.  A  gyógyster  hastnálata  iránt
tudakozódni.  A  régieknél  jelent  hasznot  is.  „És  vedd
jól  eszödbe  ez  szent  gyónásnak  ő  nagy  használat-
ját.*  Góry-cod.  Innen ma is  :  hastnálatos.

HASZNÁLATLAN,  (hasz-on-ál-atlan)  mn.  tt
hastnálatlan-t,  tb.  —ok.  Minek hasznát  nem veszik,
mit  heverni hagynak,  mivel  senki  nem él,  mit  semmi
bizonyos  czélra  nem fordítnak.  Használatlan  könyvek,
melyeket  senki  nem olvas.  Használatlan  szobák,  azaz
üresek,  lakó  nélküliek.  Használatlan  öltözékek,  esz-
közök ,  edények.  A  régieknél  eléjön  ,haszontalan'  ér-
telemben  is. „Nemleszek  neked  használatlan  rabod."
Pesti  Gábor,  Aesopus  életében.  Határozóként  ám.
használás  nélkül,  használatlanul.

HASZNÁLATLANUL,  (hasz-on-ál-atlan-ul)  ih.
A  nélkül, hogy  hasznát  vennék, haszonra  fordítanák,
élnének  vele,  gyümölcsöztetnék.  Használatlanul  he-
verő  parlag  mezők.  Használatlanul  elzárt  pénz  , por-
lepte  könyvek.

HASZNÁLATOS,  (hasz-on-ál-at-os)  mn.  tt
hasmálatot-l  v.  —át, tb.  —ói.  1) Mit használatra
fordítanak.  Használatos  földbirtok.  2)  Sikeres,  foga-
natos,  gyümölcsöző,  hasznos.  Használatot  búvárko-
dás,  tanulás,  tanács, intés.  Használatos  mezei  gazda-
ság,  kertésziég,  kereskedés.  „De  maga  (mégis)  ennél
használatosba! és jobbat  nem  hagyott;  mint  ez  szent
gyónást"  Góry-cod.

HASZNÁLATOSÁN,  (hasz-on-ál-at-os-an)  ih.
Sikeresen,  foganatosán,  gyümölcsöztetve,  bizonyos
nyereséggel.  Használatosán  fordítani  a  munkát  va-
lamire.  Használatosán  ütni  a földmivelitt,  marhalt-
nyésttésí.

IIASZNÁLATOSSÁG,  (hasz-on-ál-at-os-ság)  fa.
tt.  használatosság-öt,  harm.  szr. —o.  Tulajdonság,
melynél  fogra  valamivel  sikeresen, foganatosán  lehet
élni,  midőn  a  munkát,  fáradságot  nem  hiába  fordít-
juk  reá.  Ezen  gép  hastnálatosságáról  nem  kétkedem.
Földnek  használalossága.

HASZNÁLHATATLAN, 1. HASZNÁLHAT-
LAK

HASZNÁLHATLAN  ,  (hasz  on-ál-hat-(at)lan)
mn.  tt  használhatlan-t,  tb.  —ok.  Minek  hasznát
venni  nem  lehet,  mivel  bizonyos  czélra  nem  élhe-
tünk.  Használhatlan  szerszámok,  gépek.  Iratra  hőst-
ndlhatlan,  de  borítéknak  haitnálható  papiros.  Katoná-
nak  használhatlan  bénna.  Határozókép  ám.  nem  hasz-
nálhatólag.

HASZNÁLHATÓ, (haaz-on-ál-hat-ó)mn.tt. hast-
nálható-t,  tb.  —k.  Mit bizonyos  czélra  vagy  csélokra
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használni  lehet, mivel  ölhetünk.  Tütre,  épületre  hasz-
nálható fák.  Egyedül  fűtőnek  hannáiható  bamba em-
ber.  Hát  fz  mire  használható f

HASZNÁLHATÓLAG,  (hasz-on-ál-hat-ó-lag)
ih.  Bizonyos  czólra  fordíthatva.

HASZNÁLHATÓSÁG  ,  (hasz-on-ál-hat-ó-ság)
fn.  tt.  használhatóság-öt.  Tulajdonság,  képesség, mely-
nél  fogva  valakit  v.  -mit bizonyos  czélra  hasEn&Ini,
fordítani,  alkalmazni  lehet

HASZNÁLT,  (hasz-on-ál-t)  mű.  tt.  használtat.
Amit  haszonra  fordítanak  vagy  fordítottak;  haszna-
latban  levő  vagy  volt  Használt  szerszám,  két,  villa,
bútor,  stobák.  Ellentéte  : használatlan.  Nőszemélyről,
kivel  férfi  közösködött.

HASZNÁLTSÁG,  (hasz-ou-ál-t-ság) fn.  tt. hon-
nál tság-öt.  Használatban  volt  vagy  levő  állapot, mi-
nőség.

HASZNATLAN,  1. HASZONTALAN.
HASZNAVEHETETLEN,  lásd  :  HASZNAVE-

HETLEN.
HASZNAVEHETLEN,  (haszna-vehetlen)  ősz.

mn,  Hit  bizonyos  czélra,  vagy semmire használni nem
lehet  Különösen,  emberről  szólva,  ügyetlen,  buta,
járatlan,  nyomorult  stb.  Hasxnavehellen  sánlabéna.
Hastnavehetlen  hüle,  részeges  ember.  Határozókép  ám.
hasznát  uetn  vehetve,  hasznavehetlenül.

H ASZNA VEHETŐ ,  (haszna-vehető)  ősz.  mn.
Bizonyos  czélra  alkalmas,  ügyes,  jártas., valamire
képes;  miből  hasznot  lehet  húzni,  mi  gyümölcsöt
hozhat.  HasznavehelS  eszkSzSk.  Hasznai-< hétö  öreg-
ember.  Igen  hasmavrhetö  fiatal.  HasznavehetS  parlag.

HASZNAVEHETÖLEQ,  (baszua-vehetőleg)  ih.
Haeznavehető  módon  vagy  állapotban.

HASZNA VEHETÖSÉG, (haszna-vehet őség) ősz.
fn.  Tulajdonság  vagy  képesség,  melynél  fogva  vala-
minek  bizonyos  czélra  hasznát  vehetjük.

HASZNOL,  (hasz-on-ol)  áth.  m.  hasznol-t.  Va-
lamit  haszonra  fordít,  él  vele;  heverni  nem  hagy.
Használni  keli  a  gazdaságban  mindent.  Ez  ócska ru-
hát  még  rost  idSben  lehet  használni.  Szokottabbau  :
haténál.

HASZNOS,  (1),  (hasz-on-os)  mn. tt  hasznos-1
v.  —át,  tb.  —ak.  1)  Jövedelmes,  gyümölcsözd.
Hasznos  földek,  rétek.  Hasznot  tehenek, juhok.  2) Bi-
zonyos  tekintetben  előnynyel  bíró.  Hasznosabb  lett
elmenned,  mint  itt  maradnod.  3)  Sikeres,  foganatos.
Haftnoi  útmutatót,  tanáét, intet.  Hasznos  gyógysze-
rek.  4)  Bizonyos  képességet  szerző,  müvelést elémoz-
ditó.  Hasznos  könyveket olvasni.  Hasznos  mulatságok.
5)  Üdvös,  szerencsét  hozó.  Szégyen  futni,  de  hatznos,
(gúnyos  km.).  V.  ö. HASZON.

HASZNOS,  (2),  fala  Heves  megyében;  helyr.
Hannot-on,  —ró, —ról.

HASZNOSÍT,  HASZNOSÍT,  (hasz-on-os-it)  áth.
m.  ha»zni>s(t-ofl,  htn.  —m  v.  —atii.  Valamit  hasz-
nossá,  azaz jövedelmessé, gyümölcsözővé  tesz.  Mivelés
által  hastnottíani  a parlagföldeket,  vizenyős  mezőket,

j  mocsárokat.  Szélesb  ért  bizonyos czélokra  alkalmassá
tesz  vagy  fordít  Hasznosítani  át  elhanyagolt  szellemi
erőket.

HASZNOSÍTÁS,  HASZNOSÍTÁS,  (hasz-on-os-
ít-ás)  fn.  tt  hasznosítás-1,  tb.  —ok. hann. szr.  —a.
Hasznossá  tevés.  Bizonyos  czélokra  fordítás.

HASZNOSSÁG,  (hasz-on-oe-ság)  fn.  tt  hasz-
nosság-öt  , hann.  szr.  —a. Tulajdonság  vagy  képes-
ség,  melynél  fogva  valami  hasznos.  Juhok  hasznostá-
ga.  Természeti  tudományok  hasznossága.  Oyógyfüoek
hasznossága.  V.  5. HASZNOS.

HASZON,  (hasz-on) fn. és  hangugrató,  tt  hatz-
not  v.  haszont,  tb.  hasznok. Törökül  haszel.  1)  Vala-
miből  reánk  háramló, javunkra,  kényelmünkre  szol-
gáló  nyereség,  jövedelem,  gynmölcsözés.  Hastnot
húzni  a  földből,  hátból,  kereskedésből.  Sok hattna  van
a  lejáratásból.  Nagy  hasznára  van a  drágatág  át  ela-
dónak ,  de  kárára  a  vevőnek.  Szeretné  a haszont, de
fut  a  munkától.  (Km.).  A  gözhajózás  hasznot  hajt  a
részvényeseknek.  Haszonnal  jár  át  étzsteru  gatdálko-
dás.  Haszonért  mit nem tett  át  ember t  Hatznára  for-
dítani  valamit. Át  neki haszon, nem nekem.  Mát  hasz-
nára, maga  hasznára,  Snhaitnára tenni valamit.  Maga
hasznára  kottái.  (Km.).  2)  Siker, foganat  ÓrUl  az
apa,  ha  hasznát  látja  nevelőt  fáradtágának.  Beste-
demnek  semmi  haszna.  Mi  haszna  üvöltsék,  kiáltsak  t
Ki  mint  kereti,  úgy  veszi hasznát.  (Km.). Nincs hatma
a  bevett  gyógyszernek.  Mihattna  ember,  ám.  haszon-
talan , aemmirevaló.  Nagy  mihaszna,  ám.  felnőtt ha-
szontalan  ifjú.  Hasznát  látni  valaminek.  8)  Gyakran
jó  helyett  411.  Ezt  hasznodra,  (azaz  javadra) mondom.
Magad  hasznára  nett  legalább.  Hasznodat  óhajtom.
Ét  is  a  te  hasznodra  szolgál.

HASZONBÉR,  (haszon-bér)  ősz.  fn.  1)  Bér,
melyet  valamely  jószágnak  vagy  javadalmi  jognak
bizonyos  időre  kikötött  használatától  vagy  a  tiszt*
jövedelem  részében vagy  határozott  pénzmennyiség-
ben  az  illető  birtokosnak  adunk.  Haszonbért  fiteíni
valamely  pusztától,  háttól,  vadászattól,  haláttattól,
vámtól,  borméréstöl,  húsvágástól.  Haszonbérbe  kiadni
át  uradalmat,  folyót,  kocsmát,  kertet.  Haszonbérbe
venni  a  szomszéd  telkeit.  Haszonbérben  bírni  a postát.
Kévét  vagy  több  esztendei  haszonbér.  2)  Az  ilyetén
bérből  álló jövedelem,  mennyiben  a  bérlőt  illeti. Ha-
szonbérből  élni.  HastonbérbSl  meggazdagodni.

HASZONBÉREL,  (haszon-bérei)  ősz.  átb.  Va-
lamit  haszonbérbe  kivesz.  V.  ö. HASZONBÉR.  Pun
tát, mészárszéket,  kocsmát,  vámot, halastótól  stb.  ha-
szonbérleni.

HASZONBÉRÉV,  (haszon-bér-év)  ősz.  fn.  Év
vagy  évek,  melyekre  valaki  bizonyos jószágot  vagy
javadalmi  jogokat  haszonbérbe  kivesz. A  haszonbérét:
kiteltével  újra  szerződni.  V.  ö. HASZONBÉR.

HASZONBÉRKÖTÉS,  (haszon-bér-kötés)  öaz.
fn.  Szerződés,  mely  bizonyos jószág  vagy javadalmi
jog  használata  iránt az  illető  tulajdonos  és  haacon-
WiJÖ  között  köttetik.
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HASZONBERLES,  (haszon  bérlés)  ősz.  fii.  Va-
lamely  jószágnak  vagy  javadalmi jognak  haszonbérbe
vevése.  V.  ö. HASZONBÉR.

HASZONBÉRLET,  (haszon-bérlet)  ősz.  fa.  Ha-
szonbérlés  elvont  ért.  véve ,  haszonbérbevétel.

HASZONBÉRLEVÉL,  (haszon-bér-levél)  ősz.
fn.  Szerződési  oklevél  az  illető  jószág,  vagy  java-
dalmi  jog  birtokosa  és  haszonbérlő*  között.

HASZONBÉRLŐ,  (haszon-bérlő)  ősz.  fn.  Sze-
mély , ki  jószágot  vagy  javadalmi  jogokat  haszon-
bérbe  vesz.  Puszta , ház,  kocsma ,  mészárszék,  v<ím,
posta  stb.  haszonbérlője.  V.  ö. HASZONBÉR.

HASZONÉLVEZÉS,  (haszon-élvezés)  ősz.  fn.
Cselekvés,  midőn  valaki  valamely  vagyonnak  csak
jövedelmével,  s  egyéb  haszonvételével  rendelkezik,
pl.  az  özvegy  elhunyt  férje  jószágában,  az  elfífi  a
hitbizományi  vagyonban.

HASZONÉLVEZŐ,  (haszon-élvező) ősz.  mn.  és
fn.  Aki  valamely  vagyonnak  csak  jövedelmét szedni
vagy  másképen  hasznát  venni  van jogosítva.  V.  ö.
HASZONÉLVEZÉS.

HASZONHAJTÓ,  (haszon-hajtó)  ősz.  mn.  Ami
haszonnal,  azaz  nyereséggel  jár  ,  mi jövedelmet hoz,
pénzfogó.  Haszonhajtó  gabnakereskedés.  Haszonhajtó
részvények.  Haszonhajtó  ház,  tökepénz.

IIASZONHAJTÓLAG,  (haszon-hajtólag)  ih.
Jövedelmező  v.  gyümölcsöző  módon;  gyümölcsöztetö
szándékkal,  credménynyel.  Pénzt  haszonhajlólag
adni  ki.

HASZONKERESÉS,  (haszon-keresés)  ősz.  fn.
Általán,  tulajdonság  vagy  cselekvés,  midőn  valaki
hasznát  keresi.  Különösen  oly  vágy,  mely  minden-
ben  és  egyedül  saját  hasznát  tartja  szemei előtt, a
tetteinek  rugója  és  czélja  egyedül  a  haszon.

HASZONKERESET, 1. HASZONKERESÉS.

HASZONKERESETLEN,  (haszon-keresetlen)
ősz.  mn.  Ki  öuhasznát  nem vadászsza,  ki  nem  csupán
haszonért,  maga  javáért  tesz  valamit.

HASZONKERESÖ ,  (haszon-kereső)  lásd : HA-
SZONLESŐ.

HASZONKÖLCSÖN ,  (haszon-köleaön)  ősz.  fa.
Polgári  cselekvény,  midőn  valakinek  valamely  el-
használhatlan  vagy  el  nem  emészthető  dolog,  pl.  ló,
szekér  viszontelier  nélkül  (ingyen)  csak  használat
végett  adatik  bizonyos  idö're,  melynek  lefolyta  után
azon  dolgot  természetben,  (ugyanazon  fajban)  kell
visszaszolgáltatni.  (Commodatum).  Ha  viszouteher,
pl.  fizetés  mellett  adatik  valami  használatra,  az
már  bMet,  haszonbérlet.

HASZONKÖLCSÖNI,  (haszon-kölcsöni)  ősz.
mn.  Haszonkölcsönre  vonatkozó ,  haszonkölcsön!  tar-
talmazó.  Ha-tzonkölcsöni  szerződés.

HASZONLES ,  (haszon-les)  ősz.  fa.  Önzés, ön-
érdek,  önhaszon,  mint  hibás  vágy  és szenvedély.

HASZONLESÉS,  (Imszon-lesés)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés ,  melynél  fogva  valaki  mindenben  és  egyedül

snját  hasznát  vadászsza.  Önző,  alávaló, piszkos  ha-
szonlesés.

HASZONLESŐ,  (haszon-lesö) ősz.  mn. Oly  sze-
mélyről  mondjuk, ki mindenben  saját  hasznát  vadász-
sza,  ki  tetteinek  főrugója  gyanánt  egyedül  a  hasznot
nézi.  Haszonleső"  uzsorás,  fösvény.

IIASZONNÉZÉS ,  (haszon-nézés)  ősz.  fa.  Cse-
lekvés, midőn valaki  valamiből hasznot néz, vagyis vár.

HASZONNYERÉS,  (haszon-nyerés)  ősz.  fn.
Valamely  gyümölcsöző  vagyonból  jövedelemhuzás  v.
szedés.

HASZONNYERÖLEG,  (haszon-nyerőleg)  lásd  :
IIASZONHAJTÓLAG.

HASZONUL,  (hasz-on-ol)  áth.  1. HASZNOL.
HASZONPÉNZ,  (haszon-pénz)  ősz.  fn.  Általán,

valamely  jószágnak,  tőkepénznek  használatából  be-
jött  kamat,  nyereség.

HASZONSZERZÖ,  (haszon-szerző)  1.  HASZON-
HAJTÓ.

HASZONTALAN,  (hasz-on-ta-lan)  mn.  tt.  ha-
ssontalan-t,  tb.  —ok.  1)  Mi jövedelmet,  gyümölcsöt
nem  hoz.  Haszontalan  mocsárok,  homokos  buczkák.  2)
Sikeretlen ,  foganat  nélküli.  Haszontalan  törekvések,
vágyak.  Haszontalan  tanács,  oktatás,  intés.  3)  Mi ké-
pességet,  müvelést nem szerez;  hiábavaló,  semmire-
kellő.  Haszontalan  könyvek.  Haszontalan  emberek.
HatArozókép  ám.  jövedelem vagy  siker  nélkül, ha-
szontalanul.  A  közéletben  gyakoribb  öszvehúzva  :
hasztalan  , melyből  az  ön  egészen  kiesett;  hanemha
azt  véljük  , hogy  a  talán  képző  itt  közvetlenül  a hoz
törzshöz  járult  :  hoztalan,  ami  sommit  nem hoz.

HASZONTALANKODÁS,  (hasz-on-ta-lan-kod-
ás)  fn.  tt.  haszoníalankodás-t,  tb.  —ok.  harm.  szr.
—«.  Gyerckeskcdés,  hiába  valóskodás ,  sületlen  tré-
fálkodás,  hivalkodás.

1IASZONTALANKODIK,  (hasz-on-ta-lan-kod-
ik)  k.  m.  haszmi/alankod-tam,  —tál,  —olt. Gyere-
kcskedik ,  hiába  való  beszéddel, játékkal,  tréfával
tölti  az  időt,  szóval oly  tetteket  gyakorol,  melyek-
nek  sem  anyagi,  sein  szellemi,  sem  erkölcsi  értékök
nincs.

HASZONTALANSÁG,  (hasz-on-ta-lan-ság)  fa.
tt.  has:ontal(inság-ot.  harm.  szr.  —a.  1) Állapot, mi-
dőn  valamiből  semmi  nyereség, jövedelem  nincsen.
Haszontalanságitk  miatt  elhanyagolt  kopár  sziklát  vi-
dékek.  2)  Tulajdonsága  valaminek,  melynél  fogva  si-
kere,  foganata  nincsen.  Ostoba  tanács  haszontalansá-
gát  könnyU  belátni.  3)  Oly  hiány  valamiben,  mely
miatt  képzésünkre,  művelődésünkre mit sem tehetünk.
Haszontalanságitk  miatt  félre  vetett  könyvek.  4)  Hiá-
bavalóság  , díbdábság,  gyermekjáték.  Ezek  mind  ha-
szontalanságok  azokhoz  képest  stb.  Ne  töltsük  a  drága
időt  ily  haszontalanságokkal.

HASZONTALANUL,  (hasz-on-ta-lan-ul)  ih.  Si-
keretlenül,  foganat  nélkül;  hiába;  haszon  nélkül.
Haszontalanul  beszélsz  a  siketnek.  Haszontalanul  fá-
radni.  Haszontalanul  tölteni  az időt.  V.  ö.  HASZON.
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HASZONVÁGY,  (haszon-vágy)  ősz.  fa.  Haszon
után  sovárgó,  hasznot  kereső, vadászó  vágy; haszon-
lesés.

HASZONVEHETŐ; HASZONVEHETETLEN,
1. HASZNAVEHETŐ; HASZNAVEHETLEN.

HASZONVÉT,  HASZONVÉTEL,  (haszon-vét
v.  -vétel) ősz.  fa.  1)  Általán,  midőn  valamit bizonyos
czélra  fordítunk,  vele  élünk.  Éten  eszközök  még  ha-
stonvételre  valók.  2)  Valamely jószág jövedelmeinek,
gyümölcsözésének  eredménye  saját  vagy mások  szük-
ségére  fordítása.  A  puszta  egy  rettenek  haszonvételét
a  cselédeknek  adni.  Haszonvétel joga  vagy  hatzonvé-
telijog.

—HASZT,  igeképző, s  azonos  oszt  képzővel,
csakhogy az ennek elébe csúsztatott A, némi kóros álla-
potot  fejez  ki.  V.  ö.  H betű.

HASZTALAN, mn. 1. HASZONTALAN.

HASZTALANSÁG, 1. HASZONTALANSÁG.

HASZTALANUL, 1. HASZONTALANUL.

HAT,  (1),  (rokon  vele  a  szanszkrit pat,  latin
pot-it, pót-est  stb.)  önh. m.  hat-ott, pár.  hass.  1) Ál-
talán,  működése által  valamire  benyomást  tesz, bizo-
nyos  sikerrel  van.  Értékeltre  halmi.  Kiáltó  tőnek  a
nemekre, nép  hangok  a főiekre,  erőt  illatú  tterelc  a
szaglásra  hóim  ttoktak.  Inteted  halott  reám.  A  tok
panas*, ínség,  nyomor  szivemre  hatoltak.  2)  Erőszak-
kal , munkával, ügyességgel  stb.  benyomul,  befarja
magát  valahová.  Várba  hatott  át  ellenség.  Keresztül
hatni  a  nagy  sokaságon.  Behatni  valakinek  szivébe.
Felhatni  magát  hivatalokra.  Elhatni  a  tengerek  túlsó
partjaihoz.  Visszahatni  át  ellenerőre.  Meghatotta  szi-
vét  a  lelket  beszéd.  Kihatott  a  világ  minden részeire.
8)  A  régieknél  valamire  képes, valamit  tenni,  végre-
hajtani  bír.  Ne  eskedjél  te  földre,  mert  nem  halt* (non
potes)  egy  fürtöt  fejérré  tenned  vagy  feketéje.  (Mflnch.
cod.).  4)  Ugyan  a régieknél, pl.  a  münch.  codezben
annyit  is tesz, mint  : bír, megnyer.  Mester,  mi lévén
halom  a* örök  éleiét t  (Magister,  quid  íaciendo  vitám
aeternam  possidebo ?).

HAT,  (2),  tőszámnév,  mely az egyesek  sorában
az  öt után  következik,  s  ám.  kétszer  három; tt  hat-
ot.  Arab jegygyei  6, rómaival  VL  Rokonok  vele  : a
kaokazi  avar  ont(go);  eset  Jatut,  a  samojed  mát, mo-
tu, japán  miu, a  finn kuusi, latute,  vognl  kot, kot,
mordvin  kötő,  osztják  kút,  török  aWV,  njgur  alta,
csuvas olta,  votják  kvajty,  szűrjön  kvait,  cseremisz
inaiul,  kud  stb.  Az  árja  nyelvek  közt  nem  nagyon
üt  el  hangokban  a  zend ktzvatz,  szanszkrit  tat  (Lep-
sius  után)  és  tat,  melyben  Bopp  Ferencz nézete  sze-
rént  eredetileg  elül  szintén k állott: ksas, továbbá góth
saihs; s ezekkel  rokonítják aztán a latin  sex, görög «£,
német sechs stb. szókat is. Sőt Lepsius az  arab  srilt-at,
és  héber  sie-áh  szókat  is  ide sorozza.  Benfey  szerént
a  zend alak  egyedül  állván,  kivált  a  többi  nyelvek-
ben  hiányzó v  miatt  is alapul  nem szolgálhat; hanem
ö  a  szanszkrit  «ac*  (verknüpfen)  gyököt  vevén kalan-
znl, ,kapcs' v. ,csat' v. ,csatló' (das Anknüpfende)  értel-

met  tulajdonít  neki,  t.  i.  szerénte a  kéz  (pancsa, pa-
nicsa  =  ököl)  ötöt  jelentvén,  a  hat  szám  áj  sort
kezd.  Lásd  a  különböző  nézeteket  bővebben  és  ősz-
vefüggésben  SZÁM alatt  Hat  lovon járni.  Hat  Ströí
hajtani.  Szeretnék  szántani, hat  ökröt  hajtani  (Népd.).
Hatot  vetett  a  koctka.  Egynek  hatot, másnak  vakot
vet  a világ  koetkája.  (Km.). Hatra  vagy  vakra.  (Km.
a  koczkajátéktól.  Ant  Caesar  aut  nihil).  Kévét  hat
körte  kilenc*  medvének.  (Km.).

—HAT, vékony  hangon  HÉT, tehető  igéket
képez  :  ir-hat, jár-hat, mer-het,  ver-het,  öl-het,  iü-het
stb.  Az  ifc-es  igéknél  az  ik  elé  tétetik, pL válik  vál-
hat-ik, nyúlik  nyúl-hat-ik,  étik  ethetik,  tűrik  térhetik,
adatik  adathatik.  Nem más  mint  maga  a hat  ige  (2).

HÁT,  (1),  fa.  tt.  hát-ai.  Gyöke a magasságot
jelentő  hó, melyből  ál  képzővel lett:  ho-af,  B  öszve-
vonva  hát.  1)  Általán,  valaminek  föle,  fölszine,  lég-
magasban  álló  része,  lapja,  rétege.  Víz  hátán  lakni.
Tenger  hátán  utazni.  Jég  hátán  it  élű.  (Km.).  Hó
hátán  it  kincset  át  ét  talál.  (Km.). A világ hátán mn»
mása.  (Km.). Kocti  hátán, ttekér  hátán  ttáUOam  va-
lamit.  Ide  tartoznak  :  Cserhát,  azaz  cseres  erdőre!
benőtt  magasabb  vidék. ErdShát,  azaz  erdős  táj.  Ho-
mokhát, azaz  magasabb  homokos  táj.  Tiszahát, azaz
Tisza  part  vidéke.  2)  Különösen, az  állatok  dereká-
nak , törzsökének  felső  része,  mely  az  álló  emberi
testre  átvitetvén, jelenti  az  emberi  test  azon  részét,
mely  a  vállköztől  a  farcsontig  terjed,  s a  gerinczet
és  annak  táját  foglalja  magában.  Szélet  hát,  púpot,
görbe  hát.  Lóháton,  ttamárháton  ülni.  Lúd  határai
metszett  sédet.  Eb  hátán  megfordult.  (Km.).  Kötőt  ló-
nak  túrót  a  háta.  (Km.). Sok küszöböt  nyalt  át  8 háta
vége.  (Km.). Háton  vinni  a  terhet.  Hátán  háta,  kebe-
lében  kenyere (km.),  azaz  semmije  sincs.  3)  Átv.  ért
(tekintettel  az  emberi  hátra)  oly része  vagy  oldala
valaminek, mely  a  homlokkal, arczczal, élővel  visz-
szás  helyzetben,  irányban  áll, mely  ezek  mögött  van.
Szekrény  hátamSgé  bújni.  Hát  háta.  Katái,  atztag há-
ta.  Itten  háta  mögött fekvő  helység,  ám.  szem  elől el-
rejtett,  utón  kívüli.  Lapát  hátával  méri  a  bortól.
(Km.).  A  szekeret  háttal  betolni  a színié.  Hátat  for-
dtiani  valakinek.  Hátat  fordítani  a* igaztágnak,  ám.
hazudni.  4) Támasz,  melynek  hátunkat  neki  vethet-
jük.  Szék  háta, pamlag  háta. Hintóban  ülés  háta,

HÁT,  (2),  kotoró, melynek  gyökét  némely ér-
telmében  a  kérdező  ha, némelyekben  pedig  az  időre
vonatkozó  vagy  föltételes  ha  teszi.  (L. alább  is, 9)
alatt).  1)  Oly  kérdő mondatban élünk  vele, mely  egy
más, akár  nyilván  előre  bocsátott, akár  alattomban
értett  mondatra  vagy  tárgyra  viszonyúi,  különösen
a)  Midőn  valamit  kétkedve  kérdezünk  : Hát,  kapw-t
pénzt?  Hát  pénzt  kapsz-e t  Hát  ha pénzt  nem  kaptt,
mit  csinálsz  akkor  f  Hát  ha  még  eltem indultak  komi-
ról t  b)  Midőn  a  beszéd  tárgyát  tovább  folytatva
vagy  másfelé  fordítva  teszssűk  a kérdést  Hát  Még
mivel  szolgálhatok  t  Hál  letlvéreimlSl  nem hoztál itt-
netetf  Hát  még  mit  tudttt  Hát  hová  ttándékotolt
Hát  mi  történt  át  elfogott  orvokkal f  Hát  miért  nem
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jelentél  meg  nálam  a  rendelt  időben f  Erősítő  felelet-
ben  iá:  Voltál-é  ma templomban t  Hát, (somogyiasan:
kán),  voltam bitón, vagy :  Hát,  hogy  ne voltam  volna f
2)  Élünk  vele,  midőn  valamit  következtetés  vagy
véghatározat gyanánt  mondunk ki,  t  tehát, régiesen
tahát,  toát  helyett  áll, és  így  ezek  öszvehnzásából
eredetinek  látszik.  Hát  már  most  tudom,  kivel  van
dolgom.  Én  hát  magam ü  veletek  megyek.  Menjetek
hát, hajót  akartok.  3)  Gúnyszó  gyanánt  használják
ilyen  mondatokban :  a*  hát!  majd  bitony  hát!  hát
hogy  ne!  Utttu  bizony no hát  na, csak  a  gazda  ne
latna.  (Népd.).  4)  Élünk  vele, midőn nem tudjuk ha-
marjában  , mit  mondjunk, mily választ  adjunk,  mire
határozzuk  magunkat.  Azt  kérded,  mi  tevők  legyünk  f
Hát-hát-hát,  hát  bit  én magam  lem  tudom.

HATAG,  (hat-ag, ami  kihat)  fh.  tt.  halag-ot.
Kiütések, pönenések  a  testen.  Székely  szó.  Ennek
hasonlatara  képződött  az  ujabbkor!  alkotásu  és  ha-
sonló jelentésű  :  küteg.

HATAGOS,  (hat-ag-os)  mn.  tt  hatagoi-t  v.
—át, tb.  —ok.  Pörsenéses,  fakadékos.  Hatagos  a
háta.  (Kriza J.).

HÁTAHOPORJA,  (háta-hoporja)  ősz.  fh.  Tu-
lajdonkép,  az  állati  háton  kiálló púpojodás.  Átv.  ért.
görbegurbaság,  hegyvölgy.  Tisza  vidékén :  hátahupa.

HÁTAHOPOBJÁS,  (háta-hoporjás)  ősz.  mn.
Oly  vidékről  mondják,  melyen  dombok,  völgyek
sünien  váltogatják  egymást; görbegurba.  Hdíahopor-
ját  határ.

HÁTAHUPA,  HÁTAHUPÁS,  (háta-hupa, há-
ta  hupás)  1.  HÁTAHOPORJA,  HÁTAHOPORJÁS.

HAT ÁKOS,  (ám.  has-ak-os  v.  has-ék-os)  mn.
tt  hátakat-1  v. —át, tb.  —ok. Hasas.  Noszvalyi szó
(Borsodban).  Hatakot  hordócska,  börböncte.

HÁTAL,  (ho-at-al)  önh.  m.  hátal-t.  1)  Hátra
felé  megy , vonul.  Hátalt  volna,  ha  hátát  verték  vol-
na.  (Km.).  2)  Hátat  fordít.  Képzésre hasonló  fáról,
oldali  igékhez.  3)  A  Hegyalján  ám.  hátán  visz,  cze-
pel  valamit.  Egy  nyaláb  füvet  hátait.  (Kassay  Jó-
zsef).  4)  Meghálál, a  székelyeknél  és  Tisza  mellett
ám.  a  hátát  meghusángolja.

HÁTALÁS, (hát-al-ás)  fn. tt  hátalá»-t, tb. — ok.
Hátrafelé  menés.  Hátat  fordítás.  Háton  czepelés.
Meghátalás  ám.  meghusángolás. V.  ö.  HÁTAL.

HATALM, régies  alak;  1.  HATALOM.  „Ki-
nek  ad(at)ott  hátaim  ódonia  és  kötnie."  Régi  halotti
beszéd.

HATALMAS,  (1),  (hat-al om-as)  mn. tt  hatal-
mas-t  v.  —át, tb.  —ok.  1) Hatalommal bíró , sokat,
nagyot  tehető,  végrehajtható.  Hatalmat  nemietek,
királyok.  Hatalmas  Isten.  Minden  kokat  a  maga  sze-
metjén  hatalmat.  Hatalmat  hat farkat.  (Km.).  2) Átv.
igen jeles,  nagyon  derék, kitűnő.  Egyike  tűlnagyitó
kifejezéseinknek.  Hatalmat  bestédet  mondott  a követ.
Hatalmán  bor.  Hatalmat  mulatság.

HATALMAS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  hatal-
mas-t,  tb.  —ok.  l)  Nagy  hatalommal  biró  személy,

pl.  fejedelem.  Tudatlan  hatalmas,  mindennek ártal-
mas. (Km.). Hatalmatok  hatalmasan cselekestnek. (Km.).
2)  Erőszakos  hatalommal  élő személy.  .Levetette  a
hatalmasokat  a  székből."  Lukács L Káldi  szerint

HATALMASAN,  (hat-al-om-as-an)  ih.  1)  Ha-
talmat  gyakorolva, nagy  erőt  kifejtve.  Hatalmasan
kormányozni  az  országot.  2)  Igen jelesen, kitünőleg,
derekasan.  Hatalmasan  szónokolni.  Hatalmasan  elin-
tézni  valamit.  Különbözik :  hatalmasul.

HATALMASKODÁS,  (hat-al om-as-kod-ás)  fn.
tt  hatalmaskodás-t,  tb.  —öt.  1) Erőnek,  hatalomnak
mások  fölötti  gyakorlása.  2)  Erőszakoskodás, mely
által  valakinek  személyén  vagy  birtokán  önkényes
sértést  követünk  el.  Nagy  hatalmaskodás,  kis  hatal-
maskodás.

HATALMASKODÁSI,  (hat-al-om-as-kod-ás-i)
mn. tt.  hatalmaskodási-t,  tb.  —ok. Hatalmaskodással
járó, azt illető,  arra  vonatkozó.  Hatalmaskodási  tett.
Hatalmatkodáti  perbe  idézni  valakit.

HATALMASKODIK,  (hat-al-om-as-kod-ik)  k.
m.  hatalmaskod-tam,  —tál,  —ott.  1) Hatalmát  foly-
tonosan  vagy  ismételve  gyakorolja.  2)  Önhatalmából
és  kényéből  cselekszik.  3)  Erőszakoskodik,  vagyis
valakit  erőszak  hozzájár ül tavai  személyében  sérteget,
birtokában  károsít.

HATALMASKODÓ,  (hat-al-om-as-kod-ó)  mn.
tt. hatalmaskodó-t.  Hatalmaskodást, erőszakot  üzö, el-
követő.  V.  ö.  HATALMASKODÁS.

HATALMASODÁS,  (hat al-om-as-od-ás)  fn.  tt.
hatalmasodás-t,  tb.  —ok.  Állapot,  midőn  valakinek
hatalma vagy  valaminek  ható  ereje  növekedik,  sza-
porodik,  terjed.

HATALMASODIK,  (hat-al-om-as-od-ik)  k.  m.
hatalmasod-íam,  —tál, —ott.  Hatalma  növekedik,
szaporodik,  terjed.  Vétetik  tulajd.  és  átv. ért.  A nem-
zetek  vitézség  , műveltség,  kereskedés  által  hatalmasod-
nak. A  vallási  közönb'ósség  státadunkban  igen  elhatal-
masodott.

HATALMASSÁG,  (hat-al óm-as-ság)  fh.  tt.  ha-
falmasság-ot.  harm.  szr.  —a.  1)  Hatalom  bősége,
nagysága.  2) Jelességc, kitűnő  deréksége  valaminek.
3)  Állodalomtani  ért.  uralkodó hatalom,  akár  egyes
személyek,  úgymint  fejedelmek  által  képviselve, akár
valamely  szabad  nemzet  által  gyakorolva.  Európai
nagy  hatalmasságok.

HATALMASSÁGOS,  (hat-al-om-as-ság-os) mn.
tt.  hatalmasságot-t  v.  —át, tb. —ok. Nagy  kiterje-
désű  vagy  épen  mindenes  hatalommal  biró.  Hatal-
masságáé  Isten.  Hatalmasságot  császár.

HATALMASUL,  (hat-al-om-as ül)  ih. Hatalmai
módon,  önhatalmúlag,  erőszakosan.

HATALMASUL,  (hatal-om-as-űl)  önh.  1. HA-
TALMASODIK.

HATALMATLAN,  (hat-al-om-at-lan)  mn.  tt.
halalmallan-t,  tb. —öle.  Kinek  hatalma nincs;  cröte-
lén,  mással  nem biró.  Hatalmatlan  kit  király.
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HATALMAZ,  (hat-al-om-az)  úth.  m.  hatalmaz-
tam,  —tál,  —ott.  Valakinek  hatalmat ad  valamire,
bizonyos  jog  gyakorlásával  megbíz,  hatalommal,  te-
hetséggel  felruház.  Leginkább  meg  és  fel  igekötök-
kel  használjak.  Meghatalmami  ügyvédünket,  hogy
némelyünkben  ttertSdéseket  köthessen.  Valakit  ideig-
len javaink  igazgatására  felhatalmazni.

HATALHAZÁS,  (hat-al-om-az-ás)  fa.  tt  halal-
m'ttás-t,  tb.  —ok,  harm. szr.  —o.  Cselekvés,  mely-
nél  fogva  valakit bizonyos jog  vagy  hatalom gyakor-
lásával  megbízunk.  Ügyvédek,  ügyviselSk  meghatni-
matáia.  Urodalmi  igazgatók  felhatalmazása.

HATALMAZIK,  (hat-al-om-az-ik)  k.  m.  hatal-
mot-tam, —tál,  —ott. 1. ELHATALMAZIK.

HATALMAZÓ? (1), (hat-al-om-az-ó)  fa.  tt  ha-
talmaeó-t.  Személy,  ki  jogainak  és  hatalmának  gya-
korlására  egy  mást  bíz  meg.

HATALMAZÓ, (2),  (mint  föntebb)  mn.  Hata-
lommal,  s  tehetséggel  felruházó;  hatalomnak, jognak
gyakorlását  átengedő.  Hatalmazó  levelek.  Meg-  v.
felhatalmazó  irományok.

HATALMAZÓI,  (hat-al-om-az-ó-i)  mn.  tt.  ha-
talmatói-t,  tb.  —ak.  Hatalmazótól  eredő,  származó,
annak  szándékát,  akaratát jelentő.  Hatalmától  okle-
vél,  megbízás.

HATALMAZOTT,  (hat-al-om-az-ott)  fn.  tt.  ha-
talmatott-at.  Személy,  ki  bizonyos  hatalom  vagy  jo-
gok  gyakorlására  más  által  felruháztatott.  Uraság-
nak  hatalmatoUja.  Perét  félnek  meghatalmazottja.

HATALMAZVANY,  (hat-al-om-az-vány)  fa.  tt.
Itatalmazvány-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —ja.  Oklevél,
mely  által  valakit  felhatalmazunk, hogy  személyünk-
ben  bizonyos jogokat  gyakorolhasson.

HATALMÍT,  HATALMIT,  (hat-al-om-ít)  áth.
m.  hatalmtí-ott,  htn.  —m  v.  —ám.  Valaminek  hatá-
sát ,  ható  erejét  magár abbra  emeli,  hatványozza.
Gyógyszert  hatalmtíani.  (Potenziren).

HATALMÚ,  HATALMÚ,  (hat-al-om-ú)  mn.  tt.
hatalmú-t  v.  —át,  tb. —k  v.  —ak. Bizonyos  nemű
hatalommal  bíró,  felruházott.  Teljét  hatalmú  biztos.
Nagy  hatalmú  fejedelem.  Csekély  hatalmú  kurta  úr.

HATALOM,  (bat-al-om)  fa.  tt  hatalmat,  harm.
szr.  hatalm-a.  Altalán,  a  működő  erőnek  egész  ősz-
vege,  terjedelme,  mennyiben  bizonyos  személyben
vagy  testületben  létezik  és  mutatkozik.  Különösen
1)  Személyes,  természeti,  hivatali,  engedményezett
vagy  más  jog, melynél  fogva  bizonyos  tettek gya-
korlására képesek  vagy  megbizva  vagyunk.  Királyi
halalom.  Úri,  atyai,  elöljárói  hatalom.  Elnö'i,  hadve-
téri,  katonai, polgári  halalom.  Hatalmat  gyakorolni,
bitorolni.  Hatalommal  visszaélni.  Hatalommal  felru-
hátni  valakit.  Hatalomtól  megfosztani.  Nincs  hatal-
mam  reá.  Ét  hatalmamon kívül  van.  2)  Állapot, mi-
dőn  valami tőlünk  függ, azt birtokunk gyanánt tekint-
jük  , s  rajta  uralkodunk.  Ellenség  hatalmába  kerülni.
Szeretném  e  két vadat  hatalmamba  ejteni.  3)  Erőszak,

erőhatalom  másnak  személye  vagy  birtoka  fölött,  bi-
torlott  felsősig.  Hatalommal  megvenni  valakin  a*
adósságot.  Hatalommal  (erőhatalommal)  berohanni  a
békét polgárok  házaiba.  Zsarnoki  hatalom. 4)  L.  HA-
TALMASSÁG.

HATALOMB1TORLÁS,  (hatalom-bitorlás)  ősz.
fa.  Erőszakoskodás,  tiltott  cselekvés,  midőn  valaki
oly  hatalmat  gyakorol,  melyre  joga  nincs.

HATALOMFÉLTÉS,  (hatalom-féltés)  ősz.  fn.
Féltékenység  valamely  hatalom gyakorlatában.

HATALOMGYAKORLAT,  (hatalom-gyakorlat)
ősz.  fn.  A  hatalomnak tettleges  használata.

HATALOMKAR,  (hatalom-kar)  ősz.  fa.  Törvé-
nyi ért. a  bírói  Ítélet  végrehajtója  mellé rendelt fegy-
veres kiséret,  melynek  segedelmével  a bírói  ítéletet
az  erőszakosan  ellenszegülő  alperesen  végrehajtják.
Hatalomkart  rendelni,  hasmálni  át  ellenttegulö  étien.
A  hatalomkart  bevárni,  visszaverni.  Ujabb  hatalom-
kart  kérni.  Máskép  : karhatalom.  (Brachium).

HATALOMLEVÉL,  (hatalom-levél)  ősz.  fia.
Iromány,  vagyis  oklevél,  melyben  a  hatalmazó a ha-
talmazottnak  jogot  ad,  hogy  személyében  bizonyos
Ügyeket  a  kijelölt  feltételek  alatt  és  határok  között
viselhessen, és  bennök működhessék  , hatalmazrány.

HATALOMPÁLCZA,  (hatalom-pálcza) ősz.  fa.
Pálcza  (a  kézben),  mint hatalom jele.

HATALOMPOLCZ,  (hatalom-polcz)  5n.  fn.
Főhely, szék, melyből  vagy  melynél  fogva  valaki  ha-
talmat  gyakorol.

HATALOMSOVÁR,  (hatalom-sovár)  ősz.  mn.
Uralkodásra  mód felett  vágyakodó.

HATALOMSZÉK, (hatalom-szék) 1. HATA-

LOMPOLCZ.
HATALOMSZÓ,  (hatalom-szó) ősz.  fa.  Erőha-

talmon  alapuló,  s  eldöntő  határozat, parancs,  mely
minden  további  ellenszegülést kizár,  s  mentegetőd-
zésnek, módosításnak  helyet  nem ad.

HATALOMVÁGY,  (hatalom-vágy)  ősz.  fn.
Uralkodásra  sovárgás.

HATÁLY,  (hat-ály)  fa.  tt  hatdly-t,  tb. —ok.
harm.  szr.  —a.  1)  Hatásnak  eredménye, okozata,
vagyis  maga  a hatás  elvont ért  véve. Hatálylyal  mű-
ködni.  Parancsnak,  rendeletnek  hatálya.  2)  Erély,
vagyis  foganattal,  sikerrel  működő  erő,  tekintély.
Szavának  hatályt  adni.  Nagy  hatálylyal  bírni.

HATÁLYOS,  (hat-ály-os) mn. tt  hntályot-t  v.
—at,tb.  —ak.  Hatálylyal  biró, bővelkedő, vagyis
sikerrel  működő,  foganatos  ;  erélylyel, tekintélylyel
ellátott  Hatályos  parancs,  «tó,  rendelet.  Hatályos
kStbejáró.

HATÁLYOSAN,  (hat-ály-os-an) ih. Hatálylyal,
vagyis  sikeresen,  foganatosán;  erélyt  és  tekintélyt
kifejtve.  Hatályosan  intézkedni.  Hatályosan  kotbettól-
ni.  Hatályosan  parancsolni.

HATÁLYO8ÍT,  (hat-aly-os-ít) áth.  m.  hatályo-
sil-ott, htn.  —ni  v.  —óm.  Hatályossá  tesz;  véghez
viszi,  hogy  valamely  cselekvésnek  sikeres  hatása
legyen.
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HATÁLYTALAN,  (hat-ály-talan)  mn.  tt.  ha-
tálytalan-t,  tb.  —ok.  Hatály  nélkül  való,  minek ha-
tálya  nincs.  Hatálytalan  bettéd,  okoekodát.  Határozó-
kép  ám. hatály  nélkül.

HATÁLYTALANÍT,  (hat-ály-talan-ít)  áth.  m.
hatdlytalantí-ott,  htn.  —ni  v.  —ám.  Hatályától
mogfoszt

HATÁLYTALANUL, (hat-ály-ta-lan-ul) ih. Ha-
tály nélkül, sikeretlenül.  S*avai  hatálytalanul  hang-
tóitokéi.

HATAN,  (hat-an)  személyekre  vonatkozik,  a
megfelel  e kérdéare  : hányan t  s  ám.  hat egy tömeg-
ben ,  csoportban.  A  sorozat ez : magán  v.  egyedül,
ketten, hárman, négyen,  Öten,  hatan,  heten  stb.  Hatan
utóitok  el, » kötőtök  négyen  viiitatérlek,  ketten  meg-
haltak.

HATÁNGOL  v.  HATÁNKOL,  (had-án-gol)
önh.  m. hatángolt. L.  HADÁNKOZIK.

HATÁNKOZIK,  1.  HADÁNKOZIK.
HATÁR,  (1),  (hat-ár)  fn. tt  határ-t,  tb.  —öt,

hann. szr. —a.  Eredetileg  azon rónai,  mely  kijelöli,
meddig  hat  valaminek  ereje,  működése,  terjedelme.
Át  emberi éltnek  ét  életnek  határa  van.  Határt  itab-
ni.  Kimulatni  a halárt.  Különösen jl)  Képzelt  vagy
valódi  vonal,  mely  valamely  fekvő  birtokot,  térséget
körülvesz,  s  más  birtoktól,  térségtől  elválaszt.  Or-
ixág  határa.  Vármegye,  várói, falu  határa.  Határt
hútni, járni, viugálni.  Határon  túllépni.  Határt  jár-
ni,  1.  HATÁRJÁRÁS.  2)  Ezen  elválasztó  vonalat
itt-ott  kimutató  jel, pl.  fa,  halom, kerítés.  Határt
hányni, újítani,  igatitani.  Hármai  határ,  azaz három
külön  helynek  öszveütköző  szögén  hányt  három  ha-
tárdomb.  „Fehérvári  hármas  határ, magam  vagyok
benne  betyár."  Népd.  3)  Egész  földterület,  melyet
végvonalak  és jelek  vesznek  körül,  milyenek  egyes
városokhoz,  falukhoz,  pusztákhoz  tartozó  földek,  ré-
tek , legelők, erdők  stb.  öszvege.  Ai  égést  határban
ninct  szőlőhegy.  Debrectennek,  Stabadkának  igen  nagy
határa  van.  Át  egén  határt  bevadáttni.  Ceb'tz  leitek
én  a  nyáron, üt  a peiti  határon.  (Népd.). 4)  Átv.  ért.
korlát,  megszorítás. Határt  vetni  a  kietapongátoknak.
Mindennek  van határa.  A  törvények  határt  itabnak  a
korlátlan  szabadtágnak.  A  túl  terjedő  hatalmat  illő
határok  köté  szorítani.

Törökfii  hadd.  A  szláv  nyelvekben  is  :  határ,
chotár;  a  héberben  1tp?  ('atar),  ám.  ciuiit,  circum-
dedit.

HATÁR,  (2),  falu  Bihar és  puszta  Nyitra me-
gyében ; helyr.  Haíár-on,  —rá, —ról.

HATÁRÁROK,  (határ-árok)  ősz.  fn.  Árok, me-
lyet  elválasztó  vonalul húznak két  külön  tagú  birtok,
térség,  földterület  stb.  között.  A  ttölokerlek  körül
határárkot  hútni.

HATÁRATLAN,  (hat-ár-at-lan)  mn.  tt.  hatá-
ratlan-t,  tb.  —ok.  Egy  értelmű  a  határtalan  szóval,
azon  különbséggel,  hogy  emezt  átv.  értelemben  is
használják  : 1.  HATÁRTALAN.

AKAD.  HAOT  IZÓTÍB  H-  KOT.

HATÁRBARÁZDA,  (határ-barázda) ősz.  fn. 1.
MESGYE.

HATÁRBÉRCZ ,  (határ-bércz)  ősz.  fn.  Bérez,
hegység,  meiy  két  tartomány  vagy  ország  közt  a ha-
tárt jelöli,  alkotja.

HATÁRCSERMELY,  (határ-csermely)  ősz.  fn.
1. HATÁRPATAK.

HATÁRCSÖSZ,  (határ-csősz)  ősz.  fn.  Széles
ért.  csősz,  ki  mint a mezei rendőrséghez tartozó szolga
a  reá  bizott  határt  a  kártevők  ellen  őrzi.  Szorosb
ért.  ország  határain  őrködő  csősz,  azaz  fegyveres
felvigyázó.  HatáruöttUk  át  auttlriai  határvonalokon.

HATÁRDOMB,  (határ-domb) ősz.  fn.  Határje-
lül  szolgáló  domb. Határdombokat  hányni.  Egyik  ha-
tárdombtól  marikig  árkot  hútni.  Határdombon  üld  ju-
hászlegény.

HATÁRÉR,  (határ-ér)  ősz.  fn.  FolvA.  <<r.  m«ly
bizonyos  vidéknek  , földterületnek ,  fekvő  birtoknak,
pl.  falu,  város  telkeinek  határszélén  foly  el, s azt ki-
jelöli.

HATÁRERDÖ , (határ-erdő)  ősz.  fn.  Határszé-
len  létező, s  bizonyos  területnek  végét, szélét kimu-
tató  erdő.

HATÁRERÖSÉG,  (határ-erőség)  ősz.  fn.  Or-
szág  határszélén  fekvő,  s  annak  védelmére  szolgáló
vármU.

HATARERÖSÍTÉS,  (határ-erősítés)  ősz.  fn.
Ország  határszéleinek  védvárakkal,  s  más  erödítvé-
nyekkel,  s  hadi  szerek  által  biztosítása.

HATÁREZRED , (határ-ezred)  ősz.  fn.  Határ-
őrségi  ezred.

HATÁRFA, (határ-fa) ősz. fn.  Élőfa  vagy  földbe
állított  fagerenda,  mely  bizonyos  földterületnek  ha-
tárvonalát  mutatja.

HATÁRFALU,  (határ-falu)  ősz. fn.  Határszélen
fekvő,  vagyis  legszélsőbb  falu  valamely  tartomány,
kerület  vagy  megye  határában.

HATÁRGRÓF,  (határ-gróf)  ősz.  fn.  így  nevez-
tettek  hajdan  az  országok  határszélem  fekvő  grófsá-
gok  főnökei,  milyenek  az. István  okleveleiben  és  sz.
László  törvényeiben  is  eléfordulnak,  pl.  Németujvári
határgróf.  Máskép  :  örgróf,  s a régi  krónikairóknál
az  elrontott  markgraf,  marchio  szóból  :  morkoláb,
valamint  a  burggraf  porkoláb.  Mai napon  1) Némely
országokban  születési,  országnagyi  czím.  2) Némely
tartományok  fő urainak,  s  országlóinak  czíme, pl.
Morvaortzág  határgrófja,  brandenburgi  határgróf.

HATÁRGRÓFSÁG,  (határ-grófság)  ősz.  fn.  1)
Hajdan  így  neveztettek  bizonyos  kerületek,  vidékek
az  országok  határain,  melyeknek  várgrófjai  és  vár-
l.*tonái  a  szomszédok  betörései  ellen  őrizték  az or-
szágot  Máskép  : határőrség,  vagy  egyszerűen  öreég,
mely  név  maiglan  fenn  vagyon  Vasvármegye  egyik
járásában.  2)  Némely  országokban  születéssel  járó

t  országnagyi  méltóság.  3)  Némely  országok  nevezete,
pl.  Morvái  határgróftág.  (Marchionatus).
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HATÁRHALOM,  (határ-halom) ősz.  fa.  Határt'
jelelő, határul szolgáló,  mesterségesen  emelt  halom;
határdomb.

HATÁRHÁNYÁS,  (határ-hányás)  ősz.  fa.  1)
Cselekvés,  midőn  földből a határvonalon dombot vagy
dombokat  emelnek.  2)  Maga a  határhalom vagy  ha-
tárdomb.

HATÁRHÁZ,  (határ-ház)  ősz.  fa.  Határszélen
álló ház.  Különösen a  határőrök  tanyája.  Regente :
végház.

HATÁRHEOY,  (határ-hegy)  lásd:  HATAR-
BÉRCZ.

HATÁRHELY,  (határ-hely)  ősz.  fa.  Széles  ért.
város,  falu,  vár,  paszta stb.,  mely  a  tartomány vagy
kerület,  megye  stb.  szélén  fekszik.  Szorosb  ért  azon
térecske,  melyet  a  határdomb  elfoglal.  Határhelyet
hagyni.  Át  eredeti  határhelyet  kinyomozni.  A  határhe-
lyet  tíjeMn.

HATÁRIDŐ,  (határ-idő)  ősz.  fa.  Kijelölt bizo-
nyos  időhosszaság, melynek  folytában valamit tenni,
végrehajtani  kell;  vagy  bizonyos  időpont,  melyen
tál  valamit halasztani nem szabad,  nem lehet  Határ-
idSt  szabni tű  adósság  lefizetésére.  Határidőre  megpa-
rancsolni  valaminek  végrehajtátát.

HATÁRI OAZÍTÁS,  (határ-igazítás)  ősz.  fa.
Hatosági  eljárás,  mely által  a  meghamisított  határ-
jelek  helyett  a  valódiak  állíttatnak  vissza.

HATÁRJÁRÁS,  (határ-járás)  ősz.  fa.  1) Álta-
lán,  a  határnak  megkerülése;  határjelről  határjelre
menés.  2)  Különösen  a  határjeleknek  és vonalaknak
szükséges  ujftis  vagy  igazítás  végett  megtekintése,
a  szomszédok ,  vagy  közhatalommal ellátott  szemé-
lyek  által.  3)  Hajdan  jelenté  azon  közhatalommal
történt  ejjárást,  midőn  a  király  embere, és  káptalan
bizonysága valamely adományul  nyert  vagy  odaítélt
jószágnak ,  határait  az  illető  határszomszédok  jelen-
létében  sorról  sorra eljárta,  és  az adományost  vagy
nyertest,  amennyire  ellenmondás  nem  történt  vala,
a jószág  birtokába  igtatta,  az ellenmondókat pedig
tőrvénybe  idézte.

HATÁRJÁRÓ,  (határ-járó)  ősz.  fa.  Hites  sze-
mély, ki  az  úgynevezett  határjárást  végzi.  V.  ő. HA-
TÁRJÁRÁS.

HATÁRJEL,  (határ-jel) ősz.  fa.  A határvonalon
álló,  s  határt  ismertető  kitfinőbb jel, pl. domb, halom,
ágas, kő  stb.

HATÁRJELFA,  (határ-jel-fa) ősz.  fa.  Határje-
lül  szolgáló  élőfa,  vagy  főidbe ásott ágas  gerenda.

HATÁRJOG,  (határ-jog)  ősz.  fa.  Jog,  melynél
fogva  a  kétes  és  kérdésbe vett határszéleket  vizsgálat
alá  venni, és  kijelölni  lehet.

HATÁRKARÓ,  (határ-karó) ősz.  fa.  Határjelül
leásott  karó.

HATÁRKATONA,  (határ-katona)  ősz.  fn.  Or-
szág határán  őrségi  szolgálatot  tevő  katona,  milye-
nek  a bánsági, tót- és  horvátországi  határkatonák.

HATÁRKERITÉS, (hatar-kerités)  ősz.  fa.  Ke-
rítés, pl. sövény,  deszkapalánk,  karótat  stb.,  mely
bizonyos  fekvő  birtokot a  szomszédoktól  elválaszt.

HATÁRKŐ,  (határ-kő) ősz.  fa.  Koszai vagy kő-
szobor,  felirással  vagy  anélkül, mely a földbe leásva
a  határ  szélét  jelöli.

HATÁRKÖZ,  (határ-köz)  ősz.  fa.  Szélesebb
vagy  keskenyebb  tér,  két  szomszéd  határ  között
Máskép  :  mesgye  v.  megye.

HATÁRLAKOS,  (határ-lakos)  ősz.  fa.  Határ-
széli  városban,  faluban,  pasztán  stb.  lakó  személy.

HATÁRLEVÉL,  (határ-levél)  ősz.  fa.  1)  Vala-
mely  birtok  határaínak  kijelölését  magában  foglaló
iromány.  2)  Hstárujitás  vagy  igazítás  feletti  oklevél.
3) Szélesb ért  határ  ügyeit  érdeklő  akármiféle  iro-
mány.

HATÁRMERŐ, (határ-mérő) ősz.  fa.  Határmé-
réssel  foglalkodó mérnök.

HATÁRNAP,  (határ-nap) ősz.  fa.  Valamely  té-
tebe, végzendőre,  pl.  törvényszék  előtti  megjelenésre
kitűzött  nap.

HATÁRNOK,  (hat-ár-nok)  lásd  :  HATÁRKA-
TONA.

HATÁROL , (hat-ár-ol)  áth.  m.  határolt,  htn.
—ni.  Némelyek  által  ajánlott  újabb  képzésű  szó a
német  ,be8timmeu'  szónak kifejezésére,  bölcseleti  ér-
telemben.

HATÁROS, (hat-ár-os) mn. tt. hatdrot-t  v.  —ál,
tb.  —ak.  Minek  határa  egy  másikéval  érintkezik.
Egymátsal  határol  faluk,  várótok,  vármegyék.  Po-
zsonyvármegye  határos  Nyitra,  Komárom,  Győr,  Mo-
»on vármegyékkel.  Határát  szomszéd.  Átv.  ért  mi va-
lamihez  közelít, hasonlít  Dühhel  határát  harag. Éten
beszéd  bolondttláteal  határos. Ördöggel  határos.  (Km.).

HATÁROSZLOP, (határ-oszlop) ősz.  fa.  Határ-
jelül  állított  vagy  leásott  oszlop.  A  versenytéren  a
nyerpontot  megelőzőleg  bizonyos  távolságra  felállí-
tott  oszlop, s azon  ló, mely  ezen  oszlopot  sem halada
meg  akkor,  midőn  az első  ló a  nyerponthoz  ért,  el-
maradtnak  tekintetik, és  ismételt versenynél  nem en-
gedtetik  futnia,

HATÁROZ,  (hat-ár-oz)  áth.  m.  haidrot-tam,
—tál,  —ott  v. hatánott;  htn.  —ni.  1) Tulajd.  ért.
határt  von, s  kitűzi  a  határjeleket,  pl. határdombo-
kat  hány, határköveket,  oszlopokat állít  2)  Átv. a)
valamit  megfontolás  után  megállapít, valamire  eltö-
kéli  magát  Azt  határoztam,  hogy  minél  előbb  éhük
indulok.  Katonai  életre  v. papságra  határozni  magát.
Hát  te  mire  határoztad magad t  b)  Valamely  gyű-
lésben  végzést  hoz.  A  vármegye  hatalomkart  határo-
zott  az  ellenszegülőkre.  Sokáig  tanácskoztak,  s  mit  sem
határoztak,  c) Valaminek hatáskörét  kijelöli.  Megha-
tározni  az  ügyvivő  hatalmát,  d) Korlátol,  megszorít
Meg  vagyok  én  határozva, mint a  csikó  kantározva.
(Népd.).  e)  Észtani  ért  vakmit  ismertető  jeleinél
fogva  minden  egyéb  tárgyaktól  megkülönböztet,  pl.
,Az  ember eszes állat'  ,A  kör  oly magába  visszatérő
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görbe  vonal,  melynek  minden  pontjai  egyenlő  távol-
ságra  esnek  a  középponttól.'  f)  A  törvényszék,  bíró-
ság, valamely  peres  ügy  vagy  folyamodás  iránt  dön-
töleg  intézkedik;  v.  ö.  HATÁROZAT.

HATÁROZÁS,  (hat-ir-oz-is)  fn.  tt.  határotás-t,
tb.  —ok.  Használják  rövidebben  is  :  határtás.  1)
Cselekvés , mely  által  a  határvonalakat  bizonyos je-
lekkel  kirakják.  2)  Az  akaratnak  valamire  szánása,
tökélése.  3)  Végzés.  Vitaiatok  után  várni  a  határo-
zást.  4)  Hatáskörnek  kijelölése.  5)  Korlátozás, meg-
szorítás.  6)  Valamely  tárgynak  ismertető' jelek  által
minden  egyebektől  megkülönböztetése. (Definitio).  7)
Törvénykezési  ügyben  döntő  intézkedés.  V.  ö.  HA-
TÁROZ,  HATÁROZAT.

HATÁROZAT,  (hat-ár-oz-at)  fn.  tt.  határozal-
ot, harm.  szr.  —a.  Rövidebben : határzat.  1) Eltö-
kélett  szándék.  Határozatomnál  maradok.  ErS»  hatá-
rozatom  ,  hogy  stb.  2)  Köz  tanácskozási  többségnek
kimondott  véleménye  vagy  akarata.  Át  elnök kimon-
dotta  a  határozatot.  JegytökSnyvbe  tenni  a  határoza-
tot.  Különösebben  3)  A  bitónak  vagy  törvényszék-
nek  valamely  peres  ügyben  kimondott  döntó'leges
intézkedése,  s  kétféle,  a)  ítélet  fontosabb  ügyekben,
midőn  mindkét fél  vitatkozása  után  a  keresetlevelén
kívüli  bizonyíték  alapján  döntetik  el  a  kérdés;  vagy
csak  b) végzés  kevésbé  fontos  esetekben ,  vagy  midőn
egyik  fél  kértére  hozatik  határozat.

HATÁROZATLAN,  (hat-ár-oz-atlan)  mn.  tt.
határozaüan-t,  tb.  —ok.  1)  Mi bizonyos jelek  által
nincsen  megkülönböztetve,  miről  nem  tudni,  mily
nemhez , osztályhoz  tartozik.  Határozatlan  régi  pén-
zek,  szerszámok, fegyverek,  melyeknek  időkorát,  hazá-
ját  stb.  nem  tudjuk.  2)  El  nem tökélett,  ide-oda  in-
gadozó,  bizonytalan.  Határozatlan  akarat.  Határo-
zatlan  beszéd.  Még  határozatlan  vagyok,  mi  tevS  le-
gyek.  3)  Mondják  az  igéknek  azon  módjáról,  mely
személy  és  szám  által  megkülönböztetve uincs,  pl.
szeretni,  olvasni.  Egyébiránt  a  magyar  nyelvben ezen
mód  H némi  határozást  kap  személyragok  által,  pl.
szeretnem,  szeretned,  szeretnie,  szeretnünk,  szeretnetek,
szeretniek.  Ennél  fogva  a  határozatlan  ige  helyeseb-
ben  az, mely  mindenféle  személyre  és  számra  alkal-
mazható,  de egy  más határozott  ige  által  kijelölt  cse-
lekvést,  szenvedést  vagy  állapotot  jelent  pl.  Látom
a  napot  kelni.  Péternek  kedve  van  velem utazni.  Más-
kép  és  szokottabban  :  határtalan.  4)  Határozatlan
igeragozás, másképen  : alanyi  igeragozás.  V. ö. IGE-
RAGOZÁS.  Határozókép  ám.  határozatlanul.

HATÁROZATLANSÁG,  (hat-ár-oz-atlan-ság)
fő.  tt. határotaílanság-oí  ; harm. szr. —a. 1) Valamely
tárgynak  állapota,  midőn  bizonyos jelek által  nincsen
más  nem- vagy  osztálybeli  tárgyaktól  megkülönböz-
tetve.  2)  Lelki  állapot,  midőn  valaki  nincs  eltökélve,
midőn  ide-oda  ingadoz,  véleményében  haboz.  V.  ö.
HATÁROZATLAN.

HATÁROZATLANUL,  (hat-ár-oz-atlan-ul)  ih.
1) A  nélkül,  hogy  meg  volna  határozva,  vagyis  bi-

zonyos  nembe,  osztályba  sorozva.  2)  El  nem tökélve,
ingadozva,  habozva,  bizonytalanul.

HATÁROZHATATLAN, (hat-ár-oz-hat-[at-]lan)
mn.  tt  határa*hatatlan-t,  tb.  —ok.  Amit  meghatá-
rozni , vagyis  bizonyos jelek  által  valamely  nemhez,
osztályhoz  sorozni  nem  lehet.  Meghatározhatatlan
régi  péntek,  elkopott fegyverek,  edénytöredékek.  Hatá-
rozóilag  ám.  határozhatatlanul,  meg  nem határozha-
tólag.

HATÁROZHATLAN, 1. HATÁROZHATAT-
LAN.

HATÁROZÓ,  (1),  (hat-ár-oz-ó)  mn. tt  határo-
zó-t.  1) Határvonalak  húzásával  vagy  határjelek  csi-
nálásával  foglalkodó.  Határozó  mérnökök,  napszámo-
sok.  2)  Végzést  hozó,  valamit  rendelő,  ítélet  végre-
hajtását  , csődöt,  bírói  tárt, perbeidézést,  befogatott
határozó  gyűlés.  8)  Eldöntő,  véget vető. Határozó  íté-
let.  Határozó  ütközet.  4)  Szánó,  tökélő.  Magát  ellen-
állásra  határozó párt.

HATÁROZÓ,  (2),  (hat-ár-oa-ó)  fn.  1)  Személy,
ki  határvonalakat  húz, vagy  határjeleket  csinál.  A
határozók  felújították  a  határdombokat,  árkokat  stb.
2)  Nyelvtani  ért.  oly  része a  beszédnek,  mely  a  név-
nek  vagy  igének  különféle  hely-,  idő-,  szám-  és mód-
beli  körülményeit,  viszonyait  közelebbről  jelöli. In-
nen  a  határozók  kétfélek :  névhatározók  és  igehatáro-
zók.  A névhatározók szorosabb ért  névutóknak  nevez-
tetnek ,  minthogy  rendesen  a  nevek  után  állanak,
milyenek  :  alatt, fölül,  kívül,  belül,  megélt, fölött  stb.
V.  ö. NÉVUTÓ.  Értelmekre  nézve  a  határozók  álta-
lán  1)  Helyjelentök,  és  ezek  háromfélék, a)  helyben-
lételt,  állapodást  jelentők  e  kérdésre  :  holt  u.  m.
alant,  alatt,  alul;  amott,  amottan ;  benn ,  belül,  bent ;
elül;  emitt,  emitlen ;  imitt,  imitlen ; itt, itten ;  fölül,
fenn,  fönn,  fönt;  hátúi;  honn, kül,  künn, kunt,  közel,
kívül;  lenn,  lent;  másutt,  máshol;  mindenütt, minden-
hol ; ott, ottan ;  sehol,  sehonn ;  széllel,  sterte,  szerte-
szét,  szanaszét;  szélül,  túl;  b)  helybe- vagy helyremoz-
dulást  jelentők  e kérdésekre  :  hová t  merre t  miféle  f
u.  m.  alá, aláfelé;  amoda,  amarra,  arra;  be,  balra,
balnak,  befelé,  esáléra ;  előre, emide,  emerre,  erre,  elS-
felé,  elé;  f el, föl,  felfelé,  fölfelé;  hátra,  hátrafelé;
kottád,  hajszára,  hajszafelé;  ide,  imide,  imerre;  jobb-
ra, jobbfelé;  ki, kifelé;  le,  lefelé;  máshová, másfelé  ;
messzire,  mindenhová, mindenüvé;  oda,  sehová,  tova;
tllled  ,  füledre  ;  vissza,  visszafelé.  Dunán  túl, kivált
Vasvármegyében  így  is  beszélnek  :  bének,  kinek, fő-
nek  (fölnek),  l<nek,  alánok  ment; befelé,  kifelé,  föl-
felé,  lefelé,  aláfelé  helyett;  c) helyből  mozdulást  je-
lentők  e  kérdésre  :  honnan f  n.  m.  alól,  alulról;
amonnan, amonnat,  amonnét;  belől,  belülről;  balról,
csaliról;  eminnen,  eminnet,  eminnét;  elül,  elülrSl;  fe-
löl, felülről;  hatói,  hátulról;  hajszáról;  innen,  innét,
innét; jobbról, jobbfelöl;  kivSl,  kívülről,  kttlrSl;  mett-
stünnen , messziről;  mindenünnen,  mindünnen ;  más-
honnan, másunnan ;  onnan, onnat, onnét;  ndSl,  távol,
távúiról.
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2)  Idojelentok,  a)  e  kérdésre  :  mikor f  n.  m.
akkor, akkoriban,  annakutána,  ottan,  azonnal;  eleve,
előbb,  elemié,  elejénte,  eleinten,  elejénten  ;  etentúl,  etu-
tdn,  enneluttána;  délest,  déltttkor,  délestével;  éjtsta-
ka,  éjjel  i  éjfélkor  ;  értve,  étivel,  etttel,  estkor ;  hamar,
hamarjában,  hámorán;  hirtelen,  hirtelenében,  hevenyé-
ben ,  hevenyte,  hevenytében ;  hajdan,  hajdanía,  hajda-
nában,  hajdanán;  hébehóban,  hébekorban;  holnap,
holnapután;  ifjanta;  idén,  idénte ; jSvőben,  jSvőre,  ja-
vendSben, jövendőre,  jüvöleg  ;  korán,  keton,  későnko-
rán ;  ma, most,  mottón,  mostanában ;  mindjárt,  mele-
gében ;  minapában,  múltkor,  múltkoriban ;  mindenha,
mindenkor ;  majd,  majdan;  mindennap, mátnap,  har-
madnap  ;  nappal,  naponta ;  nem tokára, nyaranta ;
űrökön  f  rögtön,  régen,  régente,  régentén;  regvei, reg-
gel ;  toka,  sohanapján,  tohatem,  tokára;  tegnap,  teg-
napelőtt  ;  tavai,  tüstént,  valaha,  valahára, valamikor
stb.  b)  e  kérdésre  :  meddig  t  u.  m.  ettig,  napestig,
délig,  éjfélig,  mindig,  őrükké,  Srtfkre,  reggelig,  to-
káig  stb.

3)  Stámjelentők,  a  következő  kérdésekre  :  há-
nyan t  ketten,  hárman,  titen,  htutan,  teáson,  éteren
stb.  a mennyiben  esek  nem inkább  többes  jelentésű-
éknek  vétetnek;  továbbá  hányszor  t  egyster,  kelttet;
titster,  húttitor,  státstor,  etertter  stb.  kányánként  t
egyenként,  kettőnként,  titenként,  státanként,  éterenként
stb.  kányával  t  keltejével,  hármával,  tűével,  státával,
éterével  stb.  hányadával  t  harmadával, negyedével,  íi-
tedével,  státadáoal  stb.  kányadán t  harmadán, tite-
den,  nátodán  stb.  hányadttor  t  elöttör,  mátodttor,
titedster,  ttátadttor  stb.  hányadnorra  f  előttSrre,  ti-
tedtterre,  ttátadstorra  stb.  hányfélén  f  egyfélén,  két-
félén  ,  Ötfélén,  ttátfélén  stb.  hánynorotan t  egyttere-
ten,  tdttereten,  ttátstorosan,  etersteresen  stb.  hány-
ssorra t  egytterre,  kéttterre,  Misterre  stb. hányasán t
egyesen,  kettősen,  titeten,  ttátatan  stb.  hányasával  t
egyesével,  kettesével,  ütésével,  itatásával  stb. hány ré-
tüent  egyrétüen,  kétrétüen,  titrétUen,  ttátrétilen  stb.
hánytterUen  f  egysterüen,  titstertten,  ttátsterVen  stb.
hányttorrat  egytterre,  íitsterre,  státttarra,  eterster-
re  stb.,  hányképen,  egyképen,  kétképen,  titképen  stb.
hányféleképen  t  egyféleképen,  títféleképen,  státféleké-
pen  stb.

4)  Módjelentök,  melyek  e kérdésekre  : hogyan t
miként  t  minődön t  felelnek  meg, pl.  lattan,  napó-
rán,  ttépen,  rútul;  Így,  úgy,  amúgy,  sehogy,  máskép,
másképen  stb.

6)  Kérdők,  különösen  a)  helykérdők: holt hon-
nan t  v. honnétt  kovát  merre?  meddig?  b)  idökérdök:
mikor t  mikoron t  mikorra f  c)  scámkérdők  :  hány t
hányttor t  stb.  d)  módkérdők  : hogy  t  hogyan  t  mi-
ként t  miképen  t  stb.

6)  Mltíók  :  igen,  bitony,  bitonyotan,  büonynyal,
igatán,  valóban,  igenit  stb.

7)  Tagadók  : nem, sem.

8)  Tiltok  : ne, se.

9)  Kétkedők  :  alig,  aligha.

10)  Gyűjtök  :  együtt,  egyetemben,  egyttersmM,
Hitvesen,  mindeneitől  stb.

A  határozók  képző ragait, valamint  ai  egyes
határosokat  1. saját  rovataik  alatt.

HATÁROZÓDIK,  (hat-ár-oz-ód-ik)  belaz.  m.
határotod-tam,  —tál,  —ott.  Élhetünk  ezen  igével,
midőn üt  akarjuk  jelenteni, hogy  a  kérdésben, vi-
tában  levő  tárgy  bizonyos  megállapodásra  vergődik
vagy  jnt,  és  pedig  inkább  véleménysnrlódás  és  vi-
szonyos  fontolgatás,  mint valamely  külső  okok  befo-
lyása  által.  Még nem tudni,  mire határolódik a  vitaí-
kotás.

HATÁROZOTT,  (hat-ár-oz-ott)  mn. tt  határo-
tott-at.  1)  Bizonyos jelek  által  minden más  tárgyak-
tól  megkülönböztetett;  bizonyos  nemfi,  osztálybeli.
Haíárotolt  jellemü  ember.  Határotott  stámok.  2)  Va-
lamire  eltökélt,  elszánt  Határotott  akarat. 3)  Kisza-
bott  , bizonyos  körülményhez  kötött.  Határotott  na-
pon  megjelenni.  Határotott  helyen  Sttvegyülni.  4)  Kor-
látolt, megszorított. Határotott  est,  emberi  tehetséget.
5)  Határozott  igeragozás, ám.  tárgyi  igeragotát.  V.
ö.  IGERAGOZÁS.

HATÁROZOTTAN,  (hat-ár-oz-ott-an)  ih.  Csfi-
rés- csavarás  nélkül, egyenesen, megfontolás  ntáni  el-
tökéléssel.  Batárotottan  megtagadni  valamit.  Határo-
tottan  kimondani véleményét  .Stabatotan.  Korlátoltan.

HATÁROZOTTSÁG,  (hat'ár-oz-ott-sag)  fa.  tt.
határotottság-ot,  harm.  szr. —a. Általán  talajdonsag,
melynél  fogva  valami határozott  állapota.  KfilSnösen
1)  Elszántság,  eltökéltség.  2)  Szabatosság.  ElSadáii,
bettédbeli  határotottság.  3)  Korlátoltság.  4)  Teljes
bizonyosság, mennyiben  valamit  kétkedés  nélkül ál-
lítunk.

HATÁROZVÁNY,  (hat-ár-oz-vány)  fa.  tt  ha-
tárotvány-t,  tb.  —öt. harm. szr.  —a v.  —ja.  Vala-
mely  tárgynak  bizonyos  ismertető, s  megkfilönböz-
tetö  jegyek  által  leírása. Éníani  határotoány,  mely
szorosan  a  tárgynak  legközelebbi  nemét v. különböz-
tető  bélyegét  írja  le,  p.  o. át  ember  estes állat.  Stó-
noki  határotvány,  mely  a  tárgyat  bővebben  körülírva
különbözteti  meg.  (Definitío).

HATÁRŐR,  (határ-őr) ősz.  fn.  Határszéli  kato-
na.  Szélesb  ért. minden őr, ki  valamely  tartomány,
kerület, helység stb.  határain  őrködik.

HATÁRŐRSÉG, (határ-őrség)  ősi.  fn.  1)  Or-
szág  határain  őrködő  katonaság.  2)  Azon  határvi-
dék,  melyen  őrkatonaság  lakik. Bániági, ttlavon,  kor-
vátorstági  határőrség.

HATÁRŐRSÉGI, (határ-őrségi) ősz. mn. Határ-
őrséget  illető,  onnan  való, oda tartozó, arra  vonat-
kozó.  Határőrségi  kormány. Határőrségi  katonák,  la-
kosok.

HATÁRŐRVIDÉK,  (határ-őr-vidék)  őse.  fn.
Azon  tájék  vagy  földterület,  melyen  a  határőrség,
vagyis  határszéli  katonaság  lakik.  Bánsági,  Stlavon,
vátorstági  határőrvidék.

HATÁRŐRZŐ,  (határ-őrző)  1. HATÁROS.
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HATÁEPATAK,  (határ-patak) ősz.  fh.  Határt
jelelő,  vagyis  valamely  tartomány,  vidék, helység
határit  mis  határoktól  elválasztó patak.

HATÁRPÉR,  (határ-per)  ősz.  fh.  1)  Szomszé-
dok  visszálkodása  a  határ  fölött  vagy  miatt.  2) Szo-
rosb ért. illető  bíróság  előtt  folyó  per  határra  vonat-
kozó  bárminemű  ügyben,  különösen  pedig  a  határ-
vonalak  és jelek  miatt

HATÁRPONT,  (határ-pont)  ősz.  fn.  Végső
pontja  valamely  határnak.

HATÁRSZABÁS,  (határ-szabás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés , mely  által  a  külön  földbirtokok  közti határ-
vonalak  huzatnak  és  szokott  határjelekkel  megálla-
píttatnak.  Átv. ért  korlátozás,  vagyis  a  működésnek
bizonyos  határok  közé  szorítása, melyeken  túl  menni
nem  szabad,  nem  lehet.

HATÁRSZABÓ,  (határ-szabó)  ősz.  mn.  1) Ha-
tárvonalakat  húzó  és  határjeleket  állító.  Hal ár szabó
mérnökök.  2) Átv. ért. a  működésnek,  joggyakorlat-
nak  bizonyos  korlátokat,  megszorító  szabályokat
rendelő.  Határstabó  ültetvények,  rendeletek.

HATÁRSZARVAS  ,  (határ-szarvas)  ősz.  fn.  A
vadászok  nyelvén  olyan  szarvas,  mely rendes  erdő-
tanyájáról  a  szomszéd  erdő  határába  el-elrándúl.
(Wechselhirsch). V.  ö. HATÁRVAD.

HATÁRSZÉL,  (határ-szél)  ősz.  fn.  1)  Vala-
mely  földbirtok  vagy  tartomány,  vidék,  helység  ha-
tárait  környező képzelet!  vonal.  2)  Ezen  vonal men-
tében  futó  vidék.  Határszélen  fekvő  városok,  várak,

faluk  stb. Határszélen  hányt  dombok.

HATÁRSZÉLI,  (határ-széli)  ősz.  mn.  Határ-
szélről  való , oda tartozó,  azt  illető,  arra  vonatkozó.
fíatárttéli  lakosok.

HATÁRTALAN,  (hat-ár-talan)  mn.  tt  határ-
talan-t,tb.  —ok.  Minek  határa  nincsen.  Különösen
1)  Külső  telek  nélküli.  Határtalan  helység,  melynek
sem  szántóföldei,  sem  legelőji  nincsenek.  2)  Minek
kijelölt  határvonalai  nincsenek.  3)  Igen  messze ter-
jedő, végetlcn.  Nagyító  kifejezés.  Határtalan  birtoka
földetúr.  Határtalan  erdőség,  árvíz.  4)  Korlátozatlan.
Határtalan  uralkodó.  Határtalan  hatalommal  felru-
házott  parancsnok.  5)  Nyelvtani ért.  határtalan mód,
mely  mindenféle  személyre  és  számra  alkalmazható
cselekvést,  szenvedést  vagy  állapotot  jelent, pl.  írni,
olvasni.  Határozókép ám.  határtalanul, határ  nélkül.

HATÁRTALANSÁG ,  (hat-ár-talan-ság)  fn.  tt.
határtalanság-ot,  harm.  szr.  —a.  1) Vég  nélküliség,
szertelen  nagyság.  Tengerek  határtalansága.  2)  Kor-
láttalanság,  megszorítás  nélküli  állapot. Zsarnoki  ha-
talom  határtalantága.

HATÁRTALANUL,  (hat-ár-talan-ul)  ih. 1) Vég
nélkül,  szertelenül.  Határtalanul  elterjedő  amitek.  2)
Korlátozás,  megszorítás  nélkül.  Határtalanul  ural-
kodni.

HATÁRTÉTEL,  (határ-tétel)  L  HATÁRSZA-
BÁS.

HATÁRUJÍTÁS,  (határ-újítás)  ősz.  fn.  Az  Ösz-
veomlott,  ledőlt  stb.  határjelek  helyrehozása,  kijaví-
tása  stb.

HATÁRÚT,  (határ-út)  ősz.  fn.  Határszélen  hú-
zódó  vagy  határul  szolgáló  út.

HATÁRVAD,  (határ-vad)  ősz.  fn. Vadásznyel-
ven  oly  vad,  mely  szomszéd határba  megy  által,  s
melyet,  mint  kártevőt  le  szoktak  lőni.

HATÁRVADÁSZ,  (határ-vadász)  ősz.  fn.  Va-
dász,  ki  a  határába  becsapó  idegen  vadakat  ellődözi.

HATÁRVÁLÁS,  (határ-válás)  ősz.  fn.  A  szom-
széd  határoknak  egymástól  elszakadása  vagy  azon
hely  és  vonal,  mely  két  vagy  több  határt  egymástól
ciszakaszt.

HATÁRVÁM,  (határ-vám)  ősz.  fn.  1) Vám,
melyet  szállítási  bér  fejében  kell  fizetni  oly  tartomá-
nyok  határain,  melyek  között szabad kereskedés nem
létezik.  Máskép  :  védvám.  2) Bér, melyet  valamely
helység  vagy  város  legelőjén  áthajtott  gőbölycsor-
dáktól  , juhnyájaktól  stb.  fizetnek  az  illető  kereske-
dők, pl. Érsek új várban  határvároot fizetnek a Szempcz-
re  hajtott gőbölyöktöl.  Ez  közönségesebben  :  határ-
pénz.

HATÁRVÁR,  (határ-vár)  ősz.  fn.  Valamely  or-
szág  határszélére  vagy  vidékére  épített,  B  annak  vé-
delmére  szolgáló  vár; végvár.

HATÁRVÁROS  , (határ-város)  ősz.  fn.  Ország
határszélén  fekvő  város.  Pozsony,  Sopron,  Újvidék,
Magyarország  határvárosai.

HATÁRVÉD,  (hatAr-véd)  ősz.  fn.  1)  Általán,  a
határok  csonkítása,  szomszédok  kártevései,  beroha-
násai  ellen  intézett  ótalom.  2)  Orsereg  vagy  katona-
ság ,  melynek  különös  rendeltetésű  a  határokat  ótal-
mazni.

HATÁRVERSENGÉS,  (határ-versengés);  lásd:
HATÁRVILLONGÁS.

IIATÁRVETÉS, (határ-vetés)  ősz. fn.  1)  Határ-
pontok  és  határvonalak  kijelölése,  pl.  árkok  húzása,
vagy  barázdolás  által.  2)  Átv. ért.  működést,  sza-
badságot  megszorító  korlátok  kimutatása.

HATÁRVIDÉK,  (határ-vidék)  ősz.  fn.  Ország
vagy  tartomány  határszéleihez  közel  fekvő  vidék,
földterület.  Különösen  így  neveztetnek  a  Magyaror-
szághoz,  és  kapcsolt  tartományokhoz, nem különben
Erdélyhez  tartozó  katonavidékek.  V.  ö. KATONA-
VIDÉK.

HATÁRVILLONGÁS,  (határ-villongás)  ősz.  fn.
Szomszédok  közti  perlekedés,  visszálkodás  a  határ-
vonalak,  határjelek,  s  határra  vonatkozó  hasonló
ügyek  miatt.

HATÁRVÍZ,  (határ-víz) ősz. fn.  Általán  határul
szolgáló  vagy  határszélen  folyó  vagy  terjedő  víz,  pl.
patak,  ér, tó, tenger.

HATÁRVIZSGÁLÁS,  (határ-vizsgálás)  ősz.  fn.
Általán  mindenféle  vizsgálás, nyomozódás,  mely  a
határ  területére  vagy  határszélekre,  határvonalakra,
határjelekre  vonatkozik.
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HATÁRVONAL,  (határ-vonal)  őse.  fn.  Egyik
határjeltöt  másikig  futó,  e egy  birtokot  másiktól el-
választó  vonal.  Egyénét,  görbülő,  kígyódzó  határvonal.

HATÁRVONÁS,  (határ-vonás)  ősz.  fa.  Cselek-
vés,  midőn  a  szomszédos  földterületek,  illetőleg  fekvő
birtokok  elválasztó  széleit  kijelölik.

HATÁRVONÓ,  (határ-vonó)  ősz.  fa.  Személy,
ki  a  fekvő  birtokok  között  elválasztó  vonalat  húz.
Mint  melléknév  mondják  azon eszközről,  mely  által
a  határozás  történik.  Határvonó  kötél,  lánct.

HATÁRZÁS, 1. HATÁROZÁS.

HATÁRZAT, 1. HATÁROZAT.

HATÁRZATLAN, 1. HATÁROZATLAN.

HATÁRZÓ, 1. HATÁROZÓ.

HATÁS,  (hat-ás) fa. tt  hatás-t,  tb.  —ok,  harm.
szr. —a.  Erő működése,  mely  által  bizonyos  sikert,
eredményt  idéz  elé;  foganatos  befolyás  valamibe;
benyomás.  Hatással  seölani, munkálkodni. Hatét  nél-
kül  elhangtott  bestéd.  Stinpadi  hatás.  Hatást  estk»-
tVlni,  okotni,  keresni,  hajháttni.  Hatásra  számítani.
Éten  dolog  nagy  hatással  van  reám.  Ellenhatás,  vist-
stahatás.

HÁTAS,  (ho-at-as)  mn. tt  hátas-t  v.  —át,  tb.
—ói. V.  ő. HAT.  1) Nagy, széles,  magas háttal bíró,
(mint: vállas,  fejes,  melles,  czombos stb.)  2) Támasz-
tékos, melynek  hátat  lehet  vetni.  Hátat  tzék,  kocsi-
Illés,  nyugágy.  3)  Mondjuk  térségről,  földterületről,
melynek  némely részei  emeltebbek.  Hátat  föld,  telek.
Hátas  stantófold,  melyet  úgy  szántanak,  hogy  közé-
pett  domború legyen.  4)  Mondjuk emberről, ki  hátán
hordoz  valamit, különösen  árakat  Hátai  tsidó,  hátas
tót,  ki  saját  hátán  czepeli  árait,  ő)  Nyerges.  Hátai
ló.  Négy  koesis,  és  egy  hátas lovat  tart.  6)  Mit háton
szoktak  viselni,  hordozni.  Hátas  taristnya.  Hátas
kosár.  Ezeket öszvetett  szók  gyanánt  is  szoktak  írni.

HATÁSDÚS,  (hatás-dús);  lásd  :  HATÁS-
TELJES.

HÁTASKOSÁR,  (hátas-kosár)  ősz.  fa.  Kosár,
melyet  háton  szoktak  hordani  Hátatkoiárban  vinni
a piaetra  kenyeret, gyttmölctöt  stb.

HATÁSKÖR,  (hatás-kör)  ősz.  fa.  Átv. ért  azon
tárgyak  Süvege vagy  terjedelme,  melyekre  bizonyos
személynek  működő  ereje  befoly  vagy  befolyhat.
Minden  embernek  van  saját  hatásköre.  Egyháti,  világi
főnökök  hatásköre.  TistiviselSk  hatásköre.  Más  által
UstaboU  vagy  magunk  által  válasttoU  halaikor.  E*
hatáskörömön  KvM  esik. Hatáskörét  küerjestteni.  Más-
nak  hatáskörét  stOkebbre  stortiani.

HÁTA8LÓ,  (hátas-ló) ősz.  fa.  Általán  ló, mely
terhet  vagy  embert  hord a  hátán.  Különösen  nyer-
ges , nyereg alá való  paripa.  HátatlovaJtat  és kocsis-
lovakat  tartani.

HATÁSOS,  (hat-ás-os) mn. tt  hatáioi-t v. —át,
tb.  —ok.  Minek  hatása  van, azaz  sikert, foganatot
eszközlő; eredményes; benyomásos. Hatáiot  paranei,
kötbenjárás.  Hatásos  bestéd,  sóndarab. V. 8. HATÁS.
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HATÁSOSAN,  (hat-ás-os-an)  ih.  Hatálylyal,
hatásos  módon.

HÁTASSZÉK,  (hátas-szék) őse. fa. Szék,  mely-
nek  hátul  támasza  van, támaszszék, timlisszék.

HATÁSTALAN,  (hat-ás-talan) mn. tt  hatásta-
lan-t,  tb.  —ok. Minek hatása  nincsen; siker,  foganat
nélkül  működő;  eredménytelen;  benyomást nem oko-
zó.  Hatástalan  stótat.  Hatástalan  fenyegetSdtés.  Ha-
tározóilag ám. hatás nélkül, hatástalanul.

HATÁSTALANÍT,  (hat-as-talan-ít) 4th. m.  ha-
táitalantí-ott,  htn.  —ni  v.  —óm.  Hatástalanná tesz,
hatásától  megfoszt

HATÁSTALANSÁG,  (hat-ás-talan-ság)  fa.  tt
hatáttalantág-ot,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  1) Vala-
minek  hiányos  mivolta, melynél  fogva  hatása,  vagyis
sikere,  foganata,  eredménye  nincsen.  2)  Hatás  nél-
küli  állapot, létezés. V.  ö.  HATÁS.

HATÁSTALANUL,  (bat-ás-talan-ul)  ih.  Hatás
nélkül.

HATÁSTALANUL,  (hat-ás-talan-úl)  önh.  m.
hatáttalanW.  Hatástalanná  lesz  v. válik.

HÁTASTARISZNYA,  (hátas- tarisznya) ősz.  fa.
Nyakba  vetett, s  háton  lógó  tarisznya,  különbözte-
tésül  a  félvallra  vetett, s  oldalon  lógó  tarisznyától.

HATÁSTELJES, (hatás-tejjee)  ősz. mn. Minek
igen nagy  hatása  van.

—HATATLAN,  (hat-atlan) ősz.  képző  hat  igé-
ből  és  atían  képzőből, s  ám.  a  lehetőnek  tagadója,
tagadása.  Ssámlálhatatlan,  amit  megszámlálni  nem
lehet;  láthatatlan,  amit látni nem lehet;  csalhatatlan,
ami  nem csalhat  vagy  aki  nem csalatkozhatík.  Pel-
hangu szóknál  :  -hetetlen,  élhetetlen,  aki  elérni  magá-
tól  nem tud;  képtelhetetlen,  amit képzelni  sem  lehet-
séges ;  megmérhetetlen,  amit  megmérni  képesek nem
vagyunk.  Névszóhoz is járni  ebben  : véghetetíen,  ami-
nek  vége  nem lehet  Az  öt  ét  kihagyásával, mint ál-
talán  az  atlan,  ellen  képző,  meg  is rövidülhet:  stám-
lálhatlan,  esalhatlan, képtelhetlen,  megmérheílen  stb.
V.  ő. —LAN, —LEN képző.

HATATLAN,  (hát-at-lan)  mn. tt  hatatlan-^
tb.  —ok.  1) Nem nyereg alá  való.  Hatatlan  ló. Nem
igen  van  divatban.  2)  Aminek  hátféle  **fflT*M^*
nincsen. Hálátlan  sték.

HÁTBÖR,  (hát-bőr)  ősz.  fa.  1) A  háton  levő
vagy  ilyenből  készített  bőr a  vargáknál, pl.  csizmá-
nak,  lóhámnak  stb.  2)  A  bunda vagy más  prémes öl-
töny  galléráról  hátul  lecsüngő  szőrös  bőr, bandagal-
lér,  mentegallér.

HÁTCZÍMER,  (hát-czfaner)  ősz.  fa.  A  vágó-
marha  hátából  kihasított  darab, koncz.  Szokottab-
ban  : hátstél  v. hátstin.

HÁTDARAB,  (hát-darab) 1. HÁTCZÍMER.
HATÉKONY,  (hat-ék-ony) mn. tt. hatékony-t  v.

—át, tb.  —ok.  Aminek  hatása, jó  sikere  van.  L>.
HATHATÓS.

HATÉKONYSÁG, (hat-ék-ony-sag)  1. HATHA-
TÓSÁG.
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HÁTÉR,  (hát-ér)  5a».  fa.  A  derék  hátsó  felén
végig nyúló ér.

HÁTFÁJDALOM,  (hat-fajdalom)  Sas.  fa.  Fáj-
dalom, mélyet  hátunkban, különösén  a  hátgerincsbén
érsttnk.

HÁTFÁS, (hit-fis)  öss.  fa.  Erdőháton lakó pa-
raszt, ki  a vidéki piaciokra  fát  hord be.

HÁTFÉL,  (hát-fél)  öss.  fa.  1) A  testnek  fonák,
vagyis fordított  oldala, hatolja.  2)  Bizonyos  térnék
vagy képnek  távolabb  eső réssé.

HATFÉLE,  (hat-felé)  öez.  ih.  Hat  különböző
irányban  vagy  réssekre osztva.  Hatfelé  ottló  tereg.
Hatféle  metneni  a  kenyeret.

HATFÉLE,  (hat-félé)  öss.  mn.  Hat,  egymástól
különböző  nemből,  fajból,  rendből  való.  Hatféle  ga-
bonát  vetni.  Hatféle  bort adni f el  a*  atttalra.

HATFÉLEKÉP,  (hat-félé-kép)  öss.  ih. Hat kü-
lönböző  módon,  renddel,  sorozattal,  alakban.  Hatfé-
lekép  váltottatni  ugyanaton  mondatot.  Hatfélekép  ren-
demi  el  a  mondatban  levő  ttokat.  Hatfélekép  jelenni
meg  a  tánpadcm.

HATFÉLEKÉPEN, 1. HATFÉLEKÉP.

HATFOGATÚ,  (hat-fogatú)  ön.  mn.  Oly sze-
kérről  vagy kocsiról  mondjak,  melybe  hat  lovat  fog-
nak.  Hatfogatú  Unton  menni  a  váróéba.

HÁTGERINCZ,  (hát-gerincs)  öss.  fa.  Az  embe-
rek , s állatok  hátának  hosszában  elnyaló, s gyűrűs
csontokból  vagy  porczogókból  álló  tetem , mely  az
állati  tetemalkotmánynak  egyik  fő részét  teszi. (Spina
doni).  HátgerbuM  fájása,  gSrbedéte,  tzáradása.

HÁTGERINCZCSONT,  (hát-gerincz-csont)  ősz.
fa.  Gyűrűs  csontok, melyek  a  hitgorinczet  képezik.

HÁTGERDíCZIZOM,  (h&t-gerincz-isom)  öss.
fn.  A  hátgerincs  mozgását  eléaegitő  izom.

HÁTGÖRBEDÉS,  (hát-görbedés)  ősz.  fa.  lásd :
HÁTPÚP.

HÁTHA,  (hát ha) ősz. ksz.  Élűnk  vele,  midőn
valamit  kétkedőleg  vagy  mintegy  ellenvetésképen
kérdezünk.  Hátha  befagy  a  Duna, hogyan  tzáUtíjátok
fel  a  gabonát t  Hátha  mégit  történetből  rajtunk  ütnek,
mi  tevők  legyünk  t  Hátha  megpukkadna  it  mérgében,
gondolok  én vele t

HATHALOM,  fáin Veszprém megyében; helyr.
Hathalmon,  Hathalom-ra,  —ról.

HATHATATLAN,  (hat-hat-atian)  mn.  tt  hat-
hatatlan-t,  tb. —ok. 1) Amin  keresztül  törni  nem  le-
het, melynek  tömegén,  testén  más  valami  által  nem
mehet,  szivároghat,  bnjbatík  stb.  pl.  bőr,  melyen  a
víz  át  nem  szivárog; fal,  bdttya,  melyen  áttörni  nem
lehet  2)  Minek  ható, azaz  sikores,  foganatos  ereje
nincs.  Hathatatlan  fegyver  reám  nétve  a  puszta  fe-
nyegetéi.  Ellentéte  :  hathatos.  8)  Természettan!  ért
a  minek  helyét  más  teát  el  nem  foglalhatja.  A  tettek
és  azok  rétiéi  hathatatlanok.  V.  ö. HATHATATLAN-
SÁG.  Határozottá g  ám.  át nem hathatólag,  hathatat-
lanul.

HATHATATLANSÁG,  (hat-hat-atlan-ság)  fa.
tt  hathatatlanság-ot,  harm. szr. —a. 1)  Állapot,  mi-
dőn  valamely  működő  •  •>>  r.ran  képes  sikert,  fogana-
tot eléteremteni.  Ore»  bettéún.':  hathatatlvnsága.  2)
A  testeknek  egyik  lényeges  bek.  ttilajdonsága, mely-
nél  fogva  a  testek  és ezek  minden  egyes  részei  más
testeket és  ezek  részeit  az  áltatok  elfoglalt  helyből
úgy  kiszorítják,  hogy  azok  semmi  esetre ugyanazon
helyet  velők  együtt  nem  bírhatják.  (ImpBnetrabi-
litas).

HATHATÓ,  (hat-hat-ó)  mn.  tt  hathaíó-t.  1)
Sikert,  foganatot  eszközölhető.  Mondj  nekik  stív  e
hatható  bestédet.  Mente  hatható  hatalommal  bírni.  2)
Valamin  által  törhető,  szivárogható  stb.  Pánceélon
áthatható  golyó.  Ruházaton  áthatható  kardvágás.

HATHATÓAN,  (hat-hat-ó-an)  ih.  Hatható  mó-
don, hatható  szerekkel; sikeresen.

HATHATÓS,  (hat-hat-ó-as)  mű.  tt  hathatót-t
v. —át,  tb. —ok. Minek ereje,  működése,  befolyása
kitűnő  sikert,  foganatot  eszközöl; vagy  ilyetén  ered-
ményt  létesítő  erővel,  befolyással  bíró;  erélyes, nyo-
matos, sikeres.  Hathatót  eukoWkhO*  nyOm.  Hathatót
gyógyszerek.  Hathatói  bestéd,  fenyegetés.  Máskép  :

HATHATÓSÁG,  (hat-hat-ó-Ság)  fa.  tt  hatható-
tág-ot,  harm. szr.  —a. 1) Talajdonság,  melynél  fogva
valaminek  sikere, foganata,  eredménye van;  erélyes-
Bég, nyomósság.  2)  Maga  a  hatható  erő által eléidé-
zett siker,  foganat  A  szónok  rendeten  számolni  szokott
bestédé  hathatótágára.  Nyilvános  föllépésed  hatható-
tágáról  nem  kételkedtem.

HATHATÓSAN,  (hat-hat-ó-os-an)  ih.  Hathatós
módon  és  eszközökkel, vagyis  nagy  sikerrel,  nagy
benyomással,  erélyesen.  Hathatósan  ellenszegülni  a
etendzavaróknak.

HATHATÓSSÁG,  (hat-hat-ó-os-ság)  L  HAT-
HATÓSÁG.

HATHATÓUL,  (hat-hat-ó-nl)  ih.  1. HATHA-
TÓ AN.

„Szólva  leikeikre  hathatóul
A  hadaknak,  ő is  kémnek  indul."

Cznczor. Remete Péter.

HATHÍMES,  (hat-hlmes)  ősz.  mn. Növénytan-
ban  oly  növényékről  mondják,  melyek  virágaiban
hat  hímssál  vagyon.  (Hezandra). V.  ö. HIMSZÁL.

HÁTHOPORCS,  (hát-hoporcs)  ősz.  fa.  Kinö-
vés, kidndorodas,  csomó, görbeség, púposság  a háton.

HÁTHOPORJ,  1. HÁTHOPOBCS.

HÁTHOPORJAS,  (hatrhoporjas)  ősz. mn. Kinek
csomós,  púpos  háta  van.

HÁTI,  (1),  (hát-i)  mn.  tt  háli-t,  tb.  —ok.
Hátra  vonatkozó, háton hordoztatni  szokott  Háti  kő-
tár  , háti  bb'r,  azaz  hátbőr  és  kaczagány.  Terem  az
ember,  mint  a  háti  bSr. (Km.), azaz  nem  lehet  mester-
séggel  állítani  elé.  Leginkább  öszvetételekben  diva-
tos  :  ctereháti,  erdöháíi,  tistaháti.
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HÁTI,  (2),  puszta  Bihar  megyében;  helyr.
Háti-ba,  —bán,  —ból.

HÁTIDEG,  (hát-ideg)  ősz.  fa.  Idegek,  melyek-
nek  végágai a  hátgerinczizmokig  nyálnak.

HÁTÍR, (hát-ír) ősz.  áth. Újabb szavaink  egyi-
ke, s  általán  ám.  valamely  hivatalos  iromány, pl.  fo-
lyamodvány , kötelezvény, váltó  etb.  hátára  ír  vala-
mit , mi  a  benfoglalt  tárgyra  vonatkozik,  s  az  iro-
mány  átvevőjének  némi  válaszul,  tudósításul, bizo-
nyítványai  stb. szolgál.  (Indossare, endosser). Máské-
pen : hátiratol.

HÁTIRÁS,  (hát-irás)  ö«z.  fa.  Cselekvés,  midőn
valamely  iromány  hátára  bizonyos jegyzéket,  észre-
vételt, választ  stb.  tesz  fel valaki. V. ö. HÁTÍR.

HÁTIRAT,  (hát-irat) ősz.  fa.  Azon  rövid  jegy-
zék,  pl.  határosat,  válasz, észrevétel,  engedmény,
meghatalmazás  etb.,  melyet  valamely  iromány,  pl.
folyamodvány,  kötelezvény,  váltó  stb.  hátára  írnak,
pl  „A  folyamodó  elmozdíttatík  kérelmétől."  „A  ké-
relmező  bővebb  érdemek elémutatására  utasíttatdk."
„Helyettem  NN. rendeletére*  (váltókon).  Váltói  Úrét
hátirat, melyben  nincsen  meg minden  kellék, pl. csak
a hátiró  neve.

HÁTffiATOL,  (hát-iratol) ősz. áth.  Valamit hát-
irattal jegyez.  V.  ö. HÁTIRAT.  Hátiratolni  a  hiva-
talba  adott  irományokat.  Hdtiratolni  a maira  átruhá-
tott  váltót.

HÁTIRATOS,  (hát-iratos)  1)  ősz.  mn.  tt  hát-
iratot-t  v. —át,  tb. —ok.  Hátirattal  ellátott,  meg-
jegyzett. Hátiratot  folyamodványok,  váltók.  2)  Öszve-
tett  fa.,  amidőn  tárgyesete  hátiratot-1,  tb.  —ok. Sze-
mély, kire  a  váltót  hátirattal  ellátva  átruházzak.

HÁTIRÓ,  (hát-iró) ősz.  fa.  Személy,  ki  valamit
hátirattal  ellát, megjegyez.  Váltói  hátiró,  ki  a  váltót
másra  irja  által.

HÁTIZOM,  (hát-izom)  ősz.  fa.  Az  állati  háton
levő  izmok.  Leghotttább  (musculus  longissimus),  leg-
tteletebb  (muscnlus  latíssimus  dorsi)  hátitom.

HATKÓCZ,  falu  Abaúj  megyében; helyr.  Hat-
kóct-on,  —rá, —ról.

HÁTKOSÁR,  (hát-kosár) ősz.  fa.  Kosár,  melyet
kötelékénél  fogva  vállakhoz  szorítva  háton hordanak.

HATKOTÚ,  (hat-kotú)  ősz.  fn.  Növénynem  a
hathímesek  seregéből  és  egyanyások  rendéből,  mely-
nek harangdad, s hat szirmú virágai  képeznek  koro-
nát  (Fritillaria).

HATKRAJCZÁROS,  (1),  (hat-krajczáro.)  ősz.
fa.  Pénznem,  vagyis  hat  krajczárt  érő,  hat  krajczár-
ból  álló  rézpénz  az ausztriai  örökös  tartományokban.

HATKRAJCZÁROS,  (2),  (mint  föntebb)  mn.
Hat  krajczáron  kelő,  mit  hat  krajczáron  árainak,
mérnek, stb.  Hatkrajczároe  kenyér,  itete  tér,  bor  stb.

HATLA  régies, talán  ám. hátié;  1. ezt

HATLÁBU,  (hat-lábú) ősz.  mn. Minek hat  lába
van, talajd.  v.  átv. értelemben.  HaŰábu  rovarok. Hat-
lábú  alttal.

—HATLAN, 1. —HATATLAN és v. ö. —LAN,
melléknévképző.

HÁTLAP,  (hát-lap)  ősz.  fa.  1)  Valamely  öszve-
vagy  behajtott  irománynak külseje,  fonákja,  melyre
a  hátiratokat  szokás  tenni.  A  bitonyítványok  ttomat
vagy  jegyeit  a  hátlapra  írni.  2)  A  pénzeken azon  lap,
melyen  a  (pénzverető)  fejedelem  czimere van (Avers).
A  másik  neve  :  előlap  (Revén).

HATLAPONT,  (hat-lapony)  önz.  fa.  Mértani
alak, mely  hat  lapból  álló  tömör testet képes; milye-
nek  általán  a  négyazögQ testek,  pl. át  úgynevezett
koctka.  (Hexaedrom).

HATLAT,  (hat-l-at)  -önh.  m. hatlat-tai*,  —tál,
—ott. A  székelyeknél  ám.  szeleskedve  dolgozik.  Al-
katára  hasonló vittlat, kotlát  igékhez.

HATLEVELÜ,  (hat-levelű)  ö.z.  mn. Általán,
minek  hat  levele  van, vagy hat levélből  álL  HatleveUl
növényfajok.  Hallevein  (szirmú)  virágok.  Hallevein
röpiratka.  V.  ö. LEVÉL.

HATLÓ, 1. HATLÓ8ZEG.

HATLÓSZEG,  (hatló-szeg)  ősz.  fa.  A  rúd  vé-
gén  levő  szeg,  melyhez  a nyaklót,  és a kisafát akaszt-
ják,  midőn négyesbe  fognak.  Első része  ,hatló*  vagy
hatoló  (=  behatoló  v.  átló), vagy pedig otatló  szóból
módosalt.

HATLOVAS,  (hal-lovas)  ősz. mn.  1)  Mibe hat
ló  van  fogva.  Hatlovat  titkér,  hintó.  2)  Hat  ISval
bíró, bánó.  Hatlovat  gatda.  Hallovat  koctit. 8) Hat
lóra  való.  Hatlova*  tzerstám.  Hallovat  ittdló.

HÁTMÉG,  (1),  HÁTMÖG, (hát-még  v.  -mőg)
ősz. helynév,  mely  csak  bizonyos  helyragokat  vesz
fél.  Hátmegé  bújni.  Hátmegett  Itów.  HátmegSl  némi
valamit.  V.  8.  MÉG, MÖG.

HÁTMÉG, (2),  fala  Bereg  megyében;  helyr.
Hátmég-en,  —re,  —rdl.

HATNAPI,  (hat-napi)  ősz.  mn.  1)  Hatnapig
tartó,  folyó.  Hatnapi  utatát  után  megérkenti.  Hat-
napi  munkája  bérét  vatárnap  elkölteni.  2)  Hat  napról
való, hatnapon  szerzett  Hatnapi  keretet,  bér.  Hat-
napi  kenyérhéj.

HATNAPOS,  (hat-napos)  ősz. mn.  Mi hat  nap-
tól  fogva  létezik  vagy  él  vagy  tart  vagy  foly.  Hat-
napot  etö, fagy.  Hatnapot  ítél,  ború. Hatnapot  gyer-
mek,  etirke,  liba. [Holnapot  gyUét.  Holnapot  kemény

—HATNÉK, magas  hangon  :  HÉTNEK,  ige-
rag,  az óhajtó  módnak  egy  különös alakja, mely  ere-
detileg  némely  természeti  ssfikség  szülte vágy  kife-
jezését  jelentette,  mit  annak  szenvedő  vagy  ikes
alakja  is  igazol  még oly  igéknél  is, melyek  különben
nem  ikesek,  pL  minden  többi  személyekben  is  :  át-
hatnám,  alkatnál,  alhatnék,  alkotnánk,  áthatnátok,  át-
hatnának;  ehetnem,  ehetnél,  ehetnék  stb.  hasonlók  :
ihatnám,  ihatnál,  ihatnék  stb. petelheíném,  petéikéinél,
petéiheinék  stb.  kakáihatnám  stb.  azonban  a ssokás
másnemű,  némi  kényszerűséggel  járó  vágyódások
kifejezésére  is kiterjesztette,  mint:  dohányozhatnám,
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írhatnám,  színházba  mehetnem,  disznót  ölhetném  (Sza-
bolcsban)  stb.  Múlt  idő  kifejezésére  volt  vagy  tála
szókkal  használtatik  :  ehetnem  volt  vagy  vala, ehet-
nél  volt  v.  vala,  ehetnénk volt  v.  vala  stb.  Mi  1< gtö-
kélctescbb  bizonysága  annak,  hogy  ezen  volt  vagy
vala  segéd  igét  az  óhajtó  mód is  elfogadja,  pl.  írnék
vala,  írnál  vala,  Írna  vala  stb.

HATÓ,  (ható)  mn.  tt  ható-t.  Ami  bizonyos
erőjénél  fogva  hat,  azaz  sikeres,  foganatos,  ered-
ményt  hozó, benyomást  eszközlő.  Idegrendszerre  ható
szerek.  Megható  esemény ,  beszéd,  intés.  Különösen  bi-
zonyos  tárgyra  vagy  helyre  befolyással  bíró.  Szívre
ható  látvány.  Flllbe  ható  hangok.  Öszvetételei  :  által-
v.  átható,  kiható,  megható, beható, felható,  leható,  visz-
szaható,  túlható,  melyek  az  erő  működésének  külön-
féle  irányait  határozzák  meg;  mindenható,  'unható,
visszaható.

—HATÓ, magas hangon : —IIETÖ, igékből ne-
veket  alkot,  melyek  tehetséget  jelentenek ;  de átható
igéknél  mindig  szenvedő  értelemben,  pl.  gondolható
ami  gotdoltathatik,  minden  gondolható  módon ;  olvas-
ható,  ami  olvastathatik, olvasható  betűkkel  írni;  sze-
rezhető,  Pesten  ilyen  áru  nem  szerethető;  ehető,  nem
mindtii gomba ehető;  következtethető, megbocsát ható s\b.

HATOD,  (hat-od)  számnév  tt.  hatod-ot.  1) Rész-
osztó ,  mely  a  hat  felé  osztott  egészből  egy  réezt je-
lent.  Adósságának  hatodát  sem  képes  lefizetni.  Ez  ér-
telemben  a  tőredékszámban ,  midőn  még elébe  (vagy
irádbau  fblibe)  egy  más  szám  járul,  jelenti  az  osztót,
pl.  a forintnak  öt  hatoda  (5,'6) jelentett  bátran  kraj-
czáros  forintban  50  krajczárt;  a  napnak  (24  órá-
nak)  egy  hatoda,  ám.  négy  óra.  Ekkor  a  számlálás
ípy  áll  :  egész ; fele,1  harmada,  ntgyedé,  'ötöde  stb.  wa-
laminek.  2)  Sorosztó,  sorjelelő,  mely  a  sorozatban
ölöd  után  következik :  eleö,  másod,  harmad,  negyed,
ötöd  ,  hatod  stb.  Hatod  rendU.  Halod  ízben.  Hatodfii
ló.  Hatod  napon.  Midőn  a  maga  visszaható  névmás-
sal  kerül  öszve,  ez  a  sorozat:  egyedül  magam,  másod
n.'iijammal,  hat mád,  negyed,  ötöd,  hatod  magammal
azaz  magam  és  kívülem  még  öten.  V.  ö.  HATODIK.
3)  Midőn  a/eV  szóval  tétetik  öszve,  ain.  öt  és fél,  t.
i.  a  sorban  hatodik  csak  fél. llatodffl  óráig  Ülni,  ám.
öt  óráig  és  félig.  Afost  épen  hatod/H  éve,  ám.  öt  és
fel  éve.  llalodfél  hold  tétet  elzálogosított,  ám.  öt  egé-
szet  és egy  felet.  Itt a  sorozat  így  áll  : fél,  kettedfél
vítgy  másodfél,  harmad-,  negyed-,  8töd-,  hatodfél.

HATODÉVI,  (hatod-évi)  ősz.  mn.  Mi már  hat
évtől  fogva  folyvást  tart,  létezik.  Hatodévi  tartozását
lei-óxi.  Hatodévi  kiipöiiyi'ij  ,  dolmány  ,  mente.  Még  ha-
todévi  borlerméee  is  megvan.

HATODFÉL,  (hatod-fél)  ősz.  mn.  Öt  és  fél,  a
hatodik  nem  egész,  hanem  fél.  Halod fél  fo>  intőt  ga-
bona,  llatodffl  ótáig  tartó  munka.  Ifatodfél  etttendeig
büilijnben  ii!>,i.

HATODFÜ,  (hatod-fii;  oaz.  mn.  Lóról  és  szar-
\ íi«n ai háról  mtmlj-ik  ,  mely  hatodik  fiirc  j A r ,  azaz
hatodik  csztendöbiu  vau.  V.  ö.  FŰ.

AKAD.  KAOT  SZÓTÍB.  11.  KÖT.

HATODHÓ,  (hatod-hó) ősz.  fű.  A  polgári  dv-
uuk  hatodik  hónapja,  azaz június  v.  nyárelő  v.  íSz.
Icán  hava.

HATODIK,  (hat-od  ik)  számnév  tt.  hntodik-at.
Határozott  sorszám, s jelenti  a  sorba  szedett  egye*
tárgyak  vagy  egyének  közöl  azt,  mely  az  ötödik
után  következik.  Első,  második,  harmadik,  negyedik,
ötödik,  hatodik  stb.  Az  oskolai  érdemsorozatban  hato-
dik jeles.  A  szöglettől  hatodik  hátat  nem  rég  építették.
A  régiek  jobbára  ik  nélkül  használták ,  a  többi  sor-
számokkal  hasonlóan , pl.  harmad,  negyed,  ötöd, ha-
tod fejezet.  Minek  nyoma  maiglan  fenmaradt  ezek-
ben  :  hatod  éve,  halod  ízben,  hatod  napon,  hatod ma-
gam,  heted  hét  orstág  stb.  V.  Ö. —IK  névképző.

HATODLÓ,  (hat-od-ol-ó)  fn.  tt.  halodltt.  1)
Valamely  hat  részre  osztott  mértéknek  egy-egy  ré-
sze.  (Sextans).  2)  Személy,  ki  valamiből  hatodrészt
vesz  vagy  kap.

HATODOL,  (hat od-ol)  át h.  m.  halodol-t  v.  ha-
Uillult,  htn.  —ni  v. hatodlani.  Valaminek hatod ré-
szét  veszi,  hattal oszt.  Ha  a  hatvan  krajctárból  álló
főt  intőt  hatodot jak, egy  részre  jut  tít  krajczdr.  Meg-
hatodolni  a  borokat,  ám.  hatod  részt  kivenni  belölök.

HATODOLÁS,  (hat od-ol-ás)  fn.  tt.  hatodoláit,
tb.  —ok.  Cselekvés,  melynél  fogva  valamit  hattal
osztunk  vagy  valamiből  hatod  részt  veszünk.

HATÓ DOS,  (hat  ód-ős)  fn.  tt.  hatodost,  tb.
—ok.  1)  Zenész!  nyelven  ám.  egy  másik  hanghoz
hatodik  fokon  álló  hang.  Elegendő  csak  :  hatod.
(Sext).  2)  Személy,  ki  valamiből  hatod  részt  kap
vagy  végez.

HATODOSZTÁLYOS,  (hatod  osztályos)  ősz.
fn.  Személy,  ki  valamely  hat  egyenlő  részre  osztott
egészből,  egy  részt  kap  osztályban.

HATODRÉSZ,  (hatod-rész)  ősz. fn. Hat egyenlő
részre  osztott egészből  egy  rész.  A  konvencziós  (60
kros) fotintnak  hatodrésze  tíz  krajczár  volt,  a  mostani
(100  krosnak)  16  és  kétharmad  krajczár.

HATODSZOR ,  (hat ód  szór)  sorosztó  számnév,
s  ám.  1)  hatodik helyei  vagy  pont  alatt  T.  sorban,
rendben  stb.  Hatodszor,  ne  paráznáikódjai.  Hatod-
szor,  kb'vetketik  az  egyházi  rend ;  2)  hatod  ízben.  Ha-
todszor  vettem  be  már  ebből  a  gyógyszerből.  V.  ö.
—SZER,  —SZÓR,  —SZŐR.

HATOL,  (hat-ol)  önh.  m.  hatol-t.  Erővel,  erő-
ködvc  nyomul,  törekedik, jut  különféle irányban  vé-
ve.  Felhatolni;  áthatolni;  kihatolni  a  bajból;  beha-
tolni  a  tömegbe.  Valahogy  elhatolunk.  (Kriza  J.). Mi-
dőn  a  hal  számnévtől  származik  :  ötölni-hatolni,  ám.
zavarosan ,  mindent  öszvebabarva,  keverve  beszélni,
magát  kifejezni  nem bírni;  máskép  :  hatolni,  httelni.

HATOL,  1. HÁTUL.

HÁTOLDAL,  (hát-oldal)  1.  HÁTLAP.

HATOLYKA,  erdélyi  falu  Kezdi  székben;
helyr.  Halolyká-n,  —rá,  —ról.

HÁTORJ,  (hát-orj)  ősz.  fn.  A  hátgerincicsonl-
l  ból  kiálló  hegyes  bordák.  V.  ö.  ORJ.

93



1476 HÁTORHÓ —HÁTRAHAGY HÁTRÁL—HÁTRÁLTATÓ  1476

HÁTORMÓ,  (h&t-ormó)  ön.  fa.  A  halak  hátán
kát  oldalt  levő  oszószárnyak.

HATOS,  (1),  (hat-os)  mn.  tt  hatot-t  v.  —öt,
tb.  —ak.  Mint  kfilönző  számnév  olyasmit jelent,  mi
hat  rétből,  hat  egyenlő  részből  411. Hatot  nám, mely-
ben  hat  egytég  van.  Hatot  rakátkákban  árulni  a» al-
mát , azaz  hatot hatot  egy  rakásban.  Hatot  gyertya,
melyből  hat  szál  van  egy  fontban.  Hatosával  adni  a
baractlcot,  ám. hatot egy  garason  v.  krajczáron.  Ha-
tótba fogni  a  lovakat,  ám.  hatot egy  kocsiba.

HATOS,  (2),  fn.  tt.  hatot-t,  tb.  —ok.  1) Hatot
jelentő  számjegy = 6.  2) Bizonyos hat részt  magá-
ban  foglaló  eszköz , pl.  malomoraó ;  főleg  pénz, pl.
hat  krajczáros.  3)  Némely játékokban,  hat jelet ma-
tató játékszer, pl.  kártya,  melynek hat  szeme  van,
vagy  koczka  oldala,  mely  hat  ponttal  van  jelölve.

HATOS,  (3),  ALSÓ—,  FELSŐ-,  paszták
Szála  megyében;  helyr.  Hatot  ön,  —rá, —ról.

HATOS,  (hat ó-os)  mn. tt  hatót  t  v.  —át, tb.
—át.  Minek  működő  ereje  sikert,  foganatot,  ered-
ményt  idéz  elé.  Hatét  tterek.  Máskép  : hatátot, hat-
hatét,  vagy  hatékony.

HATÓSÁG,  (hat-ó-Ság)  fn. ti  halótáy-ot,  harm.
szr.  —a.  1) Általán,  másokon hatalmat gyakorló erő
vagy  jog,  a hatalom gyakorlására; rokon  a  hátát, ha-
talom  szóval.  Stavának, működeiének nincsen hatóéága.
Gyógytterek  hatétága.  2)  Törvényes  hatalommal  fel-
ruházott  elöljáróság,  testület.  Váron, megyei  hatétág.
TíSrvényhatótág.

HATOVÁNY,  (hat-o-vány)  fn.  tt.  hatovány  t,
tb.  —ok, barm.  szr.  —a.  Hat  egységből,  hat egyes
részekből  álló  valami.  Olyan  szó,  mint  : hetevény.

HÁTPÚP,  (hát-púp)  ősz.  fn.  A  hátgerinczcsont
kinövése,  kigörbedése;  csomó,  d-idorodás  a  háton.

HÁTRA,  (hát-ra)  ih.  1)  Megfelel  e  kérdésre:
merre t  v.  hova t  s  ám.  a  hát  atán  menő  irányban,
háttal  vissza;  ellentéte  :  előre.  Hátra  étik.  Hátra
megy.  Hátra  matt,  rúg,  Üt, ne*. Hátra  áll.  Hátra kölni
a  fogoly  kezeit.  Hátrább  a»  agarakkal  (km.),  arról
mondják,  aki  szemtelenül  előre  tolakodik.  2)  Hátra
van  mondjak  olyasmiről,  mi  még  elé  nem  fordult,
banem  következni fog,  mi utóbb történik.  Hátra  van,
hogy  míg  arról  ttóljak  stb.  H-itia  van  még  a  fekete
levet.  (Km.).  B)  Hátnak  fölébe,  vagy  lapjára.  Hátra
venni  valakit.  Hátra  fektetni  a  bonatolát  alá  vett  hal-
lát.  Egyébiránt  ez utósó pont alatti  értelemben  tulajd.
ragozott  főnév  gyanánt  tekintendő.  4)  Hátrahagy,
hátramarad  öszvetételekben  ám.  vissza,  el.  L.  külön
czikkben.  A  Debreczeni Legendáskönyvben  hátra vön
szintén  ám.  vitna  von.  „Mely  írást  w  hátra  vön tő-
lök."  5)  Árnyékszékre, szttkséget végezni.  Ctak hátra
ment,  mindjárt  itt  len.

HÁTRAFELÉ,  (hátra felé)  ősz.  ih.  Háttól  vett
irányban,  háttól  távozva  visszafelé.  Hátrafelé  tolni  a
nekeret.  Hátrafelé  tánlorgo  réttrg.

HÁTRAHAGY,  (hátra-hagy),  ősz.  áth.  1) Me-
net, utazás  kőiben  elhagy,  magával  el  nem viszen.

Nagy  melegek járván,  a  bundámat  Pouonyban  hátra-
hagytam.  2) Halála  után  vagyont  vagy  gyermekeket,
vagy  özvegyet hagy. Semmi vagyont  tem  hagyott  hát-
ra.  Egy  gyámoltalan  ötvegyet,  ét  több  neveletlen  árvát
hagyott  hátra.

HÁTRÁL,  (hát-ra-al)  önh.  m. hátrál-t.  Hátra
megy,  vonul,  hozódik.  Hátrál  a farkánál  hűtött  16;
vagy  a  rúdjánál  fogva  viittatolt  nekér.  Különösen
csatában, harczban  az  ellenség  elől  visszavonul.

HÁTRÁLÁS,  (hát-ra-al-ás)  fn.  tt  hátráldi-t,
tb.  —ok. harm. szr.  —a.  Hátramenés,  hátravonnia*,
hátrahazódás.  Különösen hadi lépés, vagy csel, midőn
egyik  hadakozó  v.  csatázó  fél  a  másik  elől  viaaza-
nyomal  akár  erőszaknak  engedve,  akár  cselből,  vagy
más  ok  miatt

HÁTRÁLAT,  (hát-ra-al-at)  fn.  tt  hátrálat-ot,
harm.  szr. —a.  Hadi  hátrálás  elvont  ért  véve.  Kit,
nagy  hátrálat.  Hátrálat  által  megkímélni  a  teregeíet,
vagy  kényelmeib  ét  alkalmatb  etatahelyet  válatftani.
Xenophonnak  Mret  hátrálata.  GySri  hátrálat.  T.  ö.
HÁTRÁLÁS.

HÁTRALÉK,  (hátralék,  azaz  hátra-levöség)
fn.  tt  hátralék-ol.  Ami valamely  teendőből,  pl.  adós-
ságfizetéaből,  hivatalos  ügyekből  bizonyos  időben
hátra  vagy  elmaradt  A  tegnap  lejárt  váltóból  még
100 f t.  hátralék  követelétem  van.  A  törvénynek  műt
évi  tígynámából  ctak  1%  darab  hátralék  van. Ez  alak-
ban  egészen  új  szó.

HÁTRALÉT,  (hátra-lét)  1. HÁTRALÉK.
HÁTRALEVŐ,  (hátra-levő) ősz.  mn. Ami  elma-

radt, ami következik, amire a  sor  még  ezután  jő, ami
még fizetendő vagy  még el  nem  érkezett.  Hátralevő
tártainkat  megvárni.  A  hátralevS  munkát  mát  napra
halanlani.  A  hátralevS  teregeket  tieíéire  fürgéim.  A
hátralevS  adétságot  per  útján  hajtani  be.

HÁTRALEVÖSÉG,  (bátra-lévőség) ősz.  fn.  L.
HÁTRALÉK.

HÁTRÁLÓ,  (1),  (hát-ra al-ó)  mn. tt  hátráU-t.
Aki  v.  ami hátrál.  Hátráló  teregek.  ÖklelSdétben  hát-
ráló  bika.

HÁTRÁLÓ,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  Jel  vagy
szó , mely  hátrálásra  int, hátrálást parancsol  Hátrá-
lótföni,  dobolni.

HÁTRÁLTAT,  (hát-ra-al-tat)  áth.  és  mivolt
m.  hátráltattam  , —tál, —ott. 1) Tulajd.  valakit  v.
valamit  hátra  menni  késztet  Hátráltatni  a  koctiba
fogott  lovakat.  Hátráltatni  ős  ökröt  (hökköltetni).  3)
Átv.  ért  késtet,  akadályoz,  vagyis  okozza,  hogy  va-
laki  bizonyos  munkájával  hátra  maradjon, annak  idő-
jén  kési  ne legyen. Ne hátráltattatok,  mert  különben
elkétem.

HÁTRÁLTATÁS,  (hát-ra al-tat-ás) fn.  tt.  káí-
ráltatát-t,  tb. —ói, harm. szr.  —a.  Cselekvés, mi-
dőn  valakit  v.  valamit  hátráltatunk.

HÁTRÁLTATÓ  , (hát-ra  al-tat-ó)  mn. tt  hát-
ráltaté-t.  Aki  v.  ami kértet,  akadályoz, vagyis  okoz-
za , hogy  bizonyos ügy,  munka  ne haladhasson,  üta-
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tokát  hátráltató  nagy  tár,  vizek.  Tanácskozást  hátrál-
tató  zajongások.

HÁTRAMARAD,  ^hátra-marad)  ősz.  önh.  1)
Menetközben  többi  társaitól, a  seregtől, nyájtól,  csor-
dától  stb.  elhagyatik  vagy  önként  elkésik ,  elmarad,
visszamarad.  A  gyöngélkedő  katonák  hátramaradnak
a  seregtől.  A  sánta  ökör  hátramaradt  a  csordától,
máskép  :  elmarad.  2) A  többinek elmúlása,  elvégzé-
se,  elhasználása  után  megvágjon,  létezik.  Elmúlt  if-
júságunkból  nem  maradt  egyéb  hátra  a*  emléketélnél.
A*  egén  kenyérből  egy falat  tem  maradt  hátra.  Egét*
követelésemből  még  100 ft.  maradt  hátra.  3)  Valaki-
nek  halála  után  akár  valamely  vagyon  marad, akár
valamely  családtag  életben  van.  Hátramaradt  pénze,
t  ékszerei  testvéreire  szállottak.  Hátramaradt  gyerme-
kei  semmi  vagyont  sem  SrVMöUek.  V.  ö.  MARAD  és
HÁTRALÉK.

HÁTRAMARADÁS,  (hátra-maradás)  ősz.  fn.
Állapot,  midőn  valaki  v.  valami  hátramarad.  Külö-
nösen  elkésés,  tartózkodás ;  valamely  tárgyban  szen-
vedett  rövidség.  Hátramaradást  szenvedni  a  tanulás-
ban.  Hátramaradást  okozni.  V.  ö.  HÁTRAMARAD.

HÁTRAMARS,  (hátra-mars)  ősz.  fn.  A  hadi
gyakorlatoknál  ám.  a  soroszlopokba  állított  sereg-
nek  néhány  lépéssel  hátrafelé vonulása,  nem  megfor-
dult  arczczal,  hanem  háttal.

HATRANGYOS , HATRONGYOS , puszta He-
ves  megyében ;  helyr.  Hatrangyos-on,  —rá,  —ról.

HÁTRÁNY,  (hát-ra-ány) fn.  tt.  hátrány-t,  tb.
— ok,  harm. szr.  —a  v.  —ja.  Ami javunkat  akadá-
lyozza , késteti,  mi  némi  kárunkra,  veszteségünkre
van,  mi  mintegy  saját  érdekünket hátra  tolja.  Ellen-
téte  :  előny.  (Nachtheil  és  Vortheil).  Ezen  eset nekem
nagy  hátrányomra  van.

HÁTRASZEG,  (hátra szeg)  ősz.  áth.  Valaki
vagy  valami  a  nyakát  hátrastegi,  ám.  hátra  veti, tol-
ja,  tartja.

HÁTRASZEGÜL,  (hátra-szegül)  ősz. önh. Visz-
szafelé  nyomul  vagy  tolul. Hátraszegült  nyak.

HÁTRATESZ  v.  —TESZEN, (hátra-tesz v.  -te-
ezen)  ősz.  áth.  1)  Hátúira  vagy  végül  teszen;  2)
Mellőz.  V.  ö.  HÁTRATÉT.

IIÁTRATÉT,  HÁTRATÉTEL,  (hátra-tét  v.
•tétel)  ősz.  fn.  Tétel,  mely  által  valakit  v. valamit
hátrahelyezünk,  különösen  1)  Midőn  valakit  elmellö
zésböl  vagy  megvetésből  vagy  büntetésből  stb.  má-
sok  után  vagy  alá  rendelünk.  2)  Nyelvtanban, midőn
a  ezó végéhez  valamely  toldalékbetüt  vagy  szótagot
ragasztunk , pl.  ken és  kend,  mikor  és  mikoron , haj-
dan  és  hajdanin,  szeder  és  szederj,  taré  és  taréj,  dia-
dal  és  diadalom.  L.  ezeket  bővebben  az  illető képző
betűk  és  szótagok  rovatai  alatt.

HÁTRATÜZ,  (hátra-tüz)  ősz.  fn.  Midőn  az
űzőbe  vett  hadsereg  az  utána  nyomulók ellen  vissza-
felé  tüzel.

HÁTRAVER,  (hátra-ver)  ősz.  áth.  Visszaver,
vagyis  úgy  ver  valakit  vagy  valamit,  hogy  hátra  vo-
nulni  kényszerüljön.

HÁTRA VONUL,  (hátra-vonul)  Ősz.  önh.  1)  Bi-
zonyos  irányban  visszafelé  húzódik,  pl.  a  hadsereg,
midőn  hátrálót  fiinak  vagy  dobolnak  neki.  2)  Átv.  a
nyilvánosság  teréről  lelép,  bizonyos  ügyekben  részt
venni  megszün;  idegenkedik,  visszatartózkodik  ;  visz-
szavonúl.

HÁTRA VONULÁS,  (bátra-vonulás)  ősz.  fn.
Cselekvés  vagy  állapot,  midőn  valaki  hátravondl.
Seregek  hátravonulása  a  csatában.  Hátravonulás  a*
ismeretlen  vagy  gyanús  emberektől.  V.  ö.  HÁTRA-
VONÚL.

HÁTRÉSZ,  (hát-rész)  ősz.  fn.  1)  Rész  vagy
koncz  a  kivágott  marha hátából.  2)  Kocsi  hátsó ré-
sze,  melynek  hátunkat  neki  vethetjük.

HATRÉTÜ,  (hat-rétü)  ősz.  mn. Hat  rétből  álló,
mi  hat  rétre  van  öszvehajtva. Halrélll  szoknya, mely-
nek  bősége  hat  rét  vászonnak  szélességét  teszi.  Hat-
rétü papirosba  takarni  valamit.  V.  ö. RÉT,  RÉTEG.

HÁTRÓL,  (hát-ról)  ih.  Hát  felöl,  azaz  nem
szemtől  szembe,  nem  élűiről.  Hátról  tánadni  mrg  a*
ellenséget.

HATRUDAS,  (hat-rudas)  Ősz.  mn.  Minek  hat
rúd ja  van,  mit hat  rúddal  hajtanak, emelgetnek.

HÁTSÁG,  (hát-ság)  fn.  tt.  hátság-ot,  harm. szr.
Magasabb  , hegyes  vidék,  kerület,  pl.  Cserehát-

ság.  Az  egri  és  szolnoki  haramiák  igen  megdúlják  a
Cserehátságot.  (Pata  Tarcz).  V.  ö.  HÁT.

HÁTSEREG,  (hát-sereg)  ősz.  fn.  Sereg, mely
az  előre nyomult derékhadat  követi,  kíséri, utósercg.

HÁTSÓ,  (hát-só)  mn.  tt.  háttó-t.  Hátul  levő,
hátulsó.

HÁTSORV,  (hát-sorv) ősz.  fn.  Hátgerincz  sor-
vadása.  V.  ö.  SORVADÁS.

HATSZEG,  1. HATSZÖG.
HÁTSZEG,  mváros  Erdélyben,  Hunyad megyé-

ben;  helyr.  Hátszeg-én,  —re,  —röl.
HATSZÉM,  (hat-szem)  ősz.  fn.  Kártyajátékban

azon  lap,  melynek  hat  szeme  van.  Zöld,  tök,  vörös,
makk  halszem.  A  halszem  elüti  az  ölszemet.

HÁTSZÍJ,  (hit-szíj)  ősz.  fn.  1)  A  vágómarha
hátából  kihasított  hús.  Nekem a  hátstíjból  két  fontot.
2)  Szélesb  ért.  akármely  állat  hátából  kimetszett
hosszúkás,  keskeny  húsdarab.  3)  A  felszerzámozott
lónak  hátán  elnyúló  farmatringos  szíj.

HÁTSZÍN,  (hát-szín)  ősz.  fn.  1)  A  vágómarha
hátából  kimetszett  hús,  máskép  : hátszíj.  Háttzinpe-
esenye,  ám.  hátszínből  vágott  vagy  sült  pecsenye.  2)
A  színpadnak  hátulsó része,  oldala,  máskép  : háttér.

HATSZIRMU,  (hat-szirmú)  ősz.  mn.  Oly  növé-
nyekről  mondjuk,  melyek  virágkelyheit  hat  szirom
keríti.  V.  ö. SZIROM.

HATSZOR,  (hat-szőr)  sokszorozó  számnév,  s
ám.  hat  ízben,  egyet  hat  ízben  véve.  Hatszor  írtam
neki,  s  S  egyszer  sem válaszolt.  Hatszor  hat =: har-

j  minezhat.  V.  ö.  SZER,  SZÓR.
HATSZORI,  (hat-szőri)  mn.  tt.  hatszori-t,  tb.

—a*.  L. HATSZOROS  1).
93»
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HATSZOROS,  (hat-szőr  OB) mn.  tt.  hatetorot-t
v. —át, tb.  —ak.  1) Hatszor  történő.  Ilatttorot  fiil-
gtólUátra  tem  fiteleü.  2)  Hatrétü, hatágú.  Hattioros
öttvehajtogatát.  Hattioros  fonalét.  3)  Hatannyi.  Ez
liatttoroi  munkába  kerül.  4)  Hat  különféle  régiekből
álló, öszvekevert  Hatszoros  dohányt  ttíni,  azaz bat-
féléből  kevertet; olyan,  mint:  kéltteret  gabona.

HATSZOROSAN,  (hat-szór-ős an)  ib.  1) Hat-
rétfien,  hatiguan.  Hatstorosan  öttveliajtogatott  ruha.
2)  Hatannyi  mértékben.  Hatttorotan  visszatéríteni
valamit.  3)  Hat  ízben.  Hatttorotan  elmondani vala-
mit.  V.  ö. HATSZOROS.

HATSZORRA,  (hat-szor-ra)  ih.  1)  Hat  különös
esetre.  Éten  kenyér nékem hatttorra  elég.  2) Hatszor
ismételt  isben.  Hatttorra  bírta  leütni  a» ökröt.

HATSZORTA,  (hat-stor-ta)  ib.  Élünk  vele  hat-
MOT  helyett,  midőn  valamit  mishoz hasonlítunk, s azt
hat  ízben  nagyobbnak  találjak  vagy  állítjuk,  pl.  A
mi  kertünk hatetorta  nagyobb  a  Heteknél.

HATSZÖG,  (hat-szög)  ősz.  fii.  Mértani ért.  ábra
v. alak, melynek  hat  szöge  s  ugyanannyi  oldala  van.
V.  ö. SZÖG.

HATSZÖGÜ,  (hat-szögfi)  ősz.  mű.  Minek hat
szöge  van.  Hatttögü  torony.

HÁTSZŐR,  (hát-szőr) ősz.  fn.  Az  állatok  hátán
növő  szőr, különösen  némelyek  hátgerinczét  takaró
hosszabbféle  keményebb  nemű  szőr,  melyet  sörlének
nevezünk.

HÁTTARAJ,  (h&t-taraj)  ősz.  fn.  1)  Némely ha-
lak  hátgerincze  fölött  levő  fésű- vagy tarajforma szál-
kasor, mely  bizonyos  fajoknál  igen  szűrős, pl.  a  dör-
gicséknéL  2)  Némely gyíkok  taraja,  a hát  fölött

HÁTTÉR,  (hát-tér)  ősz.  fn.  Színpadokon  a  lat-
körnek  legtávolabb eső része; különösen  festészetben
a  latkor  legtávolabbi  részét,  például  hegyeket  ábrá-
zoló  rajzolat;  ellentéte : elStér.  Az életben  : háttérbe
sfortíani  valakit,  ám.  eszközleni,  hogy  észre  alig
vagy  épen  ne vétessék, hatáskörétől  megfosztani.

HÁTTÜZ,  (hát-tttz)  ősz.  fn.  Általán  hátul  ren-
dezett  tüzelés  vagy  álgyutelep,  különösen  a hadsereg
háta  mögé állított  álgyutelep,  mely  azt  a  netalán há-
tul  kerülő  ellenség  támadása  ellen  biztosítsa.

HÁTTÜZTELEP, (hát-tűz-telep) ősz. fn.  Álgyu-
telep, mely  a hadsereg hátát  oltalmazza.

HATTYÚ,  (hatty-ó  v.  havad-ó, v.  hav-ty-ú, 1.
itt  alább),  fn. tt  hatlyú-t.  Gyöke  vagy  a  hangutánzó
halty,  miből  lett  hattyó,  hattyú,  (mint  dar-ó, dar-u),
vagy  pedig  M  v. hav-tól: havadé,  (eléjőn  a székelyek-
nél  havadi,  szintén  hó-  v. Aav-tól),  havadú  v.  havadjú,
havtjú,,  vagy  csak  egyszerűen  :  havjú,  havíyú  (mint
tarjú  tájdivatosan  : tárgyú),  végre  a v hasonalván  :
hattyú,  (hold  is,  mint tudjak  Ad-tól  származtatható).
A  Indák  és  réczék  nemzetségéhei  tartozó  madárfaj,  s
egyike  a  legszebb, legnagyobb és  legerősb aszó ma-
daraknak.  Tollai  igen  fehérek,  s  deli  alakja  és  tar-
tásánál  fogva  a  költők  már  gyakran  megénekel-
ték.  Vagyon  ily  nevű  csillagul  is.  Fehér,  mint  a

hattyú.  Hiába  fürdik  a  ctóka, nem lett  hattyú  belőle.
(Km.).  SteUd  hattyú.  Vad  hattyá.  (Anas  cycnus  man-
svetus  ét  ferus  s. olor).

HATTYUÁGY,  (hattyú ágy)  ősz. fn.  Szoros  ért
hattyú  tollaival  vagy  pölyhével  töltött  ágynemüek.
Szélesb  ért  igen  puha  fehér  ágy.

HATTYÚDAL,  (hattyú-dal)  ősz.  fn.  1)  Keser-
ves,  szirreható  dal, melyet  a régi  költők  képzelődése
szerént  a hattyú  halála  előtt  elzeng.  2)  Átv.  ért  a
költőnek  vagy  zeneszerzőnek  azon  dala,  melyet ha-
lála  előtt  legutószor  írt

HATTYUENEK,  1. HATTYÚDAL.
HATTYÚI, (hatty-ú-i) mn. tt  haltyúi-t, tb. —ak.

Hattyufélc,  hattyúnak  valamely  tulajdonságához  ha-
sonló,  hattyúra  vonatkozó.  Hattyúi  fehértég,  bűn-
ketég.

HATTYÚNYAK,  (hattyú-nyak) ősz. fn.  I) Hat-
tyúmadár  nyaka.  2)  Átv.  ért  fehér,  hosszudad nyak,
milyen  a  hattyúé.  Költői  nyelvben  a  nőkről használ-
tatik.

HATTYÚNYAKU  ,  (hattyú-nyakú)  ősz.  mn.
Költői  nyelven  oly  nőről  mondják,  kinek  igen  fehér,
vagy  hosszudad  nyaka  van.

HATTYÚPEREM,  HATTYÚPRÉM,  (hattyú-
prém)  ősz.  fn.  Hattyú  tollaiból  készített  prém.

HATTYÚTENYÉSZTÉS  ,  (hattyú-tenyésztés)
ősz.  fn.  Hattyúk  tartása,  növelése,  szaporítás végett

HATTYÚTOLL,  (hattyú-toll)  ősz.  fn.  Hattyú-
madárnak  szép  hósziníi  fehér tolla.

HÁTUL,  (hát-ul)  ih.  1) Háton,  hát  lapján.  Há-
tul  viselni  a  tarittnyát,  kőtárat,  pultont.  2)  Hát fe-
lül,  hát  elleni  irányban.  Hátul  fú  a  MŰ.  Hátul  ke-
rülni  át  ellentégnek.  3)  Hát  mögötti, hát  utáni  távol-
ságban.  Hátul  jbnek  át  elfáradtak.  Ellentéte  :  elül.
Elül  hátul  temmi  tinet.  (Km.).  Néha  főnév  gyanánt
fölveszi  a) a rá, ról  ragokat  Hátúira  ttortíani  vala-
kit.  Hátulról  jSni;  b)  a személyragokat  :  hátulam,
hátulad,  hátula  v.  hátulja.  Stekér,  koeri  hátulja.  Van
benne  módja,  mint  koldutnak  a  kordé  hátuljában.
(Km.).  Különösen  a  harmadik  személyraggal  főnév-
ként  ismét  fölvesz mindenféle névragot  Koeti  hátul-
jába, hátulját,  hátuljáig,  hátuljákat,  hátuljától  stb.

HÁTULRA, (hát ul-ra) 1. HÁTUL a).

HÁTULRÓL,  (bát-ul-ról)  ih.  Azon  oldalról,
mely  a  hát  mögött  fekszik.  Hátulról  megrántani  vala-
kit.  Hátulról  bekeríteni a  hátat.  Elülrdl,  hátulról meg-
támadni  át  ellentéget.

HÁTULBÓ,  (hát-ul-só) mn. tt  hátultó-t.  1) Há-
tul, vagyis  azon  oldalon  levő,  mely  valaminek  hátré-
szét teszi.  Hátultó  oj'.ó,  kapu,  mely  pl.  a  háznak,
kertnek  hátulján,  nem elején  van.  2)  A sornak végén
levő.  Hátultó  ttekér.  Hátultó  lovak  a  koctiban,  ökrök
a  ttekérben.  Hátultó  atttal  át  ebédlőben.  Ez  értelem-
ben  némileg  rokon  az  utótó  szóval.  Leghátultó  v.  lf-
get  leghátultó.

HÁTVAKARÓ,  (hát-vakaró) ősz.  fn.  Viszkető
hátat  vakarni  való  eszköz  fából  vagy  csontból.
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HATVAN,  (1), (hat-van)  tőszámnév,  tt.  hatvan-
at.  Hatszor  tíz  vagy  tfzszcr  hat. Számtanilag  a  t ize-
sek  sorába  tartozik. Egy  órában  hatvan  perez  vagyon.
Hatvan  ezüst  krajezár  egy  vénet forintot  teát.  Hatvan
évet  ember.  Van  ily  nevű  mezőváros  Heve§  várme-
gyében.  Hclyr.  Hatvan-la,  —bán, —bál.  Ptst-Budá-
hoz  Hatvan  hat  mérföld.  (Szójáték). V. ö.  VAN, VEN,
számnévképző.

HATVAN,  (2),  mezőváros  Heves,  falu  Somogy,
puszta  Fejér  megyében ;  KR—,  falu  Közép-Szolnok
megyében ; PÜSPÖK—,  falu  Pest  megyében ; helyr.
Hatvan-ba,  —bán, —bál.

HATVANAD,  (hat-van-ad)  számnév,  tt.  hatva-
mtd-ot.  1)  Mint  főnév,  jelenti  valamely  hatvanfelé
osztott  egésznek  egy  részét.  Az  órának  hatvanada
egy  perez.  A  régi  conventiót forintnak  egy  hatvanada
rgy  krajezár  volt.  2)  Mint  sorosztó melléknév jelenti
azon  szamot,  mely  az  ötvcnkilencz  után következik.
Születésednek  ma  van  hatvanad  évnapja;  máskép  :
hatvanadik.

HATVANADIK,  (hat-van-ad-ik)  sorszámnév,
11.  hatvanadik-at.  Jelenti  azon  tárgyat,  mely  sor  sze-
rént  az  ötvenkilcnczedik  n'ún  következik.  Eletem
hatvanadik  esztendejében.  Kz  a  hatvanadik  beteg,  kit
ín  rc/gyógyltottam.

HATVÁNY,  (hat-vány)  fn.  tt.  hatvány-t,  tb.
—ok,  hurm.  szr.  —a  v.  —ja.  A  számtanban  (a be-
tűvetést  is  ide  értve), valamely  mennyiségnek  ön ma-
gával  egy  vagy  több  ízben  teljesített  szorozata (Po-
tcntiu), pl. 2 X  2 =  22 = 4 , a 2*  (vagy itt a  4) a
2-tös  számnak  hatványa, s  az  alap  2,  gyökszám. To-
vább szorozva 2 X 2 X 2  vagy  2 X  2* =  23= 8,
ismét  tovább  :  2 X  23  =  16 stb. Betűkkel  példa  :
a  X  a =r aa,  továbbá  a X * X  a vagy a X  a* =
i\'\  a  X  H1'  =  a* stb. A  jobbról  fölül  irt kisebb szám
pedig  :  hateánymutatő,  vugy  csak  mutató  vagy  polcz-
jtfiy  v.  polcz,  mely  azt  mulu i ja ,  hányszor  van  vala-
mely  szám  egymás  után  mint  szorzó  téve.  V.  ö.
HATVÁNYMUTATÓ.  Ettől  különbözik  a  ,gyök-
inutató.'

IIATVÁNYMUTATO,  (hatvány-mutató)  ősz.
fn.  Szám  más  mennyiség  mellett  jobb  oldalt  fölül,
mely  azt  jelenti,  hányszor  v:\n  valamely  mennyiség
önmagával  sokszorozva,  pl.  ebben  2  X  2  =  22

=  4,  a  2  mint  gyökszám  sajátlag  csak  egy-
szer  van  ugyan  önmagával  szorozva,  de  kétszer  van
mint  szorzó  egymás  után  téve,  vagyis  mindkét szoro-
zót  v.  tényezőt  ö  maga  alkotja.  V.  ö. HATVÁNY.

HATVÁNYOZ,  (hat-vány-oz)  áth. m. hatványoz-
tam,  — tál,  —ott. Hatványra  emel. Átv.  ért.  valami-
nek  értékét,  becsét  és  más  tulajdonságát  fölebb  fo-
kozza.  (Potenzircn).

HATVÁNYOZÁS ,  (hat-vány-oz-ás)  fn.  tt.  hat-
rtíiiyuzás-t,  tb.  —ok,  harm.  szr. —a.  l)  Számtani
vagy  bctüvetési  működés,  midőn  valamely  mennyisé-
get  hatványozunk.  2)  Átv.  valamely  dolog  értékének
fokozása.  V.  ö. HATVÁNYOZ.

HÁTVÉD,  (hát-ved)  ősz.  fn.  Szoros  drt.  a  hadi
lábra  állított  hadseregnek  azon  része,  mely a  derék-
hadat  hátulról  kíséri,  s  azt  az  ellenség  megtámadása
ellen  födözi.  Szélesb ért.  az  indulóban levő  sereget
egy  kissé  távolabbról  kísérő  csapat  vagy  osztály.
(Arriére-garde).

HÁTVÉG,  (hát-vég)  ősz.  fn.  A  hátgerincznck
alsó  vége.

HÁTVONAL,  (hát-vonal) ősz.  fn.  Valaminek
hátán  vagy  ormán  vagy  gcrinczén  végig húzódó vagy
csak  elmében  gondolt  vonal.  A  ló,  szamár  hátvonala.
A  bérez  hátvonala.

HAV,  a  hó  szó módosulata,  némely  ragozáskor
és  képzéskor.  Innen  :  hava  a  hónapok  neveiben  :
Karácton  hava,  Boldogasszony  hava,  Szent-György
hava,  1. HÓ,  HÓNAP.  A  török  ham  ám.  idő; lég;
szél;  hang.

HAVAD,  erdélyi  falu  Maros  székben;  helyr.
Havad  ön,  —rá,  —ról.

HAVADI,  (hav-ad i)  fn.  tt.  havadi-t,  tb.  — ak.
Székely  szó,  máskép  :  (kikeíeti)  hóvirág  , fejér  tava-
tzika.  (Galanthus  nivalis).  Némelyek,  pl.  Kassay  Jó-
zsef  szerónt fejér  nárczis.  (Narcissus  poeticus).  Kriza
J.  szerént  is  tavaszi  virág  :  nárczis.  Minden  esetben
a  hó  (hav)  szótól.

HAVADTÖ, erdélyi  falu  Maros  székben;  helyr.
Havadlö-n,  —re,  —rSl.

HAVADZIK,  (hav-ad oz-ik)  k.  m.  haoadz-ott,
htn.  —ni  v.  —ani.  1) Hó esik.  2)  Mondják  nőkről,
midőn  havi  tisztulás  van  rajtok.

HAV AJ,  falu  Zemplén  megyében;  helyr.  Ha-
vaj-on,  —rá, —ról.

HAVAS,  (1),  (hav-as)  mn.  tt.  havai-t  T. —át,
tb.  —ak.  1) Hóval  födött,  takart.  Havat  béreztetek,
házfódelek.  2)  Hóval  bővelkedő,  kevert.  Havai  tél.
Havat  idS, havat  eiö.  3)  Holdas,  hóbolygó,  alvajáró;
hóbortos.  „Uram,  irgalmazjh  én  fiamnak,  mert  ha-
vas."  Tatrosi  cod. 4) Átv.  ért. ősz hajú,  fehér  hajú.
Havat  fej.  5)  Havi  tisztulásban  levő  vagy  szenvedő.

HAVAS,  (2), (mint  föntebb)  fn. tt  havat  t,  tb.
—ok,  harm.  szr.  —a. Magas  hegy,  melynek  tetejét
vagy  mindig,  vagy  az  év  legnagyobb  részében  hó  fö-
di.  Németújhelyi  havat.  Kárpáti  havatok.  Erdöszeti,
• vadásznyelven oly magasságú hcgyláncz  is, melynek
ormain  megszűnt  a  fatenyészet,  habár  azt  örök  hó
nem  fedné  is.

HAVASALFÖLD,  (havas-al-föld)  1.  HAVAS-
ELFÖLD.

HAVASALJA,  (havas-alja)  ősz.  fn.  A  havasok
alsó  vidéke,  lába.  V.  ö. HAVAS, (2).

HAVASALJAI,  (havas-aljai)  ősz.  mn.  Havas-
aljáról  való,  oda  vagy  ahhoz tartozó,  azt  illető,  arra
vonatkozó.  Havataljai  fák,  füvek,  palakok.  Uavatal-
jai  faluk,  városok,  lakotok.

HAVASELFÖLD,  (havas-el-fóld  v.  -elve-föld)
ősz.  fn.  így  nevezték  a  magyarok  Oláhországot, azon
havasoktól,  melyek  azt  Erdélytől  elválasztják,  s  me-
lyeken  túl  (elve)  fekszik.  V.  ö. ELVE.
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HAVASELI,  (havas-eü)  ősz.  mn.  Havas  élre,
ázás  havason  vagy  havasokon  túl  fekvő,  vagy  azon
vidékről  való,  azt  illető  stb.  Havaséit  tartomány.  V.
ö.  ELVE.

HAYASELVE,  (havas-elve)  lásd  :  HAVASEL-
FÖLD.

HAVAS  GYÓGY,  PELHAVA8-GYÓGY,  er-
délyi  puszta  Alsó-Fejár  megyében;  helyr.  —Gyógy-

—ról.
HAVASI,  (hav-as-i)  mn. tt  havati-t,  tb.

Havason  termő,  élő,  találtató.  Havasi  ibolya.  Havati
növények,  állatok.  Havon  bogyó,  hajma.  Havasi  $<u,
holló,  ktetke, pinty.  Havait  nyírfa,  ugorlta.  V.  ö. HA-
VAS,  fa.

HAVASÍT,  (bav-as-ít)  áth.  m.  havaití-oU,  htn.
—ni v.  —óm.  Havassá  tesz, hóval  behint.

HAVATLAN,  (hav-atlan)  mn.  tt  haoatlan-t,
tb.  —ok. Hó nélküli.  Havatlan  tél,  melyen  hó nem
esik.

HAVAZ,  (hav-ac)  áth.  m.  havaz-tam,  —tál,
—ott.  Hóval  hint, behint  A  csintalan  fiúk  havaifák
egymétt,  behavazzák  ruháikat.

HAVAZÁS,  (havaz-ás)  fa.  tt  havatátt, tb.
—ok, harm. szr.  —a.  1) Midőn a  hava*  igétől  szár-
mazik : cselekvés,  mely  által  valakit  v.  valamit  hóval
behintünk.  Ruhának  behavaeáia.  2)  Mint  a  havatik
származéka  ám. hóesés.  Rákezdeti  a  havazás.

HAVAZIK,  (hav-az-ik)  k.  m. havat-tam, —tál,
—olt. Szállong a hó. Majd  étik, majd  havatik.

HAVAZKODIK,  (hav-az-kod  ik)  k.  m.  havat-
kod-tam,  —tál,  —ott.  Hóval játszik,  hajigálódzik.

HAVI,  (hav-i)  mn.  tt.  havi-t,  tb.  —ah.  1) Hó-
napra  való,  hónapot  illető.  Havi  bér,  fizetés.  2) Ha-
vasokon  lakó.  Havi  tyúk.  3)  Hóra,  mint  esőre  vonat-
kozó.  Havi  Boldogatttony.  (Mária ad  nives).  4) Hó-
hoz  hasonló. Havi  (hói) fehérség,  tisztaság,  ö)  Hóna-
ponként  előforduló  vagy  hószámot,  női  tisztulást  il-
lető.  Havi  tisztulás.  Havi folyat.  Havi  (hónapos)  ró-
tta.  6) Holdas, hóbolygó.  Havi  kór.  Uram  könyörülj
a  fiamon,  mert  havi  kór.  (Domine, miserere  filio  meo,
quia  lunaticns  est  Máté  17.  14.  Káldi).

HAVIKÓRSÁG,  (havi-kórság)  ősz.  fa.  1)  A  női
tisztulásnak,  hószámnak  rendetlen  állapota, mely  túl-
ságos  és  tartósabb  vérfolyásban  mutatkozik.  Szélesb
ért  havi  tisztulás,  hónapszám.  2)  Holdasság, hóboly-
góság. V.  ő.  HAVI.

HAVKA,  puszta Szcpes  megyében; helyr. Hav-
ká-n, —ró, —ról.

HAVONKÉNT,  (hav-on-ként)  ih.  Hónapról hó-
napra , vagy  különkülön  minden hónapra,  hónapban
stb.  Havonként  kifizetni  a  etelédeket.  Havonként meg-
látogatni  valakit.  V.  ö. HÓ.

HÁZ,  elvont  gyöke  1)  háta  szónak, s  ekkor
azonos  hát  szóval,  2)  hátúd,  hazug  szóknak, midőn
ürességet  (L  H  betű), nem igazán  szólást jelent  Ez
utóbbi  értelemben  rokon  vele  Beregszászi  szerént  az
aethiópiai  khasu ám.  haznd  és  khatve  ám.  hazug.

HÁZ,  fa.  tt.  hát-at,  harm.  szr.  —a. Megvan  a
latin-olasz  easa,  spanyol  cata,  eaza, német  Hant,
dán, svéd  hűt,  angol  house, wend  hinha, horvát  kutha,
kútja,  a  szanszkrit  kutist, kúton  (bekerítés, ház); kút
(főd,  tartalmaz)  gyöktől;  továbbá  a  különféle finn
agakban  eléfordnló  :  köti,  kofa,  kot,  ehot,  choat, koat
szókban.  Mind  ezeket  öszvehasonlítván  látják,  hogy
köz  gyökük  ha,  hó, hi, vagy  keményebben  kiejtve
cho, kő,  ka, ku, melyek  a  magasságot,  födelet,  tetőt,
takarót,  héjat,  kérget jelentő  ha, he, hi,  hó, haj,  héj,
magyar  gyökökkel  részént  rokonok,  részént  ugyan-
azok.  V.  ö. HA gyök. E  nyomok után  indulva  a hat
magyarban  is  elemezve ám.  ho-at  v.  ha-at.  1) Álta-
lán  és legszélesb  ért  födél,  takaró,  héj,  pl.  etigaház,
gombház, gyöngyház, makkház, magház, lélek  háta (test).
Ördög  bújjék  a  lelked házába, azaz  testedbe.  2)  Szo-
rosb  ért  födött,  tetős,  héjat  épület, azaz  építészi  sza-
bályok  szerént  bekerített  és  födelezett  térség,  kü-
lönféle  czélokra  használva.  Bolondház,  bordélyház,
etapház,  élétház  (=  kamara), fenytíSház,  fogház,  fttr-
dSház,  kávéház, könyvhát, kocsmahát, malomház,  méh-
ház,  otkolaház,  b'rhát,  pottaház, prétház,  serfözShái,
terház,  szentegyház,  tanácshát,  tárház (= tárul  szol-
gáló biz; a  tár  tartót, nem tartalmat  jelent), titzíhát,
törvényház,  vámház, zálogház.  Itten  háza, ortzág  háta,
vármegye  háza, várót  háza, falu  háza  stb.  3) Még
szorosb  ért  emberek  lakásául  szolgáló  épület  Né-
mely  népek  nem házakban, hanem sátorok  vagy  fSid
alatt  laknak.  Házat  építeni.  Alhat, felház;  két, három,
négy  emeletei  ház.  Kőház, faház,  tárház.  Szegletház.
Úri  ház, paraszt  ház. Fehér  ház.  Fekete  ház, fehér  ke-
nyér.  (Km.).  Halottal  ház,  ahol  t  i.  halott  fekszik,
Hálán háza, kebelében kenyere. (Km.). Sem háza, sem tüze.
(Km.).  4)  A  háznak egyes  különös része,  mennyire
bizonyos  czélra  van  szánva,  nevezetesen  némely  táj-
szokás  szcrént  ám.  szoba.  Vendégház,  első  ház, hátultó
ház,  csdédház.  Ágyat  hát. Ebédlő  ház. EUMz.  Fonó-
ház. Siralomhoz, melyben  a halálra  ítélt  rabokat  vesz-
tés  előtt  harmadnappal  ki  szokták  tenni.  VetkStö  ház.
5)  Képes  kifejezéssel  több  emberek  társulata, kik
egy  házban  laknak,  vagy  egy  tőről  eredtek.  Különö-
sen  a)  Egy  házban  lakók.  Az  egész  ház  talpon  van.
Az  egész  ház  betegen fekszik.  Föllármázni  a  hátat,  h)
Csalid,  melynek  szükségeiről  és  kényelmeiről  egy
közős  főnök  gondoskodik.  Ház  ura,  ház  attzonya.
Nagy  házat  tartani, vinni.  Házát  télrevalóval  ellátni.
Házáról  gondolkodni.  A  mennyi  ház,  annyi  ttokat.
(Km.).  Úri  házból,  jó  házból  való.  KeretkedS  ház.
Egyik  nevezetet  ház  etddöí  vallott,  c)  Szélesb  ért
nemzetség,  melynek  egyes  ágai  valamely  kos  tör-
zsökből származnak; mi különösen  a  fejedelmi, s főbb
nemesi nemzetségekről  mondjuk.  Az  Árpád-,  Hunya-
dy-  és  Bálhory-házak  férfi-ágról  kihaltak.  Ausztriai
ház. Anjoui  házból  eredt  magyar  királyok.

HAZA,  (1),  (haz-a)  fa.  tt  hátát,  harm. KT.
hazája.  Eredetére  nézve  egy  a hát szóval, •  ily  elem-
zési  rokonság van  az arcs  és  oreta  között  is.  Innen  a
székely  népköltésben :
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„Ottan  kiindúla  ajh!  ki  Kolozsvárra,
Fele  útját  méné,  onnan visszatére,
Hazájához  (=  házához)  téré."

Kriza  J.  gyűjteményében.

1)  Széles  ért  ország  v.  tartomány,  melynek  tagjai,
s  örökös  lakosi, polgárai  vagyunk.  Édes,  kedvet,  sze-
reíett,  vérrel  szerzett  hazánk.  Magyar  haza.  Egy  há-
tának  gyermekei,  fiai,  leányai.  Eyy  Istenem  , egy  ha-
ziím,  Se  Istene,  se  hazája.  Se  országa,  se  hazája.  Hu-
tájában  lakni.  Hazáját  elhagyni,  elárulni.  Védelmezni
a hátát. Hazáért  meghalni.  Ö  a  mi  hazánk  fia.  A  haza
minden  elölt.  (Kölcsey).  Hazádnak  rendületlenül  légy
híve  ó  magyar  A  nagy  vi'.áyon  e  kívül  nincs, n
számodra  hely.  (Vörösmarty).  Már  Észtéi házy  Miklós
nádor  is  monda  :  „Nem  hazánk-e nekünk  is  ez,  mint
édes  Eleinknek ?  Az  bizony,  más  nincsen  kivüle, s
tartozunk  miud  Isten,  miud  világszerte  az  természet-
nek  törvénye  szerént  is,  minden  oltalommal  neki."
(Gr.  Eszterházy Miklós nádor levelei. Történelmi  Tár.
VIII.  kötet,  9 1.  lap).  Magyarország  az  én  hazám, it-
ten  nevelt  apám  anyám  (népdal).  Édes hazám fiai, bol-
dogult  bajnokai.  (Nemz.  dal).  Tekints  István  király  !
szomorú  hazádra  (régi  éuek).  Tied,  hasam !  egy  szen-
telt  fájdalom.  (Eötvös  József).

„Légy  szerencsés,  rokonim  hazája!
S  a  szerencsét  ön erőd  táplálja."

Vörösmarty.

„ Seregeknek  ura,
Királyok  királya,
Áldd  meg  országunkat,
Mi  magyar  hazánkat."  Régi  ének.

2)  Ugyanazon  országban  lakó ,  s  közös  törvények
alatt  élő"  polgárok  egyesülete.  Hazánk f'je,  törvényei,
szabadsága.  Hazánk  8si  szokásai,  erkölcsei.  Hazánk
haladása  a  műveltségben.  3)  Országlati  ért.  valamely
nemzetnek  jogai,  alkotmánya.  A  haza  vrszt'lybtn  fo-
rog.  A  lengyel  hazának  csak  neve  tűn  meg.  4)  Szorosb
ért.  helység,  falu,  város,  melyben  születtünk , és  ne-
velkedtünk.  A  kóborlókat  hazájukba  visszautasítani.
Hazájába  ment  rokonait  rnrylátugritni.  Édes  fülűm
(Erdélyi  J.  szerént  néhutt  :  éd<s  hazám)  hutára,  itt
hagylak  nemsokára.  (Népdal).  5)  Legszorosb  ért.
azon  lukhely, vagyis  ház ,  melyben lakunk  (lásd  leg-
eiül) ;  mely  értelemben  általánosan  csak  határozó
gyanánt  szoktuk  hasznilni.  V.  ö.  HAZA, ih. és HON.
6)  Átvitt  ért.  Jobb  haza, más haza := örök  haza =
menny.

„Gyarló  létbül  a  kebel
Jobb  hazába  esdekel."

„De  ne  szálljon  bú  reád,
Lelsz  te  is  majd  más  hazát."  Bajza.

Örökös  haza = sír.

„Ok  nyugosznak  örökös  háziban."
Vörösmarty.

HAZA,  (2),  (mint  föntebb)  ih.  Megfelel  ezen
kérdésre  hova t  » ám. oda,  hol a  hazánk van.  Vétetik
szélesb  és  szorosabb  értelemben,  mint  maga  a  haza
főnév.  A  külföldön  lakókat  haza  utasítani,  vagy  híni.
Templomból  háta menni.  Haza járni.  A gabonát  a föld-
ről  háta  hordani.  A  kiszolgált  katonákat  házi  bocsá-
tani. Háta  sietni, háta  térni,  háta futni,  szaladni. Ló-
dulj  háta.  Haza fekünni,  mint  a  lédeetiek.  Haza  ki-
sírni  valakit.  Huta  vágyni.  Néha e kérdésre felel  meg:
hűl t  Oda háta,  ám.  honn, otthonn. Ki  van oda háta t
Ide  háta  van-e  az  úr  f  Képes  kifejezéssel  haza menni,
ám.  meghalni,  örök  hazába  menni. V.  ö. HONN.

HAZAÁRULÁS,  (haza árulás)  ősz.  fn.  Gonosz-
tett,  mely  általán  a  haza  érdekeit  veszélyeztető  alat-
tomos  vagy  nyilvános  cselekvésben  áll.  Különösen,  a
haza  gyöngéinek  ellenség  előtti  felfödözése,  s  a  haza
megrontására  czélzó  titkos  szövetkezed  és  egyetértés
az  ellenséggel.  Valakit  hazaárulásról  vádolni,  elitélni.
A  hazaárulást  halállal  büntetni.  Árulásnak  mondatik
betüszerénti  értelemben, mennyire a  gonosztevő  a ha-
zát  áru  gyanánt  tukiuti,  s  az  ellenféltől  gonosztette-
ért jutalmat kap  vagy  legalább  remél.

HAZAÁRULÁS!,  (haza árulás!)  ősz.  mn.  Haza-
árulást  illető,  ahhoz  tartozó , arra  vonatkozó.  Haza-
árulás  szándi'k,  eszközök, jutalom.  V.  ö.  HAZAÁRU-
LÁS.

HAZAÁRULÓ,  (haza-áruló)  ősz.  fn.  Személy,
ki  hazaárulást  követ  el,  1.  HAZAÁRULÁS.

HAZABELI, (haza  béli) ösz.mn.tt. hatabeli-t, tb.
—ék.  Bizonyos  hazából  való.  Magyar  hatabeli  lako-
sok.  Személyragozva  :  hatámbeli,  hazádleli,  hatájabe-
li, hazánkbeli  stb.  Külföldön  utazván , két  hatámbeli
vándorral  találkoztam.  A  hazájabelieket  különös  izi-
vessi'ggel  fogadni.

HÁZADÓ,  (ház-adó)  ősz.  fn.  1)  Adó  neme, me-
lyet  a  házbirtokos  fizet  házától.  2)  Adó,  melyet  saját
tüzbelylyel  biró  családos  ember  fizet.  Ezt  flistpént-
nek  is  hívták.  Különbözik  :  hátiadó.

HAZAÉRKEZÉS , (haza-érkezés)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés  vagy  állapot,  midőn  oda  érkezünk , hol a  ha-
zánk  vagyon,  szélesb  v.  szorosb  értelemben.  Ameri-
kába  utazott  rokonom  hazaérkezését  minden  órán  vá-
rom.  V.  ö.  ÉRKEZIK.

HAZAFÁJDALOM,  (haza-fájdalom),  ősz.  fn.
1;  Fájdalmas  érzet  a  haza  szenvedő  állapota  miatt.
2)  L.  HONVÁGY.

HAZAFELÉ,  (hazafelé)  ősz.  ih.  Hazánkhoz
közelítő  irányban,  vagyis  oly  úton,  mely  haza  vezet
A  bevégtelt  vadászat  után  katafelé  indulni.  Esteden
hazafelé  terelni  a  nyájat,  csordát.  Átv.  ért.  hasafelé
vonzódik  a  szive;  hazafelé  röpülnek  vágyai,  csókjai.

HAZAFI,  (haza  fi)  ősz.  fn.  Birtokragokkal  :
hazámfia  ,  hazádfia,  hazájafia,  hazánkfia  ,  hazátokfia,
hazájokfia  ;  hazámfiai,  hazádfiai,  hazájafiai,  hazánk-
fiai,  hazátokfiai,  hatájokfiai.  Vagy  ezek  helyett  hata-
fitárt  rendesen  ragozandó :  hazafitársam,  hazafitártad
stb.  kivált  a  harmadik  személyre  viszonyítva  a  fon-
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tebbiek  mint  szokatlanabbak  helyett  :  hazafitársa,
hazafitársok,  hatafitársai,  hazafitársaik.  1)  Bizonyos
hazának  szülötte,  fia,  polgára,  meghonosult  lakosa.
Ellentéte:  kütfSldi,  idegen, jövevény.  A  hivatalokat,
méltóságokat  hazafiaknak  adni.  Idvetellek  titeket,  ha-
támfiai.  Ismét  egy  hazánkfiái  magasztalják  a  külföldi
lapok.  2)  Nemesb  ért  oly  polgára  a  hasának,  ki
ennek  javát,  hírét  különösen  előmozdítani  törek-
szik , ki a  hazának, mint  anyának  hiladatos  fia.  V.
ö.  FI.

HAZAFIAS,  (haiafi-ai)  ősz.  mn.  további  (ás)
képzővel;  tt.  hazafias-t  T.  —át, tb.  —ok.  Haza  ja-
vát  előmozdítni  törekvő.  Hazafiat  tett,  indulat,  áldo-
zatkészség.

HAZAFIATLAN, (haza-fi-atlan)Ösz. mn. további
(ottan)  képzőre!; 1. HAZAFISÁGTALAN.

HAZAFISÁG, (haza-fi-eág) ősz. fa. további  (tág)
képzővel.  Nemeab  ért.  buzgólkodás  a  haza  köz  érde-
kei  mellett,  saját  javunk  elmelló'zése,  sőt  feláldozása
által  is.  Hazafiságból  bizonyos  terheket, munkákat, tisz-
teletbeli  hivatalokat  elvállalni.  Hazafiságból  a  közter-
hek  viseletében  a  néppel  osztozni.  Hatafitágból  vagyo-
núnkat ,  életünket  feláldozni.

HAZAFISÁGTALAN,  (haza-fi-ság-talan)  ősz.
mn. további  (ság-talan)  képzőkkel.  Akiben  vagy ami-
ben  hazafiság  nincsen.  Hazafiságtalan  öntés.

HAZAFISKODIK,  (haza-fi-s-kodik)  1.  HAZA-
FIÚSKODIK.

HAZAFITÁRS,  (haza fi társ) ősz.  fa.  Személy,
ki  velünk  egy  hazának lakosa,  polgára;  földi.  V.  ö.
HAZAFI.

HAZAFIÚ,  HAZAFIÚSÁG,  1.  HAZAFI,  HA-
ZAFISÁG.

HAZAFIÚI,  (haza-fiúi)  ősz.  mn. 1)  Nemesb ért.
haza  szeretetétől  gerjedező,  hazáért  buzgó.  Hazafiúi
érzelem,  indulat.  2)  Hazafit  illető.  Hazafiúi  kötelesség.

HAZAFIUSÍT,  (haza-fiusít)  ősz.  ath.  Idegent,
külföldit  bizonyos  hazának  polgárivá  avat,  s  azon
hazának  jogaival  felruház.  Szorosb ért.  idegent tör-
vény  által a  magyar  nemesek  sorába  igtat.  A  határa
nézve  érdemeket  Meneti  külföldieket  hazafiusitani.
Máskép : honosít.

HAZAFIÚSKODIK,  (haza-fiú-s-kodik)  k.  m.
hazafiúskod-tam,  —tál,  —ott.  Hazafiségot  mutat, de
inkább  csak  szájjal,  mint  tettel.  Ezekre  irá  Vörös-
marty :

„Kértek,  s a  haza  kér,  firkáitok,  s a  haza  buzdít;
Csizmátok  nincsen,  s  a  haza  álljon elő.
Áldoztok  bogarat, s azt a  haza  nézze  tuloknak  :
Szándéktok  jó  volt, s  a  haza  áldjon  ezért?"

HÁZAGLÓ,  (ház-ag-ol-ó)  mn. tt. hátagló-t. Ház-
ról  házra járó, csavargó, hírhordó. Házagló  vénbanya.
Székely  szó. Szokottabban  : házaló.  Képzésre  olyan,
mint:  lovagié.

HÁZAGOL,  (ház-ag öl)  önh.  m.  házagol-t. Szé-
kely  szójára*  szerint  ám.  házról  házra jár, akár van
dolga, akár  nincs.  Szokottabban  : házal.

HAZAI,  (haz-a i)  mn. tt  hazai-1, tb.  — o*.  1)
Hazából  való, ott készült,  termett  Hazai  termények.
Hátai  kézmüvek.  Hátai  lakosok.  2) Hazára  vonatko-
zó , hazát  illető, hazában  divatozó.  Hazai  szokások,
törvények.  Hátai  szeretet.  3)  Székely  tájszólás szerént
hazai  leány, v.  egyszerűen:  hazai, ám. menyasszony ;
máskép  :  heverü,  minthogy  eljegyzett  állapotában
némi kedvezéssel lévén  a  szülék  iránta, a  külső  mun-
kától  megkímélik, s  inkább  házi  munkákat  végeztet-
nek  vele.

HAZÁIG  v.  HAZÁIG,  (haza-ig)  ih.  Egészen
oda, hol a  hazánk  van; hazánk  határáig,  küszöbéig
stb.  Hazáig  kisérni  valakit.  Hazáig  ugatták  az  ebek.

HAZAJÁR,  (haza-jár)  ősz.  önh.  Oly  emberről
mondják,  ki  bizonyos  idegen  helyről  koronként  haza
szokott  menni.  Naphosszant  csavarog,  csak  enni  t>
alunni  jár  haza.  Az  anyás  gyermek,  ha máshová ad-
ják  inasnak, gyakorta  hazajár.  Népbabona  szerént:
hazajár  a  megholt  ember  lelke,  ám. kísért.

HÁZ A JŐ VET, (haza-jövet) ősz. fa. és h.  1) Midőn
valaki útban van, hogy  haza jőjön.  2) Használtatik  ha-
tárzó  gyanánt  is,  s  ám.  azon  idő folyta  alatt,  midőn
hazafelé  jőve.  Hazajövet,  három  ismerőssel  találka-
tam.  Hazajövet  vendégeket  hozok  magammal.

HAZAJÖVETEL,  1.  HAZAJÖVET  1)  és HA-
ZAÉRKEZÉS.

HÁZAJTÓ,  (ház-ajtó)  ősz.  fa.  Ajtó,  mely a
házba  nyílik  és  vezet.  Valamint a  ház  különböző ér-
telemben  vétetik, ügy  a  házajtó  is.  V.  ö.  HÁZ és
AJTÓ.  Utceáról,  konyháról, folyósóról  nyiló  hósajló.
Házajtóban  állva  pipázni,

HAZAKÖLTÖZÉS,  (haza-költözés) ősz.  fa.  Mi-
dőn  valaki  ideiglenes  távoli  vagy  idegen  lakhelyről
mindenestől  haza  hordozkodik  vagy  takarodik.  Elbo-
csátott  katonák hazaköltözése.  A  nyári  mulató  helydt't
tartózkodott  vendégek  hazaköltözése.

HÁZAL,  (ház ál)  önh. m. hátal-t.  Házról házn
járkál,  híreket  hord;  vagy  áruit  hordozza,  valami
után  tudakozódik  stb. Házalnak  a  kéregetö  koldus  ,(.
Házalnak  némely  zsidók, hátas  kalmárok.  Hátainak  >
dologtalan  csavargók,  hirhordók.  Házalnak  a  gasd-'1'
Ián  vagy  éhes  ebek.  Székelyesen  :  házagol.

HÁZALÁS,  (h&z-al-ás) fa. tt  házalás-1, tb. — «*,
harm.  szr.  —a.  Házról  házra járás, pl.  hírhordis,
időtöltés, kupeczkedés,  kémkedés  stb. végett  Széki-
lyesen :  házagolás v.  házaglás.

HÁZALÓ,  (ház-al-ó)  mn.  tt  házaiá-í.  Házról
házra  járó.  Házaló  kis  kalmár.  Házaló  hírharang.

HAZAMENÉS,  (haza-menés) ősz.  fa.  Visszaté-
rés,  midőn  valaki  távolból  hazájába  vagy  lakhelyére,
vagy  házába  visszamegy.  Hazamenésre  inteni  a  ka-  *•
mai korhelyeket.

UAZAMENET, (haza-menet) ősz. fa. és h.  t) Cse-
lekedet,  midőn  valaki  haza  megy,  vagy  azon  állapot,
midőn  útban  van  hazafelé.  2)  Használtatik  hátán-'
gyanánt,  s  ám. azon  időben,  mikor  haza megy  valaki.

'  Hatamenet  eltévesztette  az  utat.  Hntamfnet  'rneytnnt-i  i-
;  ták  az  éji  kóborok.
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HAZAMENETEL,  fn.  1. HAZAMENET.

HÁZANKÉNT,  (ház-an-ként)  ih.  Házról  házra
menve,  egyik  házat  a  másik  után  véve.  Hátanként
öszoeirni  a  lakóiakat.

HAZANYELV, (haza-nyelv) ősz. fn. Azon nyelv,
melylyel  bizonyos  haza lakosai  mint  anyaira!  élnek.
Szorosb  ért.  a  vegyes  nyelvű országban  azon  nyelv,
melyről  a  nemzet  hivatik,  pl.  Magyarország  haza-
nyelve  a  magyar.

HAZAOLTALMAZÁS, 1. HAZAÓTALMAZÁS.

HAZAÓTALMAZÁS,  (haza-ótalmazas)  ősz.  fn.
Cselekvés,  melynél  fogva  a  hazát  annak megtámadó!,
különösen  fegyveres  ellenségei  ellen  ótalinazzuk,
védjük.

HAZAÓTALOM,  (haza-ótalom)  ősz.  fn.  Mind
azon  eszközök,  módok,  melyekkel  a  hazát  ellenségei
ellen  védjük,  ótalmazzuk , s azon  eszközök , módok
használata.

HAZARONTÁS , (haza-rontás)  ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midö'n  valaki  vagy  valami a  haza  kárára,  vesze-
delmére van.  V.  ö.  HAZARONTÓ.

HAZARONTÓ,  (haza-rontó)  ősz.  mn.  Aki  vagy
ami  a  haza kárára,  veszedelmére  van, ki  annak  érde-
keit, jogait,  szabadságát  csonkítja, erötleníti, aláássa;
hazaáruló.  Hazarontó  erkölcstelenség,  visszálkodás,
pártoskodás,  lélekvátárlás,  kegyeletlenség,  népizgatás,
fejetlenség.

HÁZAS,  (1),  (ház-as) mn. tt.  házas-t  v.  — át,
tb. —ok.  1)  Kinek  háza  van.  Házas  polgárok.  Házas
zsellér.  Ellentéte  :  hazátlan.  2)  Átv.  ért.  mondjuk
férfiról,  kinek  felesége  van  és  nőről,  ki  férjhez  ment;
ettől  származnak : házasodik  v.  házasul, házattág  stb.
A  törökben  is  eu-töl,  mely  házat jelent,  származik  :
cvli  házas,  evlenme  házasság,  evlenmek  házasodni, ev-
lendirmek  házasítni  stb.  Házas  férfi.  Házasasszony.
Házas  emberek.  Házat  személyek,  társak.  Innét : há-
zasélet  ,  ám.  férfinak  és  nőnek  törvényes  együtt  la-
kása.  Házasélet  'örömei,  bajai,  gondjai.  Ellentéte  :  nó-
telen  és  hajadon.

HÁZAS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt.  házas-t,  tb.
— ok.  Fcleséges  férfi  vagy  férjes  nő.  Házasok  közötti
rzlvódások.  Házasokat  elválasztani  a  nötelenektöl  ét
kajadonoktól.  Nyalják  falják  egymást,  mint  az  új  há-
zasok.  (Kin.).  OszvetSrödtek, mint a rósz  hasasok. (Km.).

IIÁZASÁGY,  (házas-ágy)  ősz.  fn.  1)  Ágy,
melyben  a  házasok fekiisznek.  2)  Átv.  ért.  törvényes
vér,  születés.  Házaságyból  született gyermekek.

HÁZASASSZONY,  (házas-asszony) ősz.  fn.  Nő,
kinek  férje,  családja  van.

HÁZASÉLET,  (házas-élet) ősz.  fn.  A  törvénye-
sen  egybekelt  férfi  és  nő  együtt  lakása,  s ugyanazon
közczélra  munkálása.  Házaséletet  élni.  A  hátatéletet
megunni.

IIÁZASEMBER,  (házas-ember)  ősz.  fn.  Férfi,
kinek  felesége  vau.  Házatemberhet  nem  illik  a  le-
génykedés.

HÁZASFÉL,  ilúzas-f.M)  1.  HÁZASTÁRS.
AKAD.  Ed.OY  MÓTÍX.  II.  KÖT.

HÁZASÍT,  HÁZASÍT,  (ház-as-ít) áth.  m. háta-
ttí-ott,  htn.  —ni v. —ám.  Férfinak  nőt,  feleséget,
nőnek  férjet  szerez, vagy  véghez  viszi, hogy  férj  és
nő  tőrvény  szerént  öszvekeljenek.  A  vén  nénikék  mé-
retnek  házasítani.  Öszvehátasítani  valamely  vén  ötoe-
gyet  fiatal  legénynyel.  Fiát  meghátattíani.  A  leányt
kiházasítani,  ám.  férjhez  adni.

HÁZASÍTÁS,  HÁZASITÁS,  (ház-as-ít-ás)  fn.
tt. hátasilás-t,  tb. —ok,  harm.  szr.  —a.  Cselekvés,
mely  által  valakit  házasítunk.  Kihátatitás.  Öttvehá-
tasítát,  meghátattíát.  V.  ö. HÁZASÍT.

HÁZASKODIK,  (ház-as-kod-ik)  régié*,  a mai
,bázasodik'  helyett. L.  ezt.

HÁZASODÁS,  (ház-as-od-ás) fn. tt  házatodát-t,
tb.  —ok, harm. szr.  —a.  Férfinak  és  nőnek  törvé-
nyes  szerződés  szerént  öszvekelése.  V.  ö.  HÁZA-
SODIK.

HÁZASODIK,  (ház-as-od-ik) k. m. hátatod-tam,
—tál,  —ott. Általán  ám. házasságra  lép.  Tulajd.  ért
nőtelen  férfi  vagyis  legény,  özvegyember  valamely
hajadon  vagy  özvegy  nővel törvényes  polgári  szerző-
dés  szerént  öszvekel,  s  az  illető  lelkész, vagy  ennek
képviselője  által  megáldatik,  vagy  felavattatik,  szó-
val ,  feleséget  vesz.  V. ö. HÁZASSÁG.  Hátasodnak
a  legények.  Házasodik  a  lapát,  elvette  a  pitzkafáí.
(Népd.).  A  férfi  házasodik,  a  nő férjhe*  megy.  Piám
meghátatodott,  leányom  férjhez  ment.  Úri,  gazdag
házba  házasodni,  ám.  olyan  házból  feleséget  venni.
Megházasodtam,  de  nincsen  hátam.  (Szójáték).

HÁZASPÁR,  (házas-pár)  ősz.  fn.  Házasságra
kelt  férfi  és  nőszemély  együtt.  Szép  hatatpár  válik
belölök.  A  házaspárt  megáldani.

HÁZASSÁG,  (ház-as-ság)  fn.  tt.  hátasság-ol,
barrn.  szr.  —0.  Széles  ért.  szerződésen  alapult ösz-
vekelése  két  különnemü  (férfi  és  nőnemű)  személy-
nek  a végre,  hogy  együtt  élvén  gyermekeket  nemi-
zenek, s azokat  fölneveljék.  Törvényi  szorosabb  érte-
lemben  polgári  szerződés,  melyben  két  különböző
nemű  személyek  a  törvényben  megszabott  módon ki-
nyilatkoztatják  abbeli  akaratjokat,  hogy  elválhatlan
közösségben,  s  egymás  iránti  hűségben  élnek, gyer-
mekeket  nemzenek, azokat  nevelik  és  egymást  köl-
csönösen  segélik.  Keresztény  katholikai  ért  szentség,
mely  által  a  törvényesen  öszvekelt  férfi  és  nő  felold-
hatatlan  szövetségre  lépvén, isteni kegyelmet  kapnak,
hogy  gyermekeiket  Isten  félelmében neveljék,  egy-
mást  hiven  szeressék,  s az  élet  minden  viszontagsá-
gaiban  egymásnak  viszonyos  segítségére  legyenek.
Szent  hátattág.  A  hátatság  akadályotó  ét  elválatttó
(v.  bontó)  akadályai.  (Impedimenta  impedientía,  ét
dirimentia).  Hátatságra  lépni.  Házasságot  kötni.  Jó
hátattágban  élni.  Hátasságot  törni,  ám.  a  házastár-
son  kívül  idegennel  közösülni.  Titkot  hátatság.  Első,
második  hátattágból  ttületeít  gyermekek.  Hosszú  alku
a  hátaiság.  (Km.).

HAZASSÁGBELI,  (házasság-béli)  ősz.  mn. 1)
Házasságot  illető,  érdeklő.  Hátasságbeli  ttenödét.  2)
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Házasságban  eléfordnló,  azzal járó. Hátauágbeli  örö-
meié , bajok,  gondok.  3)  Házasságból  való, származó.
Hátauágbeli  gyermekek.  Elfő  hátasiágbeU  örökösök.

HÁZASSÁGBIZONYÍTVÁNY,  (házasság-bizo-
nyítvány)  ősz.  fa.  Hiteles  oklevél,  mely  tanúságot
nyújt,  hogy  bizonyos házasság  valósággal  megkötte-
tett, vagy  hogy  valamely  személy  házasságban  él.

HÁZASSÁGBONTÁS,  (házasság-bontás)  ősz.
fn.  A  házassági  szerződés  érvényességének  teljes
vagy  részletes  megszüntetése,  vagyis  a házaságban
élő  felek  elválasztása.

HÁZASSÁGGYÜLÖLÖ, (házasság-gyűlölő) ősz.
fn.  Személy,  ki  a  házasélettől  irtózik, s  iránta  ellen-
séges  indulattal  lévén,  nem házasodik.

HÁZASSÁGHÁBORÍTÓ,  (házasság-háborító)
ősz.  fn. és  mn.  Ki  a  házastársak  közti békét megza-
varja,  s  egyetértésöket  feldúlja.

HÁZASSÁGI,  (ház-as-ság-i) mn. tt. hátauágit,
tb.  —ok. Házasságot  illető,  érdeklő,  arra vonatkozó.
Hátattági  három parancs.  Hátattági  por.

HÁZASSÁGKÖTÉS,  (házasság-kötés)  ős*,  fn.
1) Cselekvés,  mely  által  valaki  házasságra  lép.  2)
Szerződés,  melynek  ereje  által  a házasság  létesül.

HÁZASSÁGLEVÉL,  (házasság-levél)  ősz.  fa.
A  házastársak  közt  kötött  szerződést  magában  fog-
laló  hiteles  iromány.

HÁZASSÁGRAKELÉS, (házasságra-kelés) ősz.
fa.  1. HÁZASODÁS.

HÁZASSÁGRONTÁS,  (házasság-rontás)  lásd  :
HÁZASSÁGTÖRÉS.

HÁZASSÁGRONTÓ,  (házasság-rontó)  1.  HÁ-
ZASSÁGTÖRŐ.

HÁZASSÁQSZERZÉS,  (házasság-szerzés)  ősz.
fa.  Működés, közbejárás,  hogy  bizonyos személyek
között házasság  létesüljön.  Ki  ezt  véghez  viszi:  há-
tatsdgstertS.

HÁZASSÁGTALAN, (ház-as-ság-ta-lan)  mn. tt
hátassdgtalan-t,  tb. —ok. Aki  házasságra  nem lépett;
nőtelen, illetőleg  férjetlen.  Hátattágtalan  élet,  aggle-
gény,  aggstÜM.  Határozóilag  ám.  házasság  nélkül.

HÁZASSÁGTALANSÁG,  (ház-as-ság-ta-lan-
sig)  fa.  tt.  hdtastdgtalanság-ot,  harrn. szr. —a. Há-
zasság  nélküli  állapot, élet; nőtelenség,  hajadonság,
özvegység.

HÁZASSÁQTORÉS,  (házasság-törés)  ősz.  fa.
Házassági  hűség  megszegése, mely  akkor  történik,
midőn  valamely  házas  társ  testileg  idegennel  közö-
sül.  HátattágtíSrétt  elkövetni. Hátattágtörétről  vádolni
valakit,

HÁZASSÁGTÖRŐ, (1),  (házasság-törő)  ősz. fa.
1) Házastárs,  ki  testileg  idegen  személyijei  közösül.
HátauágtörS  férj  vagy f életig.  2)  Akármely  férfi,  ki
házas  asszonynyal  közösül

HÁZASSÁGTÖRŐ,  (2),  (mint föntebb) mn. Ki
házasságtörést követ  el.  V.  ö. HÁZASSÁGTÖRÉS.
HáHutágtorö  férj,  felttíg.

HÁZASSZEMÉLY,  (házas-személy)  ősz.  fa.
Házasságra  Wpett,  házasságban  élő  férfi  vagy  nő.
Ellentéte  :  nölelen,  hajadon,  özvegy.

HÁZASTÁRS,  (házas-társ)  ősz.  fn.  Férj  vagy
feleség,  mennyiben  egymással  viszonyos  társaságban
élnek.  Helységünkben  lakozó  N.  N.  bectttletet  ifjúié-
gény  vetzi  magának  hátastártul  N.  N.  hajadon leá-
nyát  N-t. (Egyházi  hirdetés).

HÁZASUL, HÁZASULÁS, (ház-as-úl)  önb,  m.
hátatúl-t;  1. HÁZASODIK, HÁZASODÁS.

HÁZASULANDÓ,  (ház-as-ul-and-ó) mn.  tt  há-
tamlandó-t.  Házasodni  akaró,  készülő , házasulásri
megérett;  házasságra  elszánt,  eljegyzett  Már  ne-
kem M van  hasonulandó  fiam.  Hátattilandók  Uráét-
tétnek.

HAZASZERETET, (haza-szeretet) ősz.  fa.  Ál-
talán,  természeti  vonzalom, melynél fogva  hazánkat
kedveljük, s annak java, boldogsága  minden  más ide-
gen  föld  felett  érdekel  bennünket.  Különösen  ős  ne-
mesb  ért.  indulat,  erény, melynél fogva  hazánk bol-
dogságának  előmozdítására  ösztönöztetünk,  s  érette
javunkat,  sőt  ha kell, éltünket  is  feláldozni  készek
vagyunk.

HAZASZERTE,  (haza-Merte) ősz.  ih.  Minden-
felé  a  hazában.  Oly képzésű, mint: országszerte.

HAZATÉRÉS,  (haza-térés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
midőn  idegen  vagy  távol  helyről  oda megyünk  visz-
sza, hol  a  hazánk vagyon.

HAZÁTLAN,  (haz-a-atlan)  mn.  tt  hatátian-t,
tb.  —ok.  Kinek  hazája  nincs,  szorosb vagy  szélesb
értelemben  véve.  V.  ö.  HAZA.  Hazátlan  világfutó,
világkerttlö.  Hatatlan  ttámlU&U., Atv.  ért  hazájától,
ősi  szabadságától, nemzetiségétől megfosztott  Hatat-
lan  nép. Határozóilag ám. haza nélkül.

HAZÁTLAN,  (ház atlan)  mn. tt  hátatlan-t,  tb.
—ok. Kinek  háza nincsen.  Hatatlan  tsellérek,  úrbéri
ért  kiknek  sem  jobbigytelkök,  sem  házok  nincs.
Házas  zsellér,  telketlen,  de  házzal biró jobbágy. Ha-
tározóilag  ház nélkül.

HAZÁTLANSÁG,  (haz-a-atlan-ság)  fa.  tt  ha-
tdtlansdg-ot,  harm.  szr.  —a.  Haza  nélküli  állapot,
midőn  valakinek, mint  mondani  szokás , se országa,
se  hazája.

HAZAVÁGY,  HAZA VÁGYÁS,  1. HONVÁGY.
HAZAVESZTÉS,  (haza-vesztés)  ősz.  fn.  Két-

féle  értelme van,  1)  ám.  hazarontás;  2)  a  hazából
önkénytelenül  kivándorlás, üldözés  elől  menekülés;
száműzetés.

HAZA VESZTETT,  (haza-vesztett)  ősz.  mn.
Hazájából  valamely  üldöztetés  miatt  kivándorlón;
száműzött

HAZAVESZTŐ,  1.  HAZARONTÓ.
HÁZBELI,  (ház-béli) mn. tt  hátbdi-t, tb. —ék.

Házhoz  tartozó, házban levő.  Házbeli  ettkötOk,  búto-
rok.  Személyragozva  1)  hátbelim,  hátbeKd,  hátbelije
stb.  s ekkor  főnév  gyanánt  használtatik, pl.  minden
hathetimet  elárverezek,  2)  házambeli, házadbeli,  ha-
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zabeli  stb.  pl.  az  én házambtli  bútorok  újabbak  a  te
hátadbelieknél.

HÁZBÉR,  (ház-bér)  ősz. fn. Bér, melyet  az  ide-
gen  házban  lakó  vagy  idegen  házat  használó  zsellér
az  illető  házbirtokosnak  fizet.  A  hátbért  évnegyeden-
ként,  »  előre  lefizetni.  Fölemelni  a  hátbért.

HÁZBÉRLELÉS,  (ház-bérlelés)  ősz.  fn.  Idegen
háznak  lakás  vagy  akármily  használás  végett  bérbe
vevése.

HÁZBÉRLET, (ház-bérlet) ősz. fn. 1. HÁZBÉR,

HÁZBÉRLELÉS.

HÁZBÉRMENTES,  (ház-bér-mentes)  ősz.  mn.
Ki  házbért  nem  fizet,  ki  hivatalánál  vagy  más oknál
fogva  más  házában  ingyen  szállással  bír.  Az  ország-
gyűlési  urak  régebben  házbérmentesek  voltak.

HÁZBlRTOK,  (ház-birtok)  ősz.  fn.  Házból,
mint  tulajdonból  álló  birtok.

HÁZBIRTOKOS,  (ház-birtokos)  ősz.  fn.  Kinek
saját  háza  van,  háztulajdonos.

HÁZCSATORNA ,  (ház-csatorna)  ősz.  fn.  Csa-
torna  a  háztetőn,  mely  az  esőt,  hólevet  felfogja  és
elvezeti.

HÁZCSÚCS,  (ház-csúcs)  ősz.  fn.  A  háztetőnek
legmagasabb  orma vagy  vége.

HÁZELÖ,  (ház-élő)  ősz.  fű.  1)  A  háznak  azon
része,  mely  az  épület  homlokzatát  képezi.  2)  Térség
a  ház  homlokzata  előtt.  Elseperni  a  házelörSl  a sze-
metet.

HÁZÉPÍTÉS,  (ház-építés)  ősz.  fn.  Cselekvés,
melynél  fogva  valaki  házat  épít.  V.  ő.  ÉPÍT.  Kínét
tok  a pénze,  csak  házépítésbe  fogjon,  majd  elfogy.

HÁZFAR,  (ház-far) ősz.  fn.  A  háznak  hátulsó
része,  vége.

HÁZFÖDÉL,  (ház-födél)  ősz.  fn.  A  háznak  fa-
laira  vagy  oszlopaira  rakott  hárántos  alkotmány,
hogy  azt  az  elemek  viszontagságai, u.  m. eső ,  szél,
hideg  ellen stb. védelmezze.  Zsindehjes,  cserepes,  ná-
das,  tsuppos  házfödél.  V.  ö.  FÖDÉL.

HÁZFÖDÉM,  (ház-födém)  1. HÁZFÖDÉL.
HÁZFÖDÉS,  (ház-födés)  ősz.  fn.  Építés,  midőn

az  illető mesteremberek,  u.  m.  ácsok,  cserepesek  stb.
a  házra  födelet  csináluak.

HÁZFÖDÖ,  (ház-fódö)  ősz.  fn.  Mesterember,
nevezetesen  ács , cserepes,  nádazó stb.  ki  házat  föd.

HÁZFÖLD,  (ház-föld)  ősz.  fn.  Föld  a  ki  nem
padlózott  földszinti  szobákban,  pl.  a  parasztházak-
ban.  A  salétromfözök  kiássák  a  házföldet.

IIÁZGONDVISELÖ,  (ház-gond-viselö)  ősz.  fn.
Személy, ki  a  házra  felügyel,  azt  épen,  tisztán  tartja,
javításáról  gondoskodik vagy  a  házi családnak  élelmi
szükségeit  ellátja.  Urasági  házgnndviselö.

HÁZHÉJ,  (ház-héj) ősz.  fn.  Tulajdonkép,  üres-
st!g  a  házfodél  és  házfalak  padlózata  között;  más-
kép  : padlás,  hiú,  palóczosan  azoba.  Néhutt ám. ház-
födél,  vagyis  az  épületnek a  falak  fölötti  része.  V. 6.
HÉJ,  HIÚ.

HÁZHÉJAZAT,  (ház-héjazat) ősz.  fn.  1. HÁZ-
FÖDÉL.

HÁZHELY,  (ház-hely) ősz.  fn.  1)  Hely  vagy
térség  vagy  telek,  melyen  ház  épült  vagy  annak  van
szánva.  Az  elbontott  bástyákat  házhelyeiéül  felosztani.
A  várkörön  házhelyet  venni.  2)  Némely  városokban
a  házbirtokhoz  kapcsolt  külső  telek  vagy  telkek.

HÁZHÍ, HÁZHÍJ,  HÁZHIU, 1.  HÁZHÉJ.
HÁZHÍABLAK,  (ház-hí-ablak)  ősz.  fn.  Ablak

a  háznak  héján  vagy  héjazatán,  padlásablak.
HÁZHOMLOK,  (ház-homlok) ősz.  fn. A  háznak

fő  oldala, vagyis  eleje.
HÁZI,  (ház-i) mn. tt.  házi-t,  tb.  —öt.  1)  Ház-

hoz  tartozó.  Házi  barát.  Házi  egymás,  holmi , eszkö-
zök.  Házi  inas.  Házi  kápolna.  Házi  úr,  asszony, le-
ány, nép.  Házi  tiszt,  orvos.  2)  Ház  körül  eléfordnló.
Házi  gondok,  bajok,  szükségek. Házi  Ünnep,  öröm,  mu-
latság.  3)  Mit  ház  körül  használnak.  Házi  köntös,
sipka  , fejkötö  , ruha.  4)  Mi házaknál  szokott  tartóz-
kodni , nem vad. Házi  állatok.  Házi  madarak.  Házi
nyúl,  galambok.  5)  Nem bolti, nem másutt  készített.
Házi  kenyér,  házi  vászon.  6)  Házbeliek  közöl  való.
Házi  tolvaj,  kém,  ellenség.  7)  Házi  állapotra  vonat-
kozó.  Házi  élet.  Házi  boldogság.  Házi jelenet, nem
igen  jó  értelemben.  Átv. ért. házi  hóhér,  ám.  rósz  lel-
kiösméret.  Üti  czifra,  házi  ronda.  (Km.),  ám. ott-
künn  czifra,  otthonn ronda.  Házi  doromb, zsémbelődő
feleség.

HÁZIADÓ,  (házi-adó)  ősz.  fn.  Adó  neme volt,
melyet  az  adózó  jobbágyság  az  illető  megye  saját
házi  költségeire,  u.  m. tisztviselők,  szolgák  tartására,
megyei  épületek,  hidak  fentartására  stb. fizetett. (Do-
mestica).  Ettől  különbözött a  hadiadó.  (Bellica).

HÁZIAS,  (ház-i-as) mn. tt.  házias-t  v.  — át,  tb.
—ok.  Oly személyről,  kivált  nőről  mondjuk , ki  leg-
főbb  örömét  és  kedvét  a  ház  körül,  s  ottbonn  talál-
ja  , ki  házi ügyekkel  szeret  foglalkodni,  ki  fényűzés,
külső  mulatozások  után  nem  vágyakodik.

HÁZIASSÁG,  (ház-i-as-ság)  fn.  tt.  háziasság-ot,
harm.  szr.  —a.  Tulajdonság,  midőn  valaki  házias.
V.  ö. HÁZIAS.

HÁZIASSZONY,  (házi-asszony)  ősz.  fn.  1)  A
háztulajdonos  felesége  vagy  bázbirtokos  nő, pl. öz-
vegy.  2)  Nő, ki  valamely  családnak  feje.

HÁZIATYA,  (házi-atya)  ősz.  fn. Atya,  mint  a
család  feje.

HÁZIBARÁT,  (házi-barát)  ősz.  fn.  Férfi,  ki  va-
lamely  családnak  barátja,  s  mint  olyan  annak  gya-
koribb  látogatója,  kit  valamely  háznál  otthonos gya-
nánt  fogadnak  és  tartanak.  Ha  nőszemely  : háziba-
rátnő.

HÁZIFECSKE,  (házi-fecske)  ősz.  fn.  Fecske-
faj  ,  mely  a  házakban  szeret  fészkelni  és  lakni.  Kü-
lönböztetósül  más,  pl. parti feeskétb'l,  mely  helysége-
ken  kívül  a  partok  oldalain  fészkel  és  tenyészt.

HÁZIGAZDA,  (házi-gazda)  ősz.  fn.  1)  Házbir-
tokos , háztulajdonos.  Nemesebb  nyelven  : háziúr.  2)
Családnak  férfi  főnöke,  családatya.  3)  Szélesb  ért.
azon  férfi,  ki  bizonyos  házi  mulatságoknál,  zárt  kö-
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rökben  a vendéglői  tisztet  TÍ»eli,  ki  a  vendégeket fo-
gadja,  azok kényelméről gondolkodik  stb.

HÁZIKA,  (hiz-i-ka)  ín.  tt  hátikát.  L.  HÁZI-
KÖNTÖS  v.  OTTHONKA,

HÁZIKÁPLÁN,  (házi-káplán)  ősi.  fa.  Papi
némely , ki  valamely  házi  kápolnában  hivatalosko-
dik , vagy  magánhizbelieket  a  vallásban  különösen
oktat  Szorosb ért.  oly  pap,  ki  a  fennemlitett  czélok-
ból  az  illető  csaliddal  együtt  lakik.  Fejedelemnek,
vratágnak  hátücápldnja.  Máskép  :  udvari-káplán.

HÁZIKÁPOLNA , (házi-kápolna)  ősi.  fn.  Ma-
gánházban létező , » a csalidnak  különös  lelki  hasz-
nalatára  szolgáló  kápolna.  V.  ö. KÁPOLNA.

HÁZIKENYÉR,  (házi-kenyér) ősz.  fa.  1)  Ke-
nyér,  melyet a háznál magáncsalád  használatára  süt-
nek, mit nem piaczon, nem  sütő boltban vesznek.  2)
Barnibbféle  lisztből  sütött kenyér,  nem zsemlye , le-
gyen az piaczi vagy  sütőboltból  való.

HÁZIKEBESZT,  (bán-kereszt) ősz.  fa.  Képei
ért  mindenféle  baj,  mely  a családos házi  élettel jár-
ni  szokott, különösen  : zsémbes , rósz  feleség , vásott
gyermekek , hosszas  betegek  stb.  Van  nekem háti  ke-
retttem.  Jaj  Ittenem , mit  adtál , hogy  meghétatüot-
tál t  Adtál  egy  nagy  keretttet,  hogy  az  erdőn  nem ve-
tuti.  (Népd.).

HÁZIKISASSZONY,  (hizi-kw-asizony) ősz.  fa.
A  házhoz, dalidhoz tartozó  kisasszony.

HÁZIKÓ , (ház-i-kó)  fn.  tt  hátikó-t,  harrn. szr.
—ja.  Kisded  alacion  biz.  Bankókban  lakó  cs»-

..
HÁZTKÖNTOS ,  (házi-köntös) ősz.  fa.  Köntös,

melyet  csak  otthonn  a biz  körül  szoktunk  viselni.

HÁZDÍŐ,  (házi-nő)  1. HÁZIASSZONY.

HÁZINYÚL,  (házi-nyúl)  I.  TENGERINYÚL.

HÁZIORVOS  , (házi-orvos)  ősz.  fii.  Orvos , ki
valamely  család  tagjait  rendesen gyógyítani  szokta.

HÁZIORVOSSÁG,  (házi-orvosság)  ősz. fa. Egy-
szerű  gyógyszer  valamely  nyavalya  ellen,  mely  a
biz  körül  találtatík  vagy  található ;  kfilönbőztetésfil
a  mesterségesen  készített, külföldi,  drága, gyógyszer-
tári  szerektől  Háti  orvottággal  élni.

HÁZISÁG,  (báz-i-ság)  1.  HÁZIASSÁG.

HÁZISZEGÉNY,  (házi-szegény)  ősz.  fa.  Oly
szegény, ki  szükséget  szenved, de vagy  szeméremből,
vagy  polgári  helyzete  miatt nyilván  koldulni,  •  ház-
ról  házra kéregetni nem  megy.  Hátúugényeket  ápoló
jótékony  egyeitíet.

HÁZISZER,  (hiú-szer)  L HÁZIORVOSSÁG.

HÁZTTISZT, (házi-tiszt)  Ősz.  fn.  Személy,  ki
valamely  arasági  háznál belső  hivatalt  visel , pl.  vár-
nagy , kaitélynagy ,  házügyelő , irnok  stb.  Hátüint
által  aláirt  watági  rendelet.

HÁZTTOLVAJ,  (házi-tolvaj) ősz.  fa.  A  csalid-
hoz  tartozó,  ugyanazon  házban lakó, különösen  házi-
cselédek közöl  való tolvaj.  Ett  mát  nem  ctelekedhette,
mint  hántolva).

HÁZIÚli,  (házi-úr)  ősz.  fa.  A  háznak birtokos
ura,  háztulajdonos.  Ez  tulajdonkép csak oly  házbir-
tokosokról mondatik, kiket az  tír  czím  illet; különben
szélesb  ért  hátigatda.

HÁZIVÁSZON,  (házi-vászon)  ősz.  fa.  Általán
vászon, melynek  fonalát a háznál  készítik, nem gyár-
ban.  Szorosb ért.  vastagabbféle  erős  vászon, milyent
a  közönséges  takácsok  szőnek.  HdnvánonMl  kéní-
tetí  ágynemük,  atttalruhák  stb.

HÁZKULCS,  (báz-knlcs) ősz. fn. Kulcs, mely-
lyel  a ház  kapuját  vagy  ajtaját  zárják  és  nyitják.

HÁZKUTATÁS,  (ház-kutatás) ősz. fn.  1. HÁZ-
VIZSGÁLAT.

HÁZMESTER,  (ház-mester)  ősz.  fa.  Szolga
vagy  alsóbb  rendű  házitiszt,  ki  a  házbeli  rendre,
tisztaságra felügyel,  a  házat  annak idején  felnyitja,
bezárja  stb.

HÁZMOTOZÁS,  (ház-motozás) ősz.  fa.  1. HÁZ-
VIZSGÁLAT.

HÁZNEMÜ,  (ház-nemű)  ősz.  fa.  Mindenféle
házi készületek,  ingóságok,  bútorok  stb.

HÁZNÉP,  (ház-nép) ősz.  fa.  Szélei  ért  a  ház-
ban  lakó  személyzet öszvesen véve. Szoros ért  család.

HÁZNÉPATYA,  (ház-nép-atya) ősz.  fit.  Család
feje,  csalid  atyja,  családos gazda.

HÁZNÉPES,  (ház-népes)  ősz.  fa.  Kinek  ház-
népe , azaz családja  van;  nem  magános, nem  rideg
ember.

HAZÓL, (haz-a-el)  ih. Tájdivatos  és régies, ám.
hazulról. „Ennen (= innen) hazól kedég  az  császárné
asszony  Alexandria,  Porphyrins  hadnagygyal  méné-
nek  Katerinát  látni."  Katalin  prózai  legendája.  L.
HÁZUL.

HÁZOLDAL,  (ház-oldal)  ősz.  fa.  A  háznak
azon  külső  része,  mely  a  homlokzattól a ház  faráig
nyúlik.  BeltS  hátoldal,  mely  az udvar  felé,  befelé
esik, kiütő  hátoldal,  a  szomszéd  vagy  utcza  vagy
szabad  tér  felől.  Hátoldalakat  btfirkáló  gyermekek.

HÁZORMÓ,  (ház-ormó)  1. HÁZOROM.

HÁZOROM,  (ház-orom)  ősz.  fn.  A  házfödélnek
legfenső  csúcsos  teteje,  különösen oly  tető, mely  a
két  végen  csúcsosan  felnyúló  házfákat  födi.

HÁZÖR,  (ház-őr)  ősz.  fa.  Személy, kinek  köte-
lessége  és  rendeltetése  a házat elemi  károktól  vagy
tolvajoktól  megóni, különösen  pedig  éjjelenként  vi-
gyázni.  Értik  alatta  a  házi  kutyát is, mely  ugatásá-
val  idegenek,  különösen  a  tolvajok  jövetelét  meg-
jelenti.

HÁZŐRZŐ,  (ház-őrző)  1. HÁZÖR.

HÁZPADLÁS,  (ház-padlás)  ősz.  fn.  L.  HÁZ-
HÉJ.

HÁZPADLAT,  (ház-padlat) ősz.  fa.  A  házban
vagy  inkább  szobiban,  teremben  azon  tér, melyen
járunk, kelünk.  Kidettkátott  vagy  téglával  kirakott
vagy  puttta,  kitárotott  hátpadlat.

HÁZPALLÓ,  (ház-palló)  1.  HÁZPADLAT.
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HÁZPÁRKÁNY,  (ház-párkány)  ö»z.  fa.  A  ház-
füdélnek  alsó  része,  mely  a  házfalakon  kívül  nyúlik
egy  kevéssé,  hogy  a  falaktól  és  ház  alapjától  az  esőt
eltávolítsa,  vagy  a  fal  felső  részének  körösleg  kiálló
pártázata,  melyen  a  födél  alja  nyugszik.

HÁZPITVAR,  (ház-pitvar)  ősz.  fn.  1)  Néhutt
nyílt  tér  a  ház  kapuján  belül,  mely  az udvarra  vagy
lépcsőkre  szolgál,  máskép  :  kapuszín.  2)  Előtér,  zárt
folyosó  a  ház  ajtajánál,  melyre  az  egyes  szobák, s
egyéb  lakok  ajtai  nyílnak.  V.  ö.  PITVAR.

HÁZSARK  v.  —SAROK,  (ház-sark  v.  -sarok)
ősz.  fn.  A  háznak  kiálló  szöglete.

HÁZSÉPRÖ,  (ház-séprö)  ősz.  fa.  Személy,
vagyis  cseléd,  szolga,  ki  a  ház  udvarát  és  környékét
tisztán  tartás  végett  scpri.

HÁZSOR,  (ház-sor)  ősz.  fn.  Több  ház  egymás
mellett  bizonyos  sorban.

HÁZSZAR V AZ AT,  (ház-szarvazat)  ősz.  fa.  Az
épület  falaira  felállított  szarufák  fódetlen  állapotban.
V.  ö. SZARUFA.

IIÁZTÁJ,  (ház-táj)  ősz.  fn.  Általán,  a  ház kör-
nyéke,  szomszédsága,  kerülete.  Különösen,  valamely
házhoz  tartozó , s  hozzá  kapcsolt  telek, kert,  szőlő,
erdöcske stb. Ez  ugyan  derék  háttáj.

HÁZTARTÁS,  (ház-tartás)  ősz.  fn.  1)  Állapot,
midőn  valaki  családos  életet  él,  házi  ügyeit  igazgat-
ja,  különösen  a  házi  szükségekről  gondoskodik.  Ren-
des  háztartás.  A  háztartás  sokba  kerül.  Háztartásra
Kánt  pénz.  2)  Gazdaság,  mely  a  ház  körüli  vagy  más
köz jövedelmeket és kiadásokat kezel.  Államháztartás.

HÁZTARTÁSI,  (ház-tartási)  ősz.  mn.  Háztar-
tásra  vonatkozó.  Háztartási  költségek.

HÁZTETŐ, (ház-tető) 1. HÁZOROM.

HÁZTORNÁCZ, (ház-tornácz) 1. TORNÁCZ.

HÁZTÖRÉS,  (ház-törés)  ősz.  fa.  Tolvajlás  be-
zárolt  ós  egy  vagy  más  módon  erőszakkal  felnyitott
vagy  bontott  házból,  pl.  a  fal  kiásása,  bontása vagy
padlás  fölszcrtése  stb. által.

HÁZTÜRÖ,  (ház-törö)  ősz.  mn.  és  fn.  Aki  tol-
vajlás  végett  a  bezárolt  házat  erőszakkal  felnyitja,
vagy  más  módon  kibontja.

HÁZTÜZ,  (ház-tüz)  ősz.  fn.  Átv.  ért. valamely
háznak  gazdasági  állapota,  körülményei.  Háztüznétni
mennek  a  megkért  leánynak  szülei  vagy  rokoni,  mi-
dón  u  kérő  házához  rándulnak,  s  a  vőlegénynek  va-
gyoni  állapota,  értéke,  de  erkölcse  felől  is  tudomást
szerezni  ügyekeznek.  E  kifejezés  tulajdonkép  a  tűz-
helyre,  vágyig  az  általa  képviselt  élelem módjára  vo-
natkozik.

HAZUD,  (haz-ud)  önh.  m.  hazud-tam,  —tál,
—ott.  Értelme  :  üres  dolgot,  vagyis  hamisat, nem
igazat  beszél,  és  pedig  tudva,  szándékosan,  nem hi-
bából  vagy  tudatlanságból,  vagyis  mást  gondol  és
mást  állít.  Tréfából,  szükségből  hazudni.  Csúful,  szem-
telenUl,  nagyot,  hazudni.  Szólj  igatat,  ne  hazudj  rovat-
ra.  (Km.).  Kihazudni  valamit,  ám.  hazudva  eltagad-
ni.  Visszahazudni,  ám.  hazudónak  hazudva  felelni.

Aki  tokot  beszél,  vagy  tokot  hazud,  vagy  tokot tud.
(Km.).  Tájszólásilag  ífc-kel  is  használtatik  :  hatudik.

HAZUDÁS,  (haz-ud-ás)  fa.  tt.  hatuddt-t,  tb.
—ok, harm.  szr. —a.  Midőn valaki tudva  és  szándé-
kosan  nem igazat  mond.

HAZUDOZ,  (haz-ud-oz)  önh. m.  hazudoz-tam,
—tál,  —ott.  Tréfából,  hizelgésből  vagy  mulattatás
vagy  rászedés  végett hamisakat  mondogat, beszélget.
Hazudoznak  a  gyermekek, hízelgő  udvarlók,  tányérnya-
lók.  Ne  hatudozi, engem  meg  nem  csalt*.  Igatat  mondj,
ne  hatudozz.  (Életszabály).

HAZUDOZÁS,  (haz-ud-oz-ás)  fa.  tt.  hazudo-
tát-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  Cselekvés,  illetőleg
szólás, beszélés,  midőn  valaki  hazudoz.  Gyermekek,
csalárd  emberek, dicsekvök  hatudozáta.

HAZUDOZÓ,  (ha«-ud-oz-ó)  mn.  tt.  hatudotó-t.
Tréfából,  mulattatás  vagy  rászedés  végett  vagy  hí-
zelgésből  hamisakat  mondogató,  beszélgető.  Hazu-
dotó  kópé.

HAZUDSÁG,  (haz-nd-ság)  fn.  tt.  hazudság-ot,
harm.  szr. —a.  Hamis  állítás  v.  mondás  v.  beszéd,
melyet  a  szóló  tudatosan  és  készakarva  követ  el,
vagyis  midőn  máskép  érez  vagy  gondol,  mint  szól.
V.  ö.  HAZUGSÁG.

HAZUDTOL,  (haz-ud-ott öl,  azaz  hazudt(nak)
vall,  vagy  pedig  öszvetétel  :  hazugot-torl)  áth. m. ha-
tudtol-t.  Valakit  hazugságban  hagy,  mint  hazugot
megczáfol,  megmutatja  neki,  hogy  hazudott.  A  rá-
galmától  meghazudtolni.

HAZUDTOLÁS ,  (haz-nd-t-ol-ás)  fn.  tt.  hazud-
tolás-t,  tb. —ok, harm.  szr.  —a.  A  hazudó  ember-
nek  mcgczáfolása,  hazugság  visszatorlása.

HAZUG,  (haz-ug)  mn.  tt.  hazug-ot.  Oly  ember-
ről  mondjuk ,  ki  máskép  érez  vagy  gondol,  mint be-
szél ;  hamisan  szóló,  csalfa  beszédü.  Hazug  ember.  Jó
fejűnek  kell  a  hazugnak  lenni,  hogy  mindenütt  egy-
aránt  hazudhatton.  A  hazug  embernek át  a  nyeresége,
hogy  mikor  igatat  mond,  sem  hisznek  neki.  (Km.).
Könnyebb  utolérni  a hazugot, mint  a  sánta  ebet. (Km.).
Képes  kifejezéssel  :  hazug  nyelv  ;  hazug  mondat; ha-
zug piaci,  azaz  hazug  emberek  tanyája;  hazug  orvot,
ám.  nyegle  orvos.  Hazug  napok,  ám.  nyári  napok,
melyeken  a  munkás  hamar  meghazudtolja  magát,
midőn  ígéri, hogy  más nap  elmegy  dologra  és  leszol-
gálja  tartozását,vagy hogy bérért más napon, más héten
is  megjelen,  azonban  mégis  oda  megy,  ahol  fizetnek
vagy  többet fizetnek, és  innen  szokták  mondani  : el-
jöttek  a  hazug  napok,  eljöttek  a  hazug  hetek.  Főnévül
használják  ezekben  :  piacz  hazugja,  ország  hazugja,
udvar  hazugja.

HAZUGON,  (haz-ug-on)  1. HAZUGUL.
HAZUGSÁG,  (haz-ug-ság)  fa.  tt.  hazugság-ot.

1) Hazudni  szerető  rósz  tulajdonság.  Hazugság  nem
illik  müveit  emberhez.  2)  Hazudság.  Hitegető,  mer S,
purdi,  czigány,  nemtelen,  etégéret,  zsíros,  vastag  ha-
zugság.  Nem  messze  megy  ember  a  hazugsággal.



1499 HAZUGUL—HÁZSÁRT HÁZ8ÁRT08—HÉ 1500

HAZUGUL,  (haz-ug-ul)  ib.  Hazugok  módjára,
hamisan, csalárd  szóval,  beszéddel,  máskép  beszélve,
mint  érez  vagy  gondol  valaki.  Hatugul  eltagadni  va-
lamit.

HÁZUL,  (haz-a-el)  ih.  Onnan,  hol  a  hazánk
vagy  hazunk,  lakhelyünk  van.  Hatul  elmenni.  Hatul
oly  hírt  vettem,  hogy  mindnyájan  betegek.  Onnan ha-
tul  elmenni.  Innen  hatul.  Miskép  : hátulról  T. hátún-
nan. Helyesebben  irva  : hatói.

HAZULRÓL, (haz-a-úl-ról)  ih.  Onnét eltávozva,
kiindulva, hol a  hazánk  van.  Hátulról  jövök.

HAZUNNAN,  (haz-a-onnan)  ih.  Olyan  képzésű
szó,  mint  : mdsunnan,  tehunnan, valahunnan, 1.  HA-
ZULRÓL.

HÁZVÉTEL,  (ház-vétel) ősz.  fn. Valamely ház-
nak  alkuszerinti  megvásárlása, megszerzése.

HÁZVITORLA,  (ház-vitorla) ősz.  fa.  Vas- vagy
rézlemezből  készített vitorlafonna forgó eszköz  a ház-
tetőn,  melyet a  szél  ide-oda forgat,  s  melyről  láthat-
ni , honnan fa  a  szél.  Átv.  ért  állhatatlan  jellemü,
változékony  ember, ki, mint mondani  szokás,  a  szél
szerént  forgatja  köpönyegét.

HÁZVIZSGÁLAT,  (ház-vizsgálat)  ősz.  fn.  Szo-
ros  megnézése,  kikeresése a  ház minden  ingáinak  és
részeinek,  midőn  valami roszat, veszedelmest  gyaní-
tunk  benne lappangani.  Máskép  : hátkutatát,  hátmo-
totds.  Szélesb  ért  a  háznak  figyelmes  megtekintése,
jelen  állapotának  megtudisa végett

HÁZSÁRSÁG,  (házsár-ság)  fn. tt  háttártágot.
L. HÁZSÁRT.

HÁZSÁRT,  fn.  tt  háuárt-ot,  harm. szr.  —ja.
Ügy  latszik  vagy  a  franczia  hatard  szóból  módosult,
melynek  1-ső  jelentése  :  véletlenség,  esetlegesség,
továbbá  :  veszélyezés, különösen  vakmerő,  veszély-
lyel járó játéknem, milyenek a  nagyban  menő  kocz-
ka, kártya;  vagy  ami hihetőbb,  az nem más, mint  a
perzsa határ,  mely  Vullers  szerént  főnévül  ám. mo-
lestia,  afflictio,  további  : increpatío,  objurgatio;  s
magyarban  mai  szokott  értelme épen ezek  után  ám.
veszekedő  pirongatózás, szóval  való  garázdálkodás.
A  perzsában  további  származékok  :  házdrden  vagy
hatdriden,  ám. molestía  afficere,  offendere,  objurga-
re,  innen ismét hátárit,  ám.  molestia,  afflictío,  offen-
sio  stb.  Eléjön  t  nélkül háuánág  szóban  Mándy Pé-
ter jegyzései  közt  Molnár Albertnél  házsort, ám.  lu-
sus, palaestra, Fechten,  Fechtschule; házsártos  ám.
lusor, gladiátor,  eia  Fechter,  Hasardspieler; háuár-
toikodom,  digladior  stb.  de ezekben  a viaskodási  je-
lentések  mai napság  nemcsak  ismeretlenek,  hanem  a
franczia  szótárakban  sem találhatók.  S ha veszélyes
szerencsejátékot  akarunk  értetni,  ma is  francziás  ki-
ejtéssel  csak  ,hazárdjáték'-ot  mondunk.  Párizpápai
,digladior'  szó  alatt  eléhozca  ugyan  a  ,házsártosko-
dom'  szót, de a  példa  mondatot:  „De  ea  re  digladi-
antnr  inter  se"  így  magyarázza  :  Egymdual  hdttdi-
totkodnak, felette  kontódnak,  tehát  ezt  érti  alatta  :
szóval  veszekednek,  tökéletesen  a  mai  értelemben.

Az  Erdy-codeiben  olvassuk t .kik  nem básártra, sem
torkosságra, sem  drága  ruházatokra  nem  vesztegetik
az  szent alamizsnát"  Itt  tehát  a  franczia  ,hasard',
azaz játék  értelemben  jön  elé.

HÁZSÁRTOS,  (házsárt-os)  fa.  tt  háudríof-t,
Üt.  —ok.  Molnár  Albertnél  bajvívó,  küzdő (gladiá-
tor).  Mai  értelemben  pirongatva  veszekedő,  szóval
garázdálkodó,  másokba  kapczáskodó.  V.  ö.  HA-

HÁZSÁRTOSKODÁS,  (házsárt-os-kod-is)  fn.
tt  hdttártotkoddt-t,  tb.  —ok.  1) Molnár A.  szerént
bajvivás.  2)  Mai szokott  értelemben  pirongatózó  ve-
szekedés, szóval való  garázdálkodás. V. ö. HÁZSÁRT,
HÁZSÁRTOSKODIK.

HÁZSÁRTOSKODIK,  (házsárt-os-kod-ik)  k.
m.  háttártoskod-tam,  —tál, —ott. 1) Molnár A.  aze-
rént  bajviadalt  űz, küzd.  2)  Mai értelemben pironga-
tózva  veszekedik,  szóval  garázdálkodik,  másokba
kapczáskodik.

HÁZSÁRTOSMESTER,  (házsártos-mester) ősz.
fn.  Molnár A.  szerént  bajvivómester,  (lanista, Fecht-
meister).  Ma  nincs  divatban,  (alkalmasint  soha  sem
is  volt, v.  ö.  HÁZSÁRT), s  minden  vímester  sértés-
nek  venné.

HE,  (1),  v.  HÉ!  indulatszó,  melylyel  valakit
szólítunk,  figyelmeztetünk.  He !  jöttté  ide.  Ne  menj
oda, he!  Hé legények,  vigyáttatok.  Mit  akart*, M!
Rokon  vele  a  latin  heut,  franczia  hé, német  he !  vagy
heh l  sínai  hu, (inteijéctio  admirandi  ét interrogandi).
Mint gyök  megvan  a  madárhajtó vagy  űző  hett!  a
Iddhajtó  hej  hej!  helhelí  indulatszókban  is.  Tisza
mellékén  még kicsinyezö ka u járul  hozsá  :  héka, és
néhutt:  hfkát;  amaz  első  személytt  birtokraggal  :
hékdm  leginkább  ifjak  között  igen  nagyon  bizal-
mas  megszólításban használtatik. A székelyeknél szin-
tén  eléjön  öszvetett  kiwinzővel  :  héctke.

HE,  (2),  1. HÉ,  (2).
HE, (3),  jobban  HÉ, (éles  e-vel) v.  HÉ, régies

fn.  melyből  a  szintén  elavult  héat, héatat,  további
heában,  heon,  Aett,  heittág,  héjú  eredtek.  Értelmét  il-
letőleg  1.  részint  HÉJ, részint  HÍ, HÍJ  főneveket;
amaz  felületet,  vagyis  valamely  hüvelyt,  takarót,
emezek  közelebb : üresét, ürességet jelentvén.

—HE, képző,  1. —HA.
HÉ,(1),  (megvan  az  erős  lehellést jelenti  A,

a  sínai  hin  [calidum;  assare],  német  heitt,  Hitte,
svéd  hét, din  hed, heed,  angol  hot stb.  szókban  is);
fa.  és  mn. tt  hevet.  Midőn ragok  és képzők járatnak
hozzá, jobbára  v  betűt  vesz  föl,  még  pedig  vagy
megtartva  az  ékezetet  (mássalhangzók  és  éles v.  leg-
magasb  önhangzók  előtt),  pl.  hévben,  hévről,  hévvel,
hévtől,  hévnek,  héohe*, hévért;  vagy  egyebütt  ékezet-
lenül , mint  :  hevet, hevem,  heved,  heve,  hevVitk,  heve-
tek ,  hevek  v.  hevök;  hever, heveny, hevet, hevít,  hévül.
Mássalhangzóval  kezdődő ragok  előtt  tiszta  eredeti
alakjában  is hasznaltatik  :  hének, hém,  hében,  hérSl
stb.  Jelent  nagyobb  fokú  meleget,  mely  az  állati
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vért  sebesebb  mozgásba, a  testet  ízzadásba  hozza, s
a  növényekre  némileg  lankasztó,  fonnyasztó  erővel
hat.  Izzadni  a  nap  hevétől.  Nagy  kében  lekonyuló  vi-
rágok  , falevelek.  Forró  víz  heve.  Hevet  havat  Sstve-
hord.  (Km.)'  Mondjak  különösen  a természetes meleg
vizekről  :  budai  hevítek  , pöstyéni,  trenesíni,  bártfai,
mehádiai  hévíz,-  HéfSrdSk.  Neveztetnek  róla több hely-
ségek  is  • Héhalom,  Hékéd,  Hékút,  Hévíf.  Átv.  ért.
élénk  állapot,  az  érzékek  és  indalatok  magasztaltabb
foka.  Harca  v.  csata  hevében nem érezni  a  kapott  se-
bet.  Inaidat  hevétől  elragadtatni.  Vitatkozás  hevében
megsérteni  valakit.  Fokozva  :  hevebb,  leghevebb.  V.
ö.  HŐ.

A  hé v.  hév vagy  hő  szóban  és  a  hi-d-eg,  hü-s,
hó  szókban  levő  különbséget  —  amazok  meleget,
emezek  hideget  jelentvén  —  mint  látjuk,  csak  az
önbangzók,  vagyis  a  lehelésnek  különböző foka,  tö-
möttebb  és  terjedtebb  kiömlése  jelöli,  így  a  sinai
nyelvben  hán  hideget,  hin  pedig  hőséget jelent. Tud-
juk  a  köz életben  is, hogy  a  meleg  ételt,  italt  meg-
fiijjuk,  hideg  tenyerünkbe  pedig  bele  huhúkolunk,
mindenütt  a  lehelés  segítségével.  Sínai  nyelven  U
általán  a  leheléi, hehentés  :  Át  (suspirare).

HÉ,  (2),  L HE,  (3).
HÉ  (3),  L HE1(1).
HEÁBA  v.  HEÁBA, n'-ies; 1. HIÁBA.
HÉÁN,  1. HÍÁN.
HÉANYAG,  (hé-anyag)  ősz.  fn.  Általán  min-

den , mi eszközli,  hogy  a  testek  átmelegüljenek,  mi
által  a  testekben  melegség  fejlik  ki;  nagyobb  foko-
zatban  :  tűz , melyben a  melegség  világossággal pá-
rosul.

HÉAS, 1. HÉJAS.
HÉAZ,  1. HÉJAZ.
HEB  v.  HÉB  r.  HÖB.  elvont gyök, melyből

hebeg,  hebegés,  hebegő,  hebehurgya  stb.  származékok
erednek.  Jelenti  a  szapora  beszédnek  vagy  akadozó
nyelvnek  zavart,  s  nehéz  értelmű  hangját.

HEBE,  (heb-e)  hebehurgya  öszvetett  szóban.

HEBEG  v.  HEBEG  v.  HÖBÖG, (heb-eg)  önh.
m.  hebeg-tem,  —tél,  —élt,  (v.  höbög,  höbögVtt).  Oly
emberről,  kivált  gyermekről  mondjuk, ki  igen  szapo-
rán  vagy  akadozó  nyelven  beszél, s a  szókat  csak
tördelve  és  zavartan  ejti  ki.  Némely  tájszólással  :
ebeg.  V.  ö.  REBEG.

HEBEGE  v.  HÉBÉGE  v. HÖBÖGE,  (heb-eg-e)
fn.  tt  hebegét.  Személy,  kinek  nyelve  hebeg.  Olyan
alkotása  szó,  mint  :  bugyoga  (korsó). V.  ö.  HEBEG.

HEBEGÉS  v.  HEBEGÉS  v.  HÖBÖGÉS,  (heb-
eg-és)  fn.  tt  hebegés-t,  tb. —ék.  Akadozó  nyelven,
szaporán,  zavartan,  értelmetlenül  beszélés.

HEBEGŐ  v.  HEBEGŐ  v.  HÖBÖGŐ, (heb-eg-ő)
mn.  tt.  hebegö-t.  Akadozó  nyelven , igen  szaporán, s
e  miatt  zavartan  beszélő.  Hebegi}  gyerek.  Hebegő'
nyelv.

HÉBEHÓBA  v.  HÉBENHÓBAN,  (hébe-hóba)
ősz.  ih.  1)  Tulajd.  melegben,  hidegben,  nyáron,  té-

len.  2)  Szokottabb  értelemben  :  néhanéha,  olykor-
olykor  , helylyelközzel.  Máskép  :  hébekorban. E má-
sodik  értelemben  a  hó időt,  kort jelent  általán, s  a
hé  csak  ikertársa,  mint ezen  szókban  :  teltül,  tétova,
szanaszét,  a  tél,  te, szánó  szók.

HEBEHURGYA,  (hebe-hurgya)  ősz.  mn.  1)
Tulajd.  akadozó,  szapora,  értetlen  hang,  azaz  hebe-
gő, hurogó.  Hebehurgya  bestéd,  nyelv.  2)  Átv.  szeles,
ide-oda  kapkodó,  hirtelenkedő.  Mint  főnév  jelent  ily
talajdonsággal  bíró  személyt.  Máskép  :  hetlekotla,
kelehajti,  ketleíotra,  habahurgya.

HEBEHURGYÁLKODÁS,(hebe-hurgyálkodás)
ősz.  fn.  Tulajd.  ért  beszédbeli  akadozás,  hirtelen-
kedés.  Átv.  szeleskedés , szeleverdiség,  ide-oda  kap-
kodás.

HEBEHURGYÁLKODIK,  (hebe-hurgyálkodik)
ősz.  k.  m. hebehurgyálkod-tam,  —tál,  —ott.  Tulajd.
akadozva,  igen  szaporán,  elhamarkodva  beszél.  Átv.
ért. szeleskedik, szilajal hirtelenkedik, ide-oda kapkod.

HEBEHURGYÁS,  (hebe-hurgyás)  ősz.  mn. He-
behurgyaféle,  olyan,  mint  a  hebehurgyák  cselekvése
szokott  lenni.

HEBEHURGYASÁG,  (hebe-hurgyaság) ősz.  fn.
Beszédbeli  vagy  cselekedetben  szélesség,  kapkodás,
hirtelenkedés  ;  hetlekotlaság.  Hebehurgyaságból  elá-
rulni  a  titkot,  viszásan,  fonákul  tenni  valamit,  stb.

HEBEHURGYÁSKODIK,  lásd  :  HEBEHUR-
GYÁLKODIK.

HEBEHURJA  ,  HEBEHURJASÁG,  1. HEBE-
HURGYA,  HEBEHURGYASÁG.

HÉBEKORBA v. HÉBEKORBAN,  (hébe-korba)
ih.  1. HÉBEHÓBA.

HÉBER,  (némelyek  szerint  Hébertől  Semnek
kisunokájától;  mások  szerént  ébher  ám.  túlsó,  tulnan
való,  az  Euphrat  túlsó  részéről  Kánaánba  vagy  Pa-
lestinába jött);  fn.  és  mn. tt.  héber-t,  tb.  —éle.  Zsidó
nemzet  régi  neve ,  melyet  azonban  most  is,  kivált  a
tudományos  nyelvben,  és a zsidók  iránti  kíméletesebb
beszédben  használni  szoktunk.  Héber  nép,  szokások.
Héber  nyelvet  tanulni, érteni.  Tanítóm,  igen jeles héber
volt,  ám. jól  tudott héberül.

HÉBER,  fn. tt  hébér-t,  tb.  —ék;  a  németektől
vett  tájdivatos  idegen  szó; magyarul:  szívótok,  lopó-
tök,  szivóka,  vagyis  csöves  nyeltt  eszköz,  mely  által
pl. bort  húznak ki  a hordóból.

HÉBERSÉG,  (héber-ség)  fn.  tt.  héberség-ét.  1)
Zsidó  népség,  zsidóság,  mint gyülekezet  vagy  testü-
let  2)  Nyelvnek vagy  erkölcsöknek  zsidós  tulajdon-
aága.  Héberséggel  vegyített  újtestamentomi  könyvek.
Nyelvbeli,  szokásbeli  héberség.

HÉBERÜL,  (héber-ül)  ih.  Héber  nyelven,  azaz
régi  eredeti  zsidó  nyelven.  Át  ó  szövetségi  könyvek
eredetileg  héberül  irvák.  Héberül  olvasni,  írni,  beszélni.

HEBETÉL,  (heb ét él)  1.  HABATOL.
HÉBUSZ  v.  HÉBUZ,  (hé-busz  v.  -bűz)  ősz.  fn.

Baranyában  a nagyon fölmelegült ember fuvása,  szusz-
sza.  Egyszerűen  is  mondják  :  busz.
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HECSE,  falu  Bán,  és  paszta  Győr  megyében;
helyr.  Hecté-n,  —re, —röl.

HECSEPECS, a  német Hagebulte  szóból  elfer-
dítve  ám.  a csipkebokor bogyójiból főzött íz vagy pép.

HECSKE,  tájdivatos  higyectke  helyett
HÉCSKE, (hé-cs-ke),  a  megszólító  hé  szónak

kicsinzője.  L.  HE,  (1),  T. HÉ, és  T. 8.  HÉKA.
HECZ, nem egyéb,  mint  a  német  Hetze;  ma-

gyarul  harc*,  viadal.
HÉCZE,  1. HEJCZE.
HED, elvont gyök,  melyből  hedeg,  heder,  hede-

reg,  hederít  igék, és ezek származékai erednek. Rokon-
nak  látszik  a ptd  (peder,  pederít),  továbbá cttt  (cse-
ter) gyökökkel,  s jelent  valami kajlát,  görbét, forgót.

—HED, igeképző;  1. —HAD.
HEDEGÜ,  fn.  hedegü-t. Több  vidéken  divatozó,

s  eredetéhez  hívebb  tájszó,  hegedű  helyett  Lásd  :
HEGEDŰ.

HEDER,  (hed-er) elvont  törzsök,  melyből  köz-
vetlenül  erednek  : hedertg,  hederít.  Kiavult  igének
látszik, s a peder,  teker,  cteter,  hadar,  etavar  igék
módjára  alakult:  hedereg,  peder tg,  tekereg,  csavarog  ;
hederít, pederít,  tekerit, etavarit  stb.

HEDEREG, (hed-er-eg)  önh.  és  gyakor.  m. he-
dereg-tem  v.  htderg-éttem,  hedereg-tél  v.  hederg-éttél,
hederg-étt,  htn.  —ni  v.  hederg-eni  v.  hederg-ni.  Ide-
oda hajladoz,  forog,  görbéd.  Hedereg  át  atttalot  ke-
tében a fűrész.  (Szabó  D.).  Különösen : ferdén,  csflr-
vecsavarva  megy, szerteszét,  dologtalanul  kószál. A
székelyeknél  Kriza  J.  szerént  ám.  iányódik-vetődik,
pl. valamely  házi  eszköz.  Rokon vele  :  heniereg.

HEDERFÁJA,  erdélyi  falu  Küküllő  megyé-
ben ; helyr.  Hederfdjd-n,  —ró, —ról.

HEDERGÉS,  (hed-er-ég-és)  fn.  tt  hedergé«-t,
tb.  —ék.  Ide-oda  hajladozás,  forgás.  Szertekószálás.
Hányódás-vetődés.  V.  ö. HEDEREG.

HEDERGET, (hed-er-ég-et)  áth.  m.  hederget-
tem, —tű, —üt.  Ide-oda  forgat,  hajlít,  csavargat,
tekerget, s  mintegy  pederget  valamit  Vállait  heder-
getni.

HEDERIK,  férfi  kn. Hederícus.
HEDERÍT,  (hed-er-ít)  áth.  m.  hederít-étt,  htn.

—w  v.  —ént.  Valamit félre  hajt,  féke  vonít, gör-
bére  fordít  Vállat  hedertíeni.  Még  etak  nem ít  hede-
rtíett  SMvamra,  (vállat  sem vonított vagy semmit sem
hajtott).

HEDERÍTÉS, HEDERITÉS,  (hed-er-ít-és)  fn.
tt  hederitét-t,  tb. —ék, harm.  szr.  —e.  Félre  hajtás
v.  vonítks.

HEDERVÁR  v.  HÉDERVÁR,  mezőváros  Győr
megyében;  helyr.  Hedervdr-ra,  —ön v. —ott, —rdZ.

HEDRAHELY,  falu  Somogy megyében;  helyr.
Hedrahely-én  v.  —t, —re,  —rSl.

HEDRI,  falu  Sáros  megyében; helyr.  Hedri-be,
—ben,  —6«.

HEDVIG, (1),  női  kn.  tt  Hedvig-et.  Hedwig.
Sz«nt  Hedvig,  eltS  Lajot  királyunk  leánya.  Igen  bá-

jos  és jeles  költői  mű Vörösmartynak  .Hedvig' czímü
legendája.

„S  lm király  leánya Hedvig  ott  fiit
Ifjúsága  hajnal köntösében,
S  rózsafelhők arczi, szép hajának
Gyönge  fodra  barna  köd valának,
8  minden  ami kellem  és gyönyör  van,
Harczban  állott  termetén,  vonásin;
S  a  szemérem  diadalma  rajtok
Mint  királyné  ünnepelt  szelíden.'

Heyse  idegen  szótárában a  12-ik  kiadásban  ezt
olvassuk  :  Hedwig,  régi  német  (Hadumc  ezen  régi
felső német szótól:  hadu, régi  északi  nyelven:  hödhr,
a  hadi  szerencse  istene  és  tóié  Kampf  [víj,  viadal],
tehát  tulajdonképen  ám.  hadi  viadal  stb.  Látják,
hogy  a  magyarban  nem kell  messze keresni  a  had
szót, mert  ma is él, és  innen hadúr,  betű  szerént is
alig különbözik  hödhr  szótól).

HEDVIG,  (2),  falu  Thurócz  megyében;  helyi-.
Hedvig-ín,  —re,  —rSl.

HEDSIRA  v.  HEDSRA, (arab  szó, a  törzs  kó-
dtára,  ám. fut, ered, elered) ; fn. tt  hedtirát.  Mnham-
med  futása.  A  muhamed-  vagy  muhammed-, (közön-
ségesebben  : mahumed-)hitüek  évrendé (aerája),  idő-
számítása  Krisztus  urunk születésének  692.  évében
július  15-dikén,  midőn  Muhammed  Mekkából  ellen-
ségei  elől  Jathrebbe  (későbbi  néven Medinába)  futott
vagy  menekült

HEDZ, 1. HEGYZ  v.  HEGYEZ.
HEG, elvont gyök,  melyből  heged,  hegettt  ét

származékai  erednek.  Értelmére  nézve jelenti  vala-
mely  szétvált,  szétrepedt  test  részeinek  öszvefomdá-
sát  vagy  a híg  részek  felszínének  megkeményedését,
bőrödzését, jegedését, egészedését  Tehát  azonos  ég
gyökkel  ,egész'  szóban.

HEGED,  (heg-ed)  önh. m.  heged-t  v.  — élt. 1)
Mondjuk  állati  vagy  növényi testről, midőn  a  rajta
esett  törés  vagy  seb,  metszés  stb.  öszveforr,  egybe-
ragad , mi bizonyos  hártya  képződése, s  megrögzése
által  történik,  tehát  mintegy  megegészedik.  Gyógyul
a  seb, mert  hegedni  ketd.  Heged  a  bemetélt fa  dereka.
Ebciont  beheged.  (Km.).  2)  Mondjuk  híg,  folyó tes-
tekről , melyek  lágy  részecskéi  megalusznak,  ösxve-
futnak  vagy  keményebbféle  hártyával  behúzódnak,
tehát  itt  is  az  ,egészedik'  fogalmával  találkozunk.
Heged  a  víz,  midőn  fagyni  kezd  és  kásásodik.  Behe-
ged  a patak, midőn  fölszinét jéghártya  födi.  3)  Rit-
kábban  ám.  dugul,  tömül, betömődik.  Fülttirtól  be-
heged  a  föl.  Mocsoktól  beheged  a pipa  vagy  pipattír,
tzopóka.

HEGEDE,  Balaton  alsó  vidékén divatozó táj-
szó , 1.  HEGEDŰ.

HEGEDÉK,  (heg-ed-ék)  fn. tt  hegedék-ét, harm.
SZT.  —e. Folt  vagy jegy  a  behegedt  seb  helyén.

HEGEDÉKÉNY,  (heg-ed-é-kény)  mn.  tt  hrgt-
dékény-t,  tb.  —ék. Ami könnyen heged  vagy hegedni
kezd.  Hegedékeny  seb.
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HEGEDÉKÉS,  (heg-ed-ék-és)  mn.  tt.  hegedé-
kit-t  v. —ét, tb.  —ék.  Hegedékkel  bíró, bélyegzett,
jegyzett.  Hegedéket  bőr,  csont. V.  ö.  HEGEDÉK.

HEGEDÉS,  (heg-ed-és)  fn.  tt  hegedés-t,  tb.
—ék.  Általán  állapot,  midőn valami  heged,  beheged.
V.  ö.  HEGED.  Törött  csontok,  sebek  hegedűé.  Meg-
térteit  fának  hegedéit.  Vlzhegedés.  Csatorna  ,  cső  he-
gedése.

HEGEDŰ,  HEGEDŰ,  (eredetileg  hed-eg-ü,
mely  alakban  Hegyalján,  a  székelyeknél  és  Somogy-
ban  divatozik  iá;  t.  i.  gyöke  a  vonást,  ide-oda rán-
tást, rezegtetést,  fordítást  jelentő  hed  [hedereg,  hcde-
rít];  ebbö'l  lett  :  hed-f g  fvon-ogj,  innen  ismét  :  he-
degS  v.  hedegil,  azaz  oly  eszköz,  zeneszer,  melynek
húrjait  újakkal  rezegtetve  vagy  vonóval  (nyirettyü-
vel)  ide-oda  ránczigálva,  húzgálva  hangoztatják;
Kaasay  József  ideg  szóból  származtatja)  ;  fn.  tt.  he-
gedü-t.  Általán  jelent  mai  értelemben  vonóval  (nyi-
rettyttvel)  húzott  húros  hangszert.  Kis,  nagy  hegedű,
kar hegedit,  bőgő  hegedűi  Hegedűt  húzni,  czinctogtatni,
crikorgatní.  Hegedűn jáíssani.  Hegedűre tánczolni. He-
gedűvel  kéretni  kenyerét.  Szól  a  hegedű,  (ánczra  legé-
nyek.  Szépen  szól  a  hegedű  , de  belül  Üres.  (Km.).  A
tekerShegedűt  ugyan  nem  vonóval húzzák,  de  szinte
hederik  (tekerik).  Régi  időben  :  hegedő  ,lant'  értelem-
mel  bírt.  Átv.  és  gúnyos  ért.  uyakkaloJa,  azaz  kari-
kás  eszköz  fából,  melybe  némely  vármegyékben,  kü-
lönösen  Tisza  vidékén  a  rabok  nyakait  és  kezeit  be-
csiptetik, hogy  midőn  künn  járnak  vagy  máshová
szállíttatnak,  könnyebben  lehessen  bánni  velők.  He-
gedűben  kisérni  ki  valakit  a  városból.

IIEGEDÜCSAP,  (hegedű-csap)  ősz.  fn.  1.  HE-
GEDÜSZEQ.

HEGEDÜCSINÁLÓ,  (hegcdü-cs ináló)  ÖBZ.  fn.
Mesterember,  ki  hegedttféle  hangszereket  készít.

HEGEDÜCZINCZOGATÁS ,  (hegedü-cziuczo-
gatás)  ősz.  fn.  Gúnyosan így  nevezik  a  füleket  sértő
rósz  hegedülést.

HEGEDÜFA,  (hegedü-fa)  ősz.  fn.  Általán  fa,
melyből  hegedűket  csinálnak,  pl. jávor fa.  Különösen,
amerikai  fanem,  melyet  többféle  hangeszközök,  ki-
vált  hegedűk  készítésére  használnak.  (Cytharexylon,
főkép  cit.  cinereum).

HEGEDÜHŰR,  (hegedű-húr)  ősz.  fn.  Húr  a
hegedűn.

HEGEDÜHÚROZAT,  (hegedü-húrozat)  ősz.  fű.
A  hegedű  öszves  húrjai.

HEGEDÜKULCS,  (hegedű-kulcs)  ősz.  fn.  A
hangjegy  lépcsőnek  alulról  második  vagy  felülről
negyeadik  vonalán  fekvő  jegy,  melyet  </-uek hívnak,
s  mely  után  számítják  ki  a  lépcsőn  a  többi  jegyeket.

HEGEDÜL,  HEGEDÜL,  (hegedü-öl,  hed-eg-ü-
öl)  önh.  m.  hfgfdűl-t.  Hegedűt  húz, hegödün  játszik.
•Szépen  ,  művészileg,  fülsértSltg,  ctinczogva  hegedülni.
Czigányok  hegedülnek  a  csárdáitan.  Czini  csini  Péter
bácsi,  kednek  hegedűlnek.  (Így  csúfolják  a  síró  gyer-
meket).  Hegedűlt  arról  sz.  Dávid,  el  is  énekelte,  ám.

AKAD.  1UOY  8ZÓTÍB.  II.  KOT.

régen  volt az, már  elmúlt,  semmi  sem  lett  belőle.
(Km.).  Kihegedülni  valakit,  ám.  hegedűszóval  kiki-
sérni.  Kihegedülni  magát,  ám.  elégségig,  untig,  fá-
radtig  hegedülni.  Átv.  tréfás  nyelven  ám.  valamit
folyvást  egy  vonalban  ide-oda  rángat, taszigál,  pl.
aki  fürészel.

HEGEDÜLÁB,  (hegedű-láb)  ÖBZ.  fn.  A  hegedű
öble  fölött  álló  keskeny  fa,  melyen  a  húrok  feksze-
nek,  máskép  : nyereg  vagy palló  v.  sám.

HEGEDÜLÉS,  HEGEDÜLÉS,  (heg-ed-ü-öl-és)
fn.  tt.  hegediüés-t,  tb.  —ék, ham.  szr.  —«.  Hegedű-
húzás,  hegedűn játszás.  HegedUléssel  keresni  kenyerét.

HEGEDÜMIVES,  (hepedü-mives)  1. HEGEDÜ-
CSINÁLÓ.

HEGEDÜNYAK,  (hegedű-nyak)  ősz.  fn.  A  he-
gedűnek  hosszúkás,  keskeny  vége,  melyen  a játszó  a
húrokat  fogja,  nyomkodja  vagy  billegeti.

HEGEDÜNYEREG,  (hegedű-nyereg)  ősz. fn.  1.
HEGEDÜLÁB.

HEGEDÜPALLÓ,  (hegedű-palló)  ősz.  fa.  1.
HEGEDÜLÁB.

HEGEDŰS,  HEGEDŰS,  (1),  (hegedű-ös, vagyis
hed-eg-ü-ös)  fn.  tt.  hegedüs-t,  tb.  —ők.  1)  Zenész,  ki
hegedűn játszik.  Első,  második  hegedűs.  Ritkán  van
a  hegedűsben  bornemisza.  A  vén  hegedűs  mindennap
egy  nótát  felejt.  (Km.).  2)  Sok  nemes  és  nemnemes
családok  neve.

HEGEDŰS,  HEGEDŰS ,  (2),  (mint  föntebb)
mn.  tt.  hegedüs-t  v.  — ét,  tb.  — ék.  Hegedűvel  ellá-
tott,  bővelkedő,  hegedűket  áruló.

HEGEDÜSÁM, (hcgedü-sám) 1.  HEGEDÜLÁB.
HEGEDÜSPALVA,  helység  Zemplén  megyé-

ben ; helyr.  Hegedüsfaloá-n,  —rá, —ról.

HEGEDÜSZEG,  (hegedű-szeg)  ősz.  fn.  Csava-
ros  szegek  a  hegedű  nyakán,  melyekkel  a  húrokat
hangolás  végett  föltekerik.

HEGEDÜSZÓ,  (hcgcdű-szó) ősz.  fa.  Egy  vagy
több  hegedűnek  hangja,  öszhangzó  zenéje.  Hegedű-
szóra  tánczolni.  Hegediíszóval  járni  az utczákon. Nincs
drágább  szó  a  hegedűszónál,  mert  mégis  fizet  az ember
érte,  el  is fárad  utána.  (Km.).  Czifra  bestéd  , hegedű-
szó,  csak fülnek,  nem  szájnak  való.  (Horv.  E.).

HEGEDÜTEKERÖ,  (hegedfi-tekerö)  1.  HEGE-
DÜSZEG.

HEGEDŰTÖK,  (hegedű-tok)  ősz.  fn.  Kemény
papirosból  vagy  falemezből  készített  tok,  melybe  a
hegedűt  takarják.

HEGEDÜVONÓ,  (hegedű-vonó)  ősz.  fa.  Két
végén  beálló  fácskákkal  ellátott,  s  ezeknél  fogva  ló-
szőrrel  párhuzamos  vonalban  felkészített  vessző  v.
pálczika,  melynek  meggyantázott  szőreit  a  hegedű
húrjain  nyomkodva  felalá  húzgálják.  Egyszerűen  :
vonó,  székelyesen  :  nyirettyű.  Meggyantázni  a  hege-
dűvonót.

HEGEDÜZENGÉS,  (hegedű-zengés)  1.  HEGE-
DÜSZÓ.

95
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HEGEN, erdélyi  falu  Segesvár  izékben;  helyr.
Hégen-be,  —ben, —m.

HEQÉNY,  csárdák  Szepes  megyében;  helyr.
Hegény-be,  —ben, —667.

HEGESZT,  (heg-esz-t  v.  heg-észt)  áth.  m.  he-
gent-étí,  htn.  —ni v.  —eni.  Eszközli,  hogy  valami
hegedjen.  V. 5.  HEGED.

HEGESZTÉS,  (heg-eszt-és)  fn.  tt.  hegentét-t,
tb. —«*. Cselekvés,  midőn  hegesztőnk.

HEGY, (1),  T. HEGY, t&jdiratosan  :  hSgy,  fa.
tt.  hegy-et.  Gyöke he, ugyanaz  a  magasságot,  tetőt
jelentő  ha,  hó, héj,  haj,  hi gyökökkel,  (1. H  betfi)
melyhez  a  tiszta  gy  képző járni, a  nélkül, hogy  a
gyök  hangzóját  megnyujtana,  mint  ez  történni szo-
kott  más képzéseinél  is, pl.  a fogy,  rogy,  hogy,  négy,
megy  szókban  stb.  Rokonok  vele  a  sínai  hó  (volando
alta petére, parvns  mons), német hoch,  HShe,  Hügel,
Hoáker,  angol  high,  húgé,  svéd  hog,  ha, dán hoj,  hói
stb.  1)  Valamely térség, síkság  szine  fölött  -nagyon
fölemelkedett  föld- vagy  kő- vagy  ezekből  vegyes tö-
meg, mely  magasabb  a  dombnál, halomnál, s  a  völgy-
nek  ellentéte.  Magái,  kötépiteru,  ttiklát,  meredek,
tar, fákkal  benőtt  hegy.  Több  hegyek  lánetolata,  ottve-
függéte.  Hegyre  máttni.  Hegyen  túl  ét  innen.  Hegy
élné,  ám. hegyen  túL  Hegy  orma v.  teteje.  Hegy  olda-
lát  beültetni  it&oveutövel.  Hegy  lábán  termett  borok.
A  tttrpe  ciak  törpe  marad,  ha a  hegy  tetején  áll  w.
(Km.)-  Etöhegy.  Homokhegy.  Sriklahegy.  Gránithegy.
Midőn  a  hegynek  saját  neve van, a hegy  és  illető
neve  birtokviszonyban  állnak  egymással, pl.  Somló
hegye,  Badacton  hegye,  Mátra  hegye,  Zobor  hegye,
Pannon  hegye.  S*.  Gellért  hegyéről  Petire, Budára  le-
nelww.  2)  Átv.  ért  valamely  felálló  testnek  csúcsa,
vékonyra, keskenyre  nyúló vége.  Ág  hegyén  Ül8  ma-
dárka,  A  nagy  árvtiben  alig  látnottak  ki  a fák he-
gyei.  A  ködből  ctak  a  torony  hegye  láttáik.  8)  Vala-
mely  testnek  vagy  tagnak  vagy  eszköznek  csúcsa,
keskeny vége.  Ujjak  hegyei.  Lábujj-hegyen  vagy  csak
lábhegyen járni.  Megetipni  valakinek  orra hegyét.  Fül-
hegygyel  hallani valamit,  ám. hirből  vagy  hallgatódz-
va.  Tű  hegyével  felttúrni  a keléit. Kard  hegye.  Dár-
da,  ctáklya,  stigony  hegye.  Két  hegyével  feltörni  a di-
ót.  Egy  kéihegygyel  venni  be a  gyógyporból.  Nyelv-
hegyre  venni  valakit,  ám.  rágalom  végett  említésbe
hozni,  megszólni.  Ottorhegygyel  megpectetenteni  a  lo-
vat.  Tűhegyre  ttedni  benédjét,  ám.  rövid tartalomba
öszvevonni.  4)  Képes  kifejezéssel,  olyas  valami, mi
finomsága,  meglepő  tulajdonsága,  csipőssége, élessé-
ge , élcze  által  az  érzékekre  mintegy  sznrólag  hat,
s  ods  talál, hová czéloz.  Bestéd  hegye.  Elmétiég he-
gye.  Szokottabban : él. Sajátságosak  ezen ragozásai  :
hegyembe,  hegyedbe,  hegyébe,  hegyünkbe,  hegyetekbe,
hegyükbe,  ám.  fölém,  föléd,  fölébe  stb.  vagy  nyakam-
ba , nyakadba  stb.  vagy  reám, reád  stb.  Hegyembe
ttakadt  a  kunyhó födele.  A*  ágy  hegyébe  ül.  Hová
jiSt*  ide  át  emberek  hegyébe t  Hegyünkbe  hották  a  tok
idegen  koldult.  Egymát  hegyébe  vagy  hegyére  hányt
holmi.

HEGY, (2),  falvak  Pozsony  és puszta Veszprém
megyében; helyr.  Hegy-én,  —re,  —rdV.

HEGYALJA,  (hegy-alja)  ősz.  fn.  1)  Általán,
valamely  hegynek  vagy  hegylánczolatnak  alsó  olda-
la , kevésbé  meredek  lejtője,  mely  a völgyhöz  vagy
síkhoz  közelebb  fekszik.  2) A  híres,  tokaji  név  alatt
ismert borokat  termő hegység  Zemplén és  Abaúj  vár-
megyékben , melyben több  városok  s  helyek  foglal-
tatnak , ú.  m.  Tokaj,  Tarétól,  Mád,  Tátya,  Stdntó,
Kereiftúr,  Littka, Patait,  Ujhely  stb.  3) paszta  Nóg-
rád megyében; helyr.  Hegyaljá-n,  —ró, —ril.

HEGYALJAI,  (hegy-aljai)  ősz.  mn.  Hegyaljá-
ról  való,  ott létező, termő.  Hegyaljai  ttSlSk,  borok.
V.  ö.  HEGYALJA.

HEGYBÉRCZ,  (hegy-bércz)  ősz.  fn.  Hegy  te-
teje , hegy  orma;  a hegyláncának  kitanőbb,  maga-
sabb  háta.

HEGYBÍRÓ,  (hegy-bíró) ősz. fn.  1)  Törvény-
hatósági  személy, ki  a  hegyi  lakosok  és  hegybirto-
kosok  közötti  pereket  elintézi,  ügyeikben bíráskodik.
2)  Különösen  hites  személy,  ki  valamely  helység
vagy  hegység  szőlőbirtokosit  illető  apróbb  ügyek-
ben  itél.

HEGYCSÚCS,  (hegy-csúcs)  ősz. fn.  A  hegynek
legmagasabb  orma.

HEGYE, hegy  neve Erdélyben,  Maros székben.
HEGYÉ,  (hegy-é)  ih.  Valaminek teteje,  csúcsa,

orma  fölé.  Megfelel  e kérdésre : hová f  Máskép  :  he-
gyébe,  tájszólással:  hegyibe  (= hegyé-ve),  a  többi
Bzemélyragokkal  is  :  hegyem  v.  hegyembe,  hegyed T.
hegyedbe,  hegyink  v.  hegyünkbe,  hegyétek  v.  hegyetekbe,
hegyéjOk  v.  hegyükbe.  Bán  hegyé.  A  köz  életben  szo-
kottabb  : hát tetejébe,  és  a  személyragozott  alakok
helyett  :  fejem  foUbe,  fejed,  feje,  fejünk  stb.  fotíbe.
V.  ö.  HEGY, HEGYÉTT,  HEGYŐL.

HEGYÉKE,  (hegy-éke)  ősz.  fn.  tt  hegyéké-í.
Növénynem  a héthímesek  seregéből; csészéje  három-
levelű, bokrétája  ugyanannyi hasába;  bogyója  aszd,
sok  magvú. (Trientalis).

HEGYEMELKÉDÉS,  (hegy-emelkedés) ősz. fn.
Hegynek  többé  kevésbé  lejtős  magasalása.

HEGYERESZ,  (hegy-eresz) ősz.  fn.  A  hegynek
lejtője,  meneteles  oldala;  ereszkedő.

HEGYES, (1),  v. HEGYES  v. HÖGYES,  (hegy-
es) mn. tt  hegyet-t  v.  —ét,  tb.  —ék.  1)  Oly vidék-
ről,  tartományról,  országról  stb.  mondjak,  melyei
hegyek  lepnek,  pl.  Felső-Magyarország,  Erdély stb.
Hegyet  Gomor,  Hont,  Liptó.  Hegyei  völgyet  vidék.
Számos  hegyek  neve is.  2)  Csúcsos,  csúcscsal vég-
ződő,  minek  szaros,  bökó's  vége  van.  Több  vidékbe-
liek  ezen  értelemben  zárt  e-vel  ejtik  ki  a  képzőt:
hegyéi,  hegyét  (hőgyős).  Hegyéi  végű  bot.  Hegyéi  fo-
gak.  Hegyéi  narvak.  Hegyéi  itarvA  Ökörnek  letörik a
ttarvát.  (Km.).  Hegyét  tSr,  kard, ár,  itigony,  két. El-
lentéte  :  tompa,  etonka.  3)  Átv.  ért  szellemi  finom-
sága, csipőssége  által  meglepő,  falánkos,  élezés. Be-
gyét  (ám. éles)  elméjü  ember.  Hegyei  (ám. éles) non-
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dal.  Hegyes  szókkal  bokdVsni  valakit.  4)  Átv.  ért.
mondják  oly  emberről,  ki  büszkeségből,  rátartó nyal-
kaságból  újjai  hegyén j4r.  Hegyis  legényke.  Hegyis
toborzók.  Jaj  be  hegyes  S  Icigyelme,  rá  sem  nét  a*  em-
berre.  Máskép  :  hégyke.  Ez  értelemben  iá több vidék-
béliek  zárt  e-vel ejtik  :  hegyes  (högyős).

HEGYES,  (2),  falvak  Bács-Bodrogh,  Bihar  és
Torontál  megyében; KIS—,  NAGY—,  puszták Sza-
bolcs  megyében; hclyr.  Hegyes-én,  —re,  —röl.

HEGYESBOR,  puszta  Heves  megyében;  helyr.
Hegyesbor-on,  —rá,  —rál.

HEGYESD,  falu  Scala,  és  puszta  Somogy me-
gyében ; helyr.  Hegyesd-én,  —re, —rSL

HEGYÉSÉDIK  v. HEGYÉSÉDIK,  v. HÖGYÖ-
SÖDIK, k. m. hegyéséd-lem,  —tél, —élt.  Csúcsosodik,
vékony,  éles  végűvé  leszen.  Hegyesedik  a  faragott
toll, fasteg.  Hegyesedik  a  baglya,  midSn  tetézni  kezdik.
He.gyesedik  a  csúcsaira  homolitott  túró.

HEGYESEL  v.  HEGYESELY,  falvak  Bihar
megyében;  egyike  NÁN—;  helyr.  Hegyesely-be,
— ben, —667,

HEGYÉSFARÚ,  (1),  (hegyés-farú)  ösz.'mn.
Kinek v. minek csúcsos,  keskeny  fara  van.  Ellentéte :
yömbölyüfaní.  Hegyesfárú  ló.

HEGYÉSFARÚ, (2),  (mint  föntebb)  ősz. fű. Bo-
gáraem,  hengeralaku  testtel,  mely  hátrafelé  mindig
vékonyabbra  és keskenyebbre szorul öszve.  (Leptura).

HEGYESHALOM  ,  falu  Mosouy  megyében;
lielyr.  Hegyeshalmon,  Hegyeshalom-ra,  —ról.

HEGYÉSÍT  v.  HÉGYÉSÍT,  v.  HÖGYÖSÍT,
(hegy-és-ít)  áth.  m.  hegyéslt-étt,  htn.  —ni  v. *—ént.
Valamit  hegyesre  köszörül,  metsz,  farag  stb.  Kést,
tört,  szigonyt,  árt,  szeget  hegyestteni.  Átv.  ért. valamit
fulánkossá,  csípőssé,  szuróssá  tesz,  megtámadásra ké-
szít.  Tollat  hegyesíteni  valaki  ellen.  Nyelvét  hegytsi-
teni.  Fogakat,  körmöket  hegyesíteni.

HEGYÉSÍTÉS  v.  HÉGYÉSÍTÉS,  v. HÖGYÖ-
SÍTÉS,  (hegy-és-ít-és)  fn.  tt.  hegyéstíés-t,  tb.  — ék,
harm.  szr.  —e.  Cselekvés,  mely  által  hcgyesitünk
valamit.

HEGYÉSÍTÖ  v.  HÉGYÉSÍTÖ,  v. HÖGYÖSÍ-
TÖ, (hegy-é»-ít-ö) mn. tt. heyyéstíS-t.  Valamit  hegyesre
köszörülő,  metsző ,  faragó  stb.  Steghegyesitö  estköt.
Tlíhegyestíö  szer.

HEGYÉSORRÚ,  (hegyes-orrú)  ősz.  mn.  Kinek
vagy  minek  hegyes,  csúcsos  orra  van.  Hegyesorru
disznó, vakandok.

KEGYESSÉG  v.  KEGYESSÉG,  v. HÖGYÖS-
SÉG,  (hegy-és-ség)  fn. tt.  hegyésség-ct,  harm. szr. —e.
1)  Csúcsosság, vagyis  tulajdonság,  melynél  fogva va-
lami  hegyes,  csúcsos,  szűrös,  bökős.  2)  Átv.  ért  a
büszkeségnek,  nyalkaságnak, rátartósságnak azon ne-
me,  midőn  valaki  lábujjakon,  lábhegyen,  és  egyene-
sen jár.  Máskép : hegykeség.  V. ö. HEGYES.

HEGYESSZÖGŰÉT,  (hegyes-szöglet)  ősz.  fn.
1.  ÉLESSZÖG.

HEGYESTŐ,  hegy  neve  Szála  megyében.

HEGYETLEN  v.  KEGYETLEN, v.  HÖGYET-
LEN,  (hegy-et-len) mn. tt.  hegyetien-t,  tb.  —ék.  1)
Minek  hegy  nevű  magas földdornborodásai nincsenek,
azaz  egyenes,  sík, róna.  Hegyetlen  CsalókOz.  Hegyet-
len  alsó  tiszai  vidék.  2)  Csúcstalan,  tompa,  csonka
végű.  Hegyetlen  két,  tör.  8)  Átv.  ért  elmésség nél-
küli,  élcztelen.  Hegyetlen  czélzás.

HEGYÉTT v.HÉGYÉTT, v.HÖGYÖTT, (hegy-
étt)  névutó.  Valaminek  tetején  ,  csúcsán, fölszinén;
fölött  Fejem  hegyéit  csapott  el  a  víz.  Baglya  hegyeit
fészkelő  madár.  Személyragozva: kegyeltem,  hegy etted,
hegyitte  stb.

HEGYEZ  v.  HEGYEZ, v.  HÖGYÖZ,  (hegy-ez)
áth.  m. hegyet-tem,  —tél,  —étt  (ott).  1) Valaminek
csúcsos  véget  csinál.  Hegyezni  a  kardot,  stéget,  tSrt.
Hegyezni  a  baglyát.  2)  Valamit hegyesen  tart,  fölfelé
merevít.  A  félénk  ló  hegyezi  füleit.  3)  Átv.  ért  he-
gyezni  a járást,  tánczot  ám.  lábhegyen,  nyalkán,  fe-
szesen,  hegykén,  rátartósan járni,  tánczolni.  Hegyeid
meg  !  Ni,  hogyan  hegyezi  !  Nyelvit  hegyezni  valakire.
Tollat  hegyezni  a  müMrák  ellen.  Fülét  hegyezni,  nagy
részvéttel  hallgatni.

HEGYEZÉS  v.  HÉGYÉZÉS  v.  HÖGYÖZES,
(hegy-ez-és)  fn.  tt.  hegyezés-t,  tb.  —ék, harm.  szr.
—e.  Cselekvés , mely  által  valamit  hegyezünk, tu-
lajd.  és  átv.  ért.  V.  ö. HEGYEZ.

HEGYEZŐ v. HEGYEZŐ v.  HÖGYÖZÖ, (hegy-
ez-ő)  fű.  és  mn.  tt  hegyezS-t.  Mivel  valamit  hegye-
zünk  ; szerszám,  eszköz,  mely  által  hegyessé,  osú-
csossá  alakítunk  valamit.  Hegyező  ráspoly.  Tűhegye'
tő.  V.  ö.  HEGYEZ.

HEGYFALU,  helység  Vas  megyében;  helyr.
Hegyfalu-ba,  —bán, —ból.

HEGYFARK,  (1),  (hegy-fark)  1.  HEGYFOK.
KEGYFARK,  (2),  falu  Ungh és  pusztai  fogadó

Abaúj  megyében;  helyr.  Hegyfark-on,  —ró, —ról.

HEGYFOK,  (hegy-fok)  ősz.  fn.  Hegységnek,
hegyláncznak  kiálló,  kinyúló  eleje,  homlokzata;
hegyelő  v.  eló'hegy.  Jó  reménység  hegyfoka.  Budai
hegyfok.  Ha a  hegysor  eleje  hátulsó  végének  nézet-
hetik,  hegyfark-na.í  is  hívják.

HEGYFÖ,  (1),  (hegy-fő)  ősz.  fn.  A  hegynek
eleje,  kezdete.

HEGYFÖ,  (2),  puszta Gömör megyében; helyr.
HegyfS-n,  —re,  —röl.

HEGYGERINCZ, (hegy-gerincz)  ön.  fia.  Átv,
ért.  a  hegyláncznak  háta,  teteje,  hosszában  véve.

„Messze,  messze, hegygerinczen  állott
Sziklavára  a  rabló  vezérnek.*

Tarkanyi.

HEGYHÁT,  (hegy-hát)  ősz.  fn.  1)  A  hegynek:
felső  területe.  2) Hegyes  vidék, fölemeltebb  térség,
mely  a hegyek  alsóbb  oldalait  teszi.  Hegyháton  lak-
ni.  V.  ö.  HÁT.

HEGYHÁTI,  (l),  (hegy-háti)  ősz.  mn.  Hegy-
hátról  való, ott  lakó  vagy  termő,  oda  tartozó, arr*
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vonatkozó.  Hegyháti  barom.  Hegyháti  eterfa,  gyU-
mölci.  Hegyháti  lakotok.  V.  ö. HEGYHÁT.

HEGYHÁTI,  (2),  HADÁSZ,  falu  Vas  megyé-
ben ; helyr.  Hadász-on,  —rá,  —ról.

HEGYI,  (1),  HEGYI,  (hegy-i)  mn.  tt  hegyi-t,
tb.  —ék.  1) Hegyen  termő, létezd,  lakó,  tartózkodó,
hegyről  való. Hegyi  árpa,  borok,  meder.  Hegyi  pinty,
fajd,  gyanta.  Hegyi  népek,  lakosok.  Hegyi  patak.  He-
gyi  tanya.  Hegyi  tolvajok.  2)  Több nemes és  neinne-
mea  családok  vezetékneve.

HEGYI,  (2),  falu  Zemplén  és  puszta  Szála me-
gyében; helyr.  Hegyi-be,  —ben,  —bSl.

HEGYIBE,  (hegy-é-be  v.  hegy-é-ve)  lásd :
HEGYÉ.

HEGYIHARCZ,  (hegyi-harcz)  ősz.  fn.  Hegyes
vidéken  vagy  hegyi  magaslaton vívott  harcz.

HEGYIJÁVOR,  (hegyi-jávor)  ősz.  fn.  Acer
pseudoplatanua. Diószegi  szeiént:  juharjávor.

HEGYIKER,  (hegyi-kék)  ősz.  m.  Különféle
ásványok  neve.  1)  Tiszta  kék  agyagfaj.  2)  Kék,
földdel  vegyes, porhanyós  és  könnyű  rézásvány.  3)
Örmény-,  vagyis  égszintt  kőből  készített  festék  és
maga  ezen kő.  (Lspis  armenius).

HEGYIPÓLÉ, (hegyi-pólé)  ősz.  fn. [Máskép :
póUtarorja.  (Tencrium polium).

HEGYISTEN,  (hegy-isten)  ősz.  fa.  Régi görö-
gök  alsóbb  rangú  istenei, kik  a  hegyeken  laktak  és
ott  tiszteitettek.

HEGYISZAPSÁS,  (hegy-iszap-sás) ősz.  fn. He-
gyek  iszapos  tavaiban  termő  aasfaj.

HEGYITOLVAJ,  (hegyi-tolvaj) ősz.  fn.  1) He-
gyeken  tanyázó, s a hegyen  utazókat megfosztó tol-
vaj.  2) Ki  hegyeken  termő,  létező jószágot, pl.  fát,
meszet stb.  lop.

HEGY1ZÖLD,  (hegyi-zöld)  ősz.  fn.  1)  Zöld
színű,  földdel  vegyes  és  lágy  rézasvany.  (Ochra Ve-
nerís). 2)  Zöldes tiszta  agyag.

HEGYKANYARODÁS, HEGYKAN YARÚLAT,
(hegy-kanyarodás  v.  -kanyarulat) ősz.  fn.  Valamely
hegynek  az  eddig  követett  iránytól  eltérése,  el-
hajlása.

HEGYRE,  (hegy-ke) mn. tt.  heyykél.  Rátartó-
san, nyalkán,  kevélykén,  lábhegyen  lépegető.  Hegyke
legény,  borbély,  toborto, diák.  Hegyke  betyár.  Hegyke-
begyke.  Tájdivatosan  :  högyke.

HEGYKÉLKÉDÉS,  (hegy-ke-el-kéd-és)  fn.  tt
hegykélke"dé»-t,  tb.  —ék,  bann.  szr.  —e.  Legényes
kevélykedés, rátartiság,  bűszkélkedés,  hányivetiség.

HEGYKÉLKÉDIK,  (hegy-ke-el-kéd-ik)  k.  m.
hegykélkéd-tem,  —tél,  —élt.  Legényesen,  rátartílag
kevélykedik,  hányja-veti  magát, dicsekedik,  hegyke
öltözettel  és járással kitünteti magát  V. ö. HEGYKE.

HEGYKÉN,  (hegy-ke-en)  ih.  Rátartósan, nyal-
kán, kevélyen,  lábhegyen  lépve. Hegykén  járni  a tán-
ctól.  Hegykén  hánynivetni  magát.

HEGYKE8ÉG,  (hegy-ke-ség) fn. tt  hegyketég-
ét,  harm.  szr.  —«.  Legényes  rátartiság, nyalkándi

kevélység',  mely  leginkább  a  testnek  hányivetiségé-
ben,  lábhegyen  való  járásban  mutatkozik.  Hegyke-
légből  alig  éri  a  lába  a földet.  Betyárt  hegyketég.  Ne-
veletlen  hegykeiég.

HEGYKÉSEN,  (hegy-ke-es-en)  L  HEGYKÉN.
HEGYKOSZORÚ, (hegy-koszord) ősz.  fn.  Egy-

mással  mintegy koszorú  formán öszvekőttetésben levő
hegyek.

HEGYKŐ  ,  mezőváros  Sopron  megyében;
helyr.  Hegykö-re,  —röl,  —n v.  HegyküvSn.

HEGYKÖZ,  (1),  (hegy-köz)  ősz.  fn.  Hegyek
közötti  vidék.  Hegyközön  fekvS  helyiégek.

HEGYKÖZ,  (2), falvak Bihar megyében; helyr.
Hegyköz-ttn,  —r«,  —rSl.

HEGYKÖZI,  (hegy-közi)  ősz.  mn.  Hegyközön
v.  közben  létező,  tartózkodó,  onnan  való stb.  Hegy-
kőéi  lakotok.

HEGYLAKÓ,  (hegy-lakó)  ősz.  fn.  Ki  hegyen,
hegyes  vidéken, hegyek  között  lakik.

HEGYLAKOS,  (hegy-lakos)  1.  HEGYLAKÓ.

HEGYLÁNCZ,  HEGYLÁNCZOLAT,  (hegy-
láncz  v.  -lánczolat)  ősz.  fh.  Egymással  őszveköltetés-
ben  lévő  hegyek  sora.  Kárpátok  hegyláneta  v.  -lán-
cnolata.

HEGYLEJTÖ,  (hegy-lejtő) ősz.  fn.  1)  A  hegy-
nek  hárántos  oldala, mely kevésbé meredek,  a  föl-és
lemenésre  alkalmatosabb.  2) A  hegynek  alsó  része,
mely  a  völgytől  vagy  tértől  csak  lassan  emelkedik
magasabbra.

HEGYLEJTŐSÉG,  (hegy-lejtőség)  ősz.  fo.  A
hegységnek,  hegyláncának  azon  környéke,  mely a
völgyekhez  vagy  síksághoz  közel  van.

HEGYLÖVÉSZ, (hegy-lövész)  ősz.  fn.  Hegye-
ken járókelő,  s  hegyi  vadakat  űző lövész.

HEGYMAGAS,  falu  Szála  megyében;  helyr.
Hegymagai-on,  —ró,  —ról.

HEGYMAGASLAT,  (hegy-magaslat)  ősz.  fia.
A  hegynek  magas  része,  felső  területe.

HEGYMEG,  (1),  HEGYMÖG,  (hegy-meg  v.
-mög)  ősz.  fn.  A  hegynek  mögötte  levő hely, hegy
hátalja,  túlsó része, hegy  elve.

HEGYMEG,  (2),  falvak Bonod,  MAGYAR-
és  TÓT—,  Gőmör  megyében;  helyr.  Hegymtg-e»,
—re,  —rőZ.

HEGYMENT1BEN, (hegy-mentiben)  ih.  Hegy
mellett,  ezzel  egy  vonalban.

HEGYMESTER,  (hegy-mester)  ön.  fn.  Bites
személy, ki  a  szőlőhegyeket  illető  törvények  és hely-
beli  rendeletek  megtartására  felügyel.  Árkon  ktotí
hegymaler,  ám.  hatalma körén  túl terjeszkedő. (Km.).

HEGYNYAK,  (hegy-nyak) ősz. fn/Két  hegy-
bérczet  öszvekapcsoló  hegyhát, mely  a  béreseknél
valamivel  alacsonyabb.

HEGYNYILÁS,  (hegy-nyilas)  ősz.  fn.  Lejtős
tértcg vagy  völgy  két  magasabb  hegy  között.  Mis-
kép :  hegynyüadék.
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HEGYNYUJTVÁNY,  (hegy-nyujtvány)  ősz.
fn.  Hegynek  tovanyuló  része.

HEGYOLDAL,  (hegy-oldal)  ősz.  fn.  A  hegy-
nek  vagy  hegysornak  azon  felszínei,  melyek  a  hegy-
háttól  kezdve  mindkétfelől  a  hegylábig  lenyúlnak.
Hegyoldalra  Ültetett  szölíSvesszSk.  Ejstaknak,  délnek,
keletnek,  nyugatnak  fekvő  Hegyoldal.  Régiesen  :
hrgymál.

HEGYOMLÁS ,  (hegy-omlás)  ősz.  fn.  1)  Álta-
lán  omláa,  midőn  a  hegynek  valamely  része  lesza-
kad  vagy  behorpad.  2)  Bányász  nyelven,  föld  alatti
bányalyuk  beszakadása.  3)  Midőn  a  hegy  oldalát
takaró  földtömeg  a  bele  gyökeredzett  növényekkel
együtt  alászáll.

HEGYÓRIÁS,  (hegy-óriás)  ősz.  fn.  Hegyen
vagy  hegyben  lakó  óriás  akár  valóságban,  akár  a
képzeletben.

HEGYORMÓ,  HEGYOROM,  (hegy-orinó  v.
-orom) ősz. fn. A  hegynek  legmagasabb  teteje,  csúcsa.

HEGYÖL,  (hegy-ől)  névutó. Megfelel e  kérdés-
re  : honnan f  Értelme  :  valaminek teteje,  orma  felöl.
Ház  hegyol  elrepülő  gólya.  V.  ö.  HEGY,  HEGYÉ,
HEGYÉTT.

HEGYPINCZE,  (hegy-pincze)  ősz.  fű.  Hegy
oldalába  ásott  vagy  annak  szikláiból  kivágott piucze.
Heyypincze  legalkalmasabb  hely  a  boroknak.

HEGYRAJZ,  (hegy-rajz)  ősz.  fn.  Valamely
hegynek  írott  képe.

HEGYRENDSZER,  (hegy-rend-szer)  ősz.  fn.
Valamely  hegylúuczban,  hegysorban,  hegykoszorú-
ban  észlelhető  természetes  rend.

HEGYSARK,  (hegy-sark)  ősz.  fii.  A  hcgyláb-
nuk  alsó  kanyarulata,  mely  körül  ;i  hegy  fordul.

HEGYSÉG,  (hegy-ség)  fű.  tt.  hegység-ét,  harm.
szr. —e. Hegyekkel  lepett  vidék;  több  hegyek  ősz-
vege ,  lánczolata.  Melyeket  hallván  minden  királyok,
kik  a  hegységeken  és  mezöségeken  liíknuk  vula.  (Káldi
Josue  9.  1.  Károlyinál  :  a  hegyeken  és  a  lapáczon).

HEGYSÉGÉS,  (hegy-ség-éa)  mn.  tt.  hegységés-t
v.  —ét,  tb.  —ék.  Hegységtől  ellepett,  sok  hegy gyei
bővelkedő.  Megvert  azért  Józsiié  minden  hegységei  és
mezöséges  fűidet.  Káldi  Józsue  10.40.  Károlyinál:
fieijyesfoldet  . . . .  mezöfóldet.

IIEGYSÉGI,  (hegy-scg-i)  mn.  tt.  hegységi-t,  tb.
—ék.  Hegységből  v.  -be való, hegységet  illető.  Hegy-
ségi  lakosok.

HEGYSOR,  (hegy-sor)  ősz.  fn.  Sor,  melyet
egymással  folytonos  öszveköttetésbcu  levő  hegyek
képeznek.

HEGYSÚR,  falu  Pozsony  megyében.  L.  SÚR.
HEGY-SZENT-MÁRTON,  falu  Baranya  me-

gyében ; helyr.  Széni-Márton-ba,  —bán, —ból.

HEGYSZOROS,  (hegy-szoros) ősz. fn.  Keskeny,
meredek,  mély  nyilas  két  magasabb  begy  között,
inely  átjárásul  szolgál.  V.  ö.  VASKAPU.

HEGYSZORULAT,  (hegy-szorulat)  1.  HEGY-
SZOROS.

HEGYTARE,  HEGYTAREJ,  (hegy-taré)  ősz.
fű.  A  hegynek  taré  v.  taréj  formán  ki-  vagy  felálló
része.

HEGYTETŐ,  (hegy-tető)  ősz.  fn.  1.  HEGY-
ORMÓ.

HEGYTÓ,  (hegy-tó)  ősz.  fn.  Tó, a  hegyek  há-
tán  vagy  oldalán,  mely  ha  fölötte  mély, és sajátságos
kerekded  alakú,  lengernem-neí  mondatik. V. ö. TEN-
GERSZEM.

HEGYTORKOLAT,  (hegy-torkolat)  ősz.  fn..
Keskeny  bemenetel,  szűk  völgy  vagy  szorulat  a  he-
gyek  között.

HEGYTÖ,  (hegy-tö)  ősz.  fn.  A  hegynek  alsó
része,  melyen  a  lejtő  végződik,  s  honnan  a  hegy ma-
gasságát  mérni  szoktuk;  máskép  :  hegyláb.

HEGYTÖNK,  (hegy-tönk)  ősz.  fn.  Hegytől  el-
vált,  s  leomlott nagyobbszerü  sziklatömeg.

HEGYTUDOMÁNY,  (hegy-tudomány)  ősz.  fn.
A  hegyek  eredeti  képződését,  alkatrészeit,  öszvefúg-
gósét,  tulajdonságait  tárgyaló  tudomány.

I1EGYÚT,  (hegy-út)  ö»z.  fű.  A  hegyre vagy  a
hegyen  vezető  ösvény  vagy  nagyobbféle  út  is.

HEGYÜREG,  (hegy-üreg)  ősz.  fű.  Barlang,
mélyebben  benyúló  nyilas  valamely  hegy  oldalában.

HEGYVÁM,  (hegy-vám)  ősz.  fn.  Vám  vagy
adó,  vagyis  kileuczcd,  tized  stb. melyet  a  hegyi  (sző-
lőhegyi)  birtokosok,  kik  magát  a  földet  vagy  talajt
nem  tulajdonul  birják, az  illető  földes  uraságnak  adni
kötelesek.  Eléjöu  már  az  1405.  évi  1-ső  törvéuyczik-
kelyben  is. Továbbá: „Megbocsássak(egyelmed),hogy
im!g sem küldhették (küldhettük) az désma és  hegyvám
borok  számát."  Levél  1553-ból.  Szalay  Ágoston  le-
vúlgy üj teményc.

HEGYVÁR,  (hegy-vár)  ősz.  fn.  Hegyre  épített
vár ,  milyenek  pl.  Buda  vára,  Munkács ,  Pétervárad
vagy  szúuitiilau  elpusztult  régi  váraink,  mint  :  Vi-
segrád,  Murúny  stb.

HEGYVIDÉK,  (hegy-vidék)  ősz.  fn.  Hegyek-
kel  lepett  földterület  vagy  valamely  hegyes  tarto-
mány  környéke.

HEGYZUG,  (hegy-zug)  ősz.  fn.  Hegyek  közé
beuyulú  szűkebb  völgy  vagy  szurdok.

HEGYZUHANÁS,  (hegy-zuhanás)  1.  HEGY-
OMLÁS.

HEH,  lehelet  hangját  utánzó  természeti  gyök-
szó ,  melyből  he/teng  , hehenget,  hehengét,  hehent  stb.
származékok  erednek.  Sinai  nyelven  M ám.  suspirare.

HEH,  indulatszó,  mely  által  valamit  nyersebb
modorban  kérdezünk.  Mit  akarsz,  heh !

HEHE !  v.  HEHEHE!  nevető  hang,  melynek
módosításai  : liihihi!  hahaha !  hohoho !

HÉUEL  v.  KEHELY,  v. HÉHÖLY, a palóczok-
nál  és  némely  Dunán  túli  vidékeken  divatozó  fn.  tt.
héhel-t,  tb.  —ék, (ők),  harm.  szr.  —e.  Megegyezik  a
német  Hechel  szóval,  1.  GEREBEN.

HÉUELEZ,  (héhel-ez)  1. GEREBENEZ.
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HEHENQ,  (heh-en-ég)  önh.  és gyakor.  Lehelő
heh  hangon  szól  vagy  nevet;  vagy  kecske módjára
bekeg, mekeg.

HEHENGÉS,  (heh-en-ég-éa)  fii. tt  hehengét-t,
tb.  —ék, harsa. sir.  —e.  Lehelő  heh  hangon  szólás
vagy  nevetés.

HEHENT,  (heh-en-t)  önh.  m.  hehent-étt,  htn.
—ni  v.  —eni. Egyea  heh hangot  bocaát.

HEHENTÉS,  (heh-en-t-éa)  fn.  tt.  hehentét-t,  tb.
—ék,  harm. sir.  —e.  Egyes  lehelő heh hangnak ki-
nyomása.

HEHEZ,  (heh-ec)  önh.  és  áth.  m.  hehee-tem,
—tél, —itt.  1) Hehent  2) Különösen  a beasédben
valamely  sióhangot  akár  elül,  akár  ntól  A-val,  azaz
szellettel  köt  öszve,  pl.  bek,  ki", »£,  "őneW, meg\  tté-
ketb  atb.  V.  ö. H.

HEHEZÉS,  (heh-ez-és)  fn. tt  hehetét-t, tb.  —ék,
harm.  szr.  —e. Cselekvés,  midőn hehezünk.

IIEHEZET,  (heh-ez-et)  fn.  tt.  hehetet-it, harm.
szr.  —e.  Valamely  szónak,  illetőleg  azóhangnak  h-
val  egyesítése.  Máskép:  tzelleí.  (Aspiratio,  Spi-
ritus).

IIEIT v.  HÉTT, (he'-it v.  hé-it, a  héú  v.  hiú  szó-
val  együtt  ugyanazon,  t.  i. hé v.  M, [azaz  üres]  gyök-
től) ; mn. tt.  héitot  v.  héitot.  A regi  nyelvemlékekben
ám.  bolond,  esztelen,  (észben  üres).  „Hasonlatok  hett
(v.  héit)  férfiúhoz,  ki  alkotta  ő  házát  fövényen."
„Heitok  és  vakok, mi nagyobb,  az arany-e  avagy  a
templom?  ki  megszenteli  az aranyat.'  Tatroai  cod.
„Tudjad  te  magadat  izrael  heitnak,  fertezetesnek,
balgatagnak, szelleti  férfiúnak  te  hamisságodnak  so-
kaságáért."  Bécsi  cod.  Világosan  is  megnyujtva  ta-
láljuk  a  Tatrosi  codez  158.  lapján.  „Héit!  (stnlte)
ez  éjjel  te  lelkedet  megkérik."  A  Góry-codezben :
hejt.  L.  ezt  Innen származik  hOttág  vagy  hittág,  (a
Bécsi  codexben  ám. esztelenség;  -a  Nádor-codezben
szintén)  és  htitvány, ma : hitvány.

HEJ,  (1), indulatszó,  mely  által  valakit  felszó-
lítunk, öasvevonva  hé.  Hej,  mit  akartok t  Hej  juhot*-
bojtár,  hol a juh t  (Vitkovics).

„Hej  haj  nem  bánom."  NépdaL

„Hejhaj,hujjahaj,
Nincsen  mostan  semmi  baj."

Siklódi  tánczdal.  (Kriza J.  gyűjteménye).

2) A  székelyeknél  ám. helyes  (Kriza  J.).
HEJ, (2),  tájszerfl  kiejtése  hely szónak. Lásd :

HELY.
HÉJ l  (1),  indulatszó.  1) Szólító,  kérdő,  s  egy

a  hej  szóval.  2)  Széles  kedvből  fakadó.  Héj  huj!
nem  bánom,  nékem it  van virágom.  Népd.  3)  Sajnál-
kozó  hejh  t  helyett.  Héj  be kár t  Héj  be sajnálom  !

HÉJ,  (2),  fn.  tt.  héj-at  v.  —t, tb.  —ok. Erede-
tileg  hé v.  hé, mely  a  fölszint,  magasságot jelentő  ha
hó  gyökökkel  rokon.  A j  toldalékai  későbben járult
hozzá,  s  mint a karé, páré,  taré  szókból  lett  karéj,
paréj,  taréj,  s  tájdivatosan  :  karaj, paraj,  taraj  ;

úgy  a  M-ből  héj  és  haj  keletkeztek.  1)  Valamely
testnek  külső  kérge,  tokja,  hártyája,  hüvelye,  burka,
mely  annak  tömegét körülveszi,  azt  betakarja,  szó-
val  fölszinét,  legmagasabb,  legkiállóbb részét  képezi.
Fahéj.  OyUmOcihéj.  Bortóhéj.  Ctiíromhéj.  Stemhéj.
Kenyérhéj.  Gombahéj.  Tökhéj.  2)  Átv.  ért.  takaró, bu-
rok , melylyel  bizonyos  testet  behúznak.  Vánkothéj,
dunnahéj,  párnahéj,  kalap-,  tüveghéj.  Háthéj,  ám.
házfödél.

HÉJA,  (héj-a) fn.  tt  héját.  Bagadozó  madárfaj,
mely  különösen  a  majorok körül  az apróbb  baromfi-
akra  csapkod; némely  vidéken  :  hejjS,  hejjü,  kerra,
kurhéja,  másutt  :  kánya. (Hilvua).  Nevét hihetően a
hé,  hó,  (felület,  magasság)  szótól  kapta,  mivel  bixo-
nyos  magasságban  lebegve  (héazva v.  héjazva)  lesi
s  zsákmányt  Perzsául  :  éjjé.  Sínai  nyelven  hó  egyik
jelentése : volando  alta  petére.

HÉJAKÚT v.  HÉJAKÚT-MÁ.CSONYA,  (héja-
kút-mácsonya)  ősz.  fn.  A  mácsonyák neméhez tartozó
növényfaj,  melyet némelyek  bogácikóró-nak v. tokáct-
máctonyá-a&k hinak. (Dip8acusfnllonum).NevétKresz-
nerics így magyarázza: „Tudnivaló, hogy a bogicskóró
igen megkívánja a nedvességet, (innen szomjnhoző lapu
iá  a neve), e végre szolgainak  az ő víztartói; t  i. a két
egymás ellenében álló levelei a szárához köröskörul oly
szorosan  öszvenŐnek, hogy azokban a harmat és esővix
megáll, és  ezen  levelek  között találtató  vizet nevezik
Venusaaszony  főidőjének  is.  Meglehet, hogy  valaki
meglátta,  hogy  a  héja  iá  ezen  víztartóból  ivott  és in-
nen  eredhetett  a  héj akut  neve."  Dióazegi  szerént  a
héjakat:  D. laciniatus.  V.  ö.  MÁCSONYA.

HÉJ ÁL,  (hój-al)  áth.  m.  héjait.  Héja*,  Eléjőn
Szalay  Ágoston  levélgyüjteményében  :  héjait  boné,
1547-ből.

HÉJAS,  (héj-as)  mn. tt  héjai-t  v.  —ot,tb.
—ok.  Minek  héja  van, héjjal  ellátott, burkolt, ta-
kart , tulajd.  és átv.  ért  Héjat  gyttmOlctSt  enni.  Hé-
jai  borsó.  Héjat  vánkot, kalap.  V.  ö.  HÉJ.

HÉJASFALVA,  erdélyi  falu  Felső-Fejér  me-
gyében ; helyr.  Héjasfalvá-n,  —rá, —ríl.

HEJASODIK,  (héj-aa-od-ik)  k.  m.  héjatod-tam,
—tál, —ott.  Héja  nő, kérgesedik, hfivelyesedik.  A
lehámlott  boglárfák  újra  héjatodnak.

HÉJATLAN,  (héj-atlan)  mn. tt  héjatlan-í,  tb.
—ok.  Minek  héja  nincsen, mit meghámoztak,  lehin-
tottak, hüvelyéből  kifosztottak,  minek kérgét  lehúz-
ták  stb.  Héjadon  fa,  bartt,  «örö/fcW*a,  alma, kenyér.

HÉJAZ,  (héj-az)  áth. m. héjat-tam, —tál, —ott.
1)  Valaminek  héját  lehúzza,  lefoaztfa,  lemetszi  stb.
Fát  héjami.  Kenyeret  héjam*.  Almát,  kürtét  meghéjat-
ni.  Bókon  értelműek  vele  a  hámot, hant,  hüvelyét,
font.  2) Valamit  héjjal  ellát, beföd, betakar.  Hátat,
aklot, pajtát  héjatni.  Dunnát, vánkott, párnát  héjaaú.
3) Fen  igekötővel  önh.  s ám.  magasan  lebeg,  szál-
long,  s  átv.  ért  kevélykedik, nagyra  van.  Fenhéjamí.
Fenhéjaf,  mint a kergeteget  bak.  (Ctuzi Sip  szó).  Ez
értelemben  szokottabb  :  héját.
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HÉJÁZ,  (héj-a-az)  1. HÉJ AZ,  3).
HÉJAZÁS,  (héj-az-ás)  fa. tt. héjazás-t,  tb.  —ok,

harm.  szr.  —a. 1) Cselekvés,  mely  által  valamit  hé-
jazunk.  V.  6.  HÉJÁZ.  Kenyér-,  gyUmölcshéjazd*.  Ház-
héjazás.  2)  Állapot,  midőn  valaki  fenlebeg  ,  fenszál-
long  vagy  átv.  ért. kevélykedik.  Fenhéjazát;  máskép :
héjazás.

HÉJÁZÁS, (héj-a-az-ás) 1. HÉJAZÁS, 2).

HÉJAZAT,  (héj-az-at)  fa.  tt.  héjatat-ot,  harm.
szr.  —o  v.  —j,i.  Valaminek födele,  takarója,  külö-
nösen ,  épület  tetőzete.  Ház  héjazatán  álló  , fészkelő
gálya.  A  héjatatot  kijavítani.  Az  akol  héjazatát  le-
kapta  a  szél.

HÉJAZATLAN,  (háj-az-atlan)'mn.  tt.  héjazat-
lan-t,  tb.  —ok.  1)  Minek  héjazata  nincsen;  fedetlen,
tetötlen.  Héjatatlan  falak.  Héjazatlan  várromok.  2)
Minek  héját  le  nem húzták.  Héjazatlan  kenyér  ,  gyü-
mölcs , fa.  Rokon  értelműek  vele  :  hámozatlan,  hán-
t  itlan,  hüoelyezetlen.

HÉJÁZÓ,  (héj-a-az-ó)  mn.  és  fn.  tt.  héjázó-t.
Nagyra  látó,  kevélykedö.  Fenhéjázó.

HEJBE,  tájdivatos;  1. HELYBE.
HEJCZE,  falu  Abaúj  megyében;  hclyr  .  Hrj-

czé-n,  —re, —röl.
HEJDE,  (hej-de)  indulatazó,  mely  által  valakit

menésre,  síelésre  nógatunk;  máskép  :  hajdi  vagy
haj  le  !

HEJEHUJA,  (heje-huja  v.  héjé  ujjú)  iker  in-
dulatszó , mely  széles  kedvet  fejez  ki.  Hejehuja,  tzlí-
röm  ujja  !  Máskép  :  hrjjehujja  , hajahuj  i,  hajjahujja.
Használják  főnévül  is,  s jelent  széles  víg  kedvet,  di-
uomdánomot,  fesztelen  mulatságot,  tivornyát.  Lesz
ma  hrjehuja.

HEJH,  indulatszó,  mely  sajnálkozást,  keservet,
bánatot,  sóhajtást  fejez  ki.  Hejh  be  kár,  hogy  így  tör-
téni  !  Hejh  be  sok  bajom  van  !

HEJ  HAJ ! 1. HEJ,  (1).
HEJJ,  a  székelyeknél  ám.  helyes.
HÉJJÁ,  tájdivatos,  e  helyett  :  híjjá  v.  híja  , \.

HÍJ.
HÉJJASPALVA,  1. HÉJASFALVA.
HÉJJÁZ,  1. HÉJÁZ.

HEJJEHUJJA,  1.  HEJEHUJA.
HEJJÖ,  HEJJÜ,  1. HÉJA.
1IÉJJU,  székelycsen  ara.  héj  fn.
HÉJOLRODIK  ,  a  Bécsi  codexben  ám.  vanus

est; rna^: hivalkodik.
IIÉJSZÖVET,  (héj-szövet) ősz.  fn.  Rostos vagy

finom  fouálszerü  szövet,  a  fák  kérgeinek  belső olda-
lún,  melyet  szálanként  fel  lehet  fosztani.

HEJT,  (hii-it)  fn.  tt  hejt-ot.  A  Góry-codexben,
Katalin  legendájában  stb.  ugyanaz,  ami a  Bécsi  és
Tatrosi  codezben heit,  azaz  esztelen.  „És  az  hej  tok-
ból  bölcseket  tcszen."  Góry-cod.  „Tt-nen  magadat  se
dicsérjed,  se  olcsárljad,  mert  ezt  a  hejtok  tíszik  (te-
szik,  teszik).  Katalin prózai  legendája.

„És  ez  szízet  igen  megméretek,
S  őt csak  nagy  hejttnak  alittik."

Katalin  verses  legendája.

HEJTSÁG, (hé-it-ság)  fn.  tt.  hejtság-ot.  Régies
ám. esztelenség.  Néhutt  :  hitság.

„Azért  ha  mi bölcsek  vagyunk,
Hát  bejtság  ne  legyen  nálunk."

Katalin  verses  legendája.

HÉJÚ, (1),  v. HÉJJU,  székelyesen  8 másutt ám.
héj,  és  hiú  fn.  Lásd  ezeket.

HÉJÚ,  (2),  a  Bécsi  codezben  ám.  üres,  ment.
„Menden  bűntől  héjukat  (omni  vitio  liberos)  ajánla-
nának  neki.

HEK  v.  HEKK,  törzse  hekre  és  hekkesen  szé-
kely  szólásoknak,  de  maga  a  törzs  mint főnév  Kriza
J.  tanúsága  szerént  nincs  használatban.  Rokonnak
látszik  gög, ̂ másképen  gég  T.  gége;  vagy  pedig  hők
szóval,  innen  hekkes,  ám.  gőgös  vagy  hökös,  magát
visszatartó,  rátartó.

HÉKA,  (hé-ka)  indulatszó,  mely  meghitt  sze-
mélyhez,  közel  baráthoz  intézett  hízelgő  felszólítást,
kérdést,  felkiáltást,  s  némileg  csodálkozást  jelent.
Hékám,  Abaűjban  inkább  csak  ifjak  között ám.  ked-
veském , hallod-e,  hékám.  Szabó  Istvánnál  Odüssea
fordításában  ám.  a  görög  nctnní,  latin papáé.  Ó  hé-
kám, milly  őrültté  tön  Zeusz  atya  engem.

HÉ KAS,  (hé-ka-as)  indulatszó, melylyel  némely
vidékeken , különösen  a  barkóknál, s  kiskunságban
a  házastársak  szólítják  egymást.  Szélesb  ért.  a  tiszai
vidékeken  ám.  barátom.  Hová  mégysz,  hékás f  V.  ö.
HÉKA.

HEKK,  1. HEK.
HEKKES,  (hekk-és)  mn.  tt.  hekkés-t  v.  — ét,

tb.  —ék.  Gőgös,  rátartó.  V.  Ö. HEK  és  HEKRE.
HEKKÉSEN,  (hekk-és én)  ih.  Gőgösen,  feny-

nyen,  rátartásán.  V.  Ö. HEK,  HEKRE.
HEKLEHUKLA,  (hekle-hukla)  iker.  mn. Nép-

nyelven  olyan  emberről  mondják,  ki  akadozva,  vagy
értetlenül,  ostobán  csacsog;  máskép  :  hetlekofln,  hib-
lihubli.

HÉKÖ,  (hé kő)  ősz.  fn.  Felső  malomkő,  mely
az  alsó  kőnek  mintegy héja,  födele,  teteje  (héj-kő).
Felönteni  a  héköre  (km.),  ám.  lerészegedni.  Ebben  :
hékö  üssön  meg  ám. menykő.

HEKRE,  (bek-  v.  hekkrc)  ih.  A  székelyeknél
ám.  gőgösen,  fcnnyen. Olyan  hekre  tartja  magát, mint
egy  faragott  pipa  (Kriza  J.).  Xagy  hekre  ugyanott
ám.  nagy  zajra,  nagy  pufra.

„Az  én  ludam  nagy  hekre
Azt  a  prádét  megtette,
Térgyig  érő  nagy  hóba
Felhágott  a  tojóba."

Kriza  J.  gyűjteménye.

HÉKÚT,  (1),  thé-kút)  ősz.  fn.  Kútforrás,  mely-
ből  héviz  buzog.
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HÉKÚT,  (2),  puszta  Tolna  megyében;  helyr.
Héktí-on,  —ró, — ról.

HÉLA,  (hé-la)  mn.  tt  hélát.  Ritka  használata
szó, s jelent oly gabonát, melynek  magva,  széke nin-
csen, csak  tokja,  toldásra,  azaz  héja,  B  innét  e  szó
gyöke:  hé,  héj. Hélaeab,  üres  zab,  bolondzab.

HELBÉNY, ALSÓ—, FELSŐ—, felvak Nyitra
megyében; helyr.  Helbény-be,  —ben, —m.

HELÉBEL,  1. HELYÉBEL.

HELEMBA,  falu  Honth  megyében;  helyr.  He-
lembá-n,  —rá, —ról.

HELÉNA,  (1),  SZENT—, falrak  Körös,  Thú-
rócz, Zigr&b,  és paszta  Szála  megyében;  helyr.  He-
lená-n,  —rá,  —ról.

HELÉNA, (2), HELÉNA, L ILONA.

HELESFA, helység Baranya  megyében;  helyr.
Helesfá-n,  —ró, — ról.

HELLÉN,  m. és mn. tt  heUén-t,  tb. —ék.  Régi
görög, Hellastól,  mely  Görögország  régi  neve;  szű-
kebb  értelemben  pedig  csak  közép  Görögország  a
mostani  Livadia  értetett  Hellas alatt

HELMECZ,  KIRÁLY—,  mváros  Zemplén;
KORLÁTH—,  PUPKA—,  falvak  Ungh  megyében;
helyr.  Hdmect-én,  —re, —r<8.

HELMECZKE, fala  Zemplén megyében;  helyr.
Helmeczké-n,  —re,  —rSl.

HELME8,  fala  Pozsony megyében; helyr.  Hd-
met-én, —re,  —rW.

HELPA,falaGömörmegyében;  helyr.  Hdpá-n,
—ró, —ról.

HELY,  fa.  tt  hdy-et  v. —t,  tb. —ele, hsam.
szr. —e.  Gyöke, vagyis  gyökeleme  he, rokon a fel-
szint,  tetőt jelentő  ha,  hó,  hí  gyökökkel.  1)  Tér, me-
lyet valamely  test  elfoglal,  betölt, vagy  melyen  vala-
minek  lennie, állania,  fekünnie stb.  kell.  Kályhának
Meglétben,  ablaknak  falon  a  helye.  A  izéket,  asttalt
helyire  tenni.  Hivatlan  vendégnek  ajtó  megéli  a  helye.
(Km.).  Kit  helyen  tok  jó  ember  megfér.  (Km.).  StiUc
hely,  tágat  hely.  Magot,  alaoton  hely.  Minden  tzent-
nek  van  mennyországban  helye.  (Km.).  Helyén  van  a*
eme.  Cták  MŰ  helye  maradt.  Eb  helye.  (Km.),  ezt
tréfásan  akkor  mondják,  midőn  valaki  dicsekszik,
hogy  jól  lakott  vagy  valamit  megevett  Pokol  a  he-
lye.  2)  Tér, melyen  valami létezik,  történik.  Kikötő-
hely,  kiizáttóhdy,  küzdShdy,  lakhely,  lapdázóhdy,  mu-
latóhely,  műhely,  nézShely,  Srállóhely,  rejtekhely,  teb-
hely,  révhely,  téíahely,  tekézöhely,  tűzhely,  csatahely,
vásárhely  stb.  3)  Valaminek hátramaradt nyoma, bé-
lyege.  Sebhely,  himlöhely,  fekhely  stb.  4)  Város,  fala,
puszta, vár  stb.  hol  emberek  laknak,  tanyáznak.  Jó
hely  Buda.  (Km.).  \Pe»t  nagy  hely.  Népes  hely.  Erős
hely.  Kertíett  hely. Innét  több  városok  és  falak  nevei:
Vásárhely,  Szombathely,  Várhely,  Szerdahely,  Újhely,
Udvarhely  stb.  5)  Jobbágytelek.  Egészltely,  félhely.
Két  egétzhelyet  bírni.  6)  Hatóság,  kormányszék.  Lég-
fensöbb  hely.  Feltöbb  helyre  folyamodni.  7)  Valamely
személy  rangbeli  vagy  hivatalos  állapota, állása  vagy

maga  a hivatal,  rang.  Magái  helyre  jutni.  FS  helyen
levő  urak.  Valakinek  helyébe  matt  tenni, állítani.  Űrét
helyeket  új  tisztekkel  betölteni.  Innen  :  helyettes,  hely-
tartó.  8)  Kitűnő  állapot, jelenség. Helyén  van  ős  ette,
ttioe.  9)  Jelent  néha  időt, alkalmat  ErrSl  most  nincs
helyén  szólani.  Majd  lett  hely  annak  eléaddtára  is.
Itt  tréfának  nincsen  helye.  Tréfa  maga  helyén  jó.
(Km.).  10)  Valaminek  oly  állapota,  melynek  a  sor-
ban , rendben az az igazi helye, mely  azt  leginkább
megilleti;  innen  mondjak  :  helyre  igazítani,  helyre-
ütni,  helyrehozni  valamit,  t  i. az őt megillető  helyre;
helyt  adni  valaminek,  az  őt megillető helybe  igtatását
megengedni, különösebben:  helyesleni; s  ebből  szár-
mazik  a javalást, dicsérést  jelentő  helyes,  (= helyén
levő);  helyesen;  helyben  hagyni  ám. jóvá  hagyni; és
helyt  állami,  az  őt  illető  helyen  állandóan  megmarad-
ni , onnan  semmi által  magát  eltántorittatni  nem en-
gedni.  Megjegyzendők  ezen  össvetételek  :  helylyei-
helylyd,  helylyelközzel,  azaz  itt-ott, némely  helyeken
vagy  időben.  Személyragozva  és benmaradó  raggal  :
helyemben,  helyedben,  helyében  stb.  ám.  személyem-
ben, személyedben, személyében stb.  Hát  tt  mit  ten-
nél  helyemben  t  Ha  én  helyében  volnék,  móaleép ten-
nék.  A  tárgyesetí  ragra  nézve  a  szokás  oda  látszik
hajlani,  hogy  tulajd.  értelemben  helyet,  átv.  ért.  pe-
dig  helyt  használ, pl.  helyet  változtatni,  helyet  adni
valakinek  a  tzobában;  helyt  adni  mát  álltíátának,
helyt  állam.

HELYÁR,  (hely-ár)  ősz.  fa.  Valamely  helyért
fizetendő  vagy  fizetni  szokott  pénzöszlet, pL a  szín-
házban.  Helyárak  pengő pénzben vagy  otztrák  értékben.

HELYBE,  azaz  helyben,  a székelyeknél  s Tisza
vidékén  ám. derekasan. Úgy  megforgatták,  hogy  ugyan
helybe!  (Kriza J.). V.  ő.  HELYBEN.

HELYBELI,  (hely-béli)  mn.  tt  helybeli-t,  tb.
—ék.  1)  Bizonyos  helyen  létező,  tartózkodó,  lakó;
nem  idegen  , nem jövevény.  A  várót  helybeli  lakosait
felírni.  Helybeli  tisztviselő,  igazgató,  pap,  mester.  2)
Bizonyos  helyivel  szoros  öszveköttetésben  levő, arra
vonatkozó.  Helybeli  viszonyok,  körülmények,  akadá-
lyok.  Helybeli  tukvány  v.  intézvény.  (Platitratte).
Hdybdi  utalvány.  (Síelhettél).

HELYBELISÉG, (hely-beli-ség)  fa.  tt  hdybeli-
tég-Ü,  harm.  szr.  —e.  Bizonyos  helynek  minősége,
fekvése,  körülményei  és  viszonyai  együtt  véve.  A
tüzkármentetÜSk  a  házak  helybelilégét  kWnSten  tekin-
tetbe  veséik.  Ezen  jószág  hdybditége  nekem  tetmk.
(Localitas); rövidebben :  helyilég.

HELYBEN,  (hely-ben)  ih.  A  térre  vitetvén,
ám.  azon  a  helyen.  Átv.  értelmében,  1. HELY  10).
V.  ö. HELYBE,  tajszólás  és  HELYBENHAGY.

HELYBENHAGY,  (helyben-hagy) ősz. áth. Jó-
váhagy.  V.  ö. HELY,  10).

HELYBENHAGYÁS,  (helyben-hagyás)  ősz. fa-
Valaminek  jóváhagyása, helyeslése, vagyis nyilatko-
zás,  mely  által  valamit  jónak  ismerünk,  javalonk.
Felső  helybenhagyást  nyert  együttlét,  terv,  vállalat.
Okosabbak  helybenhagyásával  tenni  valamit.
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HELYBÉNY,  1.  HELBÉNY.

HELYÉBEL,  (hely-éb-el)  önh.  m.  helyébel-t.
Szűk  körben  (Baranyában)  divatozó  t&jszó,  B  ám.  he-
nyél,  restelkedik,  lebzsel.  Szabó  Dávid  szerént  ám.
restségből  mindent helyébe hozatni kivan.  Vagy talán
a  henyél  szó  toldalékos,  tunya kiejtése.

HELYENKÉNT,  (hely-en-ként)  ih.  1)  A  helye-
ket  egyenként  és  öszvesen  véve.  2)  Bizonyos  he-
lyeken.

HELYÉNY,  (hely-ény)  mn. tt. hdyény-t. v. — ét,
tb.  —ék.  Kemenesali  tajszó,  s  ám.  kény  és  kedv  sze-
rént  való,  finom,  kényelmes,  szóval  :  mi  az  érzékek
kielégítésére  nézve  igen  helyén  van.  Használható
volna  az  angol  :  comfort,  comforlable  szók  kifejezé-
sére.  Senki  helyényebben  nem él,  mint  S.

HELYES,  (1), (hely-es)  mn. tt.  helytt-t  v. — ét,
tb.  —ék.  Kinek  v.  minek  bizonyos  helye  van.  Mü-
helyet  meiter.  Egétzhelyet,  félhelyet  gazda.  Sétahelyes
piáét.  Sebhelyet,  himlShelyet  arc*.  Az  ily  értelemben
vett  helyű  szónak  képzőjében  az  e  köz  szokás sze-
rént  nyílt.

HELYES,  (2), (hely-és)  mn.  1)  Minek v.  kinek
külső  alakja  idomos, arányos,  s minden részeire nézve
illő  helyet  foglal.  Helyét  arct,  leány,  ifjú.  Helyét
noba.  Helyét  kocsi,  szerszám.  Helyét  öltözet.  2)  Jeles,
derék,  kitűnő,  a  dologhoz  tartozó,  szabály  szerénti.
Helyét  bestéd.  Helyét  ttíni  eléadát.  Helyesírás.  Helyét
gondolat.  E*  már  helyét.  Helyét!  Ez  értelemben  a
közös  szokás  zárt  e-vel  él.  A  kiejtés!  különbséget  a
tulajdon  és  átv.  értelem  teszi.  Úgy  van  ez  a  hegyet
szónál  is,  mely midőn ám. montotut, nyilt, midőn pedig
ám.  aculeatus,  cuspidatus, zirt  e-vel  ejtetik.  Hegyet
vidék,  hegyét két.

HELYESEL,  (hely-és-él)  áth.  m.  helyétél-t  v.
helyétlétt,  htn. —ni  v.  helyétleni.  Valamit  helyesnek
vall,  mond,  nyilvánít,  jóváhagy,  mint jelest,  kitűnőt
dicsér.  Helyétélni  a  követ  bet*édét.  Helyétleni  a be-
nyújtott  tervet.

HELYESEN,  (hely-és  én)  ih.  Jelesen,  kitünö-
leg, ügy,  mint kell,  dicséretesen.  Helyéten  elrendezni
valamit.  Helyéten  írni,  bettélni.  Ez  bizony  helyeién
van.  Helyéten!  ctak  tovább!

HELYESFÖ,  fala  Baranya  megyében;  helyr.
fíelyetfö-n, —re,  —rSl.

HELYESÍRÁS,  (helyés-irás)  ősz.  fn.  A  nyelv,
tannak  része, mely  szabályokat  ad  elő,  mikép  kell-
jen  a  szók  alkotó  részeit  hibátlanul  leírni,  elválasz-
tani,  a  bevett  jeleket  elrakni,  s  így  az  illető  beszé-
det  értelmessé  tenni.  Görög,  latin, magyar  helyetirát.
A  helyetirát  általános  ét  IcUlSnöt  szabályai.

HELYESÍRÁSI,  (helyés-irási)  ősz.  mn.  Helyes-
írást  illető,  ahhoz tartozó,  arra  vonatkozó,  fíelyeriráti
szabályok.

HELYESLEG,  (hely-es-leg)  ih.  Helyenként,
minden  helyeken.  És  dSghalálok  lettnek,  ét  éh»ég  ét
foldindulátok  helyetleg.  (Káldi,  Máté  24.  7.  Károlyi-

ÁK1D.  !UOY  SIÓTÍB.  II. KÖT.

nál  :  minden  helyeken,  a  Tatrosi  codezben  csak  :
helyeken).  Helyetleg,  helyetleg ám.  itt,  ott.V. ö. HELY.

HELYESSÉG,  (hely-és-ség)  fn.  tt.  helyéttég-ét,
harm.  szr. —e.  Jeles,  kitűnő,  dicséretes,  czélszerű,
talpraesett  tulajdonsága  valaminek.  Benéd  helytttége.
V.  ö. HELYES.

—HELYEST,  1. —HELYT.
HELYETT,  (hely-étt) névhatárzó.  1) Valakinek

személyében,  nevében,  rovarára, pótlására.  Személy-
ragozva  : helyettem,  helyetted,  helyette  stb.  Apja  he-
lyett  a fiú jStí.  Péter  helyett  Pált  küldöttek.  Helyetted
it  dolgozom.  Ki  helyett  fizettz  f  2)  Valami  gyanánt,
valamit  pótolva.  Pénz  helyett  gabonával  fizetni.  A  he-
lyett,  hogy  iskolába  menne,  csavarog.  Bobot  helyett
napszámot  fizet.  3)  Bizonyos  helyen.  Mindig  egy  he-
lyett  árul  a  vásárban.  Mát  helyett  lakik  minden  évne-
gyedben.  De ezen  értelemben  jobb  :  helyütt.

HELYETTES,  (1), (hely-étt-es)  mn.  tt.  helyét-
tet-t  v.  —el, tb.  —ék.  Valakinek  helyét,  személyét,
hivatalát  viselő,  mást  pótoló.  Helyettes  tanító,  titttvi-
sdö.  Helyetlet  elnök. Ellentéte  :  rendet,  rendsterénti.

HELYETTES,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt  he-
lyéttet-t,  tb. —ék,  harm.  szr.  —e.  Személy,  ki  vala-
mely  hivatalban,  tisztségben,  eljárásban,  végrehaj-
tásban,  más  személyt  képvisel,  annak  helyében  mű-
ködik.  Püspöki  helyettet,  föiipáni  helyettes stb.

HELYETTESI,  (hely-étt-os-i)  mn.  tt.  helyette-
ti-t,  tb.  —ék.  Helyettest  illető,  ahhoz tartozó,  arra
vonatkozó.  Helyettesi  jogok,  kötelességek.  V.  ö.  HE-
LYETTES.

HELYETTESÍT,  (hcly-étt-es-ít) áth. m.  helyét-
teslt-étl, htn. —ni v.  —eni. Valakit  másnak  helyet-
tesévé  tesz  vagy  nevez.

HELYETTESÍTÉS,  (hely-étt-es-ít-és) fn.  tt.  he-
lyéttetítét-í,  tb.  —ik,  harm.  szr.  —e.  Cselekvés,
mely  által  valaki  helyettessé  tétetik  vagy  neveztetik.

HELYÉTTESSÉG , (hely-étt-es-ség)  ín.  tt.  he-
lyéltettég-eí,  barin. szr. —«. Helyettesi  hivatal,  állás,
állapot,  rang.  Valakit  helyettettéggel  megtisztelni.  V.
ö.  HELYETTES.

HELYÉTTÉZ,  (hely-étt-éz)  áth.  Helyét  pótol-
ja,  valaki  helyett  működik.  Az  elnököt  hely éltetni.  Az
alitpánt  helyeltezni.

HELYEZ,  (hely-ez)  áth.  m.  helyez-tem,  —tél,
—itt  v. helyzeti,  htn. —m  v.  helyteni.  Valamit bi-
zonyos  helyre  tesz,  állít,  alkalmaz,  fektet  stb.  A
könyveket  fiókokba,  a  ruhákat  szekrénybe  helyezni.  A
katonákat  szállásaikra,  állomásaikra  helyezni.  Szobá-
ban  a  bútorokat  elhelyezni.  Magát  valahová  behelyezni,
ám.  beszállásolni.  Fölhelyezni  a fegyvereket  a  fogat'
rá.  Az  érkezeit  vendégeket  a  városban  széthelyezni.

HELYEZÉS,  (hely-ez-és)  fn.  tt.  helyezét-t,  tb.
—ele,  harm. szr. —e. Cselekvés,  midőn  valamit bizo-
nyos  helyre  állítunk, teszünk,  alkalmazunk.

HELYEZET,  (hely-ez-et)  fn.  tt.  helyezel-él,
harm.  szr. —év.  —jé.  1) Általán  állapot,  mely va-
lamely  személy  vagy  tárgy  által  elfoglalt  helyre  vo-
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uatkoiik.  2)  Különösen,  meghatározott állam, fek-
vése  valaminek.  Egyénét,  f érdé,  vitttás  helyeseiben
álló  katonák.  Éten  helyeiéiben  maradjatok.  Mát  he-
lyetetbe  tenni  valamit.  3)  Azon  határvonalak, melyek
valamit  környékeznek.  Stük,  ttorot,  tágas  helyetet.
Éten  váratnak  keduetd  helyetete  van  a  kereskedésre.
4) Átv.  ért  körülmény,  sors, hivatal.  Helyetetem  nem
engedi,  hogy  utazni  menjek.  Kényelmet,  vettedelmet,
terhet,  tujtó  helyeiéiben  lenni.  Ja  helyetetbe  jutni.
Öszvevonva  :  helytel.

HELYEZKEDÉS,  (hely-ez-kéd-és)  fn.  tt  he-
lyetkédét-t,  tb.  —ék, harm.  szr.  —e.  Bizonyos he-
lyen  állandó vagy  ideiglenes  letelepedés.

HELYEZKEDIK,  (hely-ec-kéd-ik)  k.  m.  helyet-
kéd-tem,  —tél, —rétt.  1) Bizonyos  helyre  telepedik,
azt  elfoglalja.  Stékre, pamlagra  helyetkedni.  Fémekbe,
ágyba  helyetkedni.  FSlhelyetícedni  a  koctira.  Lehelyet-
kedni  a  fűbe.  2) Bizonyos állásba  igazítja, rendezi
magát  Helyetkednek  a  torba  állított  katonák.

HELYEZKEDJ,  (hely-ez-kéd-j)  katonai  pa-
rancsszó , s  ám.  rendes, egyenes  állásba  igazodjál,
rendezkedjél.  (Stellt  euch!).

HELYEZTET,  (helyez-tét)  áth.  m.  helyettet-
tem , —tél, —étt.  Valamit  bizonyos  helyre  fektet;
helyheztet.

HELYEZTETÉS,  (helyez tet-és)  fn. tt.  Mytt-
tetét-t,  tb.  —ék, harm. szr.  —e.  1) Cselekvés,  mely
által  valamit  bizonyos  helyre  tetetünk  vagy  teszünk.
2)  Állapot, állás, életmód, hivatal,  szolgálat, alkal-
mazás.  Jó  helyettetétben  lenni.  Helyeztetését  mát  ké-
nyelmesebbel  felváltani.

HELYFEKVÉS,  (hely-fekvés)  ősz.  fn. Bizonyos
térségnek  vagy  városnak,  falunak,  pusztának, épület-
nek  atb. természeti határai, környezete, magassága,
mélysége, szélessége.

HELYHET,  (hely-h-et)  áth.  m.  helyhet-íem,
—tél, —étt. Ugyanazon jelentésű  helyhez,  vagyis he-
lyet  szóval.  „Annakntánna  kilemb  kilemb országokra
hordoztatni  és  végre  hires  neves  Magyarországba
e'-helhetni,"  (palóczos  é,  el  helyett).  A  Carthausi
névtelen  Legendáji.  A  közbeszurt  h  itt  vagy  némi
nyomatékosságból  történt, vagy  a  törzsben  levő  h
bangzatossigból  vitetett  át  a  következő szótagra  is.
Hasonló  eset  fordul  elé  helyhet  és  hirhettik  szók-
ban  is.

HELYHETÉS,  (hely-het-és)  1.  HELYHEZÉS,
vagyis  HELYEZÉS.

HELYHEZ,  (hely-h-ez)  áth.  m.  helyhet-tem,
—léi,  —élt.  Ugyanannyit jelent,  mint  helye*,  de a
közbevetett  h  némi  nyomatosságot  látszik  tulajdoní-
tani  neki.  V.  ö.  HELYHET.  Eléjön  már  a  régi ha-
lotti  könyörgésben  is  :  „Hogy  ár  őt  kigyelméhel
Ábraám, Izsák,  Jákob  kebelében  helyheije."

HELYHEZÉS, (hely-h-ez-és) fn. 1. HELYEZÉS.

HELYHEZTET, (bely-h-ez-tet) ath.es mivelt. m.
helyhexlet-tem,  —tél,  —étt.  Alakja  szerént  miveltető
volna, t  i.  valamit  bizonyos  helyre  tetet,  állíttat,

igazíttat.  De  a  köz  szokás  inkább  csak  áthatólag
használja,  helyet  v.  helyhet  értelemben.  Eléjön  már
1490-bea  a  Mátyás  király  halálára  irt  emlék-
versben.

„Hatalmasságodat jelented,
Bécsnek  hogy  varosát  te  megvennéd.
Ékes  sereged  ott  feletted
Királyi  széked  benne helyheztetted. *

Meditationes  Joannia  de Turrecremata.

Jegyzet  :  ,oth  felethed'  Írásból  látszik,  hogy
valamint  oth  szóban  a  th  kettőztetés  helyett  van  ír-
va ,  mhit  számtalanszor  a  régiségben,  úgy  felelked
szóban  is.

HELYHEZTETES,  (hely-h-ez-tet-és)  fn.  1. HE-
LYEZTETÉS.

HELYI,  (hely-i)  mn. tt  helyi-t,  tb.  —ék. Helyt
illető,  arra  vonatkozó,  ahhoz  tartozó. Helyi  vittonyok.
Ezen  egyszerű  alak  helyett jobbára  helybeli  hasznai-
tátik,  kivéve az  öszvetett  szókat, pl.  vásárhelyi,  ud-
varhelyi,  várhelyi  stb.

HELYIRÁS,  (hely-iras)  ősz.  fn.  Nagyobb vagy
kisebb  terjedelmű  helynek, pl.  országnak, vidéknek,
városnak  stb.  pontos  leírása, melyben az egyes  rész-
letek , pl.  hegyek,  folyók,  tavak,  erdők, utak,  köz-
épületek  , hidak  stb.  körülményesen  elszámoltatnak.
(Topographia).

HELYIRAT,  (hely-irat) ősz.  fn.  Helyirás  által
véghez  vitt  mű.  Nyomtatásban  megjelent  helyirat.

HELYffiATI,  (hely-irati)  ősz.  mn. Helyiratot
illető, ahhoz  tartozó, arra  vonatkozó  stb.  Helyiratí
jegyzetek,  munkák.

HELYISÉG,  (hely-i-ség)  fn.  tt  helyűéit,
harm.  szr. —e.  Bizonyos tárgynak  fekvése,  helybeli
körülményei, határai; helyül szolgáló  térség.  Kényel-
met fekvésű,  tágat  helyiség.

HELYISMERET,  HELYISMERETSÉG,  (hely-
ismeret  v.  —ismeretség)  ősz.  fn. A  helyi  viszonyok,
körülmények  felől tapasztalat  útján  szerzett  tudomás.

HELYLEIRÁS,  (hely-le-irás)  1. HELYIRÁS.

HELYLYEL-HELYLYEL,  határozó  gyanánt
ám. némely  helyeken.

HELYLYEL-KÖZZEL,  1. HELYLYEL-HELY-
LYEL.

HELYÖR,  (hely-őr) ősz.  fn. Egyes  személy, ki
valamely  helyre felügyel,  kivált  katonai minőségben.

HELYÖRNAGY,  (hely-őrnagy) ősz. fn. illand*
katonaság, vagyis  helyőrség  által  megszállott  hely-
nek , pl.  várnak,  erőségnek  hadi  kormányánál  szol-
gáló  őrnagy.  Komáromi  helySrnagy.  (Platemajor).  V.
ö. HELYŐRSÉG.

HELYŐRSÉG,  (hely-őrség)  ősz.  fn.  Bizonyos
katonai  állomáson, különösen  várakban,  erődökben
állandóan  tanyázó katonaság.  (Garnison).

HELYPARANCSNOK,  (hely-parancsnok) öu.
fn.  Bizonyos  katonai állomáson,  pl.  városokban, vá-
rakban,  erőségekben  főhatalommal  bíró  tiszt  Kisebb
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állomások  helyparancsnoka  lehet  őrnagy,  kapitány,
sőt  alsóbb  rendű  tiszt  is.

HELYPÉNZ,  (hely-péuz)  ősz.  fn.  Pénz,  melyet
az  illető  hatóságnak  vagy  helytulajdonosnak  a  pia-
czon  vagy  vasárban  árulók  fizetnek,  ha  ezen  adó  ne-
métől  törvényesen  fölmentve  nincsenek.  Szélesebb
ért.  díj,  melyet valamely  helynek  ideiglenes  elfog-
lalásától  fizetni  kell,  milyen  p.  o.  a  révbér,  ka-
rópénz.

HELYPÓTLÓ,  (hely-pótló)  ősz.  fn.  1) Személy,
ki  valamely  szolgálatot,  hivatalt  más  helyett  végez.
2)  Tárgy,  mely  másnak  nem létében  bizonyos  helyet
betölt,  pl.  a  hír-  v.  divatlapokban  holmi  apró cik-
kecskék ; ez máskép  :  hézagpótló.

HELYRAJZ,  (hely-rajz)  1. HELY1BÁS.
HELYREÁLL,  (helyre-áll)f  ősz.  önh.  Tulajd.

ért.  oda  áll,  hol a  helye  van.  Átv.  ért.  rendetlen,
megromlott  állapotból  az  elébbi  rendes,  ép  állapotba
visszatér.  Egészsége  helyreállott.

HELYREÁLLÍT,  (helyre-állít)  ősz.  áth.  Esz-
közli,  rendeli,  hogy  valami  helyreálljon;  elébbi  álla-
potába  visszahelyez  valamit

HELYREÁLLÍTÁS,  (helyre-állítás)  ősz.  fn.
Tulajd.  ért.  valaminek oda  állítása, hol  saját  helye
van.  Át  elszórt  bútorok  helyreállítása.  Átv.  ért.  ren-
detlen,  romlott  állapotnak  megszüntetése.  Béke  hely-
reállít áta. Égésűig  helyreállítása.

HELYREHOZ,  (helyre-hoz)  ősz.  áth.  1)  Vala-
mit  rendetlen,  romlott  állapotból  kivesz ,  megjavít,
megigazít  Hdyrthosni  a  megbomlott órát.  Helyrehozni
a  rendetlenül  működő gépet.  2)  Valami  elmulasztottat
későbben  teljesít,  kipótol.  Mit  ma  elmulasztottál,  hol-
nap  helyrehozd.  3)  Bizonyos  kárt  visszatérít,  veszte-
séget,  rövidséget  pútól.  Mit  a  gabonán  vesztett,  hely-
rehozta  a  gyapjún.

HELYREHOZÁS,  (helyre-hozás)  ősz.  fn.  Cse-
lekvés, mely által  valamit  helyrehozunk.  V. ö. HELY-
REHOZ.

HELYREHOZHATATLAN,  HELYREHOZ-
HATLAK  ,  (helyre-hozhat[at]lan)  ősz.  mn.  Mit hely-
rehozni  lehetetlen.  Helyrehozhatatlan  kár,  vesztettig,
elmulasztás.  V.  ö.  HELYREHOZ.  Határozóilag  ám.
helyre  nem  hozható módon.

HELYREHOZHATÓ,  (helyre-hozható)  ősz. mn.
Mit  helyre  lehet  hozni;  pótolható, javítható,  vissza-
téríthető.  Helyrehozható  kár.  Helyrehozható  gép  ,  óra.
Helyrehozható  veszteség.  V.  ö.  HELYREHOZ.

HELYREHOZHATÓLAG,  (helyre-hozhatólag)
ősz.  ih.  Pótolható,  javítható,  kiigazítható  módon.

HELYREIGAZÍT,  (helyre-igazit)  1.  HELYRE-
HOZ,  1).

HELYREPÓTOL,  (helyre-pótol)  1.  HELYRE-
HOZ,  2),  3).

HELYREÜT,  (helyre-üt)  ősz.  áth.  1)  Tulajdon
ért.  valamit ütés  által  saját  helyére  igazít.  Helyreütni
a  mrgtágult  fsfoet.  2)  Átv.  ért.  1. HELYREHOZ.

HELYSÉG,  (hely-Bég)  fn. tt  helység-ét,  harm.
sir.  —e.  1) Széles  ért.  társaságban  élő családok  ál-
tal  lakott  hely,  pl.  városok,  faluk,  népes  puszták.  A
hegytetőről  látstó  helységek.  Több  helységen  keresztül
utazni.  Csongrád  megyében kevés,  de  igen  nagy  hely-
ségek  vannak.  2)  Szorosb  ért.  falu.  Jobbágyhelység,
nemeshelység.  Helység,  bírája.  Helység  rétje,  erdeje.
3)  Faluban  lakó  közönség.  Helység  költségén  utatni.
Helység  rovatára  inni.  A  helységet  országos  munkára,
utcsinálásra  parancsolni.

HELYSÉGBELI,  (helység-béli)  ősz.  mn. és  fű.
Helységben  létező  vagy  lakozó.  Helységbeli  csapszék.
Helységbeliek.

HELYSZÍNE,  (hely-szine)  ősz.  fn.  Meghatáro-
zott,  kijelölt  hely.  Megjelenni  a  helyszínén.  A  tett
kárt  a  helyszínén  becsülni  meg.  Külön  is  Írják.

HELYSZÍNELÉS,  (hely-sziuelés)  ősz.  fn.  Tu-
lajdonképen  a  helyszínén  megjelenés.  Különösen  pe-
dig  a  telekkönyvi  rendelet  szerént,  mely  az  ország-
bírói  értekezletben  Magyarországra  nézve  továbbá  is
elfogadtatott,  a  telekjegyzőkönyvek  hitelesítése  után
tapasztalt  némely  birtokváltozásoknak  kinyomozása
végett  a  hely  színére  kiküldött  bizottságok  (helyszí-
nelő'  bizottságok)  működése.

HELYSZŰKE  ,  (hely-szűke) ősz.  fű.  Helynek,
térnek  szűk  volta,  hiánya.  Helyszűke  miatt  valamit
mellőzni.  Külön  is  írják.

HELYT  v.  HELYTT,  ain.  helyett.

„S gazdag aratás helyt gazt ad  neki  vissza.

Elfolyt  élte  bűnét  térden  kisiratná,
Ha  válasz  helyt  mindég  a  poklot  mutatná."

Péczeli  József  a  XVIII.  századból.

—HELYT  v.  —HELYTT,  némi  öszvetételben
határozói  képzővé  válik,  ú.  m. mihelyt,  (máskép  : mi-
helyest,  tájejtés  szerént:  mihelyen,  miként,  sőt  Heves-
ben  mihánl  is),  azaz  amely  helyben,  amely  időpont-
ban  v.  pillanatban ; ahelyt,  (a  székelyeknél  :  ahalyt
v.  ahajt),  ám.  azon helyben,  azonnal.

HELYT  v.  HELYET  AD,  áth.  mely  a  tárgy-
esetet  már  magában  foglalja,  s  tulajdonító  ragu  ne-
vet  vonz.  1)  Elfoglalni való  tért  enged;  de  ezen  ért.
inkább  :  helyet  ad.  Helyet  adni  a  vendégnek.  Helyet
adni  néhány  napra  valamely  idegen  jószágnak.  2)
Átv.  valamit  mint  helyest  elfogad,  helybenhagy.
Helytadni  az  okosabbak  tanácsának.  Tty  mentegetSd-'
zésnek  helytadni  nem  lehet.

HELYTÁLL,  (helyt-áll)  ősz.  önh. Helyét meg-
tartja,  helyéből  ki  nem mozdul, állhatatosán  megma-
rad  állomásán,  czéljától  nem engedi  elüttetni  magát.
Minden  veszély,  bajok,  fenyegetések  daczára  helytál-
lani.  Népiesebb  kifejezéssel  :  megállja  a  sarat. To-
vábbá  ám.  érvényes,  érvénynyel  bír,  megáll.

HELYTÁLLÓ,  (helyt-álló)  ősz. mn. Érvénynycl
biró,  megálló,  helyes.

HELYTARTÁS,  (hely-tartás)  ősz.  fn.  Máinak
'  nevében,  személyében  működés,  hivatalkodás.
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HELYTARTÓ,  (hely-tartó)  ott.  fa.  Személy,
ki  bizonyos  hivatalban,  működésben  mást  képvisel.
Csak  nagyobb  rangú  és  fejedelmi  személyek  képvi-
selőjéről  használtatik. Kir. helytartó.  Fííitpáni  helytar-
tó,  (helyettes).  PUtpöki  helytartó.  Régen : valaki  képe.

HELYTARTÓI,  (hely-tartói)  ősz.  ám.  Helytar-
tót  illető,  ahhoz  tartozó, arra vonatkozó.  Helytartói
rang,  hivatal, paranet.

HELYTARTÓSÁG,  (hely-tartósig)  Ősz.  fn.
Helytartói  méltóság,  hivatal;  tanács.  Helytartótágra
emeltetni.  Helytarlótdghof  benyújtott  kérelemlevél.

HELYTARTÓTANÁCS, (hely-tartó-tanács) ősz.
fn.  így  neveztetik  hazánkban  az  1723-ban  felállí-
tott,  Budán  létező  kormányszék, mely  egyenesen  a
fejedelemtől  föggvén,  ennek  rendeléseit  intézvények
által  adja  tudtára  az  országnak  vagy  valamely  tör-
vényhatóságnak ,  s  azoknak  sikeresítését  eszközli.
Különösen  befolyást  gyakorol  a  köebátorságra,  a
sajtóra,  az  egyházi  dolgokra,  iskolákra,  alapítvá-
nyokra, mesterségekre, kereskedésre, a  katonaság el-
látására  stb.  Elnöke az  ország  nádora  vagy  akadá-
lyoztatása  esetében  az ország bírája,  de  ez  rendsze-
rént  a  Hétszemélyes  táblánál  elnökölvén,  a  tárnok
vagy  különösen  kinevezett szakelnökök. V. ö. HELY-
TARTÓSÁG.

HELYTELEN,  (hely-te-len  v.  hely-telén) mn.
tt.  htlytdtn-t,  tb.  —ék.  1) Hibás,  illetlen,  alaptalan,
oktalan.  Helytelen  bettéd.  Szét  gyanú  kötött  kilence-
venkilenct  helytelen.  (Km.).  2) Ferde  irányú,  roszul
álló,  idomtalan.  Helytelen  termet.  Helytelen  txábdtu
öltöny. Ellentéte  : helyű,  (nem :  helyet).

HELYTELENÍT,  HELYTELENÍT,  (hely-te-
len-it)  áth.  m. helytelenU-étl,  htn.  — ni  v.  —«nt.  Va-
lamit  helytelennek, azaz  hibásnak,  roaznak  nyilat-
koztat,  (helytelenell).  Eredetileg  az  íí  képző értelmé-
nél  fogva  annyi  volna,  mint  helytelenné  tesz;  de
ezen  értelemben  nem divatos.

HELYTELENKEDÉS,  (hely-te-len ked-és)  fn.
tt  helytelenkédéi-t,  tb.  —ék.  Alkalmatlankodó,  illet-
lenkedés, oly  cselekvés,  mely  nincs  a  maga  helyén
és  idején.

HELYTELENKÉDIK,  (hely-te-lcn-kéd-ik)  k.
m.  helytelenkéd-tem,  —tél,  —itt. Illetlenül  viseli ma-
gát , alkalmatlankodik, nem tesz  agy,  mint  a  hely
körülményei  igényelik; helytelenül  cselekszik.

HELYTELENSÉG,  (hely telén ség)  fn. tf.  hely-
lelentég-ét,  harm. szr.  —«.  1) Hibás  tulajdonsága  va-
laminek.  Bettid  helytelensége.  2) Ferdeség,  idomta-
lanság.  Termetnek,  öltözetnek  helylelentége.  3)  Illetlen-
ség,  oktalanság, vétség.  Helytelenléget  követni  el.

HELYTELENÜL,  (hely-te-len-ül)  ih.  1) Hibá-
san,  illetlenül,  oktalanul.  Helytelenül  ttólni,  cteleked-
ni.  2)  Ferdén, viszásan, esetlenül,  idomtalanul.  Hely-
telenül  dllani,  Ölni.  Helyteleníti  vitelni  a  ruhát.  Hely-
telenül  ttaboit  öltöny.

HELYÜTT,  (hely ütt) ih.  Bizonyos  helyen.  Két
helyUU  nem  Lehelünk  egyszerre.  Mát  helytUt  voltam,

mint  gondolád.  Egytterre  több  helyütt  kiütött  a  ra-
gály.  V.  ö.  HELYETT.

HELYVIDÉK,  (hely-vidék)  ÖM.  fn.  Valamely
helynek,  t  i. városnak,  falunak  környéke, kerülete.

HELYVISZONY,  (hely-viszony)  ősz.  fn.  Vala-
mely  helynek  különös  természeti  vagy  mesteraégi,
műveltségi  körülménye.

HELYZÉS, HELYZET, 1. HELYEZÉS, HE-
LYEZET.

HEM  v. HÉM, v.  HŐM, elvont  gyök,  melyből
közvetlenül  az  elvont  hemb  v.  hémb, v.  hOmb,  hei*p
v.  hémp,  v.  hümp,  hember,  he'mbér,  hömbör;  hemper,
he'mpér,  hömpör ;  hempely,  hémpély,  hompoly  tonrae-
vek, s ezek  származékai  erednek.  Alakra és értelemre
rokon  a  gom, gSm,  gum, güm,  (ezekben:  gomb, gömb,
gomboly  , gömböly) gyökökkel.  Jelenti  azon  forgást,
melyet  valamely test  saját  tengelye  körül  tesz, vagy
azon  vonalt,  melyet az  ily  módon forgó  test  képez;
innen  általában  forgást,  forgolódást,  hánykolódást,
hányásvetést  stb.

HÉMEDENCZE,  (hé-medencze) ősz.  fn.  Pára-
2808  vagy  forró  víziéi  megtöltött  medencze,  melynek
letakart  födelén  valamit melegítenek.

HEMGER, HEMGERÉG, 1. HENGER, HEN-
GERÉG.

HÉMP, HÉMPÉLYG, HÉMPÉLYGET, liad :
HÖMP, HÖMPŐLYG, HÖMPÖLYGET.

HÉMPÉR, HÉMPÉRÉG, HÉMPÉRGET, L
HÖMPÖLY, HÖMPÖLYŐG, HÖMPÖLYGET.

HEMZS,  (hem-zs) elvont  törzsök,  melyből  kem-
tseg,  hemztegét,  hemttegö  származékok  erednek.  Je-
lenti  oly  apró  állatkák  mozgását, melyek  sűrűén ösz-
vetolult  állapotban  lévén, szüntelen  forognak.  V. ö.
HEM, HÉM,  HŐM.  A « képző  mint  hangutánzó a
mozgásnak  hangját  fejezi  ki.

HEMZSEG v. HEMZSEG, v.  HÖMZSÖG, (hem-
zs-ég)  önh.  m. hemueg-tem,  —tél,  —éti, (ott).  Scfik
helyen  létező  vagy  öszveszornlt  apróbb  állatokról
mondjuk,  midőn  folytonos  mozgásban  vannak, fo-
rognak ;  máskép  :  nyWuög,  bitteg,  bottog.  Hemueg-
nek  a  nyUvek  a  rohadt  tájiban,  bUdBt  hútban.  Annyi
volt  a féreg,  ótok  úgy  henuuegett.

HEMZSÉGÉS, (hem-zs-ég-és)  fn.  tt  hemuégét-t,
tb.  —ék.  A  sűrűén  őszvetolúlt  apró  állatkák  némi-
leg  hallható  mozgása, forgása;  máskép  :  nyVttOyét,
biftegét,  boMogát,  piuegét, pottogái.

HEMZSEGŐ, (hem-zs-ég-ő) mn. tt  hemttégo  t.
Ami  sűrűén  forog,  mozog.  HenutegS  nyüvet,  férgek.

HENCS, puszta  Győr megyében; helyr.  Htmet-
én, —re,  —rSl.

HENCSE,  falu  Somogy, puszták  Szála és Tolna
megyében; helyr.  Hencté-n,  —r«,  —ríK.

HENCSERÉG,  (hem-cs-er-ég)  tájszó,  L  HEN-
GERÉG.

HENCZ,  L HIENCZ.
HENCZEG,  (hem-cz-eg)  önh,  m.  heneteg-tem,

—trí,  —itt.  A  Tisza  vidékén  ám.  hányakodik,
(Mándy  Péter seerént:)  pö/enkedik.
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HENCZEGÉS,  (hen-cz-eg-és)  fn.  tt.  henczegésl,
tb.  —ék. nányakodás,  pöffeazkedés.

HENCZIDA,  falu Bihar megyében;  helyr.  Hen-
ctidá-n,  —rá, —ról.

HENCZKÓ,  falu  Gömör  megyében;  helyr.
Henczkó-n,  —rá, —ról.

HENCZLÓ,  (hencz-ló)  ősz.  fn.  Nagy  fajú  nehéz
ló.  így  nevezik  a  Dunán  túli  magyarok  a  stájer  szé-
leken  lakó  henczek  lovait  Úgy  dobog,  mint  a henezló.

HENCZÓCZ,  falu  Zemplén megyében  ;  helyr.
Henczócz  ön,  —ró,  —ról.

HENDE,  (hem-de)  csak  hendebanda,  és  hende-
bitél öszvetett szókban használják.  Jelentése  :  hányás-
vetés. V.  ö.  HEM.

HENDEBANDA, 1. HANDABANDA.
HENDEBITÉL,  (hende-bitél)  ősz.  áth.  A  szé-

kelyeknél  ám.  hánykolódva  öszvegyür  v.  öszveziláL
A  gyermek  öszvehendebitélte  az  ágynemüket  (Kriza  J.).
A  bitéi  (mintegy  : ütél)  szó  magában  szintén  nem
divatos.

HENDERBUCZKA,  máskép : henterbuczks,  táj-
divatos,  hengfrbuczka  helyett.

HENE,  puszta  Szabolcs  megyében;  helyr.  He-
né-n, —re,  —rSl.

HENEM,  tájdivatos,  különösen  székelyes  kiej-
tése  hanem  szónak.  Eléjön  Szalay  Ágoston  levélgyüj-
teményében  is.

HENÉSZ,  falu  Somogy  megyében  ;  helyr.  He-
nész-en,  —re,  —rSl.

HENGER  v.  HENGER,  (hem-eg-er,  hem-g ér)
fn.  tt.  henger-t, tb. —ék v. —ék, harm. szr. —e v. —jé.
Hosszúkás,  gömbölyű,  s egész hosszában  egyenlő  vas-
tagságú  tömör test,  melynek  két  végei  egyenlő  nagy- l
ságu  körlapot  képeznek, s  melyet  saját  tengelye  kő- !
rül  kerék  gyanánt  forgatni  lehet.  Valamit,  pl.  haját, \
malmot  hengeren  csúazíatni.  Hengerrel  simított  bőrök,  j
K&hengerrel  egyengetni  ás  utak  t,  kerti  ösvényeket.  \
Fahengerrel  lenyomogatni  a  felszántott  földet.  Hen-
gert  használnak  a  könyvnyomtatók  és  némely  kéz-
mivesek.  Henger  óra,  melynek  láncza  hengeren  jár.
Henger-játszómli.  Hengermalom,  mely  a  gabonát  hen-
gerek  által  őrli  lisztté.  (Cylinder).

HENGER,  a  székelyeknél  ám.  hóhér , kétség-
telenül  a  német  Henker  után.

HENGERÁGYUTALP,  (henger-ágyu-talp)  ősz.
fn.  Ágyutalp  gyanánt  szolgáló  henger.

HENGERBÓCZ,  (henger-bócz)  ősz.  fn.  Dunán
túl  ám.  oldalaslag  lefelé  való  hempelygés,  pl.  midőn
a  gyermekek  valamely  domb oldaláról,  vagy  széna-,
szalmakupaczról  alágurgulnak.  Különösen,  henger-
bóczot  hányni, ám.  seggen  ülve,  s  térdeit  öszvefogva
magán  hátrafelé  egyet  vagy  többet  is  vetni.  Ez  a
bukfenczczel  ellenkezik.  V.  ö. BUKFENCZ.

HENGERBÓCZOZ,  (henger-bóczoz)  ősz.  önh.
m.  hengerbóczoz-tam,  —tál,  —ott.  Hengerbóczot
hány.  V.  ö.  HENGERBÓCZ.

HENGERBUCZKA, HENGERBUCZKÁZ, 1.
HENGERBÓCZ, HEXGERBÓCZOZ.

HENGERCSIGA,  (henger-csiga)  bú.  fn.  Csi-
gafaj,  melynek  teste,  illetőleg  teknöje vagy héja  hen-
gerded.  (Voluta).

HENGERDED,  (hem-g-er ded)  mn. tt.  henger-
ded-et  v.  —ét, tb.  —ék  v.  —ék.  Minek  hengerhez
hasonló  alakja  van.  Hengerded  kályha,  éjjeli  izekrény.

HENGERÉDIK,  (bem  g-er-éd-ik)  k.  m.  henge-
red-tem,  —tél, —éít.  Bizonyos  irányban  és  czél  felé
henger  gyanánt  gurul,  gördül.  El-,  alá-,  elő-,  le-,
visszahengeredik.  Ki  a  lapon  fekszik,  le  nem  hengere-
dik.  (Km.).

HENGERÉG,  (hem-g-er-ég)  öuh.  és  gyakor. m.
hengerég-tem,  —tél  v.  hengtrgéttem,  hengergéltél,  hen-
gergétt,  htn.  —ni  v.  hengergeni  v.  hengergni.  Hen-
ger  gyanánt  forog,  gurul,  gördül.  Hengereg  a  tészta-
nyujtó  eodrofa.  Lehengeregni  a  dombról,  hegyoldalról.
Hengeregnek  a  mángorló  fák.  Legközelebbi rokonság-
ban  áll  vele  a  hentereg,  melyet  tulajd.  csak  állatról
mondanak.  V.  ö.  HENTEREG.

HENGEREL,  (hem-g-er-él)  áth.  m.  hengeréi  t
v.  hengerlttt,  htn.  —m  v.  hengerleni.  Valamit  he-i-
gerrel  nyomkod, egyenget,  simít,  kikészít  Ilengereíni
az  utakat, felszántott  földet.  Hengerelni  a  munkában
leoö  timárboröket.

HENGERÉZ,  (hem-g-er-éz)  áth.  m.  hengeréi-
tem,  —tél,  —ttt, htn.  —m.  1) Valamit  hengerrel  si-
mára  nyomkod,  lapít  2)  Valamit  hengerré  alakit.
Fát,  követ  hengerezni.

HENGERGE,  1.  HENGERCSIGA.

HENGERGÉP,  (henger-gép)  ősz. fn.  Gép, mely-
nek  henger  alakja  van , vagy  gép ,  melynek  segítsé-
gével  hengereket  készítenek.

HENGERGÉS ,  (hem-g-ér-ég-és)  fn.  tt.  hengei-
gés-t,  tb.  —ék,  harm.  szr.  —e.  Valamely  testnek,
különösen  hengerdednek,  saját  tengelye  körül  hen-
ger  gyanánt  forgása,  görgése,  gurgása.

HENGERGET,  (hem-g-ér-ég-ét)  áth.  és gyakor.
m.  hengerget-tem,  —tél, —üt.  Valamely  testet  hen-
ger  gyanánt  forgat,  görget,  gurgat.  Hengergetni  a
rétessé  alakítandó  tésztát.  Hengergetni  öblítéskor  a
hordót.  Öszvehe* ger getni  a papirost,  gyolcsot,  pontot.
Rokonok  vele  a  htnterget,  gömbölyget,  göngySlget.

HENGERGETÉS,  (hem-g-er-ég-et-és)  fn.  tt
hengergetés-t,  tb.  —ék,  barm.  szr.  —e.  Cselekvés,
mely  által  valamit  hengergetünk.  Hordók,  kittakasz-
tott  kenyértészta,  sodrófa  stb.  hengergetése.  V. ö. HEN-
GERGET.

HENGERGÓGÁZ,  (henger-gógáz)  ősz.  önh. m.
hengergógáz-tam,  —tál,  —olt.  Gyermekek  módjára
domboldalról  vagy  szalma-,  szénahalomról  stb.  alá-
hengeregve játszik.

HENGERGÖ,  (hem-g er-ég-ő) mn. tt  hengergö-t.
Saját  tengelye  körül,  henger  gyanánt  forgó,  görgő,
gurogó.  Pinczébe  aláhengergö  hordó.  Szalmáról  lehen-
gergö  gyermekek.

HENGERGÖS,  (bem-g-er-ég-ó'-ös)  mn.  tt.  hen-
gergött  v. —ét, tb.  — ék.  1)  Hcugergísre  hajlandó,
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könnyen  hengergő  vagy  amin hengeregiii  lehet  H«a-
gergfo  gömbölyű  tett.  Hengergöt  domb, oldal.  2)  Mi
hengeregve  történik.  HengergSt  gyermekjáték.

HENGERQÖZ1K,  (hem-g ér-ég-ő-öz-ik)  k.  m.
hengergdt-tem,  —tű,  —ott. Fektében  henger  módjára
ide-oda,  elé  B hátra  forog.  L.  HENTÉBÉG.

HENGERIDOMÚ,  (henger-idomú)  oat.  fa.  L
HENGEKDED.

HENGERÍT,  HENGERTT, (hem-g-er-ít) áth. m.
hengerít-étt,  htn.  —m* v. —ént.  Valamit  henger  gya-
nánt  fordít,  gördít, mozdít,  mozgásba  tesz, gördít,
vagyis  azt  teszi,  hogy  saját  tengelye  körül  forogjon,
gördüljön  stb.  Völgybe  hengeriteni  a  vágott  köveket.
Áld-,  el-,  elő-,  le-, vitttahengertíeni  valamit.  A  hordót
koretolyán  fölhengertíeni  a  nekérre.  A  követ  ráhen-
gertíeni  a  lyukra.  Nagy  követ  hengerítettü  le nivem-
roL  „Kicsoda'hengeríti  el  nekünk  a  követ  a  koporsó
ajtajáról?"  Márk  16.  2.  Káldi.

HENGEKÍTÉS,  (hem-g-er-ít-és)  fa.  tt  hengeri-
tét-t,  tb.  —ék.  Cselekvés,  midiin  hengerítfink  va-
lamit.

HENGERÍTHETLEN, (hem-g-er-ít-het-len)  mn.
tt.  hengeríthetlen-t,  tb.  —ék.  Mit hengeríteni  nem le-
het  Nehéttége  miatt  elhengertíhetlen  tnkladarab.  A
lapot  tettek  hengertíheüenek.

HENGERLAKAT,  (henger-lakat)  ősz. fa. Hosz-
szukás, hengeridomú lakat

HENGERLÉS,  (hem-g-ér-él-éa)  fa.  tt  henger-
lét-t,  tb.  —ék, harm.  szr.  —e.  Cselekvés,  midőn va-
lamit  hengerrel  egyengetünk, simitgatunk,  kikészí-
tünk.  Utak,  ttántóföldek  hengerlése.  Borok  hengerléte.

HENGERMALOM,  (henger-malom)  ősz.  fa.
Malom, mely  vas hengerek  által  őrli  a  gabonát  Oöt-
vagy  vízhajtja  hengermalom.

HENGERNYE,  (hem-g-er-nye)  fa.  tt  henger-
nyét,  harm. szr.  hengernyé-je.  Henger  vagy  hengerek
által  működő gép, készület,  pl.  a  pénzverő  intézetek-
ben , hol  a  megtisztított  erezet aczélhengerek  között
vékony  nádakká  alakítják.

HENIGH, falu  Sáros  megyében; helyr.  Henigh-
én,  —re,  —rSL

HENKERE8,  fala  Bihar  megyében;  helyr.
Henkeret-én,  —re, —rSl.

HENRIK,  férfi  kn.  tt.  Henrík-et.  Heinrich. Hen-
ricus. Ebből  származott  köz nézet szerint  a magyaros
Imre.  (Hemericns,  Emericus). A  német Heinrich  szót
a  német  nyelvészek  heim, azaz  Heimath  és rih,  (ám.
Fürit) szókból  szármáztalak.

HENRIKA,  női kn.  tt.  Henríkát.  Henrica. Hen-
riette.

HENT,  (hem-t)  elvont  törzsök,  melyből  hentér,
hentéreg,  hentét  származékok  erednek. Úgy  látszik,
kiavult  ige, s annyit  tehetett, mint  valamit  henter-
getve  forgat,  henteregtet,  (hem-t,  höm-t,  göm-t,
gom-t).

HENTÉR,  (hem-t-ér)  elvont  törzsök,  melyből
kamttenttl  heutérédik  ét  hentéreg  igék  származnak

Képzésére  rokon  a  fiittor,  tantor  szókkal  (hentsreg,
fintorog,  tántorog).

HENTERBUCZKA, (henter-buczka), HENTER-
BUCZKÁZ; 1. HENGERBÓCZ, HENGERBÓCZOZ.

HENTERÉDIK,  (hem-t-ér-éd-ik)  k.  m.  htnU-
réd-tem,  —tél,  —étt. Testével  egyik vagy  másik ol-
dalra , előre vagy  hanyatt  fordul.  A  ló  egyet  hentere-
dett, attól  fölkelt.

HENTÉREG  v.  HENTÉREG,  (hem-t-ér-ég)
önh. m.  hentérég-tem,  —tél  v.  hentérgétíem,  hentéryét-
tél, hentérgüt,  htn. —m  v.  hentérgeni,  v.  hentérgni.
Tnlajd.  ért  állatokról  mondják,  midőn fekvő  hely-
zetben  testeiket  forgatják,  hömbölygetik,  hol egyik,
hol  másik  oldalra,  hol előre,  hol  hanyatt  fordniva
hánykolódnak,  forgolódnak.  Henteregnek  a  tárban
fekvő  dittnók.  Hentéreg  a heverő ló.  Agyban  henteregni.
Kínjában  a  földön  hentéreg.  Rénegen  henteregni  a*
vtctán.  Rokon vele  a fentereg,  mely  talajdonkép  fer-
ten9> ferteneg,  s köz szokás  szerént  átvetve  :  fetreng.
Szélesb és átv.  ért  elhanyagolva,  megvetve,  segély
nélkül  hever,  fekszik,  romlik,  veszendőben van,  láb
alatt, útban  akadályoskodik.  A  ttegény  árvákat,  bete-
geket  utón  útfélen  henteregni  hagyják.  Ruháit  itt-ott
a  ttítgletekben  henteregni  láttam.  Hát  éten  edények
miért  hentér égnek  itten t  [ Ugyan  ne  hentéreg}  lábam
alatt.

HENTÉRGÉS,  (hem-t-ér-ég-és)  fn.  tt  henttr-
gét-t, tb.  —ék, harm. szr. —e.  Cselekvés  vagy  álla-
pot,  midőn  valami  hentéreg.  Dittnók  hentergéfe  a
sárban.  Láb alatti,  földon  hentergéte  valaminek.  V.
ö. HENTÉREG,  és  FETRENG.

HENTÉRGET,  (hem-t-ér-ég-et)  áth.  m,  hentér-
get-tem,  —tél,  —étt. Valamit  henger  gyanánt  forgat,
görget,  majd  egyik,  majd  másik  oldalra,  majd  előre,
majd  hanyatt  fordítva  hány-vet.  Birkótdsban  meghen-
tergetni  valakit.  Rokon  vele  a  fenterget,  ferténget,
fetrenget.

HENTÉRGETÉS, (hem-t-ér-ég-et-ée) fa. tt  hat-
tergetét-t,  tb.  —ék, harm. szr.  —e. Cselekvés, midőn
valaki  henterget valamit  V.  ö.  HENTÉRGET.

HENTÉRGETÖ,  (hem-t-ér-ég-et-ő)  mn.  tt,  htn-
térgetS-t.  Aki  vagy  ami henterget  valamit  Eyymátt
porban  hentergetö  gyermekek.  SsarhentergetS  bogár.

HENTERGÖ, (hem-t-ér-ég-ő)  mn. tt  hentérgS-t.
Általán,  aki  vagy  ami  hentéreg.  Porban  henterySf*
reg.  Utaán  hentérgS  retteg.  Fűben hentergV  gyermektk.
Láb  alatt  hentergd  holmi.

HENTES  v.  HENTES,  (hem-t-es  v.  hem-t-ő-s,
v.  hám-t-os)  fa.  tt.  hentu-t,  tb.  —ék.  1)  Disznóölés-
sel  foglalkodó;  innen  disznóhúsfüstölő,  disznópecte-
nyesütő, disznóhús-, és  szalonnaarns, szalonnával  ke-
reskedő.  Némelyek hantot  szóból  származtatják,  aki
mintegy  hantja,  lehántja  a  leolt  disznót,  vagyis  elvá-
lasztja  annak  szalonnaját  a húsától,  s minden  egyéb
és  nagyobb  részeket egymástól,  ez  értelemben  meg-
felel  a  franczia  charcutíer  szónak  (caro  és  cutit  vagy
-eutio  latin  szóktól  2)  Átv.  ért  kontár,  mesterségé-
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ben  ügyetlen  ember.  Pürhentet  ám.  pornyúzó,  rósz
ügyvéd.

HENTESKÉDIK,  (hem-t-es-kéd-ik  T. hám-t-os-
kod-ik)  k.  m. hentetkéd-tem,  —tél, —élt. Hentes mes-
terséget  gyakorol.

HENTESSÉG,  (hem-t-es-ség  v.  hám-t-os sig)
fn.  tt.  hentesség-ét,  harm.  szr. —«.  1)  Hentes  mes-
terség.  2)  Valamely  városban  vagy vidéken  az  öszves
hentesek.

HENY,  (vastag  hangon  : hány)  elvont  törzsök,
melyből  henye,  henyél  stb. származékok  erednek.  Úgy
látszik,  vékony  hangon  egy  a  hanyag  szóban  létező
hány  törzsökkel.  V.  ö.  HÁNY.  Sínai  nyelven  kién,
ám.  qniescere,  otiosus,  a finnben huinaan,  henyélek.
Eléjön  a  szláv  nyelvekben  is  :  henyje,  hnyje,  gnyje.

—HENY,  névképzö' verheny  szóban  és  szárma-
zékaiban  ;  a  közbeszűrt  h itt  is  némi  hijányos  vagy
nem  tetsző állapotot vagy  minőséget  fejez  ki  :  verhe-
nyeget  ló,  verhenyeget  ttín.

1IENYE, (1), (heny-e)  ma. tt  kényét.  Értelmére
rokon  a  mély hanga  hanyag  szóval,  s  jelent  tanyát,
heverőt,  munkátlant,  ki  mintegy  hanyatt  fekve  dolog
nélkUl  tölti  az  időt.

HENYE,  (2),  BALATON—,  falu  Szála  me-
gyében.

HENYEPENYŰ,  (henye-fcnyü)  ősz.  fa.  Törpe,
ágasbogas  fenyöfaj,  melynek  fája  nem épületre,  csak
tűzre  való.

HENYEHIVATAL,  (henye hivatal)  ősz.  fn.  Fi-
zetéses  hivatal,  teendők  nélkül.  Henyehivatalokat  az
ország  kárára  szaporitani.  (Sinecura).

HENYÉL,  (heny-e-el)  önh. m.  henyél-t.  Henyén
él,  tunyálkodik,  nem  dolgozik,  haszontalanul  tölti  az
időt.  Nap  hoszttant  henyélni.  Ifjutága  szebb  részéi  el-
henyélni.  V.  ö.  HENYE.

HENYÉL,  falu  Nógrád  megyében;  helyr.  Hé-
tiyel-én,  —re, —röl.

HENYÉLÉS,  (heny-e-el-és)  fn.  tt.  henyélé»-t,
tb.  —ék, harm. szr. —e.  Az  időnek  henyélve,  azaz
dologtalanul,  mit  sem  téve,  kötelességét  mulasztva
eltöltése.  Henyélét  gyökere  a  gonoszságnak.

HENYÉLGET,  (heny-e-el-get)  önh.  m.  henyél-
get-lem,  —tél,  —ett. L. HENYÉLKÉDIK.

HENYÉLKÉDIK,  (heny-e el-kéd-ik)  k.  m.  he-
nyélkf'd-tem,  —tél,  —étt.  Folytonosan  vagy  gyakran
henyél,  munkátlankodik,  dologtalankodik.

HENYÉLVE,  (heny-e-el-ve)  ih.  Dologtalanul,
mit  sem  téve.  Henyélve  tölteni  át  időt.

HENYÉN,  (heny-e-en) ih.  Henye  módon, mun-
kátlanul,  dologtalanul,  tunyán.  Henyén  élni.

IIENYERÉL,  (heny-er-él)  önh. m.  kenyéréit.
Tájdivatosan  ám.  henyél,  henyélget.

HENYÉS,  (heny-e-es)  mn.  tt.  henyét-t  v.  — el,
tb.  —ék.  Henye  tulajdonsággal  biró ; olyan,  mint a
henyék  lenni  szoktak.  V.  ö. HENYE.

HENYESÉG,  (hcny-e-ség)  fn.  tt.  henyfség-ét.
Tunyaság, raunkátlauság , dologtalauság , a  teendők
végrehajtásában  hanyagság.

HENYÉSZ,  fala  Somogy  megyében; helyr. He-
nyéawe,  —én,  —ríU.

HEON  v.  HÉON,  (he ön  v.  hé-on)  ih.  Eredete
szerént  ám.  üresen,  pusztán,  csupán.  Eléjön  a  régi
halotti  beszédben.  „Héon  (=  pusztán  v.  csupán),
tilntoa  (tiltá)  "öt  egy  fa  gyimilcsétől.•  „Nem  héon
(nem  pusztán  vagy  nem csupán)  magánek,  de  ménd
ő  fajánek  halálot  evek."  A  Góry-codexben  is  h?von
v. hévon,  szintén  ám.  üresen  :  „És  ennél  (=  innét)
hévon  meg  nem térhet."  Benigna  asszony  imádságos
könyvében:  „És  bocsatá  kazdagokat  hévon"  (hosszú
é-vel  :  heevon).  A carthausi  névtelen  Legendáiban  :
„Soha  oly  szegén  hozjá  nem jühetett, avagy  csak  lá-
tott  volna  úton  elmúlni  és,  hogy  hévon  elbocsátta
volna."  A  Nádor-codexben  szintén.  Tehát  nem ám.
a mai : héán  v.  híján.

HÉPALACZK,  (hé-palaczk)  ősz.  fn.  Rézből
vagy  ónból  készített  lapos  palaczk,  melyet  forró víz-
zel  megtöltve valaminek  , pl.  ágynak  felmelegítésére
használnak.

HEPEHUPA  v.  HEPEHUPA, Lugossy  József
és  Mándy  Péter  szerént  Szathmár  megyében  ám.  há-
pahupa;  1. ezt. Innen ered  :  hepehupát.

HEPP,  elvont gyöke  héppeg  és  heppen  székely
szóknak.  Rokon,  sőt  azonos  süpped,  söppetzí  igék
söpp  és  hibban  ige  hib  gyökével.

HÉPPEG,  (hépp-ég)  önh. m. héppég-tem,  —tél,
—éti.  A  székelyeknél  ám.  lassan,  mintegy  söppe-
dezve jár.

HÉPPÉGÉS,  (hepp ég-és)  fn.  tt  héppe'géi-t,  tb.
—ék.  Lassú járás.

HEPPEN,  (hépp-en) önh. m. héppent.  A  széke-
lyeknél  ám.  esik,  söpped;  leképpen  =  leesik,  leüle-
pedik ,  leheveredik.  Mély  hangon  :  hoppon,  huppan
és  hibban  is.

HÉPPENT,  (hépp-en-1)  áth.  m.  héppent-étt,
htn.  —fit  v.  —ént.  Ejt,  hoppant,  söppeszt.  Lehep-
penti  magát  a  tunya  munkát.  (Kriza  J.).

HER,  1) Elvont gyök; jelentése  erő,  különösen
férj-  v.  hímerő, s  rokon  a görög  nvriQ,  latin  vir, né-
met  Herr,  török  ér,  erkek  stb.  szókkal.  Származékai:
here, heréi,  hergel,  hertent,  herét*,  heréczel  stb. 2) Ela-
vult  fn.  mely  csak  öszvetételben  és  némely  belőle
képzett  szókban  divatozik  , s jelentése  : fű  v.  fííféle
növény  (cser, sarj),  s  megvan  különösen  a  latin  herba
szóban  is.  Ide tartoznak  :  léher,  (túl a  Dunán), her-
vad,  herkél,  hernyó  (her-nyü),  herehura  stb.  Rokonai:
har,  haraszt  szóban, hir,  húr  a  növényeket  jelentő
gólyahir,  cribehár  szókban.  V.  ö. SARJ,  CSERJ.  3)
Hangutánzó,  melyből  hereg,  herbekk,  heráleol,  hercte-
hurcta,  herde,  herdel,  herécsel,  herjó,  kergeduda,  her-
gel,  kerget,  herteg  stb.  erednek.  Rokon  vele  a  mély
hangú:  kor  (hornyol,  horzsol).  Egyébiránt  valameny-
nyinek  alapfogalmát  az  r  hang  teszi.  V.  ö.  R  betű.
4)  Több  helynevek  gyöke,  ú.  m.  Heréd,  Herény,
Heresznye,  Herend,  Hernyc,  Hernyék,  Herpály,  Her-
penyS  (folyó).
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f»ln Vas megyében; helyr.  Héra-
hdtá-n,  —ró,  —ról.

HEEÁKOL,  (her-ák-ol)  önh. m.  herákol-t.  Ar-
ról  mondják,  ki  a  torkában  meggyűlt  nyálkát, túrhat
erős,  ráspoló  hangon  kitisztítani  törekszik.  Hang-
utánzó ige.  Néhntt  :  kréJcol.

HERÁKOLÁS,  (her-ák-ol-ás)  fa. tt  herálcolát-í,
tb. —ok, harm. «zr. —a. A  megrekedt  nyálnak, tur-
binák  erős ráipoló  bangón  kierőtetése.

HERBÁTFA, helység  Ssala  megyében;  helyr.
Herbathfá-n,  —rá,  —ról.

HEBBATHÉ,  (herba-thé);  idegen  eredetű, de
köz  divatuvá  lett  öaz.  fa.  s jelent általán  holmi hiii
szerekből,  különösen  füvekből  készített  főzetet  Bod-
za-,  ttékfÜ-  »tb.  herbathé.  Herbaihét  mm. (Herbathea).

HERBEKK,  (her-bekk, ás  heregő-bekegő)  ősz.
fa. Így  nevezik  a  székelyek az olyan embert, ki nyelv-
hibája  miatt  akadozva, s  mintegy  heregve,  bekegoe
beszél.

HERBOLTÓ,  falu  Liptó  megyében;  helyr.
Herboltó-n,  —rá, —ról.

HEBC8E8D,  fala  Bihar megyében; helyr.  Her-
etetd-én, —re, —rítt.

HEBCZBABCZ, 1. HEEZBOBZ.
HERCZEG,  fn. tt.  hereteg-et  v.  —ét,  harm. szr.

—e  v.  —jé.  Német  eredetű,  (a német  nyelvészek
elemzése  szerént Herr,  [régiesen  heri]  és  tíehen, [ré-
giesen  tiuhan,  íeohanj  szókból  származva,  [így  a la-
tin  dnx  is  dttco-tól  ered];  tehát  Heer-tog,  ám. hadve-
zér , szlávnl  vojvoda),  de  régen  meghonosodott  szó.
1)  Ám.  a  szoros  ért. vett német  hertog,  azaz oly  tar-
tománynak  független fejedelme,  mely  herczegségnek
neveztetik,  Heyse szerént rangban  a  választó  fejede-
lem  (Knrfflrst)  és  nagyherczeg  (Groszherzog)  után.
Nattaui  hercteg,  meklenburgi,  ttán,  metningeni,  ttátt-
altenburgi,  Kmburgi,  tzátt-,  koburg-gothai,  braun-
tchiceigi  stb.  hercteg. Vannak nagyherctegek  is  : nát*-
loeimdri,  baderú,  henzeni,  luxemburgi  stb. nagyher-
cttg.  2)  Ám.  a  szoros  és  szokott  ért. vett  német
,Prinz',  azaz uralkodó  fejedelem  gyermekei  és  roko-
nai.  ÖrSleöi  hercteg,  koronahercteg;  kfilönböztetés  vé-
gett  :  fShereteg  (anstriai).  C$átt.  kír.  fíSheretegek;
fentéget  fShereteg.  3)  A  német  ,Fürst' szűkebb  értel-
mében , a  birodalomnak vagy  országnak  legfelsőbb
rangú  nagyja,  első  rangú  czímzetes  országnagy, ki-
nél  a  grófok és  bárók alantabb állanak. Hereteg  Eu~
ttrhdty,  Pálffy,  Batthyány,  vagy  a köznép  nyelvéhez
hűbben  : Ettterhdty  hg.  Pdlffy  hg.  stb.  Magyarornág
hercteg  primdta.

,Fejedelem'  értelemben  eléjön  régen  a  Tatroai
codezben  is  :  „Mert te  belőled  jő  ki  herczeg,  (Erdő-
synél  már fejedelem),  ki  bírja  én  népemet  Izraelt."

HERCZEGFALVA,  helység  Fejér  megyében;
helyr.  Herc*egfaloá-n,  —rá,  —ról.

HERCZEGI,  (herczeg-i) mn.  tt  herctegi-t,  tb.
—tk.  Herczeget  illető,  ahhoz  illő,  attól  származó,
arra  vonatkozó  stb.  Herczegi  méltótág,  hatalom.  Her-
etegi  ajándék.  Herctegi  díttköntVt.  Herctegi  korona.

HEBCZEGILEG,  (herczeg-i-leg)  ih.  Heresegi
módon, herczeghez  illőleg; fényesen,  pompásan. H«r-
ctegüeg  mtgjutalMatni  valakit.  Herctegüeg  ébn.

HERCZEGÍT, HERCZEGIT,  (hercxeg-ít) 4th.
m.  heraegU-elt,  htn. —m v. —em. Valakit  hörcsöggé
tesz,  különösen az ország  legfőbb  rangú nagyjai (her-
czegek)  sorába  emeL  Valamely  gróf  nemteUig  egyik
ágát  herctegüeni.

HEBCZEGÍTÉTT, (herczeg-ít-étt) mn.  tt  Jter-
ctegüétt-et.  Herczegi  méltóságra  emelt  HereteytíeU
gróf,  pOtp»k.

HERCZEGNE,  (herczeg-neje) ön.  fa.  Heresegi
rangban  levőnek  neje,  felesége,  kinek  férje heresogi
czímet visel.

HERCZEGNŐ,  (herezeg-nő)  ősz.  fn.  Született
herczegaMzony, kinek  atyja herczegi  ranggal bír.

HERCZEGSÉG,  (herczeg-ség)  fn.  tt  kercfeg-
tég-it,  harm. szr. —e.  1)  Herezegi  főméltósag,  fő-
rang , mely  egyszersmind  czímül  szolgál.  Hereteyté-
ged.  C».  Úr.  fSheraegtCged,  (föméged).  8)  A  hemeg
czímfi  uralkodó fejedelemnek  országa, birtoka. Ssrfss-
kóburg-gothai,  nattaui  her&egtég.  Németnovettégi  kér-
etegtégek.  V.  ő. HERCZEG.

HERCZEHURCZA,  (hercze-hureza)  iker.  fn.
Dunán  túl,  ám.  vergődésekkel  járó, bajos  életmód,
melyben  nincs  nyugalma  az  embernek,  z  ide-oda
hnrczolkodni,  húzni-vonni  kénytelen.  Sok  here*e\»r-
ctdn  megy  keretitől  a  ttegény  stellérember.

HERCZEHURCZÁL,  (bercze-hnrczál)  ath.  iker
ige, m.  heretehuretálrt.  Ide-oda hnrczól,  elő  s  hátra
vonszol. Atv.  ért  rágalmaz  valakit

HERCZFALVA,  helység  Beregh  megyében;
helyr.  Here*falvá-n,  —rá, —ról.

HERDÁL,  (her-da-al) áth.  m.  herdál-t.  Atv.  és
gúnyos  ért  ám. vagyonát  mintegy  koptatva,  riszalva
elvesztegeti,  elpazarolja  vagy  szelebnrdi  könnyebnfi-
ek  módjára  elszórja.  V.  ő.  HEBDEL  és  HEBDE-
HURDI.

HERDE,  (her-de) mn. tt  herdéí.  Hangutánzó,  s
jelent  szelest, szaporán  beszélőt, kapkodva  munka-
lót,  cselekvőt  Győr vidékén :  térde.

HERDEHURDI,  (herde-hurdi)  iker mn. Hang-
utánzó , s jelent  szeles, hebehurgya  embert, ki  be-
szédében  és  tetteiben  ide-oda  kapkod;  máskép  :
hetlekotía,  hetrepila,  heklehukla,  hibtíhubU,  Mcídmrdi.

HERDEL,  (her-ed-el)  áth.  m.  herdel-t.  Hang-
utánzó,  s  ám. valamit életlen,  tompa  eszközzel  riszil,
metél.  Nem  tteK,  ctak  herdeU  a  kenyeret.  Kemenesali
tajszó.  Olyan,  mint  :  tördel,  ntldel,  vagdal.

HERE,  (her-e)  fa.  tt  herét,  harm.  szr.  keri-je.
1)  Régen  jelentett  férfit,  hímallatot,  innen  maradt
fenn  a  hereméh,  vagy  egyszerűen  here  (azaz méh),
mely  nagyobb  és  erősebb  a  gyűjtő  méhnél, rulank-
kal  nem bír, s  minden  kaptárban  bizonyos  arányú
számmal  találtató.  E  mehet hímnek  tartják,  s ezt mi-
után  a  tojásokat  kikeltette, a  munkás  méhek  üldö-
zőbe  veszik  vagy  megölik. Minthogy  ezen  méh  nem
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gyűjtöget,  innen  átv.  ért.  a  munkátlan  embert  heré-
nele  szokás  mondani.  Hattontalan  here  ember.  2)
Ugyan  innét  kölcsönzött  átv.  ért.  más  asztalán  élödő,
tányérnyaló.  3)  A  hímállatok  nemző  része,  vagyis
hosszúkás  gömbölyű,  tojáshoz  hasonló , s  egymásba
szövődött  edényekből  és  csövekből  álló  magtartó  a
férfiaknál  és  hím állatoknál,  máskép  :  tök v.  mony  v.
tojás.  Kimetszeni  a  csüd'ór  heréjét.  Nagy  heréjtl  bika.
Rokon,  sőt  azonos  erű  szóval.  V. ö. HER,  1).  4)  Fer-
tőmcllékén  egyszerűen  is  ám.  lakzi,  lakadalom.  He-
rében  voltam.  Ez  értelemben alkalmasint  herS módo-
sulata.  V.  ö. HERÉSZ.  5)  Használják  her  helyett  W-
her  (Danamellékén) v.  lóhere  szóban  (Tisza  vidékén),
de  ezen  utóbbi  esetben  az  e  inkább személyrag, mint-
ha  mondanók :  lónak  here  (füve),  v.  lónak  való  her
(fű).  V.  ö.  LÓHER.

HERDET, régies  és  tájdivatos,  hirdet  helyett;
lásd  ezt

HERÉCS,  (her-e-ccs)  fn.  tt.  herécs-ét.  Kisded
here,  milyen  az  apróbb  emlősöké  és  madaraké.

HERÉCSÉL,  (her-e-ecs-él)  áth.  m.  herectél-t.
1) Tulajd.  ért  kisebbféle  himállat,  különösen  madár,
pl. kakas  a  nőstényt megugorja,  heréit  hozzá dörzsöli.
2)  Valamit  dörgöl,  dörzsöl,  horzsol.  3)  Ám.  terécf.el.
Az  utóbbiakban  közelebbről  inkább  hangutánzó.

HERÉCSÉLÉS,  (her-e-ecs-él-és)  fn.  tt.  herécse-
lét-l,  tb.  —ék, barm.  szr.  — f .  1)  Nőstény  petélése
vagy  heréinek  hozzá  dörgölése.  2)  Általában  dörzsö-
lés,  horzsolás.

HERÉCZ,  (her-e-ecz)  fn.  tt.  herécz-ét,  harm.
szr.  —e.  1)  Baranyában  ám.  patkány.  Nevét  talán
buja  természetétől  kapta.  2)  Kis  here,  monyacska,
tököcske, kerécs.

HERÉCZÉL,  (her-c-ccz-él)  áth.  m.  heréczél-t.
Mátyusföldén  a  kakasról  mondják,  midőn  a  tyúkot
meghágja,  megbubozza.  A  kakái  heréczeli  a jer ezeket ;
máskép :  tojót,  petéi.  Dunán  túl :  heréi  vagy  cticserél.
V.  ö.  HERE.

HERÉCZÉLÉS,  (hor-e-ecz-él-ds)  fn.  tt.  herécte-
lés-t,  tb.  —ék.  Tojózás,  petélés,  búbozás.

HERÉD,  falu  Nógrád  megyében; helyr.  Heréd-
én,  —re,  —rSl.

HÉRÉG,  I. HÖRÖG.
HÉREG  v.  HÉREGH,  falu  Komárom megyé-

ben ; helyr.  Hé reg-én,  —re, —r'öl.

HÉREHÓRA,  (hérc-hóra)  ikerszó,  mely  ezen
mondatban  :  hérehóra  kiMni  valakit, a  székelyeknél
ám.  verekedésre,  különösen  botra  kihint.  Az  első
szó  : hé v.  hi  nógató,  az  utóbbi  : hó  megállító  vagy
állapodó  értelemmel  bír.

HEREHURA,  (here-hura)  ősz.  fn.  A  lóherék
neméhez  tartozó  növényfaj,  mely  bolyhos  virágai  ál-
tal  különbözik  fajtársaitól.  (Trifolium  arvense).

HERÉL,  (her-e-el)  áth.  m.  herél-t.  1)  Hímállat
heréjét,  azaz  tökét  kivágja,  kimetszi.  Bikát,  ártányt,
kakast  herélni.  Staladj  gyerek,  mindjárt  kiheréllek.  2)
A  nőstény  állatnak,  különösen  cmsedisznónak  görgő-
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jét  kimetszi,  hogy  hizodalmasabb  legyen.  3) Átv.  ért.
valamit  megcsonkít, bizonyos  részét,  tagját  kimetszi.
Dinnyét,  vagyis  dinnyenüoényt  heréim  (ám. sárga diny-
nyéknél  a  6—8  levéld gyönge növény  középső  sar-
ját  ki- v.  lecsípni,  néhutt  :  herkél).  Megherélni  vala-
mely  színdarabot.  4)  Dunán  túl  a  kakasról  mondják,
midőn  a  tyúkra  ugrik,  néhutt  :  heréctel  v.  heréctel,
v. petéi,  lojóz.  A  kokat  heréli  a  tyúkot;  a páka  ka-
nozza,  a  récte  fércteli  a  nSstényt.

HERÉLÉS,  (her-e-el-és)  fn.  tt.  heréiét-l,  tb.
—ék,  harm.  szr.  —e.  1)  A  himállat  heréinek  ki-
metszése.  2)  Átv.  ért.  csonkítás.  3)  Kakas  nemi  köz-
lekedése  a  tyúkkal.  V.  ö. HERÉL.

HERÉLKÉDIK,  (her-e-el-kéd-ik)  k.  m.  herél-
kéd-tem,  —tél,  —élt.  Átv.  ért  úgy  cselekszik,  mint
bizonyos  tekintetben  a  hercméhek,  azaz  nem dolgo-
zik, nem gyűjtöget;  henyél, hivalkodik.  V.  ö.  HERE.

HERÉLÖ,  (her-e-el-ő)  fn. tt  herüS-t.  Személy,
ki  a  hímállatok heréit  kimetszi, kiveszi.  Kakasherélö,
bikaherélo.  Különösen  így  nevezik  Felső-Magyaror-
szágban  ,  és  Dunán  túl  azon vándor  idegeneket,  pl.
morvákat,  stájereket,  kik  tavaszezal  faluról  falura
járnak, s  a  kandisznókat  herélik, vagy az emsék  gör-
gőjét (zúgóját)  kiveszik.  KanherélS.  Minden  kézre  bírni
át  életet félS  ;  más  a  tanult  orvon ,  mát  a  kanherélS.
(Kresznerics).  Kanherélősipka,  milyent  a  kanhorélő
stájerek  és  hienczek  viselnek.

HERÉLT,  (1),  (her-e-el-t)  mn.  tt.  herélt-et.  í)
Hímállatról  mondják,  melynek  heréit  kimetszették.
Heréit  borjú,  csikó.  Heréit  lónak  csak  egy  a  lába.
(Km.)-  2)  Emse  disznóról,  melynek  görgőjét  (zúgó-
ját)  kivették.  3)  Csonkított,  valamely  részétől,  tagjá-
tól  megfosztott.  Heréit  irományok,  színdarabok.

HERÉLT,  (2),  (mint  föntebb) fn.  tt  heréU-tt,
harm.  szr.  — jé.  Férfiszemély,  kinek  heréit  kivették.
Heréitek  a  keleti  barbár  fejedelmek  udvaraiban.  Há-
remi  hölgyek  körül  szolgáló  heréitek.  Némely  régiek-
nél  :  meddő,  1. ezt.

HERÉLTSÉG,  (her-e-el-t-ség)  fn.  tt.  hertltiég-
ét,  harm.  szr.  —e.  Heréit  állapot.  V.  ö. HERÉLT.
Lflki  heréltség.  (Pázmán  Kai.),  azaz  meddőség.

HERENCS,  (her-en-cs)  fn.  tt.  herenctit.  Mándy
Péter  szerént  gombafaj , melynek  eltört  ceupkája  te-
jet  bocsát  ki.

HERENCSÉN, falvak  Nógrád  megyében;  helyr.
Hrrenctén-be,  —ben, —bbl.

HEREND,  falvak  Baranya  és  Veszprém,  pusz-
ták  Baranya  és  Szála  megyékben;  helyr.  Herend-én,
—re,  —rb'l.

HERÉNY,  fáin  Vas  és  puszta  Gömör  megyé-
ben ; helyr.  Herény-be,  —ben, —bb'l.

HEREPE,  falu  Erdélyben,  Hunyad  megyében;
MAGYAR—, OLÁH—, Alsó-Fejér megyében; helyr.
Herepé-n,  —re,  —rb'l.  Folyók  neve  is.

HERESÉRV,  (here-sérv)  ősz.  fn.  A  herék  kór
állapota,  midőn  lejárnak  ;  sérülés, szakadás, tökösség.
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HERÉSZ,  (her-e-ész)  fh.  tt.  herét*-t,  tb.  —ék,
harm.  szr.  —e.  Így  nevezik  a  tiszai  vidékeken  a
násznép  acon  ifjabb  tagjait,  kik  lakodalom  után  a
volt  vendégeket  zeneszóval  és  tanczolva  bejárjak,  s
magukat  megvendógcltetik, valamint  magát  ezen  mu-
latságot is, mint még a  lakodalom  folytatását  Innen
mondják  :  herémbe  járni;  Mátyásföldén  :  tytkverSt
járni, mivel  tyúkot vagy kakast  visznek  magákkal,
melyet  karó  végére  kötnek, s  a  vőféllel,  kinek  sze-
meit  bekötik,  lenyakaztatják.  A  heréét  nevezet  átv.
ért  vagy  a  hereméhlVl  kölcsönöztetett,  mivel  a heré-
szek, mint  a hereméh  kasról  kasra, úgy  ők  házról
házra  járnak  vendégeskedni;  vagy  ami  hihetőbb,
egyszerűen  a  here  v.  herS  szótól  származott, s ekkor
férjesfilést  vagy  házasodási;  innen  továbbá  lakodal-
mat  és lakodalmas  népet jelent  Szabó  Dávid  herén-
nek  írja.  Szathmárban  Mándy  Péter  szerént  :  hSrést.
V.  6. HERICZ.

HERESZNYE,  fala  Somogy  megyében; helyr.
Herettnyé-n,  —re,  —rSl.

KERESZTYÉN, KIS—, NAGY—, falvak Bán
megyében; helyr.  Heretttyén-be,  —ben,  —667.

HÉRG,  (1),  1. HÉRÉG.v. HÖRÖG.
HÉRG,  (2), (her-eg)  elvont törzse  hergel  és her-

gel  igéknek,  mely  közelebb  a hersegés,  horzsolás  fo-
galmát  fejezi  ki.

HERGE,  (her-eg-e) mn. tt  hergé-t.  Hangutánzó
s  ám.  rekedt  hangon  beszélő, heregő,  hergő, (mint
eseregő,  csergő, cserge). V.  ö.  HERGEDUDA.

HERGEDUDA,  (herge-duda)  ősz.  fn.  Balaton
körül  sípforma  gyermekjátékszer,  melybe  tréfából
borsot  vagy  pordohányt tesznek, s aki  belefu,  a  bon
vagy  dohány szemébe  szökik.

HERGEL,  (her-eg-el) áth.  m.  hergel-t.  1)  A  ka-
kas a  tyúkot  megnyomja.  Barkó  szó.  Máskép  : heréi,
heréctel,  heréctel,  cticterél,  kikerél.  2)  Hangutánzó, s
ám. valamit  dörzsöl, dörgöl, dergel.  3)  Gördít,  gör-
get  valamit, pl.  a  tyúk  lehergeli  a  tojátt  a  fétzekbtil.
4)  Kapar,  széthadar,  harizsál.  Kihergelte  a  tünet.  5)
Izgat, ingerel.

HERGELÉS,  (hér-eg-el-és)  fn.  tt  hergelét-t,
tb.  —ék.  Cselekvés,  midőn  valami  vagy  valaki
hergeL

HERGELŐ VAS,  (hergelő-vas)  ősz.  fn.  A  szű-
csök  és  tímárok vas  eszköze, kaszája, melylyel a meg-
áztatott bőrt  dörzsölve  tisztítják.

HÉRGÉS, (hér-ég-és) fn. 1. HÖRGÉS.
HERGET,  (her-ég-et)  áth. m.  htrget-tem,  —tél,

—éti ;  pár.  hergelt.  A  hergel  szónak  5-ik  értelmezése
szerént  ám.  ingerel,  korhol

„8  ha megherget  Jósep  báty óm,
Bor is  lessz  e korcsomákon."

Siklód! tanczdal.  (Kriza  J.  gyűjteménye).

HERHELY,  falu  Sáros  megyében; helyr.  Her-
hely-be,  —ben, —667.

HÉRICS, (hér-ics  v.  her-ica)  fn.  tt  hérict-ét.
Növénynem  a  sokhímesek  éa  sokanyások  seregéből,

csészéje  négy-öt  levelű,  bokrétája  öt-tizenöt  szirmú ;
levelei  vékony  csérnauálakra  hasgattak.  (Adonis).

HERICZ, Lőrincz  Károly  a Kapnikb&nyán (Kő-
vár  vidékében)  divatos  nyelvjárás  észlelője  és  ide
vonatkozó  adatok gyűjtője  szerént, ám.  bojt  utáni  la-
koma,  mely  különböző  vidékeken  más-más  alakban  :
híre*,  hSre,  hörés*,  herét* ;  tehát  ez  utóbbival  mint
közönségesebb  és  szokottabb-szóval  egy  eredetű.

HERINCZE,  falu  Háramaros megyében;  helyr.
Eerincté-n,  —-re,  —M.

HERING , tájdivatosan  : hering ; fn. tt  hering-
él , harm.  szr.  —jé.  Halnemzetség,  melynek  fajait
keskeny,  láncsaidomú  testeikről,  a kopoltyúik  bőrén
látszó  nyolcz sugárról, s hasaik  éles  széleiről  könnyű
megismerni.  A  .tengerek  mélyén  laknak,  a  férgeken,
bogarakon, ikrákon, s apró  rákokon élődnek.  (Clnpca
harengns). Betótott  hering.  Tejet,  ikrát hering. Sovány,
mint  a  hering.  (Km.).

Németül  Hdríng,  angolszászul  haering,  angolul
herring,  hollandul  hirink,  francziául  hareng,  olaszul
arenga,  középkori  latinul  harenga.  A  német  nyelvé-
szek  némelyike, pl.  Wachter  a  Heer  szótól  származ-
tatja, Adelung pedig a  latin  halec  szótól,  ezt  ismét a
hellén  <&;-szótól,  mely  sót  (de  tengert  is)  jelent
Azonban  az  utolsó  nézet  (<&;  szóról)  kétséges,  a
honnét  Heyse  azt  nem  is érinti.

HERJÓ,  (her-j-ó)  fa.  tt  herjá-t.  Jelent  fogoly
nevű  madarat  Gyöke  úgy  látszik,  vagy  a  hirtelen
felröppenhet  jelentő  ,  vagy  e  madár  hangját  utánzó
hér,  (az elsőre  nézve v.  ö. HERDE); s rokon  a  szin-
tén hangutánzó  német  Reb-huhn v. Rep-huhn, s hellén-
latin perdix  szókkal.  Adelung  szerént: seín  schneller
Gang  scbeinet  Anspruch  auf  die  Abstammung  zn  ha-
bén,  t.  L rapp,  reppen  tájdivatos  német  szóktól; vagy
pedig szintén  Adelung  szerént  ezen  madár hangjától,
mely  Rabé  szóban  is  feltalálható.  Szintén  így  Heyse
is.  Talán  per-dix  is = per és dicent t  (ez utóbbi mint
réz =  regens).  A  magyarban  j  hozzáadásával  lett
herj,  s  innen  herjó,  mint  : var,  várj,  varjó,  varjú.  V.
ö.  FOGOLY,  2).

HERJÓKA,  fn.  Kisded,  fiatal  herjó.  V.  ö.
HERJÓ.

HERKÁL,  falu  Komárom  megyében;  helyr.
Herkál-ba,  —bán,  —ból.

HERKÉL,  (her-k-el  v. her-g-el) áth. m. herkS-t.
1)  Valamely  növénynek,  pl.  fűnek,  gabonának  he-
gyét, csúcsát  letépi,  elcsípi.  2)  Akármily  más csúcsot
test tetejét  elmetszi,  vágja,  lecsípi.  A  lágyra  fotStt
tojátt  megherkélni.  V.  ö. HER,  2).

HERKÉLÉS,  (her-k-él-és)  fn.  tt  herkOét-t, tb.
—élt,  harm. szr.  —«.  Cselekvés, midőn  valamit  her-
kélfink.

HERMÁN  v.  HERMÁN,  (1),  férfi  kn.  tt  Her-
mán-1,  tb.  —ok.  Hermann.  Hermannns.  A  német
nyelvészek  szerént  heri  v.  kari  régi  német  szóból,
(mely  ma  Heer),  és  mann-ból  öszvetéve,  tehát  ám.
Kriegman,  magyarul  :  harcifi,  hadfi.
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HERMÁN  v.  HERMÁN,  (2),  falu  Vas  megyé-
ben ; helyr.  Herman-ba,  —bán, —ból.

HERMÁNSZEGH,  falu  Szathmár  megyében;
belyr.  Hermánszegh-én,  —re, —röl.

HERMÁNY,  falu  Sáros  megyében  és  Erdély-
ben ,  Nagy-Szeben  székben ;  MAGYAR—,  falu Ud-
varhely  székben;  SZÁSZ—,  falu  Nagy-Szeben szék-
ben ; TAPOLY—,  falu  Sáros  megyében; helyr.  Her-
mány-ba,  —bán, —ból.

HERMECZSZÍJ,  (hermecz-szíj)  öaz.  fn.  Csapó-
szíj  a  nyergen, melyen  holmit  a  nyereghez  lehet  köt-
ni.  A  hermecz  szó  idegen  eredetűnek  látszik.

HERMÍNA,  női keresztnév;  úgy  látszik  a  latin
Arminius  névtől.

HERNÁD,  (1),  ALSÓ—, FELSŐ—,  puszták
Pest  megyében ; helyr.  Herndd-on,  —ró,  —ról.

HERNÁD,  (2), folyó  Szepesben, Sárosban, Aba-
újban,  Borsodban.  Szláv  nyelven  Hornád,  Béla  név-
telen jegyzőjénél:  Honrád,  KIS—.másképen: BÁR-
SONYOS , a  nagy  Hernád  egyik  ága Abaújban.

HERNÁD-BŰD,  falu  Abaúj  megyében ;  helyr.
Büd-Vn,  —re,  —r'ól,

HERNÁDFA ,  falu  Baranya  megyében ;  helyr.
Hernádfá-n,  —rá, —ról.

HERNÁD-KÉRCS,  falu  Abaúj  megyében;
helyr.  Keres-én,  —re,  —r'ól.

HERNÁD-NÉMETHI, falu  Zemplén megyében ;
helyr.  Némethi-be,  —ben, —bői.

HERNÉCS,  falu  Máramaros  megyében ;  helyr.
Hernécs-én,  —re, —röl.

HERNYÁS,  mn.  tt.  hernyás-t  v. —át, tb. —a*.
Baranyában  és  Gömörben  oly  borról  mondják, me-
lyet  másutt  vird</os-nak  neveznek. Hernyás  bor.  Ta-
lán  átv.  ért.  a  hernyós  szótól  van véve, hogy valamint
a  hernyó  a  növényeket, úgy  a  bor  szilién  lebegő  vi-
rágforma  fehér  rongyocskák  a  bort  ellepik,  meg-
routják.

HERNYÁSZ,  (1),  (her-nyó-ász) fn. tt.  hernyász-t,
tb.  —o&,harm.  szr.  —a.  Ember  vagy  más  állat,
mely  hernyókat  öldös.  Különösen  1)  Darázshoz  ha-
sonló  féreg,  hártyaalakú  röptyükkel,  mely  tojásait  a
hernyókba  szúrja,  melyek  kikelvén  ezeket  megölik.
(Ichneumon).  2)  Csókához  hasonló  madár  Jamaiká-
ban,  mely  a  hernyókat  fölemészti.  3)  Nagyobbféle
hernyó,  mely  más kisebbekkel  él.

HERNYÁSZ,  (2),  (mint  föntebb)  önh.  m.  her-
nyász-tam,  —tál, —olt. Hernyókat  fogdos, öldös.

HERNYÁSZFUTRINKA,  (hernyász-futrinka)
ősz.  fn. Fákon  tanyázó  bogárfaj  , mely  a  hernyókat
öldösi.

IIERNYÁZ,  1. HERNYÁSZ.
HERNYE,  falu  Szála  megyében;  helyr.  Her-

nyé-n,  —re,  —'röl.
HERNYÉK,  falu  Szála  megyében; helyr.  Her-

nyék-én,  —re,  —rSl.
HERNYÓ,  (her-nyó,  vagyis  her-nyü)  fn.  tt. her-

nyó-t,  harm.  szr.  —ja.  Eredetileg  hernyli  (her-nyü),

azaz  bért  (füvet)  pusztító  nyü.  így  használja  Kildi.
A  hernyü  maradékját  meg-ötte a sáska.  (Joel.  1. 4.).
A  ti  olajkerteteket  és fUgéikertetekeí  meg-ötte a  hernyü.
(Amos  4.  9.).  Általán  ám.  féregalaku  vagy  giliszta-
forma , gyűrűs  testű, s különféle  színű  éa  nagyságú
lárvája  több  nemű  szárnyas  férgeknek  és robaroknak,
különösen  a  lepkéknek.  Mind  ezek  a  növényeken
élődnek,  s  azokat  pusztítani  szokták.  Selyembogár
hernyója.  Közölök  azokat,  melyek  megszőröaödnek,
papmacskák-nak  hívják.  V.  ö. HER,  2).

HERNYÓBÁB,  (hernyó-báb) ősz.  fű.  így  nevez-
tetnek  azon  hengerded  vagy  gömbölyű  héjak, me-
lyekké  a  hernyók  lárvái  átalakulnak,  s  melyekben
ezen  állatkák  szi'uholt  állapotban  maradnak,  míg  tel-
jes  kifejlődésöket el  nem érik.  (Púppá).

HERNYÓCSALÁD,  (hernyó-család)  ősz.  fn.
Hernyóféle  féreg  nemzetsége,  osztálya.

HERNYÓFAJ,  (hernyó-faj)  ősz.  fn.  Hernyó
származású,  ivadéku.

HERNYÓFÉSZEK,  (hernyó-fészek)  ősz.  fn.  A
hernyóbábnak  saját  maga  fonta  házikója,  melybe
lepkévé  válván,  tojásait  is  rakni  szokta.

HERNYÓPOLYVACSÜKK,  (hernyó-polyva-
csukk)  ősz.  fn.  A  polyvacsukkok  neméhez  tartozó
növényfaj.  V.  ö. POLYVACSUKK.

HERNYÓS,  (her-nyó-os)  mn.  tt.  hemyós-t  v.
—át,  tb.  —ok.  Hernyóktól  lepett,  hernyóette.  Her-
nyós fák,  kerti  vélemények.

HERNYÓSZEDÉS,  (hernyó-szedés)  ősi.  fn.
Hernyók  eltávolítása  valamely  növényről,  hernyórás.

HERNYÓTOJÁS , (hernyó-tojás)  ősz.  fn.  Her-
nyónak  tojásszertt  rakománya,  melyből  elégséges
meleg  hozzájárultával  hernyófiak  kelnek  ki.

HERNYÓZ,  (her-nyó-oz)  áth.  m.  hernyóe-tam,
—(ál,  —olt.  Hernyókat  szed  , leszed  valamiről. Ta-
vastszal  hernyózni,  lehernyózni  áfákat.  Behernyótni
valamit,  annyit  tenne,  mint  hernyókat  rakni  rá.

HERNYÓZÁS, (her-nyó-oz-ás) fn. tt. hernyó-

zás-t, tb. — ok. L. HERNYÓSZEDÉS.

HERNYÚ, 1. HERNYÓ.

HERÖ,  (her-ő  vagy  her-e-ü)  /íeró'cte  szó  törzsö-
ké,  s jelent  lakzit,  lakodalmat.  Megvan  here  alakban
a  Fertő  mellékén. L.  HERE,  4).

HERÖCZE,  (her-ő-cze)  fn. tt.  herb'czét. Farsangi,
vagyis  lakodalmi  sütemény,  forgács  fánk,  csörgő
fánk,  csőröge.  Nevét  mint  a  herész  szó  is  heré-tül
vette.  V.  ö.  HERÉSZ.

HERPÁLY,  puszta  Bihar  megyében;  helyr.
Herpály-ba,  —tan,  —ból.

HERPE,  1. HEREPE.
HERPENYÖ,  folyó  Vas  megyében.
HERR, hangutánzó,  mely  a  felboszontott, ha-

ragos  ebnek  mormogását  fejezi  ki.
HERRÉG,  (herr-ég)  önh. m.  herrég-tem,  —tél,

—élt.  Ebről  mondják,  midőn  felingerülve  herr  han-
gon  mormog.  (Hirrit).

9T»
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HERRÉGÉS, (herr-ég-és)  fa.  tt.  herregéi-t,  tb.
—ék. A  haragos  ebnek  htrr  hangon  szólása.

HERS,  (her-s)  hangutánzó  elvont  törzsök, mely-
ből  herieg,  herten  igék  származnak, valamint  átv.  árt
hertení  ige  is. Mély  hangon  : hart  és Aon*.

HERSÉG,  (her-s-ég)  önh.  m.  hertég-tem,  —tél,
—itt.  Béri  hangot  többszörözve  ad,  pl.  Herieg  a
bőr,  midőn  erősen  vakarják.  Enik  a  ló,  hogy  ninte
herieg.  Mély hangon  : harsog.

HERSÉGÉS,  (her-s-ég-és) fn. tt  herstgét-t,  tb.
—ék.  ,Hen*  hang  többszöri  ballatása.  Bb'rheriegéi.

HERSEN,  (hera-en)  önh.  m.  her»en-t.  ,Hers'
hangon  viszhangzik  vagy  egyes  hert  hangot ad,  pl.
midőn  valami  érdes  felületen alicsuszszan. Mély han-
gon :  harsán.

HERSENES,  (her-s-en-és) fn.  tt.  herienéi-t,  tb.
—ék. Egyes  ,hen' hang  adása.

HERSENT, (her-s-en-t)  áth.  m. herient-étt,  htn.
—ni  v.  —eni. Kemenesalján  ám.  nőszik,  a  nőt  elha-
lásra  használja.  Egy  eredetű  a  heréi, heréczcl igékkel.

HERSENTES, (her-s-en-t-és)  fii.  tt  herienté»-t,
tb.  —ék.  Nővel közösülés.

HERSENY  v.  HERSZÉNY,  falu  Erdélyben,
Fogaras  vidékében; helyr. Herteény-be,  —ben, —6ŐZ.

HERTELEN, tájdivatos;  1. HIRTELEN.
HERTELEND,  KIS—,  MAGYAR—,  falvak

Baranya  megyében; helyr. Hertelend-en,  —re,  —rSl.

HERV,  (her-u,  lier-v) hervad,  hervaitt  szók  és
származékaik  elvont  törzse.  Mély  hanga  képzőket
vevén  föl,  közelebb  a  har  gyökhöz  áll,  (haránt
szóban).

HERVAD, (her-u-ad) önh. m. hervad-tam, —tál,
—t  v.  —ott.  Gyöke  valószínűleg a  növényt,  füvet
jelentő  her, melyből  u  képzővel  lesz heru, mint ham
hamu, dar  daru:  ad képzővel  : heru-ad,  hervad, azaz
növények,  füvek,  vagyis  inkább  harasztok  módjára
aszik,  fonnyad.  Innen  mondják  a)  növényekről, mi-
dőn  romlásnak  induló leveleik,  gyönge  ágaik  nedvek
hiánya  vagy  megromlása  miatt eredeti  élénkségöket
vesztik , lankadnak,  fonnyadnak  , s  elvesznek.  Her-
vadnak  a  déretiple  virágok.  A  kerteleilen virág  hamar
meghervad.  (Km.).  Időnek  előtte elhervadt  növények.
b) átv.  ért  állatokról, melyekben az  életerő  nyavaly-
gasok, kivált  ászkor  által ellankad,  így  hervad el  if-
juidgom,  tírva  nézem.  (Népd.).  Költői  nyelvben  ám.
elmúlik,  virítani  megszün.  A  dicttiiég  kotsorúja  él
nem hervad.  Kérni  betűváltozással  rokon vele  ionod.

.Piros  arczám,  hová levél ?
Hervadsz  mint az  őszi  levél. *

Czuczor.

Megjegyzendő, hogy  a  hervad szót  mind tulajd.  mind
átv.  ért  csak  gyöngébb,  finomabb alkotásu és  termé-
szetű  növényekről vagy  állatokról  használják.  Elher-
vadnak  pl.  a  füvek,  fák  levelei, virágok  vagy gyer-
mekek,  ifjak,  szüzek;  de  nem hervadnak az  agg  töl-
gyek  vagy  élouiedott  férfiak  stb.

HERVADAG,  (her-v-ad-ag)  mn.  lásd:  HER-
VATAG.

HERV ADÁS,  (her-u-ad-is)  fn.  tt  hervadá»-t,
tb.  —ok, harm.  szr.  —a. Szenvedő  állapot,  midőn
valami  hervad.  Növények,  virágok  kora  hervadáta.
Férgek  által  okotott  hervadót. Rokon vele a  torvadát.
V. ö.  HERVAD.

HERVADATLAN,  (her-u-ad-atlan)  mn.  tt.  her-
v  dallan-t,  tb.  —ok.  Ami nem hervad, ami élénken
zöldellik, virít  Átv.  ért  el nem múló,  megmaradó.
Dictötégnek,  erénynek  hervadatlan  kánonija.  Határo-
zóilag  ám. hervadta  nélkül.

HERVADÉKONY,  (her-v-ad-ék-ony)  mn.  tt
hervadékony-t,  tb.  —dk. L.  HERVATAG.

HERVADHATLAK,  (her-u-ad-hat-lan) mn.  tt.
hervadhatlan-t,  tb.  —ok.  Ami  el  nem hervadhat,  mi
belső  szükségkép  folytonosan  zöldellik, élénken  vi-
rul.  Átv.  ért  el  nem maiható,  örökön diszlö.  V.  ö.
HERVAD.  Határozóként  ám.  el  nem hervadbatólag.

HERVADOZ,  (her-v-ad-oz)  önh.  m.  hervadot-
tam, —tál, —ott. Lassan-lassan,  folytonosan  hervad,
pL  midőn  a  növények  részei,  levelei, virágai  egymás
után  virítani,  díszleni  megszűnnek, vagy  az  állati,
pl.  emberi  test  aszkórban  szenved.  Meghervado*,  a
régiségben gyakori, ,elhervadoz' helyett

„Meghervadoz  ott szép  zöld ága,
Nem  kellemetes  neki  virága."

Emlékvera  Mátyás  király  halálán,  1490-ből.  Medi-
tationes Joannis de TurrecremaU.

HERVADOZÁS , (her-v-ad-oz-ás) fn.  tt  herva-
dotát-t,  tb. —ok, harm. szr.  —a. Növényi  vagy ál-
lati  testnek  kór  állapota,  midőn  lassan-lassan  vagy
folytonosan  hervad;  sorvadozás.

HERVADSÁG,  (her-v-ad-ság)  1.  HERVADT-
SÁG.

HERVADT,  (her-a-ad-t)  mn.  tt  hervadt-ai.
Mondjak  a)  növényről, mely  a  nedvek  megromlása
vagy  hiánya  miatt elfonnyad,  virítani, zöldelni meg-
szün ,  elszárad;  b)  állatról,  midőn  teste  aszkórbtn
szenved,  vagy  más nedvrontó nyavalyák  által  elfony-
nyad,  öszvezsugorodik  stb.

HERVADTÁN,  (her-u-ad-t-an)  ih.  Hervadt  ál-
lapotban,  fonnyadva,  lankadva; virulas, zöldülés nél-
kül.  Átv.  ért.  aszva, aszkórságosan.

HERVADTSÁG,  (her-v-ad-t-ság)  fn.  tt.  her-
vadtság-ot,  harm. szr.  —o.  A  gyönge növényi vagy
állati  testnek  hervadt  állapota  vagy  tulajdonsága.

HERVASZT,  (her-v-asz-t)  áth.  m.  hervaut-olt,
htn.  —ni v.  —ám.  Eszközli, okozza,  hogy  valami
hervadjon.  A  növényeket  hervantják  a forró  napok,
a  gyökereiken  élödS férgek  stb.  W  hervattíja  gyönge
aratódat  f  ÁM  érdem  kottoníját  el  nem  hervantja  <u
idS. V.  ö.  HERVAD.

HERVASZTÁS,  (her-v-asz-t-áa)  fn.  tt  hervau-
tái-t, tb.  —ok, harm. szr.  —a. Cselekvés,  mely által
eszközöltetik, hogy  valami hervadjon. A*  ifjúi  tettnek
kicsaponyások  általi  hervatztdta.
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HERVASZTÓ,  (her-v-asz-t-ó) mn. tt.  hervasttó-t.
Ami  eszközli,  okozza,  hogy  valami hervadjon.  Her-
vasttó  napsugarak.  IJjwágol  htroasztó  bűnök.  Tettet
hervatztó  fájdalom,  bú, keserv.  V.  ö.  HERVAD.

HERVASZTÓLAG,  (her-v-asz-t-ó-lag)  ih.  Her-
vasztó  módon,  hervasztó  befolyással.  A  nyári  száraz
hőség  hervaszlólag  hat  a  gyönge  növényekre.

HERVATAG,  (her-v-ad-ag) mn. tt.  hervatag-ol.
Ami  a  hervadásnak  alá  van  vetve,  ami  tettleg  her-
vad,  fonnyad,  lankad.  Szép  a  virág,  de  hervatag.  Ár-
nyékba  tenni  a  hervatag  virágot.  Hervatag  ifjúi  arez.
Átv.  ért.  mulékony,  uem  tartós, aszékony. V. ö. HER-
VAD.

HERVATAGSÁG,  (her-v-ad-ag-ság)  fn.  tt.  her-
vatagság-ot,  harm.  szr. —a. Hervadó  minőség.

HERZBORZ , (herz-borz ,  sajatlag  :  berz-borz)
ikernév  tt.  hertborzot.  A  székelyeknél  ám.  hirtelen
felpattanó  ember,  máskép  ugyanott  : puzduri  (buzdu-
ri).  (Kriza  J.).

HERZSÉL,  (her-zs-él)  áth.  m.  herzsél-í.  Dör-
zsöl,  vastag  hangon  :  horzsol.

HESDÁT,  erdélyi  falvak  Doboka  és  Thorda
megyében;  helyr.  Hesdát-on,  —rá,  —ról.

HÉSÉG,  (hé-ség)  1.  HÉVSÉG.
HÉSÖR,  (hé-sör) ősz.  fn.  Meleg  ital, melyet  fel

forralt  serből  készítenek,  s  gyakran  tojással,  tejjel,
irósvajjal,  czukorral,  fűszerrel  vegyítenek.  Kávé  he-
lyett  hétSrt  inni.  Máskép  :  sörleves.

HESS,  indulatszó,  melylyel  a  madarakat,  külö-
nösen  pedig  a  tyúkokat  szokás  ijesztgetni,  elkergetni.
Hess  más  tyúkja  a  mi  kazalunk  alól.  Hess  el  máié  az
udvarról.  (Km.).  Hess  innen  hess !  Néhutt többesben
is  :  hesseték.

HESSÉGET,  (hess-ég-et)  öuh.  m.  hftsc'yel-tem,
— tű,  —itt.  Hess  hangon  kiáltozva  a  madarakat,
különösen  pedig  a  tyúkokat  elűzi,  kergeti.  Elhesse-
getni  «  szomszéd  tyúkjait.  Átv.  ért.  jószágát  elpaza-
rolja,  s  magától  mintegy  elűzi,  elszéleszti.

HÉSUGÁR,  (hé-sugár)  ősz.  fn.  Napsugarak,
melyek  által  a  héanyag  elterjed.

—HÉSZIK,  —HOSZIK, — HÖSZ1K,  — HÜ-
SZ1K  igeképzők ;  azonosak  — hodik,  hédik,  hödik,  s
ik  nélkül  —had, —híd  igeképzőkkel,  a  /<-nál  fogva
némi  hiányos,  kóros  állapotot  jelentvén  ,  mint  vénhe-
tzik  v.  vénhllszik,  hírheszik,  bünhöszik, pelyhUszik  stb.
V.  ö.  —HAD  képző,  és  II  betű.

HÉSZOBA,  (hé-szoba)  ősz.  fn.  Igen  melegre
fűtött  szoba,  mely  a  benn  levőket  izzadáaba  hozzu.

—HESZT,—HÖSZT.vastag hangon: —HASZT,
— HÜSZT  igeképzők,  az  ászt,  észt  képzővel  rokonok
ugyan  , de  a  /i-nál  fogva  némi  hiányos  és  kóros  álla-
potot  tüntetnek  elé;  ilyen  szók  :  peshestt,  poshaní,
korhant,  bünltöszl,  petyhUszt.

—HÉT,  (1),  1. —HAT.
—HÉT,  (2),  igeképzö,  ezekben : helyhe/,  scbhet,

rokon  az  át,  ét  igeképzövel, de  a  h  jelentése  szintén
befolyásául  van  a  sebhet  szóban.

HÉT,  (1),  töszámnév,  tt.  hetet.  Ékezetét  elvesz-
ti , midőn  személyrag járul  hozzá  : hetem,  heted, hete
stb.  továbbá  a  képzőragok  előtt  :  heted,  hetedik, he-
tei,  heten,  hetenként,  hetei, hetevény,  hetven.  De  t  kép-
zővel  heti  v.  heti.  A  szer  képző  előtt  hossza  :  hétszer,
de  rövid  :  hetedezer.  Szinte  röviden  használtatik  a
helynevekben  :  Helény,  Hetmény;  Hetenye  (folyó).
A  Bécsi  és  Tatrosi  codexekben,  melyek  a  hossza é-t
és  rövid  e-t  rendszerént  megkülönböztetik,  a  törzs-

j  ben  is  rövid  e-vel  találjuk,  így  a  Tatrosi  codex  előtti
j  1466-diki  naptárban  is  :  Hét  szüsek  napja,  Hét  atya-
1  fiú  mártírok.  Figyelmet  érdemel,  hogy  a  magyar  hét,

legesleg  közelebb  áll  a  magyar  hét  szóhoz,  (melyet  a
föntebbi  codexekben  rendszerént  szintén  röviden  ta-
lálunk),  mintha  a  másik  kézen  (az első  kézhez,  öt  új-
hoz  hozzáadva),  szintén  a  kettőt  jelentené.  Idegen
nyelvekben  hangra  nézve többé-kevésbé rokonok vele
a  török jedi,  ujgur jidi, jakut  tzüttü , csuvasz  tzicse,
zend  hapta,  persa  haft,  hefí,  hellén  ima., szanszkrit
szopta  ,  héber  seb'áh  (ny2\!?),  arab  stábot,  osztják
szál,  vogul  sat,  votják  éa  szürjün  szizim,  laiin  téptem,
czigány  efta,  német  síében,  szláv  szedem,  stedm,
sziedem,  finn  seitsema'n  stb.  V.  ö.  SZÁM.  Jelenti

;  azon  számot vagy  mennyiséget,  mely  a  számrendben
J  a  hat  után következik,  s  a  nyolcz  előtt  áll.  A  párat-

lanok  közé  tartozik.  Jegye  az  Írásban  a  hét  egyes
vonalból  öszverakott ? , melyet  a  folyó  Írás  köny-
nyebbség  végett  7  alakká  változtatott;  a  római
számirásmód  szerént  pedig  VII.  Hét  óra, hét nap,  hét
hónap,  hét  év.  Hét  tél,  hét  nyár  próbálja  meg  a  háta-
sokat.  (Km.)-  Hetével  adni  az almát,  (pl.  egy  gara-
son).  Hetet  ütött  az  óra.  .hetével  osztogatni  valamit.
Hetével  járni,  ám.  heten  együtt.  Hétre  jár  az  idő,
órára,  ám. hét  óra  lesz.  Hétkor  ott  leszek, (hét órakor).
Hét  előtt  nem  mehetek. Hét  (óra)  után felkelek.  A  hét
szám  a  magyar  népnél  történetileg  meg  van  szente-
sítve.  Hét  magyar-uak  neveztetik az  első  hét  vezér.
Innen  a  hét  szám  jelent  valami jelest,  tökéletest,  tel-
jeset ,  erőset.  Ha  hét  lelked  lesz,  sem félek  tőled.  Hét
világra  , hét  országra  szól,  ám.  hires, jeles , derék.
Heted  hét  ország.  Hol  volt,  hol  nem  volt,  heted  hit  or-
szágon  is  túl  volt.  (Népmesék  bevezetése).

„És  kedvnek  milyen  az  volt,  hét  ország  szűk  határ,
Lábnak  nem  volt  czipöje,  zenének  húrja  már."

Egy  házasság  a  nagy  világban.  Pap  Endrétől.

„Nincs  oly  szép  éneklés
Heted  hét  országban,

Mint  a  rigók  tesznek
Mátra  oldalában."

Népdal  (Erdélyi  J.  gyűjt).

A  köznép  véleménye  és  szava járása  szerént  :  a* em-
bernek  hét  bőre  van,  ha  hatot  lehatnak,  még  egy  ma-
rad.  Üsse  meg  a  hét  mennykö.

HÉT,  (2),  fn.  tt.  het-et,  harm.  szr.  —e.  Jelent
általán  hét  napból,  vagyis  hétszer  huszonnégy  órá-
ból  álló  időt,  akár  honnan  számítva.  Két  hétig  oda
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maradt.  Seerdán  el fog  menni, t  három hétig  oda  len.
Hány  hét a  világ  t  népies  nyelven,  ám.  m*'  újság  t
T.  hogy  vagyunk  t  Szorosb  ért.  jelent  egyik  hétfőtől
vagy  vasárnaptól  a  másikig  folyó  hét napot.  Advent
eltö, második,  harmadik  hete. .Hűtőit  hetében.  Böjti
hetek.  Csonka  hét, tata  húshagyó  három  nap.  Fekete
hét,  mely  fekete  vasárnaptól  kezdődik.  Virághét,
máskép  :  nagy  hét,  ám.  a nagy  böjt  utósó  hete.  Fe-
hérhét  , mely  fehér,  azaz húsvét  utáni  első  vasárna-
pon  kezdődik.  VSríSt  hét, pünkösd előtti hét.  Húsvét
hete, punkösd  hete. Próbahét,  ám.  azon  idő, mely  alatt
valakit, pl.  cselédet  próba  alá  résznek.  Kiáltani  a
próbahetet.  Atv.  ért  Se  hete,  »e hava, már  is páran-
ctol, ám.  ujoncz  létére  úgy  viseli  magát,  mintha  ő
volna  úr  a  háznál.  Hét-közben,  ám. hét  közepén, hét
folytában.  Egy  hét  alatt,  ám.  egy  hét  folytában.  He-
tet  havat  ömmehord,  ám.  zavarva  beszél,  a dologhoz
nem tartósokat  mond.  Se hete, te  hava  a  dolgodnak,
azaz  semmi  látatja,  amit dolgozol vagy  az  időt  eltöl-
tőd  valamiben  eredmény nélkül.

HÉT,  (3),  helynév, L HÉTH.
HÉTALVÓK,  (hét-alvók)  ősz.  tb.  Azon  hét  e-

phezusi  testvér, kik  a  legenda  szerént  Decius uralko-
dása  alatt  354.  évben  az  üldözők  elől  barlangba
bújtak,  s ott elaluván, csak  155  év múlva ébredtek
föl.  Atv.  ért.  jelent  igen  álmos  embereket  Te hétalvó
sünt,  mikor  kehe  már  f el f  Egyébiránt  ez  idegen
utánzás; mert a  magyar  az  álmos embert  álomtáská-
nak,  álomstutzék-nok  nevezi.

HÉTBIRÓISZÉK,  (hét-birói-szék)  ősz.  fn.  1.
HÉTSZEMÉLYESTÁBLA.

HÉTBÜK,  erdélyi  fala  Thorda  megyében;
helyr.  Hétbük-ön, —re,  —rítt.

HETE,  falu  Beregh  megyében;  helyr.  Heté-n,
—re,  —röl.

HETEBOTAZIK,  (hete-botázik)  ikerített  ige.
Tájdivatosan  ám. csetlik-botlik,  (1.  ezeket),  s törzse :
heíebota,  ám. csetebota.  V.  ö. ÁTABOTÁBA.

HETED,  (het-ed) számnév,  tt  heted-ét, hara.
szr.  —e. 1) Bészosztó, mely  a hét  felé  osztott  egész-
ből  egy  részt jelent  Némely  földesurak  a  ttUrelnek
hetedét  kapják.  Töredékszámban jelenti  az  osztót  A
forintból  egy  heted  */,.  A  hétnek  egy  hetede,  ám.  egy
nap.  2)  Sorosztó,  mely a  sorozatban  hat  után követ-
kezik  :  eltS,  másod, negyed,  ötöd,  hatod,  heted  napon.
Heted  itben.  Heted  magammal,  magaddal,  magával.
V.  ö.  HETEDIK.  3)  Midőn  a/W  szóval  tétetik  ősz-
ve, ám.  hat  és fél.  Hetedfél  forinton  venni  valamit,
ám.  hat forinton  és  félen. Mesés, tréfás  beszédben  :
heted  hét orttdg,  ám.  messze  kiterjedő  ország  vagy
egész  Magyarország.  Heted  hét  országban  nem  találni
párját.  Hol volt, hol nem volt, heted  hét  országon  it
túl  volt. (Népmeséi  bevezetés).

HETEDÉL,  (het-ed-él)  áth.  m. — t  v.  heíedléít,
htn.  —ni v.  —eni.  Valaminek  heted  részét  veszi;
hét  részre oszt  Ha  huszonegyet  ketedelilnk,  egy  restre
jut  három.  Némely  nWhegyeken  át  illető  uratágok
hetedelik  a  termett.

HETEDÉLÉS,  (het-ed-él-és) &. tt  hetedélés-l,
tb. —ék, harm. szr.  —e.  Cselekvés, mely  által  vala-
mely mennyiségből  heted részt kiveszünk, vagy  vala-
mit hét  részre  osztunk.

HETEDÉLŐ  v.  HETEDLÖ,  (het-ed-él,ő)  mn.
és  fn.  tt.  hetedélS-t.  Heted  riszt  kivevő, hét  részre
osztó.  Hetedein  uraság.  HeledelS  s*ám.

HETEDFÉL,  (heted-fél) ősz.  számnév.  Hat és
fél,  azaz  hat égése  és  fél. Hetedfél  óra,  ám.  hat óra
és  két  negyed.  Hetedfél  nap,  hó,  év,  itatod.

HETEDFÉLKOR, (heted-fél-kor) ősz.  ih. Mi-
kor  az  óra  hat  után  felet üt vagy  mutat, azaz  hat
óra  után  fél  óra  múlva.  Hetedfélkor  sétálni  megyek.
A  színházi  eléadát  hetedfélkor  kezdődik.  Németesen
szólva  : félhétkor.

HETEDFÜ, (heted-fü) ősz. mn.  Baromról  mond-
ják  ,  midőn  hetedszer  megy  ki  az új  fűre,  vagyis
midőn  heted  évben  van.  Hetedfü  ló,  ökör,  tehén.

HETEDHANG,  (heted-hang)  ősz. fn.  A  nyolcs
hangból  (zöngéből)  álló  hanglajtorján a  hetedik  fok,
mely  közvetlenül  a  nyolczadot  (octava)  előzi  meg.
Rövidebben  : heted.

HETEDHÓ,  (heted-hó) ősz.  fn.  Kik  a  hónapo-
kat  sorozat  szerént  kivannak  elnevezni, hetedhónak
mondják  és  Írják  a júliust, mely  máskép,  de  szinte
újabb  nyelven  :  nyárhó,  régiesen  : S*. Jakab  hava.

HETEDIK,  (het-ed-ik) számnév,  tt  hetedik  tt.
Határozott  sorszám,  s jelenti  a  sorba  szedett  egyes
tárgyak  vagy  egyének  közöl  azt,  mely  a  hatodik
után következik.  ElsS,  második,  harmadik,  negyedik,
ötödik, hatodik,  hetedik  béta  át  ábéetében.  Életének
hetedik  évében  meghalt  gyermek.  A  régiek  jobbára  ti
nélkül  használták.  Minek nyoma fen  van  ma is ezek-
ben  :  heted  éve,  heted  itben, heted  napon,  heted  ma-
gammal,  heted  hét  ország  stb.  V.  ö. IK, névképző.

HETEDRÉSZ,  (heted-rész) ősz.  fn.  Hét  részre
osztott  egészből  egy  osztalék, egy  rész.

HETEDSZAK, (heted-szak)  ősz.  fa.  Hét nap-
ból  álló  időszak.  Hetedszakra  fogadni  a  munkátokat.

HETEDSZER,  (heted-szer)  határozó  számnév.
1) Heted  ízben, valamit hétszer  téve.  Hetedszer  mon-
dom, még sem érted t  2)  Heted  sorban, vagyis  a  soro-
zat  hetedik  helyén,  rendén.  Hetedster  :  stólok  a  ká-
tattágról.  Ezen  értelemben  számjegygyel  is  szokták
írni  :  T  edster,  vagy  egyszerűen  : 7.

HETEDSZER!,  (heted-szér-i) mn.  tt.  /n  \-Jtst-
ri-t. Heted  ízbeli, hetedszer  történt  vagy  történő. He-
tedtteri  eléadát  után  befutóit  stindarab.

HETEL,  (het-el)  őnh. m. hetel-t.  1)  Hetet  tölt,
hét  napig  mulat,  tartózkodik  valahol.  Olyan, mint:
napol,  telel, nyaral  stb.  Rost  idő  miatt  valahol  betel-
ni.  Elhetelni  valamit.  2)  A  sor  szerént  rákerülő  mun-
kában  vagy  várakozásban  hét napot tölt  Kő*  fuvar-
ban  a vármegye udvarán  hetelni.  3)  Hétfélé vág; mi
egyébiránt  szokatlan,  ez értelemben jobban  :  hetedei.

HETELÉS, (het-el-és) fn. tt  hetelét-t,  tb.  —ét,
harm.  szr.  —t. A  hétnek  mint  időszaknak  valamiben
eltöltése; hét  napig  tartó  veszteglés.
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HETELŐ,  (het-el-ö)  mn. és  fn.  tt.  hetelö-t.  Aki
valamely  munkában  vagy  várakozásban  hetet  tölt;
hőt  napon  át  veszteglő;  hétsorban  munkálkodó,
(hetes).

HETEN,  (het-en)  határozói  számnév, s  ám.  egy
csoportban  hét.  Heten  vagyunk.  Heten  vannak.  Heten-
heten  lépdeltek,  ám.  minden sorban  v.  csapatban  hét.

HETENKÉNT,  (het-en-ként)  arányosító  szám-
név  , és  ib.  s  ám.  1)  Hét  hét  egy  csoportban,  egy
sorban,  csomóban.  Hetenként  állítani  sorba  a  katoná-
kat.  2)  Hét  számra,  hétről  hétre,  minden héten.  He-
tenként  meglátogatni  valakit.  Hetenként  legalább  egy-
szer  templomba  menni.  Hetenként  fizetni  a  napszá-
motokat.

HETÉNY,  falvak  Komárom  és  Ugocsa  megyé-
ben;  LOVÁSZ—,  Baranya  megyében;  ALSÓ—,
FELSŐ—,  puszták  Somogy  megyében;  helyr.  He-
tény-be,  —ben,  —bői.  L.  HETTÉNY.

HETENYE,  folyó  Nyitra  megyében.
HETES,  (1),  (het-es)  mn. tt.  hetes-t  v.  — ét,  tb.

— e*.  1)  Egy  vagy  több  héttől  fogva  élő,  létező,
tartó.  Egy  hetes  gyermek.  Hetes  eső.  Három  hetes csir-
kék.  Kettős  ünnep, hetet  esS, szolganyugodalom.  (Km.).
2)  Miből  hét  van  együtt,  hétszeres. Hetes  rakdskákba
rakott  almák.  Hetesével  adni  a  körtét.  3)  Mondják  a
legkeskenyebb  vászonról, mely  egyszersmind  durvább
fonalból  áll.  Hetes  vászon.

HETES,  (2),  (mint föntebb)  fn.  tt.  lietes-t,  tb.
—ék.  1)  Hetet  jelentő'  számjegy = 7.  Hetest  Írni
a  táblára.  2)  Divatból  kiment pénz  neme,  mely  hét
krajczárt  ért.  Népnyelven  :  peták.  3)  Személy,  kire
hetenként  kerül  valamely  dolog,  pl.  hol  bárom  leány
van  a  háznál,  és  minden  héten  más-más  forgolódik  a
konyhán.

HETES,  (3),  falvak  Somogy  és  Szála  megyék-
ben;  helyr.  Hetes-én,  —re, —rőt.

HETESTISZT,  (hetes-tiszt)  ősz.  fn.  Hét  folytá-
ban  bizonyos  kitűzött,  pl.  kórház  felügyelői  hivatalt
teljesítő  katonatiszt.

—HETETLEN,  1.  -HATATLAN.
HETETSZAKA,  (hetet-szaka)  ősz.  ih.  Egész

hét  folytában  vagy  alatt.  Olyan  mint  :  éjtszaka,  íe-
Mstaka,  nyaratszaka.  Némelyek  szerént  :  hetedszaka.

HETEVÉNY,  (het-e-vény)  fn.  tt.  heievény-t,
liarm.  szr.  —e  v.  —jt.  Többesben  nem divatozik.
Csillagcsoport  a  bika  nevű  csillagzat  fölött,  mely
egymáshoz  közel  levő,  s  mintegy  öszvecsoportozó
hét  csillagból  áll.  (Plejadcs).  Köznépi  nyelven  : fiat-
tyúk.  A  nagy  medve  csillagzat  is  hét,  és  pedig  fé-
nyesebb  csillagokból  áll,  de  ezt  göiiczölszekeré-vck
hívjuk.

HETEZ,  (het-ez)  áth.  m. helez-lem, —tél,  —étt.
l)  Valamit  hétszer  tesz,  szaporít  Hetezni  a fizetést,

jutalmat  vagy  büntetést,  verést.  Játékban  hitetni  a te-
lelt.  2)  A  beszédben  hetet emleget.  Majd  meylidez-
lek  én  légedet!  (a  gyermeknek  mondják,  midőn  hibá-
san  hetet  mond  a  számvetésben).

HÉTFÉLE,  (hét-felé)  ih.  1) Hét részre, darab-
ra.  Hétfelé  osztani  valamit.  Hétfelé  szelni  a  kenyeret.
2)  Hét  különböző  irányban.  A  tereget,  nyájat  hétfelé
választani  ét  hajtani.  Éten  városból  hétfelé  megy
ás  út.

HÉTFÉLE,  (hét-féle)  ősz.  mn.  Hét  kfilönnemű
tárgyakból  álló;  olyan  bét  számból  öszvefogott
egész,  melyek  mindegyike  más-más  tulajdonságokkal
bír.  Hétféle  borral  kínálni  a  vendégeket.  Hétféle  pon-
tot  árulni  a  vásárban.  Hétféle  nyelven  beszélni.  V.  5.
FÉLE.

HÉTFÉLEKÉP,  (hét-féle-kép)  ih.  Hétféle  mó-
don,  hét  különböző  neműén.  Egy  eszmét  hétfélekép
kifejezni.

HÉTFÉLEKÉPEN, 1. HÉTFÉLEKÉP.

HÉTFŐ,  (hét-fő) ősz.  fn.  tt.  hétfö-t.  Vasárnap
után  közvetlen  következő  nap,  mely  a  hétköznapok
között  első,  s  innen  a  fő  nevezet.  Tájdivatosan  :
ttetfS  v.  hétfe,  v.  hetfe,  sőt  hetve  is.  (Szalay  Ágoston
levélgyüjteményében).

HÉTFŐN  v.  HÉTFŐN,  (hét-fö-ön)  ih.  Vasár-
nap  után  következő  napon.  Hétfon  kezdeni  a  munkát,
és  szombaton  bevégezni.  Hétfőn  reggel,  eslve.  Tájszo-
kásilag  :  hetfén  v.  hétfőn.

HÉTH  v.  HÉTT, a  Nádor-codexben  hejt  he-
lyett;  1.  ezt.

HÉTH,  falu  Gömör  megyében;  helyr.  Híth-én,
—re, —ről.

HÉTHÁRS, mezőváros  Sáros  megyében;  helyr.
Héthárs-on,  —rá, —ról.

HETI  v.  HETI,  (hét-i)  mn. tt.  fiéti-t,  tb.  —ék.
1)  Hétre  való, hétig  tartó,  hétre  kijáró,  hetet  illető.
Heti  munka.  Két  heti  bér.  2)  Hetenként  eléforduló.
Heti  vásár.  Heti  ülés.

HÉTKÉP, HÉTKÉPEN, 1. HÉTFÉLEKÉP.

HÉTKÖZBEN,  (hét-közben)  ősz.  ih.  Hét  foly-
tában,  míg a  hét  tart,  különösen  a  hét  derekán.  Hél-
k'ózben félbehagyni  a  munkát.

HÉTKÖZNAP,  (hét-köz-nap)  ősz.  fn.  A  hétnek
akármelyik  napja  , vasárnapot  vagy  ünnepet  kivéve  ;
dologtevő  nap.  Használják  határozóképen  is,  pl.  Hét-
köznap  dolgozni  kell,  nem  mulatni.

HÉTKÖZNAPI,  (hét-köz-napi)  ősz.  mn.  Hét-
köznapra  való , akkor  történő,  arra  vonatkozó.  Hét-
köznapi  foglalatosságok.  Különösen,  ami  nem  innepi-
es,  hanem  valami  közönséges,  alsóbb  rendű.  Hétköz-
napi  öltözet.  Hétköznapi  ebéd.  Átv. ért.  hétköznapi  arcz,
mely  kevés  szellemet  tanúsít,  jellemzőt  nélküli.

HÉTKÖZNAPIAS  ,  (hét  köz-napias)  ősz.  mn.
Hétköznaphoz  illő,  hétköznapot  mutató.  Átv.  ért.  kö-
zönséges, mindennapi, nem  különös. Igen  hétkStnapiat
öltSzetben  volt  nálunk.

HÉTKÖZNAPIASAN,  (hét-köz-napiasan)  ih.
Hétköznapi  módon;  közönségesen,  nem  inuepiesen.

HÉTKÖZNAPILAG,  (hét-köz-napilag)  L  HÉT-
KÖZNAPIASAN.
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—HETLEN,  1.  —HATLAN  és  —HATAT-
LAN.

HÉTMAGYAR,  (hét-magyar)  ősz.  fa.  Így  ne-
vezik  a régi  történetírók  azon hét vezért,  kik  alatt  a
magyarok  ősi  lakhelyükről  kiindulván,  a  mai  Ma-
gyarországba  jöttének.  Neveik  : Álmot,  Előd,  Kund,
Und,  Tat,  Huba,  Tuhutum.  Béla király névtelen jegy-
zőjénél  így írva  : hetumoger.

HETMÉNY,  fala, KIS—, puszta  Nyitra megyé-
ben ; helyr.  Hetmény-be,  —ben,  —W.

—HETÖ, 1. —HATÓ.
HÉTSZÁM,  (hét-szám) ősz.  fn.  1)  Hét napból

4116  időszak, mennyiben  szám  gyanánt  használtatik;
különösen  egész  hétre  szerződött  munka vagy mun-
kabér.  Olyan, mint: napttdm.  Hélttámban  dolgomi.
2) Úr dolga  v.  robot, melyet  hetenként  tartozott  a
jobbágy  illető  urasagának  elvégezni.

HÉTSZÁMRA,  (hét-számra)  ősz.  ih.  Az  időt
hetenként,  vagyis hét  napjával  számítva.  Hélttámra
nme* otthon,  ám.  egész  hétig vagy  hetekig  oda van.
Héttfdmra  fitetni  a  munkátokat,  ám.  nem naponként,
hanem  minden  héten egyszer,  az  egész  heti  bért  ösz-
vesen.

HÉTSZEMÉLYES,  (hét-személyes)  ősz.  mn.
Eredetileg  ám.  hét  személyből  álló;  1.  HETSZEMÉ-
LYÉSTÖRVÉNYSZÉK.

HÉTSZEMÉLYÉSTÁBLA, lásd: HÉTSZEMÉ-
LYESTÖRVÉNYSZÉK.

HÉTSZEMÉLYES-TÖRVÉNYSZÉK,  ősz.  fa.
Legfensőbb  törvényszék  hazánkban,  mely  előtt  csak
fólebb  vitt  ügyek  tárgyaltainak.  Nevét  onnan  vette,
hogy  régente  hét  bíróból  állott  volt,  idővel  azonban
számuk  többre  szaporodott, kik  közöl  jelenleg  né-
hányan  az  egyházi,  a  többiek  pedig  mind  a  főnemesi
és  nemesi, mind  a  nemnemesi  rendből  is  valók.  El-
nöke a  törvényszéknek  a  nádor, s akadályozna ese-
tében  rendszerént  az  országbíró,  törvény  szerént  a
tárnok  is, de  aki  a  Helytartóság  elnökségével  van
elfoglalva  stb.  Határozat  hozásra  a  váltóosztályban
ma is  szintén  hét  birótag,  de  a  többi  polgári  vagy
büntető  osztályban  legalább  tizenegy  tag  kívántatik.

HÉTSZEMÉLYNÖK,  (hét-személynök) ősz.  fn.
A  hétszemélyes  törvényszék  tagja.  (Septemvir). Nem
egészen  alkalmas  kifejezés  annál  fogva,  mert a  ,per-
sonalis'  neve is  ,személynök'  lévén ,  ,hétszemélynők'
két  értelművé  válik;  talán  alkalmasb  lenne  :  heted-
nok,  vagy  csak  :  Ülnök.  V.  ö.  HÉTSZEMÉLYES-
TÖRVÉNYSZÉK.

HÉTSZER,  (hét-szer) szorozó számnév. Hét  íz-
ben ; egyet annyiszor  véve, hányszor  hétben  találta-
tik.  Héttter  leírni  valamit.  Héttter  hét  ám.  negyvenki-
lenc*. Egy  a  hétben  íaldltatik  héluer.  Hasonlító mon-
datban ;  héltter  akkora,  ám.  hét oly nagyságú,  mint
a  másik; hitner  nagyobb, héttter  több, ám. nyolcz  ak-
kora,  nyolcz  annyi.

HÉTSZERES,  (hét-szérés)  ősz.  mn.  1)  Amiben
hétezer  van  meg  valamely  egység.  Héttteret  aám.

Héttteret  jutalom.  2)  Mi  hétszer  van  egymái  után
véve,  hétrétfi,  héthájtára.  Híttteret  borítékba  gSn-
gySlgetett  áru.

HÉTSZERESEN,  (hét-szér-és-en) ih.  Hétszerét
módon;  egy  helyett  hétszer.  Hétnereten  megtéríteni
a  kárt.

HÉTSZÉRÉZ,  (hét-széréz)  ősz. átb.  1)  Valamit
hétszer,  hétannyiszor  tesz.  Hélneretni  a  jutalmai,
bért.  2) Számtanilag  : héttel  sokszoroz.

HÉTSZERT,  (hét-szér-i)  mn. tt  hílttéri-t,  tb.
—ék.  Hétszer  történt  vagy  történő.  Héítueri  próba
után  tem  érhete  etilt. Heinén  vágatra  leütni  a» ökröt.

HÉTSZÉRTE,  (bét-szér-te)  ih.  Hét annyiszor,
hét  oly  nagy  mértékben.  Hasonlító  mondatokban
hasznaltatik.  Héltterte  tSbb  fitetéte  van,  mint nekem.
A*  én nekeremen hétnerte  nagyobb  teher  van ,  mini  a
tiéden.

HÉTSZÖG, (hét-szög)  ősz.  fn.  Test  vagy  ábra,
mely  hét  szöget  képez. (Heptagonnm).

HÉTSZŐGÜ,  (hét-szögű)  ősz.  mn.  Minek  hét
szöge van. Hélttögü  vármü.

HETTÉNY,  puszta Torontál  megyében;  helyr.
Helíény-be,  —ben,  —667.  V. ő. HETÉNY.

HETTYÉN,  falu  Beregh  megyében;  helyr.
Hetfyén-be,  —ben,  —bK.

HÉTUR,  erdélyi  falu Küküllő megyében;  helyr.
Hétur-ba,  —bon, —ból.

HETVE,  tájdivatosan  ám.  hétfő;  1.  ezt
HETVEHELY,  falu Baranya  megyében;  helyr.

Hetvehely-e'n,  —re, —rbl.

HETVEN,  (hét-ven) tőszámnév, a  tízesek  közöl,
hetven-t  v. —el, tb. —ék.  Hétezer  tíz, v. tízszer hét
Hetven  etttendeig  élni.  Hetven  emberre  terített  atttal.
Hetvenhét.  Hetvenhét  ördögtől  tem félék. V. ö. —VAN,
—VEN,  számnévképző.

HETVENED,  (het-ven-ed)  fn.  tt  hetvenedit.
Hetven  részre  osztott  egészből  egy rész. Mint mellék-
név jelenti  azon sorszámot,  mely a hatvankilencz után
következik.  Szokottabban  : hetvenedik.

HETVENEDIK,  (het-ven-ed-ik) sorszámnév,  tt
hetoenedik-et.  Sorban  a  hatvankilenczedik  után  kő-
vetkező.  Hetvenedik  ttám.  Életének hetvenedik  essfea-
dejében.  Ilyet  még  a  hetvenedik  nagy  apád  tem látott.

HETVENEN,  (het-ven-en)  ih.  Hétszter  tizen  T.
tízszer  heten.  Hányan  voltatok  f  Hetvenen.

HETVENES,  (1), (het-ven-es) mn. tt  hetvenet!
v. —ét, tb. —ék.  1)  Mi hetvenet  foglal  magiban,
hetvenet  jelelő.  Hetvenet  ndmjegy.  2)  Miből  hétre:
van  együtt  véve.  Hetvenet  etapotokra  válatttani  e
tereget,  nyájat.

HETVENES, (3), (het-ven-és)  fn. tt  hetvené*-!.
tb.  —ék.  1)  Hetvent  jelentő  számjegy.  2)  Hetvei
éves,  pl.  ember.

HETVENFELÉ,  (hetven-felé)  ih.  1)  Hetven
részre.  Hetvenfelé  otttani  valamit.  2)  Hetven  knlöi-
böző  irányban.  Hetvenfelé  elágofó  gyepi  utak.
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HETVENFÉLE,  (hetven-féle)  mn.  Hetven  egy-
ségből  álló,  melyek  egymástól  különböznek,  kfilön-
nemüek.  Hetvenfélt  pénnt,  növényt,  kitömött  madarat
ajándékozni  a  természetiek  gyűjteményébe.

HETVENKÉDÉS,  (bet-ven-kéd-ós)  fa.  tt. het-
venkédés-t,  tb.  —ék,  harm.  KI.  —e.  Hányivetiség,
legénykedés,  szájaskodáa.

HETVENKÉDIK,  (het-ven-kéd-ik)  k.  m.  het-
venkéd-lem,  —tél,  —itt. Hányja-veti  magát, hányko-
lódik,  legénykedik,  nagy  a  szája,  erejével  kérkedik,
mintha  hetvened  magával  volna,  vagy  mintha  azt
mondana,  hogy  hetventől  sem  fél. Hetvenkedik,  mint
árpaczipó  a  kemenctében.  (Km.).  Vagy  ám.  vethenke-
dik,  vagy  pedig,  ami valószínűbb,  e  kifejezés  onnan
eredt, mivel az  ilyféle  emberek szeretik  a  hetven  szót
emlegetni,  pl.  ha hetvenhét lelked  len,  »em félek; het-
venhetedik  apád  tem  látott  ilyet  stb.

HETVENKÉDÖ,  (het-ven-kéd-ő) mn. tt  hetven-
kédS-t.  Hányiveti,  magahányó ,  legénykedő  ,  nagy
szájú.  HelvenkedS  suhanct.  V.  5.  HETVENKÉDIK.

HETVENSZER,  (het-ven-szér)  ih.  1)  Hetven
ízben.  Hetvenszer  adni  valamely  színdarabot.  2) Ha-
sonlító  mondatban  ám.  hetven  annyiszor.  Hetvenszer
nagyobb,  drágább.

HETYE,  falvak  Vas  és  Soprony  megyében;
helyr.  Hetyé-n,  —re, —röl.

HETYEFEJ  v. HETYEFÖ ,  falu  Szála  megyé-
ben ; helyr.  HetyefIS-n,  —re, —rSl.

HETYEPECSE,  1.  HECSEPECSE.
HETYKE,  1. HEGYRE.
HETYKEBETYKE,  1. HEGYKEBEGYKE.
HEÜ  v.  HÉU, régies,  I. HIÚ.
HÉUSÁG, régies,  1. HIÚSÁG,  HÍVSÁG.
HÉV,  hever szó  gyöke.  L. ezt.
HÉV,  1. HÉ.
HÉVALKODIK,  1.  HIVALKODIK.
HÉVANYAG,  1.  HÉANYAG.
HÉ VÁR,  fn.  tt.  hévár-t,  tb.  —ak.  Jelenti  azon

jeget,  mely  áradás  után  a  partokon  marad.  Innen
eredetileg  talán  héjár,  azaz  a  megfagyott víz héjának,
azaz  jégnek  árja.

HÉVCSIRA,  (hév-csira)  ősz.  fn.  Nyavalya,  me-
lyetalovak az igen  meleg napsugaraktól szoktak  kapni.

HEVEDER,  (hev-ed-er, vagyis  :  öv-ed-er)  fn.
tt.  heveder-t,  tb.  —ék, harm.  szr. —e v. —jé.  Ere-
detileg  valószínűen  öveder,  az öv gyöktől,  mint jelen-
téseiből  gyanítható.  Általán  eszköz,  mely  valamit
kerít vagy  oldalaslag  takar, valami  fölött  elnyúlik,
s  ahhoz  ragad.  Különösen  1) Az  állatok  hasát  vagy
derekát,  hón alját  általkötő  szíj,  kötél,  Öv.  Nyereghe-
veder,  lóheveder,  bársony heveder.  2)  Az asztalosoknál
léczforma keskenyebb deszka,  melylyel az ajtókat ösz-
vefoglalják,  vagy valamit pártázat gyanánt  bevonnak.
Ajtóheveder.  3)  Az ácsoknál vékonyabb gerenda, mely
a  vastag  gerendákat  öszveköti.  4) Vadászok  nyelvén
a  szarvas  testének  közép  része.

HEVEDERÉZ,  (hev-ed er-éz) áth. m. heaederéz-
tem,  —tél, —e'U.  1) Hevederrel  körül  köt. Hevede-

AKÁD.  BAOT  8ZÓTÍA.  II.  KOT.

remi  a  vemhes lovat.  Lehevederemi  a  nyerget.  2)  Asz*
talos  vagy  ács  munkát heveder  nevű pártázattal  vagy
szállal  öszveköt  Hevederesni  a*  ajtókat.

HEVEDERGYALU,  (heveder-gyalu)  ősz.  fn.
Famívesek,  nevezetesen  asztalosok  gyaluja,  melylyel
az  ajtókon,  ablakfákon  etb.  hevedert  alakítanak.

HEVEDERKÖ,  (heveder-kő)  ősz.  fn.  Kőmíve-
seknél  oly  kő,  mely  az  épiilet  egyes  részeit,  különö-
sen  a  bolthajtásokat  öszveköti.

HEVEDERLÖ,  (hov-ed-er-el-ő)  fn.  tt.  heveder-
lö-í.  Lovaszlegény, ki  a  lovat  felnyergeli,  vagyis  a
nyerget  hevederrel  rászorítja.

HEVEDERPATAK,  folyó  Erdélyben.

HEVEDERVAS,  (heveder-vas)  ősz.  fn.  Vaslap,
mely  valamely  eszköznek  külsejét, küllapját  bekeríti.
Kerék  hevedervasa.  Tengely,  nyújtó,  fólhéret  heve-
dervata.

HEVENY,  (1),  (heveny)  mn. tt.  heveny-t,  tb.
—ék.  Hévvel  teljes,  meleg.  Átv. ért. hirtelen,  frisen,
szaporán  működő.  Szokottabb  :  hevei.

HEVENY,  (2), (mint  föntebb)  fn.  tt.  heveny-t,
harm.  szr.  —e.  Melegség,  forrósig.  Átv. ért.  hirte-
lenség , gyorsaság.  Innen :  hevenyében tenni  valamit,
ám.  hirtelenül, késedelem  nélkül,  szaporán,  legott,
melegében.

HEVENYBAJ,  (heveny-baj)  ősz.  fn.  Melegség
v.  forróság  miatt  támadott baj, betegség.

HEVENYÉSZ, (1),  (hev-eny-ész)  önh.  m.  heve-
nyéet-tem,  —tél,  —élt. Valamit  hirtelen,  hosszas  elő-
készület  vagy  gondolkozás,  fejtörés  nélkül  kitalál,
tesz,  véghezvisz.  Különösen  oly  személyről  mondják,
ki  valamely  feladott  tárgyról  kötött  vagy  kötetlen
beszédben  érzelmeit  vagy  gondolatait  legott  eléadni
képes.

HEVENYÉSZ, (2), (mint föntebb) fn.  tt  heve-
ny ész-1,  tb.  —ik, harm. szr. —«.  Személy,  ki  vala-
mit  hevenyében  kigondol  vagy  tesz.  V.  ö.  HEVE-
NYÉSZ  önh. ige.

HEVENYÉSZET,  (hev-eny-ész-et)  fn.  tt  heve-
ny'észet-ét,  harm.  szr.  —e. Hevenyészve  vagy  heve-
nyész  által  keletkezett  gondolatok  vagy  müvek.
Ezen  versek  hevenyéetetnek jók  ,  de  szépmü  gyanánt
nem  tekinthetők. V.  ö.  HEVENYÉSZ.

HEVENYKÉDIK,  1. HEVESKÉDIK.
HEVER,  (hev-er) önh. m.  hever-t.  1)  Tulajd.

ért  vagy  a  nagy  hévség  miatt  nyugszik, mit  sem
tesz, mintegy  hevei;  vagy  a  h mint  lehelő  hang  álta-
lános jelentése  után  ám.  (csak)  leh-eg,  lih-eg, mint
pih-en  és pih-eg  szóknak  is  azonegy  gyökük  van.  Ha-
sonló  éhez  hévitál  szó  is.  A  finn  ryvtn,  ám.  heverek
a  jelemzetes  h-t  elvesztette.  2)  Szélesb  ért  dologta-
lanul  vesztegel,  nem működik,  csak  a  levegőt  szíjjá.
Esőben  hevertük  a  munkások. Ne heverj,  hanem dolgoz-
zál.  3) Átv. kényelmesen fekszik, fekve ide-oda  fordul,
mint  kinek  semmi  tenni  valója  nincs.  Fiiben  heverni.
Ágyon,  leterített  bundán heverni.  Leheverni  az  ágyat,
ám.  beverve  legyúrni.  Megheverni  a  derest,  tömlöctfe-
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tűkét.  Kiheverni  magát.  4)  Hever  a  U,  midőn  ég felé
fordított  lábakkal  a  földön  hentereg. 6)  Valami  elve-
tett , elhanyagolt  állapotban,  haszonvéttanfil  fekszik.
Könyvei  a  földön  hevernek.  Miért  hagyjátok  Mm
heverni  éten  edényeket  t  Sok pént  hever  a  ládájában.

HEVÉÉ,  fb.  tt  hevér-t,  tb.  —ék, bum.  úr.
—t  v.  —jé.  Bányászlegény,  bányákban  dolgozó
munkás.  Idegen  eredetűnek  látszik,  talán  a  német
Héber  vagy  Haver  szókból  módosalt.

HEVER,  (a német Héber),  1. LOPÓTÖK.
KEVEREDÉS,  (hev-er-éd-és)  fn.  tt  keveredi*  t,

tb.  —ét,  harm. ser.  —«.  He Térés  végett!  lefekvés,
letelepedés.

HEVERÉDIK,  (hev-er-éd-ik)  k.  m. heveréd-tem,
—tél,  —itt.  Heverésre  letelepedik,  lefekszik.  Ágyba,

fűbe,  pamlagra  keveredni.  Bekeveredni  a  tténaiartóba.
Bundára  keveredni.  Leheveredik.

HEVERÉS,  (hev-er-és)  fa.  tt.  heverét-t,  tb.
—ék,  harm. szr.  —«.  Általán  állapot, midőn  valaki
vagy  valami hever.  Különösen  :  midőn  valaki  pihe-
nés  végett  vagy  kényelemből, tanyaságból  fekdegel.
Átv.  ért. tunyálkodás,  restelkedő*.  V.  ö.  HEVER.

HEVERÉSZ,  (hev-er-ész) őnh. m.  heverétt-íem,
—tél,  —itt.  1) Folytonosan  vagy  egész  kényelem-
mel hever,  fekszik.  Fák  alatt  heverétmi. Béggel  óra-
ttámra  át  ágyban  heverétmi.  2)  Dologtalanol  töltö-
geti  az  időt, vesztegel.

HEVERÉSZIK,  (hev-er-ész-ik)  k.  1. HEVERÉ-
DIK. A  többi  időt is  ettől  kölcsönzi.

HEVERŐ,  (hev-er-ő)  mn.  tt.  heverS-t.  1)  Ké-
nyelmesen  , dologtalanal  vagy  pihenés  végett  fekvő.
Pamlagon  heverd  uráét.  Árnyékban  heverő  malactok.
Mttnka  után  heverd  napttámotok.  Heverő  ökör  után
nem  veinek  holdat.  (Km.).  2)  HaszonvéÜentU  álló,  el-
hanyagolt , mivel  nem gondolnak.  HeverS  pént,  tter-
ttámok,  ettkötök.  Heverő  ttántófltldek,  melyeket  nem
mivelnek.  Láb  alatt  heverő  edények.  HeverS  ruhák,
ám.  viseletlenek.  3)  L.  HEVERÜ.

HEVERTET,  (hev-er-tet)  áth.  m.  keverteí-tem,
—tél,  —itt.  Valamit heverni, azaz  fekOnni,  nyugon-
ni, pihenni  hagy , nem használ.  Hevertetni  a  kifogott
marhát.  Italénál  hevertetni  a  etordát.  Ládában hever-
tetni  a péntt.  Hevertetni  a  földet,

HEVERÜ, (hev-er-tt) fn. tt. heveru-t. Székely szó,
ám. menyasszony, kit  a  munkában  a  többieknél  job-
ban  kímélnek,  máskép  : hátai.  Ezért  mondja  a  régi
példabeszéd,  .ötét  ne  tartanám úgy  mint egy  leányt
jegybe.*  Szalay  Ágoston  levélgyfljteménye  1556-
ből. Némelyek  szerint:  szabad  életfi  nőszemély.

HEVES,  (1),  (hev-es) mn.  tt  hevet-t  v.  —ét,
tb.  —ék.  Miben  sok  a hé, melegség;  tüzes.  Hevet
idő,  naptugár.  Hevet  égöv.  Hevet-ttttet.  Átv.  ért  in-
gerlékeny  vérfi,  indulatos,  hamar  fölgerjedő,  hirtelen
természetfi.  Hevet  ember.  Hevet  ttónoklat.  Hevet  ku-
tya  vak  kölykeit  hányja.  (Km.).  Ne  légy  oly  hevet,
mértékeld  indulatodat.  Hevet  megtámadái.

HEVES,  (2),  (mint föntebb)  fa.  tt  hevet-t,  tb.
—ék. FelsősPuna vidékén  Így  nevezik  a folyók  azon
pontjait,  melyeken  a víz  melegebb  vagy  örvényesebb
folyású  lévén,  be  nem fagy, vagy legalább  vékonyabb
hártyát  kap, mint  másutt  Vigyátt  a  heveire,  mert  U-

HEVE8,  (S), mezőváros a hasonló  nevű megyé-
ben ; helyr.  Hevet-én,  —re, —rbl.

HEVESEN,  (hey-es-en)  ih.  1)  Melegen,  forrón,
égetőleg.  Heveten  tilt  a nap. 2)  Átv. ért  indulatosan,
hirtelenfil,  igen  fölgerjedve.  Heveten  bettélni.  Heveten
megtámadni  át  ellentéget.

HEVES-IVÁNY,  puszta  a Jászságban;  helyr.
Ivdny-ba,  —bán,  —bál.

HEVESKÉDÉS,  (hev-es-kéd-és)  fn.  tt.  htvet-
kédét-t,  tb.  —ék, harm. szr.  —e.  Felingerelt  vérből
eredő, hirtelen  indalattal járó  cselekvés,  melynek el-
lentéte  : midőn  valaki  megfontolva,  és  ménékelve
tesz  valamit  Ctak  lattan,  itt  ninot  helye  a  hevetke-
détnek.  Hevetkedét  által  elrontani  át  ügyet.

HEVESKÉDIK,  (hev-es-kéd-ik) k. m.  hevetked-
tem, —tél,  —itt.  Felingerült  indulattal, magát  nem
mérsékelve,  hirtelenkedve cselekszik.  Kérlek,  ne  ht'
vttkedjél.

HEVESKÉDÖ,  (hev-es-kéd-ő)  mn. tt  hevetki-
dS-t.  Hirtolenkedő,  fölgerjedt  indulatból  szóló  vagy
cselekvő,  a dolgot mérsékelve,  és hidegen  meg nem
fontoló.  HevetkedS  fiatal  ttónok.  HevetkedS  újonc**.

HEVESSÉG,  (hev-es-ség)  fa.  tt.  hevettég-ét,
harm. szr.  —e.  1) Nagy  melegség,  forróság.  2)  Átv.
ért  indnlatosság,  hirtelenkedés,  ménéketlen,  meg-
fontolatlan,  vakon neki  rohanó cselekvés.  Ö it  alább
hagyott  már  fiatalkori  hevettégébSL

HEVESVÁRMEGYE,  ősz.  fn.  A  Tiszán  inneni
v. Tiszajobbparti  kerület  egyik  vármegyéje, melynek
székvarosa  Eger.  Szójátékból  mondani  szoktak:
Hevet  vármegyéből  való, azaz  tüzes, hirtelen indulata.

HEVESVÁRMEGYEI,  ősz. mn.  Heves  várme-
gyéből  való, ahhoz  tartozó,  arra  vonatkozó.

HEVETEG, (hev-et-eg) mn. tt  heveteg-et  v. —ét.
Bővülésnek  induló, könnyen  bébe,  tfizbe jövő.  Heve-
teg  indulata,  terméttetü  ember.  Mint  főnév  is  hasz-
nálható,  sekkor  jelent  hőséget,  melegséget  V. ö.
—ATAQ,  —ETEG, képző.

HEVETEGÉS,  (hev-et-eg-és) mn. tt  hevetegét-t
v. —ét, tb. —ék.  Hamar  felbevülő,  bőséges,  meleg-
séges. Ritka használatú.

HEVEZ, (hev-ez) őnh. m. hevex-tem, —tét,  —éti.
Dunán  túl  a  barmokról, különösen  a juhokról  mond-
ják ,  midőn a nagy  héség  miatt  fajtatnak.  Johiuok
mondása  : Hevet  a  birka,  etS  lett.

HÉVHÓNAP, (hév-hó-nap), L  ÉBHŐ.
HEVI,  (hév-i) mn. tt  hevi-t,  tb.  —ék.  Pesti Gá-

bornál  ám. heves,  forró.  „És  az  hevi  föld  lábamat
megégetné."

HEVÍT, HEVÍT,  (hev-ít) áth. m. hevített,  htn.
—ni  v. —eni. Hévvé tesz,  melegít, forral.  Vitet,  bort
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hevíteni.  Fölhevíteni  holmi  nettet  italokkal,  fütteret
ételekkel  a  vért.  Atv.  őrt  élénk  mozgásba  hoz, vért
ingerel,  indulatra  lobbant, gyúlaszt,  gyapont.  Kebe-
lét  tterelem  lángja  hevíti.

„De  ha  szőlőgerezd  levét
Iszom ,  engem dalra  hevít. *

Horvát £.

HEVÍTÉS, HEVÍTÉS, (hev-ít-éa) fn. tt. hevi-
tét-t, tb. —ék, barna. szr. —e. 1) Melegítés, forra-
lás. 2) Indulatra gerjesztés, a vérnek rendkívüli moz-
galomra hozása akar anyagi, akar szellemi ingerlés
által, gyúlasztás.

HEVÍTÉZIK, (hev-ít-éz-ik) k. m. hevítéz-tem,
—tél, —élt. Melegedik, tüzbe hozza magát, héségre
gyúladoz. Ellentéte : hűtőnk,  azaz  a  meleget  űzi ma-
gától, vérét  hüvÖBÍti.

HEVÍTŐ, HEVÍTŐ,  (hev-ít-ő)  mn.  tt  hevÜH-t.
Általán,  ami hevít,  gyújt,  melegít,  forral;  átv.  ért.
véringerlő,  indulatra  gerjesztő.  HevítS  italok.  Hevítő
fütterek.  Szerelemre  hevUS  képzelet.  Dalra  hevítő  bor.

HÉVÍZ,  (1),  (hé-víz),  1. HÉVVÍZ.
HÉVÍZ,  (2),  falu  Pest  megyében, és  Erdélyben

Felső-Fejér  megyében; helyr.  Hévít-én,  —re,  —röl.

HÉVIZÁL,  önh.  m.  hé vitái-1.  Dunán  túli tájszó,
s  ám.  beverve,  dologtalanul  hiába  tölti az  időt  Ere-
detileg  talán  tréfás  nyelven  és  diákosan  ám.  heveri-
zál,  (mint  patrizál,  kurizál,  bovizál,  bubalizál,  mind
diákos  szójárások),  vagy  hihetőbben  ám.  héú—  v.
hiúitál,  mintegy  héába  tölti  az  időt;  máskép  szintén
a  régieknél:  hévolkodik. Csak közbeszédben vagy  alsó
írásmódban  van  helye.

„Hitvány  legény  vagy  te, pajtás  ,
Hogy  szeretőre  nem találsz,
Nám  én csak  úgy  hévizálok,
Mégis  ölöget  (eleget)  találok."

Népdal  (Erdélyi  J.  gyújt).

HÉVÍZFÖ,  (hé-víz-fő)  ősz.  fn.  Forrás, melyből
hévíz  ered.

HÉVÍZPATAK,  folyó  Szála  megyében.
HÉVMERÖ  v.  HÉVMÉRÜ,  (hév-mérő) ősz.  fn.

Eszköz,  mely  a  legmérséklet  fokát,  azaz  a  meleg
vagy  hideg  jelen  állapotát  mutatja.  Áll  üvegcsőből,
melyet  bizonyos  mennyiségű  folyadékkal,  (szeszszel
higanynyal) megteltének és fölül  szorosan bedugaszol-
nak.  A  hátlapot képező  keskeny  lemez  fokokra  van
felosztva,  melyek  a  folyadék  föl-  vagy  alászállását,
egyszersmind  a  hideg  vagy  meleg  fokait  matatják.
Fagyponton  fölül  vagy  alul  áll  a  hévmérS.  A  hévmérö

felmegy  vagy  lettáll.  Réaumur-,  Ctlriut-  v.  ttázat,
Fahrenheitféle  hévmérS.  (Thermometrum).  R.  fő  fel-
osztása  80,  C-é 100  fok.

HÉVMÉRSÉK,  (hév-mérsék)  ősz.  fn.  A  hév
vagy  meleg  bizonyos  foka,  leginkább  a  levegőben.
(Temperatura).

HÉVMUTATÓ,  (hév-mutató)  ősz.  fn.  Azon  fo-
kozati jelek,  melyek  a  hévmérőn  a  légmérsékletet
kimutatják.  (Thermoscopium).

HÉVOLKODIK,  régies,  1. HIVALKODIK.

HÉVON,  (hé-v-on)  1. HEON  v.  HEON.
HÉVÖV,  (hév-öv)  ősz.  fn.  A  föld  kerekségének

azon  területe,  mely  a  két  fordítókor  (tropicns) között
fekszik.  V.  ö.  ÉGÖV.

HÉVSÁG, régies  és  tájdivatos;  szokottabban 1.
HÍVSÁG,  HIÚSÁG.

HÉVSÉG,  (hév-ség)  fn.  tt.  héotég-ét,  harm.  szr.
—e.  1) Állapot,  melyet  a  hévnek,  melegnek  bősége
okoz.  A  nagy  hévtégben  izzadni.  2)  Tulajdonság,
mely  szerént  valamit  hévnek,  melegnek mondunk.
Nap  hévtége.  Befutott  tzoba  hévtége.  Vér  hiosége.

HÉVSÉGÉS , (hév-ség-és)  mn.  tt  héviégét-t  v.
—ét,  tb.  —ék.  Igen  hév,  nagyon  meleg.  Hévtéget
nyári  napok.  Hévtéget  égSv.

HÉVSZAMOS,  erdélyi  falu  Kolos  megyében;
helyr.  Hévttamot-on,  —rá ,  —ról.  Folyó  neve is.

HÉVÜL,  HÉVÜL,  (hev-fil)  önh.  m.  hevül-t.
Hévvé  lesz,  azaz  a  hévség  tüzecskéi  mindinkább sza-
porodnak  vagy  kifejtenek  benne.  Stetzet  italoktól,
fütteret  ételektől  hévül  a  vér.  Hévül  a vís,  ha  tűzhöz
tutik.  Átv.  ért.  felingerül,  sebesebb  mozgásba, mű-
ködésbe jő  , indulatra  gerjed.  Dalra,  szerelemre  he-
vülni.  Neki  hevülni  a  játéknak,  ctatának.  Valamely
sértS  szóra fWhevülni.  Káldinál  :  elhevtUni,  ám.  hév-
ség  miatt oda  lenni, elfonnyadni. És  mikor  a  nap  föl-
kelé,  elheville, (t. i.  a  köves  főidre  esett  mag),  és mint-
hogy  nem vala  gyökere, kittárada.  (Márk  4.  6.).

HEVÜLÉS, HEVÜLÉS,  (hev-ül-és)  fn.  tt  he-
vülét-t,  tb.  —ék, harm. szr.  —e. Állapot,  midőn va-
lami  hévül.  Vér  hevülete.  V.  ö.  HÉVÜL.

HEVÜLET,  HEVÜLET,  (hev-ül-et)  fn.  tt.  he-
vület-ét,  harm.  szr.  —0.  Hevülés  elvont  értelemben;
hevfilt  állapot  Buzgalom.

HEVÜLTSÉG,  (hev-ül-t-ség)  fn. tt.  hevülttég-ét,
harm.  szr.  —e. Hevttlt  állapot,  midőn  a  hevülés már
bevégeztetett.  A  nagy  heoülttég  miatt  alig  bírok  pi-
hegni.

HÉVVÍZ,  (hév-víz) ősz.  fn. Általán  minden  víz,
mely  belső  természeténél  fogva,  s  eredetileg  kisebb-
nagyobb  mértékben  meleg,  s  jobbára  gyógyerővel
bírni  szokott.  Budai  héwitek.  FVlhévvít  (Csáazárfür-
dő).  Alhévvíz  (Budasffirdő).  PSttyéni,  trencríni,  bártfai
héwitek.

—HEZ,  igeképző,  ebben  :  helyhet,  mely nem
különbözik  ettől  :  helye*.

—HEZ,  —HOZ,  mély  hangon  —HOZ.  Hely-
rag ; mely e kérdésre  : hova,  valaminek oda kStelité-
tét,  mellé járatását  vagy  hozását,  vitelét  stb.  jelenti:
kerthét,  helyhét,  reményhét,  emberhét;  örhöt  ,  gyürü-
hSt;  háthoz, példához,  korhot,  gyomorhoz  stb.  Ujabb
időben  némelyek  az  ö, (í  után  is  het-t  kezdenek  írni:
örömhet,  tűzhet,  nőhet;  de  ügyetlenül, mert  e  rag zárt
e-jii  lévén, bárom  ágú  ragozása  van.  (Lásd  :  Élőbe-
széd  51,  52.  lapokat),  s  még ezen  íróknál  sem talál-
juk  : korhat, gyomorhat. T. i. eredetileg  hoz, innen sze-
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mélyraggal  is : hozta  (boi-j-4), a székelyeknél htod is,
de  itt  is  mindig  alhangn  ragozással.  Különben  lásd
—HOZ.

HÉZ, talán elvont  gyöke  hétag  szónak  és  szár-
mazékainak.  Jelentése  üresség,  hiánosság.  V.  ő.  H
betűt, és HÍ, HIÚ szókat. L. HÉZAG.

HÉZAG,  fa.  tt  hétag-ot.  Molnár  A.  szerént
melléknév, s  ám.  cavus,  concavus,  inanis,  pl.  hétag
hely  (caverna).  így  használta  Káldi  is,  midőn  határ-
sót  csinált  belőle  : hétagon.  Ne merőn,  hanem  Ureten
ét  hétagon  etináld  ott  belül.  (Non solidum,  séd  inane
ét  cavum  intrinsecns  facies  Ulnd.  Exod.  27.  8).  Je-
lenleg  csak  főnévül  használják,  s  ám. üresség,  nyi-
lai, rés, repedés,  törés, további  : hiány, valaminek
nem  léte.  Hétagot  törni  a falon.  Hétagot  hagyni  a
falttlSn  a gerendák végeinek.  Valamely  hétagot  betöl-
teni , becsinálni, kipótolni.  A  régi  történetek  hétagai.
KOnyvedben  nagy  hétag  van.  A  halál  több hétagot  ej-
tett  tettületttnkOn.  Éten  értelmezésnél  fogva  valószí-
nű , hogy  hétag,  eredetileg  hi-itak, hiú-ttok  volt,  s
rokon  a futtok  szóval, mely  főnév  is,  melléknév is.
Hézag  tehát  nem egyéb, mint  valaminek hiú, azaz
üres szaka, része, valamint félszak,  ám.  ferde, rézs-
utos  vagy  féloldal, félrész.  Ezen  elemzés  mellett szól
a  t&jdivatos,  s  Biró  Márton  által  is  használt  hüak,
hitakot. V.  ö. HÍ,  HIÚ.

HÉZAGGYÖKÉR,  (hézag-gyökér)  ősz.  fn.  Ál-
talán,  több  növények neve, melyek  gyökerei  üresek.
Különösen  növényfaj, melynek  igen  erős és  kellemet-
len  saagú,  keserű  ízű  és  hánytató  erejű  gyökere  van.
(Aristolochia  clematitis).

HÉZAGKŐ,  (hézag-kő)  ősz.  fn.  Apróbb kövek,
kőtöredékek  a  falak  hézagainak  betöltésére.

HÉZAGOS,  (hézag-os)  mn. ti.hétagot-t\.  —át,
tb.  —ok.  Minek  egy  vagy  több  hézaga  van.  Héta-
got  fal.  Hétagot  hadi  rend.  Hétagot  Könyv.  V.  ö.
HÉZAG.

HEZAGOSÍT,  (hézag-os-ít)  áth.  m.  hétagotü-
oít,  htn. —m  v.  —ám'.  Hézagossá  tesz,  valamin  egy
vagy  több  hézagot  csinál.

HÉZAGPÓTLÓ,  (hézag-pótló)  ősz.  mn.  Ami
némileg  valamely  hézagot  elfőd,  betakar,  de  való-
sággal  be  nem tölt  Hírlapíróknál,  midőn  nem  telik
ki a  lap,  s  kevésbbé  érdekes  czikkel  töltik be.

HÉZAGTÖLTÖ,  (hézag-töltő) ősz.  mn.  1) Ami
valamely  hézagot  betöm.  Hétagtöltö  kövek  a  falban.
HétagtoltS  nád,  rStte  a  töltetben.  HétagíSltS  ujonctok
át  éterednél. 2)  Annyi is  mint  hétagpótló.

HÉZAGZIK,  (bézag-oz-ik)  k. m. hézagt-olt,  htn.
—ám.  Hézagot  képez;  úgy  megreped,  elválik,  szét-
nyílik , hogy  hézag  támad  benne.  Hézagtík  a  nyert
dettkdkból  etindlt  ttobapadlo.

HEZERES,  falu  Krassó  megyében; helyr.  He-
teret-én,  —re, —rSl.

HEZZÁ  ,  (éles  é-vel),  többi  személyragokkal:
HÉZZÁM,  HÉZZÁD  stb.  a  székelyeknél  divatos
Itottá  helyett.  L. HOZZÁ.

HEZS,  hangutánzó, hettetel  és  hetteti  szókban;
rokon  nyílt* gyökkel  (nyüttög  igében).

HEZSET, (hezs-et)  törzsöké  hettetel  igének, és
hetteti  melléknévnek.

HEZSETEL,  (hezs-et-el)  őnh.  m. htttetel-t. Szé-
kely  szó.  Kriza  J.  szerént  egy  helyb'en  levő  testnek
vagy  állatnak,  nyughatatlan, játszi, zajos  mozgásáról
mondják.  A  kit  gyermek  keiével, lábával, nyelvével
h"z*etel  a  bOletSben,  a  lúd  a  ketreetben.  Menj  tova
gyermek,  ne  hettetelj  kortttottem.  Nálunk  hasonló  je-
lentése  van  nyüttVg,  nyüttgol&dik  szóknak.

HEZSETI,  (hezs-et-i)  mn. tt  hetteti-t,  tb. —ele.
Kriza  J.  szerént  a  székelyeknél  ám.  szeleskedő.

Hl,  (1),  gyökelem  magas  hangú  í-vel, hitt, hit
és  hív  szódban.  Sőt hitt  ige  ragozásában  több helyütt
törzs  is. Azonos ih vagy  ah gyökkel,  s  általános  je-
lentése  : óhaj,  óhajtás  (arabul:  heva).  Sínai  nyelven
is  hi  ám.  suspirare.  L.  H betű.

Hl,  (2),  indulatszó,  mely  által a  befogott  vagy
hátas  lovat  menésre,  síelésre  nógatják.  Bókon  az
ökörnógató  haj  szóval (mint kiált, kajált;  kiabál,  ka-
jabál).  Máskép gyi.  V.  ö. CZO.

Hl,  (3),  v.  HÍ, (1),  mély hangú  t- vagyis  í-vel.
Tiszta  gyök, s  igen  számos  részént  tulajdon,  résxént
átv.  értelmű  származékok  anyja.  Bókon  a  magyar
héj,  haj  szókkal;  megvan a  sínai  hiúé  (vacuum, fora-
men),  kián  (deficere),  latin  hio, hitco, hiatut,  hellén
jf«á,  ynog,  xoftotf,  német hohl  stb. szókban,  s jelent
általán  bizonyos  határok  közé  szorult üreget,  puszta
tért, nyilast,  fogyatkozást,  valaminek nem létét  Kü-
lönösen  1)  Elavult mn.,  melyből m szinte  elavult  ha-
tárzó  hiuon, hévon,  heon  származott,  mely  tnlajd.  ám.
üresen,  pusztán;  átv.  ért  csupán, csak.  V. ő. HEON.
Innét  származnak  a  régies  hívét,  hijlt  (hi-ft),  azaz
üressé,  hasztalanná  tesz;  hiúi,  híjul,  üressé, haszta-
lanná  válik ; hitt  v.  hejt  v. heit,  vagy  hit  ám. esztelen,
ki  esc  hiával  van.  2)  Fn., mely  jobbára  csak  sze-
mélyragozva  divatozik,  pL  valaminek  Ma  (v.  Mja),
boldogságomnak  nincten hía,  egy  híán  vagyunk  ;  egy
Mán hun;  hiába v.  hídban  botéin;  nemhiába,  hogy;
eben hiába. Ebből  származnak  hiány, híg,  hiú,  hívtág,
hiúság,  hivalkodik, hűik  stb.  Régente  Mába  v.  héjába,
héja,  héján  stb.  „egy  héja  vagyon  hogy  nem száz az
gyalog."  (Szalay  A.  400  leveléből  1560  évbeli).
Dunán  túli  tájszólás  szerént jelenti  különösen  a  pad-
lás  üregét  Hiba takarítani  a nénát,  kukorictát.  Hiba
hágó  töke, azaz  padlásra  vezető  lajtorja.  Néhutt  ;  híj,
AMI,  hijú  v.  hivu.

HÍ,  (2),  L Hl,  (3).
HÍ,  (8), v.  HÍV, mély hanga  V-vel,  áth. Úgy  lát-

szik,  öszve  van  vonva a szólító  hét  is  köselitást je-
lentő  » (ide, itt, Így) szócskákból.  Héberül  njn  (khiv-
váh = indicavit, voeavit  Nagy  János).  Sínai  nyel-
ven  huán  szintén  ám.  vocare,  appellare.  Ragozati
szabályai  következők  :  1)  Az  önhangsóval  kezdődő
ragok  előtt  v  segédbetat  vészen  föl,  s  í betűjét  tet-
szés  szerént  megrövidíti,  pl.  hívok  (v.  hívok),  hívunk
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(v.  hívunk),  hívek,  hívál,  hívandok.  2)  Mássalhangzón
kezdődő  ragok  előtt  rendesen  segédbetü  nélkül  áll,
de  föl  is  veheti  a  v betűt,  pl.  hűt  v.  hívit,  hit ok  v.
hívtok,  hínak  v.  hívnak,  híja  v.  hívja,  híndm  v.  hív-
nám.  Teljes  múltban  :  hltam  v. hittan v.  hívtam,  hí-
tál  v. hutái  v.  hívtál,  hit  v.  hitt  v.  hívott.  Az  f t min-
denütt  röviden  is  ejthetjük.  Értelme  :  1) Valakit  szó-
val  vagy  bizonyos jellel  magához  idéz,  közeledésre
int  Itt  vagyok,  miért  hitál  f  Hívd  ide  a  szolgát.  Be-
híni  a  cselédeket.  Egybehíni  az  el»téledt  katonákat.
Elhini  valakit  magával.  Eléhíni  a  vallatandó  rabot.
Félrehini  valakit.  Haza  híni  az  utczdn  futkosó  gyer-
meket.  Háírahíni  át  elOnyomult  csapatot.  Kihíni  a* el-
lenfélt  bajvivátra.  Meghíni  jó  barátinkat  lakomára.
Öszvehíni  a  tanácsosokat.  Visszahíni  a  követeket. Ré-
giesen  :  meghíni  besz  'djét,  ám.  visszavonni állítását;
reáhini  valakire  ám.  idézni  valakit.  2)  Bizonyos né-
ven  nevez.  Hogy  hínak  öcsém ?  (mi a  neved ?).  Hát
téged  kinek hínak  f  Minek  is  hívják  no  !  Hívj  te engem
akárminek,  nem  bánom.  Valakit  becstelennek,  gaznak
híni.  Nebántsdnak  híják  a  másét.  (Km.).  Általános ér-
telemben  rokona a  latin  cieo,  ci-t-o,  német  hei-sz-en.
Sínai  nyelven  khi, ám.  lehelet  (németül Hauch), man-
dsur  nyelven  kai  kiáltás  (v.  kajáltás),  a  szanszkrit
khja  ám.  szól.

HÍ,  (4),  elvont  törzse  híves  v.  híves,  hívtí  v.  hi-
vit,  hideg  stb.  szóknak;  máskép  hű,  melytől  Mis v.
hűvös, hűl,  hűt  stb.  származnak.  V.  ö. HÉ  fn.

HÍA,  I. HÍ,  (3)  alatt.
HIÁBA  v.  HIÁBÁN, (hi-a-ba) ih.  Hasztalanul,

sikeretlenül,  czélt  nem érve,  a  föltett szándékot nem
teljesítve  ,  azaz  valaminek  hiával,  üresen.  Hiába  fá-
radni,  beszélni.  Hiába járék,  mit  sem kaptam.  Hiába
fürdik  a  csóka,  nem  lesz  hattyú  belőle.  (Km.).  Eben
hiába  (Km.). Nem hiába  csörgőit  a  haraszt,  (azaz nem
ok  nélkül).  Itt  hiába  minden  szó,  mert  így  kell  lenni.
Hiába  tölteni  az  időt,  azaz  dologtalanul.

HIÁBAVALÓ,  (hiába-való)  ősz. mn.  1) Haszon-
talan,  siker  nélküli, foganatlan,  czélszerütlen.  Hiába-
való  munka, fáradság,  költekezés.  2)  Megvető ért. alá-
való,  hitvány,  fölösleges.  Minek fz  a hiábavaló  beszéd f
Eredj  innen,  te  hiábavaló.  Holmi  hiábavaló  rongyokra
kiadni  a pénzt.  Nyár  és  harmat,  fél  és hó, mind  csak
hiábavaló.  (Kölcsey.  Vanitas  vanitatum).

HIÁBAVALÓSÁG,  (hiába-valóság)  ősz.  fn.
Hasztalanság,  alávalóság,  hitványság,  mi  nem érde-
mel  tekintetet;  kicsiség,  apróság.  Ez  mind hiábavaló-
ság.  Hogy  tudsz  ily  hiábavalóságon  kapni,  búsulni,
örülni  f  Hiábavalóságokra  kidobni  a pénzt.

HIACZINT,  fn.  tt.  hiaczint-ot,  harm.  szr.  — ja.
Egy  a  görög  'váxiv'Jos  (hyacinthus)  szóval.  Növény
a  hajmagyöküek  nemzetségéből,  mely  szép,  külön-
féle  színű  és jó  illatú  virágai  miatt  kedves  , s  elo'ta-
vaszszal  nyílik.  Máskép  : jáctint.

HÍAN,  (hí-ftn)  régiesen  ám.  üresen,  hiába.  „El-
eresztek  ötét  hían,"  (diraiscrunt  eum inanem).  „Mit
állótok  itt  hían raend e  napot estig?"  (Quidhicstatis
tota  die otiosi). Tatr. c.  V. ö. HEON, HIÚ  és  HIÚAN.

HÍAN,  1. Hl, (3)  alatt.
HIÁNY,  HÍÁNY,  (hi-a-any)  fn.  tt.  hiány-t,  tb.

—ok,  harm.  szr.  —öv. —ja.  1) Valaminek  nem lé-
te , üresség,  szükség.  Pént  hiányában  lenni.  Fában,
gabonában  hiányt  szenvedni.  2)  Fogyás,  fogyatkozás.
Hiányt  okozott  mindenféle  eleségben a  hadi  táborozás.
3)  Valamely  tulajdonságnak,  szükséges  kelléknek
nem  léte,  különösen  erkölcsi  fogyatkozás.  Valamely
műnek  hiányait  kimutatni,  megróni.  Ezen  dologban
semmi  hiányt  nem  találok.  4)  A  szám-  és  betűvetés-
tanban  némelyek  a  latin  minus  műszó  magyarítására
használják,  pl. 10 — 4=6, (mondd:  tíz, hiány  v. hía
négy, annyi mint hat); a plus pedig meg l  -J- l  —  2,
(egy,  meg egy  kettő).

HIÁNYJEL,  (hiány-jel)  ősz.  fn.  Általán  írásjel,
(')  valamely betűnek  vagy  szótagnak  kihagyását mu-
tató,  pl.  hogy',  a!  t',  ezek  helyett  : hogyan,  az, ez. Az
Akadémia  újabb  helyesírási  elvei  szerént  a  hiányjel
mindenütt  elmarad,  s  az  általános  szokás  a  hiányjel
kihagyását  szintén  elfogadta.

HIÁNYOS,  (hi-a-any-os)  mn.  (t.  hiányos-t  v.
—át,  tb.  —ak.  Minek  valami  hiánya  van,  mi nem
teljes,  nem tökéletes;  csonka,  fogyatkozott.  Hiányos
arany,  mely  nem üti  meg  az  illő  mértéket.  Hiányos
mérték.  Hiányos  könyv, melynek  valamely  része  nincs
meg.  Hiányos  mű.  Hiányos  hadsereg.

HIÁNYOSAN,  (hi-a-any-os-an)  ih.  Hiányos  ál-
lapotban ,  nem egészen,  nem teljesen,  csonkán.  Hiá-
nyosan  mérni  a  gabonát.  Hiányosan  rakni  az  ölfdt.
V.  ö.  HIÁNYOS.

HIÁNYOSÍT,  (hi-a-any-os-ít)  áth.  m.  hiányorít-
ott,  htn.  —ni  v.  —ani.  Hiányossá  tesz.  Aranyat
reszelSoel  hiányosítani.  A  teli  zsákot  egy-két  maroknyi-
val  meghiányosítani.

HIÁNYOSODIK,  (hi-a-any-os-od-ik)  k.  m.  hiá-
nyosod-tam,  — tál,  —ott.  Hiányos  állapotba  megy
által,  kiegészítő  részei  fogyatkoznak.  Zsizsik  vagy
más  kártevő  állatok  állal  hiányosodik  a  gabona.

HIÁNYOSSÁG,  (hi-a-any-os-ság)  fn.  tt.  hiá-
nyosság-ot,  harm.  szr.  —a.  Valaminek  hiányos  álla-
pota  vagy  tulajdonsága.  A  megreszelt  aranyért  hiá-
nyossága  miatt  kevesebbet adni.  A  mérték  hiányossá-
gát  észrevenni.  V.  ö.  HIÁNYOS.

HIÁNYZIK,  (hi-a-any-oz-ik)  k.  m.  hiányzott,
htn.  —ani  v.  hiányozni.  Nincsen meg,  szükség van
benne;  bizonyos  helynek  betöltésére  még  kívánta-
tik ;  távol  vagyon,  nincs  jelen.  Mindenét  visszakapta,
csak  egg  darab  ruhája  hiányzik.  Nála  a pénz  mindig
hiányzik.  Még  két  ülnök  hiányzik.  legjobb  barátink
hiányzanak  társaiágunkból.  Mi  hiányzik  még  f  V.  ö.
HIBÁZ,  HIBÁZIK.

HIB,  elvont  gyök,  melyből  hiba, hibbad, hibban,
hibog,  hibák, hibóka, hibarcz, s  ezek  származékai  ered-
nek.  Jelenti  a  testnek  azon  mozgását,  midőn  félre
billen  vagy  alászáll,  midőn rendes  vagy  egyenes  irá-
nyából  alá  vagy  ferdére  hajlik.  Rokon  a  hiányt,  fo-
gyatkozást jelentő  hi  gyökkel,  mennyiben  a  hibogás,
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hibbsnis  nem egyéb, mint  a  testnek  rendé*  alakjától
elhajlása,  irányvesztése,  ét  így  hiányos állapota. V. ő.
HIBA.

HIBA,  (hib-a)  fh.  tt  hibát. Gyöke hib, egyezik
a  iínai  hot, (error)  novai;  megvan  a  héber  ib 3*y,
aram  ej%b, arab ot'6, ugyanazon érteima szókban (Nagy
J.)  s eredetileg ám. a test súlyegyenének  megbillenése,
féírebiczczenés,  irány vesztés;  átvitt  és  szokott  ért.
erkölcsi  tévedés,  g&ncs,  fogyatkozás,  a  rendes  szabá-
lyok  elleni  cselekvés,  kifogás,  rósz  tulajdonság,  testi
baj,  tökéletlenség.  Hibát  ejteni,  elkövetni,  találni.  Hi-
bába emi.  Hibául  tulajdonítani  valamit.  Ninoten  em-
ber  .hiba  nélkül  v.  embert  M6o  nélkül  nem  találni.
(Km.).  Ennek  etak  a* a  hibája,  hogy.  Sok  hibát  talál-
tam  «  műben.  A  ló  hibáit  nem lehet  könnyen  megit-
merni.  Kiéri  hiba  nem nagy  baj  v.  kiéri  hiba  kiépüli,
(székely  km.  Kriza  J.).  Köz nyelven néha ám.  baj.
ffincten  $emmi  hiba f  Ajtután  valami  hiba  ne  legyen
ám!  Hála  ittennek,  etak  hogy  hiba ninet.

HÍBAHÁGÓ,  (hiba-hágó)  öss.  fn.  Danán  túl
némely  vidékeken, nevezetesen  Vas  megyében,  ám.
padlásra  (hiúba) vezető  lépcső  vagy  lajtorja.

HIBÁL,  (hib-a-al)  önh.  m. hibái-1. Kosiul  fit  ki,
nem sikerül,  czóljától  elesik.  Kitől  Itten  eláll, min-
den  reményiége  hibái.  (Km.).

HIBÁLL, (hib-a-all, vagyis  hibának vall)  áth.
m.  hibáU-íam  v.  —otlam,  —tál  v.  —ottál,  —t  v.
—ott; htn.  —ni v.  —ám.  Hibának  tart  és hibástat.
Ritka  használata. L. HIBÁZTAT.

HIBANCZ,  (hib-an-cz)  fn. tt  hibanot-ot.  Szeg
vagy  czövek, mely két  testet, pl.  valamely  eszköz-
nek , szerszámnak részeit  úgy  köti öszve, hogy  azok
ide-oda  mozoghassanak, hibogjanak.  Siótoknak,  bo-
rotvának,  ollónak  hibaneta.  (Nietnagel).

HIBANÉLKÜLI,  (hiba-nélküli) öss. mn. L. HI-
BÁTLAN.

HTBARCZ,  (hib-ar-cz)  fn. tt  hibarct-ot,  harm.
szr.  —a.  Söppedékes  föld,  kityol, sár,  ingovány,
posvány, ficzkó, melyben ide-oda hibogva jár  az em-
ber  vagy  barom. V. ö. HABABCZ.

HIBARCZOS,  (hib-ar-cz-os) mn. tt  hibaraot-l
v.  —át, tb.  —ok. Söppedékes, kátyolos,  lőtyés, in-
goványos.  Hibarctot  lápok.

HIBÁS, (hib-a-as)  mn. tt  hibát-t  v.  —át, tb.
—«b. Általán,  kinek  vagy  minek  hibája,  vagy  hibái
vannak,  különösen  1) A  bevett  szabályok  ellen  való,
ásóktól  eltérő. Hibát  ttámtíát.  Hibái  vtatüái.  Hibát
nyelven  bettélni.  2)  Tökéletlen, elromlott.  Hibát  ne-
mek.  Hibái  láb, tét.  8) Feddésre  méltó, valaminek
okozója.  Te vagy  a  hibát,  miért  engedted  a  gyermeket
elmenni.  4)  Gyarló, bűnre hajlandó;  testileg  törődött
Hibát  ember  ttegény,  nagyon  ttereti  a  borocskát,
Hibát  ember  vagyok,  nem dolgonhatom.  V.  ö.  HIBA.

HIBÁSAN,  (hib-a-as-an)  ih.  Hibás  módon, sza-
bálytalanul , rostál, gyarlón, valamit elvétve.  Hibá-

.  HIBÁTLAN,  (hib-a-atian)  mn.  tt  hibátlant,
tb.  —ok. Kinek  v. minek  hibája nincsen;  szabályos,
ép, tökéletes, kifogás  nélküli,  kijavított,  gincstalan.
Hibátlan  könyv,  mű.  Hibátlan tett.  V.  5. HIBA. Ha-
tározó gyanánt  ám. hiba  nélkfiL

HIBÁTLANSÁG,  (hib-a-atlan-ság)  f n . t t . M -
bátíantág-ot,  harm.  szr.  —a.  Hiba  nélküli  állapot
vagy  tulajdonság;  feddetlenség,  gáncstalanság, javi-
toltság.  Nyomtatári  hibáttantág.  V.  ö.  HIBA, HI-
BÁTLAN.

HIBÁTLANUL,  (hib-a-atlan-nl)  ih.  Hiba  nél-
kül,  szabályosan, tökéletesen, kijavítva.  Hibátlan*
írni, benélni. Hibátlanul nyomtatott könyv.

HIBÁZ,  (hib-a-az)  önb.  m.  hibát-tam,  —tál,
—ott, pár.  —t.  Hibát  követ el,  hibát  csinál.  Sokat
vagy  kévéiét  hibamii.  Elhibáeni  valamit.  Vigyátf  tor-
kom , ne  hibátt  (bordal).  Jobb  kétner  kérdemi,  mint
egytter  hibámi. (Km.).

HIBÁZÁS,  (hih-a-as-ás)  fn.  tt  híbátái-t,  tb.
— ok, harm.  szr  a. Hibának elkövetése,  hibaejtés.

HIBÁZAT,  (hib-a-as-at) fn. tt  hibátat-ot, harm.
szr.  — o.  Hibásan  vagy  hibázva  elkövetett cseleke-
det; végrehajtott,  megtörtént hiba.

HEBÁZATLAN,  (hib-a-az-atlan)  mn.  tt  «W-
tatlan-t,  tb.  —ok. Hibázat,  vagyis  hibás  cselekedet
nélkül  levő; cséltól,  iránytól  el nem tévedett  Hibá-
tatlan  uámvetét.  Hibátatlan  putkalöoét.  Határozókép
ám. hibásat  nélkül.

HIBÁZATLANUL,  (hib-a-ai-atian-ul)  ih.  Hi-
básat  nélkül;  irányt,  cselt nem tévesztve; a nélkül,
hogy  hibát  követett  volna  el.

S3BÁZHATATLAN,  HIBÁZHATLAN,  (hib-a-
as-hat-[at]lan) mn. tt  htbáthatatlan-t,  tb.  —ok.  Aki
v. ami nem hibázhat;  iránytól, czéltól  el  nem  téved-
hető ; ssfikségképen,  helyesen, igazán  működő.  Van-e
tmber,  ki  minden  ítéletében,  t  tetteiben  hibátkatlan
volna t  Éten putka  htbáthailan.  Mint  határozó  : nem
hibázhatólag.

HIBÁZHATLANSÁG,  (hib-a-az-hat-lan-ság) fn.
tt  hibáthatlantág-ot,  harm.  szr.  —o.  Tulajdonság,
melynél  fogva  hibázni  lehetetlen.

HIBÁZHATLANUL,  (hib-a-as-hat-lan-al)  ih.
Nem  hibásható  módon; szükségképen,  helyesen.

HIBÁZHATÓ,  (hib-a-az-hat-ó) mn. tt  Ubátka-
tó-t. Aki  hibát  ejthet, hibába  eshetik, a  cseltől, irány-
tól eltévedhet  Át  emberi itt  hibáiható.

HIBÁZHATÓSÁG,  (hib-a-az-hat-ó-ság)  fn,  tt
hibáthatótág-ot,  harm. sir.  —a.  Talajdonság, mely
szerént  hibát  lehet  elkövetni,  hibába  lehet  esni, a
czéltól,  iránytól  el  lehet  tévedni.  Emberi  vélemény
híbáthatótága.  CtOUott*  hibáthatóeága.

HIBÁZIK, (hib-a-az-ik) k.  m.  hibát-tam, —tál,
—ott.  1)  Hibában  van  vagy  szenved.  Egyébiránt
személyről  szólva  helyesebben  hibát.  8) Kos becsed-
ben használjak  Mányrik  helyett, pl. « hibátott  még ;
nem hibárik  már  tenkit  Tdrotámból  egy  S  forintot
bankjegy  hibárik. Szabatosság kedveért ajánlatos, hogy
a hibát és hibárik szókat szigorán megkülönböitessfik.
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HIBÁZTAT,  (hib-aru-tat)  áth. m.  híbdttaí-tam,
—tál, —ott. Valakit  hibásnak, vagyis valamely  hiba
okinak  állít, a  hibát neki  számítja  be.  A  nOvendék
kictapongátiért  a  nevelőt  hibdttatni.  Engem ne  hibáz-
tau, mert  nem  tehettem róla,  Mondj&k  dologról  is.
Ett  a  modort,  est  a  eteUkoétt  hiba* tat óm.

fflBÁZTATÁS,  (hib-a-az-tat-ás)  fa.  tt.  hibátta-
tdt-t,  tb.  —ok, harm.  szr. —a.  Cselekvés,  midőn  va-
lakit  vagy  valamit  hibáztatunk.

HIBB, (hib-u = hib-v = hib-b) elvont  törzsök,
ás  egyszerű  hib  gyök  6-jének  kettőztetése,  melyből
hibban,  hibbant, továbbá  hibbad  és  ezek  származékai
erednek.  Jelent  hirtelen  történő,  nagyobbféle  bille-
nést, biczczenést, súlyegyenvesztést, különösebben az
utóbbi  szóban  lappadást,  lohadást.

HIBBAD,  (hibb-ad)  önh. m. hibbad-tam,  —tál,
—tv. —ott.  A  felfúvódott  sárról  mondják,  midőn
lappad,  lohad.  Kriza  J.  Rokon tippad  vagy  tUpped
szóval. V.  ö.  fflBOG.

HIBB ADÁS,  (hibb-ad-ás)  fa.  tt.  hibbaddt-t,  tb.
—ok. A  sárnak  lappadása,  lohadása,  sflppedése,  ala-
szállása.

HIBBAN,  (bibb-an)  önh. m. hibban-1. Súlyegye-
nét  vesztve  hirtelen  félre  billen,  lemerül,  alászáll,
lecsúszik.  Jobb  lábával  tárba,  gödörbe hibbanni.

HIBBANÁS,  (hibb-an-ás)  fa.  tt.  hibbandt-t,  tb.
—ok,  harm.  szr. —a.  Állapot,  midőn  valamely  test
súlyegyenét  vesztve  hirtelen  félrebillen.

HIBBANT,  (hibb-an-t)  ath. m.  hibbant-ott,  htn.
—n» v.  —ont. Valamit hibbanni kényszerít,  eszköz-
li, hogy  valami  hibbanjon.

HIBBANTÁS,  (hibb-an-t-ás)  fa.  tt  hibbantát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a.  Cselekvés  , melynél  fogva
eszközöljük,  hogy  valami hibbanjon.

HIBCSÍNY,  (hib-csíny)  ősz.  fa.  Hiba  által  el-
követett  csíny; hiba  miatt  roszúl  kiütött  cselekvés.
A  hadvetér  hibctinyt  követett  el.  Nem  igen  kapott
lábra,  nem is  érdemli.

HIBIK,  fa.  tt.  hibik-ét,  harm. szr. —jé.  A  mál-
vák  nemzetségéhez  tartozó  keletindiai  növénynem,
melynek  törzsöké  a  fákéhoz  hasonló , levelei  szívde-
dek  és  sima  szélnek.  (Hibiscus).

HIBÍT, HIBIT,  (hib-ít  v.  hib-a-it) önh. m. hibit-
ott, htn. —ni  v.  —ám.  Hibát  követ  el, hibát  tesz,
ejt,  csinál.  Eredetileg  ám.  hibbanva,  billenve súly-
egyént  veszt  Némely  tájszokás  szerént  ám. hiányzik,
hiánya  van.

HIBÍTÁS, HIBITÁS,  (hib-ít-ás) fa. tt  hibítái-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Hibának  elkövetése,  hiba-
ejtés ; a  súlyegyen tői  félrebillenés.

HIBÍTHATATLAN,  HIBÍTHATLAN,  (hib-ít-
hat-[at]lan)  mn.  tt  MbÜhataOan-t,  tb.  —ok.  Hibát
el  nem követhető,  nem  tévedhető;  súlyegyenét  nem
veszthető,  félre  nem  billenhető.

HIBITOL,  (hib-it-ol) áth. m. hibüol-t.  Eszközli
vagy  okozza,  hogy  valaki  hibát  kövessen  el.  Ritka
használatú.

HIBLÖVÉS,  (hib-lövés)  öez.  fa.  Czélt  nem  ta-
láló  lövés, hibás  lövés.

HffiOG,  (hib-og)  önh. és gyak.  m.  hibog-tam,
—tál, —ott.  Süppedez,  alászállong,  lelemerül.  A*
ingoványot, hanot  me*ö,  kátyolos,  ISlyét  tár,  hibog  a
lábak  alatt. •

HIBOHA,  (hib-oh-a)  fa.  tt  hibohát. Eredetileg:
hibogó,  hiboga, s  ám.  nyomás  alatt  süppedő  föld,  in-
govány;  kátyol.  Székely  szójárás  szerént  ám.  lagy-
matag, gyönge  meleg víz, mely  a  forrás  után  lehib-
bad,  lelohad.

fflBÓK, (hib-ók) fa. tt  hibók-ot, barm. szr. —ja.
Híg sár, pocsolya, pocsalyék, hibarcz.  Székely szó.

HIBÓKA  v.  HIBOKA,  (hib-ók-a)  fa.  tt. hibókál.
L.  HIBÓK.

HIBÓKOS,  (hib-ók-os) mn. tt  hibókot-t v. —át,
tb. —ok. Ingoványos, pocsolyáé,  kátyolos,  sáros,  10-
tyés.  HiMkot  mesét  utak.  Hibákat  lápok,  rétek.

HIBONCZA,  (hib-oncz-a)  fa.  tt  hibonetát.  L.
HIBÓKA  v.  HIBÓK.

HIBONCZÁS,  (hib-oncz-a-as)  1.  HIBÓKOS.
HIBÚL,  (hib-úl)  önh. m.  hibúl-t.  Bizonyos  testi

hibát  kap.  Siemei  ét  lábai  hibulnak.  Meghibult  a itt-
gény,  nem  képet  dolgotni.

HU), (1),  v.  HÍD,  (hí-d,  ám.  üreges  eszköz,
hi  alhangu  gyöktől);  fa.  tt  Md-at  v.  hid-at.  Szc-
mélyragozva  :  hldam  v. hidam, hidad  v. hidad,  hídja
v.  hida.  (Úrhida, Bánhida, Kehida, Jánoshida, Mó-
riczhida  stb.).  Leghasonlóbb  alakban  rokonnak  lát-
szik  vele  a  szanszkrit  chid  (hasít,  metsz),  továbbá a
görög  ffjifw  , latin  tcindo  (scidi),  német  tchneiden.
Általán  oly  üreges  alkotmány,  mely  bizonyos  úti
akadály  fölé  építve,  s azt  mintegy  keresztül  hasítva,
közlekedési  ösvényül  szolgál.  Különösen  1)  Fából
vagy  kőből  folyók  , tavak,  mocsárok,  iogoványok,
erek  vagy  mélységek  fölé  emelt  járás, közlekedési
út.  Hidat  verni.  Hidat  rakni,  építeni.  Híddal  Ottve-
kOtni  Budát  ét  Pestet  nagy feladat  volt.  Kő  híd,  fa
híd,  álló  híd,  repUlö  híd  ,  hajóhíd.  EmelS  híd,  lánet-
híd,  felvonó  híd,  gyalog  híd,  (máskép palló  v.  padló,
néhutt:  büríl,  melyen  csak  gyalog  emberek járnak).
Arany  híd,  (átv. ért.).  Arany  hidat  ctinátj  a futó  el-
lentégnek.  (Km.).  Felbontani,  fülttedni  a  hidat.  Né-
hutt  : dobogó. 2) Szélesb ért. egyes  pallódeszka  vagy
gerenda,  mely  közlekedésül  szolgál;  továbbá  oly
pallózat,  mely alatt  üresség  van, pl.  a  disznóólak hi-
da,  melyeket  ennél  fogva  Dunán  túl  hidaiok-nA,
másutt  hidaiólak-rtak  neveznek. Eíd,  máskép  hidláx
v.  hidló  a  lóitldllóban.  3) Az  asztal  lábait  öszvekütö
heveder  vagy  deszka, melyre  a  lábakat  szokás  nyug-
tatni.

HÍD, (2), szintén  mély  * hangú  elvont  gyöke
hidor  szónak.  Lásd  : HIDOR.

HÍD, (3),  magas  »  hangú  elvont  törzse  hvleg
szónak  és  származékainak;  azonos  hied  törzezsel.  L.
HIED,  2).

HÍDAL,  HIDAL,  (hid-al)  áth. m.  hidal-t.  1)
Hidat  csinál,  épít  Áthidalni  a  folyót,  patakot.  «)
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Danin  túl átv. ért  a megvetett ágyat  keresztül  fekve
öszvegyúrja,  leheveri.  3)  Ólakban padlót  csinál.

HÍDALÁS,  HIDALÁ8,  (híd-al-ás)  fn.  tt.  hída-
U»-t,  tb. —ok, harm. szr.  —o.  Cselekvés, midőn va-
laki hidal. V.  ő. HÍDAL.

HÍD-ALMÁS, erdélyi  falu  Doboká  megyében;
helyr.  —Almát-on, —rá, —ról.

HIDALÓ,  (hid-al-ó)  fn.  tt  hidaló-t.  Személy,
vagy  mesterember,  ki  hidat csinál, épít;  különösen
hadi  építész, kinek  hivatása  hidakat  építeni,  háború-
ban  híd  körüli  munkákat végezni.  (Pontonnier). V. ö.
HIDÁSZ.

JUJjAR,  falu Baranya megyében  ; helyr.  Hidar-
ra,  —ön, —ról.

HÍD ÁS, HIDAS,  (1),  (hid-as)  fn. tt  hidat-í,  tb.
—ok,  harm. szr. —a.  1)  Lábakon  álló , s pallókkal
kirakott  disznóól.  Hídcuba  vetni a  hálálandó  dittnó-
kot.  2)  Magasabbféle  s  korlátos,  vagy  korláttalan
talp,  melyen  szekereket,  embereket stb.  szállítanak
a  vizeken  keresztül. A  hidast  kötélen húzzák át, mint
a  kompot. V.  ö. REPÜLŐHÍD.

HIDAS,  (2),  (mint  föntebb)  mn.  tt  hidat-t  v.
—át,  tb. —ok.  Hiddal  ellátott  Hidat  folyó.  Hidat
<uttal.  Hidat  várkapu.  V.  ö.  HÍD.

HIDAS,  (3),  falvak Baranya  megyében,  Er-
délyben  Aranyos  székben;  helyr.  Hidat-on,  —rat

—ról.
HIDAS-NÉMETHI,  1. NÉMETHI.
HIDASTELEK ,  falu Bihar  megyében;  helyr.

Hidattelk-en,  Hidattelek-re,  —rSl.
HIDÁSZ,  (hid-ász)  fn.  It.hidáu-t,  tb.  —ok,

harm. szr.  —a.  Hadépítészi  karhoz  tartozó  katona,
kinek  különös  foglalatossága a hídépítésben,  és  hidak
körüli  munkálatokban  áll.  (Pontonnier).

HÍD AZ,  HÍD AZ,  (híd-az)  áth.  m.  hida*-tam,
—tál,  —ott.  Valamit  híddal  öszveköt,  hiddal  ellát,
hidat  csinál.  Hidatni  a  folyót,  patakot.  Hidatni  a
dinnóólot.  L. HÍDAL.

HÍD ÁZÁS,  (hid-az-és) fn. tt  hida*á$-t,  tb. —öt,
harm. szr. —a.  Hidcsinálás,  valaminek  hiddal ösz-
vekötése.

HÍD ÁZAT,  (hid-az-at)  fn.  tt  hidatat-ot,  harm.
szr.  —a.  Hidnl  szolgáló  müalkotmány, pallózat  A*
ól  hidatata  lettakadt.  ErSt,  ingadotó  hidataí.  Lóit-
táttó  hidaeata.

HIDDOaÁL,  (hív-dog-ál);  1. HÍDOOÁL.
HIDEG,  (1),  (bid-eg v.  hi-d-eg, tnlajdonképen:

hi-ed-eg, L HIED);  fn. tt  hideg-ét,  harm. szr.  —e v.
—jé.  Gyökeafázásnak  lehelő hangját jelentő  Aí(hü),
melyből  lett  hi ét,  és  «  segédbetüvel  hi-v-et  (hü-es,
hü-v-es, hü-v-ös),  továbbá  Ai e*-ből  módosult  hi-ed,
(mint  ,hiedelem'  törzse  is),  innen  ismét  hi-ed-eg.  Je-
lenti  azon  állapotot, melyben  vagyunk  vagy  melyet
érzünk,  midőn  oly  test  érintkezik  velünk,  melyben
kevesebb a  melegség,  mint bennünk.  Hideget  éretni,
ttenvedni,  kidllani,  megttokni.  Hideg  miatt  dideregni.
Hideget  hotó f élttel,  füleltél  elütni a  hideget.  Erő,,

kemény,  etikorgó  hideg.  Itttn  hidege,  (igen  nagy  hi-
deg).  Majd  megvette  a* Itten  hidege,  (csak  nem  meg-
fogyott).  Hideg  vette  rongyot  koldat.  Ninet  semmi  4»-
deg.  Hidegben,  melegben  utatni.  Átv.  árt  Iái  neme,
mely  fázissal,  didergéssel jelenkezik.  Hideg  UK (6t),
palóczosan  : hideg  fogja.  Egy  óra  óta  txtatUU*  rát
a  hideg.  Hátamat  a  hideg  bortogatja.  Átv.  éti.  is.

„Kedvesemnek  a két  karja
Többet  ér mint Tokaj , Tálya ,
Ha  ő engem  azzal  ölel,
Örömemben  a hideg  lel.*  Népdal.

„Megöleled  a  pénzeért,
Vagy a ház csendességcért,
De a csinos  szomszédnéért

A  hideg  lé).*
Fáy  András.

HIDEG, (2),  (mint  föntebb)  mn. tt  hideg-ét.
Általán  oly  testről  mondják,  melyben  kevesebb  a
melegség,  mint  testünk  azon  részeiben, melyekkel
érintkezik, s mely  a  bennünk  letesd  melegséget  el-
szívja.  Hideg  vít.  Hideg  forrót.  Hideg  vöt. Hideg  éte-
lek,  italok. Hideg  id8,  hideg  nél,  hideg  tű, tavon,  na-
pok , éjnakák,  vagyis  a levegő  hidegsége  télen,  ta-
vaszszal  stb.  Átv.  ért  1)  Miben vagy  kiben  semmi
buzgóéig, élénkség,  részvét nincsen.  Hideg  kerettté-
nyek.  Hideg  bettéd,  nónoklat.  Hideg  atyafiak.  Hidty
válón.  Hideg  vér, niv,  kebel.  Hideg  vérrel  venni va-
lamit.  Kérlek,  ne  légy  oly  hideg  houám.  2)  Mondjak
oly  mesteremberekről,  kik  tűzzel  dolgoznak  , de jé-
lenncn  mnnkájok  nincs.  Hideg  kováét, hideg  lakatot.

HIDEGÉCSKE,  (hid-eg-écs-ke)  kies.  mn.  tt
hidegéctké-t.  Egy  kicsit, kevéssé hideg; nem oly  hév-
méraékletn,  mint  lennie  kellene.  Hidegcctkt  idő,
nellS.

HTOEGÉDÉS,  (hi-d-eg-éd-és)  fn.  tt  hidegédét-l,
tb. —ék, harm.  szr.  —e.  Hideg  állapotra  jutás , a
melegségnek lassanként! elvesztése.  Levegő"  hidegedéit.
Jég  ktoé  tett  ital  hidegedéte.  Tettnek,  vérnek  hidegedé-
te.  Átv.  ért  buzgalomnak,  részvétnek,  vonzódásnak
elmúlása,  csökkenése.

HTOEGÉDIK,  (hi-d-eg-éd-ik)  k.  m.  hideged-
tem,  —tél,  —éti.  Hideggé  leszen, melegségéből  ki-
vetkőzik.  Hidegedik  a  jégbe  takart  tett.  Átv.  ért
buzgalma,  részvéte, vonzalma múlik,  csökken.  V. 6.
HIDEG.

HIDEGEN  v.  HIDEGÉN,  (hi-d-eg-én)  ih.  1)
Hideg  állapotban, melegség  nélkül,  föl  nem  mele-
gítve , melegét  vesztve.  Hidegen  adni fel  öt  ételeket.
2)  Átv.  ért  buzgalom, részvét, vonzódás,  szíves  nyi-
jasság  nélkül.  Hidegen  maradni  a nent  oktatót  utá*.
Hidegen  fogadni  a  vendégeket.  3) Göcsei tájszóli*  síé
rént jelent  idegent.  Hidegen  ember.

HIDEGENYV,  (hideg-enyv)  1. VIZAHÓLTAG.
HIDÉGÉS,  (hid-eg-es)  mn. tt  hidegét-t  r.  —ét,

tb.  —ék.  Kevéssé  hideg, hidegecske,  hüssecske.  Hi-
deget  Stti  napok.
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HIDEGETEK,  (hideg-étek)  ősz.  fa.  Általán,
mindenféle  étek,  melyet hidegen  szoktak  feladni,  pl.
kocsonya,  fagylalt,  némely  kolbászok  stb.

HIDEGHÁZ, (hideg-ház)  Téli  növényház, mely-
ben  a  melegségnek  kisebb  foka  kívántatik,  mint  az
ügy  nevezett  melegházban.

HIDEGHÁZI, (hideg-házi; ősz.  un.  Hidegházba
való.  Hidegháti  növény,  virág.

HIDEGHÉT,  falu  Pozsony  megyében;  helyr.
Hideghét-én,  —re, —rSl.

HIDEGHÚS,  (hideg-hús)  ősz.  fn.  Megfőzött  és
kocsonyává  fagylalt  húsétek;  vagy  általán  főtt  vagy
sült  hús,  mely  egészen  ki  van  hűlve.

HIDEGÍT, HIDEGIT,  (hi-d cg ít)  áth.  m  hide-
gtí-étt,  htn.  —ni  v.  —eni.  Hideggé  tesz  , meghitt.
A  lobot  tagot  jeget  burogatáttal  hidegiteni.  A*  éjttaki
ttél  meghidegítette  a levegSt.

HIDEGÍTÉS ,  HIDEGITÉS  ,  (hi-d-eg-ít-és)  fn.
tt.  hidegités-t,  tb.  —ék,  barm.  szr.  —e.  Cselekvés,
mely  által  valamit hidcgítünk.

HIDEG - KERESZTÚR  ,  lásd  :  RÉCZE-KE-
RESZTÚR.

HIDEGKÚT,  (1),  (hideg-kút)  ősz.  fn.  1)  Kút
vagy  forrás,  melynek  fris  hideg  vize  van.

HIDEGKÚT,  (2),  mezőváros  Vas  megyében,
falvak  Nógrád,  Pest,  Pozsony,  Tolna,  Szathmár me-
gyében , Erdélyben,  Felső-Fejér  megyében;  puszta
Sáros  megyében.  CZANKOVA—, mezőváros Vas me-
gyében, KIS—, NAGY—,  falvak  Veszprém  megyé-
ben;  PUSZTA—,  falu  Kővár  vidékében;  MA-
GYAR—, erdélyi  falu Udvarhely  székben;  OLÁH —,
Küküllő  megyében;  helyr. Hidegkút-ön,  —rá,  —ról.
Hegy  neve  is  Kolos  megyében.

HIDEGLELÉS,  (hideg-Ielés)  ősz.  fn.  Közönsé
ges  népnyelven  jelent  általán  Iáit,  honnan  némely
ellenmondó  ebievezések  támadtak,  pl. forró  hidegle-
lét, gyulautó  hidegifiét.  Szoros  ért.  hideg  lát.  H<tr-
madnapot,  negyednapos  , mindennapot  hideglelét.  V.
ö.  LÁZ.

HIDEGLELŐS,  (hideg-lelös)  ősz.  mn.  Hideg-
lázban ,  gyomorlázban  szenvedő;  kit  a  hideglelés
bánt  Hideglelős  gyermekek.

HIDEGPATAK, ALSÓ—, FELSŐ -, falvak Má-
ramaros megyében; helyr. Hidegpalak-on, —ró, — ról

HIDEGSÉG,  (1),  (hi-d-eg-ség)  fn.  tt  hidegség-
et.  1) Valamely  testnek  tulajdonsága,  mely  szerént
kevesebb  meleggel  bír,  mint  testünk  azon  részei,
melyekkel  érintkezik. levegő,  jég,  források  hidegsége.
lAbak,  ujjak,  fülek  hidegtége.  2)  Általán,  a  levegő-
nek  hideg  mérséklete,  melynek  különféle  fokai  van-
nak,  különösen  a  hévmérő  fagypontján  alul  levő  lég-
mérséklet  Két,  három, négy  foknyi  hidegség.  A  nagy
fiidegtégtb'l  öttvegiberedtek  ujjai.  3)  Átv.  buzgalom,
részvét,  vonzódás,  nyájasság  hiánya,  társalgási  közö-
nyös  magaviselet.  Hidegséggel  viteltetni  a  vallás
iránt.  Hidegséget  mutatni  át  érketS  vendegek  iránt.
Mások  nyájatságáí  hidegséggel  viszonozni.

AKAD.  IA9T  8CÓTÍB.  H.  KOT.

HIDEGSÉG,  (2),  falu  Soprony  megyében;
helyr.  Hidegtég-én,  —re,  —ró'i.

IÜDEGSZAK,  (hideg-szak)  ősz.  fn.  A  hideg-
láznak  azon  szaka vagy  foka,  mely hideggel,  rázás-
eal  jelenkezik.

HIDEG-SZAMOS,  erdélyi  falu  Kolos  megyé-
ben;  helyr.  —Szamot-on,  —rá,  —ról.

HIDEGSZIK ,  (hi-d-eg esz-ik)  k.  L  HIDEGÉ-
DIK.

HIDEGTALPÚ,  (hideg-talpú)  ősz. mn.  Székely
szólás  szerint  ám.  érzéketlen,  indulat nélküli, ny&lkás
mérsékletü  (ember).

HIDEGÜL,  (hi-d eg-fil)  önh.  m.  hidegül-l.  Hi-
dcggú  változik,  hideg  természetet  ölt.  Átv.  ért  rész-
vétét,  vonzalmát elveszti  valaki  v.  valami  iránt  Régi
barátsága  napról  napra  hidegül.  V.  ö.  HIDEG.  Ősz-
vetételei  : elhidegül,  meghidegül.

HIDEGÜLÉS,  (hi-d-eg-ül-és)  fn.  tt.  hidegtüétt,
tb.  —ék,  h ár m.  szr.  —e.  1) Állapot,  midőn  valamely
test  melegsége  lassan-lassan  elvész.  2)  Átv.  ért  von-
zalom,  részvét,  hajlandóság  megszűnése.  ElhidegUlés,
meghidegülés.  V.  ö.  HIDEG.

HIDEGVÉR,  (hideg-vér)  Ősz.  fn.  Átv.  ért  in-
dulat  nélküli,  érzéketlen,  nyálkáa  vérmérséklet; ha-
mar  fel  nem induló  természet.  Hidegvérrel  tztmlüni
a  legborzasztóbb  látványokat.  Hidegvér,  ne  hagyj  el.

HIDEGVERÍTÉK,  (hideg-veríték)  ősz.  fn.  Ve-
ríték , mely  hideg  cseppekbén  üt  ki  a  szorongásban,
félelemben,  halálos  küzdelemben levő  ember  testén ;
balálverítók.

HIDEGVÉRÜ,  (hideg-vérü)  ősz.  mn.  1)  Álta-
lán  oly  állatokról  mondjuk,  melyeknek  hideg  verők
van,  milyenek  a halak,  békák  stb.  2)  Átv.  ért.  érzé-
ketlen , indulat  nélküli,  könnyen  föl  nem  gerjedő,
nyálkás  mérsékletü.  Hidegvérü  ember.

HIDEGVÉRÜEN,  (hideg-vérüen)  ősz.  ih.  Átv.
ért.  érzéketlenül,  indulat nélkül,  a  külső  benyomá-
sokra  föl  nem  gerjedve.  HidegvérUen  fogadni  a  ha-
lálhlrt.

fflDEGVÉRÜLEG,  (hideg-vérüleg)  1. HIDEG-
VÉRÜEN.

HIDEGVÉRÜSÉG,  (hideg-vérfiség)  ősz.  fn.
Átv.  ért.  érzéketlenség,  indulatlanság, nyálkás  vér-
mérséklet.  Nemesebb  értelemben  : higgadtság.

HIDEGVÉTTE,  (hideg-vétte)  ősz.  mn.  Állatról
mondjuk  , midőn a  hidegség  keresztül járta, s  teste
megmerevedett,  megfagyáshoz  közelit  Hidegvette
koldus,  utas.  Hidegvetle  legyek.  Átv. ért.  minden  von-
zalom  és  részvét  nélküli.  Hidegvette  atyafiak.  (Faludi
N.  E.).

HIDEGVÉTTEN,  (hideg-vétten)  ősz.  ih.  A  hi-
degtől  általjárva,  általfázva.  A  vadászok  hidegvetíen
tértek  háta.

HIDEGVÍZ,  (1),  (hideg-víz) ősz.  fn.  Fris  víz,
melynek  melegsége  aránylag  kevesebb ,  mint  a  vele
érintkező  állati  testé,  s  melytől  a  test  némi  borza-
lommal  irtózik  vissza.  Ha a  víz  több  meleg  részecs-
kékkel  bír,  Afc-nek  mondjuk.

99
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HIDEGVÍZ,  (2),  erdélyi  falu  Kolos  megyében;.
helyt. Eidegvtotn,  —re,  —ríU.  l

HÍDELÖ, (híd-elő) ősz.  fn.  Út vagy  térség, a !
híd  előtt, mely közvetlen  bemenetelfii  szolgál  Híd-  \
elS»  álló  vdmtudSk.  HidelOn  megáUitani  a  fiivaro-
tokot.

HÍDPA, (hid-fa)  ősz. m.  A  hídnak fa  alkotmá-
nyát  tevő  czölőpök,  gerendák, korlátfák, pallódén-
kák  rtb.

HÍDFŐ,  (hfd-fő)  ön.  fn.  1) A  híd végét Sszve-
tartó kő vagy  fa  alkotmány.  2)  Hadtani  ért  a  híd
elejébe  védelmid  épített  erődmtt.

HÍDFÖÍV,  (hfd-fő-ív)  ősz.  fn.  ív,  azaz bolto-
sat,  mely  a  hídfőt  képezi,  vagy  melyen  a  hídfő
nyngszik.

HÍDGÁT,  (hid-gát) ősz.  fn.  Hadtudományi  ért.
gát  vagy  sáncz, mely a  hfdelöt  födözi.  Több  ily  híd-
gátak hídfőt képesnek.

HÍDGERENDA,  (híd-gerenda) Sas.  fn.  A  híd-
lábakon  nyugvó  gerendák,  melyekre a  pallódeszká-
kat  fektetik.

HÍDHAJÓ,  (hld-hajó)  ősz.  fn.  Hajó  vagy  de-
reglye , mely. az úgy  nevesett  hajóhidak  alkotó  ré-
szét  teszi.  A  hídhajókon  nyugosznak  a  hajóhíd  ge-
rendái , s a bfdpallók.  Szélesb ért  híd gyanánt  szol-
gáló hajó,  milyenek pl.  a  repülő híd hajói,  a hida-
sok, s eseket  átfoglaló kompok.

HÍDI,  HTOT,  (bíd-i)  mn.  tt.  Mdi-t,  tb.  —ak.
Hídhoz  tartozó,  hídra  vonatkozó.  Hldi  rendeletek.

HÍDKÉSZÜLET, (híd-készfilet)  ősz.  fn.  A  hi-
dak,  különösen  hajóhidak használatához,  és  fentartá-
sához  szükséges  szerek, pl.  horgonyok,  lánczok, kö-
telek, dereglyék, gngorák  stb.

HÍDKORLÁT,  (híd-korlát)  ősz.  fn.  Karfák  a
híd  oldalain,  biztosításul az  átkelő  emberek,  barmok,
szekerek  stb.  leesése  ellen.

HÍDLÁB,  (híd-láb)  ősz.  fn.  Oszlopok  kőből
vagy  czölöpök  fából,  melyek  a hídgerendákat,  s az
ezekre  épített  hídalkotmányt  tartják.

HÍDLAL,  (híd-ol-al) áth.  m. Mdlal-t.  1)  Bizo-
nyos  tért  híddal  beépít,  öszveköt  Patakot,  folyót
hidlalni.  2) Valamely  üreg  fölét  pallókkal  kirakja.
IttáUót  hidlalni a  lovak  némára. Ditmóólat  hidlalni.
Áthidlalni  ős eret.

HIDLALÁS.  (híd-ol-al-ás)  fn. tt  hidlaldt-t,  tb.
—ok, barm. szr. —a. Cselekvés,  illetőleg építés, mi-
dőn valamit hídlalnak.  Lóittdlló, dianóól  Mdlaláta.

fflDLÁS,  (hid-ol-ás)  fn. tt  Udldt-t,  tb.  —ok.
1) Hidlaldt.  2)  Hidforma  paUó  istállókban.

HTOLÁSOL,  (hid-ol-ás-ol)  áth.  m.  MdlAtol-t.
Hidláxal  ellát,  valamire  hidlást  csinál,  ffidldtolni  a
tertétdlat,  a  UittálMt.

HTOLAT,  (hid-ol-at)  fn.  tt.  hidlat-ot,  harm.  szr.
—a.  1) Pallósat,  deszkázat  valamely  üreg  fölött.  It-
tdlló  hidlafa.  Dittmóól  hidlata.  2)  Különösen,  hídge-
rendákra  rakott  pallók,  deszkák.

HIDLÓ,  (hid-al-ó)  fn.  tt.  Mdló-t. Hidforma padló
istállókban.  Máskép :  Mdldt.

HIDLÓS,  (hid-al-ó-s)  fn. tt  hidlót-t, tb.  —ok,
harm. szr. —o. Göcsejben  ám.  ostoros  gyerkőcze,  ki
már képes a  lovakat  hajtani,  s velők  elbánni.  Hihe-
tőleg  ettől  :  hidló, s ez ismét vagy  hi  szótól, mely-
lyel a lovat  nógatja,  melyet  néha  meg is  kettőztél  :
hi-gyi,  innen  :  higyol,  kigyoló,  Ugyló;  vagy  pedig
Mdló,  itt  is  ám.  padló  az istállóban,  s hidlót  aki  a
hidlót  tisztogatja.  V.  ő.  HIDÓ.

HÍDMESTER,  (híd-mester) ősz.  fn.  1)  Hídépí-
téshez  értő  mesterember, ács.  2)  Hidakra  felfigyelő
személy.

HIDÓ,  (hi-gyi-ó, aki  ,hi-gyi'  szóval üvöltöz,  ki-
áltoz) ; fn. tt. Mdét.  Hegya\ján ám. Göcsejben:  kidUt.
L.  est

HÍDOGÁL, (hí-dog-ál) gyak. áth. m.  hídoydl-í.
Gyakran, többször  egymás  után  hí valakit

HÍDOGÁLÁ8,  (hí-dog-ál-ás)  fn.  tt  MdogOd+t,
tb. —öt.  Többszöri  hívás.

HIDOR, (hid-or) áth. m. —t  v.  Udrott.  A  bang-
ugratók  osztályába  tartozik,  a kétfélekép  ragozható,
pl.  hidorok,  hidortt  v.  Károk,  hidrán  stb.  Mdorék,
Udorál  v.  Mdrék,  hidrái  stb.  htn.  —m' v.  Wdrow.
Eredetére  és  értelmére  rokon a  magashangn  heder,
és  mélybanga  hadar, s némileg a  todor  igékkel  Je-
lentése :  folyó  vagy  omlékony  részekből  álló  testet
forgat, tovább hajt  A nü  hidorja  a habokat. A* ár-
vti  partra  hidorja  a gűgatt,  homokot. Kénél  8nveU-
dorni  a  KdSU  gabonát,  babot,  bortól.  Elhidonti  kát
elSl  a  tarát.  V.  ő. HEDER, HADAR.

H3DORÍT,  HEDORTT,  (hid-or-ít) áth.  m.  Udo-
rtí-ott,  htn. —m* v.  —ont. Rokonok vele  a  hederti,
hadarit,  todorit.  Hidorva,  azaz  forgatva  tovább  hajt
valamit  Át  elmerült  ttekér  tengelye  MdorÜja  a  tarát.
A*  árvíf  elhidorltja  a  nénarendeket.

HIDOS, 1. HIDAS,  (8).
HÍDOSZLOP, (híd-oszlop) ősz.  fn.  L  HÍDLÁB.
HIDŐR,  (hid-őr) ősz.  fn.  1)  Hidra  vigyázó,  hi-

don  őrt  álló  személy, katona.  2)  Mocsaras vizeken
tenyésző,  s  azok  főlszinét bevonó növényfaj. (Aliama).

HÍDPALLÓ, (híd-palló) ősz.  fn.  A  hídgerenda
kon  keresztül  rakott  pallódeszkák.

mDPÁLYA,  (hid-pálya) ősz.  fn.  A  hidon  vé-
gig  vezető  útvonal.

HÍDPÉNZ,  (híd-pénz)  1.  HÍD VÁM.
HIDBÍT,  1. HIDORÍT.
HÍDSÁNCZ,  (híd-sáncz)  1. HÍDGÁT.
HÍDSZEKÉR, (híd-szekér) ősz.  fn.  Tábori  tár-

szekér,  melyen  a  hidászok  bőrből  vagy  lemesMl
készített  hldhajóikat  vontatják.  (Pontonskarran).

HÍDSZOLGA,  (híd-szolga)  ősz.  fn.  A  hidak
tisztán  tartására,  s  egyéb  híd körüli  munkákra  ren-
delt  szolga.

HÍD VÁM,  (hid-vám) ősz.  fn.  Vám, melyet át-
kelés  vagy  átszállítás  fejében  a hidon  fizetni  kell.

HTDVÁMOS,  (hid-vámos) ősz.  fn.  Személy, ki
hidvámot  szed.
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HIDVÁMSZEDŐ,  (hid-vám-szedő) lásd  :  HID-
VÁMOS.

HIDVÉG, (1),  (hid-vég)  ősz. fn.  A  hídnak  vége,
vagyis  kijárás  a  hídról.

HIDVÉG, (2),  v.  HIDVÉGH,  falvak  Baranya,
Honth,  Kraezna,  Szála és  Zemplén megyékben;  to-
vábbá  Erdélyben  Maros  székben,  s  Felső-Fej ér me-
gyében ;  puszták  Heves,  Pozsony,  Tolna  megyében;
ARDÓ— ,  falu  Torna  m.,  BALATON—,  Szála  m.,
FALU—, Somogy m., RÁBA—,  mváros  Vas, és VÁ-
ROS — , mváros  Somogy  megyében.  Helyr.  Hidvég-
én,  —re, —röl.

HÍDVERŐ,  (híd-verö)  L  HIDÁSZ.
HIED,  (hi-ed) elvont törzse hiedékeny  a  hiedelem

szóknak  és  származékaiknak.  Azonban  az utóbbinak
kétféle  értelmét  találjuk,  1)  hit,  bizodalom,  mely
értelem  mai  korban  divatos;  2)  hűsítő,  enyhítő  va-
lami, enyhület  Az  első  értelemben  aton  Át  a  tiszta
gyök,  melytől hit,  hit*  is  származnak,  1. Hl,  (1),  a
másikban  HÍ, (4),  melytől hívet,  hivít  gyökét  képezi;
ugyanez  némileg  rövidítve  :  hid,  hideg  (=  hiedeg)
szóban  és  származékaiban.

HIEDÉKENY,  (hi-ed-ék-ény  v.  hi-ed-é-kény)
mn.  tt.  hiedékény-t,  tb. —ék.  Aki  könnyen,  hamar
hisz,  ki  a  mondottaknak  minden vizsgálat  vagy  két-
kedés  nélkül  hitelt  ad;  máskép  :  hittékeny  vagy  M-
vékeny.

HIEDÉKÉNYSÉG,  (hi-ed-ék-ény-ség)  fn.  tt.
hiedékénytég-ét,  harm. szr.  —e. Tulajdonság,  melynél
fogva  valaki  könnyen, kétkedés  nélkül  szokott hinni.

HIEDEL,  (hi-ed-el)  fn.  tt  hiedel-t,  tb.  —ék,
harm.  szr.  —e.  Olyan  alkotásit,  mint  viadal,  diadal,
riadói,  eledel  stb.,  de  helyette  köz  szokás  szerént  a
hosszabb  hiedelem  divatozik. L.  HIEDELEM.

HIEDELEM,  (hi-ed-el-ém)  fn.  tt.  hiedelmet,
harm.  szr.  —«.  1) Határozott  lelki  állapot, meggyő-
ződés,  melynél  fogva  valamiről nem kétkedünk.  Én
aeon  hiedelemben  vagyok,  hogy  stb.  K6»  hiedelem.  2)
Bizodalom,  mely  azon belső  sejtésen  épül,  hogy nem
csalódhatunk.  Égess  hiedelemmel  vártam,  hogy  barát-
tagomat  vittontani fogod.  Hiedelmem  ez  egyszer  meg
etalt.  Vak hiedelemmel  viseltetni  valakihez.  Margit  élt-
tébea  hihedelem.  3)  Régi,  de  különösen a Tatrosi  és
Bécsi  codexekben  eléforduló  hiedelmet  igének  ottani
kétségtelen  értelme  szerént  ám.  hűsítő,  enyhítő  va-
lami,  vagyis  enyhület,  megújulás.  Innen Benigna asz-
szony  imakönyvében  is  :  „Hogy  mindön  szomorósá-
gos  nyavalámban,  mind  test  szerént  és  lelök  szerént
légy  én  neköm  vígaságos  hiedelmem."  V.  ö. HEE
DELMEZ, H1EDELMEZET.

mEDELM,  a  törzsben  is  így  áll  régiesen,
hiedelem helyett  L.  ezt

HIEDELMES,  (hi-ed-el-cm-es)  mn.  tt  hitdd-
met-t  v.  —ét, tb.  —ék.  Bizodalmas, megbízott, nem
kétkedő,  valónak  látszó  sejtésen  alapult  Hiedelmet

.  lábon állani  valakivel.  Hiedelmet  barátiágban  élni.
HIEDELMÉBEN,  (hi-ed-el-em-es-en)  ih.  Bizo-

daluasan,  kétkedés  nélkül.

HIEDELMEZ,  (hi-ed-el-óm-ez)  áth. m.  hiedel-
mef-tem,  —tű, —itt.  A  Müncheni  codezben  1)  Ám.
irnyékoz,  megárnyékoz,  vagyis  árnyék  által  megfri-

sít, megenyhít, megvigasztal. „És felségesnek  jószága
meghiedelmez  teneked"  (Ét  virtus  altUsimi obumbra-
bit  tibi). Lukács  I.  2) Általánosb  ért.  hivesít,  frisít,
enyhít.  „Hogy  mártsa  8 ujjának  utolját  a vízbe,  és
liedelmezje  meg  én  nyelvemet"  (Üt  intingat  eztre-
mum  digiti sni in aquam, ét refrígeret lingvam  meam).
Lukács  16.  Mindkettő a Tatrosicodexben.  Továbbá:
„Miután kedig  szelletet  vött  volna,  meghiedelmezte-
ték  (refrigeratus  est), esek  ő  lábaihoz  és  imádáőtet*
Bécsi  cod. Judith  XIII.  Ismét  :  »És  tön nagy  vacso-
rát  és  híva  mend  a  papokat,  a  böjt  megvégezvén
egyembe  megbiedelmezék  magokat  (reíecernnt  se).
Judith  VI.  Ez értelmekből kitetszik,  hogy  itt  a  hideg,
hívet,  kivetít  szók  M gyöke  rejlik,  s  különbözik a hitt
ige  gyökétől.

HIEDELMÉZET,  (hi-ed-el-em-éz-et)  fn.  tt  hie-
deJmetetét.  Régiesen  ám.  frisület,  enyhület.  „Valának
a  kőfalaktól  nem  messze  források,  kikből  orozván
(= orozván) láttatnak  vizet  merejteniek  inkább  hie-
delmezetre  (refocillatio)  hogy  nem italra.0  Bécsi cod.
Judith  VII.

HIÉNA,  (hellén eredetű íame,  ettől  vg,  disznó),
fn.  tt  hiénát. Az  ebek  nemzetségéhez  tartozó  állatfaj
Ázsiában  és  Afrikában,  melynek sörtés  szőre, fölbor-
zadt  sörénye,  tömött bajusza,  és  erős  ásókörmei  van-
nak. Vérengző  fenevad, erős  és  merész,  földalatti  üre-
gekben  lakik,  ragadozni  éjjelenként  jár, s a  halottak
testeit  is  kiássa  a  sírokból.  (Canis  hyaena).

HIENCZ,  fn.  tt.  hienct-ét.  így  nevezik  a  Sop-
ron  és  Vas  vármegyékben  lakó  ősi  németeket,  kik
ezen  vidékeken  már a  magyarok bejövetele előtt meg-
telepedtek  volt,  s kik  sajátságos  német  szólásmóddal
bírnak.  A  vidék  lakosai  csúf  néven  háromfelé  osztá-
lyozzák  őket  :  Spiegel-,  Mord-  és  Kotten-Hienten.
Szinte  csúfságból  hienczeknek  nevezik  azon  magya-
rokat  is, kik  ezen  tájakon  laknak,  és sajátságos  nyel-
ven  beszélnek,  melynek  egyik  kitűnő  tulajdonsága,
hogy  a  hosszú  /  hangzót  ie hangzókkal  ejti  ki,  pl.
ttiep,  rietet,  iedei  stb.

HÍG, magas  hangú  i-vel  1. HIGY.
HÍG,HIG,alhangú mn.tt. hígat  v. higat. Gyöke az

üreget, puszta  tért  jelentő  Át,  melyből  ég  (ág, og, ög)
gyakorlati  képzővel  lett hi-og vagy  hi-ag,  s összevonva
híg.  Rokon vele  a görög  vfQÓg.  1)  Általán,  s  erede-
tileg  oly  testekről  mondjuk,  melyeknek  alkotó  részei
nem  tömődnek  öszve  sűrűén és szorosan, hanem ritká-
san állanak, és  szétosztanak, szerte  folynak,  sióval,
melyekben  sok  a  hi,  pl.  híg  tár,  Mg mét,  Mg  tóját
híg  lé;  olctó  hútnak  híg  a  {eve (km.), azaz a  zsírgyön-
gyök  csak  imitt-amott  látszanak  rajta.  2)  Különösen
ám. folyékony,  lágy, sikamlós.  Híg  hat.  Híg-hajló,
mint  a  vetttS.  (Mól. A.).  3)  Oly  folyó  vagy  lágy  test,
melyet  más folyadékkal  feleresztenek,  s  megritkíta-
nak.  Híg  bor,  azaz  vízzel  kevert  Híg  káta,  mely

99*
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ibrik  a  tejben  vagy  zsírban.  Ctak'két  foga  áll  ittrá-
ttáf,  alig  rágja  « híg  *<*«&• (Falodí).  4)  Átv. ért  Mg
ei*B,  kinek  kevés  esze  van.  V. ö. HIGGAD.  5)  Az
ujabb vegytani nyelvben a kénesőt  jelentő  higany,jam-
dőn az ezzel  vegyilt  anyagok kifejezésére gyök v. élő-
rész gyanánt  használtatik, pl. Ingott,  higag,  higfleg  stb.

HIGACS,  (hig-acs)  fn. ö.  tígaet-ot,  barm.  ser.
—a.  Élecscsé  alakult  higany  v.  kéneső  (hydrargy-
rium  oiydnlatom). V. 5. ÉLECS.  Ectettava*  —, ace-
tas  bydrargyroei;  enyhe  tátavat  —,  mnrias  hydrar-
gy ri  mitis;  fojtó  tavai  —, nitrát  hydrargyrosi;  hu-
gyagoi  higact,  oxydulam  hydrargyri  ammoniacale.
Újabbkori  nyelven :  higéltct.

HÍG ÁG, (híg-ág) fit. tt  Ugag-ot,  harm. szr. —-ja.
Eléggé  változott  higany v.  kéneső.  (Ozydom hydrar-
gyri).  KéUSgyulaítavat  —, hydrocyanas hydrargirici;
kéntavat  — ,  ralfas  hydrargyrici;  rágó  tótavat  hí-
gag  —, mnriai hydrargyri corrosivus. Újabbkor! neve:
tígéleg.

fflGÁLDOZAT,  (híg-áldozat)  öaz.  fn.  1)  Áldo-
zat  neme a régi zsidóknál,  mely  italból,  pl. borból
állott  2)  Régi  görögök  és  rómaiak  áldozata,  midőn
a  házi  istenek  tiszteletére  serlegből  vagy  csészéből
bort, vagy  más italt  öntöttek  a  földre.  (Libatio).

HIGÁLDOZMÁNY,  (hig-áldozraány)  1. HÍG-
ÁLDOZAT.

HIGÁLLTAN,  (hig-áll-tan)  ősz.  fő.  Az  erőinfi-
lan  része,  mely  a  híg  testek  sulyegyenét,  különösen
vizek  állását  és esését,  nem különben a  vizekre  he-
lyezett  tömör  testek  nyomását  tárgyalja  és  vizsgálja.
(Hjdrostalica).

HIGÁLLTANI,  (hig-áU-tani)  ősz.  mn.  Higáll-
tant  illető,  ahhoz  tartozó, arra  vonatkozó.  Higdlltani
ttabátyok,  vittgálatok,  Inteletek.

HIGÁLYOS,  (hig-ály-os) mn.  tt.  higályot-t  v.
—át, tb.  —ok.  Heves  megyében ám.  ritkáé.  Higá-
lyot  ttemií  tsölöfej.  Higályot  gabona.  Ebből  lett  be-
tüváltozattal  :  vigályot.

HÍGAN, HIGAN,  (hfg-an)  ih.  Folyóan,  ritkán,
lágyan, föleresztve.  Hígon  főzni  a hátát,  Icápontát.
Hígan  keittíett  vakolómen.

HIGANY,  (big-any)  fn.  tt.  Ugany-t,  tb.  —ok,
barm.  szr. —a  v.  —-ja.  A  nehéz  fémek  egyike.  A
mi  légmérsékletfinkben  híg,  vagyis  folyó  természetű,
ezfistfehérségfi  fém,  mely  az  arany  után  minden  fé-
mek  között legnagyobb  sdlylyal bír,  kis nyomás  által
több apró részecskékre  szétpercg,  nagy  tűzben  forr,
s  gőzként ebepül,  de  meghűlés  után  ismét őszveáll,
s  elébbi  alakját  visszakapja.  Ellenben nagy hidegben
megfagy,  kitűnő  fehérsegű  és  fényű  szilárd  alakot
nyer,  s ekkor  nyújtható és  kalapálható lesz.  A  mér-
sékelt  melegnél  egyarányoe  kiterjeszkedésénél  fogva,
hdrmérők  és  légralymérők  v.  légmérők  készítésére
használják.  A  fémek  legnagyobb  részével  ötvényeket
(Legirang) képez,  melyeket  foncsoroknak  (Amalga-
ma)  nevezünk,  így  pl.  az  ón foncsorával  a  tükörök
hátulsó  lapját  borírják  be.  A  higany a természetben

J  vegyfiletlen  állapotban  is  találtatik, legtöbbször azon-
ban  kénnel  egyesülten, s hihetőleg  innen  síinmiiott
köz  nyelven  kénetS  neve.  Vegyületlen  vagy  sriaalla-

! pótban  is  veszedelmes  befolyást  gyakorol  az  állati
testekre.  Azon  munkások, kik  gyakran vannak kitéve
a  higany  befolyásának,  (agreazketést  és  későbben
nyálömlést  (salivatiót)  kapnak.  Még nagyobb  mér-

I  tékben  mérgesek  annak  sóvegynleteL  Köz  nyelven  :
kénetS.  (Mercnrins, hydrargyram.  Ez  utóbbi  latm-gő-
rög  nevét  is  folyékonyságától  vette  :  ítmg  ám. víz
és  ígjvQog  ám. ezüst).  Ede*  v.  enyhe  higany  (meren-
rios  dnleis);  fojtótavat  higany  (nitras  hydrargyri);
lepárolt  higany  (bydrargymm destfllatnm) ;  taUtromot
higany  (mercnrins  nitrosns);  tinta  ármbetí  higany
(hydrargyrnm  pnram  venale);  nSvénytígany  (meren-
rior vegetabilis);  rágó  higany  (mercnrins snblímaras
corrosivns).

HIGANYINGA,  (higany-inga)  ősz.  fn.  Inga,
melynek  végéhez  higanynyal  töltött edény fflesztetik,
hogy  ez  a  tfgménéklet  miatt  majd  tagoló, majd  ösz-
vemenő ingazsineget  súlyarányban  tartsa.  (Perpendi-
cnlum  compensatorium).

HIGANYÍB,  (higany-ír)  ősz.  fn.  Higanyból  ké-
szített  gyógykenőcs.  (Ungventam  mercnriale).

HIGANYKÉNET,  (higany-kénét) ősz. fn.  Vörö*
szinfi  ásványércz,  mely higany-  és  kénvegyitékbfil
áll.  Hegyi  higanykéneí,  mint  a  bányákban  találtatik;
mesterséges  higanykénet,  melyet higanyból  és  kénből
készítenek.  (Cinnabaris).

HIGANYKENÖCS,  (higany-kenőcs),  Üsd  : Hl
GANYÍB.

HIGANYMALOM,  (higany-malom) oss.fn.Bi
nyamalom, vagy  inkább  sajtó öntött vasból,  mely ál-
tal  az  ezüsttel  vegyült  higanyt  kinyomják.

HIGANYOL,  (higanyöl)  áth.  m.  higamyol-t.
Valamit  higanynyal bevon. Rhpéiut  higanyaim. V. ő.
HIGANY.

HIGANYOS,  (Ug-any-os)  mn.  tt  higanyost  v.
—ál,  tb.  —ak.  Higanynyal  vegyitett,  bővelkedő,
bekent.  Higanyát  kenSct.  Higanyát  bánya.

HIGANYOSÁN,  (hig-any-os-an) ih.  Higanynyjl
vegyítve, készítve, bekenve.

HIGANYOZ,  hig-any-oz) áth.  m. higanya*  tam,
—tál,  —olt. L. HIGANYOL.

IIIGANYTAPASZ,  (higany tapasz)  ősz.  fn.  Hi-
ganynyal  készített gyógytapasz  (emplastnun  mercn-
riale).  V.  ö. TAPASZ.

HIQÁNYÚ,  (hig-ány-ú)  mn.  tt  higanyét.  Fo-
lyó, nyúlós, nyálkásan  folyó.  Higany*  enyv. Főnévül
1.  HIGOVÁNY.

HIGÉLECS, (hig-élecs)  ősz.  fh.  1. HIGACS.
HIGÉLEG, (hig-éleg)  ősz.  fh.  1. HIGAG.
HÍGESZÜ, HIGESZÜ,  (hfg-eszfi)  Sss.  mn.  Átv.

ért  könnyelmű, könnyen gondolkozó,  eszét hiábavaló
dolgokon  futtató, szóval,  kinek komoly tárgyak fon-
tolásúhoz kevés  gondolkozó tehetsége  van.

HIGG,  (hig-og vagy  híg n = hig-v  =  higg).
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HIGGAD,  (hig-og-ad  v.  hig-g-ad = hig-u-ad
^ hig-v-ad)  önh. m.  higgad-tam,  —tál,  —t v. —ott.
Mondjuk  folyó  testekről, midőn  holmi idegen részecs-
kéktől  megtisztulván  világosabb,  átlátszóbb  szint
nyernek.  Higgad  a feltavart  v(x,  ha  fövénye  leülep-
szik ; higgad  a  megtörött  bor, ha  vizahólyagot  tesz-
nek  bele.  2)  Gyöngül,  lágyul,  tömöttaégét ragy  me-
revenségét vesstve elernyed. Higgadnak  karjai  a  foly-
tonos  emeléttSl.  3)  Átv. ért. higgad  az ész, elme, meny-
nyiben  az  eszmék  homályából, zavarából  kibontako-
zik,  s a  tárgyakról  világosabb, tisztább  fogalmai  lesz-
nek ;  higgad  az  indulat,  azaz  csillapodik.  Itt  a  híg
gyöknek  ásón  értelme  vétetik  alapul,  mely  szerént
az  valami tisztultat jelent;  ellenben  a  hlgestü  mellék-
névben  a  Aty-nak  vékony,  ritka,  hiányos  értelme  rej-
lik.  V.  ö.  HÍG.

HIGGADÁS,  (higg-ad-ás)  fn.  tt.  higgadát-t,  tb.
—ok, harm.  «zr.  —a. Állapot,  midőn  valami  hig-
gad.  Fövényét  víz,  vagy  zavaros  bor  higgadása.  Ge-
rendák  higgadása.  Vessző  higgadása.  Észnek  higga-
dása.  V.  ö. HIGGAD.

HIGGADT,  (higg-ad-t)  mn.  tt.  higgadt-at.  Ál-
talán  :  higgá  lett,  tisztult.  Különösen  és  átv.  ért
mondják  az  észről,  midőn  fogalmai  megtisztultak.
Higgadt  észttel  megfontolni  valamit.  V.  ö.  HÍG,
HIGGAD.

HIGGADTAN,  (higgad-tan)  ih.  Tisztult  el-
mével ; csillapult  állapotban.

HIGGADTSÁG,  (higg-ad-t-ság)  fn.  tt.  higgadí-
ság-ot,  harm.  ser.  —a.  Az  elmének  tisztált  vagy
csillapult,  csendes,  nyugodt  állapota.  Minden  dolgai-
nak  elintézésében  higgadtság  vezérli.

HIGGASZT,  (hig-ogasz-t  v.  higg-asz-t)  áth.
m.  higgaszt-ott,  htn.  —ni v.  —ant. 1) Eszközli, hogy
valami higgadjon,  azaz  híggá,  folyóvá tesz, vagy  ide-
gen  részek  leülepítése,  elröpítése  által  megtisztít.  2)
Lágygyá,  hajlóssá,  görnyedtté  tes*.  Vállait  higgasztja
a  nagy  teher.  3)  Átv.  ért.  az  észnek  homályos  vagy
zavaros  fogalmait  rendezi,  a  hibák  salakjaitól  meg-
tisztítja.  V.  ö. HIGGAD.

HIGGASZTÁS,  (higg-asz-t-ás)  fh.  tt  híggatz-
tát-t,  tb. —ok, harm.  szr. —a.  Cselekvés, mely  által
valamit  higgasztunk. V.  ö.  HIGGASZT.

HÍGHASÚ,  (híg-hasú)  ősz.  mn.  Kitől  a  bélsár
híg  állapotban  megy  el,  kin  fosás  van.

HÍGÍT,  HÍGÍT,  (híg-ít)  áth.  m.  higit-ott,  htn.
—ni  v.  —ant.  Valamit  híggá  tesz.  Hígítani  víz  ál-
tal  az  oltott  meszet.  Hígítani  /döntött  lével  a  síi, ü be-
csinálíat;  tejjel,  ztirral  a  kását.  Gyógyszerrel  hígí-
tani  a  hatat. V.  ö.  HÍG.

HÍGÍTÁS,  (hig-ít-ás)  fn.  tt  higíiás-l,  tb.  —ok,
harm.  ssr.  —a.  Cselekvés,  mely  által  hígítunk  va-
lamit

HÍGÍTÓ,  (hig-ít-<5)  mn. tt  higtíó-t.  Ami  vala-
mit  higgá  tesz.  Hashigltó  szerek.

HIGLÓ,  (híg-ol ó) fn.  tt  higló-t.  Lásd  :  HIG-
LÓFA.

l  H1GLOFA,  (higli-fa)  ősz.  fn.  Kádárok  eszkö-
ze,  melylyel  a  fölverendő  abroncsot  kifeszítik,  s mint-

\ egy  Mgga  (hajlóssá)  teszik, hogy  illő  helyére  vcr-
: hessék  és  szoríthassák.

HIGHÉRÖ,  (híg-mérő)  ősz.  fn.  Mérő  esiköz,
mely  által a híg testek sűrűségét vagy ritkaságát hatá-

I  rozzák  meg.
j  HIGMOZTAN,  (hig-moztan)  ősz.  fn.  A  mottan-

nak  aton  része,  mely  a  vizi  gépek  erejét,  talajdon-
'  ságait,  alkalmazási  módját  stb.  tárgyalja,  (Hydrau-
J  lica).

HIGOL,  (hig-ol)  áth.  m. higol-t.  Nyújtva  kitá-
gít , s  mintegy  híggá  tesz  valamit.  Abrinctot  higolni.
Innen  : higló,  higliífa  a  kádároknál.

HIGOVÁNY,  (higo-vány)  fn.  tt.  hígovány-t,
tb.  —ói, harm.  szr.  —a v.  —ja.  Folyadék,  különö-
sen ,  mely  valamely  sűrű  vagy  tömör  testnek  fól-
eresztése  vagy  felolvasztása  által  hígult  meg,  pl. ön-
tött  ólom, felolvasztott  enyv,  oltott  mész.

HIGSÁG,  (hig-ság)  fn.  tt  higság-o',  harm.  szr.
—a.  1)  Valamely  testnek híg  állapota  vagy  tulaj-
donsága.  Sár  higsága.  Hat  liigtága.  2)  Maga  a  híg
test.  Hígságon  keretztUl  gázolni.  Miféle  Mgságok  van-
nak  ezen  üvegekben f

HIGSÁGMÉRÖ,  (higság-mérő)  1.  HIGMÉRŐ.

HÍGUL,  HÍGUL,  (híg-úl)  önh.  m.  higul-t.  Híg
természetűvé  alakúi  által.  Esőben  higúl  a  göröngyös
út.  Higúl  a  tejjel  fölerentett  tUrü  háta.  Higúl  az  új
bor,  midim  tiSpreje  a  hordó  fenekére  ttáll.  Higúl  a
hasa  a  gyógyszertol.  V.  ö.  HÍG.

HÍGÚLÁS,  HIGULÁS,  (híg-ul-ás)  fn.  tt.  higu-
lás  t,  tb.  —ok, harm. szr.  —a.  A  testnek  azon  álla-
pota , vagyis  belső  működése, változása,  midőn  híg
természetűvé  alakúi.  Oltott  mész  higulása.  Hat  higu-
lása  stb.  V.  ö.  HÍG.

HÍGÚLAT,  HIGULAT,  (híg-ul-at)  fn.  tt.  higu-
lal-ot,  harm.  szr.  — a  v.  —ja.  Megbigított  test;  fő
lyadék,  mely  hígítás  által  hozatott létre.  Hatonszeni
higulatok.  Negyedik,  tizedik,  tizenkettedik  higula!
(Verdünnung).

HIGVIRICZ,  (hig-viricz)  ősz.  fn.  Növénynem a
kétfalkások  seregéből  és  tízhímesek  rendéből.  Fajai:
tüskét,  Hérát,  édet  higviriez.  (Glycyrrhiza).

HIGVIRICZNEDV,  (hig-viricz-nedv)  ősz.  fh.
Higviriez  gyökeréből  kivont  nedv.

HIGY,  régi  fn.  a  Bécsi  codexben,  tt  higy-ei.
Ám.  fülönfüggő,  fülbevaló.  „És  vevén  . . .  higyeket
(inaures)  és  gyűröket."  „És  ékcsejtik  vala  ő higyivel
és  ő kösöntyőjével."  Bécsi  cod.

HIH,  1)  boszuságot  jelentő  indulatszó,  más-
kép  : heh ;  2) hangutánzó  a  hihet,  hlhelés,  hihelö siár-
mazékokban.

KIHALOM,  falu  Nógrád  megyében;  belyr.  Hi-
halmon,  —rá, —ról.

j  HIHEL  v.  HIHÉL,  v.  HIHÖL,  (hih-el)  áth.  m
hihel-t.  Bizonyos  fogas vagy  fésű  alakú  eszközön  ken-
dert,  lent, gyapjút,  szőrt  stb.  tisztogat,  fésül.  Roko.;
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vele  a  szinte  hangutánzó  német  Heehel,  heeheln.
Máskép  :  gerebenét;  a  csapóknál  és  szűcsöknél:
kártol.

H1HELÉS,  (hih-el-és)  fa.  tt  A*A«íe»-í,  tb.  —ék,
harm. szr.  —e.  Kender-,  gyapjú-,  len-,  szőrtisztoga-
tás,  fésülés,  bizonyos  fogaa  eszköz  (gereben, kart)
által.

HIHELÖ,  (hib-el-ő)  mn.  és  fn.  tt.  hihelS-t.  1)
Személy, ki  valamit hihel. HihelS  leányok. 2) Eszköz,
melylyel bibéinek.

HIHETETLEN,  HIHETLEN,  (hi-het-[et]len)
mn.  tt  hihetetlen-l,  tb.  —ét.  1) Mit hinni  nem lehet,
mi  semmi  valószínűségen  nem alapszik.  Átv.  ért  kü-
lönössége , váratlansága  miatt  meglepő;  rendkívüli,
pl.  hihetetlen  gyortatág,  érd;  hihetetlen  esemény.  2)
Ki  nem hisz, ki  mindenen kétkedik,  semminek  hitelt
nem ad;  ssokottabban  :  hitetlen.  Határozó  gyanánt
ám.  hihetetlenül.

HIHETETLENÜL,  HIHETLENÜL,  (hi-het-
(et]len-ül)  ib.  Oly  módon,  melyet  elhinni  nem lehet;
meglepőleg.

HIHETŐ,  (hi-het-ő) mn. tt  hihetö-t.  Mit hinni
lehet, valószínű, megtörténhető, kétségbe  nem von-
ható;  gyanítható,  bizonyos  okoknál  fogva  gondol-
ható.  E* könnyen  hihető.  Alig  hihető  gyoriatdggal  itt
termett.

HIHETÖEN, (hi-het-ő-en); HIHETŐKÉPEN,
(hi-het-ő-kép-en); 1. HIHETŐLEG.

HIHETŐLEG,  (hi-het-ő-leg). ih.  Valószínűleg,
gyaníthatólag,  oly  módon,  melyet  kétségbe  vonni
nem  szoktunk.  Hihetőleg  S it  eljön  velünk.  Valamit
hihetőleg  elbenélni.

fflHETÖSÉG,  (hi-het-ő-ség)  fn.  tt.  hihetS,ég-ét,
harm.  szr.  —e. Valószínűség;  azon  tulajdonsága va-
laminek ,  melynél  fogva  azt  hinni  lehet  Bitonyot
etemények  MhetStége  felöl  kételkedni.  Bettédeáben nin-
cten  semmi  hihetőleg.  Különösen:  valamely  tárgynak,
pL  irománynak, oklevélnek  eredeti  valódisága.  Stent-
irári  kOnyvek  hiheíStége.

HIHETŐSÍT,  HIHETŐ8IT,  (bi-het-ö-ös-ít) áth.
m.  hihetMí-éU,  htn.  —ni  T. —em. Vakunit, hihetössé
tesz, különösen  bizonyos iromány  vagy  oklevél  ere-
detisége vagy  másolat  hűsége  felől  hiteles  tanúságot
nyújt  Szokottabban  : hitéletit,  (authentícat).

HIHETŐSÍTÉS,  HIHETŐSITÉS,  (hi-het-ő-ös-
ít-és)  fn.  tt  hihetöitíéf-í,  tb.  —ék, harm.  ser.  —e.
Cselekvés,  különösen törvényes  bizonyítás,  mely  ál-
tal  valamit  hihetősítünk.  V.  ő.  HIHETŐSÍT.  (Au-
thentícatío).

HHiETSÉG,  (hih-et-ség)  fa.  tt  hiheUeg-ét,
harm. azr. —e.  Hitelt  érdemlő tulajdonsága  valami-
nek.  Ritka  használata.

HIHETSÉQÉS, (hih-et-ség-és)  mn.  tt  hihette-
gét-t  v.  —ét, tb.  —ék.  Amit hinni lehet, kétséget
nem  szenvedő, valószínű.

Hl Hit v. Hl m  Hl!  legmagasb  hanga  neve-
tés. V. ö. HA HA HA.

HÍHLES, HÍHLEL,  régiesen, ihlet,  iUel  he-
lyett; L ezeket

HÍJ,  HÍJ, fa. tt  hij-at,  harm. szr. —a. 1) Va-
laminek  nem léte; üresség  bizonyos  helyen;  fogyat-
kozás.  2)  Danán  tűi  ám. padlás  ürege; félszín,  fél-
haj  ; máskép : hiú. V. ö. Hl,  (8).

HÍJÁBAN,  1. HIABAN.
HÍJÁBANVALÓ,  HUÁNY,  HÍJÁNYOS  stb.

1. HIÁBANVALÓ,  HIÁNY, HIÁNYOS  stb.
HIJJ v.  HLTJU!  indulatszó.  L.  HEJ! UJJÚ!
HIJÓ, Udvarhelyszékben  tájdivatos,  ám.  hajó.
HUU  v.  HLJÚ,  (hy-ú)  fa.  tt.  hijú-t.  Danán  tál

és a székelyeknél  ám. padlás  ürege, a  háznak  vagy
istállónak  üres  teteje,  hová  szénát,  szalmát  stb.  ta-
karítanak.  Máskép :  hiú,  hiou,  L m,  (3)  v. HÍ,
HÍJ.

HILD, paszta Pest megyében; ielyr.  Hild-en,
—-rí, —röl.

HTLLE  v. HILLYE,  puszta  Pest  megyében;
helyr.  Hillyé-n,  —re,  —rSL

HILYÓ,  falu  Abaúj  megyében;  helyr.  Hüyó-
ra, —ón,  —rrfí.

HDf,  (1),  T.  fflN,  elvont gyöke himlő,  háttá,
himbál,  hintái  stb.  szóknak.  Azonos  in  gyökkel  inog
szóban, a h betű által  csak  a  lehelés, vagyis  mocgat
nagyobb  foka  fejeztetvén  ki.

HÍM,  (2),  fala  Abaaj  megyében; máskép  :  Hi-
ma;  helyr.  Him-ba,  —bon, —ML

HÍM, (1),  (hi-em  v. hi-öm)mn.  tt  htm-et, ham.
szr.  —jé.  Általán  ám. pettyes,  pontokkal,  különféle
színekkel  tarkára  czifr&zott,  vagyis olyan, melynek
fölszint  elszórt  pettyei  és poncai  között  sok  *»,  azaz
üres  terecskék, helyecskék  vannak.  A  sínai  nyelv-
ben  is hoa így  értelmeztetík  :  lineas  dacere, pinge-
re.  Innen  mondják  1) Oly  müvekről, különösen  szö-
vetekről,  melyek  tűzés  által pettyessé, különféle  szí-
nűvé  alakíttattak, kiczifráztattak.  Hűn  mmka, Mm
varrat,  Mm takaró.  2) Az állatok,  különösen mada-
rak  kanjairól,  melyek  a  nőneműeknél rendesen  esif-
rábbak, pettyesebbek,  ékesebbek  szoktak  lenni, pL
Mm  orottlán,  Mm marmu, Mm f ácsán, Mm  tengelitx.
De némely  állatoknál  a szokás a kan szót  használja:
kandittnó  v.  mólóét, kan nyúl, kan kutya,  agár,  km
veréb.  Némelyeknél  pedig  mindkét  nemű  állatnak
külön  neve van, mint:  bika,  tehén  v.  Uuö;  ctSdOr  v.
mén, kaneta;  vagy  legalább  csak  magnirnnt-  «  hím-
nemfieknek,  mint  g&tár  (a Indáknál, pulykáknál,  ro-
czáknál), kandúr  (a  maMiHfcn&l)  Btb.  Származékai:
hímet,  hunét,  htmtík,  hint stb.

HÍM, (2),  (1. föntebb)  fn.  tt  him-Ü.  1) Pettyes,
pontokkal  tarkázott mű, mely  különösen  tűzés  által
hozatott  létre.  Hímet  varrni.  Hímmel  varrott  mfa.
Tarka  hím.  Crinálják  pedig  a  váUravaUt  aranyM

étvitttált  bíborból  tarka  MmmeL  (Moss.
H. köny.  28.  r.  Káldi).  Bot* példa után nem  tefl  W-  )
met  várná.  (Km.).  2) Átv.  ért  szín, űrügy.  Oly  Um-

í  mel  hoam  elő.  (Falodi).  Hímmel,  óimul.  (Falndi).  3)  i
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Az  állatok, különösen  madarak  termékenyítő  neme,
(férfi,  kan).  Ét  át  égett  tettnek  minden állatiból  kettőt
kettőt  végy  be a  bárkába  :  hímet  ét  nőstényt.  (Mózs.  L
6.  Káldi).  A  Mm ázó  általános  és  nemes  kifejezés,
melynek  helye  van  a  legfinomabb  társalgási  nyelv-
ben  is.  Úgy  látszik, egy  eredetű  vele  a görög  vpjv,
hosszú  v-vel,  (házasság  istene),  honnan :  v[tst>cuám,
ám.  házasodom.  Sínai  nyelven  ín  hím-kendert jelent,
(cannabis  quae  semen  non  producit).

HIMA,  1.  HÍM,  (2);  helyr.  Himá-n,  —rá,
—ról.

HIMANY,  (him-any)  fn.  tt  himany-t,  tb. —ok,
harm. szr.  —a  v.  —ja.  Némely  természettan!  mun-
kában  a  régiebb férjtmy  helyett  használtatik  (arseni-
cum).  Mindkettőnél jobb  :  mireny.

HIMBA,  (him-ba T. hin-ba, 1. HÍM  elvont gyök)
fn.  tt.  himbát.  Függő  és  mozgékony  állapotba  helye-
zett  test vagy  készület,  melyet  ide-oda  lóbálni  lehet.
Himbán játszó  gyermekek.  Faágakból,  kistélből  csinált
himba. Máskép  :  hinta  és  hinga.

KTMBÁL,  (him-ba-al  r.  hin-ba  ál)  áth.  m.  him-
bdl-t. Függő  állapotban  levő  testet  ide-oda  lóbil,  pl.
a  kit  gyermeket  két  karóra  kötött  lepedőben  himbálja.
Máskép  : hintái.  V.  ö. HIMBA.

HIMBÁLÁS, (him-ba-al-ás) fn. tt. himbálát-t,  tb.
—ok,  harm.  szr.  —a.  Cselekvés,  midőn  valakit  vagy
valamit  himbálnak.

HIMBÁLÓDIK,  (him-ba-al-ó-od-ik)  belsz.  m.
himbálód-tam,  —tál,  —ott. A  himbán  valamely  meg
nem  nevezett  vagy  belső  erő  által  ide-oda  hányódik,
lógálódik.  KStélen  himbálódni.  ÖszvekStVlt  faágakon
himbálódni.  Máskép  : hintálódik.  V. ö. HIMBA.

HIMBÁLÓDZIK,  (him-ba-al-ó-od-oz-ik)  k.  m.
himbálódt-tam,  —tál, —ott.  Maga  magát  himbálja.
Kölönbözik  a  ,himbálódik(  igétől,  a  mennyiben  ,him-
bálódzik'  szó  ön  maga  erejére  vonatkozik.

HIMBOJ,  1. HIMBOLY.
HIMBOLY,  (him-boly)  ősz.  fn.  Növénynem  az

egylakiak  seregéből  és  falkások  rendéből,  melynek
hím  és nő virágai  egy  bimbóban  egyesülnek;  a hím-
virágban  igen  sok  és  csomóba  öszvenőtt  hímszálak
vannak; a  termő  csírát  pedig  sok hegyes  tüskék  le-
pik.  (Ricinus).

HÍMCSUKK  ,  (hím-csukk)  ősz.  fn.  Növénynem
az  öthímesek  seregéből  és  egyanyások  rendéből;
bokrétája  öt hasábu  , rövid  nyakú;  nyaka  tövét  öt
pikkely  zárja  be, s  azokból  nőnek  ki  a  hímek. (Pole-
monium).

HÍMÉL,  (hím-él) áth.  m.  Mmd-t.  1)  Valamit
hímmel  ékesít, hímmel  kivarr.  Kendőt,  Ungöí  kímélni.
2)  Átv.  ért  s  ikerítve  hímel-hámol  ám.  bfiledezve  be-
szél , szépítve  mentegeti  a  dolgot;  írnél  ámol.  V. ö.
ÍMÁM.

KÍMÉLÉS,  (hím él-és)  fn.  tt. hímélés-t,  tb.  —ék,
harm.  szr.  —e.  1)  Hímmel kivarrása  valaminek.  2)
Átv.  ért  hímelét,  hámolát,  ám.  akadozó, hüledező
beszélés,  valamely hibás  tettnek  , rósz  dolognak  szé-
pítése.

HÍMÉLHÁMOL,  (hímél-hámol)  ikerige,  mely-
nek  mindkét  része  ragoztatík  :  hímelek-hámolok,  hi-
melt-hámolt.  V.  5.  HÍMÉL.

HIMENY,  (him-eny)  1. HIMANY.
HÍMÉS,  (1),  HIMÉS,  (hím-és)  mn.  tt.  hímét-t

v.  —e<,  tb.  — ei.  1)  Hímmel  ki varrt,  ékesített,  tar-
kázott,  festett.  Hímet  ruha,  letakaró.  Hímet  müvek.
Hímet  Öv.  Hímet  növelek.  Hímet  tájatokat  küldeni
mátkatálban.  Hímet  tátor,  márvány, palota,  ont ál.
2)  Természeténél  fogva  tarka,  ékes, pettyes.  Hímet
mezőn  sétáim.  Hímet  paripán  nyargalni.  3)  Atv.  ért.
mesterségesen  czifra,  czikornyás.  Hímet  bestéd.  Hí-
met  no.  Hímet  hazugság.  Hímet  színes  ígéretek.  (Fa-
ludi).

HÍMES,  (2),  (hím-es)  fn.  1)  Hímes  tojás.  2)  A
növénytanban  a  hímszálak  számától  nevezett  sereg-
béli  növények  valamelyike.  Egyhimesek,  kéthímetek,
három-, négy-,  öt-,  hathímetek  stb. serege.

HÍMÉSGET,  (him-és-get)  áth.  és  gyakor.  m.
hímétget-íem,  — tél,  —élt.  Hímesen  kiékesget, ki-
varrogat, kifesteget  valamit  Jegykendőt  hímetgetni.
Szokottabban  :  himézget.

HÍMESHÁZ,  falu  Baranya  megyében;  helyr.
Hlmethát-on,  —ró, —ról.

HÍMÉSÍT,  (hím-és-ít)  áth.  m.  Mmetít-éít,  htn.
—ni  v.  —ént.  Hímessé  tesz;  hímesre  fest,  varr,
ékesít.

HÍMETLEN,  HIMETLÉN,  (hím-etlen)  mn.  tt.
hímetlen-t,  tb.  —ele.  1)  Hímmel ki  nem varrott, nem
ékesített,  nem  festett.  Hímetlen  kendő,  oo.  2)  Nem
ékes, czikornyátlan, egyszerű.  Hímetlen  kopár  metők.
Hímetlen  betséd.  V.  ö. HÍMES.

HÍMEZ,  HÍMEZ,  (hím-éz)  áth.  és  hangugrató
m.  hímeztem  v.  hímtéttem,  hímeztél  v.  hímzettéi,  hím-
zett  v.  hímezett,  htn.  hímezni  v.  hímzeni.  1) Hímmel
kivarr,  ékesít,  czifráz,  fest  valamit  Ruhákat  gyOngy-
gyel  hímezni.  2)  Czikornyáz,  ékesít  Hímezni  ékettta-
vakkal  ét  mondatokkal át  innepüyet  beszédet.  Virágok
hímezik  tavatutal  a  mezőket  ét  kerteket.  3)  Átv.  ért
s  ikerítve  hímet-hámoz  ám.  valamit  menteget,  szépit-
get.  Hímezve-hámozva  bettél.  Máskép  :  hímel-hámol.
Régebben  magában  is  használták  ezen  értelemben  :
„Holott  pedig  sok  kendőzött  hfmezéssel  állatja  vala
Romanus,  hogy  azon  levél  nem való."  Faludi  Fér.

HÍMÉZÉS  v.  HÍMZÉS,  (hím-éz-és)  fn.  tt.  hlme-
zét-t,  tb.  —ék,  harm.  szr.  —e.  1)  Hímvarrás, hímek-
kel  ékesítés,  festés.  Szőnyegek,  öoek,  kendők  hímezéte.
2)  Czikornyázás.  Beszéd  hímezéte.  3)  Átv. ért  mente-
getődző  szépítés ;  fenékkerítés.  Mondd  el  minden  hí-
mezét-hámozát  nélkül,  mit  akarsz  t

HÍMÉZET  v.  HÍMZET,  (hím ez ét)  fn. tt  hímé-
tet-ét,  harm.  szr.  —e.  Hímmel  kivarrott,  ékesített,
festett,  tarkázott  mű,  vagyis  azon  czifraság, ék,  mely
hímekből  áll.  Ezen  szőnyeg  himetete  igen  tzép.  Jó  íz-
létil  hímezel.  Rétek  hímezetén  gyönyörködő  szemek.

HÍMÉZETLEN,  (hím-éz-etlen)  mn.  tt.  hímézet-
len-t,  tb.  —ék.  Általán,  mi  hímezve  nincsen.  Külö-
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nősen  :  czikornyátlan,  egyszerű;  sima,  egy  színű.
Himetetlen  bettéd.  Himeeetlen  gyolct,  szövet.  Himetet
len  tóját.  Határozóilag  ám.  himeset nélkül.

HÍMÉZETLENÜL,  (hím-éz-eflen-ül)  ih.  Híme-
cet nélkül; egyszerűen, czikornyátlanul.

HÍMÉZGET,  (hfm-éz-get)  áth.  és  gyakor.  1)
Valamit  hímmel kivarrogat, ékesget.  2)  Átv. ért. men-
teget, szépít,  takargat.  Himezgetni  át  elkövetett  cti-
nyéket.

HÍMÉZHÁMOZ,  (h(méz-hámoz)  1. HÍMELHÁ-
MOL.

HÍMEZŐ  v.  HÍMZŐ ,  (hím-ez-ő)  fn.  és  mn.  tt.
himtöt. Aki  hímez  vagy  amivel  hímeznek.  HimtS  nS,
himtS  ráma,  himtS  tű,  melyek  öszve  is irathatnak.

HÍMFA,  (hím-fa)  ősz.  fn.  1)  A  két  nemű  fák
közöl  az, melynek hímszálas,  hímporos  virágai van-
nak.  2)  Diófa.  Himfán  palotán, kis  ablakon  kukuctál,
azaz  dió, (találós  mese).

HÍMPEETÍTÉS, HÍMPERTÍTŐ, 1. HÍMFER-
TÖZÉS, HÍMFERTŐZŐ.

HÍMFERTŐZÉS, (hím-fertőzés)  ősz.  fn. Termé-
scet elleni  bűn,  midőn  a  férfi  fiúgyermekkel  vagy
általán  férfiakkal  elégíti  ki  nemi ösztönét, (paede-
mtia).

HÍMFERTŐZŐ,  (hím-fertőző)  ősz.  fn.  Férfi,  ki
hímfertítést  gyakorol.  V.  ö.  HÍMFERTŐZÉS.

HÍMFERTÖZTETÉS,  1.  HÍMFERTŐZÉS.
HÍMFI,  (hím-fi)  ősz.  fn. Férfi  gyermek;  legény.

Kisfaludy  Sándor  legjelesebb  müvének  czime  :  Himfi
étereiméi.

HÍMFÖLDE,  puszta  Sza a  megyében;  helyr.
Himföldé-n,  —re, —ró*.

HÍMI,  (hím-i)  mn. tt  limit,  tb.  —e*. Hímet
illető, hímhez  tartozó, hímre  vonatkozó.  Himi  tulaj-
donidgok.  Himi  öntőn.  Himi  nem  (genus masculinum).-

HÍMIVADÉK,  (bím-ivadék)  ősz.  fn.  1)  Általán
minden  hímállatí  származék.  2)  A  hím  halak  nemző
teje,  magva,  melylyel  a  nőstények  ikráit  terméke-
nyítik.

HÍMKAPOCS,  (hím-kapocs)  OK.  fn.  Kajmós
kapocs,, melyet a  nőstény- v. karikás  kapocsba akasz-
tanak , hogy  valamit  ősz velárisának.  Néhutt  a köz-
népnél  :  kankapocs.

HÍMKENDER,  (hím-kender)  ősz.  fn.  Máskép
virágos  kender. L.  KENDER  szó  alatt.

HÍMLAZACZ,  (hím-lazacz)  ősz  fn.  A  lazacz
nevű  halak hímje,  mely  lefelé  görbedt  orra  által  kü-
lönbözik  a  nőneműektől.

HIMLEL,  (him-el-el)  áth.  m.  himleí-l.  Elszór,
szemenként  elhint  valamit, vagy  elhintett  testecskék-
kel  tarkít,  pl. midőn  a  vctó'ember a gabonát szétszórja
a  földön.

HIMLET,  (him-el ét)  fn.  tt.  himletét,  harm. szr.
—e. A  Tatrosi  codexben  ám.  feloszlás,  oszlat, (dis-
persio)  :  „pog&oyoknak  himletibe  menendö,"  (in dis-
persionem  gentium  ituros  est).  A  Bocsi  codczben

szintén  :  „Tegeten (=  minap)  kedeg  megfordólanak
ő  űrökhöz  istenékhez, a himletből, melybe  elhimlet-
tek  vala,  egybegyűjtétének."

HIMLETIK,  (him-el-et-ik) kflkc.  m.  himlet-Um,
—tél,  —élt.  A  Tatrosi  codexben  elíimletik,  ám.  el-
szóratík  vagy  szóródik:  „és elhimletnek  a  csordának
juhi,"  (ét dispergentnr  öve*  gregis).  A  Bécii  codex-
ben  :  „Vagyon  nép  elhimletett  (dispersus)  te  orszá-
godnak  menden vidéki szerént.''

HIMLIK,  (him-el-ik)  k.  m.  Mmlett,  htn.  Umleni.
1)  Valamely  testnek  részecskéi  egymástól  elválva,  s
bizonyos  távolságban  elszórva  fekszenek.  HimleneJc  a
síétmórt  gabonattemek.  Jó  tnántát  után  kimlik  a  fold.
2)  Tarkállik, pettyesedik.  Hímlenek  a virágot  metök,
rétek.  Himlik  a  bőr  a» úgy  nevetett  himlő  után.

HIMLŐ, (him-el-ő) fn. tt  himlö-t. Ragadós, és kü-
lönösen  gyermekeket  meglepő nyavalya,  melyben  kis
kelevények  födik  be a bőrt,  s ecek  eltűnte után  apró
foltocskák  maradnak  fen  rajta.  VSríH  himlő.  Bárány
himlő,  tehénhimlő..  Himlőt  beoltani.  Nevét azon  tarka
foltoktól,  pettyektől  vette,  melyek  a  bőrön támadnak
általa. A  közönséges  himlőt máskép ctéet-nek is neve-
zik.  V.  ö. HÍM.

HIMLÖHELY,  (himlő-hely) ősz.  fia.  Azon  göd-
röcskék  vagy  foltok,  melyek  a himlő  eltűnte  után a
bőrön  fenmaradnak.  Máskép  :  etéothely,  rapattet,  ri-
ponc*, rapanct,  ripanct.

HIMLÖHELYES,  (himlő-helyes)  ősz.  mn.  Min
a himlőnek  nyomai  látszanak;  ripancsos,  rapancsos,
csécshelyes.  BimlShelyet  arc*.  Mátynsfoldén  darabot-
iak  is  mondják.

HIMLŐJÁKVANY,  {himlő-járvány)  ős*,  fa.
Midőn  a himlőféle  nyavalya járványkénen, ázás nagy
terjedelemben  clharapódzva  uralkodik  és pasctít

HIMLŐKÉ,  (him-el-ő-ke)  fn.  tt.  Mmlőtít.  Apró
himlő.

HIMLŐOLTÁS,  (himlő-oltás)  ősz.  fia.  Sebészi
műtét,  t  i. a himlőanyagnak más testibe átültetése a
végett,  hogy  az  illető egyén  a himlőnyavalya  ellen
bictosíttassék.

HIMLÖOLTÓ, (himlő-oltó) ősz.  fn.  1) Személy,
illetőleg  seborvos,  ki  himlőt olt  2)  Sebészi  eszköz,
melylyel  a  himlőt  beoltják.  HimlSoltógerely,  UmlS-
oltótü.

HIMLÖRÖTEG,  (himlő-rőteg)  ősz.  fn.  VőroV
himlő  vörnyeges  foltjai.

HIMLŐS,  (him 1-8 ős)  mn.  tt.  himlSt-t  v.  — ét,
tb.  —ék.  Himlőben levő , szenvedő, himlőtfii  megle-
pett  Himlőt  gyermekese,  bárányok.

HIMLÖZÉS, (him-1-ő-z-és)  fn. tt  himU*ét-t, tb.
1  —ék,  harm. szr.  —«. Szenvedő  állapot,  midőn  vak

(  mely  ember  vagy  állat  ágy  nevezett  himlőbe  esik.
Gyermekek,  bárányok  himlötéte.

HIMLŐZHC,  (him-1-őcik)  k.  m.  MmUtttm,
—tél,  —Sít.  Himlőben szenved;  himlőt  kap.

|  HÍMMINTA,  (hím-minta) ősz.  fn. Minta, melyet
'  a  hímvarrók  példányul  használnak,  mely  szerint  hí

mezni szoktak.
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HÍMMUNKA,  (hím-munka) ősz.  fa.  Hímmel ki-
varrott, czifrázott,  ékesített  munka.  V.  ö. HÍM.

HÍMMÜ,  (him-mü),  1. HÍMMUNKA.

HÍMNÖ,  (hím nő)  ősz. fő.  Állati,  különösen em-
beri  korcs  teremtmény,  mely  mind  hími,  mind  női
nemi  részekkel  bír,  (nermaphroditus).  Köz nyelven :
csíra.

HIMÓD,  falu  Soprony  megyében;  helyr.  Hi-
mód-ön,  —rá,  —ról.

HIMOBJA,  (him-orja?)  fn.  tt.  himorját.  Kelet-
indiai  és  amerikai  tokos  növény  a  kétfalkások  sere-
gébül , melynek  tokját  ha rázzák, a  benne  levő  ma
gok  csörögnek.  (Crotalaria).

HIMPELLÉR,  fa.  tt  MmpeUér-t,  tb-  —ék,
harm.  ser.  —«  v.  —jé.  Dunán  túl  és némely  más
tájakon  ám.  ügyetlen, haszontalan, roszul  munkáló
(mesterember),  kontár;  nyegle.  Átvitt  értelemben
szellemi  tárgyakra,  vagyis  ily  tárgyakkal  foglalko-
dókra  iá  használják.  A  komplár  sió  módosulatának
látszik. V.  ö. HIMPELLÉRKEDIK.

HOÍPELLÉRKÉDIK, (himpellér-kéd-ik)  k.  m.
himpeUérked-tem,  —tél,  —éti.  HimpeUér  módjára
gyakorol  valamit, ügyetlenkedik,  kontárkodik,  nyeg-
lélkedik. Egy régi  énekben  :  komplárkodik.

„Szent  László  fejét  ti  imádjátok,
Szépen  ezüstben  befoglaltátok;
Olaj  az  teste;  mind  azt  mondjátok,
Ezzel  a  nép közt  ti  kompiárkodtok."

Panaszló  ének.  Tálya  1549.  (Thaly  Kálmán
gyűjteményében.  Igen  érdekes  régiség).

HIMPELLÉRSÉG,  (himpellér-ség)  fn.  tt.  kim-
pellériég-ct.  Kontárság,  nyegleség.

HIMPÓK, fa.  tt.  himpók-ot.  Eredetileg  :  inpók,
(in-pók = in-pok v.  in-bog),  azaz  csomó,  bog,  mely
a  ló lábának  inain v.  inán  támad, s melynek  követ-
keztében  meg  szokott  sántulni.

HIMPOKOS,  (him-pókos,  azaz  in-pok-os,  in-
bogos)  ősz.  mn.  Aminek lába  szárán  bogféle  csomós
kinövés  van.  Himpókos  vén  ló.  Mondják  emberről  is,
kinek  lába,  hüvelykujja  bötykös.

HÍMPOR,  (hím-por)  ősz.  fn.  így  nevezik azon
finom  lisztalakn  port a  virágok  hímszálain  , s  termé-
kenyítő  szervein,  mely a  magcsirát  termésre  alkal-
massá  teszi,  (pollen).

HÍMPORSZÁL,  (hím-por-szál)  ősz.  fa.  Fonal-
hoz  hasonló  részek  a  növények  virágaiban  , melyek
csdcscsán  a  himportok  ül.  Rövidebben  : himstál.  Né-
melyek  szcrént  : por oda.  V.  ö. HÍMPORTOK.

HÍMPORTOK,  (hím-por-tok) ősz.  fn.  Üreges  és
scjtszövetes  hólyagocska  vagy  gömböcske  a  hímszá-
lakon,  melyben  a  termékenyítő  hímpor rejlik.

HÍMSÉG,  (hím-ség)  fn.  tt.  hímtéyét,  harm.  szr.
—e.  Hími  állapot  vagy  tulajdonság.  Át  áttolok  vagy
növények  Mmtégét  meghatározni,  megitmerni.

HÍMSZÁL,  (hím szál)  1.  HÍMPORSZÁL.
AKAD.  SAOT  SZÓTÍB.  II.  KOT.

HÍMSZARVAS,  (hím-szarvas)  ősz.  fa.  Köznyel-
ven :  bikaszarvas,  bakszarvas.  Fölösleges  benne  a
,hím*  szó, mert  e  faj  nőstényének  nincsen  szarva,  a
honnan  ez a  vadászok  nyelvén  : ,sutavad'.

HIMSZÖVET,  (him-ezövet)  ősz.  fa.  Szövet,
mely  a  szövőszékből  hímekkel  ellátva,  ékesítve jön
ki,  milyenek  pl. a  czifra  szőnyegek, takarók  stb.

HIMT,  (him-t).  Régi  nyelvemlékekben,  pl.  •
Tatrosi, Nádor-codexben, Passióban  még ezen eredeti
alakjában  van  meg;  1. HINT.

HIMTÜ,  (him-tü)  1. HIMZÖTÜ.
HÍMVARRÁNY,  (hím-varrány)  1.  HÍMVAR-

RAT.
HÍM VARRÁS,  (hím-varrás)  ősz.  fa.  1)  Híme-

zés  hímzőtű  által.  Hímvarrást  tanulni.  2)  Hímzőtfí
által  készített  mű,  czifraság,  ékesség.  Jó  Méta  Mm-
varrat.

HÍMVARRAT,  (hím-varrat)  ősz.  fa.  Himzőtti
által  készített  ékmű,  czifrázat.  Máskép  :  hímvarro-
mány,  Mmvarrány.

HÍMVARRÓ ,  (hím-varró)  öss.  fa.  Személy, ki
himzőtüvel  ékesít,  kivarr  valamit,  különösen  hímvar-
rással  foglalkodó  mester.

HÍMVARRÓNÖ,  (hím-varrónő)  ősz.  fn.  Nősze-
mély,  ki  himzőtüvel készít hímmüveket.

HÍMVESSZŐ,  (hím-vessző)  ősz.  fn.  A  férfinak
vagy. hímállatnak  nemzőtagja.

HÍMVHiÁG,  (hím-virág)  ősz.  fn.  Valamely  nö-
vény  virága,  melyben  csak  hími, vagyis  termékenyítő
részek  találtatnak, pl.  a  tök-,  ugorka-,  dinnyenövé-
nyeken  külön  áll  a  hím-,  s  külön  a  nővirág.  A  ken-
der  és  komló  pedig  olyan  természetű, hogy  egyik
tövön  csupa  hím,  a  másikon  csupa  nó'virágok
vannak.

HÍMVIRÁGZAT,  (hím-virágzat) ősz.  fa.  A hím-
virágok  öszvege.

HÍMZ,  HÍMZÉS,  HÍMZŐ,  1.  HÍMEZ, H1MÉ-
ZÉS,  HÍMEZŐ.

HÍMZET,  (him-éz-et)  fn.  tt.  Mmxet-ét.  Hintés
mű,  hímvarrat,  hímékezet.

HÍMZETT,  (hím-éz-étt)  mn. tt.  Mmtétl-et.  Hím-
mel , hímvarrással,  hímmunkával  ékesített  H(m*ett
kendő,  öltöny,  guba  stb.

HIMZÖRÁMA,  (himzö-ráma)  ősz.  fa.  Ráma,
melyre  a  hímzendő  szövetet  feszítik.

HIMZÖTÜ,  (himző-tü)  ősz.  fa.  Hosszú  ttt, mely-
lyel  a  hímvarrók hímeznek.

HÍNÁR  v. HÍNÁR  v. HÉNÁR, fa. tt  Wnár-í tbj-
—ok  v.  —át, harm. szr.  —öv.  —ja. Eredetileg  Wrí
Ián  inár  (in-ár,  mintegy  inogó) , h  előtétellel,  n>  van
himbál  inbál, himpók  inpók.  Mocsáros  vizek.'  (Ron)
nyésző  növénynem,  melynek némely fajai  Jek  nerd.it
kony  szálakkal  lebegnek,  inognak  a  víz  txámyon jár,
hogy  a  hínár  mély iszapok  fölött tenyéa;  még a  híre  it
innét  átv.  ért.  jelent  oly  bajt,  melybr J.).  Különösen
gődni.  Brlr.  esett  a  hínárba.  Kihúzfátyrt  vinni  v.  homi
Egy  1559-diki  levélben  : hínár;  „a.T a  dolgot  hírül

Te adni."  (Sza-,
100»
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ja,  (azdz  borítja),  míg az többi  oda futnak,  addiglan
megholt  az  yízben. *  (Szalay  Á.  400  levele).  Szoro-
sabb  ért.  növényosztály,  melynek  termékenyítő  je-
gyei  ismeretlenek,  s melynek gyökere,  törzse  és  le-
vele egy  darabnak  látszanak.  (Algáé).

HINÁBOS,  (hin-ar-os) mn.  tt  hindro*-t  v.  —át,
tb.  —rt.  Hínárral  benőtt,  ellepett  Hinárot  vúek,
moctárok.  Atv.  ért  mondják  ás  égről, midőn  vonás
alakú  fehér  felhőcskék  lepik  be.

HINCZÓCZ, falu Szepes megyében; helyr.  flw-
esrfes-on,  —rá, —ro7.

HIND, KIS—, NAGY—  , falvak  Nyitra  me-
gyében 5 belyr. Hindin,  —re,  —  rflZ.

HTNDSA,  HINDSÁL, tájszók,  lásd  : HINTA,
HINTÁL.

HINDU,  fn.  tt  hindv-l,  tb.  — k.  Indiai  ős-
lakos.

HINOA, (hin-og-a, azaz  in-og-a,  in-g-a). Lásd :
HIMBA.

HINGÁL,  (hin-og-a-al) 1. HIMBÁL.

HINGÁLÓDIK,  (hin-og-a-al-ó-od-ik)  1.  HÍM-
BÁLÓDIK.

HINGER,  1. HENGER.

HINGERŐDZIK, székelyes,  1. HENGERGÖD-
ZIK.

HINKHÁNK,  (hink-hánk)  hing,  aiaz  ing
(= inog)  szónak  hány  vagy  hanyag  szóval  ikeritése.
Székely  szójárás  szerént  ám.  hányt-vetett, akármi-
lyen  léha.  Hinkhánk  ember, dolog, gondolat. (Kriza J.).

HINNY,  hangutánzó  gyök,  melyből  hinnyog,
hinnyogdt  származnak.  Betfiváltoztatva  : vinny  (viny-
nyog, vinnyogás).  Megvan  a  latin  himio  szóban  is.

HINNYOG,  (hinny-og =  hi-hí-og  v.  hyj-og)
önh. m. hinnyog-tam,  —tál, —ott. Oly nevetőről mond-
jak  , ki  pajkos,  vidám  kedvvel,  csúfolódva,  gúnyo-
lódva,  s hihi  hangon  nevet  Hinnyognak  a  csintalan,
pajkos  leányok, midőn  maguk  között,  csak  úgy  tit-
kolódva  nevetnek  valakin  vagy  valamin.  Máskép :
vinnyog.

HINNYOGÁS, (hinny-og-ás)  fn.  tt  hinnyogát-t,
tb.  —ok, harm. szr. —a.  Hmnyogva, azaz  hi  hí han-
gon kitörő  pajkos,  csintalan, gúnyos  nevetés,  viny-
nyogás.

HINNYOGÓ,  (hinny-og-ó)  mn.  tt.  hinnyogó-t.
Ki  hinnyogva  nevet,  száját  félre házkáló, és  fogait
vigyorgató.  Hinnyogó  gyermekek,  leányok.

HINNYÖL,  (hinny-öl) önh.  m. hinnyöl-t.  A  kis
nrkékről,  s más apró  baromfiakról  mondják,  midőn

ne^gnek.  Hinnyolö  enrkék.  (Prágai  938  L),
lönb HINT,  (hím-t,  magas  hangú  *-vel)  áth. m.  hint-

ht—m v. —eni.  Talajdonkép,  eredeti  értei-
szemenkéi^  Tftlamit  hímekkel,  azaz  pettyekkel,  föl-
kel  tarkít, p.t  testecakékkel  tarkít, s mintegy  hímmé,
a  földön.  •  foltossá,  pontozatossá  tesz.  StSISvel

HIMLET,,,-̂  rüeitétttát.  Sunlett  vütel  beUn-
—e. A  Tatrosi  (* krf  Moeket.  Köz  és szélesebb  ért
persio)  :  „pogár apróbb  részekben  eloszlat.  Sót  hin-
persionem  ger

teái  a  Uoetbe.  Magot  hinteni  a  földbe.  Marokkal  hin-
tik  a  magot,  nem vékával. (Km.).  Aki  vakjában  htnti,
vett  a  kinetet,  bút  arat.  Nem  hintik  diunok  elejbt  a
gyOmbért.  (Km.).  Virágokat  hinteni  a  kedvei  rirjára.
Kihinteni  a  turnéiét  butát,  oerít  a  tyúkokmk.  Behin-
teni  karapolóval  a*  SrlendS  gabonát.  Stép  valamit
ttoktak  odahwteni,  hová a  tört  rakják.  (Km.).

HINTA, (hin-ta, mély hangú  Y-vel)  fn. tt  hintát.
Eredetileg  intő,  melynek  gyöke  s  mozgást jelentő M
(in-og);  ebből  lett  in-t  elavult  mélyhangú ige, mely-
ből  származott inté,  inta,  s  nagyobb  nyomatosság,
vagyis  sebesség  kifejezése  végett  h  előtéteUel  hinti.
V. ö. HÍM,  elvont  gyök.  Jelent  valami  lógót  és  ló-
bálhatót, különösen játszó  készületet,  melyen  mulat-
ságból  a  rajtafilőket  ide-oda  lóbálgatják.  KStélbSl,
ütmekStStt,  faágakból  ctináli  hinta.  Máskép  :  Ubba,
lóbita,  hinga,  himba, hindta,  hmiu.

HINTAGÉPELY, (hinta-gépely)  ősz.  fn.  Hinta
gyanánt  szolgáló  gépszerfi  készület,  milyet  nagyobb
városok  mulatóhelyein  láthatni.

HINTAKÖTÉL,  (hinta-kötél)  ősz.  fn.  Hintául
szolgáló  kötél, vagy  oly  kőtél, melylyel a hintamüvet,
hintagépelyt  húzkálják.

HINTÁL,  (hin-ta-al)  áth.  m. Wníáí-í.  Hintán
ide-oda mozgat,  lóbál.  A  kitdedet  felakautott  lepedS-
ben vagy  kőtárban  hmtáM.  Használják  önh.  ért  is,
s  ám. hintán mozog, ide-oda  lebeg,  hintálódzik.

HINTÁLÁS,  (hin-ta al-ás) fn. tt  hintálát-t,  tb.
—ok, harm. szr.  —a.  1) Cselekvés,  mely által  vala-
kit  v.  valamit  hintán  ide-oda  lóbálnnk.  2)  Hintán
való  lebegés, ide-oda hajlás.  A  hintáldtban  eluédOt,
t  gyomra  fölkeveredett.

HINTÁLÓDIK,  (hin-ta-al-ó-od-ik) belsz. Lásd:
HIMBÁLÓDIK.

HINTÁLÓDZIK,  (hin-ta-al-ó-od-oí-ik)  k.  L.
HIMBÁLÓDZIK.

fflNTÁZ,  HINTÁZÁS , lásd  : HINTÁL, HIN-
TÁLÁS.

HINTÉGET,  (him-t-ég-et)  áth.  és gyakor.  m.
hintéget-tem,  —t&,  —étt.  Valamit  gyakran vagy  ap-
ródonként, szemenként, cseppenként, morzsánként  el-
hint, elsiór.  V.  ö. HINT.

HINTELKE, puszta  Erdélyben,  Kolos  megyé-
ben ; helyr.  Hintelké-n,  —re, —r67.

HINTÉS,  (him-t-és)  fn.  tt  ftMeVt,  tb.  —ék,
harm.  szr.  —e.  Cselekvés,  midőn  valamit hintánk,
szórunk,  széthnllatnnk,  szétpergetünk.

HINTÉZ,  (him-t-éz)  áth.  m. hinttt-tem,  —tA,
—élt.  Csepegtetett, peregtetett,  szórogatott  hobnivel
behint  A  molnár,  karapoUval  hintett  a»  SrlendS  ga-
bonát.  Hamvval,  homokkal  hintetni  a  tikamlót  utat.
„Vót a pinczébe egy zsákliszt, azt mind  reahintezte.*
(Székely  népmese.  Kriza J.  gyújt).

HINTÉZŐ,  (him-t-ez-ő)  fn.tt.  hinte*8-t.  Eszköz,
mely  által  valamit  vízzel,  vagy  más nedvvel, vagy
porhanyó  testtel  befecskendeznek,  beszórnak,  behin-
tenek.  Kováetok,  molnárok  MntetSje  (karapolója).
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Templomi  hintetö,  melylyel  szentelt  vizet  hintez  a
pap.  Só-,  ctulcor-,  bort-, paprikahintetö.  Hintetö  lajl,
hordó,  melylyel  ás utczákat  fecskendezik.

HINTGÖMBÖCS,  (hint-gömböcs) ősz.  fn.  Czu-
korból  készített  gömböcsök,  melyekkel  a hasonszenvi
orvosok  gyógyszereiket  beadjak.

HINTÓ,  (hin-t-ó  v.  hin-ta-ú,  megvan a törökben
is);  fn. tt  hintó-t, faarm. szr.  —-ja  v.  hinta-ja.  Álta-
lán  ám.  testet  lóbáló,  hingáló  eszköz, készület;  külö-
nösen ,  szíjakon  vagy  rugó  tollakon  lógó  kocsi,  úri
kocsi.  Fedelet  hintó.  Üveget  hintó.  Hat  lovat  hinta.
Dlnhintó.  Utcuó  hintő.  Hintó  elébe fogni.  Hintában
Ülni.  Hintán járni.  Gyaloghintá,  melyet emberek visz-
nek.  A  betegeket  gyaloghintában  vinni.  Végyfel,  Uram,
minket,  ha  lehet,  a  te  mennyei  hintádnak  csak  bakjára
it.  (Régi  tréfás  imádság.  Szirmay  Hung.  in Parab.).

HINTÓALY,  (hintó-aly)  ősz.  fn.  A  hintó ten-
gelyeit  öszvekötö  fa  és  vas  készület,  mely  fölött  az
úgynevezett  korba  lóg.

HINTÓBAK,  (hintó-bak)  ősz.  fn.  A  hintó  ele-
jén  és  hátulján  levő üléshely.  Első  bakon  ül  a  ko-
csis ,  hátalsó  bakon  áll  vagy  ül az  inas.  A  hátulsó
bakot  tréfásan  ebtartá-nak  híja  a nép.  Felkapankodni
a  hintábakra.

HINTÓBÖR,  (hintó-bör)  ősz.  fn.  A  hintó  föde-
lét  és  korbáját  takaró  bőr, valamint a  fél födeléé hintó
elejét,  s  bakokat  behúzó  bőrök.

HINTÓCZAFRANG,  (hintó-czafrang)  ősz.  fű.
Czafrangok  a  hintón,  különösen a  díszhintókon , me-
lyekbe  a  bakra  álló  inasok  fogódzanak.

HINTÓFEDÉL,  (hintó-fedél)  ősz.  fn.  Hintó te-
teje.  Fél  v.  égett  hinláfedél.  Leerettteni, felkiani  a
hintáfedelet.  Hintáfedélre  kötni  az  úti  holmit.

HINTÓFENÉK,  (hintó-fenék)  lásd  :  HINTÓ-
ALY.

HINTÓFOGAT,  (hintó-fogat)  ősz.  fn.  Lovas
fogat,  melyet  bintó  vitelére,  húzására  szoktak  hasz-
nálni ,  s  mely jelesb, drágább  lovakból  van  öszve-
állítva.

HINTÓKA,  (hin-t-ó  ka)  1.  HINTA, HIMBA.
HINTÓKAS,  (hintó-kaa)  ősz.  fn.  Kas  az  utazó-

bintó  h&tnlsó  bakján.
HINTÓKÁZ,  (hin-t-ó- ka-a»)  L  HINTÁZ.
HINTÓKERÉK,  (hintó-kerék)  ősz.  fn.  A  hintó-

nak  csinosabb  müvü  és  alakú  kereke.
HINTÓPÁRNA,  (hintó-párna)  ősz.  fn.  A  hintó

Ülésére  és  belső  oldalaira  kényelem  végett  alkalma-
zott  párna.

HINTÓPOSZTÓ,  (hintó-posztó)  ősz.  fn.  Tömö-
rebb  szöveti! posztókelme,  melylyel  a  hintó  belsejét
bevonják,  megbéllelik.

HINTÓRÚD,  (hintó-rüd)  ősz.  fn.  A  hintónak
díszesebb  alakú  rúdja.  V.  ö.  RÚD.

HINTÓS,  (hin-t-ó-os)  mn.  tt  hintó+t  v.  —át,
tb.  —ok.  1) Hintóval  bíró, ellátott  Hintát  uratdg.
2) Hintót  busó,  hintóba  fogott  Hintát  lovak.  8) Ami

hintánk,  himbálódik.  Hintát  kocti, máskép  :  lógat
koeti  (cséza).  Hintát  bölctS,  kőtár.

HINTÓSDI, (hin-t-ó-os-di)  fn. tt  hiníátdi-t,  tb.
—ak.  Hinta játék,  hintót  utánzó,  himbálódó játék.
Hintátdit  játnani.

HINTÓSZÍJ,  (hintó-szíj)  ősz.  fn.  A  hintó  kor-
báját  tartó,  kifeszítő  vagy  lóbáló  szíjak.  Szélesb  ért
a  hintó  felszereléséhez  szükséges  vagy  alkalmazott
mindenféle  szíjnemüek.

HINTŐPOR,  (hintő-por)  ősz.  fn.  Finom  por,
pl.  kréta,  lisztpor,  melylyel  valamit  behintenek.

HIONI,  a  Bécsi  codezben  ám.  Mimi.  Lásd  :
HÍV,  áth.

HIP,  víg  kedvet,  különösen  tánczba  indulást,
ugrást  jelentő  indulatszó,  mely  rendesen  hop  rokon
értelmű  szóval  öszvekapcsolva  vagy  ikerítve  hasz-
náltatik  :  hiphop.  Rokona a  német hüpf,  mint a  hUp-
fen  ige  gyöke.

HIPHOP  v.  HIPPHOPP,  iker  indulatszó,  mely
által  azt jelentjük,  hogy  tánczba  ugrunk,  vagy  mást
tánczra  biztatunk, vagy  általán  széles  jó  kedvünk
kitörését  fejezzük  ki.  Hiphop  ott  legyek  ahol  akarom.
Népmesebeli  szólásmód.  „ Szól  bátyám  dudája,  hip-
hop  a  nótája,  ugorjunk  a  tánczba."  (Horv.  Ádám).
Ragoztatik  is  főnév  gyanánt.  Hipethopot  emleget. (Fa-
lud:).  Hiphopot  mond.  Lörincz  Károly  szerént  hipp
magában  is  divatos,  mint  messziről  hívó  hang.

HIPÓFA,  fn.  tt.  hipófát.  Idegenből  magyarossá
alakított  szó.  Folyók  és  tengerek  homokos  partjain
tenyésző  tüskés  cserje  növény.  (Hyppophae).

HIPON,  idegenből  magyarított  fn.  tt.  hipon-t,
tb.  —ok.  Növény nem  a  lopvanőszők  seregéből  és
mohok  rendéből,  mely  szétágazva  tenyészik.  (Hyp-
num).  Fajai:  azsag  —  (rutabnlum),  csapzott —  (in-
tricatum), finnyás —  (delicatum),  gindár  —  (filifor-
me),  harasztos  —  (filicinum),  háromszögű  —  (tri-
quetrum),  sarjáé  —  (prolifernm)  hipon  stb.

HÍR,  (1),  HÍR,  (hí-r?)  fn.  tt  hir-t,  tb. —e*,
harm.  szr.  —e.  Gyöke  a M ige,  mennyiben  nevezést,
nyelven  hordozást  jelent, pl.  e mondatokban  :  hogy
Unok  Hetim 1  minek  it  híják  f  (mondják).  Ily  foga-
lomrokonság  van  a  görög  yíjftl  és  qpifpq,  a  latin  no-
minő  és  nunciut  (noncius,  nomcius),  s  a  német  ru/en
és  Ruf  között  Egyébiránt  hangokban  is  rokonnak
látszik  vele  a  német  hören  és  Ohr,  latin  aurit, angol
hear  stb.  Jelenti  általán  azon  szót  vagy  beszédet,
mely  bizonyos  tárgy  felől  szájról  szájra  terjed  az em-
berek  között  Hírt  boctátani ki;  hírt  ttrjenteni;  hírt
hallani  ét  tovább  adni ;  híreket  vadaueni;  mi  hír  van
nálatok t  nincs  semmi  hírt  Hírre  vergSdni.  (Rótt)
hírbe  keveredni. Jó  hír,  rőt*  hír.  A jó  hírnek  iteretik
nyakát  ttegni  v.  ttakatstani.  A  rótt  hír  ttárnyon jár,
(közmondatok).  Kuruc*  világ  régen  vát,  még a  híre  it
meghat.  Székely  szólásmód.  (Kriza  J.).  Különösen
jelent  tudósítást  vagy  tudomást.  Hírt  vinni  v.  komi
valakinek.  Hírt  adni  a  dologról  vagy  a  dolgot  hírül
adni.  Hírré  adni.  „Ezeket  akarám  hírré adni."  (Sza-  ,

100»
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lay  Ágoston  400  leveléből  1658. évből.) Hírré  temí.
„Mindeneket  hírré  akarok  tenni."  (Ugyanott).  Hírt
mondani  a  történtekről.  Hír  nélkül  távozni.  Ég  hírem-
mel  történt.  Nem  eiett  híremmé  v.  híremre.  „Hogy  ha
penig  történnék, hogy  valaki  idegen  bort  hozandnna
be, kit  az  6  pinczéjébe  vetne  varas  híre  nélkül."
Alább  :  „Ha  penig ai  város  (így)  híre  nélkül  efféle
bort  valaki  itt  kiárutend."  Sajó-Szent petének  vége-
zése  1403-ből.  Szorosb  ért  valamely  dolognak  kitü-
nöleg jó  vagy  rósz  volta miatt  nevezetessége, szóban
forgó  dicsérete  vagy  gyalázata.  Nagy  hírre  ttert  ten-
ni,  emelkedni,  kapni.  Nagy  a  híre,  mint  a  tatárjárás-
nak.  (Km.).  56  híre,  te  neve.  Se  híre,  te  hamva.  Gát
tetteid  híre  elterjedt  orttágtterte.  Híremben  ne  gátolj.
Boti  hírbe  keveredni.  Hirbe  hotni  valakit. Híre  vetteti
v.  vetetett,  ám.  gyalázatos.

HÍR,  (2),  eléfordul  a  gólyahír  öszvetett  főnév-
ben , de  ez  eredetileg  gólyahúr,  mint  tyúkhúr,  azon
megjegyzéssel,  hogy  az  ti  némely  szavainkban  t'-vel
váltatik  fel,  pl.  tyúk  tik, lyuk  lik.  Mint  növényt  je-
lentő  rokon a  her  (lóher),  Aor  (haraszt),  továbbá  *ar
(sarj),  ser  (sereng)  gyökökkel  is.

HIRÁCS,  hegy  Ungh megyében.
HÍRADÁS,  HÍRADÁS,  (hír-adás)  ősz.  fa.  Cse-

lekvés,  illetőleg  szóbeli  vagy  Írásbeli  tudósítás  vagy
izenés, melynél  fogva  tudomás  végett  másokkal köz-
lünk  valamit

HÍRADÓ,  HÍRADÓ , (hír-adó) ősz.  fa.  1)  Sze-
mély, ki  valamiről  hírt,  azaz  tudósítást ad, jelentést
tesz.  2)  Legújabb,  különösen  a politikát  illető  ese-
mények  sajtó  utján  megjelenő  közlönye.  Erdélyi  hír-
adó.  Néhai  budapetti  híradó.

HffiCZ,  tájdivatos;  lásd  : HÉRICZ  vagy HE-
RÉSZ.

HIRD, falu Baranya megyében; helyt.  Hird-én,
—re,—r#.

HIRDET,  (hir-d-et  v.  hir-det) áth.  m.  hirdet-
tem,  —tű,  —itt.  Valamit birré  tesz, jelentés-  v. te-
dósítáakép  elmond,  tudomásul  ad;  hírt  terjeszt  A
titkot  nem  illik  utón  útfélen  hirdetni.  Itten  igéjét  hir-
detni.  Hdtatulandókat  hirdetni.  Át  anyattentegyhát
menyektöt  hirdet.  Amit  láttatok  ét  hallottatok,  hirdet-
tétek  mindenfelé.  OrttággyUlétt  hirdetni.  Öszvetételei:
kihirdetni  valamit, ám.  tudósításul  kikiáltani.  Elhir-
detni  valamit  mindenfelé.  Bibliai  ért  hirdetni annyit
iá  tesz, mint  dicsérettel  említeni, dicsőíteni.  Hirdetté-
tek  át  Úr nevét.

HIRDETÉS,  (hir-d-et-és)  fa.  tt.  hirdetéi-t,  tb.
—ék,  harm.  szr.  —e.  1)  Jelentés,  tudósítás  valami
felől,  cselekvési  értelemben.  Hirdetettel  foglalkodni.
Hirdetésen  ki/áradni.  2)  Azon szók  v.  beszéd  fogla-
lata,  mely  által  valamit  jelentünk.  Hirdetett  írni,
nyomtatni,  olvasni.  Hirdetétekért  a  hírlapokban  díjat
fitetni.  Ctödhirdetét.  Menyektöi  hirdetét.  3)  Bibliai
ért  dicsőítés, magasztalis.  Itten  nevének  ét  müveinek
hirdetése.  V.  ö. HIRDET.

HIHDETGET,  (hir-d-et-get) áth.  és gyakor. m.
"rdetget-tem,  —tél,  —itt.  Valamit folytonosan,  min-

denfelé  hirdet, elmondogat,  terjesztget  Hómról  hátra
hirdetgetni  valamit.

HHtDETQETÉS,  (hir-d-et-get-és)  fia.  tt  Atr-
detgetét-t,  tb.  —ék, harm. szr.  —e.  Cselekvés,  illető-
leg  tudósítás, mely  által  valamit gyakran,  többször,
többfelé  hirdetnek.

HIRDETMÉNY,  (hir-d-et-móny)  fa.  tt.  hMtt-
mény-t,  tb.  —ék,  harm.  szr.  —e.  Általán  minden-
féle  irott  vagy  nyomtatott,  és  közre  bocsátott, hiva-
talosan  kiadott  jelentés, tudósítás, parancs, figyel-
mem u-tés.  Vármegyei,  váron,  törvényttéki,  templomi
hirdetmények.

HIRDETŐ,  (hir-d-et-ő)  fa.  tt  tírdeíS-t.  Általán
személy,  ki  valamit hivatalosan és nyilván tudomásul,
figyelmeztetésül stb.  elmond,  kikiált  Különösen  oly
személy,  ki  nagyobb  innepélyek,  népgyfilekesetek
alkalmával  hirdet  valamit  (Herold).  Orttág  hirdetője,
ki  a  királyi  koronázáskor  az  ország  czimereit  hor-
dozza.

HIRDETVÉNY,  (hir-d-et-vény)  fa.  tt  hirdet-
vény-t,  tb.  —ék,  harm. szr.  —e.  1)  Általános  ért. L
HIRDETMÉNY.  2)  Különösen  :  irott  s nyilván  ki-
rakgatott  innepélyes  felhívás,  felszólítás,  parancs,
rendelet,  (manifestnm,  edictum).

HÍRÉL.HTAÉL,  (hír-él)  áth.  m.  Mret-í.  Hírt
kezd, bocsát,  terjeszt  Att  hírlik  felSU,  hogy  stb.  Vá-
rót  tterte  elhirelték,  hogy  megttSkOtt.

HÍRÉLÉS,  (hír-él-és)  fa. tt  hlréUt-t,  tb. —ét,
harm. szr. —e. Valaminek hírré  tevése,  hír  gyanánt
terjesztése,  szájról  szájra  adása.

HÍRES,  HÍRES,  (hír-és)  mn. tt  hírét-t  v.  —ét,
tb. —ék. Általán,  kiről  vagy  miről  sokan  beszélnek,
tudnak;  nevezetes,  maga  nemében  kitűnő;  jó  vagy
rósz  oldaláról  igen  ismeretes.  Hírét  ember,  attmony,
leány.  Hírei  várót.  Híres  tolvaj,  rabló,  kurva.  Híre*
nevet.  Nincs  oly  hírét  ember  hetedhét  orttágban.  Há-
lánknak  tok  hírét  bora  van.  Hírét  epem  ne  menj  kő-
tárral.  (Km.).

HÍRÉSÉDÉS,  (hír-és-éd-és)  fa.  tt  hírétédét-t,
tb.  —ék, harm. szr.  —e. Állapot,  midőn  valaki  Üre-
sedik,  azaz hírre, névre kap, jó  vagy  rósz  szóba  ke-
rül.  V.  S. HÍRÉSÉDIK.

HÍRÉSÉDHC,  (hír-és-éd-ik)  k.  m.  Mrettd-ttm,
—tél,  —itt. .Hírre kap, köz  beszéd  tárgyává  teáén,
sokan  mindenfelé  beszélnek  felőle, jó  vagy  roea ol-
dalról  ismeretes  leszen; különösen, nevezetessé,  inne-
peltté,  dicsővé  kezd  lenni.  Orttdgtterte  elhiretedmi.
Szabatosan  : híreiedik,  híreiül,  híretít  jó  és  A-s  kép-
zővel  :  hírhedik  v.  hírhettik,  hirhettt  rósz  értelmet
rejtene  magában; de  a  köz  szokás  ezen szigorú  meg-
különböztetéseket  itt  nem követi. V.  5. HÍRHEDIK.

HÍRESEN,  (hír-és-en) hatánó.  Nagy  hírrel, je-
lesen,  nevezetesen,  dicsőén.  Híreién  vitették magukat.
Csatából  híreién  háta  tért  vitetek.

HÍRÉSÍT,  HIRÉSIT,  (hír-és-ít)  áth. m.  híretít-
itl,  Ltn. —ni v.  —«n».  Híressé,  nevezetessé  teás  ;
jó  vagy  rósz  oldalról  ismertet,  mindenfelé  szóba hoz.
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Nemesebb  ért  dicsőít, magasztal.  ElhiretUtni  valakit
érdemén  kívül  vagy  fölül.  Kihiresiteni  valakit.

HÍRÉSÍTÉS, HIRÉSITÉS,  (hír-és-ít-és)  fn.  tt.
Mré»tíés-t,  —  tb. ét,  hann. sir.  —e. Cselekvés, mely
által  valakit  v.  valamit  híressé  teszünk ,  hiresítünk.
Kihirestíés,  elhirestiés.  V.  ö. HÍRÉSÍT.

HÍRESSÉG,  HÍRESSÉG,  (hír-és-ség)  fh.  tt.
híréttégét,  harm.  szr.  —e.  Állapot vagy  tulajdonság,
midőn  valaki  vagy  valami híres.  Éten  stónolcot  már
Üressége  miatt  it  meg kell  hallgatnom.  E  várót  régi
híressége  eltűnt.

HÍRÉSÜL,  (hír-és-űl)  önh.  m.  Mrésül-t.  Híressé
lesz, híre kel,  híre  terjed,  _ akár jó,  akár  rósz  tulaj-
donságaira  nézre.  V.  ö.  HÍRESÉDIK.

HÍRÉSÜLT,  (hír-és iil-t)  mn.  tt.  hirésültet.  Hf-
ressé  lett, kos hírre, nevezetre kapott  Elhíresült  erejű
és  bdtortdgu  bajnok.

HIRÉSZ,  (hir-ész)  fn. tt  hiréit-t,  tb. —ék. Hírt
hozó, hírt  vivő  gyors  követ,  hírnök,  futár.

HIRESZT,  (hir-esz-t)  áth.  m.  hireszt-éít,  htn.
—ni  v.  —ení.  Hirré  tesz,  hirdet,  nyilvánít.  Egyéb-
iránt  rendesen  el  képzővel  toldva  használtatik  :  /»'-
resttel.

HIRESZTEL,  (hir-esz-t-el)  áth.  m.  hireeitel-t,
I.  HIRESZT.

HÍRESZTELÉS,  (hir-esz-t-el-és)  fn.  tt  hiresx-
telét-t,  tb.  —ék,  harm. szr. —e.  Beszélés,  mely  által
valamit  mindenfelé hirdetnek, hírré  tesznek.

fflRESZTELÖ,  (hir-esz-t-el-ő)  mn. tt.  hirestte-
IS-t.  Hírt  terjesztő,  valamit hirré  tevő,  szóval,  újság
gyanánt  hirdető.  Vént,  rendkívüli  dolgokat,  esemé-
nyeket  hiretttelö futárok,  követek.

HÍRETLEN,  (hír-etlen)  mn.  tt  hiretlent,  tb.
—ék.  Kinek  v.  minek  semmi  híre, neve;  homályban
létező,  ismeretlen.  Hiretlen  ember.  Hiretlen  hátból,
családból  eredni.  Ettől  különbözik,  és  v.  ö.  HIR-
TELEN.

HÍREVESZÉTT,  (híre-veszett)  ősz.  mn.  1) Ki-
nek  híre,  neve  oda  lett,  kiről beszélni  megszűntek;
2)  Ki  úgy  eltűnt, hogy  hírét  sem hallani.  3)  Jó  hír-
ben  lenni  megszűnt.

HÍREVESZTÉTT,  (híre-vesztett)  ősz.  mn.  Ki
jó  hírét,  nevét, becsületét  ön bűne  miatt  elvesztette,
ki  gyalázatossá,  becstelenné  lett.

HffiGÁL,  (hir-og-al)  áth. és gyakor. m. hirgál-t.
Értelmére  s  eredetére  rokon  a  haragot  igével,  s  ám.
valamit  öszvetakarit,  öszvesöpör, hárít  Kéttel  ötzve-
hirgálni  át  elstórí  babot,  lencsét. A  nyomtatott  gabo-
nát  garmadába  hirgálni.  Szemetel,  stalmdt  elhirgálni.
Ily  értelemben  használják  a  vágmellékiek,  s  alsó
csalóköziek.  Rokon vele  : hidor  is.

HIRGE,  fn. tt  hirget.  Erdélyben  szélesebb  öblü
edény  vagy  fazék,  különösen,  melyben puliszkát főz-
nek ;  máskép  hirgit.  Talán  pergtlS  szóval  azonegy
törzsű,  a p  A-vá  változván.  Néhutt  : hirgó.  (Lőrincz
Károly).

HIRGIT,  fn.  tt.  Mrgitét.  L.  H1KGE.
HIRGÓ,  1. HIRGE.

HÍRHAJHÁSZ,  (hír-hajhász)  ősz. fn.  Aki  hírek
után jár,  futos,  mindenfelől  hírek,  újdonságok  felől
tudakozódik.

j  HÍRHAJÓ,  (hír-hajó) ősz.  fn.  Kisebbféle  gyors
!  tengeri  hajó,  a  hírnökök  ide-oda  szállítására.
j  HÍRHABANG,  (hír-harang)  ősz.  fn.  Atv.  ért
!  gzószatyor, ki  házról  házra  híreket  hord, város  dobja;

hír- v. plctykahordó; napi  újdonságokkal  kedveskedő.

„Hírharang  kérlek,  ne légy,
Hallgató  és  tűrő  légy;
Ne  szólj  boszúságot"

Regi  házassági  ének.  (Thaly  K.  gyűjt.).

HÍRHARANGOL,  (hír-harangol)  ősz.  önh.  Hí-
reket  hord , pletykákat  terjeszt.

HÍRHEDÉS,  (hír-h-ed-és)  fn.  tt.  Mrhedés-t,  tb.
—e'it, Jharm.  szr.  —e.  Híressé  levés.  V.  ö.  TTTRHIi;.
DIK.

HÍRHEDIK, (hír-héd-ik) k. m. hírhéd-íem,  —tű,
—étt.  Hirré  megy,  szájról  szájra  elterjed ,  híressé
lesz,  híresedik,  híresül.  Szabatosabban  : nem jó  érte-
lemben  kap  hirré,  nevezetre,  s  lesz  ismeretessé.  El-
hirhedik,  kihirhedik.  V.  ö. H betű. Noha a  köz szokás
e  szigorú  megkülönböztetést  itt  nem  követi;  úgy
hogy  Vörösmarty  is  Liszt  Ferenczhez  írt költeményé-
ben  ezt így  szólítja  meg :  „Hírhedt zenésze a  világ-
nak", (híres  v.  ,hírült'  helyett),  s a  Tatrosi  codex  is
jó  értelemben veszi  :  „És  meghírhesznek  vala mind
ez igék."  „És  ő neve  meghírhött  vak."  „És kihirhe-
vék  ő  híre  mend  Síriában."  Továbbá  :  „Elhírhövén
kedég  az ő jó  híre  neve",  a  carthausi  névtelen  Le-
gendáiban.  Máskép:  Mrhésrik.  „És  az  te  neved mind
közönséges  földön  elhírhöszik."  Góry-codex.  Már
,hírheszt'  inkább  rósz  értelemben vétetik.

HÍRHÉSZIK  ,  (hír-h-ész-ik)  k.  Többi  időit
,hírhédik'-től  kölcsönzi, s  csak némely alakokban  jön
elé  v-vel, pl.  függő  múltban :  hfrhevék,  állapotjegy-
zőben :  Mrhevén  stb.  Egyébiránt 1. HÍRHEDIK.

HÍRHESZT,  (hír-h-esz-t)  áth.  m.  hírhestt-étt,
htn.  —m  v.  —eni.  Rósz  hírt  bocsát,  tovább  terjeszt,
valami  roszat  hírré  tesz.

HÍRHESZTÉS,  (hír-h-eszt-és) fn. tt  hírhetttés-t,
tb.  —ék, harm.  szr.  —e.  Cselekvés,  midőn  valaki
valamit  hirheszt

HÍRHET,  (hír-h-et)  áth.  m.  hlrhet-ttm,  —tél,
—élt,  1. HÍRHESZT.

HÍRHORDÁS,  (hír-hordás)  ősz.  fn.  Cselekvés,
melynél  fogva  valaki  izeneteket  hord  bizonyos  he-
lyekre  és személyekhez. Különösen:  pletykázas, bír-
harangolás,  szószatyorkodás.

HÍRHORDÓ,  (hír-hordó) ősz.  fn.  1) Eredetileg
személy, ki  hivatalból  vagy  megbízásból  híreket,  ize-
nejeket  visz.  2)  Szokottabban,  házaló  pletykaember,
hírbarang,  város  dobja,  falukata.
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HIRHÖDIK  v. HIRHÖSZIK,  v. HIRHÜD1K T.
HIBHÜSZIK,  1. HÍRHÉSZIK  és  HÍRHEDIK.

HIRHÜTT, ám.  hírhedt,  1.  HÍRHEDIK alatt

HIRIBA,  fa.  tt  hiribd-t.  Székelj  tájnyelven
ám.  vargányanemü  gomba.  V.  ö.  HIRIP.

HIRICS, (1),  v.  HIRICZ  elront  törne  Mrictd,
tíncul  azoknak.

HIRICS,  (2),  falu  Baranya  megyében;  hely.
Hirict-in,  —r«,  —r8l.

HIRICSEL, (hir-ics-el)  önh.  m. hiríoeU.  Hang-
at&nió  Úriét  törzsből  eredt, s  ám.  betegség  vagy
nagy  fáradság  miatt  alig  lihegve  reszkető,  rekedt
hangon beszél.  Székely  tájszó.  Rokonai:  horog,  ho-
rögel.

HTRICZEL,  1. HIRICSEL.

HIRINTA  v.  HIRINTÓ,  tájdivatos;  lásd:
HINTA.

HIRINTÓZ,  1. HINTÁL.
HIRIP,  (1),  fa.  tt.  hirip-ét,  harm.  szr.  —jé.

Erdőkben  tenyésző  sárga  bőrfi  gombanem,  melynek
több, részént  ehető,  részént  mérges  fajai  vannak.
(Boletas  latens).  Talán  pír  törzstől.  Hangokban ro-
kon  a vargányát jelentő  hiriba  is.

HIRIP, (2),  falu  Szathmár  megyében;  helyr.
Hirip-én,  —re,  —rSl.

HIRJESZT,  tíszavidéki  szó;  L  HHtHESZT.

HÍRKOHOLÓ,  HÍRKOVÁCS,  (bír-koboló  v.
-kovács)  ősz.  fa. Aki  hamis faireket gyárt, s  azokat
mint  valókat  terjeszti.

HÍRKOSZORÚZOTT.HÍRKOSZORÚZTA, (hír-
koszorúzott  v.  -koszordzta)  ősz.  mn.  Hfrea, nevezetes.
HirkottoráMOtt  bajnok,  nónok.

HÍRKÖLTÉS,  (hír-költés)  ősz.  fa.  Cselekvés,
midőn  valaki bizonyos  dologról vagy  személyről  ha-
mis híreket  kohol  és  terjeszt

HÍRLAP,  (hír-lap)  ősz.  fa.  Napi  eseményeket,
különösen  a politikai  élet  folytonos  mozgalmait  köz-
lő, s bizonyos  napokon  rendesen  megjelenő  tudósítá-
sok,  újság,  njságlap.  Hátai,  külflOdi  hírlapok.

HÍRLAPI,  (hír-lapi)  ősz.  mn.  Hírlapban meg-
jelenő,  hírlapban  terjesztett,  hírlaphoz  tartozó,  arra
vonatkozó.  Hírlapi  vetéronkkek,  tudóitíátok,  kodemé-
nyek.

HÍRLAPÍRÓ,  (hír-lap-iró)  ősz.  fa.  Ki  a hírla-
pokba  czikkeket,  tudósításokat, híreket  ír.  Szorosb
ért  oly személy, ki  különösen  hírlapi  czikkek  Írásá-
val  foglalkodik,  különböztetésül  oly  Íróktól, kik  más
szellemi  müvek, tudományos  munkák  írásában  fára-
doznak.

HÍRLAPOLVASÓ,  (hír-lap-olvasó)  ősz.  fa.  és
mn.  Aki  hírlapot  szokott  olvasni  Hirlapoható  kő-
tOntég.

HÍRLAPSZERKE8ZTÖ,(hír-lap-szerkosztő)öu.
fa.  Személy, ki  többféle  hírlapi  czikkeket  egy  egész-
szó alakít,  s azokért  törvény  vagy  felsőbb rendeljek
értelméből  felelős.

HIRLEL, (hír-el-el) áth. m. hirlel-t.  Valaminek
hírét  terjeszti,  valamit hír,  újság  gyanánt  tovább ad,
elbeszél. Ast  hirletik,  hogy  stb.

HIRLELÉS, (hír-el-el-és)  fa.  tt  Mrlelít-t,  tb.
—ék.  Cselekvés, midőn  valaki  valamit hlrleL

HIRLEMENY, (hir-el-em-ény) fa. tt  hirlemény-t,
tb.  —ék. Szóban, beszédben  forgó  valami, a  hírnek
tárgya, amit fairéinek vagy  ami hírlik.

HÍRMONDÁS, (hír-mondás) ősz.  fa.  Cselekre.,
melynél  fogva  valaki  hírt  mond,  azaz  hírmondói  sze-
repet  visz.  V.  ő. HÍRMONDÓ.

HÍRMONDÓ,  (hír-mondó)  ősz.  fa.  1)  Ki  vala-
mely  újonnan  történt  dolgot  elbeszél, s  róla  az  ille-
tőket  tudósítja.  Mind  elvetitek  a  harciban, még  ctak
hírmondó  $em  maradt.  2)  Személy,  követ,  ki  valami
felől  előlegez  tudósítást hoz. A  hírmondóktól  megtudni
an  elleniig  terveit.  3)  Átv.  ért.  mondják  némely ok-
talan  állatokról  is, mennyiben  bizonyos  jövendőt je-
lentenek.  Hírmondó  feetke  tavattt  énekel.  (Km.).  Hír-
mondó  gólya,  mely  legelőször  jelenik  meg.

HÍRNÉV,  (hir-név) ősz. fa. Nevezetesség, dicső-
ség, midőn valakit  mindenfelé dicsérettel  emlegetnek.
Nagy  hírnevet  v.  hirtnevet  szerezni.  Nagy  hírben,  név-
ben  lenni.  Hireneve  mindenüvé  elhatott.  „A  hir  s  név
és  valódi dicsőség  közt nagy  a különbség." Lonories
József  érsek.

HÍRNEVES,  (hír-neves) ősz.  mn.  Kinek  híre-
neve  van;  mindenfelé  dicséretesen  emlegetett, ma-
gasztalt  Hírnevet  hűtők.  .

HÍRNÖK,  (hír-nők)  fa.  tt  hirnök-öt,  harm.  szr.
—e.  Személy, követ, küldött, kit  különösen  megbíz-
tak, hogy  valami felől hírt vigyen, az  illetőket  tudó-
sítsa,  akár  szóbeli,  akár  írásba  foglalt  isenettel.
Használják  politikai hírlap  czímeül  is.

HIRNÖKGALAMB,  (hírnök-galamb)  ősz.  fa-
Szelíd  galambfaj, mely  igen  gyorsan  repül, s  tanítás
által  képessé  tétetik, hogy a nyakába  akasztott  le-
vélkét  szokott tartózkodási helyére elvigye.  (Colomba
tabeUaria).

HHtNYÓ, tájdivatos,  hernyó  v.  hemyú helyett;
lásd  ezt

HIRÖNCZ,  (hir-ön-cz)  fa. tt  htrOnc+Ot,  ham.
szr.  —«. Kisded  tengeri  hajó,  melyen  háború  idejé-
ben  holmi  irományokat,  rendeleteket,  parancsokat
stb.  gyorsabb  közlés  végett  szállítgataak.  (Aviso).

HIRÖRS,  L  HIRÖNCZ.

HIRPITEL,  L HIRICSEL.

HÍRSOVAR,  (hír-sovár)  1. HÍRSZOMJAS.

HÍRSOVÁRGÁS,  (hír-sovárgáz)  1. HÍRSZOMJ.

HÍR8UGÓ, (hir-sngó)  ősz.  fa.  Suttogó, plety-
kahordó  ember, ki  másokról  igaz  és  költött  híreket
elmond, hogy  ez  által  magát behizelegje,  e  mátok-
nak  ártalmára legyen.

HÍRSZÓ,  (hír-szó)  ősz.  fa.  Szó  vagy  beszéd,
mely  valamit  hír  gyanánt  megkezd, megindít.  IKr-
ttóra  alkalmat  adni.  Hirnoba  Kötni  valakit.



1697  HffiSZOMJ—HIRTELENSÉG HIRTELENSÉGÉS—HISTÓRIA  1698

fflRSZOMJ,  (bir-uomj)  ősz.  fn.  Képet  kifeje-
zéssel  un.  hírnévnek,  dicsőítésnek  túlságos  kívánása.

HIRSZOMJÁS,  (hir-szomjas)  ősz.  mn.  Képes
költői  nyelven  ám.  hír  után  csengő, dicsőségre,  ne-
vezetességre  szertelenül  vágyakodó.  Hiraomjai  régi
lovagok,  kalandorok.  Máskép  :  hírtovár.

HIRTELEN,  (hir-telen)  mn.  tt.  hirtden-t,  tb.
—ék.  Képzőjénél  fogva  annyit  tenne,  mint :  minek
vagy  kinek  híre  nincs,  homályban  levő, nem neveze-
tes ; de ezen  értelemben  a  hireíten  divatozik. Szokott
értelme  :  véletlen,  váratlan, előre  nem látott, nem
sejtett,  hamar, gyors,  t.  i.  oly  valami,  minek elébb
semmi  nesze,  semmi megelőző hire  nem volt. Hirtelen
halál,  melyet  a  halai  szokott  jelenségei  meg  nem
előztek.  Hirtelen  harag,  mely  csekélységekért,  s  leg-
ott  fellobban.  Hirtelen  eltUnét,  eltávozd*,  melynek
előkészületeiről  mit  sem  hallottunk.  Hirtelen  etS,
mely  hosszabb  készület,  beborulás  nélkül  egyszerre
hullni  kezd.  Hirtelen  ítélet,  azaz  előleges  megfonto-
lás  nélküli.  Hirtelen  terménetü  fiakó,  ám.  szeles,
kapkodó,  hebehurgya.  Némely  dunántúli  tájszólások
szerént  :  kérteién.  Határozóként  ám.  hirtelen  módon,
hirtelenül.  V.  8.  —TALÁN,  —TELÉN  és  — AT-
LAN,  —ETLEN képzők.

HIRTELENÉBEN,  (hir-te-len-é-ben)  ih.  Vélet-
lenül, váratlanul,  hamarjában,  gyorsan,  egyszerre;
elöjelemég  és  gyanítis  nélkül.  Hirteleneken  ott
termett.

H1RTELENKÉDÉS,  (hir-telen-kéd-és)  fn.  tt.
hirtelenkédéi-t,  tb.  —ék, harm.  szr.  —e.  Szeles, he-
behurgya,  megfontolatlan,  vakmerő cselekvés.  Hirte-
lenkedéitel  elrontani  át  ügyet.

HIRTELENKÉDET,  (hir-telen-kéd-et)  fn.  tt.
hirtelenkédet-ét.  Hirtelenkedés  elvont  értelemben.  A
Tatrosi  codezben  ám.  hirtelenség  :  „És  nagy  hirte-
lenkedettel  (magnó  impetu) a  csorda  méné  főmere-
dek,  (azaz  nyakra  főre  —  praecipitatus  est)  a  ten-
gerbe."  Másutt  ám.  dühös  indulat, dühösség.  „Mond-
jak  vala, hogy  hirtelenkedetbe  választatott,"  (in  fu-
rorem  versus  est).  A  Bécsi  codezben  szintén  :  „Men-
jetek  ki  hirtelenkedettel."  És :  „Azért  a  király  meg-
haragvék  és  igen  nagy  hirtelenkedetbe  gerjede."

HIRTELENKÉDIK,  (hir-te-len-kéd-ik)  k.  m.
hirtelenkéd-tem,  —tél,  —ett. Hebehurgyán  , szelesen,
megfontolatlanul,  vaktában  cselekszik;  kelletinél  in-
kább  siet,  hamarkodik.  A  bírónak  nem nabad  hirte-
lenkedni.

HIRTELENKÉOVE, (hir-te-len-kéd-ve) ih. Sze-
lesen, hebehurgyán,  megfontolatlanul, sietve,  hamar-
kodva.

HIRTELENSÉG,  (hir-te-len-ség)  fn.  tt.  hirte-
lentégét,  harm.  szr.  —e.  Szélesség,  hebeburgyaság,
megfontolás  nélküli cselekvés;  túlságos  sietség, kap-
kodó  bamarság;  váratlan  gyorsaság, sebesség.  Hir-
teleniégbSl  balul  tenni  valamit,  ítélet  hirtelentége.
Nagy  hirtelenléggel  ott  termettek a  hadteregek.  Hala-
burda  hirtelemég.  (Csúzi).

HIRTELEN9ÉGÉS,  (hir-te-len-ség-éí)  mn.  tt.
hirtelentégét-t,  tb.  —ék. Igen  nagyon  hirtelen;  rend-
kívül  sebes, gyors.  Jelenik  vala  pedig  8 nekik  hirte-
lentéget  tűt.  (Bölcs.  k. 17. 6. Káldi).

HIRTELENSÉGGEL,  (hir-te-len-ség-vel)  ih.
Igen  gyorsan, sebesen,  váratlanul,  előre  nem  gya-
nítva.

HIRTELENÜL,  (hir-te-len-ül)  ih.  Sebesen,
gyorsan, hamarjában,  tüstént; váratlanul,  véletlenül.
HirtelenUl  eltűnni.  Hirtelenül  megjelenni.  Képző  nél-
kül  is  használtatik, pl.  hirtelen  meghalalotott;  hirte-
len  megharagudott.

HIRTELENVALÓ,  (hirtelen-való)  öss.  mn.
Hamarságos,  előre  nem gyanított,  sebesen  , gyorsan
történő.

HÍRÜL,  (hir-ül)  ih.  Hír  gyanánt,  hírképen.  Hí-
rül  adni  valamit.  Hiiill  vinni  a  nagy  ctapátt.  Atí
hozták  hirül,  hogy  stb.

HÍRÜL,  (hir-ül) önh.  m. hirül-l.  Hír  gyanánt
elterjed,  s  mintegy  hírré  válik.  Vitéttége  elhirUU min-
denfelé.

HIRÜLT,  HÍRÜLT,  (hir-ül-t)  mn.  tt  hirült-et.
Hírképen  elterjedt,  hirré  vált.  Elhirült  nagylelkütég.

HIRVAD,  régies, hervad  helyett;  1. ezt.

HIRVADAG,  (her-v-ad-ag  v.  her-v-at-ag)  fn. tt.
hirvadagot.  A  Bécsi  codezben  ám.  halványság  (pal-
lor)  :  „A  hirvadag,  mely  te  orczádat  megfoglalta,
távozjék  el  tetőled."

HÍRVADÁSZ,  (hír-vadász)  1.  HÍRHAJHÁSZ.

HÍRVÁGY,  (hír-vágy)  ősz.  fn.  A  kívánó  tehet-
ség  ösztöne,  melynél  fogva  valaki  hír  után  törekszik,
híressé  lenni kíván,  dicsvágy.  Ennél  túlságosabb  a
Mrttomj.

HÍRVÁGYAS,  HÍRVÁGYÓ,  (hír-vágyás  vagy
-vágyó)  ősz.  mn. Hír után  törekvő,  híressé  lenni  kí-
vánó.  V.  ö.  HÍRSZOMJAS.

HÍRVITEL,  HÍRVIVÉS,  (hír-vitel  v.  -vivés)
ősz.  fn. Hírrel,  vagyis  tudósítással  megbízatás, és  en-
nek  elmondása,  megadása.

HÍRVIVŐ,  (hir-vivő)  ősz.  fn.  Bizonyos  hírrel,
vagyis  tudósítással  küldött  követ;  hírnök,  hír-
mondó.

HISKA,  (bi-á-cs-ka?)  fn.  tt.  hiikdt.  Paliéi
nyelven  ám.  présház  a szőlőben;  némely  tájakon  :
hajlok.  Hangra  és  értelemre  (mint kisded  épület)  ro-
kon  vele  a  vitkó  szó  is.

HISKÓ,  1. VISKÓ.

HISPA, fn. tt.  hispát.  Rovarfaj,  melynek  égési
szárnyait  paizs  födi,  orsóalaku  csápokkal,  s  tüskés
torjjal  és  szárnypaizskákkal.  (Hispa).

HISS,  1.  HESS.

HISTÓRIA,  a  hellén  tatmg  ,  ífftoiola  szóktól
kölcsönzött, s a  nép nyelvébe  is  általment;  fn.  tt.  hit-
toriaí.  Jelent  történeti  elbeszélést, történt  dolgok  élé-
adását, továbbá történettant, történettudományt. Alsó,
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pongyola  nyelven  ám.  dolog,  történet,  akármiféle
tárgy,  valami,  izé.  Nagy  hittanát  csináltak  beldU.
Purcta  hiftória  volt  bit  a*.  Mindenféle  hittoriát  elé-
hordott.  Minek  ét  a  gyerekei  hittana t  Ki  látott  ily
bolond  hittanát  f  L.  TÖRTÉNELEM  é» TÖRTÉNÉ-
SZET, TÖRTÉNETRAJZ.

HISTÓRIAI, (história-i) mn.  tt.  hittoriai-t,  tb.
—ok. Históriát  illető, abból  való, ahhoz  tartozó  stb.
Hittanai  adatok,  munkák,  kutatatok.  V.  ö.  HIS-
TÓRIA,

HISTÓRIÁZ,  (historia-az)  önh.  m.  hittanát-
tam,  —tál,  —ott.  1)  Históriákat  beszél,, történt dol-
gokat  ad  elé.  2)  Pongyola  népnyelven  ám.  holmi
tárgyakról  terjedelmesen  vagy  untatólag siót  szapo-
rít  V.  ö. HISTÓRIA.  3)  Teketóriáz.

HISZ,  (1),  v.  HISZEN,  (hi-sz, magas  hangú
i-vel)  áth. és  önh. Eredetileg  hi,  az M csatán  segéd-
v. pótlékbetü  lévén, mint  több  más,  pl.  vitt,  tett,
lén,  továbbá  éttüe,  istik,  oltók,  fekttik,  nyugták  stb.
igékben, melyekből  ha  miveltetőt  vagy  tehetőt ké-
pezünk, az M kimarad  :  M-iét,  hi-het;  vi-tet,  vi-het;
té-tet,  té-het;  lé-let  v.  lé-tet,  U-het;  nyűg-tat,  nyűg-
hat-ik, al-tat,  al-hat-ikf  é-tet,  é-heí-ik ; i-tat,  i-hat-ik
stb. Így több időben és függő múltban  is nem  annyira
M  helyett,  mint  közbeszuratal  v  segédbet&t  vesz
fel  :  hi-vék  (hi-ék  helyett),  hi-v-él,  hi-ve  ,• hi-véak,
hi-v-éíek,  hi-v-ének  v.  hinek.  Régente  épen  úgy, mint
Ion,  lőnek,  tSn,  tőnek,  volt hon  r.  hűn,  sőt  Mn is  stb.
„ö  nekiek  meghün  (=  meghívó) az egész  sokaság."
Batiri András.  „De uronk  Krisitueban  csak  kevesen
hőnek"  (= hivének).  Farkas András.  (Mindkettő a
XVI.  századból).  „Hűn  az  ember  a  beszédnek,  me-
lyet mondott vala Jézus."  Tatrosi cod. (Erdősynél  is':
Afin,  Pesti  Gábornál:  Mn). Másik  múlt  M nélkül:
hi-U.  Jövő  szintén  :  M-endek,  hi-endett  stb.  Foglaló
és parancsoló  :  hi-gy-j-ek  (,hisz j-ek' helyett),  hi-gy-j,
hi-gy-j-en.  T.  i.  mivel  köz  szokás  szerént  a  kimon-
dásban  kettőztetík  a  gy,  ennél  fogva  a  parancsoló
mód jf  képzőjét  is  ki  lehet  tenni,  s  így  írni:  higyjek,
tígyj,  higyjen,  mely  esetben  a  gy,  tt  helyett  áll  (hi-
sz-j).  Parancsoló 2-ik  személye a  tárgyi  ragozásban:
higyjed,  v.  öszvehúcva  :  hidd  (== higy-d),  pl.  hidd
el  nekem.  Htn.  hinni (=  hi-sz-ni).  Igenév  :  hi-v-ö,
hi-v-e,  hi-end-ö.  1)  Mint  átható  ám. valamit bizonyos-
nak, igaznak  tart, vall, mint  olyanról  meg van győ-
ződve , különösen  valamit  alapos  tekintély,  igaz  ta-
nuk  után  megismer és  tud.  Ez  értelemben rokon  a
görög  tfftjftt  v.  í a a f t i ,  latin  tcio,  német leisten  igék-
kel.  Megvan a  görög-latin  história  főnévben  (íarmo
=  ismerő,  tudó szótól, ez ismét EIJÍl  törzstől), mely
nem  egyéb,  mint a történt  dolgoknak  hiteles  tanuk
után  szerzett  tudomása. Erősen  hittem,  hogy  át  igát
Ügy  gySmifog.  Hittem  a  tettnek  feltámadását,  ét  át
9rSk  életet.  Mindent  hittek,  mit  Kriuttu  urunk  taní-
tott.  Hittem  ét  vallom,  hogy  egy  át  Itten  lényegiben,
ét  három  némelyében.  Elhittem,  amit  mondott.  Eb  hi-
tm.  Higye,  aki  akarja,  de  fa  nem. Hitted-e,  hogy  sem-

„Csendességben , békeségben ha akarsz  élni ,
Minden  szépnek  , igaz képnek  nem kell  ám hinni.*

Népven.  (Erdélyi  J.  gyűjt).

2)  Gondol , vél , gyanít , tart  Att  kittem , el tem  j5et
kottám.  Kinek  hittett  te  engemet t  Ki  hitte  volna,  hogy
még  ét  it  megOSrténhettékf  Nembánom,akár  mit  Utm-
tek f előlem,  „Az  emberi  nemiét  általában  hisz  fiijá-
nak  halhatlan  létében."  Lonovics  József  érsek.  8)
Mint önható  ám. bízik , bizodalmat  helyei  valakiben
v. valamiben, s rokon a görög  atoits, latin fidet szók-
kal  Ittenben  hinni.  Hittek  tebenned  édet  Ittenem,

„ő  Szent  Fiában  gyönyörködjetek,
Nagy  szeretettel  benne  higyjetek."

Panaszló  ének.  Tálya  1549.  (Thali  Kálmán gyújt).

Hittek  benned ,  hogy  meg nem  otaltt.  Innét :
magát  ,  ám. túlságosan  bizik  magában , rátartó* , ke-
vély, nagyralátó.  Hidd  el magad  , ha  stégyent  akarm
vallani.  (Km.).

„Az  élő Istennek  olvastam könyvéből,
Hogy  ha ki elhinné magát , haragjából ,
Nyakra-főre jőne le az uraságból. u

1606-diU verseiét  (Thaly  K.  gyűjt).

Meghinni  valakinek,  ám.  bízni benne.  Meghitt  emter,
biztos,  kire valamit bűtunk  vagy  bátran  bízhatonk.
Nem  kell  hinni  minden  nép  ttónak.  KOtoe  kell  Unt
a  komának.  (Km.).  Jól  megnétd  ,  kinek  higyj.  (Km.).

Valamint  a vitt  ,  tett  ,  lett  ,  megy,  úgy  a  Mn  b
felveszi  az  én  toldalékot, vagyis  inkább  a  harmadik
személynévmás vagy  személyragot, hieten = hitt-Sn.
Aki  hitten  ét  megkeretttelkedik  ,  tídvOttU,  aki  pedig
nem  hitten,  elkárhotik.  (Márk  16.  16.  Káldi. Karo-
lyinál  :  hijénd).

HISZ, (2), v.  HISZEN  v.  HISZEM, indnlatazó,
mely  által  azt jelentjük, hogy  bizonyos  dologról  nem
kétkedünk, vagy  úgy  is  tudjuk,  biszszttk. Húsén  Aoí-
lotta  unit,  mit  mondottak.  Hitten  itt  maradnak.  Hi-
ttem  már  megmondottam.

„Várad !  nagy kárt  tessz  mind  ez  országnak
Hogy  véget  nem vetsz  a  sok  vakságnak !
Csak  zabot pállaszsz  az nagy  eróziónak  :
Hiszem  az Isted  állítod  (talán  : alítod?)  vaknak.'

Panaszló  ének.  Tálya  1549.  (Thaly  K.  gyűjt.  Az
erózióban  czélzás  van  Szent  Lászlónak  akkor  fenn-

állott  ércilovag  szobrára).

Néha neheztelést  fejezünk  ki  általa, kivált midőn  va-
laminek  ismétlésére  kedvünk  ellen  sűrgettetfink.
Ugynn  ne  rimánkodjál  ,  hitten  már  megmondottam,
hogy  nem  bántlak.  Néha  czáfolatnl  használják.  Miért
nem fogadod  el, hitten  elébo  magad  kérted. Van nagy-
mondó  cs  fenyegető értelme  is, s ekkor  de v. no scóes-
kával  tétetik  őszve. Dehitten  v.  öszvébbhniva  dejtten
ninet  oly  legény  a faluban,  mint  S.  Dejtten  etak  jo-
jón,  majd  adok  én neki. No hitten  v.  nohitten,  v.  noj-
sten  lett  át  élet.  Nojszen  majd  kaptt.  Népnyelven  h
nélkül  is  itt,  itten.
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HISZEKEGY,  (hiszék-egy)  ősz. fn. így  nevezik
az  apostoli  hitvallást,  mely  tizenkét  ágazatból  áll, s
így  kezdődik  :  Hittek  egy  Istenben,  mindenható  atyá-
ban,  etb.  Elmondani  a  hiszekegyet.  Melyik  a  hiszek-
egynele  harmadik  ágazata  f  Ha  nem  hitted,  menj  a  hi-
tzekegy-partra  (mondják  Érsekújvárban).

HISZEKEGYISTEN,  (hiízek-ógy-isten)  1. HI-
SZEKEGY.

HISZÉKENY,  (hi-sz-ék-ény  v.  hisz-é-kény) mn.
tt.  hiszékény-t,  tb.  —ék.  Könnyen  hivő,  kivel hamar
el  lehet  hitetni valamit.  Máskép  :  hioékeny.

HISZÉKÉNYSÉG,  (hi-sz-ék-ény-ség)  fn.  tt.  hí-
tzékénytég-ét,  hann.  szr.  —e.  Oly  tulajdonsága  va-
lakinek , melynél  fogva  könnyen hisz , vagyis  a má-
soktól  mondottakat  vizsgálat  nélkül  mint  valókat,
megtörténteket  elfogadja.

HISZELÉKENY,  (hisz-el-ék-eny)  1.  HISZÉ-
KENY.

HISZELKÉDIK,  1. HIZELKÉDIK.

HISZEM,  fn.  gyanánt,  de  csupán  benmaradó
raggal  és  íi  képzővel  használtatik,  s  ám. vélemény,
gondolkodás,  meggyőződés.  Én  azon hitzemben  vagy
oly  kittemben  vagyok,  hogy  stb.  Jóhiszemű,,  roszhi-
izemü.

HISZEN,  1. HISZ,  ige  és  iez.

HISZTEK,  fn.  tt.  hitzter-t,  tb.  —ék.  Ganajbo-
gar  neme.  (Hister).

HIT,  (1),  (hi-t,  magashangu  t-vei);  fn.  tt.  hit-ét
v. —ét, harm.  szr.  —e.  1)  Lelki  állapot,  midőn  a
mistói  elbeszélt  dolgot  igaznak  tartjuk.  Szorosb  ért.
midőn  az  isteni  kinyilatkoztatást,  vallási  tanokat,
mint  igazakat  elfogadjuk.  Legszorosb  ért.  az  egyház
nyelvén  ám.  a  három  isteni jóságok  vagy  erények
elsője,  vagyis  Istentől  belénk  öntetett  malaszt,  mely-
nél  fogva  Isten  igéjéről  meggyőződünk , s  a  szerént
élünk.  Eleven  hit,  mely  cselekedetek  által  nyilatko-
zik.  A  hit  cselekedetek  nélkül  meg  van  halva.  (Sz.
Pál).  Ittenben  való  hit.

„Boldog  az , kinek  szivében
Lángol,  mint naptűz,  a  hit;
Annak  istenkéz  vezérli
Élte  minden útjait"

Király  Károly.

2)  Belső  meggyőződés  oly  dolgokban,  melyekről  vi-
lágos  tudományunk  nem lehet,  csak  belső  sejtésünk,
pl.  mátok  erényében,  őszinteségében  ,  becsületében ,  jó
szándékában  való  hit.  „Nemzetünk  ingadozhatlannl
bízzék , s  higyjen  saját  jobb , szebb  , dicsőbb  jövőjé-
ben  —  higyjen  azon  erős  hittel,  mely  a  vallás  terén
hegyeket  képes  egy  helyről  a  másikra  áttenni."  Lo-
novics  József  érsek.  3)  Öszves  foglalata  azon  tanok-
nak  és  igazságoknak, melyek  az  Isten  és  emberek
közti  viszonyt  illetik,  s  akkor  egy  értelmű  e  szóval  :
vallat,  religio,  újabb  alkatú  szóval  :  egély.  Tárgyla-
got  hit,  mennyire  ezen  igazságok  és  kötelességek
foglalata  magában  véve értetik.  Alanyi  hit, mennyire

AKAD.  SAOÍ  SZÓTÍB.  II.  KÖT.

ezen  igazságokat  az  ember  meggyőződése  szerént
magáéinak  vallja,  s a  kötelességeket  e  szerént  telje-
síti.  Hitből  él  az  igaz.  (Biblia).  4)  Hitvallás, vagyis
külön  vallási  felekezet.  Keresztény  hit, zsidó  hit,  tö-
rlik  hit.  Szorosb  ért  keresztény  vallási  felekezet.
Római  katholika  hit,  ágostai  hit, helvétziai  reformált
hit.  Magyar  hit,  azaz  helvétziai  vallás,  német  hit,
azaz  ágostai  hitvallás,  (így  nevezték  el  hajdan  egy-
más  vallását  Magyarországban  a  protestáns  felekeze-
tek ,  mivel a helvet  vallástételüek  leginkább  magya-
rok , az ágostai  vallásnak  pedig  eleinte  jobbára né-
metek  valának).  Ó hit,  azaz  görög  hitvallás,  mivel  a
magyarok  közt,  kivált  Erdélyben,  a  görög  vallás
elébb  kezdett  terjedni  a  rómainál.  Hitet  vallani.  Hi-
tet  változtatni.  Mái  hitre  térni.  Hitét  megtagadni,  el-
hagyni.  Hitétől  elszakadni.  Hite  hagyott.  Hittől  sza-
kadt.  5)  Biztosító  Ígéret.  Hitre  megjelenni,  (fide  pub-
lica  venire).  Hitlevél,  (salvus  conductus).  Megadták
hitre  a  várost.  (Illésházy  lev.  1600.  évből),  azaz  oly
Ígéretre,  mely  szerént  az  ellenség  sértetlenül  hagyja
őket.  6)  Eskü,  melyet  Istenre  vagy  hitünkre,  hitval-
lásunkra  hivatkozva  teszünk.  Hitét  valamire  letenni.
Hitével  játszani,  azaz  hitét  semmibe  venni, azzal  nem
gondolni.  Hitét  szegni. Hitemre,  igaz  hitemre  mondom.
Hittel  fogadni,  ígérni,  erősíteni,  bizonyítani  valamit.
„Áznak  az árát  igaz  becsület  (==  megbecsülés ,  be-
csü)  szerént,  és  annak  az  embernek  hiti  szerént  meg-
értvén."  Sajó-Szentpéteriek  végezése  1403-ból.

HIT,  (2),  v.  HITT,  mély  hangú  i  v.  í-vel; 1.
HEIT  v.  HEJT.  Innen  hitság.

HITÁBRÁND,  (hit-ábránd)  ősz.  fn.  Lélekálla-
pot,  midőn  homályos,  zavaros  érzetek,  s  magasra  fe-
szített képzelet az ész tiszta világát annyira  meghomá-
lyosítja,  hogy  az  ember  vakon  hódol  a  fölvett  véle-
ménynek , s  minden  más  véleményt, mint  tévedést,
vizsgálat  nélkül  vet  el  magától.

HITÁGAZAT,  (hit-ágazat)  ősz.  fn.  Az  Öszves
hittudománynak  vagy  hitvallásnak  egyes  szaka vagy
tana,  pl.  Hiszem,  hogy  az  Isten  lényegében egy,  ét  sze-
mélyében  három.  Hiszem  a  testnek feltámadását.  Hi-
szem  az  örök  életet.  Máskép  :  hitczikkely,  (dogma
fidei).

HITÁGAZATI,  (hit-ágazati) ősz. mn. Hitágasa-
tokat  illető,  azokra  vonatkozó.  Hitágazati  könyvek,
(libri  symbolici). V.  ö.  HITÁGAZAT.

HITALAP,  (hit-alap) Ősz. fn.  1)  Okok, pl.  tanuk
hitelessége, sokasága,  melyekre  támaszkodva  vala-
mely  eseményt,  igazán  megtörtént  gyanánt  elfoga-
dunk  és  hiszünk.  2)  L.  HITELV.

HITALKOTÁS, (hit-alkotás)  ősz.  fn.  Működés,
mely  valamely  hitvallást  alapít  meg.

HITALKOTMÁNY,  (hit-alkotmány)  ősz.  fn.
Valamely  hitvallásnak  egy  egészbe  foglalt  rendszere.

HITALKOTÓ,  (hit-alkotó)  ősz.  fn.  és  mn.  Aki
vagy  ami valamely  hitvallást  alapít.  Hitalkotó  Jézus.
Hitalkotó  szellem.

HITÁLOM,  (hit-álom)  l, HITÁBRÁND.
101



1603 fflTÁTOK—HITBIZOMÁNY HITBIZOMÁNYI— HITEGYESÍTÖ  1604

HITÁTOK,  (hit-átok) ősz.  fn.  Innepélyes  átok,
vagyis  fenyitő  szavak, melyek által  valaki  bizonyos
büntettek  miatt  az  anyaszentegyház  kebeléből  kizá-
ratík,  s  a  többi  hívek  előnyeitől  és jogaitól  megfosc-
tatik, egyházi  átok.  Hitátok  alá  vetni  valakit.  (Ana- !
thema).

HITBAJNOK,  (hit-bajnok) ősz.  fn.  Személy,  ki
szellemi  vagy  fegyveres  erővel  harctól  hite  mellett
és  ennek  megtámadó! ellen.  Vétetik  hitvalló  értelem-
ben  is.

HITBELI,  (hit-béli) ősz.  mű.  Hitet, hit vállai t
illető, arra  vonatkozó.  Hitbeli  villongdtok,  stakadd-
tok.  Hitbeli  kételyek.  Hitbeli  bwsgalom,  hanyagság,
köfOnyOuég.

HITBÉR,  (hit-bér)  ősz.  fn.  A  magyar  törvény
szerént  bizonyos  mennyiségű  pénz,  mely  a  törvénye-
sen  egybekelt  nőnek a  férj  vagyonából  szokott  vagy
törvény,  vagy  kötés  szerént fizettetni. A  törvényi  hit-
bért  már maga  a  törvény  szabta  meg (még  régi  idő-
ben , mely  mennyiség  ma  igen  csekély)  minden tör-
vényes  nőnek  ennek  özvegysége  vagy  a  férj  csődbe
jutása esetére; a  kötési  vagy  írott  hitbért  szabad  tet-
szés  szerént  a házasalók  mindenike Ígérheti  a másik-
nak.  Ha a  nő ígéri  a  férfinak  ez vittonhitbér.  Külön-
bözik  ezektől  a menyatnonyi  v. jegy-  vagy  nánajdn-
dék,  vagyis  azon  pénz  vagy  más  vagyon,  melyet  a
nő  akár  eljegyzés,  akár  menyekző  alkalmával,  akár
férjétől,  akár  mástól  valósággal  kapott.  Hozomány
pedig  mindazon  ingó  vagy  ingatlan  vagyon,  amit a
nő,  mint  sajátját  férje  házához  viszen,  melyben  a
nászajándék  is  benne  foglaltathatík.  Az  osztrák  pol- i
gári  jog  szerént  nincs  törvényi  hitbér, hanem csak  j
kötési  vagy  szerződési,  mely  Widerlage  névvel ne-
veztetik,  mintegy  a  hozomány  viszonzása  vagy bizto-
sításául.

HITBÉRI,  (hit-béri) ősz.  mn.  Hitbérre  vonat-
kozó, hitbért  illető.  Hűbéri  vagyon, hűbéri pint.

HITBESZÉD,  (hit-beszéd)  ősz.  fn.  Egyházi,
templomi  beszéd,  mely  a  hit  tanait  tárgyalja,  s a
hallgatókat  vallásos  erényre  buzdítja.

HITBIRÓSÁG,  (hit-bíróság)  ősz.  fn.  Némely
katholikus  országokban,  különösen  a  spanyoloknál
és  portugáloknál  létezett egyházi  törvényszék,  mely-
nek  feladata  volt  az eretnekséget  kiirtani, s  ennél
fogva  a  gyanús  hitüeket  vizsgalat  alá  venni, s ha
ezek  az elfogadott  vagy  bíróság  elé  szabott  elvek
szerént  bűnösöknek  találtattak,  megfenyíteni, sőt ba-
lállal  is  büntetni,  (tribnnal  inquisitionis).  Máskép :
hünyomoté  vagy  hitvallató  sték,  vagy  hiUörvénytzék.

HITBIZOMÁNY,  (hit-bizomány) ősz. fn.  1)  Ál-
talán, másnak  hitére  bízott, hűségébe ajánlott  valami.
2)  Különösen,  valakire  oly  rendelettel  szállított  jó-
szág, hogy  azt  ne  lehessen  másnak  adni  vagy  másra
Elbocsátani,  hanem  csak  a  hitrebizó  rendelkezése
szerént  minden jövendő  vagy  legalább  több  nemze-
dékre  a  családban  maradjon.  Ily  hitbizományok ha-
zánkban ás  úgynevezett  majorátus!  (előfiségi)  vagy
senioratasi (idősbfiségi)  jószágok.

HITBIZOMÁNYI,  (hit-bizományi) ősz. mn. Hit
bizományi  illető,  arra  vonatkozó, ahhoz tartozó.  Hit-
bitományi  törvények,  rendeletek, jóttágok.

HITBIZOMÁNYOS,  (t>it-bizom4nyos)  ősz.  fn.
és  mn.  1)  Személy,  ki  hitbizományt  bír.  2)  Hitbizo-
mánynyal  terhelt.  Hitbitományot  öröklég, jóaág.  V.
ö.  HTTBIZOMÁNY.

HITBUZGALOM, HITBUZGÓSÁG,  (hit-buz-
galom  v.  -bozgóság)  ősz.  fn.  Különös  buzgalom,  me-
lyet  valaki  az által  tüntet ki, ha  hitvallása  tanaihoz
szorosan  ragaszkodik,  s  erkölcsi  szabályait  teljesíte-
ni,  és  szertartásait gyakorolni  szokta.

HITCZIKKELY,  (hit-czikkely)  1.  HITÁGA-
ZAT.

HITCZIKKEZET,  (bit-czikkezet)  ősz.  fn.  A
hit  tanainak  bizonyos mondatokba, ágazatokba  szer-
kesztett foglalata.  Ilyen  pl.  sz.  Athanáz  püspök  hit-
czikkezete,  melyben  a  katholika  hitvallás  ágazatait
egybefoglalja.  Apottolok  hitctikketete.  Protettamok
hitCMikkezete.  (Symbolum  fidei).

HITCZIKKEZETÉS,  (hit-czikkezetes) ősz. mn.
Mi  hitczikkezetckből  áll;  hitczikkezet  szerént  tár-
gyalt  valamit  Hitctikkeittet  könyvek.  Hitoeikketete*
vallotton.  V.  ö. HITCZIKKEZET.

HITCZIKKEZETTAN,  (hit-czikkezet-tan)  ősz.
fn.  A  hittannak v.  egélynek  azon  része,  mely  a  hit-
czikkezeteket  tárgyalja.  (Theologia  symbolica, dog-
matica).

HITDÜH,  (hit-düh) ősz.  fn.  A  hitábránd  azon
tálfeszített  foka,  melyen  valaki  a  más  hiten  levő-
ket  kímélet nélkül  üldözi,  s  Isten  nevében, Istenért
felebarátain  a  legiszonyúbb  kegyetlenséget  is  kész
elkövetni,  oly  meggyőződésből,  hogy  az által  Isten-
nek  kedves  dolgot  tcszen.

HITÉGET,  (hi-t-ég-et)  áth.  és gyak.  m.  hitéget-
tem, —tél, —élt.  Hamis  Ígéretekkel,  csalárdsággal
valakit  rászed,  csábítgat,  álreményekkel  kecsegtet.
Hátatsággal  hitegetni valamely nőt.  Magákon  hitegetni
valakit.  Szép  novai  eléhitegeíni  át  elbírt  uSkevénge-
két. Attól  hitegette,  hogy  hivatalt  Méret  neki.

HITEGETÉS,  (hi-t-ég-et-és)  fa.  tt  hitefrtéf-t,
tb. —ék,  harm.  szr.  —e.  Álnokoskodás,  csalfálko-
dás, hamiskodás,  midőn  valakit  rábeszélnek  valami-
re ; csábítgatás, kecsegtetés.

HITEGETŐ,  (hi-t-ég-et-6) mn. és fn.  tt  hüegt-
tS-t.  Személy,  ki  valakit hiteget,  csábítgató,  csalo-
gató,  ál  okokkal másokat  rábeszélő.  Ne  higyj  a  hite-
getonek.

HITEGYESÍTÉS,  (hit-egyesítés)  ősz.  fn.  Kü-
lönféle  hitvallásoknak  egygyé  keverése vagy  öazve-
olvasztása.  V.  ö.  HITEGYESÍTÖ.

HITEGYESÍTŐ,  (hit-egyesítő)  ősz. fn.  Így ne-
veztetnek  azok,  kik  a  különféle  hitvallásokat  egygyé
akarják  olvasztani.  Ilyenek  voltak  a régi  samarita-
nusok,  kik  a  zsidó  vallást  a  pogány  hittel  egyesítet-
ték.  (Syncretista).
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HITEHAGYOTT,  (hite-hagyott)  ősz.  mn.  Hit-  HITELEM,  (hit-elem)  ősz.  fn.  A  hitnek  első
vallásától  elpártolt,  más  hitvalláshoz  szegődött.  Kfi-  czikkei  és  ágazatai  rövid,  s  leginkább  gyermekek
Ionosén ,  az. első  keresztény  századokban  olyakról
mondatott,  kik  a  pogány  hitre  tértek  vissza,  pl. Ju-
lián  császár,  (apostata); későbben,  mind  azokról,  kik

fogalmához  alkalmazott  oktatásban  eléadva.
HITELEMZÉS,  (hit-elemzés)  ősz.  fa.  Oktatás a

hit  elemeiben.
a  római  anyaszentegyház  kebeléből  kilépvén  más  ke-  HITELEMTAN,  (hit-elem-tan)  ősz.  fn.  Tan  a
resztény  felekezethez  tértek  által.  ; hitelemekröl. továbM Mon könyv  > meljr a  tont  ma_

HITEL, (l),(hi-t-el)fn.  tt.  hilel-t, tb.—efc.harm.  J giban  foglalja.  (Catechismus).
szr.  -e.  1) Tekintély,  melynél  fogva  valakinek  állí- j  HITELÉS,  (hi-t-el-ó.)  mn. tt  hitelét  v. -tt,
tatait,  tanuadatait  igazaknak  hiszszük ,  s bennök bi-  tb  _ek  ^ Bizo  tulajdonságainál  fogva  hitelre
zunk.  mtelt  adni a  történetírónak.  méltó) jgaznak ̂ ^  ffi<rfw ^^^  . ̂ ^ ̂

l  levél,  melynek  igaz  eredete  is  bizonyos,  tartalma  is
„Ne  h.gyj  mmden  száj  mozgásának,  ígaz  g)  Mondják a  magyar  törvényben  azon  kivált-

Ne  adj  hitelt  mmden  sírásnak."  l gágokkal  felruházott  néhai  törvényes  helyekről,  me-
Népvers.  (Erdélyi  J.  gyűjt.).  .  lyekben  a  nagyobb  érdekű,  birtokjogot  illető  okleve-

lek,  végrendeletek,  ellenmondások , óvások,  bevallá-
Ezen  oklevélnek nincs  hitele.  Igazmondás  által  hitelt  gok  „tb  őrizet  végett  letétettek,  milyenek  a kápta-
szerezni.  Hitellel  biró  tanúk.  A  történetíróban  meglci-  , lanok  ^ némely  monostorok  levéltárai  is  valának.
váníatik  a  tudomás és a hitel.  2)  Másoknak ember- ; (Locug  credibilig)> 3) Híteg gzemélv  4,̂  Talodinak)

ségünkben  helyzeti  bizodalma,  mely  szerént  valamit. igaznak  >  eredetinek  tKmuüMtt  bizonyított  HiUle,
reánk  bízni,  különösen  pénzt  kölcsönözni  készek, | párban>  M(eles máto^tbm KadoU  okUvü.
vagyis  azon  tulajdonság,  melynek  fejében  másoktól  i  TTT^™-  •Ar.T^T  „.  ,  .  %  .,  ~.
kölcsönt  kapunk,  pl.  is-nert  becsületesség,  elegendő  '  fc  HITELESEN,  (hi-t-e -es-en)  ,h  Oly  módon,
birtok,  mások  jótállása  .tb.  Hitellel  bírni.  Hitelben  '  **** bm»\ Iehe88e°'  ?léeséSes  bizonyítvánnyal  el-
pénzt  adni  v. fbivenni.  Hitelre  hozatni,  vásárolni  „a-  , £1™' erÖ8ltve' V<dantt htteUten tléadm ' *>*»<>»*-
l ami t. Hitelét elveszteni. Kinek mennyi a pénze, annyi j ' ,
a hitele. (Km.). Népnyelven : ember-g. Ha nincs is1 HITELESÍT, HITELESÍT, (hi-t-el-és-ít) áth.
pénzem, de van emberségem. Kigyelmed emberségére m. Mírfwtt-e'tt, htn. — n< v. — eni. Valamit hitelessé

tesz. Különösen valamely hites személy bizonyságot
nyújt valaminek igazsága,  törvényszerűsége,  valódi-

semmit  sem  adok.  Hitelbe  kéne  hozatni  (bort), ember-
ségem  nincsen.  (Népd.).

HITEL,  (2),  (hi-t-el;  áth. m. hitel-t.  Valakit  és- | ̂  ̂ -  Hitelesíteni  az  eredeti  oklevél  másolatát.
két, vagy  esküjét  elfogadja.  Meghitdni  a becsüsöket.  **'*»««? °  tagosztály*  egyezkedésről  szóló  *<má-

„L,,- T, . .T„  / ? . , , _ „  ,  .  -.  ,  ' nyakat.  Hitelesíteni  a gyűlés  jegyzőkönyvit.
HITELBANK,  (hitel-bank)  ősz. fa. Nyilvános  . {  -  W  ' frami-S rw  f ,1«. ft

kölcsönző  intézet,  melyből  elégBégea  ingatlan  zálog-  \  J  . e  HITELESÍTÉS,  HITELESÍTÉS,  (hi-t-el-es-ít-
biztositék  (zálogjel)  kimutatása  mellett,  de amely  a |  f8)  fa" "'  h*tel*>ítés-t,  tb. --ék  harm.  szr  — e.  Cse-
tulajdonos  birtokában marad, kamatra  pénzt  fölvenni l lek\és> ;

me1/ iltal valamlt  ""'élesítünk.  Jcgytfkony-
lehet.  (Hypothekabank).  Szerkezete sokban megegye- j wk A!'e'eíí<éí«-  (  (>

zik  a  takarékpénztárakéval,  minthogy az  általa  köl-  HITELESÍTŐ,  (hi-t-el-és-ít-ő)  mn.  és  fa.  tt.
csőn  vett  pénzt  adja  ismét  kölcsön;  azon  lényeges  '  hitelésíto-t.  Személy,  aki  valamit  hitelesít  Hitelesítő
különbséggel,  hogy  a  hitelbanknál  a  kamat  mellett;  nolgalíró,  megyei  esklldt.  Hitelesítő  gyűlés.
rendszeréül  csekély  évi  törleszték  is  fizettetik,  s  a  HITELESSÉG,  (hi-t-el-és-ség)  fa.  tt  hitelitség-
töke, ha  az  adós  az  évenkénti  tartozásokat  pontosan  ét, harm.  szr. —e.  1)  Személy  vagy  dolog  tulajdon-
teljesíti,  fel  nem mondható. Például  6  (5  kamat és  l  :  sága,  melynél  fogva  hitelt  érdemel,  illetőleg  igaznak,
törlesztési)  százaléknak  évenkénti  fizetése  mellett 40  •  valódinak tartható.  Hitelességgel  biró  tanúk,  történet-
év  alatt  az  egész  tőke  Icfizetettnek  tekintetik.  Tó-  !  írók.  2)  Szorosb  ért.  az  okleveleknél,  különösen  az
vábbá,  hogy  a  hitelbankok  nem  mindig  adnak  kész-  eredetieknél  jelenti  az  igaz  eredetüséget,  a  másola-
púnzt,  hanem  csak  kötelezvényeket  (zálogjegyeket
stb.),  melyeket  a  kölcsön  vevő  maga  tesz  aztán pénz-

toknál  azon  tulajdonságot,  mely  szerént  a  másolat  az
arra  feljogosított  tiszti  személy  által  az  eredetivel

zé,  azaz  eladja  azokat.  j  pontosan  öszvehasonlíttatott,  s azzal  egyezőnek  bizo-
H1TELBEADÁS,  (hitelbe-adás)  ősz. fn.  Cselek- j  nyíttatik.  ^

vés,  midőn  valakinek  kész  pénzt  kölcsönözünk,  vagy |  HITÉLET,  (hit-élet)  ősz.  fa.  Élet,  mely  a hit
pénzérö  jószágot,  árut  jövendő  visszafizetés  fejében  j  elvei  közt  mozog,  melyet  a  hitvallás  alkot,  melynek
engedünk  által.  '  feladata  az  Istenben  vetett  hitet  venni  szabályul,

HITELBEVÉTEL,  (hitelbe-vétel)  ősz.  fn.  1)!  irányadóul.
Midőn  pénzt  hitelben,  azaz  kölcsön  veszünk  fel.  2)  HITELEZ,  (hi-t-el-óz)  áth. m.  hitelét-tem,  —tél,
Midőn  vnlfimit  ví'iflfirlunk  ,  de  legott  le  nem  fizetjük  '•  —m.  Pénzt,  vagy  más  felhasználni  való  vagyont
a&  árát.  kölcsön  ad.  Pf-ntt  hitelezni.  Arukat  hitelezni.

101*
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HITELEZÉS,  (hi-t-el-éz-és)  fii.  tt  hitelétét-i,
tb.  —ék,  harm. úr.  —e.  Cselekvés,  illetőleg  áten-
gedés  neme,  midőn  valamit máinak  hitelben  adunk,
kölcsönözünk.  „

HITELÉZMÉNY,  (hi-t-el-éz-mény)  fn.  tt  hite-
létmény-t,  tb.  —ék.  Hitelre adott pénz,  vagy  másféle
érték  (activum  dobitum).

HITELEZŐ,  (hi-t-el-éz-ö)  fa.  tt  hitelé*S-t.  Sze-
mély, ki  más valakinek pénzt,  vagy másnemű értéket,
nevezetesen  árukat  hitelre  ad.  A  hitéletüket  kielé-
gítem.

HTTELEZVÉNY,  (hi-t-el-éz-vény),  1.  HITE-
LEZlfÉNY.

HITELHIÁNY,  (hitel-hiány) ősz.  fn.  Szenvedő
állapot,  midőn  valakinek hitele nincs, vagyis,  midőn
hitebre  kölcsönt  nem  kap,  vagyis  mint köznyelven
mondják,  midőn  emberségére,  vagy  szakálára  mit
sem  adnak.  Szélesb  ért.  állapot,  midőn  valakinek
nem  hisznek.

HITELINTÉZET,  (hitel-intézet)  ősz.  fn.  Oly
intézet, melyben  akár  ingó,  akár ingatlanok lekötése,
lezálogolása  mellett pénzt  kölcsönöznek;  ha  ez  csak
ingatlanokra  történik,  ennek  neve  különösebben  :
hitelbank.  Széles  értelemben  hitelintézeteknek neve-
zik  mind  azon országos  rendelkezéseket  és  törvénye-
ket  is , melyek  a köz  hitel  fejlesztésére,  pártolására
s  emelésére  irányozvák.

HITELJEGY,  (hitel-jegy)  ősz.  fn.  Jegy, köte-
lezvény ,  melyet  közhitelű  intézet  bocsát  ki,  vagy
mely  köz  hitelen alapszik.  L.  HITELPAPÍR.

HITELKÉPES,  (hitel-képes) ősz. mn.  Aki  vagy
ami  (pl.  intését)  bír  azon  kellékekkel,  melyeket a
benne  vagyoni,  és ezzel  együtt  működééi  tekintetben
helyezett  bizalom megkíván.

HITELKÉPESSÉG,  (hitel-képesség)  ősz.  fn.
Bizalom,  melyet  valaki- vagy  valamiben hitel  tekin-
tetéből  helyeznek.  V.  ö.  HITELKÉPES.

HITELKÖNYV,  (hitel-könyv)  ősz.  fn.  Általán,
könyv,  melyben  a  hiteke  kiadott pénzeknek, áruk-
nak  s  egyéb  holmiknek  mennyisége, értéke,  hitele-
zési  napja  stb.  feljegyeztetik.  Kalmárok,  keretkedök,
pénttiSttérek  hitelkönyve.

HITELLEVÉL,  (hitel-levél) ősz.  fn.  Hitelt ta-
núsító  levél  vagy  bizonyítvány, melylyel  magát  va-
laki,  kinek  birtoka,  vagyona van,  gazdag  tőkepénze-
sek , s pénzváltók  által  elláttatja,  hogy  azon esetre,
ha  kőlcsönvételre  szorulna,  biztos  legyen, miszerént
hiteké  talál,  s  pénzt  bizonyos  öszvegig  kölcsön
kaphat

HTTELNYITÁS,  (hitel-nyitás) ősz. fn.  A  keres-
kedelmi  világban  használt  kifejezés,  midőn  valaki
egy  másik  kereskedő  vagy  gyáros, vagy  intézet,  tár-
saság  részére  megígéri, hogy  bizalmát bírni  fogja  és
•leforduló  esetekben megembereli.

HITELPAPÍR  v.  —PAPIROS,  (hitel-papír  v.
—papiros)  ősz.  fn.  Minden jegy, kötelezvény,  mely
köz  hitelen  alapszik, mint  váltó,  államkötelezvény,

bankok  utalványai  és  más jegyei , melyeket  nyilvá-
nyos  tőzsdéken  szoktak  adni-venni.  Máskép  :  W-
ttljegy.

HITELT , (hi-t-el-t)  mn.  tt  hitelt-et.  Ki  bixo-
nyos  törvényszerű  formák  szerint  hittel , vagyis  es-
küvel  erősített  bizonyságot  tett  Hitelt  tamifc,  60-

HITELTELEN,  (hi-t-el-telen)  mn.  tt  hitélte-
len-l,  tb.  —éle.  Kinek  hitéle  nincsen.  Hiteltelen  tanú,
történetíró.  Hiteltelen  kalmár.  V.  ö. HITEL.

ITITELTELENSÉQ,  (hi-t-el-telen-sóg)  fn.  L
HITELHIÁNY.

HITELTET,  (hi-t-el-tet)  áth.  m.  hiteltet-tem,
—tél, — eV.  Valakit  bizonyítás végett  megesküttet,
törvényszerű  eskütételre kényszerít  MeghüeUetni  a
tanúkat.

HITELTETÉS,  (hi-t-el-tet-és)  fn.  tt  hitélteié**,
tb.  — ék,  harm.  szr.  — e. Cselekvés,  törvényes  eljá-
rás  , mely  által  valakit  hitélteinek.  Tanuk  ,  b9etüt9k
hiteltetéte.  V.  ö.  HITELTET.

HITELV,  (hit elv)  ősz.  fn.  1)  Valamely vallás-
nak  fő ágazata , melyen  a többiek  alapulnak.  A  lee-
rettlények  hiteloe  a  Krintut  ittentége.  2)  A  vallásnak
valamely  alapigazsága , vagy  lényeges  szabálya , pl.
Isten  az  embert halhatatlanságra teremtette , vagy  :
szeressed  felebarátodat,  mint tenmagadat

HITELVÁSÁR,  (hitel-vásár)  ősz.  fn.  Vásár,
midőn  a  kalmárok, kereskedők  hitelre veszik  által ac
árukat,  azon  kikötéssel,  hogy  áraikat  bizonyos időre,
pl.  a  legközelebbi  vásárra  megtérítik.  Szélesb  ért
mindenféle  vásárlás,  mely  hitelre történik.

HITELVÉNY , (hi-t-el-vény)  fn.  tt.  títelvémy-t,
tb.  — ik. L.  HITELLEVÉL.

HITELVESZTÉS,  (hitel-vesztés) ősz.  fn.  Szen-
vedő  állapot ;. midőn valaki  hitelét veszti.  V.  ö.  HI-
TEL.

HITELVESZTETT,  (hitel-vesztett)  ősz.  mn.
Aki  vagy  ami  iránt a bizalom  megszűnt.

HITELZÁLOG,  (hitel-zálog)  öss.  fn.  Ingatlan
jószág, melyet  valaki  (átadás  nélkül)  biztosítékai  le-
köt, pl.  reá betábláztat, hogy  hitelben  pénzt  kapjon.

HITELZÁLOGOS,  (hitel-zálogos)  ősz.  fii.  Sze-
mély,  vagyis  hitelező,  ki  pénzt  hitelzálogra  köl-
csönöz.

HITEMRE,  (hi-t-ém-re).  Esknvést jelentő  vagy
valamit  erősen  bizonyító  indulatszó.  Bitemre  mon-
dom.  Iga*  hitemre,  mit  tem  tudok  róla.  Pápitta  ,  Ul-
vinitta  hitemre.

HITERŐ,  (hit-erő) ősz.  fű.  A  hitbeli  gondola-
tok,  érzelmek,  meggyőződések  hatása,  működése,
mely  semmi  viszontagságok  alatt  el  nem  csfigged,
sőt  gyarapszik.

HITES,  (hi-t-és)  mn.  tt  hüet-tv. — et,ti>. — tk.
1)  Kinek  hinni, kiben  bízni  lehet;  biztos.  Hitet  em-
berekre  bimi  agyéit.  2)  Hittel,  vagyis  esküvel  leköte-
lezett  Hitet  jegytS,  etktttt,  ügyvéd.  Hitet  tárt,  vagy
öazvetévc  :  hiteitárt  , máskép :  hitoettdri  , acaz  férj
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v.  feleség,  minthogy  egymásnak  hűséget  esküttck.
3)  Régies  ért.  vérrokonságba  fogadott,  s  mintegy hit
által  öszvekapcsolt  Hitet  atya.  Hites  fiú.  Hitet  atya-
fiak,  (adoptivus).

HITÉSTÁRS,  (hites-társ)  1. HITES,  2).
HITESZEGÉTT,  (hite-szegett)  ősz.  mn.  1) Ki

letett  hite, vagyis  esküje  ellen  cselekedett,  azt  nem
teljesítette.  Hitettegett  bíró,  ügyvéd.  Hite^tegett  asz-
stony, férj.  2)  Áruló.  Hiteszegett  barát,  polgár.

HITESZME,  (hit-eszme)  ősz.  fn.  Vallásos  kép
a  lélek  bensőjében,  vallásos  gondolat,  mely  valakit
lelkesít,  melyet  valaki  lelkében  táplál  vagy  szent
könyvéből  merít, pl.  Isten  az  embert  a  maga  képére
teremtette.  Hitestmék  uralma.

HITET,  (hi-t-ct)  áth.  m. hitet-tem,  —tél, —élt.
Ál  okokkal  vagy  csábító  szavakkal, ravaszsággal reá-
beszél  valakit,  hogy  higyjen  ; ámít,  elámít,  rászed.
Jobbára  el  igekötővel  használtatik  :  elhitet.  Együ-
gyüsége  miatt  mindent  el  lehet  hitetni  vele.  Engem
ugyan  el  nem  hitetsz.

„Látom  a  garadra  ugyan  felöntöttéi,
A  szegzárdi  borból  jól  felhörpentettél,
A  házasság  ellen  azért  beszélgettél,
De hidd el, hogy  engem te  el  nem  hitettél."

(Vőfél  kőtél).

Szélesb  ért.  reábir  valakit,  hogy  szavainak  higyjen,
de  ekkor  egyedül  el  igekötővel.  A7em  bírtam  vele  el-
hitetni,  hogy  eemmi  baja  nem  letz.

HITETÉS,  (hi-t-et-és)  fn.  tt.  hitetés-t,  tb.  —ék,
harm.  szr.  —e. Ál  okokkal  vagy  csalárdsággal  való
rábeszélés; ámítás,  elámítás,  rászedés.  Nem  hallgatni
a  hitelesre.

HITETLEN,  (hi-t-etlen)  mn.  tt.  hitetlen-t,  tb.
—ék.  1)  Ki  nem hisz , ki  mások  szavában  kételke-
dik.  Hiába  beszélt*  éten  hitetlennek.  Hitetlen  Tárnát.
(Km.).  2)  Kinek  bizonyos  hitvallása,  különösen  ke-
resztény  hite  nincsen.  Hitetlen  istentagadók,  így  ne-
vezik  különösen  azokat,  kik  Krisztus  tanítását  be
nem  vették.  Hitetlen  pogányok.

„A  hitetlennek  szemében
Szörnyű  rémkép  a  halál,
Mint  a  gyáva  gyermekeknek
Borzasztó  az  éj homály."

Király  Károly.

3)  Hiteszegett, hamis  esküvő,  kinek  letett  esküjére,
mit  sem  lehet  adni; hirtelen.  Határozóként  ám.  hi-
tetlenül.

HITETLENSÉG,  (hi-t-etlen-ség)  fn.  tt  hitellen-
tég-éí,  harm.  szr.  —e.  Tulajdonság,  melynél  fogva
valakit  hitetlennek  mondunk.  Különösen  1)  midőn
valaki  nehezen  vagy épen  nem hisz;  2) midőn vallás-
talan,  istentelen;  3)  midőn hitét  szegi,  hivtelen,  áru-
ló. V.  ö. HITETLEN.

HITETLENÜL,  (hi-t-etlen-fil)  ih.  1)  Vallásta-
gadólag,  istentelenül. Hitetlenül  betsélni,  Írni,  csele-

kedni.  2)  Esküszegöleg,  árulólag.  Hitetlenül  elh  igyni
a  stöuetséges  tártakat.  Hitetlenül  megutalni  a  férjet
vagy  nSt.

HITETŐ,  (hi-t-et-ő)  fn.  tt.  hitetS-t.  Ámító,
csábító,  álnok  csaló,  másokat  rászedő.  LeányhitetS.
„És  hamis hitetőktől megótalmazáőtet."  A Carthausi
névtelen.  „E  hitető még  elevente  ügy  mondott:  Har-
mad  nap  után  felkelek."  Tatrosí  cod.

HITÉZ,  (hi-t-éz) áth.  m. hités-tem, —tél, —üt.
Esket,  esküttet, az  esküt  leteteti valakivel.  Meghitetni
a  tanukat.

HITÉZÉS,  (hi-t-éz-és) fn.  tt.  hitézét-t,  tb. —ék.
Esketés.

HITÉZTET,  (hi-t-éz-tet)  miveltető  m.  hitétteí-
tem,  —tél,  —étt.  Eszközli  vagy  megparancsolja,
hogy  valaki  hitét  letegye,  vagyis  esküdjék.  Az  egy-
szerű  hitet  helyett  is jobbára  hiteztet  v.  hiteltet  basz-
náltatik.

HITÉZTETÉS,  (hi-t-éz-tet-és)  fn. tt.  hitétteíés-t,
tb. —ék, harm.  szr.  —e. 1)  Miveltető ért  eskütte-
tés.  2)  Közvetlen  cselekvési  ért.  esketés.  Hátas  ne-
mélyek  hiteztetéte.

HITPÉL,  (hit-fél)  1. HITROKON.
HITFOGALOM,  (hit-fogalom)  ősz.  fn.  A  hitről

képzett  valamely  fogalom,  pl.  a  hit  üdvözít.
HITHAGYÁS,  (hit-hagyás)  ősz.  fn.  Cselekvés,

midőn  valaki  elébbi  hitvallásától  megválván  egy
másra  vagy  épen  hitetlenségre  tér.

HITHAGYÓ,  (hit-hagyó)  ősz.  mn. és  fn.  Ki  hi-
tétől,  vagyis  hitvallásától  elpártol  vagy  hit  nélküli
állapotban  él.  (Apostata).

HITHÖS,  (hit-hős)  1. HITBAJNOK.

HITKÉNYSZER  v.  -KÉNYSZERÍTÉS,  (hit-
kényszer  v.  -kényszerítés)  ősz.  fn.  Cselekvés, midőn
valakit  meggyőződése  vagy  hajlama  ellen  kényszerí-
tenek  valamely  hitvallás  követésére.  Ellentéte  : hit-
tzabadtdg,  vallásszabadság.

HITKÖR,  (hit-kör) ősz.  fn. Határ,  melyet  a  hit
birodalma  foglal  el, öszvege  azon  elveknek,  melyek
a  hiten  alapszanak.

HITKÖVET,  (bit-követ)  ősz.  fn.  Személy,  ki
valamely  hitvallás  tanait  hirdeti.  Különösen, ki  a po-
gány  vagy  bálványimádó  népek  között terjeszti  a  ki-
nyilatkoztatott  keresztény  hitet.  Ily  hitkövetek  vol-
tak  Krisztus  tanítványai  a  zsidók , és  idegen  népek
között  (Apostolus).  Szent  litván  király,  magyarok
hitkSvete.

HITKÜLÖNBSÉG,  (hit-különbség)  ősz.  fn.  1)
A  különféle hitvallások  tanai,  erkölcsi  szabályai  és
szertartásai  között  létező  különbség.  2)  Személyek
és  népek  közötti  különbség,  mennyire  más-más  hit-
vallást  követnek.  A  vegyes  hátastágbeli  személyek  hit-
különbsége.

HITLEN,  (hi-t-len)  mn.  tt. hitlen-t,  tb.  —ék.
Eredetileg  ám.  hűtlen.  „Ki  htt  a  küsebben,  ac  a na-
gyobban  is  hű.  És  ki  a  kevésben  hitlen, az  a na-
gyobban  is  hamis."  Tatrosi  codez.  „Jő a  szolgának
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ara ás napon, kin nem reménli, és u időn  kin nem
tudja,  és  megosztja  ötét  és ő  restét  veti  a  hitlenek-
kel,u  (cum  infidelibus).  Ugyanott.  Mai  szokottabb
jelentése ám. hitetlen.  T. i. 1) Kinek  hite  nincsen, val-
lástalan. Különösen pogány,  bálványimádó. 2) KJ nem
hisz, ki  más  szavában  kétkedik.  Ét  nem  akaratok
felmenni,  hanem  kittének  lévén  a  mi  urunk  ItlenUnJc
lenedére  tagolódtatok.  (Deuter.  1.  26.  Káldi).  3)
Esküszegő,  áruló.

HTTLENSÉG,  (hi-t-len-ség)  fn.  tt.  hitlentég-it.
1)  Hitvallás  nélküliség; pogányság;  istentagadóság.
2)  Esküszegés, árulás.  3)  Régiesen  : hűtlenség.

HITLENÜL,  (hi-t-len-ül)  ih.  1)  Hitvallás  nél-
kül,  pogányul,  istentelenfii.  2)  Hitszegőleg,  hitét el-
árulva.  3)  Régiesen  : hütlenttl.

HITLETETEL,  (hit-le-tétel) ős*,  fa.  Törvény-
uerfi  esküvés,  bizonyító, tanúsító  eskütétel.

HITLEVÉL, (hit-levél)  ősz.  fn.  1)  Hivatalos,
hatósági  iromány, melyben  valaki  hitelesen  biztosít-
tatík, hogy  szabadon  és  akadály  nélkül  utazhatik,
vagy  megjelenhet  a kitűzött  helyeken.  A  régieknél,
különösen  Keltáinál  a német  Odeütbrief  után  glillle-
vél.  2)  Szélesb  ért  akármit  hitelesen  bizonyító iro-
mány, vagyis  oklevél.

HITNÉZET,  (hit-nézet)  ősz.  fa.  Alanyi  meg-
győződés  valamely  hitvallásról.

HITNYOMOZAT,  (hit-nyomozat)  L  HTTVIZS-
GÁLAT.

HITNYOMOZÓ,  (hit-nyomozó)  1.  HTTVÁL-
LATÓ.

HITNYOMOZÓSZÉK,  (hit-nyomozó-szék)  1.
ffiTBIRÓSÁG.

HITREGE,  (hit-rege) ősz.  fa.  Mind  azon  regék,
vagyis  meseszerü  történetek,  melyek  a régiek,  külö-
nösen  görögök  és  rómaiak bittanával  és vallásos szer-
tartásával  szoros  kapcsolatban  vannak.  Ilyenek  az
Ovidius  Libri  Fastorum,  és  Metamorphosium  czímü
munkáiban  öszvegyttjtött  regék,  (mythus).

„ím  elhalának  a dicső  apák,
Kik  érted  szívok  vérét  áldozák,
Kik  megrakák  a nagy  épületet,
Melyet  csodált  és  félt  nyugat, kelet,
S  a' hét vezér  hajh!  s Árpád  szent  neve
Emlékeinkben  már csak  hitrege."

Garay  János.

HITREGETAN,  (hit-rege-tan) ősz.  fa.  A  régi
hellének  és  rómaiak,  valamint  más  pogány  népek
hitregéinek  ismertetése,  mely  azoknak  eredetét  és
értelmét  tárgyazza.  (Mythologia).

HTTREGETUDOMÁNY, (hit-rege-tndomány) 1.
HITREGETAN.

HITREJTELEM,  (hit-rejtelem) ősz.  fa.  A  ter-
mészet  ismeretes  törvényei  vagy  az  ész  szokott  mű-
ködései  szerént  megfoghatatlan hitágazat,  mely  csak
isteni  kijelentésen  alapszik,  mint  az  Isten  egyhá-
romsága,  Krisztus  urunk emberré léte  stb.

HITROKON,  (hit-rokon)  ősz.  fa.  Rokon  val-
lást  követő  személy, pl.  a  különféle  felekezetfi  ke-
resztények  egymásnak  hitrokoni.  Innét  mondják  a
katbolikusok  :  protettánf  vagy  reformált  atyafiak  v.
atyánkfiai.  Szorosb  ért  egy hiten  levő. Máskép  :  hit-
fél,  hittonot.

HITROKONSÁG,  (hit-rokonság)  ősz.  fa.  Ro-
konság , hitbeli  atyafiság,  mely  a rokon vallások  kö-
vetői  között  létezik.  Keretttényi  hitrokontág.  Szo-
rosb  ért.  ugyanazon  vallást  követők  közti  egyen-
lőség.

HITSÁG,  (he-it-ság)  fn.  tt  Mttág-ot.  Annyi
mint  esztelenség;  továbbá  :  hivság.  V.  ő. HlSlT  v.
HEJT.  „És  mert nem  vallottanak  tudományt,  6  hit-
ságokért  elvesztenek."  Bécsi  codez.  „Kit az Egeás
hallván,  hitságnak  monda,  miért hogy  ötét a zsidók,
ki  ezöket  hirdette  volna, keresztfára  feszítve  ölték
volna  meg."  Debrecz.  Legendáskönyv.

HITSÁGOS,  (he-it-ság-os)  mn.  tt  hütágot-t  v.
—öt, tb.  —ói.  Régi  elavult  szó.  Ám.  esztelen;  to-
vábbá  : hivságos.

HITSORSOS,  (hit-sorsos)  ősz.  fa.  Ugyanazon
hitvallást  kővető személy.  Segtítünk  a pogányok  által
sanyargatott  keretttény  hittortorinkon.

HITSZAKADÁS,  (hit-szakadás) ősz.  fa.  Meg-
hasonlási  állapot,  midőn  ugyanazon  hitvallású  embe-
rek  hitdolgokban  különböző  véleményre  térnek,  s
külön hitfelekezeteket  alkotnak.

KLTSZEGÉ8,  (hit-szeges)  ősz.  fa.  A  letett es-
künek , illetőleg  hittel,  esküvel  fogadott  ígéretnek,
föltételnek  meg  nem  tartása.  Különösen  társadalmi
árulás, elpártolás,  hívtelenség.

HTTSZEGÖ,  (hit-szegő) ősz.  mn.  és  fn.  Ki  fo-
gadott  hitét, vagyis  esküjét  meg  nem  tartja;  eskü-
törő ; ludas.  Különösen  :  áruló,  elpártoló,  hirtelen.
HitnegS  hátattárs.  Hitstego  bíró.  HitttegS  polgár,
katona,  bajtárt.  (

HITSZEGŐLEG,  (hit-szegőleg)  ősz.  ih.  Hit-
szegő  módjára,  azaz  esküjét  meg nem  tartva; ánüó-
lag, hívtelenül.  V. ö. HTTSZEGO.

HITSZÓ,  (hit-szó)  1. HITBESZÉD.
HITSZÓNOK,  (hit-szónok)  ősz.  fa.  Egyházi

szónok, ki  a  hitvallás  elméleti  és gyakorlati  tanait
hirdeti.  Vasárnapi,  innepi,  böjti  hitttónok, amint vagy
vasárnapokon,  vagy  innepeken,  vagy  böjti  napokon
szokta  beszédeit  tartani.  Magyar,  német  hitttónok.

HITSZÓNOKI,  (hit-szónoki)  ősz.  mn.  Hiuzó-
nokot  illető,  ahhoz tartozó, arra  vonatkozó.  HUttó-
notí  tnlajdontágok,  oktatátok,  gyakorlatok.

HITSZÓNOKLAT,  (hit-szónoklat)  ősz.  fn.  1)
A  hit  igazságait  hirdető  egyházi  beszéd.  2)  Azon ta-
nok  és  szabályok  foglalata,  melyek  valakit  hitszó-
nokká  képeznek.  Hitnónoklatot  tanulni.

HITSZÓNOKLATI,  (hit-szónoklati)  ősz.  mn.
Hitszónoklatot  illető, arra  vonatkozó.  Hitnónotíati
nabályok,  kellékek,  íulajdontágok.



1613 HITSZÓNORSÁG—HITTEN HITTÉRÍTŐ—HITÜLDÖZÖ 1614

HITSZÓNOKSÁG,  (hit-szónokság)  ősz.  fn.  1)
Hitszónoklási  tulajdonság,  képesség.  2)  Hitszónoki
hivatal, állomás.

HITT,  (1),  (hi-tt)  mn.  tt.  hití-et.  Kiben hinni,
bízni  lehet;  biztos; belsőleg,  lelkileg  öszvekapcsolt.
Hitt  emberre bízni  valamit.  Szokottabban  meg  igekö-
tővel  használtatik.  Meghitt  szolga.  Meghitt  barát. Mi-
dőn  el  igekötővel  tétetik  öszve,  ám.  elbizott. Soha  ily
elhitt  embert  nem  láttam.  Maga  elhitt  vitet.

HITT,  (2),  mély hangú  í-vel;  1.  HEIT  vagy
HEJT.  „És  az  ő  hitt gondolatjáról,  kit  felőle  gon-
dolt  vala,  titkon  megfeddé  szeretettel."  Debrcczeni
Legendáskönyv.

„És  mindegyen elkárhoznánk,
És  mind  főttig  (fogytig)  hittok  volnánk.
Csak  te  magad  nagy  bölcs  volnál,
Igaz  hitet  csak  te  tudnál."

Katalin  verses  legendája.

HITTAGADÁS,  (hit-tagadás)  ősz.  fn.  1)  Cse-
lekvés ,  midőn  valaki  bizonyos körülményekben, pl.
üldözéskor  fél  vagy  átallja  nyilván  megvallani,  mily
hitvallást  követ.  2)  Midőn  valaki  hitét  elhagyja,  hit-
sorsosaitól  elpártol.

HITTAGADÓ , (hit-tagadó)  ősz.  mn. és  fn.  1)
Ki  félelemből  vagy  más  érdekből  ideiglenesen  nem
vallja  meg hitét.  2) Ki  hitvallásától  végkép  elpártol,
s  vagy  más  hitre  tér  által,  vagy  épen  semmi nyilat-
koztatott  hitvallást  nem követ.

HITTAN,  (hit-tan)  ősz.  fn.  1)  Szélesebb  ért.
valamely  hitvalláshoz  tartozó,  tanok  és  erkölcsi  sza-
bályok ,  szertartások  öszves  foglalata.  (Theologia).
Keresztény  hittan , héber  hittan.  2)  Szorosb  ért.  a hit-
czikkek, hitágazatok  foglalata,  valamint azon  könyv
is,  mely  azokat  tartalmazza.  (Dogmatica).

HITTANÁR,  (hit-tanár)  ősz.  fn.  1)  Személy,
ki  a  hittanból  oktatásokat  ad ,  hittanitó.  (Professor
thcologiae).  l1)  Ki  a  hittan!  szakokban,  a  szokott
egyetemi  szoros  vizsgálatok  vagy  jeles  hittan!  művei
által,  elégséges  jártasságát  bebizonyította,  s  tanári
koszorút  nyert.  (Theologiae  doctor).  Ujabban  kez-
dett,  «  általán  felkapott  szokás  szerént  tanárnak  a
professort,  a  dactort  pedig  tudor-nak  nevezik.  V.  ö.
TANÁR,  TUDOR.

HITTANHALLGATÓ,  (hit-tan-hallgató)  ősz.
fn.  és  mn.  Ki  a  hittanitást  nyilványos  leczkéken
hallgatja.

HITTANT,  (hit-tan!) ősz.  mn.  Hittant  illető, ah-
hoz  tartozó, arra  vonatkozó. Hittant  ismeretek,  segéd-
tudományok,  vizsgálatok,  értekezések.  Hittani  eléadá-
sok,  kén  könyvek,  leczkék.

HITTANÚ,  (hit-tanú)  ősz.  fn.  1.  HITVALLÓ.
HITTEN,  (hi-tt-en)  ih.  Biztosan;  valakiben

bizva; valakivel  bensőleg  egyetértve;  más  becsüle-
tében,  titoktartásában  nem  kétkedve.  Hitten  beszél-
getni,  ügyeinket,  bajainkat  kStleni  valakivel.  H itt én
elmondani  titkainkat.  Meghitten  tártalogni  régi  isme-
rőseinkkel.

HITTÉRÍTŐ,  (hit-térítő)  ősz.  fn.  Széles  ért.
személy,  ki  a  hitetleneket  vallásos  ismeretekre  ok-
tatja.  Különösen  így  neveztetnek,  azon  keresztény
hívek, jelesen  egyházi  személyek;  kik  a  pogány  né-
pek  közt a keresztény  vallást  terjeszteni  iparkosznak.
Átsiai,  afrikai,  amerikai  hittérítők.  (Missionarins).

HITTÖLSZAKADT,  (hittöl-szakadt)  ősz. mn.
1) Hitehagyott,  hitvallásától  elpártolt  2)  Eskfiszegő,
hívtelen.

HITTÖRÉS,  (hit-törés),  HITTÖRÖ,  (hit-törő),
1. HITSZEGÉS, HITSZEGÖ.

HHTSÉG,  (hi-tt-ség)  fn.  tt.  hüség-ét,  harm. sár.
—e.  Bizodalmasság,  megbizottság;  érzelmek  belső
rokonsága s megegyezése.  Szokottabban  :  meghitttég.
Teljes  hittséggel  v.  meghitttéggel  elmondani valakinek
a  titkot.  Midőn  el  igekötővel  tétetik  öszve,  ám.  elbi-
zottság.  Maga  elhittség,  másképen  :  önhittség.

HITTUDOMÁNY,  (hit-tudomány),  1.  HITTAN.
HITTUDOR,  (hit-tudor) 1. HITTANÁR,  2).
HITTUDÓS,  (hit-tudós) ősz.  fn.  Tudós,  ki  a

hittan!  ismeretekben,  mint szakférfi  jártas,  s  azokkal,
foglalkodik.  (Theologns).

HITÚJÍTÁS,  (hit-újitás) ősz.  fn.  Cselekvés, mi-
dőn  valaki  bizonyos  hitvallás  egyik  vagy  másik  ta-
nán,  ágazatán  többé  kevésbé lényeges változtatásokat
tesz ; vagy  épen  az  elébbi  hitczikkezetek helyébe má-
sokat hoz be.  (Reformatio  fidei).

HITÚJITÓ,  (bit-újitó)  ősz.  fn.  és  mn.  Ki  vala-
mely  hitvallás  tanain kisebb  vagy  nagyobb  változta-
tásokat  tesz,  s  azokat  saját  meggyőződése és belátása
szerént  más  alakba  és  rendszerbe  önti.  (Reformátor
fidei).

HITÚJONCZ,  (hit-újoncz)  ősz.  fa.  Személy,  ki
valamely  hitvallásra  csak  nem rég  tért  által,  s  annak
tanait  csak  imént  fogadta  el,  vagy  még  most  tanalja.
(Catechumenus,  neophytus).

HITÜ, HITÜ,  (hi-t-ü)  mn. tt.  hitil-t  v.  —ét,  tb.
—k  v.  —ék.  Bizonyos  hiten  levő,  valamely  hitet
követő.  Keresztény hitü.  Római hitil.  Görög  hüü. Óhittl.
Igaz  hitü.  Új  hitü.  Semmi  hitü.  Idegen  hitü.  Féltzeg
hitü.  Kicsin  hitü, kiben  kevés a bizodalom  Isten iránt
„Erős  hitttnek  kell  annak lenni,  ki  a  mások  meggyő-
ződését  tisztelni,  a  keresztény szeretettől áthatottnak,
aki  minden  emberben suját  testvérét  látni,  s  mélyen
vallásosnak,  ki  a  vakbuzgalmat  kárhoztatni,  s a tü-
relmet  B  a  lelkiösmereti  szabadságot  ennek  józan  ér-
telmében  hirdetni  akarja."  Lonovics érsek.

HITÜLDÖZÉS, (hit-üldözés)  ősz.  fa.  Cselekvés,
mely  bizonyos  hitvallás elnyomására intéztetik, midőn
valamely  hitnek  vallói  ellen akár  külső,  akár erkölcsi
erőszak  alkalmaz tátik  a  végett,  hogy  őket  egy  más
hitnek  elfogadására  kényszerítsék.  A  hitttldötés  nem
fér  öszve  a  keresztényi  türelemmel.

HITÜLDÖZÖ,  (hit-üldöző)  ősz.  mn.  Aki  vagy
ami  valamely hitvallást,  vagyis  valamely  hitet valló-
kat  üldözőbe  vészen.  HitUldozS  pogányok.  BitüldozS
századok.
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HITVALLÁS,  (hit-vallás)  ősz.  fn.  1)  Külső  ki-
nyilatkoztatása  annak,  mit Istenről  s  isteni  dolgokról
hiszünk,  s  igaznak  tartunk.  Nyüvánot  hitvaüdtt tenni.
2)  Vallási  felekezet,  • annak  saját  hitczikkezetei.
Római  katholika,  protettant  hUvallát.  Melyik  hitval-
látho*  tartozol  f

HITVALLATÁS,  (hit-vallatás) ősz.  fn.  Cselek-
vés, melynél  fogra  a néhai  hitbíróság  a gyanúba  vett
keresztényeket  vizsgalat  alá  vette,  ha  vájjon  igaz
hívei-e  az  anyaszentegyháznak.  (Inqnisitio).

HITVALLATÓ,  (hit-vallató)  ősz.  fa.  Hitbíró-
sági  személy,  ki  a hittagadásról, eretnekségről vádol-
takat  vagy  gyanúsokat,  szoros  vizsgálat  alá  vette.
V. 6.  HTTBÍRÓSÁG.

HITVALLÓ,  (hit-valló)  ősz.  fn.  Egyh&zi  ért.
ám.  eonfettor,  azaz  a  keresztény  hitnek  oly  bajnoka,
ki  a  hitért  üldözéseket,  fogságot  szenvedett,  de meg
nem Sietett,  vagyis  vértanú nem lett  Továbbá  így
neveztettek  az  alsóbb  rendű  papok, kik különös  szent
etetőkkel  tüntették  ki  magákat.

HITVÁN,  1.  HITVÁNY.
HITVÁNY,  (hi-t-vány)  mn.  tt.  hitvány-t,  tb.

—ok  v.  —ok.  Gyöke a hiányt, ürességet jelentő  Át
v.  he, honnan lett  az  elavult  heit,  mely  a  mfinch.  co-
dezben, s  több régi  nyelvemlékekben  balgatag,  bo-
lond  értelemben  használtatik, s  ám.  kinek  esze  hi-
ányzik,  feje  üres.  V.  ö.  HEIT.  .Hetl-ből  lett  heUodny,
s  öszvevonva  : hitvány.  1) A  maga  nemében  alávaló,
kellő  tulajdonságok  nélkül  levő , hiábavaló.  Hitvány
gabona, ám.  ritka  vagy  üres  szemű.  Hitvány  ruha,
melynek  szövete,  kelméje  silány.  Hitvány  ettkiStSk.
Ninet  oly  hitvány  ettküt,  melynek  hatmát  ne  lehetne
venni.  (Km.).  Hitvány  tanáét.  A  hitvány  tanáctnak
néha  kövér  a  vége.  (Km.).  Hitvány  keretet  an árulko-
dat.  (Km.).  Hitvány  ember.  Hitvány  papiról.  Nem
hitvány  renden  kanál.  (Km.). Hitvány  erkOlet.  „Én
mind  telkembe  és  ez világi  életembe  elbnsúltam  Z.
J.  hitván  erkölcse  mii."  (Szalay  Á.  400  leveléből.
1557.  évbeli).

„Jaj  te hitván tékozló!
Jobb  az  új  bor, mint az ó."

Székely  népdal.

Innen  2)  ám.  kicsi,  sovány,  szikár,  keveset  mutató.
Hitvány  ember,  (némely  tájakon  ám.  kis  sovány em-
ber).  Hitvány  ló.  Hitvány  malac*.  A  hitvány malac*
makk  alá  jár.  (Km.).  A  negyediknek  a  neve litván,
abban  a*  a  kár, hogy  igen  hitvány.  (Népd.).

HTTVÁNYÍT,  HITVÁNYIT,  (hi-t-vány-ít)  áth.
m. hitványít-ott,  htn. —ni v. —ani. Hitványnyá  tesz.
A  továny  tártát  elhüványítja  a  lovat.  V.  ö.  HIT-
VÁNY.

HTTVÁNYKODÁS,  (hi-t-vány-kod-ás)  fn.  tt.
hitványkodát-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a. Cselekvési
mód  vagy  állapot,  midőn  valaki  hitványkodik.  V.  ö.
HTTVÁNYKODIK.

HITVÁNYKODIK,  (hi-t-vány-kod-ik)  k.  m.
hitványkod-tam,  —tál,  —ott.  1) Erkölcsi  ért.  alja-
sán , hiába  való  módon  cselekszik,  rosznl  viseli  ma-
gát , díbdábkodik,  bolondoskodik.  2)  Soványkodik,
fogyatkozik.  Elhitványkodm,  meghiíványkodni.  Hit-
ványkodik  a  marha,  ha jól  nem  tartják.

HITVÁNYKOZIK,  1.  HITVÁNYKODIK.
HTTVÁNYLÁS,  1.  HITVÁNYOLAS.
HITVÁNYODÁS,  (hi-t-vány-od-ás)  fn.  tt  *ö-

ványodái-t,  tb. —ok, harm.  szr.  —a. Állapot,  midőn
valaki  vagy  valami  hitványodik.  Barmok,  háti  álla-
tok  elhitvdnyodáta.  V.  ö.  HITVÁNYODIK.

HITVÁNYODIK,  (hi-t-vány-od-ik) k.  m.  hüvá-
nyod-tam,  —tál,  —ott.  Testben  fogyatkozik,  sová-
nyodik, csenevészszé  lesz.

HITVÁNYUL, (bi-t-vány-ol) áth.  és hangogrató
m.  hiiványol-t  v.  hitványlott,  htn.  —m  v.  hitvány lant.
Valakit  vagy  valamit  hitványnak  tart,  ócsárol, aláz,
roizal, silánynak  vél.  Ha  nem akartt  vátárolni,  leg-
alább  ne hitványold  áruimat.  V.  ö.  HITVÁNY.

HTTVÁNYOLÁS,  (hi-t-ványol-ás)  fn.  tt.  hit-
ványolát-t,  tb.  —ok. Cselekvés, illetőleg  leszóló becs-
mérlés , melynél  fogva  valamit  hitványnak  mondánk,
ócsárlunk, alázunk,  silányolnnk.  V.  ö.  HITVÁNY.

HTTVÁNYOLL,  (hit-vány-ol-ol, vagyis  hitvány-
nak  vall); 1. HITVÁNYUL.

HTTVÁNYOZ,  (hi-t-vány-oz)  áth.  m.  kitványot-
tam,  —tál,  —ott. Valakit  hitvány  névvel  csúfol, hit-
vány  czimmel  illet.  Engem  ne  hitványát*.

HITVÁNYSÁG,  (hi-t-vány-sag)  fn.  tt  hitvány-
tdg-ot,  harm. szr.  —a. E  szóval  illetjük  ásón  tárgya-
kat,  melyeket  ócsárolni,  alázni, kicsinyleni, keveselni
szokás,  s  ám.  alávalóság, dibdábság, gyerekség, bo-
londság.  Hitvány tág  át  égett,  ét  ttot  tem  érdemel.
Kár  ily  hitványtágon  fennakadni.  Minden  hitvány-
tágra  ne add  ki péntedet.  Élő lényről  is  mondják:  Te
hitványtág  l

„Ha  valakin  hitvánság  boszdságot  teszen,
Mikor  elszenvedi, dicséretet vészen,
És  amaz annyival  utálatosb  teszen."

Pesti  Gábor  meséi.

HITVÁNYUL,  (1),  (hi-t-vány-úl)  ih.  Hitvány
módon;  alávalólag,  roszul,  gyáván, ügyetlenül. Hit-
ványul  végemi  valamit.

HITVÁNYUL, HITVÁNYUL, (2),  (m. föntebb)
önh. m. hitványúl-t.  Hitvány  alakot  ölt,  hitványnyí
lesz,  sovanyodik,  csenevészedik.  ElhitványiU,  megtít-
ványM.

HTTVEN,  (hi-t-ü-en)  elavult  ih.,  mely  hajdan
annyit  tett, mint: hittel  erősítve,  esküvel  állítva.

HITVES,  (hi-t-ü-es)  mn. tt.  hitvet-t  v.  —ét, tb.
—ék.  Eredetileg  ám.  hittel,  azaz  esküvel  lekötött,
hívséges.  Szokottabb  értelemben,  mint a  tárt  fii.  jel-
zője  ám. házassági  esküvel  lekötelezett,  házas.  Hit-

\  vet  tárt.  Steretett  hitvet  tártamnak  hagyom minden ke-
j  reményemet.  Használják  önállólag  is  főnév  gyanánt

l
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A  hitvesek  közti  békét  megzavarni.  Siratom  boldogult
hitvesemet,  míg  élek.  Különféle  tájszólások  szerént  :
hitvöt,  hülvVt,  hűtőt,  hitet  v.  hites.

HTTVIZSGÁLAT,  (bit-vizsgálat)  1.  HITVAL-
LATÁS  és  v.  ö.  HITBIBÓSAG.

HIÜ,  (hi-u)  fo.  tt.  hitc-t. L.  Hl,  (3).
HIÚ,  (hi-ú)  mn.  tt.  hiú-t,  Üt.  —*  v.  —ok.

Gyöke az ürességet, nem léteit,  fogyatkozást jelentő
hi  főnév.  1)  Üres,  minek  belseje,  magva  nincsen,  mi-
ből  valami  hiányzik, elfogyott.  Innét  vasvármegyei
szólás  szerént jelenti  a  padlás üregét  Menj  a hiúba,
s  hozz  a  tikoknak  octút. Hiú  hely.  Hitt  remény, mely-
nek  alapja  nincs, mely  be  nem  teljesedik.  A  Bécsi
codezben  :  héjú  szintén  ám. üres, ment.  „És  menden
bűntől  héjukat  (omni  vitio  liberos)  ajánlanának  ne-
ki."  2)  Atv.  ért.  haszontalan,  hiábavaló,  tartalom
nélküli  Hiú  beszéd,  azaz  díbdáb,  trágár, balgatag,
csélcsap, pletyka  beszéd.  „Minden  hiú  igéről,  kit
emberek  beezélendnek,  okot  kell  adnia.u  (Münch.
codex). De omni  verbo  otioso  stb.  Pestinél  :  hitságot,
Káldinál  és  Károlyinál  : hivalkodó.  3)  Mondjuk  oly
emberről,  ki  csak  testének  és  öltözékeinek  külső
csínjára  gondol, belsejét  pedig, vagyis  lelki  tulajdon-
ságait  elhanyagolja;  magát  cziczomázó,  tetszeni  ki-
vánó,  a  mesebeli  álarczhoz  hasonló.  Hiú  asszony.
Hiú  váron  uracsok.  Hiú  magaviselet,  öltözködés.  V.
ö.  HL

HIÚAN,  (hi-ú-an)  ih.  Bégen  ám.  üresen.  „El-
eresztek  őtethiúan."  L.  HEVON,  HEON.  2)  Mai
szokott  értelemben  :  hiú módon,  különösen  olyké-
pen,  hogy  külseje  által  tessék.  Hiúan  öltözködni.  V.
ö.  HIÚ.

HIÚEJT, HIÚÍT, 1. HIVÍT, (1).

HIÚL,  (hi-ú-úl)  önh. m, hiiíl-t.  1) Üressé leszen,
fogyatkozik  ;  ürül.  Hiúinak  a  hordók, palaczkofe,  mi-
dőn  fogy  belőlük  a  bor.  2)  Átv.  ért.  olyanná  lesz,
mint  ki  az  emberek  tetszését' külső  testi  és  öltözéki
cziczomákban  keresi,  vagy  ki  a  dicséretek  által  egé-
szen  elbizza  magát,  s  minden  tetteit  külsőleg  oda
irányozza,  hogy  tetszést  nyerjen.  3)  L.  HIÚSUL.  V.
ö. mű.

HIÚN  ,  1. HIÚAN.
HIÚSÁG, HIÚSÁG, (hi-ú-ság) fn.  tt.  hiúság-öt,

harm.  szr.  —a.  Eredetileg  :  üresség,  fogyatkozás,
haszontalanság.  Régiesen  heutágos  v. héviágos.  „Heu-
ságos  (vagy:  hévságos)  tinektök  isteni  világosságnak
előtte  felkelnötök.  Góry-cod.  Továbbá  :  hiábavaló-
ság, dibdábság, balgatagság. Hiúságoknak  hiúsága  ét
mindenek  hiútág.  (Bölcs  Salam.). Szokottabb értelme :
azon  tulajdonsága  valamely  személynek,  melynél
fogva  az  emberek  tetszését  holmi  külsőségekkel  ke-
resi.  Hiúságból  kifesteni  az arctól, fodorítani  a  haja-
kat.  Magát  nyilvános  helyeken  hiúságból  mutogatni.
Nem  kell  a  leánykákban a  hiúságot  fölébretzteni.  Ré-
gente  annyit  is  tett,  mint:  tanyaság, vagyis  foglal-
kodási  hiány, üresség,  szokottabban  :  hivalkodó*.

HIÚSÁGOS,  (hi-ú-ság-os)  mn.  tt.  hiúságos-t  T.
— át,  tb. —ok. Hiúsággal  teljes.  Igen  hiú.

AKAD.  MAOY  8ZÓTÍB.  II.  KÖT.

HIÚSÁGOSKODIK,  (hi-ií-ság-os-kod-ik)  k.  m.
hiútágotkod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Hiúsággal  foglal-
kodik,  abban  gyönyörködik.  2) Üdéjét üresen, munka .
nélkül  elhanyagolja,  dologtalan  életet  él;  szokot-
tabban  : hfvtágoskodik  vagy  hivalkodik.

HIÚSÍT, HIÚSÍT,  (hi-ú-as-ít  v.  hi-ú-s-ít) áth.
m.  hiútU-ott,  htn.  —ni  v.  —ont.  1) Valamit  üressé
tesz,  elfogyaszt,  megsemmisít;  leginkább  átv.  érte-
lemben.  Meghiúsít.  Valakinek  reményét  meghiúsítani.
2) Reá  szoktat  valakit,  hogy  az  emberek  tetszését
holmi  külsőségekkel  vadászsza,  s  azokban  elbizakod-
jék  , dicsekedjék.  Túlságos  cziczomázát ^ »  dicséretek
által  elhiusUani  a  gyermekeket. V.  ö.  HIÚ.

HIÚSKODÁS,  (hi-ú-s-kod-ás)  fn. tt.  hiúskodás-t,
tb.  —ok, harm.  szr.  —a. Holmi külsőségben,  pipe-
rékben,  üres  tulajdonságban  álló  tetszelgés,  fitog-
tatás.

HIÚSKODIK,  (hi-ú-s-kod-ik) k. m. hiúskod-tam,
—tál,  —ott.  Holmi  külsőségekben,  cziczomákban
tetszeleg,  kérkedik,  fitogtatja  magát.

HIÚSODIK,  (hi-ú-s-od-ik)  k.  m.  hiúsod-lam,
—tál,  —ott, 1. HIÚSUL.

HIÚSUL,  HIÚSUL,  (hi-ú-s-úl)  önh. m. hiútúl-t.
Valami  belsőleg  megfogyatkozik,  s  egyedül  külseje
marad;  semmisül,  eltűnik.  Reményeim hiúsulnak, meg-
hiúsulnak.

HIÚZ,  (rokonnak  látszik  az  ismeretesb  latin
lynx,  és  német  Luchs  szókkal; azonban  még  köze-
lebb  áll  hozzá  Beregszászi  szerént  a perzsa  jut  v.
iuz);  fn.  tt.  hiúz-t,  tb.  —ok.  A  macskák  neméhez
tartozó  vadállat,  mely  a  házi macskához  leginkább
hasonlít,  csakhogy  ennél  nagyobb,  s  farka  hegye  fé-
keié, és  füleit  szőrcsomó  födi.  Szine  vöröses és pety-
tyes.  Szemei  igen  élesek, honnan : hiút  nemek,  hiút

l  látás,  ám.  éles  szemek,  éles  látás.
mÚZKÖ,  (hiúz-kő)  ősz.  fn.  Az  agátkövek  ne-

méhez  tartozó sárgás  köfaj.  (Lyncurus).
IIIÚZMACSKA,  (hiúz-macska)  ősz.  fn. Hiúzhoz

hasonló  erdei  macska,  fehér  és  fekete  pettyekkel  és
kurta  farkkal.

HÍV,  (1),  HÍV,  (hi-ö,  hi-ü, hi-v,  magas  hangú
t-vel)  mn. tt.  hiv-et.  Egy  gyökről  szakadt  a hist, hit
szókkal.  1) Olyanról  mondjuk,  kiben  v.  miben  bízni
lehet,  nem csaló,  szavát  tartó; hozzánk  ragaszkodó  ,
nem  pártos , nem áruló.  Hív  barát,  bajtárs.  Hív  pol-
gárok,  hazafiak.  Hio  feleség,  férj.  Hív  tiszt.  Hív  tzol-
ga,  cseléd.  Hio  eb. Közelítő ragu  neveket  vonz.  Légy
hozzám  hív.  Hazájához,  királyához  hív  magyar.  Más-
kép : hű,  (mint  szív  sztt, nyív  nyü).  2) Mint főnév  je-
lent  személyt,  ki  valamely  testület, társulat  érdekei-
hez  erősen  ragaszkodik  , azt  el  nem hagyja,  annak
javát  előmozdítani  iparkodik.  Hazádnak  rendületlenül
légy  híve  o  magyar.  (Vörösm.).  Különösen  egyházi
ért.  a  keresztény  vallás  követője;  bizonyos  egyház-
hoz,  plébániához  tartozó  lélek.  Keresztény  hívek. Ked-
ves  híveim.  Öszveírni  a  hívek  számát.  A  pap  iparkod-
jék  megnyerni  híveinek  bitodalmát.  Imádkozzunk  a
megholt  hívek  lelkeiért.
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HÍV,  (2),  áth. mély hanga í-vel.  L. HÍ,  4th.
HIVÁC80L,  (hív-ács-ol);  tájszó,  1. HÍVOGAT.
HIVADAB,  elavult  fa.  mely  helyett  a  rokon

hanga  rivatar  használtatik.  L.  ZIVATAR.
mvAKOzÁs,  mvAKOznt,  i.  HIVATKO

ZÁS,  HIVATKOZIK.
HIVALG,  (hi-u-al-g);  HIVALGÁS;  fflVAL-

GÓ;  1.  HIVALKODIK;  HIVALKODiS;  HIVAL-
KODÓ.

HIVALKODÁS,  (hi-n-al-kod-as)  fn.  tt.  hivalko-
ddt-t,  tb.  —ok, harm. úr.  —a.  1)  Állapot,  midőn
valaki  dolog biával  van,  midőn henyél,  idejét  üresen
hagyja  elmúlni.  2)  Hiúskodás,  vagyis  holmi  testi
külsőségekben  tetszelgés,  kérkedés.  3)  Üres  mulato-
zás , haszontalan  kedvtelés.  „Mell  nagy  tisztességgel
illi  (filli)  az  szent  innepöket,  minden  hévalkodásnál
és játéknál  kil,"  (azaz  : hévalkoiás  és játék  nélkül).
A  Carthansi névtelen  Legendái.

HIVALKODIK,  (hi-d-al-kod-ik)  k.  m.  híval-
kod-tam,  —tál,  —ott.  1)  Idejét  üresen,  dologtalanul
hagyja  eltelni,  mnnka hiányával  van, nem  dolgozik,
könnyen  éli  világ&t.  Mit  állatok  itt  hivalkodva t
(quid  hic  statis  otiosi.  Biblia).  2)  Hidskodik, magát
kérkedve  mutogatja.  8)  Üres,  sőt  más  nembeliekkel
vétkes  mulatozásban  leli  kedvét.  Nejével  mái  hival-
kodik.  (Vörösm.).

HIVALKODÓ,  (hi-u-al-kod-ó)  mn.  tt.  hivalko-
dó-t.  Henyélő;  a* időt  haszontalanul  töltő;  munka
hiaval  levő.  Hivalkodó  úri  ételedéit.  Hivalkodó  nap-
námotok.  2)  Magát külső  ékesgetések  által  fitogató,
hiúságot  űző.  Hivalkodó  piperehötSk.  8)  Üres,  sőt
más  nembeliekkel  vétkes  kedvtelésben  mulatozó.

HÍVÁS,  HÍVÁS,  (hiv-ás)  fn.  tt  Mvdt-t,  tb.
—okt  harm.  szr.  —o.  Cselekvés,  illetőleg  szólítás,
mely  által  valakit  bivunk. V.  ö. Hl.  Hatahivái,  elhi-
vat,  bthivát,  kihivat.  A  hivátra  eljönni.  Hivátra  vár-
ni.  Meghivat,  midőn  valakit  bizonyos  megkülönböz-
tetésből,  tiszteletből  hívunk.  Vendégek  meghiváta.  A
meghivátt  tíntelettel  fogadni.  Öszvetételei:  egybehivát,
elhivat,  eléhivát,  kihivát,  vititohivái  stb.

HÍVAT,  HIVAT,  (hiv-at) mivelt.  m.  hivat-tam,
—tál,  —ott,  parancsló  : hivatt.  1)  Valakit  más ál-
tal  hí  vagy  idéz, eljövésre  kér  vagy  sürget,  vagy pa-
rancsol.  Hivatni  hajdú  által  a  vádlottakat.  Vendége-
ket  hivatni  a  lakodalomra.  Hivatott  Sn, mi  telítik  t
Miért  hivattál t  2)  Neveztet,  czímeztet.  Tekintetet
urnák, atteonynak  hivatja  magát.  8)  Ugyan  vissza-
ható  névmással  ám.  eljővésre  kéreti  magát  Én nem
hivatom  magamat,  a  nélkül  is  elmegyek.

HÍVATAL,  HIVATAL, (hiv-at-al)  fn. tt  hiva-
tal-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Eredetileg  ám. hívás.
„Ha  kegyiglen  én  az  ő  templomát  uronk  Krisztus
nevének  hivatalával  eltfirhetöm."  Mindjárt  alább  :
„3  tennön  magad  az uronk  Jézusnak  nevét hiván."
Debreczeni  Legendiskönyv.  2)  Azon  állapot  vagy
életmód,  életnem, melyre  valaki  mintegy hivatva van,
különösen  természeténél  és  hajlamánál  fogva  alkal-

mai ; stokottabban  : hivatás.  8)  Kötelességek  Sasve-
ge, melyekkel  valamely  előkelőbb személy  más  alan-
tabb  levőt  bizonyos köz- vagy maginezélok elérésére
megbíz, meghí, s melyek  megtartására  ez  lekötelezi
magát  Hivatalt  ajánlani,  elfogadni.  Hivatalt  vitelni,
teljettíeni.  Hivatalában  eljárni.  Ét  nem tartotik  hiva-
talomhot.  Többféle  hivatalt  vállalni  magára.  Minden
fiának mát  hivatala  van  :  egyik  a  beltS,  maiik a költő
gatdálkodáira  ügyel,  a  harmadik  a  ttttktéget  levelei-
teket  ét  ttámvevStégtt  vitti.  4)  Az  ezen  kötelességek-
kel járó rang  és előnyök, haszonvételek.  Nyilványos,
ornágot,  vármegyei,  váron,  uradalmi  hivatal.  „A me-
gyei  pálya  nemzetünknél  századok  óta minden  alkot-
mányos hivatal,  s méltóság pitvara.''  Lonovics József
ének. Fényei,  jövedelmet,  kötépnerU,  ttegény  hivatal.
Világi,  egyháti,  hadi hivatal.  Meguralt,  újonnan  áOí-
toU  hivatal.  Hivatalt  kéretni,  vadámti.  Valakit  kiva-
tollal  felruhámti,  megajándékozni,  jutolmatni.  Hiva-
talra  kapni.  Hivatalból  kimaradni,  kietni.  5)  Bizo-
nyos  köz  czélnak  elérésére  együtt  munkáló  szemé-
lyek  testülete, valamint  azon  épület  és  terem, mely-
ben  kötelességeiket  gyakorolni  és  végezni  noktak.
Harminctadi  hivatal,  pottahivatal.  Hivatalba járni.
A  t*Uktéget  irományokat  a  hivatotton  tartani.

HIVATALBELI,  (hivatal-béli)  ősz.  mn.  Hiva-
talhoz  tartozó ; hivatalban  levő.  HivatalbeU  kSteleité-
gek,  irományok,  munkálatok.  HivatalbeK  némely.  Hi-
vatalbeli  itolga.

HIVATALBÓL,  (hiv-at-al-ból)  ih.  Hivatalosan,
azaz  a  szerént,  mint  a  hivatal  kívánja;  hivatali  köte-
lességből.  Hivatalból  Írni  valakinek.  Ezzel  szokás
megjegyzem  a hivatalos  levelek  czimlapját  :  hivatal-
bél  (ezoffo).

HIVATALHÁZ,  (hivatal-ház) ősz.  fa.  Községi,
hatósági  épület, melyben  bizonyos  hivatalhoz  tartozó
személyek, illetőleg  tisztviselők  szokott  kötelescégei-
ket  végezni  szoktak.

mVATALHELYTABTÓ  ,  (hivatal-helytartó)
ősz.  fa.  Tiszti  személy,  ki  a  rendes  hivatalnokot  he-
lyettesíti, pótolja,  s annak  tiniében  működik.

HIVATALI,  (hiv-at-al-i) mn.  tt.  hivatoli-t,  tb.
—ok.  Hivatalra  vonatkozó, ahoz  tartozó, azt  illető.
Hivatali  ttobák,  helyitégek.  Hivatali  ttemélytet.  Hi-
vatali  eiku.

HIVATALKA,  (hiv-at-al-ka)  fa. tt  hivataUtd-t.
Alárendelt,  kis  rangú,  csekély jövedelmű hivatal

HIVATALKERESÉS,  (hivatal-keresés) ősz.  fa.
Utánjárás,  midőn  valaki  folyamodás  vagy  ajánlások
által, vagy  másféle  utakon hivatalt  nyerni  törekszik.

HTVATALKÉRŐ,  (hivatal-kérő)  80.  fa.  Sze-
mély,  ki  folyamodást  utón  bizonyos  hivatali*
igényt tart

HIVATALKODÁS,  (hiv-at-al-kod-ás)  fa.  tt.  tó-
vatalkodátt,  tb.  —ok. Állapot, midőn  valaki hivatalt
visel  és  gyakorol.

HIVATALKODIK,  1.  fflVATALOSKODIfc.
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HIVATALKOR,  fflVATALKÓRSÁG,  (hivatal-
kór  v.  -kórság)  önt.  ín.  Mértéktelen vágy  a  hivatalok
után,  kivált  mennyiben rangot  adnak,  és  jövedel-
meznek.

HIVATALNOK,  (hiv-at-al-nok)  ín.  tt  hivatal-
nok-ot,  barm. szr.  —a.  Hivatalt  viselő  tiszti  személy.
Különösen  oly  hivatalbeli,  ki  magasabb  rangban van.
Városi,  megyei, orttágot  hivatalnok.

HIVATALNOKKAR,  (hivatalnok-kar)  ősz. fn.
Hivatalnokok,  s  jelesül  magasb  hivatalnokok testü-
lete,  személyzete.

HIVATALNYERÉS,  (hivatal-nyerés)  ősz.  fn.
Valamely  hivatalra  alkalmaztatás,  emeltetés.

HIVATALOS,  (bivat-al-os)  mn.  tt  hivatalost
v. —oí,  tb. —ak.  1)  Hivatali  kötelességből  eredő,
ahhoz  tartozó,  a  szerént  működő.  Hivatalát  levelet
írni.  Hivatalát  intet.  Hivatalát  eljárás.  2)  Hiteles,
teljes  hitelű.  Hivatalát  hírek,  tudósítások.  3)  Oly sze-
mélyről  mondjuk,  kit  bizonyos társaságba,  pl. mu-
latságba,  lakodalomba stb. vendégül  meghínak.  Vé-
tetik  főnévül  is,  ekkor tt.  hivatalot-t,  tb. —ok. Sokan
vannak  a  hivatalotok,  de  keveten  a  választottak.
(Biblia).

HIVATALOSAN,  (hiv-at-al-os-an)  ih.  1) Hiva-
tali  rendeletből,  hivatal  szerént,  hivatalból.  Hivata-
lotan  megintem  valakit.  2)  Hitelesen.  Hivatalosan  tu-
dóttíani  a*  illetőket  bizonyos  esemény  felöl.

HIVATALOSKODÁS,  (hiv-at-al-os-kod-ás)  fo.
tt.  hivataloskodái-t,  tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  Hiva-
talviselő,  bizonyos  hivatali  szolgálat  vagy  tisztség
gyakorlása.

HIVATALOSKODIK,  (hiv-at-al-os-kod-ik)  k.
m.  hivataloskod-tam ,  —tál,  —ott.  Hivatalt  visel  és
gyakorol;  hivatalos  munkákkal  foglalkodik.

HIVATALOSZTÁLY,  (hivatal-osztály)  ősz.  fn.
Többféle  tárgyakra  terjedő  nagyobb  tisztségi intézet-
nek  egyes  szaka,  ága.  Lajstromozó,  fogalmaié,  kiadó
hivatalosztály.  Egyik  hivatalosttályból  marikba  által-
menni.

HTVATALREND,  (hivatal-rend)  ősz.  fn.  1)  A
hivatalhoz  tartozó  kötelességek  sorozata  gyakorlati-
lag  véve, vagyis  intézkedés,  mely  szerént  a  hivatal-
beli  személyeknek  végeznie  kell  dolgaikat.  Hivatal-
rendhez  tartani  magát.  A  hivatalrend  tzerént  most ext
kell  tenni.  2)  Lépcsőzet,  mely  szerént  a  hivatalok
egymás  után  következnek,  s azok viselői rangra nézve
főlebb  emelkednek.  Kinevetétekben  a  hivatalrendet
követni,  vagy  nem követni.

HIVATALRUHA,  (hivatal-ruha)  ősz.  fn.  Saját
szabású  egyenruha,  melyet  némely  hivatalból!  sze-
mélyeknek  hivatalos  eljárásaikban  viselniök  kell;
díszköntös.

HIVATALSEGÉD,  (hivatal-segéd).  Tiszti  se-
gédtárs.

HIVATALSOVÁR  ,  (hivatal-só vár)  ősz.  mn.
Mértéktelenül  vágyódó  valamely hivatal  után.  V.  ö.
HIVATALKOR.

HIVATALSOVÁRGÁS,  (hivatal-sovárgás),  1.
HIVATALKOR.

HIVATALSZEMÉLYZET,  (hivatal-személyzet)
ősz.  fn.  Hatósághoz  tartozó  személyek  öszvege.

HIVATALSZOBA, (hivatal-szoba) ősz. fn. Szoba
vagy  terem,  melyben bizonyos  hivatalbeli  személyek
vagy  külön  hivatalosztály  személyei  működnek.  Rö-
videbben  :  hivatal.

HIVATALTALAN,  (biv-at-al-talan)  mn. tt. hi-
vaíaltalan-t,  tb.  —ok. Kinek  hivatala  nincsen,  ki hi-
vatalt  nem visel,  magán  személy.

HIVATALTÁRS ,  (hivatal-társ)  ősz.  fn.  Ki ha-
sonló  bár  nem egyenlő  hivatalt  visel.

HIVATAL VÁGY,  (hivatal-vágy)  1. HIVATAL-
KOR.

HIVATALVESZTÉS,  (hivatal-vesztés)  ősz.  fn.
Valamely  hivatalból  elmozdíttatás.  Ás  ajándék  elfo-
gadása  hivatalvesztést  von maga  után.

HIVATALVISELŐ,  (hivatal-viselő)  ősz.  fn.
Személy,  ki  bizonyos  hivatalban  van, s  azt  gyako-
rolja,  hivatalnok.

HIVATÁS,  (hiv-at-ás) fn.  tt.  hivatás-1, tb  ok,
harm.  szr.  —a.  1)  Működés,  tevékenység,  midőn  va-
laki  hivatik,  vagy  más valakit  hivat  2)  Belső hajlam
vagy  ösztön  bizonyos  életmódra;  képesség,  mely
mintegy  önként  mutatkozik  valamire,  pl.  tudomá-
nyokra,  művészetre.  Hivatalát  követni.  Hivatala  van
a  költészetre,  zenére  ,  történetírásra.  Különösen, hit-
tani ért.  isteni  akarat  jelenkezése, mely  az  embert
mintegy  felhívja,  hogy  a  lélek  jó  sugallatát  kövesse,
s  az  ajánlkozó égi  malasztot  hasznára  fordítsa. (Vo-
catio  divina).  3) Hivatal,  s a  vele járó  kötelességek
öszvege.  Hivatását  teljesíteni,  annak  megfelelni.

HIVATÁSKOR,  (hivatás-kör)  ősz.  fn.  Megha-
tározott  teendők,  szabályok  öszvege,  melyre  valaki
hivatása,  vagyis  hivatala  szerént  erkölcsileg  kötelez-
tetik.  Hivatáskörén  belül  tiniét  híven  teljetítni.  Hiva-
táskörén  túllépni.

HIVATKOZÁS,  (hiv-at-koz-ás)  fn.  tt.  hivatko-
zás-1,  tb.  —ok, harm. szr. —a. 1)  Valakire  vagy va-
lamire utalás; valakinek  tanúul  felhozása.  2)  Vala-
mely  ügynek  más  Ítéletére  bizása.  V.  ö.  HIVAT-
KOZIK.

HIVATKOZAT,  (hiv-at-koz-at) fn. tt  hivatkot-
at-ot, harm. szr. —a.  Szóval  kijelentett  vagy  Írásba
foglalt  nyilatkozat,  mely  által  valakire  vagy valamire
hivatkozunk.

HIVATKOZIK,  (hiv-at-koz-ik)  k.  m.  hivatkoz-
tam,  —tál, —ott.  Felható  ragu  nevet  vonz.  1) Ta-
nntételül  vagy  bizonyságul,  Önigazolásául  valakire
vagy  valamire  utal.  Hivatkozom átokra,  kik tzinte je-
len  voltak.  Hivatkozom  eddigi  magamviseletére.  Halot-
takra  hiába  hivatkozol.  2)  Másnak  ítéletére,  véle-
ményadására  bízza  magát.  Törvényszékre  hivatkozni.
Közvéleményre  hivatkozni.

!  HÍVATLAN,  HÍVATLAN,  (hiv-atlan)  mn.  tt
hivatlan-t,  tb.  —ok.  Kit  nem hítak.  Különösen  oly
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személyről  mondjak, ki  valahová  vendégül  betolako-
dik.  Hívotton  vendégnek  ajtó  megett  helye.  (Km.).
Szélesb ért. tolakodó , kelletlen.  Hivattam  tanácsadó.
Melléknévül  ám. hivstlanul.

fflVATLANUL,  (hiv-atlan-ul)  ih.  A  nélkül,
hogy  valaki  hívta  volna;  tolakodólag.  Idegen  atttal-
hot  hivatlanvl  menni.

mVATOLT,  (hiv-at-ol-t)  mn. tt  hivatolt-at.  A
törvénykezésben  elfogadott  új  szó,  .felhívott'  érte-
lemben.  A  hivatalt  tanúk.  HivatoU  okiratok. A  néme-
lyektől  használt  ,hivatkozott'  ázó  ugyanez  értelem-
ben  szabályszerütlen,  mert  .hivatkozik'  közép  ige,
tehát  bármely  részesülője  nem  lehet  szenvedő  je-
lentésű.

HIVATOTT,  (hiv-at-ott)  mn. tt.  hivatott-at.  1)
Kit  hítak,  meghítak,  idéztek; ki  önként  nem jött,
nem  tolakodott.  A  hivatott  vendég  kedvesebb  a  hivat-
Ionnál.  El-,  ki-,  meg-,  visstahivatoít.  2)  Kinek  vala-
mire hivatása,  természeti  hajlama,  kitűnő  képessége
van.  V.  ő. HIVATÁS,  2).

mVATOTTSÁG,  (hiv-at-ott-ság)  fa.  tt.  hiva-
tottiág-ot,  harm.  sir.  —a.  Valamire  természeti haj-
lani, képesség. V.  ö. HIVATOTT,  2).

HIVATTATÁS,  L  HIVATÁS.
mVDOGÁL,  (hiv-od-og-ál) ith. és  gyakor. m.

hivdogál-t.  Valakit  gyakran  és  nyájasan  hí.  Magáhos
hivdogálni  a kisdedeket.

HIVÉKÉNY,  (hiv-é-kény)  1. HISZÉKENY.
HIVEKÉNYSEQ, 1. HISZÉKÉNYSÉG.
HÍVEL.HIVEL,  (hí-tt-el)  áth. m.  hiveU.  L.

HÍVESÍT.
HIVELY,  1. HÜVELY.
HÍVES , HÍVES,  (hi-fi-es  v.  hü-es)  mn.  tt  hl-

vet-t  v. —ét,  ti). —ék.  Gyöke  hi  v.  hű,  egy  a  hideg,
httdeg  szó  gyökével, s jelenti  azon benyomást,  melyet
érzünk, midőn  testünk  oly  tárgyakkal  jön  érintke-
zésbe,  melyek  a  melegség  kisebb  fokával  bírnak,
mint ai  érintett  test.  Innen  hívet  ám.  kevéssé  hideg,
frie,  mely  a  fagyponton  felfii  van  agyán,  de az  állati
melegség foka  alatt  áll. Híves  idS,  reggel.  Híves  stel-
16.  Híves  ital.  Máskép  :  hűt  v. hűt.  Használtatik  fő-
név  gyanánt  is,  s  ám.  árnyék, hová a nap nem süt.
Hívesre  bújnak,  mint  a  malactok.  A  hívest  keresi,
mint  a  ceigány.  Tréfás  ért  börtön,  tömlöcz.  Hívesre
tették  S  Ügyeimét.  Hívesben  vagy  hívesen  tíl.  Más-
kép : hűt.

HÍVES,  HÍVES,  (hi-v-és)  fh.  tt  hivét-t,  tb.
—ék, harm. szr.  —e. A  léleknek  azon állapota  vagy
működése, midőn valamit  húz.  Könnyen hívét, hamar
hívét.  V.  ö. HISZ.

HÍVE8ÉDÉS,  (hi-ü-es-éd-és)  fn.  tt.  híoesédés-t,
tb.  —ék,  harm.  szr.  —e.  Légmérsékleti  változás,
midőn a  lég  híves  kezd  lenni.

HÍVESÉDIK,  (hi-ü-es-éd-ik) k.  m.  hiveséd-tem,
—tél, —étt.  Híves  kezd  lenni, a  melegség  alsóbb
fokra  száll.  Hlvesedik a  levegS.  Már  hívesednek  át  es-
ték  és  éjsgakdk.

HÍVESÍT,  HIVESIT, (hi-fi-es-ít)  áth. m.  füve-
sít-ftt,  htn. —nt  v.  —én*. Hívessé teu,  frisít,  felfri-
sít.  Eati  vagy  éjstatí  síéi  hivestti  a  levegőt.  Át  esS

ihivestíeUe  át  időt.  Vitet  italul  hioestíem.  V.  ö.

HÍVESÍTÉS,  (hi-fi-es-ít-és)  fa.  tt  kívestíét-t,
tb.  —<k, harm. szr. —e.  Valaminek  hívessé tevése,
felfrisítése.

HÍVESÍTŐ,  HIVESITÖ,  (hi-fi-e«-it-ő)  mn.  tt
hivesítS-t.  Ami hivessé  tesz  valamit; frisítő,  felfrisitS.
Hívest'"  italok.  VérhivesUS  hidegételek. V.  ö.  HŰTŐ.

HÍVESÖDÉ8, HÍVESÖDIK, 1.  HÍVESÉDÉS,
HÍVESÉDIK.

HÍVESSÉG, HIVESSÉG,  (hi-fi-es-ség)  fa.  tt
hivesség-ét,  harm. szr. —e. Híves  állapot vagy  tulaj-
donság.  LevegS  hivessége.  ösú  éjstakák  hivessége.  Ár-
nyék, türü  erdS  hivessége.

HIVÍT, (1), v.  HIÚÍT, (hi-d-ít, alhangu  «-vel)
áth.  m. hivít-ott, htn.  —ni v.  —óm. Régies. Szó  sze-
rént: üresít, üressé  tesz. A Sajó-Szentpéteriek  (1403-
diki)  végezésében  áll:  „Hogy  ha  penig  valaki  ez
megmondott  szeremi  és  somogyi  borokat, avagy ön-
nön  italával,  avagy  valakit  vele  tisztelvén  meghiúejt,
avagy  megbont,  tehát  egyébféle  borval  meg  ne  tölt-
hesse,  hanem  ismeg azon  félével."  Ugyancsak  régi-
esen, pl.  Thelegdinél átv. ért  magát  meghivítm,  mm.
magát  szerénynek  matatni,  megalázni.

fflVÍT,  (2), v. HÍVÍT,  (hí-ü-ít,  magas hanga
»-vel);  1. HÍVESÍT.

mVÍTEZIK,  (hi-tt-ít-ez-ik); 1. HÜTŐZffi.
H1VÍTKÉZIK,  (hi-ü-ít-kéz-ik);  1.  HŰTŐZIK.
HÍVÓ, HÍVÓ,  (hi-v-ó)  mn.  tt.  Uvó-t.  1)  Aki

hív  valakit  Lakodalomra  hívó  vSfélek.  2)  Amivel
hívnak, meghívnak  valakit  Híveiével.  Meghívó  jegy.

HÍVOG,  (hív-og) áth. és gyakoritó.  TAjszó.  L.
HÍDOGÁL.

HÍVOGÁL,  (hív-og-ál)  áth.  és gyakoritó;  m.
hioogált.  L.  HÍDOGÁL.

HÍVOGAT, HÍVOGAT, (hív-og-at) áth. éa gya-
kor.  m. hivogat-tam,  —tál,  —ott.  Többeket  egymás
után, vagy  egyet gyakran hí, magához csalogat, édes-
get  Síppal  hívogatni  a  madarakat.

HIVOGATÁS,  (hiv-og-at-ás) fa. tt  hívogatás-t,
tb.—öt, harm.  szr.  —a.  Gyakori,  ismételt  hívás,
különösen  vendégek  idézgetése.  Hivogatásban  járó
inas,  vSfél.

HÍVOGATÓ,  (hiv-og-at-ó)  mn. tt  Mvogató-t.  1)
Aki  gyakran  vagy  többeket  hí  valahová.  Vendégek*
hívogató  cseléd.  2)  Mi által  többeket hínak.  Hívogató
levelek, jegyek.  Haaználtatik  főnévül  is.  Hivogatikat
kttldeni  át  ismerSsokhot.  Hivogatokat  inti.

HÍVOGLÁL,  (hiv-ag-ol-al);  tajszó.  L.  HÍ-
DOGÁL.

HIVÓKA,  (hiv-ó-ka) fa. tt  hwókát, harm.  ta.
hivóká-ja.  így  nevezik  a  madarászok  azon  ktlitkib*
cárt  vagy  kipányvázott  madarat, melynek  kiáltása
által  mAsokat  léprc  csalogatnak.  Máskép  :  etaUka
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HÍVÓN,  (hi-ú-on)  1.  HÉVON,  HEON.
fflVŐ,  (hi-v-ő)  mn.  tt.  hivS-t.  Aki  hisz  vagy  va-

lakiben  bízik.  Bottorkányokat  hivő  népek. Mindent  el-
hivő  bamba  ember.  Krittlutban  hivő  keresttény  atyám-
fiai.  Vétetik  főnévül  iá,  a ám.  hív,  fn.  A  hívők  ttdma
naponként  szaporodott.

HIVŐLEG,  (hi-v-ö-leg)  ih.  Valaminek  hitelt
adva,  valamiben  bízva.  A  stenlirást  hivöleg  fogadni.
Istenben  hivöleg  iídvötülni.

HIVÖLEGÉS,  (hi-v-ő-leg-és)  mn. tt.  hivb'legés  t
v.  —ét, tb.  —ék.  Mit hinni  lehet;  hivöleg  elfogad-
ható,  valószínű.

HIVÖLEGÉSEN,  (hi-v-ő-leg-és-en)  ih.  Hihető-
leg,  valószínűen.

HÍVSÁG,  (hi-u-8ág,  mély  i-vel)  fn. tt.  hívság-ot,
harm.  szr.  —a.  1. HIÚSÁG.

HIVSÁGOS,  HIVSÁGOSKODIK  atb.  1.  HIU-
SÁGOS,  HIUSÁGOSKODIK  stb.

HIVSÉG,  (hi-v-ség,  magas  i-vel)  fn.  tt.  hivség-
ét,  harm.  szr.  —e.  1)  ígéret,  s  fogadás  megtartásá-
ban  való  lelkiesmereteseég. Hátas fa  (fi  hivség.  Vallásá-
hoz  hivséggel  ragaszkodni.  2)  Állandóság,  melynél
fogva  bizonyos  véleményben  maradunk, határozatun-
kat  ingadatlanul követjük. 3) Jobbágyi  eskühöz, alatt-
valói  kötelességekhez  pontos ragaszkodás.  Jobbágyi,
szolgai, polgári  hivség.  Mondjuk  állatokról  is ,  külö-
nösen  az  ebekről,  mennyiben uraikhoz  ragaszkodnak,
s  azokat  némileg  védik.  Máskép  :  hűség.  4)  Régi-
esen  :  bit, hiedelem.  „Az  ki  hívségét  elveszti, azon-
kívül  semmit  el  nem veszthet."  Bölcsek  jeles  ínon-
dási.  Toldy  kiadása.

HIVSÉGÉS,  (hi-v-ség-és)  mn.  tt.  hivségés-í  v.
—ét ,  tb.  —ék.  Igen  hív;  Ígéretéhez ,  fogadásához,
esküjéhez  fölötte  ragaszkodó.  Hivséges  nő, férj.  Ha-
zájaért  meghaló  hivséges  polgár.

HIVSÉGÉSEN,  (hi-v-sdg-cs-en)  ih.  Igen  híven;
egész  ragaszkodással;  állhatatosán.  Hivségesen  szol-
gálni.  Véleményéhez,  esküjéhez  hivségesen  ragaszkodni.
Máskép  : hűségesen.

HIVSÉGTELEN,  (hi-v-ség-telen)  mn.  tt. hiv
ségtelen-t,  tb.  —ék.  1)  Hivség  nélküli,  azaz  fogadá-
sát,  esküjét,  adott  szavát,  felvállalt kötcleztetését  go-
nosz  szándékkal  megszegő.  2)  Különösen,  alattvalói,
jobbágyi  kötelességét  száutszándékosan  megsértő,  s
nem  teljesítő.  Hivségtelen  jobbágy.  Királya,  hazája
iránt  hivségtelen polgár.  Máskép : húségtelen.  3) Bün-
tető  törvényünk szerént,  olyanról  mondjuk,  ki  felség-
sértést  követ  el,  vagy  a  közállomány ellen  fellázad.
Határozóul  ám.  hívségtelenül.

HIVSÉGTELENSÉG,  (hi-v-ség-telen-ség)  fn.
tt.  hivségtdenség-ét,  harm.  szr.  —e.  1)  Hivség  nél-
küli  állapot  vagy  tulajdonság,  midőn  valaki  igéretét,
fogadását,  esküjét  gonoszul  vagy  nagyban  megszegi.
2)  Szolgai  kötelességek  szántszándékos  megsértése.
3)  Jobbágyi  eskütörés.  4)  Büntető  törvényünkben
azon  bűntett,  mely  felségsértés,  lázadás, s  a közállo-
uiányt  veszélyeztető  tettek  által  követtctik  el.  Vala-

kit  hivségtelenségröl  vádolni.  A  Jnvségtelentéget  halál-
lal  büntetni.  Máskép  :  hUségtelenség,  hűtlenség.

HÍVSÉGTELENÜL,  (hi-v-ség-telen-ül)  ih. Hiv-
ség  nélkül,  hivséget  szegve; alattvalói,  szolgai  köte-
leztetést  sértve;  felségsértőleg,  a  közállomány  ellen
lázadva.  V.  ö.  HIVSÉGTELEN.

HIVTELEN,  (hi-v-telen) mn. tt  hivtelen-t, tb.
—ék.  Általán  ám.  hüségtelen,  azon  különbséggel,
hogy  hivtelen  lehet  valaki  gonosz  szándék  és  tör-
vénysértés  nélkül  is,  hivségtelen  pedig  nem, p.  o.
aki  véleményét alapos  okoknál  fogva  megváltoztatja,
véleményéhez  ugyan  hivtelen,  de  nem  hivségtelen.
Határozóul  ám. hivtelenül.

HIVTELENSÉG, (hi-v-telen-ség)  fn.  tt.  hivte-
lenség-ét,  harm.  szr.  —e.  Ám.  hivségtelenség, azon
különbséggel,  mely  a  hivtelen és  hivségtelen  között
létezik.  V.  ö.  HIVTELEN.

HIVTELENÜL,  (hi-v-telen-ül) ih. Httségtelenül,
fogadott  hitét, adott  szavát,  igéretét  meg  nem tartva,
megszegve.

HIVU,  (hi-v-u);  1. Hl,  (3).
HÍZ,  elvont  törzse  1)  mély  V-vei  hízik  igének és

származékainak;  2)  magas  t-vei  hizeleg  v.  hiidkedik
igének;  ez  utóbbiakban  ám.  hisz.

HÍZAG  v.  HÍZAK,  HÍZAKOS  stb.  1.  HÉZAG,
HÉZAGOS  stb.

HÍZAKODIK,  BIZAKODIK , (hiz-a-kod-ik) k.
m.  hizakod-lam,  —tál, —ott.  Egyremásra, folytono-
san  hízik,  kövéredik.

HIZÁKONY,  székely  szójárásban  divatozó mn.
1.  HÍZÉKONY.

HIZALMAS,  (hi-z-al-om-as)  mn.  tt.  hitalmas-t
v.  —át, tb.  —ak.  1)  Könnyen  hízó.  Hitalmas  em-
ber , háti  állatok.  2)  Amitől  hízni  lehet.  Bizalmas
eledelek.

HÍZÁS,  HÍZÁS,  (hi-z-ás)  fn.  tt.  hizás-t,  tb.
—ok, harm.  szr.  —a.  Az  állati  testnek  azon  álla-
pota,  midőn  hízik, kövéredik.  V.  ö.  HÍZIK.

HÍZÉKONY,  HÍZÉKONY,  (hi-z-ék-ony)  mn.
tt.  hizékony-t,  tb.  —ak.  Könnyen  hízó,  keveredésre
hajlandó.  Hitékony  sertések,  ludak.

HÍZELÉG,  HIZELEG,  (hi-sz-el-ég)  önh.  és
hangugrató.  Jelen  idő :  hizelgék,  hitelégsz  v.  hizelgtsz,
hizeleg  v.  /tizéig,  tb.  hizelgünk,  hitelégték  v.  hízelgték,
hizelégnek  v.  hizelgenek,  v.  hizelgnek  stb.  Múlt  :  hite-
légtem  v.  hizelgéttem,  hizdégtél  v.  hitelgéttél,  hitelgétt.
Htn.  hizelégni  v.  hizelgeni,  v.  hizelgni.  Gyöke  :  hisz,
melyből  származtak  az  elavult  hiszel  és  hiszeltet,  azaz
valakit  álokokkal, szép  szóval  hitet,  ámít  Az  sz han-
got  rokon  z-re  változtatva  lett  hizeleg,  azaz  valaki
körül  ámító,  sima, hamis  beszédekkel  forog,  szépeket
mond,  hogy  őt  hitesse  és  czéljaira  megnyerje.  Szil-
ieknek, felsőbbeknek,  nőknek  hizelégni.  Átv.  ért  tet-
szik,  ínyünkre van ; kedvesen  hangzik.  Ezen  nyilat-
kozat  igen  hizeleg  nekem.  A  köz  tisztelgés  hizeleg  hiú-
ságának.

IIJZELG,  1. HÍZELÉG.
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HÍZELOÉS, HIZELGÉS, (hi-sz-el-ég-és)  fa.  tt
hitelgét-t,  tb.  —ék, harm. szr. —e.  Cselekvés,  midőn
valaki  hizeleg,  valamint azon szók  is,  melyek  által a
cselekvés  gyakoroltatik.  Hitelgéttel  kéretni  mátok
kedvét.  Hitelgéttel  betolakodni  valahová.  A  hitéigéte-
ket  örömeit  hallgatni.  Kérem,  hagyjon  fel  a  hitelgéttel.
V.  ö. HIZELÉG.

HÍZELGŐ, HÍZELGŐ,  (hi-sz-el-ég-ő)  mn.  tt
hitelgö-t.  Ál  okokkal,  édeskés  beszéddel,  szép szók-
kal  ámító,  hitető, mások  kegyét  kereső, betolakodó.
Anyjának  hitelgö  gyermek.  Nőknek  hitelgö  férfiak.
Urának  hitelgö  ttolga.  Mondják  az  emberhez  simuló
némely  állatokról  is.  Hitelgö  eb, maetka.  Átv.  ért
tetsző,  ínyünkre  levő, kedves.  Ét  reám nétve  hitelgS
válóit.  Mint  főnév  jelent  személyt,  ki  hizeleg.  Hitel-
göktöl  környéketett  főurak.  Hitelgökre  hallgatni.  HaU-
gatton,  ön  hitelgö  t  V.  ö. HÍZELÉG.

HÍZELKÉDÉS, HIZELKÉDÉS,  (hi-sz-el-kéd-
és);  1. HIZELGÉS.

HÍZELKÉDHC.HIZELKÉDIK,  (hi-sz-el-kéd-
ik) k.  m. hitelkéd-tem,  —tél,  —itt.  L. HIZELÉG.

HÍZELKÉDÖ, HIZELKÉDŐ,  (hi-sz-el-kéd-ő) L
HÍZELGŐ.

HÍZIK, HÍZIK, (hi-oz-ik  v.  hí-z-ik, mély  hangn
V-vel) k.  m. hít-tam,  —tál,  —ott.  Gyöke  a  magassá-
got, terjedést,  tágulást  jelentő  ha hó, haj  hej  gyö-
kökkel  rokon  hi. Értelmi  rokonságban  van a  híg  szó-
val  is.  Mondják  általán  az állatokról,  midőn  kövé-
rednek, zsírosodnak,  hájasodnak,  s ennél  fogva  testi
terjedelmök  növekedik, tágul, nagyobbodik, s  mint-
hogy  a zsír  kevésbé  tömör a csontnál  és hasnál,  né-
mileg  megbjgulnak,  vagyis  szívósságukat vesztik. Né-
mely  vélemény szerint  az  itom,  úrnőt,  ismoiodik szók-
hoz  rokonítható.  Hatra,  pofára  Mtni.  Elül  hátid  hí-
tik.  Elhítik  a jó  élettől.  Kihitott  minden  ruhájából.
Ugyan  meghított  a  mát  kenyerén.  Ki  hol  bítik,  ott  hi-
úk  (km.).  Különösen mondjuk  oly  állatokról,  me-
lyek  egyedfii  a  végre  tápláltál nak, hogy  kövéredje-
nek.  Már  ólba  vetették  a  dittnókat,  hogy  hittanok.
Hírnök  a  Indok,  lett  ttír.

HÍZKÓR,  (híz-kór)  ősz.  fa.  Szerfeletti  hajlan-
dóság  a  hízásra, midőn  valakiben  minden  étel, mint
mondani  szokták, hájjá  és zsírrá  válik.

HIZLAL,  (hi-z-ol-al)  áth.  m. hitlal-t.  1) Mond-
juk  személyről, ki  magát vagy  mást  bőven  táplál,
hogy  hízzék, megkövéredjék.  Hatat  hitlalni.  Dittnó-
kat,  ludakat,  gSbölyöket  hitlalni.  Oatda  neme  hitlalja
a  lovat  (km.).  .Jövetek  én  hozzám  mend, kik mun-
kálkodtok, és  én meghizlallak  tatokét"  (Ét ego  refi-
ciam vöt. Mflnch.  cod.).  2)  Mondjuk  azon  étkekről,
melyek  az állatokat  bőségesen  táplálják,  jól  tartják,
megkövérítik. ÁrpaUttt  ét  kukorieta meghitlalja  a tér-
teteket.  8)  Valakit  egyedül  azért  tart,  hogy  egyék,
ígyék.  Miért  hitlalod  éten  tok  hattontalan  ételedéit
4)  Átv.  ért  jeget  hitlalni,  ám.  a jeget reá  öntözött
vízzel  és elszórt  szalmával  vastagítani, hogy  erősöd-
jék, •  biztosabb  átjárásra  szolgáljon.

HIZLALÁS,  (hi-z-ol-ás)  fa.  tt  títlald+t,  tb.
—ok,  harm.  szr. —a.  1) Cselekvés, mely  által  va-
laki  v.  valami  hizlaltatik.  Sertétek,  gSbSlyOk,  hidak
hitlaláta.  Haihitlalát.  2)  Azon élesig, mely  e  ezélra
használtatik.  A  hizlalót  tokba  kerül.  A  jó  liíd  meyf-
teti  túrjával  a  hitlalát  árát. V.  ö. HIZLAL.

HIZLALMÁNY,  (hi-z-ol-al-om-ány) rn.tt.Mt-
lalmány-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a v.  —ja.  Állat,
barom, mely  hízás,  kövérség  végett  tápláltatík ,  hízó
barom; pl. hízó  lúd, disznó, gőböly.

HIZLALÓ,  (1),  (hi-z-ol-al-ó)  mn.  tt  háláiét.
1)  Aki  valamit  hizlal.  Ditmókat,  göbOlyOket  hitlaU
molnár,  terfStS,  pálinka/ütő.  Hátát  hitlaló  ember.  S)
Ami  hízóvá,  kövérré tesz.  Hitlaló  étkek.

HIZLALÓ,  (2),  (mint föntebb)  fa.  Ól, ketrece,
ftkol, melybe  a  hízásra  szánt barmokat,  baromfiakat
zárják.  Hitlalóba  rekenteni  a ludakat. Hitlalóba  ttlm
a  vén  VkrOket.

HIZLALT,  (hi-z-ol-alt)  mn.  tt  MtlaU-at.  Bő
tartás, táplálás  által  kövérített, vagyis azon  szándék-
kal  etetett, hogy  meghízzék.  Hidalt  dittnó,  Mária.
V.  ö. HIZLAL.

HIZLALVÁNY,  (bi-z-ol-al-vány) fa. tt  hitlal-
vány-t,  tb.  —ok, harm. szr.  —a  v.  —ja.  1)  Hízást
előmozdító  és  eszközlő  eleseg,  amitől  hízik,  kövére-
dik  az állat  2)  L. HIZLALMÁNY.

HÍZÓ,  HÍZÓ,  (hi-z-ó) mn. tt  hító-t.  Aki  vagy
ami hízik, kövéredik;  amit  szándékosan  azért  etet-
nek,  táplálnak, hogy  meghízzék.  Bitó  dittnók, mar-
hák.  Vétetik  főnévül  is,  s  ekkor  ám.  ól, ketrece,
melyben  valamit hizlalnak, hizó  hely.

HIZODALMA8,  (bi-z-od-al-om-as) mn.  tt  hüto-
dalmat-t  v.  —át,  tb.  —ak. 1) Ami  könnyen hízik,
hízásra  fölötte  hajlandó.  Egyik  barom hitodalmatb  a
mariknál.  2)  Sok tápláló,  s  kövéritő  erővel bíró.  Hi-
todalmat  étkek,  abrak.  Szentelt  tténa  nem  hitodalmai.
(Km.).  3)  Tréfás  szólításban  :  hitodalmat  nagy  jó
uram, ezen  régies  czím helyett:  bitodalmat.

HÍZOD ALOM,  (hi-z-od-al-om)  fa.  tt  huodal-
mat,  harm.  szr.  —a.  1)  Kövérség  vagy  kövérség!
bajiam.  2)  Mi a hízást  előmozdítja,  miben  sok  hiz-
laló  erő  van.  Müncheni  codexben  ám.  táplálék, jó-
lakás.  Hol  vagyon  én  hitodalmam t  (Ubi  est  refectio
mea?).

HIZÓKA,  (hl-z-ó-ka)  fa. tt  hitókat.  1) A  szár-
nyas  állatok  farcsíkján  vagy  úgynevezett  puspökft-
latján  levő  mirígyforma  zsír. Székely  szó. 9) No vény-
nem,  melynek  leveleit  kocsonyauerfi  kövér  nedv  bo-
rítja.  (Pinguicula).

HIZÓMARHA,  (hízó-marha)  ősz.  fa.  Szarvai-
marha, ökör,  tehén, melyet gőbölyfil  hUUln^V, Ide
tartoznak  a  sertések  is.

HIZÓÓL,  (hízó-ól)  ősz.  fa. ól, melybe a h»V-
látra  szánt  sertéseket zárják  vagy  fölvetik,  (lábától).

HIZÓPAJTA,  (hizó-pajta)  ősz.  fa.  PajtafcUe
tnclybon  nntryimniirhAkftt  ^jff^iiltii^
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HÍZOTT, HÍZOTT, (hi-z-ott)  mn.  tt.  hitoU-at.
Kövérré  lett; különösen  oly  állatról, marháról  mond-
jak,  mely bő táplálás  által a  kellő  kövérséget  elérte.
Hízott  marha.  Megülni  a  hítoU  dittmókat.  Hitolt  lu-
dat  venni. Makkon, törökbutdn  hitott  tértétek.  Gúnyos
ért.  élődött, élősködőit,  tányérnyalóskodott.Mát  an-
talán, mát  kövér falaljain  hisolt  naplopó.  Ősz ve te te-
lei  :  elhinott,  kihitott,  meghitott.

HÍZOTTSÁG,  BIZOTTSÁG,  (hi-z-ott-ság)  fn.
tt.  hitotttág-ot.  Hízott  állapot vagy  tulajdonság.  Hi-
totíságában  alig  fúj.

HIZOVÁNY,  fa.  1. TYÚKHÚR.
HJA!  kétkedő,  akadályt  vagy ellennézetet  nyil-

vánító  indulatszó.  Att  tanáetlod,  vigydttak  egétzté-
gemre , hja !  tok  ám a  tenni  valóm,  melyeket  el  nem
hagyhatok.

HM,  1. HŰM.
HÓ,  (1),  elvont  gyökelem,  melynek  eredeti,  ál-

talános  értelme  : fúrás,  lehelés,  lélekzés,  pihegés; s
minthogy  ez  a  tüdőnek  és  testnek  némi emelkedésé-
vel  és  tágulásával  történik,  vagy  mivel  a  magasra
törekvő  erősebben  lélekzik,  ám.  magasra  törekvés,
terjeszkedés.  Lásd  : H betű.  Innen  különösen

1) Megvan  oly  szókban,  melyek  mély, tompa,
erős  lehelést,  pihegést  okozó  tárgyakat  jelentenek,
milyenek  :  hó  v.  hó indulatszó;  az  elavult  főnév  hó
v.  hó,  mely  hajdan  annyit  tett, mint iga  (perzsául  :
ju v. jugh),  Mátyásföldén  ma  is  így  szólítják  befo-
gáskor  az  ökröt  :  kér  hó  mellé !  (kerülj  iga  mellé, mit
másutt  így  mondanak :  kür  re  v. kür  ne,  uéhutt  :
kör  be) ;  sínai  nyelven  hó  ám.  connectere ;  innen  lett
hód  v.  hold  (jugerum),  mintegy  igaföld,  régente,  pl.
a  magyar  Verbőczyben  ekealyja,  és  hódit  (subjugat);
ide  tartozik  hot  (ige)  stb.

2)  Megvan  oly  szókban,  melyek  magasságot,
terjedést  jelentenek,  mint  : hovad  (tumescit),  hováj  v.
hovály  (csizmabőr-feszítő),  hopp,  hoporj,  homorú, hom-
lok, hólyag,  hón, hóri ;  továbbá a helyet, tért  jelentők:
Aon, hott,  hot  (rag).

3)  A  hogy,  hogyan,  hány  (ho-any),  hol, hová
szókban  eredetileg  kérdő  értelemben.  Sínai  nyelven
is  hó ám. quis ?  quid ? L.  HOL,  (1).

4)  A  hortyog,  horkant, honit  v. húrul, horló, azaz
holló  hangutánzókban.  V.  ö. H betű.

HÓ',  (2),  v.  HÓ,  indulatszó,  melylyel  mint
tompa, mély,  erős  lehelettel akkor  élünk,  midőn va-
lamely  erős  állatot, különösen  ökröket,  (néhutt  lova-
kat  is), vagy  nagyobb  sereget,  csordát  megállásra
vagy  fordulásra,  vagy  csillapodásra  kényszerítünk,
vagy  valamely  túlhajtani akaró  erőt tartóztatunk.  Hó
Betyár,  Ctákó!  Hó  ide  hó !  Hó  ha  hó !  Hó  hó  Setém,
nagy  fát  motgatt*.  Hó  hó  ctak  lattan!  A  lovakat
megállító  és  csillapító, Duna  mellékén szokottabban :
hő  v.  hó.  HS  he  hS!  Ellentéte  mint  menésre  nógató
indulatszó  :  Át  v. gyi,  ez utóbbi  törökül  hoha,  fran-
cziaul  hue,  németül jü.

HÓ,  (3),  v.  HOHO,  indulatszó.  Ezen  hangban
törik  ki  a  lassú,  nyálkás  vérii  emberek  nevetése,

mely  a  véralkatok  fokozata  szerént  haha, hehe, hihi
hangokra  változik  által, s  az első  a  mélák, a második
az epések, a  harmadik  a  vérmesek  szokott nevetése.

HÓ  t  (1).  Kriza  J.  szerént  Udvarhely  széken
megszólításnál  egyik  kiáltja  : Pista  M !  apa M, ez
feleli:  hó !  A  Hegyalján  szintén,  (Kassai József).  Há-
romszéken  g  Magyarország  több  vidékein  így  felel-
nek  : he !  Törökül  he ám.  igen,  (franczia  oui).

HÓ, (2),  fn. tt  havat,  vagy  tájszokásilag  :  ho-
vat.  Személyragozva  : havam, havad,  hava,  tájdiva-
tosan:  hovam,  hovad stb. A  volgai  finn  nyelven:  lov,
hu.  Közelebb áll  hozzá  a  szanszkrit hi-mz-tt,  hi-md-
ni,  hellén  %uáv,  latin  hy-enu.  Eredetére  és  értelmére
rokon  a  hi  (hideg)  és  hű  (hüs,  hűvös)  szókkal,  azon
fuvást  fejezvén  ki,  melyre  bennünket a  fagyos  hideg
kényszerít,  s  mély  hangjánál  fogva  a  fázásnak  na-
gyobb  és  erősebb  fokát jelenti,  mint a  hu és  hi.  In-
nét jelenti  1) azon  tárgyat, mely  hideggel jár,  s  ilye-
tén  fuvásra  kényszeríti az  embert, azaz  a  fellegekben
elébb  apró  cseppekké  alakult,  azután  fehér  pihékké
fagyott,  s alászálló  párát  Különösnek  látszik, hogy
a  melegséget  is  rokon  hé és  hő  szókkal  fejezzük  ki,
ennél  fogva  mind  a  hideg, mind  a  meleg  érzésére
ugyanazon  lehelő  h  betűt  használjuk,  s  a  különbsé-
get  és  fokozatot  egyedül  a hangzók (az ajkak és belső
száj  kisebb  nagyobb  nyilasai  által)  teszik  :  hi, hű, hó
és hé, hő. V. ö. HÉ, (1),  és HŰ, (3).  (A fuvást  utánozzák
a /ti, forr,  fő  v. föl,  fül,  fuj  t  mind melegséget jelentő
szók is).  Korai,  iéli,  tavatei  hó. Sürll,  nagy,  tartót  hó.
Esik,  tzállinkotik  a hó.  Olvad  a  hó. Ropog,  esikorog  a
fagyot  hó. Havat hányni.  Hóval mosdani. Hóban járni.
Hó  hátán  heverni.  Hó  hátán  it  kincset  ás  ét  talál.
(km.), azaz  igen élelmes,  máskép  : jég  hátán  it  éléi.
Fehér,  mint  a  hó. Hóval  dobálódmi.  A  költői  nyelv-
ben  melléknévül használtatván, jelent  minden  folttól,
szennytől  tisztát,  igen  fehéret.  Hó mell,  hó nyak, hó
vallók,  karok, hó kebel;  hófehér,  honin.

„Másnak  barna  haj  homálya
Hószín  váltakon,

Másnak  göndör  szőke  tetszik
Hajnal-arczokon.

Engem,  Emma, szöghaj  éleszt,
Szög  mint a  tied

Hóvilága  szfiz  kebelnek,
S  arcz  mint a tied."

Ismét  :

„Hó  vagy  hab,  vagy  csillag  rémlik
Ott  a  völgy  ölén?
Nem , nem , más  az ; amit véltem
Csalfa  tünemény.
Hónak, habnak,  és  csillagnak
Nincs  fodor  haja;
Szép  lyány  fürdik  a  patakban ,
S  a szép  lyány  haja."

Vörösmarty.
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„Hótetőknek  távol csillogása
Ráfénylik  az  erdők  éjjelére,
S  színeikből  gyenge szivárványt sző
Hajnal,  alkony  a  táj  kék egére."

Gyulai  (A  székelyföldön).

A  régieknél  is  :  „Megfeketült  hó  levő  testöd."  Be-
nigna  imakönyve. Innen átv.  értelemben,  a  hó  fehér-
ségétől  származott:  2)  az  elavult  hó  (Inna), valamint
a  latinban  is  a  lux,  lumen és  luna  egy  gyökűeknek
látszanak. Hasonlóan  a görögben  oílag  (fény),  fftl^rri
(hold),  szanszkrit ma (fény), matt  (hold).  A  német fin-
nek nyelvén kot, Icu, kuu, s a  volgai finnekén kovt, ám.
hold.  De  ezen  értelemben  a  régi  M  helyett  ma  hold
v.  hód szavakkal  élünk  a  luna  kitételére, amazt (hó)
egyedül  ásón  időszak  elnevezésére  használván, mely
alatt  ezen  égi  test szokott  változásain  általmegy.  A
tárgyak  ezen  természetes  őszvefüggésénél  fogva  sok
más  nép  nyelvén  is  ugyanazon  vagy  legalább  egy
eredetű  szók  fejezik  ki  mind  a  kettőt,  mint a  szansz-
krit  máét, a  török-perzsa  máh, a  török áj,  a  görög
firjvri  és  ju>/c,  német  Mond  és  Monat,  szláv  mjeriet  v.
métáét,  s hangban  is  legközelebb  a  sínai jue,  (Schott
szerént  : luna, mensis)  stb.  Ennél  fogva  3)  Hó  és
ezen  különös  öszvetétellel  : hónap,  amaz mint legré-
gibb  s  legrövidebb  alakjában  is, ám.  időszak, mely
alatt  azon  égi  test,  melyet holdnak nevezünk, szokott
változásain  átmegyen, mi 29  nap,  12  óra,  44  3/80

perez  alatt  történik.  Szélesb, vagyis  polgári  ért  a ti-
zenkét részre  osztott évnek  egy  része, s  ezen  felosz-
tás  szerént  a  februárt  kivéve,  mely rendes  évben hu-
szonnyolcz  napból  áll, a  többi  időszakok, vagyis hó-
napok  egy  vagy  másfél  nappal  hosszabbak  a  csilla-
gászatinál.  A  havak,  vagyis  hónapok  régi  nevei  :
Boldogautony  hava,  (január),  Bbjt  elShava,  Bujt
mátkává, Stent  György  hava,  POntoStt  hava,  Stent
Iván  hava, Stent  Jakab  hava, Kitautony  hava, (noha
Kisasszony  napja  septemberben  van),  Stent  Mihály
hava, Mindttent  hava,  (maga  Mindszent  napja  no-
vemberbe  esik),  Stent  Ándrát  hava, Karácton  hava.
Újabb  divat  szerént  :  télhó  (január  v.  deréktél),  tél-
utó  (v.  utótél),  tavattelS  (v.  előtavasz),  tavatthó  (v.
deréktavasz  stb.),  tavattutó, nyárelő, nyárhó, nyárutó,
öttelö, otthó, Sttutó, telelő. Magyarorttágban  legtöbb  hó
vagyon  (km.),  mert  az  egész  év  havakból  áll.  Sem
hava, «em  hete, e már  i» paranetol.  (Km.).  Átvitt  ért.
hava van, ám.  a  hold  bizonyos  változása  reá  kóros
benyomást  tesz.  Feljött  a  hava. V.  ö. HÓBOLYGÓ.

HÓ, (8),  L HÓ,  (2).
HOB, elvont  gyöke  habban  igének;  rokon  hep,

hib,  hup,  tup,  tSp  elvont gyökökkel  (heppen,  hibbad,
Mbók,  huppan,  tuppan,  topped  sth,  szókban),  sőt hopp
szóval  is.

HÓBA,  ikeritve  :  hébe-hóba v.  hibe-korban  ám.
néha-néha, hó mint  hónap,  vagyis  hosszabb  idő  je-
lentése  után. L.  HÉBE-HÓBA  v. HÉBE-KORBAN.

HÓBAR,  (hó-bar)  ősz.  fn.  Új  alkatú  szó.  Csu-
daszülött,  vagy  nyavalyák  által  elidomtalanult ember

a  feketék  vagy  mórok  fajából,  kinek  természetelleni
fehér  bőre,  és vöröses  szemei  vannak,  melyek  a nap-
fényt  ki  nem állhatják,  de  sötétben  látnak,  mint a
macskák.  (Albínó).

HOBBAN,  (hob-u-an  =  hob-v-an) önh. m.  hob-
ban-tam,  —tál,  —t.  A  székelyeknél  lehobban  ám.
lehuppan, lesnppan, leesik  valahonnét

HOBBANÁS,  (hob-u-an-ás)  fa.  tt  hobbonát-t,
tb.  —ok.  Hubbanás,  snppanás, leesés. •

HÓBER,  (hó-bér)  ősz.  fa. Szolgálati bér  vagy
díj,  melyet havonként vagy  hószámra  szoktak fixetoL
Nem  évbérbe,  hanem  hóbérbe fogadni  a  etelédetet.  Mi
a  hébered  f

HOBICZA-VÁRHELY, falu Erdélyben,  Hányad
megy.; helyr.  Várhely-én,  —re,  —r8L

HÓBIRODALOM,  (hó-birodalom) ősz.  fii.  1)  A
hegyek  azon magasságának  megfelelő  légkör,  melyet
örökös hó  fedez.  2)  A  földgömb  végein  (a göncsök-
nél)  azon vidékek,  melyeket  örökös  hó borít.

HÓBÓL,  falu,  ÚJ—,  puszta  Somogy  megyé-
ben; helyr.  Hobol-ba,  —bon, —ból.

HÓBOLHA,  (hó-bolha) ősz.  fa.  A  havon  látszó
fekete  pettyek  vagy  likacsok,  midőn  enged.

HÓBOLYGÓ,  (hó-bolygó) Ősz.  mn.  és  fn.  Oly
emberről  mondjuk,  kire  a  hold  változásai  kóros  be-
nyomást  tesznek,  melynél fogva  aknából  és  alva  fel-
kel , zárt  szemekkel  felalá jár,  s  minden  veszélyes
mozgásokat képes  tenni, s  egyéb  dolgokat  végezni,
melyekről  fölébredése  után  semmi  öntudattal  nem
bír.  Betű  szerént  :  ki a holdnál  v.  holdvilágnál  bo-
lyong.  Máskép  :  holdkór,  holdkór»ágoi,  holdat,  hóbor-
tot ,  höbölygb',  alvajáró.  Innen  átv.  és  szokott  ért
eszelős,  féleszű, változó  kedélyű,  mint a  hold,  bolon-
dos.  Némely tájakon  :  hSbolygöt.

HÓBOLYGÓS,  (hó-bolygós)  ősz.  mn.  L. HÓ-
BOLYGÓ.

HÓBORTOS,  mn.  tt  hóborto*-t  v.  —öt,  tb.
—ok.  Úgy  látszik  a  hóbolygót  vagy  hóborulloe  szók-
ból  van átalakítva, s a  hóbolygó  szóval  szinte  egy
értelmű, azon  különbséggel, hogy  a hóbortos  külö-
nösen  oly  embert  is jelent, ki  hirtelen  haragú, hör-
csökös,  makacs  eszfi,  kinek  természetéhez  lehetetlen
magunkat  mindenkor  alkalmazni.

HÓBORTOSKODÁS,  (hóbort-os-kod-ás)  fii.  tt
hóbortoikodát-t,  tb.  —öt, harm. szr. —o.  Hóbortos
cselekvésmód gyakorlása. V.  ő. HÓBORTOS.

HÓBORTOSKODIK,  (bóbortos-kod-ik)  k.  m.
hóbortotkod-tam,  —tál,  —ott.  Oly emberről  mond-
juk, ki  változó esze  és  kedélye miatt hirtelen megha-
ragszik, hörcsökösködik,  hebehurgyálkodik, makacs-
kodik; vagy kinek esze, kedve  a  hold változásai  sze-
rint  különbözik.

HÓBORTOSSÁG,  (hóbortos-ság)  fii.  tt.  hóbor-
tottág-ot,  harm. szr. —o.  Hóbortos  állapot  vagy  tu-
lajdonság ;  különösen :  hörcsökösség, hirtelen  hara-
gnság, makacs  eszüség, hebehnrgyaság.  V.  8.  HÓ-
BORTOS.  .
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HOBPIPA, HOPPIPA,  tájejtéssel  ám.  habpipa.
„Úgy  ül ott  mintegy  hoppipa."  Kriza  J.

HÓCS,  1. HÓCZ.
HOCSA,  falu  Zemplén  megyében;  helyr.  Ho-

csd-n, —rá,  —ról.

HÓCS08,  1. HÓCZBELI.

HÓCZ  T. HÓCS,  székelyes  kiejtés  szerént  ám.
hajts.  pKivezetem  az  ökröket,  »  be  akarom  fogni,  de
hát  egyik  sem  tanai a  régi  hejjire,  fogom  a  csást
hócsból, a  hócsost  csából,  s úgy  jól  tanai."  Székely
népmese.  Kriza  J.  gyűjt  Németül  a jobb  felé  nógató
szó  :  hóit  (oda ?), francziául  huhau,  a  bal  felé  nógató
pedig  németül  :  ha,  hó,  har,  tehvnide!  francziául
dío(ide?).  L.  HAJSZ.

HÓCZBELI, HÓCSOS, székelyéé  kiejtés  szerént
ám.  hajtnos,  t.  i.  ökör;  1.  HAJSZOS.  Ugyanott  a
ctálét  ám.  csdbeli  és  etd» ;  l. HÓCZ.

HÓCZIPÖ,  (hó-czipő)  ősz.  fa.  Czipö,  melylyel
hóban járnak,  melyet  havas  útban  használnak.

HÓD,  elavult  fn.  mely  ezen  helynevekben  :
Hodátt,  Hodony,  Hódos,  Hodoska  fenmaradt.  A  ho-
dász  és  hódos származékok  nyomán indulva nem alap-
talanul  gyaníthatjuk,  hogy  hód  régente  annyit  tett,
mint  hód  (castor),  s  ennél  fogva  Hódat*,  ám.  hódfo-
gó, Hódos  pedig  ám.  hódakkal  bővelkedő  vagy  oly
hely,  melyen  hódok  laktak,  tenyésztek.

HÓD,  (1),  (hó-od)  fn.  tt.  hód-at.  1)  Köz  népies
kiejtés  szerént  ám.  hold  (Inna).  A  régieknél  is gyak-
ran  eléjön  ez  alakban,  pl.  „És  lesznek jelenségek
napban  és  hódban,  és  csillagokban."  Tatrosi  cod.  S
ugyan  e  codez  elején  álló  1466-dik  évi naptárban  :
a  hónapok fölött  mindenütt  hód  áll,  pl.  „December
harmicz  egy  nap,  a hód  XXX."  L.  HOLD.  2) Hó-
hoz  vagy  holdhoz  hasonló  kis  fehér  folt  némely álla-
tok,  különösen  lovak  homlokán,  lábán  stb.  Innen :
hódat  v.  hódos  ló,  máskép :  hóka,  (luna, lunula, equus
lunulatus).  Van  egy  hires népmese  a  napoi,  hódat  lo-
vakról.

HÓD,  (2),  (ho-od)  fa.  tt.  hód-ot,tb.  — ofc, harm.
szr.  —ja.  Oyöke  a  fehéret jelentő  hó,  mert  homlo-
kán  fehér  foltja  van.  1)  Szoros  ért.  emlős  állat,  mely
vizben  és  szárazon  lakik,  s  Linné  szerént  a patkány-
nemüekhez  számíttatik ; lábai  rövidek ,  s  a  hátulsók
úszó  hártyával  ellátvák  ;  farka  hosszú,  gömbölyű, és
halpénzekkel  pikkelyeiéit;  szine  rendesen  sötét-
szürke.  Grossinger  szerént  hazánkban  hajdan  nem
volt  oly  ritka,  mint  ma.  2)  Szélesb  ért.  jelent  vidrát
is,  innen  hódvat  némely vidékeken ám.  vidravas.

HÓD,  (3),  (ho-od, vagy  pedig  ho-fóld)  fn.  tt.
hód-at.  Gyöke az  elavult,  s  igát jelentő  hó.  Mátyus-
fóldéu  így  szólítják  a*  ökröt  befogáskor  :  kér  hó
mellé,  kerülj  iga mellé.  ,Iga'  perzsa  nyelven : ju  v.
jugh.  Ennél  fogva  hód  annyi  volna,  mint  hoföld,  iga-
föld,  némely régi  könyvekben 4  ekealyja,  vagyis  ak-
kora  darab  föld,  melyet egy  igával  vagy  egy  ekével
egy  nap meg lehet  szántani  (jugerum).  Szélesb  ért
kisebb  vagy  nagyobb  mértékű  tér,  mely  szerént  a ha-

AKAD.  HAOY  SZÖTÍB.  II.  KÖT.

tárokat,  földbirtokokat,  telkeket, erdőket  stb.  felosz-
tani  szokták.  Vannak  nyolczszáz , ezer,  ezerkétszáz,
ezerhatszáz  négyszögü  öles  hódak.  Egyébiránt  kö-
zönségesebb  kiejtéssel  :  hold.  Verbőczy  egyik  régi
magyar  fordításában  valamint a  latin  arotrum  és  ju-
gerum,  úgy  a  magyar  eke, ekeattya  és  hold  egy  jelen-
tésüek  :  „három  király  ekejéni  (így)  földön  lévén,
minden  ekeallya  böcsültetik  (mindig  cs-vel)  50  girá-
ra,"  (in spatio  vei  quantitate  trium  aratrorum regalis
mensurac  existens,  quodlibet  aratrum  aestimatur  ad
M[arcas]  L.).  Ismét  :  „Minden  hold  földet  negyven-
negyven  pénzre  kellene  böcsülleni,"  (quodlibet  ju-
gerum  aestimabitur  ad  denarios  quadraginta).  És
még  :  „ Mert ha egy  királyholdént  való  földet  három
girára  böcsülendesz."  (Nam si  terram  ad  unntn  arat-
rum  regálé  sufficientem  ad  trés  marcas  aestimabis).
Verbőczy  István  Tripartitumának  1643-diki  latin
magyar  kiadása,  (mely  itt  másodiknak  mondatik).
I.  rész.  CXXXIIl.  czím.  Továbbá  törzsökét  teszi  a
hódúi,  hódít  igéknek , s  ezekben  is  könnyen  közbe*
csúszott  a  hosszú  ó  után  az  /,  kivált  a  régiek  kiejté-
sében  :  holdol,  holdtí.  Egészen  hasonló  tekintet  alá
esik  az  l  a  Sajószentpéteriek  végzésében  levő  ,móld-
jáért'  szóban  e helyett  : ,módjáért.'  A  legrégibb  ira-
tokban  is  Au<i(1198),  /morf  (1214),  houd  (1237),
howd  (1287),  hood  stb.  (Jerney.  Nyelvkincsek).  V.
ö.  HÓ, HÓDOL v. HÓDUL, HÓDÍT;  HOLD.

HÓDA,  (1),  (hó-od-a)  fn.  tt.  hódat.  Vízi  madár
a  búvárok  neméből,  mely  nevét  fehér,  azaz  hódos,
hóka  mellétől  kapta.  (Colymbus  minor).

HÓDA,  (2),  v.  HOLDA,  (hó-d-a, vagyis  hol-da,
1.  itt  alább)  ih.  A  régieknél  ám.  a  legközelebb  kö-
vetkező  napon,  holnap  (cras).  Hóda  v.  holda  kelve,
(a  Tatrosi  codexben), azaz  holnap regvei.  (Pestinél  :
mát  napon,  Erdősinél  :  az után  való  napon).  Hadáról
holnapra  halatsíani  valamit.  Eredetileg  valamint  a
régiek  szintén  használták  :  holda,  a  hol  gyöktől,
mely  regveit,  keletet, nap keltét,  holvalt  v.  hajnalt
jelentett  A  hol-hoz  járult:  idő,  régen  pl.  Pestinél  :
ide ;  tehát  : holidS,  régiesen  :  holide = holdö  vagy
holdé,  s  az  utóbbiak  hangrendszerünkben  az  ejőbbi-
hez  alkalmazkodván:  holda  v.  holda;  épen  úgy,  mint
hajdan ̂  haidfín,  majdan = maidon. Valóban e-vel
(holté)  olvasható  többször  is  a  Debreczeni  Legen-
dáskönyvben.  „Holté-kelve  egészen  kijőve  az  égő
kemenczébő)."  -És  holte-kelve  ellentétesének  előt-
te."  „S  holte-kelve  ottan  Egyiptomba  méné."  „S
holte-kelve  reggel  meg  a  klastromba  téré."  V.  ö.
HOL,  (2),  HOLNAP,  HOLVAL.

HÓDACS,  (ho-od-acs)  fa.  tt  hódactot. Kis  hód.
HÓDAI  v.  HOLDAI,  (hol-da-i)  mn.  tt.  hódat  t,

tb. —ak.  Régente  annyit  tett,  mint  holnapi,  reggeli
(crastinns,  matutinus).  V.  ö. HÓDA.

HODÁK,  GÖRGÉNY—,  MAROS—,  falvak
Erdélyben,  Thorda  megyében;  helyr.  Hodák-on,
—rá,  —ról.

HÓDAKELVE,  (hóda kelve)  ősz.  határozó.  L.
l  HÓDA, (2)  alatt.
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HODÁLY,  (juh-tany?)  fn.  tt.  hodály-t,  tb.
—ok,  harm. úr. —a T. —ja.  Bonodban  és a Tisza
mentében ám. jnhtanya.  Néhutt  : juhodu.

HODÁSZ,  falu  Szathmár megyében; Ó—, fáin,
V ÁKOS— mezőváros  Vas  megyében.  Helyr.  Hadáét-
ön,  —ró, —ról.

HODÁSZ,  (1),  (hó-od-ász)  áth.  m.  hódán-tam,
—tál, —ott.  Hódra  vagy  hódot  vadász.

HODÁSZ, (2),  (hó-od-ász)  fn.  tt  hódd«z-t,  tb.
—öt. Aki  hódra jár  vadászni.

HÓDÁSZAT,  (hó-od-ász-at)  fit.  tt  hódáitat-ot.
Hódra  intézett  vadászat

HÓDÁSZEB,  (hódász-eb)  ősz.  fn. Ebfaj,  melyet
különösen  a  hódok  fogdosására  vagy  kifiirkészésére
használnak.

HÓDBŐR,  (hód-bőr)  ősz.  fn.  A  hód  nevű  állat
finom, drága  szőrű  bőre.

HÓDBUVÁB,  (hód-buvir) öu.  fa.  Vízi madár
faja.  (Biberente).

HÓDHÁJ,  (hód-háj)  ősz.  fn.  A  hód  nevű  állat
zsírja,  haja,  kövérsége, mely  farka  alatt  gyűl  Oszve.

HÓDHÁLÓ,  (hód-háló)  ősz.  fa.  Háló  neme,
melylyel  hódakat  fognak.

HÓDI,  fala  Pozsony  megyében;  helyr.  Hódi-
ba, —bon, —bál.

HÓDÍT,  HÓDIT,  (ho-od-ít)  áth.  m.  hódtt-ott,
btn. —ni  v. —ont.  Gyöke  vagy  a vad,  szilaj,  futó
állatot  megállásra,  csillapodásra  kényszerítő  hó  M
indulatszó,  vagy  valószínűbben  az  igát  jelentő,  de
kiavult  hó.  1)  Szoros  ért  hatalom  alá  hajt,  igába
szorít, igaz.  Népeket  hódítani.  Fartőtöket  meghódítani.
2)  Stéleab  ért  szóval,  szép  móddal,  mesterséggel
magihoz  vonz,  megszelídít,  engedelmességre  bír.
Müuéttet,  müvelttég,  emberi  bánátmód  által  a  vad,
siiloj  népeket  meghódítani.  A  félénk,  idegenkedő"  gyer-
meket  magáhot  hódítja  a*  okot  neveld.

HÓDÍTÁS,  HÓDÍTÁS,  (ho-od-ít-ás)  fn.  tt.  hó-
dítát-t,  tb.  —ok, harm. szr.  —a.  Cselekvés,  illetőleg
erőhatalom,  mely által  valakit  hódítunk.  Vad,  nilaj
népek  hódítása  eröftak,  vagy  izép  mód  által  it  történ-
hetik.  Átv.  ért.  erkölcsi  vagy  szellemi hatással, mun-
kássággal  legyőzés,  szelidítés.  Szépség  hóditála.  Tu-
domány  hóditáta.  Erény  hóditdia.

HÓD1TÁSI,  (ho-od-ít-ás-i)  mn.  tt.  hódiíáti-t,
tb.  —ok.  Hódítást  illető,  arra  vonatkozó.  Hóditári
terv,  vágy,  düh, motgalom,  tett.

HÓDITMÁNY,  (ho-od ít-mány)  fa.  tt  hódit-
mány-t,  tb. —ok,  harm.  szr.  —a.  Hódított  valami,
hódítás  eredménye.  Hadban  vitet  ét  iterenetit  f  tje-
delem  hódiímányai.  A*  elShaladolt  terméttetiudomá-
nyok  hóditmányai.

HÓDÍTÓ,  HÓDÍTÓ,  (ho-od-ít-ó)  mn.  tt.  hódí-
tó*.  1)  Igába  hajtó, hatalom  alá  vető, nyakasságot,
lázadást,  ellenszegülést  megtörő,  megzabolázó.  Hó-
dító  erő,  fegyverek,  háborúk.  Hódító  fejedelmek.  2)
Szélesb  és átv.  ért.  szép  szóval,  mesterséggel  szelí-
dítő,  engedelmességre  bíró,  magához  vonzó.  Stilajtá-

got,  vadtagot  hódító  mtoelttég,  műveltet,  finom  tana-
tág.  Vadakat  hódító  mettertég.  8)  Mint  főnév  jelent
oly  személyt, ki  fegyveres  erővel  szabad,  független
vagy  vad népeket, nemzeteket  hatalma  alá hajt,  adó-
sóivá  tesz,  milyenek  voltak  :  macedóniai  Sándor,
Tamerlán, Hubámét  stb.

HÓDKALAP,  (hód-kalap)  ősz.  fn.  Finom  ka-
lap,  melyet  hód  szőréből  gyártanak.

HÓDKOR  v.  HÓDKÓROS ,  HÓDKÓRSÁO; L
HOLDAS,  HOLDASSÁG.

HÓDLAK,  (hód-lak) ősz.  fa.  A  hód  nevű  állat-
nak  a  víz  szélén  mesterségesen  épített  lakhelye.

HODOD,  1. HADAD.
HÓDOL,  (ho-od-ol) önh.  m. hódol-t.  Köz  szokás

szerént  a hódúi ige  helyett  használják,  s  ám.  vala-
mely  nagyobb  hatalomnak,  felsőségnek  alattvalói  in-
nepélyes  tiszteletet ad,  s  azt  maga  megalázasával,
vagy  bizonyos  szerződés  útján ,  vagy  ajándékadással
kijelenti  s  megerősíti,  szóval,  valakit  urának,  feje-
delmének  vall, ismer.  Ez  értelemben  egy  a  német
huldigen  igével.  Hódolni  a* új  királynak  vagy  fOldet-
úmak.  Átv.  ért.  enged,  reááll  valamire.  Hódolni má-
tok  akaratának.  Hódolni  a* ét* paranoiának.  Hódolni
01 Itten  tsaodnak.  V.  ö. HÓDUL,  HÓDOLT.

HÓDOLÁS,  (ho-od-ol-ás)  fa.  tt  hódoldi-t,  tb.
—ok,  harm.  szr.  —a.  Cselekvés,  vagyis  alattvalói
tisztelkedés, 'felsőség  iránti  innepélyes kijelentése an-
nak ,  hogy  őt  urunknak,  fejedelmünknek  ismerjük.
V.ö.  HÓDULÁS.

HÓDOLAT,  (ho-od-ol-at)  fa.  tt  hóddal-öt,
harm.  szr. —a  v.  —ja.  Hódolás  elvont  értelemben.
Különösen  innepélyes szertartás,  mely által hódolunk.
A*  új  fejedelemhez,  földeturatdghot  hódolóira  menni.
A  megyei  papiág  a* ty onnan beigtatolt  pütpOknek  hó-
dolatát  tetú.  Mély,  aldtatot,  fiúi,  jobbágyi  hódolót.
V.  ö. HÓDOL.

HÓDOLATI,  (ho-od-ol-at-i)  mn.  tt  hódolati-t,
tb.  —ói.  Hódolatra  tartozó,  hódolatot  illető.  Hódo-
latí  felirat.  HódolaU  títttelgéi.

HÓDOLATTELJES,  (hódolat-teljes)  öu.  mn.
Igen  nagy  mértékben  hódoló.  Akkor  mondjak,  ha
igen  magas  személy,  főkép  fejedelem irányában  nyil-
vánítjuk  hódolatunkat  Hódolaíteljei  nyilaikosat,  vd-
varlát, fÖUerjetstéi.  (Devotíssimus).

HÓDOLATTELJESEN,  (hódolat-te\jeaen)  ih.
Legnagyobb  hódolattal.  Hódolatteljeien  leírjuk  fd-
tégedet.

HÓDOLÓ,  (hó ód öl ó)  mn. tt  hódoló-t.  Jobbá-
gyi ,  alattvalói  innepélyes  tiszteletet tevő.  További  :
urának  ismerő,  valló.  Fejedelemnek  hódoló  oruágna-
gyök,  tartományok.  FiUdttúrnak  hódoló  jobbágyok.
Legalátatotabb  hódoló  itolgája.  Átv.  ért  engedő, va-
lamire  reá  álló.  Atytti  akaratnak  hódoló  fiú.  V.  ö.
HÓDÜLÓ.

HÓDOLT,  (ho-od-ol-t)  mn.  tt  hódolt-at.  Aki
valakinek  meghódolt,  valakit  urának vall  vagy  val-
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lőtt.  Különösen  így  neveztettek  a török  járom  alatt
elfoglalt  országrészből azok, kik kedvező alkalommal,
az  orexág  törvényes  fejedelméhez  állottak.  „Midőn
urunk  ő  felsége  engemet  ide  Szigethbe  bebocsáta,
énnekem  akkoron megparancsolá  azt, hogy  az ő  fel-
sége házához  való holdolt  népei  és  egyebeket  minde-
neket  iá gonosz  cselekedett!  emberektűi,  kóborlóktól
megoltalmaznám."  Levél  1559.  évből.  Szalay  Ágos-
ton  gyűjteménye.  „Tegnapon az terekek (̂  térékék,
ázat  törökök)....  valami  hódolt  embereket  fogdos-
tak  eL«  Ugyanott  1555.  évből.

HÓDOLTAT,  1. BÓDULTAT.
HÓDOLTSÁG,  (ho-od-ol-t-ság)  fa.  tt.  hódolt-

tág-ot.  Azon  lakosok  öszvesége,  kik  valamely feje-
delmet vagy  országot  ároknak  ismernek  és vallanak,
vagy  ismertek  és  vallottak.  V.  ő. HÓDOLT.

HODONY,  falu Temes  megyében;  helyr.  Hó-
dony-ba, —tan, —ból.

HODONY,  (ho-od-ony) fa. tt  hódony-t,  tb. —ok,
harm. szr.  —a v.  —ja.  Hód nevű  állat  epéje,  azaz
barna,  gyantás,  gyúlékony  s  erős  szaga, olaj f ormi-
ban  keletkező,  s  utóbb  megsürüsödő  test, melyet  a
hód  különös  hólyagban  hátalsó  lábai  között visel
(Castoreum).

HÓDOS,  (1),  v. HÓDOS, (ho-od-os)  mn. tt  hó-
dot-t,  v. —át,  tb.  —ak. Mondjak  négy  lába állatok-
ról, különösen  lovakról,  melyeknek  kivált  homlokai-
kon  kerek  és  fehér  szinfi  foltjaik  vannak.  Máskép :
Kódot  v.  holdat,  v.  hóka.  Napot  holdat  lovak.  Hódat
keetke.

HÓDOS,  (2),  falvak  Arad,  Krassó,  Pozsony
megyében,  és  Erdélyben  Maros  székben;  paszta
Tolna  m. KIS—, NAGY—, OLÁH—,  falvak Szath-
mar megyében; helyr.  Hodot-on,  —rá, —ról.  .

HÓDOS, fala  Vas megyében;  helyr.  Hodót-on,
—ró, —ról.

HÓDOS, (1), L HÓDOS,  (1).
HÓDOS,  (2),  falu  Temes  megyében;  paszták

Somogy, Bihar m. JÁRÓ—,  fala  Bihar; Ó—,  paszta
Veszprém  m.  Helyr.  Hódot-on,  —rá, —ról.

HÓDOS-BODROG,  falu  Temes  megyében;
helyr.  —Bodrog-ön, —rá, —ról.

HODOSFALVA,  helység  Erdélyben,  Kolos me-
gyében; helyr.  Hodotfalvá-n,  —ró, —ról.

HODOSKA, paszta Veszprém megyében;  helyr.
Hodoiká-n,  —rá, —ról.

HODOSSÁN,  fala  Szála  megyében; helyr.  Hó-
dottán-ba, —bán, —ból.

HODBÁSZ, HADBÁ8Z, fa. tt  hadrátz-t,  tb.
—ok.  Bodrogközben  ám.  toborzó  katona,  (verbun-
gos). Hihetőleg  ezen  buzdító szótól:  hadra t hadra l
át*  képzővel  öszvetéve  származott  Jelenti  továbbá,
a  toborzás!  zenét  és  t&nczot  Hadrdttt  járni.

HODSÁGH,  mezőváros Bács megyében;  helyr.
Hodtdgh-on,  —ró, —ról.

HÓDSZÖR, (hód-szőr) ősz.  fn.  A  hód  nevű em-
lős  állat  finom  szőre,  melyből  drága  prémeket  és ka-
apokat  készítnek.

HÓDUL, HÓDUL,  (ho-od-úl)  őnh.  m.Jtódnl-t.
1)  Eredeti  tulajd.  ért.  (mint az  igát jelentő  hó  gyök,
innen hód származéka),  ám. igába,  iga  alá  hajúi;  erő-
hatalom  alá  kerül,  más hatalmasabbnak  alattvalója,
adózója  lesz.  Hódúi  át  ökör,  midőn  igába  hajtja  nya-
kát  Hódúitok  hajdani  ttokat  tterént  a  meggyStSU  tt
elfogott  hadak,  midőn  iga  alatt  kellett  átbuvniok.  Ez
értelemben  a  hódol  olyan,  mint  hajol  e  helyett  :
hajúi;  mert  az  Ü  áth.  igeképzőnek  ttt  ül  őnh.
felel  meg.  Már  pedig  ezen  fogalmat  :  igaz,  igá-
ba  szorít,  a  hódít  ige  fejezi  ki,  tehát  az  igába
hajúi,  igába  szorul, egy  szóval ám.  hódúi. Csakugyan
elé  is  jön  a  régieknél  .hódol'  átható értelemben is:
„immár  itt  ez föld, kit én királynak holdottam (= hó-
dítottam) vala, elszakada  ő felségetek  (Levél  1558-
ból.  Szalay  Á.  gyűjt).  Azonban  terjedt  irodalmi szo-
kás  szerint  hódol  ma önhatólag használtatik, mint  a
hSlhSk!  gyökből  lett:  hőköl, azaz  hS t  hBk t  parancs-
szóra  hátrál.

HÓDULÁS,  (ho-od-al-ás)  fn.  tt.  hóduUt-t,  tb.
—ok,  harm. azr. —a. Szenvedő  állapot,  vagyis  erő-
szakolt cselekvés,  melynél  fogva valaki hódolni kény-
telen.  V.  ö. HÓDUL.

BÓDULAT,  (ho-od-ul-at)  fn.  tt  hódulat-ot,
harm. szr.  —a. Hódaló  cselekedet,  vagyis  végrehaj-
tott,  teljesített  hódulas, L.  HÓDOLAT.

BÓDULTAT,  (ho-od-ul-tat)  mi veit.  m.  hódul-
tat-tam,  —tál,  —ott.  Valakit  hódolni  kényszerít,
igába  hajt,  reá bír,  hogy  alávesse magát

HÓDULTATÁS,  (ho-od-ol-tat-As)  fa.  tt  hódul-
tatái-t,  tb.  —ok.  Erőszakoló  cselekvés, mely  által
valakit  hódolni, igába  hajolni  kényszerítnek.

HÓDULTATÓ,  (hó od-ul-tat-ó)  mn.  és  fa.  Ki
mást hódolni  kényszerít;  hódító.

HÓDULTSÁG  v.  HÓDOLTSÁG,  (ho-od-ol-t-
ság)  fn. tt  hódulttdg-ot.  1)  Állapot, midőn valaki mis
hatalmába,  igájába  kerül;  vagy  pedig maga  adja oda
magát  2)  Hódolt népek, nemzetek. Ily ért  használja
Kemény  János  is, Pázmán  lev. L kötet

HÓDÜREG,  (hód-üreg) ősz.  fa.  lásd  : HÓD-
LAK.

HÓDVAS,  (hód-vas) ősz.  fa.  Vasból  készített  v
fogó  eszköz  a  hódak  ellen, melyet  máskép  vidravat-
nak  is  neveznek,  s  többféle  apróbb  négylábúak, pl.
gerények, menyetek,  patkányok  tőrbe ejtésére  hasz-
nálnak.

HÓDVADÁSZ,  (hód-vadász)  ősz.  fa.  L.  HÓ-
DÁSZ,  (2).

HODZSÍR,  (hód-zsír)  ősz.  fa.  1. HÓDHÁJ.

HÓFA,  (hó-fa)  ősz.  fn. Éjszakamerikai  cserjefa,
melynek  tavaszszal  igen  sok  fehér  virága  nyílik,
melyek  távolról  hó  gyanánt  tűnnek  a  szemekbe.
(Chionanthus).

HÓFAJD,  (hó-fajd)  ősz.  fa.  A  fajdok neméhez
tartozó havasi  madárfaj,  mely  télen  csaknem  hófe-
hérré  leszen, s  férgekkel,  különféle  növényekkel,  de
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kivált  nyirfa-rigyákkal  táplálkozik.  (Tetrao  Ugopua).
V.  d. FAJD.

HÓFÁTYOL,  (hő-fátyol)  ősz.  fn.  Hófehérségii
finom  fátyol.  Képes  kifejezésnél  hó, mely  valamit  fá-
tyol  gyanánt  takar.  HófátyoUal  fWtl  metötég.

HÓFEHÉR,  (hó-fehér)  ősz.  mn.  Költői  kifeje-
zéssel  ám.  oly  fehér,  mint a  hó.  Hófehér  nyak,  txW-
lak,ke*k.

HÓFEHÉRSÉG,  (hó-fehérség)  ősz.  fn.  Valami-
nek  a  hóhoz  hasonló  fehér  színe.

HÓFEHÉRSÉGŰ,  (hó-fehórségil)  ősz.  mn.  Hó-
hoz  hasonló  fehérszinnel  bíró. Költői  kifejezés.

HÓFEJÉR, I. HÓFEHÉR.
HÓFELLEG,  (hó-felleg)  ősz.  fn.  Hóval  terhelt

felleg;  felhő,  melyből  hó esik.
HÓFELLEGÉS,  (hó-fellegés)  ősz.  mn.  Hófel-

leggel bevont  Hófelleget  égbolt,  hegy.

HÓFÉNY,  (hó-fény)  1. HÓVILÁG.
HÓFÉRGETEG,  (hó-férgeteg)  ősz.  fn.  Széllel,

zivatarral  eső  hó.
HÓFÜAT,  HÓFUVAT,  (hó-fnat  v.  -fuvat)  ősz.

fn.  1) Fergeteggel  eső hó.  2)  Szél  által  halomra  fu-
vott  bótömeg. A  hófaat  miatt  nem  mehetnek  a  tteke-
rek.  Át  árkok  teli  vannak  hófuvattal.

HÓFUATAG, (hó-fuvatag) L HÓFÜAT.
HÓFUVATÉK, (hó-fuvaték) L HÓFÜAT.
HÓGOLYÓ,  (hó-golyó)  ősz.  fn.  Golyóalakuvá

öszvegömbölygetett  hó.  Hógolyókkal  dobálódtó  gyer-
mekek.

HÓGOMOLYAG, (hó-gomolyag) lásd: HÓ-
GOLYÓ.

HÓGÖMB, (hó-gömb) L HÓGOLYÓ.

HÓGÖRGETEG,  (hó-görgeteg) ősz.  fn.  A  ha-
vasok  oldalán  helyéből  elmozduló, s  alább  csúszó,
leszakadozó  hótömeg.

HÓGÚLA,  (hó-gúla)  ősz.  fn.  Gúla,  melyet  egy-
másra  halmozott  hóból  emelnek.  Tájdivatosan  :  hó-
gulya.

HÓGULYA, 1. HÓGOLYÓ és HÓGÚLA.

HOGY,  (hó gy, a  halotti  beszéd  Írásával  :  húg,
huc).  1)  Kérdő  kötszó, s  ám.  mikép, mi  módon ?
Hogy  vagy?  Hogy  érted  magad  f  Hogy  mulattál  t
Hogy történhetett át t  Hogy  i» volt  t  Hogy  lehet  az t
Hogy  hogy  f  Megfelelnek neki: Így,  úgy, imígy,  amúgy,
valahogy,  akárhogy,  tehogy,  ahogyan  úgy,  jól,  rounl,
lattan, fríten  stb.  V.  ö.  HOL. Fölveszi  az  an  képzőt
is.  Hát  (e hogyan  bettéltt, mintha  káta  volna  a  mád-
ban  f  Hogyan  áll  a  kalapod  f  Különösen  e  szócská-
val  tudakoljuk  az  áruk  becsét,  s  ekkor  ám. mi  áron,
mily  drágán  ?  Hogy  vetted  a  lovakat f  Hogy  adod  ett
a  etikát t  Hogy  volt  éten  kalap  f  Hogy  adtatok  el  a
butát  t  Ez értelemben  ön  toldalék  nem járul  hozzá,
hanem  az árt,  becset  jelentő  névhez  ön, én, ön  rag
tétetik.  Hogy  vetted  át  ökröket?  Négyttát  forinton.
Ha pedig  nem az  öszves  áru  becsét,  hanem  azt tuda-
kolja  valaki,  hogy  kel  bizonyos  mérték  vagy  rész

valamiből,  így  feleifink  :  Öt forintjával,  tít  garatá-
val  stb.  Hogy  mérik  a  bort t  Ákóját  tít  forintjával,
itetéjét  tizenkét  krajctárjával.  Hogy  vettétek  a  tojáit  f
Párját  01 krajctárjával.  2) Nagyító  értelemmel  bír,  •
az  alsó népnyelvben  divatozik,  leginkább még,  ctak,
no, már,  ugyan  kőtszócskákkal.  Úgy  evett, ivott,  hogy
még.  Oly  derék  legény,  hogy  etak.  Úgy  megütlek,  hogy
no.  Ftnyegttodtött,  hogy  ótok  ugyan.  Oly  ttép  huttatt
kaptam,  hogy.  8)  Gúnyos  értelme  van  ezen  monda-
tokban  : Hogy  it  ne!  Derék  ember, hogy  már!  4)Ok-
adó  ér:elmet  kap, midőn a mivel  és  mint  szókkal  té-
tetik  öszve  :  mivelhogy,  minthogy,  régiesen  :  miért
hogy.  Mivelhogy  jól  viteUed  magadat,  megjuíalmatlak.
Minthogy  drága  minden, nem  vátáríok  semmit.  5)  De
szócskával  öszvetéve  tagadást jelent  Dehogy  megyek
én  oda.  Dehcgy  mondtam. Dehogy  van  át  úgy,  mint  te
bettéled.  Dehogy,  dehogy. 6) Ne tagadó  szócska elébe
téve, s egy  szóvá  alakítva, a hangsúly  a  hogy  előta-
gon  van,  s  állító,  bizonyító  értelmet  kap.  Hogyne
volna  pénze, midőn  mott  adta  el  a  gyapjút.  Hogyne
mennék,  ha  veletek mehetek.  Hogyne  neretnélek  téged
kedvet  gyermekem.  Ha  pedig  elválasztva  iratnak  :
hogy  ne,  a hangsúly  a ne szócskára  esik , (s a  ,hogy'
elveszti  azt,  mivel egymás  után  két  hangsúly  öszve
nem  fér),  s  egészen  más  értelmök  és  ige-vonzatuk
van ;  pl.  Kért,  hogy  ne menjek  el. Hogy  ne  hatódjak,
voltunk  legalább  it  ttátan.  V.  ő. NEHOGY.  1)  Hogy-
nem, régiesen  hogytem  helyett.  L.  külön  csikkben  :
HOGYNEM.  8)  Mind hangra,  mind értelemre nézve
megfelel  a görög  ott, s  latin  quod  kötszóknak, pl.
Tudom,  hogy  hatodat  ttereted.  BettéTik, hogy  át  eUen-
tég  békét  akar  kötni.  9)  Megfelel  a  latin  itt  ét  ne
szócskáknak  is.  Tanácsolom,  hogy  elmenj.  Félek,  hogy
a  tok  kártyajáték  megbuktat.  Minthogy  a  két  vég*ő
értelménél  fogva  a  beszédben  gyakran  eléfordnlhat,
rajta  kell  lenni, kivált  az  Írónak,  hogy  mennyire  le-
het, ritkíttassék,  mi egyszerű  mondatokban  gyakran
egyszerű  kihagyás által  is  megeshetik, pl.  ezek  he-
lyett  :  tudom,  hogy  nem karagttol,  hogy  meg nem lá-
togattalak ;  remélem, hogy  eljött  velem, hogy  át  érdit
megnéttük,  kihagyások  által  így szólhatunk : tudom,
nem haragttol,  hogy meg  nem látogattalak;  reméltem,
eljiStt  velem át  erdőt  megnétni.  10)  Hogy  it  ne!  gú-
nyolódva,  tagadólag  felelő.  Edét  apám !  péntt  kérek
egy  kit  bálmulattágra.  Hogy  it  ne!

Egy  1558-diki  levélben  (Szalay  A.  gyűjt),
kétszer  iá  eléjön  a puszta gyök  hó,  ,hogy'  helyett
„Akkoron  ő nagysága  izent  vala  énneke[m),  Szengo-
rotra  (Szent-Grótra ?)  mennék,  hó  megérteném,  hó
ha  akargyák  (=  akarják)  Borbálának  kongyát
(= gondját)  viselni,  avagy  nem.

HOGYA,  falu  Erdélyben,  Udvarhely  székben;
helyr.  Hogyá-n,  —ró,  —ról.

HOGYAN,  (ho-gy-an)  ih.  mely  által  valamit
kérdezünk,  s ám.  miképen, mimódon ? Hogyan  vagy  t
Hogyan  jutottál  ide t  Hogyan  van,  hogyan  ninct, ma-
gam  ttm  tudom.  Valahogyan,  tehogyan,  akárhogyan.
V.  ö. HOGY.
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HOGYANLÉT,  (hogyan lét)  ősz.  fn.  Általán
jelenti  valakinek  jelen  állapotát, helyzetét, különösen
egészségét  Valakinek  hogyanléte  felöl  tudakozódni.
Rövidebben  :  hogylét.

HOGYIS,  fala  Bihar  megyében;  helyr.  Hogyis-
on,  —rá,  — ról.

HOGYIS  NE, 1. HOGY  alatt 10).
HOGYNEM,  (hogy-nem)  öaz.  határozó.  Régie-

sen  ám.  a  mai  hogy sem,  „Bizonyára  ez  étkekbe(n)
több  méreg  hogynem  méz  vagyon."  Peati  Gábor
meséi.

HOGYNEMHA ,  (hogy-nem-ha)  ősz.  ih.  A  régi
Passióban  e  helyett  mintha.  „Nagyobb  malasztot  és
érdemet  nyer  Isteniül,  hogynemha  mind  egész  ke-
resztyéuaég  imádna  érőt te.a

HOGYNEMMINT,  (hogy-nem-mint)  ősz. ih. Ré-
giesen  ám.  a  mai  hogysemmint,  hogy sem.  „ Inkább
akarom  venni  a  jelenvalónak  kicsin  voltát, hogynem-
mtnt  a  tavolvalónak  nagy  voltát."  Pesti  Gábor meséi.

HOGYSEM,  HOGYSEMMINT,  1.  HOGYNEM,
HOGYNEMMINT.

HÓHALOM,  (hó-halom) ősz.  fn.  Halomra  gyűlt
vagy  gyűjtött  hó.  Hóhalmon  épült  világ  boldogsága.
(Halotti  ének).

HÓHÁR,  1.  HÓHÉR.
HÓHARMAT,  (hó-harmat)  ősz.  fn.  Az  ország

több  vidékein,  pl.  Baranyában,  valamint  a  széke-
lyeknél  is  ám.  nagy  dér,  mely  vékony  hólepel gya-
nánt  főd!  el  a  testek  fölazinét,  zúzmara.

HÓHARMATOS,  (hó-harmatos)  ősz.  mn.  Hó-
harmattal  bevont,  födött;  zuzmarás.  Hóharmatos  fü-
vek, fák.  Hóharmatos  hajak.  V.  ö. HÓHARMAT.

HÓHATÁR,  (hó-határ)  ősz.  fn.  A  földiratban
azon  határ  vagy  vonal  az  igen  magas  hegyeken,  a
honnan  kezdve  föntebb  Örökös  hó  uralg.  V.  ö.  HÓ-
BIRODALOM.

HÓHÉR,  (illirül  hóhár)  fn.  tt.  hóhér-t,  tb. —ok,
harm.  szr.  —öv.  —ja.  Törvényszolga,  ki  az elitél-
tekre  biróilag  kimondott testi, különösen halálos bün-
tetést  végrehajtja  ; máskép  :  baka.  Hóhérmester, hó-
hérlegény  ,  hóhérinas.  Hóhérnak  általadni  a  gonoszte-
vőt.  A  hóhér  akaszt, fejez,  kerékben  tSr,  vesszöz  stb.
Hóhér  vágja  le.  Hóhér  Üsse  meg.  Ha  a puszta  vádlás
elég,  sok  ártatlan  kerül  hóhérkézre.  (Km.).  Hóhérnál
is  kegyetlenebb.  Hóhér  köteléről  leszakadt  gaz  ember.
Hóhér  pallosa.  Átv. ért.  kegyetlen  kínzó,  gyötrö,
vérengzö  ember,  gyilkos.  Te  vagy  az  én  hóhérom. Né-
hutt,  nálunk  is  :  hóhár.

HÓHÉRBÁRD,  (hóhér.bárd)  ősz.  fn. Bárdalakú
ölőszerszáma  a  hóhérnak.  Hóhérbárd  alatt  vérzeni  el.

HÓHÉRINAS,  (hóhér-inas)  ősz.  fn.  Hóhér  szol-
gája,  tanítványa,  segéde.

HÓHÉRKODIK,  (hóhér-kod-ik)  k.  m.  hóhér-
kod-tam, —tál,  —ott.  Hóhéri  szolgálatot  tesz,  azaz
elitélteket  nyakaz,  akaszt,  kerékben  tör  stb. Átv.
ért.  kegyetlenkedik,  ádázkodik.

HÓHÉRLÁS, 1. HÓHÉROLÁS.

HÓHÉRLEGÉNY, 1. HÓHÉRINAS.
HÓHÉROL,  (hóhér-ol) áth. m.  hóhérol-t.  Vala-

kit  hóhér  módjára  kegyetlenül  kínos.
HÓHÉROLÁS,  (hóhér-ol-ás)  fn. tt  hóhérolát-t,

tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  Hóhér  módjára  kegyetlen
kínzás.

HÓHÉROS,  (hóhér-os)  mn. tt  hóhéros-t  v. — át,
tb.  —ak. Hóhérmodorú, hóhér  tulajdonságaival  biró,
hóhérszerü ;  kegyetlen,  vérengzö,  gyilkoló ,  kinzó.
Hóhéros  bánásmód.

HÓHÉRPALLOS,  (hóhér-pallos) ősz.  fn.  Széles
pengéjű  pallos,  melylyel  a  hóhérok  a  vesztendők  fe-
jét  leütik.  Hóhérpallos  alá kerülni.  Máskép  : póttlár.

HÓHÉRSÁG,  (hóhér-ság)  fn.  tt.  hóhérság-ot,
harm.  szr.  —a. 1) Hóhéri  mesterség  vagy  szolgalat.
Hóhérságot  tanulni,  gyakorolni.  Hóhérságból  élni.  2)
Hóhéri  kegyetlenség, vérengzés,  öldöklés.

HOHO,  1. HÓ, (3).
HOHÓ,  (ho-hó)  indulatszó , s ám.  megállj  ; las-

san,  ne  oly  tüzesen.  Hohó,  ne  siess  oly  nagyon.  Hohó
legény,  nagy  fát  motgatsz.  Néha  csodálkozást  jelent,
pl.  Hohó,  mi  az f  Hohó,  tehát  úgy  vagyunk.

HÓHÖMP,  (hó-hömp)  1.  HÓOMLATAG.
HÓJAG;  HÓJAGBORSÓ  stb.  1.  HÓLYAG;

HÓLYAGBORSÓ stb.
HOJAGOS,  (1), (hoj-ag-os)  mn. tt.  hojagos-t  v.

^at,  tb.  —ak. Mondják  oltott  megyről,  cseresznyé-
ről,  melyek  rendszerént  nagyobbak,  s  hólyag  alakú-
ak.  Hojagos  megy,  cseresznye. Nem más  mint a  hólya-
gos  mn. L. ezt.

HOJAGOS,  (2), (mint föntebb)  fn.  tt.  hojagos-l,
tb.  —ok. Erdélyben  ám.  kiégetéskor  apró  hólyagok-
ban  felpuffadt  oldalú  kisebb-nagyobb  ivóedény.

HOJP,  (hoj-p,  azaz  haj-p  v.  haj-v)  elvont  tör-
zse  hojpacs,  hojpad  szóknak;  1. ezeket.

HOJP ÁCS ,  (hoj-,  azaz  haj-p-acs  v.  haj-v-aea)
fn.  tt. hojpacsot.  A székelyeknél ám. gyönge  horpadás,
kissé  behorpadáa,  behajlás.  A  hoj  nyilván  azonos  haj
gyökkel.

HOJPACSOS,  (hoj-,  azaz  haj-p-acs-oa)  mn.  tt.
hojpacsos-t  v.  —át, tb.  —ak.  Kriza  J.  szerént  ám.
kissé  horpadtas,  horpadásos,  behajtott

HOJPAD,  (hoj-,  azaz  haj-p-ad  v.  haj-v-ad) önh.
m.  hojpad-tam,  —tál,  —ív.  —ott.  Kriza  J.  szerént
gyöngén  v.  kissé  behorpad,  behajlik.

UOJPADTAS,  (hoj-,  azaz  haj-p  ad-1 ás  v. haj-
v-ad-t ás)  mn. tt.  hojpadtas-t,  tb.  —ak.  Kissé  horpa-
dásos.

HOJSZA,  (1), fn.  tt.  hajszát.  Tengeri  madárfaj,
körülbelül  fecskenagyaágu,  különösen  az  éj szaki  és
atlanti  tengeren  tartózkodik,  s  oly közel  repül  a  víz
színéhez,  mintha futna  fölötte,  honnan  a  legnagyobb
zivatarokban  sem távozik.  (Procellaria).

HOJSZA,  (2), indulatezó, hoj  (haj)  és  ssa  szócs-
kákból  öszvetéve,  s  ám.  rajta  !  uszít  l  neki  !  Legin-
kább  a  kutyákat szokás  biztatni  vele.  Az  ökörhajtók
nyelvén  ám.  hajn,  hajsza,  azaz  balfelé  kanyarul],
hozzád.
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HOJSZOGAT,  (hoj-sz-og-at)  4th.  m.  hojizogat-
tam,  —tál,  —ott.  .Hojsza'  indalatssóval  biztat,  hajt
vágj  terel.  Különösen  1) az ebet valaki  vagy  valami
után  uazogatja;  2)  az  ökröt  balfelé  terelgeti.  Némely
tájakon  :  hajízogat.

HOJSZOGATÁS,  (hoj-sz  og-at-ás)  fn.  tt  haj-
ttogatái-t,  Üt.  —ok.  ,Hojsza'  szóval  biztatás ,  terel-
getés;  nszogatás.

HOJSZU,  székelyei  tájejtéssel  ám.  Hosmú,
lásd  est

HÓK!  (hó-k  v.  ho-ok)  índulatszó.  Tájdivatosan
ám.  mis  azójárással  :  Mik.  Hók ne  hók t  (Lugossy
József;.

HÓRA,  (hó-ka)  mn.  tt  hókat.  Oly  illatról
mondjuk,  melynek  homlokán  fehér  folt  van.  Hóka
ló,  hóka  kectke.  Hóka  lovam, jó  paripám,  kett-e  nép
talangoi  ixeruám t  (Népd.). Máskép  : hódat v. hódoi,
v.  holdat.  Használtatik  főnévül  is,  oly  lónak  elneve-
zésére,  melynek fehér  folt  van s homlokán. Hóka ne !

HOKÁDZIK  ,  (hok-ó-ad-oz-ik,  azaz  bók ol-ad-
oz-ik)  k.  m. hokádz-ott,  htn.  —fii  v. —ani.  Székely
ezójárás  szerint  ám.  félig  elszunnyad,  bóbiskol,
•znnydikál.

HÓKAMALOM,  puszta  Somogy  megyében;
helyr.  Hókamalom-ba,  —bán, —ból.

HÓKÁS,  (hó-ka-as) tt  tálcáit  v. —át.  lásd :
HÓKA.

HÓKONY, fn.  tt  hókony-t,  tb.  —ói.  Dunán
túli  tájszó, s ám.  kis  fejsze, balta.  Valószínűen  a  né-
met  Hacke  szóból  módosalt

HÓKÖZ,  1. HOLDKÖZ.
HOL,  (1),  helykérdő ih.  (1. HON, igehatározót

is). Ám.  Mely helyen  v. helyütt ? A  magyarban  mind
a  három  hang saját  jelentéssel  bír.  Fő alkotó  része
a  távolra  mutató  o, s  egy  az  o-U,  o-da,  o-ly,  o-nn-an,
o-nn-ét  ásók  gyökével,  melyeknek  a  közeire  mutató
i-tt,  i-de,  i-ly,  i-nn-en,  i-nn-ét  felelnek  meg.  Ezen  o
némely  származékokban  és  öszvetételekben  u-ra  vál-
tozik  által,  mint:  u-gy,  am-u-gy,  né-h-utt,  mát-u-tt,
minden-h-u-U,  (o-gy,  am-o-gy,  né-h-o-tt,  mas-o-tt,
minden-h-o-tt  helyett);  néha  össvehdzva  Ad  is,  pl.
hány = ho-anny-i.  Az l  helyképző  betfi,  mint a  tál,
távol, köitl  batánókból  kitetszik,  mely  tájdivatosan
a  szinte  helyet  jelentő  n  betűvel  felcseréltetik  : hon,
hűm. Végre, ás elül  álló  h kérdő értelemmel bír, mint
a  rokon származású  h-o-v-á  (h-o-a),  h-o-gy-an,  h-o-ly-
an  (millyen), h-o-nn-an  szók  elemzése  mutatja.  Sínai
nyelven  M ám. quis ?  qnid ?  Az  árja  családban  is  a
kérdő  névmások  gyökei  Bopp  Ferencs  sserént,  a
szanszkritban  ka, ku, ki,  (innen a  nálunk  ismeretesb
latin  yu-M,  qu-id,  eu-iu»,  cu-i stb.),  a  hellénben  xo
(joniailag), és ao, góthban  hva stb. Innen  továbbá kö-
zelebbről a szanszkrit  ku-lra (hol ?), ku-tan (honnan ?),
Ina (=  ku-a, hol ?), send  kutha  (hogy ?).  Ugyanezen
o, s  illetőleg  ti  (egyesülve a megelőző torok betűkkel),
megvan  a  görög nő (=  szanszkrit  kva),  latin  ti-W
(Benfey  véleménye  szerént is  ám. eM),  tntde,  (s=

cunde),  quo,  góth  hv-ar  (honnan a  német  10-0)  stb.
kérdőkben  is.  A  hol  kérdőnek  első  betűje  tehát je-
lent kérdést,  a  második  távolságot,  a  harmadik he-
lyet, s ám.  mely helyen ?  v. mely  helyben ?  v.  mely
helyütt ?  Ennélfogva  vonz  a)  állapító  (an, ön, én, ön),
b)  marasztaló  (bán, ben),  c) helymutató (t, tt, ott, ott)
ragu  neveket, pl. Hol fénkel  a gólya t  Magot  helye-
ken.  Hol  legel  a  nyáj  t  A  réteken, metSkön.  Hol  vol-
tál t  A  kertben.  Hol  ttUettél  t  Fehérvárait.  Különö-
sen, a  magyarbirodalmi várak, városok,  fáink és pasz-
ták  nevei ezen  kérdésre  : hol t  mai általánosabb  szo-
kás  szerént következő szabályok  szerént ragoztataak :
1)  Ön, ön, én ragot  vesznek  fel  a) a  magánhangzón
végződő  helynevek,  pl.  Budán, Kottán,  Stíluson,  Pá-
pán,  Türjén,  Görbén,  Oönyon. Kivétetnek némely  táj-
ragozások ,  pl.  Tata,  Tatában;  Kalló,  Kallóban;  az
t  s  u végzetnek  altalán,  pl.  Petriben,  Újfaluba*;  b)
A  6,  <*, ét, d, f,  g, gy, h, j,  le, l, ly, p,  r,  t,  «s, ty,  c
és s* végsetflek,  mint:  Pesten,  Verebén,  Horpáeton,
Léhen,  Mitkoleton,  Aradon  stb.  Kivétetnek  itt  is  né-
melyek ,  pl. Zágráb,  Gydr,  Eger,  Modor,  Nagyttom-
bal,  Rimaixombat,  Tokaj,  Újhely  stb.  Általán  erre
nézve  ás  illető  vidék  szokása  határos  leginkább.
Mindazok,  melyek  ön-,  én-,  ön-nel  ragozandók,  ezen
kérdésre  : hová t  rá, re;  s  ezen  kérdésre : honnan ?
ról,  röl  ragokat kivannak,  mint:  Budára, Petire, Ve-
rébre.  2)  Bán,  ben  ragot  kivannak  a)  világrészek,
birodalmak, országok,  tartományok, vármegyék,  szi-
getek,  vidékek,  erdők,  ligetek  nevei,  pl.  Afrikában,
Indiában,  SehweiAan,  Erdélyben,  Bántágban  stb.  b>
A  külföldi  várak,  városok  és  faluk  nevei  általán,
akármily  végzetüek  legyenek,  pl. Bééiben,  Prágában,
Berlinben, Pariiban,  c) Az  m, n  és ny  végsetn  hazai
helységnevek, pl.  Vettprém,  Komárom,  Pottony,  Sop-
rony,  Motony.  d)  Bármely  végsetfi  megyei, kerületi
s széki  nevek.  Innen a különbség, pl.  esek  között  :
Petién  és  Petiben,  Heveién  és  Heveiben,  Tornán  és
Tornában,  Aradon  és  Aradban;  Nyítrán  és  Nyürá-
ban. e) Az  t  és u ü  önhangzón  végződő hasai helység
nevek  is  általán  :  Németiben,  Petriben,  KeterSben,
HoitnSfaluban,  Bégenten  közönségesebben  divatozott
mindenféle  végzetü  magyarországi  helyneveknél  bon,
ben  vagy  ön, én,  ön helyett:  t  v.  -tt, pl.  Sopronyt,
Stollott,  Péetett  v.  Péctött,  Fejérvárt  v.  FejéroárotL
—  A bán, ben-vel  ragozandók,  ezen  kérdésre : hová,
ba  be, s  régiesen  általánosabban  iá  vá  ve  ragokat
vesznek  föl, mint  Afrikába,  Bééibe, Komáromba; to-
vábbá  régiesen  :  Terebeué  (—  Terebesvé),  G>>8rri
(ma  is), Péeteté;  és  ezen kérdésre  : honnan, Mi, bS.
régiesen :ól,öl,  mint  : Bééiből,  Komáromból,  régie-
sen  : Pécttil  v.  PéctSl.  A  régies  példák  Szalay  A.
400  levélgyujteményéből  vannak kiírva.  3) A helyek
köznevei  után,  milyenek  : falu,  város,  erdő,  liget,
mező, rét, nádas, át, az illető  ragozást  részint a  szo-
kás,  részint  a vonzó igék  batároszák  meg,  pl.  faltat
v. faluban,  vároton  v.  váróiban  lakni;  erdSn,  ligete-
ken,  metSkÖn  éneklS  madarak. ZOld  erdBben,  told  me-
tőben gerlíeték  énekelnek.  (Népd.).  Úton  járni, 4tba»
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lenm  stb.  Midőn  a  hol  szó  elébe  némely  határosó
szók, mint: né, te, bár,  akár, műiden, vola  stb.  tétet-
nek,  ám. helyen,  pl. néhol = némely  helyen,  sehol
= se helyen,  akárhol  =  akármely  helyen,  minden-
tol = minden helyen,  stdihpl = száz helyen,  vala-
hol = valamely helyen stb.  Hágában  is eléjön, vala-
hol  helyett,  pl.  „Harmad jószág:  ás szent  alázatos-
áig. Ó ki  nagy  kénes!  ha hol bizonynyal lelettetik."
Carthausi  névtelen.  Ezen  öszvetételekben  pedig:
holmi,  holvaló,  holüben, holmikor  ám. némely,  azaz
némely  mi v.  valami, némely való, némely  izben, né-
mely  mikor. Majd,  mott  értelemmel bír  ezekben  : hol
üt,  hol olt,  hol  Így,  hol  úgy,  hol jön,  hol  megy,  azaz
majd  itt,  majd  ott,  majd  így,  majd  ügy,  majd  jön,
majd  megy,  vagy  : most itt, most ott, most így, most
úgy  stb.  Ezen  mondatkákban  : hol volt, hol nem volt
ám.  volt is,  nem is.  A  mesélök  nyelvén  pedig  ám.
hol  volt, vagy  hol nem volt,  (nem tudom, de elég az
hozzá, hogy)  volt egyszer  stb.

HOL, (2),  elavult  m.,  mely a  szintén  kiavult
holda, hóival, és a  köz divata holnap  időhatározókban
is  megvagyon.  Régi  jelentése  : hajnal,  reggel, nap
kelte;  továbbá,  ám. azon nap,  mely  a  legközelebbi
hajnal  után  következik.  Innét a régies  : hóival, azaz
regre! = holnap  (mane,  cras).  É»  igen hóival  felkel-
vén,  elment pvttta  helyre,  (ét  diluculo valde).  Mfinch.
cod.  Gyöke  vagy  a  fehérséget  s  fényességet  jelentő
hó  (hó), (honnan ,hal-vány' is),  minthogy reggel, haj-
nalban  fényesedik,  világosodik  az ég;  vagy  hihetőb-
ben,  az  emelkedés,  kelés  eszméjét  kifejező  hó,  minél
fogva  hol annyi,  mint  kel  v.  kői,  kelet, világ  vagy
nap kelte;  így  a  nap alászállta,  esése  :  etl  :  tehát
hol-val,  (=  kel-vei, köl-vel)  ám. nap keltével  (regvei
v.  reggel, hajnalban),  valamint:  etl-vel ám. nap nyug-
tával.  A  finn  kői  Fábián  L  szerént  ám.  príma lux ma-
tatina. Has  eredetű  : hajnal.  V.  ö. HAJNAL.  Ezen
két fogalmat  : regvei  és  legkSzelebbi  nap, más nyelve-
ken  is azonosították,  ilyenek  a görög-latin ourora és
avQiOft  német Morgen  és  morgen,  illír jutro  és  tajuí-
ro, s Hunfalvy  P.  szerént  a finn huomen  és  Áttörni.

Különös  figyelmet  érdemel Bopp Percncz  véle-
ménye (391.  és  392.  §§.) a  szanszkrit  hjait  (ám. teg-
nap)  éfl  fvatt  (ám. holnap) szók származtatására néz-
ve.  T.  i.  szerinte  általában  a  ,tegnap',  ,ma'  (a régi
halotti könyörgéaben:  ,ez napon') és  ,holnap'  időt je-
lentő  szókban  névmások és  a  nap  nevezetei  (Tages-
benennnngen)  foglaltatnak.  Különösen  l-szőr  hjast
szóban  az első rész  hí, a másik  pedig  díváit (= dies,
nap)  rövidülete,  a  latin  heti  v.  heri  (hes-ternus)  szó-
ban  is nyilván meglátszik  a  hi-c  névmás,  így  a  görög
2#éf-ben  is  a  jf, h helyett  van; az egész  tehát:  hj-aiz
ám.  azon nap,  (jener  Tag);  2-szor  (VÖM  szóban  az
első  rész  f = k szintén ám.  ka v. ki, v. tű  kérdő, il-
letőleg  mutató  névmás  és  vatt  szintén  divait,  tehát
ez  is  ám.  azon  nap,  t.  i.  előre, (jener  Tag  vorwárts;
a  ,ma' nevezete  csaknem  mindenütt  világosabb,  pl.  a
latin  hódié  ám.  hoc die,  a  német heute  Heyse  szerént
ám.  hiu-tagu).  Ha  ezen fejtegetéseket  vennők  alapul:

a  magyar  tegnap  annyi volna,  mint  eddig-,,vagy  ré-
giesen  eddég-nap  v.  üteg-nap,  mely, mint  tudjuk  ré-
gente  csak  lege,  legeit,  legeién  egyszerű  alakokban  is
használtatott;  (im-ént  szintén  ám.  em-ént;  lásd  :
IMÉNT);  és  holnap  ám.  ahol-nap,  (valamint e* napon
ám. e jelen  napon); melyekben  még  tisztábban  meg-
volnának  az  elemek,  sőt  magok a  fogalmak is tisz-
tábban  látszanának,  mint  a  föntebb!  fejtegetésekben.

HÓLABDA, (hó-labda) 1. HÓGÖHB.

HÓLAM,  (hó-lam)  ősz.  fa.  Lám  vagy  lust, vagy
nedvesség,  az  elolvadt, vizzé  vált  hóból.  Hálámtól
áláeott  lábbeli,  ruha  alja.

HÓLAHOS,  (hó-lamos)  ősz.  mn.  Hólammal  be-
mocskolt, nedvesített, hólamtól  átázott Hólamoi ruha.

HOLBÁK,  fala  Erdélyben, FÓgaras  vidékében;
helyr.  Holbák-on,  —rá,  —ról.

HOLCSIKÓCZ, falu Zemplén megyében; helyr.
Holctikóct-on,  —rá, —ról.

HOLD,  (ho-l-d)  fn.  tt.  hold-at,  harm. szr.  —ja.
Eredetileg  valószínűen  hód,  (lásd  ezt)  s  l  becsnss-
tatása  által  elvété  a hosszú  hangzó  vonását  Példák
vannak  erre  a  etók,  csóka, nSke  szókban,  melyeket
a  nyalkán  vagy  szépen  beszélni  akaró  köznép  több
vidékeken  így ejt ki  :  ctolk,  etolka, nölke.  Ide tarto-
zik  az  oltalom is,  ótalom helyett  Némelyek égi  test
értelmében  akként  is  származtatják  :  holt,  t. i. holt-
világ ,  azaz  halvány  világ.  És  földmértek  értelmé-
ben hoföld,  azaz  iga  föld.  Egyébiránt  mint  köz di-
vata  az  irodalomban is  elfogadtatott  és  pedig  mind-
két  értelmében, azaz  1)  mint égi  test,  2)  mint  föld-
osztály,  lanczföld  (jugerum).  Holdfogyatkofát,  hold-
világ.  Megújul,  megtelik  a  hold.  A  holdnak  udvara,
van.  Világtí,  bujkál  a  hold.

„Kél  a hold az  éj  lovagja;
Hold  kíséretében,
Hint hűséges  apród, a kis
Esti  csillag  megyén.
Indulóban  vagyok  én is,
8  nem  megyek  magamban :
Holddal  esti  csillag, vélem
Égő  szerelem van."  Petöfy.

Továbbá  :  Halottamra  fitetni  a  földbirtoktól.  Stá»
hold  erdő".  Éter  hold  roeiö.  V.  ö. HÓD,  (1),  és  (3).

HOLDA,  (hol-da)  1. HÓDA.
HOLDAD, (hold-ad, vagyis  hold-a-d)  mn.  tt

holdadat. Hold  alakú.
HOLDAI,  (hol-da-i)  1.  HOLNAPI.
HOLDAKELVE,  (holda-kelve)  ősz.  ih.  Regi

kifejezés.  Béggel,  legközelebbi  napkeletkor.  Y.  ö.
HÓDA,  (2).

HOLDAS,  (ho-l-d ás)  mn.  tt  holdai-t  v.  —át,
tb.  —ok.  1) Hódos  v.  hódas,  azaz  fehér  folttal, fehér
csillaggal  jegyzett  Ezen  értelemben  fordul  elé  a
„Napot  holdat  lovak"  czímfl  népmesében.  2)  Holdat
ábrázoló  rajzokkal,  képekkel,  faragv&nyokkal  stb.
ékesített  Holdat  lobogó.  Holdat  torok  tátorok.  3)
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Átv.  ért Wbolygó;  helytelen  esztt,  változékony  ke-
délytt. V.  S.  HÓBÓLYGÓ.

HOLDASSÁG, (ho-1-d-as-ság)  fa.  tt.  holdauág-
ot.  Nyavalya, mely  a  benne  szenvedőket  rendesen
holdváltozások  alkalmával  lepi  meg,  Átv.  ért.  esze-
lősség, változékony kedély, hóbortoiság.  V.  ő. HÓ-
BOLYGÓ.

HOLDÁSZ,  (ho-1-d-ász)  fa.  tt  holdán-t,  tb.
—ok, barm.  szr.  —a.  Égvizeg&ló,  ki  különösen a
holdat  tűzte ki  észrevételei,  vizsgálódásai  és  leírása
tárgyául  Olyan szó,  mint:  etülagátt.

HOLDCSIGA,  (hold-csiga)  ősz.  fn.  Általin,
kerekded  gömbölyű  csiga,  különösen  keletindiai  csi-
ganem,  melynek  héja  vékony,  holdalakd, s  kevéssé
domború.  (Turbo,  oatrea  pleuronectes).

HOLDESZTENDÖ, (hold-esztendő) 1. HOLDÉV.

HOLDÉV,  (hold-év)  ősz.  fa. Időszak,  mely  alatt
a  hold  földünk  körüli  futását tizenkétszer végzi, s
ám.  354  nap,  8  óra,  48  M/60  perez.  (Annus  lu-
naris).

HOLDFÉNY,  (hold-fény)  1. HOLDVILÁG.

HOLDFOGYATKOZÁS, (hold-fogyatkozás) ősz.
fa.  A  holdnak besötétedése  vagy  elhomályosodása,
mi  akkor  történik, ha  teljes  fényében  van,  s a  fold
épen  a nap  és hold közé  esvén,  árnyékával  homályt
vet  reá.

HOLDFOGYTA,  (hold-fogyta) ősz.  fn.  A  hold
fényének  azon  változási  állapota, midőn  tölte  után
ismét  fokonként  sötétedni  kezd;  a  hold  utolsó  ne-
gyede.

HOLDFOLTOK,  (hold-foltok)  ősz.  fa.  többes
szám.  tt  holdfoUok-at.  Foltok,  melyek  a  holdban,
vagyis holdnak fölszinén  láthatók,  s melyeket  a hol-
dászok  részént  hegyeknek,  részént  völgyeknek  tar-
tanak.

HOLDFORGÁS,  (hold-forgás) ősz.  fa.  A  hold-
nak  járása,  keringése  a  föld  körül,  s  fölkeltető*!
nyugtáig.

HOLDFOLD,  (hold-föld)  ősz.  fn. Egy hold  föld.
Ha  a  szamot kitesnzük,  akkor külön  írjuk,  pl.  két,
három, tb,  száz,  ezer  hold  föld.

HOLDFÜ, L  HOLDRUTA.
HOLDHÓ  v.  HOLDHÓNAP,  (hold-hó v.  -hó-

nap)  ősz.  fa.  Hó v. hónap, mely  a  hold  járása, vagyis
változásainak  köre  által  hataroztatik  meg;  időszak
egyik  holdujnlástól  a  másikig.  Áll  29  napból,  12
órából,  44  3/M  perczbőL  (Mensis  lunaris).

HOLDIRAT,  (hold-irat)  öss.  fa.  A  hold  égi
testnek  tudományos  leírása.

HOLDÍT, HOLDOL, régiesek,  hódít,  hódol he-
lyett ; 1. ezeket

HOLDJÁRÁS,  (hold-járás) 1. HOLDFORGÁS.

HOLDKÉP, (hold-kép) ősz.  fa.  A  hold  tekéjé-
nek  rajzképe,  mely  annak  a  csillagászok  által  észre-
vett  foltjait  ábrázolja.

HOLDKÓR,  (hold-kór)  ö*z.  fn.  és  mn.  1. HOL-
DAS  és HOLDASSÁG.

HOLDKÓROS,  (hold-kóros) ősz.  mn.  L  HOL-
.
HOLDKÓRSÁG,  (hold-kórság)  1.  HOLDAS-

DAS.

SÁG.
HOLDKÖZ,  (hold-köz) ősz.  fa.  Időköz,  hold-

ujnlástól  holdtöltig vagy  holdtőlttől  holdnjolásig.
HOLDKULCS,  (hold-kulcs) ősz.  fa.  Az  időtan-

ban  így  neveztetnek  azon  számok , melyek  ast  mu-
tatják  , hány  nap múlt el  új  esztendő  előtt  ás  elébbi
esztendőnek  legutóbbi  hold  ujulása  után , pl.  ha  az
utósó  holdnjnlás  december  20-án  történt, a  reá  kő-
vetkező  évnek  1 1  holdknlcsa  maradt.  Tnlajdonkép
tehát  a  holdkulcs  a  holdnak  azon  korát  matatja,
melyben  az  december  3 1-én van.  A  keresztény  hús-
vétét ezen holdkulcs szerént határozzák meg. (Epacta).

HOLDLAKOS,  (hold-lakos) ősz.  fa.  A  csillagá-
szok  gyanitása  szerint, a holdban lakó  lények.

HOLDLEIRÁS ,  (hold-le-irás)  lásd  :  HOLD-
D2AT.

HOLDMÁS,  (hold-más) ősz.  fa.  Légtünemény,
vagyis  hold  képe , mely  néha a valódi  hold  mellett
tűnik  elé,  rendesem fehérsugaras  vonalak kíséretében.
(Paraselene).

HOLDMÉRÉS,  falu  Arad  megyében;  helyr.
Holdmérét-én,  —re, — ró7.

HOLD-MEZŐ- VÁSÁRHELY, mezőváros Csong-
rád  megyében;  helyr.  Vatdrhely-é*  v.  — t,  — re,
— r«.

HOLDMORKOLÁB,  (hold-morkoláb) 1. HOLD-
FOGYATKOZÁS,  v.  ö.  MORKOLÁB.

HOLDNAP,  (hold-nap) ősz.  fa.  Időszak  egyik
új  holdtól  a  másikig ; szokottabban  : hónap  v.  hó.

HOLDNEGYED, (hold-negyed) ősz.  fa.  1)  Tn-
lajdonképen  a megvilágosított  hold  főlszinének  egy-
egy negyede  volna ,  amint t  L minden  hetedik  nap,
s néhány  óra és perez  után  szemünkbe  tűnik , kfilő-
nösen  új  holdtól addig , midőn  a hold  fölszine  félig
megvilágosodik ;  innen  azon  időig , mikor  egész  fé-
nyében tűnik  elé ; azután, midőn  félig  elfogy ;  végre
teljes  fogytáig.  Azonban  köz  divat  szerént  csak  a
közbülső  időszakaszok  tárták  meg e nevezetet,  első
félhold  és holdtölte közt :  tUS  (hold-)*egyed,  • hold-
tölte  után  :  utoltó  (hold-)negyed.  2)  Azon  idő , mely
egy  ily  negyedtől  a  másikig  eltelik.  Egy  koldneyytd
alatt.

HOLDÓRA,  (hold-óra)  ősz.  fn.  Óra , mely  az
éjjeli  időpontokat  a holdvilágnál épen úgy  kimutat)*,
mint  a nappali  időt  a napóra.  V.  ö. NAPÓRA.

HOLDRUTA, (hold-ruta)  ősz.  fa.  Aszú  halmo-
kon  és mezőkön  tenyésző  növény  a  ruták  neméből,
melynek  rostos  gyökere  leves , lágy  és  zőldsárga  és
holdalakn  leveleket hajt  (Osmunda lanaria).

HOLDSÜTÖTTE, (hold-sfitőtte) ősz.  mn.  Amire
a hold  világít  vagy  világított  Át  éji  utat  elSU  a  tá-
volban  etak  a  holdttttSUe  tornyok  látnának.

HOLDTAJTÉK,  (hold-tajték)  ősz.  fn.  Fehér
mészkő,  mely  a sziklák  és  hegymélységek repedékei-
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ben  talaltatik , s viszel  feleresztve  a  tejhez  hasonló
fehenegfi.  (Lac  lonae).

HOLDTÁNYÉR,  (hold-tányér)  ősz.  fn.  A  hold-
tekének  a  nap  által  megvilágosított  féloldala,  mely
fénye*  tányér  gyanánt  tűnik  szemeinkbe.  (Dúcod
lunae).

HOLDTÖLTE,  (hold-tölte) öss.  fa.  Ásón idő-
pont, midőn a nap  Bogarai  az égess holdtányért  meg-
fenyesitik.  Valamely  ménéi  mtmkába  holdtöltekor  ket-
deni.  Dyenkor a hold neve  :  telihold.

HOLDUJSÁG,  (hold-ojaág)  öes.  fa.  Hold  álla-
pota , midőn  tetyes  fogyta  után  ismét  azon  pontra
fordul , melyen a naptól  fényesedni  kezd ;  máskép :

HOLDÚJULÁS,(hold-újalás)  L HOLDÚJSÁG.
•  HOLDVAK,  (hold-vak) öss.  fa.  Holdvakságban

asenvedő, pL  ló.  V.  ő.  HOLDYAESÁO.
HOLDVAKSÁO,  (hold-vakság)  öss. fn. A  hold

váltosásaival  viszonyban  álló vakság, mely  a  lovakat
szokta meglepni.  Olynemfi  nyavalya , mint  emberek-
nél  ás úgy nevesett  farkauetéttég.

HOLDVÁLTOZÁS,  (hold-váltosás) öss.  fn.  Ál-
talán  a holdnak naponkénti  telese  vagy  fogyása,  kü-
lönösen  a  hold járásának  négy  fő  szakasza.  V.  ö.
HOLDNEGYED.

HOLDVILÁG, (1),  (hold-világ) öss.  fn.  Világ
vagy  fény,  melyet a  hold  ad.  Holdvilágnál  tétalni,
dolgotm,  főmű.  Tinta,  fényű  holdvilág.  Holdvilágnál
meg  nem érik  a  stölö.  (Km.).  Hibásan  szokták néme-
lyek  mondani  :  tUt  a  hold  vagy  holdvilág  ,  .fénylik'
helyett

HOLDVILÁG, (2),  falu  Erdélyben,  Segesvár
székben ; C8ICSÓ— , falu  Erdélyben, Alsó-Fejér  me-
gyében ; helyr.  Holdvüdg-on,  — ró,  —ról.

HOLDVILÁGOS,  (hold-világos)  öu.  mn. Hold-
világtól  fénylő. Holdvilágot  éj.

, Holdvilágos  ssép  este  van ,
Egy  mécs  sem ég  a  faluban.*  Népdal.

HÓLÉ,  (hó-lé) öu.  fa.  Vissé  olvadt hó.  Hólével
mondani.  Hóié  borítja  a  vétkeket,  legelSket.

HÓLÉG,  (hó-lég) ősz.  fa.  1) A  légnek  ásón  sa-
játságos  mérséklete,  hidegsége,  melyet a hó okoz.  2)
L.  HÓBIEODALOM.

HÓLEPEL, (hó-lepel) öss.  fa. Átv.  ért.  hóbori-
ték.  Hólepel  fedi  a  metSket.

HÓLEFTE,  (hó-lepte) öss.  mn.  Amit  hó  fedett
vagy borított  be.  Hólepíe  hegy,  térség,  vidék.

HOLGYA,  faló  Erdélyben, Hányad  megyében ;
helyr. Holgyá-n,  — rá, — ról.

HOLGYOMÁL, (Kassai  J.  sserént: hölgy-mái)
ön.  fa.  Növénynem  ás  egyfittnemzők  seregéből  és
egyenlőnősök rendéből ; vacska kopass, csészéje  föde-
leién  pikkelyes, fészke tojásdad vagy  hengeres , bóbi-
tája  szőrös,  virága  sárga.  (Hieracium).  Ast  mondják,
hogy  Diószegiek  ,hol gyom  áU'-ból  alkották  volna.

HOLICS, mezőváros Nyitra  megyében;  helyr.
Holio»-on, — rá, — ról.

AKAD.  »AOT  SSOTla,  H. KOT.

HOLLA,  (hol-Ia)  indolatszó, mely  által  valaki
jó  kedvét  vagy  fenhéjazó  természetét jelenti  ki.  A
kolláron  igének  törzsöké, s a magasságot, emelkedést
jelentő  hó  gyökből  ered.

HOLLÁD, iáin  Somogy  megyében; helyr.  Hol-
Idd-on,  —rá,  —ról.

HOLLAL, 1. HOLVAL.
HOLLAND, fa. 1. NÉMETALFÖLD.
HOLLANDI, mn. 1. NÉMETALFÖLDI.
HOLLANDIA, fn. L NÉMETALFÖLD.
HOLLÁROZ,  (holl-ár-oz) önh.  m.  holldrot-tam,

—tál,  —ott.  Tulajdon  ért  holla!  holla!  felkiáltás
által  széles  kedvet matat Átv. ért  fenhéjas,  nagyra
van.  Győr  és Pápa vidékén divatos.

HOLLÉT,  (hol-lét) ősz.  fa. Mely helyen  tartóz-
kodás.  NN.  lőnek  holléte  nmei  tudva,  idéttetik.  (Ubi-
catío).

HOLLÓ,  (1),  (hor-I-ó,  vagyis  hor-ol-ó)  fa.  tt.
holló-t.  A  varjúk  nemzetségéhez  tartozó,  s  köztök
legnagyobb  madárfaj,  fényes  fekete  tollú  , s  különö-
sen  dögtestekkel  táplálkozó.  Fekete,  mint  a  holló.
Lovait  a  hollók  kitérik,  ám.  dögrováson  vannak.  Hol-
lóhonta  oemmihdti  ember.  (Km.).  Ritka  dolog  a  fehér
holló.  (Km.).  Gyöke  a  hangutánzó hor, mert  és  a
hollónak  egyik  sajátságos  hangja,  ennél  fogva  holló,
ám.  hor hangon kiáltó.  Égessen megfelel  a hor hang-
nak kár, honnan  :  károg  a  holló,  hoüókárogái;  innen
továbbá a  latin  cor-wu,  cor-n-tx,  hellén xóp-a$, xoá-
fo>,  szanszkrit  karaván, német  KrOhe,  krá-ch-ten,
régi  felső  német  hruoh, hra-b-an, (honnan  Rabé),  len-
gyel  kru-k,  arab  gur-ab, héber  31?  (bor-eb)  stb.  8
holló  szóban ás r  úgy  változott Hé,  mint  tarló,  tar-
ló,  orló  szókból  lett  : salló, talló, olló.  Hasonló után-
zással kapták  neveiket:  varjú,  a var  (mely  szintén
=  hor), etóka  a  etó  v. ctav,  kánya  a  kány hangoktól
stb. A  hollót  e hangok  kiejtésére:  hol  Iáitól,  nem ne-
héz  megtanítani.

HOLLÓ, (2),  faló  Erdélyben,  Csík  székben;
helyr.  ÉoUÓ-n,  —rá, —ról.

HOLLÓD, völgy;  mint  falu  más  néven  :  Hi-
daftelet,  Bihar megyében;  helyr.  Hollód-on,  —rá,
—ról. Folyó neve  is  ugyanott.

HOLLÓFAJ,  (holló-faj)  ősz.  fa.  1)  Holló  ma-
dár  fia,  ivadéka, a varjak  nemének  egyik  faja.  2)
Átv.  ért  ragadozó,  zsákmányból élő;  vagy  igen  fe-
kete  hajú.

HOLLÓFEKETE,  (holló-fekete)  öss.  mn.  Fé-
nyes  fekete színű,  mint  a holló tollai. Hollófekete  haj.

HOLLÓFÉSZEK,  (holló-fészek)  öss.  fa.  Tövi-
ses, gasos  fessek,  melyben  a  holló  tojik  és költ Átv.
ért.  rablótanya.

HOLLÓFÜRT,  (holló-fürt)  1. HOLLÓHAJ.
HOLLÓGÉB,  (holló-géb) öss. fa. Ragadozó ma-

dárfaj  a  gébek  neméből.  (Gracnlos).
HOLLÓHAJ,  (holló-haj)  ősz.  fa.  Átv. ért.  s

költői  nyelven  ám.  fekete  fényes  haj,  vagy  hajfart,
mely  a  holló  tollaihoz  hasonlik.
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HOLLÓHÁZ,  falu  és  pásttá  Abaúj  megyében;
helyr.  HoUóhát-on,  —rá, —ról.

HOLLÓKÁEOGÁS,  (holló-karogás) öu.  fa.  A
hollónak  sajátságos (kár kár) hangja,  melyen  kiáltani
(károgni)  szokott

HOLLÓKŐ,  (1),  (holló-kő)  ősz.  fn.  Szikla,
melynek  üregében  hollók  laknak,  fészkelnek.

HOLLÓKŐ,  (2),  fáin  Nógrád megyében; helyr.
HoUókfrn,  —re,  —rK.

HOLLÓLÁB,  (holló-láb)  ősz.  fn.  1)  A hollóma-
dár  lába.  2)  Növényfaj  az  útifüvek  neméből,  levelei
szálasak, fogasak  vagy  bevagdaltak.  (Plantago  coro-
nopifolia).  Máskép  :  holUláb-utifö,  s  köz nyelven  :
varjúláb  és  kigyóharaptafü.

HOLLÓLÁB-MUHAR,  (holló-láb-muhar)  ősz.
fn.  Növényfaj  a  muharok  nőméből, bugája  egy  ol-
dalról  álló, egymást  váltogató  fias  füzérkékből  áll;
bókoló;  ondói kevéssé  kalászosak, borzasak, gerin-
czei  háromszegük.  CPanicum  crus  corvi).

HOLLÓLÁB-ÚTIFÜ,  (holló-láb-úti-fü)  öu.  fn.
1. HOLLÓLÁB,  2).

HOLLÓ-LOMNICZ,  falu  Szepes  megyében;
helyr.  —Lomnicz-on, —ró, — ról.

HOLLÓMEZÖ,  falu  Erdélyben, Belső-Szolnok
megyében. Helyr.  HoüómetS-n,  —re,  —ról.

HOLLÓPATAK,  telep  Igló  mellett;  helyr.
HoUópatak-on,  —ró, —ról.

HOLLÓS,  (1),  (hor-ló-os)  mn.  tt.  hollói-t  v.
—at.tb.  —ok.  Hollóval  bíró, hollóval  bővelkedő.
Hollót  erdő,  hollót  liget,  hollót  metS.

HOLLÓS,  (2),  EGYHÁZAS—,  HTOAS-,
NEMES—, EEMPE—,  falvak Vas megyében; helyr-
Hottóa-on,  —ró,  —ról.

HOLLÓSZÍN,  (holló-szín)  ősz.  fn.  Fényes  fe-
kete  szín, mint a  holló  tollainak  színe. Melléknévileg
ám. hollószinü.

HOLLÓSZDíÜ, (holló-szinü) ősz.  mn.  Fényes
fekete  színű,  mint a holló  tollai.  Hoüómnü fürt,  haj,
tSrény.

HOLLÓTOLL,  (holló-toll)  ősz. fn.  A  holló nevű
madár  tolla vagy  ahhoz  hasonló  fényes  fekete  toll.

HOLLÓVABJU,  (holló-varja)  ősz.  fn.  Egészen
fekete  varjufaj,  mely  a  hollónál  valamivel  kisebb,
de  életmódjára  ehhez  sokban  hasonló.  (Corvus  co-
rone).

HOLMI,  (hol-mi) öss. fn.  Némely  mi, némely
dolog, egy-más  (egy  és  más  v.  egy  is  más is), több-
féle  v.  többnemü  együtt;  valami.  Sok holmit  láthatni
nála.  Sok  nép  holmit  ottsvevátárlott.  Holmi  díbdáb
emberre  nmet  tzUlttég.

HOLMIKOR,  (hol-mikor)  ősz.  ih.  Néhanéha,
némelykor.  Holmikor  S it  mond  igától.

HOLMISZEKBÉNY,  (holmi-szekrény)  öss.  fn.
Szekrény,  melyben  különféle  vegyes  tárgyakat  tar-
tanak, pl. konyhaszekrény,  melyben bab, borsó, liszt,
zsír, só, bon  stb.  van.

HOLNAP—HOLOTT 1652

HOLNAP,  (hol-nap) ősz. fn.  Gyöke, vagyk eb 5
alkotó  része, a reggelt jelentő  hol, s  ám. legközelebbi
reggel  után következő  nap,  (crastína  dies).  Valamit
holnapra  halatztaai.  Holnapig  várni.  Holnaptól  fűni.
Egén  holnapot nálad fogom  tölteni.  Holnapra  it  kell
a  ló.  (Km.).  Holnapról  hódára  halaut.  (Km.).  Néme-
lyek  a  szóelemzés  szabályai  ellen mentit,  Sfonat  ér-
telemben  is  használjak,  holott ez :  hónap v.  holdnap.
Mást  tesz  tehát: holnap után  és  hónap után.  Holnap
a  hónak csak  egy  (hol,  azaz  reggel)  napját,  hónap
pedig  egy  egész  hó  napjait  jelenti.  Használtatik  a
holnap  szó időhatározó  gyanánt  is: holnapon helyett,
(1. ezt),  s  megfelel  e kérdésre: mikor f  Holnap  eluta-
tom.  Ma  seombat  van, holnap  vasárnap  Itt*.  V.  ö.
HÓ, (1),  HÓNAP; és HOL, (2),  HOLVAL.

HOLNAPI, (hol-napi)  öu.  mn.  Holmap,  azaz
legkövetkező napon  történendő, arra  vonatkozó, azt
illető.  A  holnapi  mulattágban  nem  vehetek  révet.  A
holnapi  munkától  felmentetni  kérem magamat.  A  hol-
napi  ebédet  előre  megrendelni  ét  Ufieetni.

HOLNAPIG,  (hol-napig) öu.  ih. A  legközelebb
következő  napig, azaz  ma és nem  tovább.  Holnapig
még  várok,  atután  Itten  neki.

HOLNAPON, (hol-napon) ön.  ih. Régies alak,
ma  inkább  csak : holnap.  „Holnapon, mihelyen  meg-
virrad, menj el barátinkhoz.''  Ismét:  ,É«  holnapon
e  vetemént  megaratnák.''  Pestí  Gábor  mesél.

HOLNAPOZ,  (hol-nap-oz) áth. m.  holnapot-tam,
—tál,  —ott. Valamit  holnapról  holnapra, vagy mint
a  közmondás  tartja,  holnapról  hódára  halaszt;  kés-
leltet, időt vontat  A  fieetüt  elholnapomi.

HOLNAPUTÁN, (hol-nap-után) öu.  idfihatanó.
Azon  napon,  mely  a legközelebbi  nap után  követke-
zik,  pl. ha kedden mondjuk:  holnapután,  csütörtököt
értünk, ha szerdán: pénteket, stb. Hugomatttony, ma
menyatt*ony,holnapa»»tony,holnapután  komdmausony.
(Gúnyos  népd.).  Holnapután  kuktádat,  borjímyutó
pénteken,  ám.  soha.  (Km.).  Külön  is  írják  : holnap
után, néha csak  a kezdőbetűkkel  : h. u.

HOLNAPUTÁNI, (hol-nap-ntáni) öu.  mn. Hol-
napután  történendő, azon napot  illető, arra  vonatkozó.
A  holnaputáni  txini  előadóira  még  ma  elkétttüjünk.
A  holnaputáni  innepen  néptnnmüvet  adnak. A katonák
megkapták  a  holnapi  ét  holaaputáni  kenyérríttt.

HOLOM,  régies  irás vagy  ejtés,  halom helyett
Egy  1222-diki  oklevélben  : Nogholom  helynév  ám.
Nagyhalom.  Néha  csak  :  hóim.  „Per  montícnlum
Hóim  diétám'  (1234.).  „Nemus  quod  vulgo  Hóim
dicitur«(12á4.);  eléjön  cholim  alakban  iá  (1228.
Jerney.  Nyelvkincsek).

HOLOTT,  (IX  (hol-ott) öu.  kötuó.  Haunálják
montegetést, igazolást vagy vádolást, roualást jelentő
mondatok  előtt, s rokon értelmű  a pedig,  jóllehet, ám-
bár, noha  (régenten  maga)  kötszókkal,  csakhogy  a
körmondat  elején  soha sem állhat,  pL  Semmire  tem
mehettem vele,  holott  mindent  elkövetek  való.  Tőlem
kért  tegédtéget,  holott magam it  uegény  vagyok.  Va-
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kon  neki  ment  a  veszélynek,  holott  jókor  megintet-
tem  volt.

HOLOTT,  (2),  (hol-ott) ősz. Itelyhatárzó. Amely
helyen,  ahol.  A  tolvajt  át  erdőig  űzték,  holott  eltűnt
elölök.  Visszatéri  a  faluba,  holott  tíz  évvel  ezelőtt  élt.
A  Nádorcodexben  is  eléjön,  e helyett:  ahol  v. ahol  is.

HOLOTTAN,  (hol-ottan) 1. HOLOTT, (1) és  (2).
HOLT,  (1),  (hol-t  v. ha!-t, t. i. a  ,hal'  igében  oly

mély  a [= aj  lappang,  mely  a  régieknél  nem csak
a  múltban,  hanem más  tölib ragozásban  is  o-nak  ejte-
tett, pl.  a  régi  halotti  beszédben  holz  ám. halsz,  noha
.halál'  a-val  találtatik;  1. HOLT,  [3] is);  ma. tt.holt-
at.  Aki  élni  megszűnt.  Holt  ember.  Holt  test.  Félholt,
elhalt,  megholt.  Imádkozzunk  a  megholt  hívekért.  NN.
rokonom  holt  tetemeit  ma  tettük  a  sírba.  Átv.  ért.  1)
Merevült,  miben  életjelenség  nincs,  a  vérforgás  meg-
szűnt; s  mondják  bizonyos nyavalyákról,  pl. ltolt  görcs,
holltetem,  holtfene,  2)  Holthoz hasonló,  magával  tehe-
tetlen,  pl.  holt  részeg,  holt  számban  van.  3) Mondjuk
oly  szénről,  mely  nem  ég,  mely  kialudt,  pl.  holt  ste-
nel  árulni.  4)  Mondjuk  az  új  folyást  kapott  vizek
régi  elhagyott  medreiről  :  Holt  Vág,  Holt  Nyit rá,
Holt  Maros,  Holt  Rába  stb.  Kégente  :  holut,  holot is;
Holut- v. Holot-  v. Holuthvág  (1138,1252, 1268-ban)
és  Holthwag  (1252-ben.  Jerney.  Nyclvkincsek).  V. ö.
HALOTT,  és HAL  ige.

HOLT,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt  holt-at.  1)
Meghalt  személy  v.  ember.  Onnan  leszen  eljövendő,
ítélni  eleveneket  és  holtakat.  (Ap.  bitv.).  Holtakra
hivatkozni.  Holtakkal  hadakozni.  2)  Halál  v.  meg-
halas.  Ez  esetben  a  ragok  o-val  járulnak  hozzá :
holtom,  holtod;  tárgyesete  volna:  holtol,  de mint rend-
szerént  az  ily  fajta  ige-neveknél  nincs  szokásban.
Holtig  v.  holtiglan,  v.  holtomiglan  el  nem  hagylak.
Holtomiglan,  holtaiglan.  Holtig  naló sírás,  szánakozás.
Holtom  után  mindenem a  tiéd.  A  régi  halotti  beszéd-
ben  .holtát.'  így  van  írva,  .choltat.'  V.  ö.  HALOTT,
és  HAL  ige.

HOLT,  (3),  (hol-t  v.  hal-üt)  áth.  Ám.  halat,
vagyis  holttá  teazen.  „A  halál  megöl,  de  meg nem
holt."  Nádor-codex.

HOLTAKELVE  ,  némely  régi  iratokban  e he-
lyett  holda-  v.  hódakelve.

HOLTALAG,  (holt-alag)  ősz.  fn.  Különös  föld-
alatti  sirboltozat,  hová  bizonyos  nagyobb rangú  vagy
egyes  testülethez,  családhoz,  nemzetséghez  tartozó
személyek  holt  testeit  takarítják;  kfilönböztetésül  a
köz  temetőtől. (Crypta).

UOLTALAK,  (holt-alak)  ősz.  fn.  Holt  ember-
hez,  különösei),  annak  arczához  hasonló  alak  ;  elnyo-
morodott,  sáppadt, kiaszott,  élettelen  arcz.

HOLTAN,  (hol-t au)  ih.  Élet  nélkül, meghalva.
Hullán  hozták  haza.  Ftlholtan  üszverogyott.

HOLTASZAT,  (holt-ászát)  ősz.  fn.  A  rohudás
ellen  bebalzsamozott s ÖHzveaszott holttest,  mely  néha
több  századokon  keresztül  fenmarad  a  nélkül,  hogy
elporhadna.  (Marnia).  Átv.  ért  igen  elsoványodott,
görhes  vén ember.

HOLTCSALÁN,  (holt-csalán)  ősz.  fn.  A  közön-
séges  csalánhoz  hasonló  növénynem,  de  fulánktalan
és nem égető.  (Camium).

HOLTELEVEN,  (holt-eleven)  ősz.  mn.  Félig
holt,  félig  eleven,  holthoz  hasonló, halálnak  vált.

HOLTENYV,  (hoH-enyv)  ősz.  fa.  Földi  szurok
neme,  mely  részint  sziklákból  és  földből  szivárog fel,
részint  némely  nagyobb  tavakon  úszkál,  különösen
pedig  az  úgynevezett  Holttengeren,  honnan  nevét
is  vette.

HOLTÉR,  (holt-ér)  ősz.  fn.  Ér,  melyből  a  víz
végképen  kiszáradt,  vagy  oly  vízmeder,  melyből  a
víz  más  irányban  elfolyott,  és  új  ágyat  csinált ma-
gának.

HOLTFENE,  (holt-fene) ősz. fn.  Feuenyavalya,
melyben  a  romlásnak  indult  részek  megfeketednek,
és  érzéketlenekké  lesznek.  (Sphacelus).  V.  ö.  FENE.

IIOLTFÖLD, (holt-föld) ősz. fű. A földnek  termő
rétegén  alul  levő  mivelctlen földrész,  mely  terméket-
len  szokott  lenni.

HOLTGÖRCS,  (holt-görcs)  ősz.  fn.  A  test  ki-
nyújtó  és  hajlító  izmainak  egyszerre,  s  hirtelen  ösz-
vehnzódása, úgy  hogy  a  test  vagy  ennek  egy  része
megmerevfil,  s hajlíthatlanná  lesz. Máskép :  dermenet.
(Tetanus).

I10LTHALAVÁNY,  (holt-halavány)  ősz.  mn.
Igen  halavány  v.  sápadt.

HOLTIG  ,  (hol-t-ig)  ih.  Azon  idejig  , míg  meg
nem  hal  valaki,  élet  fogytáig. Toldalékkal:  holtiglan.
Holtig  híved  és  baráton  maradok.  Holtomig,  holtodig,
holtáig  stb.  v.  holtomiglan,  holtodiglan  stb.

HOLTIGLAN,  (hol-t-ig-lan)  ih.  1.  HOLTIG.
V.  ö.  —IGLAN  rag.

IIOLTIGLANI,  (hol-t-ig-lan-i)  mn.  tt.  holtigla-
ni-t,  tb.  —ok.  Holtig  tartó.

HOLTKÉZ,  (holt-kéz)  ősz.  fn.  A  régibb  tör-
vényhozásban  jelenté  azon  birtokot,  mely  valamely
községet,  egyházat,  kolostort  stb.  illetett.  Az  ily  ja-
vak  el  nem adathatván,  s  mások  által  nem  örököltet-
hetvén,  sőt a  köz  terhek  alól  is  kivétetvén  a  forga-
lomból  elvonattak,  tehát  erre  nézve  mintegy  el- vagy
meghal laknak  tekintettek.  Innen  :  holtkéztiltás  azt
jelentette,  hogy  az  ily  testületeknek  ingatlant  birni
vagy  legalább  újat  szerezni  tilos  vala.

HOLTMAROS,  falu  Erdélyben,  Thorda  megyé-
ben ; helyr.  Holtmaros-on,  —rá,  —ról.

HOLTRÉSZEG,  (holt-részeg)  ősz.  mn.  Ki  úgy
leitta  magát, hogy  mint  mondani  szokás, azt  sem
tudja,  fi-e  vagy  leány;  a  legnagyobb  mértékben
részeg.

HOLTSZÉN,  (holt-szén)  ősz.  fn.  Szén,  melyet
égő  állapotában  vízzel  leöntöttek,  s  eloltottak,  hogy
még  használni  lehessen. Ellentéte :  elevenszén, parázs,
azaz  parázstiíz.

HOLTSZÍN,  (holt-szín)  ősz.  fn.  Oly  szín,  mint
j  a  halottaké  szokott  lenni,  azaz  halavány,  sápadt,
;  élettelen;  továbbá  :  fekete-xárga.  Máskép  :  halálszin.
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HOLTTENGER,  (holt-tenger)  ősz.  fh.  Általán
valamely  tenger  régi  medre.  Különösen  így  hívnak
Palaestinában  egy  tengert, vagyis  nagy  tavat,  (mint-
egy  12  mérföld hosszaságút  és l—2  mérföld  széles-
ségűt), melynek  nincsen lefolyása,  s viie sóval,  szu-
rokkal  és  kénnel  elegyült

HOLTTEST, (holt-teát) ősi.  fn.  A  megholt em-
bernek  teste,  holt ember  hullája.

HOLTTETEM,  (holt-tetem) öu.  fn.  1) Kisebb
teriméjü  tömlős  daganat,  (kása- v.  faggyndaganot).
(Atheroma,  Steatoma).  2)  Kóros  csontgöb, caontke-
ményedés.  3) Inpók  a  lovaknál.

HOLTTETEMALAKÚ,  (holt-tetem-alakú)  ősz.
tnn. Külsejére  nézve  holttetemhez hasonló.  Holttetem
alakú  kinövitek.

HOLTVERSENY,  (holt-verseny) ősz.  fn.  A  ló-
versenycésnél  használt  műszó, (angolul  :  dead  htot).
T.  i.  midőn  két  vagy  több ló derék  futással,  s any-
nyira  minden előnykülönbség  nélkül  érkezik  a  nyer-
ponthoz, hogy  a  bíró  az elsőség  iránt  nem  határoz-
hat,  s  az  egyszerre  beérkezettek  között  még  egy
döntő  futásra  van  szükség.

HOLTVÍZ,  (1),  (holt-víz)  ősz.  fh.  Általán  álló
víz,  midőn t  i. valamely  folyó,  akár  mesterség által,
akár  önerejéből  más irányt  vevén  egészen  új  medret
csinál, a  régi  medret vagy  abban  tespedő  vizet  holt-
nak  mondják.

HOLTVÍZ,  (2),  puszta  Pozsonyban;  helyr.
Holtoít-en,  —re,  —rSL

HOL V A, a  Nádor-codezben  hóival  helyett, mint
regvö  (palóczosan, göcseiesen)  regvei  helyett  Holva
kelve.  A  nevezett codezben.

HOL V ÁL,  (hol-val)  időhatárzó.  Törzse  az  el-
avult  hol  (reg, napkelet),  s ám.  regvei vagy  reggel
után  következő  napon (cras). Hóival  lévén  (mane fac-
to).  Igen  hóival  (dilnculo  valde).  Münch.  v.  Tatrosi
cod. Hóival  lévén paranctolá  Stet  a  biró  kihotni  a  ta-
ndctházba.  Ét  hóival  lévén  nyilván  törvényre  ül«  át S
leánya  ellen.  Sz.  Krisztina  élete.  Főnévként  is hasz-
náltatott  Ettveleiglen  é»  holvaUglan.  Bécsi  cod.  Far-
katok  etlet  nem  hadnak  (hagynak)  vala  holvallára.
Ugyanott  Halváitól  fogva  déliglen.  Halváira  kelvén,
halváira jutván. Nádor-cod.  A  Carthausi névtelennél
a  v-t hasonulva találjuk:  „Mikoron azért másod napra
jntottanok,  igen  hollói  szent misét  szolgáló."  „Miko-
ron hollal  az  kapítnlombon gyükének  volna."  V.  ö.
HOL,  (2).

HÓLY,  (ho-aly  v.  ho-oly)  elvont  törzse  hólyag
szónok  és  származékainak. Rokon vele a  német  hohl,
svéd  hál, ihalig  stb.  Fűmül  kuula  szintén ám. hólyag.

HÓLYAQ,  (ho-oly-ag  v. hó-oly-ag)  fn.  tt  hó-
h/ag-ot,  harm. szr.  —ja.  Gyöke, vagyis gyökeleme  a
fnvás  által  keletkezett  emelkedést,  üresfélét  je-
lentő  hó. A fuvást  utánzó hangtól  nevezték  el némely
más  nyelveken  is  a  hólyagot, ilyenek  pl.  o  német
blaifn  és Blatt, o  görög  <pv«,  óm.  szél  és  hólyag,
honnan  (fvaum,  o latin  vetica  stb.  Állaláu  óm. levegő

áltól  megtöltött  s kidagadt  nynlókony  test  Különö-
sen  1)  Valamely  hig  testnek  egyes  részei, melyek
vékony  hártya  gyanánt  a  levegő  áltól  gömbölyűvé
alakittatnak,  s legcsekélyebb illetem  szétpattannak.
Hólyagok  át utó  éret fOUmnén.  Hólyagot  a  tebet  éri-
ben.  Stappanhólyag.  Szokottabban  : buborék.  2)  Az
állati  bőrnek  gömbölyű  feldndorodaso,  külső égetés,
belső  hévség  stb.  által.  Tenyere  a  kapanyéÜCl  kólya-
gokaí  kapott.  Hólyag  támadt  a  tarkán,  talpon.  Teli
van  hólyaggal  égett  tette.  SthtyogcttpéttíSl,  etalonul
támadt  hólyagok.  S) Az  emberi  és állati  testben  kü-
lönféle  bőr v. hártya  edények, melyek levegővel vagy
nedvekkel  megtölthetők  és  felfújhatok.  Húgyhólyag,
epehólyag,  halhótyag,  Ughólyag,  ttfvhólyag.  Nem  to-
tyog  ,  hogy  felfújják.  (Km.). Dittnó  hólyag,  OkOr  hó-
lyag.  Hólyagban  tartani  a  dohányt.  Növénytanban  a
hólyag jelent gömbölyű, üres, sort testet, vagyis nö-
vényrészt  , mely  némely  vizi növények  gyökein vagy
leveleül  látszik,  (ampulla).  Ugyanott  ám.  gömböljrfi
magtok, mely  nyomás  által  szétpattan.  V.  5.  HÁ-
LYOG.

HÓLYAGALAKÚ,  (hólyag-alakú)  ős*,  mn.
Alakjára  nézve hólyoghos  hasonló. Hólyagalak*  gy*-

HÓLYAGBORSÓ,  (hólyog-bonó) ősz.  fn.  Ap-
róbb  szemű kerti  borsófaj,  ielfuvódott  s  hólyagolaku
hüvelyekben  v.  tokocskokbon.

HÓLYAGOSA,  (ho-oly-og-cso)  kicsinyezö  fn.
tt  hólyagctát.  Kis hólyag; különösen  pörs, pSnenés,
apró  dndorodás  óz  állati  bőrön.  SitnyogciipéttK  tá-
madt  hólyageták.

HÓLYAGCSERESZNYE,  (hólyog-csenanye)
ősz. fn.  Fejér  cseresznye,  mely hólyagosához hasonló.
Némelyek  szerént  ám. piros  poponya.

HÓLYAGC8UPOR,  (hólyag-csapor)  ősz.  fii.
Ám.  néhutt:  höpöly.

HÓLYAGDAD,  (hóly-ag-dad)  mn.  tt.  kólyag-
dadot. L. HÓLYAGALAKÚ.

HÓLYAGFA,  (hólyag-fa)  öss.  fn.  Cserje,  mely-
nek  dióhoz  hasonló  gyümölcsei  kettesével  vannak
egyegy  hólyagoloku  tokbon.  (Stophyleo pinnota).

HÓLYAGFARKU,  (hólyag-ferku)  ősz.  mn.  Bő
gárfoj,  melynek  farkon  két  hólyagosa  van.  (Stephi-
linus).

HÓLYAGFÉREG,(hólyag-féreg)ösz.  fn.  Rfl-
gilísztofaj  , némely  emlős állótok  beleiben, melynek
hotulsó végén  hólyagosa  von.  (Hydro hydatulo).

HÓLYAGFÖVENY,  (hólyog-föveny)  dss.  fa.
Húgyhólyagban  termő  apró  köves,  vagyis  foveny-
aloku  és  keménységű  hegedmények.  (Aréna).

HÓLYAQGENYEDÉS,  (hólyog-genyedés)  Őss.
fn.  Kóros genyedés óz állati, különösen emberi húgy-
hólyagban.

HÓLYAGHABARCZ,  (hólyag-haborcs) ösa.  fc.
Hobarczféle  kórállapot  a húgyhólyagban.  V.  5.  HA-
BARCZ.
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HÓLYAGHUZÓ,  (hólyag-hitzó)  ősz.  fn. Gyógy-
tapasz, mely  erős ingerlés  által  a  bőrön  hólyagokat
hús.  (Vesicatorinm).

HÓLYAGHÜVELYSIPOLY,  (hólyag-hüvely-
sipoly)  083.  fin.  Hólyaghuvelyében  támadt  sipolyféle
bántalom.  (Fistnla  vesico-vaginalis).  V.  8.  SIPOLY.

HÓLYAGISZAM,  (hólyag-iszam)  ősz.  fn. Nem-
bereknél  a húgyhólyagot, s annak  nyakát  fedő  belső
hártyának  kiduvadása a húgyoson.  (Cystoptosis).

HÓLYAGKEMÉNYÉDÉS,  (hólyag-keményé-
dés)  ÖBB.  fn.  A  húgyhólyag  falainak megmerevedése.

HÓLYAGKIFOBDULÁS,  (hólyag-ki-fordulás)
ősz.  fn.  A  húgyhólyag  belső  felszínének  kifelé  for-
dulása.

HÓLYAQKÖ,  (hólyag-kő)  ősz.  fn. Kő  vagy  kő-
féle  kemény  test, mely  a  húgyhólyagban  képződik.

HÓLYAGLÁBU,  (hólyag-lábu)  ősz.  fn.  Légy-
faj,  melynek  lábtövei  felfújt  hólyagosakhoz hasonlók.
(Thryps).

HOLYAGLÁZ,  (hólyag-láz) ősz. fn. Egyik neme
a  rohasztó  láznak, mely  vékony nedvvel  megtolt  hó-
lyagos  kütegekben jelenkezik.

HÓLYAGHEGGY, (hólyag-meggy) ősz. fn. L.
HAJAGHEGGY.

HÓLYAGMETESZ,  (hólyag-metesz)  ősz.  fn.
Sebészi  műtő  eszköz, melylyel  kőmetszésnél  a húgy-
hólyagot  felnyitják.  (Cystotomus).

HÓLYAGMETSZES,  (hólyag-metszés)  ősz.  fn.
Sebészi  műtét,  midőn a  kóros  húgyhólyagot  hólyag-
meteszszel  felnyitják.  (Cystídotomia).

HÓLYAGMOGYOKÓ,  (hólyag-mogyoró)  öaz.
fn.  Hályogfanemtt  növény,  levelei  szárnyasak  stb.
Máskép  : mogyoróthalyogfa.  V.  ö. HALYOGFA.

HÓLYAGOS,  (ho-oly-ag-os)  mn.  tt  hólyagot-t
v. — oí, tb.  —ok.  1) Hólyagokkal  bővelkedő, min
hólyagok  támadtak. Hólyagot  bőr,  tenyerek.  Vérhólya-
go»  tSrét.  Himlőtől  Mlyagot  arai.  2)  Hólyagbőrrel,
hártyával  bevont, bekötött Hólyagot  edények,  paláét-
kok. V.  ö. HÓLYAG.

HÓLYAGOS  BOBSÓFA,  a  dudafürt nevű  nö-
vény  egyik  faja,  cserje  nemű, levélkéi  körkörösek,
behorpadt  végük.  Máskép  : pitkkantó  dudafürt,  (co-
lutea arborescens), köznépi  nyelven :  varjúköröm  is.

HÓLYAGOS  CSERESZNYE, lásd:  HÓLYAG-
CSEBESZNYE.

HÓLYAGOS  CSUPOR,  (hólyagos-csupor)  1.
HÓLYAGCSUPOR.

HÓLYAGOS FŰ, a dudafürt  nevfi  növény egyik
faja,  szára  fűnemfi,  gindár, levélkéi szálasok, csorbák,
kopaszok  stb.  Máskép :  lapított  dvdafttrt,  (colntea
herbacea).

HÓLYAGOSÍT,  HÓLYAGOSIT, (ho-oly-ag-os-
ít) ath. m. Mlyagoeit-ott,  htn.  —m  v.  —ám.  Hólya-
gossá  tesz, hólyagokat  támaszt, okoz.  Némely  boga-
rak  cripéic  ftlMh/agotttja  a  bürt.  Kapa,  kotta  nyele
által  hólyagotitott  tenyerek.

HÓLYAGOSÍTÁS,  HÓLYAGOSÍTÁS, (ho-oly-
ag-os-ít-ás)  fn.  tt.  hólyagositái-t,  tb.  —ok,  harm.  szr.
—a. Cselekvés,  illetőleg  nyomás, súrlódás,  mely ál-
tal  a bőr hólyagossá  tétetik.

HÓLYAGOSODÁS,  (ho-oly-ag-os-od-ás)  fn.  tt.
Mlyagotodát-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —o.  Állapot,
midőn  valamin  hólyagok  keletkeznek.

HÓLYAGOSODIK,  (ho-oly-ag-os-od-ik)  k.  m.
hólyagotod-tam,  —tál,  —ott.  Hólyagok  támadnak,
keletkeznek  rajta.  Hólyagotodik  a  ttúnyogok  által
megcnpkedett  bőr.  Tenyere  a  kaszanyéltöl  fdhótyago-
todott.

HÓLYAGOS  SZILKESABK. A szilkesark nevtt
növény  faja;  szára  két-két ágú, boglyos  levelei kika-
nyargatott  szögletesek  stb.  (Nicandra  physaloides  v.
Linné  szerént  :  atropa phys.).

HÓLYAGOZTAT,  (bo-oly-ag-oz-tat)  áth.  m.
Mlyagottat-tam,  —tál,  —ott. L. HÓLYAGOSÍT.

HÓLYAGBAK,(hólyag-rák)ösz.  fa.  Húgyhó-
lyagot meglepő  rákféle  fene.

HÓLYAGSÉRV,  (hólyag-sérv)  ősz. fn. Húgyhó-
lyag  sérve  vagy  oly  sérv, mely  a  húgyhólyagot  is
magában  foglalja.  V.  ö.  SÉBV.

HÓLYAGSIPOLY,  (hólyag-sipoly)  ősz.  fn.
Húgyhólyagon támadt sipolyféle  nyilas.

HÓLYAGSZUBÁS,  (bólyag-szurás) ősz.  fn. Se-
bészi  műtét, azaz a húgyhólyagnak  hegyes eszközzel
(szurcsappal)  megnyitása  a gáton, vagy  végbelen  ál-
tal  vagy  fancsont  felett,  a  felakadt,  s  máskép  ki
nem üríthető hiígy  kieresztene végett  (Paracentesis).

HÓLYAGTAPASZ,  (hólyag-tapasz) ősz.  fn.  L
HÓLYAGHUZÓ.

HÓLYAGZHC,  (ho-oly-ag-os-ik) k.  m.  holyagt-
ott,  htn.  —óm. Hólyag  támad, keletkezik  rajta.  H6-
lyagtapattlól  hólyagzik  a  bőr.  KapanyéUffi  hólyagtó
tenyér.  Felhólyagník.

HOLYAN,  (ha-olyan  v.  ho-olyan). Palóczos  táj-
szólás  szerént  ám.  milyen  f  Itt  a  ha  v.  hó  gyök  ere-
detileg  kérdező  értelmű,  valamint  a  hány  (=  ha-
annyi, azaz mennyi),  hogy,  hogyan  szavakban  is.

HÓM, elvont gyök, mely  1)  megvan a  homály,
homlok,  homltí,  homolka,  komor, homot,  homp  szók-
ban  és  ezek  caaládaiban. Tiszta  eleme a magasságot,
emelkedést jelentő  hó,  mely  m-vel  tóidra, különösen
domborodást  vagy  félgömbölyuséget jelent Innen né-
mely  tekintetben  rokon  a gom, gtim  gyökökkel,  csak-
hogy  ezek  oly  magasságot jelentenek, mely  minden-
felé  egyiránt  kiterjed,  pl.  gomb,  gomba,  gombőot,
gömb,  gömbölyű  stb.  a  hóm ellenben  többnyire, vagyis
inkább  csak  egy  irányban  terjedő gömbölyödés, csak
féigömbölyödés  fogalmát  fejezi ki, pl.  a  homlok,  ho-
morú , homolka,  homp  szókban;  homály,  homltí  szók-
ban  pedig  különösebben  fedező,  takaró,  borító jelen-
tése  van. Vékony hangon  hőm;  a penában  is  khami,
ám.  curvitas;  kham-íden  incurvari,  inflecti;  kham-án
arcúi,  kham-án-iden  incurvare atb. 2) Homok  és  homu,
vagyis  hamu  szókban  h előtéttel, azaz szellettel nem
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más  mint  óm  (omol,  omlik  stb.  szókban),  s jelent om-
ló, omlékony  valamit.  Hága  omol  is  A-val jön  elé  a
Bécsi codexben  :  „Istennek  nehéz  és megbihatatlan
haragját  azon  városnak  elhomlolására."  Ámós  prófé-
ta, (,homlol( áth. jelentéssel ma .omlását').

HÓMADÁB,  (hó-madár)  ősz.  fa.  Havasi  sár-
mány , sármányfej az  éjszaki  tartományokban, mely-
nek  feje,  nyaka  és begye télen  megfehéredik,  • mely
nyáron  a  lappiandi  havasokon  lakik,  télen  pedig  déli
Svédországba, sőt Németországba is  leköltözik.  (Em-
beriza  nivalis).

HOMÁLY,  (hom-ály)  fn.  tt  homály-t,  tb.  —ok,
harm.  szr.  —a.  Eredetileg, ami valamit takar,  borít,
pL  gőz, pára, felhő,  árnyék,  mely  valamely testhez
tapadva  vagy  fölébe  emelkedve,  vagy elébe  állva azt
eredeti  fényétől  megfosztja  vagy  fényének  terjedé-
sét akadályozza, szóval kevésbé  látszatóvá vagy épen
láthatlanná teszi; továbbá  maga  azon  állapot, midőn
a  testek  csak  kétes világosságban  tűnnek  elé.  Sűrű
homály.  A  megfagyott  lehelet  homályt  vet  át  üvegre.
A  napot,  holdat,  csillagokat  felhők  homálya födi.  A
tttrü  fák  árnyéka  homályt  vet  a  földre.  Különösen,
közép  állapot  a  kellő  világosság  és sötétség  között.
Esti  homály.  Sűrű  erdők  homálya.  Kutak,  földalatti
járatok  homálya.  Átv.  ért  mi  az  ismerő  tehetséget
akadályozza, előle  valamit  elrejt;  valamint  maga  a
tárgyak  ismeretlen állapota.  A  népek  eredetét  jobbára
homály  födi.  TttdaÜantág  homálya. Étz  homálya.  Tör-
téneti  buvárlatokkal  valamely  tárgy  fölötti  homályt  el-
ottlatni.  Erkölcsi  ért  szenny, mocsok, mely  valaki-
nek  hírét, nevét, becsületét  régi  fényétől  megfosztja.
Éten  tett  nagy  homályt  vet  jellemedre.

Arab-perzsa  nyelven khumúl,  ám. a  latin  obtcu-
rítat,  finnül  himmi,  himeys.

HOMÁLYPI,  (homály-fi)  ősz.  fn.  Átv.  ért.  oly
ember, ki  a józan  felvilágosodásnak  ellensége  vagy
legalább  annak  jótéteményeiben  részt  nem  vesz, s
eredeti  tudatlan  állapotában, s előítéletei mellett ma-
rad.  (Obscurant).

HOMÁLYGALÓCZA,  (homály-galócza) ősz.  fa.
A  galócza  nemű  gombák  egyik  faja.  V.  ő.  GALÓ-
CZA.

HOMÁLYLEPKE,  (homály-lepke) ősz.  fn.  Est-
veli  vagy  éjjeli  lepke,  boszorkánypille.

HOMÁLYOG,  (hom-ály-og)  önh.  m.  homá-
lyog-tam,  homályog-tdl,  homályg-ott,  htn.  —m*.  1)
Homályban  tűnik elé, folytonos vagy  tartós homály
födi.  Hadd  homályogjon  a  hold,  etak  a  nap  tartton
igatat.  (Km.).  2)  Nem  jól  lát  Stemeün  homo-
lyognak.

HOMÁLYOS,  (hom-ály-os)  mn.  tt  homalyot-t
v  át,  tb.  —ok.  1) Amit  homály  föd,  takar; mit
jól, tisztán, eredeti  fényében  látni nem lehet  Homá-
lyét  a felhő  borította  ég. Homályát  a  befagyott  ablak-
üveg.  2)  Tisztén  nem  látó.  Homályot  nemek.  3) Mit
értelemmel  könnyen  felfogni  nem  lehet.  Homályot
ttó,  benéd,  ctéüát.példátat.  A  rOvid  ttó  homályoe

ttokott  lenni.  (Km.).  4)  Ás eszméket, tárgyakat öss-
vezavaró.  Homályot  én, elme.  5)  Minek  neve, híre
nincsen;  nem  jeles, nem  fényes.  Homályot  eredet,
ttármatát.  Homályot  ágyból  ttületett.  V.  5.  HO-
MÁLY.

HOMÁLYOSAN,  (hom-ály-os-an)  ih.  Eredeti
fényétől  megfosztva vagy  annak  terjesztésében  aka-
dályozva, nem  tisztán,  nem világosan, nem  értelme-
sen.  Homdlyotan  kel  fel  a  nap.  Homályotan  látni.
Homályosan  bettélni,  Írni.  V.  ö. HOMÁLYOS.

HOMÁLYOSDI,  (hom-ály-os-di)  fa.  tt  homá-
lyotdi-t,  tb. —át  L. HOMÁLYÉI.

HOMÁLYOSÍT.HOMÁLYOSIT,  (hom-ály-os-
ít)  áth.  m.  homályotÜ-oU,  htn.  —m v.  —ám.  Vala-
mit  homályossá  tesz.  Felhők  homályotOják  át  eget,
fák  árnyékai  át  erdőt.  A  pipafüst  behomályottíja  a*
ablakokat, falakat.  V. ö. HOMÁLYOS.

HOMÁLYOSÍTÁS,  HOMÁLYOSÍTÁS,  (hom-
ály-os-ít-ás) fn.  tt  homályotüái-t,  tb.  —ok,  ham.
szr.  —a.  Valaminek  homályossá tevése;  homályos
állapotba  helyesés.

HOMÁLYOSÍTÓ,  HOMÁLYOSITÓ,  (hqm-ály-
os-ít-ó)  mn.  tt  homdlyotfáá-t.  Valamit  homályosai te-
vő, homályos  állapotba  helyező. Eget  homályotüó  fel-
hők.  Ésdtomdlyotító  tanok.  Üveget  homályotüó  szörny,
mocsok, pára, gSt.  V.  ő. HOMÁLYOS.

HOMÁLYOSODÁS,  (hom-ály-os-od-ás)  fa.  tt.
homályotodás-t,  tb. —ok, harm. szr. —a.  A  sötéte-
dés  alsó  foka,  midőn  valami homályba bordl.

HOMÁLYOSODK,  (hom-ály-os-od-ik)  k.  m.
homály ötöd-tam,  —tál,  —ott.  Homályossá  lesz, ho-
mályos  állapotba  megy  által  Homályotodik  át  ég.
Be-,  elhomályosodik  át  idő. V.  ö. HOMÁLYOS.

HOMÁLYOSSÁG, (hom-ály-os-ság)  fn.  tt  hó
mályottág-ot,  harm. szr. —a. Tulajdonság vagy  álla-
pot,  midőn  valami  homályos.  Át  éj  homályosságát
lámpákkal  elottlatni.  Qyógytter  a  nemek  homályos-
tága  ellen.  Bettédedet  homályossága  miatt  nem  érthe-
tem.  V.  ő. HOMÁLYOS.

HOMÁLYOSUL,  (hom-ály-os-úl)  önh.  m.  ho-
mályonilt.  I. HOMÁLYOSODK.

HOMÁLYOZIK,  (hom-ály-oz-ik)  k.  m.  homá
lyot-tam,  —tál, —ott.  1) Homály gyanánt  vagy  ho-
mályosan  látszik, tűnik  elé.  A  reá  vetett  árnyéktól
homályozik  a  völgy.  2)  Homályosan kezd látni. 8*ema
homályosnak.  Máskép  : homályodtik  v.  homályotmik T.
homályog.

HOMBÁR,  1. HAMRÁR

HOMGI, tájdivatos  szó, homp  helyett;  L  ezt

HOMLÍT,  HOMLÍT, (hom-ol-ít)  áth.  m.  hm
lít-ott,  htn.  —m v. —óm.  Eredetileg  borít vagy  ta-
kar , takarít, eltakarít  Dy  értelemben  fordul  az elé
Temesvári  István deáknak, mintegy  háromstat  éves
énekében  a  kenyérmezei diadalról,  (mely  beesés köl-
teménynyel legújabban Thaly Kálmán ismertetett  meg
bővebben  bennünket):
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„Akik  magyaroknak  pártjokon  valának,
Ásóknak  népektől  sírok  ásatának,
És  föld  köbelében  béhomlütatának,
Ellenség  testeket  hagyják  az  vadaknak."

Mai  szokott  értelemben  szőlővesszőt,  ö'szszel vagy  ta-
vaszszal  a  nőikül, hogy  tövéről  levágná,  ezzel  együtt
meghajtva  vagy  megdöntve  földbe  ás,  elbújt,  s  végét
kihagyván,  bizonyos  magasságig  földdel  takar, be-
föd,  a  végett,  hogy  ott gyökeret verjen,  s így nemcsak
hogy  a  szőlőtő  megifjűl  és  megszaporodik,  (egy  tőről
több  ily  ágak  is  homlíttatván),  hanem az  ily  vesszők
v.  venyigék  már  mindjárt  első  évben  gyümölcsöt  is
hoznak.  Néhutt  :  dönt,  ha t  i. tövével  együtt  törté-
nik  a  venyige  bujtasa.

HOMLÍTÁS,  HOMLÍTÁS,  (hom-ol-ít-ás)  fn.  tt.
homltíás-l,  tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  1)  Cselekvés,
vagyis  szőlőmivesi  munka,  melynél  fogva  a  szőlőt
termő  vesszők  elültetésével  szaporítják.  2)  Maga  az
elültetett, ellujtott  szőlővcssző.  A  homlítások  szépen
megeredtek.

HOMLÍTÓ,  HOMLITÓ,  (hom-ol-ít-ó)  mn.  tt.
homltíó-t.  1)  Aki  szőlőt  homlít.  HomlÜó  szó'lömíocf,
kapát.  2)  Homlítani  való.  HomlÜó  vesstö.  V.  ö.
HOMLÍT.

HOMLÍTOTT,  (hom-ol-ít-ott) mn. tt  homlított-
at.  Szölővcsszőről  mondják,  melyet  hotnlítottak.

HOMLÍTVÁNY,  (hom-ol-ít-vány)  fn.  tt  homltí-
vány-t,  tb.  —ok, harm. szr.  —a  v.  —ja.  Ilomlítolt
vzölővessző  vagy  más  ágacska.  A  homlílvdnyokat  kü-
lönösen  dpolgalní.  Oly  képzésű,  mint  :  oltvány  v.  öl-
továny.

HOMLOK,  (hom-ol-ok)  fn.  tt.  homlok-ot,  harm.
szr. —a.  Nyelvhasonlat  szcrént  olyan képzésű, mint:
/tájiak  (hajlék),  nyomdok  (nyomdék),  szánotok  (szán-
dék),  szurdok  (szurdék).  Homlok  tehát eredetileg  ám.
homolék,  homlék,  vagyis  félgömbölyücn  felálló,  fel-
dudorodó,  kinyomuló valami.  V.  ö.  HÓM.  Különösen
1) A  fejnek  ózon  előrésze,  mely  a  szemek  fölött, s
halántékok  között  kinyomni, s  föl  a  hajnövésig  ter-
jed,  így  neveztetik  általán  a  fejnek  ezen  része  min-
den  emlős  állatoknál.  Boltot,  domború,  magas,  lapos,
keskeny ,  szélet  homlok.  Sima,  ránczos  homlok.  Nyílt,
derült,  borús,  sötét  homlok.  Homlokot  ránctba  szedni,
elkomorítani.  Nincs  a  homlokára  írva,  mit forral  ma-
yában.  Nagy,  magos,  ítélet  homloku.  Alacton, keskeny
liomloku. Képes  kifejezéssel  vétetik  arcz helyett.  Nyílt
homlokkal  küzdeni.  Homlokegyenest,  ám. arczczal.  Ha-
nyatthomlok  neki rohanni  valaminek, ám. majd  arczra,
majd  hanyatt  rohanni.  2)  Atv.  ért.  az  épület  eleje.
Hiiz  homloka.  Továbbá,  valaminek  czímlapja,  czi'm-
oldala.  Könyv  homloka, sírkő  homloka.  Hadi  nyelven:
a  sorba  állított  seregnek  azon  oszlopa,  mely  leg-
eiül  áll.

HOMLOKCSONT,  (homlok-csont)  ősz. fn. Azon
csont,  mely  a  homlokot  képezi, a  koponya  elörészén
fekszik,  s  egészben  véve  többé  kcvesbbé  kidombo-
rodik.

HOMLOKDÍSZ,  (homlok-dísz)  ősz.  fn.  Általán
disz, ékesség az  emberek  vagy  némely  állatok,  pl.
lovak  homlokán.

HOMLOK-EGYENEST, ősz. ih. Valamely  tárgy
felé  homlokunkat  irányozva.  Homlok-egyenest  áfái-
nak  rohanni.  Átv.  ért  egymással  szemközt,  egymás-
nak  ellenmondó, egymást  kizáró  módon,  egymást  ta-
gadólag.  Homlokegyenest  ellenkező  állítások.

HOMLOKELÖ,  (homlok-élő)  ősz.  fn.  Takaró
lepel,  födél,  mely  a  homlokot  takarja,  vagy  annak
diszeül  szolgai.  Olyan  alkotásu  szó ,  mint  :  szügyelő.

HOMLOKÉR,  (homlok ér)  ősz.  fn.  Ütér  a  hom-
lokban.

HOMLOKPA,  (homlok-fa)  ősz.  fn.  1.  AJTÓ-
SZEMÖLD.

HOMLOKFAL,  (homlok-fal)  ősz.  fn.  Az  épület
homlokát,  vagyis clőrészét  képező  fal,  különbözteté-
sül  az  oldal-  és  hátfalaktól.

HOMLOKHAJ,  (homlok-haj) ősz.  fn. Haj  a  fej-
nek  elő részén,  mely  a  homlok fölött  nő.

HOMLOKIRAT,  (homlok-irat) ősz.  fn.  Irat  va-
lamely  tárgynak , pl.  háznak , emléknek,  könyvnek
stb.  homlokán, azaz  elörészén  ,  előlapján  ;  különböz-
tetésül  a  hát- vagy  oldalirattól.

HOMLOKKÖTŐ,  (homlok-kötő)  ősz.  fn.  Kötő
vagy  szalag,  melylyel  a  homlokot ékességül  vagy  di-
vatból,  vagy  más  okból  átkötik.

HOMLOKOL,  (hom-ol-ok-ol)  áth. m.  homlokol-t.
1) Valaminek,  pl.  épületnek,  kazalnak  homlokot  csi-
nál.  2)  Hadi  nyelven  :  a  sereget  homlokkal  állítja
bizonyos  irány  felé.

HOMLOKOS,  (hom-ol-ok-os)  mn. tt.  homlokos-t
v.  —át.  Akinek  vagy  aminek  homloka  van;  külö-
nösen  nagy  homloku, széles  vagy  magas  homloku.

HOMLOKOZ,  (hom-ol-ok-oz)  áth.  m.  homlokoz-
lam,  —tál, —ott. L.  HOMLOKOL.

HOMLOKPÁHOLY,  (homlok-páholy)  ősz.  fn.
A  színházban  a  színpaddal  szemközt  levő  páholy.

HOMLOKRAJZ,  (homlok-rajz)  ősz.  fn.  Vala-
mely  épület  homlokzatának  lerajzolása.

ÍIOMLOKREDÖ,  (homlok-redő)  ősz.  fn.  Rcdő,
melyet  bú  vagy  harag,  vagy  öregség  stb.  húz  a
homlokra.

HOMLOKSOR,  (homlok-sor)  ősz.  fn.  A  kiállí-
tott hadnak  első  sora, a hadoszlop elörcndc.  Máskép :
homlokvonal.

HOMLOKSÜTÉS,  (homlok-sül és) ősz.  fn.  Cse-
lekvés ,  midőn  valamely  gonosztevőnek  homlokára
büntetésül  bélyeget  sütnek.

HOMLOKSZALAG,  (homlok-szalag);  1. HOM-
LOKSZORÍTÓ.

HOMLOKSzLl,  (homlok-szíj)  ősz.  fn.  Homlok-
kötő  a  lovakon.

HOMLOKSZORÍTÓ,  (homlok szorító)  ön.  fn.
A  homlokot  és  a  fej  hátsó  részét  övcdzö  szalag.
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HOMLOKTÉR,  (homlok-tér) ősz.  fn.  A  rajztér-
nek  előrésze,  mely  t.  i. a  lerajzolt  vagy  festett  kép
előtt nyílik.  Ellentéte  :  háttér.

HOMLOKVONAL,  1. HOMLOKSOR.
HOMLOKZÁSZLÓ,  (homlok-zászló) ön.  fő.  A

homlokBorban  vitetni  szokott  zászló.
HOMLOKZAT,  (hom-ol-ok-oz-at) fa. ti  homlok-

tat-ot,  harm.  szr. —a.  Ai  épületnek  előrésze, hom-
lokoldala, mely  különös  alakja,  s építészi müvek által
az  épületnek  tekintetet  ad, s azt  kitünteti.

HOMLOKZATI,  (hom-ol-ok-oz-ati)  mn.  tt.  hóm-
lolctaii-t,  tb.  —ok.  Homlokzathoz  tartozó,  azt  illető,
arra  vonatkozó.  Homloktati  ottlopok,  erkélyek,  dinit-
menyek.

HOMOJGOS,  HOMOJOG,  1.  HOMOLYGOS,
HOMOLYOG.

HOMOK,  (1),  (hom-ok)  fa.  tt  homok-ot,  harm.
szr.  —-ja.  Földnem,  mely  tulajdonságaira  nézve  a
fövényhez  hasonló;  (v. ö. FÖVÉNY)  de  a  fövény  in-
kább  vizenyős  helyeken, folyókban,  tengerekben  stb.
létezik,  s  öregebb  szemű, a  homok  pedig szárazon, és
finomabb részecskékből  áll.  Sárga,  fekete  homok.  Fo-
lyó, futó,  tívó  homok.  Menet  hámokkal  keverni.  A  ho-
mok  it  elitzna  át  etovitet,  de semmit sem terem.  (Km.).
Ha  eiak  a  homokföld  terem,  nUken  telik  meg  a  verem.
(Km.).  Jelent  terjedtebb  homokos  földet  vagy  térsé-
get  is.  Homokba  Hitetett  fűtek,  erdők.  Homokra  épí-
teni.  A  petti  homok  nem kedvetS  a  kerténkedétre.  A
kectkméti  homokban  tok  nép  gyümölctöt  termeutenek.
Valószínűleg  egy  eredetű  az  omol,  omlik igével, s ere-
detileg  ám.  omok,  azaz  elomló,  szétomló földnem.  Ide
tartozik  a  szintén  omlékony tulajdonságú  homu, hamu
is. V.  ö. HÓM.

Törökül  kum, a jakutban kumakh,  sfnai  nyelven
mo, sa-mo  (planities  arenosa).

HOMOK,  (2),  falvak  Beregh, Somogy, Sopron,
Szathmár,  Ungh  megyében;  puszták Csongrád és So-
mogy  m. KIS—,  puszta  Somogy m.; helyr.  Homok-
on,  —ró, —ról.

HOMOKBÓKA,  (homok-bóka)  ősz.  fn.  Homo-
kos  földben  tenyésző  növényfaj  a  bókanemüek közöl.
V.  ö. BÓKA.

HOMOK-BÖDÖGE,  falu  Veszprém  megyében;
helyr.  —Bodog-én, —re,  —ríSl.

HOMOKBUCZKA,  (homok-bnczka) ősz. fn. Szél
állal  öszvetorlódott  homokból  álló  buezka.  V.  ö.
BUCZKA.

HOMOKDERCZEFÜ,  (homok-dercze-fü)  ősz.
fn.  A  derczeffivek  neméhez  tartozó növényfaj,  mely
homokos  földben  tenyészik. V. ö. DERCZEFÜ.

HOMOKDOMB,  (homok-domb)  ősz.  fn.  Szél
által  öszvetorlódott,  homokból  álló  domb,  homok-
bnczka.

HOMOKFORGATAG  ,  (homok-forgatag)  öss.
fn.  A  szél  által  felsodrott,  s tölcséralakban  kergetett
homok,  melyet  néhutt  a  nép  bottorkdnytánct-niik
nevez.

HOMOKFÖLD,  (homok-föld)  ősz.  fn.  Föld,
melynek  nagyobb része homokból  áll.  Fekete,  tárya
homokföld.  Némely  vélemények  ti  növények,  a  homok-
toldet  kedvelik.  Homokfoldben  termett  rótt,  burgonya.

HOMOKFÜ,  (homok-fú)  ősz.  fn.  Síelés ért  ho-
mokos  földben  vadon  tenyésző fünemek.  Szoroeb ért.
éjszak!  Európa  homokos  tengerpartjain  tenyésző  nő-
vénynem ,  mely  sok  sórészecskéket  foglal  magában.
(Arenaria).

HOMOKFŰRDÖ, (homok-ffirdő)  ősz. fn. Gyógy-
tani  ért. a  meleg  homoknak  fürdő  gyanánt  Tiaszná-
lása,  vagyis  a  kóros testnek  vagy  egyes  tagoknak,
meleg  homokkal  való  borogatása.

HOMOKFÜZ,  (homok-fűz)  ősz. fn.  Homokban,
és  homokos  mocsárok  körül  tenyésző fűzfa,  melynek
levelei  fölülről  kevéssé  szőrösek,  alul pedig kócsosak.
(Saliz  arenaria).

HOMOKHALOM,  (homok-halom)  ősz.  fn.  Ha-
lom , melynek  alkatrészei  jobbadán  homokföldből  ál-
lanak.

HOMOKHÁT,  (homok-hát)  ősz.  fn.  Homokos
vidék,  homokdombokkal  lepett  táj.  Oly  képzésű,
mint  :  cterhát,  erdShát.

HOMOKHÁTI,  (homok-háti) ősi. mn.  Homok-
háton  lakó,  onnan  való, ott nőtt,  termett  Homokháti
ember.  Homokháti  burgonya.

HOMOKHEGY,  (homok-hegy) ősz.  fn.  Hegy,
mely  homok  földből  emelkedett  Kapcsalatban  levő
több  homokhegyek többsége  :  homokhegytég.

HOMOKHÚR,  (homok-hir) L HOMOKFÜ. V.  ö.
HÚR.

HOMOKI,  (bom-ok-i) mn. tt. homokit, tb. —ói.
Homokból  való;  homokban  nőtt;  homokban  lakó.
Homoki forrót,  kút. Homoki fű,  tát.  Homoki  nyúl.

HOMOK-KOMÁROM,  falu  Szála  megyében;
helyr.  Komárom-ba,  —bon,  —ból.

HOMOKKŐ,  (homok-kő)  ősz.  fn.  Kőfaj,  mely
erősen  öszvetömődőtt  homokszemekből  áll,  • mely
színre, finomságra  és  keménységre  nézve  különféle.
Homokkőből  épített  hát.  HomokMBI  faragott  ottlopok.

HOMOKLEPTE, (homok-lépte) ősz.  mn.  Amit
homok  lepett  vagy  borított  el.  HomoklepU  rónák,
metb'k.

HOMOKLIGET,  (homok-liget) ősz.  fn. Vizes «
termő  tájék  Afrikának  nagy  homoksivatagjai  köze-
pett, mint valamely  sziget a homoktengerben.  (Oase,
görögösen  : oasis).

HOMOKMEG  v.  HOMOKMÉGY,  puszta  Pest
megyében;  (Kalocsa mellett).  Helyr.  Homokmégy-e*,
—re,  —rSl.

HOMOKMILLYE,  (homok-millye) öas.  fn.  Mily-
lye, melyben  homokot  tartanak, pl.  porzó homokot.

HOMOKNÁD,  (homok-nád)  L LENGENÁD.
HOMOKNŐSZIROM,  (homok-nő-szirom)  ősz.

fn.  A  nőszirmok  neméhez  tartozó, s  homok  földben
tenyésző  növényfaj.  (Iris  arenaria).  V.  ő.  NŐSZI-
ROM.

HOMOKÓRA,  (homok-óra)  L  FÖVENYÓRA.
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HOMOKOS,  (hom-ok-os)  mn.  tt.  homokot-t  v.
tb. —ói. Homokkal  bővelkedő, ellepett, vegyí-

tett  Homokot  latár, vidék.  Homokot  ttántó/Wdek,  ré-
tek.  Homokot  mén.

HOMOKPUSZTA,  (homok-puszta)  ősz.  fa.  Ho-
mok  lepte, kietlen sivatag, miveletlen  aík  tér.

HOMOKPEBJE,  (homok-perje)  ősz.  fn.  Ho-
mokban  tenyésző  perje.

HOMOKRÉTEG,  (homok-réteg)  ön. fn. Beteg
a  földben,  hegyben  stb. mely  homokot  tartalmaz.

HOMOKSAVAK,  (homok-eavar) ősz.  fa.  A  sa-
varok  neméhes  tartoió, s homokos  földben  tenyésző
növényfaj.  V.  Ö. SAVAR.

HOMOKSÁS, (homok-sas)  ősz.  fa.  A  mátkia
barkája,  kocsányos  sások  alneméhei  tartóié  növény-
faj.  (Cacex  arenaria).

HOMOKSÉPRŐ,  (homok-sépr«) ősi.  fa.  1. SÉP-
RŐÜRÖM.

HOMOKSIVATAG,  (homok-sivatag)  1.  HO-
MOKPUSZTA.

HOMOKSZEM, (homok-szem) ősz.  fa.  Az  om-
lékony  homokfóldből  egy  külön  pariny  vagy  sze-
mecske.

HOMOK-SZENT-GYÖBGY,  falu  Somogy  me-
gyében  ; helyi. Steni-Gy8rgy-Vn,  —re, —röl.

HOMOK-SZENT-LŐRINCZ,  puszta  Pest  me-
gyében ; helyr. Stent-LMnet-in,  —re, —rdl.

HOMOKSZIGET,  (homok-sziget).  Homokföld-
ből  4110 sziget

HOMOKTENGER,  (homok-tenger)  ősi.  fa.
Nagy  kiterjedésű  sivatag, mely  csupa  homokból  áll.

HOMOK-TERENYE,  fáin  Nógrád  megyében;
helyr.  Tertnyé-n,  —r«, —rtil.

HOMOKTERÜLET,  (homok-terület)  ősz.  fa.
Nagyobb  tér  vagy  térség, melyet  homok borít.

HOMOKTORLÁ8,  (homok-torlás)  ősz.  fa.  A
homoknak  szél  vagy  vízmosás által halomra tódulása.

HOMOKTORLAT,  (homok-torlat)  ősz.  fa.  Ösz-
vetorlott  homokból  álló  buczka,  domb,  zátony  stb.

HOMOKTÖVIS,  (homok-tövis)  ősz.  fa.  A  ten-
gerek  és  folyók  szélein  tenyésző  tövises  cserjenem.
(Hippophae).

HOMOKZSÁK, (homok-zsák) ősz. fa. Homokkal
töltött zsák, különösen  több  ilyen  zsák,  vánriváskor
a  belővőldőző agyuüteg  fedezésére  stb.

HOMOLYA,  HOMOLA, HOMOJA, (hom-oly-a)
fn.  tt  homályát.  Általában  önvegömbölyitett  valami.
Különösen  gömbölyűre  vagy  gömbölyű-hegyesre ösz-
vegomolyított édes  táró.  V.  ő.  HÓM.  Mátyásföldén
hfgyuíitró-iíAÍ  is  mondják.  Kfílönbőztetésül  a  lapot
túrótól, Tisza mellett  pedig  gomolyának.

HOMOLYGÁS,  (hom-oly-og-ás)  fa.  tt  homoly
gát't,  tb. —ok, harm.  szr. —a. Cselekvés,  midőn va-
lami homolyog.  L. HOMOLYOG.

HOMOLYG08,  (hom-oly-g-os) mn.  tt  homoly-
got-t  v. —át, tb.  — ok.  Székely  tájnyelven  ám.  so-
vány,  szikár.

AKAD.  BAOT  SZÓTÍB.  U.  KOT.

HOMOLYKA, HOMOLKA, 1. HOMOLYA.
HOMOLYOG, HOMOLÓG, HOMOJOG,  (hom-

oly-og) őnh.  és hangagrató m. homologtam  v.  homol-
gottam,  homologtál  v.  homolgottál,  homolgott,  htn.
—ni  v.  homolgcmi  v.  homolgni.  Egymáson  keresztül
kasnl  forog,  hentereg, hömbölyög,  gomolyog.  Mond-
ják  különösen  a  disznókról,  midőn  zivatar  idején
nyugtalankodnak.  Továbbá  ám.  ideoda  bolyong,  ki-
vált  sokaság  közt.

HOMONNA,  mezőváros  Zemplén  megyében  ;
helyr.  Homonná-n,  —rá, —ról.

HOMOR,  (hom-or)  fn.  tt.  homor-t,  tb.  —öle,
harm. szr.  —a v.  —ja.  A  testnek  oly alakja,  mely-
nél  fogva szélei  boltosán  fölfelé  hajlanak,  úgy  hogy
közepe  némi üreget  képez. Származékai:  homoní,  hó-
mórit,  homorodik. Ellentéte: dombor, V. ö. HOMORÚ.

HOMORÍT,  (hom-or-ít)  áth.  m.  homortí-ott,
htn. —ni v.  —ám. Homorúvá  alakít  Szántók  nyel-
vén ám.  a  szántóvatat úgy  fordítja,  hogy  a  földbe
akadjon.

HOMORÍTÁS,  HOMORTTÁS,  (hom-or-ít*ás)
fa. tt  homorítái-t,  tb. —ok, harm. szr.  —a.  Cselek-
vés, formálás,  mely  által  valamit  homorítanak.

HOMORÍTÓ, HOMORITÓ,  (hom-or-ú-ít-ó) mn.
és  fa.  tt.  homorlló-t.  Mi által  valami  homorúvá  téte-
tik , különösen  esztergárosok,  asztalosok,  lakatosok
stb.  eszköze, melylyel  homorítani  szoktak.

HOMOROD  v.  HOMORÓD, puszta  Győr  me-
gyében;  ALSÓ—,  FELSŐ—,  KÖZÉP—,  falvak
Szathmár  megyében  ;  falvak  Erdélyben,  Hnnyad m.
és Kőhalom székben;  s  paszta  Hányad  megyében ;
helyr.  Homor6d-on,  —rá, —ról.  Patakok  neve  is
Erdélyben  és  Szathmár  megyében.

HOMORÓD-ALMÁS,fala  Erdélyben  Udvarhely
székben; helyr.  Almd»-on,  —rá, —ról.

HOMORODÁS,  (hom-or-od-ás)  fa.  tt  homoro-
dát-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —o. Állapotváltozás, mi-
dőn  valamely  test homorúvá képződik, pl.  esztergá-
ros  eszköze  által  a  fa,  kovács  homorítója  által  a
vas  stb.

HOMORODIK,  (hom-or-od-ik) k.  m.  homorod-
tam,  —tál,  —ott. Hornom  alakúvá  képződik,  vagyis
szélei  fölfelé  meggörbülvén,  belseje  megfordított bolt
gyanánt  üregessé  leszen.  Homorodik a maradó  bor.
Atv.  ért  búnak, bánatnak  ered, azaz  bújában,  bána-
tában , rósz kedvében  meggörbed.  Ez értelemben  ro-
kon vele  a  szinte átv.  értelmű  komorodik,  mert  hóm,
kom, gom, mint görbűlést, hajlást  jelentő  gyökök, ro-
kon  értelműek.

HOMORÓD-KARÁCSONFALVA,  1.  KARÁ-
CSONFALVA.

HOMORÓD-KEMÉNYFALVA,  1.  KEMÉNY-
FALVA.

HOMORODOTT,  (hom-or-od-ott)  mn.  tt.  homo-
rodott-at.  Hornom  alakúvá  képződött,  azaz  szélein
felfelé  hajlott,  közepe  felé  pedig  behorpadt  Homo-
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rodoít  dettka.  Átv. ért  komorodott, azaz  búban, bá-
natban,  rósz  kedv  miatt meggőrbedt.

HOMORÓD-OKLÁND,  1.  OKLÁND.

HOMORODOTTSÁG, (hom-or-od-ott-ság) fn.  tt
komorodolttdg-ot,  harm. szr.  —o.  Valamely  testnek
homorodott  állapota vagy  tulajdonsága.

HOMORÓD-REMETE, lásd  :  REMETE.

HOMORÓD-SZENT-MÁRTON, lásd  : SZENT-
MÁRTON.

HOMORÓD-SZENT-PÁL, 1. SZENT-PÁL.

HOMORÓD-SZENT-PÉTER,  lásd  :  SZENT-
PÉTER.

HOMORÓD-UJPALU,  1. ÚJFALU.
HOMOROG, MAGYAR—, MEZŐ—, OLÁH—,

falvak  Bihar  megyében;  helyr.  Homorog-on,  —ró,
—ról

HOMORTÜKÖR, (homor-tükör) ]. HOMORÚ-

TÜKÖR.
HOMORÚ,  HOMORÚ,  (hom-or-ú)  mn. tt  homo-

rú-t  v. —át, tb.  —ok  v.  —k.  Minek  szélei boltoza-
tosán  fölfelé  hajlanak, felnyomulnak,  s ez  által  bel-
seje  némi  üreget, horpadást  képez.  Finnfii  kovero,
kópéra,  koveríai.  A  magyarban ellentéte  :  domború.
Homorú  vat,  melylyel  a  tengelyt  bekutták.  Homorú
réttányér.  Homorúra  gyalulni  a  dettkdt.  Homorúim
kéttUení  ám  utetai  kSveeetet.  Homorú  teknS,fa  tál.
Homorú paítt.  Kassai  József  a  domború  szóval  azo-
nosítja ;  de  részint az általános szokás,  részint a  ré-
giség ellenkezőről  tanúskodik.  Homorou  (1275-ből)
jelent  völgyet, s különösen  is  eléjön  : Homorou  véig,
ám.  Homorú  völgy;  Homoroupotok,  ám.  Homorú  pa-
tak.  „Ad  palndem  qnae  vulgo  dicitnr  Homoronpo-
tok."  (1210.  Jerney. Nyelvkincsek).  Ugyanitt  elé-
fordul  Homorotiteíeu  (homorútető)  is; de a fentebbiek
szerént  ez  sem jelenthetett  mást, mint  horpadt  tetőt
Képzésére  nézve  rokon  a domború, nomorú,  nigorú,
nyomorú,  keterU  stb. melléknevekkel.

HOMORÚAN, HOMORUAN,  (hom-or-ú-an)  ih.
Homorú alakban, azaz  felhajlott  szélekkel  és  üreges
belsővel.

HOMORÚGYALU,  (homorú-gyalu) ősz. fn. Asz-
talosok  gyalnja,  mely  által  a deszkát  homorúan  ki-
metszik, hogy  a hevedert bele  lehessen  ereszteni.  V.
ö.  HORONYGYALU.

HOMORÚSÁG, HOMORUSÁG,  (hom-or-ú-ság)
fn.  tt  homorútág-ot,  harm. szr. —a.  Valamely test-
nek  homorú  állapota vagy  minősége.

HOMORÚTÜKÖR,  (homorú-tükör)  ősz.  fn.  Tü-
kör,  melynek  lapja  közepe  felé  behajlik, s  vagy  üres
félgömböt,  vagy  félhengert képez.  (Speculum  conca-
vum  spbaerícum, aut  cylindricum).

HOMORÜVEG,  (homor-üveg)  ősz.  fn.  Üveg,
melynek  belső  része  homorodott  V.  ö.  HOMORÚ-
TÜKÖR.

HOMOS,  (hom-os)  a  régi  halotti könyőrgésben:
homui (=  hamut,  mind az a  nyíltabbról,  mind  az u
mélyebbről  o-hoz  közeledve);  elavult mn.  mely  tű-

lajd.  ért  jelentett  valami  elfödöttet,  betakartat vagy
homorút, görbét,  nem  egyenest;  átv.  ért  ravaszt,
csalfát,  álnokot, ki  valódi éneimét  és  szándékát  ál
ürügyök  alá  szokta rejteni.  Mai szokás  szerént:  ka-
mit,  mint  : lapos, lapis, kőrös, kőris.  V.  ő.  HAMIS.

HOMOSDIA,  falu  Krassó  megyében;  heryr.
Homotdid-n,  —ró,  —ríl.

HOMP,  (hom-p)  fn. tt  homp-ot, harm. úr.  —ja.
Túl  a  Dunán  és  a  székelyeknél  divatozó  tájscó, s
ám.  felhányt  földből  csinált  dombocska,  határjegy,
különösen  fölmetszett  gyepföld,  melyet  határjegyül,
gyepágyul,  sirhalmnl  emelnek.. Innen  származott :
kompot,  hompolát,  némely  tájakon  :  kompot,  kompo*
lát.  V.  ő. HAN,  HANCSÍK.

HOMPITAL, 1. OMPITAL.

HOMPKŐ,  (homp-kő)  ősz.  fn.  Bányáwn  nyel-
ven  ám.  kőnem, mely  vízmosás vagy  mis  erőszak  ál-
tal  helyéből  kimozdítva, más alsóbb  tájakon  Sazve-
toiiódik, s egymásra  hompolyog, (hömpölyög).

HOMPOL,  (hom-p-ol) áth.  m. hompol-t.  Gyepes
földből  határdomboeskákat  csinál  vagy  azzal  gyep-
ágyat , sírhalmot  vagy  más  emelkedett  helyet,  pl.
árokpartot  beborít  Máskép  :  kompot.  Kíhompolni  a
földek  ttéleit,  hogy  a  ttekerek  rajok  ne  menjenek.  Ki-
hompolm  a f elöntött  réteket.  V.  ö. HANCSÍK,  HAN-
CSÍKOL.

HOMPOLYG v. HOMPOLYOG, (hom-p-oly-og}
önh. 1. HÖMPÖLYÖG.

HOMPOLYKŐ, (hompoly-kő) L HOMPKŐ.
HOMPOR,  (hóm-por) ősz.  fn.  A* csecsemők  fe-

jeit  hajnövés  előtt befödő  var, mely  idővel  leporlik,
s a  fejbőr  megtisztul.  Gyöke a  homlok  szó  hóm  gyö-
kével  ugyanaz, tehát mintegy  homlokpor. Mátyásföl-
dén  : hompora.  V.  ő. HOMLOK.

HOMPOZ, (hom-p-oz) áth. m. hompo*-tam,  —tál,
—ott. L.  HOMPOL.

HOMROD,  falu  Abaúj  megyében; helyr.  Horn-
rod-on, —ró,  —ról.

HOMU,  régiew,  ,hamu'  helyett;  1. ezt  A  régi
halotti  beszédben  :  chomuv.

HON, (1), (ho-n)  fn. tt  hcm-t, tb. —öt nincs no-
kasban, harm. szr. —a v.—ja. Gyöke vagy gyökeleme
a helyet jelentő  hó,  melyből  hon,  hol, hová,  kom*,
honnan  származnak.  Állapító értelmű  n  képzőjénél
fogva jelent  bizonyos  állandó helyet,  különösen  én-
berek  tartózkodási  helyét,  mely  mintegy  kix&rólzg
sajátjok.  Innen  szorosb  ért  1)  Haza, vagyis  axon  tar-
tomány,  ország, melyben valaki született és lakik, vagy
hol  állandóan megtelepedett.

.De  néked  élni  kell,  ó hon!
S  örökre, mint tavasz , virulni."

Kölcsey.

Tájdivatosan  :  honn,  és  hortny.  Eddig  mi  ma-
gyarok  kizárólag  csak  Magyarországot  neveztük
honnak,  de  újabb  szokás  szerént  más  országok  U
így  neveztetnek,  mennyiben  valamely népnek  vagy
nemzetnek  állandó  lakhelyül  szolgálnak  :  NémetMo*,
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Ola»thon,  Angolhon  atb. Ennek  a  régiségben  is
van  nyoma,  pl.  Profiténak  S  honjában  nincs  tin-
tetfége.  (Müncheni  cod.).  2)  Heg  szorosb  ért  azon
hely,  hol  valakinek  vagy  valaminek  hajléka,  lakása,
haza van. Ét  honjában  kSlt  a fectke.  Zsoltárkönyv.
Innen  mondjak  : honn, üthonn,  otthonn  leszek, mely
eaethen  már  határozó  gyanánt  vétetik, a régieknél
iá  :  „Ez oka ez, hogy  ilyen  késén  (későn)  írok kegy-
(elmed)nek, hogy hon (= honn) nem voltam."  1557-
dik  érből.  „Minemfi  nyomonuágot tettek  ők  én raj-
tam  hon  nem  voltamban."  1558-dik  évből.  Szalay
A.  gyűjt.  Ez  értelemben  megegyezik  az angolszász
ham,  a  német  hám és  Heime,  a svéd  heim, az  angol
hómé  stb.  szókkal, melyeket  Adelnng  igen  régieknek
mond,  s mint  olyanok  eredetét  csak  találgatja, holott
a  magyar  Aon  szóban  elég  világos.  Finnül  Áronét,
Fábián  L  szerént ám.  ház. Perzsául  Ichán  v.  khdne,
zendül  ahum ám. ház, lak. Héberöl \\í,  mint  gyök
szokatlan, de  innen  ered  HJW  fónáh),  együtt lakás;

törökül  is  kon-mak  ám.  lakni, honolni.

HON,  (2), honn  helyett;  1. ezt

HON, (3),  v.  HUN,  tájszólási  kérdés, hol  he-
lyett. Bégi  iratokban  is gyakran  eléjön  ,hol', sőt  .mi-
dőn' helyett is. „Thovábbá  hun  (írva  :  hwn)  azt pa-
naszlották  az  én  kegyelmes  uramnak,  hogy" stb.
„thovábbá  hon  MZ én  kegyelmes  uramnak  azon  ke-
nyergenek, hogy"  stb. »thovábbá hun  azt panaszlot-
ta,  hogy"  stb  „ezek  a  panaszok  míltatlan  és
ok  nélkül  esthenek  én rejim."  1658-diki  levél. Sza-
lay  A.  gyűjt.  „Hon  kegy(el)med azt  írja,  hogy  az
kegy-med  feldérül (= földéről)  hajtottak  el a  disz-
nókat;"  s alább  :  „Hon  azt írja  kegy  -med,  hogy"
stb. Ugyanott  Chaldeai nyelven  ön,  a  törökben  tant
vagy  köznépiesen : hani, szintén  ám. hon v. hol ? az
arabban  pedig  huná v.  henna, v.  kenne, az egyiptomi-
aknál  honne,  a gidaiaknál hón,  ám.  itten.  Származé-
kai  : honnan,  honnét  közdivatuak,  ellenben  Atomon,
humtt  tájszokásiak.

HÓN,  (ho-on)  fa.  tt  hón-t,  tb. —ok. Személy-
ragozva  : hónom, honod,  hóna. Nem jó  volna:  Adnom,
hónod,  mert a  tárgyesetben  nem  :  hónát.  A  karnak
alsó része  legfelfil,  hol  az  a  váll-lapoczkával  öszve-
kőttetik.  Innen  mondjuk  :  hón  alá  venni,  nortíani
valamit.  Jó  férj  hóna  alól  ugrik  ki  a  kövér  menyeei-
ke. (Km.).  Btidöt  a  hóna  alja.  Egyébiránt  köz  szokás
szerént  hón,  ám.  a  kar  töve  alatt  lévő  üreg.  Hón
alatt  való  stSr.  Hónom  alá  bújt.  Hónom alól  elvenett.

HÓNÁL  v. HÓNALJ, v.  HÓNALY,  (hón-al  v.
-alj,  v. -aly)  ősz.  fa.  A  kar  töve alatt  lévő üreg. Sze-
mélyragozva  : hónom  alja  v.  alyja,  hónod  alja  v.  aly-
ja, hóna  alja  v.  alyja  ;  hónunk,  hónotok,  hónuk  alja
v. oíwa.  Hónom  alja  kitebetedett.  itv.  L  HÓNAL-
LEVEL.

HÓNALÁG,  (hónal-ág) ősz.  fa.  Pattyúég  növé-
nyeken , mely  a szabályos  ág  tövén e közt  és a  szár
kötött nőtt  ki,  pl.  a  szőlő venyigén. V.  ö.  HÓNÁL-
LETEL.

HONALAPÍTÁS,  (hon-alapítás)  ősz.  fh.  Akár
fegyverrel , akár  szerződéssel  és  bölcs  törvényekkel
vagy  mindezekkel  együtt  valamely  államnak, ország-
nak  önálló biztos  és állandó  létre  hozása.

HONALAPÍTÓ , (hon-alapító)  ősz.  mn.  és  fa.
Aki  valamely  állam vagy  ország  első  létalapját  meg-
veti, vagy  amivel  ily  alap  megvettetik.  V.  ö. HON-
ALAPÍTÁS.  Honalapító  hadvetér,  ttenSdéi.  Honala-
pító  ötök,  törvények.

HÓNALAZ,  (hón-alaz)  ősz. áth.  A  hónailevele-
ket kitördeli, pl.  a dohánynövénynél , néhutt :  faty-
tyaz,  fiókoz.

HÓNALCSÜKÜLLÖ,  (hón-al-csüküllő)  ősz.  fa.
A  csflkfillők  neméhez tartozó növényfaj,  melynek  al-
sóbb  levelei  vauban kikanyargatott  fogasak.  (Centau-
ria azilUris). V. ő.  CSÜKÜLLÖ.

HÓNALÉR,  (hón-al-ér) ősz.  fa.  Vérér , mely a
vért  a  hóntól  a  szívhez  vezeti  vissza.

HÓNALGEEENDA , (hón-al-gerenda)  ősz.  fa.
Oly  gerenda  az  épületben,  mely  a  tompa  szeglet
alatt  hónai- formára  öszveeresztett  fekvő  vagy  dűlt
oszlopot  és  mellgerendát  öszvekapcsolja.

HÓNALIDEG,  (hón-al-ideg)  ősz.  fa.  Ideg, mely
a  kanzövedékből  jő  ki,  s  a  hón  tájin  szétterjed.
(Nervus  axillaris).

HÓNALIN ,  (hón-al-in) ősz.  fa.  ín  vagy  inas
hús  a hónüregbtn.

HÓNALJ, 1. HÓNÁL.
HÓNALL, áth. 1. HÓNALOL.

HÓNALLEVEL, (hón-al-levél) ősz.  fa. A  növé-
nyeken  fattyú  levél,  mely  valamely  ág  tövén  e  közt
és  a  szár  közt nőtt ki, pl.  a dohánynövényen.

HÓNALMLRIGY,  (hón-al-mirigy)  ősz.  fa.  Mi-
rigy  a  hón alatt, a hónaregben.  V.  ö. MIRIGY.

HÓNALOL,  (ho-on-al-ol) áth. m.  hónaloU,  htn.
— ni.  Valamit  hóna alá vesz ; hóna  alatt  elvisz , el-
hord.  Tájdivatos  szó.  Felhónalolm  egy  kéve  kendert,
egy  vég váttnat.  Átv.  ért  a  fattyusarjakat , hónalle-
veleket  kitördeli  v.  kivagdalja,  V.  ö.  HÓNALAZ ;
HÓNALÁG; HÓNALLEVEL.

HÓNALÜREG,  (hón-al-ttreg) ősz.  fn.  A  hónai
és  oldal  közötti  üreg.  Kelétét,  nörVt,  ütadó  hó-

HÓNALÜTÉR,  (hón-al-ütér)  ősz.  fn.  Ütér  a
hónüregben, mely  a  vért a hón  felé  vezeti.  (Artéria
Biillaris).

HÓNALY ; HÓNALYCSÜKÜLLÖ stb. 1. HÓ-
NÁL ; HÓNALCSÜKÜLLÖ stb.

HÓNAP, (hó-nap) ősz. fh.  Alkotó  részei : az
évnek  tizenketted  részét jelentő  hó  (mensis ,  Monat)
és nap,  mely  szélesb  értelemben  időt, időkőrt  is je-
lent , s  ennél  fogva  ám.  egy  hó  alatt  lefolyó idő,
vagyis  napok  seáma.  Hibásan  bestéinek  és  írnak te-
hát azok , kik  hónap  helyett  holnap  szót  használnak.
V.  ö. HOLNAP. Hónap  eleje,  vége.  Két, három  hóna-
pig.  Hány  hónapja  múlt  ,  hogy  nem  láttuk  egymátt  f
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Egéní  hónap, fű  hónap.  Hónapról  hónapra  halattíani
valamit. Tarom, nyári, Stá, téli  hónapok.

HÓNAPI,  (hó-napi)  ősz.  mn. Hónapra való, hó-
napot illető, arra  vonatkozó;  hónapba  telő.  Hónapi
bír.  Két  hónapi  kenyérré*.  Hónapi  vűtgálatok,  ttom-
adatot,  íme  üt  van  három  hónapi  munkálkodátom
eredménye.  V.  ö.  HÓNAP.

HÓNAPONKÉNT,  (hó-nap-on-ként)  ősz.  ib.
Hónap  számra,  minden  hónapot  kfilönvéve,  ás időt
hónapokkal  számítva.  Hónaponként  faetni  a  cteléde-
két,  a  hátbért.  Hónaponként  ttámot  adni  ét  venni.

HÓNAPOS,  (hó-napos) ősz.  mn.  1)  Hónaptól
fogra  élő,  létező,  tartó.  Hónapot  Utgyermek.  Kéthó-
napot  etikó.  Hónapot  eto,  ttél.  Négyhónapot  téL  2)
Hónaponként,  vagy  körülbelül  annyi  időköz  alatt
megújuló,  elétünő,  termő.  Hónapot  rótta.  Hónapot
retek.  Hónapot  fejfáját.  Hónapot  óra, melyet  ha  fel-
húznak, egy  hónapig jár.  3) Hónapszámra  használt,
fogadott.  Hónapot  ttoba,  ttállát.

HÓNAPOZ,  (hó-nap-oz)  áth.  és  őnh.  m. hóna-
pot-tam,  —tál,  —ott.  Valamit  hónapról  hónapra
halaszt.

HÓNAPSZÁM,  (hó-nap-szám)  ősz.  fn.  1)  Hó-
naponként vett, számított idő. Hónapisámra oda lenni
a  háttól.  Hónaptxámra  fitetiú  a munkátokat,  eteléde-
ket.  2)  A  nőszemélyek  havi tisztulása, rövidebben  :
hátiam.

HÓNAPSZÁMOS,  (hó-nap-számos)  ősz.  mn.
Havi  tisztulásban  levő,  rövidebben:  hóttámog.  Hó-
napttámot  atttony.

HONÁRULÁS, (hon-árulás) lásd : HAZAÁRU-
LÁS.

HONÁRULÓ, (hon-áruló) 1. HAZAÁRULÓ.

HONBARÁT,  (hon-barát) ősz.  fn.  Hazáját  sze-
rető, a haza  mellett,  s  annak érdekeiért  buzgólkodó
személy.

HONOSOK,  1.  HANCS1K.  „Az  ördög is meg-
unja,  örökké egy  honosokon  ülni."  Kriza J.  szerént
székely  km.

HONFI,  (hon-fi);  HONFIAS; 1. HAZAFI, HA-
ZAFIAS.

HONCZISOR, falu Arad megyében;  helyr.  Hon-
ctiior-on, —rá, —ról.

HONDOL,  falu  Erdélyben,  Hunyad  megyében;
helyr.  Hondol-on,  —rá, —ról.

HONÉRZELEM,  (hon-érzelem);  lásd: HON-
FIÉRZELEM.

HONFIAS,  (hon-fías);  1. HAZAFIAS, HAZA-
FIUL

HONPIBUZGALOM,  (hon-fí-buzgalom)  ősz.  fn.
Honfiúi  érzésből  eredő  bnzgÓsag.

HONFIÉRZELEM, (honfi-érzelem) ősz. fn. Érze-
lem,  szívélyes  indulat, melylyel valaki, mint igaz  honfi
a  haza iránt viselkedik.

HONFIJOG,  (hon-fi-jog)  ősz.  fn.  Jog,  melylyel
'•'amely  honr.ak,  hazának  polgára  bír;  hazafijog.

HONFISÁG, (hon  fi-sig);  HONFIÚ;  HONFIÚ-
SÁG stb. L. HAZAFISÁG; HAZAFIÚ;  HAZAFIÜ-
SÁfístb.

HONFITÁRS, (hon fi tar.)  ősz.  fa.  Ugyaaaaon
honnak,  hazának  tagja;  földi  A  ktlfeUSm  utaxft
honfitártaikkal  taUlkotvám,  a*okat  Vrttmmtl  aáotWtt.

HONFIUSÍT,  HONFIÚ8IT,  (hoo-fivaft)  ön.
áth.  1)  Idegent  hazafiak kosé  fölvesz, • batapolgári
jogokkal felruház. 2)  Szorosb ért  idegent nemesvég-
g< 1, és  nemesi jogokkal  megajándékoz.

HONFIUSÍTÁS,  (hon-finsítás) ön.  fa.  Cselek
vés,  illetőleg  jogosítás,  melynél  fogva  valaki  bizo-
nyos hon  polgárai  közé  fölvétetik.

HONFOGLALÁS,  (hon-foglalás) ősz.  fa.  Vala-
mely  országnak,  földnek  győzedelmes  *»«4*«ii  fegy-
verrel  hódítása,  megszerzése,  és  birtokba  vétele a
végett,  hogy  ott  állandó  lakást, hasát  alapítsanak.
Honfoglalóikor  apáink  Pannóniában  tBbb  néptéyeket
találtak.  V.  ő. HONALAPITÁS.

HONFOGLALÓ,  (hon-foglaló)  ősz.  mn.  és  fa.
Aki  hadban, hadakozás,  fegyver  által  a régibb lakó-
kat  legyőzve, valamely  földet,  országot  maga  és övéi
számára  megszerez, birtokba  vess.  Honfoglaló  terey.
Honfoglaló  Steimk.  A  nagy  honfoglaló.

HONFÖLD,  (hon-föld)  ősz.  fa.  Szülőföld,  or-
szág, haza, melyben  születtünk.

HONFÖLDI, (hon-földi) ősz. mn. Hazabeli, fotói,
bizonyos  ország  benlakosa.  Ellentéte  :  külföldi,
idegen.

HONI,  (hon-i) mn. tt  honi-t,  ib.  — ói.  1) Hon-
ból  való,  ott született,  termett, készült;  hazai,  haza-
béli.  Honi  lakotok  (nem  idegenek).  Honi  termetttmé-
nyek,  kétmüvek,  gyártmányok.  2)  Olyan,  mint  bizo-
nyos honnak  szokása,  divata  hozza  magával.  Honi
vitelei,  fejkOtS.  3)  Szoros ért. magyar, magyaros, ma-
gyarországi,  itt  divatozó,  itt  termett, itt készült. Honi
nyelv.  Honi  nabátu  OÚOnySk.  Honi  gyapjú,  erűkor,
kétmüvek.  A  néhai  védegylet  keletkezte  által  igen
felkapott,  és  közhasználatúvá  lett  szó.

HONJOG,  (hon-jog) 1. HONFIJOG.
HÓNKALAP,  (hón-kalap) öss.fa.  Össvelapított

díszkalap,  melyet  hón  alá  szorítva  szoktak  viselni.
Ilyen  volt  a  papok  egykori  díszkalapja,  tréfásan :
éghatüé,  v.  ladik,  v.  otónak.

HONLAP,  (hón-lap) ősz.  fa. Széles, háromascfen
csontiapoezka,  mely  hátul  az  emberi  teát  felső  bor-
dája  fölött  fekszik.  (Scapnla).

HONLEÁNY,  (hon-leány) ősz.  fa.  1)  Valamely
honnak, hasának  szülötte mint nőnembelL  9)  A  boá-
nak  oly  leánya,  ki  annak javát  előmozdítani  törek-
szik,  s hazaszeretet  lángol  szivében.

„S  a  honfiú  s  a  honleány
Csak  érez, nem lát,  s  féL"

Kölcsey.

HONLEVÉL,  (hon-levél) ősz.  fa.  Levél  v.  irat
valakinek  szülőföldéről  vagy  szülőhelyéről
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HONN,  (hon-on)  ih.  Képzője  ugyanazon  ön,
mely  a hol kérdésre  megfelelő  helyneveké, a mely az
alapító raggal megegyezik.  Jelentése  : azon  helyen,
hol  valakinek  hóna, hazája,  vagy  legszorosb  ért ren-
dé* lakása, tanyája  van.  Honn  lenni,  hóim  maradni,
honn  lakni,  honn heverni.  Honn  lakjék  át,  aki  kedvére
akar  élni.  A  régiek egy n-nel  írták, pl.  Mária pedig
hon  tó  vala.  (Mfinch.  cod.).  Öszvetételekben  :  itthonn
vagyok,  otthon  lettek.  Ezek  helyett  :  sehonn,  minden-
honn, akárhonn, valakonn,  (melyeket némely  tájakon
így  iá  ejtenek  :  tehvnn,  mindenhunn  stb.),  inkább  a
sehol,  mindenhol,  akárhol,  valahol  divatoznak.  De  ön
képzővel  már  kösszokás  szerént:  sehonnan, minden-
honnan stb.  Egyébiránt  v.  5. HON, éa  HONNAN.

HONNAL,  (h-onn-al)  L HONNAN.

HONNAN,  (h-onn-an) helykérdő ih.  Elemzésére
nézve  1. HOL kérdő.  Rokon  vele  a  görög ó*t»,  éa
latin  unde (= conde),  török  handan  vagy  kandan;
v.  ö. HOL,  (1).  Értelme: mely  helyről,  v. mely hely-
ből.  Honnan  ettél  let  A  fáról.  Honnan  vetted  éten
pénttt  A* erttényböl.  Némely  tájdivat  uerént:  hvn-
ndnt  melylyel  a  latin vnde  (vagyis eredetileg: cunde)
legközelebbről  egyezik. Régieknél eléjön honnal  alak-
ban  is,  (valamint  ezek  is  : ónnal = onnan,  valahon-
nal  =  valahonnan),  pl.  Szalay Á.  gyűjteményében
a  XVL  században.  Sőt  honnal  néha mát értelemben
is  használtatik.  „Vagyon  kegyik  (= kedig, pedig)
oly  falu,  hogy  kiből  megigazítják  honnal (= hol)
felét,  honnal harmadát*  (t  i.  a rovásnak,  adónak).
Hallani  tájdivatosan  est  is  :  homtand,  honnant  és
honnat,  melyekből  hangzócsere által  lett  :  honnéni  és
honnét,  sőt  homnég  is,  mint:  odább,  odébb,  tovább,
tovébb.  Ezen  kérdésre  a  helynevek  mikép  ragoztat-
nak  L HOL szó alatt

HONNANT,  HONNAT,  HONNÉG  (Nádor-
oodexben),  1. HONNAN.

HONNEM,  a  régieknél  igen  sokszor  eléjön  (az
első  n  a  gy  hasonúlata  lévén),  ,hogynem'  helyett;
lásd  ezt

HONNÉT,  1. HONNAN.
HONNY, tájdivatos  hon helyett; 1. est

HONOL,  (hon-ol)  őnh. m. honol-t.  Bizonyos he-
lyen, mint  saját,  vagy  szokott  hónában  lakik,  honn
vagyon.

„Hónán kül a  fiú,
Hónában  a patak
Magas  hegyek  között
Együtt  vándorlanak.
S  az  ifjú  ajkain
Míg  néma csend  honol,
Az  illanó vízár
Víg  hangokat  danoL"

Petöfy.
V.  ö. HON,  fa.

HONOLÁS, (hon-ol-is) fn. tt honolát-t, tb. —ok,
karm.  szr.  —a. Lakás bizonyos helyen, pl. városban,
falon,  vagy  orscágban,  tartományban.

HONOS,  (1),  (hon-ou),  mn.  tt  honot-t  v.  —át,
tb.  —ói.  1)  Kinek  hóna  van;  nem bujdosó, nem
száműzött  Ellentéte  : hontalan.  2)  Bizonyos  honban
divatozó,  szokásban  levő, tenyésző.  Ellentéte:  idegen,
ttokaüan.  3)  Bizonyos  honnak  v. helynek  jogaiba,
szokásaiba  avatott  Én  éten  hátban  honot  vagyok,
ö  minálunk  oly  honot,  mint  otthon.

HONOS,  (2),  (l.  föntebb),  fn.  tt  honot-t,  tb.
—ok.  Honfitárs,  hazafitárs,  honpolgár.  Kik  velünk
egy  oruágban  fsUlettek  ét  laknak, mind honosaink.

HONOSÍT,  HONOSÍT,  (hon-os-ít) áth.  m. ho-
notít-ott,  htn.  —ni  v.  —óm.  1)  Valakit  bizonyos
honnak lakosává  tesz,  legszélesb ért  véve.  Honottíani
v.  meghonotUani  a  bevándorlóit  idegeneket.  2) Szorosb
ért  idegent  nemességgel,  és  nemesi jogokkal  felru-
ház ,  mi Magyarországban  csak  országgyfiléaileg  tör-
ténhetik.  3)  Valamit a honban divatba,  szokásba hoz,
mi  eredetinél  fogva idegen.  Valamely  külföldi  intéte-
tet  honosítani.  Mát  világréttekröl  hotott  növényeket,
állatokat  honosilani.

HONOSÍTÁS,  HONOSÍTÁS,  (hon-os-ít-ás)  fn.
tt  honotítát-t,  tb. —ok,  harm. szr.  —a.  Cselekvés,
mely  által vakkit  honosítanak.  Idegenek,  bevándor-
lóitok  honottíáta.

HONOSÍTÉK,  HONOSITÉK,  (hon-os-ít-ék)  fa.
tt  honottték-ot,  harm. szr. —o.  Bizonyos  polgári  jo-
gok  öszvege,  melyekkel  az  idegen  hazának  polgára
más honban felruháztatik,  és bír.  (Indigenatos).  Ho-
noitíékért  folyamodni.  A  honostiék  diját  lefitetni.

HONOSÍTMÁNY,  (hon-os-it-mány)  fa.  tt  hono-
titmány-t,  tb.  —ok. L.  HONOSÍTÉK.

HONOSÍTOTT, HONOSÍTOTT,  (hon-os-fc-ott)
mn.  tt  honottíott-at.  1)  Valamely  honnak  lakosává,
polgárává  avatott  Honosított  idegenek,  jövevények,
külföldiek.  2)  Bizonyos  honban divatossá  tett  Hono-
tílott  szokatok,  Cltötetek. V.  ő. HONOSÍT.

HONOSODÁS,  (hon-os-od-ás)  fa.  tt  honoto-
dát-t,  tb.  —ok, harm. szr.  —o.  Állapot,  midőn  va-
laki  v.  valami  honosodik.  V.  ö. HONOSODIK.

HONOSODIK,  (hon-oe-od-ik)  k.  m.  honosod-
tam,  —tál,  —ott.  1)  Bizonyos  honnak  állandó,  ren-
des lakosa, polgára  leraen, vagyis  mint olyan megte-
lepedik,  s a vele járó jogokkal  élni  kezd.  2) A  hon-
ban  divatossá  kezd  lenni,  szokássá  válik.  Némely
kuV&dröl  bekötött  intétetek  latianként  meghonosodnak
hálánkban.  A  burgonya,  t  némely  mát  növények  meg-
honosodtak  nálunk  is.

HONOSODÓ,  (hon-os-od-ó)  mn.  tt  honotodá-t.
Honossá  levő.  Honosodó  idegenek, jövevények,  gyar-
matok. V.  ő. HONOS.

HONOSUL,  HONOSUL,  (hon-os-űl)  önh.  m.
honotult. L. HONOSODIK.

HONOTT,  (hon-ott)  ám.  a  honban.
„Ki  azt hiszi, hogy  egy nap  fénye  süt

A  terjedelmes  földre  mindenfitt,
Hónán  kívül  tán kételkedni  fog :
Vájjon  honott  nem, más szebb  nap ragyog ?"

Vaehott Sándor.
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HONPOLGÁR,  (hon-polgár)  ősz.  fa.  Szélesb
ért.  valamely honnak,  országnak  állandó, rendes  la-
kosa. Szorosb ért.  polgári  jogokkal  felruházott  lakosa
valamely  hazának.

HONSZERELEM,  HONSZERETET,  (hon-sze-
relem  T.  -szeretet)  5sz.  fn.  Szeretet, melylyel  valaki
hóna  iránt  viseltetik,  a  annak javát, díszét  előmozdí-
tani  törekszik, érette élni  halni kész  stb.

„Titkon  borong a genius
A  néma  hant  felett,
Hol  lángoló  szív  s honszereim
Váltottak  életet" Kölcsey.

HONSZÜLÖTT, (hon-szülött)  ősz. mn. A  hazá-
ban  született, bennszülött;  ki  valamely honba, nem
külföldről  származott be;  ellentéte  :  jövevény, ide-
genből  beköltözött,  honosított

HONT, tájdivatos  hon helyett; 1. ezt.
HONT,  (1),  (hom-t)  fa.  tt  hont-ot.  Némely tá-

jakon,  nevezetesen  Bodrogközben  ám.  felbasított
gyepdarab,  gyepföld. Máskép  és  ezokottabban:  hant;
rokona:  komp.

HONT,  (2),  fala  ugyanazon  nevű  megyében;
helyr.  Hont-on,  —rá,  —ról;  mint  megye  :  Hont-ba,
—bán,  —ML

HONTALAN,  (hon-ta-lan)  mn.  tt  hontalan-t,
tb.  —ok.  Hon  nélkül  levő,  állandó  hazával  nem
bíró, hónától  megfosztott,  abból  száműzött,  bujdosó.
Különbözik:  tehonnai,  kinek,  mint  mondani  szok-
tuk,  se országa,  se  hazája.  Határozóikig  ám.  hon
nélkül.

HONTALANÍT,  (hon-talan-ít) áth.  m.  hontala-
, nít-ott,  htn.  —m  v.  —ont. Ám.  számkivet,  számfiz.

HONTALANUL,  (hon-ta-lan-ul) ih. Hon nélkül.
Hontalanul  élni,  bujdomi.

HONTÁRS,  (hon-társ) 5sz.  fn.  Ugyanazon hon-
nak  lakosai, polgárai,  egymásnak  hontársai;  földi.

HONTMADÁR,  (hont-madár) ősz.  fn. A  hantok
között  ugrálni  szerető  fehéres  farkn madárka a  bille-
gények  neméből.  (Motscilla oenanthe). Máskép:  hant-
madár.

HONTMEGYE,  HONTVÁRMEGYE,  (hont-
[vár-]megye)  ősz.  fn.  Magyarország  Dunán  inneni
(Duna  balparti)  kerületének egyik vármegyéje, három
bányavárossal. Székhelye Ipoly-Ság, hol megyegyülé-
seit  tartja.

HONŰZÉS, HONÜZÉS,  (hon-üzés)  ősz.  fn.  Ál-
lapot, midőn  valaki  felsőbb  rendelet, pl.  bírói  ítélet
következtében  hazájából  kivándorolni  kénytelen;
száműzés, számkivetés.

HONVÁGY,  (hon-vágy) ősz.  fn.  Fájdalmas ér-
zelemmel  párosult  lelki állapot, midőn  valaki  idegen
földön  lévén, hazája  után nyugtalanul  sovárog.  Más-
kép  :  honkór  v.  honvágykor.

HONVÁGYKOR,  (hon-vágy-kór) ősz.  fn.  lásd  :
HONVÁGY.

HONVÉD,  (hon-ved) ősz.  fn.  1)  Általán, min-
denféle  hadi  készület, mely a  honnak ótalmán  szol-

gál, pl.  fegyveres  katonaság,  végvárak, sánccok, ga-
tok  stb.  2) Különösen nem  rendes  katona,  ki  csak

;  rendkívüli  esetben  vagy  esetekben  kőteleztetik  vagy
l  kél  a  hon  védelmére.  Innen :  honvédetred,  konoédtég.

HONVÉDELEM,  (hon-védelem)  ősz.  fn.  Hont
l  védő, vagyis  ellenség  ellen  ótalmazó erő, készület,
|  építések.  Honvédelemre  feluólUtaü  a polgárokat.
j  HONVÉDŐ,  (hon-védő)  ősz.  fn.  Személy,  ki

hazáját  a  megtámadások ellen védi,  ótalmana. Kü-
lönösen  fegyveres  polgár,  ki  nem  rendes  katona,
honvéd.

HONVÉDSÉG, (hon-védség) ősz.  fn.  1)  A  hont
ótalmazó eszközök, készületek  őszvege.  A  honvédfég-
he»  új  adó  nemível  járulni.  2)  Személyes  tulajdonság
vagy  állapot, melynél  fogva  valaki a hon  védelmé-
ben részt vesz.  Honvédlégben  meghalni.  8)  Honvédők
öszvege, serege.

HÓOLVADÁS, (hó-olvadás)  ősz.  fn. A  hónak
a  nap  melege  vagy  más  melegség  által  mié  vál-
tozása.

HÓOMLÁS,  (hó-omlás) ősz.  fn. *'*«fl*»*p4r, mi-
dőn  a hótőmeg magasabb  helyekről,  pl.  háztetőkről,
hegyek,  havasok  oldalairól  alacsnszik,  leomlik.

HÓOMLATAG,  (hó-omlatag) ősz.  fn.  Hótőmeg,
mely  magasabb  helyekről  leomolva  képződött.

HOOR,  (olvasd  :  Hór),  falu  Zemplén  megyé-
ben ; helyr.  Hoor-on,  —m,  —rrfí.

HOP, (1), elvont  gyöke  (hó  gyökelemből),  ho-
poret,  hoporj,  hoportyag  stb.  származékoknak.  Jelent
emelkedést, magasodást,  dndorodatt,  felpunadást

HOP,  (2),  1. HOPP.  Egy  p-vel jön  elé  különö-
sen  hopoetdl  és  hopol  szókban;  1. ezeket

HOP!  (3),  Kassai  József  szerént  a  Hegyalján
ám. félig  örömest,  félig  kénytelenségbőL Ily  értelem-
ben  mondják  másutt  : ket-kénytelen,  azaz kissé  kény-
telen.

HÓPEHELY,  (hó-póhély) ősz.  fn.  Pehelyalak-
ban  eső,  szállinkosó  hó.

HOPÉNZ,  (hó-pénz)  ősz.  fa.  Szoros  ért  dg,
melyet  bizonyos szolgalat  fejében  havonként, hóna-
ponként  fizetnek.  Hadi  tintek  hópéntt.  Btm  három
hónapja  leszen, hogy  kijöttem  Szigetbil (= -bűi  v.
-bői), mind  az  enyimbil adok  hópénzt  az  uraimnak.*
1556-diki  levél.  (Szalay Á.  gyűjt).  Szélesb  ért  az
évi  díjnak  azon  része, mely  egy  egy  hónapra  esik.
Köz  nyelven  annyit  is  tesz,  mint  fehér  pénz  v.  ezüst
pénz,  de  akkor  a hó jelentése mx.

HÓPÉNZES , (hó-pénzes)  ősz.  mn.  Kinek  hó-
pénze  jár  bizonyos  szolgálataért, ki  hópénzt  húz;
zsoldos.  Hópéntet  katonák. V.  ő. HOPÉNZ.

HÓPfflE,  (hó-pihe)  1. HÓPEHELY.
HÓPINTY,  (hó-pinty) ősz.  fn. Havatokon  lakó

madárfaj  a pintyek  neméből.  (Fringilla  nivalis).  V.
6.  PINTY.

HOPI8TÁL, őnh. m.  hopittál-t.  Valószínűen  a
latin  hoipu  szóból  eredt, s talajdonkép  hoipiídl,  azaz
ide-oda járván,  sehol  sincs állandó laka,  hanem min-
denütt  vendég  (hospw) gyanánt él  (HospUatnr).
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HOPMESTER, régies  fa.  a  .Hofmeister'  német
szóból  mintegy  tréfásan  csavarítva.

HOPOCZÁL,  (hop-ocz-a-al, vagyis  hop-sza-al)
önh.  m.  hopocuU-t.  Tulajdonkép  a  gyermekekről
mondják,  midőn  hop,  kopttá  szóra  mosognak, ugrál-
nak,  dajkáik  ölében  hánykolódnak.  Használják  áth.
értelemben  is.  Hopoctáfai  (v.  hopocvUtatni)  a  tildé-
det,  azaz  ölben  vagy  térden  ugráltatni.

HOPOCZÁLAS,  (hop-sza-al-ás)  fa.  tt  hopoctá-
Idt-t,  tb.  —ói, harm. ssr. —a.  Cselekvés,  midőn  va-
lamely  gyermek  hopoccál,  vagy  valaki  gyermeket
hopoczáltat

HOPOCZÁLTAT,  (hop-saa-al-tat)  átb.  m.  hó-
poetáltat-tam,  —tál, —ott.  Cselekszi, hogy  hopo-
csáljon.

HOPOL,  (hop-ol)  önh.  m.  hopolt,  A  gyermek-
ről  mondják :  lehopol,  azaz  letelepedik,  lefil.

HOPOLÁ8,  (hop-ol-ás)  fa.  tt.  hopolát-t,  tb.
—ok. Telepedéi, leülés. V. ö. HOPOL.

HOPOR, (hop-or)  elvont törss, melyből  hoporei,
hoporj,  hoportyag  stb.  scármaznak.  Jelent  feldudoro-
dott valamit

HOPORCS,  (hop-or-cs)  fa.  tt.  hoporct-ot,  harm.
asr. —a.  Kidadorodott csomó  valamely  test  fölszi-
né*n, kiálló  görcsös  púp, hnpa,  czipó ; apró  domb.
Hoporci  a» emberi  háton.  Hoporetok  a  fa  derekán.
V.  ö. HOP,  (1).  Máskép: hoporíy,  huporty  és  hoporj.

HOPORCSOS, (hop-or-cs-os) mn.  tt.  hoporciot-t
v.  — át,  tb.  —o*.  Minek felszínét  hoporcs  vagy ho-
porcsok  borítják;  görcsös,  hapás,  ctipós ,  púpos;
dombos.  Hoporetot  fakéreg.  Hoporetot  bor.  Hopor-
ctot  mellű ét  hátú  nyomorék.  Hoporetot  vidék.  V.  ö.
HOPORCS.

HOPORJ,  (hop-or-j)  1. HOPORCS.
HOPORJA,  (hop-or-j-a) fa. tt  hoporját.  Lásd  :

HOPORCS.
HOPORJAS,  (hop-or-j-as)  1. HOPORCSOS.
HOPORJÁS,  (hop-or-ja-as)  mn. tt  hoporját-t  v.

—át, tb. —ok. 1) Dombos, gödrös, hantos,  likacsos.
Háta  hoporját  hely,  határ.  2) Papos,  hapás , czipós,
görcsös.  Hoporját  tok.

HOPORTY, (1),  HOPORTTOS,  1. HOPORCS,
HOPORCSOS.  Actéety  váltakoznak,  mint  szintén
a  ét  és  gy  a  varanei,  varangy,  görönet,  gürSngy
szókban.

HOPORTY, (2),  fala Zemplén megyében; helyr.
Hoporíy-on,  —rá, —ról.

HOPORTYAG,  (hop-or-ty-ag)  fa.  tt.  hoportyag-
öt, harm. szr.  —a r.  —ja.  Valamaly  testnek  fölcse-
repesedett, elváló,  feldudorodó  héja,  kérge,  felszíne,
pl.  midőn  a  faltól a  vakolat  vagy  meszelet  elválik,
vagy  a  fa  kérge  felhámlik, vagy  a  hirtelen  felszáradt
kátyú  teteje  fólcaerepesedik.  Lehull a fal  hoportyaga
v.  hoportyagja.

HOPORTYAGOS,  (hop-or-ty-ag-os)  mn.  tt  hó-
portyagot-t  v. —át, tb.  —ok. Minek  fólssinén hopor-

tyag  v.  hoportyagok  vannak;  fölcserepesedett,  föl-
kérgesedett  Hoportyagot  falak.  Hoportyagot  kenyér.

HOPP,  (hop-p) indnlatszó, melylyel  élünk, mi-
dőn nagy  örömünkben  vagy  széles  kedvünkben  ug-
rálunk, vagy  másokat  ugrásra  felszólítunk.  Gyöke a
magasságot, emelkedést  jelentő  hó,  hop.  De  lehet
hangutánzó  ifl,  midőn  némileg  öszrefit  hupp,  topp
gyökökkel  is;  ás  utóbbira  nézve  különösen  meg-
jegyezvén, hogy  hop rongyot,  tájdivatosan  :  topron-
gyot.  Hipp  hopp.  Hopp  haja  !  Haja  hopp  l  Hopp  itt
it,  amott M , az  «n  hátam  előtt it. (Km.).  Hopp  fiam,
ugorj  egyet.  Átv.  ért.  jelent  örömet,  széles  kedvet,  s
felveszi  a  tárgyeseti  ragot  Akkor  mondj  hoppot,  mi-
kor  általugortad  a» árkot.  Félre  gondok,  hoppot  mon-
dok, ha  tántán  it,  hopp  éjfélkor^  hopp  ebédkor,  vaeto-
rán  it.  (Horv.  Ad.).  Hoppon  maradni,  lehoppanva,
leülepedve maradni, ám. várakozásában  csalatkozni,
mit sem kapni, pl.  hoppon  marad a leány, kit  senki
sem  visz  tánczba. Hoppon  marad oly  vendég, kit  senki
sem  kínál, s  éhesen  megy haza  stb.  Tájszokásilag  :
happ.  Happ  happ  happ,  eb  let* pap  !

HOPPÁ,  (hop-p-a)  1) A  gyermeknek  mondják,
midőn  ugratják  vagy  emelgetik.  2) fa. s átv.  ért  je-
lent  lakzit,  lakodalmat,  hol t  i.  sok a hopp , azaz
v'g*ág > mulatság.  Egyébiránt  ez  csak  tréfás  elneve-
zés,  valamint  a  vigyori  (=  örömapa)  és finenot
(=  vőfél).

HOPPAN,  (hop-p-an)  önh.  m.  hoppan-t.  Hopp
hangot  adva  magasról  aláesik,  máskép  :  huppan,
habban. Hoppon  át  elérett  alma,  kSrte,  midőn  a  fáról
leetik.  Roppan  a  koetiról  leugró  ember.

HOPPOZ,  (hop-p-oz) önh. m. hoppot-tam, —tál,
—ott.  Hopp  sióval, kurjongatással  mulat,  örvend,
vigadói. Hoppotndk  a  tánetoU  tobortók.  Átv.  árt.  d-
hoppotni  valamit, ám.  hopp  szóval, vagyis  mulatva,
tánczolva, dőzsölve  elkölteni,  elpazarolni,  elveszte-
getni. Elhoppotni  át  időt, péntt,  egétttéget.

HOPRONGYOS,  (hop-rongyos)  ősz.  mn.  Igen
rongyos,  kin, mikép  mondani szokás, csak  úgy  repül-
nek a rongyok.  Tájdivatosan  :  toprongyot.

HOPSZA,  HOPPSZA,  (hop-sza)  indulatszó,
mely  által  valakit  felugrásra  buzdítunk, s  ám.  ugorj
fel!  A  t*a  buzdítást, parancsot jelent,  mint a  no-na,
haj-na  indulatszókban  is.

HOR, elvont gyök,  1)  hangutánzó, melyből  a
horny,  horp  , hork, horh, hont,  horty törzsökök , s
ezek  származékai,  n.  m.  hornyol,  horpad,  horkan,
horhol,  hontól,  hortyog  erednek.  2) emelést,  emelke-
dést,  felgörbülést,  illetőleg  hántást jelent  a  hord  és
horg  (horog)  származékokban , a  honnan  e* értelem-
ben rokon  húr  gyökkel, s hátit  és  hord  is  rokon  fo-
galmak.  Egyébiránt  végső  elemzéssel ez  utóbbiakban
is  alapfogalom  a  horzsolás,  úgy  hogy  pL  Göcsejben
behordotni  a  földet,  ám.  beboronálni, mintegy behor-
zsolní.

HÓK,  1. HOOR.
HÓRA,  falu  Líptó  megyében ;  helyr.  Horá-n,

— rá,  —ról.
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HÓBA, ikeritve  :  "here-hóra,  1. HÉBE-HÓBA.
HOBANSZKA, paszta Szepes  megyében;  helyr.

Horannká-n,  —rá,  —rŐl.

HOBBOK-CSEBINYE,  fala  Zemplén  megyé-
ben ; helyr.  Csebinyé-n,  —re, —ro7.

HORBOK-KALOC8A,  fáin  Máramaros  megyé-
ben; helyr.  Kaloctá-n,  —rá, —ról.

HORBOK-RADVÁNY,  falu  Zemplén  megyé-
ben;  helyr.  Radvány-ba,  —bán, —Ml.

HOBCZOG, HOBCZOGÁS,  lásd  : HORTYOG,
HOBTYOGÁS.

HORD,  (hor-d)  áth.  gyakori,  m.  hordottam  r.
hordtam,  (a  valóságos  kiejtésben  a  3  mássalhangzó
torlódása  miatt  a d nem hallatszik  :  hortam),  hordot-
tál  v.  hordtál,  hordott,  htn.  —m  v.  —ont.  Egyike
azon  két  mássalhangzóval  végződő  igéknek, melyek
ragozás kőiben  segédhangzót  vesznek  fel,  valahány-
szor  a  könnyebb  kiejtés  úgy  kívánja,  pl.  hord-a-sz,
hord-o-tok, hord-a-nék  stb. Hangra  és értelemre  nézve
rokon  vele  s  latin  portó.  1)  Tnlajd.  ért  bizonyos
terhet magán  v.  magához  emelve,  felkapva  több  íz-
ben visz, elvisz.  Gyöke  az  emelkedést, magasságot
jelentő  hó,  vagy  még  közelebb  a  fáradságot,  pi-
hegést, teher  alatti  fdvást  kifejező  hó, e ez  értelem-
ben rokon  a  hó*  és hát  igékkel.  Perzsául  á-vur-den.
Fejen,  vállon  hordom  a  terhet. Stekéren  ganéjt,  földet,
butát  hordani. Antalra  hordani  át  étkeket.  Pénzt hor-
dani  magával.  Erdőre fát,  Dunába vitet  hordani.  A
ttű  havat, gatt, nemetet  hord  a* udvarba.  Át  árvit
behordja  ittappal  a földeket. Igekötökkel  :  aláhord,
általhord,  behord, elhord, felhord,  hátrahord,  kihord,
lehord, meghord, Ottvehord,  ráhord,  viutahord. Hordd
el  a  tátorfádat.  (Km.). Hordd  el  a* irhádat. Hordd  el
magad,  ám.  takarodjál.  Meghordani ganéjjal  a  földet.

„Adjon  Isten  csendes esőt,
Hordja  össze  mind a kettőt"

Népd.

2)  Átv.  ért  valamit  szó által  odább  terjeszt,  tovább
közöl.  Hírt  hordani.  A  hallottakat  ét látottakat  mátok
fülébe  hordom.  A  titkokat kihordani.  Régi  dolgokat,
eteményeket  eléhordani.  Valakinek  érdemeit  vagy hibáit
felhordani,  azaz  dicséretül  vagy  szemrehányásai  em-
líteni. 3) Visel.  Télen  guctmdt,  nyáron  kalapot  hor-
dani.  Magyar  nadrágot  hordani.  Hotttu  hajat  hor-
dani.  Innepélyeken  kardot,  mentét hordani.

HORDACS,  (hor-d-acs)  L  HORDÓCSKA.
HORDÁL,  (hor-d-ál) gyakoritó  áth.  m. hordáit.

Nógrádi  szó.  Gyakran  vagy  egymásután  hord;  olyan
alkotása,  mint  jár-ál,  hát-ál,  dob-ál.  Másképen:
hordogal  v.  hordogat.

HORDÁR,  (hor-d-ar)  fn.  tt.  kordár-t,  tb.  —ok,
harm.  szr.  —a v. —ja.  Teherhordó  napszámos.  Pettí
hordár,  újonnan  felállított  intézeti  szolga  az  utczá-
kon,  piacsokon,  ki  szabott díjért,  kinek-kinek  kiván-
ságíra  egyes  vagy  egész  napi  szolgálatra  készen  áll.

HORDARI,  (hor-d-ár-i)  mn.  tt  horddri-t,  tb.
Hordárra  vonatkozó,  azt  illető.  Hordán  egyen-

ruha. Hordán  ttolgálat.  Hordán  intétet.

HORDÁRKODIK, (hor-d-ár-kod-ik)  k.  m.  Aor-
dárkod-tam,  —tál,  —ott. Hordán  szolgalatban  áll.

HOBDÁBSÁG, (hor-d-ár-ság) fn. tt  hordártág-
öt.  1)  Hordán  minőség,  szolgalat  2)  Hordárok
együttvéve.

HORDÁS,  tájszó,  1.  OBDAS.
HOBDÁS,  (hor-d-ás)  fn.  tt  hordárt,  tb.  —ok,

harm.  szr.  —a.  1)  Cselekvés,  midőn  valamit  hor-
dunk.  Teherhordóiban  kifáradni.  Fahordát,  vühordét,
gabonahordái.  S*énahorddi.  Hírhordái.  Behordó*, ki-
hordát,  elhorddi,  lehordd*, felhordát  stb.  2)  Azon  te-
her öszvege,  melyet  öszvehordottak.  Éten  tténakatal
két  napi  hordát. V.  ö. HORD.

HOBDAT,  (1),  (hor-d-at) fn.tt  hordától.  Vitel.
Egy  hordát  fa.

HOBDAT,  (2),  (hor-d-at) mivelt m. hordát-tam,
—tál, —ott.  Eszközli, meghagyja,  rendeli, hogy va-
lamit  hordjanak.

HOBDEBÖ,  (hord-erő)  ősz.  fn.  Harm. sz.  rag-
gal : hordereje.  Újabb  időben  alakult  és gyorsan el-
terjedt  szó.  Tulajd.  ért  ám. valamely  lőfegyvernek
azon hatálya,  melylyel  a  kilőtt golyót bizonyos tá-
volságig még mindig  sikeresen  vinni,  hajftni  képes.
Átv.  ért  valamely  szellemi  vagy  erkölcsi  erőfeszítés-
nek, elhatározásnak  bizonyos  pontig  menff  hathatós-
sága,  munkássága.  Éten  kimondott  elvnek,  adott ren-
deletnek,  diadalnak,  törvénynek  stb.  nagy  hordereje
van. Némelyek  szerént: hordkor.  (Tragweite).

HOBDKÖB,  (hord-kőr).  Annyi  mint  horderS,
csakhogy  ,hordkőr' már  magát  a  távolságot,  ,hord-
erő'  pedig  a  működést,  működési  hatályt,  súlyt je-
lenti.  ,Hordkör'  elemzőleg  jobban  megfelel  a  német
/Tragweite'  szónak.

HORDÓ,  (1),  (hor-d-ó)  igenév  , mely  rendate-
rént  azon  tárgy nevével,  melyre  közvetlenfii  vonat-
kozik,  egy  szóvá  olvad  öszve,  pl. fahordó,  vükoraó,
teherhordó  napszámosok.  Átv.  Hirhordó,  ttókordó  ám.
szószátyár. V.  ö.  HOBD.

HOBDÓ,  (2),  (hor-d-ó, vagy talán inkább :  gor-
d-ó, ám. gordnló  v. gördülő;  Thaty  Kálmán  gyűjte-
ményében  is  eléjőn  :  „Legordulvdn  hnlhiak  azemem-
bfil  könnyeim",  1666-ból); fn. tt  hordó-t,  harm. ser.
—-ja  v.  hordája.  Köz  ért  középen  domborodott hen-
geralakú,  két  fenekű,  s abroncsokkal  kerített  edény,
leginkább  fadongákból  öszveallítva.  Borot,  teret, vi-
tet,  olajat,  ménét, kápotttát  hordó, azaz, melyben bort,
sert,  vizet stb. hordnak, tartanak.  Uborkát,  heringet,
triroi  hordó. Hordó feneke, ttaja,  etapja,  oldala.  Fa-
tat, faabronetot  hordó. Feltölteni  a  hordót.  Kérni  oda
át  űréi  hordónak.  Hordót  cimálni, abronetolm.  Hor-
dót  hengergeíni,  forralni,  öblögetni.  Unt  hordó  legjob-
ban hangtik  (km.).  Olyan  a  háta, mnt  a  hordó.

HOBDÓ,  (S),  falu  Erdélyben,  Besztercce vidé-
kében;  helyr.  Hordó-n,  —rá, —ról.
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HORDÓABRONCS, (hordó-abroncs) ősz.  fa.  Ab-
roncs,  vasból,  fából  stb.,  mely  a  hordó  dongáit  ösz-
vetartja.

HORDÓÁRU,  (hordó-áru)  öaz.  fn.  Mindenféle
ára,  melyet  hordóban  tartanak,  vagy  hordószámra
adnak  és  vesznek,  pl. bor,  pálinka,  olaj  stb. Továbbá
hordók,  mint eladni  való  kész  edények.

HORDÓBÉLYEG,  (hordó-bélyeg)  ősz.  fn.  Hor-
dóra  ütött, vésett, metszett,  sütött jegy, névbettt

HORDÓBELI,  (hordó-béli)  ősz.  mn. Mit hordó-
ban  tartanak,  mit  hordóból húztak,  eresztettek, mit
nem  más  edényben,  pl.  nem palaczkokban  tartanak.
Hordóbeli  bor.  Hordóbeli  savanyított  káposzta.

HORDÓBOR,  (hordó-bor)  ősz.  fn.  1)  Hordó,
teli  borral.  Hordóbort  ajándékozni  valakinek.  Két
hordóborom  termett.  2)  Hordóbeli,  hordóban (nem
palaczkban)  tartogatott bor.

HORDÓCSAP,  (hordó csap)  ősz.  fn.  Csap,  me-
lyen  a  hordóban  levő  folyadékot  kieresztik.  V.  ö.
CSAP.  Átv.  ért. iszákos,  részeges ember,  ki  a hordót
megcsapolja.

HORDÓCSÍN,  v. HORDÓ  CSÍNJA,  (hordó csín
v.  -csínja)  ősz.  fn.  A  hordó  dongáinak  végén  azon
behornyolt rovatok,  melyekbe a fcnékdes zkákat eresz-
tik.  Máskép  :  ontra,  ontora.

HORDÓCSINÁLÓ  ,  (hordó-csináló)  ősz.  fn.
Bodnár.

HORDÓCSKA,  (hor-d-ó-ocb-ka)  fn.  tt.  hotdócs-
kát.  Kis  hordó,  pl.  negyedakós,  félakós.

HORDÓDUGASZ,  (hordó-dugasz)  ősz.  fű.  Du-
gasz ,  mclylycl  a  hordó  száját  butcszik.  Máskép  :
szddló.

HORDÓFENÉK,  (hordó-fenék) ősz. fn.  A hordó
hungcréuuk  két  végső  lapja,  mely  a  dongák  csínjába,
vagyis  outrájába  vau  eresztve.

HORDOGÁL,  (hor-d-og-ál) áth. m.  hordotjált.
L.  HORDOGAT.

HORDOGAT,  (hor d-og-at)  gyak.  áth.  m. hor-
duyat-tam,  —tál,  —olt.  Gyakrau  vagy  folytonosan,
vagy  kicsinyenként  hord.  Megtakarított  krajczara.it  a
takarékpénztárba  hordoyatja.  j

HOKDOGATÁS,  (hor-d og-át-ás)  fű.  tt.  hordu-  \
gulás-t,  tb. —ok,  barin.  szr. —a.  Cselekvés,  uiidön
valaki  hordogat.

HORDÓHEVEDER,  (hordó-heveder)  ősz.  fű.
Hordócsin&lók  eszköze,  mclylycl az  öszvuúllított  dón-  !
gákat  öszvébb  szorítják.

HOHDÓHÍD,  (hordó-híd)  ősz.  fn.  Öszvefüzött
üres  hordók  valamely  víznek  széliében,  melyek  hajó-  !
hidféle  talapzatul  szolgálnak.  l

HORDÓKÖTÉL,  (hordó kötél)  ősz.  fn.  1)  Kő-
túl,  uielylycl  a  hordókat  a  piuczébe eregetik,  vagy
ouuau  felhúzzák.  2)  Kötél, melybe  vagy  melynek se-
gítségével  valamit öszvukötvc  hordanak.  l

HORDÓMÉRÖ,  (hordó-mérő)  lásd  :  AKÓLÓ-
PÁLCZA.  l

MAO T  81ÓTAJ1.  II.  KÖT.

HORDÓMÜ,  (hordó-mtt)  ősz.  fn.  Általán  min-
denféle  edény,  mely  a  hordók  neméhez  tartozik,  pl.
lajt,  csobolyó,  átalag  stb.

HORDÓNYI,  (hor d-ó nyi) mn.  tt.  hordónyi-t,
tb.  —ói. Olyan  nagyságú, mint  a  hordók  lenni  siok-
tak. Átv.  ért. nagyon  felpoffadt,  kövérré  dudorodott.
Hordónyi has.

HORDONYTELEK,  puszta  Gömör  megyében  ;
helyr. Hordonytelk-én,  —re, —röl.

HORDÓSÉR,  (hordó-ser) Ősz.  fa.  Hordóban  tar
lógatott,  hordóbeli  ser,  különböztetésül  oly  sertől,
melyet  palaczkokban,  korsókban  tartanak.

HORDÓSZAG,  (hordó-szag) ősz. fa. Olyan szag,
mint  a  tisztátalan  vagy  dohos  hordóé  szokott  lenni.
Ezen  bornak  hordószaga van.

HORDÓSZAGÚ,  (hordó-szagű)  ősz.  mű.  Minek
oly  szaga van, mint a  tisztátalan  vagy  dohos  hordó-
nak.  Hordószagu  borok.

HORDÓSZÁJ,  (hordó-száj)  ősz.  fn.  Lyuk  a
bordó  oldalának  közepén.  Bedugni  a  hoi-dó  itáját.  Az
üres  kordót  szájjal  lefelé  fordítani.  Máskép  :  szád.

HORDÓSZÉK,  (hordó-szék)  ősz.  fn.  Szék,
melyben  valakit  hordanak.

HORDÓSZÍJ  , (hordó-szíj)  ősz.  fa.  Szíj  , mely-
lyel  valami  terhet,  málhát  öszvekötve  hordanak.

HORDÓTÖLTELÉK,  (hordó-töltelék)  ősz.  fa.
Bor  vagy  ser,  vagy  pálinka,  melyeket  a  hiányos  hor-
dók  megtöltésére  használnak.

HORDOZ,  (hor-d óz)  áth. és  gyak őr.  m. hordot-
tam , —tál, —ott.  Ide-oda,  mindenfelé,  folytonosan,
gyakran  hord  valamit.  A  dajka  gyermeket  hordós.
Fegyvert  hordozni.  Kitti  magával  hordozza  a  kis  bírót.
(Km.).  Karokon  hordozni  valakit.  Híreket  hordozni.
Ócska  ruhákat  hordozni,  elhordozni.  Meghordotni  a
leányt  a  tánczban.  A  szél  homokkal  behordozza  a  föl-
deket.  Göcsejben  :  behordozni  a földet,  ám.  beboro-
nálni.  Isten  hordozzon  szerencséién.  Hát  téged  mi  hor-
dót  itt ?  Kevélyen  hordozza  fejét  a  paripa.  V.  ö.
HORD.

HORDOZÁS,  (hor-d-oz-ás)  fa.  tt.  hordozát-t,
tb.  — ok,  barin.  szr.  —a.  Cselekvés , midőn  valamit
hordozunk.  Teherhordotás.  Uuhahordozás.  Tetthordo-
zás.  V.  ö. HORD, HORDOZ.

HORDOZGAT,  (hor-d-oz-og-at)  áth. és  kettőz-
tetett  gyakor.  m. hordozgat-tam,  —tál,  —ott. Egy-
más  után , részenként,  lassan-lassan,  de  folytonosan
hordoz  valamit.  Kévénként  háta  hordozgalja  a  leara-
tott  gabonát.  Faluról  falura  hordotgatni  ás  árukat.
Ócska  köpenyét  sok  évig  hordozgalta.

HORDOZGATÁS,  (hor-d-oz-og-at-ás)  fn.  tt.
hordozgatás-t,  tb.  — ok,  harm.  szr. —a.  Cselekvés,
midőn  valaki  hordozgat.

HORDOZHATATLAN , HORDOZHATLAN,
(hor-d-oz-hat-[al)lan) mn. It. hordozhatatlan-t,\.\>. —ok.
Mit  hordozni  nem  lehet.  Hordozhatatlan  teher. Hor-
dozhatatlan  szűk  vagy  rongyot  ruha.  V.  ö.  HORDOZ.
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HORDOZHATÓ,  (hor-d-oz-hat-ó)  mn.  tt  hor-
dotható-t.  Amit hordani, viselni  lehet,  ami  nem oly
terhe*,  hogy  hordani  nem  birnók;  helyről  helyre
szállítható.  Hordotható  orgona.  Éten  ruha míg  hor-
Hatható.

HORDOZKODÁS,  (hor d-oz-kod-ás)  fa.  tt  kor-
dotkodát-t,  tb.  —ok, ham.  szr. —a.  A  költözködés-
nek,  máshová  telepedésnek  ásón neme,  midőn  valaki
elébbi  lakhelyéről  általhordja  holmiját  új  tanyájára,
szállására.  Hordofkodátban  elromlott,  elvet*ett  jóná-
gok,  bútorok,  edények,  könyvek  stb.

HORDOZKODIK,  (hor-d-oc-kod-ik)  k.  m.  hor-
dotkod-tam,  —tál,  —ott.  Holmijével,  bútoraival
együtt  más lakhelyre,  tanyára,  szállásra költözködik.
Faluról  váróiba,  egyik  hátból  mánkba  hordotkodni.
St.  GyOrgy  napján  elhordotkodni.  Által-,  el-,  be-, fct-
hordotkodni.

HORDOZÓSKODÁS  ,  (hor-d-oz-ó-os-kod-ás)
HORDOZÓSKODIK,  lásd:  HORDOZKODÁS, HOR-
DOZKODIK.  Aki  tokát  hordo*ótkodik,  nehezen gatdo.-
yvl meg.  (Km.).  Kilenot  hordotótkodát,  egy égét.  (Km.).

HORDOZTAT,  (hor-d-oz-tat)  mivelt.  m. hordót-
tat-tam,  —tál, —ott.  Eszközli,  hogy  valaki valamit
hordozzon.

HORFA, helység  Szála  megyében;  helyr.  Hor-
fá-n,  —rá,  —ról.

HORG,  fn.  1. HOROG.

HORGAC8,  (hor-og-acs)  fn. tt. horgaet-ol,  harm.
szr. —a.  Kis  horog  vagy  horogféle  eszköz,  milyet
némely  női  munkáknál használnak.

HORGACSOL,  (hor-og-acs-ol)  áth.  m.  horga-
caol t.  Bizonyos  női  munkát  horgacscsal,  vagyis ho-
rogforma  tűvel  készít,  köt,  miskép  :  horgol.  Fejkö-
tőt,  ágytakarót  horgaetolni  (hakeln).

HORGACSOLÁS,  (hor-og-acs-ol-ás)  fa.  tt  hor-
gactolá»-t,  tb.  —ok,  harm. szr.  —a.  Holmi  női mű-
nek  horgacraemű  eszközzel  való  kötése,  készítése,
horgolás.

HORQACSOLÓ,  (hor-og-acs-ol-ó)  mn.  tt  hor-
gaesoló-t.  Aki  horgacscsal fűz  vagy  köt  valamit  Agy-
terttSt  horgaotoló  leányka.  Máskép  :  horgoló.

HORGACSOLT,  (hor-og-acs-olt) mn. tt  horga-
ctolt-at.  Horgacs nevű  eszközzel  tűzött, kötött, hím-
zett  Horgaciolt  dohánytaetkó,  háti  tipka.  V. ö. HOR-
GACS.

HORGAD,  (hor-og-ad)  önh.  m.  horgad-t.  Gör-
bére hajlik,  mint  a  horog, görbéd.  Aláhorgad,  meg-
horgad.  Sfeghorgadjunk  a  vén ember előtt  (tisztelegve).
Pázm&n.

HORGADÁS,  (hor-og-ad-ás)  fn.  tt  horgadát-t,
tb.  —ói,  harm.  szr.  —a.  Valamely  testnek  horog
gyanánt  meghajtása;  görbedés.  Fagyot  ujjak  horga-
dáta.  V.  ö.  HOROG;  PIORGAD.

HORGADÓ,  (horog-ad-ó)  mn.  tt  horgadó-t.
Aki  vagy  ami  horgad,  meghajlik, görbéd.  Aláhorgadó
gytimölctöi  ágak.  Elhorgadó  tteg.

HORGADOZ,  (hor-og-ad-oz)  k.  m.  korga-
dos-tom,  —tál,  —ott.  Horog  formára  folytonosan
vagy gyakran  görbéd,  hajladozik.

HORGADT,  (hor-og-ad-t)  mn.  tt  horgadt-at.
Horog  gyanánt  meghajlott,  meggörbedt  Felhorgadt
nádttálak  a  háttetSn.  Vitnahorgadt  stég.  Meghorgadt
aggaityán.  V.  ö. HOROG.

HORGAG, (hor-og-ag) fn. tt  horgag-ot.  Eleinte
alakult  szó, a későbben  divatosabbá  lett és helyesebb
horgéleg  helyett.  (Oxydum  zinci).  Ectettavat  horgag.
(Zincum  acetícnm).  Kéntavat  horgag.  (Sulfas  zinci).
V.  ö. HORGANY.

HORGANY,  (hor-og-any)  fa.  tt.  horgany-*,  *»•
—ok,  barm.  szr.  —öv.  —ja.  A  nehéz  és nemtelen
fémek  egyike,  kékes  fejér  szinfi,  s  tökélete*  fémfé-
nyfi,  közönséges  hévménékletoél  meglehetős  töré-
keny, de -f- 100 C (Celsiusi  v. centeaimalis =  szá-
zas)  fokon  felfii  hevítve  nyújtható  és  kalapálható;
-f- 200  C foknál  pedig  ismét törékeny  annyira, hogy
finom  porrá  lehet  törni;  -}-360  C  fokig  hevítre
megömlik, s  folytatott hevítés  mellett  fejér  fénynyel
ég el,. mi  alatt  horgéleggé  változik.  A  horganyból
hengerített  lemezeket  épületek  fódésére,  fürdő  kádak
készítésére  stb.  hasznának.  Idegen neve  Zútlc,  Zár
cum.  Magyar  nevezetét  kitünőleg  horgas  törésétől
kapta.  (Török  József).

HORGANYÉHOZ, (horgany-ércz) ősz.  fn.  Érez,
mely  horganyrészeket  foglal  magában.

HORGÁNYGÁLICZ,  (hoigany-gálicz)  ősz.  fő.
Kénsavas  horgany, mely  tiszta  állapotban szép, négy-
szögű,  oszlopalakn  jegeczeket képez.  (Zincum  sul-
phuricum).

HORGANYMÉSZ,  (horgany-mész)  ősz.  fn.
Szürke mész, melyre a. horgany  átváltozik,  midőn a
nagy  forróságtól  olvadni, kezd.

HORGANYPÉHÉLY,  (horgany-péhély)  ősz.
fa.  Igen  száraz,  s hófehér  mész,  mely  a horgany  ol-
vasztásakor  könnyű pehely  gyanánt  fölemelkedik, s
más  testekhez  tapad.  (Flos  zinci).

HORGANYRÉZ,  (horgany-réz)  ősz.  fn.  Fémke-
verék, melynek  egy  negyede horganyból,  három  ne-
gyede  pedig  rézből  áll,  s vörössárga  szinfi.

HORGANYVIRÁG, 1. HORGANYPÉHÉLY.

HORGAS,  (1),  (hor-og-as)  mn. tt  horga»-t  ».
—öt,  tb.  —ok.  Horog  gyanánt  meghajlott,  görbe.
Horgot  faág.  Horgai  tteg.  Horgai  bottal  Ze&tbm  a
faágakat.  Horgát  ujjak,  körmök.  Horgai  lábak.  Hor-
gai  lábú.  Horgai  orr.  Horgai  bietka.  Horgai  tif.
Horgai  tör,  kard.  Horgát  fogak.  Horgai  (hegyen  te-

•  kergos)  utak. Horgaiborgai.  Hón  horgai. A  betsédxti
'  egyéneié  jó,  a  mankónak  horgata.  (Km.).  V.  5.  HOR-

GOS.
HORGAS,  (2),  (mint  föntebb)  fn.  tt  horyat-t,

tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  Dunán  túl  ám.  tekergőt,
görbe  út  a  hegyeken  és  hegyek  között  Máskép :
horog.
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HORGASÁN,  (bor-og-as-an)  ih.  Görbén,  horog
gyanánt  meghajolva.  Horgatan  álló  ujjak,  körmök,
lábak. Horgatan  hűtött  utak. V.  ő.  HORGAS.

HORGASIN,  (horgas-in)  ŐM.  fit.  A  szarvasmar-
hának  h&tolsó  lábszárai,  csánkjai,  melyek  horgasán,
görbedten  hajlanak  befelé.

HOEGASÍT,  HORGASIT,  (hor-og-as-ít)  áth.
m.  horgatU-oU,  htn. —m v.  —ani. Valamit  horgassá
test, horogformára  meggörbít.  Stéget,  todronyt  hor-
gafííani.  Ujjakat,  körmöket  horgaitíni.  V.  ö.  HOR-
GAS.

HORGASÍTÁS, HORGASITÁS,  (hor-og as-ít-
áa) fa. tt  horgattíái-t,  tb.  —ok,  harm. sir. —a. Va-
laminek  horog  formájára  meggörbítéae,  meghajlítása.
Enkábák  horgattíáta.

HORGASODÁ8,  (hor-og-as-od-ás)  fa. tt.  horga-
todát-t,  tb.  —ói, harm. ssr. —a.  Állapot, midőn va-
lamely  test  horog  gyanánt  meghajlik,  meggörbed.

HORGASODIK,  (hor-og-as-od-ik) k.  m.  horga-
lod-tam, —tál, —ott. Horgas  alakúvá  képződik,  vál-
tozik.  A  ftákmány  után  kapó  mactka  körmei  meghor-
gatodnak.

HORGASODÓ,  (hor-og-as-od-ó)  mn.  tt  horga-
todó-t. Horog  gyanánt  gőrbedő,  meghajtó.

HORGASSÁG,  (hor-og-as-ság)  fa.  tt.  horgat-
tdg-ot,  harm.  szr.  —a.  Valamely  testnek  horoghoz
hasonló  görbesége, meghajtása,  kanyargása.  Ujjak,
lábak, körmök  horgaitága.  E  fát  horgaitága  miatt
nem  lehet  épületbe  haumálm.  Utak,  öivények  horgat-
tága.  V.  ö. HORGAS.

HORGASUL,  (hor-og-as-úl)  önh.  m.  horganO-t,
1.  HORGASODIK.

HORGASÚLÁ8,  (hor-og-as-úl-ás)  1. HORGA-
SODÁS.

HORGÁSZ,  (1),  (hor-og-ász)  önh.  m.  horgátt-
tam,  —tál, —ott.  1) Szélesb  ért.  horog vagy  horgas
eszközzel  valamit  keres,  húz,  vontat.  Horgátmn  a
vitbe fulladtak  testeit.  Ssárat  ágakat  horgáttni  a* er-
dőn.  8)  Szorosb  ért  némely  vizi  állatokat, különösen
halakat, békákat  horoggal  fogdos.  Átv.  ért.  tteleket
horgáttni,  ám. haszontalan  fáradni.  Elhorgáttni  mát
elöl  a  konctól,  ám.  elkapni.

HORGÁSZ, (9),  (mint föntebb) fa. tt  horgátt-t,
tb.  —ok, harm. szr.  —a. Személy, ki  valamit  horog-
gal  fogdos  vagy  keres,  vagy  elvisz,  elhúz.  Folyó
pártján  ülő  horgait.

HORGÁSZÁS,  (hor-og-ász-ás)  fa.  tt  horga-
ttát-t, tb.  —ok, harm. szr.  —a.  Cselekvés,  midőn
valaki  horgász,  vagyis  horoggal  fogdos,  húzkál
valamit

HORGÁSZAT,  (hor-og-ász-at)  fa.  tt  horgáttat-
ot,  harm. szr.  —a.  Foglalkodás  neme vagy  életmód,
midőn  valaki  mulatságból  vagy  kenyérkeresésből,
haszon  végett  horgász.  Elvont  értelmű  szó,  mint:
halászat, vadászat.

HORGÁSZÓ, (hor-og-ász-ó)l. HORGÁSZA), fa.

HORGÁSZÓDÁS,  (hor-og-ász-ó-od-ás)  fa.  tt.
horgáttódáft,  tb.  -ok.  Tudakozódás.  V.  ö. HOR-
GÁSZÓDHC.

HORGÁSZÓDIK,  (hor-og-ász-ó-od-ik) belsz. m.
horgáitód-tam,  —tál,  —ott.  Kriza J.  szerént  az Ud-
varhelyszéki  nyelvjárásban  ám.  tudakozódik, kérde-
zősködik.  Igen jellemzetes  kifejezése  a  hírhajhászás-
nak, mintegy  hírhorgászásnak.

HORGÁSZT,  (hor-og-asz-t)  áth. m.  horgattt-oíí,
htn.  —ni v.  —ani.  Véghez  viszi, hogy  valami hor-
gadjon,  meggörbüljön,  horogalakuvá  legyen.  ^Apró
halak fogatára  gombottüt  horgautani.  A  tteget  meg-
horgatttani.  Tettét  a  nagy  teher  vagy  öregtég  meg-
horgatttja.  Felhorgaittja  át  orrát,  azaz  felüti.  V.  ö.
HORGAD.

HORGASZTÁS,  (hor-og-asz-t-ás)  fa.  tt  hor-
gatttái-t,  tb. —ok, harm. szr.  —a. Cselekvés, midőn
valamit  horgásztunk.

HORGÁSZTOLVAJ,  (horgátt-tolvaj)  Ősz.  fa.
Oly  tolvaj,  ki  horog  segedelmével  oroz , pl.  ki  tilos
vizekben  horgász  vagy  horgas  eszközzel  ás  ablakon
holmit kihdzkál  stb.

HORGÁSZVESSZÖ,  (horgász-vessző)  ősz.  fa.
Vessző  vagy  pálcza, rndacska,  melyhez  a  horgászzsi-
neget  kötik.

HORQÁ8ZZ8INEG,  (horgász-zsineg)  ősz.  fa.
Zsineg,  melynek  egyik  vége  vessző- vagy pálczanyél-
hez  van  kötve,  másik  végén pedig a  horog  fityeg.

HORGÉLEG,  (horg-éleg)  ősz.  fa.  1.  HORGAG.
(Ozydnm  zinci).

HORGHALVAG,  (horg-halvag)  Ősz.  fa.  A  hor-
ganynak  halvanynyal  vegyülete.  (Chloridnm  zinci).

HORGOCSKA,  (hor-og-ocs-ka)  fa.  tt  horgoot-
kát. Kisded  horog,  pl.  melylyel  apró  halakat  fogdos-
nak.  így  nevezik  az  állttregátlikasztásnál  használ-
tatni  szokott  sebészi  eszközt  is.

HORGOL, HORGOLÁS,  lásd  : HORGACSOL,
HORGAC80LÁS.

HORGONY,  (bor og-ony)  fa.  tt.  horgony-t,  tb.
— ok, harm. szr.  —a. Tnlajd.  ért.  a  hajósok  vas  esz-
köze, azaz vas  rúd, melynek  alsó vége két  vagy négy
horogalaku  fogakra  oszlik, s  ezek  végei  ismét  ásó-

.  vagy  kapaformára kiterjednek,  s  az egész eszköz arra
való, hogy  a víz  fenekeié  eresztve, s  bele  akadva  a
hajót  íentartóztassa. Horgonyt  veim,  ám. megállapod-
ni. Horgonyra  ttáüni.  Horgonyt  nedni.  Horgonyt  fel-
h&tni.  Horgonyon  áttó  hajók.  Horgonyt  akatttani.  A
horgonyt  elvontatja  a  hajó.  Átv.  ért  mint  állandósá-
got, biztosságot  eszközlő- szer  a bizodalom  és remény
jelképéül  hasznaltatik.  Remény horgonya.  A  köz  di-
vatu  vaimacika  szűkebb  értelmű,  mint  a  horgony,
s  nemesebb  nyelvbe  nem is  illő.

HORGONYÁG,  (horgony-ág)  ősz. fa. A  horgony
nevű  eszköznek  egy-egy  görbe  ága  vagy  foga,  mely-
nél  fogva  a  fenékbe  akad.

HORGONYALAKÚ,  (horgony-alakú)  ősz.  mn.
Mi  alakjára  nézve horgonyhoz hasonló, horgonydad.
HorgonyalakA  kerttti  némely  nfmeti  etímereken.
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HORGONYÁLLÓ,  (horgony-álló)  ősz.  ron. Ami
a horgonyt  megállja,  vagyis  mibe  a  horgony  erősen
megfogódzik.  Horgonyálló  vígfenék.  Máskép :  horgony-
bíró,  horgonybittot.

HOEGONYÁSZ,  (hor-og-ony-ász)  fa.  tt.  hörgő-
nyátt-t,  tb.  —ok,  harm.  szr.  —a. Horgonynyal  bánó,
vagyis  horgonyt  eresztő, horgonyszedő  hajóslegény;
s  ki  a  horgonyoknak  viseli  gondját.

HOBQONYAVESZTÉTT,  (horgonya-vesztett)
ŐSE.  mn.  Minek  horgonya  elveszett,  elszakadt.  Hor-
gonyaventttt  hajó.

HORGONYB1RÓ,  HORGONYBIZTOS,  (hor-
gony-biró  v.  -biztos) 1. HORGONYÁLLÓ.

HORGONYCSIGA,  (horgony-csiga)  ŐSE.  fn.
Csiga vagy  gugoraféle  gép  a  hajón,  melynek  sege-
delmével  a horgonyt  leeresztik  vagy  felhúzzak.

HORGONYDAD, (hor-og-ony-dad) mn.  horgony-
dadot.  L. HORGONYALAKÚ.

HORGONYDUCZfc (horgony-ducz) ősz. fn.  Négy
szögű,  s két  végén  egy  kevéssé  meghegyezett  karó,
mely  a  horgony  nyelének  felső  végéhez  köttetik  a
végett, hogy  a  leeresztett  horgony  oldalra  ne  dől-
hessen.

HORGONYFA, (horgony-fa) I. HORGONY-
DUCZ.

HORGONYFENÉK,  (horgony-fenék)  öss.  fn.
A  víz  feneke,  mely  horgony  belekapaszkodására  al-
kalmas.

HORGONYFOG,  1.  HORGONYÁG.
HORGONYGAMÓ,  (horgony-gamó)  ősz.  fn.

Erős  vas  gamó  a  horgonykötélen.
HORGONYGYÜRÜ,  (horgony-gyűrű) ősi. fa. 1.

HORGONYKARIKA,
HORGONYHEGY,  (horgony-hegy)  ősz.  fa.  A

horgonyágnak  csúcsos  vége.
HORGONYHELY,  (horgony-hely) ősz.  fa.  Hor-

gonyvetésre  alkalmas hely, vagyis  szilárd  víziének,
melyben  a  horgonyfogak  megakadnak.

HORGONYHUROK.  (horgony-hurok)  ősz.  fn.
Hurok, melylyel  a  horgonykötelet  a  borgonykariká-
hoz  szorítják.

HORGONYJEGY,  (horgony-jegy)  ősz.  fn.  Jegy
valamely  könnyű, víz  színén  úszó  testből,  pl.  para-
fából , melyet  a horgonykötélhez  kötnek, s  melyből
az  illetők  megismerik, merre  fekszik  a  horgony.

HORGONYJOG,  (horgony-jog)  ősz.  fn.  1)  Jog,
melynél  fogva  valamely  idegen  révben, fizetés nélkül,
horgonyt  lehet  vetni.  2)  Dij,  melyet  a  horgonyveté-
sért fizetni kell,  vagyis  pénzen  szerzett  horgony ve-
tési  jog.

HORGONYKARIKA,  (horgony-karika)  ősz.  fa.
A  horgony  nyelének  felső  vegébe  fűzött  karika,
melybe a  horgonykötelet  belehúzzák.

HORGONYKERESZT,  (horgony-kereszt)  öss.
fn.  1)  A  horgonynak  azon  része,  hol  a  horgonyágak
a  horgonyruddal  keresztet  képeznek.  2)  A  czímer-
tanban  ám.  oly  kereszt,  melynek  mind  a  négy  ága
horgonyfogat  képez.

HORGONYKOVÁCS,  (horgony-kovács) ősz.  fn.
Szerkovács,  ki  horgonyokat  készít  és javít.

HORGONYKÖTÉL,  (horgony-kőtél)  ősz.  fn.
Horgonykarikába  fűzött  kötél,  melylyel  a  horgonyt
leeresztik  és  felhúzzák.

HORGONYLIK, HORGONYLYUK,  (horgony-
lik  v.  -lyuk) ősz.  fa.  A  horgonyrdd  felső  végén  lévő
lik,  melyből  a horgonykarika  lóg.

HORGONYMÜHELY,  (horgony-műhely)  ősz.
fn.  Szerkovács  műhelye,  melyben  horgonyokat  készí-
tenek  és javítanak.

HORGONYNYAK,  (horgony-nyak)  öss.  fn.  A
horgonyrudnak  felső  vékonyabbik  réssé.

HORGONYOZ,  (bor og-ony óz)  önh.  m.  horgo-
nyot-tam,  — tá l ,  —ott.  Horgonyt  vet, vagy  kivetett
horgonyon  áll.  A  megállóm  akaró hajótok  horgonyát-
nak.  A  rében  több  napokig  horgonyotni.

HORGONYÖR,  (horgony őr) őss.  fa.  L.  HOR-
GONYÁSZ.

HORGONYPÉNZ,  (horgony-pénz) öss.  fa.  Pénz,
melyet  valamely  révben,  kikötőben  a  horgonyvetési
jogért  fizetni  kell. •

HORGONYRÚD, (horgony-rúd)  őss.  fa.  Vartag
és  egyenes  vas  rúd,  mely  a horgonynak  egyik  f8  ré-
sze,  s  melynek  felső végén  a horgonykarika  függ, al-
ján  pedig a horgonyágak  nyúlnak  szét

HORGONYSZÁR,  (horgony-szár)  lásd  :  HOR-
GONYRÚD.

HORGONYSZÁRNY,  (horgony-szárny)  öss.  fa.
A  horgonyfognak  ásó-  vagy  kapaforma vége.

HORGONYSZEM,  (horgony-ssem)  lásd : HOR-
GONYLIK.

HORGONYSZÍN,  (horgony-szín) őss.  fa.  Desz-
kázat  a  hajó  orrán,  mely  arra  szolgál, hogy  a  hor-
gony-leeresztéskor  vagy  felhúzáskor  a  hajó  elejét  ne
rongálja.

HORGONYSZOLQA, 1. HORGONYÁSZ.
HORGONYTALAN,  (hor-og-ony-talan)  mn.  tt

horgonytalan-t,  tb.  —ok. Horgonyról  elszakadt, hor-
gonyavcsztett,  horgony nélküli.  Horgonylalcm  hajó.

HORGONYT ALÁNUL, (hor-og-onytalan-nl)ib.
Horgony  nélkül, horgonyát  vesztve, horgonyától  el-
szakadva.  Á  hajó  horgonytalantil  hányódott,  míg  Kart
nem  tVrött.

HORGONYVALL, (horgony-váll) őss, fn. lásd:
HORGONYKERESZT.

HORGONYVÁM, (horgony-vám) 1. HORGONY
PÉNZ.

HORGONYVESZTETT,  (horgony-vesztett) ön.
mn.  Máskép  : horgonya vetttett.  Vízi járműről  mond-
ják,  midőn  horgonyától  szélvészben vagy  más  módon
megfosztatott.

HORGONYVETÉS,  (horgony-vetés)  ősz.  fa.
Cselekvés,  midőn  a hajósok  a  horgonyt  leeresztik,
hogy  a  hajó  megállapodjék.

HORGONYVINNYE, (horgony vinnye) 1.  HOR-
GONYMÜHELY.
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HORGONYZÁS,  (hor og-ony-oz-ás)  fn.  tt  hor-
gonytát-t,  tb.  —ok,  harm. szr.—a.  1)  Cselekvés,
midőn  a hajósok  horgonyt  Tétnek.  Horgonyzátra  aó-
líttmi  a  legényeket.  2)  Állapot,  midőn  a  hajó  horgo-
nyon  nyugszik.

HORGOS,  (1),  (hor-og ős)  mn.  tt  horgoi-t  v.
— át,  tb. —o*.  Horoggal  ellátott,  ami tulajdon ér-
telmű  horoggal  fel  van  szerelve.  Horgot  zsineg  a  hor-
gászok  vesszején.  Horgot  kStélen  hatni  a  vitákat,  to-
kokat.  Különbözik  tőle  ás  átvitt érteimii  horgai,  azaz
görbített,  hajlott,  horogforma.  V.  ö. HORGAS.

HORGOS,  (2),  fala;  KIS—, puszta  Csongrád
megyében;  helyr.  Horgot-on,  —rá,  —ról.  Továbbá
hegy  neve  Erdélyben.

HORGOSPATAKA,  falu  Erdélyben,  Belső-
Szolnok  megyében;  helyr.  Horgotpataká-n,  —ró,
—r<«.

HORGOZ, (hor-og-oz) áth. m. horgoz-tam,  —tál,
—ott.  1)  Valamit horoggal  keres,  húz.  2)  Horog-
alakú  hímző  v.  tűző  eszközzel  bizonyos  női  munkát
készít  Dokányzaetkót  horgotni.  Szokottabban  :  hor-
gactol,  vagy  horgol.

HORGOZÁS,  (hor-og oz-ás)  fn.  tt.  horgotát-t,
tb.  —ok,  harm. sir. —a.  1) Cselekvés,  midőn valamit
horoggal,  vagy  horgas  eszközzel  húzunk,  fogunk.  2)
Némely  női műnek horogalakú  tűvel  való  készítése,
horgolás, horgacsozás.

HORGOZAT,  (hor-og-os-at)  fn.  tt  horgotatot,
harm.  szr. —a v.  —ja.  Horgacsolás  által  eléállott

.  készítmény  valamely  művön.

HORGÚL,  (hor-og-úl) önh. m. horgúl-t.  Olyanná
lesz, mint  a  horog; horoggá  alakúi; görbül.

HÓRGÚLÁS,  (bor-og-úl-ás)  fn.  tt.  horgiildi-t,
tb.  —ok, harm. szr.  —a.  Alakulási  állapot, alakvál-
tozása valamely  testnek,  midőn  horogdaddá  lesz, mi-
dőn  horog gyanánt  meggörbed.

HORGY,  (hor-gy)  fn.  -tt  horgy-ot,  harm.  szr.
—o.  Szathmár  vidékén  ám.  vas  szerszám,  melylyel
zsindelyeket  hornyolnak,  vagyis  a zsindelyek  fokát
csatornásán  bemetszik,  horholják.  Gyöke a  metszést,
bevágást  jelentő  hor,  s  rokona  a horuol  ige  törzse
honi. Rokon  horny  szóval  is.

HORGYIKA,  (hor-gy-i-ka, azaz hprdika) fn.  tt.
horgyikát.  Palóczok  tíjnyelvén  ám.  hordócska,  kis

bordó.
HORH,  (hor-h)  fn.  tt.  horh-ot,  1. HORHÓ.
HORHÁCS,  (hor-h-ács)  fn. tt  horhács-ot, harm.

szr.  —a.  Gyöke  a  magasodást,  dudorodás-t jelentő
ítor,  s  Kemenes  vidékén ám.  fának  forrása, bnborcsé-
kos kidudorodása.

HORHÁCSOS,  (hor-h-ács-os)  mn. tt  horháaos-t
v.  —át,  Ib. —ok.  Hit  horhácsok  borítanak, göcsös,
forradásos,  csomós,  buborcsékos.  Horhdcsot  cter,
somfa.

HORHÁT,  fáin  Zólyom megyében;  helyr.  Hor-
hdi-on,  —ró,  —ról.

HORHI,  falu  Hont,  és  puszták  Tolna  és  Vesz-
prém  megyében;  helyr.  Horhi-ba, — bon,  — Ml.

HORHÓ,  (hor-h-ó) fn. tt  horhó-t. Dunán  túl ám.
vízáradás ,  vízmosás  által  csinált  (horholt, hornyolt)
mély  gödör,  vízmosta  hely.  Gyöke a  vajast,  ásást  je-
lentő  s hangutánzó hor.

HORUOL,  (hor h-ol) áth. m.  horhol-t. Dörzsölés,
erős  nyomás altul  valamit koptat, kiváj, gödrössé, csa-
tornássá  teszen.  A  kerék  korholja  a  ISctSt,  MfityegS
ruhát.  A  gyalú  horholja  a fát.  A  zápor  horkolja  a he-
gyek  oldalát.  Ztíndelyéket  horkolni.  Gyöke  a  hang-
utánzó  hor.  Erősebben  :  hontól  ,  gyöngébben  :
horgyol.

HORKOLÁS,  (bor h-ol  Ás)  fn. tt  horholás-t,  tb.
— ok, harm.  szr.  — a.  Cselekvés,  midőn  valami hor-
zsoltatik , koptató, vájó  dörzsölés.

HORHOLÓ,  (hor h  ol-ó)  mn.  tt.  korholót.  Ami
valamit  horhol ,  dörgölve koptat, váj,  kiás.  Partokat
horkoló  árui*.  Barázdákat  horkoló  zápor.  Horkoló

HORHOLÓDIK,  (hor-h öl ó od-ik)  belsz.  m.
horholód-tam,  —tál, — ott.  Mondjuk  szilárd  állomá-
nyú  testről ,  midőn  más  szilárd  testhez dörgölődzve
kopik, vásik.  Szekérfordulátkor  oldalhoz  érőé,  horho-
lódik  a  Itfct.

HORHOS ,  (hor-h-os)  mn. tt.  horhos-t  v.  — oí,
tb. — át.  Oly helyről  mondjuk,  melyet az árvíz, vagy
sebes  enő  horholt,  azaz kivájt, kotróit  Horhot  kegyek,
szántóföldek.  Használják  főnévül  is,  horhó  helyett
Borkőtökön  utazni, koctitni.  Mély,  ketkeny  horhotok.

HÓRI,  (hó or-i v. ha-or-i) mn. tt  hóri-t,  tb. — ok.
Gyöke  a magasságot jelentő  hó  v.  ha,  melyhez  aztán
az  orom,  őr  gyöke  is járul,  s rokon a gór, góré  szók-
kal.  Egyezik  vele  a hegyet,  magasságot jelentő  szláv
hóra, gora.  A  horgot  szóval öszvetéve emberről mond-
ják.  V.  ö. HÓRIHORGAS.

HÓRIHORGAS,  (1),  (hón-horgas)  ősz. mn.  Oly
ember  jelzője,  ki  aránylag  igen  magas és meggörbnlő
termettel  bír ,  tehát : magas ,  és görbe ;  idomtalan,
esetlen  nagy  ember.  Hóríhorgas  legény,  nagy  kamatz.
Hórihorgat  nagy  inai.  (Km.).

HÓRIHORGAS,  (2),  (mint  föntebb)  ősz.  fn.  1)
Átv.  ért  hosszú, vékonyra nyúló  czéklarépa.  2)  Tré-
fás  nyelven  : hosszú  pisskafa ,  verő dorong , pl. dió-
verő  pózna.

HORK,  (hor-k)  elvont törzsök,  melyből  hork-an,
hort-ol,  korkant,  horkint  stb.  származnak.  Hangután-
zó.  Jelenti  a  levegőnek  hirtelen beszivása  által oko-
zott  erős  orrhangot,  innen  származik  különösen  a lo-
vakról  szólva  :  horkan ;  az  emberekről : horkant, hor-
kint,  horkol.  Legközelebb  rokona  :  horty.

HORKA ,  falvak  Gömör ,  Szepes  és  Trencsén
megyében ; helyr.  Horká-n, — rá, —ról.  L. HARKA.

HORKAN,  (hor-k-an) önh.  m.  horkan-t.  Hirte-
len  támadó  s  elmúló  hork  hangja hallatszik  valamely
állatnak,  különösen  lónak,  szamárnak.  Farkat- szagra
fdhorkan  a  ló.  Álomból  felhorkanni.  Átv.  ért  való-
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kire  v.  valamire felhorkanni  ám.  hirtelen  haragra lob-
banni.  Esen  értelemben  máskép  :  kortyán,  fortyan.

HORKANÁS,  (hor-k-an-ás)  fa.  tt.  horkanág-t,
tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  Hirtelen  hork  orrhangnak
hallatása.  Atv.  ért  haragra  lobbanás.

HORKANT,  (hor-k-an-t)  önh.  m.  horkant-olt,
htn. —ni  v.  —ám.  Egyes  hork  hangot  ad.  Nagyot
horkantani.  felébredés  elStt  horkantani.  Ijfdtébrn  hor-
kant  a  paripa.

„Itt  megtoppant  paripája,
És  egy  nagyot  horkantott."

Kisfaludy  S.

HORKANTÁS, (hor-k-an-t-és) fn.  tt. horkantát-1,
tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  Erős  hork  orrhangnak  ki-
bocsátása  az  orron.  Alvó  ember  horkantdta.  Lókor-
kantát.

HORKI, falu  Trencsén  megyében;  helyr.  Bor-
tí-ba, —bon,  —ból.

HORKINT,  (hor-k-in-t)  önh.  A  horkant  ige
kicsinyező  változata.  V.  ő.  HORKANT.

HORKOL,  (hor-k-ol)  önh.  m.  horkol-t.  Orrán
folytonos  vagy  gyakori  hork  hangot  ad,  mint  némely
alvó  emberek  szoktak.  Máskép  :  hortyog.

A  csagataj  nyelvben  :  örktir-er  ám.  szundikat,
örktir-eb,  szandikalván  (Abuska);  finnül  kuorttaan
ám.  hortyogok.

HORKOLÁS,  (hor-k-ol-ás)  fn.  tt.  horkolát-t,  tb.
—ok,  harm.  szr. —a.  Folytonos  vagy  gyakori  hork
hangnak  kibocsátása  az  orron.  Alvó  ember  horkoláta.
Lókorkolát.

HORKOLÓ,  (hor-k-ol-ó) mn. tt.  horkoló-t.  Orrán
hork  hangot  bocsátó.  Horkoló  dlomunuték.  Horkoló
paripa.

HORLYO,  falu  Ungh  megyében;  helyr.  Hor-
lyó-n,  —rá, —ról.

HORMIS,  1. HOVÁRDOS.

HORNOK,  NAGY— , puszta  Somogy  megyé-
ben ; helyr.  Hornok-ön,  —rá, —ról.

HORNY,  (horony)  fn.  ti.  horny-ot,  harm.  szr.
— o. Dörzsölés,  metszés,  vajas,  gyalulás  stb.  által
bevésett  rovat,  vonal,  csatorna.  Gyöke  azon  hangot
utánzó  kor,  mely  a  szilárd,  kemény  testek  dörgölése,
vajasa  alatt hallatszik.  Ily  hangutánzás  van  a  latin
crena, ttria,  német  Streif  stb.  idegen nyelvű  szókban
is.  Zsindely  hornya,  melybe  a  másik  zsindely élét be-
illesztik.  Hornyok  a  ránctba  ttedett  komlókon.  Horny
a  ciuttkdn,  melyet  a  patkó  éles  szege  metsz.  Rokon
vele  :  horh, mely  mélyebb, nagyobb  vajast,  rovatot,
csatornát  jelent;  továbbá  :  hont.  V.  ö.  HORGY,
HORH,  HORZS.

HORNYA,  falu  Ungh  megyében;  helyr.  Hor-
nyá-n, —rá, —ról.

HORNYÁK,  fn. tt  kornyákot.  Hegyalján  a  fel-
földi  tótokat  hornyAkoknak  hívják,  alkalmasint  a
szláv  kor v.  kora  szótól, mely hegyet  jelent,  hómé  v.
komi,  v. komj  pedig  felsőt.

HORNYOL,  (bor ony-ol)  áth.  m. hornyol-t. Dör-
zsölés , vajas,  metszés, gyalulás  stb.  által  valamely
szilárd  testen  rovatot, csatornát, mély  vonalt csinál.
Karóval  hornyolni  a  földet.  A  hordó  dongáit  kikor
nyolni.  Ottlopokat,  kályhát  hornyolni.  Ablak-,  ajtó/rá-
mákat  hornyolni.  A  tápor  utakat  hornyol.  Kéttel  ftl-
hornyolni  a*  atttalt.

HORNYOLÁS,  (hor-ony-ol-ás)  fn.  tt.  honyo-
lá»-t,  tb. —ok, harm.  szr.  —a.  Cselekvés,  illetőleg
dörzsölés,  vajas,  gyalnlás, metszés  stb. mely  által va-
lamit  hornyolnak.

HORNYOLAT,  (hor-ony-ol-at)  fn.  tt  hornyo-
lat-ot,  harm.  szr.  —a. Horny olás, ázat  dörzsölés, va-
jas,  gyalnlás  stb.  által  csinált  vonal, csatorna,  rova-
ték,  mélyedés.

HORNYOLÓ,  (hor-ony-ol-ó) mn. tt  hornyoU-t.
Amivel  valamit  hornyolnak.  Hornyoló  vat,  gyalit, ka-
pa,  két.  Mint  főnév  jelenti  többféle  mesteremberek,
pl.  asztalosok, kádárok, kőmfvesek  stb.  ilyetén  esz-
közeit, szerszámait

HORNYOLT,  (hor-ony-ol-t) mn. tt  hornyolí-aí.
Hornyokkal  rovatolt, rovatékosan bemetszett,  kivájt
Hornyolt  ráma,  ottlop.

HORNY08,  (hor-ony-os)  mn.  tt  homyot-t  v.
—át,  tb.  —ok.  Minek  hornyai  vannak.  Hornyot
homlok. Hornyot famu.  Hornyot  dongák. V. 6.  HORNY.

HORNYOSAN,  (hor-ony-os-an) ih.  Hornyokkal
ellátva.

HORNYOZ,  (hor-ony-oz)  áth.  m.  homyot-tam,
—tál,  —ott.  Valamely  szilárd, kemény  állományú
testbe  hornyokat metél,  váj,  véseget, gyalul.  Ajtókat,
ablakrámákat  hornyotni.

HORNYOZÁS,  (hor-ony-oz-ás)  fn.  tt.-homyo-
tát-t,  tb.  —ok,  harm.  szr.  —a. Cselekvés,  illetőleg
vajas,  metszés,  vésés, gyalulás stb.  mely  által  vala-
mit  hornyoznak.

HORNYOZAT,  (hor-ony-oz-at)  fn.  tt  homyo-
tatot.  Hornyok  öszvege.

HORNYOZÓ,  (hor-ony-oz ó)  mn.  és  fn.  L HOR-
NYOLÓ.

HORÓCZ,  falu  Trencsén  megyében; helyr. Hó-
róct-on, —ró, —ról.

HOROG,  (hor-og) fn. tt  horg-ot,  harm. szr. —a.
1)  Széles  ért.  kampó, görbére  hajlott  eszköz  vagy
test, mely  által  valamit  felfogni,  húzni, vonni, fel-
fűzni,  s  melyet  akasztó  gyanánt használni  sfb.  lehet
Horog  némely  botok  markolatán.  FMÜrántó  korog.
VümertíS  korog.  Ütttartó  horog. Dokányttdrtíó  horog.
Tolvaj  horog.  Aghutó,  ágtörS  horog.  2)  Szorosb  ért
vas essköz, melynek  egyik  vége hegye*  és  görbére
hajlik,  milyen a mészárosok, hentesek  horga, a csak-
lyaborog  stb.  3)  Legszorosb  ért  halfogó  eszköz  vas-
ból, melynek  szára,  töve  félköralakban  felgörbed,
vége hegyes és mint  a nyil, szakálas.  Horgot  vetni.
Horogra  v.  -ba akadni.  Horgot  ránetigálni.  Elkapni,
bekapni,  elnyelni  a  horgot.  4)  Danán  tál,  kivált Győr-
vármegye hegyes  vidékén  ám.  hegyek  közötti  mély
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út,  melyet az eső  kihornyolt, kivájt  Baráti,  nyúlt,
éeri  horog.  Bádi  horog.  Homú,  mély  horog.  Képes
kifejezéssel:  arany horog,  ám.  csábító, megvesztegető
arany.  Arany  horoggal  horgáuni.

„A. vízben  411  reggel, estre,
Arany  horgát  mélyre  vetve."  Népd.

HOROGÁG,  (horog-ág)  ősz.  fn.  A  horognak
felgőrbfilő  hegyes  része.

HOROGALAKÚ,  (horog-alakú)  lásd:  HOROG-
D AD.

HOROGCSIPE8Z, (horog-csipesz) ősz. fn. Szem-
mfitételekre  szolgáló  sebészi  eszköz.

HOROGDAD,  (hor-og-dad)  mn.  tt.  horogdadot.
Olyan  alakú, mint  a  horog.

HOROGPA,  (horog-fa) ősz.  fa.  Az  épületfalból
kiálló  gerenda,  melyen  a csepegő  fekszik.

HOROGFOG,  (horog-fog) 1. HOROGÁG.
HOROGIN,  (horog-in) ősz.  fa.  Zsineg  v.  fonal,

melyre s  halászhorgot kötik.
HOROGKEPÜ, (horog-képű) L HOROGDAD.
HOROGMADZAG, (horog-madzag) ősz. fn. 1.

HOROGIN.
HOROGOLLÓ,  (horog-olló) ősz.  fn.  Ollóforma

sebészi  eszköz  a  szivárvány  kimetszésére.
HOROGSZAKÁL,  (horog-szakái)  ősz.  fn.  A

horogágnak  lefelé  nyúló  hegyes  része, hogy  a  rán-
gatódzó  hal  kopoltyújába  annál  biztosabban  bele-
akadjon.

HOROGSZEG,  (horog-szeg)  ősz.  fn.  Szeg, mely
horog  gyanánt egyik  végén  fel  van hajtva,  hogy  va-
lamit reá  v.  beleakasztani  lehessen.  Ilyenek  a  foga-
sok  vasszögei.

HOROGTÜ,  (horog-ttt) ősz.  fn.  Horog gyanánt
meggörbített  hegyfl  tfi,  melylyel  bizonyos  női  müve-
ket  kötni  szoktak.

HOROGVONÓ,  (horog-vonó)  ősz.  fn.  Nyélbe
ütött,  horogdad  eszköz  vasból,  melylyel  a baglyából,
kazalból  szénát,  szalmát  húznak.  Szokottabban  :
vonogó.

HOROGZ8INEG,  (horog-zsineg)  1.  HOROGIN.
HOROKÁLY,  tájszó,  1. HARKÁLY.
HORONY,  1. HORNY.
HORONYGYALÚ,  (horony-gyalú)  ősz.  fn.

Gyaln,  melylyel  némely  famívesek,  pl.  asztalosok,
bodnárok, kerékgyártók a fába  hornyokat metszenek.
V.  ő.  HORNY.

HORONYHENGER,  (horony-henger)  ősz.  fn.
Hengerféle  fóldmivelési  eszköz  kőből  vagy  vasból,
melynek  hosszában hornyok, vagyis  vágatékok van-
nak,  részint hogy  a göröngyöket  jobban  öszvezúzza,
részint  hogy  apró barázdákat  hagyjon  maga  után,
melyek  aztán  a  fölösleges nedvességet  tova  vezetik.
(Mándy  Péter  gyűjteményében).

HÓRÓZSA,  (hó-rózsa) ős*,  fn.  A Kányabangita
nevű  cserjefának  gömbölyű,  hófehér  és  igen  sűrűén
nyiló  virágai,  így  neveztetik maga  ezen  növény  is.
(Viburnum  opolns).

HOROG, (hó-rög) ősz.  fn.  Keménynyé  fagyott,
jegessé  szilárdult  hótőmeg,  hógomoly.  Hórögbe
botlani.

HORP, (hor p  v.  hor-v) elvont törzsök, melyből
horpad,  horpat*,  horpattt  és  ezek  származékai  ered-
nek.  Gyöke  a  nyomást,  dörgölést jelentő  hor, s  külö-
nösen  azon  hangot  utánozza,  melyet  akkor  hallani,
midőn  valamely  szilárd, de  belül  üres  vagy  homorú
test  erős nyomás v.  ütés  által  beszakad,  belapúl, be-
roskad.

HORPÁCS,  falvak  Nógrád és  Soprony  megyé-
ben ; helyr.  Horpáei-on,  —rá, —ról.

HORPACZ,  (hor-p-acz)  székely  tájszó,  1.  HOR-
PASZ.

HORPAD, (hor-p-ad)  őnh.  m.horpad-tv.  —ott.
Valamely szilárd,  kemény, de üreges  vagy  üreg  fölött
álló  test  kemény  nyomás,  ütés  alatt beszakad,  bela-
púl, beomlik.  Horpad  a  rét,  vas  edény,  ha  kalapács-
ctal  ütik.  Behorpadt  a* oldala,  koponyája.  Behorpadt
a  kályha,  kemenote  oldala.  Ötét  alatt  behorpadt  a  va»
kapu.  Horpad  a  kalap,  itkátula,  ha  rdfckttenek.  Hor-
pad  a jég,  a  megásott  sírdomb.  V.  ő. HORP és HOJP,
HOJPAD.

HORPADÁS, (hor-p-ad-ás)  fn.  tt  horpadá»-t,
tb. —ok, harm. szr. —a.  A  testnek  azon  állapota,
uiidőn  horpad, behorpad,  valamint  maga  azon hang
is,  mely  ekkor  hallatszik.  Látstik  rajta  a  korpádat.
Hallottam  a  deukahorpadátt.  V.  ö.  HORP, HOR-
PAD.

HORPADÉK, (hor-p-ad-ék)  fn.  tt  horpadék-ot,
harm. szr.  —a v.  —ja. Valamely  szilárd  testnek be-
nyomott, bezúzott, beütött  oldala,  lapja,  gödre. Sir-
domb  horpadéka.  KSvetetek,  utak  korpadékai.  V,  ö.
HORP.

HORPADÓ, (hor-p-ad-ó)  mn. tt. horpadó-1.  Ami
nyomás, ütés  alatt  belapúl, beszakad, beomlik. Kony-
nyen  horpadó  papirtok.  Teher  alatt  behorpadó  hidpa-
dolat.

HORPADOZ,  (hor-p-ad-oz)  önh.  m.  horpadó*-
lám,—tál,  —ott.  Horpadva  beszakadoz, belapúl,
beomladozik.  Horpados  a  vékony jég  a  lábak  alatt.
Horpadó*  etSben  a frísen  hordott  út.  Horpadó*  a  ka-
tán  oldata,  midőn  kalapácsokkal  verik.  Horpadó*  a
tokiakba  iUSdü  hajó.  V.  ö. HORP.

HORPADOZÁS,  (hor-p-ad-oz-ás)  fa.  tt.  horpa-
dotát-t,  tb.  —ói,  harm.  szr.  —a.  Nyomás,  ütés
okozta  állapot, midőn  valamely test  horpadoz.

HORPADT, (hor-p-ad-t) mn. tt  horpadt-at.  Ke-
mény  nyomás  v.  ütés  által  beszakadt, belapult Hor-
padt  sisak, paiu.  Behorpadt  kalap,  dobot.  Horpadt
homlok,  mell,  oldalborda.  Horpadt  kemencte.  V.  ö.
HORPAD.

HORPADTSÁG,  (hor-p-ad-t-ság) fn. tt  horpadt-
tág-ot,  harm. szr. —a.  Valamely  testnek  horpadt ál-
lapota  vagy  tulajdonsága.  V.  ő. HORPADT.

HORPASZ,  (hor-p-asz)  mn.  tt  horpaa-t,  tb.
—ok,  harm.  szr.  —a.  1)  Tulajd.  ért.  oly  testről
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mondják  ,  mely  nyomás,  ütés,  zúzás  által  beszakadt,
belapult,  gömbölyfiségét  vagy  simaságát  elvesztette.
Horpatt  titok,  Icalap,  dob, duda stb.  2)  Átv.  és  szo-
kottabb  ért.  soványság  miatt beesett, csappant  Hor-
pat*  hat.  Horpat*  pofa.  Innét használják  főnévül  is,
s  ám. beesett,  csappant  bas,  különösen  a  lónak vé-
konya, melyet, ha * ló jól  lakik, dooa«s-nak mondanak.
Megtelett  a  horpatta  ám. jól  lakott  Nem tett  egyebet,
mint  a  horpattál  tölti.

HORPASZODÁS,  (hor-p asz-od-és)  fh.  tt  hor-
pattodát-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  A  testnek, kü-
lönösen  hasnak  csappanása, lohadisa, beesése.

HORPASZODIK,  (hor-p-asi-od-ik)  k.  m.  hor-
pattod-tam,  —tál, —ott.  Arcza  vagy  hasa  belapul,
beesik, megcsappan, lelohad;  soványodik.

HORPASZT,  (hor-p-asz-t)  áth.  m.  horpattt-ott,
htn.  —ni T. —ont.  Véghez  viszi,  eszközli,  hogy  va-
lami  horpadjon.  Béé,  vat  edényeket  horpantani.  Be-
horpasttani  valakinek  f e j é t ,  oldalát.  V.  ö.  HOR-
PAD.

HORPASZTÁS,  (hor-p-asz-t-ás)  fa.  tt.  horpan-
íát-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  Cselekvés,  mely  által
valami  horpaszszá  tétetik.

HORT,  falu  Heves  megyében;  KIS—, puszta
Szabolcs megyében;  belyr.  Hort-on,  —rá,  —ról.

HORTOBÁGY,  folyóvíz N.-Kunságban  és  Sza-
bolcs  megyében,  így  neveztetik  azon  nagy  térség  is,
mely  e  folyó  mentében  fekszik.  Oh te ttirot  Kánaán,
Hortobágy  melléke.  (Népd.).  Eléjön már egy  1261-diki
oklevélben  :  Horíubágyoize  (Jerney.  Nyelvkincsek).
Gyöke  hor  valószinfien  egyértelmű  a  horh,  horny,
hont  szók  gyökével,  mely  vajast,  túrást,  rovatékos
vonalat jelent  Ebből  lett  az  elavult  hort  ige, azaz
dörzsölés  által  koptat,  váj,  túr;  innen  hortó  igenév,
(mint  ortó)  mely  az  ágy  (vízmedcr) szóval  öszvetévc:
hortó  ágy  (földet  túró, vájó  vízmeder),  s  könnyebb
kiejtéssel  :  horto-v-ágy,  hortobágy,  azaz  földet hor-
holó,  túró vízágy.  Jerney  véleménye  szerént  is  első
része  ortó  v.  irtó.  ,Hort',  mint  helynév  is  eléjön He-
ves  és  Szabolcs  megyében.  Ha  pedig  az  elnevezés
alapjául  magát  a pusztát veszszük, s  idegen nyelvek-
hez folyamodunk, talán a görög jfóprof (l, kerített hely,
2,  fű),  Útin  chordum,  t  i.  foennm  (fűsarj,  sarjú),  és
jtáyoi  (halom),  latin pagut  (síkság,  mezőség,  falu,
perzsául  hág  ám. kert)  fogalmak  rejlenek  benne, s
ám.  fűhalom,  mezőség,  füves  v.  gyepes  tér, síkság.
Figyelmet  érdemel,  hogy  a  régi  perzsa,  Zoroaster
(ZerduBt-)fólc  vallásban  Khordád  (zend  nyelven  :
Haurvatát  v.  Haurvát)  a  folyók  és  fák  nemtője  vagy
szelleme  volt  („Nőmén  genii,  qui  praeest  fluviis  ét
arboribus.*  Vullers.  „Dér  den  Heerden, Pluren  und
Báumen  die  befruehtende  und  Wachsthum  schaffende
Feuchtigkeit  zufflhrt.  Dr.  Georg  Weber.  Allgemeine
Weltgeschichte).

HORTOBÁGYFALVA, helység Erdély ben, mely
Lénk  Ignácz  szerént  részint  Nagy-Szeben  székhez,
részint  Felső-Fejér  megyéhez  tartozik.

HORTOBÁGYI,  (hortobágy-i)  mn.  tt  hortobá
gyi-t,  tb.  —ok.  Hortobágyon levő,  onnan  való,  azon
vidéki.  Hortobágyi  otárda,  etikát,  gulyái.

„Hortobágyi  pusztán  fuj  a szél,
Juhászlegény  búsan útra kél"

Népd»L

„Hortobágyi  kocsmárosné angyalom,
Tegyen  ide egy  üveg bort,  hadd  iszom."

Petőfi.

HORTY,  (hor-ty)  hangutánzó  fn.  tt  horty-ot,
harm. szr. —o. A  hátulsó  orrlikakon erősen behozott
levegő  hangja,  mely  rendesen  némely  alvó  emberek-
nél  hallatszik.  Ily  hangutánzók  a  latin  ronchut,  né-
met Schnarrchen  stb. Legközelebb áll hozzá az ivónak
torokhangja:  korty,  s az orron erősen kitoluló :  forty,
és a sziszegő  orrhang :  storty.

HORTYAN, (hor-ty-an) önh. m. hortyan-í,  Horty
hangot  kezd  adni.  V.  ő. HORTY.

HORTYANÁS,  (hor-ty-an-ás)  fn. tt  kortyanái-t,
tb.  —ok, harm.  szr. —a. Állapot, midőn valaki  horty
hangot  kezd  adni. Át  eltS  hortyanátra  felébredni.

HORTYANT,  (hor-ty-an-t)  önh. m.  hortya*t-ott,
htn.  —m  v.  —ont.  Egyes  horty  hangot  ad.  Nagyot
horlyantani.

HORTYANTÁS,  (hor-ty-an-t-ás)  fn. tt  hortyax
tát-t,  tb. —ói, harm. szr.  —a. Egyes  horty  hangfi«fc

hallat&sa.
HORTYOG,  (hor-ty-og) önh. és  gyak.  m.  hor-

ty og-tam,  —tál,  —ott.  Álmában  folytonos  vagy  gyz-
kori  horty  hangot  bocsát  az  orrán. Hanyatt  aloa  kor-
tyogni.  Hortyog,  mint  a  trombita.  De  a  legény  Itéc
trombita,  úgy  hortyog  a* ittenadta.  (Népd.).  Úgy  hor-
tyog,  hogy  a  tsomttédba  it elhattani. V. ö. FORTYOG,
KORTYOG, SZORTYOG.

HORTYOGÁS, (hor-ty-og-ás)  fh. tt  kortyogát-t,
tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  Alvás  közben  hallatszó
folytonos  vagy  gyakori  horty  hang.  A  nobatdrt  hor-
tyogáta  miatt  nem alhatni.  A  hortyogáilól  meguOiaú.

HORTYOGÓ,  (hor-ty-og-ó)  mn.  tt.  hortyogót.
Aki  álmában  ismételve  vagy  folytonosan horty  han-
got  bocsát  ki  orrán.

HORTYOGVA,  (hor-ty-og-va)  ih.  Folyton*
vagy  ismételt  horty  hangot adva, hallatva.  Horlyogct
alunni.

HORUT,  1. HURUT.
HORVAD,  (hor-v-ad) önh. m. horvad-tam,  —UU,

—tv.  —ott.  Székely  tájszólás  szerint  ám.  horpad.

HORVÁT,  (1),  (latinul  eroata,  törökül  hírvat,
francziánl  croate  stb.)  fn.  tt  horvát-öl, harm.  szr.
—ja.  1)  Horvátországi  lakos,  és  Magyarország  né-
mely  megyéiben  laké' rokon  nyelvű nép, német  táj-
nyelven : Krobot,  Watterkrobot.  2)  Vezetékneve  több,
egykor  hihetőleg  Horvátországból  hazánkba  vándor-
lőtt  családoknak.
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HORVÁT,  (2),  mn.  1) Horvátokból  álló.  Hor-
vát  nép,  neműt, horvát párt.  2) Horvátoknál  divato-
zó, azokat illető, reájok  vonatkozó stb. Horvát  nyelv,
•tokátok,  vitelét.

HORVÁT,  (8),  v.  NAGY-ATÁD,  mezőváros
Somogy  megyében;  DI8ZNÓ8—, falu  Bonod  me-
gyében;  KB ASZNA—,  falu  Kraszna  megyében;
helyr.  Horvát-on,  —rá,  —ról.  Hegy  neve  is  Er-
délyben.

HORVÁT-BÓKA,  1.  SZERB-  és  HORVÁT-
BÓKA.

HORVÁT-CSENCS,  falu Vas megyében;  helyr.
Ctenct-én, —re,  —röZ.

HORVÁTPALÜ, helység Vas megyében;  helyr.
Sorvátfalu-ba,  —bem,  —Ml.

HORVÁT-GDRAB,  falu  Pozsony  megyében;
helyr. Qurab-on,  —rá, —ról.

HORVÁTH,  L HORVÁT,  (3).
HORVÁT-HÁSOS,  fáin  Vas megyében; helyr.

—Hátot-on,  —rá, —ról.

HORVÁTI  v. HORVÁTHI,  falvak  Hont, Tor-
na,  Szála  megyében;  puszta  Abaúj  m.  ERDŐ—,
falu  Abaűj megyében;  OLÁH—, fáin Közép-Szolnok
m.;  Kraama-Horváti,  Kraszna m.; helyr.  Horváthi-
ba,  —bán, —ból.

HORVÁT-JÁRFALU,  helység  Hoaony  me-
gyében ; helyr.  Járfalu-ba,  —bán, —ból.

HORVÁTKÚT,  fáin  Somogy megyében ;  helyr.
Horvátkut-on,  —rá, —ról.

HORVÁT-LÖ,  falu Vas megyében; helyr.  Bor-
vátrLo-n,  —re, —r«.

HORVÁT-NÁDALJA,  falu  Vas  megyében;
helyr. Nádasam,  —rá,  —ról.

HORVÁTORSZÁG,  (Horvát-ország)  ősz.  fa.
Neve  azon  sz. Lászlótól,  s  Kálmántól  meghódított,
szláv  eredetű  néptől  lakott  tartománynak, mely tu-
lajdonkép  a Kulpa és  Száva  folyamon  túl  Dalmátor-
szágig, s a mai Bosnyaurszág  nyugatéjszaki  részén
fekütt, s e szerént  ma, kivéve azon részecskét,  mely
a  Kulpa, Száva  és  Unna  folyamok  közt fekszik,  tö-
rök kézen vagyon.  A  mai Horvátország  az  Unnától
a  Dráváig  terjed, s magában  foglalja  az egykori felső
Szlavóniát

HORVÁTORSZÁGI,  (horvát-országi)  ősz.  mn.
Horvátországból  való,  azt  illető,  arra  vonatkozó  stb.
Horvátornági  lakotok,  követek,  ügyek,  helyhatótági
rendeletek.

HORVÁTOS,  (horvát-ős)  mn.  tt  horvátot-t  v.
—át,  tb.  —ok.  Horvátok  szokása,  divata  szerint
való. Horvátot  ruha,  vitelét.  Horvátot  ttóejtét.

HORVÁTOSAN,  (horvát-os-an)  ih.  Horvát  szo-
kás vagy  divat  szerint  Horvátoian  öUStkVdni.

HORVÁTSÁG,  (horvát-ság)  fn.  tt  horváttág-ot,
harm.  szr. —a.  Horvát nyelven beszélők  vagy Hor-
vátországban  lakó  népek  öszvege.  Moiorty  ét  Sop-

HAOT  SZÓTÍJU  n.  KÖT.

ronvármegyd  horváttág.  Dráváit  Kulpa  kötötti  hor-
váttág.

HORVÁT-SICZ,  1. HORVÁT-LÖ.
HORVÁTUL,  (horvát-ul)  ih.  Horvát  nyelven.

Horvátul  bettélni.  Plebánoi  ét prédikátor  Tinán  tál,
orottpop  it prédikál  etak  magyarul,  Dunán túl, né-
metUl,  rácsul  vagy  horvátul,  etakhogy  meg nem  fii.
(Népd.).

HORVÁT-ZSroÁNY,  fáin  Sopron  megyében;
helyr.  — Zriddny-ba,  —bon, —ból.

HORZS,  (hor-zs) elvont  törzsök, melyből  hor-
*tol, hontolódik, s  ezek  származékai  erednek.  Jelenti
az  egymást  dörzsölő,  korholó  testek  erős  tompa
hangját

HORZSLÖVÉ8,  (horzs-lövés)  ősz.  fn.  Oly  lö-
vés , mely nem hat a testbe, hanem  annak  csak  föl-
szinét, oldalát  hárántosan  érinti,  honsolja.

HORZSOL, (hor-zs-ol) áth.  m.  hontol-t.  Vala-
mely  testet  folytonos  érintkezés által  koptat,  dörgől,
korhol, vagyis  betű  szeréntí  értelemben  :  hont  han-
got hallatva érint  A  megindult  jégtorlat*  hántolja  a
partokat,  a  hajók  oldalait  stb.  A  kerék  hormolja  a  18-
ctöt. Gyöngébb hangon és  értelemben:  horhol.

HORZSOLÁS,  (hor-zs-ol-ás) fn. Dörzsölés általi
koptatása  valamely  testnek.

HORZSOLÓ,  (hor-za-ol-ó)  mn.  tt  hontoló-t.
Ami  valamely  testet oldalagos  érintés  által  koptat,
dörzsöl

HORZSOLÓDÁS, (hor-2s-ol-ó-od-áe)  fn.tt.ftor-
•tolódát-t,  tb.  —öt, harm. szr.  —a. Egymással, ol-
dalaslag érintkező szilárd  testek  viszonyos  koptatása,
korholása.  A  kerékagyak  ét  kerékuegek  honiolódáia.

HORZSOLÓDIK,  (hor-zs-ol-ó-od-ik)  belsz.  m.
hontolód-tam,  —tál,  —ott.  Oly  testről  mondjuk,
mely  oldalagoean  más testtel  érintkezik,  s azt kop-
tatja,  csiszolja  és viszont kopik, csiszolódik  stb. Hor-
uolódik  a  kerék,  midőn  hirtelen fordul  a  ttekér.

HOSDÁT, falu Erdélyben,  Hányad megyében;
helyr.  Hotdát-on,  —ró,  —ról.

HOSDÓ, falu  Erdélyben,  Hnnyad  megyében;
LUNKA—, paszta  ugyanott;  helyr.  Hotdó-n, —rá,
—ról.

HÓSFVATAG,  (hó-sivatag)  fn. Pasztaság, me-
lyet  hó  fedez.

HOSSZ, fn.  tt.  hotn-at,  harm. szr.  —a. Erede-
tileg : hot*  (=  húz),  s tiszta  gyökeleme a  lehelő hó,
mely  egyszersmind  több  szavainkban  a  tárgyak  fek-
ir&nyos  és  függőleges  távolságát  jelenti.  A  képző  t*
vagy  hangzatosság  végett  kettőztetik  meg,  mint a
roMt  (rósz),  bot»aí  (boszú)  stb.  szókban,  vagy  pedig
az utóbbi M á j  hasonnlata,  mert régibb  iratokban
számtalanszor  :  hotfjú  ám. a mai ,hosszú', és ,hossza'
is  ám. hottja. Hossz önmagában csak újabb  időben jött
divatba. Értelemre  is, mint hangra rokon a  hu* igével.
Jerneynél  a  Nyelvkincsekben  a  ,hosszú'-t-többféle-
képen,  s  különösen  az  eUö  tagban  is  u-val  találjuk.
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Huhtou  (1211.),  Hutiotov  (=r  Hosszúaszó,  1265.),
Hutiufolu  (= HosBZÚfaln,  1296.),  Huuyweowth  (=
Hosszú-  T.  Hoszjúkút,  1296.);  további  Honúfa
(1015.  még  ez.  István  oklevelében  Fejérnél),  Hotscu-
m«0ye(1235.),  Hottotímetew  (= Hosszúmező, 1217.),
v.  Hottumeuo  (1248.)  v. Hotumetew  (1256.) v.  Hot-
iwmeteo  (1299.),  Hoztuparlak  (=  Hosszúparlag,
1258.), Bouutho  (=Ho8szútó, 1248.),  Honi  Voguet
(= Hosszú-VölgyeB,  1274.);  még h nélkül  is: On-
teyupatak  (ám.  [Hjosszúpatak,  1264.).  A  Carthausi
névtelennél  is  hunju.  V. S. HOSSZÚ.  1)  Valamely
iránynak,  vonalnak  vagy  tárgynak  egyik  végétől  a
másikig  elnynlása,  terjedése.  Utak,  pdlyavonalaJc

• hotna.  Fenyőnél  hotna.  Megjártuk  a na*  tű  hotndt.
Hóméban  ttántják  a  földet.  Párt  hotnában  építeni  a
Katákat.  2)  Valamely  terület keresztirányai  közöl  a
nagyobbik,  (a  kisebbiket  nélének  nevezik).  Stéle,
hotna  mindegy.  Pontóvég  hotna  é* néle.  Éten  udvar
hotna  40, néle  SÓ  sí.  8)  Átv.  ért  valaminek  időben
folyó,  kinyúló  tartósaága.  Se  vége,  te  hottta  nem volt
a  benédnek.

HOSSZÁBAN,  (hosz-j-á-ban)  ih.  Valamely vo-
nalat ,  irányt  vagy  tárgyat  mentiben,  vagyis  egyik
végpontjától  a  másikig,  különösen  a szélességi  vona-
lat  vagy  vonalakat  keresztirányban  metszve  vagy
véve.  Hotnában  vinni  a  lajtorját,  nem  kerentben.
Pari houtában állítani  a  hajókat.  Stéltében,  hosnában
egyirányot  udvar,  ám.  négyszögü.  Átv.  értelemben
tartósan,  bosszú  időn  által.  „Éjt  napot  hosszában."
Vörösmarty.

HOSSZABB,  (hosz-j-ú abb)  mn.  tt  hotnabb-at.
A  hotnú  melléknév  másod  foka.  V.  ö.  HOSSZÚ.
Egyik  kete  hotnabb,  mint  a  maiik.  Mennél  kitebb,  an-
nál  fritebb,  mennél  hotnabb,  annál rotnabb.  (Km.).

HOS8ZABBÍT,  HOSSZABBIT,  (bosz-j-ú-abb-
ít)  áth. m. hosnabbtí-ott,  btn.  —m  v. —ant'i  Vala-
mit  hosszabbá  tesz,  kinyújt,  később  időre  halaszt,
későbbre  tűzi  ki határidejét.  A pályavonalat  meghon-
ndbbtiani.  Falakat,  töltéseket,  gátakat  ho»»tabbüani.
A  nolgálat  idejét  meghotnabbüani.  Váltót  hotnabbit-
m.  V.  ö. HOSSZÚ.

HOSSZABBÍTÁS,  HOSSZABBÍTÁS,  (hosz-j-
ú-abb-ít-ás), fh. tt  hottsabbttás-t,  tb.  —ok,  harm.  szr.
—a.  Cselekvés,  melynél  fogva  valamit  hosszabbí-
tunk,  továbbra  halasztunk,  határidejét  valaminek
későbbre  tűzzük  ki.  V. ö. HOSSZABBIT.

HOSSZABBODÁS,  (hosz-j-ú-abb-od-ás)  fa.  tt
hoinabbodés-t,  tb. —ok,  harm. szr.  —a.  Változási
állapot,  midőn  valaminek  távolsági  iránya  nyúlik,
vagy  véghatára  későbbre  halad.

HOSSZABBODIK,  (hosz-j-ú-abb-od-ik)  k.  m.
hotftabbod-tam,  —tál, —ott. Hosszabbá  leszen, hosz-
uabbra  nyúlik, terjed,  későbbi  időhatárra  terjeszke-
dik.  Ellve  felé  a  tettek  árnyékai houtabbodnak.  Haja,
tortéje  hotltabbodilc.  Tavat*  elején  ttemlátomátt  hőst-
ttabbodnak  a  napok,  ön  ketdetén  pedig  houtabbodnak
át  éjnakák.  V.  ö. HOSSZÚ.

H08SZABB8ÁG,  (bosz-j ú-abb-ság) fii. tt  hon
nabbtág-ol,  harm.  szr. —a.  Állapot  vágj  tulajdon-
ság,  midőn  valami  hosszabb  mint  ás  előtt  volt, vagy,
mint  egy  más, mely  vele  öszvehasonlíttatik.  A  fenyő
már  hotnabbtága  miatt  it,  alkalmaiabb  épültífdnak,
mint  tok  egyéb  fa.

HOSSZABBÚL, HOSSZABBUL, (hos«-j-ú-abb-
úl)  önh. m. hosnabbúl-t.  Mintegy  önerejével  hosszabb
lesz, hosszabbodik.  L. HOSSZABBODIK.

HOSSZABBÚLÁS,  HOSSZABBULÁS,  (hosz-
j-ú  abb-úl-ás)  fn.  tt  hotitabbúlátt,  tb.  —ok, harm.
szr.  —a.  Lásd  : HOSSZABBODÁS,  és v. 5.  HOSZ-
SZABBÚL.

HOSSZACSKA,  (hosz-j-ú-acs-ka)  mn.  tt.  hon
ttaeikát.  Kevéssé  hosszú.  Szépítő  kifejezéssel  ám.
kelletinél  hosszabb.  E*  bitony  hotnactka  betnéd  volt,
meg  w  untuk.

HOSSZACSKÁN,  (hosz-j-ú-acs-ka-an)  ih.  Kel-
letinél  valamivel  hosszabban, nem épen  röviden.

HOSSZADALOM,  (hosz-j-ad-al-om)  fa.  tt  hon
nadalm-at,  harm.  szr.  —a.  Valamely  irány  vagy
tárgy  hosszának  nagy  mértéke,  bősége,  terjedelme;
időben  történő  valaminek  sokáig  tartása.  Ót,  utazói
hotnadalma.  Innepélyet  titttelgétek,  dinpompáí,  ud-
vö*l6  bettédek  hottzadalma.  Általán,  e sióban a hossz-
nak  túlsága,  kelleténél  nagyobbsiga  fejeztetik  ki.

HOSSZADALMAS,  (hosz-j-ad-al-om-as)  mn.  tt
hosnadalmat-t  v. —át,  tb.  —ok. Mértéken  túl  hoaz-
szo; kelletinél  hosszabb, tovább tartó,  untató.  Hon-
nadalmat  út, utaiái.  Homadalmat  benéd,  eltadát.
Hotnadalmat  tél*  ettvék.

HOSSZAL  v. HOSSZALL, (hosz-j-ú-all) áth.».
hotttal-t  v.  hotnaü-oU.  Valamit  hosszúnak  tart, néz,
mond.  Időre  vonatkozólag  :  unalmasnak  tart  Hon-
ttalni  a* utat.  Hotnalni  a  ruhát.  Hotnalom  benédt-
det.  Hotnalom  a* étiét.

HOS8ZALÁS,  (hosz-j-ú-al-ás) fa. tt  hotnalít-t,
tb. —ok, harm. ser. —a. Hosszúnak  tartás,  monda*.

HOSSZALL,  1.  HOSSZAL.
HOSSZAN,  (hosz-jú-an)  ih.  1)  Távol  helyre

nyúló  irányban, vonalban. Hotnan  tartó  <it.  Hotttan
terjedS  hegylánc*.  2)  A  térnek  vagy  testnek  azon  vo-
nalában ,  melyet  Aon-nak  nevezünk.  Hotnan  /ettbuii
a*  ágyban,  nem kerentben.  Hotnan  nyírni  a pontit.
Hotnan  hárítani,  furéttelni  a fát.  3)  Időt  vontatva,
halasztva. Hotnan  benélmi.

BOSSZANT,  HOSSZANTA,  (hosz-j-ú-an-ta) QL
Hosszában, mentében, hosszánál  fogva.  Uteta  hontól
v.  hotttant.  Hoenant  mérni  a  földet,  rétet.  Hotnant
vinni  a  denkát.  Ellentéte  :  kerentben.

HOSSZANTI,  (hosz-sz-ú-an-t-i) mn. tt  kotn<n-
ti-t,  tb.  —ói.  Hosszában  menő.

HOSSZANTLÖVÖ,  (hosszant-lövő)  ÖM.  mn.
Czélnak  legrövidebb,  egyenes  irányban  neki  tfizött,
nem  félkör  irányzatú  csővel  lövő. HotnantlovS  dlgy*.

HOSSZAS,  (hosz-j-as  v.  hosz-j-ú-as)  mn.  tt.
ho»nai-t  v.  —öt,  tb.  —a*.  Messze  terjedő,  sokáig
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tartó, kelletínél hosszabb.  Hősnőt  út.  Hotuai  vára-
kofát.  Hatna*  1114*,  íanáeikotát.  Hómat  trinmü.
Hómat  nyavalya.  Hotuat  halogatót.  Hotttat  türe-
lem,  ntnvedét.

HOSSZASÁO,  (hou-j-a-aág)  fa.  tt.  hosnatág-
ot,  harm.  szr.  —a.  Gyöke  a  főnév  hottt,  s az  a kö«-
bevetett  segédbetfi.  1) Valamely  vonal,  irány  vagy
test  hosszának  bősége, égés*  terjedelme.  2)  Valami-
nek  sokáig  tartása, időbeli kiterjedése.  V.  ő.  HOSSZ
és  HOSSZÚSÁG.

HOSSZASÍT, HOSSZASIT,  (hosz-j-d-as-ít) áth.
m.  hotuattí-ott,  htn.  —m* v.  —ont.  Hosszassá  tesz
valamit  Sok ideietek  által  hotnattíam  a  beuédet,  ér-
teketéit.

HOSSZASÍTÁS,  (hosí-j-ú-as-ít-ás)  fa.  tt.  hou-
ttarítdt-t,  tb.  —ok, harm. sir.  —a. Cselekvés,  midőn
valamit  hosszassá  teszünk,  térben  vagy  időben  ki-
nyújtunk.

HOSSZASODÁS,  (bósz-j-d-as-od-ás)fii.  tt  hou-
uatodát-t,  tb. —ok,  harm. szr.  —a.  Állapot, midőn
valamely  vonal  v.  irány,  v.  test  hosszasodik.  Hadi
rendnek  új  új  legények  houájárultával  meghotttato-
ddta.  V.  8. HOSSZASODIK.

HOSSZASODIK,  (hosz-j-d-as-od-ik)  k.  m. hou-
uatod-tám,  —tál,  —ott.  Valaminek  hossza  térben
vagy  időben  nevelkedik.

HOSSZASUL,  (hosz-j-ú  as-úl) önb.  m.  hottta-
»últ, 1. HOSSZASODIK.

HOSSZATT,  1. BOSSZANT.
HOSSZI, régies  és  tájdivatos  hotuá  helyett;

lásd ezt.
HOSSZIRÁNY,  (hossz-irány)  ősz.  m.  Irány,

mely  bizonyos  térnek,  testnek  hosszában  vétetik.
Hotnirányban  ereuteni  a  hajót,  (nem  keresztben  v.
résutosan).  Hotnirányban  hárítani,  ttáníani  a  földet.
V.  ö.  HOSSZ.

HOS8ZIRÁNYOS,  (hossz-irányos)  ősz.  mn.
Hosszirányban  vett,  czélzott,  szabott,  metszett  stb.
Hotuirányot  vonal.

HOSSZÍT, H08SZIT,  (hosz-j-ú-ít) áth.  m. hon-
nit-ott,  htn.  —fii  v.  —ont.  Hosszúvá  tesz , hosszura
nyújt

HOSSZÍTÁS,  (hosz-j-ú-ít-ás)  fn.  tt  hotuUát-t,
tb.  —ok, harm.  szr.  —o.  Hosszúvá  tevés,  térben  v.
időben  hosszura  nyújtás.

HOSSZMÉRÉS,  (hossz-mérés) ősz.  fn.  Cselek-
vés,  mely  által  valaminek  hosszát  mérjük.  Utak,  eta-
tarnák,  gátok,  töltetek  hotuméréie.

HOSSZMÉRÖ,  (hossz-mérő) ősz. fn.  1) Személy,
ki  valaminek  hosszát  megméri,  meghatározza.  2)
Mérnöki  eszköz,  mely  által  valaminek  hossza  megha-
tároztatík, pl.  láncz, kőtél, öl  stb.

HOSSZMÉRTÉK,  (hossz-mérték)  ősz.  fn.  1)
Hosszat, hosszúságot  mérő eszköz.  2)  A  hossznak,
hosszúságnak  mennyisége.  Éten  rétnek  hoiumértéke

HOSSZÚ, HOSSZÚ, (régiesen  :  hosz-j-ií,  s ké-
sőbb  a  j  hasonulván  : hosz-sz-d)  mn. tt  houtú-t  v.
hantot,  tb.  —k v. houtuak,  v.  hotttak.  Fokozva  :
hotttabb,  leghomabb.  Minek hossza  van,  mi  nem  rö-
vid,  nem  kurta.  Különösen 1)  Minek két  vége  arány-
lag  messze  van  egymástól.  Hotttu  út,  csatorna,  gát,
töltet,  pálya.  Hajat  tteker, hotuu út.  (Km.).  Hotuu
fenyöttdl,  hotttu  dorong,  hotttu  tteker.  Hotuu,  nyak,
kottát  két,  láb,  ujjak.  Hotttu  haj, rövid  ét*.  (Km.).
Hotttu  ember.  2)  Mondják  oly  öltözetről, mely  a  vál-
takról  vagy  derékról  messze  lenyúlik.  Hotuu  mente,
dolmány,  köpeny,  bunda,  ttoknya,  üng.  Hotttu  kontót
port  etinál.  (Km.).  Hotuu  nadrág,  mely  bokáig  ér,
különböztetésül  a kurta v.  térdig  érő nadrágtól.  Hi-
hetőleg  innen  van  hactuka  ám. hotuúka.  3)  Oly  csiz-
máról,  saruról,  harisnyáról,  melynek  szára  magasan
fbimegy.  Hotuu  uáru  ctitma.  (Kurta  csizma  :  ba-
kancs).  4)  Időre  vonatkozólag  ám. sokáig tartó. Hou-
uu  alku  a  hátattág.  (Km.).  Hotnu  betegtégnek  halál
a  vége.  (Km.).  Hotttu  bojt,  ám.  negyvennapi  böjt
Aid  tok  tabáló  etatortokot  tart, hotuu  böjtre  talál.
(Km.).  Hosttu  idS,  nap,  íjnak,  tél.  Hotuu,  mint  a
S».  Iván  éneke.  (Km.). Hotttu  pSr.  Hotuu  poron  bíró
a  nyertei. (Km.). Hotuu  beuéd. Hotuu  türelem.  Hon-
uu  volna  ott  mind  elbettélni.  Hotuu  uáraitágnak
hotuu  etö  a  vége.  (Km.).  5)  Átv.  ért.  és  tréfásan  :
hosnu  hordó,  ám.  kdt  vagy  folyó.  Ctak  igyanak,  van
még  elég  a hotuu  hordóban.  Hotuu  kutya,  ám.  agár.
Némely  tájszólás  szerént  tdl a  Dunán  és  régiesen  :
hóm t.  hottri.  Ét  houiá (= hoszivá, maiasan : hosx-
szdvá)  lévén  a  viadalban  imddkoték  vala.  (Mfinch.
cod.  a  latin  ,prolizius'  szónak  felel  meg;  a  fordítás
ugyan  el  van hibázva,  mert  az  „ét  factns  in  agónia
prolizins  orabat"  mondatban a ,prolizins' igehatározó,
és  nem a  ,factus'-ra  viszonyúi,  hanem  az  ,orabat'-ra;
mindazáltal, ami  itt  példánkra  tartozik, a  ,hosziá'
kétségtelenül  ám.  hotti-vá).  Jerneynél  is  (a  Nyelv-
kincsekben)  eléjön  :  Hossi  - Voguet  (=  Hosszú-
Vőlgyes,  1274.).  Innen  lett  hottiú,  houjú.  V.  ö.
HOSSZ.  Egyébiránt a  törökben  : ttstm,  a jakutban  :
uitun.

HOSSZÚASZÓ  v.  HOSSZÚ-A8SZÓ,  falvak
Bihar  és  Kraszna  megyében;  továbbá  Erdélyben,
Kűkfillő  megyében  és  Csík  székben;  helyr.  Hotttú-
auó-n, —rá, —ról.

HOSSZÚDAD,  (hosz-jd-dad)  mn.  tt.  hotstúdad-
öt. Kevéssé  hosszú,  hosszacaka,  hosszúkás.  Hotnúdad
tök,  burgonyafaj,  mely  inkább  hosszá,  hengerded,
mint  gömbölyű.

HOSSZÚDÜLÖ, puszta  Fejér megyében;  helyr.
Hoit*údülS-n,  —re, —ró7.

HOSSZÚFALU,  helységek  Nyitra,  Pozsony,
Somogy, Vas, Szála megyében  és Erdélyben,  Brassó
vidékében;  puszta Somogy megyében; helyr.  Hotnú-
falu-ba,  —bán, —ból.

HOSSZÚFALVA,  helység  Kővár  vidékében;
helyr.  Hotuufahá-n,  —rá,  —ról.
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HOSSZÚFARKÚ,  (hosszd-farkd)  ősz.  mn.  Mi-
nek  aránylagxhosszd  a  farka.  Hotttúfarkú  afrikai  ju-
hok.  Hostzúfarkú  majmok. Hotttúfarkú  páva.

HOSSZÚFÜTÓSKA,  (hosszd-fatóska)  ősz.  fa.
Laptás játék,  melyben  az egyik  fél  fit  és  bizonyos
czélpontra  fát,  a  másik  pedig  kap,  s  a  futókat  meg-
dobni  törekszik.  Diikos  nyelven  :  lovga  méta.

HOSSZÚFÜLÜ,  (hosszd-fulű)  ősz.  mn.  Kinek
T. minek  hosszú  füle  van.  HottrtfUlü  ttamár,  ritka-
dinné.

HOSSZÚHAJÚ,  (hosszú-hajú)  ősz.  mn.  KineV
haja  aránylag  hosszúra  nőtt  vagy  nincs  lenyirva.
Hotttúhajú  n8k.  Hotttúhajú  falusi  legények.

HOSSZÚHAVAS,  hegyek  neve  Erdélyben.
HOSSZÚHEGY, paszta Fejér megyében; helyr.

Hott*úhegy-én,  —re,  —rSL

HOSSZÚHEGYES,  hegy neve Erdélyben.
HOSSZÚ-HETÉNY,  fala  Baranya  megyében;

helyr.  Hetény-be,  —ben,  —Ml.

HOSSZÚRA,  (hosz-j-ú-ka) mn. tt  hotttúkáí. L.
HOSSZACSKA  és  HOSSZÚKÁS.

HOSSZÚKARÚ,  (hosszú-karú)  ősz.  mn.  Kinek
hosszú  karja  van.

HOSSZÚKÁS,  HOSSZÚKÁS,  (hosz-j-d-ka-as)
mn.  tt.  hoenúkát-t  v. —át, tb. —ok. Kevéssé  hosz-
szd. Mondjak  különösen  gömbölyű  testekről,  melyek
két végről  kevéssé hegyesek, pl. a  tyúktojás,  némely
dínnyefajok  stb.  vagy  hengerded  testekről, melyek
aránylag hosszabbak,  mint vastagok, pl.  a halkufárok
hosszúkás  hordói.

HOSSZÚKÁSÁN,  (faosz-j  d-ka-as-an)  ih.  Hosz-
szúkás  állapotban  v.  minőségben.

HOSSZÚKEZÜ,  (hosszú-kezű) ősz.  mn.  Kinek
aránylag  hosszú  keze  van.  Hoitzúketü  majmok,  vad-
emberek.  Átv.  ért.  messzeterjedő  hatalommal  biró;
vagy  :  lopásra,  tolvajságra  hajlandó,  enyves  kezű.

HOSSZÚKEZÜSÉG,  (hosszd-kezöség)  ősz.  fa.
Átv.  ért  hajlandóság  a  lopásra, enyves  kezüség.

HOSSZÚKÓ,  (hosz-j-d-k-ó) mn. tt  hotaúkót. L.
HOSSZACSKA  és  HOSSZÚKÁS.

HOSSZÚKÖRMÜ, (hosszú-körmű)  ősz.  mn.  1)
Tulajd.  ért  aránylag v.  rendkívüli  hossza körmökkel
ellátott  2) Átv.  ért  lopásra  hajlandó,  tolvaj.

HOSSZÚLÁBÚ,  (hosszd-lábd)  ősz.  mn.  Kinek
vagy  minek  derekához  képest  és  aránylag  hosszú
lábszárai  vannak.  Hatttúlábu  gém,  gólya.

HOSSZÚ-LÁZ, falu  Zemplén  megyében; helyr.
Lát-on,  —ró,  —ról.

HOSSZULÉ,  (hosszu-ló)  ősz.  fa.  Oly  ételről
mondják,  melyben  sok lé,  s  kevés  hds,  tészta  vagy
más  főzelék  vagyon.  Ellentéte :  rovidlé.  Erdélyben
divatos  szó.  (Németesen  is  :  lángé  Sauce,  kurse
Sauee).

HOSSZÚLIGET,  fala  Bihar  megyében;  helyr.
Houtúliget-én,  —re, —röl. Hegy  neve  is  Erdélyben.

HOSSZÚ-MACSKÁS, fala  Erdélyben,  Dobok*
megyében; helyr.  Mactkdt-on, —rá, —róL

HOSSZÚMEZÖ,  mezőváros Maramaros  megyé-
ben , falvak  Kraszna, Trenesén, Ungh  megyében  ét
Erdélyben,  Belső-Szolnok  megyében; helyr.  Hotat-
metd-n, —re, (—röZ.

HOSSZÚMEZŐ-CZIRÓKA,  falu  Zemplén  me-
gyében ; helyr.  Ctirók4-n,  —rá,  —ról.

HOSSZÚMEZÖ KOLCS,  fala  Zemplén  me-
gyében  ; helyr.  Kolet-on,  —rá, —ról.

HOSSZÚMEZŐ-KOVÁCSHÁZA,  tála  Csanád
megyében; helyr.  Rovácthátd-n,  —rá,  —róL

HOSSZÚMEZŐ-VARANNÓ,  falu  Zemplén  me-
gyében  ; helyr.  Varannó-n,  —rá, —ról.

HOSSZÚ-MOGOS,  hegy  neve  Erdélyben.
HOSSZÚNYAKÚ,  (hosszú-nyakú)  őax.  mn.

Aránylag  hosszú  nyakkal  biró.  Hotttúnyaktí  gint,
dánt, gólya,  gvndr,  teve.

HOSSZÚNYÚJTÓ,  (hosszú-nyújtó)  öes.  fa.
Nyújtó,  vagyis  azon  rúdforma  fa,  mely  s  szekér  első
tengelyétől  a hátalsóig  nyúlik, s  az  egéas  szekeret
öszvetartja.

HOSSZÚ-PÁLYI,  felu  Bihar  megyében; helyr.
Pdlyi-ba,  —bán,  —ból.

HOSSZÚPATAK,  fala  Erdélyben,  KakailS
megyében;  helyr.  Ho»ttúpaíak-on,  —rá, —ról. Pa-
takok  neve  is.

HOSSZÚ-PERESZTEG.faln  Vas  megyében;
helyr.  Pereuteg-én, —re,  —rW.

HOSSZÚ-RENDSZER,  SZÉPLAK—,  fala
Abaúj  megyében;  helyr.  Rendner-én, —re, —rS.

HOSSZÚRÉT,  KRASZNA—,  falu.  Gömör
megyében; helyr.  Hotttúrét-én,  —re,  —rőL

HOSSZÚRÉV, paszta Bonod megyében; helyr.
Hosnúrév-in,  —re,  —r67.

HOSSZÚSÁG,  HOSSZÚSÁG,  (hoas-n-d-^g)
fa.  tt  hosttútág-ot,  harm.  acr.  —-a.  Tulajdonság,
melynél  fogva  valami  hosszúnak  mondatík.  V.  ö.
HOSSZASÁG.

HOSSZÚ-SOROK, hegység neve  Erdélyben.
HOSSZÚSZÁRU, (hosszú-szárú) ősz.  mn.  Álta-

lán,  hosszú  szárakkal  biró,  ellátott  Hotmludr*  gó-
lyák,  gátlók.  Hosndttárú  ensmo,  »on».  ffoM^fMÍní
növények,  gyümölctök.  Hotnútiárú pipa.  V. ö.  SZÁR.

HOSSZÚSZILVA,  (hosszú-szilva) ősz.  fa.  Mag-
vaváló, hosszúkás,  tojásdad,  közönséget szilva.  EbbCl
szoktak  szilvaízt  (lekvárt)  főzni  a  gazdasazonyok.
Máskép  : berctenetei  (néhutt:  beuteretei)  ttOva.

HOSSZÚSZÓ,  falvak  Gőmőr  és Temet  megyé-
ben ; helyr.  Hotttúttó-n,  —ró, —ról.

HOSSZÚTELKE,  fala  Erdélyben,  Alsó-Fejér
megyében; helyr. Hotttútelké-n,  —re,  —rW.

HOSSZÚTÜRES,  (hosszú-tfirés)  ösm.  fa.  Lelki
állapot  vagy  talajdonság,  melynél  fogva  a  rajtánk

i  elkövetett  sérelmeket,  bántalmakat,  jogtalanságot,
1  szóval  bajokat  békén  és  sokáig  elszenvedjük, Mm

viszonozzuk,  nem  büntetjük.  HotuAtOrét  méJUU  »é-
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mely  terveket  végrehajtani  lehetetlen.  A  hotnutürétnek  i
M  vége  tzakad  valahára.  Itteni  hosstútUréi,  mely  nem J
kivioja  a  bűnös  halálát  és  büntetését, hanem  enge-
di,  hogy  éljen  és  megjobbuljon.

HOSSZÚTÜKÖ,  (hoaszú-türö)  ön.  mn.  Ki  a
sérelmeket,  hántásokat,  bajokat,  viszontagságokat
sokáig elszenvedi,  viszontorlás, zugolódás,  ellenszenv
nélkül.  HotnutUrB  ttr,  ti  aolgávnak  hanyagságot,  hi-
báit  tokáig  dnén.  HotttútürS  oc  Itten,  midőn a büntet
legott  nem bünteti,  hanem jobbuldtra  időt  enged  neki.

HOSSZÚ-ÚJFALU,  fala  Közép-Szolnok  me-
gyében ; helyr.  Ujfalu-ba,  —bon,  —Ml.

HOSSZÚUJJÚ,  (hosszú-ujjú)  6sz.  mn.  Akinek
•vagy  minek hosszú  ujja  Tan.  Hotttuujjú  ember;  ma-
jom. Hontúujjú  mente.  Atv.  1.  HOSSZÚKÖRHÜ.

HOSSZÚVAS,  (hosszú-vas)  ősz.  fa.  L  CSO-
ROSZLA.

HOSSZÚVÍZ,  (máskép:  Hidat), paszta  Somogy
megyében ; helyr.  Hostzúvít-én,  —re, —rSl.

HOSSZÚVÖLGY,  falu  Szála  megyében;  helyr.
Hotnávolgy-on,  —re,  —röl.

HOSTÁT,  HÓSTÁT, a  német  Vorttadt-ból  át-
alakított  és  kölcsönzött szó,  L  KÜLVÁROS.

HOSTYA,  1. HOSTÁT.
HÓSUVADÁS,  (hó-snvadás)  1. HÓOMLÁS.
HOSZ,  1.  HOSSZ.

HÓSZÁM, HÓSZÁMOS, 1. HÓNAPSZÁM, HÓ-
NAPSZÁMOS.

HÓSZÉM,  (hó-szém) ősz.  fa.  A  porhanyóra  fa-
gyott  hó csillámai, midőn a  nap sugarai  visszaverőd-
nek  rolók.

—HOSZIK, L —HÉSZ1K,  —HAD.
HÓSZÍN,  (hó-szín) ősz.  fn.  Oly  szín, milyen a

hóé szokott lenni,  azaz  tiszta  fehér.  Vétetik  mellék-
névül  whótrinü  helyett.  Hóttín  virágok.

HÓSZINÜ,  (hó-szinü)  ősz.  mn.  Olyan  színnel
bíró, oly  színben  mutatkozó, mint a hó. Hóirinü ruha.

HOSZJÚ, régi alak, hotttú helyett; 1. ezt
HOSZTÓD,  fala  Szála megyében; helyr.  Hon-

tód-on, —rá,  —ról.
HÓTEKE,  (hó-teke) ősz.  fa.  Tekealakuvá  ösz-

vegőmbölygetett  hótőmeg; hógolyó. Hótekékkel  dobá-
lódó  gyermekek.

HOTETÖ,  (hó-tető) ősz.  fa.  Magas  hegyeknek
örök  hóval  födött  teteje.  V.  ő. HÓ,  (2).

HOTICZA,  falu  Szála  megyében;  helyr.  Hoti-
e*á-n, —rá, —ról.

HOTINKA,  falu  Máramaros  megyében;  helyr.
Hoíinká-n,  —ró,  — ról.

HOTÓ, paszta Veszprém  megyében; helyr. Ho-
tó-n,  —rá,  —róL

HÓTORLAT,  (hó-torlat)  ősz.  fa.  Halomra  tó-
dult,  különösen  szél  által  öszvehajtott  hótőmeg.  Ha-
torlatok  a* árkok,  dombok mentében.

—HOTT, Kassai  József  tanúsága  szerént  Er-
délyben  divatos, pl.  mindenhoU,  ám.  mindenhol vagy
mindenütt.

HOTTKÓCZ,  fala  Szepes  megyében;  helyr.
Hotlkóct-on, —rá,  —ról.

HOTTÓ,  fala  Szála  megyében; helyr.  Hottó-n,
—ró,  —ról.

HOTYAN,  baranyai  tajejtésfi  szó, 1. HOGYAN.
HOTYKA,  1. MAKKOS-HOTYKA.
HÓÚT,  (hó-út)  ősz.  fa.  Hólepte  földön  csinált,

törött út; szándt
HÓ V, elvont  gyöke hovad,  hovály  szóknak; 1.

ezeket  Rokon hüvely  szó  hüv  gyökével.

HOVA,  HOVÁ,  (ho-va  v.  ho-v-á)  helykérdő.
Elemzésére  nézve,  1.  HOL helykérdő.  Jelentése :
mely  helyre  vagy  mely  helybe t  Hová  tiett* t  A  várot-
ba. Hová  megyét  vitért  t  A  Dunára.  Megfelelnek  ne-
ki  :  ide,  oda,  amoda; sehová, máshová,  mindenhová,
akárhová,  valahová  stb.  Mily  ragot  vesznek  fel  e
kérdésre a helyek  talajdon  nevei.  V.  ö.  HOL.  Hová
utánunk f  Petire,  Béctbe, Páráiba  stb.  Némely hely-
nevek , különösen  vár  szóval, vagy  r  betűvel  végző-
dök  vá  ve,  (rá  re)  ragot vesznek  fel,  pl.  Fehérvárrá,
Koloitvárrá,  Győrré.  Előfordul  ezen  mondásban  is :
világgá  ment, azaz  a világba, nagy  világba bujdosott.
Tájszokásilag  röviden is ejtetik  :  pl.  Hova  indult* t
'hova  való  vagy  t  tehova, valahova,  mindenhova, akár-
hova, máthova.  Baranyában  öszvevontan  :  ha.  Hin-
dostan  nyelven  Beregszászi szerént:  khavun, mongo-
lul  kha;  törökfii tani,  kanije,  kanda.  (Kőznépi  kiej-
téssel  : hani, hanye,  handa).

HOVAD,  (ho-v-ad  v.  hov-ad)  önh.  m.  hovad-
tam, —tál,  —tv.  —ott.  Gyökeleme  a magasságot,
emelkedést  jelentő  hó.  Ám.  dagad,  felpnffad,  felemel-
kedik,  duzzad, tágul.  Hovad  a  ensmaoöV, midőn  kap-
tával  vagy  hovdlylyal  fetttíüt.

HOVADÁS,  (ho-v-ad-ás)  fa.  tt.  hovadái-t,  tb.
—ok, harm. ssr.  —a. Dagadta,  duzzadás,  puffadás.

HOVADTŐ,  1.  HAVADTÖ.
HOVÁHAMARABB,  (hová-hamarabb)  ősz.  ih.

Minélhamarabb,  minélelőbb, igen  sietve, mit sem kés-
ve.  Hováhamarabb  ott  Ügy.

HOVÁJ, 1. HOVÁLY.
HOVÁLY,  (ho-v-ály  v.  hov-ály)  fa.  tt  hovály-t,

tb. —ok, harm. sir.  —a.  Gyöke ugyanaz, mi  a ho-
vad  igéje,  s magasságot, emelkedést, dagadást jelent,
így  nevezik  a  csízmaziák  azon  faeszközt,  melylyel  a
csizma  torkát  kifeszítik,  midőn kaptára  hozzák;  te-
hát  kinyújtó,  felfeszítő, fölemelő eszköz. Rokon  hüvely
szóval.

HÓVÁNKOS,  (hó-vánkos) ősz.  fa.  Vánkos  hó-
ból.  Hóvánkoton feküdni.  Átv.  ért  hólepel  magasabb
helyeken.  Hóvánkot  bortíja  a hegyeket.

HÓVÁRDOS,  falu  Vas  megyében;  helyr.  IJó-
vdrdot-on, —ró,  —ról.  Máskép  :  Hormit.

HOVASZT,  (hov-asz-t v.  ho-v-asz-t)  áth. m.  ho-
vatft-otí,  htn.  —ni v.  —ont.  Duzzaszt,  felpnflaszt,
tágít  V.  ö. HOVAD.

HOVATOVÁBB,  (hova-tovább)  ősz.  ih.  Minél
tovább, neonéi  több  ideig; jobban és jobban,  mind-
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inkább.  Hovatovább  halogatod,  annál ronabb.  Éten
ember  hovatovább negényebb  lett.

HÓVÁZ,  (hó-váz)  ősz.  fa.  Hóból  képzett  em-
beralak,  melyet  némelyek  ügyesen  tudnak  készíteni.

HÓVIRÁG,  (hó-virág)  SBC.  fn.  Nareziszok  ne-
méhez  tartozó  kisded  növényfaj,  mely  mindjárt  elő-
tavaszszal,  midőn  még néha hó borítja  a  földet,  tej-
szinfi  virágokat  hoz.  (Galanthus  nivalis).  Atv.  ért  a
fák  igáira  fagyott,  s  különféle  virágalakokat  képecő
zúzmara.

HÓVÍZ,  (hó-víz)  ősz.  fn.  l)  Elolvadt  hó  vize.
Hóvütel  motni, motdani.  2)  Székely tájszólás szerént,
vékony  héjú, hant  hígító  szőlőfaj,  melynek  színe
olyan,  mintha hóharmat  lepné.

HÓVONAL,  (hó-vonal) 1. HÓHATÁR.
HOZ,  (ho-i)  áth.  m.  hot-tam,  —tál,  —ott.

Gyökeleme  a pihegést, nehéz  rovást  kifejező  hó, mely
akkor  nyomni  ki  leginkább  a  tüdőkből,  midőn  bizo-
nyos  terhet  emelünk, tovább szállítunk stb.  1) Tnlajd.
ért  valamely  terhet,  kisebb  nagyobb  nehézségű  tár-
gyat, árat, testet  stb.  távolról  közeire szállít, s  ellen-
téte : vitt, mely  igével  mind  elemzési,  mind  értelmi
tekintetben  szoros  viszonyban  áll.  Ugyanis  a  valódi
lényeges  különbséget  köztök az t és o hangzók  teszik;
mert  a  h és v, (leheléi  és  fúrás),  valamint a s  és  M
legközelebbi  rokonok,  és  gyakran  fölcseréltetnek.
Mind  a hot, mind a vin  teherszállítást  jelent, azon
különbséggel, hogy  hotní,  ám.  távolról  közeire,  mmw
pedig  ám.  közelről  távolra  szállítani,  vagyis  :  hon,
ám. onnan ide,  VMS ám.  innen oda szállít Az  elsőben
tehát a táróiról  kiindulást jelenti a  távolságot mutató
o  (o-tt, o-da),  a  másodikban  a  közelről  kiindulást  a
közelséget  mutató t  (i-tt,  i-de).  Ha elhottad,  vidd  it
vittta.  Egyik  felöl  hották, marik  felöl  vünk  át  áru-
kat.  A  hajókon  tok  gabonát  hóitok.  Hománk,  ide  hot-
ták. Öszvetételei  : oláhot,  általhot,  béhot,  elhot,  elé-
hot, felhőt,  kihot,  tneghot,  Snvehot,  viutaho*  stb.  2)
Atv.  ért.  jövedelmez,  használ.  Nem tokot  hot  a  tanét
a  konyhára.  (Km.).  Éten  hát  tokot  hot.  8)  Mond, em-
lít  ítéletet  hotni. Stóba  hotni  valakit.  Belehotni  a  be-
nédbe  valamit.  Eléhotni  o  multakat.  Kérdette  homi
bitonyot  tárgyat.  4) Ejt  Gyanúba  hotni  valakit.  5)
Juttat  Hotd  ettembe  a  fitetétt,  ha  talán  elfeledném.
6) Támaszt, ébreszt, igazít. Életre  hotni  a  halottakat.
Énére  hotni  a  hibában lévSt.  Ezekben  :  helyrehot  va-
lamit,  ám. pótol,  jóvá tesz;  teavadból  azt  haton  ki,
ám. azt  következtetem; meghoua  át  igát  kenyér, ám.
visszatér  saját  tűzhelyéhez.

—HOZ, magash.  —HÉZ  és  —HOZ, pl.  láb-
hot,  tíz-hét,  köröm-hő*,  névmódosító  rag.  Hogy  ere-
deti  alakja  a  mélyhangn  hot,  kitűnik  személyragozá-
sából  : hottám, hoatád,  hottá v. hottája,  hoűánk  stb.
t  i.  a  rag őnhangzója  szokott  alkalmazkodni  a  tő-
szóéhoz, nem megfordítva.  Régi  iratokban  (valamint
ma  is  a  göcseji  nyelvjárásban)  a  hot  rag  magas
hangú  szók  után  változatlanul  marad;  „az  ki  keze-
leb (= kézelebb v.  közelebb) az  tténhot,  az jonkáb
(=  inkább)  fítezik  (=  fütözik),  1543-diki  levél.

(Szalay  Á.  gyűjt).  Így  Göcsejben  ma is :  kertho(t).
A  személyragozásban  a  s-t  is  kettőztetve  látjuk,  az
utóbbi  a j-ből  hasonulván,  minthogy  a régieknél  így
találjuk  : hotjd,  g ezen  alak  veszi  fel aztán  a  személy-
ragokat  E kérdésre, hová t  felelvén  meg,  bizonyos
távolban  létező  helynek, illetőleg  testnek  akármely
oldala  felé  közeledést  jelent, s  ebben  különbözik  ft-
leg a rá  és  be ragoktól,  mennyiben  amaz  kizárólag
fölninre,  emez  beUSfégre  vonatkozik, pl. át  aláttáüó
madár  küteledik  a fa  eifatahat,  ebben  a  &  iolarine
tűzetik  ki  czélul;  a  hát  elejéket,  hátuljákat,  jobbií
vagy  bal  oldaláhot  támatttott  duót;  ezekben  a  hiz-
nak  másmás  tájára  vonatkozik.  Ezen  alapeszméből
felfogva  legközelebbi  rokona  a  szintén  általanoi  tá-
volra  irányzó  oda,  tehát  így  értelmezhető oda,  ahol
a  kitűzött  helypont  vagy  test  létezik,  pL  lábáhot
kap = oda kap, ahol  a  lába  van;  hegyhet  kSteltdík
=  oda,  ahol  a  hegy  áll, mintha  volna  :  láb  oda,
hegy  oda. Az  oda  és  hot  oly viszonyban állanak, mint
A  be  ben ragok  és igekötők  :  oement a háafo,  oenvan
a  házoan, odaért  a  ház&os,  Aozcdfért  a  pénzfték.  Ere-
detileg  talán  maga  a  AIÍI v.  hűt  ige;  innen  aztán  :
huxja  v.  Aucso,  ám. húzása, azaz  vonzása, s személy -
ragokkal  :  hutjám =: huttám v.  hottám, ám.  húzá-
som ,  vonzásom  stb.  A  régi  halotti  beszédben  csak-
ugyan  :  hu*, chu*, pl. nromc-hnz  (= urunkhoz),  oe-
chut  (= azhoz).  A  germán  nyelvekben  is  CM, ta,  zt,
te,  tó,  toe, du, (1. a  csikk  végén),  rokonoknak  látsza-
nak riehen, tiahan, riuhan, tiuhan, tiohan, teon,  bo-
gon  igékkel  stb. sőt a  latin  dúc-ere igével  is.

Ezeknélfogva  tulajd.  első értelemben jelent oda-
irányzást, jutást, érűlést, hol az  illető  ige  működésé-
nek  czélja  kitűzve  van.  KSteledik  a  várothot;  fegy-
verhez  kap;  pénthet  nyúl;  karóhot  köti a  lovát;  ma-
gáhot  int.

Szorosb  érintkezésre  vonatkozólag  : fSldhSt  ra-
gad,  tapad;  teethet  ttabott  ruha;  egymáthot  tnorított,
lOtott,  kapetoU,  futittt  holmik.

Atv.  ért  oly igék  által  vonzarik,  a)  melyek a
kedélyt,  elmei  vagy  erkSlcti  működéseket  bizonyos
tárgy  felé irányozzák, s  azzal öszveköttetésbe hozzák.
Kedvetéhet  vontódik,  rimúl;  pártjdhot  ttU;  éheihez
ragankodik;  törvényhe*  alkalmatkodik;  tud  hotsá,
mint  hajdú  a  harangOntéihet;  ért  hottá, mint  tyúk a*
ábéctéhe*;  munkáhot fog,  nokik,  törődik,  b)  Helyek
némi  hasonlítás  vagy  módosítás  által  egyik  dolgot
mintegy  közelebb  viszik  a  másikhoz.  Mentfhn  guet-
ma,  kalpag,  tüveg, nem  kalap ülik;  ó  divatot  ti/ftos
illenteni;  ninleni  valakOtet;  Pétert  Pálhot  hcuonlüa-
ni ;  hottávetSleg  ; ninot hottávaU, hottáfogható  ;  alkot
képeit  ét  eiak  gyermekjáték,  c) Oly  melléknevek  által,
melyek valamely kedvező vagy kedvezőtlen kedélyi ér-
zelemmel  vonatkoznak  valamire.  AlattvaMihot  jó,  ke-
gyet;  tártaihot  nyájat;  barátjáhot  hű;  vendégeiket
nivet;  tanitványaihot  kemény, nigoru, nivtelen,  ke-
gyetlen,  ron. Továbbá  szorosb össrekötésre  vonatko-
zók.  Haionlók,  mint  egyik  tóját  o máiikhot;  rokonok,
atyafialt  eyymáthot;  kötél van a  vároAot.
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Mennyiben  a hot =  ód,  oda, hasonló  hozzá a
latin  igekötő  ad, pl.  adjido  hozzávetem,  odavetem
és  az accuaativussal járó praepositio ad,  pl.  ad  me,
ad  te, Aoczám, Aoszád ; eo  ad patrem,  atyámAo*  me-
gjek.  Tudnivaló, hogy  ezenkívül  más  irányokra  is
vonatkozik, s  nem  oly határozott, mint  a  magyar.
Igen  közel  áll  hozzá a görög  tJf,  (attikai  nyelvjárás),
német  tű,  (a régi  felső  németben Heyse  szerént  :  M,
ze, n, góthal  dti, alsónémetben  tó,  angol  és  angol-
szászban  tó, hollandul  toe  stb.).  A  franczia  ehet  is
hasonló a magyarhoz;  mindkettő helybenlételt  is je-

lent , mint a  magyar  nál, pl.  a  németben  su  Hcuue,
su  Titcht;  a  francziában  ehet  moi, ehet  MIM.  (A fran-
czia  ehet  elöljárót,  Begnier  a  latin  co»a  szóból  szár-
maztatja).  Viszont a magyar  nál, palócsosan = hot
is, pL gyere nálunk, = hozzánk. V.  ö. —NI.

A  népnyelvben  az  ország  sok  vidékében  végfii
a  e elhagyatik, pl.  hátho,  kerthé,  tüthö  stb.

HOZAKODIK,  (boz-a-kod-ik)  k.  m.  hotakod-
tam,  —tál,  —ott.  Átv.  ért.  valamiről  említést  tesz;
emleget valamit  Elé  igekötővel  hassnáltatik.  Elého-
fokodni  a  régi  dolgokról,  ám. azokat emlékezetbe hoz-
ni.  V. ő. HOZ.

HOZAK08ZIK, 1. HOZAKODIK.  A  többi  idő-
ben  és módban is ez utóbbi  alakját  veszi  föl  :  hota-
koddm, hotakodtam  stb.

HOZÁB,  (hoz-ár) fn. ti  hotár-t,  tb. —ok.  Bér-
czy  Károly  szerént  a  vadászok  nyelvén  a  lelőtt ma-
darat elhozó, s  kizárólag  csak e czélra  idomított  vizs-
lafaj.  (Apporteor).

HOZÁS,  (hoz-ás)  fa.  tt. hotdi-t, tb. —öt,  harm.
ezr. —a.  Cselekvés,  mely  által  valamit  botunk.  Hó-
fáéban  elfáradni.  Öszvetéve  :  béhotát,  eUhotát,  ki-
hónát, felhotdt,  helyrehotát,  vitttahotás,  torvényhotái
Btb. V.  ö. HOZ.

HOZAT,  (1),  (hoz-at)  mivelt  m.  hotat-tam,
—tol,  —ott. Megparancsolja  vagy véghez viszi, hogy
valaki  hozzon  valamit.  Bort  hozatni  a pinetéböl.  El-
hotatni, álialhotatni,  be-,  ki-,  le-, fel-,  meg-,  vitttaho-
saíni  valamit.  V.  ö. HOZ.

HOZAT,  (2),  (hoz-at) fn. tt. hotat-ot,  harm.  szr.
—a v. —ja. Teher, melyet valaki hoz, szállít.  Használ-
tatik  különösen  mennyiségi  értelemben.  Egy  hotat
föld,  homok.  Tít  hotat  ganéj  tem  volt  elég  a  nolbbe.
Ennél  fogva jelenti  azon  eszközt is, melyen  a  teher
szállíttatik, pl.  Öt  hónát  gabona,  lehet  öt  szekér, öt
hajó  stb.  amint t  L szekéren  vagy  hajón  szállítják.

HOZATAL,  (hoz-at-al)  tt  hosatal-t,  tb.  —ok,
1.  HOZÁS.

HOZATÁS,  (hoz-at-ás)  fn.  tt  hotatátt,  tb.
—ok,  harm.  szr.  —a.  Miveltetés,  melynél  fogva
véghez  viszszfik,  megparancsoljuk,  hogy  más hozzon
valamit  A  gabona hozatala  tokba jött.

HOZD EL!  v.  HOZD IDE !  A vadászok  nyel-
vén  parancsszó  a  vizslának  valamely  tárgy  elhozása
végett  (Apport!).

HOZDOGÁL,  (hoz-od-og-ál) gyak. áth. m.  hot-
dogálrt.  Gyakran  vagy  részenként, apródonként hoz.

HOZHATATLAN,  (hoz-hat-atlan)  mn.  tt  hot-
hatatlant,  tb.  —ói.  Amit  hozni  nem  lehet  Jobbára
öszvetételekben  használtatik.  Helyrehozhatatlan  kár.
VttttahothataÜan  szökevény.

HÓZIVATAR, (hó-zivatar) ősz. fn. 1. HÓFÉB-
GETEG.

HOZJÁ, régi  alakja  hozta  szónak; 1.  ezt
HOZOGÁL, (hoz-og-ál  v.  hoz-og-a-al)  1. HOZ-

DOGAL.
HOZOQAT,  (hoz-og-at)  áth.  m.  hoeogat-tam,

—tál, —olt. Gyakran  vagy  egymás  után, vagy apró-
donként hoz; máskép  : hotdogál,  hotogál.

HOZOMÁNY,  (hoz-om-ány  v.  hoz-o-mány)  fn.
tt  hotomány-t,  tb.  —ok, harm. szr.  —a  v.  —ja.  1)
Szélesb  ért  minden, mit valaki  hozott, pl.  vagyon,
érték.  Hotományomat  elkSltSUem.  Kévét  hotománynyal
megtelepedni  valahol.  2)  Nőhozomány  törvényünkben
azon  ingó vagy  ingatlan  vagyon,  melyet  a  menyasz-
szony  akár  menyekző  alkalmával,  akár  későbben  is
szüleitől  vagy  másoktól  is  kapott, vagy  öröklött  és
férjéhez  hozott

HOZOMÁNY!,  (hoz-om-ány-i)  mn.  tt.  hoto-
mányi-t, tb. —ok. Hozományhoz tartozó , azt alkotó,
illető, érdeklő,  arra  vonatkozó. Hotományi javak. Hó-
tományi  kérdetek.

HOZOMÁNYJOG, (hozomány-jog) ősz. fn. Azon
jog,  melynél  fogva  a  feleség  vagy  ennek  örökösei fér-
jétől  vagy  ennek  örököseitől  hozomány!  vagyonát an-
nak  idején  követelheti.

HOZOMÁNYOS,  (hoz-o-mányos)  mn.  tt.  hoto-
máuyot-t  v. —aí,  tb.  —ok.  Hozománynyal bíró, el-
látott  Hotományot  feletég.

HOZÓS,  (hoz-ó-os)  mn. tt.  hotót-t  v.  — át, tb.
—ói. A  székelyeknél  ám. viselős, terhes.  Hotós  ÓM-
ttony,  feletég.

HOZZÁ, (hoz-ja-a,  s  a  / hasonnltával  is  őszve-
hűzva  :  hoz-z-á).  Székelyesen  :  hSttá,  azon  éles  K-
(nem  közép «-)vel, mely néha *-, néha  o-val  váltako-
zik,  mint g&éttta  gilinta, hernyó  hirnyú, béngy&  bon-
gyol,  bérted  borsod, gyertya  gyortya  stb.  1) A  köze-
lítő  hot  harmadik  személyragos  állapota  :  hottám,
hozzád,  hottá  v.  houája.  V. ö.  —HOZ, közelítő  rag.
2) Igekötő  gyanánt áll  számos  igék  és  ezekből  szár-
mazott  nevek  előtt, pl.  o. houaad, hottdall,  hottáfog,
hotsáldt  stb. mely  esetben  hot  ragu  nevet  vonz  vagy
nyilván, vagy  alattomban,  mint :  hottájut  a ttóhot ;
hottáfog  a  dologhoz;  hottáttokik  a henyéléihet;  hot-
záül  a* atttalhot;  Unt  hottá  (a  munkához);  ne  nyúlj
hottá  (a tűzhöz)  stb.  A  szórendre  nézve a  többi  ige-
kötők  szabályait követi.

HOZZÁAD,  (hoízá-ad) ősz. áth. Toldalékképen
hozzátesz; hozsáilleszt; más öszveghez ad;  mondat-
hoz  kapcsol.

HOZZÁALKALMAZ, (hozzá-alkalmaz) ös». áth.
Valamihez  illeszt.
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HOZZÁALKALMAZKODIK,  (hozzá-alkalmaz-
kodik)  ősz.  k.  Magát  valakihez  vagy valamihez alkal-

HOZZÁÁLL,  (hozzá-áll) ősz. onh.  1)  Pártjára
411,  részére  hajlik.  2)  Jól  reá illik.  A  ruha a  tetthet
jólhottááll.

HOZZÁCSATOL,  (hozzá-csatol)  ön.  áth.  Hoz-
zátesz ; oda mellékel.  Á  kötelezvényt  hottdctatolni  át
irományokhoz.

HOZZÁD, (hoz-ja-ad)  ih.  melylyel  a  befogott
lovat  szólítják  a kocsisok,  midőn  azt  akarjak,  hogy
balra kanyaraljon.  Ellentéte:  tőled  v.  tuled. AB irány
t  L  a jobb  kéztől  vétetik,  melyet  ha befelé  hajtasi,
kottád  közeledik, ha pedig kifelé,  elhajlik  tőled.  Ás
ökröket .hozzád' helyett hajtt,  ,tüledl helyett oá,  ctálé
szóval  terelik.  Felveszi  a rá ragot  Hottádra  menni,
hajtani,  terelni. Se  fiiled,  te  houád.  (Km.), azaz  se
ide, se oda.  Tlüed  kottád  rángatják  a  szekeret,  ám.
ide-oda,  jobbra-balra.  Ezen  mondat,  Isten  hottád,
ám. Isten jöjön  hozzad, máskép  :  Itten  veled,  azaz  :
Isten  legyen  veled.

HOZZÁDEA,  (hoz-ja-ad-ra)  1.  HOZZÁD.
HOZZÁÉPÍT,  (hozzá-épít)  ősz.  áth.  Valamely

épülethez  egy  más épületet  csatol.  Lakhatóhoz  a* ú-
táílót  ii  hottáéptíette.

HOZZÁFÉR,  (hozzá-fér)  őse.  önh.  Közvetlen
közelébe  jut,  vele  érintkezésbe  jön.  Átv.  ért.  kére-
lemmel megindítja,  megengeszteli, vagy  bármely mó-
don  érdekébe  vonja.  *

HOZZÁFÉRHETETLEN  ,  HOZZÁFÉRHET-
LEN,  (hozzá-férhet[et]len)  öss.  mn.  Kinek  v.  minek
közelébe  jutni  nem lehet  bizonyos  elháríthatlan  aka-
dályok  miatt  Különösen  oly  emberről  mondjak,  ki  a
társaságot  kerüli,  magának  való,  visszataszító  maga-
viselettt vagy  rátartós  stb. V. ö. FÉR, FÉRHETLEK.

HOZZÁFÉRHETLENSÉG, (hozzá-férhetlenség)
ősz.  fn.  Valakinek  vagy  valaminek  tulajdonsága,
melynél  fogva  hozzá  férni,  közeledni  nem lehet  V.
ö.  HOZZÁFÉRHETLEK.

HOZZÁFÉRHETŐ,  (hozzá-fórhetö)  ősz.  mn.
Akihez  vagy  amihez  hozzá  lehet  férni.

HOZZÁFÉRKEZIK, (hozzá-férkezik);  L HOZ-
ZÁFÉR.

HOZZÁFOG,  (hozzá-fog)  ősz.  önh.  Bele  kezd
valamibe,  bizonyos dologban  működni kezd.  Hottá-
fogní  át  iráthos,  olvatáthot.  A  munkátok  hottáfogtak
a  kaitáláihot.  Fogj  hottá jókor  a dologhoz,  líihet nem
értett,  ne fogj  hottá.

HOZZÁFOGHATATLAN,  (bozzá-foghatatlan)
ősz. mn. Valakihez  vagy valamihez nem hasonlítható,
egy  osztályba  nem  sorozható,  öszve nem  illeszthető,
különböző  erejű,  tulajdonságú.  V.  ö. HOZZÁFOG-
HATÓ.

HOZZÁFOGHATÓ,  (hozzá-fogható)  ősz.  mn.
Bizonyos  tekintetben hasonlítható,  egy  osztályba  so-
rozható, mással  öuveillessthető,  ugyanolyan.  Ninot

hottáfogható  ember.  Eredetileg  valószínűen  ás  igás
barmokról használtatott, melyek közöl a hasonló nagy-
sága-, kora-  és  erejüeket  szokás  öszvefognL

HOZZÁFOGLAL,  (hozzá-fogl&l)  öam.  áth.  1)
Foglalás  által  hozzászerez.  2)  L.  HOZZÁCSATOL.

HOZZÁFORRASZT,  (hozzá-forraszt)  ÖM.  áth.
Forrasztás  által  hozzákapcsol,  hozzátold.

HOZZÁIGAZÍT,  (hozzá-igazít)  ősz. áth.  Vala-
mit  máshoz  odailleszt,  mással  öszhangzásba  hoz.
Ztebórámat  hottáigatttom  a  toronyoráhot.  A  bSnihát
hottáigaeUani  a  tetthet.  A  hegedűt  houáigaMÍtami  mát
hangiterekhet.  V.  ö.  IGAZÍT.

HOZZÁILLESZKEDIK, (hozzá-illeszkédik) ősz.
k.  Valakihez  v.  valamihez alkalmazza,  oda  illeszti
magát  V.  ő. ILLESZKEDIK.

HOZZÁJÁRUL,  (hozzá-járdl) ősz. önh.  1)  Oda-
megy  valakihez.  2)  Mint  személytelen  igével  élőnk,
midőn  azt akarjak  jelenteni,  hogy  az előre  bocsátott
dologhoz  még  tartozik.  HouájánU,  hogy  elttámloit
hibái  mellett  néha  retteg  it.  8)  Valamihez segédkezet
nyújt.

HOZZÁJÁRULÁS,  (hozzá-járulás)  ős*.  £n  1)
Valamihez  hozzá csatlakozás;  2)  Midőn  későbben
állunk  valamire,  vagy  egyezünk  meg  valamiben.  3;
Cselekvés,  melynél  fogva  segédkezeket nyújtónk  va-
lamihez.  Éten  munkát  etak  a  ttomttéd  falu  komája-
rulátáoal  vihetjük  véghez.

HOZZÁJÁRULHATLAK,  lásd  : HOZZÁFÉR
HETLEN.

HOZZÁKAP,  (hozzá-kap)  ősz.  önh.  Hirtelen
hozzányúl  valamihez.

HOZZÁKAPCSOL, (hozzá-kapcsol);  L HOZZÁ-
CSATOL.

HOZZÁKEZD, 1.  HOZZÁFOG.
HOZZÁLÁT,  (hozzá-lát) ősz.  Onh. Munkálkodó

emberről  mondjuk,  midőn  folytonosan  és teljes  er5-
vel  dolgozik.  Hottálátni  a  metei  mmkáhot.  Sséletb
ért  akármit sietve, szorgalmasan  végez.  Hottálát  m
evéthet,  iváthot.  Ugyan  hátfalainak  a fartangi  vigoi-
makhot.

HOZZÁMNENYULJ,  (hozzám-ne-nyolj)  ösa-fa.
Növény  az  öthímesek, egy  anyások  seregéből, bokré-
tája  5  egyenetlen  szirmú,  porhonjai,  hegyei  össve-
nőttek, tokja kipattan;  máskép  :  Vnegttár*  fájvirág.
(Impatiens noli  tangere).

HOZZÁSZABÓDIK, lásd: HOZZÁILLESZKE-
DIK.

HOZZÁSZAGOL,  (hozzá-szagol)  ősz. önh.  V*
lamit  megszagol.

HOZZÁSZOKÁS,  (hozzá-szokás)  ősz.  fit.  több-
szöri  vagy  folytonos  érintkezés  vagy  munkásság ál-
tali  megszokás.

HOZZÁSZOKIK,  (hozzá-szokik) ős*, k.  Több-
szöri  vagy  folytonos  érintkezés vagy  munkásság  által
megszokja.  A*  ember jóhot,  rotthot  hottáttokik,

HOZZÁSZOKTAT,  (hozzá-szoktat)  ősz.  átk.
Eszközli,  hogy  gyakori  vagy  folytonos  érintkezel
vagy  munkásság  által  valamihez  szokjék.
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HOZZÁSZÓL,  (hozzá-szól)  ősz.  önh.  1)  Szavait
valakihez  intézi.  Hozzátzólani  utazó  tártához.  2)  Bi-
zonyos  tárgyról  elmondja  véleményét.  Hozzátzólani
az  adó  kérdéséhez.

HOZZÁSZÓLÁS,  (hozzá-szólás)  ősz.  fű.  Cse-
lekvés,  midőn valakihez vágj valamihez hozzászólunk.
Nehét  a  hozzászólás.  Nekem it  van ahoz  hozzászólásom.

HOZZÁTESZ,  (hozzá-tesz)  ősz. áth.  L. HOZ-
ZÁAD.

HOZZÁTÉTEL,  (hozzátétel)  ősz. fn.  Toldalék,
függelék,  ráadás,  csatolvAny  stb.,  melyet  valamihez
oda  ragasztunk,  függesztünk,  melylyel  valamit na-
gyítunk,  sokasítunk.

HOZZÁTÖRÖDÉS,  (hozzá-törödés)  ősz.  fn.
Hozzászokás  valamely  kellemetlen  dologhoz vagy  ál-
lapothoz.

HOZZÁTÖRŐDIK,  (hozzá-törődik)  ősz. k. Hoz-
zászokik  valamely  kellemetlen  dologhoz  vagy  álla-
pothoz.

HOZZÁVALÓ,  (1),  (hozzá-való)  ősz.  mn.  Va-
lamihez  v.  valakihez  illő,  alkalmas,  összevaló.  Elita-
kadt  a  ruhám,  t  nem találok  hozzávaló  foltot.  Meghá-
zasítaná  a  fiát,  ha  hozzávaló  leányt  lelne.

HOZZÁVALÓ,  (2), (mint  föntebb)  ősz.  fn.  Va-
laminek  elkészítésére  szükséges  holmi.  A  posztói  ma-
gam  vettem,  de  a  hozzávalókat  (bélést,  zsinórt, gom-
bokat)  a  szabó  szerzetté  be.  Személyragokkal  :  hoz-
zámvaló,  hozzádvaló.  Se  nem  kicsin,  te  nem  nagy,  épen
hozzámvaló  vagy.  Népvers.

HOZZÁVET,  (hozzá-vet)  ősz.  áth.  1)  Valamit
oda  vet,  mintegy  toldalékul,  ráadásul  hozzátcsz.  A
húshoz  hozzávetni  egy  darab  nyomlatékcsontot.  2} Átv.
ért.  és  önhatólag,  valamit közelítőleg gyanít, találgat.
Egyébiránt  ez értelemben  csak állapotjcgyző  divatozik
jobbára,  pl.  Ezt  csak  hozzávetve  mondottam.

HOZZÁ VETÉS,  (hozzá-vetés) ősz.  fn.  1)  Cse-
lekvés  ,  mely  által  valamihez  odavetünk,  odatoldunk
valamit.  2)  Átv. ért. gondolom  szerénti  találgatás,
gyanítás,  a  dolog  valóságához  közelítés.

HOZZÁVETŐLEG, (hozzá-vetöleg) ősz.  ih. Átv.
ért.  a  dologhoz  némileg  közelítve,  gondolom  szerént.

HOZZÁVETŐLEGES,  (bozzá-vetőlegcs;  ősz.
mn.  Hozzávetőleg  számított.  Hozzávetőleg™  becstt,
riszveg,  mennyiség.

HŐ, (1), lovat vagy  más  négylábú  állatot meg-
állásra  szólító  indulatszó,  vastaghangon : hó !  Hő he
róka,  hő  he  hő  !  (Vörösmarty,  Csongor).  Néha  annyi
is,  mint  hők;  \.  ezt

HÓ,  (2),  mn. és  fű.,  mely  ragozáskor  rendesen
hé  alakban  tűnik  elé,  s  ennek  szabályait  követi,  pl.
herét,  hevek, heves, hében  hóban.  De  nem szokatlanok:  '
hot,  hőnek,  hőben  sem.  Némely képzők  előtt  állandób-
ban  megtartja  eredeti  alakját,  mint:  hőség,  hős. Sínai <
nyelven  hó  ám.  tűz.  A  magyarban  fi-1,  hő  gyökök,  íné-  ,
leget,  hi,  hű,  hó pedig  hidegctjelentenek.  Egyébiránt
bővebben,  s  különösen  értelmére  nézve  is  1. HÉ, (1),
B  v.  ö.  HŰ,  (S).

AKAD.  HAOT  SZÓTÍB.  II. KÖT.

HŐ ANYAG1,  (bő-anyag)  ősz.  fn.  Anyag,  mely
a  melegnek,  tűznek  elemeit  foglalja  magában.  (Calo-
ricum).  '  .

HÖB,  hangutánzó  elvont  gyök,  melyből  hSbSg,
höbogfs  stb.  származnak.  Változattal  rokonai  :  hr,b
(hebeg),  hab  (babog,  habli).  Fi önül  höpotan  ám. hö-
bögök.

HÖBÖG.HÖBÖGÉS, HŐBÖGÖ, 1. HEBEG,
HEBEGÉS, HEBEGŐ.

HÖBÖGE,  (höb-ög e)  mn.  tt.  hSbSgét.  Dunán
túl  ám.  hebegő.  Höböge  gyermek,  ki  hebegve  beszél.
V.  ö.  HEBEG.

HÖBÖLYGÖ,  1.  HÓBÓLYGÓ.

HÖBÖRCS,  HÖBÖRCSÖS , a  székelyeknél  di-
vatosak  ;  néhutt  : hSpörct,  höplfresSs  és  huporcs,  hu-
poresot.  L.  HÖMÖRCS,  HÖMÖRCSÖS.

HÓBORTOS,  1.  HÓBORTOS.

HÖBÖTÖL,  (höb-öt-öl);  máskép  :  hebetel, vas-
tag  hangún  :  kábától,  1.  ezt.

HÖCS,  (1), indulatszó.  L.  HÜCS.
HÖCS,  (8), HÖCS , fn. tt  hSct-St.  Hark&lyfaj,

mely  a  tarka  nagy  harkálynál  valamivel  kisebb,  de
alakra  hozzája  hasonló.  (Picus  medius).

HÖCSIR,  (höcs-ik)  fn.  tt.  höctik-ét.  A  harkály-
nemű  madarak  legkisebb  faja.

HÖCSÖK,  (höcs-ök)  fn.  l.  KOCSIK.
HŐD,  (hő-öd)  fn.  tt.  hődSt. A  ,tüzhely'  egysze-

rűbb  kifejezésére  alakított  új  szó.  V.  ö. HUTA.
HÖDÖRI,  (ám.  hed-er-i,  v.  ö.  HEDEREG);

együgyüt jelentő  gúnynév.  HödSri  Gyurka.  Máskép  :
högSli,  hőgő  Kata.

HÖFOGHATÓSÁG,  (hő-foghatóság)  ősz.  fn.
Képesség  a  hő elfogadására.  (Warmecapacitat).

HOGY,  HÖGYES  stb.  lásd  :  HEGY,  HE-
GYES  stb.

HÖGYÉSZ,  mezőváros  Tolna,  és  falu  Vas me-
gyében  ; helyr.  Högyétz-én,  —re, —ről.

HÖHE ,  vastaghangon , . hóha.  Barmot  megál-
lító  szó.

HŐK  v.  HŐK,  hangutánzó,  midőn  a  lélekzést
mintegy  megakasztjuk  vagy  szakasztjuk,  vagy  visz-
szahúzzuk  ;  indulatszó,  mely  által  a  szarvasmarhát,
különösen  az  ökröt  hátrálásra  szólítják.  Hők  Szarvat,
Csákó  !  Hők  barom,  nem  tudsz-e  tzemérmetetben  ha-
zudni.  (Pázmán).  Ucza  fakó,  hők  tömpe.  (Km.).  Szár-
mazékai :  hőköl,  hökken,  hökkent  stb.  V.  ö. HÜKK.  A
székelyeknél,  különösen  Siklódiaknál, jelenti  azt  is,
amit  hóct  v.  hajsz.

.Jövel  kénesem  sirülj  egyet,
Észéin  azt  e  piros  meggyet,
Meik  (melyik,  amely)  termett  galamb  szádra,
Osztég  ugróin  hőkre csára."

Siklód!  tánczdal.  (Kriza  J.  gyűjt.  Sirülj  ám.  seré-
nyen  fordulj  ;  a  ilr  Öl  gyöke  ugyanaz  ter-ény  gyö-

kével).

HÖKALAÜZ,  (hő kalauz)  1. KÖVEZED.
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HŐKÉ,  (1),  (hő-ke,  1. HÓK A);  fn.  és  mn.  tt
hőkét.  Kese vágj  sárgás, vagy fehér  foltos  fejű  (ökör,
tehén, borjú).  Ugyanaz  a  vastag  hanga  holta  szóval,
csakhogy  est  lovakról  mondják.  Hőké  tehén,  hóka  ló.
Rokon  vele  :  szűke.

HŐKÉ,  (2),  falu  Bihar  megyében;  helyr.  HS-
kérn,  —re, —röl.

HÖKHURUT,  (hők-hurut) ősi.  fn.  Fojtó, nehéz
hurut  vagy  köhögés,  midőn  a  léleksés  mintegy  meg-
akad.  (Keuchhusten).

HÖKK, 1. HŐK.
BÖKKEN,  (hök-fi-en  v.  hökk-en) önh. m.  hői-

ktn-t.  Valamitől  megijedve,  s  a  lélekzéat  mintegy
megszakasztva,  visszahúzva  hirtelen  hátravondl.  Átv.
ért  ijed,  megijed.  Meghökken.  Nagyon  meghökkent  a
fenyegetette.

HÖKKENÉS,  (hökk-en-és)  fn.  tt  hökkené+t,
tb.  —ék,  harm.  szr.  —t.  Lelki  állapot  változása,
midőn valaki  ijedtében  hirtelen hátrál, visszarezzenő
ijedés.

HÖKKENT,  (hökk-en-t)  áth.  m.  hSkkent-élt,
htn. —ni v.  —eni.  1) Tulajd.  ért  valakit  ijesztés  ál-
tal  hátravonnlni  késztet,  kényszerít  2)  Áth.  ért
yeszt, megijeszt  V.  ő. HŐK.

HÖKKÖN,  (hökk-ön  v.  hökk-ö, mintegy  vissza-
maradt)  mn. tt  höklcön-t,  tb.  —Ok. Kemenesalon  ám.
kis  termetű, máskép  :  pöttön  vagy  holton , néhutt  :
lyiOá.  HOkkön ember.

HŐKÖL, HŐKKÖL,  (hők-öl),  1)  Áth.  s  ám.
hSk  szóval  hátráltat,  farral  visszaterel;  máskép  :  hS-
MUt.  HSkSlni  át  ökrítt.  2)  Szokottabban  Önh. s  ám.
ijedtében  vagy  kényszerítve,  parancsszóra  hátrál,
visszanyomúl.  Hőkölnek  a* orron  ütött  tulkok.

HÖKÖLÉ8,  (hők-öl-és)  fn.  tt  h8kölés-t,  tb.
—ék.  1) Hököltetés.  2) Hátrálás.

HŐKÖLTET, HÖKKÖLTET,  (hök-öl-tet) alak-
jára  nézve,  ha  hökOl  álhatónak  vétetik,  mivelt.  de  ér-
telmére  csak  egyszerű  áth.  amennyiben  hSkOl,  mint
csak  önható igétől  származik; m. hSkSÜet-tem,  —tél,
—élt. HSk szóval  hátrálni  késztet, kényszerít.  Tulaj-
donkép  a  barmokról  mondják.  HSkSltetni  a»  ökrüket.
Megvető  vagy  átv.  ért.  használtatik  emberekről  is.
Vinttahököltetni  a  betódvló  népcsoportot.

HÖKÖLTETÉS, (bők-öl-tet-és) fn.  tt  hSkölte-
téf-t,  tb.  —ék. Hőkölni, hátrálni  késztetés.

HOL, HOL, elvont gyök,  mely  rokon a  hí,  hiú,
hüvely  szókkal,  s jelent  tokot, üres  takarót,  héjat
Hasonló  hozzá a  német hohl, görög  xoílof,  szanszkrit
hal  (kiváj)  stb.

HOL,  tájdivatos,  hüvely  helyett; 1. ezt.
HÖLE, HŐLE, (höl-e)  mn. tt.  hőiét.  Üres, mi-

nek  csak  tokja,  héja,  hüvelye  van.  Höle  Mtafejek.
V.  ö.  HÉLA.

HÖLEGENYÖTE, (höle-genyőte) Öss. fn. Hagy-
malevelfi  haszontalan  ffinem,  1. GENYÖTE.

HÖLGY,  (1),  (höl-gy, L  HÖLGY, (2),  végén);
fn.  tt  hölgy-et,  harm.  szr.  —e.  1)  Legrégiebb, s a

székelyeknél  ma is  divatozó  értelemben  ám.  menj
asszony,  szeretett  mátka.  Újonnan  vett  gyönge  hölgyé
nek  Síében  csak  nem  felméitároltatík.  (Pázmán).  2}
Úri  nő, úri  asszony.  Urak  ét  hölgyek  jelentek  meg.
Uraim  ét  nép  hölgyeim.  Jelenleg  kiváltképen  ezen
értelemben  használják;  de, leginkább költői nyelvbea,
általában  is :

„Oh  hölgy  t az  Isten  gyönyörül
Teremte tégedet!

8  szerelmed  üdvösséget  is
Ad  a  gyönyör  felett."
A  túlvilág! kép.  (Vörösmartytól).

A  férj  fenkölt,  tüzes  legyen
Mint a nap,  és  ragyogjon;
Mint ez, erőt  adjon,  vegyen,
S  kiterjedve  forogjon;
De szelídebb  tekintetű
Légy, mint  a hold, kegyes hölgy;
Gyengébb s édesb  természetű
Csendes, nyugodt,  mint  a völgy.

Kisfaludy  S.

Innen  jeUemzetesen  a görög  r'/Uos  és  latin  tol,  ázás
nap,  szintén  hímnemfiek,  ffei^rt]  és  luna  pedig  nőne-
műek ; így  a classica  mythologiában  is.

HÖLGY,  (2),  (höl-gy) fn.  tt. hölgy-et.  Nagyobb-
féle  monyétfaj,  melynek  barnás  szőre  télen  megfehé-
redik, s  farka hegye  szurokfekete  színűvé  lesz.  (Mas-
tela  herminea).

Gyöke  mindkettőnek :  hol,  valószinfien  azonof
a  fehéret jelentő  hol  gyökkel,  többek  között  néme-
lyek  véleménye szerént  a  hölgyöméi  (=  hölgy-mái)
származékban  is  megvan.  E  szerént  hölgy,  mint  nSt
jelentő,  nem egyéb,  mint  a  köz  divatu  fehérttemfly,
fehémép.  Eléfordúl egy  1332-d.  oklevélben:  Helgler
=  Hölgykö,  mint  helynév  (Jerney.  Nyelvkincsek),
mely,  mint  természeti  tárgy, alig  jelenthetett  mást,
mint  fejér  kő.

Sínai nyelven hó ám. ptdchra fődet;  és  feminae
nőmén  honorificum.  (Schott).  Hangokban  rokon  a
,szelíd'  szóval  is. Innen  az  ellentét a  föntebb!  verse-
zetben  is  (Hölgy  (1),  alatt),  a  férfi  és hölgy  között.
Hasonlóan  mint  menyétfajú  állat  is  alkalmasint  fehér
szőrétől  vette  nevét.

HÖLGYBŐR,  (hölgy-bőr)  ősz.  fn. A hölgy  nevfi
menyétnek  bőre, melyet drága prém  takar.

HÖLGYECS,  (höl-gy-ecs)  fn.  tt  Mlgyeet-tt.
Fiatal  hölgy,  ki  még férjhez  nem  ment, kisasszony.

HÖLGYECSKE, (höl-gy-ecs-ke)  tt  HUgyecttít,
1.  HÖLGYECS.

HÖLGYGEREZNA,  (hölgy-gerezna)  ősz.  fn.
Hölgybőrrel  béllelt  és  prémeseit  drága  köntös.

IIÖLGYLAK,  (hölgy-lak)  ősz.  fn.  1) Az  épület
külön  osztálya,  melyben  az úri hölgy  és kőrnői  lak-
nak.  2)  Keleten,  hol a  soknejüség  divatozik, a nők
számára  elzárt  külön hely  (hárem),  hová  idegen  fér-
finak bemenni  tilos.
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HÖLGYMAL,  (hölgy-mái, azaz  hölgy-mell) ősz.
fa.  1) A  hölgy  nevű  menyétnek  legfinomabb  préme,
mely  a  toroktól,  le a hasig  terjed.  HOlgymáUal  béliéit
köníöt.  2) L.  HOLGYOMÁL.

HÖLGYMENYÉT,  (hölgy-menyét)  ősz.  fn.  1.
HÖLGY, (2).

HÖLGYÖK, (hölgy-őr) ősz. fn.  Nő  vagy  férfi,
ki  nyilvános  helyeken,  mulatságokban,  színházakban,
utazás  alkalmával  stb.  mint  felügyelő  a hölgyeket,
kivált a  hajadonokat  kiséri.  Ily  hölgyőrök  a  szülék,
nevelőnők, nagynénék  stb.  (Gardedame).

HÖLGYPILLE,  (hölgy-pille)  ősz.  fn.  Pillefaj,
leginkább  a  nyárfákon,  melynek  farka,  mint a  fecs-
kéé, ketté  oszlik.

HÖLGYPRÉM,  (hölgy-prém) ősz.  fn.  Dragaféle
prém  a hőlgymenyét bőréből.

HÖLGYRUHA, (hölgy-ruha)  ősz. fn.  Nőruha,
különösen  milyet  hölgyek,  vagyis  úri  nők  viselni
szoktak.

HÖLTÖVENY, falu  Erdélyben,  Brassó  vidéké-
ben ; helyr.  HOltSvény-be,  —ben,  —böl.

HOL VÉNY,  falu  Bars  megyében;  helyr.  Höl-
vény-be,  —ben, —bSl.

HŐLYE,  (1), (hőly-e)  fn. tt  holyé-t.  A  keríté-
sek,  sövények  mellett  tenyésző  felfutós  növényfaj.
(Anthericnm).

HŐLYE,  (2), mn.  1. HÜLYE.
HÖLYPÜ,  (hőly-fü)  ősz.  fn.  Növénynem a  hat-

himesek  seregéből,  sárga  és  fehér  virággal,  melyet
a  méhek szeretnek.  (Asphodelus).

HŐM,  elvont  gyök, mely  rokon  a  vastaghangn
hóm,  továbbá  a göm, gom gyökökkel.  Származékai  :
humor,  hömörct,  hömp,  hömpölyög,  hömbölyög  stb. Je-
lent  valami  gömbölyűt,  dudorodottat, kerekdedet, mi
saját  tengelye  körül  forog  stb.

HÖMB, HÖMBÖLY, HÖMBÖLYÖG, 1. HÖMP,
HÖMPÖLY, HÖMPÖLYÖG.

HÖMBÖRÖG, (hőm-bőr-ög) 1. GÖMBÖRÖG.
HŐMÉRŐ, (hő-mérő) 1. HEVMÉRÖ.
HÖMEB8EK, (hő-mérsék) ősz. fn. A  hőnek

vagy  hévnek  bizonyos  foka,  különösen  a  levegőben.
(Temperatúra,  temperáidra coeli).

HÖMLÖCZ,  falu  Ugocsa  megyében;  helyr.
HömlöeiJSn,  —re, —rül.

HÖMÖR,  (höm-ör)  elvont  törzsök,  vagy  inkább
elavult  fn. melynek  értelme  : csomó, dndorodás.

HÖMÖRCS,  (höm-ör-cs)  fn.  tt  hömöret-öt.  Kis-
ded  csomó, dudorodás, bibircsó,  pl.  az  állati  'testen
vagy  bizonyos  gyümölcsökön.  Rokona:  ttomul
ttemörct.

HÖMÖRCSÖS,  (höm-ör-cs-ös)  mn.  tt  hOmör-
nöt-t  v.  —ét, tb.  —ék. Amit hömőrcsök  lepnek.  Hö-
mSretöt  Mr. űömörotöi  tök, alma.

HÖMP,  (hőm-p)  fn.  tt.  hBmp-ÍSt,  hann. szr.  —jé.
Henger  vagy  hengerded  test,  melyet  saját  tengelye
kőről  forgatni  lehet.  Különösen  alkalmazható a  moz
giaba  hozott  hullámokra,  melyek  henger  gyanánt
sodródnak.  V.  ö.  HÖMP.

HÖMPÖLY,  (höm-p-öly)  fn.  tt  hömptíy-t,  tb.
—öt, hann.  szr. —e.  Oly  test,  mely  hömp,  azaz
henger  gyanánt  forog.  Egyébiránt,  valamint  ,hömp'
csak  származékaiban  divatozik  :  hömpiAy'dg,  hömpSly-
get  stb.

HŐMPÖLYG,  1. HÖMPÖLYÖG.
HÖMPÖLYGET,  (höm-p-öly-ög-et) 4th.  és gya-

kor.  m. hömpSlyget-tem,  —tél,  —itt.  Valamit  hömp,
azaz  henger  gyanánt forgat,  tovább  hajt  Rokon vele :
gömbölyget.  Mondjak  különösen  a  vizekről.  A  ítél
\Vmp3lygeti  a folyó  hullámait.

HÖMPÖLYGETÉS,  (höm-p-öly-ög et-és)  fn.  tt.
hömpölygetés-t,  tb.  —ék, hann.  szr.  —e.  Cselekvés,
midőn  valamely  gömbölyű  vagy  hengerded  testet
forgatva  odább  hajtanak,  tengelye  körül  forgatnak.

HÖMPÖLYÍT,  HÖMPÖLYIT,  (höm-p-öly-ít)
áth.  m. hömpölytí-étt,  htn.  —ni v. —eni. Hengerként
fordít  valamit;  véghez  viszi,  hogy  valami  henger
gyanánt  forduljon.  ElhSmpölyíteni  a  todrott  léniát.

HÖMPÖLYÖDÉS,  (höm-p-öly-öd-és) fn. tt  hűm-
pölyödért,  tt  —ék,  harm. szr. —e. Hengeredés, hen-
ger  módjára  forgás.

HÖMPÖLYÖDIK,  (höm-p-öly-öd-ik)  k.  m. höm-
pöly öd-tem,  —tél,  —Ott.  Henger  gyanánt vagy mód-
jára  forgásba  jő; hengeredik.  ElhömpölyOdik  a  meg-
taittíott  hordó.  Aratára  hSmpSlyödnek  kSnyüi.

HÖMPÖLYÖG,  (höm-p-öly-ög)  önh. és  hangug-
rató, m. hSmpSlySg  fém, —tél  v.  hömpOlyg-Mtem,  —öt-
tél,  hömpölygőit,  htn. —ni  v.  hömpölygni,  v.  hömpöty-
geni.  Hömpöly, azaz  henger  módjára  forog,  tekere-
dik.  Sárban, porban  hömptíyögni.  Hömpölyögntk  a
patak  hullámai.  KönyiUe  hömpVlyögnek  izeméiből.

HÖMPÖLYÜ,  (höm-p-öly-ü)  mn. tt tómpö/y«-t,
tb.  —* v.  —ék.  Olyan,  mint  a  hömpöly, azaz hen-
ger ; hömpöly  módjára  forgó.  Hömpölyü  hullámok.

HÖMPÖR, HÖMPÖRÖG, 1. HÖMPÖLY, HÖM-
PÖLYÖG.

HÖMPÖS,  (höm-p-ös) mn. tt  hömpöt-t  v. —ét,
tb.  —ék.  Hömp forma,  kicsin  zömök.  Hömpöt  an-
ttony,  kinek  széle  hossza egy.

HÖMUTATÓ, (hű-mutató) ősz. fn.  Eszköz,  mely
a  hőnek, hévnek  különböző  fokozatait  tünteti  elé.
(Thennoscop).

HONOSOK,  Aaneri*-ból  módosult;  1.  ezt
HÖNCSÖRÖG, lásd : HENCSEREG v. HEN-

TEREG.
HŐPÉRS,  (hő-pérs)  ősz.  fn. Pers,  azaz  küteg a

bőrön,  melyet  a  vérnek  hősége  okoz.
HÖPÉR8ENET,  (hő-pérsenet)  ősz.  fn.  1.  HÖ-

PÉRS.
HÖPÖR, HŐPÖRCS, HÖPÖRCSÖS, 1. HÖMÖR,

HÖMÖRCS, HÖMÖRCSÖS.
HÖR, HŐR,  hangutánzó  gyök,  melyből  közvet-

lenül  a  hSrb  v.  hSrp,  hSra,  hSrg,  horogét  származékok
eredtek. Jelent  tompa torok-  v.  mellhangot, milyen
pl.  a  rekedt  vagy  haldokló  emberé,  a  fuldoklóé. Vas-
tag  hangon rokona  hor  (hortyog-,  horkol-btn).

108*
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HŐBBŐL,  (hör-b-öl)  áth.  1. HÖBPÖL.
HÖRC8,  (hör-cs)  elvont tönsök, g jelent kisebb-

féle  vagy  hirtelen  hallatszó  hör hangot  Származéka:
herétek,  heréteket.

HÖRCSÖG,  1. HÖRCSÖK.
HÖRCSÖK,  (1),  hör-cs-ök)  fn.  tt.  hörcaVk-öt,

harm.  szr.  —e  v.  —jé.  Patkány  nagyságú  em-
lős  állat  a mezei cziczkányok neméből,  aránylag nagy
fejjel,  és kurta,  fél  csupasz  farkkal;  testének  felső
része  vörhenyeges,  alant  pedig  fekete,  s állkapczáján
mindkét  oldalt erszénye  ,van,  melyben  az  őszre  és
tavastra  való  gabonát  föld  alatti üregébe  hordja. Ha
bántják,  felförmed  és  szembeszáll;  télen  aluszik.  In-
nen a közmondások  ;  Mérget,  mint  a  herétek.  Ahtttik,
mint  a  hörctSk.  Heréteknél  M hSrciSkebb  ember.

Egyezik  vele  a  szintén  hangutánzásból  szárma-
zott  szláv  :  chretek,  tzkreetek.

HÖRCSÖK,  (2),  KIS—,  NAGY—,  puszták
Fejér  megyében;  helyr.  HorctSk-Sn,  —re, —rtö.

HÖRCSÖKÁSÓ,  (hörcsök-ásó)  3sr. fn.  Személy,
ki  a  szántóföldeken  lévő  és kártevő  hörcsököket ki-
ássa  és  pusztítja.

HÖRCSÖKBŐR,  (hörcsök-bőr)  ősz.  fn.  A  meg-
nynzott  hörcsök  bőre.

HÖRCSÖKÖS,  (hör-cs-ök-ös)  mn. tt.  hSrcsökSi-t
v.  —ét , tb..  —ék.  Átv.  ért. oly  emberről  mondjuk,
ki  hirtelen  haragra  lobban, nyakas, durczás, ellensze-
gülő,  daczos,  de  haragja  nem  nagyszerű.  HörctSket
attzony,  gyerek,  ifjú.  Ha  a heréteket atttonyt  meg aka-
rod  ttelidtíeni,  járd  meg  a  tánczot  vele  a  mogyorói-
ban.  (Km.).

HÖRCSÖKÖSKÖDÉS,  (hör-cs-ök-ös-köd-és)  fn.
tt.  hörcföketködét-t,  tb.  —<3c, harm.  szr. —e. Berzen-
kedés,  mérgeskedés,  hörcsök  módjára  daczoskodás,
ellenkedés, szembeszállás.

HÖRCSÖKÖSKÖDIK,  (hör-cs-ök-ös-köd-ik)  k.
m.  hOrcsökötköd-tem,  —tű,  —Sít.  Hörcsök  módjára
berzenkedik,  felfönnedez,  mérgcskedik.

HÖRCSÖKÖSSÉG,  (hör-cs-ök-ös-ség)  fn.  tt
herctOkettég-ét,  barm.  szr. —e. Átv.  ért. nyakasság,
daczosság, mérgesség, milyen a hörcsöké szokott lenni,
ha  bántják.

HÖRCZÖG,  tájdivatos  hercteg  helyett;  1.  ezt
HŐRE, (hőr-e) 1. KÉRÉSZ.
HÖRÉSZ, 1. HÉRÉSZ.

HÖRG, (hör-ög) önh. L HÖRÖG.

HÖRGÉ8,  (hör-ög-és)  fn.  tt  hOrgét-t,  tb.  —ék,
harm.  szr.  —e.  Állapot,  midőn a  torok  v.  mell  hö-
rög;  továbbá  azon  tompa hang,  mely  a rekedt  vagy
haldokló,  fuldokló állat  torkán  kiőmlik.  Dittnó  hSr-
géte,  midőn  megélik.

HÖRGŐ,  (hör-ög-ő)  mn.  tt.  hSrgS-t.  Aki  vagy
aini  tompa  hör  hangon  eröködve  szól.  HörgS  mellbe-
teg.  Hörgő  dittná.

HŐRGŐFA, (hörgő-fit) 1. GÖRGŐFA.

HÖRGŐK,  (hör-ög-ö-k)  tb.  fn.  A  gőgsíp  ágai,
melyek  vonaglanak,  midőn  az  ember  vagy  más állat
hörög.

HÖRNYÉK,  falu  Baranya  megyében;  helyr.
Hörnyék-en,  —re,  —rSL

HÖRÖG,  (hör-ög)  önh. m.  hörög-tem,  —tél,
—ett,  v.  hergSUem,  MrgotUl,  horgolt,  htn.  hSrgeni  v.
hörgni  v.  hörögni.  Tompa  hör hang  nyomni ki  mellé-
ből.  Hörög  a  rekedt  torkú,  rótt  tudejü  ember.  HSrSg
a  megölt  ditmó.  Hörög  a  melle.  Görögül  $érx*»,  $oj-
%«£<»  •  németfii rücheln,  tájnyelven gruchten ,  finnül

hyraítn.

HOROGÉT,  (hőr-f.g-et)  önh.  m.  hSrogrt-lem,
—tél,  —itt.  A  német  vontató  hajósokról  mondják  a
felső  Duna  vidéki  magyarok,  midőn  lovaikat  hozásra
nógatják.  Rokon  vele  mély  hangon :  hurogat.

HÖRÖGETŐ,  (hőrög-et-ő)  fn.  tt  hSrSgetS-t.
Felső  Duna  mellékén  ám. német,  nevezetesen  ausz-
triai  hajóvontató.  Jönnek  a  hSrogelok.

HÖRP,  (hör-p)  fn.  tt  hörp-öt,  harm.  szr.  —jé.
Annyi  ital  vagy  hig  eledel,  mennyit  egyszerre  ssájba
veszünk,  felszívunk,  fclhabsolunk.  Jelenti  kfilönösen
azon  hangot,  mely  az  italok  és  híg  eledelek  bessivá-
sakor  hallatszik,  máskép  : ttörp.  Hegegyezik  vele a
latin  torbeo,  német  tchlttrftn.  Egy  hörpöt  trm  ittam.
(Km.).  A  torkon lemenő  ilyetén  adag  ital,  vagy  hig
eledel  :  korty.  Először tehát  hőrpentfink,  azután  kor-
tyán tünk.

HÖRPENCS,  (hör-p-en-cs)  fa.  tt  horpenct  it,
Gúnyos  népnyelven  oly  ember,  ki  sokat  szeret hör-
penteni,  iszákos,  részeges  ember.

HÖRPENT,  (hör-p-en-t, áth. m.  hörpení-eV,  htn.
—ni  v. —ént*.  Egyes  hőrpöt  tesz,  vagy  iszik  ;  hörp
hangon  szívja  be  az italt  Kihörpenteni,  felhSrpentem
a  bort.  Olyat  hSrpenteU,  hogy  a könyei  it  kictorduliak
bele.  Ha  konctól  megetted  ,  levét  it  hSrpentttd,  mert
úgy  mérik  a fontot.  (Beniczki).  Örvendek,  midSn  hSr-
pentek  (km.).  Behörprntetik  a  Nádor-codezben  ám.
behorpad.

HÖRPENTÉS,  (hör-p-en-t-és)  fn.  tt  h»rp«*tét-t,
tb.  —ék,  harm. szr. —e.  Cselekvés,  midőn  valaki
hörpent.  Egy  hörpentétre  künni  a  maradékbort.  CiaJc
egy  herpentétt  l

HÖRPÖG,  (hör-p-ög) önh. m.  hSrpSg-tem,  —tO,
—ett.  Hörp  hangot  hallat,  pl.  midőn  iszik, vagy  hig
eledelt  vesz  be.  Horpogve  etri  a  levett.

HÖRPÖGÉS,  (hör-p-ög-és)  fn.  tt  hSrpSgét-t,  tb.
— ék,  harm. szr. —e.  Cselekvés,  midőn  valaki  hör-
pög;  továbbá  azon  hang,  melyet  az ital,  vagy  híg
eledel  beszivásánál  hallani.  V. ő. HÖRPÖG.

HÖRPÖGET,  (hör-p-őg-et)  áth. és  gymk.  n.
hörpöget-tem,  —tél,  —ett.  Valamit  hörpögve, vagyis
folytonos,  ismételt  hörp  hangon  iddogal, bessivogat
Apródonként  kihörpögette  a  kanetó bort.

HÖRPÖGETÉS,  (hör-p-ög-et és)  fn.  tt.  HfrpS-
getét-t,  tb.  —ék,  harm.  szr. —e.  Hörpögve  iddo-
gálat.
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HÖRPÖGŐ,  (hör-p-ög-ö) van. (t. hürpöyS  t.  Hörp  \
hangot  adó, hörp  hanggal  ivó.

HÖRPÖL,  (hör-p-öl)  áth. m.  hörpöl-t.  Hörp
hangot  hallatra  iszik  vagy eszik  valamit.  Bort,  levest,
becsináltat,  mézet  hörpoh-i.  Kávét,  czukros  rízet  hör-
ptilni.  Ha  felhörpölte  a  tej  fölét,  igya  mfg  a  savóját
is.  (Km.).

HÖRPÖLÉS,  (hör-p-öl-és)  fn.  tt.  hörpölés  t,  tb.
—  e'k.  Cselekvés,  midőn  valaki  hörpölve  iszik.

HÖRPÖLGET,  IIÖRPÖLGETÉS,  l.  I1ÖRPÖ
GET,  HÖRPÖGETÉS.

HÖRTYÖG,  (hörty-ög)  önh.  lörtyiig  tem,  —  tél,
—Sít;  1. HORTYOG,  és  IIERTEG.

HŐS,  (hö'-ös)  mn.  és  fn.  tt.  hős  t,  tb.  —ék  (mint
mn.), v.  ők,  (fn.) harm.  szr. —e. Eredetileg ám. hővel,
bével  biró,  tüzes,  heves.  Szokotfabb  értelemben  1)
Régebben  :  ifjú,  fiatal  férfi,  kiben  t.  i.  természeténél
fogva  sok  a  tűz,  élénkség,  így  használja a Müncheni
codex  írója.  Monda  neki  a  hős  (iuvcnis):  Mend  ezeket
őriztem  mendtn  ifjiuladságomtól.  Hős,  te.  neked  mon-
dom,  kelj  fel.  (Adoleseens,  dico  tibi,  surgn).  Innru
átv.  ért. ám.  legény,  ki  házasodni  készül,  vőlegény;
a  Vas  vármegyei  Őrségben  :  höslegény.  A finnben :
kosio  (leánykérö ?), és  knsin  v. kotiun  v. kofitm,  leányt
kérek.  2)  Ma  divatozó  értelemben,  de  amely  a  ré-
gieknél  is  eléjön : vitéz ,  dalia, jeles,  k i tűnő  harczvi-
selö,  erős  katona,  kiben  sok  a  tűz,  hőség.  Sí mii nyel-
ven  hó  ám.  forte,  fortiter,  és  hiái  fortis,  streuuus,  a
héber  \!?>tí  ('is)  szintén  vétetik  vitéz  ember  helyett
(interdum  cum  emphasi  dicitur,  pro  viro  strenuo  ét
forti),  s  némelyek  azt  csakngyan  az  arab  aí*s-l>ol
származtatják,  mely  eró'-t  jelent.  (Eichorn  szótára.
A  Iryény  szó  is  a  magyarban  nem  csuk  if jút,  hanem
vitézt  is  jelent,  minthogy  a  legénységhez leginkább
i l l ik  a  tűzzel, hévvel  járó  vité/.i  bátorság).

.Kiket  ő  úgy  mint hős  cselekedett  volna."

Pesti  Gábor  meséi.

,Vitéz  Kinizsi  Pált  az  hőnek  ott  kerék ,
Hogy  ö  is  tánczolna urakkal,  őt  intek."

Temesvári.  1569. (Thaly  K.  gyűjt.).

„Mind  hősök  ők ,  mind  harczfiak  ,
Mind  hű  és  haznü."

Garay  János.

.Hősvértől  pirosult  gyász  tér !"

Kisfaludy  K.

S  a  ,legény'  szóról  ismeretes  ama szólás:  ki  a  legény
(azaz  vitéz)  a  csárdában  f  3)  Mint  melléknév jelent
kitünőleg jelest,  nagylelkűt,  derekat,  választékosat
Hős  cselekedet,  hős  legény,  hős  asszony,  hős  eltzánás,
hűi  eltokélés.  4)  A  csillagászoknál  ám.  hősök  istene

(Mara).

HÖSBESZÉLY,  (hős  beszély)  ősz.  fn.  L.  HŐS-
KÖLTEMÉNY,  1).

HÖSDAL,  (hős  dal)  ősz.  fn. Hősök  tetteit  ének-
lő,  dicsőítő  dal;  vagy  oly  dal, melyet  önbuzditásul  a
hősök  énekelnek.

HŐSÉG,  (hő-ség)  fn.  tt  hSség-ét,  harm. szr. —e.
Magas  fokú  melegség,  mely  a  vért  rendkívül  tüzeli.
Máskép  :  héség,  hévség.

HŐSEN,  íhő-ös-en)  ih.  Hősök  módjára,  vitézül,
daliásán,  kitűnő  bátorsággal,  elszánt  akarattal.  Hősen
kllzdeiii.

HŐSI,  (hő-ös  i)  mn.  tt.  honi-1,  tb.  —ék.  Hőst
illető ,  hősre  vonatkozó ,  bonhoz  illő ;  vitézi,  elszánt,
bátor  lelkű.  Honi  dicsőség  ,  koszorú,  babér, jutalom.
Honi  indulat,  ellenálld*,  irisszntorláf.

HŐSIESEN,  (hő-ös-i-es  én)  1. HÖSILEG.
HÖSILEG,  (hő  ő s i  lég)  ih.  Úgy, mint  hőshöz

i l l ik ,  v i tézül ,  elszánt  bátorsággal.  HSsileg  védni  a
hazát.

HÖSISÉG,  ihö ős  i-ség)  fn.  tt.  hSsiség-ct,  hárul,
szr.  —e.  Hősi  tulajdonság,  vitézi  bátorság.

IIÖSKORÚ,  (hős  korú)  ősz.  mn.  Oly  i f j ú ,  ki
teljes  korra  jutott,  s  házasulásra  képes.

HÖSKÖDÉS,  fhö  ös-köd-és)  fn.  tt.  hösködés-t.
tb.  — ék,  harm. szr.  —  e..  Hős  gyanánt  vagy  hőshöz
illő  működés,  vitézkedés,  elszánt  bátorkodás, hős tet-
tek  gyakorlása.

HÖSKÖDI,  (hö-ös  köd-i)  fn.  tt.  hSskodi-t,  tb.
—e.k.  Magát  hfísködéssel  hánytorgató,  szájhős.

HÖSKÖDIK,  (hö-ös-köd-ik)  k.  m.  hösküd-tem,
— tél,  —ott.  Hősi  tetteket  gyakorol,  vitézkedik,  le-
géuykedik,  nemesebb  értelemben.

HÖSKÖLTEMÉNY,  (hős  költemény)  ősz.  fű.
1)  Elbeszélő  költemény,  melyben  egy  vagy  több hő-
sök  tettei  megénekeltetnek.  Különösen  2)  nagyobb-
féle  elbeszélő  költemény,  melynek  tárgyát  valamely
fontos  esemény  teszi.  (Epos,  epopoea).  „Zalán  futá-
sa,'  .Cserhalom,"  Vörösmarty  Mihály  hősköltemé-
nyei.  .Árpád,"  Horvát  E.  hőskölteménye.

HÖSKÖLTEMÉNYI,  (hős-költeményi)  ősz.  mn.
Hőskölteménybe  való, azt  illető, arra  vonatkozó.  HSs-
költeményt  tárgy,  eléadát,  nyelv,  személyek.

HÖSLEVÉL,  (hős-levél)  ősz.  fn.  Hösköltemény
levél  alakban.

HŐSNŐ,  (hős-nő)  ősz.  fn.  Bátor  szivü,  fegyver-
rel  bánni  tudó  nő, ki  hősi  tetteket  gyakorol.  Egri
hősnők.

HŐSÖL,  (h&'-ös-öl)  áth.  m.  hSsöl-t.  Leányt kér.
Ritka  használatú.

HÖSS ! 1. HESS !
HÖSSÉG,  (hö-ös-ség)  fn.  tt.  höaég-e't,  harm.

szr.  —e.  Hősi  bátorság,  vitézség;  hősi  elszántság,
nagylelkűség.  Jobb  hangzattal  :  hösiség.  V.  ö. HŐS,
HÖSL

HÖSSZELLEM,  (hős-szellem)  ősz.  fn.  Szellem,
mely  a  hősöket  lelkesíti,  buzdítja,  jellemzi.  Kotépkori
lovagok,  dicső  apáink  hösszelleme.

HÖSSZIVÜ,  (hős-szivü)  ősz.  mn. Bátor, harczra
késs,  nagy  tettekre  gerjedezö.  Hösszivü  ifjak.
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HŐSTÉT, (hős-tét) 1. HŐSTETT.
HŐSTETT,  (hős-tett)  ősz.  fa.  Bátor, elszánt vi-

téz, önfeláldozással  járó  tett,  milyent  a  bősök  szok-
tak  végrehajtani.  Szondi,  Zrínyi  h&ttellei.

HŐSTÖRTÉNET,  (hős-történet)  ősz. fn.  l) Hős-
tettekből  álló  esemény.  2)  Hőstetteket  eléadó  elbe-
szélés.  Hunyady  János  hötlorténete.

HŐSUGÁRZÁS,  (hő-sugárzás)  fn.  A  hőnek,
melegnek  kisugárzása.

HŐSÜL,  (hő-ös-ül)  1. HÖSILEG.
HÖSVÁR,  (hős-vár) ősi.  fn.  Régi  hősök, vagyis

lovagok  vara.
—HÖSZIK, 1. —HAD,  -HED.
HÖVEJ,  falu  Soprony  megyében;  helyr.  flS-

vej-én,  —re, —-ró'i.
HÖVEZÉD,  (hő-vezéd)  ősz.  fn.  Oly  testekről

mondják,  melyek  a  meleget hamarabb tovább  terjesz-
tik , mint  más  némelyek,  vagy  melyek  ugyanazon
foknyi  melegségtől  rövidebb  idő  alatt  főlhevfilnek,
mint  más  testek.  (Conductor  caloris).

—HOZ, 1. —HÉZ, —HOZ.
HŐZBOZ,  (höz-boz)  ősz.  mn.  Székely  tájszólás

szerént  ám.  hirtelen  haragú.  Hötbot  ember.  Valószí-
nűen  a  híj  és  bús  (buzog)  vagy  bőst  (boszú)  gyökök-
ből  vette eredetét  Néhutt  :  hözbitt.

HU, (1),  hangutánzó  gyök,  mely  tompa, mély
fúvó  hangot  fejez  ki, s  megvan  a  huct, huh, huj, huny,
hup,  húr,  huty  hangutánzó  törzsökökben,  továbbá  a
huall, hull,  hupog,  hurgya,  hurogat,  hurut,  husáng,
Mgy,  Átír  stb.  származékokban.  Vékony hangon  hil,
innen  :  Hu  bele  v.  Ali  bele  Balázs,  lovat  ad  Isten.
(Km.).  Jelent  általán  tompa lehelést, pihegéat, fuvást.
Különösebben  ütés, esés  által  okozott  hangot, s ro-
kon  vele  az  utóbbi  esetben  tű  (zuhog,  zuhan).

HU, (2),  indulatszó,  melylyel  hajtják,  űzik  a
disznókat  :  hu ki!  hu  be a* ólba l  A. malaczokra  néz-
ve  :  hű  lei!  hű  be!  Máskép : hucs,  hUcs.

HUALL,  (hu-al-ol)  áth.  m. huall-i v. —ott,  htn.
—m  v.  —ám*.  Valakit  megpufál,  megzuhál,  azaz
úgy  ver,  üt, hogy  pufogjon,  zuhogjon,  huogjon  tőle
a  háta.  Gyöke  a  hangutánzó  hu. Rokon hupál  igével.

HUB,  elvont  gyöke  hubolyós  szónak;  rokon
hup,  (hupa  szóban)  és  kúp  gyökökkel.

HUBÓ, falu  Gömör  megyében;  helyr.  Hubó-n,
—ró, —ról.

HUBOLYÓS,  (hub-oly-ó-os)  mn.  tt  hubolyós-t
v.  —át, tb.  —ok. Hándy  Péter  ezerént  ám.  dúczos,
puflfadt.

HUBOLYÓSÍT,  (hub-oly-ó-os ít)  áth.  m.  hvbo-
lyóstí-ott,  htn.  —ni  v.  —ani. Mándy  P.  szerént  ám.
dúczosítni,  puffasztani.

HUCCZA,  1)  tájdivatos,  más  tájejtés  szerént
hoccta ̂  hozatta  (hozd-sza), a parancsoló  hotd,  sza
toldalékkal,  mint  addsza,  Idddsxa,  s  több  más
igékben.  2) L.  HUCZA.

HUCS,  (hu-cs)  indulatszó,  melylyel  a  disznókat
szokták  hajtani,  kergetni.  Hucs  ki disznó  a  butából.
'Kaniszdal).  Vékony  hangon  :  hKcs.  A  Hegyalján  :

huj.  Ugyanitt  a  ludat  hajtják  huct  szóval  Élfink  vele
továbbá,  midőn  azt  akarjuk  jelenteni,  hogy  valami
eltűnt, elveszett, oda van.  Huct  l oda van.  Máskép  :
fuct.  V.  ö. HUTY.

HUCSOR, (hu-csor)  áth. m. huctor-t. Ritka hasz-
nálatú  ige, ám.  valamit  alattomban  eltűntet,  elvesz,
elfoglal.  V.  ö. HUCS.

HUCZA,  HUCCZA,  (hn-cz-a  vagy  hncs-o-a)
fn.  tt.  huczdt.  Mocsáros  vidékeken  tenyésző  növény-
nem  a  hathfmesek  seregéből,  és  háromanyások  ren-
déből.  (Tríglochin,  Jnncus, Juncns  bufonius).

HÚD, HŰD , (hd-d)  fa.  tt  húd-ot, harm.  szr.
—ja.  Szokottabban  : húgy,  csak  némely  öszvetéte-
lekben  szebb  hangzás  és  könnyebb  kiejtés  végett:
had  v.  hűd,  mint  :  hudcso,  hudctap  stb.  1. HÚGY.

HUDCSAP,  (hűd-csap)  ősz.  fa.  Sebészi  eszköz,
a  megrekedt  hugynak  csapolására.  (Catheter).

HUDCSAPZÁS,  (hud-csapzás) ősz.  fa.  Sebészi
műtét, midőn a megrekedt vizeletet a  húdcsöbe egész
a  hólyagig  betolt  hddcsapon  kieresztik.

HUDCSO,  (hnd-cső) ősz.  fa.  Boncztani  nyelven
azon  cső, mely  a  húdhólyagból a  szeméremcsont alatt
kijő,  s  a  vizeletet kiüríti  a  hólyagból.

HUDCSÖLOB,  (hud-cső-lob) ősz.  fa.  Gyuladiti
kórállapot  a hudcsőben.

HUDCSŐMETESZ,  (hud-cső-metesz)  ősz.  fa.
Sebészi  eszköz,  melylyel  a  hudcsőn  metszést tesznek.

HUDCSŐMETSZÉS,  (hud-cső-metszés)  ősz.  fa.
A  görcsös vagy  szorult  kórállapotban  szenvedő  hdd-
csőnek  metsző  eszköz  által  felnyitása.

HUDCSŐSIPOLY,  (hud-cső-sipoly)  ősz.  fa.
Húdcsöbe  nyiló  sipoly.  (Fistula  nrethrae).
V.  ö.  SIPOLY.

HUDCSÖSZÜKÜLET,  (hűd-cső-szűkület)  ősz.
fa.  A  hddcső  kóros  megszoralása,  pl.  görcsök  vagy
nyalka  lerakodása  által.  (Strictnra).

—HUDIK, magas  hangon  :  —HÜDIK;  lásd  :
—HAD,  —HED.

HUDIK,  (hdd-ik),  HUDDIK,  (hugy-od-ik);  1.
HUGYOZIK.

HUDDUZMA,  (hud-dnzma)  ősz.  fa.  Vékony
hártya,  mely  a  sokáig  álló  hdgy  felszínén  képződik.

HUDHÓLYAG,  (hud-hólyag) ősz.  fa.  Az  altest
mélyén  fekvő  hólyag,  melyben  a hdgy  öszvegyül.

HUDVEZED,  (hnd-vezéd)  ősz.  fa.  Hossza,  vé-
kony  cső  az  állati, különösen  emberi  testben, mely  »
vesemedenczékből  a  hndhólyagba vezeti a bogyót

HÚG,  HÚG,  (tatárai  oguj,  arabal  ukh*  fa.  tt
húg-öt.  Személyragozva  : húgom, húgod, húga.  Némely
tájakon,  pl.  Csalóközbcn,  Mátyásföldén,  mintha  a
törzs  húga  volna  : hugdm,  hugid,  hugdja.  A  vérságet
jelentő  :  ap,  any,  öcs,  báty,  nén,  húg,  ip,  nap  szók
között  csak  a  három  ntósó  használtatik  toldalékbetB
nélkül  húg, húgom, ip,  ipám,  nap,  napám  stb. az  el-
sőbbek  pedig  a  e  toldalékbetükkel,  melyek  különö-
sebben  az  első  és  második  személyben  a  azemélyra-
gokkal  egybeolvadnak;  de  a  harmadik  scem«1ybe»
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ezek  is  toldalékbetű  nélkül  ragoztatnak,  mint:  apám
(=  apa ám),  apád  (=r  apa-ad),  de : ap-ja;  anyám,
any ja, öcsém, öcs-cse (=  öcs-je),  bátyám,  báty-ja,
néném  nénje  stb.  1)  Széle*  ért.  a  férfi  húgnak  v.
huginak  nevez  minden nőszemélyt,  ki  nálánál  fiata-
labb,  pL  a 60  éves asszony  boga  a  65  éves  férfinak.
Ellentéte: nén  v.  nine.  A  nőszemélyek közti  viszony-
ra  nézve különböző  a szokás.  Némely  tájakon  a ko-
rosabb  nőszemély  a  fiatalabbat  szintén  bugának
mondja,  másutt pedig  öcscsének  nevezi  : Setém  aiz-
nőm/.  Nyájas  megszólitáa  és  tiazteletczím  gyanánt  is
használtatik  a  fiatalabb  nők  irányában.  JSjOn  ide
húgom  v.  hugomatttony.  Ne  fűjén  tSUm  édet  húgom.
Hol  lakik kend  hugomaistony t  Keresttúrban.  (Népd.)-
2)  Vérségi  szorosb  ért  a  férfi  bogának  nevezi a ná-
lánál  ifjabb  nőtestvért:  tettvér  húgom,  továbbá  az
unoka  nőtestvért  : unoka  húgom.  Ugyanezen  viszony
áll  több  vidéken  a  nők  között is,  acaz  a  nők is  bo-
goknak  nevezik  fiatalabb  testvéreket;  így  régiesen
is  :  „Néminemő  némberi  Márta  nevő,  és ennek vala
hűga,  Mária nevő."  (Münch.  cod.).  Más  vidékeken,
mint  föntebb  is  érintők,  a  nők  húg  helyett  az  öct,
Setém  szót  használják.

HUQGYOZIK,  1. HUGYOZIK.
HUGOTH, paszta  Győr  megyében; helyr.  Hu-

goth ön,  —ró, —ról.
HÚGY  v.  HUGY, (1),  fn.  tt.  hitgy-at,  hűm.

szr.  —a.  Némely  régi  iratokban  eléjön  csillag  érte-
lemben.  Kanahvgy,  még Káldi  s  Karolinái  is.  Vilá-
gosan  hód  T.  hold  módosulata.  Tehát  a  Döbrentei-
codezben:  „Húgyak  felséges  szerzője,"  ám.  hódak
felséges  szerzője.

HÚGY, HUGY,  (2),(hú-gy)  fn.  tt.  húgyot.
Gyöke a  hangutánzó  AH = «•, «u.  Németül  teichen,
a  felső  németben taichen, a  régi  németben  seichon,
hugyozni; és  finnfii  fari,  húgy,  kutin, kuden, ám.  hu-
gyozom.  Folyadék,  mely  az  emlős  állatok  veséiben
elválasztódik,  az  úgynevezett  húdhólyagban  öszve-
szivárog,  s  a  húdcső  által  a  testből  kitakarodik.  A
húgyot  elereszteni. Húgybél  megítélni  a  beteginget. Sár-
ga, mini a  húgy.  Tiszteségesebben  szólva  :  vitelét.

HUGYAG,  (hogy-ag)  ősz.  fn.  Öszvetett  elem,
áll  köneny  és  legényből. (Ammóniám).

HUGYAGSÓ,  (hugyag-só)  ősz.  fn. Sóuem, mely
gyakran  félig  átlátszó, jegeczes  szöveti!  darabokból
áll,  vizben  és  borszeszben  könnyen  feloldható, s igen
erős szaggal bír.  (Sál  ammoniacum). V. ö. HUGYAG.

HUGY AJ,  falu  Szabolcs  megyében;  helyr.  Hu-
gyaj-on,  —rá,  —rrfí.

HÚGYAK,  falu  Nógrád  megyében;  helyr.  Hu-
gyak-on,  —rá,  —ról.

HUGYANY, 1. HUGYAG.
HUGYANY8Ó, 1. HUGYAGSÓ.
HÚGYÁB,  (húgy-ár)  ősz.  fn.  Kóros  állapot,

midőn valakitől  a  húgy akaratlanul elfoly;  mi a húgy-
hólyag  zárizmainak  elgyengülésétől  származik.  To-
vábbá , rendkívül  gyakori, s  nagy  mennyiségű hu-
gyozás.

l  HUGYCSO, (hugy-cső)  1.  HÚDCSŐ.
l  HUGYDIK,  (hugy-od-ik)  k.  1. HUGYOZIK.

HÚGYEDÉNY,  (húgy-edény)  ősz.  fn.  Edény  a
vizelet beleeresztésére, különösen  a  férfiak  számára
készített  ebeli  csöves  üvegedény,  melynek  göreb
alakja van.

HÚGYERÖTETÉS,  (húgy-erőtetés) Ősz.  fn.  Ne-
héz vizelés, mely a  húgyhólyag  gyuladásával, égeté-
sével, s  görcsökkel  jár.

HÚQYFELAKADÁS ,  (húgy-fel-akadas)  ősz.
fn.  Kóros  állapot,  midőn  a  húgy  bizonyos  belső  aka-
dály , pl.  húgykő,  fövény, görcs  stb.  miatt nem foly-
hat  ki. t

HÚGYPÖVENY,  (húgy-fóveny) ősz. fa. Fövény-
hez  vagy  darához hasonló  testecskék,  melyek  néha a
húgyhólyagban  képződnek  és  öszvegyfilnek.

HÚGYHAJTÓ,  (húgy-hajtó)  ősz.  mn.  Általán
oly  szerekről  mondjuk, melyek  a vizeletet a  húgyhó-
lyagból  kitakarodásra  ingerlik,  milyenek  pl. a  petre-
zselyem, s több  rokon  fajú  gyökerek.  Húgyhajtá  áté-
rek,  italok.

HÚGYHÓLYAG,  (hngy-hólyag)  1.  HUDHÓ-
LYAG.

BUGYIK,  (hugy-ik)  k.  1.  HUGYOZIK.
HUGYKÖ,  (hogy-kő)  ősz.  fn. A  húgyhólyagban

képződő  kőnemü  tömör  képlet, mely  a  vizelést  ne-
hézzé, kínossá, s  néha lehetetlenné  teszi.

HUGYKÖMETSZÉS,  (hogy-kő-metszés)  ö»z.
fn.  Sebészi  műtét,  a  húgyhólyagban  képződött kő ki-
vételére.

HÚQYNEMŰ,  (húgy-nemfi)  ősz.  mn.  Húgynak
tulajdonságaival  bíró, húgyhoz  hasonló.

HUGYÓEDÉNY, (hugyó-edény)  ösz.fn.  Edény
üvegből, porczelánból,  ónból  stb.  melybe  vizellent
szoktak.

HUGYÓKÁZIK,  (hugy-ó-ka-az-ik)  1. HUGYO-
ZIK.  .

HÚGYOS,  HÚGYOS,  (hu-gy-os)  mn.  tt  hú-
gyot-1  v.  —át, tb.  —ak.  Húgygyál  leöntött, bemoes-
kolt,  festett.  Húgyot  ágy  ,  bSletö, fehérnemű.  Húgyot
uteták.  Húgyos  potttó. Aljas  nyelven  gúnyneve  az oly
gyermeknek, ki  az ágyba  hugyozik.

HUGYOZAS,  (hu-gy-oz-ás)  fn.  tt  hugyozds-t,
tb. —ok, harm. szr. —a.  A  húgyhólyagban  öszve-
gyült  vizeletnek  a  hudcsőn  kieresztése.  Máskép :
vitelét,  lát  tzüktég.  Közönségesen  a  gy-t  kettősen  ej-
tik  :  huggyonát.

HUGYOZGAT,  (hugy-oz-gat) áth. Több  ízben
hugyozik.

HUGYOZHATNÉK,  (hugy-oz-hat-na-ik)  k.  m.
hagyathatnám  volt  v.  vala.  Állapot, midőn  valaki ter-
mészeti  szükségből  hugyozni akar. V. ö. —HATNÉK.

HUGYOZIK  ,  (hu-ogy-oz-ik);  közönségesen
ejtve  a gy  kettőztetve  hallatszik  :  huggyorik;  k.  m.
hugyot-lam,  —tál, —ott. A  húgyot  kibocsájtja;  más-
kép : hugyik  v.  hugydik,  v.  hadaik.  Tisztességeseb-
ben  :  vizei.  Használtatik  áthatólag  is. Lehugyotta  át
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ágyat.  A  uopót  gyermek  meghugyotta  a  dajkát.  Ki-
hugyotea  a*  epét. GUiftta  hvgyotsa  a torkát, ám. gyom-
rából  valami  keserűség  felböfög.  Még  a  kutya  te
hvgyoasa  le, ám.  legkisebb  tekintete  sincsen.  8  ma-
gára  hatólag  : elhugyotta  magát, a tó  nedvei  időben
meghugyozta  magát.

HUGYOZTAT,  (hugy-oz-tat)  miv. m. hagyottat-
tam,  —tál, —ott.  Hugyozni  enged,  hugyozás  végett
megállít, pl. a lovakat  hugyottatja.  A  gy  itt  is  sokszor
kettöztetve  ejtetik,

HUGYSÍFFEKÉLY,  (hugy-síp-fekély)  ősz.  fn.
A  vizeletutakba  nyiló  sipoly,  melyből  húgy  szivá-
rog  ki.

HUGYSZORULÁS,  (hugy-szorulás)  ősz. fn. Kór
állapot, midőn a  húgy  caak  égető  fájdalommal  csep-
penként  foly  ki.  (Stranguria).

HUGYSZÜRELEM,  (hugy-szürelem) ősz.  fn.  A
hugynak  kiömlése,  kiszivárgása  a  sejtszövetekbe.

HÚGYÜLEOÉK,  (hugy-üledék) ősz.  fn.  Az  ál-
lott  hagynak  azon  sűrű,  nyalkáé  részecskéi,  melyek
ás  edény  fenekére  lescállnak.

HÚGYÜVEG, (húgy-üveg) öss.  fn. Üveg, melybe
valaki  belehugyozik, vagy  a hugyot  fentartja,  hogy
pl. ai  orvosnak  szemlélés  végett  megmutassa.

HUGYVEZÉD,  L  HUDVEZÉD.
HÚGYVEZÉDSIPOLY, (húgy  vezéd-sipoly) ősz.

fn.  Húgyvezédbe  nyiló  sipoly.  V.  ö.  HUDVEZÉD.
HUH, hangutánzó;  1)  indulatszó, mely valami-

től  eliszonyodást,  elborzadást  jelent.  2)  Hangután-
cása  a  mély  és  a  szájnak  teljes  öblösségéből  kijövő
lehelésnek,  melytől  huhant,  huhol  és  huhukol  szók
erednek.  Mindkét értelemben  megfelel  a  síuai hú sió-
nak, mely  Scbott  szótára  szerént  :  voz adinirantis  ét
suspirantis. 3) A  bagoly  kiáltását  utánzó  tompa hang,
melyből  huhog,  huhogái  származnak.  Innen  vannak  a
germán  nyelvekben  is  több  nevezetei  :  Uhu,  a  régi
németben  huo, huwo,  Autóé,  a  népnyelven  Huhu,  Hwo,
Hon,  Hu-Eule,  Auf,  Hauf,  Sehuhu,  Sehufuí  stb.  lati-
nul  bubo, francziánl  hibu.  A  finnben  huhkaan  ám. hu-
hogok.

HUHANT,  (huhant)  áth.  m.  huhant-ott, htn.
—ni  v.- —a»i».  Egyet  huhol.  Gyöngébb  fokon  :
hehent.

HUHANTÁS,  (huh-antás)  fn.  tt.  huhaniás-t,
tb.  —ok. Egyes  huh hangon  lehelés.

HUHHU,  (huh  hu) széles  kedvűek kiáltozó sza-
va,  különösen a lakodalmas népé.  Ih  huhhu l  Máskép :
hígja,  ijju.

HUHOG,  (huh-og)  önh.  m.  huhog  tam,  —tál,
—olt.  1) Huh hangon kiáltoz.  Tulajdonkép  a  bag-
lyokról  mondjuk.

„Tovább jutván  a  sziklák  közt,
Ott  egy  bagoly  huhogott."

(Kisf.  S.).
S)  Huhol, huhdkol.  Huhog  a  kefébe.

HUHOGÁS,  (huh-og-ás)  fn.  tt  huhogát-t,  tb.
—ói, harm.  szr.  —a.  1)  Huh,  huh  hangon  szólás.
Bagoly  huhogáta.  Megtiokta,  mint  haldlmaddr  ti  A*-
hogátt.  (Dugonics).  2)  Huhdkolás.

HUHOGAT,  (hnh-og-at)  önh.  és  gyakor.  m. A«-
hogat-tam,  —tál, —ott.  Folytonosan  vagy  ismételve
buhog.  A  baglyokkal  huhogatt,  a  verebekkel  ctiripolj.
(Km.).

HUHOGÓ,  (hnhog-ó)  mn.  tt  huhogó-t.  Huh
hangon  kiáltozó.  Huhogó  bagoly.

HUHOL,  (huh-ol)  önh.  m.  huholt.  1)  Huh han-
gon  lehel.  Markába  huhol. 2)  1. HUHOG.

HUHOLÁS,  (huh-ol-ás)  fn.  tt.  huholát-í,  tb.
—ok.  1) Huh  hangon lehelés.  2)  1. HUHOGÁS.

HUHONG,  1. HUHOG.
HUHU,  (hu-hu)  hangutánzó,  t  i.  hu hangon

többszöri  fuvás.
HUHÚKOL,  (hu hn-kol)  önh.  m.  huhukol-t.  H*

hangon  többször  fű.  HuhúkoM  a  hideg  mohában.  Bí-
huhúkolni  a  meleg  levetre.  Tiszamelléki  szó.  Néhutt:
hujikol.

HUHÚKOLÁS ,  (hu-hu kol-ás)  fn.  tt  huhúko-
ld»-t,  tb.  —ok.  Hu  hangon  többszöri  fuvás.

HUJ,  indulatszó, s jelent  1)  Csodálkozást, bá-
mulást.  Búj  be  tok pént  ét!  2)  Vidám kedvet.  Btj
huj  l  nem bánom,  nekem it  van  virágom.  (Népd.).  A
sínai  nyelvben  is  huán  ám.  laetus, hilaris.  Liutpraa-
dus, régi  iró a X.  századból, ast  írja  a II. k. 9.  feje-
zetében  : bellum incipit atque ez  Christianoram  parte
sancta miserabilisque  vox  kyrie;  ez  eoram  (Ungaro-
rum)  őre  turpis  ét diabolica  :  huj l  huj!  frequenter
anditnr.  L.  UJJÚ!  és  v.  ö. HUJJA,  HUJJU.  3)  L.
HUCS.  4)  Ám. /ti/,  s gyöke  hujikol  igének..

HUJA,  (huj-a);  hejehuja  ikerített  ásónak  egyik
alkatrésze,  melynek  csak utóbbi  réssé  ragostatik :
hejehuját.  L.  HEJEHUJA.

HUJÁBAN,  (hnj-a-ban);  a Hegyalján  : egy  h*
jában ám. egy  fúrással,  egy lélekzessel,  egy  hajtásra.
Egy  hujában  kiistik  egy itete  bort.  Dunán  tál  :  hujjá-
ban  és  hunyában.

HUJIKOL,  (huj-ik-ol)  önh.  m.  hujikol  t.  Vala-
mire huj  huj  fúvó  hanggal  gyakran rálehel,  pl.  midöo
valaki  nagy  hidegben  a  kezeit  fújja;  máskép  : i«-
húkol.

HUJIKOLÁS,  (huj-ik-ol-ás)  L  HUHUKOLÁS
HUJJA,  (bujj-a)  indulatszó, mely  széles kedvet,

vidám  kifakadáet  fejez  ki.  Hrjje  hujja  !  Hajjá  hujjs.
ttürOm  újjá  l  „Hej  haj , hujja  haj , nincsen  mostaa
semmi  baj."  Székely  tánczvers. (Kriza J.). Y.  ö.  HU
JA.  Révészek  nyelvén  ám.  lassan!  ne  evesz!  Élnek
vele,  midőn  a  parthoz  közelednek.

HUJJÁBAN,  (hujj-aban)  ih.  ám. folytában, ha
zomban.  Egy  hujjában  elvégezni  valamit, ám.  égj
folytában,  egyszerre, egy  húzómban, egy  lélekzésseL
Dunán  túli  tájszó.  V.  ö.  HUJÁBAN.

HUJJOGAT,  HUJOGAT,  (hnjj-  v.  hnj-og-a:
{  önh.  éa gyakor.  m.  hujogat-íam,  —tál,  —ott.  Ssdei
i  jó  kedvében  huj  huj  hangon kiáltoz.  Hnjogatnak  a
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násznépek,  midőn  herőczét  vagy  tyúkverőt  járnak.
Máskép :  ujjongat.

HUJJOGATÁS,  HUJOGATÁS,  (huj-og-at-ás)
fn.  tt.  hujogatás-t,  tb.  —ok.  Huj  huj  hangon  ki-
áltozás.

HUJJU,  HUJU  JUH!  indulatszó,  melylyel leg-
inkább  a  táuczoló  legények  fejezik  ki  jó  kedvüket,
midőn  magokat  riszálva,  s  a  tánczot  hegyezve  fel-fel-
kiáltanak  :  ujjú  juh !  huju juh !  Östvetöröm  magamat,
kitöröm  a nyakamat,  még  tem  hagyom  magamat,  ujjú
juh  !  huju  juh  !  V.  ö. HUJJA.

HUJONGAT,  (hnj-on-og-at)  áth.  és  gyakor.  m.
hujongat-tam,  —tál, —ott.  Ujongat,  hujogat,  azaz
széles  kedvében  kiáltoz,  rikoltoz,  huj  huj  felkiáltással
fejezi  ki jó  kedvét.

HUJONGATÁS,  (hoj-on-og-at-ás)  fn.  tt  fajon-
gatás-t,  tb.  —ok.  Huj  huj  kiáltozással  jó  kedvének
kifejezése.

HUKA,  (huk-a)  mn.  tt  hukát.  Göcsejben  ám.
néma; némely  más  vidéken, pl.  Baranyában  :  kuka.
Gyöke  hűk,  ugyanaz  kuk-k szóval,  pl. midőn azt mond-
juk  :  egy  kukkot lem tzólt,  tehát  huka  v.  kuka , ám.
hukó  vagy  kukó,  azaz  kukkanó,  t  i.  aki  nem beszél,
hanem  csak  egyet-egyet  kukkant.

HULL, (1),  falu  Bars  megyében;  helyr.  Hali-
ba,  —bán, —ból.

HULL, HULL,  (2), (hu-ol-ol)  önh.  m.  hidl-t  v.
— o«,htn.  —ni  v.  —ani.  Kettőztetett  képzőjénél
fogva  a  magyarban  mindig  gyakorlati  vagy  gyűjtő
értelme  van,  s jelenti  tulajdonkép  több  testnek  egy-
más  utáni  esését,  leesését, vagy  az  esésnek oly nemét,
mely  nem hirtelen,  hanem egymás  után  lassan , s bi-
zonyos  előkészülettel  történik.  A  hu gyök vagy gyök-
elem  azon  hangot  utánozza,  melyet  az  így  leeső  test
hallat,  s  rokona  :  hup  (a ttupog,  huppan  származé-
kokban).  Egyezik  vele  a  szanszkrit  gyök  : ül. A ger-
mán faü-en,  feall  an,  feoll-an  stb.  szók  hangban  is
szintén  rokonok. Hullanak  a fák  levelei.  Hallanak  az
érett  vagy  féregrágta  gyümölcsök.  Hull  az  eső.  Hull  a
rostul  rakott  vagy  rázós  utón  menS  szekérről  a szé-
na , szalma.  Kihull  a  lyukas  zsebből  a pénz.  Hull  a
gyalu  alól  a forgács,  ftlrész  alól  a fapor.  Nem hull  a
forgács  faragás  nélkül.  (Km.).  Hullanak  az  öreg  em-
ber fogai.  Könyük  hullanak  szemeiből.  Hull,  elhull  a
haja.  A  bilriin  ugrándozó  gyermek  vízbe  hüllőit,  itt
csak  tájdivatos  e helyett  :  esett  vagy  zuhant.  Mond-
ják  különösen  az  emberükről  és  barmokról,  midőn
rendkivül  halnak,  vesznek.  Epemirigyben  hallottak az
emberek,  mint  a  legyek.  A*  uíósó  dögvészben sok barom
elhullott.  Az  ezerednek  egy  harmada  elhullott  a csa-
tában.

HULLA,  (1),  (hull-a)  fn.  tt.  hullát.  Orvosi nyel-
ven  ám.  ember  és  állat  hullt,  vagyis  holt teste  (cada-
ver).  Emberhulla,  lóhulla.  Hullabonczolás.  Hullát  bon-
czolni.  Törzsöké  a  hull  ige.  Némelyek  szerént  :  hüle-
dék ;  vagyis  hűlt  test,  hidegült  tetem.

HULLA,  (2), hegy  neve  Erdélyben,  Nagy-Sze-
beu  ős  Szerdahely  szék  közt.

AKAD.  HAOT  Bzórim.  n.  KÖT.

HULLÁD,  (hull-ad)  önh. m.  hullad-t.  Hullás-
nak  indul,  hullani  készül,  hulló állapotban van.

HULLADÉK,  (bull-ad-ék)  fn.  tt.  hulladék-öt,
harm.  szr. —a. Általán  testek  vagy  részecskék, me-
lyek  a nagy  tömeg  közöl,  vagy  az  egésztől  elválva,
elszakadva  lehullnak,  elmaradnak,  elvesznek,  elrom-
lanak.  Kenyérhulladék,  asztalhulladék,  fUrétz-,  gyalú-
hulladék,  széna-,  szalma-,  kóróhulladék.  A  favágók
után  öszoeszedni  a  hulladékot.  Dohány-,  papír-,  posz-
tó-,  vátzon-,  selyemhulladík.  Fdsöpörni  a  búzahulla-
dékot.  A  gyümölcsből  csak  hulladékot  kaptam.  Külö-
nös ért.  töredék,  morzsalék,  forgács,  gizgaz,  szemét,
laza stb.

HULLADÉKEZÜST,  (hulladék-ezüst)  ősz.  fn.
Feldolgozott  ezüstből  elhullott  részecskék,  melyeket
hogy  használni  lehessen,  öszve  kell  olvasztani.

HULLADÉKFA,  (hulladék-fa)  ősz.  fn.  Ágak,
forgácsok,  melyek  vágáskor  a  derékfáról  elhullanak.

HULLADÉKOS,  (hull-ad-ék-os)  mn.  tt.  hulla-
dékoi-t  v.  —át, tb.  —ok.  Hulladékkal  bővelkedő;
miben  a hulladékot  tartják.  Hulladékos  faragóudoa.-.
Hulladékos  kosár.

HULLADOZ,  (hull-ad-oz)  önh.  és  gyakor.  m.
hulladoz-tam,—tál,  —olt.  Folytonosan,  ismételve
hull  v.  hullád.  Hulladoznak  u  fák  levelei.  „Száraz
fűre  deres  harmat  bulladoz."  Népd.  Átv. ért. egyen-
ként,  egymás  után jő , lassan  gyülekezik.  Ellentéte  :
tódul.  Csak  hulladozoa jön  a  nép  a  templomba. Más-
kép  :  hullároz.

HULLADOZÓ,  (hull-ad-oz-ó)  mn.  tt.  hullado-
zó-t.  Folytonosan,  ismételve  hulló,  egymás  után
aláeső.

HULLAJT,  régiea ,  és  jelenleg  csak  tájdivatos
ragozásu  ige, mint:  sialajt,  szakají,  hullaszt, szalaszt,
szakaszt  helyett,  melyek  közönségesebb  divatdak.  V.
ö. HULLASZT.

HULLÁM,  (hull-ó-am)  fn.  tt.  hullám-ot,  harm.
szr. —a v. —ja.  Gyökeleme a  hangutánzó  hu, mely-
ből  kettőztetett  öl  képzővel,  s  öszvehúzva  lett  hull,
azaz  tompa  hu hangot ad ,  innen  hulló  igenév,  s  ám
képzővel  hulló-am,  hullám.  Így  képződtek  a  csillám,
villám  szók  is.  Némely  vélemény  szerint  gyöke  hűl,
a  fehéret jelentő  M-val  rokoníttatik  ,  mennyiben  a
tajtékzó  hullám  fehér  szokott  lenni.  Jelenti  a  szél
által  felhajtott,  felsodrott,  feltornyosodott,  s  tompa
hu hanggal  tóduló, s  majd  emelkedő, majd  aláeső  víz-
habokat.  Tenger  hullámai.  Balaton  hullámai.  A  hul-
lámok  hányják  vetik  a  hajót.  Parthoz  UtödS  hullámok.
A  hullámok  átcsaplak  a  sajka  fölött.  Hullámokat  ha-
sogató  gőzösök.

„Hullám  dagad  s  örvénybe  száll,
Hullám  között  vár  a  halál."  Kölcsey.

„ S  indul az  ádáz  kard,  mint  a  tüzes  villám ;
Karikáit  a  hír  hányja,  mikép  hullám."

Arany.
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Költői  nyelvben  képes kifejezéssel  általán  ám.  mély,
nagy víz. Hullámokba  temetketni.  Elborította  a  hullám.

HULLÁMÁÉ,  (hullám-ár)  ősz.  fa.  Hullámok
növekedése,  feltorlódása.

HULLÁMHEGY,  (hullám-hegy)  ősz.  fn.  Ma-
gasra  emelkedett  vagy  tornyosodott  hullám, oly  nagy
hullám,  mint egy  hegy.

HULLÁMHEGYSÉG,  (hullám-hegység) ös«.  fn.
Hegység,  melynek  béresei  hullámok gyanánt  hol  föl-
emelkednek,  hol  aláhajlauak.

HULLÁMKŐ,  (hullám-kő)  ősz.  fn.  Vizekben,
kivált  vizek  szélein,  partjain  levő  kövek,  melyeknek
fólazine  a  hullámok csapdosásaitól  rovatos  vagy  öb-
lös.  Ilyenek  a  Balatonban  találtató,  úgy  nevezett
kecskekörmök.

HULLAMODIK,  (hull-am-od-ik)  k.  m.  hulla.-
mod-tam,  —tál,  —ott.  Hullani  készfii,  hullásnak
ered,  lassanként  hull.

HULLÁMOS,  (hull-ó-am-os)  mn.  tt.  huUámos-t
v. —öt,  tb.  — ok.  Hullámoktól lepett,  felzúdúlt, vi-
haros.  Hullámot  folyók,  tavak,  tengerek.  Átv.  ért.
mondjuk  szövetekről, melyeken  hnllámalakn  teker-
vényes  czifrasagok  látszanak.  Máskép  : habot.

HULLÁMSÍB,  (hullám-sír)  ősz.  fn.  Képes  kife-
jezéssel  :  vízbefulás,  midőn  valaki  a  vízben,  hullá-
mokban  lelte  sírját

HULLÁMTENGER,  (hullám-tenger)  ősz.  fn.  A
hullámok  igen nagy száma, megmérhetetlen  sokasága.

HULLÁMTOBLÁS,  (hnllám-torlás)  ősz.  fn.  A
toluló  hullámoknak  zátonyokba,  sziklákba,  partokba
fitődése  és megtörése.

HULLÁMTORLAT,  (hullám-torlat)  ősi.  fn.
Torlat  v.  torladék  hullámokból.

HULLÁMTÖBÖDÉS,  (haliam-törődés)  1. HUL-
LÁMTORLÁS.

HULLÁMVERŐDÉS,  (hullám-verödés) 1. HUL-
LÁMTORLÁS.

HULLÁMZÁS,  (hnll-ó-am-oz-ás)  fn.  tt.  hulldm-
tát-t,  tb.  —ok, harm. szr.  —a.  A  mozgásba  hozott
víznek  föl  alá  tódulása,  sodródása.

HULLÁMZAT,  (hull-ám-oz-at)  fn.  tt  hullám-
tat-ot,  harm. szr.  —a.  Hullámokká  alakult, s föl alá
sodródó  víztömeg.

HULLÁMZATOS,  (hull-ám-oz-at-os)  mn.  L.
HULLÁMOS.

HULLÁMZIK,  (hull-ó-am-oz-ik)  k.  m. htiüámt-
oU,  htn.  hullámtani.  Hullámokká  alakulva  fel  alá,
ide-oda  hányódik, sodródik.  Hullámrik  a fergeteg  ál-
tal  föltudtíott  tenger.  HuUámiik  a  ttiklds  mederben
folyó  béraá patak. Hullámzik  a  malomkerekek  alól ki-
rohanó  vi*.  Átv.  ért.  mondjuk  a  szövetekről,  midőn
mozgatás,  lebegtetés  által  mintegy  hullámokat  ké-
peznek.  HuUámtanak  szélben  a ponyvatdtorok.  Hul-
lámtik  a  bSttabátu  nSí  kSntVt.  Szintén  képes  kifeje-
zéssel  mondjuk  a  szélhajtotta  vetésekről,  fűről.  Hul-
lámtanak  a  gabonák.

HULLÁMZÓ,  (hnll-ó-am-oz-ó)  mn.  tt  huUám-
tó-t. Ami hullámzik vagy  hullám gyanánt mozog, haj-
lik.  Hullám*}  tenger.  Hullámtó  paláit.  Hullámzó  ve-
tétek.  V.  ö.  HULLÁMZIK.

HULLÁNG,  (hull-ó-an-g)  fn.  tt  hulláng-ot.  Az
öthimesek  seregébe s egyanyások  rendébe  tartozó er-
nyős  növénynem,  melynek  biborszinfi  virágai hosszú-
kás  vékony  szárakról  lefelé  lógnak,  s  mintegy  alá-
hnUanak.  (Dodecatheon).

HULLÁHOZ,  (hull-ár-oz)  őnh.  m.  huUárot-tam,
—tál,  —ott. Apródonként,  ritkásan  hall. Huüárot  a
permeteg  e»S.  Átv.  ért  egyenként, egymás  után, nem
tömegesen  gyülekezik.  Dunán  túli  tájszó.

HULLÁS,  (hull-ás)  fn.  tt  hullát-t,  tb.  —ok,
harm.  szr.  —a.  Állapot,  midőn valami  hull.  Levelek,
elérett  gyümölctOk  hulláta. Fogak,  hajak,  kSnyUe  hul-
lató.  Vérhullát.  VeréjtékhuUát.  Kritztut  vért  hulláta-
drt  kérlek.  V.  5. HULL.

HULLASZT,  (hull-asz-t)  áth.  m.  hullattt-oU,
htn.  —ni  v.  —ani.  Cselekszi, véghez  viszi,  hogy
valami  hulladjon.  A  dér  elhullautja  a  fák  levtltit.
Némely  nyavalya',  pl.  a  hagymásotok,  elhuüattíják  a
hajat.  V.  ö.  HULLÁD.

HULLAT,  (hull-at)  áth.  m. huUat-tam,  —tál,
—ott.  1) Eszközli,  hogy  valami  hulljon , potyogjon,
egymás  után  essék.  V.  ö. HULL.  Kortyukét  hullatni.
Likat  ttákból  IcihuUatni  a  butát.  Nem mind bort, amit
a  kalmár  ebe hullat.  (Km.).  Vérét  hulláim  a*  ellem
légnek.  2)  Egymás  után  veszt, elveszt, el-, kiejt  Ha-
jait  hullatni.  Fogait  hullatni.  Elhullatni  ttebbSl  a
péntt.

„Hullatja  levelét  az  idő vén  fája,
Terítve hatalmas  rétegben  alája. *

Arany.

HULLATAG,  (hull-at-ag, azaz  hull-ad-ag)  mn.
tt  huUatag-ot.  Ami könnyen  hull,  hullásra  hajlandó.
Hullatag  fari  levelek. Hullatag  beteg  barmok.  Bulla-
tag  legyek.

HULLATAGSÁG,  (hull-at ág ság) fn. tt  kuUa-
tagtág-ot,  harm. szr.  —a.  Tulajdonsága  valaminek,
melynél  fogva  hullásra  hajlandó, könnyen  hűlL  Virá-
gok,  levelek  huüatagtága.

HULLATÁS,  (hull-at-ás) fa. tt  hullatát-t,  tb.
—ok,  harm.  szr.  —a.  Cselekvés  vagy  miveltetét,
mely  által  véghez  viszsziik, hogy  valami  hulljon.  JT5-
nyük  huUatáta  v.  könyhullatái.  VerhuUatát,  wsréjtík-
hullatát.  V.  ö.  HULLAT.

HULLATÉK,  (hull-at-ék)  fa.  tt  hullatékot.  Va-
dászok  nyelvén,  amit  a vad  elhullat, ganajlat

HULLÉKONY,  (hull-ék-ony)  mn. tt  hullékony-t
v. —át, tb. — ok. 1. HULLATAG.

HULLERNYÖ,  (hull-ernyő)  1. SZÁLLERNYÖ.
HULLOG,  (hull-og)  önh.  és gyakor.  m.  kullog-

tam,  —tál,  —ott. Folytonosan,  részenként, egymá*
után  hull;  máskép : hullong.  '  4

\
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HULLOGÁL,  (hull-og ó-al) önb.  és  kettőztetve
gyakorló;  m.  hullogál-t.  Igen  sűrűén  vágj  apró  ré-
szecskékben,  cseppekben,  morzsácskákban  stb.  hull.

HULLOGAT,  (hull-og-at)  áth.  és  gyakor.  m.
hullogat-tam,  —tál,  —ott. Engedi  vagy  véghez  viszi,
hogy  valami  bullogjon.  Zsákból  hullogatni  a  butát.
Képes  kifejezéssel  mondjuk  lelketlen  tárgyakról  is,
pl.  A fa  hullogatja  leveleit.

HULLOGATÁS,  (hull-og-at-ás)  fn.  tt.  hulloga-
tái-t,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn  bullogatnak  va-
lamit.

HULLOGATÓ, (hull-og-at-ó) mn. tt.  hullogató-t.
Aki  vagy  ami hullogat  valamit

HULLÓKAPU  ,  (hulló-kapu)  ősz.  fn.  L.  FEL-
VONÓ  szó  alatt.  i

HULLONG,  (hull-on-og)  önh.  és  gyak.  m.  hul-
long-tam  v.  —ottam, —tál  v.  —ottál, —ott,  htn.
—m  v.  —ani.  Apródonként,  lassacskán,  de  folyto-
nosan  hull.

HULLÓROSTÉLY,  (hulló-rostély)  ősz. fn.  Ros-
tély  a  városok  vagy várak  kapuin, melyet  le lehet bo-
csátani,  vagy  ismét felhúzni.

HUMMERRÁK,  (hummer-rák)  ősz.  fű.  Tengeri
nagy  rákfaj.

HUN, (1) helykérdő, mely némely tájakon  a köz-
nép  száján  hangzik,  e  helyett  :  hol  ?  Hun jársz  f  hun
voltál  ? L.  HOL.

HUN v. HUNN, v. HUN, (2),  fn. és  mn.  tt.  hún-t,
tb.  —oh, harm.  szr.  —ja.  Régi  népség,  mely  Euró-
pában  Atila  vagy  Etele  uralkodása alatt  élte fényko-
rát,  különösebben  egyén  ezen  népségből.  A  magyar
népmondák  és  krónikások szerént:  Jáfet  (Mózes Ge-
nesise  szerént  Khám)  magvából  származott  Menróth
óriás  (némelyek  szerént:  Nemróth,  Nemproth,  Nem-
brothus  ,  a  Genesis  szerént  :  Nemród,  Nimród),  ki  a
Bábel,  vagy  Babilon  tornyát  kezdte  építeni,  de  a
nyelvek  zavarodása  után  Eviláth  földére  (uiely  e  kró-
nikások  szerént  Persia  vala)  költözött,  s  itt  Eneth
(v.  Etiech  v.  Enach,  v.  Onech  v.  Oneth)  nevű  felesé-
gétől  két  fiat  nemzett :  Hunor  és  Mogor  v.  Magor
(némelyek  szerént  :  Magog)  nevüeket,  kiktől  a hu-
nok  vagy  magyarok  származtak.  (Béla  király  névte-
len jegyzője,  Kézai  Simon, Budai  krónika,  Verbőczy
stb.).  A  székelyek  Erdélyben  ősi  mondájok  szerént
magukat  Etele  hunjai  ivadékának  tartják.  Ha  a  szó-
elemzéshez  szabad  folyamodnunk  :  valamint  hun,
hunn  a  ,hon',  tájdivatosan  hóim  v.  honny  fő  névvel
kapcsolatban  annyi  volna, mint  :  honos,  honnal biró,
(a  törökben  is A-on-nak,  s  a  héber  W  |'ún]  ám. lakni),
úgy  ,8zékely'  szó  is  ,székelő',  azaz  ,állandó  széken
lakó'értelmet  mutatna,  melyekkel  ellentétben álla-
nának  a  ,csángó',  azaz  csaongó,  csapongó ,  ,palócz',
azaz  ballócz,  ballagócz,  ,kabar',  azaz  kóbor  neveze-
tek.  Közönségesen  a  hun  szót  lún-nal  is  azonosítják.
A  hun  név  már  a  régi  persa  ékiratokon  is  eléfordnl
(Láss én  :  Die Altpersischeu  Keil-Inschriftcn  von Per-
sepolis  stb.  „Wir  habén  natürlich  nicht an  <!ie  spa-

teren  Hunnen zu  denken,  weder  an  die  Attilas, noch
an  die  Beherscher  des  Indus  zűr  Zeit  des  Cosmas,
oder  an  die  Nephthalitischen  des  östlichen  Persiens
spáterer  Zeit.  Die  uusrigeu  sind  an  Altér  weit  ehr-
würdiger",  mondja  Lassen).  A  történetírás  azt  is
mondja,  hogy  a  sínai  kőfal  a  hunok  megtámadásai
ellen  építtetett,  Ptolemaeus Claudiusnál  (138  —  180.
Kr.  u.)  a  szittyák  közt  megérniíttetnek  a  chunok
(Télfy  János : Görög  források  a scythák történetéhez).
Az  európai  történelemben  a  hun  nép  Etele  (Atila)
uralkodása  alatt  érte  el  fénykorát.  Jeles  történetba-
várok,  különösen  Bárt hal  György,  a magyarnak  latin
hungarus  nevét  a  hun-ugor  szókból  szerkesztik  öszve,
melyet  a  Névtelen jegyző  és  Kézay  után  némelyek,
mint  Engel,  Ungvár-ból  származtatnak.  Jordanesnél
is  olvasható  :  hunugur,  hunugar,  Priscusnál  :  onogur,
unugur.

Azonban  lehet  a  gar,  vagy  ha  a  g  az  n-hez,
mint  orrhanghoz tartozónak vétetik  : ár, paszta képző
(formativum)  is ,  a  midőn  ung  akár  mint  folyó, akár
mint  tartomány  vagy  vár,  szintén  származhatott  a
hun  (n orrhanggal  : hun v.  hun g)  szótól,  s  így  a Név-
telen  jegyző  és  Kézay  Simon származtatásában  sincs
semmi  képtelenség,  kik  a  közelebb  fekvő,  de  erede-
tére  nézve  a  Aún-nal  tökéletesen  egyező,  vagyis
ugyanazon  ucvct  vették  magyarázatuk  alapjául.

Egyébiránt,  minthogy  nemzeti  életünk  és  tör-
ténetünkben  e  név  kimondhatatlan  nagy  szerepet
játszik,  a  fentebbieknek  is némi igazolására,  és  mivel
hazai  történetíróink  a  mondandókat mellőzik,  legyen
szabad,  egyik  legünnepeltebb  külföldi  történetíró
—  Rotteck  Károly  —  munkája  után  (nyolczadik
kiadás,  IV.  kötet,  8.  és  következő  §§-okban) a  hunok
v.  hunnok  régi  történelmét,  itt  rövid  kivonatban
közleni.

„A  nélkUl  hogy  a  sínai  annalisták  (vagy
szorgalmas  cpmpilatoruk  de  Guignes)  után  a  ke-
leti  magas  Ázsia  népeinek  meddő  történeteit  el-
beszélnok,  szemünket  csak  a  félelmetes  Hiong-nu
népségre  véljük,  kiknek  korai  hatalma,  és  sokáig
tartó  uralkodása  keleten,  nem kevésbé  fontos,  mint
későbbi  tetteik  az  ő  valószinti  ivadékaiknak  a hu-
noknak  nyűgöt ön."

Közbe  szólva,  legyen  szabad  a Hiong-nu  szónak,
mely  sínai  Írásmóddal  van  följegyezve,  kiejtésére
nézve  megjegyeznünk,  hogy  minden  egyszerű  sínai
szó,  végül  egy vagy több önhangzóból áll, s ha mással-
hangzó  vau  a  szóban,  ez  az  önhangzót  mindig meg-
előzi,  úgy  hogy  végül  a  mássalhangzók  közöl csak  n
vagy  ng  ,  mint  orrlmug  (n),  s  igen  ritkán  még  csak  l
fordulhat  elé,  és  ha  idegen  szót,  mely mássalhangzón
végződik  ,  a  siuai  ember  teljesen  ki  akar  mondani,
ezen  mássalhangzót,  vagy  ha  több vau,  mindeniket  is
a  megelőző önhangzótól, vagy  legfölebb  n  orrhangtól
elkülönítve,  s  még  egy  önhangzóval  megtoldva  ejti
ki,  pl.  crux  latin  szó  a  sínai  ember szájában  (r  és x, *
betüji  nem lévén, amazt  2-nek,  ezt  «c-nek  mondja)  így
hangzik:  ku-lu-tzu,  oly  formán, mint Kreutzer  némely
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magyar  szájában  : ka-ra-ja-czá-r.  Továbbá,  ha  két
vagy  több  önhangzót  találunk  is  egy  szóban, egyike,
főleg  pedig az  »',  de  többek  is  csuk  a  főbbik  önhang-
tó  erősbitésére szolgálnak, pl.  Líao  csak  ily  formán
olvasandó  :  Ló, Stiao  ám.  Sto,  Kinn  ám.  Kjun,  Kiúo
=  Kiío.  Mind  ezek  szerént  a  sínaiak  valamely
hosszabb  idegen  szót egyes  szótagokra  szakgatnak,  s
pl.  Cardinalit-t  így  hangoztatják  :  Kja-ul-tí-na-li-KU
(a sínai  nyelvben  d  sem  lévén ,  helyette  t áll), még
az ott lakó  héberek  is a  Brttit  szót  így  ejtik  :  Píe-
le-ri-c*e,  (b  sincs a sínai  nyelvben).  Adelnng Mithrida-
tese és  Endlicher  sínai  nyelvtana.  Ha tehát  a  sínaiak
a  Atín  vagy  tánn  szót kimondani vagy  leírni akartak,
azt  okvetlenül  így  hangoztaták  :  hion-nu,  azaz  a
hosszú  ií  vagy  hangsúlyos  6  kiejtésére  még egy  se-
gédhangzót  kellé  fölvenniük  : hton,  vagy  mint ma is
mondaná a  palóca  : huon,  s a  második  n-net  a  meg-
előzőtől elválasztva,  még egy  megfelelő  önhangzóval
pótolnia: nu  ,- végül  az  o  az orrhangot maga után nem
tűri;  tehát  a  mi nyelvünkön a fóntebbi hiong-nu  (vagy
hion-nu),  csak  Aunn-nak  olvasandó.  Hiún  Schottnál
egyszerűen  is  eléjön.

Most folytassak  a történetet.
„Tizenkét  századdal  a  mi időszámlálásunk  előtt

alapúit  meg a  Hiong-nu  (olvasd  :  hunn)  nemzet  ural-
ma.  A  mongol magaslaton  a  Kobi  pnszfasíg  egy  ré-
ssében,  honnan Sínába  juthatni,  állnak vala  sátoraik,
s  már  korán  fenyegették  a  sínai  határszélt.  Azonban,
legelsőbben  Krisztus  előtt a harmadik században  tflnt
fel  a  hiong-nu (künn)  név,  az előtt uralkodóik  nzerént
változván  nevezeteik, s  innen lesz történelmök egybe-
függő.  Ö  ellenek  építtetett  a  nagy  sínai  kőfal.  De
hiába!  A  tanjou-í  (isten fiai, így  neveztettek  a  hun
fejedelmek)  ismételve  áthágták  a  roszul  ótalmazott
véderőaéget  Magas  Ázsiának  legnagyobb  részében,
a  keleti  Óceán szomszédságától  Irtisig,  a  eínai  határ-
széltől  a  szibériaiig  kiterjesztek  a  hnnnok  dagadozó
hatalmukat  E  megmérhetlen  területen  minden  nép-
ségek  meghódittattak  vagy  kiirtattak;  a  tanjouk  (is-
ten  fiai)  táborában  kétszázezer  számot  haladó  lova-
sok  valánuk.  Végre  egészen  legyőzték  a  sínaiaknak
noha  jól  begyakorlott,  s  fegyverben jártas  seregeit
is,  és  ezek  birodalmát  még  nőkben  is  adózójukká
tették.

„Azonban  a  legmagasabb  hatalom  és  dicsőség-
nek , s alkalmasint  ás  elhízott rágnak  is  időpontjára
rövid  időn  zavar  és  baj  következett  A  sínaiak, el-
lenségeiknek  meghasonlása  és  saját  ravasz  politiká-
jok  által  újra  fölemelkedtek. Véres  és  változó hadje-
lenetek  után, főkép  a  fejedelmi  utódok csivódása mi-
att,  elvégre a hiong-iiukat, miután egyik fejedelem ma-
gát  a  sínaiaknak  önként  alávetette  vala, a  sínaiak és
ezektől  fellovait titn-pi  népség leverték, és tizenhárom
százados  birodalmuk  végét  érte  (Ér.  u.  98-dik  év-
ben),  t>  fő  Iftkhelvöket  a  sien-pik  foglalták  el.

„Egy  kis  rész  ott maradván asien-pikkel  öszve-
keveiedett,  egy  más  dél  felé  a  már előbb  elszakadt,
és  a  sínaiak  uralma alatt  álló  testvéreihez  húzódott,

s  történelme megszűnt. De a  legvitézebbek és dacso-
sabbak  az északi  birodalomban  bátor  elszánásssJ  a
távol  nyűgöt  felé  indultak,  ellenségeik  fegyvere  és
hatalma  előtt  hozzáférhetetlen  menhelyet vagy  bont
keresvén, s  ott ütvén  tanyát, hol legelőt  találtak  és
vadászhattak.  Két  szás érig kísérek  vala  szemmel  a
sínaiak  a  vándor  hunnokat, de annál  homályosabban,
minél  messzebbre  távoztak,  míg az Imauson tál  tel-
jesen  eltűntek  szemeik  elŐL

„Két  nagy  seregre oszolva  vonultak  ki  a  bon-
nők  a  pusztaságból,  mely  ma a  Szoongarok (v. Dsnn-
gárok)  nevét hordja,  egyik  rész  déTnyngotra ás Oxns
(ma Dsibuu  v.  Amu-Darja)  felé,  a  másik  észak-nyn-
gotra  a  Volga  felé.  Az  elsők, melyek  Tie-U,  (sínai
módon  írva,  ám.  tele, vagyis  telep),  máskép  :  ab tele
(a  történetíró  magyarázata  szerént:  WaiterteU,  tehát
kétségtelenül  :  habtelep,  vM  telep)  nevet  viselének,
és  névcsonkítással  Euthalitálc-  vagy  Hajathalitáí-n»k
(föntebb  Lassennél  Nephthalitáknak)  nevestettek,
(ennyire  elferdítek  az  idegen  írók  a  tiszta  hun v.  ma-
gyar  nevet,  melyet még a  sínaiak  meglehetős épség-
ben  írtak  le).  Esek  Sogdianában  és  környékén  hatal-
mas  birodalmat alkottak, a  műveltségben  is  előmene-
telt  tőnek,  sőt éghajlati  befolyás  és  szelíd  erkölcsök
által  testök  színe  is  némi  változáson  menvén  által,
fejér  Aunnoi-nak  nevestettek,  s  humanitásuk  és  hfi-
ségökről  dicsértetnek.  A  perzsák  történelme  sokat
elmond  békében  és  háborúban  volt  érintkesJaseikrol
ezen  Hajathalitákkal."

Megemlítendőnek  véljük  itt,  1)  hogy  a  régi
Sogdiana  magában  foglalta  Fűnké  Real-Lericona
szerént  a  mostani  északi  Bocharát, továbbá  Perar
egy  részét és Kis-Tibet ét,  s kelet felé a szakák  lak-
helyét ;  2) hogy  egy újabb  munkában,  t  i. ás  „ Ab-
handlnngen  fűr  die  Kundé  des  Morgenlandes"  czímü
gyűjtemény  I.  kötete  4. számában  (Leipzig  1858.)
a  41.  lapon  egy  ide vonatkozó nevezetes bely  fordul
elé :  „Wegen  dér  Macht  des  DwAsAomd-Zeitalten
wird  die  Macht  dér  Mtidgala  mit  Gewalt, wie ein
Meerstrom  die  Érdé fiberfluthcnd ergreifen"  stb.  S
alább  ezen jegyzetet  találjuk  :  „Vájjon  kik lehetnek
ezen  Mugdala  népség?  Nyilván  idegen  nép, mely
darab  ideig  Suráihtra  fölött  uralkodott, s melynek
uralma  alatt az  ország  167.  útin  égessen jó  állapot-
ban  vala. És  alatt, úgymond értekező, csak  a  Hindu-
szittyák  (Yueiichi),  vagyis Fejér-hnnnok  értethetnek.
De  honnan  ezen  feltűnő  mudgala  név, mely  külön-
ben  a  hindu  forrásokban  ezen  viszonyban  sehol  eM
nem  fordul ? A  hangzat  szerént  a  mongol névhes; kö-
zelednék , de amely  részint  általában  ezen kora  idő-
ben ki  nem mutatható,  részint pedig maga  a  nép  mi-
att  is  ide nem illik. * A 41. és 42. lapok  ajján  mondja
értekező  :  „Talán  a  nudgala  vagy  imulgara  szó,
mely  pőrölyt  jelent,  épen  a  fejér  hunnoktól, mint
hóditóktól  vétetett,  kik  Kosmas  tanúsága  sserént
kora  időben  a  hatodik  századig még nyngoti  Indiá-
ban  lakoztak."  —  Hamar  tudjuk,  mint alább  is látni
fogjuk,  hogy  a  magyar  és hun  vagy hunn asonegy
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nép,  akkor könnyű  megérteni,  miért  hívattak  a  fejér
hunok  is  mudgala  vagy  mitdgara  néven;  hiszen  a
,magyar'  szót  a  gy  miatt idegen  nyelvek  ma is  mad-
jar-, madgiar-, madtar-nak ujak, melyet régenten honi
krónikásaink  is nogor-  vagy  moger-neí.  írtak,  honnét
az  u is (mint  az óhoz  legközelebb álló)  igazolva van,
annyival  inkább, mert  a szanszkritban  rövid  o  nin-
csen  is.

Térjünk  ismét  a  történelem  folyamira.

„A  másik  sereg,  lakhatatlan  zord  sivatagokon
vonulván  át, hosszú kóborlás  után  a  Jaik  és  Volga
között telepedett  le  a  mai Baskírok  földén,  s dél felé
mintegy Asztrakinig. A  ,NAQY  MAGYARORSZÁG'
(Grosz Hnngarien)  név,  melyet  még a  XIII.  század-
ban  is  viseltek  e vidékek,  (s melynek  népeiről  Julia-
nna  barátnak  1237-dik  évben  tett  utazásából,  ma-
gyarra  fordítva Szabó Károly  által  mi  tudjuk,  hogy
magyarok  valának, s még akkor  is  magyarul  beszé-
lének), ottani  tartózkodásuk  emlékefii  szolgál.  Most
már  örökös  fejedelmek  (tanjouk) nélkül, csupán egyes
törzsfőnökők  alatt  vagy  közős  vállalatoknál,  önma-
guk  választották  vezérek  alatt  szabadságban  és  régi
szokásuk  szerént  éltének.  Olykor keleten  is uralkod-
tak  Igurig  és  Lop  tóig, erősbülve  idegen  népségek
egyesülése  által,  vagy  a  velők  rokon  menekvó'k  által
a  déli  bún  fejedelemségekből,  melyeket  a  sínaiak
most  szintén  szét  dúltak  vala, és mind  ezekkel együtt
lassanként  a  régi  félelmetességre  és  hatalomra neve-
kedtek.

„De  az  engesztelhetetlen  sien-pik  nem  szűntek
meg  a  hiong-nu-k  megtámadásaitól, azok  kiszorítot-
ták  őket  az  Igur-oí  földéről  és  .Rt-től  a  Joifc-ig,  any-
nyival  inkább,  mert őket  magukat is a III-ik  század
közepén  féltűnt  újabb  népségek  keletről  nyngotra
nyomták;  valamint  a  Aúmj-nu-kat  is  több  más
népség.

„ A  Hunnak  —  mely  név alatt  tűnnek  fel most
a  római történetíróknál —  elszánták  magokat  874-
ben,  hogy  a  Volgán  átkeljenek.  A  Volga  nyugoti
partjain  tanyászó  Alánokra  ellenállhatatlan  erővel
rohannak  a  hunnok,  s  azokat szétverik  vagy magok-
kal  egyesítik.  A  további  lépés a Donon v.  Tanaison
keresztfii  Európába  hozza őket

„Ekkor  a Tanaiétól  a  Dunáig  és  az Euzinustól
a  Balt  tengerig  a  Góthok  nagy  nemzete  uralkodik
vala,  keleti  és  nyugoti  Oóthokra  oszolva.  Egyszerre
elterjed  a  híre  eddig  ismeretlen, utálatos  népségek
ellenséges  közeledésének.  Ázsia  havasairól hömpöly-
gőtt  alá  dúlva, elleuállhatlanul  a  számnélküli  sereg.
Alig  vala  rajtok  emberi  alak.  (Természetesen  mint
megtámadó  ellenséget  a nyugotiak  irtózatosnak  ta-
lálták, és  írták  is  le, de a természet  kebelében, s va-
dászat-,  baroinlegeltetés-  és  harciban  töltött életmód-
jók  is  sokat tett  mogorva  külsejökre nézve  az  euró-
pai  városi  lakosok  előtt);  hisz  még  mai  földmíves
kunjainkat  is  egyik  classicns  költőnk  tnegfekettílt  ha-
ragot  kunok-vak  nevezi).  Azonban  erőteljesek,  gyor-

sak,  lovaikon  mintegy  repülők,  ölni  vágyók,  s  a
nyíl-lövésben  soha sem  hibázok.

„Egy  embernyomon  keresztfii  dúlongtak  ezen
gonosz  teremtmények  (Unholde)  jelentékeny  tettek
nélkül  az  Al-Duna  és Euxinns  (Fekete  tenger)  északi
tartományaiban.  Fejeik,  kik  a  római  Íróknál  meg-,
neveztetnek,  egész  fiua-ig  (Rof-ig)  úgy  látszik  csak
részbeli  vezénylők  valának.  Roa  vagy  Bngilas  fej-
lesztette  ki  az  ötödik  század elején  a nemzet  egyete-
mes  főnökének  hatalmát.  De  az  ő tettei  nyngoton
csak  Pannónia elfoglalására  szorítkoznak.

„Halála  után az  uralkodás  Attilára  és Bledára
(Budára)  szállott"  stb. L.  Bővebben  :  Nyelvt  Közi.
1864.

így  köti őszre a külföldi tudósok  legkitfinőbbike
a  hunok vagy  magyarok  történetét —  pedig  szaka-
datlan  fonalban  —  jóval  Kristns  Urunk  születése
előtti  századoktól  kezdve  Atiláig, a sínai  és  nyugoti
annalisok  és  krónikák  nyomán. Miért nem  követik  őt
honi  Íróink ? —  Úgy látszik  a mondottakból, hogy ne-
künk  az  északi  és nyugoti nyelvek  mellett a  délibb-
ázsiai , különösebben  a sínai,  arab, persa  stb.  forrá-
sokat  is kellene  ős  történelmünk  végett  tanulmányoz-
nunk.  V.  ö. KUN, MAGYAR,  SZÉKELY.

HUNCZFUT,  1. HUNCZUT.
HÜNCZUT, fn.  és  mn. tt  hunetut-ot,  harm.  szr.

—ja.  Németből átvett  s köz divatuvá lett becstelenitő
gúnynév,  (a  német  Hundsfott  Heyse  szerént  ám.
Hundsvogt,  azaz  kutya-peczér);  a  magyar  ,gonosz(

szó  többféle  értelmében.  Legkeményebb  értelemben
hozzá  a  gatember,  akasttófára  való, s  hasonló  ceímek
is  szoktak  adatni.  Hunczut  gatember.  Néha  szelídeb-
ben  ám. kópé,  dévaj,  furfangos  eszű,  tréfás.  Hunctut
kit  fiú  és.  Annyit  is  tesz,  mint  szövevényes,  különös,
nehéz.  Egyébiránt  e  szónak  nem  csak  írásban,  de
nemesebb  társalgási beszédben  sincs  helye.

HUNCZUTKA,  (hnncznt-ka)  fa.  tt  htmemtkdt.
A  fülek  mellett lelógó,  fodorított  fürtöcske,  kivált  a
nőnemnél,  gonoszka.

HUNCZUTKODÁS,  (buncznt-kod-ás)  fn.  tt.
hunczutkodás-t,  tb.  —ok,  harm. szr.  —a.  Oazember-
kedés.  Szelídebb  ért  tréfálkodó  kötődés, dévajkodás,
csintalankodás,  gonoszkodás. V.  ö. HUNCZUT.

HUNCZUTKODIK,  (bunczut-kod-ik) k.  m.  Aun-
ctutkod-tam,  —tál,  —ott.  Hnnczntnl,  gazemberül
cselekeszik.  Szelidebb  értelemben,  dévajkodik,  kópé-
kodik,  csintalankodik, gonoszkodik. V. ö. HUNCZUT.

HUNCZUTOL,  (hunczut-ol)  áth.  m.  hunetutol-t.
Valakit  bnnczntnak  nevez. Hunctutolni  egymátt.

HUNCZUTOZ,  (hnnczut-oz) áth.  m.  hunetulot-
töm,  —tál,  —ott.  L.  HUNCZUTOL.

HUNFALU, helység  Szepes  megyében  ;  helyr.
Hunfalu-ba,  —boa, —ból.

HUNKÓCZ, falvak  Sáros  és Ungh  megyében;
helyr.  Htmkóct-on,  —ró, —ról.

HUNNYÁSZ,  (huny-ny-ász,  vagyis  huny-ász)
fn.  tt  hunayán-í,  tb.  —ok.  1)  Oly emberről  mond-
ják, ki  magát meghúzza, megvonja, szemeit  behunyva
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csendesen ,  nyugton  vesztegel ;  alattomos ,  leskődő,
mint  a  macska.  2)  A  pemetffivel  rokonságban  levő
tüske* és  földre  terülő  növényfaj.  (Stachys).

HUNNYÁSZKODÁS,  (huny-ny-ász-kod-ás)  fn.
tt.  hunnyászkodás-t  ,  tb. — ok,  harm.  szr.  — a.  Kedé-
ly! állapot,  midőn  valaki  hunnyiszkodik.

HUNNYÁSZKODIK  ,  (huny-ny-ász-kod-ik)  k.
m.  hunnyászkod-tam,  —tál,  — ott.  Magát  meghúzza,
megsunnyja  ,  szemeit  behunyja , alázatosan  vagy  ra-
vaszul  öszvevonja  magát,  pl.  midőn  gyengeségét  érzi
vagy  fél,  vagy  leselkedik,  caelt  vet.  Mtghunnyászko-
dik  a  csintalan fiú a  szigora  apa  eltilt ,  a  hetvenkedS
pimasz  a  valódi  vitéz  elölt.  Rokon  vele  a  gunnyaszt,
sunnyad.

HUNNYÁSZKODÓ,  (huny-ny-ász-kod-ó) mn.  tt
hunnyá»zkodó-t.  Aki  hunnyászkodik ; alattomos , ma-
gát  ideiglen  meghúzó, sunyi , gnnnyasztó.  Hunnyász-
kodó  csalárd  ember. Hunnyászkodn  macska.  Hunnydst-
kodó  rabszolga.

HUNY,  HUNY , (hu-on  v.  hu-ony,  azaz ftw-val
leheli , valamint  Adl-ban  is  ha , vagyis  a  lehelő  h  a
lényeges  hang) ; önh.  és  áth. m. huny  t. Rokon  vele  :
suny,  szuny  (nuny-ny-ad)  és  szender.  V.  ö.  KÚM. Ér-
telme  :  1)  Szemét  vagy  szemeit  bezárja  ,  becsukja.
Hunynak  a  gyermekek  ,  midőn  bujóikát  játnanak.
Huny  a*  ember ,  midőn  szemeit  valamitől  félti.  Szemet
hunyni  vagy  behunyni a  átemel  valamire,  ám.  nem  fi-
gyelni,  elnézni,  engedékenynek  lenni.  2) Búvik, meg-
sunyja,  meghúzza  magát.  Meghunyt  v. meghunyta  ma-
gát  ajtyúl  a  bokorban.  8)  Elalszik,  álomba merül , s
innen  átv.  értelemben , hal ;  elhuny = meghal.* El-
hunyt  az  Úrban.  Imádkoztunk  az  elhunytakért.  Be-
huny , áth.  ért.  Alig  hunyta  be  szemeit  át  apa  , már
öntözni  akartak  gyermekei.  Hunyton,  hunytad,  hunyta
után. Lelketlen tárgyról  is.

„Kél  a  vessél/ , huny a  remény."
Kölcsey.

HUNYA,  L  GÚNYA.
HUNYABAN,  L BUJÁBAN.
HUNYAD,  helyek neve Erdélyban»  VAJDA—,

mezővaros  Hunyad  megyében ; BÁNFY — ,  mezővá-
ros  Kolos  megyében ; helyr.  Hunyad-on,  — ró, — rol.

HUNYAD  VARMEGYE,  Erdélyben.
HUNYÁ8,  (1),  (huny-ás)  fn.  tt.  hunyás-t,  tb.

— ok,  harm.  szr. — a.  A  szemeknek  bezárása.  Szeme
hunyása  mutatja,  hogy  hamis  ember.

HUNYÁ8,  (2),  (huny-ó-as) mn. tt  hunyás-t  v.
—át , tb.  — ak.  Sunnyogó , alattomos, alamuszi , ki
szemeit  behunyja,  s más szemébe  nem mer  nézni.

HÚNYATLAN,  (hdny-atlan)  mn.  tt  hunyat-
lan-t  ,  tb.  — o*.  Be  nem hunyt  Hanyatlón  nemmel
volt  égett  éjjel

HÚNYIK,  (húny-ik) k. m. htny-tam, —tál, — t.
Szemekről  mondjak,  midőn  becsukódnak.  Gyakran

HÚNYOG—HUNYORGAT 1740

HÚNYIZOM,  (hany-icom) öss.  fn.  Ltom, mely-
nek  vonaglásft  által  a  hunyás

HÚNYOG,  (húny-og) önh.  és gyak. m.  Aéiyef
lom,  —tál,  —ott.  Gyakran  huny  vagy  hányik.  fii-
nyög  ae álmot  ember.  Húnyognak  a fájót  etemet,  Hi
nyög,  aki  szemeivel  jelt  akar  adni.

HÚNYOGAT,  (húny-og-at) önh.  és  áth.  m. tó-
nyogat-tam,  —tál, —ott.  Folytonosan  húnyog,  sze-
meivel  integet.  Húnyogatnak  a  hamit  ember  tzemá.
Miért  hunyogatod  szemeidet  t  V.  ö. HÚNYOG.

HÚNYOQATÁS,  (húnyog-at-ás)  fn.  tt.  Aráy;
gatás-t,  tb.  —ok,  harm.  szr. —a.  Állapot,  midőo »
szemek  húuyognak,  vagy  cselekvés,  midőn  valaki
szándékosan  húnyogatja  szemeit

HÚNYOGATÓ,  (húny-og-at-ó) mn.  tt.  hú*yoga-
tó-t.  Aki  vagy  ami  húnyogat  Húnyogató  nem/áj^
ember.  Húnyogató  hamit  szemek.

HUNYOR,  (1),  (hnny-or) elvont tömök,  mely
bői  hunyorog,  hunyorgót,  hunyorít  stb.  származni*.
Képzésére rokon a  szomor,  szigor,  dombor, ttvyor,  ei-
gyor  stb.  szókkal, s jelenti  azon  állapotot vagy  tulaj-
donságot,  melynél  fogva  a  szemek  majd  besaródnak.
majd  kinyiinak.

HUNYOR,  HUNYOR,  (2),  (hnny-or)  fn.  tt  *•-
nyor-t,  tb.  —ok, harm.  szr. —a. Növénynemzetség »
sokhímesek  seregéből  és  sokanyások  rendéből.  1;
Fekete  hunyor,  mely  különösen déli  Európában  te-
nyészik , melynek  kivül  fekete,  belül  fehéres  gyöke-
rét  gyógyszerül  használják,  s  egyéb  tulajdonságai
között nevezetes,  hogy  igen  nagy  tnsssögtetS  erővel
bír, s hihetőleg  nevét  is onnan  vette, hogy  tüsuög-
tetéskor  a  szemeket  hunyorogni  kényszeríti,  vagy
pedig  hunytató,  altató  erejétől,  (Kassai J.);  valamint
szláv  eredetű  zászpa  neve is  za-szpati  (=  elalnnnii
szótól  eredetinek  látszik,  noha  ezt Diószegi a  ,verat-
rnm'  elnevezésére  használja.  A  régiek különösen  a
tébolyodottság gyógyítására htumialltk,  (Helleboru*
niger).  2)  Büdös-,  8)  Zöld-,  4)  Vörös-hunyor.

HÚNYORFÜ,  (húnyor-fü)  ősz.  fn. A  czikaxárak
neméhez  tartozó  növényfaj  , máskép  : hódot  eetktzár,
köznépiesen  :  kishúnyor,  distnohúnyor.  (Polygonnm
persicaria).

HUNYORG,  1.  HUNYOROG.

HUNYORGÁS,  (huny-or-og-ás) fn.  tt  kttnyor-
gdt-t,  tb.  —ói, harm.  szr.  —o.  Állapot, midőn a
szemek  hunyorognak, vagy  cselekvés, midőn  valaki
majd  bezárja,  majd  felnyitja  szemeit  Stemei  Inutyor-
gáiából  látszik,  hogy  hamitkodik.  Éten  ember femyor-
gását  nem  szenvedhetem.

HUNYORGAT,  (huny-or-og-at)  4th.  és  g.-akor.
m.  hunyorgal-tam,  —tál,  —ott.  1)  Szemeit  gyakran
majd  bezárja,  majd  kinyitja,  vagyis hunyorogni kész-
teti.  Miért  hunyorgatod  szemeidet  t  Használják  Önha-
tólag  is.  Ne  hunyorgóit  annyit,  mert  őst  kell  Itínnem,
hogy  hazudsz.

„ Hozzám jó  kedvet mutass,
Rút  szemmel  ne hunyorgass."

Régi  házassági  ének.  (Thaly  K.  gyfijt).

k
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2)  Szemeivel  integet, jelt  adogat.  A  eámborák  egy-
másra  hunyorgóinak.

HÜNYORGATÁS,  (hnny-or-og-at-ás)  fn.  tt
hunyorgatát-t,  tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  Cselekvés,
midőn  valaki  hnnyorgat  Gyanút  hunyorgatát.  Ciim-
borák,  türelmetek  hunyorgottba.  V.  ö.  HUNYOR-
GAT.

HUNYORI,  (hnny-or-i)  mn.  tt.  hunyorirt,  tb.
—ok.  Tréfás  gúnyneve  oly  embernek,  ki  gyakran
hunyorogni  szokott  Oly  képzésű,  mint  :  vigyori,
ttugori.

HUNYORÍT, HUNYORTT,  (huny-or-ít)  önh. és
áth. m. hunyorü-ott, htn. —ni v. —ont.  1) Tárgyeset
nélkül  ám. hunyorogva  né*.  Hunyortíott  pajtáidnak
v. pajtátára,  t  ét  legott  megértette.  2)  Tárgyesettel
ám. szemeit  majd  becsukja,  majd  kinyitja.  Minden
ütésre  nemét  hunyoritja.

HUNYORÍTÁS,  HUNYORTTÁS,  (hunyor-ít-
áa)  fn.  tt  hunyortíái-t,  tb.  —ok,  harm.  szr. —a.
Cselekvés,  midőn  valaki  hunyorft,  szemével  vágást
tesz.  8*emhunyorUá».  Egy  ttemhunyortíásra  megértet-
ték  egymdtt.

HUNYORODÁS,  (huny-or-od-ás)  fn. tt  hunyó-
roddt-t,  tb.  —öt,  harm. ser.  —a.  Állapot,  midőn  a
szemek  hunyorodnak.  V.  Ö. HUNYORGÓIK.  •

HUNYORGÓIK,  (huny-or-od-ik)  k.  m. hunyo-
rod-Iám,  —tál, —ott.  Hunyó  állapotba  megy  által,
hunyorogni  kezd,  szenderedik.  Szemei  mindeu puska-
l&vésre  meghunyorodnak.  Meg  sem hunyorodott  bele ám.
legkisebb  benyomást sem  tett  reá.

HUNYOROG,  (hnny-or-og)  önh.  és  gyak.  m.
hunyorog-íam,  —tál,  v.  hunyorgottam,  —otíál,  hu-
nyorgott,  htn.  —m  v.  hunyorgni  v. hunyorgóm.  Foly-
tonosan  vagy gyakran  majd  becsukja,  majd  felnyitja
szemeit  Hamitan,  tréfálom,  álmosan  hunyorogni.  Mit
hunyorogsz  rám t  Stája  vigyorog,  steme  hunyorog,  vi-
gyátg,  hogy  meg  ne  ctaljon.

HUNYÓS,  (huoy-ó-os) fn. tt.  hunyót-t, tb. —ok
Gyermekjáték,  midőn  egyik  a  társak  közöl  szemeit
behunyja,  s az alatt a  többiek  elbújnak,  s kit közö-
lök  megtalál,  az veszi által a hunyó szerepét.  Hunyótt
játuani,  vagy  máskép  :  kumni.  Ettől  különbözik a
stembeklftSsdi.

HUNYÓSDI,  (huny-ó-oz-di)  fn.  tt  hunyótdit.
L.  HUNYÓS.

HUNYÓSKA,  (hnny-ó-os-ka)  fn.  tt.  hunyóikát.
L.  HUNYÓS.

HUNYTAT,  (hony-tat)  áth.  m.  hunytat-tam,
—tál,  —ott. L. ALTAT.

HUP,  1)  Hangutánzó gyök,  melyből  hupa,  hu-
pál,  hupog,  hupol,  huppan,  huppol  stb.  származékok
erednek. Jelenti  a keményre esett,  vagy  kemény esz-
közzel  Btött  testnek  tompa hangját  Máskép  :  hop  v.
hopp,  élesebben  : czup  v.  ctupp.  2)  Rokon  a  kúp
gyökkel,  a  dudorodást,  kinövést jelentő  hupa,  kupát

1  származékokban.

HUPA, (hup-a),  1) Hangutánzó törzsök, s ám.
kúp  hang vagy  ütés,  mely  alatt a  test  hupog.  2) A
hupát  (hatahupas)  származékban  ám.  kidudorodas,
kinövés  valamely  állati  testen.

HUPÁL,  (hup-a-al)  áth.  m. hupál-t.  Valamely
kemény  eszközzel, pl.  darab  fával  megver, megpufál.
Gyöke  a  hangutánzó  hup.  Meghupálták  8  Ügyeimét.

HUPÁLÁS,  (hup-a-al-ás)  fn.  tt.  hupálds-t,  tb.
—ok,  Pufolás,  kemény eszközzel  verés.

HUPAN, 1. HUPPAN.
HUPANT, L HUPPANT.
HUPIKÉK,  (hnpi-kék) ősz. mn.  1) Tréfásan  ám.

határozatlan  színű.  Hupikék,  delivörOt,  láthatatlan
tanú.  2) Szederjes  szín, milyen  verés, hupáláí  után
látszik  a  testen.  Stabtak  neki hupikék  nadrágot,  jaj-
vOröt  poutoból, azaz jól  megverték.  (Km.).  Hupikék
a háta, jajvörVt  a  ctombja.  (Km.).  Vettek  neki  dol-
mányt , hupikéket,  vert  vöröset.  (Km.).  Gyöke  a  hup
hang,  máskép  :  puf.

HUPMAJOM,  (hup-majom)  ősz.  fn.  Amerikai
majomfaj,  mintegy  másfél lábnyi hosszúságú. (Coaita,
Qnota).

HUPOG,  (hnp-og)  önh.  és  gyakor.  m.  hupog-
tant, —tál,  —ott. Folytonos vagy  ismételt hup han-
got  ad.  Hupog  való  a  háta, midőn verték.  Hupognak
a fáról  lehulló  almák.

HUPOGÁS,  (hnp-og-ás)  fn.  tt  hupogát-t,  tb.
—ói, harm. szr.  —a.  Esés  vagy  ütés  által  okozott
hup  hangnak  ismétlése.  Úgy  megverték,  hogy  a  httpo-
gát  nomtzédba  haüatstott.  *

HUPOGAT,  (hnp-og-at) gyak.  áth.  m. hupogat-
tom,  —tál, —ott. Valamit úgy  ntöget, vereget,  hogy
hupog bele.  Hutánggal  hupogatták  a  hátát.

HUPOGATÁS, (hnp-og-at-ás) fn. tt.  hupogatát-t,
tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  Erős  veregetés,  hogy hu-
pog  bele.

HUPOL,  (hup-ol) 1. HUPÁL.
HUPOLYAG,  (hup-oly-ag  v. hnp-bólyag)  fn.  tt.

hupolyag-ot.  1)  A  testnek  csípés  vagy  marás  utáni
felhólyagosodása.  2)  A  fának  kiforradása, hupássága.
3)  Némely  cserjefák  magvainak  hólyagalakn  tokja,
mely  öszvenyomás  által  hnpogva elpattan.  4)  Göcsej-
ben  így  nevezik  a  vízi  tök virágát.

HUPOLYAGOS , (hup-oly-ag-os  v.  hup-hólya-
gos)  mn. tt  hupolyago»-t  v.  —át, tb.  —ok. Hupo-
lyagokkal  lepett, bővelkedő.  Stunyogok  csipetétől  hu-
polyagot  lett  a  bőre.  Hupolyagos  fa.  V.  ő.  HUPO-
LYAG.

HUPPÁ  v.  HOPPÁ, 1. HOPSZA.  Mondják  a
kis  gyermeknek, midőn emelgetik,  ugráltatják.

HUPPAN,  (bup-p-an)  önh.  m.  htippan-t.  Esés
vagy  ütés  által  erős  hup  v.  hupp  hangot  ad.  Huppan
a  padlásról  levetett  teli  tták.  Huppan  a  hát, ha bottal
ráhútnak.  Huppannak  a fáról  lehulló almák.

„Huppanj  körte, megértél  már."
Vörösmarty. .
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HÜPPANT,  (hup-p-an-t)  áth.  m.  huppant-ott,
htn. —ni v.  —outi. Hup  vagy hupp  hangot adni kész-
tet,  pl.  ütés  által.  Huppantót  körte,  olyan  körte,
mintha  meghuppantották  volna,  szotyós  vagy  szotyo-
gós  körte.

HUPPOL,  (hup-p-ol)  &th.  m.  huppol-t.  Úgy  ver,
fit valamit, hogy  kúp  v.  hupp  hangot  ad,  pufol.

HUPPOLYAG, HUPPOLYAQOS, 1. HÜPO-
LYAG, HUPOLYAGOS.

HUPPOTA,  hangutánzó  fn. tt  huppotát.  Gö-
cseji  tájszó,  ám.  babuta, büdösbanka.  Hasonló hozzá
a  szintén  hangutánzó  latin ; upupa.

HÚR,  hangutánzó gyök,  melyből kurditól,  húr-
botol,  kurdi,  hurgya,  hurtí,  hurogat,  huruttól,  hurut,
B  ezek  származékai  erednek.  Jelent  tompán  rezgő
mély  torok hangot  Rokon  a  kurjant,  turjogat  igék-
ben eléforduló  kur  kemény  gyökkel,  valamint  a  tur-
ran, túrói  igék  túr  v.  túr  gyökével,  és korog  ige kor
gyökével  is.

HÚR,  tiszta  gyök,  és  fa.  tt  húr-t,  tb.  —ói,
harm. szr.  —ja.  1)  Tolajdonkép  nem egyéb,  mint  a
megnynjtott  húr  hangutánzó,  s  jelent  állati  bélből
vagy  fonalakból,  vagy  érczszálakból  való  rugonyos
és zsinegalakú  testet, mely  fölfeszítve,  és  újjal  vagy
más  ahoz való  eszközzel,  pl.  nyirettyttvel  (a hegedü-
nemfieken),  kalapácskákkal  (czimbalmon, zongorán)
•tb.  rángatva  vagy  horzsolva, dörzsölve  rezgő  hangot
ad, horog, rezegve pengstb.  Megvan a  görög  jo^ij,
latin  ckorda  szókban.  Hegedű,  tangóra,  lant,  ctitera,
Cfimbalom  húrjai.  Bélhúr.  Rézhúr, actélkúr,  telyemhúr.
Húrokat  pengetni,  felhúmi,  fdctigátni,  megerettteni,
megtágüani  a  húrokat.  Jaj  be ttakad  ét  a  húr,  majd
megfitet  át  át.úr.  (Czigány  ének).  Nyíl  húrja.

„Engem  a  nagy  vénség  tart  egyedül  búra,
Nyúlik  erőtlen,  mint nyilak  ázott  húrja."

Arany  J.
Mindig  egy  húrt pengetni,  ám.  ugyanazon  dolgot  is-
métleni.  Egy  húron  pendUlnek  ám. egy  véleményen,
egy  szándékban  vannak,  egyet értenek, egy bordában
szőnek, czimboráskodiiak.  2) Fonalalakú  szálacskák,
vagy  rostok  az  állatok  beleiben,  vagy  más  részeiben.
3)  tgy  neveztetnek  némely  növények,  melyeknek
hosszúkás,  vékony,  húralakú  szaraik  vannak, milyen
pl.  a  tikhúr, gélyahúr  (gólyahír).  Vagy  talán  ezekben
a her  (lóher), har,  tárj,  túr  (surjány),  növényt jelentő
szókhoz  rokon. 4)  Átv. ért  az érzékeknek, érző tehet-
ségnek  azon  érintési  pontja,  mely  bizonyos  benyo-
másokra  különösen  fogékony.  Szivemnek  leggyöngé-
debb  húrját,  a beettíUtértétt,  illették.  5)  Képes  kife-
jezéssel  ám. rugonyosság,  kitartás,  szilárdság.  Türel-
mem  húrja  engedni,  tágulni  kezd.  Húr  nakadtáig  cti-
gátni  a  népet.

HURÁK,  (hur-ák)  hangutánzó  törzs, melyből
hurákol  származik. Jelenti  azon  erőködő tompa  han-
got , melylyel  valaki  a  torokban  öszvegyült  nyálkát
kitisztítani,  kitakarítani  törekszik;  ugyanaz  kr.dk
törzszsel, és  karok  szóval.

HÜRÁKOL,  (hur-ak-ol)  önh. m.  hurákol-t.  A
torokban megrekedt  nyálkát,  túrhat  erőtetett  hurák
hangon  kitakarítani törekszik. Máskép  :  trátol, ka-
rakol, herákol,  hernyákol,  hunitól.  Rokonok  vele  kö-
zelebbről  a  török,  szintén  hangutánzó  VktMür-mék
(hurákol-ni,  köhögai),  öknUrme,  ökuUrük  (hurik,
krák,  köhögés), a  német  kreúch-en, cseh  kriceíi  stb.

HURÁKOLÁS,  (hnr-ák-ol-ás) fn. tt. kttrákoláit,
tb.  —ok, harm.  szr.  —o.  Cselekvés, midőn  valaki
hnrákol, krákol, herákol, hernyákol, hurotoL  V.  ő.
HÜRÁKOL.

HURÁKOLÓ,  (hnr-ák-ol-ó)  mn.  tt  httrákoU-t.
Aki  hnrákol.  HurákoU  vén ember. V.  8.  HÜRÁKOL.

HURB,  1. HURBOK.
HURBANCS,  (hnr-b-ancs)  mn.  tt  hurbancttti.

Toprongyos,  tongyó.  Hurbanct  módra  Slíösik.  Szé-
kely  szó.

HÚRBÉL,  (húr-bél)  ősz.  fn.  Bél,  különösen
juhbél,  melyből  húrokat  készítenek.

HURBOK,  (hur-b-ok) és  HURB, (hur-b)  hang-
utánzó  elvont  törzsek, melyekből  hurbanet,  hurbokoi,
hurbokoldt  erednek.  Jelenti  azon hangot,  melyet  né-
mely  testek  öszvedőrgölésénél, koptatásánál  hallani.
Rokon  hurct  törzszsel,  (húrétól  szóban).

HURBOKOL,  (hnr-b-ok-ol) áth.  m.  Aw&oioU
Valamely  kemény, szilárd  testet úgy  dörzsöl, koptat,
hogy  kurb hangot  ad.  Ruhát,  IcüntStt  hurbokoi,  ám.
azt  hordással  nyúzza,  szakgatja;  máskép  :  húrból,
hútfol.

HURBOKOLÁS,  (hnr-b-ok-ol-ás) fn.  tt  hmrbo-
kolást,  tb.  —ok.  Cselekvés,  midőn valamit  hurbo-
kolnak.

HÚRBÓL,  (hur-b-ol) áth.  m.  hurbol-í.  Székely
tajszó,  1. HURBOKOL.

HURBOLÓDIK,  (hnr-b-ol-ó-od-ik)  belsz.  m.
hurbolód-tam,  —tál, —ott.  Valamely  dologgal kí-
nozza  magát, kínlódik, bajlódik, fáradoi. Székely szó.

HÚRC8INÁLÓ, (húr-csináló)  ősz.  fn.  Kéznú-
ves  vagy  gyáros, ki  belekből  vagy  rézből, vasból  sib.
húrokat készít

HURCZ,  (hnr-cz)  fn. tt  hurc*-ot, harm. szr. -a.
1)  Függelék,  melyet  valamely  test  mintegy  mag*
után  hurczol, vontat, pl.  az üstökös  csillagok  fark*
vagy  üstöké;  továbbá  némely  köntösöknek  földön
uazó  vége, uszálya.  2)  Törzse  a  hurczol,  hmraote
stb.  szóknak.  Mindkét  esetben  hangutánzó, s rokon
kortt  törzszsel,  (hontól  szóban).

HURCZA,  (hnr-cza)  fn.  tt  kurctát. 1) Tapogitó
kosár, melyet helyről-helyre hnrczolnak,  s le-lenyom-
dosnak  az  álló vizekben  halászok.  2)  Ikeritve  : her-
ctehurcta,  ám.  ide-oda  rángatva vontatás,  rendeden
huzavona.

HURCZOL,  (hnr-cz-ol) áth.  m.  hurtmol-t. Gyöke
a  hangutánzó  kur, » törzse  hurct,  (mint  korét  kar-
ctol,  harct  harctól).  Elemezhető  a  hord  igéből  i«.
mintegy:  kordtól  (hordozol).  Valamit  erőszakosan
megragadva,  magával  vagy  maga  után  hús, vonool
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különösen  a  földön  csúsztatva  húzkal,  vouUt, kop-
tat.  FSldhot  vágva,  t  hajénál  vagy  gallérjánál  fogva
hwretolni  valakit.  A  levetett  ét  kengyelbe  akadt  lova-
got  huretolja  a paripa.  A fenyüitálakat  tíhuroiolni  a
vtibSl.  A  hotttu  ruhát  tárban, porban  hurctolni.  Kö-
telén  hurctolni  a  ciökönyöt  borjút,  malaetot.  Ne  hur-
efold  a  gabonakévéket,  hanem  vidd.  Sárban, porban
meghuretolni  valakit.  Kihurctolni  a  dögöt  a  gySpre.
A  UpetSttn  fül-  vagy  lehuratolni  a  italmattákot. Atv.
ért  szakgat,  koptat, visít  Sok ruhát  elhuretol.  E*
nem huretoM  wM  műtét.  Szélesb  ért  magával  visz,
hordós.  Kár  ennyi  pogyáttt  mindenfelé  hurctolni.
Hitvány  áruit  váróiról  váróira  huretolja.

HUBCZOLÁS, (hur-cz-ol-is)  fn.  tt.  hurc*olát-t,
tb.  —ok, harm. sir.  —a. Cselekvés,  midőn  valamit
hurczolnnk, V.  ö.  HURCZOL.

HURCZOLKODÁS,  (hur-cz-ol-kod-is)  fn.  tt
h*rc*olkoddi-t,  tb. —ok, harm. sir.  —a.  TaUjd.  ért
cselekvés, midőn  valaki  bolmijét  magival  hurczolva
mishovi költözködik.  Szélesb ért  hordozkodis,  köl-
tösködés, mely  mindig  az  ingóságok,  pl.  bútorok,
eszközök,  edények  stb.  némi  hurczolásival  szokott
történni. V.  ö. HURCZOL.

HURCZOLKODIK,  (bur-cz-ol-kod-ik)  k.  m.
huretolkod-tam,  —tál,  —ott.  Elébbi  lakhelyét  el-
hagyva ,  s  ingóságait  magival  hurezolva,  mishovi
költözködik.  A  hordoikodik  igének  képesebb  módo-
sítása, mennyiben  a  horczolis  több  erőködéssel, és
némileg  rongálással  jár,  mint  a hordás,  hordozis,
bordoskodás.

HUBCZOLKODÓ, (hor-cz-ol-kod-ó) mn. tt.  hur-
ctolkodó-t.  Aki  hurczolkodik.  Egy  hátból  utóiba  húr-
otolkodó  uellérek.

HURCZOLÓDÁS,  (hor-cs-ol-o-od-is) fa. tt  húr-
ctoUdát-t,  tb.  —ok, harm. sir.  —a.  Szenvedő  álla-
pot, midőn  valaki  v.  valami ide-oda hnrczolódik.  Hur-
ctoUdáibm  tok  ruhája  elttakadt.  Hurctolodái  ritkán
történik  kár  nélkül.  V.  ö. HUKCZOLÓDIK.

HURCZOLÓDIK,  (hur-cc-ol-ó-od-ik)  belsz.  m.
huretoUd-tam,  —tál,  —ott.  1)  Hurcsolis által  ide-
oda  ringattatik,' szakad,  visik, kopik,  maliik.  Hur-
ctoUdnak  a* egymátial  hajbakapott  verekedik.  Elhur-
etoUdoU  a  ruhám.  2)  Nagy ajjal-bajjal,  vesződséggel,
karral  költözködik,  hordozkodik.  TVtvén  vagy  drvít,
vagy  elleniig  elöl  hwretolódai.  Nyahrafore  ki  kellett
huretolódnunk.  V.  ö.  HURCZOL.

HURCZ08KODIK,  (hur-cz-os-kod-ik)  1.  HUR-
CZOLKODIK.

HURDI,  (hur-di) mn.  tt.  hurdi-l,  tb. —o*. LAr-
mizó, kurjogató  szeleverdi, kinek  mindig  jár  a szá-
ja. Bókon  vele  *  hwgya.  Herdehttrdi  v.  hebehurgya
ember.  Gyöke  a  hangutánzó  húr.  A  di  képző  gúnyra
mntat, mint  a  tteleverdi,  bonfordi,  dtmdi,  napái  stb.
szókban.

HURÉSZ,  (1),  (húr-ész,  az  ét»  nem  változott
mint fáéit,  tamilt,  rákén szókban is) ; mn. tt

ti  tb.  —öt. Kemenesalon  ám.  hárító,  huroga-
SZÓTÍB,  O.  BŐT.

J  tó,  asaz  kemény  hangon  parancsoló,  felrivalkodó,  fe-
nyegető, neszes,  lármázó.  Húréit  háti  gatda,  hajdú.
Gyöke  a  hangutánzó  húr,  s  rokon  a  túr?,  kurjant
szókban  eléfordnló  túr gyökkel.

HURÉSZ,  (8),  (mint  föntebb)  önh.  m.  hurétt-
tam,  —tál,  —ott.  L.  HURÍT, HUROGAT.

HUREZ, falu Erdélyben,  Fogaras  vidékében;
helyr.  Hurét-ba,  —bon, —bol.

HURGYA,  (hur-gya) mn. tt  hurgyát.  Elemeire
s értelmére  nézve  egy a  hurdi  szóval.  A  gya,  mint a
di  gúnyt jelentő  képző, pl.  a pipogya  szóban.  V.  ö.
HURDI  és HEBEHURGYA.

HURGYÁLKODIK,  (hnr-gya-al-kod-ik)  k.  m.
hurgyálkod-tam,  —tál, —ott.  Lármát,  zajt  fitve  hir-
telenkedik,  szeleskedik.  Hebehurgyálkodik.  V.  ö.
HUBGYA.

HURGYÁN,  (hur-gya-an)  ih.  Lármásán,  zajo-
san; szeleskedve. V.  ö.  HEBEHURGYÁN.

HURQYA8ÁG,  (hur-gya-sig)  fő.  tt.  hurgyatág-
ot,  harm. szr.  —a. Lármával, zajjal,  hurítással  piro-
salt weleskedés. V.  ö.  HEBEHURGYASÁG.

HURÍT,  HURIT,  (hnr-ít) ith. m.  hurU-ott,  htn.
—m v.  —ani.  1) Kiüt  kurjant  2)  Valakit  nyers,
erős, kemény  (húr) hangon, kurjogatva  lelirmiz, hall-
gatásra  kényszerít  Huritani  a  tajongó  gyermekeket.
Lehurtíani  a  itónokot.  Elhurtíani  valakit. Szélesb  ért.
szid,  leszid,  leszól, gyaliz.

HURÍTÁS,  (hur-ít-is)  fn.  tt. hurtíái-t,  tb. —ok,
harm.  szr.  —a.  1) Kiáltás,  kurjantás,  kurjogatis.  2)
Kurjogatva  szidás,  feddés.  A  finnben  is  kurílut,  ám.
hárítás.

HURK,  (hnr-ok) I. HUROK.
HURKA, (hnr-ka, kor-g-ó?)  fn.  tt.  hurkát.  1)

Az  emlős  illatok  hosszubele.  Megtöltötte  a  hurkáját,
ám. jól  lakott  2)  Eledel  neme,  azaz  vágómarhának,
de  különösen  disznónak  bele  bizonyos  töltelékkel
megtömve,  milyenek  :  kiflet-  és  ritkáia, vér,  9ttve-
vagdalt  máj, tüdő,  A«U,  (s  mind  ebből  több  is  együtt)
és némely  fűszerek.  Vérét  hurka,  kátát  hurka,  hatot
hurka, gömböe*-  (v.  vattag)  hurka, májat  hurka  (má-
jos),  tüdőt  hurka {tattus).  Az  apróra  vagdalt  hassal
és  szalonnával  töltött  és  sfittetni  szokott  belet  kttlö-
nösen  toíódw-nak  mondjak.  Hurkát  tölteni.  Hurkát
tormával  feladni.  Stép,  mint  a  kifordított  hurka.
(Km.).  MegbeciM,  mint  Balátt  a  hurkát.  (Km.).  A
inn  hurmet,  mely  a  szavói  és  kajául  szójirisokban
vért jelent,  semmi  viszonyban  nem  latszik  lenni  a
magyar  hurka szóval.  A  szláv  nyelvben  hurka  Dan-
kovszky  szerént  ám.  a  magyar  gömböc*.

HURKABÉL,  (hurka-bél) ősz.  fa.  1)  Boncztani
nyelven, legtigasabb  vastagbél, mely  a jobbik  bél-
csontnil  kezdődik  (Colon deztram),  továbbá  mely  a
>al  bélcsont  felé  nyúlik  (Colon  siniatrum),  végre,

mely  a  gyomor  alatt  hárántosan  megy  el  (Colon
ransversum).  2)  A  hurka  nevű  eledel  tölteléke.

HURKABŐR, (hurka-bőr) ősz. fn. A  hurka  nevű
tölteléke* eledelnek  külső  héja.  Sima, rdnctot,  vattag,
vékony  hurkabor.
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HURKÁD,  (hor-g-ad  v.  hur-ok-ad ? azaz hurok
módjára  öszveesik)  önh.  m. hurkad-tam,  —iái, —ott.
Mándy  Páter  azcrént  szathmármegyei  ázó,  s  ám. so-
ványodik; néhutt  :  hullyad.

HURKAFODOR,  (hurka-fodor) ö»z.  fn.  A hur-
kabélen  levő  fodoralakú  háj  , kövérség.  V.  ö.  HÚR-
KABÉL.

HURKAHÚS,  (hurka-hús)  ősz.  fn.  A  hurkatöl-
telék  közé  vágott  húsdarabok.

HURKALÉ,  (hurka-lé)  ÖM.  fh.  Abárlé,  mely-
ben  a  hurkába  való  tölteléket  abarolják.

HURKAPÉCZÉK,  (hurka-péczék)  ÖM. fh.  Vé-
kony  peczek  fából,  a  bekötött  hurka végein.

HURKASZT,  (hor-g-aszt  v.  hnr-ok-aut)  áth.
m.  hurkattt-ott,  htn.  —m  v.  —ám.  Mándy  Péter
acerént ám. savanyít,  hitvAnyít  Néhol  : huttyaut.  V.
ö.  HURKÁD.

HURKATÖLTELÉK,  (burka-töltelék)  ÖM.  fn.
Mivel  a  hurkát  megtöltik, milyenek  kasa, hajdina,
vér,  vagdalt  máj  stb.

HURKATÖLTŐ,  (hurka-töltő)  ősz.  fn.  Töltsér-
forma  eszköz,  rendesen  szaruból,  melyen  által  a töl-
teléket a  hurkabélbe  gyömöszölik.

HURKATÜLÖK, (hurka-tülök) ősz. fn. 1. HUR-
KATÖLTŐ.

HURKAZSÍR,  (hurka-zsír) ősz.  fn.  Zsír,  mely-
ben a  hurkába  való  tölteléket  főzik.

HURKOL,  (hur-ok-ol)  Ath.  m.  hurkol-t.  1)  Va-
lamit  hurokra  köt  V.  ö. HUROK. 2) Hurokkal  meg-
szorít, megfojt.  Ráhurkolni  a  madtagot  a  malac* lá-
bára.  Kötelet  burkoltak  a  nyakára.  V.  ö. HUROK.

BURKOLÁS,  (hur-ok-ol-As)  fn.  tt.  hurkolát-t,
tb. —ok.  Valaminek  hurokra kötése, hurokkal meg-
szorítása.

BURKOLAT,  (hur-ok-ol-at)  fn.  tt  hurkolat-ot,
harm.  szr.  —a  v.  —ja.  Hurokra  kötött,  szorított
madzag, zsineg, kötél  stb.

HURKOLÓDIK,  (hnr-ok-ol-ó-od-ik)  belsz.  m,
hurkoMd-tam,  —tál,—ott.  Hurokra  fojtódik,  cso-
móba  szalad, öszvebonyolodik.  A  madár  lábára  húr-
kolódott  a  tőrük.  Öitvthurkolódott  a  ttdk  madtaga.
Potdorja  hurMódott  a  tyúk  lábaira.  V.  ö.  HUROK.

HURKOS, (1),  (hur-ok-os)  mn.  tt.  hurkoi-t  v.
—öt, tb.  —át.  Hurokkal  ellátott.  Hurkot  kötél.  Ma-
daráttok  hurkot  ttinege.

HURKOS, (2),  (hur-ok-os)  fn.  tt  hurkot-1,  tb.
—ok, harm. szr. —a. Bodrogközben  ám.  váazonyta-
risznya,  melynek  szAját  madzaggal  húzzák  öszve,
azaz  hurokra  kötik.

HURKOZ, (hur-ok-oz) áth. m.  httrkot-tam,
—tál, —ott. 1. HURKOL.

HURKOZÁ8, (hur-ek-oz-ás) 1. HURKOLÁS.

HURKOZAT, (hur-ok-oz-at) 1. BURKOLAT.

HÚRLÁB,  (húr-láb)  ösc.  fn.  Tartó  a  hegedű-
féle  hangszereken,  melylyel  a  húrokat  feltámasztják.
Máskép : hdrtalp  v.  nyertg.

HURNYA,  (hur-nya) fn.  tt.  humyát.  Szőr-  és
bőrhulladék,  melyet  a  tímárok,  tobakok,  szücaök stb.
a nyers  bőrről  levakarnak, lefaragnak.  Gyöke a hang-
utánzó  húr,  »  rokona  azon hor,  melyből  horh,  horkol,
horny  származnak.

HURNYA6YAPJU,  (hurnya gyapjú)  ősz.  fh.
Qyapjuhulladék,  melyet  a  szűcsök, irhacsinálók  a
juhbőrről  lefaragnak,  lehorholnak.

HURNYÁZ,  (bur-nya-az) áth. m.  hurnyáttam,
—Iái,  —ott.  A  nyers  bőrről  a  rajta  levő  húst  á
szőrt, gyapjút  lefaragja,  lehorholja.  Hurnyásnak  a
Umárok,  tobakok,  éterét  vargák,  irhactinálók.  V.  ö.
HURNYA.

HURNYÁZÁS,  (har-nya-az-ás)  fn.  tt.  humyí-
zát-t, tb.  —ok, harm. szr. —a.  A  nyers bőr  szőré-
nek,  gyapjának  lehorolása,  lefaragása.

HÚROCSKA,  (húr-ocs-ka) kicsinyező  fh.  Kicsi
húr.  V.  ö.  HÚR.

HUROQAT,  (hur-og-at) áth. és gyak.  m.  A»ro-
gat-tam, —tál, —ott. Valakit  nyers, kemény, dám,
szidalmazó,  gyalázó  (húr  T. kiírj)  hangon hallgatási*
nógat, pirongat,  lelármáz, elkerget, megdorgál stb.
A  ttegényt  ha nem  tegtíheted,  legalább  ne  hurogitd.
Elhurogaíni  a nemtelen  tolakodót. Lehurogatni  valakit
a  nyilvános  gyUlétben.  V.  ö.  BURÍT.

HUROGATÁ8,  (hur-og-at-ás) fn. tt  hurogatdt-l,
tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  Kemény,  nyera,  dám
(bar) hangon szidás, dorgálás,  gyalázás,  fenyegetés,
valakinek  elhallgattatása.  V.  ö. HUROGAT.

HUROGATÓ,  (hur-og-at-ó)  mn.  tt  hurogató-t.
Nyers,  durva  hangon  szidó, feddő, dorgáló,  hallgatitt
parancsoló.

HUROK,  (hnr-ok)  fh.  tt  hurkot,  harm.  szr. »«•
rokja  v.  hurk-a.  1)  Oly  módon  őszvekőtött,  fűzött,
bokorra  kötött  kőtél, madzag, szalag, zsinór, szőr stb.,
hogy  bizonyos  húzás  által  csomóra lehessen  fojtani.
Hurkot  kötni. Hurokra  kötni attak  madtagát.  2)8io-
rosb ért. az  imént említett  módon  készített  fogóesz-
köz,  tőr  v.  tőrök, v.  kelepcze.  LónSrbSl  kétttíett  hu-
rok  a» apró  madarak fogatára.  Hurkot  vetni.  Hurok-
ba  keríteni  a  vadakat.  Hurokkal  kifogni  a  menetből  a
vad  otiköt. Hurkot  vetni valaki nyakába. Átv. ért  csel,
alattomos  leskedés,  megkerítés.  Hurokra  kerOi.
Várj  etak,  elébb  utóbb  hurkomra keruln.  (Nemétől:
Schlinge.  Különbözik  : ctokor  v.  etukor,  németBl:
Hasche, kőznépiesen  : Maschli,  és  ctombók  vagy  bői,
németül  : Knoten).

HUROKVETÉS,  (hurok-vetés) ősz.  fn.  Cselek-
vés,  midőn  valaki  hurkot  vet  V.  ő. HUROK.  Átr.
ért  cselhányás.

HUROKVETŐ,  (hurok-vető)  ősi.  mn.  és  f*.
Aki  vagy  ami barkót  vet  Átv.  ért  cselszövő.

HÚROM,  fn. tt.  hurmot.  Kohóknál, fdvócsap  vé-
géhez  alkalmazott  agyagcső. Erdélyi  szó.

HÚROS,  (1),  (húr-os)  mn. tt  Mrot-l  v.  —tt,
tb. —a*.  1)  Húrral  ellátott,  húrral  bevont  Búroi
hanguerek.  2)  Mátyásföldén  ám. tökös, sérült,  kinek
a bélé lejár.  Húrot  ember. 3) L. HURBANC8.
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HÚROS,  (2),  (hdr-os)  fn.  tt.  húrot-t,  tb.  —ok,
harm.  ser. —a.  A  rigók  neméhez  tartozó  madárfaj,
domború bögygyel,  ég  erős  csőrrel.  Gyöke  valószinfi-
leg  a  hangutánzó húr,  mely  a- latin  turdut,  túr  gyö-
kével  rokon.

HÚROSMADÁR,  (húros-madár)  Sas.  fn.  1. HÚ-
ROS,  (2),  fa.

HÚROSSZÜRKE,(húros szürke) ősz. mn. Olyan-
féle  szürke,  mint s húrosmadár  tollai.

HÚROZ,  (hdr-oz)  áth.  m.  húrot-tam,  —tál,
—ott.  Valamely  hangúért  húrokkal  fölszerel.  Hege-
dűt,  entarát,  tongorát  hurotni.

HÚROZÁS,  (hár-oi-ás)  fa.  tt  húrotát-t,  tb.
—ok,  harm.  szr.  —a.  CselekTés,  midőn  valamely
hangszert  húroznak.

HÚROZ AT,  (húr-oz-at)  fn.  tt  húrotai-ot,  harm.
szr.  —a. A hangsterre felhozott húrok öszvege.  Csim-
balom,  hárfa  hurotata.  Éten  hangnerre  egénen  új  hu-
rotat  ttUktéget.

HURKOKKÁ,  (húr-rokka)  ősz.  fa.  A  húrcsiná-
lók  kerékkel  ellátott  rokkaféle  eszköze  vagy  gépe,
melyen  húrokat  sodrának.

HÚRTALAN,  (húr-ta-lan)  mn.  tt  húrlalon-t,
tb.  —ok.  Húr nélkül  levő,  amin  húrok  nincsenek.
Húrtalan  hegedűn  nem lehet  játnani.

HÚRTALP,  (húr-talp)  1. HÚRLÁB.
HURU,  (hur-u)  fa.  tt. hurut.  Nyeső vas.  Gyöke

húr  azonos a  hóról,  horkol  szók  hor  gyökével.  Oly
képzésű,  mint  : furu,  gyalu,  vetít,  szintén  eszközök
nevei.

HURUBA,  (a  német  Grube t)  fn.  tt.  hurubát.
Erdélyi  szó,  ám.  viskó,  kunyhó,  káliba,  alacson  föld-
ház,  putri.

HURUKKOL, HURUKOL,  (bur-ukk-ol  v.  hnr-
uk-ol)  Önh.  m.  hurukkol-l.  Hurukk  v.  huruk  hangon
kiáltoz,  mint  a pulykák.  Elhurukkolta  magit  a  kan-
pulyka.  A  szerelmeskedő  galambok  buruttM-nak.

HURUEKOLÁS,  (hurukk-ol-ás)  fa.  tt  hurukko-
lái-t,  tb. —ok, harm.  szr.  —a. A  pulykáknak,  kü-
lönösen  kanoknak  mérges  ökrendése.

HÚRUL,  (hur-u-ol)  áth.  m.  hurul-t.  Hnruféle
nyesővel'ft  gyepet, gyomot  lemetszi, hóról.

HURUT, HURUT, hangutánzó 1) Fn. tt.  hurut-
ot , harm.  szr.  —ja.  A  köhögésnek  erősebb  neme,
mely  tompa  húr  v.  hurut hanggal  a mellben vagy to-
rokban  öszvegyfilt  nyálkát  kitakarítani  törekedik.
Szára*  hurut. Szamár  hurut.  2)  Önh.  m.  hurut-tam,
— (ál,  —ott.  A  székelyeknél  ám.  köhög.  Ne  hurutt
annyit.

HURUTLÁZ,  (hurut-láz)  ősz.  fa.  Hűtésből  ere-
dő,  s huruttal  párosult  láz.

HURUTOL,  (hnrat-ol)  önh.  Hurutféle  köhö-
gése  van.

HURUTOLÁS,  (hurnt-ol-ás)  fa.  tt.  hurutolát-t,
tb.  —ok. Hurutféle köhögés.  V.  ö. HURUT.

HURUTOS,  (hurut-ős)  mn. tt  hurutot-1  v. —öt,
tb.  —ok.  1)  Hurutban  szenvedő.  Hurutot  ember,

vénaiuony.  2)  Huruttal  párosult  Hurutot  lát,  til-
dSvét*.

HÚRZENE,  (húr-zene)  ősz.  fa.  Zene,  melyet
húros  eszközökön játszanak, kulönböztetésfil  a  fúvó-
zenétől.

HÚS,  (ho-os,  az  emelkedést,  fedést  jelentő  hó
vagy  ha gyöktől,  innen  különbözik  a  WZ-töl);  fa.  tt.
hut-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  Ugyanaz  a  tatár
khút,  indiai  és bengaliai  gusch,  perzsa  gutchr szókkal.
Hasonlít  hozzá a  samojed-mangasejai  óta,  továbbá  a
samojed-narymi  heti,  és  tymisei  utce.  Szanszkrit nyel-
ven  kút  v.  kud  ám.  főd, takar,  magában  foglal  vala-
mit,  [mint a hús  állati testben s csontokat,  gyümölcs-
ben  a magokat];  innen  kudit  [test, héj], melylyel ösz-
vefit  a  latin  eutit,  hellén  xvtof,  német  Haut  stb.  A
törőkben  át,  ám. húsétek;  étek; leves.  1)  Az  állati
testnek  izmok-,  rostok-, mócsingokból  álló  szilárd
részei,  melyektől  a csontok, porczogók,  szálkák, be-
lek,  háj , asír  és híg  részek  különböznek.  Emberhut,
oWrhát,  borjukul,  bdrányhút,  dittnóhut,  marhákat,
tehénhút, juhhút,  vadhút,  madárhut,  ludhut,  malact-
hut,  tik-  v.  tyukhút,  ctibe-  v.  ctirkehút,  f8tt  hűt,  fut-
tolt  hűt,  rántott  hűt,  tűit  hát  stb.  Hűt  a  marha  Me-
gyén ,  tarján,  fartövén,  háta  alján.  Vattag  hűt.  Ött-
ÍOvér,  kövér,  trívót,  kemény, porhanyót  hűt.  Hútt  vág-
ni ,  enni,  rágni,  sütni, fömi,  pörkölni,  fUttOlni.  A
pontynak  lágy,  a  ctukának,  vitának  kemény  huta
van. A  hűt  ctonttal  jár.  Hűt  a  hútt  essi.  (Km.). Sem-
mi  hút  tinct  rajta,  ám.  csak  csontja  bőre,  igen  so-
vány.  Olctó  hútnak  híg  a  leve.  (Km.).  A  farkat  nem
ettUt  tűit  hútt.  Jó  hútban  lenni,  ám. izmos  testtel bír-
ni.  Mintha  lefaragták  volna  róla  a  hútt.  2)  Átv.  ért
némely  növények,  különösen  gyümölcsök  lágyabb-
féle,  leves,  élvezhető  részei, melyek  némileg az  állati
húshoz  hasonlók.  Dinnyék, baraczkok,  almák,  nilvák
háta.  Egyik  körtefajnak  keményebb,  OtmSttebb  huta
van, mint  a  másiknak.  V.  ő. TEST.

HÚSADAG,  (hús-adag)  ősz.  fn.  Húsból  vágott
egy  darab  koncz,  ételrész,  egy  személynek  egyszerre
való.

HÚSADÓ,  (hús-adó)  ősz.  fa.  Hústól  fizettetni
rendelt  adó.

HÚSÁLDOZAT,  (hús-áldozat) ősz.  fa.  Áldozat
pogány  szertartás  szerént  valamely  leolt  állat  hú-
sával.

HUSÁNG,  (hns-án-g)  fa.  tt.  hutáng-ot,  harm.
szr.  —ja.  Megfordítva  :  wháng,  ám. snhogó  vessző
vagy  hajlós  ág. Perzsául  gutang. Gyöke a hangutánzó
hűt  v.  tuh.  .

HUSÁNGOL,  (hus-án-g-ol)  áth.  m.  hutángol-t.
Husánggal ver,  fit  valakit.  Meghutángolni  a  pajkot
gyermeket.

HUSÁNGOLÁS,  (hus-án-g-ol-ás)  fa.  tt.  hután-
golát-t,  tb.  —ok,  harm.  szr.  —a.  Husánggal  verés,
ütés.

HUSÁNY,  (hus-ány)  fa.  tt  htuány-t,  tb.  — ok,
harm.  szr.  —a  v.  —•ja.  Húsos, kóros  kinövés  a  tes-
ten , milyen  pl.  az úgy  nevezett  vadhút.  (Sarcoma).

110*
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HÚSÁR,  (hús-ár)  ősz.  fn.  Az  ennivaló,  különö-
sen  mészárosok, hentesek  által  kivágott  hús ára. Föl-
emeli,  lettáüUott  határ-

HÚ8ÁROS, HÚSÁRUS, (hús-áros  v.  — árus)
ősz.  fii.  Mészáros,  hentes,  ki  eladni,  s  ennivaló  húst
arai.

HÚSÁRSZABÁS,  (hús-ár-szabás)  ősz.  fn.  Ha-
tósági  rendelés, mely  mészárosok,  s hentesek  által
kivágott  húsnak  bizonyos  árát  határossá  meg.

HÚSÁRU,  (hús-ára) ősz.  fn.  Eladásra  szánt en-
nivaló  hús.  Méstárotok,  kentetek  húsárui.

HÚSÁRUS,  1. HÚSÁROS.
HÚSBIBIRCSÓ, (hús-bibircsó) ősz  fn  Húsnemü

kinövés,  csomó  az  állati,  különösen  emberi  testen.
(Caruncula).

HÚSDAG,  (hús-dag)  ősz.  fn.  Húson  levő  da-
ganat.

HÚSÉT,  (bús-ét)  ősz.  fn.  Eledelül  használt hús.
Régente  annyit is  tett,  mint:  húsvét.

HÚSÉTEK v. HÚSÉTEL, (hús-étek v. -étel) 1.
HÚSÉT.

HÚSÉTIDÖ,  (hús-ét-idő)  ősz.  fn.  A  római  és
görög  egyházban  jelenti  azon  napokat,  melyekben a
híveknek  húst  enni  szabad;  különösen  a  nagyböjt
útin  következő',  s  úgy  nevezett hasvéti napokat.

HÚSEVŐ,  (hús-evő)  ősz.  mn.  1)  Általán  ám.
hússal  élő,  táplálkozó.  HúsevS  áttolok,  madarak, ha-
lak.  2)  Mondjak  szerekről,  melyek a  húst, különösen
vadhúst,  kóros kinövést dörzsölés által  lassanként föl-
emésztik , s mintegy  feleszik,  milyen a pokolkő.  3)
Mondjuk  napokról,  melyeken a  római és  görög  egy-
ház  szokása  szerént  húseledelekkel  szabad  élni.

HÚSÉ VÖN A P, (hiís-evő-nap)  ősz.  fn.  A  római
és görög egyházban  így  neveztetnek  azon napok, me-
lyeken  a  húsevés  megengedtetik, milyenek  :  vasár-
nap , hétfő,  kedd  stb.  A  péntek  és  szombat,  és más
böjti  napok  nem  húsevők.

HÚSFAZÉK,  (hús-fazék)  1. HÚSOSFAZÉK.

HÚSFEKÉLY,  (hús-fekély)  ősz.  fn.  Húsban
támadt  fekélyféle  bántalom.

HÚSGOMBÚCZ,  HÚSGÖLÖDŐK,  (hús-gom-
bócz  v.  -gölődör) ősz.  fn.  Apróra vagdalt  húsból, kü-
lönösen  májbúsból  csinált  gombócz.

HÚSHABARCZ,  (hús-habarcz)  ősz.  fn.  Legin-
kább  az  orrban  és  torok  körül  teremni  szokott  ha-
barcz  nevű  húsos  kinövés.  V.  ő. HABARCZ.  (Poly-
pns  sarcomatosus).

HÚSHAGYÓ,  (hús-hagyó)  ősz.  mn. és  fn.  Így
neveztetnek  a  farsang  utósó  napjai,  vagyis  a  csonka
hét  három  napja,  u.  m. vasárnap,  hétfő  és  kedd,  me-
lyek  után  a nagy  böjt  következik,  t  i.  a  római  és
görög  egyház  szokása  szerént  ezek  elmultával  abban
kell  hagyni a  húsevést  Hús/utyyövasárnap,  híthagyó-
helfó,  húshagyókedd.  HfahagyA,  liúthagyó  engem  t«-
hrmn  hagyó.  (Csokonai}.  A  székely  tréfásan  csontha-
yyo-nn.lt  is  nevezi; a  hússát  megeszik,  de  csontja ott
marad.  (Krisa  J.).

HÚSHOROG,  (hús horog)  ősz.  fn.  Horog  vagy
kajmó,  melyre  a  húsárasok  a  kivágni  való  húst  fel-
akgatják.

HÚSKAMARA,  (hús-kamara)  ősz.  fia. Kason,
éléstár,  melyben  húst  tartanak.

HÚSKÉMLÉS,  (hús-kémlés) ősz.  fn.  Hús  minő-
ségének megvisgálása.

HÚSKOSÁR, (hús-kosár) ősz.  fn.  Hást  hordani
való  kosár.  Stakdctnök  piacn  hútkotara,

IIÚ8LÁS,  (hús-ol-ás)  fn.  tt. kúsldt-t,  tb.  —ói,
harm.  sir.  —a.  1) Cselekvés,  midőn  a  tímárok,  i
más  bőrkészítők  kaszaféle  késsel  a  nyer.  borról  t
húst  levakarják.  2)  Ás  így  levakart  faradék.

HÚ8LÉ,  (hús-lé)  öss.  fn. A  kifőzött  hús  és  hős
závaló  fűszerek  tápláló  leve.  Marha-httU.  Tyik-
hátié.

HÚSLÉGY,  (hús-légy)  ősz.  fn.  Hason  élóVK,
mészárszékeket  meglepő  vagy  dögevő  nagyobbffit
légy.

HÚSLEVES, (hús-leves)  1. HÚSLÉ.
HÚSLÓ,  (hús-ol-ó)  fn.  és  mn.  tt  MtU-t.  így

nevezik  a tímárok kassáját,  melylyel a nyera  bftrrfl
a  húst  lefaragják.  HútU  kotta.

HÚSMÉRÉS,  (hús mérés)  ősz.  fn. Ás eladó  bús-
nak  bizonyos  mérték-,  különösen  fontosamra  ki-
vágása.

HÚSMÉRLEG,  (hús-mérleg)  ősz.  fn.  Mérleg,
melyen  a mészárosok,  hentesek  a  kivágott  húst fon-
tolgatják.

HÚSMIND,  (hús-mind)  ősz.  fn  A  görög panto-
creat  (mind  hús)  után  alakított  orvosi  műszó,  s  ám.
gyomormirígy.

HÚSNEMÜ,  (hús-nemű)  öss.  mn.  Húsféle, hú-
sok  neméhes  tartozó, húsból  készített.  ÁM  állati  Üst
húsnemü  restéi.  Húsnemü  eledelekkel  élni.

HÚSNÖVÉS,  (hús-növés) öss.  fn. Ás állati  tat
vagy  gyümölcs  állapota,  midőn  húsa növekedik,  pL
midőn  a  seb  begyógyul.

HÚSNÖVESZTÉS,  (hús-növesztés)  ősz.  fn.  Ax
állati  test  vagy  gyümölcs  húsának növését előmozdító
munkásság,  működés.

HÚSNÖVESZTŐ,  (hús-növesstő)  ősz.  mn.  Szer,
táplálék,  mely  a  hús  növését mozdítja  elő.

HÚSNYALÁB,  (hús-nyaláb)  öss.  fn.  Ás  állati
húst  alkotó  rostok  tömege,  össvecsoportosása.

HUSNYÁSAN,  (huz-ány-os-an)  ih.  Kassai  J.
szerónt  ám.  csapinósan,  rézsntosan.  V.  6.  HUZA-
NYOS.

HÚSOL,  (hús-ol)  áth.  m.  hútol-t.  Általán  s
csontról  vagy  bőrről  levakarja  a  húst  Különösen
mondják a tímárokról, midőn esek a nyers bőrről a hús-
darabokat  ás  úgy  nevezett húsló kassával lefaragják.

HÚSOLÓ, 1. HÚSLÓ.
HÚSOS,  (hús-os)  mn.  tt  Atfrw-t  v.  —o/,tb,

—ok.  1) Amin  hús  vagy  minek  húsa  van,  Húso*
ctonl.  Húsos  nyert  bőrök.  Húsos  gyttmSletOk.  2)  Ix->
mos,  tömött,  vastag húsú.  Hatos  karói,  etomboí. Bí-
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töt  ember.  3)  Hússal  készített,  töltött.  Hútot  f lel.
Hútot  kápotgta.  Hútot  bélét  kolMtt.  Hűtőt  gombóc*.

HÚSOSFAZÉK,  (húsos-fazék)  ön.  fő.  Fazék,
melyben  húst  főznek  vagy  melybe  húst  raknak.

HÚSOSLEVELÜ,  (húsos-levelű)  5sz.  mn.  Nö-
vényről  mondják,  melynek  vastag  levelei  vannak.

HÚSOSSÁG,  (hús-os-ság)  fa.  tt  kiltottág-ot,
harm.  azr.  —a.  Állati  testnek  azon  tulajdonsága
vagy  állapota,  midőn  sok,  tömött  húsa  van;  iz-
mosáig.

HÚSPIACZ, (hús-piacs) ősz.  fa.  Piaot,  melyen
különösen  mészárosok  és hentesek  arainak.

HUSS!  hangutánzó  indalatszó, mely  által  a na-
gyobb  madarakat  elrepfilésre  nógatják  vagy  azt je-
lentjük ,  hogy  valami  úgy  eltűnt, oda  lett, mintha
madár  módján  elrepült volna.  Vékony  hangon, a az
apróbb  madarakra  vonatkozólag  :  Itett  t hStt t

HÚSSEB,  (hús-seb)  ősz.  fn.  Seb  a  testnek hú-
sos  részén, mely  csontig  nem hat, s  könnyebben gyó-
gyítható.

HUSSÉRV,  (hús-sérv)  ősz.  fa.  Álsérv,  mely a
herék  mellett  támadó kemény  húsos  daganatból  áll.
(Sarcocele).

HÚSSZATYOR,  (hús-szatyor)  ősz.  fa.  Mészá-
rosok, hentesek  stb. húst  hordani  való  szatyra.

HÚSSZELET,  (hús-szelet) ősz.-fa.  Szeletre  ha-
sított  húsdarab, húskoncz.

HÚSSZEMŐCS,  (hiís-szemöcs)  ősz.  fa.  A  gyó-
gyulni  kezdő, genyedő  sebek  és  fekélyekben képződő
húsos  emelkedvények.

HÚSSZÍN,  (hús-szín)  ősz.  fa.  és  mn.  1) Amely
szín  húshoz  hasonló.  2)  L.  HÚSSZÍNÜ.

HÚSSZÍNÜ,  HÚSSZÍNÜ, (hús-színfl)  ősz.  mn.
Aminek  húshoz  hasonló  színe van.  Hiíttrinü  bab.

HÚSTALAN,  (hús-talan) mn. tt.  húttalan-t,  tb.
—ói. Aminek  húsa  nincs  vagy  igen  kevés.  Húttalan
baractk, dinnye.

HÚSTAN,  (hús-tan)  ősz.  fn.  A  boneztannak
egyik  ága, az állati,  különösen emberi  hús  képződé-
séről,  tulajdonságairól  stb.

HÚSTORONY, (hús-torony) ősz.  fa.  Képes  ki-
fejezésü  gúnyneve  az  igen  húsos  és  nagy  termetű
embernek; óriási  nagyságú  testes  ember.

HÚSTÖMEG,  (hús-tömeg)  ősz.  fa.  1) Nagy  da-
rab  hús, vastag hús.  2)  Igen  húsos  ember  vagy  ba-
rom.  Lelketlen h&ttümeg.

HÚSÚ,  (hús-ú)  mn. tt.  hútú-t,  tb.  —fc  v  ok.
Bizonyos  tulajdonságú  hússal  bíró, vagy  húsban  le-
vő.  Fehér  hútú  tyúk.  Fekete  Átírni  vad.  Madár  háta
ember,  ló,  ain.  kevés  húsú,  sovány.

HÚSVÁGÁS,  (hús-vágás)  ősz.  fa.  A  húsnak ap-
róbb  vagy  nagyobb  darabokra  metszése, különösen
a  mészárosok  és  hentesek  által.

HÚSVÁGÓ,  (hús-vágó)  ősz.  mn. 'l)  Ki  húst
vág.  Hdtvdgó  ménárotlegény.  2)  Eszköz,  melylyel
vagy  melyen  húst  vágnak.  Hittvágó  bárd.  HAtoágó
««*««, aék,  t6ke.

HÚSVAKARÓKÉS,  (hús-vakaró-kés)  ősz.  fa.
Kés,  melylyel a  csontról  vagy  bőrről  a  húst  levakar-
ják,  különösen  a  tímárok  húslója.  V.  ö.  HÚSLÓ.

HÚSVÉT, HÚSVÉT, (hús-vét) ősz. fa. tt  Mtvét-
et, harm. szr.  —jé.  Régi  szokás  szerént vékony hangú
ragokat vett  fel:  httvéínek, hámétet, hútvétre,  hAtvéttel
stb.  EUkOfelget  vala pedig  a kovátttalanok innepe  napja,
mely  hútvétnek  mondatik.  Hol  a Itáliát,  ahol  a  hút-
vétet  megegyem  t  (Lukács  22.  Kaldi). Jelenleg inkább
vastag-hangulag  ragoztatík:  háméinak,  Mtvétot,  hút-
vétra,  mely  ragozás  a  ssóelemsés  ellen  van,  s  oly hi-
bás , milyen  volna  kariéinak,  kártétot,  kariéira,  az
egyedül  helyes  kártélnek,  kártétet,  kártétre  helyett.
l)  A  keresztény  anyaszentegyházban, Urunk  feltá-
madásának  emlékünnepe,  midőn  t  i. a régi  keresz-
tény  egyház  tőrvénye  szerént,  a  hossza  böjt  elmultá-
val, a  húsevés  kezdődik.  A  keresztény  húsvét  napja
változó, s  évenként  azon  vasárnap  tartatík, mely  a
tavaszi  éjnapegyenlet  után  első  újholdat  közvetlenül
követi,  és  sem martina  21-dike  előtt, sem april  26-
dike  után  nem eshetik.  Hútvétet  Itnnepleni,  megWeni.
Hatóét  napján.  Fekete  karáeton, fehér  hAtvét,  fehér
karáeton, fekete  hútvét.  (Km.).  Hútvét  elölt,  hútvét
után.  2)  A  zsidóknál  azon  innep, melyben  a  zsidók
amaz  isteni  gondviselés  emlékünnepét  üllik  meg,  mi-
dőn  első  szülötteiket  az  öldöklés  angyala  megkímél-
te, s  egyiptomi  kiköltözésük  ntósó éjszakáján  a  szen-
telt  bárányt  megették.

HÚSVÉTHÉT,  HUSVÉTHÉT,  (hús-vét-hét)
ősz.  fa.  Azon  hét, mely húsvét  vasárnapjával  kezdő-
dik, s  mely  után  a  fehérvasárnap következik. Húsvét-
hétben  esik  az  ebijettto  péntek,  azon  tréfás  vélemény-
ből,  hogy  az ebek  megijednek,  mintha  ismét  a  bősz-
szúbőjt  kezdődnék.

HÚSVÉTHÉTFŐ,  HÚSVÉTHÉTFŐ,  (hús-vét-
hét-fö)  ősz.  fa.  Hétfő,  a húsvét  hetében.  Máskép  :
öntbtö  hétfő,  minthogy a  Dunán  túli  (danajobbparti)
kernletet  kivéve,  országszerte  ez  napon  a  férfiak
meg  szokták  öntözni  a  fehérszemélyeket,  mi  onnan
eredhetett, mivel  talán  a  keresztény  vallásra  térés
első  időszakában  az új  hívek  húsvétkor szoktak  meg-
kereszteltetni, vagyis  vízzel  meghintetai.

HÚSVÉTI, HÚSVÉTI,  (hús-véti)  ősz.  mn.  tt.
hútvétí-t,  tb.  —ék.  Húsvétkor  történő, húsvétet  il-
lető,  arra  vonatkozó,  ahhoz  tartozó.  H&tvéti  *cer-
tartátok  hűt-,  kóláét-,  lónentelét.  Hútvéti  tóját.
Hútvéti  napok, innepek.  Hiltvéti  bárány. V.  ö.  HÚS-
VÉT.

HÚSVÉTKEDD,  HUSVÉTKEDD,  (hús-vét-
kedd)  ősz.  fa.  Húsvét  hetében  eső  keddi  nap, más-
kép  :  OnlStS  kedd,  mely  napon  a  fehérszemélyek
viszszaadják  a  férfiaknak  a  tegnapi,  azaz  húsvét-
hétfői  kölcsönt,  s  megöntözik őket  V. ő.  HÚSVÉT-
HÉTFŐ.

HÚSVÉTKOR,  HÚSVÉTKOR,  (hús-vét-kor)
ősz.  ih.  Húsvét  napján  vagy  húsvét  idején.  Hiítvétkor
gyónni  ét  áldotni.



1755 HÚSTÉTNAP—HUSZAD HUSZADIK—HUSZÁRBAJUSZ  1756

HÚSVÉTNAP,  HUSVÉTNAP,  (hús-vét-nap)
ősz.  fa.  Azon  vasárnap, melyen Krisztus  Urunk  fel-
támadásának  emlékét  innepli  a  kereszténység.  A  fő
v.  sátoros  innopek  egyike.

HÚSVÉTVASÁRNAP, HUSVÉTVASÁRNAP,
(bús-vét-vas-ár-nap) ősz.  fa.  Azon vasárnap,  melyre
a  húsvét, vagyis Urunk  feltámadásának  ünnepe  esik.

HÚSZ; HUSZÍT; 1. USZ;  USZÍT.
HÚSZ,  tőszámnév,  tt.  hún-at. Jelent  kétszer  ti-

zet, s eredetére  nézve  magyar  nyelvész  legtermésze-
tesebben  a  Atís  igére  ntaltatik,  mert  számlálásban  a
tizet  jelentő  számon túl a második tízre,  vagyis húszra
érvén  a  számláló, vonást húz. S  épen  ezen voa-ásnak
látszanak  nyilvánságos  jelei  negy-ven-töl  kezdve  a
többi tízesekben is  : öt-ven, hal-van, nyolct-van  stb.
A  nyelvészek  az árja  tízesekben  is  főleg  a  szanszkrit
;at  szórészt  (megrövidülje  ebből:  dayal,  a  szanszkrit
egyszerű  tíz,  mint  tudjuk : dayan)  veszik  alapul; in-
nen  származtatják  a  latin  ginta,, görög  xorra  stb.
szórészeket  is; tehát  ,húsz'  a  szanszkritban  vinfoti
(= dvi-{-$ati, Benfey), a latínban viginti (=bí-ginti),
így  a  görög  ttxatt  v.  eíxoai  (a  d  a  dut-böl  mindenütt
elesvén)  stb.  Az  altaji  családban  a  tízes  számnak
többféle  különböző  gyökei  léteznek,  ú. m. jong,  uon,
von,  ön,  török  nyelvcsoportban, innen  20  jigirmi, ám.
jigir (= iki v. ikiz) -j- mi = ön (?);  Ibge,  lav,  lah
a  lapban  és  vogulban,  innen  20  guoft-lóge;  kum,
kym,  kém,  Kum  és  t'um,  a finnben, észtben  stb. innen
20  kakrí-kymmenid  (= két tíz); ti*, dr;«  a  magyar-
ban  és  votjákban,  innen  20  az  ugor  nyelvcsoport-
ban  :  kitjn,  komt,  kút,  khut, hun, melyekben  az  utó-
tag  :  s, w  tízet  jelent  stb.  (Hunfalvy  P.  Budapesti
Szemle  XII.  kötet).  V.  ö.  SZÁM.  Midőn  egyes  szá-
mok  tétetnek  hozzá  ön  ragot  vesz  fel  :  hunon  egy,
hunon  keltő,  három stb. azaz  húsz  fölött vagy  húszon
fölül  egy,  buszon  fölül  kettő  stb.  Ugyanez  történik  a
íí*  szóval  is  én rag  által  :  tisen  egy,  titen  IcellS,  (ám.
tízen  felül  egy,  tízen  felül  kettő;  a  többi  magasb
számok  nem  kívánják  ezen  ragokat:  harminczegy,
negyvenegy,  százegy; ezen  -on-nak  megfelel  némely
szláv  nyelvekben  :  na, pl. a szerb  nyelvben  :  jeda-
naett, ám.  jedan-na-detet,  hasonlók  :  dvanaett,  tri-
naett  stb.  a régi  szlávban  csonkítlanul  is :  dva-na-
detanti.  Bopp  F.  hasonlitó  nyelvtana.  §.  319.  stb.
Egyik  (itfnküenct,  mánk  egy  Mán húst.  (Km.). Midőn
új  szó képeztetik  belőle,  vonását  elveti,  s  röviden  ej-
tetik, pl. hunon,  huttad, hunár;  de húnat  és  huitat.
húnan és hunon  egyaránt  használhatók.

HUSZAD,  (búsz-ad)  fn.  tt  hunad-ol, harm. ser.
—a  v.  —-ja.  Húsz  hasonló részekre  felosztott  egész-
ből  egy  rész, vagyis  oly  rész,  mely  bizonyos  egész-
ben  húszszor  találtatik.  A  rénet  forintnak  hunada
egy  garat  v.  három  krojezár,  v.  St  kit  pént.  Hajdan
melléknévül  is  használtatván  annyit tett,  mint  hutta-
dilc,  sőt  most  is  mondjak : hunod  rét*, de nein  : hu-
szad  ember,  huszad  forint  Jelenthet  továbbá  húszból
álló személyzetet,  (mint:  század, ezered); vagyis  húsz
évet  öszvevéve. Kél,  három hunodig  éM.

HUSZADIK,  (húsz-ad-ik)  sorszámnév,  s  ám
sor  szerént  a  tizenkilencz után  következő.  Valamely
lapnak  hunodik  tora.  Hunadik  fejetet,  etilek,  fltcna-
dik  betű  ac  ábéctében.

HUSZADOL,  (húsz-ad-ol)  áth.  m.  huttaáol-l.
Bizonyos  mennyiségből egy hnszadot, egy huazadréazt
kivesz,  kijelöl,  kiválaszt

HUSZADOLÁS,  (húsz-ad  öl  ás)  fn. tt  hutzado
lá»-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a.  Cselekvés,  midőn
valamely  sokaságot,  mennyiséget huszadolnak.  V.  ö.
HUSZADOL.

HUSZADOS,  (húsz-ad-os) fn. tt.  hunadott,  tb.
—ok, harm.  szr.  —a.  1) Hú»z  részből  álló  valami,
pl.  húsz  krajczárt  érő pénz,  szökötten  :  húszat.  2;
Húsz  legénynek  parancsoló,  húsz  katonát  vezető.
mint:  százados,  ezredes.

HUSZADRÉSZ,  (húszad-rész)  ősz.  fn.  Húszfelé
osztott  mennyiségnek  egy  külön  része.  A  garat  egy
hunadréne  a  rénet  forintnak.  A  hunat  nevU  pengnek
hnttadrétte  egy  krajctár.

HUSZAJ,  fn.  tt  htffzaf-í,  tb.  —ok.  Heves  me-
gyében  különösen  a  palóczoknál  ám.  tuhaj  v.  ru-
hunét;  s  alkalmasint  ezekből  módosult  (Kassai
József).

HÚSZAK,  falu Ungh megyében; helyr.  Hunák-
ön, —ró, —ról.

HÚSZAN,  HÚSZAN,  (húss-an)  számhatárzó,
mely  megfelel  e kérdésre,  hányan t  Húnan  ülnek  ai
antalnál.

HUSZÁR,  (húsz-ár) fn. tt  hunár-l,  tb.  —ok,
harm.  szr.  — a  v.  —ja.  Származik  ezen  szó  Zsig-
mond  királyunk  korából,  s eredetileg  jelentett  oly
lovas  vitézt, kit  az  1435-diki  országgyűlés  ólta  s
jobbágyok  minden  húsz, néha  azonban  több  vagy
kevesebb-telektől  is  állítottak,  részént  a  vármegyék,
részént  a  zászlóalylyal  bíró  urak  zászlói  alá.  Köz ér-
telemben  :  könnyű  magyar  lovas  katona.  Dffcteg,
hegyke,  kevffy  hunár. Ne  tirj  fiam, hunár  len  belSifd.
Hunár  vagyok,  nem bakanctot,  (toborzó  dal).  Ugyan
nép  hunár  válnék  belSle.  Vörös  nadrág  arany patto-
mányra,  Illik  a  magyar  hunár farára.  Hunorok  kStf
beállani, hunárnak  felctapni.  ffunárokat  lobonam.

. A  magyar  nyelvből  a  többi  európai  nyelvekbe  is át-
ment ; a honnan a törők  is máskép  :  madtar  atlWt-
(Magyar  lovas-)nak  nevezi.

Figyelmet  érdemelnek  a  perzsa anvár v. nuoár,
a  pehlvi  anbár, ékirati  anbára,  valamennyien  *m.
lovag, a  szanszkrit  anva, zend  anpa, perzsa  attp,
anb  szóktól. Ezekkel  van  viszonyban  az  arab  huuá*
(= ló) is.  Egyébiránt  mind  ezekben  alaphang  az w,
mint a  sebesség  természeti hangja, pl. a  magyar n-ű,
n-áll  szókban  is, és  vastag  «-sel  : öt-ön,  si-et,  iu-fjér
stb.  szókban.  Beregszászi  határ  állítólag  perzsa  KÓ-
val, mely  szerénte  ám.  harczos  (Krieger),  rokoni -tia,
de az  nincs  meg  Vnllers  szótárában.  l

HUSZÁRBAJUSZ,  (huszár-bajusz)  ősz.  fn.  \\]
Kikent,  s  kajlára  pederített  nyalka  bajusz,  mint" i
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köz  huszároké  szokott  lenni.  2)  Átv.  ért  lakatosmü,
azaz  huszárbajusz  formájára  csinált  régies  kallantyú
az  ajtók  vagy  ablakok  bessoritására.

HUSZÁRCSÍN,  (huszár-csín)  5««.  fn.  Csín,  fur-
fangos,  dévaj  tett, milyet huszárok  szoktak elkövetni.

HUSZÁRDIÁK, (huszár-diák)  ősz.  fn.  Oly em-
berről  mondják,  ki  nem  tisita, hanem  közönséges
roaz  latin  nyelven beszél,  mint az oskolát  félig  vég-
zett  diákokból  lett  haszárok  szoktak  egykor  beszél-
ni ; konyhadiák.

HUSZÁBDIÁKSÁO,  (huszár-diákság)  Ssz.  fa.
Rósz  latin  nyelv,  mely  magyaros  kifejezéseket  és
szólásmódokat  használ a  tiszta  latin  helyett.

HUSZÁROS,  (húiz-ár-os) mn.  tt  huitárot-l  v.
—öt, tb.  —öt.  Huszárok  külsejét,  szokását, módját
utánzó,  mutató.  Huttárot  járat,  nyalkaiág,  vitelét,
termet.  Különösen  :  feszes,  hegyke, nyalka,  pajkos  ;
virgoncz, vitéznek  termett

HUSZÁROSÁN,  (husz-ár-os-an)  ih.  Huszárok
módja,  szokása  szerint; nyalkán, virgonczan,  vitézi-
esen. Huttárotan  megülni a  lovat.

HUSZÁRTISZT,  (huszár-tiszt) ősz.  fn.  Tiszt  a
huszároknál,  pl.  hutidrhadnagy,  huitárkapitány  v.
•századot,  huszárezredet.

HÚSZAS, HÚSZAS,  (húsz-as)  fn.  tt.  hútzas-t,
tb. —ok, harm.  szr. —a.  1) Húsz krajczárt magában
foglaló  vagy  legalább  annyival felérő  pénzmennyiség.
2)  Különösen  az úgy  nevezett rénes  ezüst  forintnak,
húsz  krajczárt  érő része, s  egy  ily értékű külön ezüst
pénzdarab.  KiÜdSk  ttdt forintot  három  estist  hutzasá-
val  ttdmtíva.

HÚ8ZCSÉKÜ,  (húsz-csékü)  I.  HÚSZHÍMBS.
HÚSZHÍMES,  (húsz-hímes)  ősz.  mn.  és  fa.  A

növénytanban  azon  növények serege, melyek  virágai-
ban  körül  belül  húsz  hímszál, vagyis  termékenyítő
rész van;  ilyenek  az  alma,  baraczk, szilva, szamócza.

—HUSZIK, —HÜSZIK, 1. —HAD, —HED stb.

HUSZÍT, HUSZÍTÁS,  L USZÍT,  USZÍTÁS.

HUSZNA,  falu  Ungh  megyében;  helyr.  Hun-
ná-n, —-rá, —ról.

HÚSZSZOR,  (húsz-szőr)  sokszorozó  ih.  mely
ezen  kérdésre  felel  meg : hdnyttor t  s  ám.  húsz  íz-
ben.  H&tztzor  leírni  ugyanaton  betűt.  Húttttor  fel  ét
hdttitor  lemenni  a  lépőtökön.  Húttttor  annyi, hústttor
akkora.

HÚSZSZORI,  (húsz-szor-i)  mn.  tt.  húttttori-t,
tb.  —ok.  Húszszor; történő,  húszszor  ismételt  ffiíss-
ttori  keretét  után tem találtam  öt.

HÚSZSZOROS,  (húsz-szor-os) sokszorozó szám-
és  melléknév, tt  hítzttorot-t  v. —át, tb.  —ok. Húsz
külön  részből  vagy  számból  álló.  Htítzttorot  rétegbe
SttvehajtoU  válton.

HÚSZSZOROSÁN,  (húsz-szor-os-an)  ih.  Húsz-
szor  ismételt  ízben,  húsz  annyiszor.  Uúnttorotan
vittzofiteini  a  kölctönt.

HÚSZSZÖG,  (húsz-szög) ősz.  fn. Oly  test, mely-
nek  húsz  szöge  v.  szöglete  van.

HU8ZT, mezőváros Mármaros megyében; helyr.
Hunt-on,  —rá,  —ról.

HUSZTAJ,  (husz-ít-ó ?  v.  husz-ít-ott?)fn.  tt
hut*laj-t,  tb.  —öt.  Székely  tájszó,  ám.  farkas.
(Kriza  J.).

HUSZTKÖZ,  falu  Mármaros  megyében;  helyr.
HutztkBrOn,  —re,  —rSl.

HUSZTÓTH,  falu  Baranya  megyében;  helyr.
Hutttóth-on,  —rá, —ról.

HUTA,  (1),  fn.tt  hutát. Jelent áltálán,  olvasztó
kemenczét,  intézetet,  kohót, pl.  üveghuta,  vathula.
Rokonnak,  sőt  közönségesen  egynek  tekintetik  a
német  Hütlc  szóval,  lengyelül  huta,  finnül  cola,
svédfii  hydda  stb.  Egyébiránt  magyar  elemzéssel
gyöke  volna a  fuvást jelentő,  s fű  hanggal  különben
is  rokon hu vagy  hS,  melylyel  meleget  lehelünk,  pl.
midőn  a  havat, jeget  el  akarjuk  olvasztani,  s  innen
da  vagy  la  raggal  lett  hu-da  vagy  huta (— hődé, 1.
HŐD),  azaz melegítő,  olvasztó  hely  vagy  eszköz, tűz-
hely; s magyarul épen csak ezen értelemben használják,
midőn  a  német  Htltte  stb.  más jelentéssel  is  bir.  Elé-
jön hSdegy  1145-diki oklevélben: „super fossato quo-
piam  Heudet  faupanya  (Hődéi-ásványa) vocato."  (Jer-
ney  Nyelvkincsek).  Azonban  vannak  Hutta  helyne-
vek  is,  melyek  már  kétségtelenül  a  német  ,Hütte'
módosulatai.

HUTA,  (2),  számos  puszták  neve;  névszerént
Borsod,  Gömör,  Heves,  Nógrád,  Sáros,  Szathmár,
Szepes,  Zólyom  megyében;  helyr.  Hutá-n,  —rá,
—ról.

HUTAHIVATAL,  (huta-hivatal) ősz. fn.  Bánya-
kerületi  érczolvasztó  intézetre  felügyelő  tisztek  sze-
mélyzete ;  továbbá  azon  eljáró  működés ,  melyet  az
ilyetén  intézetekben  gyakorolni  kell.

HUTAIRNOK,  (huta-írnok) ősz.  fn.  írnok  va-
lamely  érczolvasztó intézeti  hivatalban.

HUTAKOROM,  (huta-korom)  ősz.  fn.  Az  ol-
vasztókemenczék  száján  lerakodó  érczkorom.

HUTAMÁZSA,  (huta-mázsa)  ősz.  fn.  érczol-
vasztó  intézetben  használt  mázsaféle mérleg,  melyben
115  fontot  számítanak.

HUTAMESTER,  (huta-mester)  ősz.  fn.  Hiva-
talnok, ki  bizonyos  olvasztó intézetre felügyel,  s  mint
hozzá értő  mester, az  abban  eléforduló  munkálatokat
intézi.

HUTÁS,  (huta-as)  fn.  tt.  hulát-t,  tb.  —ok,
harm.  szr.  —a.  1)  Általán,  hutában  foglalkodó,
hutában  dolgozó  személy.  2)  Hutabirtokos.

HUTÁSLEGÉNT,  (hutás-legény)  ősz.  fn. Hu-
tában  dolgozó legény,  ki  a  hutai  munkálatokba né-
mileg be  van  avatva.

HUTÁSZ,  (huta-ász) fn.  A  hntászmesterséget,
vagy  ennek  szabályait  rendszeresen  értő.

HUTÁSZAT,  (hnta-ász-at)  fn.  tt  hutáttat-ot.
Hntamesterség,  vagy  annak rendszeres  tudománya.

HUTATISZT,  (huta-tiszt)  ősz.  fn.  A bányahi-
vatal  személyzetéhez  tartozó tiszt,  ki  egy  vagy  több
hutára  felügyel.
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HUTATUDOMÁNY,  (huta-tudomány) ősz.  fn.
A  bányászi  tudományok  egyik  iga,  mely a  huták
körüli  munkálatok rendűére*  ismereteit  tárgyalja.

HUTKA,  falvak  Sáros  megyében;  helyr.  Hut-
ká-n, —rá, —ról.

HUTTA,  falvak  Bán,  Gömör,  Ungh  megyé-
ben;  s  puszták  Turócz,  Szepes  (IGLÓ-HUTTA),
OÖmör  (LANYI-HUTTA),  Nógrád  megyében  (ó-
HUTTA)  stb.  Helyr.  Huttd-n,  —rá,  —ról.

HUTTYAD,  (huty-ty-ad)  önh.  m.  huttyad-tam,
—tál,  —t.  Megcsappan,  megsoványodik.  Huttyadt
ember.  Huttyadt  barom. V. ő.  HUTY, HUTTYAN.

HUTTYAN,  (huty-ú-an,  huty-v-an =  huty-ty-
an),  önh.  m. hutíyan-t.  Vessző  gyanánt,  szilárdság
nélkül  hirtelen  felnyúlik,  felsudárxik,  vékonyodik.
Lehuttyan  ám.  lecsappan,  leesik, becsukni.  •Meghuty-
tyan,  át?, éri. soványnyá  lesz,  megcsappan, öszveesik.
Sok  koplalót  miatt  meghuttyanni.

HUTTYANT,  (huty-u-an-t, huty-v-an-t, huty-ty-
an-t)  áth. m. huttyant-ott,  htn.  —m* v.  —óm.  Esz-
közli, hogy  huttyanjon.  V.  ö.  HUTTYAN.

HUTTYASZT,  (hnty-ú-aszt,  huty-v-asit,  huty-
ty-asst),  áth.  m.  huttycuttott,  htn.  —m  v.  —oní.
Eukösli, hogy  hnttyadjon.  V. ö. HUTTYAD.

HUTY  T. HUTTY,  hangutánzó  gyök,  melyből
hutyol, hutyor,  huttyad,  hutíyan  stb. ssármaiékok ered-
nek.  Bókon  vele  a  szinte hangutánzó  tuiy.  Hangza-
tosabban  : hutíy  '(sutty),  és  ÁM  (husáng).  Jelenti  a
sebességnek, hirtelenségnek  suhanó hangját, v.-.lamiut
magát a sebességet,  hirtelenséget  is,  továbbá  azon
hangot,  mely  a  hajlós vesszőnek  a légben  lecsapása-
kor, suhintásakor  hallatszik.

HUTYKORA,  (hnty-og-or a)  fn.  tt  hulykorát.
Szabolcs  megyében  ám. bicsak, bicska, mely  könnyen
lehuttyan.

HUTYOL,  (huty-ol)  önh. m. hutyol-t.  Huty han-
got  ad, pl.  a  vékony sugár  vessző,  midőn  csapkodva
suhingatjak.

HUTYOLL,  1. HUTYOROL.

HUTYOLÓ,  (huty-ol-ó) fa. tt  hutyoló-t.  Vékony
sudár  vessző,  mely  hajtogatáskor  huty  (suty) han-
got ad.

HUTYOLOZ,  (huty-ol-ó-oz)  áth.  m.  hutyolot-
lam,  —tál,  —ott.  Hutyolóval,  azaz  vékony  sudár
vesszővel  ver,  megver valakit  Meghuttyolótni  a  gyer-
meket.  Oly  képzésű,  mint  :  botot, páletát,  ostoros.

HUTYOR,  (huty-or) elvont törzsök.  Jelent  oly
valamit,  mi  vessző gyanánt hirtelen felnő, felsndárzik,
de  szilárdság  nélkül.  Képzésére  olyan, mint:  fodor,
bodor,  kuezor,  kutyor,  dudor  stb.  Innen:  hutyoró,  hu-
tyorodik.

HUTYORGÁS,  (huty-or-g-ás)  fa.  tt  Antyor-
gát-t,  tb. —öt.  Görnyedezés,  inogás.  V.  ő. HUTYO-
ROG.

HUTYORÓ, (hnty-or-ó);  1. HUTYOLÓ.
HÜTYORODIK, (huty-or-od-ik)  k. m. hutyorod-

tam,  —tál,  —ott. Átv. ért. ám.  sudár  vessző módjára

felnyúlik,  hirtelen nő, de  szilárdság  nélkül.  Amy&-
bon felhutyorodik  a  burgonya  sóira.  Ellentéte  tréft-
san  : kutyorodik,  azaz  kutya  módjára  legugorodik,
leül, a teher  alatt  oszvegöntyed.

HUTYOROG,  (hnty-or-og)  önh.  m.  hutyorog-
tóm, —tál  v.  hutyorg-ottam,  —ottál  és  —ott;  htn.
hutyorogni  v.  hutyorgani.  Hutyorodni  törekszik,  de
alig észrevehető sikerrel, v. fol-felhutyorodik ugyan egy-
kissé,  de megint elhajlik,  aláesik,  inával  v.  inában
görnyedez.  „Hutyorog  a gyenge  testű  legény  a  tele
zsák  alatt,  a  gyenge  marha  a  nehéz  teher  alatt*
Kriza  J.

„A  tá'sad (társad) is jobban  forog,
Ha az  inad nem  hntyorog."

Székely  táoczvers. (Kriz* J.).

HUTYOROL,  (huty-or-ol)  áth.  m.  JuityoroU.  L
HUTYOLOZ.

HÚZ, HÚZ,  (hu-oz)  áth.  m.  Aiís-te»»,  —Ül,
—ott, pár.  —s.  Gyöke  a Éáradságból, erőködésböl
származott  fúvó  hu hang, s  ennél  fogva  ku-o*,  tulajd.
ám.  gyakori  vagy  folytonos  hu  hangon  fáj,  piheg,
(mint üt = n-öz, az tf hangon  kiáltoz, vagy «  han-
gon vagy  il hangot okozólag kerget,  hajt  valamit). A
fnvást,  pihegést jelentő  h betű  megvan  a  latin  froA-o,
veho, német  sJeA-en  és  tót  toA-at igék  gyökeiben  is.
Alkalmazott  értelemben  és  áthatólag  1)  Valamit  fá-
radságosán , erőködve,  nehezen  fújva  vontat  maga
felé  vagy  magárai, vagy  maga  után.  Sftktret,  kociit,
hajót  hútni.  Ekét,borondt  Atísm'.  Ütd  a  lovat,  hadd
hútion, mért  nem lett  pappá.  (Km.).  A  lovat  w  őri
ülik,  aki  legjobban  Aií».  (Km.).  Hálót  Msm.  Igát,
jármot,  hámot,  terhet  AiSsm.  Lábát  maga  után
hűim.  GySpre  Átírat  a  dOgU.  Valakinek  haját  v.  ca-
loJcit  hajánál  fogva  humi.  VúnaJtumi.  Magát  vitaa-
húua.

„Szeme  rézsűt pillog; húzza  magát vissza;
Még a  vidám bort  is hallgatagon  issza."

Arany  J.

2)  Szorosb  ért.  valamit  tövéről,  gyökeréről  elránt.
Fogat  Aiisni  Mintha  a fogamat  húrnak.  (Km.).  K-
humti  a fiatal fát,  répát,  gyomot.  3)  Visszatart, meg-
feszít  Meghúm*  a  ló  ndját.  4)  Valamit  sok  köxő)
kivesz, kiválaszt  Nyilat,  törtöt,  ctédulát  Mám. áW-
moiaí hútni.  Vonyogóval  nénát,  ttalmát  Umi.  A hát-
tettfbSl  nádat  humi.  A  kévéből  egy  ttdlat  UAitnu.  5)
Hosszúra  nyújt,  csinál, épít  A  kenderbSl fonalat  Atts-
m.  Sodronyt  Atísm.  A  rétének  vaU  tétttdt  KAtímí.
Húrokat  felhív*.  Stáját  füléig  elhutni.félre  Aiizm.
Árkot,  falat  hútni.  6)  Lábra vagy  kézre  való  ruhát
vesz  magára.  Oatyát,  nadrágot,  haritnyát,  etümát,
bakanetot,  ctipöt  Atbn*.  Kettyüt  hútni.  (Ellenben  :
mentét, dolmányt,  fingot  venni  vagy  Oltom,  kalapot,
süveget, csákót, sapkát  tenni  vagy  nyomni,  felnyomta
szoktunk).  7)  Vonós  hangszeren  játszik.  BegtdfU,
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gordonkát,  brugét  húari.  Nótát  hatni.  Lábak alá hutni
a  nótát. Húsd  meg l

„Húzd rá, czigany, megittad  az  arát"

Vörösmarty.

8)  Sajátságos  kifejezések:  Ráhúmi  valakire,  ám.
bottal, korbácscsal  jól  megütni.  Meghútni  a  palact-
kot,  kulaetot,  ám.  nagyot  inni  belőle.  Meghútni  vagy
östvehútni  magát, ám. megsnnyni, meghunnyászkodni,
nyugton, csendesen, félénken  veszteglőm,  elvonulni,
megvonúlni.  Valakiket  hútni,  ám. szítani, ragaszkod-
ni,  pattján  lenni.  Egyik  ÍÜledre,  másik  honodra  hús,
ám.  ellenkező  irányban  működnek.  A  cselédek  bérit
vagy  béréből  elhánti,  ám.  elvenni.  Futni  vonni, ám.
barom  módjára  dolgozni,  fáradni,  vagy  :  ide-oda
rángatni,  vagy  : halasztani.  Napról  napra  húzni,  ha-
lamtani  valamit.  Bort palaakokra  húzni, ám.  a hor-
dóbeli  bort  palaczkokba tölteni. Meghúzni  a  fegyvert,
ám.  a  puskát  vállhoz szorítva  egyenesen  tartani

HUZAG, (húz-ag)  fa.  tt  hutag-ot,  hsam.  szr.
—ja.  Lőfegyver  billentyűje,  melynek  meghúzására  a
sárkány  elcsattan.

HUZAKODÁS,  (huz-a-kod-ás)  fn.  tt.  hutako-
dás-t,  tb.  —ok, harm.  szr.  —a. Cselekvés,  erőködés,
midőn  valaki  mással  vagy  valamitől  huzakodik.  Sok
huzakodát  után füldhüt  vágni  valakü.  Valamitol  hű-
zakódat,  ám.  tartózkodás,  vonakodás.  V.  ö.  HUZA-
KODIK.

HUZAKODJK,  (hnz-a-kod-ik)  k.  m.  hutakod-
tam,  —tál, —ott. 1) Mást húzva, húzkálva és viszont
hozatva  birkózik,  veszekedik,  erőködik.  Hutakodnak
a  verekedő  legényeit.  2)  Kötődik,  versenyg, ellenke-
dik.  3)  Távolító  raggal  ám.  valamitől  tartózkodik,
vonakodik, valamit  tenni késik.  Hutakodni  a  munká-
tól,  fittiéttol.  Elhutakodik,  ám. magát  elvonja.

HUZAL,  (hnz-al)  elvont  törzse  hutalkodik  igé-
nek.  Újabb  időben  önállólag  is  kezdik  hM«i»^i«8  fo-
nal  szónak  azon  értelmében, midőn  ez  nem sodrás,
hanem  csupán  húzás  által  készült;  tt  hu*al-t, tb.
—o*.  Vat,  estist,  arany  húsai.

HUZALKODÁS, (hnz-al-kod-ás)  fa.  1)  Lásd  :
HUZAKODÁS.  2)  Felnyulás.  FeUmtaHtodát.

HUZALKODIK,  (huz-al-kod-ik)  k.  m.  hutai-
kod-tam, —tál,  —ott.  1)  1.  HUZAKODIK.  2)  Fel-
nyúlik,  magánra nő, mintha húmák  fölfelé.  Felhtual-
kodott  ifjú.  (Falndi).

HUZAM,  (huz-am) fn.  tt  hutam-ot, harm.  szr.
—o.  1) Ami húz, vagyis  húzódik,  innen :  léghűtőm,
mely  szűkebb  nyílásokon, pl.  az ablakon  és  átellen-
ben  levő  ajtón, a  kandalló  száján  és  kürtjén  nagyobb
rohammal  keresztül  húzódik.  2)  Időnek  vagy  térnek
hossza,  folyama,  tartóssága,  szakadatlan  fonala.  Egy
hutámban  felhajtani  egy palaetkbort.  Egy  hűtőmben
Ht  mérföldet  lovagolni.  Két  hutámban  fogott  (houá  a
munkáhot. Ez utóbbi  tájdivatosan  : hutom^

HUZAMODIK,  (húz-am-od-ik) k.  m.  hutamod-
tam, —tál,  —olt. Időben  vagy  térben  tovább  födjed,  i

AJKA*.  «AOT  SZÓTÍB.  Ó.  BOT.

nyúlik, halad,  késik.  Hutamodik  a  munka  reggeltől
kéiS  útig.  Hutamodik  ás  üt.  Eljövetele  hovatovább
hutamodik.

HUZAMOS,  (huz-am-os)  mn.  tt  hutamot-t  v.
—át, tb.  —o*. Időben  vagy  térben  hosszan  terjedő,
nyúló,  tartós.  Hutamoi  munkába  kaptam.  Hutámat
bettéd,  tanítás.  Huzamot  színi  eléaddt.  Hutámat  41.
Hutámat  gát,  ÍSltét,  árok.

HUZAMOSAN,  (huz-am-os- an)  ih.  Hosszú  ideig
tartva, sokáig  folytatva;  távolra  terjedve,  nyúlva.
Hutamotan  betegeikedni.  Hutamotan  dolgomi.

HUZAMOSSÁG,  (hnz-amos ság)  fa.  tt  huta-
mottág-ot,  harm.  szr.  —a.  Tulajdonság,  melynél
fogva  valami  huzamos, azaz  hosszú  időig  tart  vagy
messze  vonalban  elnyúlik. V.  ö. HUZAMOS.

HUZÁNYOS,  (huz-ány-os)  mn.  tt  hutányos-t
v.  —öt, tb.  —dk.  Kassai J.  szerént  Bonodban  és
Zemplénben  ám.  csapinós,  rézsntos, mintegy  félrehú-
zott,  részben  megnynjtott

HUZÁNYOSAN,  (huz-ány-os-an)  ih.  Félrehu-
zottan , csapinósan, rézsutosan.  Némi  módosulattal :
hutnvátan.

HÚZÁS, HÚZÁS, (húz-ás)  fa.  tt  hutáit, tb.
—ok, harm.  szr.  —a.  Cselekvés,  midőn  valamit hú-
zunk.  Különböző  értelmeit  a  hút  ige  szerént  módo-
sítja.  V.  ö. HÚZ. Stekér-,  kocii-, hajóhutái.  Foghutát,
hajhutát.  Kártya-,  etédula-,  tort-,  nyíl-,  ttdmhutái.
Fonalhúzái.  Téttta  Mkútdta.  Húrok  felhútáia.  Stáj
elhutdia.  Nadrág-,  gatya-,  ctitmahútdi  stb.

HUZAT, HUZAT, (1),  (húz-at)  fa.  tt  hútat-ot,
harm. szr.  — a v.  —ja.  Húzás  által  esxközlött  vala-
mi. Egy  hutát  ttalma, mennyit a  vonogóval egyszerre
húznak.  Egy  hutát  gyom.

HUZAT, HUZAT, (2),  (húz-at)  mivelt  m.  hu-
tat-tam,  —tál,  —ott.  Eszközli, meghagyja,  paran-
cso^ja,  hogy  valaki  húzzon.  Stolgájaoal  talyigát  hu-
tát.  Fogakat  hutát.  Nyilat,  ttámot  hutatni.  Nadrá-
got,  ciümdt  hutát,  dárdáit,  tobortót  hutai.  Elhutatja
a  nagyidat  nótát.  Titenkettöt  hutatoíl  a  tolvajra.  A
bíró  lehatotta  6t  a deresre. V.  ö. HÚZ.

HÚZATIK,  HUZATIK,  (húz-at-ik)  külsz.  m.
hútat-tam, —tál,  —ott.  Szenvedő  állapot,  midőn va-
lakit  vagy  valamit  húznak. Régiesen  :  huttotik.

HÚMVONA,(húza-vona)ösz.  mn.  és  fa.  1)
Húzóvorfó,  azaz  ki  mások  vagyonát  kicsikarja, máso-
kat zsarol, kűzí.  Hutavona  uuordi.  Hutavona  tittt-
vitelü.  2) Állapot,  midőn  valaki  szüntelen  bajokkal,
nehéz  munkával küzd, barom  módjára  farad , ernyő-
más alatt  szenved.  Sok hutavonába került.  A  tok  hú-
tovona  miatt  tünkre  jutni.  8)  Húzóvonó  cselekvény.

HÚZDAL, (húz-od-al) áth. és gyak. m. hntdal-t.
Folytonosan  vagy gyakran, vagy  apródonként  húz,
ránt,  vonogat.

HÚZDOGÁL,  (húz-od-og-a-al)  áth.  és  gyakor.
m.  hútdogál-t. Lassacskán, kényelmesen, mintegy ját-
szadozva  húz valamit.  A  kit  fia  apja  bajuaát  hutdo-
gálja.  A  fiatal  libák hutdogálják  a  füvet.
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HÚZGÁL,  (húz-og-ál)  áth.  m.  hutgál-t.  Ide-oda
ránezigál,  többek  közöl  egymás  után  kihúz.  Hajánál
fogva  hútgálni  valakit.  Nádat  hutgábii  a  háttetöbül.

HÚZGÁLÁS,  (húz-og-ál-ás)  fn.  tt.  hútgálát-t,
tb. —ok,  harm. ser.  —a. Cselekvő*,  midőn  valamit
húzgálnak.  V.  ö.  HÚZGÁL.

HÚZHALASZT,  (húz-halasit)  iker ige, mely az
egyszerű  hút  igének  értelmét  nyomosítja,  kettőzteti,
mint:  lótfut,  ütőét,  ctürcsavar,  nedved  v.  steduen,
ttii  stb.  Értelme  :  időről  időre,  mindig  továbbra
hagyja,  tolja  valaminek  tejesítését.  Mindkettő  ragoz-
tatík  :  hútomhalatztom,  hutodhalatttod  stb.  Ne  hűt-
tukhalanttuk  a  dolgot,  hanem  járjunk  mentül  elébb
végére.

HUZIGÁL, HÚZKÁL, 1. HÚZGÁL.
HÚZIVONI,  (húzi-voni)  ikerített  mn.  tt.  Atin-

voni-t,  tb.  —ok. Tajdi valósan  ám.  húzóvonó.  V.  ö.
HÚZVON.

HÚZIYONISÁG,(húzi-vonisag)ikeritettfa. tt  Atí-
s»«onwd:0<><.L.HÚZAVONA,3).(LőrHicz Károly gyűjt).

HÚZKOD,  (húz-kod)  áth.  m. hútkod-tam,  —tál,
—ott.  L.  HÚZGÁL.

HÚZKOL,  (húz-kol)  1. HÚZGÁL.
HUZKOLÓDIK,  (húz-kol-ó-od-ik)  belez. m. hűt-

koUd-tam,  —tál, —ott. L.  HÚZÓDIK.
HÚZLAL,  (húz-lal) áth.  m. hútlalt.  A  régi ma-

gyar  Passióban  ám. húzgál,  nyújtóztál.  „Felmagasz-
taltaték  az  keresetre  és  meghuzlaltaték."  (Toldy ki-
adása  126.  lap).  Alább  mindjárt  (127.  lap)  :  „Fel-
magasztaltaték  és  meghozattatok."

HÚZMÉNY,  (húi-mény) mn. tt  hútmény-t,  tb.
—ok.  Kemenesalon  ám.  húzóvonó.  Hutmény  ember,
ki  másoktól  holmit erőszakosan  kicsikar.

HÚZÓ, HÚZÓ,  (búi-ó)  mn.  tt  hútó-t.  1)  Aki
v.  ami  hús.  Hajóhutó  legények,  lovak.  Igahútó  'bar-
mok.  2)  Ifivel  valamit  húznak,  behúznak,  felhúznak,
felszínak.  Húzó  ctigák,  kötelek,  tterttámok.  Borhiba
tSk,  ct«. Fogható  fogó.  Hólyaghutó,  Sttvehutó  egerek.
Hutó  ir.  Számos  öszvetett  szavakban  főnevfil  hasz-
náljak  , midőn  az  illető  főnév  csak  alattomban  ér-
tetik,  pL  Ctitmahutó  (fa v. vaskajmó).  FogMtó  (orvos
v.  eszköz).

HÚZÓDÁS, (húz-ó-od-ás)  fn.  tt  hutódát-t,  tb.
—ok,  ham.  szr.  — o. Állapot,  midőn  valamely  tér-
ben  vagy  időben  messzebbre  halad,  terced,  nyúlik.
Bettid,  tandetkotát,  gyülét  hutódáta.  Útnak  húzódása.
V.  ö. HÚZÓDIK.

HÚZÓDIK, HÚZÓDIK, (húz-ó-od-ik) belsc.  m.
hutód-tam,  —tál,  —ott.  Általában  valamely  bel erő
vagy  megnevezetten  ok  által húzást  szenved.  EUmtó-
dik  valahová.  A  fellegek  éttakfelé  hutádnak.  A  hurok
a  lábára  hatódott.  Különösebben  1) Hosszabb  időre
halad,  terjed,  késik,  későbbre  marad.  Hutódik  a  be-
tiéd.  Hutódik  a per,  át  ítélet  végrehajtása.  2)  Hosz-
szabb  téren  elnyúlik,  elterjed.  HutotKk  át  tU.  8)  Va-
lamely  testület, csoport,  nyáj,  sereg  bizonyos  irány
felé  indul, vonul.  A/ellátódé  nép  a  királyi  palota
felé  hatódott.  A  tereg  jobbik uámya  hátra  hatódott.

„Ezután a  szolgák , barna  vegyes  sorral ,
Mint valamely  árnyék , húzódtak  a  porraL"

Arany.

Jobbra  hatódj  l  Balra  hmódj  !  Ez  utóbbiak .b
helyett.  A  parancsoló  2-ik  személye általán  elfogadja
a  rövidebb alakokat , innen  a  török,  perzsa nyelvek-
ben  maga  a puszta  törzs  alkotja  a  parancsoló  S-ik
személyét  V.  ö. PARANCSOLÓ MÓD.

HÚZÓDOZÁS, HUZÓDOZÁS,  (húz-ó-od-oz-ás)
fn.  1 1.  hútádotát-t,  tb.  — ok,  barm.  szr. — a. Állapot,
midőn  valaki  vagy  valami  húzódozik.  Betegség  elStti
vagy  utáni  hutódotát.  V.  ő. HÚZÓDOZIK.

HÚZÓDOZIK,  HÚZÓDOZIK,  (húz-ó-od-oz-ik)
belsz.  és  gyakor.  m.  hutódot-tám,  — tál,  — ott.  1)
Emberről  és  más állatokról  mondjak, midőn  nyújtóz-
kodnak,  tagjaikat  ide-oda  húzzák, vonják.  Httódoák
át  ember,  midőn  rottul  érti  magát,  midSn  megetömSr-
lik.  Hutódotik  a  lábadotni  ketdö  beteg.  Hutódotik,
mint  eb a potdorján.  (Km.).  2)  Valamitől  vonakodik,
visszatartja  magát.  Hútódotni  a  munkától.  Httódoa*
valamely  kellemetlen  itagú  testtől,  embertől.

HUZÓFONT,  (húzó-font)  ősz.  fn.  Üres  c««Ml
álló  súlymérő , melyben  belül egy  tekervénycs  rugó
van,  s ebben egy  négyszegü  radacska jár  le  és  fel,
melynek  alsó  végén  a teher  függ , oldalán  pedig  a
súlyok  száma  van  feljegyezve.

HÚZOG,  (húz-og)  áth.  m.  hútog-tam,  —tél,
— ott. L. HÚZGÁL.

HÚZOGÁL,  1. HÚZGÁL.  *
HÚZÓHÁLÓ,  (húzó-háló)  ősz.  fn.  Hosszú  vagy

öreg  háló , melylyel  a halászok  bizonyos víztért  be-
kerítenek , s két  végénél  fogva  a  partra  kihúzzák.
Máskép  :  gyalom.

HÚZÓKÖTÉL,  (húzó-kőtél)  ősz.  fn.  Kötél,
melylyel  valamit, pl.  hajót,  gyalmot  stb.  húznak.

HÚZOM, 1. HUZAM.
HUZOMÁS,  (hnz-om-ás)  fn.  tt.  hutomdt-l,  tb.

— ok,  harm.  szr.  — o.  Folytonos cselekvés,  melynél
fogva  valamit húznak.  Oly képzésű,  mint :  tudómat,
látómat,  hallómat,  áldomás.

HÚZOMOS,  1. HUZAMOS.
HÚZOMOSAN,  1. HUZAMOSAN.
HÚZÓBÚD,  (húzó-rúd) ősz.  fn.  Rúd,  melynek

segedelmével  valamit  húzni, vontatni  szoktak,  mely-
hez a  húzandó terhet  kötik , akasztják.  Qyalom  W-
tórádja.

HÚZOTT,  HÚZOTT, (húz-ott)  mn.  tLMtott-aí
Amit  húztak , meghúztak,  lehúztak  stb.  PulaeikoHn
hűtött  bor.  Deresre hűtött  bűntettet.  ESbtntt  tardiai
neki  rohanni  valakinek.  Bútotí  fegyver  ,  ám.  vilihoz
szorított,  s egyenesen  tartott  fegyver.  Hűtött  etS,uf
oly  puska,  melynek  csöve  belülről  csigavonalas.

HÚZÓVONÓ,  (húzó-vonó)  iker.  mn.  1)  Barom
módjára  dolgozó , fáradó.  Mi  hútovonó  stegéxy  embe-
rek. 2)  Ki  másokat kizsarol, erőszakosan  kicsikar  v»-
latuit  Máskép kapnikbányai  tájnyelven:  UstMW^ és
kemenesaljíasan  :  hutmény.
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HÚZTÁT, régies  míveltető; 1. HUZAT.
HÚZTON, (hds-t-on)  ih.  fltfs  elé  téve ám.  foly-

tonosan hűi.  Hálton  Mami.
HÚZVON,  (hús-vön)  iker.  áth.  Mindkettő  ra-

gozva  használtatik  :  hátokvonok,  Mttamvontam.  1)
Igás barom módjára,  fáradságosán,  nagy  erőködéssel
dolgozik.  8)  Zsarol, erővel  kicsikar.  Mindenfeléi  hui-
*ákvonják  a  negény  embert.

HÚZSOL,  hihetőleg  ám. hurtiol  v.  hontól;  1.
HUBBOKOL.

•  HŰ,  (1), v.  HŰ,  fuvart  jelentő  hangut&nsó, me-
lyet  indalatszó gyanánt használunk,  midőn  valakit  v.
valamit  mintegy  fává,  tovább menni  sürgetünk,  kü-
lönösen  gúnyolva vagy  megvetőleg ütünk.  Innen  1)
Élünk  vele a sieleverdi, bolondos, hebehurgya  em-
berek  irányában.  BB v.  Ml ftefe bolond.  Htt  bele  mó-
don  team valamit.  HU  v.  kábele  Baláu,  lovat  ad  át
léten.  (Km.).  2)  Dissnók  fisésére. m  te !  htt  ki !  M
be /  Vastag  bangón  hu  v.  huj.  Kicsinyeivé  :  hűét,
hűét.

HŰ, (S),  v.  HŐ, elvont gyök, melyből  a  hü-ely,
ftU-v-ely  v.  hű-v-ely,  hU-v-ely-k  származékok erednek.
Bókon  a magasságot,  fölszint,  takarót,  födőt jelentő
ha,  hó, haj, héj  siókkal.

HŰ, (8),  v.  HŰ, elavult  fii.  mely  ma csak  szár-
maiékaiban  :  hilet,  hUvet,  htivöt,  hűt  (= hü-ös),  Mit
(=  bfi-ft),  MŰ  (= hfi-ül)  stb.  használtatik.  Jelent
hideget, vagyis  a  lég  mérsékletének  azon  fokát, mely
az  állati  test  melegségénél  alantabb  fokon áll. Bókon
vele a  vékonyabb banga  A*  v.  ki, melyből  ki-et,  ki-v-
et  v.  M-v-et,  ki-d-eg  szármáinak.  Megvan  mint  szin-
tén  hangutánzó  a görög pcS* (hó), latin kyemt, szansz-
krit  MUMUS , és betüváltozva a szláv  SMM,  továbbá  a
finn  hyydyn  (hűlök,  fagyok) és  hyydttn  (hűtők)  szók-
ban.  Ide  sorozhatok  l  képxővel  (hft-1),  a  német  kűhl,
latin gelo,  finn  kyhnS  is  stb.  (A  h8  finnben  kwtma,
hiúmét).  Egyébiránt  V.  5. HÉ,  (1).

HŰ,  (1),  1. HŰ,  (1),  (2),  és  (8).
HŰ,  (2), bámulást,  meghökkenést jelentő  indn-

latszó,  mely  által  lélekietfinket  visszafelé  húzznk,
mintegy  bessQuk  a  levegőt,  s ez által  különbözik  a
hajtást,  fisést,  fáiást  jelentő  ktt  v.  hű  szócskától, mert
ebben  a  levegőt  kifelé  nyomjak  tüdőnkből,  s  ez
ntóbbiakat  szabatosabban  rövid  U-vel  kellene  ejte-
nünk.  Öszvotéve  ktthó.  Nagy  hűhóval  benélni,  ám.
bámalatos,  csodálatos  holmit  mondani,  nagymondba-
tólag szólani.

HŰ,  (3),  mn.  mely  nem egyéb, mint  az  öszve-
vont  Mv.  Amaz  leginkább  csak  mássalhangsón  kez-
dődő ragokkal  és képzőkkel  használtatik, pl.  hü-nek,
hű-tSl,  hű-iég,  hü-telen.  Ellenben  a  hív  minden  raggal
párosul  és közönségesebb divatű.  V.  ö. HÍV, mn.

HŰ,  (4),  mint  8  harmadik  személyi  névmás
gyakran  eléjön  Báthori  Bibliájában,  ragozott  álla-
potban  is  :  MUcet  (= őket),  hűneki  (=  őneki)  stb.
Ás  ű  tájdivatos, ő helyett,  a h pedig  csak  lehellel!
jegy, mint  Sralay  gyűjteményében  is:  Nsentem,  *jj,
Botért  stb.

HÜBÉR,  (hű-bér)  ősz.  fa.  1)  Birtok,  régibb
időben, melyet  a  valódi talajdonos  valamely  hű, kü-
lönösebben  fegyveres  vagy  más  szolgálat  fejében  is
adott  valakinek  eredetileg  holta napjáig,  későbben
rendszerént  a  fiáknak  is, a főorasági  jogot  magának
fentartván.  Királyi,  fejedelmi,  papi  hübér,  melyet  a
király, fejedelem,  főpap  adott.  2)  Maga azon köte-
leztetés, melynél  fogva  bizonyos  birtok  hfi  szolgálat
fejében  átadatik  vagy  vétetik.  Hűbérben  adni  vagy
nyemijóttágot.  (Peudnm). Esen polgári intézmény vagy
országos rendszer, mely  szerént a hűbér  földnek  va-
lódi  tulajdonosa  a  fejedelem  vagy  más adományzó, a
bfibérnökök  pedig  annak  csak  haszonvevőji  valának,
főképen  a germán jogban  fejlett ki; á  magyar állam-
élet  est  sohasem  ismerte,  mert  bírtak  ngyan  már
megelőzött jeles  szolgálatok  meghatalmazása  végett
jósságadomány ozáti  joggal  a  fejedelmen  kívül  né-
mely  főpapjaink  is, ú.  m.  a  szerencsétlen  mohácsi
véss  után csak  az  esztergomi  érsek,  győri  püspök  és
káptalan,  szentmártoni  főapát,  és Horvátországban  a
zágrábi  püspök,  s  némely  megszorításokkal  régibb
idő olta a nádor is, amely  adománynyerés,  minthogy
ássál  együtt  rendszerént  megnemesedés  is  történt,
katonáskodás!  kötelességgel  volt  egybekapcsolva  :
mindasáltal  az  adomány  által  örök  talajdoni jog  sze-
reztetett , melyet a  fejedelem  vagy  ország  iránti hűt-
lenség  esetében  ugyan  valaki  elveszíthetett,  de
agyán  akkor  egyéb  nem  adományos  javait  is  elve-
szíté  vala.

HÜBÉBADÓ,  (hfi-bér-adó)  ősz.  fa.  Adó  neme,
melyet  a  hűbéres  adományozó  arának  fizetni  tar-
tozik.

HÜBÉRBIBÓ,  (hü-bór-biró) ősz.  fn.  Hűbéri  pe-
res  ügyekben  itélő  biró.

HŰBÉRES,  (hü-bórés)  ősz.  fn.  Személy, ki  bi-
zonyos jószágot  hfibéroi  bir.  A  kStépkorban,  kivált  a
germán  népeknél  a főurak  jobbára  a  fejedelmek  htibé-
retei  valának.  V.  ö. HÜBÉR.

HŰBÉRI,  (hű-béri) ősz. mn.  Hubert  illető,  ah-
hoz  tartozó, arra  vonatkozó.  Hűbéri  nolgálat,  kVte-
lettég.  Hűbéri  vittónyok,  ügyek,  perek.

HÜBÉRISMERVÉNT,  (hfibér-ismervény)  öss.
fn.  Hiteles  iromány,  melyben  a  httbéradományozó
nyilvánítja,  hogy  bizonyos  személynek  hűbéri birto-
kot ajándékozott,  s őt hűbéresének  fogadta.

HÜBÉRJOG,  (hű-bér-jog) üss.  fn.  1)  Ásón  jog,
melynél  fogva  a  hübérűr  a  tőle függő  javakat  vagy
hivatalokat  hfibérül  adja.  2)  A  hűbéres birtokcsíme,
vagyis  ásón jog,  melynél  fogva javadalmát  tartja.

HÜBÉRJÓSZÁG,  (hfi-bér-jósság)  öss  fn.  Jó-
szág ,  melyet  valaki  hübérttl kapott,  ellentétben  az
örök  birtokú  jósságtól.

HÜBÉRJÖVEDELÉM,  (hfi-bér-jővedelém)  öss.
fn.  Mindennemű haszonvételek a  hűbéri  birtokból.

HÜBÉRKÖNTV, (hü-bér-kőnyv) ősz. fn. Könyv,
melyben  a hübérbe  adott  birtokok  mennyisége,  és
illető  hűbéresek  nevei  följegyezvék.
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HÜBÉKKÖTELE8SÉG,(hü-Wi-köteles8ég)Ö82.
fn.  Kötelesség,  melyet  a búbéra a hübéradományozó
irányában  teljesíteni  tartozik.

HÜBÉRLEVÉL, (bű-bár-levél) ősz. fn.  Oklevél,
melynek  tartalminál  fogva  valamely jószág  vagy  hi-
vatal  valakire  httbérfil  rárubáztatott.

HÜBÉRNÖK, (bfi-bérnők)  L HŰBÉRES.
HÜBÉRÖRÖKLÉS,  (hfi-bér-öröklés)  ősz.  fn.  A

hfibéri  birtoknak  ás  elébbi  bübéres halála után  örök-
ségül  átvevése.

HÜBÉRÖRÖKÖS,  (hü-bér-örökös)  ősz.  fa.  Sze-
mély,  kire  bizonyos  hfibéri  birtok  száll  örökségben,
különböztetésül  az  örökbirtok  örökösétől.

HÜBÉRPÉNZ, (hü-bér-pénz)  ősz.  fii.  Azon adó,
melyet  a  hűbéres  fisét  a  hfibérúrnak.

HÜBÉRSZOLGÁLAT,  (hfi-bér-szolgálat)  ősz.
fn.  Szolgálat, pl. fegyverríselés,  bizonyos kézi mnnka
stb.,  melyet  a  hűbéres  tartozik  tenni hflbérurának.

HŰBÉRTARS, (bfi-bér-társ) ősz.  fa.  1) Személy,
ki  valamely  hfibéri  javadalmat  mással közösen bir.  2)
Oly  személyek,  kik  hfibéreiket,  bár  egymástól  külön-
bözőket, ugyanazon  hfibérúrtól  bírják.

HÜBÉRUDVAR,  (bfi-bér-ndvar)  ősz.  fa.  A  hű-
bérúr hatósági  udvara, tiszti  hivatala,  melyben  a hű-
bérek  kiosztatnak,  s  a  hűbéri  viszonyok  és  perek
elintéztetnek.

HŰBÉRÚR,  (hfi-bér-dr)  ősz.  fn.  A  hűbéri  bir-
toknak  fő  tulajdonosa s adományozója.

HŰBÉRUTÓD, (hű-bér-ntód) ősz.  fn.  Azon sze-
mély ,  kire  a  hűbér  ás  elébbi  hűbéres  hálák,  vagy
hűbénresztése  következtében  örökségül  átszáll,  vagy
adománykép  áttétetik.

HÜBÉRÜGY,  (hű-bér-ügy)  ősz.  fa.  1)  Minden-
féle ,  a  hfibér  körül  vagy  miatt eléforduló ügy.  2)
Maga  a_hübéri  rendszer  egész  teljességében  véve.

HÜBÉRVESZTÉS  ,  (hű-bér-vesztés)  ősz.  fn.
Szenvedő  állapot,  midőn  a  hűbéres  hűtlenség,  felség-
sértés, vagy  más hűbéri  vétség,  kötelességmulasztás
stb.  miatt  hfibérétől  megfosztatik.

HŰ  BŰ  BÁ,  hármas indnlatszó,  melyet  Páz-
mán  Péter  így  magyaráz  :  „Alávalónak  akarván  va-
lakit jelenteni, szájunk tátva azt mondjuk: hű, bű, bá!"

HŰD,  régies,  öszvehúzva  ebből :  híved.  V. ö.
HISZ, ige.

HÜELY,  tájdivatos;  L HÜVELY.

HÜÉRZELMŰ,  (bű-ércelmű)  ősz.  mn.  Ki  hű
szívvel  van valaki  iránt

HUH, L HŰ,  (1),  indulatszó.

HŰK,  régies,  öszvehúzva ebből  :  hívők.  V. ö.
HISZ,  ige.

HÜKK,  indalatszó, mclylyel élnek a játszó gyer-
mekek,  midőn  laptavetésben  hibát  ejtenek.  Rokon
hSk  v.  hükk  szóval,  minthogy  azon  hibára  mintegy
meghökkennek,  vagy  azt  mintegy  hőkölni,  vissza-
húzni  szeretnék.  V.  ö.  HŐK.  Használják  főnévként
is.  Hűkkm  ctindlni.

HŰL, (1),  (hii-űl, az 1) értelemben,  midőn szár-
mazéktána  hűt = hU-ti;  a  2-dik  értelemben pedig
1.  itt  alább);  önh. m. htil-t.  1)  Midőn  a  hideget je-
lentő  hU  gyöktől  származik,  ám. hideggé less, a hi-
deg lassan-lassan  átjárja.  Hűl  a  tűs  mellől  ebeit, tí-
tdlaU  étel. Hűl  a  levegő",  vfe.  Hűl  atidS,  majd  itmét
M,  onnét  M megkérd***,  holnolgáUdl.  (Km.).  Sfegkűl,
elhül  a  levet.  Ezen  ige  tehát  jelenti  azon  fokozatot,
mely  szerént  valamely test  melege,  tfizecskéi  busán-
ként  elrepülnek,  elszállanak, s az állati  test  melegsé-
géhez  közeledik, vagy  azénál  alább szálL  Hűl  a forró
levet,  már  lehet  enni.  Elhűlt  át  étel,  nem kell  többé.
Hülflíl,  ám.  majd  fázik,  majd  melege  van.  2)  Midőn
a bámulást,  ijedást,  visszahatást jelentő,  s  visszahú-
zott  léleksettel  mondott hű  gyökből  ered, ám. bámul,
ijed,  visszaborzad, s elemzése  inkább  hü-Vl,  azaz hűt
csinál.  Olyakat  mondott,  ctat  úgy  hűli bele  a  nép.  EL
hűltem,  midőn  kivont karddal  kötelitett/elém.  Ide  tar-
tozik  ezen  sajátságos  mondat  is :  kihűlni  valamiből,
pl.  szolgálatból,  hivatalból,  axaz kimaradni,  hátra
vettetni.  Nem valószínűtlen  azonban,  hogy  ezen  ér-
telemben  vett  hűl  igének  gyöke  egy  a  hUvely  szóban
eléforduló  Att-vel,  mely  hajat,  héjat,  tokot  jelent.
Ennél  fogva  hivatalból,  ttolgálaíM  kihűlni  átv.  ért.
annyit  tenne,  mint  a  viselt  hivatalból,  szolgalatból
kiesni, kimaradni,  mint  a  mag hüvelyéből,  tokjából
kiszokott  esni.

HŰL,  (L'),  régies, öszvehúzva ebből  : feWZ. V.
ö.  HISZ, ige.

HÜLAJTÓ,  (hül-ajtó)  ősz.  fn.  Kriza  J.  szerént
a  székelyeknél  : a  pitvar  elŐrészén  egy  külső  ajtó
lédből  csinálva,  hogy  a szél  szabadon  járhasson át
rajta.  Egyike  azon szóknak,  melyeket  a nép igetörzs-
ből  és  főnévből  tett  öszve,  mint foghat,  fenkS.  Né-
hntt:  levélajtó.

HÜLE,  (hü-öl-ő,  hü-öl-e) mn.  tt  httlét.  Gyöke
a  bámulást jelentő, s  visszahúzott lélekzettel  hangoz-
tatott  hű,  e  ám.  oly  ember,  ki  mindenre htl-tll, azaz
bámul,  bámész,  bamba, léhütő,  szájtáti,  félsiket, fél-
néma,  együgyű.

HÜLED,  HÜLED,  (hü-ől-«d)  önh.  m.  hűUd-t.
1) Ijedtében  vagy bámultában, visszahúzza lélekzetét
Elhüledt,  midőn a  vetzélyt  látta.  Gyöke a  befelé hú-
zott  lélekzetét  hangoztató hű.  2)  A  hideget  jelentő
hű  gyöktől  (hü-fil-ed)  ám.  az egyszerűbb hűl;  lásd :
HŰL,  1).

HÜLEDÉK,  (hti-ül-ed-ék)  fn.  tt  hűledíket.  1)
Annyi  mint el- v. kihűlt, vagy  meghalt  test  Közön-
ségesebben  : hulla.  2) L. ALUDTLÉ.

HÜLEDÉS, HÜLEDÉS,  (hfi-öl-ed-és  és  hü-űl-
ed-és)fa.  tt  Alí&díVí,  tb.  —ék.  1) Bámulás.  2) A
melegségnek  alábbszállása.  V.  ő.  HÜLED.

HÜLEDÉZ,  (hü-öl-ed-éz)  önh.  és gyak.  m. Ai-
ledés-ttm,  —tél,  —élt.  Ijedtében  vagy  bámnltában
folytonosan  hüled.  Huledeati  a  haldlvettély  kSseled-
lekor.  V.  ö. HÜLED.

HÜLEDÉZÉS,  (hü-öl-ed-éz-és)  fn.  tt  httlede-
tés-t,  tb. —ék,  harm.  szr.  —e.  Lelki,  kedély!  álla-
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pót, midőn  valaki  ijedség,  bámulás,  kellemetlen meg-
lépés miatt  hüledez.

HÜLEDÉZÖ,  (hü-61-ed-éz-ő) mn.  tt  htiledétS-t.
Aki  ijedség,  bámulás,  meglepetés,  rajtakapás  miatt
zavarban van, nem  tudván,  mit  tegyen, vagy  mi  tör-
ténik  vele.

HÜLEFÜLE, (hüle-füle)  ikensó. Bamba, mam-
lasz,  egyfigytt.

HŰLEM,  (hfi-öl-em)  elvont  törzsök,  melyből
hiliemtdét,  hulemedik  származékok  erednek.  Jelenti
ásón lelki állapotot, melybe  valaki  ijedés,  bámulás,
meglepetés által  esik.

HÜLEMEDÉ8,  (hü-öl-em-éd-éa)  fa.  tt  Merné-
dét-t, tb. —ék, harm. sir. —e. Állapot, midőn valaki
hülemédik. V.  ö. HÜLEMÉDIK.

HÜLEMÉDIK,  (hü-öl-em-éd-ik)  k.  m.  hüleméd-
tem, —tű,  —étt.  ijedség,  bámulás, meglepetés miatt
zavarba jön.

HÜLEP,  (hü-fil-ep)  elvont  törzs,  melyből  a  szé-
kelyeknél  divatos  hülepedik  ige  származik.  Jelenti  a
hidegségnek  bizonyos  fokonkénti  változását,  neveké-
dósét,  vagy  a melegségnek  fokoiatós  fogyását,  meg-
hűlését

HÜLEPÉDIK,  (hü-ül-ep-éd-ik)  k.  m.  hulepéd-
tem,  —tű,  —Öt.  Síékely  tájszólással  ám.  lassan-
lassan  hűl,  kihüL  Képzésre olyan, mint  :  ülepedik.

HÜLÉ8, HÜLES,  (hü-ül-és)  ín.  tt.  Wét-t,  tb.
—ék,  barm. szr.  —e.  Állapot,  midőn  valamely  test
ML  Levegő  kW*. Stoba  UhtUéte.  Különösen az állati
testnek  aion állapota,  midőn  fázni  keid, midőn  a hi-
deg  általjárja.  V. ö. FÁZIK, FÁZÁS.

HÜLESÉG, (hü-öl-e-ség) fa. tt  hiOetég-ét, barm.
szr. —e.  Bámész ostobaság, együgyüség,  bambaság.

HÜLE8ZT,  HÜLESZT,  (ha-fil-esz-t)  áth.  m.
hüUttt-étt,  btn. —m v. —én*.  1)  Midőn  a  hideget
jelentő  Ml gyökből ered,  ám.  eszközli, hogy  meg-
hűljön,  hogy  fázzék,  hogy a hideg  átjárja.  2)  Midőn
az  ijedést,  bámulást  jelentő  Afl-ből  származik, ám.
ijedtté,  barnáiévá  tesz, meglepetés által  zavarba  ejt

HÜLLE,  (hfi-öl-öl-ő)  fa.  tt  htíllét.  L. HÜLLŐ.

HÜLLŐ,  (1),  (mint föntebb)  fa.  tt  hüUS-t.  Az
állatok  azon  osztálya,  melyeknek  hideg  verők van,
és  tüdő által  lélekzenek, milyenek  a  kígyók, gyíkok,
békák.  (Amphibinm).

HÜLLŐ,  (2),  puszta  Tolna megyében;  helyr.
HuOS-n,  —re,  — röZ.

HÜLYE,  1. HÜLE.

HÜLYESÉG,  L HÜLESÉG.

HŰM,  HÜMM,  megütközést,  valamiben  fenn-
akadást, kétkedést, bámulást jelentő indnlatszó. flUw /
bit  tű  fur&a  dolog.  Máskép  :  hem v.  hm, v. fim.

HÜMÁS,  (hű-más) ősz.  fa.  Valaminek oly  má-
solata ,  mely  ahoz a  legtökéletesebben hasonlít,  kü-
lönösen iratoknál.  (Fac simile).  így  képeknél is.  Éten
Jeep  hümdta  boldogult  atyámnak.  Sőt  a magyarban vé-
tethetik  ,alter  ego'  értelemben is.

HŰMGET, (hüm-get)  önh. m. hümget-Um,  —tél,
—élt.  HUm  hangot  hallat  Szokottabban  az  M a  g
előtt  könnyebb  kiejtés  végett  n-né változván,  (mint
rongál,  rongy  szókban is)  : hlinget  v.  ünget.

HÜMMENT,  (hfimm-en-t)  önh. m.  hümmttU-clt,
htn.  —m  v.  —em.  Egyes  hűm  hangot  ejt  V. ö.
HŰM.

HÜMMÖG,  (hümm-ög)  önh.  m.  hUmmög-tem,
—tű, —Stt. Hűm  indulathanggal kijelenti,  hogy va-
lamiben  megütközött, fennakadt,  kétkedik, hogy  va-
lami nem tetszik  neki,  stb.

HŰN, (1),  (hfi-n);  1. HÍVEN.
HŰN,  (2),  régies, « helyett  :  hive, mint  vSn, tön

ám. véve, teve.  V.  ö. HISZ, ige.
HÜNGET,  1. HŰMGET, ÜNGET.
HÜPP,  HŰPPED,  HÜPPEN;  L  SÜPP,  SÜP-

PED,  8ÜPPEN.
HÜPPEDÉS,  HÜPPEDÉZ;  1.  8ÜPPEDÉ8,

SÜPPEDEK.
HŰBGY,  (hür-ögy  v.  hör-j,  v.  szőr-j ?)  fa.  tt.

htirgy-M.  Székely  tájnyelven ám.  fonás  közben meg-
nyálazott  szösztincs,  mintegy  szőrcaomo,  melyet a
fonók  játékból  egymás arczához  csapdosnak.

HÜS,  HÜ8,  (hü-ős  v.  hfi-es)  mn.  tt  Afis-t  v.
—ét,  tb. —ék.  A  lég  mérsékletéről mondjuk,  mely
mintegy  középfokon áll  a hideg és  meleg  között, pL
Nyáron  hűt  áfák  árnyéka,  hűt  a pincte.  H&$  uüfá
napnyugat  után.

.Béggel! szellőcske mosdatja  hűs árral'
Arany.

Máskép  : hilvöt,  Átvet.

HŰSÉG,  HŰSÉGES,  HŰSÉGTELEN;  lásd  :
HÍVSÉG, HÍVSÉGÉS,  HÍVSÉGTELEN.

HŰSEL,  HÜSEL,  (hfi-ös-el)  önh.  m.  hüid-t.
HQsön, árnyékban  enyhíti testét  a  meleg  ellen.  5*0-
bában, fák  alatt  hütdnL  Nyomatosabban  és  tájdiva-
tosan : hiteiéi.

HÜSELÉS,  (hűös-el-és)  fa.  tt  hütelét-t,  tb.
—ék.  Hfisön,  árnyékban enyhülés.

HÜSELŐ,  (hü-ös-el-ő)  fa.  tt.  hütelSf.  Hűs,  ár-
nyékos  hely,  lomb.

HŰSÍT,  L HIVESÍT.
HŰSÍTŐ,  1. HIVESÍTŐ.
HÜSSÉG, L HEVESSÉG.
—HÜSZIK, 1. —HAD,  —HED.
HŰT, HÜTETLEN, HŰTŐS,  régiesek; 1. HIT,

HITETLEN,  HITES.
HŰT,  (hfl-ít)  áth.  m.  MU-Mt,  htn. —ni v. —ént.

Valamely  testnek  meleg  részecskéit,  szikrácskáit  el-
röpíti, s az által  melegségét  mérsékli, a melegség  al-
sóbb  fokára szállítja,  frisíti,  megfrisíti.  Az  igen  meleg
ttobát  ablak- ét  ajtónyitva  hűteni. A  meleg  tettet  hideg
víael,  fürdésiéi  megMUeni.  Vért  hűteni.  Fisét,  bort
jégben  vagy  jéggel  hűteni.  Magát  megMUeni,  ám.  az
állati  melegség  rendes  fokán  alul meghűlni.

HÜTELEN, HÜTELENÜL,  HŰTELENSÉG,
L  HIVTELEN,  HIVTELENÜL,  HIVTELENSÉG.
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HŰTELENKÉDIK,  (hfi-telen-kéd-ik)  k.  m.  *0-
telenkéd-tem,  —tél, —élt.  Htttelen  módon  cselekszik,
ígérete,  fogadása,  esküje  elleni  tetteket  gyakorol.

HŰTÉS,  (hü-ít-és)  fn.  tt.  hütét-t,  tb.  —ék,
harm. esi. —e.  1)  Cselekvés,  melynél  fogfa  valamit
hűtőnk.  Bor-,  vtiMUét.  2)  Azon  eredmény  vagy  álla-
pot , melyet  az  ilyetén  cselekvés  okoz.  Hütét  elleni
tterek,  Vettedelmet  hutát.

HŰTLEN,  HŰTLENSÉG,  HŰTLENÜL,  1.
HÍVTELEN,  HÍVTELENSÉG,  HÍVTELENÜL.

HŰTŐ, HŰTŐ,  (hü-ft-ő)  mn.  és  fii.  tt  MUŐ-t.
1)  Ami  hűt, vagyis  a melegség  fokát  mérsékli, alá-
szallítja,  ami  frisít,  melegséget enyhít  HÚS  tterek.
2)  Hideg  vagy jeges  vízzel  töltött  edény, melyben
nyári  meleg napokon az  italokat  frisfteni  szokták.

HÜTÖEDÉNY,  (hűtő-edény)  L HŰTŐ,  2).

HÜTÖGET,  (hü-ítög-et)  4th.  és gyak.  m.  M-
Otget-tem,  —tél,  —éu. Valamit  folytonosan  vagy  las-
san-lassan  hűt, a melegség alsóbb  fokára szállít,  fri-
sítget  V.  ö.  HŰT.

HŰTŐKAD, (hűtő-kid) ősz.  fa.  Serfózök  kádja,
melyben a megfőtt  sert  kihfitik,  mielőtt  edényekbe
töltögetnék.

HÜTÖKEMENCZE,  (htítő-kemencze)  ősz.  fn.
Kemencze az fiveghatákban, melybe  a  kiformált,  s
még  forró  tüzességü üvegeket berakják,  hogy  ennek
ménékeltebb melegénél  megszilárduljanak.

HŰTŐKÉSZÜLÉK,  (hűtő-készülék)  1. HŰTŐ-
KÉSZÜLET.

HŰTŐKÉSZÜLET,  (hűtő-készület) ősz.  fn.  Ké-
szület, pl.  bizonyos  edény, kád, kemencze,  melyben
a  meleg  vagy  forró testeket a melegség ménéklettebb
fokára szálljak  vagy  felfrwítik.

HŰTŐSZER,  (hűtő-szer)  ősz.  fn.  Belső  állati
hőséget, gynladást  enyhítő  vagy  oszlató  szer, milye-
nek a frisítő  italok,  fagylalt stb.

HŰTÖTLEN, régies; 1.  HITETLEN.
HÜTŐVÁLU,  (hütő-válu) ősz.  fa.  Válu-  vagy

tekenőalakn  faedény  hideg  vízzel  megtöltve,  melybe
a kovácsok  a  tüzes  vasat  edzés  végett  belemártják.

HÜTŐZÉS,  (hü-ít-őz-és)  fa.  tt  MUVtét-t,  tb.
—ik,  harm. szr.  —e.  Cselekvési  állapot,  midőn va-
laki hűtözik.  V.  ö. HÜTÖZIK.

HÜTÖZIK  v.  HŰTÖZIK,  (hü-ít-öz-ik)  k.  m.
hWt-tem,  — tél,— HU. A  nagy melegség  után  kifújja
magát;  azon van,  hogy  belső  hőségét  a rendes  állati
melegség  fokára  szállítsa.

HÜTYÜ, (talán  ttí-tyü,  tű  gyöktől,  honnan  sü-
veg  is ered, vagy  huty-u,  azaz  felhntyorodó)  fő.  tt
hlltyUt.  L.  BAGOLYSÜVEG.

HÜVELY,  HÜVELY,  (hü-ely  v.  hü-v-ely)  fa.
tt  hüvely-t,  tb. —tk  v.  —ék,  harm. szr.  —e.  Gyöke
a  hajat,  héjat, tokot jelentő hu, mely  a ha, hó, haj,
hé,  héj gyökökkel,  s  ttv  főnévvel  is  rokon,  s megvan
a  középkori  latin  culea,  német  Hülle,  szanszkrit  hűl
(fed,  takar),  valamint  a  keményebb  hangú  magyar
kUl  szóban  is.  Általán  valamely  üreges  test,  mely-

ben  más valami  tartatik,  foglaltatik;  mely  valamit
föd, takar;  mely valaminek  külsejét  teszi.  Különö-
sen l) Hosszúkás tok, bizonyos  eszközök,  szerszámok
takarására.  Karú, két,  tör  hüvelye.  Két  Ott  tör  nem
fér  meg  egy  hüvelyben.  (Km.). Aranyat  hüvelybe  fltfa
kard.  (Km.).  Egyik  fegyver  tartóttatja  a  maiikat fel-
velyében.  (Km.).  Soha  nem volt,  nem it  letten  varga-
kémek  hüvelye,  (Km.).  Hüvelybe  tenni,  vetni,  boetá-
tani  a  kardot. Hüvelyből  kirántani  a fegyvert.  Hüvely-
ben nyugvó  ttablya.  Aranyot,  retet,  rima  hüvely,  2)
Némely  növények  hosszúkás  magtakarói,  tokjai,  me-
lyek  az  érettség  bizonyos  fokán  szétválnak. Bab,
borsó,  lenett,  lendek  hüvelye.  Szélesb -ért  héj  , h»j.
Kukoricta  hüvelyt.  Oetttenye,  makk  hüvelye,  3)  Átv.
ért  dolog  külseje,  külszine,  fölepe.  4)  Boncstaai
ért  a  női  szeméremtest  csatornája,  mely  a  méhig
terjed.

HÜVELYCSÖ,  (hüvely-cső) öss.  fa.  Egyiptomi
hüvelyes  növényfaj,  melynek  beczője  tojasdad,  lapí-
tott, egy  rekeszü, két  nyílású.  (Ricotia).

HÜVELYES, HÜVELYES,  (hü-v-ely-es) mn.
tt  httoelyet-t  v  ét,  tb.  —ék.  Minek  hüvelye  van,
hüvelyivel  ellátott, hüvelyben  magzó, növő.  Hüvelyei
kard, két, tör.  Hüvelyét  vetemények,  növények.  Hüve-
lyei  babot,  bortót  enni,  ara. gyönge, zöld hüvelyben
levőt  V. ö. HÜVELY.

HÜVELYESÉDÉ8,  (hü-v-ely-es-éd-es)  fa.  tt
hüvelyetédét-t,  tb.  —«i, harm.  szr.  —e.  Bizonyos
növények  azon  fejlődési  szaka,  melyben  hüvelyeik
keidének  nőni, alakulni. V.  ö. HÜVELY.

HŰVELYESÉDIK,  (hü-v-ely-es-ód-ik)  k.  m.
hüwlyeied-tem,  —Ül,  —itt. A  növény azon  fejlődéti
szakában  van,  midőn  hüvelyei  kezdenek  alakulni,
nőni.  Hüvelyetedik  a  bortó,  bab,  lenete,  miután  dm-

rágtoU.
HÜVELYEZ,  HÜVELYÉZ,(hü-v-ely-es)  ath.

m.  hüvelyet-tem,  —tű,  —étt  vagy  hüvelyútt,  htn.
—m* v.  haoetyteni.  1)  Valamit  hüvelyéből,  tokjából,
hajából  kifejt,  kiszed.  Bortót,  babot  hüvelytmi.  2)
Átv.  ért  magyaráz,  fejt,  megfejt, különösen a* alom-
nak  mintegy  hüvelybe  rejtett  értelmét, jelentétét  fej-
tegeti.  Almot  hüvelyemi. Maga  álmát  hüvelyen. (Km.).

HÜVELYEZÉ8,  (hü-v-ely-ez-és)  fa. tt  hüvelye-
tét-t,  tb. —ék,  harm. szr. —e. Cselekvés,  mely  által
valamit  hüvelyéből  kifejtünk,  vagy  átv.  ért  valami-
nek  titkos  értelmét, jelentését  magyarázzak.  V.  ö.
HÜVELYEZ.

HÜVELYFÁJD ALOM,  (hüvely-fajdalom)  őaz.
fa.  Fájdalom  a  női  szeméremtest  hüvelyében.

HÜVELYFAL,  (hüvely-fel) ősz.  fa.  A  női  aie-
méremtest hüvelyének  oldalai.

HÜVELYFÉREG,  (hüvely-féreg)  ősz.  fa.  Fé-
regfaj,  melynek  hüvelye  vagy  hüvelyhez  hasonló
alakja  van.  (Solen  siliqua).

HÜVELYHÁBTYA,  (hüvely-hártya) 6tz. fn.  1)
Hártya  a  női  hüvelyben.  2)  A  férfi  heréket  borító
hártya.
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HŰVELYISZAM,  (httvely-iszam) ősi. fn.  A  női
szeméremtest petyhüdt hüvelyfalainak  előesése. (Pro-
lapsus  vagináé).

HÜVELYK,  (hfi-v-ely-k,  finnülpevkalo)  fa.  tt
hüvelyk-ét,  harm. úr. —« v.  —jé.  Törzsöké  hüvely,
s  képzője * (= ki),  mely  ás  áUati  teát  részének  ne-
veiben  jelenti  aion tag régét,  melyhez  ragaaztatik,
pl.  mark  (marok), a mar,  vagyis  váll-lapoczka  leg-
vége, fark  a  far vége,  tark  a  sár  (lábszár)  vége,  tori
(torok) a tor vége, dér* (derék)  a  test törzsökének
vége,  ajk  (ajak)  ás  aj  vége,  széle.  Ennél  fogva  hü-
velyk  jelenti  a kézre vitetve  a hüvely  végét,  vagyis
azon  ujjat  a késen, mely  a hüvely  gyanánt  ősz Behaj-
tott  többi  ujjak  tetején  fekszik,  ár okát  vagyis  az  ál-
talok  alakított hüvelyt takarja,  födi. V.  ö. HÜVELY.
Máskép  :  nagy  u j j ,  Öreg  ujj,  (mongol  nyelven  eregei
chorogon).  Hasonlat  szerént  így  neveztetik  a  lábakon
levő  öreg  ujj  is.  így  híjak,  de  hibásan  némely  tája-
kon  a  hüvelyt:  bab  hüvelyke  •>  hüvelyket  bortó  stb.
bab  hüvelye, hüvelyes  borsó helyett.  Mértani  ért.  je-
lent mértéket, melynek  kiterjedése körülbelül  akkora,
mint  a jól  képzett  férfias  hüvelykujj  vastagsága, a mi
hoszmértékünk  sierént egy  lábban  v. nyomban  tizen-
két  hüvelyk  van.

HÜKELYKCSAVAR,  (hüvelyk csavar)  ősz. fn.
Régiek  kínzó  eszköze,  melylyel a gonosztevők  ujjait,
különösen hüvelykeit öszvezűzták.

HÜVELYKÉL,  (hü-v-ely-k-él)  áth.  m.  hüvely-
ke'l-t.  1)  Dohánytermesztők  nyelvén  ám.  dohányt
fattyaz,  azaz  a dohánynak buján  növő felesleges  sar-
jait  letépi  2)  Némely  erdélyi  tájnyelven  ám.  fej.
Kelj  fel  tmolgálé,  már pitymallik,  hüoelykeld  (fejd)
meg  át  üntiket.

HÜVELYKÉLÉS,  (hfi-v-ely-k-él-és)  fn.  tt.  hű-
velykélé»-t,  tb.  —ék,  harm. szr.  —e.  1)  A  dohány
buja  sarjainak  ritkítása, irtása,  fattyazása.  3)  Fejes.

HÜVELYKÉNYÉR,  (hüvely-kenyér)  ősz.  fn.
Szent  János  kenyere,  mely  a napkeleti  tartományok-
ban , valamint  olasz  és  spanyol  országokban  is  te-
nyésző  fának  (ceratonia)  hüvelyes  gyümölcse.

HÜVELYKGYÜSZŰ,  (hüvelyk-gyüszü)  ősz.  fn.
Bőr  gyQszfi,  melyet  a  vargák,  csizmadiák  munka
alatt  hüvelyknjjokra  húsnak.

HÜVELYKHÚS,  (hüvelyk-hús) ősz.  fn.  Hús a
hüvelykujjon.

HÜVELYKMATYI,  (hüvelyk-matyi)  öss.  fn.
Népmeséi személy, kinek teste hüvelykujjnyi nagyságú.

HÜVELYKMÉRTÉK, (hüvelyk-mérték) öss. fn.
Mérték,  melynek  széle v. hossza, v.  magassága  egy
hüvelyket tesz; vagy  oly  mérték, mely  valamit  hü-
velykszámra  határoz meg.  V.  ö.  HÜVELYK.

HÜVELYKNYI,  (hü-v-ely-k-nyi)  mn.  tt.  A«-
velyknyi-t,  tb.  —ék.  Oly magas,  széles vagy  hosszú,
mint  egy  hüvelyk.  Hüvelyknyi  metét  ember.  Hüvelyk-
nyit  áradt  v.  apadt  a  víf.  Telkemből  egy  hüvelyknyit
sem  engedek  ehtántatní.  Tavai  kit  hüvelyknyit  nőttem.

HÜVELYKTYŰ,  (hű-v-ely-k-tyü)  fn.  tt  hü-
velyktyü-t,  tb.  —k.  A  keztyűnek  azon  hüvelyága,
mely  a hüvelykujjat  födi.  A  kettyü  (kéz-tevő, mibe  a
kezet  teszik)  után  képzett új  szó.

HÜVELYKVAS,  (hüvelyk-vas)  ősz.  fn.  Vas
pánt, mely  valamely  eszköznek  végére  fekszik,  s  azt
befogja,  mint  a hüvelyk  az  öszvefogott  njjakat.

HÜVELYSÉRV,  (hüvely-sérv)  ősz.  fn.  A  női
méhhüvely  mellső  vagy  hátulsó  falán  a  hasssigerek
alásfillyedte  által  támadó  daganat, mely  nagyobbod-
ván  a  szeméremajkak  közé is  aláterjed.  (Hernia  va-
gináiig).

HÜVELYTÜKÖR,  (hüvely-tükör) öss.  fn.  Se-
bészi  eszköz  a  méhhüvely  állapotának vizsgálatára.
(Speculnm  vagináé).

HÜVES, HÜVESÉDIK, HÜVESÍT,  HÜVESÍ-
TÖ, HÜVESSÉG, HÜVESŰL, 1. HÍVES, HIVESE-
DIK,  fflVESÍT  stb.

HÜVÍT,  (hn-ít,  hü-v-ít) áth.  m.  hüvü-étt,  htn.
—m  v.  — mi.  1. HŰT.

HÜVÍTES, HÜVÍTÉZIK,  lásd  :  HŰTÉS, HÜ-
TÖZIK.

HŰVÖS,  HÜVÖSÍT  stb.  1. HÍVES,  HÍVÉ-
SÍT stb.

HÜVŰL,  1. HŰL.
HYM, falu  Abaúj  megyében;  helyi.  Hym-be,

—ben,  —bSl.

l  H-ben  TŰ  «M2  cxlkk.
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Nyomtatási  nagyobb hibák  és  némely pótlékok.

Az  I.  Kötetben  utólag *)

Élőbeszéd  92. lap. hab, (1), után álló : Szansz-
krit, zend (stb.) átteendő  a  hab, (2), végére

Szótár  114. 1. ALHANG  végére jön  :  2) L.
FELHANG  alatt

207.  1. alulról  4.  sorban  :  ,Több hasonlatot
gyanítunk'  után jő  :  a finn tli  képzőben,
pl.  tarlca-tli  élesen.  A  czikk  többi  része
pedig  igy  igazítandó  :  Figyelmet  érdemel
a  német  « v.  éne  határozó,  főképen  a  felső
fok után, pl. erit-ent (élest, elsőben) ttrtngit-
tns  (legszorost v.  legszorosban),  ndchtt-ent
(legközelebb) stb.

221.1.  ATLAN végére jön  :  L.  LAN,  LEN
melléknév!  képző.

A  II.  Kötetben

18. lap.  EEND  csikk  végére  jön :  ESZIK
alatt

28.  lap.  felülről  18,  19.  sor. másealhangiót

*) A nyomdai hibák az utolsó kötet végén  az egész
munkából újra  föl  fognak jegyeztetni.

45.  1. EGYETLEN  29.  s. végére.  .Egyetlen'
valósaggal  is  eléjön ,egyiglen'  helyett Ka-
talin  verses  legendájában.  Lásd  ennek be-
vezetését  XXVTL  lapon a jegyzékben, t L
,egy etlen'-t a kiadó hibának  vélvén, ,egyig-
len'-nek  változtatá.

Ugyanott  31. s. mostanág  olvasd : mostanság
480.  1. ÉK 11.  s.  ík  után  kimaradt : Így t

székelyeknél  is.
482. 1. — ÉKÉNY  2.  s.  mely eka* olv. me-

lyek  az
601. 1. FAR 4. s.  ffípa'w olv.  *<?«<»
669.  1.  alulról  9.  s. = éjfél = olv. =  éj-

fél —
766.  1.  „  2.  s.  én m olv. én  ma
1260.  1.  a GY betű  utolsó  csikkében  GTÜ-

TÉNY olv. GYÖTÉNY.
1376. 1. 6. s.  végén  : el olr. el nem
1377.  1. 3) alatt  6. s. illetne olv. illetné
1535. 1. HERCZEG  3.  s.  Herr  olv. Hter
1669. 1. felülről  18.  s. aMm  olv.  aMm.
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A MAGYAR NYELV

SZÓTÁRA
HARMADIK KÖTET.



RÖVIDÍTÉSEK.

= olvasd : annyi mint

am. = annyi mint

áth. — átható ige

átv. z=z átvitten

átv. ért. = átvitt értelemben

belsz. = belszenvedö ige

elv. = elvontan, elvont értelemben

ért. zzz értelemben

fér. kn. =s: férfi keresztnév

fn. = fnév

fö- és mn. =zz f és melléknév.

gyak. = gyakorlatos

harm. szr. = harmadik személyrai

h. = helyett

helyn. = helynév

helyr. = helyragok v. helyraggal

htn. == határtalan mód
ih. r= igehatárzó

igék. = igeképzö

isz. = indulatszó

k. =: középige

fo'cs. = kicsinyezö

km. = közmondat

ksz. = kötszó

fötísz. = külszenvedö ige

Z. = lásd

m. = múlt id
magash. = magashangon

mélyh. = mélyhangon

mivelt. = miveltet

mn. = melléknév

mváros = mezváros

névk. == névképz
ni in. =: ni keresztnév

nm. = névmás

névr. =r névrag

önA. =: önható ige

sz. = öszvetett

p. v. pZ. = például

par. = parancsoló mód
Z6. = többes szám

t. i. =z tudniillik

tt. =s tárgyeset

tulajdon ért. = tulajdon értelemben

v. = vagy

v. ö. vesd öszve
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I.

(A hosszú I-t 1. külön).

I , kisded alakban i, röviden ejtve ; tizenötödik

bet a magyar ábéczében , s az önbangzók sorában

hatodik. Az éles vagy legmagasb hangúak közé tar-

tozik. Éles hangja által egyebek közöl kitn. A
gyökökben részint ragozási , részint nyelvszokási te-

kintetben négyféle i-t különböztetünk meg. 1) Vas-

taghangu i (igazabban : 'i) rejlik oly gyökökben, me-

lyek vastaghangu ragokat és képzket vonzanak, pl.

ill, illan, in, inal, szid, szitok, til, tilalom stb. 2) Vé-

konyhangu i, mely ismét háromféle : a) mely tájejtési

vagy közösebb, vagy különösebb nyelvszokás szerint

íí-re változik, mint : idv üdv, fizet füzet, ing üng, di-

cs dücs , izén üzen , siket süket , hit hüt , igyekszik

ügyekszik ; b) mely kivált a régieknél éles e-vel

váltakozik
,
pl. mind mend , is es , ide ede , ily ely,

sziget szeget , kincs kencs stb. szókban. (Azonban

ezen e-nek i-vel váltakozása a mélyhangu szókban

sem szokatlan, pl. giliszta geleszta, Pista Pésta, ritka

rétka ; de mint föntebb érintk ez itt 'i). c) a

legtisztább i , mely se íi-re, se e-re nem változik
,
pl.

icz iczeg, bicz biczeg, ill illik, csir csirke stb. Mirl

bvebben 1. Bevezetés , 3 6—3 7 lap. Vastaghangu

némely szókban más vastaghangu szókkal fölcserélve

használtatik , kivált az úgynevezett ikerszókban,

mint : csipcsop
,
gyimgyom, limlom , diribdarab

, filit-

falat, gizgaz , mely esetben az i-vel jelzett elszó az

utóbbinak némi kicsinyezett árnyalatát fejezi ki. Ha-

sonló változatúak : lik lyuk , tik tyúk , lidércz lud-

vércz, csikló csukló.

Valamennyi hosszú í könnyen változik rövid

i-vé
,
pl. ige ige , ígér igér, kígyó kigyó, hív hiv, míg

mig, íz iz stb. így történik, hogy a hosszú e'-bl hosz-

szú í , ebbl ismét rövid i válik
,
pl. édes ídes ides,

fényes fínyes finyes, fészek físzek fiszek, kerítés kerítís

keritis , lépes méz lípes míz lipes miz
,
pénzes pínzes

pinzes, tanét tanít tanit stb. st a hosszú e egyszerre

rövid i-vé is változik, mint szerént szerint , emelént

(tájdivatosan) emelint , köhént köhint , suhént suhint,

tapént tapint stb.

Némely szók elején fölveszi a) a leheleti h bett,

mint : inbál hinbál , inta hinta, inpók hinpók ; b) az

ajakbetüket, pl. izgat bizgat, ingó bingó, iczeg biczeg,

illeg billeg , irka firka , iczke ficzke , iszam ficzam,

igyel figyel, izgál piszkál , itizál pitizál, ityók pityók,

iócza piócza, Ila Pila , Tsta Pista, ihog vihog, iháczol

viháczol, imád, régiesen vimád.

Fölcseréltetik j betvel is, a szükséghez képest

kivált mélyhangú szókban még egy hangzó járulván

hozzá, pl. ig jog, irgat, régiesen jorgat, inkább, régi-

esen jonkább , ih =: juh , a Carthausi névtelennél :

ihait =z juhait , ihász = juhász , iszalag = juhsza-

lag ; magas hangú szókban is mint ieszke jeszke , ie-

dés, ieszlés, a székelyeknél : jedés, jesztés. Néhaköny-
AKAD. NAGY SZÓTÁR III. KÖT.

nyebb kiejtés végett, mint : télies teljes, cseries cser-

jés, haramia haramja ,
paizs pajzs. Némely képzett

szókban az es os, ös us képznek felel meg , mint :

lapis lapos , hamis hámos , tüvis tüves , haris haros,

kris krös , kódis koldus. Tájejtéssel mind rövid,

I mind hosszú é helyett használtatik, pl. ék ik (a szé-

kelyeknél), kilis kelés (az ország több helyein), st
némely szókban általánosan is : tüves tüvis , és is

;

egyenes igyenes , különösebben a személyragokban :

pénze pénzi , széle széli , szeretete szereteti, becsülete

!
becsleli, ize ízi, feje feji stb. a mennyiben ezek nem

[

tárgymutatóknak tekinthetk.

Nevezetes tünemény — mert a sínai nyelvre

|

emlékeztet — Balatonmelléken , Göcsej- s Rábaköz-

j

ben azon tájszokás, mely szerént, az é önhangzó eltt,

mint ersbülés (az árja nyelvben gúna) , i hangzik,

pl. ién = én, iédes édes, biéres béres, gyiékiény gyé-

kény, kiép kép, kiérdez kérdez, kies kés, niéniém né-

ném stb. (Vass József koszorúzott pálya értekezése).

|
Ugyanebbl magyarázandó, midn régente is némely

|

mai í é volt, tehát a föntebbi eset forog fenn, pl. kié-

j

gyó = kígyó, régen : kégyó, kiéncs = kincs, régen :

I

kénes , kiénos = kínos, régen : kénos ; néha rövid

' vastag i , vagyis inkább éles e eltt is, mint : iedom-

talan rs idomtalan vagy edomtalan, cziegány = czi-

gány v. czegány. (így van ez az o, ó'-nél is, mirl il-

let helyén).

Sokszor fölcseréltetik az éles é-vel
,
pl. giliszta

geleszta, kivált táj szólásokban : világos velágos , hir-

telen h'értelen, villa vélla, virad vérad, ritka ré'tka.

Fölcseréltetik még ó'-vel is, de ez is közvetlenül

íí-re, majd íi-re változott által, s ez utolsóból lett az-

tán i, pl. a rábaközi tójszólásban Vass József szerént

bkez (~ bkezü =z bükezü =) bikezü , bség
(z= bség =. büség =) biség. (A régieknél is bün

=r bün = bin, nélkül =: nélkül := nélkil stb.).

I, (1), elvont gyökelem, 1) Közelséget mutató

szócska, mint származékai : ide, i-tt, i-nn-en, i-nn-ét,

i-ly bizonyítják. Ellentéte : o, mint : o-da, o-tt, o-nn-

an, o-nn-ét, o-ly származékaiból kitnik. Bókon e je-

lentéssel, midn kicsinyít, fiatalító értelme van, leg-

inkább keresztnevekben, mint Feri, Erzsi, Pali, Ma-

tyi, Pisti, Laczi, amidn ellentéte szinte o megnyújt-

va, s néha még k betvel toldva, mint Ferkó, Erzsók,

Palkó, Matyók, Istók, Laczkó. 2) Jelent mozgást, me-

nést, haladást, a legszélesb értelemben véve , s meg-

van a szanszkrit elvont gyök : i, a görög irjvat, a la-

tin ire, a szláv it v. iti igékben, s megegyezik vele a

lovat menésre nógató és leheletes hi v. gyi indulatszó.

Egyezik vele az gyök is ttz {= ü-öz) , üget (= li-

get v. ü-ög-et) , üldöz (= ü-öl-d-öz) szókban stb.

Származékai : id, ideg , ill, illan, ing, inog, ireg, iz

(tag), izeg , melyekben általán a mozgás, menés , ha-

ladás vagy mozgási képesség fogalma rejlik. Ide tar-

toznak a rezeg , reszket mozgást jelent : ied v.

ijed , iszony , iszonytató, és a rázkódtató mozgást ki-

fejez irtózik, irtóztató. 3) Elavult egyszer ige, mely-

bl sz segédbetüvel származik : i-sz-ik , s ebbl i-t,

1
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itat , i-t-at-ás stb. mint e gyökbl lett : eszik, étet,

etetés stb. 4) Boszankodást jelent egyszer hang, pl.

II nem akarok semmit tudni róla. Fájdalmas kitörést,

re'szve'tet jelent indulathang az irgalom , vagy régi-

esen : iorgalom, iorgat szókban. 5) Az iuölt (i-öl-t,

i-v-öl-t v. ü-v-öl-t) igében hallatszó i (vagy ü) hang-

utánzó ; torokhang eltételével hí , hív
,
(mely rokon

hé! szóval is) és ki- ált, Já-a-bál.

I
, (2), könnyebb kiejtés végett oly idegen ere-

det szók elébe tett hang, melyek s és még egy vagy

két mássalhangzóval kezddnek , mint : schola , isko-

la ; Stail, istáló ; Strang, istráng ; Speck , ispék stb.

—I, (l), melléknév-képz, mely t. i. különféle

mellékneveket alkot , mint : játsz-i, csapd-i (= csa-

pod-i), ugr-i, sunyi; lesi, szuszi-muszi, melyekben az

a részesüli ó, ó'-ket kicsinzi, játsz-ó játszi , les-ö lesi,

továbbá ház-i , kert-i stb. melyekben mint helyet je-

lent maga a közelséget mutató i. Megvan a persában

is : ab-i am. habi, vízi, ates-i am. tzi. Részletesen lásd

Elbeszéd, 123. 1.

— I, (2), tárgymutató, mint : néz-i , néz-i-tek,

néz-i-k ; ver-i, ver-i-tek, ver-i-k ; barát-a-i v. barát-i,

barát-a-i-m v. baráti-m ; hív- e-i, hiv-e-i-m, fi-a-i, fia-

im stb. t. i. az a-i, e-i, mint ketts tárgymutató több-

séget jelent, melybl az a vagy e az önhangzók tor-

lódása miatt gyakran elejtetik. Hasonló éhez : többi e

helyett : többéi és a Tatrosi codexben egyebi , e he-

lyett egyebei. Mintha volna : annak vagy azoknak

többjei, egyebei. L. Elbeszéd 158 — 1G2. 1. Egyéb-

iránt ez igen gyakran j-vé változik, kivált az igék-

nél, miért itt is fog bvebben tárgyaltatni.

— I, (3), mint személyrag csak az e módosulata,

pl. pénz-e pénz-i, szeretet- e szeretet- i ; melyrl azonban

kérdés lehet , ha nem tárgymutatóé? maga a sze-

mélyrag elesvén: pénz-i e , szeretet- i-e v. szeretet-j-e.

IB , elvont gyök, mely csak némely helynevek-

ben, u. m. Ibafa, Ibéd, Ibor-fia, Ibrány , Ibrony ma-

radt fen. Az ibolya közösnek látszik a latin viola,

német Veil, Veigel szókkal. A gyógytani : iblaiiy, iboló

stb. újabb származásúak , s ibolya szóból alkotvák.

Egyébiránt e szóban, ib jelentése azonosnak vétethe

tik a bö jelentésével , a midn ibolya (= iboló) ma-

gyar értelmezéssel annyi volna , mint bvol , bvöl-
kod , mi a nevének meg is felel, minthogy igen b
v. dús virágzás. Eléjön még ibrad és ibrant szókban

is. L. ezeket.

IBAFA, falu; KIS—
,
puszta Baranya mcgyé-

ról.

A törökben ibik bankát

ben; helyr. Ibofán, — ra,

IBÉD, 1. RÉTHÁT.
IBIS, lásd : CZIBIK.

jelent.

IBLA, 1. IBLANY.
IBLAG, (ibolag) fa. tt. Magot. Az iblanynak

más testekkel vegyülete.

IBLANY, (ibol-any) fn. tt. iblany-t , tb. — ok.

A vegyészetben a fémdékek vagy fémdedek (Metal-

loidca) osztályába tartozó vegyelemek egyike, mely
közönséges hévmérsékletnél szilárd, sziirkésfeketc

szinü, fémfényü test, de hevitve pompás sötét ibolya-

kék szinü gzökké változik , s innen nyerte iblany

nevezetét. Felfedezte 1811-ben Párizsban Courtois

nev sziksógyáros, Gay Lussac híres párizsi vegyész

pedig kikutatta sajátságait, s felismerte mint elemet,

s a görög ta)t]4 = violaszinü szótól Jodiumnak ne-

vezte el. Az iblany a gyógyászatban igen nagyra be-

csült szer, némely készítményei pedig nevezetes sze-

repet játszanak a fényképészetben (photographia).

Török József tanár. Öszvetételei : Iblanygöz. Iblany-

kencs. Iblanynedv. Iblanysav.

IBOLÓ, (ibol-ó) 1. IBLANY.
IBOLYA, fn. tt. ibolyát. Egy a latin viola, né-

met Veil, tájdivatosan Veigel , tót fiala szókkal ; de

Diószeghi mindkettt megkülönbözteti. Ismeretes nö-

vénynemzetség neve , melynek virágai öt különféle

alakú és nagyságú levelekkel , öt szirmú kehelylyel

és öt rövid himszállal ellátvák. Nevezetesebb fajai :

havasi , nyári , sárga, fürtös, háromszín , kék , vörös

stb. ibolya. Külöuösen kerti ibolya , mely bokros és

kellemes illatú, s különféle színekkel diszl virágok-

kal kedveskedik. (Cheiranthus). Máskép : ivolya. V.

ö. VIOLA.
IBOLYAARNÖ, (ibolya-ár-n) ösz. fn. Az ár-

nk neméhez tartozó növényfaj , melynek levelei az

ibolyáéihoz hasonlók. V. ö. ARNÖ.
IBOLYAKÉK, (ibolya-kék) ösz. mn. Minek

színe a kék ibolyáéhoz hasonló. Ibolyakék szemek.

IBOLYASZEGECS, (ibolya-szegecs) ösz. fn. A
szegecsek neméhez tartozó növényfaj , mely alakjára

nézve ibolyához hasonló. V. ö. SZEGECS.
IBOLYASZÍN, (ibolya-szín) ösz. fa. és mn.

Olyan szín , mint az ibolyáé. Melléknévileg am. ibo-

lyaszín, azaz olyan szinü, mint az ibolya.

IBOLYASZÖRP, (ibolya-szörp) ösz. fn. Ibolyá-

ból kivont szörp. V. ö. SZÖRP.
IBOLYAT

,
(ibolya-tö) ösz. fa. Kerti ibolya,

mint különösen ültetett és ápolgatott növény. Cserép-

ben tartogatott ibolyat.

IBOLYKA, (iboly-ka) kies. fa. tt. ibolykát.

Kisded, aprófaju ibolya, ibolyácska.

IBORFA, falu Szála megyében ; helyr. Iborfá-n,

—ra, — ról.

IBORKA , Heves megyei tájszó , 1. UBORKA.

IBRAD
,
(ib-ar- ad) önh. m. ibrad-tam ,

—tál,

v. — ott. Székelyesen am. magához tér , eszére

Félelembl megibradni. Eredetére nézve nem

, mint ébred, vastag hangon kiejtve : ibrad,

mintegy : virrad. V. ö. ÉBRED.

IBRADÁS, (ib-ar-ad-ás) fa. tt. ibradást , tb.

— ok. Magához v. eszére térés. V. ö. IBRAD.

IBRANT, Ön- és áth. Kassai J. szerént Egerben

am. oson v. osont. Elibrant, önhatólag am. elugrik,

eloson, ellohol, elinal. Megibrantolták, áthatólag am.

megugratták
, azaz veréssel megfutamtatták ,

elker-

gették. Az véleménye szerént ugrint v. ugrant mó-

dosulata.

— t

jön.

más
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IBRÁNY, falu Szabolcs megyébeu ; helyr. 76-

rány-ba, — ban, —ból.

IBRÁNYTELEK
,
puszta Szabolcs megyében

;

helyr. Ibránytelk-en, Ibránytelek-re, —röl.

IBRED, tájdivatos ; 1. ÉBRED.
IBRIK, fu. tt. ibrik-ét, harm. szr. —je. Külön-

böz nagyságú és alakú , de leginkább öblös , hasas

edény érczböl vagy cserépbl , fogóval , födvel cs

csurgó szájjal ellátva, némely italok tartására és töltö-

getésére. Kávés, tejes ibrik. Vizes ibrik (nyakas, cse-

cses korsó). Betüáttétellel am. bégre v. bögre. Egyéb-

iránt azonos az arab , török
,
perzsa 'ibrik szóval

;

honnét kahwé-'ibrig'i ani. kávés ibrik. (Kaffeekanne,

cafetiére).

IBRIKCSE, IBRIKECSKE, (ibrik- cse v. ibrik-

ecs-ke) 1. IBRIKKÉ.

IBRIKKÉ, (ibrik-ke) kies. fn. tt. ibrikkét. Kis-

ded ibrik.

IBRONY, falu Szabolcs megyében ; helyr. Ib-

ronyba, —ban, — ból.

— ICS, kicsinyezö képz, pl. a kavics, gubics

szókban. Részletesebben 1. —ACS, képz.

ICSAR, (i-cs-ar) fn. tt. icsar-t, tb. — ok , harm.

szr. —a v. —ja. Hegyalján am. csiger , lre , bor

alja. Gyöke úgy látszik, egy az iszik , ital szók gyö-

kével , s am. hitvány alávaló ital , mennyiben a cs

képz gyakran ócsárló, alázó értelemmel bír.

ICCZE, ICCZÉS, 1. ITCZE, ITCZES.

ICZ , elvont gyöke 1) iczeg , iczke , s eltéttel

bicz , biczeg , biczereg, ficza stb. származékoknak, me-

lyekben alapfogalom az élénk , kicsinyes , könny
mozgás , 2) iczi piczi szóknak , s nem egyéb , mint a

kicsinyitési képzk acs, ecs, ics, ocs változata, közbe-

téttel : incz, pl. az inczenpincz szóban.

ICZEG
,

(icz-ég) önh. és gyak. m. iczég-tem,

— tél, — élt. Eredetileg iz-ég , s ikerítve izeg-mozog,

iczeg-biczég (izeg-bizeg). Súlyegyent vesztve vagy

keresve ide-oda mozog , ingadoz. Szélesb ért. rokon

vele az inog. V. ö. IZÉG.

ICZÉGBICZÉG, (iczég-biczég) iker. ige. Rokon

vele : illegbillég. V. ö. ICZÉG.

ICZÉGES, (iez-ég-és) fn. tt. iczégés t, tb. — ék,

harm. szr. — e. A mozgásban lev testnek azon álla-

pota, midn iczeg. V. ö. ICZÉG.

ICZINPICZIN, (iczin-piczin) ikerített mn. 1.

INCZENPINCZ.

ICZKEFICZKE, (iczke-ficzke) iker. mn. Nyal-

ka, hegyke, magát kényesen visel, hányiveti. Iczke-

ficzke úrfiak. V. ö. ICZ, FICZ gyökszók.

ICZKIVICZKI
,

(iczki-viczki) lásd : ICZKE-
FICZKE.

ID, (1), elvont gyöke különféle családokat ké-

pez származékoknak. 1) Mozgást, menést, haladást

jelent ezekben : idö, idegen, ideg, 2) Mélyhangu ra-

gozással, helyes alakra, arányos külsre vonatkozik :

idom, idomít, idomos stb. szókban.

ID
, (2), elvout törzs, az ide , idébb származé-

kokban, melynek elemei, a közelre mutató i és hely-

képz d, s am. közel hely, honnan ide , am. hozzám
közel helyre.

ID, (3), elavult vagy elvout fn. mely hajdan ia-

népet (id-napot) jelentett, s megvan a perzsa 'íd,

szanszkrit íd (innepel , énekel), hellén ásí<x> , (atj

szókban. A magyarban azonosnak látszik di gyök-

kel
,
melytl dísz , dics stb. is származik ; innen idv,

annyi mint dío, dívó. Más származással és értelemmel

bír az ideg, idegen, idö, idom szókban , melyek elem-

zését 1. saját helyeiken. V. ö. különösen INNEP,
IDV és IDOM.

IDA, (1), KIS—, NAGY—, falvak Abaúj me-

gyében; helyr. Idán, — ra, —ról.

IDA, (2), 1. ÍDA.

IDÁBB
,
tájszólás! ih. a szabályszer idébb he-

lyett. V. ö. IDÉBB.

IDÁIG, tulajdoakép ide~ig , de minthogy ez az

idö-bö\ származott ideig (idig) szóval öszveüt , kü-

lönböztetésül az idáig lett közdivatuvá , ámbár sza-

bályosabb volna : ideig. Értelmére nézve am. ezen

helyig, ezen kijelölt pontig, vonalig, pl. Egész idáig

üldöztek bennünket a haramiák. Ami birtokunk csak

idáig terjed. En idáig szántok, te pedig odáig.

IDDOGÁL, (i-sz-od-og-ál) önh. és gyak. m.

iddogál- 1. Folytonosan , kényelmesen , apródonként,

de gyakran iszik. Jó borocskát iddogálni. Többek tár-

saságában iddogálni. Ki- , megiddogálni a hordóbort.

Mindenét eliddogálni. Máskép : iszogat, ivogat.

IDDOGÁLÁS, (i-sz-od-og-ál-ás) fn. tt. iddogá-

lás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Folytonosan tartó

kicsinyes, kényelmes ivás, pitizálás.

IDE, (1), (i-de v. i d-e, mongolul inde) ; ih , mely

által meghatározott közel helyre mutatunk, hogy a moz-

gást, cselekvést feléje irányozzuk, minélfogva az irány-

pont mindig maga a szóló, pl. Hozd ide azt a kenyeret.

Ülj ide. Ide tekints , ne oda , itt az Isten angyala.

(Huszár vers). Ide hallgass. Ide felé tarts. Ide haza

leszek. Ide-oda járni, tekinteni , azaz több felé , majd

ide, majd oda. Hasonló : Ide tova, és ide s tova. Ide

vele, ha tiszta. (Km.). Ide való. Ide jöjetek. Néha a

nép nyelvén általában itt értelme van , pl. Ide alá

(itt alatt) hsebb van , mint oda fenn. En majd csak

ide benn (itt bean) maradok , ti pedig legyetek oda

künn (ott künn). Idehaza (itt honn). Ezen öszvetétel-

ben ide-tova am. ma holnap , nem sokára. De mar
engem ide tova , elvisz a sz. Mihály lova. (Csokonai).

V. ö. ODA, és ITT, OTT.

IDE, (2), elavult fn. a köz divatban él ido

helyett, mely ma csak némely ragokkal használtatik,

mint : ide-i , ide-cn (idén), ide-etlen (idétlen) , újabb

alkotású idény stb. Alkotása olyan , mint a czipe

(czip), csörge (csörg), bogya (bogyó) stb. szóké. A
Müncheni codexben ragozva többször elfordul. Es

nem vall ö benne gyökeret , de idések. Az ö idésb fia.

És mindketten idések valának. En idém. Ez lü ideiek.

1*
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Harmadik személyraggal : ideje. Mindenkor ideje va-

gyon a jámborodásnak. (Km.)- Ideje már ,
hogy te is

tégy valamit. Ideje korán felkelni. Ideje korán való.

Idejében, annak idejében am. kell idben. Idején am.

korán. V. ö. ID.
IDÉBB, (i-de-ebb) , másod fokú helyhatárzó,

mely közelebbedést jelent bizonyos ponthoz
,
pl. Ülj

idébb (hozzám közelebb). Húzd idébb a széket. Két

házzal idébb jött lakni. Ha te idébb tolakodói, én odább

távozom. V. ö. IDE, és ODÁBB.

D3ECS, ALSÓ—, FELS— , falvak Erdély-

ben, Thorda megyében 5 helyr. Idecs-én, — re,—röl.

IDECSPATAKA , falu Erdélyben, Thorda me-

gyében ; helyr. Idecspataká-n, — ra. — ról.

IDEG, (id-eg) fn. tt. ideg-ét, harm. szr. — e v.

—je. Gyökeleme az elavult i , mely eredetileg moz-

gást jelentett , s megvan az id, iö, ion (j, jön),

illan, in, inog, izeg, izom, ipar stb. szókban. Szansz-

krit nyelven : i, görögül írj^a, latinul ire, szlávul idem

am. megyek. A d segéd bet , mint a hideg , 1 ideg

szókban, s tulajdonkép : i-eg, mint hideg hi-eg, rideg

ri-eg. Az eg képz a gyöknek gyakorlatát, vagyis a

mozgás képességét jelenti. Ideg tehát elemezve je-

lent könnyen mozgó , azaz mozgékony valamit ; kü-

lönösen így neveztetnek 1) azon lágy, és fehér szá-

lak az állati testben, melyek vagy az agyból, vagy a

gerinczböl erednek , az egész testen szétágaznak, fe- I

hér sejtszövetekkel vannak körülvéve, s az érzésnek
j

és mozgásnak vezeti, melyeknél fogva különféle ne-

veik vannak : lálideg, hallideg, szaglóideg ; ábrázat-

ideg, bordaközi ideg, szemmozgató ideg stb. (nervus).

2) Azon szilárd, szalagforma részek az állati testben,

melyek a csuklókat, ízeket öszvekötik , milyenek a

mócsingok, inak. 3) Átv. ért. az állati ideghez ha-

sonló, rugalmas, mozgékony test , különösen húr, ki-

feszíthet fonal
,

pl. ácsideg, csapóideg, iv idege. Ide-

get pendíteni. Ideget felhúzni, kifeszíteni, föltekerni.

_S lágy keblébe fogott, s kisdede homlokát

Elhintette tüzes csókjaival , s te , mond
,

Serdülj , s a miket itt látsz
,

Zengd majd lantom idegjein." Kazinczy F.

„Lám a te kebled fölhangolt ideg,

Fájón zeng, ha bú pendíti meg."

Mentovich.

Továbbá : kötél. „Azonfölül az ruha likas volt és

felköttetik volt kötelékvei .... és az idegökkel, me-

lyekkel az ruha felköttetik volt azon okból csinálta-

nak ostorokat." Régi magyar Passió. 158. lap.

LDEGALKAT, (ideg-alkat) ösz. fn. Az öszves

idegeknek kapcsolata, öszvefüggése, szervezete meny-

nyiben bizonyos küls alakjok van. V. ö. IDEG.

IDEGBAJ, (ideg-baj) ösz. fn. Baj, kóros álla-

pot , melynek alapját az idegek hibás tulajdonságai

teszik
,

pl. midn az idegek rendkívül érzékenyek

vagy tompák.

IDEGBETEGSEG, (ideg-betegség); 1. IDEG-
BAJ.

IDEGBONCZOLÁS
,

(ideg-bonczolás) ösz. fn.

Boncztani mködés azon neme, mely az idegek szét-

választásával és vizsgálatával foglalkodik. V. ö.

IDEG.
IDEGÉBRESZT, (ideg-ébreszt) ösz. fn. Oly

szerekrl mondjuk, melyek a megtompult vagy ellan-

kadt idegeket mozgásba hozzák, élénkítik.

IDEGÉN, IDEGEN
,

(id-eg-en) fn. és mn. tt.

idegén-t, tb. —ék v. — ek. Gyökeleme a mozgást, jö-

vést, n enést jelent i (vö. ideg), melybl lett az ere-

deti, de kiavult : i-ök, i-esz, i-ön, azaz jö-ök v. jö-v-ök,

jö-esz v. jö-sz, jön v. j'ó
, továbbá a gyakorlatos : i-eg

s d segédbetüvel i-d-eg , s az i jö-ze változva jóeg,

jö-d-eg (mint : ig jog, irgalom jorgalom, id iöd jöd).

Idegen tehát tulajdonkép am. jödegen , s közvetlenül

] a jödegö részesülbl en által képeztetett, mint élbl
lett eleven, merbl mereven. 1) Oly emberrl vagy

állatról mondjuk, ki v. mely máshonnan jött, ki nem
! ezen földrl, hazából való jövevény , külföldi, jöv-

men. Idegen népek, nemzetek. Idegen ember. Idegen

i madarak. Idegen eb. Aki idegen ebnek kenyeret vet,

i nem veszi jutalmát. (Km.). Idegen ökör haza felé bög.

;

(Km.). Idegeneket befogadni a hazába. Hivatalokat

nem kell idegeneknek adni. Ellentéte : hazai, honi, bel-

földi, idevaló. 2) Atv. ért. mondjuk oly helyekrl, hol
1 más népek, más nemzetek , nem hozzánk való embe-

i rek laknak , melyek nem mi hozzánk tartoznak, hol

mi lakni, tartózkodni nem szoktunk. Idegen föld, or-

i szag, város, falu, helység. Idegen tartományokban

j

utazni. Idegen városban nehéz megszokni. 3) A miénk-

tl v. tlünk különböz, más, másféle. Idegen vallás,

szokások, liit. Idegen erkölcsök, szokások, öltözetek.

Idegen kéz. Ha szemérmes is az asszony, ne bízd idegen

kézre. (Km.). 4) Mint melléknév am. visszavonuló,

távozó , nem barátságos, nem hajlandó, nem nyájas.

Idegen arczot mutatni. Idegen szívvel lenni valakihez.

Emberektl idegen. Idegen névvel venni valamit, régie-

sen am. rósz néven : „the k(egyelmed) idegen névvel

veszi én thlem hogy én az én pénzem felett ezeket

kévánom." Levél 1546 dik évbl (Szalay A. gyj-
teménye).

IDEGÉNÉDÉS, (id-eg- én- éd-és) fn. tt. idegé

-

nédés-t, tb. —ék. harm. szr. — e. Állapot, midn va-

laki más valakitl v. valamely dologtól idegenedik.

V. ö. IDEGENEDIK.
IDEGENEDD!, (id-eg én-éd-ik) k. m. idegened-

tem, — tél, —élt.. 1) Valaki iránt nyájas, barátságos,

bizodalmas lenni sznik, s úgy kezd viseltetni iránta,

mint idegenek szoktak egymáshoz viseltetni. Elide-

genedni valakitl. Miért idegenedtél ti tlünk ? 2)

Lassanként idegen kézre, hatalomba , más birtokába

jut, másé lesz, mások társaságába áll. Némely tarto-

mányok hazánktól már régen elidegenedtek.

IDEGÉNÉSZIK ; 1. IDEGENEDIK.
IDEGENÍT, IDEGENÍT, (id-eg-én-ít) áth. m.

idegénit-étt, htn. —ni v. — eni. Idegenné tesz. Leg-
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inkább el igekötvel használtatik. Valakit magunktól

elidegeníteni. Más jószágát elidegeníteni. V. ö. IDE-

GÉN.
IDEGÉNÍTÉS, IDEGÉNITÉS, (id-eg-én-ít-és)

fn. tt. idegénítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés, mely által okozzuk, eszközöljük, hogy valaki v.

valami idegenné legyen.

IDEGENKEDÉS
,

(id-eg-en-kéd-és) fn. tt. ide-

génkédés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Állapot, midn
valaki mások iránt idegen gyanánt mutatkozik, mi-

dn mások iránti bizodalmát , vonzalmát , barátságát

elveszti. V. ö. IDEGENKEDIK.
IDEGENKEDIK

,
(id-eg-én-kéd-ik) k. m. ide-

génkéd-tem, — tél, — étt. Távolító ragu névvel am.

valakitl v. valamitl elvonja elébbi vonzalmát, távo-

lodik ; nyájas, barátságos lenni megszün. Miért ide-

genkedel tlem f Egymástól idegenked házasok.

IDEGÉNKÓRSÁG
,

(idegen-kórság) ösz. fn.

Túlságos kapkodás oly tárgyak, szokások , öltözetek

stb. után , melyek nem honiak, hanem külföldön di-

vatoznak.

IDEGÉNNEMÜ
,
(idegén-nem) ösz. mn. Oly

személyek vagy dolgok osztályába tartozó, melyek a

magunkféliektöl elütnek , különböznek , nem honiak,

nem a mi szokásainkkal és erkölcseinkkel birnak.

Idegennem törvények, öltözetek. Idegennemü kormány.

Idegennem népek, nemzetek.

IDEGENSÉG, (id-eg-én-ség) fn. tt. idegenség-ét,

harm. szr. — e. Vonzalom v. nyájasság, v. bizodalom

hiánya, megtagadása valakitl v. valamitl ; hidegség,

visszatartózkodás. Idegenséget tapasztalni. Idegenség-

gel viseltetni valakihez. N és férj közti idegenség.

IDEGÉNSZENV, (idegén-szenv) ösz. fn. Szenv,

idegen személyek vagy dolgok iránt.

IDEGENSZER, IDEGENSZER, (idegen-

szer) ösz. mn. Aminek idegen alakja , színe, szaga,

íze , zamatja , hangja stb. van. Idegenszer beszéd,

Írásmód, ami elüt valamely nyelv sajátságától. Más-

kép : idegennem.

IDEGENSZERSÉG , IDEGENSZERSÉG
,

(idegen-szerség) ösz. fn. Minség, mely nem egyezik

az illet dolog sajátságával. Némely magyar fogal-

mazványban sok az idegenszerség.

IDEGÉNÜL , IDEGENÜL ,
(id-eg-én-ül) önh.

m. idegenül-t. Idegenné lesz ; különösen 1) Elébbi

hónát, lakhelyét elhagyva más haza lakosává, polgá-

rává leszen. 2) Másnak birtokába , hatalmába esik.

3) Valaki vagy valami iránt elébbi szeretete, von-

zalma, hajlandósága elmúlik. V. ö. IDEGÉN.

IDEGÉNÜL, (id-eg-én-ül) ih. Idegen módjára,

azaz vonzalom, bizodalom, nyájasság, szeretet nélkül,

máshoz vagy másfelé szítva ; idegen gyanánt. Ide-

gééiül fogadni valakit. Idegenül mutatkozni a honfitár-

sak iránt.

IDEGÉNÜLÉS, (i-d-eg-én-l-és) fn. tt. idegé-

nlés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés vagy ál-

lapot ,
midn valaki idegenné lesz valaki v. valami

iránt ; vagy midn bizonyos jog vagy birtok elébbi

tulajdonosától másra száll. Elidegenülés. V. ö. IDE-
GENÜL.

IDEGÉNÜLT, (id-eg-ón-ül-t) mn. tt. idegénlt-

et. 1) Ki vonzalmát, nyájasságát, szeretetét, bizalmát

valakitl v. valamitl megtagadta, elvonta. Egymástól
elidegenült szomszédok. 2) Más birtokába , hatalmába
jutott. Angolországtól elidegenült amerikai tarto-

mányok.

IDEGERSÍT
,
(ideg-ersít) ösz. mn. Mi a

lankadt idegekre frisitleg hat , mi szükséges rugal-

masságukat és mozgékony állapotukat visszaadja.

Idegerösítö gyógyszer, fürd.

IDEGES, (id-eg-és) mn. tt. idegés-t v. — et, tb.—ek. Idegekkel biró , ellátott. Szorosb ért. sok és

ers idegekkel biró. Ideges test. Ideges marok , kar.

Ideges legény. Atv. ért. kinek igen mozgékony, izgat-

ható , ingerlékeny idegei vannak. Az ideges ember

igen hajlandó minden benyomásra és indulatokra. V.
ö. IDEG.

IDEGESSÉG, (id-eg-és-ség) fn. tt. idegésség-ét,

harm. szr. — e. 1) Az állati , különösen emberi test

tulajdonsága , mely szerént sok és ers , vagy inger-

lékeny idegekkel bir. 2) Az idegek öszvege, egész

szerkezete. V. ö. IDEG.
IDEGÉZ

,
(id-eg-éz) áth. m. idegéz-tem ,

— tél,

— étt. Valamit hrféle ideggel v. idegekkel ellát, föl-

szerel. Kézivet idegezni.

IDEGFÁJÁS , IDEGFÁJDALOM ,
(ideg-fájás

v. -fájdalom) ösz. fn. Fájdalom az idegekben.

IDEGFONAL, (ideg fonal) ösz. fn. Azon egyes

finom szálacskák az emberi testben, melyek egymás-

ba fonódva az idegeket képezik.

DDEGFONAT, (ideg-fonat) ösz. fn. Több ideg-

fonalak öszveköttetése.

IDEGGYÖNGE, (ideg-gyönge) ösz. mn. Akinek

idegei nem bírnak teljes ervel, szilárdsággal.

IDEGGYÖNGESÉG, (ideg-gyöngeség) ösz. fn.

Gyöngeség, ertlenség az idegrendszerben.

IDEGHÁRTYA, (ideg-hártya) ösz. fn. A lat-

idegnek vékonyan kiterjedt hártyája, mely a szitala-

pon általhat, s fehérszín. (Tunica nervea).

IDEGÍR, (ideg-ír) ösz. fn. ír, melylyel a gyön-

ge , lankadt idegek táját megkenik , hogy ersöd-

jenek.

IDEGKENCS
,

(ideg-kencs) ösz. fn. lásd :

IDEGÍR.
IDEGKÓR, (ideg-kór) ösz. fn. 1. IDEGBAJ.

IDEGLÁZ ,
(ideg-láz) ösz. fn. Láz neme , mely

az idegek kóros állapotából ered , s mely különösen

az idegeket támadja meg.

IDEGLEIRÁS
,
(ideg-le-irás) ösz. fn. A boncz-

tan azon része , mely az idegek leírásával foglal-

kodik.

IDEGNEDV, (ideg-nedv) ösz. fn. Igen vékony

finom folyadék , melyet némelyek az érzés és élet

székhelyének tartanak. (Fluidum nerveum).
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IDEGNYAVALYA ,
(ideg-nyavalya) ösz. fn. 1.

IDEGBAJ.
IDEGNYOMÓ, (ideg-nyomó) ösz. fn. Sebészi

eszköz tagcsonkításnál, az ülideg számára. Máskép :

idegnyomasz.

IDEGRECZE ,
(ideg-reeze) ösz. fu. A szemgo-

lyónak reezealakú hártyája. (Retina).

IDEGRENDSZER, (ideg-rend-szer) ösz. fn. Az

öszves idegek alkotása és egymáshoz álló viszonya.

(Systema nervorum).

IDEGSZÉLHDÉS ,
(ideg-szélhüdés) ösz. fo.

Szélhdés, megtompulás az idegrendszerben.

IDEGSZÖMÖLCS, (ideg szömölcs) ösz. fn. Kis-

ded szömölcsök a nyelv- és orridegek végén, melyek

az izlés és szaglás közvetlen eszközei. (Papillae

nerveae).

IDEGTAN ,
(ideg-tan) ösz. fn. Tan , melynek

tárgyát az idegek ismerete , leírása , felosztása ,
ren-

deltetése stb. teszi. (Nervologia).

IDEGTANI, (ideg-tani) ösz. mn. Idegtant illet,

arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Idegtani esméretek.

IDEGTANITMÁNY, (ideg-tanitmány) 1. IDEG-

TAN.
IDEGTELEN, (id-eg telén) mn. ti. idegtelen-i,

tb. —ék. Idegek nélkül lev ; különösen, idegek ere-

jétl, mozgékony rugékonyságától megfosztott. Ideg-

télen kéjenez , bvja
,
gyönyörvadász. Határozóilag am.

ideg nélkül.

IDEGTÉTLENSÉG, (ideg-tétlenség) ösz. fn.

Lankadtság, tompultság, pl. szélhdés az idegekben,

midn ezek mködni nem képesek.

IDEGTEVÉKENYSÉG, (ideg tevékenység) ösz.

fn. Munkásság , melynél fogva valamely ideg vagy

több ideg , rendeltetésének megfelel. Ellenkezje :

idegtétlenség.

IDEGZET, (id-eg- éz-et) fn. tt. idegzet-ét. Idegek

öszvesége, idegrendszer.

IDEI, (i-d-i) mn. tt. idei-t, tb. — ék. Törzsöke

az elavult ide (== id). V. ö. IDE. 1) Széles ért. bizo-

nyos idre kiterjed, idben létez, folyó, tartó, idre

vonatkozó. Jelen idei, múlt idei események. Jöv idei

tervek, javaslatok. Több idei munkába kerül mü. Ezen

idei forradalom. 2) Szorosb ért. illet vagy kell id-

ben történ, minek most az ideje. Idei gondoskodás,

rendelkezés , intézkedés. 3) Korán lev, a szokott idt

megelz. Ezen gyümölcs igen idei. 4) A jelen évbl

való. a jelen évben történ, erre vonatkozó, ezt ille-

t. Idei bor, gabona, termés. Az idei események igen

meglepk és nagyszerek. Az idei országgylés szszel

kezddik.

IDEIG
,

(i-dö-ig) ih. Bizonyos id folyásáig,

hosszáig. Egy ideig, darab ideig, sok ideig, kevés ide-

ig
,
jó ideig , két-három annyi ideig, hosszú, örök, vég-

télen ideig. Ideig óráig , am. nem sokáig , nem tartó-

san. Ideig való, ideig tartó, am. nem örökös, nem

hosszú ideig. Ideigháig, a székelyeknél az id, ha

szóval, mely szintén idt, de régibb idt jelent, ösz-

vetéve, mintegy ikerítve huzamosabb idt akai kife-

jezni. Világosan mutatja ezt egy másik rokon társa :

idre-hára, pl. idre-hára (am. valahára) csal* meglesz.

Kriza János ugyan úgy értelmezi : bizonyos id-,

kevés idig ; de a példában különösen a ,csak' szó

közbeszurásából is látjuk , hogy ez némi gúnynyal

vegyest van mondva , s hosszabb tartamot fejez ki,

mint a szóló várakozását kielégítné.

IDEIGLEN, (i-d-ig-len) ih. Határozott id-

pontig , vagyis addig , mig bizonyos tárgy iránt vég-

rendelkezés tétetni fog. Ideiglen elvállalni valamely

hivatalt. Valakit az ország kormányával ideiglen meg-

bízni. Üres tanszéket ideiglen betölteni.

IDEIGLENES
,
(i-d-ig-len-és) mn. tt. ideigle-

nés-t v. — et , tb. — ék. Ideiglen tartó, vagyis addig

létez, mköd, míg azon ügyben állandó intézkedé-

sek tétetnek. Ideiglenes kormány. Ideiglenes tanár.

IDEIGLENESSÉG, (i-dö-ig-len-es-ség) fn. tt.

ideiglenesség -ét, harm. szr. —e. Ideiglen tartó vagy

létez állapot.

IDEIGLENI, (i-d-ig-len-i) mn. tt. ideigleni-t,

tb. — ek. L. IDEIGLENES.
IDEIGTARTÓ, (ideig tartó) ösz. mn. Múlékony,

mi csak némi , kevés ideig létezik , mködik. Ideig-

tartó mozgalmak. Ideigtartó harag , ellenségeskedés.

Ideigtartó öröm.

IDEIGVALÓ, (ideig-való) ösz. mn. 1) Mulandó,

nem tartós. 2) Földi, világi, mennyiben a mennyeinek

és lelkinek ellentéte. Ideigvaló szenvedésért örök ju-

talmat, s ideigvaló gyönyörért örök kínt vallani.

IDEIN, 1. IDEJÉN.
IDEJE, (i-d--je) ih. Élünk vele, midn azt

akarjuk jelenteni, hogy bizonyos teendre nézve itt

az id. Ideje, hogy a munkához lássunk.

IDEJÉN
,
(i-d-je-en) ih. 1) Ill , kell idben,

midn valaminek történnie kell. Mindent legjobb maga

idején tenni. Megismerni idején, mely tejbl lesz túró.

(Km.). 2) Korán, jókor , a szokott idt megelzve,

vagy igen pontosan megtartva. Idején ér gyümölcs.

A jó gazda idején felkel. Idején jöttünk , még senki

sincs itt. V. ö. DDE, fn.

IDEJÉNVALÓ, (idején-való) ösz. mn. Kell id-

ben létez, mköd, megjelen. Idejénvaló intézkedés,

ovakodás. Idejénvaló megtámadása az ellenségnek.

DDÉN
,
(i-d-en) ih. 1) Elavultért, am. idn,

idben. Minden idén , azaz minden idben. 2) Ezen

évben, ezen idben, vagyis esztendben. Ez idén jó

termést reméltünk. Ez idén, ez idén, megházasodom én.

(Népd.). Tavai is voltam fürdben, ez idén is el-

megyék.

IDÉNT
,
(i-d-en-t) ih. A maga idején

,
jókor,

kell idben. Idént megjelenni a rendelt helyen. Oly

képzés, mint : koránt, (kor-a-an-t).

LDÉNY, (i-de-eny v. i-d-eny) fn. tt. idény-t,

tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Valamely idszak,

idrész : különösen az évnek azon része, melyen va-

lamit tenni kell, vagy szoktunk tenni. Fürdési idény,
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a nyári hónapokban. Tánczvigalmi farsangi idény.

Aratási, szüreti idény. (Saison).

IDEODA
,

(ide-oda) ösz. ih. Ló'rincz Károly

szerént a kapnikbányai szójárásban am. körülbelül,

mintegy : Tdeoda hét hete , egy éve. Másképen : ide-

tova. Többire 1. IDE alatt.

IDEODÁZ, (ide- oda- az) 1. TÉTOVÁZ.

IDEREKESZTÉTT
,

(ide-rekesztétt) ösz. mn.

Mondjuk oly irományokról, oklevelekrl, bizonyítvá-

nyokról stb. melyek valamely folyamodványhoz,

szerzdéshez, árjegyzékhez stb. csatoltatnak. Az ide-

rekesztett több rend tanulevelek értelme szerént.

IDE S TOVA, ih. Ide-oda, erre-arra, rendetlen

és különféle irányban. Ide s tova barangolni, bujdosni.

IDÉT, (i-de-ít) régies, áth. m. idét-étt, htn. — ni

v.

—

eni. 1) Törzsöke vagy a régies ide (id), s am. kell

korra, idre juttat, érlel, fejleszt valakit v. valamit

;

vagy ami hihetbb, üd, üde, üdv , minél fogva am.

üdít. Az ü kivált a régieknél igen. gyakran találtatik

i a e-re változva, pl. nélkil ,nélkül' helyett, szil ,szül'

helyett , ilni , ilö, élni, st elleni ,ülni', ,ül' helyett

;

maga idv is ,üdv* helyett és több számtalanok. V. Ö.

ÜDÍT. 2) L. IDÉTT.
IDÉTLEN, (i-d-etlen) mn. tt. idétlent, tb.

—-ék. 1) Ami kell idejét még nem érte el , ki nem
fejlett, éretlen, idnek eltte fejldni megsznt. Idét-

len gyermeket szülni. Idétlen vemh. Idétlen szülés,

vénhedés. 2) Éretlen. Idétlen gyümölcs. 3) Átv. só-

talan , helytelen , élcztelen , sületlen. Idétlen tréfa,

beszéd, elménczkedés. Idétlen hányivetiség.

IDÉTLENKÉDÉS
,

(i-dö-etlen-kéd-és) fu. tt.

idétlenkédés-t , tb. —•ék , harm. szr. — e. Átv. ért.

beszéd- v. cselekedetben sótalankodás, sületlenkedés,

oktalan- , élcztelen- , helytelenkedés ; ostoba tréfál-

kodás.

IDÉTLENKÉDIK
,

(i-d-etlen-kéd-ik) k. m.

idétlenkéd-tem ,
—tél, — étt. Átv. ért. helytelenül,

sótalanul , bután, izetlenül beszél, tréfálkodik, el-

ménczkedik ; idomtalanul cselekszik , viseli magát.

V. ö. IDÉTLEN.
IJDÉTLENSÉG, (i-d-etlen-ség) fn. tt. idétlen-

ség-e't, harm. szr. — e. 1) Éretlen állapot vagy tulaj-

donság , fejletlenség. Idétlensége miatt korán elhalt

gyermek. 2) Átv. ért. sületlenség, sótalanság, izetlen-

ség, helytelenség , idomtalanság a beszédben , vagy

cselekvésmódban. Beszédnek, tréfának, elménczkedés-

nek idétlensége.

IDÉTLENSZÜLÉS, (idétlen- szülés) ösz. fn.

Szabálytalan állapot , midn valamely n a rendes

id eltt szüli el magzatját.

IDÉTLENSZÜLÖTT, (idétlen- szülött) Ösz. fn.

Magzat, mely a rendes idt megelzve, tehát kellleg

ki nem fejldve és képzdve jött e világra.

IDETOVA, (ide-tova) ösz. ih. I. IDEODA.
IDÉTT, (i de-ett v. i-de-en-t) régies ih. s am.

idején, idejében, korában. Szent István ideit, azaz

korában, idején. Fölveszi a személyragokat : idéliem,

idétted, idélte stb. azaz idmben, iddben stb. Idéttem

más világ volt.

IDEVÁGÓ, (ide-vágó) ösz. mn. Erre vagy ezekre

vonatkozó. Idevágó felsbb rendeletek.

IDEVALÓ
,
(ide-való) ösz. mn. Ezen helyhez,

testülethez vagy czélra való ; minek vagy kinek itt a

hona , tanyája ; mi ide tartozik , itt alkalmazandó.

Idevaló emberek , lakosok. Ezen könyv idevaló. Ezen

szék idevaló az asztalhoz , nem az ágyhoz. Az idevaló

edényeket válogassátok ki , a nem idevalókat vigyétek

haza.

IDÉZ, (i-de-ez) áth. m. idéz-tem ,

— tél ,
— étt.

Általán am. valakit magához rendel , ide parancsol,

meghagyja, hogy ide, azaz nála vagy eltte jelenjen

meg, hogy jjon ide. Az úr maga elébe idézi cselédeit.

Beidézni az utczán futkározó gyermekeket az iskolába.

Szellemeket, lelkeket, boszorkányokat idézni. Különösen

1) Törvényes ért. valakit bíróilag a törvényszék elébe

hí. Perbe idézni. Törvény elébe idézni. A vádlottakat

megidézni. Már a XVI. században divatozott : „Es

azokat , kik fegyveres kézzel rejám jöttének volth,

mind az vármegye színire idézem.
u „Továbbá ezért

az dologért székre idéztetett minket szógabiró által."

(Szalay Á. gyjteménye). 2) Mások beszédébl vagy

irományaiból , könyveibl mondatokat , szavakat bi-

zonyságul , felvilágosításul , ersítésül stb. hoz elé.

Régi jeles Írókból idézni valamit. Nagy emberek sza-

vait idézni. Szent írásból tárgyhoz ill szövegeket idéz-

ni. Péter, Pál apostolokat idézni.

IDEZÁRT
,

(ide-zárt) ösz. mn. Azon helyhez,

vagy helybe zárt, mely közelünkbe esik ; vagy azon

irományhoz mellékelt, mely kezünkben forog. Idezárt

bútorok. Idezárt váltó, bankjegypénz, meghatalmazás.

IDÉZÉS, (i-de-ez- és) fn. tt. idézés-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Cselekvés , melynél fogva valakit v.

valamit idézünk. Birói idézés. Lelkek idézése. Jeles

mondatok idézése. V. ö. IDÉZ.

IDÉZET, (i-de-ez-et) fn. tt. idézet-ét, harm. szr.

— e. Idézés eredménye vagy müve; idézés elvont ért.

véve ; azon szók , melyek által az idézés történik,

vagy melyek idéztetnek. Idézetek különféle jeles mun-

kákból. V. ö. IDÉZ.

IDÉZETLEN, (i-de-ez- étlen) mn. tt. idézetlen-t,

tb. — ék. Akit vagy amit nem idéztek. Idézetlen bn-

társakat elmarasztalni nem lehet.

IDÉZETT, (i-de-e.-:-ótt) mn. tt. idézétt-et. Akit

v. amit idéztek. Bíró elébe idézett tanúk. Jeles írók

mveibl idézett mondatok.

IDÉZ, (i-de-ez-ö) fn. és mn. tt. idéz-t, tb.

— k. Ki idéz valakit v. valamit. Idéz törvényszolga.

Perbeidézö hites személy. Szentírás szavait idéz szó-

nok. V. ö. IDÉZ.

IDÉZJEL, (idéz-jel) ösz. fn. Helyesírási jel

(„

—

u
), mely közé az idézett szókat vagy mondato-

kat zárjuk, pl. Üd-jözÜönk ezen szavai „Szeressed fe-

lebarátodat, mint tennen magadat ~ ; a tiszta erénytan

egyik alapelvét teszik.
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IDEZLEVÉL, (idéz-levél) sz. fn. 1. IDÉZ-
VÉNY.

D3ÉZVÉNY, (i-de-ez-vény) fn. tt. idézvény-t,

tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Hivatalos iromány,

levél, mely által valaki idéztetik, biró eltti megjele-

nésre felszólíttatik.

IDILLO, mn. tt. idillót. Kriza J. szerént a szé-

kelyeknél, különösen Udvarhelyszéken am. ügyetlen.

Figyelmet érdeml szó, mely az ,ügyetlen' szóból

azért nem származhatott , mert mély hangzó (ó) van
benne , s igen ritka eset , hogy a magas hangú szó

átváltoznék mély hangúvá és viszont. A tagadó érte-

lem azt gyaníttatja, hogy a ló a tagadó lan-ból mó-
dosult

; tehát a közelebbi alak : idil-lan ; idil törzs

pedig könnyen származhatott idom-bó\, t. i. az o, i-vé

változván, mint ham-o-s == ham-i-s szókban, s az m,

n-né, (mint a régies : rnevet, ma nevet), az n ismét l-\é,

(mint a régies : nám , ma lám) ; tehát idom = idim

= idin = idil. S az egész eredetileg : idomlan =
idomtalan.

IDKA, ARANY—, falu Abaúj megyében;
helyr. IdM-n, — ra, — ról.

IDNAP v. IDNEP, eredeti és némely régieknél

még ezen alakban eléforduló öszvetétele innep szónak.

L. INNEP.

LDOM, (id-om) fn. tt. idom-ot , harm. szr. —a
v. —ja. Jelenti valamely testnek rendes, szabályos,

arányos alakját , külsejét, vagyis azon módot , mely-

nél fogva annak részei ill , helyes viszonyban és

arányban állanak egymáshoz ; innét : hangidom, vers-

idom, idomos am. rendes, szabályos, módos, arányos,

s idomtalan am. esetlen, aránytalan, helytelen. Rokon
vele a régies ildom (eszély , eszélyesség , okosság), s

úgy látszik, mindkett ugyanazon eredet, mit értel-

mök rokonsága is bizonyít, mert ildom jelenti az ész-

nek helyes
, rendes , öszhangzó mködését vagy m-

köd erejét , s mindkett jó állapotot jelent , idom t.

i. a külsnek (testnek), ildom (mintegy : elme-idom)

a belsnek, (léleknek) jó állapotát. Minél fogva az is

hihet, hogy eredetileg am. jódom és jóldom, azaz jó
tulajdonságok aránya. Ily betváltozások vannak az

inkább és jonkább, ig, jog, igtat, jogtat, irgalom, jorga-

lom szókban. Egyébiránt v. ö. ILDOM szót is. Ne za-

varjuk öszve az ,alak* szóval.

Igen közel áll hozzá minden tekintetben a hel-

lén EIJQ, honnét az aoristus : íiov v. i'ov, infini-

tivus : idtív, s a középformában : tídoiiai (am. látok,

szemlélek) ; és innen származtatja a többek között

Benfey az HÖog (Ansehen , Gestalt) , ídsa (Gestali

stb.) Úvsisoí; (gestaltlos =. idomtalan) szókat. Gyö-
kül veszi a f-id alakot, honnan a latin videó, a szansz-

kritban vid
, mely am. tud. Az arabban cdím , am.

ábrázat, felüleg, (face , surface. Antlitz, Oberflache).

IDOMÁR, (idom-ár) fn. tt. idomár-t, tb. —ok,
harm. szr. —a v. —ja. Személy, ki bizonyos állato-

kat valamire ügyesekké képez
,
pl. kocsis lovakat,

paripákat, vadászebeket. Újabb kori alkotású szó.

IDOMATLAN, (id-om-at-lan) mn. 1. IDOMTA-
LAN.

IDOMATLANUL, 1. IDOMTALANUL.
IDOMI

,
(id-om-i) mn. tt. idomi-t , tb. — ak.

Idomot illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Idomi

kellékek. Idomi arány. V. ö. IDOM.
IDOMIAS, (id-om-i-as) mn. tt. idomias-t v. — at,

tb. — ak. Helyes alkotású, alakú, külsej ; idom sze-

rént készített. Tdomias szabás. Idomias szobor.

IDOMÍT , IDOMÍT
,
(id-om-ít) áth. m. idomít-

ott , htn. —ni v. — ani. 1) Valamit helyesen alakít,

képez, arányosan elkészít. Testhez idomítani a ruhát.

Vésüvel idomítani a, szobrot. 2) Gyakorlat által bizo-

nyos állatokat valamire ügyesekké tesz. Lovat pari-

pának idomítani. Ebeket vadászatra idomítani.

IDOMÍTÁS , IDOMÍTÁS
,

(id-om-ít-ás) fn. tt.

idomítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által valamit idomítunk. Testállás idomítása. Lovak,

ebek idomítása. V. ö. IDOMÍT.
IDOMÍTÁSI , IDOMITÁSI

,
(id-om-ít-ás-i) mn.

tt. idomítási-t, tb. — ak. Idomítást illet , ahhoz tar-

tozó , arra vonatkozó. Idomílási fáradság , ügyesség.

Idomítási díj.

IDOMÍTOTT, IDOMÍTOTT, (id-om-ít-ott) mn.

tt. idomított-at. Helyesen, arányosan, ill alakban el-

készített , kiképzett ; valamire ügyességet szerzett.

Színpadra idomított testállás. Paripának idomított

ló, vadászatra idomított vizsla, kopó.

IDOMOS, (id-om-os) mn. tt. idomos-t v. —at,

tb. — ak. Helyesen, arányosan kiképzett, rendes kül-

sej, alakú. Rokon vele hangokban is a latin : ido-

neus ; Benfey nem tesz róla említést, noha alig lehet

róla kétség , hogy szintén a Fid (f-id) gyökbl szár-

mazik. V. ö. IDOM. Idomos testalkat. Idomos szín-

padi alak. Idomos arcz. Idomos szoborm. V. ö.

IDOM.
IDOMOZ, (id-om-oz) áth. m. idomoz-tam, — tál,

— ott, 1. IDOMÍT.
IDOMTALAN, (idom-talan) mn. tt. idomtalan-t,

tb. — ok. Esetlen, helytelen, formátlan , rendetlen,

aránytalan alkotású, öszvehányt, vetett tagú. Idom-

talan buksi gyerek. Idomtalan görbicze, löcslábu. Fej-

szével faragott idomtalan szobor. Idomtalan termet.

Idomtalan ruhaszabás. V. ö. IDOM. Határozó gya-

nánt am. idomtalanul, idom nélkül.

IDOMTALANÍT, IDOMTALANIT, (idom-ta-

lan-ít) áth. m. idomtalanít-ott , htn. — ni v. —ani.

Idomtalanná tesz, elrutít. Elidomtalanít. V. ö. IDOM-

TALAN.
IDOMTALANÍTÁS , IDOMTALANITÁS, (id-

om-talan-ít-ás) fn. tt. idomtalanítás-t, tb. —ok, harm.

szr. — a. Cselekvés , mely által valaki vagy valami

idomtalanná tétetik. V. ö. IDOMTALAN.
IDOMTALANSAG

,
(idom-talan-ság) fn. tt.

idomtalanság-ot, harm. szr. —a. Esetlenség, helyte-

lenség, aránytalan, rendetlen alak, külsség, formát-

lanság. Idomtalansága miatt nem alkalmas a szín-

padra.
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IDOMTALANUL, (id-om-talan-ul) ih. Idomtalan

módon, azaz esetlenül, rendetlen alakban, aránytalan

külsvel, íbrmátlanul, helytelenül. Idomtalanul lépni,

állani a színpadon. Idomtalanul álló ruha.

IDOMÚ, (id-om-ií) mn. tt. idomú-t, tb. — k v.

— ak. Bizonyos idommal biró. Csinos idomú termet.

IDOMUL, IDOMUL, (idomúi) önh. m. ido-

múl-t. 1) Bizonyos alakúvá leszen , arányos , rendes,

helyes formára alakúi. Gyakorlat által idomúi a test.

A mvész vésüje alatt szoborrá idomúi a kö. 2) Vala-

mire ügyessé , képessé leszen. Nyergesnek idomúi a

betanított csikó. Tanítás által vadászatra idomúinak

az ebek. 3) Valamihez hozzá illeszkedik, alkalmazko-

dik. Testhez idomúi a jól szabott ruha.

IDMÚLÁS, IDOMULÁS, (id-om-úl-ás) fn. tt.

idomúlás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Állapot vagy

cselekvés , midn valaki v. valami idomúi. Testnek

idmúlása. V. ö. IDOMUL.
IDOMZAT, (id-om-oz-at) fn. tt. idomzat-ot,

harm. szr. —a. Valamely test, illetleg mü részeinek

arányszerü öszvefüggése, aránymértékes szerkezete
;

arányos alakzat, külforma.

DDOMZATOS, (id-om-oz-at-os) mn. tt. idomza-

tos-t v. —at , tb. — ak. Idomzattal biró, arány -

mértékü.

IDOMZATOSSÁG
,
(id-om-oz-at-os-ság) fn. tt.

idomzatosság-ot, harm. szr. — a. Tulajdonság, mely-

nél fogva valamely egésznek minden küls részei,

alakjai arányszerü viszonyban állanak egymáshoz.

Szobormüvek, emlékmüvek, épületek idomzatossága.

IDO, (i-d v. i-d-) fn. tt. idö-t. Személyragoz-

va : idm, idd, ideje ; idnk, idlök, idejék v. idejök ;

idim, idid, idi, idink, iditek, idik v. ideim , ide-

id, idei stb. Máskép : üd. Tiszta gyöke az egyszer

i v. ü hang, mely mozgást, menést, haladást jelent, s

megvan az i-get (v. ü-get), i-deg , illan , indul , ireg,

izeg szókban. A szláv Ijeto , hodina
,
godina , melyek

idt jelentenek , szintén mozgást , haladást jelent

gyököktl származnak. Ezen i , valamint a szansz-

kritban
, hajdan igegyök volt , s részesülje legegy-

szerbben i-, azaz mozgó, men, haladó, s d közbe-

vetéssel lett i-d-, mint : ken-ö ken-d-ö , sü-ö sül-ö,

sül-d- (sütni való fiatal disznó), tü-ö tü-d-ö , ben-ö

ben-d-ö ; om-ó om-d-ó , on-d-ó ; (ami omlik , leomlik,

köles korpája), kanász, konász, kon-d ász ; fonor, fon-

d-or stb. Ilyenekül tekinthetk : me-dd-ig , me-d-ig

(me-ig v. mely-ig helyett) ; a-dd-ig (ha ugyan nem a

régies adzig-nzk vétethetik) = a-dig (a-ig h.), e-dd-

ig, e-d-ig (e-ig h.).

Azonban némileg eltér értelemmel lehet annyi

is, mint : i-'öd- v. ü-öd-ö, valamint üz =: ü-öz, üget,

am. üög-et, üldöz= üöld-öz stb. Gvönyörü példánk

van erre Szalay Ágoston gyjteményében. (Négyszáz

magyar levél a XVI. századból) , a CLVI dik levél

végén : „Rejá gondoljon, jobb készen legyen kegy-

elmed) , hogy nem készletlen találjon az iödö =
iwdew, (a w több helyütt is am. ö v. ö, pl. jwny, megh-

A.KAD. NAGY SZÓTÁB. III. KÖT.

jw, jwnek , kezwlethlen = készletlen). A német csa-

ládban : Zeit , Zíd , Tied, Tie , tíd stb. szókról azt

mondja Heyse, hogy eredetök homályos.

,Id' vagy ,üd' tehát eredetileg jelent oly va-

lamit, mi mozog, jár, megy, halad. Az id eljár, sen-

kire nem vár. Szolga ugyan az id, de nem várakozik.

(Km.). Különösen 1) Am. a gondolkodás alakja, mely-

ben az ész az egymás után következ tárgyak és ese-

mények folyását felfogja. Az id és hely fogalmaival

kapcsoljuk öszve minden képleteinket. 2) Tapaszta-

lati és közönséges ért. a létezésnek azon szaka, fo-

lyama , mely alatt bizonyos mozgások, tünemények

rendesen és szabályosan visszafordulnak
,

pl. azon

mozgási szak , melyben a föld saját tengelye körül

megfordul (egy nap, 24 óra); melyben a hold min-

den változásain általmegy (hónap) ; melyben a föld

a nap körül bevégezi útját (év , esztend). Négy, öt,

hat nap. Hét , nyolcz hónap. Száz év , század. 3) Az

imént meghatározott idszakok egyes részei. Rövid,

hosszú, kis, nagy id. Korai, kés id. Kevés, sok, né-

mely, minden id. Szerencsés, boldog id. Békés, hábo-

rús, forradalmi id. Dolog , munka, evés, ivás , álom,

nyugalom ideje. Foly, telik, múlik, halad, repül, eljár

az id. Éjnek idején. Annak idején. Mindent a maga

idejében kell tenni. Eltalálni az idt (alkalmat). Az

idhöz (körülményekhez) alkalmazkodni. Mennyi az

id f Idejét múlni. Ez id tájon v. tájban. Az id min-

dennek mestere. (Km.). Idt veszteni , vesztegetni , mu-

latni, halogatni. Idt tölteni. Henyélve, haszontalanul

eltölteni az idt. Idre várni. Kijelölni, meghatározni

az idt. Múlt vagy elbbi , jelen ,
jöv id. Régi id,

új id.

„Áll egyedül Árpád egy csendes kis halom ormán
,

Lelke magas képzelmekkel forog a nagy idben
,

Annak elbbi s jöv tüneményit látja lebegni."

Vörösmarty (Zalán futása).

„Járd össze századink sorát

,

A régi s új idt

,

S tiszteld , magasztald mindenütt

A jót , nagyot , dicst
!"

Bacsányi János.

4) Különösen óra ; így használtatik gyakran a régi-

eknél
,
pl. Müncheni codexben : Azon idben (ex illa

hóra). Harmad id koron (circa horam tertiam). J
az id (venit hóra). Nemde tizenkét id vagyon e nap-

jában ? A vacsorának ideje korán (hóra coenae). A
Passióban : „Hatod idtl fogván kedeg setét ln
mind földnek színén kilenczed ideig. Es kilenczed

hórán ivölte Jézus nagy szóval." 5) A légnek bizo-

nyos idbeli állapota , változása. Szép, jó, kellemes,

tiszta, meleg id. Komor , rút , rósz , homályos , hideg

id. Állandó, változó, zivataros, ess, havas, zúzmarás,

zimankós id. 6) Kor, életszak. Gyermekid, ifjúsági,

öregségi id. Hosszú idt élni. Ideje vagyon (habét

aetatem). Münch. cod. Legszebb , legjobb idben lenni.

Ami idnkben ez mind máskép volt. V. ö. IDE, fn. 7)

2
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Nyelvtani é"rt. igék módosítása, mely a cselekvés és

szenvedés (szabatosabban : munkásság és lét) elmúlt

vagy jelennen folyó vagy jövend viszonyait fejezi

ki : régmúlt (elbbi múlt, imént múlt), múlt
,
félmúlt,

(jobban : függ múlt , hová tartoznak a viszonyos,

végzetlen és tartós múltak is), jelen, jöv , halárzatlan

idö stb. V. ö. IGE és IGEID.
Rokonok a héber py , sínai thien (coelum,

tempus).

IDÖELÖTTI, (id-eltti) sz. mn. Mi a kell,

szokott, rendes, határozott idt megelzi ; korai, éret-

len, idétlen. Idöelötti megjelenés. Idöelölti aggodalom.

Idöelötti gyümölcs. Idöelötti gyermek.

IDÖELÖTTISÉG, (id-elttiség) ösz. fn. Vala-

minek korai , a szokott , rendes, kell idt megelz
tulajdonsága vagy állapota. Idöelöttisége miatt Ízetlen

gyümölcs.

IDOERZO, (id-érz) ösz. mn. Mondjuk álla-

tokról, különösen pedig növényekrl , melyek az id
változását elre megérzik , vagyis rajtok történ bi-

zonyos változások által jelentik.

IDÖFOLYAM, (id-folyam) ösz. fn. Az idnek,

vagyis az idben történ eseményeknek egymás után

következése, haladása. Lassú, gyors, sebes idöfolyam.

IDÖFOLYÁS, (id-folyás) 1. IDÖFOLYAM.
IDFORGÁS, (id-forgás) ösz. fn. Bizonyos

események- vagy tüneményeknek határozott id alatti

visszakerülése. Szélesb ért. idfolyam.

IDÖHAGYÁS, (id-hagyás) ösz. fn. 1) Enge-

dés v. engedély, melynél fogva valakinek megenged-

jük, hogy valamit továbbra halaszthasson. 2) Idha-
tár kitzése. V. ö. IDHATÁR.

IDHALADÁS
,
(id-haladás) ösz. fn. Az id-

nek elfolyása, elmúlása.

IDÖHALASZTÁS
,
(id-halasztás) ösz. fn. 1)

Idvesztés, a most teendknek késbbre hagyása, el-

mulasztása. 2) Azon idnek meghosszabbítása, mely

alatt valamit tenni, végzeni kellene.

IDHATÁR, (id-határ) ösz. fn. Kiszabott,

meghatározott idpont , melynek betelteig valamit

meg kell tenni, véghez kell vinni. Az adósság lefize-

tésére, birö eltti megjelenésre kitzött idhatár.

IDHATÁROZÁS, (id -határozás) ösz. fn. Cse

lekvés , illetleg rendelés
,
parancsolás , meghagyás,

mely által valami teendnek idhatárt szabnak.

IDÖHEZAG, (id-hézag) ösz. fn. Hézag , üres-

ség valamely idszámlálásban, történelemben. Külön-

bözik : idhiány.

IDHIÁNY, (id-hiány) ösz. fn. Valamely cse-

lekvésre szükséges idnek nélkülözése.

IDÖHIBA
,
(id-hiba) ösz. fn. Hiba , melyet a

történetíró v. elbeszél követ el , midn az eseményt

más idre helyezi, mint valósággal történt, midn az

eléadott történet vagy annak részletei nem egyeznek

meg a korral , melyhez köttetnek
,
pl. idhibát kö-

vetne el , ki a X-dik századi háborúkban ágyúkkal

ldöztetne. (Anachronismus). Máskép : kortévesztés.

IDJÁRÁS, (id-járás) ösz. fn. Az égmérséklet

állapota, viszontagságai, változásai. Kedvez idjárás.

Változékony, majd ess, majd hideg idjárás. Tavaszi,

nyári idjárás.

IDJÁRÁSTAN, (idö -járás-tan) ösz. fn. Ta-

pasztalati eseményeken alapuló tan, az égmérséklet

állapotáról, viszontagságairól, tüneményeirl, pl. es-

rl
, ködrl , hóról, dérrl, felhkrl, szélrl és azok

okairól. (Meteorológia).

IDJÁRTÁVAL, (id-jártával) ösz. ih. Id
folytában , idvel , bizonyos idszak betöltével , el-

múlta után. Idjártával igen sok dolog megváltozik.

Idöjártával majd ránk is kerül a sor. Máskép : id-

jártában v. idöjártára. Néhutt : idövártalva.

IDJÓS, (id-jós) ösz. fn. és mn. Aki vagy ami

a következ idjárást elre megjövendöli. Az idjósok

gyakran csalatkoznak. Idjós testi bajok, sérvek.

IDÖJUTVA, (id-jutva) ih. Ha id jut reá.

Máskép a székelyeknél : idötanálva = ha idö úgy
találkozik. (Kriza János).

IDKOR, (id-kor) ösz. fn. 1) Életszak vagy

id, mennyiben bizonyos lények, különösen növények

és állatok életét, létezését jelenti. Rövid , hosszú id-

kort élni. 2) Az általán vett idbl bizonyos szak,

részlet. Hajdani, közép, újabb, legújabb idkor.

IDKOR, (id-kör) ösz. fn. Az általán vett id-

bl azon részlet, mely alatt bizonyos események visz-

szafordulnak , bizonyos tünemények kifejldnek. A
föld forgásának idököre egy év. Bizonyos idökörben,

pl. minden hónapban elékerül fejfájás. (Periódus

temporis).

IDÖKÖRI
,
(id-köri) ösz. mn. Idkörben elé-

tünö, megjelen ; bizonyos idkört illet, arra vonat-

kozó. Idököri tünemények, nyavalyák. (Periodicus).

IDÖKÖRÖNKÉNT, (id-körönként) ösz. ih. Bi-

zonyos idköröket tartva , követve. Idökörönként élé-

forduló tünemények.

IDKÖZ, (id-köz) ösz. fn. Köz, mely bizonyos

idszak eleje és vége között foglaltatik, pl. Az elébbi

király halála és utóbbi megkoronáztatása közötti id-

köz. Árpádtól István királyig tartó idköz.

IDKÖZBEN
,

(id közben) ösz. ih. Némely

idben, némelykor, néha, azonban, azalatt ; bizonyos

idnek kezdete és vége között. Idközben magam is

kikirándulok a falura.

IDKÖZI, (id-köz-i) ösz. mn. Idközben tör-

tén, létez ; csak némely idt illet, ideiglenes. Id-

közi szórakozás. Idközi rendelkezés.

IDÖKÖZILEG, (idö-közileg) ösz. ib. Csak né-

mely idt, vagyis idközt illetleg ; ideiglenesen. Idö-

közileg intézkedni valami felöl.

IDÖLAJSTROM, (id-lajstrom) ösz. fn. Laj-

strom, melyben a történt események bizonyos idsza-

kok, pl. napok, hónapok, évek, századok szerént el-

soroltatnak.

IDLEGES, (i-d-leg-es) mn. tt. idlegest, tb.

— ek. Azon idben vagy idöszerént lev. Pest váró-
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sának idleges fpolgármestere. Különbözik : ideig-

lenes.

DDLEJÁRAT, (idö-Ie-járat) sz. fn. Valamely

idnek lefolyta vagy lefolyása, eltelése. V. ö. LEJÁ-

RAT.
IDMENNYISÉG, (id-mennyiség) lásd : ID-

MÉRTÉK.
IDMÉRET, (id méret) ösz. fn. Valamely be-

szédrésznek állandó idomzatos idmennyiségbe alakí-

tása. Lejti, lebeg, lengedez, toborzéki idméret. Gö-

rögös , magyaros idöméret.

IDÖMÉRETÉS, (id-méretés) ösz. mn. Mely

szabályszer idmérettel van ellátva, öszveállítva.

IDMÉR, (id-mér) ösz. fn. 1) Személy, ki

az idt méri. 2) Eszköz , mely által az id mértéke

meghatároztatik
,
pl. az órások , a karmesterek idt

mutató és meghatározó eszközei.

IDMÉRTAN, (id-mér-tan) ösz. fn. Tan,

vagyis szabályok öszvege , mely a verselésben vagy

zenében az idméretet és idmértéket adja elé.

IDMÉRTÉK, (id- mérték) ösz. fn. 1) Szélesb

ért. az idnek bizonyos határozott része , mely által

az idfolyamát mérni szoktuk, milyenek : perez, óra,

nap, hónap, év. 2) Szorosb ért. a zenészeknél azon

mérték, mely szerént a hangokat , vagyis egyes üte-

nyeket rövidebb vagy hosszabb ideig kell kitartani.

Lassú, halk, gyors idmérték. (Tempó). 3) A nyelv-

tanban a szótagoknak rövidebb vagy hosszabb han-

goztatása. A magyarban az a, e, i, o, u, ö, ü , rövid

idmértékilek , ha 1) nincs ékezetök vagy nincs vonás

felettök, vagy 2) ha utánok nincs torlat, azaz közvetle-

nül akár azon , akár más következ szóban csak egy

mássalhangzó áll, vagy épen semmi mássalhangzó nem

áll vagy végre, ha bár a következ szó elején több más-

salhangzó van is, pl. krajezár , de az illet rövid ön-

hangzó a szó végén áll.

IDMÉRTÉKÉS, (id-mértékés) ösz. mn. Ami
idmértékkel bír. Idömértékes nyelv, zene, versek.

IDMOSTOHASÁG, (id-mostohaság) ösz. fn.

A természeti idnek egy vagy más módon kedvezt-

len járása
,
pl. nagy aszály vagy túlságos eszés , az

idjárás mostohasága. Ertjük általában a világi id,

vagyis a világi események kedveztlen voltáról is, az

idk mostohaságáról.

IDMÚLÁS
,
(id-mulás) ösz. fn. Általán , az

idnek eltelése , eltnése. Szorosb ért. lásd : IDÖ-

SÜLÉS.
IDMULASZTÁS, (id-mulasztás) ösz. fn. Ha-

nyagság vagy véletlen, akaratlan elkésés neme , mi-

dn valaki az idt elszalasztja, nem használja , tétle-

nül elfolyni engedi.

IDÖMULATÁS, (id-mulatás) ösz. fn. Idtöltés,

vagyis oly foglalkodás, különösen lelket vidító mkö-
dés, mely az unalmat elzi, s az id folyását mintegy

észrevétlenül sietteti.

IDÖMULTÁVAL, (id-multával) ösz. ih. Bizo-

nyos vagy némely idszak lefolyta után. Idömultával

ö is megváltoztatta szándékát.

IDNAP
,
(id-nap) ösz. fn. Meghatározott és

valamire legalkalmasabb idpont; valaminek saját

ideje, kora. Idönapra megjelenni a kitzött helyen. Né-

mely ember idnap eltt megvénül. Idnap után (késn)

jöttél.

IDNKÉNT, (i-d-en-ként) ih. Nem folytonosan,

hanem bizonyos idközök után , meg-megszakasztva.

Idnként meglátogatni valakit. Idnként mutatkozó

kórjelek.

IDNY, (i-d-öny) fn. tt. idöny-t , tb. — ök,

harm. szr. —e. Bizonyos mértékekre felosztott id,

különösen melyekhez a hangokat az éneklésben , ze-

nében , a tagmozgásokat a lépésben, táuczban alkal-

mazni kell. Idnyi tartani. Idnyre lépni , tánczolni,

(tempó ; különbözik : tactus = ütem ; és : idény).

IDNYERÉS, (id-nyerés) ösz. fn. Mködés,
állapot, midn az idt folytonosan használva javunkra

fordítjuk. Ellenkezje : idövesztés.

IDONYOM, (id-nyom) ösz. fn. Jelek , marad-

ványok, melyek bizonyos idt leélt tárgyakon látsza-

nak. Idnyomok az emberi arezon.

IDOPERCZ, (id-percz) ösz. fn. Az idnek leg-

kisebb mértékneme. V. ö. PERCZ.
IDPERCZENET, 1. IDOPERCZ.

„Minden idperczenetben

Mindennem szegeletben

Üldözm vagy szünetlen

,

Hagyj békét oh kegyetlen!"

Kisfaludy S.

IDPONT, (id-pont) ösz. fn. 1) Az idnek
kisded része, pl. perez, óra. Azon idpontban hala meg,

midn a földrengés kezddött. 2) Oly idrész , mely

bizonyos eseményrl nevezetes. Krisztus születése

azon idpont, melytl a keresztény idszámlálás kezde-

tét veszi.

IDRE-HÁRA, 1. ,IDEIG* alatt.

IDREND, (id-rend) ösz. fn. Rend , melyben

az idben történt események egymás után következ-

nek. Idrendben elszámlálni valamely ország viszon-

tagságait. Idrendbe szedett királyok élete, nevei. Id-

rendet tartani a történetírásban.

IDROMBOLTA
,

(id-rombolta) ösz. mn. Az

,idrongált' szónál nagyobb fokot, rontóbb hatást je-

lent melléknév. V. ö. IDÖRONGÁLT.

IDRONGÁLT, IDRONGÁLTA, (id-rongált

v. -rongálta) ösz. mn. Amit a huzamos vagy hossza-

san tartott id már megviselt , az id foga megrág-

csált. Idrongálta várak, köz épületek. Átv. értelemben

is. Idrongálta szépség, arczvonalak.

IDÖRÖVIDSÉG, (id-rövidség) ösz. fn. A cse-

lekvésre szükséges idnek szk volta.

IDS, (i-d-es) mn. tt. idös-t v. — et, tb. —ek.

1) Több vagy hosszabb idig él, létez, koros, agg.

Ids ember. 2) Szélesb ért. bizonyos ideig él, létez.

Mennyi ids ezen fiú ? Te velem egy ids vagy. Elég

2*
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ids vagy , már lehet eszed. 3) Higgadt , megfontolt,

el nem hirtelenkedett. Ids, érett tanács. (Faludi).

IDSB
, (1), (i-d-es-b) mn. az ids szónak

másod foka, tt. idsb-et. Régebben él, létez, elbb

született, korosb, vénebb. Te idsb vagy nálamnál.

Idsbfi.

IDSB, (2), (mint föntebb), fn. Személy, ki bi-

zonyos testület tagjai között korára vagy hivatalára

nézve legöregebb, vagy az öregebbek osztályába való.

Egyetemi karok idsbei v. idsbjei. Nép idsbei. Szer-

zetes rend idösbei. Mi NN. városi sebészek idösbei.

(Senior). Alidsb v. másodidsb (prosenior). Család,

vagy nemzetség idsbje.

IDSBFI, (idösb-fi) ösz. fn. A családban leg-

id8bik fi, ki a hitbizományi birja.

IDSBFISÉG, (idsb-fiség) ösz. fn. Hitbizo-

mány faja , midn a hitbizományi jószágot a család-

ban legidsbik fi kapja és birja.

IDSBIK, (i-d-es-b-ik) másod fokú mn. tt.

idsbik-et. Bizonyos testület v. osztály tagjai között

a korosabbik; testvérek között öregebbik. Idsbik

tanácsos. Fekv birtokimat idsbik fiamra hagyom.

Ez legidsbik gyermekem.

IDSBSÉG
,

(i-d-es-b-ség) fn. tt. idsbség-ét.

Tulajdonság vagy jogok öszvege, melyekkel oly sze-

mély bir, kit idsbnek nevezünk. V. ö. IDSB. Kü-

lönösen
,

polgári intézmény, mely szerént némely

nemzetségekben , azok díszének, gazdagságának fen-

tartásaul , a legidsb nemzetségág legkorosabb tag-

jának számára, némely elidegenílhetlen birtokok,

mint hitbizományok alapitvák ; továbbá am. e végre

alapított jószágok. (Senioratus).

IDÖSBSÉGI, (i-d-ö-es-b-ség-i) mn. tt. idsb-

ségi-t, tb. — ek. Idsbséget illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Idösbségi javak.

IDÖSÍT, IDÖSIT, (i-dö-es-ít) áth. m. idsU-étt,

htn. —ni v. — eni. Törvényi ért. véghezviszi, hogy bi-

zonyos birtok vagy jog elidsüljön. Elidösít. V. ö.

IDSÜL.
IDÖSÍTÉS , IDÖSITÉS ,

(i-d--es-ít-és) fn. tt.

idsítés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely

által bizonyos birtok vagy jog elidsül.

IDSÖDÉS, (i-d--es-éd-és) fn. tt. idsödés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valaki vén-

hedik, korosodik, életideje eljár.

IDSÖDIK, (i-d--es-éd-ik) k. m. idösöd-tem,

—tél, —ott. Korosodik, vénhedik, élete napjai eljár-

nak. Fiaim ! én már idsödöm, dolgozzatok ti helyettem.

DDÖSSÉG, (i-d--es-ség) fn. tt. idösség-ét, harm.

szr. — e. Ids, azaz koros állapot vagy minség;

vénség, korosság.

IDSÜL, IDSÜL, (i-d--es-ül) önh. m. id-

sül-t. Törvényes ért. bizonyos id
,

pl. harminczkét

év multával valamely birtok vagy jog egyik félre

nézve érvénytelenné , másik félre nézve pedig érvé-

nyessé lesz, pl. midn valaki a magyar törvény sze-

rént 32 évig némely birtoka fölött jogait nem gya-

korlottá, elhanyagolta , ellenben azokat egy másik,

ellenmondás, ellenállás nélkül használta, és hatalmá-

ban tartotta, az illet birtok az elébbi tulajdonostól

elidsült , s a meg nem zavart haszonvevre szállott

által. S ez utóbbi azt az újabb jogi nyelven ,elbirto-

kolni' mondatik. Máskép : évül, elévül.

IDSÜLÉS, IDSÜLÉS, (i-d-es-l-és) fn. tt.

idsülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Állapot , midn
bizonyos birtok vagy jog elidsül. Máskép : elévülés.

V. ö. IDSÜL.
TDSÜLET, IDÖSÜLET, (i-d-es-ül-et) fn. tt.

idösület-ét , harm. szr. — e. Idsülés elvont érte-

lemben.

IDSÜLT, (i-d--es-ül-t) mn. tt. idösült-et. Mi

a birtoki jog nem gyakorlása vagy elhanyagolása

miatt érvénytelenné lett , s másra szállott. V. ö.

IDSÜL.
IDSZABAS, (id-szabás) ösz. fn. Cselekvés,

melynél fogva valaminek idhatárt rendelünk , s ki-

tzzük az idpontot, meddig valamit meg kell tenni,

vagy el lehet halasztani.

IDSZAK, (id-szak) ösz. fn. Meghatározott

rész az általánosan vett id folyamából , idkör. Is-

kolai idszak , szünnapok idszaka. Különösen , oly

idrész, az évnek azon szaka, melyben rendesen va-

lami történni szokott, mely valamire kitünleg alkal-

mas, és használtatik. Fürdi idszak. Farsangi id-

szak ; újabban : idény.

IDSZAKASZ
,

(id-szakasz) ösz. fn. 1. ID-
SZAK.

IDSZAKI, (id-szaki) ösz. mn. Idszakonként

megjelen , bizonyos idkörben mköd vagy id-

körre szorított. Idszaki röpiratok. Idszaki irodalom.

Idszaki sajtó.

IDSZAKILAG
,
(id-szakilag) ösz. ih. Bizo-

nyos idszakokban, idnként. Idöszakilag kiadott röp-

iratok.

IDSZAKIRAT, (id-szak-irat) ösz. fn. Hatá-

rozott idszakokban megjelen irat
,

pl. évnegyedi,

havi lapok.

IDSZAKONKÉNT
,
(id-szakonként) 1. ID-

SZAKILAG.
IDSZAKOS

,
(id-szakos) ösz. mn. Idsza-

kokra felosztott , idszakonként megjelen
,
gyakor-

lott stb.

IDSZAKOSSÁG, (id-szakosság) ösz. fn. Ese-

mények, tünemények azon tulajdonsága, melynél fog-

va nem folytonosan, hanem csak némely vagy bizo-

nyos idszakokban jelennek meg.

IDÖSZAM
,
(id-szám) ösz. fn. Evek vagy szá-

zadok szerént rendezett idszak , mely a világ törté-

netének valamely nevezetes eseményétl veszi kezde-

tét, pl. a világ teremtésétl , Róma építése- , Krisz-

tus születése- , Mahomet futásától. Római idöszám.

Keresztény idöszám. (Aera).

IDSZÁMLÁLÁS, (id-számlálás) Ösz. fn. A
történetírásnak egyik lényeges mködése , mely az
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egymás után következ vagy ugyanazon idben fel-

tn események idejét eléadja, különösen az évek fo-

lyama szerént elrendezi.

IDOSZÁMTAN, (id-szám-tan) ösz. fn. A tör-

ténetírás segédtana , mely a különféle idszámokat

tárgyalja, kezdetöket meghatározza, s egymással ösz-

vehasonlítja, s az által a világesemények ideje sorát,

s egyes események bizonyos idpontját kijelöli. (Chro-

nologia). V. ö. IDSZÁM.
ID SZERÉNT VALÓ, 1. IDLEGES.
IDSZER, (id-széríí) ösz. mn. 1) Bizonyos

idszakhoz , korhoz ill , alkalmazott. Idszer mezei

munkák. Idszer vállalatok , máskép : korszer. L.

ezt. 2) Mulandó, nem tartós, változó, mint az id.

IDTÁBLA, (id-tábla) ösz. fn. Tábla, melyen

a történeti események idszám , évszám szerént föl-

jegyezvék , elésorolvák. Világtörténetek idtáblája.

Hazánk történeteinek idtáblája Árpádtól a legújabb

korig.

IDTÁBLÁZAT, (id-táblázat) ösz. fn. Táblá-

zat vagy rovatok öszvege valamely idbeli történetek

id- és sorszám szerénti kivonatos följegyzésére, egy-

beállítására, öszvevetésére.

IDÖTÁJ, (id-táj) ösz. fn. Mi bizonyos idpont-

hoz közel esik ; bizonyos idszaknak köre. Elünk ve-

le , midn valamely eseménynek idpontját , óráját,

napját , évét meghatározni nem tudjuk , vagy nem

akarjuk, pl. Reggeli idtájban lopták el pénzemet. Ez

azon idtájban történhetett, midn honn nem valék. V.

ö. TÁJ.

IDOTAN, (id-tan) ösz. fn. 1) Tan az égmér-

sékleti tüneményekrl, pl. meleg, hideg változatairól

2) 1. IDSZÁMTAN.
IDTARTAM, (id-tartam) ösz. fn. Az idnek

hosszabb-rövidebb részekre felosztása az elmében. A
többé-kevésbé hosszabbnak : idszak , idfolyam, ha

csak egy pillanatnyi : idpont a neve.

IDTARTÁS, (id-tartás) ösz. fn. 1) Bizonyos

idnek folytonos haladása, tartósága. Felhs , meleg,

hideg idtartás. 2) Cselekvési rend v. pontosság, mely

szerént valaki a kiszabott, kitzött idt el nem mu-

lasztja ,
valaminek idejét megtartja. A tisztviselnek

egyik fkötelessége a pontos idötartás.

IDTELÉS, (id-telés) ösz. fn. Idfolyás , id-

haladás, idomulás az egymás után következ esemé-

nyek eltnése.

IDTLEN, 1. IDÉTLEN.

IDTÖLTÉS, (id-töltés) ösz. ín. Kedves, kel-

lemes, mulattató foglalkodás , mely az id folyását

mintegy sietteti, észrevétlenné teszi, s az unalmat el-

távoztatja. Neked a vadászat , nekem az olvasás leg-

kedvesebb idtöltésem. Idtöltésre irt könyvek. Idtölté-

sül hírlapokat olvasni.

IDTÖLTÉSBL, (id-töltésbl) ösz. ih. A vé-

gett, hogy az id teljék, unalom elzésére, mulatság

kedveért. Idtöltésbl kártyázni, sétálni, színházba

menni.

IDOTOLTO, (id-tölt) ösz. mn. és fa. 1) Mi
által unalmat zünk, az idt elfolyni siettetjük. Id-
tölt mulatságok, játékok, olvasmányok. 2) Személy,

ki mulattató társalgása által megrövidíti az idt , v.

kinek egyetlen foglalkodása az idt kényelmesen,

mulatva, dologtalanul eltölteni.

IDTUDOMÁNY, (id-tudomány) lásd : ID-
SZÁMTAN.

IDOÜVEG, (id-üveg) ösz. fn. Általán üvegesz-

köz, üvegcs
, mely bizonyos folyadékkal , rendesen

higanynyal megtöltve az id , vagyis légmérséklet

változásait és fokait kimutatja , milyenek pl. a hév-

mér, légmér.

IDVÁLTOZÁS, (id-változás) ösz. fn. 1) Egyik
idszak elmúlása, s másik feltnése, kezdete

,
pl. mi-

dn az ó év után új kezddik. 2) A légmérséklet- v.

égi tüneménynek más állapotba átmenése
,
pl. midn

der után ború, meleg után hideg következik vagy
viszont. Hirtelen , sr idváltozás. Tavaszszál gya-

kori szokott lenni az idváltozás. Idváltozást jelent

csúzos bajok. Némely állatok igen megérzik elre az

idváltozást.

IDVÁRTATVA, (id -vártatva) 1. IDJÁR-
TÁVAL.

IDVEL, (i-d-vel) ih. Id multával , bizonyos

id lefolyta után. Idvel minden máskép lesz. Majd
idvel nekünk is jobbra fordul dolgunk.

IDVESZTÉGETÉS, (id-vesztégetés) ösz. fn.

Az idnek munka nélkül használatlanul elhalazs-

tása, eltöltése vagy haszontalan dolgokra való for-

dítása.

IDVESZTÉGET
,
(id-vesztéget) ösz. mn.

és fn. 1) Mi által vagy miatt az id haszonvétlenül

elmúlik
,
elvész. Idövesztegelö játékok, dombérozások.

2) Személy, ki az idt használatlanul elmúlni hagyja,

naplopó, ácsorgó.

IDVESZTÉS, (id-vesztés) ösz. fn. Bizonyos
id használatának elmulasztása vagy kelletinél több

id , mint amennyi valamely dolog végrehajtására

megkívántatik. A régi robotrendszer sok idvesztéssel

járt. V. ö. IDNYERÉS.
IDÖVESZTESSÉG

,
(id-vesztesség) 1. ID-

VESZTÉS.
IDÖVETÉS, (id-vetés) ösz. fn. 1. IDSZÁM-

TAN.
IDVET, (id-vet) ösz. fn. Történettudós,

ki a történeteket, világeseményeket idszám szerént

elrendezi, s öszveállítja, s a különféle idszámláláso-

kat rendszeresen egyezteti. (Chronologus).

IDVIZSGÁLÁS
,

(id-vizsgálás) ; IDOVIZS-
GÁLÓ

,
(id-vizsgáló) ; 1. IDVETÉS , IDVETÖ.

IDZ, (i-d-ez) önh. m. idz-tem, —tél, —ött.

Idt tölt, mulat ; késik, elmarad. Bor mellett idzni.

Hol idztél oly sokáig f Faludi áth. ért. is használja,

s am. idt rendel, határoz, kitz. Idzött óra ; idzött

korra; közelít az idzött nap.
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IDZÉS, (i-d--ez-és) fa. tt idzés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. 1) Idtöltés, idömulatás , késés. 2)

Id kitzése.

IDKÁNY, falu Abaúj megyében ; helyr. Idrány-

ba, — ban, — ból.

IDÜL, IDÜL, (1), (i-d--ül) önb. m. idül-t.

Idnként elékerül vagy hosszú idre kiterjed , meg-

gyökeresedik. Mondják testi nyavalyákról , melyek

tartósak és megrögzöttek szoktak lenni.

IDÜL, IDÜL, (2), (id-ül) önh. m. idül-t. Gyöke

id, melybl idv , idves, idvez, idvezl is stb. származ-

nak. Értelme : egészsége, megroncsolt testi állapota

jobbra változik
,
jobban érzi magát , épül , éperedik,

magához, erejéhez tér. Máskép : üdül. V. ö. ID, UD.

ÜDÜLÉS, IDÜLÉS, (1), (i-d-ül-és) fn. tt. id-

lés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Nyavalya állapota,

midn hosszabb idre terjed , s meggyökeresedik. V.

ö. IDÜL, 1).

ÜDÜLÉS, DDÜLÉS, (2), (id-ül- és) fa. tt. idülés-t

tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valaki idül,

azaz egészsége visszatér, jobbá lesz vagy lenni kezd.

Felidülésem után legott útra kelek. Máskép : üdülés.

IDÜLT, (i-d-ö-ül-t) mn. tt. idült-et. Hosszú idig

tartó , meggyökeresedett , bizonyos idváltozásokkor

visszatér. Mondjuk betegségrl, nyavalyákról. Idült

csúzos bajok. Idült köszvény.

IDV, (id-v) fa. tt. idv- el v. —ét, harm. szr. — e.

Gyöke id, mely szanszkrit nyelven am. innepel, éne-

kel , vagyis énekkel tisztel , dicsér , áld , boldognak

mond. Eredetileg egynek látszik a di gyökkel, s id-v

nem egyéb, mint di-v v. divó, ami dívik , ami divást,

divó állapotot mutat. Héber nyelven idav, arabul adu

am. segít, segély által megszabadít, boldog állapotba

helyez, rósz sorsot javít. Idv szóval látszik egyezni a

latin ave is. Ezen öszvehasonlítások után idv jelent

áldott, boldog, szabad helyzetet v. állapotot , áldást,

boldogságot, különösen lelki boldogságot , melyet Is-

ten kegyelme és segítsége által érünk el. Zárt ajak-

kal : üdv. V. ö. DDVES, IDVEZEL.
IDVARNOK, falu Torontál megyében ; SZL-

LÖS-IDVARNOK , falu ugyanott ; helyr. Idvarnok-

on, — ra, —ról.

IDVES v. IDVÉS, (id-v-es) mn. tt. idves-t v.

— et, tb. —ek. Idvvel párosult, mi idvet, azaz áldást,

szerencsét , boldogságot hoz , különösen a léleknek

örök nyugalmat, megelégedést, dicsítést szerez. Id-

ves szándék , akarat. Idves változások a nemzeti kor-

mányban. Idves törvényezikkelyek. Idves imádság, szent

beszédek, oktatások. Máskép : üdvös.

IDVESEN v. IDVÉSEN, (id-v-es-en) ih. Boldo-

gul, szerencsésen, áldással, lelki megnyugvással ; oly

módon , mely áldást , szerencsét , boldogságot , lelki

nyugalmat szerez, máskép : üdvösen. V. ö. IDVES.

IDVESSÉG v. DDVÉSSÉG, (id-v-es-ség) fn. tt.

idvesség-ét, harm. szr. — e. Idves, azaz áldásos, bol-

dog , szerencsés, nyugott, megelégedett sors, állapot.

Jó fejedelemtl és bölcs törvényektl függ a népek id-

vessége. Különösen lelki állapot, öröm és nyugalom,

melyben azok részesülnek , kik a szent valláson ala-

puló erény szabályainak és törvényeinek követése ál-

tal bensleg megelégedettek, s haláluk után Isten kü-

lönös kegyelmében részesülnek. Örök, mennyei idves-

ség. Az idvesség utján járni. Idvesség reményében a

földi viszontagságokat békével szenvedni. Máskép : üd-

vösség. Ellentéte : kárhozat.

IDVÉSSÉGÉS, (id-v-és-ség-és) mn. tt. idvéssé-

gés-t v. —et, tb. —ek. Idvességet hozó, eszközlö. Id-

vességes lelki gyakorlatok.

IDVEZ v. IDVÉZ, (id-v-ez) mn. mely csak a

légy igével használtatik : idvez légy, többesben : id-

vezek legyetek. Képzésre nézve olyan , mint szár-az,

ig-az, nehéz melléknevek, melyekben az az ez képz
nem egyéb , mint a módosított , s tulajdonságot je-

lent as
}
es : idv-es, szár-as, ig-as, neh-es, száraz t. i.

az, minek levelei, nedvei kivesztek, s csak szára, tör-

zse , szilárd része maradt ; igaz , mely iggal
,
joggal

bir, s idvez, am. idvvel ellátott, idves ; honnét idvez-

légy am. légy idves , idv legyen veled , légy áldott,

boldog, szerencsés. Iiy szókkal élünk, midn valakit

köszönteni , innepélyesen fogadni , szóval idvezleni

szoktunk. Ezzel kezddik az ismert angyali idvezlet

:

Idvezlégy Mária , malaszttal teljes. Máskép : üdvöz.

IDVEZÉL , v. IDVÉZÉL
,
(id-v-ez-él) áth. m.

idvezél-t v. idvezlétt, htn. —ni v. idvezleni. 1) Tulaj-

don és szoros ért. valakit ezen szóval köszönt, fogad
;

idvez légy, idv neked. Az Úr angyala idvezlé szz Má-
riát. 2) Szélesb ért. találkozás vagy látogatás alkal-

mával valakit bizonyos jó kivánatu szókkal , örömet

jelent tisztelgésekkel, kedves nyilatkozattal köszönt,

fogad. Szívbl örvendek , hogy házamnál idvezelhetlek.

Mint legkegyesebb urunkat
,
jótevnket a hála és öröm

legforróbb szavaival idvezlnk tégedet. A kelletlen ven-

déget nem idvezleni. Idvezlem önt. Máskép : üdvözöl.

IDVEZÍT, IDVEZIT, (id-v-ez-ít) áth. m. idve-

zít-étt , htn. — ni v. — eni. Idvezzé tesz , azaz esz-

közli, megcselekszi , hogy idvez legyen, hogy boldo-

guljon, különösen lelkileg , az erény és szent vallás

buzgó követése és gyakorlata által örök mennyei ju-

talomban részesüljön. A hit egyedül nem idvezít. Tel-

jesítsük Isten akaratát , hogy idvezíisen bennünket. V.

ö. IDV, IDVEZ.
DDVEZÍTÉS, IDVEZITÉS, (id-v-ez-ít-és) fa. tt.

idvezítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely

valakit idvezít, mely által valaki idvezül.

IDVEZÍTÖ, IDVEZITÖ, (id-v-ez-ít-) mn és

fn. tt. idvezítö-t. 1) Idvezzé tev, idvességet szerz,

hozó, adó. Idvezítö hit, mely jó cselekedetek által nyi-

latkozik. 2) Személy, ki idvességet szerez, boldogít,

veszélybl kisegít, kiszabadít \ különösen nemesebb

ért. Jézus Krisztus, a megváltó , és az erkölcs mes-

tere, s azáltal is a világnak legnagyobb boldogítója.

IDVEZLET v. DDVÉZLET, (id-v-ez-él-et) fa.

tt. idvezlet-éi , harm. szr. — e. Tisztelg, örömet, há-

lát j elent, áldást, boldogságot kivánó szavak, me-
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lyekkel valakit találkozás vagy látogatás alkalmával

köszöntünk, fogadunk, megtisztelünk. A kinevezett új

fnök idvezlete. Angyali idvezlet. A szives idvezletet ér-

zékenyen fogadni. Máskép : üdvözlet.

IDVEZÜL, 1DVÉZÜL, (id-v-ez-ül) önli. m. id-

vezül-t. Vallási, különösen keresztényi ért. am. lelki-

leg boldogul, az Isten választottai között örök, meny-

nyei dicsséget, boldogságot nyer. Ellentéte : kárho-

zik, elkárhozik. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idve-

zíil ; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. (Márk. 16. 16).

Szélesb ért. boldogiü, sikert ér valamivel. Semmikép

nem idvezülhetek vele.

IDVEZÜLÉS, IDVÉZÜLÉS, (id-v-ez-ül-és) fn.

tt. idvezülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Keresztény

ért. az örök mennyei boldogságnak elnyerése , lelki

dicsöülés. Ellentéte : kárhozás, elkárhozás. V. ö. ID-

VEZ, IDVEZÜL.

IDVEZÜLET, IDVÉZÜLET, (id-v-ez-ül-et) fn.

tt. idvezület-ét, harm. szr. — e. Örök mennyei boldog-

ságban , dicsségben álló lelki állapot. Ellentéte :

kárhozat.

IDVEZÜLT, IDVÉZÜLT, (id-v-ez-ül-t) mn. tt.

idvezült-et. Szorosb ért. ki örök mennyei boldogsá-

got, dicsséget nyert. Istennek idvezült választottai.

Idvezült vértanúk, hitvallók, hivek. Szélesb ért. némi

kegyelettel mondják a megholtakról általában, s am.

boldogult , Istenben elnyugodott. Idvezült apám.

Imádkozzunk az idvezült sirja fölött.

IED v. ÍED, IEDÉS, IEDSÉG stb. 1. IJED,

IJEDÉS stb.

IF, elvont gyök, mely megvan az ifjú , ifjoncz,

ifjad, ifjudik, ifjászt stb. származékokban. Eredetileg

iv, melybl lett iv-ik, iv-adék. Ivik a hal, azaz nemzés

végett közlekedik. Dics ivadék, azaz nemzedék. For-

dítva egyezik fi fnévvel. Rokon vele a latin juvenis,

német jung , Junker , illír junák szók gyöke. A v , a

lágy j bet eltt könnyebb kiejtés végett változik ál-

tal rokon / betre, s iv-ju, iv-joncz, iv-jít stb. helyett

lesz if-jú, if-jonez , if-jit stb. Tehát if, vagyis iv am.

nemzés alapja, s ifjú am. nemzésbl eredett, szárma-

zott. V ö. IFJ.

IFJ, (iv-j) törzsök, mely alanyesetben nem hasz-

náltatik, de fölveszi a hangzóval kezdd ragokat és

képzket, mint : ifjat, ifjak, ifjam, ifjad, ifja, ifjan,

ifjanta, ifjad, ifjít, ifjoncz stb. Gyöke a nemzést v.

nemzedék alapját jelent iv, melybl i képzvel lett

iv-i , azaz ivbl való , származó , nemzett , született

;

ebbl lett iv-j , ifj. Ilyen képzésüek : cser , cser-i,

cser-j ; or , or-i , or-j (disznó orja , azaz háta tetején

végig nyúló gerincz), tar, tar-i, tar-j (a marha tarán,

tarkóján lev hús), sar, sar-i, sar-j (a lesarolt, levá-

gott növény tövérl növ hajtás). V. ö. FI , IF és

IFJÚ.

IFFI, (iv-fi) ösz. régies fn. tt. iffi-at. Gyöke a

nemzést jelent ív v. ivik, s jelent oly fiat, férfi mag-

zatot , kit nem rég ívtak, nemzettek. Ma is sok he-

lyütt divatos : iffiú v. ifiú, ,ifjú' helyett. V. ö. IFJ.

IFJABB
,
(if-j-u-abb) másodfokú mn. ifju-bó\,

az u elhagyásával, mint : hosszu-ból hosszabb, könny-

bl könnyebb.

IFJABBIK, (if-j-u-abb-ik) másodfokú mn. s je-

lenti azt, ki két személy között korra nézve fiata-

labb. Ez az öregebbik, ez pedig az ifjabbik fiam. Kü-

lönösen így nevezi a n férjének testvér öcscsét. Ifjab-

bik uram , máskép kisebbik uram. Nem szeretem az

uramat, haja ha ! Csak az ifjabbik uramat , haja ha !

(Népd.).

IPJACSKA, (if-j-u-acs-ka) fn. tt. ifjacská-t.

Kisded igen fiatal fiú gyermek. V. ö. IFJ.

IFJACSKÁLKODIK, (if-j-u-acs-ka-al-kod-ik) k.

m. ifjacskálkod-tam, — tál, — ott. Ifjacskák módjára,

szokása szerint viseli magát.

IFJADIK, (if-j-u-ad-ik) k. m. ifjadtam, —tál,

— t v. — ott. Szokottabban 1. IFJUDIK.

IFJAN
,
(if-j-u-an) ih. Az élet fiatal szakában,

mint ifjú, ifjú korban ; ifjú módjára. Ifjan meghálni.

Ifjan viselni magát. Ifjan öltözködni.

IFJANCZ, (if-j-u-ancz) fn. és mn. lásd : IF-

JONCZ.
IFJANT, (if-j-u an-t) 1. IFJANTA.

IFJANTA, (if-j u-an-ta) ih. Ifjú korban, ifjúi

években. Akit Isten szeret, ifjanta meghal. (Km.). V.

ö. LEÁNYTA.
IFJAS

,
(if-j-u-as) mn. tt. ifjas-t v. — at , tb.

—ak. Ifjak szokásaival, erkölcseivel biró, ifjat muta-

tó. Tfjas magaviselet. Ifjas könnyüség lépésben, taglej-

tésben.

IFJASKODIK, (if-j-u-as-kod-ik) k. m. ifjaskod-

tam, — tál, —ott. Ifjasan , ifjak módjára, ifjak szo-

kása szerint cselekszik, ifjat játszik, legénykedik.

IFJASSZONY, (ifj-asszony v. ifju-asszony) ösz.

fn. Tulajdonkép : menyecske , fiatal asszony. Alsóbb

rend népnyelven , czímneve az oly asszonynak , ki

nem az úri vagy ,tekintetes* osztályhoz tartozik , mi-

lyenek a mesteremberek , városi köz polgárok, falusi

vagyonosabb lakosok feleségei , akár fiatalok , akár

korosabbak legyenek. Vegyen az ifjasszony tojást.

Ehhez legközelebb álló czímfokozat : nagyasszony,

mit már a kisebb városi ifjasszonyok is követelni

szoktak. Némely tájakon
,

pl. Mátyusföldén : ifjú-

asszony ; néhutt : ifiasszony. Általánosb szokással ,ifj-

asszony 1 czím mégis fiatalabb, és ,nagyasszony' czím

korosabb nket illet.

IFJASZT
,
(if-ju-asz-t) áth. m. ifjaszt-ott , htn.

— ni v. —ani. 1. IFJÍT.

IFJATTA, 1. IFJANTA.
IFJÍT , IFJIT ,

(if-j-u ít) áth. m. ifjit-ott , htn.

—ni v. —ani. Ifjúvá, fiatallá tesz , fiatalít , olyanná

alakít, milyen a fiatal ember lenni szokott. A szakái

leberelválása megifjítja az embert. A jó élet egészen

megifjította. A kopaszt megifjítja a csinos vendéghaj.

Ernek erejével ifjítja magát.

IFJÍTÁS, IFJITÁS, (if-j-u ít-ás) fn. tt. ifjítás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által va-
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laki ifjúvá, vagyis ifjú alakúvá képeztetik. Némely

agg nk és piperkczök jól értenek az ifjüáshoz.

IFJODÁS , IFJODIK , lásd : IFJÜDÁS , IF-

JUDIK.
IFJONCZ

,
(if-j-onez) fn. tt. ifjoncz-ot , harm.

szr. — a. Kicsinyez képzjénél fogva jelent ser-

dül ifjat , ki a gyerkcze korból csak imént lépett

ki ; fürge legényke.

IFJONCZI
,

(if-j-oncz-i) mn. tt. ifjonczi-t , tb.

— ak. Ifjonczhoz való, ill, ifjonczot illet, arra vo-

natkozó. Ifjonczi fürgeség , elevenség , könnyelmség.

V. ö. IFJONCZ.

IFJONCZILAG, (if-j-oncz-i-lag) ih. Ifjonczok

módjára, fürge ifjak szokása szerint. Ifjonczilag hegy-

kélkedni, tzeskedni, szeleskedni.

IFJONCZSÁG, (if-j-oncz-ság) fn. tt. ifjonczság-

ot , harm. szr. —a. Azon kor , melyben valaki if-

jonczczá lett. Továbbá : ifjonczi tulajdonság , mi-

nség.

IFJONTA, 1. IFJANTA.
IFJÚ, IFJÚ, (if-j-ú v. iv-j-u) mn. tt. ifjú-t , tb.

—k v. —ak. Az ifj-at és ifj-ak közvetlen törzsöke :

ifj, nem ifjú. E szóban az ú valószínleg az átalakult

ó, s e szerént ifjú am. ifjó, azaz oly ember , ki ifjik,

ki azon kort érte el, mely az ivásra, vagyis nemzésre,

szaporításra képes kezd lenni. Ily képzésüek : válik,

váló , válu ; gyrik ,
gyr

,
gyr , aszik , aszó , aszú

stb. Egyébiránt több szavainkban az ú (ü) csak tol-

dalékbetü vagy utóbangzás , ilyenek varj-u , sarj-u,

borj-u
,
gyapj-u , várj, sarj, borj

,
gyapj helyett stb.

továbbá több si magyar neveink, mint : Lelu, Tosu,

Undu, Kundu, Etelkuzu ; Léi, Tas, Und, Kund, Etel-

kuz (-köz) helyett. A sínai nyelv általában nem tri

a szó, st szótag végén a mássalhangzót, (az n, ng és

l kivételével), miért vagy elhagyja ezt, vagy még egy

önhangzót vet utána toldalékul, pl. a latin crux eb-

ben így hangzik : ku-ru-szu, nálunk szintén ku-ru-cz,

s régiesen : ku-ru-czu. Ifjú kor az , mely a gyermek-
kor után következik, midn a növendék nemi ösztö-

nei fejldni kezdenek, s tart azon évekig, melyekben
a test teljesen kiképzdik. Az ,ifjú' szó mint mellék-

név
, mind a két nembeliekrl mondatik : ifjú úr,

ifjú legény , ifjú leány, ifjú asszony ; de mint fnév
csak férfi sarjadékot jelent. Nagy remény, tanuló if-

jú. Hány ifjú jár ezen oskolába ? Tz , lelkesedés illik

az ifjúhoz.

IFJÚAN
,
(if-j-ú-an) ih. Ifjú módon , ifjak szo-

kása szerént ; ifjúilag. Ifjúan öltözködött , kicziczomá-

zott aggn.

IFJÚASSZONY, 1. 1FJASSZONY.
IFJUDAD, (if-j-ú-dad) kicsinyez mn. tt. ifjú-

dad-ot. Igen ifjú , csak most serdülni
,
pelyhesedni

kezd
5 ifjacska, fiatalka.

r Szüvedben bátor miként vad orozlán
,

Azért neveztek bátor Lászlónak
,

Mikoron méglen ifjúdad volnál."

Régi ének Sz. László királyról.

IFJÜDADON, (if-j-ú-dad- on) 1. IFJONTA.
IFJÚDÁS, (if-j-ú-od-ás) fn. tt. ifjúdás-t , tb.

— ok. Korváltozás vagy állapot, midn valaki ifjudik,

fiatalodás. V. ö. IFJUDIK.

IFJUDIK, IFJUDIK, (if-j-ú-od-ik) k. m. ifjúd-

tam, — tál, — ott. Ifjú alakot ölt, olyan lesz, mintáz

ifjúk lenni szoktak. Miolta szakálát levette, szinte meg-

ifjudott. Ifjúdó ervel, képzelettel.

IFJÚI
,

(if-j-ú-i) mn. tt. ifjúi-t, tb. —ak. Ifjút

illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Ifjúi tz , ele-

venség, képzeldés. Ifjúi könnyelmség, vágyak, ingerek,

ösztönök.

D7JUILAG, (if-j-ú-i-lag) ih. Ifjúi módon , ifjak

szokása szerint.

IFJÚKOR, (ifjú-kor) ösz. fn. Az emberi élet

serdül kora , mely a nemi ösztönök kifejldésén

kezddik, és tart a testnek teljes kiképzéséig.

IFJÚL, (if-j-úl) önh. 1. IFJUDIK.
IFJULAG, (if-j-ú-lag) ih. Ifjan, ifjúan, ifjú mó-

don, ifjú szokás szerint.

IFJÚN, (if-j-u-an) ih. 1. IFJULAG.

IFJÚSÁG, IFJÚSÁG, (if-j-ú-ság) fn. tt. ifjúság-

ot, harm. szr. —a. 1) Ifjú kor. Az ifjúság aranyal-

ma, méltó megrizni. (Km.). Ifjúságomtól fogva szol-

gálom a hazát. Ifjúság bolondság. (Km.). Néhutt :

ifiúság.

,. Addig élem világom
,

Míg tart ifiúságom.^ Népd.

2) Ifjak, ifjú emberek öszvege, testülete. Oskolai if-

júság. Ifjúságot nevelni, oktatni
, jó példával erény

útjára vezetni. Az ifjúság számát öszveirni. Fegyverre

szólítani az ifjúságot.

IFJÚSÁGI, IFJÚSÁGI, (if-j-ú-ság-i) mn. tt.

ifjúsági-t , tb. — ak. Ifjúságot illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Ifjúsági évek. Ifjúsági heveskedés. V.

ö. IFJÚSÁG.
IFJUTTA, székelyes táj szó, 1. IFJANTA.
IG, (1), elvont gyöke igaz, igazít, igaszság stb.

származékoknak, melyek alapértelme szerint azonos

a jog gyökkel , melybl jogos, jogosít, jogtalan szár-

maztak. Sínai nyelven í am. justum, justitia. L. JOG.

V. ö. JÓ.

IG, (2), elvont gyöke iga szónak és származé-

kainak, s amennyiben eredeti magyar gyöknek is te-

kinthet, jelent általán egybekötést , egybefoglalást.

IG
, (3), az állító igen szó törzse ; azonosnak

látszik így v. igy szóval, s ,igen* am. igyen.

—IG, névrag, mely t. i. bizonyos határig ter-

jed vagy korlátok közé szorított tért, helyet, térben

létez tárgyat, továbbá idt, s idben bizonyos meg-

határozott pontig haladó eseményt mutat ki és hatá-

roz meg, épen úgy , mint a kor rag azon idpontot,

melyben valami történik, vagy a bizonyos esemény-

nyel kapcsolatban lev idt jelöli ki. Adriától Kárpá-

tok-ig. Danától Balaton-ig. Öt örafolyás-ig. Három
nap-ig. (Mint kor szóval. Két órakor délután. Nap
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keltekor, nap nyugtakor. Ebédkor, vacsorakor). Innét

valamint a kor rag, úgy valószinü, hogy az ig is ere-

detileg fnév volt , s annyit tett , mint : határ , czél,

korlát, terjedés , de bizonyos helyre vagy idre szo-

rítással, korlátolással. Erre mutatnak 1) a benne rej-

l, s mozgást, lépést, távolodást jelent i gyökelem,

(valamint a különben vékony hangú igét); 2) az ösz-

vchuzást, öszvekötést jelent g bet. A g betühang-

nak ezen értelme van az iga szóban is. Lehet az is,

hogy ig , mely régente inkább ég alakban divatozott

(mint ma is ,mindég' szóban) : addég eddég, estég, vál-

tég, stb. vég fnév módosulata, pl. Balaton-ig z= Bala-

ton-vég , diófa-ig r= diófa- vég. Ebben : mind végig

máig is fennáll , még pedig e szerént kettztetve is,

mint nál, ebben : nálamnál. A törökben dek (dak) v.

degin v. dejin, úgy látszik degmek v. dejmek (am. ér-

ni, érinteni) igétl ered. Dsagataj nyelven : tigin, tigrü

(Abuska). Rokon vele : igen, mint ,uagyon' értelm

szóban lev , s elavult melléknév ig , melyet Molnár

A. szótárában ig-jó (satis bonus), ig-jól (sat bene) ér-

telemben olvasunk, s ha a ma is közdivatú igen hatá-

rozót hozzávetjük , annyit jelent, mint : b , nagy, a

meddig csak határa terjedhet, végs határáig, pl. igen

hosszú, magas, széles ; igen jó, rósz, szép, rút stb. Kü-

lönbözik ettl az állitó igen, mely ,igyen'-böl látszik

módosultnak ; ennek tehát törzse : így.

Az ig névrag nagyon kedveli a lan , len tolda-

lékot, pl. míglen, addiglan, egyiglen, ideiglen , holtig-

lan, pediglen ; a Tatrosi codexben : hetediglen, véréig-

len, pitvariglan, harmadnapiglan, határaiglan , maig-

lan, eddéglen stb. A múlt részesül különösen szereti

fölvenni ezen ig ragot, toldalékkal vagy a nélkül, mint

csordul-t-ig, un-t-ig, él-t-ig (mind éltig), hol-t-ig, vál-t-

ig, duz-t-ig stb. és : csordultiglan , éltiglen , holtiglan

stb. amidn az öszvetett tig rag közelebb jár a török

dek, degin és csagataj tig-in ragokhoz.

IGA, (ig-a) fn. tt. igát. Gyöke az egybekötést,

foglalást jelent ig, mely eredetileg igének vétetvén,

ebbl lett igö részesül, innen ig-a jelenti azon esz-

köz nevét, mely öszvefoglal valamit, különösen mely-

be a vonó barmokat fogják, u. m. járom, hám ; hon-

nét : igás ökör, igás ló. így lett czik, csig, csat, pat,

ragy stb. gyökökbl közvetlenül : czika, csiga, csata,

pata, ragya. Megegyezik vele a latin jugum , német

Joch, cseh goch, ghó, perzsa ju, jugh, török jik , sínai

héng és nge, szanszkrit juds, jugan, hellén £vyóv, £V
yoq , orosz igo , svéd ok , dán aag, finn ies stb. s a

szanszkrit juds egyezik a latin jungo , hellén £evya

stb. szókkal, s a magyar juh, juha (a szekér elejének

egyik része) stb. V. ö. JÁROM. Igába fogni a tinót,

ökröt. Igát húzni. Igából kitörni. Különösen am. ket-

tejével igázott , igába fogott. Egy iga ökör , azaz két

ökör, négy iga ökör, nyolcz ökör. Átv. ért. öszvekap-

csolás, nevezetesen férjnek és nnek házasság általi

párosodása. Igába fogás (Pázmán) , képes kifejezés-

sel am. nyomás, elnyomott állapot, szolgaság, teher,

teherviselés, hódultság. Iga alá vetni , iga alatt tar-

tani. Iga alatt nyögni.

AKAD. NAGY SZÓTÁU. Hl. KÖT.

IGABELFA, (iga-bél-fa) ösz. fn. Két fa, mely

az iga vállát, és iga talpát öszveköti, s rendesen czifra

és magasra felnyúlik. Az igába fogott barom nyaka

az igabélfa és járomszeg közé esik. Máskép : kazla.

IGABELI, (iga-beli) ösz. mn. Igába fogott, igá-

ban v. igát húzó. Igabeli tinók, ökrök. Atv. ért. há-

zastárs, honnan: igabeliség am. házasság. A házasság

egy igabeliséget jelent. (Biró Márton).

IGAERO, (iga-er) ösz. fn. Igabeli v. igás mun-

kaer, melyet az igás barmok használhatósága fejt ki.

1GAL, mváros Somogy , és puszta Veszprém

megyében ; helyr. Igal on. —ra, — ról.

IGAR, falu (TISZA— ), Heves megyében ; és

puszták Fejér m. Helyr. Igar-on, —ra, — ról.

IGARFA, (igar-fa) ösz. fn. Kassai József eze-

rént am. iharfa v. juharfa.

IGAROBOT, (iga-robot) ösz. fn. Robot v. úr-

dolga, melyet az eltörlött urbé r szerént igás barmok-

kal, vagyis szekerezve , ekével tartozott a jobbágy

végrehajtani, különböztetésül a gyalog robot-tói.

IGÁS, (ig-a-as) mn. tt. igás-t v. —at, tb. — alt.

Iga alá szánt, igában dolgozó. Igás barom. Igás ökör.

Mondják lovakról is, kivált uraságiakról, melyek ház

körüli, vagy gazdasági munkákra, teherhuzásra hasz-

náltatnak. Igás lovakat venni; máskép : konyhalovak,

különböztetésül a díszlovak-tó\. Szélesb ért. igás lo-

vak , melyek igaféle hámban húznak, mint a néme-

tek, csehek, s több vidéki tótok lovai.

IGÁSROBOT, (igás-robot) ösz. fn. lásd : IGA-

ROBOT.

IGASZAKMÁNY, (iga-szakmány); ösz. fn. 1.

ROBOT.

IGASZEG, (iga-szeg) ösz. fn. lásd : JÁROM-
SZEG.

IGASZÍJ, (iga-szíj) ösz. fn. Szíj a lóigán.

IGÁTLAN, (ig-a-atlan) mn. tt. igátlan-t , tb.

— ok. Igát nem visel, igában nem húzó ; csoi'dabeli,

gulyabeli, ménesbeli. Igátlan tulkok. Igátlan bika,

tehén. Átv. ért. meg nem hódított, szabad, szilaj, ki-

csapongó. Igátlan vad népek. Igátlan szabad nemze-

tek. Puszták igátlan fia. Határozókép am. iga nélkül,

igátlanul.

IGÁTLANUL, (ig-a-atlan-ul) ih. Igát nem vi-

selve, nem húzva. Átv. ért. szabad állapotban, meg

nem hódítva, szilájuk

IGAVONÓ, (iga-vonó) ösz. mn. Ami igát von,

ami igásmunkára szokott használtatni. Igavonó barom.

IGAZ, (ig-az) mn. tt. igaz-at. Gyöke a maga

nemében valami jót jelent ig, (jog, jó). 1) Am. az

észtan és ismetan szabályaival , a valósággal meg-

egyez, azok által jóvá hagyott. Igaz állítás, Ítélet,

okoskodás. Igaz mondás. Nincs szerencséje az igaz mon-

dáshoz. (Km.). Igaz mondás nem emberszólás. (Km.).

Igaz értelem, beszéd. Igaz-e f Ez nem igaz. Egy szó

sem igaz benne. Igazat megvallván.

3
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„Ha jutalmat a hív nem kap
,

Nem igazat papol a pap."

Népvers. (Terhes Sámuel költeménye).

2) Becsületes, egyenes szivü, nem tettetett, nem alat-

tomos , nem ál utakon járó , az erkölcsi szabályok

határai között maradó, mköd ; erkölcsileg jó. Igaz

ember. Igaz barát, barátság. Ritka madár az igaz ba-

rátság. (Km.). Igaz szándék , akarat. Igaz indulat,

vonzalom, hajlandóság, hség, ragaszkodás. Igaz já-

ratban lenni. Igaz járatbeli.

.. Hogyha ekképen nem cselekesztek
,

Az igaz útról eltévelyedtek
,

Isten haragját fölgörjesztitek.
u

Panaszló ének 1549-bl. (Thaly K. gyjt.).

3) Valódi , eredeti , sajátos , nem hamisított. Igaz

gyöngy. Igaz hit. Igaz magyar. Igaz kenyér. Meghozta

az igaz kenyér. (Km.). 4) Jogos, törvényes. Igaz bí-

róság. Igaz Ítéletet hozni. 5) Használták a régiek nyo-

mosbitásul is mintegy ,igen' vagy ,egészen' v. ,na-

gyon,' v. ,nagy' helyett, pl. a Debreczeni Legendás-

könyvben : igaz elég am. nagyon v. teljesen elég

;

igaz ideje már am. nagy ideje már ; igaz úgy tön am.

egészen úgy tön. 6) Használják fnévül is, amidn
jelentése a) Oly ismeret, mely az ismetan szabályai-

val megegyezik. Igazat mondani. Föltalálni az igazat.

Nincs igazad. neki igaza van. Mondj igazat, betörik

a fejed. Ami észtanilag nem igaz, természettanilag sem

lehet az. (Verum, veritas). b) Jog ; törvény ; szabály.

A természet igaza szerént (Martonfalvi). Isten igaza.

Isten igazában. Igazat tartani valamihez. Nemzet iga-

zai. Sinór igazában (szabálya, vonala szerént).

IGÁZ, (ig-a-az) áth. m. igáz-tam, — tál, — ott.

Igába fog, igába szorít. Átv. ért. hatalma alá hódít,

rabbá, szolgává tesz.

IGAZALL, (ig-az-all) áth. m. igazall-tam v.

— ottam, —tál v. — ottál, —t v. —ott ; htn. — ni

v. — ani. Igaznak vél v. vall v, tart.

IGAZÁN, (ig-az-án) ih. igaz-an helyett , mint

magyar-án magyar-an h. A képz hosszú hangzójá-

ban, úgy látszik, némi nyomatosság rejlik. Értelme :

valósággal, szintén
;

jelesen, derekasan, kitünöleg,

ugyancsak. Igazán ott voltál ? Igazán megvallom. Iga-

zán megmondtam, ami szivemen feküdt. Ez már igazán

legény a talpán. Szólj igazán, nem te cselekedted ?

IGAZÁNDI, (ig-az-án-di) mn. tt. igazándi-t, tb.

— ak. L. IGAZDAD.

IGÁZÁS, (ig-a-az-ás) fn. tt. igázás-t, tb. — ok,

harm. szr. —a. Cselekvés , midn valamely barmot
igába fognak

, vagy átv. ért. valakit szabadságától

fosztva hatalom alá kerítenek, meghódítanak.

IGAZDAD, (ig-az-dad) mn. tt. igazdadot. Va-
lószinti, hihet.

IGAZELMU, (igaz-elmü) ösz. mn. Szavaiban és

tetteiben az igaznak szabályaihoz alkalmazkodó, jog
szerént szóló és cselekv (loyal).

IGAZELMÜEN, (igaz-elmüen) ösz. ih. A tár-

sadalmi és állami jogokat, törvényeket szóval és tet-

tel tisztelve, mások igazait meg nem sértve.

IGAZELMÜSÉG, (igaz-elmüség) ösz. fn. Tu-

lajdonság , melynél fogva valaki igazelmü. V. ö.

IGAZELMU.
IGAZGAT

,
(ig-az-og-at) áth. és gyakor. m.

igazgattam, — tál, — ott. Valakit vagy valamit rigy

kormányoz, intéz, terelget, hogy egyenes, igaz, jó

utón, irányban járjon, mködjék, hogy az ill és ki-

szabott határok között maradjon ; úgy rendez, helyez

valamit, hogy kell helyén legyen. Népedet, országo-

kat igazgatni. Iskolát , mezei gazdaságot igazgatni.

Könny a jó szolgát igazgatni. (Km.). Vas pálczával

igazgatni az alattvalókat. Kalapját, köpönyegét igaz-

gatja. Hajfürteit, bajuszát, szakálát igazgatni. Száját

mosolygásra, csókra igazgatni.

IGAZGATÁS, (ig-az-og-at-ás) fn. tt. igazgalás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés , mely által

valakit v. valamit igazgatunk. V. ö. IGAZGAT. Or-

szágok, népek igazgatása. Urodalmak igazgatása. Is-

kolák, intézetek igazgatása. 2) Igazgatói hivatal, ha-

talom. Igazgatásért folyamodni.

IGAZGATÁSI, (ig-az og-at-ás-i) mn. tt. igaz-

gatási-t, tb. — ak. Igazgatást illet , ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Igazgatási ügyesség, pontosság.

IGAZGATÁSMÓD, (igazgatás-mód) ösz. fn.

Intézkedések és szabályok öszvege , melyek szerénl

az igazgatás gyakoroltatik. Okszer, önkényes, durva,

parancsoló igazgatásmód. Különösen , a népek és or-

szágok kormányára vonatkozólag : kényúri, önural-

kodói, népfelségi stb. igazgatásmód.

IGAZGATÓ, (ig-az-og-at-ó) mn. és fn. tt. igaz-

gató-t. 1) Általán, aki v. ami igazgat, kormányoz,

terel valakit v. valamit ; szabályozó, korlátozó, ren-

dez. Igazgató tanács. Igazgató sinór. 2) Személy,

tiszt, hivatalnok, ki bizonyos testület, intézet, hivatal

ügyeit rendezi, az alárendelt tisztekre felügyel, szó-

val, ki az egész fölött intézkedik. Iskolai, urodalmi

igazgató. Kerületi, helybeli igazgató. Királyi ügyek

igazgatója.

IGAZGATÓI, (ig-az-og-at- ó-i) mn. tt. igazgatói-
1,

tb. —ak. Igazgatót illet, ahhoz való , tartozó , arra

vonatkozó. Igazgatói jogok, kötelességek, rendeletek, pa-

rancsok. Igazgatói rang, hivatal, állás. Igazgatói díj.

IGAZGATÓSÁG, (ig az-og-at-ó-ság) fn. tt.

igazgatóság-ot, harm. szr. —a. 1) Igazgatói hivatal.

Igazgatóságért folyamodni. 2) Igazgatáshoz tartozó

személyek testülete. Oskolai igazgatóság. Az igazga-

tóságot öszvehíni.

IGAZGATÓSÁGI ,
(ig-az-og-at- ó-ság i) mn. tt.

igazgatósági-t, tb. —ak. Igazgatósághoz való , tarto-

zó , attól ered , arra vonatkozó stb. Igazgatósági

Uoyek , rendeletek. Igazgatósági illés, am. igazgatók

ülése. V. Ö. IGAZGATÓSÁG.

IítAZGATÓTAXÁCS, (igazgató-tanács) ösz. fn.

1. IGAZGATÓSÁG.
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IGAZHIT
,
(igazhit) sz. inn. így nevezik

magukat jobbára minden felekezetbeli keresztények,

más felekezetek irányában, mennyire saját hitvallá-

sukat tartják igaznak, s annak hitágazataihoz szoro-

san ragaszkodnak.

„Ha belépsz a templomba,

Vess keresztet magadra
,

Nem vetek én , nem biz én

Igazhit vagyok én."

(Népies vers).

E tulajdonságot a római katholika vallás , különösen

pedig a görög nem egyesült hivek felekezete igényli,

st czímül használja. (Orthodoxus).

IGAZI, (ig-az-i) mn. tt. igazi- 1, tb. — ak. Való-

di , nem korcs, nem hamisított ; törvényes
;
jeles, de-

rék, a maga nemében kitünö. Igazi tokaji bor. Igazi

angolberetva. Igazi örökösök. Ez már igazi mulatság.

IGAZIBAN , (ig-az-i-ban). A székelyeknél am.

igazában.

IGAZISÁG
,

(ig-az-i-ság) fn. tt. igaziság-ot,

harm. szr. — a. Valaminek valódisága, meg nem ha-

misított állapota. Hogy ez angol aczél, jót állok igazi-

sága mellett.

IGAZÍT, IGAZIT, (ig-az-ít) áth. m. igazít-ott,

htn. —ni v. — ani. 1 ) Igaz , egyenes irányba vagy

bizonyos határ , czél felé térít valakit vagy valamit.

Útba igazítani az eltévedtél. Másfelé igazítani az utast.

Beigazítani a városba. Kiigazítani a sr erdbl.

Föligazítani az idegent a lépcskre , a harmadik eme-

letbe. Rendre igazítani a kihágókat. Visszaigazítani az

elkésett munkásokat. 2) Rendez, helyez , intéz , alkal-

maz. Helyre igazítani az elhányt könyveket. Sorba iga-

zítani a fegyvergyakorló ujonczokat. Testhez igazítani

a ruhát. A hordónak kidl fenekét beigazítani. Elre

vagy hátra igazítani az óramutatót. 3) Javít, helyre-

hoz. Hibákat igazítani. Ha elrontottad, igazítsd meg.

4) Távolít, üz, hajt, elkerget, elz. Kiigazítani vala-

kit a tanácsterembl. Ne hetvenkedjél, vagy eligazítlak.

Legények, igazítsátok ki e szemtelen embert.

IGAZÍTÁS, IGAZÍTÁS, (ig-az-ít-ás) fn. tt. iga-

zítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely ál-

tal valakit vagy valamit igazítunk ; el-, meg-, föl-,

ki-, visszaigazítunk. Útba , rendre , helyre igazítás.

Ügyek eligazítása stb. V. ö. IGAZÍT.

IGAZÍTÓ, IGAZÍTÓ, (ig-az-ít-ó) 1) mn. tt.

igazító-t. Aki igazít vagy mivel igazítanak valamit.

2) Fn. jelenti némely mesteremberek szerszámait,

melyekkel valamit igazítani szoktak, ilyen a) fa nye-

l, ösztökeforma vaseszköz a csizmaziáknál, melylyel

a csizmabört kinyújtják , b) szcsök brnyújtó vas-

eszköze.

IGAZÍTÓCSAVAR
,

(igazító-csavar) ösz. fn.

Csavar némely eszközökön, mely által ill helyeikre

lefeszíttetnek, hogy kellleg mködni lehessen velk.

IGAZÍTÓFA
,
(igazító-fa) ösz. fn. Fa eszköz,

melylyel valamit kell helyére igazítunk.

IGAZITOKEREK, (igazító-kerék) ösz. fn. Ke-

rék , mely által valamit igazítunk , ill helyére állí-

tunk, pl. igazítókerék az órában, melyet elre vagy

hátra lehet fordítani , amint t. i. az óra járását siet-

tetni vagy késleltetni akarjuk.

IGAZÍTÓMÉRLEG
,

(igazító-mérlcg) ösz. fn.

Mintamérleg , azaz eredeti , valódi mérték mérleg,

melylyel más mérlegek öszvehasonlíttatnak és egyeu-

arányba hozatnak.

IGAZ1TÓTÁRCSA, (igazító- tárcsa) ösz. fn. A
zsebórában azon lap, melyre az igazítókereket alkal-

mazzák.

IGAZLÁS, 1. IGAZOLÁS.
IGAZLÁTÓ, (igaz-látó) ösz. fn. Hajdan annyit

tett , mint itélszemély , ítélbíró. Ilyen a kárlátó,

azaz károkban itél személy.

IGAZLELKÜ, IGAZLELKÜ, (igaz-lelk) ösz.

mn. Leikiesméretes, becsületes, egyenes sziv 5 nem
tettet, nem alattomoskodó, nem színlel.

IGAZLELKÜLEG, (igaz-lelküleg) ösz. ih. Lel-

kiesméretesen , becsületesen , egyenes szívvel , nem
szineskedve, nem tettetleg.

IGAZLELKÜSÉG, (igaz-lei küség) ösz. fn. Lel-

kiesméretesség, egyenes szivüség, szinteség.

IGAZMONDÁS, (igaz-mondás) ösz. fn. Oly ki-

ejtett szók , melyek igazat fejeznek ki, igazat valla-

nak, állítanak , nem hazudnak. Igazmondás nem em-

berszólás. (Km.). V. ö. IGAZ.

IGAZMONDÓ
,

(igaz-mondó) ösz. mn. és fn.

Aki igazat szól, beszél, állít ; nem hazudó. Igazmondó

jós. Ne legyek igazmondó, de én nagy veszélytl tartok.

IGAZMONDÓSÁG, (igaz-mondóság) ösz. fn.

Tulajdonság, mely szerint valaki azt mondja , vallja,

bizonyítja, ami igaz. Igazmondóságért szenvedni.

IGAZO, (ig-a-az-ó) 1) mn. tt. igázó-t. Igába fo-

gó, hajtó, hódító ; 2) fn. s jelent személyt , ki embe-

reket , szabad népeket rabokká , szolgákká tesz, sza-

badságaiktól megfoszt. Népek, országok igazai.

IGAZODÁS, (ig-az-od-ás) fn. tt. igazodás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. 1) Igazi, egyenes irányba, ál-

lásba, vonalba helyezkedés. 2) Beleokulás, beletanu-

lás valamibe , a dolog nyitjára akadás. V. ö. IGA-

ZODIK.
IGAZODIK

,
(ig-az-od-ik) k. m. igazod-tam,— tál, — olt. 1) Igazi, valódi irányba, vonalba, útba

helyezkedik ; ill, egyenes irányt vesz bizonyos czél

felé. Útba igazodni. A sok szekércsapás között nem tud

eligazodni. 2) Okúi, beletanúi valamibe, megtalálja a

dolog nyitját. E szövevényes pörön alig igazodhattam

el. Bele igazodni a felsbb egyenleti hánylásokba. 3)

Valósodik, tudomásra jön. Reá igazodott , hogy ö is

részt vett a lopásban. 4) Hadi mszó, s am. egyenes

állásba helyezkedik. Igazodjál v. rövidebben : iga-

zodj ! (richtet euch !).

IGAZODJ ! 1. IGAZODIK alatt, 4).

IGAZOL, (ig-az-ol) áth. m. igazol-t v. igazlott,

htu. — ni v. igazlani. 1) Helyesel, helyben hagy,

3*
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igaznak, jónak nyilvánít valamit. .4 szónok állításait

igazolni. A szolgabíró tiszti eljárását, igazolta a köz-

gylés. A vádat igazolták a tanúk. 2) Visszaható név-

mással am. magát bntelennek lenni kimutatja , ki-

menti. Igazold magadat. A lopás gyanúja ellen nem

képes magát igazolni.

IGAZOLÁS, (ig-azol-ás) ín. tt. igazolás-t ,
ib.

— ok, harm. szr. — a. 1) Helyeslés, helybenhagyás,

jóváhagyás. Szavait a hallgatók köz igazolása követte.

2) Mentség, törvényes bebizonyítás. Mily okokat ho-

zasz fel igazolásodra f

IGAZOLÁSI, (ig-azol-ás-i) mn. tt. igazolád-t,

tb. —alc. Igazolást illet , arra vonatkozó. Igazolási

jegy, irat.

IGAZOLHATATLAN, IGAZOLHATLAN, (ig-

az-ol-hat-[al]lan) mn. tt. igazolhatlan-t, tb. —ok. Amit

helyeselni , helybenhagyni vagy bizonyos vád alól

kimenteni nem lehet. Határozókép am. igazolhat-

lanul.

IGAZOLHATLANSÁG ,
(ig-az-ol-hat-lan-ság)

fn. tt. igazolhatlanság-ot, harm. szr. — a. Valamely

ügynek oly állapota, melyet menteni vagy törvénye-

sen bebizonyítani nem lehet.

IGAZOLHATLANUL
,

(ig-az-ol-hat-lan-ul) ih.

A nélkül , hogy igazolni lehessen vagy igazolva

volna.

IGAZOLHATÓ, (ig-az-ol-hat-ó) mn. tt. igazol-

liató-t. Amit igazolni lehet. Igazolható eljárás.

IGAZOLVÁNY ,
(ig-az-ol-vány) fn. tt. igazol-

vány-t, tb. — ok. Igazoló irat.

IGAZSÁG, (ig-az-ság) fn. tt. igazság- ot , harm.

szr. —a. 1) Igaz állítás , ami az ész- vagy ismetani

szabályokkal megegyezik. Esztani, természettani , er-

kölcsi igazság. Történeti, mennyiségtani igazság. Igaz-

ságot beszélni, mondani. Valaminek igazsága felöl meg-

gyzdni. Legtovább mehet ember az igazsággal.

„Ez világ bánja az igazságot,

És oltalmazza az hamisságot.'

Panaszló ének 1549-bl (Thaly K. gyjteménye).

Használtatik bizonyító indulatszó gyanánt is , s am.

úgy van ! Igazság ! 2) Törvényes ért. ami a törvé-

nyekkel szorosan megegyezik, ami kinekkinek meg-

adja a magáét ; különösen a peres felek ügyében bí-

róilag kimondott törvényszer Ítélet. Igazság utján

járni. Igazságot szolgáltatni. Igazság szerént ez a föld

engem illet. Tisztelet, becsület, de igazság is. Meghalt

Mátyás király, oda az igazság. (Km.).

„El kell veszni a világnak,

Vagy gyzni az igazságnak."

Népvers (Terhes Sámuel költeménye).

3) Hiteles bizonyítvány, pl. útlevél, ajánlólevél stb.

Hol van az igazságod ? hadd olvassam el. Máskép :

igazságlevél

IGAZSÁGIJA KÁT, (igazság-barát) ösz. fn. Sze-

mély, ki önzés és részrehajlás nélkül minden tettei-

ben a törvényekhez alkalmazkodik , ki szóval és tet-

tel mások jogait tiszteli és védelmezi.

IGAZSÁGELLENES, (igazság-ellenes) ösz. m.

L. IGAZSÁGTALAN.
IGAZSÁGÉRZET, (igazság- érzet) ösz. fn. A

lélek állapota, midn valamit igaznak, jogosnak,

mintegy Ösztönszerleg hisz.

IGAZSÁGHÍVEN, (igazság-híven) ösz. ih. Tel-

jes hséggel az igazsághoz , valóhoz , úgy mint az

igazság hozza magával.

IGAZSAGHÜ, (igazság-h) ösz. mn. Ami úgy
adatik vagy adatott elé , mint az igazság vagy való

tartja.

IGAZSÁGKERESÉS, (igazság-keresés) ösz. fn.

Cselekvény, midn valaki a biróság eltt valamely

jogát érvényesítni törekszik.

IGAZSÁGKERES, (igazság-keres) ösz. mn.

és fn. Aki valamely biróság eltt valamely jogát ér-

vényesíti.

IGAZSÁGKISZOLGÁLTATÁS
,

(igazság-ki-

szolgáltatás) 1. IGAZSÁGTÉTEL.
IGAZSÁGOS, (ig-az-ság- os) mn. tt. igazságos-t

v. — at , tb. —ak. Igazsággal egyez, törvényszer,

jogos , mások igazait tiszteletben tartó ; nem részre-

hajló , igazán itél. Igazságos követelés. Igazságos el-

járás. Igazságos ítélet.

„Hol Mátyás, az igazságos?

Te láttad t boldog Rákos."

Kisfaludy K.

Szélesb ért. méltányos, a körülményekhez képest kö-

vetelhet , mire mások kára nélkül igényt lehet tar-

tani, mi létez törvények által ugyan nincs meghatá-

rozva , de a dolog természeténél fogva el nem mu-

lasztható. Igazságos dolog volt eltörleni az úrbéri tar-

tozásokat, s behozni a köz teherviselést.

IGAZSÁGOSAN, (ig-az-ság-os-an) ih. Úgy,
mint az igazság hozza magával , törvényszeren, má-

sok jogait tisztelve. Szélesb ért. méltányosan , a jó-

zan ész sugallása és jószívség ösztöne szerént. Igaz-

ságosan cselekedett a nemesség , midn az adózást el-

vállalta.

IGAZSÁGSZERETÉS, IGAZSÁGSZERETET,
(igazság-szeretés v. — szeretet) ösz. fn. Nemes szen-

vedély , melynél fogva valaki önzés , részrehajlás,

félelem vagy kegyvadászat nélkül az igazságot egye-

dül magáért tiszteli , s e tiszteletet szóval és tettel

kitünteti.

IGAZSÁGSZERET
,

(igazság- szeret) lásd :

IGAZSÁGBARÁT.

„Adj minekünk Úr Isten igazságszeretket,

Kik nem néznek ebben semmi személyeket

,

Semmi barátságokat."

Fohász Istenhez jó fejedelemért a XVI. század végé-

rl vagy XVII. elejérl. (Thaly K. gyjt).

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS, (igazság szolgál

tatás) I. IGAZSÁGTÉTEL.
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IGAZSÁGTALAN, (ig-az-ság-talan) non. tt.

igazságtalant , \h. —ok. Mások jogait séit
,
jogta-

lan , törvénytelen ; igazság ellen szóló és cselekv'.

Igazságtalan fejedelem , biró. Igazságtalan megtáma-

dás, háború. Határozóképen am. igazságtalanul.

IGAZSÁGTALANSÁG, (ig-az-ság-talan-ság) fn.

tt. igazságtalanság-ot, hann. szr. — a. Állapota vagy

tulajdonsága valaminek , mely szerint igazságtalan-

nak mondatik ; törvénytelenség, jogtalanság.

IGAZSÁGTALANUL, (ig-az-ság-talan-ul) ih.

Törvénytelenül , mások jogait , igazait sértve
,
jogta-

lanul.

IGAZSÁGTÉTEL, (igazság-tétel) ösz. fn. Va-

lamely ténynek az igazság vagy jog elveire alkalma-

zása , és különösen a birói körben a jog kimondása,

egyszersmind a kimondott jognak valósítása , tettle-

ges végrehajtása. A régieknél : igaztétel. „Kegyel-

med jól tudja azt, mikor tavaly béjtben Posonba tér-

vényem vala nádor hispán uram ö nagysága eltt

Zoltay Andrással . . . hanem most kenyergettem volt

nagyságának, hogy ebben az dologban mi keztünk

biróth hanna (hagyna), azért nagysága azt paran-

csolja levelébe , hogy ezeket az leveleket te kegyel-

mednek küldenem, és azt is parancsolja, hogy mi kez-

tünk Zoltay Andrással minem dolog volt, abban ke-

gyelmedet hattá b iróvá .... hogy megértsem, mely

napot végez kegyelmed és az helyt is, hol legyen az

igaztétel." 1555-diki levél. Szalay Á. gyjteménye.

Máskép szintén a régieknél : törvénytétel , törvény-

szolgáltatás.

IGAZSÁGÜGY, (igazság-ügy) ösz. fn. Az igaz-

ság , vagyis jog kiszolgáltatására vonatkozó, s fleg

közhatósági mködések öszvege. Az igazságügy alkot-

mányos országokban jobb lábon áll,mint korlátlan egyed-

uralmakban.

IGAZSÁGÜGYI, (igazság-ügyi) ösz. mn. Igaz-

ságügyet illet, arra vonatkozó. Igazságügyi minister.

Igazságügyi törvények, rendszabályok.

IGAZSZABÁSÚ
,

(igaz-szabású) lásd : IGAZ-

SZINÜ.

IGAZSZINÜ, (igaz-szinü) ösz. mn. Valószinü,

igazhoz hasonlító, közelít, igaz gyanánt elfogadható.

IGAZSZIVU
,

(igaz-szivü) ösz. mn. Egyenes

szivü, szinte, nem tettet, nem szinesked , nem ál

érzés, nyilt szivü. Igazszivü barát, jóakaró.

IGAZSZIVÜSÉG, (igaz-szivüség) ösz. fn. Egye-

nes, nyilt szivüség , szinteség, szineskedés , tettetés

nélküli becsületesség.

IGAZTALAN, (ig-az-talan) mn. tt. igaztalan-t,

tb. — ok. 1) Valótlan, hamis, hibás, az ész- és isme-

rettan törvényeivel ellenkez. Igaztalan állítás, okos-

kodás. 2) Jogtalan, törvénytelen ; mások személyes

vagy birtoki jogaival meg nem fér. Igaztalan vám-

rendszer. Igaztalan terhek, adók. Határozókép am.

igaztalanul.

IGAZTALANSÁG, (ig-az-talan-ság) fn. tt.igaz-

talanság-ot, hann. szr. — a. 1) Valótlanság; valamely

állításnak hibássága, hamissága. Okoskodásod igazta-

lanságát mindnyájan észrevetlük. 2) Jogtalanság, tör-

vénytelenség.

IGAZTALANUL, (ig-az-talan- ul) ih. 1) Hami-

san, ál okokkal , hibásan. 2) Jogtalanul , törvényte-

lenül. V. ö. IGAZTALAN.
IGAZTÉTEL, (igaz-tétel) 1. IGAZSÁGTÉTEL.
IGAZUL, IGAZUL, (ig-az-úl) önh. m. igazul-t.

1) Igaz, helyes
, jó iránynak indul, reá talál azon

irányra , mely a kitzött czélra vezet. Útba igazulni.

Szövevényes ügyben eligazúlni. Máskép : igazodik. 2)

Bevalósúl , bebizonyul rája, hogy igaza van, hogy

igaz úton járt ; az igazak sorába kerül. Krisztusban

mindnyájan igazultunk.

IGAZÚLÁS , IGAZULÁS ,
(ig-az-ul-ás) fn. tt.

igazulás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Állapot, midn
valaki a törvény vallása szerént igaznak, bntelen-

nek nyilváníttátik. Különösen keresztény ért. a b-
nökbl való kitisztulás által Isten eltt kedvessé

levés.

IGAZÚLAT, IGAZULAT
,
(ig-az-úl-at) fn. tt.

igazulatot. Igazúlás elvont értelemben.

IGAZVALLÁSU, .igaz- vallású) 1. IGAZHIT.
IGE, 1. ÍGE.

IGEFONAL, 1. ÍGEFONAL.
IGEHAJLÍTÁS , (ige-hajlítás) lásd : ÍGERA-

GOZÁS.
IGEHATÁROZÓ, 1. ÍGEHATÁROZÓ.

IGEGYÖK, 1. ÍGEGYÖK.
IGEID, 1. IGEID.

IGEKÉPZÉS, IGEKÉPZÖ; 1. ÍGEKÉPZÉS,
ÍGEKÉPZÖ.

IGEKÖT, 1. ÍGEKÖT.
IGEN v. IGEN, (ig-én) nyomatos kifejezés mind

nevek, mind igék, st határozók eltt is. 1) Terjedel-

mesen, egész kiterjedésben, kitünleg, nagyon. V. ö.

—IG. Igen szép, igen rút. Igen ers, igen beteg. Igék

eltt : igen siet , igen sír , igen nevet. A dögvész igen

uralkodik. „Ighön beszélik és bizony (bizonyos, igaz),

hogy Bosznába, Szerembe, Budára , Temesvárra élé-

sérth parancsolath menth. " 1558-diki levél. Szalay

Á. gyjt. Igehatárzók mellett is : Igen gyakran, sok-

szor, szépen, jól, dicséretesen, igen hamar. Kettztetve:

igen-igen. ,Is'-sel együtt am. szerfölött, kelletén túl.

Ezen beszéd igen is hosszú. Mint több más nagyító

szó , néha ellentétben áll azon szóval , melyet meg-

határoz
,
pl. igen kicsin (nagyon kicsin), igen alacson

(nagyon alacson) stb. Még nyomatosabb kifejezés vé-

gett fölveszi a ,nagyon' szót. Igen nagyon szép. Igen

nagyon örül, búsul, haragszik. 2) Állító , ersít kife-

jezés , s am. úgy van ! igaz ! Latinul sic, sínai nyel-

ven jan (vére, ita est). Ez értelemben azonos igyen

szóval és magában csak kérdés után áll
,
pl. Megjöt-

tél már f Igen. Nyomatosabban : igenis. Kitakarítot-

tad a szobát ? Igenis. Nyomosbítók ezek is : igenám,

igenbizon. Némi részben eltérést fejez ki : igenúgy.

Az erdélyies vagy igen
,
(uéhutt : vaj igen) , am. de
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igen vagy söt igen. Még sem olvastad el a hírlapot ?

Vagy igen. Némely névragokat is fölveszen : igent

mondani ,
igennel válaszolni. Ezen második értelm

igen szótól származik igenleg, igenleges stb.

IGEN, MAGYAR—, mezváros Erdélyben,

Alsó-Fejér megyében; helyr. Igen-be, —ben, —bi.

IGENÁM, (igen-ám) 1. IGENBIZON.

IGENBIZON, (igen-bizon) öszvetett alakban ál-

lító , ersít ,
azonban kedélyes nyomosbitása ,igen'

szónak. Ugyanezen ,bizon' és ,ám' szókat maga mellé

veszi az ,úgy' szó is , mint állító felelet : úgybízon,

úgyám.

IGÉNÉL, IGENEL, (ig-én-él) áth. m. igénélt

v. igénlétt, htn. — ni v. igénleni. 1) Valamit soknak,

nagynak vall , mond ; igen szóval sokall
,
nagyoll

;

helyesebben : igeneli. 2) Szokottabb ért. igen szóval

bizonyít, ersít, helybenhagy.

IGÉNÉLÉS, (ig-én-él-és) fn. 1. IGENLÉS.

1GÉNÉZ ,
(ig-én-éz) áth. és önh. m. igénéz-tem

v. igénz-éttem, —tél v. —ettél, igénz-étt, htn. — ni v.

igenz-eni. 1) Igen szóval nagyít. Mindent igenezni. 2)

bizonyító, helybenhagyó igen szóval gyakran él, ,igen'-

nel felel. Olyan ,
mint : bizonyoz ,

adtáz ,
teremtettéz.

IGENÉV ,
(ige-név) sz. fn. L. RÉSZESÜL.

IGEN IS , h. és indulatszó. 1 ) Nagyon is
,
st

igen nagyon ,
kelletén túl. Igen is sokat kivan tlem.

2) (Összeírva : igenis). Minden bizonynyal
,
kétség

kivül. V. ö. IGEN.

IGÉNKÉNT, 1. IGÉNKÉNT.

IGÉNLEG ,
(ig-én-leg) ih. Állítólag, bizonyító-

lag , helybenhagyólag. Igenleg válaszolni a kérdésre,

a kérelemre. Ellentéte : nemleg, tagadólag.

IGÉNLEGÉS, (ig-én-leg- és) mn. tt. igénlegés t

v , —et, tb. — ek. Észtanilag oly ítéletrl mondjuk,

mely által a kérdés alatti tulajdonságot az alanyról

állítjuk, vagyis melyben a mondomány az alanynyal

megegyezik, pl. Ez a fal fehér. Ellentéte : nemleges

v. tagadó , v. tagadólagos. Széle sb ért. am. létez,

való, pl. Igenleges haszon, jövedelem (positiv).

IGÉNLEGI, (ig-én-leg-i) mn. 1. IGÉNLEGÉS.

IGENLÉS, (ig-én-él-és) fn. tt. igénlés-t , tb.

ilt harm. szr. — e. Valaminek igen szó általi bizo-

nyítása, ersítése, helybenhagyása. V. ö. IGENEL.

IGENL, (ig-én-él-ö) mn. tt. igénl-t. Igen szó-

val bizonyító ,
helybenhagyó ,

ersít
;

jóváhagyó.

igenl válasz, nyilatkozat.

IGÉNLLEG
,
(ig-én-él- -leg) ih. Igen szóval

bizonyítólag, ersítöleg, helybenhagyólag. A kérdésre,

kérelemre igenlleg válaszolni.

IGENPATAKA, erdélyi falu Alsó-Fejér megyé-

ben ; helyr. Igenpataká-n, — ra, —ról.

IGÉNSÉG, (ig-én-ség) fn. tt. igénség-et. Valami-

nek fölöttÍ8ége, túlságos volta.

IGÉNSÉGGEL, (ig-én-ség-vei) ih. Igen nagyon,

fölötteképeu, szertelen módon.

IGENSZÓ
,
(igen-szó) sz. fn. Az ,igen' mon-

dása, az ,igen' felelet adása.

„Tévesztés, föltét, fogadás, verség, biín , erszak,

Tisztesség, papi rend, kötelék, vallási különbség,

Nsztehetetlenség, sógorság, lopva menyekzés

,

Rablott nd ha szabad helyben nem monda igenszót,

Házasságodat elbontják vagy tiltanak attól."

Házassági bontó akadályok. Versbe foglalta Fogarasi.

IGENUGY
,

(igen-úgy) ösz. h. Nagy részben

úgy, olyan formán. Igemigy van, amint hallottad.

IGÉNY, (ig-e-eny) fn. tt. igény-t , tb. —ék,

harm. szr. — e v. —je. Újabb alkatú és közdivatuvá

lett szó ; s a német Anspruch után ige törzsökbl ala-

kúltnak hiszik. Azonban gyors és széles elterjedte

oda mutat, hogy talán az alkotó tudata nélkül , mint

többször történik, az értelem nagyon helyesen ln el-

találva, még pedig nem annyira az ige, mint ig vagy

igen törzsök után , midn jelentése : állító vagy kö-

vetel valami (affirmativum vei positivum quid). In-

nen igény am. feltételezett állítólagos jog , melynél

fogva valamire alapos okoknál fogva számot tartunk,

s azt részünkre jogosan vagy legalább méltányosan

követelhetjük is
,
pl. a község legjelesb emberének

igénye lehet valamely hivatalhoz ; a müveit , szép,

gazdag, erényes fiatal embernek igénye lehet a leg-

szebb n szerelmére. A közjóért elkövetetett érdemek

fejében igényt tartani a megtiszteltetésre. Versenytársai

között ö neki van legtöbb igénye követséghez.

IGÉNYEL , tjg-e-eny-ól) áth. m. igényél-t vagy

igénylétt, htn. —ni v. igényleni. Valamire vagy vala-

mihez igényt tart ; feltételezett joga , követelése van

valamire nézve. Ezen férfin tiszteletet igényel. V. ö.

IGÉNY.
IGÉNYÉLÉS, (ig-e-eny-él-és) fn. tt. igényélés-,t

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg vágyás,

várakozás, követelés, melynél fogva valamit igénye-

lünk, valamire igényt tartunk.

IGENYES, IGENYESÍT stb. 1. EGYENES,
EGYENESÍT stb.

IGÉNYES, IGÉNYES, (ig-e-eny-és) mn. tt.

igényés-t v. — et , tb. — ek. 1) Kinek valamihez igé-

nye vau ,
ki valamit követel , igényl. Vagy 2) ami

igényeltetik, igényelt. V. ö. IGÉNY.

IGÉNYKERESET, (igény-kereset) ösz. fn. Ke-

reset , melynél fogva valaki valamihez jogát tartja,

magáénak vitatja. V. ö. IGÉNYPER.

IGÉNYKÖVETÉLÉS
,
(igény-követelés) lásd :

IGÉNYKERESET.
IGÉNYPER, (igény-pér) ösz. fn. Per , melyben

valaki valamihez tulajdoni vagy elsségi jogát vitat-

ja. Például valamely adósnak bútorait vagy egyéb

holmiját birói végrehajtás utján lefoglalják , s egy

harmadik személy, mint felesége, testvére, szüléi vala-

melyike, lakótársa stb. azt követeli, hogy a lefoglalt

holmi nem az adósé, hanem az övé.

IGÉNYTELEN, (ig-e-eny-telen) mn. tt. igényié-

len-t, tb. — ék. Igény vagy követelés nélkül való :

szerény, keveset mutató, kevésre vágyó ; érdemei és
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jeles tulajdonságai daczára nem rátartós. Igénytelen

alázatos ember. Igénytelen külsej ifjú. Határozói lag

am. igény nélkül.

IGÉNYTELENSÉG, (ig-e-eny-telen-ség) fn. tt.

igénytelenség-ét , harm. szr. — e. Tulajdonság, mely-

nél fogva valaki igénytelen. Oly ember , kiben mély

tudomány igénytelenséggel párosul. V. ö. IGÉNY-
TELEN.

IGÉNYTELENÜL, (ig-e-eny-telen-ül) ih. Igény,

azaz követelés nélkül, szerényen, érdemei s jeles tu-

lajdonságai daczára kitüntetés után nem vágyva , el

nem bizakodva.

IGERAG , IGERAGOZÁS , 1. ÍGERAG , IGE-

RAGOZÁS.
ÍGÉR , IGÉRÉS , ÍGÉRET , ÍGÉRKEZIK stb.

L. ÍGÉR, ÍGÉRÉS, ÍGÉRET, ÍGÉRKEZIK.

IGESZÓ, (ige-szó) sz. fn. L. ÍGE.

IGÉT, (i-g-et) önh. m. iget-tem, —tél, —éti.

Gyöke a mozgást , menést jelent i. (V. ö. I gyök-

elem). Képzésre hasonló az ugat (u hangon kiabál)

jajgat (jaj hangon veszékel) igékhez. Értelme : apró,

sebes lépésekkel siet, porozkál. A nyargal és vágtat

nagyobb lépéseket jelent. Igét a ló. Igét a zsákmány

után siet, vagy megszalasztott farkas. Zártabb ajak-

kal : üget.

IGETÉS, (i-g-et-és) fn. tt. igetés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. Igetve lépés, sietés. Lóigetés
, far-

ka8Ígetés. Máskép táj ejtéssel : ügetés.

IGETO, (1), (i-get-ö) mn. tt. igetöt. Igetve me-

n, siet, porozkáló. Igetö paripa.

IGET, (2), (íge-tö) ösz. fn. 1. ÍGETÖ.

IGETÖRZS v. —TÖRZSÖK, (igetörzs v. -tör-

zsök) ; 1. ÍGETÖ.
IGÉZ, IGÉZÉS, IGÉZET stb. , 1. ÍGÉZ, ÍGÉ-

ZÉS, ÍGÉZET stb.

IGIRAT, (ig-irat) ösz. fn. Némelyek által aján-

lott új szó az általán használt helyesírás helyett, mely

azonban eddig csak a szótárokban foglal helyet.

IGJÓ, (ig-jó) ösz. mn. Régiesen am. igen jó,

nagyon jó.

IGJOL, (ig-jól) ösz. ih. Régiesen szólva am.

igen jól, nagyon jól.

—IGLAN
,

(ig-lan) hely- és idhatározókat

képz öszvetett rag, mely az illet hely vagy id tel-

jes bevégeztet jelenti, s a határpontot bezárólag ma-

gában foglalja , s ennél fogva több s nyomatosabb,

mint az egyszer ig, pl. egyiglen, egy lábiglan elvesz-

lek , am. egy sem maradt meg. Egyig elvesztek, am.

mind elvesztek egyen kivül. Holtomiglan, holtaiglan,

am. életem és életed utolsó perczeig. A vékony hangú

szók után : iglen. Nap esteiglen, eddigien.

IGLEL, (ig-el-el) áth. m. iglel-t. Ritka haszná-

latú tájszó , am. valakit gyakran s keményebb sza-

vakkal, igékkel fedd, dorgál. Ezen értelménél fogva

gyöke azon ig, melybl az ige származik.

IGLENCZ, falu Beregh megyében ; helyr. Iy-

léncz-én, — re, —röl.

IGLICZ, fn. tt. igliczel. L IGLICZE.

1GLICZE, fn. tt. igliczel. Legelkön, ugarokon,

utak mellett tenyész tövises bokornövény, mely nyár

hosszant piros virágokkal díszlik. (Ononis spinosa).

Szláv nyelven : iglicza, ihlicza am. tücske, apró tü.

Némely tájakon, különösen Csalóközben : gilicze, gi-

liczetövis.

IGLICZETÖVIS, (iglicze-tövis), ösz. fn. lásd :

IGLICZE.

IGLINCZ, falu Ungh megyeben ; helyr. Iglincz-

én, — re, —röl.

IGLÓ , a XVI szepességi városok egyike, ille-

tleg feje; helyr. Igló-n, — ra, —ról.

IGLÓD, puszta Vas megyében ; helyr. Iglód-on,

— ra, — ról.

IGMÁND, KIS—, NAGY—, falvak Komárom
megyében ; helyr. Igmánd-on, — ra, —ról.

IGNACZ, (a latin ignis után, mely am. tüz) férfi

kn. tt. Ignáczot. Ignatius. Lojolai Ignácz.

IGNECZ, falu Bereg megyében ; helyr. Ignecz-

én, — re, — röl.

IGNEST, falu Arad megyében; helyr. Ignest-

éu, —re, — röl.

IGRAM, falu Pozsony megyében ; helyr. Ig-

ram-ba, —ban, — ból.

IGRECZ, fn. tt. igrecz-ét. Elavult szó, eléfordul

a Müncheni codexben, s am. sípos, trombitás. Es mi-

kor ... látta volna ott az igreczeket (tibicines) , és

zajgó népet, monda stb. Idegen eredetnek látszik.

Szerb nyelven igrats am. játszó, igrati am. játszani.

Vannak Igricze és Igriczi nev helységek is.

IGRICZE, falu Szála megyében ; és Erdélyben,

Doboka m. ; helyr. Igriczé-n, — re, — röl.

IGRICZI, falu Borsod megyében ; helyr. Igri-

czi-be, —ben, — böl.

IGTAT, (ig-tat) áth. m. iglat-tam, —tál, —olt.

Gyöke a jog szóval azonos ig. 1) Valakit bizonyos

fekv birtok jogába helyez , t a tettleges biralomba

vezetvén, s kimutatván azon határokat, melyekig bir-

toka terjed
,

pl. midn a régi törvényes szokás sze-

rént a királyi és káptalani személyek az új birtokost

valamely nemesi jószágba bevezették. 2) Hivatalno-

kot, tisztviselt, elöljárót hivatalába, tisztébe, rang-

jába, s a velk járó jogokba helyez. Fispánt, püs-

pököt , tanárt beiglatni. 3) Valamit jegyzkönyvbe

jegyez, besoroz. Beigtatni a felsöség rendeleteit, in-

tézvényeit. 4) Személyt bizonyos osztály sorozatába

helyez. Polgárok , nemzetörök közé igtatni valakit.

Szentek sorába igtatni a jámbor híveket. Innét : Kiig-

tatni valakit valahonnan, am. kizárni, kiutasítani, ki-

vezetni. Kiigtatták a templomból. (Vajda Sámuel).

Ezen elemzés és értelmezés szerént hibásan iratik :

iktat , noha a kiejtésben a kemény t eltt g helyett

szinte a kemény k hallatszik , mint több más szóban

is, pl. vágtat, nyugtat. A régi halotti könyörgésben

találjuk : jó felöl jochtatnia (azaz jogtatnia v. ig-

tatnia) éleszsze öt.
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IGTATAS. fe-tat-ás] fii. tt. igtatás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Cselekvés . mely által valakit v. va-

lamit igtatnak, beigtatnak. V. ö. IGTAT.

IGTATÁSDÍJ, (igtatás-díj; ösz. fa. Díj, melyet

némely iktatásokért fizetni kell.

IGTATÉK, fig-tat-ék) fn. tt. igtatékrot, harm.

szr. — a. Jegyzet, mely bizonyos tárgyra nézve jegy-

zkönyvbe iratik, valahová besoroztatik.

IGTATÓ , íig-tat-ó) mn. és fn. tt. igtató-t. Mint

mn. 1) Birtokba helyez, bevezet. Igtató királyi sze-

mély. 2) Hivatalba, tisztségbe, rangba helyez. Igtató

biztos. 3, Jegyz, bejegyz. Igtató hivatal. Mint fnév-

jelent 1; hatósági személyt, kinek különös tiszte a

folyó ügyek kivonatát az illet hatósági jegyzkönyv-

be irni ; 2) oly személyt , ki más valakit újonnan

nyert birtokába, jogaiba, hivatalába bevezet.

IGTATÓKÓNYY, 'igtató-könyv) ösz. fn. Hiva-

tali jegyzkönyv, melybe a folyó ügyek czímei s be-

adásuk napja besoroztatnak.

IG-Y. 1;, (i-gy) elavult törzsök és fn. tt. igy-et.

Mai kiejtés szerént : ügy. Gyöke a mozgást, menést, ha-

ladást jelent i. Származékai : igyekezik, igyekezet,

igy el, igyeheszt. V. 5. ÚGY.
IGY. [2 .. ih. 1. ÍGY.

IGYEHESZT . tb m. igyeheszt-

étt, htn. — 7??" v. —eni. Dunán túli tájszó, s am. va-

lamire felbiztat . felloval valakit. Gyöke a mozgást,

haladást jelent i , törzsöke igy (ügy) , az eh közép

képz, mint a por-h-asz-t, gör-h-esz-t igékben a tiszta

h. Igyeheszteni tehát valakit nem más, mint mozgás-

ba hozni, megindítani , igyekezövé tenni , és pedig

némi erötetéssel.

IGYEKEZET, (i-gy-e-kés-et) ín. tt. igyekezet-

et. Iparkodó mozgalom valamely czélnak elérésére :

törekvési, haladási akarat.

IGYEKEZIK, (i-gy-e-kéz-ik) k. dl igyehez-tem,

—tél. — itt. Valamire törekszik, iparkodik, mozgás-

nak jeleit adja, mozog. Gyöke a mozgást, haladást

jelent i. V. ö. IGY, (1). Igyekezni valamire. Igyekeztem

rajta. Csak igyekezzél, czélodaí éred. Máskép : igyek-

ezik.

IGYEKSZIK, (i-gy-e-kesz-ik; k. jelenid : igyek-

i. igyekszel, igyekszik, igyelszünk, igyekszel >'l: v.

igyektszték , igyekszenek v. igyekésznek. Els múlt :

igyekvém, igyekvél, igyekvék stb. Részesül : igyekv.

Jövend : igyekvendem stb. A többi idt igyekezik után

képezi. L. IGYEKEZIK.
ÍGYEN, (1), ih. 1. ÍGYEN.
ÍGYEN, Í2), (igy-en) fn. egyen helyett, mely-

bl tájejtéssel igyenes v. igenyes erednek. V. ö.

EGYEN.
IGYENES. igy-en-es) mn. tt. igyenes-t v. —et,

tb. — ek. 1; Minek fólszine ugyanazon magassága,

vizirányos
;
nem görbe, nem dombos stb. Igyenes tér,

mez, út. 2j Sudanisuu ntt. Igyenes termet, igyenes

fa. Több vidéki tájszó. Y. ö. EGYENES.
EGYENESEN, I. EGYENESEM

IGYENLO, IGYENLOSEG, a régieknél gyak-

ran eléforduló alakok. Lásd : EGYENL, EGYEN-
LSÉG.

IGYGYEL-BAJJAL, ösz. ih. Nagy nehezen,

sok erködéssel, megfeszített mozgalommal, iparral.

Igygyel bajjal átvergdtünk a rósz utakon. Máskép :

'agygyei-bajjal. Y. ö. IGY fn. és ÜGY.

IGYGYEL-BIGYGYEL, iker ih. melynek alap-

szava a mozgást jelent igy , s am. magát fitogtatva,

ráztatva , kevélyen hánykolódva. Vasvármegyei táj -

szó. Xagy igygyel-bigygyel beszélni, járni.

IGYOK , hegyaljai és bodrogközi tájszó , am.

mindjárt , legott , izében , ugyanakkor, majdan. Fol-

cseréltetik igyold szóval is. Eredetileg együld, mint a

régiek is használták. L. EGYÜLD. Ez elváltozott el-

sben magas hangú igyóld-ák , melybl az l kiesvén,

lön : igyad, igyóg, igyók.

1GYÓLD, 1. IGYÓK és EGYÜLD.
IH, (1), indulatszó. 1) Széles, jó kedvet, örven-

dezést jelent. Ih ha! ih huhu hzi ! Innen származik :

ih-og
, jó kedvében nevet , ih hangon kiált. 2) Jelent

boszuságot. Ih ! ne bánts. Ih .' mit akarsz ismét? más-

kép : eh ! 3) Hangutánzó gyök, melybl ihl, ihlel, ih-

letés stb. származékok erednek, s jelent finom, gyön-

ge fuvást, leh élést ; rokon ah gyökkel.

IH, (2), fn. tt. ih-ot. Némely származékok- és

öszvetételekben juh helyett használtatik, 1. JUH, fn.

IHA, máskép : léha vagy j»ha, tájszók, 1. JUHA
és LÉHA.

IHACZOL, (ih-á-cz-ol vagy i-h-acz-ol) önh. m.

iháczol-t. Csintalan víg kedvében ihá élénk hangon

kiáltoz, vihog. Iháczol viháczol.

IHAR, 1. JUHAR v. JÁVOR.

IHARKÚT , falu Veszprém megyében ; helyr.

Iharkút-on, — ra, — ról.

IHAROS, (1), 1. JUHAROS, JUHARERD.
IHAROS, (2), puszta Tolna megyében ; helyr.

Iharos-on, — ra, — ról.

IHAROS, falu Somogy megyében : helyr. Ihá-

ros-on, — ra, —ról.

IHAROS-BERÉNY, mezváros Somogy megyé-

ben ; helyr. Berény-be, — ben, — böl.

DTAS
,
(i-h-as) mn. tt. ihas-t v. — at, tb. —ak.

Pécsett és Tolnában am. szomjas. Oly alkatú, mint :

éhes.

IHÁROZ, 1. IHORÁSZ. -

IHÁSZ, 1. JUHÁSZ.
IHÁSZI

,
puszta Veszprém megyében ; helyr.

Ihászi-ba, — ban, — ból.

IHATATLAN , IHATLAN ,
(i-hat[-at]-lan) mn.

tt. ihatlan-t, tb. — ok. Amit inni, meginni nem lehet.

Ihattam mocsárvíz. íhatlan csiger, büdös bor.

IHATNÉK, az ,ihatik' igének egyik különös

óhajtó alakja. Els személy ihatnám, mely indulatszó

gyanánt használtatván am. szomjas vagyok, szeretnék

inni. Édes anyám, ihatnám ! Ugyanezen értelmet fel-

veszik a többi személyek is : ihatnál , ihatnánk stb.
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Ha ihatnál, igyál. Aki ihatnék, jöjön ide, van itt bor.

Múlt idben is használják. Tktttnám volt vagy vala.

Tréfásan fnév gyanánt felveszi a személyragokat.

Ennek az embernek mindig ihalnékja van. V. ö.

—HATNÉK.
IHATÓ ,

(i-hat-ó) mn. tt. iható-t. Amit inni,

meginni lehet. Iható víz. Az egész városnak nincs iható

vize. Ez iható jó borocska.

IHATOSAG
,

(i-hat- ó-ság) fu. It. ihatóság-ot,

harm. szr. — a. Italnemüek tulajdonsága, midn fri-

sek, tiszták, ízlenek stb.

IHEG , (ih-eg) önh. m. iheg-tem, — tél, — étt.

L. LIHEG v PIHEG. Ikerílve : iheg-piheg.

IHEN, tájszó e helyett : ihon. Ihen ni .'

IHESKEDIK-PIHESKEDIK , ikerített szó

;

Kassai J. szerént am. szuszog, szuszi-musziképen dol-

gozik valamit.

IHL, ÍHL, (ih-1 v. ih-el) áth. m. ihl-éit , htn.

— eni. Gyöke a fuvást, lehelést jelent gyöngéd ih

hang, s am. fíuom, gyöngéd, mintegy szellemi lehhel,

fúvással érint. Egyezik vele leh, mely mint ige és le-

hellést jelent önálló szó eléjön a régieknél
,
pl. a

Carthausi névtelennél : „De mikoron mégis lenne,

gerelyekkel általverek ötét.
u

Ihl inkább szellemi ér-

telemben véteíik, s am. lelkesít , szellemi mozgásba

vagy mködésbe hoz. Isten lelke ihlette a prófétákat.

Lelkét mennyei szellem ihli. Isten ihlette belénk a ter-

mészet örök törvényeit. ,. Azonkezben úristen szívében

íhlé (sugallá) az vén remetének , hogy megkérdené

tet. " Sz. Katalin prózai legendája.

A törökben ilhnm am. ihlés (inspiralio). Rokon
vele : sugal vagy sugall. Mai napság szokottabban :

ihlel.

IHLA, hegy neve Szepes megyében.

IHLEL, ÍHLEL, (ih-l-el v. ih-el-el) áth. m. ih-

lel-t. Kettztetett képzjénél fogva am. folytonosan,

hathatósan ihl, sugal. V. ö. IHL.

IHLELÉS , ÍHLELÉS ,
(ih-1-el-és) fn. tt. ihle-

lés-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos, hathatós

ihlés, sugalás. V. ö. IHLES.

IHLELET, IHLELET, (ih-1-el-et) fn. tt. ihle-

let-ét, harm. szr. — e. Érzés vagy ismeret, mely ihle-

tésbl veszi eredetét , sugalat. Az istenijóslók Írásban

köztölték a mennyei ihleletet. Ez nem mindennapi érzelem,

hanem felsbb ihletet. V. ö. IHLELÉS.

1HLELT, ÍIILELT
,

(ih-1-el-l) 1. IHLETETT.

IHLÉS, ÍHLÉS, (ih-1- és) fn. tt. ihlés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Gyönge, finom, mintegy szellemi le-

helés, sugalás, fuvalás. Isteni, mennyei ihlés. Az Isten

ihléséböl adatott minden irás. (Sz. Pál. Timoth. n. 3.

16.). „Gyakorta jevendket megismer vala szentlé-

leknek íhléséböl. " Carthausi névtelen.

IHLET, ÍHLET, fn. 1. IHLELET.

IHLETETT, (ih-1-et-étt) mn. tt. ihletett- et. Szel-

lemi, felsbb sugalás által érintett, lelkesített , érzel-

mekre , tettekre gerj esztett vagy ismeretekre jutott.

>.K D NAGV SZ '."Á'i III >'•"

Ihletett jós. Istentl ihletett apostolok. Hazafiságtól ih-

letett szónok, költ.

IHOG, (ih-og) önh. m. ihog-tam ,
—tál , — ott

\ Vékony ih hangon nevet, örvendez. Ihognak a csinta-

' lan leányok. Ihog-vihog. Különösen am. elfojtott han-

gon nevet , akaratlanul nevetésre fakad ; illetlenül,

j

nem a maga helyén és idején nevet.

IHOGAS
, (ih-og-ás) fn. tt. ihogás-l , tb. — ok,

' harm. szr. — a. Vékony ih huigra fakadozó nevetés,

különösen pajkos, illetlen nevetés. Ihogás- vihogás.

IHOL
,
(i-hol) ösz. indulatszó és ih. Gyöke a

közelséget mutató i (itt, i-de, i-gy), s am. ime ! itt

van la ! nézzétek , lássátok ! ide tekintsetek ! Ihol az

ember ! (eece homo). Ihol ni ! Máskép : ihon , ihun,

éhen , ehol. Ihol van , amit kerestek. Ihol áll a go-

nosztév.

IHON, IHUN, 1. IHOL.

IHORÁSZ v. IHÁROZ, (ih-or-ász v. ih-ár-oz)

önh. m. ihorász-tam v. ihároz-tam ,

— tál ,
— ott. L.

IHOG.
IHRACS, falu Bars megyében ; helyr. Ihrács-

on, — ra, — ról.

IHU, IHUHU, széles kedvet jelent indulatszó,

különösen a lakodalmas nép örömkiáltása. A széke-

lyeknél gúnyoló, csúfoló szó, mint Mátyusföldén : ihi !

13, IJAS stb. L. ÍJ, ÍJAS stb.

IJASFIAS, (ijas fias) iker. mn. tt. ijastfiast, tb.

ijasakfiasalc. Kinek sok fia , sok gyermeke van. Itt

az ijas csak utánzott játszi hang. Növénytani ért.

amiuek sok , apró , sünien növ sarjai , ágacskái

vannak.

IJED, (ijed v. í-ed) önh. m. ijed-lem ,
— tél,

— tv. — étt. Gyöke vagy a mozgást, vagy pedig a

felsikoltást jelent i v. í , melybl ed képzvel lesz

í-ed v. i-ed, mint a régieknél gyakran eléjön
,
pl. a

Debreczeni Legendáskönyvben : ,,És megiedvén mind

földre esének. " Innen az i egyszeren j-vé változván

a székelyeknél jed alakban jön elé : „a tizedik szom-

szédot is kitörte a nagynyavaja jedtibe." Kriza J.

Annyit tesz , mint mozzan , mozdul , különösen féle-

lembl remeg , megrázkódik ; vagy megrezzenésböl

felsikolt. A bival megijed a veres posztótól. Nem min-

den széltl ijed meg. (Km.). Elijedsz tle, ha meglátod.

Álmából felijedt. V. ö. IJEDÉS.

IJEDÉKÉNY, (i-j-ed-ék-ény v. i-j-ed-é-kény)

mn. tt. ijedékény-t, tb. — ek. Hamar, könnyen ijed,

ijedésre hajlandó, ijeds. Ijedékeny ló. Ijedékeny gyer-

mek. Az élénk képzelet ember ijedékenyebb a bil»ko-

mórnál.

IJEDÉKÉNYSÉG
,

(i-j ed-ék-ény-ség) fn. tt.

ijedékénység-ét, harm. szr. — e. Tulajdonság, illetleg

hajlandóság, melynél fogva valaki hamar megijed.

IJEDELEM, (i-j-ed-el-ém) fn. tt. ijedelmet. Kel-

lemetlen érzelem , mely képzelt vagy való rósz által

gerjed bennünk , s idegeinket megrázkódtatva, mint-

egy keresztül fut rajtunk. V. ö. IJEDÉS, és FÉLE-

LEM.
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IJEDELMES, (i-j-ed-el-ém-es) mn. tt. ijedel-

mes-t v. —et, tb. — ek. 1) Ijedelemre hajlandó, kony-

nyen ijed. 2) Ijedelmet okozó, ijedelemmel járó.

Ijedelmes tünemény, látvány.

IJEDÉS, (i-j-ed-és) fn. tt. ijedés- 1 , tb. —ék,

harm. szr. —e. Kellemetlen érzelmi változás, mely

akkor támad bennünk, midn valamely képzelt vagy

való rósz els benyomását érezzük. Hirtelen, vak ije-

dés. Átesni az els ijedésen. Igyunk erre az ijedésre.

(Km.). A hány lövés, annyi ijedés.

IJEDHETETLEN, (i-j ed-het-etlen) mn. tt. ijed-

hetetlen-t, tb. — ék. Igen bátor, elszánt, ers idegzet,

kit megijeszteni nem lehet.

IJEDKÉZIK, (i-j-ed-kéz ik) k. m. ijedkéz-tem

,

—tél
}

— étt. Gyakran, könnyen ijed, ijedez.

IJEDS, (i-j-ed -es) mn. tt. ijedös-t v. — et,

tb. —ek. Könnyen, hamar ijed, ijedékeny. Ijeds ló.

IJEDOSSÉG
,
(i-j-ed--es-ség) fn. tt. ijedsség-

et, harm. szr. —e. Hajlandóság, melynél fogva köny-

nyen , hamar megijed valaki v. valami. Ijedsségtöl

elszoktatni valakit.

IJEDSÉG, (i-j-ed-ség) fn. tt. ijedség-ét , harm.

szr. — e. A kedélynek hirtelen megrázkodása, és vele

járó kellemetlen érzés, melyet bennünk valamely vé-

letlen rosznak hatása gerjeszt. Nagy ijedség. Halálos

ijedség. Minden tagját átfutotta az ijedség. Az volt

ám az ijedség. Ijedségében nem tudta, mit tegyen.

„Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :

Verte vadul szivét az ijedség szárnya.''

Arany J.

IJEDT, (i-j-ed-t) mn. tt. ijedt-et. Valamely vé-

letlen rosznak hatása által felriadt , megrázkódott,

zavarba jött. Ijedt emberek futkostak az utczán. Ha-
lálra ijedt gyermek. Személyragozva : ijedtemben,

ijedtedben, ijedtében stb., am. ijedt állapotomban, ál-

lapotodban stb. Ijedtében azt sem tudta
, fi-e vagy

leány.

IJEDTEN, (i-j-ed-t-en) ih. Ijedt állapotban.

Ijedten felugrott székérl.

IJEDTSÉG, (i-j-ed-t-ség), 1. IJEDSÉG.
IJÉGET, (i-j-ég-et) , 1. IJESZGET.
IJESZ, (i-j-esz) fn. tt. ijesz-t, tb. —ék. Altalán,

képzelt vagy valóságos tárgy, mely ijedséget szokott

gerjeszteni, vagy melylyel ijeszteni szoktak, pl. ki-

sértet, boszorkány, gyerekijeszt mumus, stb.

IJESZGET, (i-j-esz- t-get) gyak. áth. m. ijesz-

get-tem, —tél, —étt. Többször ismételve, folytono-

san ijeszt, ijedésbe ejteget, valamely roszszal fenye-

get. Vészhirekkel ijeszgetni a népet. A gyermeket mtc-

mussal ijeszgetni. A székelyeknél gyakran jeszget

(,ieszget
l

helyett) „ az éjjel megölte a huszonnégy

tolvajt, akik fekete gyász várossát ojan rég jeszge-

tik.
u Kriza J. gyjt.

IJESZGETÉS, (i-j-esz-t-get-és) fn. tt. ijeszgetés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által va-

lakit v. valamit ijeszgetünk , valamivel fenyegetünk.

V. ö. IJESZGET.

IJESZKE, (i-j-esz-ke) mn. tt. ijeszkét. Gyenge,

igen érzékeny idegzeténél fogva könnyen ijed, ije-

dékeny. Leginkább lovakról mondják. Máskép : jeaz-

ke. V. ö. IJED.

IJESZKESÉG, (i-j-esz-ke-ség) fn. tt. ijeszkeség-

ét, harm. szr. — e. Könnyen ijedni hajlandó, ijedé-

kenység ; ijeds lovak tulajdonsága.

IJESZT, (i-j-esz-t) áth. m. ijeszt-étt , htn. —ni

v. — eni. Ijedtté tesz, azaz ijedésbe ejt; valami rosz-

szal fenyeget. Verebeket vázzal ijeszteni. A tolvajokat

elijeszti az ugató eb. Megijeszteni a csintalan gyerme-

ket. Ráijeszteni valakire. Almából felijesztették a félre-

vert harangok. Különösen am. kísért, kisértet alakban

jár. Ezen házban éjfél körül ijesztenek. Sziget vidékén

Baranyában tésztát ijeszteni, am. kinyújtani. V. ö.

IJED. Régiesen valamint a székelyeknél ma is jeszt

= ieszt ; v. Ö. IJESZTÉS.

IJESZTÉS, (i-j-esz-t-és) fn. tt. ijesztés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valakit

vagy valamely állatot ijesztenek. A régieknél jesztés

is : ..Mind szép szóval , mind jesztéssel (yeztessel)

érthe voltam." 1557-diki levél. Szalay A. gyjt.

IJESZTET, (i-j-esz-t-et) fn. tt. ijesztetét. Ijesz-

tés elvont értelemben. Megijedének nagy ijesztettél.

Tatrosi codex.

IJESZTGET, 1. IJESZGET.
IJESZTHETETLEN

,
(i j-esz-t-het-etlen) mn.

tt. ijesztketetlen-t, tb. —ék. Akit vagy amit megijesz-

teni, ijedésbe hozni nem lehet ; igen bátor, rettenthe-

tetlen.

IJESZT
,
(i-j-esz-t-) mn. és fn. tt. ijesztö-t.

Ijedésbe ejt , félelmet gerjeszt , visszaborzasztó.

Ijeszt váz, kisértet. Ebijeszt péntek (húsvét utáni els

péntek). Ijeszt pofa. Mint fnév jelent tárgyat, mely

ijedésbe ejt, váz, kísértet. V. ö. IJESZ. Olyan, mint

az ijeszt. (Km.).

IJGYÁRTÓ, 1. ÍJGYÁRTÓ.
IJJ, 1. ÍJ.

„Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva

,

Félrerug a másik, noha nem akarja."

Arany. J.

IJJU ! 1. UJJÚ !

IJLÖVÉS, 1. ÍJLÖVÉS.

UNOK, 1. ÍJNOK.
IK, (1), mint iker gyöke, kétségtelenül egy ere-

det a tatár ike, török iki, csuvas ikke (= két) szók-

kal. A szintén ,kett'-t jelent szirján kyk v. kik, vogul

kiti v. kit, lap kvekte, szuomi kaksi, mongol khvjar is, ide

tartozóknak látszanak. A magyarban a táj divatos

üklü két szarvú ágast jelent. V. ö. ÜKLÜ és ÜKÖR-
KE. De talán nem hibázunk , ha a magyar iga szót

is ide sorozzuk , mely a finnben ies (ikeen , Fábián

István) ; és a latin jugum-m&l közel rokon góth juk

szót, mely am. pár. Az iker szóhoz hangokban közel

jár bokor szó is, melynek jelentése mint tudjuk : ,pár'

vagy ,páros' is.
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IK, (2), elvont gyök ikat, iklat, ikrándilc , ikrá-

nik szókban ; rokon ok gyökkel (öklel szóban), és

eltéttel bök, hök, lök, lük, zak gyökökkel (az utolsók

lüktet és zaklat, zakatol szókban). L. IKAT, IKLAT,
IKRÁNDIK.

IK, (3), fn. tt. ik-et. A székelyeknél ain. ék, begyes

vég test, szilárd és basítható testek széthasogatásá-

ra, s boltozatok bezárására. Innen a székelyeknél :

ikel, megikel, ikszeg. L. EK, IK.

— IK, (1), a közép- és kül-, s belszenvedö igék

egyesszámu harmadik szernélyraga, pl. tör-ik , vál-ik,

nyúl-ik, hányód-ik , vetöd-ik , hányat-ik , vettet-ik stb.

Ezen ik az ö harmadik személynévmás képviselje,

mintha volna : ö-ki , melynek megfelel a török ol-ki

(Pfizmaier). Sínai nyelven khi v. hi am. . L. Elbe-

széd 155. lap; és V. ö. IKESÍGE.

—IK
, (2), a magashangu tárgymutató igeala-

kok többesszámu harmadik szernélyraga a jelentmód

jelen és jöv idejében , mint : veszik
,
föz-ik , tr-ik,

veend-ik, fözend-ik, trend-ik ; öszvehúzva a tárgymu-

tató i- és 3-ik személynévmás többese ó'/fc-bl : vesz-i-

ök, föz-i-ök, veend-i-ök stb. melyek mélyhangu szók-

nál még tisztábban megvannak : adják (= ad-i-k

v. ad-ja-k), mondják (= mond-i-kf v. mond-ja-k)

stb. 1. Elbeszéd 158— 160. 1.

— IK, (3), melléknevekhez járuló s mutató erej

rag, pl. jobb-ik, szebb-ik, 1. Elbeszéd 155. 1.

—IK, (4), osztó számnevekhez függesztve, me-

lyeket 1. —AD
, (2), alatt , ezeket sorszámokká ala-

kítja, pl. másod-ik, harmad-ik, negyed-ik stb. Fölve-

szik az ,egy' és jinás' szók is : egyik, másik. Az ,elsö'

magában is sorszám levén, éhez többé nem járul , de

a magasabb számokban már egyedik áll, pl. tizenegye-

dik, huszonegyedik, százegyedik, száztizenegyedik, ezer-

egyedik, ezerhuszonegyedik stb. és ,második ( helyett :

kettedik, pl. tizenkettedik, százkettedik. Eléjön ezen rag

a törökben is evvelki (z=z els) szóban. Nem egyéb,

mint a ki névmás, mi leginkább megtetszik mindenik

szóból, mely eredetére nézve mindenki szóval azonos.

Az -adik, -edik, ödik-
/
-odik ragok pedig nem egye-

bek , mint az egyik szónak a hangrendhez képesti

módosulatai : második = másegyik , harmadik =
háromegyik , negyedik = négyegyik , tizedik = tíz-

egyik, századik = százegyik, ezredik = ezeregyik stb.

A sínai nyelvben ezen ik = kó, pl. i-kó-niu

am. egyik n.
Nevezetes , hogy a régieknél egyik és másik

harmadik személyrag nélkül állanak, egyike és másika

helyett
,

pl. a hajók egyikbe , e helyett : a hajók

egyikébe.

— IK, (5), ritka használatú kicsinzö képz
,

pl.

domb-ik, zsomb-ik, pocz-ik. Ha a v. e toldalék van

mellette , akkor inkább i-ka , i-ke , melyekben mái-

maga az i is vagy kicsinzö, vagy melléknévképz, pl.

lád-i-ka, pad-i-ka, bund-i-ka, ház-i-ka, kender-i-ke, ösz-

i-ke, Józs-i-ka, Erzs-i-ke, Pet-i-ke.

—IK, (6), a székely háromszéki nyelvjárásban

divatos -ok -uk, -ök -ük birtokragok helyett, pl apjik,

anyjik , házik , bundájik, testvérik, tölik , nálik , rólik,

feléjik , alájik , ezek helyett : apjok, anyjok, házok,

bundájok , testvérök , tlük , nálok , róluk , feléjök.

Kriza J. gyjteménye.

—IKA
,

(i-ka) ösz. névképzö ; 1. —IK
, (5),

alatt.

IKABB, tájdivatos inkább helyett ; 1. ezt.

IKAFALVA, helység Erdélyben , Kezdi szék-

ben ; helyr. Ikafalvá-n, — ra, — ról.

—IKÁL, (i-ka-al) ösz. igeképz, pl. kand-i-kál

(v. -ka-al), szundi-kál, sánt-i-kál.

IKAT, (ik-at) áth. m. ikat-tam ,
— tál ,

—ott.

Tájszó. Annyi mint mozgat , menésre sürget, kész-

tet, ösztönöz. V. ö. IKLAT.
—IKE, (i-ke) ösz. képz ; 1. —IK

, (5), alatt.

IKEL, (ik-el) áth. m. ikelt. A székelyeknél am.

ékel. L. ezt.

IKER, (ik-ér, mongolul ikiri, törökül ikiz vagy

némelyek szerént : jigiz, és a ,húsz'-at jelent szóban

igir- v. jigir-fmij; ide tartozik a ,kett'-t jelent mon-

gol khujar is, v. ö. IK, (1) ; fn. tt. ikrét v. ikert, tb. — ék

v. ikrek. 1) Oly gyermek, ki ugyanazon anyától egy-

szerre másodmagával született. Ikertestvérek. Ikerfi, .-

magzat, ikerleány, leánymagzat mint ikerek egyike. Ik-

reket szülni. Mondjuk oly állatok ketts vemhérl is, me-

lyek rendesen egyet szoktak elleni. Ikergidák, bárányok,

borjúk. 2) Átv. ért. egymáshoz hasonló páros tárgyak

egyike, különösen némely növények virágai, magvai,

gyümölcsei. Ikerbogyó , ikerdió, ikerkörte stb. 3) A
csillagászoknál ikrek jelentik azon két csillagból álló

csillagzatot , mely a barkörben a bika és rák nev
csillagzatok között fekszik. (Castor et Pollux). Közön-

séges népnyelven : ketts, kettsök.

IKÉRÁLLITÓ, (ikér-állító) ösz. fn. Bölcsész

vagy hittanár, ki a lények eredetét és lételét két egy-

mással ellenkez, úgymint jó és gonosz ernek, elem-

nek vagy elvnek tulajdonítja. (Dualista).

IKÉRALMA
,

(iker- alma) ösz. fn. Egymással

öszventt két alma vagy ezek egyike.

IKÉRBÁTYA, (ikér-bátya) ösz. fn. Az ikertest-

vérek között az, ki valamivel elbb jött a világra. V.

ö. IKER.
IKÉRBOGYÓ

,
(iker-bogyó) ösz. fn. lásd :

ÜKÖRKE.
IKÉRCSILLAG-

,
(ikér-csillag) ösz. fn. lásd :

IKER, 3).

IKÉRDINNYE, (ikér-dinnye) ösz. fn. Egymás-

sal öszventt két dinnye vagy azok egyike.

IKÉRDIO, (ikér-dió) ösz. fn. Egy másik dióval

öszventt dió vagy ezek egyike.

IKÉRÉS, (ik-ér-és) mn. tt. ikérés-t v. — et, tb.—ek. Iker minség. Ikeres ablak , am. ketts ablak.

IKÉRÉSÍT, (ik-ér-és-ít) áth. m. ihérésít-étt, htn.

—ni v. — eni. Párosít , kettesít. Ikeresített szó
,
pl.

ákom-bákom, inczi-finczi, csip-csup, tél-túl, illeg-billeg,

billeg-ballag, ihog- vihog. V. ö. IKERSZO.
IKÉRÉSÍTÉS, (ik-ér-és-ít-és) fn. tt. ikérésítés-t,

tb. — ék. Cselekvés, midn valamit ikeresítünk.
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IKÉRFI, (ikér-fi) ösz. fn. L, IKER alaif.

IKERGYERMEK, (ikergyermek) ösz. fia. L.

IKER.
IKÉRHANG, (ikér-hang) 1. IKÉRHANGZO.

IKÉRHANGZÓ, (ikér-kangzó) ösz. fia. Ketts

öuhangzó, mely a magyar nyelvben leginkább a pa-

lócz és göcseji szójárásban divatos
,
pl. ie (iedes =r

édes), ua (buatya = bátya), uö (biiöség = bség),

au (auma = alma) stb.

IKÉRHÚG, (ikér-húg) ösz. fn. Leány , vagyis

nmagzat, ki az ikertestvérek között valamivel elbb

született.

IKÉRÍT, (ik-ér-ít) 1. IKÉRÉSÍT.

IKÉRKÖRTE, (ikér-körte) ösz. fn. Egymással

öszvenött két körte vagy ezek egyike.

IKÉRLEÁNY, (ikér-leány) ösz. fn. 1. IKER
alatt.

IKÉRNENE, (ikér-néne) ösz. fn. Nmagzat , ki

az ikertestvérek között valamivel hamarabb jött a

világra.

IKÉRÖCS, (iker öcs) ösz. fn. Az ikertestvérek

közöl valamivel fiatalabb férfimagzat.

IKÉRPISZTOLY, (iker pisztoly) ösz. fn. Pus-

kamivesek nyelvén am. oly pár pisztoly, melyeknek

részei oly egyenlen készítvék , hogy egymással biz-

ton fölcseréltethetnek ; vagy a kétcsöv pisztoly is

hívathat ik így.

IKÉRRÖPPENTYÜ
,
(ikér-röppentyü) ösz. fn.

Röppenty , mely a levegben két csillag gyanánt

szétoszlik.

IKÉRSZÓ, (iker- szó) ösz. fn. Kitn sajátsága

a magyarnak , hogy némely fogalom élénkítésére,

hathatósságára, két hasonló, leginkább magas és mély

hargu szót öszveteszen, s ha nem talál, csinál. Ilye-

nek : ágasbogas , ingóbingó , elegybeUgy , csecsebecse,

csigabiga, díbdáb, dúlfúl, diribdarab, csínjabinja, gir-

begurba, imígyamúyy, ímmelámmal, dínomdánom, Wy-
loty, yylmgyom , hébehóba , irkafirka , ringyrongy , hí-

mezhámoz , locsogfecseg , mendemonda, tarkabarica,

v'gyrsb'-jos, tipegtapog, zenebona, zrzavar stb. Hason-

lók a héberben fnhv va bohu (pusztádon puszta) , a

finnben haján haján (öszvevissza), siki soki (szintén),

Iá ivan kaavan (ügygyei bajjal) , a mongolban khap

khara , mely a törökben kap kara
,
(mintegy feketé-

den fekete) , a csuvasban sop-sora (fehéres fehér), a

törökben top dolu (teliden teli)
,
jap jal'iniz (egyes

egyedül). T. i. a töröktatár nyelvekben ezen ikerítés

az által történik, hogy az els szótagot megkettzik

és ezen szótag végire még valamely ajakhangot tesz-

nek, ú. m. b v. p, v. m és ezzel rokon n hangokat. A
magyai ban pedig kivált a második csinált szó elébe

gyakorta szintén b vagy más ajakhang járul, pl. tar-

kabarka
, tinóbinó, inczifinczi, csigabiga, terefere , szu-

szimuszi stb. Némely ikcrítésnél mint láttuk, az els
szóhoz don, diin, den képz járul, pl. vjdo/i új, tisztá-

don tiszta, teliden leli. Részletesebben 1. Elbeszéd,

1 17— 8. I

IKERTESTVÉR, (ikertestvér) ösz. fn. Test-

vér, ki egy másikkal ugyanazon anyától egyszerre

lett.

,A költ és a son

Egy anyaméhbl született

;

Ikertestvérek voltak k
;

Együtt bolygák az életet.

"

Petfy.

IKERVÁR, mezváros Vas megyében ; helyr.

Ikérvár-on v. — ott, —ra, —rö7.

IKES IGE , ösz. fn. Általán mind azon igék,

melyek a jelentmód jelenidejének egyes harmadik

személyében, vagyis számos esetben csak a tiszta ige-

gyökhöz vagy pedig többnyire már az igetörzsökhöz

ik toldalékot vesznek fel, s mindig valamely szenved

állapotot fejeznek ki ; milyenek a) az egyszer tiszta

középigék, pl. es-ik, lakik, esz-ik, isz-ik ; vagy ön- és

áthatóból közvetlenül származottak , mint nyúl-ik,

vál-ik, hajlik, hall-ik, för-ik, érzik, vérz-ik; vagy más

képzvel közvetítve alakultak, mint édes ed-ik, lát-sz-

ik, rak-od-ik, gondolkozik, bán kód-ik stb. b) belszen-

vedk, ód, öd ém ódz, ödz képzk segitségével, mint :

hányod ik , vetöd-ik, fonódik, csalód-ik , záród-ik , ta-

karódz ik, fenyeget ödz-ik stb. c) külszenvedk, at et és

tat tet képzk társaságában , miat : hányat-ik, vettet-

ik, fonatik, csalat ik, ü/te'ik, zárat-ik , építtetik stb.

Az ik rag, mint föntebb látható (—IK (l),

egyes harmadik személy raga) és elé is fordul az ál-

talános múlton kivül minden idben , néha más ön-

vagy mássalhangzóval is öszveolvadva
,

pl. zárat-ék

[zzz záruta-ik), záratn-ék (= zárat na ik), záródj-ék

(z=z záród-jon-ik), záratand-ik stb. Az ik magában,

mivel más személyben elé sem jön, nem jelent szen-

vedést, és az ^--kel járó képzk vagy ragok rendsze-

rént már maguk kifejezik a szenved állapotot, azon-

ban mivel a külszenved igék ragai ugyanazok a

miveltet igékéivel, valamint az ikes igék személyra-

gai is az alanyi (vagyis határozat lan) igehaj litásbeli-

ekkel , fkép a többesben , noha a mondat egészben

véve nem okoz semmi zavart, minthogy a miveltet

igék mellett mindig oit áll a tárgyeset , de mégis a

miveltet igéket már magában a ragozásban is czél-

szerü volna a külssenvedtl megkülönböztetni. Ezt

némelyek ugy vélték elérhetnek, ha a külszenved

raga megkettztetnék, pl. adatom , adat-unk , veret-

em, veretünk stb. miveltet, udai iat-om, adat-tat-unk,

veret- tet-ünk, veret- let-tek, veret-tet-nek szenved alak

volna. De köz éleiben ezt mint amazt is használják

mind miveltet, mind szenved értelemben, s maga a

rag nem foglal magában szenved értelmet. Czélsze-

rübbnek vélnk, ha a régiség némely példái után is

a végs t, szenvedöleg th-vál Íratnék, pl. (a malomba

búzát) vitetünk, vitettek, vitetnek; és (a gzkocsikon

gyorsan) uitethünk, vitethtek, vitethnek ; így viteténk, vi-

tetett':, vitetettek és vitethénk, vitethetek, vitethének ; to-

vííühkvitettünk és vilethtiink; vitetendílnk és > itethendünk
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stb. Vannak igéink, melyekben sz alkotja a szenved

állapotot, pl. lát-sz-ik, hallatsz ik és nem igetörzsek-

tl : beteg sz-ik
,
gazdag sz-ik. Már pedig az sz szel

rokon a h, és a h különben is kóros, szenved állapo-

tot is jelent, pl. had, hed, hoszik, höszik, huszík, hüszik

képzkben.

IKETLEN, (iket-len) mn. tt. ikellen-t, tb. — ék.

Oly igékrl mondjuk általán, melyek igegyökere v.

igetörzsöké nincsen ^7<;-kel megtoldva
,

pl. lát
,
jár,

megy, szalad, ragaszt, magasztal, feketít, szabadalmaz

stb. ; különösebben olyan át- vagy önható igékrl,

melyeknek ellenében az ikes toldalék szenved álla-

potot jelent
,
pl. tör törik , vérez vérzik , hall hallik,

érez érzik, hajol hajlik, nyúl nyúlik.

IKÉV, (ik-év) ösz. fn. L. SZÖKÉV.
IKLAD, falu Pest és puszták Somogy megyé-

ben ; helyr. Iklad-on, — ra, —ról.

IKLÁND , falu Erdélyben , M.aos székben
;

KIS— , NAGY— , falvak Tborda megyében; helyr.

Iklánd-on, — ra, — ról.

1KLAT
,

(ik-ol-at) áth. m. iklat-tam ,
— tál,

— ott. Menésre sürget, ösztönöz. V. ö. IKAT. Alak-

jára és értelmére nézve hasonló a zaklat igéhez.

IKLOD , falvak Szála , Szathmár és puszták

Bihar megyében ; és Erdélyben , Küküll megyében.

KIS— , NAGY— , falvak Doboka megyében; helyr.

Tklód-on, —ra, —ról.

IKLÓD SZENT-IVÁNY, puszta Erdélyben, Bel-

s-Szolnok megyében; helyr. Szent Ivány on ,
— ba,

—bál.

IKLODA , falu Temes megyében ; helyr. Iklo-

dán, —ra, — ról.

IKNAP, (ik-nap) 1. SZÖKNAP.
IKÓ, ni keresztnév, s ara. kis Ilona, Ilka, Ilkó,

Ilus, Iluska, Ila, Pila. L. ILONA.

—IKÓ
,
(i-kó) ösz. névképz ika helyett, pl.

házika v. házikó.

IKRA, (a keleti török nyelvben aigra , Zenker

szerént am. párzás , ivás (Begattung) ; Dankovszky

szeréut a szláv nyelvekben is eléjönnek : ikra, jikra,

ova pisciuui) ; fn. tt. ikrát. Gyöke talán a halak, rá-

kok, hüllk tojásait jelent iv (iv-ik, ivadék). E sze-

rént ,ikra' eredetileg öszvetett szó , s mintegy ív-ra-

kás, azaz hal-, rák-, hüll ivó tojások rakása , öszve-

ge. Halak, rákok ikrája. Viza-, tok-, köcsögeikra. Atv.

ért. némely testek részei, melyek haltojások gyanánt

öszvecsomósodnak, szeinecskékbe öszvcállanak. Ikrák

vannak a tejfölben , midn a vajrészecskék különvál-

nak. Ikrái vannak a megaludt zsírnak. V. ö. LÁB-
IKRA.

IKRACSÉPK, (ikra-csép-k) ösz. fn. Csepeg
v. csepkövek bizonyos neme, melyek halikrához ha-

sonló részecskékbl állottak öszve , miért néhutt a

népvélcmény által megkövült ikráknak tartatnak.

(Oolithus).
f

IKRADZAS
,
(ikra-ad-oz-ás) fn. tt. ikrádzás-t,'

tb. — ok, hann. szr. — a. Állapot, midn valaminek

ikrája n, szaporodik vagy ikraalakú részecskéi fej-

ldnek. Halak, rákok ikrádzása. Vajnak, tejfölnek ik-

rádzása. V. ö. IKRA.
IKRÁDZIK, (ikra-ad oz-ik) k. in. ikrádz-tam v.—otlam, ikrádztál v. —ottál, —ott, htn. —ni vagy—ani. Ikrái nnek, ikrákat kap, tulajd. és átv. ért.

Ikrádzanak a halak. Ikrádzik a tejföl. Ha a lejföl ik-

rádzik, rajta a köpüvel. (Km.). V. ö. IKRA.
IKRAK, (ikra-k) ösz. fn. 1. IKRACSÉPK.
IKRÁLÓ

,
(ikra-al-ó) fn. tt. ikráló-t. L. LÁB-

IKRA.
IKRÁNDIK, (ik-rán-d-ik) k. m. ikránd-ott, htn.

— ani. Kriza J. szerént a székelyeknél am. undoro-

dik, irtózik és (okrándik alatt) hökken; pl. valamely

eledeltl ikrándani. Els része világosan ik , am. hök

a hökken, és másik része rán v. ránd, a rándul, rán-

dít igék gyöke, tehát kétségtelenül am. visszarándúl.

IKRÁNIK, (ik-rán-ik) k. m. ikránt. L. IKRÁN-
DIK.

IKRÁNKODIK, (ik-rán kod-ik) k. m. ikránkod-

tam, —tál, — ott. Székely tájszólás szerént am. hir-

telen uiegfélemlik valamitl, azaz megmozdulva visz-

szaránlja magát. Máskép ugyan csak a székelyeknél :

okránkodik.

IKRAPIKK, (jkra-pikk) ösz. fn. Növénynem a

négy fbbhíinesek seregébl és beczsök rendébl,

melynek csészelevelein belül egy egy pikkelylyé ntt
ikra göngyölödik ki. (Arabis).

IKRÁS
,
(ikra-as) mn. tt. ikrás-t v. —at , tb.

— uk. 1) Ikrával ellátott. Ikrás halak, rákok. 2) Ik-

rával készített. Ikrás káposzta , ikrás leves. 3) Ikra

gyanánt Öszvecsomósodott. Ikrás vaj, tejföl. Ikrás hús.

Ikrás görög dinnye. V. ö. IKRA.

IKRÁSHÚS, (ikrás-hús) ösz. fn. 1. MIRIGY.

IKRÁSODÁS, (ikra-as-od-ás) fn. tt. ikrásodás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Állapot vagy bizonyos ál-

lapotba átmenés , átváltozás , midn valami ikrássá

lesz. V. ö. IKRÁSODIK.

IKRÁSODIK, (ikra-as-od-ik) k. m. ikrásod-tam,

— tál, — ott. 1) Ikrája n, szaporodik. Ikrásodik a

nstény hal, midn bizonyos kort ér. 2) Ikra gyanánt

csomósodik, szemecskékbe gyl öszve. Ikrásodik a

vaj, a megérett tejföl. V. ö. IKRÁS és MIRIGYES.
IKRENDEZ, tájdivatos ökrendez helyett ; 1. ezt.

IKRENY, a könny és legritkább fémek egyike,

melyet Mosunder nev vegyész fedezett fel a Cerit

nev ásványban 1840-ben, s minthogy ezen elem az

említett ásványban mindig a Czereny (cerium) és Re
jeny (Lanthanum) kíséretében jön elé, nevezé eztDi-

dymiumnak, ezen görög szóból tvuoi = ikrek ; a

magyar ikreny nevezet is az iker , ikrek szótól köl-

csönöztetett. — Török József tanár.

IKRENY, puszta Gyr megyében ; helyr. IkZ

rény-be, — ben, —bi.

IKRES, 1. IKERES.
IKTÁR, falu Temes megyében ; helyr. Iktár-on

}

— ra, — ról.
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IKTAT, IKTATÁS, IKTATÓ, 1. IGTAT , IG- I

TATÁS, IGTATÓ.
IKVA, folyó neve Sopron megyében.

IL, (1), elvont gyök, mély hangú i-vel, s ugyan-

ilyen képzéssel. 1) Jelenti azon jó érzést, melylyel

némely kedves szagú testek a szagló érzékekre hat-

nak ; innen lett az elavult ill, (il-ol) , azaz jó érzés

szagot ad , bocsát
,

gerjeszt , s ebbl származik az

illat, illatos, illatozik stb. Ennél fogva az il vagy

azonos ,lél' szóval, s azon hangot utánozza, mely által

a kedves szagot mintegy lélekzés által beszívjuk, (va-

lamint a busz, bz a kellemetlen szagnak távoztatását,

elfuvását [bü !] jelenti); vagy pedig átalakult : jol (mint

iy jog, inkább jonkább, irgalom jorgalom stb.) , s e

szerént illat annyi volna, mint : jollat, illatos jollatos,

illatozik jollatozik stb., vagy végül általán itten is az

alább következ értelem (sebes mozgás, mintegy illa-

nás) rejlik benne. 2) Elvont gyöke az illan, illog,

stb. szóknak, s jelent sebes mozgást, sietést, szökést,

mely értelemben rokon vele szanszkrit il (mozog, siet),

görög ilaco, iaXXm, és német eilen, csagataj 'ildam sebes

mozgás (Abuska). Elfogadja a magas hangú képzést

is
,

pl. illeg szóban, honnan : illegbilleg. V. ö. EL.

IL, (2), elvont gyök, magashangú i-vel, s ugyan

ilyen képzéssel, melybl illik, illet, illeszt, illend stb.

származékok erednek ; s rokonnak látszik hely szóval,

innen illik am. helyén van , mintegy helylik , illeszt

am. helyére tesz, illet am. érint stb. Jelent általán

oly hatást , állapotot , mely bizonyos czélra helyesen

alkalmaztatik vagy alkalmazkodik , mely czélszerü

tapintattal mködik, mely épen oda hat, hová hatnia

kell. E gyökbl lett az elvont igetörzsök il-el =z hely-

ei, összevonva ill =. hely-1, s innét a közép ill-ik am.

helylik, azaz helyén van ; továbbá : illet, illeszt, ille-

get stb. Ezen elemzés szerént értelmezhetk minden

származékai, melyeket 1. saját rovataik alatt. A csa-

gataj nyelvben 'ilmak am. megilletni, tisztelni. (Abus-

ka). V. ö. különösen : ILLIK.

IL, (3) , elvont gyöke ildom, ildomos, ildomos-

ság régi szóknak. Rokona el az elme szóban. Eltét-

tel rokona azon böl , melybl bölcs származik , és a

török bil-mek = tudni. Alapértelme : tudás , eszé-

lyesség.

ILA, 1. ILONA.
ILDOM , fn. tt. ildom-ot. Régibb nyelvemlé-

keinkben eléforduló szó , s jelent eszélyt, vagyis az

észnek oly mködését , mely által a kitzött czélra

legillbb , leghelyesebb eszközöket használ, mely a

körülményekhez aránylag , okosan alkalmazkodik.

Elemzésére nézve v. ö. IDOM szót is.

ILDOMATLAN, (ildom-atlan) mn. tt. ildomat-

lan-t, tb. —ok. Eszélytelen, oktalan, ki a czélra nem
alkalmas, s a körülményekhez nem szabott eszközö-

ket használ. V. ö. IDOM, IDOMTALAN.

ILDOMÍT, 1. IDOMÍT.
ILDOMOS, (ildom-os) mn. tt. ildomos-t v. — at,

tb. —ak. Eszélyes, a kitzött czélra szolgáló eszkö-

zöket okosan megválasztó, tetteit a dolgok mivoltából

kifejlett körülményekhez alkalmazó. Es dicséré úr e

hamisságnak folnagyát , mert ildomoson tött volna,

mert e világnak fiai ildomosbak fényességnek fiainál.

Legyetek azért ildomosok, miként kígyók. „Estote pru-

dentes, sicut serpentes. " (Münch. cod.).

ILDOMOSÁN, (ildom-os-an) ih. Eszélyesen,

okosan.

ILDOMOSSÁG, (ildom-os-ság) fn. tt. ildomos-

ság ot, harm, szr. — a. Eszélyesség, okosság, vagyis

oly tulajdonság , melynél fogva valaki czélszerüleg,

okosan mködik, czélszerü eszközöket használ. V. ö.

ILDOMOS.
ILENCZFALVA, 1. ILLENCZFALVA.
ILIA, falu Hont megyében ; helyr. Iliá-n,— ra,

— ról.

ILINY, 1. ILLÉNY.
ILK, falu Szathmár megyében ; helyr. Ilk-on,

— ra, — ról.

ILKA, ILKUS, 1. ILONA.

ILL, (1), (il-ol v. il-al) elavult áth. s am. ked-

ves, jó szagot ad, terjeszt. Innen származott : illat.

ILL, (2), (il-ol v. ir-ol, ir-1) elvont törzsök, mely-

bl illan, illant, illog stb. származtak , s jelent foly-

tonos vagy gyors, könny mozgást, sietést, szökést.

Egyszer gyöke il rokon azon ir gyökkel, melynek

származékai : iram, iramlik, ironga, iront ; minélfo gva

így is elemezhet : ir-l v. ir-ol.

ILL, (3), a föntebbiektl eltér, magas hangú

i-vel, s ugyan ilyen képzéssel. L. IL, (2).

ILL, (4), régies és tájdivatos, ül vagy üli helyett

is ; 1. ezeket.

ILLA, (ill-a), ezen közmondásban : „illa berek,

nádak, erek
u (nem : nád a kert) am. fuss v. fut v.

futott berken, nádakon, ereken keresztül. Fnévül

használva am. futáB, szökés. Illára vévé a dolgot.

(Heltai).

ILLÁDIA, falu Krassó megyében ; helyr. Illá-

diá-n, — ra, — ról.

ILLAN, (illan) önh. m. illan-t. Gyöke a me-

nést, sietést, szökést jelent il, s am. menekvés végett

siet, szökik. Elillant a poroszlók elöl. Nem tudni,

hová illant.

ILLANÁS, (ill-an-ás) fn. tt. illanás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Menekvés végetti szökés, futás, el-

sietés.

ILLANGAT, (ill-an-g-at) önh. m. illangat-lam,

— tál, — ott. Alsó Nyitravölgyében am. csúszik a

jégen, csuszkái.

ILLANÓ, (ill-an-ó) mn. tt. illanó-t. Menekvés

végett elsiet, szök.

ILLANT, (ill-an-t) önh. m. illant ott, htn. —ni

v. — ani. Táj divatosan am. illan. Az üldözök elöl el-

illantam.

ILLANY, (il-l-any) fn. tt. illany-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. Mint a jó szagot jelent il szárma-

zéka am. illatos fszer, pl. sáfrány, fahéj stb.
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ILLÁROZIK, (il-1 ár-oz-ik) k. m. illároz-tam,—tál, — ott. Kriza J. szerént a székelyeknél am.

mulatóz, dáridóz. Egy eredet illogat szóval.

ILLASZT, (il-1-aszt) áth. m. illaszt-ott, htn.

— ni v. —ani. A székelyeknél am. szalaszt. Valami-

nek utána illasztani. Kiillaszt am. kiszöktet.

ILLAT, (il-l-at) fn. tt. illat- ot , harm. szr. — a

v. —ja. Gyöke a kedves szagot jelent il, s törzsöke

az elavult ige ill. Jelenti azon finom, repülékeny ré-

szecskéket, melyek némely testekbl, különösen nö-

vényekbl kipárolognak , a a szagló érzékekre kelle-

mesen batnak. Virágok, füvek illata. Rózsa, szegf

illata. Illattal eltölteni a szobát. Rózsához az illat,

szzhöz a szemérem hozzá termett. (Km.). Illatot színi,

terjeszteni. Illatban, v. illatárban úszó mezk , rétek.

Törökül ilacs am. orvosság. V. ö. IL, (1).

ILLATÁR, (illat-ár) ösz. fn. Illatok bsége.

„A tavaszkor fbe fekszem
,

Szívem nyitva áll

;

Szembe, szívbe kéjgyönyörnek

Illatárja száll." Garay J.

ILLATÁRUS, (illat-árus) ösz. fn. Ki mestersé-

gesen készített illatokkal, illatszerekkel kereskedik,

milyenek különféle szagos vizek , kencsök , ola-

jok stb.

ILLATLAN, (il-1-atlan) mn. tt. illatlan-t, tb.

— ok. Minek illata nincsen , vagy illatos részecskéi

elrepültek. Illatlan száraz rózsakóró. Illatlan vízzel

mosdani.

ILLATLANUL, (il-1-atlan-ul) ih. Illat, vagyis

kellemes jó szag nélkül.

ILLATMILLYE, (illat-millye) ösz. fn. Millye

vagy tartó vagy tébely , szelencze, melyben illatszer

van. Pipereasztalok illatmillyéje.

ILLATOLAJ, (illat-olaj) ösz. fn. Növényekbl

kivont jószagú olaj, pl. rózsa-, szegfolaj. Illatolajjal

kent hajfürtök.

ILLATOS, (il-1-at-os) mn. tt. illatos-t v. — at,

tb. —ak. Oly testrl mondjuk, melybl jó szagú ré-

szecskék párolognak ki , vagy mely ily részecskék

által mesterségesen szagossá tétetett. Illatos füvek,

virágok, gyökerek. Illatos hajfürtök, zsebkend. Illatos

hölgyek, uracsok.

ILLATOSÁN, (il-1-at-os-an) ih. Illattól párolog-

va, jó szagosán, illatszerekkel kendzve, mosva stb.

ILLATOZ, (ü 1-at-oz) áth. m. illatoz-tam, —tál,

— ott. 1) Illattal behint, füstöl, megtölt. Beillatozni

a szobát, ruhát. 2) Valaminek illatát éldeli, szívja.

Illatozni a kedves virágokat. Ily értelmet ad neki

Molnár A. illatol (mint szag, szagol) helyett.

ILLATOZÁS, (il-ol-at-oz-ás) fn. tt. illatozás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Átható ért. valaminek

illattal, illatszerrel behintése, megtöltése. 2) Mint az

illatozik igének származéka, állapot, midn valamibl

illat fejlik, párolog ki. Virágok illatozása.

ILLATOZIK, (il-ol-at-oz-ik) k. m. illatoz-tam,—tál, — ott. Illat fejlik, párolog ki belle. Illatozik

a nyiló rózsa, szegf.

ILLATOZÓ, (il-ol-at-oz-ó) mn. tt. illatozó-t. Ami
illatozik, mibl jó szag fejlik, párolog ki. Illatozó ré-

tek, virágok. Illatozó fszerek.

ILLATSZER, (illat-szér) ösz. fn. Növényekbl
kivont, s mesterségesen elkészített jó szagú részecs-

kék, pl. vizek, olajok, kencsök stb.

ILLATSZERÁRUS, (illat- szer-árus) ösz. fn. 1.

ILLATÁRUS.
ILLATSZERÉSZ, (illat-szerész) ösz. fn. Ki il-

latszereket készít, vagy illatszerekkel kereskedik.

ILLATSZERÉSZET, (illat-szerészet) ösz. fn.

Illatszereket készít gyár, vagy illatszerek áruhelye.

ILLATÚ, (il-ol-at-ú) mn. tt. illatú-t, tb. — k v.

—ak. Bizonyos illattal biró. Ers
,
gyöngéd, finom

illatú. A rózsa is szép, és jó illatú, de bökös a tüskéje.

(Km.). Kedves illatú, drága illatú fszerek. Szent ih

latú áldozat.

ILLATÜVEG
,

(illat-üveg) ösz. fn. Illatszerek,

különösen folyó nemek tartására való üveg edény,

palaczk.

ILLATVÍZ, (illat-víz) ösz. fu. Illatos szerekkel

föleresztett , vegyített víz
,

pl. rózsavíz , kolóniai

víz stb.

ILLEDÉK
,

(il-1-ed-ék) fn. tt. illedék-ét , harm.

szr. — e. Alkalmas szó a német Anstand kifejezésére,

mennyiben ez oly állást, oly küls magatartást, alakot,

jelent mely az illet személy mveltségéhez, hiva-

talához, rangjához, továbbá a körülményekhez, társa-

sági szabályokhoz leginkább illik, s azokkal öszvehang-

zik. Illedékkel lépni föl nyilvános helyen. Üledékkel be-

szélni. Illedéket tartani. Illedék nélkül álló szónok. Ter-

mészetes, erötetés nélküli, úrias, nemes illedék. V. ö. IL,

(2), magashang gyök.

ILLEDÉKÉNY, (il-1-ed-ék-ény) mn. tt. illedé-

kény-t, tb. — ek. Oly állású, magatartású, küls alakú,

milyent az illedék kivan ; vagy , ki magát az illedék

szabályaihoz könnyen alkalmazza, üledékre hajlandó.

Illedékeny ifjú, férfiú. V. ö. ILLEDÉK.

ILLEDÉKÉNYSÉG, (ü-1-ed-ék-ény-ség) fn. tt.

illedékénység-ét, harm. szr.—e. Tulajdonság, melylyel

az bir, ki illedéket tart, vagy üledékre hajlandósága

van. Az illedékenység mveltebb emberek tulajdonsága.

V. ö. ILLEDÉK.
ILLEDÉKÉS, (ü-1-ed-ék-és) mn. tt. illedékés-t

v. —-et, tb. — ek. Illedéket tartó, illedék szabályai-

hoz alkalmazkodó. Illedékes állás, magatartás. Ille-

dékes taglejtések. Illedékes külsej férfi.

ILLEDÉKTELEN, (ü-1-ed-ék-telen) mn. tt. il-

ledéktelen-t, tb. — ék. Aki vagy ami nem illedékes

tartású, külsej, alkalmazkodásu.

ILLEDELEM, (il-1-ed-el-ém) fn. tt. illedelm-et,

harm. szr. — e. Társadalmilag megalapított viszonyos

szabályokból folyó küls udvarias cselekvésmód, mely

szerént társas viszonyainkban azon szabályokhoz al-
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kalmazkodúnk. Ezt kívánja az illedelem. Úgy hozza

magával az illedelem. Megsérteni az illedelmet. Követ-

ni, megtartani az illedelem szabályait. Rokon vele az

üledék, de szkebb értelm. V. ö. ILLEDEK.

ILLEDELMES, (il-1-ed-el-ém-es) uin. tt. illedel-

mest v. —et , tb. — ele. Hiedelemmel biró , azzal

egyez. Illedelmes magatartás, viselet.

ILLEDELMETLEN, (il-1-ed-el-em étlen), lásd :

ILLEMTELEN.
ILLEDELMI, (il-1-ed-el-éin-i) mn. tt. illedelmi-t,

tb. —ele. Illedelmet illet, ahhoz tartozó, arra vonat-

kozó. Illedelmi szabályok.

ILLEG, (il-el-ég, 1. IL, [1]), önh. m. illegtem,

—tél, — étt. Gyöke a mozgást jelent il , s ketts

gyakorlati képzjénél fogva am. aprózva, könny
mozgásokkal halad , mendegél. Mélyhangon : illog.

Összetéve : illeg-billeg v. illeg-ballag . Montovai le-

génynek, bakancsa van szegénynek, illeg ballag benne.

(Népd.). Illeg billeg, majd megáll.

ILLÉGÉS, (il-el-ég-és)fn. tt. illégés-t, tb. — ék,

hann. szr. —e. Aprózott mozgásokkal mendegélés.

ILLEGET, (il-1-ég-et) áth. m. illéget-tem, —tél,

—étt. Valamit többszörös ide oda helyezés, mozga-

tás által alkalmas helyzetbe tesz , vagyis olyanba,

mely leginkább illik hozzá. Gyöke a mozgást, külö-

nösen a helyezked, alkalmazkodó, kell mozgást je-

lent il, melybl illik és illem erednek A ruhát hozzá

illegetni a testhez. A nyalka legény illegeti magát.

Szép vagy no , csak ne illegesd úgy magadat. Róka

farkát illegeti, násznagy akar lenni. (Lakodalmi vers).

ILLÉGETÉS, (il-1-ég-et-és) fn. tt. illégetés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által vala-

mit illegetünk. Ruha illegetése. Test illegetése. Nyalka

illegetéssel lépdelni. V. ö. ILLEGET.

ILLEGET
,
(il-1-ég-et-) mn. tt. illégetö-t. Ki

valamit illeget. Ruháját illeget leány. Tánczközben

magát illeget legény. V. ö. ILLEGET.

ILLÉKONY, (il-1-ék-ony) mn. tt. illékony-t v.

— at, tb. — ak. L. ILLÓ.

ILLEM, (illem) fn. tt. illem-ét, harm. szr. — e.

A tágasb ért. vett illedelem egyes jelensége , milye-

nek : társalgási finomság, udvariság, szerénység, ke-

cses tartás, szóval : egyes kedveitet társalgási mo-

dor. Illemmel szólani a hölgyek körében. Illembl ma-

gáról legkevesebbet szólani. V. ö. ILLEDELEM.

ILLEMÉNY, (il-1-em-ény) fn. tt. illemény-t , tb.

— ék, harm. szr. —e. Illemmel párosult cselekvény

vagy cselekvésmód, különösen olyan , mely bizonyos

bimulékonyüágra mutat , mely által valaki mintegy

oda illeszkedik , alkalmazkodik másokhoz (Schick-

lichkeit).

ILLEMENYI, (il-1-em-ény-i) mn. tt. üleményi-t,

tb. — ek. Illeinényre. vonatkozó , ahhoz tartozó , azt

illet.

ILLEMÉRZET, (illem-érzet) ösz. fn. Ösztön-

szer érzése annak, ami illemes.

ILLEMÉS, (il-1-em-és) mn. tt. illemes t v. —el,

tb. — -ek. Illemmel biró, illemet követ, illemet tartó,

illem szerént cselekv. Illemes társalgás, beszéd , nyi-

latkozat. V. ö. ILLEM.
ILLEMÉSEN, (il-1-em-és-en) ih. Illemes módon,

udvariasan , finom modorban , szerényen. Illemesen

társalogni a müveit hölgyekkel.

ILLEMETLEN, (il-1-ein-etlen) mn. tt. illemet-

lent, tb. — ék Illem nélküli; udvariatlan, szerényte-

len ; nyers, mveletlen modorú, Illemetlen magaviselet.

V. ö. ILLEM.
ILLEMHIÁNY, (illem-hiány) Ösz. fn. L. LL-

LEMTELENSÉG.
ILLEMSZABÁLY, (illem-szabály) ösz. fn. Egyes

szabály az illemes magaviseletrl.

ILLEMSZERÜ, (illem-szer) ösz. mn. L. IL-

LEMÉS.
ILLEMTELEN, 1. ILLEMETLEN.
ILLEMTELENSÉG

,
(il-1-em-telen-ség) fn. tt.

illemtelenség-ét, harm. szr. — e. Illem hiánya, vagy il-

lem hiánya miatt elkövetett cselekvény, illem nélküli

állapot ; illem nélküliség.

ILLENCZFALVA , helység Erdélyben , Maros

székben; helyr. Illenczfalvá-n, —ra, — ról.

ILLEND, (il-1-end-) mn. tt. illendö-t, tb. —k
v. —ek. 1) Minek bels természeténél, tulajdonságá-

nál , képességénél fogva valamihez illenie kell vagy

mi illeni fog valamihez, alkalmas lesz valamire. Ilye-

nek : állandó, mulandó, halandó, melyekben az állás,

múlás , hálás képessége vagy szüksége megvagyon.

Mindenhová, mindenre illend. Katonának, papnak il-

lend. Hivatalra illend férfi. Ez nem hozzád illend

leány.

„Hozzád légyen illend,

Ne légyen vén és medd
;

Ha gazdag : csak fedd

;

Ha szép is — veszend
,

Mást néz , mást néz.

"

Házassági ének a XVI. század vége körül. (Thaly

K. gyjt.).

2) Az udvariasság , a társalgás bevett szabályaival

megegyez ; szerény, módos. Illend magaviselet. Ez

nem illend beszédmód. Illend küls, ruha. Illend

módon adni elé valamit.

ILLENDEN, (il-1-end--eu) ih. Illend módon
;

udvariasan, szerényen ; úgy amint illik ,
amint kell.

V. ö. ILLEND.
ILLENDKÉP

,
(illend-kép) lásd : ILLEN-

DEN.
ILLENDLEG ,

(il-1-end--leg; ih. 1. ILLEN-

DEN.
ILLENDSÉG, (il-l-end ö-ség) fn. tt. illendség-

ét, harm. szr. —e. 1) Valamire vagy valamihez ké-

pesség, alkalmasság. Ezen eszközök illendségérl nem

kételkedem. 2) Társalgási szabályokuak, kivánatoknak

megfelel minemüség, tulajdonság ; udvariasság, sze-

rénység , tisztes cselekvésmód. Ezt hozza magával az
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illendség. Eljárásodat nem tudom megegyeztetni az

illendséggel.

ILLENY, falu Nógrád megyében ; helyr. Illény -

be, —ben, —bi.

ILLÉS, (1), (il-l-és) fn. tt. illés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. Valaminek azon állapota, melyben

akkor vagyon , midn valamihez illik ; hozzávalóság.

ILLÉS
, (2), v. ILLYÉS, (héber eredet, jelen-

tése : istenes, istentisztel) férfi k. tt. Illést, tb. — ék.

Elias. Illés próféta. Illyés szekere , Gyr vidékén am.

egylovas két kerek taliga.

ILLÉSFALU, helység Szepes megyében ; helyr.

Illésfalu-ba, — ban, — bál.

ILLESFALVA, helység Közép-Szolnok megyé-

ben ; helyr. Illésfalvá-n, —ra, — ról.

ILLÉSHAZA , falu Pozsony megyében ; helyr.

Illésházá-n, — ra, —ról.

ILLÉSI, puszták Somogy megyében; helyr.

Illési-be, —ben, — bi.

ILLESZGET, (il-1-esz-ég-et v. il-1-esz-t-get) áth.

és gyak. m. illeszget-tem, —tél, — étt. Lassan , foly-

tonosan, kényelmesen illeszt, alkalmaz valamit vala-

hová v. valamihez, v.mire , v.mibe.

ILLESZKEDÉS, (il-1-esz-kéd-és) fn. tt. illeszké-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. A mozgásnak azon

neme , melylyel bizonyos állásba , fekvésbe , alakba

helyezkedik, alkalmazkodik valaki ; másokhoz simu-

lás, függeszkedés, hajolás. V. ö. ILLESZKEDIK.

ILLESZKEDIK, (il-1-esz-kéd-ik) k. m. illeszked-

tem, — tél, — étt. Ill, vagyis czélszerü mozgás , m-
ködés , hajlékonyság által valahová vagy valakihez,

vagy valamihez alkalmazkodik , simul , helyezkedik.

Idegen emberekhez, szokásokhoz illeszkedni. Beilleszkedni

az új állapotba, hivatalba, rendszerbe.

ILLESZKED, (il-1-esz-kéd-) mn. tt. illeszké-

dö-t. Bizonyos állásba, helyzetbe alkalmazkodó , he-

lyezked. V. ö. ILLESZKEDIK.
ILLESZKÉDÖSÉG

,
(il-1-esz-kód--ség) fn. tt.

illeszkédség-ét, harm. szr. —e. Tulajdonság vagy ál-

lapot , midn valaki bizonyos helyzetbe alkalmaz-

kodik.

ILLESZT, (il-1-esz-t, 1. IL, [2],) áth. m. illeszt-

ett, htn. — ni v. —eni. Valamit ill , kell állapotba

helyez, valamihez alkalmaz, hozzá alakít , véghez vi-

szi, hogy illen odaálljon. Mindent a maga helyére,

illeszteni. A ruhát testhez illeszteni. Süveghez illeszteni

a forgót, tollat.

ILLESZTÉK, (il-1-esz-t-ék) fn. tt. ülesztek- ét.

Amit valamibe illesztenek. Olyan alkatú , mint :

ereszték.

ILLESZTÉS, (il-1-esz-t-és) fn. tt. illesziés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által illesz-

tünk valamit. Beillesztés , hozzáillesztés , odaillesztés.

V. ö. ILLESZT.
ILLESZTETLEN, (il-lesz-t- étlen) mn. tt. illesz-

tetlen-t, tb. — ék. Ami nincs valahová, vagy valamibe,

vagy valamihez illesztve.

A HAD. NVOV SZÓTÁR III. KÖT.

ILLESZTGET, 1. ILLESZGET.
ILLET

,
(il-l-et ,1. IL

, [2],) áth. m. illet-tem,

— tél, — étt. 1) Bizonyos helyen, részen érint, tapint.

Durva kézzel ne illesd a sebet. Kis ujjammal sem illet-

tem tet. Sért szóval illetni valakit. Ha megilletsz,

legott oda '-agy. 2) Helyére alkalmaz valamit ; illeszt,

vagyis véghez viszi , hogy valami üljék valahová.

Testhez illetni a ruhát. 3) Valamihez tartozik , vala-

mihez való, valakit érdekel, valakinek tulajdona, bir-

tokául szolgál. Ezen munka nem engem illet. Mi
engem illet , nem sokat gondolok vele. Nem illet agg

ebet a hintaszékéi: (Km). Ezen jószág téged illet. A
ház a legfiatalabb testvért illeti.

ILLETÉK
,

(il-1-et-ék) fn. tt. illeték-ét , harm.

szr. — e. 1) Járandóság, tulajdonul szolgáló rész,

osztályrész. A zsákmányból minden vitéz megkapta il-

letékét. Az évdijnak havi vagy évnegyedi illetékét fel-

venni. Az örökösöknek kiadni illetékeiket. 2) Munká-

ból, teherbl, adóból stb. annyi rész, mennyit valakire

vagy valamire , törvény vagy szerzdés szerént reá

rónak vagy róttak. A hadi sarczból reá esett illetéket

kifizette a város. A közmunkai illetéket bevégezni. A

bélyegilleték fizetetten.

ILLETÉKES, (il-l-et-ék-és) mn. tt. illetékés-t v.

—tt, tb. — ek. 1) Szerzdés, osztály stb. szerént ki-

járó. Illetékes rész , osztályrész, havi díj. 2) Törvény

által kijelölt. Illetékes biró.

ILLETÉKFIZETÉS, (illeték-fizetés) ösz. fn.

Valamely adó
,

pl. bélyegilletéknek megadása , le-

rovása.

ILLETÉKFOKOZAT, (illeték-fokozat) ösz. ín.

Különböz fokozat, leginkább a bélyegdíjakban.

ILLETÉKKÖTELEZETT
,

(illeték-kötelezett)

ösz. mn. Akinek vagy amitl illetéket, adót, díjt kell

fizetni.

ILLETÉKMENTES ,
(illeték-mentes) ösz. mn.

Aki vagy ami ki van véve valamely díj ,
adó fize-

tése alól.

ILLETÉKMENTESSÉG ,
(illeték-mentesség)

ösz. fn. Kivétel valamely díj, adó fizetése alól.

ILLETÉKRÉSZ
,
(illeték-rész) ösz. fn. Valakit

illet rész, osztályrész, valakinek járó rész.

ILLETÉKSZABÁS, (illeték-szabás) ösz. fn.

Cselekvés , melynél fogva valamely felsöbbségileg

megrendelt díjt az arra hívatott személy a szabályok

szerént kivet, kiszámít.

ILLETÉKTELEN, (il-1-et-ék-telen) mn. tt. ille-

téktelen-t, tb. —ék. Mit a törvény vagy szerzdés já-

randóságként ki nem szabott , meg nem határo-

zott. Illetéktelen munkára nem lehet kényszeríteni a

napszámosokat. Illetéktelen díjt kívánni. Illetéktelen

követelés. Illetéktelen biró.

1LLETÉS, (il-1-et-és) mn. tt. illelés-t v.—et, tb.

—ek. Ami hozzá illik valamihez vagy valakihez. II-

letes szabású öltöny.

ILLETÉS, (il-1-et-és) fn. tt. illetés-t , tb. —ék,

harm. szr. — e. Érintés, tapintás, valamihez nyúlás.

5
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ILLETÉSSEG
,

(il-1-et-és-ség) fn. tt. illetésség-

ét, harin. szr. — e. Illetes helyzet, fekvés, vagyis

azon tulajdonság , mely szerént valami illetesen áll,

odaülik , hozzávaló valamihez.

ILLETETLEN, (il-1-et-etlen) mn. tt. ületetlen-t,

tb. —ék. Amit meg nem érintettek, mihez nem nyúl-

tak ; épségében, egész állapotában maradt, meg nem

fogyott. Illetetten virág. Illetetten szemérem, szüzleány.

Illetetten vagyon
,
pénz. Határozókép használva am.

illetetlenül.

ILLETETLENSÉG
,

(il-1-et-etlen-ség) fn. tt.

illetetlenség-ét, harm. szr. — e. Illetetlen állapot vagy

minség.

ILLETETLENÜL
,
(il-1-et-etlen-ül) ih. Érintés,

hozzá nyúlás nélkül ; épségben , egészen sértetlenül,

bántatlanul. Illetetlenül megrizni a ránk bízott kincset.

ILLETHETETLEN
,

(il-1-et-het-etlen) mn. tt.

illethetetlen-t , tb. —ék. Mit illetni, érinteni, mihez

nyúlni nem lehet , vagy nem szabad. Illethetetlen be-

csület, szemérem. Illethetetlen szentség.

1LLETHETLEN , 1. ILLETHETETLEN.
ILLETLEN, (il-1-etlen) mn. tt. illetlen-t, tb.

— ék. Ami nem illik. Különösen erkölcsi és társadalmi

ért. mi a küls erkölcsi és társadalmi szabályokkal el-

lenkezik, azokat sérti. Illetlen kacsingatás, gúnyolódás.

Illetlen állás, ülés, evés, ivás. Illetlen pórias beszéd, ma-

gaviselet. V. ö. ILLIK. Határozókép am. illetlenül.

ILLETLENKÉDÉS
,

(il-1-etlen-kéd-és) fn. tt.

illetlenkédés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Illetlen cse-

lekedetek gyakorlása, illetlen magaviselés.

ILLETLENKEDIK, (il-1 etlen-kéd-ik) k. m.

illetlenkéd-tem, — tél, —étt. Illetlen cselekedeteket

gyakorol , a bevett társalgási és erkölcsi szokások,

szabályok ellen mködik , illetlen módon viseli ma-

gát
;

gorombáskodik , nyerseskedik
,

garázdálko-

dik stb.

ILLETLENSÉG
,

(il-1-etlen-ség) fn. tt. illetlen-

ség-ét, harm. szr. — e. 1) Tulajdonság, mely illetlen

cselekvésekbl áll. Ezen eljárást, módot, illetlensége

miatt roszallni kell. 2) Az erkölcsi és társadalmi sza-

bályok, udvarias szokások ellen elkövetett cselekvés.

ILLETLENÜL, (il-1-et-len-ül) ih. Illetlen mó-

don, nem úgy, mint illik, mint az udvariasság , fino-

mabb társalgási szabályok kívánják.

ILLETMÉNY, (il-1-et-mény) fn. 1. ILLETÉK.
ILLETMÉNYÉS

,
(il-1-ct-mény-és) mn. lásd :

ILLETÉKES , 1).

ILLET
,

(il-1-et-) mn. tt. illelö-t. 1) Érint,

valamihez nyúló. Illet kezektl elfonnyadt virág. Be-

csületet illet rágalom. 2) Valamihez tartozó, való

;

valakit érdekl ; valakit tulajdonosul ismer. Ez nem
minket illet dolog. 3) Bizonyos czélra rendelt, vagy
tárgyra vonatkozó. Illet bíróság, törvényszék.

ILLETÖDÉS, (il-let-ö-öd-és) fn. tt. illetdés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Kedély állapota, midn va-

lamin megilletdik
; részvétre gcrjedés , érzelmi visz-

szahatás. Illetdéssel hallottam szomorú sorsodat. Mély,

nagy illetdés. V. ö. ILLETDIK.

ILLETDIK, (il-1-et-ö-öd-ik) belsz. m. illetd-

tem, —tél, —ött. Kedélye bizonyos behatás által szo-

morodik , bánatos részvétre gerjed , kellemetlen, fáj-

dalmas érzelemmel eltelik. Alapító és felható ragu

neveket vonz. Valakinek panaszán, nyomorán, sorsán

megilletdni. Az egyházi szónok lelkes beszédére megil-

letdnek a buzgó hivek.

ILLETLEG, (il-1-et-ö-leg) ih. Bizonyos tekin-

tetben valamire vonatkozólag ; különösebben megje-

lelve. Ezen dolog illetleg hozzám tartozik. Az indít-

ványt illetleg, más véleményben vagyok. Ezen ház fel-

ügyelje, illetleg tulajdonosa mindegyre eradí a lak-

béreket.

ILLETÖLEGÉS, (il-1-et--leg-és) mn. tt. illetö-

legést v. —et, tb. — ek. Valamire vonatkozó , vala-

mivel viszonyban lev , valamihez tartozó. Az Ítéletet

illetleges törvényekkel indokolni.

ILLETÖRÉSZ, (illet-rész) 1. ILLETÉK , 1).

ILLETSÉG, (il-1-et--ség) fn. tt. illetség-ét,

harm. szr. — e. 1) Járandóság, rész, mely valakit il-

let, melyhez valakinek joga van vagy melyet meg-

adni tartozik. Einekkinek kiadni saját illetségét. A
közmunkából ráesett illetséget bevégezte. 2) Törvényes

hatalom , mükör. Bírói , törvényhatósági illetség. A
bíró illetsége ellen kifogást tenni.

ILLETSÉGTELEN, (ü-1-et-ö-ség-telen) mn. tt.

illetöségtelen-t, tb. —ék. Ki bizonyos tekintetben m-
ködési hatalommal nem bir ; bizonyos eljárásra fel

nem hatalmazott ; máskép : illetéktelen. V. ö. ILLE-

TSÉG.
ILLETVÉNY, 1. ILLETMÉNY.
ILLIK

,
(il-l-ik , 1. IL

, [2],) ; k. m. ill-étt , htn.

— eni. 1) Közelít ragu vonzattal am. valamihez oda-

járul, odasimul, s vele öszhangzásba jön, kell egyet

képez. Pásztorhoz bot , katonához fegyver illik. Ezen

ruha épen termetedhez illik. A való szóval jobbára föl-

cserélhet. Úgy illik hozzá, mint bot a tegezhez. (Km.).

Igen jól illik a szomjú emberhez a boros korsó. (Km.).

Úri feleség nem illik a paraszt emberhez. (Km.). Néha

am. jói áll , szépen áll, s ekkor tulajdonító ragu ne-

vet vonz. Illik neki a magyar ruha, a bajusz, kalpag.

Felható ragu vonzattal am. valamire alkalmas , vala-

mire szánt. Nem illik ebre a bársony nyereg. Illik,

mint disznó orrára az arany perecz. Lóra illik a ma-

gyar. Reá illik , mint petrezselyem a levesre. (Km.).

2) Szabad, meg van engedve, a társalgási szabályok

kivánatinak megfelel. Ezt illik , ezt pedig nem illik

tenni. Illik szombatokon jól tenni f (Münch. cod.).

Ezen értelem van a tudniillik szóban is, a latin

scilicet után bet szerént visszaadva, s az itt inkább

am. kell. Innen Pesti Gábornál is : „Illik-e adót adni

a császárnak," mi Károlyi Gáspárnál: „kell-e." Ösz-

vetételei : beillik (papnak , katonának) , öszveillik

(egyik a másikkal), beleillik (a nyél a fejszébe), ráil-

lik (a példabeszéd).

A régieknél az eredethez hívebben annyit is je-

I nt , mint : illet valakit. „Nem illik neki halál,"
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(Debreczeni Legendáskönyv) , azaz : nem illeti öt

halál.

ILLINT, (il-l-int) áth. m. illint-étt, htn. —ni v.

— ani. Kriza J. szerént a székelyeknél am. koppint,

(köppent?). V. ö. ILLOGAT.

ILLME, (il-l-me) fn. tt. illmét. Alkalmas új szó

a német Sitté kifejezésére, s am. a szabad cselekvés-

nek bizonyos módja, szokásos szere , melyet valaki

rendesen követ, s benne másokkal megegyezik, s en-

nél fogva jelent bizonyos társadalomban , núpeknél,

nemzeteknél bevett szokásokat , melyekhez az egyes

tagoknak simulniok illik.

ILLÓ, (il-l-ó) mn. tt, illót. 1) Szök, menek-

vés végett futó, siet. 2) Vegytani ért. oly testekrl

és testek részeirl mondják , melyek hamar kipáro-

lognak , s mintegy elrepülnek , milyenek a szeszek.

(Volatilis). Illó testele, részek.

ILLOG, (il-l-og) önh. m. illog-tam, —tál, — ott.

1) Szökve mendegél vagy ballag, szökdécsel ; néha :

bujkálva bolyog. Odább, biztos helyre illogni. 2) Mi-

dn a szaglást jelent il gyökbl ered, am. szaglároz,

illatot húzva szuszog. Olyan, mint : vinnyog, hinnyog,

sunnyog.

ILLOGAT, (il-1-og-at) gyak. önh. m. illogat-tam,

— tál, — ott. 1) Szagot, illatot húzva, keresve vono-

gatja az orrát. Innen 2) átvitten a székelyeknél am.

iddogál.

ILLOMBA , tájdivatos, iromba helyett ; 1. ezt.

ILLONDA, 1. ILONDA.
ILLÓ

,
(il-l-) mn. tt. illö-t. Általán ami illik

;

valamihez való , alkalmas, helyes ; a társadalmi sza-

bályoknak megfelel ; kell. Müveit emberhez ill be-

széd. Katonához ill bátorság. Paphoz ill szerénység.

Ill tisztelettel fogadni valakit. Oszveillö házastársak.

A régieknél ill = üli levén, ill néha am. ünnepi, mi

ünnepeltetik : „Mindön szentöknek , kiknek földén,

napjok ill," (quorum dies in terra ejus festi sünt).

Debreczeni Legendáskönyv.

ILLEN
,
(il-1--en) ih. Ill módon , úgy amint

illik ; helyesen , kellen , a társadalmi s gyongéb er-

kölcsi szabályokkal egyezleg. Illen köszönteni , üd-

vözleni a tiszlesbeket.

ILLÖFILLÖ, (ill-fill) iker. mn. Csavargó, ma-

gában bujdosó. Tszava ill (illó), a másik csak nyelv-

játéki viszhang.

TLLKÉP, ILLKÉPEN, (ill-kép v. képen) 1.

ILLEN.

ILLN, 1. ILLEN.
ILLSÉG

,
(il-1--ség) fn. tt. illség-él , harm.

szr. — e. Valaminek ill állapota , tulajdonsága ; he-

lyesség, kellség ; udvariság ; társadalmi szabályokon

és szokásokon alapult tisztesség.

ILLY, ILLYEN, 1. ILY, ILYEN.

ILLYE , falu Bihar megyében ; és Erdélyben,

Hunyad megyében ; KIS- v. ILLYE MIKÉ, Thorda

megyében ; helyr. IlJ/yé-n, — re, — röl

ILLYEFALVA , mezváros Erdélyben , Sepsi

székben; helyr. Hlyefalvá-n, — ra, — tói.

ILLYÉN, falu Erdélyben , Fogaras vidékében
;

helyr. Illyén-be, —ben, — bi.

ILLYÉS, (1). L. ILLÉS.
ILLYÉS, (2), puszta Somogy megyében ; helyr.

Illyés-en, —re, — röl.

ILLYÉSFALVA, 1. ILLÉSFALVA,
ILLYÉSHÁZA, 1. ILLÉSHÁZA.
ILLYÉSMEZEJE, puszta Erdélyben, Maros

székben ; helyr. lllyésmezejé-n, —re, —röl.

ILME, 1. ILLME.
ILOKERDÖ

,
puszta Gyr megyében ; helyr.

Ilokerd-n, — re, —röl.

ILOMBA, székely tájszó, 1. IROMBA.
ILONA

,
(hellén eredet, am. világító , fényes,

sXévt] am. fáklya vagy tktj szótól am. napvilág , me-

leg ; világ; vagy mások szerént am. hóditó, átQseo igé-

tl) ; ni kn. tt. Ilonát. Heléna. Tündér Ilona. Nem
kell, ha olyan szép volna is, mint Tündér Ilona. Kicsi-

nyezve : Ilonka, Ilus, Iluska, Ilka, Ikó, Ila, Pila.

ILONCZA, (1), (ilon-cza) fn. tt. ilonczát. Sz-
löleveleken tenyész hernyófaj. (Sphinx elpenor). Ne-

vét talán fényes külseje miatt a vil (villog , villám)

gyöktl kölcsönözte, s viloncza helyett az elhang el-

hagyásával lett iloneza.

ILONCZA
, (2), falu Bereg megyében ; helyr.

Ilonczá-n, — ra, —ról.

ILONDA v. KIS— , v. —PATAKA , falu Er-

délyben, Kvár vidékében; NAGY— , Bels-Szolnok

megyében ; helyr. Ilondá-n, — ra, — ról.

ILONKA, 1. ILONA.

ILONOK-ÚJFALU, helység Ugocsa megyében
;

helyr. Újfalu-ba, —ban, —ból.

ILOSVA, falu Bereg megyében, és több faivak

Erdélyben ; helyr. Ilosvá-n ,
—ra ,

—ról. Folyó

neve is.

ILUS, ILUSKA, 1. ILONA.
ILVA, KIS—, NAGY—, falvak Erdélyben

Besztercze vidékében ; helyr. Ilvá-n ,
— ra ,

—ról.

Hegy neve is Thorda megyében.

ILVÁNY, (hihetleg ingovány, öszvehúzva ing-

vány, ilgvány, s könnyebb kiejtéssel iivány) ; fn. tt.

ilvány-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Tisza vidékén am.

ragadós fekete föld , az árvíz járta agyagos vidé-

keken.

ILY, (i-ly, régiesen : ely, mutató névmás, mely

a tárgy közelségére vonatkozik) ; tt. ily-et, a távolsá

got mutató névmás : o-ly. Köz szokás szerént ketts

ll-\cl , vagyis lly-\ye\ irják és nyomatosán ejtik ; de

eredetileg csak ily , mert gyöke a közelséget mutató

i, melybl ly képzvel lett i-ly
,
(mint ezek is : i-tt,

ide , i-hol), szintén : me , mi gyökökbl lett : mely,

mily. Némelyek azért is vélik helyén a két lly-et,

mert ily , isten tudja miféle más nyelvek példájára

ez-bl és j, v. I képzbl alakult volna. De ennek a

magyarban legkisebb alapja sincs , mert akkor i-de,

5*
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i-hol is idde és ihhol volna. A köz beszédben a mely

névmásban is két Ily hallatszik , már pedig ez az ö

uézetök szerént sem származott miez-l-bi\\. St azon

véleményüeknek következetesen eme , ama szókat is

két mmmel kellene írniok és ejteniök, mert itt is es-

em v. ez-mi, az-am v. az-mi lappangana. Mind ez ma-

gából a magyar nyelvbl kiindulva képtelenség, mert

e-z és a-z, e-hol v. i-hol és a-hol , i-de és o-da , i-tt és

o-tt tisztán mutatják, hogy mindezekben, a közös be-

tk vagy tagok elgondolásával, a legtisztábban a kö-

zelség kifejezésére : e v. i, a távolságéra pedig : a v.

o ,
melyek a nép nyelvében mai napság is önállóan

megvannak : ott van a, itt van e, oda menj a, ide jöjj

e, épen most érkeztem meg e, a víz mind kiapadt a kút-

ból a, és több számtalan példákban ; tehát ily és oly-

ban sem lehet más a tiszta gyök, mint i és o. Az ily

régiesen ely is volt. S épen a régieknél is többnyire

egyszer l-et vagy ly et találunk. Ellentéte : oly. Ér-

telme : hasonló éhez, vagyis azonféle , mint ezen kö-

zelebb álló tárgy. Ily fris legény kell nekem, mint ez,

nem oly lusta, mint amaz. Ily módon semmire sem me-

gyünk. Ily fegyvert csináltatok, nem olyat.

ILYEN, (i-ly-en, régiesen : elyen), mutató név-

más, mely egy az ily szóval , s az en csak nyomaté-

kot adó toldalék-szótag, mint : oly, oly-an, az, az on,

ez, ez-en. Ilyen , amolyan adta ,
szedtevette ,

teringette.

V. ö. ILY.

ILYENFÉLE, (ilyen-féle) ösz. mn. Ezen nem-

ékhez, ezen osztálybeliekhez taitozó, hasonló. Ilyen-

féle könyvet magam is láttam. Ilyenféle, emberrel sióba

sem állok.

ILYENFORMA, (ilyen-forma) ösz. mn. Hasonló,

ebez közelít.

ILYENFOKMÁN
,

(ilyen-formán) ösz. ih. Ha-

sonló , éhez közelít módon.

ILYENKÉPEN, (ilyen-képen) ösz. ih. Ily, vagy

ehhez hasonló módon; ilyformán.

ILYENKOR, (ilyen-kor) ösz. ih. Ily idben, ily

idtájban, most
,
jelenleg. Ilyenkor nem érek rá sé-

tálni. Ilyenkor templomba szoktam menni. Hogy alkal-

matlankodhatol nálam ilyenkor V

ILYENMÓDON, (ilyen-módon) ; lásd : ILYEN-

KÉPEN.
1LYENSÉG, (i-lyen-ség) fn. tt. ilyenség-ét, harm.

szr. — e. Ilyen mód, ilyen tulajdonsága vagy állapota

valaminek.

ILYENSÉGGEL, (i-ly-en-ség-vel) ih. Ily mó-

don, ily azerrel. Él e szóval Faludi, N. U. 3. 1.

ILYES, (i-ly-es) mn. tt. i/yes-t, tb. — ék. Lásd :

n.YENFÉLE.
ILYETÉN, (i-ly-et-en, ilyes szónak toldalékos

meghosszabbítása), mn. tt. ilyetén-t, tb. — ek. Lásd :

ILYENFÉLE.
ILYETÉNKÉPEN, (ilyetén- képen), ILYETÉN-

MÓDON (ilyetén-módon), I. ILYENKÉPEN.
ILYFELE, ILYFORMA, 1LYKÉPEN, ILY-

KOR, TLYMÓDON; I. ILYENFÉLE, ILYENFOR-
il

IM, (1), idhatárzó , mely gömöri szójárás sze-

rént am. ezen idben, most, majd, jelenneu, tüstéut,

mindjárt. Gyöke a közelséget mutató i. Származéka :

imént , vagy göcsejiesen imént. Megegyezik vele a

latin jam.

IM, (2), indulatszó, melybl ima, imád, imádság

stb. származnak. V. ö. IMA, IMÁD.

IM , (3), helymutató törzsök, melynek tiszta

gyöke a közelséget mutató i, illetleg e (ez, emez, t. i.

éles e, mely i-vel váltakozik). Ellentéte : am (az,

amaz). Származékai : imigy (amúgy), imily (amoly),

imitt (amo í), vagyis : emigy, emily, emitt.

IM, (4), 1. ÍM.

IMA, (im-a v. im-ah ; rokonságait lásd e czikk

végén). Fn. tt. imát. Az imád igébl elvont , s újon-

nan feltámasztott név , azon hangokat fejezi ki , me-

lyekkel a magyar legmélyebb tiszteletét jelenti : im !

ah ! vagy ó ! óh ! — lm ! eltted leborulunk ! ah ! Uram
Istenem ; ó dicsséges szent jobb kéz stb. Több ily igék

alakultak d v. t képzvel más indulatszókból is , u.

in. aj-t (aj tat, ájtatos) v. áj-t (ájtat, ájtatos) , ebbl :

ah-aj-t v. oh-aj-t, ah-ít ; így soh .'-ból sohaj-t, és haj !-

ból lett haj t stb. Ilyenek az al, ol, öl középképzsek

is : aj-a-al (ajál), s öszvetéve d v. t-ve\ á-al-d v. ah-

ol d (áld) , ü-v-öl-t (ü-ölt) , s-v-öl-t (sü-ölt) , ki-a-al-t

(kiált), rik-ol-t , sik-ol-t, ü-öl-d (iiöldöz , üldöz). Más
képzkkel is : néz = ni /-ez, nógat= no l-og-at, jaj-

gat am. jaj l-og-at stb. Ide tartoznak némely hang-

utánzókból képzettek , mint : oka-ad (okád) , nyi-t,

sll-t. Ezen nyelvhasonlatok szerént ima jelent kebel-

bl fakadó indulatszót , mely által különösen a leg-

felsbb lény iránti mély tiszteletünket fejezzük ki.

Szélesb ért. több szók öszvege , vagyis a buzgó szív-

nek ömledezéseit kifejez beszéd , melylyel az Istent

dicsítjük, hálával illetjük é3 tiszteljük. Imát rebegni.

Imára nyitotta ajakit. Imával dicsíteni az Istent.

Buzgó, alázatos szent ima. V. ö. IMÁDSÁG.

Rokonok vele a szanszkrit am (tisztel), latin

amo, s talán ide sorozhatjuk a magyar ma-g-aszt-al,

em-el szók tiszta gyökeit is : ma , em. Rokonnak te-

kinthet az arab, török imán is am. vallásbeli hit.

IMÁD
,

(im-a-ad) önh. és áth. m. imád-tam,

— tál, —olt. 1) Önhatólag csak régi iratok- és nyelv-

emlékekben fordul elé , s am. imával Istenhez vagy

szentekhez folyamodik , könyörög, (orat). Imádjatok

én értem, (orate pro me). Bécsi cod. Imádjatok ttöket

patvarozókért, (orate pro calumuiantibus vos). Imád-

jatok azokért
,
(orate pro illis). Münch. cod. A régi

halotti beszéd- és könyörgésben ajakszellettel : vimád

(= vimád). Vimádjomuk ez szegíny ember lukiért. Hogy
vimádjanak érette. 2) Mai szokás szerént csak átható-

lag dívik, s am. valakit a tisztelet legfensbb nemé-

vel áld, különösen olyannal, mely kizárólag az Istent

illeti. Innen római kath. értelemben : az Istent imád-

juk, a szenteket pedig tiszteljük, (nem imádjuk, ado-

rare Jeum , colere sanctos). Oh Isten, szent felségedet,

borulva imádjuk. (Egyházi ének). Imádj Istent mi
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érettünk bnösökért. Mi ! nem Istenem, hogy imádjam.

(Km.). A régieknél is eléjön áthatólag és tágabb (ké-

r) értelemben is, pl. a régi halotti beszédben : „Vi-

mádjuk uromk Isten kegyilinét ez lelikért. '' „S vi-

mádjuk szent achszin (=r ahszony = asszony) Má-

riát és bódug Michael archangyelt és mend angyelkut.

— Es vimádjuk Szent Péter urot. — És vimádjuk

mend szentököt. " Átv. ért. imádni valakit v. valamit,

am. Isten gyanánt tisztelni, csodálni, bámulni, minden

boldogságát tle várni, igen kitn tökélyei miatt vég-

telenül tisztelni. Bálványokat, tüzet, vizet, napot imádni.

Imádni a kedvest. Dunán túli szójárás szerént : vala-

kit valamivel imádni, am. valamit kérve, esengve, sür-

getve ajánlani valakinek, vagy kínálni, kínálgatni va-

lamit. Házával imád, hogy vegyem meg Ugyan kérlek,

ne imádj vele, mert nem kell.

IMÁDANDÓ, (im-a-ad-and ó) mn. tt. imádan-

dó-t. Kit imádni kell vagy ki megérdemli, hogy imád-

tassék, imádni való. Imádandó szent Isten. Imádandó

mennyei hatalom. V. ö. IMÁD.
IMÁDÁS, (im-a-ad-ás) fn. tt. imádás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. 1) Szélesb ért. buzgó, ájtatos folya-

modás, könyörgés, magunk megalázása , melylyel Is-

tenhez járulunk
,
(oratio). 2) Szorosb ért. a vallási

tisztelet legfensbb neme, mely egyedül Istent illet.

Isten imádása. (Adoratio, cultus latriae). Mondható a

hamis istenekrl is. Bálványok, hamis istenek imádása.

Tiízimádás.

IMÁDAT, (im-a-ad-at) fn. tt. imádat- ot , harm.

szr. — a. A tisztelet, hódolat legfensbb neme , mely

által valakit v. valamit imádunk. V. ö. IMÁD.
IMÁDATOS, (im-a-ad-at-os) mn. tt. imádatos-t

v. — at, tb. —ak. Imádatra méltó, imádandó.

„Hogy is lehet test így átszellemülve
,

Ilyen nemes és ily imádatos."

Az ember tragédiája (Madách).

IMÁDKOZÁS, (im-a-ad-koz-ás) fn. tt. imádko-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Áhítatos vallási cse-

lekvés, melyet gyakorlunk, midn imádkozunk. V. ö.

IMÁDKOZIK.
IMÁDKOZATLAN, (im-a-ad-koz-atlan) mn. tt.

imádkozatlan-t, tb. — ot. Aki nem imádkozott, ki kö-

telezett imáját el nem végezte. Határozóilag am. imád-

kozatlanul , azaz imát nem végezve , nem imádkozva,

imádkozás nélkül. Imádkozatlan feltnni le.

IMÁDKOZATLANUL
,

(im-a-ad-koz-atlan-ul)

ih. Imádkozás nélkül. Imádkozatlanul adta ki lelkét.

IMÁDKOZIK, (im-a-ad-koz-ik) k. m. imádkoz-

tam, — tál, —ott. Szivét komoly erkölcsi érzelmekre

gerjeszti , lelkét innepélyes buzgó elmélkedésekkel

foglalkodtatja, s gondolatait Istenhez emeli. Buzgón,

ájtatosan, háládatos szívvel, derült arczezal imádkozni.

Regvei, estve imádkozni. Mindenha kell imádkozni, és

soha meg nem fogyatkozni. (Sz. Pál). Vii-aszszatok és

imádkozzatok, hogy Idsértetbe ne essetek. Imádkozzunk

a holtak lelkeiért. Könyvbl imádkozni. Áthatólag is.

Elimádkozni a Miatyánkot I,eimádkozni bneit.

„ Serleg telijébl most oltárra önte
,

Lendítve kicsinyég , társára köszönte ;

S ivott valamicskét. Öcscse azonképen

A nagy örök esküt imádkozta szépen."

Buda halála. (Arany J.).

IMÁDKOZÓ, (im-a-ad-koz-ó) mn. tt. imádkozó-t.

1) Aki imádkozik vagy imádkozni szokott. Imádkozó

halottvirasztók. Út mellett imádkozó koldus. 2) Imád-

kozásra való. Imádkozó hely , id. Imádkozó könyv.

Imádkozó szíja a héber vallásúnak.

IMÁDÓ
,
(im a-ad-ó) fn. tt. imádó-t. Személy,

ki valamit imád. Különösen 1) Öszvetételekben am.

valamit Isten gyanánt tisztel. Napimádók , tzimá-

dók , bálványimádók. 2) Társalgási udvarias nyelven

am. valamely hölgynek udvarlója, különös tisztelje,

hódoló. Sok imádóji vannak. Imádóktól környezett

hölgy. Melléknévül am. imádva tisztel. Imádó hó-

dolat.

IMÁDOTT, (iin-a-ad-ott) mn. tt. imádott-at. Aki

vagy ami imádtatik, vagy imádáshoz hasonló tisztelet-

tel illettetik. A szerelmesek nyelvén am. igen kedves.

Imádoftam. Szívem imádott bálványa.

IMÁDSÁG , (im-a-ad-ság) fn. tt. imádságot,

harm. szr. — a. Az Istenhez emelkedett buzgó gon-

dolatok és érzelmek öszvege, akár egyedül az észben

és szívben rejtezzenek
,
(bels , titkos imádság), akár

él szóval adassanak elé, (szóbeli imádság). Úr imád-

sága. Imádságot mondani, olvasni. Buzgó, ájtatos, szív-

bl szakadt imádság. Valakit imádságában háborgatni.

Uram, hallgasd meg imádságunkat. V. ö. IMA.

IMÁDSÁGOS, (im-a-ad-ság-os) mn. tt. imádsá-

gos-t v. —at, tb. —ak. 1) Ami imádságot foglal ma-

gában. Imádságos könyv
,
(imakönyv). Kocsmárosné

kápolnája a pincze , imádságos könyvecskéje az itcze.

(Népd.). 2) Olyan mintha imádkoznék.

„Eszem azt az imádságos kis szádat."

Tompa Mihály.

IMAÉNEK, (ima-ének) ösz. fn. 1) Énekbe fog-

lalt , ének alakjában eléadott ima. 2) Énekelve mon-

dott imádság.

IMAHARANG
,
(ima-harang) ösz. fn. Harang,

illetleg harangozás , melylyel imádkozásra jelt ad-

nak, pl. midn hajnalra, délre és estére harangozuak.

IMAHÁZ, (ima-ház) ösz. fn. 1) Általán, épület

vagy épületrész, mely imának van szánva , milyenek

a templomok , kápolnák , házi kápolnák. 2) Különö-

sen , ellentétül a szoros ért. vett templomoknak, oly

középület, melyben imára és Isten igéjének hallgatá-

sára gylnek öszve a hivek , de innepélyes egyházi

szolgálatok és szokások, pl. keresztelések , esketések

nem tartatnak. 3) így neveztetnek némely országok-

ban a protestánsok egyházai. (Bethaus).

IMAJEL
,
(ima-jel) ösz. fn. Jel , mely által a

templomokban vagy köz imahelyeken öszvegyült hi-

vek imára intetnek, pl. csengetés.
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IMAKOSZORÚ, (ima-koszorú) ösz. fn. TJjabb

szó a köz divatú olvasó helyett. V. ö. OLVASÓ ,
fn.

IMAKÖNYV, (ima-könyv) ösz. fn. Rövid jó szó

a hosszadalmas ,imádságos könyv' helyett , s jelent

oly könyvet, melyben imák (imádságok) foglaltatnak.

Különféle vallásfelekezeti imaJcönyuek. Magyar, német,

tót, oláh, horvát imakönyvek.

IMÁM, 1. ÍMÁM.
IMANAP, (ima- nap) ösz. fn. Imádkozó nap, me-

lyen imádkozni kell vagy szoktak.

IMÁNCSI, (ima an-cs-i) mn. tt. imáncsi-t ,
tb.

—ak. Túlságosan és bensöség , bens ájtatosság nél-

kül imádkozó, ki a vallás fö kellékét és erkölcsiséget

egyedül az imagyakorlatban helyezi. Gúnynév.

IMÁNCSISÁG ,
(im-a-an-es-i-ság) fn. tt. imán-

csiság-ot. Bensöség nélküli túlzás az imádkozásban.

IMÁNT, göcseji tájszó, 1. IMÉNT.

IMÁR. puszta Veszprém megyében ; helyr. Imár-

on, — ra, — ról.

IMÁRA! (im-a-ra) hadi parancsszó, am. imád-

kozzatok, imára térdet hajtsatok.

IMAREND, (ima-rend) ösz. fn. A római katho-

lika hitvallású egyházi személyek különös imakönyve,

melyben napi rendben kitüzvék azon imák, zsoltárok,

szentírási czikkek, szent atyákból kivont olvasmányok

stb. melyeket az illetk elimádkozni, vagyis elolvasni

kötelesek. (Breviárium).

IMÁS, (im-a-as) mn. tt. imás-t V. — at, tb.—ak.

Ami imát tartalmaz, imádságos.

„Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,

Feltzve a szent kard legtetején volt már

,

Onnan imás szókkal sz Torda levette

,

Elbb Buda karján ereit pedzette."

Buda halála (Arany J.-tól).

IMASÁTOR, (ima-sátor) ösz. fn. Sátor gyanánt

felütött ideiglenes kápolna, pl. a táborban, hadi vagy

más, nyilt téren tartatni szokott innepélyeken. Ima-

sátor alatt misézni.

IMATEREM, (ima-terem) ösz. fn. Terem , vala-

mely köz- v. magánépületben, mely különösen imára

van szánva ; házi kápolna.

IMATORONY, (ima-torony) ösz. fn. A moham-

med vallásúak magán álló vagy mecsethez ragasztott

tornya, melynek erkélyérl bizonyos órákban imára

intetnek a hivek. (Minaret).

IMÁZ, (im-a-az) önh. in. imáz-tam, —tál, —ott.

L. IMÁDKOZIK.
IMÁZZUNK! v. IMÁDKOZZUNK! A római

anyaszentegyházban divatozó oremus latin szónak ma-

gyarítása.

IMAZSÁMOLY, (ima-zsámoly) ösz. fn. Zsámoly-

szék, melyre térdepelve imádkozni szoktak.

IMBOLYOG , talán : ing-bolyog , t. i. inog-

bolyog.

„Mértékre imbolygott a beszéded rúdja,

De amit cselekvél , dre , hebehurgya.

"

Buda balala (Arany J.-tól).

IME, 1. IME.

IMECSFALVA, erdélyi falu az Orbai székben
;

helyi'. Imecsfalvá-n, — ra, — ról.

IMÉG, 1. ÜMÖG v. ING, fn.

IMELEG, (im-éleg) ösz. fn. Vegytani értelem-

ben am. az imenynek élenynyel vegyülete. (Tantalo-

xyd). V. ö. IMENY.
IMELY, (1), IMELYFÜ, 1. ÍMELY, ÍMELYFÜ.
IMELY, (2), falu Komárom megyében ; helyr.

Imely-én, — re. —röl.

IMELYEG , IMELYGÉS ; lásd : ÉMELYEG,
ÉMELYGÉS.

IMELY- v. ÍMELYMONTIKA, (imely- v. ímely-

montika) ösz. fn. A montika nev növény egyik faja.

(Anthemis pyrethrum).

IMÉNT
,
(im-ént v. im-e-ént) ih. Csak kevéssel

ez eltt, épen most történt, hogy. Imént láttuk, imént

mondottam. Imént volt nálam. Gyöke a közelséget

mutató im.

IMENY, (im-eny) fn. tt. imeny-t , tb. — ek. A
ritka és tagadólagos berzü fémek egyike. Imenynek

neveztetett, mivel nem nagy vegyülési ervel bír , s

más testek, különösen a savak elege iránt közönbös,

tehát mintegy ímmelámmal viseltetik irántok. Latin

neve : tantalum , Tantalus mythologiai névtl.

IMER, 1. ÍMER.
IMETT, (1), v. ÍMETT, tájdivatos ; 1. ÉMETT.
IMETT, (2), (im-ett) régies imitt v. emitt helyett.

„Mert níha imett, nília amott vagyon." Levél 1553-

ból. (Szalay A. gyjt.).

ÍMHOL, 1. ÍMHOL.
IMIDÉ, (im-ide) ösz. helyhatárzó. Ezen helyre,

mely itt van ; ide ni. Ellentéte : amoda. Gyöke az

öszvetétel mindenikének, a közelséget mutató i. Más-

kép : emide. Oszvetéve : imide-amoda, am. különféle

helyekre, majd ide, majd oda.

IMÍGY, IMÍGY, (im-igy) ösz. módhatárzó. Ily

módon, ilyenképen. Ellentéte : amúgy. Mind az im,

mind az igy gyöke a közelséget mutató i , máskép :

emigy.

IMIGY-AMÚGY, ösz. módhatárzó. Nagyjában,

öregében, fölületesen, könnyeden, nem úgy, mint va-

lóban kellene. Munkáját csak imigy-amúgy végezte.

Máskép : emigy-amúgy.

IMILYEN, (im-ilyen) ösz. mutató névmás. Ilyen,

mint ez, melyre mutatunk. Ellentéte : amolyan. Nem
olyan kard kell nekem , hanem imilyen. Máskép :

emilyen.

IMILYEN-AMOLYAN , ösz. mutató névmás.

Nem igen jeles, hiába való ; egyformátlan. Tréfás ká-

romkodó szó. Imilyen-amolyan adta, teremtette.

IMINNEN, IMINNET, (im-innen v. -innét) ösz.

helyhatárzó. Ezen helyrl ; innen ni ! Ellentéte :

amonnan. Iminnen hordjátok a fát , ne amonnan.

„Hogy iminnet amounat az jószág jövedelmibl sze-

rezzék meg." Báthori István király levele 1558-ból.

M:'iskép : rminvev.
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IMINT, IMINTEN, 1. IMÉNT.
IMITT, (imitt) ösz. helyhatárzó. Megfelel e

kérdésre : hol ? s am. ezen helyen, mely ide, illetleg

hozzám közel vagy legközelebb van. Máskép : emitt.

Imitt keresd , ne amott. Imitt amott , am. különféle,

közelebb és távolabb helyeken.

IMLA, 1. IMOLA.
IMLANY, (im-lany) ösz. fu. a tagadólagos berzíí

ritka fémek közé tartozik, s minthogy az itnenyt tar-

talmazó ,tantalit' nev ásványban jön elé , latinul a

Tantalus leányától ,Niobé'-tl ,niobium'-nak, magya-

rul pedig ,imlany'-nak , miutegy az imeuy leányának

neveztetett.

IMLE, (im-le) fn. tt. imlét. Érczes ásvány imeny-

sav vegyülettel, melybl az imeny nev fém állíttatik

elé. (Tantalit). V. ö. IMENY.
IMMA v. IMMA , az r elhagyásával a székely

tájbeszédben am. immár. Innen lett g vagy ng tolda-

lékkal : immág, immáng, mint ottanag, itteneg, ag eg

toldalékkal. A régieknél is eléjön : „Mire hagysz el

engömet imma en szükségömbe. " Nádor-codex.

IMMAJD, IMMAJDAN, (im-ma-id v. idn) ösz.

idhatárzó. Alkotó részei : im (tüstént , mindjárt) ma
és id (id v. idn). Értelme : épen most v. legitten,

majd majd.

IMMAN, a székely tájszólásban immár helyett.

Magyarország több vidékén is hallhatni mán kiejtést,

már helyett.

IMMÁR, (im-már) ösz. idhatárzó. Els alkotó

része im, am. majd, mindjárt, ezennel ; a másik már

(ma-ar) am. most (mást) jelennem Élünk vele, midn
valaminek legközelebbi idejét akarjuk kifejezni, kü-

lönösen 1) a legközelebb, vagyis pontban következt,

pl. immár megyek (legott, tüstént megyek) 5 2) a leg-

közelebb elmúltat, pl. immár elutazott.

IMMÁRON, (im-már- on) 1. IMMÁR.

IMMELÁMMAL, 1. ÍMMELÁMMAL.
IMMOST, (im-most) ösz. idhatárzó. Épen most,

ugyanezen idben.

IMOLA
, (1), (im-ol-a v. in-ol-a) fn. tt. imolát.

Kopár helyeken , s gabonák közt term , magasra

nyúló vékony fünem , melynek szára nem bötykös.

Némely vidékeken szalmakalapokat kötnek belle , s

pipaszárak tisztogatására is igen alkalmas. Eredetileg

inola az in (inog) gyökérbl, minthogy a legkisebb

szelltl inog.

IMOLA, (2), (im-ol-a) fn. tt. imolát. Némelyek

az ima, imád szókkal családosítva, imaház értelmében

kezdték használni.

IMOLA
, (3), falu GÖmör megyében ; helyr.

Imolá-n, —ra, — ról.

IMPER v. KÁSZON— , erdélyi falu Csikszék-

ben ; helyr. Imper-én, — re, —röl. Még másképen :

Imperfalva, helyr. Imperfolvá n, — ra, —ról.

IMPORÍT, kemenesali tájszó, a álh. m. imporít-

ott, htn. —ni v. — ani. Nseit, hu e zíf, bíztat, nógat.

Ezen értelménél fogva gyöke vagy a mozgásra vo-

natkozó in (inog, indít), melybl lett in or, in-or-ít, s

p közbevetéssel in-p-or-ít (imporít) , azaz az inakat

mozgásba hozza, indít ; így lett a ter-eszt, hömöly-get

igékbl ter-p észt, höm-p-ölygel ; így lett b közbeve-

téssel a csom-ók szóból csom-b-ók ; vagy pedig egész

törzse impor, am. ipar, m v. n közbeszúrással. V. ö.

IPAR.
IMRE, férfi kn. tt. Imrét. Általános nézet sze-

rént az idegen Emerich, Hemerich, Heinrich nevek

magyarított alakja, melyeket némely német nyelvbu-

várok így értelmeznek : hainreich , azaz erds. Az

arabban imre férfit jelent. Szent Imre herczeg. Több

helység neve is Szent szóval öszvetéve. L. SZENT-

IMRE.
IMREGH, falu Zemplén megyében ; helyr. Im-

regh-én, —re, — röl.

IMRE-MAJOR, puszta Fejér megyében ;
helyr.

Imre-Majorba, — ban, — ból.

IMRETELEK, falu Torontál megyében ;
helyr.

Imretelkén, Imretelek- re, — röl.

IMRIS , IMRUS , férfi kn. Az Imre névnek ki-

csinyített alakja. Olyan , mint : Danis, Matyis, Ma-

tyus, Katus, s több mások.

IMSÁD, falu Máramaros megyében ;
helyr. Im-

sád-on, — ra, — ról.

IMSÓS, puszták Pest megyében ; helyr. Imsós-

on, — ra, —ról.

IN, (1), elvont gyök. 1) Tagadó értelemmel bír

az in-gy , in-es (nin-cs) , in-kedik, in-ség szókban , s

megegyezik a görög av , latin in , szanszkrit an ,
né-

met un , ohne stb. tagadó szócskákkal. Származékai

magas hangú képzket és ragokat vesznek fel. 2) Je-

lent mozgást, mint az i bet is magában , s megvan

az in-g (in-og), ingat , ingadoz, indul, indít stb. szók-

ban ; ugyanez rejlik a hintó , himbál (hinbál) , hinár

szókban is , ellehellettel. Magas hangú ragokat vesz

fel az int, in-t-e-ez (intéz), incs (in-cs-el, in-cs-el-ked-

ik) származékokban. 3) Az inkább határozóban elé-

forduló in nem egyéb, mint átalakult jon (jonkább).

Szinte nem ide tartozik az innen, innét helyhatározók-

ban lev in, mert ezek tiszta gyöke a közelséget mu-

tató i, a ketts n közöl pedig az els a helyképzö d-

bi hasonult át : id-n-en, s megfelel nekik alhangon

:

onnan, onnét.

IN, (2), vagy ÍN , fn. tt. in-at , harm. szr. —a.

Ugyanaz a mozgást jelent in gyökkel. 1) Köz ért.

használtatik ideg helyett. V. ö. IDEG. 2) Szorosb

ért. így neveztetnek azon vastag, szivós , át nem lát-

szó és fényesfehér rostok , melyek az izmokkal kü-

lönféle öszveköttetésben állanak
,
jelesen pedig a ta-

gok és izmok megfeszítésére vagy hajlitására szolgál-

nak (tendines). 3) Különösen a nép nyelvén jelent

lábikrát ; innét : Inában lenni valakinek, am. nyomá-

ban, sarkában. Inába szállott a bátorsága, azaz lába

szárába, vagyis futásnak vette a dolgot. Inába hara-

pott a kutya. „És marhájoknak inát mind levagdalja.

"

Levél 1559-ik évbl. (Szalay Á. gyjt.). Szaladj far
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kas , inadban van az igazság. (Km.). 4) Folyó nvé- '

nyék szára , máskép : inda. A tök inát , uborka inát

öszveszedni.

INAFAJO
,
(ina-fájó) sz. mn. Kinek inai, kü-

lönösen lábszárának inai fájnak. Inafájó gyerekágyas

asszony.

INAFÁJÓS, 1. INAFÁJÓ.
INAKFALVA, 1. INOKFALVA.
INAKOD

,
puszta Somogy megyében ; helyr.

Inakod-on, — ra, — ról.

INAKTELKE , erdélyi falu Kolos megyében
;

helyr. Inaktelké-n, — re, —röl.

INAL
,
(in-al) öuh. m. inal-t. 1) Gyalogol. 2)

Sietve megy ; tréfásan : szökik, elillan. 3) Áth. ért.

valakit inalni, am. nyomba követve verni, inait verve

zni, hajtani.

INALAS
,
(in-al-ás) fn. tt. inalás-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. 1) Gyalogolás , szökés, illanás. 2)

Cselekvés, mely által valakit nyomban követve znek,

kergetnek.

INAM, falu Hont megyében és puszta Pest me-

gyében ; helyr. Inám-ba, — ban, —ból.

INÁNCS, falu Abaúj megyében ; és pussta Hont

megyében; helyr. Ináncs-on, —ra, — ról.

INÁND, falu Bihar megyében ; helyr. Ivánd-on,
— ra, — ról.

INARCS, puszta Pest megyében ; helyr. Inarcs-

on, — ra, — ról.

INAS, (1), v. INAS, (in-as) mn. tt. inas-t v.—at, tb. —ak. 1) Széles ért. kinek vagy minek inai

vannak. Inas hús. Inas növények, (pl. tökök, uborkák).

2) Szorosb ért. sok és ers inakkal biró ; izmos. Inas

karok. Inas fiú.

INAS, (2), (in-as) fn. tt. inas-t, tb. — ok, harm,

szr. — a. 1) Lótó futó , ide-oda küldözni való , inaló

szolga , cseléd , különösen az urak , intézetek ilyetén

férfi cselédei. Hasonló képzéssel lett talp törzsbl :

talpas, azaz gyalogkatona. Udvari inas. Kórházi, ta-

karékpénztári, társasági inas. Hóri horgas nagy inas.

(Km.). Bejelenteni magát az inas által. 2) Ujoncz ta-

nuló a mesterembereknél, minthogy jobbára lótásfu-

tásra, ide-oda küldözgetésre használják. Varga-, sza-

bó-, csizmadiainas. Felszabadítani az inast. 3) Néhutt,

nevezetesen Abaújban és a székelyeknél is am. gye-

rek. Van egy inaskám. Most jönnek az inasok az os-

kolából. S lehet, hogy ez az eredeti értelme, a több-

nyire futosva, inalva járó figyermekekre alkalmazva.

,Szolga 1 értelemben egyezik vele a csagataj incsü szó.

(Abuska).

INASBER, (inas-bér) ösz. fn. Az inas szolgála-

taért járó bér. Némely mesterembereknél azon díj,

melyet az inasért fizetnek a szülék vagy illet gyámok.

INASESZTENDÖ, (inas-esztend) 1. INASÉV.
INASÉV, (inas-év) ösz. fn. Azon év vagy évek,

melyeket a czéhszabályok szerént az ujoncz tanuló-

nak inaskép ki kell tölteni, hogy legénynyé fölszaba-

díttathassék.

INASHUS, (inas-hús) ösz. fn. L. IZOM.

INASI, (in-as-i) mn. tt. inasi-t , tb. —ak. Inast

illet , ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Inasi köteles-

ségek.

INASKA, (in as-ka) fn. tt. inaskát. Kisded, ap-

ródféle inas, gyermek szolga ; kis fiií.

INASKODAS, (in-as-kod-ás) fn. tt. inaskodást,

tb. —ok, harm. szr. —a. Inasi állapotban, életnem-

ben létezés, mködés. Inaskodással keresni kenyerét.

Megunni az inaskodást. V. ö. INAS.

INASKODIK, (in-as-kod-ik) k. m. inaskod-tam,

— tál, — ott. Inasi életnemet gyakorol, folytat; inas-

képen szolgál. Uraságoknál, közintézeteknél inaskodni.

Vargamühelyben inaskodni. Három , négy évig inas-

kodni, s azután felszabadulni. V. ö. INAS, fn.

INASKOR
,

(inas-kor) ösz. fn. Idszak , mely

alatt valaki bizonyos kézi mesterségben ujonczkodik,

mieltt legénynyé avattatnék. Inaskorában sok verést

kapott, és sokat koplalt.

INASRUHA, (inas-ruha) ösz. fn. Sajátságos sza-

bású és díszítés ruha vagy jelmez, milyet az urasá-

gok, társulatok, intézetek stb. inasai viselnek.

INASSÁG, (in-as-ság) fn. tt. inasság-ot , harm.

szr. —a. 1) Inasi állapot, életnem. Inasságból élni.

Inasságért folyamodni valamely urasághoz. Udvari

inasság. 2) Inasok öszvege, testülete. Az inasság egy

részét elbocsátani. V. ö. INAS.

INASTÖR, (inas-tor) ösz. fn. Inasok beszegdte-

tésekor, vagy inasok által adatni szokott lakoma vagy

áldomás.

INASZAKADT, (ina-szakadt) ösz. mn. 1) Kinek

inai szélhdés vagy más ok által rugalmasságukat el-

vesztették , kell mködéseiket nem teljesíthetik. 2)

Elertlenült. Inaszakadt kéjencz.

INASZAKADTSÁG, (ina-szakadtság) ösz. fn.

Inak kóros, sérült állapota. V. ö. INASZAKADT.

INASZEGETT, (ina-szegett) 1. INASZAKADT.

INASZÓ, puszta Nógrád megyében ; helyr. Ina-

szón, — ra ,
—ról.

INAÜTÖTT, (ina-ütött) ösz. mn. Lábszárában

ütés által megsérült. Inaütött ló.

INAZAT, (in-az-at) fn. tt. inazat-ot. Inak ösz-

vesége.

INCS
, (1), (in-cs) fn. tt. incs-ét. Az incselkidik

igébl elvont , s újonnan fölélesztett szó , s am. les,

alattomos vagy álmozgalom , melylyel valakit trbe,

kelepczébe akarnak ejteni ; vagy másnak boszontásá-

ra, ingerlésére czélzó tettek, avagy szavak. Gyöke az

élénk mozgást jelent in , a cs pedig a régies cseá-l,

ma csin-ál gyökhangja. Származtatható im gyöktl

is épen úgy, mint int szó am. im-t. A régieknél több-

nyire encselkedés , encselkedik szók állanak, incselke-

d , incselkedik helyett ; mibl megtetszik , hogy a

gyökben minden esetre éles e van, mely i-vel is vál-

takozik. A Debreczeni Legendáskönyvben incsölködés

am. édesgetés, („szent imádságnak incsölködése"),

mely az ,int' szóval áll közelebbi viszonyban.
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INCS, ('2), (in-cs) régies személytelen ige a köz

divatú nincs helyett. A müncheni codexbcn : Mert

senki incs , ki jót, tegyen. 103. 1. Mert incs oly titok,

ki meg nem jelentetik. 143. 1. Mind itt, mind több

régi iratokban a ,nincs' vagy ,nincsen' szóval fel-

váltva találjuk. Gyöke a tagadást jelent in
,
mely

egy a szanszkrit an, görög av, latin in, német un ta-

gadókkal, s honnan inség is származik. V. ö. NINCS.

INCSÉL, (1), (in- v. im-cs-él) elvont törzse in-

cselg, incselkedik stb. szóknak ; mintegy in-cseál. V
ö. INCS, (1).

INCSEL
, (2), erdélyi falu Kolos megyében

;

helyr. Incsel-e'n, — re, — röl.

INCSÉLÉG
,
(in-cs-él-ég) önh. m. incsélég-tem

v. incselg- ettem, incsele'g-tél v. incselg- ettél, incselg-étt,

htn. — ni v. incselg-ni, v. incselg-eni. Másnak boszon-

tására, ingerlésére czélzó szavakkal él vagy ilyen tet-

teket követ el ; másnak kárára , vesztére , trbe ejté-

sére törekszik. Nem jó a gyerekkel incselegni , mert

makacscsá lesz. Incselegni valaki után.

INCSELG, 1. INCSÉLÉG.

INCSÉLGES, (in-cs-él-ég-és) fn. tt. incselgés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Ingerkedés vagy leskedés

neme, midn valaki mással vagy más ellen incseleg.

INCSÉLKÉDÉS, (in-cs-él-kéd-és) fn. tt. incsel-

kédés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. 1) Ingerkedés,

vagyis másnak boszontására, hántására czélzó törek-

vés tettek vagy szavak által. 2) Leselkedés , alatto-

mos mködés valakinek kárára, trbe ejtésére. V. ö.

INCS, (1).

INCSELKEDIK, (in-cs-él-kéd-ik) k. m. incsel-

kéd-tem ,
— tél, — étt. 1) Valakivel ingerkedik, más-

nak boszontására, ingerlésére czélzó szavakat mond,

vagy ilyen tetteket követ el. Ugyan ne incselkedjél

annyit velem. 2) Alattomosan mások kárára , veszé-

lyére, trbe ejtésére törekszik. Az ellenhadak incsel-

kednek egymásra v. egymás ellen.

INCSELKED, (in-cs-él-kéd-ö) mu. tt. incsel-

kédö-t. 1) Ingerked, haragra, boszuságra bujtogató.

2) Gonosz tettre ingerl. Incselked rósz szellem , ör-

dög, sátán. 3) Más kárára, veszélyére törekv.

INCSELKEDVE
,
(in-cs-él-kéd-ve) ih. Másnak

boszontására vagy kárára, veszélyére törekedve, más

ellen leselkedve ; mást bnre, gonoszra ingerelve.

1NCSEN
,
(in-cs-en) személytelen ige, többese :

incsenek. Régi szó. V. ö. INCS. Értelme : nincs (non

est). Incsen férjem. (Münch. cod.).

INCZE
,

(latin eredet) férfi kn. Innocentius.

Incze pápa. Alakra hasonló hozzá : Vincze (Vincen-

tius).

INCZÉD, falu Vas vármegyében ; helyr. Inczéd-

én,— re, — röl.

INCZENBINCZ v. INCZENPINCZ , iker mel-

léknév, eredetileg inezpincz, az en csak könnyebb ki-

ejtés végett közbevetett szótag, mint : gézengúz , kó-

tyonfity, ,gézgúz, kótyfity' helyett. Jelent igen gyönge,

vékony alkotásút, korához képest igen gyöngét , ma-

AKAD. NAI, V 8ZÓTÁB. III. KÖT.

gasságához képest igen vékonyat, iczipiczit. Egy ér-

telm a tájdivatos nápicz szóval. Inczenpincz ifjú.

Inczenpincz leányka. Továbbá am. gyönge idegeinél

fogva igen kényes , érzékeny. Inczenpincz uri kis-

asszony.

INCZIFINCZI
,
(iuezi-finczi) a Hegyalján am.

inczenpincz ; 1. ezt.

IND, (1), (in-d) elvont törzsök, melybl indít,

indul stb. származékok erednek. Jelenti azon ert,

okot , mely által valaki tettre , cselekvésre ösztönöz-

tetik , mely által mintegy az inak mozgásba ho-

zatnak.

IND, (2), 1. INDIAI.

INDA, (inda, azaz in-szer) fn. tt. indát. Gyöke

a lábszárat jelent in, s innen átv. ért. jelenti némely

folyó növények szárát. Tök , uborka indája. Szélesb

ért. némely növények törzsökébl , szárából kinöv
vékonyabb szálak, levelek szárai, csutkái stb. Dohány

indája. Szlvessz indája.

INDAL, erdélyi falu Thorda megyében ; helyr.

Indal-on, — ra, — ról.

INDÁS
,
(in-da-as) mn. tt. indás-t v. —at, tb.—ak. Mondjuk növényekrl, melyeknek indái, illet-

leg vékony szárai, kacsai , erei vannak. Indás folyó-

kák. Indás szlvesszk.

INDASODIK
,

(in-da-as-od-ik) k. m. indásod-

tam, —tál, —ott. Mondják növényekrl, melyeknek

indái , szárai, kacsai, erei nnek, szaporodnak. Indá-

sodnak a tökök , dinnyék, felfutók, szölöveszszök. V. ö.

INDA.
INDÁZ

,
(in-da-az) áth. m. indáz-tam ,

— tál,

—olt. A növény indáit leszedi, letépi, szakgatja.

INDÁZAS
,

(in-da-az-ás) fn. tt. indázás-t , tb.

— ok. Az indák leszedése, csipkedése.

INDÉRKÉDÉS , INDÉRKÉDIK , Dunán túli

tájszók, 1. INGERKEDÉS, INGERKEDIK.

INDESZKÖZ, (ind-eszköz) ösz. fn. Eszköz,

mely bizonyos tettre indít , ösztönöz , alkalmat , se-

gélyt nyújt.

INDIA, fn. tt. Indiát. Indiának nevezték a régi

görögök a tlök távol fekv , s Nagy Sándorig csak-

nem egészen ismeretlen földrészt az Indus , szansz-

kritul Szindhu
,
persául Hindu folyamon ti , honnan

nevét, is vette, de a mely már a phoeniciaiak, kartha-

góbeliek és egyiptombeliek, mint tengeri hajósnépek

kereskedésének czélpontja vala. Az Izlamnak Ázsiá-

ban uralomra jutása által az Indiával kereskedést az

európaiak fleg Velencze és Genua csak közvetöleg,

részint Egyiptomon keresztül , részint hosszas kara-

vánúton zték, míg nem 1498-ban a portugallok az

Indiába vezet tengeri utat fölfedezték. Amerika felta-

lálása után a mexikói tenger öbölnél fekv szigetek ös-

meretesekké levén, amaz Keleti Indiának neveztetett,

s nagy részben az angolok birtokába került, melynek

két f része van : Hindustan a Gangesen innen vagy El-

India, és Hátsó-India a Gangesen túl, (Bromme. Hand-

Atlas. 1862.); ez utóbbi több független állammal ; az

6
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imént említett szigetcsoport pedig Nyugoti Indiá-

nak ; mert eleintén azt hivék, hogy az újonnan felta-

lált föld azon túl a régi Indiával volna öszvekötte-

tésben. Keleti India tehát fekszik Dél-Azsiá-ha,n , a

Sínai birodalomtól, illetleg Tübettó'l a Hiinalaya

hegy által elválasztva , délre az indiai tengerig , az

ezen lev több szigetekkel együtt.

INDIABELI, 1. INDIAI.

INDIAI, (india-i) mn. tt. indiait, tb. —ak. In-

diából való , ott termett, onnan származott, Indiát il-

let, arra vonatkozó. Indiai fszerek, növények. Indiai

származatú czigányok. Indiai lakosok, népek, gyarma-

tok. Mondjuk persiai módon hindu-nak. is.

INDIÁN, 1. INDIAI.

INDIÁNRA, (indián-ka) fn. tt. indiánkát. Öltö-

zet faja, mely indiai formára készült.

INDIGÓ, (közelebb spanyol szó, francziául szin-

tén indigó és inde, régi spanyolul endico , olaszul in-

daco, a latin indicum [azaz indiai] szótól) fn. tt. indi-

gó-t. A pillangósokhoz tartozó kelet- és nyugot-indiai

növénynem, melynek csészéje ötfogú, bokrétája mind
a két oldalról ár- vagy kúpidomú ; hüvelye különféle.

Fest indigó, melynek virágai vörösek vagy sárga ke-

veréküek. Ezen növénybl, illetleg leveleibl készít-

tetik az úgy nevezett iudigófesték, melyet egyszeren
indigónak is neveznek.

INDIGÓFESTÉK, sz. fn. Festék , indigónemü

növénybl.

INDIGÓGYÁR, (indigó-gyár) ösz. fn. Gyár,

melyben az indigó festéket készítik.

INDIGÓGYÁROS, (indigó -gyáros) ösz. fn. Gyá-
ros, ki az indigó nev növénybl festéket készít.

INDIGÓKÉK
,
(indigó-kék) ösz. fn. és mn. 1)

Kék szinü indigófesték. 2) Indigóféle kékszín.

INDÍT, INDÍT, (in-d-ít) áth. m. indít-ott , htn.

— ni v. —ami; régiesen : indojt. 1) Valamit moz-

gásba hoz, véghezviszi , hogy mozduljon. Kocsit, sze-

keret indítani. Ökröt, lovat indítani. Ez a ló nem akar
indítani. Megindítani a harangot. Elindítani a ma-
lomkereket. Különösen folytonos , távolabb menésre

sürget. Hadakat indítani az ellenség ellen. Átv. ért.

hadat v. háborút indítani, am. hadat izenni, háborút

kezdeni. Pert indítani, am. pert kezdeni. 2) Valamit
útnak bocsát, elküld, hivatalos iratot rendelt helyére

utal, elküld. Útnak indítani a hadi szekereket. A be-

nyújtott folyamodást felsbb helyre indítani. 3) Vala-

mit elmozdít, valamin segít , hogy haladhasson. In-

dítani kell a dolgon, különben nem megyünk semmire.

4) Felható ragu nevekkel, továbbá meg és föl igekö-

tökkel am. a kedélyt bizonyos tettre ösztönözi, vala-

mire gerjeszti, víg vagy szomorú érzelmekre fakaszt-

ja, örömre, bánatra, haragra indítani valakit. Engem
igen megindított szomorú sorsod. Lázító beszédek által

fólindítani a népet.

INDÍTÁS
, INDÍTÁS ,

(indítás) fn. tt. indí-

tás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Általán cselekvés,

mely által valakit vagy valamit indítunk , valamire

gerjesztünk, ösztönözünk stb. V. ö. INDÍT. Öszveté-

telei : elindítás, kiindítás, fólindítás, megindítás.

INDÍTMÁNY, INDÍTMÁNYOZ stb. 1. INDÍT-

VÁNY, INDÍTVÁNYOZ, stb.

INDÍTÓ , INDÍTÓ
,

(in-d-ít-ó) mn. tt. indító-t.

Aki vagy ami valamit indít, mozgásba hoz
,
gerjeszt,

fölgerjeszt , izgat, valamire ösztönül szolgál. Indító

er, gépek, eszközök. Sziveket indító beszéd. Fölindító

zsarnokság. Haragra, boszúra indító tettek. Nevetésre,

sírásra indító színmüvek. Fnévül használtatva am.

személy , ki izgat, bujtogat, valamire ösztönöz , vala-

mely mozgalom kezdje, oka. Forradalom , népláza-

dás indítói.

INDÍTÓESZKÖZ, (indító-eszköz) 1. INDESZ-
KÖZ.

INDITÓLAG, (in-d-ít-ólag) ih. Gerjeszt, izgató

módon. Szívekel inditólag. Haragra inditólag.

INDÍTÓOK, 1. INDOK.

INDÍTVÁNY
,
(in-d-ít-vány) fn. tt. inditvány-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Bizonyos teendkrl elle-

gesen készített terv, melyet tanácskozás vagy hozzá-

szólás tárgyául eléadunk , s mintegy megindítunk,

megkezdünk azon szándékkal és kívánattal, hogy azt

mások is pártolják . s elmozdítsák. Indítványt tenni.

Indítványhoz szólani. Pártolni, ellenezni, elfogadni, el-

vetni valamely indítványt. Indítványba hozni a tized

és robotok megszüntetését , a közadót. Az indítványt

visszavenni. Új inditványnyal föllépni.

INDÍTVÁNYOZ, (in-d-ít-vány-oz) áth. m. indít-

ványoz-tam ,
— tál ,

—ott. Valamit inditványképen

eléad, eléterjeszt. V. ö. INDÍTVÁNY.

INDÍTVÁNYOZÁS
,
(in-d-ít-vány- oz-ás) fn. tt.

indítványozást, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés,

illetleg szóbeli vagy Írásbeli eléadás, mely által va-

lamit indítványozunk. V. ö. INDÍTVÁNYOZ.

INDÍTVÁNYOZÓ, (in-d-ít-vány-oz-ó) fn. tt. in-

ditványozó-t. Személy, ki bizonyos tárgyban indítványt

tesz, indítványt terjeszt elé. Indítványozó véleményét

pártolom.

INDÓHÁZ
,

(indó-ház v. induló-ház) ösz. fn.

Pályaudvar vagy pályaf a vasutaknál, honnan a gz-
kocsik, illetleg mozdonyok kiindulnak. Szorosb ért.

e végre készített épület a pályaudvaron.

INDÓHÁZI, (indó-házi) ösz. mn. Indóházra vo-

natkozó , ahoz tartozó , azt illet. Indóházi vendégl,

vendégls. Indóházi épületek..

INDOK
,
(ind-ok) ösz. fn. Ok , mely bizonyos

cselekvésre ösztönt ad , mely mintegy megindítja és

sürgeti az embert , hogy valamit tegyen. Ers indo-

kom volt igy cselekedni. Mily indokból tetted ezt f

INDOKOL, (iud-okol) Ösz. áth. Bizonyos cselek-

vényt vagy állítást indokra , vagy indokokra alapít,

valaminek indokait eléterjeszti, kimutatja. Indokolni

a drámai személyek cselekvényeit. V. ö. INDOK.

INDOKOLÁS, (ind okolás) ösz. fn. tt. indoko-

lás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Valamely cselekvés
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vagy állítás indokainak elémutatása ; valaminek in-

dokokra alapítása. Drámai indokolás. V. ö. INDOK.

INDOL, régiesen indul helyett ; 1. ezt.

INDOLTAT, (in-d-úl-tat) régies a mostan diva-

tos indít helyett ; 1. ezt.

INDÓPONT, 1. INDULÓPONT.

INDUL , INDUL
,
(in-d-úl) önh. m. indúl-t. 1)

Mozogni kezd, mozgásba jön, akár küls , akár bels

er által. Indul a hajó, szekér, malomkerék. Indulnak

a befogott lovak, ökrök. Jobbra, balra, elre, hátra in-

dulni. Különösen am. útnak ered, lépni kezd. Messze

útra indulni. Indulnak a hadseregek. Haza felé indul-

ni. Kiindulni a város határából. Elindulni valahová.

Visszaindulni oda, honnan elbb kiindultunk. 2) Mond-

ják holmi küldemények , közlemények fell , midn
rendeltetésk helyére utaltatnak. Indul a posta. Ma
indulnak meg az újévi hírlapok els szóimai. 3) Tulajdo-

nító ragu névvel am. bizonyos czél felé mozogni kezd

vagy bizonyos cselekvés , szenvedés, állapot nyomai

kezdenek látszani rajta, mely esetben nagyobb nyoma-

tosság végett a neki személyes tulajdonítót is hasz-

náljuk. Útnak indulni. Rothadásnak, vésznek indulni.

Neki indulni a hegynek , víznek , városnak
,
falunak.

Neki indulni a falnak , ellenségnek. Romlásnak indult

hajdan ers magyar ! (Berzsenyi). Ez értelemben a neki

néha ellen vagy felé névutókkal fölcseréltethetik. 4)

Felható ragu névvel am. valamire buzdul, gerjed, in-

gerül. Haragra, boszúra indulni. Valakire vagy vala-

mire felindulni.

INDULÁS, INDULÁS, (in-d-ul-ás) fn. tt. indu-

lás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Mozdulás bizonyos

helybl ; bizonyos czélfelé lépés , menés , haladás.

Gözkocsik, postaszekerek, hajók indulása. Hadi seregek

indulása. Öszvetételei : fölindulás (fölgerjedés), meg-

indulás, ki-, elindulás. V. ö. INDUL.

INDULÁSI, INDULÁSI, (in-d-ul-ás-i; mn. tt.

indulási-t , tb. —ak. Indulást illet , ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Indulási idpont.

INDULAT , INDULAT
,
(in-d-úl-at) fn. tt. in-

dulat- ot , harm. szr. — a v. —ja. 1) Általán, a ke-

délynek mozgásban lev állapota , midn érzeménye-

ink bizonyos cselekvésre felizgattatnak. Indulatra

gerjedni. Indulatban lenni. Indulatot mérsékelni , csil-

lapítani.

„De soká dörzsölve asszú fa is gyulád :

Hamarább ennél az emberi indulat.

"

Buda halála (Arany J.-tól).

2) Szorosb ért. jelent érzeményt az élénkség legma-

gasabb fokozatán, mely a lélek öszves tehetségeit, kü-

lönösen az értelmet zavarja , s különbözik a szenve-

délytl , mely hajlamaink és természeti ösztöneink

túlrontása a józanság korlátain. Heves, forró, vad in-

dulat. Haragos, boszús indulat. Indulattól elragadtat-

ni. Indulatot fékezni , korlátolni. Hirtelen indulatból

bal lépést tenni. Szomorú indulatok, (pl. harag, boszú,

fájdalom). Víg indulatok (öröm, szerelem). 3) Jelenti

magát a kedélyt. Víg, eleven, szomorú indulattal bír-

ni. 4) Hajlam, melylyel mások iránt viselkedünk. Szí-

ves, nyájas indulattal fogadni valakit. Különös, barát-

ságos indulattal viseltetni valaki iránt. 5) Erkölcsi

hajlandóság. Jó indulatú gyermek. Gonosz indulatú

ifjú.

INDLATBELI, (indúlat-beli) ösz. mn. Indu-
latból ered ; indulatban támadó.

INDULATI, (in-d-úl-at-i) mn. tt. indúlati-t, tb—ak. Indulatra vonatkozó. Indulati fölgerjedés.

INDÚLATLAN
,
(in-d-ul-atlan) mn. tt. indulat-

lan-t, tb. — ok. Indulat nélkül lev; csendes, nyu-

gott kedély
; hidegvér , tompa érzék ; kire sem

|

kedvez
, sem kedveztlen benyomások nem hatnak

;

érzéketlen. Határozókép am. indulat nélkül.

INDÚLATLANSÁG
,

(in-d-úl-atlan-ság) fu. tt.

indulatlanság-ot, harm. szr. —a. Indulat nélküli ál-

lapot vagy tulajdonság; hidegvérüség, tompa érzéki-

ség
; csendes , nyugott kedély ; érzéketlenség. V. ö.

INDULAT.
INDULATLANUL, (in-d-úl-atlan-ul) ih. Indu-

lat nélkül ; hidegvérüeu ; érzéketlenül ; csendes, nyu-

gott kedélylyel vagy lélekkel ; se jó, se rósz benyo-

másra meg nem változva.

INDÚLATMENTES, (indulat-mentes) ösz. mn.

L. INDÚLATLAN.

INDULATOS, (in-d-úl-at-os) mn. tt. indulatos-t

v. —at, tb. —ak. Indulatra könnyen gerjed ; kü-

lönösen : hirtelen haragú, hamar felboszankodó ; ki-

ben több-féle indulatok uralkodnak , változkodnak.

V. ö. INDULAT.
INDULATOSAN, (in-d úl-at-os-an) módhatárzó.

Indulatra gerjedve, lobbanva ; hirtelen haragudva

:

indulattól elragadtatva ; vakon neki rohanva ; fölhe-

vült kedélylyel, túlzó hévvel. Indulatosan megtámadni

valakit. Indulatosan beszélni.

INDÚLATOSKODÁS, (in-d-ul-at-os-kod-ás) fn.

tt. indulatoskodás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Gya-

kori indulatra fakadás ; hirtelenkedés ; haragoskodás,

boszankodás ; meggondolatlan cselekvés, melyre túl-

heves érzékeink ösztönöznek.

INDÚLATOSKODIK
,

(in-d-úl-at-os-kod-ik) k.

m. indúlatoskod-tam, —tál, — ott. Gyakoris hirtelen

indulatokra gerjedez, fakadoz, indulatok ösztöne és

heve után mködik, meggondolatlanul s egyedül ér-

zékeitl ingerülve cselekszik.

INDULATOSKODÓ
,

(in-d-úl-at-os-kod-ó) mn.

tt. indúlatoskodó-t. Indulattól elragadtatva , hirtelen

fellobbanva cselekv, beszél.

INDULATOSSÁG, (in-d-úl at-os-ság) fn. tt. in-

dulatosság- ot , harm. szr. — a. Érzékeink állapota

vagy tulajdonsága , melynél fogva indulatra hajlan-

dók , hamar fölgerjedk, különösen haragra, boszúra

ingerlékenyek leszünk.

INDULATROHAM, (indúlat-roham) ösz fn. Az

indulatnak kitörése , igen nagy megindulás.

6*
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INDULATSZÓ, (indulat-szó) ösz. fn. Oly szó.
j

vagyis beszédrész, mely által különösen iudulatinkat

fejezzük ki , s melyre indulatink által mintegy ösz-

tönöztetve szoktunk kifakadni. Ilyenek

1) örömet jelentök : ujuh ! juh! ujuhu ! iju !

ihuhu ! haja ! hajaha ! stb.

2) fájdalmat : oh ! jaj ! oh jaj ! oh istenem !

fájdalom !

3) csodálkozást : ejni ! ejnye ! ejha ! nini ! fur-

csa ! csodálatos ! szörnység ! stb.

4) gúnyolást : ejej ! nono ! ugye ! soha bizony !

lám ! stb.

5) vágyat : bárha ! vajha ! ohha ! oh csak ! hej-

csak ! stb.

6) buzdítást : rajta ! no ! nosza ! uszu ! uszu

rajta ! no csak ! uszu neki ! hahó ! no még ! stb.

7) csöndet : csitt ! piszt ! hallga ! lassan 1

8) iszonyt , undorodást : huh ! uh ! piha ! juj !

jujha ! csúnya !

9) csillapítást : hó ! hó' ! hóha ! höhe ! hohó !

hk!
10) sajnálkozást : fájdalom! kár! beh kár!

ejno ! szegény ! szegény tatár !

11) kétkedést : vajon! ugyan! ugyan úgy-e

!

igazán ! valóban ! ohoh ! ne mondja !

1 2) tudakozást : hogyhogy ! nos ! nos aztán !

13) ráhagyást : hadd! hagyján! isten neki!

oda neki

!

14) boszankodást : eh ! heh ! ahhá !

15) kínálást : neh! nesze ! nehtek ! nesztek !

16) figyelmeztetést : ni ! nini ! lám ! nám ! a ! e !

(ott van a ! itt van e !)

Bvebb értelmezéseiket 1. illet helyeiken.

INDÚLÉKONY, (in-d-úl-ék-ony) mn. tt. indulé-

kony-t v. — at , tb. —ah. Könnyen induló, gerjed,

ingerlékeny, hirtelen természet, heves, érzeményekre

fogékony. Haragra, sírásra, örömre indúlékony gyerek.

INDULEKONYSÁG, (in-d-úl-ék-ony-ság) fn. tt.

indúlékonyság-ot. Indúlékony tulajdonság.

INDULJ! (in-d-iü-j), hadi parancsszó, am. lépj,

menj. (Marsch !).

INDULÓ, INDULÓ, (in-d-ul-ó) mn. tt. in-

duló-t. 1) Aki vagy ami indul, megindul. Haragra

induló ember. Útnak induló vándor. Romlásnak induló

nemzet. Induló félben lenni, am. már-már indulni, in-

dulásra készen lenni. V. ö. TNDUL. 2) Menésre ké-

szülés, fölkerekedés. Indulót fúni, dobolni a katonák-

nak. Indulóban lenni. Epén indulóban voltunk, midn
a sürget parancsot vettük.

INDULÓJEL
,
(induló-jel) ösz. fn. Jeladás az

elindulásra.

INDULÓPONT, (induló-pont) ösz. fn. Bizonyos

meghatározott pont, s átvitt értelemben elv , melybl

valaki kiindul, további következtetéseket von.

INDUS, fn. tt. indus-/, tb. — ok. Indiának ösla--

kosa , máskép : hindu. Folyam neve is Kelet-Indiá-

ban. V. ö. INDIA, INDIAI.

INERESZTOFU, (in-eresztö-fíí) ösz. fn. A mag-

rugók (momordica) neméhez tartozó növényfaj, más-

kép : csúcsos magrugó. (M. balsamina).

INFÁJÓ, (in-fájó) 1. INAFÁJÓ.
INFU, (in-fü) ösz. fn. Ugarokon term dél-euró-

pai növény , s tagbénulás , szélhdés, s rokon nyava-

lyák elleni gyógyszer ; máskép : kalinczaf, vad ruta,

szélf stb. (Teucrium vagy Ajuga chamaepitys).

ING, (1), (im-g v. im-eg, v. üm-ög) fn. tt. ing-ét,

harm. szr. — e. Gyöke im v. üm í= hám) ; megvan a

görög sifia (am. öltözet), évvvfii (öltöztetem), német

Hemd, es^.t hamme , amme stb. szókban, s jelent álta-

lán öltözéket, ruhát. Im-böl eg képzvel lett : im-eg,

s öszvevonva : im-g, in-g, tömöttebb ajakkal : ümög,

üng. Szoros ért. vászonból vagy vászonféle szövetbl

készített alsó ruha, mely ujjakkal ellátva , s vállakra

öltve egyarányos bségben lefelé lóg, a testnek fels

részét közvetlenül befödi, s különféle divat és szabás

szerént majd hosszabb, majd rövidebb. Kurta, hosszú

ing. Síp ujjú , borjú szájú , lobogós ujjú ing. Gyolcs-

patyolat ing. Férfi ing , asszony ing. Féling. Német

ing (hosszú). Zsíros ing. Gyolcs az ingem
,
gyolcs a

yatyám, Sári lelkem vigyázz reám. (Népd.). Egy ing-

ben hagyni vagy valakit ingig levetkztetni , am. min-

denbl kifosztani. Természete a magyarnak, hogy jus-

sait nem hagyja, De ha vele bánni tudnak , az ingét is

od' adja. (Népd.). Se ingem, se gallérom. (Km.), am.

nem tartozik hozzám. Közelebb az ing a csuhánál.

(Km.), am. elébbre valók a rokonok , ismersök és

barátok, mint az idegenek. Kinek nem inge , ne vegye

magára. (Km.). Egy ingben járni. Feltrni az inget.

Szélesb ért. ingszabásu öltözet, melyet a felruha fölé

öltenek, pl. papi, templomi ing, fuvaros ing, utazó ing,

pánczéling.

ING, (2), (in-g v. in-og) önh. m. ingtam v.

inog tam, v. ing-ottam, ing-tál v. inog-tál v. ing-ottál,

ing-ott v. inog-ott , htn. ing-ni v. ingani, v. inogni.

Gyöke a mozgást jelent in, s am. mozog, különösen

a sulyirány középpontjától ide-oda hajlog. Ingának

a széltl hajtott fszálak. Ing a nád, a falevél. Ingá-

nak a rósz fogak. Félelem miatt ingának a lábai. Feje

fölött egy hajszálon ing a kard.

INGA
,
(in-g-a v. in-og-a) fn. It. ingát. Fonalra

akasztott vagy máskép felfüggesztett test, mely akasz-

tópontja körül ide s tova szabadon mozoghat, s moz-

1 gása által bizonyos vonalt ír le , melyen föl és alá

halad. (Pendulum). Egyszer inga. Oszvetett v. termé-

szettani inga. Ora ingája. Nevét ingó tulajdonságától

!
vette. V. ö. ING, ige.

INGÁD, (in-g-ad) önh. m. ingad-t. Ingóvá lesz,

I ingani kezd.

„Hadd mönnyön hadd ! é (= el) ne hadd

,

Ne ingadjon az inad."

Székely tánczvers.

INGADÁLY, 1. 1NGODÁLY.
INGADOZ

,
(in-g-ad oz) önh. és gyakor. m. in-

gadóz tam ,
— fúl, — ott, par. — z. Gyakran v. foly-
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tonosan ide-oda hajlik , állandó helyzetre vergdni

nem bir ; súlyegyenét vesztve szüntelen mozgásban

van. Ingadoz, mint a fszál. Ingadoz a hullám hányta

hajó. Fogai ingadoznak. A nagy teher alatt ingadoz a

hid. Átv. ért. kétkedik, határozatlan lelki állapotban

van, habozik, lelki ereje, elszántsága hanyatlik ; vész-

nek indul. Már is ingadoz , mi tév legyen. Hsége,

bátorsága ingadoz. Szerencsénk ingadoz. Ne ingadozz,

hanem mondd ki, mit akarsz.

INGADOZÁS, (in-g-ad-oz-ás) fn. tt. ingadozás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midn valaki vagy

valami ingadoz. Füvek, fák ingadozása. Lábak, fogak

ingadozása. Lelki ingadozás. Akarat, szerencse ingado-

zása. V. ö. INGADOZ.

1NGAD0ZATLAN
,

(in-g-ad-oz-atlan) mn. tt.

ingadozatlan-t , tb. — ok. Mozdulatlan, egy helyben,

irányban állandóan megmaradó ; szilárd, elszánt, hajt-

hatatlan. Ingadozatlan tölgy. Ingadozatlan akarat,

hség, hazafiság. V. ö. INGADOZ. Határozóilag am.

ingadozás nélkül.

INGADOZÓ, (in-g-ad-oz-ó) mn. tt. ingadozó-t.

Ide-oda hajló, súlyegyenét vesztett ; bizonytalan, két-

ked , határozatlan. Ingadozó nádszál. Ingadozó híd-

czölöpök. Ingadozó akarat.

INGÁGY, (ing-ágy v. ingó-ágy) sz. fn. Lógó

ágy, mely pl. kötelekrl, zsinegekrl függ alá, s melyet

ide-oda lóbálni lehet , milyenek némely bölcsök, ha-

jókon lev ágyak stb.

INGALJ
,

(ing-alj) ösz. fn. Pendely , vagyis a

nk alsó testét föd fehérruha , hol t. i. nem egy da-

rabból álló hosszú inget , hanem a fels testen úgy-

nevezett fél- v. felsinget viselnek.

INGALY, 1. INGALJ.

INGÁLY, (in-g-ály) fn. tt. ingály-t , tb. — ok,

harm. szr. — a. Alkalmas új szó a lélek habozó, s

határozatlan állapotának kifejezésére.

1NGÁLY0S
,

(in-g-ály-os) mn. tt. ingályos-t v.

— at, tb. — ak. Habozó, határozatlan akaratú.

INGANDÓ, (in-g-and-ó), a Bécsi codexben am.

ingó vagyon. „Nem vala apró barmoknak és nagy

barmoknak, és mend ingandójoknak száma." Ju-

dit. XV.
INGAÓRA, (inga-óra) ösz. fn. Ingával ellátott

óra. V. ö. INGA.

INGÁS, (1), (in-g-ás) fn. tt. ingás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Állapot, midn valamely test ide-oda

mozog ; midn a súlyegyentl majd erre, majd amarra

hajlik. Átv. ért. habozó, határozatlan állapot.

INGÁS, (2), (in-g-a-as) mn. tt. ingás-t v. — at,

tb. — ak. Ingával ellátott, fölszerelt. Ingás óra.

INGAT, (in-g-at) áth. m. ingat-tam ,
— tál,

— ott
,

par. ingass. Eszközli , hogy valami inogjon,

ide-oda mozogjon, a nehézkedés középpontjától erre,

amarra térjen. Szell ingatja a fszálakat. A hajósok

zajos vizén ingatják a csónakot. A földrengés megin-

gatja a házakat. V. ö. ING, ige.

INGATAG, (in-g-at-ag) mn. tt. ingatag-ot. Ami
könnyen inog , ingásra hajlandó. Ingatag nád. Átv.

ért. habozó, határozatlan, majd ily, majd amoly szán-

dékú, akaratú ; szilárdság nélküli. Ingatag elméj ifjú.

INGATAGSÁG, (in-g-at-ag-ság) fn. tt. ingatag-

ság-ot , harm. szr. —a. Ingó állapot , vagy ingásra

hajlandó tulajdonság. Nádak, füvek ingatagsága. Átv.

ért. lélek határozatlansága, állhatatlansága, habozása.

INGATAGUL, (in-g-at- ag-ul) ih. Átv. ért. ha-

bozólag, határozatlan lélekkel, akarattal.

INGATLAN, (1), (in-g-atlan) mn. tt. ingatlan-t,

tb. — ok. Mozdulatlan, állhatatos, szilárd. Ingatlan

szikla. Ingatlan akarat. Különösen a birtokra vonat-

kozólag am. fekv, melyet helybl mozdítani nem le-

het. Ingatlan jószág
,

pl. telek, ház. Ellentéte : ingó

v. ingóbingó. Minden ingó és ingatlan vagyonomat ne-

ked hagyom. Ingatlan zálog, am. zálogul lekötött in-

gatlan vagyon, pl. szántóföld, szl, erd. Határozó-

kép am. ingás nélkül, meg nem ingatva.

INGATLAN, (2), (in-g-atlan) fn. tt. ingatlan-t,

tb. —ok. Ugyanaz a föntebbi melléknévvel, mely
újabb idben különösen törvénykezési nyelven önál-

lólag fnévként is használtatik ,fekv vagyon* érte-

lemben.

INGATLANUL, (in-g-atlan-ul) ih. Mozdulatla-

nul, állhatatosan, szilárdul. Ingatlanul megmaradni
föltétele mellett.

INGATÓ, (in-g-at-ó) fn. tt. ingató-t. így neve-

zik némely tájakon a vastagnyelü ökörhajtó ostort,

minthogy azt pattantáskor meg kell ingatni , megló-

bálni. A lóhajtó hosszú ostor neve : suhogó.

INGBODOR, (ing-bodor) ösz. fn. Bodor vagy
fodorféle dísztoldalék az üng ujján vagy hasítékán.

INGÉCSKE, (in-g-écs-ke) fn. tt. ingecskét. Kis-

ded ing, pl. kis gyermekek inge ; ingelö. Gyermekek
nyelvén : gungó.

INGÉKONY, (in-g-ék-ony) mn. tt. ingékony-t

v. — at, tb. —ak. Könnyen inogó, ingásra hajlékony,

ingatag. Ingékony fszál, nádszál.

INGÉKONYSÁG, (in-g-ék-ony-ság) fn. tt. ingé-

konyság-ot, harm. szr. —a. Valamely testnek ingásra

hajlandó tulajdonsága , vagy ingásban lev állapota.

INGELO, (ing-elö) ösz. fn. A derék mells ré-

szét takaró fehérnem , melyet az ing fölé szokás

kötni.

INGEM, INGOM, a székelyeknél divatos ,engém'

helyett ; 1. ezt.

INGER, (in-ger) ösz. fn. a mozgást jelent in,

s a ger (gerj, gerjed) szókból , minél fogva inger je-

lent ösztönt, mely mozgásra gerjeszt, mely az inakat

buzdítja , mködteti , csiklandozza
, mely rendkívüli

hatást gyakorol az érzéki szervekre.

INGEREL, (in-ger-él) áth. m. ingerél-t v. inger-

lett, htn. — ni v. ingerleni. Az érzéki szerveket rend-

kívüli hatással mozgásba hozza, csiklandozza , ösztö-

nözi ; a kedélyt nyugvó, csendes állapotából indulatra

gerjeszti, fellázítja. Haragra, boszúra, testi gyönyörre



91 INGERÉLHETLEN—INGERLET INGERLETÉS- INGGOMB 9Sf

ingerelni valakit. Különösen : kötdés, bántó szavak

és czélzások vagy tettek által valakit sérteget. Gú-
'

{

nyokkal ingerelni a békés polgárokat. Ne ingereld, aki

nem bánt téged. Nem jó az ebet ingerelni.

INGERÉLHETLEN, (in-ger-él-het-len) mn. tt.

ingerélhetlen-t , tb. — ék. Tompa érzék, érzéketlen,

kit indulatra gerjeszteni, felboszontani, megharagítani

stb. nem lehet. Határozóilag : oly módon vagy állapot-

ban, hogy ingerelni nem lehet.

INGERÉLHET, (in-ger-él-het-ö) mn. tt. inge-

rélhetö-t. Kit ingerelni, fölingerelni lehet vagy köny-

nyü; ingerlékeny: hamar fellobbanó . haragra ,
bo-

szúra gerjed.

INGERELHETSÉG, (in-ger-él-het--ség) fa.
j

tt. ingerelhetség- ét, harm. szr. —e. Érzékek tulaj-

donsága , mely szerint könnyen felingerülnek ,
indu-

latra gerjednek.

INGERHAL, (inger-hal) ösz. fa. L. NYÁLKA-
HAL. (Mándy Péter).

INGERI, (in-ger-i) mn. tt. ingeri-t, tb. — ek. A '

székelyeknél am. ingerked.

INGERKÉDÉS, (in-ger-kéd-és) fa. tt. ingerké-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Másnak boszontására

czélzó kötdés , belekapczáskodás ,
különösen gúny,

csips szavak, sért taglejtések, éles czélzások, s ha-

sonló tettek által.

INGERKEDIK, (in-ger-kéd-ik) k. m. ingerked-

tem, — tél, — étt. Segít ragu neveket vonz , s am.

valakit gúny , csúfolódás , csips szavak , sért csele-

kedetek , beleköteldzés által boszuságra , haragra

gerjeszteni törekszik. Ne ingerkedjél velem ,
mert ebül

jársz. A gyermek, ha sokat ingerkednek vele, makacsesá

lesz. A csintalan fiúk ingerkednek a kutyákkal.

INGERKED, (in-ger-kéd-) mn. tt. ingerkédö-t.

Aki valakivel ingerkedik ; mást csúfolódva
,
gúnyo-

lódva , kedve ellen cselekedve boszus indulatra ger-

jeszt. V. ö. INGERKEDIK.
INGERLÁZ, (inger-láz) ösz. fa. Nagy ingerlé-

kenységgel párosult láz , illetleg ideggyöngeség,

idegzetesség.

INGERLÉKENY, (in-ger-él-ék-ény v. in-ger-el-

é-kény) mn. tt. ingeriékény -t, tb. —ek. Könnyen föl-

ingerül ; hörcsökös, haragos indulatú ; igen érzékeny

idegzet. Ingerlékeny beteg ember.

INGERLÉKENYSÉG, (in-gci-él-ék-ény-ség) fa.

tt. ingerlékenység- ét, harm. szr. — e. Idegek kóros tu-

lajdonsága vagy érzékenysége, melynél fogva a küls

benyomásokra rendkivül fogékonyak , s könnyen iz-

gatódnak.

INGERLÉS, (in-ger-él-és) fa. tt. ingerlést, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valakit

ingerlünk, haragra, boszura vagy más indulatra ger-

jeszteni törekszünk ; sért gúnyolás , csúfolódás , kö-

teldzés, belekapczáskodás.

INGERLET, (in-ger-él-et) fa. tt. ingerlet-ét,

harm. szr. — e. Érzékek felizgatott állapota, mely in-

gerlés által eszközöltetett.

INGERLETÉS, (in-ger-él-et-és) mn. tt. ingerle-

tés-t v. — et, tb. — ek. Izgatott érzék, ingerlett álla-

potban lev
INGERLETÉSSÉG

,
(in-ger-let-és-ség) fa. tt.

ingerletésség-ét , harm. szr. — e. Izgatottság, ingerült

érzékiség.

INGERLETLEN, (in-ger-él-etlen) mn. tt. inger-

letlen-t, tb. —ék. Kinek vagy minek érzékei nincse-

nek ingerelt , izgatott állapotban ; kit fel nem inge-

reltek ; nyugott, csendes kedélyében nem háborított.

INGERL, (in-ger-él-) mn. tt. ingerlö-t. Érzé-

keket i?gató , rendkívüli mozgásba hozó
;
gúnyolva,

csúfolódva sérteget , boszontó. Testi gyönyörökre in-

gerl könyvek , rajzok. Haragra ingerl gúnyok, czím-

nevek. Lázadásra ingerl beszédek.

INGERLOS, (in-ger-él--es) mn. tt. ingerlös-t v.

—et, tb. — ek, 1. INGERLÉKENY.

INGERLSSÉG, (in-ger-él-ö-es-ség) 1. INGER-
LÉKENYSÉG.

INGERSÉG
,
(in-ger-ség) fa. tt. ingerség-ét. A

székelyeknél Kriza J. szerént am. harag , tehát : in-

gerültség.

INGERSZER, (inger-szer) ösz. fa. Szer, gyógy-

szer, mely az eltompult érzékeket felizgatja vagy ál-

talán ingerl hatással bir.

INGERTELEN, (in-ger-telen) mn. tt. ingerte-

len-t, tb. — ék. Inger nélkül való. Ingertelen állapot.

Határozóilag am. inger nélkül.

INGERÜL
,

(in-ger-ül) ih. Ingerképen , ösztö-

nül. E beszéd új ingerül szolgál a nyugtalankodásra.

INGERÜL, INGERÜL, (in-ger-ül) önh. m.

ingerült. Érzékei valamely hathatósb ösztön által

fölgerjednek , indulatra kelnek. Fölingerülni valaki

I
ellen.

INGERÜLT, (in-ger-ül-t) mn. tt. ingerült-et.

Izgatott, felindult, haragra, boszúra, indulatra gerjedt.

Ingerült állapotban lenni. A fölingerült népet lecsilla-

pítani.

INGERÜLTEN, (in-ger-ül-t-en) ih. Ingerült ál-

lapotban.

INGERÜLTSÉG, (in-ger-ül-t-ség) fa. tt. inge-

rültség-ét, harm. szr. — e. Ingerült állapot vagy tu-

lajdonság ; izgatottság ; indulatokra gerjedt érzékiség.

Ingerültségben lenni. Ingerültséggel beszélni. Ingerült-

séget lecsillapítani.

INGES, (im-g-és) mn. tt. ingés-t v. — et , tb.

— ek. 1) Ingbe öltözött, inget visel. Pánczélinges ka-

tonák. Fekete inges csikósok. 2) Egy ingben lev
,
já-

ró. Inges, gatyás falusi tanulók.

INGFODOR, (ing-fodor) 1. INGBODOR.

INGGALLÉR, (ing-gallér) ösz. fa. Gallér az in-

gen. Felálló, keményített, lehajtott inggallér. Személy-

ragozva ; inggallérom, inggallérod stb. vagy : ingem

galléra, inged galléra stb.

INGGOMB
,

(ing-gomb) ösz. fa. Gomb vagy

gombok az inghasiték és ingujjak öszvefüzésére.
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INGHASITEK, (ing-hasíték) ösz. fn. Nyilas az

ingen, a gallértól lefelé , hogy felölteni lehessen. Az

inghasíiékot elül vagy hátul hordozni. Benyúlni az ing-

hasitélcon.

INGKÖTÖ
,
(ing-köt) ösz. fn. Szalagocska v.

zsinór, mely az iughasítékot a gallérnál , s az inguj-

jakat öszvetartja.

ING MÁSA, 1. GATYA.
INGÓ, (ing-ó) mn. tt. ingó-t. Általán minden,

ami inog, mozog , mi bizonyos helyhez állandóan le-

kötve nincs 5 változékony, járó-kel, bizonytalan hely-

zet. Különösen oly vagyonról mondjuk, mely hely-

rl helyre mozdítható
,
pl. barmok, bútorok, ruháza-

tok , eszközök , szerszámok. Ingó jószág. Ellentéte :

ingatlan.

INGÓBINGÓ, (ingó-bingó) iker. mn. A házas-

sági s egyéb szerzdésekben használt mszó, oly va-

gyonról, melyet helyrl helyre mozdítani lehet. Min-

den ingóbingó jószágomat kedves feleségemre hagyom.

Különösen a székelyeknél jelent fiatal barmot , mig

járomba vagy hámba nem fogják.

INGODÁLY, erdélyi falu Fels-Fejér megyé-

ben ; helyr. Ingodályon, — ra, — ról.

INGOJOSZAG
,

(ingó-jószág) ösz. fn. Jószág,

melyet helyrl helyre szállítani , mozgatni lehet
,
pl.

barmok, szekerek , bútorok , eszközök , edények stb.

Máskép : ingóság, ingóvagyon; a Bécsi codexben : in-

gandó.

INGOLNA, 1. ANGOLNA.
INGÓSÁG, (in-g-ó-ság) fn. tt. ingóság-ot, 1. IN-

GÓJÓSZÁG.
INGÓSÍT, INGÓSIT, (in-g-ó-os-ít) áth. m. va-

gósít-ott, htn. —ni v. —ani, par. — s. Fekv jószá-

got pénzzé , kötelezvénynyé stb. , s mintegy ingó jó-

szággá tesz , azaz oly vagyonnal cserél be , melyet

ide-oda szállítani, hordani lehet. Házát
,
földeit ingó-

sítva kivándorolni hazájából. A hitelzálogbankok a

fekv vagyonokat közforgalomba bocsátott zálogjegyeik

stb. által ingósítják.

INGOVÁNY, (in-g-o-vány) fn. tt. ingovány t,

tb. — ok, harm. szr. —a v. —ja. Soppedékes, vize-

nys hely, különösen rétség vagy vizek melléke, hol

az úgy nevezett fenékvíz feladja magát , s az átázott

földet, rétet ingóvá teszi. Ingoványban megsülyedt a

szekér.

INGOVÁNYOS
,
(in-g-o-vány-os) mn. tt. ingo-

ványos-t v. —at , tb. — ak. Soppedékes , mocsáros,

dsindsás, fenékvíztl átázott. Ingoványos rétek , lege-

lök. V. ö. INGOVÁNY. Hegy és patak neve is Er-

délyben.

INGÓZÁLOG, (ingó-zálog) ösz. fn. Zálogba

adott ingójószág, pl. ezüst eszközök, drágagyöngyök,

órák, ruhanemüek stb.

INGOM , székely tájszó
,

,engem' helyett ; 1.

ENGEM.
INGUJJ, (ing-ujj) ösz. fn. Az ingnek azon cs-

alaku részei, melyek a karokat födik. Szk, bö, lobogó

ingujjak. Feltrni az ingujjakat.

INGUJJFODOR, (ing-ujj-fodor) ösz. fn. Fodor-

féle dísztoldalék az ingujj végén.

INGVÁLL, (ing-váll) ösz. fn. Ujjatlan ni öltö-

zék, melyet ing fölé vesznek , hogy derekukat öszve-

szorítsák, és karcsúbbakká legyenek ; egyszerüebben :

váll. Karcsú derekadon a váll halhéj nélkül is szépen

áll. (Csokonai). Némely vidékeken am. féling, azaz

kurta, elül hasított, asszonyi ing.

INGVARRÓ, (ing-varró) ösz. mn. és fn. Aki in-

geket varr. Ingvarró leányok.

INGY, (in-gy), elvont vagy elavult törzsök, mely

csak ingy-en, és némely tájszólás szerént ingy-ért ra-

gozott állapotban létezik. Gyöke a hiányt, nem létet,

tagadást, nélkülözést jelent in, s rokon vele az incs

(nincs). V. ö. IN, elvont gyök.

INGYEN, (in-gy-en) ih. 1) Eredetileg am. sem-

min v. semmiért ; a nélkül , hogy megérdemlettük

volna ; ajándékból. Ingyen ritkán adnak valamit. In-

gyen kaptam. Adjon egy krajczárt akár ingyen, akár

Isten nevében. A kárvallottak számára ingyen szállí-

tani az épületszereket. Ingyen venni valamit, am. lopni.

Ingyen fejében ritkán hajlik egy ember máshoz. (Km.).

Ez értelemben fnév gyanánt is ragoztatik. Minden

ember szereti az ingyent. (Km.). Nincs jobb az ingyen-

nél. Ingyenhez szokott tányérnyaló. 2) A régieknél az

eredetihez közeled értelemben , de mégis némi ár-

nyéklatokkal : a) annyi mint
,
pusztán', v. ,csupán'.

„Ingyen csak" Eszterházy Miklós nádornál (Magyar

történelmi tár VIII. k. 89, 93. 1.). „Minekünk is ers-

sen meg vagyon hagyva az hatalmas császártul, hogy

meg tartsuk az frigyet és senki vára alá ne menjünk,

ingyen azkit az mezn találmak (találnak), tízet, hú-

szat, harminczkettt, ötvenet is, megverik, azzal az

két fejedelem között való frigy fel nem bomol. Levél

1559-dik évbl. (Szalay Á. gyjt). „Ingyen az

k(egyel)med feddését békességgel és eremesth (örö-

mest) szenvedm" 1560-ik évbl (ugyanott). „Az

gonoszakaró mindenkor az természetivel él
,

(azaz

természet szerént ingyen is gonosz)" XVI. század-

beli erkölcsi iratok. Toldy F. kiadása, b) Am. azon-

nal, egyszeribe. „Ingyen majd a bordélyba vitetlek."

Debreczeni Legendáskönyv. „Ingyen majd megért-

jük" Farkas A. a XVI. században.

„Mene az képet bevivé

És az templomba letevé
,

Ingyen ottan lehullának

Az bálványok , s eh'omlának.
"

Katalin verses Legendája. (Toldy F. kiadása).

„íme azonközben tevék neki hirré :

Az ö birtokára hogy Ali bég jönne

,

Oly nagy számú néppel Erdélyre sietne

,

Ingyen majd Erdélynek határára érne.

"

Temesváry Istv. éneke 1569-bl. (Thaly K. gyjt.),

c) Am. hiába.
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„Elkészítit csókja ajakán marad;i
,

A hová szánta volt , oda nem ragada
,

Ugyan kár a szép csók csak ingyen szalada.

"

Gyöngyösi [stváa

d) Müncheni codex fordításában : ingyen gylöltének

engem, az ,ingyen' ani. ok nélkül, s bet szerinti for-

dítása a szinte nem szabatos latin gratis szónak.

„Odio habucrunt me gratis , mit Pesti így fordít :

ok nélkül. 3) A tagadást ersbitö ezen öszvetétel-

ben : ingyen nem v. ingyen sem stb. am. semmiképen

nem , épen v. teljességgel nem, távolról sem , koránt

sem , legkevésbé sem. Tngyensem hittem volna . hogy

oda jusson a dolog. Midn ingyensem. vélnök, elhúzzák

a gyeként alólunk. (Km.). „És onnan is kémlik ükét, az

honnan ingyen sem vélnék.'' Ifi 48-dik évi levél. „Én
kcscrüsígemben ingyen nem thudok mit írjak." 1556-

ik évi levél. (Szalay A. gyjt.). ..Kiben neki ingyen

híre sem vala. " Carthausi névtelen. .. Be hdugák fülö-

ket, olymint (rrr mintegy) c nagy káromlást ingyen

sem halhatnajak" (= halhatnák). Debr. Legendás-

könyv. „Olyha (=r mintha) Istennek ingyen lia nem
volna, de inkább ellenségé.'' Régi Passió.

„De nem tudjuk Istent megengesztelni

,

Mert azt ingyen sem akarjuk érteni."

Fedd ének a XVI. századból. (Thaly K. gyiijt.V

„Azon igen félünk , hogy egy nap csak elhagysz
,

Örököst utánad ingyen senkit nem hagysz."

Istvánti Pál a XVI. századból. (Toldy F. kiadása).

., Az emberi nemzet ingyen se remélje."

Argirus históriája. (Görgei Alb. a XVI. századból).

A Müncheni codexben ingyen nincs am. nincs is, v.

teljességgel nincs. Ingyen nincsen, mivel meréh (merj").

„Neque in quo haurias, habos."

INGYENBEN, (in-gy-en-ben) ih. Ingyen lejé-

ben, ajándékban. Ingyenben kapni valamit. Itt ingyen-

ben nem adnak semmit.

INGYENÉL, (ingyen él) ösz. fia. Dologkerü-

lö, hivatal, szolgálat, foglalatosság nélküli haszonta-

lan ember; továbbá, ki más kenyerét meg nem érde-

melve eszi, tányérnyaló.

INGYENES, (in-gy-en-es) mn. tt, ingyenes v,

— et, tb. —ek. L. INGYENVALÓ.
INGYENHELY, (ingyen-hely) ösz. fn. Hely, va-

lamely nyilvános mulatságban, (pl. színházb in , lo-

varkörben stb.), melyért nem kell fizetni.

INGYENHÍVATAL, (ingyen-hivatal) ösz. fn.

Szó szerént azt teszi : íizetéstelen hivatal, melyért sem-

mi fizetés nem jár. Olyan fizetéses hivatal pedig,

melynek alig van valami teendje : henyehivatal (bÍ-

neonra).

1NGYEN1
,

(in -gy-en-i) mn. tt. ingyeni-t', tb.

— ek. Ingyen való , ajándékban kapott ,
nem pén ,on

vagy fáradsággal szerzett . Ingyent vagyon. Oszvetéve :

ingyen vagyon szokottabb

.

INGYENJEGY, (ingyen-jegy) ösz. fa. Belépti

jegy valamely nyilvános mulatságba
,

pl színházba,

lovarkörbe, melyért nem kell fizetni.

INGYENJUTALOM, (ingyen-jutalom) ösz. fa.

.1 utalom , melyet valakinek nem érdemeért , hanem

csupán kegyességbl adnak.

INGYENSEM, (ingyen-sein) ösz. ih. lásd : IN-

GYEN alatt,

INGYENVALÓ
,
(ingyen-való) ösz. mn. Érde-

men kivül vagy érdem nélkül adott . kapott ; kegye-

lembl való. Ingyenvaló ajándék, jutalom. Ingyenvaló

kenyér, lakás.

INGYÉRT, (iu-gy-ért) ih. 1. INGYEN, 1).

INKA , (in-ka) elvont vagy elavult törzsök,

melybl a másodfokú határzó inkább származott, V.

Ö. INKÁBB.
INKÁBB, (in-ka-abb) másodfokú ih. A Révai

által (Antiquitates Lit. Hung. 240. 1.) idézett egy-

házi beszédben , s több más helyütt is a régieknél :

jonkább. Tudni való, hogy az i gyakran ja, je, jo. ju,

jö hangokra változik által nem csak a magyar, hanem

némely más nyelvekben is, pl. irgalom jorgalom, ig

jog, ih j/ili ; a latinban ieio
,
jaeio , a németben itzt.

Jetet stb. Hogy az inkább szóban a jó ,
jobb fogalma

lappang, értelmébl is kitetszik, pl. inkább ma , mint

holnap , am. jobb ma, mint holnap. Inkább szeretem,

mint száz forintot , am. jobb szeretem. St inkább te

is jój el. Inkább . s inkább alászáll a becse , am. job-

ban és jobban. Leginkább idegen könyveket olvas. Ezen

harmadik fokozaton fleg és jobbára v. jobbadán szók-

kal fölcserélhet
,

pl. én leginkább (fleg
,
jobbára)

költi müvekkel foglalkodom. Nagygyal inkább (=
' sokkal inkább), gyakran eléjön a régieknél. Attól in-

kább, ezektl inkább=: annál, ezeknél inkább, a Tat

rosi codexben.

1NKÁBBAD, INKÁBBAT, INKÁBBÁRA, tol-

dalékos tájszokási alakjai inkább szónak , mint ezek

' is : tovább h. továbbad, továbbal, továbbára, odább h.

odábbad.

1NKE, falu Somogy megyében; helyr. Inké-n.

!
— re, —rl.

1NKÉDIK, (in-kód-ik) k. m. inkéd-tem
,
—tél,

1 — étt. Pápa vidékén , am. szkölködik , nélkülözve

nyomorog. Gyöke a hiányt , szükséget , tagadást je-

lent in, melybl az inség is származik. V. ö. IN el

vont gyök.

INKO, (in-k ó v. in-g-ó) fn. tt. inkó-t. Marczal-

I

mellékén am. ingovány, vizenys , söppedékcs hely.

Gyöke a mozgást jelent in.

INNAP, INNAPOL; 1. INNEP, INNEPÉL.

1NNEMÚ, (in-uemü) ösz. mn. Oly nem, olyfé

le, mint az állati vagy növényi inak. Innemü testi'

Inneniit nöcényszorak.

INNEN
,
(i-nn-en) helyhatárzó. Gyöke a közel-

séget mutató i , melyhez az aiapité a kettztetett «

járulván, lesz inn, végre a mozgást jelent en (=S el)

képzvel : innen , azaz e közel vagy közelebb lev
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helyrl kiindulva, kezdve, irányozva. A két nn elseje

lehet áthasonult d vagy t is, azaz innen am. id-n-en,

vagyis itt-n-en , ilt-en-el ; valamint onnan am. od- v.

ottan-an, ott-an-el, és a régieknél gyakran elé is jön

innel, ónnal, valahonnal (,innen , onnan , valahonnan'

helyett). így hol és hon is fölcseréltetnek. Példa ,in-

nel'-re : ,.Es ez bizon (= való), hogy innel alól nép

jö, számszerént nem thudom mennyi." Innen oda, on-

nan ide járni, kelni. Az én hazám innen messze fekszik,

innen egy lépést se távozzál. 2) Ebbl, ezen kútfbl,

ezen okból. Innen következik, hogy. Innen tudom, mily

ember vagy te. Innen láthatjátok, mit kelljen tennetek.

Tnnen van az , hogy neked soha sincs pénzed. 3) Ezen

az oldalon , ezen a részen , félen, parton. Ellentéte :

túl v. túlnan. Innen a Dunán, Tiszán. Innen az erdn.

Innen is , túl is veszedelem fenyeget. Ti innen marad-

jatok, mig én túl leszek. Tájdivatosan : innend , innét,

innét, inneg , st inneid v. innejd is : „Dunán éneid"

és „Dunán ineid," (= Dunán innét). Levél 1555-ik

évbl. (Szalay A. gyjt.).

INNENI, (i-nn-en-i) mn. tt. inneni-t , tb. —ek.

Ezen , mint közelebbi félen , részen , oldalon, parton

stb. lev vagy innen való, ered. Dunán inneni váro-

sok, vármegyék.

INNEN-ONNAN , ösz. ih. 1) Körülbelül , nem
sokára, közel. Innenonnan egy éve, hogy itt lakom. In-

nenonnan magamra maradok. 2) Errl és amarról az

oldalról v. részrl, jobbról és balról. Innenonnan öszve-

gyüjtik a seregeket. ,Innen és onnan' a Tatrosi codex-

ben : „Ott megfeszejték Jézust és ö vele más kettt

innen és onnan."

INNENS, (i-nn-en-s, azaz innen-es) mn. tt.

innensö-t. Inneni oldalon, részen, félen, végen fekv,

álló , létez. A Duna innens partján fekv városok.

Fogd meg a gerenda innens végét. Ellentéte : túlsó.

INNENT, (i-nn-en-t) ih. 1. INNEN.
INNENTOVA, (innen-tova) ösz. ih. Innen kezd-

ve, ezután, ez idn túl. Innentova magam sem tudom,

mi tev legyek.

INNENTSO, (i-nn-en-t-s) mn. tt. innents-t , 1.

INNENS. Szép , mint a tidsó sor az innentshöz ké-

pest. (Km.).

INNENTÚL, (innen-túl) 1. INNENTOVA.
TNNENVALO, (innen-való) ösz. mn. 1) Ezen

közelebbi helyrl való , innen származó , ered. Ki-

gyelmed innenvaló vagy idegent 2) 1. INNENS.
INNEP, (id-nep v. idv-nap) ösz. fn. Els alkotó

része : id v. idv, második : nap. De a régies ,idnap'

helyett a hangrend szabályai szerént lett : id-nep,

(pl. a régi magyar Passióban) , és a d hasonulván :

innep. A székelyeknél ma is divatos : innap. Az in-

nepnap szóban már kettztetve van a ,nap' szó. Tö-

möttebb ajakkal : ünnep (üdnap). V. ö. ID. 1) Val-

lási ért. oly nap, melyen a hivek a szokott munkák-

tól megpihennek, s idejöket imádságra , üdvös gya-

korlatokra fordítani kötelesek. Ilyenek, vasárnapokon

kívül a keresztényeknél általán a karácson , húsvét,

pünköí-r] ; különösei. í római és görög egyházban

akad. >
-agy <=-zi i La. in. KÖT.

Urunk , a boldogságos Szz és Szentek tiszteletére

rendelt szün- és ájtatossági napok. Húsvét innepe.

Pünkösd innepe. Sátoros innepek, melyek t. i. Urunk
tiszteletére szentelvék különösen. Változatlan innepek,

melyek minden évben bizonyos napra esnek , mint :

karácson, vízkereszt, gyertyaszentel stb. Változó in-

nepek
, melyek nem mindig ugyanazon idre esnek,

milyen a húsvét és a vele öszvefüggésben levk, u.

m. áldozó csütörtök, pünkösd, úr napja. Tnnepet ülni,

szentelni, tartani. Pap hagyja az innepet, de maga nem
tartja. (Km.). 2) Polgári ért. örömnap, valamely nagy,

jeles , kedves esemény emlékére vagy tiszteletére.

Dékeinnep
,
gyzelmi innep, lakodalmi innep. Innepet

rendezni. Népinnepet tartani. 3) Minthogy az öröm-

napok rendesen mulatságokkal , eszemiszommal jár-

nak, innep am. mulatság, lakoma, dínomdánom. lesz

ma innep. A gazdag embernek mindig innepe van. 4)

Atv. ért. hever nap. A rost embernek sok innepe van.

(Km.).

INNEPDAL
, (innep-dal) ösz. fn. Innepi vagy

innepies dal.

INNEPÉL
,
(id-nep-él , id-nap-ol) áth. m. inne-

pél-t v. inneplétt, htn. — ni v. innepleni. 1) Bizonyos

napot innep gyanánt szentel , vagyis bizonyos vallási

esemény emlékére innepet tart. Urunk születése
, fel-

támadása, mennybemenetele napját innepelni. 2) Öröm-

napot tart. Gyzelmet innepelni. Valakinek születése

napját meginnepelni. V. ö. INNEP.
INNEPÉLÉS, INNEPÉLÖ, 1. INNEPLÉS, Dí-

NEPLÖ.
INNEPÉLY

,
(id-nep-ély) fn. tt. innepély-t, tb.

— ék , harm. szr. —e. Pompás szertartások öszvege

valamely jeles, nagyszer esemény kitüntetésére, va-

lamely személy tiszteletére , köz mulatságra stb. Ki-

rálykoronázási innepély. Lakodalmi innepély. Gyász-

innepély. Szélesb ért. udvarias szertartás , mely bizo-

nyos méltósággal jár. Innepélylyel fogadni a köve-

teket.

INNEPÉLYÉS
,
(id-nep-ély-és) mn. tt. innepé-

lyés-t v. — et , tb. — ek. 1) Innepélylyel járó, pom-
pás szertartásokkal kitüntetett, udvarias. Innepélyes

bemenelet tartani valahová. 2) Széptani ért. oly tárgy-

ról mondjuk, mely a lelket nagy és fontos dolgok

tisztelettel teljes varasára ébreszti
,

pl. innepélyes

csend, mely a vihart megelzi, innepélyes népgylés

vagy hallgatás a templomban. 3) Szélesb ért. bizo-

nyos körülményeinél fogva fontos, nagyszer. Inne-

pélyes igéret, fogadás, eskü. Innepélyes hang , beszéd.

INNEPÉLYÉSEN, (id-nep-ély-és-en) ih. Pom-

pás szertartásokkal ; bizonyos méltósággal és udvari-

sággal ; fontosán és nagyszeren. Innepélyesen fo-

gadni a felséget. Innepélyesen föllépni nyilvános he-

lyen. Innepélyesen ellenmondani.

INNEPÉLYESSÉG
,
(id-nep-ély-es-ség) fn. tt.

innepélyességét , harm. szr. — e. Innepélyes minség

;

innepélyes szertartás.

INNEPÉNEK, (innep-ének) ösz. fn. Innepi v.

innepies ének.
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INNEPEST, (innep-est) ösz. fn. Innepet meg-

elz est. Keresztényi ért. innepeltti nap , melyen a

hivek az innep megszentelésére elleges imákkal és

böjttel készülnek. Karácson innepeste. (Vigília).

INNEPI, (id-nep-i, id-nap-i) mn. tt. innepi-t, tb.

— ele. Innepet illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.

Innepi szokások, öltözetek. Innepi köntösbe öltözködni.

Ellentéte : köznapi, hétköznapi, mindennapi.

INNEPIES, (id-nep-i-es) 1. INNEPI.

INNEPIESEN, (id-nep-i-es-en) ih. Innepi módon.

INNEPILEG, (id-nep-i-leg) 1. INNEPIESEN.

INNEPISÉG
,

(id-nep-i-ség) fn. tt. innepiségét.

Innepi állapot ; innepi tulajdonság.

INNEPLAKMA, INNEPLAKOMA, (innep-lak-

ma v. -lakoma) ösz. fn. Innepkor vagy valamely in-

nepély alkalmával tartott lakoma, vendégség.

INNEPLÉS, (id-nep-él-és v. id-nap ol-ás) fn. tt.

innepélés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, ille-

tleg szertartás , mely által innepelünk.

INNEPLET, (id-nep-el-et) fn. tt. innepletét,

harm. szr. — e. A Bécsi codexben am. festivitas, ma:

innepély.

INNEPLÖ, (id-nep-el- v. id-nap-ol-ó) mn. tt.

inneplö-t. 1) Innepet ül, szentel. Karácsont inneplö,

urunk mennybemenetelét inneplö keresztények. 2) In-

nepre való , mit innepeken szokás viselni. Inneplö

köntös, nadrág.

INNEPNAP, (innep-nap) ösz. fn. 1. INNEP.

INNEPRONTÁS, (innep-rontás) ösz. fn. Az in-

nep szabályainak meg nem tartása, áthágása, pl. me-

zei, általában nyilvános munka által.

INNEPSZÁMITÁS, (innep-számitás) ösz. fn. A
naptárakban a mozgó innepeknek, mint húsvét, pün-

kösd stb. bizonyos szabályok szerénti kiszámítása,

hogy melyik hónapra , illetleg melyik napra kell,

hogy essenek.

INNEPSZEGÉS, (innep-szegés) 1. INNEPRON-
TÁS.

INNEPTOR, (innep-tor) 1. INNEPLAKMA.

INNEPÜLÉS, (innep-ülés) ösz. fn. Valamely

innepnek megülése, megtartása.

INNÉT v. INNÉT , v. INNETT v. INNETEN,
1. INNEN.

INNETTOVA, 1. INNENTOVA.
INNIVALÓ, (inni-való) ösz. mn. Italul szánt,

nyújtott ; mit meg lehet inni. Ez innivaló, amaz mos-

nivaló viz. Ez nem innivaló bor, oly savanyú.

INNYA, köznépies tájszó, inni v. innia helyett.

Ezen bort lehetetlen meginnya.

INNYE, tájdivatos ; 1. ENNYE, EJNYE.
INO , falu Közép- Szolnok megyében ; helyr.

Inó-n, —ra, —ról.

INOCZ, falu Zemplén megyében ; helyr. Inócz-

on
t
—ra, — ról. Hegy neve is.

INOG, (in-og) önh. 1. ING, ige.

INOGÁS, (in-og-ás) fn. 1. INGÁS.

INOKA, 1) TISZA— , falu Heves megyében;

helyr. Inoká-n, —ra, —ról. 2) L. INOKFALVA.
INOKFALVA , helység Erdélyben , Aranyos

székben ; helyr. Inokfalvá-n, —ra, — ról.

INOTA , falu Fejér megyében ; helyr. Inotá-n,

— ra, — ról.

INÖ, 1. ÜNÖ.

INPÓK, (in-pók v. in-bog) ösz. fn. A lábszárak

inainak megcsomósodása, különösen a lovaknál. Du-

nán túl hinpók. V. ö. PÓK, POK, BOG.

INPÓKOS, (in-pókos) ösz. mn. Amin inpókféle

kóros kinövés van. Inpókos lábú ló. V. ö. INPÓK.
INPÓKOSODÁS, (in-pókosodás) ösz. fn. Kóros

állapot, midn a lábszáron inpók n.
INPÓKOSODIK, (in-pókosodik) ösz. k. Inpó-

kossá lesz. Sok állásban , nagy eröködésben meginpó-

kosodik a ló. V. ö. INPÓKOS.
INRÁNGÁS, (in-rángás) ösz. fn. 1. INRÁNGA-

TÁS.
INRÁNGATÁS, (in-rángatás) ösz. fn. Cselek-

vés, melynél fogva az inak rángásba hozatnak. Véte-

tik szenved értelemben is, s am. inrángatódzás. In-

rángatásban szenvedni.

INRÁNGATÓDZÁS
,
(inrángatódzás) ösz. fn.

Inak szenved állapota, midn ingerültség vagy kó-

ros bántalom miatt rendetlen mozgásokat tesznek.

INSEG, (in-ség) fn. tt. inség-ét, harm. szr. —e.

Gyöke a hiányt, nélkülözést jelent in, mely megvan

az ingyen , incsen (nincsen), inkedik szókban is. Meg-

egyezik vele a héber on , mely nyomort, éhséget je-

lent. Értelme : szükség , különösen olyan , mely az

eleség hiányából ered. ínséget , nagy Ínséget szenved-

ni. Végs ínségre jutni. Szélesebb ért. nyomorúság,

szegénység, nagy csapás.

ÍNSÉGES, (in-ség- és) mn. tt. inségés-t v. — el,

tb. — ek. ínséggel járó, nyomorúságos, élelmi szük-

ségben szenved. ínséges állapot. Terméketlen vidék

ínséges lakosai.

ÍNSÉGESEN, (in-ség-és-en) ih. Szkölködve,

nyomorúságosan, éhséget szenvedve.

INSÉGÉSKÉDÉS, (in-ség-és-kéd-és) fn. tt. in-

ségéskédés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. ínséges álla-

potban levés, szenvedés , szkölködés, élelem nélküli

nyomorkodás.

INSÉGÉSKÉDIK, (in ség-és-kéd-ik) k. m. in-

ségéskéd-tem, —tél, — étt. ínséges állapotban van,

szenved ; nyomorúsággal, szükséggel küzködik ; foly-

tonos nélkülözésben él. V. ö. INSÉG, ÍNSÉGES.

INSÉGÉSKÉD, (in-ség-és-kéd-ö) mn. tt. insé-

géskédöt. ínségben szenved, tengd, éhségben nyo-

morkodó, szkölköd. Inségeskedö árvák, koldusok.

INSÉGSEGÉLY, 1NSÉGSEGÉLYZÉS, (inség-

segély v. -segélyzés) ösz. fn. Segélynyújtás valamely

Ínséges állapotban.

INSÉGSEGÉLYZÖ, (inség-segélyzö) ösz. mn.

Aki vagy ami valamely ínségben segélyt nyújt. In-

ségseyélyzö bizottság.
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INSTÁL, a latin insto után (melynek egyik je-

lentése : sürgetem, s melybl instanttá is származik)

a köznép nyelvébe is általment szó , kér, folyamodik,

esedezik értelemben.

INSZAKADÁS, (in-szakadás) ösz. fn. Inak bé-

nulása, midn rugalmasságukat, mozgékony erejöket

elvesztik. V. ö. INASZAKADT.
INSZAKGATÁS, (in-szakgatás) ösz. fn. Inak kó-

ros állapota, különösen csúszós, köszvényes nyavalyá-

ja, mely szakgatáshoz hasonló kinos fájdalommal jár.

INT, (in-t v. im-t) önh. m. int-étt, htn. — eni v.

— ni. Gyöke vagy a mozgást jelent in, s rokon az

inog, ingat, indul stb. szókkal, s eredetileg am. moz-

dít, mozgásba hoz , különösen, szemmozgással, szem-

hunyással vagy fejbiczentéssel jelt ad , valamit v.

valamire mutat , vagy pedig, ami hihetbb, minthogy

az in gyökbl eredett többi származékok mély kép-

zéssel és ragozással járnak, a mutató im. L. e czikk

végén. Szemével intett nekem. Jobbik szemével intett.

Kire intettél ? Többször rám intett. Áthatólag am. va-

lakit szóval vagy más jellel figyelmeztet valamire
; jó

tanács vagy fenyegetés által rá akar beszélni valamire
;

fedd vagy dorgálóképen szólít. Intelek fiam , hogy

vigyázz magadra. Elinteni valakit valamirl. Megin-

teni a pajkos gyermeket. Tanulásra , szorgalomra, jó-

viseletre, vallásosságra inteni az ifjúságot.

A régi magyar nyelvemlékekben : imt. Imte

azért ennek Simon Péter. Es imtének társoknak.

(Tatrosi codex). S épen ezek mutatják fkép az im-

tl származást.

—INT, (1), igeképzö, kicsinit átható jelentés-

sel, mint koppant koppint, koczczant koczczint, zuhant

zuhint, osont osint, csattant csattint ; néha magánosan

is, mint : érint, csapint, nyomint, emelint, tapint, há-

rint ; néha pedig csak az ént v. ent változata, mint :

tekint = teként , köhint =. köhent , koppint = köp-

pent stb. Erdélyben , kivált Háromszékben még más

igéket is kicsineznek vele
,

pl. dobint, házint.

—INT, (2), névképz, mint az ént módosulata,

pl. szerint = szerént, alkalmasint régiesen : alkalma-

sént , mint régiesen : mént (= mi-ént) ; így a kint=
ként (= ki- ént), mely csak mint névrag van haszná-

latban. L. —ÁNT, —ÉNT; és v. ö. —KÉNT.
INTA, falu Vas megyében ; helyr. Intá-n,—ra,

—ról.

1NTE, INTÉBB ; L. INTÉN alatt.

INTEGET, (1), (in- v. im-t-ég-et) önh. m. inté-

get-tem, — tél, — étt. Szemeivel, vagy bizonyos tag-

lejtésekkel bizonyos jelet vagy jeleket ad. Integetni

a távollevknek, hogy jöjenek. Szemekkel integetni egy-

másnak. Kalappal, kézzel integetni.

INTEGET, (2), (mint föntebb) áth. és gyakor.

Valakit gyakran figyelmeztet valamire
; jó tanácscsal

vagy feddéssel reá akar birni, beszélni. V. ö. INT.

INTEGETÉS, (in- v. im-t-ég-et-és) fn. tt. inté-

getés-t, tb. — ék. Cselekvés
, melynél fogva valakire,

valamivel, vagy valakit gyakran intünk, integetünk.

V. ö. INTEGET.

INTELEM, (in- v. im-t-el-em) fn. tt. intelmet.

Ujabb alkatú szó a latin ,monitus' értelmében. Int szó.

INTÉN, (int-e-en) ih. Alsó mátyusföldi tájnyel-

ven am. jután v. jutányosán , azaz aránylag olcsón,

nem drágán, csekély áron. Valamit intén venni. Intén

jutottam hozzá. Törzse : inte. Innen intébb áron. Kas-

sai J. szerént pozsonyi tájszólás szerént am. jutányo-

sabb áron. Intébb áron vette, adta el valamely jószá-

gát. E szóban az i a ju, jo, vagyis magas hangon : jö

gyök rövidített alakja, olyan, mint : ih juh, ig jog, ihar

juhar, idegen jödegen, idjöd; tehát : intén jöntén.

INTERES, a latin interusurium-hól alakított köz

ismeretü szó. L. KAMAT. A latin ,interusurium' pe-

dig öszvetett szó inter és usura szókból (az utóbbi

ismét utor igébl) s am. közbenes használat v. jöve-

delem, míg t. i. a kölcsön visszafizettetik.

INTÉS, (in- v. im-t-es) ih. Baranyai tájszólás

szerént am. irányában lev, pl. Torony intés, torony

irányában lev, s igehatározókép (mintegy : intést) :

irányában.

INTÉS, (in- v. im-t- és) fn. tt. intés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, melynél fogva valamivel

vagy valamire, vagy valakinek, vagy valakit intünk.

A szemek intését megérteni. Az intésre hallgatni, az

intést elfogadni. Nem használt neki az intés. Atyai,

barátságos, bizodalmas intés. V. ö. INT.

INTÉST, (int-e-est) ; 1. INTÉN.
INTET, (in- v. im-t-et) fn. tt. intet-ét , harm.

szr. — e. Azon jelek vagy szók, melyekkel intünk.

Az els intetre megjelenni.

INTETLEN, (in- v. im-t étlen) mn. tt. intetlen-t,

tb. —ék. Akit nem intettek, intés által nem figyel-

meztettek. Határozóképen am. intet nélkül.

INTETLENÜL, (in- v. im-t-etlen-ül) ih. Intet

nélkül, nem figyelmeztetve. A pajkoskodó gyermeket

nem kell intetlenül hagyni.

INTET, (in- v. im-tet-) mn. és fn. tt. intett.

Aki vagy ami intet , megintést eszközöl. Leginkább

törvénykezési eljárásban divatozik. (Latinul : admo-

neri curans).

INTÉZ, (in- v. im-t-e-ez, v. in-t--ez), áth. m. in-

téztem, — tél, — étt, par. — z. Képzésre olyan, mint :

tet, tetéz. Értelme : valamit intés, figyelmeztetés, út-

mutatás által elrendez, elhelyez, vagy közvetlen m-
ködés által valamely tárgyhoz tartozó dolgokat oly

mozgásba hoz , hogy mindenik kell helyét foglalja

el. Mindkét értelme a mozgást jelent in gyökbl

magyarázható. Más elemzés szerint : il-t-éz , azon il

gyöktl, melybl illik, illeszt, illeszkedik származtak,

vagyis intéz = iltéz v. illetez, azaz illeten, kellleg,

helyesen rendez valamit. Innepélyes menetet , nyilvá-

nos mulatságot, csatát intézni, elintézni. Oda intézni a

dolgok folyamát, hogy stb. Ha lehet, intézzük el a dol-

got barátságosan. Szorosb ért. valami újat alkot, ren-

dez, valaminek v. bizonyos czélnak elérésére rendel-

kezik. Iskolákat, dologházat, kórházat intézni ; szokot-

tabban : intézkedni valamirl v. valaminek létesülen-

désérl. Innen ered az intézet szó. Közelít ragu név

7*
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vei ain. valakihez utasít, igazít, valaki felé fordít.

Leveleidet hozzám intézd. Nem tudom , kihez intézzem

beszédemet.

INTÉZÉS, (int--ez-és) fii. tt. intézés-t, tb. —ék,

harm szr. —e. Cselekvés , mely által valamit inté-

zünk. V. ö. INTÉZ. A csatarend intézését a fvezérre

bízni. A tisztújítás elintézését választmányra bízni.

INTÉZET, (int-ö-ez-et) fn. tt. intézet-et, harm.

szr. —e. 1 ) Szélesb ért. rendelet vagy rendelkezés,

mely által bizonyos dolgok elhelyeztetnek, czélsze-

rüen alkalmaztatnak. Felsbb intézetek szerént csele-

kedni. Országos intézet, 'polgári intézet. Ez értelemben

szokottabban : intézmény. 2) Szorosb ért. bizonyos

czélok elérésére alkotott társadalmi alapítvány. Isko-

lai, kotonai, papi intézet. Risdedovó, dolgozó intézet.

Betegek, árvák intézete. Tudományos, kereskedelmi in-

tézet. 3) Végintézet, am. végrendelet, testamentom.

INTÉZETI, (int--ez-el-i) mn. tt. intézeti- 1 , tb.

— ek. Intézetre vonatkozó , ahoz tartozó, azt illet.

Intézeti szabályok, szokások, rendtartások. Intézeti or-

vos, felügyel.

INTÉZETT, (1), (iut-ö-ez-étt) mn. tt. intézétt-et.

1) Bizonyos czélra rendelt, szánt. Jól, roszul intézett

hagyomány. 2) Helyezett, alkalmazott. Csatarendre

intézett seregek.

INTÉZETT, (2), (mint föntebb) fn. Váltójogi

ért. azon személy, kire vagy kihez a kibocsátott váltó

kifizetése utaltatik. (Trassat). Máskép és szabatosab-

ban : intézvényzett.

INTÉZGET, (int-ó'-ez ég-et) gyakorító áth. Foly-

tonosan, vagy egymásután több dolgot intéz.

INTÉZKEDÉS, (int -ez-kéd-és) fn. tt. intézke-

dés- t, tb. — ék, harm. szr. — e. Általán, am. rendel-

kezés ; a dolgoknak bizonyos czélra rendelése, szá-

nása, elhelyezése. Intézkedéseket tenni. V. ö. INTÉZ-

KEDIK. Különösen, am. végrendelkezés, testamentom-

csinálás.

INTÉZKEDIK, (int-ö-ez-kéd-ik) k. m. intézked-

tem, —tél, — itt. Rendelkezik, bizonyos czélra el-

készületeket tesz. Intézkedni a nevelésrl
,
falusi isko-

lákról. Ideje, hogy intézkedjünk róla v. felöle. Szoros

ért, végrendeletet tesz. Jószágairól intézkedni. Halál

esetére intézkedni.

INTÉZMÉNY, (int--ez-mény) fn. 1. INTÉZET
és INTÉZVÉNY, (1).

INTÉZ, (int--ez-) fn. tt. intézö-t. Személy,

ki valamit intéz , rendez , alapít. Váltójogi ért. ki a

váltólevelet kifizetésül máshoz utasítja, intézvényz,

tukványzó.

INTÉZLEVÉL
,

(intéz-levél) ösz. fn. lásd :

INTÉZVÉNY,
f

(2).

INTÉZVÉNY, (int--ez-vény) fn. tt. intézvény-t,

tb. —ék, harm. szr. — e v. —je. 1) L. INTÉZET,

(1). 2) írott rendelet, t. i. az igazgató vagy kormányzó

hatóságnak az illet hivatalokhoz bocsátott rendelete,

melyhez magukat tartaniok kell. A megyéhez, város-

hoz , egyetemi tanácshoz küldött intézvények. (Intima-

tum). 3) Váltójogi ért. oly váltólevél , melynek kifi-

zetése máshoz vagy másra intéztetik , máskép : tuk-

vávy. (Tratta).

INTÉZVÉNYES, (int--ez-vény- és) fn. tt. intéz-

vényés-t, tb. —ék. Váltójogi ért. azon személy, kinek

részére vagy javára, rendelkezésére a váltó kibocsát-

tatik. (Remittent). Máskép és szabatosabban rendel-

ményes , kinek t. i. rendelményére bocsáttatik ki a

váltó •, amannál azért jobb kifejezés, mert ,intézvény'

tulajdonképen csak idegen váltót, tukványt jelentvén,

,intézvényes' is csak ilyenrl volna mondható , holott

,Remittent' mind saját , mind idegen váltóban van,

s a ,
rendelmenyes' szó (kinek rendelményére bocsát-

tatik akár saját , akár idegen váltó) mindkét nem
váltók irányában alkalmazható.

INTÉZVÉNYÉZ, (int- ez-vény-éz), INTÉZVÉ-
NYÉZÉTT stb. lásd : TUKVÁNYOZ, TUKVÁNYO-
ZOTT.

INTM, puszta Somogy megyében ; helyr. In-

tom-ba, — ban, — ból.

INT, (in- v. im-t-) mn. tt. intö-l. Aki int, fi-

gyelmeztet , valamire nézve óvatossá tesz. Átv. ért.

mondjuk tárgyakról is , mely esetben öszvetett szót

alkot
,

pl. Intiével, intöbeszéd. Intöjelek. Mint fnév
jelent személyt, ki int, figyelmeztet stb., pl. Int ál-

tal emlékeztetni valakit az adósság megfizetésére.

INTGYÍK, (int-gyík) ösz. fn. Fehér és fekete

csikós gyík faj Kelet- és Nyugotindiában, mely a cro-

codil közelítését ers sziszegés által elárulja, s ez ál-

tal az embereket mintegy ovakodásra inti. (Lacerta

monitor).

INTOJEL
,
(int-jel) ösz. fn. Jel , mely valami-

nek eltávoztatására figyelmeztet
,

pl. a városokban

utczaburkoláskor éjnek idején valamely oda tett

lámpa.

INTÖLEVÉL, (int-levél) ösz. fn. Hivatalos le-

vél , mely által valaki megintetik. Különösen oly le-

vél , mely valakit figyelmeztet , hogy a törvény ren-

deletét teljesítse.

INTÖRAK, (int-rák) ösz. fn. Rákfaj, mely feje

fölé kinyújtott ollóit mozgatja, mintha integetne ve-

lök. (Cancer vocans).

INTTÁBLA
,
(int-tábla) ösz. fn. Valaminek

elkerülésére figyelmeztet tábla, melyre a figyelmez-

tet szavak vannak írva. V. ö. INTOJEL.

INTVÉNY, (in- v. im-t-vény) fn. lásd : INTÖ-
LEVÉL.

INY , 1NYBÉTÜ , ÍNYDAGANAT stb. 1. ÍNY,

ÍNYBÉTÜ, ÍNYDAGANAT stb.

IP, (1), fn. tt. ip-at. Személyragozva : ipám,

ipad , ipa v. ipja , ipunk, ipatok, ipjok. Legközelebb

rokonságban áll az ap szóval , mind hangra , mind

tárgyra nézve, mert az ap tiszta gyöke az apa szó-

nak , s jelent természetes , nemz atyát , az ip pedig

jelenti a férj nejének vagy n férjének atyját, vagyis

a fc.j ipja egy személy a n atyjával és viszont. Eb

fél, kutya fél , míg az öreg ipám él. (Km.). Mintegy
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kisebbik , másodrend apa. Tájszokásilag : ipa és

após. Héber nyelven ibba, finnlap nyelven appa.

IP, (2), elvont gyöke ipar szónak és származé-

kainak, 1. IPAR.

IPA, tájszó ip helyett. Személyragozva : ipám,

ipád , ipája v. ipja. Oly toldalékos szó, mint a szin-

tén tájdivatos húga , hugám, hugád, e helyett : húg,

húgom, húgod.

IPACSFA, helység Baranya megyében ; helyr.

Ipacsfá-n, — ra, — ról.

IPALL, áth. m. ipall-ott, htn. — ni v. — ani.

Molnár A. szerént am. valamit elföd , eltakar , hall-

gatva elmellz, eltitkol. Jóformán kiavult és homá-

lyos eredet ige , hacsak a latin pallio-tól nem szár-

maztatjuk.

IPAR, (ip-ar) fn. tt. ipar-t, tb. — ok, harm. szr.

— a. Gyökeleme a mozgást, elre törekvést jelent i,

melyhez p ajak- vagy fúvó betii járulván , lett ip

gyök , mint csa , esi , kö, szo hangutánzókból : csa-p,

csi-p, kö-p, szo-p. E szerént ip am. mozog, mozdít v.

mozdítani törekszik. Innen ar (ert jelent) képzvel

származott : ipar, azaz ers mozgás, törekvés , hala-

dás , melyben valaki teljes erejét megfeszíti. Ujabb

s ,iparkodik' igébl elvont szó. Különösebb jelentése :

szorgalom a kézi és gyári müvek eléhozásában
,
jö-

vesztésében , mipar. Elmozdítani a hazai ipari. A
szanszkrit nyelvben par v. pur am. el-, v. elremoz-

dít , melylyel rokoníttatik a latin prae, primus, prior

is stb. V. ö. IMPORÍT.

IPARADO
,
(ipar-adó) ösz. fn. A kézmivekre

vetett adó neme.

IPARAG, (ipar-ág) ösz. fn. A müiparnak egyes

faja, szakmája, pl. asztalos-, kalapos-, lakatos-, órás-

mesterség stb.

IPARÁRU
,

(ipar-áru) ösz. fn. Lásd : IPAR-

CZIKK, 2).

IPARCZIKK, (ipar-czikk) ösz. fn. 1) Valamely

kézi és gyári m ; 2) különösebben mint áruezikk.

IPAREGYESÜLET, IPAREGYLET, (ipar-

egyesület v. -egylet) ösz. fn. Az ipart, müipart, ipar-

szorgalmat pártoló s elmozdítani törekv egylet.

IPARELET
,
(ipar-élet) ösz. fn. A müiparnak

kisebb-nagyobb virágzása. Hazánkban az iparélet még

nincs kifejldve.

IPARFORGALOM, (ipar- forgalom) ösz. fn. Az
iparnak sürgése, forgása, iparból ered adásvevés.

IPARGÁT, (ipar-gát) ösz. fn. Ipar haladását

hátráltató akadály.

IPARI, (ip-ar-i) mn. tt. ipari-t, tb. —ok. Ipart

illet , ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Ipari kedve-

zések.

IPARILAG
,
(ip-ar-i-lag) ih. Ipar szerint , ipar

által , ipar segedelmével. Iparilag eléállitott kéz-

müvek.

IPARINTÉZET, (ipar-intézet) ösz. fn. Intézet a

mipar elmozdítására, emelésére, pártolására.

IPARISKOLA, (ipar-iskola) 1. IPARTANODA.
IPARJOG, (ipar-jog) ösz. fn. 1) Jog, jogosít-

vány valamely iparzésre. 2) Lásd : IPARTÖR-
VÉNY.

IPARKAMARA v. —KAMRA, (ipar-kamara)

ösz. fn. Általában a müipart, iparosokat, iparosztályt

a hatóságok, s kormány irányában képvisel testület.

IPARKODÁS, (ip-ar-kod-ás) fn. tt. iparkodás-t
}

tb. — ok, harm. szr. —a. Bizonyos munkálkodásban,

cselekvés nemében elre törekvés, mköd erk meg-

feszítése, rendkívüli mozgása. Iparkodásra serkenteni

az ifjúságot.

IPARKODIK, (ip-ar-kod-ik) k. m. iparkod-tam,

— tál, — ott. Erejét megfeszítve mködik, umnkálko-

dik , elre haladni törekszik , siet. Iparkodjál vele,

mert elkésel. A tüzes ló iparkodik megelzni verseny-

társát. Nagyra iparkodjál, ha középszert akarsz nyer-

ni. (Km.). Eliparkodott, hogy jókor haza érjen. Föl-

iparkodni a hegyre. Különösen, kézmivek eléállitásá-

ban gyakorolja magát , szorgalmasan üzi a mestersé-

geket. V. ö. IPAR.

IPARKODÓ, (ip-ar-kod-ó) mn. tt. iparkodó-U

Erejét megfeszítve mköd, dolgozó , elre törekv,

siet. Iparkodó munkások, kézmivesek. Haza felé ipar-

kodó utasok. Iparkodó lovak.

IPARLOVAG, (ipar-lovag) ösz. fn. Szerencse-

vadászok gúnyneve , kik azon iparkodnak , hogy do-

log és hivatal nélkül csalás által megélhessenek ; kü-

lönösen, városi naplopók és csalók.

IPARMUTATVÁNY, (ipar-mutatvány) ösz. fn,

Ipari kézm, melyet valaki mint kitn jelességü mü-

vét szemlélésre kiállít.

IPARM
,
(ipar-m) ösz. fn. Különös iparral,

gonddal, ügyességgel készített m. Szélesb ért. min-

den kéz- vagy gyármü.

IPARMÜKIÁLLITÁS
,
(ipar-mü-ki-állítás) Ösz,

fn. Válogatott iparmüvek, melyeket iparüzö városok-

ban vagy országokban az iparosok köz szemlélésre

kitesznek , közönségesen hozzájok mellékelve áraik

jegyzékét is. Ujabban : iparmtárlat.

IPARMÜTÁRLAT
,

(iparm-tárlat) 1. IPAR
MÜKIÁLLITÁS.

IPAROL
,
(ip-ar-ol) k. m. iparol-t v. iparlott,

htn. — ni v. iparlani. Székely tájszólás szerént am.

valamitl hátra húzza magát , s mintegy hátrafelé

iparkodik , törekszik. Egy szikrát sem iparol , azaz

nem megy hátrább, vagy nem fél. (Tájszótár).

IPAROS, (1), (ip-ar-os) mn. tt. iparos-tv. — at
x

tb. — ak. Iparüz, iparmüvekkel foglalkodó, kézmi-

ves. Iparos osztály. Iparos legénység.

IPAROS
, (2), (mint föntebb) fn. tt. iparos-t,

tb. —ok. Kézmives, mesterember, gyármunkás. Ezen

város nagy része iparosokból áll.

IPAROSZTÁLY
,
(ipar-osztály) ösz. fn. Iparo-

sok (öszves vagy egyes) testülete.

IPARSEGÉLYZÉS
,

(ipar-segélyzés) ösz. fn,

Segélynyújtás az ipar emelése vagy pártolására.
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IPARSZABADSÁG, (ipar-szabadság) ösz. fn.

Szabadság, melynél fogva ipart kiki üzbet, a nélkül,

hogy szoros czéhbeli szabályok vagy más gátok aka-

dályoznák.

IPARTANODA, (ipar-tanoda) ösz. fn. Tanoda,

melyben iparosokat képz ismeretek , tudományok

adatnak elé, pl. természettan, vegytan, moztan , mér-

tan stb.

IPARTÁRLAT, (ipar-tárlat) 1. IPARMÜKIÁL-
LITÁS.

IPARTÉR, (ipar-tér) ösz. fn. A mipar mezeje,

az iparágak öszvesége.

IPARTERMÉNY, (ipar-termény) ösz. fn. Hely-

telen öszvetétel , mert az iparmüvek nem teremnek,

hanem készittetnek , tehát helyesen : iparkészitmény,

vagy ha a productum szónak általános értelmét akar-

juk visszaadni : iparjöveszték. Közönségesen elhara-

pódzottak a termel , termelés, termény szók a ,produ-

cere', ,productio',
,
productum' általános értelmében

;

pedig a csizma
,
posztó, asztal stb. nem terem, tehát

nem is termeltethetik , hanem készíttetik. A most ki-

jött kereskedelmi müszótárban ezek jöveszt, jövesztés,

jöveszték szókkal adatnak.

IPARTERÜLET, (ipar-terület) ösz. fn. Egy v.

több iparág kisebb-nagyobb kiterjedése egy vagy több

tartományban.

D?ÁRTÖRVÉNY, (ipar-törvény) ösz. fn. Az

ipar emelésére, ótalmazására szolgáló törvény.

IPARÜGYLET, IPARÜZLET
,
(ipar-ügylet v.

-üzlet) ösz. fn. Ügylet vagy üzlet valamely ipar-

ágban.

IPARZÉS, (ipar-üzés) ösz. fn. Iparm készí-

tésével foglalkodás.

IPARÜZO, (ipar-üzö) Ösz. mn. és fn. Iparmüvek-

kel foglalkodó, kézmives, gyáros, iparos, gyármunká-

val foglalkodó.

IPARVÁLLALAT, (ipar-vállalat) ösz. fn. Vál-

lalat , mely valamely iparzéssel foglalkodik , vala-

mely iparzésbe fekteti tökéjét , iparzésre fordítja

munkásságát.

IPARVÁLLALATI, (ipar-vállalati) ösz. mn.

Iparvállalatra vonatkozó, azt illet, ahoz tartozó.

IPÉRÉDIK, dunántúli tájszó , mely valószín-

leg éperedik igébl alakult , mint értelmébl kitnik,

mert am. betegség után lábadoz, gyógyul, felépül.

Alakjára nézve olyan, mint : cseperedik, guzsorodik,

zsugorodik.

IPLIK, fn. tt. iplik-ét, harm. szr. —je. Csizma-

zia mszó, s am. küls vastag varrás a paraszt csizma

sarkán. Innen : iplikre kotyogtatni am. a sarkantyú-

zatlan csizmát tánczban összeverni. Mint alakja mu-

tatja , hihetleg idegen származatú , talán a német

Fleek (flicken) szóból módosítva.

IPOLY, (1), fn. tt. Ipoly-t v. Iplyot. Fels-Ma-

gyarországi folyó, mely Esztergomon alul hontmegyei

oldalról a Dunába szakad.

IPOLY, (2), férfi kn. tt. lpoly-t. Hippolitus.

IPOLY, (3), puszta Nógrád megyében ; helyr.

Ipoly-on, — ra, —ról.

IPOLY-BALOG , falu Hont megyében ; helyr.—Balog-on, — ra, — ról.

IPOLY-BOLYK, falu Nógrád megyében ; helyr.—Bolyk-on, — ra, — ról.

IPOLY-DAMÁSD, falu Hont megyében ; helyr.

— Damásd-on, — ra, —ról.

IPOLY-FÖDÉMES, falu Hont megyében ; helyr.—Födémes-én, —re, — r'ól.

IPOLYMELLÉK, (Ipoly-mellék) ösz. fn. Hont-

vármegye része, mely az Ipoly vize mellett fekszik.

IPOLYSÁG , mváros Hont megyében ; helyr.

Ipolyság-on, —ra, —ról.

IPP , falu Kraszna megyében ; helyr. Ipp-on,

—ra, — ról.

IPPASZKODIK, (ip-asz-kod-ik, a p csak hang-

súly miatt van kettztetve, mint éppen = épen) ; k.

m. ippaszkod-tam, — tál, — ott. Székely szó. Kriza

J. szerént am. (kivergdni, elmenni) iparkodik. Oly

alkotású, mint : kapaszkodik, terpeszkedik stb.

„No kis legény ippaszkodj !

Küs leányhoz ragaszkodj."

Székely tánczvers. (Kriza).

IPRIKA, fn. tt. iprikát. Népies köz nyelven am.

emberganéj.

IPRIKÁL, (iprika-al) önh. m. iprikált. Népiesen

szólva am. szarik. Eliprikálta magát.

IR
, (1) , elvont gyök , mely különféle értelm

származékokban fordul elé , mi oda mutat , hogy

gyökeleme i, különféle értelemmel bir. 1) Az elavult

irgat, irgik, továbbá a ma is divatozó irgalom, irgal-

maz stb. szókban nem egyéb, mint öszvevont ior, s

gyökeleme a hangutánzó i. V. ö. IRG. 2) Az iram,

iramlik, irány, irányoz szókban jelent bizonyos pontra

czélzó vagy siet, mozgó vonalt, s gyökeleme a moz-

gást jelent i, egyesülve az ert jelent r-rel. 3) Az
iró, iromba, írt szókban, s ezek származékaiban lev
ir, eredetileg hosszú , s jelent metszést , vágást , hú-

zást, vonást, kenést, s rokon ró szóval. Lásd különö-

sen mindegyiket saját rovata alatt.

IR, (2), ige és fn. 1. ÍR.

IR, (3), v. ÍR, 1. IRHONI.
HiACS

,
(ír-acs) fn. tt. iracs-ot, harm. szr. —a.

Festi mszó, s am. festékanyagból alakított és meg-

szárított ecset, melylyel szárazan festenek. Iracscsal

festeni , am. száraz festékkel. (Pastelle). Gyöke : ír.

IRACSFEST
,
(iracs-festö) ösz. fn. Fest , ki

iracscsal, azaz száraz festékkel fest.

IRALA , hely Erdélyben, Csik székben ; helyr.

Iratán, — ra, —ról. Mintha az Ural-tó\ vette volna

nevét.

IRALMÁR
,
(ir-al-om-ár) fn. tt. iralmár-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Iralommal foglalkodó személy,

tudományos ember.
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IRALOM, (ír-al-om) fa. tt. iralmat , harm. szr.

— o. írásba foglalt ismeretek öszvege a tudományok

vagy szépmüvek bizonyos ágában. Mely ha szélesb

értelemben vétetik, helyesebben : irodalom. Szép ira-

lom, tudományos iralom. Franczia, német, angol , ma-

gyar iralom. világ, új világ irodalma. Oszves iro-

dalom.

IRÁLY, (ír-ály) fa. tt. irály-t, tb. — ok , harm.

szr. — a. Altalán írásmód, mely által gondolatainkat

czélszerüleg eléadni törekszünk. Felsbb, közép, alsó

nem irály. Történeti, bölcsészeti irály. Prósai, költi

irály. Tiszti, hivatalos irály. (Stylus).

IRÁLYBELI, (irály-beli) ösz. mn. Irályt illet,

arra vonatkozó. Irálybeli gyakorlat. Irálybeli hiba.

IRÁLYMÜVÉSZ, (irály-müvész) ösz. fa. Aki az

irályt mvészileg érti s alkalmazza.

IRÁLYOZ, (ir-ály-oz) áth. m. irályoz-tam, — tál,

— ott. Bizonyos írásmódba szerkeszt, alakít.

IRALYTAN, (irály-tan) ösz. fa . Tanítás, szabá-

lyok öszvege az irályról.

IRÁLYZAT, (ir-ály-oz-at) fa. tt. irályzat-ot,

harm. szr. — o. Valamely mben az irály egészben

véve.

IRAM, (1), (ir-am) fa. tt. iram-ot , harm. szr.

— a. Gyökeleme a mozgást jelent i, melybl lett az

elavult ir, azaz ersen mozog, siet, innét ir-am, mint

fut futam, foly folyam. Magának az r betnek is egyik

jelentése a mozgás
,

pl. rohan, robog, rándul, rándít,

és több számos szókban. Ennél fogva iram am. er-

sen vagy sietve mozgás , elre haladás, futás. Rokon

vele a szanszkrit rí v. ri , latin ruo , német rennen,

góth rínnan, angol (to) run stb.

IRAM, (2), (ir-am) fa. tt. iramot. Lásd : IRAM-
SZARVAS.

IRAMAT, (ir-am-at) fa. tt. iramat-ot, harm. szr.—a. Sebes menésü mozgalom, siet haladás. Olyan

szó, mint : futamat, folyamat. V. ö. IRAMIK.
IRAMBÖGÖLY, (iram-bögöly) ösz. fa. Bögöly-

faj, mely az iramszarvasokat csipdesi.

IRAMGIM, (iram-gím) ösz. fa. Nstény iram-

szarvas.

IRAMHAJO, (iram-hajó) ösz. fa. Sebesen járó

hajó.

IRAMIK, (ir-am-ik) k. m. iram-tam, —tál, — t

v. — ott. Sebesen fut, elfut.

„Néz Ilma s zavartan iramni akar

;

Oly édesen esdik az ifjú :

lyánka ! szemed nyila szívbe talált

,

Kéj rengeti habjait és bú."

Kisfaludy K.

Különösen, nagyobb négylábú állatokról , vadakról

mondják, midn az üldözk ell sietnek. Máskép :

iramlik, iramodik, iramoszik, iramúi. Szorosabb ért.

bizonyos vonalban , és czél felé fut , mi kitnik azon

eszmerokonságból , mely az iramik és irány szók kö-

zött van.

IRAMIT, (ir-am-ít) áth. m. iramított, htn. —ni

v. — ani. Iramodni készt vagy enged.

IRAMLIK, (ir-am-ol-ik) k. m. iraml-ott, htn.

— ani. L. IRAMIK.

... „Az egész nép , mint vert had , elömlik

,

Száguldva mezben szanaszét iramlik."

Arany J.

IRAMLÓS, (ir-am-ol-ó-os) mn. 1. IRAMOS.
IRAMODÁS, (ir-am-od-ás) fa. tt. iramodás-t, tb.—ok. harm. szr. — a. A futásnak azon neme, midn

a nagyobb, különösen négylábú vadállat sebes lép-

tekkel halad, pl. ha zik, kergetik, vagy mást vesz

zbe.
IRAMODIK, (ir-am-od-ik) k. m. iramod-tam,—tál, — ott. Szoros ért. iramni kezd bizonyos czél

felé, bizonyos vonalban. A szarvas neki iramodik az

erdnek. Szélesb ért. am. sebesen fut , siet. V. ö.

IRAMIK.
IRAMOS

,
(ir-am-os) mn. tt. iramos-t v. — at,

tb. — ak. 1) Futos, sebes, gyors. Iramos vadak. 2)

Átv. ért. s vegytanilag am. repülékeny , elszálló. A
testek iramos részei (volatilis). 3) Sima, sikos, csúszós,

melyen iramni könnyen lehet. Iramos jég.

IRAMSZARVAS, (iram-szarvas) ösz. fa. A szar-

vasok neméhez tartozó állatfaj, Európa és Ázsia leg-

éjszakibb részein, elre hajuló , s végén lapátalakú

agancscsal, és igen gyorsan futó lábakkal. Az illet

tartományok lakosainak igen hasznos házi állata.

(Cervus tarandus).

IRAMUL, (ir-am-úl) önh. m. iramúltam. Lásd :

IRAMODIK.
IRÁNT, (ir-án-t v. ir-ánt) névutó. Törzsökül te-

kintethetik az irány fnév is , mely t képzvel hatá-

rozó gyanánt használtatik. így lesznek a látomás, lé-

pés, sebes szókból : látomást (szemlátomást) , lépést

(lépést menni), sebest (vágtatni) határzók ; mely eset-

ben köz szokás szerént, könnyebb kiejtés végett az y
elhagyatik. 1) Am. valami fell, vagy miatt. A köny-

vek iránt már szólottam a könyvárussal. A fizetés iránt

kívánnék veled értekezni. 2) Am. nézve, valamire való

tekintettel v. tekintetbl , másként : irányában. Má-

sok iránt illemmel viseltetni. Személyragozva : irán-

tam, irántad, iránta stb. Irántam ne gondoskodjál.

Irántad mindig jó szívvel voltam.

IRÁNY, (ir-any) fa. tt. irany-t, tb. —ok, harm.

szr. — a. Küls tekintetre a fémekhez hasonló, vegy-

viszonyaiban azonban a kén és retenyhez (Selenium),

tehát fémdék ékhez v. fémdedekhez csatlakozó elem,

minél fogva némely vegyészek által a fémek , mások

által ellenben a fémdedek rovatába soroltatik. Fölfe-

dezte 1782-ben az erdélyországi iránytartalmú ér-

czekben Reichensteini Mller. Iránynak neveztetett

azon sajátságánál fogva, miszerint az úgynevezett

irlában (Schrifterz) írott betkhöz némileg hasonlító

jegeczekben jön elé. Latin neve Tellurium , földünk

latin nevétl a tellustól kölcsönöztetett. (Török J.

tanár).
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IRÁNY, (irány) fn. tt. irány-t, tb. — ok, harm.

szr. — a v. —ja. 1) Kitzött pont vagy czél , mely

íelé valami intéztetik, helyeztetik, igazíttatik. Kitz-

ni, kijelölni az irányt. Az ágyukat a várkapu irányá-

ban állítani fel. Elvéteni^ eltéveszteni az irányt. 2) Vo-

nal , mely bizonyos czél felé intéztetik, húzatik . ha-

lad. Torony irányában menni
,
futni. Két különböz

irányban kimért utak. Egy irányban sietni. 3) Csilla-

gászi eszköz , mely a föld futását a nap körül , s a

hold járását a föld körül ábrázolja. 4) Átv. ért. mond-

juk szellemi tárgyakról is, mennyiben bizonyos irányt

követnek, kapnak, iránynak indulnak, azaz bizonyos

czélra mködnek. Irányt adni az ifjú tehetségeinek.

5) Személyragos állapotban a köz értelmen kivül (1.

1) pont) , am. valakire nézvést, valakire való tekin-

tettel. Irányomban nem úgy cselekedett , mint kellett

volna. En ö irányában mindig méltányos voltam. Kü-
lönbözik : arány.

IRÁNYADÁS, .(irány-adás) ösz. fn. Cselekvés,

szólás stb. mely vezérfonalul szolgál.

IRÁNYADÓ, (irány-adó) ösz. mn. Olyan cselek-

vény, magaviselet, szózat, szabály stb. mely mind ma-

guknak a cselekvöknek, mind másoknak mintegy ve-

zérelvül , vezérfonalul szolgál. Az irányadó körökben

a miénktl eltér nézet uralkodik.

IRÁNYEK, (irány-ék) ösz. fn. Az ágyúsoknál

jelenti azon éket, melyet irányzás végett az ágyú alá

tesznek.

IRÁNYÉLET, (irány-élet) ösz. fn. Életmód,

mely valamely kitzött irányhoz, czélhoz alkalmaz-

kodik.

IRÁNYESZME
,
(irány-eszme) ösz. fn. Eszme,

gondolatkép , mely valamely mben vezérfonalul

szolgál.

IRÁNYHAJHÁSZAT, (irány-hajhászat) ösz. fn.

Az irány túlságos keresése szépmüvekben.

IRÁNYKÖLTEMÉNY
,
(irány-költemény) ösz.

fn. Költi m, melyben nem annyira tisztán maga a

költi tökély és széptani általános igények , hanem
még valamely mellékes bölcseleti, politikai stb. elvek

szolgálnak vezérfonalul.

IRÁNYUK, (ir-ány-1-ik) k. m. iránylott. L.

IRÁNYUL.
IRÁNYMESTER, (irány-mester) ösz. fn. Elnök

a czéhbeli mesteremberek tanácskozásában, ki a vi-

tatkozásoknak irányt ad.

IRÁNYMÜ, (irány-m) ösz. fn. Általán vala-

mely szépmü , melyben a széptani igényeken túl va-

lamely mellékes czél is szerepel.

IRÁNYNÉZET, (irány-nézet) ösz. fn. Nézet,

vélemény, melyet valaki valamely cselekvény v. m
irányáról táplál magában.

IRÁNYOS, (ir-ány-os) mn. tt. irányos-tv. — at,

tb. —ak. Bizonyos iránypont felé intézett , egyenes,

nem görbe. Irányos út. Egyirányos vonalak.

IRÁNYOSSÁG, (ir-ány-os-ság) fn. tt. irányos-

ság-ot, harm. szr. — a. Tulajdonság, melynél fogva

valami irányos, egyenes vonalú.

IRÁNYOZ
,

(i-r-ány-oz) áth. m. irányoz-tam,

— tál, —ott v. irányzott, htn. —ni v. irányzani, par.

— z. 1) Valamit bizonyos irány felé igazít, alkalmaz,

helyez. Agyút irányozni a várkapu ellen. Mellemnek

irányozta a szuronyt. 2) Visszaható névmással am.

tájékoz. Semmikép sem tudja irányozni magát.

IRÁNYOZÁS, 1. IRÁNYZÁS.
IRÁNYPONT, (irány-pont) ösz. fn. Czélpont,

mely felé az irányvonal igazíttatik ; irányul kitzött

pont.

IRÁNYREGE
,

(irány-rege) ösz. fn. Mellékes

irány kitzése valamely regében. V. ö. IRANYZATI,
IRÁNYKÖLTEMÉMY.

IRÁNYREGÉNY, (irány-regény) ösz. fn. Vala-

mely mellékes irány kitzése a regényben. V. ö.

IRANYZATI, IRÁNYKÖLTEMÉNY.

IRÁNYSZÖG, (irány-szög) ösz. fn. Szög, melyet

bizonyos irányban men egyenes vonal azon térrel

képez , mely felé irányoztatik. (Angulus directionis).

IRÁNYT, 1. IRÁNT.

IRÁNYT, (irány-t) 1. DELEJTÜ.

IRÁNYUL, IRÁNYUL, (ir-ány-úl) önh. m. irá-

nyúit. Irányt tart, valamely irány felé mutat , törek-

szik. Nézetem oda irányúi. Minden tettei a haza ja-

vára irányúinak. Ezen szóban némi önkéntesség rej-

lik a különben hasonló értelm iránylik , irányzódik

igék ellenében.

IRÁNYULÁS, IRÁNYULÁS
,
(ir-ány-úl-ás) fn.

tt. irányúlás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Iránytartás,

irány felé mutatás, törekvés. V. ö. IRÁNYUL.

IRÁNYÚT
,
(irány-út) ösz. fn. Út , mely bizo-

nyos tárgy vagy czél felé intéztetik.

IRÁNYVÁLTOZAT
,

(irány-változat) ösz. fn.

Általán, az irányvonalnak más czélpont felé fordula-

ta. Különösen, midn a delejt iránya fordul.

IRÁNYVONAL
,
(irány-vonal) ösz. fn. Vonal,

melyen bizonyos tárgy a czél felé siet vagy intéz-

tetik.

IRÁNYZÁS
,

(i-r-ány-oz-ás) fn. tt. irányzás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés, melynél fogva

valamit bizonyos czélpont felé igazítunk. 2) Tájéko-

zás. V. ö. IRÁNYOZ.

IRÁNYZAT
,

(ir-ány-oz-at) fn. tt. irányzat-ot,

harm. szr. — a. 1) Valaminek bizonyos czél felé iga-

zított , intézett állapota. Ugyanazon irányzatban men-

ni. Más-más irányzatban repül madarak. 2) Szellemi

mködés állapota , midn a mköd erk valamely

kitzött czélra törekesznek. 3) A dclejtünek bizonyos

irány felé hajlott állapota.

IRANYZATI, (ir-ány-oz-at-i) mn. tt. irányzati-t,

tb. — ak. Irányzatot illet, arra vonatkozó, bizonyos

irányzattal biró. Különösen : irányzati költemény, mely

nem csupán arra törekszik, hogy a széptan általános

igényeit kielégítse , hanem bizonyos mellékeszme ki-

fejtését tzte ki tárgyul. Irányzati regények (tenden-

tialis).
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IRÁNYZATLAN, (ir-ány-oz-atlan) mn. tt. irány

zatlan-t, tb. — ok. Minek bizonyos irányzata nincsen,

mi egyenesen nem intéztetik valamely határozott czél

felé. Határozókép am. irányzat nélkül.

IRÁNYZATLANUL
,

(ir-ány-oz-at-lan-ul) ih.

Irányzat nélkül, bizonyos czélpont felé nem igazítva.

IRÁNYZÓDIK, (ir-ány-oz-ód-ik) külszenved

;

m. irányzód-tam, —tál, —ott. L. IRÁNYUL.

ÍRÁS , minden öszvetételeivel együtt , lásd :

ÍRÁS.

IRÁSZ, (1), 1. ÍRÁSZ.
IRÁSZ

, (2) ,
puszta Bihar megyében ; helyr.

Irász-on, —ra, — ról.

IRAT , minden öszvetételekkel együtt , lásd :

ÍRAT.

IRATOS , ALMÁS— v. PONYVAHÁT , falu

Arad megyében; DOMB— , falu Csanád megyében;

KIS—, falu Csanád megyében; FORRAI-NAGY—

,

falu Arad megyében. Helyr. Tratos-on, —ra, — ról.

IRBONTALAN, mn. tt. irbontalan-t , tb. — ok.

Székely tájejtéssel am. idomtalan. Irbontalan nagy.

Alkalmasint ildomtalan-hói módosult.

IRDA, (ii-da) fn. tt. irdát. L. IRODA alatt.

IREG, ALSÓ—
,
puszta, FELS— , mezváros,

MEGYÉS— ,
puszta Tolna megyében ; helyr. Ireg-én,

— re, —röl.

IREGFOROG
,
(ireg-forog) ikerített ige , mely-

nek mindkét része ragoztatik. Iregni-forogni, iregtem-

forogtam , irgett-forgott. Máskép : sürögforog , mely-

ben mindkét szó Önállólag is használtatik.

IREGY, régies, irigy helyett.

ÍREK, UDVARNOK— , falu Nyitra megyében
;

helyr. Irek-én, — re, — röl.

IRELL, régiesen öszvehdzva irigyel-böl.

ÍREM, tájdivatos ; 1. ÜRÖM

.

IRFÖLD, (ir-föld), IRFÖLDI, (ir-földi) ; 1. IR-

HON, IRHONI.
IRG , elavult vagy elvont törzsök , melybl ir -

galom , irgalmas stb. származékok erednek. Rév ai

szerint fnév , am. misericordia ; de hihetbb , hog y
elavult gyakorlatos ige, s rokon képzés a silrg, filr g,

forg , csurg stb. igékkel. A régi halotti beszédben :

jorg, t. i. a jorgat (irgalmaz) származékban, minélfogva

gyöke alkalmasint : jó, melybl lett jor, s öszvehdzva

ir, (mint juhász, ihász, jonkább inkább). Alapértelme :

jóakaró érzés, könyörül indulat.

IRGAL, (jor-og-al) elavult ige, máskép irgat v.

jorgat. Hasonlóan elavultak : szerel (szeret), melybl
szerelem, mutat (mutat), melybl a régies képmutató

(Bécsi cod.) eredtek.

IRGALMAS, (jor-og-al-om-as) mn. tt. irgalmas-t

v. —at, tb. — ak. Ki másnak baján , nyomorúságán

szánakozik , fájdalmiban , szenvedésiben részt vesz
;

ki a megbántónak, bnösnek megbocsát , azaz méltó

büntetését, s a vele jáió szenvedéseket elengedi, ir-

galmas barátok , szüzek , kik a betegek^ ápolják. Ir-

galmas Isten, ki nem akarja a bnös halálát , hanem
At*o. NA.cnr szófia, in. köt.

hogy megjobbuljon és idvezüljön. Irgalmas ellenség.

Nem ér egy irgalmas kiáltást. (Km.). V. ö. IRG.

IRGALMASKODÁS
, (jor-og-al-om-os-kod-ás)

fn. tt. irgalmaskodás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Ir-

galmas tettek gyakorlása. V. ö. IRGALMAS.
IRGALMASKODIK, (jor-og-al om-os-kod-ik) k.

m. irgalmaskod-tam, — tál, — ott. Irgalmas tetteket

gyakorol. V. ö. IRGALMAS.

IRGALMASSÁG, (jor-og-al-om-os-ság) fn. tt.

irgalmasság-ot
, harm. szr. — a. Az emberi szívnek

gyöngéd érzelmi tulajdonsága , melynél fogva irga-

lomra hajlandó. Átv. értelemben tulajdonítjuk Isten-

nek is. V. ö. IRGALOM, IRGALMAS.
IRGALMATLAN, (jor-og-al-om-atlan) mn. tt.

irgalmatlan-t , tb. —ok. Irgalom nélküli ; kemény
szivü , kegyetlen ; könyörületlen. Irgalmatlan szivtt.

Irgalmatlan ellenség. Irgalmatlan vad ember. Tréfá-

san am. szertelen , renkivüli. Irgalmatlan nagy csiz-

mát, kalapot viselni. Irgalmatlan rósz bor. V. ö. IR-

GALOM. Határozókép am. irgalom nélkül.

IRGALMATLANKODIK
,

(jor-og-al-om-atlan-

kod-ik) k. m. irgalmatlankod-tam ,
—-tál, — ott. Ir-

galmatlan tetteket gyakorol ; kegyetlenkedik , ádáz-

kodik. keménys/.ivüeskedik. V. ö. IRGALMATLAN.
IRGALMATLANSÁG

,
(jor og-al om-atlan-ság)

fn. tt. irgalmatlanság- ot, harm. szr. — a. 1) Irgalom

hiánya ; kegyetlenség, keményszivüség. 2) Irgalmat-

lan tett, cselekedet. Nagy irgalmatlanságot követett el.

V. ö. IRGALOM.
IRGALMATLANUL, (jor-og-al-om-at-lan-ul) ih.

Irgalom nélkül , kegyetlenül , keményszivüleg , ször-

nyüképen. Irgalmatlanul megverni valakit. Irgalmat-

lanul bánni a meggyzött ellenséggel.

IRGALMATOS, (jor-og-al-om-at-os) mn. tt. ir-

galmatos-t v. — at , tb. — ak. Szertelenül megnyúj-

tott régi szavaink egyike (mint szerelmetes, kegyelme-

tes, irgalmas, szerelmes, kegyelmes helyett) tréfás elé-

adásban vagy régiséget jellemz írásmódban.

IRGALMAZ, (jor-og-al-om-az) önh. m. irgalmaz-

tam, — tál, —ott. Elemzésileg véve átható ige volna,

mert az -alom, -elem képzjü nevekbl ilyenek alakul-

nak, pl. hatalmaz, rágalmaz, ótalmaz, jutalmaz, szidal-

maz, tilalmaz , védelmez stb. De köz szokás szerént

irgalmaz önható , mely tulajdonságát valószínleg a

latin misereor után vette föl az egyházi nyelvbl, hol

a miserere nobis, így van fordítva : irgalmazz nekünk,

holott nyelvünk természete szerént jobb volna : irgal-

mazz (irgalommal illess , fogadj) minket. így lett a

parce nobis domine, uram kegyelmezz nekünk , e he-

lyett : kegyelmezz minket , azaz kegyelembe fogadj,

kegyelemmel illess minket. Egyébiránt jorgat v. irgat

a régi könyörgésben szintén latinosan tulajdonító ragot

vonz : hogy jorgasson ö neki.

IRGALMAZÁS, (jor-og-al-om-oz-ás) fn. tt. ir-

galmazás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. A kedélynek

jóságos megilletdése , melynél fogva valaki iránt ir-

galmat gyakorlunk V. ö. IRGALOM.
8
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IRGALMAZAT, (jor-og-al-om-az-at) fn. tt. ir-

galmazat-ot, harm. szr. —a. Régies , am. irgalmazás

elvont értelemben, vagyis irgalom.

IRGALOM, (jor-og-al-om) fn. tt. irgalmat. Szív

érzelme , kegyes indulat , melyet mások szenvedései-

nek , bajainak rokon érzete gerjeszt bennünk. Külö-

nösen hajlam, melynél fogva a bnösüknek érdemlett

büntetéseit elengedni készek vagyunk. Légy irgalom-

mal hozzám. Irgalomért könyörögni. Irgalmat nyerni

a halálra itélt számára. Isteni, mennyei irgalom. Isten

irgalmából. Régiesen, mint minden -alom (elém) vég-

zetü fneveknél az o (s é) az alanyesetben is kiesett :

irgalm.

IRGALOMADÓ
,
(irgalom-adó) ösz. fn. Adó , a

szegények ápolására.

IRGALOMHÁZ, (irgalom-ház) ösz. fn. Közinté-

zet, melyben szegények közadóból vagy egyes adako-

zók alapítványából ápoltatnak.

IRGALOMISKOLA
,

(irgalom-iskola) ösz. fn.

Szegény gyermekek ingyen tanítására alapított iskola.

IRGALOMPÉNZ
,
(irgalom-pénz) ösz. fn. Sze-

gények , szkölködk, ügyefogyottak, koldusok gyá-

molására adott pénz. Irgalompénzböl élni.

IRGAT, elavult ige, 1. IRG.

IRGY, (ír-gy) fn. tt. irgy-et , harm. szr. — e.

Fels tiszai vidéken am. kenyér szalonnája, vagyis

irhez (kencshöz) hasonló keletlen része , czopákája

a kenyérhéj alatt. Gyöke a kencsöt jelent ir.

IRGYES
,
(ír-gy- es) mn. tt. irgyes-t v. — et, tb.

— ele. Keletlen kenyérrl mondják , melynek irgye,

azaz szalonnája, czopákája van. Az irgyes kenyér fo-

gaimhoz ragadt. V. ö. IRGY.
IRHA, fn. tt. irhát. Liszttel, timsóval és bork-

vel készített, leginkább birka-, kecske-, zerge-, bor-

júbr , melynek f tulajdonságai a puhaság és hajlé-

konyság. Gyöke valószínleg a metszést , betvetést,

betübevágást jelent ir ige , minthogy az irha oly

br, melyre a régiek irni szoktak. Ir gyökbl lett iró

(iró br)
, ebbl ir-a , s h lehelleti bet közbevetésé-

vel ir-h-a. V. ö. H bet. így alakultak : purha (por-ó,

por-a, pur-a, pur-h-a, purha fa, azaz poró
,
porrá vá-

ló fa), turha a hangutánzó tur-hól (tur-ó , tur-a , tur-

ha , azaz tur hangon való köhögés vagy kiköpött

sürü nyál) stb. Ilyenek : renyhe , csürhe, börhe stb.

Irhával kivarrott, behúzott nadrág. Rávertek az irhára.

Hord el az irhádat , am. takarodjál , mert különben
megvernek. Elhordta az irháját , am. a verés ell el-

illant.

IRHABUROK, (irha-burok) ösz. fn. A férfi tök-

zacskójának bre.

IRHAGYÁRTÁS, (irha-gyártás) ösz. fn. Irha-

féle brök készítése.

IRHAGYÁRTÓ, (irha-gyártó) ösz. fn. 1. IRHA-
TIMÁR.

IRHAKÖT, IRHAKÖTÉNY, (irha-köt vagy
-kötény) ösz. fn. Irhabörbl való kötény némely mes-

terembereknél,

IRHÁS, (1), (ir-h-a-as) mn. tt. irhás-t v. — at,

tb. — ak. Irhával bevont vagy béllelt. Irhás nadrág,

milyenek voltak az úgynevezett salavárdi nadrágok,

melyeknek üleptányérát irhabr födte. Irhás ködmen,

IRHÁS
, (2), (mint föntebb) fn. tt. irhás-t, tb.—ok, harm. szr. —a. Timár , ki irhabröket készít.

IRHÁSZ
,
(ir-h-a-ász) fn. tt. irhász-t , tb. —ok.

L. IRHÁS, (2).

IRHATATLAN, 1. ÍRHATATLAN.

IRHATIMÁR
,
(irha-timár) ösz. fn. lásd : IR-

HÁS, (2).

IRHÁZ ,
(ir-h-a-az) áth. m. irház-tam ,

—tál,

— ott, par. — z. Irhával behúz vagy béllel, czifráz.

Nadrágot, subát irházni. Tréfás nyelven : alfelére ver

valakinek. Majd megirházlak.

IRHÁZÁS
,

(ir-h-a-az-ás) fn. tt. irházás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Irhával behúzás, bélelés, czif-

rázás, szegélyezés.

IRHON, (Ir-hon) ösz. fn. Nagy-Britanniához tar-

tozó sziget és ország az atlanti tengeren. (Hibernia,

Irland, Erin).

IRHONI, (ir-honi) ösz. mn. Irhonból való , ott

született, termett, készült, ott létez stb. Irhoni lako-

sok, iparmüvek, termények.

IRIDOM, (ír-idom) 1. IRMOD.

IRIGY, IRIGYEL, IRIGYKEDIK stb. 1. ÍRÍGY,
ÍRÍGYEL, IRIGYKEDIK stb.

IRIL , IRILL v. IRELL, régiesen öszvehuzva

irigyeibl L. ÍRÍGYEL.

IRINGA
,

(ir-am-ga) fn. tt. iringát. Csuszka,

azaz csúszkáló , sikándozó hely a jégen, melyre neki

iramodva megyén a játszó gyermek. Néhutt : ironga.

IRINGÁL, (ir-am-ga-al) önh. m. iringált. Csusz -

kál, sikánkozik a jégen.

IRINGÓ , fn. tt. iringó-t. A görög eryngium-ból

alakított szó. Növénynem az öthímesek seregébl és

kétanyások rendébl, melynek virágai tömötten egy-

máshoz szorulnak, s egy bokrot képeznek. (Eryngi-

um. L.).

IRINY v. IRÍNY, falu Szathmár megyében;

helyr. Iriny-be, —ben, — böl.

IRJ, 1. IRGY.
IRJES, 1. IRGYES.
IRKA, (ir-og-a v. ir-ka) fn. tt. irkát. 1. IRKA-

FIRKA.
IRKAFIRKA, (irka-firka) iker. fn. tt. irkafirkát.

1) Rendetlen, rósz irás, macskavakarás. 2) Szellemi

ért. haszontalan , hiábavaló, ponyvairodalomhoz tar-

tozó írói müvecskék. Kontár irói munkák gúnyneve.

IRKAFIRKÁL, (irka-firkái) iker. áth. m. irka-

firkált, 1) Rendetlenül, i*oszul ír, beír, bemázol vala-

mi (-. Falakra irkafirkálni valamit. Beirkafirkálni a

papirost. 2) Haszontalan, hiábavaló dolgokat ír ösz-

ve , melyeknek se fülök , se farkok ; kontár Írókról

gúnyképen használtatik.
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IRKAFIRKÁLÓ
,
(irka-firkáló) iker. fn. tt. ir

kafirkáló-t. 1) Aki rendetlen rósz betket vet. 2) Kon
tár iró.

IRKAKÓNYV, (irka-könyv) ösz. fn. Kalmárok

és kereskedk könyve, melybe naponként eléforduló

üzleteiket futtában beírják, mieltt a hiteles könyvbe

följegyeznék. (Kladde, Schmirbuch).

IRKÁL
,
(ir-ka-al) önh. és átb. m. irkál-t. Fut-

tában, gondatlanul, rendetlenül, roszul irogat ; kontár

röpiratokat, költeményeket, könyveket stb. készít.

IRKÁLÁS
,

(ir-ka-al-ás) fn. tt. irkálás-t tb.

— ok, harm. szr. — a. Futó, gondatlan, rend nélküli,

rósz irás ; kontár elmemüvek készítése.

IRLA
,
(ir-ol-a) fn. tt. irlát. Új szó a latin ce-

russa kifejezésére. Máskép : irón.

IRLAP, 1. ÍRLAP.
IRMA, ni keresztnév. A Mária vagy Mari név-

nek változata,

ÍRMAG, (ir-mag) ösz. fn. 1) Valamely nemnek

vagy fajnak utósó magva , ivadéka , akár az állati,

akár a növényi országból. Úgy elpusztítom e népet

vagy családot, hogy irmagnák való sem marad belle.

Els tagja ir , talán a fiút , magzatot , ivást jelent

ivar-hó\ változott által, mintha volna : ivar-mag, azaz

szaporítani való ivadék. 2) Minthogy az utósó ivadék

vagyis gyermek legkedvesebb szokott lenni
,
jelent

átv. ért. kedvencz gyermeket. Vigyáz rá , mint az ir-

magra. Kedves irmagom, egyetlen irmagom !

IRMES, (ir-em-es, mintegy er-es) mn. tt. irmes-t

v. — et, tb. —ek. Nedves, nyirkos; s mint ilyen, ter-

mékeny minség. Rokon irgyes szóval is. Tájszó.

IRMOD, 1. ÍRMÓD.
ÍRNOK, ÍRNOKI stb. 1. ÍRNOK, ÍRNOKI stb.

D3NYE, (ír-nye) fn. tt. irnyét. Déli Európában,

Ázsiában és Afrikában tenyész fa, apró , hosszúkás,

körded és hegyes vég levelekkel , melyek mindig

zöldellenek, s kellemes illatúak. Nevét az ír (unguen-

tum) gyöktl vette. (Mirtus).

IRNYOG, (ir-ny-og) önh. m. irnyog-tam, —tál,

— ott. Békákról mondjuk, midn vékony ir hangon

szólanak. Vastag hangon : vartyog a varty törzstl.

IRNYOGÁS
,
(ir-ny-og- ás) fn. tt. irnyogást, tb.

— ok , harm. szr. — a. Békák ir hangon kiabálása.

IRÓ , minden származékai- s ÖBzvetételeivel , 1.

ÍRÓ, (1), és (2) stb.

IRODA, (ir-od-a v. ir-o-da) fn. tt. irodát. Hiva-

talszoba vagy terem, mely különösen írásra van ren-

delve, így neveztetnek a kalmárok , kereskedk szo-

bái, hol a számadásokat és leveleket irják \ a hatósá-

gok , törvényszékek , urodalmak stb. hivatalszobái,

melyekben a jegyzk, írnokok, számvevk stb. dol-

goznak. Némelyek szerint öszvehúzva : irda , de a

mely inkább eszközt jelent, különösen távírda
, fény-

irda szókban.

IRODAIGAZGATÓ, (iroda-igazgató) ösz. fn.

Hatósági tiszt , ki az illet irodai személyzetnek

fnöke.

IRODALMI, (ir-od-al-om-i) mn. tt. irodalmi-t,

tb. — ak. Irodalmat illet, ahhoz tartozó, arra vonat-

kozó. Irodalmi értesít, közlöny.

IRODALOM, (ir-od-al-om) fn. tt. irodalm-at,

harm. szr. — a. Legszélesb ért. mind azon jelesebb

elmemüvek öszvege, melyeket az emberi ész teremtett,

és könyvekben vagy Írással közössé tett. Világiroda-

lom. Szorosb ért. alkalmazható részént egyes nemze-
tekre , idszakokra, részént a tudandók külön-külön

nemeire és ágaira. Görög, latin, sínai, arab irodalom.

, új , középkori irodalom. Franczia , angol , német,

olasz, magyar irodalom. Történeti, bölcsészeti, szépm-
vészeti irodalom. „Irodalom alatt a nyelvben és írott

termékekben nyilatkozó emberi szellem müveiuek bi-

zonyos öszvegét értjük/' Toldy F. „Az irodalom —
tükre a nemzet szellemi életének , mértéke a nemzet

szellemi nagyságának. u Jámbor P. Egyébiránt az

egyes szakoki'a nézve vagy mennyire szkebb körre

szorul az irodalom fogalma, szabatosabban : iralom.

IRODALOMMÜ, (irodalom-m) ösz. fn. Iroda-

lomban megjelent m, különösen mely kiváló helyet

foglal el az irodalomban.

IRODALOMTÖRTÉNET
,

(irodalom-történet)

ösz. fn. Az irodalmi müveknek fejldés szerénti és

kritikai elésorolása valamely kisebb vagy nagyobb
korszakban. „Az irodalomtörténet az ily (irodalmi)

müvekben nyilatkozó szellem fejldése-, s mködése-
inek öszvefügg és okfejt eléadása. " Toldy F.

IROM,(l), (írom) fn. tt. irom-ot , harm. szr.

— a. Új szó az irodalmi müvek rakhelyének kifejezé-

sére. Ezen könyvárusnak nagy iroma van , azaz nagy
rakhelye. Ezen m található N. könyvárus iromában.

Gyöke ír (seribit) , képzje pedig a bséget jelent

om (öm).

ÍROM
, (2), (ir-oin) székelyes kiejtése az ,iram'

szónak. L. ezt.

IROMÁNY
,
(ir-om-ány v. ir-o-mány) fn. tt. iro-

mány-t, tb. —ok, harm. szr. — a v. —ja. 1) írásba

tett gondolatok szövege , foglalata. 2) Azon papiros

vagy hártya
, melyre a gondolatok szövege, foglalata,

följegyeztetett. Szúette, eltépett irományok. Régi iro-

mányok. Levéltári, hivatalos irományok.

IROMBA
,
(ir-om-b-a) mn. tt. irombát. Tiszaví-

déki é3 erdélyi tájszó ; mondják oly tyúkról , mely-

nek pettyegetett tollai vannak ; kendermagos tarka

tyúk. Néhutt : Hornba. Gyöke a festést jelent ír,

melybl a bséget jelent om (öm) képzvel lett írom,

azaz sok festés, sok petty , s innét : iromó v. iromú,

irom-v , irom-b , irom-b-a, mint : gom, gomu, gom-v,

gom-b, gom-b-a ; dom, domu, dom-v, dom-b , és innen

helység neve Dom-b-a stb.

IROML1K , tújdivatos ; 1. IRAMLIK.

IROMJÁRO, (jrom-járó) ösz. mn. A székelyek-

nél ,iroin' aui. ,iram', tehát ,iromjáró' am. jirauijáró',

azaz irammal vagy iramban járó, iramlani szokott.

Iromjáró ló. (Kriza J.).

IROMOS, 1. JEROMOS.
8*
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IRONGA
,

(ir-am-og-a v. ir-ong-a) fn. tt. irort-

gát. Jégen a csúszkálok , korcsolyázók számára ké-

szített sikos út. Gyöke a sietést, futást jeleutó' ir,

melybl iram, iramodik , iramlik stb. származékok

erednek. Közuyelven : csuszka, néhutt : iringa.

IRONGÁL
,

(ir-am-og-a-al) önh. m. irongál-t.

Síkos jégen csuszkái. V. ö. IRONGA.

IRONGÁLÁS, (ir-om-og-a-al-ás) fn. tt. irongá-

lás-t, tb. — ok. Irongán, azaz síkos jégen csuszkái.

IRONGÁLO. (ir orn-og a-al-ó) mn. tt. iróngálát.

Aki irongán csuszkái. Irongáló gyermekek.

IRONT, (ir-om-t) önh. m. iront-ott , htn. — ni

v. —ani, par. — s. Székelyeknél arn. szapora, sebes

léptekkel halad. Egy törzs az iramlik , iramodik

ugyanazon eredet igékkel. Iram nálok : irom ; in-

nen iramt lesz iromt, s az m a t eltt n né változván

(mint rom-t, bom-t stb.) : iront.

1R0SZLÓ, férfi kn. tt. Iroszló-t. A lengyel-szláv

Jaroszlav- ból van alakítva. Máskép : Joroszló v. Ja-

roszló.

IROTA, (1), (ir-ot-a v. ir-o-ta) fn. 1. IRODA.
IROTA

, (2), falu Borsod megyében ; helyr.

Irotán, —ra, — ról.

1R0TVÁNY, régies, am. Irtvány.

IRRA1NT, áth. m. irant-ott, htn. — ni v.

—

ani.

A székelyeknél (Kriza J. szerént) am. hirtelen elsik-

kaszt , tehát világosan : orrant = orvant , orv szó-

tól ; a , hirtelen' fogalmát az ant, ent képz fejezi ki,

a v r-ré hasonul , s az o i-vel váltakozik , mint ort,

irt szókban is.

IRSA
, (1), mély hangon némelyek szerént am.

Orzse , Erzsi.

IRSA, (2), falu Pest megyében ; helyr. Irsán,

— ra, —ról.

IRSMANY
,

puszta Nyitra megyében ;
helyr.

Irsmányo-n, — ra, — ról.

IRT
,

(ir-t) áth. m. irt-ott , htn. —ni v. —ani,

par. —s. Gyöke az elvonást, húzást, ránczigálásl je-

lent , s természeti hangot utánzó ír, am. elmetélés,

vagdalás, szakgittás által valamit tövétl, gyökerétl

elválaszt, elront, megsemmisít. Mondják különösen

a növényekrl. Fákat , bokrokat irtani az erdben.

Gazt, gyomot irtani a kertekben. Búza közöl irtani a

rozsot, konkolyt. Irtani a buján növ ágakat, hajtáso-

kat. Szélesb ért. pusztít, kiöl. Kiirtani a ragadozó ál-

latolat. Irtani a patkányokat , egereket, csótányokat.

Átv. ért. szellemi tárgyakra vonatkozólag am. meg-

szüntet. Irtani a bnöket, rósz szokásokat. Némely táj-

szólás szerént : ort. Egyeznek vele a latin rodo, rado,

szanszkrit rad, ris, uémetroden, reuten, reiszen, (aus)

rotlen, török firtmah stb.

IRTÁS, (ir-t-ás) fn. tt. irtás-t, tb. — ok, harm.

szr. —a. 1) Cselekvés , mely által valamit irtunk.

Fák, bokrok, haszontalan növények irtása. Agak, buja

sarjak irtása. Gyom-, gaz-, burjánirtás. 2) Mondjuk
magukról a földekrl is, melyek elbb erdk voltak.

Az irtások vagy irtásföldek nem tartótnak az

állományokhoz. Árpát, zabot vetni az irtásba. Tájdiva-

tosan : ortás.

IRTÁSFALVA, falu Zaráud megyében ; helyr.

Irtásfalvá-n, — ra, —ról.

IRTÁSFÖLD, (irtás-föld) ösz. fn. 1. IRTÁS, 2).

IRTATLAN, (ir-t-atlan) mn. tt. irtatlan-t , tb.

— ok. Amit nem irtottak. Irtatlan gyom. Irtatlan

búza vetés , melybl a rozsot ki nem metszették. Ha-

tározókép am. nem irtva.

IRTHATATLAN
,
(ir-t-hat-atlan) mn. tt. irtha-

tailan-t, tb. — ok. Amit irtani, kiirtani, elpusztítani,

kiveszteni, megszüntetni nem lehet. Kiirthatatlan s-
erdk. Irthatatlan buja növényzet. Kiirthatatlan vadak,

goncr: erkölcsök, balitéletek. V. ö. IRT.

ÍRTMÁNY, (ir-t-om-ány v. ir-t-mány) fn. tt. iri-

mány-t, tb. — ok, harm. szr. — a v. —ja. Vidék, te-

lek , melyrl a fákat , különösen erdt kivágták és

szántóföldekké vagy legelvé, rétté fordították. Más-

kép : irtás v. irtásföld. (Exstirpatura).

IRTÓ
,

(ir-t-ó) mn. tt. irtó-t. Oly eszközökrl

mondjuk , melyek által az irtás véghez vitetik
,
pl.

irtó kés , irtó kapa. Átv. ért. irtó háború, mely az el-

lenséges ország lakóinak kiölésére, elpusztítására tö-

rekszik. Oszve is szokták írni : irtókapa, irtóháború.

Fnévül használtatván jelenti azon személyt, ki irt,

vagy irtani szokott. Irtokat küldeni a vetésbe, erdbe.

Az irtok kihúzzák a fák töveit is.

1RTÓDZIK, (ir-t-ó-od-oz ik) k. 1. IRTÓZIK.
1RT0EKE, (irtó eke) ösz. fn. Sajátságos készü-

letü eke , a földet ellep burjánok, perjék, gyökerek

stb. kipusztítására.

IRTOGAT, (ir-t-og-at v. ir-t-o-gat) áth. és gyak.

m. irtogat-tam, — tál, — ott, par. irtogass. Folytono-

san vagy lassan-lassan irt valamit. Gyomot irtogatni

a kertbl. Irtogatni az erdt. A rósz szokásokat , bal-

itéleteket irtogatni. V. ö. IRT.

IRTOGATÁS, (ir-t-og-at-ás) fn. tt. irtogatás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Gyakorlott, folytonos cse-

lekvés , mely által valamit irtogatnak. Erdk irtoga-

tása. V. ö. IRT, IRTOGAT.
IRTÓHÁBORÚ, (irtóháború) ösz. fn. Háború,

melyben egyik hadvisel fél a másikat teljesen sem-

mivé tenni törekszik. Átv. ért. valamely nemzetnek,

nemzetiségnek politikai úton és eszközökkel való el-

enyésztése vagy elenyésztem akarása.

IRTÓHAD, (irtó-had) 1. IRTÓHÁBORÚ.
IRTÓKAPA, (irtókapa) ösz. fn. Kapa nem

eszköz, melylyel a földbl növényeket irtanak.

IRTOLL, (ir-toll) ösz. fn. 1. ÍROTOLL.
IRTOVÁNY, (ir-t o-vány) fn. 1. IRTMÁNY.
IRTOVÁNYKEPE, (irtovány-kepe) ösz. fn. Ke-

pe , \ agy is gabonakévékben adott bér azon irtová-

nyért, melyet valaki az illet tulajdonostól bir.

1RT0VÁNY0S, (ir-t-o-vány-os) mn. és fn. Mint

mn. tárgyesete : irtoványos-t v. — at, tb. — ak. Irto-

ványt tartalmazó. Mint fn. tárgyesete : irtoványos-t,

tb. —ok. Hely , föld-, erdöiész, melyben irtovány v.

irtoványok vannak.
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IRTOVANYTIZED, (irtovány tized) ösz. fo.

Tized az irtoványban termett jószágból , melyet az

irtoványbérl az illet' tulajdonosnak ad.

IRTÓVAS, (irtó-vas) ösz. fn. Éles eszköz vas-

ból , holmi haszontalan és káros gyomok , burjánok,

perjék stb. kipusztítására.

IRTÓZÁS, (h-t-ó-oz-ás) fn. tt. irtózás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Gyöke ir , mennyiben megi'áz-

kodó ijedést fejez ki, az i gyökelem t. i. mozgást, az

r pedig rázkódást jelentvén , minthogy az irtózás

csakugyan am. rázkódással és undorral vegyes erö-

sebb ijedés. Irtózással hallottam a szörny eseményt.

Irtózás futott végig rajtam.

IRTÓZAT, (ir-t-ó-oz-at) fn. tt. irtózat-ot, harm.

szr. — a. Rendkívül felizgatott érzéki állapot, melyet

valamely ijeszt és undorító tárgy benyomása okoz, s

mely egész valónkat megrázkódtatja. Irtózat lep meg.

Irtózat miatt elájulni.

IRTÓZATOS, (ir-t-ó-oz-at-os) mn. tt. irtózatos-

1

v. — at , tb. — ak. Irtózatot okozó, irtózattal járó,

borzasztóan, undorítólag ijeszt. Irtózatos látomány,

kegyetlenség. Irtózatos állapotban, sorsban lenni. V. ö.

IRTÓZAT.'

IRTÓZATOSSÁG, (ir-t-ó-oz-at-os ság) fn. tt. ir-

tózató sság-ot, harm. szr. —a. Valamely esemény, lá-

tomány tulajdonsága, melynél fogva az irfózatot ger-

jeszt. A belháború s mindenféle kegyetlenségek irtózatos-

ságai.

IRTÓZIK, (ir t-ó-oz-ik. V. ö. IRTÓZÁS) k. m.

irtóztam-, — tál, — ott. Valamitl borzadva, megráz-

kódva visszaijed , visszarezzen, valamitl borsódzik a

háta. Irtózom tle, oly annyira utálatos. Irtózom csak

azon gondolattól is, hogy . . . Sok ember irtózik a bé-

kától, patkánytól. Ki a fekélyes, sebes, varas vagy holt

testtói irtózik, ne legyen sebész, orvos.

IRTÓZKODÁS, (ir-t-ó-oz-kod-ás) fn. tt. irtóz-

kodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Szenved állapot,

midn valaki irtózkodik.

IRTÓZKOD1K, (h-t-ó-oz-kod-ik) k. m. irtózkod-

tam
,

—tál, —ott. Valamitl irtózva visszahúzódik,

vissza borzadoz, folytonosan irtózik. V. ö. IRTÓZIK.

IRTÓZTAT, (ir-tó oz-tat) • mivelt. m. utaztat-

tam, — tál, — ott. Eszközli vagy okozza, hogy valaki

irtóz zék valamitl, mrgráfkodtató, borzasztó, undoro-

dó ijedésbe ejt.

IRTÓZTATÓ, (irtó oz-tat- ó) mn.1t. irtóztató-t.

Oly tárgyakról moiidjuk , melyek megrázkódtató, s

egész valónkat bon-adással tölt félelemre gerjeszte-

nek. Nagj mondható szavaink egyike, melylyel néme-
lyek kisebb ber. 3 oiriásu tárgyak hatását is szokták ki

fejezni, igen nagyon, fölötte helyett ; de szoros ért. je-

lenti a félelmesnek legmagasabb fokát, Irtóztató vér-

ontás. Timur kán a legirtózfatólb halállal végeztette ki

ellenségeit
,
pl. fürészeléssel , mozsárban töréssel stb.

Jr/óztató tengeti förgeteg. Irtóztató dolgokat olvasunk

a > égi franczia fm vadalomról

IRTÓZTATÓAN, (ir-t-ó-oz-tat-ú-an) ih. 1. IR-

TÓZTATÓKÉP.

IRTÓZTATÓKÉP, (irtóztató-kép) ösz. ih. Irtóz-

tató módon ; szörny kegyetlenül , rettenetesen , bor-

zasztólag. Irtóztatókép kínozni a legyzött ellenséget.

Irtóztatókép dühöng vihar.

IRTÓZTATÓSÁfi, (ir-t-ó-oz-tat-ó-ság) fn. tt. ir-

tóztatóság- ot, harm. szr. —a. Valaminek irtóztató tu-

lajdonsága vagy állapota. Nem lehet leírni a kegyet-

lenkedés irtóztatóságát. Látnod kellett volna azon ir-

tóztatóságot, melyen átestünk volt. Tengerei zivatar ir-

tóztatósága.

IRTVÁNY, 1. IRTOVÁNY, IRTMÁNY.
IRULPIRUL, (irúl-pirúl) ikerített ige, m. irúlt-

pirúl-t , htn. irúlnipirúlni. Szégyenletében el-el futja

arczát a vér, s folytonos szégyenzavarban van.

IRVÁGY, 1. ÍRVÁGY.

IS, (1), kötszó , mely a rokon értelm s egy

eredet es-tl, (v. ö. ÉS) lényegesen abban különbö-

zik , hogy ez a kapcsolandó szó vagy mondat eltt,

amaz pedig utána áll , s innét magyarázható az is,

hogy az és mintecy a jövre figyelmeztetleg hosszú,

az is pedig az elre bocsátott viszonyszó után mint-

egy sietve rövid , s a hangsúlyt rendesen az eltte

álló szóra veti
,
pl. Péter is ott volt. Egyébiránt vala-

mint a székelj' egyik tájbeszédben , úgy régi nyelv-

emlékeinkben is számtalanszor élnek vele es vagy és

alakban. „A konkolyt kiszedvétek kiirtsátok vélek

öszve a búzát es. " Tatrosi cod. „Valahol lakozandol én

es lakozom." Bécsi cod. A régieknél a szónak, melyre

viszonyul, gyakran elébe is jön. „Hogy esti látjátok."

Régi halotti beszéd. „Kellemetes hogy es én elmenjek.

"

Tatrosi cod. „Mert ha megbocsátandjátok embereknek

bnöket, megbocsátja es tünektek (dimittet et vobis)

t mennyei atyátok tü vetkezetteket. " Tatrosi cod.

„Mert es városokat megtöré" (nam et civitates

eorum destruxit). Bécsi cod. Ez utóbbiak részint la-

tinosságok , részint némely kötszókhoz (hogy, mert

stb.) toldalékul függednek , miként ma is mondjuk :

miértis
;
például ebben : „Kellemetes hogy es (=:

hogyis) én elmenjek", nincs is meg a latinban az ,is'-

nek megfelel szó : Expedit vobis ut ego vadam. (Já-

nos ev.) Kötszói minségén felül 1) egyes igék-

re vonatkozik, midn némi gúnyt, tagadást, két-

kedést jelent
,

pl. üidsz is te ahhoz , azaz , dehogy

tudsz hozzá
,

gondolsz is te becsületeddel , azaz, de-

hogy gondolsz vele. Láttam is én = dehogy láttam.

Tudom is én nr mit tudom én. Gondol is ö vele =
épen nem gondol vele. Vagy 2) valamit mintegy

ismételve, vagy emlékeztetés okáért kérdezünk, pl.

Hányan is volta/ok az ebédnél f Hogy is van az a

vers , nóta f Kinek is híják azt az embert f 3) Két

vagy több mondatot is fz öszve , és pedig a) vagy

mindkét mondat egyes szavainál fogva, s ekkor köz-

vetlenül ezek után áll
,

pl. én in, te is ; képedet is lá-

tom, szavadal is hallom ; a nap jóknak is világít, go-

noszoknak in. Mind szóval , de amelj7 az illet szót
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megelzi, fölcserélhet: mind én, mind te. (Ezen szé-

kely tájdivatos szóban : tés is , kettztetve áll : te is

is), b) Vagy a mondatot egészben véve köti öszve

más mondattal , s ekkor rendszerént az ige után so-

rozzuk , mint mely a mondat sarkalata , s melyet a

föntebbi oknál fogva nyomosítni kell, pl. Nem bánom,

ha életemet koczkáztatom is. Igen sokan hibáznak e

szabály ellen , irván : Nem bánom , ha véremet is ve-

szik e helyett : ha véremet veszik is ; mert az elébbi

mondatnak csak akkor van értelme, ha a mondatsuly

az is-t megelz szóra esik, t. i. ha azt akarnám mon-

dani, hogy egyebemen kivül még ,véremet is* veszik.

Sínai nyelven ,is' i, ,és' pedig je.

IS
, (2) , a régi halotti beszédben áll

,
,ös' he-

lyett , ebben : is-emük, azaz ös-iink. L. ÖS.

— IS , névképz , mint a szokottabb as, os, es,

ös változata
,

pl. hainis (a régi halotti beszédben :

hamosj, lapis (lapos\ kódis (koldus), kris (körös),

haris és némely mások. V. ö. —AS képz.

ISA , a régi halotti beszédben négyszer fordul

elé a mai ,bizon' értelmében , mely Göcsejben : bizo,

Baranyában : beze , s kivált az elsbbik a b elhagyá-

sával igen közel jár az isa szóhoz. így szokott el-

hagyatni általán a ,hiszen' szóból is a h
,
,iszen' szó-

ban , s hiszen és bizon különben is rokonok. Néme-

lyek véleménye szerént a régies es (mely annyi volt,

mint eskü) módosulata. Mind egyik, mind másik eset-

ben eredetileg állitó, bizonyító értelemmel bir.

ISAR, hegy neve Erdélyben , Kolos megyében.

ISASZEGH, falu Pest megyében; helyr. Isa-

szegh-én, — re, —röl.

ISKÁTÜLYA, fn. tt. iskátulyát. A német Schach-

tel, vagyis inkább olasz scatola , újlatin scatula után

alakított szó , magyarosan : doboz. (Millye pedig am.

Büchse, nv^íg).

ISKE , falu Ungh megyében ; helyr. Iské-n,—re, — röl.

ISKOLA , ín. tt. iskolát , harm. szr. —a. Gö-

rögül ayo/.r, latinul schola, németül Schide, régi íelsö

németben scuala, scola, spanyolul esciiela
,
portugál

nyelven escola stb. A hellén nyelvben a ayeiv (tarta-

ni) szótól származtatva am. nyg, szabad id (a né-

met Musze), mely a tudományokra fordíttathatik ; 1)

tartós foglalkodás, különösen tanulmányozás; 2) tanu-

lás helye. Mint idegen eredet szó helyett ujabb idk-

ben a magyar tanoda kapott fel : a köz nyelvben

mindazáltal szokottabb az i&kola. Kis iskola, nagy is-

kola. Falusi, városi iskola. Faiskola, Uiskola. Isko-

lába járni. Pesten jártam iskolába, léidig jái tara a

rózsába . (Népd.)- Iskola mellé járni. is elment az is-

kola mellett. Manincs iskola. Máskép : oskola. Egyéb-

iránt 1. TANODA.
ISKOLABABÁT, (iskola-barát) ösz. fn. 1) Sze-

mély, ki az iskolák és tanulók iránt különös részvét-

tel viseltetik, s azokat pártolja. 2) Barát, kivel mint

iskolatárssal ismerkedtünk meg.

ISKOLABABÁTSÁG, (iskola-barátsági ösz. fn.

Barátság az tgy iskolában járó növendékek vagy ta-

nulók között , vagy a tanulóidszakban kezddött 8

azóta fenmaradt barátság.

ISKOLABELI, (iskola-beli) ösz. mn. lásd : IS-

KOLAI.
ISKOLABÉR, (iskola-bér) ösz. fn. 1. ISKOLA-

PÉNZ.
ISKOLABESZÉD, (iskola-beszéd) ösz. fn. A

tanítónak int, buzdító beszéde hallgatóihoz.

ISKOLABETEG, (iskola-beteg) ösz. fn. és mn.

Gúnyosan oly tanulóról mondják, ki beteggé teszi v.

betegnek mondja magát , hogy iskolába ne kelljen

mennie.

ISKOLABETEGSÉG, (iskola-betegség) ösz. fn.

Tettetett, hazudozott betegség, melynek ürügye alatt

a henye tanulók el szokták mulasztani az iskolába

járást.

ISKOLAESZTEND, (iskola-esztend) 1. IS-

KOLAÉV.
ISKOLAÉV, (iskola-év) ösz. fn. Idszak, mely-

nek folyama alatt a nyilvános iskolai oktatások tar-

tatni szoktak, mely hazánk tanító intézeteiben rende-

sen tíz hónapig tart. A többi két hónapot iskolai szün-

idö-nek mondják.

ISKOLAFEGY, (iskola-fegy) ösz. fn. Bizonyos

szabályok által meghatározott rendtartás az iskolai

életben. Az iskolafegy újabb idben nagyon meglazult.

ISKOLAFENYÍTÉK
,
(iskola-fenyíték) ösz. fn.

Fenyíték az iskolába járó tanulók számára. V. ö.

FENYÍTÉK.
ISKOLAGÖG, (iskola-gög) ösz. fn. Ggje vagy

ggössége az iskolához tartozóknak , legyenek ezek

iskolaigazgatók, tanárok vagy csak tanulók.

ISKOLAHANG, (iskola-hang) ösz. fn. Kimért,

feszesen komoly hang vagy beszédmód, melyet elé-

adásaikban a tanítók rendesen használni szoktak.

Szélesb ért. követel , igényes , s mintegy tekintetre

vágyó modor saját véleményünk eléadásában vagy

parancsainkban, intéseinkben stb. mintha gyermekek-

hez szólanánk.

ISKOLAHANGI , (iskola-hangi) ösz. mn. Isko-

lahangon szóló , arra mutató , vonatkozó. Iskolahangi

éi tekezés , felszólítás ,
figyelmeztetés. V. ö. ISKOLA-

HANG.
ISKOLAHANGILAG, (iskola-hangilag) ösz. ih.

Feszes , komoly, kimért eléadással, mint az iskolata-

uítóké lenni szokott ; igényelleg, követel modorban.

Iskolahangilag beszélni a társaságban. Iskolahangilag

eléadott száraz értekezés.

ISKOLAHÁZ, (iskola-ház) ösz. fn. Köz épület,

egy vagy több osztálybeli tanulók számára rendelt

teremekkel. Röviden : iskola.

ISKOLAI, (iskola-i) mn. tt. iskolai-t , tb. — ak.

Iskolát illet , abba való , ahhoz tartozó , arra vonat-

kozó. Iskolai évek, rendszabályok, fegyelem
,
fenyíték,

gyakorlat. Iskolai épület, bútorok, készületek, eszközök.

Iskolai pénzalap. Iskolai ifjúság , növendékek. Iskolai

rend, tanitás, tárgy, tudomány.
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ISKOLAIGAZGATÓ, (iskola-igazgató) ösz. fn.

Személy, ki egy vagy több iskolai intézet fnöke, ki

az illet iskolákra, s tanítókra felügyel, az iskolai ta-

nács és próbatételek elnöke , s mint olyan az iskolai

ügyek fkormányával közvetlenül érintkezik. Ilye-

nek a nemzeti iskolák, középtanodák, fiskolák igaz-

gatói.

ISKOLAILAG, (iskola-i-lag) ih. Iskolai módon,

iskolai szokás szerint. Iskolailag fejtegetni valamely

tantárgyat.

ISKOLAINTÉZET, (iskola-intézet) ösz. fn. Ta-

nulók számára állított közintézet.

ISKOLAKERÜL, (iskola-kerül) ösz. fn. Rósz

tanuló , ki nem szeret iskolába járni , hanem amikor

csak szerét teheti, mindig elmulasztja.

ISKOLAKÖNYV, (iskola-könyv) ösz. fn. Kézi

könyv az iskolai tanulók számára, melyben az illet

tantárgyak az ifjúság fogalmához alkalmazva, bizo-

nyos tanmód szerént adatnak elé.

ISKOLALÉPÉS
,
(iskola-lépés) ösz. fn. Szabá-

lyos lépés, melyre a lovagiskolában (lovardában) min-

denek eltt szoktatják a nyereg alá szánt lovakat.

ISKOLAMESTER, (iskola-mester) ösz. fn. Ta-

nító a kisebb, pl. nép- vagy nemzeti iskolákban. Fa-

lud, kisvárosi iskolamesterek. A felsbb oskolaintéze-

tekben : tanár.

ISKOLAMESTÉRÉS, (iskola-mestérés) ösz. mn.

Oly modorú vagy szokású, milyen az iskolamestereké

szokott lenni , azaz feszes, peczkes , szigorú, komoly,

követel.

ISKOLANYELV, (iskola-nyelv) ösz. fn. Nép-

szer, igen világos, a tái'gynak minden részleteit pon-

tosan fejteget , szóval , a növendékek felfogásához

alkalmazott eléadási mód.

ISKOLAÓRA, (iskola-óra) ösz. fn. Óra , vagyis

órányi idszak , mely alatt az iskolai tanítások tar-

tatni szoktak. Reggeli, délutáni iskolaórák.

ISKOLAPÉNZ, (iskola-pénz) ösz. fn. Pénz, me-

lyet az iskolai tanulók fizetni szoktak az iskola né-

mely szükségeinek fodözésére
,
pl. ftésre , seprre,

krétára, földabroszokra, a szolga díjazására stb. Ettl

különbözik a tanpénz.

ISKOLAPOR, (iskola-por) ösz. fn. Tulaj d. ért.

por, melyet a járó-kel tanulók csinálnak az iskolá-

ban. Iskolaport nyelni. Átv. ért. jelenti valakinek

azon tulajdonságát, melynél fogva az iskolai elemeken

túl nem emelkedett, s munkáin, beszédein meglátszik

az iskolai modor. Értekezésén igen látszik az iskola-

por. Ezen versek nem mentek az iskolaportól.

ISKOLAPOROS, (iskola-poros) ösz. fn. Gúny-

neve az oly tanárnak , ki a tárgyak iskolás nézetein

nem bír fölülemelkedni , s a legfontosabb tanokat

holmi apró bibeldésekkel kisszerekké teszi.

ISKOLAREND, (iskola-rend) ösz. fn. Rend az

iskolák czélirányos elintézésére
,
pl. a tanulmányok

sorozata, viszonya, mennyisége, az osztályok fokoza-

ta, a fegyelem és kormányzási mód tekintetébl. ÚJ

iskolarendet hozni be. A tanárok és tanulók tartoznak

magukat az iskolarendhez szabni.

ISKOLARENDÉLET, (iskola-rendélet) ösz. fn.

Iskolát, vagyis a tanárokat és tanulókat illet , köte-

lez felsbb rendelet. V. ö. RENDELET.
ISKOLARENDÉZÉS, (iskola-rendezés) ösz. fn.

Czélirányos iskolarend behozása, elintézése. V. ö. IS-

KOLAREND.
ISKOLÁS

,
(iskola-as) mn. tt. iskolás-t v. — at,

tb. — ak. 1) Iskolai modorú, szabású. Iskolás elé-

adás , értelmezés. 2) Iskolába járó. Iskolás gyer-

mekek.

ISKOLÁSÁN, (iskola-as-an) ih. Iskolai modor-

ban vagy szokás szerint. Iskolásán fejtegetni valamely

tantárgyat.

ISKOLÁSDI
,

(iskola-as-di) fn. tt. iskolásdi-t,

tb. —ak. ízlés nélküli, egyoldalú tudákos , ki aggo-

dalmasan és feszesen ragaszkodik valamely korlátolt

formák és nézetekhez a nélkül, hogy a szellem sza-

badabb mozgását trné. (Pedant).

ISKOLÁSDIAS
,
(iskola-as-di-as) mn. tt. isko-

lásdias-t v. — at, tb. — ak. Iskolásdi modorú.

ISKOLASZER
,
(iskola-szerü) ösz. mn. 1. IS-

KOLÁS, 1).

ISKOLASZÜNET, (iskola-szünet) ösz. fn. Szé-

les ért. minden id , melyben iskolai eléadások nem
tartatnak. Szoros ért. több napokból vagy épen he-

tekbl és hónapokból álló ilyetén idszak.

ISKOLATÁRGY, (iskola-tárgy) ösz. fn. 1) Is-

kolát illet ügy. 2) Iskolában taníttatni szokott tu-

domány.

ISKOLATUDÓS, (iskola-tudós) ösz. fn. Iskolai

ismeretekkel biró tudós. Gúnyos ért. oly tudós , ki

mesterei szavára esküszik ; vagy ki az iskolai tanul-

mányokkal beéri, s a tudományok mezején tett ujabb

fölfedezéseket nem használja.

ISKOLATUDÓSSÁG, (iskola-tudósság) ösz. fn.

Jártasság az iskolai tanulmányokban. Gúnyos ért.

oly tudósság, mely az iskolai tudományokon túl nem
halad.

ISKOLAÜGY'
,
(iskola-ügy) ösz. fa. Az iskolá-

kat illet tárgyak Öszvege, mennyiben azok az orszá-

gos kormány , különösen oktatási kormányosztály te-

endi közé tartoznak. A tanügy vagy oktatásügy na-

gyobb terjedelm , mennyiben ide az egyházi ügyek

is tartozhatnak.

ISKOLÁZ, (iskola-az) áth. m. iskoláz-tam^ — tál,

— ott. Iskolai fenyítés alá fog, mint iskolás gyerme-

ket fedd, int, dorgál vagy oktat valakit.

ISKOLÁZÁS
,
(iskola-az-ás) fn. tt. iskolázás-t,

tb. —ok, barin. szr. — a. Cselekvés, mely által vala-

kit iskoláznak. A rost nem szereti az iskolázást.

(Km.).

ISKOLÁZÓ, (iskola-az-ó) mn. tt. iskolázó-t. Ki

mást iskolás gyermek gyanánt fedd . dorgál , fenyít

vagy szigorúau oktat.
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ISKOLÁZTAT, (iskola-az-tat) mivelt. tn. isko-

láztat-tam ,
—tál ,

— ott. Iskolába járat, iskolában

taníttat. A gyermekeket iskoláztatni kell , hogy valamit

tudjanak.

ISLANG, fn. tt. islang-ot, harm. szr. —ja. Ba-

ranyai tájszólás szerént atn. ékszerül szolgáló tü,

melltü. Alakja idegen származatra mutat. V. ö. SA-

LANG.
ISLOG

,
(német Schlaggold?) fn. tt. islógot,

harm. szr. —ja. Ékszerül szolgáló boglár, csillagocs-

ka, pl. a lószerszámokon vagy bútorzatokon. Az na-

pon elveszi az Úr a saruk ékességét és az islógokat.

(Isai. 3. 18. Káldi). Úgy látszik, egy eredet az is-

lang szóval. V. ö. ISLANG, SALANG.

ISME
,
(is-rne , azaz s-mi) tulajdonképen sz.

fn. tt. ismét, harm. szr. isméje. Törzsöke az ismer, is-

meret , vagy csangósan iszmér, iszméret stb. szóknak.

A törzsök gyöke vagy határozója is
,
(mely a régi

nyelvemlékekben igen sokszor eléfordúl ös helyett,

v. ö. ÖS), vagy csangósau isz, megvan a görög tarjui

v. ícaui, német wissen, lengyel vedzet igékben, melyek

értést , tudást jelentenek. (Azonban ezek inkább ész

szóval rokonok). A me képz a magyarban am. mi,

tehát miség , valamiség, tárgy értelmével bir, s ennél

fogva isme am. s-mi , s-tárgy , ami már régebben

megvan elménkben, emlékezetünkben, vagyis a tárgy-

nak emléke, sképe. Tájdivatosan esme v. ösme. Újabb
idben önállólag kezdek használni ismeret helyett.

ISMEÁG, (isme-ág) 1. ISMERETÁG.
ISMÉG , ISMEG, (és-még) ketts kötszó, s am.

megint, újra , még egyszer. (Ámbár elemzésileg véve

,és-még' az eredeti, s tájszokásilag ma is dívik esmeg

alakban ; mégis közönségesebb divatú lett az ismét,

mely képzragokat is vesz fel : ismétel).

„Kopjával nyeregbül messzi kitaszitá
,

Gyorsan szablyájával az fejét elvágá

,

Jó lovára ismég mint evét fölugra.
u

Deli Vid hitvese. (Zrínyi Miklós).

L. ISMÉT.

ISMEGENT, (és-megént), ISMÉGLEN, (és-még-

len), am. ismég v. ismét. „Ha peniglen valamit nyil-

vábban értnk the k(egyelmednek) isméglen thudá-

sára aggyuk." Levél 1558-ból. (Szalay Á. gyjt.).

ISMEJEGY, ISMEJEL, (isme-jegy v. -jel) ösz.

fn. L. ISMÉRV.
ISMEKÖR

,
(isme-kör) ösz. fn. Halár

, meddig
ismeretünk terjed.

ISMER, ISMER, (s-me-er) áth. m. ismér-t.

Valamirl régebben szerzett tudás- , értés- , felfo-

gással bír , valamirl isméje , azaz s tudata , em-
léke van ; különösen valaminek megkülönböztet je-

leit elméjében felfogta és tudja. Ismerlek tollúidról jó

madár. Ismerem, mint a rósz pénzt. (Km.). Hát lemar
nem ismersz engem f Sok darab kenyeret kell megenni,

mig ember egymást megismeri. (Km.). Régen ismerjük

mi egymást. Ismerd magadat. Reáismerni valakire. Te

félreismersz, (azaz balul ismersz) engem. Kiismernélek

ezer közöl is. Hibásan használják némelyek az elismer

igét, midn a német verkennen helyett veszik, mi he-

lyesen magyarul : félreismer ; ellenben elismerni va-

lamit am. tudomásul elfogadni vagy megvallani, hogy

ismerjük , tudjuk
,
pl. o. Ezen kéziratot elismerem v.

el nem ismerem magaménak. Minthogy törzsökéül az

isme fnevet veszszük, elemzésileg mindig ismer volna

(hosszú é-vel), mint : ige, ígér. Azonban a két éles

hang kikerülése végett az életben rendszerént rövidül

használtatik : ismer , ismerkedik , ismeret stb. Máské-

pen : ösmer v. ösmér, és esmér v. esmér.

ISMERÉS, ISMERÉS, (ös-me-er-és) fn. tt. is-

mérés-t, tb. —ék , harm. szr. —e. A gondolkozó ész

mködése , melynél fogva a tárgyakról fogalmakat

szerez, ítéletet hoz, s okoskodik. Köz értelemben tu-

domás, mely által a tárgyakat az emlékezetben felfo-

gott s egybekapcsolt jegyeiknél fogva megkülönböz-

tetjük. V. ö. ISMER.

ISMERET, ISMERET, (s-me-er-et) fn. tt. is-

mérel-ét, harm. szr. — e. Tudalom , melyet bizonyos

tárgyról érzékeink által vagy közvetlen szerzünk, vagy

annak más tárgyaktól különböztet jeleit közvetve

csak gondolatunkban tüntetjük elménk elé , csak ké-

pét idézzük vissza, mi által a képlet, tárgyától mint-

egy külön válni látszik. Az ismeret két tényez ered-

ménye, ú. m. az ismer alanyé és az ismert tárgyé.

Alapos, világos, rendszeres ismeretekkel bírni. Új isme-

reteket szerezni, önmagunk ismeretére jutni. Ismeret

elvei. Ismeretek tára. Hasznos ismeretek. Lelki ismeret,

vagyis erkölcsi bels állapotunk tudata, s azon bels
sugalom, mely részint természeti ösztön szerént , ré-

szint az elfogadott erényszabályoknál fogva tudtunkra

adja, mi legyen erkölcsileg jó és rósz, s itél erejével

mintegy bíráskodik tetteink fölött, honnan köz nyel-

ven és tréfásan kisbiró-nak mondjuk. V. ö. LELKI-
ÖSMERET.

ISMERET- v. ISMERETÁG
,
(ismeret-ág) ösz.

fn. Ismeretünknek egyes része.

ISMERET- v. ISMERETALAP
,
(isméret-alap)

1. ISMÉRETELV.

ISMERET- v. ISMERETELV, (ismeret-elv) ösz.

fn. Elv, melyen ismereteink alapulnak, melybl isme-

reteinket mintegy eredeti elembl kivonjuk, származ-

tatjuk, milyenek : a teljes azonság elve ; az ellenke-

zés elve ; a középs kizárásának elve stb. V. ö. IS-

MER.
ISMERETES, ISMERETES, (s-me-er-et-és)

mn. tt. isméretes-t v. — et, tb. — ek. Mirl ismerettel

birunk , minek különböztet jegyei tudvák elttünk,

mit sokan ismernek ; köz tudomásu. Ismeretes dolgok-

ról szólni. Oly ismeretes, mint a rósz pénz. egész vá-

rosban ismeretes ember. Hisz az mindenki eltt ismere-

ti s. Ismeretes társadat , régi barátodat holtig szeresd.

(Km.). V. ö. ISMER.

ISMÉRETÉSSÉG , ISMERETESSÉG , (Ks-me-

er-et-és ség) fn. tt. ismeretésség-ét , harm. i
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Tulajdonság vagy állapot, melynél fogva valami vagy

valaki ismeretes. Ismeretessége miatt lehetetlen neki ti-

tokban maradnia. Nyilvános fellépése által köz ismere-

tességre jutott. V. ö. ISMER.

ISMERETFORRÁS, (ismeret- forrás) ösz. fu. Is-

meretünk kútfeje , melybl ismeretünket merítjük,

vagyis lelkünknek azon tehetsége , mely az észlelt

tárgyakat érzékileg felfogja, vagy gondolatában visz-

szaidézi és különböztet jegyeiknél fogva egyiket a

másiktól megkülönbözteti.

ISMERETKÖR, (ismeret-kör) 1. ISMEKÖR.

ISMERETLEN, ISMERETLEN, (s me- éret-

len) mn. tt. isméretlen-t, tb. —dk. 1) Akit vagy amit

nem ismernek ; kinek vagy minek különbztet je-

gyei nincsenek tudva, el vannak rejtve ; mirl a gon-

dolkodó ész tiszta , világos fogalmat nem szerzett
;

idegen
,
jövevény. Ismeretlen tárgyak. Ismeretlen ás-

ványok, füvek, bogarak. Ismeretlen vendégek. 2) Isme-

retek hiányával lev bizonyos tárgyakra vagy he-

lyekre nézve, milyenek az idegenek, jövevények szok-

tak lenni, vagy a tudományok szakaiban a kezdk,

avatlanok. En ezen városban ismeretlen vagyok. Mirl
másokat tudósítani akarunk , abban magunknak nem

szabad ismeretleneknek lennünk. Lehet-e az országos

követ, ki az államtanban ismeretlen f

ISMERETLENSÉG , ISMERETLENSÉG
,
(s-

me-er-etlen-ség) fn. tt. ismeretlenség-ét , harm. szr.

—e. 1) Ismeretek hiánya. Ismeretlenségbl fonákul

beszélni, ítélni. 2) Állapot, midn valakit nem ismer-

nek, róla mit sem tudnak, vagy nem tud másokról,

nem ismer másokat. Ismeretlenséged miatt történt,

hogy tolvajnak gyanítottak. Ismeretlenség miatt unat-

kozni az idegen városban.

ISMERETLENÜL, ISMERETLENÜL, (s-me-

er-etlen-ül) ih. 1) A nélkül , hogy ismernék ; titkon,

elrejtve, névtelenül. Ismeretlenül lappangani valamely

városban. 2) Ismeretek nélkül. Ismeretlenül beleszólni

valamely fontos tárgyba vakmerség.

ISMERETSÉG, ISMERETSÉG, (s-me-er-et-

ség) fn. tt. ismeretség- ét, harm. szr. — e. Személyek

közötti viszony, melynél fogva egymással társalgási

öszveköttetésben állanak. Régi ismeretség. Számos is-

meretségei vannak. Ismeretséget kötni. A belsbb és

szorosabb ismeretségbl szokott keletkezni a ba-

rátság.

ISMERET- vagy ISMERETSZOMJ
,
(ismeret-

szomj) 1. ISMERETVÁGY.

ISMÉRETTAN, ISMERETTAN, 1. ISMETAN.

ISMERETTÁR, (ismeret-tár) ösz. fn. Több ne-

m ismereteknek gyjteménye.

ISMERETTÁRGY, (ismeret-tárgy) ösz. fn. Do-

log ,
személy , fogalom, melyre ismer tehetségünket

irányozzuk.

ISMERETVÁG V v. —VÁGYALOM, (ismeret-

vágy v< -vágyalom) ösz. fn. A léle* vágyVlása isme-

retek szerzésére.

AKAD. HAGY BÍRTAK. ITI. KÖT.

ISMERGET, (s-me-er-ég-et) áth. és gyak. m.

ismerget-tem ,
—tél ,

—étt. Lassan-lassan megismer

valakit v. valamit, vagyis több és több különböztet

jegyek tudomására jut.

ISMERGETÉS, (s-me-er-ég-et-és) fn. tt. ismer-

getés-t, tb. — ék. Gyakorlatos cselekvés , mely által

valakit v. valamit ismergetünk.

ISMERKEDÉS, (s me er kód e"s) fn. tt. ismer-

kédés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Közelebbi viszonyba

lépés oly emberekkel, kik elbb idegenek voltak re-

ánk nézve. V. ö. ISMERKÉDT".

ISMERKEDIK, (s-me-er-kéd-ik) k. m. ismer-

kéd-tem, — tél, —éti. Társalgás által valakivel köze-

lebbi viszonyba j ; s megtudja, ki légyen, mily ter-

mészet, gondolkozású, hajlamú stb. Emberekkel is-

merkedni. Idegenekkel, jeles emberekkel megismerkedni.

Nyilvános mulatságokban , körökben leghamarabb is-

merkedünk.

ISMÉRÖ, ISMER, (s-me-er-ö) mn. tt. isme-

rö-t. Aki valamit v. valakit ismer ; aki valamihez tud,

ért. Emberismer bölcs. Magát nem ismer ember.

Borismer kocsmáros. Ismer er. Ismer tehetség.

ISMERS, ISMERS, (1), (s-me-er--es) mn.

tt. ismerös-t v. —et, tb. —ék. Akit vagy amit isme-

rünk, vagy legalább ismerni látszunk ; ki hasonlít va-

lakibe;: , kit ismerünk. Két ismers és egy ismeretlen

utassal találkoztam. Ejnye be ismers hang ez. Is-

mers házba menni. Ismers darabot játszani a szín-

padon.

ISMERS, (2), (mint föntebb) fn. tt. ismerst,

tb. —ök, harm. szr. —e. Személy, kit ismerünk, ki-

vel társalgási viszonyban állunk. A gzösön több is-

merseimmel jöttem öszve. Mi már régi ismersök va-

gyunk. Barátait , rokonait és ismerseit megvendé-

gelte.

ISMERSZIK, ISMERSZIK, (s-me-er ész-ik) k.

m. ismerszétt, htn. ismerszeni. Oly jegyrl , tulajdon-

ságról mondjuk, mely szembetnik , melyet észreve-

szünk. Ismerszik rajta, hogy szereti a borocskát. Alig

ismerszik rajta , hogy már ötven éves. Veszedelemben

ismerszik meg, ki a jó hazafi. A sebe úgy begyógyult,

hogy helye sem ismerszik.

ISMERT, ISMERT, (s-me-er-t) mn. tt. ismert-

et. Akit vagy amit ismernek , köz tudomásu , nem

titkos. Ismert emberekrl szólok. Ezek ismert dolgok.

ISMERTET, ISMERTET, (s-me-er-tet) mivelt.

m. ismertet-tem, — tél, — étt. Ismeretessé tesz ; vala-

kinek vagy valaminek különböztet jegyeit kimutat-

ja, vagy elmondja, hogy ismerjék mások is. Az ide-

gen vendéget megismertetni a házbeliekkel. Magát meg-

ismertetni a közönséggel. Új gazdasági eszközöket,

rendszert megismertetni a földmivelökkel. Szélesb ért.

tudat, tudomásra hoz, nyilvánossá tesz valamit.

ISMERTETÉS , ISMERTETÉS ,
(s-me-er-tet-

és) fn. tt. ismertetés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cse-

lekvés, melynél fogva valakit v. valamit ismertetünk.

V. ö. ISMERTET.
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ISMERTET, ISMERTET, (ös-me-er-tet-ö)

mn. és fn. tt. ismertetö-t. Ismeretessé tev, megkü-

lönböztet. Ismertet jelek. Jellémismertet lettek, vo-

nások. Mint fnév jelent tudósítást , hírlapi rovatot,

melyben bizonyos tárgyak, pl. új könyvek a közön-

ség tudomására adatnak, s némi vonalakban lerajzol-

tatnak.

ISMÉRV, (s-me-er-v) fn. tt. ismerv-et , harm.

szr. —e. Ismertet jegye valamely tárgynak. Minél

több ismérveit tudjuk' a tárgynak , annál világosabb

képletünk van róla.

ISMÉRVÉNY , ISMERVÉNY
,
(s-me-er-vény)

fn. tt. ismervény-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Hiteles

vagy tanuiromány, melylyel valamit elismerünk
, va-

lamit lett dolog gyanánt megvallunk.

ISMÉT, 1. ISMÉG.

ISMETAN, (isme-tan) ösz. fn. Az elméleti böl-

csészet része , mely azon eszméket és elveket fejte-

geti , melyek alapjai minden ismereteinknek. Az is-

metan a tapasztalati ismék alapjait, a léteznek sark-

tulajdonságait vizsgálja , milyenek a tér, id, okiság

stb. (Gnoseologia).

ISMETANI, (isme-tani) ösz. mn. Ismetant ille-

t , arról szóló , arra vonatkozó. Ismetani kérdések,

fejtegetések.

ISMETÁR, (isme-tár) 1. ISMERETTÁR.
ISMETÁRGY

,
(isme-tárgy) lásd : ISMERET-

TÁRGY.
ISMÉTEL

,
(is-mét- v. [még-]él) áth. m. ismé-

tél-t v. ismétlétt, htn. — ni v. ismétleni. Valamit újra,

ismét , megint, még egyszer tesz. Ismételni a monda-

tot, am. még egyszer elmondani. Ismételni az oskolát,

am. még egyszer ugyanazon oskolába járni. Ismételni

a dalt, am. újra dallani. Ismételt verseny (lefuttatás-

kor), mikor ki van kötve , hogy a ló két ízben le-

gyen els.

ISMÉTÉLÉS, ISMÉTÉL, 1. ISMÉTLÉS, IS-

MÉTL.
ISMÉTELTEN, (is-mét- [v. még-]el-t-eu) ih.

Többször megújítva.

ISMÉTEN, (is-még-en) 1. ISMÉT.

TSMÉTÉZ, (is-mét- [v. még]-ez) m. ismétéz-tem,

— tél, —étt; ISMÉTÉZÉS, 1. ISMÉTEL, ISMÉTÉ-
LÉS.

ISMÉTLEN, (is-mét- [v. még-jlen) ih. UJTa meg
újra, meg még egyszer. Itt a len nem tagadó, hanem
nyomatékos toldalék, mint az eddigien, addiglan, hol-

tomiglan szókban. V. ö. — IG , rag.

ISMÉTLÉS, (is-még-él-és) fn. tt. ismétlés-t , tb.— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melynél fogva vala-

mit ismét , azaz újra , még egyszer teszünk. Beszéd

ismétlése. Ismétlések által betanulni a fegyverforga-

tásba.

ISMÉTL, (is-még-él-j fn. tt. ismétlö-t , harm.

szr. —je. Oly tanulóról mondják, ki valamely oskolát

újra jár.

ISMÉTLDIK
,
(is-még-el-öd-ik) belsz. Maga-

magát ismétli.

ISMÉTLÖÓRA, (ismétl-óra) ösz. fn. Óra mü,

mely negyedütéskor az órákat is újra üti.

ISÓBÉRCZ , hegy neve Erdélyben , Maros

székben.

ISÓP, 1. IZSÓP.

ISOPALLAGA , falu Bihar megyében ; helyr.

Isópallagá-n, — ra, — ról.

ISPÁI v. ISPÁHI, Zrínyi Miklósnál török köny-

nyü lovast jelent ; a persa aszp szótól, (zeud nyel-

ven aszpa, szanszkritul aszva), mely am. ló.

ISPÁN , fn. tt. ispán-t
, tb. — ok , harm. szr.

—ja. Eredetét köz hiedelem szerént a német Ge-

spann szótól vette volna, mely régi német nyelven

am. valamely hivatalnoknak hasonló rangú és hatal-

mú segéde, aki mintegy öszve van vele fogva. Lásd

a czikk végén. Nálunk jelenleg 1) alsóbb rend uro-

dalmi tiszt , ki a pajtamesternél fölebbvaló, a kasz-

nárnál pedig alantabb áll , s a néhai úrbéri rendszer

mellett fkötelessége volt a robotokat , s más úrbéri

tartozásokat végrehajtani, vagy az urodalmi major-

ságokra fölügyelni, a gazdasági munkákat intézni stb.

Hajnalban jó korán
, ott terem az ispán , kezében a

csákány, robotra szólítván. (Parasztdal). Nagy uram,

ispán uram. 2) A vármegyék fnökei ; különösen kit

a király nevez ki, fispán (Comes parochianus , sup-

remus comes), kit pedig a vármegye rendéi választa-

nak : alispán, (Vice-Comes). Els alispán, másod al-

ispán , helyettes alispán. A fispánnak régente csak

egyszeren ,ispán' vala a neve : „Miért hogy az

Endre király Vata ispánnak kegyetlenségöt hagyott

vala tenni ez országban." (A Carthausi névtelen.

Toldy. F. kiadása). A törökben is eléjön : iszpán

alakban.

Ha szabad min nyelvünkhöz folyamodni : (amint-

hogy nem is emlékezünk , hogy valaha a régiségben

g-vel jönne elé : gespán, gispán), bán a perzsa nyelv-

ben am. bánó, aki valamivel bánik, továbbá : úr, f-
úr, vezér; ugyanez a zendben és szanszkritban van,

a sínai, valamint régi hunn nyelven váng, vám (a sí-

nai nyelvben nem levén b bet , ezekben is rokon v-

vel pótol tátik, t. i. a régi hunnok történetei is csak

a sínai korrajzok után jöttek tudomásunkra), am. a

császár után következ fúr, mint nálunk a ,nádor-

ispán.' A régi magyar Passióban is (Toldy F. kiadá-

sa) Pontius Pilátus ,ispán'-nak neveztetik , mely a

Vulgatában ,praeses' a görög szövegben : rjYé f
l(ov

i
ez

utóbbi fnököt , igazgatót stb. jelentvén. A mongol

nyelvben is van am. fejedelem. Ezek szerént ,ispán,

annyi volna, mint ,sbán' vagy ,szbán'. V. ö. BÁN.

ISPÁNI, (ispán- i) mn. tt. ispáni-t, tb. — ak. Is-

pánt illoto, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Ispánt kö-

telességek. Ispáni fizetés, czím. Fispáni méltóság. Al-

ispáni parancs, ítélet. V. ö. ISPÁN.
ISPÁNK , falu Vas megyében ; helyr. Ispánk-

on, — ra, — ról



133 ISPÁNKODÁS— ISPITÁS ISPOT—ISTALYOS 134

ISPÁNKODÁS, (ispán-kod-ás) fn. tt. ispánko-

dás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Ispáni hivatal viselé-

se, gyakorlása. V. ö. ISPÁN.

ISPÁNKODIK, (ispán-kod- ik) k. in. ispánkod-

tam, — tál, — ott. Mint urodalmi ispán hivatalkodik.

Mondhatjuk egyébiránt azt is : föispánkodik, alispán-

kodik, azaz f vagy alispáni hivatalt visel.

ISPÁNLAKA, falu Erdélyben , Alsó-Fejér me-

gyében ; helyr. Ispánlaká-n, — ra, — ról.

ISPÁNMEZÖ, falu Gömör megyében és Erdély-
|

ben, Bels-Szolnok megyében ; helyr. Ispánmezö-n, i

— re, — röl.

ISPÁNSÁG, (ispánság) fu. tt. ispánságot,
j

harm. szr. — a. Ispáni hivatal vagy méltóság, vagy

azon kör, melyre az ispán hivatala kiterjed, vagy id-

szak , mely alatt valaki ispánkodik. Ispánságért fo-

lyamodni. Föispánságot elfogadni vagy megköszönni.

Alispánságról lemondani. Az én ispánságomban a job-

bágyok igen pontosak valónak kötelességeik teljesítésé-

ben. Egész ispánságom alatt ilyesmi nem történt

rajtam.

ISPÁNY, 1. ISPÁN.

ISPÉK, fn. tt. ispék-ét, harm. szr. —je. A né-

met Speck-bö\ csinált szakácsszó , s jelenti a vékony

szalagforma szeletkékre metszett szalonnát , melyet

némely ösztövér, kivált vadhúsokba tznek, hogy iz-

letesbek legyenek.

ISPÉKÉL, (ispék-él) áth. m. ispékél-t. Ispékkel,

szalonna szeletkével ellát. V. ö. ISPÉK. Oz húst, fog-

lyot, kappant ispékelni. Tréfásan szólva , az eléadást

holmi idézetekkel, czifra szavakkal megtoldja.

ISPÉKÉL, (ispék-él-) fn. tt. ispékélö-t, harm.

szr. —je. Vastag és nagy fül szakácstü , melylyel

ispékelni szoktak.

„Úgy szúrja farába a nyúlispékelöt

,

Hogy most is keresik a nyúlispékelöt."

Csokonai, Dorottya.

1SPION, az idegen spion-bó\ alakított köznépies

szó, magyarul kém, 1. ezt.

ISPITA, 1. ISPITÁLY.

ISPITÁLY, ISPITÁL, fn. tt. ispitály-t, tb.

—ok , harm. szr. — a v. —ja. Ugyanaz a latin hos-

pitale, német Spital szókkal. 1) Eredeti latin értel-

ménél fogva jelent irgyenszállást az utazók , kivált,

régi bucsujárók , zarándokok számára , milyeket a

magyaroknak is állított szent István király Jeruzsá-

lemben és Rómában. 2) Ápoló intézet, elöregedett éa

tehetetlen, vagyontalan polgárok , s más szegények

táplálására. 3) Kórház, kóroda. Vármegyei, városi is-

pitály. Meghalt a katonai ispitályban.

ISPITÁS, (ispita-as), ISP1TÁLYOS, (ispitály-

os) fn. It. ispitás-t, tb. — ok. Iepitában lakó, táplált

vagy betegesked személy. Az ispitásokvak ételt, kül-

deni. Átv. ért. beteges, nyavalygó ember. te szegény

ispitás !

ISPOT, (latin spatha, s hellén Gná&tj után) fn.

tt. ispót-ot, harm. szr. —ja. Sebészi éles metsz kés

vagy gerely.

ISPOTÁLY, ISPOTÁLYOS, 1. ISPITÁLY, IS-

PITÁLYOS.
ISSASZEGH, 1. ISASZEGH.
IST, régies és tájdivatos üst helyett ; 1. ezt.

ISTA, férfi kn. tt. Mát. István név kicsinyíté-

se ; eltéttel : Pista.

ISTÁCZ , fn. tt. istácz-ot. Homoki szegfüfaj.

Nevét a statice armeria görög szótól vette.

ISTÁLÓ, fn. tt. istálót, harm. szr. —ja. Ugyanaz
a latin stabulum, német Stall, tót mastal, spanyol es-

tala , franczia étable, régiesen éstable stb. szókkal.

Els eredete a szanszkrit szthá, latin sto, német steh-

en, perzsa isztáden stb. honnan a német stellen , hel-

lén KTrrjfÁ.1 stb. erednek. Szoros ért. gazdasági épü-

let, melybe a nagyobb barmokat, különösen igás ök-

röket és lovakat, s teheneket bekötik. Ökörisiálló, te-

hénistáló , lóistáló. A csikókat , tinókat istálóra fogni.

A rideg barmok, u. m. gulyabeliek
, ménesiek, to-

vábbá juhok, kecskék lakhelye : akol vagy karám. Az
istáló eredeti régi magyar nyelven ól , mely ma köz

divat szerént csak a disznók és baromfiak tanyájáról

mondatik. V. ö. ÓL.

ISTÁLÓBÉR
,
(istáló-bér) ösz. fn. Díj, melyet

az idegen istáló használataért fizetni kell, pl. a ven-

dégfogadókban.

ISTÁLÓPÉNZ
,
(istáló-pénz) ösz. fn. 1. ISTÁ-

LÓBÉR.
ISTÁLÓS, (istáló-os) mn. tt. istálós-t v. —at,

tb. —ak. 1) Istálóval ellátott. Istálós majorház. 2)

Istálóra fogott , istálóban tartott. Istálós tehenek, ök-

rök, lovak. Különböztetésül a gulyabeli-, ménesbeli-

ektl , melyek a szabad ég alatt vagy akolban, ka-

rámban tanyáznak.

ISTÁLÓZ, (istáló-oz) áth. m. istálóz-tam, —tál,

— ott. A barmokat istálóban tartja, neveli. Istálózni

a csikókat , mieltt befognák. Közlegein hiányában is-

tálózni a teheneket.

ISTÁLÓZÁS, (istáló-oz-ás) fu. tt. istálózás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. A barmoknak, nevezetesen

szarvasmarháknak és lovaknak istálóba kötése és ott

tartása, nevelése, hizlalása.

ISTÁLY, (1), fn. tt. istály-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. Bányászati mszó , a német Stollen után

alakítva, s jelent meneteles földalatti utat, melyet a

hegybe ásnok, részént a víz kivezetésére, részént fris

leveg nyerése végett, részént közlekedésül. Magya-

rosan : bányaalag, vagy egyszeren : alag.

ISTÁLY, (2), AL— , FEL— v. FIL— , falvak

Pozsony megyében ; helyr. Istály-on ,

—ra ,

—ról.

ISTALYOS, (istály-os) fn. tt. istályos-t , tb.

— ok. Személy, illetleg bányabirtokos, ki saját

költségén istályokat, azaz bányaalagokat ásat ; istály-

birtokos.

9*
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ISTÁP, fh. tt. istáp-ot, harm. szr. —ja. Ugyanaz

a német Stáb szóval, s valamint a német eredeti, tu-

lajdon és átv. ért. használtatott a régiek által. Ma-

gyarul 1. GYÁMBOT, GYÁMOL.

ISTÁPOL
,
(istáp-ol) áth. 1. GYÁMOL , GYÁ-

MOLÍT.
ISTÁPOLÁS, (istáp ol-ás) fn. tt. istápolás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. L. GYÁMOLÍTÁS.

ISTEN, (lásd végül), fn. tt. istent, tb. — ék,

harm. szr. — e. 1) Széles ért. nagy erej felsbb

lény , mely a" világ változásai és emberi sors okozója

s intézjéül tartatott a mveletlen és érzéki emberek

által , kik több ilyféle lényt képzeltek maguknak,

különféle ert , rangot és hatáskört tulajdonítván ne-

kik. Jó, és gonosz istenek. Felsbb, alsóbb istenek. Fél-

istenek. Egi, pokoli, földi, tengeri, hegyi, erdei istenek.

Tz, víz istene. Költészet, gyógyászat, szónoklat istene.

Szépség, egészség istennje.

„Van kies szöllöm , van arany kalászszal

Biztató földöm ; szeretett szabadság

Lakja hajlékom. Kegyes istenimtl

Kérjek- e többet?"

Berzsenyi.

2) A bibliában átv. ért. isteneknek (valamint némely

régi népségeknél isten fiainak) neveztetnek a királyok.

3) Ugyan átv. ért. istennek mondatik oly személy,

vagy tárgy is, melyet valaki túlságosan lisztéi, vagy

minek egyedül él. Hasa az istene. 4) Szorosb és leg-

nemesb ért. legfelsbb lény, legtökéletesebb szellem,

mely minden léteznek okfeje , vagyis a világmin-

denség teremtje. Ez ért. többes száma nincs. Örök,

mindenható, mindentudó, kegyelmes, irgalmas, felséges,

igaz, nagy Isten. Atya, Fiú, Sz. Félek úr Isten. Szent-

háromság egy Isten. Úr Isten. Üreg Isten (atyaisten).

Jó az Isten, jót ád , kopasznak is hajat ád (km.). Se

Istene, se lelke (km.). Emberé a munka, Istené az ál-

dás (km.). Kinek Isten mit ád , ember el nem teheti,

vagy ember el ve vallja (km.). Kinek Isten nem adja,

János kovács sem koholja (km.). Isten marka. Kintt

az Isten markából, azaz nagyra ntt. Isten a megmond-

hatója , azaz csak az isten tudná mind meg- vagy el-

mondani.

„Isten a megmondhatója
,

Mennyit szenvedek
,

Testi lelki nyugodalmam

,

Mind eltntének."

Kis leány baja. (Vörösmartytól).

Ábrahám , Izsák , Jákob Istene. Magyarok Istene. El

még a magyarok Istene. Várj , megemlegeted még a

magyarok Istenét. Istenben hinni, reményleni, bízni.

Fizzál Istenben , nem hagy el. Istent mindenekfölött

szeretni, imádni. Istenben boldogult am. meghalt. Is-

tenre eskünni. Isten nevét káromolni, hiába venni. Is-

tennek tiz parancsolatit megtartani. Isten ellen véteni.

Istentl elrugaszkodni. Isten áldása, jótéteménye.

„Jó az Isten el nem veszthet

,

táplálja a verebet; ö vezérli éltemet."

B. Orczy Lrincz.

„Jó az Isten
,
jót ád ; megszerezi kardom

,

Amire szükségem leszen , avval tartom."

Toldy Miklós (Arany Jánostól).

Isten csapása. Isten büntetése. Isten haragja. Beleütött

az isten haragja , azaz a mennyk. Isten csudája. Mi-

csoda Isten csudája ez ! Isten ege , azaz szabad ég.

Isten háza = templom. Isten igazában = egész er-

vel. Isten kegyelme. Isten koporsója. Isten koporsóját

sem rzik ingyen. (Km). Isten lova am. szamár. Isten

nyila am. mennyk. Isten szamara am. nagy szamár.

Isten országa =z ei'kölcsi ország ; keresztény hívek

öszvesége ; mennyország. „Istenben bizván , mindent

tle származtatván , és hozzá vezetvén vissza , a úgy
a birodalmak történetében , mint saját élte folyamá-

ban Istent keresvén , innen érthet azon szende nyu-

galom , mely arczán el vala hintve azon méltóságtel-

jes komolyság , mely egész lényét áthatotta , és azon

elmefenség , mely ... az ö derültségét saját magas-

ságában találja." (Lonovics József érsek stb. Emlék

-

beszéde Majláth György felett). Már a régi halotti

beszédben is eléjön : ..Hadlava (=r hallá) holtát te-

remt istentl." — „Haraguvék isten és veteve (=
veté) t ez munkás világbele." — ..Imádjok uromk

Isten kegyilmét ez lélikért.

Nyelvtanilag megjegyzend , hogy általános

gyakorlat szerént , Isten' mint legfelsbb lény, név-

mutatóval vagy anélkül használtathatik , de az ige,

mely reá áthntólag viszonylik , mindig tárgyi rago-

zással jár
,

pl. Istent (v. az Istent) nem látjuk , csak

munkáiból ismerjük , Istent imádjátok, vagy az Istent

imádjátok
, (, Istent imádjatok' már azt tenné : [vala-

mely] Isten legyen az , kit imádjatok , nem ember).

Eiüuk az , Isten' szóval különféle érzelmek , in-

dulatok, esküvések, bizonyítások stb. kifejezésére is,

különösen 1) Nagy fájdalomban, szomorúságban. Is-

tenem, Istenem ! Boldog Isten, mire jutánk ! Jaj Iste-

nem de nagy baj , kilencz tehén, még sincs vaj. (Km.).

Jaj Istenem , mire jutánk, kilencz gyermekbl tíz ma-

radt. (Km.). Istenem, teremtöm , hol az én szeretöm.

(Népd.). 2) Öröm és hála kifejezésére. Istenem, beh

örülök ! Istenem, beh szép ! Hála Istennek ! Isten fizesse

meg. Csak Isten fizessével fizetett. (Km.). 3) Jót, vagy

rosszat kívánva. Isten áldjon meg. Isten veled. Isten

hozzád. Isten hírével. Adná a jó Isten. Isten büntesse

meg. Verje meg az Isten mind a két kezével. 4) Csu-

dálkozáskor, bámuláskor. Ur Isten, mi az f Szent Is-

ten , mi történt? 5) Midn valamitl idegenkedünk.

Isten mentsen meg ! Isten ne adja ! Isten rizz ! 6) Mi-

dn mentegetdzünk. Isten ne vegye rósz néven. Isten

bocsáss v. bocsa ! 7) Valaminek rosszalásakor. Isten

verte, Isten büntette gonosz embere. Isten adta sok rósz

fia. Isten taszította gyáva embere. 8) Ráhagyólag.

Isten neki. Isten oda. 9) Kétkedöleg. Tudja Isten, v.
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Isten tudja, mi lesz még bellünk. 10) Esküvleg, vagy

bizonyitólag. Isten úgy segéljen. (Isten úgyse). Isten en-

gem. Istenbizon. Istenemre. Isten látja lelkemet. „Isten

bizonyom , sirattam az szegény ártatlan iffiaknak ve-

szedelmeket. " Levél 1557-bl. (Szalay Á. gyjt.).

Az ,isten* szó eredetére nézve különféle véle-

mények vannak. Révai egyértelmnek állítja a Je-

hova szóval , s véleménye szerént am. aki vagyon,

minthogy héber nyelven jesch am. lény , létez vala-

mi , s arabul esztlii , latin est , német ist, (görög taxi,

szláv jeszt, szanszkrit aszd v. eszti, perzsa : észt vagy

Jieszt stb.), honnan en harmadik személyraggal szár-

mazott volna : eszthien, isten. Egészben véve egyezik

a perzsa jisdan szóval, mely a jó istenség neve volt.

De eléjön a perzsában ized vagy ezid is, mely szintén

am. isten. Mások szerént a chaldaeai esta-bó\ szárma-

zott , mely tüzet jelent , s megegyezik az örök tüzet

jelent görög éaríu (latin vesta) v. íatia névvel.

Mind ezen fejtegetéseknél kevés vagy semmi

figyelemmel nem valának épen magára a magyar

nyelvre. A magyarban régiesen is am. a mai ös , fen

pedig vagy tön , vagy dön , s mély hangon : don is-

meretes képzk, mint újdon, zordon, mely csak víjabb

idben rövidült zord-ák, s mely képzk különösebben

fneveket is alkotnak, mint ösztön {z= ííz-tön), haja-

don, gordon stb. Ezek után Ítélve ösdön v. régiesen :

isden vagy isten, annyit tesz mint is-tev v. s-tev,
öszvébbhúzva is- v. ös-tö (,t l

elötö szóban is am. te-

v) , és n toldalékkal (mint eleven), ös-tön, is-tön, is-

ten ; tehát jelentése : smüköd vagy svaló, slény,

melynek ezek szerént akár tiszta magyarságát , akár

találó jelentését , találóbbat , mint bármelyik a mon-

dottak közöl csak az elfogult tagadandja. S a ma-

gyar még különösen szereti hozzá tenni : él. Eskü-

szöm az egy élö istenre, a Bécsi codexben : eleven Is-

ten , mintha mondaná : oly slény , mely nem holt

(mint a bálványok), hanem él. Némelyek megenge-

dik, st elfogadják ugyan, hogy az is szótag am. ös,

mely a finn nyelvben isá'
,

(s am. apa), hanem a ten

szórészt a tatár tengri (= ég, és isten) szóból öszve-

tettnek s módosultnak hiszik. Figyelmet érdemel,

hogy a ,tengri' szónál még egyszerbb a sínai thién,

mely am. ég ; id ; nap (coelum , tempus ; dics) ; a

honnét is-ihien vagy s-id, (mintegy s idtl fogva

való), vagy ös-ég, (azaz églakó) jelentés volna. Ta-

gadhatatlan , hogy nyelvünk a tatár nyelvekkel van

legközelebbi rokonságban, de az sem szenved kétsé-

get, Deguigues egyetlen történész után, ki sínai for-

rásokból írta meg a hunnok v. hunok, mint szerénte

is a magyarok sei történetét, hogy hunn eleink ezer

évnél húzamosb ideig laktak volt a sínaiak tszom-
szédságában

, st részben ezekkel egyesültek. V. ö.

HUN. Azonban a tiszta magyar fejtegetésnek itt sincs

szüksége idegen nyelvre.

ISTEN ADTA, am. úgy amint Isten teremtette,

úgy amint Isten kezébl kijött.

„Hol forrás csörgedez,

Egy jámbornak áll kis kápolnája
,

Nyílt , födetlen ; ég mosolyg le rája

Egy letzött kard a szent kereszt ott

,

És az oltár Isten-adta föld."

(Salamon. Vörösmartytól).

Mint indulatot kifejez szóval vagy kedvesnek talá-

lunk valakit
,

pl. Isten adta kis barnája, beh illett a

csókom rája, (népd.) ; vagy pedig valamit roszalunk,

pl. Isten adta vize, se bze, se íze. Isten adta koldusa,

mindig alkalmatlankodik rajtam. A két értelem közti

különbség a kiejtés hangoztatásában rejlik ; t. i. az

els értelemben a kifejezést vidoran, gyorsan; az utób-

biban pedig vontatva hangoztatjuk. Fölveszi a név-

ragokat is, pl. Ne higy a leánynak, az isten adtának.

(Népd.).

ISTEN ANYJA , am. boldogságos szz Mária,

ki Jézust szülte , ki Isten éá ember egy személyben.

ISTENASSZONY, (isten-asszony) ösz. fn. A
régiek hitregéi szerént isteni hatalmú és rangú n-
személy

,
pl. Juno, Venus , Diana stb. 1. ISTENNÉ.

1STENBELI, (isten-beli) ösz. mn. A Tatrosi co-

dexben am. Istentl származó. „M istenönkbeli ir-

galmasságnak miatta." (A latinnak szószerénti fordí-

tása : per visccra misericordiae Dei nostri).

ISTEN BIZON , ISTEN BIZONYSÁGOM. Es-

küv vagy ersen bizonyító szavak. Isten bizon, nem

tudok e dologról semmit.

ISTEN BOCSÁSS v. BOCSÁSSA BNÖMET,
mentegetdz szavak, melyekkel élünk, midn olyas-

mit mondani készülünk , mit rosznak tartunk. Isten

bocsáss, az ördög hozta t ide, nem is a jó.

ISTEN CSODÁJA v. CSUDÁJA, am. valamely

rendkívüli bámulatos látvány , undok torzkép, ször-

nyeteg. Jaj, mily Isten csudája ezen ember.

ISTENDOMB, hegy neve Erdélyben, Maros

•székben.

ISTENÉL, (isten- él v. isten él) áth. m. istenélt

v. isteniéit, htn. —ni v. istenleni. Isten gyanánt tisz-

tel, imád valakit vagy valamit. Hogy isteneljem , ami

nem Istenem. (Km.).

„Látá ezt az örök hír; s felemelked

Két szárnyára vévé nagy nevedet , Virág 1

S túl a csillagokon Melpomene fiát

Istenié diadalmi hang."

Virág Benedekhez Csokonai.

ISTENÉLÉS, 1. ISTENLÉS.

ISTENEMBÉR, (isten ember) ösz. fn. Keresz-

tény hittani értelemben, Jézus Krisztus, Isten és em-

ber egy személyben.

ISTENEMRE, (is-ten-ém-re) esküvési vagy er-

sen bizonyító indulatszó. Istenemre (esküszöm, mon-

dom) ezt nem cselekedtem.

ISTENERÖ , (isten-er) ösz. fn. 1) Isten min-

denhatóságáról elménkben alkotott fogalom. 2) Szel-

lemi er , tehetség , mely kitnbb emberekben nyi-

latkozik.
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ISTENÉRT
,

(ís-ten-ért) indulatszó , melylyel

megütközésünket, roszalásunkat jelentjük ki valami

fölött. Istenért, mit csinálsz f

ISTENES, (is-tenés) mn. tt. istenes- 1 v. — et,

tb. — ék. Isteni tiszteletre, imádásra vonatkozó
;
jám-

bor , buzgó, ájtatos. Istenes ének. Istenes életet élni.

Istenes jóságok. Istenes emberek, hivek. Vannak ily

vezetéknevü családok is.

ISTENÉSÉDIK, (is-ten-és éd-ik) k. m. istené-

séd-tem
,

—tél ,
— éti. 1) Istenessé , azaz jámborrá,

ájtatossá leszen. 2) Isteni rangra emelkedik , isten

gyanánt tiszteltetni kezd.

ISTENÉSÍT, (is-ten-és-ít) áth. m. istenésít- ett.

htn. — ni v. — eni. 1) Valakit jámborrá, ájtatossá

tesz. 2) Isten gyanánt tekint, tisztel ; helyesebben :

istenít.

ISTENÉSKÉDÉS, (is-ten-és-kéd-és) fn. tt. iste-

néskédés-t. tb. — ék, harm. szr. — e. Jámbor, ájtatos

életmód gyakorlása.

ISTENÉSKÉDIK, (is-ten-éa-kéd-ik) k. m. iste-

néskéd-tpm, — tél, — ett. Jámbor, ájtatos, buzgó élet-

módot gyakorol.

ISTENÉSSÉG
,
(is-ten-és-ség) fn. tt. istenésség-

ét, harm. szr. — e. Jámborság, vallási buzgóság, ájta-

tosság.

ISTENÉSÜL
,
(is-ten-és-ül) önh. m. istenésül-t.

Isteni tiszteletben részesül, istenek sorába igtattatik.

Máskép : istenül.

ISTENÉSÜLÉS
,
(is-ten-és-ül-és) fn. tt. istené-

sülés-t, tb. — ék. Állapot, midn valaki istenesül. V.

ö. ISTENÉSÜL.
ISTENÉSÜLT, (is-ten-és-ül-t)mn. tt. istenésült-

et. Istenhez hasonló rangra emeltetett, isteni tiszte-

letre méltatott. Istenesült római császárok. Istenesült

hsök a görögöknél.

ISTENÉSZ, (1), (is-tenész) fn. tt. istenész-t, tb.

— ék. L. HITTUDÓS.
ISTENÉSZ, (2), (isten-ész) ösz. fn. Isteni ész.

1) A legfbb lénynek tulajdonított észbeli er; 2)

az emberekben az isten eszéhez hasonlító lelki te-

hetség.

„S most helyettök hófehér burokban

Jár a béke s tiszta szorgalom

;

S a mvészet fényl csarnokokban

Égi képet \íj korára nyom

;

S míg ezer fej gondol istenészszel

,

Fárad a nép óriás kezével."

Vörösmarty (Liszt Ferenczhez).

ISTENESZME, (isten-eszme) ösz. fn. Eszme,

melyet elménkben az Isten léte s munkásságáról al-

kotunk, táplálunk.

ISTENÉZ, (is-ten-éz) áth. m. istenéz-tem, —tél,

— étt. Valakit istennek nevez, hí, isteni czimmel tisz-

tel. Máskép : istenéi.

1STENÉZÉS, (is-ten-éz-és) fn. tt. istenézés-t, tb.

—ék harm. szr. — e. A tisztelésnek legmagasabb

foka, illetleg imádás, mely által valakit isteneznek.

Máskép : istenélés.

ISTENFA, (isten-fa) ISTEN FÁJA, 1. ABRUT-
ÜRÖM.

ISTENFELEDÉS
,
(isten-feledés) ösz. fn. Er-

kölcsi állapot, midn valaki Istennel , mint az erköl-

csi törvények hozójával és bnnek büntetjével nem
gondol.

ISTENFELEDÖ
,
(isten-feled) ösz. mn. Isten-

nel vagy Istenre nem gondoló, úgy cselekv, oly éle-

tet gyakorló , mintha Isten nem is volna , vagy nem
is parancsolná, hogy jók legyünk.

ISTENFÉLÉS, (isten-félés) ösz. fn. Az isteni

akaratnak és parancsainak tisztelése
,
jámbor , erköl-

csi élet általi teljesítése.

ISTENFÉL, (isten-fél) ösz. mn. Jámbor élet,

ki Isten iránti tiszteletbl az erkölcsi , különösen ki-

nyilatkoztatott vallási törvényeket leikiesméretesen

teljesíti. Istenfél keresztények.

ISTENFÉLLEG, (isten-félleg) ösz. ih. Jám-

borul, az Isten parancsait tiszteletben tartva és meg-

rizve. Istenfélleg élni.

ISTEN FIA, am. Jézus Krisztus, a Szenthárom-

ság második személye , ki az Atyától öröktl fogva

született.

..Nyilván látjátok Isten haragját,

Mind ez világon boszuállását :

Mert nem tiszteljük az Isten Fiát

,

Szent Fiának vére hullását."

Protestáns panaszló éneke, 1549-bl. (Thaly K.

gyjt-)-

Szélesebb bibliai ért. Isten fiainak neveztetnek álta-

lán a jámborok , a jó emberek ; legkülönösebben a

fejedelmek. V. ö. ISTEN.

ISTENFIÚSÁG, (isten-fiúság) ösz. fn. Tulaj-

donság , melynél fogva Krisztus urunk Isten fiának

hívatik.

ISTENGÚNYOLÁS
,

(isten-gúnyolás) ösz fn.

Erkölcstelen cselekvés, midn valaki az Istent vagy

Isten nevét gúnynyal illeti. V. ö. GÚNY.

ISTENGÚNYOLÓ, (isten-gúnyoló) ösz. mn. Ki

az Istent gúnyos szavakkal illeti. Istengúnyoló hitet-

lenek.

ISTEN HARAGJA, Dunán túl am. Isten nyi-

la , mennykcsapás. Beleütött a házba az Isten ha-

ragja.

ISTEN HÁTA MÖGÖTT, am. félre fekv he-

lyen, utón kivül. Isten háta mögött lakni. Isten háta

mögött fekv helység.

ISTEN HÁZA, 1. TEMPLOM.

„ Télen nyáron pusztán az én lakásom

;

A rózsámat is csak vasárnap látom

,

Lakásom van hortobágyi pusztába
,

Nem járhatok én az Isten házába !

u

Néprlal (Tompa M. szerzeménye).
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ISTENHIVO, (isten-hivö) ösz. fu. Személy vagy

bölcsész, ki Istent hisz, s azt mindenek teremtjének

vallja, de kinyilatkoztatást nem hiszen. (Deista).

ISTENHIVSÉG, (isten-hivó'ség) ösz. fn. Böl-

csészeti vagy hitvallási tan , mely szerint Isten van,

de kinyilatkoztatott isteni vallás nem létezik. (De-

ismus).

ISTEN HOZTA, üdvözl szózat, melylyel a

hozzánk belép vendéget fogadjuk. Isten hozta önt.

Isten hozta kigyelmedet. ,Isten hozott' (azaz téged v.

benneteket), ha valakit tegezünk.

ISTEN HOZZÁD, búcsúzó szózat , melylyel az

egymástól elválók élai szoktak , máskép : Isten ve-

led. Több személyhez szólva : Isten hozzátok. Isten

veletek.

„Isten hozzád , többet nem szólt,

Nyakamba borult s megcsókolt." Csokonai.

Tréfásan : Isten hozzád kapufa , arról mondják , ki

búcsúvétel nélkül elmegy, elillan valahonnét.

ISTENI, (is-ten-i) mn. tt. isteni-t , tb. — tk. 1)

Istent illet. Isteni lisztelet , szeretet, szolgálat. 2) Is-

tentl ered. Isteni küldetés, származás. Isteni parancs,

rendelet. Isteni akarat, jelentés, nyilatkoztatás. Isteni

gondviselés. Isteni szózat. 3) Istenre vonatkozó. /*-

teni tudományok. Isteni félelem. Isteni tisztelet. 4)

Átv. ért. és köz nyelven mondják oly dolgokról, me-

lyek igen jelesek , kitnk , felségesek. Isteni gondo-

lat. Isteni mü. Tulzólag nagyító , néha csekély dol-

gokra is alkalmazott kifejezés.

ISTEN IGAZÁBAN, Balaton vidékén am. bi-

tangra hagyva , egyedül az Isten gondviselésére bíz-

va. Általánosb szokással am. derekasan, egész ervel.

ISTENIGE, (isten-ige) ösz. fn. Isten szava , a

Szentírás tanítása; egyházi beszéd.

ISTENÍHLELÉS
,
(isten-íhlelés) 1. ISTENSU-

GALLÁS.
ISTENILEG-, (is-ten-i-leg) ih. Isteni módon.

Atv. ért. dicsén, jelesen, fölségesen.

ISTENIMÁDÁS, (isten-imádás) ösz. fn. A tisz-

teletnek és hódolatnak legfelsbb neme , mely egye-

dül Istent illet.

ISTENIMÁDÓ
,
(isten-imádó) ösz. mn. és fn.

Oly személyrl mondjuk, ki az Istent imádja.

ISTENISÉG, (isten-i-ség) fn. tt. isteniség-ét,

harm.szr.—e. 1) Isteni természet, isteni tulajdonságok

öszvege. Krisztusban az isteniség és emberiség egyesül-

lek, (deitas). 2) Isteni eredet, származat. A szentírás

istenisége, (divinitas).

ISTENISMERET, (isten-ismeret) ösz. fn. Isten-

rl , amennyire emberileg lehet , képzett fogalmak

öszvesége.

ISTENÍT, ISTENIT, (is-ten-ít) áth. m. istenít-

ett, htn. —ni v. —eni. Átv. ért. embert vagy más
teremtett állatot istennek vall , oly dicsnek

,
jeles-

nek, fölségesnek tart, mintha valóságos isten volna.

ISTENITAL, (isten-ital) Ösz. fn. A régiek hit-

regéje szerént ama drága , s mintegy szellemi ital,

melylyel az istenek éltének. Átv. ért. igen finom,

édes ital, pl. tokaji, malagai stb. (Nectar).

ISTENÍTÉLET, (isten-itélet) ösz. fn. Közép-

kori birói eljárás a bnösség kinyomozásábau, t. i. a

bnösség vagy büntelenségröli eldönt ítéletet némely

életveszélyes bizonylatok, pl. bajvívás, tz- vagy víz-

próba kimenetelébl mondották ki. (Középkori latin

szóval : ordalium, az angolszász ordál, alsó német or-

deel, azaz Urtheil szótól).

ISTENÍTÉS , ISTENÍTÉS ,
(is-ten-ít-és) fn. tt.

istenités-t, tb. — ék , harm. szr. —e. A tisztelésnek,

illetleg imádásnak cselekvényc , melylyel valakit v.

valamit istenítenek. V. ö. ISTENÍT.

ISTENIVÉGZÉS, (isteni-végzés) ösz. fn. 1) Ál-

talán, Isten akarata, rendelete. 2) Különösen a világ

és emberek sorsa, mennyiben Isten által intéztetik.

Megnyugodni az isteni végzésen. Ki tehet az isteni vég-

zés ellen '? Rendszerént külön írjuk.

ISTENI VÉGZET, 1. ISTENI VÉGZÉS.
ISTENKÁROMLÁS, (isten-káromlás) ösz. fu.

Szó vagy beszéd , mely által valaki Isten irányában

méltatlanul nyilatkozik , mely által az Istent holmi

becstelen czimekkel illeti vagy tökéletlenségeket tu-

lajdonít neki, pl. ki az Istent igaztalannak, személy-

válogatónak mondja stb. 1. KÁROMOL, KÁROM-
KODIK.

ISTENKÁROMLÓ, (isten-káromló) ösz. mn. és

fn. Ki az Isten ellen méltatlan , becstelen szavakkal

kikel , s tökéletlenségeket tulajdonít neki. Istenká-

romló, hitetlen, vallástalan ember.

ISTENKEDÉS
,

(is-ten-kéd-és) fu. tt, istenke-

dés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Állapot, midn
valaki isteni hatalmat igényelve mködik.

„Mindenható elménk istenkedése

Ég- s földbe hat , mint az , kivel rokon.

"

Kisfaludy K.

2) Rimánkodó könyörgés az Isten nevében.

ISTENKÉDIK, (is-tenkéd-ik) k. m. istenkéd-

lem, —tél, — éti. 1) Isteni hatalmat igényelve, isteni

nevet bitorolva mködik. 2) Isten nevére hivatkozva

rimánkodik , könyörög.

ISTENKEGYELME-FÜ, I. CSIKORKA. (Gra-

tiola officiualis).

ISTENKÉSÉRTÉS v. —KÍSÉRTÉS, (isten-

késértés) Ösz. fn. Maga veszélyeztetésével járó el-

szántság, munka, egy magában helyes czél elérése v.

vállalat kivitele végett.

ISTENKORSÓCSKÁJA, 1. BOLONYIK.
ISTEN LÁTJA LELKEMET ! esküvést vagy

bizonyítást , vagy mentséget kifejez mondat, mely-

lyel az Isten mindentudására hivatkozunk.

ISTENLÉS, (isten-el-és) fn. tt. istenlést, tb.

—ék , harm. szr. — e. Cselekvés , vagyis tisztelés

neme, mely által valakit isten gyanánt imádunk , is-

tennek nevezünk. V. ö. ISTENEL.

ISTEN MENTSEN ! szabadkozó, mentegetdz,

óvakodó, valamely roszat tagadó, elhárító kifejezés,

s am. dehogy , a világért sem, távol legyen.
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ISTENMEZEJE, falu Heves megyében ; helyr.

Istenmezejé-n, — re, —röl.

ISTENNÉ
,
jobban : ISTENN

,
(isten-nö) fn.

tt. istenné t v. istennö-t. A régiek hitregéi szerén t am.

Isten gyanánt tisztelt, imádott nszemély, vagy isteni

er, hatalom nó'személyben ábrázolva , milyenek vol-

tak : Juuo, Venus, Diana, Galatea stb.

..Ragyogsz felém, éj csillagfátyol a
,

Könyümön rengesz , hold , szelíd istenné !

Ah , nem levek az éghez hívtele nné
,

Reményem mégis messze pártol a."

Szemere Pál.

ISTENNÉBE , a székelyeknél összehúzva , eb-

bl : Isten nevében ; 1. ezt.

ISTEN NEKI ! ráhagyást , megegyezést, enge-

dést jelent indulatszó , s am. nem bánom, legyen,

hagyján, ha úgy tetszik, Isten nevében stb. Isten neki

!

hát csak elmegyek magam is.

ISTEN NEVÉBEN , ih. gyanánt használtatik,

1) am. ingyen, ajándékból, alamizsnaképen, isteni ju-

talom vagy fizetés fejében. Adj a szegénynek Isten

nevében. Isten nevében dolgozni. 2) Am. Isten segítsé-

gével. Menjünk hát Isten nevében. Székelyesen össze-

vonva : istennébe v. istennében.

ISTENNYILA, (isten-nyila) ösz. fn. A nyila

személyragos állapotban van, s ragoztatik. Képes ki-

fejezés, s am. villám , mennyk. Beütött házunkba az

istennyila. Üssön bele az istennyila.

„Kidlt , bedlt az oldala
,

Bele jár az istennyila."

Vörösm.

Köz nyelven roszaló értelemmel bír. Mi istennyilát

csinálsz itten t Menj innét istennyilába. Mátyusföldén

egyszeren is használják : nyila. Ali a nyila , megint

itt vagy ? Takarodjál nyilába.

ISTENNYILAFÜ
,

(isten-nyila-fü) ösz. fn. 1.

SZÁDOR. (Orobanche).

ISTENNYILATKOZAT, (isten-nyilatkozat) ösz.

fn. Isten akaratának, parancsainak, tetteinek, oktatá-

sainak nyilvánulása, részint közvetlenül a régi prófé-

ták eltt, és által , részint közvetve a világ igazga-

tásában.

ISTEN ORSZÁGA, am. idveziiltek hazája,

mennyország. Szélesb ért. keresztény hivek gyüleke-

zete, anyaszentegyháza e földön. Legszélesb ért. er-

kölcsi világ.

ISTENORSZÁGLÁS, (isten-országlás) ösz. fn.

Mózes által alapított héber alkotmány, mely szerint

Jehova a hébernép nemzeti istene, s az álladalom lát-

hatatlan fnöke, Mózes pedig ennek helytartója vala.

(Theocratia).

ISTENORSZÁGLAT, (isten-országlat); lásd:

ISTENORSZÁGLÁS.
ISTEN OSTORA , am. eszköz, Isten kezében,

akár egyes emberek , akár népek fenyítésére.

ISTENROKONSAG
,

(isten-rokonság) ösz. fn.

Rokonság az Istennel , erkölcsi és szellemi értelem-

ben véve.

ISTENSÉG, (isten-ség) fn. tt. istenség-ét, harm.

szr. — e. 1) Isteni lény, isteni természet. Jézus isten-

ségét hiv keresztények. Jézus istenségét tagadó hitlenek.

„Légy jelen , könyörgünk , mostan azok ellen
,

Azkik káromkodnak Istenséged ellen !

a

Thaly K. szerént a XVI v. XVII. századból.

2) Isten. Fölséges, örök, mindenható Istenség. Imá-

dunk szent Istenség. ., Azért az úr Istenség úgy akar-

ja , hogy mind földön meunyön , csak az szent bé-

keség maradjon meg." Góry-cod.

ISTENSUGÁLLÁS
,

(isten sugallás) ösz. fn.

Széles ért. isteni mködés , mely által Isten, mintegy

közvetlenül fölvilágosítja értelmünket , s az erkölcsi-

leg teendket tudtunkra adja. így neveztetik azon

tudomás is, melyhez ember ily rendkívüli módon jut.

Istensugallásból történt, hogy stb. Szorosb bibliai ért.

az isteni ihlés azon neme , mely által Isten emberi

észt fölülmúló erkölcsi tárgyakat, vallású tanokat, s

emberileg elre nem látható jövendket kinyilatkoz-

tatott a prófétáknak , s más választott híveinek.

ISTENSZAKÁLLA v. ISTENSZAKÁLLAFÜ,
(isten-szakálla-fü) ösz fn. Pimpinella nev növény

egyik faja.

ISTEN SZERELMEÉRT! Kérést, feddést je-

lent indulatszó. Isten szerelmeért ! kérlek, ne tedd azt.

Isten szerelmeért ! mit csinálsz t

ISTENSZERETET, (isten-szeretet) ösz. fn. Er-

kölcsi magaviselet, melyet valaki Isten irányában,

Istenhez vonzódva az által bizonyít, hogy a jótette-

ket gyakorolja.

ISTENSZOBOR, (isten-szobor) ösz. fn. Hitregei

vagy valamely pogány istent ábrázoló szoborm.

ISTENTAGADÁS, (isten-tagadás) ösz. fn. Isten

lételének tagadása , midn valaki állítja és vitatja,

hogy nincs Isten.

ISTENTAGADÓ, (isten-tagadó) ösz. mn. és fn.

Ki nem hiszi , hogy Isten van, s ezen véleményét vi-

tatja is.

ISTENTASZÍTOTTA
,

(isten-taszította) ösz.

mn. Együgy, gyáva, gyüge, mamlasz. Istentaszitotta

ember.

ISTEN TEHÉNKÉJE. Fekete pettyes és vörös

paizskáju bogárka. (Cantharis rubra).

ISTENTELEN, (is-ten-telen) mn. tt. istentelen-t,

tb. — ék. Ki oly feslett és botrányos életet él, mintha

Istent sem hinne , vagy mint mondaui szokás : kinek

se Istene , se lelke. Istentelen pogány ember. Isten-

telen szokás. Szorosb ért. Istentagadó , Istent nem
hiv.

ISTENTELENKEDES, (is-ten-telen-kéd-és) fn.

tt. isteiitelenkédés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Feslett,

erkölcstelen, gonosz életmód gyakorlása.
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ISTENTELENKÉDIK
,
(is-ten-telen-kéd-k) k.

m. istentelenkéd-tem ,

— tél ,
—étt. Erkölcstelen, fes-

lett, gonosz életmódot gyakorol.

ISTENTELENSÉG, (is tea- telén ség) fn. tt. w-

tenlelenség-ét , harm. szr. — e. Isten megvetésére v.

épen tagadására mutató erkölcstelen, feslett életmód,

rendkívüli romlottsággal járó cselekvés. Istentelenség

az árvákat és özvegyeket úgy megcsalni Borzasztó,

hallatlan istentelenség !

ISTENTELENÜL
,
(is-teu-telen-ül) ih. Feslett

életén, Istenrl és annak törvényeirl megfeledkez-

ve , Istentl elrugaszkodva , szörny gonoszul. Isten-

telenül élni. Istentelenül kínozni
,

gyötörni ember-

társait.

ISTENTISZTELET, (isten-tisztelet) ösz. fn. A
protestáns keresztényeknél egyházba gylve Isten

imádása, és Isten igéjének hirdetése, s hallgatása.

ISTENTUDALOM , ISTENTUDAT ,
(isten-tu-

dalom v. -tudat) ösz. fn. Emberi kell felfogás az Is-

ten létérl.

ISTENTUDOMÁNY, (isten-tudomány) 1. HIT-

TUDOMÁNY, HITTAN.
ISTENTUDÓS, (isten-tudós) 1. HITTUDÓS.

ISTENURALOM
,
(isten-uralom) 1. ISTENOR-

SZÁGLÁS.
ISTENÜL, (istenül) ih. Istenképen ; Isten gya-

nánt. A teremtett lényeket Istenül imádni.

ISTENÜL
,

(is-ten-l) önh. m. istenül-t. Átv.

ért. isteni dicsségben részestíl ,
mintegy Istenné

leszen.

ISTENÜLÉS, íis ten-ül-és) fn. tt. istenülés t, tb.

— ék , harm. szr. — e. Olyan tiszteletben részesülés,

mint az istenek részesülni szoktak ; dicsöülés.

ISTEN ÜNÖJE, 1. ISTEN TEHÉNKÉJE.
ISTEREK v. CSSZTELEK ,

CSESZTEREK,
falu Torontál megyében ; helyr. Isterek-én ,

— re
}—röl.

ISTÓK , férfi kn. tt. Istók-ot , harm. szr. —ja.

Közuépi nyelven az István névnek nagyított módosí-

tása
, s felntt emberekrl mondjuk. Istók bátyám.

Gúnynévül is használtatik , s néha bolondot jelent.

Bekukkantott, mint bolond Istók Debreozenbe. (Km.).

Kinek Isten nem adja, Kovács Istók meg nem koholja.

(Km.). Mindenütt Istók. Eredj te Istók.

ISTÓKOS
,
(istók-os) mn. tt. istókos-t v. —at,

tb. — ak. Bolondos, dre. Értelmét a közmondásbeli

bolond Istóktól vette , ki hagyomány szerént lévai

születés volt, s évenként eljárt Debreczent megnézni,

de csak a vámsorompóig ment, honnan betekintvén a

városba, ismét haza tért. (Dugonics szerint).

ISTÓKOSAN, (istók-os-an) ih. Bolond Istók

módjára ; esztelenül , felébe , harmadába. V. ö. IS-

TÓKOS.
ISTOR, tájdivatos ostor helyett ; 1. ezt.

ISTÖK, U'-jdivatOo üttök holvett ; 1. ezt.

ISTRÁNG
, fn. tt. istráng- ot , harm. szr. —ja.

Ugyanaz a latin strangulum , német Strang ,
olasz

AKAD, NAGi" SZÓTÁR III. KOT.

sti inga stb. szókkal. Jelent általán vékonyabbféle köte-

let, különösen hámkötelet. Lóistráng, hámistráng. V.

ö. HÁMKÖTÉL
ISTRÁNGOL

,
(istráng- ol) áth. m. istrángol-t.

1) Istránggal ver, megver vagy megfojt, felakaszt

valakit. 2) Istránggal felszerel, ellát.

ISTRÁZSA , a szláv nyelvbl csúszott át ; ma-

gyarosan ÓV, rálló; amabból eredett : strázsál, mely

am. rt áll.

ISTVÁN, (hellén-latin Stephanus-hói eredett, je-

lentése : koszorú) ; férfi ku. tt. Islván-t , tb. — ok,

harm. szr. —ja Stephauus Sz. István király

„Ah! hol vagy magyarok

Tündökl csillaga

!

Ki voltál valaha

Országunk istápja V

Hol vagy István király ?

Téged magyar kivan
,

Gyászos öltözetben

Te eltted sírván.

Tekints István király

!

Szomorú basádra
,

Fordítsd ^ nemeidet

Régi országodra
"

Régi szent ének (Erdélyi J. gyjt.).

Több helységek neveztetnek róla , u. m. Istvánfalva,

Istvánháza, Istvánmegye, Istvánvágás, Istvánd, Islván-

di, Istvánlelke (Pest határában) s>cb.

ISTVÁND , LESENCZE— , falvak Szála me-

gyében ; helyr. Istvánd on, — ra, — ról.

ISTVÁNDI, mezváros Somogy megyében ;
falu

Szathmár megyében. Helyr. Istvándi-ba ,
— ban,

— bél.

ISTVÁNFALU , helységek Szepes és Vas me-

gyében ; helyr. Istvánfalu-ba, — ban, —ból.

ISTVÁNFALVA , helység Pozsony megyében
;

helyr. Istvánfalvá-n, — ra, — ról.

ISTVÁNFÖLD, falu Torontál megyében ; helyr.

Istvánföld-ön, —re, — röl.

ISTVÁNHAZA, puszta Heves megyében; de

falu Erdélyben, Alsó-Fejér megyében ; helyr. István-

házá-n, —ra, — ról.

ISTVÁNHEGY , bányászgyarmat Krassó me-

gyében ; helyr. Istvánhegy-én, —re, — röl.

ISTVÁNRA, (István-ka) kies. férfi kn. It T«t-

vánkát. Kisded , fiatal vagy kedves István , Pistika.

ISTVÁNMEGYE, puszta Bács-Bodrogh megye

ben ; helyr. Istvánmegyé-n, — re, —röl.

ISTVÁN-VÁGÁS, falu Sáros megyében ; helyi

.

István- Vágás-on, — ra, — ról.

ISZ, (1), elvont hangutánzó gyök, melynek

származékai jelentenek a) csúszandó mozgást, u. m.

iszam, iszamodik, iszamlik, iszánkodik . b) elsurranó

mozgást , mint : iszki, iszkódik, iszkurdi.

10
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ISZ, (2), borzadási kedélyhang, az iszony, iszo-

nyodik, iszonyú, iszonyat, iszonyatos, iszonytató, iszo-

nyúság származékokban. Legközelebbi rokona azon

ir, melybl irtózik, irtóztató eredtek. Lásd : ISZONY
alatt.

ISZ
, (3) , elvont gyöke, vagyis törzsöke isza,

iszák, iszik szóknak. Rokon szí szóval. L ISZIK.

ISZA, (i sz-a) fn. tt. iszát. Oly személy , ki so-

kat iszik, máskép : iszos. Jobbára összetéve használ-

tatik , s ekkor általán am. ivó , valamit inni szokó.

Borisza , ki bort szokott inni ; bornemisza, ki nem

iszik bort; vízisza, ki vizet szokott inni.

ISZÁK, (1), (i-sz-ák v. i-sz-a-ak, v. i-sz-a-ak),

fn. tt. iszák-ot. Szeszes italokkal, különösen borral,

pálinkával mértéken túl élö, részeges ; isza. Ezen ér-

telemben az iszik igével egy gyökü.

ISZÁK
, (2), fn. tt. iszák-ot. Ugyanaz a latin

Saccus, német Sack, hellén cáxog, lapp tsakes, héber

pH? stb. szókkal , s jelent némely vidéken brtarisz-

nyát , másutt nyeregbeli általvetöt, Göcsejben, s du-

nántúli több vidékeken koldustáskát, mely két rész-

bl áll , s egyik elül, másik hátul fityeg.

ISZÁKOS, (1), (i-sz-a-ak-os) mn. tt. iszákos t

v. — at, tb. — ak. Részeges, iszos.

ISZÁKOS, (2), (iszák-os) mn. tt. iszákos-t v.

—at, tb. — ak. Iszák nev tarisznyával ellátott. Iszá-

kos nyereg. Iszákos koldus. V. ö. ISZÁK, (2).

ISZÁKOS-ÁLLAT, ösz. fn. Indiai emls állat,

hegyes és bajuszos orral (Schnauze), olyan lábakkal,

mint a majmokéi, és hosszú farkkal. Hasán redzetes

bre van , mely a hasbörrel együtt iszákot képez,

ebben fiait ápolván és hordozván. (Didelphis).

ISZÁKOSKODÁS
,

(i-sz-a-ak-os-kod-ás) fn. tt.

iszákoskodás-t , tb. —ok, harm. szr. —a. Mértéken

túl ivás , illetleg szeszes italok mértéktelen haszná-

lása , részegeskedés.

ISZÁKOSKODIK
,

(i-sz-a-ak os kod-ik) k. m.

iszákoskod-lam, — tál, —ott. Szeszes italokkal mér-

téktelenül él , részegeskedik.

ISZÁKOSSÁG, (i-sz-a-ak-os-ság) fn. tt. iszá-

kosság-ot, harm. szr. —a. Részegesség, iszosság, pi-

tyós8ág.

ISZALAG, (ih v. juh szalag) ösz. fn. Eredeti-

leg ih-szalag , mit másutt juh-szalagnak mondanak,

mint : ihász, juhász, ihok, juhok, ihar, juhar. Szalag-

alakú felfutó növényfaj a béresek nemébl, mely ki-

vált a síkföldi erdket szereti , s a fák derekaira te-

kerödzik. Máskép : vmike, venicz, szulák. (Clematis

vitaiba).

ISZAM, (isz-am) fn. tt. iszam ot, harm. szr. — a

v. —ja. Eredetileg , s általán am. helybl való ki-

mozdulás, csúszás, sikamlás. Gyógytani ért. valamely

Z8igernek rendes helyzetébl részintes vagy egészle-

ges kilépte, természetes vagy más nyilason, úgy hogy
a kimozdult rész köz takarók nélkül a léggel érint-

kezésbe jön (prolapsus, procidentia).

ISZAMEKONY, (isz-am ék-ony) mn. tt. iszam-

ékony-t v. —at, tb. —ak. Könnyen isz amodó.

ISZAMIK, (isz-am ik) k. 1. ISZAMODIK.

ISZAMKODÁS
,

(isz-am-kod-ás) fn. tt. iszam-

kodás t, tb. — ok, harm. szr. — a. Jégen csúszkálás,

csuszkárolás, irongálás.

ISZAMKODIK
,

(isz-am-kod-ik) k. m. iszam-

kod-tam, — tál, — ott. Székely szójárás szerént am.

csuszkái , csuszkorál , korcsolyával befutja a jeget,

irongál.

ISZAMLÁS, (isz-am- ol-ás) fn. tt. iszamlást, tb.

— ok, harm. szr. —a. 1. ISZAMODÁS.
ISZAMLIK, (isz-am-ol-ik) km. iszaml ott, htn.

— ani. 1. ISZAMODIK.
ISZAMÓ, (isz-am-ó) mn. sajátlag ,iszamik' igé-

nek részesülje. A régieknél, pl. a Carthausi névte-

lenben am. gyarló (caducus, mintegy csuszamló). „Mi

oka, szeret fiam, hogy esmeg ez iszamó világra tér-

tél?' (Toldy F. kiadása 160. lap).

ISZAMODÁS, (isz am-od-ás) fn. tt. iszamodás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Csuszamodás , valamely

testnek rendes állásából , helyzetébl el- vagy kisi-

kamlása. V. ö. ISZAMODIK.
ISZAMODIK, (isz-am-od-ik) k. m. iszamod-tam,

— tál, —ott. 1) Mondjuk tagról, midn csuklójából

kimozdul , kicsuszszanik. 2) Futauaodik , futásnak

ered, különösen jégen csuszkái, irongál. V. ö. ISZAM

ISZÁNK
,

(isz-án-k) fn. tt. iszánkot. Lásd :

IRONGA.
ISZANKODIK v. ISZÁNKODIK, (isz án-kod-

ik), 1. ISZAMKODIK. Igen valószín, hogy a szán,

szánka, szánkó név is innen vette eredetét, s tulajdon-

kép : iszán, iszánka, iszánkó , azaz oly eszköz, mely

iszánkodik, csuszamlik , vagy melyen iszamni, csúsz-

ni lehet.

ISZAP, (isz-ap) fn. tt. iszapot, harm. szr. —ja.

Gyöke a csúszást jelent isz ugyanaz , mi az iszam,

iszamlik szóké. Jelenti a víz által lerakott nyálkás

sarat , mely fris állapotában sikos , csúszós szokott

lenni Az árvíz iszappal behordja a földeket, réteket.

ISZAPDA, (isz-ap-da) fn. 1. ISZAPPAD.

ISZAPFOLYÓFÜ
,

(iszap-folyó-fü) ösz. fn. A
folyókák , vagyis szulákok neméhez tartozó füfaj,

nyildad levelekkel (convolvulus arvensis). Máskép :

kis fulák, szulák, folyófö.

ISZAPFÜ, (iszap-fü) ösz. fn. lásd : ISZAPFO-
LYÓFÜ.

ISZAPFÜRD, (iszap-fürd) ösz. fn. Fürd oly

iszapban, mely gyógyervel bir.

ISZAPGÖDÖR, (iszap-gödör) ösz. fn. Gödör,

melyben az átfutó árvíz , vagy általán a kiapadt víz

iszapja lerakodik, vagy lerakodott.

ISZAPGYOPÁR, (iszap gyopár) ösz. fn. A gyo-

párok neméhez tartozó növényfaj, mely iszapos föld-

ben tenyészik. V. ö. GYOPÁR.
ISZAPHAL, (iszap-hal) ösz. fn. Általán halfa-

jak, melyek iszapban , vagyis iszapos vízben szeret-
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nek lakni , milyenek némely pontyfajok
,

pl. czoni-

pók, kárászok, de különösen, a csíkok, 'angolnák.

ISZAPÍT, (isz-ap-ít) áth. m. iszapított , htu.

—ni v. — ani. Tulajdonképen : iszappá tesz. Külö-

nösen 1. ISZAPOL.

ISZAPLÓ, 1. ISZAPOLÓ.

ISZAPMERO, (iszap-mer) sz. fn. így nevez-

tetnek azon különféle alakú eszközök, edények vagy

gépek, melyekkel a csatornák, folyók, kutak, árkok

fenekén öszvegjült iszapot kitakarítják.

ISZAPMÜ, (iszap-mü) ösz. fn. A folyóvízi aranyá-

szok , aranymosók sajátságos eszköze , illetleg ro-

vátkolt s lejtésen felállított deszkája vagy padja,

melylyel az iszapban elszórva létez aranyszemeket

hosszas ide-oda lóbálgatás , mosás , öntözgetés után

elválasztják.

ISZAPODAS, (isz-ap od-ás) fn. tt. iszapodást,

tb. —ok. harm. szr. —a. A vízben felolvadt földré-

szecskéknek fenékre leszállása, s iszappá levésé.

ISZAPODIK, (isz-ap-od-ik) k. m. iszapod tam,

— tál, — ott. A vízrl mondjuk, midn lassan-lassan

kipárologván, a benne létez földrészecskék srsöd-
nek, míg végre iszappá alakulnak.

ISZAPOL, (iszap-ol) áth. m. iszapol-t. Iszappal

bevon , betakar , bemocskol. Az árvíz beiszapolja a

partokat, földeket, réteket, füvet, vetéseket. A keité-

szeknél faültetéskor a földet úgy meglocsolja, hogy

ez mintegy iszappá válik a végett, hogy a fa gyöke-

rei körül semmi üreg ne maradjon.

ISZAPOLAS, (isz ap-ol-ás) fn. tt. iszapolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Valaminek iszappal beta-

karása, bemocskolása.

ISZAPOLÓ, (isz-ap-ol-ó) fn. tt. iszapoló-t. Bá-

nyabeli munkás , ki az iszapban létez érezrészeket

mosás által, iszapmü segedelmével megtisztítja.

ISZAPOS, (iszapos) mn. tt. iszapost v. — at,

tb. — ak. 1) Iszappal bevont, födött, takart, mocs-

kolt. Iszapos vízpartok. Iszapos széna, legel. Iszapos

faderekak. 2) Iszappal vegyes, kevert. Iszapos víz.

ISZAPOSÁN , (isz-ap-os-an) ih. Iszappal be-

hordva , iszappal mocskolva , vegyülve, keverve.

ISZAPOSODÁS, (isz-ap- os-od-ás) fn. tt. iszapo-

sodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. A vízfenéknek vagy

vízmelléknek, árvíz lepte földnek azon állapota , mi-

dn iszapossá lesz. V. ö. ISZAPOS.

ISZAPOSODIK, (isz-ap-os-od-ik) k. m. iszapo-

sod-tam, —tál, —ott. Iszaptól bemocskolódik, iszap-

pal behúzódik, iszapossá lesz. Iszaposodnak árvízkor

a fák derekai, a megfutott rétek, legelök, vetések. Isza-

posodik a folyóvíz partja.

ISZAPPAD
,
(iszap-pad) ösz. fn. Padka, vagyis

tüzhelyforma pad a hámorokban , melyen az idegen

ásványrészektl elválasztott ónat megmossák.

ISZAPPÁRTAMAG, (iszap-párta-mag) ösz. fn.

Növényfaj a pártamagok nemébl , mely iszapfold-

ben tenyészik. (Pyretrum uliginosum. W).

ISZAPROJT, (iszap-rojt) ösz. fn. Növénynem
a két fbb hímesek seregébl, és magrejtsök rendé-

bl. Iszapos földben tenyészik. (Limosella).

ISZAPVONO, (iszap-vonó) ösz. fn. Általán esz-

köz, pl. hosszú nyélre szegezett deszka, melylyel az

iszapot eltakarítják. Ilyenek a sóaknai iszapvonók v.

nagyobbféle eszközök , melyek által , s lovak vagy

hajók erejével a vizek fenekén öszvegyült iszapot ki-

takarítják.

ISZAPZÁTONY, (iszap-zátony) ösz. fn. Zátony,

mely az öszvegyült víziszapból kerekedett.

ISZAPZSOMBOR, (iszap-zsombor) ösz. fn. Nö-

vényfaj a zsomborok nemébl, melynek levelei a víz

alatt pázsftosak, a víz felett láncsásak. A víz elszá-

radván, szára az iszapon elterül, s akkor minden le-

velei láncsásak. (Sisymbriutn amphibium).

ISZASÁG
,

(i-sz a-ság) fn. tt. iszaság-ot, harm.

szr. —a. Tulajdonság, vagyis rósz szokás, midn va-

laki szeszes italokkal mértéktelenül él.

ISZÉNY, (íz-ény) fn. tt. iszényt, tb. — e4. So-

mogyban am. némely más helyeken : izék ; 1. ezt.

ISZERNYÉK, (íz-er-eny-ék) fn. tt. iszemyékét

L. ÍZEK.

ISZIK
,
(i-sz-ik) k. és néha átható is. Gyökül

egyedül az i tekinthet , melynek tiszta származéka

i-ik, a jelenidben sz nyomosító hangot vett fel, s lett

i-sz-ik; múltakban u-t : (i-ék) helyett : i-v-ék ; i-tt,

(i-ott) v. i-v-ott ; jövben : i-andik v. i-v-and-ik ; pa-

rancsolóban (i-j-ál) helyett : i-gy-ál ; htn. inni, (i-sz-ni

helyett), innen az óhajtó : innám {i-sz-nám helyett).

Hogy tiszta gyöke i , kitetszik mind a múlt és jöv
alakokból , melyek a tiszta i gyökkel is általános

használatban vannak : i-tt-am, i-tt-ál, i-tt; i-andom,

i-and-ol, i-and-ik ; mind onnan, mert a tehett és mi-

veltett egyedül ez veszi fel : i-hat-ik, i-tat, nem pe-

dig : ísz-hatik, isz-tat. E tekintetben egyeznek vele

az alszik, fekszik, nyugszik igék , melyek tiszta gyö-

kei : al, fek, nyg.

Törökül icsmek (inni), finnül juon. Ezeni gyök

több fkép ajakhangok közé rejtve megvan a szansz-

krit pí, görög 7Zivco, latin bibo , német trinken , szláv

pijem , orosz piin igékben, s ennél fogva a magyar-

ban legtisztábban és legegyszerbben. Sínai nyelven

szu (bibére), a szívás hangutánzása, mely szintén meg-

van a magyar isz törzsben. 1) Valamely híg , folyó

testet a torkon , vagy gégén magába vesz , szí, önt.

Aki szomjas , igyék. Aki élni akar , innia kell. Vizet,

bori, tejet inni. Pohárból
,
palaczkból, kancsóból, ku-

lacsból , vödörbl , tenyérbl inni. Valakinek egészsé-

gére inni. Addig iszom , mig a fogam ki nem ázik.

(Népd.). Meginná a Krisztus palástját is. (Km.). El-

iszsza mindenét. Leitta az eszét. Beitta a mentéjét.

Igyál ökör , tóvíz. (Km.). Igyál, ne igyál, elvisz a ha-

lál. (Dal). Igyunk derre , igyunk borúra. (Kölcsey).

Iszik, mint a szapusajtár, mint a gödény, mint a peré-

nyi törökök , mint a csap stb. (Km.). 2) Átv. ért. a

nedvet magába veszi valamely száraz vagy hézagos

10*
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(est. Iszik a föld, ha öntözik. Iszik a szivacs. Iszik az

úgynevezett itatás papiros. Iszik a hajó ,
midn repe-

désein vagy nyilasain beszivárog a víz. 3) Költi

nyelven valamely folyót, patakot inni annyi mint azon
|

folyó vagy patak mellett lakúi. Dunát, Tiszát ivó ma-
\

gyarok. Szinte költi nyelven mondjuk a napsugarak- í

ról, hogy a nedvet, harmatot iszszák, azaz páraalak-
j

ban felszíják. De hisz' a nap délfelé jár , a harmatot
\

felitta már. (Népd.).

ISZKA, falu Máramaros megyében ; helyr. Isz-

kán, — ra, —ról.

ISZKÁBA, (a szanszkritban szkabh am. meg-
j

ersít) fn. tt. iszkábát. Széles fej szeg , melylyel a

hajók bordái közé csíptetett mohot és vékony lécze-

ket megersítik, vagyis hajósok nyelvén szólva, mely-

lyel a hajókat varrják. Az olaszban is elfordul : es-

cappa. Máskép : eszkába, iszpáka, eszpáka. Közvetle-

nül valószínleg az olasz nyelvbl vétetett által, mint

némely más , a hajózáshoz tartozó szók, pl. burcsella

(barcella), timon (teino).

ISZKÁBÁL, (iszkába-al) áth. m. iszkábál-t. Isz-

kábával vagy iszkábákkal megersít ,
Öszvevarr. V.

ö. ISZKÁBA. Hajót, dereglyét, ladikot iszkábálni.

ISZKÁBÁLÁS, (iszkába-al-ás) fn. tt. iszkábá-

lás-t, tb. —ok, harin. szr. — a. Hajócsinálók és ta-

tarozók munkálása , midn iszkábálnak. V. ö. ISZ-

KÁBÁL.
ISZKÁBÁS, (iszkába as) mn. tt. iszkábás-t v.

—at, tb. — ak. 1) Iszkábával megersített, öszvesze-

gezett. Iszkábás csónak, dereglye. 2) Iszkábát csináló,

áruló. Iszkábás czigány, czigányasszony.

ISZKÁBÁZ, (iszkába az) áth. m. iszkábáz-tam,

— tál, —ott. 1. ISZKÁBÁL.

1SZKÁBÁZÁS, (iszkába-az ás) fn. 1. ISZKÁ-

BÁLÁS.
ISZKÁSZ v. ISZKÁZ, ALSÓ- ,

KÖZÉP-,
FELS— , falvak Veszprém megyében; helyr. Isz-

kász-on, —ra, — ról.

ISZKA-SZENT-GYÖRGY , falu Fejér megyé-

ben ; helyr. Szent-György-ön, — re, —rbl.

ISZKI, (isz-ki) ösz. indulatszó , a menést, moz-

gást jelent isz és ki szókból , s am. czoki ! menj ki,

csiba ! Kutyaüz szó. Iszki kutya a szobából ! Iszki te !

lszki kormos !

ISZKITEL , tájdivatos , nem , iszki
1

szótól szár-

mazva , hanem ,üsztökél'-bl módosulva. L ÜSZ-

TÖKÉL.
ISZKODIK, (isz-ki-od-ik) belsz. m. iszkódtam,

— tál, — ott. Alkotó részei : a menést, mozgást, csú-

szást jelent isz és ki. Tréfásan szólva am. sietve,

mintegy csúszva, surranva elmegy, elillan, elkotródik,

elhordja az irháját. Eliszkódott ö kelme. Dunán túli

tájszó.

ISZKÓFIOM, 1. SZKÓFIOM v SKÓFIOM.

ISZKOMBIA, 1. SZKOMBIA.

ISZKOKÁL v. 1SZKURÁL, (i-sz ik-or-ál, önfa.

m iszkorált. Tájszó, am. iddogál, ibzogál. pitisál.

ISZKOS, (isz-kos) tájszó, 1. ISZÁKOS.

ISZLO, erdélyi falu Maros székben ; helyr. Isz-

ló-n, —ra, — ról.

ISZOGÁL, (i-sz-og-ál) gyakorító áth. m. iszo-

gált. Gyakran, vagy egymás után többször iszik.

ISZOGAT, (i-sz-og-at) gyak. \ge,m.iszogat-tam,

— tál, — ott. Gyakran vagy lassan-lassan iszik, id-

dogál, pityizál. Boraimat kiiszogatták a. gyakori ven-

dégek. Esténként kocsmában szeret iszogatni.

ISZOM, eléfordúl ezen ikeritésben : eszem-iszom ;

lásd ezt.

ISZOMKÁRÁSZ, (iszom kárász) ösz. fn. Tréfás

g ) nyelven am. iszákos, részeges ember. Különösen

divatos Rév-Komárom vidékén.

ISZONY, (i sz-ony v. isz ony) fn. tt. iszony t,

tb. —ok , harm. szr. —a Gyöke vagy a mozgást je-

lent i
,
(ugyanaz , mely az ijed , irtózik szókban is

megvan), minthogy az iszony egész valónkat moz-

gásba hozza , megrázkódtatja ; vagy pedig a hang-

utánzó isz , minthogy iszonyodáskor lélekzetünket

visszahúzva , s körülbelül isz hangot hallatva jelent-

jük ki félelmünket , s vele kapcsolatban lev bámu-

lásunkat. Innen iszonyodik mintegy viszonyodik. Je-

lenti a félelemnek azon nemét, mely a fenyeget ve-

szély nagysága által bámulatra gerjeszt , s egész va-

lónkat megrázkódtatja, pl. melyet valamely vérengz

vadnak hirtelen ránk rohanása, vagy szörny kegyet-

lenség , kinzás látása okoz bennünk. Ki olvashatja

iszony nélkül Tamerlan kegyetlenségeit f

ISZONYAT, (isz-ony-at) fn. tt. iszonyat- ot,

harm. szr. —a. E szóban az at szótag nem képz,

hanem toldalék, mely az iszony szónak nagyobb nyo-

matékot ad, (v. ö. ISZONYATOS) ; hacsak azt nem

teszszük fel, hogy létezett hajdan iszonyik ige, melybl

iszonyás, iszonyat származhattak. V. ö. ISZONYTATÓ.

ISZONYATOS, (i sz-ony-at os) mn. tt. iszonya-

tos-t v. —at , tb. —ak. Megnyújtott szó az elavult

iszonyos helyett , mint : szerelmeles, kellemetes ,
alkal-

matos. Ezen nyelvhasonlatnál fogva am. fölötte , na-

gyon iszonyú. Iszonyatos kegyetlenkedés, vérengzés, ve-

szély. V. ö. ISZONYÚ.

ISZONYATOSAN, (isz-ony-at- os-an) ih. Fölöt-

te ,
nagyon iszonyúan , szörny félelmet , borzadást

gerjesztve. Iszonyatosan dühöng a tengeri fergeteg. V.

ö. ISZONYATOS.

ISZONYATOSSÁG, (i-sz-ony-at-os-ság) fn. tt.

iszonyatosság- ot , harm. szr. —a. Iszonyatos állapot,

vagy tulajdonság. Tengeri vész iszonyatossága. V, ö.

ISZONYATOS.

ISZONYÍT, ISZONYIT, (i-sz-ony-ít) áth. m.

iszonyít-ott, htn. —ni v. — ani. 1) Iszonyú félelmet

v. félelemre gerjeszt ; véghez viszi , eszközli , hogy

iszonyodjunk valami fölött. A nagy veszély látása el-

iazonyított mindnyájunkat. 2) Valamit túlságosan fe-

lelni ásó tesz vagy olyannak fest. Kár oly kis ve-

szélyt, annyira iszonyltani.
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ISZONYÍTÁS, ISZONYITÁS, (isz-ony ít-áa)

fn. tt. iszonyítás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselek-

vés, mely által valami iszonyúvá tétetik v. festetik.

ISZONYÍTÓ , ISZONYITÓ ,
(i-sz-ony-ít-ó) ran.

tt. iszonyítót. Ami iszonyt gerjeszt , borzasztó, meg-

rázkódtató, félelmet támasztó. Iszonyító csatazaj.

ISZONYKODÁS, (i-sz-ony-kod-ás) fn. tt. iszony- .

kodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Szenved állapot,

midn valaki iszonykodik. V. ö. ISZONYKODIK.

ISZONYKODIK, (isz-ony-kod-ik) k. m. iszony-
,

kod-tam,—tál, — ott. Tartós iszonyban vagyis iszonyt

gerjeszt félelemben van. Olyan alakú ige, mint bo-

szonkodik, rimánkodik , siránkozik. Távolító ragu ne-
j

vet vonz. Iszonykodik a szörny kegyetlenségtl.

ISZONYODÁS
,

(i-sz-ony-od-ás) fn. tt. iszonyo-

dás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Félelmes állapot,
|

melyben az szenved , ki iszonyodik valamitl. V. ö.

ISZONYODIK. i

ISZONYODIK, (isz-ony od-ik) k. m. iszonyod-

tam, —tál, — ott. Iszonyú félelem keletkezik benne, '

iszonyt kezd érezni , mely folytonosan növekedik

;

iszonynyal elfordul vagy el kezd fordulni valamitl.

Abban aki iszonyodik , az iszony kezddik , fejldik,

aki pedig iszonykodik, abban az iszony tartósan meg-

marad. Távolitó ragu neveket vonz. Ember , én iszo-

nyodom tled. Még a nevétl is iszonyodom. Eliszo-

nyodni valamitl.

ISZONYTATÓ, (i-sz-ony-tat-ó) mn. tt. iszony-

tató- 1. Iszonyatra inditó. Iszonytató förgeteg. E szó-

ból gyaníthatni , bogy létezett hajdan iszovyik ige,

melybl lett : iszonytat, s ebbl iszonytató.

ISZONYTATÓAN, (i-sz-ony-tat-ó-an) ih. Iszo- !

nyatra iuditólag, iszonyatosan.

ISZONYÚ, (isz-ony- ú) mn. tt. iszonyú-t v. — at,
j

tb. — k v. —ak. Fokozva : bb v. abb. Iszonyt ger-

jeszt ; rettenetes , borzasztó , félelmetes ; ádáz , ke- !

gyetlen. Iszonyú csatazaj, tengeri vész. Iszonyú ember.

Iszonyú vad. Nagymondható szavaink egyike , mely-

lyel, mint több másokkal, közbeszédben oly tárgya- I

kat is szoktak jelzeni , melyekrl legfölebb sok
,

j

nagy
, rendkívüli jelzket kellene használni

,
pl. o.

J

Iszonyú sok pénze van. Iszonyú távolság. Iszonyú rósz

bor stb. '

ISZONYÚAN
,
(isz-ony-ú-an) ih. Iszonyú mó-

don
; borzasztóan

; kegyetlenül, ádázul. Köznyelven : l

nagyon, fölötte, igen. Iszonyúan dúlt a szélvész. Iszo- '

nyúan megcsalatkoztam benned- Iszonyúan kellett ne- I

vetnünk.

ISZONY? ÚL, (isz-ony- úl) önh. m. iszonyúi- 1. L. I

ISZONYODIK.
ISZONYÚLAG

,
(isz-ony-ú-lag) lásd : ISZO-

j

NYÚAN.
ISZONYÚLÁS, (isz-ony-úl-ás) lásd : ISZONYO- I

DÁS.
|

ISZONYÚN, 1. ISZONYÚAN.

ISZONYÚSÁG, ISZONYÚSÁG, (iaz ouy-ú ság)

In. tt. iszonyúság ot, harm. szr. —a Lszonyú állapot

vagy tulajdonság ; különösen : rettenetesség, borzasz-

tóság
; ádázság , kegyetlenség ; rendkívüli nagyság,

sokaság, mely iszonyt gerjeszt. Tengeri vész iszonyú-

sága. Kinok, fájdalmak iszonyusága. Zsarnokok, vad-
állatok iszonyúsága. V. ö. ISZONY.

ISZONYÚSÁGOS
, (i-sz-ony-ú-ság-os) mn. tt.

iszonyúságos-t v. — at, tb. —ak. Fölötfeképen, rend-

kívül nagyon iszonyú
, iszonytató. Nagymondó kife-

jezés.

ISZOS, (isz-o3) mn. tt. iszos-t v. — at, tb. — ak.

Részeges
, ki sokat, mértéken túl szeret inni

,
pityós,

pityókos. Igébl alkotott szó, mint : takaros.

ISZOSSÁG, (i-sz-os ság) fn. tt. iszosság-ot, harm.
szr. —a. Részegesség, pityókosság ; részeges, pityós

állapot vagy tulajdonság.

ISZTERGYE, Szála megyei tájszó, lásd : ESZ-
TERHA.

ISZTIMIR, mezváros Fejér megyében
; helyr.

Isztimir be, —ben, —bi.

ISZTINA, (1), 1. ESZTENA.
ISZTINA, (2), falu Erdélyben, Fels-Fejér me-

gyében ; helyr. Isztiná-n, — ra, — ról.

ISZTRAG, (a német Storch- ból), 1. ESZTERÁG
v. GÓLYA.

ISZTRAGORR, (isztragorr) ösz. fn. I GÓLYA-
ORR.

IT, (1), v. IT, elvont gyök itcze, s ite , ifél, Íté-

let stb. szókban. Azonosnak látszik ejt v. eit igével.

Ejtés a mértéklésben (valaminek szerét v. módját ej-

teni), valamint szóejtés a beszédben épen nem szo-

katlanok. Különben az íte szóra nézve , 1. IT gyök.

IT
, (2), elavult fn. , mely helyett ma ital di-

vatozik.

„Helyén vagyon minden dolgod,

Nem lesz máson kívánságod
;

Eted , itod , v/gaságod
,

Tökéletes vigság minden dolgod.

"

,Az házasságról.' A XVII. századból. (Thaly K.

gyjt-)-

Az eszik
, iszik , visz, hisz, tesz, lesz igékbl általán a

tiszta származéku fnevek : ét (é-et), it (i at), vit (vi-

et) , hit (hi-et) , tét (té-et) , lét (lé-et) , melyekbl na-

gyobb hangzatosság kedveért lettek : él-el, it-al, vit-

el, hit-él, tét-el, lét-el, s ét, hit, tét, lét már magukban
is divatosak. Bvebben 1. saját rovataik alatt.

IT, (3), régies és tájdivatos , üt helyett ; 1. ezt.

— IT, (1), ritka használatú névképz, pl. a csa-

lit v. csarit, angalit szókban. Egyezik az — ét kép-

zvel.

—IT, (2), igeképz 1. ÍT.

— ITA
,

(it-a) ösz. névképz
, bóbita , bangita

szókban ; rokon — éta képzvel.

ITAL, (ital) fn. tt. ital-t, tb. — ok, harm. szr.

— a. 1) Cselekv ért. am. ivás. Italközben öszveveszni

vagy megbarátkozni. Halharczra kihívi valakit , azaz

ivási versenyre 2) Azon folyadék , melyet iszunk.
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Vízital. Szeszes italok. Borital, sörital. Édes, savanyú,

keser ital. Jeges ital. Orvosi ital. Egy italbort meg-

inni. Álomitalt bevenni. Isteni ital. Kifizetni az ital

árát. Vizitáltál nád terem orrodban. (Km.). Ezen ital

nem csúszik. Ers italokkal élni. Italpénz , helyeseb-

ben : borravaló. Etel , ital , álom, szükséges e három.

(Km.).

ITALADO
,
(ital-adó) sz. fn. Fogyasztási adó

neme , melyet a szeszes italoktól, nevezetesen bortól,

sertl, pálinkától kell fizetni.

ITALÁLDOZAT, (ital-áldozat) sz. fn. A régi

hébereknél azon ital, melyet.Istennek áldozatul nyúj-

tottak, mely különösen borból állott. Ilyenféle volt a

görögök és rómaiak áldozata is, midn a házi Istenek

tiszteletére olajt vagy bort öntöttek a földre. (Li-

batio).

ITALKA, (it-al-ka) fn. és kicsinyez tt. italkát,

tb. italkák, harm. szr. italkája. Kevésbl álló, kis po-

hárban adott ital. Egy italka pálinkát inni.

ITALMÉRÉS, (ital-mérés) ösz. fn. Szeszes ita-

lok árulása kisebb adagokban, vagyis mértékben, pl.

messzelyénként, itczénként, pintenként , mint a csap-

székekben, kocsmácskákban szokták ; bormérés
,
ser

mérés, pálinkamérés.

ITALOS, (i-t-alos) mn. tt. italos-t v. —at, tb.

— ak. Oly emberrl mondják, ki a szeszes italokat

nagyon kedveli ; iszos, iszákos. A részeges szónak szé-

pített változata.

ITALOSSÁO, (i-t-al-os-ság) fn. tt. italosság-ot,

harm. szr. —a. Iszákos, részeges, pityókos ember tu-

lajdonsága ; iszákosság, részegesség.

ITAT, (itat) mivelt. m. itat-tam ,
— tál, —ott.

Inni késztet ; italt nyújt , hogy igyék valaki ; itallal

kiuál, ellát. Itatni az ökröket, lovakat. Itatni a vendé-

geket. Megitatni a jóllakott barmokat. Leitatni a vá-

lasztókat. A barmokról szólva a tárgyeset gyakran

elmarad , s alattomban értetik. A kútra, patakra me-

gyünk itatni. Itattatok-e már ?

„ A Tiszában megitatok
,

A Dunáig meg sem állok/'

Vörösmarty.

Átv. ért. mondatik oly papirosról , melyet a tinta át-

ver. Ez a papiros itat, nem lehet rajta irni.

ITATÁS, (i-tat-ás) fn. tt. itatást, tb. — ok,

harm. szr. — a. Cselekvés, mely által mást késztetünk,

hogy igyék, másnak italt adunk. Itatás után pihen-

tetni a csordát. Itatással kezdeni a tisztújítást.

,
Közel ide a forrás

,

Ott esik jó itatás.

"

Népd.

V. ö. ITAT.

ITATLAN, (i-tat-lan) mn. tt. itatlan-t, tb. — ok.

Amit nem itattak , meg nem itattak. Itatlan gidya,

ménes.

ITATLANUL, (i-tat-lan-ul) ih. A nélkül , hogy

megitatták volna ; szomjan hagyva. Itatlanul befogni

a barmot. V. ö. ITAT.

ITATÓ, (1), (i-tat-ó) mn. tt. itató-t. 1) Aki mást

inni vagy ivásra késztet , másnak innivalót ad. Vá-

lasztókat itató tisztvadász. Csordát itató gidyásbojtá-

rok. 2) Oly papirosról mondjuk, melyen a tinta szét-

foly, s átverdik. Itató papiros. 3) Mivel itatüi szok-

tak. Itató sajtár, válu.

ITATÓ, (2), (mint föntebb) fn. Hely, hol a bar-

mokat itatni szokták, pl. kút a pusztákon vagy a fo-

lyók, patakok lejtösebb helyei , hová könny lehaj-

tani a barmot , s hol a víz nem sebes , és nem mély.

Katóra hajtani a gulyát, ménest.

ITATÓHELY, (itató-hely) 1. ITATÓ, fn.

1TATÓLAPDA , (itató-lapda) ösz. fn. Könyv-

nyomtatók lapdaalakú eszköze , melylyel a papirost

nedvesítik.

ITATÓS, (i-tat-ó-os) mn. tt. itatós-t v. — at, tb.

— ak. Mi a nedvet könnyen magába szívja, melyen

a nedv könnyen szétfoly, pl. itatós papiros.

ITATÓSPAPIROS, (itatós-papiros) ösz. fn. Rit-

kább szövet, enyvezetlen papiros, melyen a nedves-

ség hamar átszivárog és szétomlik.

ITATÓVÁLU, (itató-válu) ösz. fn. Válu, mely-

bl a barmokat, baromfiakat, s egyéb állatokat itatni

szokták. Itatóváluk a kutak mellett , a tyúkketreczek-

ben, a kalitkákban.

ITATÓZABLA, (itató-zabla) ösz. fn. Állazó

zabla a lovakon, melynek keresztvasa nincsen , tehát

itatáskor nem kell levenni.

ITCZE, (talán : ejt-cze v. eit-cze, t. i. kis ejtés,

1. alább) fn. tt. itczét , harm. szr. itczéje. Némelyek

szerént ugyanazon gyökbl eredt az iszik igével , s

törzsöke az elavult fn. it , melybl kicsinyez képz-

vel lett it-cze , azaz kisebbféle italmérték , italadag.

Vidéki tájszólással egyszeren i-cze. Ezen elemzés el-

len fölhozhatni , hogy az iszik ige gyöke mélyhangu

ragokat és képzket vesz fel, s e szeréut itcze helyett

itcza volna rendén. A hangrenddel egyezbb, de szin-

tén kétes elemzés az , mely szerént itcze , am. ig-cze,

azaz mértékecske , a határt, mértéket jelent ig tör-

zsökbl, mely az igen (fölötte, mértéken túl) határo-

zóban magashangú képzt vesz fel. Azonban hangra

és értelemre rokon vele az elavult ejlel, mely Molnár

A. magyarázata szerént am. justa , média , cotula.

Ennek törzsöke ejt v. eit, mint italé it, ételé ét, mely-

bl aztán kicsinyez képzvel származhatott ejt-cze

v. eit-cze is, ebbl pedig : it-cze. 1) Híg árúk és tes-

tek kisebbszer mértéke. Egy közönséges magyar

akóban 64 itcze van. Két itcze tesz egy pintet. Az

itczének fele : messzely. Itcze bor, pálinka, ser. Itcze

víz, tej, tejfel. Itczével mérni a bort, sert. Kocsmárosné

egy itcze bort , hadd igyam. Szent Mihály nap után

egy itcze víz, két itcze sár. (Km.). Itcze számra hor-

datni a bort. Itczénként mérni a pálinkát. Kocsmárosné

kápolnája a pincze , imádságos könyvecskéje az itcze.

(Népd.). Igen eljár ö is az oly itczével , azaz szemte-

len buja ember. (Km.). 2) Némely száraz árúk , kü-

lönösen gabona, hüvelyes vetemények stb. mértéke.
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A pozsonyi mérben rendesen 70 v. 7 2 itcze foglal-

tatik. Egy itcze árpa, dara, köles. Egy itcze bab, bor-

só, lencse. A csikót is vesszbl font itczével szokták

mérni. A magyarországi itczék között történeti neve-

zetesség a czinkotai itcze, azaz nagy itcze.

ITCZENYI
,

(it-czé-nyi) mn, tt. itczényi-t , tb.

—ek. Egy itczére men , annyi mint egy itcze. Na-

ponként egy itczényi pálinkát meginni. A hordóból tíz

itczényi bort elfolyatni.

ITCZÉS, (it-cze-es) mn. tt. itczés-t v. — et , tb.

— ek. Mi egy itczét foglal magában. Itczés korsó, pa-

laczk
,
pohár , bögre , üveg. Mint fn. jelent oly kis

kocsmárost , csárdást, ki az uraságtól általvett boro-

kat itcze számra méri ki. Menjünk az itczéshez egy

ital borra.

ITE, ÍTÉL, ÍTÉLET, ÍTÉSZ stb. 1. ÍTE, ÍTÉL,
ÍTÉLET, ÍTÉSZ stb.

ITEBE, 1. ITTEBE.

ITKANYOS, (it-ka-any-os) mn. tt. itkányos t v.

— at , tb. — ak. Kassay J. szerént erdélyi szó. Am.
iszákos.

ITLAN, (it-lan, azaz it-talan) mn. tt. itlan-t, tb.

— ok. 1) Aki nem ivott, szomjas. Étlen itlan vagyok.

„Tömlöczbe vetteté kilencz napég étlen itlan ott tar-

tatá. " Debreczeni Legendáskönyv. 2) Bizonyos ital-

tól tartózkodó. Boritlan.

ITLANSÁGr, (it-lan-ság) fn. tt. itlanság-ot,

harm. szr. —a. 1) Itlan állapot , midn valaki nem
ivott , szomjúság. Majd elveszek a nagy itlanság mi-

att. 2) Bizonyos italtól való tartózkodás. Boritlanság

.

ITLANUL, (it-lan-ul) ib. Ital nélkül szköl-

ködve, szomjan , a nélkül , hogy ivott volna. Itlanul

kelni föl az asztaltól.

ITOGFITOG, (itog-fitog) iker ige , m. itogtam-

fitogtam, itogtálfitogtál, itogottfitog ott ; néha n közbe-

téttel : itongfitong. Ide-oda mozog , ingadoz 5 líglóg,

ityegfityeg.

ITONGFITONG, 1. ITOGFITOG.

ITT, (itt) helyhatárzó. Gyökeleme a közelséget

mutató i, ellentéte : ott. Megfelel e kérdésre : holt s

am. ezen közelben lev helyen. Itt vagyok. Itt keresd,

ne ott. Ittbenn járok a szobában, nem ottkünn az udva-

ron Emilt estem el, nem amott. Hopp itt is, amott is,

a mi házunk eltt is. (Tánczvers). Itthonn vagyok. Itt

ott, am. helylyel közzel. A sok rósz fegyver között itt

ott egy jó is találkozik. Csak itt ott kelt ki az elvetett

gabona. V. ö. IDE, INNEN.

ITTAS, (i-tt-as) mn. tt. ittas-t\. —at, tb. — ak

v. — ok. Ki valamely szeszes italból mértéken túl

ivott , részeg. Ittas a bortól
,
pálinkától. Ittas ki-

gyeimé , azért jár oly nehezen a nyelve. Félittas , am.

aki jól becsípett, de még eszén van.

ITTASAN, (i-tt-as an) ih. Szeszes italtól elázva,

részegen , boros fejjel. Ittasan jö ki a kocsmából. It-

tasan tántorog az utczán. Félutasán, egy kevéssé be-

csípve.

ITTASKA
,

(i-tt-as-ka) mn. tt. ittaskát. Kissé

ittas.

ITTASODÁS
,
(i-tt-as-od-ás) fn. tt. ittasodás-t,

tb. — ok, harm. szr. —o. Ittassá levés, részegedés,

pityósodás.

ITTASODIK, (i-tt-as-od-ik) k. m. ittasod-tam,

— tál, —ott. A mértékfölötti szeszes ital fejébe száll,

részegedik, pityósodik, ittassá leszen. V. ö. ITTAS.

ITTASSÁG, (i-tt-as-ság) fn. tt. ittasság-ot, harm.

szr. — a. Ittas állapot, részegség, pityósság. Ittassá-

gában alig bír a lábán állani. Csúnya dolog az it-

tasság.

ITTASUL
,

(i-tt-as-úl) önh. m. ittasúl-t, 1. IT-

TASODIK.
ITTEBE, MAGYAR—, RÁCZ— , falvak To-

rontál megyében ; helyr. Ittébé-n ,
—re ,

— röl. Ré-

gente ITÖBÖ, ITEBÖ. (Jerney. Nyelvkincsek).

ITTEGYEN, ITTENEG, ITTENNÉG, ITTEN

-

NEK , ritkább divatú tájszók a helyes és közönsége-

sebb itt, itten helyett. L. ITT.

ITTEN, (i-tt-en) 1. ITT.

ITTENI, (itt en-i) mn. tt. itteni- 1 , tb. —ek.

Ezen közel vagy közelebb helyen lev , itt lev. Az

itteni leveg erösebb, mint a nálatok lev. Itteni laká-

somtól fogva egészséges vagyok. Itteni maradásom nem

bizonyos.

ITTHON v. ITTHONN, (itt-honn) ösz. ih. Meg-

felel ezen kérdésre hoc f s am. azon helyen , hol je-

lenleg rendes lakásunk van. Midn e helyet más tá-

vol, vagyis idegen helyrl határozzuk meg, azt mond-

juk : otthon. Tájdivato^an : idehaza , odahaza. Itthon

leszek, akármikor jösz. Jobb itthon mint másutt. Te itt-

hon maradsz, mig én oda (távol) leszek.

ITTLÉT, (itt-lét) ösz. fn. Jelenlétei, ezen he-

lyen létei , nem másutt. Ittlétemben többekkel megis-

merkedtem. Honnan tudtad meg ittlétemet t

ITTON, (i-tt-on) ih. Ivottan. Itton inni, am. már

megelzött ivásra , vagyis egyremásra , folyvást , na-

gyon inni.

IV , IVIK , IVBOLT, IVEZ stb. L. ÍV , magas

és mély hangú ragozással , ezek minden származékai

s öszvetételeivel együtt.

IVÁCSKÓ , falu Szathmár megyében ; helyr.

Ivácskó-n, — ra, —ról.

IVAD, (iv-ad) fn, tt. ivadot. L. IVADÉK.

IVÁD , falu Heves megyében ;
helyr. Ivád-on,

— ra, —ról.

IVADÉK
,
(iv-ad-ék) fn. tt. ivaiék-ot. 1) Szo-

rosb ért. halak magzata , ikrából kifejlett apró haln-

ak 2) Szélesb ért. más állatok, különösen emberek

szülötte, magzata, unokáról unokára terjed utódai.

Dics apák ivadékai. Ismerem minden ivadékát. Iva-

dékról ivadékra. Ivadék nélkül meghalni. Kiveszett iva-

dékostul.

.,S ivaddkról ivadékra

Nem sznünk remélni :
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Kárpátoktól Adriáig

Hogy magyar fog élni." Garay J.

IVADEKVERSENY
,
(ivadék-verseny) sz. fn.

Lóversenyzésnél oly elegy vagy különverseny, mely

már évekkel elbb megnevezett inéu- és kanczától

származott csikók közt történik. (Bérczy Károly).

IVAHODIK, (av-a-hod-ik) k. tájszó , ezek he-

lyett : avul, avasodik ; 1. ezek( t.

IVÁN, (1), (eredete ugyanaz, mely János szóé)

fn. kn. tt. Ivánt, tb. — ok. Különösen : Keresztel

szent János. Számos helységek neveztetnek róla. Szent

Iván napja. Szent Iván hava, (június). Hosszú, mint a

szent Iván éneke. (Km.). Származékai : Iváncs, Iváncz,

Ivánd, Ivánka, Ivános stb. mind helynevek.

IVÁN
, (2) , mezváros Soprony megyében

;

puszták Baranya és Fejér megyében , ez utóbbiban

ALSÓ—, FELS— , NAGY— , falu Heves m. Helyr.

Ivánba, — ban, — ból.

IVÁN BATTYÁN , falu Baranya megyében;

helyr. Dattyán ba. — ban, — ból.

IVÁNCSA
,

puszta Fejér megyében ; helyr.

Iváncsá-n, —ra, — ról.

IVÁNCZ, falvak Szála és Vas megyében ; helyr.

Iváncz-on, — ra, —ról.

IVÁNDA
, falu és puszta Torontál megyében

;

helyr. Ivándá-n, — ra, — ról.

IVÁN-DÁRDA, falu Baranya megyében ; helyr.

Dárdá-n, —ra, —ról.

IVÁN-EGERSZEG, falu Vas megyében ; helyr.

Egerszeg-én, — re, — röl.

IVÁNFALA, helység GömÖr megyében ; helyr.

Ivánfalá-n, — ra, —ról.

IVANFALVA, erdélyi helység Thorda megyé-

ben ; helyr. Ivánfalvá-n, — ra, — ról.

IVÁNHÁZ, puszta Veszprém megyében ; helyr.

Ivánházon, —ra, —ról.

IVÁNKA, falvak Boisod, (egyik : SAJÓ-IVÁN-
KA), Pozsony (vagy : IVÁNYI), puszták Borsod és

Somogy megyében; helyr. Ivánká-n, — ra, — ról.

IVANKAFALU , helység Turócz megyében

;

helyr. Ivánkafalu-ba, — ban, — ból.

IVÁNKAFÖLD, falu Turócz megyében ; helyr.

Ivánkaföld-ön, —re, —röl.

1VANOCZ, falu Vas megyében ; helyr. Ivanócz-

on, — ra, — ról.

IVÁNOS, 1. IVÁNYOS.
IVÁNY, (1), 1. IVÁN. SZENT—

, 1. SZENT
szóval öszvetéve.

IVÁNY
, (2), puszta Heves megyében ; helyr.

Ivány-ba, —ban, —ból.

IVÁNYI, falvak Baranya , Bereg , Gömör , Po-

zsony megyében
,
(ez utóbbiban máskép : Ivánka is).

Helyr. Iványi-ba, — ban, — ból.

IVÁNYOS , erdélyi falu Csik székben ; helyr.

Iványos-on, —ra, —ról. Hegy neve is ugyanott.

IVAR, (ivar) fn. tt. ivar-t , tb. —ok. Nemi
szerv, kivált hímeknél.

IVÁS, (1), (i-v-ás) fn. tt. ivás-t, tb.

—

ok, harin.

szr. — a. Cselekvés, midn valaki iszik. Borivás, víz-

ivás , serivás. Ivásnak adni magát. Ivással tölteni az

idt. Sok ivástól rezes lett az arcza. Ivással zni a

bút. Sok, mértéktelen ivás. V. ö. ISZIK.

IVÁS, (2), v. IVÁS, (ív-ás) fn. tt. ivás v. ivás-t,

tb. — ok, hartn. szr. —a. Halak Öszvekelése, tenyé-

szés , szaporítás , az ikrák magvasítása végett. Ivás

idején a halak seregesen járnak. Iváskor a balatoni

halászok legtöbb gardát fognak. V. ö. 1VIK.

IVAT
,

(iv- v. ív-at) önh. m. ivat-tam ,
—tál,

— ott. Mondják halakról , midn ívnak. Tulajdonké-

pen : ivad, melybl lett ivadék. V. ö. IVIK.

IVIK v. ÍVIK, (ív-ik) k. m. ív-tam,—tál,—ott.

Ivik a hal , midn nemileg közösülvén magvasított

ikrájit kell helyekeu lerakja. Midn a balatoni garda

ivik, messze feketéllik tömegétl a víz szine. L. IVIK.

IVÓ, (1), (ivó) fn. tt. ivó-t. Aki iszik. Borivó,

serivó, pálinkaivó , vízivó. Hej vízivók, be sürü pocso-

lyában foly világtok. (Csokonai). Nagy ivó.

IVÓ , (2), (ivó) mu. 1) Tulajdoníttatik sze-

mélynek vagy más állatnak, midn iszik. Serivó nem-

zetek. Kávéivó törökök. Ivó társak. Váluból ivó bar-

mok. 2) Mondják tárgyakról, melyek ivóeszközül vagy

italul szolgálnak. Ivó edény , ivó pohár. Ivó víz , am.

inni való. Ez értelemben öszvetéve iratik : ivóedény,

ivópohár.

IVÓ, (3), 1. ÍVÓ.

IVÓ, (4), v. ÍVÓ , férfi kn. tt. Ivó-t. Szent Ivó

az ügyvédek védszente. Palronusunk szent Ivó , soha

sem volt vízivó. (Régi juratusok bordala).

IVÓCSÉSZE, (ivó-csésze) ösz. fn. Csésze, mely-

bl isznak.

IVÓDAL, (ivó dal) Ösz. fn. Bordal, melyet a vi-

gadó ivók dalolnak , s melynek tárgya bor és a vele

rokon eszmék, s érzelmek.

IVÓDIK, (i-v ó-od-ik) belsz. m. ivód-tam, — tál,

—ott. Mondják nedvekrl, midn ezek valamely test

likacsain beszrdnek. Az olaj bele ivódott a papiros-

ba, a deszkába stb.

IVÓEDÉNY, (ivó-edény) ösz. fn. Általán min

denféle edény, melybl inni szokás, mint pohár , ser-

leg, billikom, kupa, kulacs, korsó stb. Arany , ezüst,

üveg, cserép, fa ivóedények.

1VOGÁL, (i-v-og-ál) gyak. áth. L. ISZOGÁL.

IVOGAT, (i-v og-at) gyak. áth. L. ISZOGAT.

1VÓHÁZ, (ivó-ház) ösz. fn. Csapház , kocsma,

vagy a kocsmának helyisége, melyben isznak, külön-

böztetésül az étszobától, étteremtl, hol étellel is szol-

gálnak.

IVÓKA, (i-v-ó-ka) fn. tt. ivókát. 1) 1. NADÁLY
v. PIÓCZA. 2) Ivásból álló dínomdánom Ivókára

meghíni a korhelypajtásokat.

IVOLYA, 1. IBOLYA.
IVÓPOHÁR, (ivó-pohár) ösz. fn. Pohár , mely-

bl iszunk vagy inni szoktunk. Félmesszelyes, mesfze-

lyes ivópohár.
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IVÓSZOBA, (ivó-szoba) ösz. fh. Kocsmai, csap-

házi szoba , melyben a borozók, serezk
,
pálinkázók

isznak.

IVOTÁRS, (ivó-társ) ösz. fn. Ki egy vagy több

társsal együtt iszik. Oszveültek az ivótársak.

IVÓTEREM
,
(ivó-terem) ösz. fn. Ivók számára

nyitott köz terem.

IVÓVÍZ
,
(ivó-víz) ösz. fn. Inni való víz

,
pl.

kútvíz, folyóvíz , melyet meg lehet inni , különbözte-

tésül más vizektl , melyeket inni nem jó , mint a

mocsárvíz, esvíz. Ezen városban nincs jó ivóvíz.

IVÖLT, IVÖLTÉS, 1. ÜVÖLT, ÜVÖLTÉS.

IZ, (1), elvont gyök, melybl majd mély, majd

magas hangú képzkkel különféle értelm származé-

kok erednek, a) Mozgásra vonatkozók : izeg , izog,

izgat, b) Hangutánzó : izik (tüszszent), iztet (tüszszen-

tet), izlet ; továbbá : izz,izzad, izzó,izzik, midn valami a

nagy tzben sziszeg, sisterg hangot ad. Rokon vele

ez utóbbi értelemben a német heisz , Hitze, schwitzen,

a héber és, azáh, latin asso, aestuo, sado, hellén «£"oo,

iím (izzadok), perzsa átes (tüz), szanszkrit ucz (ég,

süt), svid (izzad), magyar asz (aszal) és ilsz (üszög

szóban) , török isszi , isszidsak (meleg), finn hikoun

(izzadok) slb. c) A közelre mutató ez változata : izé,

izél. d) Az izén , izenet szókban , máskép : ilz
t
Üzen.

YL, (2), 1. ÍZ, minden származékai- s öszvetéte-

leivel.

IZA, falu Máramaros megyében ; helyr. Izá-n,

—ra, — ról. Folyó neve is ugyanott.

IZACS, fn. 1. CSÜLLENG.

IZBEG vagy IZBEK
,
puszta Pest megyében

;

helyr. Izbég-én, —re, —rl.

IZBUG-YA , több helységek Ungh és Zemplén

megyében ; helyr. Izbugyá-n, — ra, — ról.

IZE, (rokon vele ez, s ennek mintegy kettzte -

téséböl származottnak látszik : ez-e ; sínai nyelven

szé, arabul sé , törökül is, am. dolog , s a régi perzsa

nyelvben cziszi, am. valami) ; fn. tt. izé-t. Pótoló szó,

s határozatlan értelm, melylyel élünk , midn vala-

mely dolog neve hirtelen nem jut eszünkbe , s am.

valaki, valami. Hát az izét elhoztad-e ? Tegnap izével

találkoztam. Mondd meg izének , hogy. Alakúi belle

melléknév is : izés. Ezen ember egy idtl fogva olyan

izés. Továbbá határozó : izésen. Olyan izésen áll a ka-

lapja. Végre ige : izél. Ugyan ne izélj már nó. Mit

izélsz ? [zené megizélte az izéjék gi/erekét. Ily beszéd-

mód a tunya gondolkodás jele , s mind Írásban, mind

mivelt beszédben kerülend. Helye legfölebb tréfás

népjellemzésben lehet.

IZEG, (iz-ég) önh. és gyak. in. izrg-tem ,
—-tél,

—étt. Gyökeleme a mozgást jelent i. Gyakori apró

mozgásokat tesz, ide-oda mozog, forgolódik. Izeg mo-

zog, mint a tojó galamb. (Km.).

IZÉK
,
(iz-ék) 1. IZÉK.

IZÉN, IZENET, IZENGET stb. 1. ÜZEN, ÜZE-
NET, ÜZENGET stb.

AK\TV NAOT 81ÍÓTÁK Hl. KÖT.

IZGÁGA, mn. tt. izgágát. Alakjára nézve egy

lévén a maga nemében, különös elemzést igényel.

Gyökeleme a mozgást jelent i
,
gyöke iz. Ebbl lett

gyakorlati ige : izog , részesülje : izgó , s innen a

melléknév : izga
,
(mint bugyogó bugyoga , sürg sür-

ge), jelent oly valakit , kinek nyugta nincs , ki szün-

telen izeg mozog , s mozgása által másoknak alkal-

matlankodik. Ujabban al képz járulván hozzá lett :

izgál , végre ismételt gyakorlati og képzvel izgálog,

innen : izgálgó , izgálga , s az l kivetésével izgága,

(mint nyálka, tájdivatosan : nyaka). így mondják ál-

gyu v. ágyú, hód v. hold stb. ,Izgána' szóban pedig

az l , n-né változott : izgáló v. izgála lett : izgána.

Izgága ember tehát jelent eredetileg olyat , kinek

soha nyugta nincs, ki mindig fósAeldik ; szokott je-

lentése pedig : akadályoskodik, akgatódzik, veszeke-

dik , kötekedik , másokba kapczáskodik. Innen fné-

vül is használtatván am. folytonos , szüntelen moz-

gásban , ellenkedésben jelenkez akadály. Ezen em-

ber sok izgágát csinál.

IZGÁGÁLKODIK, 1. IZGÁGÁSKODIK.

IZGÁGÁS, (izgága-as) mn. tt. izgágás-t v. -—at,

tb. — ak. Izgágát csináló. V. ö. IZGÁGA.

IZGÁGÁSKODÁS
,

(izgága-as-kod-ás) fn. tt.

izgágáskodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,

midn valaki izgágákat csinál, tesz; akadékoskodás,

akgatódzás, kapczáskodás.

IZGÁGÁSKODIK, (izgága-as-kod-ik) k. m. iz-

gágáskod-tam, —tál, — ott. Izgágákat csinál, akadé-

koskodik, akgatódzik, kapczáskodik. A székelyeknél

:

gircsáváskodik. V. ö. IZGÁGA, IZGÁNA.

IZGALMAS, (iz-og-al-om-as) mn. tt. izgalmas-}

v. —at, tb. — ak. Izgalomban lev, izgalommal tel-

jes. Izgalmas idk. Izgalmas élet, állapot.

IZGALOM, (iz-og-al-om) fn. tt. izgalmat, harm.

szr. izgalma. Általában a kedélynek valamely izgatott-

sága. Különösen társaságot nyugtalanító, csendet za-

varó, kedélyeket háborgató, s folytonosan mködés-
ben lev lázongás, zavar. Lázitó beszédek által izga-

lomba hozni, izgalomban tartani a népet. Az egész vá-

ros, ország izgalomban van.

IZGÁNA , a székelyeknél am. izgága ; 1. ezt.

„Mit a gútot gircsáváskodol (izgágáskodol) te izgá-

na?" (Kriza J. gyjt.).

IZGÁR, (1), (iz-og-ár) fn. tt. izgár-t, tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. Személy, ki a népet izgatja,

lázítja, néplázitó.

IZGÁR
, (2) , falu Krassó megyében ; helyr.

Izgár-on, — ra, — ról.

IZGÁS, (iz-og-ás) fn. tt. izgás-t , tb. — ok. Iz-

galmas állapot. Kedélyek izgása.

IZGAT, (iz-og-at) áth. és gyak. m. izgat-tam,

—tál, — ott. A kedélyeket mozgásba hozza; különö-

sen bizonyos czélra, tettre ösztönöz, ingerel ; a társa-

ságot, a népet szóval, tettel valamely új dolgok kez-

désére bíztatja, lázítja , sürgeti , reávenni iparkodik.

11
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Izgatni a tétlenségben pangó hazafiakat. Izgatni a vá-

lasztókat. Izgatni a jobbágyokat az uraság vagy feje-

delem ellen. Lázadásra izgatni a polgárokat , elpárto-

lásra a katonákat. A nép békésen marad , ha nem iz-

gatják. Nyilvános szónoklattal , hírlapi czikkekkel iz-

gatni a közönséget. V. ö. BIZGAT.
IZGATAG, (iz-og-at-ag) mn. tt. izgatag-ot. L. IZ-

GÉKONY.
IZGATAGSÁG, (iz-og-at-ag-ság) fn. tt. izga-

tagságot. L. IZGÉKONYSÁG.
IZGATÁS, (iz-og-at-ás) fn. tt. izgatás-l , tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által izgatunk.

Az ékesszólást izgatásra használni. Izgatás végett fa-

luról falura járni. Izgatással felháborítani az országot.

V. Ö. IZGAT.
IZGATÁSI, (iz-og-at-ás-i) mn. tt. izgatási-t, tb.

—-ak. Izgatást illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Különös izgatást módot követni.

IZGATHATÓ, (iz-og-at-hat-ó) mn. tt. izgalha-

tót. Amit vagy akit könnyen izgatni lehet.

IZGATÓ, (1), (iz-og-at-ó) mn. tt. izgató-t. Aki

vagy ami által izgatás történik. Izgató beszéd, szónok-

lat, hírlap. Izgató szónok, követ.

IZGATÓ, (2), (mint föntebb) fn. Személy, ki az

izgatást czélul tzte ki, kit izgatásra biztak meg. Iz-

gatókat küldeni az ország különféle vidékeire. Izgatók

szónoklanak úton útfélen. V. ö. IZGAT.
IZGATOTT, (iz-og-at-ott) mn. tt. izgatolt-at.

Izgatás által nyugalmában háborított , csendes kedé-

lyébl fölvert, fölingerlett. Izgatott nép jár-kel az ut-

czákon. Izgatott állapotban lenni. V. ö. IZGAT.

IZGATOTTSÁG, (iz-og-at-ott-ság) fn. tt. izga-

tottságot. Izgatott állapot vagy tulajdonság.

IZGÉKONY, (iz-og-ék-ony) mn. tt. izgékony-l v.

— al, tb. —ak. Könnyen izgó vagy izgatható, inger-

lékeny , máskép : izgatag.

IZGÉKONYSÁG, (iz-og-ék-ony-ság) fn. tt. iz-

gékonyságot. Könnyen izgó vagy izgatható tulaj-

donság.

IZGÓ
,
(iz-og-ó) mn. tt. izgó-t. Izgalomban lev,

izgalmas.

IZGUL, IZGUL, (iz-og-úl) önh. m. izgúl-t. Iz-

gani kezd, izgásba jön.

IZGULTSÁG, (iz-og-úl-t-ság) fn. tt. izgultság-

ot. L. IZGALOM.
ÍZIBE, 1 ÍZIBE.

IZIDOR, férfi kn. tt. Izidór-t , tb. — ok. Isi-

dorus.

IZIK, (iz-ik) k. m.iz-tem, —tél, —éti. 1. TÜSZ-
SZEN, és v. ö. IZLET.

IZLAM , arab szó
,
(szalama igétl , mely am.

hódol, tehát) szószerént am. hódolat, engedelmesség
;

szokott értelemben : török hit v. vallás, Mohamed v.

Mahumet vallású. Latinosan islamismus. Helyesebben

sí-szel írandó : iszlám. Istambul (= Kon6táncziná-

poly) nevet is a törökök újabb idben Iszlambol-n&b

ercretik ejteni.

IZLET, (iz-l-et) áth. m. izlet-tem ,
—tél ,

—éti.

Székely tájszó, am. tüszköltet. Máskép : iztet. Hang-

utánzó, mint tüszszent, tüszköl, t eltéttel, v. püszszenl,

prüszszent
, p v. pr eltéttel , mely néha szintén aa.

utánzott hanghoz tartozik, s a német nieszen , n el-

téttel. Egyszer gyöke iz, izik igében.

IZMÁT, 1. ZAMAT.
IZMENY, falu és puszta Tolna megyében ; helyr.

Izménybe, — ben, — böl.

IZMOS
,
(iz-om-os) mn. tt. izmost v. — at, tb.

— ak. 1) Izmokkal biró. Az állati test izmos részei.

2) Minthogy az állati er leginkább az izmok teljé-

ben , s ruganyosságában áll , am. ers
,
jól termett

testalkotásu, karos, ezombos, ikrás. Izmos legény. Iz-

mos kézbe való a kard. V. ö. IZOM.

IZMOSÍT , IZMOSÍT ,
(iz-om-os-ít) áth. m. iz-

mosít- ott , htn. — ni v. — ani. Izmossá tesz, képez,

ers testalkotásuvá alakít. A fegyverforgatás, ers kézi

munka, úszás izmosítja a karokat.

IZMOSÍTÁS, IZMOSITÁS
,
(iz-om-os-ít-ás) fn.

tt. izmosítás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

melynél fogva valamely test izmossá tétetik. V. ö.

IZMOS.

IZMOSODÁS
,

(iz-om-os od-ás) fn. tt. izmoso-

dás-t, tb. — ok, harm. szr.—a. Izmossá levés ; izmok

vastagodása , ersödése.

IZMOSODIK
,
(iz-om-os-od-ik) k. m. izmosod-

tam ,
— tál, — ott. Izmai ersödnek, vastagosznak,

szilárdulnak. Gyakorlat által izmosodnak a tagok.

IZMOSSÁG, (iz-om-os-ság) fn. tt. izmosság-ot,

harm. szr. —a. Állati test tulajdonsága, midn ers,

tömött, szilárd izmai vannak.

IZMOSUL
,
(iz-om-os-úl) önh. m. izmosúl-t, 1.

IZMOSODIK.
IZOG, (iz-og) önh. m. izog-tam, —tál, — ott v.

izg-ott , htn. — ni v. izg-ani. Folytonos mozgásban

van. Ebbl származnak : izgat, izgatás. Vékony han-

gon : izég.

IZOM, (iz-om) fn. tt. izmot, tb. izmok. Személy-

ragozva : izmom, izmod, izma v. izomja stb. Az állati

testnek azon húsnemü részei , melyek izgékony ros-

tokból állanak, rendesen hosszúkásak és gömbölyk,
s rugalmasságuk által a testek és tagjaik mozgását

eszközlik. (Musculus). Ers, vastag, nyers izmok. Az

izmokat megfeszíteni.

IZOMÁLLOMÁNY, (izom-állomány) ösz. fn. Az
állati test azon részei, melyekbl az izmok állanak.

IZOMBAN ; a székelyeknél, e helyett : izrom-

ban; 1. IZROM.
IZOMBONCZOLÁS

,
(izom-bonczolás) ösz. fn.

Sebészi mködés , mely által az állati, különösen em-

beri test izmait alkatrészeikre szétválasztják , szét-

bontják.

IZOMFARK, (izom-fark) ösz. fn. Az izomnak

mozgékony vége.

IZOMFEJ, (izom-fej) ösz. fn. Az izomnak azon

vége vágj' inkább eleje, mely mozdulatlan.
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ÍZOMFICZAMODÁS, (izom-ficzamodás) ösz. fa.

Az izomnak rendes helyzetébl kilépte , kimenülése,

kiiszamodása.

IZOMHÁRTYA, (izom-hártya) ösz. fn. Boncz-

tani nyelven azon finom hártya, mely az izmokat ta-

karja.

IZOMIDEG, (izom-ideg) ösz. fa. Boncztani ért.

ideg az izomban. V. ö. IDEG.

IZOMKANAF, (izom-kauafj ösz. fa. Kanafok,

vagyis rostos részek egyike, melyekbl az izmok ala-

kúinak.

IZOMRENDSZER, (izom-rendszer) ösz. fa. Az
állati , különösen emberi test öszves izmainak egy-

más közti viszonya, öszvefüggése, alkatrendszere.

IZOMROST
,
(izom-rost) ösz. fa. lásd : IZOM-

KANAF.

IZOMTAN, (izom-tan) ösz. fa. A boncztannak

azon része, mely az izmok különféle nemeit , termé-

szetét, tevékenységét stb. tárgyalja.

IZRAEL, tulajdonnév, tt. Izraelt, bibliai szó, a

héber nyelvbl véve , tulajdonképi jelentése : Isten

harczosa (Jizraél, ezektl : szárak, am. harczol és él

am. Isten). 1) Jákob késbbi neve; 2) héber nép, hé-

ber ország. Átv. Isten országa. Járatlan Izraelben,

am. idegen, újoncz valamely dologban. Keménynyakú

Izrael, am. makrauczos, nyakas.

IZRAELITA, fa. tt. izraelitát. Az ,Izráel' szó-

ból alakított szó, am. Izrael népébl való, héber nem-

zetiség.

IZRÓ, IZRÓTÜZ, 1. IZZÓ, IZZÓTÜZ.

IZROM, (íz-iram ?) raghiányos fn. melyhez egye-

dül a ban rag járul : izromban. Gyöke iz , melybl

iz-og ige származik. Eredetileg lehet izom is , az r

nyomatosság végett vettetvén közbe. Egy a tagosított

idt jelent íz szóval. Egy ízben, egy izromban. Több

ízben, több izromban. Hány ízben, hány izromban? Innét

izrom am. a tagokra osztott idnek egy-egy részében

tett mozgás. Két izromban voltam ott.

A törökben iszr am. nyom , ösvény (vestige,

trace).

IZTET, (iz-tet) önh. m. iztet-tem ,
—tél, —étt.

Székely tájszó, am. tüszköltet. Iztet valakit a portu-

bák , légvonal stb. Izteti am. valami kényszeríti a

tüszkölésre , tüszkölhetnék vagy püszszenthetnék.

(Kriza J.).

IZZ
, elvont hangutánzó törzsök

, s jelenti azon

folytonos sziszeg (iz-iz-iz) hangot, melyet a forrás-

ban lev
, s égni kezd nedves testek

,
pl. nyers fa-

ágak, 8 állati testek adnak , midn nedveik kifolyva

sisteregnek; továbbá magát a hség, forróság, tüz ál-

tal felolvasztott nedvet , verejtéket. Hasonló szi-

szeg hang jellemzi a német sieden, Sud, a latin sudo,

a szláv sus, sis, susit, szókat is. V. ö. IZ, elvont gyök.

Ik képzvel lett belle az elavult izzik , s ebbl az

él izzó. Származékai továbbá : izzad, izzaszt igék és

további származékaik. Mind hangra , mind értelemre

rokon vele a magyar nyelvben az ilszk . Üszök , üszög

szók gyöke : üsz , továbbá aszik szóban asz gyök
is stb.

IZZAD, (izz-ad) önh. m. izzad-tam , —tál ,
—t

v. — ott. 1) Nagy forróságtól, hségtl, tztl foly

belle a nedv. Izzad tzön a nyers fa. Izzad a sebesen

hajtott ló. Izzad a homloka. Hón alatt izzadni. Ne si-

ess a hegynek, mert megizzadsz. Valamiben izzadni,

am. fáradni, tüzesen munkálkodni. Bele izzadni a do-

logba. Kiizzadni, áth. ért. így : vért, véres verítéket iz-

zadni, nagy cseppeket, sokat, keveset izzadni. Átv. ért. is.

„És hol a nép , mely pályát izzadni

,

S izzadás közt hsi bért aratni

Osz atyáknak nyomdokin tanúit?"

Kölcsey.

2) Mondják oly testekrl , melyeket a meghlt pára-

részecskék nedvalakban ellepnek, pl. izzadnak az ab-

lakok, falak, kövek, midn meghüsül vagy nedvesül

a leveg. V. ö. IZZ.

IZZADÁS, (izzad-ás) fa. tt. izzadás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. 1) Állapot, midn valaki v. valami

izzad. Tzre vetett nyers fa izzadása. Beteg ember iz-

zadása. Izzadásig kimelegedni. Izzadást elmozdító sze-

rek. Ablakok, kövek, falak izzadása a hségtl. Izza-

dástól óvakodni. Hideg, meleg izzadás. 2) Magok azon
nedvek

, melyeket a testek kiizzadnak, helyesebben :

izzadság. V. ö. IZZAD.
IZZADÉK, (izz-ad-ék) fa. tt. izzadék-ot , harm.

szr. — a v. —ja. Azon nedv, melyet a testek kiiz-

zadnak ; veríték.

IZZADOZ

,

— tál ,
— ott, par.

Átv. ért. fáradóz
,

munkában izzadozni.

izzadozni.

IZZADOZÁS
, (izz-ad-oz-ás) fn. tt. izzadozást,

tb. — ok, harm. szr. — a. Folytonos vagy gyakori iz-

zadás. Átv. ért. fárasztó , izzadásba hozó mködés,
munkálkodás.

IZZADSÁG
,

(izz-ad-ság) fn. tt. izzadság-ot,

harm. szr. —a. Azon nedvek öszvege , melyeket va-

lamely test kiizzad. Arczárói szinte foly az izzadság.

Cseppekben hull róla az izzadság. Letörölni az izzad-

ságot. Egész teste izzadságban van. Sok izzadságtól le-

rohadt róla a ruha. Büdös az izzadságtól.

IZZADSÁGOS, (izz-ad-ság-os) mn. tt. izzadsá-

gosat v. — at, tb. — ak. L. IZZADT.

IZZADSÁGTÖRLÖ
,

(izzadság-törl) ösz. fn.

Kend, melyet az izzadság letörlésére használnak.

IZZADT, (izz-ad-t) mn. tt. izzadt-at. Mondjuk

oly testrl, melybl nagy forróság miatt foly a nedv.

Izzadt test. Izzadt ló.

IZZADTAN, (izz-ad- t-an) ih. Izzadt állapotban.

Izzadtan a szélre, hideg levegre kimenni, és meghlni.

Izzadtan jönni meg a vadászatból, munkából.

IZZADTSÁG, (izz-ad-t-ság) fn. tt. izzadtság-ot.

1) Izzadt áliapot vagy minség. 2) L. TZZADSÁG.
11*

(izz-ad-oz) önh. m. izzadoz-tam,—z. Gyakorta folytonosan izzad.

ersen mködik. Valamely nehéz

Áth. ért. is használtatik. Vért
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IZZAJT, (izz-aj-t = izz-ó-ít) áth. in. izzajt-ott,

htu. —ni v. —ani. 1) Izzóvá tesz. 2) L. IZZASZT.

IZZAN, (izz-an) önh. rn. izzan-t. Hirtelen izzóvá

válik.

IZZÁNY, (izz-ó-any) fn. tt. izzány-t , tb. — o&,

harm. szr. — a v. —ja. Átlátszó, s vizes nedvvel tölt

kis hólyagocska a brön, melynek alapja kissé lobos,

s a vér forróságától ered, de hamar el is múlik.

IZZÁNYOS, (izz-áuy-os) mn. tt. izzányos-t v.

— at, tb. —ak. Izzányféle hólyagocskáktól lepett.

Izzányos br. V. ö. IZZÁNY.

IZZASZT, (izz-asz-t) áth. m. izzaszt-ott, htn. — ni

v. —ani, par. izzaszsz. Izzadásba hoz, izzadni kéáztet.

Izzaszt a forró nap, a sebes járás, az ers munka. Iz-

zaszt a iüz, a meleg étel, a szeszes ital. Gyógyszerekkel,

meleg takaróval izzasztani a beteget. Megizzasztotta lo-

vát a nyargalásban. Három paripát kiizzasztott. Tet-

szik a tanács , de izzaszt a munka. (Km.). Átv. ért.

fáraszt, ers munkára fog.

IZZASZTÁS, (izz-asz-t-ás) fn. tt. izzasztás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által valamely

test izzadásba jön , izzadni kényszerül. Beteg ember

izzaszlása. Hévíz által izzasztása a testnek.

IZZASZTÓ, (1), (izz-asz-t-ó) mn. tt. izzasztó-t.

Ami izzaszt , izzadni késztet, kényszerít. Izzasztó sze-

rek, italok. Izzasztó munka.

IZZASZTÓ, (2), (mint föntebb) fn. Szer , mely

izzaszt. Izzasztót adni a betegnek. A bodzavirág jó iz-

zasztó.

IZZASZTÓPOR, (izzasztó-por) ösz. fn. Poralak-

ban rendelt izzasztószer.

IZZASZTÓSZER
,
(izzasztó-szer) ösz. fn. 1. IZ-

ZASZTÓ, fn.

IZZASZTÓSZOBA
,

(izzasztó-szoba) ösz. fn.

Igen melegre ftött szoba, melyben a test izza-

dásba j.
IZZFÜRDÖ, (izz-fürd) ösz. fn. Intézet , mely-

ben a test küls meleg, pl. napsugarak vagy ftés ál-

tal ers párolgásba j, s mintegy saját izzadságában

fürdik. V. ö. GZFÜRD.
IZZIK, (izz ik) k. m. izz-ott, htn. —ani. Elavult

ige, ma csak részesülje izzó van divatban. Értelme :

forró, izzadó állapotban van.

IZZÍT, (izz-ít) 1. IZZAJT.

IZZÓ, (izz-ó) részesül és mn. tt. izzó-t. Mond-

juk ég testekrl, melyek egészen áttüzesedtek. Izzó

szén. Izzó vas. Vízbe mártani az izzó vasat, hogy aczé-

losodjék. Izzó vasat verni, gömbölyíteni , nyújtani , la-

pítani. Izzó tzön sütni valamit. Izzó parázs, melynek

még legkisebb szikrája sem lett hamuvá. Tájszólási-

lag, pl. Mátyusföldön : izró. Szélesb ért. igen forró,

nagyon meleg, ers izzadással járó, pl. Izzó láz.

IZZÓDIK
,

(izz-ó-od-ik) belsz. m. izzód-tam,

— tál, — ott. Izzóvá leszen, izzó parázszsá alakúi. Iz-

zódik a tzbe tett vas.

IZZOGOLYÓ, (izzó-golyó) ösz. fn. Áttüzesedett

golyó

IZZÓLÁZ, (izzó-láz) ösz. ín. Ragadós forró láz,

melyben a beteg folytonosan izzad.

IZZÓLIK, (izzó-lik) ösz. fn. Finom kis likacsok

az emberek és állatok brén , melyeken a testek pá-

rolgása kinyomúl, s ha ez nagy mennyiségben törté-

nik, a br fölött cseppekké alakúi. (Pórus).

IZZÓMELEG, (izzó-meleg) ösz. mn. és fn. Igen

forró, izzasztó meleg. Izzómeleg kemencze, kályha. Ma
izzómeleg van.

IZZOS, (izz-os) mn. tt. izzos-t v. — at, tb.—ak.

Izzadságtól nedves. Izzos test. Izzos ruha.

YL7tQ
r
YXJ'L

,
(izzó-tüz) ösz. fn. Oly test tüzérl

vagy égésérl mondjuk, mely nem lánggal ég, hanem

mer parázsból áll, milyen az ég szén , száraz cser,

s más kemény fa tüze , midn lángolni megszün , s

még hamvadni nem kezd. V. ö. PARÁZS.
IZZÓVAS, (izzó-vas) ösz. fn. 1) Fehéres tüzes-

ségig melegített vas. 2) Sebészi eszköz a kóros test-

részek kiégetésére.

IZZÓVASITÉLET
,

(izzó-vas-itélet) ösz. fn.

Hajdan divatban volt ítélet neme izzóvas által.

1ZSA, (1), 1. ISA.

IZSA
, (2), falu Komárom megyében ; helyr.

Izsá-n, —ra, — ról.

IZSÁK, 1. IZSÁK.

IZSAKÓCZ, falu Szála megyében ; belyr. Izsa-

kócz-on, — ra, —ról.

IZSAL
,

puszta Veszprém megyében ; helyr.

Izsal-on, — ra, — ról.

IZSAP, falu Komárom megyében ; helyr. Izsap-

on, — ra, — ról.

IZSAVA v. ILOSVA , falu Beregh megyében

;

helyr. Izsavá-n, —ra, —ról.

IZSÉP, falvak Baranya és (MAGYAR—,TÓT—

)

Zemplén megyében ; helyr. Izsép-én, —re, — röl.

IZSEPFALU, helység Liptó megyében ; helyr.

Izsépfalu-ba, — ban, —ból.

IZSÓP v. IZSÓP, fn. tt. izsópot. Görög-latinul

hysopus. Növénynem a kétfbbhímesek seregébl és

fedetlenmagvuak rendébl ; hímszálai szétállók , bok-

rétájának fels ajaka rövid, lapos, az alsó három ha-

sábu. Izsóptól czedrusfáig. (Km.) , am. a legkisebb

tárgytól kezdve a legnagyobbikig. Öntözz meg engem

izsóppal és megtisztulok. (50. Zsolt.).

IZSÓPOS, (izsóp- os) mn. tt. izsópos-t v. — at,

tb. —ak. Izsóppal készült, kevert. Izsópos fürd.

Az I-ben van 2153 czikk.

I.

í, (1), kicsi alakban i, hosszasan ejtve ; tizenha-

todik bet a magyar ábéczében, s az önbangzók közt

hetedik. Tartozik rendszeiént az éles hangúak sorába,

s mind mély, mind magas hangú szókban eléfordül,

vs^yis itt is , sajátlag két egymástól különböz e-t,

mélyet (v. vastagot), és magasat (v. vékonyat) vehe-
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tünk fel. Éles vékony hangjánál fogva sivító-uak ía

mondható. Vannak azonban oly hosszú i-k is, melyek

részint hosszú e-vel, részint hosszú íí-vel váltakoznak,

pl. émelyeg ímelyeg, émett ímett, éperedik íperedik, hé-

zag hízak ; mív m , hív h stb. miért ismét két kü-

lönböz i t, öszvesen négyfélét vevénk fel az Elbe-

széd 44, 45, 46. lapjain.

A tájbeszédekben általán minden hosszú í kony-

nyen megrövidül
,
(mint az ú és is) , mit az iroda-

lom is követ. Hanem a verselésen kivül jobb hangzás

kedveért e szabályt követhetjük : Ha a gyökszók ön-

magukban állanak, a hosszú i lehetleg változás nél-

kül álljon, pl. íj, ír, ív, íz, hí, szí, ví. Ellenben bár-

mely gyökökhöz, ha oly rag vagy képz járul, mely-

ben hosszú hangzó van, akkor a gyök í-je inkább rö-

viden ejtessék, mint : bír, biró, birál, birság 5 íte, itél,

Ítélet, itész 5 ige, igér, Ígéret, igéz, igény ; hízik, hizás,

hizó, hizlal ; íz, izes, Ízetlen, izlés ; ír, irás, irkál ; íz,

izom, izmos ; íj, ijas, ijaz, ijász 5 víz, vizes, vizel (eze-

ket t. i. a víz-töl származottakat az általános szokás

is röviden ejti). A gyökszók végén eléforduló í, mi-

dn hangzós ragot vesz föl , szintén megrövidülhet,

kivált v vagy j segédbetü fölvételével, mint : hí , hi-

v-ok, hi-v-ás, hi-v-atal ; rí, ri-v-ás, sí, si-v-ok, si-v-ás,

si-v-alkodik ; ví, vi-v-ás, vi-v-ok ; szí, szi-j-as, szi-j-ács
5

nyí, nyi-v-es, nyi-v-elödzik (nyiheldzik). Néha már

maga a gyökszó hangzatosság vagy határozottság

kedveért fölveszi a segéd bett, mint : hív, szív, míu,

nyiv, vagy íí-re változik : h , sz , m , ny. Némely

származékokat már maga az általános nyelvszokás is

állandóan röviden ejt
,
pl. b/r birkózik, birodalom , ír

irkál , iroda , irodalom , víz vizes , tíz tizenegy , tizen-

kett stb.

Némely ikerszókban a hosszú a vagy hang-

zóknak kicsinyített változata , mint : ím-ám , ímmel-

ámmal , díb-dáb , Mg-lóg , nyím-nyám. Az ít kép-

zjü átható igékben az eredetibbb régies ój , éj , ó,

e'-bl változott által , mint : szabadot, szabadojt, sza-

badejt, szabadét, szabadít ; tanót, tanojt, tanejt, tanét,

tanít, mirl részletesen 1. Bevezetés 133— 13 4.1. VIII.

alatt. Továbbá, mint ékveszt önhangzóról 1. ugyan-

ott 47, 48. 1. Valamint a rövid i, hasonlóan a hosszú

í is általán kétféle : vastag és vékony hangú, s amaz

vastag, emez vékony hangú ragokat és képzket vé-

szen föl, pl. híg, higak, higgad, higany ; hí (ige) hí-

vás, hivat, hivk ; ír, irás, irat , irok 5 szív (ige) szí-

vok, szívás, szivar, szivárog ; szív (fnév) szivem, szi-

ved, szives ; hív (fn. és mn.) hívek , hivség , hivtelen

stb. mint elül is érintk. V. ö. rövid I.

I
, (2), elvont gyökelem. Jelentése rokon a rö-

vid i-ével , ú. m. 1) mozgást , mozgási hajlamot , ké-

pességet vagy bizonyos mozgás, hajlás által képzett

alakot jelent az íj és ív szókban ; 2) közelséget vagy

közelre mutató ezekben : í-gy , ím ; 3) éles vékony

hangjánál fogva metszést , vágást teszen az ír , irt

igékben ; 4) szintén éles hangutánzó az íz (gustus,

sapor) névben, valamint a rokon szí igében , de ame-

lyekben a sziszeg 2 vagy sz , mint szivási hangok-

nak is kétségtelen szerepök van, valamint 3) alatt az

r-nek mint rovást és rontást jellemz, illetleg utánzó

hangnak is.

ÍED, ÍEDELEM, ÍEDÉZ, ÍESZT stb. Némely
dunántúli vidékeken divatozó hangoztatás. Lásd :

IJED.

IG, elvont gyöke vagy törzse ige szónak és szár-

mazékainak, mint ígér, igéz stb. Közelebbi eleme, úgy
látszik, vagy a közelséget jelent i v. í, honnan eg

képzvel : i-eg am. ide-ez, vagyis idéz , azaz közöl, s

részesülje i-eg-ö = ígö , szokott módosulattal : ige

(mint czineg, czinege) am. közl, milyen a szó ; vagy

pedig az í az ének szó én gyöke , st az egész lg

maga az ének szó, öszvehúzva : énk v. éng , v. íg. (V,

ö. ÉN elvont gyök) ; úgy hogy ige szóval mind han-

gokban, mind értelemben nagyon megegyezik a latin

voco, vox, szanszkrit vacs, melybl vacsasz v. vácsá,

(am. hang, szó), mindenek fölött pedig a hellén r/^rj

szó , mely Rost szótárában am. Ton , Laut , Hall,

Schall ; Rede ; Gterücht i Gesang. ,íge' szónkkal egé-

szen egyezik a mongol Uge is.

IGE, IGE, (1), (1. ÍG elvont gyök) ; fn. tt. igét

v. igét. Általános jelentése : szó ; beszéd ; csaknem az

ami a hellén r\*fr\ szóé. Katalin els prózai legendá-

jában (1519-bl) jöge v. iöge (yewge) is. „Demaga
(mindazáltal) minekelétte elkezdenéjek (= elkezde-

nk) magyerázni (így) az mártíromságát , annak-

elétte lássuk meg, hogy micsoda ez iöge (palóczosan)

:

mártir. Imár ez ige (rendesen) szintén magyer szóvá

vált." (Toldy F. kiadása). A Bécsi codexben szintén

találjuk üge alakban is. „Nincs illyen némberi föl-

dön személyben, szépségben és ügéknek értelmében."

(Non est talis mulier super terram in aspectu, in pulch-

ritudine et in sensu verborum). Föntebb ,íge' is :

„Mend ez igék ked(ég) kelletének Olofernes eltt."

(Judith XI. fejezet). Molnár Albertnél idea , notio,

Begriff szókkal is értelmezve találjuk. Különösb je-

lentései a mai gyakorlatban: 1) Szoros nyelvtani ért.

beszédrész, mely az alanynak cselekv
,
(átható , ön-

ható), szenved vagy közép állapotát személy, szám,

id, mód és alak szerént meghatározza. (A német

Zeitwort). Az ige általán cselekv, szenved vagy kö-

zép. A cselekv vagy átható, melynél az alanynak

cselekv állapota más határozott vagy határozatlan

tárgyesetre átvitetik, pl. ír, tanít, ver, kér (valakit v.

valamit) ; vagy önható (benható), melynél az alanynak

cselekvése másra ki nem terjed, hanem magában ma-

rad, pl. jár, áll, ül, ered, támad, mozog, pereg , tágul,

rül ; rendszerént az áthatóból származik a miveltetö,

at, et v. tat, tet képzkkel, mely más által végbevitt

cselekedeteket jelent, pl. irat, taníttat, töret, kéret. A
szenved ige a) külszenvedö, mely az alanynak kül ok-

tól ered kényszerülését jelenti, és ilyen a mivelte-

tkbl a jelen tszemélyében egyedül ik hozzáadásá-

val származik, pl. irat-ik, taníttat-ik, töret-ik, kéret-ik.

(V. ö. IKES IGE); b) belszenvedö , melynél az alany

kényszerüléséuek oka magában rejlik , údik , ödik , s

néha ódzik, ödzik képzkkel, pl. záv-ódik, gyötr-ödik,
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üt-ödik, emészt-ödik ; fog-ódzik, lop-ódzik, harap-ódzik,

menteget- ödzik, teker-ödzik. A középigék jellemjegye ik,

a részént egyszer képzéséit, mint : szokik, telik, mú-

lik , nyúlik , hallik , esik , bízik stb. részént egy vagy

több középképzök által alakultak , mint elmélkedik,

gondolkodik, várakozik, haragszik, melegedik, villámlik,

redvesedik stb. 2) Evangyéliomi ért. am. a görög Xo-

yog, mely alatt a második isteni személy értetik. Kez-

detben vala az Ige, és az Ige Istennél vala, és az Isten

vala az Ige. Az Ige testté lön , és mi bennünk lakozék.

(János ev. I.). 3) Egyházi ért. szent tan , szent okta-

tás, keresztény tanítás. Isten igéjét hirdetni, hallgatni.

Nem csak kenyérbl él az ember, hanem minden igével,

mely Isten szájából származik. (Máté. 4.).

„0 Szent Fiában gyönyörködjetek
,

Nagy szeretettel benne higyjetek
,

Szent igéjében ékeskedjetek
,

Az Isten népét ti rizzétek."

Panaszló ének 1549-bl. (Tbaly K. gyjt).

4) Babonás mondat vagy szó, valakinek megrontásá-

ra. Innen : megigézni valakit , megigézni a kis gyer-

meket.

IGE, IGE, (2), (rokonnak látszik ág szóval) fh.

tt. igét. A motólálóknál három fonal tesz egy igét,

s tíz ige egy pászmát.

ÍGEFONAL, (ige-fonal) ösz. fn. 1. ÍGE, (2).

ÍGE- v. IGEGYÖK, (ige-gyök) ösz. fn. Nyelv-

tani ért. a jelentmód jelenidejének egyes számbeli

határozatlan alakii harmadik személye , mely vala-

mennyi igemódositás, igeragozás alapjául szolgál. Az

igegyökök 1) vagy változatlanok , azaz minden rago-

zásban megtartják eredeti alakjokat, milyenek a más-

salhangzón végzdök általában ; kivéve a t bett a

parancsoló és kapcsolómódban , továbbá azokat , me-

lyek toldalékosak, mint : teszen, vészen, megyén, tö-

rik , nyúlik , esik stb. v;.gy változók, mint az í, ó, ö,

ú, ü végzetüek ; 2) vagy eredetiek , mint : dob , ad,

döf, nyom, tol , üt , s ezek a sajátlagos igegyökök

;

vagy származottak, mint : dobat, adogat, döföd, nyom-

kod , tolong, ütöget ; s ezeknek helyesebben igetö v.

igetörzs a uevök ; v. ö. IGETÖ ; 3) vagy egyszerek,

segéd- v. toldalékbetü, vagy szótag nélkül, vagy pedig

toldalékosak , mint : vi-sz és vi-sz-en, hisz és hi-sz-en,

te-sz és te-sz-en, le-sz és le-sz-en, e-sz-ik, i-sz-ik, al-sz-

ik, nyug-sz-ik, fek-sz-ik, s általán minden ikes igék.

ÍGE- v. IGEHAJLÍTÁS, v. —HAJTOGATÁS,
(ige- hajlítás v. -hajtogatás) 1. IGERAGOZÁS. V. ö.

HAJLÍTÁS.

ÍGE- v. IGEHATÁROZÓ
,
(ige-határozó) ösz.

fn. Nyelvtani mszó, s am. a beszédnek oly része,

mely az igének, vagyis ige által kifejezett cselekvés-

nek, szem édesnek vagy állapotnak módját , helyét,

idejét, számát határozza meg , vagy ezen meghatáro-

zásra kérdleg, tagadólag, állítólag, tiltólag vagy két-

kedleg befoly. Innét az igehatározók 1) módjelevtök,

pl. jól, roszul, szépen, csinosan, lehetleg, igazán, 2)

helyjelentök
,
pl. alant , alatt , alul ; amott , amottan

;

benn, belül ; elül ; emitt ; imitt stb. 3) idöjelentk, pl.

akkor, azután, regvei, délben stb. 4) számjelentök, pl.

ketten, hárman, négyen stb. 1. HATÁROZÓ, (2).

ÍGE- v. IGEID, (ige-id) ösz. fn. Az igeszók-

nál eléfordúlni szokott id. Általán véve önmagában

az idnek három részét (tartamát) különböztetjük

meg : 1 ) a jelent , mely épen most történik ; 2) o

múltat , mely a jelent megelzi ; 3) a jövt , mely a,

jelent követi. Azonban a cselekvények vagy történet

folyamában egyik idt a másikra viszonyítva , ismét

többféle idrész (idmozzauat) áll elé. Ú. m. Elször :

egyik cselekvéuy a másikkal azonegy idben törté-

nik
,
pl. hozzád indultam , s épen akkor vevém levele-

det ; ez utóbbi (vevém) akkor történik, midn az tör-

tént, hogy hozzád indultam, s amazt viszonyos idnek
nevezzük , mely lehet 1) jelen a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben ; 2) múlt a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben ; 3) jöv a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben. A nyelvekben, s különösen a

magyarban is külön alakok, csak a múlttal viszonyí-

tásra (b) alattiakra) vannak : jelen a múltban (kitü-

nöleg : viszonyos múlt , máskép : függ múlt), múlt

a múltban (régmúlt, elbbi múlt), és jöv a múltban.

Másodszor tekinthetjük az idt kezdnek , tartósnak

(vagy végzetlennek), és végzettnek mind a három ál-

talános idben , ú. m. 1) kezd a) a jelenben , b) a

múltban, c) a jövben ; 2) tartós a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben ; 3) végzett a) a jelenben , b)

a múltban, c) a jövben. Itt sincs a nyelvekben min-

denik fogalomra külön alak. Legnevezetesebb a tar-

tós (vagy végzetlen) a múltban , mely a nyelvekben

alakjára nézve öszveüt a viszonyos múlttal, de a ma-

gyarban külön alakkal bír , az ige jelene és vala

segéd igével öszvetéve, pl. A Tatrosi codexben : „Pé-

ter kedig ül vala küvl a pitvarban és hozjá vépék

(lépek) egy leány." Látjuk, hogy az utóbbi múltat :

,hozjá vépék', az ,ül vala* múlt, mind megelzi, mind

a hozzá lépés után is tart még, vagyis ezen hozzálépés

után sincs bevégezve. így mondhatjuk a népmesé-

ben : „Szinte éjfélre ért oda, hát ott egy éktelen

nagy óriás szundikál vala a tznél. " A ,szundikál

vala' az odaérést mind megelzi, mind ennél még to-

vább tart, tehát éhez viszonyítva (mikor odaért) még
végzetlen , ámbár az elbeszélre nézve már szintén

múlt. Hasonló példa : ..Sokáig mentek, azt sem tud-

ták , hova ; végre egy legmagasabb havastetn , ahol

az út elágazik vala, elhatározták, hogy váij >:iak el

egymástól." ,Elágazik vala' a legtökéletesebb végzet-

len múlt, mert az még az ,elhatározták' után is tart.

A hellén nyelvben nevezetes a jelenben végzett id
vagyis végzett jelen, oly múlt, mely a jelenben is fenn

áll, pl. )ky(
s
>antai megfelel ezen magyar kitételnek :

írva van.

Az elül érintett három f egyszer idt általa-

nosak-u&k vagy függetlenek-nek, vagy alanyiak-nak is

nevezik a nyelvtudósok
,
(mert azok csak a beszél

alany idpontjából tekintetnek), a többit pedig viszo-
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nyosok-nak. Különösebben pedig a kezd , tartó és

végzetteket tárgyilagosak-na.k is. A magyar nyelvre

tekintettel mind ezek az egyszer idk (jelen , múlt,

jöv) alatt fordulnak elé.

ÍGE- v. IGEKÉPZÉS
,
(ige-képzés) ösz. fn. A

szóalkotásnak azon neme, mely szerént gyök- és tör-

zsökszókból bizonyos képzragok által igéket alakí-

tunk
,
pl. a tág , vad , rút szókból ít képzvel lesz :

tágít , vadít , rútít ; úl képzvel : tagút , vadul , rú-

tul stb.

ÍGE- v. IGEKÉPZ, (ige-képz) ösz. fn. Kép-

z , mely által gyök- és törzsökszókból igéket alko-

tunk , milyenek : ad , ászt ; úl , ít ; ol, el, öl stb. Az

igeképzk vagy egyszerek, vagy Öszvetettek. Rész-

letesen tárgyalva 1. Elbeszéd 128 — 138. 1.

ÍGE- v. IGEKÖT, (íge-kötö) ösz. fn. Nyelv-

tani ért. oly igehatározó , mely az igével legszorosb

öszveköttetésben áll, s a szórend különféle szabályai

szerént majd az igével egyesül, s vele öszvetett szót

alkot , majd az igétl elszakasztva hol eltte , hol

utána áll. Ilyenek : alá, át, által, be, bele, el, ellen,

fel, ki, le, öszve, meg, vissza stb. pl. Alámehetsz akár-

mikor v. alá akár mikor mehetsz, v. mehetsz akármikor

alá. Altalános szabály szerént az igekötök közvetle-

nül az igék eltt , s azokkal öszvekapcsolva csak ak-

kor állanak , midn a mondat súlya rajtok fekszik,

pl. Péter megdicsérte, Pált. S így egybekapcsoltan a

szórendben akárhol is állhatnak : Megdicsérte Péter

Pált, vagy : Péter Pált megdicsérte. Ellenben elmoz-

díttatnak, mihelyt az ige által más szót akarunk nyo-

mosítani
,
pl. Péter Pált dicsérte meg (nem mást) v.

Péter (nem más) dicsérte meg Pált. Ekkor a hangsúly

az igét megelz szón feküvé, e kett elválhatlan, de

aztán a többi szó a sorban egyebütt is állhat
,
pl. az

utóbbi mondatban : Pált Péter dicsérte meg.

ÍGE- v. IGENÉV, (ige-név) ösz. fn. 1. RÉSZE-
SÜL.

ÍGÉNY , ÍGÉNYEL stb. lásd : IGÉNY, IGÉ-

NYEL stb.

ÍGÉR v. IGÉR, (íg-e-er) áth. m. igér-t. Az ige

törzsökbl származván am. igével , azaz szóval tesz

valamit, szavát adja, hogy tenni, cselekedni, adni fog.

Oly észjárás szerint képzett szó , mint a német spre-

chen-hö\ a versprechen. (Ilyen származatúak : dicsér, =
dicsvé tesz, esmér = esmével bír). Sokat igér, keveset

ad. (Km.). ígéri , hogy megjobbítja magát. Fogadom,

igérem, hogy többé nem vétkezem. Megígérni , amit va-

laki kér. Ezt nem adhatom neked , mert már elígértem

másnak. Árveréskor feligérni , azaz többet ajánlani,

mint az elébbiek. Még egy forintot Ígérek rá. Az igér

és ad szoros viszonyban állanak egymással. Nem elég

igérni, meg is kell adni. (Km.).

IGE- v. IGERAG, (ige-rag) ösz. fn. Rag vagy

ragok, melyek az igét mód, id, szám és személy sze-

rént módosítják, vagyis mind azon ragok, melyek az

igegyökhöz közvetlenül vagy közvetleg járulnak, pl.

ezen igében : jártunk, igegyök jár, közvetlen idrag :

í, közvetett személy- és számrag : unk.

ÍGE- v. IGERAGOZÁS ,
(ige-ragozás) ösz, fn.

Nyelvtani ért. am. az igének mód , id , szám és sze-

mély szerinti módosítása bizonyos ragok által. Rész-

letesen tárgyalva 1. Elbeszéd. 156— 160. 1.

ÍGÉRÉS v. IGÉRÉS, (íg-e-er-és) fn. tt. igérés-t,

tb. —ék. Cselekvés , illetleg szó- vagy irás általi

nyilatkozás, melylyel valamit ígérünk.

ÍGÉRET, ÍGÉRET, (íg-e-er-et) fn. tt. igéret-ét.

Azon igék vagy szók, melyek által valamit Ígérünk,

továbbá: azon tárgy, melynek teljesítését, megadását

szóval fogadjuk, ajánljuk. Gzifra, szép ígéret. ígéretet

tenni. ígérettel kielégíteni vxlakit. ígéret adományt vár.

(Km.). Az igéret szép szó , ha megadják , úgy jó.

(Km.). Nagyszer, gazdag igéret. Visszavenni , vissza-

húzni a tett Ígéretet.

ÍGÉRETLEN, IGÉRETLEtf, (íg-e-er-etlen) mn.

tt. igéretlen-t, tb. — e&. Amit nem Ígértek vagy amit

valaki igéret nélkül ad vagy kap.

ÍGÉRKÉZÉS,IGÉRKÉZÉS, (íg-e-er-kóz-és) fn.

tt. igérkézés-t, tb. — ék. Ajánlkozás , szavunk adása

valaminek véghezvitelére, teljesítésére.

ÍGÉRKEZIK, ÍGÉRKEZIK, (íg-e er-kóz-ik) k.

m. igérkéz-tem, — tél, — étt. Valaminek véghez vite-

lére, megtevésére ajánlkozik, szavát adja. Veszélyben

segítségünkre ígérkezett. Részvétre, muikára ígérkezni.

Hozzánk (jönni) ígérkezett. Máshoz (menni) Ígérkezett.

Eligérkezni, odaigérkezni.

ÍGÉR, ÍGÉR, (íg-e-er-) fn. tt. igérö-t. Sze-

mély, ki valamit igér , különösen ki vásárláskor , ár-

veréseknél bizonyos árt ajánl. Az árverezett jószágot

a többet ígérnek adni.

ÍGÉRVÉNY, ÍGÉRVÉNY, (íg-e-er-vény) fn. tt.

igérvény-i, tb. — ék. 1) 1. ÍGÉRET. 2) Iromány,

melyben valaki ígéretet tesz és nyereségre reményt

nyújt. Sorsjátéki ígérvény.

ÍGE- v. IGESZÓ, (ige-szó) lásd : ÍGE, (1),

alatt 1).

ÍGE- v. IGETAN , (ige-tan) ösz. fn. A nyelv-

tanban az igékrl szóló rész.

ÍGE- v. IGETO, (ige-t) ösz. fn, Az igeszóban

oly rész , mely a további ragozásnak alapúi szolgál,

Szigorún véve különbözik ettl az igegyök , mely

csak gyökszókban jön elé, s legels alapja a ragozás-

nak, pl. kér i^egyök, ettl közvetlenül származnak :

kérek , kérsz , kért , kérni , kérend stb. igetk : kém
(melytl : kértem, kértünk), kérend, (melytl : kéret-

dek , kérendesz, kérendllnk) stb. származnak. Szárma-

zott igéknek csak igetjök van
,
pl. épít , épül , te-

kint, gondol. Az ikes igék igetöje úgy áll elé
, ha az

ik ragot onnan elgondoljuk, pl. érkezik, gondol-

kodóik.

ÍGE- v. IGETÖRZS , v. —TÖRZSÖK
,
(ige-

törzs v. -törzsök) 1. ÍGET.
ÍGÉZ, IGÉZ, (íg-e-cz) áth. m. igéztem, —tél

—éti. 1) Eredetileg bizonyos igékkel, pl. dicsér sza

vakkal vagy babonás kifejezésekkel megbvöl , meg
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ront valakit , mint a boszorkányokról , kuruzsló vén-

banyákról még most is ily véleménynyel van a köz-

nép , s a kis gyermekek némely nyavalyáit annak

ssokta tulajdonítani , hogy a látogatók megigézték.

2) Szélesb ért. ers nézéssel, bámulással vagy akármely

más szerrel megbabonáz. Úgy néz rám , mintha meg-

akarna igézni. A boszorkányok megigézték. Ide tarto-

zik ezen kifejezés is : Megverte a gyermeket szemeivel.

3) Költibb ért. kellem, kecs, szépség által megbájol,

elragad. Mind ezen értelmet találjuk e székely nép-

dalban :

„Anyám , édes anyám !

Fiad nagyon beteg

,

Nem szükség orvosság

,

Mégis nagyon beteg.

,Nem más mint igézet !'

Találtad jó anyám.

,Vénasszony igézet!'

Nem az , édes anyám.

Szomszédunkba lakik

A bájos igéz
,

Erzsi egy kis hamis

Kékszem lyánka ö."

Kriza J. gyjt.

4) Székely tájszólás szerént megigézni annyi is , mint

igérni, fogadni.

IGEZES , IGEZES ,
(íg-e-ez-és) fn. tt. igézés-t,

tb. —ék. Cselekvés, mely által valaki megigéztetik

;

bvölés, bájolás ; kuruzsló , boszorkányos megrontás.

V. ö. ÍGÉZ.

IGÉZET, IGÉZET, (ig-e-ez-et) fn. tt. igézet-ét. 1)

Azon szavak, igék, vagy tettek, melyek hiedelem szerént

valakit megbvölnek , megrontanak, elbájolnak. El-

mondani vagy végrehajtani az igézetet. 2) Az igéz

szavak vagy tettek eredménye, hatása. V. Ö. IGÉZ.

ÍGÉZETÉS, IGÉZETÉS, (íg-e-ez-et-és) mn. tt.

ígézetés-t v. — et, tb. — ek. L. ÍGÉZ, 2).

ÍGÉZÖ , IGÉZ , (ig-e-ez-) mn. tt. ígézö-t. 1)

Bvöl , kuruzslás által megrontó. Igéz boszorkány,

vénbanya. 2) Kellem, kecs , szépség által bájoló , el-

ragadó. Igéz szemek. Igéz szépség. V. ö. IGÉZ.

ÍGY, IGY, (í-gy) ih. Gyökeleme a közelséget mu-

i, (a távolságé a, o, u). Ily módon, ily képen , e sze-

rént. Ellentéte : úgy, amúgy. így tartsd a puskát. így

semmire sem megyünk. Ha így gazdálkodói, mindenbl

kifogysz. Lám a magyar csak így él , még az ördögtl

sem fél. (Népd.). így vagyunk la ! így jár az , ki a

zsidónak nem köszön. (Km.). Igy-e ? így s így. Toldat-

tal : ígyen v. igyen. „Es ez gonosz fejedelemnek ígyen

lén halála." A Carthausi névtelen.

..Jön a veréb a nagy faló
,

Röptében igyen szólaló :

Csip , csép ! Csip , csép !

Nem kell egyéb mint hulladék
,

Csak sok legyen, tüstént elég."

Madárhangok (Vörösmarty).

V. ö. IDE, ITT, ILY.

ÍGYEN, IGYEN, ih. Ezen módon , ilyképen, 1.

ÍGY.

ÍHL, ÍHLEL, ÍHLÉS stb. lásd : IHL, IHLEL,

IHLÉS stb.

ÍJ v. IJ, v. íJJ, fn. tt. íj-at, tájdivatosan :
—et.

A bécsi codexben j nélkül áll, és vékonyhangulag ra-

goztatik : íet , ledet. Gyökeleme a mozgást, rezgést,

hajlást jelent i , mely az Igyártó (r= ijgyártó) csa-

ládnévben^ma is eredeti egyszerségében él. Azonban

részt vesz a gyökben a j is , mely könnyed mozgást,

hajlékonyságot jelent. 1) A kézívnek felvonó húrja,

mely a nyilat v. nyílvesszt kilövelli. Meghúzni, meg-

feszítem az íjat. Az íj ellövelli a nyilat. íjat pengetni.

Aki madarat akar fogni, nem pengeti íját. (Km.).

„Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva

,

Félrerug a másik , noha nem akarja.

"

Buda halála (Arany J.).

2) Jelenti az egész kézivet is. Innen : íjász, ijas, íj-

gyártó. Törökül ja'i, hellénül í-óg, szanszkritul is-usz.

V. ö. IV.

ÍJAS, IJAS
,

(íj-as) mn. tt. ijas-t v. — at, tb.

— ak. íjjal ellátott, fegyverzett. Ijas vadász, katona.

Használják fnévül is íjász helyett, s ekk^r, tt. íjast,

tb. ijasok.

ÍJÁSZ, ÍJÁSZ, (íj-ász) fn. tt. ijász-t, tb. —ok.

íjjal bánó, ldöz ; ijas katona. V. ö. JÁSZ.

ÍJ- v. IJCSINÁLÓ, (íj-csináló) 1. ÍJGYÁRTÓ.

ÍJ- v. IJGYÁRTÓ
,
(íj-gyártó) ösz. fn. Szermi-

ves, ki íjakat gyárt, készít. Mint családi név Igyártó

alakban is él.

ÍJJ, 1. ÍJ.

ÍJ- v. IJLÖVÉS, (íj -lövés) ösz. fn. Nyílnak el-

lövése íj által. Ijlövésnyi távolság. Olyan szó, mint :

puskalövés, álgyulövés.

ÍJ- v. UNOK , (íj-nok) fn. tt. ijnok-ot. A régi-

eknél , hadi szolga, kinek kötelessége volt az íjakat

felhúzni, és nyíllal fölszerelve kézhez adogatni.

ÍK, ÍKEL, ÍKEZ stb. 1. ÉK, ÉKEL, ÉKEZ.

ÍM, ( 1), indulatszó, gyökeleme a közelséget mutató

i, mint ezen öszvetételek is imide , imitt, imígy, imin-

nen, imilyen mutatják, melyeknek a távolabbságot je-

lent amoda , amott, amiígy , amonnan , amolyan fe-

lelnek meg. Ezzel szoktunk másokat felszólítani , fi-

gyelmeztetni", hogy bizonyos helyre vagy tárgyra néz-

zenek , s am. ni, la. ímhol , am. ím ezen helyen , ím

itt. ímhol az ember (ecce homo) , azaz nézzétek az

embert. lm már itt vagyok, am. nézzetek ide, már itt

vagyok ím majd itt leszek, am. lássátok, majd itt le-

szek. Értelemre és hangra megegyezik vele a héber

im, s a latin en.
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ÍM, (2), ikertársa ám szónak , midn ez áinoly-

gást, akarat határozatlanságát jelenti. Fkép divatos

e ragozásban : ímmel-ámmal am. ámolyogva , határo-

zatlanul, tunyán, kedvetlenül.

IMA, 1. IMA.

ÍME, (ím-e) közelségre mutató vagy figyelmez-

tet öszvetett szócska, „íme a magosok jövnek." „És

íme a csillag, kit láttak vala napkeleten, ellkeli vala

öket."
f

Tatrosi cod. V^ö. ÍM, (1).

ÍMELY, (émely szóval azonosnak látszik) fn. tt.

ímely-t, tb. —ék. Erdélyi tájszó. 1) A ló brébl ön-

ként serkedez vér, vagy a fiatal szarvasmarha hát-

bre alatt keletkez mogyorónyi csomó, mely miután

megérett, ha öszveszorítják , a brön által kipattan.

2) A szarvasmarha bre alatt term féreg.

ÍMELYEG, ÍMELYGÉS stb. 1. ÉMELYEG,
ÉMELYGÉS stb.

ÍMELYFÜ, (ímely-f) ösz. fn. Növényfaj a mon-

tikák nemébl. (Anthemis pyrethrum).

ÍMER, (ém-er?) fn. tt. imer-t , tb. — ék. A ko-

lokánok neméhez tartozó növényfaj ; virágzás eltt a

víz fenekén ül, virágzani a víz színére felj , virág-

zása után fenékre száll. A szarvasmarha megdöglik

tle, a disznó szereti. Máskép : ímergyökér. (Stratio-

tes aloides).

ÍMERGYÖKÉR, (ímer-gyökér) ösz. fn. lásd :

ÍMER.

ÍMETT, 1. ÉMETT.
ÍMHOL, (ím-hol) ösz. mutató határozó. L. ÍM,

(1), alatt.

ÍMMAJD, (ím-majd) Ösz. h. L. ÍM, (1), alatt.

ÍMMEL-ÁMMAL, 1. ÍM, (2), alatt.

ÍN, fn. 1. IN, fn.

ÍNSÉG, 1. ÍNSÉG.
ÍNY v. INY, fn. tt. íny-t , tb. — ék. Gyöke az

állati testnek rostos részeit jelent in , mely vékony-

hangú ragozással és y által lágyítva kicsinyített ér-

telemmel bir. 1) Kemény vöröses hús , mely a fogak

tövét és az állkapczát körülveszi. Vastag, megdagadt

íny. Az ínyeket tisztogatni. A fogat ínyestül kirántani.

2) Szájpadlás, azaz a szájnak fels boltozata a fogak-

tól kezdve a nyeldeklöig. A nagy forróság és szomjú-

ság miatt ínyemhez ragadt a nyelvem. A forró leves

vagy ers dohány lehúzta ínyérl a brt. 3) Atv. ért.

tetszés, ízlés. A fszeres étel csiklandozza ínyét. ínyére

van, amit mondottam, Nincs ínyére a beszéd. Nem le-

het minden embernek ínyére tenni. Ez az ínye sze-

rént van.

ÍNY- v. INYBETÜ
,
(íny-betü) ösz. fn. Azon

betk, illetleg hangok, melyeket kiejtvén leheletün-

ket az ínyhez (szájpadláshoz) szorítjuk. A szansz-

kritban ínyhangoknak neveztetnek a cs és ds, és ezek-

nek A-val vegyületei. A magyarban ide számítjuk a

j vegyületeit, ú. m. a gy, ly, ny, ty hangokat.

ÍNY- v. INYCSIKLANDÁS
,

(íny-csiklandás)

ösz. fn. Az ínynek, vagyis szájíznek különös fajta étel-

lel vagy itallal ingerlése.

AKAH. NAUk' ÖZÓTÁK. IU. KÖT.

INY- v. INYCSIKLANDEK, (íny-csiklandék) 1

.

INYCSIKLANDÁS.
ÍNY- v. INYCSONT, (íny-csont) ösz. fn. Boncz-

tanban azon csont neve , mely a fels állkapocs mö-

gött fekszik , s az íny boltozatának hátsó részét

képezi.

ÍNY- v. INYDAG, (íny-dag) 1. ÍNYDAGANAT.
ÍNY- v. ÍNYDAGANAT, (íny- daganat) Ösz. fn.

Ínynek kóros állapota , midn az ínyhús megdagad,

mely kórban különösen a lovak szenvednek.

ÍNYENCZ,INYENCZ,(íny-encz) fn. tt. inyencz-ét.

Aki az ínyére, vagyis a válogatott finom ételek-s italok-

ra sokat tart. (Gourmand, a német ,Feinschmeckker'

értelmében).

ÍNYES, (íny-és) mn. tt. ínyés-t v. — et, tb. —ek.

ínynyel biró ; különösen vastag ínyü.

ÍNY- v. INYHÚS, (íny-hús) ösz. fn. Kemény,

vöröses hús, mely a fogak töveit betakarja. Foghúzás-

kor az ínyhúst megsérteni. Vérz, dagadt ínyhús.

ÍNY- v. INYKELÉS, (íny-kelés) ösz. fn. Kelés

v. fekélyke az ínyen.

ÍNY- v. INYMIRIGYEK, (íny-mirigyek) ösz.

tb. fn. Mirigyek az íny bre alatt, melyek mintegy

kölesszem nagyságúak. (Glandulae palatinae). V. ö.

MIRIGY.
ÍNY- v. INYNYUJTÓFÜ ,

(íny-nyujtó-fü) ösz.

fn. Örök zöld és igen leves növényfaj a szakák ne-

mébl, melynek leve a kelevények felfakasztására és

tisztítására használtatik. (Sedum telephium. L.). Más-

kép : bablevelfö, kövérf, varjúbab, szerelem taplója.

ÍNY- v. INYNYULVÁNY ,
(íny-nyulvány) ösz.

fn. A fels állkapocs része, mely az ínyen túl kinyú-

lik. (Processus palatínus).

ÍNY- v. INYROHADÁS
,
(íny-rohadás) ösz. fn.

Szájbetegség, midn az ínyhús megdagad vagy ta-

pintásra vérzik, s a fogak inogni kezdenek, és kihul-

lanak, mely baj rendesen igen büdös szaggal jár.

ÍNYROTHADÁS, (íny-rothadás) 1. ÍNYRO-

HADÁS.
ÍNY- v. INYSIPOLY, (íny-sipoly) ösz. fn. Si-

poly az ínyben. V. ö. SIPOLY.

ÍNY- v, ÍNYSZÁRNY, (íny-szárny) ösz. fn.

Boncztani ért. az ékcsontnak része, mely két oldalon

egyenesen az íny felé hajlik alá. (Processus pterygoi-

deus).

ÍNY- v. INYÜTÉR, (íny-üt-ér) ösz. fn. Ütér,

mely a vért az ínyhez vezeti.

ÍNY- v. INYVARRÁNY, (íny-varrány) ösz. fn.

Az ínynek azon része , melyben az ínynyulványok

egyesülnek. V. ö. INYNYULVÁNY.
ÍNY- v. INYVISZKETEG, (íny-viszketeg) ösz.

fn. Az ínyhúsnak kóros állapota , midn viszketeg

bántja.

ÍNY- v. INYVITORLA, (íny-vitorla) ösz. fn. Az

ínynek egyik része, mely annak hátulján lelóg, s két

leppentyübl áll, melyek közöl az elüls az ínybr-

nek folytatása, a hátulsó pedig az orrhártyáé.

12
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ÍP , ÍPEN stb. tájdivatosak , ép , épen stb.

helyett.

ÍR v. IR, (1), (er szóval rokonnak látszik,

minthogy gyógyerö van benne ; egyébiránt a finn

nyelvben : ihra , s közel áll hozzá eltéttel a hellén

fivoov, német schmieren, s a magyar zsír is) ; fn. tt.

ír-t, tb. — ék, ritkán :
—ok. G-yógykencs. Irt ren-

delni a sebre. írrel bekenni a fájós tagot. Nem lehet

minden sebet egy írrel begyógyítani. Kantaír , am.

mérges gyógyszer, kencs.

ÍR v. IR, (2), önh. és áth. m. írt. Eredeti ér-

telménél fogva hangutánzó s karczolást
,
perczegést,

karczolva, perczegve metszést jelent, am. valamit be-

metszve, bevágva, bevésve jegyez, (1. alább 4. alatt),

honnan származott az irt ige is, gömöri- és abaújias-

an : ort, s rokon vele a mélyhangú s megfordított ró

(metsz, bevág). Rokon vele továbbá a latin aro (exa-

rare litteras, epistolam, carmen), nem különben scríbo,

(melytl jön a franczia écrire), hellén ygacpsiv, német

schreiben , melyekben kétségen kívül leglényegesb

bet az r, mely a magyarban egyszeren van meg.

1) Általán am. betket vet , a szókat meghatározott

jegyekkel láthatókká teszi, pl. midn valamely lapra

elüt szinü testtel vagy színezett folyadékkal, vagy

akármi eszközzel följegyez valamit. Korommal írni a

falra. Krétával írni a fekete táblára, asztalra. Ónnal

írni a levéltárczába. Fekete, vörös tintával papirosra

írni. Rozsdás , eczetvízzel írni. Vékony , vastag tollal

írni. Bottal, vesszvel írni a porban. Gyorsan, lassan,

hibátlanul, hibásan, szépen, rútul, apró v. nagy betk-

kel, tisztán írni. 2) írva , irás által valamit készíteni,

eléállítani , cselekedni. Levelet , nyugtát, árjegyzéket,

bizonyítványt írni. Verseket, költeményt, tudós mu?iká-

kat, könyveket írni. Anyai nyelven, idegen nyelven, él
v. holt nyelven írni. Valakinek írni. Különféle tárgyak-

ról írni. Nem mindenkor tollal
,
gyakran fegyverrel is

irják a törvényt. (Km.). Magyarul, németül, francziául

íimi. Nevét aláírni. Egyik számadó könyvbl a másikba

általírni. Beírni a jövedelmet és kiadást. Mindent

együvé írni. Fölírni a falra a beszállásolandó katonák

számát. Hozzáírni a többihez. Könyvbl valamely jeles

czihket, mondatot kiírni. A hallottakat^eírni. Megírni

másnak, ami történt. Oszveírni a lakosokat. Visszaírni

a levelez társnak. 3) Szinekkel fest , rajzol. Képeket

írni. Ki irta ezen képet f (Innen : képíró). ,,Csináltata

egy igen szép kies házat , kibe mindenféle vadakat

megirata.
u

Pesti Gábor meséi. 4) A székelyeknél

annyit is tesz, mint valamit kifarag, kimetsz. Guzsalyt

írni. — Az ír igébl képzett származékok az éles í

haugot rövidre változtatják ezekben : iralom , irály,

irkál, iroda, irodalom.

ÍR, (3), elvont gyöke irigy , irigyel , irigykedik

stb. szóknak. Jelentése a haragos , mérges indulatot,

jelent r hangban rejlik. V. ö. HAR gyök 2). Egye-

zik vele közelebbrl a szanszkrit ri, honnan ripu am.

ellen, továbbá a hellén SQig stb.

IR- v. ÍRÁRUS
,
(ír-árus) Ö3Z. fn. Írrel keres-

ked személy. V. ö. ÍR, fn

ÍRÁS v. IRÁS, (ír-as) fn. tt. írás-t , tb. —ok.

1) Cselekvés, midn valaki ír. írással keresni kenye-

rét, írásban elfáradni. írásra adni magát. írást ta-

nulni. 2) Nemesb ért. szellemi mködés , midn va-

laki saját elmemüveit leírja, vagy idegen elmemüvek

nyomán ujat szerkeszt. Történetírás. Regényírás. Drá-

maírás. 3) A leírt betk vagy szók öszvege , alakja,

rendé. írásban a kérelmet eléadni. írásba tenni
, fog-

lalni a gondolatokat. írást olvasqj. Nem nyomtatásban,

hanem írásban közleni a tudandókat. Csinos
, tiszta,

szép, rendes irás. Tisztátalan , csúnya , olvashatatlan

irás. Ez értelemben szabatosabb az irat. V. ö.

ÍR ige.

ÍRÁS- v. ÍRÁSBAN, (ír-ás-ban) ih. írásba fog-

lalva, leírva. írásban nyújtani be a kérelmet, hátban,

nem szóval közleni valamit.

ÍRÁS- v. ÍRÁSBELI, (írás-beli) ösz. mn. 1)

írásba foglalt , írásban eléadott. írásbeli folyamod-

vány, írásbeli eléadás, oktatás. írásbeli müvek
,
(nem

nyomtatásbeliek). írásbeli intés
,

(nem szóbeli). 2)

írást illet , Írásra vonatkozó , írásban álló. írásbeli

könnyüség, gyakorlat.

ÍRÁS- v. IRÁSBETÜ, (írás-bet) sz. fn. Olyan

bet , melyet tollal írásban szoktak alakítni ; külön-

bözleg a nyomtatási bettl
ÍRÁS- v. IRÁSDÍJ, (írás-díj) ösz. fn. Díj, me-

lyet valakinek írásért , mint véghez vitt munkáért ad-

nak. Másolók irásdíja.

ÍRÁS- v. IRÁSHIBA, (írás-hiba) ösz. fn. Hiba,

melyet az író az irás szabályai ellen követ el.

ÍRÁSI, ÍRÁSI, (ír-ás-i) mn. tt. írási-t, tb.—ak.

íráshoz tartozó , írásra vonatkozó. írási bet. írási

szabály ; írási hiba ; írási düh ; Írási illeték.

ÍRÁSKA, IRÁSKA, (ír-ás-ka) kies. fn. tt. irás-

kát. Kevés szóból álló iromány, pl. kis jegyzék, rövid

tudósítás, levélke stb.

ÍRÁS- v. ÍRÁSMAGYARÁZÓ, (írás-magyarázó)

ösz. fn. Ki valamely írást magyaráz ; különösebben

ki a szentírást magyarázza, fejtegeti. (Exegeta).

ÍRÁS- v. IRÁSMESTERSÉG
,
(írás-mesterség)

ösz. fn. 1) Mesterség, mely szabályokat ad elé, mi-

kép kelljen jól, hibátlanul, szépen irni. 2) Jártasság,

ügyesség ezen szabályok végrehajtásában
,
gyakorlá-

sában.

ÍRÁS- v. ÍRÁSMÓD, (írás-mód) ösz. fn. 1. ÍRMOD.
ÍRÁS- v. IRÁSPÉLDÁNY

,
(irás példány) ösz.

fn. Példány az irástanulók számára, melynek vonásai

szerint gyakorolják magukat a betk alakításában.

ÍRÁS- v. IRÁSTANITÓ
,
(irás-tanitó) ösz. fn.

Írni tanító mester.

ÍRÁS- v. IRÁSTÖRLEJTÖ, (írás-törlejt) ösz.

fn. A Nádor-codexbeu ezen különös értelmet fejezi

ki : szerz (auctor) ; talán mivel valamely tudományos

szerzés vagy müalakitás sok törléssel jár.

ÍRÁS- v. ÍRÁSTUDATLAN, (írás-tudatlan) ösz.

fn. Ki írni nem tud , ki sem íráshoz ,
sem olvasáshoz

nem ért.
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ÍRÁS- v. ÍRÁSTUDÓ, (írástudó) ösz. fn. Szé-

les ért. minden személy, ki írni vagy írni és olvasni

tud. Szorosb ért. az irásba vagy nyomtatásba foglalt

ismeretek bizonyos nemében jártas , tanult ember.

Bibliai ért. zsidó hittudós. Az idben monda Jézus az

Írástudóknak és farizeusoknak.

ÍRÁSZ, IRÁSZ, (ír- ász) fn. tt. irász-t, tb. —ok.

1) Leíró , ki írással, leírással foglalkodik ; de nem
ezen értelemben jött szokásba, hanem mint 2) Gúny-

neve oly irónak , ki a tudós irónevet bitorolja.

ÍRAT v. IRAT, (1), (ír-at) fn. tt. irat-ot. 1) Leírt

betk vagy szók öszvege, valamint azon papir vagy

hártya is, melyen valami írva van. Átnézni az iratokat.

A haszonvehetlen iratokat öszvetépni, eldobni, elégetni

;

kézirat. 2) Mesterséges czifra metszet vagy festemény.

Famüveken lev iratok. Rajziratok. V. ö. ÍR, ige.

ÍRAT v. IRAT, (2), (ír-at) miveltetö m. írat-

tam, — tál, — ott. Eszközli, hogy valamit írjanak, hogy

valami leírassék. Meghagyja, megparancsolja másnak,

hogy irjon. írnok vagy titkár által leveleket íratni. A
körlevelet leíratni az illetkkel. Kiíratni némely jeles

czikkeket valamely könyvbl. V. ö. ÍR ige.

ÍRAT- v. IRATBELI, (írat-beli) ösz. mn. Irat-

ban lev , iratba foglalt. Iratbeli költemények
,
(nem

nyomtatottak). Iratbeli kéremény, (nem szóbeli).

ÍRAT- v. IRATCSOMAG, (írat-csomag) ösz. fn.

Egy csomagba kötött \agy hajtott több irat. (Fasci-

culus actorum).

ÍRAT- v. IRATCSOMÓ
,

(irat-csomó) ösz. fn.

Általán, csomóba kötött iratok. Különösen, a hivatalok

irattárában szakonként összeválasztott , vagy ugyan-

azon tárgyhoz tartozó iratok kötege. Levéltárban letett

iratcsomók. Számozott iratcsomók. (Rotulus actorum).

ÍRAT- v. IRATGYJTEMÉNY, (írat-gyüjte-

mény) ösz. fn. Különféle vagy rokon tárgyú kéziratok

gyjteménye.

ÍRAT- v. IRATHAMISITÓ, (írat-hamisitó) ösz.

fn. Személy, ki valamely iraton, különösen hivatalbe-

lin, oklevélen, szerzdésen stb. szántszándékos és más

kárára törvény- és jogellenes változást tesz.

ÍRAT- v. IRATJEGY, (irat-jegy) ösz. fn. Irat-

beli jegyek
,

pl. vonások
,
pontok , zárjelek stb. me-

lyek a mondatok értelmét világosabbá teszik , a szó-

kat meghatározzák, a betket megkülönböztetik stb.

ÍRATKA, IRATKA, (ír-at-ka) kies. fn. tt. irat-

kát. Kisded , kevés szóból álló irat
,
pl. kis jegyzék,

izenet , tudósítvány, levélke, idegen szóval : czédula.

ÍRATLAN , ÍRATLAN ,
(ír-atlan) mn. tt. irat-

lan-t , tb. — ok. Ami iratba foglalva nincsen , mit le

nem irtak , mit csak szájról szájra adva , él szóval

terjesztenek. íratlan törvény. Határozókép am. le

nem írva.

ÍRATLANUL , ÍRATLANUL ,
(ír-atlan-ul) ih.

Le nem írva ; a nélkül, hogy leírták volna. íratlanul

közleni, terjeszteni az új törvényeket, történeteket, ha-

gyományokat.

ÍRATOK, IRATOK, (ír-at-ok) tb. fn. tt. iratok-

at. Bizonyos tárgyat, ügyet illet, leginkább bevég-

zett s irattárba utasított hivatalo3 irományok. Iratok

közé tenni, utasítani. (Acta).

ÍRATOS, IRATOS, (ír at-os) mn. tt. iratos-t v.—at, tb. — ak. Mesterséges metszetekkel , rovatok-

kal czifrázott, ékesített vagy festékkel rajzolt. Iratos

páleza, pipaszár, guzsaly. Iratos szoba.

ÍRAT- v. IRATPÉLDÁNY, (irat- példány) ösz.

fn. 1. ÍRÁSPÉLDÁNY.

ÍRAT- v. IRATTÁR
,

(irat-tár) ösz. fn. Széles

ért. kéziratok tára, vagyis azon hely , hol több kéz-

iratokból álló gyjtemény tartatik. Szorosb ért, ható-

sági hivatalterem , hová a hivatalos iratok bizonyos

rendbe szedve letétetnek , vagy azon hivatalkönyv,

melybe a beadott hivatalos iratok idszerénti vagy
szakozati sorban bejegyeztetnek. (Registratura).

ÍRAT- v. IRATTÁRCZA, (írat-tárcza) ösz. fn.

Nagyobbszerü, többnyire ívrétü tárcza
,
papír- vagy

vászon-, vagy brtáblával, melyben irományokat szok-

tak tartani vagy hordozni.

ÍRAT- v. IRATTÁRNOK, (irat-tárnok) ösz. fn.

Hatósági tiszt, ki a hivatalosan benyújtott iratok czí-

meit, és rövid tartalmát idszerénti vagy szakozati

rendben följegyzi. Szélesb ért. személy , ki az iratok

gyjteményére felügyel.

ÍRAT- v. IRATTARTÓ, (irat-tartó) ösz. fn. Esz-

köz , mely bizonyos használatra alkalmazott iratokat

tart, pl. a betszedk irattartója , melybe a kéziratot

csíptetik.

ÍRAT- a. IRATTEKERCS
,
(irat-tekercs) ösz.

fn. Tekercs alakban öszvetett írat vagy iratcsomó.

ÍRAT- v. HIATVÁLTÁS
,
(irat-váltás) ösz. fn.

Am. levelezés, csakhogy az iratváltás csupán egyszer

is történhetik, a levelezés pedig többszöri levélváltást

jelent.

ÍRBERBENCZE, (ír-berbencze) , ÍRBÖGRE,
(ír-bögre) ; 1. ÍRBÖRBÖNCZE.

ÍR- v. ÍRBÖRBÖNCZE, (ír-börböncze) ösz. fn.

Börbönczeféle edény, melyben írt, azaz kencsöt tar-

tanak.

ÍRDAL, IRDAL, (irodai v. ír-o-dal) áth. m.

irdal-t. Éles eszközzel valamely szilárd testet beme-

tél, rovatol. A fa héját késsel beirdalni. Pipaszárt, bo-

tot irdalni.

ÍRDOGÁL, ÍRDOGÁL, (ír od-og-al) gyak. áth.

és önh. m. irdogál-t. Gyakran vagy folytonosan, vagy

kicsinyesen vagy némi kényelemmel ír.

ÍRDOGÁLÁS, IRDOGÁLÁS, (ír-od-og-al-ás)

fn. tt. irdogálás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valaki

gyakran vagy folyvást, vagy apródonként, kicsinyen-

ként ír.

ÍRES, IRES, (ír-es) mn. tt. íres-t v. — et , tb.

—ek. 1) Írrel, azaz gyógykenöcscsel bekent vagy ke-

vert, íres seb. íres ruha. íres olaj. 2) Miben írt tar-

tanak. Ires edény, börböncze, tégely.

12*
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ÍREZ , IRÉZ ,
(ír-éz) áth. m. íréz-tem ,

—tél,

— étt. írrel ken, beken. írezni a vásznat. Irezni a fá- .

jós tagot.

ÍREZÉS, IRÉZÉS, (ír-éz-és) fn. tt. írézés-t , tb.

—ék. Cselekvés, midn valamit, nevezetesen fájós ta-

got írrel bekenünk.

ÍREZETT, IRÉZÉTT, (ír-éz-étt) mn. tt. {vezett-

et, írrel kent, bekent. Irezett ruha. Irezett seb.

ÍRIDOM
,
(ír-idom) 1. ÍRMÓD.

ÍRÍGY, ÍRIGY, IRÍGY, IRIGY, (íi-így) mn. tt.

irígy-et. Oly emberrl mondják , ki más javán ,
sze-

rencséjén szomorkodik, s azt inkább magának kíván-

ná. Irigy ember. Irigy szemekkel nézni másnak elme-

netelét. Jobb száz irigy , mint egy szánakozó. (Km.).

Irigy, mint az ördög. (Km.). Szegény sors az, melynek

irigye nincs. (Km.). Megegyezik vele a szanszkrit irs

v. írsj , s rokon értelm a görög eris, erízo , a latin

ira, iraseor. Maga a szó alakja igen természetes fes-

tése azon fogak közöl kitör vad hangnak , mely ál-

tal az irigy ki szokta jelenteni indulatát. Mily ter-

mészetes ellentéte ennek a lágydad : szelíd v. szelígy.

ÍRÍGYÉL, IRIGYEL, (ír-így-él) áth. m. irigyéi-

1

v. irígylétt, htn. —ni v. irigyleni. Másnak javát, sze-

rencséjét rósz szemmel , fájdalommal nézi , s inkább

magának kívánja. A rósz gazda irigyli szomszédjának

v. szomszédjától, hogy szép marhái vannak. Pénzét, jó-

szágát irigyleni valakinek. Azt is irigyli , hogy a nap

az égen van. (Km.). Néha lágyabb ért. am. magának

is hasonló jót kivan. Barátom , irigylem sorsodat,

azaz szeretnék én is oly állapotban lenni , mint

te vagy.

ÍRÍGYEN, IRIGYEN, (ir-igy-en) ih. Másnak ja-

ván, szerencséjén szomorkodva. Irigyen nézni vetély-

társának elmenetelét.

ÍRÍGYKÉDÉS, IRIGYKÉDÉS
,
(ir-így-kéd-és)

fn. tt. irígykédést, tb. — ék. Másnak java, szerencséje

ellen törekv szomorkodás, alattomos áskálódás.

ÍRÍGYKEDIK , IRIGYKEDIK ,
(ir-így-kéd-ik)

k. m. irígykéd-tem, — tél, — étt. Más java és szeren-

cséje miatt szomorkodik , s annak megrontására tö-

rekszik ; vagy azt magának tulajdonítani iparkodik.

Vetélytársára irigykedik. A gazdagok, föranguak ellen

irigykedni.

ÍRÍGYKED, IRIGYKED, (ír-így-kéd-) mn.

tt. irigykédö-t. Más java és szerencséje fölött szomor-

kodó, s az ellen törekv, áskálódó. Irigyked hivatal-

vadász.

ÍRÍGYLEND, IRIGYLEND
,
(ír-így-él-end-

ö) mn. tt. irígylendö-t. Amit irígyleni kell, lehet vagy

méltó. Átv. ért. igen jeles, kitn. Irigylend szeren-

cse, sors, állapot. Barátom, a te sorsod valóban irigy-

lend. Ez bizony nem igen irigylend hivatal.

ÍRÍGYLÉS, IRIGYLÉS, (ir-így-él-és) fn. tt.

irigylés-t, tb. — ék. A kedélynek szeretetlen érzése,

midn valaki más java fölött szomorkodik.

ÍRÍGYLET, IRIGYLET, (ir-így-él-et) fn. tt.

irígyletét. Irigység által jelenkez indulat vagy tény
;

irigység elvont értelemben véve.

IRIGYLETES, IRIGYLETES
,
(ir-így-él-et-és)

mn. tt. irigyletés-t v. — et, tb. —ek. Irigyletre méltó,

amit irigyelnek. Átv. ért. kitünleg jeles, szerencsés.

Irigyletes sors.

ÍRÍGYLETESSÉG , IRIGYLETÉSSÉG
,

(ir-

igy-él-et-és-ség) fn. tt. irigyletésség-ét. Irigyletre méltó

állapot vagy tulajdonság.

ÍRÍGYLETLEN, IRIGYLETLEN, (ir-így-ól-et-

len) mn. tt. irigyletlen-t, tb. —ék. Irigylet nélküli,

mi irigységre nem indít, mit senki nem irigyel. Irigy-

lethn állapot.

ÍRÍGYSÉG, IRIGYSÉG, (ir-így-ség) fn. tt.

irigység-ét. Indulat vagy inkább szenvedély , melynél

fogva valaki más java vagy szerencséje fölött szomor-

kodik , s azt inkább önmagának kívánja. A keresz-

tény erkölcstanban a hét fbnök egyike , mely t. i.

több más bnök, úgymint : harag , rágalmazás , kár-

öröm stb. kútforrása szokott lenni. Kaján irigység.

Kényér-irigység. Valakit irigységbl rágalmazni. Az

irigyek meghalnak, de az irigység soha sem. (Km.).

ÍRÍGYTELEN, IRIGYTELEN
,

(ír-így-telen)

mn. tt. irigytelen t, tb. — efc Kinek javát , szerencsé-

jét nem irigylik ; kinek irigye nincsen. Határozókép :

irigy vagy irigyek nélkül.

ÍRÍGYTELENÜL , ffilGYTELENÜL
,
(ír-igy-

telen-ül) ih. Irigyek vagy irigykedk nélkül, oly sors-

ban, melyet senki nem irigyel.

ÍRÍGYÜL, IRIGYÜL, (ír-így-ül) ih. Irigyek

módjára, azaz más javán, szerencséjén szomorkodva,

boszankodva. Irigyül nézni mások elmenetelét, szeren-

cséjét.

ÍRMAG, (ír-mag) 1. ÍRMAG.
ÍRMAKK, (ír-makk) ösz. fn. A keletindiai mir-

hafának makkja. (Myrthobalanus).

ÍRMÓD, IRMOD, (ír-mód) ösz. fn. írás módja,

akár a sajátképeni irásra (bet v. szóirásra , helyes-

írásra) vonatkozva, akár pedig az irályra , vagyis az

eléadás minségére. A régiek Írásmódja (bet- v. szó-

irása) sokban különbözött a mostaniakétól. A jó Írás-

mód (irály) a mvészethez tartozik.

ÍR- v. IRMODOR, (ír-modor) 1. ÍRMÓD.

ÍRNOK, ÍRNOK, (ír-nok) fn. tt. írnokot. Alsóbb

rend tiszt a nyilvános, hatósági vagy más hivatalok-

nál, ki tollal szolgál. Vármegyei, városi, urodalmi ír-

nok. Régies és köz nyelven : iródiák.

ÍRNOK- v. IRNOKHIVATAL
,
(irnok-hivatal)

ösz. fn. 1. IRODA és ÍRNOKSÁG.
ÍRNOKI , ÍRNOKI, (írnoki) mn. tt. imoki-t,

tb. — ak. írnokot illet , ahhoz tartozó , arra vonat-

kozó, írnoki hivatal, kötelesség, dij.

ÍRNOKSÁG, ÍRNOKSÁG, (ír-nok-ság) fn. tt.

irnokságot. írnoki állapot vagy hivatal , szolgálat,

foglalatosság. írnokságért folyamodni. írnokságból

élni. Városi, vármegyei irnokság.

ÍRNOK v. ÍRNOKSZOBA, (írnok-szoba) 1.

IRODA
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ÍRNYE, (ír-nye) 1. IRNYE.

ÍRÓ, IRÓ, (1), (ír-ó) mn. tt. iró-t. 1) Aki ír va-

lamit
,
pl. iródiák , levélíró segédtiszt, verseket iró nö,

szobaira mester vagy mvész. 2) Amivel vagy amin,

vagy a mire írnak, íráshoz való. író toll , iró asztal,

iró papiros , melyek helyesebben öszveiratnak : iró-

toll, Íróasztal, irópapiros.

ÍRÓ , IRÓ , (2), (mint föntebb) fn. 1) Általán

személy, ki valamit ír. 2) Személy, ki elmemüvek ké-

szítésével foglalkodik ; szerz. Régi, újabb irók. Jeles

irók. Történeti, bölcsészeti, mértani irók. Valamely Író-

nak szavait idézni.

ÍRÓ, IRÓ, (3), (ír-ó) fn. tt. iró-t. A megköpült

tejfölnek savanyú leve, mely a vaj elválasztása után

fenmarad. Gyöke valószínleg a kenést, kencsöt je-

lent ír, minthogy az iró mintegy bekeni , betakarja

a vajat, vagy hogy oly minség, oly sürü mint az ír

vagy kencs. Hellénül óoóg, OQQog. Megjegyzésre

méltó , hogy a tejnek mesterségesen kifejtett részei

jobbára egy alakú, vagyis képzjü szavakkal nevez-

tetnek , ú. m. iró , túró (hellénül xvqoq , am. sajt),

savó, tarhó. E három utóbbi elemzését 1. saját rova-

taik alatt.

ÍRÓ- v. IRÓBETÜ
,
(iró-betü) 1. ÍRÁSBETÜ.

ÍRÓ- v. IRÓDIÁK, (iródiák) ösz. fn. lásd : ÍR-

NOK.
ÍRÓ v. IRÓÉRCZ, (író-ércz) 1. ÍRÓN.

ÍRÓ- v. ÍRÓESZKÖZ, (iró-eszköz) ösz. fn. Az
Íráshoz szükséges vagy használt mindenféle szerek,

pl. tintatartó, tollak, papiros stb.

ÍRÓ- v. IRÓFÖLD
,

(iró-föld) ösz. fn. lásd :

KRÉTA.
ÍROGAT , IROGAT

,
(ír-og-at) gyak. áth. m.

irogat-tam ,
—tál, —ott. Folytonosan vagy lassan-

lassan és némi kényelemmel ír.

IROI , ÍRÓI
,
(ír-ó-i) mn. tt. irói-t , tb. —ak.

írót illet, ahhoz tartozó, való, ill. írói tulajdonsá-

gok, kötelességek, mveltség. írói pálya , díj, jxdalom.

írói nyelv, szokás, divat.

ÍRÓ- v. IRÓISKOLA, (iró-iskola) ösz. fn. Isko-

la, melyben az illetk írni tanulnak, különösen pedig

a szépírásban képezik magukat.

ÍRÓ- v. IRÓKÖNYV, (iró-könyv) ösz. fn. Köi.yv

melynek tiszta lapjaira az írni tanuló gyakorlat vé-

gett eléje adott példány után irogat.

ÍROMÁNY, 1. ÍRAT, fn. 1).

ÍRÓ- v. IRÓMESTER, (iró-mester) ösz. fn. Mes-

ter, ki írni tanít, különösen szépen írni.

ÍRÓ- v. IRÓMESTERSÉG, (iró-mesterség) ösz.

fn. Mesterség , mely a betk szabályos , különösen

szép vonású alakításában áll.

ÍRÓN, IRÓN, (ír-ón) ösz. fn. Ónból készített

vesszalakú íróeszköz. Máskép : rajzón vagy irla.

ÍRÓ- v. IRÓÓRA, (író-óra) ösz. fn. írási leczke,

írás tanulása vrgett megszabott oly id , mely óra

számra szokott tartatni.

IRO- v. IROPAPIROS
,
(iró-papiros) ösz. fn.

Enyves papiros, melyre írni lehet, mely rendesen tö-

möttebb és vastagabb szokott lenni a nyomtatópapi-
rosnál. V. ö. PAPIROS.

ÍRÓ- v. 1RÓPOLCZ, (iró-polcz) ösz. fn. Az állva

irók számára készített magas asztal vagy az íróasz-

talra alkalmazott különös támasztalka.

IROS, ÍRÓS, (ir-ó os) mn. tt. irós-t v. —at, tb.

— ak. 1) íróval bekent vagy töltött, íróval vegyített.

írós kanál, fazék, tál. írós vaj. 2) Frisen köpült, s ki

nem fzött vajjal készített. írós tészta. E két utósó

Öszvetéve is iratik : irósvaj, iróstészta.

ÍRÓSÁG , ÍRÓSÁG, (ír-ó-ság) fn. tt. íróság-ot.

írói minség , tulajdonság ; írói foglalkodás. Az író-

ság sok idö-
,
pénz- és egészségáldozattal van egybe-

kötve.

ÍRÓSKODIK, IRÓSKODIK, (ír-ó-os-kodik) k.

m. iróskod-tam, —tál, — ott. Könyvirással , irói mü-
vei v. müvekkel foglalkodik.

ÍRÓS- v. IRÓSTÉSZTA
,
(irós-tészta) ösz. fn.

Irósvajjal készített tésztásétel.

ÍRÓS- v. IRÓSVAJ, (irós-vaj) ösz. fn. Frisen

köpült vaj, mely nincs kifzve és besózva. Gyönge,

mint az irósvaj.

ÍRÓS- v. IRÓSVAJAS, (irós-vajas) ösz. mn. Irós-

vajjal készített vagy bekent. Irósvajas sütemények,

tészták. Irósvajas kenyérszelet.

ÍRÓ- v. IRÓSZÁL, (író-szál) ösz. fn. Érczbl
készített írószer, milyennel a régiek irtanak. (Stylus).

ÍRÓ- v. IRÓSZÉK, (iró-szék) ösz. fn. Szék, me-
lyet íróasztal vagy szekrény mellett használnak

,
pl.

melynek közepe likas, az aranyereseknek , vagy álló

íróasztal mellett oly magas szék, hogy félig rajta ül-

ve, félig hozzá támaszkodva írnak.

ÍRÓ- v. IRÓSZEKRÉNY, (iró-szekrény) ösz. fn.

Szekrény, melyben az írószerek tartatnak, vagy kor-

látokkal ellátott íróasztal, illetleg szekrényfiók, me-

lyet valamely szekrénybl kihúzni , és betolni lehet.

ÍRÓ- v. ÍRÓSZER
,
(iró-szer) ösz. fn. 1. ÍRÓ-

ESZKÖZ.
ÍRÓ- v. ÍRÓSZOBA, (író szoba) ösz. fn. lásd :

IRODA.
ÍRÓ- v. IRÓTÁBLA, (író- tábla) ösz. fn. Tábla,

melyre krétával, palavesszvel stb. irnak. Iskolai író-

tábla.

ÍRÓ- v. IRÓTÁM
,
(író-tám) ösz. fn. 1. IRÓ-

POLCZ.
ÍRÓ- v. IRÓTEREM, (író-terem) ösz. fn. lásd :

IRODA.
ÍRÓ- v. IRÓTOLL, (iró-toll) ösz. fn. írni való

toll, illetleg rézbl , aczélból stb. készített ilyetén

eszköz , különböztetésül más czélra alkalmazott és

használt tollaktól. V. ö. TOLL.
ÍROVÁNY, IROVÁNY, 1. ÍRAT, fn. 1).

ÍRÓ- v. ÍRÓVESSZ, (iró-vessz) ösz. fn. Ércz-

bl vagy palakbl metszett vcsszalaku szer
,
pl.

inelylyel palatáblára szoktak irai.
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ÍRSZELENCZE ,
(ír-szelencze) lásd : ÍRBÖR-

BÖNCZE.
ÍRSZER, (ír-szer) 1. ÍRÓSZER.

ÍRVA , ÍRVA ,
(ír-va) állapotjegyz. író vagy

írott állapotban, minségben. írva (írással foglalkod-

va) találtam öt. írva vagyon a szentkönyvben.

ÍRVÁGY, IRVÁGY, (ír-vágy) ösz. fn. Különös

hajlam vagy ösztön, melynél fogva valaki igen szeret

írni
,
gondolatait , ismereteit irás által , könyvekben,

hirlapokban, folyóiratokban stb. közleni.

ÍRVÁGYAS, IRVÁGYAS, (ir-vágyas) ösz. mn.

Kinek irvágya van. V. ö. IRVÁGY.
ÍT, elvont törzs ite bvebb törzsben ; és vagy

am. ejt, vagy pedig int. Származéka He (= ít am.

ejt, vagy pedig int), s ettl ítél, ítélet, ítész stb. Az

ejt szónak ide vonatkozó értelme van , midn mond-

ják : rostán ejteni , azaz ,rostálni' valamit. Intö-töl

pedig származik ,intéz' is ; a honnan ,ítél' mintegy

,intél' volna. így enyészik el az n t eltt, az öt (=r

önt) szóban is. Héberül pn am. Ítélet, és sínai nyelven

ting am. Ítéletet hozni (sententiam ferre).

—ÍT , — IT, átható igéket képz rag, mely

mind vastag, mind vékonyhangu törzsekhez járul, pl.

tanít, szorít, bódít, gurít, épít, kerít, könnyít, ürít, in-

dít stb. Tájdivatosan : -itt, pl. tanitt, épitt. Egyezik a

te-sz ige te gyökével, a törökben is it-mek am. tenni.

Részletes értelmezését és fejtegetését illetleg 1. El-

beszéd VIII. 133—135 1.

ÍTE, (ít-, azaz ejt- v. int-) 1. ÍT. Némelyek

önállólag is kezdték használni ,itélet' helyett , kivált

mübirálat értelemben.

ÍTÉL v. ÍTÉL, (ít-e-el) önh. és áth. m. itél-t.

1) Széles ért. észtanilag véve am. felfogni, megismer-

ni, kinyilatkoztatni azon viszonyt , mely két fogalom

között létezik, vagyis bizonyos tárgyról valamit állí-

tuni vagy tagadni, pl. ha gondolom , hogy a jég hi-

deg, akkor Ítélek. 2) Szorosb ért. am. bizonyos sze-

mély vagy tárgy fell valamely véleménynyel lenni,

véleményt kimondani. Mit Ítélsz ezen emberrl ? En
ezen dolgot jónak ítélem. A tudományos müvekrl ki-

nekkinek szabad Ítélni. Mit ítéltek felöle t ítélj róla

temagad. 3) Különösen alaptalan , rósz
,
gyanakodó

véleménynyel lenni. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. 4)

Szoros ért. birói törvényes véleményt mondani vala-

mely peres ügyben. Igazságosan , a törvény szelleme

vagy betje szerént Ítélni. A felek kihallgatása után

ítélni. Részrehajlás nélkül ítélni. Pénzre , testi bünte-

tésre , tömlöczre, számzésre , halálra, kötélre
,
fejbelö-

vésre ítélni. Polgári , katonai törvény szerént Ítélni.

Az elfoglalt birtokot elébbi tulajdonosának visszaítélni,

odaítélni. A hazaárulókat elitélni.

Gyöke ít, talán az ejt változata ; vagy azon mi-

vel rokonítható , melybl intéz, intézkedik származott.

ÍTÉLÉS, ÍTÉLÉS, (it-e-el-és) fn. tt. itélés-t, tb.

— ék, harm. szr. —e. Az észnek mködése , melynél

fogva ítél. Valamely kétes ügynek ítélését , elitélését

mási-a bízni. V. ö. ÍTÉL.

ÍTÉLET v. ITELET, (ít-e-el-et) fn. tt. itélet-ét,

harm. szr. — e. 1) Esztani ért. észtehetség, mely

két öszveállított fogalmak közötti viszonyt felfogja,

megismeri. Éles, beható, mély ítélettel birni. Emlékezete

van , de ítélete nincs. A tanulónak nem csak emlékez

tehetségét , de Ítéletét is kell mvelni és gyakorolni. 2)

Az ész által felfogott és megismert , meghatározott

viszony két tárgy között. Állítólagos ítélet, mely vala-

mit állít, pl. Az Isten mindenható. Tagadólagos ítélet,

mely valamit tagad, pl. Az ember nem mindentudó.

ítéletek öszvehasonlitása, ellentétele, megfordítása. Két

öszveállított ítéletbl egy harmadikat következtetni. Ha e

viszonyt szókkal fejezzük ki, az Ítélet mondat-nab. (e-

nunciatio) hivatik. 3) A körülmények viszonyain, ösz-

vefüggésén alapuló vélemény bizonyos tárgy fell, és

ezen vélemény kifejezése. Elmondani, eléadni Ítéletét

valamely tárgyról. ítéletében csalatkozni. A dolgot má-

sok ítéletére bizni. Mily Ítélettel vagy e tárgy iránt t

A dolgot elébb megfontolni, azután hozni, mondani íté-

letet róla. Józan , okos , helyes Ítélet. Hirtelen , bal,

csalfa, hibás , oktalan , helytelen Ítélet. Vak , éretlen,

gyermekes, megfontolatlan ítélet. ítéletem szerént. íté-

letednél fogva. ítéletünkként. 4) A bírónak törvényes

szózata bizonyos peres ügyben , melynél fogva ki-

mondja, kinek van igaza és kinek nincs , büntetésre

méltó-e vagy nem ? stb. ítéletet hozni , mondani. íté-

letet aláírni, megersíteni. ítéletet változtatni, megsem-

misíteni, ítéletet végrehajtani. Els bírósági ítélet. Pol-

gári, hadi törvényszék ítélete. Igazságos , részrehajlat-

lan ítélet. Kemény ítélet. Halálos Ítélet. Isteni ítélet,

mely a középkorban forró víz, izzó vas, párviadal ál-

tal hajtatott végre. Részletes isteni ítélet , melyen a

keresztény vallás tana szerént minden ember halála

után legott általesik. Utósó ítélet vagy végitélet, mi-

dn Isten a világ végével az egész emberi nem fölött

ítélni fog.

„Ha eljön a szép kikelet,

Ismét minden virul

;

Ha eljön a végitélet

,

Testünk is megújul."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

5) Azon fogalmazat v. iromány, melyben a birói nyi-

latkozat foglaltatik. Kinyomatott fötörvényszéki íté-

letek.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETER, (itélet-erj ösz. fn.

Ész tulajdonsága, tehetsége, melynél fogva a tárgyak

közötti viszonyt felfogja, megismeri. Nagy, kis ittlet-

erö. Az itéleteröt gyakorlat által kifejteni, edzeni.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETHIRDETÉS, (ítélet- hirde-

tés) ösz. fn. Peres ügyekben birói eljárás , amidn a

megvitatott tárgy iránt hozott határozat a meghívott

felek eltt szóval vagy írásban elmondatik.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETHOZÁS, (ítélet-hozás)

ösz. fn. Cselekvény, midn Ítélünk, itélés.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETHOZATAL
,
(ítélet-hoza-

tal) 1. ÍTÉLETHOZÁS.
ÍTÉLETI, ÍTÉLETI, (it-e-el-et>i) mn. tt. ítéleti- 1,

tb. — ek. ítéletet illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó

.
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ÍTÉLETILEG, ITÉLETILEG
,

(ít-e elet i-leg)

ih. Ítélet által vagy ítélet alakjában. Némely ügyek-

ben a biró itéletileg , némelyekben végzésileg határoz.

ÍTÉLETLEN, ÍTÉLETLEN, (it-e-el- étlen) mn.

tt. itéletlen-t, tb. —ék. 1) ítél tehetség nélkül való.

ítéletien gyönge ész. 2) Akit vagy amit el nem Ítéltek.

ítéletlen vádlott. ítéletlen fogoly. ítéletlen ügy ,
per.

Határozókép am. itéletlenül, ítélet nélkül.

ÍTÉLETLENÜL, ITÉLETLENÜL
,
(it-e-el-et-

len-ül) ih. Törvényes ért. a nélkül , hogy a szokott

törvényes eljárás szerint Ítéletet hoztak volna felöle.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETMONDÁS, (ítélet-mondás)

1. ÍTÉLETHOZÁS.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETNAP, (ítéletnap) ösz. fn.

1) A keresztények hittana szerént azon nap vagy id-

pont, midn Isten e világ vége után az egész emberi

nem fölött ítéletet tartand, s a jókat örök jutalommal

jutalmazni, a gonoszokat örök kárhozattál büntetni fog-

ja. Máskép : ítélet napja; a régi halotti könyörgés-

ben : bírság napja v. bírságnap. ítélet napján elvá-

lasztja Isten a jókat a gonoszoktól. Várhatsz ítéletna-

pig, azaz végtelen ideig.

„De meglátjátok miképen jártok
,

ítélet napján mely kárt vallotok."

Panaszló ének 1549-bl. (Thaly K. gyjt.).

Majd megfizet ítélet napján, am. soha. 2) Szélesb ért.

akármely nap, melyen a bíró Ítéletet hoz.

ÍTÉLET- v. ITÉLETTILTÁS, (ítélet-tiltás) ösz.

fn. 1) A birónak itélethozástól eltiltatása, máskép :

bentiltás (Prohibita) , a régibb törvénykezésben per-

orvoslat neme, mely ma már nem létezik. 2) Hozott

itélet ellen tett tilalom.

ÍTÉLGET, ÍTÉLGET, (ít-e-él-ég-et) gyak. áth.

m. itélget-tem, — tél, — étt. Többször, ismételve itél.

ÍTÉL, ÍTÉL, (1), (it-e-el-) mn. tt. itélö-t.

ítéletet hozó, mondó, ítéleti képességgel, tulajdonság-

gal biró. Itélö ész. ítél biró. Mások tetteit , szavait

balul ítél ember.

ÍTÉL , ITÉLÖ , (2), (mint föntebb) fn. Sze-

mély, ki ítéletet mond, hoz, törvényszéki biró. Az íté-

lk köz megegyezése szerént.

ÍTÉL- v. ÍTÉLBÍRÓ, (itél-biró) ösz. fn.

ítéletet hozó biró. Az itélbirák ellen kifogást tenni.

V. ö. BHiÓ.

ÍTÉL- v. ITÉLBIRÓSÁG, (itél-biróság) ösz.

fn. Valamely törvényszékhez tartozó birák testülete.

Az itélöbiróság öszveült.

ÍTÉL- v. 1TÉLER, (ítél-erö) 1. ÍTÉLET-
ER.

ÍTÉL- v. ITÉLHÁZ, (ítél ház) öez. fn. Tör-

vényszéki ház, melyben az itélöbiróság öszveül, s Íté-

leteket hoz.

ÍTÉL- v. ÍTÉLÖHÁZI
,
(itél-házi) ösz. mn.

Itélházhoz tartozó , való, arra vonatkozó , azt illet.

Itélházi szolgák, poroszlók.

ÍTÉL- v. ÍTÉLMESTER, (itélö-mester) ösz.

fn. így neveztetik a királyi táblának azon négy elé-

adó birája , kik közöl a nádor és országbíró egyet-

egyet , a királyi személynök kettt nevez ki , s kik

hajdan a kerületi táblák behozatala eltt országos

kerületi bíráskodási joggal valának ellátva.

ÍTÉL- v. ITÉLNAP, (itél-nap) ösz. fn. Nap,

melyen a birák itélethozás végett öszveülni szoktak,

különböztetésül a törvényszüneti naptól, melyen Ítéle-

tek nem hozatnak. Különbözik : Ítéletnap.

ÍTÉL- v. ÍTÉLSZÉK, (itél-szék) ösz. fn.

Törvényszék vagyis itélhatalommal felruházott tes-

tület. Városi, vármegyei, királyi táblai, kerületi itél-

szék. Egyházi ítélszék. ítélszék elébe idéztetni. ítél-

szék eltt megjelenni.

ÍTÉL- v. ITÉLSZOBA, (itélö-szoba) ösz. fn.

Szoba, illetleg terem, melyben az itélöbiróság öszve-

gyül, s üléseit tartja.

ÍTÉL- v. ITÉLTEHETSÉG, (ítél-tehetség)

1. ÍTÉLETERÖ.
ÍTÉSZ, ÍTÉSZ, (ít-e ész) fn. tt. ítész-t v. itész-t,

tb. — ék. Személy, ki irodalmi vagy mvészeti elme-

szülemény vagy szülemények becsének bizonyos el-

méleti szabályok alapján megbirálásával , rostálásá-

val foglalkodik. (Criticus, Kritiker). Pártatlan ítész.

Részrehajló ítész. Czimboráló, tudatlan ítész.

ÍTÉSZÉT, ÍTÉSZÉT, (ít-e-ész-et) fn. tt. ítészet-

ét v. ítészét- ét. Itészi mködés, foglalkodás. Ezen m-
ködés folytán kimondott vagy kimondható itélet.

ÍTÉSZETI, ITÉSZETI, (ít-e-ész-et-i) mn. íté-

szeti-t, tb. — ek. ítészetet illet, arra vonatkozó.

ÍTÉSZETILEG, ITÉSZETILEG
,
(ít-e-ész-et-i-

leg) ih. ítészét által, ítészét alapján vagy útján.

ÍTÉSZI, ITÉSZI, (ít-e-ész-i) ma. tt. ítészi-t, tb.

—ek. ítészre vonatkozó, ítészt illet. Itészi készültség,

részrehajlatlanság.

ÍV v. IV, (1), elvont gyök, melytl mély hangú

képzkkel ívik, ivás, ivadék, ivar szók származnak. Je-

lent halikrát, haltojást, mennyiben párosodás által ter-

mékenynyé lesz , továbbá ezen tojásnak származékát,

magzatát. Rokon vele elsbbi értelemben a latin ovum,

görög a> óv, német Ei, franczia oeuf, cseh weitz, szláv

jajczo, vajczo stb. Szélesb ért. más állatok, különösen

emberek magzata, szülötte
; j eltt keményebben ejt-

ve : if, honnan ifj , ifjú származik , s megfordítva fi.

Alkalmasint innen származik : férj, azaz íverö (ivar).

ÍV v. IV, (2), elvont gyök, melytl magas hangú

képzkkel ívik, íved, íves származnak. Rokon ev , av

gyökökkel.

ÍV, IV
, (3), (egyébiránt ebben is, valamint a

többi egytagú szókban, az í nem könnyen rövidül

meg) ; fn. magashangu ragok és képzkkel tt. ív-et.

Gyökeleme a mozgást, mozdulva hajlást, elhajlást je-

lent i, mely éles hangjánál fogva egyszersmind va-

lami vékonyat s éleset is jelent ; ebbl vékonyhangu

raggal s illetleg képzvel lett i v. iü , azaz moz-

dulva hajló, meghajló valami, s rokon^hangváltozás-
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sal ív. így lettek a ked, ned, red, nyel, a (gömböly-

séget, kerekdedséget, kört jelent) ö, s ör, öl, gyökök-

bl : Itedö, kedü, kedv ; nedö, ned, nedv ; red, redü,

redv ; nyel, nyel, nyelv ; öö, öü, öv ; örö, örü , örv ;

ölö, öl, ölv nevek. 1) Általán am. görbére hajló vo-

nal
,
pl. a körnek , karikának , boltnak egyes része,

darabja. Kör íve. Bolt íve. Szivárvány ive. Szemöldök

íve. ívre hajtott vessz. ívvé görbült pipaszár. 2) Ami
ily meghajlott vonal alakjára készül, pl. az építészet-

ben a boltozat görbülése , meghajlása : boltív. Gót

ív, csúcs ív. 3) Különösen a nyílnak abroncsa, melyet

a meghúzott ijjal megfeszítnek , hogy a nyilat elrúg-

ja. 4) Minden vékony hajlós lap, melyet meghajtani,

öszvehajtani lehet, pl. egy ív papiros, am. négyes szög-

letü papiroslap, mely egyszer öszvehajtva két lapot

képez.

ÍVAGGATÓ , 1. ÍVAKGATÓ.

ÍVÁGY
,

(ív-ágy) ösz. fn. Építészetben jelenti

a falból kiuyomuló pártázatot vagy mellékoszlop fe-

jét , mely a boltozat ivét tartja. (Impost).

IVAJTÓ
,
(ív-ajtó) ösz. fn. Ajtó, melynek fels

része ívalakú.

ÍVAKGATÓ, (ív-akgató) ösz. fn. Nyomdászok
és könyvkötk eszköze, melylyel a nyomtatott íveket

sinórokra, zsinegekre akgatják, hogy száradjanak.

ÍVALAKÚ, (iv-alakú) ösz. mn. Minek ív gya-

nánt meghajló alakja , formája van. ívalakú diadal-

kapu, ívalakú ablak.

ÍVÁLLÁS
,

(ív állás) ösz. fn. A kömívesek ív-

alakú készülete vagy mintája fából , deszkákból

,

melyre a boltozatot rakják.

ÍVÁS
,

(ív-ás
, ebben az í röviden nem ejthet,

mert ivás mást jelent) ; fn. tt. ívás-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. 1) A halak párosodása tenyésztés vagyis

az ikrák magosítása végett, továbbá a megfogant

ikrák lerakása. Iváskor seregesen úsznak a halak. 2)

Általán : nemzdés, származás.

„Velem egy ívású senki nem él korra."

Buda halála. (Arany J.).

ÍVBOLTOZAT
,

(ív-boltozat) ösz. fu. ívalakú

boltozat az építésben. Különböztetésül az éles szög-

letre Ö8zvemen boltozattól.

ÍVCSARNOK, (ív-csarnok) ösz. fn. Csarnok,

mely boltozatosán van építve.

ÍVDED, (ív-ded) mn. tt. ívded-ét. ívalakú , ív-

szerü , ívforma.

ÍVED, (ív-ed) önh. m. íved-tem
,

— tél ,
—

t v.

— ett. Az alma s körteféle gyümölcs túlérettség miatt

vagy az állásban megpuhul , megszotykosodik, meg-

ívik.

ÍVEL
,

(ív-el) áth. m. ível-t. 1) ív formára ki-

vág, kikanyarít valamit
,

pl. széklábat, csizmasarkat.

2) ívalakú eszközzel gerebenez , szilái, pl. gyapjút.

ÍVES, (ív-es) mn. tt. íves-t v. — et , tb. —ek.

1) ívre hajlott, ívre formált. íves ajtó, ablak. 2) ív-

vel , kézívvel ellátott. íves vad népek. 3) ,ívik' fel-

hangú igétl am. megpuhult. V. ö. ÍVIK, (2).

ÍVESÜL , ÍVESÜL, (ív-es-ül) önh. m. ívesült.

Ív alakra hajlik, képzdik.

. . . „Es íme szép szivárvány

Tarka fénye ívesül föléje."

A királyfi kalandja. (Tarkányi Béla).

ÍVESZT, (ív-eszt) áth. m. íveszt-étt, htn. — ni v.—eni. Almát, körtét érleléssel puhít. V. ö. ÍVIK, (2).

ÍVEZ
,

(ív-ez) áth. m. ívez-tem, — tél, — élt.

ívvel ellát , valamihez vagy valamire ívet csinál, épít.

Ivezni a pinczét, emeletet, csarnokot.

ÍVEZÉS, (ív-ez-és) fn. tt. ívezés-t , tb. — ék.

Cselekvés, midn valamit íveznek. V. ö. ÍVEZ.

ÍVEZET, (ív-ez-et) fn. tt. ívezet-ét. ívalakú bol-

tozat , bolthajtás , ívmü. Az épületben lev ívek

öszvege.

ÍVFESZITÖ, (ív-feszit) ösz. fn. Eszköz, mely-

lyel az ívek húrjait , kézíveket stb. feszítik , meg-

húzzák.

ÍVFÜRESZ, (ív-fürész) ösz. fn. Tagcsonkításra

használt sebészi eszköz.

IVGÖMBÖLYÜ, (ív-gömbölyü) ösz. mn. ívesen,

boltozatosán gömbölyödött, domborodott.

ÍVGÖMBÖLYÜSÉG
,
(ív-gömbölyüség) ösz. fn.

ívszerü domboruság, boltozatos alak.

ÍVGYÁRTÓ, (ív-gyártó) ösz. fn. Kézmives, ki

kézíveket készít. Tájdivatosan rövidebben : igyártó.

ÍVHÁRTYA
,

(ív-hártya) ösz. fn. Azon színes

kör a szemfény körül, mely a szemhártyán átlátszik,

szemgyürü. (Iris).

ÍVHÚR, (ív-húr) ösz. fn. 1) A mértanban am.

azon egyenes vonal , mely az egész körbl egy ívet

elvág (chorda). 2) Kézív íja v. húrja , mely a nyíl-

vesszt ellövi, elrúgja.

ÍVIDEG, (ív-ideg) ösz. fn. 1. ÍVHÚR.
ÍVIK, (1), (ív-ik) k. m. ív-tam, —tál, —ott. A

halról mondják , midn párzik. Szélesb ért. más ál-

lati párzásra is értik.

ÍVIK
, (2), (ív-ik) k. m. ív-tem ,

—tél, —étt.

Némely gyümölcsrl mondják , midn túlérettség

miatt, vagy az állásban megpuhul. Ivett alma, körte,

némely tájszólással mély hangon : ívott , máskép :

szotykos, azaz szotyogós.

ÍVJÁRATOK, (ív-járatok) ösz. tb. fn. 1) Bol-

tozatos folyosók , milyenek a kertekben
, a fölül bol-

tozatosán öszvefutó sétautak , s az építészetben az

oszlopokon nyugvó boltozatokból álló fedett folyosók.

2) Boncztanban, fülfolyosók (canales semicirculares).

ÍVJEGY, (ív-jegy) ösz. fn. A papirosíveken lát-

szó gyári jegyek
,

pl. betk , czímerek , vagy más

alakok.

ÍVJEL, (ív-jel) ösz. fn. 1. ÍVJEGY.
ÍVKES

,
(ív-kés) ösz. fn. Tagcsonkításra szol-

gáló ívalakú kés , az alszáron készítend karélykép-

zéere.
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ÍVLAP, (ív-lap) ösz. ín. A számviteli könyvben

az egész nagyságban kiterjesztett ív egyik oldala.

(Folio-Seite).

ÍVLEKESZ, (ív-lékesz) ösz. fn. Lékezésre való

sebészi eszköz.

ÍVNAGYSÁG, (ív-nagyság) ösz. fn. Az egyszer

öszvchajtott papirosív nagysága , levcleg. Ivnagyság-

ban nyomtatott müvek. (In folio).

ÍVNAGYSAGU, (ív-nagyságu) ösz. inn. Akko-

ra, mint egy papirosív. lunagyságu hírlapok, könyvek.

ÍVNEGYED, (ív-negyed) ösz. fn. Papirosív ne-

gyed része, máskép : negyedrét. Ettl mondják : nc-

gyedrétben nyomtatni, azaz oly formában , hogy min-

den levél egy-egy ívnegyed legyen.

ÍVNYI
,
(ív-nyi) mn. tt. ívnyi-t , tb. — ek. 1)

ívnagyságu, akkora mint egy papirosív. 2) Ami egy

egész ívpapirost betölt. Egy , két , három ívnyi érte-

kezés.

IVÓ, (ív-ó) mn. tt. ívó-t. Halakról mondjuk, mi-

dn párosodás, s ikramagvasítás végett együtt járnak,

s ikráikat lerakják. Balatonban ívó gardák.

ÍVOSZLOP, (ív-oszlop) ösz. fn. Jelenti az épí-

tészetben a falnak vagy oszlopnak azon részét , me-

lyen az ívbltozat áll.

ÍVOTT, L ÍVIK, (2), alatt.

ÍVRÉT, (ív-rét) 1. ÍVNAGYSÁG.

IVSZÁM, (ív-szám) ösz. fn. A papírosívek szá-

ma valamely írott vagy nyomtatott müben.

ÍVSZEGEK, (ív-szegek) ösz. tb. fn. A nyomdá-

szoknál azon szegek a régies szerkezet sajtókban,

melyek a nyomtatás alá terjesztett íveket megersítik.

ÍVSZELO, (ív-szel) ösz. fn. A mértanban am.

ívet átmetsz egyenes vonal , ideg.

ÍVSZOKÉS
,
(ív-szökés) ösz. fn. Lovászati m-

szó , midn a ló két els lábát egyszerre fölemeli, s

megint leereszti , ágaskodás.

ÍVTEKERCS, (ív-tekercs) ösz. fn. 1) Öszvete-

kert papirosív. 2) Az építészetben czifrázatok, melye-

ket tekercsesen az ívboltozatok zárkövére csinálnak.

ÍVTORNÁCZ, (ív-tornácz) ösz. fn. Boltozatos

folyosó, lugas.

ÍVÜL, ÍVÜL, (ív-ül) öuh. m. ívit. Ívvé ala-

kúi, ív gyanánt meghajlik, görbül. ívinek a nagyon

megterhelt hossza gerendák. ívinek a keringösen folyó

patakok.

ÍVÜLÉS, IVÜLÉS, (ív-ül-és) fn. tt. ívülés-t, tb.

— ék. ívalaku görbülése, meghajlása valaminek ; ívvé

alakulás.

IVVONAL, (ív-vonal) ösz. fn. ívformáju görbe

vonal, különösen karikadarab.

IVZAR, (ív-zár) ösz. fn. Legközepsö k az ív-

ben, vagyis boltozatban, mely a boltozatívet bezárja,

s az egészet öszvetartja.

ÍZ, IZ
, (1), fn. tt. ízei v. izet. 1) Altalán ré-

szecske vagy tag valamely egészbl. ízzé porrá zúzni.

ízzé porrá törni. A kocsi minden izét öszvérázta. Min-
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den ízem /áj a nehéz munkától. 2) Különösen az állati

testben a forgók, hajlások, csuklók , melyek segítsé-

gével izeg (mozog) a test. Izekben érezni a fájást.

Megkenni az izeket. 3) A csöves szárú növényekben,

mint gabonákban , füvekben , nádban stb. bizonyos

távolságban létez csomócskák, bötykök. A kákának

nincsen ize. ízben eltörni a szalmát, nádat. Egyik izt'öl

a másikig. Ezzel áll rokonságban az izék v. izék, azaz

apró részekre töredezett szalma-, szénarészek, melye-

ket a marha a jászolban hagy. 4) Nemzetségi kor,

idszak. Harmadíziglen kiirtani valakit , azaz magát,

fiait és unokáit. Negyedíziglen számzni valamely csa-

ládot, nemzetséget. Különösen rokonsági, atyafisági ág

v. fok. Másod ízbeli, harmad ízbeli atyafi. 5) Az id-

nek cgy-cgy részecskéje. Egy ízben, két ízben, három

ízben , sok ízben, több ízben voltam nálad. Akkor ízben

is így volt. Hány ízben intselek még? am. hányszor.

Melyik ízben is történt az veled ? Ezen értelmekbl

kitnik , hogy gyöke a mozgást jelent egyszer i,

melyhez a gyakorlati képz z (az, oz, ez, öz) járulván

lett az elavult ige, egyszersmind fnév : i-ez v. íz.

ÍZ, IZ, (2), fn. tt. (z-t, tb. —ek. Hangutánzó

gyökszó, (megegyezik szí gyökkel), s azon hangot fe-

jezi ki , midn az eredeti állati érzést követ ember

valamely eledel éldelése, megtetszése vagy vágya mi-

att nyelvével sziszegleg a levegt befelé szívja. Ro-

kon vele a vágyat jelent szanszkrit is , istisz. Ily

lágy sziszeg hang van a latin sápit , és sokkal er-

sebb a német schmecken , Geschmack szókban is. 1)

Némely testeknek , különösen eledelül vagy gyógy-

szerül használtaknak azon tulajdonsága , melynél

fogva a uyelvidegekre sajátságosan hatnak. Édes, sa-

vanyú, keser, émelygs íz. Jó, rósz, kellemes, kellemet-

len , undorító íz. Etel , ital ízét érezni. Gyümölcs íze.

Alma, körte, szilva íze. Megérezni az ételben a bors,

paprika, foghajma, vöröshajma, gyömbér, petrezselyem

izét. Sem íze , sem bze. 2) A nyelvidegek tulajdon-

sága vagy fogékonysága , melynél fogva ezen beha-

tást megérzik. Innen : Nincsen szája ize. Szája izére

van ezen étel. Jó szájízt kívánok. Elvette az Isten a

szája izét, mint a pápai bírónak. (Km.). Átv. ért. tet-

szés. Nincs izére , amit mondtam neki. 3) A kifzött

gyümölcsnek édes , ezukros részei, lekvár ,
liktáriom.

Szilva-íz, baraczk-íz stb. 4) Szájnyavalya, midn az

íny elválik a fogtól. íz eszi az ínyét.

ÍZ
, (3), régies és tájdivatos z helyett ; 1. ezt.

ÍZA , ni ku. Izabella , mely a spanyolban am.

Erzsébet a magyarban.

ÍZBÜTYÖK, (íz-bütyök) ösz. ín. 1) Az állati,

különösen emberi test némely részeiben kinyomuló

csontok, pl. a lábszárak aljában, a kézfejek tövében,

st az ujjakban levk is. 2) Csomók a bütykös növé-

nyekben
,

pl. gabonaszárakban , szénafüben ,
nád-

ban stb.

ÍZDAG, (íz-dag) ösz. fu. ízhajlás , ízület daga-

nata : vagy í/.ek közötti daganat, (Arthroncua).

JZDAGANAT, (íz daganat) 1. ÍZDAG.
13
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ÍZECSKE , IZECSKE, (íz-ecs-ke) kies. fn. tt.

ízecskét. Kisded, kicsinemü íz, mint testrész. Kis gyer-

mekek ízecskéji. Apró növények ízecskéji.

ÍZEK v. IZÉK, (íz-ék) fa. tt. ízék-ét. Takarmány-

hulladék, maradék
,
pl. széna-, szalma-, kukoriczakó-

róból , melyet a marha a jászolban hagy. Néhutt :

iszény. Izékkel befteni a kemenczét. Az izéket kihor-

dani a ganajdombra. A jó takarmányból kevés izék ma-

rad. Megeszik még az izéket is , csak legyen. Átv. szé-

lesb ért. emberi eledel hulladékát is jelenti , köznép

nyelvén. Gyöke a bütyköt, csomót, tört részt, tagot

jelent íz. Ettl különbözik : törek. 1. TÖREK.

ÍZÉKÉS v. IZÉKÉS, (íz-ék-és) mn. tt. ízékés-t

v. —et, tb. — e,k. Izékkel kevert, miben sok izék van.

Az ízékes takarmányt nem szereti a marha.

IZÉL, (íz- el) áth. m. ízeit. Valaminek ízét megkí-

sérli, próbálja, idegenbl vett szóval : kóstol. Izeid ezen

bort, mit mondasz róla ? Izeid csak ezen kenyeret, behjó.

ÍZELÉDIK, IZELÉDIK, (íz-el éd-ik) k. m. íze-

léd-tem, —tél, —itt. Beható ragu névvel am. valami-

nek izébe szeret, valami tetszik neki. Boromba igen

bele izeledetl. Úgy a játékba izeledetl , hogy nem tudja

abbanhagyni. írásba, olvasásba izeledni.

ÍZELÉS, (íz-el-és) fn. tt. ízelés-t, tb. —ék. Kós-

tolás, valamely étel, ital izének megkísérlése.

ÍZELGET, (íz-el-ég-et) áth. és gyak. m. helyet-

tem, — tél, — étt. 1) Gyakran vagy folytonosan ízel>

kóstol valamit. A borkeresked ízelgeti a pinczében a

borokat. 2) Sokszor, de csak keveset iszik vagy eszik.

Nem eszik , sem iszik , csak ízelgeti az ételeket és ita-

lokat.

ÍZELGETÉS
,
(íz-el-ég-et-és) fn. tt. ízelgetés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn ízelgetünk

valamely ételt vagy italt. V. ö. ÍZELGET.

IZELINT, (íz-el-int) áth. és kies. m. ízelint-étt,

htn. — ni v. —eni. 1) Valamit igen kis mértékben

ízei , kóstol. A szakács sorban ízelinti az ételeket. 2)

Onhatólag és beható ragu névvel am. valaminek izé-

be bele kezd szeretni, valamiben tetszést kezd lelni.

Eddig vízisza volt, de ugy látszik, már bele izéiintett a

borba.

ÍZELINTÉS
,
(íz-el-int-és) fn. tt. ízdintés-t , tb.

— ek , harm. szr. —e. Cselekvés, midn ízelintünk

valamit. V. ö. ÍZELINT.

ÍZENKÉNT v. IZENKÉNT, (ízenként) ih.

Tagonként, részenként, darabonként. Izenként öszve-

vagdalni valakit. Izenként elmetélni a sültet. Izenként

eltördösni a szalmát, nádat.

ÍZES, ÍZES, (íz-es) mn. tt. ízes-t v. —et, tb.—ék. 1) Minek íze van, különösen am. jó, kedves íz.

Igen ízes eledelekkel szolgált. 2) Több tagokkal , cso-

mókkal, bütykökkel biró. ízes füvek, kórok.

ÍZESÉDIK, IZESEDIK, (íz-cs-éd-ik) k. m. íze-

séd-tem, —tél, — étt. ízessé kezd lenni, íze szaporo-

dik, növekedik. Izesedik a gyümölcs, midn érik. Ize-

sedik a kell fszerekkel ellátott étek.

IZESIT, ÍZESÍT, (íz-es-ít) áth. m. ízesít-étl, htn.—ni v. —eni. ízessé , kellemes izüvé tesz valamit.

Fszerekkel ízesíteni az ételeket, italokat.

ÍZESÍTÉS, ÍZESÍTÉS, (íz-es-ít-és) fn. tt. ízesí-

tés-t , tb. — ék. Cselekvés, mely által valamely ételt

vagy italt ízessé teszünk, fszerezés.

t

ÍZESSÉG, IZESSÉG, (íz-es-ség) fn. tt. ízesség-

ét. Étel-italnak tulajdonsága , melynél fogva íze van,

különösen ha kellemes jó ízzel bír.

ÍZESÜL, ÍZESÜL, (íz-es-ül) önh. m. ízesül-t.

Ízessé, különösen kellemes izüvé válik.

ÍZETLEN , ÍZETLEN
,

(íz- étlen) mn. tt. ízet-

lent, tb. —ek v. '

—

ék. 1) Minek semmi íze nincsen.

A tiszta földrészek ízetlenek. ízetlen tiszta víz. 2) Mi

eredeti, tiszta izét elvesztette, vagy mi természetéhez

kell ízzel nem bír. Az állott bor Ízetlen. Sok kenyér

Ízetlen zzokott lenni. ízetlen, mint a csepregi ital. (Km.).

3) Átv. ért. oly beszédrl vagy tréfáról mondjuk,

melyben elmésség nincsen , sótalan, sületlen, helyte-

len, ízetlen beszéd, tréfa. ízetlen elménczkedés. ízetlen

bolondság. 4) Kedvetlen, nyájasságtalan, rósz kedély,

savanyú kedv. Ezen ember ma igen ízetlen.

ÍZETLENÉDÉS, IZETLENÉDÉS
,

(íz-etlen-

éd-és) fn. tt. izetlenédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e.

Etel italnak azon változása , midn ízetlenné leszen.

ÍZETLENÉDIK, IZETLENÉDIK, (íz-etlen- éd-

ik) k. m. ízetlenid-tem ,
— tél ,

— étt. 1) Izét kezdi

veszteni , ízetlenné lesz. Túlérés által ízetlenedik a

gyümölcs. 2) Átv. ért. kedvetlenedik, a vidám kedély,

elmésség, vidorság, nyájas magaviselet elhagyja.

ÍZETLENÍT, IZETLENIT, (íz etlen-it) áth. m.

ízetlenít-étt, htn. —ni v. — eni, par.—s. 1) ízetlenné

tesz, valaminek izét veszi, elrontja. Nyelve eczettel és

epével izetlenítteték a mi torkosságunkért. (Pázmán

Préd.). 2) Kedvetlenít , rósz kedélyüvé tesz. A sok

baj, betegség elizetlenítette öt.

ÍZETLENÍTÉS, 1ZETLENITÉS, (íz-etlen-ít-és)

fn. tt. ízetlenítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés , mely által valamely étel-ital ízetlenné tétetik.

Átv. ért. kedvetlenítés.

ÍZETLENKÉDÉS
,
(íz-etlen-kéd-és) fn. tt. izet-

lenkédést, tb. —ék. 1) Ízetlen, rósz kedv magavise-

lés, társalgás. 2) Rósz kedvüségbl származó gáncsos-

kodás, kötekedés.

ÍZETLENKÉDIK, (íz-etlen-kéd-ik) k. m. ízet-

lenkéd-tem ,
—tél, — étt. 1) Rósz kedvüleg, kelletle-

nül viseli magát vagy sületlenül , sótalauul tréfálko-

dik, beszél. 2) Rósz kedvébl gáncsoskodik , köteke-

dik valakivel, alkalmatlankodik.

ÍZETLENSÉG, IZETLENSÉG
,

(íz-etlen-ség)

fn. tt. ízetlenség-ét. 1) Sületlen, sótalan elménezség,

tréfa, ostobaság. Eluntam már ízetlenségeit hallgatni.

Sok izetlenséget öszvebeszél. 2) Kellemetlenség. Sok

izetlenséget okoz magaviselete által.

ÍZETLENÜL, (íz-etlen-ül) ih. 1) Tulajd. ért.

íz nélkül , sótalanul. Izetlenül adni fel az ételt. 2)
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Átv. ért. elmésség nélkül vagy esztelenül elménez-

kedve, sületlenül , ostobául ; kellemetlenül. Izetlenill

tréfálni, beszélni. Izetlenill viselni magát.

ÍZEVESZTETT, (íze-vesztett) ösz. mn. Aki

vagy ami izét elvesztette. Izevesztett dohányos. Ize-

vesztett dinnye.

ÍZFELÜLET, (íz-felület) ösz. fn. 1. ÍZLAP.

ÍZGENYEDÉS, (íz-genyedés) ösz. fn. Az állati

test ízeiben támadt genyedés.

IZGÖDÖR, (íz-gödör) ösz. fn. Gödör , vagyis

mélyedés a halántékcsont bütyke mögött.

1ZHAJLÁS, (íz-hajlás) ösz. fn. Azon része az

állati testnek , melyben az ízek, csuklók öszvekötte-

tésbe jönek, s mely által mozogDak, hajlanak.

ÍZHEGEDÉS
,
(íz-hegedés) ösz. fn. A sértett,

zúzott állati ízek öszveforradása , hegedése ,
begyó-

gyulása.

ÍZIBE v. ÍZIBEN, (iz-i-be) ih. Szaporán, sietve,

hamarjában, tüstént, egyszeribe. Gyöke az idinoz-

zanást jelent fz (vix, vicis). íziben tehát eredetileg

annyi, mint : azon ízben, egy ízi v. iznyi idben , azaz

a legrövidebb idben , tüstént. íziben esett nekik is,

(km.) ; mit Molnár A. így magyaráz : vérbe került a

gyzedelem nekik.

ÍZIDEG, (íz-ideg) ösz. fn. Idegek a nyelvben,

melyek által az ételek , italok , s egyéb testek izét

érezzük.

IZKENOCS
,
(íz-kencs) ösz. fn. Kencs, mely-

lyel a kóros, fájós ízeket bekenik, fájdalomenyhítés és

gyógyítás végett.

ÍZKOR, (íz-kór) ösz. fn. Általán mindenféle

bántalom, sérv, melyben az ízek szenvednek.

ÍZLAP, (íz-lap) ösz. fn. Boncztanban a csont-

nak azon lapja , mely annak ízén vagy íze mögött

fekszik.

ÍZLEL, ÍZLEL, (íz-el-el) áth. m. ízlel-t. Az ízei

igének gyakorlatos változata, am. többször, folytono-

san ízei valamit, kóstolgat. ízlelni az ételt, italt. Meg-

ízlelni a bort.

ÍZLELÉS, (íz el-el-és) fn. tt. ízlelés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, midn Ízlelünk valamit. V.

ö. feLEL.

ÍZLÉS , ÍZLÉS, (íz-l-es , az ízlik igétl) fn. tt.

ízlés- 1, tb. — ék, harm. szr. — e. 1) A nyelvidegek tu-

lajdonsága, melynél fogva az ételek, italok izét meg-

érzik. A szakácsnak jó ízléssel kell bírnia. Finom izlés.

Nincs ízlése. 2) Átv. ért. szép iránti érzemény, és az-

zal öszvekapcsolt tetszés. Mvelni az ízlést. Szorosb

ért. lelki tehetség és képesség , melynél fogva valaki

könnyen észreveszi és érzi, mi légyen szép és mi rút.

Jó, müveit, finom, tiszta ízléssel birni. A jó izlés ellen

hibázni, véteni. Ez rósz ízlésre mutat. 3) Gondolkodás

és cselekvés módja , mely a szép érzésén alapszik.

A görögök ízlését követni. Középkor ízlése a mvésze-

tekben. A festészetet az olasz vagy hollandi izlés szerént

gyakorolni.

ÍZLÉSBELI, (ízlésbeli) Ösz. mn. ízlésbl ered
vagy eredeti ; Ízlésre vonatkozó. Ízlésbeli nézet , am.

kinek-kinek ízlésébl ered nézet. ízlésbeli dolog,

amint kinekkiuek ízlése hozza magával.

ÍZLESELLENI, (ízlés-elleni) ösz. mn. Ami az

ízlést és ízlés szabályait sérti.

ÍZLÉSES , ÍZLÉSES ,
(íz-el-és-és) mn. tt. ízlé-

sés-t v. — et, tb. — ék. Amiben ízlés van. ízléses öltö-

zet. L. ÍZLETES, 2).

ÍZLÉS- v. IZLÉSTAN, (ízlésetan) ösz. fn. Tu-

dományos eléadás az ízlésrl a széptudományok- és

mvészetekben. Máskép : szépészet. (Aesthetica).

ÍZLÉSTELEN, ÍZLÉSTELEN, (iz-1-és-telen)

mn. tt. izléstelen-t , tb. — ék. Kinek izlése nincsen.

Különösen 1) Kinek szép iránti érzeménye kimvelve

nincs. 2) Kiben a szépnek felfogására szükséges te-

hetség és képesség hiányzik. 3) Elmemü vagy szép-

mü , melyen a kimvelt izlés nyomai nem látszanak.

ízléstelen költemény. ízléstelen rajz , épület , szobor. 4)

Mondjuk küls viseletrl is, mely a finomabb divat-

világ igényeihez nem alkalmazott. Határozó képen

am. ízlés nélkül, Ízléstelenül.

ÍZLÉSTELENÜL
,
(íz-1-és-telen-ül) ih. Szépség

érzéke , kellékei nélkül. ízléstelenül bútorozott szoba,

ízléstelenül öltözködni.

ÍZLÉS- v. IZLÉSTELJES, (ízlés-teljes) 1. ÍZ-

LETDÚS.
ÍZLÉS- v. IZLÉSTUDOMÁNY, (ízlés-tudomány)

L. ÍZLÉSTAN.
ÍZLET, IZLET, (íz- let) fn. tt. ízlet-ét , harm.

szr. — e. Azon érzet, melyet az ízl tehetség, ízl

érzék gerjeszt bennünk. Kedves vagy kedvetlen. ízlet.

Jó, rósz ízlet.

ÍZLETES, ÍZLETES, (íz-1-et-és) mn. 1t. ízletés-t

v. — et, tb. — ek. 1) Mi ízlettel, különösen kedves íz-

lettel bír
; jó ízü , nyalánkságnak való, ínynek ked-

ves, ízletes ebéd. ízletes ételek, italok. 2) Mondjuk vi-

seletrl , bútorokról , edényekrl , házi készületekrl

stb. melyek a felsbb divat izletével, a finomabb szo-

kással megegyeznek.

ÍZLETESEN , ÍZLETESEN ,
(íz-1-et-és en) ih.

ízlet szerént, a finomság, mveltség szabályai, a ma-

gasabb divat szerént. ízletesen rendezett tánezterem.

ízletesen öltözköd hölgy , uracs. V. ö. ÍZLET, ÍZ-

LETES.
ÍZLETÉSSÉG, IZLETESSÉG, (íz-1-et-és-ség)

fn. tt. ísletésség-ét, harm. szr. — e. Tulajdonság, mely-

nél fogva valami az ínynek kedves. Etelék, italok íz-

lefessége. Átv. ért. tulajdonság, mely a szép ízlés kel-

lékeivel egyezik. V. ö. ÍZLETES.

ÍZLET- v. IZLETDÚS, (ízlet-dús) ösz. mn. B
mértékben, igen nagyon ízletes. V. ö. ÍZLETES 2).

ÍZLIK, (iz-l-ik) k. m. ízlett, htn. ízleni. Az ízl

idegekre kedves hatással van. Mondjuk különösen az

étkekrl és italokról. Járás kelés után ízlik az ebéd.

Ezen bor igen ízlik.

13*
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ÍZMEREDÉS, (íz-tóferedés) ösz. fa. Az állati

íznek kóros állapota, midn mozgékonysága megsz-

nik, midn hajthatatlanná, mozdulatlanná lesz. (An-

cyle, Ancylosis).

ÍZMEREDTSÉG, (íz-meredtség) ösz. fn. 1. ÍZ-

MEREDÉS.
ÍZMIRIGY, (íz- mirigy) ösz. fn. Mirigy az állati

ízben vagy íz körül. V. ö. MIRIGY.

ÍZNEDV, (íz-nedv) ösz. fn. 1) Ragadós nedv,

mely az állati testek ízmirigyében öszvegyül , s az

ízeket mozgékonyakká teszi. (Axungia). 2) Nedv,

mely gyakran az ízek megsérülésekor kifoly.

ÍZNEDVHÁRTYA
,

(íz-nedv-hártya) ösz. fn.

Hártya, mely az íznedveket takarja.

ÍZNEDVHÁRTYALOB
,

(íz nedv-hártya-lob)

ösz. fn. Gyuladásos bántalom az íznedvhártyában.

(Iurlammatio membranae synovialis).

ÍZÖRÖKSÉG, (íz-örökség) ösz. fn. Nemzetség

íze szerént i örökség.

ÍZPÓK, (íz-pók) ösz. fu. Izületeken támadt pók

azaz csomósodás , inpók. V. ö. PÓK.
ÍZPOKOS, (íz-pókos) ösz. mn. Arain ízpók, kó-

ros kinövésü bog vagy csomó van. Izpókos láb. V. ö.

INPÓK.
JZREND, (íz-rend) ösz. fn. A származási ágak

sora, nemzetségi tábla. (Genealógia).

ÍZRENDI, (íz-rendi) ösz. mn. ízrendre vonat-

kozó , azt illet. Izrendi kimutatás. Izrendi táblázat.

ÍZRENDILEG, (íz-rendileg) Ösz. ih. Izrendben,

oly sorban , mint az ízek , vagyis nemzetségi ágak

származása mutatja, kívánja.

IZSZALAG
,

(íz-szalag) ösz. fn. Szalagnemü

hártya az állati ízen.

ÍZTAGUAK, (íz-taguak) ösz. tb. mn. Állatok,

különösen férgek osztálya, melyek testei réteges ízek-

bl állanak, pl. a pondrókéi.

ÍZTAPLÓ, (íz-tapló) ösz. fn. Taplószerü hideg

(nem lobos) daganat az állati test valamely ízén, kü-

lönösen a térden, mely miatt az íz használása akadá-

lyoztatik, s a közellev testrészek asznak.

ÍZTELEN, ÍZTELEN, (íztelen) mn. tt. ízle-

íen-f, tb. — ék. Minek íze nincsen . mi a nyelv idege-

ire semminem hatással nem bír. Íztelen tiszta víz. Az

egyszer földek íztelenek. Rokon vele az ízetlen, de ez

átv. értelemben is használtatik, 1. ÍZETLEN. Ilatáro-

zókép am. íz nélkül.

ÍZTELENSÉG
,
(íz-telen-ség) fn. tt. ízlelenség-

ét. Bizonyos testek tulajdonsága, melynél fogva az

ízlö érzékekre 6emmi hatással nincsenek. Az egyszer

tiszta földnemek egyik hdajdonsága az íztelenség.

ÍZTELENÜL, (íz-telen-ül) ih. íz nélkül, kell-

leg nem fszerezve. Iztelenül készített étel.

ÍZTOK ,
(íz-tok) ösz. (n. Boncztanban am. tok

v:igy takaró , melyet a halántékcsont ízgödréböl és

ízbütykébl kijöv hárántos kanafok képeznek.

Í'/.Ü
, IZÜ, (íz) mn. tt. ízü-t, tb. — k v. —ek.

Bizonyos ízzel bíró. Jó, rósz ~íi Édes, earanyú, ke-

ser íz. Bor ízü alma, körtvély. Legjobb íz a pana-

szos étel. (Km.). Pogácsa ízü. A manna akkor volt po-

gácsa ízü, midn megtörték és fzték. (Pázmán P.). Átv.

ért. Jóízt nevettünk. Jóíz álom.

ÍZEN, IZÜEN, (íz-ü-en) ih. Bizonyos ízt érez-

ve. Jó ízen enni, inni. Rósz ízen esett neki az ebéd.

Jobb ízen esik, amihez munkával jutsz. (Km.).

ÍZÜL , ÍZÜL
,

(íz-ül) önh. m. ízit. Mondjuk

tagokról , melyek ízek által öszvefiiggednek , együvé

állanak.

ÍZÜLÉS, IZÜLÉS, (íz-ül-és) fn. tt. ízülés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Az állati tagok öszvefüggedése

ízek által.

ÍZÜLET , ÍZÜLET ; (íz-ül- et) fn. tt. ízület-ét,

harm. szr. —e. A tagoknak ízek által öszvekapcsolt

állapota, kapcsolata.

IZVÁPA, (íz-vápa) ösz. fn. Félgömböly üreg

a csipesontban , melyben a ezombcsont töve mozog.

ÍZVIZÉNY, (íz-vizeny) ösz. fn. ízeknél támadó

vizeny. (Vedema articulare).

IZVIZKOR, (íz-viz-kór) ösz. fn. Savós vagy kó-

ros nedv meggyülése az íztok üregében. (Hydrar-

thon).
f

ÍZVIZKÓROS, (íz-viz-kóros) ösz. mn. Izvizkór-

ban szenved. Izvizkóros betegek.

ÍZVIZKÓRSÁG
,
(íz-viz-kórság) lásd : ÍZVIZ-

KÓR.
ÍZSÁK, IZSÁK, férfi keresztnév ; tt. Izsákot. Isa-

cus. Héber eredet szákhak {=. gúnyol) igétl, am. gú-

nyoló.

IZSÓP, (hellén-latinul hyssopus, héberül eszóbh,

arabul szufa) ; fn. tt. izsóp ot. Illatos kerti növény, a

kétfobbhímesek seregébl. Kerti izsóp.

Az í-ben van 3S7 czikfe.

J, kisded alakban j, tizenhetedik bet a magyar

ábéczerendben, a mássalhangzók sorában tizedik, ne-

ve : jé. Legrokonabb az i önhangzóval
,
pl. a tárgy-

mutató sajátlag : i, (mely közelségre mutat, mint ihol,

i-ly, i-tt, i-de stb. szókban is), igen gyakran j-vé vál-

tozik : kér-j-ük, e helyett kér-i-ük, mint kér-i-tek, kér-

i-k ; a mély hangú ragozásban még ezen 2-ik és 3-ik

személyben is : vár-j átok, vár-j-ák. Rokon továbbá h

és v mássalhangzókkal is, melyekkel együtt/«i;d vagy

lehel és lágy betnek s félhangzó-nak is neveztetik.

Mint a mássalhangzók lcglágyabbika nagyobb hang-

zatosság végett más többé-kevésbé rokonokkal föl-

cseréldik, ú. m. a) /<-val : aj, ah ; ajítatos, áhítatos
;

éjom, éhom
;
jeged, heged ; snj, suh ; a régieknél : sza-

badója, szabadóha ; teremtje, teremté-he ; b) u-vcl :

búj, !>úv
; fvj, fúv ; saj, sav; kéjes a göcseji tájbeszéd-

ben : kévés ; t's viszont : a Tatrosi eodexben : feketéje

— feketévé, barlangájá= barlangává ; a székelyek-
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nél : kömíjes z=z kmíves ; küjel = küvel v. küvül, v.

kivül ; c) néha sziszeg- vagy susogó-val váltakozik :

szalaszt, szalajt ; szakaszt, szakajt ; hullaszt, hullajt

;

esik, ejt ; feslik
, fejt ; különösen a parancsoló mód-

ban : mos-j lesz : mos-s, hoz-j lesz : hoz-z stb. lásd :

— J, (2). Némely szók elején is az i változata : jed,

ied
;
jeszke , ieszke

;
jesztés , iesztés

;
jász , íász

;
jut,

iut
;
jön, iön

;
jog, ig

;
jogtat, igtat

;
jorgat, irgat, (ir-

galom)
;
juh, ih

;
juhar, ihar

;
juszalag, iszalag ; hason-

lóan a gyökszók végén, mint aj ej, az i-nek változa-

ta : faj, fi ; haj ! hi ! vaj (vajúdik), vi (viudik), kajált,

kiált. — Több szóban utólehes toldalék : é, éj; á,

áj ! ; bá, báj ; szá (régies), száj ; tá, táj ; hé, héj ; ké,

kéj ; karé, karéj ; taré , taréj ; páré, paréj ; gané, ga-

néj ; vatalé, vataléj. Mint lágy bet leginkább tájszo-

kás szerint fölcseréldik a szintén lágy gy-vcl és ny-

vel : jász, (pl. Thaly K. gyjteményében) gyász
;
jön,

gyön
;
jer

,
gyér ; hajít , hagyít

;
jül (= jö-ül), gyl

(általános gyakorlat szerént is) ; hajma , hagyma (ál-

talában)
;
jövötény, gyövtény (általában)

;
juha, gyu-

ha
; jógy, gyógy (általában) ; írj, irgy ; borjú, borgyu

v. bornyu ; varjú , vargyu v. varnyu ; sarjú , sargyu
;

jargal, (pl. Tinódinál) , nyargal (általában)
;
javul a

székelyeknél : gyavúl ; ellenben vagy helyett : vaj.

A ja, je harmadik személy- és birtokragban, és tárgy-

mutató igeragozásban Dunán túl divatos némely táj-

szokás szerint a pattanó v. kemény p , k
, f után a

kemény ty-re, a szelídebb b, g, r, v után gy-re vál-

tozva ejtetik : kalaptya, kalapja ; kobaktya, kobakja

;

haraptya , harapja ; raktya , rakja ; csúftya , csúfja
;

darabgya , darabja ; dobgya, dobja ; szabgya, szabja
;

haraggya, haragja ; margya, marja ; óvgya, óvja. Kü-

lönben országszerte az eltte álló d-vel együtt gy-re,

a í-vel ty-ve, az Z-lel ly-vc , st ^-re , végre az ?i-nel

ny-re változva hangzik : adja kiejtve : agygya ; nád-

ja , nágygya ; hidja , higygya ; látja , látytya
;
gátja,

gátytya ; botja, botytya ; halljuk, halylyuk v. hajjuk

;

toljátok\, tolylyátok v. tojjatok ; bámulja , bámulylya

v. bámujja ; véljük, vélylyük v. véjjük ; vonják, vony-

nyák ; bánjam, bánjad, bánynyam, bánynyad stb.

Nagy terjedelm tájszokás szerint, hanyag kiej-

téssel ly helyett használtatik, mint : julc, lyuk
;
jány,

lány ; mij, mily ; mej, mely ; szabáj, szabály ; akadáj,

akadály ; homáj, homály. Hasonlóan ^'-re szokták lá-

gyítani, az l-t, mint az imént is érintk, midn j kö-

vetkezik utána : lojja, tolja; gondojja, gondolja; en-

gesztejje, engesztelje stb.

Jelentése , mint az i hangzójé : mozgékonyság,

folyékonyság, hajlékonyság, pl. jö ,
jár

,
játszik

, jég,

jegenye, jó, jut, tej , vaj , haj , ij szókban. Mint fúvó

betnek, hangutánzó jelentése is van
,
pl. jaj, juj, ej,

ejnye, juh.

— J, (1), a) Némely gyökszók kiegészít alkat-

része
, mint : aj (erena) , baj

, faj , vaj, zaj, haj, raj,

pej, tej, máj, új. b) Némely gyökszókban és törzsek-

ben képzül szolgáló kiliangzás, mint : bá, báj; tá,

táj ; szá, száj ; é, éj ; fe, fej ; or, orj ; mor, morj ; bor,

borj ; sarj, várj, tar-j, irj. cser
-j, fér j, fürj, eprr-j,

szeder-j, paré-j, karé-j, gané-j, laré-j, vatalé-j, szí-j, í-j,

dí-j. V. ö. —AJ, —EJ, képz.
— J, (2), a parancsolómód képzje, mely Révai

szerint a nógató, biztató, sürget ej ! hej ! s hozzá te-

hetjük, hi ! haj ! vaj ! indulatszók megrövidített vál-

tozata. Mi szerint pl. dob-j = dob-haj ! rak-j= rak-

haj ! ver-j = ver- hej ! ül-j = ül-hej ! Mennyiben a

parancsolás, sürgetés, nógatás czélja , mozgásra indí-

tani , ezen j rokon azon i-vel , melybl mozgásra vo-

natkozó szók származnak, mint : i-ö, j. A régieknél

h lehelhang hozzátétellel nyomosbíttatott : takar-jh,

dicsér-jh. így a Bécsi codexben : „Ne akarjh félned."

(Esther XV. 12.). „Nézjh uram, mü rejánk." (Baruch,

II. 16.). „ítéletet örizjh." (Osec XII. 6.). A Tatrosi

codexben : járjh, kölcsönözjh, ne gyeterjh stb. A hon-

nan némely nyelvészek az öszvetett vajha indulatszó-

ból rövidültnek vélik. Ragozáskor ép alakjában ma-

rad minden mássalhangzó után. Kivévén a t , és szi-

szeg s, sz és z betket, mint : szabj, ad-j, döfj, rág-j,

fogy-j, rak-j, tol-j, foly-j, nyom-j, fon-j, huny-j , lop-j,

ver-j , óv-j , sziv-j ; származékigékben : takar-j , éne-

kel-j, terem-j, keserég-j stb. Kivételesen : t után s-re

változik : tanít-s, szakíts ; az egytaguakban a gyök
<-jét is s-vé változtatja : üt-hö\ üs-s, vet-böl ves-s, to-

vábbá a tat, tet és hat, het képzkben : jártas-s , ül-

tess, maradhass , vethess, adass, kérhess. Különös

képzésüek : mess (metsz igébl) , tessél (tetszik-bl),

egyébiránt ezek az elavult met és tetik igékbl értel-

mezhetk. Ide tartozik veszt (veszet), melybl régi-

esen lett veszess. „Csoda szeretet úgy szeretni élete-

det, hogy elveszessed." (Telegdi I. R. 752. 1.) „Ne ve-

szesd el ket mindenestl." (Károlyi LIX. zs. 12. v.).

„Azon igyekeznek, hogy életeket elveszessék.
Lí (De

summo Bono. 313. 1.).

Ha a töige t betjét akármely nem sziszeg be-

t, vagy í elzi meg , akkor csupán a j változik su-

sogó s-re vagy sziszeg sz-, z-re, mint : bánts, tarts,

költs, fejts ; tanit-s, boldogíts, hevíts, készíts. Ezen

kett lát és lót parancsolója, láss, lóss. A susogó- és

sziszegk után : mos-s, foitoss, keress, hoz-z, szerez-z,

veszsz (pereas). Sajátságos kivételüek : tesz, tégy;

visz (emit, accipit) végy; lesz, légy ; visz, vígy v. vigy ; hisz,

mintegy kettztetve higyj. — Az ászt, észt, oszt, szt

képzjü igékbl a t kimarad : szakasz sz , ragaszsz,

eresz-sz, fosz-sz, fürösz-sz. Ezekben a régieknél sz he-

lyett a rendes j is használtatott. Eleszj-e, helyhesz-je.

(Régi halottas beszéd). „Hogy feltámasz-j-ad te kö-

zelednek nevét." „Akasz-j-átok fel ötét." „Hirtelen-

kedetet gerjesz-j-en." ,.Leterjesz-j e magát." (Bécsi

cod.). „Az nap mentket hogy el ne halasz j-ák."

(Tinódi). Leráz-j-átok , isz-j-a , lávonsz-j-a , hoz-j-a.

(Tatrosi v. Müncheni cod.).

— J, (3), ja, je birtokragazon elemi alkatrésze,

mely az illet tárgyra mutat (tárgymutatója), pl. rab-

j-a, kalap-ja, gond-ja, kert-j-c, revd-j e. Eléjön acsa-

gataj nyelvben is : khnda j'id'iv rr ur-á-tól. (Abuska).

A régieknél többször találjuk, pl. ajándékja, hillikom-

ja, diadalomja Thaly K. gyjteményében. St a köz-
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nép ma is gyakrabban használja : tartományja , ki-

rályja, irtassa (= inasja), várossá stb. Egyébiránt 1.

Elbeszéd. 162. 1. és v. ö. —JA.
— J, (4), tárgymutató igeképz, pl. ad-j-a , ad-

j-uk, ad-játok, ad-j-ák, adand-j-a, adand-j-uk, fal-j-a,

fal-j-uk , mond-j-a , mond-j-uk , kér-j-iik , kérend-j-ük

stb. s tulajdonképen a közelre mutató i (itt , i-hol,

i-de) változata. A régieknél öszvehuzás nélküli tiszta

j alakjában sokkal többször fordul elé , mint a mai

szokás szerént, pl. Szalay Á. gyjteményében : akar-

na-j-a (ma öszvebúzva : akarná) , így adna-j-a , szer-

zene-j-e (= szerzené), vehetne-j-e, fogna-j-a, adna-j-ak

(=: adnák) stb. a többesben bocsátana-j-ok (= bo-

csátanék), bocsátana-j-ak (= bocsátnák). „Miereinest

elbocsátanajok ket, csak k bocsátanajak el ; 1559-

ik évbl. Tudno-j-ok (z=z tudnók). „Mert mi sem vá-

gyónk oly emberek, hogy pispek (püspök) uram job-

bágyit nem tudnojok egyebektl megbecsülnie és

választania," (a nia, nie csak ni helyett, mint sokszor

a régiségben) ; 1555 dik évbeli levél. rHa az mivel-

nejek (=: mivelnök) nyilván nem sok jönne be ben-

nek (= közölök), fegyverekkel csak az kapun sem

merjék (= merjük) kiereszteni nappal is, nem hogy

hajnalban küldenejék (küldenk) ki ket;" 1556-iki

levél. A jelent mód függ (vagy els) múltjában is

bár ritkábban : oszto-j-ok (z=z osztók), ada-j-ok (adók),

fogdosa-j-ok {=. fogdosok). „Ménig (:=: mennyiig=
meddig) nekünk len (lön), addig reájok osztojok ;"

1557-bl. „Utánok lénk (lnk, levénk) , az nyomon

megfogdosajok ... az lovakat megadajok az szegény

népnek." 1559-bl. A göcseji tájbeszédben még ma
is divatos : megtudná-j- ék ,megtudnák' helyett, meg-

venné-j-ék ,megvennék' helyett. (Vas József koszorú-

zott pályaértekezése). Régente még a fmúltban is

találjuk : kívántja = kivánta , megfogfják =: meg-

fogták. (Régi magyar nyelvemlékek. II. Kötet. 1537-

ik évbeli levél). St a mai, némely vidéki, különösen

székely tájszólásban is ezen tárgymutató szerepel

mindazon esetekben, melyekben köz hiedelem szerént

jelent mód helyett foglalót használna a nép ; dehogy

ez tévedés , kétségtelen bizonyságunk a magas és

mélyhangu igeragozások öszvehasonlitása
,
pl. Kriza

J. I-s meséjében olvassuk : ..Vetik (nem : vessék) a

haricskát, kel, n, érik, arassák (= aratják , aj s-sé

változva , s a t hasonulva) , hordják haza szekérrel,

cséplik (nem : csépeljék) vascséppel, viszik (nem : vi-

gyék) a malomba, rölik" (nem : röljék). Továbbá:

„Addig keveri (nem : keverje), göbdi (nem : göböd-

je), kavargassa" (= kavargatja, aj mint föntebb s-

sé változva) stb. A többi személyekben is : nem igyam

(=z isz-j-am v. i-j-am) meg (e helyett : mem iszom

meg) ; nem vigyem (= visz-j-em v. vi-j-em) el (=z

nem viszem el) ; mü azt nem tegyük (rrr tesz-j -ük)

meg stb. Egyébiránt 1. Elbeszéd. 158. lap. stb.

JA , indulatszó , mely ismételve , s jaj szóval

egyesítve 1) nagy fájdalmat fejez ki. Jaja jaj , mi

ért engemet. 2) Elünk vele , midn azt akarjuk kije-

lenteni, hogy valami rég elmúlt, tehát kés vagy hi-

ába róla beszélni. Ja ja jaj, mikor volt az ? 3) Gyök-

elem, melybl a jó, jav szók erednek ; I. JO.

—JA, vékonyhangon je (i-a , i-e). 1) Aj vagy

z-ben tárgymutatót, és az a vagy e-ben harmadik sze-

mélyt képvisel névrag, pl. rab-j-a, híd-j-a, gond-j-a,

rom-j-a, bot-ja. 2) Az igéknél hasonlóképen a tárgy-

mutató igealak egyesszámban, a j tárgymutató s az a

vagy e harmadik személy raga, pl. dob-j-a , ad-j-a,

fal-j-a, nyal-j-a, fut-j-a stb. A raagashangu ragozás-

ban csak a tárgymutató i marad meg : szeret-i, kér-i,

t'úr-i, melyek némely tájszólásokban csakugyan sze-

ret-j-e, kérj-e, tür-j-e, magában a jelent módban is ; s

hogy ezen i valóságos tárgymutató és nem a harmadik

személynévmás ó'-nek változata, megtetszik az ad-i, ad-

i-k, mondi,mond-i-k, tapod i, tapod i-k tájszólásokból,

(ad-j-a, adj-ák, mond-j-a, mond-j-ák stb. helyett), me-

lyekben az i-t alaposan tárgymutatónak, nem pedig az

ö helyettesének tekinthetjük. így neveknél is : pénz i,

béri, szeretel-i , kvzep-i , szem i , rendi az általános

népbeszédben az i inkább a tárgymutató i képvisel-

je ; úgy hogy például (Vas József szerént) Bels-So-

mogyban gond-j-a is : gond-i. Bvebb fejtegetését és

elemzését lásd az Elbeszéd 158. és következ lapjain
;

és v. ö. — J, (4).

JÁAD, falu Erdélyben , Besztercze vidékében
;

helyr. Jáád-on, —ra, — ról.

JAAK, mezváros Vas megyében ; helyr. Jáák-

011,
— ra, —ról.

JAAS, erdélyi falu Fogaras vidékében ; helyr.

Jáás-on ,
—ra, — ról.

JÁÁZ, ALSÓ— , FELS— , falvak Kraszna

megyében; helyr. Jááz-on, — ra, —ról.

JABA, puszta Somogy megyében 5 helyr. Jabá-n,

— ra, — ról.

JABALCSA, íalu Krassó megyében ; helyr. Ja-

balcsá-n, —ra, — ról.

JABLONCZA, mezváros Nyitra és falu Torna

megyében; helyr. Jablonczá-n, — ra, — ról.

JABLONKA , falu Árva megyében ; ALSÓ—
,

FELS— , falvak Zemplén m. helyr. Jablonkán,
— ra. — ról.

JABLONOVA, falu Beregh megyében ; máskép

Almamezö ; helyr. Jablonová n, — ra, — ról.

JABLONYA, TÓT—, falu Zemplén megyében
;

helyr. Jablonyá-n, — ra, —ról.

JÁCZ, KIS—, NAGY—, NEMES— , falvak

Nyitra megyében; helyr. Jácz-on, — ra, — ról.

JACZANY, (jacz-any) fn. tt.jaczany-t, tb. — ok,

harm. szr. — a v. —ja. Vegytani ért. egyszer vegy-

elem , a könny és ritka fémek egyike. Jaczanynak

azért neveztetett , mert a jáczint (Hyacinthus) nev
drágakben jön elé. Latin neve Zirconium, a ,Zircon*

nev ásványtól, mely szintén tartalmaz jaczanyt.

JACZFÖLD, (jacz-fóld) ösz. fn. Föld neme,

melynek alkatrésze jaczanyból áll. V. ö. JACZANY.

JÁCZINT
,
(hellén-latin hyacinthus) fn. tt. já-

czint-ot, harm. szr. —ja. 1) Növénynem a hathímesek
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seregébl és egyanyások rendébl ; csészéje nincs,

bokrétája vagy töltséres vagy gömböly, vagy harang -

dad ; hnnszálai a bokréta oldalán; tkocsánya min

d

leveletlen. Fajai többfélék. 2) Drágak , vörösbe át-

men sötét sárga színnel.

JÁCZINTKÖ, (jáczint-kö) I. JÁCZINT, 2).

JÁD, (1), 1. JÁT.

JÁD, (2), falu Somogy megyében ; helyr. Jód-

on, '—ra, — ról.

JÁD, (3), 1. JÁÁD.
JÁGONAK, falu Baranya megyében ; helyr. Já-

gonak-on, — ra, — ról.

JÁHOR v. JÁVOR , 1. JUHAR és BÖLÉNY.
JÁHORFA, 1. JUHARFA.
JÁHOROS, fjáhor-os) fn. tt. jáhoros-t, tb. — ok.

Jáhor- vagy juharerd. Oly alkatú, mint : tölgyes,

fenyves.

JAJ, hangutánzó indulatszó; rokon vele fáj, 1)

a nagy bánat vagy fájdalom miatt siránkozók hangja.

Jaj nekem ! Jaj oda vagyok. Jaj ! meg jaj ! Jaj ! jaj !

jaj ! Oh jaj ! Jaj be fáj ! Jaj , baj ! Jaj mit tegyek ?

Jaj hová legyek f Jaj nekünk !

„Mert te tled el kell válnom

Jaj be nagyon fájlalom.

Jaj már nekem , neked is
,

Jaj a szívem , szíved is

Szorongatja a szerelem
,

Járja bús szívemet is."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

2) Elünk vele fenyegetdzésül. No jaj nektek, ha kézre

kerültök. Jaj annak az embernek , ki által botránkozás

jön e világra. Jaj tinektek képmutatók. (Evangy.). 3)

Olykor boszonkodásra, ellenkezésre mutat. Jaj, csak

ne beszélj olyat. Jaj, dehogy van az úgy. Jaj
,
jobb

volna errl hallgatni. — Megegyezik vele a görög at,

óvni, a latin vae, a régies német vaj
,
góth vái , zoai,

héber »Íi1, török ivai, sínai hái (dolor) stb.

JAJ, fn. tt. jaj-t , tb. — ok, harm. szr. — a v.

—ja. Keserves kín, fájdalom, nyomor, melyek miatt

jaj hangra szoktunk fakadni. Nagy jajjal siránkozni.

Hallani a kinzottak szörny jajait. Jajokra fakadni.

Jaj az én nyavalyám. Parányi gyönyörség , sereges

jaj. (Km.).

JAJBAJ, (jaj-baj) ösz. fn. Nyomorúság
,
jajjal

járó baj , inség. Jajbaj , kilencz tehén , még sincs

vaj. Km.
JAJBOR, (jaj-bor) ösz. fn. Átv. tréfás ért. am.

érzékeny rész, oldal. Megkeresték a jajbörét. Ki találta

a jajbörét, azaz oly érzékeny részét találta, mely mi-

att eljajdult.

JAJD
,
(jaj-d) elvont törzsök , melybl jajdít,

jajdúl igék és ezek származékai erednek.

JAJDIT, JAJDIT, (jaj-d-ít) visszaható, m. jaj-

ait- ott, htn. — ni v. —ani, par. —s. Magát jaj han-

gon elkiáltja. Eljajditotta magát. Használtatik önha-

tólag is
,
pl. Nagyot jajdított. Alakra hasonló ordít,

virdii igékhez.

JAJDITAS
,

(jaj-d-ít-ás) fn. tt. jajdítás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Jajhangra fakadó fájdalom ki-

törése
,
jajkiáltás. Az anya a gyermek els jajdítására

fölébredt. Fülhasító, keserves jajdítás.

JAJDUL, JAJDUL, (jaj-d-úl) önh. m. jajdúl- 1.

Jaj hangra , felkiáltásra fakad. Eljajdul
,
feljajdul.

Keservesen eljajdult, midn atyját holtan látta.

JAJDÚLÁS , JAJDULÁS ,
(jaj-d-úl-ás) fn. tt.

jajdúlás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. A keserg, kín-

lódó embernek jajhangon felkiáltása. Feljajdulás, el-

jajdúlás.

JAJGAT
,
(jaj-og at) önh. és gyak. m. jajgat-

tam ,
— tál, — ott

,
par. jajgass. Jaj hangon kiáltoz,

kesereg, siránkozik, panaszkodik. Keservesen, nagyon

jajgat. Apja halálán jajgat. Jajgatnak az árvák. Jaj-

gatnak a botozott elitéltek. Kérlek, ne jajgass. Az aluvó

orozlánnalc
t
jajgat a felköltöje, (km.). Áthalólag is :

„ S ha hívedtl megfosztott a halál

,

Jajgasd nevét , nevével költs fel engem
,

S enyhülni fogsz , ha kínod visszazengem."

Echó (Szemere Páltól).

JAJGATÁS, (jaj-og-at-ás) fn. tt. jajgatás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Ismételt jaj hangokra kitör

kesergés, siránkozás. A kínpadon haldoklók jajgatása

messze hallik. Jajgatással járni az ulczákon. A nagy

jajgatásra megreped a szivem.

JAJKIÁLTÁS, (jaj-kiáltás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki jajt kiált. Jajkiáltására öszvefulottak a

szomszédok. Mély börtönbl felható jajkiáltás.

JAJKÓRÓ, (jaj-kóró) ösz. fn. 1) 1. KATÁNG-
KORO. 2) Tréfás nyelven am. verésre használt bot

vagy vessz.

JAJMALOM, (jaj-malom) ösz. fn. Kis házi ma-

lom, melyet kézzel hajtanak. Heves vármegyei tájszó.

JAJOG, (jaj-og) gyak. önh. m. jajog-tam, — tál,

—ott. Folytonosan vagy gyakorta jajhangon kiált,

siránkozik.

JAJOGÁS, (jaj-og-ás) fn. tt. jajogás-t, tb. —ok,

harm. szr. — a. Folytonos vagy gyakori jajkiáltás,

jajhangra fakadozó siránkozás.

JAJOL, (jaj-ol) m. jajol-t. 1. JAJOG.

JAJOLO ,
(jaj-ol-ó) mn. tt. jajoló-t. Aki jaj

hangon kiáltoz. Örülve, nevetve várja a jajoló ellensé-

get. (Dugonics).

JAJONG, (jaj-o(n)g) gyak. önh. ra, jajong-tam,

—tál, —ott, L. JAJOG.

JAJONGÁS, 1. JAJOGÁS.

JAJOS, (jaj-os) mn. tt. jajos-t v. —at, tb. — ak.

Jajjal, vagyis nyomorral, kínnal járó; siralmas, ke-

serves, fájdalmas. Jajos állapot.

JAJPANASZ , (jaj-panasz) ösz. fn. Jajkiáltás

által nyilvánuló panasz , fájdalmas panasz.

JAJSZÓ
,

(jaj-szó) ösz. fn. Jajgatás
,
jajhang,

jajkiáltás. Jajszóra fakadni. Jajszóval kisérni a ha-

lottat. Egy jajszót sem mondott.
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„ Óh keserves jajszó :

Mindnyájan meghalunk.

"

Halotti ének,

„E mellett keserves

Jajszót kiált én szám.
"

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

JAJVESZEK, (jaj-veszék) sz. fn. A jajgatás-

nak azon neme , midn azt kiáltozza valaki , hogy cl

vau veszve
,
pl. Jaj ! elvesztünk ! Jaj , oda vagyunk !

Jaj , végünk van ! Eléfordúl a Nádor- codcxben , még
pedig mint indulatszó is : jajveszék azoknak

!

JAJVESZÉKEL, (jaj-veszékel) sz. önh. Jajt és

vészt kiált, félelmében jajgat. V. ö. JAJVESZÉK.

JAJVESZÉKELÉS, (jaj-veszékelés) sz. fn.

Vészt kiáltó jajgatás, panaszkodás, siránkozás.

JAJVESZÉKEL , fjaj-veszékelö) sz. mn. Ki

ijedtében, félelmében, fájdalmában jajgat és veszélyt

kiált. Jajveszékel asszonyok és gyermekek.

JÁK, (1), férfi kn. 1. JAKAB.

JÁK, (2), 1. JÁÁK.

JAKAB, (1), (héber eredet 2pj? szótól, mely

sarkat jelent) férfi ku. tt. Jakáb-ot. Jacobus. Szent

Jakab apostol. Ifjabbik, öregbik Jakab. Ma van Jakab

nap. Nincs mindig Jakab nap, (km.). Szent Jakab

hava, (július). Leveles Jakab, kinek inuepc május els

napján tartatik, midn a fák javában leveledznek.

JAKAB, (2), 1. SZENT-JAKAB.

JAKABBURGONYA, (Jakab-burgonya) sz.

fn. Korán ér burgonya, mely Jakab nap körül már
éldelhet.

JAKABFA, falu Szála megyében ; helyr. Jakab-

fá-n, —ra, — ról.

JAKABFALU , helység Baranya megyében

;

MAGYAR— , helység Sáros megyében ; helyr. Jakab-

falu-ba,. —ban, —böl.

JAKABFALVA , helységek Pozsony és Szepes

megyében, és Erdélyben, Csik és Nagy Sink székben
;

helyr. Jakabfalvá-n, — ra, — ról.

JAKABHAZA, falu Vas megyében ; helyr. Ja-

kabházán, — ra, — ról.

JAKABKÖRTE
,
(Jakab-körte) ösz. fn. Korán

ér körtefaj , mely Szent Jakab havának vége felé

szokott érni.

JAKABOL, (jakab-ol) áth. m. jakabol-t. Ritka

használatú tájszó , am. rászed, bolonddá tesz valakit.

JAKABSZÁLLÁS
,
puszták a Kis-Kunságban,

és Fejér megyében ; helyr. Jakabszállás on ,
— ra,—ról.

JAKABVÁGÁS, NÉMET—, falu Sáros megyé-
ben ; helyr. Jabakvágás on, — ra, — ról.

JAKFA
, falu Vas megyében ; helyr. Jákfá-n,

— ra, — ról.

JAKFALVA, helység Borsod megyében; helyr.

Jákfalván, —ra, — ról.

JAKO, (1), 1. JAKAB.
JÁKO, (2), falvak Szabolcs , Somogy és Vesz-

prém megyében; helyr. Jákó-n, — ra, — ról.

JÁKOB, 1. JAKAB.
JÁKOHALMA, mezváros a Jászságban ; helyr.

Jákóhalmá-n, — ra, — ról.

JÁKÓ-HÓDOS , falu Bihar megyében ; helyr.

— Hódoson, — ra, — ról.

JÁKÓTELKE , falu Erdélyben , Kolos megyé-

ben ; helyr. Jákótelkén, — re, — röl.

JAKUBA, falu Temes megyében ; helyr. Jaku-

bán, — ra, — ról.

JAKUSOCZ , falu Zemplén megyében ; helyr.

Jakusóczon, — ra, — ról.

JALAP, fn. tt. jalap-ot, harm. szr. —ja. A re-

tekhez hasonló külsej gyökér
,
gyantaszerü és has-

hajtó nedvvel. (Jalappa).

JALAPGYÖK, JALAPGYÖKÉR, (jalap-gyök

v. -gyökér) ösz. fn. 1. JALAP.
JÁLNA , falu Bars megyében ; helyr. Jálná-n,

— ra, —ról.

JALOCZ, falu Liptó megyében ;
helyr. Jalócz-

on, — ra, — ról.

JALOVA , falvak Beregh és Zemplén megyé-

ben ; helyr. Jalová-n, —ra, —ról.

JALSO, falu Nyitra megyében ;
helyr. Jalsó-n,

— ra, —ról.

JÁM,falu Krassó megyében; helyr. Jám-ba,

— ban, — ból.

JÁMBOR, (jó am-b-or) mn. tt. jámbor-t , tb*

— ok. Köz vélekedés szerént am. jó ember. De ha

ezen elemzéssel az ily kifejezéseket : jámbor ember

(jó ember ember), jámbor asszony (jó ember asszony),

jámbor csikó (jó ember csikó) öszvehasonlítjuk , ész-

tauilag szabatosoknak nem találjuk ; azért a nyelv-

hasonlat ösvényén má3 elemzést ajánlunk. A jámbor

szó gyöke jó , melybl am képzvel lett jó-am , ösz-

vevonva jám, ebbl ismét or képzvel (mely gyakran

kedélyi , s lelki tulajdonságot jelent mellékneveket

képez, miut : bátor, bitor, komor, botor) lett jám-or,

s az m után rokon b ajkbetüt vetve jámb-or. így ala-

kult a gémberedik ige törzsöke : gémber , melynek el-

vont gyökeleme a kerekdedre hajlót, gömbölyt, gör-

bét jelent yö v. gé , ebbl em képzvel lett gé-em,

gém, azaz görbe nyakú gázló madárfaj, innen gém-ér,

gém-b-er , azaz hideg miatt meggörbed valami
,
pl.

gémber ujjak. Hasonló alakulási! szók : dom, dom-or,

dom-b-or,|csom, csom-or, csom-b-or ; és sok oly vég-

zetnek, mint : om , om-oly , om-b-oly
,
gom, gom-oly,

gom-b-oly, göm, göm-öly, göm-b-öly stb. Jelentése :

1) Gyöngéd erkölcsi érzelmekkel bíró , kiben a ter-

mészeti jó indulat vallásos áhítattal párosul. Jámbor

ember, asszony, ifjú leány. Jámbor papok. Jámbor ke-

resztények. Régi jámbor atyák, hiveJt. Jámbor asszony-

ságát hányja veti. (Pázmán). Tánczos leányból ritkán

válik jámbor asszony. (Km.). Jámbor feleséget csak az

Isten adhat.* (Km.). A jámbor ifjúból szokott a jó vén
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ember válni. (Km.). A példás lator is szereli a jámbor

nevet. (Km).

„Domb alatt, hol forrás csergedez,

Egy jámbornak áll kis kápolnája
,

Nyilt; födetlen ég mosolyg le rája."

Salamon. (Vörösmartytól).

2) Különösen am. szelíd, csendes természet , ki sen-

kit nem bánt. Igen jámbor ember, még a légynek sem

vét. Ez értelemben köznépi nyelven az oktalan álla-

tokról is mondják. Ez a csikó v. ló igen jámbor, azaz

nem szilaj, nem rugós. 3) Néha am. együgy, bárgyú,

ki magát meghúzza. Oh te szegény jámbor.

JÁMBORGARAS, (jámbor-garas) ösz. fn. A Ba-

laton vidékén czéhbeli birság neme. A mesteremberek

czéhben együtt mulatván meg szokták azokat bün-

tetni, kik a czéhbeli szabályok vagy illendség ellen

vétenek. Azonban, hogy senki se maradjon (mint mon-

dani szokták) nyálazatlan, még azt is szokás megró-

ni, ki magát egészen tisztesen viselte, és ezt jámbor-

garasnak nevezik.

JÁMBORÍT, JÁMBORIT, (jámbor-ít) áth. m.

jámborít-ott, htn. — ni v. — ani, par. — s. Jámborrá

tesz, szelídít, erkölcsileg javít. V. ö. JÁMBOR.

JÁMBORÍTÁS
, JÁMBORITÁS ,

(jámbor-ít-ás)

fn. tt. jámboritás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselek-

vés, mely által valakit vagy valamit jámborrá teszünk.

V. ö. JÁMBOR.
JÁMBORODÁS, (jámbor-od-ás) fn. tt. jámboro-

dás-t, tb. — ok , harm. szr. — a. Erkölcsi változás,

képzdés, midn valaki jámborrá lesz.

JÁMBORODIK, (jámbor-od-ik) k. m. jámborod-

tam ,
— tál ,

— ott. Jámborrá leszen, jámborrá válto-

zik, jámbor erkölcsöket, természetet ölt ; szelídül.

JÁMBORSÁG, (jámbor-ság) fn. tt. jámborság-ot,

harm. szr. — a. 1) Vallásos erkölcsiség. Keresztényi

jámborság. 2) Szelíd indulatban nyilatkozó természeti

jóság. Szépség és jámborság ritkán járnak együtt.

(km.). 3) Együgység , bárgyúság. Jámborságával

visszaélnek a rósz emberek. Jámborsága miatt nincs

elég erélye.

JÁMBORTALANSÁG
,

(jámbor-talan-ság) fn.

tt. jámbortalanságot. Gonoszság. Eléjön a Tatrosi co-

dexben : „ De maga felkel ö jámbortalanságajért. u

(propter improbitatem ejus).

JÁMBORUL
,
(jámbor-ul) ih. Jámbor módon

;

szelíden, engedékenyen, erkölcsösen. Jámborul viseli

magát. V. ö. JÁMBOR.
JÁMBORUL, JÁMBORUL, (jámbor-úl) Önh. m.

jámborúl-t. 1. JÁMBORODIK.
JÁMBORÚLÁS

, JÁMBORULÁS ,
(jámbor-úl-

ás) fn. tt. jámborúlás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. 1.

JÁMBORODÁS.
—JÁN, leginkább némely növényneveket képz

rag, mint : bojtor-ján, tátor-ján, bur-ján, sur-ján.

JANCSAR , fn. tt. jancsár-t, tb. —ok , harm.

szr. —ja. A hajdani török gyalog katonaság virága,

akad. nagy szótAb. III. KÖT.

kiket Orchan Szultán alapított, és 2-dik Mahmud el~

törlött. Tulajdonkép : jeni cseri, azaz új harezos.

JANCSI , férfi kn. tt. Jancsi-t , tb. —k, harm.
szr. —ja. Kicsin , "fiatal János. Újabb divat sze-

rint Janka nuév kicsinyzöje is. Amit Jancsi nem ta-

nult, nem tudja azt János. (Km.). Bolond Jancsi. Ket-
tztetett kicsinyezövel : Jancsika.

JANCSO, am. idsebb Jancsi. Hasonlók : Fer-

csi, Fercsó.

JÁND, falu Beregh megyében ; helyr. Jánd-on,—ra, — ról.

JÁNDEK, erdélyi tájszó, a szokott ajándék ér-

telmében.

JANI, 1. JANCSI.

JÁNK
,
mezváros Szathmár megyében

; helyr.

Jánk-on, —ra, —ról.

JANKA, (1), ni kn. tt. Jankát. Johanna.

JANKA, (2), 1. JANKAFALVA.
JANKAFALVA, helység Bihar megyében;

helyr. Jankafalván, — ra, —ról.

JANKAHÍD
,
falu Torontál megyében

; helyr.

Jankahíd-on, — ra, — ról.

JANKÓ
, férfi kn. tt. Jankó-t. Népies nyelven

am. idsebb János. Tréfás beszédben tulajdoníttatik

haszontalan vagy ostoba , bolondos embernek. Nap-
lesi Jankó. Fa Jankó. Bolond Jankó. Ugyan nagy
Jankó vagy.

JANKOCZ , falu Zemplén megyében ; helyr.

Jomkócz-on, — ra, — ról.

JANKÓVÁCZ, mezváros Bács megyében; helyr.

Jankovácz-on, —ra, — ról.

JANÓ
,
falu Sáros megyében

; helyr. Janó-n,—ra, — ról.

JÁNOCSKA, falu Sáros megyében ; helyr. Já-
nocská-n, — ra, —ról.

JANÓCZ, falu Szepes megyében
; helyr. Janócz-

on, —ra, —ro7.

JANÓFALU, helység Nyitra megyében ; helyr.

Janófálu-ba, — ban, —ból.

JÁNOK, falu Abaúj megyében
; helyr. Janók-

on, — ra, — ról.

JANO-LEHOTA
, falu Bars megyében ; helyr.

Leholá-n, — ra, — ról.

JÁNOS
,

(héber eredet , am. Isten kegyelte

)inw vagy )mty ; férfi kn. tt. János-t, tb. — ok,

harm. szr. —a. Joannes. János apostol. Keresztel

szent János. Alamizsnás János. Dömöczki János. Iste-

nes János. Szent János kenyere. Szent János virága,

filve. János pap országa, azaz sehonna. (Utópia). Já-

nos bátya is Jankó volt még akkor
,

(km.). E névrl
több helységek neveztetnek.

JÁNOSD , falu Abaúj megyében ; helyr. *Já-

nosd-on, — ra, — ról.

JÁNOSDA, falu Bíhar megyében; helyr. Já-

nosdá-n, —ra, — ról.

JÁNOSFA , falvak Bihar , Soprony és Vas me-
gyében ; helyr. Jánosfán, — ra, — ról.

14
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JÁNOSFALU, helység Szála megyében ; helyr.

Jánosfalu-ba, —ban, — bél.

JÁNOSFALVA, falu Bihar megyében, s Erdély-

ben, Udvarhely székben
;
puszta Szabolcs megyében

;

helyr. János/alván, —ra, — ról.

JÁNOSFÖLD , falu Torontál megyében, más-

kép : Biánlak. Helyr. Jánosföld- ön, — re, — röl.

JÁNOSHÁZ, mezváros Vas és puszták Mosony
és Veszprém megyében ; helyr. Jánosház-on ,

—ra,

—

ról.

JÁNOSHÁZA , falvak Liptó, Pozsony és pusz-

ták Arad és Pozsony megyében ; helyr. Jánosházá n,—ra, — ról.

JÁNOSHEGY, SZENT— , falu Erdélyben, Fel-

bö Fejér megyében; helyr. Jánoshegy-én, — re, —röl.

JÁNOSHIDA, falu Pest megyében ; helyr. Já-

noshidá-n, — ra, —ról.

JÁNOSI , falvak Baranya , s GömÖr és puszta

Szathmár megyében ; KÁNTOR— , falu Szathmár,

MAKKOS—-, falu Beregh megyében ; helyr. Jánosi-

ba, —ban, —ból.

JÁNOSKA, (János-ka) kicsinyezö férfi kn. tt.

Jánoskát. Fiatal, kisded János. Úriabb nevezés, mint

Jancsi v. Jancsika.

JÁNOSMAJOR, puszták Fejér és Soprony me-

gyében ; helyr. Jánosmajorba, — ban, — ból.

JÁNOSOCZ, falu Vas megyéb.; helyr. Jánosócz-

on
j

—ra, —ról.

JÁNOSONKA , falu Zólyom megyében ; helyr.

Jánosonk-án, — ra, — ról.

JÁNOSTANYA, puszta Fejér megyében ; helyr.

Jánosianyán, — ra, — ról.

JANÓT, fn. tt. janót-ot, harm. szr. —ja. Szibé-

riai petymegfaj , melynek bre finom prémet ad. V.

Ö. PETYMEG.
JANÓTPETYMEG, (janót-petymeg) sz. fn. 1.

JANÓT.
JANUÁR, JANUARIUS, (a latinoktól a két ar-

czu Janus ról nevezett) fn. tt. január-t, tb. — ok. A
polgári év els hava, máskép : Boldogasszony hava v.

télhó v. elöhó. Áll harminczegy napból.

JANYA
,
puszta Tolna megyében ; helyr. Ja-

nyá-n, —ra
/
—ról.

JÁNYOK, ALSÓ -, FELS— , falvak Pozsony

megyében ; helyr. Jányok-on, —ra, —ról.

JAPA, puszta Máramaros megyében ; helyr. Ja-

pán, — ra, — ról.

JAPJAP, iker mn. 1. DÍBDÁB. Ritka hasz-

nálatú.

JÁR, (rokon vele a török jürümek, [honnan jíl-

ríls = járás], mongol irrene, latin gradior, magyar ir

gyök, iram szóban s er gyök ered , ereszt szókban)
;

önh. és gyak. Gyöke vagy gyökeleme a mozgást je-

lent j v. i (1. I. elvont gyököt, és j bet jelentését,

melyekbl a képzvel lett az igenév ia v. ja, s ebbl
gyakorlatot jelent ar képzvel ja-ar, j ár , mint t-

bl is lett jö, ig-Vó\ jog stb. 1) Folytonosan vagy

gyakran jön, megy, sétál, bizonyos utat téve tovább-

tovább halad, vagy föl-alá mozog. Házról házra jár-

ni. Templomokba, búcsúkra járni. Színházba, kávéház-

ba, kocsmába, vendéglbe járni. Különféle utakon, tüs-

kén, bokron járni. Kedveséhez járni. Hivatalba járni.

Hazajárni. Vásárra járni. Ide-oda járni. Mankón,

bottal járni. Kis ember nagy bottal jár, (km.). Egye-

nest, tántorogva , lassan, sebesen járni. Lassan járj,

tovább érsz, (km.). Halkkal jár, mint fenkö a kaszán,

(km.). Elöl, utói jár. Szirmay Lajos elöl jár, a török

hadd vijjon bár. (Szirmay Hung. in Parab.). Elbb
jár. A fáradt ló is elbb jár a farkánál, (km.). Gya-

log jár. Lovon jött, gyalog jár, (km.). Lábhegyen jár.

Messze jár. Oly messze jár tle, mint Makó Jeruzsá-

lemtl, (km,). Szárnyon jár. Gonosz hír szárnyon jár.

Két lovon, négy lovas hintón jár. Oszvetéve : Bejár a

városba. Eljár tisztében, más ügyében. Eljár a szomszéd-

ba. Feljár a várba. Kijár a tanyára. Lejár a pinczébe.

Visszajár a helységbe, melyet odahagyott. „Jöv (jÖve)

hozjájok a tengeren járván, és tet látvájok a ten-

geren járatta megszomorodának." Tatrosi codex.

„Jár számkivetetten az árva fiú,

Dalt zengedez és dala oly szomorú."

(Vörösmarty.).

2) Tárgyesettel am. valamit járva tesz, végrehajt, el

intéz. Búcsút járni. Tánczot járni. Bolondját járni

Határt járni, am. határt vizsgálni. Bejárni az orszá

got. Tolnát, Baranyát bejárta, (km.). Eljárta a tobor

zót. A malomk egy óra alatt egy mér búzát lejárt

Kijárta magát. Nagyon beteg , már az utóját járja

Ort jár. Lejária a csizma sarkát .

„Járván az élet útait —
Nem vendég , szomszéd vagy rokon —
Por és verejték arezomon

,

Fáradt zarándok állok itt."

Halott felett. Tompa.

„A pántlika konnyíí ruha,

Mert azt a szél könnyen fújja.

De a konty az nehéz ruha

,

Mert azt a b gyakran járja.

Népd. (Erdélyi J. gyjt.).

3) Mondják lelketlen, de mozgó vagy haladó tárgyak-

ról. Jár az óra. Ötre jár az óra. Jár a nyelve , szája.

Az id eljár, senkire nem vár, (km.). Jár , kijár a fi-

zetése, havi díja. Ez idén sok es jár. Már derek jár-

nak. Rósz, kemény id jár. 4) Bizonyos módon törté-

nik rajta valami. Jól járt. Roszul, ebül , kutyául
,
pó-

rid járt. Megjárta a szegény. Gondold csak, hogy jár-

tam. Ugyan szépen jártál.

„Szóla; de bölcs észszel Detre bolondul járt;

Etele arczától megszörnyede mindjárt."

Buda halála (Arany Jánostól).

5) Sajátságos mondások : Eszén jár, am. öszveszedi

az eszét , midn valamit tesz. Keresztüljárni mások
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eszén, am. átlátni mások szándékát , s azt kijátszani.

Holjár az eszed ? am. mire feledkeztél, mire gondolsz ?

Pesti Gábor meséiben : káromra járál ; ellenem jára-

tiak. Valaminek végére járni, am. a) bevégezni, telje-

síteni, b) megsemmisíteni, elkölteni, c) nyomára jönni

a dolognak. Valaminek utána járni, am. valami után

kutatni , valami után vizsgálódni. Valakinek utána

járni, am. barátságát, ismeretségét , szerelmét keres-

ni. Ezen dolog haszonnal jár , am. hasznot hajt. No,

ez megjárja , am. ez türhetó's, elfogadható. Jártában,

keltében , am. amerre csak jár , mindenütt. Ennek is

lejárt az ideje , am. elmúlt, már kés. Egy forintból

két garas visszajár. Valakinek nyakára járni, am. al-

kalmatlankodni. Jár-kel , mint az Orbán lelke, (km.).

JÁRA , ALSÓ— , MAROS— , falvak Erdély-

ben, Thorda megyében; helyr. Járá-n, —ra ,
— ról.

JARÁBA, falu és (breznóbányai) telep Zólyom

megyében ; helyr. Jarabá-n, —ra, — ról.

JÁRADÉK, (jár-ad-ék, törökül irad) fn. tt. já-

radék-ot, harm. szr. — a v. —ja. Általán jövedelem.

Különösen 1) Mellékes jövedelem. Rendes fizetésén

kivül holmi járadékai is vannak. 2) Ami bizonyos osz-

tály alkalmával valakinek jut , osztályrész
,
jutalék.

Kinekkinék kiadni a maga járadékát. 3) Bizonyos alku

szerént kikötött jövedelmi rész
,
pl. az eladott köny-

vekbl az illet könyvárusnak járadék adatik. Életjá-

radék.

JÁRADÉKÉLVEZÖ, (járadék-élvez) ösz. fn.

Aki valamibl járadékot, jövedelmet húz ; különösen

valamely letett s holta utánra átengedett tkébl a

szokottnál magasabb kamatot szed.

JÁRADÉKOS, íjár-ad-ék-os) fn. tt. járadékos-t,

tb. — ok. L. JÁRADÉKÉLVEZÖ.
JÁRADÉKSZEDÖ , (járadék-szed) 1. JÁRA-

DÉKÉLVEZ.
JÁRAFUTA, (jára-futa) ösz. fn. A székelyek-

nél am. lótásfutás.

JÁRAKNA , (jár-akna) ösz. fn. Földalatti út a

bányákban, melyen a végre készített kis kocsik jár-

hatnak.

JÁRÁL, (jár- ál) önh. m. járál-t. Palóczos tájej-

téssel am. gyakran jár valahová, járkál. Hasonló kép-

zésüek : hálál, azaz folytonosan vagy gyakran vala-

hol hál, menél, azaz mendegél.

JÁRANDÓSÁG, (jár-and-ó-ság) fn. tt. járandó-

ság-ot, harm. szr. —a. 1. ILLETMÉNY.

JÁRÁS, (jár- ás) fn. tt. járás-t, tb. —ok , harm.

szr. —a. 1) Cselekvés, midn valaki jár. Sebes, lassú

járás. Elfáradni a járásban. Egy járással két dolgot

végezni. Az orvost minden járásért külön fizetni. 2)

Üt , melyen járni szoktak. Nem tudom a járást. 3)

Mozgás , taglejtés. Szemek járása. Kerek járása. 4)

Vármegyének egy-egy része. Komárom vármegyének

udvardi járása. 5) Mezség, melyen barmok legelnek.

Birkajárás. Göbölyjárás. Vadászoknál minden hely,

hol a vad elvonult. Új járás, hol a vad szimatját az

ebek még érzik. Öszvetételei : bejárás, kijárt'*, eljá-

rás , közbenjárás
, körüljárás, búcsújárás , határjárás,

órajárás. Ezekben : tatárjárás, kuruczjárás, am. had-

viselés, pusztítás. Nagy a híre, mint a tatárjárásnak,

(km.).

JÁRÁSBELI
,
(járás-beli) ösz. mn. tt. járásbe-

li-t, tb. —ék. Valamely vármegyének járásába való.

Járásbeli fszolgabíró , esk'dtt, biztos. A székelyeknél

e helyett is : járatbeli. „Isten hozott fiam ! mi járás-

beli vagy?" Székely népmese. (Kriza J. gyjt).

JÁRÁSBIRÓ, (járás-biró) ösz. fn. Valamely já-

rásban elsfolyamodási biró.

JÁRÁSBÍRÓSÁG, (járás-biróság) ösz. fn. Birói

hivatal vagy személyzet valamely járásban.

JÁRÁSKELÉS, (járás-kelés) ösz. iker fn. mely-

nek mindkét része ragoztatik : járástkelést, járásban-

kelésben. Hol ide, hol oda menés.

JÁRAT, (1), (jár at) mivelt. m. járat-tam, — tál,

— ott, par. jarass. Megparancsolja, eszközli, hogy va-

laki járjon. A gyermeket iskolába járatni. Naponként

templomba járatni a tanulókat.

„Jó gazda volt az apám,

Gondot is viselt reám
,

Iskolába járatott

,

Esztendben egy napot." Népd.

JÁRAT, (2), (járat) fn. tt. járat-ot, harm. szr.

—

a. I) Bizonyos úton folytatott menet. Jártában,

keltében sokat tapasztalt. Egy járatban mindent elvég-

zett. 2) Azon czél, mely végett valaki jár. Mily járat-

ban van ön? Nem jó járatban van. 3) Átv. ért. az

idre alkalmazva am. bizonyos id multa. Id jár-

tával.

JÁRATBELI, (járat-beli) ösz. mn. Bizonyos já-

rattal kapcsolatban , viszonyban lev. Igaz járatbeli,

am. nem gyanús, nem rósz czélból járó. Mi járatbeli

vagy ? am. miben jársz vagy miben fáradsz ?

JÁRATLAN, (jár-atlan) mn. tt. járatlan-l, tb.

— ok. 1) Amin nem járnak, puszta, vadon, ösvényte-

lén, csapástalan, nyomtalan, töretlen. Járatlan vidék,

pusztaság. Járatlan út. 2) Mondjuk emberrl , ki ke-

veset járt, s annak következtében tapasztalatlan, ke-

vés ismerettel bír ; vagy szélesb ért. valamiben tu-

datlan. De ennél szelídebb értelemmel bír. Az ily do-

logban járatlan. A hadi tudományban, számvetésben

járatlan. Határozóképen am. járatlanul
,

járatlan

módon vagy ösvényen ; tapasztalatlanul.

JÁRATLANSÁG, (járatlanság) fn. tt. járatlan-

ság-ot. Nyom nélküliség. Tapasztalatlanság, tapasz-

talat hiánya , ügyetlenség. Minden intézkedése járat-

lanságra mutat.

JÁRATLANUL, (jár-atlan-ul) ih. Tapasztalat

nélkül, ügyetlenül.

JÁRATMÉR , (járat-mér) ösz. fn. Eszköz a

járt útnak, bejárt távolságnak megmérésére.

JÁRATOS, (jár-at-os) mn. tt. járatos t v. — at,

tb. — ak. 1) Amin járnak. Járatos út, ösvény. 2) Valami-

ben tapasztalt, ismeretekkel biró, gyakorlott. Ene vidé-

14*
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ken járatos vagyok. ezen tudományban, mesterségben

járatosabb, mint én. 3) Valahová gyakran járó. já-

ratos mi hozzánk. En járatos vagyok oda. Máskép :

jártas v. tájdivatosan : jártos.

JÁRATOSSÁG
,
(jár-at-os-ság) fu. tt. járatos-

ság-ot , harm. szr. — a. 1) Valamely útnak, ösvény-

nek azon tulajdonsága , melynél fogva meg vau jár-

va, törve. 2) Tapasztaltság , ügyesség valamiben. A
hadi tudományokban nagy járatossággal bir. Máskép :

jártasság v. tájdivatosan : jártosság.

JÁRCSÓ , íjárcsó vagy jár as-ó) sz. fn. tt.

járcsó-t, harm. szr. —ja. Földalatti út, vagy járás a

bányákban. Lépcs (= lépes) hasonlatára alkotott

új szó.

JÁRDA, íjár-da) fn. tt. járdát, tb. járdák. Járó

hely, az utczai kövezetnek azon része, mely a házak

tövében a gyalogosok kényelmére lapos kövekbl van

készítve. Járdataposó iparlovag.

JÁRDAL, (jár-od-al) gyak. önh. m. járdal-t.

Kényelmesen , könnyeden
,
gyakran jár. Középkép-

zöje a gyakorlatos og változata , mintha volna járo-

gal
,
járgal. Ilyenek : furdal (furogal) , szúrdal (szu-

rogal).

JÁRDALÁS , Cjár-od-al-ás) fu. tt. járdalás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Kényelmes, könnyd, gya-

kori járás.

JÁRDALAT , fjár-od-al-at) fn. tt. járdalat-ot,

harm. szr.—a. Alkalmas új szó az egyházi körmenet

(processio) fogalmának kifejezésére.

JÁRDÁNHÁZA, falu Borsod megyében ; helyr.

Járdánházá-n, — ra, —ról.

JÁRDOGAL, JÁRDOGÁL, (jár-od-og-al) gyak.

önh. Könnyeden, gyakorta járdái valahol vagy vala-

hová ; sétálgat, sétikál, mendegél. A kertben járdogal

és olvasgat.

JÁREK, falu Bács megyében ; máskép : KIS

—

v. SVÁB-TEMERIN ; helyr. Járekén , —re, —röl.

JÁRFALU, HORVÁTH— , NÉMET— , hely-

ségek Mosony megyében ; helyr. Járfaluba, —ban,

— ból.

JÁRFÁS, férfi kn. 1. GYÁRFÁS.

JARGAL, elavult ige nyargal helyett, 1. NYAR-
GAL.

„Nagy bséggel ugyan nyilván jargal az hamisság,

Minden nem uzsoraság, kalmárság, csalárdság."

Horvát András a XVI. században.

„Sivalkodván k ott megfutamának
,

Jargalának , meg helyökre állának.

"

Tinódi Sebestyén.

JARGALÁS, (1), elavult fn. 1. NYARGALÁS.

•1ARGALAS, (2), elavult fu Jelentett kegypénzt

vagy zsoldot. Megelégedjetek tü jargalástokon. (Tat-

r08Í v. Münch. cod.). Gyöke valószínleg a szinte el-

avult irg, jorg (irgalom, jorgalom) ; a jorg törzsökbl

lett jórgál v. jargal ige ; tehát sajútlng : jorgálás.

JÁRGÁNY, fjár-og ány) fn. tt. járgányt , tb.

—ok, harm. szr. — a v. —ja. Terhek emelésére szol-

gáló, s fekmentesen helyezett henger , milyen a ha-

jókon lev gugora, melylyel a levetett horgonyt föl-

tekerik.

JÁRGÁNYOS ,
(jár-og-ány-os) mn. tt. járgá-

vyos-t v. —at, tb. — ak. Járgánynyal ellátott, fölsze-

relt. Járgányos hajó. Járgányos kút.

JÁRGÁNYOZ , fjár-og-ány oz) áth. m. járgá-

nyóztam, — tál, — ott, par. —z. 1) Járgánynyal föl-

szerel. 2) Járgúnynyal fölteker , felhúz. Horgonyt,

kútvedret járgányózni.

JÁRGÁNYOZÁS, (jár-og-ány-oz-ás) fu. tt. jár-

gányozást, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mi-

dn valamit járgánynyal fölszerelnek vagy járgány

által felhúznak, leeresztenek.

JÁRHAT, (jár-hat) tehet igo , m. járhat- tam,

— tál, — ott, par. járhass. Hatalma vagy tehetsége,

ereje vagy szabadsága van járni. Ezen útilevéllel egész

országban járhatok. Már annyi erm van, hogy a szo-

bában járhatok.

JÁRHATATLAN, (jár-hat-atlan) mn. tt. járha-

tatlan-t, tb. —ok. Oly helyrl vagy útról mondjuk,

melyen járni nem lehet. Járhatatlan sr erd, bozót,

ingovány. Járhatatlan rósz út.

JÁRHATATLANSÁG , JÁRHATLANSÁG

,

(jár-hat-[at]lan-ság) fn. tt. járhatlanság-ot , harm. szr.

— a. Helynek, útnak azon tulajdonsága, melynél fogva

nem lehet rajta járni. Az utak járhatlansága miatt

nem mehetek hozzád.

JÁRHATLAN, 1. JÁRHATATLAN.
JÁRHATÓ , (jár-hat-ó) mn. tt. járható-t. Ahol

vagy amin járni, gyalog, kocsin, lóháton vagy hajón

menni lehet. Ez az út nem járható. A rósz utat jár-

hatóvá tenni. Ezen út gyalog járható , de kocsin nem.

Kisebb hajókkal járható folyam.

JÁRHATÓSÁG, fjár-hat-ó-ság) fn. tt. járható-

ságot, harm. szr. — a. Valamely helynek vagy útnak

járható állapota vagy tulajdonsága.

JÁRHELY, (jár-hely) ösz. fn. Általán hely, me-

lyen járni lehet vagy járni szokás, szabad. Különösen

a hajó teknje és födele között kiálló pártázat, me-

lyen a hajót körüljárni lehet. A megterhelt hajó jár-

helyig lemerül. A hullámok felcsapkodnak a járhelyre.

JÁRIFÖLD, puszta Veszprém meg3Tében ; helyr.

Járiföld-ön, —re, —röl.

JÁRIFUTI, fjári-futi) ösz. mn. A székelyeknél

am. járófutó vagyis futkosó.

JÁRKÁL, fjár-og-ál, jár-g-ál, jár-k-ál) önh. éa

gyakor. m. járkál-t. 1) Kényelmesen, könnyeden,

folytonosan jár ; sétál. Udvaron, kertben, utczán
, fo-

lyó partján, erdben járkálni. 2) J megy, csavarog,

ezél nélkül jár. Ez a gyerek mindig járkál.

JÁRKÁLÁS, (jár-og-ál-ás) fn. tt. járkálást, tb.

— ole, harm. szr. — a. Folytonos, gyakori, ismételt

járás
;
jövés-meués ; sétálás. A sok járkálástól alig

Urnák a lábaim. Járkálással tölteni a napot.
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JARKÉL , (ját-kél) iker ige , melynek mindkét

része ragoztatik : jártkelt, járnikelni, járókel, jártá-

ban-keltében. Hol ide, hol oda megyén.

JÁRKÓRODA, (jár-kóroda) ösz. fn. Tábori ko-

róda] melyet helyrl helyre szállítanak.

JÁRKOS, falu Arad megyében ;
helyr. Járkos-

on, — ra, —ról.

JÁRKOTÁL, (jár-og-at-ál) önh. m. járkotál-t.

A székelyeknél am. el s hátra járkál, sifitel.

JÁRMATLAN, (jár om atlan) mn. tt. jármát-

lan-t, tb. — ok. Járomba nem fogott, mi jármot nem

huz. Jármatlan tinók, gulyábeli ökrök. Jármatlan gö-

bölymarha.

JÁRMI, falu Szathmár megyében ; helyr. Jár-

mi ba, — ban, —bél.

JÁRMOL, (járom ol) áth. m.jármol-t. Járomba

fog, igába hajt. Szokottabbau : jármoz.

JÁRMOS, (jár om-os) mn. tt. jármos- 1 v. — at,

tb. —ak. Járomhuzó, járomban, igában járó. Jármos

tinó, ökör, medd tehén. Négy jármos ökre van. Jójár-

mos ökör.

JÁRMOZ, (jár-om-oz) áth. m. jármoz-tam, — tál,

—ott, par. —2. Járomba fog, igába hajt. Negyedf
tinókat, medd teheneket jármozni.

JÁRMOZÁS ,
(jár-omoz-ás) fn. ti. jármozást,

tb. — ok, harm. szr. — a. A vonó baromnak járomba

fogása , igába hajtása. Tinók , ökrök , medd tehenek

jármozása.

JÁRM, (jár-m) Ösz. fn. Általán készület, me-

lyen járni lehet, pl. hajó, kocsi, szekér , taliga, Ten-

geri, folyóvízi, szárazföldi jármüvek.

JÁRNOK, (jár-nok) 1. JÁRULNOK.

JÁRÓ, (jár-ó) mn. tt. járó-t. Aki jár vagy ami

jár, gyakran vagy egymás után megyén. Gyalog járó

utas. Kocsin, hintón járó urak. IAháton járó csszök,

rendörök. Késn járó óva. Gyorsan járó hajó. Könnyen

járó kocsi. „Meud azhoz járov vagymuk," (mind

ahoz [veremhez, azaz sírhoz] járó, [azaz menk vagy

menendk] vagyunk. Régi halotti beszéd. Mint fne-

vet használják a folyók sekélyérl , melyet kocsin

vagy gjalog átlhet gázolni , így Ersekujvárott a

Nyitra vizéa : Naszvadi járó, Gúgi járó.

JÁRÓHÁZ, puszták Veszprém megyében ; helyr.

Járóház-on, — ra, — ról.

JÁRÓHID, (járó-híd) ösz. fn. Híd alakú komp,

vagy hajó , mely a folyó egyik partjáról a másikra

átkelésül használtatik. Ennek egyik neme az úgy-

nevezett repül híd.

JÁROK, falu Ungh megyéb.; máskép : ÁROK—;
helyr. Járok-on, — ra, — ról.

JÁRÓKA, (járó-ka) fn. tt. járókát. 1) Járni

kezd gyermek. 2) Kerekeken álló kosár, melyben

állva, ide s tova mozgatással tanúi a gyermek járni.

3) Lábak, melyeken járunk. Jó járókaji vannak. Oly

képzés, mint : szopóka, tolóka.

JÁRÓKEL, (járó-kel) iker mn. Noha Járkol'

szóban és többi származékaiban az öszvetétel mind-

két része ragoztatik, azonban .járókel' szóban csak

az utóbbit szokták ragozni : járókelt, járókelk. Aki

hol ide, hol amoda megyén.

JÁRÓKOCSI, (járó-kocsi) ösz. fn. Rugótollas

kis kocsi , betegek, inaszakadtak számára , mely kis

nyomás által mintegy magától jár. Továbbá : külö-

nös szerkezet, s kerekekkel ellátott m, a járni kezd
kisdedek számára

,
járóka.

JÁROM, (járom, a szláv nyelvekben is eléjön

járom, járem, jármo, járma stb.) ; fn. tt. jármot ; sze-

mélyragozva : jármom
,
jármod, járma, jármunk, jár-

motok v. járomtok, jármuk v. járomjok. Gyöke való-

színleg a jár ige , s képzje a tárgyat, mit, valamit

jelent om (:zz mi). így lettek a csr , húz
, foly, tet

gyökökbl csurom, húzom, folyam, tetem fnevek. Já-

rom e szerént jelent oly valamit , oly tárgyat vagy

eszközt, melyben a befogott tinó , ökör stb. jár, azaz

igát. V. ö. IGA. Könny, nehéz, czifra, czímeres já-

rom. Járomba fogni az ökröket. Járom alá hajtani a

tinó nyakát. A tanult ökör önként járom alá dugja a

nyakát. A szilaj tinó lerázza a jármot. A járom fel-

törte az ökör nyakát. Átv. ért. nehéz, nyommasztó te-

her, rabszolgai állapot. Járomba hajtott népek. Elvi-

selhetetlen járom alatt nyögünk. „Vegyétek fel en jár-

mamat t reátok és tanóljatok en tlem, mert cn ke-

gyes vagyok és szüvel alázatos , és leltek nyugolmat

t lelketeknek , mert en jármain édes és en terhem

könyö. " Tatrosi codex. Másképen itt is : iga.

JÁROMÁNY, (jár-o raány) fn. tt. járomány-t,

tb. — ok, harm. szr. — a v. —ja. 1. JÁRADÉK.

JÁROMCSONT, (járom-csont) ösz. fn. A szemek

alatt kissé kinyomuló csontok az emberi arezon. (Ossa

zygomatica).

JÁROMPA
,
(járom-fa) ösz. fn. 1) Fa, melybl

a jármot készíteni szokták. 2) Keresztgerendák a hi-

dakon, melyekre a padlódeszkákat fektetik.

JÁROMHID , (járom-híd) ösz. fn. Jelent a szó

szerint fordított JochbrücJce német szó utánzására,

hídlábakon álló fahidat.

JÁROMKÖTÉL, (járom-kötél) ösz. fn. Kötél,

rnelylyel a vonó barmot a járomhoz kötik.

JAROMLANCZ, (járom-láncz) ösz. fn. A befo-

gott ökröt, tinót stb. járomhoz köt láncz.

JÁROMSZEG, (járom-szeg) ösz. fn. Szeg fából

vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üre-

get bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék.

Eltörte a szilaj ökör a járomszeget.

JÁROMSZÍJ , (járom-szíj) ösz. fn. Háromféle

szíj vagy heveder oly külföldi ökörjármon , mely a

lóigához hasonlít.

JÁROMTALAN, (jár-omtalan) mn. 1. JÁR-

MATLAN.
JARÓMU, (járó-m) ösz fn. 1) Az órának bels

gépezete. 2) 1 JÁRM.
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JÁRÓS, (jár-ó-os) ín. tt. járást, tb. — ok. Aki

valahová szokott járni, különösen a székelyeknél gu-

zsalyasba (fonóba) járóilegény. Az ö járása, azaz sze-

retje. (Kriza J.).

JÁRÓSZEK
,
(járó-szék) ösz. fn. Járni kezd

kisdedek számára csinált szék , mely a leesés ellen,

s fogódzkodás végett karzattal van ellátva. Máskép :

járóka.

JAROSZLO , férfi kn. tt. Jaroszlá-t. Jaroslaus.

JÁRÓTOROK, (járó-torok) ösz. fn. Bemenet a

bányajárásba, a bányajárás szája.

JÁRR
,
(jár-ör) ösz. fn. Czirkáló ör , ki bizo-

nyos tájon, pl. a város egyik vagy másik részében

járkálva rködik. (Patrouillej.

JÁRSZALAG, íjár-szalag) ösz. fn. Szalag, mely-

nél fogva a járni kezd kisdedet tartani , vezetgetni,

jártatni szokták. Átv. ért. járszalagon vezetni valakit,

am. gyermek gyanánt tekintve önkényesen igazgatni,

ezabad akaratira nem hagyni.

JÁRT, (1), (jár-t) mn. tt. járt-at. 1) Aki sokat

járt, s járás által tapasztalt. Járt kelt ember. -Igen

járt róka, ravasz és igen kevély." Heltai Gáspár me-

séi. 2) Mondjuk útról, mely megvan törve. Járt utón

járj. Ellentéte : járatlan.

JÁRT^ (2), tájszó, 1. GYÁRT.
JÁRTÁNYI, (jár-t-a-uyi) mu. tt. járiányi-t.

Mennyi a járásra szükséges. Jártányi erm sincsen.

Régiesen : jártoni.

„Úgy annyira lettem elbúsult szívemben

Az jártoni er sincsen már testemben."

Régi ének (Thali K. gyjteménye).

JÁRTAS, (jár-t-as v. jár-at-os) mn. tt. jártas-t

v. — at, tb. — ak. 1) Ki sokat járt kelt, több helye-

ket beutazott. Jártas keltés (tájdivatosan : jartaskö-

tes). 2) Tapasztalt, ügyes, valamihez ért. Hadi tu-

dományban jártas. Idegen nyelvekben jártas.

JÁRTASSÁG, (jár-t-as-ság) fn. tt. jártasságot,

harm. szr. — a. Járás-kelés, illetleg tapasztalás által

szerzett ügyesség ; bizonyos ismeretekben avatottság,

tudományhoz, mesterséghez stb. értés.

JÁRTAT , (jár-tat) miveltet , m. jártat-tam,

— tál, — ott, par. jártass. Vezetés által mást a járás-

ban gyakorol
,
járni tanít vagy járásra kénytet. Kis

gyermeket jártatni. Sebes vagy hosszií lovaglás , kocsi-

sás után jártatni a lovakat. Átv. ért. szemét jártatni

valamin, am. valamit jó ersen megnézni , megszem-
lélni, eszét jártatni valamin, am. valami fölött elmél-

kedni, gondolkodni.

JÁRTATÁS, (jár-tat-ás) fn. tt. jártatás-t , tb.

— ok , harm. szr. — a. Cselekvés , midn jártatunk

valakit y. valamit. V. ö. JÁRTAT.
JÁRTATÓ , (jár-tat-ó) fn. tt, jártatá-t. Szalag,

melyen a járni kezd kisdedet jártatják. V. ö. JÁR-
TAT.

JÁRTATÓK, (jártató-kö) ösz. fn. Sima kda-
rab, mely lyel a festékcsinálók a festékanyagot törik,

zúzzák.

JÁRTOS, JÁRTOSSÁG, 1. JÁRTAS, JÁR-
TASSÁG.

f

JÁRUL, JÁRUL, (jár-úl) önh. m. járúl-t. 1)

Valamihez oda jár , hozzá csatlódik, mellé áll. Ez is

a többihez járul. Hozzánk járul. 2) Tartozás vagy il-

letmény gyanánt valamihez való. Egy forinthoz még

hat krajezár járul.

JÁRULÁS, JÁRULÁS, (jár-úl-ás) fn. tt. járu-

lás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Valamihez v. va-

I

lakihez közeledés, csatlakozás. 2) Részvétbl ered
1 csatlakozás, segítés. Hozzájárulásod nélkül ez meg nem

lehet.

JÁRULAT , JÁRULAT, (jár-úi-at) fn. tt. járu-

lat-ot , harm. szr. — a v. —ja. Járulás elvont érte-

lemben.

JÁRULÉK, JÁRULÉK, (jár ul-ék) fn. tt. járu-

i

lék-ot , harm. szr. — a. Ami rész, maradék, toldalék,

! függelék gyanánt valami más fbb dologhoz járul.

JÁRULÉKI
,
(jár-ul-ék-i) mn, tt. járuléki-t, tb.

— ak. Járulékot illet, arra vonatkozó. Járuléki ado-

mány, osztályrész.

JÁRULNOK, (jár-ul-nok) fn. tt. járulnok-ot,

harm. szr. — a v. —ja. Alsóbb rend tisztvisel a

kormány- vagy törvényhatóságoknál, ki a gyakorlati

évek után a rendes hivatalnokok segéde szokott len-

ni. (Accessista). Magyar kir. helytartósági járulnok.

JÁRULNOKI, (jár-ul-nok-i) mn. tt. járulnoki-t,

tb. — ak. Járulnokot illet, ahhoz tartozó, arra vo-

natkozó. Járulnoki hivatal, kötelesség, díj.

JÁRULVÁNY, (jár-ul-vány) fn. tt. járulvány-t,

tb. —ok, harm. szr. — a v. —ja, 1. JÁRULÉK.
JÁRVÁNY, (jár-vány) fn. tt.járvány-t, tb. — ok,

harm. szr. —a v. — ja. Nyavalya, mely egész or-

szágra vagy népre , vagy legalább egész tájra, hely-

ségre elterjed, milyen a dögvész , hagymáz , epekór-

ság stb.

JÁRVÁNYBETEG, (járvány-beteg) ösz. fn. L.

JÁRVÁNYOS, (2).

JÁRVÁNYBETEGSÉG, (járvány-betegség) ösz.

fn. 1. JÁRVÁNY.

JÁRVÁNYBIZOTTSÁG , (járvány-bizottság)

ösz. fn. Hatóságilag kiküldött személyzet valamely

vidéken uralkodó járvány elhár itása vagy meggátlása

végett.

JÁRVÁNYFÉLELEM , (járvány-félelem) ösz.

fn. Félelem az uralkodó vagy bekövetkezhet jár-

ványtól.

JÁRVÁNYKÓR, (járvány-kór) ösz. fn. 1) Jár-

ván ybetegség. 2) Aki járványbetegségben szenved.

JÁRVÁNYKÓROS, (járvány-kóros) ösz. fn. és

mn. L. JÁRVÁNYOS, (1), és (2).

JÁRVÁNYKÓRSÁG
,
(járvány-kórság) ösz. fn.

L. JÁRVÁNY.

JÁRVÁNYOS, (1), (jár-vány-os) mn. tt. járva-

nyos-t v. — at, tb.— ak. Járványként jelenkez, pusz-

tító. Járványos betegségek. V. ö. JÁRVÁNY.



221 JÁRVÁNYOS - JÁSZOL JÁSZOL- -JÁSZVINYA 222

JÁRVÁNYOS
, (2), (jár-vány-os) fn. tt. járva-

nyos-t, tb. — ok. Aki járványban szenved.

JÁS, 1. JÁÁS.

JÁSD , falu Veszprém megyében ; helyr. Jásd-

on, — ra, —ról.

JÁSFALVA , falu Erdélyben , Udvarhely szék-

ben ; helyr. Jásfalvá-n, — ra, —ról.

JASKÓ, (haskó ? v. hiskó ?) fn. tt. jaslcó t. Du-

nán túli tájszó , am. letartóztatási fogház, kisebb b-
nösök számára.

JÁSZ, (1), (i-ász v. í-ász, v. ij-ász) fn. tt. jász-t,

tb. — ok. 1) Széles ért. jelent oly embert vagy vi-

tézt , ki íjjal bánik , íjjal ldöz. V. ö. ÍJ. 2) Szoros

ért. a magyar nemzetnek egyik különös ága , mely

régi idkben, mint ügyes nyilazó , tüntette ki magát.

E nép , mint kiváltságos és szabadalmas testület, Ti-

sza vidékén, nagyobb részt Heves és Pest vármegyé-

vel határos kerületben lakik, mely Jászságnak nevez-

tetik. Valószinü , hogy hajdan ige gyanánt is hasz-

náltatott (iász, íászó), mint a Jászó , abaujvármegyei

mezváros nevébl gyanítható. 3) Régi iratokban, kü-

lönösen bibliai fordításokban a philistaeusok is így

neveztetnek. Innen törvénytárunkban a jászok latinul

philistaeus néven adatnak. Egyébiránt philibtaeus a

héber plisti szóból származott , mely am. kóbor, bal-

lagó (palóez ?) , csapongó (csángó ?) ; a gyök palás

(csapong , kóborol) hangokban egyezik a
,
palóez'

szóval.

JÁSZ, (2), tájszó, 1. GYÁSZ.

„Az egyiket bécsi orvos gyógyítja
,

A másikat fekete jász bontja."

Népd. (Erdélyi J. gyjteménye).

JÁSZ-APÁTHI, mezváros a Jászságban ; helyr.

Apáthi-ba, — ba, —ban.

JÁSZBERÉNY , mezváros a Jászságban

;

helyr. Berénybe, — ben, — böl.

JÁSZFALU , helység Komárom és puszta Pest

megyében; helyr. Jászfalu-ba, —ban, — ból.

JÁSZIN, hegy neve Beregh megyében.

JÁSZKESZEG ,
(jász-keszeg) ösz. fn. Vörös

Gzárnyu keszegfaj , mely paprikásan nyárson sütve a

halászok nyalánksága.

JÁSZLÓ, fn. tt. jászló-t, 1. JÁSZOL.

JÁSZLÓCZ , falu Pozsony megyében ; helyr.

JAszlécz-on, — ra, — ról.

JÁSZMIN, 1. JÁZMIN.
JÁSZÓ, mv. Abaúj megyében ; helyr. Jászó-n,

— ra, —ról.

JÁSZOL, (1), (illírül jaszlo, csehül jeszle, ajeszt

(enni) szóval rokouok) fn. tt. jászol-t v. jászlot , tb.

—ok v. jászlok. Személyraggal : jászolom
,
jászolod,

jászola stb. vagy jászlom
,
jászlod

,
jászla etb. Ólak-

ban és akiokban hosszúkás vagy kerekded alakú re-

kesz, melyhez a barmokat hozzá kötik, s melybe ele-

ségöket adják. Lovak jászola, ökrök , tehenek , borjuk

jászola. Hosszú jászol, kerek jászol. Jászolhoz kötni a

csikót, tinót. A jászolból az izéket kitakaritani. A já-

szolt tisztán tartani. Találtok egy gyermeket pólyákba

takarva és a jászolba helyheztefve. (Lukács ev. 2. 12.).

JÁSZOL, (2), tájszó ; 1. GYÁSZOL.

JÁSZOLRA , (jászol-ka) kicsinyez fn. tt. já-

szolkát. Kisded jászol, pl. a kis borjúk számára.

JASZOLKOSÁR, (jászol-kosár) ösz. fn. Vessz-

bl font kosáralakd kerekjászol, milyet több helyen

a tanyai akiokban láthatni.

JÁSZOLKÖTÉS , (jászol-kötés) ösz. fn. Töltés

elébe csinált vcszgát, a víz ártalmasságának akadá-

lyozására.

JÁSZOLRÁCS, (jászol-rács) ösz. fn. A lójászol-

nak két része van ; egyik a válu , melybe az abrakot

adják , másik a válu fölötti rácsos lajtorjaféle készü-

let, melybe a szálas takarmányt teszik , máskép né-

hutt : saráglya.

JÁSZOLRÁGÓ, (jászol-rágó) ösz. fn. Lóról

mondják, mely a jászolt szokta harapdálni. Máskép :

karórágó.

JÁSZÓ-MINDSZENT , falu Abaúj megyében
;

helyr. Mindszent-én, — re, — r'ól.

JÁSZOS , (jász os) mn. tt. jászos-t v. — at, tb.

— ak. Jászok módjára mi veit, viselt.

JÁSZÓ-UJFALU , helység Abaúj megyében;

helyr. Újfaluba, —ban, — ból.

JÁSZPIS
,
(hellénül iaspis, persául jaszep , hé-

berül jaspeh) ; fn. tt. jászpis-t, tb. — ok. Át nem lát-

szó , kagylós, tömör és szemerkés szövet kovak,

majd egyféle, majd többféle szinnel , melyet szép si-

mára és fényesre lehet köszörülni. (Silex jáspis).

JÁSZPISAGÁT, (jászpis-agát) ösz. fn. Jászpis-

sal vegyült agátk , miért is némely részeiben át-

látszó.

JÁSZPISASZTAL, fjászpis-asztal) ösz. fn. Jász-

pisköböl készített asztal.

JÁSZPISK, íjászpis-k) ösz. fn. L. JÁSZPIS.

JÁSZPISMILLYE, (jászpis millye) ösz. fn. Jász-

pisköbl készített millye.

JÁSZPISSZINÜ, (jászpis- szintí) ösz. mn. Olyan

szin, mint a jászpisk.

JÁSZPONTY, (jász-ponty) ösz. fn. Fehéres fo-

lyóvízi hal, széles ezüstszín pikkelyekkel , nagy fej-

jel és vörös szárnyakkal. (Cyprinus cephalus).

JÁSZSÁG, (jászság) fn. tt. jászság-ot. 1) Pest

és Heves vármegyével határos kerület , melyben a

jásznép lakik. F székhelye Jászberény. 2) Jásznép.

„Nem parancsol nekem senki,

Sem a Kunság , sem a Jászság.

"

Népdal.

JÁSZTELEK, puszta Nógrád megyében
; helyr.

Jásztelek-én, —re, — röl.

JÁSZVÁROS v. JÁSZVÁSÁRHELY, Moldva-

országniik fvárosa. f.Iassy).

JÁSZ-VINYA, puszta Somogy megyében; helyr.

Vinyá-n, — ra, —ról.
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JÁT, (1), elvont gyöke játék, játszik szóknak és

származékaiknak. Jelentése mint az egyszer j és t

betké , mozgó tevékenység, mozgékonyság. Rokon-

nak látszik vele a latin : jocus, honnan Jodocus ; to-

vábbá a török ojun, jakut ojnú.

JÁT, (2), fn. tt. ját-ot. Erdélyi szó, s am. azon

egy nev, drusza, pl. egyik István a másik Istvánnak

játja. Néhutt : jád. E szó egy a csuvasz (jat, csaga-

tajul at, törökül ad) szóval , mely am. név. Iunen a

törökben addás am. névtárs. A nknél : szuráta hi-

hetleg = soror-ját.

JÁTÉK, (ját-ék) fn. tt. játék-ot, harm. szr. —a

v. —ja. 1) Általánosan am. mozgás , foglalkodás,

melynek czélja idtöltés , mulatság , testi gyakorlat,

ügyesség kitüntetése stb. 2) Különösen oly idtöltési,

s mulatsági foglalkodáá, melynek alapját komoly tár-

gyak teszik
,
pl. hadi játék , lovagjáték , katonásdi

;

innét a könny, s nem komolyan vett dolgokról mon-

dani szoktuk : Ez mind csak játék. 3) Szorosb ért.

oly mozgás és foglalkodás, mely mulatságul szolgál,

s bizonyos szabályok és mód szerént szokott végbe-

menni , s melynek mellékes czélja vagy ösztöne gy-
zelmi dicsség vagy nyereség , ilyenek : szerencse- v.

sorsjáték, kártyajáték, tekejáték, ostábla stb. továbbá

különféle társasági játékok, pl. bujóska, zálogosai, la-

kodalmi játékok. Játékra adni magát. Játékban veszte-

getni idejét
,
pénzét. Játékot nyerni

,
veszteni. Játékba

merülni. Szemesnek való a játék, vaknak az alamizsna,

rzigánynakavaklé, (km.). 4) Gyermekek, fiatalok kedv-

töltései, pl. csigázás, futósdi, hatoska, csibésdi, laptá-

zás, csürközés. f>) Bizonyo játékhoz tartozó eszközök.

Egy játék kártya. A gyerekek számára játékokat venni.

6) Az emberi cselekvényekuek bizonyos szabályok

szerént rendezett utánzása és eléadása, mások mulat-

tatása és gyönyörködtetése végett, milyenek : színjá-

ték, vígjáték, szomorújáték, daljáték. 7) Átv. ért. je-

lent a sors vagy vak eset által okozott változást.

Sors játéka , szerencse játéka ; természet játéka , mit a

természet nem rendes szabályai szerént, hanem mint-

egy szeszélybl hozott létre. 8) Jelent oly embert

vagy tárgyat , mely valamely küls er kénye által

hányatik , vettetik, mozgásban van
,
pl. Az ingadozó

nád a szelek játéka. Némely ember inasok játéka szo-

kott lenni. Valakivel játékot zni.

JÁTÉKADÓSSÁG, (játék-adósság) ösz. fu.

Adósság, melyet valaki játszás alatt tesz, midn vagy

veszteségét ki nem fizeti, vagy a játszótárstól kölcsön-

zött pénzt vissza nem adja.

JÁTÉKALAK, (játék-alak) ösz. fn. Kis babák,

melyeket a köznép és gyermekek mulattatására dró-

ton rángatnak , s velk holmi cselekvényi mutatvá-

nyokat adnak elé az illet utczai alakosok. (Mario-

nette).

JÁTÉKALAKOS, (játék-alakos) ösz. fn. Sze-

mély , ki játékalakokat mutogat. V. ö. JATÉK-
ALAK.

JÁTÉKASZTAL, (játék-asztal) ösz. fn. 1) Ál-

( íilán asztal , melynél játszanak. Játékasztalhoz ülni.

Játékasztal mellett megvirradni. 2) Különösen
,
ját-

szók számára készített
,

pl. több fiókkal ellátott

asztal.

JÁTÉKBARCZA, (játék-barcza) ösz. fn. Barcza,

vagyis jegypénz, melyet némely játékokban bizonyos

jegyül használni szoktak a játszófelek.

JÁTÉKDOB, (játék-dob) ösz. fn. Gyermeki já

tékokhoz, pl. katonásdihoz való kis dob.

JÁTÉKDÜH
,
(játék-düh) ösz. fn. Megrögzött

szenvedély , melynél fogva valaki minden idejét , s

vagyonát játékra vesztegeti , s magát a játékot rend-

ki vüli tzzel és indulattal zi.

JÁTÉKDÜHÖS, (játék-dühös) ösz. mn. Aki

rendkívüli szenvedélylyel szereti és zi a kártya-

játékot.

JÁTÉKHARCZ, (játék-harcz) ösz. fn.l.HARCZ-

JÁTÉK.
JÁTÉKHÁZ, (játék-ház) ösz. fn. Ház, melyben

játszanak vagy játszás végett öszvegylni szoktak,

különösen ha az ily ház nyilvános. Fürdi játék-

házak.

JÁTÉKHELY, (játéVhely) ösz. fn. Általán

minden hely , hol játszani szoktak ,
különösen mely

egyedül e végre van kitzve, s alkalmazva, pl. a nyil-

vános mulatóhelyeken a színkörök , tekehelyek stb.

JÁTÉKKOCSI, (játék-kocsi) ösz. fn. Kis kocsi

a játszó gyermekek számára.

JÁTÉKKÓRSÁG ,
(játék-kórság) ösz. fn. Ren-

detlen, túlságos vágy, szenvedély, melynél fogva va-

laki igen szeret játszani.

JÁTÉKKÖ , (játék-k) ösz. fu. Vékony , s ke-

rekded fa- vagy csontdarabok az ostábla-játéknál.

JÁTÉKMÓD , (játék-mód) ösz. fn. Mód vagy

szokás , vagy szabályok rendé , melyek szerint vala-

mely játék történik.

JÁTÉKMÜ, (játék-m) ösz. fn. Mindenféle sze-

rek , melyek játékul használtatnak , különösen olya-

nok, melyek testi gyakorlat , s ügyesség szerzése vé-

gett hozattak szokásba , mint a testgyakorló intéze-

tekben levk.

JÁTÉKNAP
,
(játék-nap) ösz. fn. Nap , midn

bizonyos játékhelyen játszanak vagy oly nap , mely

különösen játékra van kitzve
,

pl. az intézetekben

lev növendékek játéknapja.

JÁTÉKÓRA
,
(játék-óra) ösz. fn. Játékra szánt

vagy megengedett óra (id), pl. a nevelintézetekben.

JÁTÉKOS, (1), (ját-ék-os) mn. tt. játélcos-t v.

—at, tb. — ak. Ki örömest játszik, ki játékkal sokat

foglalkodik. Nem hittem volna, hogy ily játékos. Átv.

ért. mondják lóról is, mely tánczolni, szökdelni szeret.

Játékos paripa.

JÁTÉKOS
i (2), (mint föntebb) fn. tt. játékos-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Személy, ki játszani igen

szeret vagy kinek foglalatossága és keresetmódja já-

tékban , különösen kártya- vagy koczkajátékban áll.

Régibb nyelven jelentett bohóezot , alakost , szem-

fényvesztt is.
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JÁTEKPENZ, (játék-pénz) ösz. fn. Játékra

szánt pénz, vagy pénz, melyre játszanak, vagy melyet

valaki játékban nyer. Játékpénzbl élni.

JÁTÉKPIACZ, (játék-piacz) ösz. fn. 1. JÁTÉK-
HELY. Es egyenl akaratból a játékpiaczra rohaná-

nak. Apóst. Csel. Káldi.

JÁTÉKSZABÁLY, (játék-szabály) Ösz. fn. Sza-

bály vagy szabályok , melyek szerént bizonyos játé-

kot játszani kell. Játékszabályokat megtartani vagy

általhágni.

JÁTÉKSZER, (játék-szer) ösz. fn. Játékul szol-

gáló különféle szerek vagy áruk, pl. gyermekek já-

tékszerei : kocsi, ló, ostor, csiga, lapda, báb stb.

JÁTÉKSZERÁRUS, (játék-szer-árus) ösz. fn.

Játékszerekkel keresked személy.

JÁTÉKSZERENCSE, (játék-szerencse) ösz. fn.

Szerencse , midn valaki a pénzre men játékban

nyer.

JÁTÉKSZÍN, (játék-szin) ösz. fn. Hely, hol

színi eiéadások tartatnak
,
pl. víg- , szomorújátékok,

daljátékok stb. Nemzeti, városi játékszín. Játékszínbe

járni. Játékszínre adózni. Átv. ért. világ játékszíne,

am. a föld lakosinak különféle alakban elétün m-
ködése, mozgalma. A világ játékszínén kitn szerepet

játszani. A világ játékszínét figyelemmel kísérni. V. ö.

SZÍNHÁZ.
JÁTÉKSZINI, (játék-szini) ösz. mn. Játékszint

illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Játékszíni pró-

bák, eiéadások. Játékszíni diszífmények, gépek, kivilá-

gítás. V. ö. SZÍNHÁZI.

JÁTÉKTÁNYÉR, (játék-tányér) ösz. fn. Játé-

kosok tányéra, melybe a játékpénzt teszik.

JÁTÉKTÁRS, (játék-társ) ösz. fn. Kik együtt

játszanak, egymásnak játéktársai , különösen kik né-

mely játékokban
,
pl. a csittjátékban egy kézre ját-

szanak.

JÁTÉKTERV, (játék-terv) ösz. fn. Elleges vo-

nalazása valamely szerencsejátéknak, különösen amely

sorsjegyekkel van kapcsolatban.

JÁTOZ, (ját-oz) áth. ra. játoz-tam, — tál, — ott.

A székelyeknél am. druszáz. V. ö. JÁT.

JÁTSZADOZÁS, JÁTSZADOZIK, 1. JÁTSZO-
DOZÁS, JÁTSZODOZIK.

JÁTSZÁS, (ját-sz-ás) fn. tt. játszás-t, tb. —ok,

harm. szr. —a. Cselekvés, midn valaki játszik. Ját-

szással tölteni az idt. Kártyajátszás , teke- , koczka-,

laptajátszás.

JÁTSZÁSI, (ját-sz-ás-i) mn. tt. játszásit, tb.

— ak. Játszást illet, arra vonatkozó. Játszási mód,

ügyesség.

JÁTSZI , (ját-sz-i) mn. tt. játszi-t , tb. — ak.

Örömest , könnyen , kedélyesen játszó. Különösen,

mint kic8i*nyez képzje mutatja, am. kedvesen, fino-

man mulattató , mint a tréfás, elmés , élezés emberek

szoktak , kik a gondolatokkal , s meglep ötletekkel

mintegy játszanak, hogy másokat mulattassanak Átv.

AKATJ. NAGY SZÓTÁR. IFT. KÖT.

ért. mondjuk lelketlen tárgyakról is, mennyiben más
tárgyakat gyöngéden és gyakran érintve folytonos

mozgalmat tüntetnek elé. Játszi szell csintalankodik

selyem fürtéivel.

JÁTSZIK, (ját-sz-ik) k. m. játsz-ott, htn. — ani

v. — ni, par. játszszál. Gyöke : ját, s képzésre hasonló

a látszik, nyugszik, tetszik, fekszik igékhez, melyekben
az sz alatt oz, ez, öz gyakorlati képz rejlik , s e sze-

rént játszik annyi mint ját-oz-ik, ját-z-ik. Általán am.

csupa idtöltésbl vagy mulatság kedveért , vagy jó

kedvbl , szeszélybl foglalkodik valamivel , s mint-

hogy aki játszik , nem mködik komolyan , annyit is

jelent , mint tréfál , dévajkodik. Szavakkal játszani,

am. azokat nem komoly értelemben, hanem elméncz-

ségre, tréfára használni. Adott szavával, hitével, eskü-

jével játszani, am. azokat nem komolyan, hanem köny-

nyelmüleg igérni, letenni. Mondják a sorsról is, hogy

játszik , midn rendkívüli módon mködik , továbbá

a természetrl , midn szokatlan tüneményeket hoz

elé. Átv. ért. életével, fejével játszani, am. életét, fejét

koczkára , veszélyre kitenni. Néha oly foglalkodást

jelent , melynek semmi kitzött czélja nincs
,
pl. ku-

tyával , macskával , bábbal játszik ; ujjaival, papiros-

sal, valakinek fürtéivel játszik. Szorosabb ért. mond-

ják oly idtöltési foglalkodásokról , melyek 1) bizo-

nyos szabályok és mód szerént rendezvék , ha kivált

czéljok vagy valamely anyagi nyereség, vagy némi

gyzelmi dicsség és öröm. Pénzre játszani. Örömest

játszani. Jól, roszúl játszani. Igazán, hamisan játszani.

Sokban , kevésben játszani. Ki nem játszik , se nem

nyer, se nem veszt. (Km.). Ezen értelemben némely

játékok neveit tárgyesetben kívánja maga mellé.

Bujóskát , hunyósdit, katonásdit, hatoskát, zálogosait

játszani.

„ Játszad oh játékidat

,

Játszad kis fiú :

Vajmi más játékot z
Majd a férfiú!" Kriza János.

De ezen németes kifejezések helyett : Kártyát , lap-

tát, tekét, filkót játszani, helyesebbek : kártyázni, lap-

tázni, tekézni, filkózni stb. 2) Melyek bizonyos emberi

cselekvényeket mások mulattatására utánoznak és

eléadnak. Valamely színdarabban szerelmest, hst, bo-

hóezot, királyt, jobbágyot, urat, szolgát játszani. Min-

dennap más szerepet játszani. A színészek ma nem ját-

szanak. 3) A német nyelv utánzása szerént használta-

tik a hangszerekrl, pl. Orgonát , zongorát
,
gordont,

hegedt stb. játszani, de hibásan. Magyarán és helye-

sebben így : orgonán, zongorán, hegedn stb. játszani,

vagy : orgonálni v. orgonázni, zongorázni , hegedlni,

gordonozni, trombitálni stb. 4) Átv. ért. mondják lel-

ketlen tárgyakról , melyek más tárgyakat szüntelen

mozgásra mintegy ingerelnek. A patak habjai játsza-

nak a part növényeivel. Szellk játszanak a lovagló

hölgy lenge fátyolával.

JÁTSZISÁG
,
(ját sz-i-ság) fn. tt. játsziság-ot,

harm. szr. — a. Játszi minség, tulajdonság. V. ö.

JÁTSZI.
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JÁTSZMA, (ját-sz-ma) fn. tt. játszmát. A ját-

szásban, pl. kártyázásban, tekézésben egyes bevégzett

játékrend.

JÁTSZÓ
,
(ját-sz-ó) mn. tt. játszó-t. Aki vagy

ami játszik. Játszó társak, gyermekek, ifjak, leánykák.

Egymással játszó ebek. Nemzeti színházban játszó sze-

mélyzet. Mint fnév is használtatik, s jelent személyt,

ki játszik vagy ki játszani szokott, játékost.

JÁTSZÓASZTAL, (játszó-asztal) 1. JÁTÉK-
ASZTAL.

JÁTSZÓDIK, (ját-sz-od ik) k. m. játszod-tam,

— tál ,
—ott. Erdélyi s Tiszán túli tájszólás szerint

am. a szokottabb játszik. Játszodvak-e már Debre-

czenben a színészek ? Játszódnak a gyermekek.

JÁTSZODOZÁS, (ját-sz-od-oz-ás) fn. tt. játszo-

dozás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés vagy ál-

lapot, midn valaki könnyeden, jókedvüleg , vonza-

lomból , bajiamból valaki iránt, játszani szokott. A
kisdedek játszodczását öröm nézni. Játszodozással töl-

teni el a gyermekkori éveket. Átv. ért. szell játszodo-

zása a rét virágaival.

JÁTSZODOZIK, (ját-sz-od-oz-ik) k. m. játszo-

doz-tam ,
—tál y

—ott. Folytonosan , könnyeden , s

mintegy tréfálva, jókedvüleg játszik, mint kik csupán

jó kedélybl, egymás iránti vonzalomból, gyermekies

indulatból, szerelembl mulatoznak együtt. Az anya

játszadozik kedves kis magzataival. Használjuk átv.

értelemben is
,
pl. A szell jáiszodozik a hölgy leng

fürtéivel. A csermely habjai játszodoznak a parti virá-

gokkid.

JÁTSZODOZÓ, (ját-sz-od-oz-ó) mn. tt. játszodo-

zó-t. Ki játszodozik vagy játszodozni szokott. Játszo-

dozó gyermekek. V. ö. JÁTSZODOZIK.

JÁTSZODTAT, (ját-sz-od-tat) miv. illetleg áth.

m. játszodtat-tam ,

— tál ,
— ott. Eszközli, hogy ját-

szodozzék. Megjátszodtat, mintegy játsziságból rászed,

tréfát zve valamire rávesz.

JÁTSZÓHÁZ , (játszó-ház) ösz. fn. 1. JÁTÉK-
HÁZ.

JÁTSZÓKARIKA, (játszó-karika) ösz. fn. 1) Fá-

ból vagy csontból csinált karikák, melyeket az ostáb-

lajátéknál használnak. 2) Kibe hajtott vessz.

JÁTSZONDIK, (ját-sz-o(n)d-ik) k. 1. JÁTSZÓ-
DIK.

JÁTSZÓSZÍN, (játszó-szín) ösz. fn. Kétes színe

valamely testnek, mely a szerént változik, amint a

fénysugarak egyik vagy másik oldalról tördnek meg
rajta.

JÁTSZÓSZINÜ, (játszó- sziuü) ösz. mn. Oly test-

rl mondjuk, mely ide-oda forgatva vagy a világos-

ságtól más-más oldalról érintve , más-más színeket

mutat. Játszószinu' kövek, jegeczek.

JÁTSZÓTÁRS, (játszó-társ) ösz. fn. 1. JÁTÉK-
TÁRS.

JATTÓ, ALSÓ—, FELS—
,
puszták Nyitra

megyében ; helyr. Jatton, —ra, —ról.

JAV, fn. tt. javat, harm. szr. — a. A ,jó' mel-

léknévnek tárgyilag, vagyis fnévül, s többnyire har-

madszemélyi birtokraggal használt változata, általán

jelent oly dolgot, tárgyat, mely jó. A gyümölcs javát

kiválogatni , t. i. az egyes jó darabokat , melyek a

többi között jobbak. Eltének javát már eltöltötte, t. i.

életkorának azon részét, szakát, melyben legtöbb jót

élvezett, teljes erejében díszlett stb. Ezt javára for-

dította, am. hasznára. Különösen : birtok, jószág. Apja

után sok javat öröklött. Minden javát elpazarlotta.

Továbbá dísze, folyama valaminek. Javában foly a

munka. Javában aratni am. közép aratásban lenni. V.

ö. JÓ.

JAVABELI, (java-beli) ösz. mn. Javából való
;

javában lev. Javabeli gyümölcs. Javabeli ember.

JAVADALMAS, (jav-ad-al-om-as) mn. tt. java-

dalmas t v. — at, tb. —ak. Javadalommal biró, ellá-

tott. Javadalmas pap. V. ö. JAVADALOM.
JAVADALMAZ

,
(jav-ad-al-om-az) áth. m. ja-

vadalmaztam, — tál, —ott, par. — z. Valakit java-

dalommal megajándékoz, megjutalmaz. Érdemes egy-

házi személyeket javadalmazni. Oly képzés ige, mint:

jutalmaz.

JAVADALMAZÁS
,
(jav-ad-al-om-oz-ás) fn. tt.

javadalmazás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,

illetleg jutalmazás
, megajándékozás , megtisztelés,

mely által valakit javadalmaznak.

JAVADALMI, (jav-ad-al-om-i) mn. tt. javadat-

mi-t, tb. —ak. Javadalmat illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Javadalmi jogok és kötelességek.

JAVADALOM, (jav-ad-al-om) fn. tt. javadalm-

at. Általán birtok , mely a birtokosnak nem örökös

tulajdona, s melynek az csak jövedelmét húzza. Kü-
lönösen így neveztetnek az egyházi jószágok. Egy-

házi javadalom. Érseki, püspöki, káptalani , apáti ja-

vadalmak. Továbbá az ily jószágokkal vagy jövedel-

mekkel járó egyházi hivatalok. lelkészi javadalom.

Egyszer, ketts javadalom. Javadalom elvesztése, elta-

golása, elcserélése, eltörlése stb.

JAVAK, (jav-ak) tb. fn. tt. javak-at. Személyr.

javaim, javaid, javai stb. Jószág, vagyon , különösen

fekv birtok , minden hozzá tartozó beruházással

együtt. Világi, egyházi javak. Elemezve 1. JÓ.

JAVAL , JAVALL ,
(javai v. jav-all) áth. m.

javal-t vagy (két ll-el) javall-olt ; htn. javal-ni v. ja-

vait- ani. Valamit jónak ismer és helyben hagy, he-

lyesel. Ellentéte : roszal, azaz rosznak tart. Ettl kü-

lönbözik : javasol, azaz valamit jó gyanánt ajánl, ta-

nácsol. Javalni szoktuk azt , amit valaki cselekedett,

véghez vitt, javasolni pedig , amit jónak gondolunk,

hogy valaki azt véghez vigye.

„ Máskép se javallom , igazat megvallván
,

Mert enyím a páleza , most , béke uralmán

Népemet a nyájtól zaklatja hiába

,

Elegyíti harczát békém poharába."

Buda halála (Arany J,),
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JAVALAS, (jav-al-ás) fii. tt. javalás-t, tb.—ok,

harm. szr. — a. Helybenhagyás, melynél fogva kije-

lentjük , hogy bizonyos cselekvést jónak tartuuk. A
felsbbség javalását megnyerni, megérdemelni. Ellen-

téte : roszalás.

JAVALAT, (jav-al-at) fn. tt. javalat-ot, harm.

szr. —a v. —ja. Javalási nyilatkozat , vagyis azon

szó vagy mondat, mely által javalásunkat, jóváhagyá-

sunkat kijelentjük. Szóval, irásbon kijelentett javalat.

JAVALL, JAVALLÁS ; 1. JAVAL, JAVALAS.

JAVAS
, (1), elvont törzse javasol igének és

származékainak.

JAVAS
, (2), (jav-as) fn. tt. javas-t , tb. —ok,

harm. szr. — a. így nevezi a köznép azon férfiakat

vagy asszonyokat , kik kuruzsolnak , ráolvasással , s

holmi babonával gyógyítanak stb. Máskép : javos,

mely, különböztetésül helyesebb is.

JAVASLÁS, (jav-as-ol-ás) fn. tt. javaslás-t, tb.

— ok, harm. szr. —o. 1) Cselekvés, midn valamit

jó gyanánt tanácsolunk, s végrehajtásul ajánlunk. 2)

Kuruzslás, babonás gyógyítási mód. Különböztetésül

helyesebb az utóbbi értelemben : javoslás. V. ö. JA-

VAS, (2).

JAVASLAT , (jav-as-ol-at) fn. tt. javaslat-ot,

harm. szr. — a. Jó gyanánt tanácsolt terv; tanács,

melyet valakinek cselekvési zsinórmértékül ajánlunk.

Elfogadni a tapasztalt emberek javaslatát. Különbö-

zik : jóslat és javalat.

JAVASLATTÉTEL, (javaslat-tétel) ösz. fn. L.

JAVASLÁS, 1).

JAVASLATTEV, (javaslattev) ösz. fn. Aki

valamely tervnek kivitelét ajánlja , vagy valamely

czéloak elérésére vezet eszközt indítványba hoz.

JAVASOL , (jav-as-ol) áth. m. javasol-t v. ja-

vaslóit , htn. — ni v. javaslani. 1) Valamit jó gya-

nánt tanácsol , ajánl valakinek ; tanácsot , tervet ad.

Bizonyos orvost vagy gyógyszert javasolni a betegnek.

Nem javaslom , hogy most útnak indulj. Javaslom , ne

barátkozzál ezen emberrel. A szerént fogok cselekedni,

amint javaslód. Ha javaslód, Isten neki. Ki javasolta

tzen oktalan tervet ? 2) Babonás gyógymódot gyako-

rol, kuruzsol. V. ö. JAVAS. Különbözik : jósol.

JAVASOLÁS, JAVASOLAT, 1. JAVASLÁS,
JAVASLAT.

JAVÁTÓL
,
(jav-át-ol) áth. m. javátolt. A szé-

kelyeknél Kriza J. szerént am. ajánl (javasol), rá-

biztat.

JAVÍT , JAVÍT, (jav-ít) áth. m. javít-ott, htn.—ni v. — ani
,
par. —s. Valamit jóvá alakít által,

igazít , megigazít , különösen 1) Ami anyagilag rósz,

romlott, kopott, czéljának meg nem felel, azt jóvá te-

szi, fölépíti, kiigazítja , foltozza , czélszerüvé képezi,

alkalmazza stb. Sovány legelöket, réteket, ugarokat ja-

vítani. Epületeket, bútorokat, szerszámokat , eszközöket

javítani. Kopott , rongyos ruhákat javítani. Utakat,

hidakat , ulczai kövezeteket javítani. Használjuk ma-

rasztaló ragu nevekkel is. Javítani a háztetn, vakola-

ton. Ez elhanyagolt jószágon lesz mit javítania az új

birtokosnak. Annyira elromlott, hogy lehetetlen javítani

rajta. 2) Bizonyos szellemi dolgok hibáit , hiányait

részént kiigazítja , részént betölti. Nyomtatványokat

javítani. Valamely munkát bvítve és javítva újra ki-

adni. A hibás fogalmazást kijavítani. Javítani az el-

avult törvényeken, alkotmányon. 3) Az erkölcsileg hi-

bás embert jó útra téríti. Bnösöket javítani. Ok-

tatással
,
jó példával

,
fenyítékkel javítani a gono-

szokat.

JAVÍTÁS, JAVÍTÁS, (jav-ít-ás) fn. tt. javítás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által vala-

mit v. valakit javítunk. Epületek, földek, rétek, lege-

lök, erdk , szlk javítása. Javításokra fordított költ-

ségek. Könyvek, hírlapok javítása. Megrögzött bnösök,

gonosztevk javítása. V. ö. JAVÍT.

JAVÍTÁSI, JAVÍTÁSI, (jav-ít-ás-i) mn. tt. ja-

vítási-t, tb. — ak. Javítást illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Javítási költségek.

JAVÍTÉK, JAVITÉK
,
(jav-ít-ék) fn. tt. javí-

ték-ot. Nyomdászoknál azon lehúzott nyomtatvány,

melyen a betszed hibái följegyeztetnek, hogy kiiga-

zíttassanak. (Correctura).

JAVÍTÉKÍV, (javíték-ív) ösz. fn. ív , melyen a

betszedésben elkövetett hibák kiigazíttatván, az sajtó

alá bocsáttatik.

JAVÍTÉKJEL, (javíték-jel) ösz. fn. Jel, melyet

a javítnok használ , hogy az után a szed a hibákat

kiigazíthassa.

JAVÍTGAT, (jav-ít-og-at) áth. és gyak. m. ja-

vítgat-lam, — tál, — ott, par. javítgass. Valamit vagy

valakit folytonosan , vagy gyakran javít. Újat nem

készít, hanem a régieket javítgatja.. Nyomtatványokat,

verseket javítgat. V. ö. JAVÍT.

JAVÍTGATÁS , JAVÍTGATÁS, (jav-ít-gat ás)

fn. tt. javítgatás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Folyto-

nos vagy gyakori cselekvés, midn javítgatunk vala-

mit. Ócska ruhák, szerszámok javítgatásával foglal

-

kodni.

JAVÍTHATATLAN, JAVÍTHATLAN, (jav-ít-

hat-[at]lan) mn. tt. javíthatatlan-t, tb. — ok. Ami, il-

letleg aki oly rósz , oly romlott , elviselt , elkopott,

elvásott stb. hogy javítani rajta nem lehet. Javíthat-

lan eczetes borok. Javíthatlan gonosztev. Határozókép

am. javíthatlauul.

JAVÍTHATATLANSÁG, JAVÍTHATLANSÁG,
(jav-ít-hat-[at]lan-ság) fn. tt. javíthatatlanságot. Ál-

lapot vagy minség, melyen vagy melyet javítni nem

lehet.

JAVÍTHATÓ, JAVÍTHATÓ, (jav-ít-hat-ó) mn.

tt. javítható-t. Amit vagy akit javítani
,
jobbá tenni

lehet, egészen el nem romlott.

JAVÍTNOK, (jav-ít-nok) fn. 1. JAVÍTÓ, fn.

JAVÍTÓ, (1), JAVÍTÓ, (jav-ít-ó) mn. tt. javí-

tó-t. Ami vagy aki javít. Javító ház. Javító intézetek,

szerek, eszközök. Erkölcsjavító könyvek.

15*
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JAVÍTÓ , (2), (miut föntebb) fa. Személy, ki a

nyomdában kiszedett , s lehúzott íveken elforduló

hibákat feljegyzi, s kiigazítja ; máskép : javítuok.

JÁVOR , JÁVORFA , 1. JUHAR , JUHARFA.
JÁVORBIKA, (jávor-bika), JÁVORSZARVAS,

(jávor-szarvas) ösz. fn. 1. BÖLÉNY.
JAVOS, (jav-os) fn. tt. javos-t, tb. —ok, harm.

szr. —o. Kuruzsló , babonás gyógyító. Máskép :

javas.

JAVOSLÁS, (jav-os-ol-ás) fn. tt. javoslás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Kuruzsolás, babonás gyógy-
mód, pl. ráolvasás által.

JAVOSOL, (jav-os-ol) áth. m. javosol-t. Kuru-

zsol, holmi babonás szerekkel, módokkal gyógyít.

JAVUL, JAVUL, (jav-úl) önh. m. javúl-t. Jóvá

lesz ; rósz szokásaiból , hibáiból kivetkezik ; erkölcsi

jó útra tér. Mivelés által javulnak a parlag rétek, föl-

dek. Javulnak a gondosan ápolt barmok. Oktatás, jó

példa által javulnak a vásott gyermekek. A rögzölt

gonosztev nehezen javul meg.

JAVULÁS, JAVULÁS, íjav-úl-ás) fn. tt. jamT
lás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Anyagi vagy szellemi

és erkölcsi rósz , romlott állapotnak jóra változása.

JAVULÉKONY, íjav-úl-ék-ony v. jav-úl-é-kony)

mn. tt. javidékony-t v. —at, tb. — ak. Erkölcsi ért.

aki hibáiból, rósz szokásaiból kivetkzhetik
;
javulásra

hajlandó.

JÁZ, 1. JÁÁZ.
JÁZMIN, (arabul dsaszemin) fn. tt. jazmin-t, tb.

— ok. Keletindiai növény a kéthímcsek seregébl és

egyanyások rendébl, fehér és sárga virágokkal, me-

lyek igen átható és kedves illatúak. (Jasminum). Fa-

jai : azori , bige , törpe , szagos
,

gyógyszertári stb.

jázmin.

— JE, öszvetett névrag, a tárgymutató i, és har-

madik személyrag e elemekbl, vastaghangon : ja,

mint : kert-je, kürt-je, ggje, kefé-je, gyrü-je. V. ö.

— JA, névrag.

JE, v. JEH, v. JÉJ, csodálkozási indulatszó a

Hegyalján ; rokon ez értelemben ennye, (=ejnye)

szóval. Néhutt : jú, v. júj, sínai nyelven : hú.

JÉCSA, KIS—, NAGY—, falvak Torontál

megyében ; helyr. Jécsá-n, — ra, — ról.

JED, (i-ed, v. ijed helyett) székely tájszó. L.

IJED. V. ö. JESZKE.
JEDD, falu Erdélyben Maros székben ; helyr.

Jedd- én, — re, —rl.

JEDDER, JEDER, falu Kvár vidékében;

helyr. Jedder-be, — ben, — bi.

JÉG, (:zri-eg, t. i. nevét folyékony, vagyis ol-

vadékonyságától vette ; v. ö. ,/— befü jelentése)
;

fn. tt. jeget. Megegyeznek vele a szirjan ji, finn jM,
(jija, ge, oi, ei, je, lapp jiigna, vogul jank

}
ostják

jenk, jónk, török és perzsa jakh, buchar, uigur jekh,

sínai ing, píng, kinng stb. szók, valamint a német

Eis is. Jelent megfagyott, vagyis hideg által ösz-

vcáliott folyó testet, különösen vizet. Jéggé fagyott

viz. Vastag, vékony, hártyás jég. Sima, göröncsös, sík

jég. Hajladozó, repedékes jég. Aczélos, porhanyós jég.

Pengjég. Gyolcs jég, am. igen sima jég. Megy, torlódik

a jég. Megindul, szétolvad a jég. Jeget törni, átv. ért.

am. nehéz munkának, új vállalatnak elejét megkez-

deni. Megél a jég hátán is, azaz életrevaló, ügyes,

élelmes. Jégre vinni valakit átv. ért. am. veszélyes

vagy legalább alkalmatlan helyzetbe juttatni. (A né-

met nyelvben is divatos szójárás).

„ Jégre viszen , csúffá teszen
,

Míg eszedre kélsz."

Népies versek. (Erdélyi J. gyjt.).

Jeget hizlalni (ráöntött vízzel vastagítani). Jégen jár-

ni, futni, csúszkálni, korcsolyázni, elesni. Jég hátán

járni. Jég hálán építette a házát. (Km). Sima, hideg,

mint a jég. Olyan a keze, mint a jég. Jéggel burogatni

a lobos tagokat. Jeget eszik, vizet iszik, mégis alig áll-

hat. (Km.). A lúd is megesik egyszer a jégen. (Km.).

Leesett a lud a jégen, majd felkel a jöv héten.

(Népd.). Jégre metszett kép , nem lesz soká ép , mert

széltl elolvadhat. (Km.). Úgy vagyok, mint a jégen

álló. (Km.). Jelent jégest is. A határt elverte a jég.

A szlkben sok kárt okozott a jég. Olyan jég esett,

mint a galambtojás.

JÉGAGÁT, (jég-agát) ösz. fn. Átlátszó agát-

kfaj, mely színére nézve az aczélos sima jéghez

hasonlít.

JÉGALABASTROM, (jég-alabastrom) ösz. fn.

Sima tükrü jéghez hasonló alabástrom.

JÉGBARLANG, (jég-barlang) ösz. fn. Bar-

lang, melyben a víz, és vízcseppek nyáron át is jég-

gé fagynak.

JÉGBÉRCZ, (jég-bércz); 1. JÉGHEGY.

JÉGBORITÉK, (jég-boriték) ; 1. JÉGRÉTEG.

JÉGCSÁKLYA, (jég-csáklya) ösz. fn. Ers,

hosszú szakálu csáklya, melylyel a molnárok, révé-

szek, hajósok a jeget törik, s az úszó jégtáblákat

tovább döfdösik.

JÉGCSAP, (jég- csap) ösz. fn. Csaphoz hasonló

alakú jégdarab, mely akkor képzdik, midn a víz

csurgó állapotban cseppenként összefagy. Háztetk

aljáról lógó jégcsapok.

JÉGCSAPÁS, (jég-csapás) ösz. fn. 1. JÉGKÁR.

JÉGCSILLÁM, (jég-csillám) ösz. fn. Ragyogó

fény, melyet a nap sugaraitól érintett jég tükre

visszavet.

JÉGCZÖVEK, (jég-czövek) ; 1. JÉGKARÓ.

JÉGCZUKOR, (jég-ezukor) ösz. fn. Szegletes

jégalakú öntött ezukor. Barna, sárga, fehér jégezu-

kor. Jégczukrot nyalogatni.

JÉGDARA, (jég-dara) ösz. fn. Apró jéges,

vagyis megkeményült tömör hódarabkák , melyek

darához hasonlók.

JÉGDOMB, (jég-domb) ösz. fn. Dombbá ala-

kúit jégtömeg.
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JÉGDÚCZ , (jég-dúcz) ösz. fia. A havasokon

oszlopformában feltorlódó jégdarabok.

JEGECS, (jeg-ecs) fn. tt jegecs-ét. L. JE-

GECZ.
JEGECZ, (jeg-ecz) fn. tt. jegecz-ét, harm. szr.

— e. Altalán test, mely lassan lassan bizonyos sza-

bályszer formára alakult öszve, pl. midn folyé-

kony testek, valamint felolvadt érezek, s különösen

savak fokonként szilárd állapotba mennek át , s a

testek különböz természetéhez képest különböz

alakot mutatnak. (Crystallus). Máskép : jegecs v.

jegcze.

JEGECZÉDÉS, (jeg-ecz-éd-és) fn. tt. jegeczé-

dés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Valamely folyékony,

híg, csepeg testnek jegeezczé alakulása.

JEGECZÉDIK, (jeg-ecz-éd-ik) k. m. jegeczéd-

lem, — tél, — étt. Jegeezczé alakúi. V. ö. JEGECZ.

JEGECZÉS, (jeg-ecz-és) mn. tt. jegeczés-t , v.

—et, tb. — ek. Jegeczekkel bvelked, vagy jegecz-

czel bentt. Jegeczes barlang. Jegeczes k.

JEGECZÉSÉDÉS, (jeg-ecz-és-éd-és) fn. tt. je-

geczésédés-t, tb. — ék. harm. szr. — e. Valamely híg,

folyó, csepeg testnek jegeczessé levésé.

JEGECZÉSÉDIK, (jeg-ecz-és-éd-ik) k. m. je-

geczéséd-tem, — tél, — étt. Folyó vagy híg állapotból

jegeczessé változik által.

JEGED, (jeg-ed) önh. m. jeged-t. Jéggé ala-

kul, jéggé fagy. Jegednek a vizek, tavak, folyók. Kü-

lönösen jelenti azon természeti mködést , midn a

fagyos vízrészek vékony tüalakokban merevedni, s

egymáshoz állani kezdenek ; továbbá , midn vala-

mely folyadékban felolvasztott kemény testek
,

pl.

savak, a folyó részek elrepülése vagy párolgása után

bizonyos alakban öszveállanak. V. ö. HEGED.
JEGEDES, (jeg-ed-és) fn. tt. jegedés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Állapot, midn valamely test jeged.

V. ö. JEGED.
JEGEDZIK, (jeg-ed ez-ik) k. m. jegedz-tem,

—tél, —étt. L. JEGED.
JEGEKÉ, (jég- eke) ösz. fn. Szántóekéhez né-

mileg hasonló szerszám, melylyel a jégen nyilast

hasítanak.

JEGEL, (jeg-el) áth. m. jegel-t. 1) Valamely

híg, folyékony testet jéggé fagyat, úgynevezett fagy-

laltot csinál. 2) Jeget használ. E télen épen nem fa-

gyolt, mibl jegelünk nyáron által f 3) Jeget vág.

JEGELLÉS, (jeg-el-el-és) fn. tt. jegellés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Fagyos állapota valamely híg

testnek, midn jegellik.

JEGELLIK, (jeg-el- el- ik) k. m. jegell-éll, htn.—ni, v. —eni. Jéggé fagy, jégalakot ölt. Nagy hi-

degben jegeltének a vizek.

JEGÉLY, 1. JEGÉR.
JEGENYE, (1), (i-eg-enyc v. jeg-eny-e) fn. tt.

jegényé-t, harm. szr. jegenyé-je. Gyöke a mozgást, in-

gadozást , rezgést jelent i v. j , melyekbl eg gya-

korlati képzvel lett i-eg v. jeg, ebbl az anyagot

jelent eny (any, ony) képzvel i-egeny v. jeg-eny,

végre tulajdonságot jelent e hozzátétellel : i-eg-

ény-e, jeg-eny-e; vagy pedig a nye növényt jelent

képz. Némelyek , igenyes' szóval rokonítják. L. itt

alább. Több ily képzjü növénynevek léteznek,

mint : áfonya, galagonya, paponya, mácsonya, dinnye,

berkenye. Értelme országszerte különböz, s a nyár-

fák különböz fajaira alkalmaztatik, innen van : fe-

hér jegenye, fekete jegenye, olasz jegenye, fzfa-jege-

nye, reng jegenye stb. Mint elemzése mutatja, külö-

nösen azon nyárfajokra illik, melyek levelei legki-

sebb szélleugésre is megrendülnek. Egyébiránt álta-

lában a jegenye szónak egy másik elemzése is való-

színnek látszik ; t. i. minthogy a jegenyék legtöbb

fajai, különösen az olasz jegenyék sudár növésüek, s

a legsudarasb fajú fehérfenyk is jegenyefenyüknek

neveztetnek, jegenye am. igénye, azaz igenyes fa, mely

szó egyenes helyett ma is több tájakon divatozik.

Valamint tehát a fény fenséges növésétl vette ál-

talános nevét, úgy a jegenyét egyenes sudár alakjá-

ról is nevezhették el seink. Hogy pedig szó elején

az í, összetett jo, ju,jö,je hangokká alakul, nyelvünk-

ben több példa van rá , valamint más nyelvekben is.

JEGENYE, (2), falu Erdélyben Kolos megyé-

ben ; helyr. Jegenyé-n, — re, — r'ól.

JEGENYEFA, (jegenye-fa) ösz. fn. 1) Növény-

faj a nyárfák nemébl. Jajgatja a jegenyefa, hogy

ledlt a czédrus. (Pázmán Préd.). 2) Anyag a kivá-

gott jegenyébl. A jegenyefa a puha fák közé

tartozik.

JEGENYEFENYÜ, (jegenye-feny) ösz. fn. 1.

FEHÉRFENYÜ. V. ö. FENYÜ.
JEGENYENYÁRFA, (jegenye-nyár- fa) ösz. fu.

A nyárfáknak azon faja, mely legsudarasabb növé-

se és magassága által tnik ki a többiek közöl , s

melynek eredeti hona Olaszország, miért olasz nyár-

fának is neveztetik.

JEGENYEPÁLMA
,

(jegenye-pálma) ösz. fu.

Indiai pálmafaj, a malabari partokon és Ceylon szi-

getén. (Elate sylvestris. L.).

JEGENYÉS, (1), (jeg-eny-e-es) mn. tt. jege-

nyés-t, v. — et, tb. — ek. Jegenyével bentt vagy

beültetett. Jegenyés vidék.

JEGENYÉS, (2), (mint föntebb) fn. tt. jege-

nyés-t, tb. — ék. Jegenyeerd, —berek, —üget.

JEGENYÉS
, (3), puszta Tolna megyében

;

helyr. Jegenyésén, — re, — röl.

JEGÉR, (jeg-ér) fn. tt. jeger-t, tb. — ék, harm.

szr. —e. Vízi madarak egyik szép faja, nagyságra

fürjhöz hasonló, színre zöld és vörös, begye sárga,

farka kék. Halászatból él, télen a jégen költ; s in-

nét veszi nevét.

JEGERFA, (jéger-fa) ösz. fn. Heves vármegyei

tájszó. L. ÉGERFA.
JEGES, (1), (jeges) mn. tt. jeges-t, v. — el, tb.

— ek. Jéggel vegyes ; fagyos. Jeges es, jeges víz.

Jeges tenger. Továbbá a miben jeget tartauak. Jeges

kupa. Jeges dézsa. Jeges pincze.
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JEGES, (2), (jeg-es) fn. tt. jeges-t, tb. — ék.

Jégtömeg vagy jégmez a havasokon, mely az itt ott

felolvadt hóból alakúit.

JEGESÉDIK, (jeg-es-éd-ik) k. m. jegeséd- tem,—tél, —étt. L. JEGESÜL.
JEGESIT, (jeg-es-ít) áth. m. jegesít-étt, htn.

— ni, v. — eni, par. — s. Valamely híg, folyékony

testet jegessé tesz, megfagyaszt.

JEGESKACSA, (jeges-kacsa) ösz. fn. Vadka-

csafaj, mely télen a jeges folyókat lepi el.

JÉGES, (jég-es) ösz. fn. Gömböly vagy

gömbölyded, majd nagyobb, majd kisebb jégdara-

bok, melyek felhkbl esnek alá, s nem egyebek

megfagyott escseppeknél , vagy kemény tömeggé

alakúit hópihéknél, melyek magasabb és hidegebb

légkörben jéggé váltak. Galambtojásnyi, diónyi, mo-

gyorónyi jéges. A jéges elverte a határt. Káromko-

dik, mint a jéges. (Km.). Ha jéges esik is, ott le-

szek. A jégesnek legapróbb faja , dará-nak ne-

veztetik.

JEGESTENGER, (jeges-tenger) ösz. fn. lásd :

JÉGTENGER.
JEGESÜL, JEGESÜL, (jeg-es-ül) önh. m. je-

gesl-t. Jegessé leszen, vagy jéggé alakúi. Hideg van,

már jegesülnek a folyó szélei.

JEGESZT, (jeg-esz-t) áth. m. jegeszt-étt
,
par.

jegesz-sz, htn. —-ni v. —eni. 1) A vizet s más fo-

lyadékot jéggé fagyasztja. 2) Jegeczczé, jegecsessé

alakít.

JEGESZTÉS, (jeg-esz-t-és) fn. tt. jegesztés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által vala-

mi jéggé fagy, vagy jegeczczé lesz.

JEGEZ (jeg-ez) áth. m. jegez-lem, —tél, —étt.

1) Valamit jéggel takar, behint. A jéghordó szekerek

végig jegezik az utczát. 2) Jéggé fagyaszt.

JEGEZÉS, (jeg-ez-és) fn. tt. jegezés-t, tb. — ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, midn valamit jegeznek.

JÉGFAGYOS, (jég-fagyos) ; 1. JÉGHIDEG.

JÉGFOK, (jég-fok) ösz. fn. Fokozat a légkör-

ben, melynél a jegesek azon magassága kezddik,

hol a víz és gz jéggé alakúi.

JÉGFÜRÉSZ
, (jég-fürész) ösz. fn. Fürész,

melylyel a folyók, csatornák stb. jegét hasogatják,

darabolják, hogy jégverembe takarítsák.

JÉGGALOCZA, (jég-galócza) ösz. fn. Galócza-

faj, melynek lemezei jég- vagy inkább hófehérségüek.

V. ö. GALÓCZA.
JÉGGULA, (jég-gula) ösz. fn. Gúlává alakított

vagy alakúit jégtömeg.

JÉGHALOM, (jég-halom) ösz. fn. lásd : JÉG-
HEGY, 2).

JÉGHEGY
,

(jég-hégy) ösz. In. 1) Havasi

bérez, melynek oldalait és ormait vastag jégtömegek

födik. 2) Magasan feltorlódott jégtáblák a jeges-

tengeren.

JÉGHIDEG, (jég-hideg) ösz. mn. Oly hideg,

mint a jég, igen fagyos. Jéghideg kezek. Jéghideg víz.

JÉGHIDEGSÉGÜ, (jég-hidegségü) ösz. mn. 1.

JÉGHIDEG.
JEGÍT, (jeg-ít) 1. JEGESZT.

JÉGKAR, (jég-kár) ösz. fn. Kár, melyet a jég-

es vetésekben, szlkben, kertekben stb. okoz.

JÉGKÁRBIZTOSITÁS, (jég-kár-biztositás)
; 1.

JÉGKÁRMENTESÍTÉS.
JÉGKÁRMENTESÍTÉS

,
(jég-kár-mentesítés)

ösz. fn. Bizonyos intézetnek mködése , melynek

czélja a jéges által károsultak veszteségét pótolni.

Innét : jégkármentesít intézet, ügyviselöség.

JÉGKARO, (jég-karó) ösz. fn. Karó vagy czö-

löp, melyet a vízbe vernek, hogy az úszó jégdarabo-

kat tördelje s kártevés ellen akadályozza, pl. a hi-

dak, kikötött hajók, malmok eltt.

JÉGKÉREG, (jég-kéreg) ösz. fn. Jéggé vált

fels része a folyóknak, tavaknak stb.

JÉGKÖRTE, (jég-körte) ösz. fn. Hosszúkás és

sárgaszín körtefaj , melynek héja jég vagy üveg

gyanánt fénylik, s mely csak tél felé érik meg.

JEGLE, (jeg-le) fn. tt. jeglét. Jéghez hasonló

kfaj a mészkövek nemébl, melybl meszet lehet

égetni.

JÉGLENCSE, (jég-lencse) ösz. fn. Lencse, kris-

tályból vagyis kristályüvegbl, azaz kristály , mely

lencsévé alakíttatott. Boncztanban am. a szem szer-

kezetében lev lencsealakú rész. (Lens crystallina).

V. ö. LENCSE.
JEGLEPEL, (jég-lepel) ösz. fn. A víznek jég-

bl álló fels része.

JÉGMADÁR, (jég-madár) ösz. fn. 1. JEGÉR.
JEGMEDVE, (jég medve) ösz. fn. Az éjszaki

jegestengeren él, hosszú bojtos és legnagyobb fajú

medve. (Ursus glaciális). V. ö. MEDVE.
JÉGMEZ, (jég-mez) ösz. fu. 1. JEGES, (2).

JÉGNYILÁS, (jég-nyilás) ösz. fn. 1) Rés, re-

pedés a jégen. A Balaton mellékén : riadás. 2) Azon

tény, midn a jég megreped.

JEGÖCZ, (jeg-öcz) ; 1. JEGECZ.
JEGÖCZE, (jeg--cze) fn. 1. JEGECZ.
JÉGPATKÓ, (jég-patkó) ösz. fn. 1) Patkóféle

készület, élesre köszörült szegekkel, mely a csizma-

sarkakra kötve a jégen járót biztosabbá teszi az elsi-

kamlás vagy elesés ellen. 2) Korcsolya.

JEGPINCZE, (jég-pincze) ösz. fn. Pincze, mely-

ben nyárra való jeget tartani szoktak, máskép és

szokottabbau : jégverem.

JEGPOHÁR, (jég-pohár) ösz. fu. A sehweizi

jéghegyek jegébl alakított különös pohár, melyet

déli Németországban és Olaszhonban italok frisen

tartására használnak.

JÉGRÉTEG, (jég-réteg) ösz. fu. Folyókon, ta-

vakon stb. azon fels boríték, takaró, mely jéggé
merevült.

JÉGRIADÁS, (jég-riadás) ösz. fu. A folyók, ta-

vak jégtábláinak ropogással történ megrepedése.

Jégriadás a befagyott Balatonon.
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JEGROKA, (jég-róka) ösz. fn. A jegestenger

vidékein él, fehér és kékes szürke szín rókafaj.

(Canis lagopus L.).

JÉGSZAKADÁS, (jég-szakadás) ösz. fn. Álla-

pot, midn a vékony vagy porbadni kezd jég vala-

mely teher alatt letörik.

JÉGSZAN ,
(jég-szán) ösz. fn. Köunyü kis

szán, holmi teihek vagy emberek szállítására a jé-

gen. Vagy jégdarab, melyen a játszó gyermekek, si-

hederek a jég fölött csuszkorálnak.

JÉGSZÉG, (jég-szég) ösz. fn. Hegyesebbféle

szeg, melyet télen a lópatkóba vernek, hogy a jeges

úton biztosabban járhasson a ló.

JÉGSZEGF, (jég-szek-fü) ösz. fn. A havasi

szegfnek faja, mely csaknem száratlan ; virága a

leveleknél alaesonabb ; csészepikkelyei a csészénél

hosszabbak. (Dianthns glaciális).

JÉGSZEM ,
(jég- szem) ösz. fn. A jégesnek

egy-egy darabja. Galambfojásnyi, diónyi, mogyoró-

nyi, borsónyi jégszemek.

JEGSZIVÜ, (jég-szivü) ösz. mn. Képes kifeje-

zéssel am. érzéketlen , kinek szive sajnálatra , kö-

nyörre, irgalomra, részvétre nem indul. Jégsziv

zsarnok.

JÉGSZOBOR, (jég-szobor) ösz. fn. Szoborrá

alakított vagy alakúit jégtömeg.

JÉGTÁBLA , (jég-tábla) ösz. fn. Szétterül

táblaforma alakulásai a jéggé vált víznek.

JÉGTARTÓ, (jég-tartó) ösz. fn. Edény, legin-

kább érczböl, melyben vízhtés vagy holmi fagylalt

eledelek készítése és tartogatása végett jeget tar-

tanak.

JÉGTELEP
,

(jég-telep) ösz. fn. lásd : JE-

GES, (2).

JÉGTENGÉR, (jég-tengér) ösz. fn. Jéggel bo-

rított tenger , mind az éjszaki , mind a déli föld-

sarkon.

JÉGTORLÁS, (jégtorlás) ösz. fn. A zajló

vagyis mozgásban lev jégtáblák, jégdarabok egy-

más fölé tódulása, feltornyosodása.

JÉGTORLAT, (jég-torlat) ösz. fn. Egymás fölé

nyomult, feltornyosodott jégdarabok halmaza. Jégtor-

latok a hídoszlopoknál, a zátonyokon.

JÉGTORLÓDÁS, (jégtorlódás); lásd : JÉG-

TORLÁS.
JÉGTÖR, (jég-tör) ösz. mn. és fn. Ami a

zajló, mozgásban lev vagy álló jeget töri. Jégtör

karók, czölöpök. Jégtör Mátyás, minthogy rendsze-

rént a mi égövünk alatt Mátyás napja körül a jég

meg szokott indulni. Jégtörknek hivatnak általán

azon készületek és eszközök, melyek a hidak, mal-

mok eltt felállítva a jégtáblákat kisebb darabokra

zúzzák, hogy kártékonyságukat akadályozzák. Átv.

ért. mondjuk oly személyrl, ki valamely nehéz , a

maga nemében új munkába, vállalatba kap , s azt

minden akadályok daczára végrehajtja, vagy lega-

lább megkezdi, hogy azt mások folytathassák ; más-

kép : úttör.

JEGTU, (jég-t) ösz. fn. 1) Azon ttíalakú szá-

lacskák, melylyekké a fagyni kezd víz átalakul,

mieltt tömör jéggé válnék. 2) A jegeczes testnek

tüalakú szálai, részecskéi.

JÉGTÜKÖR, (jég-tükör) ösz. fn. Tükör sima-

ságú és fényesség jégtábla.

JEGVEREM, (jég verem) ösz. fn. Verem vagy

pinczeféle üreg, melyben nyárra való jeget eltenni s

tartani szoktak. Hideg van itt, mint a jégveremben.

Zsúppal, szalmával béllelt jégverem. Jégveremben tar-

tani a húst.

JÉGVIRÁG, (jég virág) ösz. fn. A bojtvirágok

neméhez tartozó növényfaj
; szára lecsepült, levelei

tojáskerekek, váltogatok, apró vízhólyagokkal rakot-

tak ; virágai kocsántalanok, fehérek. (Mesembryan-

themum crystallinum).

JEGZAJ, (jég-zaj) ösz. fn. Folyó vagy moz-

gásban lev vizeken lefelé, vagy ide-oda úszkáló jég-

darabok. Egyszeren : zaj. Jön a zaj. Srn megy a

zaj a Dunán, nemsokára beáll. A zaj nagy kárt tett a

hidakban és hajókban. Zajos, jégzajos árvíz.

JÉGZÁPOR, (jég-zápor) ösz. fn. Es helyett

öml sürü jég.

JÉGZÁTONY, (jég-zátony) ösz. fn. Sekélyes

vizeken megfenekl s zátony gyanánt összetorlott

jég. V. ö. ZÁTONY.
JEGZIK, (jeg-ez-ik) k. m. jegzélt, htn. — eni.

Vízrl vagy más folyadékról is mondjuk , midn je-

gesedni kezd vagy jéggé fagy, jegedzik.

JÉGZUZÓ, (jég-zuzó) ösz. fn. lásd : JÉG-

TÖR.
JEGY

,
(a héberben yv am. megismerni , ész-

revenni) fn. tt. jegy-et, harm. szr. — e. Tiszta gyöke

vagy gyökeleme je, melybl gy és l egyszer kép-

zkkel két rokonértelmü szók, u. m. jegy és jel szár-

maznak, s eredetileg valami mozgékonyt jelentenek.

(V. ö. J bet jelentése). Jegy és jel legáltalánosb ér-

telemben elválasztható ismertet része vagy toldalé-

ka valamely tárgynak, pl. iratdarab valamely árun,

irománycsomón, mutató valamely házon (korcsmán,

vámnál), tornyon (mint kereszt, kakas) stb. Különö-

sebben : Jegy, 1) ismertet, megkülönböztet vonása

vagy tulajdonsága valamely tárgynak, s ennek létét,

valódiságát , egyéniségét stb. meghatározza. Van

bels jegy, mely a dolognak természetében fekszik, s

annak beltulajdonságát mutatja ki, pl. az oklevél hi-

telességének bels jegyei : írásmód, az illet korban

vagy században divatozott betüalakok, írásbeli saját-

ságok stb. küls jegyei : papir vagy hártya minemü-

sége, tinta festéke, pecsét stb. Állandó jegy, mely a

tárgyon folytonosan megmarad ; változó jegy, mely

idnként változik, pl. személyes leírásban állandó

jegyek : termet magassága vagy alacsonsága (a fel-

ntteknél), szkeség v. barnaság, borgas orr, szemek

színe stb. változók : a hajék, szakái vagy bajusz
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alakja, színe, ruházat, egészséges vagy beteges szín stb.

Lényeges jegy, mely a tárgynak lényegét teszi ; mel-

lékes jegy, mely a lényegességnek egyedül kifolyása,

eredménye, pl. emberben lényeges jegyek a lélek és

test, mellékesek a lélek mveltsége, test ügyessége.

2) Valamely tárgynak oly tulajdonsága, mely külön-

böztetés végett mesterségesen adatott neki, pl. jegy

a ruhán, jegy (bélyeg) a marhán, jegy a ludak , ré-

czék talpán. 3) Rendkivüli természeti tulajdonság,

pl. lenesealakú folt az arczon, eperforma csomócska

vagy szömörcsök a brön. 4) Kis czédula vagy bar-

cza, melynek elémutatása által valamit igényelhe-

tünk, pl. belépti jegy, melylyel színházba, tánczviga-

lomba, valamely társulatba stb. bemehetünk ; vám-

jegy, melylyel a vámon keresztül bocsáttatunk ; ven-

dég- v. asztaljegy, melynél fogva bizonyos lakomában

helyet és részt kapunk stb. Jegyet váltani, am. be-

lépti, asztal- vagy más hasonló jegyet pénzért sze-

rezni. 5) A házasodok közt divatozó viszonyos aján-

dékok, pl. gyürü, kend, pénz, ruha. Valamit jegybe

adni. Jegyet váltani (am. jegygyüi üt, jegykendöt stb.

váltani). A menyasszonyt jegypénzzel
,
jegyruhával

megajándékozni. 6) Azon állapot, midn férfi és n
egymásnak házassági ígéretet tesznek. Jegyben lenni.

Jegyben járni. Innen : eljegyezni. 7) Mint a jegyez,

jegyz, jegyzék származékokból kitetszik, a ,jegy' szó

teszen emlékeztet valamit, vagyis oly dolgot , mely

bizonyos tárgyakat eszünkbe juttat, feledéstl meg-

ment, milyenek pl. a rovási jegyek, a jegyzknek

irásai, melyekben ellegesen a tárgyak f vonalait

följegyzik. Utasító jegy, az iratokban, könyvekben,

mely bizonyos megjegyzésre utal. 8) A csillagtanban

azon tizenkét csillagzat, melyek a barkört ugyan-

annyi részre osztják fel. Kos, bika. ikrek, rák, oroz-

lán, szz jegye. Innét jelenti azon idszakot is, ille-

tleg hónapot, melyben bizonyos jegy uralkodik.

Kos jegyben született, azaz martius 21-tl april 21-kig

számított idközben.

Mind hangra, mind értelemre nézve közel ro-

kon vele : jel, mennyire mindegyikben bizonyos is-

merés vagy ismertetés vagy észrevétel alapfogalma

rejlik , aminthogy több nyelvben azon egy szóval

fejeztetik ki, pl. signum, Zeichen, rjrjutov stb., de a

magyarban azon finom különbséggel, hogy a jegy

közelebbi, a jel rendesen távolabbi összeköttetésben

van a tárgygyal, melyet ismertet vagy megkülönböz-

tet ; igy az idben is a jel inkább azt mutatja, ami

történt, vagy ami történni fog, vagy aminek történ-

nie kell, vagy lehet, midn a jegy jobbára azt adja

tudtunkra, ami valóban létezik. Vannak esetek , mi-

dn egyiket a másikkal fölcserélni lehet, pl. jegy

vagy jel a házon, a ruhán, az arczon, a mondottakat

följegyezni vagy följelelni ; de nem mondhatni jegyet

adni, e helyett jelt adni, és mást jelent : jegyes em-

ber, mást pedig jeles ember stb V. ö. JEL.

JEGYADOMÁNY, (jegy-adomány) ösz. ín. 1)

Ajándék pénzben , ékszerekben , ruhában stb. , me-

lyet menyasszonyának a vlegény ad. 2) Pénzbeli

vagy más ingó és ingatlan vagyon, melyet leginkább

a szülék leányuknak vagy más rokonok íb a meny-

asszonynak , férjhez menetel alkalmával adnak. Ez
utóbbi már a házasulás után máskép : hozomány.

JEGYAJÁNDÉK, (jegy-ajándék) ösz. fn. lásd

:

JEGYADOMÁNY.
JEGYBANK, (jegy-bank) ösz. fn. Oly bank,

mely valóságos érezpénzt képvisel levélkéket (je-

gyeket) bocsát ki, s ezeknek érczpénzzel felváltását

igéri annak, ki azokat e végett elémutatja.

JEGYBÉLI, JEGYBÉLI, (jegy-béli) ösz. mn.

1) Menyasszonyi jegyet illet, arra vonatkozó. Jegy-

béli ajándék. 2) Jegyben járó, lev. Jegybéli leány.

(Margit élete).

JEGYBENJÁRÓ, (jegyben-járó) ösz. mn. Férj-

hez menend, különösen hajadon nrl mondjuk, mi-

dn szokott szertartással, pl. jegykend vagy gyürü

cserélése által stb. bizonyos férfival házassági szer-

zdésre lép azon idig, midn innepélyes eskü által

összekel vele.

JEGYBÉR, (jegy-bér) ösz. fn. 1. JEGYPÉNZ.

JEGYCZIPO, (jegy-czip) ösz. fn. Menyasszo-

nyi czip, melyben jegyet vált, vagy melylyel neki

vlegénye kedveskedik.

JEGYES, (jegy-es) mn. tt. jegyes-t, v. — et, tb.

— ek. Bizonyos jegygyei bélyegzett, megkülönbözte-

tett. Jegyes ökör, ló, juh. Jegyes talpú hidak, kacsák.

JEGYES, (jegy-és) fn. tt. jegyés-t, tb. — ék,

harm. szr. — e. Férfi és n, kik bizonyos szertartás,

pl. kézfogás, jegygyr, jegykend váltása által egy-

másnak házasságot Ígértek. Megsebesítetted az én szí-

vemet én húgom, jegyesem. (Énekek éneke 4. fej. 9. v.).

JEGYESSÉG, (jegy-es-ség) fn. tt. jegyességét.

Jegybenjáró állapot, jegybenjárás.

JEGYETLEN
, (1) ,

(jegy-etlen) mn. lásd :

JEGYTELEN.
JEGYETLEN, (2), (jegy-etlen) mn. tt. jegyet-

len-t, tb. — ék. Amin semmi rendkivüli, kitn vagy

mesterséges jegy nincs. Jegyetlen tiszta bör. Jegyetlen

fehérruha. Jegyetlen ökör, ló, birka, ludak. Határozó-

kép am. jegy nélkül, meg nem jegyezve.

JEGYEZ, (jegy-ez) áth. m. jegyez-tem, — tél,

—étt, v. jegyzettem, jegyzettéi, jegyzett ; htn. —ni v.

jegyzeni, parancs. —z. 1) Valamit bizonyos jegy ál-

tal megkülönböztet. Fehérruhát jegyezni. Könyveket

jegyezni. 2) Valamit emlékeztetésül eszébe felró. Ezt

megjegyzem magamnak. Jól megjegyezd, mit mondtam.

3) Bizonyos eszméket, gondolatokat, mondatokat

emlékezet okáért felró, felír. A tanár eléadását je-

gyezni. A gylési beszédeket jegyezni. Nem érdemes

minden haszontalan czikornyát följegyezni. Az eladott

áruk mennyiségét és árát bejegyezni. 4) Eljegyezni,

mondjuk férfiról, midn valamely nvel házassági

szerzdésre lép, s kézfogót tart. Eljegyzeni valakit

házastársul.

JEGYEZÉS, (jegyez és) fn. 1. JEGYZÉS.
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JEGYEZETLEN, (jegy-ez-etlen) iuu. ti. jegye-

zetlent, tb. — ék. Ami jegyezve nincsen, ./egyezetten

fehér ruha. Jegyezetlen yulyamarha. V. ö. JEGYEZ.
Határozókép am. jegyzet nélkül , nem jegyezett ál-

lapotban.

JEGYGYR, (jegy-gyürü) ösz. fn. Gyürü,

melylyel a házasulandó személyek egymást megaján-

dékozzák. Jegygyri váltani. Visszaküldeni, vissza-

kérni a jegygyrt.

JEGYING, (jegy-ing) ösz.. fn. Ing, melyet a

vlegény menyasszonyának, vagy ez annak ad.

JEGYIRÁS, (jegy-irás) sz. fn. írás neme,

mely nem bizonyos ábécze betivel, hanem valamely

képjelek által történik.

JEGYJÓSZÁG, (jegy-jószág) sz. fn. L JEGY-
ADOMÁNY.

JEGYRE, (jegy-ke) fn. tt. jegykét. Kis jegy,

lapka ; idegenbl kölcsönzött szóval : ezédula.

JEGYKEND, (jegy-kend) ösz. fn. Fehér

kend, melyet kézfogás alkalmával a menyasszony a

vlegénynek ad.

JEGYNÉV, (jegy-név) ösz. fn. Némelyek által

a melléknév helyett ajánlott nyelvtani mszó , mely

csakugyan helyesebb is volna. L. MELLEKNÉV
és v. ö. JEGYSZÓ.

JEGYÖLTÖZET, (jegy-öltözet) ; 1. JEGYRU-
IIÁZAT.

JEGYPÉNZ, (jegy-pénz) ösz. fn. Pénz, mely-

lyel a vlegény megajándékozza menyasszonyát ; to-

vábbá azon pénzmennyiség, melyet a menyasszonynak

szüléji vagy más rokonok férjhezmenetele alkalmá-

val adnak.

JEGYPRÖLY, (jegy-pröly) ösz. fn. 1) Pö-

röly, vagy helyesebben, kis kalapács, melylyel a f
kovácslegény, vagy maga a mester az ült vereget-

ve, tudtára adja a többi kalapáló legénynek ,
mily

módon ? ersebben-e vagy gyöngébben verjék ? s

mikor fordítsák meg a munka alatt lev izzó vasat.

Ezt a kovácsok cz(/Vázás-nak nevezik. 2) Pröly kü-

lönféle érczmiveseknél, melybe a mester neve vésve

van, s melylyel a legények az illet mühelybcli

munkákat megjegyzeui szokták.

JEGYRUHA, (jegy-ruha) ösz. fn. Általán am.

menyasszonyi ruha. Különösen azon ruha, melylyel

a vlegény menyasszonyának kedveskedik.

JEGYRUHÁZAT, (jegy-ruházat) ösz. fn. Min-

denféle ruhanemk vagy öltözékek , melyeket a

menyasszony íérjhezmenéskor szüleitl vagy más

illetktl kap.

JEGYSÜT, JEGYSÜTVAS, (jegy-süt-vas)

ösz. fn. 1. BÉLYEGVAS.
JEGYSZEDÖ, (jegy-szed) ösz. fn. Aki vala-

mely mutatványhoz a belépti jegyeket átveszi.

JEGYSZÓ, (jegy-szó) ösz. fn. Általán beszéd-

rész, mely a fnévnek (lénynévnek) minségét vagy

pedig munkásságát fejezi ki, tehát melléknév (jegy-

név) és ige együtt.

AKAD. NAQy SZÓXÁll. Ili, KÖT.

.TEGYTELEN, (jegy telén) ; 1. JEGYETLEN.

JEGYÜL, (jcgy-ül) ih. Jegy gyanánt, jegy

fejében , különösen menyasszonyi jcgyajáudokul.

Drága karpereczet, aranylánezot
)
gyrt adni jegyül

a menyasszonynak.

JEGYVÁLTÁS, (jegy-váltás) ösz. fn. Szertar-

tás, midn a házasulandó személyek egymással gy-
rt váltanak, kezet fognak, s helybeli szokások sze-

rént különféle módon kinyilatkoztatják abbeli Ígér-

töket, hogy egymással házasságra lépnek. Népies

köznyelven : kézfogó v. kézfogás.

JEGYVÁLTÁSI, (jegy-váltási) ösz. mn. Jegy-

váltást illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Jegy-

váltási szertartás.

JEGYVÁLTÓ, (jegy-váltó) ösz. fn. Házi üu-

nepély, midn a házasulandók jegyváltása történik.

JEGYZ, 1. JEGYEZ.

JEGYZÉK, (jegy-ez-ék) fn. tt. jegyzék-ét, harin.

szr. —e. 1) írásba tett észrevétel , emlékeztetés

okáért. A teendket különös jegyzékbe tenni. 2) Lajs-

trom. A jutalmazandók neveinek jegyzéke. 3) Bizonyos

tárgyaknak öszveirása, pl. árjegyzék, melyben az

áruk, napszámok, munkabér s több efféle egyenként

elszámláltatik. Benyújtani a kiadások és bevételek

jegyzékét. Házi bútorok, edények, szerszámok jegyzéke.

JEGYZÉKIRAT, (jegyzék- irat) ösz. fn. 1) Bi-

zonyos tárgyak jegyzékét magában foglaló irat.

Egyszeren : jegyzék. 2) Egyik hatóságnak a másik

hasonló rangúhoz küldend vagy küldött levele

avagy válasza ; máskép : átirat. Felsbb hatósághoz :

felirat, v. fölterjesztés küldetik.

JEGYZÉKKÖNYV, (jegyzék-könyv) ösz. fn.

Könyv, melyben mindenféle jegyzékek iratnak, kü-

lönösen a kereskedknél a ,Notizbuch' magyar ne-

vezete.

JEGYZÉKLAP
,
(jegyzék-lap) ösz.,fn. Oly lap

valamely iratcsomóban, melyre bizonyos jegyzékeket

igtatnak p. folyamjegyzék, árjegyzék.

JEGYZÉKVÁLTÁS, (jegyzék-váltás) ösz. fn.

Két vagy több egyenl állású hatóságnak egymással

közlött vagy folytatott levelezése. V. ö. JEGYZÉK-
IRAT.

JEGYZEMÉNY, (jegy-ez-e-mény) fn. tt. jegy-

zeményt, tb. — ék. L. JEGYZET.

JEGYZÉS, (jegy-ez-és) fn. tt. jegyzést, tb.

— ék, harm. szr. —e. Általán cselekvés, melynél

fogva valamit jegyzünk. V. ö. JEGYEZ. Jegyzéssel

foglalkodni. Ruhák jegyzése. Barmuk, baromfiak jegy-

zése. Öszvetételei : megjegyzés, följegyzés, kijegyzés,

bejegyzés, összejegyzés.

JEGYZET, (jegy-ez-et) fn. tt. jegyzet-ét, harm.

szr. —e. Észrevétel vagy emlékirat, valamely f-

tárgyhoz kapcsolt függelék, mellékes ötlet, vagy ki-

vétel stb., melyet följegyzeni szoktunk. Jegyzetek

valamely munkára, könyvre. Olvasni jegyzetek nélkül

nem sokat ér. A tett jegyzetekbl bírálatot írni vala-

16
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mely mrl. A tanár déadása után irt jegyzeteket

hozzákapcsolni a tankönyvhöz. Magyarázó jegyzet.

JEGYZETJEL, (jegyzet-jel) ösz. fn. Utasító
j

jegy; 1. JEGY 7).

JEGYZETLEN, 1. JEGYEZETLEN.
JEGYZ, (1), (jegy-ez-ö) mn. tt. jegyzö-t. Aki

valamit jegyez, vagy amivel jegyeznek valamit. Ru-

hákat jegyz leány. Jegyz bélyegvas. Jegyz pöröly.

JEGYZ
, (2) ,

(mint föntebb) , fn. Hivatalos

személy vagy tisztvisel , ki valamely társulatnak

vagy hatóságnak köz tanáeskozásait s határozatait

írásba foglalja , levelezéseiket viszi , rendeleteiket

közli stb. Vármegyei, városi, községi jegyz. Kereske-

delmi, gazdasági, mvészi egyesület jegyzje. Az elnök

és jegyz aláírásával kiadott iromány. Szenlszéki jegy-

z. Czéhbeli jegyz. Fjegyz, aljegyz. Tiszteletbeli f-
jegyz, aljegyz.

JEGYZI
,

(jegy-ez-ó'-i) mn. tt. jegyzöi-t, tb.

— ek. Jegyzt illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Jegyzi hivatal. Jegyzi aláírás. Jegyzi fizetés. Jegy-

zi lak , iroda.

JEGYZKÖNYV
,

(jegyz-könyv) ösz. fn.

Könyv , melyben valamely hatóság vagy társulat

ügyeiben tartott tanácskozások, s azok folytában ho-

zott határozatok följegyeztetnek. Közgylési, törvény-

széki jegyzkönyv. Iparkamara jegyzökönyve. Tudomá-

nyos egyetemi jegyzkönyv. Jegyzökönyvet felolvasni,

hitelesíteni , meghamisítani. Jegyzkönyvbl kivonato-

kat tenni, határozatokat kiirni. Vallomási jegyzkönyv,

melyben a vádlott vallomása a fenyít bíróságnál föl-

jegyeztetik. Tanuzási jegyzkönyv , melyben a tanúk

eléadása jegyeztetik föl.

JEGYZKÖNYVI, (jegyz-könyvi) ösz. mn.

Jegyzkönyvre vonatkozó , azt illet , ahhoz tartozó.

Jegyzkönyvi fogalmazványok , czikkek.

JEGYZKÖNYVILEG, (jegyzö-könyvileg) ösz.

ih. Jegyzkönyvbe igtatva.

JEGYZKÖNYVVEZET
,
(jegyz-könyv-ve-

zet) ösz. fn. Aki valamely jegyzkönyv szerkeszté-

sével van megbízva.

JEGYZÖSEG
,
(jegy-éz--ség) fn. tt. jegyzöség-

ét , harm. szr. — e. 1) Jegyzi hivatal. Jegyzöségért

folyamodni. Jegyzöséget viselni. Vármegyei, városi, fa-

lusi, szentszéki jegyzöség. 2) Jegyzk személyzete.

JEGYZÖSEGI , (jegy-ez--ség-i) mn. tt. jegyz-

ségi-t, tb. — ek. Jegyzségre vonatkozó , azt illet,

ahhoz tartozó. Jegyzöségi hivatalszoba, iroda.

JÉH v. JÉJ, 1. JÉ.

JEHI, puszta Veszprém megyében ; helyr. Jel-

be ,

— ben, — bi.

JEKE, falu Szabolcs megyében ; helyr. Jéké-n,

—re, — röl.

JEKELFALVA , helység Szepes megyében

;

helyr. Jekelfalvá-n, —ra, —ról.

JEL
,

(finnül : jclki) ; fn. tt. jel-l , v. ritkábban— et , tb. — ek , harm. szr. —e. Tájejtéssel : gyei.

Általán tárgy vagy tulajdonság , vagy cselekvény,

szenvedés, állapot , mely valamire távolabbról mutat

vagy figyelmeztet ; továbbá , mely tudtul adja, hogy

valami történt vagy történik, vagy történni fog, vagy

valaminek történnie kell , lehet , szabad
, p. a sok

pénz és kincs gazdagság jele ; bizonyos bibircsók az

arezon iszákosság jelei ; a hadseregek rendkívüli já-

rása háborúnak jele ; a befagyott ablak nagy hideg-

nek jele stb. Különösen 1) Taglejtés által nyilatkozó

cselekvés , szenvedés vagy állapot , mely által máso-

kat valamire figyelmeztetünk. Kézzel , integetéssel,

szemvágással , lábtoppanással jelt adni. 2) Hang ál-

tali figyelmeztetés. Köhentéssel, ftytyel
,
puska-ágyu-

lövéssel , dobbal , trombitával jelt adni. 3) Kitzött,

szembeötl, s távolabbról figyelmeztet tárgy. Zászló-

val , kendövei, kalapemeléssel jelt adni. 4) Rendkívüli

tünemény , melytl valamely eredményt várunk vagy

gyanítunk. Egi jelek. Jelek lesznek a napban és hold-

ban. (Evangy). Ezen jelben gyzni fogsz. 5) Nyoma
valaminek

, melybl kitnik , hogy valami történt.

Több vágás, szúrás jelei látszanak orczáján. Sok jelét

adta vitézségének. 6) A lelkületnek kitn bélyege.

A sok csudálkozás és bámulás tudatlanságnak jele.

Semmi jelét nem adta nagylelkségének. Ebbl szár-

maznak a jeles és jellem szók. V. ö. JEGY.
JELADÁS

,
(jel-adás) ösz. fn. Cselekvés, mely

által másokat valamire figyelmeztetünk
, p. intve

,

taglejtve, vagy bizonyos tárgy kitzésével, p. lobo-

góval, kendvel , vagy elre meghatározott móddal,

p. puska-, ágyulövéssel, harangozással stb. V. ö. JEL.

JELBESZÉD
,

(jel-beszéd) ösz. fn. 1) Beszéd

jelek által , milyen a siketnémák beszéde. 2) Színi

eléadásnak neme , midn a szerepl személyek egye-

dül taglejtések által mködnek. Máskép : néma áb-

rázolat.

JELBESZÉDI, (jel-beszédi) ösz. mn. Jelbeszé-

det illet, arra vonatkozó. Jelbeszédi taglejtések.

JELEL, JELÖL, (jel-él) áth. m. jelel-t. 1) Va-

lamit bizonyos jel által szembetnvé , észrevehetvé

tesz
;

jel által megkülönböztet valamit. Erdei úton

szalmával jelelni a fákat , hogy az utasok el ne téved-

jenek. A határvonal húzás 'ra pontokat jelelni. Meg-

jelelni a helyet , hol valami nevezetes történt. 2) Ki

igekötvel am. kitz, kiválaszt, bizonyos czélból el-

legesen számba vesz valamit. Kijelelni a legderekabb

vitézeket. Kijelelni a vágni való fákat az erdben. 3)

Bizonyos hivatalra, rangra, méltóságra, a folyamodók

vagy ajánlottak közöl valakit vagy valakiket kitz, s

választás alá terjeszt. Bírónak, tanárnak, v. birói, ta-

nári hivatalra jelelni valakit. Hármat jelellek törvény-

széki ülnökségre.

JELÉLÉS, JELÖLÉS, (jel-élés) fn. tt. jelélést,

tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés , melynél fogva

valamit vagy valakit jelelünk. V. ö. JELEL. Útvona-

lak jelelésc. Fák jelelése. Jelelés valamely hivatalra,

méltóságra. Igekötkkel : kijelelés, megjelelés.

JELÉLGET, (jel-él-get) gyak. áth. m. jeléiget-

tem, — tél, —élt. Gyakran vagy apródonként , ré-

szenkéut jelel. Olvasás közben jelelgetni.
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JELÉLGETES, (jel-él-get-és) fn. tt. jelélgelés-t,

tb. — ék. Cselekvés, midn jelelgetünk. V. ö. JE-

LÉLGET.
JELÉL, (1), (jel-él-) mn. tt. jelél8-t. Kitün-

tet , megkülönböztet , kimutató. Utat jelel fasor.

Határt jelel árkok, dombok. Jelel oszlop, karó, csö-

vek. Jelel vas.

JELÉL, (2), (mint föntebb) , fn. 1) Személy,

ki valamit bizonyos jel vagy jelek által kioiutat , ki-

tüntet , vagy eszében felró
,

pl. a kalangyákban az

aratórészt, az erdben a magfát. 2) Hivatalosan meg-

bizott személy , ki valamely hivatalra , méltóságra

stb. bizonyos személyeket kitz , s választás alá bo-

csát. A vármegyei tisztujitásokon a fispán vagy he-

lyettese a jelel.

JELÉLCZÖVEK
,

(jelél czövek) ösz. fn.

Földbe vert ezövek , mely által valamit jelelnek, p.

a mérnökök jelelczöveke.

JELÉLT, JELÖLT, (l), (jel-el-t) mn. tt. jelelt-

et. Akit vagy amit kijeleltek , megjeleltek, vagyis bi-

zonyos jel által kitüntettek. Jelelt utak az erdségen.

Vágásra jelelt fák. Hancsíkokkal jelelt rétek.

JELÉLT, JELÖLT, (2), (mint föntebb) fn.

Személy, kit valamely hivatalra kitztek , s választás

vagy kinevezés alá bocsátottak. Papi jelelt. Mondják

tanulókról is, kik valamely iskolai folyamot elvégez-

vén, felsbb osztályba lépni készülnek. Szónoklat, köl-

tészet, bölcsészet jelöltjei. (Candidatus).

JELEN v. JELÉN, (1), (jel-én) mn. tt. jelén-t,

tb. — ek. Igen érdekes adat a magyar észjárásból és

magyar nyelv srégiségéböl. Midn t. i. több más

nyelvek a .jelen' fogalmát öszvetett alakokkal adják,

pl. a hellén nagsifii. TtttQcov , a latin praesens , a né

met Gegenioart, gegenwá'rtig stb., melyeknek elrésze

am. eltt, s az egész am. eltte lev , a magyar egy-

szer en képzvel a jel szóból származtatja , mintha

mondaná : jellel biró , létének jelét, jelenségét adó,

minthogy se a múlt , se a jöv , lételének jelét nem
adja, nem adhatja. 1) Mondjuk általán oly idrl,

mely most van, mely még le nem folyt , legyen az a

legkisebb idpont, vagy hosszabb idszak. Jelen perez,

jelen óra, jelen nap, jelen évszak
,
jelen év

,
jelen szá-

zad. 2) Mondjuk eseményekrl , melyek most folyó

idben történnek. Jelen zavarok, belháborúk. Az utóbbi

e hangzóra nézve megjegyzend , hogy az ö-z szó-

járásokban mind ere , mind ö-re van példánk, tehát

az e is kétképen (nyiltan és zártan) ejthet. „Jelen-

tötte bemenetele okát." Kriza J. gyjteményében a

XIII. népmesében. ,Jelönnen' Benigua asszony ima-

könyvében (Nyelvemlékek II. kötet). A Nádor- codex-

ben , Debreczeni Legendáskönyvben is stb. jelövik.

Képzésre nézve jelén mn. olyan mint: alacson, rokon

(régente : rákon), kicsin, külön. V. ö. JELÉN fn.

JELEN v. JELÉN, (2), (1. JELEN, mn.); fn. tt.

jelén-t, tb. — ék. Mostani állapot, mely folyamatban

van , mely még cl nem múlt. Minthogy az idre vo-

natkozik , az id pedig folyton halad , szorosan és

észtanilag véve a jelen képzelhet legrövidebb id-

perczet teszen , melyhez képest a legközelebbi ido-

perczenet egyfell múlt , másfell jöv. Egyébiránt

köz értelemben az elttünk lefolyó id valamely hú-

zomos részét, s a benne eléforduló események öszve-

gét is jelennek mondjuk. E népnek sem múltja , sem

jelenje, talán jövje sincs.

„Lelkem velem ködös mesékbe játszik,

A jelent s otthont is elfeledem."

Tisza Domokos.

L. JELEN, (1), mn. Képzésre olyan, mint a szégyen,

özön , kölcsön szóké. Nyelvtani ért. jelenti álta-

lán az igének azon idbeli módosítását, mely a cse-

lekvés , szenvedés , vagy állapot mostaniságát fejezi

ki , melyet a múlt megelz , a jöv pedig követ
, p.

irok, irsz, ír ez jelen ; írtam, írtál, írt ez múlt ; íran-

dók , irandasz , irand ez jöv. A viszonyos jelenek

közt külön alakja van .jelen a múltban' idnek , me-

lyet láss .Múlt' fn. alatt. Ugyanitt látható, miszerint

elbeszélésekben mit helyett is használtatik. Figyel-

met érdemel a magyarban a jelen a jövben' is, me-

lyet láss ,JÖv' fn. alatt. V. ö. IGEID.
JELÉN, (3), (jel én) ih. 1) Most, és ezen he-

lyen, p. Jelen vagyok. 2) Akármely határzott idben

és helyen. Jelen voltam a közgylésen. Minden ülésben

jelen leszek. Kik voltak jelen a minapi hadgyakorla-

ton f A ki nem volt az iskolában jelen, írassék föl. —
Úgy látszik, hogy itt az én íulajdoukép nem a módot

jelent határozó, hanem inkább állapító képz, s je-

lén vagyok am. az adott, vagy határozott jelre itt va-

gyok, épen úgy, mint ezen mondatokban : helyén va-

gyok, résen van a füle. Miért itten állandóbban zárt

e-vel irandó.

JELEN v. JELÉN
, (4), (jel én) önh. m. jelent.

L. JELENIK.
JELENBEN , JELÉNBEN ,

(jel-en-ben) ih. Je-

len , vagyis épen most folyó idben. Jelenben (jelen

idben) sok a gond és baj, jövben (jöv idben) majd

mind máskép lesz.

JELENE, puszta Görnör megyében; helyr. Jelc-

né-n — re, —röl.

JELENÉS, (jel-én-és), fn. tt. je.lénés-t. tb. — ék,

harm. szr. — e. 1) Elétünés, láthatóvá, érezhetvé, le-

vés bizonyos helyen és idben. 2) Különösen rendkí-

vüli tüneménynek elétünése. Álomi jelenések. Meghol-

tak lelkeinek jelenése, megjelenése. Angyali jelenések.

Úrnak jelenése. Használtatik, ámbár nem szabatosan,

jelenet helyett is
,

p. Szent János apostol jelenése

(apocalypsis) 3) A színdarabokban a felvonásnak egy

egy része, mely új szerepl személyek hozzájárulása,

vagy elmenése által határoztatik meg. Az els felvo-

násnak ötödik , hatodik jelenése. Egyébiránt ezen szó,

inkább a szerepl személyek részletes mködését je-

lenti , s maga a felvonás része szaba'osabban szólva

jelenet.

JELENÉSKÖZ, (jelenés-köz); lásd : JELE-

NETKÖZ.
JELENET, (jelén-et) fa. tt. jelénet-et ,

harm..

. I i A /on tárgy, vagy tünemény, mely meg*
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jelenik ,
elétünik. Álomban, idegkórtan, elragadtatás-

ban jeleneteket látni. Isteni jósoktól látott jelenetek.

Szent János apostol jelenete. Isteni jelenet , azaz nyi-

latkozat. Természeti, légköri, égi jelenetek. 2) L. JE-

LENÉS, 3.)-

JELÉNETÉZ, (jel-én-et-éz) áth. m. jelénetéz-

f errtf
— tél, — étt. Színi eléadásra alkalmassá tesz.

JELÉNETI, (jel-én-et-i) mn. tt. jeleneti-t , tb.

—ék. Jelenetre vonatkozó, azt illet
,
ahhoz tartozó.

Jeleneti ábrázolat.

JELENETKÖZ, (jelenet-köz) ösz. fn. Színjáté-

kokban két jelenet között lefolyó id.

JELENGET, (jel-én-ég-et) áth. és gyak. ni. je-

lénget-tem, —tél, —élt, par. jelengess. Gyakran, vagy

lassan-lassan jelent, tudat, ismételt jelek által tüntet

elé valamit. A futárok jelengetik a közeled ellenséget.

Év vége felé a hirlapszerkesztök jelengetik az elfize-

tést. Visszaható ért. am. magát mutogatja
,
gyakorta

elétünteti. A közeled tél bizonyos tünemények által je-

lengeti magát. Ösz végén jelengetik magukat majorok

közöl a varjuk. Tavasz nyiltával jelengetik magukat a

fecskék, gólyák. Az ideiglen elmaradt epekórság újra

jelengeti magát.

JELÉNGETÉS ,
(jel-én-ég-et-és) fn. tt. jelénge-

tést, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés vagy álla-

pot, midn valaki vagy valami jelengeti magát, vagy

mást. A sok jelengetés után végre kitört a háború.

JELENHATÓ, (jelen-ható) ösz. mn. L. JE-

LÉNLEGÉS.
JELÉNIDO, (jelen-id) ösz. fn. Jelennen, épen

most folyó id , mely közvetlenül a múltat követi , s

a jövt megelzi. Nyelvtani ért. igealak , mely ezen

idt kifejezi
, p. Írok, olvasok. L. JELEN (1).

JELENIK , JELENIK ,
(jel-én-ik) k. m. jelent.

1) Elétünik, láthatóvá, érezhetvé lesz, s mintegy

jel által tudatja , hogy valamely bizonyos helyen és

idben ott terem , vagy ott van. Szabatos nyelven

megkülönböztetjük a jelen önh. és jelenik k. igéket.

Emebben az ik miatt mindig némi kényszer, szenved

állapot rejlik
;

p. ,barátom hívásomra nálam megje-

len' és ,a hirlap megjelenik'. 2) Bibliai nyelven mond-

ják a mennyei szellemekrl , midn magukat embe-

rek eltt láthatókká teszik. Imé az úr angyala meg-

jelenek Józsefnek álmában. (Máté 2. 13).

JELENÍT, (jel-én-ít) áth. m. jeléníl-étt htn. —ni
v. — eni. Jelenvalóvá tesz , a jelenbe hoz által , azt

eszközli , hogy a szemlél vagy hallgató eltt valami

úgy tnik fel , mintha valósággal jelen volna, s a je-

len idben történnék.

JELÉNKÉZÉS, (jel én- kéz- és) fn. tt. jelénké-

zés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Elleges mutatkozás
,

melynél fogva valaki megjelenni , vagy valami tör-

ténni fog.

JELÉNKÉZIK , (jel-én-kéz-ik) k. m. jelénkéz-

tem, — tél, — étt. Többszöri jelek, eljelek által mu-

tatja, hogy elétünni készül, vagy elétünni fog. A régi

betegség elfutárai ismét jelmkeznek. A tél jelenkezik.

Addig-addig jelenhetett, míg végié megjelent.

JELÉNKOR, (jelen-kor) ösz. fn. Kor, vagy id-

szak, melyben most élünk , melynek eseményei elt-

tünk fejldnek ki , és folynak le. Jelenkorunk rajza,

története. Jelenkorunk bonyolódott édlapota. A jelenkor-

ról részrehajlatlan Ítéletet majd a jöv kor hoz.

JELÉNKORI , (jelén-kori) ösz. mn. Jelenkort

illet, abból való, ahhoz tartozó, arra vonatkozó, ab-

ban történ. Jelenkori események. Jelenkori mvészet,

irodalom.

JELENLEG, (jel-én-leg) ih. Moatani idben,

mely elttünk foly. Szorosban véve : épen most, ezen

perczben, pillanatban. Jelenleg minden állapotok füg-

gben vannak. Jelenleg gyanítani is nehéz, mi vár reánk.

Jelenleg semmi bajom.

JELÉNLEGÉS, (jel-én-leg és) mn. tt. jelénle-

gés-t , v. —et , tb. — ek. Jelen alkalmazásben lev.

Jelenleges hivatal.

JELENLEGI, (jel-én leg-i mn. tt. jelenlegi t tb.

— ek. Jelenleg , azaz mostan , ezen idben , különö-

sen ezen perezben létez. Jelenlegi állapotommal meg-

elégszem.

JELÉNLÉT, (jelén-lét) ösz. fn. Állapot , midn
bizonyos helyen személyesen ott vagyunk. Jelenlé-

temben történt. Ennek az illetk jelenlétében kell tör-

ténnie. A te jelenléted nem szükséges. Átv. ért. lélek

jelenléte am. készség vagy tulajdonság, melynél fogva

valaki mindenféle viszontagságok , és események al-

kalmával öntudatát megtartja , zavarba nem jön , 8

eszének és lelki erejének hasznát venni képes.

JELÉNLÉTEL, (jelen-létei) 1. JELENLÉT.
JELENLÉV, JELÉNLÉV, (jelen-lev v.

— lév) ösz. mn. 1) Ki bizonyos helyen, és idben ott

van, ott tartózkodik , ott mulat, stb. A gylésben csak

a jelenlev tagoknak lesz szavazata. Minden jelenlév

vendég egészségére inni. 2) Mondjuk tárgyakról , me-

lyek kéznél vannak, melyek elttünk, mellettünk fek-

szenek , eseményekrl , melyek most történnek , id-

rl, mely most foly. A jelenlév irományokat átnézni.

Jelenlév táborozás. A jelenlév idben sok a baj.

JELÉNNEMLÉV, (jelén-nem-lév) ösz. mn. A
ki vagy a mi jelen nincsen.

JELENNEN ,
(jel-énn-cn) ih. Eredetileg : jelé-

nen ; a másik n csak nyomatosság kedveért tétetett

közbe. Azon idben, mely most van, mely most foly.

Máskép : jelenleg , v. jelenben. A régieknél .jelesül'

helyett is.

..Felkele ö seregével,

És jelennen vén népével."

Katalin verses Legendája.

JELENSÉG, (jel-én-ség) fn. tt. jelénség-ét

,

harm. szr. — e. Altalán állapot , melybl valami ki-

tnik , s mely által valami tudomásra jut , különösen

1) Maga azon jel , melynél fogva valaminek elétüntc

tapasztalható. A tántorgó járás egyik jelensége a ré-

szegségnek. 2) Azon jel , mely valaminek bizonyítá-

sául szolgál. Több jelenségbl kitnik ,
hogy ö követte

el a gyilkosságot. 3) Eljel, mely valami történendre
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mutat. A balatoni révészek a közeled szélvész jelensé-

geit ismerik. 4) Gyógytanban a betegség körül mu-

tatkozó változások, melyekbl annak állapota, módo-

sulása, fokozata stb. kitnik ; szabatosabban : kórjel.

5) Szellemi , és természeti , rendes , és rendkívüli tü-

nemény. Mennyei jelenség. Légköri jelenségek. Földi

jelenségek. Jelenségek a napban, holdban, csillagokban.

JELÉNT, fjei én-t) áth. m. jelént- ett, btn. — ni

v. — eni, par. —s. 1) Tudósítást ad valaki vagy va-

lami felöl, bogy ez itt van, bogy jelen van. A szolga je-

lenti urának , hogy vendégek érkeztek. Használtatik

visszahatólag is. Jelenteni magát a helybeli hatóság-

nál. Kinek baja van, jelentse magát. Összetéve : beje-

lent ; megjelent. Bejelenteni az elteremben várakozókat.

Megjelenteni a bírónak , hogy katonák jönek. 2) Hir-

det. Jelenteni a közönségnek , hogy innepély lesz. Je-

lenteni valamely fember halálát. 3) Valaminek mi-

benlétét , minségét mutatja, értésül adja. Mit jelent

ez t nemde vakmerséget ? Ez nagyon sokat jelent. 4)

Bizonyos értelme van. Nem tudom, ezen szó mit jelent.

Ezen mondás nem azt jelenti, amit te gondolsz.

JELENTÉK, fjel-én-t-ék) fn. tt. jelenték- ét

,

barin. szr. —e. Azon tárgy, vagy dolog , melyet bi-

zonyos jel mutat. A különféle hadi dobolásoknak kü-

lönféle jelentékeik vannak. A harang félreverésének je-

lentéke valamely veszély, pl. tz, árvíz stb.

JELENTÉKDÚS
,

(jelenték-dús) ösz. mn. lásd

JELENTÉKÉNY.

JELENTÉKÉNY, fjel-én-t-ék-eny) mn. tt. je-

lentékenyt tb. —ék. Sokat jelent, fontos. Jelentékeny

beszéd, izenet.

JELENTÉKENYEN, fjel-én-t-ékény-en) ib. Je-

lentékeny módon vagy mértékben.

JELÉNTÉKÉNYSÉG ,
(jel-én-t-ék-énység) fn.

tt. jelentékenység- ét, barm. szr. — e. Valamely dolog-

nak sokat jelent minsége, fontossága.

JELENTÉKENYÜL, (jel én-t-ék-ény-ül) 1. JE-

LENTÉKENYEN.
JELÉNTÉKÉS, (jel-én-t-ékés) mn. tt jelénté-

kés-t, v. — et, tb. —ek. 1. JELENTÉKENY.

JELENTÉKÉSEN, (jel-én-t-ék-és en.) 1. JE-

LENTÉKENYEN.
JELENTÉKTELEN, (jel-én- t-ék-telen), mn. tt.

jelentéktelen- 1, tb. — ek. Kevés fontossággal biró, nem

nyomós , nem nevezetes. Jelentéktelen dolgokról szóló

hirek. Határozókép am. jelenték vagy fontosság nél-

kül, jelentéktelenül.

JELENTÉKTELENÜL
,

(jel-én-t-ék-telen-ül)

ib, Minden fontosság nélkül.

JELÉNTÉKTELJES, (jelénték-teljcs) ösz. mn.

1. JELENTÉKENY.
JELENTÉS, fjei- én-t es) mn. tt. jelentés- 1 v.—et, tb. — ek. Nagy jelentés, sokat jelent , nagy

dologra mutató. Jelentés mondat. Jelentés esemény.

Jelentés elzmények. Jelentés készületek Máskép : jelen

tös, jelentékeny.

JELENTÉS
,

(jel-éu-t-és) fn. tt. jelentés-t , tb.

—ék , barm , szr. —e. Cselekvés , mely által vala-

mit jelentünk
,

pl. midn másokat valami fell tu-

dósítunk , vagy valamit hirdetünk. 2) Valaminek ér-

telme. Egyes szavak , vagy egész mondatok jelentése.

V. ö. JELÉNT.
JELÉNTESSÉG

,
(jelén-t-es-ség) 1. JELÉNTÉ-

KÉNYSÉG.
JELENTÉSTÉTEL

,
(jelentés-tétel) ösz. fn. L.

JELENTÉS, 1).

JELENTÉSTEV
, (jelentés-tev) ösz. mn. és

fn. Hivatalnok vagy más személy , aki valamirl tu-

dósítást ad.

JELÉNTETLEN
,
(jel-én-t-et-len) mn. tt. jelén-

tetlen-t, tb. —-ék. Akit , vagy amit nem jelentettek,

mirl tudósítást nem adtak, mit nem hirdettek, mit

be nem mondottak. Jelentetlen látogatók. Jelentetlen

innepély. Határozókép am. jelentés nélkül.

JELÉNTETLENÜL , (jel-én-t-et-len-ül) ib. A
nélkül, hogy jelentették, vagy magát jelentette volna.

Jelentetlenül bemenni valamely fúrhoz. Jelentetlenül

bujkálni a városban.

JELENTGET, (jel-én- t-get) gyak. áth. 1. JE
LENGET.

JELÉNTGETÉS, 1. JELÉNGETÉS.
JELENT, (1), (jel-én-t-) mn. tt. jelentöt.

1) Aki , vagy ami valamit jelent , valamirl tudó-

sít, valamit hirdet , valamit elre mutat , tudat stb.

Háborút jelent hirek. Telet jelent tünemények. Be-

tegséget jelent kórjelek. 2) Hirdet. ítéleteket jelent

falragaszok. 3) Bizonyos értelemmel biró. Egy fogal-

mat jelent szó. Cselekvést, szenvedést, állapotot jelent

ige. Tárgyat jelent fnév. 4) Nyelvtanban : jelent

mód-nak mondjuk , mely által az alany és állítmány

közti viszonyt, minden egyébtl függetlenül , úgy a

mint az valójában létezik vagy létezett, vagy létezni

fog, fejezzük ki.

JELENT, (2), (mint föntebb) fn. Személy vagy

hivatalnok, ki valamit jelent, hirdet, eléad.

JELENTS, fjel-én-t--ös) mn. tt. jelents t, v.

—et, tb. — ek. Sokat jelent, fontos, nyomós, érde-

kes
,
jelentékeny.

JELÉNTSÉG, fjel-én-t-ö-ség) fn. tt. jelentség-

ét, harm. szr. — e. 1) Valaminek értelme, vagyis az, mi

bizonyos jelentés alatt rejlik. A szavak jelentségét jól

felfogni. 2) Fontosság. Nem kell minden hirnek jelen-

tséget tulajdonítani. Ezen dolog nagy jelentséivel

bír. Ez utóbbi értelemben szabatosan : jelentsség.

JELENTSÉG, fjel-én-t--ség-ü) mn. tt ,V

léntség-t, tb. — ek. Jelentséggel biró. Nagyjelen-

tség hir. Kevés jelentség beszéd, esemény.

JELENTSSÉG, (jel-én-t--ös-ség) fn. tt. jelen-

tsségét, harm. szr. — e. Valamely dolognak jelentó'3

azaz sokat jelent minsége, fontossága, nyomóssága.

JELÉNTVÉNY, (jelent-vény) fn. tt, jelént-

véuy t, tb. — ék, harm. szr.

—

e, v. —je. írásba fog-

lalt jelentés, hivatalos tudósítvány.



251 JELENVALÓ—JELESKEDES JELESKEDIK—JELIGE 252

JELENVALÓ, (jclén-való) ösz. mn. 1) Jelenlé-

v. L. ezt. 2) Mondják különösen az idrl.

H
Roszat ne félj s ne kivánj jót

,

Múlt és jöv közül

,

Öleld mog a jelenvalót

,

Mely játszik és örül."

Kölcsey.

JELÉNVALÓSÁG, (jelén-valóság) ösz. fn. Va-

laminek jelenléte, mostanisága, ittenisége.

JELES, (jel-es, finnül jalo); mn. ttjeles-t v. — ef,

tb. — ek. Aki, vagy ami tulajdon értelemben vett jel-

lel van megkülönböztetve pl. jeles fa, melyre az erdn
valamoly jelt vágtak, vagy kötöttek

;
jeles arczú ember,

kinek arczán valami rendkívüli folt , vágás , seb, stb.

látszik ; érdemjeles vitéz, kinek érdemjele van.

JELES, (1), Cjel-és), mn. tt. jelest, v. — et, tb.

— ek. Átv. ért, kitn, derék , kiválasztott , bizonyos

jó tulajdonságainál fogva másokat fölülmúló , szóval

ki ritka szellemi , és erkölcsi jelek által különbözteti

meg magát. Jeles vezér. Jeles vitéz. Jeles ifjú. Jeles

költ, mvész. Mondjuk tárgyakról is , melyek saját

nemökben kitnk, szépek , nagyszerük , ritkák, stb.

Jeles egyház, templom. Jeles gondolat, 'ötlet, mondat.

Jeles müvek. Jeles költemények. Jeles képek , szobrok.

Jeles napok. Jeles pénz.

A jeles, és jeles szók különbségének kimutatá-

sára, mely a nyilt e és zárt e közt létezik, több nyelv-

hasonlati példák vannak, mint : helyes, félhelyes gaz-

da, és helyes ruha, helyes leány ; hegyes vidék, hegyes

tartomány , hegyes ország , és hegyes tü , hegyes kés
,

hegyes orr ; begyes galamb, begyes leány, kinek nagy

melle van, és begyes leány , ki rátartja magát ; nyer-

ges ló, és nyerges, nyereggyártót jelent fnév, jegyes

mn. és jegyes fn.

JELES, (2), (jel-és) fn. tt. jelés-t, tb. —ék. Os-

kolai nyelven am. kitn szorgalmú ifjú, tanuló. Els,

második jeles. (Eminens). Átalában is : jelesek. A nem-

zet jelesei vagy jelsbjei.

JELESBEN, (jel-és-b-en) ih. Különösen , neve-

zetesen; máskép : jelesint, jelesül. Régiesen is. „Nagy
sok több egyéb csudákkal is fénlék e szent Brigída

;

jelösbeu hogy mind uronk Jézus s mind a bódog

szz Mária megvigasztalván tet csudálatos lölki

édösségekkel." Debreczeni Legendáskönyv. „És az

utakat mindenütt állják, rzik, és a szegénységet ide

be nem bocsátják
,
jelesben onnat , ahol az Nagysá-

god) jószága vagyon." 1560-adiki levél. Szalay Á.

gyjt.

JELESEN, (jel-és-en) ih. 1) Derekasan, kitii-

nöleg , dicsén, dicséretcsen , magát megkülönbözte-

tleg, kiválólag. Jelesen viselni magát. Jelesen szóno-

kolni. V. ö. JELES. 2) L. JELESÜL 2).

JELÉSINT, (jel-és-int) 1. JELESBEN.

JELÉSKÉDÉS, (jelés-kéd-és) fn. tt. jeléské-

dés-t, tb. — ék. 1) Kiliinö tulajdonságokkal bírás. 2)

Derekar, magaviselet. V. ö. JELESKEDIK.

JELESKEDIK ,
(jel-és-kéd-ik) k. m. jelesked-

tem, — tél, — étt. 1) Jeles , azaz kitn tulajdonsá-

gokkal bir. Ezen város sok nagyszer épületekkel je-

leskedik. Jó borokkal jeleskedik. 2) Jelesen , dereka-

san , kitünleg viseli magát. Egyik fia a harezban

,

másik a mvészet pályciján jeleskedik.

JELESLEVÉL
,

(jeles-levél) ösz. fn. Pecséttel

ersített oklevél. (Diploma.)

JELÉSSÉG, (jel-és-ség) fn. tt. jelésségét. Tu-

lajdonság, melynél fogva bizonyos személy vagy

tárgy a maga nemében kitnik , másokat fölülmúl
;

tehát am. derékség , kitnség, ritkaság. E férfiúnak

több jelességei vannak. Róma jelességeit leirni.

JELÉSÜL, Cjel-és-ül) ih. 1) Kitünleg, dereka-

zan, dicsén ; máskép jelesen : Jelesül viselni magát.

Jelesül szónokolni.) 2) Kiváltképen, különösen, neve-

zetesen. A szépmüvészetben, jelesül a zenében nagy el-

menetelt tett. „Eleget hápolódtam rajta .... gyelesül

(jelesül) eszemben jutván az gonosz cselekedése

,

de nem volt mit tennem." 15 00-iki levél. Szalay Á.

gyjteménye.

JELEZ, fjel-éz) áth. in, jeléz-tem,—tél,—étt vagy

jelzett , htn. —ni vagy jelzeni. Jellel vagy jelekkel

ellát. A telkeket jelezni. Az írást jelezni (vonásokkal

,

pontokkal stb. ellátni).

JELÉZÉS, JELZÉS, (jel-éz-és), fn. tt. jelézés-t,

tb. — ék. 1) Cselekvés, midn jelezünk. 2) Maguk a

jelek.

JELÉZET, 1. JEÍ.ZET.

JELÉZMÉNY, (jelez meny) fn. tt. jelézményt,

— ék. Különböztet jel , melynél fogva valamit meg-

ösmerüuk.

JELÉZVÉNY, (jel- éz-vény) fn. tt. jelézvévyt, tb.

— ék. 1) L. JELÉZMÉNY. 2) L. JELZ fn.

JELFA , (jel-f.i) ösz. fn. Altalán fa , vagy

ágas, karó ,
mely bizonyos jelül szolgál , milyenek a

határfák, a molnárok vízmutató, vízmér karói, út; i-

lalmazó fák stb.

JELFEJTÉS
,

(jel-fejtés) ösz. fn. Bizonyos je-

lek, kivált égi tünemények, régi irat- vsgy rovatféle

maradványok értelmének, jelentésének magyarázása.

JELFEJTÖ, (jel-fejt) ösz. fn. Személy , ki je-

leket, kivált égi tüneményeket, péld. csillagok járása

körül eléfordulókat magyaráz, s azokból holmi jöven-

dléseket mond , vagy régi titokszerü iratokat, rova-

tokat értelmez.

JELI, major v. puszta Vas megyében ; helyr.

Jelibe, — ben, —bi.

JELIGE, JELIGE, (jcl-íge) ösz. fn. 1) Ige
,

vagy mondat valamely szellemi m homlokán , mely

rendesen a mü tárgyára , annak czéljára , vagy a

szerz egyéni gondolkozás-módjára vonatkozik, ilyen

a Zrinyi Miklós-féle ismeretes jel/ge : Ne bántsd a

magyart. 2) Ige, vagy mondat, melylyel a pályairók

meg szokták jelölni az illet bírákhoz benyújtandó

müveiket , és az ezeket kisér
,

9 neveiket rejt zárt

leveleiket.
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JELIGÉS , (jcl-igés) ösz. inn. Jeligével ellát-

va, jegyzett. Jeligés pályairat. Jeligés levélke. V. ö.

JELÍGE.
JELISME, (jel-isme) sz. fn. Kórjelck ismerete.

V. ö. JELTUDOMÁNY.
JELKÉP, (jel-kép) ösz. fn. Festvény, vagy rajz,

s bármely müalak, mely valamely testi tárgyat ábrá-

zol , a végett , hogy általa más valamire emlékeztes-

sen, péld. a kakas az éberségnek jelképe
, a lefestett

szem jelképe az elrelátásnak
,
gondoskodásnak ; a

mérleg az igazságnak , a kardot tartó kéz a büntet

hatalomnak jelképe. Szélesb ért. mindenféle példá-

zat
,
példabeszéd , melynek betszerinti értelmén kí-

vül mást jelent értelme is vagyon, milyenek például

a mesék. Végre valamely látható , bizonyos tényre

figyelmeztet vagy emlékeztet jel
,
pl. valakinek a

ház kulcsa adatik át annak birtoklása végett. (Sym-

bolum, Embléma). Ujabb idben e helyett a jelvény

st jelv szókat kezdették használni.

JELKÉPES , (jel-képes) ösz. mn. Jelképpel el-

látott. Jelképes ábrázolat. Jelképes beszéd. V. ö. JEL-
KÉP.

JELKÉPI
,

(jel-képi) ösz. mn. Jelképet illet
,

ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Jelképi czélzások. Jel-

képi ötletek.

JELKÉPILEG, (jel-képileg) ösz. ih. Jelkép

alatt
,
jelképi modorban

,
példázatban. Az igazságot

,

vitézséget , ártatlanságot jelképileg elétntetö fest-

vények.

JELLEG, (jel-el-eg) fn. tt.jelleg- ét. Ismertetjelek

sajátsága. Alapjel, lényeges jel.

JELLEGÉS
,

(jel-el-eg- és) mn. tt. jelleges-t , v.— et , tb. — ek. Sajátságos jellel vagy jelekkel biró.

JELLEM
,

(jel-el-em) fn. tt. jellem-et v. —ét.

harm. szr. — e. l) Kifejlett erkölcsi, és szellemi sa-

játságok , melyek valamely személyt állandóan meg-

különböztetnek, s egyéni önállást tulajdonítunk neki.

skori, lovagias, nemes jellem. Férfias, vitézi, hsi, el-

határozott jellem. Állhatatos , tántorithatlan jellem.

Valakinek jellemét kitanulni.. A hány ember annyi

jellem. Oly emberrl, kinek erkölcsi és szellemi álla-

pota habozó, kinek tettei és nyilatkozatai egymással

ellenkeznek , ki elhatározott erkölcsi , és szellemi tu-

lajdonságokkal nem bir , mondani szoktuk , hogy

jelleme nincsen. 2) Mondjuk erkölcsi és szellemi tu-

lajdonságokról, mind jó, mind rósz értelemben, meny-

nyiben bizonyos személy egyéniségét meghatározzák.

Alacsony , elvetemedett
, furfangos gonosz jellemmel

birni. 3) Mondjuk egész népekrl , és nemzetekrl

,

mennyiben bizonyos erkölcsi és szellemi sajátságok ál-

tal másoktól különböznek. Ismerni kell amagyar nemzet

jellemét. A vad népek jelleme sokban külölbözik a mü-

veitekétl. 4) Használtatik a mvészetekrl , mennyi-

ben a mvész az eléadott személyek erkölcseit , és

szellemét hiven, s elejétl végig következetesen festi.

Homér a jellemek leírásában nagy mester. A szinmü-

iró egyik fö kelléke a jellemek festésében áll. 5) Hasz-

náltatik modor értelemben is. Olasz , angol jellemben

feslett képek. Görög jellemre mutató szobrok , oszlop-

rend,

JELLEMEGYSÉG, (jellem-egység) ösz. fn. Az
erkölcsi és szellemi tulajdonok egybehangzása.

JELLEMERO, (jellem-er) ösz. fn. Az erkölcsi

és szellemi tulajdonok nagyobb mértéke.

JELLEMES, (jel-el-el-em-és) mn. tt. jellemés-t,

tb. — ek. Akinek jó értelemben vett jelleme van
;

határozott, szilárd, állhatatos, becsületes , következe-
tes lelkület.

JELLEMEZ, JELLÉMZ, (jel-el-em-éz) áth. m.jel-

leméz-tem,— tél,— étt,v.jellemzettem,jellemzettéi,jellem-

zett; htn. ni v.jellemzeni, par. — z. l)Mondjuk bizonyos

erkölcsi, és szellemi tulajdonságról
,

pl. tettrl , nyi-

latkozatról, mely az illetnek jellemét kitünteti. Ezen
mü tökéletesen jellemzi a szerzt. Ezen egyszer nyilat-

kozat eléggé jellemzi öl. 2) Mondjuk mvészrl, midn
bizonyos személyeket határozott jellemmel állit elé.

A dráma személyeit rang , kor , mveltség , nemzetiség

szerint jellemzeni.

JELLEMHIBA, (jellem-hiba) ösz fn. Rósz érto-

lemben vett jellem ; különösen : jellemtelenség.

JELLEMINGATAGSÁG
,

(jellem-ingatagság)

ösz. fn. Állhatatlanság az erkölcsi és szellemi nyilat-

kozatokban.

JELLEMNAGYSÁG
,
(jellem-nagyság) ösz. fn.

L. JELLEMER.
JELLEMRAJZ , (jellem-rajz) ösz. fn. Szellemi

mü , melynek kitzött f czélja bizonyos személyek

jellemét, jellemvonásait kitüntetni.

f

JELLEMSZILÁRDSÁG, (jellem-szilárdság) ösz.

fn. Állhatatosság az erkölcsi szabályok követésében.

JELLEMTELEN
,
(jellem-telen) mn. tt. jellem-

telen-t, tb. —ék. Kinek határozott erkölcsi szabályo-

kat követ , szilárd , állhatatos, következetes cselek-

vés-módja, lelkülete nincsen. Határozókép am. jellem

nélkül.

JELLEMTELENSÉG
,

(jellem-telenség) fn. tt.

jellemtelenség- ét , harm. szr. — e. Jellemnélküli álla-

pot, vagy minség. V. ö. JELLEMTELEN.

JELLEMTELENÜL, (jel-el-cm-telen-ül) ih. Jel-

lem nélkül. V. ö. JELLEMTELEN.

JELLEMTISZTASÁG
, (jellem-tisztaság) ösz.

fn. Erkölcsi és szellemi tulajdonok tökéletes , hibát-

lan volta.

JELLEMVONÁS
,
(jellem-vonás) ösz. fn. Egyes

erkölcsi vagy szellemi tulajdonság, mely a jellemnek

alkotó részét teszi. A lovagok történeteiben sok szép

jellemvonásokat találunk.

JELLEMZ,
#

1. JELLEMEZ.
JELLEMZÉK, (jel-el-em-éz-ék) fn. tt. jellemzé-

két. L. JELLEMZET.
JELLEMZÉS, (jel- el- emez- és) fn. tt. jellemzés-

1

tb. — ék, harm. szr. — e. Szellemi mködés, melynél

fogva valakinek jellemét
,
jellemvonásait kitüntetés

végett festjük. Drámai személyek jellemzése. Jeles

hadvezérek, tudósok, mvészek jellemzése.
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JELLEMZET, (jel-el-em-éz-et) fn. tt. jellemei-

ét, harm. szr. — c. 1) Mrajz, vagy inükép, moly bi-

zonyos személy jellemét tünteti elé. 2) Azon jellem-

vonások öszvege , melyek bizonyos személy jellemét

teszik.

JELLEMZETÉS, (jel-el-em-éz-et-és) mn.jellem-

zetés-t v. —et, tb. —ek. Mondják kiváltképen szép

mííió'l , mely a maga nemében sajátságos jellemmel

bir , éi pedig mind tárgy ilag , mennyiben a szépmü

azzá lesz, aminek lennie kell, mind alanyilag, meny-

nyiben a müiró egyéniségét kitünteti. A valódi jeles

írók müvei jellemzetesek. Vörösmarti lantos, és hsi köl-

teményei jellemzetes müvek.

JELLEMZETÉSSÉG, (jel-el-em-éz-et-és-ség) fn.

tt. jellemzelesség-ét. Jellemzetes állapot vagy minség.

V. ö. JELLEMZETÉS.
JELLEMZ

, fjel-el-em-éz-ö) mn. tt. jellemzö-t.

Ami valakit v. valamit jellemez. V. ö. JELLEMEZ.
Jellemz festés. Jellemz tett, nyilatkozat.

JELLEVÉL, (jel-levél) 1. OKLEVÉL.

JELMEZ , (jel-mez) sz. fn. Oly mez , vagyis

öltözék, mely bizonyos állapotot, pl. kort, nemzetisé-

get, rangot, hivatalt bélyegez, s innepélyek, hivatalos

mködések, színpadi eléadások alkalmával, vagy kép-

z mvészetekben használtatik (Costüm). Régi görög,

római jelmez. Középkori lovagok jelmeze. Magyar, len-

gyel, török jelmez. Nemzeti jelmez. Tiszti, hivatalnoki

jelmez. Egyházi , világi méltóságok jelmeze. Valamely

lovagrend jelmeze. A színdarab személyzetéhez ill jel-

mezeket készíteni.

JELMEZES , (jel-mezes) ösz. mn. Jelmezbe öl-

tözött, jelmezét visel. Jelmezes rendlovagok. Jelmezes

színészek.

JELMONDÁS
,

(jel-mondás) ; JELMONDAT
,

(jel-mondat) ; 1. JELÍGE.
JELMONDATOS, (jel-mondatos); 1. JELIGÉS.
JELNÉV, (jel-név) ösz. fn. 1) Jelszó. 2) A ke-

reskedknél azon czim , mely alatt kereskedésöket

zik, s egymással leveleznek. Újabb idben : czég.

JELÖL , JELÖLÉS , JELÖLT, 1. JELEL, JE-

LÉLÉS, JELÉLT.
JELÖN, JELÖNÉS, JELÖNIK, 1. JELÉN, JE-

LENÉS. JELENIK ; és v. ö. JELÉN, (1).

JELSÖCZ, falu Nógrád megyében ; helyr. Jel-

scz-ön, —re, —röl.

JELSZAVALÁS
,

(jel- szavalás) ösz. fn. Néma
beszéd vagy szavalás neme, jelek, taglejtések által.

JELSZÓ, (jel-szó) ösz. fn. 1) A hadseregeknél, kü-

lönösen háború idején jelent oly szót , vagy rövid

mondatot , melyet az ellensereg nem tud , s mely tit-

kon azért közöltetik az illetkkel, hogy egymást meg-
ismerjék. Mi a jdszó ? 2) Jeles mondat , melyet kü-

lönösen fejedelmi személyek
, mintegy erkölcsi vagy

kormányzati sinórmértékül szoktak választani p. Az
igazság «.-. országok alapja. Legyen igazság, veszszena

világ.

JELTAN, (jel-lan) ; 1. JELTUDOMÁNY.

JELTELEN
,

(jel-teleu) mn. tt. jeltelen-t , tb.

— ék. Jel nélkül való. Határozókép ain. jel nélkül.

JELTUDOMÁNY ,
(jel-tudomány) ösz. fn.

Gyógytan része, mely arra tanít, mikép lehet küls je-

lekbl, kórjelekböl a test bels állapotát, betegségeit

megismerni (Semiotica.)

JELTUZ , (jel-tííz) ösz. fn. Tüz , melyet azért

gerjesztenek, hogy bizonyos dologra nézve, jeladásul,

tudósításul szolgáljon. Jeltüzek a táborban. Jeliüzeket

rakni a hegyek ormain. Jeltüzek által tévedésbe hozni

az ellenséget.

JELV, (jel-v v. jel-ü) fn. tt. jelvet. L. JELKÉP.
JELVÉNY, (jel-v- ény) fn. tt. jelvény t, tb. - ék.

L. JELKÉP.
JELVÉNYES, (jel-v-ény-és) mn. tt. jelvényés-t,

v. — et, tb. —ek. L. JELKÉPES.
JELVES, (jel-v-es) mn. tt. jelves-t , v. —et, tb.

— ek. 1. JELKÉPES.
JELVI, (jel-v-i) mn. tt. jdvi-t, tb. —ek; 1. JEL-

KÉPI.

JELZ, JELZÉS, 1. JELEZ, JELÉZÉS.
JELZÁLOG

,
(jel-zálog) ösz. fn. Ingatlan va-

gyonnak valamely adósság , követelés biztosítására
,

(hogy t. i. átruházás esetében annak árából elssége

legyen) nem átadás, hanem csak valamely jel által, u.

m. a telekkönyvbe jegyzés által lekötése.

JELZÁLOGOS, (jel-zálogos) ösz. mn. Aki jel-

záloggal bir, kinek követelése valamely ingatlan va-

gyonra betáblázva van. Jelzálogos hitelez.

JELZEK
,
(jel-ez-ék) fn. tt. jelzék-ét, harm szr,

— e. Ami valamit jelel, kijelel.

JELZEMIN, 1. JÁZMIN.
JELZET

,
(jel-ez-et) fn. tt. jelezd-ét. 1) Aláírás

és pecsét valamely irományon. 2) A nyomdászoknál

az ivek szám- vagy betüjegye.

JELZETÉS
,

(jel-ez-et-és) mn. tt. jelzetés-l , v.

—et, tb. — ek. Jelzettel ellátott, ami jelezve van.

JELZ
, (jel-éz-) mn. és fn. tt. jezt. 1) Álta-

lán ami jelez. 2) Különösebben mint fnév a nyelv-

tanban a fnévnek valamely minségét jelent mel-

léknév, mely rendesen eltte áll, pl. a ,nagy (
és ,szenl

l

király, a ,dicsö' Hunyadiak ; de kivételesen, nagyobb

nyomatosság végett utána is jöhet : az emberekben a

,gyarlókban ( ne bízzál. (Attributivum.)

JELZI, (jel-éz-ö-i) mn. tt. jelzöi-t , tb. — ek.

Jelzt illet , arra vonatkozó. V. ö. JELZ.
JELZS, (jel-éz--ös) mn. tt. j'lzös-t , v. —et

,

tb. — ek. Jelzvel biró, jelzvel ellátott. Jelzs fnév.
Midn jelzs fnév elzi meg közvetlenül az igét, a hang-

nyomaték a jelsöre esik: „A bécsi színpadon láttam"

(nem a pestin.)

JÉNE , falu Gömör megyében; helyr. Jenén,

— re, — röl.

JENES, tájdivatos, ,Diencs' vagy ,Dénes* mint

keresztnév helyett ; 1. ezt.

JENESZTER, fn. tt. jeneszler-t, tb. — ék. A két

falkások seregébe és tízhímesek rendébe tartozó cser-
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jenem ; csészéje aszotta3 hártyaszélü , hímszálai mind

öszventtek , s a magzathoz ragadnak , bibéje az

anyaszáron végig fekszik , fölül szrös. (Spartium).

A latin genista szóból , honnan lett az olasz ginestra,

8 német Ginsler is.

JENKE , falu Ungh megyében ; helyr. Jenké-n,

— re, —röl.

JEN , (1), férfi kn. Eugenius , hellén eredet,

jelentése : nemes születés. Némelyek szerint Euge-

nius Ödön , mások pedig helyesebben Edmundot ne-

vezik Ödönnek.

JEN
, (2), falvak Baranya és Pest megyében

;

puszták Fejér és Heves megyében ; BOROS— , mez-
város Arad m., DIÓS— , falu Nógrád m. ; KIS—

,

mváros Arad és falvak luhar , Veszprém m. és Er-

délyben , Doboka megyében ; helyr. Jenö-n, — re,

— röl.

JENOFALVA
,
puszta Fejér megyében és falu

Erdélyben Csik székben ; helyr. Jenbfalvá-n, — ra,

—ról.

JER v. JER, elvont gyök, melybl jér-cze és

jer-ke nevek származnak. Mint származékainak ér-

telme mutatja, jelent közelebbrl kisebbféle nstény

állatot. Egyébiránt hangutánzónak látszik s rokonnak

a szanszkrit gár v. gér , hellén yqovoj , német gir-

ren, gurren, kirren , lithván girru , latin garrio, stb.

szókkal.

JER v. JERE, parancsoló ige; többese : jerünk,

jertek, s am. jj, jjünk, jjetek. Tájdivatosan : gyér,

v. gyere , néhutt jersze
,
gyersze. Jer ide. Jer hozzám.

Jere velünk. Többes els személyben : jerünk v. gye-

rünk. Jerünk no ! Többes 2-ik személyben : jertek, v.

gyertek. Jertek már. Rokon vele jár ige s a mongol

nyelvben irrene am. járni.

JERCZE
,

puszta Pozsony megyében ; helyr.

Jerczé-n —re, — röl.

JERCZE
,
(jér-cze , szlávul : jaricza) fn. tt. jer-

ezet. Gyöke jér , v. jer , melybl cze kicsinyez kép-

zvel lett : jér-cze. Jelent fiatal tyúkot , vagy fiatal

nstény csibét. Kis jérczék. Már tojni kezdenek a jér-

czék is. Hogy ez a jérczecsibe ? Túl a Dunán némely

vidékeken : gércze.

JERE, 1. JER.

JEREMIÁS, bibliai név. Jeremiás próféta.

JERKE , (jer-ke , szlávul : jarka) fn. tt. jerkét,

Jelent nstény bárányt. Kriza J. szerint a székelyek-

nél egy éves kecske. A jerkéket elválasztani a kosok-

tól. Á jerkék farkait elmetszeni. Néhutt összetéve : jer-

kebárány.
,
Gyerek' szóval azonosnak látszik.

JERNE
, ni kn. Irene. Hellén eredet, éiQVvrj,

am. béke.

JERNO, férfi kn. Hellénül éigyvctiog am. békés.

JERNYE, falu Sáros megyében ; helyr. Jernyé-n,

— re, — röl.

JEROMOS
,

(hellén eredet : isgovófiog am.

szentben oktató), férfi kn. tt. Jeromos-t , tb. — ok.

Hieronymus. Szent Joromos az egész szentírást latin

nyelvre fordította.

AKAD. HAOV SZÓTAB. ILI. HT.

JERSZE, (jer-sze) 1. JER.

JERSZEG, falu Krassó megyében ; helyr. Jer-

szeg-én, — re, — röl.

JERTEK, (jer-ték) 1. JER alatt.

JERUS , férfi kn. tt. Jerus-t , tb. —ok. Fiatal

,

kis Jeromos.

JERÜNK, (jer-ünk) 1. JER alatt.

JERVAGYÖKÉR, (jerva-gyökér) ösz. fn. A
gódirezok neméhez tartozó növényfaj, mely izzasztó

ereje miatt méregellenes gyógyszerül használtatik.

(Asclepias vincetoxicum.)

JESZEN, ALSÓ—, FELS—, falvak Thurócz

megyében ; helyr. Jeszen-én, — re, röl.

JESZENICZ , KIS—, NAGY—, falvak Tren-

csén megyében ; helyr. Jeszenicz-én, —re. -

—

röl.

JESZENÓCZ, falu Zemplén megyében ; helyr.

Jeszenócz-on, — ra, —ról.

JESZENO, falvak Ungh és Zemplén megyében

;

helyr. Jeszenö-n, — re, —röl.

JESZKE, (i-jesz-ke) mn. tt. jeszkét. Székely táj-

szó , ijeszke helyett , s mondják lóról , mely minden

rendkívüli rezzenésre vagy hangra vagy látványra

megijed , ijeds, bokros.

JESZTE , falu Götnör megyében ; helyr. Jesz-

té-n, — re, — röl.

JESZTFA, (jesztö-fa) ösz. fn. Tájszó , s tréfá-

san szólva am.nyujtófa, laskanyujtó ; mintha a tésztát

megijesztené, vagy talán azért, mivel a konyhán alkal-

matlankodó ebeket evvel szokták ijeszteni.

JETTI , Kassai József szerént Baranyában am.

leginkább. Úgy látszik leg (néhutt let) szó módo-

sulata.

JETTSÉG
,

(i-ed-t-ség) fn. tt. jettségét. A szé-

kelyeknél divatos ,ijedség' vagy ,ijedtség* helyett.

JEZERNICZ , falu Thúrócz megyében ; helyr.

Jezemicz-én, —re, — röl.

JÉZUS, fn. tt. Jézus- 1, héber szó, (jesua, össze-

húzva jehósua szóból) am. megment, megváltó.

JÉZUSI
,

(Jézus- i) mn. tt. Jézusi-t, tb. —ak.

Jézust illet , Jézusra vonatkozó. Jézusnál találtató.

Jézus tulajdonságához hasonló. Jézusi dicsség. Jézusi

emberszeretet. Jéztisi szelídség.

JEZVIN, falu Temes megyében ; helyr. Jezvin-

be, — ben, — böl.

JÓ, mn. tt. jó-t, tb.—k, fokozva : jobb, legjobb.

Gyöke, a hajlékonyságot jelent j vagy ja hang, mely

a német nyelvben is, helybenhagyó indulatszó, s ro-

kon hozzá a török ejü , sínai hao (bonum), ji'i (bene),

finn hyvíi s osztyák jem , hellén sv, íiv, német ja és

gut , mely porosznémetesen kiejtve jút ; s ugyanaz a

9yógylt, gyógyul szókban eléforduló gyó törzsökkel. Ja

gyökelemböl ó igenév-képzvel lett az igenév, egyszer-

smind melléknév ja-ó, összevonva,^', v képzvel pedig

a íönévjavjavak épen úgy, mint az elavult, de a münche-

ni codexben még önállólag használt fe gyökbl/eö f,

és fej ; a sa gyökbl sa-ó só , és sav v. saj (sajmeggy

,

17
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saj-t) ; a sza gyökbl sza-ó szó és szav ; a ve gyökbl

ve-ö v és vej ; a ne (ne-v-el) stb. gyökbl ne-ö n és

nej ; a tgy szóban rejl te gyökbl te-ö , t és tej.

Mindezek képzésileg egymással rokon részént mel-

lék-, részént fnevek. Ily különbség létezik az enyö

és enyv
,
feny és fenyv (a magasságot jelent fen

gyöktl származó fény törzsök után) , nyel és nyelv,

öl és ölü v. ölv, red és redv, oró és orv, ör és orv,

sérö és sérv , ó és av között ; melyeknek elseje szin-

tén igenév, másodika fnév. St föltehet, hogy haj-

dan külön törzsökök voltak s finom megkülönbözte-

tésül szolgáltak a tó és tav (ta-ó , ta-v) a ló és lov (lo

gyöktl, honnan lo-ot, lót ige ered), hó és hav, (ha-ó,

ha-v) h és hev v. hév
,
(he-, he-v). Azt is alaposan

vélhetni , hogy a kedv , nedv , rev , s a kiavult sorv
,

herv , senyv
,
görv , törzs fneveknek megfelel kedö

,

nedö, revö , soró, heró, senyö
,
gör ige- és mellékne-

vek léteztek volt. A nyelvalkotó szellem sem fölös-

leget sem szükségtelent nem teremtett.

1) Tulajd. ért. tetszésünk, ízlésünk szerént való,

az érzékekre kedves hatású. Jó iz
, jó szag. Jó étel

,

ital. Jó gyümölcs. Jó bor , ser , hus , kenyér. Jó illatú

virág. Jó ebéd, vacsora. Jó álom, jó heverés, fekvés,

nyugvás, jó mulatság. Ellentéte : rósz.

2) A tárgynak, körülményeknek megfelel. Jó

tanács. Jó intézkedés , rendelkezés , terv. Jó felelet. Jó

ötlet. Jó czáfolat, visszatorlás.

3) Czélnak , szükségnek megfelel. Jó széllel

evezni. Jó esztend. Jó földek, rétek, szlk. Jó aratás,

szüret. Jó vásár. Jó kard, puska, kés, beretva. Jó épü-

let. Jó gazdasági szerszámok. Jó út.

4) Rendeltetésének megfelel. Es látá Isten

,

hogy a világosság jó. (I. Mózs. 1. 3.J Jó szónok. Jó

orvos. Jó diák, katona, kézmives
,
földmivel. Jó tiszt-

visel. Szolga. Jó keresztény. Jó pap, szerzetes.

5) Szorosb ért. valódi , igazi , nem hamisított.

Jó pénz, jó arany, jó ezüst, jó gyémánt.

6) A mvészet és tan szabályaival egyez. Jó

arczkép. Jó zene, jó ének. Jó magyarsággal, németség-

gel irt könyv.

7) Rangra, küls tekintélyre nézve elkel. Jó

házból való. Jó szüléktl származott.

8) Jelent nagyságot , sokaságot , kiterjedést ; s

határozók eltt am. nagyon, igen. Jó darab kenyeret meg-

evett. Jó sokan voltak. Jó messze, jó távol esik tlünk.

Azután jó falka idvel. (Telegdi.) Jó ideje, hogy eltá-

vozott. Jó sokáig késik. Jó hajnalban. Jó reggel.

„De még hajnal eltt jó reggel
,

Felköltnélek víg csörgésemmel."

Kazinczy F.

Hajnalban jó korán , ott terem az ispán. (Népd.) Jó

két mérföld. Jó két szekér széna. Jó ev, ivó.

9) Erkölcsi ért. a) mondják emberrl , ki nem
haragos, nem indulatos, ki másnak nem árt, ki csen-

des , szelid természet. A kapitányom jó ember , de a

káplárom eleven ördög. Néha a gyáva együgy em-

bert is, mennyiben senkinek nem árt, jónak mondjuk.

Jó ember a szegény, de az asszony parancsol a háznál.

b) am. kedves , kellemes , nyájas. Jó képe van.

Jó móddal tud mindent eléadni. Jó szerrel sokat

meg lehet tenni. Jó eléadás. Jó szó. Jó társalgó, c)

Hajlandó. Igen jó minden emberhez. Jó testvér
, jó

atyafi, jó barát, jó szomszéd, d) Erkölcsi kötelességeit

teljesít ; ellentéte : gonosz. A jó atya jóra oktatja

gyermekeit. A jó cseléd híven szolgálja urát. A jó ke-

resztény nem káromolja az Istent.

Használják elvontan is fnév gyanánt. Minden

ember szereti a jót. Adjon abból a jóból. Boszra haj-

landóbb, mint jóra. Jóhoz szokott. Sok jót hozzá. Ad-

jon Isten minden jót, diófából koporsót. (Km.). Közjó.

„En már éltem eleget, láttam gonoszt s jót."

Zrínyi Miklós.

..Tégy jót a fával, öntözd, ásd körül

:

S ad enyhe árnyat és gyümölcsöket

;

Tégy jót az emberrel : s ezrek közül

Hálás ha egy lesz, áldjad az eget."

Tarkányi Béla.

A régi halotti könyörgésben eléjön mint : jobb kéz
,

röviden: jobb, régiesen: jog. „Jó fell" (az ottani

írásmód szerént : jov felevl) am. jobb fell.

Nevezetesebb szólásmódok , és közmondások :

Jó lélekkel tenni valamit. Jó dolga van. Jó sze-

rencsével járni. Jó szerencsét ' tenni. Jó színben lenni.

Jót állani valakiért. Jóvá hagyni
,
jóvá tenni valamit.

Jóramagyarázni.Jóra való ember.Milyen a jó nap, olyan

afogadj Isten. Jó ember, mint afalat kenyér. A jó férfi

hóna alól ugrik ki a kövér menyecske. Jó foggal roszat ha-

rapott. Jó az Isten, jót ad. Jó lakásnak jó hagyás a

vége. Jó lesz jó. Jó , mi jó. Jó néven veszem. Jó pap

holtig tanúi. Jobb ajó szomszéd a rósz atyafinál. Jó szó-

val kerülték meg. Jó tett v. tét helyébe jót ne várj. Jó

voltából tette. Jó szántából magához vette. Meghajtotta

a jó szó.

JÓ AKARAT. 1) Hajlam, bels indulat , mely-

nél fogva mások javát elmozdítani törekszünk. Ezt

csupa jó akaratból tette. Köszönöm jó akaratodat. 2)

Szélesb ért. elhatározott erkölcsi er , mely az erény

utján járni törekszik.

JÓAKARATÚ, (jó-akaratú) ösz. mn. Ki jót

akar , kinek jó akarata van. Dicsség Istennek a ma-

gasságban, s békeség aföldön a jóakaratú embereknek.

(Bibliai mondat). Különösen, aki készséget tanúsít

,

mások kivált felsbbek szándéka , kívánsága teljesí-

tésére , és teljesítésében.

JÓAKARÓ (jó-akaró) ösz. mn. és fn. Akinek

hajlama van másokkal jót tenni
, jó tev , más iránt

részvev indulattal viseltet, másnak kedvez. Nagy

jó akaró uram. Jó akaró pártfogóim. Sok jó akarója

van. Jó akarók iránt hálásnak lenni.

JOAKIM, (héber eredet, am. Isten erösbitend)

férfi kn. Joachim.

JÓB
,
(héber eredet , am. üldözött vagy tr)

Jób, vagy Hiob, bibliai személy neve. Jób könyve.
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JOBB, a jó melléknév második foka, tt. jobb-at,

határozója : jobban. V. ö. JÓ. Jobb a kutya mint a

macska , mert a kutya nagyobbacska. (Km.) Jobb ma
egy kis veréb , mint nagy túzok holnap. Használtatik

elvontan is fnév nélkül. Mindenütt jó, de jobb otthon.

(Km.) Jobb kevés bizonyos , mint sok bizonytalan.

(Km.) Jobb dicsségesen halni, mint gyalázatosan élni.

Jobb lesz ha hallgatsz. Jobb volna nem lenni, mint így

élni. Jobb adni mint venni. (Km.) Jobb szép szerével,

mint kénytelenséggel. (Km.) Jobb lábbal hogy sem nyelv-

vel megbotlani. (Km.) Jelenti a balnak ellentétét. Jobb

oldal, jobb kéz
,
jobb láb. Jobb szem

l
jobb fül. Jobb

vállán viszi a terhet. Méné mennyekbe , üle a min-

denható Atya Istennek jobbja felöl (Apoat. hitv.) Mon-

da az úr az én uramnak : ülj az én jobbomra. (109

Zsolt.) Nemzedéki sorozatban tájdivatosan : jobb atya

jobb anya am. nagy atya, nagy anya. (Szép atya, szép

anya pedig a nagy apa vagy nagy anya szüléji)

JOBBACSKA , (jó-bb-acs-ka) kiesinyezö : mn.

tt. jobbacskát, határozója : jobbacskán. Valami kevés-

sel jobbféle, valamennyire javult. A viselt ruhák kö-

zöl a jobbacskákat kiválogatni. Már valamivel job-

bacska húsban van.

JOBBACSKÁN, (jó-bb-acs-ka an) ih. Valamivel

jobban , különösen egészségesebben , mint máskor.

Már jobbacskán érzi magát.

JOBBAD
,
(jó-bb-ad) ; ma csak elvont törzsök ,

és am. jobbféle. Az ad képz némi fokozatot jelent,

mint az egyszer d a kicsi-d, lassú-d, gyöngé-d, köny-

nyü-d melléknevekben is. Onállólag is eléj ön a Car-

thausí Névtelen Legendájiban : „Mely vereségbl meg-

tanúla (megokúla) és jobbaddá (jobbá) lén." (Toldy

F. kiadása. 159. lap.)

JOBBADÁN
, (jó bb-ad-án) ih. E szóban a jó

gyöknek mértéket jelent értelme van, s annyit tesz,

mint : nagy részben , legtöbben. Jobbadán tul estünk

minden bajon. Jobbadán már elmentek a katonák.

JOBBADÁRA
,
(jó-bb-ad-a-ra) 1. JOBBADÁN.

JOBBADON, (jó-bb-adon) ih. Valami kevéssel

jobban. Már jobbadon érzem magamat.

JOBBÁG
, (jobb-ág) ösz. fn. F-nemesi vérbl

származott, vagy ily méltósággal biró, elkel. (Aris-

tocrata.) A régi oklevelekben és törvényekben szám-

talanszor eléjön jobbag
,
jobbagi, jobagi, jobagy, jou-

bag
,
joubagi

,
jobogi

,
joubad stb. alakokban (Jerney

Nyelvkincsek). Lehet a föntebbi értelemben eredeti-

leg jobbad, is. V. ö. JOBBAD.
JOBBÁGI, (jobb-ági) ösz. mn. Jobb ágból szár-

mazott
,
jobbágot illet , ahhoz tartozó , arra vonat-

kozó. Jobbági sarjadék, család, nemzetség. Jobbági jog,

hatidom. Jvbbági büszkeség
, gög. Jobbági kormány-

rendszer.

JOBBÁGY, fn. tt. jobbágy -ot , harm. szr. — a

v. —ja. Megvan e szó a héber és arab nyelvben.

Héberül 129 am. dolgozott, szolgált , földet mivelt.

Arabul Jca£ , különösebben Istent tisztelt , azaz Is-

tennek szolgált. Magyar hangokhoz közelitc' -*g ki-

ejtve 'abad, részesülben 'obéd (dolgozó, szolgáló) , s

arabul 'abada. 1) Széles ért. szolgálatban lev, szol-

gálatot tev személy , ide értve a nemesebb szolgála-

tot is. Innen királyi jobbáyyoknak neveztettek a ki-

rályi szolgálatot visel nemesek, femberek (servien-

tes regis), továbbá várjobbágyoknak, kik a vármegyék-

ben állandó hadi szolgálatot tettek (várjobbágyok

,

servientea castri). Egyház jobbágyai, azaz
,
papi ne-

mesek. 2) Szorosabb és köz ért. földesurak alattva-

lója. Telkes jobbágy. A jobbágyokat úr dolgára haj-

tani. Szegény jobbágy. Az urak vesznek össze, s a jobb-

ágyok haját tépik ki (km.). Szalay A. Levelestárában

már számtalanszor eléfordul ezen értelemben. 3)

Legszélesb ért. a fejedelem irányában minden alatt-

való. Felségednek legalázatosabb jobbágyai. Midn ré-

genten elkel (optimas , optimates) értelemmel is

bírt, (jobbagiones), ezt inkább jobbad
,
jobbadja szó-

tól származtathatjuk, vagy jobb ág-gsil azonosíthatjuk.

V. ö. JOBBÁG.
JOBBÁGYFALVA , helység Erdélyben, Maros

székben ; helyr. Jobbágyfalvá-n, —ra, —ró\.

JOBBÁGYHELY
,

(jobbágy-hely) ösz. fn. Ré-

gebben am. úrbéri viszony alatt álló hely vagy telek,

mely az 1836. V. törvényczikknél fogva rendszerént

egész, fél és negyed lehetett.

JOBBÁGYI, (1), (jobbágy-i) mn. tt. jobbágyi-t,

tb. —ak. Jobbágyot illet , ahhoz való, tartozó, arra

vonatkozó. Jobbágyi terhek , munkák. Jobbágyi hódo-

lat. V. ö. JOBBÁGY.

JOBBÁGYI, (2), falvak Nógrád és Vas megyé-

ben ; KIS— ,
puszták Heves- és Nógrád m.—ÚJFA-

LU , helység Vas megyében ; helyr. Jobbágyi-ba
,—ban, —ból.

JOBBÁGYSÁG
,
(jobbágy-ság) fn. tt. jobbágy-

ság-ot, harm. szr. — a. 1) Jobbágyok öszvege
;
jobb-

ágyi testület, jobbágyokból álló nép. Földmivelöjobb-

ágyság. Várjobbágyság. Az els kuruezháboruban a job-

bágyság nagyobb része fellázadt. A jobbágyság terhein

segíteni. 2) Jobbágyi állapot. Sanyarú jobbágyság-

ban élni.

JOBBÁGYTELEK, (jobbágy-telek); 1. JOB-

BÁGYHELY.
JOBBÁGYTELKE, falu Erdélyben Marosszék-

ben ; helyr. Jobbá gyielk-én, — re, —röl.

JOBBAHAZ , falu Sopron megyében ; helyr.

Jobbaház- on, — ra, — ról.

JOBBAN, (jó-bb-an) ih. A jól határozónak máso-

dik foka; teljesen : jól, jobban, legjobban. A fehér kenyér

jobban izlik, mint a fekete. Jobban énekelek náladnál.

Jobban tud görögül , mint latinul. Jobban járt mind-

nyájunknál. Jobban viseli magát , mint ezeltt. Köszö-

rülés után jobban fog a kard. Mennél jobban húzza a

ló, annál jobban jön a hajó. (Népd.) Betegség utáni

javulásban, üdülésben. Jobban vagyok. Jobban érzem

magamat. Jelent annyit is , mint : inkább , erösebben.

Jobban szeretem, mint száz forintot. Jobban fogd meg.

Üsd jobban.

17*
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JOBBANLET v. —LETEL, (jobban-lét v.—lé-

tei) ösz. fn. Az egészségi állapotnak jobbra fordulta.

JOBBÁRA
,
(jó-bb-a-ra) ih. Az a megnyujtatik

mint a valahára, sokára határozókban. Annyi mint :

többnyire, nagyobb részt, legtöbb esetben. Régi gyer-

mektársaim jobbára elhaltak. V. ö. JOBBADÁN.

JOBBFEL, (jobb-fél) ösz. fn. Udvariasságból

mondja a férj mint nejének nevezetét : jobbfelem.

JOBBFELÉ , (jobb-felé) ösz. ih. A jobb oldal

irányába, jobb oldalra. Megfelel e kérdésre : merre f

Jobb/elé fordulni. Jobbfelé tartani a fejét. Jobbfelé

vezet út. Ellentéte : balfélé.

JOBBFELE, (jobb-féle) ösz. mn. Azon osztály-

ból, felekezetbl, nembl, fajból való, mely a jobbak

közé tartozik. Jobbféle borból adni a vendégnek. Jobb-

féle kelmébl csinált ruha.

JOBBFELÖL, (jobb-felöl) ösz. ih. Azon tájról,

vagy vonalról , mely a jobb oldal irányában fekszik.

Megfelel e kérdésre : honnan f mely részrl ? mely

tájról ? Honnan jön az ellenség ? Jobb fell. Ellentéte :

balfelöl.

JOBBFELÜL
, (jobb felül) ösz. ih. Jobb olda-

lon. Megfelel e kérdésre : hol t Ö jobb felül ült , én

balfelül. Jobbfelül megdagadt az arczom.

JOBBIK
, (jó-bb-ik) a jó mn. második foka , s

am. jobb. Elünk vele , midn vagy határozottabban

akarjuk kimutatni a fnevet , vagy midn a fnév
után helyezzük, p. A jobbik szemét szúrták ki , nem a

balt. Két ruhája közöl a jobbikat (nem : jobbat) lop-

ták el. Ez a szemem, ez a jobbik
,
jobban kacsint mint

a másik. (Népd.) Ugyanezzel élünk, midn a fne-

vet egészen elhallgatjuk. Ismerlek , te vagy a jobbik.

JOBBÍT , JOBBÍT, (jó-bb-ít) áth. m. jobbit-ott,

htn. — ni v. —ani, par. — s. Jobbá tesz, akár anyagi

akár szellemi, vagy erkölcsi tekintetben. Gazdaságot

jobbítani. Eletét jobbítani. Magát megjobbítani. Hasz-

náltatik állapító ragu nevekkel is. Sokat jobbítottak

ezen a telken. Az intés jobbított rajta.

JOBBÍTÁS, JOBBÍTÁS, (jó-bb-ít- ás) fn. tt.job-

bítás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által

valamit , vagy valakit jobbá teszünk. V. ö. JOBBÍT.

JOBBÍTGAT, (jó-bb-ít-gat) áth. és gyakor. m.

jobbítgat-tam, — tál, — ott, htn. — ni,y>a.r.jobbífgass.

Lassan lassan, egymás után, folytonosan jobbít vala-

mit. V. ö. JOBBÍT.

JOBBÍTGATÁS , (jó-bb-ít-gat-ás) fn. tt. jobbít-

gatás-t , tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés , mely

által valamit vagy valakit jobbítgatunk. Az elhanya-

golt földek, rétek, szlk jobb Ugatása.

JOBBÍTHATATLAN, JOBBÍTHATLAN
, (jó-

bb-ít-hat-[-at]-lan) mn. tt. jobbíthatatlan-t , tb. — ok.

1) Akár anyagi akár erkölcsi tekintetben annyira

megromlott, hogy jobbítani nem lehet rajta. Jobbít-

hatlan eczetes bor. Jobbíthatlan gonosztev. 2) Oly

tökéletes a maga nemében , minél fogva jobbá tenni

nem lehet. Határozókép : jobbíthatlanul , meg nem
jobbíthatva.

JOBBÍTHATÓ, (jó-bb-ít-hat-ó) mn. tt. jobbítha-

tót. Amit vagy akit jobbítni lehet.

JOBBÍTMÁNY, (jó-bb-ít-mány) fn. tt. jobbít-

mány-t, tb. — ok, harm. szr. —a v. —ja. Amit vala-

mely tárgyon jobbitottak, pl. az elhanyagolt ház körül

a megújított födél, vakolat, kerítés stb. mindannyi job-

bítmányok.

JOBBÍTVÁNY, 1. JOBBÍTMÁNY.
JOBBKÉZ, (jobb-kéz) ösz. fn. Kéz, melylyel

rendesen mködni, dolgozni, pl. irni, szerszámot, fegy-

vert forgatni, enni , ütni , dobni stb. szoktunk. Jobb-

nak mondjuk , mivel a bevett szokás, és nevelés sze-

rént leginkább azt gyakoroljuk , s a gyakorlat által

ügyesebbé teszszük, mint a másikat, melyet arányla-

gos ügyetlensége miatt bálnak (rosznak) nevezünk.

Régente : jog kéz. L. JOG. Jobb kézzel megragadni a

ló kantárát. Jobb kéz felöl ülni. A mit jobb kézzel

adott , balkézzel visszaveszi
,
(km). Átv. ért. segédsze-

mély, ki nélkül egy másik alig tud valami fontosabb

ügyet véghez vinni. Sok fúrnak és hivatalnoknak jobb

! keze a titoknok. volt a fispánunk jobb keze.

JOBBOVICZA , falu Beregh megyében ; helyr.

Jobboviczá-n, — ra, —ról.

JOBBRA
,
(jobbra) ih. Megfelel e kérdésre :

merre ? Azon irány felé, mely a jobb oldallal van egy

vonalban. Egyik jobbra , másik balra húz. Jobbra ül-

tetni a vendéget. Használják különösen a hadi nyelv-

ben. Jobbra kanyarulj ! Jobbra húzódj ! Jobbra for-

dulj ! Jobbra át! Jobbra nézz! Jobbra zárkózz

!

JOBBRÓL, (jó-bb-ról) ih. Megfelel e kérdésre

:

honnan ? Azon iránypont fell , mely a jobb oldallal

van egy vonalban
;
jobb kéz fell. Jobbról és balról

egyszerre támadni meg az ellenséget.

JOBBSZÁRNY, (jobb szárny) ösz. fn. l)Tulajd.

ért. a madárnak jobb oldalán lev szárnya. A lúdnak

jobb szárnyát letörték. 2) Átv. rendbe állított emberi

csapatnak, hadseregnek jobbik széle. A lovasság jobb

szárnya elnyomult. Az ellenség jobb szárnyát elvágni

a deréktól.

JOBBSZOMSZÉD , (jobb szomszéd) ösz. fn. 1)

Szomszéd , kinek lakhelye a mi lakhelyünk jobb ol-

dalán fekszik , máskép : felszomszéd. 2) A kiállított

seregben , hadban azon személy , ki jobb oldalunkon

áll. Máskép : feltárs.

JOBBUL, JOBBUL, (jó-bb-úl) önh. m. jobbúl-t.

Jobbá lesz. Használtatik anyagi és erkölcsi értelem-

ben. Egészsége napról napra jobbul. A börtönben nem

csak nem jobbultak, hanem inkább elromlottak a rabok.

JOBBÚLÁS, JOBBULÁS , (jó-bb-úl-ás) fn. tt.

jobbulás-t , tb. — ok. harm. szr. — a. Állapot, midn
valaki vagy valami jobbul, azaz jobbá lesz. Használ-

tatik különösen erkölcsi értelemben , s am. megtérés,

a vétkes , bnös életmódnak elhagyása. Az TsUn nem

akarja a bnös halálát, hanem jobbulását.

JOBBÚLATLAN, JOBBULATLAN, (jó-bb-úl-

atlan), mn. tt. jobbidatlan-t , tb. —ok. Gonosz erköl-

csi állapotban megrögzött , változatlan. Jobhdatlan

gonosztev. Határozókép : jobbulatlanul.
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JOBBULATLANUL
,

(jó-bb-ul-atlan-ul) ih. A
nélkül, hogy megjobbult volna, megrögzött rósz vagy

gonosz állapotban maradva. A fenyitöházból jobbulat-

lanul ment ki.

JOBBÚLHATATLAN, JOBBÚLHATLAN, (jó-

bb-úl-hat[-aí]-lan) mn. tt. jobbúlhatatlan-t , tb. — ok.

Ami vagy aki jobbulni nem képes. Jobbúlhatlan ma-

kacsság.

JOCHTOT, 1. JOGTAT.

JÓCSKA, (jó-ocs-ka) mn. tt. jócskát. E szóban a

kettztetett kicsinyezö tulajdonkép nagyítást jelent,

de mintegy szerény és mérsékelt nagyítást. Jócska

sok bora termett. Jócska sommá pénz jutott neki.

JÓCSKÁN ,
(jó-ocs-ka-an) ih. Meglehets Dagy

mértékben , vagy mennyiségben. Ez idén jócskán ter-

mett buzcmk, borunk. Jócskán bevett a gyapjúból. V. ö.

JÓCSKA.
JÓD, puszta Somogy megyében ; helyr. Jód-on,

— ra, — ról.

JODÓK, (hellén eredet : iodókos , am. íjtartó)

férfi kn. tt. Jodók-ot. Jodocus.

JÓELEJÉN, (jó- elején) Ösz. ih. Mindjárt a do-

log kezdetén, jó korán, annak idején. Jó elején hozzá

fogott a munkához.

JÓERKÖLCSÜ, (jó-erkölcsü) ösz. mn. Kinek jó

erkölcse van , becsületes magaviselet. Jó erkölcs

gyermekek, ifjak. V. ö. ERKÖLCS.

JÓERZELMÜ, (jó-érzelm) ösz. mn. Aki valami

vagy valaki iránt jó véleménynyel és egyszersmind

ragaszkodással van. (Gutgesinnt).

JÓFAJTA, (jó-fajta) ösz. mn. Jóféle
, jó vérbl

való, a maga faja között kitn. Jó fajta csikó, borjú,

bárány. Szélesb ért. mondjuk növényekrl is. Jófajta

alma, körte, baraczk. V. ö. FAJ ; és FAJTA.

JÓFÉLE , (jó-féle) ösz. mn. Mi a maga nemé-

ben jó, finom ; továbbá valódi , nem hamisított , nem
ál. Jóféle gyümölcsök. Jóféle étkek, italok. Jóféle gyön-

gyök, drágakövek. Jóféle szövetek. Néhagunyosan ,olyan'

névmással összekötve ellenkez értelemben használják.

Ez is olyan jóféle madár. Olyan jóféle leány, személy.

JÓFÉLESÉG , (jó-féleség) ösz. fn. Jó minemü-

ség, valódiság. E kövek jóféhségérl nem kétkedem.

JÓFORMÁN , (jó-formán) ösz. ih. Úgy megle-

hetsen ; valószínleg. Jóformán hozzá látott a mun-

kához. Jóformán ö is a mi pártunkon lesz.

JOG, mn. és fn. tt. jogot, harm. szr. — a, v.—ja. Gyökeleme ugyanaz , mi a jó jav szóké. A g
legegyszerbb eredeti képz gyanánt járult &jo gyök-

höz, mint az ág, bog, fog, góg gg, dög, nyg szókban.

1) Tulajd. ért. jobbfélen lev
,

(dexter). Ily értelem-

ben többször eléfordul a régieknél, pl. a Müncheni co-

dexben : Hogy ha te jog szemed — — és ha te jog

kezed meggonoszbéjtand tégedet. Ha ki csapand tége-

det jog tiigyödre. (Máté 5). Ellenkezje : balog, s vala-

mint ez a baltól azaz rosztól, úgy a jog a jótól vette

eredetét. 2) Szorosabb ért. jobbkéz. A Müncheni v.

Tatrosi codexben : Ne tudja a te balod , mit teszen te

jogod. (Máté 6.) Koronát vétenek ö fejére , és nádat ö

jogjóiba. Tehát megfeszejtettek ö vele két tolvajok, egyik

jog felöl, másik bal felöl. És meglátjátok embernek fiát

ülette a tehetségnek jogja felöl. így a Bécsi codexben
is : jogjának öltözetit, jogjától, jog felöl stb. Benigna
asszony imakönyvében mind ,jobb' mind .jog' eléfor-

dul : „The szenth fejedeth jobb vallódra bocsá-

tád." És „The szent kezed oltalmazjon halálomko-
ron, és te jogod engöm hozzád fogadjon." így Bá-
tori László Bibliájában is : „És ugyan vala az víz

''ünekik mint egy kfal mind jobb fell , mind bal

fell." Továbbá : „Az te jogod , Uram! megveré az

ellenséget." 3) Átv. törvényeken alapuló igény, köz

nyelven, és latinosan : jus. Atyai, fejedelmi, földesúri

jog. Házassági jog. Védelmi, életfentartási jog. Hús-
vágási , bormérési , vásári jog. Jogokat szerezni , vesz-

teni, védeni. Valamit joggal követelni. Jogától el nem
állani. Jogaihoz ragaszkodni. Nincs hozzá joga. Sze-

mélyi jogok. Dologi jogok. Dologbani jogok. Dologhozi

jogok. A jelen értelemben vett jog egy az igaz , igaz-

ság
, szókban eléforduló ig gyökkel : ig jog , mint :

ih juh , irgalom jorgalom. A törökben hak v. hakk

szintén am. igazság (verifas) és jog (jus). V. ö. IG.

Egyébiránt valamint a németben a recht és Eecht, a

szlávban a práva, a latinban recium, recta, a finnben

oikia, (egyenes ; igaz
;
jobb [kéz] s innen oikeus igaz-

ság) stb.; jobb kezet és igazat illetleg just is jelent;

úgy ezen viszony van a magyar jog különböz értelmei

között , s úgy látszik nem alap nélküli azok véle-

ménye, kik azt tartják , hogy seink is ahhoz tártá-

nak jogot, mit jobbkezökkel (jogukkal) szereztek volt,

azaz, nálok is az eredeti, társadalmi és polgári jog

ököljogon alapult. Hogy a török hakk , finn oikia,

valamint a sinai jung (justum, rectum) hangokban is

egyeznek , mondani fölösleges. 4) Egynem törvé-

nyeken alapuló jogok öszvege, továbbá ezen jogok

alanyi esmérete. Természeti jog. Egyházi, polgári, bün-

tet , váltó-, hbéri jog. Bányajog. Nemzetek joga.

Magyar , római jog. Jogokban jártas. Jogot tanítni.

JOGAKADÉMIA, (jog-akadémia) ösz. fn. Aka-

démia, melyben a jogi tudományok taníttatnak.

JOGALAP, (jogalap) ösz. mn. A jognak kút-

feje, melybl valamely jog foly; talpköve, melyen va-

lamely jog nyugszik.

JOGAR, (jog-ar) fn. tt. jogar-t, tb. — ok, harm,

szr. —a. Királyi, fejedelmi pálcza , mint a joghata-

lom jelvénye. Új alkatú szó, de amely még nem ment

át a közdivatba.

JOGÁSZ, (jog-ász) fn. tt. jogász-t , tb. — ok,

harm. szr. — a. Személy, ki általában jogi ügyekkel

(mint biró, ügyvéd), különösebben jogtanitással, vagy

jogtanulással foglalkodik ; amaz szorosabb ért. jogta-

nitó , emez jogtanuló vagy joghallgató.

JOGÁSZAT, (jog-ász-at) fn. tt. jogászat-ot,

harm. szr. —a. Jogtudományokkal , általában jogi

dolgokkal foglalkodáí
;
jogok tárgyalata. Jogászatot

választani életpályáid.
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JOGÁSZATI ,
(jog-ász-at-i) ran, tt. jogászati-t,

tb. —ak. Jogászathoz való , azt illet , arra vonat-
j

kozó. Jogászati könyvek, értekezések ; kérdések , vitat-

kozások. Jogászati pálya.

JOGÁSZI, (jog-ász-i) mn. tt. jogászi-t, tb. — ak.

Jogászt illet, ahlioz tartozó, arra vonatkozó. Jogászi

oskolák , évek. Jogászi könyvek, kérdések, gyakorlatok.

JOGAZONSAG, (jog-azonság) sz. fn. Ugyan-

azon jogbeli állapot, többek jogának ugyanazon mi-

nsége, s bizonyos törvényen alapulása.

JOGBITORLÁS, (jog- bitorlás) ösz. fn. Ersza-

kos, törvénytelen cselekvés , midn valaki törvényes

jogczim nélkül gyakorol valamely jogot.

JOGBIZONYLAT, (jog-bizonylat) ösz. fn. Ala-

pos okokkal kimutatása annak , hogy valamihez jo-

gunk van.

JOGBÖLCSELET, (jog-bölcselet) ösz. fn. Böl-

cselet a jog természetérl.

JOGCSAVARÓ
,
(jog-csavaró) ösz. fn. Ügyész,

vagy akármely jogvitató , ki a jogokról szóló törvé-

nyeket álokoskodásokkal elferdíti.

JOGCZIM
,

(jog-czím) ösz. fn. Azon alap
,
pl.

törvény , vagy szerzdés , melyen bizonyos jog épül.

Adományozási, örökösödési, adásvevési jogczim.

JOGEGYENETLENSÉG, 1. JOGEGYENLÖT-
LENSÉG.

(

JOGEGYENLSÉG , íjog-egyenlöség) ösz. fn.

1) Általában am. jogbeli hasonlóság , többek jogá-

nak megegyez bels minsége. 2) Különösen az

si magyar törvényben a jószágbeli igaznak azon mi-

nsége, melynél fogva a jószág a fiakra, és leányokra

egyaránt száll.

JOGEGYENLÖTLENSÉG ,
(jog-egyenli len-

ség) ösz. fn. 1) Jogbeli különböz állapot , többek

jogának különbsége, milyen a régi magyar törvények

szerént a nemesek, polgárok, és jobbágyok jogainak

egyenetlensége. 2) Különösen a jószágokat illet jog-

nak azon minsége , melynél fogva azok a leányág

kirekesztésével pusztán fiágra szálltak.

JOGÉLET, (jog-élet) ösz. fn. A jognak és jogi

tudományoknak , törvényeknek és szokásoknak gya-

korlati folyama , a polgári életben használata, alkal-

mazása.

JOGELLENES , JOGELLENI ,
(jog-ellenes v.

—elleni) ösz. mn. Jog ellen való
,
jogokba ütköz.

Jogellenes megtámadás. Jogellenes eljárás.

JOLELMÉLET, (jog-elmélet) ösz. fn. A joggal

és jogi tudományokkal egyedül az észben foglalko-

dás , a nélkül , hogy azokat a valóságos életben al-

kalmaznék.

JOGELV, (jog-elv) ösz. fn. Elv vagy alapigaz-

ság, melybl más jogot vagy jogokat következtetünk.

JOGÉLVEZET, (jog-élvezet) ösz. fn. Akár

egyes, akár több jognak, jogosultságnak gyakorlatba

vétele, használata.

JOGENGEDMÉNYEZÉS, (jog-engedményezés)

ösz. fn. Valamely jognak másra engedmény utján

ruházása.

JOGEREJU, (jog-erejü) ösz. mn. 1) Ami jogon

alapszik, ami jogi hatással bír. Jogerejü követelés. 2)

L. JOGÉRVÉNYES.

JOGER , (jog er) ösz. fn. Erkölcsi hatalom
,

mely valamely jogból foly , melynél fogva valamit

jogszerüleg követelni, végrehajtani lehet.

JOGERÖSBITÉS, (jog-ersbités); 1. JOGERÖ-
SITÉS.

JOGERÖSITÉS , (jog- ersítés) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által valamely jog nagyobb szilárdságot

nyer, pl. adósságkövetelés kezes által.

JOGÉRVÉNY, (jog-érvény) ösz. fn. A törvény-

kezésben valamely birói határozatnak felsbb , ille-

tleg legfelsbb jóváhagyás , vagy föllebbezésrl le-

mondás által azon erre emelkedése, midn az végle-

gesen foganatosítható.

JOGÉRVÉNYES, (jog- érvényes) ösz. mn. Jog-

érvénynyel biró, jogérvényre emelkedett. V. ö. JOG-

ÉRVÉNY.

JOGÉRVÉNYESEN
,

(jog -érvényesen) ösz. ití.

Oly minségben vagy állapotban, mely jogérvénynyel

bír. V. ö. JOGÉRVÉNY.

JOGÉRZELEM , JOGÉRZET ,
(jog-érzelem v.

— érzet) ösz. fn. A jog és igazság iránti vonzalom

valamely különös esetben, a nélkül hogy világos tör-

vény rendelkeznék róla. A birák sokszor ítélnek jog-

érzet után.

JOGESET, (jog- eset) ösz. fn. Egyes történet a

jogéletben.

JOGFENTARTÁS
,

(jog- fenn -tart ás) ösz. fn.

Cselekvés, melynél fogva valamely jogot át nem en-

gedünk, hanem azt más vagy mások ellenében lehet

esetre megóvjuk.

JOGFOLYAM
,

(jog-folyam) ösz. fn. 1) Vala-

mely jognak folytonos élvezete. 2) Törvénykezési el-

járás valamely biróság eltt és által.

JOGFOLYTONOSSÁG, (jog-folytonosság) ösz.

fn. Egyes vagy több jogok szakadatlan élvezése vagy

élvezhetése.

JOGGYAKORLÁS, (jog-gyakorlás) ösz. fn. 1)

A jognak az életben valósággal eléforduló esetekre al-

kalmazása, illesztése. 2) Mködés, midn valaki a jog

és törvények alkalmazásában biró vagy ügyvéd mel-

let képezi magát. 3) Joggal való élés.

JOGGYAKORLÁSI , (jog-gyakorlási) ösz. mn.

Joggyakorlásra való, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Joggyakorlási évek.

JOGGYAKORLAT, íjog-gyakorlat) ösz. fn.

Munkálat vagy tett, melyet valaki joggyakorlás által

visz véghez.

JOGGYAKORNOK, (jog- gyakornok) ösz. fn.

Gyakornok, ki jog és törvények alkalmazásában vala-

mely biróság vagy ügyvéd mellett képezi magát.

JOGHALLGATÓ, (jog-hallgató); 1. JOGTA-
NULÓ.
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JOGHASZNALAT, (jog-használat) ösz. fn. Élés

azon joggal , mely bennünket illet
;
jogunknak gya-

korlati alkalmazása.

JOGHÁTRÁNY, (jog-hátrány) ösz. fn. Ami jo-

gunkat akadályozza, késteti, annak kárára van.

JOGI, (jog-i) mn. tt. jogi-t tb. — ak. Jogot il-

let, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Jogi kérdések

.

JOGIGÉNY , (jog-igény ösz. fn. Igény , mely-

nél fogva valaki bizonyos jogra számot tart, bizonyos

jogot követel.

JOGILAG, (jog-i-lag) ih. Jog szerint, jognál

fogva. E birtok jogilag engem illet.

JOGIRAT , (jog-irat) ösz. fn. Bizonyos jogról

szóló, valamire jogot adó oklevél, szerzödmény , stb.

JOGKEDVEZMÉNY, (jog-kedvezmény) ösz. fn.

Valamely haszon , élvezet , melyet a törvény nyújt

,

pl. a magyar törvény az özvegy nknek életfogytig-

lani haszonélvezést a férj javaiban stb. Leltár jog-

kedvezménye : az osztrák polgári jog szerént ha va-

laki az örökségbe a leltár jogkedvezményének fen-

tartása mellett lép, az örökhagyó hitelezinek csak a

hagyaték erejéig van lekötelezve ; ellenkezleg, mint

aki föltétlenül fogadja el az örökséget.

JOGKÉRD, L JÓKÉRD.
JOGKISZOLGÁLTATÁS, (jog-ki-szolgáltatás)

1. JOGSZOLGÁLTATÁS.
JOGKÖVETELÉS

,
(jog-követelés) lásd JOG-

IGÉNY.
JOGLÁR, (jog-ol-ár) fn. tt. joglár-t , tb. — ok.

Jog- v. igazságszolgáltató. Ujdon szó a latin ,justi-

tiarius' kifejezésére , de nem igen kapott lábra. A
magyar király Felsége a magyar törvénygyakorlat

szerént a legfbb jogtár.

JOGLAT
,
(jog-ol-at) fn. tt. joglatot. Alkalmas

új szó a Jogkiszolgáltatás' helyett.

JOGMENET
,

(jog-menet) ösz. fn. L. JOGFO-
LYAM, 2).

f

JOGNÉZET, (jog-nézet) ösz. ín. Vélemény, ál-

lítás valamely jogelvrl.

JOGOD, (jog-od) fn. tt. jogod-ot, 1. JOGAR.

JOGOL , (jog-ol) régies igeszó , m. jogolt v.

joglott , htn. jogolni v. jogtani. A Bécsi codexben jo-

golás am. emendatio („higyjük mi jogolásunkraj=ob-

bulásunkra) ;" és tisztességet joglanak am. honorem

deferant. Benigna asszony imakönyvében is : „És az

nagy örömért, kivel az te szent leiköd megvigasztal-

tatok .... joglas enneköm méltatlan és bínös szol-

gáló leányodnak."

JOGORVOSSÁG, (jog-orvosság) 1. JOGOR-
VOSLÁS.

JOGORVOSLÁS, JOGORVOSLAT, (jog-orvos-

lás v. —orvoslat) ösz. fn. Törvénykezési eljárás, mely-

nél fogva akár a biró, akár a fél valamelyike által

elkövetett hiba jóvá tétetni kéretik, illetleg jóvá té-

tetik. A régi magyar törvénykezésben számos jogor-

voslat volt, mint : ügyvédszó visszahuzása , ellentál-

lás ,
visszaüzés , ítélet bentiltása , többféle birói

parancsok stb. Mai eljárás szerént , ha a biró hi-

bázott, vagy legalább azt a fél ugy gondolja , az ez

elleni perorvoslatnak rendszerént fölebbezés, felfolya-

modás, ha a fél hibázott, per- vagy általánosabban

ügyujitás (elbbi állapotba visszahelyezés) a neve.

Jogorvoslat az osztrák polgári jog szerént a kártérí-

tés iránti kereset is. (Rechtsmittel).

JOGOS
,

(jog-os) mn. tt. jogos-t v. —at , tb.

— ak. Jogon alapuló , igazságos , szoros igazsággal

megegyez. Jogos birtok, követelés.

JOGOSAN ,
(jogos an) ih. Jog szerint

,
jognál

fogva, törvényesen, igazságosan. Ellentéte : jog ellen,

jogtalanul.

JOGOSÍT , JOGOSÍT ,
(jog-os-ít) áth. m. jogo-

sít- ott, htn.

—

ni v. — ani. par. — s. Joggal vagy jo-

gokkal felruház , valamire jogot ad. Innen : feljogo-

sít am. felhatalmaz , valaminek véghezvitelére jogot

,

szabadságot, engedelmet ad.

JOGOSÍTÁS, JOGOSÍTÁS, (jog-os-ít-ás) fn. tt.

jogosítás-t, tb. — ok. harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által valakit joggal vagy jogokkal ellátnak, valakinek

jogot adnak valamire. V. ö. JOGOSÍT.

JOGOSÍTATLAN , JOGOSÍTLAN, (jog-os-ít-

fat]-lan) mn. tt. jogosítatlan-t , tb. — ok. Kit nem jo-

gosítottak valamire. Jogosítatlan kontár , kuruzsló
,

nyegleorvos. Határozókép : jogosítlanul, jogosítás

nélkül.

JOGOSÍTOTT, (jog-os-ít-ott) mn. tt. jogosított-

at. Valamely joggal, vagy jogokkal ellátott, felruhá-

zott , bizonyos mködésre felhatalmazott , szabadal-

mazott. Jogosított kalmár, szatócs.

JOGOSÍTVÁNY
,
(jog-os-ít-vány) fn. tt. jogo-

sítvány-t , tb. — ok. Felsbbség által engedélyezett

jog valaminek gyakorlatira, pl. némely áruczikkelyek

eladására. Máskép : jogozat. Ha maga a törvény álta-

lában , vagy a természeti jog adja a jogot : ez jogo-

sultság.

JOGOSSÁG , (jog-os-ság) fn. tt. jogosság-ot

,

harm. szr. — a. 1) Jogszerintiség, jogon alapuló álla-

pot. Valamely ügynek, követelésnek jogossága. 2) Szo-

ros igazság. Ezen osztály a szoros jogozsággal nem

egyezik. Nem akarok kegyelmet, hanem jogosságot. 3)

Jogot tisztel és méltányló személyes tulajdonság.

Ezen férfiú jogosságát kétségbe vonni nem lehet. Jogos-

ságáról ismeretes biró.

JOGOSUL, JOGOSUL, (jog-os-úl) önh. m. jo-

gosult. Valamely jogban részesül , valamihez vagy

valamire jogot szerez.

JOGOSULT, (jog-os-úl-t) mn. tt. jogosultat.

Akinek valamihez vagy valamire ,
valaminek cselek-

vésére joga van.

JOGOSULTSÁG, (jog-os- úl-t-ság) fn. tt. jogo-

sultság-ot, harm. szr. — a Állapot, vagy minség, mi-

dn valakinek valamihez vagy valamire joga van.

JOGOZ, (jog-oz) áth. mjogoz-tam, — tál, — ott,

1. JOGOSÍT.

JOGOZÁS, 1. JOGOSÍTÁS.
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JOGOZAT, (jog-oz-at) fn. tt. jogozat-ot , harm.

Bzr. — a. Engedményezett jogon alapuló szabadalom.

JOGSÉRELEM ,
(jog-sérelém) sz. fn. 1) Álta-

lán minden tett , mely más jogainak körébe vág , s

azokat sérti. 2) Különösen a régibb magyar törvény-

ben az örökösödés jogának megsértése, kivált a nem-

zetségi ingadozatlan joggal birt jószágot illetleg.

JOGSZABÁLY ,
(jog-szabály) Ösz. fn. A jog-

életben és jogszolgáltatásban egyes mondat , állít-

mány, melyet a jogkövetel, vagy biró stb. mint két-

ségtelent tekint, pl. r aki elbb az az elsbb" (qui

prior tempore, potior jure) ; _más jogsérelmével vagy

kárával senki se gazdagodjék" (locupletari non de-

bet aliquis cum alterius injuria aut jactura).

JOGSZER , (jog-szerü) ösz. mn. Joggal meg-

egyez, jog szerint való, törvényes. Jogszer követelés.

Jogszer birói eljárás.

JOGSZEREN , JOGSZEREN
,
(jog.szerüen)

ösz. ih. Jogszer módon
,
joggal megegyezöleg , tör-

vényesen.

JOGSZERÜLEG, (jog-szerüleg) ; 1. JOGSZE-
REN.

JOGSZERSÉG , JOGSZERSÉG , (jogszer-

ség) ösz. fn. Tulajdonság, vagy állapot, melynél fogva

valami jogszer , azaz joggal egyez ; törvényesség.

JOGSZILÁRDITÁS
,
(jog-szilárditás) ; 1. JOG-

ERÖSITÉS.
JOGSZOLGÁLTATÁS, (jog- szolgáltatás) ösz.

fn. Felsöségi, különösen biró-hatósági eljárás
, mely-

nél fogva két peres fél (föl- és alperes) között a vitás

tárgy valakinek a jog és törvény ereje szerint oda

vagy elitéltetik. Ujabb szóval : joglat.

JOGTALAN , (jog-talan) mn. tt. jogtalan-t , tb.

— olt. Jog nélküli
;
jogon nem alapuló , igazságtalan,

szoros igazsággal nem egyez. Jogtalan rabszolgaság.

Jogtalan követelés. Jogtalan megtámadás. Határozókép

am. jogtalanul.

JOGTALANSÁG
,

(jog-ta-1-an-ság) fn. tt. jog-

talanság-ot, harm. szr. — a. Jog nélküli állapot vagy

tulajdonság, igazságtalanság, törvénytelenség.

JOGTALANUL , (jog-ta-lan-ul) ih. Jog nélkül,

igaztalanul, vagy mások jogainak ellenére. Valakit

jogtalanul megtámadni. Jogtalanul indított háborít.

Jogtalanul elnyomott nemzet.

JOGTAN , (jog-tan) ösz. fn. Jogokról szóló

,

jogokat tárgyaló tan. Természeti jogtan. Fenyít

jogtan.

JOGTANÁR
,

(jogtanár) ösz. fn. Személy , ki

másokat jogokra oktat , különösen , ki ezt mint nyil-

vános oskolai tanitó teszi.

JOGTANULÓ, (jog-tanuló) ösz. fn. Jogok, ille-

tleg törvények tanulásával nyilvános iskolában fog-

lalkodó személy.

JOGTAT, (jog-tat) a régi halotti könyörgésben

(az itteni Írásmód szerént : jochtot) am. a mai igtat :

„Hogy bírság nap jutva mend ö szenti és önöttei kö-

zikön jó fell jogtatnia íleszje t."

JOGTISZTELET, (jog-tisztelet) ösz. fn. A jog-

nak, igazságnak mint sérhetetlennek tekintése.

JOGTUDOMÁNY, (jog-tudomány) ösz. fn. Tudo-

mányos ismeretek rendszere , melynek tárgyát teszik

a jogok és törvények, s azoknak az emberi cselekvé-

sekre alkalmazása.

JOGTUDOR
,
(jog-tudor) ösz. fn. Jogtudós , ki

szigorlari vizsgálat után valamely egyetemtl okleve-

let kapott , okleveles jogtudós.

JOGTUDÓS
,
(jog-tudós) ösz. fn. Tudós , ki a

jogokról , törvényekrl , s azoknak az emberi cselek-

vényekre alkalmazásáról rendszeres ismeretekkel bír.

JOGÚT, (jog-út) ösz. fn. Perlekedési mód, mi-

dn valaki jogszolgáltatás utján vagy rendszerénti

bíróságok eltt követel valamit.

JOGUTÓD , (jog-utód^ösz. fn. Utód valamely

jog használatában. V. ö. UTÓD.

JOGÜGY, (jog-ügy) ösz. fn. Jogszolgáltatást

illet ügy, igazságügy.

JOGÜGYI, (jog-ügyi) ösz. mn. Jogügyre vo-

natkozó, azt illet.

JOGÜGYLET, (jog-ügylet) ösz. fn. Polgári cse-

lekvény, különösen szerzdés két fél között valamely

jognak
,

jogviszonynak megalapítására. (Rechtsge-

scháft).

JOGÜGYLETI
,
(jog-ügyleti) ösz. mn. Jogügy-

letre vonatkozó, azt illet.

JOGVÉD, (jog-véd) ösz. fn. Személy , ki más

valakinek jogát valamely hatóság eltt védelmezi
,

különösen ügyvéd ; de ez általánosb értelemmel

bír , mert nem minden ügyvéd jogvéd is egyszer-

smind, az ügyvédek gyakran jogtalanságot is védel-

meznek.

JOGVÉLELEM, (jog-vélelem) ; 1. VÉLELEM.

JOGVISZONY, (jog-viszony) ösz. fn. Azon vi-

szony , melyben a) valaki egy más egyénhez jogaira

nézve áll , b) melyben két vagy több egyének jogai

egymáshoz állanak.

JOH, (1), elavult fn. tt. joh-ot, harm. szr. — a.

Értelme a régi nyelvmaradványokban némileg külön-

böz. Erdösinél am. belek, bels részek. Az mi Iste-

nilnknek könyörületes szilinek, és johának általa. (Per

viscera misericordiae Dei nostri). Ugyanezen érte-

lemben hallani itt-ott túl a Dunán a gyuha szót. Meg-

töltötte a gyuháját. Néhutt májat vagy zúzát jelent.

Benigna asszony imakönyvében am. szív. „Johomnak

akaratját lássad. " Ugyanitt Sz. Bernát hymnusában :

„Te indóhad (indítsad) en johomath , hogy kívánjon

ennyi nagy jóth." _Idvöz légy úrnak édös szíve
,
én

johomnak jó öröme." A Müncheni codexben jonhó

és jonh am. szív. „Bódogok tiszta jonhóúak. (Máté 5).

Mojses ti jonhotok keménységére engedte t nektek

t feleségteket elhagynotok. (Máté 19). A Nádor-co-

dexben jonh am. bels rész. „ Megháboróla en jon-

hom és megfogyatkozék az en leiköm" (Toldy F.)

Lényeges hang ebben a h mint lehellési bet ; innét
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tökéletesen egyezik st azonos ezzel : eh, eha. [L. EH,

(2), EHA] ; a Peer-codexben pedig ih.

„Reád néznek szentekne't szemei

,

És véneknek keserves sziivei,

Es árváknak nyomorult ihai."

Jelent 1) belst, 2) kedélyt. (Toldy Ferencz jegyzete).

Hihetleg innen vette nevét átv. értelemben a szekér

joha , vagy szokottabban juha
,
gyuka , azaz a szekér

alatt lev rúdszárnyat tartó fa , mintegy a szekér-

nek bele.

JOH, (2), tájdivatos, juh helyett ; 1. ezt.

JOHAFAJO
,

(joha-fájó) sz. mn. Kinek fájós

joha, azaz mája, vagy bele, vagy általán fájós zsige-

rei vannak.

JÓHANGZÁS , JÓHANGZAT ,
(jó-hangzás v.

— hangzat) sz. fa. Szó vagy zene-hangoknak egy-

mással oly összekapcsoltatása, hogy azok a fülre kel-

lemesen hatnak. Máskép : hangkellem.

JOHANGZATÚ, (jóhangzatú) sz. mn. Tulaj-

donság, melynél fogva valamely szónak, zenének jó-

hangzata van. V. ö. JÓHANGZAT.
JOHANKA, ni kn. tt. Johankát. Fiatal, kisded

Johanna, máskép Janka.

JOHANNA , ni kn. Egy eredet János szóval.

JOHÁSZODIK, 1. JUHÁSZODIK.
JÓHÁZBELI

,
(jó-házbeli) sz. mn. Vagyono-

sabb és közbecsülésben álló családból való ;
különö-

sen nöszemélyrol mondják.

JÓHÍRÜ, JÓHIRÜ, (jó-hírü) ösz. mn, 1) Ami

jó hirt hoz, jó hirt foglal magában. Jóhirü ize.net, tu-

dósítás. 2) Mondjuk emberrl , kirl jót beszélnek,

kirl a közvélemény dicséretesen nyilatkozik.

JÓHIRÜ NEV, 1. JÓHIRÜ.
JÓHISZÉM

,
(jó-hiszém) ösz. fn. Lelki állapot

,

midn valaki azt hiszi maga fell, hogy bizonyos tette

az erkölcsi vagy polgári kötelességekkel ütközésben

nincsen. Valamit jóhiszemmel tenni.

JÓHISZEM , (jó-hiszémü) ösz. mn. Aki vala-

mely cselekvése vagy teendje iell azt hiszi , hogy

az a becsülettel, erkölcsi vagy polgári törvényekkel

egyezik. Jóhiszem birtokosa valamely jószágnak.

JÓHISZÉMÜLEG, (jó-hiszemüleg) ösz. ih. Azon

véleménynyelj hogy valami jó, hogy törvényes, hogy

rosznak nem tartható.

JÓHISZEMSÉG
,

(jó-hiszómüség) ösz. fa. 1

)

Véleményi állapot , midn valakirl vagy valamirl

jót hiszünk, midn semmi roszat nem teszünk fel. 2)

L. JÓHISZÉM.
JÓILLATÚ, (jó-illatú) ösz. mn. Minek kellemes,

jó illata van. Jóillaiú virág, kencs. Jóillatú vizek. Jó-

illatú sültek. Jóillatú áldozat am. Isten eltt kedves.

JÓINDULAT, (jó-indúlat) ösz. fn. 1) Kedélyi

állapot , midn valaki iránt vonzalommal viseltetünk.

2) Természeti vonzalom az iránt, ami jó.

JÓINDULATÚ, (jó-indulatú) ösz. mn. 1) Kinek

természeti hajlatna van a jóra. Jóindulatú ifjak. 2) Ki

AKAI). NAGY SZÜTAB. III. KÖT.

vonzalommal viseltetik bizonyos jó , vagy jónak tar-

tott ügy iránt. Jóindulatú hazafiak, alattvalók.

JÓIZLESÜ, (jóizlésü) ösz. mn. 1) Ki jó ízléssel

bir. Jóizlésü udvari ember. 2) Mi a jó izlés kellékeivel

bir, jó izlés szerént készült. Jóizlésü öltözék ,
bútoro-

zat. V. ö. ÍZLÉS.

JÓIZLETÜ, 1. JÓIZLÉSÜ.

JÓÍZ , JÓIZÜ , (jó-ízü) ösz. mn. Minek jó íze

van , mi ízlik. Mondjuk különösen étel-italról. Jóiaü

kenyér , sült , bor. Jóíz gyümölcs. Átv. ért. mondjuk

beszédi-l is
, melyet valaki jó kedvvel s némi gyö-

nyörérzettel folytat. Igen jóíz beszédben voltak.

JÓÍZEN , JÓÍZEN , (jó-ízüen) ösz. ih. Az

ínynek különös tetszésére, megelégedésével, gyönyör-

ködésével. Jóízen enni , inni , lakmározni. Átv. ért.

mondjuk beszédrl, álomról is. Jóízen beszélgetni. Jó-

ízen alunni.

—JOK
, (1), magas hangon —JÖK v. JÉK, v.

JEK , öszvetett rag a mutató j v. i-hö\ és ok ök töb-

bes 3-ik személyragból, pl. kalap-j-ok, gond-j-ok, mun-

ká-j-ok, czipö-j ök , kefé-j-ök. így régiesen az igéknél

is : adá-j-ok (ma : öszvehúzva adák) , kérdezé-j-ök v.

kérdezé-j-ek (ma : kérdezek). Többes els személyben

is
,

pl. Szalay Á. Levelestárában : (mi) fogdosa-j-ok

(ma : fogdosok), osztó-j ok (ma : osztók) stb. V. ö. — J,

JA, JE ragok.

— JOK, (2), —JÖK, —JÉK, —JEK, régies

öszvetett , ma öszvehúzott igerag a kapcsoló mód j

módképzjébl és többes 1-s és 3-ik személyragból,

pl. Szalay Á. Levelestárában eléjönnek adno-j-ok

(ma : adnók) , irna-j-ok (ma : írnok) , bocsátana-j-ok

(ma : bocsátanók), szerzenö-j ök (ma : szerzenk), mi-

velne-j-ek (ma : mivelnk).

JÓKA, KIS— , NAGY—, ÚJHELY-, falvak

Pozsony megyében ; helyr. Jókán, —ra, — ról.

JÓKARAT, némely tájszólás szerént öszvehúzva

jóakarat-hói.

JÓKEDV, JÓKEDV, (jó-kedvü) ösz. mn.

Kinek jó kedve van, vidám, vidor, mulattató, tréfás.

mindig jókedv. A jókedv embert szeretik a társa-

ságban. V. ö. KEDV.

JÓKEDVEN, JÓKEDVEN, (jó-kedvüen)

ösz. ih. Vidáman, tréfásan, derült kedvvel. Jókedven

tölteni az idt. Jókedven társalogni.

JÓKEDVÜLEG , JÓKEDVÜLEG , (jó kedvü-

leg) ; 1. JÓKEDVEN.
JÓKEDVÜSÉG, JÓKEDVÜSÉG, (jó-kedvüaég;

ösz. fn. Vidámság, mulattató, tréfálkodó kedélyi álla-

pot, vagy tulajdonság.

JÓKÉRDÖ, v. JOGKÉRDÖ , Szent László III.

végzeménye 1 3-ik fejezetében eléjön jokergech , más

Írásmóddal : joccerdech és joccerdegh, s így értei mez-

tetik : reruui fugitivarum collector , melyet kivált az

utóbbi írásmód után legalkalmasban ,jok kérdöh -' az-

az .jogkérd'- nek olvashatunk ; t. i. a két cc = két

kk s végül a eh vagy gh csak ers lehelet jele , mely
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a szók végén régibb írásokban , különösen pedig a

Debreczeni Legendáskönyvben számtalanszor eléjön.

Jogkérdö tehát annyit jelentett mint jogvizsgáló
, ki

miként a törvénybl látható, a bitang marháknak st
szökevény embereknek is (fugitivorum homiuum) ösz-

vefogdosáeával , szedésével foglalkodott , tehát mint-

egy a majdan sajátjokat keres tulajdonosok joga

után tudakozódott, vagyis azok jogát vizsgálgatta ha

alapos-e vagy sem ; az uratlan marhák a törvény sze-

rént felosztatván. A régi halotti beszédben is eléjön :

jochtat azaz jogtat vagyis igtat. Némelyek
,
pl. Sze-

gedy János a Corp. jurisban ,jókerget £

-nek olvassa,

s talán éhez jobban közelítleg írja ,jokergech
c-nek :

de Zsámbóky a magyar Corpus juris els kiadója

,

,joccerdech'-nék írta.

JÓKOR, (jó-kor) ösz. ih. Jó idben, annak ide-

jén, nem késn, épen akkor, midn legjobb, alkalmas

idben. Epén jókor jösz. Jókor odaértünk. Néha am.

korán, a rendelt idt megelzleg. Jókor elindultunk,

hogy odaérjünk.

JÓKORA , (jó-kora) ösz. mn. Meglehets nagy-

ságú. Jókora darab kenyeret megevett. Itt a kor szó

átv. értelm , s oly nagyságra vonatkozik , melynek

kifejléséhez több id kell
,
pl. Jókora legény , ember.

Jókora fa.

JÓKORÁN
,

(jó-korán) ösz. ih. Igen korán a

kell idt pontosan megtartva, st megelzve.

„Hajnalban, jókorán,

Ott terem az ispán
,

Kezében a csákány

,

Robotra szólítván."

(Régi jobbágyok panaszdala).

JÓKORÁNI , (jó-koráni) ösz. mn. Korán való

;

ideje koránti.

JÓKORI
,

(jó-kori) ösz. mn. Kora idbl való
,

korán történ. Jókori szüret. Jókori fölkelés. Jókori

indulás.

JÓKORRA, (jó-korra) ösz. ih. A kell idt pon-

tosan megtartva , vagy megelzve. A kitzött helyen

jókorra megjelenni.

JÓKO, mváros Nyitra megyében ; helyr. Jókö-n,

— re, r'ól.

JÓL, (jó-ul) ih. 1) Tetszésnek, Ízlésnek megfe-

lelleg. Jól izlelt az étel ital. Ezen szakács igen jól

fz. Jól esett neki a pohár bor. Jól van dolga. Jól él.

2) Elégségig, bven. Jól tartották ötét. Jól lakolt. 3)

Czéljával , rendeltetésével egyezleg
, jó állapotban

,

helyesen, szépen, okosan stb. Jól érzeni magát. Jól fe-

lelni az ellenvetésre. Jól írni, tanulni. Jól beszélni, ol-

vasni. Jól hegedülni , zongorázni , rajzolni , tánczolni.

4) Az erkölcsi , társadalmi szabályokkal egyezleg.

Jól viselni magát. Jól teljesíteni kötelességét. Jól cse-

lekedni. Aki jól él, királyt sem fél. (Km.) 5) Nagyon,
igen. Jól elsietett. Jól megverték az ellen&éget. Jól be-

csípett a borból. Jól ellakott. 6) Világosan , bizonyo-

san. Jól hallottam mit beszéltetek. Jól tudom, mi szán-

dékod van. 1) Jelent helybenhagyást tulajdon, és gú-

nyos értelemben. Jól van fiam. Jól van jól.

JÓLAKÁS ,
(jó-lakás) ösz. fn. 1. JÓLLAKÁS.

JOLÁN , JOLÁNKA , régi magyar nnév , tt.

Jolánt és Jolánkát , tb. Jolánok és Jolánkák. A Mar-

gitlegendában : Jolent.

JÓLELK , JÓLELK ,
(jó-lelkü) ösz. mn. Jó

lelkiismerettel bíró , a szerént cselekv
;
jóhiszem.

Áldott, jólelk ember.

JÓLELKEN, JÓLELKEN, (jó-lelküen) ösz.

ih. Jó lelkiismerettel, az erkölcsi törvények s a lélek

jó sugalása szerint.

JÓLELKÜLEG , JÓLELKÜLEG, (jó-lelküleg)

ösz. ih. 1. JÓLELKEN.
JÓLELKÜSÉG, JÓLELKÜSÉG, (jó-lelküség)

ösz. fn. Lelkiismeretesség, jóhiszemség.

JÓLESZ, falu Gömör megyében ; helyr. Jóless-

en, —re, — röl.

JÓLÉT, (jó-lét) ösz. fn. Anyagi, ós szellemi vá-

gyainkat kielégít állapot, melyrl egyénileg elmond-

hatjuk, hogy jó dolgunk van
,
jól érezzük magunkat.

A népek jóléteért magukat feláldozó férfiak. Pol-

gári jólétre törekv nemzetek. Hazánk jóléte szívemen

fékszik.

JÓLHANGZÁS, (jói-hangzás); 1. JOHANG-
ZÁS.

JÓLLAKÁS, (jói-lakás) ösz. fn. Evés ivás, mely

az étvágyat teljesen kielégíti. Jóllakásig enni. Jólla-

kásról való , csak arra való hogy valaki jóllakhassék

tle. Jóllakásnak jóhagyás a vége (km.). Minden jói-

lakásnak meg kell adni az árát (km.).

JÓLLAKIK, (jól-lakik) ösz. k. Étvágyának tel-

jes kielégítéséig eszik , iszik. Jóllakolt túrós galuská-

val. Oly éhes volt szegény, alig birt jóllakni.

JÓLLAKOTT ,
(jói-lakott) ösz. mn. Az étvágy

teljes kielégítéséig evett, ivott. Átv. és túlzó értelem-

ben jelenti aki undorodásig megtelt valamivel.

JÓLLEHET, (jól-lehet) ösz. kötszó. Élünk vele

oly mondat elején , mely által valamit ráhagyunk

,

megengedünk, mely ha az elmondatban áll , az utó-

mondatot mégis, mindazáltal szókkal kezdjük, pl. Jól-

lehet a levegt nem látjuk : mégis a testek közé tarto-

zik. Jóllehet gyöngélked állapotban voltál : mindazál-

tal levelet írhattál volna. Néha ellenvet , ellentétes

ervel bir. Jóllehet megmondottam mit cselekedjél : te

mégis elmulasztottad azt véghez vinni. Fölcserélhet

ámbár és noha kötszókkal. Midn az utómondat eltt

áll, annyit tesz, mint : pedig , holott , s ekkor az el-

mondat kötszó nélkül használtatik
,

pl. Ismét késn

jöttél, jóllehet ersen meghagytam, hogy jókor itt légy.

JÓLLÉT, (jói-lét) ösz. fn. 1. JÓLÉT.
JÓLSVA , falu Gömör megyében ; helyr. Jóls-

vá-n, —ra, — ról. Patak neve is.

JÓLSVA-TAPOLCZA , mváros Gömör megyé-

ben ; helyr. Tapolczá-n, — ra, — ról.

JÓLTEVÖ , (jói-tev), JÓLTEVÖSÉG
,
(jól-te-

vsóg); 1. JÓTEV , JÓTEVSÉG.
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JÓN , KIS— ,
puszta Fejér megyében ; belyr.

Jón-ba, — ban, — ból.

JÓNÁS, (héber eredet : jónak
,
jelentése : ga-

lamb) férfi kn. tt. Jónás-t , tb. — oh. Jonas. Jónás

próféta.

JONATÁN, v. JONATHÁN, férfi kn. tt. Jona-

thán-t , tb. — ok. Jonathan. Héber eredet, am. Is-

ten adta.

JÓNEMÜ , JÓNEMÜ ,
(jó-nemü) ösz. mn. Ami

a maga nemében jó tulajdonságú
,
jóféle , nem ártal-

mas természet, hasznos. Jónemíl füvek, gombóik.

JÓNEMÜSEG, (jó-nemüség) ösz. fn. Valaminek

azon minsége, melynél fogva a jónemüek sorába tar-

tozik, jóféleség.

JÓNEVELÉSÜ, (jó-nevelésü) ösz. mn. Kinek jó

nevelése van. V. ö. NEVELES. Jónevelésü ifjak

,

leányok.

JONH, fn. tt. jonkot. L. JOH, (1).

JONHÓ, fn. tt.jonkót. L. JOH, (l).

JONKÁBB , régies, e helyett : inkább. „Hogy

a lölköt , melyet ö szent felsége drágalátos vérével

váltott meg, mind földnél mennél jonkább szereti."

Debreczeni Legendáskönyv. A Góry-codexben mind-

kétképen eléjön. Sínai nyelven : hoáng.

JÓNY
, fjó-ony) fn. tt. jóny-t , tb. —ok. A ke-

reskedelmi szótárban és üzletvilágban általán rövid

elismerése bármely adóssági öszvegnek , melyben az

öszvegen kivül alig foglaltatik egyéb a keletnél és adós

aláírásánál , különösebben rövid jegyecske valamely

adósságról, mely igen közel idben fizetend. (Bon).

JOOD , falu Mármaros megyében ; helyr. Joód-

on, — ra, — ról.

JÓPÉNZ, (jó-pénz) ösz. fn. 1) Ezüstbl vagy

aranyból vert pénz. 2) Aranynyal vagy ezüsttel egy

érték , bármely pénz , vagyis pénzjegy. 3) Általán

nem hamisított pénz, nem hamis pénz, vagy ily pénz-

jegy, bankjegy.

JÓRAVALÓ
,

(jóra-való) ösz. mn. A maga ne-

mében jeles, derék, becsületes, kötelességének megfe-

lel. Jóravaló cseléd. Jóravaló ember. Néha ,olyan' név-

mással összekötve ellenkez értelemben használtatik,

mint .jóféle'. Olyan jóravaló személy.

JOREMÉNYSÉGÜ, (jó-reménységü) ösz. mn. 1)

Ki valami jót reméli, de ezen értelemben nem divato-

zik. 2) Mondják fiatal emberrl, ki jeles tulajdonsá-

gai által reményt nyújt, hogy idvel derék férfi válik

belle. JóreménységU ifjak.

JÓREMÉNYÜ
,
(jó-remény) , 1. JÓREMÉNY-

SÉGÜ.
JÓRENDIN, (jó-rendin) ih. L. ALKALMA-

SINT.

JORGAT
, (jor-g-at) régi önh. am. a mai : ir-

galmaz. A törzs jorg , ma irg , él ,irgalom' szóban.

Eléjön a régi halotti beszédben : „Imádjuk uromk

Isten kegyilmét ez lélikért , hogy jorgasson ö neki

és kegyidjen és bolcsássa mend ö bnét."

JÓS, (jó-os) fn. tt. jós-t, tb.—ok. harm. szr. — a.

1) Személy, ki bizonyos jegyekbl, pl. csillagokból, kár-

tyából, tenyér vonásaiból stb. holmi titkokat fodöz fel,

vagy jövendt mond , s minthogy az illet kérdezs-
ködök kiváltképen valami jót akarnak az ily szemé-

lyektl hallani , innen veszi eredetét a jós nevezet.

Ilyenek voltak a régi görögök jövendöli , kik be-

burkolt, homályos, kétértelm mondatokban felelget-

tek. Olympiai, dodonai jósok. 2) Bibliai ért. Istentl

fölvilágosított, kitn emberek egyike, kik idrl idre
feltntek , s a népet keményen feddették gonoszsá-

guk miatt , egyszersmind annak rósz következéseit

megjövendölték , s a világ Üdvözítjének eljövetelét

eleve jelentgették. V. ö. PRÓFÉTA. Összetételek-

ben : jövendöl
,
jövendmondó, jövendt mutató, pl.

jós-álom.

JÓSA, férfi kn. tt. Jósát. Molnár A. szerint am.

Jodocus, vagy Justus. Némelyek József helyett hibá-

san használják.

JÓSÁG, (jó-ság) fn. tt. jóság-ot, tb. — ok, harm.

szr. — a. Általán, tulajdonsága valamely tárgynak,

melynél fogva jónak mondatik. 1) Azon tulajdonsága

valaminek , melynél fogva kedves érzést gerjeszt.

Etelék , italok jósága. 2) Azon tulajdonság , melynél

fogva valamely tárgy a czélnak , körülményeknek
,

mvészet kellékeinek megfelel. Utak , ládák jósága.

A puska jósága abban áll , hogy jól vigyen. 3) Szoro-

sabb erkölcsi ért. szelídség , kegyesség , nyájasság
,

békés csendes természet. Különös jósággal viseltetni

valaki iránt. Az Isten véghetetlen jóság. Továbbá am.

készség, melynél fogva másokkal jót tenni hajlandók

vagyunk. Köszönöm jóságodat. 4) Egyházi nyelven

am. erény. Keresztény jóságok. Innen : jóságos csele-

kedetek.

JÓSÁGOS, (jó-ság-os) mn. tt. jóságos-t v. — at,

tb. —ak. Erkölcsi ért. kegyes , szelíd , másokkal jó-

tev, jótéteményekre hajlandó. Egyházi nyelven : jó-

ságos cselekedetek am. erények.

JÓSÁGOSSÁG
,

(jó-ság-os-ság) fn. tt. jóságos-

ságot, harm. szr. — a. Erkölcsi jóságokkal, erények-

kel bvelked tulajdonság.

JÓSÁLOM, (jós-álom) ösz. fn. Olyan álom, mely

vagy melyrl azt vélik, hogy jövendt rejt magában.

JÓSASSZONY, (jós-asszony) ösz. fn. Asszony-

személy , ki jósolni szokott ; e mesterséget nálunk

különösen a czigányasszonyok zik. V. ö. JÓSOL.

JÓSDA
,
(jó-os-da) fn. tt. jósdát, 1. JÓSHELY.

JÓSEF , JÓSEFFALVA stb. 1. JÓZSEF , JÓ-

ZSEFFALVA stb.

JÓSESZ, falu Szála megyében; helyr. Jósesz-én

— re, —r'l. Fényes szerént : Józecz.

JÓSHELY
,

(jós-hely) ösz. fn. A régi görögök

rejtélyes helyei , barlangjai , melyekben az illet jó-

sok a kérdezsködknek jobbára homályos , kétér-

telm feleletekel adtak. Dodonai jóshely. Pythia jós-

helye.

18*



279 JÓSIGE-JÓSVESSZ JOSZA— JOSZAGK EZELÉS 280

JÓSIGE, (jós-ige) ösz. fn. 1. JOSMONDAT.
JÓSJEL

,
(jós-jel) ösz fn. Olyan jel , melybl

valamely jóslatot mondottak vagy mondanak a jósok.

(Au8picium).

JÓSKA, férfi kn. József kicsinyezje.

JÓSKÖNYV, (jós-könyv) ösz. fn. Titkos jelek-

kel, rejtélyes mondatokkal ellátott könyv, melybl a

jósok jövendölni szoktak , milyenek a sybilla, csízió,

álmoskönyvek stb. különcben babonás könyvek , iro-

mányok, pl. Kristóf imádsága, melyet a pénzkeresk

használni szoktak.

JÓSLÁS
,
(jó-os-ol-ás) fn. tt. jóslás t, tb. — ok,

harm. szr. —a. 1) Babonás jövendölés. Czigányasszo-

nyok jóslásai. 2) Bizonyos elzményeken , s okok és

okozatok összefüggésén alapuló jövendölés, mely egy-

szersmind némi sejtéssel párosulni szokott. Ha jóslá-

som nem csal, ezen ifjúnak rósz vége lesz. 3) Bibliai

ért. Istentl ihletett férfiak jövendmondása.

JÓSLAT, (jó-os-ol-at) fn. tt. jóslat-ot ,
harm.

szr. —a v. ja. Azon dolog , melyet valaki jósol ; to-

vábbá , ezen jövendölésnek irásba foglalt tartalma. A
bal jóslat miatt nyugtalankodni. A jóslat teljesedését

várni. Bibliai ért. az Istentl ihletett jósok által meg-

mondott jövend dolgok. Jeremiás , Ézsaiás ,
Dániel

jóslatai. A Messiásról irt jóslatok beteljesedtek.

JÓSLÓ
,
(jó-os-ol-ó) mn. és fn. 1) Aki valamit

jósol
,
jövendöl. 2) 1. JÓS.

JÓSMONDAT, (jós-mondat) ösz. fn. Felelet,

melyet a feltett kérdésre a jós ad , milyenek voltak

a régi görög jóshelyeken adott feleletek.

JÓSNOK, (jó-os-nok) fn. tt. jósnokot. L. JÓS, 2).

JÓSN
,
(jós-n) ösz. fn. 1. JÓSASSZONY.

JÓSODA , 1. JÓSHELY.
JÓSOL

,
(jó-os-ol) áth. m. jósol-t. Jövendt

mond; különösen 1) Titkos, rejtélyes jegyekbl vagy

babonás szerek által jövendöl. A czigányasszonyok

leginkább a tenyérbl jósolnak. 2) Okszer sejtésbl jö-

vendöl valamit. 3) Bibliai ért. isteni ihletés által meg-

hatva jövendöl.

JÓSOLMÁNY , (jó-os-ol-mány) Ösz. fn. 1. JÓS-

LAT.
JÓSPAP , (jós-pap) ösz. fn. A régieknél a jós-

helyeken jövendt mondó személy.

JÓSSZÉK
,
(jós-szék) ösz. fn. Jósok széke , kü-

lönösen a delphibeli Pythia jósn három lábú arany

széke , melyen ülve és ihletve hallatta jövendmon-
dásit. (Tripus.)

JOSSZELLEM, (jós-szellem) ösz. fn. Jövendöl

tehetség, vagy sejtelmes lelki tulajdonság, mely a jö-

vend titkaiba lát. Jósszellemmel bírni.

JÓSSZÓ, (jós-szó) ösz. fn. 1. JÓSMONDAT.

JÓSVAFÖ , falu Torna megyében ; helyr. Jós-

vafö-n — re, — röl.

JÖSVERS
, (jós-vers) ösz. fn. Versbe szerkesz-

tett jósmondat.

JOSVESSZÖ
, (jós-vessz) ösz. fn. A babonás

jósok titokszerü bvös vesszeje, melynek mozgása és

hajlékonysága, mint hinni szokás, az elásott kincse-

ket és érezek földalatti ereit kimutatja. Továbbá ál-

talán büvölési mtétnél használt vessz, pl. mel^lyel

a boszorkányok a tejet verik , hogy a babonás hie-

delem szerént vérré változtassák.

JÓSZA , falu Ungh megyében ; helyr. Jószá-n
,— ra, — ról.

JÓSZÁG, (jószág) fn. tt jószágot, harm. szr.

— a. Gyökeid, képzje szag, mely egy a ság képz-
vel s egyedül a jószág és ország (eredetileg : ur-szág,

ur-ság) szókban fordul elé , mi csángó magyarosan

hangzik, kiknél susogó s helyett gyakran sziszeg sz

divatos. 1) Szélesbért. mindenféle vagyon, legyen az

ingó, vagy ingatlan. Sok jószággal bírni. Jószágairól

végrendeletet tenni. Minden jószágát részént elpusztí-

totta, részént elrablotta az ellenség. 2) Dolog, portéka,

áru. Micsoda jószág ez ? Különös
,
furcsa jószág. Sok

jószágot szállítanak a gzösökön. 3) Szorosb ért. me-

zei földbirtok. Jószágot venni. Több vái megyébenfekv
jószágokat bírni. Papi, egyházi, nemesi, álladalmi jószá-

gok. Jelent a földbirtokhoz csatolt lakhelyet is. Kiment

a jószágára lakni. 4) Túl a Dunán am. vetés
,

ga-

bona. Igen szépen áll a jószág. Még minden jószágom

lábon áll. Learatni, betakarítani a jószágot. A jószág-

nak jó ára van. Alföldön jelent barmokat is , külö-

nösen szarvasmarhát
,
juhokat.

..Hej amaz az én rózsám
,

Ama hosszá szrben

,

Szép asszony jószágát

rzi a mezben."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.)

6) Köznyelven emberrl mondják : gonosz jószág, ha-

mis jószág. 7) A régieknél számtalanszor .jóság/

,erény* értelemben is fordul elé. A Góry-codexben mind

ezen mind ,vagyon' jelentéssel találjuk. „Inkább vá-

lasztották magoknak az gonoszságot a jószágért." Es :

„Oly embör, ki bemegyön szerzedbe (szerzetbe), elesz-

teb (elbb) Istennek adja mindön ez velági jószágát.

"

JÓSZÁGBÉCSÜ , (jószág-bécsü) ösz. fn. Vala-

mely jószág becsének , értékének meghatározása. V.

ö. BÉCSÜ, fn.

JÓSZÁGBÉRLET, JÓSZÁGBÉRL ; 1. HA-
SZONBÉRLET, HASZONBÉRL.

JÓSZÁGBIRTOKOS
,
(jószág-birtokos) ösz. fn.

Ki fekv jószágot bir, földesúr, földbirtokos.

JÓSZÁGIGAZGATÁS , (jószág-igazgatás) ösz.

fn. Felügyelés , és rendelkezés , hogy a jószág , ille-

tleg földbirtok , mezei gazdaság, kellleg jövedel-

mezzen.

JÓSZÁGIGAZGATÓ, (jószág- igazgató) ösz. fn.

Valamely jószágra , illetleg urodalmi földbirtokra
,

mezei gazdaságra felügyel , s a körül rendelkez

ftiszt.

JÓSZÁGKEZELÉS, (jószág-kezelés) ösz. fn.

Kisebb földbirtok mivelése, vagy mivelfetése.
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JÓSZÁGKORMÁNYZÁS, (jószág-kormányzás);

JÓSZÁGKORMÁNYZÓ, (jószág-kormányzó); 1. JÓ-

SZÁGIGAZGATÁS ; JÓSZÁGIGAZGATÓ.

JÓSZÁGNEGYED
,

(jószág-negyed) ösz. fn. 1.

LEÁNYNEGYED.
JÓSZÁGOS ,

(jó-szág-os) mn. tt. jószágos-t v.

— at, tb. — ok. Jószággal biró , kinek jószága van.

Jószágos nemes ember. Jószágos kolostor, szerzetes rend.

V. ö. „JÓSZÁG. A régieknél .jóságos' helyett is.

„Tanulj tülem jószágos cselekedetet,

Mástól pedig szerencsét s annak gyümölcsét. u

Zrínyi M.

JÓSZÁGÖRÖKÖS, (jószág örökös) ösz. fn. Sze-

mély, kit bizonyos jószág örökségkép illet. A fiú ren-

des jószágörököse az atyának.

JÓSZÁGTALAN, (jó-szág-ta lau) mn. tt.jószág-

talan-t, tb. — ok. Kinek fekv jószága, mezei birtoka

nincsen. Jószágtalan nemes ember. Határozókép am.

jószág nélkül.

JÓSZÁGTEST, (jószág-test) ösz. fn. Valamely

földbirtok egészben véve, különösen mely egybefügg

tagot képez.

JÓSZÁGTÉTEL ,
(jószág-tétel) ösz. fn. A ré-

gieknél
,

pl. a Nádor- codexben am. jóságos csele-

kedet.

JÓSZAGÚ
,
(jó-szagú) ösz. mn. Minek a szagló

érzékre tetsz , kedves szaga van, illatos. Jószagú il-

latszerek, kencsök. Jószagu virágok
,
gyümölcsök.

JÓSZÁNTÁBÓL , JÓSZÁNTÁN ,
(jó-szántából

v. — szántán) ösz. ih. 3-ik személyraggal. Jóakarat-

ból , nem ertetve , nem kényszerítve. Uram jószán-

tából megjavította béremet. A többi személyragokkal :

jószántomból, jószántodból
,
jószántunkból, jószántotok-

ból
,
jószántukból.

JÓSZERÉNT, JÓSZERIVEL , JÓSZERÜLEG,
(jó-szerént v. — szerivel, v. — szerüleg) ih. L. AL-

KALMASINT.
JOSZERU , (jó-szer) ösz. mn. Jó fajta, jó mi-

nség.
JÓSZÍV , JÓSZÍV ,

(jó-szívü) ösz. mn. Má-

sok iránt részvéttel viseltet , mások bajain sajnál-

kozó
,
jóakaró , szelíd , kegyes indulatú ; részvétbl

származó. Jószív emberek segítenek a szegények Ínsé-

gén. Jószivek adakozása.

JÓSZÍVEN , JÓSZÍVEN , (jó-szívüen) ösz.

ih. Szelid kedélylyel, jóakaró indulattal, kegyesked
részvéttel. Jószíven fogadni a hozzánk folyamodókat.

t

JÓSZÍVSÉG, JÓSZÍVSÉG, (jó-szívüség) ösz.

fn. Érzékeny indulat , szelid , hajlandó kedélyiség
,

melynél fogva valaki mások iránt részvéttel van, haj-

landósággal viseltetik
; szelid engedékenység , ke-

gyesség.

JÖTÁLL, (jót-úll, a német gut stehen után ala-

kúltnak látszik
; egyébiránt a nép nyelvében is álta-

lános divatú ,helyt áll
c szókkal hasonló képzés) ; 1.

KEZESKEDIK.

JÓTÁLLÁS, (jót-állás) 1. KEZESKÉDÉS, KE-
ZESSÉG.

JÓTÁLLÓ, (jót-álló) 1. KEZES.
JÓTARTÁS, (jó-tartás) ösz. fn. 1) Cselekvés

midn jótartanak, vagyis eledellel bven ellátnak va-

lakit vagy valamely állatot. 2) Küls magatartás

,

alakjának helyes idomban mutatása. Ezen paripának

jótartása van.

JÓTEHETETLEN
,

(jó-tehetetlen) ösz. mn.

Ügyefogyott gyáva , ki magán segíteni nem bir. Ma-
gával jótehetetlen ember.

JÓTEHETETLENSÉG
, (jó-tehetetlenség) ösz.

fn. Ügyefogyottság
,
gyávaság , magán segíteni nem

biró gyöngeség.

JÓTÉKONY, (jó-tékony) ösz. mn. tt. jótékony t

v. — at, tb. — ak. A ték itt nem egyéb, mint az el-

avult fnév tevék összevonva , s jótékony am. jótevé-

keny, mint: kártékony, kártevékeny. 1) Mondjuk em-

berrl, ki másokkal jót szeret tenni , ki különös haj-

lammal bír a jótétemények gyakorlására. Jótékony

emberbarát. Jótékony adakozó. 2) Szélesb ért. mond-

juk lelketlen tárgyakról is , melyek az emberi nemre

akár anyagilag, akár szellemileg jó befolyással van-

nak. Jótékony álom , szórakozás. Jótékony intézetek
,

alapítványok.

JÓTÉKONYAN , íjó-tékonyan) ösz. ih. Jótev

módon, jó befolyással. A szabad levegjótékonyan hat

a testre.

JÓTÉKONYSÁG, (jó-tékonyság) ösz. fn. tt. jó-

tékonyság-ot , harm. szr. — a. 1) Tulajdonsága ember-

nek, melynél fogva másokkal jót szeret tenni. Némely

emberrel mintegy vele született a jótékonyság. 2) Né-

mely tárgyaknak tulajdonsága , melynél fogva az

emberiség javára szolgálnak. Kegyes intézetek, alapít-

ványok jótékonyságában részesülni.

JÓTERMÉSZETÜ, JÓTERMÉSZETÜ , (jó-ter-

mészet) ösz. mn. Csendes , engedékeny , nem hirte-

len, nem haragos természettel biró, béketr, mások-

kal megfér.

JÓTERMETÜ, JÓTERMETÜ, (jó-termet) ösz.

mn. Szabályos , rendes , helyes testalkotásu , kinek

minden tagjai kell arányban vannak egymással. Jó-

termet legény , katona.

JÓTERMÖ , (jó-term) ösz. mn. Mondjuk föld-

rl , mely a bele vetett magot bven visszaadja ; ter-

mékeny , telcvényes.

JÓTÉT, (jó- tét) ösz. fn. Dolog vagy cselekvény,

melyet valaki másnak javára tesz. Jótétben részesülni.

A jótétet megköszönni. Máskép : jótétei, jótétemény.

JÓTÉTEL, JÓTÉTEMÉNY, (jó- tétel v. — téte-

mény);,l- JÓTÉT.
JÓTETT, (jó-tétt) ösz fn. Általán minden tett

,

mely az erkölcsi szabályokkal megegyezik. Ellentéte :

gonosz tett. Különösebben am. jótét. Jótett helyébe

jót ne várj. (Km.).

JÓTEV
,
(jó-tév) ösz. mn. Aki másokkal jót

tesz , ki mások javára , boldogságára , örömére tesz
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valamit. Jótev urak , asszonyságok. Mint fnév jelent

személyt, ki különösen segít valakin , s annak javát

elmozdítja
,

pártfogó. Legnagyobb jótevm meghalt.

Imádkozni a jótevkért.

JÓTEVLEG, fjó-tevleg) ösz. ih. Jótev mó-

don, jótékonyan, jó befolyással.

JÓTÉVSÉG , (jó-tevség) ösz. fa. Tulajdon-

ság , melynél fogva valaki jótevnek mondatik. V.

ö. JÓTEV.
JÓTHIVO

,
(jót-hiv) ösz. mn. és fn. Aki min-

den körülmények között, s még a baleseményekbl is

jót vár, jót reméli. (Optimist).

JÓVÁ HAGY , úgy nyilatkozik , hogy valami

jó , valamit jónak mond, helyesel. Némelyek öszve is

irják : jóváhagy.

JÓVÁHAGYÁS ,
(jóvá- hagyás) ösz. fn. Nyilat-

kozás , melynél fogva valamit helyeselünk
,
jónak

mondunk , helybenhagyunk, vagy felsbb hatalmunk-

nál fogva megersítünk. A terv a mértk jóváhagyá-

sát megnyerte. A felsbbség jóváhagyása után.

JÓVÁHAGYÓ, (jóváhagyó) ösz. mn. Aki vagy

ami valamit jóváhagy, azaz, helyesl, helybenhagyó.

Az alsó bíróság Ítéletét jóváhagyó felsbb törvény-

szék. Jóváhagyó választ nyerni. Jóváhagyó nyilatkozat.

JÓVAL 1. JAVAL.
JÓVAL ,

(jó-val) ih. Am. sokkal. Hasonlító

erejénél fogva másodfokú melléknevet vagy igehatá-

rozót vonz. Jóval nagyobb , több. Jóval elbb
,
jóval

hamarabb.

JOVÁNCZA, GYULA—, falu Tolna megyében;

helyr. Jovánczá-n, — ra, — ról.

JOVAS, JOVASOL, JOVÍT, JOVÚL , stb. táj-

divatosak. 1. JAVAS, JAVASOL, JAVÍT stb.

JÓVISELETÜ, (jó-viseletü) ösz. mn. Erkölcsi

ért. am. magát az erkölcsi szabályokhoz alkalmazó,

jó erkölcs. Jóviselet ifjak.

JÓVOLT (jó-volt) ösz. mn. Csak személyragozva

divatozik : jóvoltom
,
jóvoltod

,
jóvolta stb. Jelent jó-

akaratot, bels jó hajlamot, melynél fogva valaki ön-

ként, önszántából jót akar , és jót tesz. Innét : jóvol-

tomból, jóvoltodból, jóvoltából stb. am. saját jóakara-

tomból, jóakaratodból, jóakaratából. Tettem a mit jó-

voltom szerént tehettem. Nem kételkedem jóvoltod fell.

JÓZAN, (jó-oz-an) mn. tt. józan-t , tb. — ok.

Gyöke a jó melléknév, melyhez oz gyakorlati és bei-

tulajdonságot jelent képz járulván lett jó oz józ
,

mint : ig igaz , szár száraz , káló kalóz (a kaland szó

kai gyökébl), végre an képzvel jó-oz-an, józan, mint

:

jel, jelen , mer mereven. 1) Mondjuk emberrl, kinek

elméje derült, tiszta, s ellentéte a részegnek , mámo-

rosnak. Ezen ember ritkán józan. Mieltt az asztalhoz

ült volna
,
józan volt , s az asztaltól részegen kelt föl.

2) Minthogy a józanság a részegségnek ellentéte, átv.

ért. jelent mérsékletest az ételben és italban. 3) Mond-

juk észrl , elmérl , és ezeknek mködéseirl. Józan

ést. Józan elme. Józan gondolkodás. Józan okoskodás.

Józan ítélet, azaz , tiszta , derült , elfogulatlan , okos.

„Egyet tudok , ami , emberi dologban

Hogy sükere legyen , teheti legjobban :

Józan okos mérték. Ez folyamok partja

,

Mely rohanó tettek árját visszatartja."

Buda halála (Arany J.-tól.)

Bodrogközi és mátyusföldi tájszólás szerént : rózan

v. rózon.

JOZANAN, (jó oz an-an) ih. Józan fejjel, jó-

zan észszel, nem részegen, nem mértéktelenül. V. ö.

JÓZAN.

JÓZANESZÜ, (józan-eszü) ösz. mn. tiszta elfo-

gulatlan gondolkozású.

JÓZANÍT, JÓZANÍT, (jó-oz-an- ít) áth. m. józa-

nított, htn. — ni v. — ani, par. — s. Valakit józanná

tesz, különösen l) részeges, mámoros állapotból felderít,

rendes elmebeli állapotba helyez ; használtatik legin-

kább ki igekötvel. A részeget a jó álom kijózanítja.

2) Átv. az észt , elmét elfogultságából, a helyes gon-

dolkozás korlátai közé utasítja. Az ábrándozókat, túl-

zókat az élet , és tapasztalás elbb-utóbb kijózanítja.

Más kifejezéssel : észrehoz.

JÓZANÍTÁS , JÓZANITÁS, (jó-oz-an ít-ás) fn.

tt. józanitás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

mely által valaki józanná tétetik ; észrehozás.

JÓZANODÁS, (jó-oz-an- od-ás) fn. tt. józano-

dás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Állapot, midn va-

laki józanodik. Részegek józanodása. Elfogult , hirte-

lenked , túlzó ember józanodása. V. ö. JÓZANODIK.

JÓZANODIK
,

(jó-oz-an-od-ik) k. m. józa-

nod-tam, —tál, — ott. 1) Részeges, mámoros állapot-

ból kiderülni kezd , s lelki tehetségei rendes mkö-
déseiket folytatni kezdik. 2) Elfogultsága , túlságos,

ábrándos gondolkozásmódja lassan-lassan sznik , a

tárgyak és dolgok mivoltát tisztábban , világosabban

látni kezdi. Fel-, meg-, kijózanodni. Férfi korban az

ifjúság ábrándaiból kijózanodni.

JÓZANON , (jó-oz-an-on) ih. 1) Józan állapot-

ban ; nem részegen, nem mámorosan , nem mértékte-

lenül. Józanon él. Mindenkor józanon látni öt. 2) Hig-

gadt észszel , okosan , helyes belátással ; nem hirte-

lenkedve , nem hebehurgyán , nem ábrándosan. Józa-

non gondolkodni , beszélni , ítélni. A szóképzés szabá-

lyaihoz hivebben an képzvel : józanan.

JÓZANSÁG, (jó-oz-an-ság) fn. tt. józanságot

,

harm. szr. — a. Tulajdonság, vagy állapot, midn va-

laki józan. V. ö. JÓZAN.

JÓZANUL, (1), (jó-oz-an-ul) ih. 1. JÓZANON.

JÓZANUL, JÓZANUL, (2), (mint föntebb) önh.

m. józanúl-t. Józan állapotba megy által. V. ö. JÓ-

ZAN.
JÓZANÚLÁS, JÓZANULÁS, (jó-oz-an-úl-ás)

fn. tt. józanulás-t , tb. — ok, harm. szr. — o. Józan

állapotba átmenés
,
józannálevés, kiábrándulás. V.

ö. JÓZAN.

JÓZECZ, 1. JÓSESZ.
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JOZEFA, nönév. Egy eredet a ,József névvel.

JÓZSA , 1. JÓSA.

JÓZSEF, (1), (héber eredet, némelyek szerént

CpN [magához von, vonz] ; mások CjO*" [hozzáad, b-
vít] gyöktl származtatván) ; férfi kn. tt. József- ét.

Josephus. Jézus, Mária, Szent József

!

JÓZSEF
, (2), puszta Abauj megyében 5 helyr.

József-en, — re, — r'ól v. Józsefpusztá-?i, — ra, — ról.

JÓZSEFFALVA , helység Zemplén megyében
;

helyr. Józseffalvá-n, — ra, — ról.

JÓZSEFIIÁZA, falvak Szatmár és Torontál

megyében
;
puszták Bars és Pozsony m. Helyr. Jó-

zsefházá-n, — ra, — ról.

JÓZSEFMAJOR
,
puszta Pozsony megyében

5

helyr. Józsefmajor-ba, — ban, — ból.

JÓZSEFTELKE, puszta Sopron megyében;

helyr. Józseflelké-n, — re, — röl.

JÓZSI, (1), férfi kn. tt. Józsi-t, tb. —k. József

kicsinzje.

JÓZSI, (2), puszta Somogy megyében
;
(Józsi és

Vidámháza) ; helyr. Józsi-ba, — ban, —ból.

JÓZSIKA , férfi kn. tt. Józsikát. József kicsin-

zje, egyszersmind a honi történetekben nevezetes er-

délyi nemzetség vezetékneve.

JOZSUE (a héberben : jehósúa am. kinek Isten

segítsége, Isteni segélyü), finév ; tt. Józsuét.

JO, önh. Mutató módban jelen id : jövök, jösz,

jö v. jön, jövünk, jötök v. jöttök (jövtök) jönek v. jön-

nek ; els múlt : jövék, jövel, jve stb., második múlt

:

jöttem, jöttél, jött stb., parancs, jöj, némi rendhagyás-

sal, illetleg más törzsekbl kölcsönözve : jöszte
,
jer,

yyer, gyere, jersze. Tájdivatosan : gyöszte, gyüvejde, s

3-ik személy : jöjjönsze ; htn. jöni v. jönni. Gyökele-

me a mozgást , haladást jelent i v. j, melyhez a kö-

zelséget jelent ö járulván, lett i-ö v. jö, am. halad ide,

vagy errefelé. Megvan a török git-mek, sínai jeu, görög

líi , lévai , latin ire , szláv iti stb. szókban is. V. ö.

I hang jelentése. 1) El lényekrl szólva am. bizo-

nyos hely felé közeledik és odaérkezik. Különbözik

a megy igétl, mennyiben ez távolodást , amaz pedig

közeledést jelent, innen, ha valakit hivunk, vagy ma-

gunkhoz szólitunk, azt mondjuk :jöj, ha pedig elküld-

jük, eltávolítjuk: menj. Jönni, menni. Tegnap jöttem,

ma ismét megyek. Ha ti jöttök, mi megyünk. Ha Péter

haza jön, Fái elmehet. Kocsin, hajón, lóháton, gyalog

jönni. Szekéren jött
,
gyalog ment. (Km.). Nyargalva,

vágtatva, futva, kullogva, baktatva, ügetve, sántikálva,

biczegve , tántorogva jöni. Valakinek segítségére, láto-

gatására, vigasztalására jöni. Ebédre, vacsorára jöni.

Városba
,
faluba

,
pusztára jöni. Használtatik körül-

ményeket jelent igekötökkel. Alájönni a hegyrl. Al-

taljöni a folyón , sáron. Bejöni az udvarba , házba.

Belejöni a sr erdbe; átv. ért. belejöni valami tárgyba

am. belchatni , szellemileg felfogni , ügyességet sze-

rezni
,

pl. belejöni a számvetésbe, irásba. Belejöni az

új hivatalba. Néha am. belekeveredni. Belejött , mint

Pilátus a Credóba (km.). Eljöttek a vendégek. Eljött

szép szóra. (Km.). Eléjöttek az eltévedt lovak. Följöt-

tek a hegyre. Ha elment , majd visszajön. Lejöni a

hegyrl. Kijöni a házból. Megjöni faluról. Rendelt

helyen összejöni. Reájöni a tolvajra. Szembejöni vala-

kivel. Mondjuk állatokról általában. Jönnek a gólyák,

fecskék , s más vándormadarak. Jön a nyáj , csorda.

Ivás idején a balatoni halászok mondják : Jön a hal,

jön a gazda ! 2) Lelketlen tárgyakról szólva am. köze-

ledik, nincs messze. Jönek a felhk, jön a fergeteg, es,

zápor. Jön a zaj. Jön a tavasz, nyár, sz, tél. Jönnek a

ködös, homályos napok. Jön az aratás, szüret, farsang.

3) Valamibekerül. Mennyibe jött ezen öltözék? Ötszáz

forintoviba jött. Sokba , kevésbe jött. Sok fáradságba
,

sok munkába jött. Szokottabban és magyarosabban :

került : 4) Indul
,
gerjed. Kedvem jött katonává lenni.

Vágyam , kívánságom , bátorságom jött. Méregbe jött.

5) Tnik, elétünik. Fényre , világosságra , tudomásra

jött minden gonoszsága. Napvilágra jött , a mit oly

sokáig titkolt. Világra jött, am. született. 6) Bizonyos

esetbe, állapotba jut. Ütközésbe jönni a szomszédokkal.

Zavarba jönni. Azon kénytelenségbe jöttem, hogy—.Szo-

kásba jönni.

JÖDDÖGÉL, (jön-öd-ög-él) 1. JDÖGÉL.
JDÖGÉL, 1. JDÖGÉL.
JDÖGÉL

,
(j-öd-ög-él) önh. és gyakor. m.

jödögél-t. Gyakran j, elmegy, és megint j. Többek-

rl levén szó , am. egymásután ,
lassan-lassan jönek

,

érkeznek. Jdögélnek a meghívott vendégek. Már j-
dögélnek a fecskék, gólyák.

JDÖGÉLÉS, (j-öd-eg-él-és) fn. tt. jödögélés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Gyakori vagy lassan-lassan

egymásutáni, többszöri jövés.

JÖHET, (jö-het) tehet ige, m. jöhet-tem, — tél,

— étt, par. jöhess. Tehetségében, hatalmában áll vagy

akaratától függ, vagy szabad jönnie.

—JÖK, 1. —JOK, (1) és (2).

JÖN, 1. JÖ. Ezen tigében az n bet épen az a

mi a mén igében , s az én a tesz-, vész-, lész-én igék-

ben , s on a régies ,aluszon'-ban ; t. i. az ön névmás.

Némelyek szerént pedig az n , en s on csak puszta

toldalék. Több tájbeli szóejtés szerént : gyön v. gyün.

JÖSZTE
,
(j-sze te) A jö igének egyik paran-

csolója. Jöszte ide ! Tájdivatosan : gyöszte.

JÖTT, (jö-tt) a jö igének múltja, és múlt része-

sülje , mely személyragozva fnév gyanánt használ-

tatik, s am. jövet, jövetel. Valakinek jöttét várni. Jöt-

tömben v. jöttömkor rablókkal találkoztam. Jöttében

mentében sokat látott, hallott. Jöttön jöni am. sietve,

r.yakrafre jni. «

JÖTTMÉNT, (jött-mént) ösz. mn. Oly emberrl

mondjuk, kinek nincs bizonyos állandó maradása, és

lakhelye 5 csavargó idegen , bujdosó ; kinek se or-

szága, se hazája, sehonnai. Midn többekrl van szó,

am. gyülevész , cscselék. Jöttment népek. Megvet

kifejezés. Egy értelm vele a szláv eredet pribék.

(pribeh, Hergelaufener).
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JÖVEDÉK, (jö-v-ed-ék) fn. tt. jövedék-ét, harm.

szr. — e. L. JÖVEDELEM. Különösebben a többes-

ben basználtatni szokott Gefölle német szónak meg-

felelleg, kezdek újabb idben használni.

JÖVEDÉKI, (jö v-ed-ék-i) mn. tt. jövedéki-t,

tb. — ek. Jövedéket illet , arra vonatkozó; különö-

sen amit a jövedéktl fizetni kell. Jövedéki adó.

JÖVEDELEM
,
(jö-v-ed-el-ém) fn tt. jövedelm-

et, harm. szr. jövedelm-e. Altalán azon haszon akár

készpénzben , akár más értékben , melyet valaki jó-

szágából , mesterségébl , kereskedésébl , hivatala

vagy szolgálata , fáradsága stb. után bevesz. Földes-

ri jövedelem. Esztendei
, félévi , negyedévi jövedelem.

Egy jobbágytelek jövedelme. Fele jövedelmét közintéze-

tekre szánni. Ez évben kevesebb volt a jövedelmem
,

mint a kiadásom. Ha egy pénz a jövedelmed, kettt ne

költs. Az siség eltörlésével az ügyvédek munkája fo-

gyott, de jövedelmük is csökkent. Tiszta jövedelem, mely

a szükséges kereseti költségek lehúzása után fen-

marad.

JÖVEDELMES, (jö-v-ed-el-ém-esj mn. tt. jö-

vedelmes-t, tb. — ek. Jószágról, mesterségrl, hiva-

talról , s akármiféle keresetmódról mondjuk , mely

hasznot hajt , mely gyümölcsöz, nyereséges. Egyik

jószág jövedelmesebb mint a másik. A jól kezelt tímár-

ság jövedelmes kézi mesterség. Jövedelmes ház
, gyü-

mölcskert. Jövedelmes kocsma, vendégl.

JÖVEDELMESÍT, (jö-v-ed-el-ém-es -ít) áth. m.

jövedelmesít élt, htn. — ni v. —eni
,
par. — s. Bizo-

nyos jósságot , mesterséget , hivatalt, keresetmódot

stb. jövedelmessé tesz. Javítások által jövedelmesíteni

a mezei gazdaságot.

JÖVEDELMESÍTÉS, (jo-v-ed-el-ém-es-ít-és) fn.

tt. jövedelme8Ítés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

mely által valamit jövedelmessé teszünk. V. ö. JÖ-

VEDELMES.
JÖVEDELMETLEN, (jö-v-ed-el-ém-etlen) mn.

tt. jövedelmetlen-t, tb. —ék. Ami jövedelmet nem hoz,

hasznot nem hajt , vagy aránylagosan a rá fordított

költségeknél kevesebbet hoz. Jövedelmetlen kopár
,

homokpvszták. Jövedelmetlen puszta ház.

JÖVEDELMEZ , Cjö-v-ed-el-ém-éz) önh. m. jö-

vedelmez-tem, — tél, — étt, htn. — ni, par. — z. Jövedel-

met hoz, hasznot hajt, gyümölcsözik. A juhtenyésztés

jobbái a jól szokott jövedelmezni. A pesti házak többet

jövedelmeznek most, mint ezeltt csak tíz évvel is.

JÖVEDELMEZÉS , (jö-v-ed-el-ém-ez-és) fn. tt.

jövedelmezés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Valamely

birtoknak , üzletnek , stb. haszonhajtása
,
gyümölcsö-

zése, jövedelemhozása.

JÖVEDELMEZ, (jö-v-ed-el-ém-ez-ö) mn. tt.

jövedelmezt. Ami jövedelmet, hasznot, nyereséget hoz,

gyümölcsöz. Jövedelmez mezei gazdaság, juhtenyész-

tés. Jövedelmez üzletek.

JÖVEDELMI, (jö-v-ed el-em-i) mn. tt. jövedel-

mi-t, tb. —ek. Jövedelemre vonatkozó, azt illet. Jö-

vedelmi ág, jövedelmi forrás ,
mérleg. Jövedelmi ké-

pesség.

JÖVEDELMIADO, (jovedelmi-adó) ösz. fn. Adó
neme, melyet valaki jövedelmeitl bizonyos kulcs sze-

rint fizet.

JÖVEL, (1), a jö igének egyik parancsoló alak-

ja , az egyes számú második személyben, s am. jöj

el. Jövel Szentlélek úr Isten. Egyházi ének.

JÖVEL, (2), (jo-v-el) régies önh. alkalmasint

gyakorító értelemben, mint járál , hálál; m. jövelt.

Eléjön Szalay A. Levelestárában egy 1556-iki levél-

ben : ..Az Magyar Bálinth jobbágyi sok hazuk (ha-

zug) hírrel jövelnek ide.
u

JÖVEMENY, (jö-v-em-ény) fn. tt. jövemény t
,

tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Az összes jövede-

lemnek azon része , mely a ráfordított költségek le-

húzása után mint tiszta haszon fenmarad. Ev multá-

val a részvényes társaság tagjai száz forint után tíz

forint jöveményt kaptak.

JÖVEND, (1), Cjö-v-end-) mn. tt. jövendö-t.

Aki vagy ami jönni fog , aki vagy ami ezután érke-

zendik ; következ. A jövend vendégek számára he-

lyet készíteni. Jövend háborúról beszélgetnek. Jövend
sorsáról aggódni. A jövend kor elfogulatlanul itél

majd rólunk. Jövend idre hagyni, halasztani valamit.

JÖVEND
, (2), (mint föntebb) fn. 1) Általán

minden , ami ezután történni fog. A jövendt gyaní-

tani lehet , de tudni nem. Jövendt mondani. 2) Álla-

pot , mely valakire ezután vár , vagy várhat. Jöven-

djérl aggódni. Jövendjét eljátszani. Egy jobb jö-

vend elé nézni.

..Blanka sejti a jövendt

,

S benne szörnyeket
,

Szent kolostor szüze lett ,
Elhalandó , 8 nem szülend

Rabbá gyermeket."

Erdélyi János.

j 3) Az igeidket illetleg 1. JÖV fn.

JÖVENDBELI, (jövend-beli) ösz. mn. Aki

! vagy ami ezután lesz. Jövendbeli házastárs. Jöven-
' döbeli dolgok , események.

JÖVENDBEN, (jö-v-eud--ben) ih. Jövend
idben, ezután , késbb ,

utóbbi korban. Jövendben

\

más rendet követünk.

JÖVENDÖL, (jö-v-end-öl) áth. m. jövendöl-t.

;
Jövendt mond, jósol. Üdvözítnk megjövendölte Jeru-

\

zsálem elpusztulását. Isten reád térítse azt , amit én

rólam jövendölsz. (Kisviczay). V. ö. JÖSOL.

JÖVENDLÉS, (jö-v end-l-és) fn. tt. jövendö-

' lés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Jövendmondás, jóso-

lás, elleges kijelentése annak ami történni fog. A régi

próféták jövendölései beteljesedtek. Babonás jövendölés.

V. ö. JÓSLÁS.

JÖVENDÖL, (1), Cjö-v-end-öl-ö) mn. U. jöven-

döl- /, tb. — k. Aki valamit jövendi, jövendt mond,

jósol. Jövendöl szent jósok. Szerencsét vagy szeren-

csétlenséget jövendöl czigány asszony.
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JÖVENDÖL, (2), (mint föntebb) fa. Személy,

ki jövendt mond. A jövendölök szavai beteljesedtek.

V. ö. JÓS.

JÖVENDMONDÁS, (jövend-mondás) ösz.

fn. Mondás, mely által valaki elre kijelenti, ami tör-

ténni fog. Jelenti azon hivatást vagy keresetmódot

is , melynél fogva valaki jövendöl. Jövendömondásra

megbízott istenihlelte férfiak. Jövendömondásból élni.

JÖVENDMONDÓ, (jövendmondó) ösz. fn.

Személy, ki jövendt mond. V. ö. JOS.

JÖVENDRE
,
(jö-v-end--re) ih. Jövend id-

re , késbbi , utóbbi , ezután következ korra. Jöven-

dre halasztani valamit.

JÖVENDÖSÉG, (jö-vend--ség)fn. tt. jövendö-

ség-ét , harm. szr. — e. 1) Jövend kor, id. 2) Azon

emberek öszvege, akik utánunk élni fognak.

JÖVÉNY, 1. JÖVEVÉNY.
JÖVÉS, (jö-v-és) fn. tt. jövés-t, tb. —ék, harm.

szr. — r. 1) Mozgás, mely által bizonyos helyhez kö-

zeledünk, s odaérkezünk. Jövés közben elestem. Jövés-

menés am. ide-oda járás. E/jövés
,
feljövés , megjövés

,

kijövés , lejSvés , összejövés. 2) Atv. növények haj-

tása, csirája.

JÖVESZT, (jö-v-eszt) áth. m. jöveszt-étt , htn.

—ni v. — eni, par. jöveszsz. Am. eléállít, nemzetgaz-

dasági értelemben. A latin producere, német erzeugen,

nemzctgazdaságtani szók magyar kifejezésére a ,ke-

reskedelmi szótár'-ban elfogadott új szó ; mely he-

lyett némelyek ,termel' igét használják ; azonban ez

csak arra alkalmazható, ami terem , termesztetik ; de

a kézmüvekrl, gyártmányokról s egyéb mesterséges

készítményekrl
,

pl. kalapról , csizmáról , asztalról

stb. nem mondhatjuk hogy teremnek , tehát nem is

termeltethetnek.

JÖVESZTÉK, (jö-v-eszt- ék) fn. tt. jövesztéket.

Ami jövesztetik , a természet vagy mesterség utján

eléállittatik. (Productum). V. ö. JÖVESZT.
JÖVESZTÉS , (jö-v-eszt-és) fn. tt. jövesztés-t

,

tb. — ék. Cselekvés midn valaki jöveszt. V. ö. JÖ-

VESZT.
JÖVESZTMÉNY, (jö-v-eszt-mény) fn. tt. jö-

vesztmény-t, tb. — ék. L. JÖVESZTÉK.
JÖVESZT, (jö-v-eszt-) mn. és fn. tt. jövesztöt.

Aki a természet , vagy mesterség utján valamit elé-

állít. V. ö. JÖVESZT.
JÖVET, (1), (jö-v-et) fn. tt. jövet-ét, harm. szr.

— e. Út, melyet valaki bizonyos helyhez közeledve
,

errefelé tesz. Jövetben is , menetben is találkozni. A
menet több ideig tartott mint a jövet. Idejövet , vissza-

jövet, feljövet.

JÖVET
, (2). (mint föntebb) ih. am. jövés köz-

ben , azon id alatt , míg jövünk vagy jöttünk. Most

sietnem kell , majd jövet beszólok hozzád. Jövet menet

esett az esö. Máskép : jövelt, mely régiesen felveszi a

Bzemélyragokat jövettem
,
jövetted

,
jövetté azaz

,
jöt-

tömben, jöttödben, jöttében.

JÖVETEK , (jöv-e-ték). A régieknél
,
pl. a Ná-

dor-codexben am. jó'jetek.

AKAD. NAGY SZÓTÁR. IIJ. KÖT.

JÖVETEL, (jö-v-et- el) fn. tt. jövetel-t, tb. —ék.

harm. szr. — e. Közeledésre, ideérkezésre kitzött út.

A fejedelem jövetelét várni. Használtatik összetéve is :

Megjövetel, összejövetel, visszajövetel. Atyánk megjöve-

tele bizonytalan. Összejövetelre rendelt hely , és nap.

Visszajöveteled után köztünk maradsz.

JÖVEVÉNY, (jö-ve-vény, a ve tag csak közbe-

szuratuak tekintend , mint az egyszer v is szinte

közbeszurat ; az egész e helyett : jö-v-vény) fn. tt. jö-

vevény t , tb. — ék, harm. szr. —e v. —je. Idegen

helyrl , idegen földrl , országból jött ember. A ma-
gyar királyok koronként sok jövevényt fogadtak be az

országba. A jövevényeknek szállást adni. Már nem
vagytok vendégek ésjövevények. (Sz. Pál Ephes. II. 19.)

JÖVEVENYJOG, (jövevény-jog) ösz. fn. Jog,

melylyel a jövevények birnak. Rokon vele a ven-

dégjog.

JOVÖ, (jö-v-) mn. és fn. tt.jövö-t. 1) Aki jön,

erre közeled útban van. A haza jöv gyermekeknek

ennivalót készíteni. A jöv vendégek már látszanak.

Falu végén jöv csorda , nyáj. 2) Mondjuk idrl

,

korról, mely ezután következik, mely a jelent követi.

Jöv id. Jöv kor. Jöv hét , hónap , év, század. Jöv
tavasz, nyár, ösz, tél. Jöv szüretkor. Jöv farsangon.

3) Fnévül a nyelvtanban az igének idbeli módosí-

tása , mely a jelen után következ cselekvést vagy

szenvedést, fejezi ki. A jövnek a magyarban két f
alakja vau. Egyik and end raggal, a másik fog segéd

igével. Igaz ugyan, hogy az els a régi emlékekben

leginkább föltételes mondatokban fordul elé, de ott

sincs példa nélkül, hogy a latin indicativusi jövnek
felel meg : „És oztán veendi meg (latinul : diripiet)

házát." „És mondandótok (dicetis) e hegynek." „Men-

den (zrrminden) kivalland (confitebitur) engemet em-

berek eltt." Tatrosi codex. A ,fog' segédíge hasz-

nálatát is találjuk már a XVI. századbeli emlékek-

ben is , mint Pesti Gábornál : „Ha kegig vak vakot

fog vezérleni , mind a ketten a verembe esnek. " A
XVI. századbeli levelekben (Szalay Á gyjteményé-

ben) is gyakran eléjon. — Ha a mondatban valamely

szó már kifejezi a jövt, akkor magát az igét csak

jelenben használjuk. (Jövben jelen). „Ki jövend

en utánam .... az keresztel (baptisabit) titeket Szent-

lélekben." „Mind ezeket neked adom (dabo) , ha le-

esvén imádandasz engemet." „Legottan kedig a lö-

rödelemnek napi után a nap megsetétöltetik (obseura-

bitur) és hold nem adja (dabit) világát és a csilla-

gok lehullnak (cadeut) mennyrl és a mennyei jószá-

gok megindoltatnak (commovebuntur)." Tatrosi codex.

„Majd feltalálom egykor én is

Hasztalanul keresett nyugalmam."

Kazinczy.

A f vagy alapformák újabb igei'agozást is elfogad-

nak, pl. a Sajó-Szenpéteriuk végezésében (1403-ból)

eléfordúl : hnzandana \ az erdélyi rendek végezésében

(15 72-bl) jöni fogna. Gróf Eszterházy Miklós ná-

dornál (l38ból): „de kevés effectuaa fogott még
19
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eddig lenni. Berúgna asszony imakönyvében (1513-

ból) : „És mint te barátid és esmeröid ellenöd táma-

dának és senki ö közzülök vigasztalód nem leszön

vala.
u A Tatrosi codexben : „Ha valakinek atyjafia

meghaland és ez feleséget vallott leend." (si fráter

alicujus mortuus fuerit habens uxorem). Ebben az a

nevezetes , bogy a forditó nem is a latint utánozta
,

melyben csak jelen áll (babens) , hanem saját nyelv

érzéke használtatta vele a múlt jövt. A régi Passió-

ban (Toldy F. kiadása) : „Hol vala megfogatandó,"

„mikoron vala beteljesendö." A Thaly K. kiadta

Történeti Kalászokban a XVn. századból : „Fogta-

nak volna menni; 11 „de ekkor annál feljebb való tisz-

tet (tisztséget) fogott viselni. Bethlen Gábor diadal-

énekében (1618 - 1629. Thaly K. gyjteménye)

:

„Ne taszitsd búra

,

Rút gyalázatra

,

Hozzád hajtott fejemet.

Ha tudatlanul

Eltévöledett

,

Háládatlanul

Bnben esendett

:

Mértéköljed vesszdet.

"

A mai nyelvészek némelyike kézzel lábbal ellene van

a jöv újból ragozásának, s mily helytelenül, mutatják

a régi példák is, de ezeket nem tanulmányozzák. 4) A
jöv' szó szintén fnévül használtatva am. jövend

állapot, sors, létei. Szomorú jövnek nézünk eUbe, Mily

jöv vár ezen nemzetre ?

„Múltadban nincs öröm

,

Jövdben nincs remény."

„Mivé levél e szk jelen karán
,

S mi vár reád még a jöv nyomán.

Bajza.

Garay.

JÖVÖGET, (jö-v-ög-et) önh. és gyakor. m.jövö-

get-tem, — tél, — itt
,
parancs, jövögess. Gyakorta j.

El-eljövöget hozzánk.

JÖVLEG, (jö-v--leg) ih. L. JÖVENDBEN.
JÖVÖTÉNY, (jö-v-öt-ény) fn. tt. jövötény-t, tb.

—ék, harm. szr. — e v. —je. Gabonaszárra tekerdz

gazféle vékony f. Máskép : gyövötény. Törzsöke a

hajtást, csírázást jelent jövés, jövet.

—JU, összetett névképzö, pl. borjú (=bor-i-ú),

sarjú (sar-i-ú), faggyú (=fagy-j-ú, fagy-i-ú) szókban.

JUCZI, ni kn. tt. Juczi- 1, tb. — k. A Judit név

kicsinyez alakja , s jelent fiatal kis Juditot ; vagy

csak nyájas szólitásként használtatik , mint általá-

ban a keresztnevek kicsinzöi. Némely tájakon : Judi,

Dudi, Jutka.

JÚDÁS
,
(a Juda szónak görög és latin alakja)

bibliai név, mint Jákob negyedik fiának, és a 12 apos-

tolok egyikének is neve. A héber nyelvben jehúdáh

am. magasztalt.

JUDASCSOK
,

(Júdás-csók) ösz. fn. Átv. ért.

olyan csók, mint a Júdásé, aki avval a Krisztust el-

árulta, áruló csók.

JÚDÁSFA
,
(júdás-fa) ösz. fn. Ázsiában és déli

Európában tenyész fa
,
pillangóalakú virágokkal , s

tíz lefelé hajló hímszálakkal. (Arbor Judae, Siliquast-

rum. L). Júdásfának mondják, mert, a monda szerént

Júdás az áruló tanítvány ily fára akasztotta volna

magát.

JUDIT
,
(héber eredet JH? [ösmér , ért] szótól,

innen jehúdith am. istent ösmer) ni kn. tt. Judit-ot.

Judith. Judit könyve ; így neveztetik a Bibliának

azon könyve, melyben Judit és Holofernes eseménye

följegyeztetett.

JUH, (1) fn. tt. juh-ot, harm. szr. —a. Hasonlít

hozzá a sínai jáng, török kojun, csagataj koj'i (honnét

kojcs'i am. juhász) avar eu, finn uuhi, görög oi'g, latin

ovis , némely német szójárásokban : Euwe , Uewwe

,

Auwe, angol eive (olvasd : jú) , szláv ovecz stb. Erede-

tileg ih, s a régieknél így is fordul elé számtalanszor;

s innen ihász. Somogymegyében, Endréd helységének

határában van egy dl, melyet ihállásnak neveznek,

mert egykor ott ihaklok voltak. Az ih lehellet mint-

egy kifejezni akarja azon állatnak, melyet jelent, egy

részrl feltünleg sebesen lélekz természetét, kivált

meleg idben, más részrl annak gyöngeségét és sze-

lidségét is. A juh azonban nagyobb hangzatossága

miatt divatosabb. Jelent világszerte ismert nyájas ál-

latnemet , mely az emlsök , és hasított patások ne-

méhez tartozik, s gyapja miatt leginkább becsültetik.

Hímje , melyet kosnak neveznek , üres , tekervényes

szarvai által különbözik a nsténytl. Egyébiránt a

kosok szarvai , a fajok különbségéhez képest külön-

böz alakúak. Vad juh , mely vadon állapotban , de

szintén nyájanként tenyészik Szibériában, Afrikában,

stb. Szelíd juh. Magyar juh , szrnemü hosszú fürtös

gyapjúval. Selyem juh , lágy-tapintatú finom gyapjú-

val. Kutyaszörü juh, mely közép a magyar és selyem

juh között. Anyajuh , mely tenyésztésül használtatik.

Vén juh. Köhög mint a vén juh. (Km.). Olvasott juh.

Az olvasott juhot is megeszi a farkas. (Km.). Juhokat

rizni, legeltetni. Juhokat sózni
,
fejni , nyírni. Bibliai

és egyházi képes beszédben jelenti a hiveket , meny-

nyiben papjaikkal, átv. ért. pásztoraikkal viszonyban

állanak. Monda neki (Péternek Jézus) : Legeltesd az

én juhaimat. (János 21. 17.) A jó pásztor lelkét od'

adja juhaiért. Örvendjetek, mert megtaláltam az én ju-

homat, mely élveszett vala. (Lukács.) Köz prózai nyel-

ven : birka v. birke.

JUH ! (2) széles kedvek, dombérozók, nyilván

mulatózok , lakodalmasok felkiáltó indulatszava. Ih

juh ! ih juh juh ! Összetöröm magamat, kitöröm a nya-

kamat, még sem hagyom magamat, ih juh juh, juh juh

juh ! (Tánczvers). Különbözik : juj.

JUH
, (3), v. JOH , fn. tt. juh-ot. A szekér alá

benyúló rúdszárnyat fentartó fa. V. ö. JOH, (1).
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JUHAKOL
,

(juh-akol) ösz. fn. Akol a juhok

számára. V. ö. AKOL.

JUHAR, fn. tt. juhai -t, tb. — ok
}
harm. szr. — a

v. —ja. Rokon vele a latin ornus. német Ahorn, és a

szláv jávor. Világos zöld, csipkés, s a szöló'levelekhez

némileg hasonló levelii lombos fa, melynek kemény
,

és fehér anyagjából finomabb-féle asztalosmiivek

,

szerszámok , hangszerek
,

pl. hegedk stb. készíttet-

nek (Acer. L.) Máskép : ihar, jávor.

JUHARFA, (juhar-fa) ösz. fn. 1. JUHAR.

JUHÁSZ
,

(juh-ász) fn. tt. juhász-t , tb. —ok
,

harm. szr. —a. Általán személy , ki juhokkal bánik,

ki gondjokat viseli, ó'rzi , legelteti , eteti , sózza ,
feji

stb. Különösen : számadó juhász , ki az egészre fel-

ügyel, a palóczoknál : bacsó v. bacsa ; fejs, ki a ju-

hokat feji ; köpüs , ki a köpübe fejt tejet kezeli ; bá-

rányos, ki a bárányokat rzi ; kospásztor, rüpásztor,

ki a kosokra, ürükre ügyel. Alsó Nyitramegyében ju-

hásznak nevezik az urodalmi puszták és majorok ha-

szonbérlit is , kik juhokat tartanak ; túl a Dunán :

birkás. Juhász módjára füttyenteni , botot forgatni. A
juhászok új éve Dömötör, túl a Dunán Szent Mihály

napja.

„Ha gyönyörségesen

Él valaki ily frisen
,

Elek juhász a mezben
,

Legelnek nyájim erdben
,

A hegyek havasiban

,

A vizek forrásiban."

Juhászdal (Erdélyi J. gyjt.).

„Megy a juhász szamáron

Földig ér a lába
,

Nagy a világ , de nagyobb

Boldogtalansága.

"

Petfi.

JUHÁSZAT, (juh-ász-at) fn. tt. juhászat-ot, harm.

szr. — a. 1) Juhokkal való bánás, foglalkodás. Juhá-

szaira adni magát. 2) A juhokkal való bánásmódnak

okszer , rendes ismerete. Juhászatot tanulni. Juhá-

szairól irt könyvek.

JUHÁSZATI
,
(juh-ász-at-i) mn. tt. juhászati-t

,

tb. — ak. Juhászatot illet, ahhoz tartozó , arra vo-

natkozó. Juhászati könyvek.

JUHÁSZBOCSKOR
,

(juhász-bocskor) ösz. fn.

Közönséges szíjas bocskor, milyet a juhászok, s más

pásztoremberek , kivált a hegyes vidékeken , viselni

szoktak ; máskép, telekes bocskor.

JUHÁSZBOJTÁR, (juhász-bojtár) ösz. fn. A ju-

hászgazdának, vagy bacsónak segéde. A nagyobb ju-

hászatoknál van els, második, harmadik bojtár.

„Hej juhászbojtár hol a juh?

Mért vagy te olyan szomorú ?"

Vitkovics.

V. ö. BOJTÁR.

JUHÁSZBOT, (juhász-bot) ösz. fn. Bot, mejyet

a juhászok hordanak , különösen , kajmós bot. Átv.

ért. fpapi díszbot , melyet nyilvános szertartások al-

kalmával viselnek , mint jelképét a lelki pásztorság-

nak. Szokottabban : pásztori bot, püspöki bot.

JUHÁSZBUNDA, (juhász-bunda) ösz. fn. Álta-

lán magyar juh gyapjas brébl varrott bunda.

Különösen : cseres , melynek brét cservízben készí-

tették ; csávás, melynek brét megcsáválták ; lánczon

törött , melyet sós vizbe mártott s lánczon puhított

nyers brbl varrnak. Büdös mint a juhászbunda.

(Km.).

JUHÁSZCSILLAG, (juhász- csillag) Ösz. fn. így

neveztetik az estveli, és hajnali csillag, mely szerént

intézkednek a juhászok dolgaik körül.

JUHÁSZDAL, (juhász-dal) ösz. fn. Dal, melyet

a juhászok dalolnak , s mely különösen a juhászok

életére vonatkozik, pl.

„Elszegdtem Tarnóczára bojtárnak
,

Jó legelje van ott a birkának

,

Fizetésem tíz forint húsz karajczár

,

Megél abból egy bojtár."

„A gazdámmal leszek én egy kenyéren

,

Sz.-György napján jönnek értem szekéren
,

Fölteszem a tulipántos ládámat

,

Furulyámat , dudámat.

"

Dunántúli juhászdal.

JUHÁSZDÉL, (juhász-dél) ösz. fn. Déleltti

kilencz óra idtája, minthogy a juhászok forróbb

nyári napokban ez idtájban szoktak hazahajtani , s

delelni, vagy juhokat fejni, bárányokat szoptatni, stb.

JUHÁSZÉB
,

(juhász- éb) ösz. fn. 1. JUHÁSZ-

KUTYA.
JUHÁSZFURULYA

,
(juhász-furulya) ösz. fn.

Egyszer furulya. Túl a Dunán egy réf hosszaságú, s

rendesen, hat vagy ritkán nyolcz likra, melyek a cs-

nek alsó része felé esnek.

JUHÁSZGAZDA ,
(juhász-gazda) ösz. fn. Öreg

juhász v. számadó juhász, v. bacsó. Ettl különbözik

a juhos gazda , azaz oly gazda , ki juhokat tart , és

tenyészt.

JUHÁSZGYERÉK, (juhász-gyerek) ösz. fn. Ju-

hokat rz , a bojtár vagy juhászlegény mellett szol-

gáló gyerek. A bárányokat juhászgyerekkel riztetni.

A juhászgyereket ebédért küldeni.

JUHÁSZHAJLÉK, (juhász-hajlék) ösz. fn. A ta-

nyán, szálláson
,
pusztán tanyázó juhászok hajléka

,

kunyhója, putrija.

JUHÁSZI, (juh-ász-i) mn. tt. juhászi-t, tb. — ak.

Juhászt illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Juhászi

szolgálat, életmód.

JUHÁSZIK ,
(juh-ász-ik) k. 1. JUHÁSZODIK.

JUHÁSZÍT, (juh-ász-ít) áth. m. juhászít-ott, htn.

— ni v. —ani, par. — s. Szelídít, valakit reábir

,

hogy haragját letegye, hogy lecsendesüljön. V. ö.

JUHÁSZODIK.
19*
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JUHASZKALIBA , (juhász-káliba) ösz. fn. 1.

JUHÁSZHAJLÉK.
JUHÁSZKODIK, (juh-ász-kod-ik) k. m. juhász-

kod-tam ,
—tál ,

— ott
,
par. juhászkodjál. Juhászok

életmódját, és foglalatosságát zi, gyakorolja.

JUHÁSZKOMONDOR , (juhász-komondor) ösz.

fn. Legnagyobb fajtájú jukászkutya , mely ha szeges

örvvel elláttatik , a farkassal is szembeszáll. V. ö.

KOMONDOR.
JUHÁSZKUNYHÓ , (juhász-kunyhó) ösz. fn. 1.

JUHÁSZHAJLÉK.

JUHÁSZKUTYA , (juhász-kutya) ösz. fn. Szé-

les ért. minden kutya, mely a juhásznak kisér társa.

Vannak apró fajuak, melyek ha kell, csaholva, és kö-

rül futkosva a nyájat terelgetik , s ezek a juhásznak

elválaszthatlan társai. Vannak nagyobbféle kuvaszok,

és komondorok , melyek az aklok körül tanyáznak,

az idegeneket megtámadják, s a farkasok ellen örköd-

nek ; ezek karcsú termetök , s bozontos hosszú sz-

rük által kitnk. Karcsú, mint a juhász kutya (km.).

JUHÁSZLEÁNY, (juhász-leány) ösz. fn. Leány,

ki juhok rzésével foglalkodik, vagy egyébként is ju-

hokkal bánik.

JUHÁSZLEGÉNY, (juhász-legény) ösz. fn. Ju-

hokkal bánó legény vagy ntelen juhász ifjú. A mely

vidékeken a juhászok között bizonyos czéhbeli egye-

sület létezik, ott a legény elkelbb a bojtárnál , s a

juhászgazda v. számadó után áll. Legcsiuosabbak és

legnyalkábbak a Dunántúli juhászlegéuyek.

„Suhog a szél , remeg a fa

,

Juhászlegény ül alatta

,

Rojtos , hímes gyolcsruhája
,

Bús panaszt nyög furulyája."

Népd.

„Horlobágyi pusztán fuj a szél
,

Juhászlegény búsan útra kél."

Gaal József.

JUHÁSZODÁS, (juh-ász-od-ás) fn. tt. juhászo-

dás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Harag, fellobbanás

,

dühösködés utáni lecsillapodás , megszelídülés. V. ö.

JUHÁSZODIK.
JUHÁSZODIK , (juh-ász-od-ik) k. m. juhászod-

tara, — tál, —ott. Mondjak hirtelen haragú, hóbortos

emberrl , ki miután dühében magán kivül ragadta-

tott, utóbb lecsillapodik, megszelídül, és magához tér.

Ugy látszik, már juhászodik. Ha mérgét kiönti , majd

megjuhászodik. Elemzési tekintetbl e szó értelmezése

homályos. Vájjon a juh szelidségétöl kölcsönözte-e ér-

telmét? Vagy történeti alapja valamely szelíd ju-

hász ? Vagy gyökejó s eredeti alakja joászodik, mely-

bl utóbb lett : johászodik (székelyesen ; általánosab-

ban :) juhászodik ? mit onnan gyaníthatni , mert mi-

dn a juh és juhász helyett tájdivatosan ih éa ihász

használtatik, a juhászodik helyett, tudomásunkra, se

hol sem mondják: ihászodik. Némelyek ajoh (:s:máj

zúza) szótól származtatják. Egyébiránt székely táj-

szólás szerént ugyanazt jelenti kanászodik ige is.

JUHÁSZSÁG, (juh-ász-ság) fn. tt. juhászság-ot,

harm. szr. — a. Juhászi szolgálat, életmód. Juhászság-

gal keresni kenyerét.

JUHÁSZSÍP , (juhász síp) ösz. fn. 1. JUHÁSZ-
FURULYA.

JUHÁSZSÜVEG, (juhász-süveg) ösz. fn. Süveg

vagy sipka fehér báránybrböl , milyet némely tája-

kon a juhászok , s más közemberek viselnek , felcsa-

pott karimával, melyet télen a fülekre húznak. Túl a

Dunán a juhászok kalapot , vagy télen bagósüveget

viselnek.

JUHÁSZTARISZNYA
,

(juhász-tarisznya) ösz.

fn. Tai'isznya , milyet a juhászok viselnek. Ez külön-

féle tájakon különböz : vászon vagy gombokkal ki-

rakott br, st van, nevezetesen Ersekujvárott, bunda-

börrel prémezelt tarisznya is.

JUHÁSZTAT , (juh-ász-tat) áth. m. juhásztal-

tam, — tál, — oit. Juhászít, eugeszteldésre bír.

„Mértékkel a bíró feleket juhásztat,

Közöli a vágást, engedve hibáztat."

Buda halála (Arany J.-tól).

JUHÁSZTILINKÓ
,

(juhász-tilinkó) ösz. fn. A
furulyánál rövidebb szárú tilinkóféle síp.

JUHÁSZV1TYILLÓ ,
(juhász-vityilló) ösz. fn.

Nádból vagy kákából , vagy szalmából, gazból összc-

galabított mezei sátor a juhászok számára.

JUHÁZIK, (juh-áz-ik) k. 1. JUHÁSZODIK.

JUHBÁRÁNY
,

(juh-bárány) ösz. fn. Nstény-

bárány, külöaböztetésül a kosbáránytól, jerkebárány.

JUHBAROM
,

(juh-barom) ösz. fn. A barmok

osztályának azon faja, melyet a természettudók juh-

néven neveznek, különböztetésül más barmoktól
,

pl.

a szarvasmarháktól.

JUHBÖGÖLY, (juh-bögöly) ösz. fn. Bögölyfaj,

inely tojásait leginkább a juhok orralikába rakja le

,

melyekbl a kikelt kukaczok az agy üregébe mász-

nak fel, ott táplálkoznak, átalakulnak, s a juhok ve-

szedelmes nyavalyáját, az úgynevezett kergeteget v.

kergetegséget okozzák. V. ö. BOGOLY.

JUHBÖR, (juh-bör) ösz. fn. A juh nev állat-

nak lenyúzott bre, akár készítetten, akár kikészitett

állapotban. Nyers juhbör. Cserzett , csáváit , lánczon

törött juhbör. Juhb'órböl varrt bunda , suba , ködmön ,

nadrág. Juhbövrel béllelt ruha, mente.

JUHCSENKESZ, (juh-csenkesz) ösz. fn. A csen-

keszfünek egyik faja , mely hegyes , száraz , és aszú

vidékeken terem, s a juhoknak kedves eledele. (Fes-

tuca ovina. L.). V. ö. CSENKESZ.

JUHCSIMBE
,
(juh-csimbe) ösz. fu. Apró légy-

hez hasonló tet , mely a juhok gyapjába csimbesz-

kedik, s azt megzöldíti. (Hippobosca ovina. L.)

JUHFARK, (juh-fark) ösz. fn. A juhneunü állat

farka. V. ö. FARK.



297 JUHFARKU—JUHNYIROOLLO JUHOCSKA.—JUHTEVE 298

JUHFARKU, (juh-farku) ösz. mn. Juhfarkhoz

hasonló alakú. Juhfarkú szölö, hosszúkás, karcsú ge-

rezdü.

JUHFEJTE
,

(juh-fejte) ösz. fu. A juhakol-

nak azon zuga , hol a juhokat esztrengába szorítják
,

és fejik.

JUHGANAJ, (juh-ganaj) ösz. fn. A juhnak ga-

naja, trágyája. V. ö. GANAJ.
JUHGOLYÓ ,

(juh-golyó) ösz. fn. 1) A juhnak

golyódad ganaja. Juhmogyoró.

JUHGYAPJU, (juh-gyapju) ösz. fn. A juhnemü

állatok különféle finomságú gyapja. V. ö. GYAPJÚ.
JUHÉJ

,
puszta Tolna megyében ; helyr. Ju-

héj-on, —ra, — ról.

JUHHIMLO, (juh-himlö) ösz. fn. A gyerekhim-

lhöz hasonló juhnyavalya, mely ezen állatokra nézve

igen veszélyes szokott lenni. Máskép : birkahiml.

JUHHÚS ,
(juh-hús) ösz. fn. A juhnemü állat

húsa. Pörkölt juhhús. A juhhúsnak faggyuszaga van-

Kiejtésben az egyik h elhangzik : juhús.

JUHISTÁLÓ, (juh-istáló) ösz. fn. 1. JUHAKOL-

JUHJÁSZOL ,
(juh-jászol) ösz. fn. Alacsony és

keskenyebbféle jászol, melybl a juhokat etetik. Et-

tl különbözik a sózó válu.

JUHKAS, JUHKOSÁR, (juh-kas v. —kosár)

ösz. fn. Náddal , vagy veszszvel sövényezett hely a

szabad mezn vagy ugaron , hol némely vidéki gaz-

dák szokása szerént napközben a juhokat fejik, delel-

tetik, vagy tavaszkor az ell juhokat tartják , miért

néhutt elletö-nek hívják ; túl a Dunán Gyrvidékén :

sellencz. Érsekujvárott a majorban lev aklot hívják

kosár-nák.

JUHLEGELO, (juh-legel) ösz. fn. Legel, me-

lyen a juhok járnak vagy különösen a juhok számára

alkalmas, és kijelölt legel, különböztetésül az ökör-,

tehénlegeltl.

JUHMAJOR, (1), (juh-major) ösz. fn. Major,

hol juhok tartatnak, illetleg tényésztéinek.

JUHMAJOR, (2), puszta Tolna megyében; helyr.

Juhmajor-ba, — ban, — ból.

JUHMÉTELY , (juh-métely) ösz. fn. A juhok

ragadós nyavalyája , melyet a májban kifejld és

éld férgek okoznak. (Fasciola hepatica. L

)

JUHMOGYORÓ, (juh-mogyoró) ösz. fn. A juh-

nak mogyoróhoz hasonló golyódad ganéja , mint a

kecskéké : kecskebogyó.

JUHNYÁJ
,

(juh-nyáj) ösz. fn. Együtt legel
,

seregesen tanyázó , egy pásztor rizete alatt lev
juhok.

JUHNYÍRÉS, (juh-nyírés) ösz. fn. 1) Cselek-

vés , midn a juhok gyapját nyirik. 2) Azon idtáj
,

melyben a juhokat nyírni szokták. Jujnyiréskor múlt

egy éve.

JUHNYÍRÓ, (juh-nyír) Ösz. fn. Munkás , nap-

számos, ki a juhokat nyíri.

JUHNYÍROLLÓ, (juh-nyír-olló) ösz. fn. 1.

JUHOLLÓ.

JUHOCSKA, (juhocs-ka) kicsinyezö fn. tt. ju-

hocskát. Fiatal vagy kedves juh. Átv. egyházi ért.

fiatal, szeretett hívek, pl. gyermekek, leánykák.

JUHÓL, (juh-ól) ösz. fn. 1. JUHAKOL.

JUHOLLÓ , (juh-olló) ösz. fn. Vastagabb-féle

ers szerkezet olló , melylyel a juhokat nyirik , kü-

lönböztetésül a szabó-, kertész- stb. ollóktól.

JUHOS , (juh-os) mn. tt. juhos-t v. —at , tb.

— ak. 1) Juhokkal bvelked. Juhos tartomány vidék.

2) Juhokat tartó. Juhos gazda.

JUHPÁSZTOR, (juh-pásztor) ösz. fu. Személy,

ki juhokat legeltet, riz.

JUHPÉRJE
,
(juh-pérje) ösz. fn. 1. JUHCSEN-

KESZ.
JUHREKESZ

,
(juk-rekesz) ösz. fn. 1) 1. JUH-

KOSÁR. 2) Esztrenga, vagyis korlátokkal elzárt hely,

hová a jukokat különféle czélokból szétválasztva, pl.

fejés végett, beszorítani szokták.

JUHRÜH
,

(juh-rüh) ösz. fn. Rühféle ragályos

brbetegség, mely a juhokat szokta meglepni.

JUHSAJT, (juh-sajt) ösz. fn. Juhok tejébl ké-

szített sajt. Kunsági juhsajt.

JUHSÓSKA , (juh-sóska) ösz. fn. 1. MADÁR-
LÓROM.

JUHSZALAG, (juh-szalag) ösz. fn. 1. ISZA-

LAG.
JUHSZÁM, (juh-szám) ösz. fu. Juhok mennyi-

sége ; a juhok mennyiségi állapota. A számadónak kö-

telessége a juhszámot pontosan tudni.

JUHSZÁMMUTATÓ, (juh- szám-mutató) ösz. fn.

A juhászati számadó könyvnek azon táblája , mely a

juhok számát eléterjeszti.

JUHSZÉL, (juh-szél) ösz. fn. Juhnyájnak a széle.

„Hej
,
juhszélre juhász !

Hej két oldalra gulyás!"

Népd. (Erdélyi J. gyjt.)

JUHTANÓROK ,
(juh-tanórok) ösz. fn. Juhrc-

kesz v. sellencz , v. juhkosár , azaz kerítés a szabad

mezn , hová a juhokat bezárják. V. ö. TANÓROK.

JUHTANYA ,
(juh-tanya) ösz. fn. Juhtenyész-

tésre alkalmas épületekkel ellátott mezei majorság.

JUHTARTÁS ,
(juh-tartás) ösz. fn. 1. JUHTE-

NYÉSZTÉS.
JUHTEJ, (juh-tej) ösz fn. Az anyajuh teje.

Juhtejbl készített zsendicze, túró, sajt.

JUHTENYÉSZTÉS, (juh-tenyésztés) ösz. fn.

A mezei gazdaságnak egyik legnevezetesb ága, mely

a juhok szaporításával , nevelésével , s nemesítésével

foglalkodik.

JUHTENYÉSZT, (juh-tenyészt) ösz. mn. Ki

juhokat szaporít , nevel , nemesít. Juhtenyészt gaz-

dák, uraságok.

JUHTETÜ, (juh-tetü) ösz. fn. Tetüfaj, mely a

juhokat szokta meglepni. (Pediculus ovis).

JUHTEVE ,
(juh-teve) ösz. fn. A juhhoz vagy

inkább kecskéhez hasonló állat déli Amerikában
,
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hosszú nyakú mint a teve
,
púpos szügyü, igen hasz-

nos házi állat, s teherhordásra is alkalmaztatik. (Ca-

melus láma. L.)

JUHTRÁGYA, (juh-trágya) ösz. fn. Juhok ga-

néjából való trágya. V. ö. TRÁGYA.
JUHÚSZTATÓ, (juh-úsztató) ösz. fu. Alkalmas

készület valamely folyón vagy tavon, hol nyirés eltt

a juhokat megúsztatják, és megmossák.

JUHVAJ, (juh-vaj) ösz. fn. Juhtej fölbl kö-

pült vaj.

JUJ ! JUJH ! JUJJ ! borzadást, visszaborzadást

jelent indulatszó. Jujh , mily borzasztó ! Juj beh csú-

nya ! Jujj mi ez ? Némely szójárásokban csak nagyító

értelme van : juj beh szép ! Sínai nyelven : hu, Schott

szerént : vox suspirantis seu admirantis.

JUJJIG, (jujj-ig) ih. Színig, fölig. Jujjig teli,

azaz telides teli , csurdultig. Leginkább a gabonamé-

réskor használt jujj szótól , melyet akkor kiáltanak

el, midn a mér teli van.

— JUK, magas hangon : —JÜK, (1), ösz. név-

rag a tárgymutató i v. j-böl és többes 3-ik személy-

ragából, —jok, —jök helyett az egymásután többször

eléforduló o kikerülése végett, pl. posztójuk, örökjük.

—JUK, magas hangon : —JÜK, (2), ösz. ige-

rag a tárgymutató i v. j-böl és többes 1-sö személy-

ragából, a mutató mód jelene és jövjében , s a kap-

csoló módban, mindenütt tárgyi ragozásban : mondjuk,

halljuk ; védjük, kérjük ; mondandjuk ; kérendjük.

JULCSA , JULCSI , ni kn. A Juliána név ki-

csinyezje , am. fiatal , kisded vagy kedves Juliána.

JULI, JÚLIA, ni kn. Juliána megrövidítve, és

kicsinyítve.

JÚLIAMAJOR, puszta Tolna megyében •, helyr.

Júliamajor-ba, — ban, — ból.

JULIÁN, (latin eredet, jelentése : ifjodó, julus

szótól, mely pelyhet jelent valamely gyümölcsön, pl.

baraczkon , birsalmán stb.) férfi kn. tt. Julián-t , tb.

— ok. Julianus. Hitehagyott Julián császár.

JULIÁNA, (latin eredet, jelentése : ifjodó szz)

ni kn. Juliána, Júlia.

JULINKA, JULIS, JULISKA, ni kn. Juliána

kicsinyezji.

„ Sírva váltam Julinkától

,

Szívem repedt bánatjától."

Döbrentei G.

JÚLIUS
,
(Július Caesartól neveztetett el , ki e

hónapban, melynek elbb Quintilis neve volt , szüle-

tettnek mondatik) fn. tt. július-t, tb. — ok. A polgári

évnek hetedik hava , nyárhó , szent Jakab hava, ami

éghajlatunk alatt, aratás idénye.

JÚNIUS
,

(Június , a juvenum nomine dictus
,

adest [Ovidius] ; némelyek Junótól származtatják) fn.

tt. júniust- 1, tb. —ok, harm. szr. — a. A polgári év-

nek hatodik hava , máskép : Szent Iván hava, nyár-

el, hatodhó.

JUS, fn. tt. jus-t , tb. — ok. harm. szr. — a. v.

— sa. A jog szó helyett országszerte, a nép szájában

is közdivatú szó.

„Oh én szegény notárus

,

Mit használ a jus?" Gaal József.

L. JOG.

JUSZALAG, JUSZOLAG, 1. ISZALAG.

JUT , önh. m. jut-ott
,

par. juss. 1) Valahová

mintegy kitzött czélra , végképen oda ér , oda jön.

Két órai lovaglás után állomásra jutni. A rendelt

helyre eljutni. Czélhoz jutni. A hegyrl alájutni. A vi-

zén túl jutni. Néptolongás közt a színházba jutni. El-

jutni az erd szélére. Feljutni a toronyba , hegytetre.

Sok viszontagság után haza jutni. Csakhogy ide jutot-

tunk. Már eddig ö is oda jutott. A háborúból vissza-

jutott. Es mikor jutott volna Jézus tenger elve. Es a

városba jutvájok meghirdetek mend ezeket. (Münch.

cod. Máté 8.). A Debreezeni Legendáskönyvben is

eljut am. elj, elérkezik. A Nádor-codexben ,valamibe

kerül' értelemben is. „Képzötte vala háromszáz pén-

zen jutónak" azaz háromszáz pénzbe kerülnek (Tol-

dy Ferencz). 2) Bizonyos állapotba, helyzetbe j.

Özvegységre, árvaságra jutni. Szegénységre , szükségre,

nyomorúságra, ínségre jutni. Uraságra, méltóságra, hi-

vatalra jutni. Romlásra jutni. Örök kárhozatra jutni.

Boldog Isten , mire jutánk f Tehát már ennyire jutot-

tunk f 3) Közelit ragu névvel am. valamit megkap

,

elér, valamihez fér, s mintegy járás kelés után hozzá

j. Pénzhez, kincshez, gazdagsághoz jutni ; holmi okle-

velekhez, irományokhoz, könyvekhez jutni. Titokhoz jutni.

Láttam öt , de a sok nép miatt nem juthattam hozzá.

4) Ezekben : eszembe jut, ha jól jut eszembe, am. em-

lékezem, ha jól emlékszem.

„Rózsám iszik a pinczébe'

Nem tom, jutok-e eszébe

,

Csak akkor jutok eszébe
,

Ha más leány ül ölébe'."

Népd.

5) Rész , vagy illetmény , vagy osztalék gyanánt jár

valami. Nekem csak csont jutott. Hát neked mi jutott ?

Kinekkinek öt forint jut. Jut ha marad. Köszönje meg,

ha csöszkéve jut neki. (Km.).

Ezen értelmezés után ugy látszik, hogy a jut

eredetileg it vagy it is volt, s gyöke vagy gyökeleme

a mozgást menést jelent i; it-hö\ lett jut, mint : ihjuh,

ig jog stb. Tökéletesen megegyezik vele a latin ige i-t

(eo, io). V. ö. JUTÁN. Hogy jön értelemmel bir, ki-

tetszik a R. M. Nyelvemlékek II. k. 191—192 lapjain

eléforduló mondatokból : .,Ezen közbe Mátyás deák

jutott volna, és azt mondotta volna." „Es hogy az

pap mihelen eljutott volna, ottan megholt volna."

„József is ezenközbe a városból megjuta íl (megjve).

Tihanyi cod. Krisztus születésérl.

JUTA , falu Somogy megyében ; helyr. Jutá-n,

— ra, — ról.

JUTALÉK ,
(jut-al-ék) fn. tt. jutalék-ot , harm.

szr. — a v. —ja. Általán, ami osztás, osztozás alkal-

mávaljárandóság gyanánt egynek egynek marad, vagy

mint mondani szoktuk, ami jut.
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JUTALMAS
,
(jut-al-oin-as) mn. tt. jutalmas-t

,

v. — at, tb. — ak. 1) Kevésbe kerül, ill kru. Jutal-

mas áron venni valamit. Jutalmas vétel. 2) Ill ha-

szonnal , nyereséggel járó. Jutalmas fáradság , szol-

gálat, hivatal. Jutalmas mesterség, keresetmód. Jutal-

mas vállalat, nyerészkedés.

JUTALMATLAN, (jut-al-om-at-lan) mn. tt. ju-

talmatlan-t, tb. — ok. 1) Mi hasznot, nyereséget nem

bajt; mi után vagy mivel kevés bér, kevés haszon jár.

Fáradsága jutalmatlan. 2) Meg nem díjazott. Jutal-

matlan vitéz
,
pályanyertes. Határozókép am. jutal-

matlanul.

JUTALMATLANUL, (jut al-om-at-lan-ul) ih. A
nélkül, hogy jutalmat kapott volna

;
jutalom nélkül.

JUTALMAZ, (jut-al-om-az) áth. m. jutalmaz-tam,

—tál, — ott, par.—z. Bizonyos jótettért, szolgálatért,

érdemért díjt ad. Megjutalmazni a kitn tanulókat. Az

Isten a jókat megjutalmazza. A jeles vitézeket érdemje-

lekkel jutalmazni.

JUTALMAZÁS ,
(jut-al-om-az-ás) fn. tt. jutal-

mazás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valakit jutalmazunk. V. ö. JUTALMAZ.

JUTALMAZÁSI
,
(jut-al-om-az-ás-i) mn. tt. ju-

talmazási-t, tb. —ak. Jutalmazást illet , azzal járó
,

ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Jutalmazási innepély.

JUTALMAZATLAN
,
(jut-al-om-az-at-lan) mn.

tt. jutalmazatlan-t , tb. —ok. Akit vagy amit meg

nem jutalmaztak. Jutalmazatlan vitézek. Jutalmazal-

lan fáradság, hivatalbeli szolgálat. V. ö. JUTALMAZ.
Határozókép am. jutalmazatlanul.

JUTALMAZATLANUL,(jut-al-om-az-at-lan-ul)

ih. A nélkül , hogy jutalmazták volna, jutalmat nem

nyerve. Isten az erényes embert nem hagyja jutalma-

zatlanul.

JUTALOM, (jut-al-om) fn. tt. julalm-at, tb. ju-

talm-ak. 1) Bér vagy dij , mely valakinek szolgálat,

fáradság, érdem fejében jár, és jut. Aki mint cselek-

szik, ugy veszi jutalmát. Milyen a munka, olyan a ju-

talom. Aki idegen ebnek kenyeret hány , nem veszi ju-

talmát (km.). Jutalmát várni , adni. Földi , mennyei

jutalom. 2) Különösen, kitzött díj azok számára, kik

bizonyos pályán versenyeznek. Jutalmat tenni föl, va-

lamely tudományos kérdés megfejtésére. Els, második,

harmadik pályanyertes számára igért jutalom. A ju-

talmat elnyerni. Jutalomért versenyezni. Különbözte-

tésül v. ö. JUTALÉK.
JUTALOMBIRÓ

,
(jutalom-biró) ösz. fn. Biró

,

ki megítéli , kit illet a versenyzk közöl a kitett ju-

talom. Lófultatási , harczjátéki , ttcdóstársasági juta-

lombiró.

JUTALOMDÍJ, (jutalom-díj) ösz. fn. Pénz vagy

más becses jószág, melyet a versenyzknek, pályázók-

nak jutalomul kitesznek.

JUTALOMFELELET, (jutalom-felelet) ösz. fn.

Felelet, melyet valaki bizonyos pálya-kérdésre, vala-

mely kitzött jutalom megnyeréseért írásban ad. Ju-

talomfeleletek nyelvtudományi , természettani , mértani,

történeti kérdésékre.

JUTALOMJÁTÉK, (jutalom-játék) Ösz. fn.

Színházi eléadás , egy vagy több színész különös ja-

vára. Egész jutalomjáték , midn a tiszta jövedelem

egészen a jutalmazandóé. Féljutalomjáték, midn a jö-

vedelemnek csak fele illeti öt.

JUTALOMKÉRDÉS
,
(jutalom-kérdés) ösz. fn.

Kérdés , mely az illet közönséghez intéztetik , azon

hozzátétellel , hogy legalaposabb megfejtje bizo-

nyos kitzött jutalmat veend. Törvénytudományi , böl-

csészeti , szépmütani jutalomkérdések. Jutalomkérdések

hirdetése.

JUTALOMOSZTÁS, (jutalom-osztás) ösz. fn.

Nyilvános szertartás , midn bizonyos személyeknek
,

érdemeik elismerése jeléül , elre kitzött vagy utó-

lagosan határozott jutalmakat osztogatnak.

JUTÁN ,
(jut-ó-an) ih. Olcsó , ill , nem drága

áron. Jután kapni valamit. Jután venni. Érsekújvár

vidékén : intén. E tájszólás is támogatja azon állítást,

hogy a jut eredetileg it vagy it is volt. (V. ö. JUT)

s gyökeleme a mozgást, menést jelent % , mert intén

eredetileg szinte itén, azaz itöen, melynek törzsöke az

elavult : itek, itsz, it.

JUTÁNY, (jut-ó-any) fn. tt. julány-t, tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. Jelent olcsót, valaminek ill,

nem nagy árát, mihez könnyen juthatni.

JUTÁNYI, (jut-ó-any-i) mn. tt. jutányi-t , tb.

—ak. L. JUTÁNYOS.

JUTÁNYOS, (jut-ó-any-os) mn. tt. jutányos-t v.

—at, tb. —ak. Mondjuk oly tárgyról, áruról, jószág-

ról, melyet jutányon, azaz olcsó áron kapni. Jutányos

pénzen venni. Jutányos vásárlás.

JUTÁNYOSÁN, (jutó-any-osan) ih. Jutányos

módon
,
jutányos pénzen. Jutányosán vásárlóit eszkö-

zök. Jutányosán árverezni.

JUTÁS, puszta Veszprém megyében ; helyr. Ju-

tas-on, —ra, — ról.

JUTH, falu Somogy megyében ; helyr. Júth-ort,

— ra, —ról.

JUTKA , ni kn. tt. Jutkát. Judit kicsinyezje.

Jutka néne. Jutk' asszony. Népies gúnynyelven jelent

együgy, papucs alatt lev férfit.

JUTTA, 1. JUTA.
JUTTAT, (jut-tat) müveit, m. juttat- ott

,
par.

juttass. Eszközli , azt teszi , hogy valami jusson, (jut

igének többféle értelmében). Valakit hivatalra jut-

tatni. A pazarlás véginségre, szegénységre juttatta öt.

Juttass nekem is a nyereségbl. Ha elfeledném ,
kérlek

juttasd eszembe.

JUTTATÁS
,

(jut-tat-ás) fn. tt. juttatás-t , tb.

—ok. Cselekvés, midn valaki valamit juttat.

JUTTIG, (jut-t-ig) ih. Elegendképen, úgy

hogy mindenkinek rész juthat belle. Olyan alkatú

mint untig, fogytig, csordultig, duztig stb. Juttig való

am. elegend. Székely szólás.

—JÜK, 1. —JUK, (1), és (2).

A 3-ben van 1303 csikk.
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K , kisded alakban k , tizenuyolczadik bet a

magyar ábéczében , a mássalhangzók sorában tizen-

egyedik , kiejtve : ká. A keményhanguak közé tar-

tozik. Mint torok hang a g és h betk rokona , me-

lyek között legkeményebb , s velk több szóban, s

kivált <7-vel több képzben is fölcseréldik , neveze-

tesen a) 17-vel : kajmó, gajmó; kajdász, gajdol; ka-

latyol
,
galatyol ; kaliba

,
galiba ;

kondor
,
gondor

;

faikora, gugora ; káesér
,
gácsér ; kánya (cserjefaj)

gánya ; kövecs, göbecs, stb.; b) /i-val : kankalék, han-

kalék ; komp , homp ; kompol , hompol ; korhol , kor-

hol ; kuka , huka ; kuny , huny ; kurjogát , hurogat

;

kutyolló , hntyolló, stb. ; c) némely más szerviekkel
,

de szintén keménynemüekkel , nevezetesen cs-vel

és t-vél : ka , ke , kies. csa, cse ; kába , csába ; kámp,

csámp ; kopasz , csupasz ; köp , töp ; köpörödik , csö-

pörödik , töpörödik ; kup , csup ; falsz , csúsz ;
kuvik

,

csuvik , stb.

Ezen betvel kezdd gyökszók értelmét ille-

tleg

1) Számos hangutánzók vezérhangja, u. m.

kacs! kacsa, káesér; kacz , kaczag , kaczaj ; kaff,

kaöbg, kaffan , kaffant ; kah , kahol , kahácsol ; haj
,

kajált , kajabál ; kajdász , kajdacs ; kak , kakas , ka-

kuk ; kák , kákog , kákogás ; kalapa ,
kalapál , kala-

pács \ká! k, kánya ; kar ! v. kár ! kárál , karicsál

,

karapol , karattyol , károg , kárál , kárakatona
,

ká-

romkodik ; kat , katangol , katakol , kattog ;
kaly

,

katyat , katyfol ; keh , kehöl , kehes , kehécsel ; kel
,

kelep , kelepel ; kerr ! kerra , kerreg , kericzél , ke-

rep , kerepel ; kety, ketyeg ; kia , kiált, kiabál ; kiki

!

kikiri , kikirikol ; kirr , kirrog , kirrant ; koák , koá-

kol ; kob, koborcz, koborezol ; kocz, koezog, koezczan,

kocezant , koczint, koezódik ; kod, kodács, kodácsol

;

kodkodácsol ; koh, koha, kohol ; kk, kókál, kókonya
;

kol , kolomp , kolompol , koltant, koltog ; kon , kong,

kongat, kondul, kondít; kop, kopog, koppan, kop-

pant ; kor , korog , korty , kortyog , kornyikál ; kosz

(cssz) koszog, (csoszog) ; kot, kotog, kotákol, kotlik,

kótis ; koty , kotyog, kottyan, kotyvál , kotyfol ; köh,

köhög , köhécsel ; köp , köpdös , köpköd ; kösz
,

(lat.

cos) köször ; krák , krákog ; ku, kuasz, kutya, kuszi,

kuvik ; kuku, kukucs , kukucsál . kukuri, kukorikol

;

kur, kurhéja, kurjant, kurrogat, kuruttyol.

2) Valamely görbe alakot, vagy tekervényes moz-

gástjelent szók elöhangja: kacs, kacska, kacskaringó,

kacsiba , kacsint ; kacz , kacza , kaczor ; kaj ,
kajcs

,

kajcsos, kajács, kajmó, kajla; kai , kalács, kalinkó,

kalantyú, kalimpál, kalisztál, kalézol, kalandoz, ka-

landor ; kam, kamó, kampó ; kám, kámpics, kámpicso-

rodik ; kan, kancs, kancsal, kankalék ; kany, kánya,

kanyar, kanyarodik ; kasz, kasza, kaszimba, kaszim-

bál, kaszás (görbe) lábú ; kav, kavar ; kel, kelekóla,

kelenty ; kii, kilincs ; kony, konya, konyít, konyul

;

kób, kóbor, kóborol; kód, kódor, kódorog; kovv. kóv,

kóvályog v. kóvályog ; kön v. köny, köntöl, könyök
;

kum v. kun, kumik, kunik ; kuny, kunya , kunyhó.

3) Gömböly alakra, vagy kerekben forgó moz-

gásra vonatkozó szókban : kad, kada, kád ; kar, ka-

raj, karika, karima, karám; kas, kasornya ; keb, ke-

bel ; ker, kerít, kerül, kerge, kerget, kergeteg ; kér,

kéreg ; kob, kobak ; kom, komp, (felhányt földku-

pacz) kompol, kompoty, komló; kon, kondor, konty;

kop, koponya, kopoltyú, kopolya ; kor, korcz, kor-

ezolat, korlát, korong ; kór, kórász ; köb, köböl ; köcs,

köcsög ; köl, köldök, köldör ; köny, könyü, könyv
;

köp, (göb) köpez, köpezös ; kör, körny, környék ; kuk,

kukó, kukojsza ; kuk, (gug) kukora, kukori, kukoro-

dik, kukrejt ; kid, kulacs, kulák; kum, kuniak, ku-

masz ; kup, kupa, kupak, kupalag ; kur (gur) kurtula.

4) Következk azon alapforgalomban egyez-

nek , hogy a kedélynek tetsz kedves érzelemre vagy

dologra vonatkoznak , u. m. ke, v. ki, kecs, kies ; ké,

kéj ; kecs, kecsegtet, kecses ; ked, kedv, kedves, ked-

vez ; kegy, kegyel, kegyelem, kegyelet, kegyes ; kel,

kell, (tetszik) kellem, kellemes ; kém, kéméi, kémé-

let ; kény, kényes, kényelem, kényez ; kér, kérkedik,

kérkedékeny ; kin v. kén, kincs, régiesen, kénes , kí-

nál v. kénál ; kiv, kivan, kivánat ; kösz, köszön, kö-

szönt ; melyekrl megjegyzend , hogy mindnyájok-

ban vékony önhangzó, legfölebb éles i uralkodik.

5) Oly gyökök elöhangja , melyek és szárma-

zékaik í'-rel párosulva valami éleset , metszt , szú-

rósat jelentenek : kar, karcz, karezol, karm, karmol,

kararazsol, karó, kardács, kárt, kártol, kard ; kor,

korhol, korcsolya, korbál, kornicz , korsin ; kör, kö-

röm, körmöl, körömzsöl, melyekben a ,horzsolási'

hangutánzás látszik lappangani.

6) Némely szókban eltéti hang , u. m. Jcancza

=anycza, anyaló, káprázik rrrábrázik, kákombákom

^ákombákom, kém ^=.ém, mert émett =vigilans,

émetten, vigilando , a kém is vigyázó ; ként máskép :

ént, pl. vérént való atyafi ; kék = gég =r ég (szín).

A fc-val hezdd gyökszók különféle nemei és

változatai a 200-at jóval fölülhaladják , az így vég-

zdök pedig, u. m. ak, ek, ék, ik, ok, ük, bak, bek,

bék, bik, bok, bök, buk, bük stb. a 80-at. Nyelvünk-

ben ival kezdd idegen szó aránylag sok van, mi-

lyenek : kabala, kabát, kaholy, kamara, koleda, ko-

lompér stb., melyek eredetét, illetleg mely nyelvbl

történt kölcsönzését, saját rovataik alatt adjuk elé.

Egyébiránt &-val kezdd, s idegen nyelvekkei közös

szavaink között olyak is vannak , melyekrl eredeti

magyarságát kétségbe vonni nem lehet, milyenek

kivált a hangutánzók, pl. kaczag (cachinnatur), kárál

(gracillat), kerepel (crepitat), kohol (szl. kuje), kotlik

(glocitat), kótis (cutit, quatit), köször (cos); továbbá:

kajmó (camus, hamus), kalinkó (clino), kap (capit),

karcsú (gracilis), karezos, kardács (carduus, carmen),

káva (cavatura), kender (cannabis), keres, kér (cpaaerit),

kert (hortus, Garten), kör (gyrus), kéreg (cortex, crus-
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la), ki, kilci (quis, quisquia), kar (chorus), kor (%r)óvng),

kép, koponya (caput), könyök (genu), stb.

—K
, (1), némely szókban csupán kihangzásos

toldalék, mint : viasz-k, tövis-k, varacs-k, rovát-k, pi-

líncz-k, belecz-k.

—K
, (2) , több helynevek képzje , m. Det-k

,

Szépet- k, Becs-k, Vis-lc, Püs-k, Gyönk, stb.

—K, (3), névképz , és pedig a) segédhangzó-

val, vagy hangugratólag ,
vagy a nélkül, mint : étek,

élk ; ajak. ajk ; marok, mark ; b) segédhangzó nélkül

:

fark, hüvelyk, sark. stb. 1. Elbeszéd 145. 1.

— K, (4) középképz , a gyakorlatos kodik, ké-

dik, ködik, kál, kél, képzkben , s nem egyéb , mint

a szintén gyakorlatos g változata, pl. gondol-g-at, gon-

dol-k-od-ik, tol-og-at, tol-ak-od-ik ; tar-og-ál tur-k-ál ;

szur-og-ál , szurkál ; vájogál , vájkál , 1. Elbeszéd,

129. 1.

—K, (5) többesszám képzje. Rendszerént, f-

kép mássalhangzó után segéd elhanggal : ak, ele, ék,

ok, ök, mint : ház-ak, nép-ek, kert-ék, bor-ok, bör-ök. De
az egyszer k itt sem példa nélküli, pl.

„Ne higyj a legénynek
,

Tüzes e lelkének

;

Mert meg tudja csalni

Gyermekit emberknek.
u

Csángó dal (Erdélyi J. gyjt. I. K. 428. 1.)

A régi halotti beszédben is olvassuk : angyelkot

^angyalokat. Az önhangzóval végzd nevek után

egyszer alakban, mely esetben a rövid a e önhang-

zó megnyúlik , mint : fa, fá-k, kepe, kepé-k, az i, u,

U pedig röviden marad, mint : tepsi-k, kapu-k, köpü-k

;

de melléknevekhez rendszerént itt is önhangzóval

függednek, mint földi-ek
,
pusztai-ak

,
gyönyörü-ek v.

gyönyör-k, szomoru-ak v. szomorú-k, stb. Ugyanezen

k mint többesszám képzje marad a magyar személy-

névmásoknál, u. m. mink (=en-enk), tik (=te-k) és

ök , st az ezektl származott személyragoknál is

,

mind személyragozott neveknél , mind igéknél
,
pl.

neveknél : kép-ünk, kép-e-tek, kép-ök, kép-ei-nk, kép-ei-

tek, kép-ei-k ; igéknél : kér-ünk (régiesen és tájdivato-

san ma is : kérnk és kérenk), kér-tek, kér-nek, (=kér-

önök).

Egyébiránt neveknél a többesszám segédhang-

zóját követik (némi kivétellel pl. a sziszegöknél) mind-

azon képzk és ragok önhangzóji ,
melyek úgy-

nevezett ötáguak , u. m. ház, hkz-ak, ház-am, ház-os,

hkz-al, ház-aes-ka ; kéz, kez-eA, kez-e£, kez-em, kcz-el,

kez-es, kez-ecs-ke ; szem, szenved, szém-e7, szém-cm

,

szém-es , szém-e'Z , szém-ér , szem-en-ként, szém-ecs-

ke; gond, gond-o&, gond-ot, goná-om, goná-ol, gond-os,

gond-ocs-ka ; kiirt, kürt-ó'A, kürt-öt, kürt-öm, kürt-öl,

kürt-ös, kürt-öcs-ke. (De : asztalos-ok, asztalos-t, ju-

hász-ok, juhász-t). Ugyan e szabály szerint ragoztat-

nak az önhangzóval végzdök
, mint : kapa, kapá-A,

kapá-Z, kapá-m, kapá-Z, kapa-.? kapacs-ka ; kefe, ke-

fe-/;, kefe-/
1

, kefé-w, kefé-Z, kefé-s, kefé-cs-ke, stb.

AKAD, NAGY 82ÓTÁB III. KÖT.

Részletesen a többesszám képzjét illetleg , 1. El-
beszéd, 54—56 1.

Jelentésére nézve alapértelme : sok, sokaság,

vagyis egynem egyének illetleg alanyok szapo-

rítása, seregesitése , minél fogva a gyakoritás alapfo-

galmával rokon. Ezen nézetbl kiindulva a többes-

szám k képzje azonos a gyakorlati g-vel s közvet-

leg azon s-vel, mely szintén gyakorlatos igéket, vagy

sokasító neveket képez, s önállólag az és v. s kötszót

alkotja. Maga a sok szó és ság ség képz a tájdiva-

tos es-eg (=és-még) szó elemeibl látszik alakltnak,

1. Elbeszéd, 127. 1.

Nyelvhasonlitási tekintetben hangban és érte-

lemben legközelebb áll a magyar többesi —/c-hoz a

sínai Mai vagy kin, vagy hian, st tu (=rtö-bb ?) is,

pl. kuo-kiai vagy kuo-hian =királyság-ok v. minden

királyság, dsin-kiu v. dsin-tu =emberek ; de vannak

itt némely sokaságot jelent szók is , melyek a név-

nek elébe jönnek, ú. m. csúng v. csu, vagy su, vagy

to =sok
,
pl. csúng dsin sok ember, így to dsin, de

to utói is állhat : dsin-to. (Endlicher István sínai

nyelvtana). A finn-lapp nyelvben is a többes képz-

je : k, pl. csalme-k ; a persában egyik többes képzje :

há (mely közelebb a sínai hian-n&l rokon), pl. tír-há

=nyilak (tr-ök ?); a svéd-lapp-ban is h, pl. csalme-h;

a szuómiban vagy külön finnben : t, pl. silmd-t,

(z=szem-ek), mordvinban szintén
,

pl. salmz-t ; az

észtben revali tájejtés szerént : d, pl. silma-d, a mon-

golban is egyik többes szinte d-vel képeztetik , s ön-

hangzón végzd neveknél ss-szel. Ezen s (=sz)

képezi rendszerént az árja nyelveknek is többesét.

A tatár s török nyelvekben a többes képz alakja

lar ler els tekintetre is összetettnek látszik. T. i. a

tatár nyelvekben a harmadik személyi névmás o vagy

u, s Z-lel megtoldva ol vagy ul (=magyar ö). Ennek

többese a tatárban : olar vagy ular, néhutt alar is

(=k, azok) ; s ezekbl alakult az ismeretes lar ler,

a honnan
,

pl. kalpaklar (=rkalpag-azok ,) idi-ler

(=volt-ök), semmi más mint a harmadik személynév-

más többese , mint a magyarban is volt-ak, ara. volt-

ok. Úgy hogy a török-tatár bi-z vagy mi-z (=mink)

és szi-z (=tik) névmásokban már valósággal csak az

r-rel rokon z (melyek ezen nyelvekben gyakran ro-

konúlnak) a többes képzje. A mongol egyik töb-

bese : nar ner, hasonló eredet.

—KA, (1) vékonyhangon —KE, kicsiny itési

képz, mint : leány-ka, madár-ka, legény-fce. Külö-

nösen a keresztnevek többnyire egyszer ka ke kép-

zket vesznek fel, mint János-ka, Maris-ka, Gyur-ka,

Peti-ke, Erzsi-ke stb. Különben gyakran a szintén ki-

csinyít acs-ecs-vel párosulva : acska, ecske, hangren-

dileg : écs-ke, ocs-ka, öcs-ke ; mint : hkz-acska, füv-

ecske, kert-écske, bor-ocska, tör-öcske, 1. Elbeszéd,

12<;. 1.

—KA, (2), vékonyhangon —KE, névképz,

mely eredetileg ga, gc vagy oga, ege, ége, ogó, egö,

égö, vagyis az og, ég, ög képzó'jü gyakorlatos igék ré-

szesüljének változata , mint : locsog-ó , locsog-a
,

20
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locsk-a; csacsog-ó csacsog a, csacska; bugyog-ó, bu-

gyog-a, bugyk-a, fécség-ö, fecség-e, fecsk c, czinég-ö,

czinég-c, czink-c. V. ö. Elbeszéd, 122. 1.

KA, elvont gyökeiéin. 1) Tiszta torokhang,

melytl bangutánzással neveiket kölcsönözték a) oly

állatok , különösen madarak , melyek ers torokhan-

gon szólanak , mint : kakas , kakuk , karoly , ka-

csa ; b) oly igék, és származékaik, melyek, néha más

hanggal is toldva, a természeti ka hangot utánozzák,

mint : kaczag, kaffog, kahol, karatyol, katakol, kattog.

2) Jelent, miként általában, hajlást, görbülé&t, pl. ezen

szókban : kaczor, kacs, kacskaringós, kád, kagyló, kaj,

kajla, kajsz, kajszos, kajmó, kajmacs, kacsiha, kalács,

kalinkó, kalantyú, kalimpáz, kalistál, kamó, kampó

,

kancsal (kamcsal), kandikál, kany, kanyar, kanyúl,

kapa, kasza, kapcs, kar, karé, karika, karima, káva

(=zka-av-a), kavar, stb.

KA, megnyújtott torokhang, egyszersmind gyök-

eleme némely hangutánzónak , mint : kákog, kánya,

károg, kacsa, kárál.

KAÁL v. KÁÁL, 1. KÁL.
KAAN, falu Baranya megyében ; helyr. Klán-

ba, — ban, —bél.

KAB, (1), elvont gyök és hangutánzó, melybl

kába, kabócza, fnevek származtak. Talán azonos kap

gyökkel, mert kabarász is am. kaparász.

KAB
, (2), Puszta neve Veszprém megyében

;

helyr. Kab-on, — ra, —ról.

KAB, elvont törzsök , melybl kába és szárma-

zékai erednek. Gyöke rokon a csáb szóban lev csa

gyökkel , mely az egyenes útról félretérést jelent , s

melybl ered csáb-a, szintígy káb kába. Eredetileg káb

jelent állapotot , midn valakinek feje szédül , súly-

egyenét veszti , s átv. ért. midn a lelki tehetség

tompa, s rendes mködésekre képtelen, vagy a meg-

fontoló er hiánya miatt határozataiban, ítéleteiben in-

gadoz. A persában kháb (ofjÁj am. álom. V. ö.

KÁBA.
KÁBA, (1), (kab-a) fn. tt. kabát. Ragadozó ma-

dárfaj a sólymok nemzetségébl. Elfajzott, mint kába,

sólyom nemzetétl. (Gyöngyösij. Párizpápai szerént la-

tinul : subbuteo. Megvan a cseh nyelvben is : koba.

KÁBA, (2), falu Bihar megyében; KIS—

,

puszták ugyanott és a Nagy-Kunságban ; helyr. Ka-

bá-n, —ra, —ról.

KÁBA
,

(káb-a , a törökben kába am. durva)

;

mn. tt. kábát. Képzésre , némileg értelemre is rokon

vele a csába. Származékai : kábít, kábul. 1) Tulajd.

ért. szédelg , s a szédelgés miatt tántorgó , szilárd-

talan állású ; de ezen elemzésen alapult eredeti ér-

telme jóformán kiavult. 2) Átv. buta , tompa esz
,

ostoba , kinek elhatározott gondolkodás módja , itél

ereje nincs, ki szédelg gyanánt a körülötte való tár-

gyakról tiszta tudattal nem bír.

KABAK , fn. 1. KOBAK.
KABALA , fn. tt. kabalát. Megegyezik vele a

latin caballus , szláv kobola v. kobila , olasz cavallo,

cavalla , franczia cheval stb. Jelent kancza-lovat

;

Udvavhelyszékeu mindenféle lovat is. Eke kabala am.

ekeló ; Csíkban : kétden (= kénytelen) csúszó. A
persában kalaba am. eke. Kriza J. szerént, ha a ma-

toláló vétségbl azon egy nyomban kétszer veti a fo-

nalszálat , mondják : kabalát vetett. Erdélyben diva-

tozó szó, honnan ezen erdélyi helynevek is : Kabala-

patak és —pataka, Kabalahágó (hegy neve) stb.

KABALAPATAK , falu Máramaros megyében
;

helyr. Kabalapatak-on, —ra, — ról.

KABALAPATAKA, erdélyi falu Bels- Szolnok

megyében ; helyr. Kabalapataká-n, — ra, —ról.

KABALASAJT, (kabala sajt) ösz. fn. Sajt, ka-

bala-, vagyis kanczatejbl.

KABALÁSPATAK, falu Bihar megyében; helyr.

Kabaláspatakon, — ra, —ról.

KÁBÁLKODÁS
,
(kába al-kod-ás) fn. tt. kár

bálkodást , tb. — ok, harm. szr. —a. Kába , buta,

tompa észre mutató cselekvések gyakorlása.

KÁBÁLKODIK, (káb a-al-kod-ik) k. m. kábái-

kod-tam, —tál, — ott. Kábán, bután, ostobául cse-

lekszik.

KÁBÁN, (káb-a- an) ih. Kába módon, azaz os-

tobául, kábult észszel, fejjel.

KABAR, palóezos tájejtéssel am. Kavar, 1. ezt.

KABARÁSZ, tájszó, kaparász helyett ; 1. ezt.

KABARÉK, (1), (kab-ar ék) fn. 1. KAVARÉK.

KABARÉK, (2), tájszó, habarék helyett ; 1. ezt.

KÁBASÁG, (káb-a-ság), fn. tt. kábaság-ot, harm.

szr. — a. Butaság , tompaeszüség, ostobaság, a lelki

tehetségnek tiszta felfogás és öntudat nélküli álla-

pota. Mondják tettrl is, mely ily lelki állapot ered-

ménye. Micsoda kábaság ez? Ki látott ily kábaságot?

KABASZILVA, (kaba-szilva) ösz fn. Kassay J.

szerént noszvaji szó Borsod megyében s am. a fran-

czia eredet reine-claude , közönséges kiejtéssel :

ringlott.

KABÁT
,

(rokon a latin habitus
,
persa kába

,

török kab'i szókkal ; a régi német chap fels öltönyt

jelentett ; kabát eléjön a cseh nyelvben is) ; fn. tt.

kabát-ot, harm. szr. —ja. Német szabású hosszú férfi-

ruha, kaput. Erdélyben vászonkaput. V. ö. KAFTÁN
név , és KAP, elvont gyök.

KABÁTOS, (kabát-os) mn. tt. kaUtost v.

—at, tb. — ak. Kabátba öltözött, kabátot visel, ka-

putos.

KÁBÁUL
,
(káb-a-ul) ih. Kába módon , bután,

tompaeszüleg, ostobán, kábán. Kábául nézni, bámulni

valamit. Kábául beszélni, cselekedni.

KÁBÍT, KÁBÍT, (káb-a ít) áth. m. kábít-ott

,

htn. —ni v. —ani, par. — s. Kábává tesz, azaz, bu-

tít, az észt eltompítj i , az elmeert rendes mködé-

seire képtelenné teszi. Az ers ital , a nagy gz , a

szüntelen ágyumoraj elkábítja az embert. Átv. ért. mond-

juk oly tárgyakról, melyek az ebnét elfogulttá teszik,

vagy az akaratot bal útra térítik. Álokoskodással

,
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czifra beszédekkel kábítani a hallgatóságot. A klilfény,

és dicsség elkábította öl.

KÁBÍTÁS , KÁBÍTÁS . (káb-ít-ás) fn. tt. ká-

bítást, tb. —ok, harin. szr. — a. Cselekvés, mely ál-

tal valakit kábítanak , kábává tesznek. V. ö. KÁBÍT.

KÁBÍTÓ, KÁBÍTÓ, (káb-a-ít-ó) mn. tt. kábítót,

Ami v. aki kábít. Kábító italok. Kábító gz, melegség.

Kábító beszédek. Különösen mondjuk oly szerekrl

,

melyek az idegrendszerre igen nagy hatással levén

az elmét megtompítják. Kábító szerek, porok. Kábító

álomital.

KABÓCZA
,
(kab-ó cza) fn. tt. kabóczát. A rét

füveit emészt apró sáskafaj, szökcs, szütyke. Má-

sok szerént ain. tücsök.

KABOLA, 1 KABALA.

KABOLD , mváros Soprony megyében ; helyr.

Kabold-on, — ra, —ról.

KÁBOLGYA
,

(káb-ol-gy-a) fn. tt. kábolgyát.

Mint a kába törzsök származéka, jelent kábaságot, 1.

KÁBASÁG.
KÁBOLGYÁS

,
(káb-ol-gy-a-as) mn. tt. kábol-

gyás-t v. — at, tb. —ak. Kábaságban szenved, ká-

bult, ostoba, butaesz.

KÁBOLGYÁSKODIK
,
(káb-ol-gy-a-as kod -ik)

k. 1. KÁBÁLKODIK.
KÁBOLYOG, (káb-oly-og) önh. m. kábolyog-tam

v. kábolyg-ottam. L. KÁBÁLKODIK.
KABONA, (kab on a) fn. tt. kabonát. Bodrog-

közben am. keresztfa a házfödél tarékján , hogy a

szél meg ne kezdhesse a szalmát vagy nádat. így
nevezik az ekelovat is. Ezen utóbbi értelménél fogva

eredetileg alkalmasint kabola v. kabala, mert másutt,

különösen Erdélyben az ekelovat kabalának hívják.

KÁBOS
,
(káb-os), RABOSKODIK, 1. KÁBA

,

KÁBÁLKODIK.
KÁBUL, KÁBUL, (káb-a-úl) önh. m. kábult.

Kábává lesz, esze tompul, butul. Ers dohánytól ká-

bul a feje. Elkábul, megkábúl. Átv. ért. bizonyos er-

kölcsi benyomás által lelki erejét, önállóságát veszti,

az észnek és akaratnak helyes útairól eltántorodik.

A dicsvágy , s fényes ígéretek által elkábulni. V. ö.

KÁBA.
KÁBÚLÁS , KÁBULÁS ,

(káb-a-úl-ás) fn. tt.

kábulás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Szenved álla-

pot , midn valaki kábul. Kábulás miatt se nem lát,

se nem hall. Kábulásig meleg ezen szoba. Az ers do-

hány kábulást okoz neki. V. ö. KÁBUL, KÁBA.

KÁBULAT , KÁBULAT
,

(ka-ab-úl-at) fn. tt.

kábidat-ot , harm. szr. — a v. —ja. Kábult állapot.

KÁBULT, (káb-a-úl-t) mn. tt. kábult-at. Aki

kábává lett, eszében megtompult , butult. Bortól ká-

bult iszákosok.

KÁBULTAN, (káb a-úl-t-an) ih. Kábult álla-

potban , butultan , ostobán.

KÁBULTSÁG, (kába ult-ság) fn. tt. kábult-

ság-ot, liarm, szr. —a Kábult állapot. Kábultfogában

félrebeszél. Merevedett nézése kábultságra mutat. V. ö.

KÁBULT, KÁBA.
KACS, (1), fn. tt. kacs-ot , harm. szr. —a v.

— csa. Gyökeleme a hajlást
,
görbeséget jelent ka,

melyhez a kicsinyez cs képzöbetü járulván alakult

a kacs, azaz, fonalforma, és különféle irányban meg-
görbül hajtás több növényeken, mely által más tes-

tekre felkúsznak s beléjök fogódzanak. Ilynem ka-

csok vaunak a szlvesszkön, dinnyék szárain, bor-

sókon, babokon, s több felfutó növények indáin. Szár-

mazékai : kacskaringó , kacskaringós.

KACS, (2), természeti hangutánzó, melybl ura-

csa származott, minthogy ezen madárfaj kiáltó szava:

kacs ! kacs, vagy hosszú á-val : kacs ! kacs !

KACS
, (3), elvont gyöke kacska , továbbá ka-

csing v. kacsong s kacsint v. kacsont stb. szóknak. Je-

lentése általán : görbeség , különösen szemmel hu-

nyorítva félreintés ; a persában Beregszászi szeréut

gands am. kacsintás ; a finnben pedig katson am.

nézek.

KACS, (1), fn. tt. kács-ot. Dunántúl több vidé-

ken a köznép nyelvén összehúzva kohács- v. kovács-

ból. Há mész ? Ee mek a kácsho, loakat patkónyi.

KACS
, (2), hatigutánzó , s jelenti a kacsának

kiáltó szavát. Röviden : kacs.

KACS, (3), falu Borsod megyében; helyr. Kacs-

on, —ra, —ról.

KACSA
,
(kacs- a) fn. tt. kacsát. Ismeretes vízi

madár, egyenes , és sárgavörös csrrel és sárgavörös

vagy barnás uszóhártyával. (Anas boschus). A szelíd

házi kacsa tollai fehérek vagy tarkák , a vadkacsáéi

tarkák s teste valamivel kisebb
, és karcsúbb mint a

szelídé s csre zöldes sárga. Máskép : kacsa v. récze
,

rucza, gócza. A persa, török és tatárnyelveken kaz, a

németben Gans , svédben gds stb. ara. lúd. Átv. ért.

hírlapi kacsa, am. hazug hír, hamis tudósítvány.

KACSA, I. KACSA.
KACSAFOGÁS

,
(kacsa fogás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn a vadászok vad kacsákat fognak.

KACSALÁB, (kacsa-láb) ösz. fn. A kacsa nev
madár úszóhártyás lába. Átv. ért. kacsalábon lenni,

am. alig tengeni, vagy kövér kacsa módjára biczegve

mozogni.

KACSÁND , falu Zemplén megyében ; helyr.

Kácsánd-on, —ra, — ról.

KACSÁNY, (kacs-any) fn. tt. kacsány-t , tb.

— ok, harm. szr. — a v. —ja 1. KOCSÁN.
KACSAOL

,
(kacsa-ól) ösz. fn. 01 vagy rekesz,

melyekben a kacsákat zárva tartják és hizlalják.

KACSAORR, (kacsa-orr) ösz. fn. 1) Tulajd.

ért. a kacsa nev vizi madár orra , csre. 2) Átv. és

természetrajzi ért. ketts tekenjü csigafaj , mely a

kacsa orrához hasonló. (Sole).

KACSÁR, (kacs a-ar) fn. tt. kacsár-t, tb. — ok,

harm. szr. —a v. —ja, 1. KACSAORR. 2).

KACSASERÉT, (kacsa-serét) ösz.'fn. Nagyob-

bacska serét, a nyúlserétnél kisebb , melylyel a vad-

kacsákat s más vízi madarakat ldözik.

2U*
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KACSATOJÁS, (kacsa-tojás) ösz. fn. A kacsák

neméhez tartozó vizi madár tojása. A házi kacsatojá-

sokat ltotlós tyúk alá tenni és kiköltetni.

KACSÁZ, (kacs-a-az) önh. m. kacsáz-tam, — tál,

— ott, par. —2. Kacsákat vadász, fogdos.

KACSÁZÁS
,

(kacs-a-az-ás) fn. tt. kacsázás-t

,

tb. —ok, harm. szr. — a. Kacsákra vadászás, vadka-

csák ldözése, fogdosása.

KÁCSER, (kács-ér. a cseh nyelvben is : kácser)
;

fn. tt. kácsér-t, tb. — ok, harm. szr. —ja. Hím kacsa.

Kacskaringós fark-tollú kácsér. Máskép : gácsér.

KACSFALU, helység Szepes megyében ; helyr.

Kácsfalu-ba, — ban, — ból.

KACSI, 1. KACSÓ. Mándy Péter szerént gyer-

mekintés is.

KÁCSI, fn. tt. kácsi-t. Gyermekszó, s nem egyéb

mint a megrövidített kalács, mely i hozzátétellel kicsi-

nyezö alakot ölt
;

s jelent gyermekuyelven kenye-

ret vagy kalácsot. Kell
, fiam, kácsi ? V. ö. GYER-

MEKSZÓ.
KACSIBA

,
(kacs-ib-a) mn. tt. kacsibát. Gyöke

a görbeséget jelent kacs , innen ab v. ib képzvel

kacsab, Itacsib, mint kasz, kaszab, kaszib, kaszabol, ka-

szibál, végre minséget jelent a képzvel : kocsiba.

Jelent horgas, lcsös lábút, vagy általán meghorgadt,

meggörbült valamit. Nevezetesen így nevezik a Ba-

laton mellékén a kaszanyél bal fogatóját ; a jobbkéz-

beli neve : bankó.

KACSING, (kacs-in-og) önh. m. kacsing- ott, litn.

—ni v. —ani. L. KACSINGAT.
KACSINGAT

,
(kacs-in-og-at) önh. és gyakor.

m. kacsingat-tam, — tál, —ott, par. kacsingass. Gyö-

ke a görbeséget jelent kacs. 1) Tulajd. ért. hunyorgat-

va, szemét vagy szemeit félre húzogatva , nem egye-

nesen nézeget. 2) Átv. szerelmesen, hamisan tekinget

valakire. Kacsingatnak egymásra.

KACSINGATÁS
,
(kacs-in og-at ás) fn. tt. ka-

csingatás- t, tb. —ok, harm. szr. — a. Hamisan, alat-

tomosan hunyorgó nézegetés. V. ö. KACSINGAT.
Szerelmes kancsingatások.

KACSINGATÓ, (kacs-in-og-at-ó) mn. tt. ka-

csingató-t. Aki vagy ami kacsingat. Leányokra kacsin-

gató ifjak. Hamisan kacsingató szemek.

KÁCSINGÓZIK
,
(kacs-ín-og-ó-oz-ik) k. m. ká-

csingóz-tam,—tál, — ott. Kíváncsian tekinget valamire.

Tájszó. Nyilván kacsing szótól. Néhutt : ácsingózik.

KACSINKA, (kacs-in-ka) fn. tt. kacsinká-t. Kis

kacs, kacsocska. V. ö. KACS.
KACSINT

,
(kacs-in- 1) önh. m. kacsint-ott , htn.

—ni v. — ani, par. — s. Szemével alattomos, titkos,

hamis , félrehajló vágást
,
pillantást tesz. Lopva oda

kacsintott. En is kacsintottam , 8 is.

„Ez a szemem , ez az egyik
,

Jobban kacsint, mint a másik." Népd.

Átv. ért. erdélyi tájszólással am. darabosan , nem
elég könnyen beszél valamely idegen nyelvet. Kegyed

kacttint (néhutt : kocsint) egy kissé a magyarban. V.

ö. KANCSAL, KANCSI, KANDI

KACSINTAS
,
(kacs-in-t-ás) fn. it. kacsintás-t

,

tb. —ok , harm. szr. —a. Hamis , alattomos , leske-

ld pillantás , milyen a szemmel beszél szerelme-

seké szokott lenni. V. ö. KACSINT.
KACSINTGAT, KACSINTGATAS , 1. KA-

CSINGAT, KACSINGATÁS.
KACSKA

,
(kacs-ka) kicsinyez fn. tt. kacskát.

Kis kacs. Mondják emberrl is, kinek egyik karja rö-

videbb vagy hibás görbeségü.

KACSKANYAK, (kacska-nyak) ösz. fn. 1)

Görbe, félretekeredett nyak. 2) Növéuynem , a két

fbb hímesek seregébl és födetlen magvuak rendé-

bl, melynek virágcsészéje öt egyenetlen rovatra osz-

lik. Virágcsövének egyetlen nyilasa vau , melyen két

hosszú , és két rövid hímszálak állanak. (Bugula

,

Ajuga. L.) Fajai : tornyos, havasi, halmi, ostorindás,

kalincza-k.

KACSKARING, (kacs-kar-ing) fn. tt. kacska-

ring-ot, harm. szr. —ja. Alkotó részei , a görbeséget

jelent kacs és kar (kör) , a mozgást jelent in és

gyakorlatra mutató g képzk A székelyeknél ó vég-

zettel karingó (i^rkering) magában is divatozik s

am. örvény. (Kriza J.) Jelent általán oly tárgyat
,

melynek alakját ide-oda hajló
,
görbed , egymásba

fonódó vonalak képezik , milyenek némely növények

tekergs kacsai vagy a ruhákra varrott czifra sújtá-

sok vagy fodrokba hajtogatott hajfürtök. A termé-

szetrajzban jelent hüvelyes növénynemet a két fal-

kások seregébl és tízhímesek rendébl , mely déli

Európában a szabad mezkön tenyészik , s melynek

hüvelyei görbék , s a skorpió farkához hasonlók.

(Scorpiuros. L.)

KACSKARINGÓ
,

(kacs-kar-in-g-ó) fn. kacska-

ringó-t. Ide-oda görbed, hajló, egymásba fonódó szá-

lakból, fonalakból álló czifraság, sujtás, fodor. Kacs-

karingóra hímezett ködmön
, bakonyi szr. Kacskarin-

góra sujtásozott nadrág , dolmány.

KACSKARINGÓS
,
(kacs- kar- in-g-ó-os) mn. tt.

kacskaringós-t v. — at , tb. — ak. Kacskaringóval

czifrázott , sujtásos , fodorított , túlságosan ékesített

,

piperézett. Kacskaringós fürtök. Kacskaringós dol-

mány , ködmen , szr. Kacskaringós toll , szalag a ka-

lapon. Kacskaringós menyecske. Tájdivatosan : Icaty-

karingós, kaczkaringós. Jellemzetes kifejezés a népies,

közép, és tréfás Írásmódban.

KACSKARINGÓSAN
,

(kacs-kar-iu-g-ó-os-an)

ih. Kacskaringós alakban v. módra. Kacskaringósan

fodrozott fürtök. Kacskaringósan varrni a szalagot a

szoknyára.

KACSKARINGÓZ, (kacs-kar-in g-ó-oz) áth. m.

kacskaringóz-tam
,
—tál, — ott

,
par. — z. Valamit

kacskaringósan czifrál, túlságosan , ízléstelenül pipc-

réz. V. ö. KACSKARINGÓS.
KACSLÁBU, (kacs-lábu) ösz. mn. 1) Emberrl

szólva am. térdnél begörbed lábú , ki térdeit össze-

veri. 2) Mondják lóról , ökörrl
, tehénrl , melynek

hátulsó lábai, csánkjai a hajlásban egymáshoz dör-

gölödnek. Máskép ; kajcsos , kaszás, kosziba, kacsiba,
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KACSÓ, fn. tt. kacsó t, barin, szr. —ja. Gyer-

meknyclvben vagy gyermekekhez szólva ain. kis ké*z,

kezecske. Add ide a kacsodat. V. ö. GYERMEKSZÓ.

KÁCSOG, (kács-og) önh. m. kácsogtam, — tál,

— ott. Mondják tulajdonkép a kacsáról , midn kacs

hangon kiált ; átv. ért. emberrl is, ki kacsa módjára

sápogva kiáltoz.

KÁCSOGÁS, (kács-og- ás) fn. tt. kácsogás-t, tb.

—ok. Kacsa módjára kiáltozás.

KACSOL, (kacs ol) áth. m. kacsol-t. A növény

levelét kacscsánál fogva lemetszi, letöri, leszakasztja.

Dohányt, szölölevelet kacsolni. Szélesebb ért. a növé-

nyek kacsait letépi.

KACSOLÁS
,
(kacs-ol-ás) fn. tt. kacsolás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valamely nö-

vény kacsait letépik, lecsípik, lemetszik.

KACSOLÓDIK, (kacs-ol-ód ik) k. m. kacsolód-

tam, — tál ,
—ott. Kacs módjára valamihez kapasz-

kodik, valamire felfut.

KACSONG, (kacs-on-g) önh. m. kacsong tam v.

—ottam, —tál v. — otlál, —ott, htn. — niv. — ani.

Hamisan, titkosan, alattomosan, szerelmesen pillong,

tekinget.

KACSONGAS, (kacs-on-g ás) fn. tt. kacsongás-t,

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki kacsong.

KACSONGAT
,

(kacs-on-g-at) önh. és gyakor.

m. kacsongat-tam ,
— tál ,

—ott, par. kacsongass , 1.

KACSINGAT.
KACSONGATÁS, 1. KACSINGATÁS.
KACSONT, 1. KACSINT.
KACSONTA, folyó Zemplén megyében.

KACSOS, (kacs-os) mn. tt. kacsos-t v. —al, tb.

—ak. Minek kacscsa vagy kacscsai vannak. Kacsos

szlvessz. Kacsos tökinda. Kacsos felfutók. V. ö.

KACS.
KACSOSODÁS, (kacs os-od-ás) fn. tt. kacsoso-

dást, tb. — ok, harm. szr. — a. Növények fejldési,

sarjadzási állapota, midn kacsosakká lesznek.

KACSOSODIK, (kacs-os-od ik) k. m. kacsosod-

tam, —tál, — ott. Kacsok nnek , sarjadzanak be-

lle. Kacsosodik a szlvessz. Kacsosodik a borsó

szára, a lök indája.

KACSOTA v. KACSÓTA , falu Baranya me-

gyében ; helyr. Kacsotá-n, — ra, —ról.

KACSOZ
,
(kacs-oz) áth. m. kacsoz-tam ,

— tál,

—olt, par. —z,l. KACSOL.
KACSULA , fn. tt. kacsulát. Kriza J. szerént a

székelyeknél gyermekjáték : egy t. i. állva lába elé

veti sapkáját, a több társak akarják azt elle elrúgni,

ö gondosan igyekszik azt lábával megakadályozni s

aki elrúghatja, némi elnynyel bír. ,Kacs* gyöktl
származottnak látszik, honnan ,kacsiba' is ered, mely

szintén lábakra vonatkozik.

KACZ
, (1), elvont gyöke kaczagány , kaczér

,

kaczki szóknak
, azonos a fenhangú kecz gyökkel, je-

lent szökdel mozgást
; s rokon vele :i szanszkrit :

szkad egészen hasonló értelemmel.

KACZ, (2), elvont gyök. Hangutánzó , melybl
kaczag és származékai erednek.

KACZ
, (3), elvont gyök. Jelent vagy görbesé-

get
,
görbe eszközt , és származékai : kacza , kaczor,

kaczat, s ekkor rokona : kacs ; vagy pedig metszést, vá-

gást, a midn rokonai : kés és a török kesz-mek, mely
am. metszeni, vágni.

KACZ, (4), v. KACCZ ! Tisza vidékén macska
nak mondják

, midn elkergetni, elzni akarják. Mi-
dn pedig hívják, így szólnak : czicz ! Amaz hangok-
ban a német Katze szóval rokon. A magyarban a kett
közti különbséget úgy látszik, az a (=ott, oda), és i

(zzritt, ide) önhangzók alkotják.

KACZA, (1), (kacz-a) fn. tt. kaczá-t. Két végén
nyéllel ellátott görbe kés a tímároknál , tobak ok-

nál
, szcsöknél

, cserzvargáknál , melylyel a mun-
kába vett s beáztatott brrl a húst és a szrt leva-

karják. A kasza szó változata. Csongrádban jelent

mindennem nagy kádat.

KACZA
, (2) , erdélyi falu Khalom székben

;

helyr. Kaczá-n, — ra, — ról.

KACZAG, (kacz-ag) önh. m. kaczag-tam —tál,
— olt. Rokon vele a latin cachinnor , héber czakhak

,

szanszkrit kakh, magyar göczög (öreges nevetés). Feu-

haugon, s teli torokból nevet. Mondják 1) Oly neve-

trl , ki valamely nevetséges
, képtelen , bohózatos

tárgy fölött hangos nevetésre fakad. A bohócz minden
léptére és szavára kaczagott a nép. 2) Ki, meg igekö-

tkkel s áthatólag : ki gúnyból fakad nevetésre. Ki

kaczagni
, meglcaczagni valakit. A vadászok kikaczag-

nak oly társat , ki semmit sem ltt. 3) Ki pajkosság-

ból , dísztelenül, illetlen hangon nevet. A csintalan,

pajkos ifjak összebújva kaczagtak. Ne kaczagj. 4)

Mondják galambról, különösen a galambok egyik fa-

járól, mely kaczagó galambnak neveztetik.

KACZAGÁNY, (kacz ag-ány, v. ö. KACZ [1]

gyök) fn. tt. kaczagány-t, tb. — ok, harm. szr. —a v.

—jío.Syrjan és permi nyelven kaczik brt jelent : innen

a kaczagány nem egyéb volna, mint bizonyos állatok

háti bre , melyet seink palástul viseltek, s még most

is Erdélyben a köznépek itt ott juhbrbl hordós -

nak. Azonban kacz (1) gyök után értelmezve jelent

szökdécsel, játszadozó anyagot vagyis fels öltönyt;

melyet csak nyakba akasztanak , s mely menés , kü-

lönösen lovaglás közben a léggel és szellvel ját-

szadozva mozog. Gyöngyösi Istvánnál : kecse (=ke-
cze?)

„ Veres skarlát kecsét függesztett vállára

,

Melyet készítetett parduezbr formára
,

Körmöket ezüstbl csináltak lábára
,

Fogakat is raktak olyakat állára.

Párducz-
, tigriskaczagány. Juhkaczagány. Válláról

kaczagány lóg. Bojtos, gyapjas, szrös kaczagány.

KACZAGÁNYOS, (kaczagány- os) mn. tt. kacza

gányus-t v. — at, tb. — u/í. Kaczagányt visel Kacza-

gányos sök. Kaczagányos apáink.
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KACZAGÁS, (kacz-ag-ás) fn. tt. kaczagás-t, tb.

— ok harm. szr. — a. Torokból fakadó, fenhangú

vagy gúnyos, vagy illetlen pajkos nevetés. A nézket

holmi bohózatok által kaczagásra fakasztani. Nevetsé-

ges magaviselete által kaczagást gerjeszt. Ezt kaczagús

nélkül tudnátok-e nézni barátim f (Spectatum admissi

riaum teneatis amici ? Horat.)

KACZAGO
,

(kacz-ag-ó) mn. tt. kaczagöt. Fen-

hangon, teli torokkal vagy gúnyosan, vagy pajkosan

nevet'. Mondják különösen egy galambfajról , mely-

nek szava az emberkaczagáshoz hasonló.

KACZAJ, (kacz-aj) fn. tt. kaczaj-t , tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. Képzése olyan , mint a mo-
\

raj, zörej, zsibaj hangutánzóké. Jelenti azon eró's to-

rokhangot , mely a kaczagva nevet ember szájából

hallatszik. Nagy kaczajt ütni. Kaczajjal eltölteni a há- !

zat. Köz kaczaj támada, midn eléadta indítványát.

KACZAR
,

(kacz-ar) fn. tt. kaczar-t , tb. —ok, ,

harm. szr. —ja, 1. KACZOR.

KACZAT, (kaez-at) fn. tt. kaczat-ot, harm. szr.
j—ja. Gyr vármegyében , s némely más tájakon di- ,

vatozó szó, jelent holmi dibdáb ruhanemt vagy egyéb
;

hánytvetett holmit. Ikerítve : kiczitkaczat.

KACZÉR ,
(kacz-ér v. kacs-ér) mn. tt. kaczér-t,

tb. — ok. Eredeti alakjában keczér is lehetett, egy

gyöktl származván keczél igével , mely annyit tesz
,

mint vigan szökdel
,
játszadozik , czikázik. Régi szó-

tárainkban is a kaczér latinul : salax lascivus. A bak

akármely meredek ksziklákon föl alá kecze-beczél.

(Vajda Sám.) Kaczér tehát eredetileg vagy am. vigan

szökdel , ficzánkoló , mi az állatoknál kivált tavasz

nyíltan s a nemi ösztön felgerjedésekor szemlélhet

;

vagy kacs gyöktl (honnan kacsint is ered) : kacsér am.

kacsingató ; innen kaczérnak mondatik az, ki nemi ösz-

töntl ingerülve, gerjedezve magát a más nemek eltt

illegeti, hányjaveti, ki gerjedelmét holmi küls jelek-

kel ,
kacsingatásokkal elárulja , mesterkélt módokon

tetszeni vágy, s a más nemek kegyét, vonzalmát va-

dászsza. Rokon vele a kaczki , kaczkias , kaczkos. Ka-

czér n, kaczér ifjak , kaczér menyecske. Mondják to-

vábbá a testnek mozdulatairól , melyek nemi test-

vágyra számítvák. Kaczér járás. Kaczér mozdulatok.

Kaczér táncz. Kaczér pillanatok. Szóra , beszédre al-

kalmazva am. pajkos. Kaczér szavakat ejteni. Kaczér

beszédekben gyönyörködni. Értelmi rokonságban van-

nak vele a kecs, kecsegtet szók is. Talán a coquett fo-

galmát finomabban fejezné ki a keczér v. kecsér, mint

a kaczér.

KACZÉRKODÁS
,

(kacz-ér-kod-ás) fn. tt. ka-

czérkodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mi-

dn valaki kaczérkodik , 1. ezt. Tetszelg ,
szemtelen

,

pajkos kaczérkodás.

KACZÉRKODIK, (kacz-ér-kod-ik) k. m. kaczér-

kodtam ,
— tál ,

— ott. Kaczérul viseli magát; nemi

ösztöntl gerjedezve vagy tetszvágyból ingerl jelek-

kel, s mozdulatokkal a figyelmet magára vonni törek-

szik. Szemek
,
pillantások , öltözet , nyalka járás által

kaczérkodni. Keményebb ért. am. pajkoskodik , buja

beszédekkel és cselekedetekkel illetlenkedik. Mond-

ják oly emberrl is , ki nem nemi ösztönbl , hanem
más czélból valakinek tetszését keresi, holmi szolgá-

lat, kedvezés, kitüntetés stb. által. Kaczérkodik az el-

lenséggel.

KACZÉROS
,

(kacz-ér os) mn. tt. kaczéros-t v.

— at , tb. —ak. Kaczér tulajdonságokkal biró. Ka-

czéros n, menyecske, kinek szemejárása, arezvonásai,

járása , mozdulata kaczérok. Lágyabb értelemben :

nyalka, hegyes, kényes magatartású.

KACZÉROSAN, (kacz-ér- os-an) ih. Kaczér

küls által magát tetszetve , kelletve , másokat inge-

relve. Kaczérosan öltözködni, tekingetni. Lágyabb ért.

nyalkán, hegykén, kényesen, piperésen.

KACZÉROSKODÁS, (kacz-ér-os kod-ás) fn. tt.

kaczéroskodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Tetszelg
;

magát kellet cselekvésmód gyakorlása.

KACZÉROSKODIK
,

(kacz-ér-os-kod-ik) k. m.

kaczéroskod-tam, — tál, —ott. Kaczérosan viseli ma-

gát. V. ö. KACZÉROSAN.

KACZÉRSÁG, (kacz-ér-ság) fn. tt. kaczérság-ot,

harm. szr. — a. 1) Tulajdonság, melynél fogva valaki

kaczér. Minden pillantásából, mozdulatából kaczérság

látszik. 2) Kaczér cselekvés
,
pajkosság. Micsoda ka-

czérság ez ?

KACZÉRUL, (kacz-ér-ul) ih. Kaczér módon,

mint a kaczérok tenni szoktak ; tetszelgleg ; magát

kelletve; pajkosan; nyalkán. V. ö. KACZÉR.

KACZINKA , kiavult fn. Jelentett hajdan leg-

kisebbféle pénzt, fillért.

KACZKI, (kacz-k-i) mn. tt. kaczki-t , tb. — ak,

Kaczérosan öltözköd, nyalka, hegyes, kényes járású,

piperkcz , ficsúr. Kaczki legény. Kaczki menyecske.

Mondják viseletrl is. Kaczki öltözet , ruha. Kaczki

járás.

KACZKIAS, KACZKIAS, (kacz k-i-as) mn. tt.

kaczkias-t v. — at , tb. — ak. Kaczki modorú, szo-

kásu. Kaczkias viselet.

KACZKÓ , erdélyi falu Bels-Szolnok megyé-

ben ; helyr. Kaczkó-n, —ra, —ról.

KACZKOS, 1. KACZKIAS.

KACZOGÁNY, 1. KACZAGÁNY.

KACZOLA, (1) am. kanczaló, 1. ezt. A régiek-

nél gyakran eléjön. „Itt én öt kaczolát és két vem-

hét találtam, az egyik kaczola az tavaly nyárba tal-

lóba hala meg, a másikát ellopák ez nyáron hogy én

Monaryba feküttem ; akik ugyan vaunak három ka-

czola és két hím vehem." Levél 1551. évbl. Szalay

Á. gyjt.

„Az csitkók vérével, kaczolák tejével

Szegényeket itatják."

Szegedi István a XVI. század II. felébl.

KACZOLA, (2) puszta Borsod megyében; helyr.

Kaczolán, —ra, —ról.
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KACZOLODIK, (kacz-ol ó-d-ik) belsz. 1. KÁ-
SZOLÓDIK.

KACZOR, (kacz-or) fn. tt. kaczor-t , tb. — ok,

barna. szr. —ja. Gyöke vagy a görbeséget jelent

kacz , s rokon a kacs szóval , vagy pedig itt a kacz

vágást, metszést jelent mint a kés szóban, s itt rokon

a trök krsz-mek (vágni, metszeni) s magyar kacza és

kaczat szókkal. így nevezik a kertészek és szlmíve-

sek az ágnyesö, vinyegemettiz görbe kést. A finnben

is eléjön : kassara.

KACZOR, (kacz-ór) fn. tt. kaczór-t , tb. —ok,
barin. szr. —ja. Rokon a kaczor fnévvel s jelenti

bizonyos növények leveleinek görbére hajlott fodrait,

csipkéit. Gyöke, mint értelmébl kitnik, a görbülést

jelent kacz.

KACZORLAK, falu Szála megyében; helyr.

Kaczorlak-on, —ra, —ról.

KACZÓROS
,
(kacz-ór-os) mn. tt. kaczóros-t v.

— at, tb. —ak. Oly növények leveleirl mondják, me-

lyek csipkések, s csipkéik ívalakban lefelé görbednek.

KACZÚR, KACZÚROS, 1. KACZOR, KA-
CZÓROS.

KACZVIN. falu Szepes megyében ; helyr. Kacz-

vin-ba, — ban, — ból.

KAD , elvont gyök , melybl Kadarcs Kadács,

Kadarkút, Kadarfalva, helynevek, és kadócz erednek.

Értelme rokon a kád szóéval. L. ezt.

KAD, (magyar elemzéssel : ka-ad v. ka- ed azaz

gömböly edény, gömböly eszköz vagy tartó) fn. tt,

kádat , harm. szr. —ja. Megegyezik vele a héber :

kad , arab kadda , latin cadus , hellén xaog, szansz-

krit kud v. kut (tartalmaz), innen : kutasz (edény),

továbbá szinte a szanszkrit cshad (föd , takar) stb.

Kerekded vagy hosszudad edény fából , kbl , ércz-

bl , mely folyadékok tartására , szüretelésre , für-

désre stb. szokott használtatni. Csomoszló kád a szö-

lömiveseknél. Tejes kád , nagyobb fej intézetekben.

Fürdkád. Serfz kád. Víztartó kád a tzoltó szer-

tárban. Olajos kád. Csávás, cseres kád.

KADA, (kad-a) fn. és tiszamelléki tájszó, tt. ká-

dat. Vizvájta gödrös hely folyók fenekén , melyben

a halak teletszaka tanyáznak s oly sren feküsznek,

mint hering a hordóban. A kád szóból is alakulhatott

hasonlat ezerént kada, mint : báb baba.

KADÁCS , NAGY—, KIS—, máskép : FEL-
S— , ALSÓ — , erdélyi falvak Udvarhely székben

;

helyr. Kadács-on, — ra, —ról.

KADANY, (kad-any) fn. tt. kadanyt, tb. — ok.

A nehéz és nemtelen fémek egyike , mely a termé-

szetben csak gyéren jön elé. Onfehér színe s tündökl

fémfénye van , hidegen is nyújtható és kalapálható
,

könnyen megpml és lepárolható. A légen hevítve

meggyulad és barna szinü éleggé változik. Kadany
— Cadmium — nevét Kádmus-tól nyerte , ki a gö-

rögöket a sárgaréz készítésére tanította a kadanyt is

tartalmazó gálma (Galmeij nev horganyérczbl, mely

latinul szintén a Kadinus nevérl Kadmia fossilis-nek

neveztetik. (Török József tanár).

KADAR, falu Temes megyében ; helyr. Kádár-

ba, — ban, —ból.

KÁDÁR, (kád-ár) fn. tt. kádár-t , tb. —ok,
harm. szr. — a v. —ja. Mesterember, ki kádakat,

hordókat , sajtárokat , dézsákat , s több eféle faedé-

nyeket készít, máskép : bodnár. Németesen : pintér.

Jelent a népköltészetben nevezetes személyt. Kádár
históriája. „Fölemelé Kádár szemeit az égre, s mond-

ta : uram Isten, légy segítségemre." Kézai króniká-

jában olvasható , hogy midn a hunok Ázsiából új

hazát keresni kiindultak , maguk között egy ,kádár*

nevezet bírót állítanak. A Budai krónikában szin-

tén : „maguk között igazgatót (rectorem) állítván

,

,kádár' nevt a Torda nemzetiségbl." Mibl úgy
látszik , hogy ,kádár' hivatal-, nem személynév vala.

Az arab török kad'i, mely csekély különbséggel egye-

zik kádár szóval , csakugyan bírót jelent. Szalay A.

gyjteményében, egy 1558-diki levélben is olvassuk :

„Egy emerni (emírné ?) és egy kadia mind feleségé-

vel itt vagyon." és Zrínyi Miklósnál :

„Azonban egy kadia oda érkezett."

Ismét :

„Kadiának fejét függeszti két részre."

KÁDÁRBÁRD
,

(kádár-bárd) ösz- fn. Bárdféle

faragó szerszám a kádároknál.

KADARCS, folyó és csárda Szabolcs megyében.

KÁDÁRFA
,

(kádár-fa) ösz. fn. Fa , dongafa
,

különösen tölgyfa, melybl a kádárok edényeket , u.

m. kádakat, hordókat, sajtárokat stb. készítenek.

KÁDÁRINAS
,

(kádár-inas) ösz. fa. 1) Kádár-

ságot tanuló ujoncz. 2) Abroncsot lecsiptet kétágú

fa- vagy vas eszköz a kádároknál.

KADARKA, (talán corinthiaca latin szóból mó-

dosult) fn. tt. kadarkát. Gömböly s többnyire fekete

szem szlfaj , az édesebb nemek közöl. Kadarka

ne taszigálj , a tántorgó részeg ember szokott mon-

dása Szála vármegyében.

KADARKÚT , falu Somogy megyében ; helyr.

Kadarkút on, —ra, —ról. Folyó neve is.

KÁDÁRSÁG
,

(kádár-ság) fn. tt. kádárság-ot,

harm szr. —a. Kézi mesterség , melyet a kádárok

znek. Kádárságot tanulni.

KÁDÁRSZIN, (kádár-szin) ösz. fn. Szín v. fél-

szer, mely alatt a kádárok dolgoznak vagy kádárfái-

kat tartják.

KÁDÁRTA , falu Veszprém megyében ; helyr.

Kádártá-n. —ra, — ról.

KADÉLEG, (kad-éleg) ösz. fn. 1. KADANY és

ÉLEG. COxydum cadmii).

KÁDGYALU ,
(kád-gyalu) ösz. fn. Csavaros

gyalu , melylyel a kádárok a kádak dongáit gya-

lulják.

KADICSFALVA, erdélyi falu Udvarhely szék-

ben ; helyr. Kadicsfalván, — ra, — ról.
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KADÓCZ, (kad-ócz) fn, tt. kadócz-ot , harin.

szr. —a v. —cza. Lisztbl készült híg pép. Neme
lyek a franczia chaudeau kitételeié akarják hasz-

nálni.

KÁF, elvont törzsöke káfor szónak. Rokon
vele a latin scapha

, hellén axáqnj , ffxdtpog . né-

met Schaff, melyet a német nyelvészek schöffen (me-
rít) szótól származottnak vélnek, stb.

KAFF, hangszó, mely a feltátott szájnak hirte-

len bcesukásakor hallik némely mohó állatoknál
,
pl.

a kutyánál. Innen ered : kaffog, kaffogtat. Használta-

tik más hasonló hangok kitételére is.

KAFFOG
, (kaff-og) önh. és gyakor. m. kaffog-

tar/i, — fái, —ott. Feltátott száját hirtelen s mohón
összecsapva kaff hangot hangoztat. Kaffog az eb, mi-

dn a neki vetett falatokat kapdossa.

KAFFOGTAT
,

(kaff-og-tat) mivelt. m. kaffog-

lat-lam, —tál, —ott. Feltátott száját kaff hangot adva
csaptatja öszve.

KÁFOR, (káf-or) fn. tt. káfor-t, tb. — ok. 1) Ki-

sebbféle merít vagy folyadékot tartó nyakas edény.

2) Kámfor helyett.

KÁFORKA, (káf-or-ka) fn. tt. káforkát. Kis ká-

for. Néhutt körülbelül akkora, mint a pozsonyi mér
nyolezadrésze

, ficzkó
,
finak. Másutt nagyobb. Jelent

vízmerít faedényt is. Hozz a káforkában vizet. Né-
hutt másképen : félfül.

KAFTÁN v. KAFTÁNY , fn. tt. kaftán-t , tb.—ok , harm. szr. —ja. A törökök s több más keleti

és déli népek hosszú felölt köntöse. r Meggyszín,
ezüsttel varrott selyemkaftán volt a testén. " (Faludi.)

.,Igen deli ember, tartja atlasz kaftán. ~ (Gyöngyösi).

Ilindoglu török-franczia szótárában am. a franczia

volánt
, t. i. könny fels öltöny. Eléjön Abuskában

is : kaptán mint ruhanem , melynek gyöke kap már
jobban egyezik a kaput szó, st magas hangon a kö-

peny szó gyökével is.

KAFTÁNKA, (kaftán-ka) am. kis kaftán. Nyit-

ravölgyében az ott lakó magyarok a posztódolmányt

kaftáukának is hivják. Adjon az úr egy kaftánkát

,

akkora lánycsikának, kihez már legények járcsikálnak.

KAFTÁNOS v. KAFTÁNYOS, (kaftán- os) mn.
tt. kaftános-t v. —at, tb. — ak. Kaftánt visel , kaf-

tánba öltözött. Kaftános törökök.

KAFTÁNOSAN, KAFTÁNYOSAN, (kaftán-os-

an) ih. Kaftányt öltve.

KAFTÁNOZ , KAFTÁNYOZ
,
(kaftán-oz) áth.

in. kaftátiyoz-tam ,
— tál, —ott , htn. — ni. Valakit

kaftányba öltöztet, kaftánynyal megajándékoz.

KAGY , KAGY, elvont gyök, illetleg törzsök.

Rokon had elvont gyökkel vagy kád szóval. V. ö.

ezekkel.

KÁGYA, NAGY—, KIS—
,
puszták Bihar me-

gyében ; helyr. Kígyá-n, — ra, — ról.

KAGYILLO v. KAGYILÓ, tájdivatosan ; lásd :

KAGYLÓ.

KAGYLÓ
,
(kagy-oló azaz takaró ; a hellén

y.nylíuj. y.oylog, s latin cochha igen közel rokonok

vele) fn. tt. kagyló t. 1) Tekergs héjú csigafaj. Tengeri

kagylók. 2) Maga azon rovatos, és csavaralakú tekn,

mely ezen esigafajnak hajléka. 3) Átv. ért. csavaros

henger
,
pl. a szlösatukban. Máskép különféle vidé-

kek szokása szerént : kágyiló, kágyilló, kagyó, kágyu,

hagynia.

KAGYLÓARANY, (kagyló-arany) ösz. fn. Méz-

zel összedörzsölt levélarany, melyet a festk kagyló-

héjban tartanak.

KAGYLÓDAD, (kagylódad) mn. tt. kagyló-

dad-ot. Ami alakjára nézve kagylóhoz hasouló , te-

kervényes , csavaros. Kagylódad gombok. Kagylódad

rovarbábok.

KAGYLÓEZÜST, (kagyló-ezüst) ösz. fn. öszve-

zuzott a a festészek által kagylóhajban tartani szokott

levélezüst.

KAGYLÓHÁTU
,

(kagyló-hátu) ösz. mn. Ami-

nek háta tekervényes rovátk, mint a kagyló. Kagy-

lóhátu rovarok.

KAGYLÓHÉJ
,
(kagyló-héj) ösz. fn. A kagyló

-

féle féreg teknje, burokja.

KAGYLÓKÖ
,

(kagyló-k) ösz. fn. Megkövült

ketts tekenjü kagylóhéj. Továbbá könem, melyben

megkövült kagylóhéjak vaunak.

KAGYLÓMÁRVÁNY, (kagyló-márvány) ösz.

fn. Márváuy , melynek egyik alkatrészét megkövült

kagylóhéjak teszik.

KAGYLÓMÉSZ
,
(kagyló-mész) ösz. fn. Kagy-

lóhéjakból égetett mész.

KAGYLÓMÜ, (kagyló-mü) ösz. fn. Kagylókkal,

illetleg kagylóhéjakkal kirakott , ékesített mü
,
pl.

szekrényke , szelencze.

KAGYLÓTEKNÖ, (kagyló-tekn) ösz. fn. A
kagylónak teknféle burka, héja.

KAGYLÓZÁTONY, (kagyló-zátony) ösz. fn. Zá-

tony csupa kagylókból, kagylótorlat a víz medrében.

V. ö. ZÁTONY.
KAGYÓ, (kagy-ó), KÁGYU, (kágy-ú). Tájdiva-

tosak ; fn. 1. KAGYLÓ.
KAH, hangutánzó gyöke kahácsol, kahol, kahog

szóknak. Vékonyhangon rokona : keh, fn. s köh gyök.

KAHÁCSOL, (kah-ács-ol) önh. m. kahácsol-t. A
magashangu köhécsel igének mélyhangu módosulata.

V. ö. KÖHÉCSEL.
KAHÁCSOLÁS, (kah-ács-ol-ás) fn. tt. kahácso-

lás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Vastag, tompa hangú

köhécselés. V. ö. KÖHÉCSÉLÉS.
KAHOG

,
(kahog) önh. m kahog-tam ,

—tál

,

—ott. L. KAHÁCSOL.
KAHOL, (kah-ol) önh. m. kahol-t. Ebrl mond-

ják , midn tompa , kah féle torokhangon szól. Betü-

változattal : csahol. A vadászok a rókáról is mondják,

midn hangot ad. (Bérczy Károly).

KAHOLÁS, (kah-ol-ás) fn. tt. kaholás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Kutya vagy róka kiáltozása kah

torokhangon. Betücserével : csaholó*.
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KAHOJ, KAHOLY, (Kachel ? vagy koh-hely ?)

fn. tt. kaholy-t, tb. — ok, hartn. szr. —a. Az udvar-

helyi székelyeknél jelenti azon kihornyolt fát, melyre

tüzel kemenczéjöket rakják.

KAHOLYPA, (kaholy-fa) ösz. fn. A széke-

lyeknél Udvarhely vidékén ara. fa , melybl a ka-

holyt csinálják.

KAIN , KÁIN , 1. KAJÁN.
KAISZA , falu Nyitra megyében ; helyr. Kai-

szá-n, — ra, —ról.

KAJ, (1), elvont vagy elavult gyök, melybl kajcs,

kajács, kaján, kajla, kajsza, kajmó, kajmacs erednek.

Jelent valami görbét, meghajlót s rokon haj gyökkel

hajol szóban. A csagataj nyelvben kajalmak am. for-

dulni és kajtarmák ráfordítani , forgatni. Gyöke
több helyneveknek is , mint : Kajál , Kajár , Kajd ,

Kajdacs.

KAJ , (2), puszta hang , melybl kaja
, kajált

,

kajabál
, kajdász hangutánzó igék erednek. Rokon a

nógatást jelent haj indulatszóval ; de rokonnak te-

kinthet a hellén xaléoo , latin calo és finn kajaan

és kaikun (kiáltok) szókkal is.

KAJA
,

(kaj-a) fn. tt. kaját. Lárma , zaj. Ike-

rítve : kaja-baja. Nagy kaja-baja. (Kis-Viczay után

Erdélyi János).

KAJA-BAJÁL, (kaja-bajái) Kres znericsnél Tasi

Gáspár után ; 1. KAJÁL, KAJABÁL.

KAJABÁL
,

(kaj-ab-a-al v. talán kaja-bajál-

ból összehúzva) Önh. m. kajabál-t. Tájdivatos. Egy
a kiabál igével , s jelent vastagabb ersebb hangú

kiáltást. Használtatik iker alakban is. Kajál~bajál,

Kajálják- bajalják. (Zvonarics)

.

KAJABÁLÁS
,

(kaj-ab-a-al-ás) fn. tt. kajabá-

lás-t, Ib. — ok , harm. szr. —a. Ersebb hangú kiál-

tozás , kiabálás.

KAJÁCS, (kaj-ács) mn. tt. kajácso-t, harm. szr.

— a. Két különféle hajló
,
görbed, milyen pl. az S

bet alakja, vagy a 2 számjegy. A persa nyelvben Be-

regszászi szerént : kajos. Fnévül használva jelent

görbeséget , kajmóféle hajlást; a székelyeknél Kriza

J. szerént horgas lábút is.

KAJÁCSÍT , KAJÁCSIT
,

(kaj-ács-ít) áth. m.

kajácsit-ott , htn. —ni v. —ani
,

parancs. — s. Ka-

jácscsá görbít. V. ö. KAJÁCS.

KAJÁCSOS
,

(kaj-ács-os) mn. tt. kajácsos-t v.

—at, tb. — ak. Kajács alakú. Kajácsos perecz.

KAJÁCSSÁG, (kaj-ács-ság) fn. tt. kajácsság-ot>

harm. szr. — a. Kajács alakú görbeség. Lcs ka-

jácssága.

KAJÁCSUL, (kaj-ács-ul) ih. Két felé hajló

görbe alakban. Kajácsul áll, mint a lcs.

KAJÁL , falu Pozsony megyében ; helyr. Ka-

jál- on, —ra, — ról.

KAJÁL, (kaj-a-al) önh. m. kajált. Lármáz
kiabál. Kajáibajál , ikerítve Dugonicsnál, Molnár

Albertnél.

AKAD. NA.Q? SZÓTitt. IU. KÖT.

KAJÁLT v. KAJÁT, (kaj-a-alt v. kaj-a-at) önh .

Régies és túl a Dunán ma is divatos. L. KIÁLT .

„Nagygyal inkább kajáltának" Tatrosi codex. „És
kajáltsanak úrhoz ersségben." Bécsi codex. „Az
köznép kezde kajáltani." „Es kajálta Judith." Góry-

codex. A Nádor-codexben : keált. A régi magyar Pas-

sióban (Toldy P. kiadása) l nélkül : „ Nagy felszóval

kezde ivélteni és kajátani;" „hogy ezt kajátaná és

iventené (ivöltené) az vitézeknek." A régi Halotti be-

szédben is keát l nélkül : „Es keássátok;" az els s

t-böl hasonult mint ,bolcsássa' szóban is

.

KAJÁN, (1), KAJÁN, (kaj-án) mn. tt. kajánt, Ib

.

—ok. Görbe szemmel néz, kárkeresö, gonosz, irigy.

Kaján ember. Kaján szemekkel nézni más szerencséjét.

Kaján irigység. A törökben khaVn am. htlen , áruló

.

KAJÁN
, (2) , erdélyi falu Kolos megyében

;

KIS— , falvak Zaránd és Bels-Szolnok m. NAGY—

,

falu Bels-Szolnok m. helyr. Kaján-ba, —-ban, — ból.

KAJÁNFÖLD, falu Szála megyében; helyr.

Kajánföld-ön, — re, — röl.

KAJÁNKODÁS
,

(kaj-án-kod-ás) fn. tt. kaján-

kodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Mások kárára, vesz-

tére törekv irígykedés , ármánykodás.

KAJÁNKODIK
,

(kaj-án-kod-ik) k. m. kaján-

kod-tam ,
—tál ,

—ott. Kaján módon , azaz másnak

kárát, vesztét keresve irigykedik.

KAJÁNOL, (kaj-án-ol) áth. m. kajánol-t. Vala-

mit gonoszul , károhajtva irigyel.

KAJÁNSÁG, (kaj-án-ság) fn. tt. kajánság-ot,

harm. szr. — a. Gonosz akaratú szenvedély , midn
valaki mások javát, szerencséjét irigyli , s azt alatto-

mos ármánykodással megrontani törekszik.

KÁJÁNTO, erdélyi falu Kolos megyében; helyr.

Kájántó-n ,
—ra ,

— ról.

KAJÁNUL, (kaján-ul) ih. Kaján módon, gono-

szul irigykedve. Kajánul törekedni valaki ellen.

KAJÁR, falu Gyr megyében; BALATON-
F— , falu Veszprém m. helyr. Kajár-on, —ra

,—ról.

KAJÁSZÓ-SZENTPÉTER , falu Fejér megyé-

ben ; helyr. Szentpéter- én ,
— re ,

— röl. A történet-

írók azt tartják, hogy Kajászó, Keveházá-ból módosult.

KAJÁT , KAJÁTÁS , 1. KAJÁLT és KIÁLT,

KIÁLTÁS.
KAJÁTA , falu Abaúj megyében ; helyr. Kaja-

tá-n, —ra, —ról.

KAJATHA , falu Sáros megyében ; helyr. Ka-

jathá-n, —>ra, — ról.

KAJBA v. KALYBA, 1. KALIBA.
KAJCS, (kaj-cs) fn. tt. kajcso-t, harm. szr. —a.

Általán jelent görbeséget
,
görbülést , legyen az ter-

mészeti vagy mesterséges. A halhorognak van kajcsa

és szakála. Bot kajcsa. Lcs kajcsa. Ághúzó pózna

kajcsa.

KAJCSA, (kaj-cs-a) fn. tt. kajcsát. Kriza J. sze-

rént a székelyeknél am. horgas lábú , kajsza.

21
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KAJCSOS, (kaj-cs-os) mn. tt. kajcsost v. — at,

tb. —ak. Minek kajcsa van , mi meg van görbül-

ve , horogalakú. Kajcsos ág. Kajcsos bot. Kajcsos

pózna. Kajcsos szeg. Mondják baromról , különösen

lóról , tehénrl , ökörrl , melynek hátulsó csáukjai

igen hátra görbednek, s menés közben összeütdnek.

KAJCSOSODÁS ,
(kaj-cs-os-od-ás) fn. tt. kaj-

csosodás-t , tb. — ok , harm. szr. —a. Görbedés , mi-

dn valamely test kajcsossá lesz. V. ö. KAJCSOS.

KAJCSOSODIK, (kaj-cs-os- od-ik) k. m. kajcso-

sod-tam ,
— tál ,

— ott. Kajcsossá válik. V. ö. KAJ-

CSOS.
KAJCSOSSÁG

,
(kaj-cs-os-ság) fn. tt. kajcsos-

ság- ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága valamely száras,

szálas testnek, midn kajcsalaku görbére van hajol-

va. Horog, lcs kajcsossága.

KAJD, NAGY—, falu, KIS—
,
puszta Vas me-

gyében ; helyr. Kajd-on, — ra, —ról.

KAJDACS, v. KAJDÁCS, falu ; KIS—, puszta

Tolna megyében; helyr. Kajdacs-on ,
— ra ,

— ról.

KAJDÁCS, (kaj-d-ács) fn. tt. kajdács-ot. Új al-

kotású szó a papagály elnevezésére.

KAJDÁL
,
(kaj-d-ál) önh. m. kajdál-t ; 1. KAJ-

DÁSZ, KAJABÁL.
KAJDANO, falu Beregh megyében ; helyr. Kaj-

danó-n, — ra, — ról.

KAJDÁSZ
,

(kaj-d-ász) önh. m. kajdász-tam
,

— tál, —ott, par. —sz. Vastag ertetett hangon kiál-

toz , mint a házaló vagy faluzó pórok , zsidók s más

hasonló árusok tesznek, kik pl. meszet , olajt
, gyü-

mölcsöt árulnak , vagy a tyukászok , vízhordók stb.

KAJDÁSZAT, (kaj-d-ász-at) fn. tt. kajdászat-ot,

harm. szr. — o. Teli torokból fakadó kiáltozás.

KAJDÁZ, (kaj-da-az) 1. KAJDÁSZ.
KAJDOL, (kaj-d-ol) önh. m. kajdol-t. Népnyel-

ven tréfásan szólva am. rekedt tompa hangon énekel.

A kocsmában egész éjjel kajdolnak. Máskép : gajdol.

Mondják kelletlenül siránkozó gyermekrl is. Mit

kajdolsz már annyit t Ne kajdolj.

KAJDOLÁS
,
(kaj-d-ol-ás) fn. tt. kajdolást , tb.

— ok, harm. szr. — a. Tompa, rekedt hangú éneke-

lés; kelletlen gyermeksirás.

KAJF, elvont törzsök, melybl kajfos, kajfosság

erednek. Gyöke az erköd kiáltást jelent kaj (ált)

melybl lett kaj-ó , kaj-v , kaj-f , mint dl, dölö
,

dölv, dölf.

KAJFOS, (kaj-f-os) mn. tt. kajfos-t v. — at, tb.

— ak. Kresznerics értelmezése szerént am. rátartós
,

ggös , kevély. Tulajdonkép a ggnek azon nemét

jelenti , mely nagy lármával, szájassággal tünteti ki

magát ; valamint dölfösnek azt mondjuk , ki kevély-

s égében felduzzad , felfuvalkodik , kinek arcza , és

szemei kidlednek; ggösnek, ki felfújja a ggjét, to-

káját.

KAJFOSSÁG, (kaj-f-os-ság) fn. tt. kajfosság-ot,

harm. szr. — a. Nagy lármával, szájaakodással nyilat-

kozó kevélység. V. ö. KAJFOS.

KAJGONYA
,

(kaj-og-ony-a) fn. tt. kajgonyát.

Rántott tojás , rátotta. Talán eredetileg vajgonya f

mint vajarénye, vajon sütött tojás.

KAJKO, (kaj-kó) fn. tt. kajkó-t, harm. szr.—ja.

A dohánykertészek nyelvén Heves megyében azon

kajmós fa vagy horog , melyre a dohányfüzért

akasztják.

KAJKOL, (kaj-k ol) önh. m. kajkolt. Gyöke az

idomtalan kiáltást jelent kaj , s törzsöke az elavult

kajk. Mondják kutyáról midn hau hau v. kau kau-

forma hangon kiált. V. Ö. KAHOL.
KAJKOLÁS, (kaj-k-ol-ás) fn. tt. kajkolás-t, tb.

—ok, harm. sz. — a. Kutyaugatás, kaholás.

KAJLA, (1), (kaj-ol-ó) mn. tt. kajlát. Gyöke a

görbét jelent kaj , melybl lett kajol v. kajlik am.

hajol v. hajlik. Általán mondják görbére hajló suda-

ras testrl , különösen szarvakról, melyek befelé gör-

bednek ; a kifelé hajló szarvat pedig csákónak neve-

zik. Kajla tehén, ökör. Kajla bajusz , melyet befelé

pederítenek. Kajla fül ,
kajla szarvú. Rokon hozzá

a hasonló értelm kula
,
(tehén). Egyébiránt némely

tájszokás szerént lefelé görbült is jelent, p. o. kajla

kalap, melynek karimája csurgóra áll. Általán a ren-

detlen, szabálytalan görbének tréfás, csúfos neve.

KAJLA
, (2) , erdélyi falu Doboka megyében

;

helyr. Kajlá-n, —ra, — ról.

KAJLÁD, (kaj-ol-ad) önh. m. kajlád- tam, — tál,—t v. —ott. Kajlára hajlik
,
görbed , csavarodik. V.

ö. KAJLA.
KAJLADÁS ,

(kaj-ol-ad-ás) fn. tt. kajladás-t

,

tb. — ok, harm. szr. — a. Kajlaformáju görbére haj-

lás. Szarvak kajladása. V. ö. KAJLA.

KAJLASZT
,

(kaj-ol-aszt) áth. m. kajlaszt-ott

,

htn. — ni v. — ani
,
par. kajlasz-sz. Kajladóvá tesz,

görbére hajlít. Bajuszt kajlasztani.

KAJLASZTÁS
,
(kaj-ol-asz-t-ás) fn. tt. kajlasz-

tás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, illetleg

görbítés, hajlítás, midn valamit kajlasztanak.

KAJM, elvont vagy elavult törzsöke kajmacs és

kajmó szóknak.

KAJMACS, (kaj-om-acs) fn. tt. kajmacs-ot, harm.

szr. -

—

a v. —csa. Törzsöke az elavult kajom, mely-

bl kicsinyezö képzvel lett kajmacs. Kis görbedésü,

horogféle eszköz, kis kajmó. Ruhatartó kajmacs. Csák-

lya kajmacsa. A ragadozó madarak kajmacsai.

KAJMACSOR, (kajmacs-ór v. — orr) ösz. fn.

Növénynem a két fbb hímesek seregébl és magrej-

tsök rendjébl , mely ligeteken, erdkben, s tavak

körül tenyészik , legtöbb fajainak kellemetlen bze
van. Azt tartják róla , hogy oly mezkön , hol ez te-

rem, a barom megtetvesedik, innen latin neve Pedi-

cularis. Nevét onnan vette , mert tokja a legtöbb fa-

jokban kajmacsos.

KAJMACSOS ,
(kaj-om-acs-os) mn. tt. kajma-

csos-t v. — at , tb. — ak. Minek kajmacsa v. kajma-

csai vannak. Kajmacsos ruhatartó. Kajmacsos mada-

rak. V. ö. KAJMACS.
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KAJMÁD
,
puszták Fejér és Tolna megyében

;

helyr. Kajmád-on, — ra, —ról.

KAJMO
,
(kaj-om-ó) fn. tt. kajmó-t , harm. szr.

—ja. Eszköz , melynek vége meg van görbülve. Fa
kajmók

,
^melyekrl a dohányfüzérek lógnak. Mészáro-

sok vas ícajmói. Juhászok kajmója, azaz kajmós botja.

Lágyabb bangón, és tájdivatosan : gajmó.

KAJMÓS, (kaj-om-ó-os) mn. tt. kajmós- t v. —at,

tb. — ak. Kajmóval ellátott, kajmacsos, horgas. Kaj-

mós bot
,
püspöki pálcza.

KAJNYA, OROSZ—, TÓT—, falvak Zemplén

megyében; helyr. Kajnyá-n, — ra, — ról.

KAJOL, (kaj-ol) önh. m. kajol-t. Hajol, görbed,

innen ered : kajla=kajló.

KAJOM
,

(kaj-om) fn. tt. kajmo-t , harm. szr.

—a , 1. KAJMÓ.
KAJOMKÉRÉSZT, (kajom-kérészt) sz. fn. Czi-

mertanban jelent oly keresztet, melynek ágai kajmó-

san végzdnek.

KAJOMTEKE
,

(kajom-teke) sz. fn. A tüzé-

reknél oly teke vagy golyó , mely kajmóval van el-

látva , melynél fogva , a hová repül és leszáll , meg
szokott akadni.

KAJON, (kaj-on) ; 1. KAJÁN.
KAJSZ, (kaj-sz) elavult fn. melybl kajsza mel-

léknév ered. Jelenti a nyárnak elrészét (vagyis a

napnak hajlását). A finnben kesii am. nyár. Szár-

mazéka : kajszi, mely mint nyári baraczk (Apricose)

a persa s török nyelvben is eléjön.

KAJSZA
,

(kaj-sz-a) mn. tt. kajszá-t. Mondják

különösen görbe lábszárakról. Máskép : kacsiba, ka-

szás. Rokon kajla, kacsos szókkal.

KAJSZÁS, (kajsz-a-as) mn. tt. kajszás-t, v. — at,

tb. — ak. Kevéssé kigörbedö, lcsforma. Kajszás láb-

szárak.

KAJSZASÁG, (kajsza ság) fn. tt. kajszaság-ot,

harm. szr. — a. Lábszárak görbesége ; kajcsosság.

KAJSZI, (kajsz-i) mn. tt. kajszit , tb. — ak.

így neveztetik a sárga baraczk , mely nyár elején

(kajszszal) szokott érni , különböztetésül az szi ba-

raczktól. V. Ö. KAJSZ. Némelyek hibásan kajszin-

nek mondják.

KAJT, (kaj-t) elvont vagy elavult törzsöke kaj-

tár , kajtász , kajtat és kajli szóknak.

KAJTÁR
,
(kaj-tár) mn. tt. kajtár-t , tb. — ok.

1) Ki mindent felkutat, fölkeres , kifürkész, fölhajt s

törzsöke rokon a hajt igével. Kajtár hadak. Kajtárok

a vízi szárnyasok azon híméi , melyek— míg tojóik

költenek — egy falkába csapnak össze. (Bérczy Ká-

roly). V. ö. KAJ, (1). 2) Innen mondják torkosokról,

emberekrl , és kivált állatokról , melyek ennivalót

keresgélnek, kutatnak. Kajtár gyerekek. Kajtár macs-

ka, kutya, agár. 3) Férfi kn. Cajetanus.

KAJTÁRKODÁS
,
(kaj-t-ár-kod-ás) fn. tt. kaj-

tá'ikodás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Eleség vagy

zsákmány végetti keresgélés , torkoskodás.

KAJTARKODIK
,

(kaj-t-ár-kod-ik) k. m. kaj-

tárkod-tam
,
— tál, —ott. Eleség vagy zsákmány vé-

gett ide-oda kutat, keresgél, mint a torkos gyerekek,
macskák, ebek szoktak. Innen átv. ért. kárt tesz.

KAJTÁROL, (kaj-t-ár-ol) önh. m. kajtárolt. L.

KAJTARKODIK.

KAJTÁRSÁG, (kaj-t- ár-ság) fn. tt. kajtárságot.

L. KAJTÁRKODÁS.

KAJTÁSZ, (1), (kaj-t-ász) önh. m. kajtász-tam,

—tál, —ott. L. KAJTARKODIK.
KAJTÁSZ, (2), (kaj-t-ász) mn. tt. kajtász-t, tb.

— ok. L. KAJTÁR 1), 2).

KAJTAT, (kaj-tat v. kaj-tot) áth. m. kajtat-ott,

par. kajtass. A kutat ige változata. Eleség, zsákmány-

keresés végett kajtatni a házat. A ház minden zugait

kikajtatni. Ne kajtass annyit. V. ö. KUTAT.
KAJTI, (kaj-ti) mn. tt. kajti-t, tb. —ak. A szé-

kelyeknél am. kajtár, kajtató. Oh mit kajtasz te kajti.

Kriza J. gyjt.

KAJTOR, (1), (kaj-t-or) mn. 1. KAJTÁR. Kaj-

tor tréfák. (Prágai).

KAJTOR
, (2), puszta Fejér megyében ; helyr.

Kajtor-ba, —ban, — ból.

KAK, (1), elvont gyök. 1) Hangutánzó a kakas,

kaknk és kaka szókban. 2) Hajlást, görbeséget jelent

kakád szóban. 3) Eléfordul Kakád, Kakát, Kákics,

Kakucs helynevekben, s önállóan Kak helynevekben.

KAK, (2), falu Szathmár megyében; ALSÓ—

,

FELS— ,
puszták Somogy m. helyr. Kak-on, — ra,—ról.

KÁK
, (1), Hangutánzó elvont gyök , melybl

kákog és származékai erednek. Egyezik vele a latin

cacabo (a fogoly madárról). A székelyeknél Kriza J.

szerént önálló szó , illetleg ige : kákni am. tátni a

száját.

KÁK , (2) , am. kaj-k v. kaj-g káka s kákalicz

szókban, 1. KAJ és KÁKA.

KÁK, (3), falu Zemplén megyében ; helyr. Ká-

ko-n, —ra, — ról.

KAKA
,
(kak-a) fn. tt. kakát. Gyermeknyelven

1) am. bélsár, szar, ganéj. 2) Csúnya, rósz. Ne bántsd

ezt, mert kaka. Megegyezik vele a latin caco s hellén

xccxog.

KÁKA, (1), (káka vagyis kaj-ka =kaj-ga=
kaj-og-ó azaz hajlóka, ami hajlik, hajladozik); fn.

tt. kákát. Vizenys helyeken , leginkább tavakban

tenyész növénynem a három hímesek seregébl, és

egyanyások rendébl, jobbára sima, hajlékony és cso-

mótlan szárú. Fajai sokfélék : buzogánykáka , mely-

nek teteje bugás
;
gyékénykáka, melybl gyékényeket

kötnek
;
pintér v. bodnárkáka , melynek szára leve-

lekre fosztható ; lapos káka , molyva, mely valameny-

nyi közt legvékonyabb, s legapróbb szárú, stb. Kákán

csomót keresni , am. haszontalan munkát tenni , vagy

ott is gáncsot keresni, hol semmi sincs. Kákát aratni.

Kákával födött kunyhó , ház. Káka között lakó békák.

21 *
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„Káka tövén költ a rucza."

Népdal.

KÁKA
, (2) ,

puszta Békés megyében ;
helyr.

Káká-n, —ra,
f

—ról.

KÁKABÉL
,

(káka-bélü) ösz. mn. 1) Kinek

gyönge bélé van , mely emészteni nem képes , mely-

nek hamar megárt minden , mely ertlen mint a káka.

2) Kényes , finnyás.

KÁKABOT, (káka-bot) ösz. fn. A buzogányká-

kának botvastagságu szára , bákány.

KÁKABÚZA ,
(káka-búza) ösz. fn. Búzafaj

,

melynek füzérkéi 4— 5 viráguak , kopaszak, sírnák,

néha kalászosak , levelei öszvegönyölödöttek ,
szúrós

hegyek
,
gyökere taraczkos. (Triticum junceum).

KAKAÓSÉN, falu Bihar megyében ;
helyr. Ka-

kacsén-ba, — ban, —ból.

KAKÁD, (1), (kak-ad) 1. KAKADSZÉG.
KAKÁD (2), 1. KAKÁT (2).

KAKADSZÉG, (kakad-szég) ösz. fn. Szeg, mely

az ekét az eketalyigához köti. Egyszeren : kakád,

kakát , kokot.

KÁKAGYÖKÉR, (káka-gyökér) ösz. fn. A káka

nev vízi növény lisztes gyökere.

KÁKAHAJMA, (káka-hajma) ösz. fn. Kákához

hasonló hajmanövény.

KAKÁL, (kak-a-al) önh. m. kakált. Gyermek-

nyelven am. szükségét végzi , kakát ereszt magából.

KÁKALICZ
,

(kák-al-icz v. kaj-k-al-icz) fn. 1.

CSORBÓKA.
KAKARÓ , falu Arad megyében ; helyr. Kaka-

ró-n, —ra, — ról.

KAKAS, (kak-as) fn. tt. kakas-t, tb.—ok, harm.

szr. —a v. —sa. Hangutánzó , s mint olyan megvan

más nyelvekben is: angolul: cock, francziául: coq, tótul:

kohut, horvátul: kokot, finnül: kukko stb. Ide tartozik a

hellén xoxxáCv (kodácsol) , és sínai ko (gallinae can-

tus) is. — Általán azon madárfajok hímé , melyek a

tyúkok nevezete alatt foglaltatnak, vagy is a tyúkok

osztályához tartoznak
,

pl. fáczán-, páva-, fajdkakas.

A pulykák hímjét közönségesen inkább kannak ne-

vezik. Különösen am. a házi tyúkok hímje , mely

magasabb taraja , hosszú, sarlódadon felhajlott fark-

tollai , sarkantyúi , és sajátságos hangja által külön-

bözik a nstényektl. A kakas kagog , és kukoríkol.

Midn a tyúkra ugrik, herél v. heréczel, v. petéi v. tojóz.

Bábakakas am. féltökü. Borzas kakas. Erdei kakas.

Tarka kakas. Suta kakas. Szomszédasszony kakasa fel-

ugrott a kapura. (Népd.) Eladtam a kakasom ,
tizen-

három garason. (Népd.) Kakas is úr a maga szemetén

vagy minden kakas a maga. szemetén hatalmas. (Km.).

Minden kakas a maga szemetén kaparkáljon. (Km.).

Nem takarhat annyit a kakas, hogy a jércze ki ne ka-

parhassa. (Km.). Egy kakas az egész falu kakasait fel-

lármázza. (Km.). Szeméten vitéz a kakas. (Km.). 2) A
puska serpenyje mellett lev , s a kakasnyakhoz né-

mileg hasonló eszköz, melyet rugalmas tollánál fogva

föl lehet huzui , s lecsappantani. A régi puskák ka-

kasa tzkvel, az újabbaké pedig csappantyúval sze-

reltetik fel. 4) Kakasalakú vitorla némely házak te-

tején. Átv. veres kakas. Vas kakas, réz kakas.

„Pok várának magas tornyán

A vas kakas csikorog." Kisf. Sánd.

Feltették házára a veres kakast, azaz felgyújtották.

KAKÁS, (kak-a-as) mn. tt. kakáa-t v. — at, tb.—dk. Gyermeknyelven am. szaros
,
piszkos , csúnya.

Ne bántsd , mert kakás.

KAKÁS, (kák-a-as) mn. tt. kákás-t v. — at, tb.

—ak. Kákával bvelked vagy bentt ; kákával fö-

dött. Kakás tavak, erek. Kakás tetözet ház.

KAKASCSIRKE
,
(kakas-csirke) ösz. fn. Kis

kakas, mely még csirkekorban van, különböztetésül a

jérczecsirkétöl.

KAKASCZÍMER, (kakas- czímer) ösz. fn. A ka-

kastaréj nev növény egyik faja. (Rhinanthus alecto-

rolophus).

KAKASD , falu Tolna megyében ; és Erdély-

ben Marosszékben
;
puszta Fejér m. helyr. Kakasd-

on, — ra, —ról.

KAKASFALU , helységek Nyitra és Sáros me-

gyében ; helyr. Kakasfalu-ba, — ban, — ból.

KAKASFALVA, erdélyi falu Nagy-Szeben szék-

ben ; helyr. Kakasfalvá-n, — ra, —ról.

KAKASGERENDA, (kakas-gerenda) ösz. fn. 1.

KAKASÜL.
KAKASHÁGÁS, (kakas-kágás) ösz. fn. Herélés,

heréczelés , midn a kakas a tyúkra ugrik , cziczeré-

lés, petézés.

KAKASHARCZ
,
(kakas-harcz) ösz. fn. A ka-

kasok egymásközti veszekedése, mely gyakran véres

szokott lenni. Máskép : kakasviadal.

KAKASKA, (kak-as-ka) fn. tt. kakaská-t, harm.

szr. —ja. Kis kakas, csirkekakas.

KAKASKODÁS
,

(kak-as-kod-ás) fn. tt. kakas-

kodását, tb. —ok, harm. szr. —a. Berzenkedés , hör-

csökös ellenszegülés , veszekedés, kakasos viaskodás.

KAKASKODIK
,

(kak-as-kod-ik) k. m. kakas-

kod-tam, — tál, —ott. Berzenkedik, hörcsökösen el-

lenkedik , szembe száll , veszekedik , mint kakasok

szoktak. Tréfás kifejezés.

KAKASLÁB
,

(kakas-láb) ösz. fn. 1) A kakas

nev hím madár lába. 2) Mocsáros helyeken tenyé-

sz szirontafaj, melynek szárai a földön szétkúsznak,

Máskép, Diószeghynél : terjed szironta. (Rannuculuo

reptans. L.)

KAKASLÁBMOHAR
,

(kakas-láb mohar) ösz.

fn. A moharnak egyik faja.

KAKASLEPPENTYÜ
,

(kakas-leppentyü) ösz.

fn. 1. KAKASSZAKÁL.
KAKAS-LOMNICZ , falu Szepes megyében;

máskép : Nagy-Lomnicz , helyr. Lomnicz-on ,
—ra

,

—ról.

KAKASSARKANTYÚ
,
(kakas-sarkantyú) ösz.

fn. A kakas sarkából kiálló köröm.

KAKASSZAKÁL, (kakas-szakái) ösz. fn. A ka-

kas álla v. csre alatt szakái gyanánt fityeg húsos

leppcutyü.
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KAKASSZÉG, (kakas-szég) ösz. fia. Szeg, mely

az ekegerendelyt az eketalyigával összeköti. Máskép :

kakád v. kakát, v. kokot.

RÁKASZATYOR
,
(káka- szatyor) ösz. fn. Úgy

nevezett gyékénykákából font v. kötött szatyorféle

kosár. V. ö. SZATYOR.
KAKASSZÓ, kakas-szó) ösz. fn. Általán a ka-

kas hangja. Különösen kukorikolás éjnek idején , éj-

fél után , és hajnal felé , mely a mezei lakosoknak

mintegy óra gyanánt szolgál. Els, második, harma-

dik kakasszó. „ Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor

jön el a háznak ura : eslve-e vagy éjfélkor , vagy ka-

kasszókor , vagy reggel." (Márk. 13. 35.) Kakassza-

vakoron. (Pesti Gábor).

KAKASTARAJ v. —TARÉ, v. —TARÉJ,
kakas-taraj v. — taré, v. — taréj) ösz. fn. 1) Vörös,

húsos , csipkézett kinövés a kakas fejbubján. 2) Ré-

teken, és szántóföldeken tenyész növényfaj, a lapó-

rok nemébl ; csészéje sima , fényes , sárgás ; szára

veres pontokkal pettyegetett. Máskép : cseng kóró.

(Rhinanthus crista galli. L.)

KAKASTEJ
,
(kakas-tej) ösz. fn. Tréfás nyel-

ven am. vízital, vagy víz. Kakastejet kapsz fiam. Ka-

kastejjel, varjuvajjal sült kenyér.

KAKASÜLO, (kakas-ül) ösz. fn. Gerenda vagy

lécz, melyen éjjel a kakas ül ; különösen azon ke-

resztfa , mely az óllófákat összetartja. Tréfásan igy

nevezik a szinházak karzatát magassága miatt.

KAKASVER, (kakas-ver) ösz. fn. Népies mu-

latság neme , midn a lakadalom v. menyekz má-

sod vagy harmad napján az ifjúság zeneszóval be-

járja a lakadalmi vendégeket saját házaiknál , egy

kakast póznára kötve hurczolván magával. A helyszí-

nén bekötik az egyik vfél szemét , s kardot adnak

kezébe , hogy a kakas nyakát vágja le , de a vig

czimborák a kakast mindig ellenkez irányban tart-

ják, s a hiába hadarászó vfélt kinevetik. Kakasveröt

járni. E tréfát némely vidékeken a czéhláda hordo-

zásakor is zik. Matyusföldén tyúkverö nek hívják.

KAKASVIADAL, (kakas-viadal) ösz. fn. Kaka-

sok verekedése egymással.

„Sándor dics hódítási

,

Napóleon csatázási
,

S waterlói diadal

Mind csak kakasviadal."

Kölcsey.

KAKASVITORLA, (kakas-vitorla) ösz. fn. Vas,

réz stb lemezbl készült , s kakast ábrázoló vitorla

valamely épület ormán , mely a szél járása szerint

ide-oda forog.

KAKÁT, (1) ; 1. KAKADSZEG.
KAKÁT

, (2), puszta Heves megyében ; helyr.

Kakát- on, — ra, — ról.

KÁKAZIZON
,
(káka-zizon) ösz. fn. Növényfaj

a zizonok nemébl , melynek szárai kákaformák. (Si-

Bon segetum).

KÁKICS v. némelyek szerént : KÁKICS, (kaj-

k-ics) fn. tt. kákics- v. kákics-ot , harm. szr. —a v.

— csa. Diószegi szerint, növénynem az együttnem-

l

zok seregébl, és egyenlnsök rendébl; vaczka
kopasz

, csészéje két soros , a bels sor hengeres , a
küls egynehány apró pikkely; magvai tüskések;

bóbitája szrös. (Chondrilla) Faja : káka-kakics

,

máskép : apró katáng , disznókék v. nyúlkék (Ch. jun-

cea)
;
innen némelyek véleménye szerént kákics am.

kékics.

KAKO, (kaj k-ó=2=: kaj-og-ó =gagó) fn. tt. ka-

kó-t, harm. szr. —ja. A zsúppal födött épületnek fa-

rába szúrt karó vagy pózna, hogy a szél föl ne bont-

hassa. Székely tájszó.

KÁKO
,
(kák-ó =kaj-k-ó , kaj-og-ó) fn. tt. ká-

kó-t , harm. szr. —ja. 1) Némely vidékeken am. be-

font üstök. 2) Vizi kígyó. 3) Dohányakasztó. 4) Ma-
tyusföldén am. káka.

KÁKOG, (kák-og) önh. m. kákog-tam ,
— tál

,

—ott. Varjú vagy holló módjára kiált, kák kák han-

gon szól. Kákognak a varjúk, hollók.

„így kákognak a hollók , ha sas jün közikben."

Zrínyi.

Köznyelven átv. ért. am. sokat beszél haszontalanul

vagy értetlenül. Ne kákogj már annyit.

KÁKOGÁS
,

(kák-og-ás) fn. tt. kákogás-t , tb.

— ok. harm. szr. —a. Kák hangon kiáltozás. Varjak,

hollók kákogása.

KÁKOLYA, (Cacalia) fn. tt. kákolyá-t , harm.

szr. —ja. Diószeginél , növénynem az együttnemzk
seregébl és egyenlnsök rendébl ; vaczka kopasz,

fészke hengeres, öt-tíz pikkelyekbl öszveforrt; bóbi-

tája szrös. Fajai : vérszin
/
narancsszín, fejér, jószagú,

havasi kákolya.

KÁKOM
,
(kák-om) ikertársa kákombákom szó-

nak, 1. ezt.

KÁKOMBÁKOM, iker fn. tt. kákombákom- ot.

Az ákombákom szó k elhanggal. Fölveszi a külön-

külön ragozást is. Minek semmi értelme , se eleje se

veleje , líromlárom , csigabiga. Holmi kákombákomot

összefirkált. Beszéde csak olyan kákombákom. Mondják
különösen némely babonás szókról, és taglejtésekrl.

Kákombákomokat csinálni. V. ö. ÁKOMBÁKOM.
KAKONYA

,
puszta Somogy megyében ; helyr.

Kakonyá-n, — ra, — ról.

KAKONYI, puszta Pest megyében ; helyr. Ka-

konyi-ba, — ban, —ból.

KAKOVA v. KÁKOVA, falvak Krassó megyé-

ben , és Erdélyben Alsó-Fejér megyében s Nagy-Sze-

ben székben; helyr. Kakován, — ra — ról.

KAK-SZENTMÁRTON , falu Szathmár megyé-

ben ; helyr. Szentmárton-ba, —ban, — ból.

KAKUCS, (1), (=kuk-ucs) mn. tt. kakuca-ot.

Székelyeknél am. rövidlátó, kukucsálva néz.

KAKUCS, (2), falu Pest megyében, és Er-

délyben Thorda m., puszta Békés m., MAGYAR—

,
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OLÁH— , falvak Bihar megyében ; helyr. Kakucs-on,

—ra, —ról.

KAKUCS , falu Baranya megyében ; hely. Ká-

kucson, —ra, —ról.

KAKUCSÁL, 1. KUKUCSÁL.
KAKUK, hangutánzó fn. tt. kakuk-ot. Máskép :

kukuk. Megegyezik vele a görög xxxv£
}
latin cuculus,

franczia coucou, lengyel kukulka, német Guckguck v.

Kuckuk, török kuku, kusi, finn küld stb. Vándor madár,

mely tavasz elején hozzánk j, s nyár vége felé eltá-

vozik. Csre csaknem gömböly , elül kevéssé meg-

görbült, s oldalt kissé benyomott , nyelve nyílalakú

és sima. (Cuculus canorus). A kakuk vagy kukuk

hangot igen tisztán adja. Szól, kiált a kakuk.

„Kakuk, kakuk ! hány esztendeig élek?

Sokat kakukolj , mert meghalni félek.

"

Népvers.

Átv. ért. gyermekjáték, kis fújtatóval, mely nyomko-

dás által a kakukéhoz hasonló hangot ad.

KAKUKBORSÓ, (kakuk-borsó) ösz. fn. Vad
borsófaj , mely korán érik , s igen kedves eleségül

szolgál a barmoknak. (Orobus vernus. L.) Máskép :

tavaszi lednek, vad lednek, bükkön.

KAKUKDÉMUTKA, (kakuk-démutka) ösz. fn.

1. KAKUKFÜ.
KAKUKFOSZLÁR, (kakuk- foszlár) ösz. fn. Nö-

vényfaj a foszlárok nemébl ; levelei szárnyasak, gyö-

kérlevelkéi kerekdedek , szárlevélkéi láncsásak. Más-

kép : réti v. mezei tormaf , kakukpökte fü. (Carda-

mine pratensis).

KAKUKFÜ, (kakuk-fü) ösz. fn. Réteken, és le-

gelökön tenyész ismeretes növényfaj a démutkák

nemébl, halványpircs apró virágokkal, és kedves il-

lattal. Máskép : vadcsombor. (Thymus serpyllum).

KAKUKKOL, 1. KAKUKOL.
KAKUKMÉCSVIRÁG, (kakuk-mécs-virág) ösz.

fn. Növényfaj a mécsvirágok nemébl. Máskép : ka-

kukszegf. (Lychnis flos cuculi).

KAKUKMION
,
(kakuk-mion) ösz. fn. Növény-

faj a mionok nemébl, melynek levelei a kakukfüvéi-

hez hasonlók. (Mnium serpillifolinm).

KAKUKOL, (kakuk- ol) önh. m. kakukol-t. Ka-

kukhangon kiált vagy szól.

KAKUKOLÁS, (kakuk-ol-ás) fn. tt. kakukolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Kakukhangon szólás.

KAKUKSZEGFÜ
,

(kakuk-szeg-fü) ösz. fn. 1.

KAKUKMÉCSVIRÁG.
KAKUKSZIGORÁLL

,
(kakuk-szigoráll) ösz.

fn. Az egyvirág kocsányos szigoráll (Veronica) faja

(Veronica serpillifolia), virágai magánosak, csaknem

fürt alakban a szár tetején ; levelei tojáskerekdedek,

csipkések, kopaszok; száratövön henyél, gyökerez.

KAKUKSZÓ, (kakuk-szó) ösz. fn. Azon saját-

ságos vastag és mély hang , melyen a kakuk kiált.

Nehezen ér az több kakukszót , azaz több tavaszt. Sok-

szor hallott már kakukszót
, a vén leányról mondják.

KAKUKTERJÉK, (kakuk-terjék) ösz. fn. A ter-

jékek neméhez tartozó növényfaj, mely ugarokon te-

rem, vörös és kék virágai vannak, s gyógyervel bír.

(Anagallis arvensis).

KAKUKVIRÁG
,

(kakuk-virág) ösz. fn. lásd :

GYÖNGYVIRÁG.
KÁKVIRÁG, (kák-virág ,kákni' igétl) ; ösz. fn.

A székelyeknél Kriza J. szerént am. havadi, nárczis.

KAL , elvont törzsök , mely 1) Hajlást
,
görbü-

lést jelent ezen származékokban : kalács , kalán , ka-

lang, kalász, kalap, kaliba, kalimpa, kalisztál, kaloda,

kalinkó stb. 2) átv. ért. ide-oda csavargást, járást, kelést,

a kaland, kalandor, kalaj, kalauz, kalézol , kalóz szók-

ban. 3) Gyülekezést és gyjtést, halmozást, rakoga-

tást kaláka és kalangya szókban , honnan a széke-

lyeknél lábait kalangyáim am. lábait egymásra rakni.

V. . KALAM. 4) Hangutánzó a kall, kalapács , ka-

lapál, kalábál szókban.

—KÁL, vékonyhangon KEL, öszvetett gyakor.

igeképzö , am. ogál, égéi, ögél
,
pl. tur-kál , tur-og-ál,

ir-kál, ir-og-ál, szur-kál, szur-og-ál ; váj-kál, váj-ogál

jár-kál
,
jár-ogál (,járgál

l

eléjön a régi levelekben

Szalay Á. gyjteményében) ; her-kél, her-égél, süt-

kél, süt-ög-él.

KÁL, (1), elavult törzsök, mely ma csak hely-

nevekben él , és több származékai vannak , mint :

Káld Kalló, Kállya, Kálna, Káinok, Kálos, Kálosa,

Kálócz, Kálóz, Kálózd.

KÁL, (2), puszta Pest megyében ; DIÓS—

,

falu Szála m. SAJÓS— , mváros Sopron m. helyr.

Kál-ba, —ban, —ból.

KALABÁL
,

(kal-ab-ál) önh. m. kalábál-t. A
szókat elrontva, törve , hibásan beszél. Mondják be-

szélni kezd kis gyermekrl ; máskép : kalabalál, ka-

laiyol, galagyol.

KALÁCS
,
(kai-ács) fn. tt. kalács-ot, harm. szr.

— a. Gyöke a hajlást
,
görbeséget jelent kai. Per-

sául : kolads, Beregszászi szerént am. a német Kuchen.

Lebkuchen. Ugyan szerinte khaldaeai nyelven khalut

szintén „Kuchen." A héberben khalláth (placenta) szót

chalál (transfodit gyöktl származtatják. 1) Tulaj d.

gömbölyre vagy görbére hajló, vagy hajtott test, pl.

térd kalácsa , azaz forgó csontja
;
fejre való kalács,

azok számára, akik fejeiken terhet visznek. Viasz ka-

lács
; ez utóbbiak neve máskép : tekercs. 2) Széles

ért. a közönséges kenyérnél finomabb sütemény , tej-

jel, túróval, mákkal, gyümölcsízzel, aprószlvel stb.

készítve. Fehér kalács. Mákos, túrós kalács. Czukros,

mézes kalács. Nem kell zabkenyér , hol készen vár a

fehér kalács. (Km.). Sokszor a zsíros táskából ugrik

ki a szép kalács. (Km.). Adnak kalácsot, de nem taná-

csot. (Km.) 3) Szorosb ért. azon sütemények, melye-

ket gyrsen , karikásán
,
pereczesen szoktak össze-

hajtani, összefonni, kulcsolni. Fonott kalács. Kidcsos

kalács. Kürtös kalács. Kalinkó kalács. 4) Tréfásan a

kenyeret is mindennapi kalács-rwb. mondják , a hol-

dat pedig Isten kalácsá-n&k. 5) Szentelt kalács ,
a ró-

mai katholikusoknál , melyet húsvét napján a pap

megszentel.
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KALÁCSA, falvak Bihar és Tenies megyében
;

helyr. Kalácsá-n, —ra, —ról.

KALÁCSÁRUS
,
(kalács-árus) ösz. fn. Aki ka-

lácsnemü süteményeket boltban vagy piaczon árulgat.

KALÁCSÁRUSN
,

(kalács-árus-nö) ösz. fn.

Asszony vagy leány , aki kalácsnemü süteményeket

szokott árulni.

KALÁCSFA, (kalács-fa) ösz. fn. Azon görbére

hajtott fák, illetleg deszkák, melyek a malomkerék

szárnyait öszvekötik, s melyek öszvesen a kerék tal-

pát képezik.

KALÁCSOL, (kal-ács-ol) áth. m. kalácsol-t. Ka-

rikásán, gyrsen összefon, összekulcsol. A kinyújtott

és megsodrott tésztát kalácsolni.

KALÁCSOLÁS
,
(kal-ács-ol-áB) fn. tt. kalácso-

lás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn a

tésztát kalácsolják. V. ö. KALÁCSOL.

KALÁCSOS
,

(kal-ács-os) mn. tt. kalácsos-t v.

— at, tb. —ah 1) Ki kalácsot árul. Kalácsos leány, asz-

szony. 2) Miben kalácsot tartanak, árulnak. Kalácsos

kosár. Kalácsos bolt.

KALÁCSSÜT, (kalács-süt) ösz. fn. Személy,

ki kalácsot süt , különösen , ki kalácsokkal keres-

kedik.

KALÁCSTÉSZTA, (kalács-tészta) ösz. fn. Tész-

ta, melybl kalácsot sütnek. Tejjel , vajjal, tojássál

készített kalácstészta.

KALÁCSVIASZ, (kalács-viasz) ösz. fn. Vé-

konyszálú viaszgyertya , kalácsosan öszvetekerve

,

viasztekercs.

KALAFA, (kal-a-fa) fn. tt. kalafát. Eredetileg

kaló-fa az elavult kai igétl vagy kai gyöktl , mely

görbeséget jelent. Am. kaloda. Kalafának nevezik,

mert , akit kalodába zárnak , midn kezét lábát be-

csiptetik , meggörbülve kénytelen ülni. V. ö. KA-
LODA.

KALAFÁZ
,
(kal-a-fa-az) áth. m. kalafáz-tam,

—tál, — ott. par. —z. Kalafába, asaz kalodába zár.

KALAFINTA
,

(kala-finta) ösz. fn. Két rokon

eszmébl álló festi kifejezés. A kala jelent hajléko-

nyát
,
görbedt , könnyen forgót , a finta , sántiká-

lót. félre biczegt. 1) Személy , ki ügyesen ide-oda

forgolódik , tagjaival különféle mozgásokat tesz , kü-

lönösen a végett, hogy másokat megcsaljon, trbe ejt-

sen, hogy szeinök fényét elvegye , mint a szemfény-

vesztk tenni szoktak , innét máskép : csalafinta. 2)

Jelenti magát a csalást, trbeejtést, ravaszságot, szem-

fényvesztést , melyet valaki az által ér el , ha ügyes

forgolódásával mások figyelmét kijátszsza. Addig

ütik vétik a dolgot , addig hányják ide s tova a kala-

fintát, hogy .... (Pázmán Kai. 640. 1.)

KALAFINTÁL, (kala-finta- al) önh. m. kalafin-

tál-t. Ügyesen és ravaszul forgolódik, hogy mást meg-

csaljon vagy trbe ejtsen.

KALÁHA , fn. tt. kaláhát. Tájdivatos. Alkal-

masint összehúzva kalászszálka szóból.

KALAJ, (kai- aj) mn. tt. kalaj-t, tb. — ok, harm.
szr. —a. Gyöke a tétova s a görbe utakon járást je-

lent kai , képzése olyan mint a dévaj , szilaj szóké.

Jelent csavargót, bolygót, kalandozót, kalézolót. Szép
hangzata miatt megérdemli, hogy elavult állapotából

újra divatba hozassék.

KALÁK, elavult fn. tt. kalák-ot , harm. szr.—ja. Régente oly forma értelemben fordul elé, mint
tolvajnak beadása. Hihetleg a német Klage (vád)

szóval azonos. Innen kalákpénz am. a tolvaj beadá-

sának bére, díja.

KALÁKA
,

(kai- ó-ka, mintegy gyül--ke, vagy
kal-am-ka ; v. ö. KALAM) ; fn. tt. kalákát. így ne-

vezik a székelyek azon munkát , melyet többen ösz-

szeállva gyorsabb munkával , nagyobb ervel végez-

nek
,
pl. midn valakinek búzáját, szénáját az atya-

fiak vagy szomszédok , vagy jó barátok közös ervel
néha zeneszó mellett is betakarítják, miért közös ebé-

det vagy vacsorát s olykor mulatsággal párosítva is

kapnak. Kalákában szántani, gyjteni, szénát, gabonát

hordani
,
fonni.

„ Szeressük mi híven egymást

,

S így is érjük az aratást

,

Kalákába is elmegyünk

,

Pasztát is majd együtt viszünk."

Székely dal (Erdélyi J. gyjt.).

Abaújban , munkásoknak munka utáni megvendégel-

tetésök, és mulatságuk. Átv. ért. többeknek összeve-

rekedése. Ugyan volt ám kaláka , azaz verekedés.

Rokonnak látszik vele a héber khalák (=di-

visit, sortitus est) vagy török kalaba (multitudo).

KALÁKÁZ
,

(kaláka-az) önh. m. kalákáz-tam,

—tál, —ott. Kalákában dolgozik vagy dolgoztat.

KALAKÓCZA, (kala-kósza ?) fn. tt. kalakóczát.

Kassai József szerént Somogyban : kalandozó esz
,

bódorgó.

KALÁKOS, (kalák-os) fn. tt. kalákos-t, tb. — ok.

Személy, ki tolvajt bevádol, felad. V. ö. KALÁK.

KALÁKPÉNZ, (kalák-pénz) ösz. fn. Vádpénz,

V. ö. KALÁK.
KALAM

,
(kal-am) elv. törzsöke 1) Kalancs,

kalamol , kaland , kalandor , stb. szóknak ; s értelme

tétova járás, kelés ; 2) Kalangya, kalangyái szóknak

s talán kaláka (rrrkalamka ?) szónak is ; értelme itt a

hangokban is teljesen rokon halom, halmaz.

KALAMÁR , népies kiejtése ,kalmár' szónak
;

1. ezt.

KALAMÁRIS, fn. tt. kalamáris t , tb. — ok,

harm. sz. —a. A középkori latin calamarium-ból kép-

zett szó. Jelent tintaedényt, tintatartót.

KALAMÁRISDUGASZ, (kalamáris-dugasz) ösz.

fn. Dugasz , melylyel a kalamárist vagyis tintatartót

bedugják.

KALAMÁSZ, fn. tt. kalamász-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. Tótul kolomász, azaz kerékzsír, kerékkeu.
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Némely vidékeken : kulimász. Magyarosabban : kát-

rány vagy szekérkenö. A kalamász szoros ért. a szur-

kos feny gyantájából készített szekérkeuó't jelenti.

KALAMASZOL, (kalamász- ol) áth. m. kalamá-

szol-t. Kalamászszal beken. Tengelyt kalamászolni. Né-
mely vidékeken : kulimászol.

KALAMÁSZOS, (kalamász-os) mn. tt. kalamá-

szos-t v. —at , tb. — ak. Kalamászszal bekent; mi-

ben kalamászt tartanak ; ki kalamászt árul. Kalamá-
szo8 szekér. Kalamászos edény. Kalamászos tót. Né-
mely vidékeken : kulimászos.

KALAMOL, (kal-am-ol) önb. m. kalamol-t. Té-

tova jár kel, csavarog, kalézol, kalandoz.

KALÁN, (1), (kal-án, mandsu nyelven kuili) fn.

tt. kalán-t. tb. — ok, harm. szr. —ja. Eszköz, mely

kerekded vagy hosszúkás homorú részbl (fejbl), és

hosszabb vagy rövidebb nyélbl áll, s híg vagy kásás

testek keverésére , merítésére , s az evnek szájába

adására szolgál. Különböz czéljaihoz képest külön-

böz nevei vannak. Abárlókalán, fözökalán, evökalán,

meritökalán, kávéskalán. Fakalán, vaskalán, csontka-

lán, ezüstkalán , czinkalán
,
pléhkalán. A kmívesek-

nél : vakolókalán , melylyel a vakoló meszet a falra

hányják. Minden lében kalán am. mindenbe bele ártja

magát. A természetrajzban jelenti némely vízi mada-

rak kalán alakú csrét, innen kalános gém. Köz szo-

kás szerént kanál-n&k is mondják, de az elemzés sze-

rént kalán az eredeti , mint a görbeséget, kerekded-

séget jelent kai gyök származéka.

KALÁN, (2), KIS— , és PUSZTA— , er-

délyi falvak Hunyad megyében , helyr. Kalán-ba
,

— ban, —ból.

KALANCS, (kal-am-cs) fn. tt. kalancs-ot, harm.

szr. — a. Székely tájnyelven, tekervényes tévutakra

vezet hely. (Labyrinthus) V. ö. KALAM.
KALAND, (kal-am-d) fn. tt. kaland- ot , harm.

szr. —ja. Gyöke az egyenes vonaltól elhajlást
,
gör-

bedést jelent kai , melybl am képzvel származott

kalam , azaz tétova járáskelés , csavargás ; innen ka-

lam-d , kaland jelent viszontagságot, mely különösen

oly embereket ér, kik ideoda bolyongnak, görbe uta-

kon , idegen vidékeken járnak kelnek ; nevezetesen

regényes eseményt, mely ilyetén vándorokkal történni

szokott, pl. szerelmi viszonyokat , ellenszegüléseket

,

párviadalt, melyekkel a hajdani vándor lovagok élete

kiváltképen bvelkedett, a franczia aventure, s német

Abenteuer értelmében. Véletlen, ritka, meglep kaland.

Szerelmi, lovagi kaland. Sok kalandja volt. Kaland-

jait elbeszélni. Több kalandon által esni. Kalandokat

vadászni. 2) A régieknél használtatott a latin calen-

dae szónak kitételére is.

KALANDOR
,

(kal-am-d-or) fn. tt. kalandor-t

,

tb. — ok, harm. szr. —a. Bolygó, járókel szerencse-

vadász , kinek élete kalandokból , viszontagságokból

áll , milyenek a régi görög hsök vagy középkori lo-

vagok voltak. V. ö. KALAND.
KALANDORT, (kal-am-d-or-i) mn. tt. kalando-

ri-tf tb. — ak. Kalandort illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Kalandori események. Kalandori életmód.

V. ö. KALANDOR.
KALANDORKODÁS

,
(kal-am-d-or-kod-ás) fn.

tt. kalandorkodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Kalan-

dori életmódnak gyakorlása , meglep eseményekkel,

viszontagságokkal párosult járáskelés, bolyongás.

KALANDORKODIK
,

(kal-am-d-or-kod-ik) k.

m. kalandorkod-tam ,
— tál, — ott. Kalandorok mód-

jára él, azaz tétova járvakelve , szerencsét vadászva

több kalandon esik által. V. ö. KALAND, KALAN-
DOR.

KALANDOROZ
,

(kal-am-d-or-oz) ; lásd : KA-
LANDOZ.

KALANDOS
, (1) ,

(kal-am-d-os) mn. tt. kalan-

dos-t v. — at , tb. —ak. 1) Kalanddal járó , kalan-

dokkal bvelked. Kalandos élet. Kalandos utazások.

2) Valamely kalandban részes. Kalandos társak. V.

ö. KALAND.
KALANDOS, (2), puszta Baranya megyében;

helyr. Kalandoson, — ra, —ról.

KALANDOSSÁG
,
(kal-am-d-os-ság) fn. tt. ka-

landosság-ot , harm. szr. — a. Valamely eseménynek

kalandos, illetleg regényszer tulajdonsága.

KALANDOZ
,

(kal-am-d-oz) Önh. m. kalandoz-

tam, — tál, — ott, par. —z. Kalandokat keresve jár-

kál, bolyong, helyrl helyre utazik, mint a középkori

lovagok és szerencsevadászok tettek. Bekalandozni

több országot. Kalandoz a kopó , ha nem marad nyo-

mon ; kalandoz a vizsla , ha messze távozik. (Bérczy

Károly). V. ö. KALÉZOL.

KALANDOZÁS
,
(kal-am-d-oz-ás) fn. tt. kalan-

dozás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Kalandos járáske-

lés, utazás ; kalézolás. Kalandozásban tölteni el életét.

KALANDVÁGYÓ, (kaland-vágyó) ösz. mn. Aki

kalandozni vagy kalandosságra vágyakozik.

KALÁNFÜ
,

(kalán-fü) ösz. fn. Növénynem

,

melynek fismertet jelei : kivájt tojáshoz vagy ka-

lánfejhez hasonló négy level csésze, keresztben álló

négy virágszirom, és hat híms^ál, melyek közöl négy

a csészével egy hosszúságú, kett pedig valamivel rö-

videbb. (Cochlearia. L.)

KALÁNFÜRT
,

(kalán-fürt) ösz. fn. Cserjeféle

uövénynem az öthimesék seregébl , és egyanyások

rendébl ; bokrétája ötszirmu , szirmai kalánformák
,

zacskósak, boltosak; bogyója három rekeszü, száraz.

(Ceanothus).

KALANG
,

(kal-am-g) fn. tt. kalang-ot , harm.

szr. —ja. Jelent görbén csavarodó , kigyódzó vonalt,

szalagot, pl. midn a botot
,
pipaszárt berovátkolják.

KALÁNGÉM
,

(kalán-gém) ösz. fn. L. KALÁ-
NOS alatt.

KALANGOS ,
(kal-am-g-os) mu. tt. kalangos-t

v. — at , tb.

—

ak. Kalanggal czifrázott , rovátkolt.

Kalangos bot, pipaszár.

KALANGYA v. KALONGYA
,

(kal-am-gy-a
,

kalam v. kalom , mintegy halom törzstl; latinul M.

A. szerint : gelima , cumulus foeni, acervus) ; fn. tt.
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kalangyát. 1) Aratáskor kévékbe kötött , s a földön

összerakott gabona. Szorosabb ért. egy-egy gabona-

rakás, melyet kereszt-nek hívní>k, s mely különféle vi-

dékek szokása szerént több vagy kevesebb kévébl

áll, legtöbb huszonhat , legkevesebb kilencz. Kalan-

gyákban fekütt még a gabona. (Kisf. Sánd). Ha tz lá-

madván tövisre talál, és környülfogja a gabonának

kalangyáit. (II. Mózs. 22. 6. Káldi). 2) Némely tá-

jakon igy nevezik a petrenczébe vagy baglyába , v.

máglyába rakott szénát , s egyéb takarmányt is. 3)

A müncheni codexben am. kemencze. XJgy látszik

azonban , hogy a kemencze alakja miatt neveztetik

itt kalangyának, valamint sok helyen most is boglyá-

nak v. boglyas-nak hívják a boglyához hasonló kemen-

czét. Túl a Dunán a kalangyát kepé-nek nevezik.

KALANGYÁL v. KALOMGYÁL, (kal-am-gy-

a-al) áth. m. kalangyál-t. Kalangyába rakja a gabo-

nát vagy szénát, s egyéb lekaszált takarmányt.

„Nézz ki rózsám , nézz ki , ki kalongyál tova

,

Hosszú keskeny fdbe , sürü kalongyákba.

"

Székely dal (Kriza J. gyjt).

Kalangyáim vagy kalangyáig atni a székelyeknél ál-

talában is am. rakosgatni, papusálni. Napestig csak a

lábát kalongyálgassa azaz egymásra rakosgatja. (Kri-

za J.).

KALANGYÁZ, (kal-am-gy-a-az) áth. m. kalan-

gyáz-tam, —tál, — ott. Kalangyába rak.

KALÁNMADÁR, (kalán-madár) ösz. fn. L. KA-
LÁNOS alatt.

KALANOS, (kal-án-os) mn. tt. kalános- tv. — at,

tb. —ak. Kalánnal vagy kalánforma eszközzel ellá-

tott. Mondják a madarak kalán alakú orráról vagyis

csrjéröl is. Kalános gém , melynek hosszúkás kalán-

forma csre van. Kalános récze.

KALÁNOZ, (kal-án-oz) önh. és áth. m. kalá-

noz-tam ,
—tál ,

—ott
,
par. —z. 1) Kalánnal eszik,

kalánnal forgolódik az étel körül. Ne kalánozz itt. 2)

Kalánnal mereget. Kikalánozni a tálból a gombóczo-

kat. A levest tányérokra kalánozni. Máskép : kanalaz.

KALÁNOZAS, (kal-án-oz-ás) fn. tt. kalánozás-t,

tb. —ok , harm. szr. — a. Kanállal evés, meregetés
;

kanalazás.

KALANT, (kal-am-t) áth. m. kalant-ott
,

par.

—s. Valamit görbére hajt , meggörbít , félre teker.

Innen származott : kalantyú (kalantó) és kalantos.

KALÁNTORMA, (kalán-torma) ösz. fn. Gyógy-

erejü növényfaj a tormafüvek nemébl
;

gyökérleve-

lei nyelesek , szives kerekdedek ; szárlevelei hosszu-

dadok , kikanyargatott élük , szára ágas. (Cochlearia

officinalis).

KALANTOS, (kal-am-t-os) mn. tt. kalantost v.—at , tb. —ak. 1) Mondják ittas , részeg emberrl

,

kinek lábai ingadozva ideoda görbülnek , tántorogva

lépnek. V. ö. KALAM, ésKALANT. 2) Erdély több

vidékein am. sirásó- és temettársaság szegényebb

emberekbl , néhutt m'ndennemü polgárokból. (Gás-

pár János).

AKAD. NAGY SZÓTÁR. Hl. KÖT.

KALANTYU, (kal-am-ty-ú =kal-am-t-ó) fn. tt.

kalantyú-t , harm. szr. —ja. Eredetileg kalantó mint

csergety cserget, fergety ferget, csikoltyú csikoltó

stb. Törzsöke értelménél fogva jelent általán görbe
,

meghajlott alakú eszközt; különösen 1) Forgó fazárt

a falusi ajtókon, mely rendesen félhold alakú szokott

lenni; 2) Görbe fát , mely a sövényt az ágashoz szo-

rítja vagy maga a sövénytartó ágasfát. 3) Ablakkalan-

tyú, am. ablakfogantó, vagyis görbe vég vas rudacs-

ka, melylyel az ablakot kiakasztják. 4) Tisza mellékén

marokorsó, marokban forgatni való orsó , melylyel a

pakróeznak valót vagy keztyünek , süvegnek valót is

fonják ; ugyanez Pécsett : verecsen mintegy összever

szerszám. 5) Balaton vidékén am. veder vasa, mely a

kankalék karikáján megy keresztül, és félhold alakú.

Máskép : kallantyú.

KALANTYÚZ, (kal-am-ty-ú-oz) áth. m. kalan-

tyúz-tam ,
— tál, —ott, par. —z. Kalantyúval ellát.

Kalantyúzni az ajtót , a sövényt , a vedret. Kikalan-

tyúz am. kalantyúval kitámaszt.

KALANY, tájdivatos, kalán helyett 1. ezt.

KALAP, (1), (kal-ap) fn. tt. kalapo-t , harm.

szr. —ja. Szilárd kelmébl készített foveg vagyis

fejtakaró , mely sajátságos alakja által különbözik a

sipka, süveg, guesma , s egyéb fövegektl , kiváltkép

az által , hogy köröskörül kisebb vagy nagyobb ka-

rimája van , mely mindazáltal számtalan módosítás
,

hajlítás alá van vetve. Széles, pörge kalap. Magas,

alaeson kalap. Csúcsos kalap. Felcsapott, három szög-

letes kalap. Eghasitó v. vaskalap. Kelméjére nézve :

posztó, selyem-, bársony-, szalmakalap. Kalapot emelni

valakinek am. valaki iránt tiszteletet , nagyra becsü-

lést mutatni. Föltenni a kalapot. Fejbe nyomni, félre-

tenni
,
félrecsapni a kalapot. Le a kalapokkal ! Vere-

bek vannak a kalapja alatt, ezt arról mondják, ki go-

rombaságból le nem veszi más eltt a kalapot. Min-

dent egy kalap alá vonni akar, azaz, azt akarja, hogy

mind egy értelemben legyenek. Minden ember olyan

kalappal köszönt amilyen van (km ). Min kalappal

köszönnek , olyannal fogadják (km.). Ezen háznál az

asszony viseli a kalapot, am. asszony uralkodik. Ugyan

derék állapot, beittam a kalapot, (km.).

„Az adonyi laposon

Leesett a kalapom

,

Vedd fel édes galambom."

Népd.

A népdalokban gyakran említésbe jön a kalap, majd

formájára, majd nyalka viselésére, majd felvirágozá-

sára nézve.

„Mit ér az a pörge kalap,

Ha a legény csak egy darab ?"

„Nincs kivel hallgassak

Kis madár szavára
,

Nincs , kinek bokrétát

Kössek kalapjára , stb. stb."

22
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Gyöke valószínleg a hajlást, görbeséget jelent kai,

mennyiben a régi kalapoknak eredetileg lehajló ka-

rimájok volt, de jelenleg is a kalap többféle (le- vagy

fel-) hajlással használtatik. A lefelé konyuló kalapot

v. konyakalapot , máskép silapos kalap-nak hívják.

Egyébiránt hasonló hozzá a tót klobuk, török kalpak,

persa kóla. (Beregszászi).

KALAP
, (2) elvont törzse kalapács és kalapál

szóknak s ezek származékainak.

KALAPÁCS
,

(kalap-ács) fn. tt. kalapács-ot
,

harm. szr. — a. Törzsöke a kemény ütést, csapást

jelent s hangutánzó kalap vagy klap , miért több

nyelvbeli szókban , mint hangutánzó , megvan je-

lesen héberül halmúth , kelapóth (mailei)
,
görögül

xoXánrco , németül klopfen , tótul klopat, stb. t. i. az

ers kopogás , kalapálás hangja. Jelent ver, ütesz-

közt , melynek lényeges része , a fej , egyenes szög-

ben nyélbe van ütve. Kalapács feje, és nyele. Fa ka-

lapács , vas kalapács. Nagy , kis , czifrázó kalapács.

Kovácsok , lakatosok , ezüstmivesek , bodnárok kala-

pácsai. Kalapácscsal beütni, beverni a szeget. A
kovácsok nagy kalapácsa tulajdonkép pöröly. Ora-

ütö kalapács. Kovácsot illet a kalapács. (Km.). Ko-

vács , kalapács, minden héten hét korbács. (Gúnyrím).

KALAPÁCSKA
,

(kalap-ács-ka) kicsinyez fn.

tt. kalapácskát. Kis kalapács
,

pl. az arany és ezüst-

miveseknél ; vagy a kovácsoknál a czifrázó kalapács,

melylyel a mester vagy els legény az ült vereget-

vén jelt ad , hogy a legények gyöngébben vagy er-

sebben üssék , vagy megfordítsák a vasat.

KALAPÁCSNYÉL
,

(kalapács-nyél) ösz. fn. A
kalapácsnak rendesen fából készült fogantyúja.

KALAPÁCSOL
,
(kalap-ács- ol) áth. m. kalapá-

csol-t, Valamit kalapácscsal ver , üt, lapít, keményít.

Tüzes vagy hideg vasat kalapácsolni. Abroncsot kala-

pácsolni a hordóra. Önhatólag am. kalapálva kopog,

zörög. A kapun kalapácsolni.

KALAPÁCSOLÁS, (kalap-ács-ol-ás) fn. tt. ka-

lapácsolás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

midn valamit kalapácscsal ütnek , lapítanak vagy

kopogtatnak , zörgetnek.

KALAPÁCSÜTÉS, (kalapács-ütés) Ösz.fn. Ütés,

melyet valamely testen kalapácscsal tesznek.

KALAPÁL
,
(kalap-a-al) áth. és önh. m. kala-

pál-t. 1) Valamit kalapálva csinál, készít, alakít, ver,

üt. Ócska szántóvasból csoroszlyát kalapálni. Kerék-

vasat, marokvasat, derékszeget kalapálni. 2) Kalapács-

csal kopogást, zörgést csinál, mint faluhelyeken a zsi-

dók szoktak , midn a kapukat kalapácscsal verik
,

hogy az illetk zsinagógába menjenek. Korán reggel

kalapálnak a kovácsok.

KALAPÁLÁS, (kalap-a-al-ás) fn. tt. kalapálás-l,

tb. —ok , harm. szr. —a. Cselekvés , midn valaki

kalapál. Kovácsok , lakatosok kalapálásai.

KALAPBÉLLÉS, (kalap- béllés) ösz. fn. Anyag,

melylyel a kalapot belülrl behúzzák , megbéllelik.

Selyem , vászon kalapbéllés.

KALAPBÚB, (kalap búb) ösz. fn. A kalapnak

azon dudorú része , mely búb gyanánt közvetlenül a

fejet födi. Gömböly , csúcsos , kürtös , alacson , ma-

gas kalapbúb. A kalapbúb ot benyomni , behorpasztani.

KALAPCSINÁLÓ
,

(kalap-csiuáló) ösz. fn. 1.

KALAPOS, fn.

KALAPFEJ, (kalap-fej) ösz. fn. 1. KALAPBÚB.

KALAPFÜ, (kalap-fü) ösz. fn. Növényfaj a

szattyúk nemébl , melynek levelei kalaphoz vagy

lókörömhöz hasonló alakot képeznek. (Tussilago. L)

Máskép : kalapos szattyú , nagy édes lapu.

KALAPGOMB, (kalap-gomb) ösz. fn. Gomb az

olyan kalapbúbon , melynek karimáját zsinórral fel

szokták akasztani.

KALAPGYÁR, (kalap-gyár) ösz. fn. Gyár,

melyben kalapokat gyárilag vagyis nagyobb meny-

nyiségben készítenek. Hol kicsinyben, s gépek nélkül

foly e munka, kalap- v. kalaposmühely.

KALAPGYÁRTÓ
,
(kalap-gyártó) ösz. fn. Szé-

les értelemben minden iparos , ki kalapokat készít.

Szorosb ért. gyáros, ki gépekkel s nagyban készíti a

kalapokat.

KALAPKA
,

(kalap-ka) fn. tt. kalapká-t. Kis

kalap, pl. a gyermekek számára.

KALAPKAPTA
,
(kalap-kapta) ösz. fn. 1. KA-

LAPSÁM.
KALAPKARIMA

,
(kalap-karima) ösz. fn. Azon

része a kalapnak , mely a kalapbúb alja körül erny
gyanánt elterjed. Széles , keskeny

,
felcsapolt

,
pörge

,

silapsi (lekonyult) kalapkarima.

KALAPKEFE, (kalap-kefe) ösz. fn. Puhábbféle

szranyagból csinált kefe, melylyel a kalapokat tisz-

títani, simítani szokták.

KALAPKERESKEDÉS, (kalap-kereskedés) ösz.

fn. Kereskedés neme , melyet valaki kalapokkal üz.

KALAPKERESKED
,
(kalap-keresked) ösz.

fn. Ki kalapokkal kereskedést üz.

KALAPKÖTÖ, (kalap-köt) ösz. fn. Szalag

vagy zsinór a kalapbúb aljához varrva, melylyel a ka-

lapot az állhoz kötik , hogy a szél el ne kapja.

KALAPLÓROM
,
(kalap-lórom) ösz. fn. 1. RA-

PONCZCSENGETYÜKE.
KALAPNEMEZ

,
(kalap-nemez) ösz. fn. Gyap-

júból , nyúlszrbl , selyembl csinált nemezféle kel-

me , melybl kalapokat készítenek. V. ö. NEMEZ.

KALAPOS, (1), (kal-ap-os) mn. tt. kalapos-t v.

— at, tb. — ák. 1) Kalapot visel; kalapokkal rakott.

Kalapos férfiak , nk. A legények közöl némelyek kala-

posak , mások gucsmásak voltak. Kalapos láda , szek-

rény , bolt. 2) Kalaphoz hasonló tetej. Kalapos gom-

ba. Kalapos madár. Kalapos süveg. Kalapos szeg.

KALAPOS, (2), (mint föntebb) fn. tt. kalapos-t,

tb.

—

ok, harm. szr. — a. Mesterember, ki kalapokat

készít.

KALAPOSSÁG, (kal-ap-os-ság) fn. tt. kala-

posságot, harm. szr. — a. Kalapos-mesterség. Kala-

posságot tanulni , zni.
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KALAPSÁM ,
(kalap-sám) ösz. fn. Sáin, vagyis

gömbölyded kapta , melyre a kalapot ráfeszítik, hogy

kell formát kapjon.

KALAPSZALAG
,

(kalap-szalag) Ösz. fn. Sza-

lag , melylyel a kalap búbját alant körülkötik. Szé-

les , keskeny , lefityeg kalapszalag. V. ö. KALAP-
KÖT.

KALAPSZÉL
,
(kalap- szél) ösz. fn. 1. KALAP-

KARIMA. ,

KALAPSZORÍTÓ, (kalap -szorító) ösz. fn. 1.

KALAPKÖT.
KALAPTOLL

,
(kalap-toll) ösz. fn. Ékességül

a kalap mellé tzött természetes vagy csinált toll.

Tábornoki , ni kalaptoll.

KALAPZSINOR, (kalap-zsinór) ösz. fn. Zsinór,

melylyel a kalapkarimát a kalapbúbhoz felkötik
,
pl.

az úgynevezett éghasító kalapokon , vagy , melylyel

a kalap búbját alant körülkötik. Fekete , arany síkos

kalapzsinór.

KALÁRA, 1. KLÁRA.

KALARÁB, fn. tt. kalaráb-ot. Néhol : kalarábé,

kalarábét. Egy a német Kohlrabi , Kohlrübe szóval.

Ismeretes kerti növény a konyhazöldségek nemébl

,

melynek torzsája jóizü fzeléket nyújt.

KALÁRI, fn. tt. kalárit. 1) Keresztnév ,Klári'

helyett köznépies kiejtéssel. 2) Kriza J. szerént a

székelyeknél kontytartó hosszúkás ón vagy vas.

KALÁRIS, fn. 1. KLÁRIS.

KALASTROM , KALASTOROM , fn. lásd :

KLASTROM.
KALÁSZ, (1) (kai-ász) fn. tt. kalászt, tb. — ok,

harm. szr. — a. Jelent általán gabonafejet, melyben

a gabonaszemek rejlenek 5 s azon szálkás hüvelykék,

melyek a szemeket zárják, toklászok-ixafc. neveztetnek.

Zöld , éretlen , érett kalász. Búza- rozs- árpakalász.

Üres , teljes kalász. Kalászokat szedni
,
gyjteni. Né-

mely tájakon kalásznak nevezik a törökbuza csö-

vét is. Törökbúza v. kukoriczakalász. A müncheni co-

dexben kalász szálka helyett használtatik. „Mit lá-

tod kedég a kalászt te atyádfia szemében , és a geren-

dát te szemedben nem látod?" S mind a müncheni,

mind a bécsi codexben kalász helyett gábonafö áll.

Egyezik vele a tót : klo.sz.

KALÁSZ, (2), falu 5 KIS—, puszta Nyitra me-

gyében ; helyr. Kalász-on ,
— ra ,

— ról.

KALÁSZÁT, (kal-ász-at) fn. tt. kalászát ot
,

harm. szr. — a. Böngészet neme, midn valaki az

aratók után elmaradozott kalászokat összeszedi. Átv.

értelemben irodalmi gyjtemény , melyben jeles mü-

vekbl kiszemelt egyes mondatok , tanúiságok , ok-

tatások, versezetek stb. foglaltatnak. Kalászatok a régi

bölcsek
,
jelesirók müveibl.

KALÁSZFEJ, (kalász-fej) ösz. fn. L. KALÁSZ.

KALÁSZGEREBLYE, (kalász-gereblye) ösz.

fn. Gereblye , melylyel az aratók után elhulladozott

kalászokat összehárítják.

KALÁSZHAL, (kalász-hal) ösz. fn. Kisded ten-

geri halfaj , melynek háttüskéji a kalász szálkáihoz

hasonlók. (Aetherina hepsetus. L.)

KALÁSZHEGY
,

(kalász-hegy) ösz. fn. A ka-

lászfejnek legfelsbb szálkái.

KALÁSZKOSZORÚ, (kalász-koszorú) ösz. fn.

koszorú, melyet az aratók kalászokból kötve, s holmi

mezei virágokkal felékesítve , az aratás végeztével

haza visznek , s az illet gazda pitvarában vagy

konyhájában felakasztanak. Szélesb ért. akár ter-

mészeti akár mesterséges kalászokból csinált koszorú.

KALÁSZODHÍ, (kal-ász-od-ik) k. kalászod-tam,

— tál,—ott. Kalász fejldik , kalász n valamely nö-

vényen. Kalászodik (fejét hányja) már a gabona.

KALÁSZOL, (kal-ász-ol) áth. m. kalászol-t. Ka-

lászokat szedeget , böngész.

KALÁSZOS
,

(kal-ász-os) mn. tt. kalászos-t v.

—at , tb. —ak. Minek kalászai vannak , kalászba

men. Kalászos vetemények. Kalászos vetés.

KALÁSZOSODÁS
,

(kal-ász-os-od-ás) fn. tt.

kalászosodás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Bizonyos

növénynemek, különösen gabonafélék fejldési ál-

lapota , midn kalászaik nnek.

KALÁSZOSODIK, (kal-ász-os-od-ik) k. m. ka-

lászosod-tam, —tál, — ott. Kalászos kezd lenni, ka-

lászai fej lödnek , nnek. A rozs elbb kalászosodik,

mint a búza.

KALÁSZSÁRGA, (kalász-sárga) ösz. mn. Olyan

sárgaszinü , milyen az érett gabona kalásza szokott

lenni.

KALÁSZSZÁLKA
,

(kalász-szálka) ösz. fn. A
kalászt képez gabonaszemek tokiászainak szúrós

szálkái.

KALÁSZSZEDÉS, (kalász- szedés) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki a learatott földön elhagyoga-

tott kalászokat felszedi.

KALÁSZSZED, i^kalász-szed) ösz. mn. és fn.

Ki az aratók után elmaradozott kalászokat fölszedi

,

öszvegyüjti. Kalászszed fiúk, leánykák, szegények.

KALATY, KALATYOL, 1. GALAGY , GA-

LAGYOL.
KALAUZ , KALAUZ, (kal-a-uz =kal-ó-oz, tö-

rökül kulavuz v. k'ilavuz , v. k'ilaghuz) fn. tt. kalauz-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Gyöke az ideoda járást,

bolygást jelent kai, s rokon a kaland, kalaj, kalézol

stb. szókkal. Jelent oly embert, ki valamely ismeret-

len
,
járatlan vidéken utazókat , bolyongókat , mint

útmutató vezet. Kalauz után nem mesterség eltalálni

akármely ismeretien helyet. (Km.) Atv. ért. jelent köny-

vet vagy értekezést , mely bizonyos tudomáuy titkai-

ba vezet. Pázmán Péter kalauza.

KALAÚZKODÁS ,
(kal-ó-oz-kod-ás) fn. tt. ka-

laúzkodás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi-

dn valaki kalaúzkodik.

KALAUZKODHi , (kal-ó-oz-kod-ik) k. m. ka-

lauzkodtam, — (ál, —ott. Útmutatói, vezeti tisztel

vagy kötelességet gyakorol. Pusztákon , rengeteg er-

dkön kalaúzkodni.
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KALAUZOL
,

(kal-ó-oz-ol) áth. m. kalaúzol-t.

Mint kalauz vezet valakit. Az idegen vándorokat já-

ratlan utakon kalauzolni.

KALAUZOLÁS
,

(kal-ó-oz-ol-ás) fn. tt. kalau-

zolás t, tb —ok , harm. szr. — a. Cselekvés , midn
valakit kalauzolunk. V. ö. KALAUZOL.

KALAUZSÁG
,

(kal-ó-oz-ság) fn. tt. kalauzsá-

go-t, harm. szr. — a. Kalauzi szolgálat, vezérlet. Ka-

lauzságot vállalni. Valakit kalauzságra megkérni, meg-

fogadni.

KALAVA, 1. KALLYAVA.
KÁLAZ, falu Pest megyében ; helyr. Kálaz-on,

— ra, —ról.

KALAZNÓ, falu Tolna megyében ; helyr. Ka-

laznó-n, — ra, — ról.

KÁLBOR, erdélyi falu Nagy-Sink székben;

helyr. Kálbor-ba, — ban, —bál.

KÁLD, ALSÓ— , FELS— , falvak Vas me-

gyében ; helyr. Káld-on, —ra, —ról.

KALENDÁRIOM
,
(latin eredet) 1. NAPTÁR.

KALENO, falu Zemplén megyében ; helyr. Ka-

lenó-n —ra, — ról.

KALÉZOL, (kal-é-oz-ol) önh. m. kalézol-t. Gyö-

ke a járáskelést jelent kai , s am. ideoda csavarog
,

kólái, czél nélkül bolyong. Képzésre hasonló hozzá :

dorbézol.

KALÉZOLÁS, (kal-é-oz-ol-ás) fn. tt. kalézolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Csavargás, czél nélküli já-

ráskelé-., bolygás, bujdosás, tekergés.

KALIBA
,

(kal-ib-a) fn. tt. kalibát. 1) Jelent

kunyhót
,
gurgyalt , mintegy hamarjában galyabított

házikót. A törökben szintén : kaliba. V. ö. KAL
gyök. 2) A székelyeknél am. tr. Kalibába esni, ke-

rülni. (Incze József). 3) Am. galiba, azaz veszdség,

szövevényes nyomorúság, bajlakodás. Kalibába ejteni.

(Ferenczi János).

KALICZKA, fn. 1. KALITKA.
KALIMPA, (kal-im-p-a) elavult fn. tt. kalimpát.

Jelenti azon görbe vonalt , melyet valamely test ké-

pez, midn forog vagy forogva leesik. Gyöke a gör-

beséget, hajlást jelent kai , az in mozgást tesz, a p
közbevetett segédbetü, végre az a átalakult ó. E szó-

nak fokozatos képzése tehát : kalinó, kalina, kalinpa,

kalimpa. Rokon vele a kalinkó.

KALIMPÁL, (kal-in-p-a-al) áth. és önh. m. ka-

limpált. Áthatólag am. ver, megver. Megkalimpálták.

V. ö. KALAPÁL. Önhatólag 1. KALIMPÁZ.
KALIMPÁZ

,
(kal-in-p-a-az) önh. m. kalimpáz-

lam, — tál ,
— ott, par. — z. Görbe vonalban forog.

Úgy eltaszították, csak úgy kalimpázott a dombról lefelé.

KALINCS
,

(kal-in-cs) fn. tt. kalincs-ot, harm.

szr. —a. Gyöke a görbeséget jelent kai , s jelenti

azon egyszer zárt az ajtón , mely egy pont körül

forog, s fölbillentésére az ajtó kitárul , lenyomása ál-

tal pedig zárva marad. Szokottabban : kilincs. Vas

kilincs, fákilincs.

KALINCZA, (kal-in-cza) fn. tt. kalinczát. A
kacskanyakak neméhez tartozó növényfaj , melynek

szára tövön elágazó, levelei három metszésüek , virá-

gai a levéltöveken magánosak , ellenesek. (Teucrium

chamaepitys).

KALINCZAFÜ, (kalincza f), ösz. fn. 1. KA-
LINCZA.

KALINFALVA, ALSÓ— , FELS—, helységek

Mármaros megyében; helyr. Kalinfalván,—ra,—ról.

KALINKA, falu Zólyom megyében ; helyr. Ka-

linká-n, — ra, —ról.

KALINKÓ, (kahin-kó) fn. tt. kalinkó-t. TúlaDu-

nán így nevezik a kulcsos kalácsot, mely az összevissza

fonott perecz-süteményhez némileg hasonlít, csakhogy

a kalinkó terjedelmesebb. Több helyeken a vfélek

kalinkót akasztva pálczáikra , szokták a vendégeket

lakadalomra hívni. V. ö. KAL, gyök.

KALINKOZ
,

(kal-in-kó-oz) önh. m. kalinkóz-

tam, —tál, —ott, par. —z. Mondják oly testrl, mely

magasról leesve ide s tova forog , míg a földre száll.

Rokon vele : kalimpáz. Dunántúli tájszó.

KALISZTÁL, (kal-isz-ta-al) önh. m. kalisztál-t.

Gyöke az elhajlást , s hajlongó mozgást jelent kai.

Mondják a kerékrl, midn agya megtágulván ideoda

inog , biczeg. Vasvármegyében divatos tájszó. Mond-

ják emberrl is , ki lábait összedörgölve vagy befelé

forgatva jár.

KALISZTÁS
,

(kal-isz-ta-as) mn. tt. kalisztás-t

v. — at, tb. — ak. Ferdén inogó, ideoda hajló, biczeg.

Kalisztás kerék. Kalisztás lábszárak.

KALIT
,

(kal-it) fn. tt. kalit-ot. L. KALITKA.
KALITKA, (kal-it-ka) fn. tt. kalitkát. Úgy lát-

szik , rokon a kalafa és kaloda szókkal , mennyiben

ezekbe emberek, amabba pedig állatok különösen ma-

darak záratnak. Kalit vagy kalitka csakugyan am.

zárhely , rekesz vagy rekeszül szolgáló rácsos esz-

köz , melyben az elfogott vad , vagy szabadabban

élni szeret állatokat , madarakat tartogatni szok-

ták. Vas kalitka. Fa kalitka. Az orozlánt, tig-

rist kalitkában tartani. Kalitkába zárt kis madár. A
vad madár is megszokja a kalitkarekeszt. (Km.). Átv.

tréfás ért. jelent igen szk házat vagy szobát. Ez nem

is szoba, csak kalitka. Képes beszédben jelent zárhe-

lyet, börtönt. Máskép : kaliczka , a székelyeknél ga-

liczka is.

KALJÁN, 1. KALLYÁN.
KALL, (kal-ol) áth. m. kall-ott, htn. — ani v.

—ni. Valamely hajlékony anyagot, pl. gyapjút, szrt

sodorva, forgatva gyúr, nyomkod, ütöget, s ezen gyú-

rás, nyomkodás, ütögetés által elkészít , kelmévé ké-

pez. Poszt''t, szrt, kalap nemezt kallani, Bröket kal-

lani, azaz a csávás kádban lábakkal tiporni. Szürha-

risnyát kallani. Gyöke a hangutánzó kai. Hasonló

hozzá a takácsot jelent tót kadlecz.

KALL, puszta Pest megyében ; helyr. Káll-ba,

— ban, —ból.

KÁLLA, 1.KÖVES— , ésMINDSZENT-KÁLLA.
KÁLLAI-KETTS, ösz. fn. Fris magyar ketts

táncz , mint azt Kálióban járják vagy hajdan járták.

Eljárni a kállai kettst.
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KÁLLAI SZÁLLÁS
,
puszta Szabolcs megyé-

ben ; helyr. Kállai-Szállás-on, — ra, — ról.

KALLANG, KALLANGOS, 1. KALANG, KA-

LANGOS.
KALLANTYÚ, I. KALANTYÚ.
KALLAS, 1. KALAZNÓ; helyr. Kallas-on,

—ra, —ról.

KALLÁS, (kal-ol-ás), fn. tt. hallást, tb. —ok,

harm szr — a. Cselekvés, midn valaki, péld. posz-

tós, csapó, kalapos stb. valamit kall. Kifáradni a

leállásban. V. ö. KALL.
KALLAT, (kal-ol-at) áth. m. kallat-tam, —tál,

— ott, par. hallass. 1) Valamely kelméi kallóban

készít. 2) Átv. ért. mennyiben kallás alatt az illet

anyagból simitás által némely részek elkopnak, el-

hullanak, am. használás, viselés által szakgat, kop-

tat : Lassanként elkallatni a ruhát.

KALLATLAN, (kal-ol-atlan) mn. tt. kallat-

lan-t, tb. —oh. Amit meg nem kallottak. Kallatlan

gyapjú, szr, nyersbrök. Kallatlan szrszövet. Hatá-

rozókép am. kaliatlanul, kallatlan állapotban.

KALLINA, falu Krassó megyében ; helyr. Kal-

liná-n, —ra, —ról.

KALLÓ, (1), (kal-ol-ó), fn. tt. kalló-t. 1) Mes-

terember, ki kall, különösen, ki a gyapjú, és szr

szöveteket finomítja. 2) Mhely, melyben kallanak,

vagyis malomféle készület , melyben víz által hajtott

kerekek segedelmével történik a kallás. Kallóba kül-

deni a posztót, szrt. Posztósok, csapók kallója.

KALLÓ, (2), (kar-ló) fn. tt. kallót. Az aratók

karját véd, vászonból készült ujj. (Csikkszéki szó.)

KALLÓ, falu Borsod megyében; NAGY—

,

mváros, KIS— , falu Szabolcs megyében ; helyr. az

általános szabály ellenére (legalább a szabolcsi szo-

kás szerént): Kálló-ba, —ban, — ból.

KÁLLOCZ , falu Pozsony megyében ; helyr.

Kálóczon, —ra, — ról.

KALLÓDIK (kal-ol-ó-od-ik), belsz. m. kallód-

tam, — tál, — ott. 1) Kalló által tömdik, csinoso-

dik. Kallódik a gubanezos posztó, szr. 2) Lassanként

elkopik, elfogy, veszendbe megy. Viselés által kal-

lódik a ruha.

KALLÓFÖLD, (kalló-föld) ösz. fn. Finom

agyagföld, melyet a kallósok használnak, hogy a

posztószövet zsírját kivegyék. (Argilla fullonum.)

KALLÓGÉP
,
(kalló-gép) ösz. fn. Gépkészület

a kallózás gyorsabb és egyarányúbb eszközlésére.

V. ö. KALLÓMALOM.
KALLÓGYÁR, (kalló-gyár) ; 1. KALLÓHÁZ.
KALLÓHÁZ

,
(kalló- ház) ösz. fn. Ház , illet-

tleg gyári épület, melyben posztót, szrt stb. kal-

lanak.

KALLÓHULLADÉK, (kalló-hulladék) ösz. fn.

szr- vagy gyapjuszálacskák, melyek az illet szö-

vetbl kallózás alatt elhullanak.

KALLÓKÓTIS (kalló-kótis), ösz. fn. Kótisok,

vagy kalapácsforma üteszközök a kallóban, melyek

a készítend anyagot sulykolják, s kelmévé képezik,

kisimítják.

KALLÓKÖLYÜ, (kalló-kölyü) ösz. fn. 1. KAL-
LÓKÓTIS.

KALLÓMALOM, (kalló-malom) ösz. fn. Ma-
lomféle gépszerkezet, melynek víz által hajtott ke-

reke a vele összeütköz kótisokat v. kalapácsokat

mozgásba hozza, és fölemeli, hogy aláesvén az anya-

got ütögessék, és kelmévé képezzék.

KALLÓMESTER, (kalló-mester) ösz. fn. Mes-

ter, ki a kallói munkálkodásra felügyel, s azt igaz-

gatja.

KALLORÁJA, (kalló-rája) ösz. fn. A ráják

neméhez tartozó tüskés tengeri halfaj. (Raja fullo-

nica.)

KALLÓS, falu Szála megyében ; helyr. Kallos-

on, — ra, — ról.

KALLÓS, (kal-ol-ó os) fn. tt. kallós-t, tb.

—

ok,

harm. szr. — a. Kinek kallómalma van. A kallóssal

szerzdni. Kallóshoz adni a posztót.

KÁLLÓ-SEMJÉN, falu Szabolcs-megyében;

helyr. Semjénbe, —ben, — bi.

KALLÓSULYOK, (kalló-sulyok) ösz. fn. 1.

KALLÓKÓTIS.^
KALLÓTÁBLA, (kalló-tábla) ösz. fn. A kala-

posok táblája, melyen a nemezt gyúrják, gyömöszö-

lik, sodorják.

KALLÓTÁNCZ, (kalló- táncz) ösz. fn. Kallóke-

rék módjára kering német táncz.

KALLÓTEKNÖ, (kalló-tekn) ösz. fn. Fatekuö,

vagy válu a kallómalomban, melyben a kelméket

kótisokkal ütögetik.

KÁLLOTT, (kai- ol ott) mn. tt. hallott- at. 1)

Amit kallóban készítettek, kisimítottak. Kallóit szr-

posztó. 2) Atv. ért. kopott, viselt. Kallott, elkallóit

ruha. 3) Heves megyében : kallott disznó, am. ár-

tány, melyet megntt korában heréltek ki , mintegy

elkopott, elviselt kan.

KALLÓÜST, (kalló üst) ösz. fn. A kalaposok

réz üstje, melybe a nemezt belemártogatják, mieltt

a kallótáblán gyúrnák, gyömöszölnék.

KALLOZ, (kal-ól-óz) áth. m. kallóz-tam, — tál,

— ott: 1. KALL.
KALLÓZÁS, (kal-ol-ó-oz-ás) fn. tt. kallózás-

1,

tb, — ok, harm. szr. —a, 1. KALLÁS.
KALLYÁN, erdélyi falu Kolos-megyében

:

helyr. Kallyán-ba, — ban, — ból.

KALLYAVA, falu Szepes-megyében ; helyr.

Kallyavá-n, —ra, — ról.

KÁLMÁN, férfi kn. tt. Kálmán-t, tb. —ok,

harm. szr. —ja. Colomannus. Könyves Kálmán, ma-

gyarok királya. Eredeti magyar név, mely más né-

peknél elé nem fordul. Talán Kármán vagy Kermán

persa tartomány- avagy várostól , még az s idben

vette eredetét. Innen kálmán-körte néhutt : kármán-

körte.

KÁLMÁNCSA, falu Somogy- és puszta Szala-

megyében ; helyr. Kálmáncsán, — ra, —ról.
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KALMÁND, falu Szathmár-megyében 5 helyr.

Kálmánd-on, — ra, — ról.

KÁLMÁNFÖLDE
,

puszta Abaúj-niegyében
;

helyr. Kálmánföldé- n, —re, — r'ól.

KALMÁR, fn. tt. kalmár-t, tb. -ok, harm. szr.

— a, v. —ja. Közönségesen a német Kramer szóból

származtatják; néhutt a köznépnél : kalamár, a Leve-

lestárban is), a Carthausi névtelennél : kalomár, pa-

lóczosan : kómár (mint szalma = száma), innen kó-

máros szilva am. kalmáros szilva
;

(,kramen' Hey-

se szerint vagy hangutánzó gyökbl eredett , vagy

a latin comparare , olaszul comprare szóból mó-

dosult). Ha saját nyelvünkbl szabad volna ele-

mezni — mint más nyelvekben szokás — a

legtisztább törzs kalam volna, mely többek közt

meg van kalamol szóban is , mely am. jár-kel ; te-

hát kalamár vagy kalmár, annyi volna, mint já-

ró-kel. 1) Személy, ki különféle, vagy bizonyos ne-

m árukkal üzérkedik, iparczikkeket, vagy termeszt-

ményeket bevásárol , meg elad. Tengeri , szárazföldi

kalmár. A gabonával, borral, barmokkal üzérkedt

inkább kereskednek mondják. 2) Szorosb ért. boltos,

keresked, milyenek, fszeres kalmár, ki fszerekkel,

s különféle száraz , hideg eleséggel, stb. üzérkedik
;

rfös kalmár, ki posztót, vásznat, gyolcsot stb. árul

;

ékszeres kalmár, edényes k<: Imár. stb. Egyébiránt ezek

is, ha üzleteiket nagyban folytatják , inkább kereske-

d czimmel élnek , kik pedig kicsinyben zik e ke-

reskedést : szatócsok. Nem szokott a kalmár otthonn

gazdagodni. (Km.). Nem mind bors, amit a kalmár

ebe hullat. (Km.). A fiunbem kalu am. holmi, árú, et-

tl : káluna =rktrcsked ; ahonnan némelyek kal-

már-t is hóiméból származtatják.

KALMARARU, (kalmár-áru) ösz. fn. Áruk,

melyeket a kalmárok bevásárolni s árulni szoktak.

KALMÁRBOLT, (kalmár-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben a kalmár eladni való áruit kirakja.

KALMÁREGYESÜLET , KALMÁREGYLET,
(kalmáregyesület, v. egylet) ösz. fn. Bizonyos vidé-

ken vagy városban üzérked kalmárok társulata.

KALMÁRHAJO, (kalmár-hajó) ösz. fn. Hajó,

melyen kalmárárukat szállítanak. Tengeri kalmárhajó.

KALMÁRHÁZ, (1) (kalmár-ház), ösz. fn. 1)

Ház, melyben kalmárságot znek. 2) Valamely neve-

zetesb kalmárnak kereskedése. Els kalmárházakkal

összeköttetésben lenni.

KALMÁRHÁZ, (2), puszta Pozsony megyében;

helyr. kalmárház-on, —ra, — ról.

KALMÁRI
,

(kai om-ár-i) mn. tt. kal-máii-t,

tb. — ak. Kalmárt, mint olyat illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Kalmárt üzérkedés. Kalmári kiadá-

sok, bevételek, számadások, árjegyzékek.

KALMARINAS, (kalmár-inas) ösz. fn. Gyer-

mek vagy ifjú, ki a kalmárságot gyakorlatilag ta-

nulja.

KALMÁRJEL (kalmár-jel), ösz. fn. Kalmársá-

got vagy kalmárkodást jelent tárgy : vagy pedig

kereskedési árukon s azok takaróin használtatni szo-

kott jegy.

KALMÁRJOG, (kalmár-jog), ösz. fn. 1) Jog,

melynél fogva valakinek szabad kalmárságot znie.

2) Azon törvények és rendeletek öszvege, melyek a

kalmárságra vonatkoznak, s melyekhez a kalmárok

kötelesek magukat tartani.

KALMÁRKODÁS, (kal-om-ár-kod-ás) fn. tt.

kalmárkodás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Üzérkedés,

melyet valaki mint kalmár z, gyakorol.

KALMÁRKODIK, (kal-om-ár-kod-ik) k. m.

kalmárkod- tam, — tál, —ott. Kalmári üzletet, keres-

kedést gyakorol, kalmári minségben mködik.

KALMÁRKÖNYV, (kalmár-könyv), ösz. fn. A
kalmárnak számadó könyve, melybe a bevételeket,

és kiadásokat az idnek pontos megjegyzése mellett

beirja.

KALMÁRLEGÉNY, (kalmár-legény), ösz. fn.

A kalmári üzletbe, különösen az áruk eladásának

módjába beavatott személy, ki a kalmárboltban se-

gédképen mködik. Az illetknél kedvesebben hang-

zik a (bolt)-segéd nevezet.

KALMÁRLEVÉL, (kalmár-levél), ösz. fn. 1)

Oklevél, valamely kalmári szerzdésrl. 2) Levél,

mely kalmári ügyeket illet, kereskedési tudósításokat

foglal magában.

KALMÁRMÉRTÉK, (kalmár-mérték) ösz. fu.

Mérték , vagyis mérleg-féle eszköz, készület, mely-

lyel a kalmárárukat mérik.

KALMÁROS, (kalmár-os) mn. tt. kalmáros-t v.

— at, tb. — ak. Kalmárok szokásával egyez, t. i. a

nyerészkedésre nézve. Kalmáros alkudozás. Kalmá-

ros (kómáros) szilva a palóczoknál : fonnyadt, érés

eltt lehulló szilva.

KALMÁROSAN, (kalmár- os-an) ih. Kalmárok

módja, szokása szerént. A nyereséget kalmárosan szá-

mítani.

KALMÁRSÁG, (kal-om-ár-ság) fn. tt. kalmár-

ságot, harm. szr. —a. 1) Kalmári üzlet, kalmári

életmód. Kalmárságot tanulni, zni, gyakorolni. 2)

Mint gyünév jelenti bizonyos városban, vagy vidéken

lakó kalmárok személyzetét.

KALMÁRTANÁCS, (kalmár-tanács) ösz. fn. A
kalmárok testületének választmányi tagokból álló

tanácsa, mely a kalmári köz ügyekrl intézkedik.

KALMÁR-TINTA-FÉREG, ösz. fn. Tenger-

féreg, mely ha ellenséget közeledni lát, tinlafekete-

ségü nedvet bocsát ki, melylyel a vizet zavarossá

teszi, s magát az ellenség elöl elrejti.

KALMÁRÜZLET, (kalmár- üzlet) ösz. fn. Kal-

mári adásvevés, kalmárság (az 1) értelemben).

KÁLMOS, fn. tt. Kálmos-t, tb, —ok. A hathí-

mesek seregébl való növény, melynek virágai kocz-

kásan ülnek egy buzogányforma hengeres torzsán.

(Acorus.)

KÁLMOS-GYÖKÉR, ösz. fn. A kálmos nev
növény gyógyerejü gyökere.
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KALNA, erdélyi falu Bels-Szolnok megyé-

ben ; helyr. Kalná-n, — ra, ról.

KÁLNA, NAGY-, KIS-, falvak Bars megyében;

helyr. Kálná-n, —ra, — ról.

KÁLNA-BORF, falu Hont megyében ; helyr.

Borfö-n, —re, —r'ól.

KÁLNA-ROSZTOKA,falu Zemplén megyében

;

helyi-
. Bosztoká-n, — ra, — ról.

KALNAS, falu Sáros megyében, helyr. Kalnás-

on, —ra, —ról.

KÁLNICZ, falu Trencsén megyében ; áll két

részbl, melyek: Breznó- és Rozson-Kálnicz ; helyr.

Kálnicz-on, — ra, — ról.

KALNIK, falu Beregh megyében ; helyr. Köl-

nik- on, — ra, — ról.

KALNIK, falu Körös megyében ; hely. Kál-

nik-on, —ra, — ról.

KÁLNÓ, falu Nógrád megyében ; helyr. Kál-

nó-n, — ra, — ról.

KÁLNÓ-GARÁB, falu Nógrád megyében ; helyr.

Garáb-on, —ra, — ról.

KÁLNOK , falu Mosony megyében, és Erdély-

ben Sepsi székben ; helyr. Kálnok-on, —ra, —ról.

KALOBÁL, (kalob-ál) önh. és áth. m. kalo-

bál-t. Kalapács- vagy sulyokforma eszközzel üt, ko-

pogtat, pl. a lovas katonáknál kótiskákkal valamely

darab deszkán jeladás végett kopogtat. Hangutánzó

s egyezik a német klopfen szóval. V. ö. KALAPÁL.

KALOCSA, mv. Pest, illetleg Solt-megyében,

és falu Erdélyben Doboka megyében ; helyr. Kalo-

esá-n, — ra, — ról.

KALOCSA, (kal-ó-csa) fn. tt. kalócsá-t. Ra-

konczaforma eszköz, melyen házzsindelyezéskor a

felhordott zsindelyeket tartják az ácsok. Székely szó,

KALOCSOLÓDIK
,

(kal-ocs-ol-ó-d-ik) belsz.

Ágai, szárai Összevissza egymásba tekerödnek. A
kulcsolódik ige változata. Székely szó.

KÁLOCZA, fn. tt. Kálóczát. Szeréinségi város

a péterváradi határri kerületben (Carlovitz). Helyr.

Kálóczá-n, — ra, —ról.

KÁLÓCZAI, mn. tt. kálóczai-t , tb. — ak. Ká-

lóczára való, onnan származó, ott termett. Kálóczai

borok, szilvapálinka.

KÁLÓCZFA, helységek Szála megyében; helyr.

Kálóczfá-n, —ra, — ról.

KALODA
,
(kal-o-da) fn. tt. kalodá-t. Általán

ain. faeszköz, melylyel valamit leszorítanak, hogy

helyébl ne mozdulhasson; különösen 1) A falusi

birák házai eltt egykori büntet eszköz, vagyis fa

alkotmány, mely úgy volt elkészítve, hogy a rajta

lev lyukakba a lábakat s néhutt a kezeket is bele

lehessen szorítani. A kalodának egy más neme, mely-

be a nyakat és kezeket szorítják, kézi vagy vyakka-

lodá-nak mondatik, némely vidékeken pedig heged-

nek. Ezt akkor használják, midn a bnösöket vala-

hová elszállítják, vagy elhajtják. Kalodába zárni a

bnöst. A falu kalodájál nem szabják egy ember lábá-

hoz (km.) A Góry-codexben kalada. „ Addég a bínnek

kaladájából ki nem mégy, míg nem mennél kissebb

elvett jószágról eleget tessz." 2) A ház födelét, vagy
asztagok, kazalok tetejét szorító ketts fa. Mind
ebektl különbözik a pelengér v. perenge. Némelyek
azt vélik, hogy a latin claudo-tól származott volna

;

de ez a latinban magánosan áll, a nélkül, hogy ha-

sonhan^ú fnevet alkotna. Jobban egyezik vele a

héber galúth (fogság), a persa kalidan (carcer. Be-

regszászi). V. ö. KALAFA.
KALODÁZ, (kal-o-da-az) áth. m. kalodáz-tam,

— tál, -

—

ott, par. — 3. Kalodába zárással büntet.

KALOKÁNY, fn. tt. kalokány-t, tb. — ok,

harra. szr. —a, v. —-ja. Tavakban nni szokott szú-

rós fü neme ; máskép, kolokány, karlokány.

KALONDA, falu, KIS—
,
puszta Nógrád megyé-

ben ; helyr. Kalondá-n, — ra, —ról.

KÁLONGA, puszta Szabolcs-megyében ; helyr.

Kálongá-n, — ra, — ról.

KALONGYA, KALONGYÁL, 1. KALANGYA,
KALANGYÁL.

KÁLOSA, ALSÓ— , FELS— , falvak Gömör-

megyében ; helyr. Kálosá-n, —ra, — ról.

KALOTA, falu Bihar megyében ; NAGY—, er-

délyi falu Kolos m. ; helyr. Kálotá-n, —ra, — ról.

KALOTAFA, (kalota-fa) sz. fn. 1. DUDA-
FÜRT.

KALOTA-SZENTKIRÁLY, erdélyi falu Kolos

megyében ; helyi*. Szentkirály- on, — ra, —ról.

KALOTA-UJFALU, erdélyi falu Kolos megyé-

ben ; helyr. Újfalu-ba, —bon, — ból.

KALOTYA, (kal-ol-ta azaz kallott?) fn. tt.

kalotyát. Négy nyüstös forma vászon a székelyeknél,

mintha kallották volna.

KALÓZ, (kal-ó-oz) fn. és nm. Gyöke kai, s

rokon a kaland, kalauz, kalézol szókkal. Jelent álta-

lán oly személyt, ki ideoda bolyong, csavarog, csa-

tangol ; különösen tengeri rablót, ki a tengeren bo-

lyongva az utasok különösen kereskedhajók után

leselkedik, s azokat kifosztogatja.

KÁLÓZ, mváros Fejér megyében ; helyr. Ká-

lóz- on, —ra, — ról.

KÁLÓZD, puszta Fejér megyében ; helyr. Ká-

lozd-on, —ra, — ról.

KALÓZÉLETMÓD, (kalóz-élet-mód) ösz. fn.

Kalózkodásból élés.

KALÓZFNÖK, (kalóz-fnök) ösz. fn. Kaló-

zok feje, vezére.

KALÓZHAJÓ, (kalóz-hajó) ösz. fn. Kisebbféle

tengeri hajó, vagy bárka, melyen a kalózok az utazó

kalmárhajók után leselkednek.

KALÓZKODÁS, (kal-ó-oz-kod-ás) fn. tt. kalóz-

kodás-t, tb. —ok, harm. ser. — a. Rabló életmód a

tengeren, milyet az úgynevezett kalózok gyakorol-

nak. V. ö. KALÓZ.
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KALÓZKODIK
,
(kal-ó-oz-kod-ik) k. m. kalóz-

kodtam, — tál, —ott. Kalózok módjára tengeri rab-

lást tíz, gyakorol.

KALÓZLÁS (kai ó oz-ol-ás), fn. tt. kalózlás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Tétova bolygás, csatan-

golás. 2) Tengeri rablás.

KÁLÓZOL, (kal-ó-oz-ol) önh. m. kalózol-t. 1)

1. KALÉZOL. 2) Kalóz életet tíz, gyakorol, kalóz -

kodik.

KALÓZOLÁS, 1. KALÓZLÁS.
KALÓZVEZÉR, (kalóz- vezér) 1. KALÓZF-

NÖK.
KALPAG (kal-ap ag, eléjön a török nyelvben

is
:
kalpak =rsüveg) ; fn. tt. kalpag-ot, harm. szr.

—ja. Gyöke egy a kalap szóéval. Prémes brbl álló

kaiimátlan föveg , melynek tetejét rövidebb vagy
hosszabb leffentyü képezi. Nyuszt-, nyest-, medvebr
kalpag. Vitézkötéses, tollas kalpag. A magyar nemzeti
öltözethez tartozó díszföveg.

KALPAGOS, (kal-ap-ag os) mn. tt. kalpagos-t

v. — at, tb. —ak. Kalpag nev föveget visel. Kal-

pagos királyi testörök. Kalpagos vitézek, urak.

KALSA, falu Abauj megyében ; helyr. Kalsá-n,
— ra, — ról.

KALUGYER, falu Bihar megyében ; helyr. Ka-
lugyer-be, — ben, —böl.

KALUZSA, falu Ungh megyében ; helyr. Ka-
luszán, — ra, — ról.

KÁLVINISTA, (latinos alkotású szó) fn. tt.

kálvinistát. Köz népi nyelven atn. keresztény fele-

kezet, ki Krisztus urunk hitét Calvin János tana

szerént vallja és követi. Használtatik melléknévül is,

midn tulajdonságot jelent p. o. Kálvinista varjú,

mely hússal él, különböztetésül a pápista varjútól,

mely gabonát eszik. Kálvinista répa, (máskép fanos
répa, koszmacska, vaka,) minthogy ezt csak disznó-

hússal szokták enni, nem böjti fzelékül használni.

A vallási villongások idejében gúnyosan, vagy tréfá-

san keletkeztek ezek : Kálvinista szentség, azaz bo-
ros kulacs ; Kálvinista sajt, azaz préselt hurka disz-

nóbürkébl, és szalonnából. Némely vidékeken : Ká-
lomista, vagy röviden : Káló.

KÁLVINISTÁS, (kalvinista-as), mn. tt. kálvi-

nistás-t, v. — at, tb. — ak. Kálvinisták módja, szo-

kása szerént való. Kálvinistás templomi ének. Némely
szók vagy betk kálvinistás kiejtése.

KÁLVINISTASÁG, (kálvinista-ság) fn. tt. kál-

vinistaság-ot, harm. szr. — a. Gynév, am. a kálvi-

nista hitvallást követk testülete, gyülekezete, szélesb

vagy tágasb értelemben.

KALYÁN, 1. KALLYÁN.
KÁLYHA, fn. tt. kályhát. Egy a német Kachel

szóval, de ez csak kályhacserepet jelent. Cserépbl
rakott kemencze. Zöld, fehér kályha. Gömböly, négy-
szög kályha. így nevezik magyarul az öntött vasból,
vagy vas lemezbl készített kemenczét is. V. ö. KE-
MENCZE. és KAHOLY.

KÁLYHACSERÉP, (kályha-cserép) ösz. fn.

Agyagföldböl égetett, s kályhának való cserép. Má-
zos, fehér, lapos, öblös kályhacserepek.

KÁLYHACS, (kályha-cs), Ösz. fn. A kály-

hába alkalmazott cserép- vagy lemezcs, melyen a

füst kimegy, mely leginkább a vaskályháknál van szo-

kásban
, melyek kéméuynyel összeköttetésben nin-

csenek.

KÁLYHAELLENZ, 1. KÁLYHAERNYÖ.
KÁLYHAERNY, (kályha-erny), ösz. fn. Vá-

szon- vagy spanyolfal, melyet télen a kályha elé

tesznek a hirtelen vagy forró meleg akadályozása

végett, vagy hogy a közellév bútorokban kár ne
történjék.

KÁLYHAFÜTÖ, (kályha-fütö) ösz. fn. Szolga,

ki kályhákat füt.

KÁLYHALEMEZ, (kályha-lemez), ösz. fn. 1)

Vas lemez, melybl kályhákat készítenek. 2) Vas
tábla, melylyel a kályha száját beteszik.

KÁLYHALYUK, (kályha-lyuk), ösz. fn. Nyilas

a kémény alatt, vagyis kisded üreg a kályha szája

eltt, honnan a kályhát fteni szokták. Kályhalyukba

bújni. Kéménybl a kályhalyukba esni. Különbözik:

kályhaszáj.

KÁLYHANYAK, (kályha-nyak) ösz. fn. A két

fokozatú kályhának fels és karcsúbb része, mely a

kályhaváll fölött áll.

KÁLYHAOLDAL, (kályha oldal) ösz. fn. A
kályhának fali része, mely adja tulajdonképen befu-

táskor a meleget.

KÁLYHAPÁRKÁNY, (kályha párkány) ösz.

fn. A kályhának alsó vagy fels részén kiálló széle.

KÁLYHARÁCS, (kályha-rács), ösz. fn. Vasból

csinált rács, vagy rostélyféle készület a cserépkályha

bels fenekén, nehogy a behányt fadarabok a kályha

oldalát kidöntsék.

KÁLYHARAKÓ, (kályha-rakó) ösz. fn. Sze-

mély, különösen gerencsér, ki cseréptáblákból álló

kályhákat állít össze.

KÁLYHASZÁJ, (kályha-száj) ösz. fn. Nyilas,

vagy lyuk a kályhán , hol a tüzelt berakják. Be-

dugni a kályhaszájat.

KÁLYHATET, (kályha-tet) ösz. fn. A kály-

hának legfelsbb része.

KÁLYHAVÁLL, (kályha váll), ösz. fn. Kiálló

pártázat, vagy karima a kályha kerületén. A kályha-

vallon almát sütni.

KALYIBA, 1. KALIBA.
KAM, (1), elvont gyök. Rokon gam gyökkel.

Jelent általán görbeséget, vagy meghajlást kamuti,

kamasz, kamó , kampó, kancsal (kamcsal)
1

, kancsó

(kamcsó) stb. szókban. Különösebben pótlékot vagyis

tkepénzért kikötött kárpótlást, bért, kamat szóban.

Elfordul Kamocsa, Kamond helynevekben is.

KAM, (2) fn. tt. kamot. A székelyeknél Kriza

J. szerént am. kan. Eredj, rekeszd bé a kamot. Kihe-

rélték a kamokat. Hihetleg innen származik : ka-

matyol.
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KÁM, (1), (ka-am), elvont törzsök, melybl
kámpol, kámpicsorodik, kámva szók erednek, s jelent

görbeséget, félrecsavarodást. Meg van a Káinon, Ká-
morvár stb. helynevekben is.

KÁM, (2), falu Vas vármegyében. Hiába Kámba
a búcsúra, ahol pap nincs. (Km.) Helyr. Kám-ba,—ban, —ból.

KÁMA, fn. tt. kámát. Kagylófaj, hosszúkás és

elül tompa tekenövel. (Chama calyculata L.)

KÁMAHÁZA, falu Szála megyében ; helyr. Ká-

maházá-n, —ra, —ról.

KAMÁND , falu Torontál megyében ; helyr.

Kamánd-on, —ra, — ról.

KAMÁNFALVA , helyság Nyitra megyében
;

helyr. Kamánfalvá-n, —ra, —ról.

KAMÁNHÁZA, puszta Szála megyében ; helyr.

Kamánházá-n, —ra, —ról.

KAMARA, (V. ö. KAM gyök), fn. tt. kamarát.

Megegyezik vele a latin camera , német Kammer,

cseh, lengyel komora, svéd kamar, kammara, olasz

kamera , franczia chambre , angol chamber , hellén

xafxáQK (bolt), török kamara (hajón), persa kamar

(bolt stb.). 1) Falakkal kerített osztály a házban,

mely a szobától csak annyiban különbözik, hogy

kályha vagy kemencze nincs benne , s éjjeli há-

lásra vagy holmi eszközök , vagy eleség tartá-

sára , használtatik. Lisztes , tejes kamara. Életes

kamara. Háló kamara. 2) Átv. ért a szivnek

üregei. A szivnek két kamarája van. 3) Átv. ért. or-

szágos, vagy fejedelmi hatóság, mely több szemé-

lyekbl, u. m. elnökbl, tanácsosokból, alsóbb tisz-

tekbl, szolgákból áll, s* az ország, vagy fejedelem

jövedelmeire, kincseire felügyel. Császári kir. kama-

ra. Kamara elnöke, másod elnöke. Kamara jövedel-

mei. Máskép : Kincstár. 4) A vadászok nyelvén a

tilalmazott vadastér középpontján lev kör, hol a

hajtóvadászat nincs megengedve (Bérczy Károly).

KAMARAELNÖK, (kamara-elnök) ösz. fn. Az
országos vagy fejedelmi kamara, azaz kincstár elnöke.

KAMARAHIVATAL, (kamara-hivatal), ossz.

fn. Hivatal, mely az álladalom, vagy fejedelem jöve-

delmeit kezeli, a kincstári jószágokat igazgatja.

KAMARAI, (kamara-i), mn. tt. kamarai-t, tb.

— ák. Kamarát illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.

Kamarai jószágok, jövedelmek. Kamarai igazgatás.

Kamarai tisztek, szolgák.

KAMARAJÓSZÁG, (kamara-jószág) ösz. fn.

Szélesebb értelemben az álladalmat, különösebben

fejedelem személyét illet álladalmi javak és azok

jövedelmei, a fejedelmi udvar tartására s általában

az államköltségek némi fedezésére. Különbözik Ma-

gyarországon a koronajószág.

KAMARÁS, (1), (kamara-as), fn. tt. kamarás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. 1) A fejedelmi udvaroknál,

frangú hivatalnok , ki a fejedelmi tcrymekben az

uralkodó személye körül szolgál. 2) Személy, ki ezen

rangnak czimével a fejedelem által fölékesíttetett.

AKAD. NAQF SZÓTÁR III. KÖT.

KAMARÁS, (2), NAGY-, falu, ALMÁS-, pusz-

ta Arad, KIS— ,
puszta Csanád megyében ; PUSZ-

TA— , VAJDA— falvak Erdélyben, Kolos megyé-

ben 5 helyr. Kamarás- on, — ra, —ról.

KAMARÁS-APRÓD, ösz. f. Apród, vagy is fia-

tal nemes, ki a fejedelem személye körül szolgál, s

rangra nézve a kamarás után áll.

KAMARÁSKULCS, (kamarás-kulcs) ösz. fn.

Aranykulcs, melyet a fejedelmi kamarások rangczí-

merül kapnak és viselnek.

KAMARASZÉK, (kamara-szék); Árnyékszék.

„Az kamoraszéket mentül inkább izgatják, attól in-

kább büdösb. " Karády Pál névtelené a XVI. század-

ból (Toldy F.).

KAMARATANÁCSOS, (kamara-tanácsos) ösz.

fn. Fejedelmi tanácsos, ki a kamarai hatóságnál ül-

nöki ranggal bír.

KAMARATISZT, (kamara-tiszt) ösz. fn. 1) A
kamarai hatóságnál szolgáló kormánytiszt. 2) Sze-

mély, ki a kamarajószágok igazgatásánál hivatalko-

dik, péld. tiszttartó, számtartó, ispán stb.

KAMASZ, (kam-asz) f- és mn. tt. kamasz-t, tb.

— ok, harm. szr. —a. Mondják oly ifjúról, ki idom-

talanul ntt fel, ki tunyán áll, vagy jár, ki felntt

korában is együgységet, butaságot árul el. Vén

kamasz. Haszontalan kamaszok. Nagy kamasz.

KAMASZKODÁS, (kam-asz-kod-ás) fn. tt. ka-

maszkodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Kamasz ma-

gaviselet.

KAMASZKODIK, (kam-asz-kod-ik) k. m. ka-

maszkod tam, — tál, — ott. Kamasz módon viseli ma-

gát. V. ö. KAMASZ.
KAMASZUL, (kam-asz-ul), ih. Kamaszok mód-

jára, szokása szerént ; bután, idomtalanul, tunyán

meggörbedve. Kamaszul állani, járni, cselekedni.

KAMAT, (kam-at), fn. tt. kamat-ot, harm. szr.

—ja. 1) Azon bér, melyet valaki a kölcsön vett

pénzért az illet tulajdonosnak fizet. Törvényes, tör-

vénytelen kamat. Kamatra venni föl pénzt. A kama-

tokat pontosan fizetni. Kamatok kamatja, oly intéze-

teknél, melyek az évi (v. félévi) kamatot tkésítvén, a

kvetkez évben (vagy félévben) már ettl is kama-

tot számítanak, például takarékpénztáraknál. 2) Szé-

les ért. azon jövedelem, melyet bizonyos birtok, péld.

ház, kocsma, mészárszék, föld, rét, szl stb. behoz,

melynek alapjául a megfelel pénzbeli érték szokott

szolgálni. Ezen ház nyolcz forint száztóli kamatot hoz.

KAMATCZÓK, (kamat-czók) ösz. fn. A kamat-

ív végére nyomtatott utalvány, melynél fogva, ha a

kamatszelvények elfogynak, uj kamatív adatik. A f
kötelezvény birtokosának kényelmére szolgáló intéz-

kedés, hogy t. i. a kamatív (kamatszelvények) elfo-

gyásával ne kelljen magát a kötelezvényt mutatni elé.

KAMATHÁTRALÉK, (kamat-hátralék) ösz.

fn. A lejárt kamatnak vagy kamatoknak még meg

nem fizetett része.

KAMATÍV, (kamat-ív) ösz. fn. ív, melyen a

tkepénzekuek megfelel idszakonkénti, p. o. fél-
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évenkénti kamatok följegyezvék. T. i. az egyes (pl. fél-

évi) jegyeket a kamat fölvétele végett idszakonként

levágják. V. ö. KAMATJEGY.
KAMATJÁRADÉK, (kamat-járadék) ösz. fn.

Jövedelem, melyet valaki a befolyó kamatból húz.

KAMATJEGY, (kamat-jegy) ösz. fn. A kamat-

ívbl kivágott egy egy szelet, melyért az illet hite-

leznek vagy részvényesnek járó kamat a maga ide-

jén kiadatik. V. ö. KAMATÍV.

KAMATLÁB
,

(kamat-láb) ösz. fn. Bizonyos

meghatározott százalék valamely kölcsönpénzügylet-

tl, pl. száz forinttól négy, öt, hat, tíz frt. stb. éven-

ként.

KAMATLEVELKE, (kamat-levelke) ösz. fn. 1.

KAMATJEGY.
KAMATOL, (kam-at-ol) áth. m. kamatol-t

1. KAMATOZ.
KAMATOLÁS, (kam-at-ol-ás) fn. tt. kamatolás -t,

tb. — ok, harm. szr. —a. 1. KAMATOZÁS.
KAMATOS, (kam-at-os) mn. tt. kamatos— t,

v. — at, többes: — ak. 1) Ami bizonyos kamatot

hoz, kamatra kiadott, kölcsönözött. 2) Kamat fejé-

ben kölcsön vett. A kamatos pénz egy tálból eszik

emberrel (km.), azaz naponként fogyaszt.

KAMATOSTUL, (kam-at-os-t-ul) ih. Kamattal

együttvéve. A kölcsönvett pénzt kamatostul vissza-

fizetni.

KAMATOZ, (kam-at-oz) önh. m. kamatoz-tam,—tál, — ott; parancs. — z. Kamatot hoz. Tökepénze

száztól hatot kamatoz.

KAMATOZÁS
,

(kam-at-oz-ás) fn. tt. kamato-

zás- 1, tb. —ok, harm. szr.

—

a. Tkepénznek, vagy

tkepénzt ér akármely birtoknak azon állapota,

melyben kamatot hoz.

KAMATOZÓ, (kam-at-oz ó) mn. kamatozó — t.

Ami kamatot hoz. Száztól ötöt kamatozó tökepénz.

KAMATSZELVÉNY, (kamat-szelvény) 1. KA-
MATJEGY.

KAMATYOL, (kam- v. kau-aty-ol) önh. m.

kamatyol-t. Nvel közösül , mintegy kanoz. A szé-

kelyeknél kam am. kan. Aljas kifejezés.

KAMBORZ
,

(kam- borz) ösz. fn. A savarok

neméhez tartozó növényfaj , melynek szára tövon

szétágazik, levelei árformák, húsosak, tövishegyüek

;

csészéi a levelek tövén kerek hasábúk, virágzás után

pzéle3 karimájúk. Máskép : szükségf. (Salsola káli.)

KAMFARU
,

(kam-faru) ossz. mn. Székely és

üszavidéki tájszó, s oly lóról mondják, melynek fara

hirtelen lecsappan ; csapott farú. E szóban a kam

horgas meghajlást jelent. A kiejtésben az m az /
eltt néha n-nek hallatszik. Származhatik kan fnév-

tl is, amennyiben ennek is hirtelen csappanó fa-

ra van.

KÁMFOR, fn. tt. kámfor-t, tb. —ok, harm.

szr. —a, v. —ja. Keleti cserjenövény mézgája,

melynek igen ers szaga s hathatós gyógyereje van, az

arab-persa káfúr szótól, maláji nyelven : kápúr, hín-

dostánul : kapura, szanszkritul : karpúra ; a héber

nyelvben kopher am. szurok. Új latinul : camphora,

francziául : camphre , németül : Kampher v. Kam-

pfer stb.

KÁMFORBABÉR, (kámfor-babér) ösz. fn. Ke-

letindiában tenyész s a babérok neme alá tartozó

növényfaj , melynek mézgájából készítik a kámfor

név alatt ismeretes gyógyerejü szert.

KÁMFORGZ
,
(kámfor-gz) ösz. fn. A kám-

fornak ers szagú gze.

KÁMFOROS
,

(kámfor-os) mn. tt. kámforos-t,

v. — at , tb. —ak. Kámforral elegyített, készített.

Kámforos pálinkával kenegetni a megrándult lábat.

KÁMFOROZ, (káinfor-oz) áth. m. kámforoz-

tam ,
—tál ,

—ott
,
par. —z. Valamit kámforral ve-

gyít , kever , vagy ken.

KÁMFOROZÁS
,

(kámfor-oz-ás) fn. tt. kámfo-

rozás-t , tb. — ok, harm. szr. — a, Cselekvés, midn
valamit kámforoznak. V. ö. KÁMFOROZ.

KÁMFORSZESZ
,
(kámfor-szesz) ösz. fn. Kám-

forból készített szesz.

KAMM , elvont törzsök , melybl kammog , a

közvetleg kammogás,kammogó származékok erednek.

Gyöke a görbeséget, vagy görbedést jelent ka, kam.

KAMMOG
,
(kamm-og) önh. és gyak. iá. kam-

mog-tam ,
— tál, — ott. Tunyán, lassan, fejét hajto-

gatva , legörbesztve ballag , mint a ház körül vagy

mezn mélázó komondorok , kuvaszok , sunnyogó

rókák, farkasok szoktak. Máskép : czammog.

KAMMOGÁS, (kamm-og-ás) fn. tt. kammogás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Meggörbed nyakkal,

sunnyogó, lassú járás , czammogás.

KAMMOG 0, (kamm-og-ó) mn. tt. kammogó-t.

Görbedez nyakkal , lassan , tunyán , sunnyogva

járó, ballagó. Kammogó farkas , medve, komondor.

KAMO
,
(kam-ó) fn. tt. kamó-t. Horgosán meg-

hajló eszköz , máskép : gamó , kajmó
,
gajmó , kaj-

ma , kajmacs , kampó. Kamókra akgatni a dohány-

füzéreket.

KAMOCSA , falu Komárom megyében ; helyr.

Kamocsá-n ,
— ra ,

— ról.

KAMOCZA
,
(kam-ócza) fn. tt. kamóczát. így

neveztetik azon len, mely az els ecsetetésbl lehull-

ván újra megecseteltetik , és ebbl marad azután a

szösz. Máskép lenkocs.

KAMÓL, (kani ó-ol) áth. ni. kamól-t. Valamit

kamóval forgat, sodor, teker, csavargat, péld. kötél-

verk a kötelet
,
gombkötk a zsinórt.

KAMON , falu Vas megyében ; helyr. Kamon-

ba ,
— ban ,

— ból.

KAMOND, puszta KIS—, NAGY— falvak

Veszprém megyében ; helyr. Kamond- on, —ra,—ról.

KAMORA , 1. KAMARA.
KAMOZ, (kamó-oz) áth. m. kamóz-tam, —tál,

— ott. L. GAMÓZ.
KAMP

,
(kam p) elvont törzsök, melybl kampó,

kampós, kamp-óeodik száimazékok erednek.
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KÁMP
,
(ka-am-p), elvont törzsök ; származé-

kai : kámpicsorodik , kámporodik , és kámpol. Gyöke

a görbeségct jelent ka.

KÁMPICS
,
(ka-am-p-ics) elvont törzsök, mely-

bl a kámpicsorodik ige származik. Jelent nyelv-

ficzamodást , midn a nyelv valamely nehéz szó

kiejtésében mintegy meggörbül , rendes járásából

kimozdul.

KÁMPICSORODIK, (ka-amp-icsor-od-ik) k.

m. kámpicsorodtam ,
— tál, —ott. A nyelve kificza-

modik. V. ö. KÁMPICS. Oly nehéz kimondásu szó,

hogy majd kikámpicsorodik bele a nyelvem. Csak né-

pies nyelvben használható szó.

KAMPÓ
,

(kam-p-ó) fn. tt. kampót. Horog-

alakú eszköz. Kampóval húzkálni az ágakat. Kampóra
akasztott kannával meríteni a vizet. Kampóval húzni

parázst a lábas alá. V. ö. KAMO.

KAMPÓL
,
(kám-p-ó-ol) áth. m. kampúl-t. Va-

lamit kampóféle eszközzel öszveköt
,

p. ácsok a ge-

rendákat.

KÁMPOL
,
(kámpol) áth. m. kámpol-t. Vala-

kit kioltott , fölfelé görbített nyelvvel gúnyol , csú-

fol. A csintalan gyermekek kámpolják egymást.

KÁMPOLÓDÁS, (kám-p-ol-ó-od-ás) fn. tt. kám-

polódás-t , tb. —ok , harm. szr. — a. Kioltott nyelv-

vel való gúnyolódás , csúfolódás.

KÁMPOLÓDIK, (kám-p-ol-ó-od-ik) belsz. m.

kámpolód-tam ,
— tál ,

— ott. Kioltott nyelvvel gú-

nyolódik , csúfolódik.

KÁMPOR
,
(kám-p-or) elvont törzsöke kámporo-

dik , kámporodott szóknak, Jelentése : kampó mód-

jára meghajlott , meggörbedi.

KÁMPORODIK, (kám-p-or-od-ik) k. m. kámpo-

rod-tam ,
—tál ,

— ott. Túl a Dunán , nevezetesen

Gyr vidékén oly emberrl mondják, ki beteges álla-

pota miatt görnyedez, gornyadoz.

KÁMPORODOTT, (kám-p-or-od-ott) mn. tt.

kámporodott-at. Betegségben meggörnyedt, gornyadt.

Átvitetik a beteges színre is. Jaj beh kámporodott

színed van. Gyrvármegyei tájszó.

KAMPÓS
,

(kam-p-ó-os) mn. tt. kampós-t v.

— at , tb. —ak. 1) Kampóval ellátott. Kampós bot.

Kampós rúd. 2) Kampóhoz hasonló hajlású
,

görbe-

ségü. Kampós orr. Máskép : horgas.

KÁMPUL
,
(kám-p-úl) önh. m. kámpúl-t. A sze-

mek fényérl mondják , midn megtörik s homályossá

lesz. Használják néhutt kábul értelemben is.

KAMRA , 1. KAMARA.
KAMUKA , fn. tt. kamuká-t. Juhteve szrébl

készült kelme , mely gyapjú , selyem , vagy gyapot

fonalakkal is van keverve. (Camelot.) Kamukából

varrt szoknya , köntös. Néhutt a köznép nyelvén :

kamillát , régiesen : csemetét. Eléjön Beregszászi sze-

rént a török nyelvben is. Hindoglunúl kumas am.

kelme, szövet (matiére , étoffe). Lehet ,pamuk' szó

módosulata is.

KAMUT v. KAMUTH, KIS—, NAGY—
puszták Békés megyében ; helyr. Kamut-on ,

— ra,

—ról.

KAMUTI
,

(kam-ut-i) mn. tt. kamuli-t , tb.

— ak. Alattomos ,
alánéz, meghunnyászkodó ravasz.

Gyöke a meggörbülést jelent k ím. Dunán túli tájszó.

KÁMVA , 1. KÁVA.

KÁMVÁS , 1. KÁVÁS.

KÁMZSA , fn. tt. kámzsát. Rokonjai az arab

kamiza , újlatin camisia , franczia camisole , chemise,

szláv kamyzola , olasz kamisia , német Hemd , régi

fels német hemmal , hemide stb. 1) Hosszú üng,

melyet a misemondó pap magára vesz. 2) A paló-

czoknál am. vastag darócz ruha , milyet a kolduló

szerzetesek , remeték viselnek. Kámzsába öltözni. El-

dobni a kámzsát. 3) A szerzetes ruhának azon része,

melyet a fejre lehet húzni , csuklya.

KÁMZSÁS
,

(kámzsa-as) mn. tt. kámzsás- 1 v.—at , tb. — ak. Akinek vagy minek kámzsája van.

Kámzsás pap , barát. Kámzsás ruha.

KAN, (1) elvont gyöke kanaf kancsal, kandi, kan-

tár stb. szóknak ; értelme mint alakja hasonló st
azonos kam és kany (v. kony) gyökökével, t. i. gör-

beség.

KAN, (2), fn. tt. kan-t, tb, — ok, harm. szr. —ja.

Csagataj nyelven, kában am. kan disznó. (Abuska).

Egyébiráut rokonokúi tekinthetk a hellén rENQ,
yevracO) honnan yovevg (nemz), elavult latin : geno

honnan genitor, továbbá : szanszkrit, dsan (nemz),

honnan dsanasz (férj ; fnök) ; melyek nyomán is

tehát kan nemzt jelent. A székelyeknél : kam, mely

ismét a kamó
,
gamó szókhoz áll közelebb \ és csak

ugyan kamóz
,
gamóz azt is jelenti : kanoz , azaz ns-

ténynyel párosul. Itt ismét a hellén yaueco jut

eszünkbe , mely am. feleségül venni , és feleségül

adni , nem különben ycífiog^ mely am. menyekz
;

házasság. S mind ezt szépen megfejtené a magyar

gam v. kam gyök , ha úgy értelmezni akarnók és

mérnk. 1) Széles ért. az állatok himje , de nem ál-

talánosan használtatik. A négylábúak közöl : kankufya,

kanmacska, kannyúl kandisznó ; ritkán használtatik a

kanöz. A madarak közöl : kanpulyka , kanrécze , kan-

veréb. Százesztends kanverébnek hátul van a farka.

(Km,). A régies kantyúk és kanlúd helyett ma köz

szokásúak : kakas és gunár. Általán tréfás népiem

nyelven minden hímrl mondható, péld. szereted-e a

kancsukát ? (Kétértelm kérdés). 2) Szoros ért. a ser-

tések hímje , a nstény pedig eme, emse. Kanokat

herélni. Kan agyara. Falu kanja. Néha a falu kan-

ját is megölik, de csak válik más helyébe. (Km.). Vad

kanokat vadászni. Dllhös , mint a vad kan. 3) Tréfás

népies nyelven am. a maga nemében kitn, a töb-

binél derekabb. Kan gyerek , legény. Kan krajczár,

azaz ezüst érték rézkrajczár , kan garas stb. Égett

bor kanja , azaz
,
java. A régi babonás korbíui k >i

ördögnek hívták a boszorkányok szeretjét, 4) Köz

nyelven jelent buja embert, V. ö. HÍM.
23*
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KÁN, fn. tt. kán-t , tb. — ok, harm. szr.

—

ja.

1) Némely ázsiai népek , különösen tatárok , mon-

golok fejedelme , fnöke
,

(nagy kán) ; a persa

tartományok fnökei (satrapái) is neveztettek így

(Wullers). Máskép : khán. Csagataj nyelven : kaan

(Abuska), persául : khán , v. khakán. 2) 1. KANNA.

KANÁCS
,

puszta Tolna megyében ; helyr.

Kanács-on ,
—ra ,

— ról.

KANAF
,

(kan-af) fn,

rojt , vagy szélesb ért. rojt.

részek , vagy szálacskák
,

növényi testek képzdnek

tt. kanafot. 1) Vászon-

2) Átv. azon fonálalaku

melyekbl az állati , és

Máskép : rost. Hasonló

hozzá a latin cannabis (kender) , mint rostos héjú

növény neve.

KANAFÁJ
,
(kan-af-áj) ösz. fn. 1. TÁTKANAF.

KANAFOS ,
(kan-af-os) mn. tt. kanafost , v.

—at , tb. — ak. 1) Rojtos, rojtokra szakadozott.

Kanafos vászon. 2) Mondják általán növényekrl és

állatok testeirl, mennyiben kanafjaik vannak. V. ö.

KANAF.
KANAK , falu Torontál megyében ; helyr. Ka-

nak-on ,
—ra ,

—ról.

KANAKÚCZ, fn. tt. kanakúcz-ot. A bagoly

nem madarak legkisebb faja. (Strix passerina). Má-

sodik alkatrésze egyezik a német Kautz szóval.

KANÁL, tt. kanál-t v. kanál — at , tb. —ak

;

1. KALÁN.
KANALAS

, (1) , mn. tt. kanalas-t , v. —at,

tb. — ak. 1. KALÁNOS.
KANALAS

, (2) ,
(1. KALÁNOS), fn. tt. kana-

las-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Pléhböl vagy fából

készült lyukacsos lemez , melybe a fzökanalakat

duggatják. Oly képzés , mint : tálas , tálakat tartó

polcz vagy szekrény.

KANALAZ , 1. KALÁNOZ.
KANÁLDAD

,
(kanál-dad v. kal-án-dad) mn. tt.

kanáldad-ot. Minek kanálhoz hasonló alakja van.

Némely gémfajok kanáldad csre. Kanáldad fülvájó.

KANÁLFEJ
,

(kanál- v. kalán-fej) ösz. fn. A
kanálnak öblös vége, melylyel meregetni, kavargatni

szoktak. Kerekded , hosszúkás , lapátforma kanálfej.

KANÁLKA, (kanál-ka v. kal-án-ka) fn. tt.

kanálká-t. Kis kalán
,

péld. melylyel a gyermekek

esznek , vagy kávés kalán.

KANÁLNYEL
,
(kanál- nyel) ösz. fn. A kanál-

nak szára, fogója. Sípos kanálnyel.. Oly mohón evett,

hogy a kanálnyelet is majd befalta.

KANÁLOS , 1. KALÁNOS.
KANÁLOSGÉM

,
(kanálos-gém) ösz. fn. 1. KA-

LÁNOSGÉM.
KANÁLOSRÉCZE, (kanálos-récze) ösz. fn.

Vadréczefaj , melynek csre kanálalakú. (Anas pla-

tyryncha. L.)

KANÁLTARTÓ
,
(kanál-tartó) ösz. fn. 1. KA-

NALAS.
KANAPÉ , fn. tt. kanapét. Franczia szó , kö-

zépkori latinul : conopeum., a hellén konopetnn után,

mely (konops szótól) am. a legyek stb. eltávoztatása

miatt függönyökkel ellátott ágy. Magyarosan: pamlag.

KANÁRI, fn. tt. kanári- 1 , tb. — k. A kanári

szigeteken otthonos , nálunk csak kalitkákban tarto-

gatott, a verebek neméhez tartozó ismeretes madár-

faj , kanárimadár.

KANARIFÜ
,
(kanári-fü) ösz. fn. A kanári szi-

geteken tenyész , s Európába is átültetett növényfaj

a polyvacsukkok nemébl , mely a köleshez vagy

lenmaghoz hasonló magokat terem , a kanárimada-

rak legkedvesb eledeléül szolgálókat. (Phalaris kana-

riensis. L.) Máskép : kanáriköles.

KANÁRIKÖLES, (kanári-köles) ösz. fn. 1.

KANÁRD7Ü.
KANÁRIMADÁR, (kanári-madár) ösz. fn. 1.

KANÁRI.
KANÁRIPOFÓKA

,
(kanári-pofóka) ösz. fn. A

pofókák neméhez tartozó növényfaj. (Dracocephalum

canariense.) V. ö. POFOKA.
KANÁRIPOLYVACSUKK,(kanári-polvacsukk)

ösz. fn. 1. KANARIFÜ.
KÁNAS

,
puszta Sáros megyében ; helyr. Ka-

nás-on ,
— ra ,

— ról.

KANÁSZ, (kan-ász) fn. tt. kanász-t , tb — ok,

harm. szr. —a. Pásztorember , ki disznókat riz,

legeltet. Nevét a nyáj fejétl a kantól kölcsönözte.

Máskép : kondás , v. disznópásztor. Bakonyi kanászok.

Falu kanásza. Urasági kanász. Kürtöl , kihajt a ka-

nász. Káromkodik, mint a kanász. Czifra szrös ka-

nászok. Midn kanász a mezn a botjával játszik,

úgy leüti a sdöt
,

csak a füle látszik. (Kanászdal.).

Átv. ért. jelent durva, nyers, vad betyár embert.

KANÁSZKODIK
,

(kan-ász-kod-ik), k. m. ka-

nászkod-tam ,
— tál ,

— ott. Kanászságot visel, ka-

nászi szolgálatban van. Átv. ért. elkanászkodik , am.

durva , nyers , betyáros szokásokat vesz fel.

KANÁSZNÓTA
,

(kanász-nóta) ösz. fn. Kaná-

szok dala , vagy dallama , melyre tánczközben ide-

oda düllöngve topognak.

KANÁSZODIK, (kan-ász-od-ik) k. m. kanász-

od-tam ,
— tál ,

— ott. 1) Elkanászodik Pápa vidé-

kén (Matits Imre szerént) am. durva , nyers magavi-

seletüvé lesz , mint rendesen a kanászok lenni szok-

tak. 2) Székely tájszólás szerént am. haragja csen-

desedik , engeszteldik. Ersen megharagudott volt,

de szépen szóltam hozzá , s megkanászodék. (Incze Jó-

zsef.) V. ö. JUHÁSZODIK.
KANÁSZOS

,
(kan-ász-os) mn. tt. kanászos-t,

v. —at , tb.—ak. Olyan mint a kanászé vagy kaná-

szoké. Kanászos öltözet , magaviselet.

KANÁSZOSAN, (kan-ász-os-an) ih. Kanászos

módon.

KANÁSZTÁNCZ, (kanász-táncz) , ösz. fn. A
maga nemében különös táncz , melyet duda- vagy

furulyaszóra a kanászok járni szoktak, düllögve,

topogva, botokat vagy baltákat forgatva, egymás-

nak dobálva , majd a botra vagy balta nyelére le-
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gugorodva , majd a földre lefekve , és kevéssé hall-

gatódzva , stb.

KANAVÁSZ, fn. tt. kanavászt, tb —ok.'

Nyers , fehéritetlen , durvábbféle , s ritka vászon,
J

melyet leginkább bélésül használnak. Francziául :

'

canevas vagy cannevas , németül : Kannefass , a latin

cannabis-bói módosulva.

KANAVÁSZTAKÁCS
,

(kanavász takács) ösz.
'

fn. T klós , ki kanavászféle vásznat szó'. V. ö. KA-
NAVÁSZ.

'

KANBORZFÜ , v. KAMBORZFÜ
,

(kan- v.

kam-borz-fü) ösz. fn. A ,savar' nem növényekhez '

tartozó faj , máskép : kanborz- v. kamborz-savar,

(Salsola káli), köznépiesen: sziikségf. Levelei árfor-

mák , tövishegyüek ; innen a neve.

KANBORZSAVAR
,
(kan-borz- savar) ; 1. KAN-

BORZFÜ.
KANCS

,
(kam-cs) 1) elvont törzsök, melybl

kancsal , kancsi , kancsalog származékok erednek. 2)

fn. tt. kancs-ot , harm. szr. —a. Akadék , melynél

fogva valaki másnak elébe veti a lábát , hogy mene-

tében gátolja, vagy épen elejtse. Kancsót (tájdivato-

san : kancsut) vetni valakinek. Máskép : gáncs. Gyöke

a görbeséget jelent kam.

KANCSA
,

puszta Nógrád megyében ; hclyr.

Kancsá-n ,
— ra ,

—ról.

KANCSAL, (1), (kam-cs-al) , mn. tt. kancsal-t,

tb. —ok. Görbén , ferdén néz ; tréfásan : ki a ká-

posztás kertbe néz. Kancsal szem , tekintet , nézés.

Átv. irigy , másé után vágyakodó. Kancsal szemekkel

nézni más szerencséjét. Vak nevet kancsalt. (Km.) V.

ö. KAM. Mint régies fnevet 1. KANCSU alatt.

KANCSAL
, (2) , csárda Csongrád vm.

KANCSALGÁS
,
(kam-cs-al-og-ás) fn. tt. kan-

csalgás- 1 , tb. —ok. Kancsal szemekkel tekingetés,

pillantgatás.

(kam-cs-al-ogó) mn. tt. kan-

görbén , ferdén , hamisan néz-

kélö , tekinget. Kancsalgó szemeket vetni valakire.

KANCSALÍT, KANCSALÍT, (kam-cs-al-ít)

önh. m. kancsalít- ott, par.—s, hrm. szr. — ni, v.—ani.

1) Ferdén, görbén, félrenéz, tekint. 2) Valakire

tréfából , czélzásból , alattomos jelül hamis pillan-

tást vet.

KANCSALÍTÁS, KANCSALITÁS, (kam-cs-

al-ít-ás) fn. tt. kancsalítás-t , tb. —ok , harm. szr.

— a. Ferdén
,
görbén

,
(tréfásan : káposztás kert-

be) nézés.

KANCSALOG
,
(kam-cs-al-og) önh. m. kancsa-

log-tam , v. háncsáig-ottam ,
—tál , v. — ottál, — ott.

Kancsal szemekkel tekinget , nézeget
,
pillantgat.

KANCSALOGVA, (kam-cs-al-og-va) ih. Fer-

dén
,
görbén , hamisan nézkélve , tekingetve.

KANCSALSÁG, (kam-cs-al-ság) fn. tt. kan-

csalság-ot , harm. szr. — a. A szemek hibás mivolta,

midn görbén néznek.

KANCSALGÓ

,

csalgó-t. Kancsalul

,

KANCSALUL, (kam cs- alul) ih. Görbe, hamis

nézés , irigy szemekkel.

KANCSI
,
(kam-cs-i) mn. tt. kancsi-t , tb. —k

v. —ak. A kancsal szónak kicsinyezje. V. ö. KAN-
CSAL és KANDI. Néhutt am. kis kan.

KANCSÍT
,
(kam-cs-ít) ; 1. KANCSALÍT.

KANCSÓ, (kam-cs-ú? latinul: cantharus) fn.

tt. kancsó-t. Nagyobbféle ivóedény , különösen boros

korsó. Egy kancsó bor. Mélyen bele pillantott a kan-

csóba. Csak térül
,
fordul , mindenkor jót jót fohász-

kodik a kancsóba. Km.
KANCSOCZ , falu Vas megyében ; helyr. Kan-

csócz- on ,
— ra ,

— ról.

KANCSÖK
,
(kan csök) ösz. fn. 1. BIKACSÉK

v. BIKACSÖK.
KANCSU , Balaton mellékén am. gáncs. Kan-

csut vetni. L. GÁNCS. Egyébiránt a régi magyar
Passióban (Toldy F. kiadása 8 8. lap.) ,kancsal' alak-

ban jön elé : „Némelyek az lábokkal kancsalt vet-

nek vala.

"

KANCSUKA
,
(tatár eredet , kámcsi am. kor-

bács ; egyébiránt lengyelül : kánczug , csehül : kan-

csuch, lithvánul : kanczúkasz , szerbül: kámdsiga) fn.

tt. kancsukát. Orosz korbács.

KANCSUKÁZ
,
(kancsuka-az) áth. m. kancsu-

káz-tam, — tál ,
— ott. Kancsuka nev orosz korbács-

csal ver valakit.

KANCZA , fn. tt. kanczát. A ló és szamár fajú

állatok nsténye , tehát anyaló v. anyaszamár. Gyöke
valószínleg an (any) , innen lett ancza , s k (eh)

eltéttel kancza. Rokon a vékony hangú eme , ene,

emse , ün'ö szókkal. Törökül : kands'ik am. kancza sza-

már és szuka kutya. Mongolul : gün szintén am.

kancza , s közel jár az ün és hellén yvvi\ szóhoz.

Kanczára nyerít a csdör. Nem oda kancza a búzába.

(Km.) Kanczarugás nem oly fájós. (Km.)

„Az hol (Ázsiában) némely kanczák — mondják —
nem ménektül

Vemhesednek, hanem tavaszi szelektül."

Gyöngyösi István.

KANCZACSIKÓ, v. — CSITKÓ, (kancza-

csikó , v. —csitkó) ösz. fn. Fiatal (régiesen : gyer-

mek) nstény ló vagy szamár.

KANCZALÓ
,
(kancza-ló) ösz. fn. 1. KANCZA.

KANCZASZAMÁR
,

(kancza-szainár) ösz. fn.

Nstény szamár.

KAND
,

(kam-d) elvont v. elavult törzsök,

melybl kandi , kandics , kandicsál, kandikál, kandit.

származékok erednek , s közös gyökük a görbét je-

lent kam v. kan. Értelme : görbén néz, félre tekint,

hamis pillantásokat vet.

KANDA, (1), fn. tt. kandát. Szathmár vidékén

am. túrós leves étek. Talán rokon a székely handász

igével , mely am. habar , hányvet. E szerént kanda

annyi volna , mint handa , azaz habart túrós leves

étek. Ily betücsere van a kankalék és hankalék szók-
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ban. Sándor J. szerént handóka bizonyos túrós étket

jelent. Némi eszmerokonsága van a handabanda,

handabandáz szókkal , mennyiben a handabandázás

kézhadarva , kézbabarva történik.

KANDA
, (2), 1. KONDA.

KANDÁCSOL, (kam-d-ács-ol); l.KANDICSÁL.

KANDALLÓ , fn. tt. kandalló-t. Kályha , ke-

mencze v. katlan, mely a szobából fül. „Ülj mellém

a kandallóhoz, föl van szítva melege." (Kisf. S.) Való-

színleg az olasz camino, caminetto , vagy pedig a

latin ,candeo' szó után képeztetett.

KANDALLÓLEMEZ
,
(kandalló-lemez) sz. fn.

Lemez a kandallón , mely ajtócskául szolgál.

KANDALLÓRÁCS, (kandalló-rács) ösz. fn.

Rács a kandallóban.

KANDALLÓS
,
(kandalló-s) mn. tt. kandallós-t

v. — at , tb. —ak. Kandallóval ellátott. Kandallös

szoba.

KANDÁSZ. 1. KONDÁS.
KANDÉR , 1. KONDÉR.
KANDI

,
(kam-d-i) mn. tt. kandi-t , tb. —k v.

—ak. Kicsinyezö értelemmel bíró kifejezés , s am.

kíváncsian ideoda tekinget
,
pislogató , ki minden

apróságot látni , tudni vágy. V. ö. KAND.
KANDIABLAK, (kandi-ablak) ösz. fn. Kis

ablak a ház szögletén , vagy a házsorból kiálló olda-

lán , csupa kíváncsiság végett , hogy rajta a jöv-

menket látni lehessen. Ilyeket nagy számmal lát-

hatni Kszeg belvárosában.

KANDICS, (1), (kam-d-ics). Kicsinyezö mn.

tt. kandics-ot. Kíváncsian kukucsáló , ideoda tekin-

get , mindent vágyakodólag nézkel, vizsgáló. A
székelyeknél am. félszem (Cserey Elek).

KANDICS
, (2) ,

(mint föntebb) fn. tt. kan-

dics-ot. Vizekben él szárnyatlan féregfaj , mely

úszó lábakkal van ellátva , és szemei egymás mellett

állanak , s hátpaizsába nttek. (Monoculus.)

KANDICSÁL, (kam-d-ics- ál) gyak. önh. m.

kandicsál-t. Alattomosan , vagy kíváncsian nézeget,

tekintget. Máskép : kacsintgat , kandikál , kukucsál,

kukucskál.

KANDICSÁLÁS
,
(kam-d-ics-ál-ás) fn. tt. kan-

dicsálás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Alattomos , kí-

váncsi nézkélés , kukucsálás.

KANDIKA
,
(kam-d-i-ka) elavult név , melybl

kandikál ered. Használni lehetne a lorgnette idegen

szó helyett
,
péld. színházi kandika.

KANDIKÁL, (kam-d-i-ka-al) ; 1. KANDICSÁL.

KANDIKÁLÁS
,
(kam-d-i-ka- al-ás) fn. 1. KAN-

DICSÁLÁS.
KANDILÁDA

,
(kandi-láda) ösz. fn. 1. KAN-

DISZEKRÉNY.
KAND1LLA

,
(homályos eredet) fn. tt. kan-

dillát. Növénynem a sokhimesek seregébl és ötanyá-

sok rendébl ; csészéje nincs , bokrétája öt szirmú.

Némely fajokban a virág alatt levél van gallér gya-f

nánt. (Nigella
,

,niger' szótól). Kék , szrös , mezei

kandilla.

KANDILLAGERELY, (kandilla-gerely) ösz.

fn. A gerelyek neméhez tartozó növényfaj (Geráni-

um macrorrhizum).

KANDISÁG
,
(kam-d-i-ság) fn. tt. kandiság-ot,

harm. szr. — a. Mindent nézui , látni vágyó kicsi-

szer kíváncsiság.

KANDISZEKRÉNY
,
(kandi-szekrény) ösz. fn.

szekrény , különféle látványokat , úgymint képeket,

bábokat stb. mutató , melyeket oldalt alkalmazott

nagyító üvegen szokás szemlélni.

KANDISZNÓ
,

(kan- disznó) ösz. fu. A disznó-

faju állat hímje, melynek nsténye eme v. emse. V.

ö. ÁRTÁNY.

KANDIT, KANDIT, (kam-d-ít) önh. m. kan-

dtí-ott. Kancsalul
,
görbén, félre tekint. Hamisan,

alattomosan
,
gúnyosan kandítani valakire v. valami-

re. Rokon hozzá : kacsint.

KANDÍTÁS, KANDITÁS, (kam-d-ít-ás) fn.

tt. kandítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kandi módra

nézés
,
pillantás , tekintés.

KANDILYUK, (kandi-lyuk) ösz. fn. 1. KAN-
DIABLAK.

KANDÚR, (kan-dó-r) fn. tt. kandúrt, tb.—ok , harm. szr. —ja. Kanmacska. Gyöke a hímet

jelent kan , ebbl lett az elavult kand am. kanoz,

továbbá : kandó , kandór , kandúr. Tótul koczúr,

melynek gyöke kocz rokon a cattus, Kalzc szókéval.

KANEB
,
(kan-eb) ösz. fn. 1. KANKUTYA.

KANG
,
(kam-g) elavult fn. Innen : kangot vetni

(mintegy hányat dlni) am. hirtelen meghalni. Kas-

say J. szerént : kank.

KÁNGYIKÁL
,

(kám-gy-i-ka-al) önh. m. kán-

gyikál-t. Gömöri tájszólás szerént am. sántikál. Gyö-

ke a görbeséget jelent kám v. kán , mely a kámpi-

csorodik szóban szájgörbülést jelent.

KÁNGYIKÁLÁS , 1. SÁNTIKÁLÁS.
KÁNIKULA

,
(latin nyelvbl kölcsönözött szó)

fn. 1. KUTYAHÖ.
KÁNIZOM

,
(kán-izom) ösz. fn. Boncztanban

azon nyakizom , mely a kánporczból jön ki. (Muscu-

lus arytacnoideus.)

KANIZSA , NAGY— , KIS— mvárosok Szála

megyében ;
Ó— , mváros Bác3 m. ; Török— , mváros

Torontál m. ; helyr. Kanizsá-n ,

—ra ,
— ról.

KANIZSA-BEREK, puszta Somogy megyében
;

helyr. K.-Berk-en , Berek-re ,
— röl.

KANK , 1. KANG.
KANKALEK, (kaui-g-ol-ék), némelyek azerént

kam-kar-ból alakúit volna) ; fn. tt. kankalék-ot, harm.

szr. —ja. Mátyusfoldén hankalék am. kútostor vagy

sudár. A gémeskút vízmerít eszközében négy f-

rész van : a) az ágas , kétágú oszlop , mely a gémet

tartja ; b) a gém , emel rúd , a hátulsó végén vala-

mely sulylyal, az els végén van c) a kankalék, alá

üggö irányban , ennek alsó végén d) a veder. V. ö.
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KÚTGÉM. Szálában kankaléknak hívják a hosszú

szekér oldalának hátulsó zápjához kötött horgas fát,

melybe a rudazó kötelet rudaláskor belehúzzák,

hogy annál fogva a szénát vagy gabonát eró'sebben

megszoríthassák. A vadászoknál a vizsla orrára il-

lesztett hegyes fa , hogy azt feuhordott orral kere-

sésre kényszerítse (Bérczy K.). Minthogy mind a

kútgém alsó vége kamós , mind a szekér kankalékja

görbére hajtott fa stb. , innen gyöke a görbét jelent

kam v. kan, melybl lett kamog kanog, kamogol kano-

gol, kamgoló kangoló, kankolo, kankolék (=kankoló-ki)

kankalék ; kam-kar-ból származtatva pedig kamkarék

összetett szó.

KANKALÉKFA
,
(kankalék-fa) ösz. fn. A kút-

gémen vagy más gépben alkalmaztatni szokott kan-

kalék fából.

KANKALÉKOS
,
(kam-g-ol-ék-os) mn. tt. kan-

kalékos-t v. —at, tb. —ak. Kankalékkal, azaz kút-

ostorral ellátott. Kankalékos kút. V. ö. KÚTGÉM.
KANKALIN, (kam-gol-ó-in ? azaz inú) fn. tt.

kankalin-t , tb. -—ok. Öthimesek seregéhez és egy-

anyások rendéhez tartozó növénynem ; virágzása

ernys, galléros , bokrétájának nyaka hengeres ; öt

karéjú, bibéje gombos ; tokja egy rekeszü , fölül tiz-

felé nyiló. (Primula.)

KANKAPOCS, (kany-kapocs). Ösz. fn. Görbe

kapocs. Els alkotó része vagy a görbedést jelent

kam, kan , kany, vagy a hímet jelent kan, honnan

ellentéte : nstény kapocs, melybe t. i. a kankapocs

kajmója bele megy.

KANKAR v. KANKARÉK , KANKARÉKOS,
1. KANKALÉK, KANKALÉKOS.

KANKARODIK, (kany-og-arod-ik, v. kam-g-

ar-od-ik) k. m. kankarod-tam ,
— tál ,

— ott. Görbén

forogva hengeredik. Gyöke a görbülést jelent kany,

vagy kam ; amabból kanyar , kanyarodik , kanyarog,

kanyul , emebbl kang v. kang , és kankurja erednek.

KANKÓ, (kam-og-ó) fn. tt. kankó-t. 1) A szé-

kelyeknél am. szekérköt horog , melylyel ereszke-

dökön kereket kötnek. Gyöke a görbülést jelent

kan v. kam. 2) Bujakóros ondófolyás , alkalmasint a

kanozás- vagy kamózástóJ. 3) Rövid szr , a széke-

lyeknél : zeke. Ha nincs bankó vagy rézkongó, itt ma-

rad a kankó. (Népd.)

KANKOS, (kamog-ó-os) mn. tt. kankóst v.—at , tb. — ak. l) Ami kankóval van ellátva az

1-s és 3-ik értelemben. 2) Kankó nev bujakórban

szenved.

KANKÓSZEG
,
(kankó-szeg) ösz. fn. A széke-

lyeknél e helyett : kampószeg, horgasszeg (az ekében).

KANKURJA
,

(kam-g-or-ja) fn. tt. kankurja t.

Mándy Péter szerént Szathmár vidékén am. buczkán-

dozás , vagyis buczkázás , bukfenczezés.

KANKURJAZ, (kam-g-or-ja-az) önh. m. kankur-

jáztam, — tál, — ott. Buczkázik , buczkándoz , buk-

fenczes. V. ö. KANKURJA.
KANKUS, (kain og-ós) fn. tt. kankust, tb. —ok,

harm. szr. —a. Gyerekijeszt váz , mumus , bubus.

A gyermeket szokták kankassal ijesztgetni. (Km.) Nem
kell minden kankustól megijedni. (Biró M.)

KANKUTYA
,

(kan-kutya) ösz. fn. A kutya-

nemü állatok hímje. Némely vidékeken a nsténye :

szuka. Lót fut , mint a kankutya. Km.
KANMACSKA

,
(kan-macska) ösz. fn. 1. KAN-

DÚR.
KANNA v. KÁNNÁ , fn. tt. kannát. Kicsinye-

zje : kannicska. Hosszúkás gömböly , vagyis hen-

gerded edény. Vizes , kávés , tejes
, boros , eczetes,

olajos kanna. Fa kanna , réz kanna , cserép
,
porcze-

Ián kanna. Kannával meríteni a vizet, hordani a bort.

Öntöz kanna , melynek hosszúkás csöve , és csöve

végén likacsos tokja van. Megegyezik vele a hellén

:

xáveov , német : Kanne , s rokon a magyar kanta, és

hellén-latin : cantharus.

KANNAGYÁRTÓ, (kanna-gyártó) ösz. fn.

Mesterember, ki kannákat készit, különösen rézönt.

KANNAKEPE, (kanna-kefe) ösz. fn. Kannákat

súrolni , tisztogatni való kemény sertéjü kefe.

KANNAMOSO
,
(kanna-mosó) ösz. fn. A lopva-

nszk seregébe és harasztok rendébe tartozó nö-

vényfaj a zsurlók nemébl ; szára éles , barázdás,

ágatlau , néha tovön ágas. A czinedények súrolására

alkalmas. Máskép : zsurlófü. Matyusföldén : czinkáka.

(Equisetum hyeuiale).

KÁNNYAD 1. KANYVAD.

KÁNO , falu Gömör megyében ; helyr. Kánó-n,

—ra ,
—ról.

KANÓCZ vagy (Kemenesalján) KANOT, fn.

tt. kanócz-ot. 1) Gyertyabél. 2) Kenderbl sodrott

kötélféle tekercs az ágyúsoknál , mely póznára köt-

ve , s meggyújtva az ágyúk elsütésére használtatik.

Tüzes kanóczokkal állani az álgyutelep mellett. A
szláv : knot v. knotecz szóból kölcsÖnzöttnek látszik.

KANÓCZBOT, (kanócz-bot) ösz. fn. Az ágyu-

sok botalakú eszköze , melyhez a kanóczot kötik 1.

KANÓCZ 2).

KANÓCZVESSZ
,
(kanócz-vessz) ösz. fn. Az

ágyú- vagy mozsársütöget kanócznak vékonyabb-

féle nyele.

KANONOK , fn. tt. kanonok- ot , harm. szr.

—ja. A latin canonicus szó után képzett név. Szoros

ért. érseki vagy püspöki káptalan tagja. Szélesb ért.

társas káptalan (eapituluai eollegiatuin) tagja Í3. Köz-

népi nyelven : káptalanbeli úr. Czímzetes kanonok,

kinek csak czime van, kanouoki jövedelem nélkül.

Olvasó-, énekl-, rkanonok. Vannak úgynevezett szer-

zetes kanonokok is
, p. a premontreiek. V. ö. KÁP-

TALAN.
KANONOKI, (kanonok- i) mn. tt. kanonokit,

tb. —ak. Kanonokot illet, ahhoz tartozó, arra vo-

natkozó. Kanonoki czim , rang. Kanonoki javadalom.

KANONOKSÁG, (kanonok-ság) fn. tt. kano-

nokságot, harm. szr. — a. Kanonoki rang, hivatal,

javadalom. Valakit kanono\s4gra emelni. Msztergami,

kalocsai , egri kanonokság.
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KANONOKSZEK
, (kanonok-szék) ösz. fn. Tu-

laj d. ért. szék az illet egyházban , melyet valaki

miut kanonok betölt. Átv. ért, kanonoki rang , a

hozzá tartozó jogokkal , kötelességekkel , és jövedel-

mekkel együtt véve.

KANORA , falu Beregh megyében ; helyr. Ká-

norá-n ,
— ra ,

—ról.

KANOS
,
(kan-os) mn. tt. kanos-t v. —at , tb.—ak. Kan v. buja természet. Mindkét nemrl

mondják.

KANÓT, (1), finév. Canutus.

KANÓT
, (2) , 1. KANÓCZ.

KANOZ
,

(kan-oz) áth. m. kanoz-tam ,
—tál,—ott, par. —z. Nösténynyel párosul.

KANOZÁS
,

(kan-oz-ás) fn. tt. kanozás-t , tb.—ok , harm. szr. —a. 1) Cselekvleg (,kanoz' igé-

tl) : nsténynyel párosulás ; 2) szenvedleg ^kano-

zik' igétl) : a nöstényállatnak , különösen ebnek,

disznónak azon vágyállapota
,
midn nemi közösü-

lésre ingerldik.

KANOZIK, (kan-oz-ik) k. m. kanoz-tam, —tál,

—ott
,
par. kanozzál v. rövidítve : kanozz. Szoros ért.

azon nstény állatokról mondják , melyeknek himjét

kannak hívják, midn nemzés végett párosodni vágy-

nak. Kanozik a disznó , kutya , kacsa
,
pulyka. Széles

és átv. ért. kanozik minden nstény ; valamint bak-

zik is majd szorosb majd szélesb értelemben vétetik.

KANPÓKA ,
1. KANPULYKA.

KÁNPORCZ
,

(kán-porcz) ösz. fn. A boncztan-

ban jelent bizonyos porczogót a ggben. (Cartilago

arytacnoidea.)

KANPULYKA , (kan-pulyka) ösz. fn. A puly-

kafaju házi "madarak hímje. Mérges , mint a kan-

pulyka. Km.
KANTA , (1) ,

(kam-t-a ? = kam-d-a) fn. tt.

kantát. Egy a hellén-latin : eantharus , német Kanne,

bajor Kandel , Kanden , dán kande stb. szókkal. A
kalmük nyelvben is kanta (Beregszászi)

, törökül :

kanata. Kanna alakú edény, különösen melyben a

gyógyszereket, íreket tartogatják. Innen kantaír am.

gyógyszer, vagy gyógyszertári ír; kantaíres asszony,

am. bájitalos , vagy méregkever asszony. Némely

tájakon am- szájas korsó. A székelyeknél : kullancs is.

KANTA, (2). falu Erdélyben, Fels-Fejér

megyében; helyr. Kantá-n ,
—ra ,

—ról.

KANTAÍR. (kanta-ír), KANTAÍRES, (kanta-

íres) ösz. mn. L. KANTA alatt.

KANTÁR, (katn-t-ár) fn. tt. kantár-t, tb. — ok,

harm. szr. —a, v. —ja. 1) Rendesen füles, állazó, és

zabolával ellátott szíj fék , mely lyel a paripát, vagy

kocsiba fogott lovat fel szokták szerelni, melynek

fogó szíja, "mit kantárszárnak neveznek, kétfell a

zablavashoz van csatolva, s ezzel a lovag vagy ko-

csis tetszés szerént a lovat töled-hozzád forgatja.

Innen valószínleg gyöke a gorbülést jelent ham v.

kan, melybl lett kant v. kant elavult ige, innen

kantó , kanta, kantár. Rokon vele a latin camus
,

mely ismét rokon a latin s görbeséget jelent hamus
szóval. így a törökben kantar am. kamó

, kampó és

mérleg ; kantarma pedig épen e magyar kantár. Meg
van a szláv nyelvekben is. Kantárra fogni , kantáron

vezetni a lovat. Kantárt vetni aló fejére. Czifra, boglá-

ros, sallangos, csüngös kantár. „Mikor kezdé Angyal
Bandi a lovát nyergelni ; czifra csüngs kantárával

fékelni." (Népdal.) Még lova sincs, már is kantáron

búsul (km.). Ersen tartani , visszarántani, neki eresz-

teni a kantárt. 2) Szalag , szij , vagy kötél , mibe

valamit belekötnek, p. az edényeket, melyekben enni

visznek a mezei munkásoknak , vagy irományok at.

Csalóközben és Mátyusföldén szalag , melylyel szeles

idben a kalapot állhoz kötik.

KANTARFA , ^kantár-fa , a német Ganter,

latin canterius szóktól) ; máskép : gantár
,

gantárfa.

L. ÁSZOK, ÁSZOKFA.

KANTÁRFEJ
, (kantár- fej) ösz. fn. A kantár-

nak azon része , mely a ló , illetleg szamár , öszvér

fejét keríti.

KANTÁRFÉK, (kantár-fék) 1. KANTÁRSZÁR.
KANTÁRNYI, (kantár-nyi) mn. tt. kantárnyi-t.

tb. — ak. Mit egy kantárban, azaz, kantárforma

madzagban, kötélben el lehet vinni. Kantárnyi tereh.

KANTÁROS, (kam-t-ár-os), mn. tt. kantáros-t

v. — at, tb. — ak. Kantárral ellátott, kantárral féke-

zett , kantárral megkötött , felszerelt. Kantáros ló,

paripa. Kantáros edények, irományok. V. ö. KANTÁR.

KANTÁROZ
,

(kam-t-ár-ozj áth. m. kantároz-

tam, — tál, — ott. par. —z. 1) Nyerges vagy kocsis

ló, vagy szám ír. öszvér fejét kantárral szereli.

-Meg vagyok én határozva, mint a csikó kantároz-

va.
1
' (Népd.) „Fel van az én lovam kantározva, el

is megyek a rózsámhoz rajta." (Népd.) 2) Edénye-

ket, vagy irományokat madzaggal, szíjjal, vagy kö-

téllel öszveköt. V. ö. KANTÁR.

KANTÁROZÁS , fkam-t-ár-oz-ás) fn tt. kantá-

rozás-t , tb. —<ok
%
harm. s'.r. — a. 1) A lónak, sza-

márnak stb. kantárral fölszerelése. 2) Edényeknek

irományoknak kintárforma kötelékkel öszvekötése.

KANTÁRPÉNZ
,
(kantár-pénz) Ösz. fn. Azon

pinz , melyet a vev az eladónak , vagy lovászának

fizet a kantárért , mely a lóval együtt átadatik.

KANTÁRSZÁR, (kantár-szár) ösz. fn. A kan-

tár zabolavasának két végéhez csatolt szíjak, melye-

ket a lovag kezébe fog , a kocsislovaknál pedig a

gyeplszárhoz fznek.

KANTÁRSZERSZÁM, (kantár-szer-szám) ösz.

fn. A kantár, öszves részeivel együtt.

KANTÁRSZÍJ, (kantár-szíj) Ösz. fn. 1. KAN-
TÁRSZÁR.

KANTÁRZAT, (kantár- oz-at) fn. tt. kantárza-

tot. L. KANTÁRSZERSZÁM.
KÁNTOR, fn. tt. kántor-t, tb. —ok, harm.

szr. — a. 1) Énekes injster a templomokban. Külü-

nösen faluhelyeken. Ha orgonája nincs , tréfásan :
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Jcönyökös kántor. A rósz kántor a szép éneket is csú-

nyául mondja. (Km ) Barátzsák , kántortorok nehezen

telik. (Km.) Ezen értelemben egy a latin tantor szó-

val. 2) A katholika egyházban jelent böjtöt , mely

évenként négyszer fordul elé, úgymint Lucza , Ham-

vazószerda , Pilnköst és sz. kereszt föltalálása utáni

szerdán
,

pénteken , szombaton. Innen e napok

neve általán kántornapok , különösen kántorszerda,

kántorpéntek, kántorszombat. A bét, melyre e napok

esnek , kántorhétnek mondatik. Ezen nevezetét a la-

tin quatuor tempóra (öszvehúzva quatember) után vette.

KÁNTORBÖJT, ösz. fn. A katholika egy-

házban szoros böjt neme , melyet a híveknek az

úgynevezett kántornapokon tartamok kell. V. ö.

KÁNTOR, 2).

KÁNTORHÉT, (kántor-hét) ösz. fn. Hét, mely-

re a kántornapok esnek. Adventi , hamvazó szerda

utáni kántorhét.

KÁNTOR-JÁNOSI, falu Szalhmár megyében;

helyr. Jánosi-ba , —ban ,
—ból.

KÁNTORKODÁS, (kántor-kod-ás) fn. tt. kán-

torkodás-t , tb. — ok, harm. sz. — a. Kántori hiva-

talnak viselése, gyakorlása.

KÁNTORKODIK
,

(kántor-kod-ik) k. m. kán-

torkod-tam, — tál, — ott. Kántori hivatalt visel,

gyakorol.

KÁNTORNAP, (kántor-nap) ösz. fn. Nap,

melyre az úgynevezett kántorböjt esik. Adventi,

pilnköst utáni kántornapok. V. ö. KÁNTOR. 2)

KÁNTORPÉNZ
,

(kántor-pénz) ösz. fn. 1)

Pénz , melyet a helybeli templom kántorának fizet-

nek az illet hivek. 2) Némely helységekben am.

tanpénz , melyet az oskolás gyermekektl kántorhe-

tekben szoktak fizetni.

KANTUS , fn. tt. kantus-t , tb. — ok , harm.

sz. — a. Ujjas, hosszú fels ruha, milyet némely

vidékeken a nk amúgy pongyola gyanánt magukra

öltenek. Kantus alatt réz (rongyos) a pendely. Gúny-

vers, így nevezik néhutt a gyermekek hosszú zubbo-

nyát is. Vékony hangon : köntös. Megegyezik vele a

méd-persa-hellen xávdoq ; törökül : kontos. V. ö.

KANKÓ.
KANTUS-FÜ , ösz. fn. A kétfbbhímesek se-

regébe , és magrejtösök rendébe tartozó növénynem

;

csészéje két karéjú ; karéjai csorbák , színesek

;

bokrétája ásító , a csészénél színtelenebb, alsó ajaka

a felsnél sokkal kisebb. (Bartsía.)

KÁNVA , v. KÁMVA , 1. KÁVA.

KÁNVÁS , v. KÁMVÁS , 1. KÁVÁS.
KANZSA

,
(kan-oz-ó ?) fn. tt. kanzsát. A szé-

kelyeknél egy éves kandisznó. (Kriza J.). V. ö.

KANZSÁR.
KANZSÁR, (kan-oz-ár v. Vass József szerént :

kan-os-ár) mn. tt. kanzsár-t
, tb. — ok. Göcsejben

am. buja, fajtalan.

KANZSIR , (kan-zsír) ösz. fn. Kandisznó zsirja
;

Göcsejben áHalán : disznózsír.

AKAD. NAOV SZÓTAU. III. KÖT.

KANY , elvont v. elavult gyök
,

jelent görbe-

séget. Származékai : kanyar , kanyarog , kanyarodik,

kanyarít , kanyarul , kanyó , kanyúl. Gömbölybben

ejtve : kony , s így rokon a konya , konyít , konyul

szókkal.

KÁNY , falu Abaúj megyében ; helyr. Kány-

ba ,
—ban ,

—ból.

KÁNYA
, (1) , fn. tt. kányát. A nép nyelvén

ingadozó és határozatlan értelemmel bir. Általán

kánya nevén hívják a nagyobbféle ragadozó mada-

rakat , különösen a sasok , sólymok neméhez tarto-

zókat , melyek baromfiakat , egereket , néha nyúlfia-

kat is vadásznak. Tikölö, csirkefogó kánya , mely kü-

lönösen a tikokat , csibéket ragadozza.

„Csirkefogó kányák egerésznek."

Régi népvers a szárnyas állatokról (Erdélyi J. gyjt.)

Saskánya , ez nagyobb , nálunk csak télen je-

lenik meg , s ha éhes , a nyulat is megtámadja. Ká-

nya orrú. Kánya hordja el. Vágja le a kánya. Nevét

vagy csavargó , karingós repülésétl , és így a gör-

bülést jelent ka gyökelemtl , s közelebb kany

gyöktl vette , vagy hangutánzó a ká-ká hangtól
;

ká-jú-ból lett : ká-ny-ó , ebbl ismét : ká-ny-a.

KÁNYA
, (2), falu Tolna megyében ; helyr.

Ká-nyá-n ,
—ra ,

—ról.

KÁNYABANGITA
,
(kánya-bangita) ösz. fn. 1.

KÁNYAFA.
KÁNYABOGYÓ

,
(kánya-bogyó) Ösz. fn. A ká-

nyafán term piros szinü bogyó , mely kesernyés

izü és megehet.

KÁNYABORZA, (kánya-borza); Kassay J.

szerént baranyai szó. L. KÁNYABOGYÓ.

KÁNYA-BÖLZSE
,

puszta Abaúj megyében
;

helyr. Bölzsé-n ,
— re, —röl.

KÁNYÁD, erdélyi falu Udvarhely székben;

helyr. Kányád-on ,
—ra ,

— ról.

KÁNYAFA , ösz. fn. A bangiták neméhez tar-

tozó cserjés fa, mely a vizenys helyeket szereti,

piros szín, kesernyés íz bogyókat terem. Vágmel-

lékén : gányafa. (Viburnum opulus L.)

KÁNYAFI
,

(kánya-fi) Ösz. fn. A kánya nev
ragadozó madár fia. Kányajiakat keresni, kiszedni a

fészekbl.

KÁNYAFÜ ,
(kánya- fü) ösz. fn. A zsomborok

neméhez tartozó növényfaj , mely utak mellett, és

parlag földeken terem, s melynek magvai csipös

éget ízek. (Sisymbrium Sophia L.)

KÁNYAHÁZA, falu Szathmár megyében ; helyr.

Kányaházán ,
—ra ,

—ról.

KANYALÓ, puszta Zemplén megyében ; helyr.

Kanyaló-n ,
— ra ,

—ról.

KANYÁNKA, falu Nyitra megyében ; helyr.

Kanyánká-n ,
—ra ,

—ról.

KANYAR
,

(kany-ar , némelyek szerént : kar-

any) fn. tt. kanyart, tb. — ok. 1) Általán am. görbo

24
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vonalban kimetszett , kikerített , kihasított valami. 2)

Különösen a mértauban am. a körvonalból egy kimet-

szett rész , v. a kögböl egy hasadék. V. ö. KARÁM.

KANYAR . falu Szabolcs megyében ; helyr

Kanyár-on ,
— ra ,

— ról.

KANYARERO, (kanyar-er) ösz. fn. Azon er,

mely a kanyarításban vagy kanyarítás által kifej lik.

KANYARFA
,

(kanyar-fa) Ösz. fn. Általán

minden görbére hajtott fa, péld. az úgynevezett

ekhós (födeles vagy górés) szekereken , az oldalhoz

illesztett görbe fák, melyekre a ponyvát vagy gyé-

kényt felhúzzák ; a bölcs födelét tartó abroncsok, stb.

KANYARGÁS
,
(kany-ar-og-ás) fn. tt. kanyar-

gás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Görbe ,
ívded vo-

nalban mozgás. V. ö. KANYAROG.
KANYARGAT (kany-ar-og at), áth. és gyakor.

m. kanyargat-tam ,
—tál , — ott

,
par. kanyargass.

Görbe vonalban forgat , hajtogat
}

tekerget valamit.

Parittyát kanyargatni. Veszszöt , abrincsot kanyar-

gatni. A paripát , a nyájat ideoda kanyargatni. Nya-

kat , kezet , lábat kanyargatni. Az ügyes irongáló,

csúszkáló kölönfélekép kanyargatja magát.

KANYARGATÁS, (kany-ar-og- at-ás) fn. tt.

kanyargatás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Görbe vo-

nalban forgatása , hajtogatása , tekergetése vala-

minek.

KANYARGÓ, (kanyar-og-ó) mn. tt. kanyargót.

Görbe ívded alakban mozgó. V. ö. KANYAROG.
KANYARÍT, KANYARÍT, (kany-ar-ít) áth.

m. kanyarít- ott
,

par. — s. 1) Valamit görbén vagy

görbére ívalakban hajt , fordít , teker vagy hajít.

Parittyát kanyarítani. Veszszöt
,
pipaszárt kanyaríta-

ni. 2) Önb. ért. ívalakú fordulatot teszen. Kézzel,

lábbal kanyarítani. A magát nyaló ökör majd ide

majd oda kanyarít. Kanyarít legeléskor a barom, mi-

dn hol ide hol oda harap. 3) Áth. ért. valamit görbe

ívded alakban kimetsz . kihasít , kijelöl. A kenyérbl

jó nagyot kanyarítani. A díszkertben görbe utakat ka-

nyarítani. A mezöböl egy részt a juhok , vagy ökrök

számára kikanyarítani. Disznólábat , borjuczombot ki-

kanyarítani. 4) Átv. hamis utón módon valamit eltu-

lajdonít. Mindent elkanyarít amit ér. 5) Valamit

messzérl kezd
,

pl. nagy feneket kanyarít beszédének.

KANYARÍTÁS
, KANYARÍTÁS

,
(kany-ar-

ít- ás) fn. tt. kanyarítás-t. tb. —ok, harm. szr. — a.

Cselekvés , midn valaki kanyarít. Egy kanyarítással

három embert leütött lábáról. Egy kanyarítással meg-

szegni a kenyeret. V. ö. KANYARÍT.
KANYARMOZGÁS , (kanyar-mozgás) ösz. fn.

L. KANYARGÁS.
KANYARÓ

,
(kar-any-ó ? mintegy kör-öny- v.

kör-any-ú , mert kör alakú geny. Vass József) ; fn.

tt. kanyaró-t. A himlnek egy faja , mely leginkább

gyermekeket lep meg , s lázzal , s brkütegekkel

szokott járni , mely mintegy negyednap múlva apró

vörös foltokban jelenkezik , de nem hólyagosan.

Némely tájakon Dunán túl egyszeren vörös a neve.

fn. tt. kanya-

Görbe , ívded

KANYARODÁS, (kany-ar-od-ás

rodás-t , tb. —ok , harm. szr. —a.

vonalú mozdulás , fordulás , hajlás.

KANYARODIK
,
(kany-ar-od-ik) k. m. kanya-

rod-tam, — tál, — ott. Görbe ívded alakú vonalban

mozdul , fordul , hajlik , tekeredik. Kanyarodik a

veszszö , midn hajtogatják. A nyak jobbra balra ka-

nyarodik. Szántáskor a dln kanyarodik a vonómar-

ha. Kanyarodnak a terelt nyájak , a röptökben visz-

szarezzent madarak. Kanyarodik az út, ösvény, hol az

egyenes vonaltól eltér. „A honnan felkanyarodik

' az út Csobáncz várába." (Kisf. S.) Kanyarodik a
' szekér, kocsi, szán, midn fara fordul. Kanyarodik a

j

pattogó , durrogó ostor. A felfutó növények a fák de-

rekára kanyarodnak.

KANYARODJ! (kany-ar-od-(jál)hadi vezényszó

am. ívded vonalban fordulj , mozdulj. Jobbra kanya-

I

rodj ! (Schwenkt euch !)

KANYAROG
,
(kany-ar-og) Önb. és gyakor. m.

Icanyarog-tam ,
—tál , kanyargott. Görbe , ivded ala-

kú vonalban forog
;
hajladozik, mozog. Kanyarognák

a szabályozatlan folyók , utak. Kanyarognak a röp-

köd madarak. Átv. görbe utakon jár , csavarog,

tekereg.

KANYAROS , (kany-ar-os) mn. tt. kanyaros-t

v. —at , tb. —ak. Általán am. kanyar , azaz
,
gör-

be , ivded vonalú
, p. kanyaros folyó , kanyaros út,

ösvény. Különösen . mértani ért. oly vonalú, milyen a

köré vagy kögé.

KANYAROS
,

(kany-ar-ó-os v. kar-any-ó-os)

mn. tt. kanyarós-t v. — at , tb. —ak. Aki kanyaró-

féle himlben szenved. Kanyaros gyermekek. V. ö.

KANYARÓ.
KANYARU

,
(kany-ar-ú) mn. tt. kanyarét v.

— at , tb. — k v. — ak. Görbe, ivded vonalú vagy

hajlású. Kanyarú medrü patakok. Kanyarú utak,

ösvények.

KANYARÚAN, (kany-ar-ú-an) ih. Görbe, ív-

ded alakú vonalban vagy hajlásban.

KANYARUL , KANYARUL (kany-ar-úl) önh.

m. kanyarúl-t. Kanyarú vagyis görbe , ívalaku fordu-

latot teszen. Jobbra kanyarulj ! Balra kanyarulj .'

Hadi vezényszavak. Máskép : kanyarodik.

KANYARÚLÁS , KANYARULÁS
,

(kany-ar-

ú-l-ás) fn. tt. kanyarúlás-t, tb. — ok, harm. szr. —a.

Kanyarú mozdulás, fordulás. V. ö. KANYARU.
KANYARULAT , KANYARULAT ,

(kany-ar-

úl-at) fu. tt. kanyarulat- ot, harm. szr. — a. Kanyarú

mozdulat
,

görbület , fordulat. Ügyes kanyarulattal

bekeríteni az ellenséget. Út , utcza kanyarulata.

KANYARVAS
,

(kanyar-vas) ösz. fn. Görbe

vas , mely a kard markolatát képezi , vagy a puska-

agy alsó részén a bezzentyüt kerít félkarika formájú

vas. Általán minden kanyarított eszköz vasból.

KÁNYAVÁR, falu Szála megyében; helyr.

Kányavár-on ,
— ra ,

— iái. Némelyek szerént: Ká-

nyavár,
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KÁNYÉ
,
puszta Bihar megyében ; helyr. Ká-

nyé-n , —ra ,
— ról.

KANYÓ
,
(kany-ó) fn. tt. kanyó-t. Hirtelen fel-

ntt , idomtalan görbe , megkonyult állású siheder,

kamasz , hórihorgas. Gyöke a görbeséget jelent

kany vagy kony.

KANYÓVÁR , 1. KÁNYAVÁR.
KANYÚL

,
(kany-úl) önh. 1. KONYUL.

KANYVAD, (kany-ú-ad) KANYVADOZ, 1.

KÖNYVAD , KONYVADOZ.

KAP, (1), elavult vagy elvont gyök, mely

különféle értelm származékokban fordulván elé

különböz értelmekkel bírhatott. 1) A kapa ,
kapál,

kapás , k ;pacs , kapacska , kapar , kaparcs , kapar-

kál , kapircsál , kapirtyál szókban alapfogalom az

ásás vájás , és az ezek által eszközlött nyilas, nyitás,

és így egy fogalom alá tartoznak a nyilast vagy nyi-

tást jelent szókkal , milyenek aj , ajak, ajtó ; akna

;

ás , áj , váj , vásik , stb. Ide tartozik a kapu is, mely

nem más , mint nyilas az épületen , kerítésen vagy

hegyek között. V. ö. KAPU. Tiszta tögyökük a nyilt

szájjal ejtett á. Megegyezik velk a sínai kio (ma-

gnus ligo , effodere) , a szláv kopa , kopati , a német

lágyított hauen , Hane , a latin cavo, eavum, caverna,

a hellén cxamw (ások) , axandvt] (ásó) , xanstog,

(mely szintén rTxánroj-tól ered [Rost szókönyve] s am.

gödör) , (Txácfog (árok, odor, ásó stb.) „Die Bedeu-

tungen ,graben
£ und ,aushÖhlen' vereinigen sich in

axrxyog. (Curtius. Görög etymologia). V. ö. KAPA.

2) E következ szókban : kaponya , kapcza , kapta

amelyebb a (=a) rejtezvén, jelent valamely boríté-

kot , takarót , s rokon a koponya , kopótyu , kopács

szók kop, 8 köp , köpeny szók köp gyökével.

KAP
, (2) ,

gyök. (Rokonok vele a latin capio,

habeo , német habén , haften, szanszkrit : óp [tart],

hellén anro\im , török kap-mak [el-, megragad áth.]

finn : kaappaan és kaáppáün stb.) áth. és önh. m.

kap- tani ,
—tál ,

— ott. 1) Valamit hirtelen utána

nyúlva , s mintegy oda hajolva , ujjait , körmeit,

nyakát elre nyújtva
,

görbítve fog , megfog , meg-

ragad. Laptát kapni. Elkapni a fáról hulló gyümöl-

csöt. Megkapni a tolvajt. Bekapni a konczot. Bekapta,

mint kutya a legyet. (Km.) Kikapni más kezébl a

fegyvert , botot. Lekapni falról a kardot
, fejrl a ka-

lapot. Valakit nyakon kapni , üstökénél fogva meg-

kapni. Felkapni verekedéskor a legközelebbi botot , do-

rongot , követ. A lovat farkánál megkapni. Elkapták

a szilaj lovak. Elkapta a harag. Kikapni a magáét.

Nesze , kapd meg. Onhatólag : Valamihez kapni. Oda
kapni, hozzá kapni valamihez. A tüz már a szomszéd

házba kapott. Hajba kapni. Egymás hajába kaptak.

Valakivel összekapni am. összeveszni. Összekaptak.

2) Valamit illet részül
,
jutalomul vagy büntetésül

vesz. Pénzt
,

fizetést , hivatalt kapni. Büntetést , ve-

rést , botot , vesszt kapni. Huszonötöt kapni. Várj,

majd kapsz. Kikapsz te még ezért. Az elveszett

jószágot vizszakapni. 3) Átv. onhatólag vala-

mire vágy , tehát mintegy szellemileg utána hajlong.

Hiren , nevén , dicsségen , becsületen , kincsen , hiva-

talon , méltóságon kapni. Kapnak rajta. Nem kap

rajta se szive , se szeme. Nem kap rajtad aki ismer.

(Km.) Ezen nem érdemes kapni. Kapni az alkalmon.

„Esik es a haraszton
,

Nem kapok én a paraszton." Népdal.

Kapva kapni valamin. Áthatólag is. A jó és olcsó

kelméket , árukat kapva kapják. 4) Erködés , ipar-

kodás által valamire jut , megy , szintén onhatólag :

tisztségre , rangra , hivatalra kapni. Felkapni az

uborkafára. (Km.) Lábra kap a beteg. Az a szokás

kapott lábra. Bekapni a városi tanácsba , a kápta-

lanba. 5) Valamibe kapni , azaz valamihez fogni,

valamit kezdeni. Egyszerre sokba kapni. 6) Felkapni

valamely szokást. 7) Rajta ér valakit. Lopáson, csa-

láson , hazugságon kapták öt. Rajta kapták a tetten.

8) Ki igekötvel onhatólag is am. az illem , erkölcs,

törvény
, mérték korlátain túl megy. Kikapott szülein

a gyermek. Kikapó leány , menyecske. 9) Be igeköt-

vel am. valamibe köteldzeni ; kezdeni , valamihez

fogni. Más hajába , üstökébe kapni. Munkába, irásba,

olvasásba kapni. Szeszes italra vonatkozva am. mér-

téken túl inni. Jól bekapott. 10) Kapni magát. Kapja

magát , különösen a népmesékben gyakran eléforduló

kifejezés, kürölbelül annyit jelent : hirtelenébe neki

gondolja magát s elindul.

„Ha megunom magam a pusztába
,

Kapom magam , megyek a csárdába.

"

Pusztai népdal (Erdélyi J. vagyis a Kisf. társ

gyjt-)-

Ez értelmezésekbl kitnik , hogy kap igében alap-

fogalom a távol tárgy utáni nyúlás , hajlás
,

görbü-

lés , e szerént tiszta eleme a hajlást, görbülést je-

lent ka.

Származékai : kapcs , kapcsol , kapzsi , kaptár,

kapós , kapdos , kapaszkodik , kapat , kaptat , kapoz,

kapós stb. ikerítve : kip-kap am. kapkod.

KÁP, (1), elvont gyöke kápol , kápolódik

szóknak ; azonos háp v. sáp gyökkel , mint a récze

hangjával, innen kápol átv. ért. am. kiabálva korhol.

Több idegen származatu szókban is eléfordúl , mint

kápa , káplán , káplár , kápolna , káposzta, káptalan,

amidn ezekbl magyarázandó pl. kápa , káposzta,

káptalan szóknak a caput szó vétetik alapul. A káp-

rázik ige nem ide tartozik.

KÁP, (2), ALSÓ— , FELS— , falvak Nyitra

megyében; helyr. Káp-on ,
—ra

}

— ról.

KAPA , (kap-a) , fn. tt. kapát , harm. szr. ka-

pája. A szántóföldek , szlk , kertek mivelése körül

használtatni szokott , különféle alakú , kurtább vagy

hosszabb nyéllel ellátott vas eszköz , mely az ásótól

abban különbözik , hogy a kapa nyele a lapátjával

körülbelül egyenes szöget képez, az ásó nyele pedig

a lapáttal egyenes vonalú. Kis kapa, nagy kapi Két

águ kapa , v. hajmakapa. Irtó kapa. Purháló kapa.

24*
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Csákány kapa. Szölö kapa. Tehén nyelv kapa ,
mely-

nek alja valamivel szélesebb. Téglakapa, melynek

alakja a téglához hasonlít. Bele vágni a kapát a

földbe. A kapát kapának , az ásót ásónak szokta ö

nevezni. (Km.) Kapára termett. Kapakerül.

„En sem leszek hever

,

Kasza-, kapakerülö."

Népdal (Erdélyi J. vagy a Kisf. társ. gyjt.).

Rokon vele a török csapa, hellén o-xuyoc; (ásó stb.)

axandvri (ásó), tót kopa , a német Haue. V. ö.

KAP, CL).

KÁPA, fn. tt. kápá-t.'Egj a latin caput, német

Kopf stb. szókkal. V. ö. KÉP. 1) A nyeregnek feje :

nyereykápa. Kapára akasztani a kulacsot, tarisznyát.

Kapába fogódzani. 2) Némely felölt ruháknak , kö-

penyeknek , szröknek csuklyája, melyet hideg, ess

idben fejre szokás húzni, máskép : kámzsa, latinul ca-

pucium. Bársonyos szolgájuk, fekete kápájok az apát-

uraknak. (Fedd ének a 16-d. századból.) A Nádor-

codexben s Debreczeni legendás könyvben szintén.

KAPACS, (kap-acs) fn. tt. kapacs- ot , harm.

8zr . —a . Két vagy több águ kapa. Kisebb kapacs,

milyennel a kertészek purhálnak stb. Bodnárok esz-

kö ze is, melylyel a hordó-fenekek közeit egyengetik.

(Kassay J.) ; és a Palóczoknál teknvájó vas eszköz

(Szeder Fábián.) Nagy kapacs ,
melylyel a kemény

földet, ganajt fölvágják, vagy köveket szakgatnak

fel az utakon , útszákon.

KAPACSRA
,

(kap-acs-ka) fn. Kis kétágú ka-

pacs a kertészeknél. 1. KAPACS.
KAPACZ , tájdivatos , kopasz helyett ; 1. ezt.

KAPÁD , falu Baranya megyében 5
helyr. Ka-

pád-on ,
—ra ,

—ról.

KAPADOHÁNY , ösz. fn. Ers, csips, zsíros,

vastag level dohány , milyet a köznépbeliek (kapá-

sok) szeretnek , máskép : paraszt v. cserebi dohány.

KAPADOZ, (kap-ad-oz) áth. m. kapadoz-tam,

— tál, — ott. Balaton melléki szó. Valamiben némi

elmenetelt tesz. Kapadozza az irást, a magyar nyel-

vet, a tudományt.

KAPAFOGÚ
,
(kapa-fogú) ösz. mn. Oly ember

csúf neve , kinek széles , kigörbed nagy fogai

vannak.

KAPAFOK, (kapa-fok) ösz. fn. A kapának

fels , kivájt része , melybe a kapanyelet illesztik.

KÁPAKENGYEL, (kápa-kengyei) ösz. fn.

Lovagkengyel , melyet nem , mint rendesen , a nye-

reg aljához , hanem a kapához csatolnak.

KAPÁL, (kap-a-al) áth. m. kapál-t. 1) A föl-

det kapával vágja, purhálja. Innen átv. értelemben

mondják nö-^ ényekrl , melyek körül a földet vág-

ják. Kukoriczát , burgonyát, dinnyét, káposztát, haj-

mát kapálni. Megkapálni a kertet ,
szölöt. Kikapálni

a köveket
,
gyomot. Fölkapálni a növény körül a föl-

del. Kikapálni a burgonyát, répát. 2) Atv. lábával

vágja, kaparja a földet. Kapál a kényes ló. Kapál a

kutya , midn egeret , hörcsököt érez a föld alatt.

Kapálj kurta , lesz poltura. (Km.) A földel kapálja

körmével (a ló). Jób. 29. 21. Káldi.

KAPÁLÁS ,
(kap-a-al-ás) fn. tt. kapálás-t , tb.

—ok, harm. szr. — a. A földnek kapával való vá-

gása
,
purholása. Kukoricza-, burgonya-, hajma-, sz-

l'ókapálás. Kapálástól feltörött a tenyere. Els, máso-

dik kapálás.

KAPÁLÁSKOR
,
(kap-a-al-ás-kor) ih. Kapálás

idején. Kukoricza-kapáláskor lesz esztendeje , hogy. . .

(Népies idszámítás.)

KAPÁLATLAN
,

(kap-a-al-at-lan) mn. tt. ka-

pálatlan-t, tb. —ok. Amit meg nem kapáltak. „Piros

kukoriczaszár , kapálatlan maradtál." (Népd.) Hatá-

rozókép am. meg nem kapált állapotban.

KAPÁLGAT, (kap-a-al-og-at) áth. m. kapál-

gat-tam, — tál ,
—ott

,
par. kapálgass. Folytonosan,

vagy gyakran vagy kényelmesen , könnyeden kapál.

KAPÁLGATÁS
,

(kap-a-al-og-at-ás) fn. tt. ka-

pálgatás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Folytonos gya-

kori könnyed kapálás.

KAPÁLÓDZÁS
,

(kap-a-al-ó-d-oz-ás) fn. tt.

kapálódzás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Rugdalódzó

hánykolódás.

KAPÁLÓDZIK
,

(kap-a-al-ó-d-oz-ik) belsz. m.

kapálództam ,
—tál, — ott. 1) Szoros ért. haragból,

szeszélybl
,
pajkosságból , nyugtalanságból a földet

lábaival vágja , rúgja
,

péld. a szilaj ló. 2) Szélesb

ért. lábaival rugdalódzik, lábait heverve hányja

veti. Kapálódzik a lefogott csikó. Kapálódzik a birkó-

zásban lenyomott gyerek.

KAPÁLT, (kap-a-al-t) mn. tt. kapált-at. Amit

kapával felvágtak , megpurháltak. Kapált kertek,

szlk , kukoriczaföldek.

KAPÁLTAT
,

(kap-a-al- t-at) mivelt. m. kapál-

tat-tam, — tál ,
— ott

,
par. kapáitass. Másnak meg-

hagyja , megparancsolja , hogy valamit kapáljon.

Némely gazda cselédek , más pedig napszámosok

által kapáitatja földét.

KAPANYEL , KAPANYÉL
,

(kapa-nyel vagy

nyél) Ösz. fn. A kapának fogantyúja fából , melyet a

kapás kezébe fog. Hosszú , rövid kapanyél. Tenyerét

feltörte a kapanyél. Ha Isten úgy akarja , a kapa-

nyél is elsül. Km.
KAPANYELEZ

,
(kapa-nyelez) ösz. áth. Kapa-

nyellel üt , hajt , kerget.

KAPAR
,
(kap-ar, törökül : kopár mak am. tép,

szakgat , arabúi : hafara am. ásott , finnül : kuopin

am. kaparok) ; áth. m. kapar-t. 1) Széles ért. földet,

vagy más tömör testet felvág , fel szakgat , szétvá-

laszt. 2) Szoros ért. és különösen körömmel , lábak-

kal , ujjakkal váj , ás, szakgat , szétválaszt valamit.

Kapar a tyúk , kakas a szeméten , szérn. Kaparja a

kutya az ajtót , hogy beereszszék , vagy a földet, mi-

dn alatta valamit szagol. Majd kikaparta a szeme-

met , úgy nekem esett. Várj, várj , ha meghalok, még

a földbl is kikaparnál. Ha ki nem mondaná , még a

tyúk is kikaparná belle. (Km.) 3) Átv. keresgélve,
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apródonként , tyúk módjára holmi vagyont össze-

gyjt. Sok pénzt össze kapart. Kaparj kurta , neked is

lesz. (Km.) Tájszokásilag : kopor. Innen a nehezen

összegyjtött vagyonról mondják : Az én körmöm,

nem a tiéd kopott ebben , azaz, én kapartam, nem te.

KAPARÁS
,
(kap-ar-ás) , fn. tt. kaparás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a, 1) Cselekvés, melyet a ka-

paró visz véghez. A tyúk kaparással keresi a szemét-

ben le-ó magot , búzát. 2) Csárda neve Érsekújvár-

ban , hol van Kaparás künn a határon , és Kutyaka-

parás a majorokban.

KAPARÁSZ
,

(kap-ar-ász) önh. m. kaparász-

tam ,
— tál, — ott

,
par. — sz. 1) Kaparva, ujjaival,

körmeivel vakarva , áskálva keresgél. Sötétben kapa-

rászni. Zsebben , zsákban , tarisznyában , ládában ka-

parászni. 2) Átv. ért. valamit kapargat. Kikaparászni

a földbl a burgonyát.

KAPARCS
,

(kap-ar-cs) fn. tt. kaparcs-ot,

harm. szr. —a. Vakaró , vájó , különösen teknva-

karó görbe vas eszköz. A sütöteknö oldaláról kaparcs-

csal levakart kovászból lesz a vakarcs.

KAPARCSÁL
,
(kap-ar-cs-ál) önh. és áth. m.

kaparcsál-t. Kapargat , áskál , vakarcsál, különösen

körmökkel , karmokkal. Kaparcsál a tyúk, a kakas,

midn a szérn , szeméten stb. magot keres.

KAPARCSÁLÁS
,
(kap-ar-cs-ál- ás) fn. tt. ka-

parcsálás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

midn valaki vagy valami kaparcsál.

KAPARGAT
,

(kap-ar-og-at)
,
gyakor. áth. m.

kapargat-tam, — tál, —ott. par. kapargass. Folyton

vagy gyakran , sokszor kapar. V. ö. KAPAR.
KAPARGATÁS, (kap-ar-og-at-ás) fn. tt. ka-

pargatás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Gyakori foly-

tonos vagy könnyd kaparás.

KAPARÍT, KAPARIT, (kap-ar-it) áth. m.

kaparít-ott
,

par. — s, htn. — ni v. — ani. 1) Tu-

lajd. ért. kaparva szerez valamit. 2) Átv. elkaparí-

tani valamit am. törvénytelen módon magáévá tenni

;

elkaparítani más orra elöl am. elrejteni , elvinni,

hogy más hozzá ne juthasson; megkaparitani valakit;

tréfásan am. kézre keríteni. E másod értelemben

véve , úgy látszik , inkább a kap ige származéka,

mint a kaparé , vagyis közelebb a ragadás, fogás esz-

méje rejlik benne , mint a kaparásé.

KAPARÍTÁS, KAPARITÁS, (kap-ar-ít-ás)

fn. tt. kaparítás-t . tb. — ok, harm. szr. — a. Cse-

lekvés , midn kaparítanak , illetleg szereznek vagy

megfognak , megkapnak valamit.

KAPARÓ
,
puszta Nógrád megyében , helyr.

Kaparó-n ,
—ra ,

—ról.

KAPÁS, (1), (kap-ás) fn. tt. kapást, tb. — ok.

harm. szr. — a. A kap ige származéka s jelent cse-

lekvést, mely által valaki valamit megfog , megragad

p. laptakapás, hajba kapás ; vagy állapotot , midn
valakinek valami jut , kijár. Pénz-, jutalomkapás.

KAPÁS
, (2) ,

(kap-a-as) fn. tt. kapás-t , tb.

— ok. A kapa származéka , s am. kapával dolgozó

munkás , különösen : szlmives. így nevezik a sz-
ltermeszt városokban a szlsgazdákat , kik sz-
leiket magok mivelik. Pozsonyi, soproni, budai, eszter-

gomi , egri kapások. Kapás kapással , úr úrral barát-

kozik. (Km.) Kapásbor am. közönséges új bor, a ka-

pások számára , cselédbor.

KAPÁS, (3), (kap-a-as) nm. tt. kapást v.

— at , tb. — ák. 1) Kapával biró v. ellátott. Korán
reggel sok kapás emberrel találkoztam. 2) Naphosz-

szant bizonyos számú kapával mivélhet
,

pl. tiz

kapás szölö ,
melyet egy nap tiz kapával, vagyis tiz

kapás munkájával meg lehet kapálni. 3) Kapával

miveltetni szokott. Kapás növények , vetemények , ül-

tetmények. Kapás gazdaság.

KAPÁSBÉR
,
(kapás-bér) ösz. fn. Bér , melyet

a kapásoknak munkáikért napszámban fizetnek.

KAPASZ
,

(kap-asz) , elavult vagy elvont tör-

zsök, melybl kapaszkodik, és származékai erednek.

Jelent cselekvést, melynél fogva valami után kapuuk,

nyúlni iparkodunk.

KAPASZKODÁS, (kap-asz-kod-ás) fn. tt. ka-

paszkodás-t, tb. —ok. harm. szr. — a. Odább odább,

fölebb fölebb fogódzás , kapkodás által való elre,

vagy fölebb haladás. Átv. ért. serény dolgozás,

iparkodás. V. ö. KAPASZKODIK.
KAPASZKODIK, (kap-asz-kod-ik) k. m. ka-

paszkodtam
}
— tál, — ott. Általán, kézzel, vagy

lábbal valahová érni , nyúlni
, felkapni iparkodik.

Különösen , magas helyre
,

péld. dombra , hegyre

fára menni akarván, helyrl helyre
,

pontról pontra

fölkap , kezével lábával tovább nyúl. Kapaszkodnak

a hegyre húzó igás barmok. Kapaszkodik a fára mászó

gyermek. Belekapaszkodni a szekér farába, hintó bak-

jába. Fölkapaszkodni a kerítésre , sövényre. Átv. ért.

iparkodva serényen dolgozik. Nosza legények , ka-

paszkodjunk. Ha jól kapaszkodunk , ma bevégezzük e

munkát. Rokonok vele értelemben is a fenhangú

:

esipeszkedik
,
gebeszkedik ; ez utóbbi némi erködés-

sel vegyest.

KAPASZKODÓ
,
(kap-asz-kod-ó) mn. és fn. tt.

kapaszkodó-t. 1) Aki kapaszkodva halad. Hegyre ka-

paszkodó lovak. Fára kapaszkodó gyerek. 2) Meredek

domb vagy hegyoldal , melyre kapaszkodva kell

menni. A kapaszkodón szólítani kell a lovat.

KAPAT, (1), (kap-at) mivelt. m. kapat-tam,

—tál ,
—ott

,
par. kapass. 1) Kapni vagyis fogni

parancsol. Kutyával elkapatni az oda vetett konczot. 2)

Futtában etet , abrakol. Megkapatta lovait , s legott

odább hajtott.

KAPAT
, (2) ,

(kap-at) fn. tt. kapat-ot. Amit

valaki vagy valami kap. Egy kapat bor. Egy kapat

széna.

KAPATOS, (kap-at-08) mn. tt. kapatos-t v.

— at , tb. — ak. A Hegyalján am. egy kevéssé ittas,

aki egy kissé bekapott v. becsípett.

KAPBEREK, puszta Komárom megyébeu

helyr. Kapberk-én , Kapberek-re ,

— röl.

KAPCS, 1. KAPOCS.
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KAPCSLIK , tájdivatos , összevonva kopácslik

igébl 5 1. ezt.

KAPCSOL . (kap-ocs-ol) áth. m. kapcsol-t. Ka-

pocscsal öszveköt , egybefüz. Ruhát kapcsolni. Be-

kapcsolni a könyvet. Összekapcsolni. Kikapcsolni va-

lamit am. a kapcsot szétválasztva kibontani. Szélesb

és átv. ért. füz , öszveköt , egyesít. A vadászebekei

összekapcsolni. Két szivet a barátság , vagy szerelem

kötelével összekapcsolni. Mit Isten összekapcsolt , azt

ember el ne válaszsza. Beszédtanban am. egyes szókat

vagy mondatokat egymással szoros viszonyba hoz.

KAPCSOLÁS
,
(kapocs ol-ás) fn. tt. kapcso-

lás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
kapcsolunk , kapocscsal öszvekötünk valamit.

KAPCSOLAT, (kap-ocs-ol-at) fn. tt. kapcso-

lat-ot , harm. szr. — a. Két vagy több viszonyban

lev tárgynak azon állapota , melyben egymáshoz

kötve , fzve vannak. Továbbá , azon pont , melyen

a kapcsolás megtörtént. A szerszám a kapcsolatnál

elszakadt. Átv. ért. a gondolatok , eszmék , szók és

mondatok összefüggése , egymásra vonatkozó viszo-

nya. A gondolatok kapcsolatát megszakasztani. Néha

a mondatok és szók kapcsolata csak alattomban

értetik.

KAPCSOLATOS, (kap ocs-ol-at-os) mn. tt. kap-

csolatos-t v. —at , tb. —ak. Kapcsolatban lev.

KAPCSOLÉK, ikap-ocs-ol-ék) fn. tt. kapcsolék-

ot , harm. sz. —a v. —ja. Ami egybekapcsol vala-

mit ; továbbá amit valamihez függelékül, záradékul

oda kapcsolnak. Az els értelemben különösen a

mondat azon része , mely az alanyt és az állítmány

t

összeköti pl. e latin mondatban : homo est mortalis.

az est létige , mely a magyar és több más nyelvek-

ben pl. héberben, arabban stb. csak gondolatban

van meg: az Isten legnagyobb; arabúi: alláhíl ekber

(Deus [est] maximus) ; de az els és második személy-

ben és a jelenen kivül a többi idben a magyar

nyelv is kiirja pl. (én) halandó vagyok, (te) halandó

vagy
,
(mi) halandók vagyunk , az ember mindig ha-

landó volt; az arab a jelen többi személyében is

elhagyja
;
pl. enná türabün ve remádün (mink mivel

por és hamu, elmaradt : vagyunk). Más igéknél mind

az állítmány mind a kapcsolék magában az igében

foglaltatik, pl. a madár repül (avis volai) ; a honnan

némely nyelvészek a kapcsolékot a mondat frészé-

nek el nem ismerik. Azonban akár kimondassék,

akár csak oda gondoltassék , a kapcsolék létezését

tagadni épeu nem lehet , mint az alanyét , ha ez is

beleolvad az igébe
,
pl. ebben : gondolkodom (cogito),

nem mondhatjuk , hogy az alany nem létezik.

KAPCSOLKODIK, (kap-ocs-ol-kod-ik) k. m.

kapcsolkod-tam ,
— tál ,

— ott. Átv. ért. valakihez

oda kapcsolja , hozzá köti magát.

KAPCSOLÓ
,

(kap-cs-ol-ó) mn. tt. kapcsolót.

Ami vagy aki kapcsol. V. ö. KAPCSOL.

KAPCSOLÓDIK, (kap-ocs-ol-ó-d-ik) belsz. m.

kapcsolód-tam ,
— tál ,

— ott. Mintegy önmagától

öszvefüzdik. Kikapcsolódik , am. kapcsa mintegy

önmagától , bels er által szétválik.

KAPCSOLÓMÓD , 1. FOGLALÓMÓD.
KAPCSOS, (kap-cs-os) mn. tt. kapcsos-t vagy

—at , tb. —ak. Aminek kapcsa van , kapocscsal

ellátott. Kapcsos köpeny. Kapcsos gallérú mellény.

Kapcsos könyv, biblia. Atv. ért. szóra vagy beszédre

vitetve am. fogárd.

KAPCZA, (1), (kap-cza) fn. tt. kapczát. 1)

Széles ért. mindenféle ruhadarab , u. m. vászon,

gyolcs
,
posztó , szürrongy , melybe a lábfejet ta-

karni , burogatni szokták , ha lábbelit húznak. Vé-

kony , vastag , tiszta , szennyes kapcza. Megszoi alt

neki a kapczája. Szoros neki a kapcza. (Km.) Úgy bánik

vele , mint a kapczával. Még kapczája sem lehetne.

Megvet , ócsárló ért. am. hitvány, foszlány kelme.

2) Szorosb értei, kötött vagy szövött harisnya , mely

részént a lábfejet részént a lábszárt is takarja. Kapczát

kötni, szni. Kapczát húzni. Fekete kapcza , milyet ez-

eltt az austriai örökös tartománybeli gyalogok visel-

tek. 3) Átv. a lónak vagy ökörnek körömházán növ
kapczaforma hártyás csomó. Ezen értelmekbl kitnik,

hogy a kapcza gyöke a burokot, takarót jelent gömbö-

ly kap, mely rokon a koponya, kopács, kopik szókkal.

Az állkapcza nem tartozik ide , mert ez jobban am.

áll-kapcsa \ a kapczáskodik ige gyöke pedig a fogást,

ragadást jelent kap.

KAPCZA
, (2) , falu Szála megyében ; helyr.

Kapczá-n ,
—ra ,

— ról.

KAPCZÁS
,

(kap-cza-as) , mn. tt. kapczás-t , v.

— at , tb. — ak. 1) Kapczával bíró , ellátott; kap-

czába tekert. Fekete kapczás katonák. Kapczás lábak.

Kapczás ló , melynek körömházán kapczaforma cso-

mósodás van. Kapczás ökör, 2) Midn a fogást ra-

gadást jelent kap igétl ered, am. másokba kapni,

másokkal veszekedni szeret.

KAPCZÁSKODÁS
,

(kap-cza as-kod-ás) fn. tt.

kapczáskodás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

midn valaki másokba köteldzik , beléjök kap , s

mintegy szándékosan okot keres a veszekedésre. V.

ö. KAPCZÁSKODIK.
KAPCZÁSKODIK, (kap-cza-as-kod-ik) k. m.

kapczáskod-iam ,
— tál, — olt. Veszeked indulattal

másba kap , köteldzik , akgatódzik. Igen garázda,

bele kapczáskodik minden emberbe. Gyöke a fogást,

ragadást jelent kap ige.

KAPDA , 1. KAPTA.
KAPDÁL, (kap-d ál) önh. m. kapdált. Több-

szörösen kap valami után vagy valamin. Székely szó.

KAPDOS
,
(kap-od-os) áth. és gyakor. m. kap-

dostam ,
—tál ,

—ott
,

par. —s. Egymás után,

folytonosan , vagy gyakran kap , fogdoz , ragadoz.

A gyermekek kapdossák az elszórt almákat. Az ebek

kapdossák az elekbe hányt konczokat. Máskép : kapkod,

kapós, kapoz , kapdoz. V. ö. KAP.
KAPDOSÁS, (kap-od-o-sás) fn. tt. kapdosás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki

gyakran ismételve kap valamihez, vagy valami után.
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KAPDOZ , KAPDOZÁS , 1. KAPDOS , KAP-
DOSÁS.

KAPFOG
,

(kap-fog) ösz. fn. Kajmóval ellátott

pózna , melylyel valamit megkapni , megragadni,

megfogni lehet.

KAPHAT, (kap- hat) , tehet , m. kaphat-tam,

—.(ál, — ott, par. kaphass. Módjában, tehetségé-

ben , hatalmában van valamit kapni , a kap ige min-

den értelmében. még pénzt , hivatalt
,

jutalmat

kaphat. V. ö. KAP.
KAPHATÓ

,
(kap-hat-ó) mn. tt. kapható-t. Amit

akármi módon kapni , illetleg szerezni , mihez hozzá

jutni lehet. Ezen boltban mindenféle posztó , vászon

kapható. E faluban egy jó pohár bor sem kapható.

Mikor vagy honn kapható f

KAPI , falvak Gyr és Sáros megyében ; helyr.

Kapi-ba ,

— ban ,
—ból.

KAPICSÁL
,

(kap-ics-a-al) áth. m. kapicsált.

Apránként kapogat.

tt. kapiczát. Lörincz Károly

talán ,kupacz' szóval áll vi-

,Kopfzaum"-ból) fn.

-ja. Túl a

KAPICZA, fn.

szerént am. mereklye

,

szonyban.

KAPICZÁN, (a német

tt. kapiczán-t , tb. —ok, harm. szr

Dunán divatos tájszó , am. lókantár.

KAPI-NÉMETFALU , helység Sáros megyé-

ben ; helyr. Németfalu-ba ,
—ban ,

—ból.

KAPINT, (kap-in-t) áth. m. kapintott. Alig

érintve kap. Kicsinz értelemmel bir. Oldozva hozzá

kapintott az eb.

KAPI PÁLVÁGÁS , falu Sáros megyében;

helyr. Pálvágás on ,
—ra

,
— ról.

KAPIRCSÁL
,
(kap-ir-cs-ál) , 1. KAPIRTYÁL.

KAPIRTYÁL, (kap-ir-ty-ál) önh. Kicsinyez

értelemmel bir , s am. kaparcsál , kapargál , vakari-

csál. A kis csirkék kapirtyálnak.

KAPIRTYÁLÁS, (kap-ir-ty-ál-ás) fn. tt. ka-

pirtyálás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Kaparcsálás,

kapargálás , vakaricsálás.

KAPISSÓ , falu Sáros megyében ;
helyr. Ka-

pissó-ra ,
— n ,

—ról.

KAPISZTA , némely tájakon , nevezetesen Ba-

ranyában am. káposzta , 1. ezt.

KAPITÁNY, fn. tt. kapitány-t , tb. — ok,

harm. szr. — a v. —ja. Egy a középkori latin capi-

taneus szóval (,caput
£ névtl). Eléjön a törökben is

:

kapudan. Francziául : capitaine , olaszul : capitáno.

Régen jelentett hadseregnek fnökét , várparancsno-

kot. Hunyady János minden hadak fkapitányául ne-

veztetett. Az újabb ezeredi szerkezetben a hadnagyok

fölött és rnagyok alatt álló feltiszt. Els másod ka-

pitány, hovas, gyalog kapitány. Százados kapitány.

Tisztán magyarosan csak százados-n&k neveztetik.

Vitéz kapitány uram. Cs. k. kapitány. A városok vagy

kerületi hatóságok szerkezetében hatósági személy,

ki különösen a községi fegyelem , rend, közbiztonság

fentartásával , s a kihágok fenyítésével foglalkodik.

Buda-Pestvárosainak kapitánya.Jászkúnok kapitánya.

KAPITÁNYI, (kapitány-i) mn. tt. kapitányi-t,

tb. — ak. Kapitányt illet
, ahhoz tartozó , rá vonat-

kozó. Kapitányi ezim , rang , hivatal
,
jog , kötelesség.

Kapitányi rendelet
,
parancs , meghívás.

KAPITÁNYKODÁS
,

(kapitány-kod-ás) fn. tt.

kapitánykodás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Kapitányi

hivatal , tisztség viselése
, gyakorlása.

KAPITÁNYKODIK
, (kapitány-kod-ik) k. m.

kapitámjlcod-tam ,
— tál ,

—ott. Kapitányi tisztséget,

hivatalt visel
,
gyakorol. Gyalog , lovas ezeredben ka-

pitánykodni. A városnál , vármegyénél, vidéki, kerületi

hatóságnál kapitánykodni.

KAPITÁNYSÁG
,
(kapitány-ság) fn. tt. kapi-

tányság-ot , harm. szr. — a. Kapitányi hivatal, rang.

Kapitányságot viselni
, letenni. Ügyes baját a kapi-

tányságnál bejelenteni. Nem régi katona , s már kapi-

tányságig vitte. V. ö. KAPITÁNY.
KAPJON , 1. KAPLYON.
KAPKOD

, (kapkod) 1) Önh. m. kapkod-tam,—tál ,
— ott. Ez tárgyesetet nem vonz , s am. ide

oda kap, ujjait , körmeit ki-kinyujtja, hogy valamit

megfogjon, megragadjon. Fhöz fához kapkodni, szo-

rultságában mindenfelé segítséget keresni. Kapkod,

mint a vizbe haló (Km.) Kapkod , mint Bernát a

mennyköhöz. (Km.) Ikerítve : kipked-kapkod. 2) Áth.

de amely szenved alakot nem szokott felvenni. Az

olcsó jó gyümölcsöt igen kapkodják. V. ö. KAP.
KAPKODÁS

,
(kap-kod-ás) , fn. tt. Icapkodás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valami

után gyakran kap , nyúlong valaki , vagy midn ezt

többen teszik. Különösen midn sietve hirtelen aka-

runk holmit elvinni , elhordani. Volt az bezzeg kap-

kodás , midn az ellenség közeledett. Jelent szeleverdi,

hebehurgya munkát is. Vigyázva legények , nem ér ez

a kapkodás semmit.

KAPLAN , 1. KAPLONY.
KÁPLÁN , fn. tt. káplán-t, tb. —ok, harm. szr.

—ja. A latin capellanus szó után képeztetett. Egy-

házi személy , ki bizonyos kápolnában az isteni szol-

gálatokat végezni szokta , ilyenek a házi , udvari

káplánok. Szélesb ért. papi segéd , ki nagyobb gyü-

lekezetekben az illet s beavatott lelkész , vagyis

plébános mellett hivatalkodik. Városi
, falusi , káp-

talani káplán. Ki bizonyos fiókegyházban mint he-

lyettes lelkész mködik, helybeli (localis) káplánnak

mondják. A káplán nevet mint aláírási czímet hasz-

nálják általán minden egyházi személyek a fejede-

lemhez intézett irományokban p. Felségednek legalá-

zatosabb káplánja. N. N.

KÁPLÁNKODÁS, (káplán kod ás) fn. tt. káp-

lánkodás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Kápláni hiva-

talnak viselése
,
gyakorlása.

KÁPLÁNKODIK ,
(káplánkod-ik) k. m. káp-

lánkod-tam ,
— tál, — ott. Kápláni hivatalt visel,

gyakorol. Városban , falun , magán uraságnál , ud-

varnál káplánkodni.

KÁPLÁNLAK
,
(káplán-lak) ösz. fn. Szoba v.

ház , melyben káplán , illetleg káplánok laknak-
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KÁPLÁNSÁG ,
(káplánság) fn. tt. káplánság-

ot , harm. szr. —a. Kápláni hivatal, állomás. Városi,

falusi , házi , udvari káplánság.

KÁPLÁR , fn. tt. káplár-t , tb. —ok , harm.

szr. —a v. —ja. A latin-franczia corporal, caporal

szók után képeztetett. A szabados fölött és rmester

alatt álló altiszt. Gyalog , haszár káplár. Új magyar

hadi nyelven : tizedes. Hegyke , nyalka huszár-toborzó

káplár. „Káplár uram ,
szököm : i . . en teremtette."

Guadányi, Rontó Pál.

KÁPLÁRBOT
,

(káplár- bot) ösz. fn. 1. KÁP-
LÁRPÁLCZA.

KÁPLÁRKODÁS
,

(káplár-kod-ás) fn. tt. káp-

lárkodás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Káplári tiszt-

ség viselése
,
gyakorlása.

KÁPLÁRKODIK
,

(káplár-kod-ik) k. m. káp-

lárkod-tam ,
—tál ,

—ott. Káplári tisztséget visel

,

gyakorol.

KÁPLÁRPÁLCZA , (káplár-pálcza) ossz. fn.

Mogyoró pálcza, melyet ezeltt az ausztriai hadsere-

geknél a káplárok viseltek.

KÁPLÁRSÁG, (káplár-ság) fn. tt. káplárság-ot,

harm. szr.

—

a. Káplári tisztség , állomás.

KAPLONY, (1), falu Szathmár megyében; helyr.

Kaplony-ba ,
—ban ,

—ból. ,Kaplan* a törökben

tigrist jelent.

KAPLYON, (2), v. NAGY— erdélyi falu Bels-

Szolnok megyében ; helyr. Kaplyon-ba, —ban, — ból.

KAPMÁNY
,
(kap-mány) fn. tt. kapmány-t, tb.

—ok , harm. szr. —a v. —-ja. Új alkotású szó a

német Rappse kifejezésére , s jelent igen olcsóra ha-

gyott árukat, melyeket a vevk mohón elkapkodnak,

vagy oda ajándékozott tárgyakat, melyekhez kiki

szabadon nyúlhat. Egyébiránt ezt a régi és közisme-

retü kapzsi szó még jobban kifejezi. És így, kapzsira

bocsátani valamit hathatósb kifejezés , mint kap-

mányra bocsátani.

KAPNIK-BÁNYA , mváros Kvár vidékében
;

ALSÓ— , mváros Szathmár megyében ; helyr. Kap-

nik-Bányán ,
—ra ,

—ról.

KAPÓ
, (1) ,

(kap-ó) mn. tt. kapót. Aki vagy

ami kap.

KAPÓ
, (2) ,

(kap-ó) fn. tt. kapót. Ifjak játé-

kánál amit kapni (megkapni , marokba kapni) lehet.

Kapóra ütni a labdát , tekét , azaz magasra , hogy

leestében kézzel megkapni lehessen. Átv. ért. kapóra

ütni am. dobra ütni , elhíresztelni ; kapóra jutni v.

jönni am. czélba vétetni.

KAPOCS, (1) ,
(kap-oc3) fn. tt. kapcsot, harm.

szr. — a. Általán görbe vég , vagy kajmós test,

vagy eszköz, mely más testet mintegy megkap, meg-

ragad , bele kapaszkodik. Szorosb ért. mesterségesen

készített knjmós eszköz , mely köt , fz, összetartó

képességgel bir. Vas kapcsokkal összefoglalni a geren-

dákat. Kapocs a könyvön, ruhán, lószerszámon. 'Be-

akasztani a kapcsot. Kan kapocs , melynek gajmója

van ; nstény kapocs , mely gyíirü alakkal bir , s

melybe a kan kapocs kajmóját akasztják. Átv. vi-

szony , mely két v. több különböz tárgyat vagy
személyt , vagy testületet együvé köt , összvetart.

Rokon vele a német Haft , mely a rokon hangok

(fc=:k, t=*ts v. cs) felcserélésével épen am. kapcs

;

törökül és a szláv nyelvekben : kopcsa , sínai nyel-

ven : kue.

KAPOCS
, (2), puszta Bihar megyében ; helyr.

Kapocs-on ,
—ra ,

—ról.

KAPOCSÁN, falu Bihar megyében; helyr.

Kapocsán-ba, — ban ,
— ból.

KAPOCSFA
,
(kapocs-fa) ösz. fn. Az ácsoknál

keresztfa , mely két álló gerendát öszvetart.

KAPOCSFÉSZEK, (kapocs-fészek) ösz. fn.

Építményeknél azon hely, melyben a kapocsrúd, kü-

lönösen ennek lyukas vége fekszik.

KAPOCSFÜL, (kapocs-fül); KAPOCSSZÉM.

KAPOCSGYÜRÜ, (kapocs-gyürü) ; 1. KA-
POCSSZÉM.

KAPOCSKÖSÖNTYÜ
,
(kapocs-kösöntyü) ossz.

fn. Kapocsalakú kösönty , milyen a régies palásto-

kat a nyak körül öszvetartotta. V. ö. KÖSÖNTY.
KAPOCSLYUK, (kapocs-lyuk) 1. KAPOCS-

SZÉM.
KAPOCSRÚD, (kapocs-rúd) ösz. fn. Az épí-

tésben jelent fekirányosan befalazott vasrudat, mely-

nek végén lyuk van , s ebbe egy más rudat húznak

függlegesen , s arra szolgál , hogy a falat függié -

ges irányban tartsa.

KAPOCSSZEG, (kapocs-szeg) ösz. fn. Vas

szeg, mely fölül gombbal, alant lyukkal van ellátva,

melybe czöveket ütnek , hogy az álgyutalp tengelyét

a böröczkocsival öszvetartsa.

KAPOCSSZÉM, (kapocs-szém) ösz. fn. Gyr
v. lyuk általán a kapocsnem eszközökön pl. a ka-

pocsrúdon , különösen a nstény kapcson , melybe a

kankapocs kajmóját akasztják.

KAPOCSTARTÓ
,

(kapocs-tartó) ösz. fn. Esz-

köz , mely a kapcsot valamihez köti, szorítja
,
pl. a

kapocsrúdba függlegesen eresztett vasdarab.

KAPOCSVAS, (kapocs-vas) ösz. fn. Általán

minden vas rúd , lemez , stb., mely kapocs gyanánt

szolgál , vagy alkalmaztatik.

KAPOCZA , 1. KAPONCZA.
KAPOCZÁN , 1. KAPICZÁN.
KAPOGAT

,
(kap-og-at) áth. és önh. m. kopo-

gattam, —tál ,
— ott. Többször vagy folytonosan

kap , ennek minden érteményében.

KÁPOL , (káp-ol) áth. m. kápolt. Korhol , szid,

átkoz. V. ö. KÁP gyök.

KAPOLCS , falu Szála megyében ; helyr. Ka-

polcs-on ,
— ra ,

— ról.

KÁPOLNA, (1), fn. tt. kápolnát. A latin ca-

pella szóból képeztetett. Isteni tiszteletre szentelt

kis épület , kis templom. Útmelléki , mezei , hegyi

kápolna. Házi, udvari kápolna.



385 KÁPOLNA—KAPORNAK KAPORNALÉ—KÁPOSZTA 38fi

így neveztetik valamely tomplomhoz épített,

oltárral ellátott , s elzárható hajlék is. Tréfásan és

átv. ért. Ördög kápolnája am. kocsma. Kocsmárosné

kápolnája a pincze. (Gúnydal.) Kerüli , mint Mesz-

tegnyei a kápolnát. (Km.)

KÁPOLNA , (2) , falvak Bihar, Borsod, Heves,

Pozsony , Szála , Tolna , Vas megyében
;
puszták

Abaúj , Baranya , Fejér, Gömör m. BÖLZSE— , falu

Abaúj m. KERKÁS— , falu Vas m. LENTI— , falu

Szála m. SORKI— , faluVas m. ALSÓ— , erdélyi

falu Alsó-Fejér m. FELS—, erdélyi falvak Bels-

Szolnok és Küküllö megyékben ; helyr. Kápolná-n,

— ra ,
— ról.

KÁPOLNÁK, 1. SZURDOK-KÁPOLNÁK, KO-
VÁS—, és MONOSTOR-KÁPOLNÁK.

KÁPOLNÁS, mváros Krassó megyében, puszta

Veszprém m. ; helyr. Kápolnás-on ,
— ra ,

— ról.

KÁPOLNÁS-NYÉK
,
puszta Fejér megyében

;

helyr. Nyék-én , — re ,
—röl.

KÁPOLNÁS-VISNYE, puszta Somogy megyé-

ben ; helyr. Visnyé-n , — re ,
— röl.

KÁPOLÓDÁS, (káp-ol-ó-d-ás) fn. tt. kápolö-

dás-t , tb. — ok. Szitkozódás, átkozódás (Maledictum.

Kassay J.)

KÁPOLÓDIK, (káp-ol-ó-d-ik) k. m.kápolód-tam,

—tál ,
—ott. Szitkozódik , átkozódik.

KAPOLY , falu és puszta Somogy megyében
;

helyr. Kapoly-ba, —ban ,
— hói.

KAPONCZA v. KAPOCZA , fn. tt. kaponczát.

Kantár a ló fején. Rokon a kaponya, koponya szókkal.

Máskép : kapiczán.

KAPONYA
, (1) , 1. KOPONYA.

KAPONYA
, (2) , falu Zemplén és puszta Be-

regh megyében ; helyr. Kaponyá-n ,
—ra ,

— ról.

KAPOR, (1), fn. tt. kapor-t v. kaprot, harm.

szr. kapr-a. Az öthimes és kétanyás növények ne-

méhez tartozó növényfaj ; ernyje lapos tányéros
;

virágai egyenlk, mind termk, szirmai begöngyö-

lödtek ; virágai sárgák , levélkéi czérnaszáluak. Fa-

jai : kerti kapor , ánis kapor. (Anethum.) Arab és

persa nyelven : kabar , hellénül : xánnaQiq , fran-

cziául : capre , olaszul : cappero , németül : Kapper

vagy közönségesebben : Kaper , a szláv nyelvekben :

kopor , kopr stb.

KAPOR
, (2) , erdélyi falu Doboka megyében

;

helyr. Kapor-ba ,
—ban ,

—bál.

KAPORNA
,

(a hellén : xanTiániov után) fn. tt.

kapómat. A sokhímesek seregébe é* egyanyások

rendébe tartozó cserje növény ; csészéje négy level,

brforma ; bokrétája négy szirmú ; hímszálai hosz-

szúk ; bogyója kérges , sokmagú , kocsányos (cappa-

ris). Faja : kapri kaporna.

KAPORNAK, falu Vas megyében; KIS—,
NAGY— , falvak Szála megyében : helyr. Kapor-

nak-ra ,
— on ,

— ról.

AKAD. NAGT SZÓTÁR III. KÖT.

KAPORNALÉ
,
(kaporna-lé) ösz. fn. A kapóin a

nev cserjenövény bogyóival készített lé , vagy már-

tás. Marhahús kapornálével.

KAPÓS, (1), (kap-os) gyak. áth. m. kapos-

tam ,
— tál ,

— ott, par. —s. L. KAPDOS.
KAPÓS

, (2) , KIS—, falu , NAGY—, mváros

Ungh megyében; helyr. Kapos-on ,
—ra ,

— ról.

Folyam neve is Baranya, Somogy, Tolna megyében.

KAPÓS, (kap-ó-os) , mn. tt. kapós-t v. — at,

tb. — ak. 1) Amin igen kapnak, amit keresnek,

szeretnek , tehát kedves , keresett , ritka. A szép és

gazdag leányok kapósak , ha kivált jók is. 2) Mond-

ják laptajátékról , mely kiütésben és elkapásban áll.

Kapóst játszani. Ez értelemben fnévül használtatik,

és a tt. kapós-t , tb. — ok.

KAPOS-DADA
,

puszta Somogy megyében
;

helyr. Dadá-n ,
—ra ,

— ról.

KAPÓSDI
,

(kap-ó-os-di) fn. tt. kapósdi-t. L.

KAPÓS 2).

KAPOSF
,
puszta Somogy megyében ; helyr.

Kapósfön ,

— re, — röl.

KAPOS-FÜRED, falu Somogy megyében;

helyr. Füred-én ,
—re ,

—röl.

KAPOS-KERESZTÜR , falu Somogy megyé-

ben ; helyr. Kcresztúr-ba ,
—ban ,

—ból.

KAPOS-MÉR, falu Somogy megyében ; helyr.

Mérbe , —ben ,
—böl.

KAPÓSSÁG, (kap-ó-os-ság) fn. tt. kapósság-ót,

harm. szr. —a. Kitn , ritka
,

jeles tulajdonsága

valaminek , miszerint kapnak rajta , kelendségnek

örvend.

KAPOS-SZEKCS , falu Baranya megyében
;

helyr. Szekcsö-n , —re, — röl.

KAPOS-ÚJLAK , falu Somogy megyében
;

helyr. Újlak-on ,
—ra , —ro7.

KAPOSVÁR , mezváros Somogy megyében
,

helyr. Kaposvár-on v. — t v. — ott ,
—ra ,

—ról.

KÁPOSZTA, (alkalmasint a latin capitosa után

módosult mind a magyar, mind más nyelvekben) ; fn.

tt. káposztát. Népies értelmezés szerént , legalább

Mátyus földén , különösen alsó Vágmelléken am.

káp-hozta, mert a monda szerént Káp János nev em-

ber hozta be. Innen a rímjáték : Káposzta , Káp Já-

nos hozta. Csehül , illírül , tótul : kapuszta ,
vendül

:

kapusz. Köz ismeretü , a négyfbbhimesek seregébe

és beczsök rendébe tartozó növénynem, csészéjének

levelei összeborulnak. A nagyobb himszálak tövén

kívülrl, az apróbbakon belülrl egy egy ikra, mag-

vai gömbölyk. Nevezetesebb fajai : csíkos ,
csipkés,

fodros, olasz, vörös, fejes káposzta. (Brassica.) A
készítés módja szerént : hajdú

,
pörgit ,

kolosvári,

tejfölös , kapros , szalonnás , töltött káposzta. Aki nem

szereti a káposztát , a húsát se egye meg. (Km.)

Fehér czipó szalonna
,

Füstölt hús és káposzta

A magyarnak étele. Népdal.

25
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A Tatrosi codexben jelent általán kerti vcteményt.

„Kik megdézuiáljátok a mentát és a rutát és minden

káposztát" (oinne olus).

KÁPOSZTAÁGY, (káposzta-ágy) ösz. fn. Egyes

tábla a káposztás kertekben és földeken.

KÁPOSZTACSÖSZ
,

(káposzta-csó'Bz) ösz. fn.

Cssz, ki a káposztás kerteket, földeket a tolvajok

és barmok becsapása ellen rzi.

KÁPOSZTAFALU , mváros Szepes megyében;

helyr. Káposztafalu-ba ,
—ban ,

— bél.

KÁPOSZTAFALVA , helység Zaránd megyé-

ben ; helyr. Káposztafalvá-n ,
— ra ,

— ról.

KÁPOSZTAFEJ
,
(káposzta-fej) ösz. fn. A ká-

posztaféle kerti zöldségnek csomóalakban öszvebo-

rult levelei. Kemény , laza , kisded , nagy káposztafej.

KÁPOSZTAFÖLD
,

(káposzta- föld) ösz. fn.

Föld , melyen káposztát szoktak termeszteni.

KÁPOSZTAHERNYÓ
,
(káposzta-hernyó) ösz.

fn. A káposzta veteményeket vagy ültetményeket

pusztító hernyó.

KÁPOSZTAKAPA
,

(káposzta-kapa) ösz. fn.

Kétágú kapa, melylyel a káposztaföldet purhálják.

KÁPOSZTAKERT
,

(káposzta-kert) ösz. fn.

Kert , melyben káposztát termesztenek. KÖz szokás

szerint inkább : káposztás kert. Innen : káposztás

kertbe néz , am. bandzsán néz , mint a kecske, midn
káposztát lát.

KÁPOSZTAKOCSONY , lásd: KÁPOSZTA-
TORZSA.

KÁPOSZTALÉ, (káposzta-lé) ösz. fn. Lé,

mely a besavanyított káposztából kifoly ; vagy lé,

melyben káposztát fztek. Káposztalébl készítik az

úgynevezett korhelylevest.

KÁPOSZTALEVEL
,

(káposzta-level) ösz. fn.

A káposzta levelei , melyek egymásra borulva a ká-

posztafejet képezik. Káposztalevelen sült málé, gör-

höny , kalács. Melegített vagy zsirral bekent káposzta-

levelet boritni a sebre.

KÁPOSZTALEVELÉSZ
,

(káposzta-levelész)

ösz. fn. A káposztaleveleken éld, s azokat pusztító

tetüféreg.

KÁPOSZTAPALÁNT
,

(káposzta-palánt) ösz.

fn. A káposzta gyönge növénye , melyet átültetnek.

KÁPOSZTAPILLANGÓ
,

(káposzta-pillangó)

ösz. fn. Fehérsárga pillangófaj , mely tojásait a ká-

posztalevelekrc rakja le. (Papilio danaus cand. bras-

sicae. L.)

KÁPOSZTARÁSZA , 1. KÁPOSZTAPALÁNT.
KÁPOSZTÁS , (káposzta-as) mn. tt. káposz-

tás-t v. — at , tb. —ak. l) Miben káposz'a terem

vagy tartatik. Káposztás kert
, föld. Káposztás hordó,

fazék , tál. 2) Káposztával ftt vagy sült. Káposztás

koncz , hiís. Káposztás rétes. 3) Mint fnév jelent

általán telket, földet, kertet, hol káposztát ter-

mesztenek , s ekkor a tt. káposztás-t , tb, —ok. A
káposztásokat szeretik a nyulak,

KÁPOSZTASALÁTA, (káposzta-saláta) ösz.

fn. Megaprított káposztából készített saláta péld.

forró eczettel leöntve , és szalonnapörczczel behintve.

KÁPOSZTÁSKERT
,

(káposztás-kert) ; 1. KÁ-
POSZTAKERT.

KÁPOSZTÁS-MEGYER
,
puszta Pest megyé-

ben ;
helyr. Megyer-én ,

— re , röl.

KÁPOSZTÁS-SZENT-MIKLÓS, erdélyi falu

Maros székben ; helyr. Szent-Miklós-on ,
— ra, —ról.

KÁPOSZTATORZSA, (káposzta-torzsa) ösz.

fn. A káposztaféle kerti zöldségek torzsája. V. ö.

TORZSA.
KAPOTNYAK

,
(a szláv nyelvekben : kopot-

nyak , kopotnyik) fn. tt. kapotnyak-ot , harm. szr.

—a. A tizenkéthímesek seregébe és egyanyások

rendébe tartozó növény ; csészéje három metszés a

magzat felett ; bokrétája nincs ; tokja brhéju,

magva sok. „Ki az urát nem szereti, kapotnyakot

fzzön neki. (Népd.) (Asarum). Máskép : mogyoró

alja, kerek kapor.

KAPOZ
,

(kap-oz) áth. 1. KAPÓS. KAPDOZ.
KAPPAN , fn. tt. kappan-t , tb. —ok , harm.

szr. —a v. —ja. Herélt kakas. Ha a kappannak

csak taréját metszik le , s kappan gyanánt adják,

tréfásan gyurkó a neve. Egy a latin capo , német

Kapaun, (néhutt : Kapphahn), szláv kapann , kaplun,

kopun stb. szókkal. Tájszokásilag : koppan. Latin

nevét talán cavo , vagy hellén xónreo igétl vette.

KAPPANHANG, (kappan-hang) ösz. fn. 1) A
kappan vagyis herélt kakas szava , mely a kakasé-

nál valamivel vékonyabb
,
gyengébb. 2) Átv. tréfás

ért. mondják vékony férfihangról , milyen különösen

a heréltek hangja.

KAPPAN-HIZÁS , ösz. fn. Tréfásan oly férfi-

ról mondják , kit a nemi Ösztön nem ingerel, s ennél

fogva hizásnak indul.

KAPPANOZ
,

(kappan-oz) áth. m. kappanoz-

tam ,

—tál, — ott
,
par. —z. Kakast herél, vagyis

a kakast kappanná teszi.

KAPPANOZÁS
,
(kappan-oz- ás) fn. tt. kappa-

nozás-t , tb. —ok, harm. szr. —a. Kakasherélés.

KAPPANOR
,

(kappan- r) ösz. fn. Az együtt-

nemzk seregéhez és nsözvegyek rendébe tartozó

növénynem; vaczka kopasz, fészke pikkelyei egyenlk;

sugárvirágiban legtöbbször öt himszál porhon nélkül
;

bobja szrös ; sugarai lancsásak , hosszúk, háromfo-

gúk, sárgák. (Arnica). Fajai: hegyi, bérczaljai , ha-

vasi száratlan kappanr. Kappanörböl készített gyógy-

erejii j'estvény. (Tinctura arnicac.)

KAPPANSZAVU
,

(kappan-szavú) ösz. mn.

Férfiról mondják, kinek vékony, rikácsoló, éles

hangja van , mint a heréiteké szokott lenni.

KÁPRÁZÁS, (1. KÁPRÁZIK) fn. tt. káprá-

zás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. A szemnek azon

szenved állapota , midn káprázik. V. ö. KÁP-
RÁZIK,
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KÁPRÁZAT
,

(1. KÁPRÁZIK) fa. tt. káprá-

zat- ot , harm. szr. — a. Azon tünetnénykép , mely a

káprázó szemek eltt csalékony alakban lebeg.

KÁPRÁZIK, k. in. kápráz-tam ,

— tál ,
— ott.

Mondjuk a szemrl, midn idegei s látszerei akármely

okból megzavarodván nem valódi tárgyakat , banem

csalképeket , tündéralakokat lát. Szemei annyira el-

gyöngültek , hogy már csak kápráznak. Úgy pofon

csapták , hogy kápráztak a szemei bele. Törzsöke való-

sziuüleg : ábra , melybl lett , ábráz , ábrázik s k

(eb) eltéttel kábrázik , káprázik ; mert valamint a

káprádzás a szemnek , úgy az ábrándozás az elmé-

nek és képzel tebetségnek zavart , nem reudes m-
ködés állapotára mutat. Némelyek szerént am.

kábrázik , káb gyöktl , bonnau kábít , kábul stb.

szók is származnak.

KÁPRÁZOL, (kápráz-ol) átb. m. káprázol-t.

Csalképeket , tündér alakokat ábrázol , költ , állít

maga elé.

KÁPRÁZOLAT, (kápráz-ol-at) fn. tt. káprá-

zolat-ot , barm. szr. — a. Ábra vagy kép, csalkép,

tündér alak , melyet valaki káprázol magának. V. ö.

KÁPRÁZOL.
KÁPRÁZTAT

,
(kápráz-tat) áth. m. kápráztat-

tam, — tál ,
— ott

,
par. kápráztass. Eszközli, okoz-

za , hogy a szemek káprázzanak. A lámpavilágok

özöne kápráztatja a szemeket.

KÁPRÁZTATÁS
,

(kápráz-tat-ás) fn. tt. káp-

ráztatás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn valami a sze-

met kápráztatja.

KAPRI , 1. KAPORNA.
KAPRONCZA , falvak Bars és Sáros megyé-

ben
;
puszta Nógrád megyében ; helyr. Kapronczá-n,

— ra ,
—ról.

KAPROS
,
(kapor-os) mn. tt. kapros-t v. — at

tb. — ak. Kaporral készitett , fszerezett. Tejfölös

kapros káposzta. Kapros béles. Kapros uborka.

KAPRÓZ, (kap-or-oz) átb. m. kaproz-tam,—tál,

— ott
,
par. —2. Kaporral készít , fszerez valamit.

KAPROZÁS
,

(kapor-oz-ás) fn. tt. kaprozás-t,

tb. — ok , harm. szr. —a. Cselekvés, midn valamit,

nevezetesen éteknemüt kaproznak.

KÁPSA
,
(a latin capsa után) fn. tt. kápsát.

Kenyeres zsák. (Kállay gyjt.).

KÁPSÁL, (kápsa-al) átb. m. kápsált. 1) Ver,

megver. (A székelyeknél.) A medve kápsáljon meg

(a tenyerével v. talpával.) 2) Kéreget pl. bort , bú-

zát , eleséget diákok számára. (Kecskeméti szólás).

3) Elkápsált am. elvett , elkaparított fortélylyal.

(Székely szólás). Kápsálódik (a székelyeknél) am. kezé-

vel vakaródzik. Minek kápsálódol annyit te ? (Kriza J.)

KAPSI
,

(kap-os-i , azaz , kap-os-ó) mn. 1.

KAPZSI.
KAPSOGTAT (kap-os-og-tat) ; a székelyeknél

am. csattogtat vagy csattogat. L. CSATTOGAT.
KAPTA, (kapta, kap-ta , a szláv nyelvek-

ben : kopito) fn. tt. kaptát. Gyöke a hurokot jelent

mélyebb vagy gömbölybb kap (kop) , mely megvan
a kaponya , koponya , kapeza , kopács , kopoltó szók-

ban. Jelent fából készített formát , mely lábfejet ké-

pez , s arra való , hogy a brt rája húzzák , rábo-

rítsák , tehát nem egyéb mint borítófa szenved, ért.

mint kapeza am. borító ruha , csel. ért. Törzsöke az

elavult kapt ige , melybl lett igenév kapta kapta,

mint az elavult balt (vált) igébl baltó balta (valta)

;

a csap csapt igébl csaptó csapta ; a lob lobi igébl

lobtó, lobta, lapta stb. — A csizmát, sarut kaptára

ütni. Nem lehet minden sarut egy kaptára húzni. Min-

dent egy kaptára szeretne húzni. Ne tovább , varga , a

kaptánál. (Sutor , non ultra crepidam.) Átv. ért. a ló

lábán , különösebben csuklóján növ csomó , néhutt

máskép : kapeza. Innen kaptás v. kapezás ló. Kapta-

tetem. Egy 155 1-diki levélben olvassuk: „de az

egyik hím vehem örök sánta , kaptatetem vagyon az

lábán." (Szalay Á. gyjt.)

KAPTAFA
,
(kapta-fa) ösz. fn. 1. KAPTA.

KÁPTALAN, (1), (a latin capitulum után ala-

kult, ez pedig caput szóból származott) ; fn. tt. káp-

talan-t, tb. —ok, harm. szr. -

—

a, v. —ja. 1) Va-

lamely fegyházhoz trrtozó kanonokok testülete. Ér-

seki, püspöki , társas káptalan. Esztergomi, egri, vesz-

prémi, gyri káptalan. 2) Gylés, tanácskozás, me-

lyet a kanonokok illet ügyekben tartani szoktak. A
házasok ügyét káptalan elébe vinni. Valamit bevallani

a káptalannak. 3) A birtokos szerzetesek gylése. A
szerzet ügyeirl káptalanban tanácskozni , apátot,

prépostot választani. így nev eztetik maga a gylés-

terem is. 4) Átv. ért. ismeretek bsége , nagy tudo-

mány. Nem káptalan a fejem , hogy mindent tud-

jak. (Km.)

KÁPTALAN
, (2) ,

puszta Nyitra megyében
;

erdélyi falu Alsó-Fejér m. SZEPESI— , falu Szepes

m. Helyr. Káptalanba, — ban ,
—ból.

KÁPTALANBELI
,

(káptalan-beli) ösz. mn.

Káptalanhoz tartozó. Káptalanbeli úr, személy. Hasz-

náltatik egyszeren is fnév gyanánt , s am. ka-

nonok.

KÁPTALAN-BORBA, puszta Gyr megyében
j

helyr. Borbá-n ,
—ra ,

— ról.

KÁPTALANFA , helység Szála megyében

;

helyr. Káptalanfán ,
—ra

,
—ról.

KÁPTALANFALVA, helység Torontál me-

gyében; helyr. Káptalanfalvá-n, — ra ,
— ról.

KÁPTALANJÓSZÁG, (káptalan-jószág) ösz.

fn. Fekv birtok, melyet testületileg valamely káp

talán bir.

KÁPTALAN-NYÚL , falu Gyr megyében

;

helyr. Nyúl-on ,
—ra ,

—ról.

KÁPTALANSZOBA
,
(káptalan-szoba) ösz. fn.

Szoba vagy terem, melyben u káptalan tagjai ta-

nácskozás végett öszve szoktak ülni.

KÁPTALAN-TÓTIII , falu Szála megyében ;

helyr. Tóthi-ba ,

— ban, — ból.

25*
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KÁPTALANVEGZES ,
(káptalan-végzés; ösz.

fn. Végzés , melyet a káptalan tagjai a káptalan

hatóságához tartozó, péld. házassági , végrendeleti

ügyekben hoznak.

KÁPTALAN-VIS , falu Sopron megyében

;

helyr. Vis-én, — re, —r'ól.

KAPTÁNY , 1) Csagataj nyelven: kaptán. L.

KAFTÁNY. 2) (kap-ta-any) , fu. tt. kaptány-t , tb.

—ok. Két fél vaskarikából álló , vas fogakkal felké-

szített eszköz , melylyel a görényt , rókát szokták

elfogni. Gyöke a fogást , megragadást jelent lap.

KAPTÁR
,

(kap-tár v. kap-ta-ar) fn. tt. kap-

tár-t , tb. — ok, harm. szr. —a v. —ja. Méhkas,

köpü. Gyöke a fogást jelent kap , melybl lett vagy

az összetett kap tár vagy az elavult kapt , s ebbl

kaptár , mint kant kantár , hajt hajtár , hajtsár , sajt

sajtár stb. E szerént jelenti azon kast vagy szek-

rényt , melybe a méhrajt bele fogják, bele hajtják.

Hogy létezett kapt ige , mutatja a kaptány (görény

v. rókafogó) szó is. Némelyek pl. Lugossy J. az els

részben kap a köpü szó módosulatát látják , mely

nézet , ha a mély hangú a (=á) vétetik alapúi, szin-

tén helyes. V. ö. KAP. (1).

KAPTÁRKENCS
,

(kaptár-kencs) ösz. fn.

Méz , kánfor , méhfíí, bor stb. vegyitékbl készített

kencs , melylyel a kaptárt bekenik , hogy a méne-

ket becsalják vele.

KAPTÁS
,
(kap-ta-as) mn. tt. kaptás-t v. —at,

tb. — ak. Ami kaptával van ellátva. Átv. kaptás ló,

midn lába csuklóban megcsomósodott.

KAPTASZEG, (kapta-szeg) ösz. fn. Szegek,

melyekkel a vargák , csizmaziák a kaptára húzott

brt kifeszítik.

KAPTAT, (kap-t-at) mivelt. m. kaptat-tam

— tál ,
— ott

,
par. kaptass. 1) Hegyre, meredekre

sürgeti, hajtja a vonó marhát. 2) Futtában etet,

abrakol. Kaptassunk egy keveset , azután fogjunk.

KAPTATETEM
,
(kapla-tetem) ösz. fn. Hibás

kinövés v. csomó a ló lába csuklóján. V. ö. KAPTA.

KAPTATÓ
,
(kap-tat-ó) fn. tt. kaptató-t. Mere-

dek dombnak , hegynek men út , kapaszkodó.

KAPTÁZ
,

(kap-t-a-az) áth. m. kaptáz-tam—tál ,
—ott

,
par. —z. A brt kaptára húzza

, fe-

szíti , szegezi. V. ö. KAPTA.
KAPU, (1) (kap-u, uigur nyelven: khapi

;

megvan a török nyelvben is ,kapu' és ,udvar' jelen-

téssel ; a csagataj nyelvben pedig kapuzok am. fa-

héj, br , kupak ; de a török kapa-mak ige és csa-

gataj nyelven kapga-mak, am. bezárni [ajtót] , mely

értelemben a mély hangú kap v. kop gyöktl származ-

nék ; v. ö. KAP, (1), elvont gyök); fn. tt. kapu-t.

Nagyobb nyilas az épületen , kerítésen, vagy a hely-

ségbe , városba , várba vezet nyilt hely. Háznak,

kertnek , akobiak kapuja. Városnak, várnak kapuja.

Diadalkapu ; ha nincs is rajtok ajtó-féle záró eszköz.

Különösen fa-, vas-, sövény- stb, alkotvány, mely

ezen nyilast elzárja, vagy járhatóvá teszi. Egy szárnyú,

két szárnyú kapu. Boltos kapu. Vas , deszka, sövény

kapu. Hátulsó kapu. Kinyitni, bezárni a kaput. Felhúzó

kapu a fellegvárakon. Új kapu. Bámul, mint borjú az

új kapura. (Km.) Átv. ért. jelent szoros átmenetelt,

szk völgyet a magasabb hegyek között , milyen a

Vas kapu Erdélyben. A törökben udvart is jelentvén

innen divatba jött : Ottománi fényes kapu, azaz török

császári udvar ; a szentírásban pokol kapuja am. ör-

dög hatalma. V. ö. KAPUSZÁM.
KAPU

, (2) ,
puszta Tolna megyében ; helyr.

Kapu-ba ,
— ban ,

—ból.

KAPUBÁBÁNY
,
(kapu-bábány) lásd : KAPU-

BÁLVÁNY.

KAPUBÁLVÁNY, (kapu-bálvány) ösz. fn. Szo-

ros ért. bálvány gyanánt kifaragott kapufa v. szobor,

melybe a kapu sarkai illesztvék. Ilyeneket még most

is láthatni némely vidékeken
,

péld. Mátyusföldén.

Szélesb ért. egyszer vastag szobor. Máskép : kapufa

és kapubábány , minthogy báb formája is van. Kata-

lin legendájában is köbáb am. kbálvány.

KAPUBÉLLET
,
(kapu béllet) ösz. fn. Béllet

a kapun.

KAPUCSENGETYÜ
,

(kapu csengetyü) ösz.

fn. Csengetyü a házkapun.

KAPUD, MAROS— , vagy MAGYAR—, er-

délyi falu Alsó-fejér megyében ; helyr. Kapud-on,
—ra ,

— ról.

KAPUFA
,
(kapu-fa) ösz. fn. Kapuszobor. Ka-

pubálvány. Búcsút venni a kapufától, am. hir nélkül

odább állani. Isten hozzád kapufa. (Km.) Máskép

:

Kapufél , kapufélfa.

„ Megérem én azt az idt

,

Sirva mégysz el házunk eltt

,

Megöleled kapufáját

,

Úgy siratod a gazdáját." Népd.

KAPUFÉL, (kapu-fél), KAPUFÉLFA, (kapu-

fél-fa) 1. KAPUFA.

KAPUFELHUZÁS
,

(kapu-fel-huzás) ösz. fn.

Cselekvés, midn a fekv helyzetben lev kaput
,

pl.

a fellegvárakon, bezárás végett felhúzzák.

KAPUGÉM
,
(kapu-gém) ösz. fn. Utakra, vá-

mokra alkalmazott hosszú rúd , vagy gerenda , me-

lyet fölalá húzni, s vele az utat, járást elzárni vagy

felszabadítni lehet.

KAPUIV
,

(kapu-ív) ösz. fn. ív a boltozatos

kapun.

KAPUKULCS, (kapu-kulcs) ösz. fn. Kulcs,

melylyel a kaput zárják és nyitják.

KAPULÁB
,
(kapu-láb) ; 1. KAPUFA.

KAPUNÁLLÓ
,
(kapun-álló) ösz. fn. A kapu-

nál rképen álló szolgaszemély ; máskép : kapus,

kapur.

KAPUNY, ALSÓ— , FELS—, falvak Ny itra

megyében; helyr. Kapunyba
,
—ban ,

— ból.
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KAPUNYITÁS
,

(kapu-nyitás) ösz. fu. Cselek-

vés , midn a kaput kinyitják.

KAPUR
,
(kapu-r) ösz. fn. 1. KAPUNÁLLÓ.

KAPUPÁNT, (kapu-pánt) ösz. fn. Vas rúd,

melylyel a kaput belülrl megersítik, hogy könnyen

betörni ne lehessen rajta.

KAPUPÉNZ
,
(kapu-pénz) ösz. fn. Pénz , me-

lyet éjszaka idején a bezárt kapu kinyitásáért a ka-

pusnak , illetleg házmesternek fizetni kell , vagy

szoktak.

KAPUS, (1), (kap-u-s) fn. tt. kapus-t , tb.

— ok. harm. szr. — a. Kapunálló személy, kapur,

ki a ki- és bejárókat szemmel tartja. Törökül : ka-

pudsu
f
melyben a dsic képz is rokon a magyar s

képzvel. ,Csizmadia' szónál érintettük , hogy a dia

vagy zia képz arn. csia azaz csiáló vagy csináló s a

török dsi képzvel rokonítottuk ; azonban a , csináló'

szót nem bet szerénti , hanem csak ,foglalkodó' ér-

telemben vettük , mutatja a többi közt balekdsi (ha-

lász) példánk is. így ,kapudsu' is csak mintegy ka-

puval foglalkodót vagy bánót jelent , mint a magyar

•kapus.' »

KAPUS
, (2) ,

(mint föntebb) mn. tt. kapus-t

v. — at , tb. — ak. Kapuval ellátott, minek kapuja

van. Kapus ház , udvar , kert , akol.

KAPUS, (3), erdélyi
f

falvak, különösen KIS—,
Meggyes székben ; MEZ— , Thorda megyében

;

OLÁH— , Kolos m. Helyr. Kapus-on ,
—ra ,

—ról.

KAPUSARKFA
,

(kapu-sark-fa) ösz. fn. Dúcz,

mely a kapuszobornak sarkát megtámasztja , hogy

annál erösebben álljon.

KAPUSARKVAS, (kapu-sark-vas) ösz. fn.

Hengeralakú , s a kapusarkba eresztett vas , melyen

a kapu forog.

KAPUSIKÁTOR, (kapu-sikátor) ösz. fn. Födött,

boltos szk út
,
péld. mely némely várakba , bástyák

közé vezet , vagy bizonyos távolságra a föld alatt

vonul el , mint a hegyek között men vaspályákon

láthatni.

KAPUSZÁM
,
(kapu-szám) ösz. fn. A régi adó-

kivetési rendszernek kulcsa , mely szerént a várme-

gyék , vidékek , városok bizonyos számú kapukra

(mintegy udvarokra , latinul : portákra) osztattak

fel , meg lévén határozva, mit kelljen egy-egy kapu-

tól fizetni.

KAPUSZÁRNY
,
(kapu-szárny) ösz. fn. A két-

felé nyiló kapunak egyik fele.

KAPUSZÉMÖLD, (kapu szémöld) ösz. fn. A
kapunak boltosán vagy fekirányosan készített fels

párkánya.

KAPUSZÍN
,

(kapu-szín) ösz. fn. Térség a si-

kátoros kapu alatt. Es elöl a kapuszínbe vonulni.

Kocsival, hintóval a kapuszín alá járni.

KAPUSZOBA, (kapu-szoba) ösz. fn. Szoba,

melynek ajtaja a kapuszínre nyílik.

KAPUT, fn. tt. kaput-ot, harm. azr. —ja. Ide-

gen , s egyezik közelebb a a franczia capoíe-val , de

egyezik kabát szóval ia. V. ö. KABÁT. Jelent fran-

czia vagy német szabású hosszabb fels ruhát. A
török nyelvben is megvan.

KAPUTOS
,
(kaputos) mn. és fn. tt. kaputos-t

v. — at , tb. — ak , midn fn. tt. —t, tb. — ok. Aki
kaputot visel , kapuiban jár. Nem a bocskoros , ha-

nem az uri osztályú nemesség vagy tisztesbek osztá-

lyába tartozó személy.

KAPUVÁM
,
(kapu vám) ösz. fu. Vám , melyet

valamely kapunál a bemenet fejében fizetni kell.

KAPUVÁR, mváros Sopron megyében ; helyr.

Kapuvár-on v. — ott v. — t, —ra ,
—ról.

KAPUZÁBÉ
,
(kapu-zábé) 1. KAPUFA.

KAPUZÁR, (kapu-zár) ösz. fn. Zár a kapun.

KAPUZÁRÁS
,
(kapu-zárás) ösz. fn. Cselekvés,

midn a kaput bezárják.

KAPUZAT, (kap-u z-at) fn. tt. kapuzatot. Dísze-

sebb , és mintegy több részbl álló kapuja valamely

nagyobbszerü épületnek, keresked boltnak stb. Más-

kép : díszkapu.

KAPZSI
,
(kap-zsi, eredetileg: kapos-i , azaz

kapos-ó) mn. tt. kapzsi-
1 , tb. —k v. —ak. Ki vala-

min mohón , kíváncsi módon kap , valamit szertelen

vágygyal megszerezni óhajt. Használtatik fnévül is,

p. kapzsira ereszteni v. bocsátani valamit am. oda

engedni, hogy kiki tetszése szerént kaphasson, ragad-

hasson belle
; p. Egy kosár szilvát almát a gyerme-

keknek kapzsira adni.

KAPZSISÁG:
,

(kap-ozs-i-ság v. kap-os-i-ság)

fn. tt. kapzsiság-ot , harm. szr. — a. Szerzési , nye-

részkedési , birtoklási mohó vágy.

KAPZSISKODIK
,

(kap-ozs-i-s-kod-ik) k. m.

kapzsiskod-tam, —tál ,
— ott. Mohón kíváncsi módon

kapkod valamin vagy valami után.

KAR, (1), elavult vagy elvont gyök. Jelent

1) Görbeséget
,
görbe hajlást , kanyarodást , kerek-

ded alakot maga a kar (chorus és brachium) önálló

szóban , továbbá karé , karéj , karcsú , karám , kara-

mit , karika , karima , karing , karuly v. karvaly,

karapol, karics szókban. Rokon vele kor p. a korong,

korlát , korsó stb. szókban , fleg pedig kör. 2) Mint

hangutánzó : ers metszést , vágást ezekben és szár-

mazékaikban : kard , karó , karcz , karezol , kardács,

karakány. 3) Ers vastag reng hangot ezekben

:

Kárál , karattyol , karicsál , karakatna. V. ö. KER,
KÖR.

KAR, (2), önálló gyök ; fn. tt. kar-t , tb. —ok,

harm. szr. karja. 1) Az egész kéz , meghajlott álla-

potban véve , vagy hajlékony tulajdonságát tekintve.

A kézttl könyökig : alsó kar , a könyöktl vállig :

fels kar. Ers , izmos
,
gyönge , ertlen , meztelen,

födött kar. Jobb kar , bal kar. Karjára venni , karján

tartani , hordozni valamit. Karjait kinyújtani , ösze-

kulcsolni. Tárt karokkal várni
,
fogadni , karjai közé

szorítani valakit. Karon fogva , kar öltve sétálni.

Minthogy a kar természeti alkotásánál fogva a kö-
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nyöknél befelé hajlik , innen eredetileg nem egyéb,

mint a kör gör szók mélyhaugú módosítása. Rokon-

ságai a csagataj kari , karú ,
mongol gar , török kol,

szanszkrit karasz (kéz) , hellén : y.slo. Megjegyzést

érdemel , hogy a szanszkritban az elvont gyök kar

,mivel' , csinál' jelentéssel értelmeztetik. 2) Bizonyos

czélból kört , egyesületet képez emberek testülete.

Harmad személyraggal : kara. Énekesek , tánczosok,

játszók kara. Karban énekelni , lánczolni
,

játszani.

Karba ülve , vagy állva tanácskozni ,
társalogni.

Tanítói , orvosi , zenészi kar. Mondatik szellemi lé-

nyekrl is. Angyali, mennyei, égi karok. 3) Atv. a

középületek , mint templomok , szinházak ,
tanács-

teremek emeltebb kerülete a nézk , hallgatók, éne-

kesek számára ; szokottabban : karzat. Egyezik vele

ez értelemben a hellen-latin : chorus. 4) Magyar tör-

vényi értelemben jelenti a korona tagjainak testüle-

tét , mennyiben a köztanácsban részt vesznek. Or-

szág karai. Karok és Rendek. A ,karok' nevezete alatt

úgy látszik a négy fosztály értend, u. m. 1. F-
papok, 2. Országnagyok, 3. Nemesek, 4. Szabad ki-

rályi városok
;
,rendek ! nevezete alatt pedig ezeknek,

különösen a két elsbbnek alosztályai , érsekek, püs-

pökök , berezegek
,

grófok , bárók stb. noha a tör-

vény szavai néha a két nevezetet fölcserélték. 5)

Támasztékul , fogódzóul szolgáló korlát , kerítés,

rúd stb. Szék
,
pad karja. Karfákkal biztosítani a

meredek utat. 6) A léteinek, állapotnak minsége,

különösen egészségi és vagyoni tekintetben. Gazda-

sága és minden épületei jó karban vannak. 7) Er,
hatalom. Van-e oly karod , mint az Istennek f Jób,

40. 4. Tarkányi Béla.

„Nincs, ki megállja szemét, s hademészt karja

csapásit.
"

Vörösmarty.

8) A Tájszótár szerént Csikszékben hambárt is jelent,

a midn talán ,góré' szóból módosult.

KÁR, (1), fn. tt. kárt tb. —ok, harm. szr.

— a. Lényeges elem benne az r hang s közelebbi

gyöke valószínleg ár , mely az árt, ármány szókban

is megvan , s romlást, rontást jelent , k eltéttel

;

minthogy a kár nem egyéb , mint más romlását

okozó tény , vagy esemény , és az innét ered vesz-

teség, vagyon-hiány. Rokon a latin carpo, szanszkrit

:

karv v. karb (tör , ront) , s magyar csorba szókkal is.

Kis kár , nagy kár. Országos kár. Örökös kár. Keser
kár. Kipótolhatatlan kár. Kárt csinálni, tenni, okozni.

Kárt szenvedni , vallani. Kárba veszett költség, fárad-

ság. Valaminek kárát látni. Saját kárán tanulni.

Kárán tanul a bolond. Nem lesz károdra. Kár szokta

az embert okosad tenni. (Km.) Aki kárt tehet , hasz-

nodra is lehet. (Km.) Oly kár a szegénynek egy pénz,

mint a gazdagnak száz. (Km.) Kezetek a kulacson,

szemetek a kalácson, kár Ácson a karácson. (Szirmay.)

„ Aprólék marhádban igen sok kárt vészesz
,

elveszik tehened hasznát, azon vesztesz.''

Népies gúny vers.

Tájszokásilag a másod fok tagját is fölveszi : kárabb,

am. nagyobb v. több kár. Mint indulatszó sajnálko-

zást jelent. Istenem ! beh kár ezért az emberért

!

„Mondani fogják, érted kár,

Szerelmes bohó, kis bojtár."

(Vitkovics.)

Tisza vidékén inkább nak nek tulajdonító esettel

használják : beh kár ennek az embernek.

KÁR, (2), elvont hangutánzó gyök, kárál vagy

néhutt kárál szóban.

KARA , falu Erdélyben , Kolos m. helyr. Ka-

rá-n ,
—ra ,

— ról.

KÁRA , falu Somogy megyében ; helyr. Kárá-

ra ,
— n ,

— ról.

KARABÉLY
,

(a franczia : carabine után ala-

kult ,
mely némely nyelvészek szerént ismét caraba-

gina szóból húzatott össze , ez pedig a közép latin

carabaga-hó\ származott , mely hadi gépet jelent,

talán a görög katabolé-hó\ módosulva •, törökül kara-

bina) ; fn. tt. karabély-t, tb. — ok, harm. szí. — a

v. —ja. A pisztolynál hosszabb csöv puska, milyet

némely lovasok viselnek.

KARABÉLYOS
,

(karabély-os) fn. tt. karabé-

lyos-t , tb. — ok , harm. szr. — a. Karabélylyal föl-

szerelt katona.

KARÁCS , falu Zaránd megyében ; helyr. Ka-

rács-on ,
— ra ,

— ról.

KARÁCSFA , falu Vas megyében ; helyr. Ka-

rácsfá-ra ,
—n ,

—ról.

KARÁCSFALVA , falu Ugocsa megyében

;

helyr. —falvá-ra ,
—n ,

— ról.

KARÁCSON, fn. tt. karácson-t, tb. — ok, harm.

szr. —a v. —ja. 1) Krisztus urunk születésének napja,

melyet a keresztény világ december 25-én ünnepel,

máskép Nagy karácson , különböztetésül a kis kará-

csontói , mely nyolezad napra esik. Karácson böjtje,

napja , estéje , éjjele. Fekete karácson
, fehér húsvét

(idjárási jóslat). A latin incarnatio , carnatio szóból

képezettnek látszik. 2) Férfi kn. és több családok

vezeték neve , lat. Gratianus.

KARÁCSOND , falu Heves m. ; helyr. Kará-

csond-ra, — on ,
— ról.

KARÁCSONÉJ, (karácson-éj) ösz. fn. Kará-

cson napjának virradója eltt való éj , melyen Idve-

zítnk születésének emlékét ülljük.

KARÁCSONÉJJEL, (karácson-éjjel) ösz. ih.

Karácson napját közvetlenül megelz éjjelen. Ka-

rácsonéjjel virrasztani , éjfélimisére menni.

KARÁCSONESTE, (karácson-este) ösz. fn.

Karácson napját megelz esti id , melyen a ke-

resztények világszerte különféle szertartások és öröm-

jelek által tanúsítani szokták a Megváltó iránti tisz-

teletet , és emléket. Máskép : Karácson szombatja.

KARÁCSONFA , falu Szála megyében ; helyr,

Karácsonfá-ra ,
—n, — ról.
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KABACSONFALVA, faluk Máramaros, Zaránd,

Torontál m. továbbá Erdélyben Alsó-Fehér m. Maros-

és Udvarhely székben ; helyr. —falvá-ra, —n, — ról.

KABÁCSONHAVA
,

(karácson-hava) sz. fn.

Telel hava , vagyis december , melynek huszonötö-

dik napjára esik a karácson ünnepe.

KARÁCSONHAVI, (karácson-havi) ösz. mn.

Karácsonhavára vonatkozó. Karácsonhavi holdujulás.

KARÁCSONHÉT, (karácson-hét) ösz. fn. Azon

hét , melyre a karácson ünnepe esik.

KABÁCSONI, (karácson-i) mn. tt. karácsoni- 1,

tb. — ak. Karácson ünnepét illet, karácsonnal járó,

karácsonkor szokott. Karácsoni id , karácsoni hitbe-

széd , ének. Karácsoni kalács.

KABÁCSONMEZ , falu Sáros m. ; helyr.

— mezö-re, —n, — röl.

KABÁCSONNAP
,
(karácson-nap) ösz. fn. Tel-

el , vagyis december 25-dik napja, melyen Urunk
születését ünnepeljük.

KABÁCSONNAPI
,

(karácson-napi) ösz. mn.

1. KABÁCSONI.

KABÁCSONSZÁLLÁS, puszta Fejér m.; helyr.

— szállás- on, — ra, — ról.

KABÁCSON SZOMBATJA , 1. KABÁCSON-
ESTE.

KABÁCZODFA , falu Baranya m. ; helyr.

—fá-ra ,
—n ,

— ról.

KÁBÁD
, falu Zemplén és Somogy m. KÉR—

,

TOLDI-KARÁD puszták Somogy m. ; helyr. —Ka-

rád-ra, — on ,
—ról.

KABAFINA
,
(francziául : caraffe v. caraffine,

olaszul : caroffa s kicsinyezve szintén caraffína, spa-

nyolul : garrafa , az arab garafa igétl , mely am.

merít ; innen giráf száraz mért, guruf pedig kis po-

harat jelent) ; fn. tt. karafinát. Általán jelent ivó-

edényt
,
péld. korsót vagy palaczkot, bugyogát, nya-

kas üveget ; különösen pedig olajos és eczetes palacz-

kokat , melyeket fa vagy ezüst szerkezet tartóban

ebédléskor az asztalra szoktak tenni v körülhordozni.

KABAJ
,
(kar-aj) fn. 1. KABÉJ.

KABAJDAD
,
(kar-aj-dad) mn. tt. karajdadot.

L. KABÉJOS.
KABAJENO, helynév Jászságban; helyr. —je-

n 8- re, — n, —röl.

KABAJFÍJBÉSZ
,
(karaj- fürész) ösz. fn. Nagy-

fürész , melynek pilingája , azaz pengéje karajos,

ív alakú.

KÁBAJGAT
,
(kar-aj- og-at) gyak. áth. m. kar-

ajgai-tam, —tál, — olt, par. —gass. Karajosán,

vagyis ívalakban forgat, tekerget, metélget valamit.

KAKAJGATÁS
,
(kar- aj- og-at ás) fn. tt. karaj-

gatás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn
karajgalunk valamit. V. ö. KÁBAJGAT.

KABAJOL, (karaj ol) 1. KABÉL.
KABAJOS, (kar-aj-os) mn. 1. KABÉJOS.
KARAJOZ

,
(kar-aj-oz) l, KABÉL,

KABAJSO
,

(kar-aj-só) mn. tt. karajsó-t. Csa-

lóközben am. valamely karaj szélén , végén lev,

széls. Olyan alkatú mint hátulsó , utolsó , széls,

végs stb. melyekben a só sö am. es (hátul es, utói

es végfül] es stb.)

KARAJVONAL
,
(karaj-voual) ösz. fn. ívalak-

ban görbed vonal.

KABAKÁNSÁG, fn. tt. karakánság-ot, harm.

szr. —a. Túlságos jó kedv
,
pajkosság. Igyunk egyet

karakánságból. (Km.) Valószínleg történeten alapuló

szó, pélcl. a törökidbl valamely Kara nev s d-
zsöl tatár kdn-ról származhatott ; vagy talán kara-

kány- tói átvitt értelemben származott.

KABAKÁNY
,
(kar-ak-ány) fn. tt. karakányt,

tb. —ok, harm. szr. — a v. —ja. Tüskés, éles, bok-

ros sásfaj. Gyöke valószínleg egy a metszést jelent

kard , karcz , karezol szók gyökével. Szokottabban :

kolokány.

KABAKATNA, (kara-katna) 1. KARAKA-
TONA.

KABAKATONA
,
(kara-katona) ösz. fn. Alsó-

Tisza vidékén nagy számmal tenyész kacsafaj, mely

hosszú sorban, katonák módjára és kara! kara! ki-

áltozva szokott járni. Máskép : kormorán.

KARAKÓ , falu Vas m. ; helyr. Karakó-ra,—n, —ról v. — ba, — ban, — ból.

KARAKÓ-SZÖRCSÖK , falu Veszprém megyé-

ben ; helyr. —Szrcsök re, —ön, — röl.

KÁRÁL v. KÁRÁL, (kar-a-al) önh. m. karál-t.

Kárál a tyúk , mintegy jó kedvében. Ha megdöbben,

megijed , vagy eltojott : kodákol, kotakol , kodácsol,

kotkodácsol; ha szomorú s költeni vágy : kollik ; midn
haragszik

,
péld. ha szarkát lát : kirrog ; mikor fiait

hivja : kotyog. A mely tyúk sokat kárál , keveset tojik.

(Km.) Átv. mondják oly emberrl , kinek kell vagy

nem kell, mindig jár a szája.

KARALÁBÉ
,
(németül : Kohlrübe v. Kohlrabi,

olaszul: cavol rapa) ; fn. tt. karalábé t. Ismeretes

kerti zöldség neme , melyet édes fzelékül szolgáló

torzsája végett tenyésztenek. Néhutt : karalábi, ke-

reláb.

KARALÁBI , 1. KARALÁBÉ.
KÁRALL

,
(kár-all) áth. m. kárallt v. — olt

htn. —ni v. —ani. 1) Valamit kárnak, káros dolog-

nak tart , vél
,
gondol ; valamit roszall. Nagyon ká-

rallanám, ha ezt tenni elmulasztanád. 2) Valamit saj-

nál , megbán. ., Ha kegyelmed kárlotta hat vagy hét

forint ára taffotát kildenni.
u Levél 1526. évbl

(Szalay Á. gyjt.). „Kárallom szavaim most is, mely-

lyekkel elébe (balgatag én) szabad életemért ese-

dezve borultam." (Horv. E.) „Nem kárallja fáradsá-

gát/' (Falud.) Hangváltozatlal : károll. Egyébiránt

v. ö. —L vagy —LL képz.

KARALPATAK , erdélyi patak neve , a Szé-

kelyföldön , a gyergyc'i székben.

KABALYA, falu Kvár vidékén; helyr. Kar-

alyá-n
,

— ra ,
— ról,
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KARÁM
,

(kar-am) elvont törzse karamit és

karamodik szóknak. Jelentése az, ami karajé vagy

karimáé.

KARÁM, (karám) ín. tt. karám-ot, harm. szr.

— a v. —ja. Nádból , vesszbl alakított kerítés

tetzet nélkül az alföldön, leginkább juhok számára.

Néhutt pásztorok
,

pusztai gulyások, csikósok, juhá-

szok , kondások vityillója , melynek rendes alakja

alant kerekes , fönt csúcsosan osszemen. Szathmár

vidékén sertéséi. Néhutt karán-nak ejtik. Gyöke a

kört, kerítést jelent kar.

KARAMÍT, KARAMIT, (kar-am-ít) áth. m.

karamított , htn. —ni v. — ani, par. —s. Karajt

vág , kört csinál. Jól karamított belle, azaz vágott.

(Kriza J.)

KARAMODIK (kar-am-od-ik) k. m. karamod-

tam, —tál, —ott. L. KANYARODIK.
KARAMZSÁL, KARAMZSOL

,
(kar-am zs-ál

v. -ol) áth. 1. KARMOL. Vékonyhangon : körömzsél

v. körömzsöl.

KARÁN, fn. tt. karán-t, tb. — ok; 1. KARÁM.
KARANCS, (1), (kar-am-cs) elavult szó, egy

a karamzsál , karamzsol szók karamzs törzsökével, s

jelent dörzsölés , körmölés által megkopott testet.

Innen : karancsi-betk
, am. sok használás , sajtolás

által elkoptatott betk a nyomdában.

KARANCS
, (2) , hegy neve Nógrád megyében.

KARANCS
, (3) ,

puszta és rév Baranya m.

helyr. Karanes-ra ,
— on ,

— ról.

KARANCSALJA, falu Nógrád m. ; helyr.—aljá-ra ,
—n, —ról.

KARANCS-APÁTFALVA , falu Nógrád m.

;

helyr. —Apátfalvá-ra ,
—n ,

—ról.

KARANCS-BERÉNY , falu Nógrád m. ; helyr.

—Berény-be ,
—ben ,

—böl.

KARANCS-KESZI , falu Nógrád m. ; helyr.

— Keszi-be ,
— ben, —böl.

KARANCS-SÁGH , falu Nógrád m. ; helyr.—Ságh-on, —ra ,
—ról.

KARAND, KIS— , TOPLICZA— falu Nógrád
m. ; helyr. Karand-on ,

—ra ,
—ról.

KÁRÁND, NAGY—, KIS— faluk Nógrád m.
;

helyr. Káránd-on ,
—ra ,

—ról.

KÁRÁNY, (Merczifalva) falu Nógrád m. ; helyr.

Kárány-ba ,
—ban ,

— ból.

KARÁP, BÖGELLÖ— puszta Nógrád m.

helyr. Karáp-ra ,
— on ,

—ról.

KARAPÁCZA, (kar-apácza) 1. KARSZÜZ, 2).

KARAPOL
,
(kar-ap-ol) áth. m. karapol-t. Má-

tyásföldén am. karikásán, vagy félkörben megöntöz,

behint valamit vizzel p. lyukas bögrével söprés eltt

bekarapolják a szobát ; a pap pemettel bekarapolja

a népet; a molnár bekarapolja a garatra öntött ga-

bonát. 2) Onh. ige , és hangutánzó , s am. kerepel,

kelepel.

KARAPOLÁS , (kar-ap-ol-ás) fn. tt. karapo-

lás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés, midn
valamit vizzel behintenek. 2) 1. KEREPELÉS.

KARAPOLO
,
(kar-ap-ol-ó) fn. tt. karapoló-t.

Nyéllel ellátott borosta v&gy kefeforma eszköz, mely -

lyel valamit bevizeznek, befecskendeznek. Templomi

karapoló , melylyel a pap szentelt vizet hint. Mol-

nárok karapolója.

KARAS v. KRASSÓ, folyó Krassó , Temes

megyében.

KA.RASIA 1. KARAZSIA.
KÁRÁSZ

, (1) fn. tt. kárász-t , tb. — ok , harm.

szr. — a. A pontyok neméhez tartozó, tertyedt test

halfaj. Megegyezik vele a latin (cyprinus) carassius,

a német Karausche , Gareisz , Gareisel , finn kouri.

Átv. ért. jelent sovány embert , kit más vidéken a

keszeghez helyesebben , Balaton táján pedig a gar-

dához hasonlítanak. Innen a közmondások : sovány,

mint a kárász , mint a keszeg , mint a garda. Úgy
néz , mint a sült kárász. (Km.) Iszom kárász am.

iszákos.

KÁRÁSZ
, (2) faluk Baranya és Szabolcs m.

;

helyr. Kárász-ra ,
—on ,

—ról.

KÁRÁSZ KOPOLTYÚ-FÉREG , ösz. fn. A ká-

rászokba csibbeszked kis féregfaj. (Lernaca cypri-

nacea. L.)

KARASZLÓ, ALSÓ— , FELS— faluk Sza-

bolcs m. ; helyr. Karászion ,
— ra ,

—ról.

KARASZÓ , falu Bihar m. ; helyr. Karaszó-n,

— ra ,
— ról.

KÁRÁSZTELEK, falu Kraszna m. ; helyr.

— telkén, — telek-re ,

— röl.

K ÁRASZTÓ, falu Zaránd m. ; helyr. Kárász-

tó-ra ,
—n ,

—ról.

KARASZTOS , KIS—, NAGY- faluk Zaránd

m. ; helyr. Karasztos-ra ,
—on ,

— ról.

KARÁT
,

(al-kirat arab szótól) fn. tt. karát-ot.

1) Aranymér kis súly , egy markának huszonnegyed

része. 2) Gyémántok és gyöngyök súlyának megha-

tárzására szolgáló mérleg , és négy szemernyi nehéz-

ség súly.

KARÁTFÖLD , falu Vas m. ; helyr. —föld-re,— ön ,
—röl.

KARATLAN, (kar-at-lan) mn. tt. karatlan-t,

tb. — ok. Akinek vagy aminek karja nincs. Karatlan

agg vitéz. Karatlan szék
,
pad. V. ö. KAR. Határozó-

kép am. kar nélkül.

KARATLAN
,
(kár-at-lan) mn. tt. káratlan-t,

tb. —ok. Kinek kára nincs , ki kárt nem vallott,

nem szmvcdett ; amiben kár nem történt ; ami kárt

netn okozott. Karatlan üzérked. Karatlan vállalat.

Karatlan árviz. Határozókép am. kár nélkül.

KÁRATLANÍT, KÁRATLANÍT, (kár-at-lan-ít)

áth. m. káratlanít-ott
,
par. —s, htn. —ni v. — ani.

Valakitl a történhet kárt eltávolítja , vagy a meg-

történtet helyreállítja
,
jóvá teszi. A lüzkármentö biz-

tosság az elegeiteket káratlanifja.
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KÁRATLANÍTÁS, (kár-at-lan-ít-ás) fn. tt.

káratlanitás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

mely által valakitl a kárt eltávolítják , vagy szen-

vedi kárát jóvá teszik , kármentesítés.

KÁRATLANSÁG
,

(kár-at-lan-ság) fn. tt. ká-

ratlanság-ot , harm. szr. — a. Kárvallás nélküli álla-

pot , vagy minemüsége valaminek , melynél fogva

kárt nem okoz.

KÁRATLANUL, (kár-at-lan-ul) ih. Kár nél-

kül , kárvallás nélkül. A terhes felh káratlanul elhú-

zódott. A hurczolkodás ritkán megy káratlanul végbe.

KARATNA , falu Erdélyben , Fels-Fehér m.

;

helyr. Karainá-ra ,
— n ,

—ról.

KARATNAPATAK
,
patak neve Erdélyben.

KARÁTÓL, (karát-ol) áth. m. karátol-t. Arany,

vagy gyémánt vagy gyöngy súlyát karátféle mér-

leggel méri , illetleg meghatározza , hogy hány

karátot nyom. V. ö. KARÁT.
KARÁTOS

,
(karát-os) mn. tt. karátos-tv. — at,

tb. — ak. Karáttal biró. Hány karátos ? V. ö.

KARÁT.
KARÁTÚ, (karát-ú) mn. tt. karátú-t , tb.—ak. L. KARÁTOS.
KARATY , hangutánzó törzsök

,
jelent lármás,

harsogó beszédet. Innen

:

KARATYOL
,
(kar-aty-ol) önh. m. karatyol-t.

Lármásan , harsányan locsog fecseg
,

jár a szája.

Mélyebb hangon : kurutyol v. kuruttyol , különösen a

békákról mondják.

KARAVÁN
,
{kárván v. kirván perzsa, és kai-

raván arab szótól) fn. tt. karaván-t , tb. —ok, harm.

szr. —ja. Jelent utazók társaságát , különösen az

ázsiai és afrikai sivatag pusztákon.

KARAZSIA v. KARASIA
,
(a franczia carisel

v. cariset v. creseau után , de amelyek már némi-

leg elavultak) fn. tt. karazsiát. Közönséges durva

posztó neme. (Pannus carisanus , carsanus.) „ Azérth

hozzatok hethven forrinthoth ... és egy karasia

nadrágoth." Levél. 1559-bl. (Levelestár.)

KÁRBATUDÁS
,

(kárba-tudás) ösz. fn. Káro-

sult holmiknál a kár mennyiségét tev értéknek azon

holmik árába beszámítása. (Refaction.)

KÁRBIRÓ
,

(kár-biró) ösz. fn. Biró , ki károk-

ról hoz Ítéletet , különösen tengeri károsodásoknál

(Dispacheur).

KÁRBIZONYITVÁNY
,
(kár-bizonyitvány) ösz.

fn. Bizonyító irat valamely szenvedett kárról, külö-

nösen tengeri károsodásoknál (Dispache, dispaccio).

KÁRBIZTOSITÁS
,
(kár- biztosítás) 1. BIZTO-

SÍTÁS 2).

KARBONCZ
,
(kar-boncz) ösz. fn. Kart ékesít

boncz , azaz gyöngy- vagy gyöngyös perecz. V. ö.

BONCZ fn.

KARBUNÁCZ, falu Kvár vidékén, helyr.

Karbunácz-ra ,
—on ,

— ról.

KARBUNÁR
, falu Bihar m. ; helyr. Karbunár-

ra ,
—on , —ról.

AEAD. NAGY SZÓTÁB. III. EÖT.

KARCS, (kar-cs). 1) Elvont törzsöke karcsol,

karcsú szóknak. 2) Molyok neméhez tartozó féregfaj.

Ezüstglétszinü, harmati karcs.

KARCSA , falu Zemplén v. , Amadé—, Doma-
zér—, Egyház—, Erdhát— , Étre— , Gönczöl—

,

Kastély— , Királyfia— , Kulcsár— , Mórocz— , Pin-

ke—, Sipos— , Solymos-Karcsa, faluk Pozsony m.

•

helyr. Karcsára
,
—n ,

— ról.

KARCSAT
,

(kar-csat) ösz. fn. Arany, ezüst,

réz stb. anyagból készített , s kart ékesít perecz.

KARCSAVA, falu Ung m. ; helyr. Karcsavá-ra,—n, — ról.

KARCSI, puszta Somogy m. ; helyr. Karcsi-ba,—ban ,
—ból.

KARCSOL, (kar-cs-ol) áth. m. karcsol-t. 1)

Valaminek karcsot, azaz kart , kört , övet , hevedert

készit. Törzsöke karcs rokon a korcz szóval, melybl
korczol , korczolat , minthogy a korcz sem egyéb,

mint kör, öv, heveder a ruhán, péld. nadrágon,

gatyán
,

pendelyen , szoknyán 2) Valamit karral

átfog , átkarol , körülkerít. Atkarcsolni a leány

derekát.

KARCSOLAT
,
(kar-cs- ol-at) fn. tt. karcsolat-

ot , harm. szr. —a v. —ja. Általán valamit által

-

karoló öv, heveder, különösen a nádkerítés heve-

dere. V. ö. KORCZOLAT.

KARCSONT
,

(kar-csont) ösz. fn. A felkarnak

üreges csontja a válltól le a könyökig.

KARCSÚ, KARCSÚ, (kar-cs-ú) mn. tt. karcsu-t,

tb. —-k v. — ak. Tulajd. am. könnyen hajló, milyenek

a vékony , lenge testek szoktak lenni. Innen : karcsú

termet am. derékban vékony , hajlékony. Karcsú le-

gény , leány. Karcsú derék. Karcsú nád
, fenyü,

jegenye.

„Karcsú derekadon a váll

Halhéj nélkül is szépen áll."

Csokonai.

Átv. ért. sovány. Karcsú aratás , szüret. Karcsú mint

a juhászkutya. (Km.) Megegyezik vele a latin gracüis

gyöke. E szerént a karcsú gyöke a hajlóst, görbedt

jelent kar. Vagy pedig* nevét az ölel kar-tói vette,

minthogy a karcsú termetet könny átkarolni, karral

körülfogni.

KARCSÚD , KARCSÚD ,
(karcsúd) mn. tt.

karcsud-at. Itt a d egyszer utótét, némi kicsinyz,

finomító értelemmel , mint : hosszúd , kicsid , ifjúd,

gyöngéd szókban. V. ö. KARCSÚ.

KARCSÚDAD, KARCSÚDAD
,

(kar-cs- ú-d-

ad) mn. tt. karcsudad-ot. Itt az ad vagy dad kicsi-

nyít , finomító értelm , mint a kicsided , hosszudad,

ifjudad , rövided
,
gyermekded szókban , s am. igen

karcsú , vékonydad , hajladozó növés , termet.

KARCSÚDIK, KARCSUDIK, (kar-cs-ú-d-ik)

k. m. karcsud-tam, — tál, — ott. Karcsú növés, ter-

met leszen • soványodik.

KARCSÜLAT , helyesebben 1. KARCSOLAT.
26
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KARCSÚSÁG ,
(kar-cs-u-ság) fu. tt. karcsúság-

ot, harm. szr. — a. Termetnek, testnek tulajdonsága,

melynél fogva karcsúnak mondják. V. ö. KARCSÚ.
KARCZ , fn. tt. karcz-ot. 1) Hangutánzó, vala-

mely kemény , tömör testen éles , metsz eszköz

által csinált sértés. Megvan a latin carduus , caries,

carmen (gereben), carpo , crates , a német krafz,

kratzen , a tót skrabat , a hellén '^aqáaaío , héber

V^p, persa kharas-íden szókban, s a szanszkrit karc

és kars v. kart (=r,hasít') gyökökben. 2) Dunán túl,

papi járandóság , melyet a pap házról házra szed,

vagy szedet be a hívektl. Ennek gyöke vagy a kö-

rüljárást jelent kar , vagy pedig az egész am. ha-

rács, mely ismét az arab khard (=költség , Vullers)

török kharads (adó) szókkal rokon. V. ö. HARACS.
KARCZAG , mv. Nagy-Kunságban ; helyr. Kar-

czag-ra ,
—on ,

— ról.

KARCZLAP
,

(karcz-lap) ösz. fn. 1) A fés-

söknél négyszög szarulap, melyre egyenes vonalban

drót van húzva a végett , hogy a fogakat csak addig

lehessen metszeni. 2) Bármily más érczlap , mely

bizonyos czélból be van metélve.

KARCZOG , (kar-czog) önh. m. karczog-tam,—tál ,
— ott. Valamely szilárd kemény test éles

eszköz által metélve , súrolva karcz hangot ad.

KARCZOGÁS, (karcz-og-ás) fn. tt. karczogás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Fülsért hangzása oly

testnek , melyet karczolnak.

KARCZOL
,
(karcz-ol) áth. m. karczol-t. Éles,

metsz eszközzel
, p. szeggel , késsel, körömmel sért,

horol , karmol valamit. A falakat , bútorokat , szeges

bottal karczolni. A viszket tagot éles körömmel fel-

karczolni. A jeget éles patkóval karczolni. A macska

megkarczolta a kutyát. V. ö. KARCZ.

KARCZOLÁS
,

(karcz-ol-ás) fn. tt. karczolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn kar-

czolnak valamit.

KARCZOLAT, (kar-cz-ol-at) fn. tt. karczolat-ot,

harm. szr. —a v. ja. Sérelem , metszet , melyet a

karczolás okozott. Falakon , bútorokon látszó karczo-

latok. Macskakarczolat. A gyermek karczolatokat ho-

zott haza a verekedésbl.

KARCZOS
,
(karcz-os) mn. tt karczos-t v. — at,

tb. — ak. Karczokkal sértett , horolt , metszett. Kar-

czos fal , asztal. Karczos br. V. ö. KARCZ. Az
Érmelléken csipös borról is mondják : karczos bor

(Mándy P.).

KARCZOZ
,

(karcz -oz) áth. m. karczoz-tam,

—tál ,
— ott, par. —z. Karczokkal rovatol, beuie-

tél
,
jegyez

, megsért valamit.

KARCZSZEDÉS
, (karcz-szedés) ösz. fn. A

karcz nev papi járandóságnak beszedése. V. ö.

KARCZ , 2).

KARCZTÜ
,

(karcz-tü) ösz. fn. A réz- vagy

aczélmetszök tüféle hegyes eszköze , mclylyel a raj-

zot a réz-, illetleg aczéllapra karczolják,

KARD
,
(kard) fn, tt. kardot, harm. szr. —ja.

Gyöke vagy a metszést, rombolást jelent kar (=har),

honnan harcz is, vagy a görbeséget jelent kar gyök,

a d végül eszközt jelentvén. Az egyenes kard inkább :

tör s a nagyobb : pallos. Persa nyelven Beregszászi

szerént : kardah. A latin glad-ius, hangokban is

szintén rokon. A törökben kurdé kés neme, s a

héber kardom szekerczét jelent. Vágó , metsz , ha-

sító fegyver , melynek f részét lapos, éles pilinga

teszi. Széles, keskeny, hosszú, rövid, görbe, egyenes

kard. Fényes , köszörült, éles, meztelen kard. Két él
kard. Fa kard. Szál kard. Kardot kötni , rántani,

fogni. Kardhoz kapni. Kardra ütni. Kardra kelni.

Kardra hányni az ellenséget. Se kard, se puska nem

fog rajta. Öreg katonának élesebb a kardja. (Km.)

Két kard egy hüvelyben meg nem fér. (Km.) Kard ki

!

kard, azaz kardra került a dolog ; átv. megkezddött

a vita, az ellenségeskedés. Falu fejében kardot fogni

nem mindenkor bátorságos. (Km.).

„Szikrázó kardjaik élén

Harczi veszély reszket."

Vörösmarty.

„ Könny a szemben , láng a mellben
,

S a kézben si kard."

Kölcsey.

„Kardod ha nem érhetne el

,

Toldd meg ,
fiam! egy lépéssel."

Az öreg katona intése az ujonezhoz.

,, Az te Szent Fiadért igyöket igazgasd,

Az kik szent nevedben köték fel kardjokat.

"

Törökök elleni fohász. Thaly K. gyjt.

KARDAL
,
(kar-dal) 1. KARÉNEK.

KARDALAKÚ
,

(kard-alakú) ösz. mn. Minek

lapos, éles formája van , mint a kardnak. Kardalakú

mézeskalács.

KARDALNOK, (kar-dalnok) 1. KARÉNEKES.
KARDAMÓM , fn. tt. kardamómot. L. FOSZ-

LÁR.
KARDBOJT

,
(kard-bojt) ösz. fn. A kard mar-

kolatáról függ bojt. Aranyos kardbojt.

KARDCSAPÁS, (kard- csapás) ösz. fn. Csapás,

melyet valaki karddal tesz. Kardcsapás nélkül meg-

szalasztani az ellenséget. Egy kardcsapással véget

vetni a hareznak.

KARDCSISZÁR, (kard- csiszár) ösz. fn. Kardo-

kat készít , csiszoló , élesít míves.

KARDCZAFRANG
,

(kard-czafrang) ösz. fn.

Czafrang , azaz bojt a kard markolatán.

KARDÉ , tájdivatos , kordé helyett ; 1. ezt.

KARDÉL
,

(kard-él) ösz. fn. A kard pengéjé-

nek azon széle , mely élesre van csiszolva , köszö-

rülve. A másik tompa széle : kardfok.

KARDFOGÓ
,
(kard-fogó) ösz. fn. A kardnak

nyele ; máskép fogatú, fogatyú, bóda, markolat,
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KARDFOK
,
(kard-fok) ösz. fn. A kard pengé-

jének vastagabb tompa széle , vagyis sarka.

KARDGOMB, (kard-gomb) ösz. fn. A kard

markolatának fels gömböly része , feje.

KARDGYÁRTÓ
,
(kard-gyártó) ösz. fn. Gyáros

vagy kézmíves , ki kardokat , illetleg kavdvasakat

készít , kardcsiszár.

KARDHAL
,
(kard-hal) ösz. fn. Általán oly ha-

lak neve , melyeknek kardalaku tagjaik vannak,

milyenek különösen az úgynevezett frészhalak.

V. ö. FÜRÉSZHAL.
KARDHEGY, (kard-hegy) ösz. fn. A kard pen-

géjének csúcsos vége. Kardhegygyei felbökni valamit.

Kardhegyre szúrt czitrom.

KARDHORDÓ, (kard-hordó) ösz. fn. ^Ré-
gente hadi szolga , ki vitéz ura után kardot v. kar-

dokat hordott. Ma is több magyar család neve. 2)

Mu. jelent személyt , ki kardot visel.

KARDHÜVELY
,

(kard-hüvely) ösz. fn. Vas-

ból , rézbl, brbl stb. készített tok, melyben a kar-

dot tartják, viselik.

KÁRDIART1CSÓKA
,
(kárdi-articsóka) Ösz. fn.

Az articsókák neméhez tartozó növényfaj ; fészke,

pikkelyei tojáskerekek , levelei mind szárnyasán has-

gattak, tövisesek. (C. Cardunculus).

KARDIKA
,

(kar-d-i-ka) fn. tt. kardihá-t. Kis

kard , kardocska, milyet a gyermekek viselnek. V. ö.

GYIKLESÖ.
KARDIKÓ , 1. KARDIKA.
KARDINÁL , 1. BIBORNOK.
KARDINÁLPIRÓK

,
(kardinál-pirók) ösz. fn.

A pirók nem madarak indiabeli faja.

KARDINÁLSÁG
,
(kardinál-ság) fn. 1. BIBOR-

NOKSÁG.
KARDKÖT

,
(kard-köt) ösz. fn. Szalag, zsi-

nór , vagy szíj
, melylyel a kardot derékra kötik,

vagy vállra akasztják. Selyem , aranyos, gyöngyökkel

hímzett kardköt.

KARDLAP
,
(kard-lap) ösz. fn. A kard pengé-

jének sima oldala. Széles, keskeny, zománczos kardlap.

KARDLAPOZ
,
(kard-lapoz) ösz. átb. Kardlap-

pal ver , ütöget , csapdos valakit.

KARDLAPOZÁS, (kard-lapozás) ösz. fn. Kard-

lappal való verés , ütés , csapás.

KARDMARKOLAT, (kard-markolat) Ösz. fn. A
kardnak fogója , nyele , melyet a vele bánó markába
szorít. Karikás, gombfejü, keresztes kardmarkolat.

KARDÓ, falu Bihar m. ; helyr. Kardó-ra,
—n ,

—ról.

KARDORRÚ, (kard-orrú) ösz. fn. Madárfaj,

melynek kardforma , fölfelé hajló csre (ajva) van, s

ezzel a férgeket ügyesen elfogdossa. (Recurvirostra.)

KARDOS, (1) (kur-d-oa) am.tt.kardos-t v.

—

at,

tb. — ak. 1) Karddal biró, kardot visel. Kardos vi-

tézek. Kardos urak
, nemesek , tisztviselk. 2) Átv.

ért. viaskodó
, veszeked , p. kardos asszony. 3) Ré-

gen ,
mint fnév jelentett kardforgatásban ügyes

személyt , mestert. Innen még ma ia több nemes és

nemnemes családok vezetékneve.

KARDOS, (2) puszta Tolna m. ; helyr. Kardos-
ra, — on, — ról.

KARDOSÁN
,

(kar-d-os-an) ih. Kardot kötve,

viselve
, karddal az oldalán. A tanácsban, gylésben,

ünnepélyesen, kardosán megjelenni.

KARDOSFALVA
, erdélyi puszta Kolozs m.

;

helyi-. Kardosfalvá-ra, —n, —ról.

KARDOSKODÁS
, (kar-d-os-kod-ás) fn. tt. kar-

doskodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. veszeked,
viaskodó indulatoskodás.

KARDOSKODIK
,
(kar-d-os-kod-ik) k. m. kar-

doskod-tam, —tál, — ott. Veszekedik , szóval , tettel

viaskodik, mások között és fölött erszakos felsséget

gyakorol.

KARDOSPASZULY
, (kardos-paszuly) ösz. fn.

Hegyes, görbe hüvely paszulyfaj.

KARDOSRÉT, (máskép: Kis-Esztergár), puszta

Veszprém m. ; helyr. —rét-re ,
— én, —röl.

KARDOSSÁG
,
(kar-d-os-ság) fn. tt. kardosság-

ot
, harm. szr. —a. Veszeked , viaskodó , vagdal-

kozó természet , indulat , és ennek gyakorlása.

KARDOSTÁNCZ
,
(kardos-táncz) ösz. fn. Régi

fegyvertáncz neme , melyet kivont kardokkal, külön-

féle vágásokat téve
,
jártak.

KARDOS-VASZKA , falu Trencsin m. ; helyr.

Vaszká-ra ,
— n, — ról.

KARDOZ, (kar-d-oz) önh. m. kardoz-tam, —tál,

— ott, par. — z. 1) Karddal ví , harczol. 2) Karddal

szerel, fölszerel. Kardozni az ujoncz lovasokat. Lovát

nyergeli, kantározza, magát pedig kardozza.

KARDOZÁS, (kar-d-oz-ás) fn. tt. kardozás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Karddal vívás , harczo-

lás. 2) Karddal szerelés , kard felkötése.

KARDPENGE
,

(kard-pénge) ösz. fu. A kard-

nak peng vasa , lapja
,

pilingája , millingje.

KARDSZALAG
,

(kard-szalag) ösz. fn. Szalag

a kardon ; különösen annak markolatán.

KARDSZÍJ
,
(kard-Bzij) ösz. fn. Szij a kardon,

melynél fogva azt felkötik , derékra csatolják , vagy

nyakba vetik. Bagaria kardszíj.

KARDSZURÁS
,
(kard-szurás) ösz. fn. A kard

hegyével ejtett bökés, sértés.

KARDVÁGÁS
,
(kard-vágás) ösz. fn. Vágás a

kard élével. Egy kardvágással leütötte az ellenség fe-

jét. Sok kardvágást kapott arczán, koponyáján, karján.

KARDVAS ,
(kard-vas) ösz. fn. A kardnak

lényeges alkatrésze
,
peng lapja

,
pilingája. Aczólo-

zott vas , melybl kardokat készítenek.

KARDVIVÖ, 1. KARDHORDÓ, 1).

KARÉ, (1), (karé) fn. tt. karét, többesót a

karéjtl veszi. 1) L. KARÉJ. 2) A székelyeknél am.

rozsalj , ami t. i. karélás vagy rostáláskor aljul ma-

radni szokott, gazos törmelék ; különösebben Incze

József szerént mindenféle szemet , törek
,

polyva,

gabonaf , melyet a rosta a gabona közöl fölvet, mi-

kor rostálnak (karéinak), és a rostából marékkal

26*
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kihánynak. Gyökül kar , mint elavult ige vétethetik,

szintén ,karaj' vagy ,kör' ,körül' jelentéssel, melynek

igeneve lesz karó ; innen : karé, mint ámó, ámé, bámó

hámé, táró taré, paró páré stb.

KARÉ
, (2) , fn. tt. karé-t. Egyezik a latin

carrus vagy carrum és currus , olasz carro, német

Karren , tót káré stb. szókkal, s jelent a magyarban

két kerek taligát. (László szekerét.) S a magyarban

épen úgy származhatott a hangutánzó kar v. gar,

gor
,

gur gyöktl , mint a latin curro. Karét húzni,

tolni. Karén ebédet vinni a kaszásoknak, aratóknak.

Gyr vidékén a hegyi lakosok ilyetén taligája gú-

nyosan : mennyei hintó v. kocsi , v. Illés szekere.

KARÉJ, (kar-é-j), fn. tt. karéj-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. Rövidebben karé és karaj. 1) Alta-

lán
,

görbe vonalt képez test , vagy maga azon

görbe vonal, melyet az ily test képez. Karéjba állani.

Karéjt képezni , csinálni. 2) Félkörösen kimetszett,

kihasított darab. Karéj a kenyérbl , sajtból , kalács-

ból. 3) Mértani ért. a kögbl kimetszett rész. (Seg-

mentum). 4) Gabonarostálás vagy szóráskor azon

ocsú , szemét , laza , mely a rosta széléhez karéjosan

oda gyl , vagy a fölöz sepr által félre háríttatik.

Kihányni rostából a karéjt. L.KARÉ (1). 5) Széles ért.

kanyarulata , kerülete , környéke , széle valaminek.

Könyv karéja. Kert karéja. Köpeny , szr , bunda

karéja. Fül karéja. Folyó karéja. Pesti Gábornál

:

kút karéja. Mindenütt ,kör' v. ,görbe' értelemben.

Finnül: kaari. V. ö. KAR, (1), KÖR.
KARÉJOS

,
(kar-é-j-os) mn. tt. karéjos-t vagy—al, tb. — ak. Minek karéja van, karéjalaku, gör-

bén hajló vonalt képez. Karéjos kenyér-, kalács-,

sajtszelet. Karéjos metszés. V. ö. KARÉJ.
KARÉK, (1), (kar-ék) fn. tt. karék-ot. Karos

szónokszék. A karékból beszédet tartott. (Baróti Szabó).

KARÉK
, (2) ,

(kar-ék) ösz. fn. Ékszer a ka-

ron
,
p. karperecz , karboncz.

KARÉKESSÉG
,

(kar-ékesség) ösz. fn. lásd

:

KARÉK , KARBONCZ.
KARÉL

,
(kar-é-1) áth. m. karél-t. Gyöke a ke-

rek mozgást jelent kar. Körben forgat , mozgat,

ráz. Karélni a szórt gabona fölét. Karélni rostáláskor

a búzát. Általában annyi is mint kézben rostál,

minthogy ez karéjosan vitetik véghez.

KARÉLÁS, (kar-ó-l-ás) fn. tt. karélás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn karéinak

valamit. V. ö. KARÉL.
KARÉLAT, (kar-é-1-at) fn. tt. karélat-ot, harm.

szr. — a. Rostálás vagy fölözés alatt kikanyarított

ocsu , szemét
,

polyva. Ezen búzának kevés karé-

lata van.

KARÉNEK
,
(kar-ének) ösz. fn. Ének , melyet

karban álló több személy zeng el. Templomi, színházi,

társasági karének.

KARÉNEKES, (kar- énekes) ösz. fn. Személy,

ki karban
, azaz többed magával énekel , különböz-

tetésül a magánénekes-io\. Színházi karénekesek. Kar-
énekesek mestere.

KARÉR
,
(kar-ér) ösz. fn. Általán minden ér a

karban.

KARFA, (kar-fa) ösz. fn. Kerítésül, korlátul,

fogódzóul szolgáló rúd, dorong, gerenda stb. fából.

Karfák a folyók partjain , utak mellett, hidakon, lép-

cszeten.

KARFAL
,
(kar-fal) ösz. fn. Mintegy hónaiig,

vagy karig emelked fal, melyre támaszkodni lehet,

péld. azon fal , melyen az ablakok állanak ; vagy a

hidakon s meredek utak mellékén épített fal, hogy

az esés ellen biztosítson.

KARFELKÖTÖ
,
(kar-fel-köt) ösz. fn. Szalag

vagy kend , melylyel a megsérült kart gyógyulás

végett a nyakba kötik , hogy nyugalmas állapot-

ban maradjon.

KARFIOL v. KARFIOL
,

(a német nyelvben

is Carfiol v. Carviol , az olasz cavolo-fiore szóból mó-

dosult) ; fn. tt. karfiol-t , tb. — ok, harm. szr. —ja.

A fzelékzöldségek, különösen káposztanemüekhez

tartozó növényfaj , melynek húsos buborcsékja van.

Néhutt : kártifiol. Magyarosabban : virágos káposzta.

Karfiollal készített csirkebecsinált.

KARHAJLÁS
,

(kar-hajlás) ösz. fn. Azon öböl

vagy karajvonal , melyet a hajlott kar a könyök irá-

nyában képez.

KARHATALOM
,
(kar-hatalom) ösz. fn. 1) Ál-

talán , fegyveres er , mely által valaki másokat alá-

vet , legyz , vagyonukat elfoglalja stb. 2) Törvény,

ért. biróilag kirendelt fegyveres nép
,

péld. törvény-

hatósági szolgák vagy rendes katonaság, kik az el-

lenszegülk ellen a birói ítéletet er használatával is

végrehajtsák. Elfoglalni karhatalommal az adósnak

házát , marháját stb. Karhatalomért folyamodni. A
karhatalomnak ellene szegülni.

KARHEGEDÜ
,

(kar-hegedü) ösz. fn. Nagyhe-

gedti. (Viola, die Bratsche.)

KARHEGEDÜS
,
(kar-hegedüs) ösz. fn. Karhe-

gedün játszó zenész. Színházi karhegeds.

KÁRHOZANDÓ
,

(kár-h-oz-and-ó) mn. tt. kár-

hozandó-t. Ki el fog kárkozni, vagy : ki megérdemli,

hogy elkárhozzék. V. ö. KÁRHOZIK.

KÁRHOZANDÓSÁG
,

(kár-h-oz-and-ó- ság) fn.

tt. kárhozandóság-ot, harm. szr. —a. Kárhozatra

méltó minsége valaminek. Bün kárhozandósága.

KÁRHOZÁS, (kár-h-oz-ás) fn. tt. kárhozás-t,

tb. — ok, harm. szr. —o. A léleknek, mint erkölcsi

lénynek szenved állapotra jutása , boldogságának,

üdvösségének vesztése. V. ö. KÁRHOZIK.

KÁRHOZAT
,

(kár-h-oz-at) fn. tt. Icárhozat-ot.

harm. szr. — a. A léleknek szenved állapota, melyre

akkor jut, midn elkárhozik. Szoros ért. végitélet utáni

örökké tartó testi és lelki kínok. Örök kárhozatra

jutni. V. ö. KÁRHOZIK.
KÁRHOZATOS, (kár-h-oz-atos) mn. tt. kárho-

zatos-t v. —at , tb. — ak. Lelki kárhozatot hozó,

okozó , kárhozattál járó. Kárhozatos bn, gonoszság.

Szélesb ért. ideiglenes veszedelmet okozó, Ez kárho-
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zatos dolog az egész országra nézve. V. ö. KÁR-
HOZAT.

KÁRHOZATOSAN, (kár-h-oz-at-os-an) ih. Kár-

hozatos módon , kárhozatos állapotban, lelki üdvös-

séget vesztve.

KÁRHOZATOSSÁG
,

(kár-h-oz-at-os-ság) fn.

tt. kárhozatosság-ot , harm. szr. —a. Valaminek kár-

hozatos tulajdonsága , vagy állapota. Nem látod-e a

bnnek kárhozatosságát f Kárhozatosságra jutni.

KÁRKOZATRA MÉLTÓ , 1. KÁRHOZATOS.
KÁRHOZIK, (hár-h-oz-ik) k. m. kárhoz-tam,

—tál, — ott, par. — zál. Törzsöke a romlást, vészest

jelent kár. Tulajd. am. romlásba, veszendbe me-

gyén. Átv. és szokott keresztényi ért. lelkileg el-

romlik , mennyei üdvösségét elveszti , lelki kárt

szenved, pokol martalékjává lesz. Ellentéte : boldogul,

idvezl. Ki hiend és megkeresztelkedik, idvezl ; ki nem

hiend, elkárhozik. (Uj test.) Szoros ért. az végitélet után

testi és lelki örök kínok és szenvedések alá jut.

KÁRHOZOTT, (kár-h-oz-ott) mn. tt. kárhozott-

at. Ki lelkileg, vagy testestül lelkestül kárhozatra

jutott. Kárhozott lélek. ítélet napján elválasztja Isten

a kárhozottaktól az idvezülteket.

KÁRHOZTAT, (kár-h-oz-tat) mivelt. m. kár-

hoztat-tam ,
—tál ,

—ott
,

par. kárhoztass. 1) Vala-

mit károsnak
,
gonosznak vall, s mint olyat megfedd.

Mások kihágásait kárhoztatni. 2) Valakit bizonyos

rosznak okául vall. Minden gonoszért, mi rajtam tör-

tént, téged kárhoztatlak. 3) Szoros keresztényi ért. lelki

és testi kárhozatra , örök büntetésre itél
,

juttat. 4)

Mást kárhozatra méltó bnre ingerel , botránkoztat.

Ugyan kérlek, ne kárhoztass.

KÁRHOZTATÁS
,

(kár-h-oz-tat-ás) fn. tt. kár-

hoztaiás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által kárhoztatnak valakit. V. ö. KÁRHOZTAT.
KÁRHOZTATÓ, (kár-h-oz-tat-ó) mn. tt. kárhoz-

tató-t. Aki v. ami valakit vagy valamit kárhoztat. Kár-

hoztató és idvezitö Isten. Kárhoztató szavakkal meg-

feddeni valakit.

KARICS, 1) 1. KIRICS. 2) Tyúkhang, melybl
karicsa, karicsál származtak.

KARICSA
, (1), puszta Szála m. ; helyr. Kari-

csá-ra, —n, —ról.

KARICSA
, (2), (kar-ics-a) mn. és fn. tt. kari-

csá-t. Képes kifejezéssel jelent locska fecske embert,

ki tyúkok módjára karicsál. Karicsa , mint fnév,

jelenti a tyúkok azon éneklését , melyben lényeges

e hang : kar kar !

KARICSÁL
,

(kar-ics-ál) önh. m. karicsál-t. A
tyúkról mondják, midn jó kedvében kar kar hangon
énekelget, máskép : kárál ; átvitt értelemben pedig a

sokat fecseg, haszontalanságokat beszél emberrl
is. Ez az ember sokat karicsál. Fenn karicsál s alatt

tojik meg. (Székely közmondat. Kriza J.).

KARICSOL
,
(kar-ics-ol) 1. KARICSÁL.

KARIDEG
,

(kar-ideg) ösz. fn. Egy v. több ideg

a karban, melyek a karszövetbl erednek, Közép kar-

ideg (nervus medianus), mely az egész karon végig

az ujjakig hat.

KARIGAZGATÓ, (kar-igazgató) ösz. fn. 1.

KARMESTER , KARNAGY.
KARIKA

, (1) (kar-i-kav.kar-ig-a) fn.tt. karikát.

Törzsöke a kört jelent kar, melybl károg karig,

károgó karigó, karoga kariga, karika ered. így lett

gur-ból guroga guriga ; tol-hó\ tologa, toliga, taliga

stb. Kállay gyjteménye szerént karikó eredetibb

alakjában ma is tájdivatos. Itt az i kicsinyez értel-

j

met kölcsönöz a szónak. Általán am. kisebbféle

köralaku eszköz, test, péld. gyr, melynek semmi

l

gombja nincsen. Persául csarkh, csarkhah , szintén

I

valamely kört, kereket jelent, és törökül halka am.

J

gyr. Karikák a lószerszámokon, függönyökön, fli-

j

lekben. Vas, réz, ezüst, fa karika. Fából csinált vas

karika. (Km.)

„Szk nadrága , sarkantyús csizmája,

Szinte tánczra peng a karikája."

Vörösmarty.

i

Szélesebb értelemben jelent bármely kört.

„ Körben-karikában zendült magas ének,

Gerjedve hatalmas tülkök felelének."

Buda halála. (Arany J.)

Különösen fából készült tányérforma kör , melyet

játékból dobálnak, vagy gurogatnak. Karikát hají-

tani, gurítani. Átv. ért. (zöld) karikát hány a szeme, am.

karikaforma káprázat lebeg eltte , mint pl. ers
ütés, arczul csapás következtében szokott történni.

KARIKA
, (2) falu Közép Szolnok m. ; helyr.

Kariká-ra ,
—n ,

— ról.

KARIKACSAPÁS
,
(karika-csapás) ösz. fn. Já-

ték neme. Úgy megy a dolog, mint a karikacsa-

pás. (Km.)

KARIKÁCSKA, (kar-ig-a-acs-ka) kies. fn. tt.

karikácská-t. Kis, piczi karika.

KARIKAGYR, (karika-gyr) ösz. fn. Gy-
r, mely egyszer, gomb nélküli, köröskörül egyenl
karikából áll. Kinek van, kinek van karikagyrje,

annak van, annak van barna szeretje. (Népd.)

KARIKAHAJTÓ
,

(karika-haj tó) ösz. fn. Sze-

mély, ki játékképen karikát hajigál.

KARIKÁL
,
(kar-ig-a-al) áth. m. karikál-t. Ka-

rikát, vagy hasonló alakú testet körben forgat.

KARIKÁS
,
(kar-ig-a-as). 1) mn. tt. karikás-t

v. — at, tb. — ak. Karikával ellátott. Karikás füg-

göny, szerszám. Karikán forgó. Karikás ostor, korbács.

2) Fn. tt. karikás-t, tb. — ok. Játék neme, mely

karikadobálásbau , vagy gurogatásban áll. Karikást

játszani. 3) Mint szinte fn. L. KARIKÁSOSTOR.

KARIKÁSGYÜRÜ
,
(karikás-gyr). L. KA-

RIKAGYR.
KARIKÁSKÜRT

,
(karikás-kürt) ösz. fn. Ka-

rika alakú réz kürt.
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KARIKASOSTOR
,
(karikás-ostor) ösz. fn. Rö-

vid nyel ostor, különösen a csikósoknál, mely nyelénél

karikán forog s nyakba vetve szoktak viselni.

KARIKÁZ
,

(kar-ig-a-az) önh. m. karikáz-tam,

— tál, — ott, par. — z. Karikával játszik, karikát

hajigál, vagy gurogat.

KARIKÁZÁS
,

(kar-ig-a-az-ás) fn. tt. kariká-

zás t, tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Csel. ért. karika-

hányás , vagy forgatás. 2) Szenv. ért. állapot, midn
valami körben forog. V. ö. KARIKÁZ, KARI-
KÁZIK.

KARIKÁZIK, k. m. mint önh. Karikákat

vet, körben forog. Karikáznak az elszórt kuszasok. Ugy

aiczul csapták, szinte karikázott a szeme.

KARIKO , táj divatos épen úgy, mint kardikó,

karimó, hosszúké stb. (Erdélyben) ; 1. KARIKA.
KARIKOS

,
(kar-ig-a-os) mn. tt. karikást v.

— at, tb. —ak. A székelyeknél Kriza J. szerént

karika lábú.

KARIMA
,

(kar-im-a v. kar-iv-a v. kar-i-v-a)

fn. tt. karimát. Törzsöke a kört jelent kar. Az ima
képz nem egyéb, mint az elavult ava eve igenév-

képz, s egy a galiba, kacsiba, paripa, ragyiva szók

iba, ipa, iva képzivel. 1) Szoros ért. valamely ke-

rek vagy gömböly alakú testnek, eszköznek széle,

pártázata, kerülete. Kalap karimája. Hordó karimája.

-) Szélesb ért. ami valamely testet, eszközt közvet-

lenül körülkerít. Kép karimája. Ablak karimája.

Kályha karimája. V. ö. KERET.
KARIMÁS

,
(kar-i-v-a-as) mn. tt. karimás-t v.

— at, tb. —ak. Minek karimája van. Karimás kalap.

Félkarimás sipka. Karimás tükör, kép. V. ö. KARIMA
és KERET.

KARIMÁSKÁSA
,
(karimás-kása) ösz. fn. Kö-

leskásából fzött étek, melyet kitálalás után kihlni
engednek és édes tejjel körülöntik , amidn a tej

mintegy karimát csinál neki. Erdélyben lyukaskása

is a neve.

KARIMÁZ
,
(kar-i-v-a-az) áth. m. karimáztam,— tál, — ott, par. — z. Valaminek karimát csinál.

Kalapot karimázni. Átv. ért. valaminek feneket kerít.

Kikarimázta a beszédet. V. ö. KARIMA.
KARIMÁZÁS

,
(kar-i-v-a-az-ás) fn. tt. karimá-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valamit karimáznak.

KARIMÁZAT
,

(kar-i-v-a-az-at) fn. tt. karimá-

zat-ot, harm. szr. — a. Karimaforma széle, szegélye,

pártázata valaminek. A kályha karimázatát leverni.

KARIMÓ, tájdivatos; 1. KARIMA.
KARIMZSÁL , kar-im-zs-a-al) áth. m. karim-

zsál-t. Máskép karamzsál. Törzsöke a metszést, ron-

tást jelent kar
}
melybl lett : karám, innen a gya-

koritó karamos, melynek részesülje : karamosó, ka-

rámosa, innen ismét : karámosai, karamsál, karam-
zsál, karimzsál. Folytonos, vagy gyakori kis karczo-

lásokat csinál a körmeivel.

KARINCZA , fn. tt. karinczát ; a székelyeknél

díszesebb elruha, kötény. Némelyek azt vélik, hogy

azonos az oláh katrincza szóval ; de ha a magyarban

elemezzük : kar-im-cza am. kis karima, amely mint-

egy félkarimában fogja körül a testet, ezen származ-

tatásnak tökéletesen megfelel.

KARING, (1), (kar-in-g) önh. és gyakor. m.

karing-tam, — tál, —ott. Az i kicsinyezésre mutat.

Módositva korong s n kivetve károg, a karing pedig

karig, honnan karigó, kariga, karika. Innen : karing

am. apróbb körös fordulatokat teszen. Megfelel neki

a szélesb ért. kereng, kering.

KARING
, (2) ,

(kar-ing) ösz. fn. Csípn alul

ér ujjas vagy ujjatlan ing, melyet bizonyos szertar-

tások alatt p. a prédikáló székben, a karéneklés alatt,

gyóntatáskor stb. a pap magára ölt. (Rochetum, Su-

perpellicium.)

KARINGO , (kar-iu-g-ó) mn. és fn. tt. karingót.

Am. a fenhangú kering. Karingó bábó. A székelyek-

nél gyermekjáték, midn valami körül forog. Máskép :

kerembábó. A székelyeknél Kriza J. szerént jelent

örvényt is.

KARINGÓS
,
(kar-in-g-ó-s) mn. tt. karingóst v.

— at, tb. — ak. Kisebbféle körös mozdulatokat ké-

pez. Karingós táncz. Karingós lovaglás. Használta-

tik fnév gyanánt is. Karingóst tánczolni
,
járni.

Karingóst nyargalni. Az összetett kacskaringós jelent

sokszoros tekervényü hajlást, forgást. V. ö. KACS-
KARINGÓ.

KARINGÓZIK
,
(kar-in-g-ó-oz-ik) k. m. karin-

góz-tam, — tál ,
— ott. Karingva forog, pereg ; kar-

ingóst játszik.

KARISTA
,
(kar-is-ta) fn. tt. karistá-t. Haj fé-

sül ecset, kefe. Rokona : kárt.

KARISTOL, (kar-is-t-ol) áth. m. karístol-t. 1)

Karistaféle ecsettel fésül. Karistold meg a fejedet.

Szegedi tájszó. 2) Hevesben, Borsodban am. karczol.

V. ö. KÁRTOL.
KARIZOM, (kar-izom) ösz. fn. Egy v. több

izom a karokban, melyek a mozgást eszközlik.

KARJOS
,

(kar-jos) fn. tt. karjos-t, tb. — ok.

Kriza J. szerént a székelyeknél am. karosszék. Tör-

zsöke : karj, melyben a —j oly toldalék, mint eperj,

szederj szókban.

KARKÁN, KÁRKÁN, (kár-kán, azaz kárbiró ?)

régi elavult fn. jelentett valamely fnököt, hatósági

vagy bírósági föszemélyt , melyrl a Kézai Simon

által a XIII. században átirt krónika csakugyan

Judex damni' néven emlékezik , s melyben a kán

tatár eredet szónk is fenmaradt (Toldy F.). V. ö.

KÁN. Ersekujvárott még e század elején létezett

Kárkán nev család.

KARKANONOK, (kar-kanonok) Ösz. fn. A
német Chorherr után 1) Társas káptalani kanonok.

2) Szerzetes rendbeli kanonok , milyenek péld. a

premontrei rendiek.

KARKEZTYÜ, (kar-keztyü) ösz. fn. Hosszú

keztyü, melynek szára az alkart könyökig betakarja.

KARKÓCZ, falu Nyitra in. ; helyr. Karkócz-ra,

— on, — ról.
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KARKOSÁR, (kar-kosár) ösz. fn. Kosár, me-

lyet fidnél fogva karon szokás hordani. Karkosárral

menni a píaczra.

KARKÖT
,
(kar-köt) ösz. fn. Köt, melyet a

nok ékszerül vagy ruhaujjnak felszorítása végett a

karon viselnek.

KARKÜLLÖ
,

(kar-küll) ösz. fn. 1) Lemez,

melyet hajdan a vivók, és katonák a csapás ellen

karjokra kötöttek. 2) A boncztanban, a könyöknek

fels kisebb csontja.

KARLÁNCZ
,
(kar-láncz) ösz. fn. Karpereczféle

kis láncz.

KÁRLÁTO
,

(kár-látó) ösz. fn. A szülék els

látogatása férjhez vitt leányuknál, kiben saját házok-

nál mintegy kárt szenvedtek. Kárlátóba menni.

KÁRLEVÉL
,
(kár-levél) ösz. fn. Kárról szóló

levél , leginkább a biztosítási üzleteknél.

KARLÓ, (1), (kar-ol-ó) fn. Székely tájnyelven

am. karmantyú, 1. ezt.

KARLÓ
, (2), falu Sopron m. ; helyr. Karló-ra,

—w, —ról.

KARLÓCZ, 1. KÁLÓCZA.

KARLOVA , 1. KÁROLYFALVA.

KARMACS , falu Szála m. ; helyr. Karmacs-ra,

—on, —ról.

KARMADÁR, (kar-madár) ösz. fn. 1. KA-
ROLY.

KÁRMÁNKÖRTE ,
1. KÁRMÁNYKÖRTE.

KARMANTYÚ
,

(kar-ment), ösz. fn. tt. kar-

mantyú-t. Valószínleg a kárment szóból a hangha-

sonlat szabályai szerént módosult, mely a székelyek-

nél még eredeti alakjában is megvan. 1) Akaróknak

lemezbl készített takarója a régi lovagöltözékekben.

2) Melegen bélelt hengeralakú, prémes öveder, me-

lyet a nk télen alkarjaikat bedugva viselnek.

KARMANTYÚRA
,
(kar-mentöke) ösz. fn. Kis-

karmantyú.

KARMÁNY
,

(kar-mány) fn. tt. karmány-t,

tb. — ok, harm. szr. — a v. —ja. A felölt ruhának

ujja, mely a kart takarja. Már Gyöngyösinél elé-

fordúl.

KÁRMÁNY— v. KÁRMÁNKÖRTE, (kármány-

v. kármán-körte) ösz. fn. Augusztusban ér , édes

leves nagy körtefaj ; máskép : torzsátlan körte. Talán

Ázsiának Kermán vagy pedig Karamán (Molnár Al-

bertnél : Kármányország) nev tartományából szár-

mazott hozzánk , s innen kapta nevét. Néhutt : Kál-

mánkörte. A Tisza vidékén hibásan császárkörte

a neve.

KARMAZSIN , mn. tt. karmazsin-t, tb. —ok.

Egy a franczia carmoisin, német Karmesin szókkal.

Els eredetét úgy látszik az arab kermesz szóból vet-

te , honnan a török k'irm'iz'i is, mely vöröset jelent.

Haragos, sötét vörös. Karmazsin szinü posztó, bor.

KARMAZSINBOGÁR
,
(karmazsin-bogár) ösz.

fn. Vörös paizsú bogárfaj.

KARMAZSINCSIZMA
,
(karmazsin-csizma) ösz.

fn. Karmazsinszín veres brbl vagy szattyánból

varrott csizma.

KARMAZSINKÍGYÓ
,

(karmazsin-kígyó) ösz.

fn. Kígyófaj , melynek bre karmazsinszín veres.

KARMAZSINSZÍN
,

(karmazsin-szín) ösz. fn.

Haragos sötét veres szín.

KARMAZSINSZÍN, (karmazsin-szinü) ösz. mn.

Haragos, sötét vörös szín. Karmazsinszín posztó, br.

KARMELÍTA,fn.tt. karmelitá-t. A libanoni Kar-

ínéi hegyén a tizenkettedik században keletkezett , szi-

gorú fegyelmü kolduló szerzet tagja. Els alapítójuk

volt Ajmericus antiochiai püspök. Mezítlábos karme-

liták.

KÁRMENTES
,

(kár- mentes) ösz. mn. Ki a

fenyegetdz kártól megszabadult ; vagy kinek kára

visszapótoltatik. A kármentes lakosok segítik a kár-

vallottakat. Kármentes hajón szállítani valamit.

KÁRMENTÉS
,
(kár-mentés) 1. KÁRMENTE-

SÍTÉS.

KÁRMENTÉSI
,
(kár-mentési) ösz. mn. Lásd :

KÁRMENTESÍTÉSI.
KÁRMENTESÍT , KÁRMENTESÍT, (kár-men-

tesít) ösz. áth. Valakit kármentessé tesz , kár ellen

biztosít , illetleg a szenvedett kárt visszapótolja. Az

épületeket tz, a vetéseket jég ellen kármentesíteni.

KÁRMENTESÍTÉS, (kár-mentesités) ösz. fn.

Cselekvés, illetleg biztosítás, mely által valakit

kármentessé teszünk. Tz-, jég-, hajókármentesités. Az

elégettek, hajótörést szenvedettek kármentesítése. V. ö.

KÁRMENTES.
KÁRMENTESÍTÉSI, (kár-mentesitési) ösz. mn.

Kármentesitésre vonatkozó, azt illet. Kármentesítési

szabályok , intézkedés, eljárás.

KÁRMENTESÍT
,

(kár-mentesítö) Ösz. mn.

Ami valamely károktól mentessé tesz, károk ellen

biztosít. Kármentesít társaság. Tz-, vízkár ellen

mentesít egyesület.

KÁRMENTESSÉG, (kár-mentesség) ösz. fn.

Állapot, midn valaki bizonyos károk ellen biztosítva

van. A kármentességért évenként bizonyos mennyiség

pénzt fizetni.

KARMENT
,

(kar-ment) ösz. fn. A széke-

lyeknél am. a karnak ótalmazása végett arra húzott

ujj az aratóknál. Néhutt : karkeztyü , karujjas.

KÁRMENT, (kár-ment) ösz. fn. 1) Csapra

vert hordó alá tett alacson dugáju faedény , hogy a

kifolyó bor, eczet stb. kárba ne menjen. 2) Vas

tepsi, melybe a nyárson sültnek zsirja csepeg. 3) A
dikis alá való talpbr, hogy a csizmabr ki ne vágas-

sék. 4) A csr szakaszának bels oldalfala. Nevének

mindenütt megfelel, minthogy mindenütt némi káro-

sodástól óv.

KARMESTER
,
(kar-mester) ösz. fn. Személy,

ki a zenekart, vagy énekkart igazgatja. Máskép

:

Karnagy. Templomi , színházi karmester.

KARMESTERI, (kar-mesteri) ösz. ra. Kar-

mesterhez tartozó , azt illet. Karmesteri pálczika.



415 KÁRMIN—KÁROG KÁROGÁS—KÁROLY 416

KÁRMIN
,
(valószínleg az arab kermes szótól)

fn. It. kármin-t , tb. —ok, harm. szr. —ja. Haragos

bzíuíí veres festék.

KARMOL, (kar-m-ol) áth. m. karmol-t. Azonos

értelm a vékony hangú körmöl szóval , s am.

valamit körömmel karczol , sérteget. Karmol a

macska.

KARMOLÁS
,
(kar-m-ol-ás), fn. tt. karmolás-t,

tb. —ok , harm. szr. —a. Körmök általi sértés, kar-

czolás. Macskakarmolás.

KARNA, erdélyi falu Alsó-Fehérvár m. ; helyr.

Karnd-ra, —n,
— ról.

KARNA , falu Zemplén m. ; helyr. Kárná-rat

—n, —ról.

KARNAGY
,
(karnagy) 1. KARMESTER.

KARNIOL, fn. tt. karniol-t, tb. —ok. Karniolia

nev tartomány lakosa.

KARNIOLIA , fn. tt. karnioliá-t. Hajdan her-

czegség, most az austriai Örökös tartományok egyike,

mely a laibachi kerülethez tartozik.

KARNOK, (kar-nok) fn. tt. karnokot. A szín-

házi karhoz tartozó személy.

KARÓ
,
(kar-ó) fn. tt. karó-t. Gyöke ar (s k v.

eh eltéttel char) mely több szavainkban metszést,

szúrást, más testekbe rontó behatást jelent. 1) He-

gyes vég dorong, pózna, hasáb, melyet a földbe

vernek. Karó a sövényben. Karókkal bekeríteni vala-

mit. Karót verni a szlbe. Kiszedni a karókat. Köti

az ebet a kai-óhoz. (Km.). A köznépi beszédben sok-

szor el is marad a névmutató : „köti ebet a karóhoz."

Egy XVI. századbeli versben szintén : „Igen köti

ebet az karóhoz" (,ebet' névmutató nélkül, Thaly K.

gyjteménye), azaz fogad , igér mindent, de kétséges,

ha megtartja vagy megtarthatja-e. Láttam karó vé-

gén tar varjút. (Km.) Micsoda madár az, mely a ka-

rón is megtojik f (Mese.) Úgy jár, mintha karó volna

a hasában, v. mintha karót nyelt volna. 2) Fából csi-

nált nyárs. Karóra húzatni az embereket. 3) Fogas

pózna , vagy szobor, melyre a tejes fazekakat ak-

gatják.

KARÓCSÖBÖR, (karó- csöbör) ösz. fn. Régen

bizonyos szölöadó neme volt.

KARÓDÚCZ
,
(karó-dúcz) ösz. fn. Rézsútosan

a földbe vert vastag karó, vagy szobor, mely a falat,

sövényt, kerítést a dlés ellen védi.

KARÓFA, (karó-fa) ösz. fn. 1) Karónak a fája.

2) Karónak való fa anyag, péld. szlkarónak a fé-

ny, különösen a veresfeny , kerítésnek a tölgyfa.

KARÓFEJ, (karó-fej) ösz. fn. 1) Akarónak
fels vastagabb vége. 2) Hevederül szolgáló rúd,

mely az egymás mellé vert kerítési karókat öszve-

tartja.

KÁROG, (kár-og) önh. és gyafcor. m. károg-tam,

— tál, — ott. Hangutánzó, s am. kár kár hangon

kiált. Mondják különösen a varjakról , hollókról,

varjú- kányákról. Átv. gúnyos ért. rekedt, kellemetlen

hangon lármáz. Károg, mint a varjú. Innen a latin

corvus, hellén xoqcí^, német Krühe, olasz gracchia

stb. Egyeznek vele mint igék a szintén hangutánzó

latin crocio, crocito, német krtihen, hellén xga£(o,

xgcoZ-o), szanszkrit kruc stb.

KÁROGÁS
,
(kár-og-ás) fn. tt. károgás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. A varjak neméhez tartozó ma-

darak kár kár hangon kiáltozása. Átv. ért. rekedt,

varjuhangu ember szólása, beszéde.

KÁROGAT, (kár-og-at), önh. és gyakor. m.

károgal-tam, — tál, —ott, par. károgass. Folytonosan

vagy gyakorta károg. Hideg lesz, mert károgatnak a

varjak. V. ö. KÁROG.

KÁROGATÁS, (kár-og-at-ás) fn. tt. károgatás-t

tb. —ok. harm. szr. — a. Gyakori, vagy folytonos

károgás. Varjak károgatása.

KARÓKERÍTÉS
,

(karó-kerítés) ösz. fn. Egy-

más mellé vert és gúzszsal összekötött karókból álló

kerítés, milyeket erds vidéki falvakban láthatni,

különösen a Bakonyságban.

KARÓKERTÉLET, (karó -kertélet) ösz. fn. 1.

KARÓKERÍTÉS.

KAROL
,

(kar-ol) áth. m. karolt. Karjával

ölel, összefog. Átkarol. Felkarol saját és átvitt érte-

lemben. Néhutt használják ,karéi' és karral v. kézzel

,dolgozik' értelemben is.

KAROLÁS, (kar-ol- ás) fn. tt. karolás-t, tb.

—ok. Karjával összefogás, átkarolás. Karélás. V. ö.

KAROL.
KAROLINA , ni kn. tt. Karoliná-t. Carolina.

Kicsinyítve : Lina, Lini, Lincsi.

KÁROLL, (kár-ol-ol) áth. 1. KÁRALL.

KAROLY, (kar-oly) fn. tt. karoly-t, tb. —ok,

harm. szr. — a. A ragadozók neméhez tartozó ma-

dárfaj. Páriz P. és Molnár A. szerént falco nisus.

Valószinü, hogy nevét karingós repülésétl vette

;

(valamint a kerecsen is). Máskép : kartdy, karvaly,

karvoly, karmadár (karingó madár ?). V. ö. KERENG.
A karuly pacsirtát z. (Csere). A török kartal (am.

sas) névben ugyanazon gyök látszik rejleni, valamint

a persa csarkh v. csargh (=ölyü) szóban is. Néme-

lyek, pl. Döbrentey véleménye szerént, annyi volna,

mint ,karon tartott madár'.

KÁROLY, (1), férfi kn. tt. Károlyt tb oh

harm. szr. — a. Carolus. Róbert Károly Magyaror'

szag királya. A nyelvészek a Kerl régiesen kari v
charal német szótól származtatják, mely Heyse sze-

rént eredetileg általában férfit jelentett az er mel-

lékfogalmával , különösen férjet , vlegényt (hst)

;

de jelennen csak köznépbeli durva testi erej férfi

személyt fejez ki (eine nninnliche Person niederen

Standes mit dem Nebenbegriffe plumper Körper-

kraft, ein junger starker Kerl), többnyire lealacso-

nyító értelemben (ein altér Kerl, ein schlechter

Kerl) de bizalmasan és tréfásan is (ein braver, ehrlicher

Kerl)
;
jelent különösebben szolgát. Körülbelül am. a

j
magyar , legény'.
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KÁROLY
, (2) , NAGY—, mv. Szathmár m.

;

helyr. — Károly-ba, — ban, — ból.

KÁROLYFALU , falu Turócz m. ; helyr. —fa-
lu-ba, — ban, —ból.

KAROLYPALVA, falu Pozsony és Zemplén m.;

puszta Pozsony m. ; helyr. —falvá-ra ,
— n ,

—ról.

KÁRÓLY-FEJERVÁR , sz. kir. város Erdély-

ben ; helyr. —Fejérvár-ra ,
— ott v. —t ,

— ról. L.

GYULAFEJÉRVÁR.
KÁRÓLYHÁZA

,
puszta Veszprém m. ; helyr.

—házá-ra, —n, —ról.

KAROM v. KARM, (karom) fn. tt. karm-ot,

harm. szr. —a. Alkalmasint köröm szónak vastag-

hangú módosulata ; alkalmas új szó a ragadozó ma-
darak és négylábúak körmeinek kifejezésére. Macska,

tigris, sas karmai.

KAROM, puszták Veszprém és Komárom m.
$

helyr. Karom-ba, —ban, — ból.

KAROMALOM, (karó-malom) sz. fn. Malom-

féle gép , mely vastagabb fákból, deszkákból karó-

kat hasogat.

KÁROMKODÁS, (kár-on-kod-ás) fn. tt. károm-

kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Haragos, szitko-

zódó, boszúkivánó kemény durva szókra fakadás. V.

ö. KÁROMKODIK.
KÁROMKODIK

,
(kár-on-kod-ik vagy kár-on-

g-od-ik) k. m. káromkod-tam, — tál, — ott. Törzsöke

vagy a hangutánzó , vagy a kárt , ártalmat, sértést

jelent kár, melybl lett károg, károng v. káronog,

károng-odik vagy káronkodik, káromkodik. Rokonok a

mongol khaara (Beregszászi), finn kiró , csagataj

kargts (káromkodás), kargad'i (káromlat). 1) Szoros

ért. mások kárát, ártalmát, sérelmét, veszteségét kí-

vánó indulatos szókra fakad , átkokat mond. Ilyenek

a mennykövei üttetés, fenével etetés, rágatás ; nemi

szemérem becstelenítése ; Istennel veretes, (,verjen meg
az Isten'), ördöggel vitetés, (,vigyen el az ördög') stb.

2) Szélesb ért. minden indulatos kifakadás, mely

valamely tiszteletben álló nevet , személyt, lényt

gyaláz, becstelenít, szid
?
póld. ki az Istent, szenteket,

üdvösséget, hitet, szentséget stb. fertelmes szókkal

Bzidalmazza. Káromkodik, mint a csikós, mint a jég-

es. (Km.)

„Légy jelen , könyörgünk , mostan azok ellen
,

Az kik káromkodnak istenséged ellen !

"

Törökök elleni fohász. (Thaly K. gyjt.)

KÁROMLÁS
,

(kár-on-ol-ás) fn. tt. káromlás-t,

tb. —ok , harm. szr. —a. Cselekvés , mely által va-

laki mást káromol. Borzasztó csúf káromlások. V. ö.

KÁROMOL.
KÁROMLAT, (kár-on-ol-at) fn. tt. káromlatot.

A régieknél am. káromlás. „Ménden bün és károm-

lat megbocsáttatik embereknek, léleknek kedég ká-

romlatja (spiritus autem blasphemia) nem bocsáttatik

meg." „Káromlatot és mevetést (nevetést) tenne a

népnek" (qui insul tarét populo isti). Bécsi codex.

AKAD. NAGY SZÓTAB. III. KÖT.

KÁROMOL
,

(kár-on-ol) áth. m. káromol-t v.

káromlott, htn. —ni v. káromlani. Valószínleg az

elavult károngol, káromgol igébl van öszvehúzva, s

am. valakit károngó szókkal, szitkokkal, sérelmekkel

illet. V. ö. KÁROMKODIK. Istent , szenteket , embe-

reket káromolni. Elkáromolni magát , azaz , káromló

szókra fakadni. Valakit megkáromolni. A Tatrosi co-

dexben károml (blasphemat) megkáromlattatik (illu-

detur). Ugyanott. „Megkáromlák" (blasphemabant).

Nádor- codex.

„Az Istennek nevét nyilván káromlottam,

Mulandó jószágért hitem megtagadtam.

"

Sírvers 1606. évbl (Thaly K. gyjt.).

KÁRONKODIK, I. KÁROMKODIK.
KARÓPÉNZ, (karó-pénz) ösz. fn. Helypénz,

melyet a hajókázható folyók partján azon karótól

fizetni kell, melyhez a hajót kikötik.

KARÓRÁGÓ, (karó-rágó) ösz. mn. Mondják ló-

ról, mely a jászolt szokta rágni.

KARÓRÉPA, (karó-répa) ösz. fn. A káposzták

neméhez tartozó növényfaj
;
gyökere czövek- vagy

orsóforma, húsos, levelei simák, a felsk szivded lán-

csásak, az alsók félbeszárnyasak, fogasak. (Brassica

napus. Diószegi).

KARÓREPAFÖLD
,

(karó-répa-fóld) ösz. fn.

Föld, melyben karórépát termesztenek vagy mely leg-

alkalmasabb annak termesztésére.

KARÓRÉPAMAG
,

(karó-répa-mag) ösz. fn. A
karórépának magva. Karórépamaggal bevetni a földet.

KARÓRÉPAOLAJ, (karó-répa- olaj) ösz. fn.

Olaj, melyet a karórépa magvaiból ütnek.

KAROS
, (1), (kar-os) mn. tt. karos-t v. —at,

tb. — ak. 1) Karral, korláttal, fogódzóval ellátott.

Karos pad, szék, asztal. Karos lépcsk, tornácz, erkély.

2) Kinek ers izmos vastag karjai vannak. Karos le-

gény. Olyan, mint: tenyeres, talpas, vállas, czombos, stb.

KAROS, (2), faluk Szála és Zemplén m. helyr.

Karos-ra, — on, — ról.

KARÓS, (karó-os) 1) mn. tt. karós-t v. — at, tb)

—ak. Karókkal ellátott, támogatott. Karós szlk,

csemeték.

KÁROS , 1) (kár-os) mn. tt. káros-t v. —at, tb.

— ak. Ami kárral jár, kárt hoz. Káros csapások. 2

Mint fnév (tt. — t, tb. — ok), jelent személyt, k

kárt szenvedett. Káros bánkódjék. (Km.). Mi va-

gyunk a károsok, nem ti. Káros embernek kés a ta-

nács (Km.).

KÁROSÍT, KÁROSÍT, (kár-os- ít) áth. m. káro-

sított, par. — s, htn. —ni v. — ani. Kárt okoz, csi-

nál valakinek. Ezzel csak magadat károsítod. Máso-

kat nem szabad károsítani.

KÁROSÍTÁS , KÁROSÍTÁS ,
(kár-os-ít-ás) fn.

tt. károsítás-t , tb. — ok , harm. szr. —a. Cselekvés,

mely által valaki magának vagy másnak kárt okoz.

KAROSNYA, (karos-nya, betüáttétellel máské-

pen : kasornya) fn. tt. kasornyát. Kassai J. szerént

27
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Tolna megyei szó s ain. edénykantár, melyet karon

hordoznak, s az edényben a mezre eledelt visznek a

munkások számára.

KÁROSODÁS, (kár-os-od-ás) fn. tt. károsodást,

tb. —-ok, harm. szr. —a. Szenved állapot , midn
valaki károsodik. V. ö. KÁROSODDX.

KÁROSODIK, (kár-os-od-ik) k. m. károsod-tam,—tál, — ott. Kárt szenved, káros állapotba jut, vesz-

tesége van.

KAROSOLLÓ, (karos-olló) ösz. fn. Nagy ker-

tészolló, melylyel a fák vékonyabb ágait nyesik.

KARÓSÖVÉNY, (karó-sövény) ösz. fn. Egy-

más mellé vert, s gúzsokkal öszvekötött karókból álló

sövény. V. ö. BÉRENA 2).

KÁROSSÁG
,

(kár-os-ság) fn. tt. károsság-ot,

harm. szr. —a. Valaminek azon tulajdonsága, mely-

nél fogva káros, kárt okoz.

KÁROSUL, KÁROSUL, (kár-os-úl) önh. m.

károsúl-t. Széles ért. kárt vall, kárt szenved. V. ö.

KÁROSODIK.
KÁROSÚLÁS, KÁROSULÁS, (kár-os-úl-ás) fn.

tt. károsulás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Kárvallás,

kár,szenvedés, károsodás.

KAROSZLOP, (kar-oszlop) ösz. fn. Oszlop, mely

a támaszkodó, fogódzó, korlátféle karzatot tartja.

KAROVAS
,

(karó-vas) ösz. fn. Karóformára

idomított s karóul alkalmazott vas rúd vagy dorong.

KAROZ, (kar-ó-oz) áth. m. karóz-tam, —tál,—ott, par. —z. Karókkal kerít vagy támogat, ersít.

Körillkarózni aJcertet. Karózni a szlt.

KARÓZÁS, (kar-ó-oz-ás) fn. tt. karózás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Karókkal való kerítés vagy tá-

mogatás, ersítés ; különösen szlbeli munka, midn
a tkék mellé a karókat leverik.

KAROZAT, (kar-óoz-at) fn. tt. karózat-ot

,

harm. szr. —a v. —ja. Levert karók öszvege, ke-

rülete. A karózatot épen tartani. A karózaton rést

törni.

KARÖLTVE, (kar-öltve) ih. 1) Karon fogva.

2) Átv. egyesített munkával vagy ervel.

KÁROROM, (kár-öröm) ösz. fn. Rósz, másnak
javát irigylö indulatból fakadó öröm, melyre valaki

gerjed, midn másnak kárát látja.

KÁRÖRVEND, (kár-örvend) ösz. mn. Ki

másnak kárán örvend. Kárörvend ellenség, szeretet-

len ember.

KARPALÁST, (kar-palást) ösz. fn. Egyházi

személyek diszpalástja, melyet karra fogva szoktak

viselni. Karpalástban tisztelkedni. (Pallium ecclesi-

asticum).

KARPÁRNA, (kar-párna) ösz. fn. Párna a kar-

széken, vagy pamlagon, melyre a kart nyugasztani

szokás. Máskép : karvánkos.

KÁRPÁT v. KÁRPÁT, fn. tt. Kárpátot. Hegy-

ség vagyis hegységek neve Magyarországban és Er-

délyben. A Kárpátok félhold (kar ?) alakban az egész

északi s keleti Magyarországot és Erdélyt körülfog-

ják, st ez utóbbit elborítják. Mindkét országot észak-

nyugot felé Morvaországtól, északkelet és észak felé

Moldva-, és délfelé Oláhországtól választják el. Az
északi Kárpátok (Tátra) öt elhegységben ágaznak

Magyarországba : egyikök a Vág balpartjától nyugot-

ról északra emelkedik ; hármok déli irányban (ezek

közt a Mátra) ; végre az ötödik azon keleti ág, mely-

nek zemplénmegyei hires borterm része ,Hegyalja'

nevet visel s végs csúcsa a tokaji hegy. A Kárpáto-

kat általában nyugotiakra (Beszkédek), magas vagy

középponti Kárpátokra, karpáti erds hegységre s er-

délyi Kárpátokra osztják fel.

nEs Kárpát hegytetjén fönn áll az sz vezér,

Egekbe nyújtott karral áldást a népre kér.

Hosszú fehér fürtével szellk enyelgenek,

Lelkében egy leend hon almi rezgenek."

A magyarok Mózese (Garaytól).

KARPENZ
,

(kar-pénz) ösz. fn. Karénekesek

dija, fizetése.

KARPERECZ, (kar-perecz) ösz. fn. Perecz vagy

karikaforma ékszer aranyból, ezüstbl, aczélból, me-

lyet a nk karra csatolva viselnek.

KÁRPIT, (egy eredetnek látszik a hangokban

s értelemben is rokon franczia : couvert szóval, mely

eouvrir, ez ismét a latin cooperire [fedezni] szóból

eredett, innen cooperculum am. fed; a latin carpentum

(kocsi, födeles hintó) nem látszik idetartozni. Egyéb-

iránt kárpit eléfordul a szláv nyelvekben is); fn. tt.

kárpit-ot, harm. szr. —ja. Honosúlt magyar szó. 1)

Függöny, pl. az ablakon, színpadon. A kárpitot be-

húzni, felhúzni, leereszteni. A kárpit legördült. 2) Sz-
nyeg. Kárpitokkal beteríteni a szobát, teremet.

KÁRPITHENGER, (kárpit-henger) ösz. fn. Hen-

ger, melyre a függ s gördül kárpitot tekerik.

KÁRPITOL, (kárpit-ol) áth. m. kárpitolt. Lásd :

KÁRPITOZ.
KÁRPITOLÁS, (kárpitol-ás) fn. 1. KÁRPI-

TOZÁS.
KÁRPITOS, (kárpit-os) 1) mn. tt. kárpitos-t v.—at, tb. — ak. Kárpittal bevont, ékesített, ellátott.

Kárpitos ágy, ablak, terem.. 2) fn. tt. kárpitos-t, tb.—ok. Kézmives, ki kárpitokat, sznyegeket készít, s

velk teremeket, palotákat stb. díszít.

KÁRPITOZ, (kárpit-oz) áth. m. kárpitoz-tam,—tál, — ott, par. — z. Kárpitokkal ékesít, földiszít,

bevon, pl. ablakokat, ágyakat, teremeket stb.

KÁRPITOZÁS, (kárpit-oz-ás) fn. tt. kárpito-

zást, tb. —ok, harm. szr. — a. Kárpitokkal díszítés,

ékesités, fölszerelés. Teremek, ablakok, ágyak kárpi-

tozása.

KÁRPITOZAT, (kárpit-oz-at) fn. tt. kárpitozat-

ot, harm. szr. —a. Kárpitokból álló diszítmény, bú-

torozat. A kárpitozat árjegyzékéi kifizetni. Fényes, drá-

ga kárpitozat.

KARPOL, 1. KARAPOL.
KARPÓLYA, (kar-pólya) ösz. fn. Pólyaféle

köt, szalag, melyet pl. hideg ellen a karra kötnek.

Különösen, melylyel a sebes kart bekötik.
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KÁRPÓT, (kár-pót) 1. KÁRPÓTLÉK.
KÁRPÓTLÁS, (kár-pótlás) ösz. fn. A szenve-

dett kárnak, vagyis elvesztett jószágnak, vagyonnak

más hason érték által megtérítése, helyreütése. A
háborúban elrablott barmokért kárpótlást kapni.

KÁRPÓTLÉK, (kár-pótlék) ösz. fn. Azon jó-

szág vagy pénz, melyet valaki a szenvedett kár meg-

téritéseül kap.

KÁRPÓTOL, (kár-pótol) ösz. áth. Valamely

szenvedett kárért hasonértékü jószágot vagy pénzt ad,

kármentesít.

„Kárpótol a közjólét érzete."

Az ember tragoediája. (Madách I.).

KARPÖFETEG, (kar-pöfeteg) ösz. fn. Szét-

ágazó húsos kinövés a kóros emberi testben. (Po-

lypus).

KARPÖR, (kár-pör) ösz. fn. Pör, melyet valaki

az illet bíróság eltt a kártev ellen indít, s attól

kárpótlást követel.

KARRÓS, NAGY—, KIS—, puszták Gyr m.

helyr. Karrós-ra, —on, — ról.

KARSZÉK, (kar-szék) ösz. fn. Karos vagy tám

lás szék.

KARSZELLEM, (kar-szellem) ösz. fn. Szellem,

mely bizonyos testület tagjait, s ezek cselekvésmód-

ját, magaviseletét jellemzleg általlengi, pl. a katonai

karszellem minden személyes sértést erélyesen vissza-

utasít. (Esprit de Corps).

KÁRSZENVEDÉS, (kár-szenvedés) 1. KÁR
VALLÁS.

KARSZORÍTÓ, (kar-szorító) ösz. fn. 1. KAR-
KÖT.

KARSZÜZ, (kar-szüz) ösz. fn. 1) Széles ért.

egyházi, templomi karban énekl szz. 2) Szoros ért.

szerzetes kanonokok rendé szerént él apáczák, kik.

nek eredeti rendeltetésök a karéneklés, és imádkozás-

KÁRT, (kár-t) fn. tt. kárt-ot, harm. szr. —ja-

1) Gereben vagy fésüforma vas eszköz, melylyel kü-

lönösen a csapók a gyapjút fésülik, tisztítják. Rokon
vele : gyárat. Gyöke vagy a hegyeset jelent ár, mely

egy az ár (szúró hegyes eszköz) szóval, s megvan a

dárda, és nyárs, szúró eszközökben is ; vagy azonos

hár gyökkel, honnan kárt, am. hárít; vagy végre

kár, krá hangutánzónak is vétethetik s a t végül esz-

közt jelent. A német Kardé, a latin carduus szóból

eredett, mely szintén szúrást látszik jelenteni. V. ö.

KARCZ 1). 2) Tájszokásilag a palóczoknál és szé-

kelyeknél am. kanna, vízmerít edény. Néhutt : kár-

tus, kártya, kártyus. Mongolul Beregszászi szerént :

gardugaku ugyanazt jelenti.

KARTÁCS, (a 2-ik ért. az olasz cartaccia, után

németül : Kartiitsche, francziául cartouche), fn. tt.

kartács-ot, harm. szr. —a. 1) 1. KÁRT, máskép :

KORDÁCS, németül : Kardütsche. 2) Ágyúgömb,
melynek üres belseje apróbb golyókat, szegeket, vas

darabokat, lánczokat, stb. foglal magában, s ezek a

nagy golyónak eldurranásakor szétröppennek. Kartá-
csokkal megszakgatni az ellenség rendét.

KARTÁCSGÖMB
,
(kartács-gömb) ösz. fn. Ap-

róbb golyókkal, szegekkel stb. töltött üreges ágyu-

gömb. V. ö. KARTÁCS.
KARTÁCSLÖVÉS, (kartács-lövés) ösz.fn. Kar-

tácsféle ágyugömbökkel lövés. V. ö. KARTÁCS.
KARTÁCSOL, (kartács-ol) áth. m. kartácsol-t.

1) Kartácsféle gerebennel, fésvel, vagyis kárttal

tisztít valamit, különösen gyapjút. 2) 1. KARTÁCSOZ.
KARTÁCSOZ, (kartács-oz) áth. m. kartácsoz-

tam, —tál, — ott, par. —a. Valamit kartács nev
ágyugömbökkel ldöz. Kartácsozni a várat, sánczokat,

szemközt jöv lovasságot.

KARTÁCSSZEKRÉNY, (kartács-szekrény) ösz.

fn. Tüzérek szekrénye, melyben a kartácsgömböket

tartogatják s hordozzák.

KARTÁCSTOK, (kartács-tok) ösz. fn. Fából
csinált tok, melybe a lövésre készített kartácsgömböt

takarják.

KARTAL, NAGY— falu, KIS— puszta, Pest

m. helyr. Kartal-ra, — on, ról.

KARTALAN, (kar-ta-lan) mn. tt. kartalan-t, tb.

— ok. Akinekvagy a minek karja nincs. Kartalan em-

ber. Kartalan szék. Határozóként am. kar nélkül.

KARTALAN, (kár-ta-lan) mn. 1. KÁRATLAN.
KÁRTALANÍT, KÁRTALANÍTÁS, 1. KÁ-

RATLANÍT, KÁRATLANÍTÁS.
KARTÁM , KARTÁMASZ, (kar-tám v. —tá-

masz) ösz. fn. Általán minden támasz, melyen karun-

kat nyugtatjuk.

KÁRTÉKONY, (kár-té-kony) Ösz. mn. Ami ter-

mészeténél , hajlamánál fogva kárt teszen vagy kárt

tenni képes. Kártékony farkasok , egerek , ragadozó

madarak. Kártékony árvizek, jégesk, felhszakadások,

földrengések.

KÁRTÉKONYÁN, (kár-tékony-an) ih. Kárt

téve, kárt okozva, kárositólag.

KÁRTÉKONYFURDANCS
,

(kártékony-fur-

dancs) ösz. fn. Bolhanagyságu bogárfaj, mely külö-

nösen a könyvekben és növénygyjteményekben sok

kárt tesz.

KÁRTÉKONYSÁG, (kár-tékonyság) ösz. fn.

Tulajdonság, melynél fogya valaki kártev termé-

szettel, hajlammal, képességgel bir. V. ö. KÁRTÉ-
KONY.

KÁRTÉRÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS, (kár-térítés)

ösz fn. 1. KÁRPÓTLÁS.
KÁRTÉT, (kár-tét) ösz. fn. Tény vagy cseleke-

det, melynek eredménye kár.

KÁRTÉTEL, (kár-tétel) ösz. fn. 1. KÁRTÉT.
KÁRTEVÉS, (kár-tevés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki v. valami kárt csinál, kárt okoz.

KÁRTEV, (kár-tev) ösz. mn. Aki vagy ami

tettleg kárt okoz, kárt tesz. Szorosabb és határozot-

tabb értelm, mint a kártékony. Kártev cselédek,

szolgák. A kártev juhászt megbüntetni. V. ö. KÁR-
TÉKONY.

27 *
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KARTIFIOL v. KARTIFIOL, 1. KARFIOL.
KÁRTKÓCZ, (kárt-kócz) ösz. fn. Kócz, melyet

a kártféle gerebennel a szrbl, gyapjúból kifésülnek.

KÁRTÓ, (kár-t-ó) fn. tt. Mrtó-t. Eredetileg ige-

név, s am. gerebenezö, fésül, s innen gyanítható,

hogy létezett kárt ige a kár törzsökbl, mint gyárt a

gyár-b6\. E törzsök tisztán megvan a latin earmen, s

haDgváltozattal a szláv greben, hreben szókban. V. ö.

KÁRT.
KÁRTOL, (kár-t-ol) áth. m. kártol-t. Kárt nev

gerebennel fésül, tisztogat. Gyapjút, szrt, lent, ken-

dert kártolni. V. ö. KÁRT.
KÁRTOLÁS, (kár-t-ol-ás) fn. tt. kártolás-t, tb.

—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn bizonyos szá-

las szrféle anyagot kárttal tisztogatnak.

KÁRTOLÓSZÉK, (kártoló-szék) ösz. fn. Csa-

pók és kalaposok dolgozószéke, melyen kártolni

szoktak.

KARTON v. KARTON, (francziául coton, ola-

szul cotone, németül, Kattun , melyek úgy látszik az

arab koton [am. gyapot] szóból eredtek ; egyébiránt

megvan a szláv nyelvekben is a magyarhoz közelebb

hangzattal); fn. és mn. Idegen, de a népnyelvbe álta-

lánosan bevett szó. Jelent pamutból sztt, aljasabb-

féle kelmét, különféle színekkel és virágokkal. Vörös,

kék, zöld, karton. Mint melléknév jelent ilyféle kel-

mébl valót. Karton vászon. Karton szoknya, kötény.

KARTONGYÁR, (karton-gyár) ösz. fn. Gyár,

melyben gyapotból kartonféle szöveteket készítenek.

KÁRTOS
,

(kárt-os) fn. tt. kártos-t, tb. —ok.

Néhutt : kártyus. L. KÁRTYA, 3).

KARTONNYOMTATÓ, (karton-nyomtató) ösz.

fn. Fest, ki a kartonkelmékct különféle színekre és

változatos virágokkal tarkázva festi.

KARTONVÁSZON, (karton-vászon) ösz. fn.

Festetlen gyapotszövet, melybl a kartonkelmét festik.

KARTÖRÉS , (kar-törés) ösz. fn. Törés a kar

csuklóján vagy szárcsontján.

KÁRTYA, fn. tt. kártyát. A latin cartha szó-

ból módosult, francziául earie
}
melyet meg kell kü-

lönböztetni a charte szótól, noha szintén a (latin)

charta szóból származott. A latin ,charta' pedig azo-

nos a hellén yu.Qtriq szóval. 1) Általán papírdarab,

papirszelet. Holmi kártyákra jegyezni fel az észrevéte-

leket. 2) Szoros ért. kemény, négyszög, s egyará-

nyos metszet, bizonyos képekkel és jegyekkel fes-

tett vagy nyomott papírlapok, bizonyos játékokat ját-

Bzani valók. Magyar-, német-, franczia kártya. Kár-

tyát játszani. Kártyát emelni, keverni, osztani, adni.

Kártyát vetni, azaz a kártyalapokból jövendt mon-

dani, jósolni. Jól tudja keverni a kártyát (km.). Más
kártyájába nézni, átv. ért. am. másnak szándékát, ter-

vezetét megtudni. Felfordult kártyával játszani se ha-

tzon, se mulatság. (Km.). A székelyeknél am. vízme-

rít edény. L. KÁRT, 2).

KÁRTYAASZTAL, (kártya-asztal) ösz. fn. Asz-

tal, melynél kártyát játszani szoktak. Kártyaasztal

mellett tölteni az éjét.

KÁRTYACSINÁLÓ, (kártya-csináló) ösz. fn.

Kézmives, ki játékra való kártyákat készít.

KÁRTYAHÁZ, (kártya-ház) ösz. fn. Kártyala-

pokból házformára öszverakott alkotmány, a gyerme-

kek játéka. Átv. ért. ingatag alapon álló tervezet,

máskép : kártyavár.

KÁRTYAJÁTÉK, (kártya-játék) ösz. fn. Min-

denféle játék, melyet kártyalapokkal játszani szok-

tak. Nagyban zött kártyajáték.

KÁRTYAJÁTÉKOS, (kártya játékos) ösz. fn.

Széles ért. Ki kártyázik vagy kártyázni szokott. Szo-

ros ért. kinek rendes foglalkozása, és keresetmódja a

kártyajátszás. Hamis, szenvedélyes kártyajátékos.

KÁRTYAJÁTSZÁS, (kártya-játszás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki idtöltés vagy nyerészkedés

végett kártyát játszik.

KÁRTYALAP, (kártya-lap) ösz. fn. KÁRTYA-
LEVÉL.

KÁRTYALEVÉL, (kártya-levél) ösz. fn. Egy
egy levél vagy lap a játékkártyából.

KÁRTYAMESTERSÉG, (kártya-mesterség) ösz.

fn. Meglep s az avatlanok eltt bámulatos mutatvá-

nyok, melyeket a hozzáért ügyes játékos a kártya-

levelek által mutatni képes.

KÁRTYAPAPÍR v. —PAPÍROS, (kártya-pa-

pír v. — papíros) ösz. fn. Vastag, sima papiros, mely-

bl a kártyákat készítik.

KÁRTYAPÉNZ, (kártya-pénz) ösz. fn. 1) Általán

azon pénz, melylyel a kártyajátékban eléforduló kia-

dások, veszteségek fizettetnek. 2) Azon pénz, melyet a

játszó társaság a kártyákért fizetni szokott. 3) Azon
pénz, melyet a játszók ellegesen kitesznek, hogy reá

játszszanak.

KÁRTYÁS
,

(kártya-as) fn. tt. kártyás-t, tb.

— ok. 1. KÁRTYAJÁTÉKOS.
KÁRTYAVÁR, (kártya-vár) ösz. fn. Átv. ért.

hiú munka, tervezet, mely mint a kártyából rakott

alkotvány könnyen öszvedl. Kártyavár , légalkot-

mány. (Kölcsey).

KÁRTYAVETÉS, (kártya-vetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki a kirakott kártyákból mulatsá-

gul vagy babonából jövendt mond, vagy holmi rej-

tett, titkos dolgokat fölfedezni vél.

KÁRTYAVET, (kártya-vet) ösz. mn. és fn.

Ki a kártyák különféle elrakásából jövendi vagy

rejtett dolgokat fedez föl. Kártyavetö banyák, czigány-

asszonyok. V. ö. KÁRTYAVETÉS.
KÁRTYÁZ, (kártya- az) önh. m. kártyáz-tam,

— tál, — ott, par. — z. Kártyával vagy kártyát ját-

szik. Tájszokásilag : kártyázik.

KÁRTYÁZÁS, (kártya-az-ás) fn. tt. kártyá-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn va-

laki kártyáz.

KÁRTYUS, (kárty-us v. kárt-us) fn. tt kártyus-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Kis kárt, azaz vízmerít

kanna, faedény. Máskép : kártya, kártus.
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KARUCZA, fn. tt. karuczát, a székelyeknél kis

fatalpú futkosó szekér. ,Káré' szónak kicsinzöje :

kar-i-cza v. kar-ucza. Az olasz carrozza általában

kocsit jelent.

KARUJJAS, 1. KARMENT.
KARULY, 1. KAROLY.
KARULYA, falu a Kvári kerületben, helyr.

Karulyá-ra, —n, —ról.

KARULYFALVA, falu Bels Szolnok m. belyr.

—falvá-ra, —n,
— ról.

KARÜTÉR, (kar-üt- ér) sz. fn. Ütér a karban.

V. ö. ÜTÉR.
KARVA, falu Esztergám m. helyr. Karvá-ra,

— n, —ról.

KÁRVALLÁS
,

(kár-vallás) sz. fn. Szenved

állapot, midn valakinek kára van, midn kár éri.

KÁRVALLOTT, (kár-vallott) sz. mn. Ki kárt

szenvedett, kit valami kár ért. Sopánkodik mint a

kárvallott czigány. (Km.).

KARVALY v. KARVOLY, 1. KAROLY.

„Violám úgy futott én szemeim eltt,

Mint fürj karvaly eltt, mint árnyék nap eltt."

Zrínyi.

KARVÁNKOS, (kar-vánkos) sz. fn. Vánkos, a

karszéken, pamlagon, hintóban, stb. melyre karunkat

támasztani vagy azon nyugtatni szoktuk.

KARVAS, (1), (kar-vas) sz. fn. 1) Vas le

mez, mely a régi lovagok fegyvei kezetében a kart

borította.

„Melyeknek kezek is villogott karvassal."

Gyöngyösi István.

„Gránát s skarlát köntös van majd mindnyájokon,

Széles fringyia kard fekszik oldalokon.

Derekakon pánczél, kezeken karvasok,

Süvegeken rárók, kerecsenek, sasok."

Ugyanaz.

2) Kerítés, korlát vasból, (fa helyett) pl. hídon, lép-

cszeten.

KARVAS, (2), (kar-u-as) fn. tt. karvas t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Nagy heged, melyet a játszó

mintegy karjára fog, és úgy húzza. (Olaszul : Viola

di braccio, (1), közönségesen csak : viola, amabból

németül : Bratsche, másképen : Armgeige).

KÁRVESZÉLY, (kár-veszély) Ösz. fn. Igen

nagy kár, mely vagyonunkat is vagy annak egy ré-

szét veszélyezteti.

KARVITORLA, (kar-vitorla) ösz. fn. Vitorla,

mely az árboczfából kinyúló egyes rúdhoz van kötve,

s mintegy karját képezi a nagy árbocznak.

KARVOLY, 1. KAROLY.
KARZAT, (kar-oz-at) fn.' tt. karzat-ot, harm.

szr. —a v. —ja. Nagyobb teremek, paloták, színhá-

zak, templomok belsején köröskörül vagy részént

emelt korlátOB folyosó vagy tér, honnan a terembe

lenézhetni. Tanácsházi-, színházi-, templomi karzat
Els, második karzat.

KARZATI, (kar-oz-at i) mn. tt. karzat-it, tb.

— ak. Karzatot illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Karzati közönség.

KARZENE, (kar-zene) ösz. fn. Társas zene,
melyben egész kart képez zenészek mködnek. Egy-
házi, színházi, katonai karzene.

KAS
, (1) , hangutánzó gyök, kasmat (honnan :

kasmatol), kasuka és kastol, kastos szókban. Rokona

:

cssz gyök (csoszog, csosztat stb. szókban), és talán
kajt is (kajtat , kajtár szókban).

KAS, (2), fn. tt. kas-t, tb. —ok, harm. szr.

— a. Gyökeleme a görbét jelent ka. Általán, bizo-
nyos növények száraiból font, kötött edényféle esz-

köz
, mely rendeltetéséhez képest különféle alakú

szokott lenni. Veszszöböl , szalmából , kákából kötött

kas. Méhkas
, kocsikas

, tapogatókas, gabonakas. Teli

van a kas, (km. a terhes asszonyról). A sok kis mag
kasokat tölt. (Km.) Tótul kos, kosik. Rokon vele a
góth : kosz (edény), persa : kasztr (tartó), latin : cor-

bis
, magyar kosár stb. Innen származtatható kasul

(keresztül-kasul) szó is, minthogy a kas fonadékai
egymást átmetszik, egymásba össze-vissza folynak.

V. ö. KASUL.
KAS

,
puszta Somogyban, helyr. Kás-on, — ra,

—-ról.

KÁSA, (kása v. hár-s-a, a minek héja, háritva,

horzsolva vagy hántva van, az r bet a következ a

betvel könnyen hasonulván mint : nyárs, nyáss ]a

Bécsi codexben is], borsó bossó , hárs hás , hársfa

hásfa, társ a székelyeknél : tás / eléfordúl a szláv nyel-

vekben is ; a persában ás Vullers szerént : puls, pul-

mentum); fn. tt. kását. 1) Általán eledel, melyet kö-
zönségesen darává rlött gabonafajból , néha más
magokból vagy bogyókból, gyümölcsökbl is készí-

tenek, az elsbb esetben, ha még meg nem fzték is.

Egyébiránt ételül rendszerént sr péppé fzik vagy
pergelik. Liszt-, kukoricza-, darakása. Árpakása, zab-

kása, (Erdélyben: imazaz kási) ; gyöngykása (Gerstl
;

köles-, riskása. Bab-, borsókása. Zsemlyekása (Gries).

Bodzakása. Almakása. Kolduskása , melylyel a hur-

kákat tölteni szokták, s f alkotó része köleskása 2)

Különösebben így hívják a köleskását. Karimáskása

(1. ezt). Ludas kása, melyben lúdaprólék ftt. Szok-

tató kása, ara. ludas kása, melylyel az érkezett új

vendéget kínálják, kitoló kása (hs nélkül), melylyel

a tovább mulató vendégnek mintegy tudtára adják,

hogy Isten hírével mehet. Hajdukása, csak zsírban

pörgit , s pirított szalonnával fölszerelt köleskása.

Fordított kása, a megftt kását rántott zsíros serpe-

nybe teszik, hol alsó része kissé megpörköldvén, a

fels részét is aláfordítják.

„Ez fordított kása,

Kinek nincsen mása

;

Sczithiából vagyon származása."

Népvers (Kisfaludy-tára. kiadása).
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Kása Isten áldása. Kása nem étel, szójáték, melyben

a nem mind fnévnek s kása szóval összetettnek (ká-

sanem), mind tagadó részecskének is vétethetik. Csak

a vajasát szereti a kásának. Kása megégette a száját.

Kinek a kása megégette a száját, még a tarhót is fújja.

Kerülgeti, mint macska a forró kását (Km.)- 3) Pép-

forma sr nyálkás test, milyen az úgynevezett

harmatkása, mannakása, boszorkánykása. 4) Az elé-

rett gyümölcsök, dinnyék, tököknek ikrás belseje,

bele. 5) Lábkása Baranyában átv. ért. lábikra. Ina

kásájába harapott a kutya. 6) Gyr megyei tájdivat

szerént annyi is mint czément az építésnél.

KÁSADAG
,
(kása-dag) ösz. fn. Kóros daganat

neme a testen, melyben sr kásaforma genyedék

gyl öszve. (Ateroma).

KÁSAFÜ
,

(kása-f) ösz. fn. A báromhímesek

seregébe s kétanyások rendéhez tartozó növényfaj
;

csészéje egy virágú
,
polyvája kett, mindenik hasas,

ondója kett , a magra rán. (Milium). Fajai : Zilált

fej , tömött fejii^ feketefehér kásaf'ú.

KÁSAGÖBECS, (kása-göbecs) Ösz. fn. Apró

madarakat ldözni való göbecs, a srét legkisebb neme.

KÁSAGYÖNGY, (kása-gyöngy) ösz. fn. Kö-

leskása nagyságú, apró szem gyöngy.

KÁSAHB1LO
,
(kása-himl) ösz. fn. Apró vö-

rös himl, mely leginkább a kisgyermekeken szokott

kiütni. (Friesl).

KÁSAKÜTEG
,
(kása-küteg) ösz. fn. 1. KÁSA-

HIML.
KÁSÁL, (kás-a-al) áth. m. kásáit. A gabonane-

müt apróra, darára rli,különösen'kölest öröl.Arpát, bú-

zát, kölest kásálni. Képzése olyan, mint : dara, darál.

KÁSAMALOM, (kása-malom) ösz. fn. Malom,

melyben kását riének.

KÁSAPATAK , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.

—patak- ra, — on, —ról.

KÁSÁS, (kás-a-as) mn. tt. kásás-t v. — at, tb.

—ak. 1) Mondják az igen elérett gyümölcsökrl,

dinnyérl stb., midn húsuk ikraformára megsürdik,

s levét nedvét veszti. Kásás alma, dinnye. 2) Mond-

ják malomról, melyben különösen kását riének.

Kásás malom.

KÁSÁSODÁS, (kás-a-as-od-ás) fn. tt. kásásodás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Túlérett állapota valamely

gyümölcsnek , midn kásássá leszen. V. ö. KÁSÁS.
KÁSÁSODIK, (kás-a-as-od-ik) k. m. kásásod-

tam, —(ál, — ott. Kásássá leszen. A dinnye, ha soká

tövén hagyják, megkásásodik. V. ö. KÁSÁS.
KÁSAVIRÁG

,
(kása-virág) ösz. fn. A kanka-

linok neméhez tartozó növényfaj , máskép enyves

kankalin. (Primula glutinosa.)

KASIMÉR , 1. KAZIMÍR.
KASKA

,
(kas-ka) kicsiny, fn. tt. kaskát. Kicsi

kas. Máskép : kasocska.

KASKANTYÚ
,

puszta Pest m. ; helyr. Kas-

kanfyú-ra, —n, — ról.

KASKÁS, (kas-ka-as) mn. és fn. It. kaskás-t

v. —at, tb. — ak. 1) Kis kassal járó, kis kast hor-

dozó. Kaskás leányka. 2) Kis kasokat csináló vagy

áruló személy.

KASKÖT
,
(kas-köt) ösz. fn. Kézmives , ki

szalmából, kákából, vesszbl kasokat köt vagy fon.

KÁSMÁRK, falu Abaúj m.; Alsó— , Fels—
helyr. Kásmárk-ra, —on, —ról.

KASMAT
,
(kas-om-at) fn. tt. kasmatot. A szé-

kelyeknél mindenféle hánytvetett portéka, mely, ha

érintik, zajt csinál. (Kriza J.). Tehát a hangutánzó

kas gyökbl. Máskép a toldalékkal : 'kasmota. Amab-
ból ered még kasmatol , mely máskép : zakatol , s

a melyben rokon zak szintén hangutánzó.

KASMATOL
,
(kas-om-at-ol) áth. m. kasmatolt.

Székely tájszó, s am. valamit több portékák vagy

holmik között motoz, keres, zakatol ; magas hangon :

kösmötöl. V. ö. KASMAT.
KASMATOLÁS

,
(kas-om-at-ol-ás) fn. tt. kas-

matolás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn
kasmatolunk.

KASMOTA
,

(kas-am-ot-a) fn. tt. kasmotát. L.

KASMAT.
KÁSO , falu Zemplén m. ; helyr. Kásó-ra,

—n ,
—ról.

KASOD, puszta Szathmár m. ; helyr. Kasód-ra,

— on ,
—ról.

KASOL
,

(kas-ol) áth. m. kasolt. Egymással

keresztbe vagyis kasul rak. V. ö. KAS.

KASOLÁS, (kas-ol-ás) fn. tt. kasolás-t , tb.

—ok. Keresztbe rakás, keresztül kasul rakás.

KASORNYA ,
(kas-or-nya, v. ö. KAS) fn. tt.

kasornyát. Székely és szathmári tájszó jelent étel-

hordó fazéknak vagy edénynek kas módjára, de

ritkásan kötött kantárját. Szegeden Kassai J. szerént

:

kaszornya.

KASOS
,

(kas-os) mn. tt. kasos-t , tb. — ak.

Kassal ellátott , fölszerelt. Kasos szekér , kocsi. Kasos

méhház.

KASS
,
puszta Pest megyében ; helyr. Kass-ra,

— on ,
—ról.

KASSA , szabad kir. v. Abaúj m. és falu Ba-

ranya m. ; helyr. Kassá-ra ,
—n ,

—ról.

KASSA-LEHOTA , falu Zólyom m. ; helyr.

—Lehotá-ra ,
—n ,

—ról.

KASSA-ÚJFALU , falu Abauj megy. , helyr.

— Újfalu-ba ,
—ban ,

—ból.

KAST , elvont törzsöke kastán, kastol és kastos

szóknak. A finn kaslet-vcl együtt hangutánzónak lát-

szik, s rokon vele : csszt. Lrincz Károly szerént

Kapnikbányán önállólag is dívik : csupa kast (azaz

,
lucsok) a ruha. V. ö. KAS

, (1) , és KASTOL.

KAST , elvont törzsöke kastély , illetleg kás-

\

télyos szónak. Rokon kast törzszsel, a mennyiben ez

is valamely keveréket jelent, tehát ,kástély* mintegy

I jkastolt', azaz kevert.

KÁSTA , fn. tt. kástát. Fiók a könyvnyomta
' toknál

,
melyben a betket tartják. Valószinüleg az

; idegen , különösen német Kantén szóból képeztetett.
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KASTÁN, (kast-án) fu. tt. kastán-t , tb. — ok.

Tájdivatosan am. papucs ; valósziuüleg a kastolástól,

vagyis csosztatástól.

KASTÉLY
,

(a latin castellum után hono-

súlt) fn. tt. kastélyt, tb. —ok, harm. szr. — a.

Eredeti ért. erdített urasági lak , vagy váracs. Szé-

lesb ért. nagyobbszerü fúri lak. Kastélyban lakó

uraság.

KASTÉLY, (kást-ély) elavult fn. melybl a

kástélyos származott.

KASTÉLY-KARCSA , 1. KARCSA.
KASTÉLYNAGY

,
(kastély-nagy) sz. fn. Az

urasági kastélynak , illetleg váracsnak gondviselje

s a váracsi szolgák ftisztje.

KÁSTÉLYOS
,

(kastély- os) mn. tt. kastélyos-t

v. — at , tb. — ak. Kinek kastélya van, kastélylyal

biró. Kástélyos földesúr
,
földesasszony.

KÁSTÉLYOS
,

(kást-ély-os) mn. tt. kástélyos-t

v. — at, tb. — ak. Mondják borról, mely zavaros,

különösen vörhenyeges szinü sem fehér sem vörös,

vagyis vörös és fehér szinübl kevert bor (Schiller-

weinj. V. ö. KAST.
KASTOL

,
(kast-ol) áth. m. kastol-t. Tisza vi-

déki szó. Sáros , sárvizes , lucskos , harmatos helyen

járva bemocskolja (pl. a ruha alját). Máskép : csata-

kol , lucskol.

KASTOS
,

(kast-os) mn. tt. kastos-t v. —at,

tb. — ak. Mondják ruháról, melyet valaki sárban,

sáros vizben , harmatos fben járva bemocskol.

Kastos szoknya, gatyaszár. Máskép : kostos , csajtos,

csajhos, csatakos, latyakos, lustos ; finnül : kostia.

KASTOSAN
,
(kast-os-an) ih. Csajhosan, csata-

kosan, lucskosan.

KÁSTYÉ , fn. tt. kástyét. Vas J. szerént kincs-

tár , kincstartó szoba a göcseji pórnépnél. Alkalma-

sint a német ,Kasten'-bl.

KASUKA , mn. tt. kasukat. Balaton mellékén

am. félesz, mintegy : kasmatoló, kasmuka. Néhutt

:

kosi.

KASUL
,
(kas-ul) ih. Görbe , egymást átmetsz

vonalakban. Keresztül kasul járni a vetésekben. V. ö.

KAS (2). Mátyusföldén így is mondják : keresztül

kulcsul , mintegy öszvekulcsolódott vonalakban. Né-

melyek azon nézetben vannak , hogy kasul ebbl
lett karsul a török kars'i névviszonyitóból, mely am.

ellen. De ezt megczáfolja a hazai kasol szó , mely

szintén Árastól ered.

KASVA , erdélyi falu Torda m. ; helyr. Kas-

vá-ra ,
—n, — röl.

KASZ , elvont gyöke kasza , továbbá kosziba,

kaszma , koszol stb. szóknak. L. ezeket.

KÁSZ , elvont gyök kászolódik v. kászkolódik,

kászu szókban. Azonos kasz gyökkel.

—KÁSZ , magas hangon : KÉSZ , ritka hasz-

nálatú összetett igeképz (k-ász , vagyis : og-ász)

turkász (tur- og-ász), fürkész (für-ög-ész), hajhász (haj-

og-ász) szókban.

KASZA
,

(kasz-a v. ka-sz-a) fn. tt. kaszát.

Gyöke : kasz vagy a hajlást, görbedést jelent ka

gyökelembl eredett , mely megvan a kacs , kacsos,

kasziba , kacsiba , kaczor , kajcs , kajcsos , kajsza,

kajmó stb. szókban, s ekkor jelent hosszúkás, ke-

véssé görbére hajlott pengéj valamit, s az egész

szó különösen vaseszközt , melylyel a földmivesek

szénát, füvet vágnak , a tímárok , tobakok , szcsök

brt faragnak , s ezt máskép : kaczá-aak is nevezik •,

vagy pedig rokon a hangutánzó has gyökkel, (,hasít'

szóban); továbbá a szanszkrit: kasz, magyar kés, tö-

rök kesz-mek, hellén xea£co , héber tii stb. szókkal,

melyek szintén hasítást , metszést, vágást jelentenek,

s e szerént kasza am. kaszó azaz metsz, vágó eszköz.

Szláv nyelven : kosza. Kaszát fenni , élesíteni. Kaszát

belevágni a fbe. Más rétjébe vágni a kaszát. (Km.)

Más nyelébe ütni a kaszát. (Km.). Farkas kaszára

vetni. (Km.). Oly egyenes a beszéde , mint a kasza.

(Km.). Kasza-kapa kerül. Egy kaszaalja rét , melyet

egy nap egy kaszás levág. Kaszát vet , néhutt am.

gáncsot (kancsut) vet.

KASZAB
,

(kasz-ab v. kasz-a-b) fn. tt. kaszab-

-ot , harm. szr. —ja. 1) Kaszaalakú hoszszú kard.

2) A levágott sörtést , marhát felkonczoló , szétdara-

boló személy , hentes. A törökben am. mészáros, hé-

berül kaczab am. vág, kaszabol. Innét a családi Kaszab

és Kaszap nevek.

KASZABÁNYA, bánya Hunyad m. ; helyr.

— bányá-ra ,
—n ,

— ról.

KASZABOL, (kasz-a-b- ol) áth. m. kaszabol-t.

Kaszabbal vagdal , konczol , aprít. Kaszabolni a leölt

sertéseket. Átv. ért. karddal hadakozva , verekedve,

öszvevagdal , Öldös. Kaszabolni az ellenséget.

KASZABOLÁS
,
(kasz-a-b ol- ás) fn. tt. kasza-

bolás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Vagdalás ,
bon-

czolás , aprítás, öldöklés , melyet valaki kaszabbal,

illetleg karddal visz véghez.

KASZADINNYE ,
(kasza-dinnye) ösz. fn. Né-

hutt am. hosszú görög dinnye.

KASZAÉK
,

(kasza-ék) ösz. fn. A kaszavasat

nyelébe szorító ék.

KASZAÉL . (kasza-él) ösz. fu. A kaszavasnak

metsz része.

KASZAFÉNY ,
(kasza-fény) ösz. fn. Hevesben

am. kaszások fenkove , kaszak.

KASZAPOK
,
(kasza-fok) ösz. fn. A kaszavas-

nak hátulsó tompa része.

KASZAHAL
,
(kasza-hal) 1. GARDA(HAL).

KASZAHÁZA , falu Szála m. ; helyr. Kasza-

házá-ra ,
—n , —ról.

KASZAHUGY, (kasza- húgy) ösz. fn. Az égnek

déli félkörén lev , s téli éjeken látszó, kaszaalakú,

kitünöleg fényes csillagzat (Oryon), máskép kaszás,

melytl nem messze látszik a legfényesebb Syrius

mit a köznép Sánta hátának nevez , ki a kaszások-

nak enni visz. „Egybefoghatod e a íiastyúk fényl

csillagit, vagy a kaszahúgy kerületét elhányhatod-e ?"
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Jób. 38, 31. Káldi. ,Húgy' itt ,hold'- v. ,hód'-ból

módosult. V. ö. HÚGY, (1).

KASZAJ , tájdivatos, kazal helyett ; 1. ezt.

KASZAKO
,

(kasza-kö) ösz. fn. A kaszások

hosszúkás köszörüköve , melyet rendesen tülöktok-

mányban oldalra akasztva viselnek, fenkö. Kaszakö

a fülébe , ezt a boszorkánynyomás ellen mondják a

babonások , estve lefekvéskor.

KASZÁL 1. KAZAL.
' KASZÁL

,
(kasz-a-al) áth. m. kaszál-t. 1) Va-

lamit kaszával vág , levág. Szénát , sarjút , lóherét,

gabonát
,
gyomot , csatét kaszálni. Lekaszálni a giz-

gazt. Megkaszálni ,
megkapálni a kertet. Tudja Pál,

hol kaszál. (Km.). 2) Átv. ért. mondják emberrl,

kinek csámpás a lába , s azt mentében ágy húzza,

rakja, mintha kaszálna vele.

KASZÁLÁS
,

(kasz-a-al-ás) fn. tt. kaszálás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, kézi foglalatos-

ság, midn valaki kaszál. A kaszálás ers munka,

megviseli a karokat, és a derekat. Kaszálásban elfá-

radni. V. ö. KASZÁL.
KASZÁLÁSKOR, (kaszálás-kor) ih. Kaszálás

idején , folytában , midn kaszálnak , nyárel havá-

ban. Kaszáláskor ártalmas a gyakori es. Kaszálás-

kor lesz két esztendeje , hogy . . .

KASZÁLATLAN, (kasz-a-al-at-lan) mn. tt.

kaszálatlan-t , tb. —ok. Amit nem kaszáltak le. Ka-

szálatlan rétek. Határozóként am. kaszálatlanul, le-

vagy meg nem kaszálva.

KASZÁLATLANUL, (kasz-a-al-at-lan-ul) ih.

Kaszálatlan állapotban, lábán hagyja (a füvet, ga-

bonát stb.).

KASZÁLÓ
,
(ka-sz-a-al-ó) mn. és fn. tt. kaszá-

lót. 1) Aki kaszál, vagyis valamit kaszával vágva

dolgozik. Kaszáló napszámosok , legények. Mondják

eszközrl is : kaszáló gép. 2) Meztelek, melyet lege-

letlenül hagynak az illet birtokosok , hogy a fü

megnjön rajta , s kaszálni lehessen. A mezség egy

részét legelnek, a többit kaszálónak hagyni.

KASZAMAKK, (kasza-makk) ösz. fn. Gomb
a kasza tövén , hogy nyelébe alkalmasban lehessen

beszorítani.

KASZAMANKÓ, (kasza-mankó) ösz. fn. A ka-

szanyélbe ütött, egyik a nyél végén, másik közepe

táján lev horgas fák , melyeket megmarkol a kaszás.

KASZAMIVES
,
(kasza-míves) ösz. fn. Kovács,

illetleg gyáros , vaskohos, ki kaszákat készít.

KASZANYÉL v. —NYEL, (kasza-nyél v. nyel)

ösz. fn. A kaszavas fülébe ütött s fogantós nyél.

„Vagyok olyan legény, mint te,

Vágok olyan rendet , mint te
,

Ha nem hiszed
,
gyere velem

,

Fogd meg az én kaszanyelem."

Népdal.

KASZANYÜG, (kasza-nyüg) ösz. fn. A babok
neméhez tarfo,ó növényfaj ; levélkéi láncsásak , tom-

pák
;
pálhái félnyíl-szabásuak

;
árhegyük , ép élük.

(Vicia cracca.) Nygnek mondatik, mert a beleakadó

kaszát a vágásban hátráltatja.

KASZAÖRV, (kasza-örv) ösz. fn. A kaszát

nyelébe szorító vas karika.

KASZAPÉNGE ,
(kasza-pénge) ösz. fn. A ka-

szának vágó vasa.

KASZAPÉNGÉS, (kasza-péngés) ösz. fn. A
kasza vasának érintésre vagy fenéskor sajátságos

csengése.

KASZAPER
,
puszta Békés m. ; helyr. Kasza-

per-re ,
— én, — rl.

KASZARITKA
,

puszta Szabolcs m. ; helyr.

Kaszaritká-ra ,
—n ,

— ról.

KASZÁRNYA
,
(közelebbrl a franczia caserne

után honosult , ez pedig a latin casa szóból , hihe-

tleg casa d'arme összetétel által képeztetett néme-

tül : Caserne ; olaszul : caserma) fn. tt. kaszárnyát.

A katonák számára épített különös ház, magyarosan :

laktanya , szabatosabban hadtanya , katonalak , had-

lak, hadház. Károlykaszárnya, ülli kaszárnya Pesten.

KASZÁS
, (1) ,

(kasz-a-as) fn. tt. kaszás-t
, tb.

— ok, harm. szr. — a. 1) Munkás , ki holmi növé-

nyeket kaszával vág. A kaszások beállnak a rétbe,

rendeket vágnak , kaszát fennek , köszörülnek. 2) Há-

borúban fordított kaszával fegyverkezett ember. 3)

Csillagzat az égen , 1. KASZAHÚGY. 4) Igen hosszú

lábú pók , melynek lábai kasza gyanánt szétgör-

bednek.

KASZÁS, (2), (kasz-a-as) mn. tt. kaszást v.

— at , tb. — ák. 1) Kaszával ellátott, fölszerelt, föl-

fegyverzett. Kaszás napszámosok. Kaszás hadak.

Kaszás hadi szekerek. 2) Átv. ért. csámpás , kifordí-

tott lábú ember vagy barom , melynek hátulsó lábai,

csánkjai kifelé fordulnak. Kaszás ökör. Máskép : kaj-

csos , kajszos.

KASZÁSBÉR
,
(kaszás-bér) ösz. fn. Bér vagy

napi dij , melyet a kaszásoknak fizetni szoktak.

KASZÁSLÉ
,
(kaszás-lé) ösz. fn. Eczetes, fog-

hajmás lé , füstölt disznóoldalassal , vagy sódarral.

KASZÁSPÓK, (kaszás-pók) ösz. fn. Sovány

karcsú derekú s hosszú lábú pókfaj. Gúnyosan így

nevezik a kurta derekú és vékony hosszú lábú

embert.

KASZATOK
,
(kasza-tok) ösz. fn. A fenkövet

tartó fa vagy csont kupa. Székely szó. (Ferenczi

János.)

KASZAÜLO
,
(kasza-ül) ösz. fn. Alul hegyes

kisded ül , melyen a kaszások megtompult kaszáji-

kat élesítik.

KASZAVAS
,

(kasza-vas) ösz. fn. A kaszának

pengéje , vágó része.

KASZIBA
,

(kasz-i-ba v. kasz-i-va) mn. tt. ka-

szibát. Gyökeleme : ka , melybl kasz v. kacs am.

görbés , horgas , továbbá kicsinyezve : kaszi, kasziva,

kasziba, mint ragy , ragyi
, ragyiva

,
par

,
pari

,
pa-

ripa. V. ö. KACSIBA.
KASZIBÁL

,
(kasz-i-ba-al) áth. m. kaszibáll.

Törzsöke a görbeséget jelent kasz , melybl lett ka-



433 KASZIBÁS—KÁSZOLÓDIK KASZON—KATÁK 434

szab , s kicsinyezve kaszib , kasziba , kaszibál. Mint-

hogy a kasziba és kacsiba görbét, horgasát jelente-

nek ; innen kaszibál tulajd. am. valamit görbén, gör-

be-gurbán csinál. Átv. és szokott ért. valamit össze-

vissza hány, kever, kuszál, czimbál , különösen

hajat , szrt , serényt , kendert , fonalat , czérnát s

ily nemüeket.

KASZIBÁS
,
(kasz-i-ba-as) mn. tt. kaszibás-t v.

— at , tb. —ak. Horgas lábú. Máskép : kacsibás.

KASZIMBÁL v. KASZINBÁL, 1. KASZIBÁL.

KÁSZKOLÓDIK
,
(kász-og-ol-ó-od-ik) 1. KÁ-

SZOLÓDIK.
KASZMA, (kasz-ma v. kasz-va) elavult törzsök;

melybl eredt a kasztnál , kaszmálódik. Gyöke lenne

a görbét jelent ka , innen kasz , kaszó , kaszva,

kaszma ; mint : tuty , tutyva , tutyma, szusz , szuszva,

szuszma stb. Jelent horgasán, rendetlenül összebonyo-

lított valamit. Rokon vele a kuszma, kuszmál.

KÁSZMA, alkalmasint a hellén <yná<rna. L.

PÁSZMA.
KASZMÁL, (kasz-ma-al) áth. 1. KUSZMÁL.

KASZMÁLÓDIK
,
(kasz-ma-al-ó-d-ik) belsz. m.

kaszmálód-tam ,
— tál ,

— ott. Görbén, horgasán,

egymásba fonódva , tekeredve bebonyolodik
, p. a

czérna, selyemszálak. V. ö. KASZMÁL.

KASZNÁCS, ALSÓ—, FELS—, faluk Krasz-

na m. ; helyr. Kasznács-ra ,
— on ,

—ról.

KASZNÁR
,

(a német Kastner szóból honosult-

nak tartják , egyébiránt khazine [hazna] a törökben,

khazneh az arabban kincset jelent , innen az arab,

persa khazander , török khazinedar v. haznadar am.

kincstartó); fn. tt. kasznár-t , tb. — ok , harm. szr.

— a. Urodalmi tiszt, kinek kezelése, felügyelése és

számadása alatt különösen a gabonatárak állanak.

Rangra nézve az ispán fölött és tiszttartó, vagy szám-

tartó alatt van.

KASZNÁRI
,
(kasznár-i) mn. tt. kasznári-t , tb.

— ak. Kasznárt illet , arra vonatkozó , ahhoz tar-

tozó. Kasznári tisztség , kötelesség
,
felügyelés, fizetés.

KASZNÁRSÁG
,

(kasznár-ság) fn. tt. kasznár-

ság-ot, harm. szr. — a. Kasznári hivatal.

KASZÓ
,
puszta Somogy m. ; helyr. Kaszó-ra

y—n ,
—ról.

KASZOL v. KÁSZOL 1. KÁSZU.

KÁSZOLÓDÁS, (kász-ol-ó-od-ás) fn. tt. kászol-

ódás-t , tb. —ok , harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valaki kászolódik.

KÁSZOLÓDIK, (kász-ol-ó-od-ik) belsz. m.

kászolód-tam ,
— tál ,

—ott. Rokon a kaszma, kasz-

málódik és gázol
,
gázolódik szókkal. Tréfás kifejezés,

s am. rendetlenül elszórt ruháit felöltve , holmiját

összeszedve, vagy fölkapkodva lábra kel, bontakozik,

hogy tovább menjen. Azok /elkoszolódva futni kez-

denek. (Heltai). Mondják különösen utasokról , kik

valahol meghálván , vagy tanyázván ismét tovább

készülnek. Ideje már , hogy koszolódjunk. Nagy nehe-

AKAD. NAGY SZÓTÁB. III. KÖT.

zen kikászolódtunk. Értelemre hasonló hozzá a vé-

konyhangú : készüldik.

KÁSZON, (1), fiókszék a csiki székely székben
;

helyr. Kászon-ba ,
—ban ,

—ból.

KÁSZON, (2), NAGY—, KIS—, erdélyi falvak

a Székelyföldön; helyr. Kászon-ba, — ban ,
— ból.

KÁSZONY , MEZ— falu Bereg m. ; helyr.

Kászony-ba ,
— ban ,

—ból.

KASZÓPOLYÁNA, falu Máramaros m. ; helyr.

—polyáná-ra ,

—n, — ról.

KASZT, fn. tt. kasztot. Indiában és a régi Egyip-

tomban örökösi családtörzs vagy polgári rend , osz-

tály , mely a más törzszsel vagy osztálylyal kevere-

dést meg nem trte. Azt tartják, hogy a latin castus

szóból eredett spanyol és portugál casta névvel azonos.

KASZTA-DIÓ
,

(kaszta-dió) ösz. fn. Igen fás

és nehéz feltöretü dió , melynek bele a bels hártyá-

val úgy össze van nve , hogy nehéz kivenni. Pere-

nye táján Vas vármegyében divatos szó. Néhutt

:

gesztes dió
,

(tájdivatosan : geszty dió) melytl csak

a mélyebb hangokban különbözve , egyébként ezzel

egészen egyezik.

KÁSZTÓ, erdélyi falu a Szászföldön; helyr.

Kásztó-ra , —rc ,
— ról.

KÁSZTOR , 1. HÓD
, (2).

KÁSZU
,

(kász-u) fn. tt. kászu-t. Egy eredet-

nek látszik a görbést, horgasát jelent kasz v. kacs

gyökkel. Göcsejben : kaszol (Plánder Ferencz). r-
ségben : kázlu (Zakál György). Összehajtott, s mint-

egy gúzsolt fahéjból csinált köpücske , melybe epret

szednek , sajtot tesznek stb. Egy kászuval epret szedni.

így nevezik a csizmadiák csirízes edényét is.

KAT , elvont gyök és hangutánzó a katak , ka-

takol , kattog , katrat , kattogtat szókban ; rokon vele

a csata , csattog , csatináz szókban eléforduló csat

;

továbbá kotor , kotorász , kutat igék kot, és pattog,

pattogtat igék pat gyöke.

—KAT , —KET , összetett igeképzö (—k-at

vagyis —og-at) mint : ríkat (=ri-og-at) , síkat, resz-

ket (=rez-eg-et , rez gyöktl, honnan rezzen is).

KATA , ni kn. A Katalin szónak rövidített

mása. Katasszony , Kata néne , Bolond Kata, nép-

mesebeli személy , Bolond Jancsi felesége. Változa-

tai : Kató , Katus.

KATA, (l)fn. tt. kátát. Kassai J. szerént a Hegy-

alján a gyalom öblének , illetleg farkának a neve.

Azonosnak látszik kada szóval ; 1. ezt.

KATA, (2), NAGY—, m. v., SZ. MÁRTON—,
SZ. LÖRINCZ— , faluk, EGRES—, BOLDOG—, SZ.

TAMÁS—,
puszták Pest m. ; helyr. Kátá-ra, —n,

— ról.

KATÁDFA , falu Baranya m. ; helyr. —fá-ra,

— n ,
— ról.

KATAFA, falu Vas megyében ; helyr. —fára,

— n ,
— ról.

KATAK
,
(katak) hangutánzó fn. tt. katak-ot,

harm. szr. —ja. Fából csinált kattogó játékszer,

vagy kerepel.

28
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KATAKOL
,

(kat-ak-ol) öuh. m. katukol-t.

Kattogó fajátékszerrel játszik, kerepel. Átv. ért. lár-

máz, veri a levegt , mint a katak vagy kerepl. Ne

katakolj a fülembe.

KATAKOLÁS, (kat-ak-ol-ás) fn. tt. katakolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Katákkal játszás, kerepe-

lés. Üres lármázás , locsogás.

KATALIN, (1) (a hellén xa&aoóg után alakult,

mely ain. tiszta , szepltlen) , ni kn. tt. Katalin-t,

tb. —ok , harm. szr. —ja. Catharina. Köz nyelven

a nagyobb korú : Kata, v. Katus, v. Kató, v. Katu,

Kat'asszony, Kata néne ; a fiatalabb : Kati, Katicza,

Katka, Katinka. „Hej Katiczám, Katiczám, szeretsz-e

még igazán?" (Népd.)

KATALIN, (2) falu Kvár vidékén, puszták Nó-

grád és Pozsony m. ; helyr. Katalin-ba, — ban, — ból.

KATALINFALVA , falu Torontál m. és Kvár
vidékén ; helyr. —falvára ,

—n ,
—ról.

KATALINKA
,

(katalin-ka) fn. tt. Katalinkát.

1) Kis vagy kedves Katalin. 2) L. FÜSKATA.

KATÁNG v. KATÁNG-
,

(kat-án-og v. kat-an-

og) fn. tt. katáng- ot, harm. szr. —ja. Együttnemz,

s egyenlns növénynem ; vaczka kevéssé polyvás
;

fészke tövön pikkelyes ; virága kék , néha fehér.

(Cichorium.) Fajai : mezei, apró, endivia k.

KATÁNGFÜ, (katáng-fü) 1. KATÁNG.

KATÁNGKÁVÉ, (katáng-kávé) ösz. fn. Ka-

táng növénybl készített kávépót.

KATÁNGKÓRÓ ,
(katáng-kóró) ösz. fn. lásd :

KATTAN, (1).

KATANGOL, (kat-an-og-ol) önh. Kattogva jár.

L. CSATANGOL.
KATAPILA

,
(kata-pila) ösz. fn. Tréfás gúny-

neve az együgy
,
gyáva , elasszonyosodott férfinak,

máskép : Katuska. Ha a Bolond Kata , és Széli Pila

divatos kifejezéseket veszszük , szoros tulajd. ért.

katapila jelent ostoba szeleburdit.

KATÁT, (kat-at) áth. m. kalat-tam ,
— tál,

— ott
,
par. katass. Lugossy József ,Hangreudi pár-

huzamsában ketet szóval állíttatik egybe, mely Ke-

menesalján am. tapogatódzik, keresgél , kémleldik,

tehát kutat (=kotat) szó módosulata s rokon ,kat-

angol' s ,katrat' szókkal is.

KÁTÉ , fn. tt. káté-t. A hellen-latin catechismus

szónak (mely am. kérdések éa feleletek könyve) meg-

rövidített származéka. Jelent kereszténytanban való

oktatást , és azon könyvet , melyben ezen oktatás

foglaltatik. Különben e nevezet leginkább a pro-

testánsoknál divatozik. Kis káté, nagy káté.

KATHOLIKUS, (hellen-latin szó, jelentése:

közönséges , egyetemes) fn. és mn. tt. katholikus-t,

tb. — ok v. —ák. Szoros ért. a római keresztény

anyaszentegyház tanait valló , s a római pápát mint

a Krisztus anyaszentegyházának látható fejét tisztel

keresztény hív. Latin szertartású
,
görög szertartása

katholikusok. A reformátzio ideje óta népies nyelven :

pálpista.

KATI, (kat-i) tt. kati-t ; KATICZA, (kat-i-cza),

KATIKA
,

(kat-i-ka) tt. katiezát, katikát. Kicsinyí-

tett módositványai a Katalin ni keresztnévnek.

KATICZÁSKODIK, (kat-i-cza-as-kod-ik) lásd:

KATUSKODIK.
KATIKA

,
(kat-i-ka) fn. tt. katiká-t. Növényfaj

a sisakvirágok nemébl , máskép : katikarépa , kék

sisakfü , tetüfü. (Aconitum napellus.)

KATINKA
,
(kat-i-n-ka) 1. KATI.

KATIPILA , 1. KATAPILA.

KATLAN, (kad-l-an, v. ö. KAD ; a latin : calil-

lus v. catinus , hellén : xórvXog
}
xotvlt] szókkal egy

eredetnek látszik ; a szláv nyelvekben: kotlom, kotlina,

kotla, kotel) fn. tt. katlan- 1 , tb. —ok, harm. szr.

— a v. —ja. 1) Üstnek vagy rézfazéknak öblös helye,

mely alatt tüzet raknak. Katlan száda v. szája , hol

a tüzelnek valót berakják. 2) Tájszokás szerént

maga az üst , rézfazék. 3) A tzokádó hegyek akná-

ja, szája.

KATLANKÓRÓ
,

(katlan-kóró) ösz. fn. Bod-

rogközi tájszó. L. KATÁNGKÓRÓ.

KATLANOS
,

(katlan-os) mn. és fn. tt. kat-

lanos-t v. — at. tb. — ak, midn fn. — ok. 1) Kat-

lannal ellátott. Katlanos konyha. 2) Mives , ki üstö-

ket , fazekakat rézbl vagy vasból készít.

KATLANTÁMASZTÓ, (katlan-támasztó) ösz.

fn. Tréfás kifejezés
,
jelent konyhán ácsorgó szám-

feletti cselédet , vagy szegényt , kit mindenre hasz-

nál , mindenfelé küldöz a rendes konyhanép.

KATÓ, ni kn. máskép: Kata, (Catharina),

tt. Kató-t. Nagyobb , idsb Katalin. Könny Katót

tánezba vinni, (mert magától is örömest megy). Km.

KÁTO
,
puszta Kis-Kuuságban ; helyr. Kató-

ra ,
—n ,

— ról.

KÁTOLY , falu Baranya m. ; helyr. Kátoly-ra,

—on ,
—ról.

KATONA, (1), (kat-on-a 1. itt alább) fn. tt.

katonát. Alakra nézve rokonok vele : hadona , boro-

na , marezona , akona
,

gabona , babona , s a lá-

gyított burgonya , tarhonya , kocsonya
,

jegenye,

tergenye , berkenye. Gyöke vagy kat (kemény

lehelettel) hangutánzó s e szerént katona am.

csattogó v. csattogva járókel, s ezen fogalom lát-

szik lappangaui a katangol , katyangol , csatangol

stb. szókban ; vagy hat (kihat , behat , felhat , elhat,

lehat) , tehát katona am. ható , messzeható vagyis

fegyverható (a szanszkritban at am. mozog , ugrik)
;

vagy végre had szóból származtatva am. hadona; in-

nen származik hadonáz is. Vannak, kik ,continua' (t. i.

militia) szóból származtatják , azt állítván , hogy e

név csak az óta divatos , mióta állandó katonaság

(continua militia) létezik. Azonban ez tévedés. Már

a XVI. századbeli nyelvemlékekben gyakran eléjön.

pl. .Egy néhány katona vagyon, kiknek soha neta-

lán szakálos (puska) sem volt kezébe , nem hogy lü-

ni tudna" (1555-diki levél. SzalayÁ. gyjt.). „Fényes
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sok szép szerszám , vitézl nagy szépség , katona ta-

lálmány. 1-

(Balassa Bálinttól, szintén a XVI. szá-

zadban. Toldy F. kézikönyve.) „Katona szerszámban
j

jó lovaknak hátán." (Rimay J. a XVII. században, i

Ugyanott.) Szokott jelentései 1) Széles ért. bizonyos

hadsereghez esküvel lekötött fegyveres ember. Gya- i

log , lovas , mezei , várbeli ,
tengeri katona. Polgári

j

katona. Állandó , rendes
,
felkel katona. Katonának

|

beállni
,
feleskünni. Jó katona. Te is jó katona , én is

j

jó katona , ne bántsuk egymást. (Km.). Fiatal katona.

Fiatal katonából válik a vén koldus. (Km.). Vén ka- í

tona. Vén katonának élesebb a kardja. Rósz katona
\

az, kinek a fegyvere is nehéz. Félénk katonának hátul
[

van a sebe. Félékeny katonának nem sír az anyja,
j

(Km.). Boldog asszony katonája
,
pápa katonája am. '•

félénk
,
gyáva. 2) Szorosb ért. lovas vitéz, ellentéte :

'

hajdú, innen a közmondás : Lóra katona , tehénre
]

hajdú. A megyei fegyveres szolgák közt is megvan e
j

különbség. Vármegye katonája am. lovas , vármegye

hajdúja am. gyalog. A török nyelv szintén ez érte-

lemben vette át mind a , hajdú* mind a ,katona' ne-

vezetet (Hindoghlu. Franczia-török rész. 501. lap).

KATONA
, (2) , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.

Katoná-ra ,
— n ,

—ról.

KATONAÁLLÍTÁS, (katona-állítás) ösz. fn.

Fegyverviselésre alkalmas legények kiválogatása, és

a hadsereghez szolgáltatása.

KATONAÁLLÍTÁSI, (katona-állítási) ösz. mn.

Katouaállítást illet, arra vonatkozó. Katonaállítási

kötelesség , idszak.

KATONABECSÜLET, (katona-becsület) ösz.

fn. Katonákat megillet bels dísz , mely szerént a

katonai vitézségre s esküjök és zászlójuk iránti h-
ségre sokat tartanak.

KATONABÉKA
,
(katona-béka) Ösz. fn. Mocsá-

rokban lakó zöld béka , melyet némelyek megesz-

nek. Nevét talán a zöld dolmányos katonáktól vette,

vagy mivel nagyokat szökik, ugrik , mint a lovas

katona.

KATONABÉLES
,
(katona-béles) Ösz. fn. Mar-

havelövel bekent v. töltött és kirántott kenyér vagy

zsemlyeszelet.

KATONABESZÁLLÁSOLÁS
,
(katona-be szál-

lásolás) ösz. fn. Katonának vagy katonáknak szállá-

sokra elhelyezése.

KATONACZENK, (katona- czenk) ösz. fn. 1) A
hadseregnél holmi szolgálatokat tev fegyvertelen

nép, különösen
, kik a tiszteket szolgálják 5 újoncz.

KATONADOLOG, (katona-dolog) ösz. fn.

Mondják olyasféle bajról , szenvedésrl , melynek

legjobb orvossága a türelem. Semmi az, csak katona-

dolog
,

péld. midn a gyermek elesik , és jól megüti

magát.

KATONAELBOCSÁTÁS
,
(katona-el- bocsátás)

ösz. fn. A kiszolgált vagy szolgálatra képtelenné lett

katonának szabadon eresztése.

KATONAÉLELMEZÉS, (katona-élelmezés) ösz.

fn. A katonának élelemmel ellátása.

KATONAÉLET, (katona-élet) Ösz. fn. Élet,

mennyiben azt valaki katonai dolgok gyakorlatával

tölti. Szép élet
,
gyöngy élet , ennél szebb nem lehet.

(Amadé.) Katonaélet czifra nyomorúság. (Km.)

KATONAESKÜ
,

(katona-eskü) ösz. fn. Inne-

pélyes eskü , mely által a hadseregbe sorozott ka-

tona bizonyos zászlóhoz szegdik, s hazájának vagy

fejedelmének hséget fogad.

KATONAFOGDOSÁS
,
(katona-fogdosás) ösz.

fn. Hazánkban nem rég megsznt szokás , midn a

katonának való legénységet erszakosan fogták Ös sze
§

KATONAFOLT, (katona-folt) ösz. fn. 1) A
magyar, különösen katona nadrág térdhajlásába var-

rott folt , hogy a lábszárt egyenessé alakítsa , vagy

görbeségét eltakarja. 2) Zsák lyukába dugott szal-

macsutak.

KATONAI
,

(kat-on-a-i) mn. tt. katonait , tb.

— ak. Katonákat illet, ahhoz tartozó, reájok vonat-

kozó. Katonai rend , kötelesség
,

fegyelem , hség.

Katonai határrvidék.

KATONAINAS
,
(katona-inas) ösz. fn. 1. KA-

TONACZENK, 1).

KATONAING
,

(katona-ing) ösz. fn. Durvább

szövet vászonból készített ing, milyet a közkatonák

a hadi ruhatárból kapnak.

KATONAINTÉZET, (katona- intézet) 1. KA-
TONAISKOLA.

KATONAISKOLA, (katona-iskola) ösz. fn.

Tanulóintézet , melyben a katonaéletre szánt ifjak,

vagy már szolgálatban lev katonák hadi tudomá-

nyokra, fegyvergyakorlatra stb. képeztetnek.

KATONAKABÁT, (katona-kabát) ösz. fn. Ka-

bátféle felölt , bizonyos szinü hajtókával , és sza-

bással , milyet a katonák viselnek.

KATONAKENYÉR, (katona-kenyér) ösz. fn.

1) Meghatározott minség és nagyságú kenyér,

milyet a katonák számára sütnek. Katonai köz nyel-

ven : prófunt , komiszkenyér, berdó. 2) Átv. ért. ka-

tonaélet. Nehéz a katonakenyér.

KATONAMENTES
,
(katona-mentes) ösz. mn.

Aki katonaságra nem köteleztetik. Jobban : katona-

ságmentes.

KATONANADRÁG, (katona nadrág) ösz. fn.

A katonai egyenruházathoz tartozó nadrág. Fekete-

sárga zsinórzatu katonanadrág, a magyar gyalog ezre-

deknél.

KATONÁNÉ, (katona-né) fn. tt. katonáné-t.

Katona felesége.

KATONANÖVENDÉK, (katona-növendék) ösz.

fn. Katonaságra készül ifjú valamely katonaiskolá-

ban vagy intézetben.

KATONAPÉNZ
,
(katona-pénz) Ösz. fn. Pénz,

zsold , napi díj , melyet a katonák a hadipénztárból

kapnak.

28*
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KATONARAB, (katona-rab) ösz. fn. Széles

ért. minden rab , kit katonai törvény szerént ítéltek

el , s katonai fogságban , börtönben tartanak. Szoros

ért. a fönnemlített mód szerént elitélt és bebörtönö-

zött katona.

KATONAREND ,
(katona-rend) ösz. fn. l) A

társadalomnak azon osztálya , melyhez a katonák

mint olyanok tartoznak , különböztetésül az egyházi

és polgári rendtl. 2) A kiállított katonaság által

képzett sor a hadi gyakorlatokban, indulásban stb.

KATONARUHA, (katona-ruha) ösz. fn. Egyen-

ruha a katonaságnál , különösen egy ilyen ruha-

darab.

KATONÁS
,

(kat-on-a-as) mn. tt. katonás-t, v.

—at , tb. — ak. Katona tulajdonságaival, péld. bá-

torsággal , kitüréssel biró ; feszes magatartású ; ke-

mény ; szigorú, pontos. Katonás legény. Ej be katonás

idÖ van ma ! Katonás asszony , férfias természet,

kardos asszony.

KATONASÁG, (kat-on-a-ság) fn. tt. katona-

ság-ot , harm. szr. —a. 1) Katonaélet. A katonaságot

kerülni. 2) Katonákból álló sereg , csapat , katonák

sokasága. Magyar , német , olasz , lengyel katonaság.

Lovas, gyalog katonaság. Véghelyi , állandó , rendes

katonaság.

KATONÁSAN, (kat-on-a-as-an) ih. Vitéz, bátor,

kemény katona módjára , szilárdan. Katonásan meg-

állni a sarat. Katonásan tartsd magadat.

KATONASÁTOR
,

(katona-sátor) ösz. fn. Sá-

tor , melyet a katonaság táborozáskor felüt , vagy

magával hordoz.

KATONÁSDI
,
(kat-on-a-as-di) fn. tt. katonás-

di-t , tb. —k. A katonai gyakorlatokat utánozó,

majmoló játék , mulatság. Katonásdit játszó gyer-

mekek.

KATONASEREG
,

(katona-sereg) ösz. fn. Ka-

tonákból álló sereg , sokaság , hadnép.

KATONÁSKODÁS
,
(kat-on-a-as-kod-ás) fn. tt.

katonáskodás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Katonai

élet folytatása
,
gyakorlása. Megunni a hosszas kato-

náskodást.

KATONÁSKODÁSI, (kat-on-a-as-kod-ás-i) mn.

tt. katonáskodási-t , tb. — ak. Katonáskodásra vo-

natkozó, pl. katonáskodási kötelesség.

KATONÁSKODIK
,

(kat-on-a-as-kod-ik) k. m.

katonáskod-tam ,
—tál ,

—ott. Katonaéletet gyako-

rol, a hazát és íejedelmet mint katona szolgálja.

KATONASZÁLLÁS
,

(katona-szállás) ösz. fn.

A katonák számára rendelt lakhely , tanya
,

péld. a

kaszárnyákban vagy magánházaknál.

KATONASZEDÉS
,

(katona-szedés) ösz. fn. 1.

KATONAÁLLÍTÁS.
KATONASZEGODES, (katona-szegödés) ösz.

fn. Szegödés , vagy szerzdés , melynél fogva valaki

bizonyos számú évekre katonai szolgálatra lekötelezi

magát. Nyolcz , tiz évi katonaszegödés. Új katona sze-

gödésre lépni.

KATONASZOKAS
,

(katona-szokás) ösz. fn.

Cselekvési , magatartási , viseleti szokás , sajátság,

mely különösen a katonáknál divatozik.

KATONASZOLGÁLAT, (katona- szolgálat) ösz.

fn. Katonai kötelességek gyakorlata
,

péld. az rál-

lás , hadi gyakorlat, harczbamenés , ütközet, mind-

annyi katonaszolgálat.

KATONASZÖKÉS
,

(katona-szökés) ösz. fn.

Hütlenségi bntett , midn a zászlóhoz eskütt ka-

tona , mieltt szolgálati ideje kitelt volna, elszökik.

KATONASZÖKÉSI
,

(katona-szökési) ösz. mn.

Katonaszökésre vonatkozó , azzal járó. Katonaszö-

kési bün.

KATONASZÖKÖTT
,
(katona-szökött) 1. SZÖ-

KÖTT KATONA.
KATONATANYÁZÁS

,
(katona-tanyázás) ösz.

fn. A katonaságnak valamely vidék helységei- s vá-

rosaiban csoportos elhelyezkedése és tartózkodása.

KATONATÁRS
,

(katona-társ) ösz. fn. Fegy-

vertárs , bajtárs. Ugyanazon hadseregben , ezredben,

században stb. szolgáló katonák egymásnak kato-

natársai.

KATONATARTÁS, (katona-tartás) ösz. fn. 1)

Széles ért. a katonaságnak mindennem szüksége-

sekkel való ellátása. 2) Szorosb ért. a szállásoló,

vagy általkel katonáknak tanyával , ágygyal , s ki-

szabott étellel való ellátása. Valakit a katonatartástól

fölmenteni.

KATONATISZT
,
(katona-tiszt) ösz. fn. Szokott

ért. minden föltiszt a hadnagytól kezdve fölfelé, és a

törzstisztek. V. ö. TISZT.

KATONATÖRVÉNY
,
(katona-törvény) ösz. fn.

Különösen a katonai fegyelmet és kihágásokat tár-

gyazó törvény , illetleg törvénykönyv.

KATONAÚJONCZ
,

(katona-újoncz) ösa. fn.

Katonának újonnan állított vagy szegdött személy,

ki a katonaszolgálatot csak most kezdi tanulni. Fel-

öltöztetni
,
fölesketni

,
gyakorolni a katonaújonczokat.

KATONAÜGY
,

(katona-ügy) Ösz. fn. Általán

minden dolog , mi szorosan a katonaságot , mint

olyat , illeti.

KATONAVESZTÖFA
,

(katona-veszt-fa) ösz.

fn. Alkalmilag állított veszt- v. akasztófa , melyre a

hadi törvény szerént kötélre itélt katonát felkötik.

KATONAVISELT
,

(katona-viselt) ösz. mn.

Oly emberrl mondják , ki egykoron katona volt.

Katonaviselt
,
jártas keltés ember.

KÁTOV , falu Nyitra megyében ; helyr. Kálov-

ra ,
—on ,

—ról.

KATRABÓCZA, KATRABOCZA
,

(alkalma-

sint am. kavart boza). Balaton melléki szó
;

jelent

tejlevest , melybe turódarabokat hánynak és kavar-

nak. V. ö. BOZA.
KÁTRÁNY v. KÁTRÁN, (francziául: guitran,

goudron) , fn. tt. kátrán-t, tb. — ok, harm. szr. —ja.

Földi szurokból készített kencs. A hajókat kátrány-

nyal bekenni. Néhutt így nevezik a szurkos fenybl
kivont szekérkent is.
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KATRANYOL, (kátrány-ol) áth. m. kátrá-

nyol-t. Kátránynyal beken valamit. Hajót , szekér-

tengelyt kátrányolni. V. ö. KÁTRÁNY.

KÁTRÁNYOLÁS
,

(kátrány-ol-ás) fn. tt. kát-

rányolás-t , tb, — ok, barm. szr. —a. Kátránynyal

bekenés.

KATRAT, (kat-ar-at, nyilván kotor igébl) áth.

m. katrat-tam ,
— tál ,

— ott. Valami aprólékost ke-

res és szedeget össze. Katrass tzgyujtani valót.

(Kriza J.)

KATRATÁS, (kat-ar-at-ás) fn. tt. katratás-t,

tb. —ok. Aprólékos holmik keresgélése és összesze-

degetése.

KATRINCZA v. KATRINKA, (a német : Kutte,

Kittel szókból, kicsinzökkel [in-cza v. in-ka] toldva

eredettnek látszik) ; fn. tt. katrinczát és katrinkát. 1)

Erdélyben am. kötény , különösen az oláh leányoké,

melyet elül is hátul is kötnek. 2) A kis gyermek

mellére akasztott kend , hogy evéskor a ruháját be

ne mocskolja. Máskép : katrinka. A Nádor- és Mün-

cheni codexekben am. kezken (sudarium) : Uram,

ime te pénzed , kit tartottam katrinczába takarván.

Luk. 19. Csekély eltéréssel egyezik a karincza szó-

val is. L. ezt.

KATROCZ v. KATRÓCZ, fn. tt. katróczot.

Dunántúli tájszó ; Vass József szerént betüáttétellel

am. takarócz , baromfiboritó. Egyébiránt magas han-

gon : ketrecz ; 1. ezt.

KATROCZSAROGLYA, (katrocz-saroglya) ösz.

fn. Toló saroglya a juhaklokban , melylyel fejeskor

az anyajuhokat elválasztják. Szokottabban : Ketrecz-

saraglya , vagy egyszeren : saraglya.

KÁTSFALU , falu Baranya m. ; hely. —falu-

ba ,
—ban ,

—ból.

KATT , súlyosbított kat gyök.

KÁTT , némely tájbeszédben összehúzva , kiált

v. kajált szóból. Innen : kattant.

KATTAN, (1), (katt-an v. ö. KATÁNG) fn.

tt. kattan-t , tb. —ok. A katángok neméhez tartozó

növényfaj ; szára elágazó ; virágai kocsánytalanok,

levelei kaczúrosak, máskép : katángkóró. (Cichorium

intybus.)

KATTAN
, (2), (katt-an) önh. m. kattant. Ütés

vagy ütdés következtében katt hangot ad. Rokon
vele : csattan.

KATTANHOLGYOMÁL
,

(kattan-holgyomál)

öaz. fn. A holgyomálok neméhez tartozó növényfaj
;

szára felálló
, ágas , borzas ; levelei nyeletlenek, lán-

csásak , fogasak ; csészepikkelyei tágak, borzasak.

(Hieracium intybaceum W.)

KATTANT
,
(katt-an-t) hangutánzó és mivelt.

m. kattant-ott
,

par. —s , htn. —ni v. — ani. A
nyelvét szájpadláshoz csapva vagy a fogakat egymás-

hoz ütve katt hangot ad.

KATTANTÁS, (katt-an-t-ás) fn. tt. kattantás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. A nyelvnek a szájpadlás-

hoz vagy a fogak egymáshoz ütése általi csattantás.

KATTOG, (katt-og) gyakor. önh. m. kattog-

tam ,
— tál ,

— ott. Gyakori vagy folytonos katt

hangon szól , vagy katt hangot ad. Nyelvével kattog.

Papucsa kattog. Kattog a kopó midn fogait vad után

csattogtatja. (Bérczy K.) Rokonhanguak : csattog,

pattog.

KATTOGÁS
,
(katt-og-ás) fn. tt. kattogás-t, tb.—ok. Cselekvés

, midn valami kattog vagy valami-

vel kattognak.

KATULYA
,

(a német Schachtel után) fn. tt.

katulyá-t. Máskép : iskátulya. Magyarosan 1. DOBOZ.

KATULYAÁRUS
,

(katulya-árus) ösz. fn. Kis

kalmár , ki katulyákat árul.

KATULYAFÖDÉL
,

(katulya-födél) ösz. fn.

Födél , mely a katulya öblét körülfogva betakarja
;

dobozfödél.

KATULYÁS, (1), (katulya- as) fn. tt. katulyás-t,

tb. —ok , harm. szr. —a. Személy , ki katulyákat

csinál vagy árul.

KATULYÁS
, (2) , mn. tt. katulyás-t v. —at,

tb. —ak. Katulyával ellátott. Katulyával járó. Ka-

tulyás házaló. Katulyás utas.

KATUNY , falu , Szepes m. ; helyr. Katuny-bü,

—bán ,
—ból.

KATUS, (kat-us) ni kn. tt. Katus-t, tb. —ok.
Katalin , Kata , Kató. Hízelegve vagy kedvesen

:

Katuska. Átv. ért. konyhán nyalakodó , asszonyi

dolgokba avatkozó , együgy
,
gyáva férfi. Katuska

ember.

KATUSKA
,
(kat-us-ka) 1. KATUS.

KATUSKÁL
,
(kat-us-ka-al) önh. m. katuskál-t

1. KATUSKODIK.

KATUSKÁZ
,
(kat-us-ka-az) önh. m. kaluskáz-

tam, —tál, —ott. L. KATUSKODIK.

KATUSKODIK, (kat-us-kod-ik) k. m. katus-

kod-tam ,
— tál , —ott. Konyhán nyalakodik, asszo-

nyi dolgokba avatkozik. V. ö. KATUS.

KATY , hangutánzó elvont gyök katyangol,

katyat, katyfol , katyog, katyó stb. szókban. Máskép :

káty , koty
,
(kotytyan , kotyog szókban).

KÁTY , azonos katy gyökkel. ,Káty'-tól szár-

mazik : kátyó.

KATYANGOL , 1. KATANGOL.
KATYAT, (katy-at) fn. tt. katyat-ot , harm.

szr. — a. Fából csinált karika a tengelyen. Gyöke

katy v. kat hangutánzó , valamint a vas peng peng,

úgy a fa katyat kattog , katyog.

KATYFOL, (katy-f-ol) áth. 1. KATYMÁL.

KATYKARINGÓ, (katy-karingó) 1. KACS-
KARINGÓ.

KATYMÁL v. KATYMÁL
, (katy-ma-al) áth.

m. katymál-t. Gyöke a hangutánzó katy, koty. Mond-

ják tréfásan oly fzöröl , ki valamit imigy amúgy
összehabar. Máskép : kotyvaszt. Fels Tiszavidéken

rokon értelm : dsamál.
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KATYMÁLÁS ,
(katy-ma-al-ás) fn. tt. katymá-

iás-t , tb. —ok , harin. szr. —a. Kontárkodó rósz

fzés , habarás , kotyvasztás , kotyfolás , dsamálás.

KATYMÁR , falu Báes m., puszta Heves m.

;

helyr. Katymár-ra ,
—on ,

— ról.

KATYMATOL v. KATYMATYOL
,
(katy-ma-

t-ot ; vagy, ha jobban tetszik, a frauczia galimatias v.

ga/limathias-hó\ eredett , mely külföldi nyelvészek

:>zerént onnan vette származását , hogy valamely

Mátyástól ellopott tyúk iránt folyt régi perben a la-

tinul roszul beszél ügyvéd , hol ,gallus Mathiae'-t,

hol ,galli Mathias'-t mondott. Heyse. Fremdwörter-

buch) ; áth. m. Icatymatol-t. A székelyeknél Kállay

.szerént am. mindenfélét összezavar.

KATYÓ, (katy-ó) fn. tt. katyót. Lágy,

különösen ftt (mintegy kotyogós) szilva. (Kriza J.)

Innen : katyós.

KÁTYÓ, (káty-ó) fn. tt. kátyó-t. Gyöke a meg-

nyújtott hangutánzó katy , koty. Jelent es3 idben

a szekérutakon kivájt sárgödröt , melyben a kerék

kottyan, kottyan. Módosítva : Kátyol, kátyú. Máskép :

göczke , azaz döczke , mivel a szekeret döczögteti.

Alsó Tiszamelléken jelent nádból csinált nyilat is,

raelylyel a gyermekek játszanak.

KÁTYOL, (káty-ol) tt. kátyol-t , tb. —ok.

KÁTYOLOS
,
(káty-ol-os) 1. KÁTYÓ , KÁTYOS.

KATYÓS
,
(katy-ó-os) mn. tt. katyós t v. — at,

tb. — ak. Ellágyult , mint a ftt szilva. (Kriza J.)

KÁTYÓS
,
(káty-ó-os) mn. tt. kátyós-t v. —at,

tb. —ak. Mondják útról , melyen kátyók vannak.

Kátyós utak. V. ö. KÁTYÓ.

KATYÓSODIK
,

(katy-ó-os- od-ik) k. m. katyó-

eod-tam, —tál, — ott. Lágyul, meg-, ellágyul

(mint a ftt szilva).

KATYÓSODIK
,
(káty-ó-os-od-ik) k. m. kátyó-

sod-tam ,
—tál ,

— ott. Kátyóssá lesz.

KÁTYÚ , KÁTYÚS , 1. KÁTYÓ , KÁTYÓS.
KAUCSUK

,
(délamerikai szó , francziásan :

caoutchouc v. kaoutchou v. eachontchov) fn. tt. kau-

csukot. Ruganyos gummi vagy mézga.

KAUNCZOL
,

(kauncz-ol) önh. m. kaunczolt.

Mintegy ,kauncz' hangon nyöszörög ; a meglánczolt

ebrl mondják , mikor békétlenül ugat magában.

(Kriza J.).

KAV , elvont gyöke kavar ,
lc> villái szóknak.

Azonos ka gyökelemmel s a v bet csak közbeszu-

ratnak tekintend az említett kavar (=ka-ar) s

kavülál (=ka-illál) szókban. Kavics szó máskép :

kövecs , tehát gyöke : kö , melylyel rokonságban áll

,kova' is.

KÁV
,
(ka-av) elvont törzsöke káva szónak.

KÁVA, (1), (kav-a) fn. tt. kávát. Gyökeleme a

görbére hajló , kerekdedet jelent ka , melybl lett

az elavult ka-ik , ka-v-ik , ka-v-ó , kav-a , b meg-

nyújtva káva ,
mint árva , árva ,

árpa , árpa , csáva

(sava) csáva , báva , báva stb. Rokon vele a kavar,

kavarog , kavargat szók ka gyöke ; a latin cavo,

caverna. Általán jelent valami kereken hajlót, ke-

rítt , milyen a lcs kávája ; különösen 1) Koszorú

forma kerítése a kutakon , Mátyusföldén : kámva,

melyben az m&v kettöztetésébl Qcávva) származott.

2) Gúzst v. veszszt , melylyel a söprüt körülkötik.

KÁVA
, (2), falu Pest, és puszta Komárom m.

;

helyr. Kává-ra ,
— n ,

—ról.

KAVACS
,

(kav-acs) fn. 1 KAVICS és KÖ-
VECS.

KAVAR, (kav-ar v. ka-var) áth. m. kavar-t.

Gyökeleme a görbe kerek hajlást jelent ka. Folyó

vagy sürü nedvü testet valamely eszközzel habar,

forgat
,
péld. a fazékban föv ételt tenyerek között

sodrott kanállal zavarja. Rokon vele a csavar, zavar,

és a vékony hangú kever. Zurboló rúddal kavarni

halászatkor a vizet. Kavarni a fazékban föv kását

,

káposztát.

KAVARÁN , falu Krassó m. ; helyr. Kavarán-

ba ,

— ban ,
—ból.

KAVARÁS
,
(kavarás) fn. tt. kavarás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valamit ka-

varnak. V. ö. KAVAR.

KAVARÉK, (ka-v-ar-ék) fn. tt. kavarék-ot,

harm. szr. — a v. —ja. Híg vagy sürüded nedvü test,

melynek részei kavarás által elegyültek
,

péld. kü-

lönféle anyagból zagyvált fzelék , eledel. Rokon

értelmek : habarék , zagyvalék , zavarék.

KAVARG
,
(kav-ar-og) önh. 1. KAVAROG.

KAVARGÁS
,
(kav-ar-og-ás) fn. tt. kavargás-t,

tb. — ok , harm. szr. — a. Görbe vonalban, össze-

vissza keveredve való mozgás , repkedés. V. ö. KA-
VAROG.

KAVARGAT
,
(kav-ar-og-at) áth. m. kavargat-

tam ,
—tál ,

— ott. Valamit folytonosan, huzamosan,

gyakorta k avar , habar , zavar. Abárló rúddal ka-

vargatni a hurkatölteléket. Sárt , vizet kavargatni.

KAVARGATÁS
,
(kav-ar-og-at-ás) fn. tt. kav-

argatás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn kavargatnak.

KAVARINT
,
(kav-ar-in-t) áth. m. kavarint-ott,

htn. — ni v. —ani. Kicsinz értelemmel am. kavarít.

„Erre ivott is. Azzal kavarintá,

Mind a maradékot oltárra zuhintá
;

Serczegve a zsarát füstöt vete tle
,

Vérharagos lángok csaptak ki belle."

Buda halála. (Arany J.)

KAVARINTÁS
,
(kav-ar-iu-t-ás) fn. tt. kavar-

intás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn valaki kavarint.

KAVARÍT, KAVARIT, (kav-ar-ít) áth. m.

kavarít-ott
,
par. —* , htn. —ni v. —ani. Egy egy

csavarodó , illetleg forgatott eszközzel valamit moz-

gásba hoz. Bekavarít, el-, fel-, ki-, meg-, rákavarit.

KAVARÍTÁS , KAVARITÁS
,

(kav-ar-ít-ás)

ín. tt. kavarítás-t. tb. — ok. Cselekvés , midn valaki

kavarít.
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KAVARODÁS
,
(kav-ar-od-ás) fn. tt. kavaro-

dás-

t

, tb. — ok , hann. szr. — a. Forgás vagy for-

gatás általi elegyedés , vegyülés. V. ö. KAVARO-
DIK. Vékonyhangon keveredés. Rokonok : csavaro-

dás , zavarodás.

KAVARODIK
,

(kav-ar-od-ik) k. in. kavarod-

tam ,
—tál, — ott. l) Görbe, kerek vonalban fo-

rogni, kavarogni indul, egyet csavarodik. Kavarodnak

a repked hollóseregek. Felkavarodott, , hirtelen fel-

szökött a lóra. 2) Görbe forgatás , habarás által ele-

gyül , vegyül. V. ö. KAVAR. Vékonyan : keveredik.

Rokonok vele : csavarodik , zavarodik.

KAVAROG
,

(kav-ar-og) önh. és gyakor. m.

kavarog-tam ,
—tál , v. kavargoltam , kavargottál,

kavargott. Görbe vonalban , zavarodottan járkel,

mozog , repked. Kavarognak a megzavart nyájak.

Kavarognak a repked hollók, a szelek. Vékonyan

:

kevereg. Rokonai : csavarog , zavarog és koválog,

kavillál.

KAVARPEST, (kavar-pest) ösz. fn. Érczol-

vasztó pest azaz kemencze , melyben a felolvadt

anyagot kavarják , zurbolják.

KAVARZAGYLÓ
,

(kavar-zagyló) ösz. fn.

Zagyváló , zurboló eszköz , melylyel az olvasztott

erezet kavarják.

KÁVÁS
, (1) ,

(ká-v-a-as) mn. tt. kávás-t v.

—at , tb. —ak. Aminek kávája van. Kávás kút.

Kávás sepr. Kávás (abroncsos) szoknya
,

(krinolin).

KÁVÁS
, (2) , falu Szála m. ; ÉR—, falu Kö-

zép Szolnok m. ; helyr. Kávás-ra ,
— on ,

—ról.

KÁVÁSD, falu Bihar m. ; helyr. Kávásd-ra,

— on ,
—ról.

KÁVÁZ
,
(ká-v-a-az) áth. in. káváz-tam, —tál,—ott

,
par. —z. Valamit kávával ellát, kerít, körül-

fog. Kutat , seprt , szoknyát kávázni.

KÁVÉ
,

(az arab kahuah v. kahueh , s török

kahveh után ment át számtalan nyelvekbe , ott pedig

hihetleg az iithiopiai Kaffa nev vidéktl mint a

kávé eredeti hazájától vette nevezetét) ; fn. tt. kávét.

1) Az úgynevezett kávéfán term zöldsárgás , hosz-

szukás gömböly babforma mag , kávébab. 2) Ezen

gyümölcsbl készített ösmeretes ital. Fekete kávét,

tejes kávét inni. Kávét pörkölni , rleni
,
fzni.

KÁVÉASZTAL, (kávé-asztal) 1. KÁVÉS-
ASZTAL.

KÁVÉBAB, (kávé-bab) ösz. fn. A kávéfáuak

hnbforma kemény gyümölcse. Mokkái kávébab.

KÁVÉBARNA, (kávé-barna) ösz. fn. Olyan

sötét vagy barna szinü , mint a pörkölt kávébab.

Kávébarna szövetek , kelmék.

KÁVÉDARÁLÓ
,

(kávé-daráló) lásd : KÁVÉ-
RL.

KÁVÉFA, (kávé-fa) ösz. fn. Eredetileg arábiai

fa , melynek levelei mindig zöldek és a babéréihoz

hasonlók, s legfölebb tizennyolez lábnyi magasságra

n. (Coffea arabica). Egy másik fajú kávéfa terem

Amerikának déli tartományaiban.

KÁVÉFINDZSA,(kávé-findsza) ösz. fn. Findzsa,

melybl kávélevet szokás inni. V. ö. FINDZSA-

KÁVÉHÁZ, (kávé-ház) ösz. fn. Nyilvános ház,

vagy terem , hol kávét mérnek. Teke-asztalokkal

fölszerelt, hír-, divatlapokkal ellátott kávéház.

KÁVÉHENGER
,
(kávé-henger) ösz. fn. Hen-

gerded , belül üreges lemez edény , melyben a kávé-

babot tzön forgatva pörkölni szokták.

KÁVÉNÉNIKE
,

(kávé-nénike) ösz. fn. A ká-

vét fölöttébb szeret , s hírhordást
,

pletykákat ked-

vel nk giínyneve.

KÁVÉRL
,
(kávé-rl) ösz. fn. Kézi malom-

féle eszköz , melylyel a pörkölt kávébabot porrá

rlik , zúzzák.

KÁVÉS, (1), (kávé-s) fn. tt kávés-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. Kávéházi tulajdonos vagy haszon-

bérl , ki kávét fz és mér.

KÁVÉS, (2), mn. tt. kávés-t v. —at, tb.

— ak. 1) Kávéval készített, fszerezett. Kávés torta,

sütemény. 2) Kávéiváshoz való. Kávés edények, ké-

születek , abroszok, kendk. Kávés csésze, csupor, ibrik.

Öszve is szokták írni

KÁVÉSASZTAL
,
^kávés-asztal) ösz. fn. Asz-

tal , mely a kávéivásra s ezzel járó éldelésre van

elkészítve vagy szokott elkészíttetni.

KÁVÉSZEREK, ösz. fn. tt. kávészerek- et. A
A kávéfzésre és ivásra használtatni szokott szerek,

u. m. edények , kanalak stb.

KÁVÉSZÍN, (kávé-szín) ösz. fn. 1) Olyan

szín , milyen a pörkölt kávé színe. Ezen posztónak

kávészine van. 2) L. KÁVÉSZINÜ.

KÁVÉSZINÜ, (kávé-szinü) ösz. mn. Minek

pörkölt kávéhoz hasonló színe van. Kávészinü kend.

KÁVÉZ
,

(kávé-z) önh. m. kávéz-tam ,
— tál,

— ott
,

par. — z. Kávét iszik. Reggel és délben ká-

vézni.

KÁVÉZÁS
,

(kávé-z-ás) fn. tt. kávézás-t , tb.

—ok , harm. szr. —a. Kávéivás.

KÁVIA , fn. tt káviát. Amerikai és afrikai

állatnem az emlsök osztályából , melynek fajai a

tengeri nyúlhoz hasonlók. (Cavia.)

KÁVIAR , fn. tt. káviar-l , tb. —ok , harm.

szr. —ja. Köcsöge, tok és vizahalak ikrájából ké-

szített , s az oroszoknál különösen kedvelt eledel.

KAVICS
,
(kav-ics v. ka-v-ics) kicsiny, fn. tt.

kavics- ot , harm. szr. — a. A folyók medrében, s

több vidékeken a szárazföld rétegeiben találtató

apróbb
,
porondféle kövek. Máskép : kavacs, kövecs.

Dunán túl néhutt : murva. K.vicscsal tölteni az uta-

kat. Kavicscsal vegyített vakolat.

KAVICSBÁNYA ,
(kavics -bánya) ösz. fn. Bá-

nya forma üreg ,
melyben kavicsot ásnak.

KAVICSGÖDÖR, (kavics-gödör) ösz. fn. Föld-

üreg, melybl kavicsot áslak vagy ásnak.

KAVICSOL
,

(ka-v-ics-ol) , áth. m. kavicsol-t,

L. KAVICSOZ.



447 KAVICSOS—KAZAL KAZALOZ—KAZUL 448

KAVICSOS
,

(ka-v-ics-os) mn. tt. kavicsos-t v.—at , tb. —ak. Kavicscsal bvelked ; kevert , terí-

tett. Kavicsos vízmeder. Kavicsos szántóföld. Kavicsos

országút , kerti út.

KAVICSOZ
,
(kav-ics-oz) áth. m. kavicsoztam,

— tál ,
— ott

,
par. —

z. Kavicscsal behiut , terít,

tölt , ineghord valamely tért. Utakat, sétahelyeket

kavicsozni.

KAVICSOZÁS
,

(kav-ies-oz-ás) fn. tt. kavicsoz-

ás-t , tb. — ok , harm. szr. —a. Cselekvés, midn
valamely tért , helyet , utat stb. kavicscsal meghor-

danak , terítenek.

KAVICSOZAT, (kav-i-cs-oz-at) fn. tt. kavics-

ozatot. Kavicscsal meghintett vagy töltött út felülete,

vagyis azon útnak kavicsos része ; kavicsréteg.

KAVICSRÉTEG, (kavics-réteg) ösz. fn. A
földnek akár felületén , akár belsejében elterült

kavicstömeg.

KAVILLÁL, (kav-illál) önh. m. kavillál-t.

Székely tájszó , am. csavarog , tekereg , csatangol.

Összetétetett a görbét jelent ka , és menést, illanást

jelent illa szókból ; ka-v-illa am. görbe , csavargó

járás , bujdosás , ka-v-illa-al am. görbe , csavargó

utón jár, bujdosik. Mondják a kézrl is : kezével kavil-

lál. (Mándy Péter). Rokon vele : kóvályog. A latin

cavillor mást jelent. V. ö. KAVAROG-.

KAVILLÁLÁS,(kav-illa-al-ás) fn.tt. kavillálás-t,

tb. — ok. Csavargás , csatangolás , kóválygás.

KAVILYKAS
,
(kav-ily-ka-as) mn. tt. kavily-

kás-t v. —at , tb. — ak. Hóbortos , kinek mintegy

kavillál , tekereg az esze. Heves megyei tájszó.

KÁVÍT (ká-v-ít) önh. m. kávít-ott , htn. —ni
v. —ani

,
par. —s. A kutyáról mondják , midn

ugat. Hangutánzó, mint maga a kutya, kuvasz, xvcov,

canis, Hund stb., melyek a ka, ko, ku, hu hangutánzó

gyökei.

KAVNA , falu Arad m. ; helyr. Kavná-ra,

— n ,

— ró!.

KAVOCSÁN , falu Sáros m. ; helyr. Kavocsán-

ba ,
—ban ,

— ból.

KAZ , elvont gyök , mely megvan a kazal,

kazdag , kazán kazup szókban. Értelme általában ösz-

szegyüjtött valami; különösebben lásd az egyes szár-

mazékokban.

KAZ, (ka -az) am. görbéz vagy görbít, különö-

sen : igáz , kazla szóban.

KAZA , falu Borsod megyében ; helyr. Kazá-ra,

— ról ,
— n.

KAZAL
,

(kaz-al) fn. tt. kazal-t v. kazlat tb.

— ok v. kazlak. Gyöke kaz azonosnak látszik a perzsa

gaza (kincs , kincshalom , összehalmozott vagyon)

szóval , s rokon a régies Icazda , kazdag szók gyöké-

vel. Széles ért. összehalmozott valami , különösen

oly rakásba halmozott gabona, takarmány stb. u. m.

széna , szalma , mely hosszasan nyúlik el , vagyis

melynek négyszögletesen , nem gömbölyén felnyúló

alakja van. Ez utóbbi alakú rakomány neve boglya.

Széna-, szalma-, rözsekazal. Némelyek a ,ház' vagy

latin ,casa' szótól származottnak vélik , mivel közön-

séges ház alakja van. Tótul : közel.

KAZALOZ, (kaz-al-oz) önh. m. kazaloz-tam,

— tál, —ott, par. —z. Valamit kazalba rak, kazalt

csinál. A nyomtatók egyik része forgat, a másik ka-

zaloz.

KAZALOZÁS, (kaz-al-oz-ás) fn. tt. kazalozás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. Mezei, majorsági munkál-

kodás, midn szénát, szalmát stb. kazalba raknak.

KAZALRAKÓ, (kazal-rakó) ösz. fn. Személy,

ki az öszvegyüjtött szénát, nyomtatott szalmát, r-
zsekévéket stb. kazalféle garmadába rakja.

KAZÁN, (törökül is kazán, honnan kazánds'i

am. kazáncsináló, rézmíves; rokon vele a góth katil,

német Késsel, finn katila stb.); fn. tt. kazán-t, tb.—ok, harm. szr. —ja. Általán nagyobb érczedény,

különösen rézfazék, rézüst, melyben pálinkát fznek.

Gyöke kaz rokonítható kad gyökkel s kád szóval is.

KAZÁNPÉNZ, (kazán-pénz) ösz. fn. Adóféle

díj, melyet a pálinkaéget kazántól az illet uroda-

lomnak vagy országos kincstárba fizetni kell.

KAZÁR, (1), v. KAZUÁR, (maláji nyelven :

kasszuvári) fn. tt. kazár-t, tb. — ok, harm. szr. —ja.

Keletindiai nagy madárfaj. Fején három hüvelyknyi

magas szarunemü kinövés látszik, s nyakán két hú-

sos , részént vörös , részént barnás lebentyü függ.

Szárnyai kisebbek mint a struczéi. (Struthio casu-

arius).

KAZÁR, (2), falu Nógrád m. helyr. Kazár-ra,

—'On, —ról.

KAZDAG, KAZDAGSÁG, régiesek, GAZDAG,
GAZDAGSÁG helyett ; 1. ezeket.

KAZIMÍR, (1), férfi kn. tt. Kazimír-t, tb.

—

ok.

Casimirus. Szláv eredet (oroszul kaszálj am. mutat,

és mir béke). Hasonlók : Vladimír, Bogomir, Jaro-

mir, Sztratimir.

KAZIMÍR, (2), posztó faja Kaschemir v. Kasch-

mir nev keleti tartományból, vagy ahhoz hasonló.

KAZINCZ, SAJÓ— , falu Borsod m. helyr. Ka-

zincz-ra, — on, — ról.

KAZLA, (káz-ol-a) fn. tt. kazlát. Az igában

felnyúló két fa, mely az ökör nyakát két fell zárva

tartja, máskép : igabélfa. Mint alakja mutatja, tör-

zsöke az elavult kázol, innen lett : kázoló, kázló, kazla.

KÁZLU, (káz-ol-ó) fn. tt. kázlu-t. Hántott és

öszvehajtott vagy fonott fahéjból való kis kosár. Káz-

luba epret szedni. Vas megyei rségi tájszó. Ugyanaz

a kaszol vagy kászu szóval ; 1. KÁSZU.
KÁZMÉR, (1), 1. KAZIMÍR, (1).

KÁZMÉR, (2), NAGY—, OROSZ—, falvak

Zemplén m. helyr. Kázmér-ra, — on, — ról.

KAZUK, puszta Baranya m. helyr. Kazuk-ra,

— on, — ról.

KAZUL, fn. tt. kazul-t. Régibb iratokban pl.

Zrínyi Miklósnál, Báthori István országbirájánál, Te-

legdynél, Pázmánnál, am. persa, innen : Kazulország
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am. Persia. Talán Haszszán nev híres turkomann

uralkodótól és hóditótól, ki a XV. század második

felében egész Persiát elfoglalta. Máskép : Haszszán

bégh vagy Uzün-Haszszan, az európai Íróknál : Uzm-
Cassan. (Desguignes. Ezen iró szerént Haszszán ara.

a török uzun, és magyar hosszú, úgyhogy Uzn-Hasz-

szán csak azon egy szó kettztetése). így származott

az ozmán v. ottomán nyugoti török népnevezet is,

Ozmán v. Othman, v. Athman, v. Thaman uralkodótól

(Desguignes). A török korból azon régi levelekben is,

melyeket Szalay A. által gyjtve az Akadémia ,Le-

veles tár* czím alatt kiadott s melyek a XVI. század

els felébl valók, a pasáknak hasonló hangzású ne-

veik gyakran jönnek elé, ú. m. Cazzon (111. lap),

Házon (aga, 150. 1.) Házon (Oda bassa, 151, 244.

1.) Kasson (145. 1.), Kaszom (175. 1.), Kazom (254.

1.) Kazon (143. 1.) Kazul (153, 340. 1.) Kazum (329,

340), Kuzul (144, 340, 392. 1. mindnyájan bassák-

nak vannak írva); s Kazul mint más népség fejének

a neve is : „Úgy juta az hír, hogy az hatalmas csá-

szár az Kazult megverte volna és megfogta volna.

(1548-diki levél). Tehát úgy látszik, hogy Haszszán,

Házon, Kasson, Kazon, Kazul egy eredetek. Vám-

béry azon véleményben van, hogy a persa Kazul neve

a török k'iz'il bas szókból eredett, melyek am. vörös

fej vagy fej, a persák vörös fövegétöl.

KAZULA, (a latin casula mint casa kicsinzöje);

fn. tt. kazulát. A latin és görög papoknak templomi

ruhájok, melyet misézés alkalmával a fehér hosszú

ing fölé nyakbavetve vesznek, s különbözik az úgy-

nevezett pluviálétól, melyet elül kapocscsal kötve pa-

lástul vesznek fel.

KAZULNYERÉG, (kazul-nyerég) Ösz. fn. Per-

zsa nyereg vagy oly nyereg, mely perzsiai módra ké-

szíttetett.

KAZULORSZAG, (kazul-ország) régies ösz. fn.

Persia. V. ö. KAZUL.
KAZUP, (kaz-up) fn. tt. kazupot. Tájszó, s je-

lent fahéjból csinált kis kézi kosarat. V. ö. KASZU.
KAZUPA, fn. tt. kazupát. A négyhímesek se-

regébe, és egyanyások rendébe tartozó növénynem

;

virága csoportos ; közcsészéje hosszudad egysoros

;

bokrétája csöves ; magva koszorús ; vaczka kopasz.

(Knautia). Fajai : Otvirágu, sokvirágu kazupa.

KAZUPOL, (kaz-up-ol) áth. m. kazupol-t. 1)

Legyúr, legázol, letipor. 2) Megpáhol, megpufál, meg-
ver. Erdélyi tájszó.

KÁZSMÁRK, 1. KÁSMÁRK.
KAZSOK, falu Somogy m. helyr. Kazsok-ra,—on, —ról.

KAZSU , falu Zemplén m. ; helyr. Kazsu-ba,—ban, — ból.

KE, gyökelem. Ha azon szókat, melyek innen

származnak, rokon fogalmak szerént osztályozzuk, a
ke gyöknek általában hajló (be-, el-, meghajló)jelentését,

különösebben pedig egy részrl a közelséget és

élénkséget jelent magas e hangzónak, más részrl a

következ gyökbetüknek (ez, cs, s, b, l, s, v stb.)

AKAD. NAGY 8ZÓTAB. ID. KÖT.

figyelembe vételével is következ jelentéseit vonhat-

juk el. 1) Belhajlamot, hajlandóságot, kedélyi von-

zalmat, kedves érzést , általán bizonyos tárgy iránti

érzelmet jelent a kecs, kecseg, kecsegtet, ked, kedv,

kegy, kegyeim, kell, kellem, kevély, kecs (kies), kéj,

kény, kér, kénes (kencs, kincs), kéván (kivan), kész,

készség szókban és származékaikban. 2) Elénk vagy

könnyed mozgást ezekben : kecze, keczél, keczebeczél,

keczke (kecske), keczmereg, kel, kelevész, kepiczkel; las-

súbbat (hosszú é-ve\) ezekben : késér, késik, kés. Ide

tartozik az éles hangú kégyó (kígyó) s a megfordí-

tott gyek (gyík). 3) Kicsit, tehát szintén könnyen

mozgót vagy mozgathatót. Innen értelmezendk a

kecs (kies), kecsély (csekély), kevés, maga a kicsinyez

ke, továbbá az éles hangzatu kis, kiesi, kicsin. Mint

mozgást jelentk rokonok vele kísik (remeg), kise v.

kisafa, kisálkodik is. 4) Valami öblösét, kereket, for-

gót, bonyolódót, mint : kebel, keczele (köczöle), kele-

kóla, kelencze, kelentyü, kelevet, kelepcze, kever. Ez ér-

telemben megegyezik a görbe hajlást jelent vastag-

hangú ka gyökelemmel is. Ide tartoznak a görbe

vagy kerek mozgást jelent ker törzsökü szók, mint

:

kerül, kerit, keres, kerget, kerdiíl stb. — Végül hang-

utánzó a keh, kehes, kehécsel, kelepel, kety, ketytyen, ke-

tyeg szókban.

Ezekrl és a többi ke gyökü szókról 1. az illet

czikkeket.

—KE, 1) Kicsit, kicsinyezést jelent képz, a

hangrendszerhez alkalmazkodva vastag hangon ka,

gyakran — acs—ecs képzkkel egyesülten: — acska,—ecske. Közvetlen származékai : kecs, (innen : ke-

csin, kecsély, tájdivatos szók), továbbá keskeny, kevés

v. kevés. Legközelebbi rokona a kis, kicsi, kicsin v.

kicsiny szók gyöke ki, sínai nyelven is ki, önállóan

am. infans, modicum, parvum. Ugyanez értelemmel

bír a török kücsük szóban a kii ; továbbá a latin cu

v. cul pl. flosculus, tuberculum, corculum, homunculus,

muliercula stb; a persa önálló : kih (=kicsi) és —ek

képz, néha, kivált lelketlen tárgyaknál : cse ; pl.

merdüm, (ember) merdümek (emberke), zen (asszony)

zenek (asszonyka), dsú vagy dsúi (patak, sió) dsújek

v. dsúicse, bende (szolga) bendejek, bend (békó) bendek;

másodfokú melléknevek után is bihter (jobb) bihterek

(jobbacska) stb.; a ném. — chen, pl. Liébchen, Tiiubchen,

Müdchen stb.; a szláv ka a mátka, tatka, szesztricska

stb. a fordított — ek a matítsek, tatitsek, kiintsek, hre-

bitsek stb. kicsinyezkben. 2) Ezen képztl gondo-

san meg kell különböztetni igen számos szavainkban

eléforduló ka ke végszótagot, mely eredetileg ga ge

volt, s nem egyéb, mint a gyakorlatos gó gö igenév-

képz módosítása, pl. czinke am. czineg, czinege,

czinge
;
fecske am. fecseg, fecsege, fecsge ; locska

am. locsogó, locsoga, locsga ; bugyka am . bugyogó,

bugyoga, bugyga stb.

Lágyítva : cse csa, cze cza, fordítva : ecs acs,

cez acz, mint : emberese, tócsa ; iteze, utcza, Gyuricza,

Katicza ; kövecs, göbecs, szegecs, uracs, lyukacs, agyacs;

ketrecz, lapácz v. lapocz, v. lapicz stb.

29
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Itt ismét vigyázni kell azon szókra, melyekben

ezen képzk nem kicsinyezö értelemmel birnak ; mert

számos szavainkban a cse am. se ; a cze am. sze v. ze,

v. te 5 a csa am. sa ; a cza am. sza v. za, v. ta ; pl. gör-

göcse am. görgösö, görgse ; levencze am. levent, le-

vente v. levencz levencze; csepölcze am. csepöltö,

csepölte , összevonva : csepte ; herczehurcza am. he-

rezö hurozó ; herczehuroza herze burza ; mint bonczol

am. bomoszol, bomszol, bonszol ; vonczol am. vono-

szol vonszol
;
furcsa am. furosó, furosa, fursa ; durcza

am. duroszó, durosza, dursza
;
garaboncza am. garó-

bontó, garabonta stb. A kicsinyezésnek gyöngédebb,

finomabb, kedvesebb nemét fejezik ki a esi, czi, ics,

icz képzk, mint : Jancsi, Tercsi, Fercsi, rnaczi, ezo-

czi, Juczij kavics, virics, bibicz, nápicz, lápicz stb.

A kicsinyezök alapbangzóji valószínleg a kö-

zeit, vonzót jelent e i, részint minthogy ami kicsi,

pl. az állatokban, növényekben , müvekben bizonyos

vonzó ervel, kellemmel, kedvességgel bir ; részint

megfordított viszonyban, minthogy ami kedves, kel-

lemes, az bennünket közelébe vonz, azt közelünkben

létezni, azt birni óhajtjuk, az iránt hajlamot érezünk.

Mirl 1. KE elvont gyök.

KEÁLT, v. KEÁT, régies és tájdivatos ,kiált'

helyett ; 1. ezt.

KEB, elvont gyöke kebel szónak ; lásd ezt.

KEBEL, (keb-el) mandsu nyelven : khefeli, tö-

rökül kojun) ; fn. tt. kebel-t v. keblet, tb. — ék v. keb-

lek, harm. szr. — e v. keble. Kicsinyezje : kebelke v.

keblecske. Gyöke keb rokon öb, köb, csöb, göb gyökök-

kel ; továbbá a débér cseber gébre szók déb cséb géb

gömbölyt jelent gyökeivel, s alakjára nézve olyan,

mint : lebel, köböl, öböl. A b szerepe itt különösen :

bség. St gyökének (keb) azonsága a köb gyökkel,

kitetszik egy régi költemény következ versébl is.

.,A kik magyaroknak pártjokon valának,

Azoknak népektl sírok ásatának,

És föld köbelében béhomlíttatának —
Ellenség testeket hagyják az vadaknak."

A kenyérmezei diadalról Temesvári István 1569-ben

(Thaly Kálm. gyjt.).

Széles ért. kerek, öblös, kikanyarított tér ; kör ; mint

föntebbi példában, és

„Éjszaki vársarkon terem áll a föld kebelében."

Vörösmartynál.

Innen bekeblezui valamit am. bizonyos körbe, kerü-

letbe , társasági karba fogadni. Szoros ért. azon kö-

rös öböl, melyet a férfinál és nnél a csecsek közti

mellüreg képez. Valakit keblére szorítani, fogadni,

venni. Ábrahám kebele átv. ért. mennyország. „Hogy
úr t kegyilméhel Abraám, Izsák, Jákob kebelében

helyhezje.
u Régi halotti beszéd. Még szorosabb ért.

jelenti a szív tájékát, innen képes költi nyelven am.

részvev, gyöngéd, hajlandó szív, indulat. Anyai,

testvéri, baráti kebeltl vigasztalást nyerni. Valakinek

kitárni kebelünket. Örömtl dagadó, fájdalomtól szo-

rongó kebel. Kebelbl kiszakasztani a gylölt tárgy

emlékét. A kedves képét mélyen kebelbe zárni.

„A kebel láng érzeményi

Vértolul ás kínjele."

Kölcsey.

„Kidúlva e kebel hajdanti kéje."

Kisfaludy K.

„A vad éjszak vad szelével

Délre sóhajt e kebel."

Vörösmarty.

Jelenti azon hézagot vagy üreget is, mely a

j

mell é6 a mellet takaró ruha között van. Dugd ha-

mar kebledbe e levelet. Keblébe nyúlni. Födelem, kebe-

lem nem kígyónak való. (Km.). Eperjet szed más kebe-

I lébe. (Km.). Hátán háza, kebelében kenyere. (Km.).

KEBEL, (alkalmasint ,kebel' módosulata). Ba-

: ranyában am. pendel, hosszú ing, a kebelrl aláfügg

ing. (Tóbi Antal).

KEBELBÉLI, (kebel-beli) ösz. mn. Bizonyos

társulati, egyleti testülethez tartozó vagy kerületben

létez. Ugyanazon kebelbéli kereskedtársak.

KEBELE, erdélyi falu Maros székben, helyr.

Kebelé-re, —n, —röl.

KEBELES, (keb-el-es) mn. tt. kebeles-t v. — et,

tb. — ek. A minek öbölnemü kebele van. Kebeles víz-

partok. Kebeles b ruha. A székelyeknél annyi mint 1)

visels ; kebeles asszony ; 2) torkos, nagy iható (Csík

székben).

KEBELE-SZENT-IVÁN , erdélyi falu Maros

székben, helyr. —Szent-Iván-ba, — ban, —ból.

KEBELEZ
,

(keb-el-ez) áth. m. kebelez-tem,

—tél, — étt, par. —a. Valamit bizonyos területi vagy

társasági körbe avat, helyez. Némely falukat vagy

vidéket a szomszéd vármegyébe kebelezni. Valamely

társulatba új tagot kebelezni.

KEBELEZÉS, (keb-el-ez-és) fn. tt. kebelezés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki bi-

zonyos társulatba, egyletbe vagy valamely helyiséget,

különösen falut, várost, vidéket, tartományt bizonyos

terület, illetleg ország határai közé foglalnak.

KEBELLÁZITÓ, (kebcl-lázitó) ösz. mn. A szív

emberi érzelmét vagy érzelmeit igen nagyon sért.

KEBELLÉ, falu Szála megyében, helyr. Ke-

bellé-re, —n, —röl.

KEBELRÁZÓ, (kebel-rázó) v. KEBELRÁZ-
KODTATO, (kebel-rázkodtató) ösz. fn. Az érzeményt

nagy mértékben izgató. Kebelrázó események.

KEBELZET, (keb-el-ez-et) fn. tt. kebelzetét.

Testület, melybe több más tag vagy testület avat-

tatott , helyeztetett. Kereskedelmi kebelzet. (Gré-

mium).

KEBESD , falu Bihar m. helyr. Kebesd-én

— re, —röl. E helynév gyaníttatja, hogy hajdan lé

tezott kében melléknév, mely valószínleg annyit tett,
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mint köbös v. öbös, t. i. Kebesd am. kebes hely, mint

köpösd am. köpös köpüs hely.

KEBLEZ, KEBLEZÉS, 1. KEBELEZ, KEBE-
LEZÉS.

KECS, fn. tt. kecs-et. 1) Elavult szó s am. kies,

kis, melybl eredt némely szójárásban kecsé.ly fordít-

va csekély. 2) Kedves, vonzó, szemet gyönyörködtet

tulajdonság, kivált a ni alakon, arezon. A cs jelen-

tése itt csín. Termetnek, areznak bájoló , szelíd kecsei.

Minden nöi kecsekkel ékesített szz.

„Oh ki volna boldogabb mint én,

Titkos kecseid szemlélhetvén."

Kazinczy F.

Származékai kecses, kecseg, kecsegét, kecsegtet, kecseg-

tetés. V. ö. KE gyökelem.

KECS
,

puszta Komárom m. helyr. Kécs-re,

—én, —röl.

KECSE, (kecs-e) fn. tt. kecsét. 1) Elavult szó,

jelentett bizonyos szabású palástot, köpenyt. Vörös

skarlát kecsét függesztett vállára. (Gyöngyösi). Való-

színleg gyöke a mozgást jelent kecs v. kecz , mivel

a függ palást ideoda lebeg. Rokon vele a szintén

függ brpalástot jelent kaczagánynak kacz gyöke.

2) Rokon a kicsi, kedveset, szépet jelent csecse szóval.

KECSÉG
,

(kecs-ég) elavult gyak. k. melybl
kecsegét, kecsegtet származnak. Értelme : kedves, szép

érzésben gyönyörködik. Ily viszonyban van az elavult

édesg, és fennálló édesget, a keserg és keserget v. ke-

seregtet, a szomorg szomorgat stb. között.

KÉCSÉG v. KÖCSÖG, (kécs-ég v. köcs-ög) fn.

tt. kécség-ét, harm. szr. —je. Hosszudad vékony nya-

kú, s hasas öbl fazék, melybe a kifejt tejet töltik
;

tejes fazék. Elemzését illetleg v. ö. KECSEGE.

KECSEGE, (kócs-ég-e) fn. tt. kecsegét. Gyöke

kecs egy a hosszúkás vékonyat jelent köcsög, kilcsög

szók köcs v. kücs gyökével t. i. a kecsege is más-

kép : köcsöge ; ugyanaz göcs, és a betk áttételével :

csög szókkal. A lazaezok neméhez tartozó, hosszú he-

gyes orrú, szálkátlan husu, igen ikrás halfaj. Tiszai

kecsege. (Sturio).

KECSÉGET, (kecs-ég-et) áth. 1. KECSEGTET.

KECSEGTET, (kecs-ég-tet) áth. m. kecsegtet-

tem, —tél, — étt, par. kecsegtess. 1) Valakit kecses,

kedves, szép, gyöngéden gyönyörködtet érzelmekre

gerjeszt. Reménynyel, szerelemmel kecsegtetni valakit.

2) Ilyetén érzelmek felgerjesztése által csalogat, ma-

gához vonzani, édesgetni törekszik. Szép ígéretekkel

magához kecsegtetni a tapasztalatlan leányt.

„Sírna száddal mit kecsegtetsz,

Mit nevetsz felém?"

Csokonai.

3) Gyermeket kecsegtetni am. kényeztetni. Rokon
vele a gedél, gedélget, a görög yr\8é(o, német götzen,

ergötzen, v. ö. KEGY.
KECSÉGTETÉS, (kecs-ég-tet- és) fn.tt. kecségte-

téa.t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által

valakit kecsegtetünk. Kecsegtetéssel magunkhoz von-

zani valakit. Kecsegtetésekre nem indulni. V. ö. KE-
CSEGTET.

KECSEGTET, (kecs-ég-tet-ö) mn. tt. kecstg-

tet'ó-t. 1) Ami kedves, gyöngéd, vonzó, gyönyörköd
érzelmekre gerjeszt. Kecsegtet remény, ígéretek. 2)

Édesget , csalogató , csábítgató. Kecsegtet pillan-

tások.

KECSÉLY, (1), (kecs-ély) fn. tt. kecsély-t, tb.—ék, harm. szr. —e. Ajándék neme, melylyel vala-

kit kecsegtetünk, magunkhoz édesgetni akarunk; (Hol-

lók Imre szerint) gömöri szó.

KECSÉLY, (2), (kecs-ély) tájdivatpsan am.
csekély kecs v. kes, v. kis szótól. L. CSEKÉLY.

KECSES, (kecs-és) mn. tt. kecsés-et v. —t, tb.—ek, Kecsekkel ékesített, biró. Kecses no. Széptani

ért. ami kicsisége miatt szép és tetszets (niedlich).

KECSESEN, (kecs-és-en) ih. Kecsesei vagy ke-

csekkel diszelgve, ezen tulajdonsággal gyönyörköd-
tetve. Kecsesen felpiperézett n.

KECSESSÉG
,

(kecs-és-ség) fn. tt. kecsésség-et,

harm. szr. —fi. Kecsekkel diszlö tulajdonság ; kecses

mód, magaviselet. Kecsesség, finom életmód regulái.

(Bilkei Pap).

KECSIN, (kecs-in kecs azaz ,kis* szótól). Am.
kicsin. Eléfordúl egy 1558-diki levélben (Levelestár

279. 1.). „Bizonyába keserves nekem, hogy az én
kegyelmes uramat ilyen hamis panaszszal bántják,

kin hogy k(egyelmed)nek is nem kecsin (írva : ke-

chin) búsulását hiszem lenni.

KECSKE
,
(kecske) fn. tt. kecskét. Csangósan :

keczke , melybl a Keczkés családnév am. Kecskés.

Törzsöke kecs , egy a keczél , keczmereg szók kecz

gyökével , s jelent élénk könny mozgást ; vastag-

hangon kacz , mely megvan a kaczér (salax, lascivus)

kaczki szókban. A kecs v. kecz v. kacz elavult igék,

melyekbl lett a gyakorlatos kecseg v. keczeg kaczog

;

keczegö kaczogó ; keczege kaczoga ; keczge kaczga, kecz-

ke (v. kecske) , kaczka v. kaczki. Valamint a kaczér,

kaczki szók eredeti értelme : ficzánkoló, nemi ösztön-

bl ugrándozó : hasonlóan a kecske jelenti a kérdz
barmok neméhez tartozó azon állatfajt, mely élénk,

csintalan szökdelései által különösen kitünteti magát,

s mintegy közmondássá lett : Ugrál , mint a kecske.

Fajai : a) Szelid , közönséges kecske , mely igen az

emberekhez szokik , s mindenféle füvet eszik , a ker-

tek , cserjés erdk nagy pusztítója. (Capra hircus L.)

A kecske is jóllakik , a káposzta is megmarad. (Km.).

Kecskére bízni a kertet. (Km.). Szereti , mint kecske

a kést. (Km.), Kecske sem menne a vásárra , ha nem
hajtanák. (Km.). Vén kecske is megnyalja a sót. (Km.).

Tarka
, fejér ,

fekete
,
gubás kecske. Várj tejetlen gu-

bás kecske. (Faludi). Kecskét szakáláról , szamarat

fülérl. (Km.). Kecskérl gyapjút , szerecsenbl hat-

tyút. (Km.).

„Ütik a fekete kecskét,

Verik a barna menyecskét. u
(Népd.)

29*
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b) Angorai kecske , hosszú selyemfinomságu szrrel,

melybl a legfinomabbat teveszrnek hívják, c) Ha-

vasi kecske v. zerge, d) Kaukazi k. e) Indiai k. f)

Guineai k. Átv. ért. csillagzat az égen , melynek leg-

fényesebb csillaga : kocsis. (Auriga in Capella). A
kecske v. keczke szóval rokon a török kecsi , német

Zicke , Ziege és Geiss, Gemse.

KECSKE, C~, ÚJ—, faluk Pest m. ; helyr.

Kécské-re ,
— n, —röl.

KECSKEAKOL
,
(kecske-akol) ösz. fn. Akol,

melybe a kecskéket zárják, kecskenyájat tartanak,

fejnek stb. V. ö. AKOL.
KECSKEBAK

,
(kecske-bak) ösz. fn. A kecske

nev állatfajnak hime , mely ficzánkolóbb és ökle-

lsb szokott lenni , mint a nstény , de büdösebb is.

Innen a bakszag , és a km. büdös , mint a kecskebak.

KECSKEBÉKA, (kecske-béka) Ösz. fn. Vizi

békafaj , melynek húsát megeszik. Nevét hihetleg

ugrándozó , szökell tulajdonságától kapta ; máskép :

katonabéka.

KECSKEBOGYÓ, (kecske-bogyó) ösz. fn.

Tréfás népnyelven am. a kecskének bogyóformáju

ganéja , valamint a lóé lóczitrom , az ököré 'ókorikra.

KECSKEBR ,
(kecske-br) ösz. fn. A kecs-

kének nyers vagy kikészített bre. Kecskebörböl csi-

nált duda , töml.

KECSKEBUK, (kecske-buk) ösz. fn. 1) Oly-

féle ugrás , milyet a kecskebak szokott tenni, midn
valakit öklelni akar , t. i. fejét szügyébe vágva. 2)

így nevezik a bukfenczet is. Néhutt a székelyeknél

:

kecskebukka , kecskébucska v. kecskebukcsa és kecske-

kóra. 1. BUKFENCZ.
KECSKEBUKOZ, (kecske-bukoz) ösz. önh.

Kecskebukot vagy bukfenczet hány , bukfenczez. V.

ö. KECSKEBUK.
KECSKECSECS v. KECSKECSÖCS ,

(kecske-

csecs v. —csöcs) ösz. fn. A kecske tgyének csöve,

csékje.

KECSKECSÉCSÜ v. —CSÖCSÜ ,
(kecske-

csécsii v. — csöcsü) ösz. mn. Bizonyos szlfaj neve,

melynek nagy hosszú, s vastag börü szemei némileg

a kecskecsöcshöz hasonlók. (Uva bumastos.)

KECSKECSILLAG
,

(kecske-csillag) ösz. fn.

1. KECSKE, átv. Különbözik tle a barkörben létez

Bak csillagzat.

KECSKÉD , falu Komárom , és puszta Nógrád

m. ; helyr. Kecskéd-re ,
—én ,

—röl.

KECSKEDARÁZS
,
(kecske-darázs) ösz. fn. A

szlkben nyalánkoskodó fehéres darázsfaj.

KECSKEDÍSZ, (kecske-dísz) ösz. fn. Az

együttnemzök seregébe s egyenlönösök rendébe tar-

tozó növénynem ; vaczka kopasz ; csészéje egyszeres,

soklevelü , dongás ; bóbitája tollas, száras. (Trago-

pogon). Fajtái : réti , szke , nagy , violaszín k.

KECSKEFAJ
,
(kecske-faj) ösz. fn. A kecske-

nem emlsök közé tartozó állatfaj. V. ö. KECSKE.
KECSKEFEJO, (kecske-fej) ösz. fn. Nagy

fecskefaj , a kakuknál valamivel kisebb , hamuszín

és fekete csikós tollazattal , hosszú lapos fejjel, sza-

kállas csraljjal , nagy szemekkel , széles fülekkel,

és hosszú szárnyakkal. Csak sötétben repdes , s azt

mesélik róla , hogy a kecskék tejét kiszopja, s innen

a neve. Máskép : lappantyú. (Hirundo caprimulga,

v. Caprimulgus.)

KECSKEFI ,
(kecske-fi) ösz. fn. 1. GÖDÖLYE

v. KECSKEOLLÓ.
KECSKEFÜ, (kecske-fü) ösz. fn. Növényfaj a

tarkörök nemébl ; levelei aprófogasak , borzasak , a

legalsók szívesek , nyelesek , a legfelsk kerekded

szívesek. Máskép : zergefü, vadkecskef. (Doronicum

pardalianches.)

KECSKEFÜZ
,
(kecske-füz) ösz. fn. A fzfák

neme alá tartozó faj ; levelei tojásdadok , kihegyzet-

tek , fürészesek , fodros szélük , alul molyhosak.

Fiatal korában levelei néha arasznyik. (Salix caprea.)

KECSKEGÁLGA
,

(kecske-gálga) ösz. fn. Nö-

vényfaj a gálgák nemébl 5 szára felálló , elágazó
;

levelei szárnyasak , levélkéi láncsásak , czikkbeczi

felállók , sugarak , virága fehéres. (Galega offici-

nalis.)

KECSKEGANAJ, (kecske-ganaj) ösz. fn. 1)

Ganaj vagy trágya, az öszvetakarított kecskebogyók-

ból. 2) Maguk az úgynevezett kecskebogyók.

KECSKEGOLYÓ, (kecske-gólyó) ösz. fn. 1.

KECSKEBOGYÓ.
KECSKEGÖBECS, (kecske-göbecs) ösz. fn.

Puskába való göbecs , melyet a vadkecske- v. zerge-

vadászok használnak.

KECSKEHÚS
,

(kecske-hús) ösz. fn. A kecske

nev állat húsa. Nyers, ftt, sült, pergelt kecskehús.

KECSKEKÍGYÓ
,
(kecske-kígyó) ösz. fn. Vi-

pera , mérges kígyófaj. Kecskekígyóknak nemzeti (pro-

genies viperarum). Münch. cod. Máté 3.

KECSKEKÖRÖM, (kecske-köröm) ösz. fn. 1) A
kecskének hasított körme. 2) Balaton vidékén úgy
nevezik azon kecskekörömhöz hasonló kavicsokat,

melyeket a hullámok a víz szélére hajtanak.

KECSKELÁB, (kecske-láb) ösz. fn. 1)A kecské-

nek lába. 2) Emberi korcsláb , mely a kecskéjéhez

hasonló. Kecskelábbal születni. 3) Az ácsoknak padféle

alkotmánya , kétkét eltertyedt lábakkal , melyre a

faragandó fát fektetik ; továbbá a kmiveseknél,

melyre az állásdeszkákat fektetik.

KECSKELÁBÚ
,
(kecske-lábu) ösz. mn. Kinek

oly lábai vannak, mint a kecskének. Az ördögöt kecs-

kelábunak festik. Innen tréfásan : kecskelábú , kalán-

fúlü angyal am. ördög.

KECSKEMÉT, sz. kir. város Pest vmegyében

;

helyr. Kecskemét-én , — re, — röl. Valószínleg am.

kecskejárás , minthogy mét elemezve : mé-et v. menet

a mén , mégy , mé gyökétl származtatható. így van

Érsekújvár határában Göbölyjárás nev mezség,

melyen a göbölymarhát Szemezre hajtják.

KECSKEMÉTI, (kecskeméti) mn. Kecske-

métre való ; oda tartozó ; onnan ered. Kecskeméti
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palgárok. Kecskeméti alma , vörösbor. Kecskeméti ha-

tár
,
földek , legelök

,
puszták. Kevés haszna , mint a

kecskeméti malomnak. (Km.). Van „Kecskeméti sze-

gény legény" czimü népmese is.

KECSKENEMU, (kecske-nemü) ösz. mn. Olyan

tulajdonságú , mely a kecskenemhez tartozó álla to-

kéhoz hasonló. Kecskenemü szökés.

KECSKENYÁJ
,

(kecske-nyáj) ösz. fn. Együtt

legel, egy rizet alatt álló kecskék.

KECSKEÓL ,
(kecske-ól) ösz. fn. 1. KECSKE-

AKOL.
KECSKEOLLÓ

,
(kecske-olló) ösz. fn. 1. GÖ-

DÖLYE , és OLLÓ (azaz ell z=ell =zelletü).

KECSKEOLTÓ, (kecske-oltó) ösz. fn. Tejet

oltani való kecskebél , különböztetésül a juholtó-tó\.

KECSKEPÁSZTOR
,

(kecske-pásztor) ösz. fn.

Pásztor , ki kecskéket , kecskenyájat legeltet , riz
5

kecskés.

KECSKERÁGÓ, (kecske-rágó) ösz. fn. Az

öthimesek seregébe és egyanyások rendébe tartozó

cserjenem ; bokrétája öt szirmú , tokja színes , öt

szegü , öt rekeszü , öt kopácsu ; magvai korczováto-

sak. Sokszor négy szirmú , négy hím (Evonymus)

Dunán túl : kecskerágitó. Fajai : csíkos , bibircsós,

széles level. Gyümölcsét alakja miatt papsipkának

hívják. Nevét valószínen onnan kapta, mert gályáit

a kecskék különösen szeretik rágicsálni.

KECSKERÁK
,
(kecske-rák) ösz. fn. Tavakban

tenyész , fehéres héjú sovány rákfaj , milyenek a

Balaton rákjai is.

KECSKÉS , (1) (kecs-ke-es) mn. tt. kecskés-t v.

—et , tb. —ek. Kecskékkel bvelked , kecskéket

tartó, tenyészt. Kecskés tartomány
,
gazda.

KECSKÉS
, (2) , fn. tt. kecskés-t , tb. —ék.

Személy , ki kecskéket riz , legeltet. Több család

neve hazánkban.

KECSKÉS, (3), puszta Szabolcs m. ; helyr.

Kecskés-re, —én, —röl.

KECSKESAJT, (kecske-sajt) ösz. fn. Kecske-

tejbl készített sajt.

KECSKÉSFALVA, falu K. Szolnok m. ; helyr.

-—falvá-ra ,
— n ,

—ról.

KECSKESZAKÁL
,
(kecske- szakái) ösz. fn. 1)

A kecskének állán növ karcsú szakái. 2) Átv. ért.

egyedül az állon meghagyott keskeny férfi szakái,

mely némileg a kecskéjéhez hasonló. 3) Többféle

füvek mellékneve.

KECSKESZAR , (kecske- szar) ösz. fn. Kecske-

bogyó , kecskegolyó , kecskeganéj.

KECSKESZARV, (kecske-szarv) ösz. fn. A
kecskenemü állatok tekervényes szarva.

KECSKESZÉM
,

(kecske-szém) ösz. fn. Fehé-

res , bandsalgó szem , milyen a kecskéké.

KECSKESZÉMÜ, (kecske-szémü) ösz. mn.

Olyan szín szemekkel bíró , mint a kecske ; savó

szem
,

juhszemü. Jelent bandzsalt is , mivel a

kecske nézése is olyan ; innen a kifejezés : káposztás

kertbe néz , am. kancsalul , mint a káposztát vágyva
néz kecske.

KECSKESZR
,
(kecske-szr) ösz. fn. A kecske

nev állatok szre , mely az ázsiabeli angorai fajo-

kon legfinomabb szálú. Kecskeszrbl való szövet.

KECSKETARACZK
, (kecske-taraczk) ösz. fn.

Kisded ltaraczk , mely kecskelábakon, vagyis ke-

réken mozgó két lábon áll , s mintegy három fontos.

KECSKETEJ
,

(kecske-tej) ösz. fn. A kecské-

nek sok tápervel biró teje , melyet az aszkórban
szenvedknek italul ajánlanak.

KECSKETÖGY, (kecske-tgy) ösz. fn. A ns-
tény kecske tgye.

KECSKETURÓ, (kecske-turó) ösz. fn. 1) Kecs-

ketejbl csinált túró. 2) Tréfás átv. ért. ütés, bökés,

melyet valaki másnak farán térddel tesz. A csinta-

lan gyerkczék szótárából való.

KECSKÉÜL
,

(kecs-ke-ül) ih. Kecske módra.
„Kezde szólni kecskéül." (Pesti G. meséi.).

KECSKEVAJ, (kecske- vájj ösz. fn. A kecske-

tej fölébl köpült vaj.

KECSKE-VARBÓK , falu Hont m. ; helyr.

— Varbók-ra ,
—on ,

—ról.

KECSKÉZIK, (kecs-ke-ez-ik) k. in. kecskéz-

tem, —tél, étt. Kecske módra hangzik. „Jóllehet az

szód kecskézik
, demaga (mindazáltal) a hasadékokon

farkast látok. " (Pesti G. XXIV. mese.).

KECSKÓCZ
,

falu Sáros m. ; helyr. Kecskócz-

ra ,
—on ,

—ról.

KECSO, falu Gömör m. helyr. Kecsö-re, —n,

— röl.

KECSTELEN
,
(kecs-te-len) mn. tt. kecstelen-t,

tb. — ék. Ami nem kecses, kecsek híjával lev. Kecs-

telen parragi n. Kecstelen magaviselet.

KECSTELI, KECSTELJES, (kecs-telí vagy
teljes) ösz. mn. Sok kecsesei ékesített , diszl , igen

kecses. Kecsteli úrhölgy.

KECZ, (1) fn. tt. keczet. Koczafiaztató. Bodrog
közi szó. (Mindszenti). A ,kocza' szónak módosula-

tául tnik fel.

KECZ, (2) elvont gyöke kecze, keczezen, kecz-

mereg szóknak. Alapértelme a) csucsosság, hegyes-

ség; b) élénk, könny mozgás; c) hangutánzó keczezen

s keczeg szókban ; rokon ez értelemben kocz gyökkel.

KECZ, falu Bihar m. helyr. Kécz-re, — én,—röl.

KECZCZEN
,

(kecz-cz-en) önh. m. keczezen-t.

Am. perczen, ketytyen (az óra). Lekeczczen, a székelyek-

nél gúnyosan mondják a ggösrl, hányavetirl, ha

lóról, vagy hivatali polczról is, lepottyan. (Kriza J.).

KECZE, (kecz-e) fn. tt. keczét. 1) Csúcsos, zsák-

forma háló, melyet a víz fenekén húznak. Törzsöke a

csúcsos hosszúkást jelent kecz, mely rokon a ke'cség

(tejes fazék), és kecsege (hegyes orrú hal) szók kecs tör-

zsökével. 2) Tisza mellékén kecze jelenti azon ihar- vagy

bükfa lábacskát is, mely a hegedn a húrt fentartja.
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Ez értelemben rokon a fa kecske és keczke szókkal.

V. ö. KECZKE. 3) Ficzkándozó mozgás a keczebecze

szóban.

KECZEBECZE, (kecze-becze) iker fn. tt. kecze-

beczét. 1) A kecze am. kecske, a becze (boczi) am.

borjú, tebát betszerinti ért. kecskeborju. 2) Atv. ért.

olyan ficzánkolás, ugrálás, milyet a kecskék és a jó

kedvükben ficzánkoló, bogározó borjuk vagy együt-

tesen véve : a kecskeborjuk tesznek.

KECZEBECZÉL, (kecze-beczél) sz. önb. m.

keczebeczél-t. Kecske és borjú vagy kecskeborjú mód-

jára ugrándozik, ficzánkol. A bak akármely meredek

sziklákon föl s alá keczebeczél. Vajda Sámuel.

KECZEFICZE, (kecze-ficze) ösz. mn. Ami vagy

aki keczél és ficzél, azaz játszva ugráló, ficzkándozó.

Keczefieze borjú, fityfirity legényke. Gyr megyében

Czeb János szerént am. csipertes, biczegve járó, bi-

czeg.

KECZEFICZÉL, (kecze-ficzél) ösz. önb. Keczél

és ficzél. V. ö. KECZEFICZE.
KÉCZÉG, (kécz-ég) önb. m. kéczég-tem, —tél,

— itt. Am. szájával kecz hangon csattog ; továbbá

perczeg, ketyeg, pl. az óra. Székely szó.

KECZEGE, falu Gömör m. helyr. Keczegé-re,

—n, —röl.

KÉCZÉGÉS, (kécz-ég-és) fn. tt. kéczégés-t, tb.

— ék. ,Kecz' hangon csattogás. Perczegés, ketyegés.

KÉCZÉGTET, (kécz-ég-tet) áth. m. kéczégtet-

terri; — tél, —étt. A lovat szájcsattogtatással hajtja.

Székely szó. (Kriza J.).

KECZÉL, (1), fn. tt. keezel-t, tb. —ék, harm.

szr. —e. Székely tájszó, jelent kutyakölyköt, eb- v.

kutya czenket. Gyöke az ugrándozást jelent kecz,

kecze.

KECZÉL, (2), falu Pest, puszta Somogy m.

helyr. Keczel-re, — én, —röl.

KECZÉL, (kécz-él) elavult ige, melybl kéczéle

származott. Valamit beburogat, különösen fejét vagy

derekát beköti, általköti. Igeneve kéczélö, keczele.

Törzsöke a csomós gömbölyt jelent két köt v. kécz

köcz. És így keczél köczöl am. kétél kötöl ; mert mond-

ják, kétény és fejkétö e helyett : kötény, fejkötö.

KECZÉL, (kecz-él) önh. m. keczél-t. (Kecske

módjára) ugrál, szökdel, ficzkándozik, keczeficzél.

KÉCZÉLE v. KÖCZÖLE, (kécz-él-e) fn. tt. ké-

czél-ét. GyöngyÖsynél am. fejrevaló, fejbulázó asszo-

nyi kend, ruha. Ezen értelme van Vas megyében is.

Néhutt am. kötény, ruha. V. ö. KECZÉL.
KÉCZÉLÉS, (kécz-él-e- es) mn. tt. keczelés-t v.

— et, tb. — ek. Keczelével bebulált, betakart, aki

keczelét visel. Keczelés fej. Keczelés leányok.

KÉCZÉLÖ, (kécz-él-ö) fn. 1. KÉCZÉLE.

KÉCZÉLY, (kécz-ély) fn. L. KECZÉL.

KECZER
,
puszta Abaúj m. helyr. Keczer-re,

— én, —röl.

KECZER-KOSZTOLÁN, mv. Sáros m.; helyr.

—Kosztolán-ba
}
— ban, —bál.

KECZER-LIPOCZ, falu Sáros m. helyr. — Li-

pácz-ra, — on, — rál.

KECZER-PÁLVÁGÁS , falu Sáros m. helyr.

— Pálvágás-ra, — on, — ról.

KECZER-PEKLIN, falu Sáros m. helyr. Pék-

lin-be, — ben, —böl.

KECZKE
,

(kecz-eg-e) fn. tt. keczkét. 1) Csan-

gósan és tájdivatosan másutt is am. kecske, melybl
Keczkés családnév am. Kecskés. 2) Bodrogközben,

falábakon álló ketrecz , melyben az ólakba hordott

takarmányt tartják. V. ö. KECSKE.

KECZMERÉG, (kecz-m-er-ég)önh. m. keczmerég-

tem v. keczmerg-éttem, -—tél v. —ettél, keczmerg-étt

htn. — ni. Mondják gyermekrl, ki járni tanulván

négykézláb mászkál, ideoda kapkodva hentereg.

KECZMERKÉDIK
,
(kecz-m-er-kéd-ik) k. m.

keczmerkéd-tem, —tél, —étt. L. KECZMERÉG.

KECZOL , falu Sopron m. helyr. Keczöl-be,

— ben, —böl.

KED, (1), KEED, 1. KEGYELMED alatt.

KED, (2), elvont vagy elavult gyöke, kedv, ked-

ves, kedély, szóknak és származékaiknak. Onállólag

, indulat' értelemben találjuk a költnél ebben

:

„De kajánul féltékeny kedében
,

Vad kaczajjal a király felel."

Garay.

Rokon vele a lágyított kegy. V. ö. KEDV, és KEGY.

—KÉD, alhangon —KOD, ösz. képz a gya-

korlatos og, ög, ég és od, öd, éd, képzkbl, pl. csip-

kéd (csip-eg-éd), nyomkod (nyom-og-od), kapkod (kap-

og-od) stb.

—KED, a —fc^-böl összehúzott rag több régi

iratokban pl. naponkéd am. naponként, fejenkédz=z

fejenként, koronkéd-=. koronként. (Carthausi Névte-

len stb.).

KEDD, fn. tt. kedd-ét, tb. —'ék, harm. szr. —je.

Össze van húzva a kett-ed ket-d szóból. Göcsejben :

kedded, s am. a hétnek ketted azaz másod napja,

minthogy a magyar a hétszámlálást hétfn kezdi. Hús-

hagyó kedd, melyre hamvazó szerda következik. Nagy

kedd , mely nagyhétben esik. Kiss kedd , am. soha

napja, innen a közmondás : holnapután, kis kedden,

borjúnyúzó pénteken, azaz soha. Húsvét kedd. Pünköst

kedd. Tardoskedd, falu Mátyusfoldén Nyitrában. Van-

nak e vidéken és Csalóközben Szerdahely, Csütörtök,

Péntek s Szombat helynevek is.

KEDÉG , KEDÉGLEN, 1. KEDIG ós PEDIG.

KEDÉLY, (ked-ély) fn. tt. kedély-t, tb. —ék v.

—ék, harm. szr. — e. Szerencsésen alkotott és kapva

kapott s általán elterjedt új szó. Jelenti az ember-

nek mind lelki mind érzéki öszves vágyó tehetségét

vagyis inkább állapotát, indulatját, melyben az aka-

rat a vágyakkal j küzdésbe, azaz a kül- vagy bel

érzékekre ható benyomások az embert akaratlanul is

magokkal ragadják. Jó, nemes, gonosz kedély, mely t.

i. jóra, nemesre, gonoszra tör. Víg, szomorú, mély ke-
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dély. Kedélyre ható zene, ének. Gyöke az érzéki te-

hetségre vonatkozó ked. V. ö. KEDV.
KEDÉLYALKAT, (kedély-alkat) ösz. fn. Fo-

gékonyság a kedély iránt.

KEDÉLYÁLLAPOT, (kedély-állapot) ösz. fu.

A kedélynek bizonyos foka, mértéke, melyet valaki

magában érez. Máskép : kedélyhangulat.

KEDÉLYES, (ked-ély-és) mn. tt. kedélyés-t v.

— et, tb. —ek. 1) Mi a kedélylyel önhangzatban, ro-

konságban van, mi a kedélyre hat. Kedélyes zene, ke-

ring. Kedélyes nyári lak. 2) Ki a küls benyomások,

különösen a szívre vonatkozók felfogására hajlandó,

pl. ki az örvendökkel örülni, a szomorgókkal szo-

morgni, ki mások ügyeiben részt venni stb. szeret.

Ellentéte a tompult, közönbös , részvétlen természet.

KEDÉLYESEN, (ked-ély-és-en) ih. Kedélyes

hangulatban.

KEDÉLYESSÉG, (ked-ély-és-ség) fn. tt. kedé-

lyésség-ét. Kedélyes tulajdonság.

KEDÉLYHANGULAT, (kedély-hangulat) ösz.

fn. A kedélyi állapotnak bizonyos foka, mértéke. Jó,

rósz kedélyhangulat.

KEDÉLYHARCZ, (kedély-harcz) ösz. fn. Ál-

lapot, midn a kedély különböz izgalmai egymással

mintegy küzdeni látszanak.

KEDÉLYMINSÉG, (kedély-minség) ösz. fn.

L. KEDÉLYALKAT , és KEDÉLYESSÉG.
KEDÉLYNYUGALOM, (kedély-nyugalom) ösz.

fn. Állapot, midn a kedély némely izgatások elle-

nére is csendben marad.

KEDÉLYVÁLTOZÁS, (kedély-változás) ösz.

fn. Jobbra vagy roszabbra változás a kedélyi álla-

potban.

KEDÉLYZET, (ked-ély-ez-et) fn. tt. kedélyze-

tet. L. KEDÉLYHANGULAT.
KEDESZ, (ked-esz) fn. tt. kedesz-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. A két fbbhímesek seregébe és fe-

detlenmagúk rendébe tartozó növénynem ; csészéje

vagy ajakas, vagy rendes ötfogú; virágzás utána csésze

torkát szrök zárják be , vagy pedig a csésze fogai.

Diószeginél : démutka. (Thymus). A görög név

(&vnóg) jelentése után a ked törzsbl alakították; noha
a görögben a hangsúlynál fogva különbözk : -&v}iog

(Thymian), és &v[A,óg (kedély stb.)

KEDESZFÜ, (kedesz-fü) ösz. fn. L. KEDESZ.

KEDIG , KEDIGLEN, régies ksz. a mai pedig

helyett. A mongol nyelvben kiged am. és. L. PEDIG.

—KÉDIK, KÖDIK, mély v. alhangon —KO-
DIK, igen termékeny Összetett igeképz a gyakorlatos

-eg, -ög, -og , továbbá az ed, öd, od és ik képzkbl,
közép jelentéssel ; s ily igéket alkot mind (át- és ön-

ható) igékbl, mind (f- és melléknevekbl , st el-

vont gyökökbl is, pl. (csak kédik-ré) : tisztel-kédik,

le8-kédik, vél-e-kédik, vet-e-kédik, emel-kédik , eszmél-

kedik, es-e-kédik ; szégyenkedik , legénykedik , ingerke-

dik , himpellérkédik , mesterkedik ; kevélykedik , bete-

geskedik, epekedik, csimbelkédik stb., néha -el vagy -es

képz elöbocsátásával is
,

pl. leselkedik, dórélkédik

(==dre-el-kédik), kételkedik ; vendégeskedik, Ügyvé-

deskedik stb. V. ö. — ODIK.
KEDÜLET

,
(ked-ül-et) fn. tt. kedületét. Lásd :

VÉRMÉRSÉK.
KEDV, (ked-v v. ked-ü) fn. tt. kedv-et, harm,

szr. —e. 1) Az érz tehetségnek a küls behatások

által okozott, s kiható erej állapota, melynél fogva

azokat tetszleg vagy visszatetszleg fogadja. Jó

kedv, mely a tetsz benyomásokat tünteti vissza. Jó

kedvvel lenni. Rósz kedv, mely a kelletlen behatások-

nak felei meg. Széles jó kedv, melynek sem módja,

sem határa. Fél kedv, mely valami iránt félig von-

zalmat, félig visszahatást érez. Komor kedv, mely sö-

tét, bús érzelmeket táplál. 2) Különösen, s leginkább

egyedül használva jó értelemben : vágy , kívánság
,

cselekvési hajlam, akarat. Kedvére él. Kedvére eszik,

iszik. Ez nincs kedvemre. Kedvedért megteszem. Kénye

kedve szerént mulat. Nincs kedve a katonaságra. Ha
kedve tartja, majd eljön. Nincs kedve sem játszani,

sem tánczolni. Kedve telik benne. Kedvét leli benne.

Hadd teljék kedve. Kedvét tölteni. Kedvetelt ember.

Ez az én szerelmes fiam, kiben nekem kedvem telt. (Máté

evangy.). Másnak kedvére vagy kedvében járni, ked-

vét tölteni, teljesiteni. Másnak kedvét szegni. Semmi

kedve sincs. Ez kedvem szerént , vagy : kedvem ellen

van , am. tetszésem szerént vagy ellen. Kedvem volna

jól összeszidni öt. Kárvallása nem kár , ki maga

kedvén jár. Vagy : Kinek mihez kedve, azért álmát

felejtse. Vagy : Kinek mihez kedve, nincs ott rövid-

sége. (Km. Volenti non fit injuria). Kinek mihez

kedve, ott akad a szive. (Km.).

„Juhász legény búsan útra kél

,

Hová lett a kedve ? elhagyta. " Népd.

„Nincsen kedvem, elvitte a gólya
,

Mert ott jártam , hol nem kellett vóna."

Népd.

3) Valaki iránt viseltet vonzalom, kegyesség. Vala-

kit kedvébe fogadni. Kedvét lelni valakiben. Kedvedért

mindent megteszek. Valakinek kedvét keresni, kedvében

lenni. A jakutban köngl am. kedv, akarat, a török-

ben gönül am. szív, kedv. (Abuska.) kejf am. jó kedv.

V. ö. KEGY.
Sajátságos mondatok : kedve kerekedik v. kedve

duzzan am. nagy kedve jön; kedve szottyan v. szusz-

szan, kedve csámporodik am. valamire egyszerre ked-

vet érez magában ; elment, megjött, megeredt , megin-

dult a kedve ; kedvet kap ; elvesztette a kedvét ; kedvét

találja. Fleg bor kedveért (am. bor végett) termesz-

tik a szölöt.

KEDVCSAPONGÁS, (kedv-csapongás) ösz. fn.

Többszöri, vagy folytonos kedvtöltés, széles kedvbl

ered mulatozás.

KEDVDERITES, (kedv- derítés) ösz. fn. Cselek-

vés, mely valakinek rósz v. borús kedvét vidorabbá

változtatja.
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KEDVDERÍT, (kedv-derít) ösz. mn. A rósz

v. borús kedvet vidorabbá változtató. Kedvderít bor;

mulatság.

KEDVDUZZANÁS
,

(kedv-duzzanás) sz. fn.

Állapot, midn valakinek széles jó kedve kerekedik;

kisebb mértékben : kedvszottyanás , kedvszuszszanás.

KEDVÉBRESZT, (kedv-ébreszt) sz. mn.

Ami jókedvet , vidámságot , derülést szerez. Kedvéb-

resztö finom borok, vidám társaság.

KEDVEGYEN, (kedv-egyen) sz. fn. A kedély-

nek közönyös állapota , midn valami sem tetszleg

semtetszetlenülnemhatreá; midn mindegy neki, akár

így, akár úgy. Szokottabban : egykedvség , közöny
,

közönyösség, közönbösség.

KEDVEL
,
(ked-v-el) áth. m. kedvel-t. Valami

iránt hajlandóságot érez, valamit örömmel fogad, sze-

ret. Kedvelni a tanulást , olvasást. Kedvelni a társas

életet , mulatságot , zenét , tánczot , színházat. Valakit

vagy valamit megkedvelni.

KEDVELÉS, (ked-v-el-és) fn. tt. kedvelés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. A kedélynek mködése, mely-

nél fogva valamit v. valakit kedvel.

KEDVELET, (ked-v-el-et) fn. tt. kedveletét.

Kedvelési hajlandóság. Kedvelés tárgya.

KEDVELL, (ked-v-el-el) áth. m. kedvell-étt

,

htn. —eni. L. KEDVEL.
KEDVEL, (ked-v-el-) mn. és fn. tt. kedvelö-t.

Ki valamit vagy valakit kedvel. Különösen mondjuk

oly személyekrl, kik bizonyos tudományok és mvé-
szetek iránt kitn vonzalommal viseltetnek a nélkül,

hogy azokat tüzetesen vagy kereset gyanánt znék,
gyakorolnák. Mkedvel zenész, festesz.

KEDVELT
,
(ked-v-el-t) mn. és fn. tt. kedvelt-

et, harm. szr. —je. Akit vagy amit szeretünk, haj-

lammal, vonzalommal kisérünk, kedves személy. Ked-

velt rokon , barát, társ. Kedvelt tanulmányok. Kedvelt-

jeinkkel jót tenni, szerencséjöket elmozdítani.

KEDVELTET
, (ked-v-el-tet) áth. m. kedveltet-

tem, —tél, —étt. par. kedveltess. Kedvessé, kedvelt-

té tesz, szerettet. Magát kedveltetni a társalgásban.

Megkedveltet. Valakivel a tudományokat, mvészetet

megkedveltetni.

KEDVELTET, (ked-v-el-tet-ö) mn. tt. kedvel-

tet-t. Oly tulajdonságokkal biró , melyek kedvelést

,

szeretést gerjesztenek. Kedveitet társalgási modor,

magaviselet, magatartás.

KEDVELTETLEG,(ked-v-el-tet--leg) ih. Oly

módon , mely kedveltté , kedvessé , szeretetre mél-

tóvá tesz.

KEDVÉLY
,

(ked-v-ély) szokottabban 1. KE-
DÉLY.

KEDVENCZ
,

(ked-v-encz) fn. tt. kedvencz-ét

,

harm. szr. — e. Aki vagy ami vonzalmunknak , haj-

landóságunknak , szeretetünknek különösen kitzött

és kitüntetett tárgya. Gyermekeim között ez a kedven-

czem. Ez az ember kedvenczem. Agaraim közöl ellop-

ták a kedvenczemel. Használják melléknévül is, s am.

! kedves, kitünleg szeretett. Kedvencz tanulmánya a

I

régiségtan. Kedvencz paripáját nyergelteti meg.

KEDVENCZBÜN, (kedvenez-bün) ösz. fn. Bün,

melyet valaki igen megszokott s annak elkövetésé-

ben, gyakorlásában gyönyört érez. Kedvenczbtine az

ivás, dombérozás, kártyajáték.

KEDVENCZDAL, (kedvencz-dal) ösz. fn. Dal,

melyet valaki különösen szeret énekelni vagy hallani.

KEDVENCZDARAB, (kedvencz-darab) ösz. fn.

Darab, melyet valaki különösen kedvel, szeret, mely-

ben kiválólag gyönyörködik, pl. a színdarabok között.

KEDVENCZESZME, (kedvencz-eszme) ösz. fn.

Eszme, melylyel valaki elszeretettel , kiválólag fog-

lalkodik, s melyrl meggyzdve azt másokkal is köz-

leni, másoknak is ajánlani szereti.

KEDVENCZÉTÉK
,

(kedvencz-éték) ösz. fn.

Különösen kedvelt, ínyünkre való étek.

KEDVENCZÉTEL, 1. KEDVENCZÉTÉK.
KEDVENCZFALAT

,
(kedvencz-falat) ösz. fn.

Az étkekbl bizonyos darab , melyet valaki legjob-

ban szeret
,
pl. némelyiknek kedvenczfalatja a rétes

vége , a lúd farcsíkja , a pulykasültnek feketehúsa

stb. A kedvenczfalatot utoljára hagyni.

KEDVENCZGYERMÉK ,
(kedvencz-gyermék)

ösz. fn. Gyermek, kit szüli többi gyermekeiknél job-

ban szeretnek, vagy általán kedves , igen szeretett

gyermek. A kedvenczgyermeket él szokták kényeztetni.

KEDVENCZHANGSZER, (kedvencz-hang-szer)

ösz. fn. 1) Hangszer, melyet valaki a többi hangsze-

rek közöl leginkább szeret hallani. 2) Hangszer, me-

lyen valaki különösen szeret és szokott játszani.

KEDVENCZKÖLTEMÉNY ,
(kedvencz-költe-

mény) ösz. fn. Költi mü, melynek olvasása vagy

hallásában valaki kiválóan gyönyörködik.

KEDVENCZKÖNTÖS
,

(kedvencz-köntös) ösz.

fn. Köntös, melyet valaki többi ruhái közöl leginkább

szeret felölteni, viselni.

KEDVENCZLÓ, (kedvencz-ló) ösz. fn. Gazdája

által különösen kedvelt nyerges vagy kocsisió.

KEDVENCZMONDÁS, (kedvencz-mondás) ösz.

fn. Mondás , különösen szójárás
,
példabeszéd, köz-

mondás , melyet valaki gyakran beszédébe keverni,

ismételni, idézni szokott.

KEDVENCZPARIPA
,
(kendvencz-paripa) ösz.

fn. A lovagnak különösen kedvelt paripája.

KEDVENCZSZÍN, (kedvencz-szín) ösz. fn. Szín,

melyet valaki a ruhakelmékben, bútorokban, festmé-

nyekben stb. leginkább szeret , a többi közöl kivá-

laszt. Némelyiknek kedvenczszíne a zöld, másnak a kék

vagy vörös stb.

KEDVENCZSZINÜ, (kedvencz-szinü) ösz. mn.

Olyan szinü vagy szinre festett , milyet valaki fké-

pen kedvel.

KEDVENCZSZO
,

(kedvencz-szó) ösz. fn. Szó

vagy mondat , melyet valaki igen gyakran használ,
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ismétel. Csaknem minden embernek vannak bizonyos ked-

venczszavai. A vígjátékírók némely személyek jellem-

zésére bizonyos kedvenczszót használnak
,
pl. Kisfa-

ludy K. Mátyás diákjában Márton biró kedvencz-

szava : töröm a zúzáját ! Balog István fentebbi czi-

mü darabjában a czinkotai kántor kedvenczszava :

vak apád, Czinkó sáfáré pedig : ha mondom.

KEDVENCZTANITVANY
,

(kedvencz-tanít-

vány) ösz. fn. Tanítvány , kit a tanitó a többiek kö-

zöl különösen kedvel, szeret.

KEDVENCZTANULMÁNY
,

(kedvencz-tanul-

mány) ösz. fn. Oly tanulmány , melyet valaki kedv-

vel, szenvedélylyel gyakorol, z.

KEDVENCZTERV
,

(kedvencz-terv) ösz. fn.

Terv , melyet valaki mindenek fölött szeretne létesí-

teni, melynek végrehajtásán minden ervel törekedik.

KEDVÉREVALÓ
,

(kedvére- való) ösz. mn. A
többi személyragokkal is : kedvemre , kedvedre , ked-

vünkre stb. való. Olyan ami valakinek tetszik , ami-

ben valaki kedvét leli.

KEDVES, (l),(ked-v-es) mn. tt. kedves-t, v.—et,

tb. —ele. 1) Akit vagyamit szeretünk. Kedves a gyer-

mek az anyjának. Kedves dolog. Kedves vendég. Ki mit

szeret, kedves az annak. Kedves gyereknek sok a neve.

(Km.). 2) Különösen élünk vele a nyájas megszólí-

tásokban. Kedves anyám , apám , néném , húgom , bá-

tyám, öcsém, barátom. Kedves lelkem
,
galambom , an-

gyalom, kincsem, rózsám, szivem, csillagom. Édes ked-

ves. Ne haragudj édes , ne haragudj kedves galam-

bocskám. (Népd.). 3) Szeretetre méltó. Jaj be kedves

kis fiú.

KEDVES
, (2) ,

(ked-v-es) fn. tt. kedves-t , tb.—ék. Személy, kihez különös szeretettel, vagy sze-

relemmel vonzódunk, Kedveseinket idvezleni, tölök bú-

csúzni.

„Hogy ha eljsz hozzám, kedves,

Kérlek hosszú utat ne vess."

Népdal.

Szép vagy , kedvesem. (Hunyady-Opera). Kedvesnek,

kedves gyermeknek sok a neve. (Km.). Legkedvesebb, a
mit önként adnak. (Km.).

KEDVESEN
,

(ked-v-es-en) ih. 1) Örömérzet-

tel, nyájasan, szívesen. Kedvesen venni az adott aján-

dékot. A vendéget kedvesen fogadni, látni. Ketten ked-

vesen, hárman redvesen. (Km.). 2) Szerettet, kedvei-

tet módon. Magát kedvesen viselni.

KEDVESÍT
,

(ked-v-es-ít) áth. m. kedvesit-étt,

par. — s, htn. — ni, v. —eni. Kedvessé tesz. Nem
igen van szokásban.

KEDVESKEDÉS, (ked-v-es-kéd-és) fn. tt. ked-

veskedést, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely
által valakinek kedves dolgot teszünk, kedvét keressük.

Különösen, holmi meglep aprófélékkel való megaján-

dékozás ; figyelem valaki iránt, mely bizonyos szolgá-

lattal, fáradsággal jár, mely egyszersmind arra mutat,

hogy az érdeklett személyt kedveljük, szeretjük.

AKAD, NAGY SZÓTÁR. III. KT,

KEDVESKEDIK
,

(ked-v-es-kéd-ik) k. m. ked-

vesked-tem, — tél, —étt. Másnak csupa figyelembl,

szeretetbl , megelzleg valamely kedves szolgálatot

tesz, ajándékot ad, hogy egyfell annak kedvét lelje,

másfell kimutassa , hogy ö is kedvében tartja öt. A
szeretett nnék virágfüzérrel kedveskedni. V. ö. SZÍ-

VESKEDIK.
KEDVESSÉG-

,
(ked-v-es-ség) fn. tt. kedvesség-

ét, harm. szr. — e. 1) Szeretetreméltóság, nyájasság.

Az egész ember csupa kedvesség. 2) Vonzalom , szere-

tet, melyet valaki irántunk mutat. Valakinél kedves-

ségben lenni.

KEDVESZEGÉTT ,
(kedve-szegétt) ösz. mn.

Kinek kedvét valamely rósz , kellemetlen dolog el-

vette ; bús, szomorú, levert kedély.

KEDVETLEN, (ked-v-etlen) mn. tt. kedvetlen-t,

tb.—ék. 1) Kinek jó kedve nincs, a legszélesebb ért.

véve. Különösen : boszus , haragos, komor, szomorú,

nehezen felviduló. Kedvetlen az öreg , olyan mint a

láncz , ha fölveszik is jaj, ha leteszik is jaj. Kedvetlen

a beteg, a kárvallott.

„Árpa kenyér keletlen

,

N— N— kelletlen

,

A vendége kedvetlen."

Néhai kortesgúnydal.

2) Ami rósz kedvet csinál , ami nem tetszik. Kedvet-

len dolog. Kedvetlen hír. Kedvetlen Ítélet.

KEDVETLENEDIK, (ked-v- etlen-éd-ik) k. m.

kedvetlenéd-tem, —tél, —étt. Kedvetlenné , lesz , ke-

délye szomorúra változik. Valamely rósz hírre elked-

vetlenedni. V. ö. KEDVETLEN.

KEDVETLENÍT ,
(ked-v- etien-ít) áth. m. ked-

vetlenít-étt, htn. —ni v. — eni, par. — s. Kedvetlenné

tesz. Nem kell az embereket szomorú dolgokkal ked-

vetleníteni. Ne kedvetleníts el bennünket gyászesetek el-

beszélése által.

KEDVETLENÍTÉS ,
(ked-v- étlen- ít- és) fn. tt.

kedvetlenítée-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

illetleg rósz hatás, benyomás, mely által valaki ked-

vetlenné tétetik.

KEDVETLENKÉDIK ,
(ked-v-etlen-kéd-ik) k.

m. leedvetlenkéd-tem, —tél, —étt. Folytonosan, tartó-

san, kedvetlen állapotban szenved ; nem talál sem-

miben kedvet, mindent szomorú oldalról vesz fel.

KEDVETLENSÉG, (ked-v-etlen-ség) fn. tt.

kedvetlenség-ét, harm. szr. —e. 1) A kedélynek öröm,

vidámság nélküli helyzete, állapota, szomorúsága, ko-

morsága. A testi bajok kedvetlenséget okoznak. 2) Bo-

szuság, ingerlékeny állapot.

KEDVETLENÜL, (ked-v- etlen-ül) ih. Kedv

nélkül , rósz kedvvel , szomorún, komoran. Kedvetle-

nül tenni valamit. Kedvetlenül föl alá járni. A ven-

dégeket kedvetlenül látni. V. ö. KEDV.

KEDVETLENÜL, KEDVETLENÜL, (ked-

v-etlen-ül) önh. m. kedvetlenült. Lásd : KEDVETLE-
NEDIK.

30
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KEDVEZ, (ked-v-ez) önh. m. kedvez-tem, —tél,
— e'tt, par. — z. Tulajdon ragu nevet kivan, s am. 1)

Valakinek kedvére tesz , s mindent elkerül , mi ked-

vét szegné , tehát megkíméli, a kedvetlen benyomás-
tól óvja. Valakinek a törvényszéknél kedvezni. A vén

férj kedvez a fiatal nnek. A gyereket, ha nagyon ked-

veznek neki, elkényeztetik. 2) Mondjuk holmi tárgyak-

ról, melyek czélunkat elsegítik
,
pl. kedvez az id

;

kedvez a hajósoknak a szél ; kedvez a szerencse ; a kö-

rülmények kedveznek. Ne kedvezz pénzednek a becsü-

letért.

KEDVEZÉS, (kedv ez-és) fn. tt. kedvezés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valaki-

nek kedvezünk. Kedvezéssel lenni valaki iránt. Az
illetk kedvezését megnyerni. V. ö. KEDVEZ.

KEDVEZET, (ked-v-ez-et) fn. tt. kedvezet-ét,

harm. szr. — e. Tett, mely kedvezés által nyilatko-

zik
, mely által kitüntetjük

, hogy valakinek kedve-
zünk, kedvére cselekszünk.

KEDVEZMÉNY, (ked-v-ez-mény) fn. tt. ked-

vezmény-t , tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Jótéte-

mény, melyben valakit nem kötelességbl , nem szo-

ros tartozásból , hanem csupán iránta való vonzalom-
ból , hajlamból részesítünk. V. ö. JOGKEDVEZ-
MÉNY.

KEDVEZ
,

(ked-v-ez-) mn. tt. kedvez- t. Ál-

talán
,

aki vagy ami kedvez. Gyermekeinek kedvez
anya. Kedvez idben útnak eredni , utazni. Kedvez
széllel hajózni. Kedvez körülmények között így vagy

úgy tenni. Valamit kedvez oldalról elétüntetni. Ked-
vzö szerencse. V. ö. KEDVEZ.

KEDVEZÖLEG, (ked-v-ez--leg) ih. Valakinek
kedvét teljesítve

, czélját elsegítve
;
javát akarva.

Kedvezöleg válaszolni valamely kérdésre. Kedvezleg
itélni. Kedvezöleg fúvó szelek. V. ö. KEDVEZ.

KEDVEZTLEN, (ked-v-ez- tlen) mn. tt. ked-

vezötlen-t, tb. — ék. Nem kedvez. A kérelemre kedve-

ztlen választ kapni.

KEDVHIÁNY, (kedv-hiány) sz. fn. A kedély-

nek azon állapota, midn a benyomások érzésére

nincs fogékonysága
; kedvetlenség, hideg közönyösség.

KEDVKERESÉS
, (kedv-keresés) ösz. fn. Cse-

lekvés, mely által más kedvezését megnyerni iparko-

dunk vagy magunkat másoknál kedvesekké tenni tö-

rekszünk
; népszerségre vágyunk.

KEDVKERESÖ, (kedv- keres) ösz. mn. Aki
másnak kedvét keresi , vagy amivel másnak kedvét

keresik. Kedvkeresö gyermek. Kedvkeres indulat.

KEDVMÉRSÉK , (kedv-mérsék) ösz. fn. Más-
kép : kedlet. L. VÉRMÉRSÉK.

KEDVMUTATÁS, (kedv-mutatás) ösz. fn. 1)

Midn úgy láttatjuk magunkat, mintha kedvünk vol-

na
;
vagy valósággal van is kedvünk. 2) Más iránti

vonzalmunknak
, hajlandóságunknak bizonyos jelek

általi kitüntetése.

KEDVNYERÉS, (kedv-nyerés) ösz. fn. Valaki
kedvének, illetleg magunk iránti vonzalmának, haj-

lamának megszerzése.

KEDVSZOTTYANÁS, KEDVSZUSZSZANÁS,
(kedv-szottyanás v. —szuszszanás) ösz. fn. L. KEDV-
DUZZANÁS alatt.

KEDVTELÉS, (kedv-telés) ösz. fn. Azon tetszs

érzet, melyben részesülünk, midn valami kellemesen

hat reánk, midn valami kielégíti vágyainkat, örömmel

tölti szíveinket.

KEDVTÖLTÉS
,

(kedv-töltés) ösz. fn. Cselek-

vés vagy állapot, midn holmi mulattató , érzékeink-

nek tetsz dolgokkal foglalkozunk.

KEDVTÖLTÉSÜL, (kedv-töltésül) ösz. ih. Mu-

latságul , mulattatásul ; a végett hogy kedélyünket

kellemesen foglalkodtassuk. Kedvtöltésül sétálgatni a

legnépesebb utczákon ; színházba , tánczvigalomba stb.

menni.

KEDVTÖLTÖ
,

(kedv-tölt) ösz. mn. Ami ke-

délyünket tetszleg , kellemesen foglalkodtatja ; mu-

lattató. Kedvtöltö társalgások, nyájas tréfák.

KEDVTÚLSÁG
,

(kedv-túlság) ösz. fn. Széles

kedv, szerfölött áradozó kedv, mely minden eszélyes

mértéken túl megy.

KEDV , KEDV
,

(ked-v-ü) mn. tt. kedvü-t,

tb. — ek. Kedvben lev. Csak más megelz mellék-

nevek után állva használtatik. Jó-, roszkedvü. Széles

kedvüség.

KEDVÜSÉG , KEDVÜSÉG
,
(ked-v-ü-ség) fn.

tt. kedvüség-ét. A kedvnek bizonyos állapota. Jó-, rosz-

kedvüség.

KEED, az ée csak megnyújtva kiejtett palóezos é

(megnyújtott nyílt e). L. KEGYELMED alatt.

KEÉK , falu Sopron m. helyr. Kéék-re ,
—én >

—röl.

KÉÉR, falu Szathmár m. NÉMET—, falu Tolna

m. helyr. Kéér-re, —én, —röl.

KEES
,

(az els e éles §), némely régi iratok-

ban .kies' helyett. L. ezt.

KEF , elvont gyöke kefe szónak. Hagutánzó.

KEFE
,

(kef-e , törökül is : kefe) fn. tt. kefét.

Szrbl vagy sertébl készített , különféle formájú

eszköz, melylyel ruhát, csizmát, kelméket, szrös tes-

teket, pl. lovakat, ökröket a szennytl, portól megtisz-

títanak. Ruha-, kalap-, csizmakefe. Lókefe. Takácskefe,

melyeta takácsok használnak. Sárkefe, fényesít kefe,

hajkefe stb.

KEFECSINÁLÓ, (kefe csináló) ösz. fn. KEFE-
KÖT.

KEFEKÖT
,
(kefe-köt) ösz. fn. Mesterember,

ki keféket, s más kefeforma eszközöket, pl. seprket,

meszelöket csinál. Iszik , mint a kefeköt. (Németbl
vett km.).

KEFÉL
,
(kef-e-el, törökül : kefelemek) áth. m.

kefél-t. Valamit kefével tisztít, csinosít , súrol, fénye-

sít. Ruhát , csizmát , kalapot kefélni. Lovat, ökröt ke-

félni. Ki-, le-, megkefélni valamit. Tréfás ért. megke-

félni valakit am. megverni, hátát kiporozni.
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KEFELES, (kef-e-el-és) fn. tt. kefélés-t , tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés , midn valamit ke-

félnek.

KEG , a régi magyar Passióban am. stádium, a

Debreczeni codexben : út, pálya. L. KEGY.
KEGLEVICSHÁZA , falu Torontál m. ; helyr.

— házá-ra, —n, —ról.

KEGY
,
(v. ö. KE gyökelem, rokonságait 1. itt

alább) ; fn. tt. kegy-et, barm. szr. — e. Éles é'-vel mind

a gyökben, mind származékaiban , mely az ö-z táj-

beszédben sem szokott rendszerint ö vé változni
,
pl.

„Hónap lögyenek a kegyelmötök vendégei" (a XIII.

mese végén Kriza J. gyjteményében) ; hanem in-

kább i-vé , mind éhez közelebb álló, pl. a XV. mese

végén : „Hónap lögyenek a kigyelmötök vendégei."

S Magyarhon legnagyobb részében is a nép kigycl-

med-et mond. A ked szónak lágyított gyöngéd mó-

dosítása , miért is jelenti a ked-nék vagy kedély-nek

leggyöngédebb , legnemesebb kihatását. Különösen

1) Ez emberi, kivált nöi kedélynek azon tulajdon-

sága, mely az egész testtartáson, taglejtéseken, arcz-

vonásokon, és beszéden bizonyos szelíd, finom, nemes,

és szeretetet igényl gyöngédséggel ömlik el. A kegy

a sziveket lágyító és vonzó kedélynek sajátja, mit a

hellén a szereletet jelent XccQig szóval fejez ki. In-

nen a kegyszüzek (Xánirsg), a finom, gyöngéd, rész-

vev, nemes érzelem jelképei. Rokon vele a német

Gnade, régi német genade, ginada, kinada , és a hel-

lén yrjdso) , honnan yrj&og (kedv), latin gaudeo, gau-

dium , a magyar kéj, ged, gedél. 2) Az imént lefes-

tett kegynek mködése, kihatása , vagyis gyöngéd,

finom , nemes , emberi szeretetbl ered részvét és

hajlandóság , melyet valaki mások iránt kitüntet, s

azokkal jót tesz , kedvöket teljesíti. Kegyébe fogadni,

kegyére méltatni, kegyekkel árasztani valakit. Kegybl

kiesni. 3) Másod személyi raggal : kegyed (egy sze-

mélyhez), kegyetek (több személyhez), mveltebb szó-

lítási czím az alsóbb nyelvben divatos ,maga', ,ma-

gok' helyett. Idvezlem kegyedet. Mint van kegyed f

Mint van (nem : vannak) kegyetek f Isten kegyeddel

vagy kegyetekkel. V. ö. KEGYELMED. A szinte di-

vatba jött ön, önök, inkább férfias, komoly , s gyön-

géd részvét nélküli , a kegyed pedig némi vonzalmat

és tiszteletet tanusitó megszólítás.

KEGY, KÍGY, elavult fn. Értelme a régiek

szerént : stádium, futamat, pálya. Az érsekújvári co-

dexben : „Az ydben Jezwsnak tanytwaany kezzwl

ketten mennek vala az napon azaz hwswet napian

egy warosban , kinek newe emaws, ki vag'on Jerw-

salemhez hatwan keeg'ny feulden." (Az idben Jé-

zusnak tanítványi közzöl ketten mennek vala az na-

pon azaz húsvét napján egy városban , kinek neve

Emaus , ki vagyon Jeruzsálemhez hatvan kégynyi

földön). Sylvester Újtestamentomában háromszor
használja stádium magyarázatául : „Kett közölök

megyén vala azon napon egy városkába , mely Je-

rusalemhez hatvan kigyne (kígynyi) földönn vala."

Luk. XXIV. 13. „Mikoron annakokáirt az tenghe-

renn evezvínn (evezvén) közel huszonöt avagy har-

mincz kigyne (kígynyi) földet mentenek volna." Já-

nos VI. 19. „Vala kediglen Bethania Jerusalemhez
nem messze , ollymint tizenöt kigyne (kígynyi) föl-

dön." János XI. 18. Ugyan Sylvester a staditim-ot

más helyeken majd pálya , majd futás szóval ma-
gyarítja.

A kegy
,

kigy hangoztatás fentebbi idézetekben
kégyó, kígyó, kigyó szókra emlékeztet , mely részesü-

li végzetével (serpens) mint gyökre kegy, kígy igére

utal ; ez pedig halad, szalad, fut értemény , s azon
szók osztályába tartozik, melyek ugyanazon alakban
igék és nevek egyszersmind, pl. fagy, fog, nyom, les,

zár stb. E szerint kegy , kígy , kigy a) mint ige am.
fut, szalad, b) mint fn. am. futamat, szaladás , illet-

leg azon vonal
,
pálya , melyen a futás, szaladás tör-

ténik. (Mátyás Flórián után). Különbözik : kög.

KEGYADOMÁNY, (kegy-adomány) ösz. fn.

Adomány
, nem kötelességbl , nem tartozásból , ha-

nem tiszta jóakaratból, szívességbl, vagy nemesebb
erkölcsi vonzalomból. Kegyadományok az ínségesek

számára.

KEGYAJÁNDÉK, (kegy- ajándék) ösz. fn. Aján-

dék, melyet érdemre tekintet , s mellékes érdek nél-

kül adnak valakinek. V. ö. AJÁNDÉK.
KEGYASSZONY, (kegy asszony) ösz. fn. Asz-

szony vagy úrn , ki bizonyos kegyadományokban,
jótéteményekben részesít , kegyel valakit. Különösen,

ki valamely egyháznak , s egyház papjának szüksé-

geirl gondoskodik. V. ö. KEGYÚR.
KEGYBELI

,
(kegy-beli) mn. tt. kegybeli-t , tb.

— ek. Kegybl ered, származó, melyre valakit kény-

szerítni nem lehet. Kegybeli adomány.

KEGYBELISÉG, (kegy-beli-ség) fn. tt. kegybe-

liségét. Kegybl származtatott jogviszony, mely köte-

lezettséget nem alapít. (Precarium).

KEGYDIJ
,
(kegy- díj) ösz. fn. Nem szerzdés-

bl, nem tartozásból, hanem csupán jóakaratból adott

díj, jutalom.

KEGYDÍJAZÁS
,

(kegy- díjazás) ösz. fn. Díja-

zás , melyet valaki nem tartozásból, hanem csak jó-

akaratból teljesít.

KEGYDÖFÉS, 1. KEGYELEMDÖFÉS.
KEGYDÚS, 1. KEGYTELI.
KEGYE, falu Közép Szolnok m. helyr. Kegyé-

re, — n, —röl.

KEGYED, (1), (kegyed), többekhez : KEGYE-
TEK, (kegy-e-tek) ; szólitási czím, 1. KEGY 3).

KEGYED
, (2), (kegyed) elavult, s fölélesztésre

méltó ige, eléfordúl a régi nagyobb temetési beszéd-

ben. Hogy jorgasson ö neki, és kegyedjen. Itt a kegyed

am. kegyet tesz, kegyet mutat, kegyet ad.

KEGYEL, (kegyel) áth. m. kegyel-t. Valakit

kegyeivel áraszt , kegyben tart, szeret hajlandósá-

gában részesít, pártol.

KEGYELÉM, v. régiesen : KEGYELM, (kegy-

el ém) fn. tt. kegyeim et , harm. szr. —e. Azon i

vev, másnak javát akaró telt, mely által valakit ke-

30*
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gyelünk , vagyis kegy , mennyiben mások iránt tett-

leg nyilatkozik. Különösen 1) Oly kedvezés ,
mely-

ben valaki saját érdeme nélkül , egyedül másnak jó

akaratából, hajlamából részesül. Isteni kegyelem, mely

gyakran Isten ajándékának neveztetik , innen a mon-

dások : Isten hegyeimébl, Isten kegyelmével az is meg-

lehet. Isten kegyelmébl vagyok, ami vagyok. (Sz. Pál).

Kegyelmet leltem az úr színe eltt. 2) A szoros igaz-

ságnak ellentéte, midn valakinek megérdemlett bün-

tetése elengedtetik, vagy enyhíttetik. A Felséghez ke-

gyelemért folyamodni. Kegyelmet nyerni. Kegyelmeket

osztogatni. Ez értelemben am. bnbocsánat.

KEGYELÉMDÍJ, (kegyelém-díj) 1. KEGYDÍJ.

KEGYELEMDÖFÉS, (kegyelemdöfés) ösz. fn.

Halálos döfés, melyet régente a, bakó a keréktörésre

itélt szerencsétlennek adott. Átv. ért. azon állapot,

midn hosszasb lelki szenvedésnek, vagy ily szenvedés

megelzése végett egyszeri dönt nyilatkozat vagy

cselekvény által egy más valaki véget vet.

KEGYELÉMFÜ, (kegyelém-fü) ösz. fn. 1. CSI-

KORKA.
KEGYELÉMIGÉRET ,

(kegyelém-igéret) ösz.

fn. ígéret, mely által valaki szavát adja , hogy vala-

kit föltétlenül vagy föltételesen kegyelmével meg-

ajándékoz.

KEGYELÉMJEL, (kegyelém-jel) Ösz. fn. Bizo-

nyos jel, vagy tett, vagy szó, mely kegyelemre mutat.

KEGYELÉMKENYÉR, (kegyelém-kenyér) ösz.

fn. Szoros ért. kenyér, melyet valaki másnak kegyel-

mébl kap. Átv. széles ért. az élet fszükségeinek

kielégítése, egyedül másnak jótéteménye által. Kegye-

lemkenyérre szorulni. Mások kegyelemkenyerébl élni.

KEGYELÉMLEVÉL, (kegyelém-levél) ösz. fn.

Levél, vagy iromány, melynek erejénél fogva valaki-

nek kegyelmet adnak, vagyis büntetését elengedik,

vagy enyhítik. Közbocsánati kegyelemlevél.

KEGYELÉMPÉNZ
,
(kegyelém-pénz) ösz. fn.

Napi, havi, vagy évi díj , melyet valaki másnak ke-

gyelmébl határozott vagy határozatlan mennyiség

pénzben kap.

KEGYELÉM ÚTJA. Az illet hatósághoz, fel-

sséghez, fejedelemhez folyamodás, midn kegyelem-

ért, illetleg bünbocsánatért , büntetés elengedéseért

vagy enyhitéseért esedezik valaki.

KEGYELÉS
,
(kegy-el-és) fn. tt. kegyelés t , tb.

—ék, harm. szr. —e. Jóindulatból, vonzalomból, haj-

lamból ered cselekvés, melynél fogva kegyelünk va-

lakit. V. ö. KEGYEL.
KEGYELET, (kegy-el-et) fn. tt. kegyelet-ét,

harm. szr. — e. 1) Gyöngéd érzelem, részvét, szere-

tetbl eredett jótétemény, melyben valaki részesítte-

tik. V. ö. KEGYEL. 2) Tisztelet neme, bizonyos sze-

mélyek és tárgyak iránt , kik vagy mik régi bevett

Lözszokús által tiszteletre méltókká lettek. Kegyelet-

tel viseltetni a nemzeti emlékek , törvények , szokások

iránt. Kegyeletben tartani a vallási szertartásokat ,
a

(isztes öregeket. 3) így nevezték némely régiek a szi-

várványt , minthogy a szentírás szerént vizözönkor ez

által tanúsította Isten az embereket azon kegyelmé-

rl, melynél fogva ily vésztl megkimélendi az em-

beri nemet. Es mikor beborítom felhkkel az eget, meg-

tetszik az én szivárványom a felhkben — — és nem
leszen többé vízözön . . . (Mós. I. 9.).

KEGYELETES, (kegy-el-et-és) mn. tt. kegyele-

tés-t v. — et, tb. —ek. Akiben kegyelet van valaki

vagy valami iránt , ami kegyeletet foglal magában.
Kegyeletes utód. Kegyeletes szív.

KEGYELETK
,
(kegyelet-k) ösz. fn. Kövek,

nevezetesen kovarezok , melyek nap ellenében tartva

szivárványszíneket játszanak. V. ö. KEGYELET 3).

KEGYELETMÜ, (kegyelet-m) ösz. fn. Kegye-
letet tanúsító vagy kifejez valamely m

,
pl. sírk

,

emlékoszlop.

KEGYELETTELJES, (kegyelet-teljes) ösz. mn.

Kegyeletben bvelked, igen kegyeletes. V. ö. KE-
GYELETES.

KEGYELMED, (kegy-el-ém-ed) másod sze-

mélyragos név, tt. kegyelmed-et, több személyre alkal-

mazva : kegyelmetek, tb. kegyelmetéket. Régi tisztelet-

czím, melyíyel Aajdan általánosan éltek minden rend
személy irányában, kit tisztelettel szólítani akartak.

St van reá több példánk , hogy a szülék felntt

gyermekeiket is ezzel szólították : kegyelmed. Van a

többek közt a Levelestárban 1559-bl egy levél,

melyben Lukai Szarka Pál , saját fiát mindenütt ke-

gyelmed szóval szólítja , végül is így fejezvén be le-

velét : „Isten tartsa meg kegyelmedet." A német

Euer Gnaden és tót vassá milost (gratia vestra) ugyan-

annyit tesz , de ezzel csak fbbranguakat szoktak

megtisztelni. Mai napság mint megbecsülési czímet

csak a köznép használja a hasonló rendek irányá-

ban. Kérem kegyelmedet. Alázza meg magát nálunk

kegyelmed. Legtöbb tájakon : kiyyelmed, rövidebben

v. összehúzva Udvarhelyszéken : kegymöd , általáno-

san: kelmed ; de ez utóbbival már nem csak magához

hasonló sorsuak irányában él a köznép , st néha

féligmeddig gúnyos és megvet értelemben használja,

pl. biz ö kelme nem igen derék ember ; palóezosan :

kelmed, innen : kémed, kend
,
(Erdélyi J.), mely álta-

lában divatos a köznépnél , különösebben a magyar

közlegény czíme , ha tiszte hivatalosan szól hozzá.

A jelen századig, maga ezen kend még az uri körök-

ben is divatozott , de ma már a magukat mveltebb-

nek tarló osztálybeliek csak a kisvárosi mesterem-

berek, különösebben a falusi köznép irányában élnek

vele. Ezzel tiszteli meg férjét a parasztn is. Rövi-

dítve keed, néhutt : kied, lejed, st a tunyán beszélk

mondják kee is. Hova megy keed , mit akar keed f

Mint van keetek , mint szolgál keetek egészsége f Isten

áldja meg a keetek ebédjét , az emberét is. Néhutt egy

kissé bizalmasabban : kegyend (Tájszótár). Némelyek

a keed v. kjed szót már csak a ,kegyed'-bl rövidült-

nek vélik. Hangtalálkozásból ide jegyezzük a török

gendü, vagy szokottabban kendi szót , mely azt teszi

! maga (o maga), innen kendim am. magam stb. Egyéb-



473 KEGYELMES—KEGYENCZ KEGYES—KEGYETLEN 474

iránt a törökben ez nem megszólítási czím , hanem

az egyes 2-ik személyben szokott megszólítás helyett

divatba jött itt is a többes 2-ik személy használata

is
,
pl. nefeje vardünüz (merre volt kegyed , szósze-

rént : merre voltatok ?) e helyett : vardiin (voltál) stb.

KEGYELMES, (kegy-el-ém-es) mn. tt. kegyel-

mes-t v. — et, tb. —ek. 1) Altalán, ki kegyelmet gya-

korol, tehát jótev, szelíd akai-atú, engedékeny, nem

bosszúálló stb. Isten legyen neki irgalmas , és kegyel-

mes. Kérlek , légy kegyelmes hozzám. A mi urunk na-

gyon kegyelmes, meg fog bocsátani. 2) A polgári czim-

rendben megfelel a latin excellentissimus (Excellenz)

czímnek , s közép helyen áll a méltóságos , és fomél-

tóságu között ; máskép : nagyméltóságú. Kegyelmes

uram , asszonyom. Általán ezen czím illeti a cs. kir.

valóságos bels titkos tanácsosokat.

KEGYELMESEN, (kegy-el-ém-es-en) ih. Ke-

gyelemmel fogadva, kegyelmet nyújtva. Felsége ke-

gyelmesen meghallgatott bennünket.

KEGYELMESSÉG
,

(kegy-el-ém-es-ség) fn. tt.

kegyelmesség-b't, harin. szr. —e. 1) Kegyelmeket gya-

korló, osztogató tulajdonság. Ez a Felség kegyelmes-

ségétöl függ. 2) A kegyelmes czimzetü frangú sze-

mélyeknek tisztelet czime. Ha kegyelmességed paran-

csolja. kegyelmessége úgy akarja. V. ö. KEGYEL-
MES.

KEGYELMETEK, 1. KEGYELMED alatt.

KEGYELMEZ, (kégy-el-ém-ez) önh. m. kegyel-

mez-tem, — tél, —étt, par. — z. Kegyelmet ad, meg-

enged, megbocsát ; szánakozásból jót tesz. Különö-

sen a törvényszabta büntetést elengedi, vagy enyhíti.

Az imanyelvben fképen használtatik. Irgalmazz, ke-

gyelmezz. Uram irgalmazz nekünk , Krisztus kegyel-

mezz nekünk. (Litánia).

KEGYELMEZÉS, (kegy-el-ém-ez-és) fn. tt. ke-

gyelmezés-t , tb. — ék , harm. szr. —e. 1) Cselekvés

,

midn valakivel megszánásból jót teszünk, nevezete-

sen, midn megbocsátunk, az elkövetett gonosztettért,

megbántásért boszút nem állunk. 2) A törvényes bün-

tetésnek felsbb bíróság , vagy fejedelem általi elen-

gedése vagy enyhítése.

KEGYELMEZÉSI
,
(kegy-el-ém-ez-és-i) mn. tt.

kegyelmezési-t, tb. — ek. Kegyelmezést illet, arra vo-

natkozó. Kegyelmezési jog. Kegyelmezési indítvány.

KEGYELMI
,
(kegy-el-ém-i) mn. tt. kegyelmi-t,

tb. —ek. Kegyelembl származó , arra vonatkozó
,

azt illet , ahhoz tartozó. Kegyelmi engedély. Kegyel-

mi tény.

KEGYEL, (kegy-el-) mn. és fn. tt. kegyelö-t.

Ki valakit kegyel. Kegyelöink iránt hálával tartozunk

lenni. V. ö. KEGYEL.
KEGYELT, (kegy-el-tj mn. és fn. tt. kegyelt-et,

harm. szr. —je. Akit kegyben tartanak, kegygyei il-

letnek
; különös szeretettel pártfogolt, kcgyencz.

KEGYELTSÉG
,
(kegy-el-t-ség) fn. tt. kegyeit-

ségét. Állapot, midn valaki kegyeltetik.

KEGYENCZ, (kegy-eucz) fn. tt. kegyencz-ét

,

harm. szr. — e. Személy, ki valakinek különös kegyé-

ben van 5 kit bizonyos kegyel rendkívüli kegyekkel

áraszt el. Fejedelmek, furak kegyenczei.

KEGYES
,

(kegy-es) mn. tt. kegyes-t v. —et
,

tb. —ek. 1) Gyöngéd , finom , nemes érzelembl jó-

akaró
,
jótev. A mi urunk igen kegyes. 2) Kegyet je-

lent. Kegyes tekintet
,
pillantás. Kegyes arcz, mosoly.

3) Erkölcsi , és vallási tekintetben jámbor , ájtatos
,

vallási kötelességeit hiven és buzgón gyakorló. Ke-

gyes nk. Kegyes szerztt , kegyes oskolák. Kegyes ala-

pítványok , melyeknek czélja a vallást és erkölcsisé-

get elmozdítani. 4) Törvényes ért. kegyes bíró, ki a

vádlottban az emberi gyarlóságot , valamint jó tulaj-

donságait tekintetbe veszi, s nem fölötte szigorú. Ki-

ki kegyes bíró magának. (Km.). 5) A nyájas társal-

gási nyelvben am. jó , szives , valamit más kedveért

tenni hajlandó. Kérem, legyen oly kegyes. Ön igen ke-

gyes. G) Molnár Albert szerént hajdan jelentett hst is;

kegyes személy am. heros, heroina. Vájjon nem-e a pius

Aeneas lebegett eltte , midn a kegyes szónak ezen

értelmét is adá?

KEGYESEN
,

(kegy-es-en) ih. Finom , nemes

érzelemmel
;
jóakarattal ; ajtatosan ; kegyet mutatva.

V. ö. KEGYES.
KEGYESKÉDÉS

,
(kegy-es-kéd-és) fn. tt. ke-

gyeskédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Kegyes tettek

gyakorlása ; sziveskedés. V. ö. KEGYES.
KEGYESKEDIK, (kegy-es-kéd-ik) k. m. kegyes-

kéd-tem, — tél,—étt. 1) Finom, gyöngéd érzelembl fa-

kadó jótéteményeket gyakorol, kegyeket osztogat. 2)

Ájtatoskodik, buzgólkodik. 3) Szíveskedik, udvarias-

ságból kedves dolgot cselekszik.

KEGYESKED, (kegy-es-kéd-) mn. tt. kegyes-

kedöt. 1) Általán kegyes tetteket gyakorló. 2) Kü-
lönösen, ájtatosságot gyakorló, buzgólkodó, vallásos.

KEGYESSÉG, (kegy-es-ség) fn. tt kegyesség- ét,

harm. szr. — e. 1) Tulajdonság, melylyel az bir, ki

mások iránt jószivü
,
jóindulatú

,
jóakaró , szelíd, ir-

galmas , kegyes. V. ö. KEGYES. 2) Vallási ájtatos-

ság, buzgóság, jámborság.

KEGYESSÉGÉS
,

(kegy-es-ség-és) mn. tt. ke-

gyességés-t v. —et, tb. — ek. Igen kegyes, fölötte jó-

akaró, jóltev, kegyességgel teljes.

KEGYESSZIVÜ, (kegyes-szivü) ösz. mn. Kinek

szive, illetleg erkölcsi kedélye kegyes érzelmekre és

tettekre fogékony, hajlandó. Kegyessziv uraság.

KEGYESSZIVÜSÉG, (kegyes-szivüség) ösz. fn.

Erkölcsi tulajdonság, midn valaki kegyessziv
; ke-

gyeskedési hajlam, jóindulat.

KEGYETEK, 1. KEGY 3).

KEGYETLEN, (kegy-etlen) mn. tt. kegyetlent,

tb. — ék. 1) Széles ért. gyöngéd, finom, részvev ér-

zelmek nélkül való, mit a kegytelen szabatosabban ki-

fejez. 2) Szoros ért. durva, szívtelen, vad érzés , ki

nemcsak nem mutat szelíd jó érzelmet mások iránt
,

hanem másokat túlzott szigorúságával bánt , kinoz
,

üldöz, gyötör , vagy gonosz indulattal sérteget, szen-

vedni, kínlódni enged, vagy épen kényszerít. Kegyet-
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len atya. Kegyetlen urak, zsarnokok. Kegyetlen katonák,

hadvezérek. Kegyetlen , mint a farkas. (Km). 3) Átv.

ért. ami szenvedést okoz. Kegyetlen sors. Kegyetlen

bánásmód. Kegyetlen zordon idö. Kegyetlen fegyverek,

kínzások.

KEGYETLENÉDIK
,

(kegy-etlen-éd-ik) k. m.

kegyetlened- tem ,
—tél ,

— étt. Kegyetlen indulatává,

természetvé leszen.

KEGYETLENÍT, KEGYETLENIT
,
(kegy-et-

len-ít) áth. m. kegyetlenit- étt
,
par. — s , htn. —ni v.

—eni. Kegyetlenné tesz , okozza , hogy valaki ke-

gyetlen legyen. Ingerlés , bántás, sértegetés által ke-

gyetleniteni valakit.

KEGYETLENÍTÉS,KEGYETLENITÉS,(kegy-
etlen-ít-és) fn. tt. kegyetlenítés t , tb. —ék, harm.

szr. — e. Cselekvés, illetleg ingerlés , bántás, mely

miatt valaki kegyetlenné lesz.

KEGYETLENKEDÉS, (kegy-etlen-kéd és) fn.

tt. kegyetlenkédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Ke-

gyetlen tettek gyakorlása. Hajborzasztó, irtóztató ke-

gyetlenkedés.

KEGYETLENKEDIK
,
(kegy et-len-kéd-ik) k.

m. kegyetlenkéd-tem, — tél, — étt. Kegyetlen tetteket

követ el , vagy gyakorol. Mind fogytig kegyetlenke-

dik-e a kardod? (Kir. II. 2. 26. Káldi) V. ö. KE-

GYETLEN.

KEGYETLENSÉG, (kegy-et-len-ség) fn. tt. ke-

gyetlenségét, harm. szr. —e. A túlszigorú, vagy vad,

vagy gonosz akaratnak, szenvedélynek tulajdonsága,

mely a gyöngéd érzelmeket keményen sérti ,
mely

másokat üldöz, gyötör, kínoz stb. Szörny, vad, bor-

zasztó, rettenetes kegyetlenség.

KEGYETLENÜL, (kegy-et-len-ül) ih. Kegyet-

len módon, vad indulattal, túl szigorúan, marczonán,

iszonytatólag kínozva. A foglyokkal kegyetlenül bánni.

Az országot kegyetlenül zsarolni, pusztítni.

KEGYETLENÜL, KEGYETLENÜL, (kegy-

et-len-ül) önh. m. kegyetlenül-t. Olyanná lesz ,
mint

akit kegyetlennek hivunk, k<gyetlenedik. Elkegyet-

lenlni.

KEGYGAZDAG
,
(kegy-gazdag) lásd : KEGY-

TELJES.
KEGYHAJHÁSZ, (kegy-hajhász) 1. KEGYVA-

DÁSZ.
KEGYHAJHÁSZAT

,
(kegy-hajhászat) lásd :

KEGYVADÁSZAT.
KEGYHÜBÉR

,
(kegy-hübér) sz. fn. Hbér

,

melyet az adományozó nem valamely tett szolgála-

tért, hanem csupán jóakaratból, személyes hajlamból

ad valakinek , melyre az illet hbéres csak utóbbi

szolgálata által teszi magát érdemessé.

KEGYIDÖ, (kegy id) ösz. fn. Kercsztt'nj val-

lástani ért. azon idö , melyet Isten az elvesztett ke-

gyelem visszanyerhetésére enged az embernek.

KEGYIG , KEGYIGLEN , régies szók. 1. PE-

DIG, PEDIGLEN.

KEGYIGERET
,

(kegy-igéret) ösz. fn. ígéret

,

melyet valaki adandó vágy tanusitandó kegye iránt

tesz.

KEGYISTENN, (kegy-istenn) ösz. fn. A régi

római hitregében félistenn , a szépnek , kecsesnek
,

szeretetre méltónak istennje; máskép : kegyszüz (Gra-

tia, Charis). A három kegyistennö.

KEGYJEL
,

(kegy-jel) ösz. fn. Általán szóval

vagy tettel adott jel , mely által valaki másokkal

érezteti , hogy irántok kegyes , melybl az illetk

észrevebetik, vagy gyaníthatják, hogy valakinek ke-

gyében vannak.

KEGYJELENTÉS . (kegy-jelentés) 1. KEGY
MUTATÁS.

KEGYLÁNCZ, (kegy-láncz) ösz. fn. Arany

-

láncz, melyet valaki bizonyos érdem fejében az ural-

kodótól kap. Nyakról függ kegyláncz.

KEGYLEVÉL
,

(kegy-levél) ösz. fn. Iromány,

vagy oklevél , melynek erejénél fogva valamely fel-

sség egy más alsóbb rend személyt bizonyos kegy-

ben részesít. Felszabadiiási , szabadalmazó kegylevél.

KEGYMOSOLY, (kegy-mosoly) ösz. fn. Költi

kifejezés, mely a szeretett n mosolyában kegyteljes

hajlamot szemléltet , kegyjelül szolgáló mosolygás.

KEGYMÓD, 1. KEGYELMED.
KEGYMUTATÁS, (kegy-mutatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg kijelentés, melynél fogva valaki k-
gyét érezteti valakivel.

KÉGYO , régies és?tájdivatos ,kígyó' helyett

;

1. ezt.

KEGYPECSÉT
,

(kegy-pecsét) ösz. fn. Pecsét,

melylyel a kegyelemadó az illet kegylevelet meg-

ersíti.

KEGYPÉNZ
,
(kegy-pénz) ösz. fn. 1. KEGYE-

LEMPÉNZ.
KEGYPILLANAT

,
(kegy-pillanat) ösz. fn.

Kegyjelül szolgáló szelíd, nyájas pillanat.

KEGYSZERÜ, (kegy-szer) ösz. mn. 1. KEGY-
BELI.

KEGYSZÚRÁS
,
(kegy- szúrás) lásd : KEGYE-

LEMDÖFÉS.
KEGYSZÜZ, (kegy-szz) ösz. fn. 1. KEGYIS-

TENN.
KEGYTELEN, (kegy-te-len) mn. tt. kegytelen-t,

tb. — ék. Ki más iránt kegygyei nem viseltetik, nem

kegyes. Ez tisztán tagadó értelemmel bir
,

és sokkal

lágyabb kifejezés, mint a kegyetlen, mert ez tényleges

gonosz indulattal , és akarattal jár. Oly különbség

van köztök mint a gondtalan (gond nélküli) és gon-

datlan, (gondot elhanyagoló) között.

KEGYTELENSÉG
,

(kegy-te-len-ség) fn. tt.

kegytelenség-ét, harm. szr. — e. Kegynek , kegyesség-

nek hiánya, tehát érzéketlen részvétlenség, mely má-

sok irányában gyöngéd finom érzelmeket nem tanú-

sít. Ettl különbözik a kegyetlenség. V. ö. KEGY-
TELEN.

KEGYTELI , KEGYTELJES, (kegy-teli v. —
teljes) ösz. mn. Kinek szive , kebele kegyes érzel-
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mekkel, jótev részvéttel bvelkedik; hajlamból, szen-

vedélybl kegyes.

KEGYÚR, (kegyúr) ösz. fn. Általán úri sze-

mély, ki valakit különös pártolása alá vesz , kegyei-

ben részesít
,
pártfogó. Különösen , ki valamely egy-

házi község, illetleg templom és annak szolgája szá-

mára szükséges javadalmat alapít. (Patrónus eccle-

siae).

KEGYÚRI, (kegy-úri) ösz. mn. Kegyurat illet,

ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Kegyúri jogok. Kegy-

úri kötelességek, terhek.

KEGYÚRSÁG
,

(kegy-úrság) ösz. fn. Kegyúri

minség ; kegyúri jogok öszvege.

KEGYVADÁSZ, (kegy-vadász) ösz. fn. Sze-

mély , ki minden módon mások kegyébe jutni , s az-

zal élni törekszik, pl. ki a népszerséget hajhászsza,

vagy a felsbbség tetszését hízelegve, árulkodva stb.

megnyerni iparkodik. Máskép : kegyhajhász.

KEGYVADÁSZAT, (kegy-vadászat) ösz. fn.

Mások kegyének minden utón módon keresése. Más-

kép : kegyhajhászat.

KEGYVESZTÉS, (1), (kegy-vesztés) 1. KEGY-
VESZTETT.

KEGYVESZTÉS, (2), (kegy-vesztés) ösz. fn. Ál-

lapot , midn valaki pártfogójának vagy kedvesének

jóakaratától elesik.

KEGYVESZTETT
,
(kegy- vesztéit) ösz. mn. A

ki valakinek kegyét, jóakaró indulatát elvesztette.

KEGYZSOLD, (kegy-zsold) ösz. fn. Kiszolgált

s szabadon bocsátott , rokkant katonának kegydíja.

KEGYZSOLDOS, (kegy-zsoldos) ösz. fn. Kiszol-

gált rokkant vitéz, ki kegyzsoldot húz.

KEH, hangutánzó fn. tt. kehet v. —ét, harm.

szr. — e. Kóros állapot , midn valaki a légcs csik-

lándozása következtében a levegt ers hangon nyom-

ja ki a tüdbl. Ha a keh nagyobb fokra lép, s némi

rekedt hanggal jelenkezik , hurutnak mondjuk. Szá-

raz keh, mely semmi nyálkát nem vet ki. Keh bántja

a lovat. A lovaknak egyik szokottabb nyavalyája.

Hasonlók hozzá hangban is a sínai khi ((ussis), szansz-

krit kac, persa khuf-iden , finn kohjo , köhka , német
keuch, keuchen. Hangváltozattal köh, melybl : köhög,

köhécsel erednek.

KEHECS
,

(keh-écs) elvont törzsöke kehécsél

igének és származékainak. Jelenti a keh által gya-

korta okozott hangkinyomást.

KEHÉCSÉL, (keh-écs él) önh. m. kehécsél-t. A
keh gyakran vagy folytouosan bántja. Hangzó vál-

tozattal : köhécsel, kahicsál, kahácsol.

KEHÉCSÉLÉS, (keh-écs él-és) fn. tt. kehécsé-

lés-t, tb. —ék, harm. Bzr. —e. Kóros állapot , illet-

leg kényszer cselekvés, midn valaki gyakran vagy
folytonosan keheg.

KEHEG, (keh-ég) önh. és gyakor. m. kehég-tem,

— tél, —-élt. A légcs csiklándozása, vagy más bels
ok miatt a levegt keh keh hangon nyomkodja tüde-

jébl. Máskép : köhög.

KEHÉGÉS, (keh-ég-és) fn. tt. kehégés-l , tb.

— ék, harm. szr. — e. L. KÖHÖGÉS.

KEHELY, fn. tt. kehely-t, vagy (a h és ly helyet

cserélvén) kelyhet, tb. kelyhek. Azonos a hellén xvXt],

xvh,% , latin calyx és német Kelch szókkal. Kicsi-

nyezve : kelyhecske. 1) Ivóedény, melynek vagy hen-

gerded alakja van, vagy fölül elmetszett üreges kög-

höz hasonló. Különösen így neveztetik a templomok-

ban azon ivópohár , melylyel a papok misézés vagy

úrvacsora alkalmával élnek. Arany, aranyozott, ezüst

kehely. Átv. ért. minthogy a kehely Urunk szenvedé-

sére emlékeztet
,
jelent szenvedést. Kiüríteni afájda-

lom, keserség kelyhét. Használtatik ellenkez értelem-

ben is. A szerelemnek édes kelyhét megízlelni.

„Míg más , szép hitvesét rengetve karjában
,

A szerelem bájos kelyhét ürítgeti."

Szemere Pál.

2) A növénytanban am. a virágbimbó tokja , mely a

bimbó kifejlésekor kehely gyanánt szétnyílik s a bok-

réta (sajátlagi virág) tövét kívülrl beborítja , rend-

szerént zöld s levél forma anyagból van ; máskép :

csésze. Vannak csészétlen virágok is , mint a tulipán,

liliom, gyöngyvirág ; de vannak bokréta nélküliek is,

mint az uszány, czikkszár s a szénanemüek mind.

KEHELYFÉD v. —FÖD, (kehely-féd v.

—föd) ösz. fn. Négyszög fed , melylyel a miséz

pap a bor és víz betöltése és felajánlása után áldo-

zásig a kelyhet közvetlenül befödi. (Palla).

KEHELYKUPA, (kehely-kupa) ösz. fn. 1) Ke-

helyhez hasonló alakú kupa. 2) A kehely öble.

KEHELYMARKOLAT, (kehely-markolat) ösz.

fn. A kehely nyaka , szára , melynél fogva megmar-

kolják, kézbe fogják.

KEHELYTAKARÓ, (kehely-takaró) ösz. fn. A
misézéshez felszerelt kehelyföd ruhája, mely az egész

készületet betakarja. (Velum).

KEHELYTALP, (kehely talp) ösz. fn. A ke-

helynek kerekalakú talapzata, melyen áll.

KEHELYTÁNYÉR
,

(kehely-tányér) ösz. fn.

Fémanyagból készített csekély homorodásu tányér,

melyre a miséz pap az ostyát teszi, melyrl azt fel-

ajánlja, s végre mint Krisztus testét magához veszi.

(Patina).

KEHELYTOK, (kehely-tok) Ösz. fn. Rendesen

kemény brbl csinált tok, melybe a használaton kí-

vül lev kelyhet takarják.

KEHELYTÖRL, (kehely-törl) ösz. fn. Fehér

gyolcsruha, melylyel a miséz pap a kelyhet, mieltt

a bort és vizet betölti , és az áldozás véghezvitele

után kitörli. (Purificatorium).

KEHES, v. KEHES, (keh-es v. keh és) mn. tt.

kehes-t v. — et , tb. — ek. Kit a keh bánt , ki köhög,

kehei. Kehes ló.

KEHESSEG v. KEHÉSSÉG
,
(keh es- v. — és-

ség) fn. tt. kehesség et. Keheg, kehécsel betegség.
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KEHETEG, (keh-et-eg) mn. és fn. tt. keheteg-ét.

Székely tájszó, am. folytonosan vagy gyakran kehegö,

kehegésre hajlandó. Keheteg vén ember. Mint fnév
jelenti magát ezen betegséget. Kehetegben szenvedni.

KEHETEGÉS, (keh-et-eg-és) mn. tt. kehetegést

v.—et, tb. — ele. Aki kehetegben szenved , kehécselö,

száraz hurutú nyavalyás.

KEHIDA, falu Szála m. helyr. Kehidá-ra, — ??,

— röl.

KÉJ, (V. ö. KEGY), fn. tt. kéj-t v. — et, tb.—ék. Gyökeleme a kedves vágyat , tetszést jelent
ke

, mely ö v. e képz hozzájárultával lett keö v. kee,

s a két önbangzó összeolvadván
, a megnyújtott ké,

végre j toldalékkal kéj , mint é éj ; szí szíj ; hi híj ;

szá száj ; bá báj ; tá táj ; ismét mint le lev v. lé lév ;

csé csév , szü szüv v. szü szüv , ny nyüv ; ke keh ; do

doh, ro roh stb. 1) A kedélynek gyönyör- vagy öröm-

érzete , melyet bizonyos kecsegtet benyomások szül-

nek. Jelent különösen finomabb érzéki és szellemi

gyönyört. Szerelmi kéj. Mennyei, égi kéj.

„Kidúlva e kebel hajdanti kéje

,

Reménysugalva mit ragyogsz feléje?"

Kisfaludy K.

„Éljen, aki ott kapálta

E pohár dics tövét.

Most mi vígan hörpögetjük

Kéjre , lángra ébredünk. " Bajza Józs.

Rokon a kíván, régiesen keván, és a kies (kecs), kény

szók gyökével. De némileg eltér értelemmel is. Lásd
mindeniket a maga helyén. 2) Tetszés, gyönyör utáni

vágy. Kéje szerént történik minden. Kéjét tölteni. Kéje

kedve szerént. Ön kéjén jár. Maga kéjént. Kéjét követi.

„A föld önnön kéjén gyimölcsöz." (ultro terra fructi-

ficat), Tatrosi cod. Ezen értelemben egy a kény szóval.

KEJBÉCS, (kéj-becs) ösz. fn. Valamely árunak,

dolognak azon becse , melyet belértéke fölött csupán
azért tulajdonítunk neki , mert bizonyos oknál fogva
kedves elttünk. (Pretium afiectionis).

KÉJDE, (kéj-de) fn. tt. kéjdé-t. Kéjes hely,

kéjlak, mulatóhely.

KEJDUS, (kéj -dús) ösz. mn. A maga nemében
igen kéjes

,
gyönyörködtet , kéjérzetre gerjeszt.

Kéjdús vidék. V. ö. KÉJ.

KÉJELEG
,
(ké-j-el-ég) önh. 03 gyakor. m. ké-

jelég-tem v. kéjelgét-tem, —tél v. kéjeigéttél, kéjelgétt.

Kéjjel járó érzelmekben gyönyörködik, pl. ki a leg-

lágyabb
, legfinomabb szerelem gyönyöreiben úszik.

A szerelmesek egymás karjai közt kéjelegnek.

KÉJELÉM
,

(kéj-el-ém) fn. tt. kéjelmet , harm.
szr. — c. Kéjes érzelem. V. ö. KÉJ, KÉJES.

KÉJÉLET, (kéj-élet) ösz. fn. Olyan élet, mely
gyönyör és kéjélvezet közt foly le.

KÉJELGÉS, (kéj-el-eg-és) fn. tt. kéjelgés-t, tb.—ék. Kéjben, gyönyörben merengés.

KEJELMES, (kéj-el-ém-es) mn. tt. kéjelmes-t v.— et, tb. — ek. Kéjelemmel teljes, kéjdus. Kéjelmes
szerelmeskedés, ölelkezés.

KEJELMESSEG, (kéj el-ém-es-ség) fn. tt. ké-

jelmesség-ét , harm. szr. — e. Kéjelmes állapot vagy

minség.

KÉJELMETLEN, (kéj-el-ém-et-len) mn. tt. ké-

jelmetlen-t , tb. — ék. Kéjelem nélkül való , ami ké-

jeimi érzésre nem gerjeszt, nem gyönyörködtet. Ké-

jelmetlen sivatag.

KÉJÉLVEZÉS, (kéj-élvezés) 1. KÉjÉLVEZET.
KÉJÉLVEZET, (kéj-élvezet) ösz. fn. Kéjjel

járó örömek érzete.

KÉJEN, (kéj-en) ih. Gyöngéd édes érzelmet él-

vezve ; saját vágya, kivánsága , tetszése szerént. Ké-

jen, kedvén él.

KÉJENCZ
,

(kéj-encz) fn. tt. kéjenczét , harm.

szr. — e. Személy, ki túlságosan szereti a kéjt, ki a

gyönyörérzeteket vadászsza , s egyedül azoknak él

,

kéjvadász.

KÉJENT, (kéj-ént) ih. Vágyunk, kívánságunk,

hajlamunk szerént. Kéjént élni, mulatni.

KÉJÉRZELEM , KÉJÉRZET ,
(kéj-érzelem v.

—érzet) ösz. fn. Testi vagy szellemi gyönyörérzet

;

különösen érzékeket csiklandozó kedves benyomat.

KÉJES, (ké-j-es) mn. tt. kéjes-t v. — et , tb.—ek. 1) Ami kéjjel jár , kéjt szerez , vagyis gyö-

györérzettel járó
,
gyönyört szerz. 2) Vágyunk , kí-

vánságunk, akaratunk szerént való. Ellentéte : kéjte-

len, am. erszakolt, akaratlan.

KÉJETLEN, (kéj-etlen) 1. KÉJTELEN.
KÉJGYÖNYÖR

,
(kéj-gyönyör) ösz. fn. Kéjes

benyomás által gerjesztett élvezet, gyönyörérzet.

KÉJHAJHÁSZ
,
(kéj-hajhász) ösz. fn. L. KÉJ-

VADÁSZ.
KÉJHAJHÁSZAT

,
(kéj-hajhászat) ösz. fn. A

kéjnek szerfölötti s testet és lelket lealacsonyító

,

zsibbasztó mértékben keresése.

KÉJHAJÓ
,
(kéj-hajó) ösz. fn. Hajó, mely kéj-

utazásokra, mulattató kirándulásokra van rendelve.

KEJHAJOZAS
,
(kéj-hajózás) ösz. fn. Hajózás

mulatságból , idtöltésbl , különösen valamely kies

fekvés vidéknek, városnak stb. megtekintése végett.

KÉJHAZ, (kéj-ház) ösz. fn. Kertben, folyó mel-

lett, valamely szép kilátású dombon, hegyoldalon stb.

épített ház , mulatság, a tavasz és nyár örömeinek él-

delése végett ; másként : kéjlak , kéjde (villa). Kerti,

szlhegyi, falusi kéjház.

KÉJHAZIKÓ, (kéj-házikó) ösz. fn. Kisebb nem
kéj ház.

KÉJHELY
,

(kéj-hely) ösz. fn. 1) A természet

gyönyöreinek élvezetével különösen ajánlkozó hely,

pl. kies völgy, hegyi vidék, stb. 2) Szélesb ért. akár-

mely hely , mely kéjélvezetet nyújt
,

pl. nagyvárosi

pompás tánezteremek, mulató kertek stb.

KÉJHON, (kéj-hon) ösz. fn. Képzeldés alkotta

boldogság hazája, földi paradicsom. (Elysium).

KÉJHÖLGY, (kéj-hölgy) ösz. fn. Szabad élet
nszemély , ki a nemi ösztön kielégítésének kéjeivel

kínálkozik. Kíméletes és gyöngédebb kifejezés a kurva
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szajha stb. nevezeteknél , melyet az irodalmi és ne-

mesebb társalgási nyelvben is csínjával használni

lehet.

KÉJINT, 1. KÉJÉNT.

KÉJITTAS
,

(kéj-ittas) ösz. mn. Képes költi

nyelven am. kéjgyönyörök özÖnébe merült, gyönyör

-

érzettl elragadtatott, elszédült.

KÉJKASTÉLY ,
(kéj-kastély) ösz. fn. Mulató,

kivált nyári tartózkodási helyül épített kastély , na-

gyobbszerü kéjlak. (Villa).

KÉJKÉDÉS ,
(kéj-kéd-és) fn. tt. kéjkédés-t, tb.

— dk, harm. szr. —e. Kéjek élvezése, kéjelgés.

KÉJKÉDIK
,

(kéj-kéd-ik) k. m. kéjkéd-tem

,

—tél,
— itt. Kéjeket élvez, kéjörömben gyönyörkö-

dik, kéjeleg.

KÉJKERT
,
(kéj-kert) ösz. fn. Finom izlés sze-

rént rendezett, mulató kert, különböztetésül a gazda-

sági, pl. konyha-, gyümölcskertektl. Tekervényes utak-

kal , ligetekkel , virágágyakkal , kéjházikókkal , tavak-

kal, ugrókutakkal, remetelakokkal stb. ellátott kéjkert.

KÉJKERTÉSZ, (kéj-kertész) ösz. fn. Kéjkerte-

ket ízletesen rendez kertész. V. ö. KEJKERT.

KÉJKOCSIZÁS ,
(kéj-kocsizás) ösz. fn. Kocsi-

zás, mulatság, idtöltés végett.

KÉJLAK, (kéj-lak) ösz. fn. 1. KÉJHÁZ, KÉJ-

DE, KÉJKASTÉLY.
KÉJLEÁNY, (kéj-leány) ösz. fn. Szabad élet

leány, szabad személy, ki ni szemérmét áruba adja
,

kéjhölgy, kéjn. Alsóbb köznyelven : kurva , szajha,

rima, ringyó stb.

KÉJMÁMOR ,
(kéj-mámor) ösz. fn. Költi ké-

pes kifejezéssel am. túlságos kéjélvezetbl szárma-

zott , részegek mámorához hasonló , bódult , tompult

lelki állapot.

KÉJMÁMOROS
,
(kéj-mámoros) ösz. mn. Kit a

kéjek túlságos élvezete mintegy mámorossá tett.

KÉJN, (kéj-n) ösz. fn. 1. KÉJHÖLGY, KÉJ-
LEÁNY.

KÉJÖZÖN, (kéj-özön) ösz. fn. Képes költi

nyelven am. kéjek , kéjélvezetet gerjeszt gyönyörök

bsége, sokasága.

KÉJSÓVÁR
,
(kéj-sovár) ösz. mn. Kéjélvezetre

szerfölött vágyó, kéjhajhász.

KÉJSZÜL
,
(kéj szül) ösz. mn. Ami kéjérze-

tet ébreszt , támaszt. Kéjszül mvészeti , szerelmi él-

deletek.

KÉJTELEN
,
(kéj-te-len) mn. tt. kéjtelen-t , tb.—ék. 1) Ami örömérzetet, gyönyört , nem nyújt, az

érzelmeknek kedves táplálékot nem ad. Kéjtelen puszta

vadonság. 2) Akaratlan , vágyunkkal , kívánságunk-

kal ellenkez ; szokottabban : kénytelen. Kéjtelen útra

menni. Határozókép am. kéjtelenül, kéj nélkül.

KÉJTELI v. KÉJTELJES
,

(kéj-teli v. —tel-

jes) ösz. mn. Ami sok kéjjel jár , sok kéjgyönyörrel

kínálkozik. Gyönyör kilátásti
}
hegyvölgyes , cserme-

lyekkel dús, kéjteli vidék.

AKAD. NAGY SZÓTAB III. KÖT.

KEJTELVE, (kéj-telve) ösz. ih. Kéj vágyat egé-

szen kielégitve. Kéjtelve gyönyörködni valamiben.

KÉJTÜZ, (kéj-tüz) ösz. fn Tzijáték, mely pl.

tüzes kerekek forgása
,
golyók , csillagok , koszorúk

felröpítése által a nézket mulattatja, gyönyörködteti.

KEJUTAZÁS, (kéjutazás) ösz. fn. Utazás , me-

lyet valaki egyedül vagy kiváltképen mulatság , szó-

rakozás
,
gyönyörködés végett teszen. Kéjutazás a

havasokon, kies vidékii tengerpartokon.

KÉJVÁGY, (kéj-vágy) ösz. fn. Kéjek élvezése

után sóvárgó vágy.

KÉJVADÁSZ
,

(kéj-vadász) ösz. fn. Személy,

kinek f törekvése kéjeket
,

gyönyörélvezeteket ke-

resni. Átv. ért. elpuhult , érzékiségnek él , léha lel-

k, állatias ember. E fogalmat jobban kifejezi a kéj-

hajhász.

KÉJVADÁSZAT, (kéj-vadászat) ; 1. KÉJHAJ-
HÁSZAT.

KEK
, (1), mn. tt. kék-et. Föltéve , hogy a szí-

nek , mint afféle elvont fogalmak nevei általán bizo-

nyos határzott szinü tárgyaktól kölcsönöztettek : igen

hihet , hogy a magyar kék gyöke vagy eredete

ég , melybl lett k eltéttel vagy lehelettel kég , egé-

szen keményítve kék , azaz oly szín , milyen a tiszta

derült égé.

„Téged látlak az egeknek

Magas tiszta kékjében."

Kisfaludy S.

Ezen fogalomkapcsolat létezik a török nyelvben is,

hol ezen hasonló hangú szók : göj, gök (mindkett

ugyanazon arab betkkel írva) jelentenek eget is,

kéket is. A lengyelnek is némely szójárásaiban a kék

nebeszi , az ég pedig általán a szláv nyelvben nebo,

nebe. Talán nem hibázunk, ha úgy vélekedünk, hogy

a latin caeruleus is am. caeluleus (a caelo v. coelo).

A régi magyar Passióban egy helyütt : kejk , mely-

ben az ej csak az e-bi alakúit ikerhangzó : keik,

(mint szép , szeip v. sziep). A kék szóval rokonok a

kökény, kökörcs, kükörcs, Jcklik, kikirics , melyeket

t. i. kékszín jellegez. Egyik tatár szójárásban : kök,

a jakutban : küökh. A kékszín az alapszínek egyike.

Világos kék, sötét kék, halavány kék. Valamit kékre

festeni. Kék posztó, vászon, papiros. Kékre festett szo-

bák, teremek. Nagy hideg miatt egészen kék lett a bre.

Fnévül használva am. kékség.

„Szke fodor felhk , hattyúi az égnek
,

Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek."

Arany.

Különösen kéknek mondatik a verés helye.

„Szent testednek sebeit,

Vérrel folyó kékeit

,

Aki látja és nem sír

,

Él hittel az nem bír." Faludi.

Innen kéket ülni valakin am. úgy megütni, hogy meg-

kéküljön a helye. Hupi kék , hupolás , azaz verés ál-

tal okozott kékség a brön.

31
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KÉK , (2) , tájdivatosan összehúzva ,kelletnék'

szóból, mint kéne összehúzva ,kellene' szóból.

KEKALMÁS, (kék-almás) sz. mn. Lóról mond-

ják , melynek szre hamvas kék foltokkal pettyege-

tett. Kékalmás paripa.

KÉKANY, (kék-any) 1. KÉKENY.
KÉKBEGY

,
(kék-bégy) ösz. fn. A billegények

neméhez tartozó madárfaj, melynek kék tollazatú be-

gye van. (Motacilla Svevica).

KÉKBÉRZSÉN
,
(kék-bérzsén) ösz. fn. Ameri-

kai fanem, melynek gesztjét rósz kékfestékül hasz-

nálják a ruhafestk.

KÉKBÜK, erdélyi puszta Torda m.; helyr. Kék-

bük-re, — ön, —röl.

KÉKCSE , falu Szabolcs m.; helyr. Kékcsé-re,

— n, — röl.

KÉKCSÍKOS
,

(kék-csíkos) ösz mn. Kék csí-

kokkal , azaz vonásokkal tarkázott. Kékcsíkos kelme,

nadrág, szoknya.

KÉKCZINKE
,
(kék-czinke) ösz. fn. A czinege

faja, molnárcziuege. (Blaumeise).

KÉKECS
,

(kék-ecs) fn. tt. kékecsét. L. KÁ-
KICS.

KÉKED, ALSÓ— , FELS— , falvak Abauj

m.; helyr. Kéked-re, — én, —röl.

KÉKELLIK, (kék-el-el-ik) k. m. kékell-étt, htn

.

— eni v. — ni. Rövidebben : kéklik. Kék színben t-
nik szembe. Kékellik a kiderült ég. Kékellenek a távol

hegyek.

KÉKELLÖ, (kék-el-el-ö) mn. 1. KÉKL.

rKékell violák illatozási közt

Szüle egy gyenge leány engemet."

Kazinczy Ferencz.

..Ti kékell halmok ! gyönyör vidékek !

Vegyétek bús könnyemet'."

Berzsenyi D.

KEKENY, (kék-eny) ösz. fn. A nemtelen nehéz

fémek egyike, melynek szine kékes vagy aczélszürke,

többé vagy kevésbbé csillog , s ha egy ideig a sza-

bad levegn fekszik, fölszine baraczkvirágszinü por-

ral behúzódik ; vegyületeit az üveg és porczellánnak

kékre festésében használják. (Cobaltum).

KÉKERES
,
(kék-eres) ösz. mn. Minek erei ké-

kellenek. Kékeres lábszárak, kezek.

KÉKES, (1), (kék-es) mn. tt. kékest v. —et, tb.

— ek. 1) Kékszint játszó , kékl, kevesitö értelem-

ben ; tehát ami nem felötlöleg kék. Kékesek a hegyek,

jó id lesz. 2) A veréstl kék Kékes hát, far.

t

KÉKES, (2), falu Tcmes m. MAGYAR—
,

OLÁH— , falvak Szathmár m., erdélyi falu Doboka
m. 5 helyr. Kékes-re, —én, — röl.

KÉKESD
,

falu Baranya m.; helyr. Kékesd re,

— ere, —röl.

KÉKESÉDIK, (kékes-cd-ik)k. m. kékeséd-taa,—tél, —itt. Kékes szinben kezd föltnni, kékes sziut

vesz fel. Érés idején kékesedik a szilva. A fázástól ké-

kesedik az ajaka.

KÉKESFALVA, erdélyi falu Hunyad m. helyr.

Kékesfalvá-ra, — n, —ról.

KÉKFEST, (kék-fest) ösz. fn. Fest, ki szö-

veteket, pl. posztót, vásznat, gyolcsot kékszinre fest.

KÉKFOLTOS
,

(kék-foltos) ösz. mn. 1) Amin
kék foltok látszanak. Kékfoltos vereséghelyek. 2)

Amire kék foltot vetettek. Kékfoltos zöld nadrág.

KÉKÍT, KÉKÍT, (kék-ít) áth. m. kékit-étt, htn.

—ni v. — eni, par. —s. Valamit kékszinüre fest,

vagy csak kékessé tesz. Mosáskor az üngöket, fehér-

nemt kékíteni.

KÉKÍTÉS , KÉKITÉS ,
(kék-ít-és) fn. tt. kékí-

tés-t, tb. — ék, harrn. szr. — e. Valamely testnek, kü-

lönösen szövetnek , ruhanemnek kékszinre vagy ké-

kesre festése.

KÉKÍT , KÉKÍT ,
(kék-ít-) fn. tt. kékitö-t.

Általán festék , melylyel valamit kékké tesznek , kü-

lönösen azon kék anyag , melyet a mosónk hasz-

nálnak.

KÉKKÓR
,
(kék-kór) ösz. fn. Kékes kifakadá-

sok, kütegek, kelevények, az emberi vagy más állati

testen.

KÉKK, (1), (kék-k) ösz. fn. Égszín k ; tu-

lajdonképen kék rézércz. (Lapislazuli).

KÉKK
, (2) , mezváros és vár neve Nógrád

megyében, helyr. Kékkö-n, —re, — röl.

KÉKKÚT, falu Szála m, helyr. Kékkút-ra,—on, — ról.

KÉKLE
,
(kék-le azaz kék-l-ö) fn. tt. kéklét. L.

KÉKLET.
KÉKLENY ,

(kék-1-eny) fn. tt. kékleny-t , tb.

— ék. Kék anyag v. kéksav-anyag, mint légeny és

szeneny vegyüléke. (Cyan).

KÉKLET, (kék-el-et) fn. tt. kékletét Általán,

kékl valami , kékl tárgy. Különösebben : kékk.
L. ezt, (1).

KÉKLIK, (kék-el-ik) k. m. kékl-étt, htn. —eni.

Kék színben tnik elé, kéknek látszik. Kéklik a de-

rült ég. Kéklik a kökényszem.

KÉKL
,

(kék-el-) mn. tt. kéklö-t. Ami kék

vagy kékes szint játszik. Kékl hegyek.

,.Ott a kékl hegy tövében

Egy ér csörgve folydogál."

Kisfaludy K.

KÉKSAV, (kék-sav) ösz. fn. Az úgynevezett

berlini savanyúak sajátságos sava , mely abból ve-

gyészi úton húzatik ki , de más módon is készíthet.

KÉKSE, (kék-se v. kék-es ?) fn. tt. kéksét. Sza-

bó Dávidnál am. suba, goromba ruha, pokrócz.

KÉKSÉG, (kék-ség) fn. tt. kékség-ét, harm. szr.

— e. A kék szinnek terjedelmessége , sokasága. A
tiszta, derit égboltozat kéksége.

KÉKSZEM, (kék-szem) ösz. mn. Kinek vagy

minek kék szemei vannak. Kékszem, szökehaju hölgy.

KÉKSZÍN
,
(kék-szin) ösz. mn. Minek kék

szine van. Kékszín posztó. Kékszín virág, pl. búza-

virág, ibolya.
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KEKSZURKE, (kék-szürke) ösz.mn. Kéket ját-

szó , kékbe átmen szürke. Kékszürke posztó. Kék-

szürke ló.

KÉKTARKA, (kék-tarka) ösz. mn. Minek alap-

színe kék foltokkal, csíkokkal , virágokkal stb. van

tarkázva. Kéktarka szoknya.

KÉKÜL , KÉKÜL, (kék-ül) önh. m. kékül- 1. A
kékszinhez hasonló szinüvé lesz , vagy változik. Aja-

kai kékülnek. A szilva már kékül. Kékülnek a hegyek.

Derül és kékül az ég. A sok verés miatt megkékült a

teste. Fojtogatás vagy fuldoklás közben elkékült az

arcza.

KÉKÜLÉS, KÉKÜLÉS ,
(kék-ül-és) fn. tt. ké-

külés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Állapot, illetleg

színváltozás, midn valamely test kékül.

KÉKVASLA, (kék-vasla) ösz. fn. Kékszín

vasföld.

KÉKVIRÁG
,

(kék-virág) ösz. fn. A csüküllk

neméhez tartozó növényfaj •, levelei szálasak , nyelet-

lenek , épélük ; virága szép kék , de van fehér is, pi-

ros is ; máskép , és köz nyelven búzavirág (Cyanus).

KÉRZÖLD
,
(kék-zöld) ösz. mn. Kékszinbe át-

men zöld. Kékzöld papiros.

KEL
, (1) , elvont gyök. 1) megvan a Kelese,

Keled, Keleczel , Kelecsény , Kelemér , Kelencze , Kele-

nye helynevekben. 2) Görbét, bonyolodást, kerekfor-

mát jelent kelekóla , kelekólál , kelencze (méhkas), ke-

lenty , kelepcze szókban , s rokon a kaland , kalézol,

kalandoz , kaliszta , kalinkó , kalantyti stb. rokon ér-

telm szókban eléforduló kai gyökkel. 3) Elavult egy-

szer törzsöke a kell, kellem, kellet , kell stb. rokon-

értelmü szóknak, de amelyekben az els l a ked ci-jé-

bl hasonult. V. ö. KELL. 4) Hangutánzó a ke-

lep, kelepel, kelepelés szókban , keményítve : ker, hon-

nan a hasonértelmü kerep , kerepel , kerepelés hang-

utánzók.

KEL
, (2) , fn. tt. kel-t , tb. —ek. L. KELKÁ-

POSZTA.
KEL

, (3), megnyújtva is, de csak a törzsben :

kél, önh. m. kelt. Gyöke a menést , mozgást , eredést

jelent el v. él; s kemény elölehelettel lett kel v. kél.

Egy azon el v. él igével , melybl az eleven , eledel,

élet , élelem stb. származnak , minthogy az elevenség

és élet szintén mozgás által jelenkeznek. Rokon vele

:

kai, jkalamol* ,kaland' szókban. (Lugossy J.). Rokon
vele továbbá a török : gel-mek (=jönni), a persa

khal-iden (=bemenni , behatni), s a khal parancsoló

módban am. jöjj és mint fn. jövetel ; a finn kíiyn, já-

rok. 1) Széles ért. megy, mozog. Járni kelni. Jár kel,

mint az Orbán lelke , mint a görög az üres boltban.

(Km.). Kérlek
, kelj innen. Folyón , tengeren , hegyen,

erdn általkelni. „Az asszony állat kegyig, ki megírt

bínét pecsét alatt neki adta vala .... félvén azon,

hogy valaki kezébe kelne" (azaz jutna vagy kerül-

ne). Debreczcni Lrgendáskönyv. „Hogy semmi nem
kél dolgába" (azaz nem megyén). Pesti Gábor me-

séi. „De ha az elkelend" (=elmúland). Ugyanott.

Házasodás által összekelni , egybekelni. Keljen keed

elbbre. „Éltökbe kel (occurret) tünektek." „Kikele

(exiit) azért ez beszéd." Tatr. cod.

„Majd ha a nap dél felé kel

,

Elj rózsám az ebéddel."

Pusztai dal (Erdélyi J. gyjt.).

2) Szoros ért. nyugvó, veszteg állapotból mozgásnak
ered. Kel a nap, hold , csillag, t. i. az emberi képze-

ldés szerént.

„Ha kel az ég szép hajnala,

Kezemben az eke szarva/'

Pusztai dal (Erdélyi J.).

Kelnek az álomból ébredt munkások. Agyból kelni
,

kikelni. Lóra, harezra, csatára kelni. Valaki mellett ki-

kelni. Ellene kelni valakinek. Ha rá kel a dolog. „Kel-

jetek (surgite) eredjönk innét." Tatr. cod. 3) A nö-

vénynek , vagy tojásnak csirája megindul , kibújik.

Kel az elvetett búza , rozs. Kelnek a virágmagok. Kel-

nek a tojások. Kikeltek a halak, bogarak, csibék, libák.

4) Dagad, puffad, pl. kel a kovász , a kenyérnek , ka-

lácsnak való kovászos vagy éleszts tészta. „Egyenl
kovászszal , kit vévén némberi elrejt három mércze

lisztbe, míg nem ménd megkeljen." Tatrosi cod. Kel

a testen a kóros güm , innen a kelés , kelevény szók.

5) Áru gyanánt, vagy használat végett kapós , tehát

átv. ért. kézrl kézre megy, fogy, elfogy. A termeszt-

mények kelnek, de nem az iparczikkek. Minden bor el-

kelt a múlt vásáron. A gabona sehogy sem kel. Ha jó

bort adsz a vendégeknek, el kel az. A vendéglnek min-

den étele elkelt. Ahol ló nincs, a szamár is elkel. (Km.).

6) Vesz , elvesz. Ez is a te réveden kelt el. Elkelt

Buda vára. 7) Midn azt mondjuk valamirl : elkelne

biz az, am. jó volna, hasznát lehetne venni.

Több származéka mint költ , költség , költözik,

kölcsön, a nyilt e helyett ö hangzót vészen föl.

—KÉL, igeképz 1. —KÁL.
KELCSE , falu Zemplén m. helyr. Kelcsé-re,

— n, -—rl.

KELEBÓLA
,

(kele-boló , azaz kele-bolygó) 1.

KELEKÓLA.
KELEBÓLÁL, (kele-bólál, azaz kele-bolyókál)

1. KELEKÓLÁL.
KELECSEN, 1. KERECSENSÓLYOM.
KELECSÉNY, falvak Máramaros, Nyitra, Zemp-

lén m., BORDA— Abauj m., FEKETE— Bars m.,

FELS— Borsod m., FÜLEK— Nógrád m., GA-
RAM— Bars m., TÓTH— Nógrád m., továbbá pusz-

ták Nógrád, és Nyitra m. helyr. Kelecsény-be, — ben,

—bi.
KELECZEL , erdélyi falu Kolos m. helyr. Ke-

leczel-be, — ben, — bi.

KELED , falu Vas m. helyr. Keléd-re ,
—én,

— rl.

KELEHAJTI, (kele-hajti) 1. KELEKÓLA.
KELEKÓLA, (kele-kóla) ikerszó, és mn. tt. ke-

lekólát. Tulajdonkép ikerített igenév az elavult kel

kól igékbl , mint a hetei kotot-b6\ hetlekotla, a sereg

pereg-höi serteperte, a hereg hurog-bói herdehurdi stb.

31*
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A kelkól am. ideoda jár, mozog, forog, innen kelekóla

jelent tekervényes valamit, ami irányát szüntelen vál-

toztatja. Kelekóla szarvú ökör. Kelekóla járás
, szél.

Rokon értelmek a Dunán túl divatozó : kelebóla, ke-

lehajti , kelekotra , kelekuti , s jelentenek szeleburdi

módon forgolódó , kering' , bolondos embereket. A
kelkól mint görbét jelent szókkal rokon a latin cli-

no , claudus, clavis, a szláv kolo (kör , kerék), koleno

(térd), a német : Klammer, Klampe, Klaue, Kiélte stb.

KELEKÓLÁL
,
(kele-kólál) ikerige és önh. m.

kelekólál-t. Tekervényesen forog, mozog, jár kél. Ke-

lekólál a szél,V. ö. KELEKÓLA.
KELEKOTRA, (kele-kotra) 1. KELEKÓLA.
KELEKUTI, (kelekótya v. kele-kótó mintsze-

le-kótya) 1. KELEKÓLA.
KELEMEN

,
(a latin clemens-Vó\ eredett) férfi

kn. tt. Kelemen- 1, tb. —ék.

KELEMENFALU , falvak Liptó és Turócz m.

helyr. —falu-ba, — bari, —ból.

KELEMENFALVA, falu Bereg m. helyr. —fal-
vá-ra, — n, — ról.

KELEMENHALOM, puszta Fehér m. helyr.

Kelemenhalom-ra, — halm-on, — ról.

KELEMENPATAKA, erdélyi puszta Torda m.

helyr. —pataká-ra, —n, —ról.

KELEMENTELKE, erdélyi falu Marosszékben

helyr. — telké-re, — n, —röl.

KELEMER, falu Gömör m.; helyr. Kelemér-re,

—én, —röl.

KELEMFÖLD
,
(kelem-föld) 1. KELENFÖLD.

KELENCZE
, (1) ,

(kel-encz-e) fn. tt. kelenczét.

Törzsöke valószínleg a görbét , kerekdedet jelent

kel vagy kai. Jelent méhkast , mely rendesen kerek-

alaku. A hason értelm köpü-ben is a gömbölyüség

alapfogalma rejlik. így lett a gömbölyt jelent la-

tin : alvus , alveus után alvear. V. ö. KEL, (1), el-

vont gyök.

KELENCZE, (2), falu Közép Szolnok m. helyr.

Kelenczé-re, — n, —röl.

KELEND, (kel-end-ö) mn. tt. kelendö-t. Mond-

ják általán minden tárgyról, mennyiben kapnak rajta,

vagyis mennyiben azt magukévá tenni , megszerezni,

felhasználni szeretik. Kelend pénz , melynek folya-

mata van. Kelend áruk , melyeket megvásárolnak.

Kelend ételek a vendéglben. Rövid farsangon kelen-

dbbek a lányok. V. ö. KEL.
KELENDSÉG, (kel-end--ség) fn. tt. kelend-

ség-ét , harm. szr. — e. Árúnak használandó , meg-

szerzend tárgynak kapóssága, becsessége. Áz arany

ezüst pénznek mindig van kelendsége. V. ö. KELEND.
KELENFÖLD, (kelen-föld) ösz. fn. A kelen

törzsöke a menést jelent kel, melybl lett kel, keh,

a n v. m utótéttel kelen v. kelem. Régi neve a bu-

dai Dunaparton a Gellért hegytöve mellékének , hol

Árpád idejében a Dunán elször átkel magyarok

kiszálltának volt. Kelenföldön átkelének. (Csáti D.) A
XIII. századbeli oklevelek szerént volt ugyan itt egy

,Kelenföld' nevezet helység is. (Jerney. Nyelvkincsek).

KELENGYE, (kel-engy-e) fn. tt- kelengyét. Tör-

zsöke hihetleg kel, a mennyiben ez valamely eladó

vagy kapós jószágnak, árúnak tovább adását, mené-

sét jelenti , minthogy a kelengye am. a férjhez men
leánynyal , menyasszonynyal adott jegyajándék, te-

hát azon adomány , melyen az eladó leány mintegy

elkelt ; tehát viszonyban áll az ,eladó' szóval. Ily vi-

szony van a latin do és dos között.

KELENTYÜ, (kel-enty-ü) fn. tt. kelentyü-t. Tör-

zsöke a görbét , hajlóst jelent kel , vastag hangon :

kai, innen a teljesen rokon hangú kalantyú (Lugossy

József), továbbá : kalinkó , kálimpáz , nemkülönben

galiba, galábít szók gal törzsökében. A vízmerít vö-

dörnek görbés fogatékja, melylyel azt a kútostorra

akasztják.

KELENYE, falu Hont m. helyr. Kelenyé-re,—n, — röl.

KELEP
,

(kel-ep) fn. tt. kelep-ét , harm. szr.

—je. 1) Elavult törzsöknév , melybl kelepcze szár-

mazott, s ennek alapértelme görbeség, bonyolodás. 2)

Hangutánzó , melybl lett kelepel, s jelent zörget fa-

eszközt, milyet pl. a katholikusok templomaiban nagy

csütörtöktl nagy szombatig harangok, csengetyük he-

lyett használnak, keményebb hangon kerep, kerepel;

továbbá a gólyamadárnak hosszú orrát, és tompa fa-

hangját. Rokon vele a kalapál igének kalap törzsöke,

s evvel ismét azonos értelm a héber kelapóth és tót

klapati.

KELEPCZE, (kel-ep-cze) fn. tt. kelepczét. Álta-

lán a vadak fogására , megkerítésére csinált eszköz,

pl. csapó kalitka, trök, hurok, s rokon a vastaghan-

gú kalafa, kaloda, kalafinta, kalantyú szókhoz. Alap-

fogalom mind ezen szókban a kerítés, megkerítés, ke-

rítés közé fogás. Ennél fogva a közös törzsök a ke-

reket, görbést jelent kel kai , reszket hangon : ker

kar. Ugyanezen fogalom lappang a görög xaXv7ZTm
}
a

latin claudo, cludo, a német Klemmé szókban. Valakit

kelepezébe csalni , ejteni, keríteni. A madaraknak, va-

daknak kelepczét vetni. Átv. ért. ravaszul kikoholt

fogás, csel, mely által valaki másnak hatalmába esik.

KELEPCZÉL, (kel-ep-cze- el) áth. m. kelepczél-t.

Valakit vagy valamit kelepezébe ejt , kelepczével

megfog.

KELEPEL, (kel-ep-el) önh. m. kelepel-t. Rokon

vele a vastaghangú kalapál. 1) Kelep nev eszközt

zörget, szokottabban : kerepel. Nagy pénteken haran-

gozás helyett kelepelnek. 2) Mondják a gólyáról , mi-

dn tompa fahangon szól , orra lapátjait összeverve.

3) Átv. tréfás ért. haszontalanul jár a szája , trécsel.

KELEPELÉS, (kel ep-el-és) fn. tt. kelepMs-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Rokon vastaghangon kalapálás.

1) Kelep nev faeszköz zörgetése. 2) A kanalas orrát

csattogtató gólyamadár hangja. 3) Átv. ért. füleket

sért, ver üres haszontalan beszéd.

KELEPEL
,

(kel-ep-el-) mn. és fn. tt. kele-

pel t. 1) Aki vagy ami kelepel. Kelepel gólya. 2) 1.

KELEP.
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KELEPES, (kel-ep-es) mn. tt. kelepes-t v. —et,

tb. —ek. Minek kelepje ; különösen kelep hangon

ketteg lapátorra van. Kelepcs gólya.

„Ez a csárda nevezetes
,

Gólya jár rá , nagy kelepes."

Vörösmarty.

KELEPICZÉL, (kel-ep-icz-e-el, vagy talán némi

betüátvetéssel am. eviczkél); önh. m. kelepiczél-t. Mond-

ják kib gyermekrl , midó'n a bölcsben vagy anyja,

dajkája ölében nyugtalankodva rugdalózik , hányko-

lódik.

KELÉS, (kcl-és) fn. tt. kelés-t, tb. — ék, harm.

szr. — e. Menés, mozgás. Járás kelés. Egybekelés, ösz-

székelés , szétkelés. 2) Támadás. A napnak , holdnak

,

csillagoknak kelése. 3) A növénynek magból , az ál-

latnak tojásból való kifakadása. 4) A tésztának

,

kovásznak felpuffadása, dagadása. 5) Árunak, s holmi

kapós jószágnak tovább adása, kézrl kézre menése.

6) Kóros daganat, fakadás, eves güm a testen. Vér-

kelés, orrkelés. Mátyusföldén s Tisza mellett kilis. V.

ö. KEL.
KELÉS

,
puszta Bács m. helyr. Kéles-re, — én,

— röl.

KELÉSÉS
,

(kel-és-és) mn. tt. kelésés-t v. — et,

tb. —ek. Kóros gümjü, daganatú , kelevény. Kelé-

ses gyermek. Keléses csipön nehéz megkötni a ruhát.

Mátyusföldön és a Tisza mellett kilises. V. ö. KELÉS.

KELÉSFÜ, (kelés-fü) ösz. fn. A sikkantyúk

neme alá tartozó növényfaj ; szirmai a karimán na-

gyobbak ; szára szrös ; levelei néha mind épek, s itt

ott fogasak, hasadtak; vaczka szrös. Máskép : rühf,

varfö , koszfü
,
fekély/ti , sennyedékf. (Scabiosa ar-

vensis).

KELESZT
,

(kel-esz-t) áth. m. keleszt-étt
,
par.

keleszsz, htn. — eni v. — ni. A süteménynek való lisz-

tet úgy elkészíti, hogy megkeljen.

KELESZT
,
(kel-esz-t-) fn. tt. keleszt'ó-t. Ko-

vász , éleszt , savanyító , mely a tésztát erjedésbe

hozza.

KELET
,
(kel-et) fn. tt. kelet-ét. Menet. L. BE-

KELET , KIKELET. 1) Különösebben feltámadás'

helyett : felkelet áll a Tatr. codexben . „Mert tene-

ked megforbátlatik az igazaknak felkeletekben" (in

resurrectione). 2) Azon táj az égen vagy láthatáron,

hol a nap kelni látszik. Nyári, téli kelet. Észak-kelet,

délkelet. Kelet népe. Innen kelet reánk nézve a világ

azon tája , honnan a nap felénk közeledni látszik.

Keleti v. keletrl fúvó szelek. Keleti tartományok. El-

lentéte : nyugot v. nyugat.

„S rohan, mint ár, a gyzelem
Kelettl nyugatig

;

A láncsa zúg , a lobogót

Magas szellk viszik." Kölcsey.

3) Árunak , s más használatra szerzend jószágnak

kúpossága, becse. A bornak, búzának nagy keleté van.

Az okos embernek mindenhol van keleté. (Km.). Ezen

pénznek nálunk nincs keleté. V. Ö. KEL, (3). 4 Vala-

mely oklevelén, irományon az év, hó és nap följegy-

zése, mely ezen szóval történik : kelt, pl. 1854. má-

jus 10-dikén.

KELETI, (kel-et-i) mn. tt. keleti-t, tb. —ek. 1)

Napkelet fell vagy keletre fekv országból , tarto-

mányból való , ered ,
jöv. Keleti szél. Keleti népek,

lakosok, dntk. 2) Kelet felé fekv. Keleti országok.

Keleti India. Egyenes ellentéte : nyugoti.

KELETI-MAJOR, puszta Somogy m.; helyr.

— Major-ba, — ban, — ból.

KELET-INDIA, (Kelet-India) ösz. fn. máskép :

KELETI INDIA. Ázsiának nagy kiterjedés déli ré-

sze , melyet keletinek hívnak , ellentétül Amerika

azon déli részével, melynek Nyugoti-India a neve. V.

ö. INDIA.

KELETITENGER
,
(keleti-tenger) ösz. fn. Dá-

nia és Svédországtól keletnek, ezek és Német- s Orosz-

ország egy része között fekv tenger, máskép : balti

tenger.

KELETKEZÉS
,

(kel-etk-éz-és) fn. tt. keletke-

zést tb. —ék, harm. szr. — e. Valamely dolog léte-

lének eredése, támadása ; létrejövés.

KELETKEZIK
,

(kel-et-kéz-ik) k. m. kelet-

keztem, —tél ,
— étt

,
par. keletkezzél. Támad,

ered , mozgásnak indul. Szél keletkezik. Nagy tz ke-

letkezik. Ebbl még sok baj , nagy szerencsétlenség ke-

letkezhetik. Keletkezben van am. most keletkezik.

KELETKEZTET, (kel-et-kéz-tet) mivelt. m. ke-

letkeztet- tem, — tél, — étt. Eszközli, véghezviszi, teszi,

hogy valami keletkezzék ; eredtet, támadtat.

KELETLEN, (kel-et-len) mn. tt. keletlen-t , tb.

—ék. 1) Ami nem kapós , amit meg nem vettek , el

nem használtak. A keletlen árukat visszavinni , alább

szállítani. 2) Mondják tésztáról, mely meg nem kelt.

„Árpa kenyér keletlen

N. alispán kelletlen." Gúnydal.

Határozóként am. 1) el nem kelten ; 2) meg nem

kelve.

KELETLENSÉG
,

(kel-etlen-ség) fn. tt. kelet-

lenségét. Keletlen állapot, vagy minség.

KELETNEK, (kel-et-nek) ih. Kelet felé, kelet

irányában. Keletnek tartani, menni. Keletnek csavaro-

dik a patak.

KELETRE, (kel-et-re) ih. Kelet felé , keletnek

tartva. Szétoszlottak, ki keletre, ki nyugotra.

KELETVÁLTÓ, (kelet-váltó) ösz. fn. Váltóles

vél, melynek lejárata annak keltétl számíttatik ,
-

így szól : „Mától három (vagy hat stb.) hónapra fizes,

sen ön." Amelynek lejáratát bemutatástól számitják-

az ,lát utáni váltó.'

KELEVÉNY, (kel-ev-ény) fn. tt. kelevény-t
}
tb.

—ék , harm. szr. — e v. —je. Eves güm , daganat,

kelés a testen. Kék , vörös kelevény. Torlódásbeli ke-

levény.

KELÉVÉNYÉS, (kel-e-vény-és) mn. tt. kelevé-

nyés-t v. — et, tb. —ek. 1) Amin kelevényféle daga-



491 KELEVESZ—KELL KELL—KELL 492

nat támadt, Kelevényes test. 2) Aki kelevényben szen-

ved. Kelevényes beteg.

KELEVESZ v. KELEVÉZ, (kel-e-ve-esz, mint-

egy, kel- eszköz : t. i. keleve, régiesen am. kel, esz v.

es képzvel) ; fn. tt. kelevész-t , tb. —ék , harm. szr.

— e. 1) Hosszú szúró fegyver , lök dárda. Gyöke a

tova kelést, hatást, mozdulást jelent kel.

„S míg bálával lantján báj zenét ver,

Fenn villog jobbján a kelevéz."

Garay.

„Jó kardja eltt a had rendre ledül

,

Kelevéze ragyog vala balján."

Arany.

2) Kemenes alján , és Marczal mellékén am. hosszú

pózna , melylyel a diót verik. 3) Epületszarvazáskor

egy rúdnak fels végire kötelet kötnek s azt a felál-

lítandó szarufák kakasüljére rákötik, és rendre azon

köteles rúd segélyével állítják fel a szarufákat ;
—

azon köteles rudat (a székelyföldön) kelevésznek ne-

vezik. (Kriza J.). Tehát mind a három értelemben

valamely póznát v. rudat jelent.

KELEVÉSZÉS, (kel-e-ve-esz- és) mn. tt. kelevé-

szés-t v. — et, tb. —ék. Kelevészszel fegyverzett, föl-

szerelt. Kelevészes lovagok. Kelevészes dióverök V. ö.

KELEVESZ.
KELEVÉSZT, (kel-e-ve-esz-t) ih. e helyett : kel-

vést. Kemenesalján am. oldalvást, oldalt menve, kel-

ve, kerülve.

KELEVET, 1. KEREVET.
KELEVÉZ, 1. KELEVESZ.
KELÉVÍZ , falu Somogy m.; helyr. Kelevíz-re,

— én, — röl.

KELFEJ
,

(kel-fej) ösz. fn. Kelnek vagyis kel-

káposztának a feje.

KELINCS, 1. KILINCS.

KELKÁPOSZTA, (kel-káposzta) ösz. fn. A f-

zelékkáposzták egyik ismert faja , máskép : olaszká-

poszta , vagy néhutt egyszeren : olasz; néhutt pe-

dig : fejér káposzta. A ,kel' itt azonos a latin caulis

(káposzta), olus (zöldség), szókkal , honnan a német

Khol, bajorosan Köl, olasz cavolo s többek származnak.

KELL, KELL, (ked-1 , mint palló am. padló,

lleni am. üd-leni, azaz ünnepelni ; így hasonul n-ué

a d v. gy az n eltt is, pl. eskünniz= esküdni, alwnni

= aludni, vannak :=vagynak , erdélyiesen : vadnak,

a régiségben : panaszolkonni nzrpanaszolkodni stb.).

A Bécsi és Müncheni codexben váltakozva kell és

kel. Tájdivatosan : köll. Gyökeleme a ked, kedv, kegy,

kéj, kény szók ke gyökével ugyanaz , s értelmének

minden változatai a ked v. kedély mködésére vo-

natkoznak . így vonatkozik kedvre Pesti Gábor me-

séiben is ezen kitétel : „Kellé az várasi egér kedvé-

nek." Onható ige, m. kell-étt , htn. kell-eni. 1) A ke-

délynek tetszik, kényére kedvére van. A mai felsbb

társalgási nyelvben ezen értelemmel némileg nyersnek

látszik, s helyette rendesen tetszik használtatik ; de

az szinte egyszer nyelv fenntartja eredeti mivoltá-

ban. Mi kell édes fiam f Kell-e kalács , alma , szilva t

Nekem nem kellesz, mert rósz vagy. A régieknél gyak-

ran jön elé ezen értelemben. „Kellett volna Heródes-

nek (placuisset Herodi). Münch. cod. „Kell enneköm

mind attü jóakarattok." Es : „Ki mikoron hallotta

volna, kellé neki." Nádor-cod. V. ö. KELLETIK.

„Izent nekem a mészáros
,

Kell-e babám gyürü páros ?

Nem kell nekem gyürü páros
,

Maga sem kell a mészáros." Népd.

„Nem kell nekem sem cziprusi

,

Sem a hires burgundi."

Horvát E.

„Nem ke (:=kell) neköm sönki búja

Bár még az enyim se vóna."

Székely tánezvers. (Keresztúr-fiszékbl).

Ezen kell igétl származnak : kellem, kellemes, kellet,

kelletlen , kellemö , kell , kellöség, melyekben általán

a tetszésnek vagy a tetszést szül kedves tulajdonsá-

goknak eszméje foglaltatik. 2) Szükség van rá, vagy-

is az emberi kedély , akarat mint bels szükséget ki-

elégíteni vágy. Itt már nem a puszta tetszés , hanem

a vágy és akarat szolgál alapúi. Nekem pénzt kell

szereznem. Szüleimet , rokonaimat , kedvesemet látnom

kell. Csak az kellene még. Úgy kell neki , azaz örülök

hogy ez történt vele , mert vágyam, kivánságom telt

be általa. A háborúba vitéz emberek kellenek. Ti elpu-

hult gyávák nem kelletek. Mi komoly emberek nem kel-

lünk a társaságban. Ezen kis munkához nem kell any-

nyi ember. Hány röf posztó kell egy köpönyegbe ?

„Nem kell az egészeknek urvos" (non est opus va-

lentibus medico) Tatrosi cod. " Ez értelemben már

mint személytelen ige is használtatik. 3) Egyedül

személytelen ige alakjában jelenti a kedélynek, vágy-

nak , akaratnak elhatározottságát , átható kényszerí-

tést, parancsolást. Ennek úgy kell lenni, azaz akarom,

parancsolom, vagy akarják, parancsolják mások, vagy

a körülmények, vagy a kötelesség, hogy úgy legyen.

El kell mennem am. kénytelen vagyok menni. El kel-

lett utaznom, am. kénytelen voltam elutazni. Ezt még

ma be kell végezned, am. parancsolom, akarom, vagy

parancsolja a kötelesség , kényszerség , hogy bevé-

gezd. „Mert méndenha kél imádkozni — sonha meg

nem kell fogyatkozni" (quoniam opportet etc.). Tat-

rosi cod.

„Jaj hogy ke tled megválnom,

Kedvömre termett virágom."

Székely népdal. (Kriza J.).

„Istenem, teremtm , mit kell tennem
,

Te tled, kedvesem, el kell mennem."

Népd. (Erdélyi J. gyjt.).

Ezek szerént els értelemben a kell jelenti a kedély-

nek önkényes hajlamát , a másikban mint vágynak,
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kívánságnak, szükségnek megfelel möködését, a har-

madikban kényszerített küls ernél fogva meghatá-

rozott állapotát. A 2-ik és 3-ik értelemben szükség,

szükséges szókkal is fölcserélhet. Ilynem fogalom-

beli összefüggés és viszony van a franczia faveur és

il faut között. A csagataj nyelvben gülük , s törökül

gerek , =kell (szükség), a finnben kelpaan am. kel-

lek, kell vagyok. Mind a törzsben
, mind származé-

kaiban : kellem, kellemes
,
kellet stb. nagy kiterjedés

tájejtéssel a törzs önhangzója zárt e st ö is : kéli,

köll, kellem, köllem.

KELLÉK
,
(kell-ék) fn. tt. kellék-ét, harm. szr.

—e. Ami valamely dologhoz
/
mint olyanhoz, szükség-

képen megkívántatik, mi nélkül valami nem lehet az,

minek lennie kellene, máskép : kivántatóság. Minden

kellékkel fölszerelt tánczterem, kávéház. Váltói kellékek.

KELLÉKÉZ
,

(kell-ék-éz) áth. m. kellékez tem,

—tél, —étt. 1) Kellékekkel ellát, felkészít. 2) Meg-

kíván, szükségei.

KELLEM, (kell-em) fn. tt. kellem-ét, harm. szr.

—-e. 1) Általán az emberi lénynek azon lelki és testi

tulajdonságai, melyek ill arány, öszhangzat , finom,

gyöngéd külsség , nemes tartás által mások kedé-

lyére kedvesen hatnak , mások tetszését megnyerik,

bennök gyönyörérzetet gerjesztenek. Arczon, taglejté-

seken, álláson, menésen elomló' kellem. Társalgási, szó-

noklati kellem. Ni gyöngéd kellemek. 2) Némely ter-

mészeti tárgyaknak kedves gyönyörködtet tulajdon-

ságai. 3) Maga azon tetszés, kedves érzet, melyet bi-

zonyos tárgyak gerjesztenek bennünk. Utazás , tár-

salgás kelteméi. Néha a legkomolyabb tanulmányok sok

kellemet nyújtanak. Városi, falusi élet kelteméi.

KELLEMDÚS, (kellem-dús) ösz. mn. Kelle-

mekben gazdag. Abban különbözik a jkellemes'-tl

fképen , hogy ezt mind személyrl, mind dologról

mondhatjuk , de a ,kellemdús' kifejezést csak sze-

mélyrl és erre vonatkozó cselekvések és tulajdonsá-

gokról. Kellemdús nö , kellemdús társalgó. Kellemdús

mozdulatok, arczvonások. Kellemdús magaviselet. De
nem mondhatjuk : kellemdús út, kocsizás.

KELLEMDÚSAN
,
(kellem-dúsan) ih. Kellem-

dús minségben. Kellemdúsan társalogni , öltözködni.

KELLEMES, (1), (kell-em-es) mn. tt. kellemes-t

v.— et, tb.—ek. Kellemmel v. kellemekkel díszl. Kel-

lemes arczvonások, mozdulatok , hangok. Kellemes tár-

salgás, nyájaskodás. Kellemes társalgó. Kellemes mód,

modor valaminek elbeszélésében. Kellemes út , utazás,

kocsizás, hajózás. V. ö. KELLEM.
KELLEMES, (2), falu Sáro.s m ;

helyr. Kellemes-

re, —en, — röl.

KELLEMESEN, (kell-em-es-cu) ih. Kellemes

módon, tetszöleg, gyönyörködve. Kellemesen tánczolni,

énekelni , társalogni, mulatni. V. ö. KELLEMES.
KELLEMESIT

,
(kell-em-es-ít) áth. in. kelleme-

sit-étt, par. — s, htn. — ni v. —eni. Kellemessé tesz.

A nyájas , élezés , tréfás beszédek kéllemesítik a tár-

salgást.

KELLEMESKEDIK
,
(kell-em-es-kéd-ik) k. m.

kellemeskéd-tem, —tél, —étt. Kellemes magaviseleté-

vel, társalgásával, stb. tetszösködik.

KELLEMESSÉG
,

(kell-em-es-ség) fn. tt. kel-

lemesség-ét , harm. szr. —e. Kellemek sokasága , b-
sége, vagyis több oldalú, többfélekép mutatkozó kel-

lem
,

pl. az areznak kellemessége : a szép szemek

szabályos orr , nyilt homlok , fehér fogak
,

piros

ajak , stb.

KELLEMET
,

(kell-em-et) elavult fn. melybl

kellemetes, kellemetesen eredtek. Törzsökéül tekinthet

vagy a szintén elavult ige kellemik , melybl lett kel-

lemes, kellemet, mint folyamik folyamat
,
futamik fu-

tamat ; innen szorosan véve ,kellemet' jelentené a

tetszésnek eredményét , vagyis azon kedves benyo-

mást, melyet a kellemek okoznak, valamint létezett

régebben ,kellem £ részesül is ; tehát innen fejtenk

meg a kellemetlen szó értelmét is. Vagy pedig kelle-

metes', ,kellemetlen' szókat származtathatjuk az él
,kellem' fnévtl is oly módon, hogy innen lesz : kel-

lemes mn. s ettl az s-nek i-vé változtával : kelleme-

tes (:=kelleineses). Hasonlók szerelem-tö\, szerelmetes,

alkalom-tói alkalmatos, szorgalom-tói szorgalmatos stb.

V. ö. —ETES, —ÉTLEN és —LEN képzket.

KELLEMETES, (kell-em-et-és v. kell-em -es-es)

mn. tt. kellemetés-t v. — et, tb. —ek. Kellemetet vagy

is kellemes hatást, benyomást, eredményt szül, oko-

zó, tetsz, kell. „Méndenha teszem, melyek kelle-

metesek neki" (quae placita sünt ei). Tatrosi cod.

„De amint látom , semmi nem kellemetes haszon ne-

kik " Pesti Gábor meséi. V. ö. KELLEMET. Régente

jelentett szükségest is. „Mert tudja ti atyátok, mi

kellemetes legyen tünektek" (quid opus sit vobis).

Tatr. cod. „Avagy házban kellemetes (utile) edény".

Bécsi cod.

KELLEMETESSÉG, (kell-em-et-és- ség) fn. tt.

kellemetesség-ét, harm. szr. — e. Kellemetes minsége,

kedélyre kellemesen ható tulajdonsága valaminek.

Régente ,szükség' is. „Nincs kellemetesség neked (non

opus est tibi), hogy valaki kérdezjen tégedet." Tat-

rosi cod.

KELLEMETLEN, (kell-em-etlen) mn. tt. kelle-

metlen-t , tb. —ék. Törzsöke lehet az igenév kellemet

is. melybl az egyszer tagadó Zen-vei lett kellemet-len,

mint it, it-lan ; ét, étlen ; vét, vétlen ; tét, tétlen ; de

elemezhet , mint más esetekben a kellemes és len al-

katrészekbl is. V. ö. —ÉTLEN és —LEN képz-

ket. Ami kellemetet, azaz kellemetes benyomást , ha-

tást nem szül , miben semmi kellemet nincsen , s tu-

lajdonkép am. visszatetsz , a kedélyre kedvetlenül

ható, rósz kedvet okozó. Kellemetlen rikácsolás, ordí-

tás , nyafogás. Kellemetlen id , utazás , kocsizás
,

hajózás. Ettl , ha a dolgot szorosan veszszük
, kü-

lönbözik a kellemtelen , mely am. kellem nélküli , ez

(t. i. a kellemtelen) a kellem hiányát , amaz pedig e

hiánynak okozatát , eredményét , kedvelleni hatását

fejezi ki.
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KELLEMETLENSÉG, (kell-em et-len-ség) fn.

tt. kellemetlenség-ét , harm. szr. — e. 1) Valaminek

azon tulajdonsága , mely kellemetlen benyomásokat

szül. A téli utazás kellemetlenségei. 2) Maga azon visz-

szatetszö érzelem, rósz kedélyállapot, melyet a kelle-

metlen tárgyak okoznak. Sok kellemetlenséget kell

szenvednem. V. ö. KELLEMETLEN.
KELLEMETLENÜL

,
(kell-em-et-len-ül) ih.

Visszatetszó'leg , rósz benyomást okozva , kellemet-

len érzelmet gerjesztve. Ezen embernek már a hangja

igen kellemetlenül hat rám. V. ö. KELLEMET.
KELLEM

,
(kell-em-ö) mn. tt. kellemö-t. Tu-

lajdonkép az elavult kellemik részesülje. Jelentése :

illend, kívántató, ami kell. Kellemö bátorsággal bírni

a harczban. Kellemö békét kötni. Eléjön t. i. Faludi-

nál : kellemö bátorság, kellemö békeség.

KELLEMTELEN , (kell-em-te-len) mn. tt. kel-

lemtelen-t , tb. — ék. Akiben vagy akinek cselekvésé-

ben , tulajdonságában kellem nincs. Kellemtelen tár-

salgó. Kellemtelen magaviselet. Csak személyre vagy

ennek cselekvéseire és tulajdonságaira viszonyúi. Kü-

lönbözik : kellemetlen; v. ö. KELLEMDUS.

KELLEMTELJES , KELLEMTELI, (kellem-

teljes v. —teli) 1. KELLEMDUS.
KELLET

, (1), (kell-et) fn. tt. kellet-ét, harm.

szr. — e. 1) Tetszet, tetsz állapot. Köz kelletben

lenni. A közönség kelletét megnyerni. 2) Megkívánt,

szükségelt állapota valaminek. Kellete korán, idején

tenni valamit, azaz mikor kell, mikor leginkább szük-

séges, kívánatos. Kelletén túl szigorúnak lenni, azaz

szigorúbbnak lenni, hogysem a dolog kívánja. Kelle-

ténél többet költeni bútorokra, ruházatra.

KELLET, (2), (kell-et) áth. m. kellet-tem, —tél,

— étt, par. kelless. Valamit kellvé, azaz tetszssé,

kedvessé tesz, kedveltet. Cselekv értelme rendsze-

rént magára a személyre hat vissza. Kelletni magát

mindenekkel. Magát kellet erkölcs.

KELLETÉS, (kell-et-és) mn. tt. kelletés-t v.

— tt, tb. —ek. Kell, magát kellet.

KELLETIK, (kéll-et-ik) k. m. kellet-tem, —tél,

— étt, par. kellessél. 1) A régi magyar nyelvemlékek

szerént am. tetszik , tetszést vall , nyer. „ Szökdöse

Herodiadisnak lánya az ebédlház közepett , és kel-

leték Heródesnek" (et piacúit Herodi). „Kelletett tü

atyátoknak" (piacúit patri vestro). „Te benned jól

kelletett énnekem (in te complacuit mihi). „Úgy
atya, mert így volt kelletvén te eltted" (quoniam

sic fit placitum ante te). Müncheni v. Tatrosi cod.

„Azért valamennyiszer neked paréj kelletik
,
jövel

ide ez kertbe." Pesti Gábor meséi. „Az sokaságnak

kellessél." XVI. századbeli erkölcsiratok. (Toldy F.

kiadása). 2) Önakarat vagy küls hatalom, parancs-

nál fogva szükséges , hogy legyen , megtörténjék.

„Es megtetszett szavokból , hogy az kényszerítésbl

köllessék más urat uralniok." (Gál Péter lev. gr.

Esterházy Miklóshoz 1623.). „Mind ezekért és egyéb

elttünk álló szükséges dolgokért is kölletett Hívség-

teknek . . . congregátiót promulgáltatnunk. " Bethlen

Gábor. Némely tájakon a kényszerítésre vonatkozó

személytelen egyszer kell értelmében használják.

KELLETLEN, (kell-et-len) mn. tt. kelletlen-t,

fcib.
— ék. Kellet nélküli. Különösen 1) Ki másoknak

nem kell, nem tetszik. Kelletlen ember a társaságban.

2) Mire szükség nincs, mi fölösleges. Holmi kelletlen

poggyászokkal menni útra. „ Midn embernek edénye

megtörettetendik, kelletlenné (inutile) leszen." Bécsi

codex. 3) Unalmas, terhes. Kelletlen társ. Kelletlen

ott a kincs, hol egészség nincs (km.). 4) Mondjuk oly

emberrl, kinek rósz kedve van , kinek semmi sem

tetszik, semmi sincs ínyére. Ma nem tudom mi bajom,

hogy oly kelletlen vagyok. Határozóként am. kellet

nélkül. L. KELLETLENÜL.
KELLETLENKÉDÉS

,
(kell-et-len-kéd-és) fn.

tt. kelletlenkédés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselek-

vési mód, melylyel valaki másoknak kelletlenkedik.

RÉLLETLENKÉDIK
,

(kéllet-len-kéd-ik) k.

m. kélletlenkéd-tem, —tél, —étt. Másoknak unalmára,

terhére van. Mikor sok a dolgom, akkor kelletlenkedik

nálam. Üres, ostoba beszédekkel kelletlenkedni.

KELLETLENSÉG, (kell-et-len-ség) fn. tt. kel-

letlenség-ét , harm. szr. —e. 1) Másoknak okozott

unalmasság, kedvetlenség. 2) A kedélynek azon álla-

pota, midn kedves érzelmekre képtelen, midn tet-

szését semmiben sem leli , kedélyi izetlenség, sava-

nyuság.

KELLETLENÜL, (kell-et-len-ül) ih. 1) Unal-

masan, mulatság nélkül. Kelletlenül érezni magát va-

lamely társaságban. 2) Akaratlanul, a kedélynek haj-

lama, vonzalma ellen. Valamit kelletlenül tenni. Tem-

plomba, iskolába kelletlenül menni.

KELLNEK, erdélyi falu a Szászsebesi székben;

helyr. Kellnek-re, —én, — röl.

KELL, (kell) mn. tt. kellö-t. 1) Tetsz, kí-

vánatos, kedélyt kecsegtet. „Ha rósz , mért oly kí-

vánatos, mért oly édes és kell?" (Kisfaludy S.) 2)

Ill, illend, bizonyos vágynak, várakozásnak megfe-

lel. Valamit kell módon végezni , rendezni , intézni.

3) Ezen kifejezésben kell közepe valaminek pl. Páz-

mánnál is : éjszakának kell közepén , igazán kerlö,

azaz körlö , kürlö
,
(küll) , mert kell közép am. a

körnek középpontja.

KELLEN, (kell-ö-en) 1. KELLKÉP.
KELLKÉP, (kell-kép) ösz. ih. Kell módon,

úgy, mint kell, mint helyes, mint illik.

KELLLEG
,

(kell-ö-leg) ih. 1. KELLKÉP.
KELLS, némely szójárásokban KÖLLS,

(kör-1--ös) mn. tt. kellös-t v. — et , tb. — ek. Eléjön

e kitételben : kells közepe , azaz kell közepe vala-

minek.

„Éjen (=én) elmének , rózsám , valamerre
,

Magyarország kölls közepibe

,

Ott beszállok, liliom képébe
,

Édesz anyám háza elejibe."

Csángó népdal. (Erdélyi J. gyjt.).
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KELLOSKODIK
,

(kell--ös-köd-ik) k. m. kel-

lÖ8köd-tem ,
— tél ,

—ött. Kelleti magát. Székely

tájszó.

KELMÁK , falu Temes m. ; helyr. Kelmák-ra,

—on, —ról.

KELME
,

(kel-me azaz kel-mi) fn. tt. kelmét.

1) Székelyföldön divatozó egyházi szójárás szerént

am. szöveg (textus), vagyis a szentirásból kivett mon-

dat , mely az egyházi beszéd anyagául vétetik , ösz-

szevonva kéme (a Tájszótár szerént), talán inkább

kéme (terjedt é-vel, mint ément e helyett elment). 2) Átv.

ujabb értelemben ruhának való szövet
,

pl. posztó

,

selyem, vászon stb. Finom , durva , nyári , téli kelme.

Gyöke vagy az eredést, származást jelent kel, mintha

azt akarná jelenteni, hogy a felvett mondatból a be-

széd , s a szövetbl a ruha mintegy kikel , ered , ke-

letkezik , mint a német Zeug-é , erzeugen ; vagy ha a

kéme vétetik eredeti szóul , ugy törzsöke talán eme

(anya) mint a latin materia-é a mater, s e szerént kel-

me tenne anyagot, melybl valami keletkezik, készül.

KELMED, 1. KEGYELMED.
KELNIK, ALSÓ— , FELS—, falvak Turócz

m.; helyr. Kelnik-re, — én, —röl.

KEL ,
(kel-) mn. tt. kelö-t. Altalán , aki

vagy ami kel. Különösen 1) men , mozgó. Járó

kel utasok, idegenek. Egyházhoz kel. Elkel férfiak.

2) Emelked, ered, támadó. Kel nap , hold, csilla-

gok. Hirtelen kel szél , szélvész. Agyból kel beteg. A
fejedelem ellen fölkel nép. Fölkel seregek. A rósz bá-

nás ellen kikel szolga. 3) Kapós, minek becse, keleté

van. Kel áruk, pénzek, máskép : kelend. 4) Dagadó,

puffadó. Kel tészta, kovász. 5) Fnévül használtatva

am. átjáró hely valamely folyón. Érsekújvárban : járó,

pl. naszvadi járó , hol a Nyitrán Naszvad felé át le-

het kelni, gázolni. V. ö. KEL. Néhutt ,küll -

helyett

is divatos.

KELS, (kel--ös) mn. 1. KELEND.
KELÖSÉG, (kel--ös-ég) 1. KELENDSÉG.
KELÖSÍT, (kel--ös-it) áth. m. kelöslt-étt

,
par.

—
8, htn. —ni v. —mi. Valamely árut kelssé, azaz

kelendvé tesz.

KELT, (kel-t) áth. m. kelt-étt , htn. — eniv.

—ni, par. — s. 1) A fekvt vagy alvót kelni készti.

Kelteni a hever munkásokat. Fölkelteni a mélyen al-

vókat. 2) Keltenék a madarak , midn tojásaikat raj-

tok ülve felfakasztják , s fiakat hoznak létre. Más-

kép : költ.

KELTE valaminek am. keleté , 1. KELET.
KELTÉS

,
(kel-t-es) mn. tt. keltes-t v. — et, tb.

— ek. Ezen ikerített szóban divatos : jártaskeltes. L.

JÁRTAS.
KELTÉS, (kel-t- és) fn. tt. keltés-t , tb. —ék.

Cselekvés, midn valaki kelt. L. KÖLTÉS.
KELTEZ

,
(kel-t-éz) áth. in. keltéz-tem , —tél,

— étt
,
par. —z. Valamely irományhoz , nevezetesen

levélhez , okmányhoz odajegyzi azon évet , hónapot,

és napot, melyen azt irta, vagy kibocsátotta. 186%-dik

évi január 1-sjén keltezett bizonyítvány.

AKAD. NAGY 8ZÓTÁB. Hl. KÖT.

KELT
,
(kel-t-) fn. tt. keltö-t. Eszköz , mely

ers hang által az alvót felébreszti. Keltvel ellátott

óra. A mutatót a keltre igazítani.

KELTCSÉNGETYÜ, (kelt- cséngetyü) ösz. fn.

A keltre alkalmazott kis cséngetyü, mely kell percz-

ben szólani kezd. V. ö. KELT.
KELTÓRA, (kelt-óra) ösz. fn. Óra, mely kel-

tcsengetyüvel van fölszerelve ; máskép : serkentóra.

V. ö. KELTCSÉNGETYÜ.
KELÜ, Szabó Dávidnál am. küll ; 1. ezt.

KELYH. L. KEHELY.
KEM , 1) elvont gyök, mely meg van a Kemej,

Kemecse , Kemencs , Kemse , Kemesmál helynevekben,

és a kemény szóban. V. ö. KEMÉNY. 2) A széke-

lyeknél Cserey Elek szerént önállólag is divatos fn.

tt. kémet ; s am. korlát , kerités ; talán innen szárma-

zott a baranyai kemény am. a kályha mellett : padka,

s a fennemlített helynevek is innen vehették ere-

detüket.

KÉM, (1), fn. tt. kém-et, harm. szr. — e v. —je.

Általán am. valamit kutató, vizsgáló , és pedig alat-

tomos úton módon. Különösen , háborús idben oly

személy, kit valamelyik fél a végre küld az ellenség

táborába, vagy földére, hogy annak állását, fekvé-

sét, hadi erejét , s egész állapotát kikutassa , és hírt

adjon róla. Kémeket küldeni az ellenség földére. Kéme-

ket elfogni, felakasztani. Alöltözetben lappangó kémek.

Gyöke valószínleg az elavult ém émik, azaz ébren van,

vigyáz , melybl lett émett , am. „ vigilavit, " émetten

„vigilanter ," minthogy a kémnek kitünöleg vigyáz-

nia, ébren lennie kell , hogy küldetését teljesítse. E
szerint a k csak ellehellet volna , mint valószínleg

az, a köb (öb), köböl (öböl), köldök (öldök), köpczös

(öpczös, azaz öbczös, öböczös), kár (ár), kancza (any-

cza) stb. szókban.

KÉM, (2), (kéj-m v. kéj-me) elvont törzsöke ké-

méi igének. L. ezt.

KEMECSE , falu Szabolcs m. helyr. Kemecsé-

re, —n, —röl.

KÉMBUGA
,
(kém-buga) Ösz. fn. Az olvasztó

bányákémenczékben , hosszú nyel hegyes vas esz-

köz , melylyel a folyó barna rezet piszkálják , hogy

megtudják, ha kell fokig forr-e már.

KÉMEL, (kémei) áth. m. kémel-t. Valamit kém-

képen kutat, vizsgál, fürkész. Az ellenség állását ké-

melni, kikémelni. Szokottabban : kémlel.

KÉMÉL, (kéj-m-él) áth. m. kémél-t. Gyökeleme

a kedélyre vonatkozó ke , honnan ké, azaz kéj, s eb-

bl lett kém, azaz tetsz, kedves valami ; ebbl ismét

kémik, tetsz, kedves állapotban létezik, továbbá kém
kéme, tetsz, kedves állapotban létez, végre kéme-el

kéméi, valamit tetsz, kedves állapotban tart , vagyis

oly módon bánik vele , hogy az neki kedves legyen.

És csakugyan kémélni valakit am. kedvezésbl, gyön-

gédségbl, szeretetbl kedvét teljesíteni, semmi olyat

nem tenni neki, mi nehezére, terhére , tetszése ellen

volna. Nagy munkától megkémélni a gyönge beteges

szolgát. Mondjuk dolgokról is.Kémélni az egészséget, éle-
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tet. Ne kéméld azt a lovat, hanem üsd. Átv. ért. vala-

mivel szken, fösvényen bánik, nem vesztegeti, meg-

takarítja, nem rongálja, vigyáz reá. Fillérrel kémélik

az aranyat. (Km.). A pénzt kémélni kell. Kémélni az

eleséget. Ruhát kémélni. Hogy csizmáját kémélje , me-

zítláb jár. Máskép : kiméi.

KÉMELÉS
,

(kém-el-és) fn. tt. kémelés-t , tb.—ék , harm. szr. —e. Cselekvés , mely által valaki

valamit kémei. Kémelésért fizetést kapni.

KÉMÉLÉS
,

(kéj-m-él-és) fn. tt. kémélés-t , tb.

— ék , harm. szr. — e. Engedékenység, kedvezés ne-

me , mely által valakit v. valamit kémélünk.

KÉMÉLY, KÉMÉLYES, KÉMÉLYTELEN, 1.

KÍMÉLY stb.

KEMENCZE, (l),fn.tt. kemenczét. Gyöke talán a

székelyeknél divatos és korlátot, kerítést jelent kem.

Vagy pedig a latin caminus-hól alakult. Egyébiránt elé-

jön már egy 1 156-dik évi oklevélben is, a XlII-ik szá-

zadban pedig többször. (Jerney. Nyelvkincsek). Alta-

lán köröskörül bekerített, csak egy nyilassal v. szájjal

biró, s tüzet kiálló üreg, melynek rendeltetése a bele

rakott tznek melegét megtartani , különféle czélok-

ból, miért neve is különféle. Süt kemencze, melyben

kenyeret, kalácsot, húst stb. sütnek , szobakemencze,

melylyel a szobát melegítik. Aszaló , olvasztó , hl,
mészéget, téglaéget stb. kemencze. Alakjára nézve

:

szarvas, boglyas, gömböly, hátas kemencze. Anyagra

nézve : tégla-, k-, vas-, sárkemencze. Kemenczét rakni,

kiégetni , betapasztani. A kenyeret kemenczébe vetni.

Kemenczét fteni. Kemencze melleit ülni, fekUnni. Bá-

tor a kemencze mögött. (Km.). Kemenczét riz ain.

munkakerül. A kemencze mellett ül nem nyer koro-

nát. (Km.). Egy a szoba kemenczével. (Km.). Jó ke-

mencze mellett könny a telelés. (Km.). Kemencze nem
Velencze. (Km.). Vannak ily nev helységek is. Táj-

szokásilag : pest, siskó. A ,kemencze' és ,kályha' közt

az általános népnyelvben azon különbség létezik,

hogy ,kályha' neve alatt csak az úriasabb helyisé-

gekben vagy legalább a köznép lakta házak dísze-

sebb szobáiban használtatni szokott fütó'kemenczét

értik ; innen : cserépkályha, nem mondják : cserépke-

mencze. V. ö. KÁLYHA.
KEMENCZE, (2), falu Hont m., ALSÓ—, FEL-

S— Abauj m., KIS—, NAGY— Zemplén m., Ó—

,

ÚJ— Ungh m., puszta Abauj m.; helyr. Kemenczé-

re, —n, — röl.

KEMENCZEAJTÓ, (kemencze-ajtó) ösz. fn. Aj-

tó, melylyel a kemencze száját beteszik; néhutt : tév,

elte.

KEMENCZEALJ
,
(kemenczealj) ösz. fn. A ke-

mencze belsejének feneke , alsó lapja , vagy talapja,

melyen a kemencze áll.

KEMENCZEBÉR, (kemencze-bér) ösz. fn. J?ér,

melyet valaki fizet, midó'n más kemenczéjében süttet

valamit. Kalács-, kenyérsütésért kemenczebért fizetni.

KEMENCZEFEJ, (kemencze-fej) öaz. fn. A ke-

menczének elrésze.

KEMENCZEFIÓK
,

(kemencze-fiók) ösz. fn. A
kemencze oldalába csinált üreg , Öböl, lik. Kemencze-

fiókban melegített étel.

KEMENCZEFÜT
,

(kemencze-fütö) ösz. fn.

Cseléd, kinek különösen az a dolga, hogy a kemen-

czét ftse , s a ftéshez kell anyagokat elkészítse.

KEMENCZEKOROM
,

(kemencze-korom) ösz.

fn. Korom , mely a kemenczében ég tzbl fejlik

ki, s a kemencze oldalaihoz tapad. A kemenczekormot

levakarni. Kemenczekoromtól szurtos ft.
KEMENCZELÓCZA, (kemencze-lócza) ösz. fn.

A kemencze mellé téglából vagy sárból rakott fa ló-

cza. Kemenczelóczán heverni, alunni.

KEMENCZELÁB, (kemencze-láb) ösz. fn. 1) A
kemenczének hátsó része, mint a kemenczefej elle-

nese. 2) Talapzat, melyen a kemencze áll.

KEMENCZELYUK, (kemencze-lyuk) ösz. fn. A
kemenczeszája fölött lev lyuk, mely arra való, hogy

ha az ajtót beteszik, a tznek némi léghuzása legyen.

Ha a kenyeret vagy más sütni valót a kemenczébe

vetik, akkor a kemenczelyukat is bedugják.

KEMENCZEPAD, (kemencze-pad) ösz. fn. 1.

KEMENCZELÓCZA.
KEMENCZEPÁRKÁNY

,
(kemencze-párkány)

ösz. fn. A kemencze fels részét , tetejét körülkerít

pártázat, övezet.

KEMENCZEPÉNZ, (kemencze-pénz) ösz. fn. 1.

KEMENCZEBÉR.
KEMENCZEPÓCZIK

,
(kemencze-póczik) ösz.

fn. Téglából, válogból vagy sárból rakott kis polcz a

kemencze szája eltt.

KEMENCZESZÁJ
,

(kemencze-száj) ösz. fn.

Nyilas a kemenczén, hol a tüzelt , és sütni , olvasz-

tani, aszalni stb. valókat bevetik.

KEMENCZETEV
,
(kemencze-tev) ösz. fn.

Pléhbl csinált , vagy vesszbl font s besározott aj-

tócska, melylyel a kemenczeszáját beteszik. Egysze-

ren : tev v. tév, máskép : elte.

KEMENCZEÜST, (kemencze-üst) ösz. fn. A
szobakemencze oldalüregébe alkalmazott üstféle edény,

vizet melegíteni való.

KEMENCZEVÁLL, (kemencze-váll) ösz. fn. A
kemenczének közép oldala táján kiálló polcz, mely a

kemenczét nyak gyanánt a szobafallal összeköti.

Egyébiránt ez inkább a kályháknál , mint a szoros

értelemben vett kemenczéknél divatos.

KEMEND , falu Szála m. ; helyr. Kemend-re,
— én, — rl.

KEMÉND , faluk Baranya és Esztergám m.
;

erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Kéménd-re, — én,—rl.

KEMENESALJA , Vas megyének éjszak-keleti

része a Rába mellett.

KEMENES-MIHÁLYFA , falu Vas m. ; helyr.

— Mihályfára, —n, —ról.

KEMENES-SÖMJÉN, falu Vas m.; helyr. — Söm-

jén-be, — ben, —bi.

KEMENES-SZ.-MÁRTON , falu Vas m.; helyr.

Sz. Márton-ba, — ban, — ból.
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KEMÉNFA , falu Szála m. ; helyr. Keménfá-ra,

— n, —ról.

KEMÉNY, (kemény) fa. tt. kemeny-t, tb.

—

ék.

Igen ritka fém , mely por alakban szürke szín, s a

légen hevítve vakító fénynyel ég el
,
jegedve pedig

az aczélnál és kovánál keményebb , s ezért kapta a

kem gyöktl nevét. (Titanium).

KEMÉNY, (kem-ény) mn. tt. kemény-t v. —et,

tb. — ek. Kicsinyezje : keményke. Eredetére nézve

talán a kö szóval lehetne viszonyba hozni , mintha

volna : kövény , kevény , kemény , azaz kö tulajdonsá-

gával biró. Sínai nyelven : Mn , kung (durum), a tö-

rökben pedig kemik , am. csont , és pek (a p fölcse-

rélve m-vel a megfordított kem) am. kemény. 1) Ami

részeinek tömöttsége és szilárdsága miatt a nyomás-

nak ellent áll , nem enged , s nem hagyja magát az

ellener által egykönnyen szétoszlatni, összezúzatni.

Ellentéte : lágy, puha. Kemény fa, melyet vágni, ha-

sítani nehéz. Kemények a kövek. Kemény dióhéj. 2)

Ami aránylag tömött és szilárd. Kemény kenyér , ka-

lács, hús. Kemény papiros. Kemény kötés könyv. Ke-

mény czomb, far. Kemény toll , bör , ünggallér , nyak-

ravaló. 3) Átv. ért. szigorú, nem hajlékony, gyöngé-

debb érzésnek helyet nem adó, nyers, durva, nyakas.

Kemény törvények , szabályok
,
parancsok , tilalmak,

büntetések. Kemény szivü ember, kemény tekintet. Ke-

mény fej, nyakú. Kemény dolog. 4) A lég viszontag-

ságaira alkalmazva am. zordon. Kemény id , kemény

tél, kemény hideg, kemény fagy.

„Kemény tél van , nagy zivatar
,

Üvölt, ordít a fölszél." Kisfaludy S.

5) Baranyai tájszólás szerént fnév, s jelenti a kályha

mellett lev padkát, talán a székely kem szótól, mely

am. korlát, kerítés; vagy talán am.. caminus , német

Kamin f

KEMÉNY, fn. tt. kémény-t
}
tb. — ék, harm. szr.

—e v. —je. Egyezik a latin caminus, német Kamin,

tót komin szókkal. Görögül naftlvog, xaico igétl, mely

am. éget. Eredeti magyarsággal : kürt v. kilrtöly, de

ez most a kemenczének csak azon részét teszi, mely-

bl a füst a kéménybe megyén. A tzhelyek és ke-

menczeszájak fölött emelked rendszerént megfordí-

tott tölcséralaku nyilas , mely rendesen az épület fö-

delén , néha az oldalán nyúlik ki , s a tzbl fejld
füstöt légnek ereszti. Téglából rakott , vesszbl font

kémény. A füstölni való húst, szalonnát kéménybe akasz-

tani. Kéményt seperni. Ahol a kémény nem füstölög,

nehezen lesz ott nagy ebéd. (Km.). Ezt a nagy újságot

felírjuk a kéménybe korommal (km.), annak mondják,

ki már régtl nem volt valahol , s egészen váratla-

nul megy oda látogatóba.

KÉMÉNYADÓ, (kémény-adó) ösz. fn. 1. FÜST-
PÉNZ.

KEMENYBEDIK
,
(kem-ény-b éd-ik) k. m. ke-

ménybéd-tem, —tél, — itt. Keményebb lesz, kemé-

nyebbé válik. Az éjjeli fagytól egy kissé keménybedett

a sár.

KEMENYBOR
,
(kemény-br) ösz. fn. Vastag,

megrögzött, érzéketlen br az állati testen , melyet

valamely kemény testnek hosszas nyomása szokott

okozni
,
pl. az ökör nyakán a járom , az ember sar-

kán a csizma, tenyerén a kapa , kasza stb. (Callum).

KEMÉNYBRÜ
,
(kemény-br) ösz. mn. Aki-

nek vagy aminek kemény bre van , általán véve

.

Keménybör krokodil. Továbbá , aminek bre rögös

,

cserepes. Keménybör tenyér , sark , nyak. V. ö. KE-
MÉNYBR.

KEMÉNYDED
,
(kem-ény-ded) mn. tt. kemény-

ded- ét. Ami aránylag, kevésbé puha, mint lennie kel-

lene, vagy rendesen lenni szokott. Keményded hús.

KEMÉNYDEDEN, (kem- ény-ded-en) ih. Kissé

keményen.

KEMÉNYE, erdélyi falu Bels-Szolnok m.

;

helyr. Keményé-re, — n, —röl.

KEMÉNYÉDÉS
,

(kem-ény-éd-és) fn. tt. kemé-

nyédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Valamely testnek

azon változási állapota, midn lágyságát
,
puhaságát

vesztve, keménynyé, tömötté lesz. Brnek , daganat-

nak keményedése.

KEMÉNYEDIK
,

(kem-ény-éd-ik) k. m. kemé-

nyéd-tem, —tél ,
—étt. Kemény természetvé , tulaj-

donságúvá kezd lenni. Keményedik a napra hozott

homokk. Keményedik a kenyér, kalács. Keményedik az

id. Keményedik fagy ált al a sár
, föld , hó. A szive

sok szenvedések által neki keményedett. V. ö. KEMÉNY.
KEMÉNY-EGERSZEG, falu Vas m. ; helyr.

— Egerszeg-re, — én, — röl.

KEMÉNYES
,
(kem-ény-es) mn. tt. keményes-t

v. —et, tb. — ek. Szelidit kifejezés ,
midn valami-

rl nem akarjuk mondani hogy valóban kemény, ha-

nem csak oly keményféle, keményded. Keményes sült,

kenyér.

KEMÉNYÉSZIK, (kem-én y-ész-ik) k. Ragozásait

a jelen idn kivül keményedi k szótól kölcsönzi. L.

KEMÉNYEDIK.
KEMÉNYFALVA, HOMORÓD— , KÜKÖL-

L— erdélyi falvak az Udvarhelyi székben , helyr.

—falvá-ra. —n, — ról.

KÉMÉNYFÉCSKE
,

(kémény-fecske) ösz. fn.

Fekete fej , fehér hasú, vörös begyü ,
és orralikai-

nál vörös pettyü fecskefaj, mely a falusi majorházak

konyháiban és kéményein szeret fészkelni. (Hirundo

rustica).

KEMÉNYFOK
,
puszta Bihar m. ;

helyr. Ke-

ményfok-ra, — on, —ról.

KEMÉNYHANGÚ, (kemény-hangú) ösz. mn.

1) Ers, nyers szavú , durva , vagy szigorú indulatot

jelent hangon szóló. Keményhangú parancsnok. 2)

Kemény betkbl, illetleg szóhangokból (p , k , t)

álló szó ; különösen , melyben sok mássalhangzó tor-

lódik öszve egy szótagba. A német nyelvben sok ke-

ményhanga szó van.

KEMÉNYHÉJU
,
(kemény-héju) ösz. mn. Ami-

nek kemény héja van. Keményhéjú dió, gesztenye, mo-

gyoró. Keményhéju cserfa, somfa. Keményhéju férgek.
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KEMÉNYÍT, KEMÉNYÍT, (kem-ény-ít) áth.

m. keményít-étt , htn. — ni v. — eni
,
par. —s. Vala-

mit keménynyé tesz. Vasat verés által keményíteni.

Ruhát keményíteni. Magát valaminek neki keményíteni.

Szivét megkeményíteni. V. ö. KEMÉNY.
KEMÉNYITÉS, (kem-ény-it-és) fn. tt. keményi-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által

valamit keménynyé teszünk. Vasnak aczéllá keményí-

tése. Kimosott ruhák keményítése. V. ö. KEMÉNY.
KÉMÉNYÍTETLEN

,
(kem-ény-ít-etlen) mn.

tt. keményítetlen-t , tb. — ék. Amit keménynyé nem

tettek. Keményitetlen ruha, gallér.

KEMÉNYÍT
,

(kem-ény-it-) fn. tt. keményi-

tö-t. Gabonából , burgonyából stb. készített szivos

anyag, melylyel a mosónk a rubáknak némi kemény,

feszes, szilárd merevenséget adnak.

KEMÉNYITCSINÁLÓ
,

(keményít- csináló)

sz. fn. Ki búzából , burgonyából stb. úgy nevezett

keményítt készít.

KEMÉNYITÖLISZT, (keményít-liszt) sz. fn.

Lisztalakban készitett szivos és ruhakeményitésre al-

kalmas anyag.

KEMÉNYÍTVÍZ, (keményít-víz) sz. fn. Mo-

sónk vize, melyben a keményítt felolvasztják, s vele

a ruhákat keményítik.

KEMÉNYRE
,
(kem-ény-ke) mn. tt. keménykét.

L. KEMÉNYDED.
KEMÉNYKEDIK

,
(kem-ény-kéd-ik) k. m. ke-

ménykedtem, —tél, —étt. 1) Anyagilag szilárd, me-

reven, hajthatatlan természetvé leszen. Keménykedik a

sár, midn fagy. Keménykedik a sokáig hever kenyér.

2) Átv. ért. mondják emberrl , ki szigorú , visszata-

szító hajthatatlan indulatot ölt, vagy gyakorol. V. ö.

KEMÉNY.
KEMÉNYKÉRGÜ, (kemény-kérgü) sz. mn.

Mondják növényekrl , melyeknek kemény kérgök

van. Keménykérgü cserfák, somfák.

KEMÉNYKÖRMÜ, (kemény-körmü) ösz. mn. A
minek körmei kemények. Keménykörmü ló , melynek

körmei a patkót jól megfogják. Ellentéte : lágy kör-

m , melyet , mint mondják , kalapra kell patkolni,

vagy , ha meg nem patkolják , a kemény utón hamar

megsántul.

KEMÉNYMAG, 1. KÖMÉNYMAG.
KEMÉNYNYAKÚ, (kemény-nyaku) ösz. mn.

Átv. ért. megrögzött, hajthatatlan indulatú , makacs,

ki mások szavát, tanácsát megvetve egyedül maga feje

szerint cselekszik, s mit magában feltett, attól egyha-

mar el nem áll , megátalkodott, nyakas.

KEMÉNYRÖPÜ
,

(kemény-röpü) ösz. mn. Ro-

barokról mondják , melyek röpüi kemények
,
paizso-

sak, milyenek pl. a szarvasbogarak.

KEMÉNYSÉG
,

(kem-ény-ség) fn. tt. kemény-

ség- ét , harm. szr. — e. Általán tulajdonság, melynél

fogva valamit vagy valakit keménynek mondunk.
Knek , éreznek

, fagyos földnek keménysége. Szívnek,

akaratnak keménysége. Törvénynek
,
parancsnak , bün-

tetésnek keménysége. V. ö. KEMÉNY.

KEMENYSEGES, (kem-ény-ség- és) mn. tt. ke-

ménységés-t v. — et , tb. — ek. Ami a maga nemében

igen nagyon, szerfelett kemény. Átv. ért. am. felette

szigorú. Keménységes börtön rendszer.

KÉMÉNYSEPR, (kéménysepr) ösz. fn. Czéh-

beli mesterember, ki a kéményeket a koromtól meg-

tisztítja, egyszersmind köteles kitör tzveszély alkal-

mával a tzoltásban , vagy akadályozásban tettleges

részt venni. Máskép : kéménytisztító, néhutt túl a Du-

nán : füstfaragó.

KEMÉNYSZÁJU, (kemény- szájú) ösz. mn.

Mondják bokros, szilaj lóról, melynek annyira edzett

szája van , hogy a zabolavas daczára is kész elra-

gadni a lovagot vagy kocsit.

KEMÉNYSZÉK, (kemény- szék) ösz. fn. Átv.

ért. megkeményedett emésztet , melybl szorulás kö-

vetkezik. Vétetik ilyen állapot értelmében is. Ke-

mény széke van. Ellentéte : lágyszék.

KÉMÉNYSZÉKÜ, (kemény- székü) ösz. mn.

Kitl a bélsár nedvetlen tömör állapotban , és erte-

téssel megy el. Keményszékü beteg.

KEMÉNYSZÉKÜSÉG, (kemény-széküség) ösz.

fn. Az emésztetnek megszorult állapota.

KEMÉNYSZÍV, (kemény-szivü) ösz. mn. Átv.

ért. érzéketlen, hajthatatlan, mások szenvedései, kí-

nai , bajai iránt részvétlen ; durva , kegyetlen. Ke-

ményszív zsarnok. Szelídebb ért. bajok és viszon-

tagságok ellen megedzett, ers türelm. Keményszív,

bátor vitézek.

KEMÉNYSZIVÜSÉG
,
(kemény-szivüség) ösz.

|

fn. 1) Érzéketlenség, hideg részvétlenség mások bajai

iránt, kegyetlenség. 2) Szenvedések eltrésére edzett

szilárdság.

KÉMÉNYTISZTÍTÓ
,

(kémény-tisztító), lásd :

KÉMÉNYSEPR.
KEMÉNYÜL, KEMÉNYÜL, (ke-mény-ül) önh.

m. keményül-t. Keménynyé lesz, tulajd. és átv. érte-

lemben. Kvé keménylö agyagföld. Szive neki kemé-

nyül a viszontagságnak.

KEMÉNYÜLÉS, KEMÉNYÜLÉS, (kem-ény-

ül-és) fn. tt. keménylés-t, tb.—ék. Keménynyé levés.

KEMÉNYÜLET, KEMÉNYÜLET, (kem-ény-

ül-et) fn. tt. keményletét. Keménynyé lett tárgy.

KEMÉNYVÁSZON
,
(kemény-vászon) ösz. fn.

Leginkább lenbl vagy kenderbl készített feszes,

szilárd és fényesféle vászon. Viaszos keményvászon.

Gallérbéllésnek használt keményvászon.

KEMER , falu Kraszna m. ; helyr. Kémer-re,

—én, — röl.

KEMÉS, (1), falu Baranya m. ; helyr. Kémes-

re, — én, —röl.

KÉMES, (2), (kém-és) mn. tt. kémés-t v. —et,

tb. —ek. 1) Olyan tulajdonságú , milyen a kémé,

azaz kutató , vizsgáló. Kémes kérdések, nyomozások.

2) Kémekkel bvelked. Ezen kémes idszakban min-

den szóra vigyázni kell.
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KÉMÉSKÉDÉS, KÉMÉSKÉDIK , 1. KEMKÉ- i

DÉS, KÉMKEDIK.
KEMESMÁL, falu Vas m.; helyr. Kemesmál-ba,

—ban, — bál.

KÉMKALÁN, (kéin-kalán) ösz. fn. Az érczko-
j

hókban am. sima köböl vagy érczbl csinált golyó,

melyet a kerekded , kilikasztott olvasztó kemenczébe

dobnak, hogy annak középpontját kitudják, mert ezen

középpontra jutván , megáll.

KÉMKEDÉS, (kém-kéd-és) fn. tt. kémkédés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Kutatás, vizsgálódás, le-

sclkedés, melyet valaki mint kém szokott tenni.

KÉMKEDIK, (kém-kéd-ik) k. m. kémkéd-tem,

— tél, — étt. Szoros ért. mintáz ellenség földére vagy

táborába küldött kém kutatkozik, vizsgálódik. Széles

ért. holmi dolgok mibenlétét, körülményeit alattomos

úton módon kitudni iparkodik. V. ö. KÉM.

KÉMK, (kém-kö) ösz. fn. Általán kö, melyet

valamely test állapotának, tulajdonságának kémlelé-

sére használnak. Különösen arany- és ezüstmívesek-

nél, fekete , kemény , a tzben olvadékony knem,
melylyel az arany és ezüst finomságát és valódiságát

kémlelik. (Lapis lydius). V. ö. PRÓBAK.
KÉML, (kém-1) áth. m. kéml-étt, htn. —eni. L.

KÉMLELNI.
KÉMLE, (kém-le) fn. tt. kémlét. Eszköz, mód,

mely által vagy mely szerént valamit kémlelnek.

KÉMLEKALÁN, (kémle-kalán) ösz. fn. Kalán-

forma kémlel eszköz.

KÉMLEL, (kém-el-el) áth. m. kémlel-t. Valamit

kém gyanánt kutat, vizsgál, fürkész. Az ellenség tá-

borának állását, mennyiségét, erejét kémlelni. Valaki-

nek minden lépteit, tetteit, szavait kémlelni. A város-

ban lappangó tolvajokat kikémlelni. Szélesb ért. vala-

mely- dolog mibenlétét, állapotát fürkészi, kutatja.

KÉMLELÉS, (kém-el-el-és) fn. tt. kémlelés-
1,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki

kémlel, vizsgál, kutat valamit.

KÉMLELET, (kém-el-el-et) fn. tt. kémlelet-ét,

harm. szr. — e. Kémlel vizsgálat, próbatét.

KÉMLELDÉS, (kém-el-el--d-és) fn. tt. kém-

lelödés-t, tb. —ék , harm. szr. — e. Vizsgálódás, ku-

tatgatás, melyet valaki mint kém gyakorol.

KÉMLELDIK, (kém-elel--d-ik) belsz. m.

kémlelöd-tem ,
—tél, — ott. Szoros ért. az ellenség

földén vagy táborában kiküldött kém gyanánt vizs-

gálódik, kutatkozik, a dolgok mibenlétét kémlel sze-

mekkel kitanulja. Szélesb ért. holmi titkos dolgok

felöl alattomosan tudakozódik.

KÉMLEMÉRLEG, (kémle-mérleg) ösz. fn. Bá-

nyászok finom, érzékeny mérlege, melylyel az érezek

súlyát mérik.

KÉMLEÓLOM, (kémle-ólom) ösz. fn. Ezüst-

tartalmu ólom , melyet az érezek kémlésére hasz-

nálnak.

KÉMLÉS, (kém-el-és) fn. tt. kémlés-t. tb. —ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, melynél fogva valaki

kérni v. kémlel, kutat, vizsgál valamit. Mindazáltal a
kémlés egyes körülmények, titkok stb., a kémlelés töb-

bek kutatását jelenti.

KÉMLÉSTAN, (kémlés-tan) ösz. fn. A bányász-
tudomány egyik ága, mely az érezek kémlésének
módját tárgyalja.

KÉML, (kém-el-ö) mn. tt. kéml- 1. Aki vala-

mit kémei, azaz titkos , rejtett dolgot kutat , vizsgál.

Várt, várost, tábort kéml biztosok. Tolvajokat, csa-

vargókat, gyanús személyeket kéml rendri szolgák.

KÉMPAPÍR v. —PAPIROS, (kém-papír v.—papíros) ösz. fn. Vöröses kék fest anyaggal, úgy-
nevezett lakmuszszal festett papíros, melyet a vegyé-
szek némely összetett anyagok , különösen a savak
kémlelésére használnak , minthogy ezek azt azonnal

vörösre festik.

KEMSE, falu Baranya m. helyr. Kemsére,—n,

— rl.

KÉMSÉG
,
(kém-ség) fn. tt. kémség-ét , harm.

szr. —e. Kérni küldetés, járás. Valakit kémségbe kül-

deni. A két férfinak pedig, kik kémségben küldettek vala,

monda Józsiié. (Józs. 6. 22. Káldi).

KÉMSZER, (kém- szer) ösz. fn. A vegyészeknél

olyan szer, melynek segítségével valamely összetett

testnek alkatrészeit kutatják. (Reagens).

KÉMTÜ
,

(kém-tü) ösz. fn. Sebészek tüforma

eszköze , melylyel a sebek , sipolyok mélységét kém-
lelik.

KEN , áth. m. ken-t. Rokon a híg nedvet, külö-

nösen a sebekbl folyót jelent geny szóval , tájszo-

kásilag kény. Mindkettnek eredeti gyöke pedig a

szétömlést , olvadást jelent en v. eny , mely megvan
az enged , enyik , enyek , enyekes , enyészik , enyv szók

gyökeiben s a k itt is mint több más szókban elle-

hellet. Értelme : valamit bizonyos híg, ragadós anyag-

gal dörzsöl, mázol, hogy nyirkossá, puhává, fényessé

tegye , vagy szépítse , vagy enyhítse
,
gyógyítsa stb.

Hajat , szakált , bajuszt kenni. Csizmát , lószerszámot,

szíjakat
, szekeret kenni. Arczát kenni. A megrándult

inakat , száraz fájdalmu tagokat kenni. A csömörben

szenvednek hátát megkenni. A zsiros kezeket ruhához

kenni. Valamit kenni fenni. Tréfás ért. torkát meg-

kenni am. jól inni. A bírákat megkenni am. pénzt,

ajándékot adni nekik. Valakit jól megkenni am. jól a

hátára vagy farára verni. Képes kifejezéssel : bnét,

hibáját másra kenni am. avval mást bemocskolni, azt

másnak tulajdonítani, okául mást állítani.

KEN , fn. tt. kén-t, tb. — ék, harm. szr. — e v.

—je. Gyúlékony anyagú fémded. Közönséges hév-

mérséknél halványsárga , néha zöldest játszó szín,

szag- és íz nélküli, a vízben feloldhatlan. Kisebb me-

legben szétfoly , a hség magasb fokánál pedig s-
rbbé lesz. Ha meggyújtják , halvány kék lánggal

ég, mely alkalommal élenynyel egyesülvén, ers sza-

gú, köhögésre ingerl és fojtó gzt fejt ki. A kén az

éleny után a legnagyobb vegyülési hajlammal bír , s

ennél fogva a fémdedek és fémek legtöbbjével egye-
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sül. (Török József tanár). Köznépi nyelven : büdöskö,

kénk. V. ö. KÉNECSSAV. Rokonnak látszik candeo

—cendo , latin szókkal. Talán a magyar ég igével is

viszonyban áll, minthogy könnyen gyúlad és ég, (te-

hát égeny ?) Egyébiránt az eny végzetre mint vegy-

elemnek is nincs szüksége. L. KENENY. 2) Régiesen

és tájdivatosan fölcseréltetik kín szóval. L. ezt.

KENAKNA
,
(kén-akna) sz. fn. Bányai akna>

melybl ként ásnak, mely kénanyagot tartalmaz.

KENÁL, tájdivatos kínál helyett ; 1. ezt.

KÉNBALZAM, (kén-balzam) ösz. fn. Olaj, mely-

ben tüz által ként olvasztottak fel , s melynek ez ál-

tal barnás színe, ers, kellemetlen szaga , és éles íze

lö6zen. (Balsamum sulphuris).

KÉNBÁNYA, (kén-bánya) ösz. fn. lásd : KÉN

"

AKNA.
KÉNBZ, (kén-büz) ösz. fn. Nehéz, foj tó büz,

mely a kénbl kivált ég állapotában fejlik ki.

KÉNE, a közbeszédben divatos, összehúzva

kellene szóból.

KENCS, a székelyeknél am. kencs ; 1. ezt.

KENCS, régies és tájdivatos kincs helyett. L. ezt.

„Az én szeretmnek nincsen

Sem szép kháza , sem kénese
,

Elég kénes , ha ingom szeret."

Székely népdal. (Kriza J. gyjt.).

KENCSEL-FENCSEL
,

(kenesel-fencsel) ikerí-

tett áth. m. kencselt-fencselt. L. KENTEFITÉL.

KÉNCSIRIZ
,

(kén- csiriz) ösz. fn. Vargák csi-

rize , mely porrá törött kén-, és viaszvegyítékbl áll,

melylyel szurok helyett élnek az úgynevezett fehér

varrásoknál.

KENCSÖ, (kén- cs) ösz. fn. A kénhutákban így

neveztetik azon agyagból csinált cs , melyen az ér-

czekbl kizött kén általfoly.

KEND
, (1) , az alsó rendek között divatozó

megszólítási czím, mely nem egyéb, mint a rövidített

kelmed , vagy igazabban kegyelmed. Lásd ezt. Ezen
czím illeti a tisztek által hivatalosan szólított köz-

katonákat is. Régente , st a múlt század végén is a

felsbb rangúak között még divatban volt. Most az

úgynevezett tisztes rendek az ily czimezést meg-
bántásúl vennék. Innen a visszatorló mondás : Ha én

kend, úgy kend is kend.

KEND, (2), (ken-d) áth. m. kend-étt, htn. — eni

v. — ni. Az egyszer ken igének rZ-vel toldott módo-

sítványa. Származékai : kend , kende-fende , kendz.

V. ö. KEN.
—KEND, összetett képz fecskend igében, és

ennek származékaiban ; Molnár Albertnél : fecskent,

azaz fecscsent, tehát sajátlag ent igeképzö s a k elül

a ca-bl módosult , ez pedig a u-bl hasonult : fecsü-

ent, fecs-v-ent , fecs-cs-ent , fecs-k-en-t. Ha pedig azt

vélnk, hogy ,fecskend' gyakorító értelm, akkor ,fe-

cs-eg-ent
1

lenne az elemzés, a k a </-bl változván át,

mint czinke =czinege szóban is.

KENDE , falu Sáros m. ; helyr. Kendé-re

,

—rl.

KENDEFENDE
,
(kende-fende) ösz. fn. A ken-

fen, kendfend törzsököktl eredvén am. zsírosan, pisz-

kosan, minden csín vagy izlés nélkül festett mü, má-

zolt festvény, kép.

KENDÉLICZ , fn. tt. kendéliczet , 1. KENDÉ-
RICZE.

KENDEPOl, (kende-pir) ösz. fn. Arczfest, arcz-

mázoló piros festék, pirosító. (Carmin).

KENDÉLICZE, 1. KENDÉRICZE.
KENDER, fn. tt. kendér-t, tb. — ék, harm. szr.

—e. Kicsinyezje : kendérke v. kendérécske. Megegye-

zik vele a mongol kindur v. kindsur , uigur , török

kendir ; továbbá ken törzsöke ugyanaz a török kene-

vir , hellén xávvafliq , xavvafiog , latin cannabis , né-

met Hanf, szláv konopa, arab kunnep
,
persa cannab,

irland hanpr, franczia chanvre stb. szók kan, kun, han,

ken gyökeivel. Talán kend törzs azonos hánt szóval,

melybl magas hangon hent-es (=hántos) is szárma-

zik ; t. i. a kendernek héja hántható, hántani v. hán-

tásra való. V. ö. HÁM , DíG-, (1). Ezen nagy hasznú

növény a kétlakiak seregébe , és öthimesek rendébe

tartozik : hímvirágának csészéje öt hasábu ; bokrétája

nincs, hímszálai igen rövidek (virágos kender) ; anya-

virágának csészéje egy tagú ép , az oldalán nyílik,

bokrétája nincs ; anyaszála kett , makkocskája egy,

héja kétkopácsu, (magvas kender). Kendert nyni,

(néhutt : szakgatní), áztatni , tilólni , törni
,
(néhutt :

vágni), gerebenezni, fonni. Szép , hosszú
,
fehér kender.

Olyan a haja, mint a kender. Kenderbl font madzag.

A czigánynak büdös a kender, meri avval akasztják fel

az embert. Ki látott kenderbl templomot f Mesekér-

dés, melyre az a felelet : aki azt a kenderek közt

állva nézte. Vad kender. Feln mint a vad kender.

(Km.). Midn a kender szó melléknévül használtatik,

jelent kenderbl valót, vagy kender szinüt. pl. kender

hám, kender haj.

KENDÉRÁZTATÁS
,

(kendér-áztatás) ösz. fn.

Els munka a kendermüvek gyártásában , melynél

fogva a nyers kendert legczélszerüebben lágy álló

vizben lenyomtatva mintegy két hétig tartogatják,

mely id alatt nyerseségét elveszti, és a zöld szín he-

lyett fehérfakót ölt.

KENDÉRÁZTATÓ, (kender- áztató) ösz. fn. 1)

Azon hely, illetleg tó
,
pocsolya vagy folyóvíz öble,

melybe a kendert ázás végett lerakják. 2) Személy,

ki kendert áztat.

KENDÉRBÁRSONY, (kender- bársony) ösz. fn.

Bársonyféle szövet , melynek bélfonala kenderbl , s

mellékfonala selyembl áll.

KENDÉRBÉL
,

(kendér-bél) ösz. fn. A kender

szárának, vagy kórójának bele.

KENDÉRBOLHA, (kendér-bolha) ösz. fn. A
kendernövényeket pusztító bolhanemü féreg.

KENDÉRCSÉPÜ, (kendér-csépü) ösz. fn. A
meggerebenezett kenderszálak alja, kóczeza, mely t.

i. gerebenezéskor a fogak között marad.
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KENDERES , falu Heves m. puszta Torontál

m.; helyr. Kendérés-re, —én, —röl.

KENDERESRE, falu Bereg in. ; helyr. Kendé-

réské-re, — n, —röl.

KENDÉRFARKU, (kendéi- farkú) ösz. mn. Ló-

ról mondják, melynek kenderfakó farka van.

KENDÉRFÉSÜ, (kender-fés) ösz. fn. Gere-

ben, melylyel a megtilólt kenderszálakat fésülik, tisz-

títják.

KENDÉRFONAL
,

(kendér-fonal) ösz. fn. Gu-

zsalyon vagy rokkán vagy gyári géppel font, pederí-

tett kenderszál.

KENDÉRFÖLD, (kender-föld) ösz. fn. Különö-

sen kendertermesztésre szánt és használt föld.

KENDÉRFÜ, (kendér-fü) ösz. fn. A kenderföl-

deken tenyészni szeret vékony szálú , és sima szárú

növényfaj.

KENDÉRFÜZ
,

(kendér-füz) ösz. fn. A folyók

sikos szélein, különösen öntéseken tenyész vessz-

füz, mely szívóssága és hajlékonysága által különbö-

zik a többi füzektl. A vörös kenderfz igen alkalmas

koesikasnak, gúzsnak, a fehérbl pedig kosarakat köt-

nek. Kenderfüznek nevezik , mert vékony szárú , és

sürüen terem, mint a kender.

KENDÉRGYAP
,
(kendér-gyap) ösz. fn. Ken-

dercsöpübl készített , s ruhabélésre alkalmatos gya-

potféle anyag.

KENDERHÁM
,
(kendér-hám) ösz. fn. Kender-

fonalakból sztt vagy vert hám. Fakó szekér, kender-

hám, nemesember, szürdolmány. (Gúnyos km.). Vagy :

Fakó szekér , kender hám, mind a kett rósz szerszám

;

néhutt : kender gyepl, csepü hám , mind a kett rósz

szerszám (Km.).

KENDÉRICZE, (kender- i-cze) fn. tt. kendericzét.

Énekl kis madárfaj a verebek nemébl, melynek rö-

vid csre, kurta lába, s villás farka van, s a kender-

magot különösen szereti. (Fringilla cannabina).

KENDERIKE, 1. KENDÉRICZE.

KENDÉRKERESKÉDÖ
,

(kendér-kereskéd)

ösz. fn. Ki megtilólt s markokba, kitákba kötött ken-

deráruval kereskedik.

KENDÉRKÉVE, (kendér-kéve) ösz. fn. Kisebb

féle kéve, milyenbe a nyövött kendert szokták kötni.

Egy megtörött, megtilólt, meggerebenezett kenderké-

vébl lesz rendesen egy marokkender.

KENDÉRKÓCZ, (kendér-kócz) ösz. fn. 1. KEN-
DÉRCSÉPÜ.

KENDÉRKÖKÖRCSIN, (kendér-kökörcsín) ösz.

fn. A kökörcsinek neméhez tartozó növényfaj.

KENDÉRKÖTÉL, (kender-kötél) ösz. fn. Ken-
derszálakból vert vagy gyártott kötél.

KENDÉRLÁTÓ
, (kender-látó) ösz. fn. Mutat-

ványul az áztatóból haza hozott kender , hogy meg-

lássák, ha jól elázott- e a kender vagy nem.

KENDÉRMADZAG
,
(kender-madzag) ösz. fn.

Kenderszálakból sodrott vagy körmön font madzag.

V. ö. MADZAG.

KENDERMAG, (kendér-mag) ösz. fn. Az anya-

kendernek gömböly, fehérzöldes, olajos húsú magva.

Kendermaggal etetni az apró madarakat. Kendermag-

ból olajt ütni.

KENDÉRMAGBOGÁR
,

(kendér-mag-bogár)

ösz. fn. 1. ESZELÉNY.
KENDÉRMAGOLAJ

,
(kendér-mag-olaj) ösz.

fn. Kendermagból ütött olaj.

KENDÉRMAGOS
,

(kendér-magos) ösz. mn.

Tyúkról mondják , melynek tollai úgy vannak pety-

tyezve , mintha kendermagosak volnának. Máskép :

iromba.

KENDERMÁL, erdélyi falu Doboka m.; helyr.

Kendermál-ba, —ban, —ból.

KENDÉRMALOM, (kender-malom) ösz. fn. Kis

kézimalom, mely két egymással ellenkez irányban

mozgatható hengerbl áll , s a sarjú kendert barom-

fiak eledeléül öszvezúzza.

KENDÉRMEZÖ, erdélyi falu Doboka m.; helyr.

Kendermezö-re, — n, — röl.

KENDÉRMOCSOLYA, (kendér-mocsolya) ösz.

fn. Mocsolya , vagyis álló viz , melyben kendert áz-

tatni szoktak, kenderáztató.

KENDÉROLAJ, (kendér-olaj) ösz. fn. 1. KEN-
DÉRMAGOLAJ.

KENDÉRPAKÓCZA, (kendér-pakócza) ösz. fn.

A pakóczák neme alá tartozó növényfaj ; levelei nye

lesek, háromhasábúk ; hasábjai láncsásak, fürészesek,

a közép hasáb hosszabb. Máskép : keresztes bodza

,

vízi kender, paszkoncza, pakóeza. (Eupatorium canna-

binum).

KENDÉRSZÁR
,

(kendér-szár) ösz. fn. A ken-

dernövénynek szára , melynek rostos szálú héjából a

szövésnek való anyagot készítik.

KENDÉRSZÁRITÁS, (kendér-száritás) ösz. fn.

Az áztatóból kiszedett, és kiteiegetett kendernek a

szabad lég és nap sugarai által eszközlött szárítása.

KENDÉRSZÖSZ, (kendér-szösz) ösz. fn. A
meggerebenezett kendernek finomabbféle gyönge

szálai.

KENDÉRTERMESZTÉS
,

(kender-termesztés)

ösz. fn. A mezei gazdaságnak egyik nevezetes ága,

mely azzal foglalkodik , hogy kendert termeszszen.

Kendertermeszlésböl élni.

KENDÉRTILÓ, (kendér-tiló) ösz. fn. Tiló, mely

által a kendert a pozdorjától megtisztítják. V. ö. TILÓ.

KENDÉRTILÓLÓ, (kendér-tilóló) ösz. fn. Sze-

mély, különösen n, ki kendert tilól.

KENDÉRTÓ, (kendér-tó) ösz. fn. Tó, melyben

kendert áztatni szoktak, kenderáztató.

KENDÉRTÖRÉS
,

(kendér-törés) ösz. fn. Ken-

derrel bánó munka , mely által a megáztatott, és ki-

szárított kendernek szárát megtörik , hogy azután a

tilóval megtisztítsák pozdorjájától.

KENDÉRTÖR
,
(kendér-tör) ösz. fn. Fából

készitett eszköz , melylyel tilólás eltt a kender szá-

rait megtörik. E végre Mátyusfoldén az úgynevezett

csikoltyút használják.
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KENDÉRVÁGÁS, (kendér-vágás) 1. KENDER-
TÖRÉS.

KENDÉRVÁGÓ, (kendér-vágó) 1. KENDÉR-
TÖRÖ.

KENDÉRVÁSZON, (kender-vászon) ösz. fn.

Kenderfonalakból ezó'tt vászon, különböztetésül a len-

vászontól.

KENDÉRZILIZ
,
(kender-ziliz) ösz. fn. A zili-

zek neme alá tartozó növényfaj ; levelei molyhos- ér-

desek, az alsók tenyeres-ujjasak , a felsk hármasak,
középlevelkéi sokkal hosszabbak. (Althea cannabina).

KENDEZ
, (kend-éz) áth. m. kendéz-tem, —tél,— étt, par. —z. Valakit kend czímmel szólít, kendnek

nevez. A magyar pórn kendezni szokta férjét. Megve-
tésbl kendezni valakit.

RENDEZÉS, (kend-éz-és) fn. tt. kendézés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Kend czímmel szólitás. A ken-

dezés már csak az alsóbb osztálybeli népnél van szo-

kásban.

KENDI
,
puszta Abaúj m. ; helyr. Kendi-be,

— ben, — böl.

KENDI-LÓNA, erdélyi falu Doboka m.; helyr.—Lóná-ra, —n
}
—ról.

KENDIK
,
(ken-d-ik, olyan mint mosdik) k. m.

kend-étt, htn. —ni v. — eni. 1) Valami kencsfélével

magát, különösen arczát bemázolja. 2) Törölközik.

Késn jöttél , hanem mosdjál s kendjél ki az ajtón.

(Km.).

KEND, (1), (ken-d-) fn. tt. kend-t. Kicsinyezö-

je: kendcske. 1) Szoros tulajd. ért. ruhanem, vászon

v. gyolcsdarab, mely által valaki bizonyos mázt, festé-

ket, szagos vizet stb. magára ken, vagy pedig mely-

lyel törölközik. Innen : asztalkend, melylyel evéskor

szájunkat , kezünket törölgetjük. Törölköz kend,
melylyel mosdáskor élünk. Olyan a kend, milyen a

mosdó. ÍKm.). Orrkendö v. zsebkend, melyet orrtisz-

títás végett rendesen zsebben szoktunk viselni. 2)
Szélesb ért. ruhadarab, meylyel kivált a nszemélyek
élnek nyakaik, vállaik befödésére , s a férfiak nyak-

ravalóul.

„ Amoda megy egy kis lány
,

Selyemkend a nyakán." Népd.

„Szke kis lány, selyemkendd megázik,

Népd.

„A csengeri temetn,
Elvesztettem a kendm." Népd.

„Három piros kendt veszek
,

Ha fölteszem
,
piros leszek.

"

Népdal.

Általán a kend a magyar népdalokban nagy szere-

pet játszik
, különösen színre nézve a vörös és fehér,

kelmére a bársony és selyem.

KEND, (2), (ken-d-ö) mn. tt. kendö-t. Amivel
valamit kennek, mázolnak, festenek. Kendövizek, ola-

jok, mázak.

KEND, (3), erdélyi falu Maros Székben; helyr.

Kendö-re, —n, — röl.

KENDÖFOGÁS, (kend-fogás) Szokottabban 1.

KÉZFOGÓ.
KENDÖLAKÁS, (kend-lakás) Szokottabban 1.

KÉZFOGÓ.
KENDSZÉG, (kend-szég) ösz. fn. Fogas,

melyre leginkább kendket akasztunk.

KENDÖSZÉR, (kend-szer) ösz. fn. Általán

mindenféle szer, pl. szagos víz, olaj, máz, bécsirongy,

festék stb., melylyel magukat némelyek, kivált a hiú

nk szépíteni szokták.

KENDZ, (ken-d--z) áth. m. kendöz-tem, — tél,

— ött, par. — z. Magát vagy mást holmi szépít sze-

rekkel, pl. szagos vízzel, olajjal stb. kenifeni. Arczát,

vállait kendzi. Elkendz am. kendváltással eljegyez.

KENDZÉS
,

(ken-d-ö-z-és) fn. tt. kendözés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki

hiúságból kenifeni arczát, brét. Arczkendözés. Elken-

dzés am. kézfogás, eljegyzés kendöváltással.

KENDZETLEN, (ken-d--z-etlen) mn. tt. ken-

dözetlen-t, tb. —ék. Aki vagy ami nincsen kendzve.

V. ö. KENDZ. Kendzetlen arcz. Kendzetlen szépség.

KENDZGET, (ken-d--z-get) gyak. áth. m.

kendözget-tem, — tél, —étt, par. kendzgess. Gyakran

vagy folytonosan kendz.

KENDZGETÉS, (ken-d--z-get-és) fn. tt. ken-

dözgetés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn
valaki kendzgeti magát. V. ö. KENDZGET.

KENDZIK, (ken-d--z-ik) k. m. kendöz-tem,

—tél, —ött, par. —zél. Magamagát, illetleg arczát

kenifeni, mázolja, szépíti. V. ö. KENDIK.

KENDZKÖDIK, (ken d-ö-z-köd-ik) k. m. ken-

dözkd-tem ,
— (él, —ött. Gyakran vagy folytonosan

kendzi magát. V. ö. KENDZ.
KENDZ

,
(kend -z-ö) mn. és fn. tt. kendö-

zö-t. Általán akármily szer , melylyel valaki kenifeni

magát. Kendz olajok , vizek. Kendözöket vásárolni.

Kendözökkel fölszerelt pipereasztal.

KENDZÖTT, (ken-d--z-ött) mn. tt. kendözött-

et. Kendzövel mázolt, kencsefencsélt, szépitett. Ken-

dzött hiu nk. Kendzött szépség.

KENDTEK, 1. KEGYELMED alatt.

KÉNECSSAV
,
(kénecs-sav) ösz. fn. Ha a ként

meggyújtják, ez a levegi élenynyel vegyül, s kelle-

metlen szagú, köhögésre ingerl , fojtó gzt fejt ki

;

ezt nevezik kénecssa y-nak, mely kevesebb élenyt tar-

talmaz mint a kénsav. L. ezt. A mondott gz adott

alkalmat a kénnek ,büdösk' nevezetére.

KENEDÉK, (ken-cd-ék) fn. tt. kenedékét, harm.

szr. —e. Szorosabb elemzés szerént vagy kendék a

kend , vagy kenetek a kenet törzsöktl. Jelenti azon

szert , mely ken , kencs gyanánt használtatik , s

czélja inkább holmi testi bajokat lágyítani , enyhí-

teni, mintsem szépíteni. Szakgatás , csömör elleni ke-

nedék.
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KENEDÉKÉS
,

(ken-ed-ék-és) mn. tt. kenedé-

kés-t v. — el, tb. —ék. 1) Miben kenedéket tarta-

nak. Kenedékes edény , csésze. 2) Kenedékkel mázolt,

nedvesített, orvosolt. Kenedékes daganat.

KÉNÉGÉNY ,
(kén-égény) ösz. fn. Boriélnek

és kénsavnak bizonyos vegyítésébl eléállott égény.

(Aether Sulpburis). Máskép : kénszesz.

KENEGET, (ken-ég-et) áth. és gyakor. m.

kenéget-tem ,
— tél,

— étt
,

par. kenegess. Valamit

gyakran ken. A fájós, szakgatásban szenved inakat,

tagokat kenegetni. Haját, bajuszát kenegetni. V. ö.

KEN. A Nádor-codexben am. törölget. „A szentök-

nek ü seböket nömös gyolcsval kenegeti vala" (cum

linteis pretiosis extergebat. Toldy F.).

KENÉGETÉS
,
(ken-ég-et-és) fn. tt. kenégetés-t,

tb. — ék , harm. szr. —e. Cselekvés , midn valamit

kenegetnek. Kenegetéssel szétoszlatni a daganatot, el-

zni a csömört.

KENEKÉDIK
,

(ken-e-kéd-ik v. ken-ek-éd-ik)

k. m. kenekéd-tem, — tél, —étt. Önmagát, saját tes-

tét kenegeti.

KÉNÉL, (kén-él) áth. m. kénél-t. Valamit kén-

nel vegyít, készít, ellát. Kénelni a gyufákat. Kénelni a

boros hordót.

KENENY
,
(ken-eny) fn. tt. keneny-t, tb. —ék.

A nemtelen nehéz és ritkább fémek egyike , mely

kissé veresbe vegyül fehér színnel , tündökl fém-

fénynyel, lemezes, jegeczes szerkezettel bir , rendkí-

vül rideg s ennélfogva könnyen porrá törhet, köny-

nyen megolvad , s a légen hevítve kékes fehér láng-

gal ég meg és éleggé változik. Keneny nevezetét azon

sajátságánál fogva nyerte , miszerint egy nevezetes

készítményét, az úgynevezett keneny-remeklet-et (Ma-

gisterium Bismuthi) ken, kendz, brt fehérít sze-

rül használják. Latin neve : Bismuthum vagy Wis-

muthum. (Török J. tanár).

KÉNENY
,
(kén-eny) fn. tt. kéneny-t, tb. —ék.

A fémdedek közé tartozó elemi test. (Sulphur). Mint-

hogy a köz életben is divatos szép rövid neve van

(kén), és ott maga ezen elemi test is tisztán eléfor-

dúl, az eny végzetet nem tartjuk szükségesnek.

KÉNER, (kén-ér) ösz. fn. Ér a kénaknábau, hol

kénásvány találtatik.

KÉNÉRCZ, (kén-ércz) ösz. fn. Érez, mely kén-

részeket foglal magában.

KENÉS, (ken-és) mn. tt. kenés-t v. — et , tb.

—ék. Heves megyében am. kent, ami meg van ken-

ve. Kenés tengely. Képzésre hasonló piritos , takaros,

vakaros szókhoz.

KENÉS, (ken-és) fn. tt. kenés-t, tb. — ék, harm.

szr. —e. Cselekvés, midn valamit kennek, ezen igé-

nek minden értelmében. Hájkenés , szekérkenés. Csö-

mör ellen jó a kenés. Ikerítve : kenésfenés am. cselek-

vés, midn valaki valamit többféle zsíros, olajos, fes-

tékes szerekkel összevissza fen.

KENÉS, (kén-és) mn. tt. kénés-t v. — et , th.—ek. Kénnel vegyített, készített. Kénes mészföld. Ké-

nes érez. Kénes gyufa.

4KAD. NAGY SZÓlÁR III. KÖT.

KENÉSE , falu Veszprém m., puszta Somogy
megyében; helyr. Kenesé-re, —n, —röl.

KENÉSFENÉS, (kenés-fenés) iker szó. Cselek-

vés, midn valaki kenfen valamit. V. ö. KENFEN.
KÉNES, (1), (kén- es) ösz. fn. Es, mely után

némely idtájban, és vidékeken igen finom sárga-

szín por lepi a földet , s melyet a nép véleménye
kénnek gondol, holott nem egyéb, mint a vörösfenyk
sudarain létez sárga por, mely május vége körül b-
ven kihull, s az es által szétmosódik.

KÉNES
, (2), (kén-és- vagy ken-es-) fn. tt.

kénés-t. Gyöke vagy az ásványt jelent kén , mely-

bl lett kenés , és az elavult ige kénésik , azaz kénes

állapotban van, s ebbl igenév és fnév kénes; vagy
mint némelyek vélekednek, am. kénes, amivel kenni

szoktak
, különösen a melyet üvegre kennek , és ez

által tükröt készítenek. 1) Szoros ért. vörös szinü

ásvány, mely higanyból és kénbl van vegyítve.

(Cynnabaris). Innen 2) így nevezik magát a tiszta

higanyt, azaz természeténél fogva a mi légmérsékle-

tünkben híg , ezüst gyanánt fehérl , és fényes félér-

czet is, mely az arany után legsúlyosabb , kis nyo-

más által apró részecskékre oszolva szétfut , nagy
tzben forr s gzzé válik, de meghlés után ismét

elébbí alakjában megjelenik. (Mercurius). Eleven kén-

es, minthogy igen mozgékony. V. ö. HIGANY.

KÉNÉSS, (kén-és--ös v. ken-es--ös, v. kén-

ess) mn. tt. kénésös-t v. — et , tb. — ek. Kénesvel
bvelked , kénest term. Kéness akna , bánya. 2)

Kénesvel vegyített, készített. Kéness kencs, gyógy-

szer. 3) Miben kénest tartanak. Kéness edény, toll,

cs. V. ö. KÉNES.
KENÉSZ, falu Vas m., puszta Somogy m.; helyr.

Kenész-re, — én, — röl.

KENET, (1), (ken-et) miv. m. kenet-tem ,
—tél,

— étt, par. keness. Eszközli, rendeli, hogy valaki vala-

mit kenjen. Szekeret kenetni. A nyakát, vállát kenetni.

KENET, (2), (ken-et) fn. tt. kenet-ét, harm. szr.

—e. 1) Azon szer , melylyel valamit v. valakit ken-

nek. Drága kenetek. Kenetet csinálni , árulni. Kenet-

nek való tok. Hajkenet. 2) Katholika egyházi érte-

lemben utolsó kenet jelent szentséget , mely által a

pap a nehéz beteget szent olajjal megkeni , hogy Is-

ten kegyelmével a halál küzdelmeit ers leikül eg
trje , s mit érzékei által vétett , megbocsáttassék

neki. 2) Átv. ért. felsbb mennyei ihlet, mely az egy-

házi , s erkölcsi tanitó beszédét általlengi , s azt a

hallgató hivek szivében foganatossá teszi. Kenettel

szólani. Kenettel teljes szent beszéd.

KENETÁRUS, (kenet-árus) ösz. fn. Aki ré-

szint gyógyító , részint kendz szereket árul , il-

latárus.

KENETDÚS
,

(kenet-dús) ösz. mn. 1. KENE-
TES, 3).

KENETES, (ken et-és) mn. tt. kenetés-tv.—et,

tb. — ek. Miben kenetet tartanak. Kenetes szelencze,

edény. 2) Mit kenettel bedörzsöltek. Kenetes fürtök.
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3) Átv. ért. az erkölcsi érzelmekre ihletve ható , fo-

ganatosán mköd. Kenetes egyházi , erkölcsi tanítás,

beszéd. 4) Mint fnév jelent személyt , ki keneteket

készít vagy árul.

KENETLEN
,
(ken-etlen) mn. tt. kenetlen-t, tb.

— ék. Ami vagy aki nincsen kenve. Kenetlen haj, ba-

jusz , szakáll. Kenetlen csömörbeteg. Kenetlen tengely

szekér csikorog.

KENETLEN
,
(kén-etlen) mn. tt. kénetlen-t, tb.

— ék. Amiben nincs kén , vagy ami nincs kénezve.

Határozókép am. kén nélkül, kénetlenül.

KENETOLAJ
,

(kenet-olaj) ösz. fn. Olaj , me-

lyet kenetül használnak. Egyházi kenetolaj.

KENÉZ
,
puszta Bihar m., ÉR—, CSEREPES

— , TAKTA— falvak, Szabolcs m.; helyr. Kenéz-re,

—én, —röl. L. KENÉSZ.
KENÉZ, (kén-éz) áth. m. kénéz-tem,— tél, — étt,

par. — z. Altalán , valamit kénnel vegyít , elkészít.

Gyufákat kénezni. Különösen az üres borhordókat

ég kénnel kifüstöli , hogy dohosak
,
penészesek ne

legyenek. Kénezik a borokat is , hogy a megromlás

ellen óvják.

KÉNÉZÉS, (kén-éz-és) fn. tt. kénézés-t , tb.

—ék, harm. szr. —e. Cselekvés , melynél fogva va-

lamit kenézünk. Hordók , borok kénezése. V. ö. KE-

NÉZ.
KENÉZÉT

,
(kén-éz-et) fn. tt. kénézet-ét, harm.

szr. — e. Kénbl készített s a boroshordóknak és bo-

roknak adott, romlás elleni ovószer.

KENÉZLO, falu Szabolcs m.; helyr. Kenézlö-re,

—n,
— röl.

KENFEN, ösz. áth. Mindkét ige ragoztatik :

kent-fent , kenni-fenni. Valamit holmi zsiros , olajos,

festékes szerekkel összevissza ken, mázol, dörzsöl. Or-

czáját mindig kenifeni, mégsem szép.

KÉNFONAL, (kén-fonal) ösz. fn. Olvasztott,

kénkbe mártott fonal , milyet a gyufák feltalálása

s divatba hozása eltt gyertyagyújtásra használni

szoktak.

KÉNFORRÁS, (kén -forrás) ösz. fn. Forrásvíz,

mely kénrészecskéket tartalmaz, s többé-kevésbbé kén-

büzt vagy ízt lehet rajta érezni.

KÉNFÖLD, (kén-föld) ösz. fn. Földnem, külö-

nösen agyagföld, mely kénnel van keverve.

KÉNFÜST, (kén-füst) ösz. fn. Nehéz szagú füst,

mely a meggyújtott s ég kénbl kifejldik. Kénfüst-

tel megfojtani a méheket.

KÉNGOZ
,
(kén-gz) ösz. fn. A meggyújtott

kénnek fojtó gze.

KENGYEL, (1), fn. tt. kengyelt, tb. — ék, harm.

szr. — e. Törzsöke valószínleg a fölhágást, magasra

szállást jelent kel, melybl lett : kelt v. keld, keiden,

kelgyen , végre betüáttétellel : kengyel (am. kelt v.

felhágató eszköz) , mint bal törzsökbl bald , baldoz,

baldozó, baldzsan, bandzsal , azaz balra, félre néz.
Lehet szintén betüáttétellel a kelentyií (vagy kelenty)

módosulata is , melylyel mint görbén aláhajló esz-

közzel , alakjára nézve is mindkét értelmében egye-

zik. 1) Tulajd. ért. a nyeregrl kétfell lelógó talap,

mely által a lovag föllép , felhág , azaz a nyeregbe

kél, s fennülvén, lábait mint zsámolyon nyugosztalja.

Rövidebbre venni vagy megereszteni a kengyelt. Kengyel-

be hágni. Törökül üzengi v. özengi , finnül kenköi. 2)

Nadrág talpalója, mely a felhúzott nadrágot feszesen

tartja, s szárát fÖlebb csúszni nem engedi.

KENGYEL, (2), puszta Heves m. ; helyr. Ken-

gyelre, — én, —röl.

KENGYELES, (kengyel-és) mn. tt. kengyeles-

1

v. — et, tb. — ek. Mi kengyellel van ellátva, fölsze-

relve. Kengyeles nyereg, nadrág.

KENGYELFUTÓ, (kengyel-futó) ösz. fn. Sa-

játságos jelmezü fúri szolga , ki valamely innepély

alkalmával , vagy különben is ura hintaja eltt fut.

Régebben lovagló urok mellett (mintegy kengyel

mellett) futott, innen a neve.

„Lejtözik alatta igen haragos mén
,

Tíz kengyelfutó van két fell mellette
,

Hajnalszín atlaczban ket öltöztette."

Gyöngyösi István.

Szélesb ért. gyors futár.

KENGYELKARIKÁK, (kengyel-karikák) ösz.

több. fn. Vaskarikák a nyereg két oldalán, melyekbe

a kengyelszárakat húzzák.

KENGYELSZÁR, (kengyel-szár) ösz. fn. Szíj,

mely a kengyelkarikákba húzva alálóg , s melynek

alsó végéhez a kengyelvas vagy kengyeltalp illeszt-

ve van.

KENGYELTELEN
,

(kengyel-te-len) mn. tt.

kengyeltelen-t , tb. —ék. Miuek kengyele nincsen.

Kengyeliéiért nyereg, nadrág.

KENGYELTARTÓ, (kengyel-tartó) ösz. fn.

Szolgaszemély, ki a nyeregbe ül urának a kengyelt

tartja, hogy kényelmesen felléphessen.

KENGYELTÓ, puszta Borsod m. ; helyr. Ken-

gyeltó-ra, —n, — ról.

KENGYELVAS, (kengyel-vas) ösz. fn. Vasból

készített, jobbára homorú talap, mely a kengyelszár

végéhez van illesztve, s a lovagnak zsámolyul szolgál.

KÉNGYERTYA
,

(kén-gyertya) ösz. fn. Meg-

kénezett fonal, mely tzhöz értetve lángot vet, s

gyertya gyanánt ég. A gyufák feltalálása eltt köz-

használatú gyertyagyuj tó szer volt.

KÉNHUTA, (kén-huta) ösz. fn. Huta, melyben

a kénásványokból a kénes részeket kiégetik.

KÉNIG, 1 PEDIG.
KÉNINTÉZET, (kén-intézet) ösz. fn. Több épü-

letbl álló bányatelepítvény, hol az ásványokból, ér-

czekböl ként égetnek.

KENIR
,

(kén-ír) ösz. fn Kénporral vegyített

ír, vagyis kencs.

KÉNKAMARA, (kén-kamara) ösz. fn. Kamara,

melyben a ként tartják. Továbbá kamara , melyben

ként készítenek, tisztogatnak.
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KÉNKANÁL, KENKALAN, (kén-kanál v.

— kalán) ösz. fn. A kénhutákban használt vas kalán,

melylyel a kéntisztító vas korsókból az olvadék tisz-

tátalan részét lefölözik.

KÉNKENCS
,
(kén-kencs) Ösz. fn. Kencs,

melynek lényeges részét kén teszi , máskép : kénír.

KÉNKOH ,
(kén-koh) ösz. fn. Koh vagy huta,

melyben az érczekböl ként égetnek.

KÉNK ,
(kén-k) ösz. fn. Khöz hasonló tö-

mör alakban találtató kénanyag, kénásvány. Magát a

tiszta ként is nevezik ekképen. A köznép büdöskö-nek

is hívja , mert meggyújtva kellemetlen büdös szagot

ereszt magából.

KÉNKBÁNYA
,
(kén-k-bánya) lásd : KÉN-

AKNA.
KÉNKÖVES, (kén-köves) ösz. mn. 1) Kénkvel

bvelked, kénkövet term. Kénköves érezek, erek. 2)

Kénkvel vegyített , készített , bekent. Kénköves ke-

ncs , ír. Kénköves fonal
,

gyufa. 3) Ami kénkövet,

kénköves részecskéket tartalmaz. Kénköves víz, for-

rás, kút, fürd.

KÉNKÖVES GYÖKÉR, KÉNKÖVES KO-
CSORD. A kocsordok egyik faja , melynek gyökere

gyantás , kénk szagú ; innen a neve ; szára magas,

hengeres , karczolt ; levelei ötször hármasak ; levél-

kéi szálaskeskeuyek ; kocsányai egyenetlenek. (Peu-

cedanum officináié). Máskép a köznépnél : disznókö-

mény, erdei vadkömény.

KÉNKÖVEZ, (kén-kövez) ösz. áth. Valamit

kénkvel vegyít vagy beken , megdörzsöl. Máskép :

kénez. Különösen a boroshordókba kénkfüstöt vagy

gzt bocsát, hogy egyfell a hordókat , doh
,
penész

ellen, másfell a bort a romlástól óvja.

KÉNKÖVEZÉS, (kén-kövezés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kénköveznek. Boros hordók kén-

kövezése.
f

V. ö. KÉNKÖVEZ.
KÉNLAP, (kén-lap) ösz. fn. Kénkvel megfut-

tatott lapos keskeny szövet, melylyel a boros hordó-

kat kénezik.

KÉNLÉL, (kén-léi) ösz. fn. 1. KENÉGÉNY.
KENMÁJ, (kén-máj) ösz. fn. A hamany és kén

bizonyos vegyülete
,

pl. híg úton maró v. étet ha-

mulúgban fzve a porrá tört ként felolvasztják, s az

oldatot a kiszáradásig elpárologtatják. E vegyület-

nek májbarna szine levén, innen a neve. (Hepar sul-

phuris, Schwefelleber).

KENNEMÜ, (kén-nemü) ösz. mn. Tulajdonsá-

gainál fogva a kénféle ásványokhoz tartozó, hasonló.

KÉNNYOMAT, (kén-nyomat) ösz. fn. Met-

szett knek, éremnek stb. formája, képe, melyet kén-

be nyomtak.

KÉNOLVASZTÓ, (kén- olvasztó) ösz. fn. lásd

:

KÉN1NTÉZET.
KEN

,
(ken) fn. tt. kenö-t. 1) Személy , ki

valakit ken. 2) Szer , melylyel valamit kennek
,
pl.

szekérkenö , hajkenö. 3) Ruha , melylyel valamit tö-

rölnek, mint : kezkenö.

KENCS, (ken--cs) fn. tt. kencs-öt, harm. szr.

— e v. —cse. Repül , híg vagy sürübb , ragadós ré-

szekbl álló szer, melylyel valamit kennek
5
gyógyír,

gyógykencs.

KENCSMILLYE
,

(kencs-millye) Ösz. fn.

Millye , vagyis szelencze , melyben kencsöt tartani

szoktak.

KENÖCSÖL
,

(ken--cs-öl) áth. m. kencsöl-t.

Valamit v. valakit kencscsel beken, megdörzsöl. Ke-

ncsölni a szakgatásban szenved inakat. Kencsölni a

csömörös ember hátát.

KENÖCSÖLÉS, (ken--cs-öl-és) fn. tt. kencsö-

lés-t, tb. —ék , harm. szr. —e. Cselekvés, midn va-

lakit vagy valamit kencsölnek.

KENÖCSÖS
,
(ken--cs-ös) mn. tt. kenöcsös-t v.

—et, tb. —ek. 1) Miben kencsöt tartanak ; kencs-

csel bvelked. Kencsös börböncze. Kencsös bolt. 2)

Kencscsel bedörzsölt. Kencsös haj.

KENCSSZELENCZE, (kencs- szelencze) ösz.

fn. 1. KENCSMILLYE.
KENÖFEN, (ken-fen) iker mn. és fn. Mond-

ják kuruzsoló orvosról , kinek gyógyszerei fleg hol-

mi írekbl, kencsökbl állanak.

KENÖFENSÉG, (ken-fenség) iker fn. Nyeg-

leség, kontárkodás az orvoslásban , mely mindenféle

bajt holmi külsleg alkalmazott szerek , írek , ken-

csök által gyógyít.

KENÖFESTÉK, (ken-festék) ösz. fn. Szépít

festék , melylyel némelyek kivált a hiú nk , arczai-

kat , ajkaikat , szemöldjeiket stb. kenik. Kenfes-

téket használnak a szinpadon fellép színészek is.

KENFÜ
,

(kenö-fü) ösz. fn. 1. PARAJLIBA-
TOP.

KENKÉS
,
(ken-kés) ösz. fn. Általán kés,

melylyel valamely lágy testet szétnyomnak vagy föl-

kennek, pl. a gyógyszerészek , sebészek kése , mely-

lyel a tapaszírt ruhára kenik.

KENOLAJ
,

(ken-olaj) ösz. fn. Olaj , külö-

nösen olajos szépít szer , melylyel valamit kennek,

kendznek.

KENPÉNZ, (ken-pénz) ösz. fn. Szekérkenért

vagy kenésért fizetett pénz.

KENS, erdélyi falu Udvarhely Székben; helyr.

Kénös-re, — ön, —rl.

KÉNPÁRA, (kén-pára) ösz. fn. 1. KÉNGZ.
KÉNPÖRKÖLÉS, (kén-pörkölés) ösz. fn. A kén-

hutai muukálkodásnak azon különös módja, melynél

fogva az érczekböl a ként nem égetés által , hanem

pörkölve hajtják ki.

KÉNRONGY, (kén-rongy) ösz. fn. Olvasztott

kénbe mártott , s gyújtószerül használtatni szokott

ruhadarab vagy szalag.

KÉNRUBIN
,
(kén-rubin) ösz. fn. Repül olaj-

ban áztatott kénk , mely átlátszó, s veres szinü tes-

tet képez.

KÉNRÚD, (kén-rúd) ösz. fn. Vékony rúd- vagy

is hcngcralakban eléállított kénanyag.
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KÉNSALAK , (kén-salak) ösz. fa. A keneget

edények fenekén maradó tisztátalan részek , melyek

a tisztult kénnek mintegy seprejét teszik.

KÉNSÁRGA, (kén-sárga) ösz. mn. A kén sziné-

hez hasonló világos sárga szinü. Kénsárga máz.

KÉNSAV, (kén-sav) ösz. fn. A kénnek az éleny-

nyel legmagasb fokú vegyülete s a legersebb savak

egyike , mely a növényi és állati anyagokat hirtelen

szétdúlja , s ennél fogva a legnagyobb óvatossággal

kezelend anyagok egyike. (Acidum sulphuris. Schwe-

felsáure).

KÉNSAVANY, (kén-savany) 1. KÉNSAV.
KÉNSAVAS , (kén-savas) ösz. mn. Kénsavval

Ö8zvekötött vagy azzal készített, vegyített. Kénsavas

ón, vas, mészföld. Kénsavas folyadék.

KÉNSERPENY, (kén-serpeny) ösz. fn. A
kénhutákban ólomból öntött kis , alacsony medrü tá-

lak , hideg vízzel töltve, melyekbe az olvasztottt ként

bele folyatják, hogy meghljön.

KÉNSZAG, (kén-szag) ösz. fn. Kellemetlen bü-

dös szag, melyet az ég kén terjeszt maga körül.

KÉNSZER, KÉNSZEEÍT, stb. 1. KÉNYSZER,
KÉNYSZERÍT stb.

KÉNSZESZ
,

(kén-szesz) ösz. fn. lásd : KÉN-
ÉGÉNY.

KÉNSZÍN
,

(kén-szín) ösz. fn. Olyan szín , mi-

lyen a kéné, világos sárga szín.

KÉNSZÍNÜ, (kén-színü) ösz. mn. Olyan világo3

sárga szinnel biró, milyen a kéné szokott lenni; kén"

sárga. Kénszinü festék, máz. Kénszin bab.

KÉNT, (ki-ént vagy ként) névviszonyitó, mely

általán elfogadott szokás szerént a vele közvetlen vi-

Bzonyban álló szóhoz kapcsoltatik , s azzal összetett,

vagyis inkább már ma ragozott szót képez. Eredeti

tisztaságában ént , s a k vagy ki-böl húzatott össze,

vagy pedig nem egyéb , mint megkeményített elle-

helet (h, eh, k). A legnagyobb valószínség ki-ént

mellett van , mivel mint is így származott : mi- ént,

régiesen : mént. Az egyszerbb ént fordul elé néha a

régi magyar nyelvben a mai ,szerént 1

helyett
,

pl. a

Tatrosi másolatban, Ruth 2. fej. „ Vala kedeg Elimeleh

férfiónak vérént való rokona." Kinizsiné imakönyvé-

ben (Nyelvemlékek, II. 1. 30.) : „ SzivéntValó szerel-

medvel. " A régi m. Passióban (Toldy F. kiadása, 54.

1.) : „És törvényént (= törvény szerént) meg kell

halni, mert Istennek fiává tötte magát." Katalin ver-

ses legendájában : azént = a szerént. Ugyanez alak-

ban fentartották maiglan a szer- ént , rész- ént , imént,

tüst-ént, s mélyhangúlag gyanánt (régiesen : gyalánt),

iránt stb. szók. Alapértelme az alábbi elemzésbl t-
nik ki. Rokon ugyan vele a kép (imago) fnévbl
származott határzó : kép v. képen (secundum, iuxta,

instar) ; a ,kép' t. i. nem egyéb, mint valamely tárgy-

nak látható formája, alakja , mely az eredetihez ha-

sonló, vagy hasonlani akar, s képzvé vált ezen két

szó gyakran föl is cseréltetik
,

pl. akkép és akként,

mikép, és miként, mindenkép és a székelyeknél : min-

denként : mindazáltal igyekeznünk kell a szabatos

megkülönböztetésre. T. i.

Ha az egyszerbb ént határzót mélyebben ele-

mezni akarjuk, alkotó részei ezek : a mutató e, élesen

i, (melyeket láss a maguk helyén) melyekhez a mód-

határzó képz en járulván , lett e-en v. i-en, össze-

vonva én v. ín, azután t szintén határozói képzvel

toldva : ént v. int (mintha mondanók : ezent = ezen

módon). E szerént képzdtek a következk is : képes,

képesen, képesent, képesint; alkalmas, alkalmasan, al-

kalmasant, alkalmasint (Simái Kristófnál : alkalmas-

ként), kora, kora-an, (korán), koránt; gyana, gyana-

an, (gyanán), gyanánt ; hosszú, hosszuan, hoszszan,

hoszszant ; vers, versen (veres, veres- en), versent (cer-

tatim). Ide tartozik talán a készantag is , mely hang-

rendileg készenteg, elemezve : kész, készen, készent, s az

eg v. ag túláradó toldalék, mint a dunántúli aztánnag

v. aztánnig, ottannag v. ottannig, ottannég, megintennig

stb. szókban. Es így az ént v. int annyit tesz, mint :

ezen módon, mintha volna : ezent , vagyis ezen álla-

potban ; és szerént am. amint a dolog szere van
,

pl.

irás szerént beszélni azt teszi : úgy beszélni, amint az

irás tartja , amint az irás szere, vagy sora hozza ma-

gával. Ulcza szerént összeírni az embereket am. olyan

szerben, azaz sorban, mint az utczák és utczai házak

vannak. Más szerént cselekedni, am. azon módon, mint

más szokott. Részént pedig am. részi v. részbeli (nem

egész) állapotban. Részént eladni a gabonát , részént

megtartani , am. azon mennyiségben eladni valamit,

milyen bizonyos rész, stb. Hasonlók : képesént bánni

valamivel, am. oly módon, mint ill, mint lehet, mint

a dolog természetével megegyezik. Alkalmasint eljö,

am. eljö a szerént , azon módon , amint alkalma lesz,

alkalma mutatkozandik. Ezen értelemmel bir a ként,

kint is. Istenként imádni valakit, azt teszi, úgy , azon

mértékben imádni, mint Istent illet. Másként csele-

kedni valamit am. úgy cselekedni , mint más állapot

hozza magával. Bolondként szólani v. keringeni, am.

azon módon , mint a bolondok szoktak , vagy mint

valóságos bolond. Egyébként am. nem ezen , hanem
más tekintetben. Pálként am. Pál cselekvése vagy

mondása szerént , vagy , mint Pál teszen vagy tett,

vagy Pál mondja vagy mondotta stb. Szóval az ént

viszonyító , s ettl származott szerént és ként is szi-

gorú szabatossággal azonságra (mintha mondanók :

ezenségre), a kép képen szók (vagy ha tetszik : kép-

zk) hasonlóságra vonatkoznak. Vagyis pl. akként,

azt teszi .- ,azon módon', akkép v. akképen pedig :

,ahhoz hasonló módon.' „Senki nem ereszti új ruhá-

nak toldalékát ó ruhába , mert aként (taliter) az új

toldalék kiszakad" Tatrosi codex. „Es mastan sok

dolgunk csodaképpen (csodához hasonló módon) va-

gyon. " 1547-diki levél. Nyelvemlékek II. kötet. Ve-

gyes t. iratok, 63. 1. V. ö. KÉP, KÉPEN. Tehát

habár némely esetekben a ként és kép v. képen szókat

fölcseréli is a nyelvszokás, pl. akként, akkép, mikéntf

mikép ? valamiként , valamikép , másként , máskép
,
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mindenként mindenkép , azonként azonkép , ezenként

ezenkép : de szabatosan véve különböznek , s egy-

mással föl nem cseréibetök , úgy hogy ,miként' azt

teszi : mi szerént, mihez mérve, alkalmazva
;
,mikép'

pedig mihez hasonlóan , minek hasonlóságára. Maga

a köz szokás sem cseréli fel , a) midn a kép a latin

ter képznek felel meg : egyenlökép, aequaliter, nem,

egyenlként ; kiváltkép, peculiariter, nem : kiváltként

;

elegendökép, sufficienter, nem : elegendként ; b) mi-

dn világosan a hasonlóság, olyanság, forma alapfo-

galma rejlik benne , s olyan módon , olyanféle min-

ségben
,
gyanánt által fölcserélhet, (latinul : ,instar')

pl. mentségkép mondani valamit mentségformán ; sem-

mikép nem bírhattam rá, semmiféle módon. Ellenben

a ként gyakran közdivat szerént is a latin ,secundum',

,juxta' szóknak felel meg ; honnan különböznek : pa-

rancskép, tanácskép mondani valamit, instar mandati,

consilii
;
parancsként, tanácsként cselekedni, secundum

mandátum, consilium. Néha, amire a ként vonatkozik,

alattomban értend : pl. Péterként, mint föntebb mon-

dottuk
,

jelentheti Péternek tettét vagy pedig mon-

datát. Tehát ,Péter' tetteként, tette szerént, vagy ál-

lításaként, állítása szerént. Különös figyelmet érde-

mel a ként, mint szám- és gyünévrag , mely esetben

az eltte álló n képz önhangzója az illet név többes-

számának önhangzóját követi
,

pl. egy-en-ként, hárm-

an-ként, tiz-en-ként, huszan-ként, száz-an-ként ; hason-

lók : szál-anként
,
fej-en-ként , szém-én-ként, kor-on-

ként, darab- on-ként, köz-ön-ként, város-on-ként, nap-

on-ként, eset-én-ként, éj-en-ként ; melyekben a tszó

mindenütt többszörös értelemben vétetik , mintha

volna : százak-ként, városok-ként, korok-ként, éjek ként,

napok-ként, azaz százak, városok, korok, éjek, napok

száma szerént. Még ,egyenként' is am. egyen-egyen.

Ez régente összehúzva : kéd, Erdösynél : kid (egyen-

kíd), a Debreczeni Legendáskönyvben két (eszten-

tendnkét, naponkét).

Figyelmet érdemel még Vass József pályaérte-

kezése szerént a göcseji tájszólásban a ,ként' ragnak

a személyi névmásokkal viszonyulása, s egyszersmind

a személyragokkal ragoztatása is : én kentem, te kented,

kente (ü kiénte), mi kéntünk stb. Szintén itt ragoz-

tatik magam, magad stb. szókkal is, de a személyrag

elhagyásával magamként, magadként, magaként, ma-

gunkként stb.

A dunántúli némely vidékeken a t elesik : juta-

talomkén(t), mint általában az ,ént'-bl is : alkalmas-

én^), a szerén(t). Vass József. Dunántúli nyelvjárás.

Magyar nyelvészet. 1860. 107. lapon. így esik el a t

az ,ért' ragból az ország több vidékén is. Innen a

Bécsi codexben kénkén am. kényként, (sponte, önként).

A török nyelvben eléforduló gibi névutót lásd :

KÉP, KÉPEN alatt.

,Önként' szóban azt véljük, hogy ,kéjént' szóból

húzatott össze ; mert eléjön a régiségben : ö kéjén,

önnönkéjén (ultro, sua sponte). L. ÖNKÉNT.
KÉNTAPASZ, (kén-tapasz) ösz. fn. Kéubalzsam-

ból, viaszból és gyantából készített gyógytapasz.

KENTEFITE
,

(kente-fite) ösz. fn. 1. KENDE-
FENDE.

KENTEFITÉL
,

(mintegy : kente-fentei vagy

kenetei- fenetel , vagy kende-fendel a ,ken-fen' ikerí-

tett szó , del v. étel képzkkel toldott alakja néhutt

:

kencsel-fencsel) ; ösz. áth. m. kentefitélt. A Hegyalján

divatos am. az egyszerbb ,ken-fen.' Kentejitéli az

orczáját.

KENTEFITÉLÉS
,

(kente- fentelés) fn. tt. ken-

tefitélés-t , tb. — ék. Kenésfenés. L. KENÉS alatt.

KÉNTEJ, (kén-tej) ösz. fn. Fehér szinü, köny-

nyü por, mely az edény fenekére száll, ha a kén né-

mely vegyületeit kénsav által lecsapják. (Lac, v. ma-

gisterium sulphuris).

KÉNTELEN
,
(kén-telen) mu. tt. kéntelent, tb.

—ék. 1) Ami kénnel készítve, vegyítve nincs. Kén-

felen gyufácskák. 2) Hibás kiejtéssel és Írásmóddal

am. kénytelen ; 1. ezt. A kétértelmség eltávoztatása

végett amaz jobban : kenetlen.

KENTELKE , erdélyi falu Doboka m. ; helyr.

Kentelké-re, —én, — röl.

KÉNTÉRFALAZ v. KÖNTÖRFALAZ , Kriza

gyjteményében am. fog ide is tova is , fortélyosko-

dik. Úgy látszik a latinos ,contrafacere' olaszul : con-

traffare szóból ment át a székely nyelvbe , talán a

román segítségével is.J

KENTET, (ken-tet); a székelyeknél am. kenet,

mlv. L. KENET. (l).

KÉNÜSZÖK, (kén-üszök) ösz. fn. A kénhuták-

ban azon kavicsföld , melybl tüz által a ként ki-

húzták.

KÉNVIASZ
,
(kén-viasz) ösz. fn. A vargáknál,

öszvezuzott kénnel vegyített viasz , melyet az úgy-

nevezett fehérvarrásoknál használnak , kéncsiriz.

KÉNVIRÁG, (kén-virág) ösz. fn. Ha a bizonyos

fokig hevített kén kigzölgéseit felfogják és rögtöni

kihütés által összesürítik, a kéngz igen finom, sárga

szinü lisztté alakúi, ezt nevezzük kénvirágnak. Pati-

kai szer. A macskák tejes eledelébe kénvirágot tenni.

KÉNVÍZ, (kén-víz) ösz. fn. Víz, mely feloldott

kénrészecskéket tartalmaz, milyenek számos ásvány-,

vagy gyógyvizek.

KÉNY, (kény v. kéj-ny) fn. tt. kény-t, tb. — ék,

harm. szr. —e v. —je. Gyöke a kedélyre vonatkozó

ke v. ké. Mind hangra , mind értelemre legközelebbi

rokona a kéj. L. ezt. 1) A kedélyt kecsegtet érzet,

gyönyörvágynak megfelel állapot. Kényére vagy

kénye kedve szerént él ember. Kényt zni. Kényén,

kedvén nevelt gyermek. 'Nincs kényére a munkás élet,

a tanulás. Kényére hagyni valakit. 2) A gyönyörér-

zésnek elpuhult vagy túlzó, kicsapongó, mértéktelen

állapota, vagy mködése, mely gyakran pajkos, nya-

kas , ellenszegül modorban nyilatkozik. Kényét kö-

vetni. Ebbl ered a kényes , önkény , önkényes. Sínai

nyelven kén am. pertinax , inobediens. V. ö. KÉ-

NYES.
KÉNYBÉCS, (kény-becs) ösz. fn. L. KÉJBÉCS.
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KENYBIRO, (kény-biró), KENYBIROSAG,
(kény-bíróság) lásd : VÁLASZTOTTBIRÓ , —BÍ-
RÓSÁG.

KÉNYELÉM, (kény-el-ém) fn. tt. kényelmet ,-

harm. szr. — e. Az emberi kényeket vagyis , a ke-

délynek kedves vágyait elmozdító és kielégít álla-

pot. Kényelemmel ellátóit uri lak. Kényelemmel utazni.

Sok kényelemmel kínálkozó vendégl. A katonának sok

kényelemrl le kell mondania. A kényelem különösen

oly tárgyakra vonatkozik, melyek a lakáshoz , ruhá-

zathoz , testnek mozgásához , nyugtatásához tartoz-

nak , s az a czéljok , hogy a testre tetsz behatással

legyenek.

KÉNYÉLET, (kény-élet) ösz. fn. Életmód, me-

lyet valaki saját kénye kedve szerént folytat.

KÉNYELMES
,

(kény- el- ém-es) mn. tt. kényel-

mes- t v. —et, tb. — ek. Kényelemmel ellátott , a ke-

dély érzéki vágyainak megfelel , azokat kielégí-

t. Kényelmes lakás
,
fekvés. Kényelmes utazás , ko-

csizás.

KÉNYELMESEN, (kényei- ém-es-en) ih. A
kény , illetleg kényre vonatkozó tetszés igényeinek

joegfelelleg, kényelmet élvezve. Kényelmesen lakni,

utazni. Kényelmesen élni.

KÉNYELMESSÉG, (kény-el-ém-es-ség) fn. tt.

kényelmesség-ét, harm. szr. —e. 1) Kényelmek bsége,
sokasága. Egész kényelmességgel lakni. 2) Azon tulaj-

donsága valaminek , melynél fogva kényelmesnek
mondatik. Az utazó kocsi kényelmességéhez tartozik,

hogy elég tágas legyen, ne rázzon stb.

KÉNYELMETLEN, (kény-el-ém- étlen) mn. tt.

kényelmetlent, tb. —ék. Kényelem nélkül való. A
rövid korbáju hintóban kényelmetlen az Ülés. A szoros

csizma kényelmetlen. Hatórozókép am. kényelem nél-

kül, kényelmetlenül.

KÉNYELMETLENSÉG, (kény-el-ém-etlen-ség)

fn. tt. kényelmetlenség-ét , harm. szr. —e. Állapot,

melyben , vagy tulajdonsága valaminek , mely miatt

kényelmetlenül érezzük magunkat.

KÉNYELMETLENÜL, (kény-el-ém- étlen ül) ih.

Kényelmetlen módon, kényelem nélkül. Valamely ro-

szul bútorozott , sötét , nedves szobában kényelmetlenül

érezni magát.

KÉNYELNÖK, (kény elnök) 1. VÁLASZTOTT-
BÍRÓSÁGI ELNÖK.

KÉNYÉN, (kény-e-en) ih. Kénye kedve szerént.

Kényén v. kényére élni.

KENYÉR v. tájdivatosan : KÉNYER, fn. tt.

kényer-et. Kicsinyezje : kényérke v. kényerke , v. ke-

nyerecske
, harm. szr. kényer-e. Gyermeknyelven :

pupa. Ha kisebb alakú , vagy finomabb lisztbl

sütötték , czipó a neve. Mátyusföldén , és né-

mely más tájakon kinyer , Csalóközben : könyér.

Az úgynevezett ékveszt szók egyike , melyek ál-

talán véve , eredetileg rövidek , miért több ragok és

képzk eltt el is vetik az éket , st a palóczos táj-

szólás szerént rendesen rövidül h angzanak
, mint :

szekér , tej , sugár , sudár stb. A kenyér valószínleg

betüátvetés által módosult szó , mint nyelvünkben

több mások, s eredetileg kereng vagy köreny volt, mely

utóbbi megfelel a Csalóközies könyer- nek. A XVI.

században pedig valósággal elé is jön az eredeti alak-

ban : „És mikoron az fiának nem volt volna hová

feit fognia és német királnál nem volna kerenye."

Levél 1548-ból (Szalay Á. gyjt.). Ugyanitt az

1558-diki levélben pedig : kernyer. E szerént nevét

kerekded alakjától vette. A horvát nyelvben is a

kruha (kenyér) és krutit (kerengetni) egy törzsöküek.

Az uralaltáji nyelvek közöl a samojed kiríva, kirroioa,

kriva, a magyar kerényhez és horvát kruhához legroko-

nabbak. Jelentései 1) tulaj d. ért. kovászszal , vagy

élesztvel megkelesztett gabonalisztbl való kerek

alakú sütemény. Ez a közönséges magyar kenyér.

Búza-, rozs-, kétszeres-, árpa-, zab-, kukoricza-, hajdi-

nakenyér. Fehér, barnás, fekete, korpás kényér. Úri, pa-

raszt, cselédnek való kenyér. Csörmölyés , konkolyos,

malátás, záklás, sületlen, keletlen, czopákás, szappanos

kenyér. Házi, pék sütötte kenyér. Puha, lágy, kemény,

száraz kenyér. Domború, puffadt, lapos, gyürkés, du-

czos, púpos kenyér. Penészes kenyér. Czipókenyér, azaz

fehér lisztbl való. Vásáruton vásár lesz, czipókenyér

elég lesz. (Csalóközi vers). Komlóval , timsóval sütött

kenyér. Tömött , kemény , sr bélü , likacsos kenyér.

Katona v. komisz kenyér. Dara b, karaj, szelet, falat,

harapás kenyér. Olyan ember , mint a falat kenyér.

(Km.). Mi jobb- egy fehér kenyérnél? Felelet. Kett.

Kenyeret szakasztani, bevetni, sütni, kiszedni. Kenyeret

szelni, megszegni, aprítani. Kenyeret kérni, rágni. Ke-

nyérrel élni. Kenyérben nem enni eleget. Pupa lesz a

kenyér, azaz drága, kapós, kedves. Hátán háza, ke-

belében kenyere. (Km.). Kenyérhez sajt is kell. (Km.).

Nincsen annak semmi baja , kinek van kenyere sajtja.

(Népd.). Lágy kenyér az eledelem, szomjam ellen bor-

ral telem. (Vörösmarty). Ha megvágod a kezedet , ki

süt nekem majd kenyerei. (Népd.). 2) Szélesb ért. nem
csak gabonából , hanem más terményekbl , s akár-

mily formában sütött , vagy pirított mindennapi ele-

del , mely a rendes kenyeret pótolja. Burgonyából,

kakaodióból , kenyérfa gyümölcsébl sütött kenyér.

Hoszszukás , lapos
,
pogácsás kenyér. Kovásztalan ke-

nyér, a római katholikusok urvacsoráján, és a zsidók

husvétjén. 3) Átv. ért. eledel és evöasztal. Minden-

napi kenyerünket adjad ne künk ma. (Üriimáds.). Va-

lakivel egy kenyéren lenni. Véres verítékkel keresni ke-

nyerét. Más kenyerén éldni . Megette kenyerénekjavát

am. eleget, sokat élt. Majd megbékül a maga kenye-

rén. (Km.). Meghozza a jó kenyér. (Km.) Panaszos ke-

nyér egészségre válik. Továbbá am. keresetmód, élet-

mód , szolgálat , hivatal , mely után valaki él. Nehéz

kenyér a katonáskodás. Valamely uraságnál kenyeret

kapni. Elveszteni kenyerét. Kenyér után járni , lenni,

fáradni. Kenyér nélkül maradni. Kenyere vesztett

tisztvisel. 4) Képes ért. kenyérhez hasonló valami.

Isten kenyerkéje , am. papsajt. Szent János kenyere.

Kenyér van a hátán, azaz kenyérforma púp-
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KENYÉRADOMÁNY, (kenyér-adomány) ösz.

fn. Szegény éhez , vagy éhezk részére kenyérben

adott vagy adandó alamizsna.

KENYÉRALAMIZSNA
,

(kenyér-alamizsna) 1.

KENYÉRADOMÁNY.
KÉNYÉRÁRSZABÁS

,
(kényér-ár-szabás) ösz.

fn. Hatósági határozat , melynél fogva az illet ke-

nyérsütk bizonyos kiszabott áron bizonyos mérték
kenyeret tartoznak sütni.

KENYÉRÁRULÁS, (kenyér-árulás) ösz. fn.

Kenyerek eladása pénzért.

KÉNYÉRÁRULÓ v. —ÁRUS, (kenyér-áruló

v. —árus) ösz. fn. Személy , illetleg kenyérsüt,

kofa , szatócs , ki kenyeret árul. Piaczi , bolti ke-

nyérárus.

KENYÉRÁRUSBOLT
,

(kenyér-árus-bolt) ösz.

fn. Bolt, melyben kenyeret árulnak.

KÉNYÉRBÉL, (kényér-bél) ösz. fn. A kenyér-

nek azon tömege , melyet az úgynevezett kenyérhaj,

vagy kéreg körül vesz.

KENYÉRBÉLCZICZKÓRÓ
,
(kenyér-bél-czicz-

kóró) ösz. fn. L. KENYÉRBÉLVIRÁG.
KENYÉRBÉLÜ GOMBA, 1. VARGÁNYA.
KENYÉRBÉLVIRÁG, (kenyér-bél-virág) ösz.

fn. A eziczkórók neméhez tartozó növényfaj ; szára

fölül sátorosán szétágazó ; virágai az ághegyeken apró

sátorokban fehérek ; levelei szálasak , kihegyzettek,

egyenlhegyes fürészfogúak, kopaszok. Máskép : ké-

nyérbélcziczkóró. (Achillea pfarmica. L.).

KÉNYÉRBOLT, (kényér-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben kenyeret árulnak.

KENYÉR CSECSE, 1. KENYÉRDOMÓ.
KENYÉRDOMÓ, (kenyér-domó) ösz. fn. Kidu-

dorodás, gyürke , csomódad kiforradás
, púp , dúcz a

sült kenyéren.

KENYÉRDÚCZ
,
(kenyér-dúcz) ösz. fn. 1. KE-

NYÉRDOMÓ.
KÉNYERE, (kény-e-re) ih. Kénye szerint, amint

tetszik neki , kényelmesen. Kényére
,
gond nélkül él.

KÉNYERES
,
(kényer-es) mn. tt. kenyeres-t v.—et , tb. — ek. 1) Miben kenyeret tartanak, horda-

nak. Kenyeres kosár. Kenyeres tarisznya, zsák. 2) Mi-

ben kenyeret árulnak , vagy aki kenyeret árul. Ke-

nyeres bolt , sátor , szekér. Kenyeres aszszonyok , leá-

nyok, kofák. 3) Egy kenyéren él. Kenyeres pajtások,

társak. Ne búsulj kenyeres , mivel semmid sincsen.

(Népd.).

KENYERE-TÉGLÁS
,

puszta Csongrád m.
;

helyr. — Téglás-ra, —on, —ról.

KÉNYEREZ, (kényer-ez) önh. m. kényerez-tem,— tél ,
—éti

,
par. —z. Kenyeret eszik ; mint boroz,

serez, am. bort, sert iszik. Használják áth. értelem-

ben is, le igekötvel, s am. valakit vendégelés, jótar-

tás által stb. magának lekötelez, magához hajlandóvá

tesz. Már ötét is lekenyerezték.

KÉNYÉRÉVÖ
,
(kényér-évö) ösz. mn. Ki ke-

nyérrel él, kenyeret eszik. Átv. ért. eleségfogyasztó.

A szükségtelen cseléd csak a kenyérevök számát sza-

porítja.

KENYÉRFA
,

(kenyér-fa) ösz. fn. Keletindiai

fa, mely középszer tölgyhöz hasonló , s levelei más -

fél lábnyi hosszúságúak, és tejes nedvüek, gyümölcse

pedig mintegy húsz harmincz fontnyi nagyságú, me-
lyet öszszezúzva , s ég kövön megpörkölve kenyér

gyanánt használnak az ország lakosai.

KÉNYÉRGOMBA
,
(kényér-gomba) ösz. fn. 1.

VARGÁNYA.
KÉNYÉRGYÜMÖLCS, (kenyér-gyümölcs) ösz.

fn. A kenyérfa gyümölcse. V. ö. KENYÉRFA.
KENYÉRGYÜRKE, (kenyér-gyürke) 1. KE-

NYÉRDOMÓ.
KÉNYÉRHAJ, (kényér-haj) ösz. fn. 1. KE-

NYÉRHÉJ.
KENYÉRHÁNYÓ LAPÁT. Hoszszú nyel , s

kerek tányérú lapát, melyen a kiszakasztott kenyér

-

tésztát a meleg kemenczébe bevetik.

KENYÉRHÉJ, (kényér-héj) ösz. fn. A kenyér-

nek külseje, kérge, mely a bélnél keményebb. Piros,

megégetett
,
fekete , ropogós kenyérhéj. Pirított kenyér-

héjat adni a tojó tyúkoknak. A kenyérhéjat lehámozni.

A kenyérhéj is mézes falat gyanánt esik az éhes em-

bernek. (Km.). Kenyérhéjban is alig eszik eleget.

KÉNYÉRHIÁNY, (kéoyér-hiány) ösz. fn. A ke-

nyérnek , mint szükséges eledelnek , nem létele. Ke-

nyérhiányban szenvedni.

KENYÉRI , falu Vas m., puszta Veszprém m.;

helyr. Kenyeri-be, —ben, — böl.

KENYÉRÍZ
,

(kenyér-íz) ösz. fn. A kenyérféle

süteménynek sajátnemü íze.

KÉNYÉRKAMARA
,

(kenyér-kamara) ösz. fn.

Kamara , vagyis éléstár , melyben a házi szükségre

vagy eladni való kenyeret tartják.

KENYÉRRE v. KENYERKE
,

(kényér-ke)

kies. fn. tt. kenyerkét. 1) Kis kenyér. 2) Némely vi-

déki szólásmód szerént így nevezik általán a kenye-

ret, mennyiben szükséges , tehát kedves , kivánt ele-

del. En megelégszem, ha kenyerkét kapok.

KENYÉRKERESET, (kenyér-kereset) ösz. fn.

Átv. ért. és általán minden keresetmód , különösen

szolgálat, napszám , kézi mesterség stb. melyek által

valaki az életre szükséges eszközöket megszerzi.

KENYÉRKERES, (kenyér keres) ösz. mn. és

fn. Aki munkája, szorgalma stb. által az életre szük-

ségeseket megszerzi. Meghalt a gazda , nincs kenyér-

keresnk. Átv. ért. ami által élelmi szereket , vagy

azokra szükséges pénzt szerzünk. Kenyérkeres mes-

terség, tudomány.

KENYÉRKOSÁR, (kényér-kosár) ösz. fn. 1)

Azon kosár, melybe a kiszakasztott kenyértésztát te-

szik , mieltt a kemenczébe vetnék : máskép : sza-

kasztó kosár vagy zsompor. 2) Több vidékeken hán-

tott veszszöbl font nagyobb terjedelm, füles, kerek

kosár, melyben asztal mellett rendesen szögletbe he-
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lyezve , s ruhába takarva tartogatni szokták a meg-

kezdett kenyeret.

KÉNYÉRLEVES, (kényéi-leves) ösz. fu. Leves-

étel, melybe tészta , vagy más fzelék helyett pirí-

tott vagy pirítatlan kenyeret néha tojás vagy fölme-

télt kolbász stb. melléklettel, tesznek.

KÉNYÉRLISZT
,
(kényér-liszt) ösz. fn. Liszt,

melybl kenyeret sütnek. Fehér , barnás
,
parasztra

örlött kenyérliszt. V. ö. LISZT.

KÉNYÉRMESTER, (kenyér-mester) ösz. fn. A
kolostorokban azon szerzetestárs vagy szolga, ki a ke-

nyérsütést, és kiosztogatást kezeli.

KENYÉRMEZ, erdélyi sikmez Al- és Felke-

nyér között, helyr. Kenyérmezö-re, — n, — röl.

KENYÉRMORZSA, (kenyér-morzsa) ösz. fn.

Apró töredék, hulladék a kenyérbl. V. ö. MORZSA.

KENYÉRMORZSALÉK
,

(kenyér-morzsalék)

ösz. fn. 1. KENYÉRMORZSA.
KÉNYÉRNEKVALÓ, (kényérnek-való) ösz. fn.

Kenyérsütéshez szükséges liszt, illetleg gabona.

„Hej viganó , viganó
,

Nincsen kenyérnekvaló,

Adjuk el a viganót

,

Vegyünk kenyérnekvalót."

Népies gúnydal.

KENYÉROSZTÁS, (kenyér- osztás) ösz. fn.

Kenyéradománynak szegények , éhezk közti ki-

osztása.

KÉNYÉRPENÉSZ
,

(kenyér-penész) ösz. fn.

Penész, mely a kenyeret megfogja , vagy keletlensé-

ge miatt, vagy ha nyirkos , nedves helyen tartják.

KÉNYÉRPÉP
,

(kényér-pép) ösz. fn. Kenyér-

bélbl készített pép, pl. az apró baromfiak etetésére.

KÉNYÉRPIACZ, (kényér-piacz) ösz. fn. Piacz,

melyen a kenyeres kofák kenyeret árulnak.

KÉNYÉRPÚP, (kényér-púp) ösz. fn. A ke-

nyérnek kidudorodott, kiforrott oldala, máskép : dúcz,

domó, gyürke.

KÉNYÉRRÁCS
,

(kényér-rács) ösz. fn. Rácsos

polcz vagy ketrecz, melyen vagy melyben a házi hasz-

nálatra való kenyereket tartják. V. ö. RÁCS.

KENYÉRSÜTÉS , (kényér-sütés) ösz. fn. Mes-

terség, melynek rendeltetése kenyeret sütni, valamint

azon munkálatok öszvege , melyek ahhoz tartoznak,

u. m. a lisztnek meg3zitálása , kovásztevés , dagasz-

tás, kelesztés, kiszakasztás , és bevetés. Kenyérsütés-

bl élni.

KENYÉRSÜT, (kenyér-süt) ösz. fn. 1) Czéh-

beli mesterember, ki kenyereket süt. 2) Szélesb ért.

akárki , ha nem czéhbeli is , ki vagy házi szükségre,

vagy kereskedésre való kenyeret süt. A magyar asz-

szonyoh között sokan jó kenyérsütök.

KENYÉRSZAKASZTÁS
,

(kenyér- szakasztás)

ösz. fn. A kenyérsütnek azon munkája , midn a

megdagasztott és megkelt kenyérkovászt részekre vá-

lasztja , lisztes deszkán vagy a teknben meghenger-

geti, öszvegömbölyíti és a szakasztókosárba teszi.

KÉNYÉRSZEKRÉNY
,

(kenyér-szekrény) ösz.

fn. Szekrény, melyben kenyeret tartanak.

KÉNYÉRSZELET
,

(kenyér-szelet) ösz. fn. A
kenyérbl egy darab, melyet egy vágással metszenek,

szelnek. Pirított kenyérszelet. Vajas kenyérszelet. Vas-

tag, vékony karéjos kenyérszelet.

KÉNYÉRSZÜKSÉG
,
(kenyér-szükség) ösz. fn.

ínséges állapot, midn az emberek szükséges kenyér

Inában szenvednek.

KÉNYÉRTARISZNYA, (kenyér-tarisznya) ösz.

fn. Tarisznya , melyben az útramenk kenyeret visz-

nek magukkal.

KÉNYÉRTARTÓ
,

(kenyér-tartó) ösz. fn. Ka-

mara , rács , szekrény , melyben kenyeret tartani

szoktak.

KÉNYÉRTELEN, (kényér-te-len) mn. tt. ke-

nyértelen-t , tb. —ék. 1) Szoros ért. kinek kenyere

nincsen, hol kenyeret nem kapni. Kenyértelen szegény

koldus. Kenyértelen vidék. 2) Szélesb és átv. ért. ki-

nek keresete nincsen , szolgálat , napszám , hivatal

nélküli , s ennél fogva élelmi szükségben lev. Szol-

gálatból, hivatalból kiesett kenyértelen ember.

KÉNYÉRTÉSZTA, (kenyér-tészta) ösz. fn. Ke-

nyérlisztbl csinált tészta , melybl rendesen kenye-

ret sütnek. Kenyértésztából sütött lángos, pogácsa, va-

karcs, pamposka, laska.

KÉNYÉRTÖRÉS, (kényér-törés) ösz. fn. 1) Tu-

laj d. ért. törés , mely által valaki egy darabot vagy

falatot a kenyérbl elválaszt. 2) Átv. ért. valamely do-

lognak , kivált nehéznek , és elhatározónak megkez-

dése. Majd meglátjuk mit teszesz, ha kenyértörésre ke-

rül a dolog.

KÉNYÉRVÁJOLÁS
,

(kényér-vájolás) ösz. fn.

1. KENYÉRSZAKASZTÁS.
KÉNYÉRVAS

,
(kényér-vas) ösz. fn. Kohóból

kikerült , több mázsás , kenyéralaku vastömeg , mit

verübe vitel eltt ketté vágnak. Toroczkói szó, Er-

délyben.

KÉNYÉRVÁSÁR
,

(kényér-vásár) ösz. fn. Vá-

sár vagyis piacz , hol kiválólag kenyeret árulnak és

vesznek.

KÉNYÉRVESZTÉGETÖ
,

(kényér-vesztégetö)

ösz. mn. és fn. Ki hiába , meg nem szolgálva , meg
nem érdemelve eszi a mindennapi kenyeret.

KÉNYÉRVIRÁG, (kényér-virág) ösz. fn. 1. KÉ-
NYÉRBÉLVIRÁG.

KÉNYÉRZSURMA, (kényér-zsurma) ösz. fn. 1.

KENYÉRMORZSA.
KÉNYES, (kény és) mn. tt. kényes-t v. —et, tb.

— ek. 1) Elpuhult érzék, ki egyedül a kényt, kényel-

met és kedves benyomásokat keresi, ki a kellemetlen

állapotot nehezen tri, legkisebb megbántásra felin-

gerl, különösen az ételben, italban válogató, finynyás.

Kényes urficska , leányka. Kényes városi emberek. 2)

Szájíznek különösen tetsz. Kényes csemegék, falatok.
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3) Némely vidékeken am. hegyke , rátartós , kevély.

Kényes járás. Ej ha .' be kényes ; különösen mondják

lóról, ha pajkos, szilaj , ha tánczolva jár. Kényes pa-

ripán ülni. 4) Átv. ért. mivel gyöngéden ,
vigyázva,

kémélve kell bánni. Ez igen kényes dolog. Valaminek

kényes oldalát érinteni. Most egy kényes tárgyról fo-

gunk szólani.

KÉNYÉSÉDÉS, (kény-és-éd-és) fn. tt. kényésé-

dés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Kedélyállapot, mi-

dn valaki kényes természetvé, tulajdonságúvá lesz.

V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSÉDIK, (kény-és-éd-ik) k. m. kényéséd-

tem, — tél, — étt. Kényessé lesz, e szónak minden ér-

telmében. V. ö. KÉNYES.

KÉNYESEN, (kény-és-en) ih. Kényes módon,

mint a kényesek szoktak
; finnyásán ; nyalkán, rátar-

tósan
;
pajkosan, szilajul. Kényesen válogatni az étel-

ben. Kényesen lépni, tánczolni. Kényesen ülni a lovon.

Kényesen járó paripa. V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSÍT , KÉNYÉSIT
,
(kény-és-ít) áth. m.

kényésít- élt , htn. —ni v. —eni
,
par. — s. Kényessé

tesz , különösen elpuhít
,
pajkosít. A gyermeket túlzó

kedvezések által kényesíteni. V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSÍTÉS, KÉNYÉSITÉS, (kény-és-ít- és)

fn. tt. kényésítés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés , illetleg hibás szoktatásu nevelés , bánásmód,

mely által valakit kényessé tesznek. V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSKÉDÉS
,

(kény-és-kéd-és) fn. tt. ké-

nyéskédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Finnyáskodás,

az éldeleti tárgyak között túlságos válogatás , azok-

nak fitymálása. Kényeskedésböl nem enni valamely

ételt. 2) Hegykélkedés, rátartóság, kevélykedés.

KÉNYESKEDIK, (kény és-kéd-ik) k. m. ké-

nyéskéd-tem ,
—tél ,

—étt. Magát kényesen viseli,

tartja , hordozza , izlés dolgában válogatóst játszik,

hegykélkedik, büszkélkedik.

KÉNYESSÉG, (kény-és-ség) fn. tt. kényésség-ét,

harm. szr. — e. Kényes tulajdonság , milyen különö-

sen a finnyásság , hegykeség , szilajság
,

pajkosság.

Kényességböl fitymálni az ételeket. Kényességre szokta-

tott gyermek.

KÉNYEZTET
,
(kény-éz-tet) áth. m. kényeztet-

tem, — tél ,
—étt, par. kényeztess. Valakit kényessé

tesz, kényes érzelmekre szoktat, elpuhít, túlzó enge-

dékenység által elront, szilajjá, makacscsá tesz. Gyer-

meket kényeztetni, am. gedélni.

KÉNYEZTETÉS, (kény-éz-tet-és) fn. tt. kényéz-

tetés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Túlságosan engedé-

keny
, raajomszeretetü nevelés , igen gyönge bánás-

mód, mely által valakit kényessé tesznek. V. ö. KÉ-
NYES.

KÉNYHATALMI, (kény-hatalmi) 1. KÉNYÚRI.

KÉtfYHATALOM
,
(kény-hatalom) 1. KÉNY-

URASÁG.
KENYHECZ

, falu Abauj m. ; helyr. Kenyhecz-

re, — én, —röl.

AKAD. NAGY 8ZÓTAB. ni. KÖT.

KENYKÉDES, (kény-kéd-és) fn. tt. kénylcédés-t,

tb. — ék. Önkény szerént cselekvés.

KÉNYKÉDIK, (kény-kéd-ik) k. m. kénykéd-

tem ,
—tél, — étt. Cselekvéseiben mások iránt saját

kényét követi , nem azt teszi, amit a törvény , vagy

kötelesség szoros szabályai szerint tennie kellene,

önkénykedik.

KÉNYKEDVEZMÉNY, (kény-kedvezmény) ösz.

fn. Kedvezmény, melyben valaki másokat csak saját

kényébl vagy jótetszésébl részesít. V. ö. KEGY-
BELISÉG.

KÉNYKEGY
,
(kény-kegy) ösz. fn. Kegy , me-

lyet valaki csupa jószántából tanúsít mások iránt.

KÉNYKÉNT, (kény-ként) azaz kény szerént (a

Bécsi codexben : kénkén a t elhagyásával ; 1. KENT).
„Hogy mind kénfy)kén(t) adjuk meg magonkat fut

sponte tradamus nos omnes) Olofernes népének."

KÉNYLEG, (kény-leg) ih. Önakaratból, önhatal-

milag, nem valamely szellemi vagy erkölcsi indokból.

KÉNYLEGÉS, (kény-leg-és) mn. tt. kényle-

gés-t v. —et , tb. —ek. Önkény szerénti , önhatalmú

KÉNYPARANCS, ösz. fn. Parancs, melyet va-

lamely felsség nem bizonyos törvények, rendeletek,

vagy bevett szokás , és társadalmi üledék nyomán,

hanem egészen saját kényét követve bocsát ki. Zsar-

noki kényparancs.

KÉNYSZER
,
(kény-szer) ösz. fn. mely a kény-

szerget, kényszerít, kényszeri, kényszerítés, kényszerit-

len származékokban él. Ezen szók bevett értelme

után indulva kényszer talán am. kény-szor, vagyis oly

állapot , melyben az ember kénye meg van szorítva.

Itt a szket jelent szór hangeredetileg épen úgy le-

hetett szer , mint megfordítva a sort jelent szer

hangrendileg szór és szr
,

pl. kétszer , háromszor,

ötször. És így kényszerrel élni annyi volna , mint

kényszorítólag mködni, és kénszeríteni valakit va-

lamire , am. kényét valamire szorítani. Ezen elem-

zésnek kedvez a latin cogo , azaz coago , öszve-

hajtom , szorítom. Vagy , mivel a kény önz aka-

ratot is jelent , a szer pedig többek között esz-

közt , módot : ennélfogva ,kényszer* annyi volna,

mint önz akarat vagy sors , szükség eszköze

,

és így kényszeríteni valalát am. önz akarat eszkö-

zévé tenni ; s valamire kényszerülni am. valamire

nézve önz akarat vagy a hajthatlan sors, vagy erköl-

csi szükség stb. eszközévé lenni, eszközéül szolgálni.

Némelyek, pl. Sándor István, kínszer-nek írják, mely

szerint a kín szó itt általában szenved állapotot jelen-

tene 5 tehát ,kínszerít' =szenved állapotba tesz, és

,kínszerül' szenved állapotba jut.

KÉNYSZERÉDÉS
,

(kény- szer- éd-és) fn. tt.

kényszerédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Erszakolt

állapot, midn valakit anyagi vagy erkölcsi kényszer

által sürgetnek, hogy valamit tegyen.

KÉNYSZEREDIK, (kény-szer-éd-ik) k. m.

kényszeréd-tem ,
—tél, — ett. Mondjuk emberrl, mi-

dn valamely kényszertl erszakolva kell valamit

34
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tennie , midn a szükség , megszorultság erszakolja

valamire. Szegénysége miatt kézi munkára kényszered-

ni. Nekikényszeredni. El kényszeredni.

KENYSZERÉG, (kény-szer- ég) önh. m. kény-

szerig tem v. kényszerg-éitem , kényszerég-tél v. kény-

szerg-ét tél , kényszerg-étt , htn. kényszerégni v. kény-

szerg-eni. Kényszerült állapotban van. Csakúgy kény-

szer günk el s hátra.

f

KÉNYSZERFOLYAM
,

(kényszer-folyam) ösz.

fn. Államkötelezvények, bank- vagy más pénzjegyek

olyan értéke, melyet a közönség nem a többé vagy

kevésbé kedvez vagy kedveztlen pénzügyi s keres-

kedelmi körülményekhez mérve alapít meg , banem

melyet felsbb hatósági rendeletek szabnak elébe.

KÉNYSZERG, 1. KENYSZERÉG.

KÉNYSZERGÉS, (kény-szer-ég-és) fn. tt. kény-

szergés-t, tb. —ék. Kényszerült vagy szorult állapot.

KÉNYSZERGET, (kény-szer-g-et) átb. és gya-

kori, m. kényszerget-tem ,
— tél, —étt

,
par. kényszer-

gess. Valakit bizonyos dologra, cselekvésre ertetett

eszközül használgat, vagy valamire reá szorítgat.

KÉNYSZERGETÉS
,
(kény-szer g-et-és) fn. tt.

kényszergetés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

illetleg erszakolás, mely által valakit kéuyszerget-

nek valamire. V. ö. KÉNYSZERGET.
KÉNYSZERI, (kény- szer- i) mn. tt. kényszeri-t,

tb. — ek. Kénytelenked. Beh kényszeri módon me-

nyen a te dolgod. (Kriza J.).

KÉNYSZERÍT , KÉNYSZERÍT ,
(kény-szer-ít)

áth. m. kényszerít étt , htn. —ni v. — eni
,
par. — s.

Régiesen összehúzva : készerit, kíszerit. („Kíszerítlek

az él Istenre." Babonás keresztelés a XVI. századból.

1529— 1571. Nyelvemlékek II. kötet. Vegyes tár-

gyú iratok 45. lap.). Valakit önz akarat, azaz kénynek

eszközévé tesz, vagyis valakinek kényét megszorítja,

valamit tenni erszakolja. Dologra kényszeríteni vala-

kit , am. erszerrel akarni , hogy dolgozzék , vagy :

valakinek kényét dologra szorítani, ertetni. Valakit

más hitvallásra kényszeríteni, am. ertetni, reá szorí-

tani , hogy más hitet valljon. Széles ért. valakit ké-

rés, esedezés, sürgetés, rimánkodás által valamire bír,

mi szintén erkölcsi erteléssel, reászoritással jár. Az

Istenre kérlek, kényszerítlek , tedd meg azt kedvemért.

KÉNYSZERÍTÉS, KÉNYSZERÍTÉS, (kény-

szer-ít-és) fn. tt. kínyszerltés-t , tb. — ék, harm. szr.

— e. Elhatározott kedély vagy akarat cselekvése,

melynél fogva valakit kényszerítünk. Kényszerítésbl

v. kényszerítésre tenni valamit.

KÉNYSZERÍTGET,(kény-szer-ít-get) 1. KÉNY-
SZERGET.

KÉNYSZERÍTLEN ,
(kény-szer-ít-len) mn. tt.

kényszerítlen-t, tb. —ék. Akit vagy amire nem kény-

szerítenek. Kényszerién munkásokkal csinálni az uta-

kat. Kényszerién adó. Értelemre rokon vele az ön-

kénles.

KÉNYSZERKÖÍ.CSÖN, (kényszer-kölcsön) ösz.

fn. Köz kölcsön neme, midn az állami költségek fö-

dözésére az illet állam polgárait arra kényszeritik,

hogy bizonyos kamat kikötése mellett az országos

kincstár javára kölcsönözzenek.

KÉNYSZER, KÉNYSZER, (kény-szerü) ösz.

mn. Erszakolt, saját kényünk, akaratunk, hajlamunk

elleni. Kényszer foglalkozás. Kényszer szolgálat.

KÉNYSZERÜL, KÉNYSZERÜL, (kény-szerül)

ösz. önh. Kénye, kedve, hajlama ellen szükségképen

kell valamit tennie vagy elhagynia.

KÉNYSZERSÉG, KÉNYSZERSÉG, (kény-

szerség) ösz. fn. Erszakolt , szorongatott állapot,

melyben valaki saját kénye, hajlama ellen jut. Elhá-

ríthatlan kényszerség. Ezt nem önként , hanem kény-

szerségbl tettem.

KÉNYTELEN, (kény-telen) mn. tt. kénytelen-t,

tb. — ék. Akarat elleni hajlandóság, kény ellen való;

ertetett. Kénytelen munka. Kénytelen hadi élet. Kény-

telen utazás. Kénytelen vele , mint czigány ló az üge-

téssel. (Km.). Régiesen összehúzva : kételen, valamint

kényszerít készerít. Határozóként am. akarata, kénye

kedve ellen, kénytelenül.

KÉNYTELENÉDIK
,

(kény-telen- éd-ik) k. m.

kénytelened- tem ,
— tél, —étt. Kénytelen állapotba

jön , vagyis olyanba , melynél fogva valamit kénye

ellen tennie vagy nem tennie szükségképen kell.

KÉNYTELENÍT, KÉNYTELENIT, (kény-te-

len-ít) áth. m. kénytelenít- étt , htn. —ni v. — eni,

par. — s. Kénytelenné tesz valakit , vagyis azt cse-

lekszi , hogy valaki Ön kénye kedve , akarata ellen

tegyen valamit. Valakit katonaságra kényteleníteni.

Rokon vele : kényszerít.

KÉNYTELENÍTÉS
,

(kény-telen-ít-és) fn. tt.

kénytelenítés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Erszakoló

cselekvés, mely által valakit kénye ellenére szoríta-

nak, hogy valamit tegyen.

KÉNYTELENSÉG, (kény-telen-ség) fn. tt.

kénytelenség-ét , harm. szr. — e. Kénytelen állapot,

melyben az van , ki valamit kénye, kedve , akarata

ellen köteles tenni, kit erhatalom szorít rá, hogy te-

gyen valamit. Rokon vele : szükség, szükségesség, meny-

nyiben a küls ernek, hatalomnak eredménye. Kény-

telenségbl katonává lenni.

KÉNYTELENÜL , ih. Kénytelen módon , azaz

ön kénye, kedve, akarata, hajlandósága ellen; másnak

parancsára , vagy küls szükségbl , erszakolásból.

Kénytelenül dolgozni. Kénytelenül hagyni el a várost,

hazát.

KÉNYTELENÜL, KÉNYTELENÜL, (kény-te-

len-ül) önh. m. kénytelenl-t. Kénytelenné leszen.

KÉNYTET
,
(kény-tet) áth. és mivelt. m. kény-

tet-tem, —tél, — étt, par. kénytess. Valakinek kényét

erszakolja, vagyis sürget valakit, hogy mintegy ké-

nye kedve legyen valamire. Olyanforma mint : kész-

tet, azaz sürget, hogy kész legyen.

KÉNYTETÉS
,

(kény-tet-és) fn. tt. kénytetést,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg erkölcsi

erszakolás, mely által valakit kénytetünk.
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KÉNYÚR, (kény- úr) ösz. fn. Széles ért. oly úr

vagy felsöség , ki az alattvalókkal kénye szerént pa-

rancsol, rendelkezik. Szoros ért. fejedelem , ki vagy

eredetileg teljes és független hatalommal uralkodik,

vagy ki valamely népnek alkotmányát, szabadságát,

törvényeit eltapodva , korlátlan hatalmat gyakorol.

(Despota). Keményebb kifejezéiscl : zsarnok.

KÉNYURALOM, (kény uralom) lásd : KÉNY-
URASÁG.

KÉNYURASÁG, (kény-uraság) ösz. fn. Ura-

ság, illetleg államkormányi hatalom , melyet valaki

mint kényúr gyakorol vagy bitorol. Kényuraság alatt

nyög népek. V. ö. KÉNYÚR.
KÉNYURI, (kény-úri) ösz. mn. Kényurat illet,

arra vonatkozó. Kényúri hatalom
,
parancs. Kényúri

kormányrendszer. V. ö. KÉNYÚR.
KÉNYÚRILAG, (kény-úrilag) ösz. in. Kény-

urak módja , szokása szerint , kényhatalmat gyako-

rolva. Kényúrilag tapodni a népek jogait, szabadságát.

KENYU, tájdivatos, ,ken' v. ,kencs' helyett

;

1. ezeket. A régieknél pedig, pl. Pesti Gábornál, köny-

nyü' helyett.

KEP , elvont gyöke kepiczkel (=eviczkel) ke-

piczkelödik , továbbá kepeszkedik , kepesztet igéknek
;

az utóbbiakban azonos geb gyökkel ; 1. ezt.

KEP, (1), kép et, harm. szr. — e. Szabó Dávid-

nál s Molnár Albertnél eléforduló, de ma már teljesen

elavult szó ; am. szúró eszköz v. fegyver. Kép vasa

Szabó D.-nál láncsa- v. dárdavas. Ezen szó ily érte-

lemben s alakban magán áll nyelvünkben, rokon tár-

sak nélkül, miért legnagyobb valószínséggel idegen

származatúnak tarthatjuk. Vastaghangon rokon ér-

telm a szintén szurófegyvert jelent kopja gyöké-

vel. Bet átvétessél hasonló a dsidát jelent lengyel

pika szóhoz, mely ismét rokon a szláv pichnem (szú-

rok), a latin pungo, és a magyar bökök szókkal. Tehát

,kép' e szerént am. bök. Egyébiránt rokonságban

látszik lenni mind ezekkel a magyar pikkely, átvetve

kippely , mely a halnak pénzalaku szúrós , böks hé-

ját jelenti.

KÉP, (2), (rokonságait 1. itt alább), fn. tt. kép-

et. Kicsinyezöje : képecske, harm. szr. — e. Eredetileg

vagy a kúp szóval azonos, honnan kop onya is ered
;

amdin egyezik velk a szanszkrit kapála-sz , kapá-

la-rn (=Schale, Scherbe, Schádel. Curtius), a német

Giebel , Gipfel , Kopf , a régi fels német gibili (z=z

Stirn), kibilla (znScheitel), gebei (=Kopf), latin ca-

put, hellén xsqiaXi] stb.; vagy pedig az ép szó maga
elébe vévén a k mássalhangzót, melynek egyik jelen-

tése : ki , kül , lesz ki-ép vagy kül-ép annyi mint kül-

egész, valaminek külseje teljes épségében ; vagy csak

épen maga a régies kiiue, mai kívül, tájdivatosan : ké-

vö ; vagy végre kép legtisztább gyökeleme a közel-

eéget , rámutatást jelent e-(«z-)ben rejlenek , mely

megvan a dunamellcki itt van e, ide hozd e, így ülj

e, ilyen legyen e stb. mondásokban. Ezen rámutató e

vagy é a mutató m vei lesz em v. im, v. ime, és k

elötétellel (melynek jelentése itt i; : kül, küls) : kul-

im v. kül-em , s öszvehúzva és az ajak m hang, ajak

p-vé változva : kép. Ezen elemzés szerént kép mint-

egy valamit vagy valamire mutató , valamit külsleg

elétüntet, mely hasonlító minségben mintegy figyel-

meztet, hogy ez , amit most szemlélünk, annak küls

teljes alakzata, mely attól elválasztva is gondolható,

s annak mintegy hasonmását ábrázolja. Ezen észre-

vétel után indulva, nem nehéz átlátni azon özs^efüg-

gést , mely a görög slog (alak , forma) és HcoXov

(bálvány v. kép, idom), az EIKfi, eotxa (hasonló va-

gyok) és sixcov (kép), a latin similis és simulacrum,

imitor és imago szók között létezik , melyekben a

gyökhangok std, et'/., sim, im, igen közel járnak a ma-

gyar e v. i s im gyökhangokhoz. Egyébiránt a magyar

,kép' jelentései 1) Széles ért. azon alak, forma, mely

valamely tárgyat úgy tüntet elé, mint külsleg a sze-

meknek látszik. Pestnek ez eltt száz évvel egészen más

képe volt. A magyar alföld képe hasonló a tenger képéhez.

2) Faragott, írt, rovott, festett, öntött, rajzolt s bármi

módon utánzott alakja valamely érzéki tárgynak vagy

szelleminek is, ha azt érzékileg, azaz megtestesülten

állítjuk élénkbe. Képet faragni, írni, festeni, rajzolni,

mázolni , másolni , metszeni, önteni. Arczkép , mellkép,

életnagyságú kép, szoborkép, tájkép. Állókép. Földkép.

Térkép. Szentek
,
jeles emberek

,
fejedelmek képei. Jel-

kép. Arnyékkép. Orozlánkép, majomkép. Igazság képe.

Venus képe. 3) Atv. észtani ért. azon alak, melyet va-

lamely dologról elménkben akár öntudatosan , akár

álmunkban alkotunk , s azt mintegy lelki szemeink-

kel látjuk, vagyis maga a dolgokat eléállító fogalom.

Innen mondjuk : Elttem lebeg a képe. Még most is

mintha elttem volna a képe. Alomkép. Túlvilági kép.

Vörösm.

„Búsan tnik fel képed , óh hon."

Kölcsey.

4) Szkebb értelemben az emberi alaknak legjel-

lemzetesebb része, t. i. az arcz, s ez értelemben roko-

nok vele közelebbrl a latin caput, hellén xecpalrj

német Kopf, Haupt, svéd kopp , kappe, talán általá-

nosa értelemben a finn kaapa (=minta), kicva, lapp

kov, gov, észt kujo, kojo, magyar koponya, kápa, kúp,

mint föntebb. Gömböly , kerek ,
hosszúkás ,

tojásdad

kép. Csikókép, azaz hosszú, mint a csikóé. Szép, tt,

szabályos, idomtala.n kép. Jól megnézni a képét. Elta-

karni szégyenében a képét. Különös szólásmódok : egé-

szen kikelt a képébl am. ábrázatja egészen átválto-

zott, t. i. haragjában vagy ijedtében. A képire mászni

am. szóval vagy tettel megtámadni. 5) Hasonlóság,

hasonlat. Isten a maga képére alkotta az embert. Ez

a fiú édes apjának szakasztott képe. G) Atv. ért. ki

másnak személyét helyettezi valamely ügyben. Ki-

rály képe. (Levelestár). Császár képe. (Debreczeni Le-

gendáskönyv). Valakinek képét viselni. Valamit más-

nak képében végezni. „Képemben bocsátlak , mint jó

hív szolgámat." (Tinódi). „Kit hallváu az Aspásius,

melyet a Simplicianus úr képében hagyott vala."

(Debreczeni Legendáskouyv). Képebeli ember=. kép-

visel. (Levelestár.). „Az ö képebeli embert ott hagy -

34*
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vári." Debr. Leg. könyv. 7) Átv. ért. Oly szó, vagy

mondat, mely valamely tárgyat egy másikhoz hason-

lít, 8 annak nevével jellemzi, pl. midn a költ a har-

matcseppet gyöngynek nevezi, vagy ilyen mondatok-

ban : a szerelem dárdája szivemet állaljárja ; selyem-

mezn járok ; a ,dárda' és selyem' átvitt képek. 8)

Átv. ért. a társas életbl, viszonyokból kikapott egyes

tüneményeknek, jeleneteknek szóval vagy Írásban elé-

adott rajza. Harczi, tábori képek. Életképek. Városi, fa-

lusi, pusztai , alföldi képek. 9) A régieknél am. mód,

valaminek a módja. így Pestinéi : „Es mind a ház

népe, mely igen engemet szeret, meg nem mondhatom
a képét." Ezen értelem van közelebbrl több ma is

használtatni szokott származékokban, pl. kép v. képen

névhatározóban , képes melléknévben , ettl ismét

képesen, képesént igebatározókban stb.

KÉP, (3), v. KÉPEN, (kép-en, törökül : gibi, a

finnben pedig kaava am. minta) névhatározó vagyis

névrag. Eredetre és értelemre nézve ugyanaz a for-

mát, alakot jelent kép fnévvel, s jelent általán véve

hasonlatot, vagy módot, mely szerént valami létezik,

vagy melynél fogva egyik tárgy a másikhoz hasonló.

A bevett szokás szerént nem külön áll, hanem, vala-

mint szer, kor, a viszonyszókhoz ragad, pl. ekkép (=
ezkép) am. ezen módon v. ehhez hasonlólag ; akkép

(=azkép), azon módon v. ahhoz hasonlólag ; máskép,

oly formán mint más , nem úgy mint ez ; sokfélekép,

sokféle módon, alakban, hasonlatra ; mindenkép, min-

den módon, minden hasonlat szerént ; semmikép, sem-

mi mód szerént ; belsökép, külsökép, a dolognak bels
vagy küls részeit , alakját véve ; csodakép , csoda

gyanánt , úgy , oly formán , mint valamely csoda
;

egyenlökép , egyet úgy , oly módon , mint a másikat,

vagy mint a többit
; fkép, úgy mint valamely f dol-

got, f tárgy gyanánt tekintve ; hihetkép elmondani

valamit , úgy , olyan formán , hogy hinni lehessen
;

voltakép^ épen úgy mint volt ; türhetkép, oly módon,

hogy el lehet trni ; kitelhetökép , oly módon , mely

szerént kitelhetik stb. Fölveheti mindenütt az en tol-

dalékot vagyis valóságos határozói ragot is : akképen,

ekképen, másképen, mindenképen , egyenlképen, volta-

képen stb. ; épen úgy mint kor, kivált régebben : ak-

koron, ekkoron, mindenkoron stb. Tehát nem : kép-

pen (mint nem korron). Különboztetésül v. ö. KÉNT.
KÉPAL v. KÉPALJ

, (kép-al v. —alj) ösz. fn.

Kbl vagy fából, vagy érczbl való talap, melyen va-

lamely képszobor áll.

KEPALLAS
,
(kép-állás) ösz. fn. Négyszögüre

vágott tábla kbl , alul és fölül pártázattál ellátva,

melyre az épületdiszít szobrot állítják.

KÉPÁLLVÁNY, (kép-állvány) ösz. fn. L. KÉP-
OSZLOP.

KÉPÁRULÁS
,

(kép-árulás) ösz. fn. Képekkel
kereskedés.

KEPARUS
,
(kép-árus) ösz. fn. Kalmár, ki ké-

pekkel kereskedést üz. Házaló, bolti képárus.

KÉPBESZÉD, (kép-beszéd) ösz. fn. Oly beszéd,

melynek egyes szavai és mondatai átvitt értelemben

használtatnak, mi ugyan gyakran a köz prózai nyelv-

ben is elkerülhetlen , de helye leginkább a költi,

szónoki és felsbb eléadásban van
,
pl. A kel nap

mosolygó arczczal üduözlé a harmatgyöngyökben fürd
mezket. Harag szikrái villogtak beborult szemeibl. A
képbeszéd tiszta vagy vegyes amint a kifejezések

vagy mindnyájan, vagy csak részént átvitt értelmek.

KÉPBÉTÜ, (kép-bétü) ösz. fn. Régiek, kivált

egyiptomiak Írásmódjában egyes jel , mely a gondo-

latokat holmi állatok , növények , és tárgyak festett

képeivel jegyzetté fel. (Hieroglyph).

KÉPBÉTÜIRAT
,
(kép-bétü-irat) ösz. fn. Kép-

betükkel jegyzett Írásmód, vagy iromány.

KÉPCSARNOK
,

(kép-csarnok) ösz. fn. Csar-

nok, mely különféle képek gyjteményével diszeske-

dik. Családi képcsarnok. A magyar nemzeti múzeum

képcsarnoka.

KÉPCSOPORT, KÉPCSOPORTOZAT , (kép-

csoport v. —csoportozat) ösz. fn. Több képnek bizo-

nyos jelleg szerénti osztályozása.

KÉPDULÁS, (kép-dulás) ösz. fn. A régi, külö-

nösen keleti keresztény anyaszentegyház történeté-

ben némely hitfelekezetüek erszakossága , melynél

fogva a templomokból minden szent képeket kiirtani

törekedtek, képrombolás. (Iconoclasia).

KÉPDULÓ , (kép dúló) ösz. fn. A régi , külö-

nösen keleti keresztény egyházban támadt szakadá-

rokra használt név , kik az isteni és vallási tisztelet-

bl a képeket kiirtani akarták , s tettleg irtották is.

Másképen : képromboló. (Iconoclasta).

KEPE
, (1), fn. tt. kepét. Túl a Dunán am. ka-

langya, azaz több keresztekbl összerakott kévés ga-

bouasor , Szabó Dávidnál : kalongya , rakás , csomó,

tehát ami közönségesebben : kereszt , mely értelem-

ben a mély hangú kupacz szóval rokon. A székely

tájbeszédben különösen am. a learatott és kalangyá-

ba rakott gabonából a papnak járó rész (Gyarmatid-

nál is); ezt Magyarországon pap-nak nevezik. Külö-

nösebben így híják azt a kévét , mely a kereszt te-

tején fekszik, tehát mintegy kúp a kereszten. S ,pap'

nevét onnan vehette , hogy a kisebb , úgynevezett

fél keresztekben rendszerént tíz kéve levén (t. i. alul

egy, négy oldalról kett-kett , legfelül ismét egy) a

legfels a tizedik, tehát mintegy a papi tizedbe járó

volt. Molnár A. latinul capetia szóval értelmezi. Bod

Péter Glossariolumában is capetia am. kepe , kéve, s

ezen capetia egynek látszik a magyar kepével, vagy

inkább kuptcz-va). Egyébiránt, némely tájszokás sze-

rént, különösen a Tisza vidékén jelent aratórészt, s e

szerént talán kepe annyit is tesz, mint kéve, melyhez

hangra és alakra nézve is hasonló ; s kepében aratni

am. bizonyos részért, a kepék v. kévéknek bizonyos

hányadáért aratni, pl. fvi minden 10-ik vagy 12-ik

kéve , illetleg kereszt az aratóé. Finnül Fábián I.

szerént kavia és kavet am. kepe és kupo am. kéve. V.

ö. KÉVE.
KEPE, (2), hegy neve Kolos megyében.
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KEPEBELI, (kép-e béli) 1. KÉP (2), alatt.

KÉPED, 1. KÉPPED.

KEPÉL
,

(kepe-el) áth. m. kepéit. L. KEPÉZ.

KÉPEL
,
(kép-el) áth. m. képel-t. Valamit ala-

kít^ formál , képez. Észtani ért. valamely tárgynak

képét öntudatosan felfogja , szokottabban : képlel.

(repraesentat).

KÉPELET v. szokottabban : KÉPLET
,

(kép-

el-et) fn. tt. képeletét, harm. szr. — e. Azon alak vagy

forma , melyet valaki bizonyos tárgyról gondolat-

ban alkot. Különösen észtani ért. az öntudatos észszel

felfogott tárgynak alakja.

KÉPEN, (kép-en) névh. 1. KÉP (3), névh.

KÉPES
, (1) , (kepe-es) mn. tt. kepés-t v. — et,

tb. —ek. Kepékkel rakott , kepékkel bvelked. Ké-

pes föld.

KEPÉS, (2), (kepe-es) fn. tt. kepés-t, tb. —ék.

1) Oly arató, ki nem napszámban , hanem bizonyos,

határozott mennyiség gabonarészért arat. 2) így ne-

vezik néhutt azon arató munkást , ki a markokra ra-

kott gabonát kévékbe szedi, máskép : kötöz.

KÉPES
,
(képes) mn. tt. képes-t v. — et, tb.

—ek. 1) Képekkel bvelked , képekkel ékesített.

Képes gyjtemény, képes bolt. Képes könyv, képes tere-

mek, csarnokok, szobák. 2) Atv. ért. mondjuk beszéd-

rl, írásról, mely a szókat és kifejezéseket , mondato-

kat nem tulajdon értelemben használja , hanem más

tárgyakra alkalmazva , mennyiben köztök bizonyos

hasonlóság létezik, pl. képes kifejezés , midn a hst
harczok mennykövének , a félénk katonát nyúlnak,

nyúlszivünek mondjuk stb. V. ö. KÉP. 3) Atv. ért.

ill, helyes , az adott szabályokkal , körülményekkel

egyez, azoknak megfelel , bizonyos mértéket tartó.

Ebbl ered képesen és képesint. Képesen v. képesint

bánni valamivel. Itt is az alapértelem bizonyos mód
vagy forma , mely szerént valaki cselekszik , vagyis

oly cselekvésmód, mely bizonyos szabályhoz, mérték-

hez hozzá illik , ahhoz alkalmazkodik, annak alakját

mintegy tettel elétünteti.

„Ilyen méltó oktul ö megindéttatott

,

Hogy küldjön általunk neked barátságot

;

S hogy ebben láthasson ö állandóságot

Izent néked tülünk képes kívánságot.

U kívánsága ez : Ez várat kezében

Adjad és ne bízzál nagy keménységedben

,

Haszontalan harag, az ki nincs erben
,

Esztelen , ki kíván az mi lehetetlen.

"

Gr. Zrínyi M.

4) Atv. ért. am. valamire termett, alkalmas, ki bír és

tud oly formán cselekedni , mint kell. Itt a cselekv
er a teend dologgal jön hasonlításba

, pl. Nem va-

gyok képes fölkelni ain. nincs annyi erm , mennyi a

felkeléshez kell, vagyis a vonzó er nincs egyensúly-

ban a visszahúzóval. képes minden gonoszt elkövetni,

azaz, ö olyanforma ember, kitl minden gonosz kite-

lik. Újabb idben : szerzdésképes , váltóképes , kinek

szerzdést, váltót kötnie a törvények tehetséget ad-

nak. Ezt a latin nyelv néha par szóval fejezi ki, mely

máskép hasonlót jelent , némely esetben pedig ca-

pax szóval. 5) Valamire kiképzett , alkalmas. Rokon
vele ez értelemben a latin habilis , finn kuvainen. (A
török itt alább jön elé). 6) A székely s általában er-

délyi szójárás szerént am. lehet. Ugyan hogy képes

ezt tenned f Ha képes, tedd meg. Nem képes = nem
lehet, nem lehet, nem lehetséges, Kolosvárt : nem

képessé (talán : nem képes e t. i. nem lehet ez). Kri-

za J. Ha képes , segélj rajtam , barátom. Szabó Elek.

Nem képes erre magamat adnom. Szabó Dávid. Nem
képes rá nézni. Szatkmár vidékén Mándy Péter. Ré-

gente is. „Ki (=mi) nem képes dolog" 1551-diki

levél. (Levelestár). Épen ezen jelentése van a török

kábil (rzrlehet) szónak, ettl ered : kábüijetzzz képes-

ség, s kábilijetliz=z képes.

KÉPESEN, KÉPESÉNT, KÉPESINT, (kép-

es-en v. képes-ént) ih L. KÉPES alatt, 3).

KÉPESÍT , KÉPESÍT
,

(kép-es-ít) áth. m. ké-

pesítet-tem, —tél, —étt. Képessé alkalmassá tesz. Jo-

gosít.

KÉPESÍTÉS , KÉPESÍTÉS
,

(kép-es-ít-és) fn.

tt. képesítés-t, tb. — ék. Képessé tevés
5
jogosítás.

KÉPESSÉG, (képesség) fn. tt. képesség-ét,

harm. szr. — e. 1) Azon tulajdonság, melynél fogva

valamit képesint teszünk, különösen, mérséklet, bizo-

nyos korlátok közti tartózkodás. 1) Valamire termett-

ség, alkalmasság, tehetség, vagyis azon tulajdonság,

melynél fogva valaki tehet, rendelhet, végezhet vala-

mit , rendelkezhetik valamirl. Szavazati képességgel

birni. Végrendelkczési képesség. Képesség bizonyos hi-

vatalra. V. ö. KÉPES.
KEPESSÉGI, (kép es-ség-i) mn. tt. képesség-it,

tb. — ek. Képességre vonatkozó. Képességi kimutatás

.

KÉPEST, (kép-es-t) névh. Valamihez hasonlítva,

valamihez mérve. Hozzám képest gyermek vagy. Jövedel-

méhez képest kevés a kiadása. Másokhoz képest boldog

vagyok. Mik vagyunk mi dics seinkhez képest ?

„Mert élet-é, melyhez képest a halál kincs V"

Gr. Teleki József, a költ.

Tájdivatosan -ra, -re raggal is viszonyúi : erre képest,

e helyett : ehhez képest.

KÉPESÜL, KÉPESÜL, (kép-es-ül) önh. m. ké-

pesült. Képessé lesz. Jogosul.

KÉPÉSZ
,

(kép-ész) fn. tt. képészt , tb. —ék,

harm. szr. —•«. Mvész, ki képek festésével vagy ké-

szítésével foglalkodik. Arczképész ,
tájképész

, fény-

képész.

KÉPÉSZET,(kép-ész-et) fn. tt. képészet-ét, harm.

szr. — e. Képek festésével foglalkozó mvészet.

KEPESZKEDIK, (kep-esz-kéd-ik) k. m. ke-

peazhkl tem ,
— tél, — étt. A inélyhangu kapaszkodik

igének magashangu változata ; máskép : g^beszkedik.

V. ö, KAPASZKODIK.
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KEPESZKÉDIK. (kép-esz-kéd-ik) k. m. képesz-

kéd-tem ,
—tél, — étt. Kriza J. szerént „rémesen rá-

mereszkedik mint egy fakép." V. ö. KEPPED.

REPESZTET
,

(kep-esz-tet) önh. m. kelesztet-

tem, — tél, —étt. Kemenesali szó. L. KEPESZKÉ-
DIK. Oly alkotású mint ,kaptat.'

KEPÉT, falu Temes in.; helyr. Kepet-re, —én,
— röl.

KÉPETLEN
,
(kép-etlen) mn. tt. képetlen t, tb.

—ék. Képek nélküli, amiben vagy abol kép nincsen.

Képetleu terem. Képetlen falak. Képitlen imakönyv.

KÉPEZ, (kepe-ez) önh. m. kepéz-tem ,

— tél,—étt
,

parancs. —í. 1) A gabonakévéket kepékbe

rakja. 2) Az aratónak vagy aratóknak járó részt ki-

jelöli.

KÉPEZ, (kép-ez) átk. m. képez-tem ,
— tél,

— élt, vagy képzettem, képzettéi, képzett, htn. —ni v.

képzeni, par. — z. 1) Valaminek a képét valamely

anyagból, pl. márványból, gipszbl, viaszból, agyag-

ból stb. kialakítja. Gránitból szobrot képezni. Már-

ványból orozlánt képezni. Pázmánnál is : kiképezi am.

efformat, effingit. 2) Valamely testi anyagnak más

alakot ad , vagy abból más testet alkot. A természet

az elrohadt növényekbl új növényeket képez. 3) Vala-

mely testetlen tárgyat is egy egészszé alakít. így
szót képzünk , midn valamely más fogalom kifejezé-

sére hangváltoztatással , el-, közbe-, utótéttel stb.

valamely egyszerbb szóból más szót alkotunk, pl.

vág igébl az á-nak é-vé változtával lett : vég név
;

így bök-böl utótéttel is : bika ; különösen a magyar-

ban szóképzés leginkább valamely utóhang, utótét se-

gítségével történik. V. ö. KÉPZ fn. 4) Valaminek

alakját eszével felfogja
,
gondolatjában eléállítja.

„Képzem, hogy nehéznek tetszék szivének."

Istvánfi Pál a XVI. századból.

„Képzé , hogy alkolmas lenne
,

Hogy imezkképpen tenne."
1

Katalin verses legendája.

Innen ered a képzel, képzelem, képzeldik. 5) Atv. ért.

valakit kimvelés , oktatás által tökélyesbít, s bizo-

nyos hivatalra , életmódra , mvészetre, mesterségre

stb. alkalmassá, ügyessé tesz. Valakit papnak, kato-

nának képezni. Ügyvédségre, festészetre , színészetre,

állami hivatalviselésre képezni valakit. Magát képezni,

kiképezni a tudományokra.

KÉPEZDE, (kép-ez-de) fu. tt. képezdé-l. Széles

ért. intézet , melyben bizonyos tudományra , mester-

ségre stb. rendszeres oktatást nyernek az illet lauít-

ványok. Különösen, tanoda , melyben elemi oskolata-

nítókat képeznek. (Praeparandia).

KÉPEZDEI, (kép-ez-de-i) mn. tt. képezdei-t, tb.—ek. Képezdéhez tartozó, abban mköd, azzal fog-

lalkodó, stb. Képezdti tanulmányok, ismeretek. Képez-

dei tanárok.

KÉPEZÉS, (kepeez-és) fn. tt. kepézés-t , tb.—ék, harm. szr. —e. 1) Aratói munka, midn >

learatott gabonát kepékbe kötik , és öszverakják. 2)

Az aratórésznek kijelölése.

KÉPEZÉS, (kép-ez-és) fn. tt. képezés-t
, tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valamit

vagy valakit képezünk. V. ö. KÉPEZ.

KÉPEZET, 1. KÉPZET.

KÉPEZETLEN, (kép-ez étlen) mn. Ami vagy

aki nincs képezve. Határozóként am. képezetlenül,

képezetlen állapotban.

KÉPEZETLENSÉG
,

(kép-ez-etlen-ség) fn. tt.

k spezetlenség ét. Képezetlen állapot vagy minség.

KÉPEZHET, (kép-ez-ket-) mn. tt. képezhetöt.

Amit képezni vagy akit kiképezni lehet.

KÉPEZHETSÉG, (kép-ez-het-ö-ség) fn. tt.

képezhetségét. Tulajdonság , melynél fogva valami

képezhet vagy valaki kiképezhet.

KÉPFARAGÁS
,
(kép faragás) ösz. fn. Képz -

mesterség, illetleg ehhez tartozó munkálkodás, mely

által valaki kbl , fából stb. képeket vagyis szobro-

kat faragva alakít.

KÉPFARAGÓ
,

(kép-faragó) ösz. fn. Személy

vagy mester , ki fából vagy kbl képeket , illetleg

szobrokat farag, alakít.

KÉPFÉDÉL, (kép-fédél) ösz. fn. Fedél, me-

lyet leginkább a szabad ég alatt álló képek, szobrok

fölé tesznek.

KÉPFEJTÉGETÉS, (kép-fejtégetés) ösz. fn. Az
oly képek jelentéseinek értelmezése , melyek rendem

hetük helyett a gondolatok följegyzésére használtat-

nak, milyenek pl. a régi egyiptomi hieroglyphek, vagy

a jeleimen divatozó képtalányok. (Rebus).

KÉPGYÁRTÁS
,

(kép gyártás) 1. KÉPFARA-
GÁS.

KÉPGYJTEMÉNY, (kép-gyüjtemény) ösz. fn.

Több képekbl álló gyjtemény, különösen az úgy-

nevezett képcsarnokokban, és képteremekben, képtá-

rakban.

KÉPGYÜJTÖ
,
(kép-gyüjtö) ösz. fn. Személy,

ki képek gyjtésével foglalkodik , vagy képeket sze-

ret gyjtögetni.

KEPICZKÉL, (kep-icz-ke-el) önh. m. kepiczkél-t.

Ideoda kapkodva, rugdalódzva mozog, mint aki a vizbe

akar fúlni, vagy mint a kis gyermek , ki a bölcsben

vagy dajkája ölében nyugtalankodva kezeit , lábait

hányjaveti. Rokon vele st k eltét nélkül azonos :

eviczkél, olyan alkotású mint hahuczkol.

KEPICZKELÖDIK
,

(kep icz-k-el-öd-ik) k. m.

kepiczkelöd-tem, —tél, —ott. L. KEPICZKÉL.

KÉPIK, (kép-ik) k. m. kép-tem , —tél, —étt.

L. KÉPPED.
KÉPIMÁDÁS

, (kép-imádás) ösz. fn. A hatvá-

nyozásnak vagyis babonás hitvallásnak azon neme,
mely akár az Istent, akár valamely isteni tulajdonsá-

got, akár embert vagy más állatot ábrázoló képeknek
Isten gyanánt hódol, s azoknak a legfbb tisztelet ne-

i;ét. adja. Ettl különbözik a keresztényeknél bevett
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képtisztelet, mely' tulajdonkép nem magát a szent ké

pet, hanem azt illeti,, kit azon kép ábrázol.

KÉPIMÁDÓ
,
(kép-imádó) sz. mn. és fn. Ba-

bonás hitvallású bálványozó , ki képeket , szobrokat

imád. V. ö. KÉPIMÁDÁS.

KÉPÍRÁS, (kép-irás) sz. fn. 1) írás neme, mely

betk , és szók helyett képeket használ. V. ö. KEP-

BÉTÜ. 2) A képzó'müvészetnek azon neme, mely

mindenféle tárgyakat ,
saját színeiket utánozva, fest.

Képírást tanulni. Képírással foglalkodni.

KÉPIRAT ,
(kép-irat) sz. fn. 1) L. KÉPÍRÁS

1). 2) Rajzolt vagy festett kép.

KÉPÍRÓ, (kép-iró) sz. fn. Általán személy, ki

képeket rajzol, fest. Különösen oly személy, ki a tár-

gyakat saját színeikkel lefesteni és eléadni érti. Más-

kép : festesz, népiesen általában : fest.

KÉPÍRÓI, (kép-irói) ösz. mn. 1) Képirót illet,

ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Képírói eszközök. Kép-

irói felfogása valamely arcznak , tájnak. 2) Olyan

alakú, mely szépsége, érdekessége miatt lefestésre ér-

demes. Képírói fekvés város.

KÉPIRÓPOLCZ, (kép-iró-polcz) ösz. fn. Polcz,

mely képírásra, képrajzolásra szolgál.

KÉPÍRÓSKODÁS
,

(kép-iróskodás) ösz. fn.

Képírással , mint képzmvészettel , festészettel fog-

lalkodás.

KÉPIRÓSKODIK
,

(kép-iróskodik) ösz. k. m.

képiróskodtam, — tál, — ott. Képírással, festészettel

foglalkodik, azt mint különös, vagy kedvet mestersé-

get vagy mvészetet gyakorolja.

KÉPIRÓSÁG, (kép iróság) ösz. fn. Képírói, fes-

tészí mvészet vagy mesterség.

KÉP1RTÓ, (kép-irtó) ösz. fn. 1. KÉPDULÓ.
KÉPJEL, (kép-jel) 1. KÉPBETÜ.
KÉPJELIRAT, (kép-jel-irat) ösz. fn. 1. KÉP-

BETÜIRAT.
KÉPLÁB, (kép-láb) ösz. fn. 1. KÉPAL.
KEPLAP

,
(kép-lap) ösz. fn. Az éremnek azon

oldala, melyre a fejedelem képe vagy más jelkép van

nyomva.

KÉPLEG
,
(kép-leg) ih. Nem tulajdon értelem-

ben, hanem mást képezve , más valamihez hansonlít-

va, például , képleg van mondva : rózsaarcz, biborajk,

bogárszem, hollóhaj, bársonykacsócska.

KÉPLEGÉS
,

(kép-leg-és) mn. tt. képlegés-t v.— et, tb. — ek. Ami képleg , azaz képes értelemben

van véve. Képleges kifejezések. Képleges költi leí-

rások.

KÉPLEIRÁS
,

(kép-le-irás) ösz. fn. Valamely
kép jelentéseinek értelmezése, magyarázása.

KÉPLEL
,
(kép-el-el) áth. m. képlel-t. Gondo-

latban valamely tárgynak képét maga elé állítja.

KÉPLELÉS, (kép-el-el- és) fn. tt. képlelés-t , tb.—ék. Cselekvés, midn valamit képlelünk.

KÉPLET, (kép-el-et) fn. tt. képlet-ét. 1) Azon
alak , melyet valamely tárgyról az elme magának al-

kot. 2) Természeti testek átalakulásának eredménye
;

de ezen értelemben helyesebb : képzet vagy képzd-
mény ; és mint cselekvény : képzdés; mert ,képel'

törzset küh , anyagi értelemben nem helyesen hasz-

nálnék. 3) A mér- vagy vegytanban betk és szá-

mok képében eléállított valamely tétel. (Formula).

KÉPLETES
,
(kép-el-et-es) mn. tt. képletés-t v.— et, tb. —ek. Képletben létez , képletben eléadott.

KÉPLETI, (kép-el-et-i) mn. tt. képlet-t. Kép-
letre vonatkozó.

KEPLOMUVESZET, (képlö- mvészet) 1. helye-

sebben : KÉPZMVÉSZET.
KÉPMAGYARÁZAT, (kép-magyarázat) ösz.

fn. Valamely képmü jelentésének
, czélzatának meg-

fejtése, felvilágosítása.

KÉPMÁS, (kép-más) ösz. fn. 1) Eredeti kép
után festett vagy faragott kép. 2) Szélesb ért. hason-
lósága bizonyos tárgynak egy másikhoz

, különösen
az emberi arcznak vagy valamely tulajdonságnak.

Ezen ifjú arcza , beszédmódja , mozdulata, édes apjáé-

nak képmása.

KÉPMÁSÍTÁS, (kép-másítás) ösz. fn. Vala-
mely szónak átvitt értelemben használása. (Meta-
phora).

KÉPMÁSOL
,
(kép-másol) ösz. áth. m. képmá-

sol-tam, — tál, — t. Valamely képnek mását veszi, az-

az annak alakjára egy másikat fest, vagy farag stb.

KÉPMÁSOLÁS, (kép-másolás) ösz. fn. Cse-

lekvés
, illetleg festés vagy vésés , faragás , mely

által valaki eredeti kép vagy szobor után hasonlót

alkot.

KÉPMETSZ
, (kép-metsz) ösz. fn. Általános

nevezése azon képzmvészeknek, kik valaminek ké-

pét fába, kbe, érczbe vésik , s mintegy bele vágják,

különböztetésül a képfaragóktól, kik a képeket bizo-

nyos anyagból küls idomítás , faragás , simítás által

készítik, vagy kik dombormüveket képeznek.

KÉPMUTALAT, (kép-mutalat) a Müncheni co-

dexben am. képmutatás. A Nádor- és Góry-codexben :

képmutatás. L. KÉPMUTATÁS.
KÉPMUTALÓ

,
(kép-mutaló) ösz. fn. A Mün-

cheni v. Tatrosi-codexbeu , Góry-codexben stb. am.

képmutató. „Es mikor imádkoztok , ne legyetek

ezomorók, miként képmutalók" Máté. 6. „Mikor ke-

dig böjtölendetek, ne akarjatok lennetek szomorók,

miként képmutalók." u. o. „Képmutaló, vesd ki el-

szer a gerendát te szemedbl." Máté 7. „Ezellyetéu

átkozott gonosz nemzet, képmutalóknak döge." Gó-

ry-cod. Mai szokás szerént : képmutató.

KÉPMUTATÁS, (kép-mufatás) ösz. fn. 1) Szé-

les ért. azon neme a gondolatok és érzelmek nyilat-

kozásának, melynél fogva valaki mást gondol és érez

belül, s mást mutat külsleg. 2) Szorosb ért. tettetés,

midn valaki úgy mutatkozik , mintha valamit nem
tudna , nem értene

,
pl. midn a vádlott gonosztév

úgy nyilatkozik szóval és arczvonásokkal , mintha a
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kérdéses vádról semmi tudomása nem volna. 3) Leg-

szorosb ért. tettetés , melynél fogva az erkölcstelen,

vallástalan ember úgy beszél , külsleg úgy viseli

magát, mintha legjámborabb, legvallásosabb volna.

Ezeket feddé legszigorúbban Idvezítnk, midn mon-

da : Jaj nektek képmutatók. A képmutatásnak jel-

leme, holmi külsségekkel , vallási szertartásokkal a

szívnek romlottságát , erkölcstelenségét palástolni.

Ezeket nevezi Urunk báránybrbe öltözött farkasok-

nak, s hasonlítja k< t a bemeszelt sírokhoz , melyek

kívülrl fehérlenek , belül pedig telvék undok csont-

vázakkal. Régiesen : képmutatás (Nádor cod.), kép-

mutatót (Tatrosi cod.).

KÉPMUTATÓ, (képmutató) ösz. mn. és fn. Ki

szóval és tettel máskép nyilatkozik , mint belül gon-

dol és érez. 2) Ki oly érzelmeket mutat kü'sleg,

melyek szivében nem léteznek, tehát tettet. 3) Szo-

ros ért. személy, ki külsleg magát erkölcsösnek, eré-

nyesnek , vallásosnak színleli, holott valósággal er-

kölcstelen és vallástalan. Régiesen : képmutató. V. ö.

KÉPMUTATÁS.

KÉPMU, (kép-m) ösz. fn. Általán minden m,
mely valaminek képét faragva , rajzolva , festve stb.

tünteti elé. 2) Szoros ért. festett kép , különbözteté-

sül a szobormtl, dombormtl stb.

KÉPMÜVÉSZ, (kép-müvész) ösz. fn. Á talán,

minden mvész , ki képmüvek készítésével bármely

módon foglalkodik, ú. in. festesz, szobrász.

KÉPMÜVÉSZET, (kép- mvészet) ösz. fn. Ál-

talán mvészet , mely képmüvek eléállitásával fog-

lalkodik ; festészet, szobrászat. Különbözik : képz-

mvészet.

KÉPNYOMAT
,

(kép nyomat) ösz. fn. Festett

vagy rajzolt képnek nyomtatás általi másolata.

KÉPNYOMÓ
,
(kép-nyomó) ösz. fn. Mester , ki

fába , kbe , rézbe , aczélba metszett , vésett képeket

nyomtatás által lemásol.

KÉPOSZLOP, (kép oszlop) ösz. fn. 1) Széles

ért. minden oszlop , azaz szobor , mely valamely ké-

pet tüntet elé. 2) Szorosb. ért. szilárd anyagból ké-

szített, emelt vagy szabadon álló kép. 3) Az
épületeken egész vagy töredék emberalakok , me-

lyek dereka rendesen négyszög talapkövön nyug-

szik.

KÉPÖNTÖ
,
(kép-önt) ösz. fn. Mümester , ki

érczbl, gipszbl stb. képeket önt.

KÉPÖNTÖDE
,

(kép öntöde) ösz. fn. Mhely,

melyben képeket öntenek.

KÉPPED, (kép-ved, v. kép ü-ed) önh. m.

képped-t. Erdélyben leginkább el igekötvel am. bá-

multában , csodálkozva valamin elhl , eláll szeme

szája , mintegy (fa- vagy bálvány-) képpé változik.

Másképen : képik. Elhéppedtem vagy elképtem rajta.

(Kriza J.). Innen : képpedtiben v. képtiben am. szeme

szája elállván, elbámultában. Lehet úgy is értelmezni,

(mivel ,elképik,' ,<>lképped' szókat leginkább el igekö-

tvel használják) hogy ,képében elváltozik', amit így

is fejeznek ki : ,kikél a képibl'.

KÉPRÁMA
,
(kép ráma) ösz. fn. Ráma , vagyis

keret , mely a képet körülfoglalja. Aranyozott kép-

ráma.

KÉPREGE
,

(kép-rege) ösz. fn. Képes kifeje-

zésekbl szerkezett, valamit példázó beszéd vagy le-

írás. (Allegória).

KÉPREMEK, (kép remek) ösz. fn. Remekm a

képészetben.

KÉPROMBOLÁS, KÉPROMBOLÓ, 1. KÉP-
DULÁS, KÉPDULÓ.

KÉPRONTÓ, 1. KÉPDULÓ.
KÉPSÉG

,
(kép-ség) fn. tt. képség-ét. A széke-

lyeknél am. csoda, elcsodálkozás. Megfogta a képség

= csoda fogta. Kriza J. V. ö. KÉPPED.

KÉPSZÁL, (kép-szál) ösz. fn. 1. KÉPSZO-
BOR.

KÉPSZATÓCS , (kép-szatócs) ösz. fn. Kupecz-

féle kis kalmár, ki vásárokon kirakodva vagy házal-

va , vagy országot járva árulgatja jobbára mübecs

nélküli mázolt képeit.

KEPSZER, (kép-szér) ösz. fn. Szokás vagy tör-

vény által behozott, magállapított mód , melyet bizo-

nyos mködésekben , törvényes eljárásokban stb. kö-

vetni kell. Nem igen jött divatba. Szokottabban

:

formaság
,
formaszerség , alakszerség. (Formalitás).

KÉPSZOBOR, 'kép-szobor) ösz. fn. 1. KÉP-
OSZLOP, 1). 2).

KÉPTALÁNY, (kép-talány) ösz. fn. Talány,

mely képekben , néha egyes betkkel vagy szókkal

vegyítve adatik elé. (Rebu3).

KÉPTAN
,

(kép-tan) ösz. fn. 1) Tan , mely a

képmüvészet szabályait tárgyalja. 2) Mesterség, mely

jelképek által erkölcsi igazságokat , tanulságokat ad

elé, vagy azokat értelmezi, fölvilágosítja.

KÉPTÁR, (kép-tár) ösz. fn. Csarnok vagy te-

rem, mely képek gyjteményével diszeskedik. A ma-

gyar nemzeti múzeum képtára.

KÉPTELEN
,
(kép-telen) mn. tt. képtelen-t , tb.

—ék. 1) Képek nélkül lev , képek nélkül szkölkö-

d. Képtelen imakönyv. Képtelen templom , szabato-

sabban : képetlen. 2) Idomtalan , formátlan , mi úgy
el van rútítva , alakjából kiforgatva , hogy valóságos

képét nem ismerhetni. Innen átv. ért. mondjuk oly

dologról , mely a rendes , szokott állapottól egészen

elüt , avval meg nem egyeztethet. Képtelen drága,

am. renden, mértéken kivül. Képtelen nagy. Képtelen

beszéd , állítás , mely a józan ész szabályaival nem

egyezik. 3) Átv. ért. kinek ereje nincsen a teend

dologgal arányos viszonyban, vagyis a teend sokkal

több, és nagyobb , mint a hozzá mérett er ;
valamit

tenni nem képes , valamire tehetetlen. Sebes lába

miatt képtelen a gyalog utazásra. Ily sok teher viselé-

sére agg korom miatt képtelen vagyok. Határozóként

am. képtelenül.
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KÉPTELENSÉG
,

(kép-telen-ség) fa. tt. képte-

j-ét, harm. szr. —e. 1) Idomtalanság, formátlan-

ság. 2) Átv. ért. oly állapot vagy rmnemség , mely

minden mértéken vagy arányon kivül van , mely az

ész szabályaival meg nem egyeztethet. Egy ember-

nek százzal szembeszállni képtelenség. Ázt állítani, hogy

valaki ugyanazon idöperczben két távol helyen jelen

volt, valódi képtelenség. 3) Átv. ért. azon állapot, mi-

dn valakinek ereje a teendvel arányban nincs , s

azzal megküzdeni nem bir. V. ö. KÉPTELEN , KÉ-

PES.

KÉPTELENÜL
,

(kép-telen-ül) ih. 1) Idomta-

lanul, formátlanul. 2) Mértéken túl. Képtelenül drága

pénzen venni valamit. 3) Az ész szabályaival homlok-

egyenest ellenkez módon. Képtelenül beszélni , állí-

tani valamit. 4) Nem elegend ervel, nem képes ál-

lapotban vagy minségben. V. ö. KÉPTELEN.
KÉPTEREM

,
(kép-terém) sz. fa. Képgyüjte-

ménynyel díszített terem.

KÉPTET, (kép-tet) áth. m. képtet-tem , —tél,

— éti. A székelyeknél am. bámít. ijeszt. Kriza J. —
V. ö. KÉPPED.

KÉPTÖRÉS, KÉPTÖR, 1. KÉPDULÁS, KÉP-
DULÓ.

KÉPÜREG, (kép-üreg) sz. fa. A falban alakí-

tott üreg, vagyis fülke, melybe vagy festett képet he-

lyeznek, vagy képszobrot állítanak.

KÉPVARRÁS, (kép-varrás) sz. fa. Képeket, s

más alakokat himz tvel készít foglalkodás.

KÉPVISEL
,
(kép-visel) sz. áth. Egyike azon

igéknek , melyeknek más rendes igék módjára rago-

zása nem a magyar nyelv természete szerént történik.

Mert egyedül ,valakinek képét viselni' a helyes szóköté-

si alak, de,valakit képviselni' egészen magyartalan, ma-

gyartalanabb az, erszakolni' szónál, mert ebben ,er-

szak' a közvetlen összetétel ; Hasonló : képmás, kép-

másol. ,Képviselni' alak ugyan magában olyan alakú,

mint : favágni, zabaratni, háztüznézni : de ezeket így

csak a határtalan módban használjuk, legfölebb igésne-

veknél : favágás, favágó stb. de így soha sem ragozzuk

:

favágók, zabaratok, hanem : fát vágok, zabot aratok,

tehát : képet viselek, vagy szokottan : valakinek ké-

pét viselem. Azonban ez összetételben, mint a czikk

felülirata tartja, már annyira elhatalmazott, hogy még
a szenved igeragozásba is átment : képviseltetem,

képviseltetel, képviseltetik, s teljes kiküszöböltetését

alig reméljük. A figyelmeztetés inkább arra szolgá-

land , hogy több hasonló magyartalanságtól óvakod-

junk. Azonban képviselés , képvisel , épen úgy , mint

favágás, favágó, zabaratás, zabarató, tökéletesen sza-

bályosak.

KÉPVISELÉS, (kép viselés) ösz. fa. Cselekvés,

mködés, különösen a polgári életben, törvénykezés-

ben, tanácskozásban , szavazásban stb. melyet valaki

másnak személyében mint annak megbizottja , felha-

talmazottja végez.

KÉPVISELET
,

(kép-viselet) ösz. fa. Átv. ért.

a polgári viszonyokban, alkotmányos életben stb. je-

AKAD. NAGY SZÚTÁR. III. KÖ!.

lenti azon állapotot , melyben valaki egy másiknak

i vagy többeknek személyében mint megbizott mkö-
dik, intézkedik, rendelkezik, szavaz stb.

KÉPVISELETI
,
(kép-viseleti) ösz. mn. Képvi-

selethez tartozó , azt illet , arra vonatkozó. Képvise-

j

leti rendszer. Képviseleti utón intézkedni valamirl. V.

|

ö. KÉPVISELET.

KÉPVISEL
,

(kép-visel) ösz. mn. és fa. Ki

I valamit másnak személyében, mint annak megbizottja,

j
meghatalmazottja, küldöttje teszen, rendel, végez, in-

téz. Kerületi, megyei, városi képviselk az országgylé-

sen. Képviselk háza. Képvisel testület.

KÉPVISELI, (kép-viseli) mn. tt. képviseli-t,

tb. —ek. Képviselt v. képviselket illet, arra vagy

azokra vonatkozó. Képviseli minség
,
jogosultság,

meghatalmazás. Képviseli testlet.

KÉPVISELSÉG, (kép-viselség) ösz. fa. Kép-

viseletre felhatalmazott állapot. Képviselséget keresni,

gyakorolni. V. ö. KÉPVISELET.

KÉPVONÁS
,
(kép-vonás) ösz. fa. Az emberi

képnek vagyis arcznak némely jellemz vonása

,

akár természetesen s a korokhoz képest fejldött ki,

akár a kedély s indulatok hatalma által nyilatkozik.

Szelíd , nyájas képvonás. Haragos , irigy képvonás.

Máskép : arczvonás v. arczvonal.

KÉPZ, 1. KÉPEZ.

KÉPZÉKÉNY
,

(kép-ez-ék-ény) mn. tt. képzé-

keny-t v. —et, tb. —ek. Természeti hajlammal, ügyes-

séggel biró, melynél fogva az ismeretek, mesterségek,

tudományok, illetleg mveltség fokára, oktatás, gya-

korlás utján eljuthat ; kit valamire képezni lehet. Vi-

tethetik dologra is. L. KÉPEZHET.
KÉPZÉKÉNYSÉG

,
(kép-ez-ék-ény- ség) fa. tt.

képzékénység-ét , harm. szr. —e. Tulajdonság , illet-

leg lelki vagy testi tehetség , melynél fogva valakit

mvelni, idomítani stb. lehet. V. ö. KÉPZÉKÉNY és

KÉPEZ.
KÉPZEL, (kép-ez el) áth. m. képzel-t. 1) Vala-

minek képét gondolattal felfogja , maga elé állítja,

tünteti. Csatát képzelni , am. a csata képét gondolat-

tal maga elé állítani. Képzelem, mi történt, am. gon-

dolattal látom. Képzeld csak, mint jártam. Képzelhetni

mily nagy lesz az öröm. 2) Olyasmit gondol, ami va-

lósággal nem létezik , minek megfelel mása vagy

eredetije nincs , hanem egyedül a mköd ész szüle-

ménye. Ijeszt rémeket képzelni. Nincs az úgy, csak

képzeled. A bolondok igen furcsa dolgokat képzelnek.

Azt képzeli, hogy a legokosabb ember.

KÉPZELEG, (kép-ez-el-ég) önh. és gyakor. in.

képzelég-tem, —-tél, képzelgétt, htn. — ni v. képzelgéni.

Hiú, üres képeket alkot magának, eszét, gondolkozá-

sát oly képekkel foglalkodtatja , melyeknek semmi

valóság nem felel meg.

KÉPZELEM
,

(kép-ez-el-ém) fa. tt. képzelm-et,

harm. szr. — e. 1) Azon észkép v. képek, melyeket va-

laki vagy valóságos tárgyakról alakít, vagy hiú, üres

35
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elmefuttatások által tüntet maga elé, máskép : képze-

mény. 2) Használják ,képzelet' helyett is.

KÉPZELÉMDUS, (képzelém-dús) 1. KÉPZE-
LETDÚS.

KÉPZELÉS, (kép-ez-el-és) fn. tt. képzelés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. A gondolkozó ész mködése,
midn képzel valamit. V. Ö. KÉPZEL.

KÉPZELET, (kép-ez-el-et) fn. tt. képzelet-ét,

harm. szr. —e. 1) Azon kép , melyet valaki elméjé-

ben bizonyos tárgyról alakít. Nincs róla képzeleted,

mennyit kellett szenvednem. 2) Oly kép, milyet valaki

a tapasztalat után , de némi módosítással alkot , és

összeállít. Ilyenek a költi képzeletek. 3) Üres , hiú

kép , melyet a tapasztalás és valóság alapjától tá-

vozó, és csapongó elme alkot. Hiu képzeletekben élni.

„A forró képzelet csapongva jár."

Kisfaludy K.

KÉPZELETDÚS, (képzelet-dús) ösz. mn. Kép-

zeleti tárgyak eléállitásában vagy festésében kitn te-

hetség 5 vagy tárgyra vitetve , melyben a képzeleti

tünemények gazdagon nyilatkoznak.

KÉPZELETI, (kép-ez-el-et-i) mn. tt. képzeleti-t,

tb. —ek. Képzeletben létez' ; képzeletre vonatkozó.

Képzeleti tárgyak, lények, alakok, tünemények. Képze-

leti világ. Képzeleti erö, tehetség.

KÉPZELG, 1. KÉPZELEG.

KÉPZELGÉS . (kép-ez-el-ég-és) fn. tt. képzel-

gés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Az elmének azon ne-

m mködése, melynél fogva képzeleg, azaz hiú, üres

képekkel foglalkodás, az elmének oly gondolatokon

való futtatása , melyeknek valódi , tapasztalati alap-

jok nincs , st az okoskodó észnek szabályaival sem

egyezk.

KÉPZELG, (kép-ez-el-ég-) mn. és fn. tt. kép-

zelg- 1. Hiú , üres gondolatokkal, képekkel bíbeld.
Szoros ért. ki a tapasztalást és valóságot mellzve
egyedül saját elmekoholmányaiban él. (Phantasta).

KÉPZELHETETLEN,KÉPZELHETLEN,(kép-
ez-el-het-[et-]len) mn. tt. képzelhetetlen-

1 , tb. — ék.

1) Szoros ért. amit eszünk szabályai szerént , vagy

korlátoltsága miatt képzelni nem birunk , tehát ami

megfoghatatlan. 2) Nagyító kifejezéssel am. valami

rendkívül való különössége, nagysága, szokatlansága

miatt annyira meglep , hogy megáll az eszünk bele.

Képzelhetetlen vakmerség.

KÉPZELHETETLENSÉG, KÉPZELHETLEN-
SEG, (kép-ez-el-het-[et-]len-ség) fn.tt.képzelhetetlemég-

ét, harm. szr. — e. Valaminek oly tulajdonsága vagy

állapota, melyet képzelni, illetleg felfogni lehetetlen.

Az örökkévalóságnak képzelhetetlensége.

KÉPZELHET
,

(kép-ez-el-het-) mu. tt. kép-

zelhetö-t. Amit képzelni, illetleg, vélni, gondolni, fel-

tenni lehet. Képzelhet, mint örülend azon.

KÉPZELMÉNY
,

(kép-ez-el-mény) fn. tt. kép-

zelmény-t, tb. — ék. Képzelt lény, képzelt valami. Sa-

jó.' képzelményeiben gyönyörködni.

KEPZELMI, (kép-ez-el-em-i) mn. tt. képzelmi-t,

tb. — ek. Képzelemre vonatkozó, képzelemben létez.

Képzelmi er. Képzelmi tárgyak.

KÉPZEL ,
(kép-ez-el-) mn. tt. képzelt. Aki

vagy ami valamit képzel. Arany hegyeket képzel áb-

rándos. Képzel er, tehetség.

KÉPZELÖDÉS, (kép-ez-el--d-és) fn. tt. képze-

lödés-t , tb. — ék. harm. szr. — e. Az elmének azon

mködése , melynél fogva képzeldik. Képzeldésben

élni. Hiú
,
furcsa képzelödések. Képzeldésbl beteg.

Ijeszt, szomorú, édes, szerelmi képzelödések.

KÉPZELDIK, (kép-ez-el--d-ik) belsz. m.

képzeld-tem, — tél, —ött, htn. — ni. 1) Képzeletek-

kel veszdik , bibeldik , foglalkodik. Holmi fényes

jövrl képzeldik. Mondják kivált oly emberrl , ki

holmi kedvetlen, szomorú, ijeszt képeket alkot ma-

gának , milyenek a betegek , lépkórosok , félénkek,

gyanúskodók. 2) A székelyeknél mintegy személyte-

lenül am. tetszik, rémlik, rémzik. Nekem úgy képzel-

dik am. nekem úgy tetszik. Kriza J. Néhutt : képzik.

KÉPZELD
,

(kép-ez-el--d-ö) mn. tt. képze-

ld-t. Képzeletekkel veszd , bíbeld , foglalkodó,

mulató. Képzeld beteg. Képzeld lépkóros. Hirrl,

dicsségrl képzeld vitéz. Képzeld szerelmesek. Kép-

zeld er, tehetség. V. ö. KÉPZELDIK.
KÉPZELÖSKÖDIK

,
(kép-ez-el--s-köd-ik) k.

m. képzelösköd-tem, — tél, —ott. Hiú, üres, alaptalan

koholt elmeképekkel veszdik
,
gyakran vagy folyto-

nosan képzeldik.

KÉPZELT, (kép-ez-el-t) mn. tt. képzelt-et. Amit

valaki képzel , valóságban nem létez. Képzelt rém,

betegség, veszedelem.

KÉPZEMÉNY, (kép-ez-e-mény) fn. tt. képze-

mény-t, tb. —ék. 1. KÉPZELEM.
KÉPZEMÉNYI, (kép-ez-e-mény-i) lásd : KÉP-

ZELMI.
KÉPZÉS, (kép-ez-és) fn. tt. képzés-t , tb. — ék,

hárm. szr. — e. Altalán cselekvés , mely által valaki

képez valamit vagy valakit. Szóképzés. A cselekvés

vonatkozhatik dologra is. A természet képzési ereje. V.

ö. KÉPEZ. Különösen az elmének mködése, midn
valamely tárgyról képet alakít.

KÉPZET, (kép-ez-et)fn. tt. képzet-ét, harm. szr.

—e. 1) Azon alak vagy forma, vagy kép, melyet a

gondolkodó elme valamely tárgyról alkot , képlet,

képzelet.

„Bús elmém rajtad tndik
,

Csak kivan , sóhajt
,
gyötrdik.

Édes fojtó képzetek !

Mind ez amit tehetek."

Csokonai.

2) Valamely anyagi , küls testi képzés eredménye.

Ásványi képzetek a föld gyomrában.

KÉPZETLEN, 1. KÉPEZETLEN.
KÉPZETTSÉG

,
(kép-ez-ett-ség) fn. tt. képzett-

ségét. Kiképzett állapot vagy minség.
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KÉPZIK, (kép-ez-ik) személytelen ige ; m. kép-

zett. L. KÉPZELDIK, 2).

KÉPZ, (1), (kép-ez-) mn. tt. képzt. Aki vagy

ami valakit vagy valamit képez, ennek minden jelenté-

seiben. Képz mesterség , képz mvészet. Jó erkölcsö-

ket képz oktatások
,
példaadások. Új testeket képz

természet. Mvészeket, énekeseket , színészeket képz ta-

noda. Gazdákat, papokat képz intézet. Jó nket, anyá-

kat képz neveln. Képz er, képz tehetség am. kép-

zel er v. tehetség.

KÉPZ, (2), (kép-ez-ö) fn. tt. képzt. A nyelv-

tudományban különösen így nevezzük azon szórészt,

szóhangot vagy hangokat , melyeknek segítségével a

nyelvszellem más új fogalom kifejezésére más új szót

alkotott vagy alkot
,

pl. ,él
£ igébl : élés , élet , él,

élénk, éldel, élv, élemény, élelem, eledel, eleség stb.

melyekben az -és, -et, -ö, -énk, -del, -v, -emény, -elem,

edel , -eség szóhangokat képzknek nevezzük , me-

lyekbl újabb képzk segítségével újabb fogalmak

jelölésére ismét újabb szók származhatnak, pl. élénk-

en , éléok-ség , éldeled , élv-ez , élelm-es , élelm-ez

stb. stb.

KÉPZDÉS
,

(kép-ez--d-és) fn. tt. képzdés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Önmagát képz mködés,
vagyis a képzésnek azon neme , mely a képzre ma-

gára hat vissza, önképzés. V. ö. KÉPZDIK.
KÉPZDÉSI, (kép-ez--d-és-i) mn. tt. képzdé-

si-t, tb. — ek. Képzdést illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. A jegeczek különböz képzdési fokai.

KÉPZDIK
,

(kép-ez--d-ik) belsz. m. képzd-

tem, —tél, — ött. Mintegy önmagában, saját erejébl,

bels mködés által alakúi , miveldik. 1) Mondjuk
természeti küls tárgyakról. Képzdnek a jegeczek.

Némely csúcsos hegyek tzokádás által képzdtek. 2)

Mondjuk emberekrl, kik saját iparkodásuk, fáradsá-

guk által miveldnek, bizonyos tudományokban, mes-

terségekben ügyesekké alakúinak. Háborúban képzd-

nek a jó vezérek és vitézek. Gyakorlat által színpadon

képzdik a színész.

KÉPZDMÉNY, (kép-ez--d-mény) fn. tt. kép-

zdménye, tb. — ék. Képzdés eredménye, különösen

természeti tárgyaknál.

KÉPZINTÉZET, (képz-intézet) ösz. fn. 1.

KÉPEZDE.
KÉPZMVÉSZET

,
(képz-mvészet) ösz. fn.

Mvészet, mely különösen természeti anyagokból,

küls testekbl
,

pl. érczekbl , kövekbl , viaszból,

gipszbl, stb. szépmüveknek, pl. szobroknak alakítá-

sával foglalkodik. (Plastik).

KÉPZÖSZTÖN
,

(képzö-ösztön) ösz. fn. Ösz-

tön, mely bennünket sürget , hogy képezzük magun-
kat

, vagyis az embernek a természettl adott mvelt-
ségi hajlama.

KER , elvont gyök , melybl kerdl, kereng, ke-

res, kerek, kerék, kerge, kerget, kergeteg, kerít, kerül,

kert, kertecz (ketrecz), kerevet, kerecsen, kerra, a meg-
nyújtott kéreg, és származékaik erednek. Ide tartoz-

nak a fordított reked , rekesz , rekeszt , rekkent. Mind

ezekben alapértelem a görbe , kerek, magába vissza-

men vagy magafelé visszahajló vonal , vagy ily vo-

nalban mozgás. Lényeges hangjaik a k és r; amaz a

vonalnak hajlós, kajcsos , kanyargó alakját fejezi ki;

az r pedig azon ers légmozgást , melyet a terjesz-

ked s itt körben mozgó test okoz ; amazt t. i. nyel-

vünknek meggörbitésével , ezt rezegtetésével képez-

zük. Ugyanez értelemmel bir a kar, karaj, karé, ka-

rika, karima, karing, kavaly, karvaly, karapol, karám,

a fordított rakoncza (karoncza, a szekér karja), kanyar

(karany), kanyarog (karanyog) ; a kor, a korbács, korez,

korba, korfonyál, korlat, kormány, korong, korona,

korsó, korczolat, a hosszú kórász, korál, kóriczál ; a

fordított rokka (korka=korga, koroga, korogó), ro-

kon ; a kör, a Itörny, környék, körös, körül, köröm, kört-

vély ; a kur, a kurittol, kurkász; a kür, a kürt, kürtöly

szókban, és származékaikban. Rokon hozzá a lágyabb

ger a gerenda, gerendely, gerincz, gerény ; a gar a ga-

raboly, garád, garat, garmada ; a gor, a gornyad ; a

gör, a görbe, görbed, görbül, görbít, görcs, gördít, gör-

dül, görög, görget, göröngy, göröncs, görvély, a fordí-

tott rög; a gur, a gurul, gurít, gurog, gurdít, gurdul,

guriga, gurigái, gurogat szókban és származékaikban.

Hangra és alapértelemre egyezk a hellén :

lÚQvpig, ioqsvco , %OQEÍa, logóg ,
yÍQog

,
yvQÓoo,

xÓqcc!;, xogavt], xoQVfifioc, xoqvvt], xoQvg j a latin :

cardo, circa, circum, circus, circulus, circinus, cirrus,

corona, corolla, corbis, cortina, cortex, cors, curia,

crusta, curvus, girgillus, gurges stb. ; a német : Gar-

be, Garten, Grünze, Gurgel, Gürtel, Kralle, Kröímpe,

Krampf, Kranz, Krapf, Kraus, Kreis, Kropf, Krumm,
Krppel, Korb, quer stb. a szláv : krutit, (keringet)

kruha (kerény, kenyér), kruhli (kerek), korito (tek-

n), krssák (kerra), krivi (görbe), kraj (környék),

grad górod (kerítés, garád ; kerített ersség, vár),

góth : garda (cserény), gards (kerítés), szanszkrit :

garh (bekerít)
,
garhan (kerítés , cserény) , héber :

r\~\p (szembement, találkozott), 0*lp (görbült, haj-

lott) , D"lp (gyr) stb.

KÉR, (1), elvont gyöke kéreg, kérész és kérdzik

szóknak, de él önállólag is számos helynevekben. Ere-

deti értelme az elsben kétségtelenül : ker, kör, de ez

utóbbiakban is az hihetleg oly fekvési tulajdonságban

áll, melylyel mind ezen helyek birnak vagy eredetileg

birtak, mit közelebbrl csak mind ezeknek tájismere-

te által lehetne ugyan egész bizonyossággal meghatá-

rozni, azonban elleg is feltehet, hogy a kört jelent

ker megnyújva kér lappang e helynevekben is, mintegy

(akár a természettl, pl. hegyektl, akár mestersége-

sen is) körülvett. Vájjon nem voltak-e hajdan ezen

helységek vagy határaik sánczokkal , vagy árkokkal

kerítve ? Vagy nem-e nagyobb területekbl kikere-

kített birtokok ?

KÉR, (2), falu Abaúj m., KIS— Nyitra m
.,

NAGY— Nyitra és Bihar m., NEMES— Sopron m.,

SZENT GÁLOS— Somogy m. TÓT— Tolnám.,

ÚJ— Sopron m., VARJAS— Somogy un., puszta

35 *
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Somogy m., IPOLY— , NAGY— és KIS— Nógrád

m.; helyr. Kér-be, —ben, — bi.

KÉR
, (3), (ke-ér, a Levelestár Il-ik levelében

1510-ik évbl kétszer is eléjön : kiérlek [kyerlek]

noha különben itt a nyelv épen nem palóczos) ; áth.

m. ltér-t. Gyöke vagy gyökeleme a kedélyre vonat-

kozó ke, melyhez érz= érint szó járulván , értelme :

kedet érint, vagyis valakinek mintegy kedére , kedé-

lyére hivatkozik. Vagy pedig az egész maga a ker,
'

kör szó, melylyel rokon: görbe; minthogy a kér ember

meggörbül, meghajol. Hangban s értelemben legköze-
,

lebbi rokonságban áll a könyör szóval. Rokon hozzá ,

idegen nyelvekben a szanszkrit : gardh (kivan, kér)

hellén : ^p«co, XQtJ£oí>, 8^tn 9re<̂ an >
gairnjan, német

gern, be-gehren, latin quaero (kérdem) s a rogo meg- i

fordított törzse : gor , a héber |"Hp am különösen :
(

segítségül hí. Ide tartozik a hellén : xqivcú is ,
mely

i

nem csak annyit tesz, mint itél, hanem annyit is, mint i

vizsgálva kikérdez , kitudakol valamit. Származékai : i

kérd, kérdegel, kéredzik , kéreget, kéret, kérelem , kére-
\

meny, kéremés, kérékeny, kérés, kéretlen, kérkedik, kér-
j

lel, és több szók, melyek ezekbl erednek.

Jelentései, 1) Valakinek kegyére, kedvére hi-
J

vatkozik , hogy tegyen valamit. Istent áldásért
,
feje-

delmet, elöljárókat, szüléket, urainkat kegyelemért, párt-

fogásért kérni. Mondj ák így is : Istentl áldást
, feje-

delemtl stb. kegyelmet kérni. Barátinkat
,
jóakaróin-

kat ,
szomszédinkat , társainkat valamire kérni. Itt a

,valamire' annyit jelent, hogy valami teendre kérni.

Valamiért kérni am. valamely adományért kérni. Szé-

pen, alázatosan, teljes tisztelettel, az Istenre vagy Isten

áldására , kegyelmére , szerelmére am. igen nagyon

kérni valakit. Kegyelmet, bocsánatot, engedelmet kérni.

Kérem (önt stb.) legyen oly kegyes. Kérem ,
szánjon

meg, könyörüljön rajtam. Kérünk, hallgass meg minket.

Az Istent esdve és leborulva kérni. Krisztus kínszenve-

désére kérni valakit. Kérlek édes anyám , ne haragud-

jál rám. Arra v. azon kérlek benneteket, legyetek óva-

tosak. Azon v. arra kérem az Istent , hogy valamely

baj ne érjen bennünket. „Kérnk tégöd azon." (Ná-

dor- codex).

„Kérlek benneteket égre földre,

Térjetek már magatokba végre."

(Remete Péter). Czuczor.

2) Különösen azért hivatkozik más kegyére , hogy

olyasmit adjon, ami a felszólitónak kedves vagy szük-

séges. Kenyeret , vizet kérni. Ruhára ,
könyvre pénzt

kérni. Valakinek leányát feleségül kérni. Pénzt kölcsön

kérni. Istentl áldást , hosszú életet , örök üdvösséget

kérni. A paptól feloldozást kérni. Hivatalt , tisztséget

kérni. „Ha mit kérendetek én atyámtól, én nevembe,

adja tünektek , maiglan nem kértetek valamit én ne-

vembe, kérjetek, és veszitek." Münch. cod. János 16.

3) Sürget, vagy követel. Adósságot kérni. Valakitl

számot kérni. A kiadásokat számon kérni. Fölkérni a

várat, várost. Elékérni az irományokat. Ersen kérni

a kárpótlást. Visszakérni , megkérni a kölcsön adott

jószágot. 4) Néha kíméletes kifejezésül használtatik, s

am. tiltom, nem akarom. Kérlek, ne haragítsatok. Kér-

lek, ne boszonts. Néha am. parancsolom. Kérem, tessék

hallgatni. Kérem , most mindjárt takarodjék innen.

Rendel és csendet kérek. Ezen mondat : Azt kikérem

magamnak, németes kifejezés. V. ö. KE gyök.

KERÁL v. KERÁLY , régies király helyett

;

1. ezt.

KÉRCS, falu Szabolcs m., HERNÁD— Abaúj

m.; helyr. Kércs-én, — re, — röl.

KERCSE, falu Szála m.; helyr. Kercsé-re, — n,—röl.

KÉRCZ , hangutánzó törzs kércze és kércze'l

szókban.

KERCZA , falu Vas m.; helyr. Kerczá-ra, —n,

—ról.

KÉRCZE , a közéletben csak kérczerécze össze-

tételben dívott , de újabb idben az állattanban ön-

állólag is használni kezdették. L. KÉRCZERÉCZE.
KÉRCZÉL, (kércz-él) áth. m. kérczélt. Rágcsál,

rágicsál, pl. az egér. Székely szó. „De egy féreg ott

fenn, ahol egy ághoz megköttem vót , elkerczelte , s

én kötelestül lecseppentem." (Kriza J. gyjt.) Ha-

sonló hozzá : egereséi.

KÉRCZÉLÉS, (kércz-él-és) fn. tt. kerczelés-t, tb.

— ék. Rágicsálás.

KÉRCZERÉCZE, (kercze-récze) ösz.fn. 1. CSÖR-
GÖRÉCZE v. CSÖRGKÁCSA.

KÉRD
,

(kér-d a törökben szor-mak) ; áth. m.

kérd-étt v. kérd-tem, — tél. Valakit a végre szólít meg,

azért kér , hogy bizonyos tudakozásra feleljen. Azt

kérdem tled, hol voltál ? Akkor szólj , ha kérdenek.

Aki kérdi, kell-e t nem örömest ad. (Km.). Hiába kér-

desz, nem mondom meg. Kérdjétek azt, aki ott volt. Azt

sem kérdette , honnan jösz. Minden apróságot kikérd.

Majd megkérdik , hol szolgáltál. (Km.). A müncheni

cod. rövid e-vel. „És kerdé , mik volnának ezek?"

Lukács 15. „Kerdlek en es ttöket ez igérl." Lu-

kács 20. Szintén rövid e van itt származékaiban is.

V. ö. KÉRDEZ, KÉRDEZKEDIK.
KERDE

,
(ker-d-e) fn. tt. kerdé-t. Keringve

mozgó test, nevezetesen vízörvény, porfergeteg. V. ö.

KERGE.
KÉRDEGEL v. KÉRDÉGÉL, (kér-d-ég-el) önh.

m. kérdégel-t. Gyakran vagy folytonosan , ismételve

kér valamit. Házról házra alamizsnát kérdegelni. Más-

kép : kéreget.

KÉRDÉGELÉS, (kér-d- ég-el-és) fn. tt. kérdége-

lés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Gyakori, ismételt vagy

folytonos kérés, kéregetés.

KÉRDEMÉNY, (kér-d-e-mény) fn. tt. kérde-

mény-t, tb. —ék. Valamely megoldandó feladat, vitás

és kétes kérdés.

KÉRDÉS
,

(kér-d-és) fn. tt. kérdés-t , tb. —ék,

harm. szr. — e. 1) Felszólitó kérés , mely által vala-

kinél valami felöl tudakozódunk, melyre feleletet vá-

rúr 1 Kérdést tenni valakinek. A kérdésre felelni. Jobb

egy kérdés egy napi járóföldnél. (Km.). Az a kérdés,
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azt akarnók tudni. 2) Azon mondat, mely a tudako-

zódó kérést magában foglalja. Az ezzel közvetlen vi-

szonyban lev mondat : felelet vagy válasz. Valamely

tant kérdésekben és feleletekben adni elé. Föltenni a

kérdést. A kérdéseket fekv betkkel nyomtatni. Hány

kérdésbl áll a mai leczke ? Kérdés feleletet vár.

(Km.). Kérdésedre im e választ adom. A milyen a kér-

dés , olyan a felelet. Jogi kérdés magából a jogból

vagy törvénybl megoldandó tétel. Ténykérdés, mely-

nek meg- vagy nem történte forog szóban , mely bi-

zonyítást kivan.

KÉRDESBELI, (kérdés-beli) ösz. mn. Kérdés-

ben lev. L. KÉRDÉSES.
KÉRDÉSES, (kér-d-és-és) mn. tt. kérdésest v.

—et , tb. — ek. Kérdésben, kérdés alatt lev, mirl

kérdést tesznek, vagy mirl a szó foly. A kérdéses

tárgyra ez a válaszom.

KÉRDÉSKÉPEN, (kérdés-képen) ösz. ib. Kér-

désformában, kérdleg, tudakozólag.

KÉRDÉSPONT, (kérdés pont) ösz. fn. 1) Azon

dolognak lényege , veleje , melyrl a kérdés foly. 2)

A több részekbl álló kérdésnek egy-egy czikke. Az

els kérdéspontra ez a válaszom.

KÉRDÉSTÉTEL, (kérdés- tétel) ösz. fn. Cse-

lekvés , mely által valamely kérdést megoldás végett

feladnak.

KÉRDET
,
(kér-d-et) fn. tt. kérdet-ét. L. KÉR-

DÉS 2)
%

KÉRDETLEN, (kér-d-etlen) mn. tt. kérdetlen-t,

tb. —ék. 1) Akit nem kérdenek , kitl semmit sem

tudakoznak. Kérdetlen tanulók. Kérdetlen tanúk. 2)

Mondják tárgyról , mely iránt nem tétetik kérdés.

Kérdetlen árúk, melyeknek árát senki sem kérdi. Ha-

tározóként am. kérdetlenül.

KÉRDETLENÜL, (kér-d-etlen-ül) ib. A nélkül,

hogy kérdenék vagy tudakozódnának felle. A behí-

vott tanukat kérdetlenül elküldeni. Az elkövetett gonosz-

tett okát kérdetlenül hagyni.

KÉRDEZ, (kér-d-éz) áth. m. kérdéz-tem, —tél,

— itt, par. —z. Valamit több , ismételt, gyakoribb

kérdések által tudakoz , megvizsgál. A tanukat kér-

dezni, kikérdezni, megkérdezni. Oskolai vizsgálatkor a

tanulókat kérdezni. Aki sokat kérdez, sok feleletet kap.

(Km.). Ki kérdezett ? Ne kérdezz már annyit. A köz-

beszédben az egyszer kérd helyett is használtatik.

Azt kérdezte tlem, hogy hínák. Kérdezd meg, hány az

óra. Többet ér egy kérdezem száz kérésemnél. (Km.).

A müncheni codexben rövid e-vel. „Hogy valaki ker-

dezjen tégedet."

KÉRDEZÉS, (kér-d-éz-és) fn. tt. kérdezés-t, tb.

— ék, harm. szr.— e. Többszöri kérdések által tett tu-

dakozás.^ V. ö. KÉRDEZ.
KÉRDEZET, (kér-d-éz-et) fn. tt. kérdezetét. Am.

kérdet. A Müncheni codexben : kérdezet.

KÉRDÉZKÉDÉS
,
(kér-d-éz-kéd-és) fn. tt. kér-

dézkédés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Gyakori, több-

szörös, ismételt kérdés, vagyis a kérdezés azon neme,

midn a tudakozódó az adott feleletekbl is mintegy

alkalmat vészen új meg új kérdésekre ; mint a kuta-

tók, törvényszéki vizsgálók tenni szoktak, vagy álta-

lán akárki
,

pl. utazó , midn mindent tövérl he-

gyére akar tudni.

KÉRDÉZKÉDIK, (kér-d éz-kéd-ik) k. m. kér-

dézkéd-tem ,
— tél, — étt. Gyakori, ismételt kérdések

által tudakozódik, s az adott feleletekbl új kérdése-

ket támasztva vizsgálódik, puhatolódik. A kíváncsiak,

idegenek, utasok szeretnek kérdezkedni.

KÉRDÉZKÉDÖ
,

(kér-d-éz-kéd-ö) mn. tt. kér-

dézkéd-t. Aki kérdezkedik , tudakozódik
, ismételt

kérdésekkel , és az adott feleletek nyomán tovább

vizsgálódik. Kérdezkedö törvényszéki ügyész. Kérdez-

kedö utasok, kémek, rendörök.

KÉRDEZ, (kér-d éz-) mn. tt. kérdézö-t. Aki

kérdez. Hallgatókat kérdez tanár. Utat kérdez ván-

dor. V. ö. KÉRDEZ.
KÉRDÉZLEG, (kér-d-éz ö-leg) ih. Kérdez

módon, kérdés által tudakozva, vizsgálva. Kérdezöleg

kitudni valamit.

KÉRDEZSKÖDÉS, (kér d-éz--s-köd-és) fn.

tt. kérdezösködés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Több
kérdések általi tudakozódás, vizsgálódás. V. ö. KÉR-
DEZSKÖDIK.

KÉRDEZSKÖDIK, (kér-d- éz--s-köd-ik) k.

m. kérdezösköd-tem, — tél, —ött. Valakinek többféle

kérdéseket téve vagy többeket kérdezgetve tudako-

zódik, puhatolódik. Házról házra kérdezsködni vala-

mely elveszett jószágról. A rendörök városszerte kérde-

zsködnek egy megszökött tolvajról. Csupa kíváncsiság-

ból kérdezsködni.

KÉRDEZSKÖD, (kér-d-éz--s-köd-) mn. tt.

kérdezsköd- 1. Ki valaki vagy valami fell kérdezs-

ködik. Kérdezsköd poroszlók , rendörök. Aruk után

kérdezsköd kalmárok. V. ö. KÉRDEZSKÖDIK.
KÉRD

,
(kér-d-ö) mn. tt. kérdö-t. Aki valakit

v. valamit kérd. Tanítványait kérd tanár. Utat kérd
idegen. Használtatik fnévül is , ekkor am. kérdés,

vagy számadás. Kérdre vonni
, fogni , húzni valakit.

Kérdre kell venni a cselédeket.

KÉRDJEL, (kérd-jel) ösz. fn. írásbelijei,

melyet oly mondat vagy szó után teszünk , mely ál-

tal valamit kérdünk, pl. Ki azt Kivagy? Mit akarsz?

— „Elmegyek." Hova? „Budára."

KÉRDLEG
,
(kér-d--leg) ih. Kérdve , kérd

módon, kérdésképen , kérdést intézve. Kérdleg szólí-

tani valakit. A kérdésre kérdleg felelni, -pl. Mit akarsz

itt ? felelet : Hát te mi járatban vagy ?

KÉRD NÉVMÁS, névmások osztálya, me-

lyekkel kérdezünk , ú. m. ki ? mi ? mily ? hány ? mi-

csoda ? stb.

KÉRDSZÓ, (kérd-szó) ösz. fn. 1) Általán

azon szó ,
melyen a kérdés közvetlenül fekszik

,
pl.

Hol akarsz lakni , Pesten ? vagy Budán ? 2) Szoros

ért. a kérd névmások , ú. in. ki, mely, mi, kicsoda,

micsoda, kiféle, miféle, mily, milyen, mennyi, mennyi-

féle, melyik. 3) Azon határozók, melyek által valami
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nek okát, helyét, idejét, módját, számát, létét vagy

nem-létét tudakozzuk, pl. miért, miokért ? hol, merre,

hová, honnan f mikor, mióta, meddig f hogyan, mikép,

mimódon t hányszor, hányóval, hányasával f Ott lesz-

tek-e t Elmentek-e t Kell-e f

KERDÜL, (ker-d-ül) önh. m. kerdül-t. Törzsöke

kerg v. kéreg, innen kerdl am. kergül, azaz kergó'vé

lesz. Altalán annyit tesz, mint szédül, mely vagy kép-

zelt, vagy valóságos keringéssel jár. Mondják külö-

nösen a juhokról , midn az agyvelejökben bizonyos

férgek támadnak , s e miatt szédülésnek indulva ke-

ringenek , mígnem földhöz vágják magukat , s meg-

döglenek. V. ö. KERGE.

KERDÜLÉS, (ker-d-ül-és) fa. tt. kerdülés-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Kóros állapot, különösen a ju-

hóknál , midn az úgynevezett kergetegbe esnek. V.

ö. KERGETEG.

KERECSEN
,
(ker-ecs-en) fn. tt. kerecsen-t , tb.

—ék
}
harm, szr. —e v. —je. Sólyomfaj, égszinü tol-

lakkal, rövid , ers, és igen meggörbedi hegyes csr-

rel, nagy fekete szemgolyókkal, égszinü csupasz láb-

szárakkal. (Gyrofalco , falco rapax). E szó a régi

magyar világban , midn a sólyomvadászatok diva-

toztak, közismeretü vala, innen több helységek is ne-

veztettek el róla. Mi e szó eredetét illeti , legvalószí-

nbbnek látszik , hogy gyöke a köröskörül mozgást,

kering szállongást jelent ker , melybl lett í eres,

azaz körös (körben mozog), keres , kerese , kerecse, s

n toldalékkal kerecsen, mint élö , eleve, eleven, mer,

mere, mereve, mereven, kel, kelé, kelen stb. Minthogy

a ragadozó madarak egyik kitn sajátsága a körös

szállongás , innen van , hogy a ker vagy ezzel rokon

kar kur gyöktl vették neveiket némely mások is,

mint : kerra , karvaly (latinul is spira, vagy varus,

mely mindegyik kerek görbe hajlást jelent) kur-héja.

Ez értelmezést ersíti a középkori latin gyrofalco is.

Maga a nemet jelent vultur szinte úgy látszik am.

voltor, volvitor. Mi a német Geier vagy Gierfalk szó-

kat illeti, Adelung szerént némelyek azt tartják, hogy

a gittig (ragadozni vágyó) szónak rokona ; mirl vi-

tatkozni ámbár ide szorosan nem tartozik : mindazáltal

ha a Gier helyett a németeknél is szokottabb Geiert

veszszük , ezzel legrokonabb az alsó németországi

geien ige, mely am. csavarni, tekerni , forgatni, külö-

nösen a vitorlákat a hajókon, s megfelel neki a fran-

czia cargue. E szerént a német Geier is annyi volna,

mint csavaró, teker, vagy inkább csavargó, tekerg,

forgó, t. i. repülésü.

A kerecsen régi magyar nyelvben kerecset alak-

ban is eléfordúl , melyben a t szintén oly toldalék,

mint az elébbiben az n, s ebbeli tulajdonságára nézve

rokon az evet , követ , kuvat , s némely más szókhoz,

melyeken els tekintettel meglátni, hogy az et at nem
miveletet jelent képz , mint pl. a menet, ütet, mon-

dat, járat szókban.

Orosz nyelven e madár neve krecset vagy koro-

csun
,
gorocsun. Ámbár e nevek a magyarhoz han-

j

gokban is igen hasonlók : mindazáltal kereken ál-

I

lítani nem lehet , hogy a magyar az orosztól , vagy

viszont kölcsönözte volna, miután igen sok pél-

dákból kimutatható , hogy a kar, kor, kör, kur, kür s

a lágyabb gar, gor, gör, gur, gür gyökök az árja, és

finn nemzetségi (jelesen a magyar) nyelvekben is

. számos oly szóknak teszik alapját , melyek kereket,

I keringést, görbe hajlást jelentenek. V. ö. KER.
KERECSEND, falu és puszta Heves m.; helyr.

I
Kerecsend-re, —én, —röl.

KERECSENTOLL
,

(kerecsen-toll) ösz. fn. A
kerecsen nev ragadozó madár tolla. Kertcsentollal

diszltett süveg, kalpag.

KERECSENY, falu Szála m.; helyr. Kertcseny-

be, —ben, —bi.

KERECZKE, falu Máramaros m.; helyr. Kerecz-

ké-rt, — n, —röl.

KEREDZIK
,

(ker-ed-éz-ik) k. m. keredz-éttem,

v. — tem, —ettél, v. — tél, —étt, htn. — tniv.—ni.

par. — zél. Mátyusföldén és Csalóközben am. rimán-

kodva, sürgetzve kér , könyörög. Mondják különö-

sen a gyermekekrl, midn a büntetéstl félve men-

tegetznek, siránkoznak, könyörögnek. Gyöke a meg-

rövidített kér ige, mely a Tatrosi codexben kérd szó-

ban és származékaiban is megrövidül ; s azonegy ké-

redzik szóval.

KEREDZIK
,

(kér-ed-éz-ik) k. m. kértdz ettem,

v, — tem, —ettél, v. — tél, — étt, htn —eni v. — ni,

par. —zél. Engedelmet, szabadságot kér, hogy vala-

hová mehessen. Oskolából haza kéredzeni. A cseléd

szüléihez kéredzik. A kis gyermek kikéredzik t. i. szük-

ségére. A régieknél : keretezik.

KÉREDZKEDIK
,

(kér-ed-éz-kéd-ik) k. m. ké-

redzkéd-tem, —tél, —étt; 1. KÉREDZIK.

KÉREG, (kér-ég) fn. tt. kérget, harm. szr. — e.

Kicsinyezve : kérgecske. Gyöke a kört , kerületet je-

lent ker. Egyezik vele gyökben a latin cortex , és

crusta , szanszkrit karttis (br) , hellén xgoíg. 1)

Tulaj d. ért. a növénynek , különösen a fának leg-

küls héja, takaró hártyája, mely derekát vagy ágait

körülkeríti. Vastag, vékony, sima, cserepes kéreg. Le-

húzni a fa kérgét. Annyit használ, mint ebnek a fáké-

reg. (Km.). V. ö. NÖVÉNY. 2) A csizmákban , sa-

rukban azon kéreg darab , melyet leginkább a hárs-

fáról szoktak lehántani. Kinyomni a csizma kérgét. A
kéreg nyomja, szorítja a sarkát. 3) Az emberi tenyé-

ren vagy lábtalpon , lábsarkon megkeményedett

br. 4)Átv. ért. valaminek külseje , fólszine. Ez a do-

lognak csak kérge, nem veleje. a dolog kérgén rágó-

dik egyedül.

KÉRÉGDUGASZ v. —DUGÓ
,

(kérég-dugasz

v. dugó) ösz. fn. Dugasz, az úgynevezett pantoffel-fá-

nak azaz kéregcsernek kérgébl.

KÉRÉGÉL, (kér-ég-él) gyak. áth. m. kéregéit.

L. KÉREGET.
KÉREGET, (kér-ég-et) áth. és gyakor. m. kére-

gettem, — tél, —étt, par. kéregess. 1) Szélesért, gyak-
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ran, ismételve kér valakit vagy valamit. 2) Szoros

ért. megkér, fölszólít, sorról sorra, házról házra járva

fölhí másokat , hogy adakozzanak, alamizsnát nyújt-

sanak, bizonyos testületet , intézetet gyámolítsanak,

stb. Szegények, égettek, víz által károsultak számára

kéregetni. Kolostor, templom, egyház részére kéregetni.

Egyszersmind szépitö kifejezés a koldul helyett. To-

jást, baromfiat, búzát, kukoriczát, bort kéregetni.

KÉREGETÉS, (kér-ég-et-és) fn. tt. kérégetés-t,

tb. — ék. Kérés általi gyjtögetés, alamizsnaszedés,

koldulás. Kéregetésbl élni. V. ö. KÉREGET.

KÉREGET
,

(kér-ég-et-ö) mn. és fn. tt. kéré-

getö-t. Aki kéreget, vagy kéregetni jár. Oly személy,

ki maga vagy mások javára, szükségére jámbor ada-

kozatokat, alamizsnákat gyjtöget. Szépitett kifeje-

zés koldus helyett. Innen a nyitravölgyi magyar asz-

szony, midn azt vetették szemére , hogy koldusnak

adta leányát , azt felelte : Nem koldus ö , csak kére

getö. (Adoma).

KÉRÉGFA, (kérég-fa) ösz. fn. Déli Európában

tenyész cserfaj, melynek taplószerü, rugalmas kérge

dugaszoknak igen alkalmas. Máskép : dugaszcser, pa-

rafa, pantoffel-fa. (Quercus suber).

KÉRÉGHÁMLÁS
,
(kérég-hámlás) Ösz. fn. Né-

mely fák, pl. a boglárfák kérgének bizonyos idszak-

ban történni szokott elválása, s lehullása. Szélesb.

ért. minden hámlás, mely által a fák kérgei akár ön-

magoktól , akár küls erszak által leválnak
,

pl.

a fzfa-ág kérgének leválása , midn sípot készí-

tenek belle a gyermekek.

KÉRÉGHEJU
,

(kérég-héju) ösz. mn. Aminek

olyan héja van , mint a kéreg , melyet kéreg gya-

nánt le lehet hámozni, pl. ilyenek a gesztenyék, mak-

kok stb.

KÉRÉGHULLATÁS
,

(kérég-hullatás) ösz. fn.

Némely növények , különösen fák
,

pl. boglárfák

tulajdonsága , midn kérgeiket elhullatva , mintegy

vedlenek , kéreghámlás.

KÉRÉGHULLATÓ
,

(kérég-hullató) ösz. mn.

Ami bizonyos idszakban fölrepedezett kérgét elhul-

latja. Kéreghullató boglárfák.

KÉRÉGMOLY
,
(kérég-moly) ösz. fn. Molyféle

apró nyü , mely a fák kérgeiben tenyészik , s azokat

rágva éldegél.

KÉRÉGPONDRÓ, (kérég-pondró) ösz. fn. A
fák kérge alatt éld pondrónemü féreg.

KEREK
, (1), (ker-ek) mn. tt. kerek-et. Egyike

azon szavainknak
, melyek elül-hátul olvasva azon-

egy hangúak és értelmek. Ilyenek : bab, bób, csöcs,

gög, kék, pép, szesz stb. Gyöke a magába visszamen
görbe vonalt jelent ker. L. ezt. 1) Szoros ért. jelent

oly görbét , mely azon pontra megyén vissza , ahon-

nan kiindult, és pedig oly vonalban, melynek minden
pontjai egyarányos távolságra esnek a középponttól,

tehát maga a mértani kör. Kerek kalap , kerek asztal

kerek tányér , kerek tál. 2) Szélesb ért. oly görbe,

mely a körhöz legközelebb áll. Kerek arcz. Kerek

föld, kerek világ, kerek erd, kerek tó. Kerek bolt, ke-

rek födél, kerek köpönyeg, kerek paizs, kerek táncz. Ke-

rek e földön : (mint : széles e földön) vagy kerek

egész földön. Kerek egész Háromszéken v. Udvarhely-

széken. De Csíkról : Csík országában : (Kriza J.).

„Az én szeretmnek kerek dombon háza,

Hat karikán fordul csikorgós kapuja."

Népdal. (Kriza J. gyjt.).

3) Atv. ért. ami rövid kivonatban, meghatározva min-

dent magában foglal , s mintegy bekeríti , ami a do-

loghoz tartozik. Kerek szám , am. öszves szám , mely

a fbb fokozatos számokat (tízeseket, százasokat, ez-

reseket) foglalja magában
,

pl. tíz, húsz, ötven, száz,

kétszáz, ezer, tízezer. Szemes kocsis, szemes ló, kerek-

számra igen jó. (Km.). Kerek szólás, am. olyan szólás,

mely a gondolatot vagy érzelmet teljes mivoltában,

kímélet , hímezés-hámozás nélkül kimondja. Kerek

válasz am. himezés-hámozás nélkül kimondott válasz.

KEREK
, (2) , falu Arad , és puszta Pest m.;

helyr. Kerek-re, —én, — röl.

KEREK, (ker-ék, a törökben : csark, de ez je-

lent itt gépet , és sajtót is , a persában pedig kerek

mozgást, eget, holdat, sorsot ; rokon vele mély han-

gon : karika); fn. tt. kerek-et , harm. szr. —e. Kicsi-

nyezve : kerekecske. Eredetileg rövid kerek , mint az

ország több tájain , különösen a palóczoknál , széke-

lyeknél is divatozik , azért a képzk eltt általán el-

veti az éket , mint : kerekít, kerekes , kerekecske

,

kerekedik , kerekség , kereketlen , st némely mó-

dosító ragok eltt is országszerte rövid , mint : kere-

ket, kerekek, kerekem, kereked stb. Azonban a nyelv-

szokás úgy akarta , hogy különböztetés végett a rö-

vid kerek inkább melléknévül , a hosszú kerék pedig

fnévül használtassák. 1) Széles ért. kör , azaz ma-

gába visszamen görbe vonal, melynek minden pont-

jai a középponttól egyenl távolságra esnek. Ilyen a

láthatárt képz vonal. 2) mü, vagy eszköz , melynek

kerülete köralakú, és saját tengelye körül forogható.

Szekér-, kocsi-, taligakerék. Malom-, kútkerék. Óra-,

rokkakerék. Fogas kerék, száraz kerék a malomban.

Vas kerék, fa kerék. Vasas kerék, fakó kerék, csikorgó

kerék. Fakó kerék, kenderhám, nemes ember, szttrdol-

mány. (Km.). Ötödik kerék. Olyan mint ötödik kerék a

kocsiban. (Km). Kereket kenni, hajazni, kereket kötni,

akasztani, megereszteni. Kereket oldani átv. ért. is am.

elillanni , szökni. Kerékben törni a bnöst. Kereket

hajtani, forgatni. Els kerék után forog a hátulsó is.

Ne csak az els kereket nézd , hanem a hátulsót is.

(Km.). Kerék annyit megy le , mint fel. (Km.) am.

forgandó a sors. A kent kerék könnyen szokott menni.

(Km.). Úgy forog a kerék, ha kenik; v. megy a kerék

ha hajazod. (Km.). Ha jár kerék, malom forog. (Km.).

Nem jár egy vágásban a kereke. (Km.). Búslakodik,

mint a kereke-tört paraszt. (Km.). A kerék fbb ré-

szei : a) keréktengely ; b) kerékagy ; c) kerékküllö vagy

kerékzáp, v. kerékfentö, v. kerék kévö (Baranyában) azaz
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kerék-küv=kerékküls), vagy keréksugár, v. kerék-

köp (Gönczi szó , ez is küvö-böl módosult); d) kerék-

talp; e) kerékheveder v. kerékvas v. sin; de ez utóbbi

német szó. 3) Atv. ért. a kerékhez mködésre, vagy
alakra nézve hasonló valami. Szerencse kereke. Czi-

gány kerék, am. a testnek földre szegezett kezek és

lábak segítségével körülforgatása, átvetése. Kerékbe

állva tánczolni , énekelni. Megállott az esze kereke, v.

megbomlott a kereke. (Km.). Leesett v. lepottyant a ke-

rékrl, a változó rangról. (Km.). Jár a kereke, mint a

szélmalom, (Km.) am. sokat beszél. Tolja a kereket,

mint a jó szomszéd (Km.) azaz szükségben segít.

KERÉKABRONCS, (kerék-abroncs) ösz. fn.

Vas abroncs, máskép : kerékheveder , szokottabban a

német nyelv után : sin, melyet a keréktalpra húznak,

és szegeznek.

KERÉKÁCS, (kerék-ács) ösz. fn. Mesterember,

ki kerekeket ácsol, gyárt, máskép : kerékgyártó, bog-

nár, s némely vidéken , mint Mátyusföld egy részén,

tótosan : kollár.

KERÉKAGY, (kerék-agy) ösz. fn. Üreges hen-

ger fából , melynek középoldalábóí a keréktalpat

öszvetartó küllk kisugárzanak , mely a tengelyt

közvetlenül keríti , s a körül forog. Kerékagyig

ér sár.

KERÉKAGYFÚRÓ
,

(kerék-agy-fúró) ösz. fn.

Vastag fúrú szerszám , melylyel a kerékgyártók az

agynak való hengerfát kifúrják.

KERÉKAGYKARIKA, (kerék-agy-karika) ösz.

fn. Vasból kovácsolt karika , melyet ersítés végett,

s repedés ellen a kerékagyra húznak , illetleg rá-

sütnek.

KERÉKAGYLIK, (kerék-agy-lik) ösz. fn. A
kerékagyat képez henger ürege , melybe a tengely

megy.

KERÉKBETÖRÉS, (kerékbe-törés) ösz. fn.

Régi idben büntetés neme , midn a halálra ítéltet

kerékben vagy kerékkel törték.

KERÉKCSAP
,

(kerék-csap) ösz. fn. A kerék-

agy közepe , honnan a küllk vagy zápok kisugár-

zanak.

KERÉKCSAPÁS, (kerék- csapás) ösz. fn. 1. KE-
RÉKNYOM.

KEREKCSÍP, (kerek-csíp) ösz. fn. 1) Eszköz,

melylyel a brt kihúzza a szíjgyártó , hogy ránezos

ne legyen. 2) Szeges br, melyet a borjú orrára köt-

nek , hogy meg ne szopja az anyját. Székely tájszó.

KEREKDED, (ker-ek-ded) mn. tt. kerekded-ét.

Aminek kerek formája van , de nem tökéletes kerek.

Kerekded arcz, asztal.

KEREKDEDEN, (ker-ek-ded-en) ih. Kerekded
minségben.

KEREKDEDSÉG
,

(ker-ek-ded-ség) fn. tt. ke-

rekdedségét , harm. szr. — e. Valaminek kerekded

alakja, formája, tulajdonsága. Asztal kerekdedsége. V.

ö. KEREKDED.

KEREKDOMB
,
puszta Pest m. és hegy neve

Székelyföldön a Szepsi székben ; helyr. Kerekdomb-

ra, — ón, — ról.

KEREKECSKE, (ker-ek-ecs-ke) kies. fn. tt.

kerekecskét. Kisded kerék, köröcske. Kerekecske, dom-

bocska, azon van egy nyulacska, erre szalad, erre sza-

lad. (Dajkák játékszava a kis gyermekekkel).

KEREKEDIK, (ker-ek-éd-ik) k. m. kerekéd-tem,

—tél ,
—étt. 1) Kerek alakúvá formálódik , kerek

alakot ölt. Korong forgása által kerekedik a tál. 2)

Kerek alakban mozdul , indul , repül. Tánczra kere-

kedni. A madarak fölkerekedve elrepülnek. 3) Görbe

utakon jön megy. Végre haza kerekedtünk. Majd egy-

szer csak elékerekedik. 4) Támad, ered. Jó kedve kere-

kedett. Nagy szél kerekedett. Fölkerekedett , s elment.

Nem tudom , mi kerekedik ki belle. Szárnyára kere-

kedett.

KEREKEGYHÁZA , falu Jászságban, és pusz-

ták neve Jászságban és Kunságban, helyr. Kerekegy-

házá-ra, —n, —ról.

KEREKEN, (ker-ek-en) ih. 1) Kerek alakban.

Kereken kimetszeni valamit. Kereken vetni a foltot. 2)

Atv. ért. szépítés , hímezés-hámozás nélkül , a maga

valóságában. Kereken szólani , megmondani valamit.

3) Atv. ért. egész terjedelmében, mindenestül. Kere-

ken tagadni valamit.

KÉRÉKÉNY, (kér-ék-ény) mn. tt. kérékeny-t

v. —et , tb. —ek. Aki kérni szeret. Eléfordúl Páz-

mánnál.

KEREKERD, puszta Gömörm.; helyr. Kerek-

erdö-re, — n, — röl.

KEREKES
, (1), (ker-ek-es) mn. tt. kerekes-t v.

—et, tb. — ek. 1) Kerekekkel ellátott, keréken vagy

kerekeken járó. Kerekes sátor, melyet kerekeken tol-

nak. Kerekes kormány a hajón. 2) Minek kerek for-

mája van. Kerekes kalács. Ránezos mint a gallér, ke-

rekes mint a tallér. (Km.)

KEREKES, (2), (ker-ek-es) fn. tt. kerekes-t, tb.—ék. Am. kerékgyártó, és több magyar család neve.

KEREKESDI
,
(ker-ek-es-di) fn. tt. kerekesdi-t,

tb. — k. Kerekes játék, vagyis játék neme, melyet ke-

rékbe állva szoktak játszani. így nevezhet a nyil-

vános mulató helyeken azon kerek gyanánt forgó al-

kotvány, kis kocsikkal, faparipákkal stb. fölszerelve,

melyen a köznépek és gyermekek játékból kocsikázni,

lovagolni szoktak. (Ringelspiel).

KEREKETLEN, (ker-ek-etlen) mn. tt. kereket-

len-t, tb. —-ék. 1) Aminek kereke nincsen. Kereketlen

sátor, puszta , malom. 2) Ami nem kerek , ami nem
köralakú. Kereketlen tál, medencze.

KEREKEZ, (kerekez) áth. m. kerekez-tem,

—tél, — étt, par. — s. Kerékkel ellát, fölszerel va-

Jamit, kereket csinál valamihez. Kerekezni a malmot,

órát stb.

KEREKEZÉS
,
(ker-ek-ez-és) fn. tt. kerekezés-t,

tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés , midn kerekez-

,
nek, azaz kerékkel ellátnak, fölszerelnek valamit.
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KERÉKFAL, (kerék-fal) ösz. fn. 1) Azon egyes

görbe fák , melyek egymásba eresztve a keréktalpat

képezik , s mintegy kerít falul szolgálnak. 2) Maga

a keréktalp egész kerületében véve. A vízi malmok

kerekeinek falát a fels Duna mellékén kíség- v.

kilség-nek hívják.

KEREKFENY, erdélyi puszta a gyergyói fiók-

székben, helyr. Kerekfenyö-re, —n, —röl.

KERÉKFENTÖ, (kerék-fent) ösz. fn. Azon su-

gárfa, melynek egyik vége a kerékagyba , a másik

a keréktalpba van eresztve. Máskép : küll, kerékzáp.

Lásd KERÉK alatt. 2).

KERÉKFORGÁS, (kerék- forgás) ösz. fn. A ke-

réknek azon mozgása , melyet tengelye körül teszen.

KEREKFÖDÉL, (kerek-födél) ösz. fn. Valamely

épületnek kerekalakú, kúpnemü födele.

KEREKFÖLD
,

(kerek-föld) ösz. fn. Földünk,

egész kerekségében véve. Nincs a kerekföldön hozzá

hasonló ember. V. 5. FÖLDKEREKSÉG.
KERÉKFÚRÓ, (kerék-fúró) ösz. fn. 1 ) Mester-

ember , ki kerékagyakat fúr. 2) 1. KERÉKFÜRÚ.
KERÉKFÚRÚ, (kerék-fúrú) ösz. fn. Vastag

fúrú, melylyel a kerékgyártók a kerékagyat kifúrják.

KEREKGEDE , falu Gömör m.; helyr. — gedé-

re, —n, —röl.

KERÉKGYÁRTÓ, (kerék-gyártó) ösz. fn. 1)

Szoros ért. mesterember , ki akármiféle kerekeket

gyárt. 2) Szélesb. ért. oly kézmives, ki nemcsak ke-

rekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít; né-

metesen : bognár (=Wagner), tótosan kollár. Tájej-

téssel : kerékjártó.

KERÉKGYÁRTÓMUNKA, (kerék-gyártó-mun-

ka) ösz. fn. Mindenféle fai munka, melyet kerékgyártó

szokott készíteni , ú. m. kerék , tengely , kocsioldal,

kocsirúd, járom, tézsla stb.

KEREKHAL, (kerek-hal) Ösz. fn. Halnem, mely-

nek teste golyóhoz vagy zömök hengerhez hasonló.

KERÉKHÁZ
,

(kerék-ház) ösz. fn. A huta- és

malomépítésekben azon épületrész, melyben az illet

kerék fel van állítva és forog.

KEREKHEGY , falu Máramaros m.; helyr. Ke-

rekhegy-re, — én, — röl.

KERÉKHEVEDER, (kerék-heveder) ösz. fn. A
keréktalpat körülvev, s ahhoz szegezett vasabroncs.

Németesen : sín, keréksín.

KEREKHOSSZAN
,

(kerek-hosszan) ih, Hosz-

szúkás gömbölyén.

KEREKHOSSZÚ
,

(kerek-hosszú) ösz. mn. To-

jásdad, melynek hosszúkás gömböly alakja van.

KEREKI , falu Somogy, s puszták Komárom,
Pest, Zala, megyékben, NAGY—, KIS—, faluk Bi-

har megyében, NEMES— puszta, Békés megyében
;

helyr. Kerekibe, — ben, —böl.

KEREKÍT , KEREKÍT
, (ker-ek-ít) áth. m. ke-

rekít-étt, htn. — ni v. —eni, par. —s. Valamit kerek

alakban kiképez, kerek alakúvá tesz. A hordónak, bö-

dönynek feneket kerekíteni. Valamit szépen kikerekíteni.

A ruhára foltot kerekíteni. V. ö. KEREK.
AKAD. NAGY SZÖTÁlt III. KÖT.

KEREKÍTÉS , KEREKÍTÉS, (ker-ek-ít-és) fn.

tt. kerekítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

midn kerekítenek, kerekké képeznek valamit. V. ö.

KEREKÍT.
KEREKÍT, KEREKÍT, (ker-ek-ít-) mn. és

fn. tt. kerekít-öt. Mondják eszköerl , melylyel va-

lamit kerekítenek. Feneket kerekít czirkalom. Külö-

nösen, vargák , csizmadiák kése , melylyel szabáskor

a brt, talpat, stb. kimetszik.

KEREK KAPOR v. KEREK KAPOTNYAK,
kapotnyak faja. (Asarum europaeum).

KERÉKKENÖ
,
(kerék-ken) ösz. fn. 1. SZE-

KÉRKEN.
KERÉRKÉVÖ, (kerék-kév azaz —küvö =ki-

vül való, küls) ösz. fn. Baranyai szó am. kerékküll.

KEREKKÖPÖNYEG, (kerek-köpönyeg) ösz.

fn. Igen b köpönyeg , ujjak nélkül , mely kiterítve

egész kereket képez. A kerekköpönyeg szárnyát vállra

vetni.

KERÉKKÖPÜ
,
(kerék-köpü azaz küvö =kül-

s) ösz. fn. Kassai József szeréut gönczi szó s am

kerékküll.

KERÉKKÖTÉS
,
(kerék-kötés) ösz. fn. Cselek-

vés , midn a lejtn , ereszkedn lemen szekérnek

vagy kocsinak egy , vagy néha két kerekét is meg-

akasztják, hogy ne foroghasson, s a szekeret vagy ko-

csit a leszaladás ellen föntartsa.

KERÉKKÖT, (kerék-köt) ösz. mn. és fn. Mi-

vel a lejtkön, ereszkedkön a kocsi vagy szekér ke-

rekét megkötik vagy megakasztják. Kerékköt láncz,

v. kötél, talpfa, alabor.

KERÉKKÜLL, (kerék-küll) ösz. fn. 1. KE-

RÉKFENTÖ.
KERÉKLÁNCZ

,
(kerék-láncz) ösz. fn. Láncz,

melylyel a lejtökön , ereszkedkön a kereket meg-

kötik.

KEREKLEVELÜ, (kerek-levelü) ösz. mn. és

fn. Mondják növényekrl, melyek levelei kerekdedek.

KEREKMOGYORÓS, puszta Gömör m ; helyr.

Mogyorós-on, — ra, —ról.

KEREKMONDAT, (kerek-mondat) ösz. fn. Ál-

talán oly beszéd , mely valamely egyszer mondatot

hozzá ill mellékletekkel fölékesítve, s mintegy feneket

kerítve, körülírva fejez ki. Egytagú kerekmondat, mely-

nek izeit egy zárige foglalja össze. Kéttagú, háromtagú,

négytagú kerekmondat, amint az alapeszmét vagy

két , vagy három , vagy négy teljesen kifejlett mon-

datban terjeszti elé.

KERÉKMOTÓLA, (kerék-motóla) ösz.fn. Mo
tóla, mely kerékkel van ellátva. V. ö. MOTÓLA.

KERÉKMOZGONY v. —MOZDONY ,
(kerék

-

mozgony v- —mozdony) ösz. fn. Mozdony , melynek

lényeges alkatrészét kerék teszi , mely kerékforgatás

által mködik.

KERÉKMU, (kerék-mü) ösz. fn. Gépezet , mtí-

szerkezmény, illetleg mozdony, mely egymással ösz-

vefügg kerekekbl áll.

36
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KEREKNYE , falu Ungh m. ; helyr. Kereknyé-

re, — n, —röl.

KERÉKNYOM
,

(kerék-nyom) ösz. fn. Nyom,

melyet a haladó kocsi v. szekér kereke maga után

hagy , kerékvágás.

KERÉKPÉNG, (kerék-péng) ösz. fn. Vas le-

mezbl való karika , a kerékagy és lcs között. Ré-

szint az agykopás elhárítása , részint hegyek között

szk utakon járó szekereken a végett szokták hasz-

nálni , hogy pengésével a szemközt jöv szekereket

figyelmeztesse kitérésre alkalmas helyen megálla-

podniuk.

KERÉKPERSELY, (kerék-persely) ösz. fn. Az
agy bels oldalára alkalmazott vaslemez. A kerékten-

gely alsó részére alkalmazott vaslemez pedig, mely a

tengelyt a kopástól óvja : marokvas.

KEREKRÉPA
,

(kerek-répa) ösz. fn. Répafaj,

mely a karórépától csak gyökerénél fogva különbö-

zik, a kerekrépáé t. i. gömböly, húsos. Van hosszu-

dad, s gyakran elágazó gyöker fajtája is, melyet tö-

vesrépának neveznek. (Brassica rapa.) V. ö. KARÓ-
RÉPA.

KEREKRÉT, falu Sáros m., puszta Nógrád m.;

helyr. Kerekrét~re, — én, —röl.

KERÉKROKKA, (kerék-rokka) ösz. fn. Kerék-

kel ellátott fonó eszköz v. gép. Egyébiránt elég ezt

egyszeren rokkának mondani , mert a rokka már
maga forgót, kereket jelent. V. ö. ROKKA. A mely

kézi fonóeszköznek kereke nincsen, az guzsaly.

KERÉKRÓNA
,

(kerék-róna) ösz. fn. L. KE-
RÉKVÁGÁS.

KEREKSÉG
,

(ker-ek-ség) fn. tt kerekség-éh

harm. szr. — e. Valaminek kerek alakja, formáját

vagyis azon tulajdonsága, melynél fogva kereket, kört

képez. Föld kereksége. Világ kereksége.

„Es vele megrendül az egész nagy földi kerekség."

Vörösmarty.

KERÉKSÍN , KERÉKSÍNVAS, 1. KERÉKHE-
VEDER.

KEREKSZÁM, (kerek-szám) ösz. fn. 1. KE-
REK, 3).

KERÉKSZEG, (kerék-szeg) ösz. fn. 1) Általán

minden szeg , mely a kerék részeit öszvetartja
,

pl.

melylyel a hevedervasat a talphoz szorítják. 2) Kü-

lönösen azon fejes , és alant rendesen kilyukasztott

négyszög szeg , melyet a tengely végébe szúrnak,

hogy a kereket, s illetleg a lcsöt is a kieséstl aka-

dályozza.

„Pinczetokja folyjon ki
,

Kerékszege hulljon ki." Faludi.

KERÉKSZÉK, (kerék-szék) ösz. fn. A ke-

rékgyártóknál deszkával béllelt lyuk a földben , két

görbe fával ellátva, melybe a kereket beszorítják, mi-

dn az agyát kifúrják.

KEREKSZO
,
(kerek- szó) ösz. fn. Egyenes , hí-

mezés-hámozás nélküli , minden kéméletet mellz,

szinte szó, vagy kifejezés , vagy mondat. Megmond

tam neki kerekszóval, magyarán.

KEREKSZÓLÁS, (kerek-szólás) ösz. fn. Hí-

mezés-hámozás nélküli, egyenes, szinte szólás , nyi-

latkozás.

KERÉKTALP
,

(kerék-talp) ösz. fn. A kerék

nek, különösen a szekér- és kocsikeréknek kerületét,

körszélét alkotó, görbe , abroncsforma tömör karika,

mely közvetlenül a földet éri.

KERÉKTALPFA
,
(kerék-talp -fa) ösz. fn. Ka-

nyaralakú fadarabok , melyek egymásba eresztve a

keréktalpat képezik.

KERÉKTALPSZEG, (kerék-talp-szeg) ösz. fn.

Szegek , melyek a keréktalpfákat összetartják , vala-

mint azon szegek is , melyekkel a kovács a hevedert

a keréktalphoz szegezi.

KERÉKTÁNCZ, (kerék-táncz) ösz. fn. 1. KÖR
TÁNCZ.

KERÉKTENGÉLY, (kerék-tengély) ösz.fn. Ten-

gely, mely körül a kerék forog. V. ö. TENGELY.

KERÉKTÖRÉS, 1. KERÉKBETÖRÉS.

KEREKUDVAR
,
puszták Heves és Bars m.

helyr. Kerekudvar-ra, — on, — ról.

KEREKUTYÓZ, (kere-kutyóz) ösz. önh. Tré-

fás beszédben am. úgy forog, mint a játszó ebecske,

midn farkát a szájába fogva kering , vagy , mint az

egymással játszó , s egymást kerget kutyók. Ke-

menesali táj szó.

KEREKÜL
,

(ker-ek-ül) önh. m. kerekl-t. Ke-

rekalakúvá leszen , olyan formát kap , mint a kerék

.

KERÉKVÁGÁS
,
(kerék-vágás) ösz. fn. Vágás,

azaz mélyebb nyom, melyet a szekérkerék a lágyabb

földben, sárban képez. Máskép : kerékróna. Nem hisz-

nek némely asszonynak , míg a kerékvágást átlépheti.

(Km.) Átv. ért. a beszédnek vagy cselekvésnek bizo-

nyos fonala , menete. Kilépett a kerékvágásból , azaz

beszédének, vagy cselekvésének szokott rendes útjá-

tól eltért.

KERÉKVAS
,

(kerék-vas) ösz. fn. 1. KERÉK-
HEVEDER.

KERÉKVONAL
,
(kerék-vonal) ösz. fn. Körvo-

nal, mely a kerék legkülsbb pontjait képezi.

KERÉKZÁP
,

(kerék-záp) ösz. fn. 1. KERÉK-
FENTÖ és v. ö. ZÁP.

KEREKZET
,

(ker-ek-éz-et) fn. tt. kerekzet-ét,

harm. szr. — e. Kerékbl álló m ; egymással ösz-

vefügg kerekek szerkezete. Szekér , malom kerekzete.

KÉREL, (kér-el) áth. m. kérel-t. 1) Valakit

kérve engesztel, békít. „Aki szívbl téged mostan

kérelni akar. (Beniczky). Szokottabban : kérlel, mint :

ízei, ízlel, szagol, szaglál. 2) Széles ért. am. kér, hon-

nan : kérelem , amit kérünk. „És kérljed tet nagy-

ajtatosan, hogy megmutassa teneked az édes fiát."

Katalin prózai legendája. (Toldy Ferencz kiadása)
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KÉRELEM, (kér-el-ém) fn. tt. kérelm-et, harm.

szr. — e. 1) Általán azon tárgy, melyért valakit ké-

rünk, melyet mástól kérés által megnyerni akarunk.

Kérelmét megnyerni. 2) Szóval, vagy írásban eléadott

kérés. Valakinek kérelmét meghallgatni. A kérelmet

irásba foglalni és benyújtani.

KÉRELÉMLEVÉL ,
(kérelém-levél) ösz. fn.

Iromány , mely a kérésnek tárgyát és indokait ma-

gában foglalja, kérvény. Kérelemlevelet benyújtani. A
kérelemlevelet hátirattal visszakapni.

KÉRELMES, (kér-el-ém-es) fn. 1. KÉREL-
MEZ.

KÉRELMÉS , a régieknél betüátvetéssel
,

,ké-

remlés' helyett.

KÉRELMEZ
,

(kér-el-ém-ez) áth. m. kérelmez-

tem, — tél, — étt, par. — z. Valamit szóbeli vagy iro-

mányba foglalt kérelem utján keres.

KÉRELMEZÉS
,

(kér-el-ém-ez-és) fn. tt. kérel-

mezés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Valaminek kérelem

utján, kérelem által való keresése , valamiért folya-

modás.

KÉRELMEZ
,
(kér-el-ém-ez-) fn. tt. kérelme-

zö-t. Személy , ki valamiért kérelem útján folyamo-

dik, A kérelmezt kihallgatni
, jó reménynyel biztatni.

KEREL , erdélyi falu Kükül lö m. ; helyr. Ke-

relö-re, —n, — rol.

KEREL SZENT PÁL , erdélyi falu Küküllö

in.; helyr. — Szent Pál-ra, —on, — ról.

KÉREMEL, (kér-em-el) 1. KÉR.
KÉREMÉNY, (kér-em-ény v. kér-e-mény) fn.

ít. kéremény-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Lásd : KÉ-
RELEM.

KÉREMÉNYÉZ, (kér-em-ény-éz) 1. KÉREL-
MEZ.

KÉREMÉNYÉZÉS,(kér-em-ény-ez-és)fn. 1. KÉ-
RELMEZÉS.

KÉREMÉS, (kér-em-és) 1. KÉRÉS.
KÉREMLÉS, (kér-em-el-és) 1. KÉRÉS.
KÉREMZIK, (kér-em-z-ik) k. m. kéremz-étt, htn.

—eni. L. KÉREDZIK.
KERENG

,
(ker-eng v. ker-en-eg) önh. m. ke-

reng-tem, — tél, —étt, htn. —ni v. — eni. Körvonal-

ban mozog, jár. Különösen, vagy sarkán forog, vagy

bizonyos középpont körül forogva jár , mozog , tán-

czol stb. Kereng a vér az erekben. Átv. ért. szájról

szájra, kézrl kézre megy. Az a hír kereng, hogy . . .

Hamisított pénzek kerengenék. Megkereng a Bécsi co-

dexben áthatólag használtatik. „Tahát Eliachim meg-

kerengé mind Izraelt." Judith. 4.

KERENGÉL
,
(ker-en-eg-él) önh. m. kerengél-t.

L. KERENG.
KERENGÉS, (ker-en-eg-és) fn. tt. kerengés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Körvonalban vagy vissza-vissza

fordulva való mozgás, járás, tánczolás stb. V. ö. KE-
RENG.

KERENGET, (1) ,
(ker-en-eg-et) áth. L. KE-

RÜLGET.

KERENGET, (2), (ker-en-eg-et) fn. tt. kerenge-

tét. A Bécsi codexben am. kör , körület. „Te tötted

mennyet és földet és valami mennynek kerengetében

(ambitu) tartatik." Eszter 13. fejezet.

KERENG, (ker-en-eg-ö) mn. és fn. tt. kerengö-t.

Körvonalban mozgó
,
járó, tekervényes. Kereng lép-

eszet. Kereng csillagok. Kereng út. Különösen így
neveztetik azon táncz , midn a tánczos bizonyos té-

ren és körben saját maga körül, vagy körben forogva

lejteget. Máskép : kering. (Walzer).

KERENGR, (kereng-ör) ösz. fn. r , ki bizo-

nyos kerületet bejárva rködik, vigyáz.

KERENGS
,

(ker-en-eg--ös) mn. 1. KERGE.

KERENTA , fn. tt. kerentát. Székely tájszólás

szerént am. kerek fa tál, melyben a savót a túróból

kinyomják. Gyöke a kört jelent ker, melybl lett ke-

rent am. kerint , s igenév kerent , kerente , kerenta,

mint : ger, gerend, gerenda ; hasonlók : leventa s a ré-

gies szerencsa.

KERÉNY, puszta Pozsony m. ; helyr. Kerény-be,

— ben, —bi.

KERÉNY , táj ejtés szerént átvetve kenyér he-

lyett , 1. KENYÉR.

KEREP, (ker-ep) fn. tt. kerep-ét, harm. szr.—e v.

—je. 1) Hangutánzó, s jelent kerregö faeszközt, pl. mi-

lyent a római katholikusok templomaiban nagycsütör -

töktl nagyszombatig harangok és csengetyük helyett

szoktak használni. 2) Elavult, vagy legalább igen szk
divatú értelemben jelent réveken használt talpat, vagy

dereglyét. A kamasi samojed nyelven is kerep , am.

hajó. Máskép : kerepes, mely M. Alb. szerént különös

hajónem , s minthogy meg nem határozza , milyen ?

szabad gyanítani, hogy talán alakjáról, különösen ke-

rekded faráról neveztetett el, (ker-ep). Ezen értelme-

zésnél fogva hasonlít a kerevet szóhoz , mely keleti

pamlagot jelent , melyet szintén kerek alakban szok-

tak rendesen készíteni , kivált melyen evés alkalmá-

val ülnek. 3) A kétfalkások seregéhez, és tízhímesek

rendéhez tartozó uövénynem ; csészéje csöves , öt-

fogu ; bokrétája szárnyai a csónak felett boltosán

öszveborúlnak. Hihetleg ezen utolsó tulajdonságá-

tól vette nevét. (Lotus). Fajai : gatyás, bársony-, kar-

csú, spárga-, szarvas-, szomorú kerep.

KEREPECZ, falu Bereg m., puszta Gömör m.;

Kerepecz-re, — én, —rl.

KEREPEL, (ker-ep-él) önh. m. kerepél-t. A ke-

rep nev faeszközt kerregeti , zörgeti. Átv. ért. fül-

sért durva hangon lármáz , fecseg. Ugyan ne kere-

pelj ! V. ö. KELEPEL.
KEREPÉLÉS

,
(ker-ep-él-és) fn. tt. kerepélés-t,

tb. — ék, harm. szr. —e. A kerep nev faeszköznek

kerregtetése, zörgetése. Nagypénteki kerepelés.

KEREPES, (1), (ker-ep-es) mn. tt. kerepes-t v.

— et , tb. — ek. Ami kerep nev eszközzel van ellát-

va ; és aki kerepel.

KEREPES, (2), (ker-ep-es) fn. tt. kerepes-t, tb.

ék. L. KEREP, 2).

36*
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KEREPES, (3), falu Pest ni.; helyr. Kerepes-re,

— én, —röl.

KEREPHAJÓ
,

(kerep-hajó) ösz. fn. 1. KE-

REP, 2).

KEREPKÖKÖRCSÉN ,
(kerep-kökörcsén) ösz.

fn. A kökörcsének neme alá tartozó növényfaj ;
mely-

nek szárlevelei hármasak , levélkéi tojásdadok, foga-

sak. (Anemone trifolia).

KEREPL, (kerep-él-ö) fn. tt. kereplö-t, 1. KE-

REP, KEREPEL. Úgy jár a szája, mint a kerepl.

(Km.).

KEREPLYE
, (1) ,

(kerep-lye=kerep-el-) fn.

tt. kereplyét. L. KEREP 1).

KEREPLYE
, (2), falu Zemplén m. ;

helyr. Ke-

replyé-re, — n, —röl.

KEREPLYÉZ, (kerep-lye-ez) önh. m. kereplyéz-

tem, —tél, —étt. L. KEREPEL.
KERES, (ker-es, mongolul : kihr, Beregszászi;

latinul : quaerit) áth. m. keres-tem, — tél, — étt, par.

—s. Gyöke a görbe mozgást jelent ker. V. ö. KER.

1) Körüljárva, körültapogatódzva , szemeit körülhor-

dozva kutat, vizsgál, megtalálni iparkodik valamit. Áz

elveszett jószágot házról házra , az eltévelyedett csikót,

lovat tanyáról tanyára keresni. Valamit sötétben ke-

resni. Valakivek fejében keresni, (férgeket). Helyén ke-

resd, megleled. (Km.). Megtaláltad amit nem kerestél.

(Vörösmarty). Könyvbl valamit kikeresni. Valakit a

nagy embertömegben fölkeresni. Minden zsebet öszve-

keresni. 2) Járva kelve , sokfelé fáradozva valamit

szerez , tulajdonává tesz. Munkával
}

aratással , ka-

szálással pénzt , kenyeret keresni. Nyáron télrevalót

keresni. Mindennapi kenyerét véres verítékkel keres-

ni. Árvákra
,

gyermekekre keresni. Hivatalt , szol-

gálatot keresni. Ki mint keresi , úgy veszt

(Km.). Ki mit keres, megleli (Km.). Talál az aki ke-

res (Km.). Ahol nincs, ne keress. (Km.). Elfogy a va-

gyon, ha reá nem keresnek. (Km.). A házi szükségre va-

lót bekeresni. 3) Törv. ért. kárpótlást , elégtételt , va-

gyontérítést, büntetést sürget. A szenvedett kárt, az el-

lopott jószágot másokon keresni. Valakin pénzt keresni.

Valakit fején keresni , am. halálos büntetését kérni,

követelni. 4) Átv. ért. valakit bizonyos czélból vagy

czélra fölszólít, megint. A szomszéd birtokosokat vala-

mely jótékony czélra megkeresni.

KÉRÉS, (kér-és) fn. tt. kérés-t, tb. —ék, harm.

szr. — e. 1) Cselekvés , melynél fogva valakit vala-

miért kérünk. Szegénynek nem kell a kérést szégyenleni.

2) Azon tárgy, melynek megnyeréseért máshoz folya-

modunk. Kicsiny, nagy, szükséges kérés. Kenyér-, pénz-,

hivatal-, szolgálatkérés. 2) Szóbeli vagy Írásba fog-

lalt tartalma azon dolognak , melyet más kegyébl

megnyerni szeretnénk. Azon alázatos kéréssel járulok

kegyedhez, hogy. V. ö. KÉR.
KERESD , erdélyi falu Fels Fehér m. ; helyr.

Keresd-re, —én, — röl.

KERESDÉGÉL, (ker-es-d-ég-él) önh. m. keres-

dégél-t. Valamit gyakran vagy folytonosan keres, más-

kép : keresgél, áthatólag : keresget.

KERESÉS, (ker-es-és) fn. tt. keresés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg utánjárás, midn
valamit vagy valakit keresünk. Pénz-, kenyér-, hiva-

tal-, szolgálatkeresés. Haszonkeresés.

KERESESZEG , falu Szála m. ; helyr. Kerese-

szeg-re, — én, —röl.

KERESET
,

(ker-es-et) fn. tt. kereset-ét , harm.

szr. —e v. —je. 1) Fáradság, munka, legyen az szel-

lemi vagy testi, s utánajárás által szerzett vagyon,

birtok
,
pénz. Saját keresetébl élni. Hamis kereset.

Nem sokat fiadzik a hamis kereset (Km.). Nincs áldás

a hamis kereseten (Km.). Hitvány kereset az árulkodás

(Km.). Hamis kereset nem száll más ízre v. nem száll

messze (Km.). 2) Járat kelet, mely által valaki vala-

mit keres, vagy keresni látszik. Mi kereseted van itt?

Nálunk nincsen semmi kereseted. 3) A törvénykezés-

ben általán valakinek valamely követelése, vagy pa-

nasza egy másik ellen s azokkal egybekötött igazság-

szolgáltatási kérelem a bíróság eltt. Keresetét valaki

ellen a biró elé terjeszteni. Az alaptalan keresetet visz-

szautasítani. Adóssági, kártalanítási kereset. Váltóke-

reset. Igénykereset. Fekv javak iránti kereset. Bn-
vádi kereset. Fbenjáró kereset. Újított kereset. Kere-

set beadása v. benyújtása.

KERESETADÓ
,
(kereset-adó) ösz. fn. Adózta-

tás neme, melyet valamely keresetág után vetnek ki.

KERESETÁG, (kereset-ág) ösz. fn. Mindenne-

m üzérkedés, munkálkodás^ mesterség, hivatal, szol-

gálat stb. melylyel valamit szerzünk.

KERESETFORRÁS, (kereset-forrás) ösz. fn.

Alkalom , melyet használva , vagy alap , melyre tá-

maszkodva valaki munkája után valamely vagyonra

tesz szert. A vasutak építése sok embernek keresetfor-

rásul szolgál. Az irodalom nálunk általán igen szk
keresetforrás.

KERESETI
,

(ker-es-et-i) mn. tt. kereseti-t, tb.—ek. Keresetet illet , arra vonatkozó , abból ered.

Kereseti adó. V. ö. KERESET.

KERESETI JOG , 1) Azon jog , melynél fogva

valaki akár kézi , akár szellemi munkájával valamit

szerezhet. 2) Azon jog , melyre támaszkodva valaki

valamely bíróságnál keresetet indít.

KERESETINDÍTÁS
,

(kereset-indítás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valaki ellen keresetlevelet

nyújt a törvényszék elébe.

KERESETJOG
,

(kereset-jog) ösz. fn. Szemé-

lyes jog , melynél fogva valaki bizonyos ügyben az

illet bíróság vagy törvényszék eltt valaki ellen va-

lamely keresetet vagyis pert indíthat. Különbözik et-

tl a kereseti jog.

KERESETLEN, (ker-es- étlen) mn. tt. kereset-

len-t, tb. — ék. 1) Akit, vagy amit nem keresnek, el-

mellzött, elhanyagolt. Keresetlen áruczikkek. Kereset-

len vendégfogadó. Keresetlen mulató helyek
,
fürdk.

2) Amire véletlenül akadunk, találunk a nélkül hogy

kerestük volna. Keresetlen fával verni meg valakit.
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KERESETLEVÉL
,

(kereset-levél) ösz. fn. Ál-

talán oly iromány , melyben panaszunkat , vagy vá-

dunkat , vagy bármely követelésünket s ezzel együtt

igazságszolgáltatási kérelmünket valaki ellen az illet

bíróságnak benyújtjuk.

KERESETMÓD
,

(kereset-mód) ösz. fn. Akár-

miféle mód, pl. munka, mesterség, szolgálat, hivatal;

csalás, lopás, játék, stb. mely által valaki életét, ke-

nyerét keresi. Tisztes, becsületes
,
gyalázatos , alávaló

keresetmód.

KERESETNÉLKÜLI
,

(kereset-nélküli) ösz.

mn. Kinek mestersége, üzérkedése, stb. jelcnnen sem-

mi hasznot nem hajt
,
jövedelem nélkül szkölköd.

Keresetnélkuli mesterember , napszámos. V. ö. KE-
RESET.

KERESETT, (ker-es-étt) mn. tt. keresétt-et. 1)

Akit vagy amit keresnek , atni után tudakozódnak,

amin kapnak. Keresett mvész , mesterember. Keresett

áruczikkek. Keresett fogadó
,
fürd. 2) Amit valaki

munkája, szorgalma, hivatala, szolgálata, üzérkedése

stb. által szerzett
,

gyjtött. Keresett , nem örökölt

vagyonnal bírni. 3) Átv. ért. nem természetes, hanem
mesterkélt , czikornyás, ékesített. Keresett szavakkal,

kifejezésekkel élni.

KERESETTELEN, (ker es-et-telen) mn. tt. ke-

resettelent , tb. —ék. Kinek keresete nincsen , külö-

nösen kinek módja, tehetsége vagy alkalma nincs az

életre szükséges dolgokat megszerezni , keresetnél-

küli. V. ö. KERESET.
KERESGÉL, (ker-es-g él) önh. és áth. m. ke-

resgélt. Valamit folytonosan kutatva, vizsgálva, néz-

kélve, Összevissza forgatva keres. Leginkább aprólé-

kos tárgyakra vonatkozólag használtatik. Madárfész-

keket, tojásokat keresgélni az erdben. A szemétdombo-

kon keresgélni.

KERESGÉLÉS
,

(ker-es-g-él-és) fn. tt. keresgé-

lés-t, tb.—ék, harin. szr.—e. Folytonos kutatás, vizs-

gálás, forgatás általi keresés. V. ö. KERESGÉL.
KERESGET, (ker-es-g-et) áth. m. keresget-tem,—tél ,

— étt
,
par. keresgess. 1) Valamit folytonosan,

vagy gyakran keres , kutat , vizsgál. A kertben érett

gyümölcsöket keresgetni. Gombát keresgetni. 2) Lassan-

lassan, aprólékosan szerez valamit. Hetenként néhány

forintot keresgetni.

KERESGETÉS
,
(ker-es-g-et- és) fn. tt. keresge-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folyto-

nos keresés.

KERESHETSÉG, (ker-es-het-ség) fn. tt. ke-

reshetségét. L. KERESETJOG.
KERESKEDELEM, (ker-es-kéd-el-ém) fn. tt.

kereskédelm-et, harm. szr. — e. Kereskedés, szélesebb

vagy egész terjedelemben véve. Magyar, angol keres-

kedelem, mennyiben az öszves vagy nagyobb terjedel-

m magyar vagy angol kereskedési üzletet magában
foglalja. Eléjön már gr. Eszterházy M. nádornál .já-

ráskelés' értelemben. Tört. Tár. VIII. k. 7. lap.

KERESKEDELMI, (ker-es-kéd-el-ém-i) mn. tt.

kereskédelmi-t, tb. —ek. Kereskedelmet illet , ahhoz

tartozó , arra vonatkozó. Kereskedelmi törvények. Ke-

reskedelmi társaság. Kereskedelmi bank, kamara, ügy-

nök, tanács, testület, törvényszék.

KERESKEDÉS
,
(ker-es-kéd-és) fn. tt. kereské-

dés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. A keresetmódnak azon

neme, midn valaki bizonyos áruczikkeket, pl. termé-

nyeket, iparmüveket, eleséget, barmokat stb. mások-
tól megvásárol , s azokat némi nyereség reményében
ismét áruba bocsátja. Fszer-, posztó-, gyolcs-, vászon-,

ruhakereskedés. Gabona- , marhakereskedés. Könyv-,

papírkereskedés. Kereskedést zni. Kis-, nagykereske-

dés. Hazai , külföldi árukkal kereskedés. Száraz-

földi , tengeri kereskedés. Belföldi , külföldi , átviteli

kereskedés. Észbl, pénzbl áll a kereskedés (Km.). A
Müncheni codexben : kereskédet.

KERESKÉDÉSBELI, (kereskédés-beli)ösz. mn.

Ami a kereskedésben eléfordúl , mi a kereskedésnek

tárgyát teszi. Kereskedésbeli szerzdések , megrendelé-

sek, alkudozások, levelezések. Kereskedésbeli czikkek.

KERESKEDÉSI, (ker-es-kéd-és-i) mn. tt. keres-

kédés-it , tb. — ek. Kereskedéshez tartozó , arra vo-

natkozó. Kereskedési viszonyok. Kereskedési ügyesség.

KERESKEDIK, (ker-es-kéd-ik) k. m. keresked-

tem, —tél, —étt. 1) Valamivel kereskedést z. V. ö.

KERESKEDÉS. Borral, gabonával, sertésekkel, göbö-

lyökkel kereskedik. Posztóval, vászonnal, könyvekkel ke-

reskedik. Fszerrel, gyarmati árukkal kereskedik. 2)

Valahol valamit keresve jár. Kopár helyen kereske-

dik. 3) Valakin követel valamit. Rajtam ne keresked-

jél , én nem tartozom neked. Aki kárt tett , azon ke-

reskedjél. 4) Göcsejben mondják a tehénrl , midn
üzekedik. Ezen értelmét a forgástól , köröskörül já-

rástól vette , s fogalmi rokonságban áll a bereg (a

juh), görög (a disznó), forog (a kutya) igékkel.

KERESKED, (ker-es-kéd-) fn. tt. kereskédö-t.

Személy, ki kereskedést üz. V. ö. KERES, KERESKE-
DÉS. Bor-, gabona-, dohánykeresked. Posztó-, vászon-,

füszerkereskedö. Nagykeresked , ki az illet árukat

nagyban, nagyobb mennyiségben (pl.! mázsa , hordó

számra stb.) veszi, és adja.

KERESKÉDBOLT
,
(keresked-bolt) ösz. fn.

Bolt, melyben a keresked különféle ingó áruczikkeit

eladás végett lerakja , s azokat maga , vagy biztosai

által a venni akaróknak árulja.

KERESKEDHAJÓ
,
(keresked-hajó) ösz. fn.

Hajó, melyen kereskedési áruczikkeket, terményeket,

iparmüveket stb. szállítanak, különböztetésül a hadi,

posta-, s másféle hajóktól.

KERESKEDHÁZ, (keresked ház) ösz. fn. Ál-

talán ház , melyben kereskedést znek. Különösen,

és átv. ért. tekintélyesebb
,
gazdagabb kereskedés,

vagy keresked személy , vagy társulat , mely több

más nevezetesebb kereskedési társulatokkal viszony-

ban áll.

KERESKÉDOHELY, (kereskédö-hely) ösz.' fn.

Általán hely
, hol kereskedést znek. Különösen oly

hely ,
oly város

, melynek lakosi fleg kereskedéssel
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foglalkodnak , hol nevezetes nagy vásárok esnek , s

lerakó boltok ,
árutárak nagyobb számmal léteznek,

pl. Magyarországban Pesten, Debreczenben.

KERESKEDI, (ker-es-kéd-ö-i) mn. tt. kereske-

dit , tb. —ek. Kereskedt illet , abboz tartozó,

arra vonatkozó. Kereskedi levelezések, megrendelések.

KERESKÉDINAS
,

(keresked-inas) sz. fn.

Inas a kereskedboltban, ki a kereskedési üzletet mint

ujoncz tanulja és gyakorolja.

KERESKÉDÖJEL
,

(kereskéd-jel) ösz. fn. 1.

KALMÁRJEL.
KERESKÉDKÖNYV, (keresked-könyv) ösz.

fn. A kereskednek följegyzési könyve , különösen,

melyben az áruczikkek betétele és kivétele, a pénz be-

vételek és kiadások , hitelben vételek és adások stb.

az idnek és ha szükség a személyeknek is stb. pon-

tos megjelölése mellett foglaltatnak.

KERESKÉDÖLEGÉNY
,

(keresked-legény)

ösz. fn. 1. KALMÁRLEGÉNY.
KERESKÉDLEVÉL ,

(kereskédö-levél) ösz.

fn. 1) Kereskedési üzletet illet , arra vonatkozó le-

vél. 2) Adásvevési szerzdést magában foglaló iro-

mány, oklevél.

KERESKÉDÖSÉG, (ker-es-kéd--ség) fn. tt. ke-

reskédöség-ét , harm. szr. — e. 1) Kereskedi foglala-

tosság. Kereskedségre adni magát. 2) Kereskedk

többsége, sokasága, testülete. Bécsi, pesti kereskedség.

KERESKÉDÖTANÁCS, (kereskédö-tanács) ösz.

fn. A kereskedk társulatából választott tanács, mely

a köz kereskedést illet ügyek iránt intézkedik.

KERESKÉDTÁRS ,
(kereskédö-társ) ösz. fn.

Ki egy másik kereskedvel együtt intézkedik, s vele

mind a nyereményen , mind a veszteségen aránylag

osztozik.

KERESKÉDTÁRSASÁG ,
(keresked-társa-

ság) ösz. fn. 1) Két vagy több kereskedk egyesü-

lete, kik mind a nyereményben, mind a veszteségben

aránylag részt vesznek. 2) Egész tartomány vagy or-

szág nevezetesebb kereskedinek szövetsége
,

pl. a

kelet-, vagy nyugotindiai kereskedtársaság. V. ö.

TÁRSASÁG és TÁRSULAT.

KERESKÉDTÁRSULAT , 1. KERESKÉD-
TÁRSASÁG. 1).

KERESKÉDTÖRVÉNYSZÉK ,
(kereskéd-

törvény-szék) ösz. fn. Törvényszék , mely eltt a ke-

reskedést illet ügyek folynak, s a lehet legrövidebb

úton elintéztetnek. Jobban : kereskedi v. kereskedelmi

törvényszék.

KERESKEDVÁROS, (kereskéd-város) ösz.

fn. Város , melynek lakosai fleg kereskedéssel fog-

lalkodnak, melyben a kereskedést nagyban zik. Pest

Magyarországnak els keresked városa. V. ö. KE-

RESKÉDÖHELY.
KERESKENY, férfi kn. tt. Kereskény-l , tb.

—ék. Crescentius , és Crescentia (am. neveked).

Van ily nev két helység is, NAGY— és KIS

—

Nyitra vármegyében, helyr. Kereskény-be, — ben,—bi.

KERESLEVEL, (keres-levél) ösz. fn. 1. KERE-
SETLEVÉL.

KERESMÉNY, (ker-es-mény) fn. tt. keresmény-t,

tb. — ék, harm. szr. —e v. —je. 1) Azon tárgy, me-

lyet valaki keres , különösen elveszett jószág. Kinek

vagyon veszendéke, nálam leszen keresménye. (Km.). 2)

Szerzemény. Hamis keresmény nem száll harmad örö-

kösre (Km.). Nemfiadzik meg a hamis keresmény. (Km.).

KERES, (ker-es-) fn. tt. keres-t. 1) Aki va

lamit keres, azaz kutat, találni akar. Pénzkeres, kincs-

keres. Hallod-e pénzkeres, kincset üregbe les. (Gyön-

gyösi). 2) Ki valamit akármi úton módon szerez.

Meghalt a gazda , nincs keres a háznál. Isten nyug-

tassa
, beh jó keres volt ! 3) Keres fél a törvényke-

zésben am. fölperes.

KERESTELEK, falu Kraszna m.; helyr. Keres-

telek-re, —én, —röl.

KERESTÉLY, férfi kn. tt. Kerestélyt, tb. — ék,

A latin Christianus (am. Krisztust valló, Krisztusban

hiv). Ugyancsak ebbl is eredett. Máskép : Ke-

resztély.

KERESVÉNY, (ker-es-vény) fn. tt. keresvény-t,

tb. — ék. L. KERESMÉNY és KERESETLEVÉL.

KERESZ, falu Ungh m.; helyr. Kerész-re, — én,

— röl.

KÉRÉSZ, (1), fn. tt. kérész-t, tb. —ék, harm.

szr. —e. Vízpartokon tenyész féregfaj, mely alig egy

napig , rendesen csak néhány óráig él, a viz színén s

parton ide-oda szállongva párzik, megtojik, s azonnal

vége vagyon vagy más férgeknek szolgál eledelül.

(Ephemeris.). Hihetleg a ker gyöktl vagyis kerin-

gés-tö\ vette nevezetét ; kérész v. kérész , mintegy :

keringesz. V. ö. KÉRÉSZ, (2).

KÉRÉSZ, (2), (kér-ész v. ker-ész =keres) áth.

m. kérész-tem ,
— tél ,

— étt. Lugossy József szerént

Göcsejben am. keres v. keresgél.

KERESZT, (1), v. KÉRÉSZT, v. KÖRÖSZT,
fn. tt. kereszt-ét vagy köröszt-öt, harm. szr. —je. Kicsi-

nyezje : keresztécske. Úgy tartják, hogy közelebbrl

a latin crux után a német Kreuz , svéd kriss , szláv

krizs, kreszt , krszt, persa kruszk módjára alakúit szó.

Gyöke egyébiránt szinte ker, kör, mely, mint az illet

helyeken s különösen ker gyöknél látható , számos

nyelvekben feltaláltatik. Adelung a német ,Kreuz'-ot

a ,Krücke' szóval azonosítván, azt mondja róla : „und

druckt eigentlich die Hervorragungen des oberen

Querholzes aus. " Magyar elemzés szerént annyi volna

mint körös , melynek részei egy központból indulnak

ki, mint a köréi, a t toldalékként járulván hozzá, mint

a tájdivatos választ, ereszt szókban, és az általános di-

vatú esperest-hen a kölcsönzött esperes helyett. 1) Ál-

talán oly két vonal, melyek közöl egyik úgy húzódik

által a másikon, hogy vagy négy egyenl szöget képez,

vagy rézsútosan , két éles és két tompa szöget alkot.

Keresztet húzni vonni. Ónnal, tollal keresztet csinálni.

A rovásbotra kereszteket metszeni. A hangjegyekben

a négy vonalból álló :$: kereszt jelenti, hogy az utána
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következ hangjegy félhanggal magasabbra van emel-

ve. Az egyszer X jelenti, hogy a ketts kereszt által

fél hanggal magasabbra emelt hangjegyet még féllel

fölebb kell emelni. 2) Két test, a fennemlített módon
egymásra téve, ragasztva , kötve stb. Keresztbe tenni

a lábakat , kezeket. Keresztbe rakni a hajón az ülés-

deszkákat. A fonalakat keresztbe szni. Keresztbe rakni

a gerendákat. Keresztbe rakni a kévébe kötött gabonát.

Innen az így öszverakott gabonakupaczot kereszt-

nek mondják. Száz kereszt búzája termett. Tíz, tizen-

négy, tizennyolcz , huszonhat kévés kereszt. 3) Szorosb

ért. függlegesen álló gerenda, melyre egy másik rö-

videbb dorong általvonalban van szegezve , milyenre

hajdan gonosztév rabszolgákat s másokat gyaláza-

tos halálbüntetés végett feszítettek. Keresztet állítani,

földbe ásni. Valakit keresztre kárkoztatni
,

feszíteni,

szegezni. Kereszten kínlódni, meghalni. Az ily kereszt-

nek alakja majd T, majd X, majd Y bethöz hason-

lított, melyek közöl az els Antal, a második András

keresztjének , a harmadik villás keresztnek nevezte-

tik. Az elsféle kereszten, melynek az eredetitl egy

kevéssé eltér t formát adnak, feszíttetett s halt meg
Krisztus is. Innen 4) a keresztényeknél , különösen

a római és görög egyházbelieknél emlék- és tisztelet-

jelül faragott vagy öntött szobra , vagy festett képe

azon keresztnek , melyre az Üdvözít feszíttetett , s

mely ha az Úrnak képét is magán viseli , különösen

feszillet-nék mondatik. Fa, kö, márvány , vas , réz ke-

reszt. Szent kereszt. Kereszt eltt állani, süveget emelni,

imádkozni. A nyilvános körmenet eltt keresztet vinni.

A templom tornyára keresztet tzni. Az utak mellé ke-

reszteket állítani. 5) Egyházi, polgári, katonai díszjel,

st fényzési ékesség is. Érseki, püspöki, apáti kereszt.

Vitéz rendi kereszt. Szent István rendének nagy , kö-

zép, kiskeresztje. Érdemkereszt. Nyakban, fülben függ
kereszt. Ketts, hármas kereszt. 6) Jel, melyet a kath.

keresztény hivek különféle alkalommal és czélból uj-

jaikkal arczuk és mellük fölött , vagy általán a leve-

gben képeznek. Homlokra , szájra , mellre keresztet

vetni. A népre áldásképen keresztet hányni. Szentelt

vizzel keresztet csinálni. Félelembl, babonából keresz-

tet hányni. Átv. ért. valamire keresztet vetni am. el-

veszett vagy elveszend gyanánt tekinteni. 7) Átv.

ért. Krisztus szenvedésére vonatkozólag , am. kín,

szenvedés. Kiki a maga keresztjét viseli. Nagy keresz-

tem van ezen rósz gyermekekkel. Ez már igazi kereszt.

„Jaj Istenem mit adtál

,

Hogy megházasítottál ?

Adtál egy nagy keresztet

,

Hogy az erdn nem veszett."

Népd.

Az egélytanban, és bibliai nyelvben jelent szenvedést,

béketrést, egyszersmind Urunk kiengesztel és meg-

váltó nagy müvét. Aki iitánam akar jönni , tagadja

meg önmagát , emelje keresztjét , és kövessen engem.

(Krisztus szavai). Nem akarok dicsekedni , csak ami

Urunknak Jézus Krisztus7iak keresztével. (Sz. Pál. Ma-

gyarítva Káldi után). 8) Némely összetételekben, pl.

keresztanya, keresztapa, keresztfiú , keresztnév , kereszt-

víz stb. kereszteléstöl veszi jelentését, mintha monda-

nók : keresztelési anya, kerészlelési fiú, keresztelési név.

KERESZT
, (2), v. KÉRÉSZT , v. KÖRÖSZT,

mn. tt. kérésztét v. körösztöt. Ami egy másikon által

(keresztül) van téve, mi egy másikat vagy egyenes vagy

egyenetlen szöget képezve általmetsz, pl. kereszt bolt,

kereszt barázda, kereszt fa a rakodó szénás szekerén,

mely az oldalakon általvetve a vendégoldalakat fen-

tartja. Kereszt vonás. Kereszt metszés.

KERESZT
, (3) , falu Ung , és puszta Somogy

in.; helyr. Kereszt-re, — én, — rl.

KERESZTAJÁNDÉK, (kereszt-ajándék) ösz.

fn. Ajándék , melyet a keresztapa vagy keresztanya

illet keresztgyermekének ad.

KERESZTANYA
,

(kereszt-anya) ösz. fn. N-
személy , akár férjnél van , akár hajadon , ki a ke-

resztelendt , mint mondani szokás , a keresztvízre

tartja. A keresztanya a megkeresztelt szüléinek ko-

maasszonya lesz. V. ö. KERESZTAPA.

KERESZTAPA, (kereszt-apa) ösz. fn. Férfi sze-

mély , ki a keresztelendt keresztvízre tartja , vagy

csak mint tanú a keresztelésen jelen van , vagy , ha

nincs is jelen , ezen tiszteleti czím viselésére megké-

retik. A keresztapa egyszersmind a megkeresztelt szü-

léinek komája v. komaura.

KERESZTATYA, (kereszt-atya) ösz. fn. 1. KE-

RESZTAPA.
KERESZTBÁDOG, (kereszt-bádog) ösz. fn.

Vastagabb lemez bádog , melybl keresztet csi-

nálnak.

KERESZTBARÁZDA, (kereszt-barázda) ösz. fn.

Barázda , melyet a szántóföldön nem hosszában , ha-

nem szélében húznak, s mely a hosszában men ba-

rázdákat általmetszi.

KERESZTBE, (ker-eszt-be), és KERESZTBEN,
(ker-eszt-ben) igehatárzók, amaz szabatosabban e kér-

désre felel: hová ? (tenni, állítani stb.), ez pedig erre:

hol ? v. miképen? (létez). Oly vonalakba (n), vagy vo-

nalba (n), melyek egymást általszegik. Keresztbe tenni

egyik darab fát a másikra. Keresztbe rakni lábait. Ke-

resztbe rakni a kévéket. Keresztben rakott deszkák, ge-

rendák. Keresztben sztt kelme. Keresztben állani a

szekérrel az utczán. Keresztben metszett utak. Kereszt-

ben szántani , aratni , azaz a földet nem hosszában,

hanem széltében véve.

KERESZTBOLT, (kereszt-bolt) ösz. fn. Bolt,

vagyis bolthajtás, melynek ívei egymást általszegik.

KERESZTBOLTOZAT, (kereszt-boltozat) ösz.

fn. Több összefügg boltok szerkezete , melyek ívei

egymást általmetszik.

KERESZTCSÍK, (kereszt csík) ösz. fn. Csík,

azaz vonás , mely egy másikkal keresztet képez
,
pl.

a szamár hátán hosszában és farán széltében vonuló

húzás; vagy ilyeténképen egymást általmetsz vona-

lak némely kelméken.
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KERESZTCSONT
,

(kereszt-csont) ösz. fn. A
négylábú állatoknál a hátgerineznek alsó vége, mely

az embernél öt , egymással szoros kapcsolatban lev
szöget képez.

KERESZTCSONTFÁJÁS, (kereszt-csont-fájás)

ösz. fn. Éles fájdalom a keresztcsontban.

KERESZTEL, (kereszt-él) áth. m. keresztél-t.

1) Szoros ért. a keresztény anyaszentegyház szokása

szerént valakit az Atya, Fiú , és Szentlélek Isten ne-

vében, a kafholikusoknál keresztet is képezve, vizzel

megöntöz, vagy vízbe márt, hogy erkölcsileg megtisz-

tuljon, egyszersmind az anyaszentegyház tagjává ig-

tattassék , midn a megkeresztelt úgynevezett ke-

resztnevet is kap. Megtér zsidókat, pogányokat keresz-

telni. Kisdedeket keresztelni. En vízzel keresztellek tite-

ket, de egy erösebb jön utánam , ki benneteket Szentlé-

lekkel és tzzel keresztel meg. (Lukács 3. 16.) Elmen-

vén tanítsatok minden népeket , megkeresztelvén ket,

Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek nevében. (Máté

28.). Valakit Péternek, Pálnak keresztelni, am. a ke-

resztségben Péter v. Pál nevet adni. 2) Átv. ért. el- i

keresztelni, másra keresztelni valamit, am. a dolognak

más szint, más nevet, más czimet adni, a dolgot más- i

ra csavarni. 3) Átv. ért. és tréfásan am. valakit bizo-
'

nyos alkalommal , és szokásból megöntöz
,
pl. midn

|

a tengeri hajósok megöntözik az utast , ki elször

száll tengerre , vagy némely vidékeken hazánkban a

pórlegények megkeresztelik a sihedert , ki a legény-

sorba be akar lépni . 4) Átv. ért. bort , vagy más sze-

szes italt megkeresztelni am. vízzel vegyíteni.

KERESZTÉLEND
,

(kereszt-él-end-) mn. és

fn. Személy, kit a keresztény egyház szokása szerént

keresztségre visznek.

KERESZTÉLÉS, (kereszt-él-és) fn. tt. kereszte-

lés-t. tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által

valakit keresztelnek. A keresztelést a templomban vagy

a háznál végezni. 2) Egyházi szertartás , és innepély,

midn valakit keresztelnek. Keresztelésre meghívott

vendégek, atyafiak. Máskép : keresztel.

KERESZTELÉSI , (kereszt-el-és-i) mn. tt. ke-

resztelés-it , tb. —ek. Kereszteléssel járó , azt illet.

Kereszteled szertartás. Kereszlelési anyakönyv.

KERESZTELETLEN, (kereszt-él-etlen) mn. tt.

kereszteletlen-t , tb. —ék. Aki nincs megkeresztelve.

Kereszteletlen zsidók
,
pogányok. Kereszteletlen kisded.

Átv. ért. kereszteletlen bor , melybe vizet nem vegyí-

tettek
,
pogány bor. Határozóként am. keresztelés

nélkül.

KERESZTÉLKÉDÉS, (kereszt- él-kéd- és) fn. tt.

keresztélkédés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés,

midn valaki magára keresztet vet. 2) A keresztség

szentségének fölvétele. Keresztelkedéskor ellene mon-

dani az ördögnek, letenni a keresztény hitvallást.

KERESZTELKEDIK, (kereszt-él-kéd-ik) k. m.

keresztélkéd-tem ,
—tél, — étt. 1) A keresztség szent-

ségét fölveszi. 2) Magára keresztet vet.

KERESZTÉL
,

(kereszt-él-) mn. tt. kereszté-

lö-t. Altalán am. a keresztséghez tartozó , azzal vi-

szonyban lev. Keresztelövíz , melylyel a keresztelen-

dt megöntik. Keresztelökö , melyben a keresztvizet

tartják. Keresztelkönyv, melybe a kereszteltek neveit

beírják stb.

KERESZTÉL, (2), (kereszt-él-) fn. tt. keresz-

tel-t. 1) Személy, ki keresztel, ki a keresztségét föl-

adja. Keresztel szent János. 2) Innepély , melylyel a

keresztelés véghez vitetik. Keresztelre menni. Ke
resztelben lenni. 3) Lakoma , melyet keresztelés al-

kalmával adni szoktak. Keresztelbe menni. Máskép :

paszita.

KERESZTÉLINO, (keresztel-ing) ösz. fn. 1)

A régi anyaszentegyházban azon hosszú fehér öl-

töny, melybe a megkeresztelteket öltöztették, s mely-

ben els húsvét utáni vasárnapon jelentek meg a

templomban, innen a fehér vasárnap nevezete. 2) A
mai szokás szerént amaz si öltönynek jeléül a ke-

resztelt gyermekre tett ingecske , vagy fehér gyolcs

ruha.

KERESZTÉLÖKENDÖ, (keresztél-kendö) ösz.

fn. Kend , melylyel a kisdedet betakarják , midn
keresztségre viszik.

KERESZTELÖKÖ, (keresztél-kö) ösz. fn. K-
bl csinált medencze a templomokban , mely fölött

a keresztelendt tartják, midn a keresztelvízzel le-

öntik.

KERESZTÉLKÖNYV, (keresztél-könyv) ösz.

fn. Az illet lelki pásztornak , vagyis plébániának

hiteles könyve , melybe a keresztelés évét, napját, a

megkeresztelt nevét, továbbá a szülék és komák, va-

lamint a keresztel nevét is beirni szokás ; máskép :

anyakönyv. Ebbl adatnak ki az úgynevezett keresz-

tellevelek.

KERESZTÉLKÚT, 1. KERESZTELÖKÖ.

KERESZTÉLLEVÉL, (keresztélö-levél) ösz.

fn. A keresztelkönyvbl kivont bizonysági iromány,

a fell, hogy valaki megkeresateltetett, melyben egy-

szersmind a szülék , komák, s a keresztel pap neve,

valamint a kereszteltnek törvényes vagy törvénytelen

születése benn foglaltatik. Keresztellevelet kérni, ad-

ni, elémutatni. Rövidebben : keresztlevél.

KERESZTÉLMEDENCZE , 1. KERESZTE-
LÖKÖ.

KERESZTÉLÖNAP
,

(keresztél-nap) ösz. fn.

Nap, melyen valaki megkereszteltetett , s évenként

visszaforduló ugyanezen nap.

KERESZTÉLPÉNZ, (keresztél-pénz) ösz. fn.

Inkább tiszteleti, mint szoros járandósági díj, melyet

az illet papnak a kereszteléstl adnak.

KERESZTÉLRUHA, (keresztél-ruha) ösz. fn.

Ruha , melyben valakit keresztelnek. Különösen I.

KERESZTÉLINO.
KERESZTÉLT

,
(kereszt-él-t) mn. és fn. tt. ke-

resztélt-et. Akit megkereszteltek, ki a keresztség föl-

vétele által a keresztény egyház tagjává lett. Keresz-

teltek könyve.

KERESZTELY, férfi kn. 1. KERESTÉLY.
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KERESZTÉNY, (1), fn.és mn.tt. keresztényt, tb.

— ék, harm. szr. — e v. — je. A hellén %Qi<7tiav-óg
,

latin christian-us után a franczia chrétien , olasz eris-

tiano, német Christ, christlich, szláv kresztyan stb. szók

módjára alakult név. Némelyek keresztyén-nek irják

és mondják, azt állítván , hogy a lágyított ty jobban

megfelel a latin :
—tian-us végzetnek , mint Sebas-

tianus-bó\ is Sebestyén lön (de túl a Dunán Sebestény

is, st a székelyeknél : Sebestén). Ez ellen ugyan ki-

fogást tenni nem lehet, azonban szintén Christianus-

ból lett Keresztély is , még pedig lágyított t nélkül.

Tehát ezen származtatás is alapos. Nekünk úgy tet-

szik, hogy keresztény kellemesben hangzik, mint ke-

resztyén. Legroszabb volna pedig : keresztyény. A ke-
reszt' szótól származtatás kevésbé alapos. Lásd b-
vebben : KERESZTYÉN. Széles ért. személy , ki

Krisztus hitét , azaz tanítását vallja. Régi , buzgó, áj-

tatos, jámbor , istenfél keresztények. Jó keresztény, ki

a hitet jó cselekedetek által tanúsítja. Rósz keresztény,

ki a keresztény hit parancsolatait meg nem tartja.

Keleti, nyugoti keresztények. Mídó'n melléknévül hasz-

nálják, am. Krisztus hitét valló, ezen hitre vonatkozó,

ehhez tartozó, ezt illet'. Keresztény népek, fejedelmek.

Keresztény oktatás , hit , tudomány. Keresztény erköl-

csök, erények. Keresztény anyaszentegyház. Keresztény

templomok.

KERESZTÉNY, (2), falu Sopron m.; helyr. Ke-

resztény-be, —ben, — böl.

KERESZTÉNY-ALMÁS , erdélyi falu Hunyad
m.; helyr. — Almás-ra, —on, —ról.

KERESZTÉNYPALU, erdélyi falu a Szászföl-

dön 5 helyr. —falu-ba, — ban, — ból.

KERESZTÉNYI
,

(keresztény-i) mn. tt. keresz-

tényi-t , tb. — ek. Keresztényt illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Keresztényi kötelesség.

KERESZTÉNYILEG, (keresztény-i-leg) ih. Ke-
resztény emberhez ill módon.

KERESZTÉNYSÉG, (kereszt-ény-ség) fn. tt.

kereszténység- ét, harm. szr. —e. 1) Tulajdonság, mely-

nél fogva valaki kereszténynek tartatik. Keresztény-

ségének semmi jelét nem adja. Valakinek keresztény-

sége felöl kételkedni. 2) A keresztények öszvege, kö-

zönsége. Egész világ kereszténysége.

KERESZTÉNYTÁHS, (keresztény-társ) ösz. fn.

Széles ért. kik meg vannak keresztelve , és Krisztus

hitét vagyis tanítását vallják, mind kereszténytársak

egymás irányában. Különböz felekezetbeli keresztény-

társak. Szorosb ért. ugyanazon keresztényfelekezet-

hez tartozó személyek.

KERESZTES, (1), (kereszt-és) mn. tt. keresztés-t

v. —et, tb. — ek. Ki keresztet visel; kereszttel éke-

sített ; kereszttel jegyzett. Keresztes vitézek , hadak.

Keresztes barátok. Keresztes pók , melynek hátán ke-

resztet képz két fehér vonal látszik.

KERESZTES, (2), (kereszt-és) fn. tt. keresztés-t,

tb. —ék. Keresztesvitéz. V. ö. KERESZTÉSHAD.
KERESZTES

, (3) , faluk Fehér és Temes m.,

KOMLÓS— Sáros m., MAGYAR— Vas m.,MEZ

—

AKAD. NAGY SZÓTAR. III K<Vr.

Bihar m., mezv. Borsod m., NÉMET— falu Vas

m., PÜSPÖKI— Borsod m
,
puszta Pozsony m., er-

délyi falu Torda m., helyr. Keresztés-re, —én, — röl.

KERESZTES BODZA , a pakóczák neméhez

tartozó növényfaj, máskép : kenderpakócza.

KERESZTÉSDÁMA
,

(keresztés-dáma) 1. KE
RESZTÉSHÖLGY.

KERESZTÉSHÁBORU, (keresztés-háboru) ösz.

fn. Háború, melyet a középkori kére szteshadak visel-

tek. V. ö. KERESZTÉSHAD.
KERESZTÉSHAD

,
(keresztés-had) ösz. fn. A

középkorban így neveztettek azon európai keresztény

Beregek, melyeknek vitézei kereszttel ékesítve a szent-

földre mentek, hogy azt a pogányok, nevezetesen az

arab kalifák, és török szultánok hatalma alól felsza-

badítsák.

KERESZTÉSHÖLGY
,

(keresztés-bölgy) ösz.

fn. Csillagkereszttel díszített frangú hölgyek a feje-

delmi udvarokban.

KERESZTÉSPÓK, (keresztés-pók) ösz. fn. Pók-

faj , melynek hátán keresztet képez fehér vonalak

látszanak.

KERESZTÉSSÉG
,

(kereszt-és-ség) fn. tt. ke*

resztésség-ét , harm. szr. — e. Kereszteshad ; keresz-

tesháboru.

KERESZTÉSVITÉZ
,

(keresztés-vitéz) ösz. fn.

1) Valamely lovagrendnek kereszttel diszített tagja.

2) A régi kereszteshadban szolgált vitéz.

KERESZTÉTE, falu Abaúj m.; helyr. Kereszté-

té-re, — n, —röl.

KERESZTEZ, (kereszt-éz) áth. m. keresztéz-tem,

— tél, — étt. 1) Valamit v. valakit kereszttel jegyez,

vagy fölékesít. A szent földre küldött vitézeket fel szok-

ták keresztezni. Tornyot, templomot keresztezni. 2)

Önh. ért. gabonakévékbl kereszteket rak. Olyanfor-

ma szó, mint : petrenczéz, baglyáz, kazaloz. 3) Barom

-

tenyésztk nyelvén, am. különféle fajú hímet és ns-

tényt nemi közösülésre öszveereszt nemesítés végett,

pl. magyar tehenet svájczi bikával , magyar kanczát

arab ménnel stb. 4) A kertészetben ugyanazon fajú de

fajtájú növények termékenyít részeit egymással érint-

kezésbe hozzák, hogy ismét ujabb változványokat jö-

veszszenek.

KERESZTEZÉS
,

(kereszt-éz- és) fn. tt. keresz-

tezés- t , tb. — ék , harm. szr. —e. Cselekvés
,
midn

valakit vagy valamit kereszteznek. V. ö. KERESZ-
TEZ.

KERESZTFA, (kereszt-fa) ösz. fn. 1) Fából csi-

nált, felállított kereszt, milyenre hajdan a gonosztev

rabszolgákat, s meggyaláztatásul másokat is fölfeszí-

tettek. Keresztfán halt meg Üdvözítnk is.

„Nincsen abban irgalom
,

Érted buzgó fájdalom

,

Aki téged meg nem szán

,

Jézus a keresztfán."

Faludi.

37
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„Jézus függ a keresztfán
,

Szívreható egy látvány
,

Mikép omlik szent vére
,

Lelkünk üdvösségére." Szent ének.

2) Általán minden fadarab , dorong
,
pózna stb. me-

lyet valami fölött vagy alatt által tesznek. Keresztfa

a hosszú szekéren, melyet rakodáskor a szekéroldala-

kon általtesznek, hogy a vendégoldalakat fentartsa.

KERESZTFAL
,

(kereszt-fal) ösz. fn. Fal az

épület széltében egy ffaltól a másikig.

KERESZTFALU , falu Szepes m. helyr. —fa-
la-ba, — ban, — ból.

KERESZTFELMAGASZTALÁS
,

(kereszt-fel-

magasztalás) ösz. fn. Innep a római és görög anya-

szentegyházban, september 14. napján, melynek ere-

dete a legenda szerént ez : Heraclius császár alatt a

perzsa király Cosroes Jeruzsálemet elpusztította , s

többek között annak a keresztnek darabját is , me-

lyet Heléna császárné ott hagyott volt , magával el-

vitte. Heraclius késbb e keresztet visszanyervén,

azt saját vállán vitte Jeruzsálembe a Kálvária he-

gyére. Ennek emlékéül rendeltetett a fenjelelt innep.

KERESZTFELTALÁLÁS
,
(kereszt-fel- találás)

ösz. fn. A régi egyházi történetek szerént azon ese-

mény, midn Constantin császár idejében a Kálvária

hegyén fölásott három kereszt között csudálatosan reá

ismertek azon keresztre, melyre Krisztus urunkat fe-

szítették. Ennek emlékezetét a római egyház május

3-dikán innepli.

KERESZTFIÚ, (kereszt-fiú) ösz. fn. A kereszt-

apának és anyának lelki fia, azaz: aki valakit kereszt-

vízre tart, az keresztapa vagy keresztanya , azon fiú

pedig vagy felntt férfi, kit keresztvízre tartottak, az

keresztfiok. Bevett szokás szerént a bérmálás szent-

ségének fölvételére vezetett fiút vagy férfit is kereszt-

fiúnak nevezik.

KERESZTFOLYOSÓ, (kereszt-folyosó) ösz. fn.

Folyosó , mely egy másik folyosón általvág , s azzal

egyenes szöget képez.

KERESZTFÖDÉL, (kereszt-födél) Ösz. fn. Ke-
resztháznak födele. L. KERESZTHÁZ.

KERESZTFÜ
,

(kereszt-fü) ösz. fn. A négyhí-

mesek seregébe és egyanyások rendébe tartozó nö-

vénynein, máskép : szálkanyak. (Crucianella;.

KERESZTGÁT, (kereszt-gát) ösz. fn. Egymást
keresztben átszeg gátszárnyak.

KERESZTGERENDA, (kereszt-gerenda) ösz.

fn. 1) Általán gerenda, melyet valamin általtéve fek-

tetnek le, pl. valamely éren, kis patakon. 2) Különö-
sen az épületekben a ffalakon általtett gerendák,

melyeknek végeibe az ollófákat beeresztik.

KERESZTGOMBOLYÍTÓ
,

(kereszt-gombolyí-

tó) ösz. fn. Gömbölyít , mely egyenes szögben egy-

másra tett , vagy egymásba eresztett , és forgékony
két rudacskából áll. Ilyenen szokták a falusi gazd-

asszonyok a megszapult és takácshoz adandó fona-

lat felgombolyítani. Vannak ilyféle , de kisebb , és

csinosabb gombolyítók az úri nknél is.

KERESZTGYERMÉK
,
(kereszt-gyermek) ösz.

fn. Fiú vagy leány , kit valaki keresztvízre visz

vagy tart.

KERESZTHAD
,

(kereszt-had) ösz. fn. 1. KE-
RESZTÉSHAD.

KERESZTHÁZ, (kereszt-ház) ösz. fn. Ház, mely-

nek keresztformája van, vagy legalább, mely csonka

keresztet I* képez.

KERESZTHÉT
,
(kereszt-hét) ösz. fn. A római

katholikusok szertartása szerént azon hét , melynek

három els napján az úgynevezett keresztjáró kör-

menetek tartatnak , s melyben az áldozó csütörtök,

vagymáskép Urunk mennybemenetelének innepeesik.

KERESZTHEVEDER, (kereszt-heveder) ösz.

fn. Bizonyos mívek egyik szélétl a másikig nyúló

heveder. Keresztheveder az ajtón. A katonaágy kereszt-

hevederjei.

KERESZTHÚZÁS
,
(kereszt-húzás) Ösz. fn. Az

aláirt név után tollal csinált kereszt , melyet névalá-

írás helyett tesznek olyanok , kik írni nem tudnak,

máskép : keresztvonás, keresztjegy.

KERESZTIGA, (kereszt-iga) ösz. fn. Dorongok

a rakodó szekereken, melyeket az oldalakon kereszt-

ben fektetnek , s velk a vendégoldalakat egyensúly-

ban tartják, máskép : keresztfa.

KERESZTIZOM, (kereszt-izom) ösz. fn. Izom,

mely a test valamely részei között fekszik. így ne-

veztetik pl. egy izom a fültövek között. (Musculus

transversus auriculae).

KERESZTJÁRÁS, (kereszt-járás) ösz. fn. 1)

Általán a római katholikusoknál mindennem ájta-

tosság, nyilvános könyörgés , melyet járva, s keresz-

tet elülhordozva szoktak végezni. V. Ö. KERESZT-
ÚT. 2) Különösen Urunk mennybemenetelének inne-

pét megelz három napon tartatni szokott könyör-

gési körmenetek. 3) A középkorban azon hadjárások,

melyeket a keresztény fejedelmek a szentföldnek,

különösen Urunk sírjának visszafoglalása végett tet-

tek. Az ily hadjárásokra vállalkozott vitézeket ke-

resztjel bélyegzettek volt, melyet fels öltönyük bal-

vállára tztek.

KERESZTJÁRÓHÉT, (kereszt-járó-hét) ösz. fn.

1. KERESZTHÉT.

f

KERESZTJÁRÓNAP, (kereszt-járó-nap) ösz.

fn. így neveztetnek a római katholikusoknál az Urunk
mennybemenetelének innepét megelz három nap

valamelyike, minthogy ekkor könyörg keresztjárások

tartatnak. V. ö. KERESZTJÁRÁS.
KERESZTJEGY, (kereszt-jegy) ösz. fn. L. KE-

RESZTHÚZÁS.
KERESZTKALAPÁCS, (kereszt-kalapács) ösz.

fn. A rézmívesek keresztalaku kalapácsosa , mely-

lyel a rézlemezt kinyújtják, vagy vastagra verik.

KERESZTKAPOCS
,

(kereszt-kapocs) ösz. fn.

Keresztalakú kapocs.
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KERESZTKEP, (kereszt-kép.) Ösz. fa. Kereszt,

Krisztus szobrával vagy lemezre stb. festett képével.

Közönségesebben szólva : feszület.

KERESZTKOMA, (kereszt-koma) ösz. fu. Szo-

ros ért. személy, ki a keresztelendöt keresztvízre tart-

ja, s ezen viszonynál fogva a megkeresztelt családjá-

val lelki atyafiságra lép ; különböztetésül azon ko-

mától, ki a családnak tagját vagy tagjait a bérmálás

szentségére viszi. Keresztkomám uram , komám asz-

szony. V. ö. KOMA.
KERESZTKOMAASSZONY v. TKOMASZ-

SZONY, (kereszt-komaasszony) ösz. fn. így nevezik

a kereszteltnek szüléi azon asszonyt vagy általán nö-

személyt, ki gyermeküket a keresztvízre tartotta. V.

ö. KOMAASSZONY.
KERESZTKOMASÁG

,
(kereszt-komaság) ösz.

fn. Lelki atyafiság a keresztszülék és a keresztelt

szülei között. V. ö. KOMASÁG.
KERESZTKÖTÉS

,
(kereszt-kötés) ösz. fn. 1)

Cselekvés, midn valaki valamit bizonyos szalaggal

vagy zsinórral mind hosszában, mind széltében meg-

köt. 2) Maga az így összekötött csomag.

KERESZTKÖTÖ
,
(kereszt-köt) ösz. fn. Álta-

lán am. köt , kötelék , mely valamely testet mind

hosszában, mind széltében általfog.

KERESZTKÚT
,

(kereszt-kt) ösz. fn. 1. KE-
RESZTELK.

KERESZTLÁNCZ
,

(kereszt-láncz) ösz. fn.

Láncz, rendesen aranyból , melyrl díszkereszt lóg.

Püspöki, lovagrendi keresztláncz.

KERESZTLEÁNY
,

(kereszt-leány) ösz. fn. 1)

így nevezi a keresztapa és keresztanya azon nsze-

mély t, kit egykor keresztvízre tartott. 2) így nevezi

a pap is azon nt, kit megkeresztelt.

„Csorba a szám, mond a püspök,

Nincs itt keresztleányom."

Kisfaludy S.

KERESZTLEVÉL
,
(kereszt-levél) ösz. fu. 1.

KERESZTELÖLEVÉL.
KERESZTLEVÉTEL, (kereszt-le vétel) ösz. fn.

Tulajdonképen am. a keresztrl való levétel , mely

alatt azon esemény értetik , midn Krisztusnak holt

testét a keresztrl levették , valamint azon kép is,

mely e levételt ábrázolja.

KERESZTMETSZÉS, (kereszt-metszés) ösz. fn.

Oly metszés , melynek vonásai egymást általszegik.

KERESZTNÉV, (keresztnév) ösz. fn. Név, me-

lyet valaki kereszteléskor kap. A magyar nyelvszo-

kás szerént a keresztnevet a vezetéknév után mond-
ják és irják

,
pl. Nagy Pál , Kis Péter. V. ö. VE-

ZETÉKNÉV.
KERESZTNYÜG, (kereszt-nyüg) ösz. fn. Nyg

a ló lábán, melylyel két lovat úgy nygöznek össze,

hogy az egyik ló lába azon nyggel keresztbe esik.

KERESZTOROM, (kereszt-orom) ösz. fn. 1) A
kereszt fels része, mely a kereszt vállán fölül áll. 2)

A keresztháznak keresztet képz teteje.

KERESZTORRU, (kereszt-orrú) ösz. fn. A mag-

vájók neméhez tartozó madárfaj , mely horgas csré-

rl vette nevét , leginkább az éjszaki fenyvesekbeu

lakik , s a feoytobozok magvával él. (Loxia curvi-

rostra).

KERESZTÖLTÉS, (kereszt öltés) ösz. fn. 1)

Varrás neme, különösen két darab szövet, pl. vászon

összevarrásánál, midn az öltések egymáson keresztül

tétetnek. 2) Betüvarrásoknál v. tzéseknél kicsi ke-

resztkék képzése, továbbá magok az ily keresztkék,

melyekbl a betk alakittatnak. 3) Különösen , ily

nem sebészi mütés.

KERESZTÖSVÉNY
,

(kereszt-ösvény) ösz. fn.

1) Ösvény, vagyis gyalogút, mely nem a dlk men-

tében, földek , nyilasok tövében húzódik el , hanem
mely azokat általhasítva mintegy torony iránt megyén.

2) Ösvény, mely egy másikat egyenes vagy egyenet-

len szögben áthasít.

KERESZTPAD
,

(kereszt-pad) ösz. fn. Általáu

pad , mely valamely hosszúkás téren
,

pl. templom-

ban , hajón keresztül állíttatik föl , különböztetésül

az oldalpadtól , mely a térség , vagy épület olda-

lán áll.

KERESZTPATAK
,

puszta Abaúj m. ; helyr.

—patak-ra, —on, —ról.

KERESZTPÉNZ
,

(kereszt-pénz) ösz. fn. Pénz,

melyet a keresztapák vagy keresztanyák a megke-

reszteltnek ajándékoznak. Néhutt köznépies kifeje-

zéssel : bölcsöszalagra v. kötre való.

KERESZTPÓK
,

(kereszt-pók) ösz. fn. Nagy
pókfaj, melynek hátán keresztforma vonások húzód-

nak el, s mely kerek hálóját a szabadban szereti szni

;

máskép : keresztes pók. (Aranea diadema).

KERESZTREFESZÍTÉS
,

(keresztre-feszítésj

ösz. fn. Cselekvés, illetleg büntetés vagy kinzás, mi-

dn valakit keresztfára szegeznek. Idvezítönk kereszt-

refeszítése a Kálvária hegyén történt.

KERESZTREND, (kereszt-rend) ösz. fn. A kö-

zépkorban keletkezett , félig vitézi , félig szerzetes

rend , melynek tagjai keresztet viseltek palástjaikon

vagy öltönyeiken, s f hivatásuk vala a hitetlenek el-

len harczolni. Ilyenek voltak a máltai vitézek , a

templáriusok, németrend vitézei stb.

KERESZTREPEDÉS, (kereszt- repedés) ösz. fa.

Repedés, vagy rés, egymást általmetsz vonalakban.

KERESZTRÉTEG
,
(kereszt-réteg) ösz. fn. Ré-

tegek , melyek nem párhuzamosan ,
hanem egymá-

son keresztül húzódva feküsznek.

KERESZTSÉG, (kereszt- ség) fn. tt. keresztség- ét
,

harm. £zr. — e. Általános keresztényi értelemben

szentség, mely által az ember lelkileg, és erkölcsileg

megtisztul, s a keresztényi köztestület tagjává leszen.

A keresztség anyagja természetes víz , alakja pedig

az Idvezít által meghatározott mondat : Eri téged

keresztellek Atyának és Fiúnak és Szentléleknek

nevében. Valakit keresztségre vinni , tartani. A ke-

resztségét feladni. A keresztség által az erede'i bí'm el-

37*
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töröltetik. Átv. ért. vérrel való keresztség az anya-

szentegyház els századaiban annyit tett, mint vérta-

núság, melyet a keresztény hitet tanuló ujoncz szen-

vedett , mieltt a vízzel való keresztségét fölvette

volna.

KERESZTSEGI, (kereszt-ség-i) mn. tt. kereszt-

ségi-t , tb. — ek. Keresztségét illet , arra vonatkozó.

Keresztségi szertartás, innepély.

KERESZTSÉGISMÉTL
,
(keresztség-ismétlö)

sz. fn. Tagja a XVI dik században keletkezett val-

lásfelekezetnek , melynek egyik fbb hitágazata sze-

rént a kisdedek megkeresztelése érvénytelen , miért

azokat felntt korukban ismét megkeresztelték. (Ana-

baptista).

KERESZTSZAKADÁS, (kereszt-szakadás) sz.

fn. Oly szakadás, mely két egymást általszegö irány-

ban történik.

KERESZTSZALAG, (kereszt-szalag) ösz. fn.

1) Szalag, melyen díszkereszt lóg. Vörös, feketesárga

keresztszalag. 2) Keresztalakban feltzött vagy meg-

kötött szalag.

KEKESZTSZEG 1. KÖRÖSSZEG.
KERESZTSZELEMEN, (kereszt-szelemen) ösz.

fn. 1. KERESZTGERENDA.
KERESZTSZÍJ

,
(kereszt-szíj) ösz. fn. Egymá-

son keresztül húzott szíjak , különösen a farhámos,

farmatringos lószerszámokban.

KERESZTSZÖVET, (kereszt-szövet) ösz. fn.

Oly nem szövet , melynek szálai keresztet vagy ke-

reszteket képezni látszanak.

KERESZTTARTÓ, (kereszt-tartó) ösz. fn. Sze-

mély , ki a templomi szertartások , különösen búcsú-

járások, körmenetek alkalmával a keresztet viszi.

KERESZTTEMPLOM, (kereszt-templom) ösz.

fn. Keresztformára épített templom , melynek hajója

keresztet képez.

KERESZTTZ, (kereszt-tüz) ösz. fn. A lfegy-

verekkel vívott harczban két oldalról egy pontra

irányzott lövések. (Kreuzfeuer, feu croisé).

KERESZTUGRÁS
,

(kereszt-ugrás) ösz. fn. 1)

Ugrás, melyet valaki bizonyos téren, pl. árkon, pata-

kon keresztül tesz. 2) Egymást általmetsz vonalak-

ban tett ugrások.

KERESZTÚR, (1), (kereszt-úr) ösz. fn. Vala-

mely keresztrendnek tagja. Máltai , németrendi ke-

reszturak. V. ö. KERESZTREND. Innen vették ne-

veiket több magyar helységek.

KERESZTÚR,(2) faluk Bács, Bars, Pozsony, Vas,

Szála m., APÁTI— Bihar, BALATON— Somogy,

BODROG— mv. Zemplén, DRÁVA— falu Somogy,

HEJÖ— Borsod, KAPÓS— Somogy , KIS— So-

mogy , NAGY— Nógrád, NEMET— mv. Sopron,

Ó— falu Torontál , PETRI— Szála , RÁCZ— To-

rontál , RÁKOS— Pest, SAJÓ— Borsod, SÁR—
Fehér, SARKAD— Bihar, SZECS— Zemplén, SZI-

LÁGYFÖ — K. Szolnok, TISZA— Ugocsa, TÓT—

Somogy m., erdélyi faluk Hunyad m., puszták Nyit-

ra , Somogy , Veszprém , Nógrád , Temes m. ; helyr.

Keresztúr-ha, — ban, — ból v. — on, —ra, — ról.

KERESZTÚRFALVA, erdélyi falu az udvarhe-

lyi székben, helyr. —falvá-ra, —n, —ról.

KERESZTÚRI, (kereszt-úri) mn. tt. kereszturat

vagy Keresztúr nev helyet illet , arra vonatkozó.

Keresztúri kötelességek , díszjelek. Keresztúri lakosok.

KERESZTÚT, (1), (keresz-út) ösz. fn. 1) Azon

pont, melyen két út egymást keresztül hasítja. A ke-

resztúton babonaságot zni, ördögöt, boszorkányt idéz-

ni. 2) Nagyböjti napokon némely templomokban,

kivált a Szent Ferencz rendiekhez tartozókban diva-

tozó keresztjárás , melyet kereszt elülhordozása mel-

lett visznek véghez , midn az úgynevezett státziós

képeket sorról sorra járják , s a reájok alkalmazott

imádságokat elmondják.

KERESZTÚT
, (2), puszták Somogy m.; helyr.

Keresztút-ra, —on, — ról.

KERESZTUTCZA
,

(kereszt-utcza) ösz. fn. 1)

Két párhuzamosan men nagyobb utczát összeköt

kisebbféle utcza vagy köz. 2) Keresztrl nevezett ut-

cza. Nagy-, Kis-keresztutcza Pesten.

KERESZTÜL, (kereszt-ül) ih. 1) Oly vonalban,

mely egy másikon egyenes vagy egyenetlen szöget

képezve általmegy. Keresztül ugrani az árkon
,
pata-

kon. Keresztül úszni a Dunát. Az utczán keresztül tenni

valamely gerendát, fenyüszálat. Keresztül vágni vala-

mit. 2) Görbén , kanosaiul. Keresztül állanak a sze-

mei, keresztül néz. 3) Keresztül kosul v. kasul am. egy-

mást általhasító vonalakban. Keresztül kasul csatan-

golni a mezn , erdn , vetéseken. V. ö. KASUL. 4)

Átv. ért. valamin keresztül esni , am. valaminek vé-

gére jutni, valamit bevégezni. Mondják kivált nehéz,

kellemetlen, bajos dolgokról. Hála Istennek , ezen is

végre keresztül estem. Mindenen keresztül járni , am.

kéméletlenül
,
garázdául bánni mindennel. Keresztül

járni más eszén, am. másnak gondolatait , terveit be-

látni s azokat meghiúsítani. Keresztül vágni a dolgon,

am. kerülgetés nélkül neki esni valaminek s végét

szakasztani.

KERESZTÜLKASUL, (keresztül-kasul) 1. KE-

RESZTÜL 3).

KERESZTVÁGÁS, (kereszt-vágás) ösz. fn.

Általán oly vágások , melyek egymást áthasító vo-

nalban, irányban tétetnek. Különösen a ráspolycsiná-

lóknál azon metszések , melyek rézsútosan vágnak

össze.

KERESZTVARRÁNY
,

(kereszt-varrány) se.

fn. Olyan nem varrány , mely keresztbe öltött var-

rásokból állott elé.

KERESZTVARRÁS, (kereszt-varrás) ösz. fn.

1) L. KERESZTÖLTÉS. 1). 2) L. KERESZTVAR-
RÁNY.

KERESZTVAS, (kereszt-vas) ösz. fn. 1) Álta-

Y.\ oly vas rudak, vas szálak, vas kötök, melyek va-

lamely testet, vagy tért általfognak, pl. a kapu vagy
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ajtó eltt keresztül húzott vas rúd, hogy éj idején be

ne lehessen rajta törni ; vagy , egymáson általmenö

vas rudak, mint az épületfalakban, vagy vas pálczák,

mint a gabonámerükben , vagy a forgó kerékben,

melybe a korongvas hegye eresztetik , stb. 2) Vas

vagy inkább láncz, melyet úgy zárnak a rabra, hogy

egyik örve bal kezét, a másik jobb lábát, vagy meg-

fordítva kerítse. Keresztvasra verni, vagy tenni a ra-

bot. Keresztvasban v. vason lenni, ülni.

KERESZTVENDÉGSÉG, 1. KERESZTEL v.

PASZITA.
KERESZTVÉSÉS

,
(kereszt-vésés) ösz. fn. Vé-

sés, egymást keresztül vágó vonalakban.

KERESZTVÉSÜ, (kereszt-vésü) ösz. fn. La-

katosok vésüje , melylyel a kulcs szakálát szokják

kimetszeni.

KERESZTVETÉS, (kereszt-vetés) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki kezével keresztet képez
,

pl. a

homlokán, száján, mellén vagy a levegben.

KERESZTVITÉZ, (kereszt-vitéz) ösz. fn. 1. KE-
RESZTESVITÉZ.

KERESZTVIV
,
(kereszt-viv) ösz. fn. és mn.

Aki a keresztet kezében vagy más módon viszi.

KERESZTVÍZ
,

(kereszt- víz) ösz. fn. 1) Szen-

telt víz, milyennel a római és görög egyházban tisz-

tulás j elvényeül élni szoktak. 2) Víz , melylyel vala-

kit keresztelnek. Keresztvízre vinni , tartani valakit.

3) Átv. ért. valakirl a keresztvizet levenni, am. oly

gonosznak, oly istentelennek káromolni , összeszidni,

mintha a pogánynál is roszabb volna.

KERESZTVONAL, KERESZTVONÁS, 1. KE-
RESZTHUZÁS.

f

KERESZTYÉN , KERESZTYÉN , KÖRÖSZ-
TYEN , fn. és mn. tt. keresztyén-t , tb. —ek , harm.

szr. —e v. —je. L. KERESZTÉNY. Mi különöseb-

ben a keresztyén alakot illeti, vannak , kik ezen irás-

és kiejtésmódban némi felekezetességet látnak, holott

még a XVI. XVII-dik században általán minden vallási

felekezetüeknél divatozott ; így írta azt a halhatatlan

s buzgó katholikus Pázmán Péter, így Káldi, és má-

sok az egész régiségben. A keresztény és keresztyén

közti kérdés a fölött forog, melyik egyezik meg job-

ban a) a szóelemzéssel ? b) a széphangzattal ? Ha
azt veszszük, hogy (valamint általán csaknem minden

nyelvben , a keresztény nevezet Krisztustól vétetett)

a keresztény szó is valamint a szláv krestjan , fran-

czia chrétien stb. a hellen-latin christianus után ala-

kúit : ezen eredet szerént a lágyitásnak nem az n

hanem a t után kell állania ; keresztyén, melyhez ha-

sonlók Tristianus-ból Terestyén , Sebastianus-ból Se-

bestyén, Coelestinus-hól Szelestyén, ámbár ezek is táj-

szokás szerént : Terestény , Sebestény , Szelestény. A
t bett, midn hangzó áll utána , szereti lágyítani a

nyelvszokás, mint : kártya, hártya, borostyán, kátyú,

batyu, feryety, csengety, csergely, pergety, csá-

galyu , brúgatyu stb. Egyébiránt Keresztély szintén

Christianus után származott , még se mondja senki

Keresztyél- vagy épen Keresztyély-nek. Ha azonban
széphangzatilag veszszük a dolgot, a keresztény szó-

nak azon elnye van, hogy tisztán, folyóan simulhat

a hangzóval kezdd képzkhöz , és ragokhoz
,

pl.

keresztények, keresztényi, keresztényül; ellenben a ke-

resztyén szót ezen esetben igen hajlandó a nyelvszo-

kás így ejteni : keresztyényi , keresztyé?iyl, keresztyé-

nyek, melyeket kellemes haugzatuaknak senki sem
állithat. A székely általános népszokás is, mely igen

nagy nyomatékkal bír a különböz tájnyelvek kö-

zött, egészen mellettünk szól. Itt ugyanis egyik nyelv-

járásban keresztény v. keresztén , a másikban körösz-

tény divatozik , de mindkettben tiszta í-vel. Ugyan-
itt hallhatni Sebestén-t is. Kriza János. Ugyan a

,Vadrózsák' (nyelvészeti tekintetben valóságos gyön-

gyök) els kötete 555. lapján így szól : „A keresztény

szó helyesírását illetleg egy szerény javaslatot kocz-

káztatnék. Tudjuk , hogy a magyar r. katholikus és

protestáns hitfelekezetek közt e részben külön gyakor-

lat kapott lábra : r. katholikus irók rendesen keresz-

tényt
,
protestánsok pedig keresztyént írnak. (Megje-

gyezzük, hogy akik szigorún a származtatáshoz ra-

gaszkodnak, a r. katholikusok közöl is számosan, ki-

vált a régiség-búvárok, pl. Toldy Ferencz, keresztyén-t

használnak). Nem lehetne-e az uniót — folytatja

Kriza — legalább orthographice kieszközölni az ál-

tal, hogy mindenik fél mondana le arról az egész bajt

okozó y-ról ? Lám a székely nyelvszokás igen gyak-

ran elhagyja e bett, s így is mondja : keresztén em-

ber , keresztén emberek , mint mondja Sebestén , nem
pedig : Sebestyén, holott Sebestyén uram szokott leg-

nagyobb ersség lenni az y megtartása mellett. A
székely népnyelv Sebestén-t alkotott Sebastianus-b\,

szintúgy alkothatta a keresztén-t Christianus-ból. Ré-

szemrl — úgymond — mint székely kész vagyok

a görög y-t feláldozni az egyesség kedveért." — Re-

méljük nincs szükség semmi egyezkedésre és felál-

dozásra. Valamint romt, bomt stb. helyett a szófejtés

ellenére ront, bont és több számtalanokat írunk , va-

lamint tekéletes helyett, mind a régiség mind talán a

származás daczára is ,tökéletes'-t használunk , vala-

mint a göcsejiekkel nem írunk koppantyút-t , vagy

épen döftye (zrrdöfje), csuktya (=csukja), haraptya

(=harapja), leptye (=lepje) s több ily kifejezésü

szókat , st épen az ugyanazon eredet Keresztély-t

senki sem írja Keresztyél-uek , s mindezt azért tesz-

szük, mert a kisebb-nagyobb terjedelm szokás mel-

lett a jobbhangzás felsbb törvényét követjük : úgy
meg vagyunk gyzdve , hogy az irodalomban is a

,keresztény' válandik általánossá , kivált ha az ille-

tket figyelmeztetjük , hogy a ,kereszt'-tl származ-

tatás, minden többi európai nyelvek ellenére is semmi

alappal nem bír.

KERESZTYÉNI , KERESZTYÉNSÉG, 1. KE-
RESZTÉNYI, KERESZTÉNYSÉG.

KERET, (keret) fn. tt. keret-ét, harm. szr. — e.

v. —je. 1) A közhasználatú, de idegen (német) Rha-

me szóból alakult ráma helyébe alkotott új szó , s
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am. valamely kép kerületét képez foglalvány. Arany

keretbe foglalt kép. Négyszög, tojásdad keret. 2) Hold

udvara.
,

KÉRET, (1), (kér-et) fa. tt. keretét. L. KÉRE-

LEM.
KÉRET, (2), (kér-et) mivelt. m. kéret-tem,—tél,

— itt, par. kéress. Más valaki által kér valamit vagy

valakit. Magam nem mehetvén, barátom által kérettem

öt, hogy . . Különösen , közbejáró személy által va-

lamely leányt feleségül kér.

„Kérettelek , nem jöttél
,

Ha nem jöttél , ott vesztél

,

Lyányok anyjává lettél."

Népdal.

KERETEZIK ,
(kér-et-éz-ik) k. m. kéretéz-tem,

—tél, — itt. A régieknél am. a mai ,kéredzik/ vagy

egyszer ,kér'. „Midn bemenne , keretezek (petiit)

hogy szabadság adatnék neki éjjel és villámodat

eltt kimenni." Bécsi cod. „Vagyon harmad napja

hogy kenyeret nem ett , ugyan sír némellyik , úgy

keretezik tülem." 155 6-diki levél. (Szalay Á. gyjt.).

„Nagyon foga (=:kezde) ivteni

,

És az várban keretezni."

Katalin verses Leg. (Toldy F. kiadása).

KÉRETLEN
,
(kér-etlen) mn. tt. kéretlen-t , tb.

— ék. 1) Amit nem kértek. Kéretlen adomány, jótéte-

mény, hivatal. 2) Akit nem kértek, hogy adjon vagy

tegyen valamit. Kéretlen adakozó. Határozóként : a

nélkül hogy kérnék, kéretlenül.

KÉRETLENÜL, (kér-etlen-ül) ih. A nélkül,

hogy kéretett volna , önként , önszántából. Kéretle-

nül segíteni a nyomorultakon. Kéretlenül nyert hi-

vatal.

KERETTYÜ, puszta Bihar m.; helyr. Kerettyu-

re, —n, —rbl.

KERETYE , falu Szála m. ; helyr. Keretyé-re,

—n, — röl.

KEREVET , fn. tt. kerevet-ét , harm. szr. —je.

Keleties pamlag, ülpárnákkal. Törökül is kére v. ki-

revet. Gyöke valószínleg a kört jelent ker, melybl

lett magyar elemzéssel : kerö , kére , kereve , végre t

utóhanggal kerevet, mint ev (élénk, mozgó) eve evet,

guva guvat. Régebben
,

pl. Szabó Dávidnál, Simái-

nál : kelevet.

—KÉREZ, mély hangon: —KÁROZ, ritka

használatú összetett igeképz, —kál — kél (=og-ál,

ög-él , ég-él) és -oz, -öz, -éz egyszerbb képzkbl :

sütkérez
,
futkároz.

KERGE, (ker-g-e) mn. tt. kergét. Gyöke a kör-

ben mozgást, forgást jelent ker, melybl lett kerg v.

kéreg ige, innen igenév kergö kerge, azaz kereng, ke-

rengve v. szédelegve forgó. Mondják különösen a ju-

hoki-ól, midn agyvelejökbeu bizonyos férgek támad-

ván, szédülést kapnak , s ennek következtében fo-

rogva végtére földhöz csapják magukat, s megdögle-

nek. Forog, mint a kerge juh v. birka

KERGEKOR, (kerge-kór) ösz. fn. lásd : KER-
GESÉG.

KÉRGES
, (1), erdélyi falu Hunyad m.; helyr.

Kérges-re, — én, —röl.

KÉRGES
, (2) ,

(kér-ég-es) mn. tt. kérges-t v.— et, tb. —ek. 1) Tulajd. ért. aminek kérge van. V.

ö. KÉREG. Kérges fák. 2) Amiben kéreg van. Kér-

ges csizmasark. 3) Átv. ért. mondjuk vastag, kemény
megcserepesedett brrl. Kérges tenyerek , lábtalpak,

lábsarkak.

KÉRGESÉDÉS
,
(kér-ég-es-éd-és) fn. tt. kérge-

sédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Bizonyos testnek

képzdési állapota, midn kérgesekké lesznek, midn
kéreg n rajtok. V. ö. KÉRGESEDIK.

KÉRGESEDIK, (kér-ég-es-éd-ik) k. m. kérge-

séd-tem, —tél, — étt. Kérges leszen , kérget ölt ma-

gára, kérge n. Némely fák lehámlanak, s megint kér-

gesednek. Átv. ért. mondjuk brrl , midn vastago-

dik, keményedik, cserepesedik. Tenyerén talpán meg-

kérgesedett a bör. Az ökör nyaka megkérgesedett az

igától.

KERGESÉG, (ker-g-e-ség) fn. tt. kergeség-ét,

harm. szr. — e. Leginkább a juhokat pusztító nya-

valya , mely az agyvelben bizonyos férgek által tá-

mad , s a juhnak szédülést okoz, és azt jobbára meg
szokta ölni.

KÉRGESSÉG, (kér-ég-es-ség) fn. tt. kérgesség-

ét , harm. szr. — e. Általán a növények, különösen

fák tulajdonsága , melynél fogva derekaikat, ágaikat

kéreg borítja. V. ö. KÉREG. Átv. ért. az állati br-
nek vastag keménysége, cserepessége.

KERGET, (kerg-et) áth. m. kerget-tem , —tél,—étt
,

par. kergess. Minthogy gyöke a kört jelent

ker, innen tulajd. szoros ért. am. valakit keregni, az-

az korogni, körben forogni késztet , kényszerít, pl. a

nyomtató ágyáson kergetni a lovakat ; valakit a kazal,

asztag
,
pajta körül kergetni ; bizonyos körjátékban a

farkas (személy) a kör körül kergeti a bárányt. Tel-

jes bizonyosságra emeli ezt a Mátyás király halá-

lára írt emlékversezetben (a XV. század végérl) a

kerenget (=kerget) szó :

„Térékéchtül nyerél ajándokokath

,

Ne pusztíthanád országokath
,

Ne kerengethnéd bassájokath."

(Nyelvemlékek. II. Kötet).

Ezen értelem rejlik a kergeleg, kergeteges szókban is.

Szélesb ért. 1) a futót, menekülni akarót, ki görbe

gurba utakon, és irányokban szalad, nyomban hajtja,

üldözi. Kergetni a megszökött tolvajt. Kergetni a futó

ellenséget. A futóska játékban kergetni egymást. 2) Va-

lakit v. valamit felhajtva, fölverve, nyugalmából fel-

zavarva , s futásra kényszerítve terelget , üz , hajt.

Fölkergetni a bokrok közöl a nyulakat. Kikergetni a

barmokat a tilosból. Bekergetni a juhokat az akolba.

Elkergetni valakit a háztól. Megkergetni a kártev

gyermekeket, Szétkergetni a csoportozó népet. A kiszö
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kött csikókat visszakergetni a karámba. A lopott mar-

hát általkergetni a folyón. zni , kergetni. Sima far-

kú a szerencse, hol futja, hol kergeti az embert. (Km).

KERGETEG, (ker-g-et-eg) fn. tt. kergeteg-ét,

harm. szr. —e. Juhok nyavalyája , midn szédülést

kapva forogni kezdenek, és elvesznek. V. ö. KERGE
és KERGESÉG.

KERGETEGÉS ,
(ker-g-et-eg- és) mn. tt. kerge-

tegés-tv. — et, tb. — ek. Kergetegben szenved. Kerge-

teges juh. V. ö. KERGE , KERGETEG. Átv. ért.

eszeveszett bolond, kit néha-néha ér el a bolondság,

s kirl azt szokás ilyenkor mondani : rá jött a bó-

na óra.

KERGETEGÉSSÉG, (ker-g-et-eg-és-ség) fn. tt.

kergetegésség-ét. L. KERGESÉG.

KERGETÉS
,
(ker-g-et-és) fn. tt. kergetés-t, tb.

— ek , harm. szr. —e. Cselekvés, illetleg üzés, haj-

tás, midn valakit v. valamit kergetnek. V. ö. KER-
GET.

KERGETÖDZÉS, (ker-g-et--d-öz-és) fn. tt.

kergetödzés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Egymást vi-

szonosan üzö hajtogatás. V. ö. KERGETÖDZIK.

KERGETDZIK, (ker-g et-ö-d-öz-ik) belsz. m.

kergetödz-tem, —tél ,
—ott

,
par. —zél, htn. — ni v.

—eni. Egymást kergeti, azaz, majd kerget, majd ker-

gettetik. Kergetödznek a játszó gyermekek. Kergetdz-

nek a játszó ebek.

KERGÜL
,
(ker-ge-ül) önh. m. kergl-t. Mond-

ják juhokról , midn úgynevezett kergekórba esnek.

Máskép : kerdl.

KERHO v. KERHÓ , ökörszólitó szó , melylyel

a béres rákiált az ökörre , hogy az iga mellé álljon.

Kerho mellé! így mondják Mátyusföldén , mibl
valószínleg gyaníthatni , hogy a ker am. kerülj

,

a ho am. *iga , tehát : kerülj iga mellé. Innen

nem nehéz megmagyarázni a tájszokásos hód (juge-

rum) nevet, mely am. ho od iga-hely, azaz akkora

föld, vagy tér, melyet egy nap egy igával meg lehet

szántani ; így lett a latin jugum után a jugerum. A
közönségesebb hold pedig elemezve hol-d, s gyöke a

reggelt jelent hol. V. ö. HO, (1), HOL, (2), fn. HÓD
(3). Szélesebb ért. kerhó-t kiáltanak az ökörnek ak-

kor is, midn azt akarják, hogy tovább mozduljon

helyébl , különösen , hogy a jászolhoz közelebb

álljon.

KERICZÉL, (ker-icz-él) önh. m. kericzél-t. A
fiatal tyúkról , vagyis csirkérl

,
jércsérl mondják,

midn ker ker hangon énekel. Vastag hangon : kari-

czál t. i. a tyúk.

KÉRINCSÉL, (kér-in-cse-el) áth. m. kérincsél-t.

Székely szó. L. KÉREGET.
KERING

,
(ker-ing) 1. KERENG és KARING.

KERINGÉL, KERINGET stb. 1. KERENGÉL,
KERENGET.

KERING v. KERENG
,

(ker-eng-ö) mn. és

fn. tt. kering- 1. Keringve mozgó
,
járó , lejt. Ke-

ring leányok], tánczosok. Különösen így neveztetik

azon német nemzeti táncz (Walzer) , melyet folyto-

nosan forogva járnak. Keringt járni ,
tánczolni. Két

vagy három lépéses csoszogó, topogó kering.

KERÍT v. KERÍT
,

(ker-ít) áth. m. kerit-étt,

htn. —ni v. —eni, par. — s. 1) Valamit köralakban

csinál, köralakuvá tesz. A hordónak feneket keríteni.

A kalap karimáját kikeríteni. 2) Valamit körülfog,

körülvesz valamivel. A kertet fallal , sövénynyel, a

rétet, legelöt árokkal keríteni , bekeríteni. A halakat

hálóba keríteni. A falut , dlket fákkal körülkeríteni.

Megkeríteni az ellenséget. 3) Valamit köralakban

forgat , vagy valamivel kört csinál. Parittyát kerí-

teni. Ostorral maga körül egyet keríteni. Valaki-

nek nyaka köré keríteni a korbácscsal. Átv. ért. a

beszédnek nagy feneket keríteni am. a dolgot mesz-

szirl kezdve s körülírva eléadni. A káromkodást

elkeríteni am. hoszszan , czifrán káromkodni. 4)

Valamit utána való járással, tehát tekervényes görbe

utón megszerez, megfog. Akárhonnan, de kerítek egy

pár csikót. Kézre keríteni az elveszett jószágot. Deli

Kortván béget kezünkbe kerítjük. (Thúry Gy. éneke

1548. Thaly K. gyjt.). Elékeríteni valamit. Megke-

ríteni a szökevényeket. Vadakat , átv. ért. embereket

trbe keríteni. 5) Valakit bizonyos czélra hajhász, ke-

rülget, megnyerni iparkodik. Cselédet
,
feleséget kerí-

teni valaki számára. Kéjnöket keríteni.

KERÍTEK , KERÍTEK, (ker-ít-ék) fn. tt. Jeerí-

ték-ét , harm. szr. —e v. —je. Mivel valami be van

kerítve, pl. fal, sövény , korlát , árok
, gyöpü, garád.

KERÍTÉS, KERÍTÉS, (ker-ít-és) fn. tt. kerítés-t,

tb.

—

ék, harm. szr. — e. 1) Cselekvés, melynél fogva va-

lamit kerítünk, azaz körülveszünk, körülfogunk, kör-

alakban kimetszünk, kiszabunk. 2) Azon vonal vagy

test , mely valamit kerít , körülvesz , mint : fal, sö-

vény , árok. Kerítésen átugrani. A kerítést rongálni,

megújítani. Kerítés mögé húzódni, bújni. Kerítésen be-

lül, kívül. Nád-, lécz-, deszka-, sövény-, kkerítés. 3)

Szerzés, megszerzés, mely tekervényes utakon, s ke-

resés által történik. Pénzkerítés. 4) Valamely sze-

mélynek bizonyos czélra megnyerése , különösen n-
személyeknek elcsábítása , mások számára megszer-

zése. V. ö. KERÍT.
KERÍTETLEN , KERÍTETLEN ,

(ker-ít-etlen)

mn. tt. kerítetlen-t , tb. —ék. Ami nincs kerítve, mi

szabadon, tárva nyitva áll. Kerítetlen ház, udvar. Ke-

rítetlen város. Határozóként am. a nélkül, hogy ke-

rítve volna.

KERÍTETT , KERÍTETT ,
(ker-ít-étt) mn. tt.

keritétt-et. Ami kerítve, minek kerítése vau. Kerített

szl, udvar. Fallal kerített város, majorság. Árokkal

kerített rét.

KERÍT , KERÍT ,
(ker-ít-) fn. tt. kerít-t.

Széles ért. oly személy , ki utánjárás , keresés által

valamit másnak számára megszerez , s am. hajhász.

Szorosb ért. ki a férfiaknak házasság végett nket ke-

res, ajánl, szerez. Legszorosb és megvet ért. bordé-

lyos férfi vagy n. Kéjhölgy-kerít.
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KERITFAL, (kerít-fal) ösz. fn. Kerítésül

szolgáló fal.

KERITHÁLÓ
,

(keritö-háló) ösz. fn. Nagy
háló, vagyis gyalom, melynek egyik végét a vizpar-

ton az úgynevezett laptáros tartja , derekát pedig a

csónakban lev legények körvonalban menve a víz-

be eregetik , s másik végével a part felé kanya-

rodnak.

KERITNÖ
,

(kerit-nö) ösz. fn. Bordélyosnö,

ki úgynevezett szabadszemélyeket tart vagy szerez.

V. ö. KERÍT.
KERKA, patak neve Szála m. Nevét valószín-

leg kering folyásától kapta.

KERKA-KÁLÓCZFA, falu Szála m.; belyr. —
Kálóczfá-ra, —n, — ról.

KERKAKUTAS
, falu Szála m. ; helyr. —Ku-

tas-ra, — on, —ról.

KERKÁSKÁPOLNA, falu Vas m. helyr. —Ká-

polná-ra, —n, — ról.

KERKAÚJFALU , falu Szála m; helyr —Új-
falu-ba, —ban, — ból.

KÉRKÉDÉKÉNY, (kér-kéi-ék-ény v. kér-kéd-

é-keny) mn. tt. kérkédékény-t, tb. — ek. Aki kérkedni

szeret , kérked természettel , szokással biró. V. ö.

KÉRKEDIK. Kérkedékeny leány, tudod tánczban hogy

jár. (Km.). V. ö. KÉRKEDIK.

KERKÉDÉKÉNYSÉG
, (kér-kéd-ék-ény-ség)

fn. tt. kérkédékénység-ét, harm. szr. — e. Kérked tu-

lajdonság. V. ö. KÉRKEDIK.
KÉRKÉDI, (kér-kéd-i) mn. tt. kérkédi-t , tb.

— ek. Aki kérkedni szokott, kérkedni szeret
, dicse-

kedve hányiveti.

KÉRKEDIK, (kér-kéd-ik, s kér alkalmasint ösz-

sze van húzva ,kevély' szóból
, mely törökül : kibir,

az arab kebir pedig am. nagy, gar, tehát lehet : gar-

kod-ik is); k. m. kérked-tem ,
— tél, — étt. Innen 1)

am. maga fell szép tulajdonságokat mondogat, azok-

kal dicsekedik, kevélykedik s magát ez által nagyob-
bítni, emelni törekszik. Nemességével, seivel, szépsé-

gével
,
tudományával kérkedni. Azzal kérkedni , mily

kedves ö a társaságokban. Nagy urak barátságával

kérkedni. Erejével , vitézségével kérkedni. 2) Oly tár-

gyak birtokosának hirdeti magát , melyek rendesen

kedvesek az emberek eltt. Pénzzel, gazdagsággal kér-

kedni. Rangjával, elmenetelével kérkedni.

„Végházunk kérkedjen (-ék) sok pogány fejekkel."

Thúry Gy. éneke. 1548. (Thaly K. gyjt.).

3) Minthogy a szép vagy jeles tulajdonságok fitog-

tatása túlzó kitüntetési vágyra mutat , kérkedni any-

nyit is tesz, mint képzelt, koholt jelességekkel dicse-

kedni, magát hányni vetni.

KÉRKÉDISÉG, (kér-kéd-i- ség) fn. tt. kérkédi-

ség-ét , harm szr. — e. Hányivetiség , vagyis tulaj-

donság
, melynél fogva valaki magát tetszetni , kel-

letni, kitüntetni akarván, magáról dicséretes, szép je-

les dolgokat mondogat. V. ö. KÉRKEDIK.

KERKÉDO
,

(kér-kéd-) mn. tt. kérked-t. Aki

kérkedik vagy kérkedni szokott. A kérked embert

megutálni, kinevetni. Kérked katona, ki vitézségeirl

dicsekedve beszél. Kérked n, leány, ki pl. szerelmes

kalandjait emlegeti V. ö. KÉRKEDIK.

KÉRKEDVE, (kér-kéd-ve) ih. Kérked módon,

maga magáról holmi jelességeket , dicséreteket mon-

dogatva. Kérkedve beszélni.

KÉRKÉSZIK , KÉRKÜDIK ,
1. KÉRKEDIK.

KERLÁN
,

(ker- v. ber-lán ? azaz kering v.

berg, förg, honnan ,birka' is); fn. tt. kerlán-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. A székelyeknél Gyarmathi

szerént am. egy esztends bárány ; túl a Dunán : tokló;

néhutt : tokjuh.

KÉRLEL
,
(kér-el-el) áth. m. kérlel-t. 1) Ismé-

telve, folytonosan
,
gyakran kér valakit. Erre mutat

a kettztetett el képz. 2) Valakit ismételt
,
gyakori

kérés által engesztel, szelídít, kegyességre bir ; vala-

kinek haragját, bosszúját csillapítja. Kérlelni a meg-

bántott szülket. Kérlelni az ellenséget. Szép szóval,

könyörgéssel, levéllel, ajándékkal, pénzzel kérlelni va-

lakit. Megkérlelni az ellenpártot.

„Hasztalanul eget é3 földet kérlelve betölték."

Vörösmarty.

3) Sírót, szomorgót vigasztalás, biztatás által csen-

desít, enyhít. Kérlelni a szléji után síró gyermeket.

Kérlelni a jajgató, panaszkodó kárvallottakat.

KÉRLELHETETLEN, (kér-el-el-het-etlen) mn.

tt. kérlelhetetlen-t, tb. —ék. Aki annyira haragos, bo-

szús, vagy oly elkeseredetten szomorú, hogy megkér-

lelni nem lehet, tehát am. haragjában, bosszúságában

megrögzött, keservében megfásult. Kérlelhetetlen hara-

gú zsarnok. Kérlelhetetlen szivü atya. Tárgyakról is.

Kérlelhetetlen sors. V. ö. KÉRLEL Határozóként am.

kérlelhetetlenül.

KÉRLELHETETLENSÉG
,

(kér-el-el-het-[et]-

len-ség) fn. tt. kérlelhetetlenség-ét. Állapot vagy tulaj-

donság, midn valaki kérlelhetetlen.

KÉRLELHETETLENÜL
,

(kér-el-el-het-[et]-

len-ül) ih. Haragjában, bosznjában megkeményedve,

hajthatatlanul, engesztelésnek helyet nem adva. Kér-

lelhetetlenül visszautasítani a bocsánatért könyörgöket.

KÉRLELHETLEN
, 1. KÉRLELHETETLEN.

KÉRLELHET, (kér-el-el-het-ö) mn. tt. kérlel-

hett. Akit kérlelni lehet.

KÉRLELHETSÉG, (kér-el-el-het--ség) fn. tt.

kérlelhetség-ét. Kérlelhet tulajdonság.

KÉRMÉLKÉDIK, (kér-m-él-kéd-ik) k. m. kér-

mélkéd-tem ,
—tél ,

— étt. Kemenesalján am. hízel-

kedve ráköti magát valakire, mint a macska szokott,

ki egyszersmind hizelg is, körmöl is.

KERMÉS , 1. KÖRMÖSHÁZA.
KERNECSA, falu Krassó m. ; helyr. Kemecsá-

ra, — n, — ról.

KERNECZ, falu Vas m.; helyr. Kerneczre, — én,

—rl.
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KERNYAJA, falu Bács m.; helyr. Kernyajá-ra,

— n
}
—ról.

KERNYE, puszta Nyitra m.; helyr. Kernyére,

—n,
—rol.

KERNYESD , erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.

Kernyesd-re, — én, —rol.

KÉR, (1), (kér-ö) mn. tt. kérö-t. Aki valakitl

valamit kér. Pénzt , kenyeret , ruhát kér szegények.

Szabadságot kér rabok. Bocsánatot kér bnösök. Kér
násznagy, ki a házasulandó férfi nevében megkéri az

illet nt , ki a vlegény ügyeit viszi , s a völegényi

násznépnek fnöke.Kér társ, aki egy másikkal ugyan-

azon nt kéri feleségül. Kér levél , am. folyamod-

vány. Mindezeket öszve is szokták irni : kérnásznagy,

kértárs, kérlevél.

KÉR
, (2) ,

(kér-) fn. 1) Széles ért. személy,

ki valamit kér , ki valamiért folyamodik. Gazdagok

ajtaját elálló kérk. Folyamodványnyal jöv kérk.

2) Szorosb ért. személy, ki vagy maga számára vagy

más nevében valamely nszemélyt feleségül kér,

leánykér. Leányának már több kéri voltak. Jönnek

a kérk. "Elutasítani a kérket. A kérnek kitenni a

szrét. Innen a fennemlített kérnásznagy. 3) Maga

azon cselekvés vagy szertartás, mely által valakit fe-

leségül kérnek. Kérbe menni. Kérben járni. Kérbe

küldeni valakit. 4) Bizonyos nem állatok , mint ök-

rök, juhok, szarvasok , nyulak stb. szokása, midn a

lenyelt takarmányt bizonyos id múlva ismét rági-

csálják. Kért rágni. Kérre szólni, a csengetyürl

mondják, mikor a marha kért rág s ezért a csenge-

tyü rajta sajátságos hangon szól. (Kriza J.) Ennek

gyöke a rágást jelent kér. V. ö. KÉRDZIK. 5) Ru-

hából való tépés, melylyel a kimosott sebet betömik.

(Szabó Dávid). Itt úgy látszik, rokon a rágást, vagyis

eledelnek fölszivását jelent kér szóval, minthogy a té-

pés is a sebbl a genyet kihúzza, vagy magába szívja.

KÉR
, (3), erdélyi falu B. Szolnok m.; helyr.

Kér-re, —n, —rol.

KÉRÖDÉS, (kér--d-és) fn. 1. KÉRDZÉS.
KÉRDIK, 1. KÉRDZIK.
KÉRDÖZIK

,
(kér--d-Öz-ik). A Bécsi codex-

ben ugyanaz ami szokottabban : kérdzik. „Ordeit-

nak vala hajlakokban, búzán és boron kérdöznek

vala." (super triticum et vinum ruminabant).

KÉRDZÉS, (kér--d-z-és) fn. tt. kérödzés-t, tb.

—'ék, harm. szr. — e. Némely négylábú állatoknak

azon szokása, midn kérödzenek. V. ö. KÉRDZIK.
KÉRDZIK, (kér--d-z-ik) k. m. kérdz-tem,

— tél, — ött, htn. — eni v. — ni, par. —zél. Mondjuk

bizonyos állatfajokról , ú. m. a szarvasmarhákról,

juhokról , nyulakról stb. melyek a félig megrágott

s lenyelt eleséget utóbb ismét fölszivják , s még
egyszer megrágják. Az ökrök már nem esznek , csak

kérdzenek. Átv. és gúnyos ért. am. valamit egész

unalomig ismétel , eléhoz , emleget ; továbbá a m.

valamit lassan tesz, különösen sokáig eszik , nyám-

mog. Egy lúdczombon óráig kérdzik. Ne kérdzzél

annyit , hanem mondd ki röviden. Be sokáig kérdzik

AKAD. NAQY SZÓTAR. Hl, KÖT.

azon a levélíráson. Ezen ige gyöke kér szintén rokon-

nak tartathatik ker gyökkel, minthogy a kérdz ál-

lat gyomrából az egyszer megrágott eledel még egy-

szer visszakerül ; de rokonnak tekinthet kerczel, to-

vábbá a vastaghangu rág , és a latin rumex , rumino

szókkal is , midn érteimének lényege a rontást , tö-

rést, vágást , metszést jelent r hangban rejlik, s ily

jelentéssel bir nemcsak számos magyar , hanem árja-

féle s más nyelvosztálybeli szókban is. V. ö. R.

KÉRDZ, (kér--d-öz-) mn. tt. kérdzö-t. Ami
kérdzik. Kérdz állatok. V. ö. KÉRDZIK.

KÉRGYOMOR
,
(kér-gyomor) ösz. fn. A ké-

rdz állatok harmadik gyomra , melynek sok redi

vannak.

KERÖL, KÉRL, (ker-l) áth. m. kerl-t. Hibás

szokás által divatból csaknem végképen kimaradt ige,

mert ma már nem csak a beszédben, de az irodalom-

ban is a szabatosság mellztével az önható értelm

kerül használtatik helyette. Molnár A. szótárában min-

den származékaival együtt keröl áll. Gyöke ker, mely-

bl öl v. él képzvel lett keröl v. kerél , mint tér-bö\

lett terel v. terel, s különbözik tle a terül , valamint

különböznek a tanól és tanúi (jóllehet általán itt is

az utóbbi divatos) , okol és okúi, tarol és tarul, szé-

gyenei és szégyenül stb. Jelentései 1) valamit körüljár.

A cssz Iceröli a határt, a vadász az erdt. Megkerölni

a várost. 2) Átv. ért. valamit óvakodva jár körül, va-

lamitl tartózkodik , s nem mer hozzá közel menni,

csak távolról forog körülötte. Keröli a forrót. (Km.).

Keröli a jót , mint ördög a tömjént. (Km.). Keröli az

oskolát. Nem minden agg róka keröli el a csávát. (Km.).

Akasztófát kerölni , am. gonosztetteinek öntudata

miatt félni, óvakodni az akasztófától. Kikerölni a ve-

szedelmet. 3) Átv. ért. megkerölni valakit , am. mellé-

kes , tekervényes úton módon reávenni valamire.

Pénzzel kell megkerölni a gonoszt. (Km.). V. ö. KE-
RÜL.

KÉRLEG, (kér--leg) ih. Kérképen, kér mó-

don , úgy mint afféle kér ; nem követelve, nem pa-

rancsolva, hanem egyedül más kegyére támaszkodva.

Kérleg szólítani valakit.

KERLÉS v. KERÖLÉS, (ker-l-és) fn. tt. ke-

rlés-t , tb. —ék , harm. szr. —c. Cselekvés , midn
az ember vagy más állat, kérl valakit v. valamit. V.

ö. KERÖL.

KÉRLEVÉL
,

(kér-levél) ösz. fn. Iromány,

mely a kérés tárgyát indokolva eléadja , egyszers-

mind annak kegyére hivatkozik , kihez a kérés in-

tézve van.

KERÖLGET, (ker-öl-g-et) gyakor. önh. m. ke-

rölget-tem, —tél, —étt, par. kerölgess. Valamit foly-

tonosan , vagy ismételve , vagy gyakran keröl. Ke-

rölgeti, mint macska a forró kását. (Km.). V. ö. KE-

RÖL.
KERÖLGETÉS

,
(ker-öl-g-et-és) fn. tt. kerölge-

tés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés , midn va-

lakit vagy valamit kerölgetnek. V. ö. KERÖLGET.
38
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KERÖLÓ, (ker-öl-) mn. és fn. tt. kerölö-t. Aki

valamit kerlve körüljár, vagy aki valamitl óvakod-

va bizonyos távolságban tartja magát. Erdkerül.

Oskolakerül. Dologkerölö. Kasza-kapakeröl. Akasz-

tófakeröl. Különösen mint fnév , Önállólag hasz-

nálva
,
jelent csszt , határra , erdre fölvigyázó sze-

mélyt.

KERÖNG, tájdivatos ; 1. KERENG.

KÉRÖTÁRS
,
(kér-társ) ösz. fn. így neveztet-

nek egymás irányában oly ntlen férfiak, kik ugyan-

azon nt kérik feleségül. Hárman voltunk kértársak,

s mindhárman üres kosarat kaptunk.

KÉRZÉS, (kér--z-és) fn. 1. KÉRDZÉS.
KÉRZIK, (kér--z-ik) k. 1. KÉRDZIK.
KERPECZ , falu Szála m. ; helyr. Kerpecz-rei

—én, —röl.

KERPENYES , erdélyi falu Alsó-Fehér m., és

a Szászföldön ; helyr. Kerpenyes-re, — én, —röl.

KERPENYÉT, falu Bihar m; helyr. Kerpenyét-

re, — én, — röl.

KERPEST , falu Bihar m. ; helyr. Kerpest-re,

—én, —röl.

KERR, hangutánzó, kerreg szóban.

KERRA, fn. tt. kerrát. Ragadozó madár a sóly-

mok osztályából. Rokon vele a magyar kerecsen, kar-

valy, karuly , kurhéja , és a szláv kerssák v. krssák.

Gyöke a kering szállongást jelent ker. V. ö. KE-
RECSEN.

KERREG, (kerr-ég) önh. és gyakor. m. kert-ég-

tem, — tél, — étt. A tyúkról mondjuk, midn harag-

jában kiált
,
pl. ha tojáson ültekor bántják vagy ra-

gadozó madarat lát; máskép : kirrog.

KERRÉGÉS
,
(kerr-ég-és) fn. tt. kerrégést, tb.—ék, harm. szr. — e. Tyúk kiáltozása, midn ha-

ragszik.

KERSECZ, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Ker-

secz-re, — én, — röl.

KÉRSZIGET
,
puszta Heves m. ; helyr. Kérszi-

getre, — én, — röl.

KERT, (ker-t) fn. tt. kert-ét, harm. szr. —je v.

— e. Kicsinyezöje : kertecske. Gyöke a kört jelent

ker, melybl a helyet jelent l képzvel lett ker-t am.

körhely, kerített hely vagy tér. Innen egy 1055-iki

oklevélben : locus Kerthel nomine, ad foenum utilis.

fjerneynél). A Nádor- codexben is am. kerités. (Tol-

dy F.). Rokon vele ez értelemben : garád. Ugyan-

ezen gyök némi módosítással megvan a latin hortus,

hellén ^OQtoq, német Garten, frauczia jardin, sz\kv

hrod, grad, grod, górod stb. szókban. A német Gren-

ze v. Grtinze, lengyel granica, cseh hranice stb. szók-

ban is alkalmasint a kerités fogalma rejlik. V. ö.

KER. 1) Bekerített földtér , telek, különféle hasznos

növények tenyésztése, vagy gyönyörködtetés végett,

s ez a mai legszokottabb értelme. Gyümölcsös , zöld-

séges, káposztás , virágos kert. Mulató kert. Angol,

franczia izlésü kert. Házi kert. Szls , dinnyés kert.

Veteményes kert. Kertet mivelni , öntözni. Kertben sé-

tálni, mulatni. Kertet fallal , sövénynyel , deszkával,

náddal
,
gyepvel keríteni. Nincs oly rósz kert, mely-

ben jó is ne teremne. (Km.).

„Betekintek kis kertjébe
,

De csak nyomát veszem észbe

,

Gyöpü mellett egy rózsafa
,

Legszebb ága leszakasztva."

Népdal.

2) Szélesb ért. kerített hely , melyben valamit tarta-

nak. Méhes kert , vadas kert , szérüs kert. Tüzelöfás

kert. 3) Egészen eredeti értelmében : kerités , mely

valamit körül vesz. Latorkert, azaz várat kerit sáncz.

Innen : kertelni valamit am. bekeríteni. Továbbá : kert-

fedél v. kertsátor, v. kertlésza am. a kerités fedele

v. sátra, v. lészája.

KERTA, falu Veszprém m. ; helyr. Kertá-ra,

—n, — ról.

KERTÁGY
,

(kert-ágy) ösz. fn. A veteményes

kertekben egyes szakaszok , egymástól ösvény vagy

barázda által elválasztva. A kertágyakat zsinór sze-

rint kimérni. Virágos, káposztás, hajmás kertágy.

KERTAJTÓ
,
(kert-ajtó) ösz. fn. Ajtó a kerten.

Hátulsó kertajtó, melyen hátul járnak a kertbe.

KERTECSKE
,

(ker-t-écs-ke) kies. fn. tt. ker-

iécskét. Kis kert. Ház alatt kertecske , abban van egy

nyulacska, erre szalad ! erre szalad ! (Dajka játék-

verse a kisdeddel).

KERTÉKE, (kert-éke) ösz. fn. A tízhímesek se-

regébe és ötanyások rendébe tartozó növénynem,

melynek virágbokrétái magánosak és bogernysek.

Kertek díszvirága.

KERTEKURTÁL
,

(kerte-kurtál) Ösz. iker-

ige, m. kertekurtál-t. Csürcsavar, girbe görbe utakon

jár, tesz vagy mond valamit. Gyöke a kört jelent

ker és kur. Kemenesalji szó.

KERTEL, (ker-t- él) áth. m. kertél-t. Valamit

kerít, bekerít , s ez által mintegy kertté alakít. Sö-

vénynyel, náddal, deszkával, léczczel, gyepvel kertelni

a szért.

KERTÉLÉS, (kert él-és) fn. tt. kertélés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. 1) Cselekvés , midn valaki kertel

valamit. Kerteléssel foglalkodni , veszdni. 2) Kerítés,

azaz sövény , fal
,
gyep stb. melylyel valamit beke-

rítnek. A kertelés költségbe kerül. Elrongálni a ker-

telést.

KERTÉLET, (ker-t-él-et)fn. tt. kertélet-ét, harm.

szr. — e v. —je. Építmény, pl. fal, sövény, palánk,

gyöpü, mely valamely tért bekerít.

KERTÉLETLEN, (ker-t-él-etlen) mn. tt. kerté-

htlen-tj tb. —ék. Aminek kertelete nincsen , mit be

nem kerítettek. Kerteletlen vadas erd. Kerteletlen

dinnyeföld.

KERTÉLT, (ker-t-él-t) mn. tt. kertélt-et. Kerí-

tett, minek kertelete van. Kertelt szl , nér , ma-

jorság.
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KERTES, (1), (ker-t-és) mn, tt. kertés-t v. —et,

tb. —ek. Miben kert van, mihez kert van kötve ; ker-

tekkel bvelked. Kertes udvar. Kertes vár. Kertes

major, ház, kastély, kolostor. Kertes határ. Sz. István

1 015-dik évi alapító oklevelében Kertes kö, a bakony-

béli apátság egyik határköve , mely nevét maiglan

fontartja.

KERTES
, (2) , faluk , Arad , Sopron , Vas m.;

helyr. Kerte's-re, —én, — röl.

KERTÉSZ, (ker-t-ész) fn. tt. kertész-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Széles ért. személy , ki kertet mivel,

ki kertben tenyész növényekkel bánik , ki ültet,

kapál, ás, nyes , oltogat , stb. Szorosb. ért oly sze-

mély, ki a kertekkel való bánást mesterségesen vagy

bizonyos mvészeti izlés szerént üzi. Konyhakertész,

virágkertész, gyümölcskertész, díszkertész. Angol, fran-

czia, hollandi izlésü kertész.

KERTÉSZET ,
(ker-t-ész-et) fn. tt. kertészet-ét,

harm. szr. —e. Mesterség , st mint némelyek szere-

tik, alsóbb osztálybeli mvészet, mely a kerteket nem

csak hasznosakká , termékenyekké teszi, hanem egy-

szersmind szépekké
,

gyönyörködtetkké alakítja.

Díszkertészet.

KERTÉSZETI
,
(ker-t-ész-et-i) mn. tt. kertésze-

ti-t
}
tb. —ek. Kertészetre vonatkozó.

KERTÉSZI
,

(ker-t-ész-i) mn. tt. kertészi-t , tb.

— ek. Kertészt illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Kertészi eszközök, munkák. Kertészi foglalatosság.

KERTÉSZILEG
,

(ker-t-ész-i-leg) ih. Kertészi

módon, mint kertészek tudják vagy szokták.

KERTÉSZINAS, (kertész-inas) ösz. fn. Inas,

növendék, ki a kertészeti mesterséget tanulja.

KERTÉSZKAPA, (kertész-kapa) ösz. fn. Álta-

lán minden kapa, melyet a kertek mivelésében hasz-

nálni szoktak. Különösen irtó
,
gyomláló kisebbféle

kapa, kétágú kapa.

KERTÉSZKEDÉS, (ker-t-ész-kéd-és) fn. tt. ker-

tészkédés-t , tb. — ék. Kerti és kertészi munkákkal

való foglalkodás, kertmivelés. Kertészkedéssel keresni

a kenyeret. Kertészkedéssel tölteni az idt , mulatni

magát.

KERTÉSZKEDIK, (ker-t-ész-kéd-ik) k. m. ker-

tészkéd-tem, — tél ,
— étt. Kertészi munkákkal , kert-

miveléssel foglalkodik.

KERTÉSZKÖNYV, (kertész-könyv) ösz. fn.

Könyv, melyben kertmivelést tárgyazó oktatások fog-

laltatnak.

KERTÉSZNÉ, (kertész-né) fn. tt. kertészné-t. 1)

Kertész felesége. 2) Nszemély, ki kertészetet üz, pl.

konyhakertet mivel , és zöldséggel kereskedik ; sza-

batosan : kertészn.

KERTÉSZNÖ, (kertész-n) ösz. fii. 1. KER-
TÉSZNÉ, 2).

KERTÉSZOLLÓ
,
(kertész-olló) ösz. fu. Nagy,

kétkézre való olló a kertészeknél, melylyel a fák, és

cserjék ágait , különösebben az eleven sövény olda-

lait és tetejét nyesegetik.

KERTESZSEG, (kert-ész-ség) fn. tt. kertészség-

ét , harm. szr. — e. 1) Kerti munkákkal való foglal-

kodás. 2) Kertészi mesterség.

KERTÉSZVÉSÜ, (kertész-vésüj ösz. fn. A ker-

tészek által használt vésüféle eszköz.

KERTFAL, (kert-fal) ösz. fn. Kertet kerít

fal. Köböl, téglából, vályogból rakott , alacson, magas

kertfal.

KERTFÉDÉL, KERTFÖDÉL, (kert-fédél v. —
födél) 1. KERTLÉSZA.

KERTGAZDASÁG, (kert-gazdaság) ösz. fn.

Gazdaság , melyet kertben visznek ; vagy mely kerti

mivelésben részesül.

KERTHÁZ, (kert-ház) ösz. fn. Általán kertben

épített ház, különösen mulatóház, kéjlak, filegória.

KERTI, (ker-t-i) mn. tt. kerti-t , tb. — ek. 1)

Ami kertben szokott teremni ; ellentétei : mezei, vad.

Kerti ibolya, rózsa, szegf,, sóska, vetemény, dinnye

stb, melyeket öszve is szoktak írni. 2) Kertben te-

nyészni vagy tartózkodni szokott. Kerti csiga. Kerti

balha. Kerti sármány. 3) Olyan mint a kerté szokott

lenni. Kerti gazdaság. Kerti mivelés. 4) Kerthez tar-

tozó, kertben lev. Kerti ágyak, utak. Kerti lak. Kerti

ház. Kerti váz. Kerti edények , virágcserepek , szer-

számok.

KERTIRE
,

(ker-t-i ke) fn. tt. kertikét. Kertek-

ben tartózkodni szeret sármányfaj. (Emberiza hor-

tulana).

KERTIÖKÖRNYELV
,

(kerti-ökör-nyelv) ösz.

fn. A borágó egyik faja, máskép : kerliborágó v. bá-

ránynyelvf, v. kerti atraczél. (Borago officinalis).

KERTISEPRÜ, (kerti-seprü) ösz. fn. A libatopp

faja, máskép : seprülibatopp. (Chenopodium scoparia).

KERTISÓSKA
,

(kerti-sóska) ösz. fn. A lórom

nev növény faja. Máskép : kerek vagy spanyol sóska.

(Rumex scutatus).

KERTISTEN, (kert-isten) ösz. fn. A régi római

hitrege szerént a kerteket véd kisisten, kinek szob-

rát a kertekben felállítani és tisztelni szokták. Külö-

nösen Flóra istenn.

KERTKAPU, (kert-kapu) ösz. fn. Kapu a kerten.

KERTKEDVEL
,

(kert-kedvel) ösz. fn. Sze-

mély, ki nem annyira haszonból vagy kenyérkerese-

tül , mint mulatságból
,
gyönyörködés végett mivel

kertet, s foglalkodik kerti munkákkal.

KERTLÉSZA
,

(kert- azaz kerités-lésza t. i. itt

a ,kert
l eredeti ,kerités' értelemben vétetik) ösz. fn.

valamely keritós fölébe , annak a nedvességtl (es-

tl, hótól , dértl) tehát a kora elrothadástól megvé-

dése végett leginkább vesszbl , szalmából stb. ké-

Bzített fedél- v. sátorféle. Innen : lészás kert am. fe-

lül befont v. máskép befedett kerítés.

KERTMIVELÉS, (kert- mivelés) ösz. fn. 1. KER-

TESZSEG.
KERTSÁTOR

,
(kert-sátor) ösz. fn. 1. KERT-

LÉSZA.
KERTSED , KERCSED erdélyi falu Aranyos

székben ; helyr. Kertsed-re, —én, — röl.

38*
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KERTSE-LIGET , falu Somogy m.; helyr. —
Liget-be, — ben, —b'ól v. —re, — én, — röl.

KERTSÖVÉNY, (kert- sövény) ösz. fn. Sövény,

mely a kertet körülveszi.

KERÜL, KERÜL, (ker-ül) önh. m. kerl-t. 1)

Köralakban, vagy tekervényesen, görbe úton jár, mo-

zog, forog. Nem lehet egyenest menni , hanem kerülni

kell. Amarra kerüljünk, ott jobb. összekerülni azokkal,

kiktl elváltunk. Visszakerülni az elbbi helyre. Táncz-

ra v. lánczba kerülni. 2) Nem rendes , nem egyenes,

hanem rendetlen, görbe, tekervényes úton módon jut

valahova. Az ellopott jószág végre elékerült. Kezembe

kerültél. A bujdosó tolvajok kézre kerültek. Hálóba ke-

rült. Reá került a pohár , a kancsó, a kulacs. Beleke-

rült, mint Pilátus a Credóba. (Km.). 3) Valami törté-

netesen eléadja magát , megesik. Ha rá kerül a do-

log. Ha arra kerül, hogy stb. Ha ivásra kerül, ki nem

tesz rajta senki. Ütközetre került a dolog. 4) Valami

kitelik tle , vagy válik belle. Egy két száz forint

könnyen kikerül tle. E darab posztóból kikerül egy

nadrág, és mellény. Kikerülne belle egy vadász , és

egy nyúlhajt. (Km.). 5) Bizonyos munkával , vagy

költséggel jár. Bajba, fáradságba, veszödségbe ,
lótás-

futásba kerül. Sok irkafirkába kerül. Mibe kerül ez ne-

ked f Egy szómba kerül, s meglesz. Sok pénzébe, költsé-

gébe került az építés. Hány forintba került az utazá-

sod ? Ha velem jsz , egy krajczárodba sem kerül. 6)

Áthatólag lásd : KERÖL.
KERÜLÉS, KERÜLÉS, (ker-ül- és) fn. tt. kerü-

lés-t, tb. — ék, harm. szr. —e, 1) Körös, görbe, te-

kervényes úton való mozgás, járás. A kerülés sok idt

elvesz. 2) Elétünés, eléjövés. Kézre kerülés. Hazaker-

lés. 3) Valahová jutás. Tömlöczbe kerülés. V. ö. KE-

RÖLÉS.
KERÜLET , KERÜLET

,
(ker-ül-et) fn. tt. ke-

rület-ét, harm. szr. — e v. —je. 1) Altalán azonkör-

alaku vonal , melyet valaki kerülve tesz , vagyis be-

jár. 2) Azon köralaku vonal, mely bizonyos tért kö-

rülfog , 8 annak mintegy határát képezi. Ezen város

kerülete egy mérföld. Szélesebb ért. akármily rendet-

len görbe vonal, mely valamit kerít. 3) Az országok

vagy tartományok felosztásában bizonyos határokkal

kijelölt földrész, mennyiben különös hatóság által igaz-

gattatik, saját törvényszéke van, stb. Már régi felosz-

tás szerént Magyarországnak négy kerülete van, ugyan-

annyi kerületi törvényszékkel. Dunán inneni és túli,

Tiszán inneni és túli kerületek. (Jobb volna Dunabal-

parti, Dunajobbparti stb.

KERÜLETÉNKÉNT
,

^ker-ül-et-én-ként) ih.

Minden kerületet külön véve, egyik (tartományi) ke-

rületet a másik után. Kerületenként bejárni az or-

szágot.

KERÜLETI , KERÜLETI, (ker-ül-et-i) mn. tt.

kerület-it , tb. — ek. Kerületet illet , ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Kerületi tisztviselk , birák. Kerületi

hatóság. Kerületi ülés a néhai országgyléseken, elle-

ges tanácskozás, melyen csak a négy kerületbeli kö-

vetek vettek részt.

KERÜLETITABLA
,

(kerületi-tábla) ösz. fn.

Némely adóssági, zálog- s öröködési nagyobb ügyek-

ben elsbiróságu törvényszék, milyen az ország négy

kerülete szerént négy létezik, ú. m. Nagyszombatban,

Kszegen, Eperjesen, Debreczenben.

KERÜLGET, KERÜLGETÉS, 1. KERÖLGET,
KERÜLGETÉS.

KERÜLHETETLEN, 1. KIKERÖLHETETLEN.
KERÜL, (1), KERÜL, (ker-ül-) mn. tt. ke-

rült. Aki vagy ami kerül. Kerül beszéd (=tekervé-

nyes). Sokba kerül. Kerül levél, am. körlevél. Kerül
pohár , am. sorban járó pohár. Kerül poharat inni.

(Szabó Dávid.).

KERÍJL,
(

(2), KERÜL, (ker-ül-ö) fn. tt. kerül-

t. 1) 1. KERÖL. 2) Tekervényes, görbe út. Kerül-

nek menni. Ez nagy kerül volt.

KERÜLÖS , falu Arad m. ; helyr. Kerüls-re,

—ön, — röl.

KERÜLÚT, (kerül- út) ösz. fn. 1. KERÜ-
L (2), 2).

KÉRVÉNY, (kér-vény) fn. tt. kérvény-t , tb.

— ék, harm. szr. — e v. —je. 1) Kérelem, vagyis azon

tárgy, melyért valakit vagy melyet valakitl kérünk

2) Iratba foglalt s benyújtott kérelem, folyamodvány.

KÉRVÉNYEZ, (kér-vény- éz) áth. m. kérvényez-

tem, — tél, —étt
,
par. — z. Valamit szóval eléadott

vagy írásban benyújtott kéréssel megnyerni kivan.

KÉRVÉNYÉZÉS
,

(kér-vény-éz-és) fn. tt. kér-

vényézés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, ille-

tleg folyamodás, mely által valamely felsségtöl, ha-

tóságtól kérünk valamit.

KÉRVÉNYEZÉSI, (kér-vény-éz-és- i) mn. tt.

kérvényezési-t, tb. — ek. Kérvényezést illet, arra vo-

natkozó. Kérvényezési jog.

KÉRVÉNYEZ
,
(kér-vény-éz-) fn. tt. kérvé-

nyéz-t. Szeméiy, ki kérvénynyel járul vagy folyamo-

dik valamely felsséghez, hatosághoz.

KÉRVÉNYJOG, (kérvény-jog) ösz. fn. Jog va-

lamiért valakihez , leginkább fejedelemhez kérvény-

nyel járulni.

KES
, (1), elvont gyöke kese, kesely, kesely,

keshed, keséd származékoknak. Mennyiben szinre vo-

natkozik, jelent oly szint, mely elbbi minségét vál-

toztatva, vagy a mellette lev színektl elütve , nyíl-

tabbnak, világosabbnak látszik, s átv. ért. mintegy fe-

selve, hasadva, fesledezve, hasadozva kiválik a többitl.

Ennélfogva két külön fogalom rejlik benne, t. i. a) a

feslés vagy hasadás, b) a fesléssel , vagy hasadással

összekötött színváltozás, nyíltabb, világosabb színbe át-

menés. Innen a ruha keshed, am. a) kopik, b) fakul

;

s kes a hangok tekintetében is rokon fesel ige fes

és hasad ige has gyökével ; valamennyiben f sze-

repl az s hang levén. Egészen összeüt vele mély

hangon a székely kosz-ik (am. kopik, vásik) szóban,

és az általános divatú kosz-pil-ol szóban a kosz gyök.

V. ö. KESE, KESHED.
KES, (2), elvont gyöke a keser, keser ,

kesereg

származékoknak. Az izlési érzékre , vagy kedélyre
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visszatetsz , fájdalmas benyomás alapértelme rejlik

benne. Hangutánzónak látszik, és pes, pos gyökökkel

(peshüdik, poshad stb. szókban) rokonnak. Megfor-

dítva a persa szik am. eczet.

KES
, (3), a keskeny szó gyöke, mely tulajdon-

kép a kis változata. L. KESKENY.
KES, (4), elvont gyöke kesa, kesálkodik, kesaság

származékoknak , változattal : kis, kisa stb. Alapér-

telmét illetleg 1. KESA.
—KÉS, —KÖS, mély hangon : —KOS, ritka

használatú ösz. igeképzö og és es egyszer elemek-

bl egybeolvadva. Alig tudunk más példát futkos szó-

nál, mely egyszerbben : futos.

KÉS, (1), (ke-es , a Tatrosi codexben: kés,

melyben az e röviden ejtend) ; fn. tt. kés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Kicsinyezve : késéeske és késke. Ha
ezen szónak alapértelmét, t. i. a metszést veszszük, utó-

része rokon a metszést, vágást jelent ás, vés szókkal,

elrésze pedignemmás mint a megfordított és hegyeset,

élesetjelentsege, mely a hellén áx/j, latin acus, acies,

acutus, a német Ecke, Achel stb. szókkal rokon. Leg-

közelebb áll az egészhez a persa kíz am. kés, és khés

v. khécs am. ekevas, szántóvas (vomer, culter aratri)

;

továbbá a török kesz-mek, csagataj kisz-mek (metsze-

ni , hasítui) ; innen törökül : keszer (balta) ; keszidsi

(metsz)
;
jolkeszidsi (átmetsz , azaz útonálló, zsi-

vány) ; keszki (vágó, bonczoló kés ; éle valaminek), ro-

konok a magyar kaczor, kasza, gusztony, kusztor szók

kasz, kacz, gusz, küsz gyökei is. E szerént elemezve te-

hát kés = ke-es, és egyszerbb gyöke az éleset, hasi-

tást, elválasztást jelent ke, vagyis a megfordított ek v.

ék, s az egész általán jelent élesen vágó eszközt. Kü-
lönösebben a régi magyar nyelvben kardot is. A
Müncheni codexben Máté 26. Kiterjesztvén ö kezét,

kivevé a kést. Luk. 22. Uram, ha vágjunk a késsel?

Innen : Péter kése Sándor I. szerént am. szurony a

puskán. Bocharai nyelven megfordítva gard (kard),

am. kés. Idegen nyelvekben rokonokul tekinthetk

még a szanszkrit cshid (vág, hasít), kasz (hasít), hé-

ber T15 (vág, szakít) , hellén xeá£a) és (T%i£o) (hasí-

tom, szétválasztom); mandsu kuesi (kés); persa khusz-

údan vagy khuszur-dan (aratni, métere) ; sínai kiéu

(securis). Szinte figyelmet érdemel a persa kus-tan

(ölni
,

gyilkolni) ; innen : kus-á (öl, gyilkoló) stb.

Mai szokott értelemben kés jelent a kardnál kisebb

metsz , vágó vas eszközt. Mészáros-, konyha-, ker-

tészkés. Asztali kés. Szakács kés. Bonczoló kés. Varga
kés. Soha sem volt, nem is leszen vargakésnek hüvelye.

(Km.). Kézzel hozzá, ha a kés nem fogja. (Km.). Nem
gyermek kezébe való a kés. (Km.). Kis kés , nagy kés.

Mintha kést döftek volna szivembe. Szereti, mint kecske

a kést. (Km.). Beletört a kése, am. vállalata , különö-

sen merénylete megbukott ; a csínyen rajta érték és

roszul járt. A kéz sem jó , a kés sem jó. (Km.) am.
rósz eszközzel mköd ügyetlen ember. Kés szaka,

am. a késnek a nyel és éllap közti nyakrovatéka.

(Kriza J.). A régieknél másnem vágó eszközt is je-

lentett. „Mert nem vala neki sem kési, avagy valami

állat (=eszköz) , kivel neki koporcsót avagy sért

j

(sírt) csenált volna." Nádor-codex. 668. 1.

KÉS
, (2), törzs a késik, késedelem, késér, kés-

leg, kés stb. szókban. L. KÉSIK, KÉS.
KESA, (éles é-vel) elavult igenév és fn. , mely-

bl kesás , kesálkodik , kesaság , szinte elavult szók

eredtek. Valamennyi a Müncheni codexben is eléfordúl,

s kesa am. lázadás, háborgás, kesás am. lázadó, polgá-

rilag háborgó, kesaság am. lázadó, háborgó állapot, zen-

dülés, háborúság. Ezen szókban az éles e tájszokásilag

számtalanszor i helyett áll. Magában a Müncheni co-

dexben kesa és származékai mind vonásos , mind vo-

nás nélküli e-vel fordulnak elé, ez utóbbi az úgyneve-

zett közép e-nek , azaz mint zárt (é) és élea (e) ön-

hangzónak is a jegye. Több régi iratokban az e meg is

nyújtatik. Tehát szokottabb kiejtéssel csakugyan :

kisa, kisás, kisaság. Ugyan a Müncheni codexben elé-

jön a kisik ige is , mely a latin pavere, terreri, tur-

bari, s a hellén sx&anfisTcF&ai és tctQccTtecr&ai (resz-

ketni, háborogni, félni) értelmét adja vissza. Erdsi-

néi Icisalkodás am. halálos vonaglás, tusa, küzdelem.

Mind ezeket Összevéve igen valószínleg állíthatni,

hogy a kisa v. kesa tiszta gyökeleme a mozgást je-

lent es is, módosítva ezs izs, ecz icz, esz isz, ez iz, mely

több szavainkban mozgást vagy mozgékony lényt, esz-

közt jelent, mint : iseg piseg, iczeg biczeg, izseg pizseg,

pezseg, pizse, pizselle, visla v. vizsla, visel, zsizsi, zsi-

zsik, küzd, végre : kisa v. kisefa; ez utóbbiak is tehát es

v. is, k eltéttel am. izeg (izg-mozgó) fa. Meg-

jegyzend , hogy ezen gyökök majd vékony , majd

vastag hangulag ragoztatnak. E szerént késik v. ki-

sik (a Müncheni codexben) tulajd. ért. am. izeg, kü-

lönösen remeg, reszket , átv. ért. am. fél, azaz a ve-

szély elérzete miatt testében remeg, rázkódik. A ké-

sik v. kisik igébl lett igenév kesó v. kisó, és kesa

v. kisa , mely fnévül is használtatva átv. ért. jelent

(társadalmi, polgári) izgalmat, mozgalmat, nyugtalan-

ságot, háborgást, valamint a kisafa jelenti azon rúd-

hoz kötött hámfát, mely húzáskor izeg-mozog, ideoda

rángatózik ; továbbá kesás , kisás am. izgó , mozgó,

nyugtalankodó , lázadó. (A Nyelvemlékek III. köte-

tében 315. lapon érintett kissegi [keszedsi] nem tarto-

zik ide. V. ö. KÉS). Kesál v. kisál =küzd. Kesaság v.

kisaság am. izgalom v. mozgalom ; különösen polgári

nyugtalankodás , lázongás ; kesálkodik v. kisálkodik,

széles ért. am. izeg-mozog ; különösebben : küzd

;

továbbá : hánykolódik, háborog, mint a halállal küz-

d , vagy aki fellázadt. V. ö. KESÁLKODÁS , KE-
SÁLKODIK.

KESAFA, KÉSAFA, (késa-fa) ösz. fn. Székely

és tiszavidéki tájszó. L. KISAFA.
KESÁL, KÉSÁL, (kés-a-al) önh. m. késált.

Küzd, viaskodik, harczol. „Ha ez világból volna en

országom, en szolgáim bizonyával késálnának , hogy

zsidóknak ne adatnám. Régi Passió. (Toldy F. kia-

dása 53. 1.)

KESÁLKODÁS, KESÁLKODÁS, (kes-a-al-

kod-ás) fn. tt. kesálkodás-t, tb. — ok, harm, szr. —a.
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Küzdés , viaskodás ; szóbeli versengés , vitázás.

„És az ö kinját és kesálkodását, imádságába úrnak

ajánlja vala." Góry-cod. 28. 1. „A balálnak késál-

kodásába levén." Debreczeni-cod. 46. 1. Kezdé vele

beszedknek nagy kesálkodását vallania." Tihanyi

cod. 299. 1. Az Érdy-codexben am. általában izgés-

mozgás, foglalkodás. „Jó mivelködetben való késalko-

dás , azaz hogy ne iljen (üljön) veszteg , de valami

kézi munkálkodásban foglalja ember ennen magát.

(Toldi F. kiadása 80. L).

KESÁLKODIK, KESÁLKODIK, (kes-a-al-

kod-ik) k. m. kesálkod-tam ,
— tál ,

—ott. A ré-

gieknél am. küzd , küszködik. ,, Senki sem méltó

koronáztatni , hanem csak az , ki törvény sze-

rint kesálkodandik. " (legitimé certaverit). Tihanyi

cod. 202. 1. Az Érdi-codexben ez is am. általá-

ban foglalkodik : „Késalkodjunk (teljességgel nem :

késsünk v. mulassunk , hanem foglalkodjunk) arról

szent neve dicséretire , mely szorgalmatos lett le-

gyen szentegyházaknak gondviselésében." Legenda

Sz. István királyról az Erdy-codexben. (Toldy F. kia-

dása 15. L). V. ö. KESÁLKODÁS.
KESAS, KESASÁG, 1. KESA alatt.

KESCSINÁLO, (kés-csináló) ösz. fn. Kézmives,

ki késeket s hasonnemü eszközöket készít. Törökül :

b'icsakdzs'i.

KESE
,
(kes-e) mn. tt. kesét. Gyöke a világo-

sabbá lett, fehéres , fakó vagy ilyennel vegyes színt

jelent kes , 1. KES. (1); honnan az elavult késik,

azaz fehérszik , fakul , vagy fakót mutat , ebbl lett

az igenév kés , kese , másképen : kesely. A ké-

sik szóval egyezik mély hangon a székely koszik.

Tulajdonkép mondjuk állatról , melynek haja, szre

vagy tolla világosabb, fehéres, vagy fakó szinü vagy

igen elmállott vörhenyeges. Innen nevezik az igen

szöszke gyereket kesének. Kese ló, tulajd. am. fehér

foltos ; különösebben fehér körm ló. 2) Minthogy a

fehér foltok tarkává teszik az állati szrt, hajat vagy

tollat, ,kese' annyit is tesz, mint tarka vagyis vegyes

szinü , de olyan , melyben a világos szin kitnik.

Kese bajusz , mely félig fehéres , félig sötétes. Kese

disznó. Kese ökör. 3) Ami sötét szinét elhagyta, s fa-

kóvá, tehát világosabbá lett. Kese posztó , mely ere-

deti szinét elhagyta. Kese ruha, elavult, elkopott, szí-

nehagyott ruha. A törökben k'isz'il jelent a) vöröset

;

b) ált , hamisat. Innen a k'isz'il bas am. veres fej
vagyis fövegü. (így hívják a törökök az Ali feleke-

zetüt ; talán innen van a persának régibb íróinknál

kazul neve is). Megvan az uigur nyelvben k'is'il am.

kesely és kesely.

KESÉBB, KESÉBBEN, régiesek és
f

tájdivato-

sak, ezek helyett : késbb, késbben. L. KÉSEN.
KÉSÉCSKE, (1), (késécs ke) fn. tt. késécskéí.

Kis kés.

KÉSÉCSKE, (2), (kés--cs-ke) mn. tt. késecskét.

Egy kevéssé kés. Már késecske az id. Tájdivatos.

KESÉD, (kes-ed) önh. m. kesed-t. Mondják posz-

tóról, 8 egyéb festett szövetrl, illetleg ruháról, mi-

dn elkopik, elavul , és szinét vesztve fakóvá , azaz

kesévé lesz. V. ö. KES.

KESEDÉK, (kes-ed-ék) fn. tt. kesedék-ét, harm.

szr. —e. Szakadék, kopottság, hasadék a ruhán.

KÉSEDELEM, (kés-éd-el-ém) fn. tt. késedelm-

et, harm. szr. — e. Lassú, maradozó, annak idején

végre nem hajtott mozgás, mködés. Késedelem , ve-

szedelem; vagy : a késedelemben veszély forog (pericu-

lum in mora). V. ö. KÉSIK.
KÉSEDELMES, (kés-éd-el-ém-es) mn. tt. késé-

delmes-t v. — et , tb. —eh 1) Lassan , maradozva

mozgó, járó ; annak idejére el nem érkez, meg nem
jelen. Késedelmes hírnök, posta. Késedelmes segítség.

Késedelmes cseléd. 2) Hoszszabb fontolgatás vagy fé-

lelem miatt valamit halogató. Késedelmes hadvezér.

Késedelmes biró. Késedelmes határozat.

KÉSEDELMESEN, (kés-éd-el-óm-es-en) ih. Ké-

sedelmez módon , késkedéssel , késedelmezleg. Ké-

sedelmesen járni el a megbízásban.

KÉSÉDELMESKÉDÉS
,

(kés-éd-el-ém-es-kéd-

és) fn. tt. késédelmeskédés-t , tb. —ék. Lásd : KÉSÉ-
DÉZÉS.

KÉSEDELMESKEDIK
,

(kés-éd-el-ém-es-kéd-

ik) k. m. késédelmeske'd-tem , —tél, —étt. L. KESÉ-
DÉZIK.

KÉSEDELMESSÉG, (kés-éd-el-ém-es-ség) fn.

tt. késedelmesség- ét, harm. szr. — e. Tulajdonság vagy

állapot, melynél fogva valakit vagy valamit késedel-

mesnek mondunk. A biró késedelmessége miatt elha-

ladt az ítélet. V. ö. KÉSEDELMES.

KÉSÉDELMEZ
,

(kés-éd-el-ém-ez) k. m. késé-

delmez-tem, —tél, — étt. Késedelemmel vagy késedel-

mesen tesz, cselekszik ; halogatva, tartózkodva, hosz-

szasan fontolgatva mködik.

KÉSÉDELMEZÉS
,

(kés-éd-el-ém-ez-és) fn. tt.

késédelmezés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

midn késedelmezünk.

KÉSÉDELMEZ, (kés-éd-el ém-ez-) mn. tt.

késedelmezt. Késedelmesen tev, mköd; annak ide-

jére meg nem érkez.

KÉSEDELMI
,
(kés-éd-el-ém-i) mn. tt. késédel-

mi-t, tb. —ék. Késedelemre vonatkozó, késedelembl

származó. Késedelmi kamat , azon kár , melyet pénz-

beli követelésekre nézve , származzanak azok akár

kölcsönbl, akár más jogczímböl , az adós a követe-

lnek okozott késkedése által, azon pénzöszvegnek,

melylyel tartozik , a szabott határidben meg nem
fizetése miatt. Például: valaki köteles volt volna vala-

mely pénzöszveget január 1-sején megfizetni, s ezt

nem tette, ha késbben fizet, vagy bepereltetvén, vég-

rehajtás alá kerül , a fizetési id (lejárat) vagy ilyen

nem-létében birói megintés napjától, ha nem voltak is

kamatok kikötve, úgynevezett késedelmi kamatok jár-

nak. Az osztrák polgári törvénykönyv szerént ez a szo-

kott kamatnál (mely záloggal biztosított követelések-

ben száztól öt, egyebekben hat) rendesen csekélyebb,

t. i. száztól négy , és csak kereskedési b váltóügyle-
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teknél , továbbá általán Triestben és Fiúméban hat.

A magyar polgári jog szerént a fizetési határid után

is világos (azaz számszerént meghatározott) adósság-

ban késedelmi kamatul a rendszerénti törvényes ka-

matnak van helye ; s ha nem volt a fizetési id meg-

állapítva, birói megintés vagy perkezdés után.

KÉSÉDÉZÉS, (kés-éd-éz-és) fn. tt. késédézés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki

vagy valami elmaradozva , halogatva jön vagy m-
ködik.

KÉSÉDÉZIK, (kés-éd-éz-ik) k. m. késédéz-tem,

— tél, —étt. Lassan , maradozva mozog , halogatva

jön vagy mködik. Különösen am. a dolgot sokat

fontolgatva , félve , vonakodva a végrehajtásban el-

marad.

KÉSÉDÉZ, (kés-éd-éz-ö) fn. tt. késédézöt.

Gyakorító értelm. Személyrl szólva, kinek szokása

elmaradni , annak idejére meg nem jelenni , lassan,

hosszú fontolgatás után cselekedni , félve és vona-

kodva valamit napról napra halogatni. Dologról, ami

el-elmaradoz , ami nem szokott maga idejében ren-

deltetése helyére jutni. Késédezö csapatok. Késédézö

segedelem, utasítás.

KÉSÉDÉZLEG, (kés-éd-óz--leg) ih. Késede-

zéssel egybekötve. Késedezöleg kaptuk a segítségeket,

utasításokat.

KESEDT, (kes-ed-t) mn tt. kesedt- et. 1) Viselés

által elkopott , elavult. 2) Színehagyott , megfakult.

Kesedt ruha.

KÉSÉDT, (kés-éd-t) mn. tt. késédtet. Aki vagy

ami nem maga idején érkezett vagy mködött , vagy

teljesíttetett, eszközöltetett.

KESEDTEN
,
(kes-ed-t-en) ih. Kesedt állapot-

ban. V. ö. KESEDT.
KÉSÉDTEN, (kés-éd-t-en) ih. Meg- v. elkésve,

nem maga idején érkezve vagy mködve , vagy tel-

jesítve.

KÉSEFA, (kése-fa) 1. KISAFA.
KESÉI, (kés-e-i) mn. tt. kései- 1, tb. — ek. A ren-

des idejnél utóbbi, pl. kései bárány, mely az elletés

rendes idején túl született ; kései gyümölcs, mely nem
a többivel érett egyszerre ; kései vetés. V. ö. KÉS.

KESEJ v. KESELY
,

(kes-ely) tt. kesely-t , tb.

— ék, 1. KESE.
KESÉL, (kés-ól) áth. m. késélt. Él embert vagy

más állatot késsel megszúr , megöl. Verekedés között

megkéselték egymást. Oly képzés , miut gyilok törzs-

bl : gyilkol.

KESÉL, (kés- él) ösz. fn. A kés pengéjének sar-

ja ,
vagyis azon keskeny széle , mely metsz , hasít.

Ellentéte : késfok. V. ö. ÉL, fn.

KÉSÉLÉS, (kés-él-és) fn. tt. késélés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Késsel szúrás , ölés.

KÉSELG, (kés-el-g) önh. m. késelg-éttem v. ké-

selég-tem, késéig- ettél v: késelég- tél, késelg-étt ; htn. ké-

selg-eni v. késelg-ni v. késeleg-ni. L. KÉSELKÉDIK.
KÉSELGÉS, (késel-g-és) fn. tt. késelgést , tb.

— ék. L. KÉSÉDÉZÉS.

KESELKÉDES, (kés-él-kéd-és) fn. tt. késelké-

dés-t, tb. —ék. L. KÉSÉDÉZÉS.

KÉSELKÉDIK
,
(kés-ól-kéd-ik) k. m. késélkéd-

tem, — tél ,
—étt. Késedelmez gyakorító értelemben,

késedezik.

KÉSÉLÖDIK, (kés-él-d-ik) 1. KÉSELKÉDIK.

KÉSEL- azaz KESELYÜKÖ, (Podhragy) falu

Nyitra m; helyr" Keselökö-re, —n, —röl.

KESELY
,
(kes-ely) mn. lásd : KESEJ, és KE-

SELY.
KESELYMEZ, falu Mármaros m.; helyr. Ke

selymezö-re, — n, —röl.

KESELY, (kes-ely-ü) fn. tt. keselyü-t. Eredeti

értelménél fogva melléknév , mint szigorú , keser,

domború, szomorú stb. am. kese vagy kesely szín,

tollazatú. Általános neve azon sasfajnak , melynek

vörnyeges vagy fakó tollai fehér pettyekkel tarkáz-

vák, s e szerént törzsöke kese v. kesely. És csakugyan

a régieknél
,

pl. Pesti Gábor meséiben is, többször

eléjön ez egyszerbb alakban , névszerént (Toldy F.

kiadásában) a 35, 92, 96, 104, 122, 190, 192,

199. lapokon. „Mikoron az kesely egy csigát talált

volna .... oda mene az csóka , tanácsot ada neki,

hogy. nagy- fel repillene onnét B
stb. Különös , hogy

midn a sas szóval összetétetik , nem elül áll, hanem

hátra tétetik, tehát nem keselyüsas, hanem saskesely.

KÉSEN
,

(kés-en) ih. Ormánsági tájszó Bara-

nyában s am. szabadon , nyg nélkül, azaz önkénye-

sen mozoghatólag. Mondják lovakról , igás barmok-

ról. Késen ereszteni a lovat. A székelyeknél : késleg

hajtani a marhát Kriza J. szerént am. tereh nélkül

szabadon, vagy noha kötéllel avagy járomban össze-

tartva, de teher nélkül hajtani. Törzse mindkettnek

a lassúbb, illetleg korlátolt mozgást jelent kés. V.

ö. KÉSIK.
KÉSÉN, régies 03 tájdivatos, e helyett : késn .

Amattól ered : kesébben. Hogy ez mégis kesébben n
fel." Pesti Gábor meséi.

KÉSÉNG, (kés-éng) önh. m. késéng-tem, — tél,

—étt, 1. KÉSÉDÉZ.
KÉSÉNGÉS

,
(kés-éng-és) fn. tt. késéngés-t, tb.

— ék. L. KÉSÉDÉZÉS.
KESER, (kes-er) fn. tt. keser-t, tb. — ék. Azon

kellemetlen íze némely testeknek, mely a szájat szét-

húzza. V. ö. KÉS. Egyébiránt ezen szó is , mint a

kesely, melléknév is , innen : keserédes , am. keser

és édes, (2). Némi betüáttétellel, egyezni látszik vele a

török szirke am. eczet, innen : szirkel am. savanyú.

,Kes' gyök alatt pedig megérintettük , hogy a persá-

ban maga az egyszer kisz jelent eczetet. Finnül :

katkera am. keser.

KÉSÉR , KÉSÉRÉL , KÉSÉRLET , KÉSÉRT,
KÉSÉRTET stb. 1. KÍSÉR, KÍSÉREL, KÍSÉRLET,
KÍSÉRT, KÍSÉRTET stb.

KESERAG, (keser-ag) fn. tt. keserag-ot, harm.

szr. —a v. —ja. L. jobban : KESERÉLEG. Elein-

tén a vegyészek az eleget csak ag képzvel fejezték
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ki ; de ennek részint határozatlan értelme , részint

magas hangú szókkal , mint itt is , össze nem egyez-

tethet volta miatt , a szabatosabb éleg (oxyd) jött

divatba.

KESERÉDES, (kes-er-éd-és) fn. tt. keserédés-t,

tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Tulajd. ért. a testnek azon

állapota , midn keseredik , vagyis keser ízt kap. A
bornak, mustnak üröm általi keseredése. Némely gyü-

mölcsök a rohadás által keseredésbe mennek át. 2)

Atv. ért. a kedélynek azon állapota, midn valamely

kellemetlen benyomás visszataszító érzést gerjeszt

benne, mely által mintegy ízetlenné válik, s néha pa-

naszra, sirásra fakad. Elkeseredés.

KESERÉDES, (keser- v. keserü-édes) ösz. mn.

Mondják oly testekrl, kivált italokról, melyekben a

keser- és édelemek vegyítve vannak, melyek íze édes

és keser. Keserédes ürmös, must, gyógyszer. Atv. ért.

kedélyi hangulat , melyben a gyönyörélvezet vala-

mely kellemetlen érzéssel van vegyülve. Keserédes

szerelem.

KESEREDIK, (kes-er-éd-ik) k. m. keseréd-tem,

—tél, —étt. 1) Keser ízt kap. V. ö. KESER. Ke-

seredik az Ürömmel vegyített bor , must. Keseredik a

rohadásnak indult gyömölcs. 2) Atv. ért. kedélye bi-

zonyos, kellemetlen benyomást érez, mely miatt kel-

letlenné , s mintegy ízetlenné leszen , vagy épen fáj-

dalmas panaszra , sirásra fakad. A sok csapás miatt

elkeseredni. „Hallván ezt az szegény kór , megkese-

rödék és az földre leesék , sírnia kezde. " Góry-

codex.

KESERÉG
,

(kes-er-ég) gyakor. önh. m. kese-

rég- tem ,
—tél v. keserg-ettem ,

— ettél ,

— itt , htn.

— ni v. keserg-eni v. kesergni. Atv. ért. panaszra vagy

sirásra fakadva mélyen szomorog. Keseregni szeret-

teink halála fölött.

KESERÉLEG, (keser-éleg) ösz. fn. A kesreny-

nck élcnynyel vegyülete. (Magnesium-oxyd) : közné-

ven : keserföld
;

(magnesia) számtalan ásványnak

egyik igen lényeges alkatrészét teszi , milyenek a

tejtk, szappankö stb. V. ö. KESRENY.
KESERENY, 1. KESRENY.
KESERFA, (keser-fa) ösz. fn. Amerikai fa, mely-

nek kérge hamuszín, s húsa fehér. Általán az egész

fa, de különösen a gyökere keser íz, mely megfz-

ve többféle nyavalya ellen hathatós gyógyszernek

tartatik. (Quassia. L.).

KESERFÖLD, (keser-föld) 1. KESERÉLEG.
KESERFÜ

,
(keser-fü) ösz. fn. A czikkszárak

neméhez tartozó növényfaj ; hímje hat, anyaszála két

águ, szára felálló , elágazó , levelei láncsásak, pálhái

szrrel prémesek. Virága halovány vörös. Máskép :

vizi bors, vizi hunyor, balhafö, ebgyömbér, légyfü. Nö-

vénytani neve : borsos czikszár. (Polygonum hydro-

pipei).

KESERFUZ , (keser-füz) ösz. fn. A fzfák ne-

méhez tartozó faj , melynek levelei szélesek , hosszú-

kás gömbölyk, simák, és fényesek, fölül sötétzöldek,

alul fehéresek. (Salix pentandra).

KESERG, 1. KESERÉG.
KESERGÉS

,
(kes-er-g-és) fn. tt. kesergés-l, tb.

— ék , harm. szr. —e. A kedélynek azon szomorú,

fájdalmas állapota, midn valaki kesereg. Kesergéssel

tölti özvegysége napjait. V. ö. KESERÉG.
KESERGET, (kes-er-g-et) áth. m. keserget-tem,

— tél, —étt, par. kesergess. Valakit kesergvé tesz,

keseregni kényszerít. Az árvákat, özvegyeket kegyetlen

bánás által kesergetni. V. ö. KESERG.
KESERGETÉS

,
(kes-er-g-et-és) fn. tt. keserge-

tés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés , mely által

valakit kesergetnek, kesergvé tesznek.

KESERG
,

(kes-er-g-ö) mn. tt. kesergö-t. Aki

mély fájdalmában
, bánatában siránkozik

,
gyászol.

Keserg árvák, özvegyek.

KESERGKÉP, KESERGKÉPEN, KESER-
GÖLEG, (keserg-kép v. —képen v. —leg) ösz. ih.

Oly módon, mint a kesergk szoktak tenni.

KESERGYÖKÉR, (keser-gyökér) ösz. fn. A
tárnicsok neme alá tartozó növényfaj ; virágai gyr-
sek, gyri bogerny alakúak, bokrétái többnyire öt

metszésüek , kerekdedek, srn pettegetett sárgák,

csészéi burokszabásúk. Máskép, növénytani néven :

sárga tárnics. (Gentiana lutea).

KESERHAJ
,

(Jeszenova) falu Turócz megy.
;

helyr. Keserhaj-ra, —on, — ról.

KESERÍT, KESERÍT
,

(kes-er-ít) áth. m. kese-

rít-étt, htn. — ni v. —eni, par. — s. 1) Tulajd. ért.

valamit keser ízvé tesz
,

pl. az üröm a bort, mus-

tot. 2) Atv. ért. valakit keseríteni , elkeseríteni, am.

mély fájdalmat okozni, szomorú panaszra, sírásra fa-

kasztani.

KESERÍTÉS, KESERITÉS, (kes-er-ít-és) fn.

tt. keserüés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

mely által valami keservé, keser izüvé tétetik

;

vagy átv. ért. mely valakit kesergésre késztet, kese-

regni kényszerít. .

KESERIZ, (keser- v. keserü-íz) ösz. fn. Saját-

ságos kellemetlenségü íz , melyre a száj mintegy me-

nekülni vágyva széthúzódik.

KESERIZU
,

(keser- v. keserü-ízü) ösz. mn.

Minek keser íze van. Keserizü ital, gyógyszer. Ke-

serízü rohadt gyümölcs.

KESERJE, (kes-er-je) 1. KESERNYE.

KESERJÉS, (kes-er-je- es) 1. KESERNYÉS.
KESERKÉDÉS

,
(kes-er-kéd-és) fn. tt. keserké-

dés-t, tk. —ék, harm. szr. — e. Szenved kedélyi ál-

lapot, midn valaki keserkedik.

KESERKÉDIK, (kes-er-kéd-ik) k. m. keserkéd-

tem, — tél, —étt. Atv. ért. keserves fájdalmakat táp-

lál, mélyen szomorkodik.

KESERNYE, (kes-er-nye) mn. tt. kesernyét. Ke-

véssé használt szó, származéka : kesernyés , melynek

értelme s a származtatás után is következtetve, ke-

sernye am. keser anyag, vagy keser íz. V. ö. KE-
SERNYÉS.
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KESERNYÉS, (kes-er-nye-es) inn. tt. keser-

nyés-t v. —et , tb. — ek. Aminek kevéssé keser íze

van. A rozmaring íze ers, kesernyés, és valamennyire

összevonás. (Lippai Vet. kert.). Kesernyés bor
,
gyü-

mölcs. Tájdivatosan : keserjés.

KESERNYÉSSÉG
,

(kes-er-nye-es-ség) fii. tt.

kesernyésség-ét , harm. szr. — e. Valamely testnek,

különösen növénynek vagy ásványnak tulajdonsága,

melynél fogva kesernyésnek mondatik. V. ö. KE-
SERNYÉS.

KÉSÉRT, 1. KÍSÉRT.
KÉSÉRTET, 1. KÍSÉRTET.
KESERUGORKA, (keser-ugorka) ösz. fn. Ugor-

kafaj , melynek gömböly és keser gyümölcse gyo-

mortisztitó ervel bír. (Coloquint).

KESER, (1), (kes-er-ü) mn. tt. keser-t, tb. —k

v, — ek; középfok :
— bb v. — ebb. 1) Tulajd. ért.

az ínyekre kellemetlenül ható, mi a szájat széthúzó-

dásra kényszeríti. V. ö. KES
, (2). A keser íz né-

mely testeknek eredeti tulajdonsága , különösen né-

mely növények és ásványoké, milyenek a keser fü-

vek, a keser só , a gányafa bogyói stb. Néha pedig

a romlás eredménye, pl. a rohadó alma keser. Néha

a keser íz mesterség által idéztetik elé, mint bizo-

nyos italokban, gyógyszerekben. Keser bor, pálinka.

„Es a gyimilcsnek oly keser vala íze". Régi ha-

lotti beszéd. 2) Átv. ért. ami a kedélyt kellemetlen

visszataszító behatás által megrázza, mély fájdalmat

okoz, szomorú panaszra , sírásra fakaszt. Keser bo-

szuság, bánat, fájdalom. Keser veszteség, kár. Keser
özvegység , árvaság. Keser kinok , szenvedések

,
gyöt-

relmek. Meginni, kiüríteni a fájdalom keser poharát,

kelyhét. Keser a trés , de édes a gyümölcse. (Km.).

Ki kesert nem ízeit, nem tudja mi az édes. (Km.).

KESER, (2), ÉR— falu Bihar m.; helyr. Ke-

ser-re, — n, — röl.

KESERÜFÖLD, (keser-föld) 1. KESERFÖLD.
KESERÜFÜ, (keserü-fü) ösz. fn. A czikkszárak

osztályába tartozó növényfaj ; máskép : vízi bors,

vízi hunyor, bolhaf, ebgyömbér, légyf, keserf. Nö-
vénytani neve : borsos czikkszár. (Polygonum hydro-

piper).

KESERÜFÜZ, (keser-fz) 1. KESERFÜZ.
KESERÜGOMBA

,
(keser-gomba) ösz. fn. A

gombák, különösebben galóczák egyik faja ; kalapja

laposkás
,
gyakran tejnedvesség ; lemezei testszinre

hajlók, elágazók. Erds helyeken terem, s éldelhet.

Növénytani nyelven : keser galócza (Agaricus pipe-

ratus).

KESERÜGYÖKÉR
,
(keser-gyökér) ösz. fn.

A tárnicsok neméhez tartozó növényfaj. Növénytani

neve : sárga tárnics. (Gentiana lutea). L. KESER-
GYÖKÉR.

KESERÜL, KESERÜL, (1), (kes-er-ül) önh. m.

keserl-t. 1) Keser ízvé leszen. A bor megkeserül, ha

ürömmel vegyítik. 2) Átv. ért. régiesen valakin kese-

rülni, am. másnak szenvedése, fájdalma miatt megin-

AKAD. NAGY 8ZÓTAB. ül. KÖT.

dúlni, abban résztvenni , azt enyhíteni , rajta szána-

kodni. Keserülj rajiunk, am. szánj meg minket. (Sza-

bó D.). „Úgy fognak rajtad is oztán keserílni. " Pesti

G. meséi. „Az istenek mindenkor jámboron keser-

nek." Ugyanott.

KESERÜL, (2), (kes-er-ü-öl) áth. m. keserl-t. 1)

Valamit kesernek állít , olyannak tart , érez. Ezen

rmöst igen keserlöm. A beteg keserüli az orvosságot.

2) Megkeserül valamit am. keservesen megérez, megsi-

rat. Ezt te még megkeserülöd. 3) Sajnál , szán, meg-

szán. „Keserüllek tiszta szívvel." Benigna asszony

imakönyve. „Megkeserílé tet és bevivé barlangjá-

ba." Pesti G. meséi. „Ne hagyjad héjában kérése-

met ! keserílj meg. " Régi magyar Passió.

„De keserüljed ily kárunkat igen
,

Vigasztalj minket : ne essünk kétségben."

Panaszkodó ének a XVII. századból. (Thaly K.

gyjt.).

„Utában sok jámbor t kíséri vala
,

Minden ember tet keserüli vala."

Istvánfi Pál a XVI. századból.

KESERÜLAPU, (keser-lapu) ösz. fn. Növény-

faj. Máskép közönséges néven : bojtorján. Gyökérle-

velei nagy labodásak ; szárlevelei színesek, nyelesek,

aprófogasak ; fészkei kopaszok. Növénytani neve :

keserlapú bojtorján (Arctium lappá).

KESERÜLÉS, (1), (kes-er-ül-és) fn. tt. keserülés-t,

tb.—ék, harm. szr. —e. 1) Állapot, midn valami ke-

ser ízvé leszen. A rohadó gyümölcsnek, az ürömmel

vegyített bornak keserlése. 2) Átv. ért. másnak fáj-

dalmában, szenvedésében való részvevés. 3) Megkese-

rlés am. keserves megérzés, megsiratás.

KESERÜLÉS
, (2), (kes-er-ü-öl-és) fn. tt. kese-

rülés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Nyilvánítás , mely

szerént valamit kesernek vallunk, tartunk.

KESERÜLET, (kes-er-ül-et) fn. tt. keserület-ét,

harm. szr. —e. Sajnálatra , szánakozásra méltó ál-

lapot.

KESERÜLETÉS, (kes-er-ül-et-és) mn. tt. kese-

r&letés-t v. —et , tb. — ek. Sajnálatra , szánakozásra

méltó állapotban lev. Keserületes szegények, nyomo-

rékok.

KESERÜLETLEN, (kes-er-l-etlen) mn. tt. ke-

serületlen-t , tb. —ék. Akin senki nem keseri , azaz

nem sajnálkodik, nem szánakozik. Keserletlen árva.

KESERÜLETLENSÉG, (kes-er-ííl-etlen-ség) fn.

tt. keserletlenség-ét, harm. szr. —e. Érzéketlen rész-

vétlenség , midn valaki más baján ,
nyomorúságán

nem sajnálkozik, nem szánakodik.

KESERÜL, (kes-er-l-) mn. tt. keserlö-t.

Aki más baján , nyomorúságán , fájdalmán szánako-

dik, megesik. Árvákon keserül jótevk.

KESERS
,

(kes-er-ü-ös) mn. tt. keserüs-t v.

— et, tb. —ek, 1. KESERNYÉS.

KESERSÉG, KESERSÉG, (kes-er-ü-ség)fn.

tt. keserség- ét , harm. szr. — e. 1) Tulajd. ért. ke-
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serü íze, keser tulajdonsága valaminek. Némely f-
vek, savak, gyümölcsök kesersége. Rohadt alma, körte

kesersége. 2) Átv. ért. szívbeli mély fájdalom, gyászos

állapot, keserv. Teli torokkal nyeli keserségét. (Km.).

KESERSÉGES
,

(kes-er-ü-ség-és) mn. tt. ke-

scrségés-t v. — et , tb. — ek. 1) Igen keser ízü. 2)

Átv. ért. szomorúsággal, mély bánattal, fájdalommal

teljes. „És nagy keserségös könyhullatással. " Góry-

codex.

KESERÜSO
,

(keserü-só) ösz. fn. Sónemü test,

különösen kénsavas keseréleg , melynek íze keser,

s a tzben hamar szétolvad. Alkatrészét teszi több-

féle ásvány- és keservizeknek , milyen az ismerteb-

bek közöl a püllnai és seidliczi. (Köznéven latinul :

sal amarum ; németül : Bittersalz).

KESERTELEK, puszta Pest m.; helyr. Kese-

rtelek-re, — én, —röl.

KESERVÍZ
,
(keser- víz) ösz. fn. Ásványos

víz , melynek egyik alkatrésze keserüsó. V. ö. KE-
SERÜSO.

KESERV, (kes-er-v) fn. tt. keserv-et, harm. szr.

—e. Tulajdon értelemben nem divatozik. Átv. ért.

mély bánat, mély fájdalom, gyászos állapot. Keservét

elpanaszlani. Keservében halálra szánni magát. Jere-

miás próféta keservei.

KESERVES, (kes-er-v- es) mn. tt. keserves-t v.—et , tb. —ek. Fájdalmas , mély bánatú, gyászos.

Keserves özvegy , árva. Keserves anya. Álla a keser-

ves anya, keresztfánál siralomba. (Böjti ének). Keser-

ves állapot , bánat
,
fájdalom. Keserves kínszenvedés.

Szélesb ért. sok bajjal, veszó'dséggel járó. Keserves a

szegény ember állapota. Keserves munkával keresni a

kenyeret.

KESERVESEN, (kes-er-v-es en) ih. 1) Keser-

ves kedélylyel, igen fájdalmasan. Keservesen panasz-

kodni. 2) Sokat szenvedve, nagy nehezen , veszdve.

Keservesen élni.

„De bármerre fordítja subáját,

Keservesen éli a világát."

Népdal.

KESERVETÉS v. KESERVETÖS
,

(kes-er-v-

et-ös) mn. Benigna asszony imakönyvében am. ke-

serves.

KESERVETÉST v. KESERVETÖST, (kes-er-

v-et-ös-t) ih. Benigna asszony imakönyvében, am. ke-

servesen.

KESERVÍZ
,

(keser-víz) ösz fn. lásd : KESE-
RVÍZ.

KÉSÉS, (kés- és) fn. tt. késés- 1, tb. —ék, harm.

szr. — e. 1) Elmaradás, hátramaradás, valahol annak

idején meg nem érkezés. 2) Fontolgató halasztás va-
!

lamely dolog végrehajtásában. V. ö. KÉSIK.

KÉSETLEN
,
(kés-etlen) mn. tt. késetlen-t , tb. !—ék. 1) Midn gyöke a metsz eszközt jelent kés,

am. kinek kése nincsen. 2) Midn a késik igétl szár-

mazik, am. nom késkedö, nem maradozó, nem halogató.
|

V. ö. KÉSIK. Határozóként am. kés nélkül ; és : el

nem késve.

KÉSFOK
,
(kés-fok) ösz. fn. A kés pengéjének

vastagabb széle vagy háta. Késfokkal nem lehet met-

szeni. Éles mint a kés foka. (Gúnyos km.). Ellentéte :

késéi.

KÉSGERELY, (kés-gerely) ösz. fn. 1. KUSZ-
TORAGERELY.

KESHED, (kes-h-ed) önh. m. keshed-t. Gyöke

a nyilast jelent kes, s am. fakad , nyílik. Tiszamel-

lékén , am. szinét hagyja , veszti , fakul. Keshed az

avult ruha. Lrincz Károly szerént azt is teszi : ko-

pik. V. ö. KES,
f

(l).

KESHEDÉS, (kes-h-ed-és) fn. tt. keshedés-t, tb.

— ék. Fakadás, kinyílás. Fakulás , színváltozás. Ko-

pás. V. ö. KESHED.
KESHEDT, (kes-h-ed-t) mn. tt. keshedt-et. Ki-

nyílt, kifakadt. Fakult , színehagyott. Kopott. V. ö.

KESHED.
KESHEDTEN, (kes-h-ed-t- en) ih. Nyilt álla-

potban. Színehagyottan.

KÉSHEGY, (késhegy) ösz. fn. A késféle met-

sz eszköznek csúcsos vége. A gyógyporból annyit

venni, mennyi egy késhegyre fér.

KÉSHÜVELY
,

(kés-hüvely) ösz. fn. Kemény
brbl csinált hüvely vagy tok, melyben használaton

kivül a kést tartani szokták, különösen a mészárosok

és hentesek. V. ö. KÉSTOK.
KÉSIK

,
(kés-ik) k. m. kés-tem ,

—tél ,
—étt,

par. késsél. Ezen ige , és származékai (kés , késlel)

mind haugra, inind alapértelemre nézve legközelebb

rokonságban állanak a régiesen írt, é 3 még tájdivatosan

használt késér, késért szókkal, mert mindnyájan a já-

rás, menés, mozgás alapfogalma alá tartoznak. Ro-

konok ugyan hangokban mindezekkel az elavult ki-

sik v. késik, kisa v. kesa, kisálkodik v. kesálkodik : de

a különbség köztök lényegben az , hogy ez utób-

biakban a gyökhangzó (e v. é v. i) rövid, amazokban

pedig hoss:ú (é). Az utóbbiakban, t. i. a mozgást je-

lent is v. es gyökelemekben az s szintén sebességet

jelent alkatrész, valamint az esik, oson, suhan, siet,

surran, igékben is ; azonban mindezek gyökmagán-

hangzója egyszersmind a sebesebb mozgást jelent

rövid e v. i v. u is. Az es, is elemekhez tehát k el-

lehellet járulván , lesz : kes v. kis , azaz sebes moz-

gást tesz. Ellenben a késik és késér (v. kísér) igék-

ben hosszú é (vagy í) levén a gyök magánhangzója,

ez tartósság, lassúság (hosszú é) jelentéssel bír ; és

valóban aki késik , az egy más valakinél vagy va-

laminél lassabban haladva jár vagy jöddögél , és

aki késér , az valakivel együtt meudegel , vele

folyvást jár , kel , tehát saját mozgásában kor-

látolva van. V. ö. KÉSEN és KÉS. Ezen

elemzés szerént kés-ik, 1) általán am. lassú, mara-

dozó léptekkel jön , tehát a várt , kiszabott , rendelt

idre meg nem érkezik ; ellentéte a gyors mozgás

Hiisogását utánzó se-et v. si-et , melylyel rokon a se-

bes (se-v-es). Sem siet , sem késik haragja Istennek.
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(Zrínyi). Innen ha valaki sokáig elmarad , s a várt

idre meg nem jelenik, azt szoktuk kérdeni : holjár,

merre jár oly sokáig ? azaz ? hol, merre késik : Késik

az óra, midn hengere v. kereke a nap járásával egy-

aránt nem mozog, s attól elmarad. Elkésik vagy meg-

késik az utas, midn a kitzött helyre és idben meg
nem érkezik. 2) Átvitt ért. valamit vontatva , halo-

gatva teszen. Késni a levélírással
, fizetéssel. Késni a

munkával. 8) El igekötvel azt is jelenti : lassúsága

miatt valahonnan egészen elmarad , valamit elmu-

laszt, elszalaszt. Elkésni az ebédrl , a templomból , a

misérl. Elkésni a vasútról , a gzhajóiból. Igen közel

rokon hozzá mind hangban, mind értelemben a persa

khéz-idan v. khaz-ídan am. késn, vagy lassan menni,

mászni, csúszni ; elcsúszni (tarde ingredi ; repere
;
pe-

de labij. Némely más rokonságát 1. KESO alatt.

KÉSÍT
,
(kés--ít) áth. m. késítétt. Azt eszközli

hogy valami elkésik. Elkésít. A váltót elkésitm (an-

nak idejében be nem mutatni, meg nem ovatolni).

KESK
,
(kes-k) elavult v. elvont törzse keskeny

szónak és származékainak.

KÉSKE
,

(kés-ke) kies. fn. tt. késkét. Kis kés.

KÉSKÉDÉS, (kés-kéd-és) 1. KÉSÉDÉZÉS.

KÉSKÉDIK, (kés-kéd-ik) 1. KÉSÉDÉZIK.

KESKEND , falu Baranya m. ; helyr, Keskend-

re, — én, —rl.

KESKENY, (kes-k-ény; a kes-k törzs am. kis-ke

azaz , kicsi-ke v. kevés ke s az eny v. ny melléknév

képz) mn. tt. keskény-t v. — et, tb. — ek, Eredetileg

kiskeny a kis gyöktl. Rokon vele : kecsély, mely ma
csak tájszokásilag él , s helyette a megfordított cse-

kély van közdivatban, holott, mint értelme bizonyitja,

gyöke szinte kis v. kes, melybl lett kisély v. kesely,

azután az s (mint igen sok szavainkban) cs-re vál-

tozva kecsély. Mindkettejükben a kicsiség , vagy ki-

csinyedés alapfogalma rejlik , különösen a keskeny

szó jelenti a testnek vagy térnek szélességben mint-

egy ,kisség'-ét vagyis kicsiségét, kevességét, s ellen-

téte : széles és vastag. Keskeny fal, keskeny ágy, kes-

keny pamlag, keskeny asztal. Széles az asztal, keskeny az

abrosz , rövid a vacsora. (Népd.). Keskeny rét, szántó-

föld , országút , híd , úteza. Az állati , különösen em-

beri testre vonatkozólag am. összeszorult , vékony,

karcsú. Keskeny arcz. Keskeny mell , vállak , csípk.

A törökben keszkin am. éles, metsz, és leghihe-

tbben a &esz-mek (vágni, metszeni) igétl származik,

a kin (ken, ghan) pedig a tatárban részesüli képz.
(Kazem-beg töröktatár nyelvtana 161. lap ; és Bere-

zine vizsgálatai [Recherches] 36. lap).

KESKÉNYÉDÉS, (kes k-ény-éd-és) fn. tt. kes-

kényédés t, tb. — ék, harm. szr. — e. A testnek vagy

térnek azon állapota, melyben szélessége fogy, keve-

sedik, kicsinyedik, pl. midn a szántóföldbl a szom-

szédok néhány barázdát elszántanak.

KESKENYEDIK, (kes k-ény-éd-ik) k. m. kes-

kinyéd-tem, — tél, étt Szélességében fogy, kevese-

dik, kisebbedik; vékonyabbá, karcsúbbá változik.

Keskenyedik apadáskor a folyóvíz. Keskenyedik a he-

gyek közti térség. Keskenyedik az aszúkóros embernek

melle, válla.

KESKENYEN, (kes-k-ény-en) ih. Keskeny mi-

nségben vagy állapotban.

KESKÉNYÍT, KESKÉNYÍT,(kes-k-ény-ít) áth.

m. keskényítétt, htn. — ni v. —eni
,
par. —s. Vala-

mely testnek vagy térnek szélességét , kisebbé , sz-
kebbé, vékonyabbá teszi. Nyirkálás által kesleenyíteni

a papírívet. Elszántás által keskenyíteni a szomszéd

földét,

KESKÉNYÍTÉS, KESKENYITÉS, (kes-k-ény-

ít-és) fn. tt. keskényítést , tb. —ék, harm. szr. — e.

Cselekvés, mely által valamely testet vagy tért kes-

kenynyé teszünk
, szkebbre szorítunk. V. ö. KES-

KÉNYÍT.
KESKÉNYSÉG-, (kes-k-óny-ség) fn. tt. keskeny-

ség-ét , harm. szr. —e. A testnek vagy térnek azon

tulajdonsága , melynél fogva az akár magában véve

akár aránylag keskeny , azaz szk , vékony , karcsú

V. ö. KESKENY.
KESKÉNYÜL

,
(kes-k-ény-ül) ih. 1. KESKE-

NYEN.
KESKÉNYÜL, KESKÉNYÜL, (kes-k-ény-tíl)

önh. m. keskényííl-t. Keskeny, azaz szk, vékony ala-

kúvá leszen. Ezen völgy, minél inkább behat a hegyek

közé, annál jobban keskenyl. A beteges vén embernek

keskeny'úl a teste.

KESKÉNYÜLÉS, KESKÉNYÜLÉS
,

(kes-k

ény-ül-és) fn. tt. keskenylés-t , tb. —ék, harm. szr—e. Állapot, midn valamely test vagy tér keske,

nyül. V. ö. KESKÉNYÜL.
KÉSLEG, (kés-leg) 1. KÉSEN.

KÉSLEKEDÉS, (kés-el-e-kéd-és) 1. KÉSÉ-
DÉZÉS.

KÉSLEKEDIK
,

(kés-el-e-kéd-ik) k. m. késle-

kedtem, — tél, —étt, 1. KÉSÉDÉZIK.

KÉSLEL
,

(kés-él-el) áth. m. késlel-t. Valakit,

vagy valamit fentartóztat , vagyis akadályoz , hogy

bizonyos utat
,
járást annak idejére be ne végezhes-

sen, vagy valamit a rendelt idben végre ne hajthas-

son. Valakit útjában, munkájában késlelni. „Ne akarj

minket késlelnie." Debreczeni Lk. „Késleli vala tet

az bemenéstl. " Góry cod. „De az urakat igen ké-

retik, hogy kegyelmek te k(egyelmedet) meg ne kés-

leljék." Levél 15 40. évbl. (SzalayÁ. gyjt.). „K(e-

gyelme)d írna uramnak, ne késlelné ott az legényt."

Levél 1556. évbl. (Szalay Ágoston, gyjt.). Önha-

tólag is
,

(,késedelmez' értelemben) : „Az hatalmas

Istenért kértem , hogy ne késleljenek , azért én ne

legyek az oka , hanem k , ha mi történik. " Ugyan-

ott, ugyanazon évbl.

KÉSLELÉS, (kéa-ól-el-és) fn. tt. késlelés-t, tb.—ék, harm. szr. — e. Cselekvés , illetleg akadály-

vetés, mely által valakit v. valamit késlelnek. Régie-

sen késedelmezés is. V. ö KÉSLEL.
39*
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KÉSLEL, (kés-él- el-) mn. és fn. tt. késlelö-t.

Aki, vagy ami a mozgást, járást, jövést, cselekvést hát-

ráltatja, maradozóvá teszi. Utazást késlelö árvizek, zi-

vatarok. Munkát késlelö nehézségek.

KÉSLELTET, (kés- él-eltet) mivelt. m. késlel-

tet-tem ,
—tél, — étt

,
par. késleltess. Szorosan véve,

mint miveltetö ige , am. késleló'vé tesz , vagyis más

által okoz késedelmet, hátramaradást ; de szokott ér-

telemben am. az egyszer késlel vagy késlet, azaz va-

lakit v. valamit elmenetelében
,
jártában keltében,

cselekvésében hátráltat. Azonban ,késleltet' szóban

mégis azon jelentés rejlik, hogy ha nem is más személy,

de mégis valamely eszköz által okoztatik a késede-

lem. Hasonló alakú szók : akadályoz-tat , kettó'z-tet.

KÉSLELTETÉS, (kés-él-el-tet-és) ín. tt. késlel-

tetés-t, tb. —ék, haim. szr. — e. Cselekvés, mely ál-

tal valakit vagy valamit késleltetünk. V. ö. KÉS-
LELTET.

KÉSLELTET
,

(kés-él-el-tet-ö) mn. tt. késlel-

tetö-t. Aki vagy ami késleltet. Perfolyamot késleltet

kifogások.

KÉSLELVÉNY
,

(kés-él-el-vény) fn. tt. késlel-

vény-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Birói vagy törvény-

hozói rendelet , melynél fogva valamely tartozás le-

fizetése végett idhaladék engedtetik
,
(latinul : mo-

ratórium), pl. az 1848: IX. törvényczikk 5. §-ában

oly földbirtokosnak , kinek birtokához az eltt urbé-

riség volt kapcsolva, s ez azon törvényben megszün-

tettetett. A birói késlelvények, mint általán minden

úgynevezett birói parancsok Magyarországban most

már végképen eltörölvék. (Országbirói értekezlet I.

rész 49. és 88 §§.).

KÉSLEMÉNY, (kés-el-e-mény) fn. tt. késle-

mévy-t, tb. — ék. L. KÉSEDELEM.
KÉSLET, (kés-el-et) áth. m. késlet-tem , — tél,

—étt. Szokottabban : késlel ; 1. ezt.

KÉSLÖDÉS
,

(kés-él-d-és) fn. 1. KÉSÉDEL-
MEZÉS v. KÉSKÉDÉS.

KESLODIK, (kés-él-d-ik) belsz. m. késlöd-tem,

—tél, —ött. 1. KÉSKÉDIK.

KÉSMAKK, szabad kir. város Szepes vármegyé-

ben ; helyr. Késmárk-on, —ra, —ról.

KÉSMETSZÉS, (kés-metszés) ösz. fn. Metszés,

melyet valaki késsel tesz.

KÉSMILLING, (kés-milling) 1. KÉSPENGE.
KÉSMIVES, (kés-mives) ösz. fn. Szerkovács,

azermives, ki késeket s hasonló eszközöket készít; ké-

ses, késcsináló.

KÉSMIVESÁRU
,

(kés-mives-áru) ösz. fn. Ké-

sekbl s más ily nem eszközökbl álló áruk, melye-

ket késmívesek készítettek.

KÉSMIVESSÉG
,

(kés-mivesség) ösz. fn. Kés-

mivek készítésével foglalkodó mesterség.

KÉSNYEL, (kés-nyel) ösz. fn. Fából, csontból,

érczbl stb. való fogatyú vagy markolat , melybe a

kés pengéjét beleillesztik. Sima, rovatkos , egyenes,

görbe késnyel.

KÉS
,
(kés-) mn. tt. késö-t. Kicsinyezve : ké-

söcske. 1) Lassan, maradozva járó, jöv, a várt, ren-

delt idre meg nem jelen. A kés vendégeket nyug-

talanul várni. Sötétben, zivatarban elkés utasok. Kés
óra, mely a nap járásától elmarad. „És ö monda

azoknak : O heitok (stulti) és kés szivvek" (tardi

corde). Tatrosi cod. 2) Ami nem az ill, kell idben
történik. Kés tanács, mely a lett dolog után adatik.

Kés bánat ebgondolat. (Km.). Kés az agg ebet sze-

lídíteni vagy tánczra tanítani. (Km.). Kés a takaré-

kosság, midn üres az élésláda. Kés sülve vagy sütve

Szabó D.-nál am. kés tanács. Már kés (trop tárd,

zu spát). Már kés, a szerencsétlenség megtörtént. Kés
segítség. Kés ^szántás, vetés, aratás, szüret. Kés ebéd-

lés, vacsorálás. Kés lefekvés
,
fölkelés. 3) Ami bi-

zonyos idn túl van. Kés estve , kés éjtszaka ér-

kezett. Kés vénségre jutni. 4) Ami távol jöven-

dségre kiterjed. Kés unokák , maradékok. Kés
nyom. Kés kor , századok. 5) Használják hatá-

rozóul is , am. késn van. Már kés , mindennek vége.

Kés akkor hozni vizet , midn elégett a ház. Ha még

nem kés, próbáljuk meg.

A törökben gics v. gecs , am. kés , és gidse v.

gedse éj ; melyek szintén gecsmek (kelni, menni, múl-

ni) igével állnak viszonyban ; innen a csagataj kicsti

am. kelt, ment
}
múlt , és kies kurun (egészen a ma-

gyar késökoron) am. este után kés id. Abuska. A sí-

nai nyelvben kieu am. soká (diu). V. ö. KÉSIK.
KÉSCSKE, (kés--cs-ke) mn. tt. késöcskét.

Ami kevéssé kés, mi a várt , rendelt kiszabott idn
túl valamivel elmaradt. Már késöcske volt az id, mi-

kor kiértünk az erdbl.

KÉSCSKÉN, (kés--cs-ke- en) ih. Kevéssé ké-

sn, valamivel utóbb, mint a szokott , rendelt, kisza-

bott idben. Késöcskén érkezett a posta. Késöcskén

kaptunk a munkába.

KÉSDIK
,
(kés--d-ik) k. m. késöd-tem, —tél,

— ött. Kénytelenül , valamely közbe jött akadályok-

kal küzdve késik.

KÉSL v. KÉSÖLL, (kés-ö-ö-1 v. —öli) áth.

m. késöl-t v. késöll-ött , htn. —ni v. —eni. Késnek
vél vagy tart. Már késölé az idt s eltávozott.

KÉSN
,
(kés--en) ih. Maradozva, nem a ren-

delt vagy kiszabott idre , utóbb mint szokás vagy

illik. Késn érkezni haza. Késn ebédelni , vacsorálni.

Késn fekünni, korán kelni. Késn fogni a munkához.

Késn ér gyümölcs. Késn látogatni a betegeket. Ké-

sn menni templomba, tanodába , tanácsba. Aki késn

megy a templomba, mégis akkor jön ki , mikor a töb-

bi. (Km.). Késn jársz. Késn való gyermek, korán való

árva. (Km.). Késn korán talpon lenni.

KÉSRE, (kés--re) ih. Kés idre. Késre
hagyni a házasságot. Késre, hára megérkezett. Késre
rendelni a lovakat.

KESS
,
puszta Baranya m. ; helyr. Kesös-re,

— ön, —TI.
KÉSÖSÉG

,
(kés--ség) fn. tt. késöség-ét , harm.

szr. —e. 1) A mozgó, járó lénynek tulajdonsága, mi
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szerént késik, lassan jön. 2) Azon lassúság, melylyel

valamely cselekvés jár.

KÉSPENGE
,

(kés-pénge) ösz. fn. A késféle

metsz eszköz pengéje. V. ö. PENGE.

KÉSPILINGA
,

(kés-pilinga) ösz. fn. 1. KÉS-

PÉNGE.
KESREG, (kes-er-eg) fn. 1. KESERÉLEG.
KESRENY

,
(kes-er-eny) fn. tt. kesreny-t , tb.

—ék , harm. szr. — e. Elemi test , a könny fémek

egyike , mely ezüstfejér szinü , kitn fémfényü és

kalapálható ; a légen hevítve élénk világosság kifej-

lése közben ég el, és így élenynyel vegyülve keser-

éleggé változik. Nevét onnan vette, mivel számos ve-

gyületei keser ízek. (Magnesium).

KESSED, (kes-h-ed) önh. 1. KESHED.
KESSEDÉS, KESSEDT, 1. KESHEDÉS, KES-

HEDT.
KESSINCZ , falu Temes m.; helyv. Kessincz-re,

—én, —röl.

KESSZ ! tájdivatos indulatszó, s am. a mélyhan-

gú kaccz , melylyel a macskát szokták el- vagy to-

vaüzni.

KÉSSZURAS, (kés-szurás) ösz. fn. Szúrás, me-

lyet valamely testen késhegygyei tesznek
,
pl. midn

a sertést megölik. Atv. ért. igen az elevenre ható

sértés, bántalom. Minden szava egy késszurás. Mintha

késszurást ejtett volna szivemen.

KÉSTET, (kés-tet) mivelt. m. késtet-tem, —tél,

—étt, par. késtess. Késni kényszerít, fentartóztat, me-

nésében, haladásában gátol , akadályoz valakit vagy

valamit. Látogatóim késtettek az Írásban. Az ellenszél

késteti a hajót.

KÉSTETÉS
,

(kés-tet-és) fn. tt. késtetés-t , tb.

— ék , harm. szr. — e. Cselekvés , mely valakit vagy

valamit késtet. Utasok késtetése a vámkorlátnál. V. ö.

KÉSTET.
KÉSTOK, KÉSTOKMÁNY, (kés-tok v. — tok-

mány) ösz. fn. Tok- v. tokmány, mely a kést nyelestül

betakarja, különböztetésül a késhüvelytl, mely csak

a pilingát födi
,
pl. a hentesek, mészárosok oldalain

lógó késhüvelyek.

KÉSVÁGÁS
,

(kés-vágás) ösz. fn. Vágás , me-

lyet valaki valamely testen késsel tesz.

KÉSVAS
,

(kés-vas) ösz. fn. Azon éllel és fok-

kal biró Yaslap , mely tulajdonkép a késnek testét

képezi : máskép : pilinga v. milling v. penge.

KÉSZ , elvont gyök, melybl, késze, keszeg , ke-

szöcze erednek, s egy a kese , kesely szók kes gyöké-

vel, s jelentése fehéres, világos vagy fakószinü. V. ö.

KES , KÉSZE , KESZCZE. Vájjon a Keszi, Keszö,

Keszü , Keszteg
, Kesztölcz helynevek nem a fehéres

színtl kölcsönözték-e szinte neveiket , s vájjon nem
felelnek- e meg a latin Álba , és a szláv Béla , Bjela

helyneveknek
,

pl. Bánkeszi nem volt-e hajdan vala-

mely Bánnak fejérl kastélya?

KÉSZ
,

(ke-esz v. ké- v. kéj-sz ; így a régente

állandóan divatozó készerit , kételen szókban i.s ,kéj'

v. ,kéuy' helyett csak ké a törzs , mint száj is csak

szá) mn. tt. kész-t v. — et, tb. —ek. Gyöke a kedély-

re vonatkozó, különösen hajlamot, tevékenységi ösz-

tönt, kedvet jelent ke v. ké, melybl a tulajdonságot

jelent csángós esz (es, as, os, ös) képzvel lett ke-esz

v. ké-esz v. kéj-esz s összevonva : kéj-sz, kész. Közel jár

hozzá értelemben a régies igehatározó önkéjén v. ön-

kéjént, ma : önként , melyben szintén a kéj szó a f
szerepl. Szabó Dávid ,készantag' szót szintén ,ké-

jén' szóval is értelmezi. 1) Tulajd. ért. aki valamire

kedélyénél fogva, bels indulatból hajlandó , aki va-

lamit kedvvel , örömest , önként teszen. Kész aka-

rat, önkéntes akarat, mely nem húzódozik, nem vona-

kodik , ha tenni kell ; kész akarva , azaz bels indu-

lat ösztönzésére ; kész kedvvel am. örömest , szíve-

sen ; kész nevetség, am. nevetséget gerjeszt, nevetési

kedvet adó ; kész vendég , ki nem vár meghívást , ki

minden asztalhoz szereti törölgetni kését , tolakodó

tányérnyaló ; kész vev , ki venni , vásárolni akar

(Kauflustiger) ; kész bohó v. bolond , ki mindig haj-

landó bohóczot, bolondot játszani ; kész költ, versel,

ki nyomban, hevenyében vagy könnységgel költeni,

verselni képes ; kész kenyérev, ki mindig étvágygyal

bír ; kész betegség , mi könnyen betegséget okoz : ez

a gyümölcs kész betegség ; a vénség kész betegség ; kész

koldus , kinek körülményei oly szkek , hogy akár

mindjárt koldulni mehet ; kész katona, ki legott fegy-

vert foghat. Kész szónok, ki a szónoki eléadásra ké-

pességgel bir. „Senki nem kész (aptus) Istennek or-

szágába menni , ki ereszti kezét az ekére és hát-

megé néz." Tatrosi cod. Lukács. XI. 2) Átv. ért. a

mi elkészült, amit legott használni lehet , mire várni

nem kell, tehát mintegy önként ajánlkozik , kínálko-

zik. Kész pénz. Kész ruha. Kész épület. Kész ebéd, va-

csora. Kész paripa, kocsi. Készbl élni. Kész szolgája

önnek. „Mondjátok a hivatalosoknak : ím en ebédem

kész. Én bikáim és en házi madarim megölettek és

méndenek készek
,
jövetek a menyekezbe. Tatrosi

cod. Máté XXII.

KÉSZAKARAT
,
(kész-akarat) ösz. fn. Akarat,

mely valamit tenni hajlandó , mely nem vonakodik,

nem húzódozik. Készakarattal lenni. Szorosb ért. föl-

tett szándék. Készakarattal v. akaratból tenni va-

lamit.

KÉSZAKARATOS
,

(kész-akaratos) ösz. mn.

Rósz értelemben 1) Kinek valamihez készakarata

van. Készakaratos sért, kártev. Másként : szántszán-

dékos. 2) Amit valaki készakarattal tett. Készakaratos

kártevés.^ V. ö. KÉSZAKARAT.
KÉSZAKARATÚ, (kész- akaratú) ösz. mn. Jó

értelemben 1) Készakarattal biró, lev. Készakaratú

jótev. 2) Készakaratból, jó szándékból ered, szár-

mazó. Készakaratú segítség, adakozás.

KÉSZAKARVA, (kész- akarva) ösz. ih. vagy

állapotjegyz. Bels hajlamnál és elhatározásnál

fogva, nemcsak nem ertetve vagy nem kényszerítve,

hanem mintegy elre elkészült, eltökélett akarattal,

szántszándékkal. Készakarva tenni kárt, valakinek.
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Készakarva gázolni vagy gázoltatni a vetéseket. Kész-

akarva menni neki a veszélynek. Készakarva szólani

valamit. Mondják így is : készakartva , melyben az

akartva szó azért nevezetes, mivel a va képz a múlt

részesülhöz (akart) járulván, szabatosan csak múlt

idre viszonyúihat, pl. nem kész akartva tettem kárt

;

kész akartva mondtam , amit mondtam ; de jelen id-

ben : kész akarva rohansz a veszedelembe. Ezen szó-

ban, valamint a készantag és szántszándékkal hason-

értelmü szókban, igen jellemz, hogy a, kész és akarva

(vagy szántag , vagy szánt és szándékkal) rokon ér-

telm összetételekkel a jelentés nagyobb fokozatát s

mintegy eleve való eltökéltét fejezzük ki.

KÉSZANTAG , ih. Vagy túlzás által megnyúj-

tott szó, mint régenteg, hajdantag , mostannag , ottan-

nag stb. s eredetileg : készent, melybl lett készenteg,

s utóbb készantag ; vagy pedig kész szántag (=kész-

szántan) összetett szó, s am. szándékosan vagy szánt-

szándékkal. Értelme : készakarva , nemcsak önkéntes

elhatározásnál fogva vagy minden ertetés nélkül,

hanem eltökélett szándékkal vagy akarattal, szándé-

kosan. V. ö. KÉSZAKARVA.
KÉSZE

,
(kesz-e) fn. tt. készét. Székely táj szó,

csángós kiejtéssel
,
jelent zablisztbl készült pépet,

melyet halavány fakó szine miatt hivnak keszé-nék,

azaz kesé-neí ; késze tehát am. kese pép. V. ö. KE-

SZÖCZE.
KESZEG, (kesz-eg) fn. tt. keszeg-ét, harm. szr.

—e v. —je. Ha ezen szónak hellén Xfvxtoxog, latin

albula, német Weissfisch neveit összehasonlítjuk, leg-

valószinübb , hogy a magyar keszeg is a fehér színtl

vette nevét, s gyöke kész egy a fehéret vagy fakót jelen-

t kes kese szókkal, és így keszeg, am. keseg, azaz ke-

segö, kese hal. Néhutt : peszmeg. (Cyprinus). így ne-

veztetnek általán bizonyos folyóvízi halak ,
melyek-

nek pikkelyei ezüstszinü fehérek, s a magyarországi

folyókban, különösen a Dunában és Tiszában nagy

bségben tenyésznek , ilyenek a Tiszában a búczó

v. buczkó-, dévér-, dobancs-, durda-, fejér-, galla-, ge-

lesztás-, bagoly-, jász- és jáz-, ilonka-, vadász-, ká-

rász-, gárda- v. kárda-, kerek-, hosszú-, márna-, mar-

ii-, ökle-, ön-, pápa-, piroska- v. veresszárnyu-, ponty-

v. poiyka-, szápó-, tamás-, csabak keszeg stb. Külö-

nösen így nevezik azon fajokat , melyek soványab-

bak , laposabb testüek , innen a közmondások : so-

vány mint a keszeg ; amint veted a pendelyhálót, úgy

fogod a keszeget
,
(azaz a módban , modorban áll a

mesterség).

KESZEGFALVA, falu Komárom m,; helyr. Ke-

szegfalvá-ra ,
—n, — ról.

KESZEGH, falu Nógrád m.; helyr. Keszegh-re,

—én, — rol.

KESZEGOLDALT, (keszeg-oldalt) ösz. ih. Fél-

oldalt , mint a keszegek szoktak úszni. Vagy talán

kezeg- oldalt, t. i. azon irányban, mint az oldalon fek-

v kéz van.

KESZEGSALÁTA, (keszeg- saláta) ösz. fn. Sa-

látafaj, melynek levelei éllel felfordulnak, hegyesek,

fulánkos gerinczüek. Szára tövön szrös. Nevét hihe-

tleg a keszegnek szálkás , szúrós tulajdonságától

kapta. Máskép : vad saláta (lactuca scariola).

KÉSZEI VÁR, puszta Sopron m.; helyr. Vár-

ra, — on, — ról.

KÉSZEN
,

(ké-esz-en) ih. 1) Valamire hajlan-

dón, szívesen. Készen leríni a szolgálatra. 2) Oly ál-

lapotban, melynél fogva legott használni lehet vala-

mit. Készen van az ebéd , vacsora. Készen áll a pa-

ripa. Készen vannak a fegyverek. A lovadnak lészen,

széna, abrak készen. (Népd.). V. ö. KÉSZ.

KÉSZENLÉT, KÉSZENLÉTÉÉ, (készenlét v.

—létei) ösz. fn. Oly állapot , melyben valaki legott

teheti azt , amit tennie tetszik vagy illik , vagy

kell stb.

KÉSZENLEVÖ, (készen-lev) ösz. mn. Meg-

lev , ami elhasználásra vagy eladásra készen áll.

Készen lev gabona, bor, árúk.

KÉSZERÍT
,

(v. készerejt) KÉSZERÍTÉS stb.

Régies szók. Lásd : KÉNYSZERÍT , KÉNYSZERÍ-
TÉS stb.

KÉSZFIZETÉS
,

(kész-fizetés) ösz. fn. Rögtön,

legott, kell idben történ fizetés.

KÉSZFIZET, (kész-fizet) ösz. fn. Adós, vá-

sárló stb. ki legott, halasztás nélkül fizet , mihe-

lyest kell.

KESZI, (1), , több helység neve. Révai szerént

a sémi nyelvekben jelent zöld mezt. Némelyek sze-

rént s nagyobb hihetséggel am. közi v. köze, v. kö-

zele, pl. Duna-Keszi , Buda-Keszi. Tisza-Keszi. V. &.

KÉSZ gyököt is.

KESZI, (2), faluk, GARAM— Bars m.> GYU-
LA— Szála in., IPOLY— Hont m.. KARANCS—
Nógrád m., KIS— Hont és Nyitra m., KÖ— Hont

m. , KURTA— Komárom m. , MAGYAR— v. NE-
MES— B. Szolnok m. , NAGY— Komárom m.,

OLÁH— B. Szolnok m., SAJÓ— Gömör xa., TI-

SZA— Borsod m., TÓT— Nyitra m., RÉPÁS—
puszta Bihar m.; helyr. Keszi-be, — ben, — böl.

KESZIHÓCZ, falu Hont m.; helyr. Keszihócz-ra,

—on, —ról.

—KÉSZIK, — KÖSZIK, alhangon : —KO-
SZ1K , ösz. igeképzö , azonos kedik , ködik , kodik

igeképzövel, s ezzel kivált ragozásban fölcseréltetik,

pl. betegeszik betegedik, menekeszik menekedik, cseleke-

szik cselekedik, gyanakoszik gyanakodik stb.

KÉSZÍT, KÉSZÍT, (ké-esz-ít) áth. m. készít-étt,

htn. — ni v. — eni, par. — s. Valamit úgy csinál, kü-

lönösebben szakértleg egészen vagy részben más

formába alakít, hogy bizonyos czélra alkalmas le-

gyen , hogy használatra mintegy késznek ajánlkoz-

zék. Ebédet , vacsorát készíteni. „Készéh (régies pa-

rancEoló , h képzvel =z:készíj v. készíts) hogy va-

csoráljam." Tatrosi cod. Lukács XVII. Megkészíteni.

Ruhát, fegyverzetet készíteni , elkészíteni. Brt kikészí-

teni. Elkészíteni a szükségeseket. A ruhát a testhez ké-

szíteni. Valamit mondva készítem. Az útravalókat ösz-
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vekészíteni. Fölkészíteni a paripákat. Elékészíteni a se-

bészi eszközöket. Elkészíteni a fájdalom elviselésére,

kit a távolban valamely szerencsétlenség ért. V. ö.

KÉSZ.

KÉSZÍTDEGÉL
,
(ké-esz-ít-d-eg-él) áth. m. ké-

szítdegél-t. L. KÉSZÍTGET.

KÉSZÍTÉS , KÉSZÍTÉS , (ké-esz-ít-és) fn. tt.

készítés-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés , mely

által valamit készszé teszünk. Ruhakészítés. Borkészí-

tés. Elkészítés =elre készítés. Fölkészítés =fölsze-

relés. Kikészítés. Elkészítés stb. V. ö. KÉSZ.

KÉSZÍTÉSI, KÉSZÍTÉSI, (ké-esz-ít-és-i) mn.

tt. készitési-t, tb. — ek. Készítést illet, készítésre vo-

natkozó. Készítési idhossz. Készítési mód , eszközök.

Készítési ár. Elkészítési. Felkészítési.

KÉSZITÉSMÓD, (készítés-mód) ösz. fn. Saját-

ságos uemü dolgozás vagy bánás , melyet valaki kö-

vet, midn valamit készít. A brnek készítésmódja kü-

lönféle lehet.

KÉSZÍTETLEN, KÉSZITETLEN, (ké-esz-ít-

etlen) mn. tt. készitetlen-t , tb. —ék. 1) Amit el nem
készítettek , vagyis , ami nem egész , nem tökéletes,

nincs végrehajtva. Készítetten ruha , bútor. 2) Nyers,

természetes , idomítatlan állapotban lev. Készítetten

br. Készítetten húsok. Határozóként , am. készítét-

lenül.

KÉSZÍTETLENÜL, (ké-esz-ít-etlen-ül) ih. Ké-

szítetten állapotban, illetleg valami egészszé nem
alkotva; nyersen, ki nem dolgozva. V. ö. KÉSZÍ-
TETLEN.

KÉSZÍTGET
,

(ké-esz-ít-g-et) gyakori, áth. m.

készítget-tem ,
— tél, — étt

,
par. készítgess. Valamit

folytonosan, lassan-lassan készít. Fegyvereit készítgeti

a vadászatra. V. ö. KÉSZÍT.

KÉSZÍTGETÉS, (ké-esz-ít-g-et-és) fn. tt. ké-

szitgetés-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit készítge t.

KÉSZÍTMÉNY, (ké-esz -ít-mény) fn. tt. készít-

mény-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Általán minden

mü, melyet valaki nyers anyagból csinál, képez, vagy

akármely módosítás, keverés, vegyítés, idomítás által

szakértleg s mesterségesen átalakít. Gyári , kézmi-

vesi készítmények. Gyapjúból , lenbl
,
gyapotból való

[vagy gyapja-, lengyapot-) készítmények. Vas-, réz-,

ezüst-, arany-készítmények. Vegytani készítmények.

Gyógyszertári készítmények.

KÉSZÍTMÉNYÉI
,

(ke-esz-ít-inény-és) mn. tt.

készilménye's-t v. —-et , tb. —ek. A gyógyszerészek-

nél an. készített, nem ter menyi vagy eredetibb álla-

potban lev. Készitményes szerek.

KÉSZÍT , KÉSZÍT ,
(ké-esz-ít ) mn. és fn.

tt. k'szítö-t. 1) Aki valamit készít. Fegyvereit készít

katona, vadász. Ruhakészít. V. ö. KÉSZÍT. 2) Aki
valakit bizonyos dologban oktat, tanít, vagy arra int,

hogy valamire készen legyen. Oskolai vizsgálatokra

készít mester. A beteget halálra készít lelki atya.

KESZKEN, helyesebben : kezken ; 1. ezt.

KÉSZLA, régies, pl. az Erdy-codexben, Gizela

helyett.

KÉSZLEL, (ké-esz-lel) áth. m. készlelt. Am.

készt. „O mel bódog szikség , ki nagyobb jóra kísz-

lel embert." Érdy-cod. Toldy F. kiadása 104. 1.

KÉSZLELÉS, (ké-esz-lel-és) 1. KÉSZTÉS.

KESZLÉR, erdélyi falu Küküllö m.; helyr. Kesz-

lér-re, —én, — röl.

KÉSZLET, (ké-esz-let) fn. tt. készlet-ét. Készen

vagy meglev holmi (németül : Vorrath). Árukészlet.

Vászonkészlet. Bor-, gabonakészlet.

KÉSZLETRAKTÁR, (készlet-rak-tár) 1. KÉSZ-

LETTÁR.
KÉSZLETTÁR, (készlet-tár) ösz. fn. Tár, mely-

ben beszerzett , készenlev áruczikkelyek foglal-

tatnak.

KESZNYÉTEM, falu Zemplén m.; helyr. Kész-

nyétem-be, — ben, —bi.

KESZ, EGYHÁZAS—, VÁR—, faluk Vas

m.; helyr. Keszö-re, — n, -—röl.

KESZCZE, (kesz--cze) fn. tt. keszczét. 1)

Savanyított korpa levébl s holmi más vegyülékekbl

készült böjti leves , máskép : czibere. Nem áll meg a

keszöcze a nyárson (km.), mert szétfoly , nem oda

való. Erdélyi J. úgy is értelmezi , hogy nem áll meg
a szó asszonyembernél , mint keszöcze a nyárson.

2) Több vidékeken így nevezik a szilvalevest, midn
lekvárnak fzik, s midn még világos , sárgás fakó

szinü. E szónak mindkét értelmét véve gyöke a fa-

kószint jelent kész, vagy erdélyiesen: késze, mely egy

a kes kese szókkal. Tortinetesen rokon vele a tót ki-

szelieza, melynek gyöke a savanyút jelent kiszeli,

mi ha a magyar böjti ke3zczére illenék is , de az

édes szilvalevet jelent keszczére nem illik.

KESZÖLCZÉS, falu Pozsony m.; helyr. Keszöl-

czés-re, —én, —röl.

KÉSZPÉNZ
,

(kész-pénz) ösz. fn. Pénz , mely

készen áll, (pl. a pénztárban , szekrényben , erszény-

ben stb.) melyet legott használni , valamire fordítani

lehet. Adja úgy, mint kérem, készpénzzel fizetek. V. ö.

KÉSZ.
'

r

KÉSZPÉNZBELI, (kész-pénz-beli) ösz. mn.

Készpénzzel történ v. történt. Készpénzre vonat-

kozó. Készpénzbeli vásárlások, —Üzletek. Készpénzbeli

összeg.

KÉSZPÉNZÉN, (kész-pénzén) ösz. ih. Tüstént

fizetend pénzért , v. pénzzel , v. pénzen. Ellentéte :

hitelben. Készpénzen olcsóbban lehet vásárolni mint hi-

telben.

KÉSZPÉNZI, (kész-pénzi) ; 1. KÉSZPÉNZ-
BELI.

KÉSZSÉG, (ké-esz-ség) fn. tt. készség-ét, harm.

szr. — e. 1) Valamiben jártasság , ügyesség. Beszéd-

beli v. szólási készség. Fegyverforgatási készség. 2) A
kedélynek azon tulajdonaága, melynél fogva valamit

cselekedni különösen hajlandó , nevezetesen , midn
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valaminek végrehajtására gyorsnak mutatkozik, midn
mások kedveért örömest, szívesen teszen valamit. Szol-

gálati, segítési készség. Készséggel ajánlkozni valamire,

tenni valamit. A vendéglnek egyikf kelléke a szolgálati

készség. A segédadományi ívet egész készséggel aláírni.

V. ö. KÉSZ. 3) Némely tájbeszédben am. készlet. L.

KÉSZLET. 4) A régieknél
,

pl. Bécsi codexben am.

készülék , szer , eszköz. „ Az üdöben , melyben hal-

landjátok a trombitának , sípnak és hegedö'nek . . .
,

szózatját és ménden igreczkészség (universi generis

musicorum) nemzéseét. " Bécsi cod. Dániel III. „Mén-

den hadakozó készségit (universa vasa bellica), me-

lyeket a nép neki adott vala." Ugyanott Judith.

XVI. „És eljövének mind egyetömbe egymás után

ez készséggel Jézushoz. És monda az els : Vegyed
e keresztfát .... A más angyal monda : Vegyed e

szegeket ... És a harmad monda : Vegyed e tivisk

koronát .... És a negyedik monda : Vegyed ez

epéth és ez eczetöth. Ezönképpen minden szerszámat

és készséget neki adák Jézusnak." Nádor-codex

183. 1.

KÉSZSÉGES
,

(ké-esz-ség-és) mn. tt. készsé-

gés-t v. — et, tb. —ek. Készséggel biró, azaz valamit

örömest , szívesen tev vagy tenni hajlandó. V. ö.

KÉSZ. Készséges akarat, indulat. Készséges adakozók,

jótevk. Készséges szolga, vendégl.

KÉSZSÉGESEN, (ké-esz-ség-és-en) ih. Készsé-

ges módon, azaz szívesen , örömest , hajlammal , má-

sok kedvét , akaratát megelzleg. Készségesen szol-

gálni, udvarolni valakinek, ajánlkozni valamire. V. ö.

KÉSZ.
KÉSZSZÓLÁS

,
(kész-szólás) ösz. fn. Szónoki

tehetség , könnyüség , melynél fogva valaki az illet

tárgyakról helyesen , okosan szólani hevenyében

kész.

KÉSZSZOLGÁLAT, (kész-szolgálat) ösz. fn.

Szíves hajlandóságból ered, mások kívánságát meg-

elz, mások tetszését teljesít szolgálat.

KÉSZSZOLGÁLATÚ, (kész- szolgálatú) ösz. mn.

L. KÉSZSÉGES.
KESZSZOLO

,
(kész-szóló) ösz. fn. Személy,

illetleg szónok, ki valamihez hevenyében hozzá szó-

lani képes.

KÉSZT
,
(ké-esz-t, v. ö. KÉSZ) ; áth. m. készt-

eti, htn. —ni v. — eni, parancsolóját a késztet igétl

veszi : késztess , ámbár lehetne kész-sz is , mint foszt

foszsz, oszt, oszsz. Tulaj d. valakit sürget, biztat, hogy

valamire kész legyen. Különösen, ingerel, sarkantyúz,

ösztönöz. A seregeket csatára készteni. A fiatalságot

tánezra készteni. A paripát nyargalásra készteni. Bn-
re, ivásra, készteni valakit.

„Nem földi ösztön, mely magát emészti,

S czélnál is kétked homályba dl

,

A szívet birtok közt új vágyra készti."

Lantos szerelme. (Kisfaludy K.-tól).

KESZTEG
, falu Bihar m. ; helyr. Keszteg-re,

— én, — rl.

KESZTES, (ké-esz-t-és) fn. tt. késztés t , tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valakit

valamire késztünk. Sok késztés után felcsapott katoná-

nak. V. ö. KÉSZT.
KÉSZTET, (1), (ké-esz-t-et) fn. tt. késztet-ét.

Régies, késztés helyett ; 1. ezt.

KÉSZTET, (2), (ké-esz-tet) áth. m. késztet-tem,

— tél ,
— étt

,
par. késztess. Nem más, mint az egy-

szer készt, melynek tevést jelent t képzje hangza-

tosság végett kettztetik , mint több más igéinkben.

V. ö. T képz.

KÉSZTETÉS, (ké-esz t-et-és) 1. KÉSZTÉS.
KÉSZTET, (ké-esz-t- et-) 1. KÉSZTÖ.
KESZTHELY, mváros Szála m. ; helyr. Keszt-

hely-re, —én, — rl.

KÉSZTÖ
,

(ké-esz-t-) mn. tt. készt-t. Ami v.

aki valamire készt, azaz biztat, sürget, ösztönöz , in-

gerel. Készt szavak , beszédek , szónoklatok. Katona-

ságra készt tóborzók. V. ö. KÉSZT.
KESZTÖLCZ , falu Esztergom m.; helyr. Kész-

tölez-re, —ön, —rl.

KESZTY, jobban : keztyü ; 1. ezt.

KESZÜ , falu Baranya m. ; helyr. Keszü-be,

— ben, —667.

KÉSZÜL, KÉSZÜL, (ké-esz-ül) önh. m. készül-t.

1) Tulaj d. ért. oly intézkedéseket tesz , melyekbl

látszik , hogy valamit cselekedni , véghezvinni akar,

v. szándéka vagyon, v. hajlandó
,
pl. aki útra készül,

alkalomról, ill öltözetrl , költségrl stb. gondosko-

dik ; aki templomba készül, díszesen öltözködik, ima-

könyvet vesz. Falura , városba készülni. Vadászatra,

halászatra készülni. Gyónásra, esküvre készülni. Harcz-

ra, ütközetre készülni. Elkészülni a rendelt idre. Föl-

készülni az indulásra. 2) Szorosb. ért. legott valami-

hez fogni szándékozik vagyis megkezdi , amit tenni

akar. Neki türdzik , s hozzá készül a dologhoz , vias-

kodáshoz. A trombitaszóra rohanáshoz készül. Baju-

szát megsimítva iváshoz készül. 3) Átv. ért. mond-

juk lelketlen tárgyakról , melyek munkában van-

nak , hogy bizonyos czélra alkalmasokká legye-

nek , midn a munkálót megnevezni nem akarjuk

vagy nem szükséges. Készül a mha, épület. Készülnek

a hajók. Készül a br a tímár keze alatt. Elkészül a

lakhely. Ez a híd tíz évig készült. V. ö. KÉSZ.
KÉSZÜLÉK, KÉSZÜLÉK, (ké-esz-ül- ék) fn. tt.

készülék-ét , harm. szr. — e. Valaminek készítésére,

általában valamely dolog eléállitására szolgáló esz-

köz, pl. a vegyészek készülékei. (Apparátus).

KÉSZÜLÉS, KÉSZÜLÉS, (ké-esz-ül-és) fn. tt.

készülés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Cselekvés vagy

állapot , midn valaki vagy valami készül. Egész na-

pot készüléssel tölteni. Útra , haza készülés. V. ö. KÉ-
SZÜL.

KÉSZÜLET, KÉSZÜLET, (ké-esz-ül-et) fn. tt.

készület- ét , harm. szr. — e. 1) Mindenféle intézked

tett, mely arra mutat, hogy valaki készül
,
pl. midn

valaki fegyverét tisztogatja, lport, golyókat, szatymát

tesz táskájába, agarait összefzi; készületeket teszen a
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vadászatra. 2) Maguk azon tárgyak, melyeket valaki

bizonyos czélra kiállít, összegzed. Vegytani készületek.

Sebészi mtéthez való készületek. Hadi készületek. 3)

Minden, amit valaki ellegesen beszerez, hogy annak

idején használhassa. Éléstári készületek. Gazdasági

készületek. Házi készületek. Konyhai, asztali készüle-

tek. V. ö. KÉSZÜL.
KÉSZÜLETLEN

,
(ké-csz-ül étlen) mn. tt. ké-

születlen-t , tb. —ék. 1) Aki meg nem tette azon in-

tézkedéseket , nem szerezte meg azon eszközöket,

melyek szükségesek , hogy valamit tehessen , végre-

hajthasson. Készületlen hadsereg. Készületlen vadá-

szok, halászok. 2) Ami még munkában van , s nem

alkalmas , hogy bizonyos czélra használtassék. Ké-

születlen hajók, hidak, épületek. Határozóként am. ké-

születlenül.

KÉSZÜLETLENSÉG
,
(ké-esz-ül-etlen-ség) fn.

tt. készületlenség-ét, harm. szr. — e. Készületlen álla-

pot. V. ö. KÉSZÜLETLEN.
KÉSZÜLETLENÜL, (ké-esz ül-etlen-ül) ih.

Készületlen állapotban , el nem készülve. Készületle-

nül meglepetni az ellenség által. V. ö. KÉSZÜLETLEN.
KÉSZÜLETTÁR, (készület-tár) ösz. fn. Társak-

hely, melyben különféle, pl. eleségi, hadi készületek,

Öltözetek, fegyverek stb. lerakvák. V. ö. KÉSZÜLET.
KÉSZÜLGET, (ké esz-ül-g-et) gyak. önh. m.

készülget-tem ,
—tél, — étt, par. készülgess. Folytono-

san vagy lassan-lassan készül.

KÉSZÜLGETÉS
,

(ké esz-ül-g-et- és) fn. tt. ké-

szülgelés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés , mi-

dn valaki készülget.

KÉSZÜL, KÉSZÜL, (1), (kd-esz-ül-) mn.

tt. készülö-t. 1) Aki valamire vagy valamihez készül.

Harczra készül vitézek. Munkához készül napszámo-

sok. 2) Ami munkában van. Készül hajók , hidak.

Készül /élben lenni.

f

KÉSZÜL, KÉSZÜL, (2), (mint föntebb) fn.

1) Állapot , melyben valaki van , midn készül. Ké-

szülben lenni. 2) Jel , melyet azért adnak , hogy az

illetk készüljenek. Készült fújni, dobolni.

KÉSZÜLDÉS
,

(ké-esz-ül d-és) fn. tt. készü-

ldés-t , tb. —ék. Némi nehézkességgel járó készül-

getés. Mély hangon : kászolódás.

KÉSZÜLDIK, KÉSZÜLDIK, (ké-esz-ül--

d-ik) belsz. m. késziílöd-tem, —tél, — ölt. Készülget,

mindazáltal némi nehézkességgel mintha akarna is,

nem is. Mély hangon : koszolódik.

KÉSZÜLT, (ké esz-ül-t) mn. tt. készültet. 1) Sze-

mélyrl mondják , midn ez valamire képességet,

kell elleges ismereteket szerzett. Jól hészült ifjú.

2) Dologról , midn annak valahol vagy valamely

minségben létesültét akarjuk kifejezni. Parisban ké-

szült óra. Jó ízléssel készült ruhanem.
KÉSZÜLTSÉG, (ké-esz ül-t-ség) fn. tt. készült-

ségét. Állapot, vagy minség, midn valaki valamire

a kell ismereteket , képességet megszerzetté , saját-

jává tette. Késsültseggel birni a fanári
,
papi hivatal-

ra, ügyvédkedésre.

AKAD. NAQY SZÓTÁR. III. KT.

KET, (1), régies, két helyett ; 1. ezt.

KET
, (2), elvont hangutánzó gyöke kelet igé-

nek ; rokon a mély hangú kat gyökkel.

—KET, összetett igeképz , mély hangon : kat

am. ég-et v. ög-et és og-at ; pl. reszket (~ rez-get

= rez eg et) , viszket {= visz- v. bizs-get = bizs-

eg-et) ; rí-kat, sí-kat.

KET , tszám , mely közvetlenül az ,cgy
f után

következik, am. egy meg egy (1-|-1). Eredetileg ket

(köt ? mely mind régi iratokban
,

pl. a Halotti be-

szédben : ketnie , mind tájdivatosan gyakran eléjön

,ket* alakban, törökül : kat-mak) ; mint a kett, kedd,

azaz keted, ketd, ketten, kettedik származékaiból is ki-

tnik. De különösen a régi biblia-forditásokban, me-

lyek a rövid , nyilt ere saját jegygyei bírnak , ezen

rövid e-vel találjuk : „eleibe kelének neki ket embe-

rek" (Tatrosi cod. Máté VIII.)
;

„ket kezed"
;

„ket

szemed." (Ugyanott XVIII.). Használjuk, valahány-

szor azon tárgy, melynek számát jelenti, közvetlenül

utána áll
,

pl. két ökör, két ló ; midn pedig a vele

viszonyban lev név vagy elül áll , vagy csak alat-

tomban értetik : kett
,

pl. ez kett, az is kett ; em-

bert kettt láttam; éjfél után óra kett, dicsértessék a

Teremt (éji rszavak). Hány az óra f kett. Hány fo-

rint kell f kett. Síuai nyelven kiu és kiái am. a latin

ambo. Schott értekezései nyomán szintén egyeznek

vele a vogul kit, kiti, szamojéd szide , sidje , osztják

kát, kádén (Huufalvy P-nál : kathen) ; hasonlít hozzá

a török iki, (csuvas) ikke, (jakut) ikki, szuómi kaksi,

lapp guoft, kvekte (Hunfalvy P-nál : guöft, guöfte, guökt,

mordvin kafta (kafto), észt kaksz, Icats, szirjan kik, cse-

remisz koktat, kokta, kok, mongol khujar stb. Megemlí-

tend a zend hed, hede (Beregszászi). Az elszámláltak

közt valamennyiben közös hang a k, (szamojédben s v.

sz), és önhangzóval ka, ke (kve),ki
}
ko,kö (kvö),ku (khu).

St a sínai nyelvben s a török csoportban , melyhez

Hunfalvy P. után (Budapesti Szemle 1864.) a kojbal

ike, s karagasz ihi is számítandó , csak egy k (illet-

leg h) mássalhangzót találunk. Ha szabad volna a

magyar köt szót venni alapul , ennek legegyszerbb

kö eleme egyeznék gö, go, gu stb. gyökelemekkel,

st -og, -eg, ög képzkkel is, melyek általános ér-

telemben gyakoriságot, többséget , többítést jelente-

nek. A k, mint föntebb látható, némely nyelvben ket-

tztetve van. S az ezen túl elforduló mássalhangzók

egynémely nyelvben Europaeus finn tudós vélemé-

nye szerént, talán az ,újj' (digitus) hangjait és jelen-

tését rejtik magukban. Egyébiránt v. ö. EGY és

IKER.

A két szót nem ragozzuk , mivel mint föntebb

érintk , azt mclléknévileg mindig az illet tárgy

eltt használjuk , hanem kett szót igen
,

pl. kettt,

kettnek, kettvel, kettre, kettig stb. V. ö. KETT.
Ellenben : két águ, két él, két esztends, két hónapos,

két hetes, napos. Két ökröt, két lovat fogni a szekérbe.

Két urat szolgálni. Két szinü kendt viselni. Valamit

két részre, kétfelé osztani. Két szék között pad alá esik

(v. jut) az ember. (Km.). Innen eredtek : kétes, kétség,
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kételkedik, épen úgy, mint a német zwei-hó\ : Zweifel,

zweifelhaft , zweifeln ; a latin dwo-ból : dubius (Ben-

fey), dubietas, dubito ; hellén vo-tól : vá^a stb.

A szókötésre nézve még megjegyezzük , hogy

amely tárgyak a természetben , vagy ezekhez alkal-

mazva az iparvilágban, kettesével fordulnak elé, azok

mellett a magyar nyelv rendszerént sem két szót, sem
többest nem használ

,
pl. azon leánynak gyö?iyör fe-

kete szeme van , nem mondjuk két szeme, se : szemei.

Hasonlók : lábam megdagadt, fülem megcsendült , ka-

rom megrándult. Kezét szivére tette. Add ide a kezlyü-

met. Hozd el a csizmámat.

„Szegén legén vótam, gazdag léánt vettem;

A vásárba mentem, piros csizmát vettem."

Székely népdal.

Ha így mondanók : hoszzu kezei vannak , nagy fülei

fölfelé állanak, széles talpakkal áldotta meg a termé-

szet, ezek már gúnyként hangzanának. Ha rendesen

csak egyiket akarjuk értetni, ez esetekben vagy ,fél'

szóval élünk, vagy még határozottabban Jobb,' ,bal'

szókkal. Félszem, félkez, féllábú koldus. Félkezty-

met elvesztettem. Bal fülem zúg, nyilallik. Néha ,egyik'

szó is használható. Egyik csizmám kilyukadt. A dol-

mányom egyik ujjában a béllés elfeslett. Mindazáltal

nagyobb nyomatékosság végett néha a ,két,' ,mind-

két' szókat is használjuk. Két keze munkájával keresi

kenyerét. Mindkét szeme vérbe borúit.

„Piros két orczámon lecsorog a könyü.''

Népdal.

—KÉT , a régieknél fordul elé, ként-höl össze-

húzva ; 1. KÉNT.

KÉTÁGÚ v. —ÁGU, (két-ágú) ösz. mn. Ami-
nek két ága van , tulajd. és átv. értelemben. Kétágú

kapa, villa. Kétágú rúd, harangláb. Külön is írhat-

juk : két águ. Egyébiránt v. ö. ÁG.

KÉTALAKÚ v. —ALAKÚ
,

(két-alaku) ösz.

mn. Akinek vagy aminek két különböz alakja van.

Kétalaku Janus.

KÉTANNYI, (két- annyi) ösz. mn, Még egyszer

annyi.

KÉTANYÁS
,

(két-anyás) ösz. mn. és fn. Nö-
vénytani ért némely seregeknél eléforduló rendosz-

tály, pl. az egyhímeseknél, három-, négy-, öt-, hat-,

hét-, nyolcz-, tízhímeseknél stb. , amely rendbe tar-

tozó növénynemeknek két anyaszálok van, milyenek

pl. az öthímeseknél : a czékla , murok v. sárga répa,

bürök, kóriandrom, turbolya, kapor, kömény, zeller stb.

KÉTÁRBOCZÚ v. —ÁRBOCZU, (két árboczú)

ösz. mn. Két árboczczal fölszerelt, ellátott. Kitár-

boczu hajó.

KÉTÁRNYÚ v. —ÁRNYÚ, (két-árnyuj öaz.

mn. Oly testrl mondjuk , mely árnyat két felé vet,

egyszer dél, egyszer pedig éjszak felé. így neveztet-

nek különösen a földiratban azon népek , melyek a

két forkör (tropicus) között laknak, mert a nap éven-

ként kétszer megy el függleges vonalban fejk fö-

lött. (Amphiscii, biumbres).

KÉTCSÖV v. —CSÖV, (két-csövü) Ösz.

mn. Lfegyverrl mondják, melynek ketts lószerszá-

ma van. Kétcsöv puska, pisztoly, mordály.

KÉT-DOLICS, falu Vas m.; helyr. —Dolics-ra,

—on, —ról.

KÉTEGY, (két-egy) ösz. fn. A háromhímesek

seregébe és egyanyások rendébe tartozó polyvás nö-

vénynem ; burka egy levél , s abban egy magzat fö-

lött két virág ; bokrétaondója kett
;
gyümölcse két

rekeszü makk. (Lygeum).

KÉTEGYHÁZA, falu Békés m. ; helyr. Kétegy-

házá-ra, — n, —ról.

KETEL, (két-el) áth. mely sem határozatlan,

sem szenved alakot nem ölt, és így a törzs sajátlag :

kétli ; m. kétlétte , htn. kétleni. Valamit kétesnek

tart, vél, gondol , azaz nem tudja magát elhatározni,

vájjon a két különböz vagy ellenkez dolgok közöl

melyiket tartsa igaznak, helyesnek, követendnek

stb. Ezen ige rendesen csak határozott vagyis tárgy-

mutató alakban használtatik , és egy más viszony-

mondatot vonz , t. i. ebben foglaltatik azon tárgy,

melyre a kétlés áthat, pl. Kétlem, ha gyözünk-e, vagy

vesztünk. Kétled-e , hogy veszély fenyeget bennünket t

Nem kétlem, hogy mellettem szavazandotok. Ki kétlené

azt, hogy. . . A viszonymondatban a ha és hogy, a mily

rövid tételeknél el is hagyhatók, pl. kétlem, menjek-e,

vagy ne ? Kétlitek-e, mily dics a hazáért halni t

KÉTELEN, (ké- v. -kénytelen) mn. tt. kételen-t.

Gyöke ké, megnyújtva kéj , módosítva kény , s am.

kéjtelen vagy kénytelen, akaratlan. L. KÉNYTELEN.

KÉTELENÍT, (ké- v. kény-telen-ít) áth. Lásd :

KÉNYTELENÍT.
KÉTELENKÉDIK

,
(ké- v. kény-telen-kéd-ik)

k. m. kételenkéd-tem, —tél, —étt. A székelyeknél

am. kénytelen, kelletlen módon cselekszik. (Kriza J.).

KÉTELENSÉG, (ké- v. kény-telen-ség) fn. tt.

Kénytelenség. Kételenségem tartja, a székelyeknél

am. kénytelen vagyok vele.

KÉTÉLETÜ v. —ÉLET, (két-életü) ösz. mn.

1. KÉTLAKI.
KÉTELG, (két-el-eg) önh. m. kételg-étt, htn.

— ni v. —eni. L. KÉTELKEDIK.
KÉTELGÉS

,
(két el-g-és), lásd : KÉTELKE-

DÉS.
KÉTELGÖ, (két-el-g-) 1. KÉTELKED.
KÉTELKEDÉS

,
(két-el-kéd-és) fn. tt. kételke-

dését, tb. —ék, harm. szi\ — e. A fontolgató észnek

azon állapota vagy mködése, melynél fogva kétel-

kedik. A sok kételkedés miatt nem képes magát elha-

tározni. V. ö. KÉTELKEDIK.
KETELKÉDETLEN, (két el-kéd-etlen) mn. tt.

kételkedetlen-t, tb. — ek. Szabó Dávidnál am. kétel-

kedés nélküli, kétségen kivüli, kétségtelen. Határo-

zóként am. kétségen kivül. Eléjön a Bécsi codexben

is : ketelkedet (= kételkedet) nélkül.
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KÉTELKEDIK, (két-el-kéd-ik) k. m. kételked-

tem ,
—tél ,

—"itt. A Tatrosi és Bécsi codexekben,

valamint a törzset , úgy ezt is rövid e-vel találjuk :

„És kételkedik vala." (Lukács. IX). „Néznek vala

a tanejtványok egymásra , kételkedvén (haesitantes)

kirl mondana." (János XIII.). „Ketelkedet nélkül."

(Rúth. III.). Tulajd. ért. két különböz vagy ellen-

kez tárgyak között választani , határozni nem bír

vagy vonakodik, tehát bizonytalan, mit tartson igaz-

nak, vagy mit cselekedjék. Kételkedik, ha lesz-e sikere

folyamodásának , vagy nem f Kételkedik , mit tegyen,

menjen-e, vagy maradjon? Ezen ige szóvonzati viszony-

ban áll a rajta, azon, felölfölött, róla és benne szókkal,

pl. Kételkedem rajta, teljesíted-e ígéretedet, vagy nem.

Azon kételkedem, jobb-e lenni, vagy nem lenni. A felöl

v. a fölött kételkedni , ha tanácsos-e kíséret nélkül

utazni vagy nem. Nem kételkedem róla hogy . . . Ké-

telkedtek-e még benne, hogy jobb maradni, mint menni f

Midn a ben ragu szókkal j viszonyba, gyakran any-

nyit tesz , mint : nem bízik
,

pl. Valakinek becsü-

letében, emberségében , szavában, ígéretében kételkedni.

Szélesb ért. am. általán határozatlan , ingadozó lelki

állapotban létezik , azaz nem tudja , mit gondoljon

vagy higyjen, vagy tegyen \ midn valamit világosan,

bizonyosan nem tud, midn elegend indokokat nem

lel , melyek után bizton indulhasson , mi leginkább

akkor történik, ha az igazat, valót keres észnek elé-

be megczáfolhatlan nehézségek, ellenvetések gördül-

nek , vagy az akaratnak bizonyos akadályok ellen-

szegülnek
,
pl. ha valaki az isteni gondviselésrl ké-

telkedik , mert az emberiség nyomorait vele egyez-

tetni nem képes ; vagy az isteni igazságról kételke-

dik, mivel a gonoszok gyakran boldogabbak, mint a

jók. Még szélesb ért. am. semmit vakon, alap nélkül

nem hisz, valónak nem tart , hanem mindennek okát

fürkészi, vizsgálja. Ezen kételkedés neme rokon azon

bölcselkedési módszerrel, mely scepticismus név alatt

ismeretes.

KÉTELKED, (két-el-kéd-) mn. és fn. ít. ké-

telkedt. Aki valamin , valamirl vagy valamiben ké-

telkedik. Különösen mint fnév jelent személyt , ki

nehezen hisz , vakon mások szavára nem esküszik.

V. ö. KÉTELKEDIK.
KETELLY, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ke-

telly-be, — ben, —böl.

KÉTÉLT v. —ÉLTÜ, (két-éltü) ösz. mn. L.

KÉTLAKI.
KÉTÉL v. —ÉLÜ, (két-élü) ösz. mn. Mond-

juk oly metsz eszközrl vagy fegyverrl , melynek
pilingája két felül élesre vau köszörülve, tehát foka

nincsen. Kétél tör, kard.

KÉTELY, (két-ely) fn. tt. kétely-t, tb. — ék. L.

KÉTSÉG, 1).

KÉTELYES
,

(két-ely-es) mn. tt. kételyes-t v.

— et, tb. —ék. L. KÉTES 1), 3).

KETEPUTA
,

(kete-puta) Ösz. fn. melynek al-

kotó részei magánosan nem használtatnak , egyike

azon játszi hangú ikerszóknak, melyek nyelvünkben,

kivált a népiesben nagy számmal fordulnak elé. Olyan,

mint retyerutya v. retyemutya, ekczemoncza stb. más-

ként ketyemntya. V. ö. IKERSZÓ. Köznépies nyel-

ven, am. holmi szedettvedett vagy hányvetett bútor-

zat, vagy málnába kötött mindenféle pogyász; (mint-

egy : kety- v. kotyó-motyó;.

KETERGÉNY, falu Ung. m.; helyr. Keiergény-

be
}

—ben, — böl.

KÉTÉRTELM, (két-értelmü) ösz. mn. 1) Amit
kétfelé lehet magyarázni , értelmezni , milyenek vol-

tak a régi jósmondatok. 2) Aminek a nyelvszokás

szerént meghatározott két jelentése van, pl. él vivit

és acies, ég ardet és coelum. 3) Mondják oly kifeje-

zésrl vagy mondatról, mely a közdivatu . és illend

értelem mellett egy mellékesen czélzott , botrányos,

sikamlós dologra is emlékeztet.

KÉTÉRTELMÜLEG
,

(két-értelmüleg) ösz. ih.

Oly módon, melynél fogva kétfelé lehet magyarázni

s érteni valamit. A kérdésre kétértelmüleg válaszolni.

KÉTÉRTELMSÉG
,

(két-értelmüség) ösz. fn.

Valamely szónak vagy mondatnak azon tulajdonsága,

melynél fogva kétfélekép érthet.

KÉTES , (két-es) mn. tt. kétes-t v. —et , tb.— ek. 1) Szoros ért. mit két különböz vagy ellen-

kez oldalról lehet venni, s minél fogva nehéz elha-

tározni
, mi való , mi igaz

,
pl. kétes harcz , melyrl

nem tudjuk
,
jól ütend-e ki vagy roszul , kétes álla-

pot , melyrl bizonytalan, kedvez lesz-e vagy nem.

2) Szélesb. ért. mirl általánosan nem vagyunk képe-

sek tudni, mi vége leend. Kétes jövend. Kétes az em-

bernek halála. Mindnyájan kétesek vagyunk róla , mi

érhet valaha bennünket. „ Azth monda hogy ma jöth

vóna Csorgóra az hir .... kiben én kéthes vagyok. ~

Levél 1557-bl (Szalay Ág. 400 magy. lev.). 3)

Ami veszélylyel fenyeget , amit inkább roszra lehet

magyarázni, mint jóra. Kétes állapotú betegség.

KETESD, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Ketesd-

re, — én, — röl.

KÉTESEN, (két-es-en) ih. Kétes állapotban

vagy minségben. Kétes kimenetellel. Sokáig kétesen

harczoltak.

KÉTESKÉDIK, (két-es-kéd-ik) k. m. KÉT-
KEDIK.

KÉTESSÉG, (két-es-ség) fn. tt. kétesség-ét,

harm. szr. — e. 1) Valaminek azon állapota vagy tu-

lajdonsága, mely szerént azt két ellenkez vagy kü-

lönböz oldalról lehet tekinteni. 2) Bizonytalanság,

határozatlanság. 3) Veszélyes , fenyeget állapot. V.

ö. KÉTES.
KETET, (ket-et) áth. m. ketet-tem, — tél, —étt,

par. ketess. Dunán túli tájszó , s am. tapogatódzik,

kémleldik , keresgél, vizsgálódik : mély hangon ka-

tat, kutat.

KETETÉS, (ket-et-és) fn. tt. ketetés-t, tb.—ek.

Katatás, kutatás.

KÉTÉVES ,
(kétéves) ösz. mn. Aki vagy ami

már két év óta él, két év eltt született. Kétéves gyer-

mek. Kétéves csikó.
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KÉTEVEZS
,
(kétevezs) 1. KÉTRUDU, 2). I

KÉTÉVI
,

(két- évi) sz. mn. Ami két év óta

tart, létezik , folyamatban van. Kétévi szolgálat után

felmondani. Kétévi fogságra ítélni valakit, Kétévi uta-

zásból haza térni. Különbözik : kétéves.

KÉTFÁLKÁS
,

(két-falkás) ösz. mn. Növény-

tani ért. így neveztetnek azon növények , melyek vi-

rágaiban a hímszálak (rendszerént tízen) két csomó-

ban (v. falkában) nttek öszve a magzat körül ; na-

gyobb részint tízhímesek , melyek közöl kilencz egy

csomóba ntt, egy pedig szabadon van. Az ilyen vi-

rágok pillangósaknak neveztetnek
,
p. o. borsó. (Dia-

delphia).

KÉTFEJ v. —FEJ, (két-fejü) ösz. mn. Ami-

nek akár mint rendkívüli tüneménynek a természetben,

akár mint jelképnek a gondolatban, különösen a czí-

mereken ketts feje van. Kétfej bornyú. Kétfej sas.

KÉTFÉL, falu Temes m. ; helyr. Kétfél-be,

—ben, — bi.

KÉTFELÉ
,

(két-felé) ösz. ih. 1) Két külön-

böz vagy ellenkez irányban indulva, menve. Kétfelé

küldeni kémeket. Kétfelé húzni valamit. Kétfelé nyiló

ablak , ajtó , kapu. 3^ Két részre. Kétfelé osztani az

egész vagyont. Kétfelé vágni a kenyeret.

KÉTFÉLE, (két-féle) ösz. mn. 1) Két külön-

böz -nem, fajú, tulajdonságú. Kétféle bor, gyümölcs.

Kétféle tok, irás, tinta
,
papiros. 2) Nem páros , nem

összevaló, felemás. Kétféle csizmát
,
papucsot húzni.

Kétféle keztyt viselni.

KÉTFELES, (két-feles) ösz. mn. és fu. Oly

személy , ki két párthoz szegdik , s majd ide ,
majd

oda szavaz ; máskép : kétkulacsos.

KÉTFELESÉGÜ, (két-feleségü ösz mn. lásd :

KÉTNEJÜ.
KÉTFELÖL, (két-fell) ösz. ih. Két különböz

vagy ellentétes oldalról, tájról, iránypontról. Megfe-

lel e kérdésre : honnan ? Kétfelöl közeled ellenségi

csapatok.

KÉTFELÜL, (két-felül) ösz. ih. Kérdésre : holf

am. két oldalt, két tájon. E halárt kétfelül árkok, két-

felül fasorok kerítik.

KÉTFÉRJÜ, v. —FÉRJÜ, (két-férjü) ösz. mn.

N , kinek két férje van
,

pl. ki él els férjétl tör-

vényesen el nem válva , alattomos utón egy másik-

hoz esküszik.

KÉTFÉRJÜSÉG v. —FÉRJÜSÉG, (két-férjü-

ség) ösz. fn. Házassági állapot , melyben valamely

nnek két els férje van. A kétférjüséget a keresztény

vallás tiltja. Kétférjségröl vádolt nö.

KÉTFILLÉRES
,

(két-filléres) ösz. fn. Divat-

ból kiment régi kis pénznem, mely két fillért ért. V. ö.

FILLÉR.
KÉTFOGATÚ, (két-fogatú) ösz. mn. Kocsi

hintó vagy szekér, melyben két vonó állat van fogva.

Kétfogatú könny kocsin utazni. Kétfogatú ökrös szekér.

KÉTFOGÚ v. —FOGÚ, (1), (két- fogú) ösz.

mn. Atv. ért. minek két foga ,
vagyis ága van. Két-

fogu kapa.

KÉTFOGU v. —FOGÚ, (2), (mint föntebb)

ösz. fu. Növényfaj. L. VILLAMAG.

KÉTFONALÚ
,
(két-fonalú) ösz. mn. Mondják

szövetrl , melynek szálai két öszvesedrott fonalból

állanak. Különbözik : kétnyüstös. Kétfonalú ször-

kelme.

KÉTFONTOS, (1), (két-fontos) ösz. mn. Ami

két fontot nyom. V. ö. FONT. Kétfontos czipó, kenyér.

KÉTFONTOS
, (2) ,

(mint föntebb) ösz. fn.

Legkisebbféle ágyú , melybl kétfontos golyókat l-

döznek.

KÉTFORINTOS, (két- forintos) ösz. mn. 1) Mi-

nek ára két forint. Kétforintos kezlyü , kend. 2) F-
névül használtatva jelent pénzdarabot

,
pl. ezüstöt,

bankjegyet, mely kétforintot ér.

KÉTFBBHÍMES
,

(két-föbb-hímes) ösz. mn.

Növénytani ért. azon növények seregérl mondjuk,

melyeknek tulajdonkép négyhímes virágok van ugyan,

s melyek igazán a négyhímes seregbe valók volná-

nak , hanem abban különböznek , hogy két hímjek

magasabb , ketteje pedig alacsonabb , és bokrétájok

ásitó vagy szájtátó
, p o. izsóp. (Didynamia. Dió-

szegi).

KÉTFÜLÜ v. —FÜL, (két-fülü) ösz. mn.

Atv. ért. oly edényrl mondják , melynek fülhöz né-

mileg hasonló két fogója van. Kétfülü kanna, sajtár,

kancsó.

KÉTFÜVÜ v. —FÜV
,

(két-füvü) ösz. mn.

Mondjuk oly rétrl, melyet egy évben rendesen két-

szer kaszálnak.

KÉTGARASOS
,

(két-garasos) ösz. mn. és fn.

1) Minek két garas az ára. Kétgarasos czipó, kalács,

zsemlye. 2) Két garast , azaz hat krajezárt ér pénz-

darab Réz, ezüst kétgarasos.

KÉTHALOM
,

puszta Arad m. ; helyr. Kétha-

lom-ra, —halm-on, — halom-ról.

KÉTHASÁBÚ v. —HASÁBU, (két-hasábu)

ösz. mn. Ami két hasábra vau metszve, vágva, oszt-

va, választva. V. ö. HASÁB.
KÉTHASÚ v. —HASÚ

,
(két hasú) ösz. mn.

Boncztanban így nevezik azon izmokat , melyeknek

két dudorodásuk van. Kéthasu hátizom.

KÉTHEGYÜ v. —HEGY
,

(két-hegyü) ösz.

mn. Minek két hegye van. Milyen a kfaragók bizo-

nyos kalapácsa, melynek feje mindkét oldalt hegyes,

s melylyel a göröncsös követ simítják.

KÉTHÉJÚ v. —HÉJÚ, (két-héju) ösz. mn.

Aminek két héja van (vastagabb és hártyanemü vé-

konyabb). Kéthéju gyümölcsök.

KÉTIIELY, mezváros Sopron m., és faluk

Vas és Komárom m.; helyr. Kéthely-re, — én, — röl.

KÉTHIMÉS
,

(két-himés) ösz. mn. Átv. ért. a

növénytanban oly növényekrl mondják , melyeknek

egymással össze nem ntt két-két hímszálok van.

(Diandra).

KÉTHÍMPÁZSIT
,

(két-hím-pázsit) ösz. mn
Növcnynem , melynek virága kéthímü , csészéje egy
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virágú, polyvája kett, bokrétaondója kett. (Antho-

xanthum).

KÉTHÓNAPI, (két-hónapi) sz. mn. 1) Két

hónapig tartó , folyamatban lev. Kéthónapi utazás,

betegség. 2) Kéthónapra való, szolgáló. Kéthónapi

fizetés, díj, eleség.

KÉTHÓNAPOS, (kéthónapos) ösz. mn. Két

hónaptól fogva él vagy két hónapig élt. Kéthó-

napos gyermek. Kéthónapos csikó , borjú. Kéthónapos

korában meghalt.

KÉTHÚSZ
,
(két-húsz) ösz. számnév. Baranyai

tájszólással am. kétszer húsz, azaz negyven.

KÉTHÜVELYKNYI, (két-hüvelyknyi) ösz. mn.

Minek vastagsága , azaz szélessége vagy hosszúsága,

vagy magassága két hüvelyket tcszen, Kéthüvelyknyi

hosszúságú szeg.

KÉTIGÁS, (két-igás) ösz. mn. Szoros ért. any-

nyit tenne , mint két igával ellátott , t. i. ökrös sze-

kér, tehát melybe négy ökör vau fogva. Szokott ért.

kétfogatú, azaz oly szekér, kocsi stb. melyet két vonó

marha, pl. ökör, ló, húz.

KÉTIKSZREPKÉNY, (két-X-repkény) ösz. fn.

A repkények neméhez tartozó növényfaj ; levelei vese-

formák, csipkések, virágzó szái-a felálló, porhonjai tö-

kéletes X formára állanak öszve, és két X bett mu-

tatnak. Ahol megörökösödik , hosszú ostoriudát bo-

csát , s messze fut , kapaszkodik. Máskép : földi bo-

rostyán, kerek nádrafa, katona-petrezselyem (Glecoma

hederacea).

KÉTKARÚ v. —KARÚ
,

(kétkarú) ösz. mn.

Kinek két karja van. Átv. ért. mi két karforma ággal

van ellátva. Kétkarú gyertyatartó.

KÉTKASZÁLATÚ v. —KASZÁLATU
,

(két-

kalászatu) ösz. mn. 1. KÉTFÜVÜ.

KÉTKASZÁS
,
(két-kaszás) ösz. mn. Mondják

akkora nagyságú rétrl , melyet két ember egy nap

alatt lekaszál.

KÉTKEDÉS, (két-kéd-és) fn. tt. kétkedést, tb.

— ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valaki kétke-

dik. V. ö. KÉTKEDIK. Különösen 1) A fontolgató

észnek , és magát elhatározni vágyó akaratnak m-
ködése

, midn majd ide , majd oda látszik hajlani.

2) Némi félelemmel járó ovakodás , visszatartózko-

dás
,
mely miatt nem merjük magunkat elhatározni.

KÉTKEDIK, (két-kéd-ik) k. m. kétkéd-tem,—tél, — étt. 1) Kett között haboz , választani nem
bír, magát elhatározni nem tudja. Kétkedik , mi tev
legyen, aláirja-e nevét , vagy ne ? 2) Szélesb ért. ha-

tározatlan állapotban szenved, nincs teljes bizonyos-

ságban valami felöl. 3) Valamitl vonakodik, fél, tar-

tózkodik. Kétkedik a tengerre szállni, csatába eresz-

kedni.

KÉTKED
,
(két-kéd-) mn. tt. kétkedt. Aki

valamirl kétkedik. V. ö. KÉTKEDIK. Fnévül
használtatva jelent személyt , ki vaktában nem hisz,

ki mindent kutat, fürkész . mieltt valónak ismerni'.

KÉTKÉDLEG, (két-kéd--leg) ih. Kétked
módon

; vaktában hitelt nem adva, minden dolgot el-

lenkez oldalairól megvizsgálva.

KÉTKELÉSÜ v. —KELÉSÜ, (két-kelésü) ösz.

mn. Növényekrl
,
jelesen veteményekröl

,
gabonafa-

jokról mondjuk
, melyek nem egyszerre kelnek ki,

vagyis melyeknek egyik része késbb kel , mint a
másik.

KÉTKÉP, KÉTKÉPEN, (két-kép v. —képen)
ösz. ih. Két különböz vagy ellenkez módon. Két-
képen beszélik el az eseményt. Kétkép számozni, fejbl,
vagy irás által.

KÉTKEREK v. —KEREK, (kétkerek)
ösz. mn. Minek két kereke van. Kétkerek taliga,

postakocsi. Kétkerek malom, gép.

KÉTKEZÜ v. —KEZ, (két kez) ösz. mn.
Kinek mindkét keze megvan. Ellentéte : egykezü v.

félkez.

KÉTKOPÁCSÚ v. —KOPÁCSU, (két-kopá-

csú) ösz. mn Minek kétfs vagy kétfelé nyiló kopá-
csa van.

KÉTKULACSOS, (két-kulacsos) ösz. fn. A né-

hai tisztújítási lakomák embere , ki majd egyik,

majd másik párt asztalánál evett , ivott , s mindket-
tnek kijelöltjeit éltette. Szélesb ért. kétszín párt-

ember.

KÉTLÁBNYI, (két-lábnyi) ösz. mn. Minek
hossza vagy széle, vagy vastagsága, vagy mélysége,
vagy magassága két láb. Kétlábnyi magasságú gyer-

mek, Kétlábnyi mélység vízben nagy hajó nem járhat.

KÉTLÁBÚ v. —LÁBÚ, (két-lábú) ösz. mn. 1)

Tulajd. ért. kinek két lába van. Az ember , és mada-
rak kétlábú állatok. 2) Átv. ért. minek két lábforma

tartaléka, támasza van. Kétlábú asztal.

KÉTLAKI, (kétlaki) ösz. mn. 1) A növénytan-

ban azon seregbeli növényekrl mondjuk , melyek
közöl a faj egyik tövén csupa hímek, a másikon csu-

pa anyák vannak
, ilyenek a kender , komló. (Dioe-

cia). 2)\. KÉTLAKÚ, 2).

KÉTLAKÚ v. —LAKÚ
,

(két-lakú) ösz. mn.

1) Kinek két laka vagyis lakóhelye van
,
pl. ki nyá

ron falun , télen városban lakik. 2) Természetrajzi,

különösen állattani ért. oly állatnemek , melyek víz-

ben és szárazon laknak. (Amphibium). Egyébiránt

ezen nevezet nem helyes , mert ezen állatnemekbl

némelyek egyedül a vízben , némelyek egyedül a

szárazon laknak. Innét újabban hüll nevezetet

kaptak.

KÉTLATOS
,

(két-latos) ösz. mn. Ami két la-

tot nyom , kétlatnyi nehézség. Kétlatos ezüstkanál.

Kétlatos drágak.

KÉTLEN, (két-len) mn. tt. kétlen-t , tb. — ék.

Mit kétleni, azaz kétségbe hozni nem lehet, tehát, bi-

zonyos , világos igaz. Kétlen dolog. Ezen szónak a

szóképzési hasonlóság szerént így kellene lennie :

kéi-telen, de a te az eltte álló t miatt állandóan kima-

rad, mint vétlen , tétlen , étlen , korlátlan , büntetlen

szókban is.
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KÉTLÉS, (két-el-és) fn. tt. kétlést , tb. — ék,

harm. szr. — e. A fontolgató észnek mködése, mely-

nél fogva valamit kétel , azaz kétesnek tart
,
gondol.

KÉTLEVELÜ v. —LEVEL, (két-levelü) ösz.

mn. Két levélbl álló , minek két levele van. A nö-

vénytanban két levélbl álló burok (involucrum di-

phyllum) ; valamint a virágnak két level , vagyis

szirmú bokrétája.

KÉTLOVAS
,

(két-lovas) ösz. mn. Mibe két ló

van fogva. Kétlovas kocsi, hintó.

KÉTLOVÚ v. —LOVU
,

(két-lovu) Ösz. mn.

Szokottabban 1. KÉTLOVAS.
KÉTNEJÜ, v. —NEJ, (két-nejü) ösz. mn. Ki-

nek egy idben két neje van.

KÉTNEJÜSÉG v. —NEJÜSÉG, (két-nejüség)

Ösz. fn. Házassági állapot , midn valamely férfinak

egyszerre két neje , azaz felesége , hitestársa van. A
kétnejüség tilos.

KÉTNYÁR, puszta Somogy m.; helyr. Kétnyár-

ra, — on, —ról.

KÉTNYELÜ v. —NYEL, (két-nyelü) ösz.

mn. Szerszám , melynek két nyele van. különösen,

kétnyelü kés, bodnárok s más kézmivesek eszköze, kik

az úgynevezett faragó széken dolgoznak ; innen más-

kép : faragókés.

KÉTNYELV v. —NYELV, (két-nyelvü)

ösz. mn. 1) Két nyelven beszél, két nyelvet ért,

kétféle nyelven eléadott, irt, nyomtatott. E város la-

kosai kétnyelvek, magyarok és németek. Kétnyelv hir-

detmények , olvasókönyvek. 2) Átv. ért. ki majd így,

majd amúgy beszél, nyilatkozik ugyanazon tárgy fell.

KÉTNYÍRETÜ
,
(két-nyíretü) ösz. mn. Juhok-

ról mondjuk , melyeket egy évben kétszer nyírnek,

tavaszszal és szszel. így neveztetik ezen nyirésböl

való gyapjú is, különböztetésül az egynyirettöl.

KÉTNYÜSTÖS
,
(két-nyüstös) ösz. mn. Minek

szálai két nyüst segítségével szövettek. Kétnyüs-

tös szövet, 8zörkelme. V. ö. NYÜST.
KÉTOLDALÚ v. —OLDALÚ, (két-oldalú)

ösz. mn. Minek két oldala van. Ellentéte : egyoldalú,

pl. oly marhaállás vagy akol , melynek csak éjszak-

fell van fala, vagy sövénye. Átv. ért. viszonyos, mi

mind a két egyezked vagy alkuvó félt kötelezi va-

lamire. Két oldalú szerzdés, pl. adásvevés , midn
egyik fél valamely tárgyat, árút ad, a másik pedig azért

pénzt fizet; csere, midn valamely tárgyért más tárgyat

adnak ; bérmunka, midn egyik fél valamely munkát

teljesít, melyért a másik fél pénzt ad. Ellentéte : egy

oldalú szerzdés, pl. pénznek vagy bármely más tárgy-

nak ajándékozása , ingyenmunka.

KÉTÓRAI
,

(két-órai) ösz. mn. 1) Két óráig

tartó. Kétórai munka. 2) Oly messzeségü, melyet két

óra alatt szokás beérni. Két órai távolság. 3) Mi két

órakor szokott történni. Kétórai harangozás , ebéd.

Kétórai vecsernye.

KÉTÓRÁNYI
,

(két órányi) ösz. mn. Két óra

hosszáig tartó. Kétórányi járáskelés , sétálás. Kétórá-

nyi beszéd. Kétórányi pihenés. Kétórányi út.

KETORMU, (két-ormu) ösz. mn. Minek két or-

ma van. Kétormu hegysor. V. ö. OROM.
KÉTPONT, (két-pont) ösz. fn. Helyesirási jegy,

mely egymásfólé két irt pontból (:) áll , és rend-

szerént akkor használtatik , midn a körbeszédnek

elmondata bevégeztetett, s reá az utómondat követ-

kezik ; vagy azon mondatok eltt , melyeket mások-

ból idézünk ; vagy szók eltt, melyeket kiemelni aka-

runk. (Colon, duo puncta).

KÉTPÚPOS, (két-púpos) ösz. mn. Kinek vagy mi-

nek két púpféle dudorodás van a hátán. Kétpúpos teve.

KETRECZ , KÉTRÉCZ
,
(ker-t-ecz) fn. tt. ket-

recz-ét , harm. szr. —e. Egyike azon szavainknak,

melyekben az rt átvetvék , mint : fetreng
,
ferteng,

csötrös csörtös, vötröcze vörtöcze stb. Gyöke a kört,

kerítést jelent ker, s törzsöke kert (=kerítés), mely-

bl kicsinyez ecz képzvel lett kertecz, s átvetve ket-

recz, Szoros ért. kis kerítés vagy kisebb kerített hely;

innen : 1) Rekesz, rácsos készület , melybe a barom-

fiakat zárják. Ketreczbe hányni a hízó ludakat, réczé-

ket. A tyúkászok ketreczekben hordják a csibéket , tyú-

kokat, kappanokat. 2) Deszkából csinált vagy vessz-

bl font kerítés az istálókban , hol az eleségi készü-

letet, jelesen a szénát tartják. A béres, és a komondor

befek'úttek a ketreczbe. 3) A szérkön elkerített hely

vagy szöglet , hová a polyvás gabonát betolják. 4)

Átv. és megvet ért. szoros , kényelmetlen , szegény

lakszoba. Midn elfogtak volt , egy ketreczbe zártak

bennünket. Ez nem szoba, csak ketrecz. Tájdivatosan :

kötröcz, katrocz.

KETRECZÉZ, KÉTRÉCZEZ, (ker-t-ecz-éz) áth.

m. ketreczéz-tem ,
— tél, —étt

,
par. — z. Ketreczbe

zár, ketreczben tart. A hízó baromfiakat ketreczezni.

KETRECZÉZÉS, KÉTRÉCZÉZÉS , (ker-t-ecz-

éz-és) fn. tt. ketreczézés-t , tb. —ék , harm. szr. —e.

Ketreczbe zárás, ketreczben tartás.

KÉTRÉSZÜ
,

(két-részü) ösz. mn. Két részbl

álló, két részre osztott. Kétrészü szónoki beszéd.

KÉTRÉT, (két-rét) ösz. ih. Két rétüen, két rét-

ben , azaz két egymás fölé hajtott , vagy egymáshoz

varrt lappal. Kétrét teríteni az abroszt. Kétrét fogni,

és tenni öszve a sznyeget. Kétrét öszvehajtani a pa-

pírívet. Kétrét varrni a gatyát, azaz a vászon széles-

ségét kétszer véve. Mint fn. külön Írandó : két rét.

V. ö. RÉT.

KÉTRÉTEG, (két-rétegü) ösz. mn. Két réteg-

bl álló. V. Ö. RÉTEG.
KÉTRÉT

,
(két-rétü) ösz. mn. Ami két rétbl

áll, két rétben összevarrt, öszvetett. Kétrét gatyaszár.

Kétrét papiriv.

KÉTRÖPÖS, KÉTRÖPÜ, (két-röpös v. —rö-

pü) ösz. mn. Azon bogarakról vagy rovarokról mond-

ják , melyeknek két röpjök , azaz szárnyok van. (Di-

ptera).

KÉTRUDÚ, (két-rudú) ösz. mn. 1) Általán

két rúddal ellátott , kétágú rúddal felszerelt
,
pl. két-

rudú taliga , melyet a ló rudak között húz. 2) Külö-

nösen két evezruddal biró. Kétrudú csónak, dereglye.
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KETSA, KECSA , falu Torontál m.; helyr. Ke-

fsára, —n, — ról.

KETSED, KECSED, erdélyi falvak Doboka

és Kolos m. és Udvarhely székben
,
helyr. Ketsed-re,

— én, — röl.

KETSED-SZILVÁS , erdélyi falu Doboha m.;

helyr. —Szilvás-ra, —on, — ról.

KÉTSÉG, (két-ség) fn. tt. kétség-ét , harm. szr.

— e. 1) Kedélyi állapot , midn valaki alapos vagy

látszatos okoknál fogva nem bírja magát elhatározni,

mit tartson igaznak vagy teendnek , midn ide-oda

ingadoz, haboz, bizonytalankodik. Kétséget támasztani,

táplálni valami felöl. Kétségben lenni valami iránt.

Kétséget oszlatni, széleszteni. Valamit kétségbe hozni.

Kétség nélkül elhatározni magát. Kétségen v. kétség

kivill igaz. 2) Oly kedélyi állapot , mely minden re-

ménybl kivetkzött , midn valaki azt tartja , hogy

az ellenszegül nehézségeket , akadályokat legyzni,

elhárítani, a fenyeget veszélyt elkerülni lehetetlen.

Ez értelemben csak esni és ejteni igékkel és szár-

mazékaikkal viszonyban használják. Kétségbe esni. Két-

ségbe ejteni valakit. Kétségbeesésbl megölni magát.

KÉTSÉGBE EJT, 1. KÉTSÉG 2) alatt.

KÉTSÉGBE EJTÉS
,
(kétségbe- ejtés), sz. fn.

L. KÉTSÉG alatt.

KÉTSÉGBEESÉS
,
(két-ségbe-esés) sz. fn. A

kedélynek remény nélküli állapota, midu a bajok,

akadályok, veszélyek elhárítását lehetetlennek tartja.

V. ö. KÉTSÉG, 2).

KÉTSÉGBEESETT
,

(kétségbe-esétt) sz. mn.

Aki minden reményét elvesztette, hogy valamely baj-

ból, veszélybl , szenvedésbl stb. kimenekülhet , re-

ményvesztett.

KÉTSÉGE, KECSEGE, puszta Tolnám: helyr.

Ketsegé-re, — n, —röl.

KÉTSÉGES
,

(két-ség- és) mn. tt. kétségés-t v.

— et , tb. — ek. 1) Mirl kétség van , mi nem bizo-

nyos. Valamely népnek kétséges eredete , ösi története.

2) Mirl nem tudni , hogyan üt ki. Kétséges koczka-

játék. Kétséges csatába ereszkedni. 3) Minek inkább

rósz , mint jó végét lehet várni, tehát veszélyes , fe-

nyeget. Nagyon kétséges hírek kezdenek szállongani.

KÉTSÉGESEN, (két-ség-és-en) ih. kétséges ál-

lapotban vagy minségben. V. ö. KÉTSÉGES.
KÉTSÉGÉSKÉDÉS

, (két-ség-és-kéd-és) fn. tt.

kétségéskédés-t, tb. — ék , harm. szr. —e. Kedélyi ál-

lapot, mely kétségekkel bíbeldik, mely sok kétséget

támaszt, s azzal nyugtalanítja magát Szkebb értelm
e szónál : kételkedés , még szkebb : kétkedés. V. ö.

KÉTSÉGESKEDIK.
KÉTSÉGESKEDIK

,
(két-ség-és-kéd-ik) k. m.

kétségéskéd-tem
f
—tél, —étt. Kétséges gondolatok-

kal foglalkodik ; kétségeket támasztgat. Ezen kifeje-

zés alatt cselekvési gyakoriságot , s különösen az in-

gadozó s határozatlan kedélynek azon állapotát ért-

jük, mely fölötte nagyon bizonytalankodik. Szkebb
értelm : kételkedik vagy kételg, melyek szintén foly-

' tátott határozatlanságra , és bizonytalanságra mutat-

nak , de kisebb mértékben. Végre még gyöngébb

fokozatúak : kétkedik v. kéteskédik , melyek szerént

valaki a dolgot két különböz oldalról tekinti, s nem
bizonyos benne, mi való, mi nem, vagy mit kell ten-

nie, mit nem. Ily fokozatokkal, s némileg különböz

értelemmel bírnak mind azon szók, illetleg igék,

melyek ság ség képzket is vesznek közbe
,
pl. ellen-

kedik és ellenségeskedik ; hiúskodik, hivalkodik, és hiv-

ságoskodik.

KÉTSÉGKÍVÜL
,

(kétség-kivül) ösz. ih. Kivé-

teles szó , melyben a ,kivül' névutó nem jár a szo-

kott -én (s -011, ön) raggal ; de helyes ,kétségen kivül'

is. Egyébiránt 1. KÉTSÉGTELENÜL.
KÉTSÉGTELEN, (két-ség-telen) mn. Miben

nincsen kétség, bizonyos. Kétségtelen tanutételek. Két-

ségtelen események, történeti adatok. Határozóként am.

kétség nélkül, kétségtelenül.

KÉTSÉGTELENÜL, (két-ség-telen-ül) ih. Két-

ségen kivül , minden bizonynyal. Mindnyájan kétség-

telenül meghalunk.

KETSKÉD , KECSKÉD, falu Vas m. ; helyr.

Ketslcéd-re, —én, — röl.

KETSKEDÁGA, KECSKEDÁGA, erdélyi falu

Hunyad m.; helyr. Ketskedágá-ra, —n, —ról.

KETSKEHÁTA, KECSKEHÁTA, erdélyi falu

Doboka in.; helyr. Ketskehátá-ra, — n, — ról.

KETSKÉSFALVA , KECSKÉSFALVA , erdé-

lyi falu Közép Szolnok m. ; helyr. —falvá-ra ,
—n

t—ról.

KÉTSODRATÚ, 1- KÉTFONALÚ.
KÉTSOROS

,
(két-soros) ösz. mn. Két sorban

álló, két sorba szedett. Kétsoros hadoszlop. Kétsoros

gyöngyfüzér. Kétsoros számok.

KÉTSOROSÁN
,
(két-sorosan) ösz. ih. Két sor-

ban állva , két sorba szedve , fzve stb. Kétsorosán

rakni a könyveket a fiókba. Kétsorosán viselni a nyak-

lánczot.

KÉTSZÁLÚ v. —SZÁLÚ, (két- szálú) ösz. mn.

1. KÉTFONALÚ és KÉTNYÜSTÜ.
KÉTSZÁNTÓLAG, (két-szántólag) ösz. ih. Szé-

kely tájszólás szerint am. rézsútosan , féloldalt , ke-

szegoldalt.

KÉTSZÁRNYÚ v. —SZÁRNYÚ, (kétszárnyú)

ösz. mn. 1) Minek tulajdon ért. két szárnya van. A
madarak kétszárnyúak. Vannak kétszárnyú (kétröpü)

bogarak is. 2) Átv. ért. kétfelé nyiló. Kétszárnyú ajtó,

kapu, ablak.

KÉTSZARVÚ v. —SZARVÚ, (két-szarvú) ösz.

mn. Minek két szarva van. Átv. ért. kétszarvú okos-

kodás , mely két ellentétes állításból áll. (Dilemma).

KÉTSZAVÚ v. —SZAVÚ, (két-szavú) ösz. mn.

Zenetanban am. ami két szóra vagy hangra van téve.

Kétszavú dallam.

KÉTSZELETÜ v. —SZELETÜ
,

(két-szelettí)

ösz. mn. 1. KÉTHASÁBU.
KÉTSZÉM, (két-szém) Ösz. fn. Az úgynevezett

német és magyar kártyajátékban azon lap , melyen



639 KÉTSZEMÉLYES - KETSZINES KETSZINKEDIK—KETTED 640

két szem van , s legtöbbet üt , máskép : disznó. Tök,

zöld, makk, vörös kétszem. Kélszemmel elütni a királyt,

a filkót stb.

KÉTSZEMÉLYES, (két-szémélyés) ösz. mn.

1) Két személynek való, két személyre készített ; mi-

vel két személy bánik. Kétszemélyes ágy. Kétszemé-

lyes kocsiülés. Kétszemélyes furú , melyet ketten for-

gatnak. Kétszemélyes köböl , melyet két ember fog,

visz. 2) Két személybl álló. Kétszemélyes bizottság;

jobban : kélszemély.

KÉTSZEMÉLYÜ v. —SZEMÉLYÜ, (két-sze-

mélyü) ösz. mn. L. KÉTSZEMÉLYES, 2).

KÉTSZER, (két- szer) ösz. ih. Két ízben , egy-

szer és még másszor. Kétszer kett négy. Napjában
kétszer enni. Kétszer iszik a magyar. (Km.). Pap sem

mondja kétszer, csak a Miatyánkot. Km.

KÉTSZERES, (két-szérés) ösz. mn. 1) Két Íz-

ben történ. Kétszeres intés után sem javult meg. Két-

szeres idézés. 2) Ismételt , még egyszer annyi, mint

szokás, vagy kell. Kétszeres munka. Kétszeres ervel

tenni valamit. Kétszeres költség. 3) Kétfajbeli gabo-

nakeverék , különösen búza és rozs együtt. Ez érte-

lemben rendesen fnévül használtatik. Kétszerest vetni.

Kétszeresbl sütött kenyér.

KÉTSZEREZ, (két-széréz) ösz. áth. Valamit

kétszer tesz ,
vagy két-annyi mennyiségben állít elé.

Az éneket, tánczot készerezni. A munkások számát, bé-

rét kétszerezni. Számokat kétszerezni. Ha a tizet két-

szerezzük, leszen húsz.

KÉTSZÉRÉZÉS, (két-szérézés) ösz. fn. Cselek-

vés , midn kétszerezünk valamit. V. ö. KÉTSZE-
REZ.

KÉTSZERI, (két-széri) ösz. mn. Két ízbeli.

Kétszeri munka. Különbözik a kélszeres-tö\ , hogy ez

valaminek ismétlése által keletkezett öszveget, egé-

szet jelent , amaz pedig az ismétlésnek viszonyát fe-

jezi ki, s megfelel e kérdésre : hányszori ?

KÉTSZERSÜLT, (kétszér-sült) ösz. fn. Két kü-

lön idben megsütött , száraz és kemény sütemény,

mely sokáig eláll. Van fehér lisztbl sütött finom, és

van barna lisztbl készített durvább kétszersült, leg-

inkább a katonaság , és tengeri hajósok vagy utasok

számára.

KÉTSZERTE, (kér-szér-te) ösz. ih., melyben a

le nemcsak toldalékhang , mint a hajdanta, régente

szókban , hanem valóságos határozói képz, mint ak-

korta, ifjonta stb. szókban. A ,kétszer* szónak némi

nyomatosságot ad. Kétszerte nagyobb sereggel szem-

beszállni.

KÉTSZÉRÜ v. —SZER, (két-szérü) ösz. mn.

A kétszeres szótól abban különbözik , hogy benne a

szer mint tulajdonság vétetik alapul , s megfelel e

kérdésre : milyen ? A kétszeres pedig ezen kérdésre

felel meg leginkább : mennyi ? hány részbl olló ?

hányszor történ ?

KÉTSZÍNÉS v. - SZÍNES, (két-színéa) ösz. fn.

így neveztetnek a Huss által alapított keresztény fe-

lekezet tagjai , kiknek egyik nevezetes hitágazatuk

az vala , hogy az Úr vacsoráját okvetetlenül kenyér

és bor S2i'ne alatt szükséges venni. (Utraquista).

KETSZINKEDIK, (két-szinkédik) ösz. k. Két

színben mutatkozik, erkölcsi értelemben két szint ját-

szik, azaz képmutató.

KÉTSZÍN v. SZINÜ, (két-szinü) ösz. mn. 1)

Tulajd. ért. mi két különböz szint mutat , kétféle

szinüre festett. Kétszín nemzeti zá-izló. Kétszín posz-

tó, ruha, kezken. 2) Atv. ért. ki majd így, majd úgy
nyilatkozik , amint t. i. a körülmények vannak ; ki

mindkét párt irányában ragaszkodást mutat. Kétszín

képmutató. Ilyenrl mondják : Olyan, mint a kétszín

kezken, melynek mindegyik oldala más színt mutat.

Szintén errl mondjuk : Arra fordítja a köpönyeget,

honnan a szél fú.

KÉTSZINÜLEG v. —SZINÜLEG, (két szinü-

leg) ösz. ih. Magát majd így, majd úgy tettetve, két

ellenkez szerepet játszva, képmutatólag. A pártok

között, a forradalomban kélszinleg viselni magát.

KÉTSZINÜSÉG v. —SZINÜSÉG, (két-sziuü-

ség) ösz. fn. Atv. ért. a kedélynek azon állapota, mi-

dn érzelmeit és tetteit két ellenkez módon nyilvá-

nítja, majd imígy, majd amúgy , midn az ellenkez

felek mindegyikéhez simul, vagy simulást hazud.

KÉTSZINÜSKÖDIK, (két-szinüsküdik) ösz. k.

Kétszínt, képmutatót játszik.

KÉTSZÍNVÉTEL
,

(két-szín-vétel) ösz. fn. Az
Úr vacsorájának kenyér és bor színe alatt vétele.

KÉTTAGÚ v. —TAGÚ, (kéttagú) ösz. mn.

1) Tulajd. ért. aminek két tagja van, ami két tagból

áll. V. ö. TAG. 2) Atv. ért. mondjuk körbeszédrl,

mely két teljesen bevégzett mondatból áll , t. i. el-

mondatból és utómondatból (periódus bimembris).

KETTÉ, (ket-vé) ih. Törzsöke a megrövidített

két, melyhez az átalakulást, változást jelent vé (vas-

taghangon vá) járulva lesz ket-vé , s hanghasonúlva :

ketté, mint bánat-vá bánattá , ház-vá házzá, élet-vé

életté
,
gyermek-vé gyeimekké stb. Am. valamely egé-

szet, egyet, két részre választva, osztva. Ketté törni,

szakasztani valamit. Ketté váló dió. Ketté hasítani,

szegni, osztani, választani, vágni.

KETTED, (ket-t ed v. ket-t-ö-ed, csagataj nyel-

ven : ikinds, törökül : ikindsi) ; számnév. Törzsöke :

ket, melyhez nagyobb hangzatosság végett még egy t

járulván , ed képzvel lett : ketted. V. ö. KÉT és

KETT. 1) Sort jelent értelemmel bír, s a mai szo-

kás szerént gyakran ik is járul hozzá, de régen e nél-

kül divatozott. Megjegyzend róla, hogy mint sorszám

csak a tízesek , és magasabb számok után használta-

tik, pl. tizenketted éve múlt ; tízen alul pedig másod v.

második alakban fordul elé, mert a sorozás így foly

:

els, másod (v. második), harmad stb. Miuden másod

órában gyógyszert romi. Másod éve foly, hogy itt la-

kom. A könyv másod része. Másod mayámmal, magad-

dal, magával, azaz ketten Másod ízbr,> inteni valaki'

.

Második harangszó. Az ik , a sor jelentésére vitetve,
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nagyobb határozottság és rámutatás végett kapott

fel, mint ezen kifejezésekben is : O a szebbik, a job-

bik, az okosbik. V. ö. — IK, (3) és (4). 2) Jelent részt,

és ekkor fnév gyanánt áll. Az egész t. i. egyed , a

kétfelé osztott egésznek egy része ketted , a bárom-

felé osztott egészbl egy rész harmad , a tízfelé osz-

totté tized stb. A jelen értelm ketted nem vészen föl

ik toldalékot. Ketted részt kapni valamibl, am. a két-

felé osztott egészbl egyet. Ketledrétbe hajtani a pa-

pírívet, am. két egyenl részre felosztva összehajtani.

Az évnek tizenketted-része egy hónap , tehát akárme-

lyik, pl. január, május, september. Ellenben tizenket-

tedik része a december , mennyiben t. i. itt nem mint

részt veszszük, hanem a sort, melyben a többit követi.

íme ez is egyik alapok, miért veszik fel a sorszámok

az ik toldalékot.

KETTEDRÉSZ, (ketted-rész) ösz. fn. A kétfelé

osztott egészbl egy rész , azaz fele valaminek. Kü-

lönbözik tle : másodrész , mely szorosan véve annyit

tesz, mint a kétfelé osztott egésznek nem az els, ha-

nem az utána következ része ; vagy a kiosztott több

részek közöl a második. V. ö. KETTED.

KETTEDRÉT
,

(ketted-rét) ösz. fn. Rét , azaz

lap , mely úgy készül , ha az egész lapot
,
pl. papír-

ívet két hasonló nagyságú darabra összehajtják , me-

lyek közöl mindegyik kettedrét, tehát a papírívre vo-

natkozólag am. félív.

KETTEDRÉTÜ
,

(ketted-rétü) ösz. mn. Mond-

juk nyomtatványokról, melyek félivnyi nagyságú la-

pokból , vagyis levelekbl állanak. Kettedrétü biblia,

hírlap.

KÉTTELEN, (két-te-len) mn. 1. KÉTLEN.
KETTEN, (ket-t-en v. ket-t--en) ih. Két szám-

mal
,
párosan. Ketten voltak , hárman lettek. (Km.).

Ketten sétálunk. Ketten esztek. Ketten laknak. Éljünk

mi ketten , eb anyja a harmadiknak. (Ivó km.). Meg-

kettztetve : ketten-ketten , am. több részletben vagy

csoportban, de mindenik csoport párosan. Az intézet-

bcli növendékek ketten-ketten mennek sétálni. Eresztette

azokat ketten és ketten. (Münch. cod.).

KETTENKÉNT, (ketten-ként) ösz. ih. Kettbl
álló részekre, felekezetekre osztva

,
párosával. A kol-

dusok kettenként egy-egy czipót kaptak , azaz minden

két koldus egyet. Máskép : ketlenkellen, kettesével, kel-

tejével.

KETTES
,

(ket-t-es v. ket-t--es) osztó, vagy

különzö számnév. Ami két számból álló részekre vagy

tagokra van osztva vagy különözve. Kettes raká-

sokban árura kitett almák. Kettesével adni a tojást,

körtét
,

pl. egy garasért. A szegényeknek kettesével

osztja a krajezárokat.

KETTESEN, (ket-t-es-en) 1. KETTSEN.
KÉTTORNYULAK , falu Veszprém m. ; helyr.

—lakra, — on, — ról.

KETT
,
(köt V) tszámnév. Törzsöke régic-

sen is : ket , megvonva : két. A ,kctlö
l

-t fnév gya-

nánt önállólag használjuk , az illet fnév eltt pc-

AKAD. NAOY SZÓTÁR III. KOT.

dig a melléknév értékével biró ,két' szót. Hasonló

szófüzési viszony létezik a kis és kicsi v. kicsin szók

között, még pedig nem csak szóvonzati, hanem képzési

tekintetben is. A kis törzsökbl eredett elször kis-i,

csengsen kics-i, azután lett kicsin, st kicsiny is ; nem
különben a ket- (vagy köt)-bl lett ketö (köt-ö) és

kete, s nyomaték következtében : kett, ketté , mint a

tájdivatos : vét véttö
, ft fütt , szító szíttá , táló

táttó, süt süttö, tanitó tanuló szók stb. Régi iratok-

ban csakugyan sokszor : ketö
,
pl. a Nyelvemlékek

II. Kötetében. Ha már most tudjuk , hogy két régie-

sen ket ; ha tudjuk továbbá , hogy köt is régiesen

ket ; ha tudjuk végre hogy véttö , szittó
, fütt stb.

szókban a tt csak olyan kettztetés mint kett-ben :

akkor elttünk azon fejtegetés , mely szerént a ma-

gyar ,kett,' csakhogy idegen nyelvekkel rokoníttat-

hassék, annyi volna mint kekt-\-nö , ertetettnek fog

látszani. V. ö. KÉT. Egyébiránt ,kettö' am. egy meg

egy (1-4— 1); vagyis ezek összeköttetésébl eredett, egy

meg egybl álló
,
párosan létez. V. ö. KÉT , st

HÁROM szót is. Midn számlálunk, ezzel élünk. Egy,

kett, három stb. Különben gyünevül tekinthet.

Kett közöl akármelyik. Kett eltt hasznos kitérni : a

terhes szekér , és a részeg ember eltt. (Km.). Kelt a

vár, egyikben haragusznak , a másikban nem félnek.

(Km.). Egyet mondok , kett lesz belle. (Km.). Egy

meg egy, az kett. Hány házad van Pesten ? —Kett.

Hány cselédet tart ön ? — Kettt. Kettn áll a vásár.

(Km ). Kettnek vagyon nagy becsülete : új ruhának,

új pénznek. (Km.). Keltre teríteni. Kettre jár az

óra. Esztendre vagy kettre. Kettt nehéz csalni : a

szemet, és a fület. Kettt nem lehet kiirtani az ország-

ból : a port , és adósságot. Kettt nem mindenkor jó

macska farkára kölni : az álmot, a gondolatot. Ketti

nem tanácsos elvenni : vén asszonyt pénzeért, ó kocsit

vasáért. (Közmondatok). Személyragozva : kettnk =
mi ketten , de amely alanyesetben nem , hanem csak

a többi viszonyragokkal és névutókkal használtatik,

pl. kettnket = minket ketten, kettnknek= nekünk

ketten, kettnkért =: értünk ketten, kettnk állal =
általunk ketten stb. így ketttök, ketlöjök v. kelte

jök ; dologra vitetve : ketleje.

A ketts szám jegye az írásban a római szám-

jegyek közt két aláhúzott vonal : || melyek a sínai

nyelvben is eléjönnek , de rendszerént fekiránybau :

_=_, s ez itt az eredeti jegy. Az úgynevezett arab szám-

jegyek között a ketts jegye : 2, mely úgy látszik

hogy görbités nélkül a függ- és fekirányos vonalak

összeköttetésébl állott elé. Némelyek azt vélik, hogy

az arab számok eredetileg hindu jegyek volnának.

Azonban, a számítási rendszert kivéve, a hindu jegyek

közöl egy-kett is amazokkal csak nagy bajjal egyez-

tethet ; különben a hindu számjegyek , úgy látszik,

magoknak a számneveknek els betibl keletkeztek

ú. m. únasz (z=egy, mely másként : aikasz) a hindu

tí-ból , dri (=kctt) a hindu d-böl stb. mint a latin-

ban is C a centum , M a millc szóból. Egyébiránt

v. ö. SZÁMJEGY.
41
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KETTD, (ket t--öd), számnév, mely am. leet-

ted. A kettd törzsöke kett , a ketted-é pedig ket.

Egyképen mondhatjuk : kettödrész és kettedrész, tizen-

kettödrész és tizenkettedrész. Az utóbbi szokottabb. V.

ö. KETTED.
KETTÖDIK, (ket-t--öd-ik) sorozó számnév. 1.

KETTED és KETTD.
KETTNKÉNT, 1. KETTENKÉNT.
KETTS, (ket-t-ó'-ös) mn. tt. kettst v. —et,

tb. — ek. Kettbl, azaz két egybl álló, páros. Ket-

ts baj, azaz párbaj. Ketts beszéd, párbeszéd. Ketts

hangzó, két önbangzónak egybeolvadása. Ketts táncz,

melyet ketten járnak. Ketts út , mely kétfelé válik.

Ketts arany, kétszer annyit ér. Ketts gyermekek, azaz

egybasiak ; ez értelemben önállólag is fnévül hasz-

náltatik, és ekkor többesben : kettsök, máskép : ike-

rek v. ikrek. A mondott példákat össze is lehet irni :

kettösbaj, kettstáncz stb. Ketts, zenészeti értelem-

ben és fnévileg oly dallam , melyet ketten énekel-

nek , vagy oly zenem , melyet két hangszeren
,
pl.

zongorán és hegedn adnak elé.

KETTÖSBESZÉD
,
(ketts-beszéd) 1. PÁRBE-

SZÉD.
KETTÖSCSÁRDA

,
puszta Somogy m. ; helyr.

— csárdára, — n, —ról.

KETTSEN, (ket-t--ös-en) ih. Ketts számmal,

párosan, párjával, ketteuként, kettesével, keltejével.

KETTSGYERMEK, (ketts-gyermek) sz. fn.

1. IKER.

KETTSHANG, (ketts-hang) 1. KETTS-
HANGZÓ.

KETTSHANGZÓ, (ketts-hangzó) sz. fn.

Két rövid önhangzóból összetett hangzó , mely egy

szájnyílással ejtetik ki ; másként : ikerhangzó. A ma-

gyar általános nyelvben kétféle ily önhangzót vehetünk

fel. Els osztályhoz tartoznak, melyek két önhangzó-

juaknak egy hosszúvá olvadása által képzdnek, mi-

lyenek : vé-et vét, vé-etel vétel, téet tét, é-edes édes,

é-etel étel, to-a-v-ul távúi, to-ag tág, to-at v. taat, tát

stb. A második osztályhoz azok tartoznak , melyek-

ben az i j-vé változott által , mint : fe-lt fejt , le-ít

lejt, buít bujt, suít sújt stb. Ezeken kiyül a palóezos

szójárásban gyakori a középs fokú önhangzóknak

(o, a, ö, e) a szélskkel (u, ü, i) oly egyesülése, hogy

mindkett hallatszik ugyan, mindazáltal mindketten

úgy összeolvadnak egymásba , hogy csak egy hang-

nak vehetk ; még pedig azon széls önhangzók mind

elül , mind utói állhatnak , ú. m. úo, úa, üö, ue, íe

;

vagy óu, áu, öü, eü, ei. Származnak pedig ezek sza-

bályszerüleg 1) hosszú önhangzókból
,
pl. buatyua n

= bátyám , csauka = csóka, üö et =z tet , eükeme

= ökeme, iedes •= édes ; 2) az l kihagyásából, ami-

dn, ha az önhangzó rövid volt, elsben xz l pótlására

hosszúvá s azután , mint föntebb, kettshaugzóvá vá-

lik
,
pl. eüinent = einent = elment , álinia =: óma

:=:dina
; házboií = házból; tehénteli zz=. tehéntl stb.

KETTSÍT, KETTOSIT
,
(ket-t--ös ít) áth

m. kettsit élt, htn. — ni v. —eni, par. — s. Valamit

kettssé tesz , azaz kétszerez. Valamely bett a kiej-

tésben kettösíteni.

KETTÖSÍTÉS , KETTSITÉS ,
(kett-ö-ös-ít-

és) fn. tt. kettsítést, tb. —ék, harm. szr. — e. Cse-

lekvés , midn kettsítünk valamit. V. ö. KET-
TÖSÍT.

KETTÖSMEZÖ, erdélyi falu Doboka m ; helyr.

— mez-re, — n, —rl.

KETTSPONT
,
(ketts pont) ösz. fn. 1. KÉT-

PONT.
KETTSTAGU, (ketts- tagú) ösz. mn. 1. KÉT-

TAGÚ.
KETTSÚT, (ketts-út) ösz. fn. Kétfelé váló út.

KETTSVIADAL, (ketts-viadal) ösz. fn. 1.

PÁRVIADAL.
KETTZ, (ket-t--öz) áth. m. kettztem, —tél,

—ött, par. — s. 1) Valamit még egyszer oly mennyi-

ségben ad vagy vesz, vagy tesz stb. Kettzni az ada-

gokat. Kettzni a napszámosok diját. Kettzni a terhet.

2) Kétfelé oszt. Kettzni a zsúpot., am. a födelezésre

használt zsúpcsomót kétfelé osztva kötni, mit a zsúp-

verk ,báb'-nak mondanak. 3) Az aratásban ketts

-

munkát tesz, t. i. arat v. kaszál is, kötöz is.

KETTZÉS, (ket-t--öz-és) fn. tt. kettzés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. 1) Midn törzsöke kettz, am.

cselekvés, mely által kettzünk valamit. Díjnak, napi

bérnek kettzése. V. ö. KETTZ. 2) Mint a kettzik

ige származéka jelenti a szemnek azon hibás vagy

kóros állapotát, midn valamit kettzve lát.

KETTZIK, (ket-t--öz-ik) k. m. kettöz-tem,

—tél, —ött. Szemrl mondják , midn káprázik , és

úgy tetszik, mintha egy helyett kettt látna. Kettzik

a szeme.

KETTZ, (ket-t--öz ö) fn. tt. kettz-t. Arató

munkás, kit az aratógazda úgy fogad , hogy kétféle

munkát végezzen, r. i. arasson v. kaszáljon, és kévé-

ket kötözzön. Az egyszer munkát végz többi ara-

tók : cselédek. Némely tájakon kettzönek mondják

általán az aratógazdának cselédeit, segédeit, talán

azért , mivel a kapott részt kétfelé osztják, bizonyos

mennyiség részt t. i. maga a gazda tart meg , a

többit pedig a kettsöknek adja. Mások szerint am.

kötöz.

KETTZÖTT, (ket-t- öz-ött) mn. tt. kett-

zött-et. Amit kettztek , azaz kétszer tettek , vettek.

Kettzött munka, szorgalom. Kettzött mennyiség.

KETTZTET, (ket-t ö-öz-tet) mivelt. m. kettz-

tettem, — tél, — itt, par. kettztess. Úgy látszik, hogy

ezen ige eredetileg kettsiet , azaz kettssé
,

párossá

tesz; mert csakugyan ezen értelemben vétetik, midn
mondjuk : kettztetni a lépéseket, azaz ugyanannyi id
alatt két lépéöt tenni ; kettztetni a szorgalmat , am.

ugyanazon id alatt kétszerannyit tenni. Vagy az

egyszer kettz toldalékos változata, mint : készt, kész-

tet. Ha törzsökül a kettz igét, vennk^ akkor kettztet

annyi volna , mint más által kettz vagy kétszerez

valamit, de ez nem levén szokásban, a megelz fejté-

seket tartjuk helyesebbeknek.
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KETTOZTETES
,
(ket-t--öz-tet-és) fn. tt. ket-

töztetés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely

által valamit kettssé teszünk ,
vngy egyszerbben :

kettzünk. V. ö. KETTZTET. Az egyes beszédré-

szek kettztetései igen szokottak és gyakorító ér-

telemben nagyon élénk festi képeket alkotnak a

magyar nyelvben. Több példáit látbatni IKERSZÓ
alatt és az ,Elbeszéd' 147— 8 lapjain. Ide tartozik

az igekötk kettztetése is : meg-megáll , ki-kitekint,

vissza-visszanéz , bebehörpent stb. ; st maguké az

igéké is : várván vártam, folytonfoly, futva fut, men-

ten megy , melyekhez hasonlók mind a népnyelvben

mint a régieknél sokszor jönnek elé. így a költk-

nél is.

„Ami szeretetünk pedig most is égten ég."

Faludi Ferencz.

„Azon keménységben menten megyén vala."

Istvánfi Pál.

„St sebben , st kínban újúlton újulok."

Gr. Zrínyi M.

„Napról napra veszten vész."

Rimay János.

„Vágyton vágy a felleng ifjú tz."

Kisfaludy K.

„Forrton forr a harca." Ugyanaz.

„Futva fut ; de bármi gyors futása
,

Vele száguld keble óriása."

Vörösmarty.
I

„Szép szivárványt a magasban

Nézi-nézi — és halod." Arany J.

Példák az igekötkre
;

„Mit jelent ez ? az ers szél

El-elkapta a hangot." Kisfaludy S.

„Sikos a föld és alóla

Ki-kisikamlik a föld."

„Ott fejérl föveget is

Le-lekapja valami."

Arany J.

Ugyanaz.

Ugyanaz.

„Ott fehéren a srbl
Rá-rábukkan egy fat."

„El- elrepül vágyó lelkem titokba." Lévai.

„Vándor utamból vissza-visszabájol

Oly sok szent emlék, annyi hü kebel."

Ugyanaz.

„Szikrája volt már alvó lángnak ez,

Mely hamviban még föl-föléledez."

Vachott Sándor.

Igehatározóra :

„Remegve , ah , keblemhez

Jobban jobban szorul." Kölcsey.

KETTY v. KETY , hangutánzó gyöke keltyen

kettyent stb. származékoknak. Leginkább az óra in-

gájának tompán ketyeg hangja. L. KETY.

KÉTTY, falu Abaúj m.; helyr. Kéttyre, —én,
— röl.

KETTYE
,
puszta Somogy m.; helyr. Kéttyé-re,

— n, — röl.

KETTYEN, (kety-ty-en) önh. ra. kettyen-t. Egyes
kety v. ketty hangon szól. Az ingának minden mozgá-
sára kettyen az óra.

KETTYENÉS, (kety-ty-en-és) fn. tt. kettyenés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Egyes kety hangon szólás.

KETTYENT, (kety-ty-en -t) mivelt. m. kettyent-

étt
}
htn. —ni v. —eni, par. —s. Valamivel vagy va-

lami által kety hangot ad. Szájával kettyenteni. Os-

torral ket'yenteni.

KETTYENTÉS, (kety-ty-en-t-és) fn. tt. kettyen-

tés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melynél

fogva kety hangot adatunk valamivel. V. ö. KETY-
TYENT.

KETTYENT
,

(kety-ty-en-t-) mn. és fn. tt.

kettyentöt. 1) Ami vagy aki kettyent. 2) Kassay J.

szerént Baranyában így hívják a csikót.

KÉTUJJNYI, (kétujjnyi) ösz. mn. Minek mér-

téke bizonyos aráuyban véve két mértani ujjat, azaz

hüvelyket tesz. Kétujjnyi szélesség, hosszúság, ma-
gasság.

KÉTUROCS, puszta Bihar m.; helyr. Urocs-ra,

— on, —ról.

KÉTURÚ, (két-urú) ösz. mn. 1) Birtok, jószág,

melynek két ura van. kik azt osztatlamil birják. Két-

urú ház, telek. 2) Mondják oly szolgáról , ki két úr

számára dolgozik. A városokban nemcsak kéturú , de

három , négyurú tisztogató szolgák is vannak.

KÉTÜLÉSÜ v. — ÜLÉSÜ, (kétülésü) ösz. mn.

Minek két ülhelye van. Kétülésü hintó, melynek kor-

bájában elül is, hátul is ülhely van.

KÉT VERSBEN, am. két ízben, kétszer.

KETY v. hangzatosabban KETTY, hangutánzó,

rokon a kify koty hangokkal. Származékai ketyeg, ke-

tyegtet , kettyen , kettyent , valamint emezeké : kifyeg

kotyog, kittyen kottyan, kityegfet kotyogtál. A kety v.

ketty szórészeket különösebben használjuk azon hang-

nak utánzó kifejezésére , melyet az óra járásakor

hallunk.

KETY , faluk Esztergom és Tolna m. ; helyr.

Kéty re, — én, —röl.

KETYEG, (kety ég) gyakor. önh. m- ketye'g-tem,

— tél, — étt. Kety kety hangokat adva mozog. Ketyeg

a fali óra. Ketyeg mint a rátóti fene , azaz mint ré-

gente a rátótiak által még nem ismert , és eleven fe-

nének gondolt óra. (Adoma). Rokon vele a mély

hangú : katy , koty. Hangra igen közel áll hozzá a

beszélni kezd gyermek hangját kifejez pety ég is.

Tde tartozik a szintén hangutánzó pétibe , azaz a ma-

lomszitát rázó billenty.

41*
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KETYÉGÉS
,
(kety-ég-és) fn. tt. kefyégés-t, tb.

—ék , harm. szr. — e. Az órának kety kety hangon

szólása. Az óra kelyegésére fölébredni.

KETYEG
,

(kety-ég-ö) mn. tt. ketyégö-t. Ami

kety hangot adva mozog. Ketyeg zsebóra. V. ö. KE-

TYEG.

KETYELÓTYA
,
(ketye-lótya) ösz. fn. Kassai

J. szerént Baranyában am. lehullott gyümölcs , ós

így kotyos v. kotyogós, ikerítve lotya (=locsos) szó-

val, tehát am. kotyó-lotyó.

KETYEMUTYA ,
(ketye-mutya) lásd : KETE-

PUTA.

KETZE, KECZE, erdélyi falu Torda m.; helyr.

Ketzé-re, —n, — röl.

KETZEL , KECZEL , MAGYAR— OLÁH—
faluk Kraszna m.; helyr. Ketzel-re, —én, —röl.

KEV, elvont gyöke 1) kevély, 2) kever szóknak

és származékaiknak. L. ezeket.

KÉVÁN, 1. KÍVÁN.

KÉVE, (kö-e-ve v. kö-ev-e) fn. tt. kévét. Kicsi-

nyezve : kévécske. Általán kisebb vagy nagyobb csomó-

ba kötött növényszálak, melyeket arattak, kaszáltak,

metszettek, nyttek, szakgattak stb. melyeket kötetlen

állapotban s kisebb részletekben néhutt csomd-nak, né-

hutt pedig marok-nak hívnak. Búza-, rozs-, árpa-, zab-

kéve. Kévébe kötni az aratott nádat, kákát, kukoriczákö-

rót. Kévébe kötni a vágott vesszt, tövist, gazt. Kévébe

kötni a nytt kendert, lent. Kévéket kötözni, összerakni,

szekérre adni, hányni. Átv. ért. mindent egy kévébe köt,

azaz mindent egyenlnek, hasonlónak vesz vagy tart.

Minthogy a kévének lényeges kelléke a kötés, igen

valószinü , hogy gyöke egy a köt v. félzártan és táj-

divatosan két igének kö v. ké gyökelemével. A kö v. ke

gyökbl úgy fejlett ki a kö-ev-e v. kö-e-ve összehúzva

ké-ve v. kéve; mint a csö v. csé, sa, ba gyökökbl a csö-

e-ve v. csö-ev-e csév-e, saa-va v. sa-av-a, sá-va v. csáv-a.

(szcsök sós mosléka) baa-va v. ba-av-a, báva. Ro-

kon hangokban egyezik vele a ,csomó
l

szó is. Fin-

nül : kupo. A föntebbi hasonlat szerént képzdtek :

gyáva, káva , kába , csába , s több mások. Hogy köt

máskép két is, mutatják a tájdivatos kétény, kéczéle a

szokottabb kötény , köczöle helyett ; a régiségbl pe-

dig különösen a halotti beszédbeli : kelnie. A német

is a kévét nem csak Garbe hanem Bund szóval is ne-

vezi a binden törzsöktl ; a latin manipulusnafc pe-

dig a magyar marok felel meg, mely a kévének csak

egy részét teszi , mivel a kéve több marokból össze-

kötött csomó. Egyébiránt kéve, kepe szóval azonosnak

is vétethetik. V. ö. KEPE.

KÉVEDÉZMA ,
(kéve-dézma) ösz. fn. Tizedik

kéve az aratott gabonából , mely az illet földbirto-

kosnak vagy egyháznak járt.

KÉVEKÖTÉL, (kéve- kötél) ösz. fn. Szalmából

sodrott kötél , melylyel a learatott , kaszált stb. nö-

vényszálakat elbb csomókba (markokba) szedve ké-

vébe köfik

KÉVEKÖT
,

(kéve-köt) ösz. fn. Arató nap-

számos , kinek különösen az a dolga , hogy a mar-

kokban lerakott gabonát kévékbe kösse , máskép :

kötöz.

KÉVEL
,
(kév-e-el) áth. m. kévéit. Lásd : KÉ-

VÉZ.
KEVÉLY, (kev-é-ly v. kev-é-ly; arabul s tö-

rökül kibir, am. kevély; arabul kebir, am. nagy, sí-

nai nyelven kiú , am. superbia , arrogantia ; héberül

nhi magas , és kevély ; finnül keimia) ; mn. tt. ke-

vély- t v. —et. E szónak ke gyökeleme hangra nézve

teljesen megegyezik
,
jelentésre pedig legközelebbi

rokonságban áll a kényes, (mely Vas vármegyében :

kévés) , kényeskedik , kérkedik , kérlcedékeny szókkal.

Alapértelme a kedélynek azon mködése , mely túl-

zott finnyásság , rátartás vagy önhittség, dicsekedés

által jelenkezik. A ke gyökelembl a fúvó v hozzájá-

rultával képzdött kev gyök, ebbl kev-ö, (azaz kedé-

lyét fúvás, felfuvalkodás által nyilvánitó), s az ö é-ie

változván kev-é, (mint bá-m-ó v. bám-ó bá-m-é, á-m-ó

á-m-é, tar-ó tar-é, kar-ó kar-é stb.). A büszke, ggös,

felfuvalkodott némileg hasonértelmü szókban szintén

a fúvás, fuvalkodás értelme van. így szusz , mely a

szuszogás hangutánzó gyöke, a köznépnél szintén je-

lent kevélységet is. Az ly v. tájdivatosan j, mint igen

sok szavainkban , utóhang, s lett ke-v-é-ly v. ke-v-é-j,

mint taré, tarély, taréj ; karé, karély, karéj. így kép-

zdtek a kecsély , terepély , szegély , személy szavak.

Eléjön tájdivatosan ,kövély' is. V. ö. KEVÉLYEN,
KEVÉLYSÉG. A .kevély', gyökének erejénél fogva

am. önmaga és tulajdonságai fell túlságos érzelme-

ket tápláló, és fitogtató, s mintegy magában foglalja

mindazon gyöngeségeket , hibákat, és bnöket , me-

lyek az emberi kedélybl kifejldnek akkor , midn
túlbecsüli magát. A kevély kelleti magát , azaz tet-

szeni vágy ; kényes, kényeskedik, midn vagy önhitten

cselekszik, vagy magát finomabb , nemesebb anyag-

ból valónak tartja; kérkedik, midn igazi vagy képzelt

elnyeit hányjaveti. Benne foglaltatik a gg, a felfu-

valkodás, a naggravágyás, a mások lenézése stb. Kevély

urak, katonák, gazdagok. A gazdagság sok kevélyt és bo-

londot teszen. (Km.). A kevély félbolond. (Km.). Kevély-

nek orvossága lealázódás. (Km.). Nem mind kevély ki

ünneplben jár, vagy aki parancsol. (Km.). Mentéjének

prémje is kimutatja a kevélyt. (Km.). Kevély vitéz ha-

mar vész. (Km.). A szegény kevélyt ördög is neveti.

(Km.). Két kevély nehezen alkuszik egymással. (Km.).

Kevélység lenyomja szerencse kerekét.'J^Kva.). Sok gya-

lázaton kell a kevélynek átmenni , míg megalázódik.

(Km.). A kevély utalását jelent köznépies mondások :

kevély kutya , kevély disznó , kevély ördög , kevély bo-

lond. A mondatokban azon szót , melyre közvetlenül

vonatkozik, bon ben raggal szokás használni. Szép-

ségében , születésében
,
pénzében kevély. Ezen kifeje-

zés : kevély vagyok reá, németesen hangzik, e helyett

kevélykedem benne v. vele. V. ö. BÜSZKE , DÖLY-
FÖS FELFUVALKODOTT , FENNHÉJÁZÓ, G-
GÖS , NAGYRALÁTÓ , NEGÉDES.
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KEVÉLYÉDÉS, (kev-ély-éd-és) fn. tt. kevélyé-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Kedélyi állapot, mi-

dn valaki kevélyedik. L. ezt.

KEVÉLYÉDIK, (kev-ély-éd-ik) k. m. kevélyéd-

tem, —tél, —étt. Kevélyek módjára kezd érezni, cse-

lekedni ; kevélylyé leszen. Rangja
,
pénze miatt elke-

vélyedik.

KEVÉLYEN, (kev-é-ly-en) ih. Kevély módon,

rátartósan , stb. Kevélyen járni , tánczolni. Kevélyen

beszélni. Kevélyen nézni másokra. V. ö. KEVÉLY.

„lm látjátok az nép mely igen kövélyen

A mii jószágunkkal megrakodva inégyen."

Temesvári István 1569-ben (Thaly K. gyjt.).

KEVÉLYES ,
(kev-é-ly-es) mn. tt. kevélyes-t v.

—et , tb. — ek. Kevélyhez némileg hasonló, olyan,

mintha kevély volna. A kevély szónak lágyított mó-

dosulata.

KEVÉLYFÜ
,

(kevély-fü) ösz. fn. Növényfaj a

linkák három-anyás alneméböl ; szála cserjesed, két

élü , levelei tojásdadok , nyeletlenek ; virágai a szár-

hegyeken bugásak; tokjai bogyósak. Máskép : vé-

resfö , vérontófü ; növénytani néven : bogyós Unka.

(Hypericum Androsaemum).

KEVÉLYÍT, KEVÉLYIT, (kev-é-ly-ít) áth. m.

kevélyít-étt , htn. —ni v. — eni
,
par. —s. Kevélylyé

tesz. Némely embert a rang, pénz elkevélyít.

KEVÉLYÍTÉS, KEVÉLYITÉS, (kev-é-ly-ít-és)

fn. tt. kevélyítés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Cselek-

vés , mely által valakit kevélylyé tesznek , illetleg

okozzák, hogy kevély legyen.

KEVÉLYKÉDÉS
,

(kev-é-ly-kéd-és) fu. tt. ke-

vélykédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Kedélyi állapot,

midn valaki kevélyen viseli magát. V. ö. KEVÉLY-
KEDIK.

KEVÉLYKEDIK
,

(kev-é-ly-kéd-ik) k. m. ke-

vélykéd-tem ,
—tél ,

—étt. Folytonosan kevélyen vi-

seli magát. Különösen valamiben kevélykedni am. bi-

zonyos dolog miatt , melynek valaki birtokában vau,

vagy magát abban lenni véli , sokat tartani maga fe-

ll, túlbecsülni magát, kérkedni, dicsekedni. Terme-

tében, szépségében, nemességében kevélykedni. Valami-

rel kevélykedni, am. fitogtatva, mutogatva dicsekedni,

kérkedni.

KEVÉLYSÉG^ (kev-é-lység) fn. tt. kevélység-

ét, harm. szr. —e. Általán a kedélynek azon tulaj-

donsága, midn valaki önmaga, és tulajdonságai fell

túlságos érzelmeket táplál , midn magát túlbecsüli,

másoknál különbnek véli magát, mások fölé emel-

kedni vágy. Kevélységbl másokat megvetni , rangra,

hivatalra vágyni. Úri kevélység, mely az illemnek némi
j

szinét viseli. Paraszt kevélység, mely durvaság , oslo- í

6a kevélység, mely butaság által nyilatkozik. Kevély-
j

ségében nem tudja , hogy lépjen. Ritkán jár a szerev-
\

cse kevélység nélkül. (Km.).

.,Mit használ kevélységed,

Ha nincs szép feleséged.'' Nép vers.

„íme beindultak most a mü földünkbe
,

A mi ellenségünk oly nagy kÖvélységben. u

Temesvári István 1569-ben. (Thaly K. gyjt).

A keresztény erkölcstanban a hét fbn egyike, mely-

bl mint forrásból több más bnök erednek , mint :

felfuvalkodás , nagyravágyás , emberi és isteni törvé-

nyek megvetése stb.

KEVÉLYSÉGÉS, (ke-v-é-ly-ség-és) mn. tt. ke-

vélységés-t v. — et, tb. — ek. Kevélységgel teljes, igen

kevély. Tudod hogy nem kevélységbl , sem valami di-

csségkivánásbál cselekedtem azt , hogy nem imádnám
a kevélységes Amant. (Esth. 13. 12. Káldi). Innen a

Bécsi codexben : ,kevélységest' határozóilag am. igen

kevélyen (arroganter).

KEVÉLYÜL
,
(kev-é-ly-ül) ih. Kevély módon,

kevélyen. Kevélyül viselni , elbízni , rátartani magát.

KEVÉLYÜL , KEVÉLYÜL ,
(kev ély-ül) önh.

m. kevélyül-t. Kevély természetvé , tulajdonságúvá

lesz, kevélyedik. Megfelel neki a kiható értelm ke-

vély ít.

KEVER, (kever v. kever) áth. m. kever-t.

Mint értelme mutatja, gyökeleme a görbe hajlást je-

lent ke, vastaghangon ka , melyekbl v toldalékkal

vagy közbeszurattal lesznek kev , kav gyökök ; hon-

nan a kever, kavar szók értelmének azonsága. Mind-

két igének másik alkotó része er ar, módosítva or ör,

jelent gyakoritót, mint a csa-v-ar, had-ar, za-v-ar, ha-

b-ar, tak-ar, tek-er, he-v-er, kot-or, sod-or, hid-or, gyöt-

ör, pödör, stb. szókban. 1) Tulajdon eredeti ért. am.

valamit görbe, körös, örvényes vonalban forgat, moz-

gat. Halászat eltt zurbolóval keverni a vizet. Megke-

verni a tentát. Keverni a föv kását. Keverni a gulyát,

ménest, am. körülnyargalva vagy futva hajszolni. Föl-

keverni a gyomrot. A tyúk bele keverte a lábát a kóczba.

A ló bekeverte lábát az istrángba. Aki korpába keveri

magát, megeszik a disznók. (Km.). 2) Szélesb ért. bo-

nyolít, zavar, kuszál, összevissza hány valamit. Összeke-

verni a fonalat, czérnát, a ládábanfekv ruhákat. 3) Két

vagy több különböz tárgyakat vegyít. Szénát szal-

mával keverni takarmányul. Lencsét, babot, borsót ösz-

szekeverni. 4) Az ugarszántás után ismét szánt, némely

tájakon : forgat. Keverni mennek a béresek. Mi már

megkevertünk. Innen : kevert szántani, am. másod-

szor szántani ; néhutt : forgatni v. forgatót szántani.

Keverni a szlt am. másodszor kapálni, néhutt : má-

sodolni. Átv. ért. magát valamibe keverni , am. vala-

mely bajba, veszélybe bonyolódni vagy valamibe avat-

kozni. Adósságba, perbe keverni magát.

KEVEREDÉS, (kev-er-éd-és) fn. tt. keveredést,

tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valami ke-

veredik. L. ezt.

KEVEREDIK, (kev-er-éd-ik) k. m. keveréd-tem,

— tél, — étt. 1) Zavarás, forgatás által vegyül, egye-

ledik. Keveredik a víz , ha tapogatnak benne. Kevere

dik a föld , midn szántják. 2) Maga magát keveri

valamibe, vagy : külhatás következtében visszahatá

által bonyolódik valamibe. Bajba
,
perbe , adósságba
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keveredni. Trbe keveredni. Kötélbe , madzagba keve-

redni. A czérna, fonál összekeveredik. 3) Fölkeveredik

a gyomor, am. émelyedik, hányásra készül. V. ö. KE-

VER és KAVARODIK.
KEVEREG, (kev-er-ég) önb. és gyakor. m. ke-

vereg- lem, — tél, kevergitt, htn. —ni v. kevergéni v.

kevergni. 1) Körös, örvényes vonalban forog, mozog.

Kevereg ahajszolt guJya,ménes. 2) Bonyolódik, zavarog,

vegyül , keiesztülkasul mozog. Keveregnek a szállon-

gó varjak, seregélyek. 3) Mondjuk a gyomorról, midn

émelyeg , s mintegy forogva hányásra , okádásra ké-

szül. Kevereg a gyomrom. V. ö. KEVER, KAVAROG.

KEVERÉK, (kev-er-ék) fn. tt. keverék-ét, harm.

szr. — e. Különféle részek vegyítése által keletkezett

valami. Keverékdohány , keverékbor , keverékétel, keve-

réktakarmány. V. ö. KEVERT.

KEVERÉKEZÜST, (keverék- ezüst) ösz. fn.

Ezüst , mely más érczekkel , vagy fémekkel van ve-

gyítve.

KEVERÉKSZÓ, (keverék-szó) ösz. fn. 1) Olyan

öszvetett szó, melynek egyik része idegenbl kölcsön-

zött s honosúlt, másik része pedig tiszta magyar,

pl. iskolaügy, kártyavár, kártyajáték , vacsoraid. 2)

Olyan származott szó, melynek törzse idegen, de kép-

zje v. képzji és képzési módja magyar
,
pl. iskolás

(—iskola as), iskoláz (:=iskola-az), iskolázás (=isko-

la-az-ás), istápol (=istáp-ol), vacsorál (=vacsora- al)

alamizsnálkodik (alamizsna-alkodik). Másként mond-

hatjuk : abajdoczszó nak.

KEVERÉS, (kev er és) fn. tt. keverés-t, tb. — ék,

harm. szr. —e. Cselekvés , mely által valamit keve-

rünk. Különösen : második szántás, azaz forgatás, má-

sodik kapálás. Méregkeverés , borkeverés. V. ö. KE-

VER és KAVARÁS.

KEVERÉSZIK, (kev-er ósz-ik) 1. KEVEREDIK.
Az esz képz csak a mutató mód jelen idejében hasz-

náltatik ; a többi idt ,keveredik' szótól kölcsönzi

;

mint melegeszik v. melegszik , melegedik, betegszik,

betegedik igétl.

KEVERETLEN, (kev-er- étlen) mn. tt. keveret-

len-t, tb. — ék. Ami keverve nincsen , a maga nemé-

ben tiszta , vegyítetlen. Keveretlen bor , étel. Keveret-

len takarmány. Keveretlen szántóföld, szl. V. ö. KE-

VER. Határozóként am. keveretlenül.

KEVERETLENÜL, (kever étlen ül) ih. Keve-

retlen állapotban , tisztán , rendesen ; meg nem for-

gatva. Keveretlenül kezelni a borokat. Keveretlenül

hagyni a vizet. Keveretlenül gombolyítani föl a fo-

nalat.

KEVERGET, (kev-er-g-et) áth. m. keverget-tem,

— tél, — étt
,
par. kevergess. Gyakran vagy folytono-

san kever valamit. Kevergetni a nyájat , csordát. Ke-

vergetni a kását, káposztát. Kevergetni halászatkor a vi-

zet. V. ö. KEVER és KAVARGAT.
KEVERGETÉS, (kev er-g-et-és) fn. tt.kererge-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által

kevergetünk valamit. V. ö. KEVERGET.

KEVERGET, (kev-er g-et) m. tt. kevergetö-t.

Aki valamit keverget. Mészhomokot keverget munkás.

KEVERÍT, KEVERIT
,
(kev-er-ít) áth. és önh.

m. keverítétt, htn. — ni v. —eni, par. — s. Valamit

keverve mozdít, vegyít , egyes kever mozdítást visz

véghez.

KEVERÍTÉS , KEVERITÉS , (kev-er-ít- és) fn.

tt. kevevités-t, tb. —ék. Egyes kever mozditás.

KEVERMES, falu Csanád m.; helyr. Kevermes-

re, — én. — röl.

KEVER, (kev-er ) mn. tt. keverö-t. 1) Aki

vagy ami valamit kever. Vizet kever halászok, tapo-

gatók. Mészhomokot kever napszámos. Marhának

való eleséget kever béres. Méregkever. 2) Amivel

kevernek. Kever kalán. Kever dorong vagy össze-

téve : keverkalán, keverdorong. 3) Fnévül használ-

tatva am. második szántás vagy kapálás. Kevert szán-

tani. Keverre kapálni.

KEVERÖBOT, (kever bot) ösz. fn. Bot , vagy

rúd, vagy dorong , melylyel valamit kevernek
,
pl. a

halászok zurboló fája, a mészhomokot kever rúd , a

timárok dorongja, melylyel a csávában a bröket for-

gatják stb.

KEVERDZÉS
,

(kev-er--d-öz-és) fn. tt. keve-

rödzés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Szenved állapot,

midn valaki v. valami keverödzik. A keverdzésben

eltörött a lólába. V. ö. KEVERÖDZIK.

KEVERÖDZIK
,

(kev-er-d-öz-ik) k. m. keve-

rödz-tem, —tél v. —öttem , öttel, —ölt, htn. — ni v.

— eni, par. — zél. Folytonos forgás, mozgás, hányko-

lódás által valamibe keveredik , bonyolódik , Össze-

vissza zavarodik. A nygben legel lovak összekeve-

rdznek. Lábai holmi indás füvekbe keverdztek. Keve-

rödzenek a megszilajult kocsislovak.

KEVERFA, (kever-fa) ösz. fn. 1. KEVE-
! ROBOT.

KEVERGAMÓ, (keverö-gamó) ösz. fn. A ko-

hókban vagy bányahutákban gamóforma eszköz, mely-

lyel a folyó ezüstöt vagy rezet keverik.

KEVERKALÁN v. —KANÁL
,

(keverö-ka-

lán) ösz. fn. Kalán, melylyel valami folyékony, híg

testet keverni szoktak
,

pl. a föv kását , káposztát,

keszczét, abárlevet stb.

KEVERRÚD
,

(keverö-rúd) ösz. fn. Eszközül

használt rúd ,
melylyel valamit kevernek, pl. a tímá-

rok, irhások, serfzök stb. keverörúdja.

KEVERT
,

(kev-er-t) mn. tt. kevertet. Ami ke-

verve van. Kevert föld. Kevert had. Kevert gabona.

Kevert tztelep. Kevert és keverék szókkal viszonyítások,

illetleg összetételek között azon finom különbség lé-

tezik, hogy ,kevert' a tüzetes, szándékos keverés ered-

ményét, ,keverék' pedig mintegy az önmagától keve-

redés fogalmát fejezi ki.

KEVERTEN, (kev-cr-t-en) ih. Kevert állapot-

ban v. minségben.

KEVERTRÁTOTTA v. —RÁNTOTTA, (ke-

vert-rátotta) ösz. fn. Rátolt tojásétek, melyet úgy ké-
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szítcaek , hogy a tojáat bögrébe verik , azután keve-

rökaláunal összehabarva a lábasba töltik.

KEVÉS v. KEVÉS
,

(ke v-es) mn. tt. keveset;

fokozva : kevesebb v. kevésb v. kcvesb ; kicsiuyezje :

kevéske v. kevesecske ; s ennek isméti fokozata : keve-

sébbeeske v. kevesbecske , vagyis ezek tulajdonképen a

középfok kicsinzöji, mint más esetekben is, pl. szebb-

ecske , nagyobbacska. Eredetileg s a régieknél
,

pl.

a Tatrosi codexben, valamint még most is több tájak

szokása szeréut a törzs is röviden : kevés. Gyöke a

kicsinyezö ke, élesen ki, s rokon a keskeny , kecsély,

(csekély) kis, kicsi stb. szókkal. A ke gyökbl tulaj-

donságot jelent es képzvel lett ke es és v közbe-

vetve : ke v-es. így fordul elé a Müncheni v. Tatrosi

codexben is: „Mit féltek, kevés hiitvek" (hitek). 1)

Jelent kicsi tulajdonsággal birót , azaz olyat , mibl

nem sok van , mi kis részekbl áll. Ellentéte : sok.

Kevés pénze van. Kevés bora , búzája termeti. Kevés

id alatt sokat tenni. Kevés vártatva. Kevés beszéd

ember. Sok kevés sokra megy. (Km.). Keveset szól, so-

kat mond. (Km.). Egy forinttal több vagy kevesebb.

Kevés nem árt
}
sok nem használ. (Km.). Ki keveset el

nem vészen, sokat nem adnak annak. (Km.).

„Mindent fontolva tégy
,

Kevésbl sokat végy."

Kisfaludy K.

2) Ami nem elég, szükséget , vágyat ki nem elégít,
j

Ez a kenyér nekem kevés. Kevés hat körtély kilencz •

medvefinak. (Km.). Aki kevéssel be nem éri, sokra nem ,

érdemes. (Km.). 3) Különösen ain. nem sok. Kevésbe i

múlt , azaz nem sok híja volt. Kevesed magammal,

am. nem sokad magammal. Kevésre becsülni valamit ,

v. valakit. Kevésig várni. Kevés híja , hogy meg nem
haltam. Kevésbe venni valamit.

KEVÉS, (ké v-es) mn. tt. kévést, v. — et , tb.—ek. Vas vármegyei tájszó, s am. kényes, kéjes, t. i.

a régies ké gyökbl lett ,;' helyett v közbcszúrattal

ké-v-es.

KÉVÉS
,
(kév-e-es) mn. tt. kévés-t v. —et , tb.— ek. Kévékbe kötött. Kévés gabona.

KEVESBBÉ v. KEVÉSBÉ, (ke v es ebb-vé) ih.

L. KEVÉSSÉ alatt.

KEVESBÉDIK, (ke-v es-ebb-éd-ik) k. m.keves-

bed-tem, —tél, —étt. L. KEVESBUL, önh.

KEVÉSBESZÉDÜ, (kevés-beszédü) 1. KEVÉS-
SZAVÚ.

KEVESBÍT, KEVESBÍT, (ke v cs b-ít) áth. m.

kevesbített
,
htn. — ni v. —eni

,
par. — s. Valamit a

szokott , rendes vagy ill számnál , mértéknél keve-

sebbé , kisebbé tesz. Kevesbíteni a napi költségekel.

Kevesbíteni a munkások számát. Kevesbíteni a fizetést.

KEVESBÍTÉS, KEVESBITÉS, (keves-b-ít-

és) fn. tt. kevesbítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cse

lekvés, mely által valamit kevesbítünk. Költségek, di-

jak kevesbitése. V. ö. KEVESBÍT.
KEVESBUL, KEVESBUL, (kev es-b ül) önh

m. kevesbül-t. Kevesbbé lesz, száma, meuuyisége fogy,

kisebbül. A ragály szünöben van, mert kevesblnek a

betegek.

KEVESBÜLÉS, KEVESBÜLÉS, (ke-v-es-b-ül-

és) fu. tt. kevesbülés-

t

t
, tb. — ék, harm. szr. — e. Ál-

lapot , midn valaminek száma vagy mértéke keve-

sebb lesz, kicsinyedik, fogy.

KEVESDED , KEVÉSDED ,
(ke-v-es-ded) mn.

Kelletinél kevesebb , kevéske.

KEVESEBBÉDIK, (ke-v-es ebb éd-ik) k. 1. KE-
VESBÉDIK.

KEVESEBBÍT, (ke-v-es ebb-ít) áth. lásd : KE-
VESBÍT.

KEVESEBBSÉG, (ke-v-es- ebb-ség) fn. tt. keve-

sebbség él. Valamely szavazó testületnek azon része,

mely kisebb számú szavazatokat mutathat fel. Más-

kép : kisebbség. Ellentéte : többség.

KEVESEBBÜL, (ke-v es-ebb-ül) önh. 1. KE-
VESBUL.

KEVESED, (ke v-eti-ed) önmagában nincs hasz-

nálatban , hanem ezen visszatér névmásokkal : ma-

gammal, magaddal, magával, magunkkal stb. Kevesed

magammal , am. velem együtt kevesen ; hasonló ösz-

szetételü : sokad magammal. Alakra szintén hasonló

a másod-, harmad-, negyedmagammal stb. csakhogy

ezekben másod , harmad stb. a magam-ra viszonyúi-

nak (magam vagyok a 2-ik, 3 ik), de , kevesed-, so-

kad magammal' Összetételekben a ,kevesed' ,sokad'

másokra vitetnek, mintha volna : kevesen v. kevesent.

KEVESÉDÉS, (ke v-es-éd-és) fn. tt. kevesédés-t,

tb. — ék , harm. szr. —e. Állapot, midn valami ke-

vesedik.

KEVESÉDIK, (ke v-es- éd-ik) k. m. kevesed tem,

— tél, — éti. Kevéssé leszen, azaz száma vagy mér-

téke kicsinyedik
, fogy , alább száll. Oszszel kevesed-

nek a bogarak, férgek. A párnában kevesedik a toll.

KEVESEL
,
(ke-v-es-el) áth. m. kevesel-t v. ke-

veslélt , htn. — ni v. kevesleni. 1) Valamit kevésnek

tart , mond , állít. Ily nagy városra nézve keveslem a

tanulók számát. 2) Valamit nem elégel , azaz kisebb

számúnak , mennyiségnek tart , mint szükséges. Ke-

veselni az ételt. 3) Csekély becüünek tart. Mai kor-

ban sokan keveslik a ,tekintetes
e

czímet. V. ö. KE-

VÉS.
KEVESELL, 1. KEVESEL.
KEVESEN

,
(ke-v-es-en) ih. Kevés számmal,

nem sokan , nem elegen. Ellentéte : sokan. Kevesen

ismerik magukat. Kevesen járnak a templomba , szín-

házba. Kevesen vagytok ily nagy munkához. Sokan van-

nak a hivatalosok , de kevesen a választottak. (Biblia,

Káldi sz.).

KEVESENKÉNT, (kev-cj en ként) ih. L AP-

RÓDONKÉNT.
KEVESENNÉ , a Bécsi és Müncheni codexben

többször eléjön, pl. az utóbbiban : „Kevesenné elébb

menvén." (Márk. I. fejezet). „Nyugodjatok meg ké-

véseimé. " (Márk XXVII). „Hogy e földtl kevesenné

eltávoztatná" (t. i. a hajót. Lukács V.). Kevesenné
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vártatván" (Lukács XXII.). Mindenütt ,kevessé' he-

lyett ; tehát am. keves-ennyivé vagy a vé rag, mint

gyakran a régiségben, csak ^-vel keves-ennyié, összébb-

húzva : keves-ennyé = kevesnyivé = kevéssé. De
eléjön melléknév alakban is : „Méglen kevesenné

ideiglen vagyok tüveletek. " (János VII.). Másutt :

ig, iglen raggal : kevesenneiglen (Ján. XIV.). Itt te-

hát ,kevesennyi' azt teszi : ,kevésnyi.' ,Annyi' ,eny-

nyi' ugyancsak e codexben eléjön az egyszer ,nyi'

helyett, pl. azannyi (=az-nyi = annyi), ezennyi (=
ez-nyi = ennyi) : „kikelvén gyümölcsözött száz az-

annyéat" (Lukács VIII.) „íme ezennyi esztendk-

ben szolgálok teneked" (Lukács XV.); melyekben az

és ez kettztetve állanak. A Góry- codexben is elé-

fordúl : kevestönnyi (kevest-ennyi, melyben a ,kevest*

határozóilag áll s am. keveset) szintén ,kevésnyi' (=
csekély) értelemben : „ És az kevestönnye szent peni-

tencia, kit az gyontó pap hagy az bínös embörnek."

Másutt : keveskönnyc = keveske-ennyi. A régi ma-

gyar Passióban határozóilag : „És egy kevestenne

lelke megörvende" (145. 1. Toldy F. kiadása).

KEVESÍT , KEVESIT
,

(ke-v-es-ít) áth. m. ke-

vesit-étt , htn. —ni v. —eni
,
par. — s. Kevéssé tesz,

azaz valaminek elébbi számát, mértékét kevésre szál-

lítja. V. ö. KEVÉS.

KEVESÍTÉS , KEVESITÉS ,
(ke-v-es-ít-és) fn.

tt. kevesüés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés,

mely által valamit kevcsítünk. V. ö. KEVESÍT.

KEVESLÉS, (ke-v-es-el-[l-]és) fn tt. keveslés-t, tb.

—ék. Cselekvés, midn valaki valamit kevésnek vagy

csekélynek tart. V. ö. KEVÉSEL,
KEVÉSSÉ , KEVÉSSÉ

,
(ke-v-es-vé) ih. Tájdi-

vatosan : pl. a székelyeknél is : kevésség (ke-v-es-vé-

ig). 1) Tulajd. am. kevésre változva vagy változtat-

va. Elébe jöhet ,egy' szó is. Kevéssé v. egykevéssé

megsoványodott , am. kevés soványságura változott.

2) Keveset, nem sokat , kis mértékben, kis számmal.

Kevéssé sima orrú. Várakozzál egy kevéssé. Kevéssé

könnyebb vagyok, mint tavai.

„Nézzünk egy kövesség érdemes mellyébe,

Nem találunk ennek hibát erkölcsébe."

Ányos Pál.

Fokozva : kevésbbé, legkevésbbé, (vagy a nehézkesség

miatt a kimondáshoz jobban alkalmazkodva : ke-

vésbé). Kevésbé szép. Kevésbé rósz. Legkevésbé sincs

igazolva. Használják röviden is : kevéssé, kevcsbbé, leg-

kevésbbé.

KEVÉSSÉG, (ke-v-ésség) fu. tt. kevésség-ét,

harm. szr. — e. Kevés száma vagy mennyisége valami-

nek. Ellentéte : sokaság. Az ezüst kevésséjét nagyon

érezzük. A piaczi áruk kevésségét a rósz utak okozzák.

Tájdivatosan haíározóként is divatban van (ke-v-és-

vé-ig) e helyett : kevéssé.

KEVÉSSEL, (ke-v-és-vcl) ih. Kevés mértékben.

Kéréssel, ez elölt. Kevéssel liamarabb vagy kevéssel ké-

sbb érkezni valahova.

KEVÉSSZAVÚ, (kevés-szavú) ösz. mu. Oly em-

berrl mondjuk , ki keveset szól , beszél ; kevésbe-

szédü , hallgatag. Kevésszavú , titkolódzó , komor

ember.

KEVESTENNE, KEVESTENNYI , KEVES-
TÖNNYI 1. KEVESENNÉ alatt.

KEVÉSVIZÜ, (kevés-vizíí) ösz. mn. l) Miben

kevés a víz , leapadt. Kevésviz kutak. 2) Szükséges

vagy elegend víz hiányában szenved. Kevésvizü

malom.

KÉVESZÍN, (kéve-szín) 1. KÉVETARTÓ.

KÉVETARTÓ
,
(kéve tartó) ösz. fn. A szántó-

földeken fölállított póznák, melyekre némely külföldi

tartományokban aratás után a kévéket felkötözik,

hogy száradjanak.

KÉVETIZED
,

(kéve-tized) ösz. fn. 1. KÉVE-
DÉZMA.

KÉVÉZ, (ke e-ve-ez) önh. és áth. m. kévéz-tem,

— tél, — étt, par. — z. Kévéket kötöz. Az aratókután

kévézni. A markokban lefektetett búzát , rozsot kévézni.

KÉVÉZÉS
,
(ke-e-ve-ez-és) fn. tt. kévézés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki kévé-

ket kötöz. Búza-, nád-, káka, vesszökévézés.

KEVICZ, falu Turócz m.; helyr. Kevicz-re,—én,

—röl.

KÉVO , fn. tt. kévöt. Baranyában am. (kerék-)

küll. Talán palóezos kiejtéssel kivül szóból módo-

sult : kieveö, összébbhúzva : kévö.

KÉZ , fn. tt. kez-et , kicsinyítve :
—ecske. A

többes számban és személyragok eltt szintén meg-

rövidül : kezek, kezem, kezed, keze stb. , továbbá ezen

származékokban : kezd, kezel , kezes, kezetlen, kez,

kezty; ide tartozik az összetett kezkenö. Innen ere-

detileg : kez , mint a Müncheni codexben is. Legkö-

zelebb áll hozzá rokonnyelvekben a tatár kézi, keszi,

ked, kát, és persa gez (Beregszászi). Hasonlók hozzá

továbbá az osztyák ket, köt , cseremiz kit, finn kdsi,

észt ktissi, lapp kát, kaíta, gietla, szürján ki , hellén

jfeíjp. A török el a magyarban hangra nézve inkább öl

névszóval egyezik. Mi ,kéz' szónak eredetét illeti, va-

lószín, hogy a magyar ezen tag nevét izeg, mozgó

tulajdonságától nevezte el, mert megvan benne mind

a ke vagy ge (= eg) gyakoritó , mind az ez, módo-

sítva : ecz, es, ezs, esz, ed, et, iz, is, izs, isz, id, it sok

szavainkban izegést, mozgást jelent gyök , mint :

bezeg (mozgó kilincs), pezder, pezderkedik, vezet, kecze,

keczél, leeezmereg, keczke, esik, pezseg, feszeleg, iczeg,

biezeg, ficza, viczkos, izseg, vizsla, kisa, küzd, iszamo-

dik, iszkódik stb. A kéz t. i. egy középpont körül szün-

telen izeg, mozgó, a láb pedig tovább haladó tulaj-

donságától látszik elnevezve lenni. A görög %ein és

szanszkrit harana szókat a nyelvészek a szanszkrit

hri vagy har gyöktl származtatják , mely am. fog,

megfog. A német Hand szóról is azt tartják néme-

lyek , hogy az hindan régi igétl credett, mely góth

nyelven : /liulhan, és szintén azt teszi : fogni. Figyel-

met érdemel, hogy a magyar ,fogni' a régieknél szám-
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talanszor eléjön ,kezdeni* értelemben , mintha e két

szó eredetileg egy jelentés volt volna. 1) Széles ért.

azon egyforma alkotású két tagja az embernek, mely

a vállpereczböl kinyúlva, egész az ujjak végéig hat, s

egyik-egyiknek küls fbb részei : a kar, könyök, kéz-

szár, kézlap (melynek fels része : kézfej, alsó része

:

tenyér), és az ujjak. 2) Szoros ért. azon tagrész, mely

az alkarnak csuklójától az ujjak hegyéig nyúlik, mely-

nek f részei : kézgyökér, kézfej, kézhát , tenyér és

ujjak. A ragadásra , fogásra görbített ujjú kéz : ma-

rok ; a csomóba szorított kéz , melyen az ujjak a te-

nyérbe behajtva vannak : ököl. Jobb kéz ,
bal kéz.

Kis, nagy, rövid, hosszú, széles, keskeny, ers, gyönge

kéz. Egy kéz v. fél kéz. Csonka kéz. Kézbe fogni, venni,

szorítani, kézben tartani valamit. Kézzel, lábbal hány-

kolódni. Kezet, lábat vasra verni. Kéznél fogva vezetni

a vakot, a kisdedet. Kézzel ide-oda hadarászni , kap-

kodni , ütni. Kezet csókolni. Kézzel nyúlni valamihez.

Kezét kitörni, kificzamitani. Kezet mosni, törölni, mor-

zsolni, dörzsölni. A kezeket fejre kulcsolni. Hátrakötött

kezekkel hajtani a rabokat. Se keze , se lába. Kézrl

kézre adni valamit. Ez a pohár bujdosik, kézrl kézre

adassék. (Bordal). Minden embernek maga felé hajlik

a keze. (Km.). Kéztl Ütni valamihez , am. oldalirány-

ban. A népbabona szerént , ha a boszorkányt kéztl

ütik kantárral vagy fékkel , lóvá változik. Valakivel

v. egymással kezet szorítani : barátság, vonzalom vagy

jóakarat jeléül egymásnak kezet adni , s azt kölcsö-

nösen gyöngéd szorítással illetni. Ékszer a kézen.

„Mikor arany köt fénylett kezeteken,

S természeti rózsák nttek képeteken."

Ányos Pál.

3) Valamint egyéb tagokat, úgy különösen a kezet igen

gyakran képes és átv. értelemben használjuk, midn az

a) Munkára, munkássági erre, tehetségre mutat. Két

kézzel fogni a munkához, am. kettztetett ervel, ipar-

ral. Kötve vannak kezei , am. nem mködhetik. Üres

kézzel kezdeni valamely mesterséget , üzletet, am. kell

eszközök hiával. Kezét öszvedugni ; kezét zsebébe v.

kebelébe dugni, am. tétlenül, dologtalanul vesztegleni.

Zsebében keze , ölében lába , vagy kebelében keze , egy-

más mellett lába. Egyik kéz a másikat mossa , vagy

kéz kezet mos, am. egyik segít a másikon, vagy egyik

átnézi, védi a másiknak jogtalan tetteit , hogy ez is

ugyanazt tegye vele. Rajta hagyta keze szenyjét, am.

sokat forgatott valamit a kezében a munka vagy ki-

dolgozás alatt s jelesen hajtotta végre munkáját. Kü-
lönbözik : reátörli keze szenyjét : elpiszkolja , becsét

csökkenti , amihez nyúl. b) ígéretnek , fogadásnak,

szerzdésnek, barátságnak, áldásnak jele. Kezet adni

valamire v. valamihez. A jövend házastárssal kezet

fogni. Egymással kezet fogni. Kibékülésül kezet nyúj-

tani. Aldáskép kezét valakinek fejére tenni. Jobb kézre,

bal kézre, házasodni. Egy kézre dolgozni : egy czélra

(jó vagy rnsz értelemben). Itt a kezem; és add ide a

kezedet : a szóval tett és kézadással megersített igé-

AKA.T). NAGY 8ZÖTÁR. Ifi. KÖT.

i ret szent elttem, mint sapáink idejében, c) Ügyes-
ségnek , önállásnak jele. Ezen miinek , munkának se

keze, se lába. Valakit saját kezére bocsátani. Maga
kezére dolgozni. Ez nagyon kezemre van. Nem esik ke-

zemre v. kezem ügyébe, d) Hatalomnak, ernek, bírás-

nak jele. Mindnyájan Isten kezében vagyunk. Reánk
sulyosodott a sors keze. Kézre keríteni a tolvajokat.

Kezét rá tenni, v. (Szabó Dávid szerént :) kezet vetni

valamire, am. birtokába venni valamit, valamely jó-

szágot. Kezeit más vagyonára tette. Ellenség kezébe esett,

jutott. Ki nem kerülöd kezemet. Kezébe keríteni. „Deli

Kortván béget kezünkbe kerítsük." Thúry György
1548-ban. (Thaly K. gyjt.). Most adott Isten ke-

zemre, most élek veled kedvemre. (Népd.). Más ke-

zérl elütni, másnak birtokából, mint mondják : maga
kezére játszani, maga részére nyerni, szerezni. Hatal-

mas kézzel tartani , igazgatni a kormányt. A rablók

kezébl menekülni. Enyves , hosszú , ragadós , szurkos

kez, ki lopással szerez magának, ki, amint mondják
könnyen kezében felejt valamit , vagy amit szeme lát,

keze ott nem hagyja, e) Segítségnek, védelemnek jele.

Az ügyefogyottnak , üldözöttnek kezet nyújtani. Kezét

levenni valakirl, f) Jelenti magát a mköd sze-

mélyt. Sok kéz, sokat tesz. Sok kéz hamar kész. Áldott

a sok kéz, átkozott a sok száj. (Kmm.). Jó kezekre bizni

az ügyet. Rósz kezekben van az ország kormánya, g)
Divatban , munkában léteinek jele. Könyveid köz ké-

zen forognak. Sok kézen általment, mint a kopott pénz.

(Km.), h) Jelent irói, rajzolói , mütétez tehetséget.

Könny, gyors, ügyes, nehéz, lassú kéz. Ügyetlen kez
seborvos, i) Különösebb szólásmódok és közmon-
datok : kéz alatt e helyett : titkon v. titokban , úgy
látszik a német unter der Hand utánzása. Valakinek

kezére adni : valakinek czéljához, kívánságához képest

a dolgot ráhagyni, rábízni. Valakivel keze súlyát érez-

tetni: boszúállás vagy büntetéskép hárítani valakire va-

lamit. Kezet foghatnak (rósz értelemben) : egy húron

pendülnek, egyiknek a másik szemére nincs mit hány-

nia. Egy kézzel épít , mással ront. Minden embernek

jobban hajlik a keze maga felé : kiki közelebb van

magához , kitkit a saját java , elmenetele érdekel

leginkább. Mit kézzel ér , nem hajítja bottal ; más-

kép : amit kézzel érsz , ne hajigáld azt fával v. nem
kell azt fával hajigálni : amit kevesebb munkával

vagy ervel végezhetsz , ne keresd a súlyosabbat.

Kézhez adni v. szolgáltatni : általadni. Kezére adni :

valamiben segítségére lenni. Egymás kezére adni :

egymást közösen segíteni. Kézzel lábbal azon lenni :

minden igyekezettel. Nem akarok senkinek keze lába

lenni : nem akarom hogy valaki velem , különösen

munkámmal teljesen szabadon rendelkezhessék. Kis

ujjad mutatod , egész kezed kéri : mindig többet kö-

vetel. Mit jobb kezed müvei , ne tudja meg a bal. Kéz

után keletlen, lapát után sületlen, olyan , mint a ro-

szul sült kenyér, mondják oly dologról vagy válla-

latról, mely roszul kezelve bukott meg.

KEZA, puszta Bihar m. ; helyr. Kézá-ra ,
—n,

—ról,

42
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KÉZADÁS
,

(kéz-adás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn szerzdés vagy igéret vagy barátság jeléül ke-

zünket adjuk, azaz mással kezet fogunk.

KÉZBELI, (kéz-béli) ösz. fn. Bot
,
pálcza , do-

rong stb. melyet, mint védfegyvert vagy vereszközt

kezében tart valaki.

KÉZBESÍT , KÉZBESÍT ,
(kéz-be-s-ít) áth. m.

kézbesít-étt, htn. — ni v. — eni. Kézhez ad, kézhez

szolgáltat. Törvénykezési újabb mszó a német ,ein-

hándigen' vagy ,zustellen' értelemben, mely már na-

gyon közdivatúvá lett, noha ,szembesít' hason újdon

alkotású társával együtt példátlanul áll az összes

magyar nyelvbirodalomban, s utánzása nem ajánlható.

KÉZBESÍTÉS, KÉZBESÍTÉS
,
(kéz-be-s-ít-és)

fn. tt. kézbesítés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés, midn valaki kézbesít.

KÉZBESZOLGÁLTATÁS, (kézbe-szolgáltatás)

1. KÉZHEZADÁS.
KÉZBILINCS

,
(kéz-bilincs) ösz. fn. Bilincs,

mely a kezeket egymással , vagy a lábakkal ösz-

szeköti.

KÉZBODOR, (kéz-bodor) ösz. fn. Az üngujjak

vagy a nruha ujjának végéhez varrott bodor , vagy

külön pereczforma bodor , melyet a kézfejre kötnek.

KÉZCSÓK, (kéz-csók) ösz. fn. Kézre adott csók.

Tiszteleti, kegyeleti, szerelmi kézcsók.

KÉZCSÓKOLÁS, (kéz-csókolás) ösz. fn. Valaki

kezének csókkal valló illetése. Kézcsókolással jelen-

teni ki valaki iránt tiszteletét. Az alattvalókat kézcsó-

kolásra bocsátani.

KÉZCSÖRGETYÜ, (kéz-csörgetyü) ösz. fn. Né-

mely jellemtánczokban, különösen spanyol tánczban

használt csörgetyü , melyet a tánczos markába szo-

rítva, üteny szerint csörögtet.

KÉZCSUKLÓ ,
(kéz-csukló) ösz. fn. Csukló a

kézgyökérben, mely a kézfejt és alkart öszveköti.

KEZD , (kez-d) áth. m. kezd-tem v. — ettem,

— tél v. — ettél, — étt, htn. —eni v. —ni. A kezd-

tem , kezdtél , kezdtünk stb. és tárgyi ragozásnál

:

kezdted , kezdte , kezdtük stb. alakokban a kiejtés a

d mássalhangzót a három mássalhangzó torlódása

miatt elhagyja , mintha volna : keztem , keztél

stb.). Gyöke egy a tagot jelent kez v. kéz szó-

val. V. ö. KÉZ. Szoros ért. am. valamire kezét te-

vén, munkába veszi , vagy mozgásba hozza , megin-

dítja. Ezen értelemnek felel meg a menést , eredést,

mozdulást jelent latin ordior és adgredior (,gradior'

szótól), és az initium (,ineo' szótól), a hellén á^ofiai

(fio^ojitttí mellett), a német beginven (ginnen , azaz

gehen szótól. Adelung). Különösen 1) A többi kö-

zött elsben tesz valamit. kezdi a munkát. A futást

te kezdetled. A port ö kezdte , nem én. 2) Bizonyos

dolognak elejét teszi , csinálja. Csak most kezdettem

meg az olvasást. Ma kezdik a szántást, a kapálást, a

szüretet. Rákezdeni valamit , am. elkezdeni. Rákez-

deni a nótát, tánczot. Rá rá kezd az esö, am. elhagy-

ja, ismét kezdi. Ki soha sem kezdi , soha sem végezi.

(Km.). Tüzesen kezdeni, fagyosan végezni. (Km.). Nem

csak ki jól kezdi, hanem jól is végzi, érdemel dicsére-

tet. (Km.). Jobb alant kezdeni, és fönt végezni. (Km.).

Gyakran mint közép, vagy önható ige tárgyeset nél-

kül használtatik. Az öreg elkezdett sírni , s a többi

követte. Jó id kezd lenni. 3) Átv. ért. és önható-

lag am. valamibe v. valamihez fog , kap , tehát mint-

egy kézzel indul feléje, hozzája vagy megy bele. Ezen

értelemben megfelel neki a hellén ím%eiQéco (^síg),

a latin incipit (a capiendo), a német anfangen (fan-

gen). íráshoz , olvasáshoz kezdeni. Építésbe kezdeni.

Hozzákezdeni a szántáshoz, vetéshez , aratáshoz. Bele-

kezdeni a nyomtatásba. Innen, midn valamit kezdünk,

a cselekvés viszonyban áll egy más cselekvéssel,

vagy a cselekvésnek eleje annak folytatásával és vé-

gével ; midn pedig valamihez kezdünk , akkor azon

viszony fejeztetik ki , mely a cselekv alany , és a

teend tárgy között létezik.

KEZDÉGÉL, (kez-d- ég- él) áth. és önh. m. kez-

dégél-t. Lassan lassan vagy ismételve kezd valamit

v. valamihez. Néha am. itt-ott kezd valamit, pl. Kez-

degelik a szüretet , am. némely szlkben már szüre-

telnek.

KEZDÉGÉLÉS, (kezd- ég- él- és) fn. tt. kezdé-

gélés-t, tb. — ék, harm, szr. — e. Cselekvés, melynél

fogva valamit vagy valamihez lassan-lassan, ismétel-

ve, vagy itt-ott kezdenek.

KEZDÉGET, (kez-d-ég-et) áth. m. kezdeget-tem,

— tél, —étt. L. KEZDÉGÉL.

KEZDÉGÉTÉS, (kez-d-ég-ét-és) 1. KEZDÉ-
GÉLÉS.

KEZDEMÉNY, (kez-d-e-mény) fn. tt. kezde-

mény-t , tb. —ék. 1) L. KEZDET. 2) Különösebben

azon cselekvény, midn valaki valamely szabály vagy

törvény alkotására, vagy bármely társas munkásság,

részvét , mulatság véghezvitelére más vagy mások

eltt tesz javaslatot. (Initiativa). A kezdemény nem

engem illet.

KEZDEMÉNYEZ, (kez-d-e-mény-éz) áth. m.

kezdeményeztem ,
— tél ,

— étt. Valamit kezdemény

alakjában terjeszt elé. Szabályt , törvényt kezdemé-

nyezni. Valamely társas munkálatot, részvétet , mulat-

ságot kezdeményezni.

KEZDEMÉNYEZÉS, (kez-d-e-mény-éz-és) fn.

tt. kezdeményézés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés, illetleg indítványozás , mely által valamit kez-

deményezünk. V. ö. KEZDEMÉNYEZ.

KEZDEMÉNYI, (kez-d e-mény-i) mn. tt. kezde-

ményi-t, tb. —ek. Kezdeményt illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Kezdeményi jog.

KEZDÉS, (kez-d-és) fn; tt. kezdés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, melylyel valamit kezdünk.

Jó kezdésnek jó hagyás a vége. (Km.). V. ö. KEZD

.

KEZDET, (kez-d-et) fn. tt. kezdet-ét, harm. szr.

— e. 1) A cselekvésnek, dolognak, munkának eleje.

Kezdetben teremte Isten a mennyet és a földet. (Te-

|

rei '. KI. 1
)
„Mert tudja vala kezdettl fogván Jé-

i
zus, kik volnának hiendök.'' (Müncheni cod. János
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VI.)- Az ütközet ágyúzással vette kezdetét. A szüret

kezdete tegnap volt. Minden kezdet nehéz. (Kin.). Rósz

kezdetnek rosszabb a vége. 2) Bizonyos térnek , sor-

nak, számnak eleje. Itt van a Bakonyság kezdete. Út-

nak, utczának kezdete. A keresztény korszaknak kezdete

Urunk körülmetéltetése napjától vétetik. 3) Valaminek

eredete, származata, kiindulása. E város a múlt szá-

zadban vette kezdetét. Nemességének kezdetét az Ár-

pádokig fölviszi. E folyónak kezdete a Kárpátok-

ban van.

KEZDETALAP, (kezdet-alap) lásd : KEZD-
ALAP.

KEZDETBELI
,

(kez-d-et-bel-i) mn. tt. kezdet-

beli-t, tb. —ek. L. KEZDETI.
KEZDETBEN

,
(kezdetben) ih. Eleinte , mi-

dn bizonyos dolog kezdetét, eredetét vette. Ez csak

most van így , kezdetben máskép volt. Kezdetben kell

elfojtani a gonosz kívánságot.

KEZDETI, (kez-d-et-i) mn. tt. kezdeti- 1 , tb.

— ék. Kezdetben lev ; kezdetre vonatkozó. Kezdeti

kísérletek. Kezdeti munkásság. Kezdeti siker bátorít.

Kezdeti nehézségek. Máskép : kezdetbeli , kezdetleges.

KEZDETIK, (kez-d-et-ik) külsz. m. kezdet-tem,

— tél, — étt. (Cselekv alakban : kezdettem v. kezd-

tem stb.). Amit kezdenek, amit kezd valaki. Mai kor-

ban ritkán használják, régente többször jött elé, még
pedig ,kezddik' helyett is. „Itt kezdetik Sz. Márk
evangélista könyvö. " Tatrosi cod.

KEZDETILEG
,
(kez-d-et-i-leg) ih. Kezdetkor,

kezdés közben, kezdeti állapotban.

KEZDETLEG
,

(kez d-et-leg) lásd : KEZDE-
TILEG.

KEZDETLEGES, (kez-d-et-leg-és) mn. tt. kez-

detleges-t v. — et , tb. — ék. L. KEZDETI.

KEZDETNÉLKÜLI
,

(kezdet-nélküli) ösz. mn.

Aminek nincs kezdete.

KEZDETT, (kez-d-étt) mn. tt. kezdétt-et. Ami-

nek eleje munkába vétetett , mihez már hozzáfog-

tak. A tavaszkor kezdett építést szre bevégezni.

KÉZDI-MÁRTONOS , erdélyi székely falu a

Kezdi székben; helyr. — Mártonos-ra ,
— on, — ról,

KEZDISZEK, a székelységi Háromszék egyike.

KEZDI-VÁSÁRHELY, erdélyi székely mezv.
a Kézdi-Székben, helyr. — Vásárhely-re,—én,—röl.

KEZD
, (1), (kez-d-) mn. tt. kezdö-t. 1) Aki

valamit kezd. Járni, beszélni kezd kisdedek. 2) Ami-
vel kezdenek valamit, elejét veszik valaminek. Ez ér-

telemben a viszonynévvel öszvetett szót alkot
,
pl.

kezdöbeszéd, kezdbet.

KEZD
, (2) ,

(kez-d-) fn. tt. kezd-t. 1) Aki
bizonyos dolgot , vagy dologhoz csak most kezd , ki

valamiben még ujoncz, nem gyakorlott. Iskolai kezd.

A gazdálkodásban még csak kezd vagyok. Kezd mun-
kája v. müve. 2) Vállalkozó , ki több mások között

bizonyos cselekvésben els. O volt a kezd , mi csak

példáját követtük. A kezdt illeti leginkább a dicsség

vagy gyalázat.

KEZDOALAP
,
(kezd-alap) ösz. fn. Valamely

munka vagy tanulmány elkezdésében a vezérelv.

KEZDBESZÉD, (kezd-beszéd) ösz. fn. El-

beszéd, mely az illetket az eléadandó tárgynak meg-

hallgatására készíti el.

KEZDBET, (kezd-betü) ösz. fn. 1) Az ábé-

czében az els bet, t. i. A v. a 2) Azon bet, rnely-

lyel valamely szó , vagy mondat kezddik. 3) Külö-

nösen azon bet, melylyel új szakaszt vagy verssort

kezdünk. Kis kezdbetk, nagy kezdbetk.

KEZDDARAB, (kezd-darab) ösz. fn. L. NYI-

TÁNY.
KEZDDÉS

,
(kez-d-ö-öd-és) fn. tt. kezdödés-t,

tb. —ék, Állapot, cselekvés, midn valami kezddik.

KEZDDIK, (kez-d--öd-ik) belsz. m. kezdd-

tem, — tél, —ött. Ami küls erszak nélkül, — leg-

alább látszólag, — s mintegy önmaga erejénél fogva,

önmagára visszahatva ered , vagy indul meg s fog a

mködésbe. Kezddik a förgeteg , es , zápor. Kezd-

dik a tavasz, ngár, ösz, tél. Kezddik a tanácskozás,

harcz. Csak most kezddik a hadd el hadd. Ezen ige-

alakot az általánosan elterjedt szokás szerént kül-

szenved értelemben is használják , kezdetik helyett,

mely a nép nyelvén ritkán fordul elé : Kezddik a szán-

tás , vetés. Kezddik a szüret. Kezddik az aratás.

Egyébiránt ezeket is lehet akként értelmezni , hogy

a szántás , vetés , aratás , szüret mintegy személyesí-

tetteknek vagy öntevékenységü lényeknek gondoltat-

nak, mint az évszakok is.

KEZDISKOLA, (kezd-iskola) ösz. fn. Iskola

a tanulni kezdk számára ; elemi tanoda.

KEZDSOR, (kezd-sor) ösz. fn. Els sor, me-

lyen az irást vagy nyomtatást kezdik. A kezdsort

valamivel nagyobbacska betkkel írni. A kezdösorra

vigyázni kell, hogy egyenes legyen.

KEZEBELI, (kez-e-beí-i) mn. tt. kezebeli-t , tb.

—ek. Kezében lev. Kezebeli könyv, irás, bot, páleza.

KEZEL, (kez-el) áth. m. kezel-t. 1) Szoros tu-

lajd. ért. valamit kézzel tesz , rendez , csinál. A do-

hányszedést
, fzést , öszverakást , osztályozást kezelni.

A posztógyárban, ki a gyapjútisztítást, ki a fonást, ki

a szövést, ki a festést kezeli. 2) Szélesb és átv. ért.

valamivel bánik , valaminek rendbehozása , rendben

tartása felöl intézkedik
,
gondoskodik , rendelkezik.

Valakinek ügyeit, jószágait, pénzét kezelni. Roszul ke-

zelni az árvák pénzeit. Az iratokat kezelni.

KEZELÉS, (kez-el-és) fn. tt. kezelés-t, tb. —ék.

Cselekvés , midn valaki valamit kezel. Dohányke-

zelés. Pénzkezelés. Iratok kezelése. Jószágok kezelése.

KEZELÉSI, (kez-el-és-i) mn. tt. kezelési-t , tb.

—ek. Kezelésre vonatkozó , azt illet. Kezelési mód.

Kezelési szabályok. Kezelési költségek.

KEZELÉSMÓD
,

(kezelés-mód) ösz. fn. Azon

mód, vagy modor, mely szerént valami kezeltetik.

KEZEL, (kez-el-) mn. és fn. tt. kezelö-t. Aki

valamit kezel. Aruk vásárlását vagy eladását kezel

42*
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biztosok. Különösen személy, kinek hivatása vagy kö-

telessége valamit kezelni. V. ö. KEZEL.
KEZEL, (kéz-el) sz. fn. Az ingujj elejének

szegélye vagy korczolata.

KEZELI
,

(kez-el-ö-i) mn. tt. kezelöi-t , tb.

— ek. Kezelre vonatkozó ; kezelt illet. Kezeli el-

járás. Kezeli díjak.

KÉZENKÖZÖN
,
(kézen-közön) ösz. ih. A szé-

kelyeknél am. közösen, több kéz között. (Kriza J.).

KEZES, (1), (kez-es) mn. tt. kezes-t v. — et,

tb. — ek. 1) Akinek vagy minek keze van. Kezes út-

mutató. 2) Mondják állatról , mely szelíd vele-bánás

által kézhez szokott, a hozzá nyúlástól nem fél. Kezes

ló. Kezes csikó, kezes bárány. 3) Kezes ökör, a járomban

am. kéztl, t. i. jobb kéztl való ökör. V. ö. HAJ-
SZOS. 4) Átv. ért. lopogató, csilleget, enyves kez,
kinek amit szeme lát, keze ott nem hagyja. Kezes cse-

lédtl nehéz óvakodni.

KEZES
, (2) ,

(kez-es) fn. tt. kezes-t , tb. —ék,

harm. szr. —e. Általán, aki másért kezét, azaz igére-

tét adja , vagyis ki másnak mintegy kezébe , hatal-

mába biztosítékul adja magát vagy ajánltatik va-

laki által. Különösen 1) Oly személy, ki, mint mon-
dani szokás, másért jót áll, pl. lekötelezi magát, hogy
valakinek adósságát lefizeti , ha az nem képes ezt

tenni. Ha veszni akarsz, légy kezes másért. (Km.). Ke-

zes fizess. (Km.). 2) Ki erkölcsi vagy anyagi biztosí-

tékot nyújt a felöl, hogy bizonyos személy meg nem
szökik , vagy kell idben az illet hatóság eltt

megjelenik. 3) A népek közti szerzdésekben , bé-

kekötésekben kijelölt bizonyos személy , ki a szer-

zdés biztosításául az ellenfél kezébe adatik , más-

kép : túsz. E szóról Molnár Albert szerént sajátsá-

gos kiavult kifejezések : kezest vesz
,

(satis accipit),

azaz kezest fogad el, kezest adat magának; kezest vet,

(satisdat.)

KEZESKÉDÉS
,
(kez-es-kéd- és) fn. tt. kezeské-

dés-l, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, melynél

fogva valakiért kezeskedünk. V. ö. KEZESKEDIK.
KEZESKÉDÉSI, (kez-es-kéd-és-i) mn. tt. kezes-

kedési-t, tb. —ek. Kezeskedésre vonatkozó. Kezeske-

dési teher, kötelesség. Kezeskedési jogviszony.

KEZESKEDIK, (kez-es-kéd-ik) k. m. kezesked-

tem, — tél, —étt. Valakiért mint kezes jót áll, magát
másért felelssé, kötelessé, adóssá teszi.

KEZESLEVÉL
,

(kezes-levél) ösz. fn. Okirat,

mely által valaki kötelezi magát , hogy másért kezes

leszen. V. ö. KEZES.
KEZESSÉG, (kez-es-ség) fn. tt. kezesség-ét,

harm. szr. — e. Ajánlat, vagy ígéret , vagy kötele-

zettség , melynél fogva valaki egy másikért kezes.

Valakit kezességért kérni. Valaki mellett kezességei vál-

lalni. A foglyot kezességi-e kiereszteni.

KEZESSÉGI, (kez-es- ség-i) mn. tt. kezességi l,

tb. — ek. L. KEZESKEDÉSI.
KEZESTÁRS, (kezes-társ) ösz. fn. Személy, ki

másod vagy többed magával kezeskedik valakiért v.

valamiért. Az adósságot a kezestársakon megvenni.

KEZETLEN
,

(kezetlen) mn. tt. kezetlen-t, tb.

— ék. Kéz nélküli, aminek vagy kinek keze nincsen.

Kezetlen útmutató. Kezetlen nyomorék, koldus.

KÉZFEGYVER, (kéz-fegyver) ösz. fn. A kato-

nák kisebbféle fegyvere , mint a lovasok pisztolya,

karabélya, s általán minden fegyver, melyet egy em-

ber kezelhet, különböztetésül az ágyunemüektöl.

KÉZFEJ
,
(kéz-fej) ösz. fn. Köz értelemben je-

lenti a kéznek fels lapját , melynek alsó oldalát te-

nyér-nek mondjuk. Szorosb ért. a kézlapnak azon ré-

sze, mely a kézgyökérhez, tehát a kéz marjához leg-

közelebb van. (Carpus). Személyragozva : kezem feje,

kezed feje stb.

KÉZFODOR
,

(kéz-fodor) ösz. fn. 1. KÉZBO-
DOR.

KÉZFOGÁS, (kéz-fogás) ösz. fn. 1) Széles ért.

cselekvés , midn ketten igéret , szerzdés , idvezlot,

barátság , engeszteldés stb. jeléül egymással kezet

fognak. Kézfogással idvezleni valakit, vagy válni el tle.

2) Szór. ért. innepélyes cselekvés, midn a jegyesek

egymással kezet fogva házasságot ígérnek egymás-

nak. V. ö. KÉZFOGÓ.

KÉZFOGLALVÁNY
,
(kéz-foglalvány) ösz. fn.

I 1. KÉZIZÜLET.
KÉZFOGÓ, (kéz-fogó) ösz. fn. Innepélyes szer-

zdés a jegyesek között , melynél fogva bizonyos

szertartások mellett egymásnak házasságot Ígérnek,

!
fogadnak, lekötnek. A népies kézfogó a kér és kia-

dó násznagyok közti vitatkozó alkudozás , és felese-

lés, s az úgynevezett jegyadománynak vagy nöhozo-

mánynak is meghatározása után megy végbe, gyürü,

és többnyire kendváltás által. A kézfogót megelzi

a szintén bizonyos szertartással járni szokott kér és

háztznézés.

KÉZFOGÓI, (kéz-fogói) ösz. mn. Kézfogóra vo-

natkozó. Kézfogói szokások, szertartások.

KÉZF, (kéz-f) 1. KÉZFEJ.

KÉZGYÁR, (kéz-gyár) ösz. fn. Gyár, ház, épü-

let , melyben kézmívek készittetnek. Jobban : kézi

gyár ; ellentéte : gépi gyár. Ha ,gyár' alatt oly m-
házat értünk, melyben nagyobbszerü, különösen gz-
gépek segítségével zik a müipart ; akkor kézgyár

vagy kézi gyár nem is egészen szabatos kifejezés

;

helyesebb : kézmüház , kézmüintézel , egyszerbben :

mhely.

KÉZGYÁRI, (kéz gyári) ösz. mn. Kézgyárra

vonatkozó, ahhoz tartozó, abban létez. Kézgyári fog-
lalkodás. Kézgyári munkások.

KÉZGYÖKÉR, (kéz-gyökér) ösz. fn. A kézfej-

nek töve , mely a csuklóval közvetlen kapcsolat-

ban van.

KÉZHÁT, (kéz-hát) ösz. fn. A kéznek azon

lapja, mely a tenyérrel ellenoldalu.

KÉZHÁTBR, (kéz-hát-br) ösz. fn. Br , me-
lyet a csizmaziák, midn kemény talpat varrnak, hü-

velyken által a kézhátra szoktak húzni , hogy a fo-

nal ne sértse a kezet.
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KEZHÉZADAS, (kézhéz-adás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn valamit másnak kezébe általadunk , kéz-

besítés.

KÉZHÉZADÓ
,
(kézhéz-adó) ösz. fn. Személy,

ki valamit másnak kezébe ad
,

pl. ki a küldött leve-

let vagy pénzt az illetnek saját kezébe szolgálja.

KÉZHÉZSZOLGÁLÁS , KÉZHÉZSZOLGÁL-
TATÁS, (kézhez- szolgálás v. —szolgáltatás) 1. KEZ-
HÉZADAS.

KÉZI
,

(kéz-i) mn. tt. kézi-t , tb. — eh 1) Mit

kézzel teszünk. Kézi munka, kézi m, kézi foglalatos-

ság. 2) Mit csak a kéz által hozunk mködésbe. Kézi

malom, kézi sajtó, kézi ül. 3) Ki kezével végzi nap-

számát vagy gyári foglalatosságát. Kézi munkás. 4)

Mit kézben vagy kézen szokás hordani. Kézi kosár,

kézi kaloda. 5) Mindennapi, közhasználatú. Kézi könyv.

Kézi eszköz.

KÉZÍJ, (kéz-íj) ösz. fn. íj, melyet kézben tartva

szoktak használni , különböztetésül ama régen diva-

tozott, és nagyobbszerü aczél íjtól, melyet hadi sze-

kérre kötve lovak által vontattak. V. ö. ÍJ.

KEZÍJAS
,

(kéz-íjas) ösz. mn. és. fn. Kézíjjal

ellátott, fegyverzett. Különösen, vitéz, ki kézíjjal szo-

kott harczolni.

—KÉZIK , —KZIK , mélyhangon : —K-
ZIK, összetett igeképz , mely átható, ritkán önható

igékbl, de gyakran nevekbl is úgynevezett közép

igéket alkot, melyek némileg cselekv, némileg szen-

ved vagyis kényszer értelemmel bírnak
,

pl. ütkö-

zik ,üt' is ,üttetik* is ; zárkózik maga magát zárja
;

hadakozik hadat visel mások ellen és mások ellene.

Néha váltakozik —kédik ,
— ködik ,

—kodik hason-

hangu képzkkel, pl. gondolkodik gondolkozik, szá-

nakodik szánakozik , ellenkedik ellenkezik. Egyébiránt

1. —AKODIK.

KÉZÍRÁS
,

(kéz-irás) ösz. fn. Személyr. kéz-

irás-om ,
—od ,

—a stb. vagy : kezem irása , kezed

irása, stb. A betknek és szóknak kézzel , vagyis

kézbefogott íróeszközzel való alakítása , különbözte-

tésül a nyomtatástól. E szó cselekv értelemben vé-

tetvén jelenti magát azon mködést, midn valaki ír.

Kézírással keresni kenyerét. V. ö. KÉZIRAT.

KÉZIRAT, (kéz-irat) ösz. fn. 1) Széles ért. oly

irat, azaz betk, szavak, mondatok , melyeket valaki

önkezével írt. Saját kéziratára ismerni. 2) Szorosb

ért. kézzel irt m, iromány, pl. levelek, költemények,

könyvek, stb. különböztetésül a nyomtatványtól. Régi

kéziratok gyjteménye. Valamely nyomtatványt az ere-

deti kézirat után kijavítani.

KÉZIRATI
,

(kéz-irati) ösz. mn. Kéziratra vo-

natkozó ; kéziratbeli; kézirathoz tartozó. Kézirali ha-

sonlóság. Kézirati hibák. Kézirati lapok, ivek.

KÉZÍV, (kéz-ív) ösz. fn. 1. KÉZÍJ.

KÉZÍVES
,

(kéz-íves) ösz. mn. és fn. 1. KÉZ-
ÍJAS.

KÉZIZOM
,
(kéz-izom) ösz. fn. Izom a kézen.

KEZIZÜLET, (kéz-izület) ösz. fn. ízület, mely

a kézgyökeret a forgóval öszveköti.

KÉZJEGY, (kéz-jegy) ösz. fn. 1) Valamely jegy

a kézen. 2) Az aláírásban a név mellett használtatni

szokott valamely különös húzás vagy húzások akár

egymás mellett, akár összerántva, többnyire a végett,

hogy a névaláírást nehezebben lehessen utánozni.

(Manupropria).

KÉZJÓS, (kéz-jós) ösz. fn. Jós , ki a kézbl,

különösen a tenyeret általszeg vonásokból jöven-

dt mond.

KÉZJÓSLAT, (kéz-jóslat) ösz. fn. Jóslat, a te-

nyér vonásaiból s azoknak kifejldöttségébl.

KÉZKENDÖ
,
(kéz-kend) ösz. fn. Szoros ért.

kezeket törl ruha. Szélesb ért. kend, melylyel mo-

sás után kezünket, arczunkat stb. megtöröljük.

KEZKENO, (kéz-ken) ösz. fn. szószerénti szo-

ros ért. am. kezet ken , vagyis inkább megtöröl

ruha. Szokott ért. orrfuvásra használt kend ; zsebbe-

való, zsebkend.

KÉZKOSÁR
,

(kéz-kosár) ösz. fn. Szoros ért.

kosár , melyet kézben szokás hordani
;
jobban : kézi

kosár. Különben am. karkosár.

KÉZKOSÁRKA, (kéz-kosárka) ösz. fn. Kis kéz-

kosár.

KÉZKÖSZVÉNY, (kéz-köszvéuy) ösz. fn. Kösz-

vényféle kór, mely a kezet gyötri ; különböztetésül a

lábköszvénytl , mely a lábban fészkeli meg magát.

V. ö. KÖSZVÉNY.
KÉZLÁB, (kéz-láb) ösz. ih. Ily kettzött alak-

ban egészen határozói értelm, mintha a kézzel lábbal

v. kézen lábon ragozott szókból volna összehúzva.

Csak hogy ép kézláb hazajöhettem, azaz ép kézzel

lábbal. Négykésláb járni, csúszni , mászni , am. két

kézen két lábon.

KÉZLAP, (kéz-lap) 1. KÉZ alatt.

KÉZLÁBMAJOM, (kéz-láb-majom) ösz. fn.

Mintegy másfél lábnyi hosszúságú majomfaj Déli-

Amérikában, mely négykézláb szokott járni. (Simia

conita).

KEZMÁS, (kéz-más) ösz. fn. Valamely kézirat-

nak vagy néviratnak akár kézzel , akár nyomtatással

(réz- , knyomattal stb.) utánzott másolata. (Facsi-

mile).

KÉZMÁSOL, (kéz-másol) ösz. áth. Kézmást

vagy másokat készít. V. ö. KEZMÁS.

KÉZMÁSOLÁS, (kéz-másolás) ösz. fn. Kézmás-

nak vagy másoknak készítése.

KÉZMÁSOLAT, (kéz-másolat) ; 1. KÉZMÁS.

KÉZMEDENCZE, (kéz-medencze) ösz. fn. Me-

dencze, melyben kezeinket és arczunkat mossuk, kü-

lönböztetésül a lábmedenczétl. V. ö. MEDENCZE.

KÉZMÍV, (kéz-mív) ösz. fn. 1. KÉZM.
KÉZMÍVES v. -MÍVES, (kéz-míves) ösz. fn.

Személy, ki bizonyos mesterséghez tartozó kézmívek

csinálásával foglalkodik. Czéhbeli, ügyes kézmivesek.
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Kontárkodó, ügyetlen kézmivesek. Hazai kézmivesek

által dolgoztatni.

KÉZMOSDÓ, (kéz-mosdó) ösz. fn. lásd : KÉZ-
MEDENCZE.

KÉZMOZSÁR, (kéz-mozsár) ösz. fn. 1) Pattan-
|

tyúféle mozsár, melybl kis gránátokat és gömböket
ldöznek. 2) Szakácsok, gyógyszerészek stb. kis mo- 1

zsara. V. ö. MOZSÁR.
KÉZMUNKA , szokottabban : kézi munka. L.

|

KÉZM.
KEZMÜ, (kéz-mü) ösz. fn. Széles ért. minden

j

mii vagy munka, melyet kézzel szokás tenni. Szorosb
I

ért. bizonyos mesterséget, ügyességet feltételez mii,
|

különösen minden készítmény, mely nagyobbszerü, s

különösen gzgépek nélkül közvetlenül mesterembe-

rek, iparosok kezeibl kerül ki. Vasból, csontból, fá- !

ból, gyapjúból stb. készített kézmivek. Kézmívekkel ke-

reskedni. V. ö. M.
KÉZMÜHÁZ, (kéz-mü-ház) ösz. fn. Ház , mü- !

hely, épület , melyben kézmíveket csinálnak, gyárta-
'

uak. V. ö. KÉZGYÁR.

KÉZMÜINTÉZET. (kéz-mü-intézet) ösz. fn. L. I

KÉZMÜHÁZ.
KÉZMISKOLA

, (kéz-mü-iskola) ösz. fn. Is-
j

kóla , melyben a növendékek kézmüvesekké képez-

tetnek. V. ö. IPARTANODA.

KÉZMÜTAN, (kéz-mü-tan) ösz. fn. Kézmüvek
készítési módját tárgyazó ismeretek, illetleg okta-

tások.

KÉZMVES
,

(kéz-müves) ösz. fn. 1. KÉZMI-
VES. V. ö. MÍVES.

KÉZMÜZET, (kéz-müzet) ösz. fn. Kézmivek
összesége valamely városban vagy tartományban

,

vagy országban stb.

KÉZNYEL, (kéz-nyel) 1. KÉZSZÁR.
KÉZNYIL, (kéz-nyil) ösz. fn. NyiI, melyet nem

ijjal lnek, hanem kézzel vetnek el , vetdárda.

KÉZNYUJTÁS, (kéz-nyujtás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakinek kezünket nyújtjuk. Barátságos,

engesztelési kéznyujtás.

KÉZRAJZ, (kéz-rajz) ösz. fn. Szabad kézzel,

különösen tollal, ónnal, krétával stb. csinált rajz.

KÉZSAJTÓ, (kéz-sajtó) ösz. fn. Kisebbféle

nyomdai sajtó, melylyel egy ember elbánik
;
jobban :

kézi sajtó.

KÉZSZÁNTÓLAG, nem más , mint kétszántó-

lag , a t a sziszeg sz eltt szintén sziszeg z-vé ha-

sonulván.

KÉZSZAPPAN, (kéz-szappan) ösz. fn. Kezeket

mosni való szappan, kézi szappan.

KÉZSZÁR, (kéz-szár) ösz. fn. A széles ért. vett

kéznek alsó fele, a könyök és kézgyökér között, mint

a lábszár a lábnak azon része , mely térdtl bokáig

nyúlik. Máskép : alkar. Személyragozva : kezem szára,

kezed szára, keze szára stb. Ellenben : kézszáram, kéz-

szárad stb. nem igen van szokásban. Száradjon el a

kezed szára.

KEZSZOLGALAT, (kéz-szolgálat) ösz. fn. Szol-

gálat , melyet valaki bizonyos kézi munkával tesz,

kézi szolgálat ; ellentéte : igás szolgálat, melyet va-

laki igásmarhával és szerszámmal teljesít.

KÉZSZORÍTÁS, (kéz-szoritás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakinek kezét megszorítjuk. Barátságos,

szerelmi kézszorítás. Idvezlö, búcsúzó kézszorítás.

KÉZT, (kéz-t) ösz. fn. 1. KÉZGYÖKÉR.
KÉZTÖRL

,
(kéz-törl) ösz. fn. Kezeket tö-

rölni való kend.

KEZTUSA, (kéz-tusa) ösz. fn. Az egymással

öszvecsapott és egybekeveredett ellenfelek vereke-

dése karddal, dárdával, szuronynyal stb.

KEZTYÜ , KEZTYÜ ,
(kez-tyü , kéz-t, azaz

kéz-tev , mibe a kezet teszik, mint elöt am. elte-

v) 5 fn. tt. keztyüt. A szoros értelemben vett kéznek

takarója. Ujjas keztyü, melynek öt ujja van. Hüvelykes

keztyü, melynek csak hüvelykje van. Nyári, téli keztyü.

Selyem, pamut, br keztyü. Kis keztyü, nagy keztyü.

Csak akkora , mint egy keztyü. Megtanítlak keztyüben

dudálni, v. fütyölni. Felhúzni, lehúzni a keztyüt. Be-

esett mint a kis keztyü. (Km.). Hej huj vas keztyü !

(Népd.). Keztyüt vetni v. dobni valaki elébe : párbajra

híni. Fölvenni a keztyüt : a kihívást elfogadni. Mind-

kett annyi is : versenyre híni ; és : ráállani.

KEZTYÜBOLT, (keztyü-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben keztyüket és egyéb keztyüsmunkákat

árulnak.

KEZTYÜS
, (1) ,

(kez-tyü-ös) mn. tt. keztyüs-t

v. —et , tb. —ek. 1) Keztyüvel v. keztyükkel ellá-

tott, ruházott. Keztyüs kéz. 2) Keztyük tartására való.

Keztyüdoboz. 3) Keztyük árulására használt. Kez-

tyüsbolt.

KEZTYÜS
, (2) ,

(kez-tyü-ös) fn. tt. keztyüs-t,

tb. — ök. Mesterember, ki keztyüket készít, vagy

kalmár, ki keztyüket árul.

KEZTYÜSÁM, (keztyü-sám) ösz. fn. Sám, vagy-

is forma , melyre a keztyücsinálók ráfeszítik a mun-

kában lev keztyüt.

KEZTYÜSÁRU, (keztyüs-áru) ösz. fn. Mü, mint

áru, melyet keztyüsök szoktak csinálni, pl. keztyíi,

nadrágtartó, kötszíj stb.

KEZTYÜSBOLT
,

(keztyüs-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben keztyüket s más keztyüsmunkákat árulnak.

KEZTYÜSMUNKA
,
(keztys-munka) ösz. fn.

I. KESZTYÜSÁRU.
KEZTYÜSPORTÉKA. 1. KEZTYÜSÁRU.
KEZTYÜSSÉG, (kez-tyü-ös-ség) fn. tt. keztyüs-

ség-ét , harin. szr. — e. Keztyüs munkák készítésével

foglalkodó mesterség. Kezlyüsséget tanulni.

KEZTYÜTLEN
,
(kez-tyü-tlen) mn. tt. keziyüt-

len-t, tb. — ek. Amin vagy miben nincs keztyü.

KEZTYÜVIRÁG, (keztyü-virág) ösz. fn. A gomb-
erny nem növény hegyi faja. (Sanicula europaea).

KÉZÜGYÖN, (kéz-ügyön) ösz. ih. A székelyek-

nél Kriza J. szerént am. keze ügyibe, készenkapha-

tólag. Kézügyön tartani valakit.
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KEZÜLO
,
(kéz-ül) ösz. fn. Kis ül , melyet

könny ide-oda tenni , kézi ül. Ezüstmivesek kéz-

ülöje.

RÉZVAS, (kéz-vas) ösz. fn. Vas perecz , mely

a kézszárat szorítja, s melybea rablánczot belefzik.

KÉZVONÁS
,

(kéz-vonás) ösz. fn. 1) Általán

egyes vonás az Írásban. 2) Különösen azon sajátságos

jelleme , illetleg alakja, fekvése, összeköttetése stb.

a betknek , melyekbl valakinek keze Írására ráis-

merni lehet.

KÉZVONÓ
,
(kéz-vonó) ösz. fn. Faragók, pl. a

kerékgyártók , kádárok kétnyelü vonókése , melyet

különösen akkor használnak , midn a faragószéken

dolgoznak. Máskép : kétnyelükés.

KÉZZELFOGHATÓ, (kézzel-fogható) ösz. mn.

Amit kézzel tapintani, megfogni lehet. Átv. értelem-

ben könnyen felfogható ; szembeötl , vagy oly vilá-

gos és kétségtelen , mint amit kezünkkel közvetlen

illetünk. Kézzelfogható igazság. Kézzelfogható csa-

lárdság.

KÉZZELFOGHATÓLAG
,

(kézzel-foghatólag)

ösz. ih. Oly módon , hogy azt kézzel illetni lehet.

Átv. ért. könnyen felfoghatóképen ; szembeötlleg
;

teljes világossággal.

KÉZZELFOGHATÓSÁG
,

(kézzel-foghatóság)

ösz. fn. Kézzelfogható minség. V. ö. KÉZZELFOG-
HATÓ.

KÉZSMÁRK, 1. KÉSMÁRK.
KI, (1), régies indulatszó, megfelel a latin quam,

góth hwaiwa, hwan, (honnét a német ívie , svéd hwi)

szanszkrit : kaip stb. pl. Ki hamar elmúlik minden !

Ki sok kemény fának lágy a gyümölcse ! (Faludi). Jaj

ki nagy bánatom ! hogy szivem hervasztom (1672. év-

bl. Thaly K. gyjt.). A dunántúli nyelvjárásban

Vass József szerént ma is divatos : vajki ! pl. vajki

jó ! e helyett vajmi jó ! Ki nehéz mindennek eleget

tenni. (Szabó D.). Vajki (=yajmint) szeretném (Ugyan-

az). Egyébiránt vajki ! szokottabban : vajmi, v. csak :

mi! pl. (Vaj)mi édes a visszaemlékezés ! (Vaj)mi kevés

örömet élvezünk ! ( Vaj)mi keserves állapot ez a miénk !

Különösnek látszhatik, hogy értelemre nézve a ki in-

dulatszóval teljesen megegyezik a be ! v. beh, ha t. i.

itt a ki annyi volna mint ex, a. be pedig am. in-

tro ; de ezen alapértelmekitt föl nem tehetk, hanem a

távolitó ki és vágyó ki, másfell a beható be és vágyó be

csak mint hasonhanguak (homonymak), de nem mint

ha8onjelenté8Üek tekintendk. A vágyó be szóban a

fúvás az alaphang, mely beh alakjában mind ab
ajakhanggal , mind a /<-val kifejeztetik ; a ki szó pe-

dig ez értelemben is , a mi vagy mely felcserélésébl

eredett, mint a névmásoknál. V. ö. KI, (4).

KI, (2), igeköt, és ih. általán am. bizonyos

térbl , körbl , helybl elhajló , eltér irányban. Te-

hát a k itt is elhajlást jelent. Ellentéte be. Erdélyie-

sen , és némely régi irók szerént kii , honnan Icün,

künn, kül, küls, küvül erednek, melyeknek ellenté-

teik : ben, benn, bel, bels, belill. A kün, künn, küvül

szokottabban : kin , kinn , kivül. Ellenben a Ml, kilsö

csak tájbeszédben , s némely régi irományokban
fordul elé ; kilül

,
(a régi magyar Passióban : külöl)

helyett országszerte kivül (a Tisza mellett : kivel is)

divatozik. Fokozva kiebb v. ki-j-ebb v. kilebb v. kü-
lebb. Minthogy ezen ki alatt a távolodás vagy távo-

lítás fogalma lappang, rokon vele a lágyabb, a lovat

mozgásra, menésre nógató kit indulatszó, pl. Hifakó!
mozogj, menj fakó. Másfelöl a Aü-nek megfelel adisznót
z, távolitó hü ! A hi távolitóhoz közel áll a szláv un,

pl. widal= kiadni, ioibiratz= ki válogatni, ioihnat= ki-

haj tani. A hellén : ix, í|, és latin ex, persa ez szinte

rokonok ezen ki szóval ; ide számitható tótoo, (enge-

dek, tovább állok) ige is. A régieknél néha találjuk

kivé v. küve alakban, melyekben a ve egyezik a ,hova'

szó va képzjével. Azon állítás , hogy ez volna az

eredeti alak, nincs igazolva, hiszen a legrégibb bib-

liafordításokban sehol elé nem fordul ; s ugyanazon
nyelvemlékben sokszor egyszerre találjuk mind a ,ki'

mind a ,kive* alakokat, pl. a Carthausi névtelennél a
81. lapon (Toldy F. kiadása). 1) Tulajd. ért. am.
bizonyos térnek , körnek , helynek belsejébl távo-

lodva vagy távolítva. Ki s be. Egyik kimegy, a másik be-

jön. Se ki, se be, mint az ablakfa (km.). Kivenni vala-

mit a zsákból. Kimenni a házból. Kiszökni a várból.

Kirakni a ruhákat a szekrénybl. „És kivetek tet a
város küvl." „Kieredvén megyén vala a kietlen

helyre." (Münch. cod.). 2) Ami együtt volt, azt szét-

helyezve, elválasztva, tehát egymástól távolitva. A
kalmár kirakja áruit. Pénzt osztani ki a szegények kö-

zött. Kifejteni hüvelyébl a babot. Kibontani a kévét,

batut. „Kimennek vala kedég az ördögök sokakból."

„Es kinyojtván Jézus kezét, illeté tet." (Münch.
cod.). 3) Az elrejtetíet, elzártat eléállitva rejtekébl,

tudomásra, napvilágra hozva. Kibeszélni a titkot. Ki-

nyomtatni a kéziratot. Kihiresztelni valamit. Kitárni a
kaput. Kigondolni, kitalálni valamit. „És kihirhevék

ö hire mend Siriában." Münch. cod.). 4) A kedélyre

vonatkozólag am. a kedves, vagy kedvetlen érzelme-

ken mintegy túlesve , túlmenve. Kisírni-, kibúsúlni-,

kipanaszolni-, kiharagudni magát. Kimulatni-, kivi-

gadni-, kiörülni magát. Kiállani a fájdalmat, kínszen-

vedést. Kibékülni valakivel. 5) Valaminek végére jár-

va, tehát mintegy kimenve, távozva belle. Kialudt a

gyertya, azaz nincs benne többé tz. Kiégett a pipa.

6) Valamit teljesen, tökéletesen végrehajtva, azaz a

munkán mintegy túl esve, túl menve. Kicsinálni, ki-

dolgozni , kikészíteni valamit. Kifürkészni, kikutatni

valamit.

Értelmének több árnyéklitait lásd az egyes ki

összetételek alatt.

KI? (3), kérd névmás , melynek hangokban
megfelel a török kim, kurd ke, lei (Beregszászi), latin

quis, quae, quid, zend ko (Beregszászi), az ion-hellén

helykérd xrj , hindu kasz, ka, kin, orosz koi, góth

hwas, hwo, hwa (melybl a h a nemeiben már elma-

radt), a magyar visszahozó névmás : ki, mint több

más nyelvekben
,

pl. a persa nyelvbeu is, ilyen a
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finnben is kuka (Fábián István). A szláv kdo-b&n is

a ki látszik lappangani , mintba volna : ki do , ki to,

ki az ? Fnévileg és egyedül személyrl használjuk :

ki volt itt? kijár itt? „Ki ez, ki beszél káromlato-

kat?" „Ki az, ki engemet illetett?" „Ki kedég ez,

kirl en illyeteneket hallok?" (Müncheni codex).

Ki a? v. ki az? másképen : ki vagy? (Wer da? fran-

cziául : qui vive ? v. qui va la ? v. qui est lk ? ango-

lul : who is there ?) A ki minden névragot rendesen

fölvesz, pl. Kié a hatalom ? Kinek szólsz ? Kit látsz ?

Kik jönek ? Kivel lakol ? Kihez mentek ? Kitl félsz ?

Kiben bizol ? Kire hallgatsz ? Fölveszi a személyrago-

kat is, pl. Megmondjam kim van (pl. barátném) ? Hát

neked kid van ? Kie van most , mióta kedvese htlen

lett ? Kink, kitek, kiék v. kiök ? Kieim, kieid, kiéi, ki-

eink, kieitek, kieik ? azaz, kik az enyémek, tieid, övéi,

és kik a mieink, tieitek, övéik közöl, pl. Kieimet küld-

jem hozzád ? azaz , kiket az enyémek (nem : enyéim)

közöl ? Kieidet szereted leginkább ? azaz, kiket a tieid

közöl ? Kiéit adta férjhez Péter ? azaz, kiket az övéi

(leányai) közöl ? stb. A Müncheni codexben olvas-

suk : Til kitek kedig gondolván toldhat ö állatjához

egy singnyit ? Káldi szerént : Kicsoda pedig közle-

tek gondolkodván, adhat magasságához egy könyök-

nyit. (Máté 6.). Ismét : Tü kiteknek szamara vagy te-

hene a kútba esendik , és nem legottan kivonja- e azt ?

Káldi szerént : Kinek közöletek szamara vagy ökre

esik a kútba , és nem mindjárt kivonja-e ? (Lukács

XVI.). Mi rövidebben : Kitek pedig gondolván stb.

Kiteknek szamara vagy tehene stb. A személytelen

tárgyakról mi kérdvel tudakozódunk
,

pl. Mi vagy

te? azaz, miféle állapotú, tulajdonságú? Mi volt az

ismét ? Mit hallok ? Mi történt ? Mire nézed a napot ?

Ne azt kérdezd : ki ? hanem : mi ? azaz ne a személyt,

hanem tulajdonságát.

A ki régente használtatott a név szó eltt is :

Ki neved ? a mai mi neved helyett , mely esetben a

személyességre történik vonatkozás, mivel a személy

és annak neve , mintegy azonosnak tekintetik.

Midn a kérdésben lev személynek neme, vagy

állapota, vagy hivatala, vagy rangja kitétetik , akkor

elttök közvetlenül nem ki áll, hanem helyét a mellék-

névileg használtatni szokott mely váltja fel, pl. Mely

ember mondhatja , hogy soha sem hibázott ? Mely asz-

szony van hiúság nélkül ? Mely bíró Ítélhet oly igazán,

mint az Isten ? Mely királyok származtak Árpádtól ?

Ezeket , és efféle mondatokat azonban így is lehet

módosítani : Ki azon ember, aki mondhatja. . . Ki azon

asszony. . . Ki azon bíró. . . Kik azon királyok stb.

KI, (4), visszahozó (visszahajló) névmás, melylyel

egy a latin qui, török és persa ki, héber : chi, pehlvi agh

(Beregszászi), franczia qui, olasz chi, che, hindu jász,

já, jat, finn joka, jompi, néha : kuka ; sínai nyelven ki

am. és maga (ille, ipse), ko am. valaki (aliquis, quis-

piam), ko ko am. ki-ki. A névragokat rendesen fölve-

szi : kinek, kit, kik, kivel, kirl, kitl, kiben, kibe, kiért

stb. Ellenkezleg mint a török-tatár s persa nyelvek-

ben, különösen a törökben a visszahozó ki ragozási

esetben az o v. ol [=az v. ] szót veszi magához
,
pl.

a törökben : ki anün am. kié v. kinek [szó szerént :

ki-azé v. ki-övé], ki ana am. kit [ki-azt, ki-öt], ki an-

dan kitl, [ki-attól v. ki-tle], amiért rendesen ré-

szesül segítségével az egész visszahozó névmást el-

hagyja). A magyar ki mai irói nyelv szerént csak

személyre vonatkozik, pl. Elvesztettem barátomat, kit

igen szerettem volt. Öcsémrl , ki elbujdosott , mitsem

hallok. A dolgokra vonatkozólag mely használtatik.

Mutasd meg a lovat , melyet nem rég vettél. A könyv,

melyet dicsértél, nekem nem tetszik. De a régi nyelv-

ben, st ma is a nép szájában ki mind dolgokra, mind

személyekre vonatkozva fordul elé
,

pl. a régieknél

dolgokra : „ Beszélnek vala haláláról, kit megtöké-

lend vala. " „íme te pénzed, kit tartottam katrin-

czába takarván." „Jnek a napok, kikben nem ha-

gyatik k kövön." Személyekre : „Bódogok kik sír-

nak." „Bódogok kik éheznek." „Bódogok, kik üldö-

zetet szenvednek." (Müncheni cod.). A népnyelvben

dolgokra : Kit láttam, kit nem. Kit teszek meg, kit nem.

„Abban vagyon szalonnám, kenyerem,

Kibl megkínálom jó emberem."

Népdal. (Vass József Dunántúli nyelvjárás).

.. Hoztál- e violát a számomra?

Kit felteszek holnap kalapomra."

Népd. (Erdélyi).

Kazinczynál is :

„Mert sebes szárnyaim nincsenek,

Kik szép Margitomhoz vigyenek."

Valamennyi régi nyelvemlék tele van hasonlókkal.

Néha, bár ritkábban, a régieknél is ,mely' szintén hasz-

náltatik : „Igazságot beszéltettem tünektek , melyet

hallottam Istentl." „Mert az igéket, melyeket adtál

énnekem, adtam nekik." (Münch. cod. Ján. 17.).

,Mi' helyett is gyakran ,ki' áll: „Hoznak vala kedég

hozjá gyermekeket, hogy illetné azokat , kit mikor

látnának " (. . . quod cum viderent. Münch. cod. Luk.

18.). „Ez, kiket mondék , Szent Dávid monda." Es

„ Az kiket mondék , senki ne bánja." (15 49. Thaly

K. gyjt.). V. ö. MI, MELY. Kizárólag személyt je-

lent és jelenlett ezen öszvetételekben : mindenki, sen-

ki, bárki, akárki , néki (,némely' helyett bizonyos ha-

tározott személy), valaki (határozatlan személy). Ezek-

nek megfelelnek a dolgot jelent semely , bármely,

akármely, némely, valamely, továbbá a semmi, bánni

akármi, némi, valami névmások. ,Néki' ma szokatlan,

hanem ,némely' személyre is vitetik. Mindenki nem
vesz fel módosítást, legalább ,mindenmi ( nincs és nem

volt szokásban , hanem ,mindenik' alakban dologra

is vihet. V. ö. MI névmás, és —IK, (4).

A ki névmásnak, mint határozottan személyt je-

j

lentnek egyenest el lentétetik a dolgot jelent mi,

pl. a személy kiléte , a dolog miléte , kivolta, mivolta.

Innen a közmondás : Nem ki, de mi.
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KIBÖK, (ki-bök) ösz. áth. Bökve, szúrva kilök.

A rohadt burgonyát kibökni a többi közöl.

KIBÖKDÖS, (ki-bökdös) ösz. áth. és gyakor. 1)

Bökdösve , szúrásokat csinálva kijelöl valamit ; vagy

bökdösés által kilikgat. Kibökdösni a pontokat, ame-

lyeken a határvonalt húzzák. Tvel kibökdösni a pa-

pírt. 2) Bökdösve kiszedeget a többi közöl valamit.

A húsdarabokat kibökdösni a tálból.

KIBÖKDÖSÉS, (ki-bökdösés) ösz. fn. Gya-

korlatos cselekvés, midn valaki holmit kibökdös.

KIBÖKDÖZ, (ki-bökdöz) 1. KIBÖKDÖS.

KIBÖLCSEL, (ki-bölcsel) ösz. áth. Valamit

bölcselve kitalál , felföd , vagy valamibl , különösen

ál okoskodással következtet. V. ö. BÖLCSEL.
KIBÖLCSELKÉDIK, (ki-bölcselkédik) ; alakra

ösz. k. de ezen összetételben áthatólag használtatik.

Valamit bölcselkedve, okoskodva kihoz, következtet,

kitalál.

KIBRÖL
,
(ki-böröl) ösz. áth. Valaminek kül-

sejét , fölszinét brrel takarja. Kibörölni a pamlagot,

székeket. Kibörölni a lovagnadrágot.

KIBÖTÜZ v. —BÖTÜZ
,

(ki-bötüz) ösz. áth.

Bötüzgetéssel nagy nehezen kiolvas ; valamely iro-

mányt vagy nyomtatványt minden apró részleteiben

kifürkész.

KIBVÍT, KIBÖVIT, (ki-bvít) ösz. áth. Kitá-

gítás, kiterjesztés, kinyujtás által valamely rugalmas

testet bvebbé , öblösebbé tesz. Viselés által kibví-

teni a csizmát. V. ö. B, BVÍT.
KIBVÍTÉS, KIBVÍTÉS, (ki-bvítés) ösz. fn.

Cselekvés , mely által kibvítnek valamit. Kibvítés

végett kaptára ütni a szk lábbelit.

KIBVÜL v. —KIBVÜL, (ki-bvül) ösz.

önh. Szétterjedés, kifelé nyomulás által bvé leszen,

kitágul. Szoros ért. csak rugalmas testekrl mond-

juk. Kibvül a kötött harisnya, nadrág , kezty. Kib-
vülnek a czipök, csizmák. V. ö. BVÜL.

KIBVÜLÉS
, KIBVÜLÉS, (ki-bvülés) ösz.

fn. Kifelé nyomulás által kitágulás.

KIBÚ
,
(ki-bú) ösz. önh. Búvá kimegy , kisur-

ran, kiszabadul valahonnan vagy valamibl. Kibúni

az ablakon, a kapu alatt. Kibúni az ágy alól. Átv.

ért. valamely vészszel fenyeget, bajjal járó dologból

suttonba kimenekszik , szép szerével vagy csalárdul

kisurran. Sokról vádolták öt, de szerencsésen minden-

bl kibútt. V. ö. KIBÚVIK.

KIBUGÁZ
,
(ki-bugáz) ösz. áth. Valamely bu-

gás növénynek magvait, különösen a magvas kender
bugáit kiveri. Kibugázni a kendert , mieltt áztatóba

vinnék.

KIBUGÁZÁS
,
(ki-bugázás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kibugáznak.

KIBUGYBORÉKOL, (ki-bugyborékol) ösz. önh.

Bugyborékolva kiömlik
, kifoly. A facsargatott ned-

ves ruhából kibugyborékol a víz. V. ö. BUGYBO-
RÉKOL.

AKAD. NAGY SZÓtIb, III. KÖT.

KIBUGYBOREKOLAS, (ki-bugyborékolás) ösz.

fn. Bugyborékolva kiömlés.

KIBUGYGYAN, (ki-bugygyan) ösz. önh. Egyes

bugy hangot adva kifakad, egyszerre kifoly. Orrából

kibugygyanta vér. Kibugygyan a fakadó víz. Afeldön-
tött korsóból kibugygyant a bor. V. ö. BUGYGYAN.

KIBUGYGYANÁS
,

(ki-bugygyanás) ösz. fn.

Egyes bugy hangot adva kifakadás, egyszerre történ
kifolyás.

KIBUGYOG
,
(ki-bugyog) ösz. önh. és gyakor.

Bugyogva, azaz folytonos bugy bugy hangot adva ki-

foly. A /eldöntött csöcsös korsóból kibugyog a víz.

Ezen forrásból tiszta víz bugyog ki. V. ö. BUGYOG.
KIBUGYOGÁS, (ki-bugyogás) ösz. fn. Bu-

gyogva kifolyás.

KIBUGYOROG, (ki-bugyorog) ösz. önh. 1. KI-

BUGYOG.
KIBÚJ, (ki-búj) 1. KIBÚ.

KIBÚJÁS, (kibújás) 1. KIBÚVÁS.

KIBUJDOSÁS, (ki-bujdosás) ösz. fn. Bujdosva

eltávozás , menekülés a külföldre. V. ö. KIBUJ-
DOSIK.

KIBUJDOSIK, (ki-bujdosik) ösz. k. Eredeti lak-

helyét, si hazáját odahagyva , külföldre, idegen or-

szágokba vándorol ki. A nagy nyomás , sok adóteher

miatt kibujdosni. A honn elnyomott szabadság miatt

kibujdosni. Jobb , boldogabb haza keresése végett ki-

bujdosni. Az üldözések elöl kibujdosni. V. ö. BUJ-
DOSIK.

KIBUJDOSÓ
,
(ki-bujdosó) ösz. mn. és fn. Aki

hazáját elhagyva idegen földre vándorol. A kibúj-

dósoknak menhelyet adni. Lengyel , magyar , olasz,

német, franczia kibujdosók. V. ö. BUJDOSÓ.

KD3ÚJIK, (ki-bújik) 1. KIBÚVIK.
KIBUKÁS, (ki-bukás) ösz. fn. Bukva kiesés. V.

ö. KIBUKIK.
KIBUKIK

,
(ki-bukik) ösz. k. 1) Valahonnan

bukva kiesik. Kibukni a hánykódó hajóból, csónakból.

Kibukni a nagyot zökken kocsiból. Kibukni az alacson

ablakon. 2) Valamely rejtekbl vagy vízbl elétünik,

kiüti fejét. Kibukni a vízbl. Kibukni hirtelen a nád

közöl. Három gyanús ember bukott ki egyszerre a s-
rbl. V. ö. BUKIK.

KIBUKKAN, (ki-bukkan) ösz. önh. Hirtelen

elétünik valamely rejtekbl. Jeladásra kibukkantak az

elbújt zsiványok. A vidra, midn úszik, légszívás végett

ki-kibukkan.

KIBUKKANÁS
,
(ki-bukkanás) ösz. fn. Buk-

kanva elétünés, kijövés valahonnan. V. ö. BUKKAN.
KIBURKOL, (ki-burkol) ösz. áth. A burokból,

takaróból kibont.

KIBURKOLÁS, (ki-burkolás) ösz. fn. A burok-

ból, takaróból kibontás.

KIBURKOZÁS , (ki-burkozás) ösz. fn. Burká-

ból, takarójából stb. kibontakozás.

KIBURKOZIK, (ki-burkozik) ösz. k. Burká-

ból
,
illetleg mezébl , takarójából stb. kibontako-

44
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zik. A meleg miatt köpenyébl kiburkozott. V. ö.

BURKOZIK.

KIBÚSÚL, KIBÚSUL, (ki-búsúl) ösz. önh.

Visszaható névmással am. a bún egészen túl esik

vagy túl teszi magát, búját egészen kiadja. Kibúsultam
magamat. Viszonyban állanak vele ezen mondatok :

Neki búsulom magamat, am. elkezdek búsulni, búnak
ereszkedem

; elbúsulom magamat, am. folytonosan bú-
sulok.

KIBÚTOROZ
,

(ki-bútoroz) ösz. áth. Bútorral

vagy bútorokkal' ellát, fölkészít. A lakszobákat kibú-

torozni.

KIBÚTOROZÁS, KIBÚTORZÁS, (ki-bútorozás)

ösz. fn. Cselekvés , midn valaki valamit , fleg szo-

bát kibútoroz. Ezen szállás Mbútorozása sokba került.

KIBÚVÁS, KIBÚVÁS, (ki-búvás) ösz. fn. Cse-

lekvés vagy állapot, midn valaki vagy valami kibú

vagy kibúvik.

KIBÚVIK
,

(ki-búvik) ösz. k. Köz szokás sze-

rént felváltva használtatik a kibú igével ; de a ki-

bú mint cselekv inkább az él állatokra , a kibúvik

mint k. Bzenv. a növényekre , s mszertelen testekre

illik, pl. A medve kibú a barlangból, az egér, ürge a

lyukból. Személyesítve a nap-, hold- és csillagokról

is. A nap vagy hold, vagy fiastyúk kibú a felhk kö-

zöl. Ellenben : a magból kibúvik a csira. Kibúvik a

fiatal növény. A gomba kibúvik a földbl. A szeg kibú-

vik a zsákból.

KIBÚVÓ
,
(ki-buvó) ösz. mn. Kibúvásra alkal-

mas, kibúvásra való. Különösen átv. ért. amin szök-

ni, alattomban távozni , ami által menekülni lehet,

mely értelemben a viszonynévvel öszvetett szót alkot,

pl. kibuvólik, kibuvórés, kibuvóajtó.

KIBUZOG
,
(ki-buzog) ösz. önh. Rokon a kibu-

gyog igével, mert gyökeik buz és bugy ugyanazon ter-

mészeti hangnak módosított utánzásai ; azon finom

árnyalattal, hogy ,kibuzog' valamint ,bnzog* a termé-

szetes kifolyásról értetik
,
pl. kibuzog a víz a földbl,

a forrásból ; ellenben : kibugyog a bor a lyukas hor-

dóból, a felfordított kulacsból vagy palaczkból , kibu-

gyog a vér a megvágott érbl.

KIBÜVÖL
,
(ki-büvöl) ösz. áth. Büvöléssel ki-

menni vagy kijönni kényszerít.

KICS, elvont törzsöke kicsi, kicsiny szóknak és

származékaiknak. Gyökeleme ki a ke ka úgyneve-

zett kicsinyezö képzkkel és a kevés kev gyökével ro-

kon. Hangváltozattal egyezik vele : kis, 1. ezt.

KICSACSOG, (ki- csacsog) ösz. önh. Tárgyeset-

tel am. valamit csacsogva kibeszél , kihirdet , elárul.

Kicsacsogni a titkokat. Visszaható névmással : kicsa-

csogni magát , am. ami nyelvére jön , mindent elcsa-

csogni, a csacsogást elvégezni.

KICSACSOGÁS, (ki-csacsogás) ösz. fn. Csa-

csogva , fecsegve , trécselve kibeszélése , kihirdetése

valamely titoknak.

KICSAHOL, (ki- csahol) ösz. önh. Tárgyesetes

nevet vonz. 1) Megvet ért. am. kis kutya módjára

kilármáz, kikiált, kihirdet valamit , szelídebben : ki-

csacsog. 2) Aczéllal , kovával tüzet üt , máskép : ki-

csihol. V. ö. CSAHOL.
KICSAHOLÁS, (ki-csaholás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kicsahol.

KICSAL
,

(ki- csal) ösz. áth. 1) Valakit csalva

kihí valahová, mi rendesen rósz czélból szokott tör-

ténni. Kicsalták t az erdre, s megfosztották. 2) Va-

lahonnan csalva kihí. Kicsalni a nádban rejtez szö-

kevényt. 3) Valakitl hamis vagy fortélyos utón mó-

don, azaz csalva kinyer , kivesz , kitud valamit. Ki-

csalt tlem néhány forintot. Kicsalta] a cselédbl az

úrnak titkait. 4) Hangokat csalni ki átv. ért. valamely

hangszeren mvészileg játszani. Bájos hangokat csalt

ki hegedjébl. V. ö. CSAL.
KICSALÁS, (ki-csalás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valaki valamit kicsal.

KICSAP, (1), (ki-csap) ösz. önh. 1) Rendes vo-

nalból félre, s mintegy csá-ra csálé-ra. tér. Kicsapni az

útról. Átv. ért. az erkölcs útjáról kitér. Ezen me-

nyecske nagyon kicsap. 2) Átv. ért. mondjuk hadse-

regrl , midn valamely zárt helyrl kitör , kirohan.

Az ellenség kicsapott a sánczból , a várból. Mondjuk

továbbá tzrl, vízrl , midn határán túl terjed. Ki-

csapott a láng a kürtön. Kicsapott a víz a partokon.

KICSAP, (2), (ki-csap) ösz. áth. 1) Valakit bi-

zonyos helyrl kihajt , vagy valamely testületbl

elz, s minthogy ez eredetileg veréssel, csapással járt,

innen tulajd. am. megcsapva vagy csapkodva kiz,

kikerget. Kicsapni a városból a csavargókat. Kicsap-

ták az iskolából. Kicsapni való ringyó. 2) Laptajáték-

ban am. a lap tát kiüti. Messze kicsapni a laptát.

KICSAPÁS, (ki-csapás) ösz. fn. 1) Cselekvés,

midn valaki v. valami a rendes vonalon vagy hatá-

ron túlmegy. 2) Cselekvés, mely által valakit v. va-

lamit csapva tovább hajtanak. Kicsapással fenyegetni

valakit.

KICSAPÓ
,

(ki-csapó) ösz. mn. Átv. ért. az

illem , erkölcsiség , törvények korlátain kihágó. Ki-

csapó nöszemélyek. Kicsapó fiatal ember.

KICSAPOL
,

(ki-csapol) ösz. áth. A hordót s

némely más edényt csapra ütve , a benne lev folya-

dékot kiereszti, kifolyatja.

KICSAPOLÁS
,

(ki-csapolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamely csapos edénybl a benne

lev folyadékot kiereszti.

KICSAPONG, (ki- csapong) ösz. önh. és gyak.

Átv. ért. az illem, erkölcsiség, és törvények korlátain

kivül csapong. A hol fegyelem nincs, hamar kicsapon-

ganak az ifjak. V. ö. CSAPONG.
KICSAPONGÁS

,
(ki-csapongás) ösz. fn. Foly-

tatott vagy gyakorlatos cselekvés , midn valaki ki-

csapong. Kicsapongásai miatt rósz hirben lev ifjú.

V. ö. KICSAPONG.
KICSAPONGÓ, (ki- csapongó) ösz. mn. Oly sze-

mélyrl, mondjuk, ki az illem, erkölcsiség, és törvé-

nyek korlátain kivül lépve szabadon zi és tölti ked-

vét. Kicsapongó nöszemélyek.
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KICSATOL
,
(ki-csatol) ösz. áth. Ami csatolva,

azaz csattal összekötve volt , kibontja. Kicsatolni a

málhát.

KICSATOLÁS, (ki-csatolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn kicsatolunk valamit. V. ö. KICSATOL.
KICSATTAN, (ki-csattan) ösz. önti. Csattanva

egyszerre kinyomúl, kifakad, kilövellik. A pezsgs pa-

laczkból kicsattan a dugasz. Orczájából majd kicsattan

a vér, am. igen piros. V. Ö. CSATTAN.
KICSATTANÁS

,
(ki- csattanás) ösz. fn. Csat-

tanva kilövellés.

KICSATTANT, (ki-csattant) ösz. áth. Eszközli,

okozza, hogy kicsattanjon, azaz csattanva kilövelljék

valami.

KICSATTANTÁS, (ki-csattantás) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki valamit kicsattant. V. ö. KI-

CSATTANT.
KICSÁVÁL, (ki-csávál) ösz. áth. Valamit csá-

váivá , áztatva kikészít. Kicsáválni a bröket. V. ö.

CSÁVÁL.
KICSÁVÁLÁS

,
(ki-csáválás) ösz. fn. Szcsök,

irhagyártók stb. mködése , midn a munkába vett

nyers bröket kicsáválják.

KICSAVAR, (ki-csavar) ösz. áth. 1) Valamit

csavarva kiszorít, kinyom. A szivacsból , ruhából ki-

csavarni a vizet. Kicsavarni a czitrom levét ; szabato-

sabban : kifacsar. 2) Valamit csavarva rendes állá-

sából, alakjából kivesz , kiteker. Kicsavarni a fiatal

fát. Kicsavarni valakinek kezébl a botot. Kicsavarni

a lúd nyakát. 3) Átv. ért. valamit erszakosan ki-

nyer , kikap valakitl. Utolsó forintomat kicsavarták

tlem a dúlok. V. ö. CSAVAR, és KITEKER.
KICSAVARAS, (ki-csavarás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg erszakos forgatás, tekerés , melylyel kicsa-

varnak valamit. V. ö. KICSAVAR.
KICSAVAROL, (ki-csavarol) ösz. áth. Valamit,

ami csavarral össze volt szorítva , annak kihúzásával

szétbont, elválaszt. Kicsavarolni a hintó kerekét. V. ö.

CSAVAR, CSÁVÁRÓL.
KICSAVAROLÁS, (ki-csavarolás) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn kicsavarolnak valamit. V. ö. KICSA-
VAROL.

KICSEMÉTÉZIK, (ki-csemétézik) ösz. k. Nö-

vényekrl , különösen fákról mondják, midn cseme-

téket hajtanak. V. ö. CSEMETE.
KICSEMPÉSZ v. KICSEMPÉZ

,
(ki-csempész

v. -csempéz) ösz. áth. Csalással, ravasz fogással vala-

kitl valamit kicsikar. Különösen a határvámok ki-

kerülésével , ál utakon tiltott árukat kivisz, kiszállít.

KICSÉNDÍT, (ki-cséndít) ösz. áth. Valakinek

halálozását csendítéssel közzé teszi.

KICSÉNGET, (ki-csénget) ösz. áth. 1) Valakit

csengetyüvel kihí. A pusztai cselédeket ebéd után ki-

csengetni a munkára. 2) Valakinek haldoklását, ha-

lálát, temetését csengetve hirdeti. Kicsengetni a hely-

ség halottait. 3) Némely tanodákban annyit is tesz,

mint a féktelen erkölcs tanulónak kicsapását csen-

getytiszóval tudatni.

KICSENGETÉS, (ki-cséngetés) ösz. fn. Cselek-
vés, midn kicsengetnek valakit. V. ö. KICSÉNGET.

KICSEPEG, (ki-csépég) ösz. önh. Csepegve ki-

foly. A hasadt vagy likas edénybl kicsepeg a víz.

KICSÉPÉGÉS, (ki-csépégés) ösz. fn. Cseppek-
ben kifolyása valamely nedvnek.

KICSEPÉGTET, (ki-csépégtet) ösz. mivelt.

Készakarva, vagy engedékenység, gondatlanság által

azt teszi, okozza, hogy valami kicsepegjen. Hasadt,
likas edénybl kicsepegtetni az olajt, bort. V. ö. CSE-
PEGTET.

KICSÉPÉGTETÉS
,

(ki-csépégtetés) ösz. fn.

Cselekvés, melynél fogva kicsepegtetünk valamit. V.
ö. KICSEPÉGTET.

KICSÉPEL, (ki-csépél) ösz. áth. Valaminek
magvát, szemét cséppel kiveri. Kicsépelni a búzát, ro-

zsot, árpát, kölest, babot. V. ö. CSÉPEL.

KICSÉPÉLÉS, (ki- csépélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn kicsépelnek valamit. V. ö. KICSÉPEL.

KICSEPEREG
,

(ki-csépérég) ösz. önh. Csepe-

regve, azaz apró, sürü cseppekben kifolydogál. V. ö.

CSÉPÉRÉG.
KICSÉPPEN, (ki-cséppen) ösz. önh. Cseppenve

kiesik, valamely csepp kifelé aláesik. Atv. ért. a hi-

vatalból kicseppenni am. újabb választás vagy kineve-

zés alkalmával mellztetve abból kimaradni.

KICSÉPPENÉS
,

(ki-cséppenés) ösz. fn. Álla-

pot, midn valami vagy valaki kicseppen. V. ö. KI-

CSÉPPEN.
KICSÉPPENT, (ki-cséppent) ösz. áth. Valamely

folyadékból egy cseppet kiont, kiejt. Átv. ért. hiva-

talból kicseppenteni am. valakit új választás vagy

kinevezés alkalmával mellzni.

KICSERÉL, (ki-cserél) ösz. áth. Valamin kiad,

s helyette mást vészen birtokába. Kicserélni a meg-

unt paripát, pipát, puskát. Átv. ért. mondják : ezen

ember egészen más lett, mintha kicserélték volna , azaz

elébbi tulajdonságaiból kivetkzött, s másokat öltött.

KICSERÉLÉS, (ki-cserélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn kicserélünk valamit. V. ö. KICSERÉL.

KICSEREPÉSÉDÉS, (ki-cserepésédés) ösz. fn.

Állapotváltozás , midn valamely test fölszine , héja,

kérge, bre stb. cserepessé leszen. Kicserepesedés el-

len szölözsirral kenni az ajakat.

KICSEREPÉSÉDIK
,

(ki-cserepésédik) ösz. k.

Átv. ért. mondjuk testrl, melynek bre vagy kérge,

héja olyanná lesz, mint a cserép, azaz repedékes, ha-

sadékos. Kicserepesedelt az ajaka , tenyere , talpa.

Kicserepesedett a fa kérge , dinnye héja. V. ö. CSE-
REPES.

KICSEREPÉZ, (ki-cserepéz) ösz. áth. Valamely

épületet cserépzsindelylyel föd, tetz. Kicserepezni a

ház, templom födelét. V. ö. CSERÉP.

KICSEREPÉZÉS
,

(ki-cserepézés) ösz. fn. 1)

Cselekvés , mely által valamit kicserepeznek. A ki-

cserepezés többe kerül , mint a fasi?idelyezés. 2) Mint

44*



695 KICSEREPÉZIK—KICSILLÁMLÁS KICSILLAMLIK—KICSINY 696

a „kicserepézik" származéka (kicserepézéa) am. ki-

cBerepesedés. L. ezt.

KICSEREPÉZIK, (ki-cserepézik) ösz. k. 1. KI-

CSEREPÉSÉDIK.
KICSERÉZ v. KICSERZ

,
(ki-cseréz) ösz. áth.

Valamit úgynevezett cserrel , azaz cserhéjjal készült

olvadék által kikészít. A vargák, tímárok kicserezik

a brt, talpbört. Ettl különbözik : kicsáváz.

KICSERÉZÉS , KICSERZÉS
,

(ki-cserézés)

ösz. fn. A nyers brnek cseres víz általi kiké-

szítése.

KICSEVÉG, (ki- cseveg) ösz. Önh. és gyak. Átv.

ért. valamely elhallgatni való dolgot cseveg kis ma-

darak módja szerént fnek fának , úton útfélen el-

mond, kihirdet , kifecseg, kilocsog.

KICSEVÉGÉS ,
(ki-csevégés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kicseveg.

KICSI, (kics-i) mn. tt. kicsit. Am. kicsiny. L.

ezt. Kicsibe venni, am. kevésre becsülni. Se kicsi se

nagy (km.), kinek se gyermeke, se felesége. Kicsi kor-

ban kezdik vagy szokják a bnt. Kicsibe múlt hogy . . .

KICSID, (kics-i-d) mn. tt. kicsid-et. A kicsi-nek

kicsinyezje, melyben a d nem helyet , hanem tulaj-

donságot jelent, s nem más mint az átalakult * v. sz,

mintha volna : kicsis. Hasonlóan gyöngéd am. gyön-

gés, hoszszúd am. hoszszús v. hoszszas. „A tátos pedig

megsirült mind (= mint) a forgószél , s kicsid üd
mva a fdre toppantott. (Székely népmese , Kriza

J. gyjt-)

KICSIDED
,

(kics-i-d-ed) mn. tt. kicsided-et v.

—ét. A maga nemében vagy aránylag igen kicsi, kis-

ded. V. ö. —DAD, —DED képz.

KICSIDÉL, (kics-i-d-él) áth. m. kicsidélt. L.

KICSINYELI,.

KICSIGÁZ, (ki-csigáz) ösz. áth. 1) Valakitl

csigázva, azaz kinzások által vallatva kitud, kikény-

szerít valamit. Kicsigázni valakibl a bünöstársakat.

2) Erszakosan kicsikar, kizsarol.

KICSIGÁZÁS, (ki-csigázás) ösz. fn. Erszako-

lás, illetleg kinzás, vagy csikarás, zsarolás, mely ál-

tal valakit vallomásra , vagy jószágának kiadására

kényszerítenek.

KICSIKAR, (ki-csikar) ösz. áth. Csikarva, azaz

szorongatás, fakgatás, gyötrés, erszak által kinyer,

kikényszerit valamit. A szegény embernek utolsó fillé-

rét kicsikarni. V. ö. CSIKAR.

KICSIKARÁS, (ki-csikarás) ösz. fn. Erszakos,

szorongató, fakgató, esengve tolakodó cselekvés, mely

által valakitl kicsikarnak valamit.

KICSIKE, (kics-i-ke) mn. 1. KICSINYKE.
KICSIKLAND, KICSIKLANDOZ, (ki-csikland

v. —csiklandoz) ösz. áth. Csiklandás által helyzeté-

bl kimozdít.

KICSILLAN v. KICSILLANG
,

(kicsillan v.

— csillang) ösz. önh. L. KICSILLAMLIK.
KICSILLÁMLÁS

,
(ki-csillámlás) ösz. fn. Csil-

lámfénynyel kitünése, szembeötlése valamely világító

testnek. V. ö. CSILLÁM

KICSILLAMLIK, (ki-csillámlik) ösz. k. Csillá-

molva kitnik , kifénylik. A drágak kicsillámlik a

többiek közöl. A csillagok kicsillámlanak a felhkbl.

Az erdbl kicsillámlik az rök tüze. V. ö. CSIL-

LÁMLIK.
KICSILLÁMPOL (önh.) v. KIC8ILLÁMPO-

ZIK
,

(ki-csillámpol v. — csillámpozik) 1. KICSIL-

LÁMLIK.
KICSILLÉZ. (ki-csilléz) ösz. áth. A bányai ér-

ezek szállítására használt csilleféle kis szekerén ki-

hord. A bányából kicsillézni az ásványokat. V. ö.

CSILLÉZ.
KICSIN, 1. KICSINY.

KICSINÁL, (ki- csinál) ösz. áth. 1) Bizonyos

mennyiséget a kell mértékig visz , megszerez. A
szállásért járó pénzt nagy nehezen kicsináltam. 2) Va-

lamit úgy rendez, úgy intéz, hogy kellleg kiüssön.

Majd kicsinálom én ezen dolgot ügyvéd nélkül is. Ok

ezt már régen kicsinálták maguk között.

KICSINÁLÁS
,
(ki-csinálás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kicsinál.

KICSINÁLT
,
(ki-csinált) ösz. mn. Ami ki van

csinálva, azaz kellleg elrendezve, elintézve, terv sze-

rént kidolgozva. Kicsinált dolog. Az elre kicsinált

találkozás végbement.

KICSIND , falu Esztergám m. ; helyr. Kicsind-

re, — én, —röl.

KICSINES, 1. KICSINYES.
KICSINKÉDIK, 1. KICSINYKÉDIK.
KICSINOSGAT, (ki-csinosgat) ösz. áth. és gya-

kor. Valamit csinosan kikészitget, elrendezget, kitisz-

togat. Kicsinosgatja haját, ruháját. Kicsinosgatja szo-

báit. V. Ö. CSINOSGAT.
KICSINOSGATÁS

,
(ki-csinosgatás) ösz. fn.

Cselekvés , midn magunkat vagy más valamit kicsi-

nosgatunk. A palota , a termek kicsinosgatásával fog-

lalkodó szobafestk, kárpitosok.

KICSINOSÍT , KICSINOSÍT
,
(ki-csinosít) ösz.

áth. Valaminek külsejét csinossá teszi. Kicsinosítani

magát , öltözetét. Kicsinosítani valamely innepélyre a

teremeket. V. ö. CSINOSÍT.

KICSINOSÍTÁS
,

(ki-csinosítás) ösz. fn. Cse-

lekvés , mely által valamit csinos külsejvé teszünk.

KICSINY, KICSÍNY, (kics-i-ny, lehet : kis-nyi is)

mn. tt. kicsiny-t, tb. —ek. Kisebbítve : kicsinyke v. ki-

csinyded. Gyöke egy a kicsinyez ke képzvel, módosít-

va ki (mely sínai nyelven önálló szó, s am. modicum,

parvum, infans), vagy kü ; honnan keves
}
keskeny, kis,

kicsi, és a régies küs, küsded származékok. Ide tarto-

zik egy igen apró halnak neve : kisz. A ki gyökbl
fokozatosan lett ki-s, ki-s-i. ki-s-i-n, ki-s-i-ny, s csen-

gsebb hangon kicsi, kicsin, kicsiny, épen úgy mint :

ál, al-as, al-as-on, al-asony, alacs, alacson, alacsony.

Az idegen nyelvekben a kicsi , kicsiny szókhoz leg-

közelebb áll a török kicsi , k'dcsük , csagataj kicsik

(Abuska),persa kihese, héber \Í2p ; finnül itset (piczi).

I Kis szóval különösebben egyezik a persa kih. A kis
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és kicsiny egyértelmüleg használtatnak ugyan, de vi-

lágos, hogy az eredeti : kis ; mert elször : ez fokoz-

tatik, nem a kicsiny ; tehát kisebb, nem : kicsinyebb;

másodszor : a századokon által hozzánk jutott veze-

téknevek, pl. Kis Péter , Kis Pál , Kis János , nem :

Kicsiny Péter, Pál stb. szintén arra mutatnak ; har-

madszor , több százra men helynevek eltt jelzül

nem kicsiny, hanem kis áll, pl. Kiskunság, Kisvárda,

Kiskörös stb. Hátha még a kisebb helyek, dlk, er-

dk stb. neveit is ide veszszük? Innen van az, hogy

maiglan köz szokás szerént az illet név eltt köz-

vetlenül kis a jelz, nem kicsiny, pl. kis ló, kis kutya,

kis macska, kis kés, kis kard, kis olló, kis asztal, kis

ajtó, kis kéz, kis láb, kis ujj. Eléfordúl ugyan néha a

kicsiny is jelzkép , de vagy a közmondásokban és

versekben vagy hangidom végett
,

pl. Kicsiny csikó

nagy derestül , hámot húzni ta7iúl restül. Kicsiny em-

ber sem szalmaszál. Kerek erd kicsiny ház, Édes szi-

vem mit csinálsz f vagy hangzatosság végett , mint :

kicsiny hit , kicsiny szív , kicsiny lelk. Ugyan ezen

hangzatosság keresése az ok > miért kicsiny jelzvel

élünk , valahányszor azt az illet névtl elszakaszt-

juk, vagy utána teszszük, pl. Kicsiny a bors, de ers.

Kicsiny a lány, férjhez kérik, nem mehet. Kicsiny volt

akkor a folyó, mikor átgázoltuk. Ha fiam kicsiny nem

volna , katonának adnám. Ez a város nem olyan ki-

csiny, mint gondolám. így élünk vele ugyanazon ok-

ból akkor is , ha az illet fnév csak alattomban ér-

tetik a mondatban ,
pl. Tartsd meg te a nagyot, én

beérem a kicsinynyel. A nagyok közöl elválasztani a

kicsinyeket.

Ertelmök, mindkettjöket összevéve 1) Aminek

terjedelme más testekhez képest aránylag csekélyebb,

kevesebb, ellentéte : nagy. Kis város , kis falu, kis

ház, kis szoba. Kis erd, kis folyó, kis hegy. A szeke-

rem nagy, lovaim kicsinyek. A mi határunk kicsiny.

Még kicsiny voltam, midn az történt. Vagyon itt min-

den, kis szita, nagy szita. (Km.). Sok kicsinybl halom

n. (Km. Angolul : many a little makes a mickle).

Innen arányt jelent mértékül használtatik. Kicsinyre

szabni a ruhát. Kicsinynyel beérni. Kis kenyér ez két

napra egy embernek. Kis adagokban osztani ki az étele-

leket. 2) Mondjuk számról , mely aránylag kevés

mennyiség. Kis számmal lenni. Kis sereggel nagyobb

ellen gyzni. Kísérete kicsiny volt. Ez a csorda kicsiny,

de amaz még kisebb. 3) Mondjuk a belernek csekély

voltáról. Kis lélek, kis lelk, kislelkség. Kicsiny hit,

Kicsiny szivü. 4) Mondjuk dolgokról, melyek csekély

nyomatékkal, hatással, eredménynyel birnak. Kis hiba

történt. Kis kérelmem van. A baj nem oly kicsiny, mint

gondolok. A kezdet ugyan kicsiny , de nagy eredménye

lehet. 5) Néha , am. kevés , vagy nem elegend. Ki-

csinyben (=kevésben) múlt , hogy meg nem haltam.

Kicsiny hija volt , hogy el nem fogtak bennünket. Ez
az akol annyi marhának kicsiny. Ez a csizma nekem

kicsiny. 6) Némely szolgálati vagy hivatali nevek

eltt am. alárendelt , másod rendbeli , kezd, ujoncz.

Kis biró ; átv. ért. lelkiismeret. Kis pap. Kis béres,

kis bojtár, kis dajka. 7) Nyájas, szives azólitásokban

am. kedves, szeretett. Hová hová kis leány ? Jer ide

kis szivem. te kis angyal. Édes kis galambom.

„Szerelmes bohó kis bojtár."

Vitkovics.

A kis és kicsiny még ezen kicsinyez alakokban

is divatozik : kicsid, kicsike, piczi, piczike, piczm, pi-

czinke, pindurka, pirinyó, piczurka, melyeket összeha-

sonlítva igen valószinü , hogy a lényeges alaphang

maga az i (módosítva e ü), mert az i legmozgékonyabb,

legélénkebb , s legközelebbi hangzata magánhangzó,

valamint azon tárgyak is, melyeket kicsinyeknek hí-

vunk, kivált az állatok, mozgékonyabbak, élénkenyeb-

bek, és kedvesebbek a nagyoknál. Innen a keresztne-

vek nyájasabb és kicsinyez vagy fiatalító módosí-

tása i végzet által jellemeztetik , mint : Pisti, Jani,

Pali, Kati, Erzsi, Juczi. Innen az állatokat édesget :

pipi, cziczi, maczi, poczi, czoczi, HU, beczi, biri, buri

szók is.

KICSINYBE v. KICSINYBEN, (kicsi-be v. —
ben) ih. Kevés híján. L. KICSINY 5) alatt.

KICSINYDED
,
(kics-i-ny-ded) mn. tt. kicsiny-

ded-et. Nem fokoztatik, mert már magában igen-igen

kicsinyt jelent. A ded (dad) t. i. kettztetett kicsi-

nyez, mint a könnyded, hosszudad, ifjudad, kisded,

gyermekded szókban. V. ö. KICSINY.

KICSINYÉBE v. KICSINYÉBEN, (kics-i-ny-e-

be v. — ben) ih. A székelyeknél am. kicsinyben, ke-

vés híján. Kicsinyébe múlt, hogy el nem estem.

KICSINYÉDÉS
,

(kics-i-ny-éd-és) fn. tt. kicsi-

nyédés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Fogyatkozási, ke-

vesbedési állapota valamely mennyiségnek , midn
kicsinyédik.

KICSINYÉDIK, (kics-i-ny-éd-ik) k. m. kicsi-

nyéd-tem, — tél, — étt. Terjedelme, mértéke, száma,

ereje , hatása stb. kicsinyre változik , fogyatkozik. A
kenyér , mennél többször szelnek belle , annál inkább

kicsinyédik. Jövedelme kicsinyédik, kiadása nagyobbo-

dik. V. ö. KICSINY.
KICSINYEL

,
(kics-i-ny-el) áth. lásd : KICSI-

NYELL.
KICSINYELL, (ki-cs-i-ny-ell) áth. m. kicsi-

nyell-étt v. — tem ,
—tél, — t, htn. —eni v. —ni.

Valamit kicsinynek tart , mond , vall. Kicsinyelleni a

bért. Kicsinyelleni lakásul valamely szobát. Katoná-

nak kicsinyelleni valakit. Átv. ért. lenézni. V. ö. KI-

CSINY.

KICSINYELLÉS
,

(kics-i-ny-ell-és) fn. tt. ki-

csinyellés-t , tb. —ék , harm. szr. —-e. Véleményünk

nyilvánítása , melynél fogva kicsinyellünk valamit v.

valakit. V. ö. KICSINYELL.
KICSINYENKÉNT

,
(kics-i-ny-en-ként) ih. Kis

részekre osztva, kis számban, kis mértékben véve, ré-

szenként. Kicsinyenként a nagy kenyér is elfogy. Ki-

csinyenként mindnyájan eltntek.

KICSINYES
,

(kics-i-ny-és) mu. tt. kicsinyés-t

v. — et , tb. — ek. Kicsiny forma, kicsiny részekbl
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álló, apróidkos, kicsinyszerü. Kicsinyes kérdésekkel, tár-

gyakkal bíbeldni. Személyre viszonyulva ,
aki kicsi-

ségekben fennakad.

KICSINYÉZ, (kics-i-ny-éz) áth. m. kicsinyéz-

tem, —tél, —étt. L. KICSINYÍT.

KICSINYÉZÉS, 1. KICSINYÍTÉS.

KICSINYHIT, KICSINYHITÜSÉG , 1. KIS-

HIT , KISHITSÉG ; és v. ö. KISLELKÜ , KIS-

LELKSÉG.
KICSINYÍT , KICSINYÍT

,
(ki-cs-i-ny-ít) áth.

m. kicsinyít-étt, htn. —eni v.—ni, par. — s. Kicsiny-

nyé tesz valamit. Kicsinyíteni a költséget. Kivonás ál-

tal kicsinyíteni a számot. Kicsinyíteni a munkások bé-

rét. Egyébiránt, mivel a kicsinyítés mindig valamely

nagyobbnak kevesbítése által történik, innen szokot-

tabban : kisebbít v. kevesbít.

KICSINYÍTÉS, KICSINYÍTÉS, (kics-i-ny-ít-és)

fn. tt. kicsinyítés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselek-

vés, mely által kicsinyítünk, illetleg kisebbítünk, ke-

vesbítünk valamit. V. ö. KICSINYÍT.

KICSINYÍT , KICSINYÍT ,
(ki-cs-i-ny-ít-)

mn. tt. kicsinyltö-t , tb. —k. Aki vagy ami valamit

kicsinyít. Különösen nyelvtani ért. oly képz vagy

szó , mely a gyöknek vagy törzsöknek értelmét ki-

csinynyé teszi
,

pl. acs ecs, ka ke, s összetéve aeska,

ecske , kicsinyít képzk ; a kövecs , uracs , leányka,

asszonyka, lovacska, szépecske, szebbecske, nagyocska,

kicsinyít nevek. Gyakran kicsinyít az i is , legin-

kább a keresztneveknél, mint : Erzsi, Peti, Laczi, Zsu-

zsi. Máskép : kicsinyézö.

KICSINYKE
,
(ki-cs-i-ny-ke) kicsinyít mn. tt.

kicsinykét. Ami a kicsinyekhez képest is kicsiny. Ki-

csinyke leány. Kicsinyke kis fiú. Kicsinyke madár az

ökörszem a verébhez, fecskéhez képest. V. ö. KICSINY.

KICSINYKÉDÉS
,

(kics-i-ny-kéd-és) fn. tt. ki-

csinykédés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvésmód,

midn valaki holmi aprólékos dolgoknak fontosságot

tulajdonít, s azokra különös figyelmet, gondot fordít.

KICSINYKÉDIK
,

(kics-i-ny-kéd-ik) k. m. ki-

csinykéd-tem ,
— tél , —étt. A maguk nemében ki-

csiny , kevés becs , csekély jelentés dolgokból na-

gyot csinál.

KICSINYKES, (kics-i-ny-ke-es) mn. tt. kicsiny-

Us-t v. —et, tb. — ék. L. KICSINYKE.
KICSINYLELKÜ , KICSINYLELKÜSÉG , 1.

KISLELKÜ, KISLELKSÉG.
KICSINYLÉS, 1. KICSINYELLÉS.
KICSINYL

,
(kics-i-ny-el-) mn. tt. kicsinylt.

Aki valamit kicsinynek tart vagy lenéz.

KICSINYLLEG, (kics-i ny-1--leg) ih. Ki-

csinynek tekintve ; lenézöleg.

KICSINYNYE, (ki-cs-i-ny-vé) ih. 1) Kicsiny ter-

jedelmvé, mértékvé , számúvá. Kicsinynyé tenni,

alakítani valamit. 2) Kicsiny mértékben, terjedésben,

számban. Kicsinynyé nagyobb házat szeretnék venni,

mint a mostani. Kicsinynyé húzd fölebb a függönyt.

E második értelemben, úgy látszik, nem más, mint

a kicsinynyel, összehúzva, pl. ez kicsinynyel szélesebb,

amaz kicsinynyel hoszszabb, s megfelel neki ellentéve

a sokkal, többel. így lett a kevéssel is kevéssé.

KICSINYSÉG, (ki-cs-i-ny-ség) fn. tt. Kicsiny-

ség-ét, harm. szr.— e. Tulajdonság, melynél fogva

valami kicsinynek mondatik. Kicsinysége miatt nem
használható eszköz. Különösen jelent oly dolgot, mely

kevés nyomatékkal, fontossággal, hatással bir. Ezen

kicsinységgel nem gondolok. Mind ez kicsinység. Kár
ily kicsinységért szót is vesztegetni. Néha szerénység-

bl önmagunkra alkalmazzuk. Amit kicsinységem te-

het, az az, mi csekély ermtl kitelik. Kicsinységem

is hozzájárul e vállalathoz.

KICSINYSZEMÜ, (kicsiny-szemü) ösz. mn. 1)

Kinek vagy minek kicsiny szeme van (kleináugig.) 2)

A minek kicsiny magjai vannak (kleinkörnig).

KICSINYSZIVÜ, (kicsiny-szivü) ösz. mn.Átv. és

szokott, ért. kinek kedélye , illetleg lelke , nem bír

elegend ervel, szilárdsággal, hogy a viszontagságok

és csapások között magát vigasztalja , reményt táp-

láljon s az akadályokkal szembe állni merészkedjék.

V. ö. KISLELKÜ.
KICSINYSZIVÜSÉG

,
(kicsiny-szivüség) Ösz.

fn. Lelki gyöngeség, ertlenség, melynél fogva valaki

kicsinyszivünek mondatik. Kicsinyszivüségböl min-

den reményrl lemondani. A veszélytl els látásra visz-

szarettenni kicsinyszivüségböl. V. ö. KICSINYSZIVÜ.

KICSINYÜL, KICSINYÜL, (kics-i-ny-ül) önh.

m. kicsinyül-t. Nagysága, mennyiségi állapota, mér-

téke fogyatkozik, kevesbedik, kevesebbedik, kicsiny-

nyé lesz. Vénségében, soványkodva, meggörbülve kicsi-

nyül az ember.

KICSINYÜLÉS , KICSINYÜLÉS ,
(ki-cs-i-ny-

ül-és) fn. tt. kicsinylés-t , tb. — ék, harm. szr. —e.

Állapot, midn valami kicsinyül. V. ö. KICSI-

NYÜL.
KICSÍP

,
(ki-csíp) ösz. áth. Valamit csípve ki-

vesz , kiszakaszt. Kicsípni a br alól a szálkát. Ki-

csípni a virág himszálait. Átv. ért. kicsípni magát,

am. nyalkán, csinosan öltözködni ; kicsípni a bajuszt,

am. kipederíteni.

KICSIPDEL, (ki-csipdel) ösz. áth. 1) Csipdelve

kiz , addig csípi , mig ki nem megy. A sokáig heve-

rt kicsipdelni az ágyból. 2) Csipdelve kiszakgat. Ki-

csipdelni a tésztát , melyet csipedettnek hínak. Ki-

csipdelni a virág leveleit. 3) Csipdelve kiczifráz, csip-

késsé tesz. Kicsipdelni a papirt. V. ö. CSIPDEL.
KICSIPDELÉS

,
(ki-csipdelés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kicsipdelnek.

KICSIPKÉD
,

(ki-csipkéd) ösz. áth. lásd : KI-

CSIPDEL.
KICSIPKÉZ

,
(ki-csipkéz) ösz. áth. 1) Valami-

nek széleibl egy egy részecskét kicsíp , s az által

csipkéssé teszi. V. ö. CSIPKÉS. Kicsipkézni a fale-

velet. 2) Csipkeféle szövettel ékesít , kiczifráz. Ki-

csipkézni a fejkötöt, szoknyát. V. ö. CSIPKE.

KICSIPKÉZÉS
,

(ki-csipkézés) ösz. fn. Czifrá-

zás, díszítés, mely által valamit kicsipkéznek. A fej-
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köt kicsipkézése több munkába került , mint a var-

rása.

KICSIRÁDZÁS, KICSIRÁDZIK, 1. KICSIRÁ-
ZÁS, KICSÍRÁZIK.

KICSIRÁZÁS
,
(ki-csirázás) ösz. fn. A növény-

nek sarjadzási fejldése, midn csirája n ki. Burgo-

nya, hajma kicsirázása.

KICSÍRÁZIK, (ki-csirázik) , ösz. k. Általán

mondjuk növényekrl, és azok magvairól, midn csi-

rájok kibúvik, és kifejlik. A vízbe tett gabonaszemek

hamar kicsiráznak. Tavaszszal a hajmák , és hajmás

gyöker növények a földön kivül is kicsiráznak. V. ö.

CSÍRÁZIK.
KICSIRIZÉL, (ki-csirizél) ösz. áth. Valamely

test külsejére csirizt ken. Kicsirizelni a könyvtáblának

való papirt. V. ö. CSIRIZ.

KICSIRIZÉLÉS, (ki-csirizelés) ösz. fn. Cselek-

vés , midn valamit , hogy ragadóssá legyen , kicsiri-

zelnek.

KICSISÉG, (kics-i-ség) fn. 1. KICSINYSÉG.
KICSISZAMLIK v. —CSISZAMODIK, (ki-csi-

szamlik v. —csiszamodik) ösz. k. Rendes állásából

v. útjából, el- v. kisikamlik.

KICSISZOL, (kicsiszol) ösz. áth. 1) Valamit

csiszolva kitisztít , kifényesít. Kicsiszolni a rozsdás

fegyvereket. Kicsiszolni a késeket , villákat. 2) Csi-

szolva elkoptat, kilikaszt. A kerék kicsiszolta a bunda

ujját. A rabbilincs kicsiszolta a csizmaszárt. V. ö.

CSISZOL.

KICSISZOLÁS
,

(ki-csiszolás) ösz. fn. Dörzsö-

lés, fenés, mely által kicsiszolnak valamit. V. ö. KI-

CSISZOL.
KICSKE , fn. tt. kicskét. Bodrogközben jelent

Összekötött zsupcsomót , melylyel a házakat fedik,

mit túl a Dunán báb-nak hínak. Valószínleg össze

van húzva a kévécske szóból, minthogy a kicske csak-

ugyan nem egyéb, mint kis kéve.

KICSODA, (ki-csoda) ösz. kérd névmás tt. ki-

csodát. Személyre vonatkozik ; a tárgyat kérd micso-

da ? Mint a kérdésnek második alkotó részébl , a

csoda szóból, alaposan vélhetni , ezen kérd névmás

eredeti értelme némi meglépésre , és bámulatra mu-

tat, melyet valakinek véletlen látása gerjeszt. Kicso-

da az ott a sötétben? Kicsoda jár itt ily kés éjszaka?

Kicsodák azok a fegyveres emberek ? Néha jelenti a

kérdésnek több aprólékosságra kiterjedését. Miután

kikérdezte volt, kicsoda (ki a neve ?) micsoda ? (mily

állású, állapotú ?) akkor adott neki szállást. Egyéb-

iránt a régi bibliai fordításokban épen nem fordul

elé ; minél fogva késbb keletkezett összetételnek

véljük. Mai napság nagyobb hangzatosság okáért az

egyszer ki helyett gyakran használtatik, oly formán

mint a persa kudám az egyszer ki (és esi =mi)
helyett.

KICSODÁNÉ, (kicsoda-né) ösz. kérd névmás.

Használtatik a kevésbbé hangzatos kiné helyett, s am.

kinek a felesége ? Kicsodáné az az asszony, ki oly szép

ruhában találkozott velünk ?

KICSOMOZ
,

(ki-csomóz) ösz. áth. Törvényke-

zési értelemben am. a csomóban lev peres iromá-

nyok csomójából a pernek teljes bevégeztével mind-

két vagy valamelyik fél saját iratait egy jegyzék

vagy jegyzkönyv mellett ki- és magához veszi.

KICSOMÓZÁS, (ki- csomózás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki saját iratait a percsomóból kiveszi.

(Exrotulirung). V. ö. KICSOMÓZ.

KICSOMÓZÁSI, (ki-csomózási) ösz. mn. Kicso-

mózást illet, arra vonatkozó. Kicsomózásijegyzkönyv.

Kicsomózási eljárás.

KICSORBÍT, KICSORBIT, (ki-csorbít) ösz.

áth. Valamit csorbítva kitör. Kicsorbítani a kaszát,

kést. Kicsorbítani a fogakat. Kicsorbítani a fazekat,

poharat. V. ö. CSORBÍT.

KICSORBÍTÁS, KICSORBITÁS, (ki-csorbítás)

ösz. fn. Cselekvés, illetleg törés, mely által csorbává

tétetik valami.

KICSORBUL , KICSORBUL ,
(ki-csorbúl) ösz.

önh. Csorbulva kitörik , csorba esik rajta. Kemény

csontrágásban kicsorbult a foga. A kasza kicsorbult a

kben. V. ö. CSORBUL.

KICSORBÚLÁS, KICSORBULÁS ,
(ki-csorbú-

lás) ösz. fn. Szenved állapot, midn valamely ép test

széle, éle, sarja csorbulva kitörik, midn csorba esik

rajta.

KICSORDUL , KICSORDUL
,
(kicsordul) ösz.

önh. Mondjuk általán nedvrl , folyadékról , midn
edényében , öblében meg nem férve , vagy súlyegye-

nét vesztve , csorogva kifoly , kiömlik. A megtaszí-

tott pohárból kicsordult a bor. A nyírfából tavaszszál

kicsordul a nyirok. Szemébl kicsordult a köny. V. ö.

CSORDUL.
KICSORDÚLÁS, KICSORDULÁS, (ki-csordu-

lás) ösz. fn. Kiömlés, kifolyás neme, midn valamely

nedv, vagy folyadék kicsordul. Víznek, bornak kicsor-

dulása az edénybl. V. ö. KICSORDUL.
KICSORGÁS, (ki-csorgás) ösz. fn. Valamely

nedvnek csorogva kiömlése.

KICSORGAT, (ki-csorgat) ösz. áth. Valamely

nedvet bizonyos edénybl csorgatva kifolyat , kiöm-

leni enged. A be nem dugaszolt palaczkból kicsorgatni

a bort. Likas bögrébl kicsorgatni a levest. V. ö.

CSORGAT.
KICSORGATÁS, (ki-csorgatás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kicsorgatnak.

KICSORNA, falu Bereg m.; helyr. Kicsorná-ra,

—n, —ról.

KICSOROG
,

(ki-csorog) ösz. önh. és gyakor.

A nedv vagy folyadék csorogva kifoly. A megfúrt

nyírfából kicsorog a nyirlé. A likas edénybl kicsorog

a víz. V. ö. CSOROG.
KICSOSZOG, (ki-csoszog) ösz. önh. Csoszogva,

csoszogó léptekkel kimegy. Nagy nehezen kicsoszogott

az udvarra. V. ö. CSOSZOG.
KICSOSZOGÁS, (ki-csoszogás) ösz. fn. Cso-

szogva kimenés.
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KICSÓVÁZ
,
(ki-csóváz) ösz. áth. Valamit csó-

vával , azaz szalmatekercscsel kijelel. Kicsóvázni az

eladó kocsit, bútorokat. Földméréskor kicsóvázni a póz-

nákat. Az erdei katonautakon kicsóvázni a fákat. Fa-

lukon kicsóvázni azon házakat, melyekben katonák szál-

lásolnak. V. ö. CSÓVA.
KICSÓVÁZÁS, (ki-csóvázás) ösz. fn. Jelelés

neme , midn valamire csóvát tznek ki. V. ö. KI-

CSÓVÁZ.
KICSÖDÍT , KICSDIT

,
(ki-csdít) ösz. áth.

Csöditve kihí. Az utczai lárma sok embert kicsöditett

a házakból. V. ö. CSDÍT.
KICSÖDÍTÉS, KICSÖDITÉS, (ki-csdítés) ösz.

fn. Csdítve kihívás. V. ö. KICSDÍT.
KICSDÜL, KICSÖDÜL, (ki-csdül) ösz. önh.

Csdülve kimegy , kinyomúl. A gyülésteremböl tüz-

kiáltásra kicsödltek a népek. Kicsödiílni a templom-

ból , színházból. A sok nép mind kicsödült az utczára.

V. ö. CSDÜL.
KICSDÜLÉS, KICSDÜLÉS, (ki-csdülés)

ösz. fn. Valamely nagy seregnek csdülve való kito-

lakodása , kimenése valahonnan vagy valahová. Ki-

csödüléskor egymás lábára hágni, taszigálódni.

KICSÖK, (ki-csök) ösz. áth. Kriza J. szerént a

gyermekek egymást kicsökik , azaz kiütik a likból a

lánczszemezésnél.

KICSÖNDÍT , KICSÖNGET , 1. KICSENDÍT,
KICSENGET.

KICSÖPPEN , 1. KICSÉPPEN.
KICSUCSORÍT, (ki-csucsorít) ösz. áth. Csúcso-

san vagy csucsorítva kifelé nyom vagy húz.

KICSUCSORODÁS
,

(ki-csucsorodás) ösz. fn.

Csucsorodva kinyomulása valamely testnek , illetleg

tagnak. Szájnak kicsucsorodása. V. ö. CSUCSO-
RODIK.

KICSUCSORODIK, (ki- csucsorodik) ösz. k.

Csucsorodva kinyomódik vagy csucsorgó formában

kiáll. Kicsucsorodik a száj. A gomba kicsucsorodik a

földbl. V. ö. CSUCSORODIK.
KICSUCSORODOTT, (ki-csucsorodott) ösz. mn.

Csucsorodva kinyomúlt , kihegyesedett. Kicsucsoro-

dott ajkak közöl eregetni a pipafüstöt. Kicsucsorodott

csecsü korsó.

KICSÚFOL
,
(ki-csúfol) ösz. áth. Valakit vagy

valamit gúnyos, olcsárló szavakkal , csúfnak mondva
kinevet, mint olyat kihirdet, kikiált. V. ö. CSÚFOL.

KICSÚFOLÁS, (ki-csúfolás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg leszóló gúnyolás , olcsárlás , mely által va-

lakit kicsúfolnak, valamint magok azon csúf szavak,

melyek által valaki csúffá tétetik. V. ö. KICSÚFOL.
KICSUK, (ki-csuk) ösz. áth. Valakit kizár,

eltte az ajtót vagy kaput becsukja, hogy kénytelen

legyen künn maradni. Kicsukni valakit a házból. A
kártevket kicsukni a kertbl. V. ö. CSUK.

KICSUKÁS
,
(ki-csukás) ösz. fn. Valakinek az

ajtó vagy kapu becsukáeával kizárása.

KICSUKLIK
,

(ki-csuklik) ösz. k. Mondjuk bi-

zonyoB sarok körül forgó, mozgó testekrl, tagokról,

eszközökrl , midn rendes irányukból , helyzetökbl

kimozdulnak. Kicsuklik forgójából a kéz, kar. Kicsuk-

lik sarkából a kés. Kicsuklik sarkából az ajtó. V. ö.

CSUKLIK.
KICSURDUL, (ki-csurdúl) ösz. önh. 1. KI-

CSORDUL.
KICSURGAT

,
(ki-csurgat) ösz. áth. lásd : KI-

CSORGAT.
KICSUROG

,
(ki-csurog) ösz. önh. 1. KICSO-

ROG.
KICSÚSZ

,
(ki-csúsz) ösz. önh. 1) Csúszva ki-

megy. A kis gyermek kicsúszott az udvarra. A kígyó

kicsúsz a lyukából. 2) Átv. ért. alattomban vagy va-

lamely sürü tömegbl kimenekül, kisurran. Kicsúszni

az üldözk közöl. Különböz : kicsúszik. V. ö. CSUSZ
és CSÚSZIK.

KICSUSZAMIK, (ki-causzamik) ösz. k. 1) Csu-

szamva kimegyen, kimenekül , kiszabadul, kisurran.

Kezei közöl kicsuszamt a esik. A kígyók kicsuszamnak

odvaikból. 2) Félre csuszamik. A korcsolyázó lába

kicsuszamik. A szán kicsuszamik az útból. V. ö. CSU-

SZAMIK.
KICSUSZAMLÁS

,
(ki-csuszamlás) 1. KICSU-

SZAMODÁS.
KICSUSZAMLIK

,
(ki-csuszamlik) ösz. k. 1.

KICSUSZAMIK.
KICSUSZAMODÁS, (ki-csuszamodás) ösz. fn.

Elbbi helyébl csuszamodva kimozdulás.

KICSUSZAMODIK, (ki-csuszamodik) ösz. k.

Csuszamodva kimozdul, kisikamlik elbbi helyzetébl,

irányából, menetébl.

KICSÚSZIK, (ki-csúszik) ösz. k. Küls ernél

fogva, vagy akaratlanul szenvedleg csúszva kimegy,

kimozdul helyébl, irányából. A tárczája kicsúszott

a zsebbl. Az irományok kicsúsztak hóna alól. A csú-

szik tehát szenvedleges, a csúsz pedig cselekv moz-

gást jelent. Csúszmász az él állat , csúszikmászik az

életnélküli test, pl. fejünk alatt a párna idegen, kül-

s nyomás által. V. ö. CSÚSZ, CSÚSZIK.

KICSUSZSZAN, (ki-csuszszan) ösz. önh. 1)

Csuszszanva kimozdul , kimegy valahonnan. A szán

kicsuszszan az útból. A ló lába kicsuszszan. 2) Sutton-

ban mintegy csúszva kiszökik , kimegy. Kicsuszszant

észrevétlenül a szobából. 3) Átv. ért. Egy szó kicsusz-

szant a szájából am. akaratlanul, vigyázatlanul mon-

dott valamit.

KICSUSZSZANÁS, (ki-csuszszanás) ösz. fn. He-

lyébl csuszszanva kimozdulás. Suttonban kiszökés.

Akaratlan kiejtés.

KICSUSZSZANT, (ki-csuszszant) ösz. áth. Esz-

közli, cselekszi hogy valami kicsuszszan.

KICSUSZSZANTÁS
,
(ki-csuszszantás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valamit kicsuszszant.

KICSÜCSÖRÍT
,

(ki-csücsörít) lásd : KICSU-
CSORÍT.

KICSÜCSÖRÖDIK, (ki-csücsörödik) 1. KICSU-
CSORODIK.
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KICSULLED, (ki-csülled) ösz. önh. Székely

tájszólás szerént mondják oly testrl , mely rendes

helyébl kinyomul, kidudorodik, pl. kicsülled a szem,

midn igen kiáll. V. ö. CSÜLLED. Mind haDgokban,

mind alapértelemben rokona : kidülled (kidled).

KICSÜLLEDÉS, (ki-csülledés) ösz. fn. Kidudo-

rodás, kinyomulás. V. ö. KICSÜLLED.

KICSÜNG-, (ki csüng) ösz. önh. Kifelé csüng,

valamely csüng v. függ tárgy kilátszik. Kicsüng a

gatyamadzag. Kicsüng a nadrágból a gatya szára.

KICZAMMOG, (ki-czammog) ösz. önh. Czam-

inogva kimegy v. kijön.

KICZAMMOGÁS, (ki-czammogás) ösz. fn. Czam-

mogva kimenés v. kijövés.

KICZEGÉRÉZ
,
(ki-czégéréz) ösz. áth. Czégér-

féle jellel kitüntet ; köz figyelemre , köz látomásra

kifitít valamit.

KICZÉGÉRÉZÉS, (ki-czégérézés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kiczégéreznek.

KICZIBIKEL, (ki czibikel) ösz. önh. Czibikelve

kimegy v. kijön.

KICZIFRÁZ
,

(ki-czifráz) ösz. áth. Valaminek

külsejét bizonyos czifrákkal , czifraságokkal kiéke-

síti, kitünteti. A fejkötöt csipkékkel , a szoknyát fod-

rokkal , a dolmányt sujtásokkal , síkokkal kiczifrázni.

A pipaszár

t

, botot , holmi metszvényékkel kiczifrázni.

Átv. ért. a beszédet keresett ékes kifejezésekkel, ke-

délyre ható mondatokkal fszerezi , máskép : kiczi-

kornyáz. Szintén átv. ért. mondják zenérl , és táncz-

ról. Kiczifrázni a csárdásdallamot és tánczot. Mondják

a káromkodásról is, melyet valaki nagy pajkosan ki-

keresett szavakkal elkerít. V. ö. CZIFRAZ.

KICZIFRÁZÁS
,

(ki-czifrázás) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által valaki kiczifráz valamit. A kanász-

szürnek kiczifrázása többe kerül , mint kelméje. V. ö.

KICZIFRÁZ.
KICZIGÁNYKODIK

,
(ki-czigánykodik) alak-

jára ösz. k.; azonban itten áth. értelemben vétetik.

Czigány módra valamit kicsal. A sárga csikót kiczi-

gánykodta tlem.

KICZIKÁZÁS
,
(ki-czikázás) ösz. fn. 1) L. KI-

CSIRÁZÁS. 2) Czikázva kifutás.

KICZIKÁZIK, (ki-czikázik) ösz. k. 1) L. KI-

CSÍRÁZIK. 2) Czikázva kifut.

KICZIKORNYÁZ, (ki-czikornyáz) ösz. áth. íz-

lés nélkül kiczifráz valamit a hangbirodalomban, pl.

a beszédet vagy írásmódot, vagy éneket, zenét.

KICZIKORNYÁZÁS, (ki-czikornyázás) ösz. fn.

ízléstelen kiczifrázása a beszédnek, Írásnak, éneknek
vagy zenének.

KICZIRKALMAZ, (ki-czirkalmaz) Ösz. áth. Va-
lamit czirkalommal kikerít Kiczirkalmazni a hordó

fenekét. V. ö. CZIRKALMAZ. Átv. tréfás ért. va-

lamit szabatosan kikerített szavakkal, kifejezésekkel,

tehát nem szegletesen , nein akadozva, hanem helye-

sen és kerekdeden kimond, vagy megír.

aKAD. NAGY 8ZÓTÍR. lU. KÖT.

KICZIRKALMAZAS, (ki-czirkalmazás) ösz. fn.

Cselekvés , midn valamit akár tulajdon, akár átvitt

értelemben kiczirkalmaznak. V. ö. KICZIRKAL-
MAZ.

KICZLÉD , falu Vas m. ; helyr. Kiczléd-re,

— én, —röl.

KICZÖVEKÉL, (ki-czövekél) ösz. áth. Czöve-

kekkel kijelöl valamit. Kiczöuekelni a vonalt , melyen

az új út készülni fog. Kiczöuekelni a tagosztályban ju-

tott részt. V ö. CZÖVEK.

KICZÖVEKÉLÉS, (ki-czövekétés) ösz. fn. Va-

lamely vonalnak, vagy térnek , körnek , czövekekkel

kijelölése.

KIDACZOL
,

(ki-daczol) ösz. áth. 1) Valakit

daczczal legyz, s rajta kifog. 2) Valakitl daczczal

kieszközöl valamit. Némely gyermek a szüléktl kida-

czolja az engedékenységet, azaz daczolva birja rá ket
hogy engedékenyek legyenek.

KIDACZOLÁS
,

(ki-daczolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kidaczol.

KIDADOG
,

(ki-dadog) ösz. önh. Tárgyesetes

viszonynévvel am. dadogva, akadozó szavakkal mond
ki valamit. V. ö. DADOG.

KIDADOGÁS, (ki-dadogás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kidadog.

KIDAGAD
,

(ki- dagad) ösz. önh. Dagadva bi-

zonyos térbl, helybl, öbölbl kinyomúl , kiemelke-

dik. Kidagad fogfájáskor az arcz. Kidagad a kelés.

A tészta kidagad a kis edénybl. Kicsiny vagyok én,

majd megnövök én, mint a tüd a fazékból kidagadok

én. (Népd.). Kidagad az áradó víz. V. ö. DAGAD.
KIDAGADÁS

,
(ki-dagadás) ösz. fn. Valamely

dagadó testnek kifelé nyomulása, terjedése.

KIDAGASZT, (ki-dagaszt) ösz. áth. 1) A sü-

tkrl mondják , midn a megdagadt tésztát kiszak-

gatják, és gömbölyeg formára kialakítják. 2) A da-

gasztást bevégzi. Már kidagasztottam. 3) Széles ért.

eszközli, okozza, hogy kidagadjon valami.

KIDAGASZTÁS, (ki-dagasztás) ösz. fn. Cselek-

vés, melynek erejénél , hatásánál fogva kidagad va-

lami. A dagasztás bevégzése.

KIDÉ, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Kidé-re,

— n, —röl.

KIDEGETÉL
,
(ki-degetél) ösz. áth. Valamely

test külsejére , folszinére degetet ken. Kidegelelni a

hajó bordáit.

KIDEGETÉLÉS, (ki-degetélés) ösz. fn. Kenés,

mázolás neme, midn kidegeteinek valamit.

KIDERÍT, KIDERÍT, (kiderít) ösz. áth. 1)

Tulajd. ért. az eget ködtl , felhktl megtisztítván,

derültté teszi. Az északi szelek es után kiderítik az

eget. 2) Átv. ért. a kedélytl elzi a bút , bánatot,

haragot , félelmet , s helyettök vidámságot , örömet,

engesztelést , reményt hoz elé. Kideríteni a szomorú

kedélyeket Biztatással, jó reménynyel kideríteni a csüg-

gedt sziveket. V ö. DERÍT. 3) Átv ért. homályos

45
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dolgokról, titkokról levonja a fátyol! , s azokat vilá-

gosságra hozza.

KIDERÍTÉS, KIDERÍTÉS, (ki-derítés) ösz.

fn. Cselekvés , mely által kiderítenek valamit. V. ö.

KIDERÍT.

KIDERÜL, KIDERÜL, (ki-derül) ösz. önh. 1)

Tulajd. ért. a leveg vagy ég a ködbl, felhbl ki-

tisztul, s világossá leszen. Fúj már a szél, majd kide-

rül. Ellentéte : beborul.

„Ki kiderü(l), meg beború(l),

Csak az én szívem szomorú."

Népdal.

2) Átv. ért. mondjuk a kedélyrl, midn a bútól bá-

nattól, fájdalomtól, s más kedvetlen indulatoktól meg-

válva kividámúl. Kiderült az arcza. 3) Átv. ért. va-

lamely ismeretlen , homályos dolog , vagy titok vilá-

gos tudomásra jön. A mondottakból kiderül , hogy . . .

Ártatlansága kiderült.

KIDERÜLÉS, KIDERÜLÉS
,
(ki-derlés) ösz.

fn. Kivilágosodás ; kividámulás ; világos tudomásra
'

jövés. V. ö. KIDERÜL.

KIDESZKÁZ
,

(ki deszkáz) ösz. áth. Valamely

térnek fölszinét, külsejét deszkákkal kirakja. Kidesz-

kázni a padlást, pajtát. V. ö. DESZKÁZ.

KIDESZKÁZÁS, (ki- deszkázás) ösz. fu. Építé-

szeti szerelés, midn kideszkáznak valamit. V. ö. KI-

DESZKÁZ.

KIDICSÉR, (ki-dicsér) ösz. áth. Nagyon dicsér.

Némi túlzással dicsér. Ugyan kidicsérték a hírlapok a

kötéltánczost.

KIDOB, (ki dob) ösz. áth. 1) Valamit úgy dob

el, hogy bizonyos téren , voualon kivül essék. Ki-

dobni valamit az ablakon. Kidobni a laptit. A rohadt

gyümölcsöt kidobni a jók közöl. 2) Átv. ért. kidobni a

pénzt , am. oly hasztalanul kiadni , mintha kidobtuk

volna. Kidobni valakit az ajtón , a társaságból , am.

kitaszigálni, kizni, kihajtani, vagyis úgy tenni vele,

mint afféle kelletlen jószággal , melyet ki szoktunk

dobni. V. ö. DOB, ige.

KIDOBÁL
,
(ki-dobál) ösz. áth. Egymás után

többet, vagy valamit többször kidob.

KIDOBÁLÁS, (ki-dobálás) ösz. fn. Többszörös

kidobás. Többnek kidobása.

KIDOBÁS
,

(ki-dobás) ösz. fn. Cselekvés
, mi-

dn valamit vagy valakit kidobnak. A házsártos to-

lakodó embert kidobással fenyegetni. V. ö. KIDOB.

KIDOBOL, (ki dobol) ösz. áth. Valamit dobol-

va , dobszóval kihirdet , köztudomásra juttat. Kido-

bolni az új megyei rendeleteket. Kidobolni valamely elve-

szett jószágot. Kidobolni , hogy bizonyos éjjeli órában

kiki honn legyen. Átv. ért. am. valamely hírt , vagy

titkot tátott szájjal , nyilt torokkal úton útfélen ki-

kiált, kibeszél.

KIDOBOLÁS
,
(ki'dobolás) ösz. fn. Kihirdetés

dobszóval.

KTDOHÁNYOZ, (ki dohányoz) ösz. áth. Do-

hányuyal töltött pipát kiszí. E nagy pipál alig lehet

egy óráiig kidohányozni.

KIDOHÁNYZÁS
,

(ki-dohányzás) ösz. fn. Do-

hánynyal töltött pipának kiszívása.

KIDOHOTOL
,
(ki-dohotol) ösz. áth. 1. KIDE-

GETÉL.
KIDOLGOZ, (kidolgoz) ösz. áth. 1) Valamely

nyers anyagot, terményt, vagy idomtalan testet bizo-

nyos czélra , mesterséges munkával kialakít , kiido-

mít. Kidolgozni a bröket cservízzel , csávával , mész-

szel. 2) Mondjuk szellemi tárgyakról , müvekrl is,

mennyiben azokat készen eléállitjuk. Kidolgozni va-

lamely beszédet, értekezést, regényt. 3) Valamit utána

járás kelés által végrehajt , kieszközöl. Bizd csak

rám, majd kidolgozom én azt, hogy minden jó lesz.

KIDOLGOZÁS
,

(ki-dolgozás) ösz. fn. Cselek-

vés, melynél fogva valamit kidolgoznak , dolog által

kiállítanak. Ezen kézi könyvnek és szótárnak kidolgo-

zása nem kis fáradságba került. V. ö. KIDOLGOZ.

KIDOMBORÍT v. —DOMBORÍT , (ki-dombo-

rít) ösz. áth. Valamely testet domborúvá kialakít,

domboritva kifelé tol, nyom, tüntet.

KIDOMBORÍTÁS v. —DOMBORÍTÁS, (ki-

domborítás) ösz. fn. Cselekvés, midn valamit kidom-

borítanak.

KIDOMBORODÁS
,

(ki-domborodás) ösz. fn.

Valamely testnek domború formában kinövése , ki-

nyomulása, kialakulása, kidagadása.

KIDOMBORODIK, (ki-domborodik) ösz. k.

Domborodva kinyomúl , kin , kidagad stb. Kidom-

borodik a melle , hasa , fara. V. ö. DOMBORODIK.

KIDOMBORÚL v. —DOMBORUL
,

(ki dom-

borul) ösz. önh. L. KIDOMBORODIK.
KIDONGÁZ

,
(ki-dongáz) ösz. áth. Hordónak,

s más efféle edénynek oldalát dongákból kicsinálja.

Kidongázni a kádakat , sajtárokat. V. ö. DONGA.

KIDONGÁZÁS, (ki-dongázás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kidougáznak valamit. V. ö. DONGÁZ.
KIDORONGOL, (ki-dorongol) ösz. áth. Dorong-

gal ütve, verve kiz, kihajt, kikerget.

KIDORONGOLÁS, (ki-dorongolás) ösz. fn. Do-

ronggal ütve, verve kizés, kihajtás.

KIDÖGLIK, (ki-döglik) ösz. k. Mind eldöglik.

A marhavészben kidöglöttek a teheneim.

KIDÖJT, (ki-djt) 1. KIDÖNT.
KIDL, (ki dl) ösz. önh. 1) Szoros ért. mond-

juk épületekrl, vagy öblös dongás edényekrl, vagy

akármikép összefzött, kötött testekrl , melyeknek

részei kifelé tartott irányban dlnek el. Ellentéte :

bedül. Kidlt bedlt az oldala. (Vörösm.). Kidl a,

fal, a sövény, a palánk Tövébl kidlt a fa. A ház ol-

dala kidlt az u'czára. Kidlt a kád , hordó , sajtár

oldala. Kidl a sokat hánytvete.tt, , vagy roszul kötött

könyv. 2) Bizonyos edényben , öbölben , takaróban

lev test kifordul, kiömlik, kiesik. Kidl a megrepedt

hurkából a töltelék. A feldöntött fazékból kidl az étel.
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Kidlni a kocsiból. 3) Bizonyos test vagy tag, rendes

helyzetébl kinyomúl. Kidltek szemei a nagy erökö-

désben. Kidlt a piheg n melle. Kidlni könyökével

az ablakon. 4) Képes kifejezéssel mondják vonó ál-

latról, különösen lóról, midó'n elvesz, megdöglik. Ki-

dlt a hámból. Szélesebb ért. mondják emberekrl is,

de csak népies nyelven. Nem sokára mi is kidlünk.

KIDOLED, (ki-dled) ösz. önh. L. KIDL 3).

KIDLEDÉS
,

(ki-dledés) ösz. fu. Cselekvés

vagy állapot, midn valaki vagy valami kidled.

KIDOLES
,

(ki-dlés) ösz. fn. Szenved , ille-

tleg bomló , romló állapota valamely testnek , mi-

dn kidl.

KIDÖLESZT, (ki-dleszt) ösz. áth. Eszközli,

hogy valami kidledjen. Szemét , mellét kidöleszteni.

KIDLESZTÉS, (ki-dölesztés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kidleszt.

KIDÖNT, (ki-dönt) ösz. áth. 1) Valamit kifelé

tartó irányban dönt ; ellentéte : bedönt. A tolakodó

tinók kidöntötték az akolkerítést. 2) Valamely edény-

nek , öbölnek tartalmát kifordítja. Kidönteni egy ko-

sár szemetet az utczára. Kidönteni a kádból a csávát.

V. ö. DÖNT.
KIDÖNTES, (ki- döntés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn kidöntenek valamit. V. ö. KIDÖNT.
KIDÖRGÖL, (ki-dörgöl) ösz. áth. 1) Valamely

testbl dörgölés által kivesz , kitisztít valamit. A ru-

hából kidörgölni a sarat. Kidörgölni szemébl a csipát.

Atv. ért. kidörgölni az álmosságot. 2) Valamit dör-

gölve kilikaszt , elkoptat. A kerék kidörgölte a ruhá-

ját, a csizma kidörgölte a lábbört. V. ö. DÖRGÖL.
KDJÖRGÖLÉS

,
(ki-dörgölés) ösz. fn. Cselek-

vés, mely által kidörgölödik valami.

KIDÖRGÖLDÉS
,

(ki-dörgöldés) ösz. fn.

Dörgölés által kikopás, kilikadás.

KIDÖRGÖLÖDIK
,

(ki-dörgölödik) ösz. belsz.
j

Viszonyos dörgölés által kikopik , kilikad. A lcs a
j

szekér oldalától kidörgölödik. A ruha a keréktl kidör-
j

gölödött.

KIDÖRÖG, (ki- dörög) ösz. önh. A fergeteges
j

égrl visszatér névmással mondjuk, midn dörögni
j

megsznt, s mintegy kiadta haragját. Kidörögte magát

az ég , jó id leszen. Atv. ért. mondjuk emberrl , ki

fogytig haragudott, káromkodott, szitkozódott. Köny- '

nyebb neki, hogy kidörögte magát.

KIDÖRZSÖL, (ki dörzsöl) ösz, áth. 1. KIDÖR- !

GÖL és v. ö. DÖRZSÖL.

KIDÖRZSÖLÖD1K, (ki-dörzsölödik) ösz. belsz.
|

1. KIDÖRGÖLÖDIK és v. ö, DÖRZSÖLDIK.
KIDÚCZOL

, (ki-dúczol) ösz. áth. Valaminek
küls oldalát dúezokkal támogatva megersíti. Ki-

\

dúczolni a gótokat. V. ö. DUCZOL.

KIDÚCZOLÁS
, (ki dúczolás) ösz. fn. Dúczok-

kai támogatás, megersítés. V. ö. K1DLICZOL.

KIDÚDOL, (ki-dúdol) ösz. önh. Visszatér
né- n -

| [fújja magát, mérgét, elribarzik. Ki-

,
dúdolta magát a zivatar. Kibögted , leidúdoltad maga-

|

dat te méregtarisznya f

KIDUDORODÁS
, (ki-dudorodás) ösz. fn. Ál-

lapot
, midn valami kidudorodik. Szemek kidudoro-

\

dása. V. ö. KIDUDORODIK.
KIDUDORODIK, (ki-dudorodik) ösz. k. Dudo-

j

rodva kinyomúl, kiáll, felfúvódik. Kidudorodik a fel-
' fújt hólyag. Kidudorodott a pofája. Mondjuk külö-

!

nsen a szemekrl, midn kimerednek, kicaüllednek.

I Bámultában kidudorodtak a szemei. V. ö. DUDO-
i
RODIK.

KIDUG, (ki- dug) ösz. áth. Bizonyos résen, nyi-

j

láson
, hasadékon kifelé dug , tol valamit. Kidugni

' fejét az ablakon , ajtónyiláson. Kidugni kezét a szr
ujjúból. Kidugni a börtönlikon valamely levelet. Ki-

,
dugni az ujjat a rongyos keztyüböl. Fejét kidugni a
dunyha alól. V. Ö. DUG.

KD3UGAS
,
(ki-dugás) ösz. fn. Bizonyos résen,

|

nyilason kifelé tolás. V. ö. KIDUG.
KIDUGASZOL, (kidugaszol) ösz. áth. Vala-

,

mely edénynek dugaszát kiveszi. Kidugaszolni a pezs-

j

gös palaczkokat. Kidugaszolni a hordókat. V. ö. DU-
j

GASZOL.
KIDUGIK

,
(ki-dugik) ösz. k. Rést , lukat ütve

kibúvik, kicsúszik , kinyomúl. Kidugik a szeg a zsák-

ból. Tájdivatos.

KIDÜL, (ki-dúl) ösz. áth. 1) Dúlva kifoszt va-

lakit v. valamit. A rablók mindenébl kidúlták öt. Az
ellenség kidúlta a városokat, és falvakat. V. ö. DÚL.
2; Mándy P. szerént Szathmár megyében am. fölül-

múl, legyz.

KIDURRANT, (ki- durrant) ösz. áth. Durrantva
kilövi. Puskáját kidurrantotta.

KIDURUNGOL, (ki duruugol) ösz. áth. 1. KI-
DORONGOL.

KIDUVAD, (ki-duvad) ösz. önh. Szoros üregen,
lésen kinyomúl, kitolúl. Kiduvad a füst a kéményen.

Kiduvad a bodzafa bélé. Kiduvad a kürtbe fútt hang.

Kiduvad az eltiport állat bele. V. ö. KIDUGIK.
KIDUVADAS, (ki- duvadas) ösz. fu. Résen,

likon, csövön, stb. kinyomulása , kitolulása valamely

testnek.

KDDUVASZT, (ki-duvaszt) ösz. áth. Valamit
szoros üregen, öblön, résen , csövön kiduvadni készt,

kényszerít. Szorongatás által kiduvasztani a hurka
bélét. V. ö. DUVASZT.

KIDUVASZTÁS
,

(ki-duvasztás) ösz. fn. Nyo-
mogatás, szorongatás, tolás, mely által kiduvaszta-

nak valamit. V. ö. KIDUVASZT.
KIDUZZAD

,
(ki duzzad) ösz. önh. Bels er-

ködésnél fogva bizonyos üregbl , öbölbl kinyomúl,

kitolúl. Kínjában kiduzzadtak a szemei. Rokon a ki-

dugik
,
kidudorodik , kiduvad igékkel. V. ö. DUZ-

ZAD.
KIDUZZADÁS

, (ki-duzzadás) ösz. fn. Ersza-
kolt állapot midn kiduzzad valamely test. V
KIDUZZAD.

45
'
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KIDUZZASZT, (ki-duzzaszt) ösz. áth. Erlte-

tés ,
illetleg nyomás , szorongatás , tolás által esz-

közli, vagy okozza, hogy kiduzzadjon valamely test.
|

Szemeit, pofáját kiduzzasztja. V. ö. DUZZASZT.
KIDUZZOG, (ki-duzzog) visszatér névmással :

j

kiduzzogja magát, am. jó soká duzzogván, már betelt

vele s abbanhagyta.

KIDÜHÖDIK
,

(ki- dühödik) ösz. k. Dühét ki-

adja, kitölti. Kidühödött a kegyetlen zsarnok. Sok vér-

ontás után kidühödte magát. Átv. ért. kidilhödik a szél,

fergeteg, tengeti vész. V. ö. DÜHÖDIK.

KIDÜHÖNG ,
(ki-dühöng) ösz. önh. L. KIDÜ-

HÖDIK. Különösen visszatér névmással : magát ki-

dühöngi.

KIDÜL 1. KIDL.
KIDÜLED, v. KIDÜLLED, v. KIDÜLLYED,

v. KLDÜLYED, 1. KIDÖLED.
KIDÜLESZT, v. KIDÜLLESZT, v. KIDÜLY-

LYESZT, v. KIDÜLYESZT, 1. KIDÖLESZT.

KIÉ ,
(ki-é) birtokragos kérd névmás , mely

személyre vonatkozik , s am. kit illet a nevezett bir-

tok , vagyon ,
jószág. Kié ezen ház ? — Péteré. —

Hát azon kert kié. — Pálé. — Kié e kö7iyv ? Midn
több a birtok : kiéi ? Kiéi az amott legel juhok?

Részletesebben 1. KI névmás , és Birtokos : é, éi, ék.

Elbeszéd 162. 1.

KIEBEL, (ki-ebel) ösz. áth. Bányászi nyelven,

a német auslaufen szerént , am. a kiásott érczes föl-

det tovább szállitja. Naponként félmázsányi terhet,

vagy többet is kiebelni.

KIED, több vidéken , különösen a Székelység-

ben, Balaton vidékén, Vas megyében stb. divatos táj-

ejtés, keed, kend helyett 1. KELMED.
KIEDEZ

,
(kied-éz) áth. m. kiedéz-tem ,

— tél,

—ttt. Balaton vidékén , (*s Vasvármegyében , am.

kied, azaz keed, kend névvel vagy czimmel szólít va-

lakit. Másutt keedéz v. kendez. A pór leány a legényt,

a feleség a férjét kiedezi.

KIEDÉZ, (ki-édéz) ösz. áth. A gyógyszerészek-

nél am. valamely kellemetlen ízü szert édessel ve-

gyít , édes porba takar. Kiédezni a labdacsokat. Sós

vagy savanyú részeket vegyészetileg eltávolít.

KIÉDÉZÉS
,
(ki-édézés) ösz. fn. A kellemetlen

ízü gyógyszernek valamely édanyaggal vegyitése, be-

takarása. Sós vagy savanyú részek eltávolítása.

KIÉG, (kiég) ösz. önh. 1) Mondjuk meggyúlt

testrl, midn addig ég, mig minden gyúlékony részei

föl nem oszlanak, ki nem repülnek. Kiégett a gyertya,

mécszsír, lámpaoloj. 2) Mondjuk testrl, melynek va-

lamely részét a tüz égetése kilikasztotta. Kiégett a

kemenczére tett ruha. Kiégeti a fapipa oldala. 3) Mond-

juk tüztartó készületrl , edényrl , midn tüze ki-

fogy , kialszik. Kiégett a pipám. Kiégett a kandalló.

4) Mondjuk emberrl , kinek házát
,
jószágát a tüz

elemésztette. E falu lakosi majd mindnyájan kiégtek.

5) Am. égetés által bizonyos ezélra alkalmassá lesz,

midiin némely részek a tfíz által elválasztatnak tle.

Kiégnek az érezek. Kiég a tégla , kiég a szén, kiég a

mészk.

KIÉGÉS, (ki-égés) ösz. fn. Midn valami kiég,

ezen igének minden értelmében. V. ö. KIÉG.
KIEGÉSZÉDÉS, (ki-egészédés) ösz. fn. Egy

egészszé alakulás , az egészbl hiányzónak mintegy

magától betöltése, beillesztése
;
helyrepótolása.

KIEGÉSZÉDIK, (ki-egészédik) ösz. k. Mintegy

önmagában , belerejénél , mködésénél fogva , tehát

küls behatás nélkül egy egészszé alakúi , melyben

ami hiányzott, betöltetik, helyrepótoltatik
;

pl. kiegé-

szedik valamely testület, midn elhunyt tagjai helyett

maga választ új tagokat ; ha pedig ezeket felsöség

nevezi ki , akkor kiegészíttetik. Még több önállóság

rejlik ebben : kiegészül.

KIEGÉSZÍT v. —EGÉSZÍT , '(ki-egészít) ösz.

áth. Azt, ami hiányos volt egészszé teszi , tehát hiá-

nyait kipótolja. A város tanácsát kiegészíteni. V. ö.

EGÉSZ.
KIEGÉSZÍTÉS v. —EGÉSZITÉS

,
(ki-egészí-

tés) ösz. fn. Cselekvés , illetleg rendelés , rendelke-

zés , intézkedés , mely által kiegészítenek valamit.

A hadsereg kiegészítését sürgetni.

KIEGÉSZÍT, KIEGÉSZÍT, (ki-egészít)

ösz. mn. Aki vagy ami valamit kiegészít. Tanácsot

kiegészít kir. biztos. Kiegészít részei valaminek. V.

ö. KIEGÉSZÍT.
KÜ2GÉSZÜL v. —EGÉSZÜL

,
(ki-egészül) 1.

KIEGÉSZÉDIK.
KIEGÉSZÜLÉS v. —EGÉSZÜLÉS, (ki-egé-

szülés) 1. KIEGÉSZÉDÉS.
KIÉGET, (ki- éget) ösz. áth. 1) Valamit tüz ál-

tal olyanná fejt ki, olyanná teszen vagy alakít, mint

természete vagy czélja hozza magával. Kiégetni az

érezeket. Kiégetni a téglát , mészkövet , szenet. 2) Tz
által elront, kisüt, kilikaszt valamit. Az ég pipával

kiégette a ruhát. Kiégetni tüzes vassal valakinek sze-

mét. V. 5. ÉGET.
KIÉGETÉS, (ki-égetés) ösz. fn. Cselekvés, mely

által kiégetnek valamit. V. ö. KIÉGET.
KIEGYENESEDÉS

,
(ki-egyenesédés) ösz. fn.

Egyenesre kinyúlás v. kihúzódás.

KIEGYENESEDIK, (ki-egyenesédik) ösz. k.

Egyenesre kinyúlik v. kihúzódik.

KIEGYENESÍT , KIEGYENESÍT ,
(ki-egyene-

sít) ösz. áth. Egyenesre kinyújt, kihúz. Kiegyenesíteni

j
a meggörbedi vaspálezát. Kiegyenesíteni az sszezsu-

|

gorodott kezeket, ujjakat. V. ö. EGYENESÍT.
KIEGYENESÍTÉS v. —EGYENESITÉS, (ki-

egyenesités) ösz. fn. Cselekvés , illetleg igazítás,

midn kiegyenesítünk valamit. V. ö. KIEGYENESÍT.
KIEGYENESÜL, (ki- egyenesül) ösz. önh. L.

KIEGYENESEDIK.
KIEGYENGET, (ki-egyenget) ösz. áth. és gyak.

1) Valamely rögös, buezkás, dombos, gödrös, kátyús

tért simává , egyarányossá tesz. Kiegyengetni a fel-

vág/ '' utakat. Kiegyengetni a megszakgatott töltéseket,

gótokat, a zápormosta födeleket. 2) Szélesb ért. va-
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Janiit rendbe szedeget, kiigazitgat, kijavitgat. A rom-

lott háztett, a szétkuszált kazalt kiegyengetni.

K1EGYENGETÉS ,
(ki- egyengetés) ösz. fu.

Cselekvés , illetleg igazgatás, javítgatás , mely által

kiegyengetünk valamit. V. ö. KIEGYENGET.
KIEGYENÍT, (ki- egyénít) ösz. áth. 1. KIEGYE-

NESÍT.
KIEGYENLÍT v. —EGYENLÍT, (kiegyen-

lít) ösz. áth. 1) Valamit egyenlen felosztva kicsinál.

Kiegyenlíteni a testvéreknek járó örökségi részeket. Ki-

egyenlíteni a részes aratók járandóságát. 2) A viszál-

kodó, perleked feleket barátságos egyezésre birja,

midn mindkettejök igényeit, követeléseit egyenlen

elintézi.

KIEGYENLÍTÉS v. —EGYENLÍTÉS, (ki-

egyenlítés) ösz. fn. Eljárási cselekvés, mely által ki-

egyenlítenek valamely ügyet. V. ö. KIEGYENLÍT.
KIEGYEZKÉDÉS, (ki-egyezkédés) ösz. fn. Al-

kudozási végleges megállapodás, melynél fogva a fe-

lek valamely dologra nézve egymással kie^yezked-

nek. V. ö. KIEGYEZKÉDIK.
KIEGYEZKÉDIK

,
(ki egyezkedik) ösz. k.

Mondjuk különböz, egymással ellenkez követelésü,

igény , illetleg meghasonlott
,
perleked felekrl,

midn valamely ügyben véglegesen intézkednek. Ki-

egyezkedni a hitelezkkel.

KIEGYEZTET, (ki- egyeztet) ösz. áth. A perle-

ked feleket rábírja, hogy kiegyezzenek, kiegyezked-

jenek egymással. V. ö. KIEGYEZKÉDIK.
KIEGYEZTETÉS, (ki- egyeztetés) ösz. fn. Köz-

bejárói cselekvés , eljárás , mely által valaki a perle-

ked feleket kiegyezteti. V. ö. KIEGYEZTET.
KIÉHEZTET, (ki-éhéztet) ösz. mivelt. Vala-

kit sokáig koplalni , s ez által éhessé lenni kénysze-

rít. Vékony tartással kiéheztetni a szolgákat. V. ö.

ÉHEZIK.
KIÉHEZTETÉS

,
(ki- éheztetés) ösz. fn. Kény-

szerít cselekvés, mely által kiéheztetnek valakit.

KIEHÜL , KIÉHÜL
,
(ki-ehül) ösz. önh. Hosz-

szas koplalás után gyomra kiürül, s éhessé lesz.

KIEHÜLÉS , KIÉHÜLÉS ,
(ki-ehülés) ösz. fn.

Szenved állapot, midn valaki tartósb koplalás után

kiehül.

KIEJT
,

(ki-ejt) ösz. áth. Amit fogva tartott,

kiesni hagyja , engedi. Kiejteni valamit a kézbl. A
könyvet hón alól kiejteni. A repül sas kiejtette kör-

mei közöl a zsákmányt. Az eb kiejtette szájából a kon-

ezot. 2) Átv. ért. valamit kimond , nyelvén kiereszt.

Alig tudja kiejteni a szót. A franczia szókat hibásan

ejti ki. Értelmesen , tisztán , hangosan kiejteni a szó-

kat. 3) Csalóközi tájejtéssel : kiejteni a szemetet,

port , am. kisöpörni. Ejtsd ki, édes leányom , ebbl a

szobából ezt a szemetet. Alsó Vágmellékén keményebb
értelemben : kisujt. „Karapold (vízzel hintsd) be a

szobát, és sújtsd ki."

KIEJTÉS
,
(ki-ejtés) 1) Cselekvés, midn vala-

mit tulajd. ért. kiejtünk, azaz kiesni hagyunk, enge-

dünk. 2) Átv. ért. azon mód , melylyel a szókat ki-

mondjuk. Tiszta, hibátlan értelmes kiejtéssel birni. Ma-
gyaros kiejtéssel beszélni latinul, francziául. Hibás ki-

ejtéssel olvasni az idegen neveket. Kiejtésébl észreve-

het
, hogy nem született magyar. Palóczos , dunántu-

Has, tiszamellékies kiejtés.

KIÉKESÍT v. —ÉKESÍT, (ki-ékesít) ösz. áth.

Valaminek külsejét , fölszinét ékesen elkészíti. Ki-
ékesíteni a tánczieremet tükrökkel , vilárokkal stb.

KIÉKESÍTÉS v. —ÉKESITÉS, (ki-ékesítés)

ösz. fn. Cselekvés, mely által valamit kiékesítnek.

V. ö. KIÉKESÍT.

KIÉKÍT, (ki- ékít) ösz- áth. 1. KIÉKESÍT.

KIÉKÍTÉS
,

(ki-ékítés) ösz. fn. lásd : KIÉKE-
SÍTÉS.

KIÉL, (ki-él) ösz. önh. Tárgyesettel am. vala-

kit, az által , hogy rajta éldik , vagyonából kifoszt,

szükségre juttat. Az ellenséges hadak mindenébl kiél-

ték a föld népét. A sok vendég kiéli a házunkat. V.
ö. ÉL.

KIELÉGÍT v. —ELÉGÍT, (ki-elégít) ösz. áth.

Általán
, valakinek annyit ad , amennyit az igényel,

követel vagy vár. Különösen 1) Az illet , kötelezett

járandóságot kiadja. Kielégíteni a munkásokat , szol-

gákat, azaz béröket kifizetni. Kielégíteni a hitelezket,

am. az adósságokat lefizetni. „Es én kielégítem ket
az lhó (ló) árából és hozzám vím (vivém) az lovath."

Levél 1559-bl. (Szalay Á. 400 magy. 1.). 2) Mások
kérelméhez, várakozásához képest eleget ad. Kielégí-

teni a kéregetöket , koldusokat. Kielégíteni a vendége-

ket. Kielégíteni a köz várakozást.

KIELÉGÍTÉS v. ELÉGITÉS, (kielégítés) ösz.

fn. Cselekvés, illetleg adás , adományozás , fizetés

stb. mely által kielégítünk valakit.

kiélésít v. —élesít
,

(ki-éiésít) ösz. áth.

Élesre kifen , kiköszörül. Kiélesíteni a kardot , kést,

beretvát. V. ö. ÉLESÍT.

kiélésítés v. —élesítés, (ki-éiésítés)

ösz. fn. Cselekvés , illetleg fenés , köszörülés , mely
által kiélesitnek valamit.

KIELMÉL, (ki-elmél) ösz. áth. Elméivé , azaz

gondolkozva kitalál valamit. V. ö. ELMÉL.

KIEMEL, (ki-emel) ösz. áth. 1) Valamit vagy

valakit emelve kivesz , kivisz valahonnan. Kiemelni

valakit a kocsiból. A gyermeket a bölcsöböl, a beteget

az ágyból kiemelni. Kiemelni a zsákokat a magtárból,

dereglyébl. Kiemelni a megsülyedt szekeret a sárból.

2) Átv. ért. szóbeli vagy Írásbeli eléadásban bizo-

nyos pontokat, tárgyakat a többi közöl különösen ki-

tüntet, hogy a hallgatóra vagy olvasóra annál inkább

hassanak. V. ö. EMEL.

KIEMELÉS, (ki-emelés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamibl vagy valahonnan kiemelnek valamit.

V. ö. KIEMEL.
KIEMELINT, (ki-emelint) ösz. áth. Emelintve,

könnyedén emelve kivesz, kivisz valahonnan. Kieme-

Ürítette a kocsiból, mint a pelyhet.
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KIEMELKEDÉS ,
(ki-emelkédés) ösz. fn. Moz-

galmi állapot vagy cselekvés ,
midn valaki vagy va-

lami kiemelkedik.

KIEMELKEDIK ,
(ki-emelkédik) ösz. k. Emel-

kedve a többi közöl vagy bizonyos térszín fölött ki-

tnik ,
felmagasodik. A fényük kiemelkednek az iha-

rok és bükkök közöl. A tornyok kiemelkednek a többi

épületek közöl. Átv. ért. alacsony állapotból , sorsból

magasabbra jutván , kitnvé leszen. Esz , vitézség,

iparkodás által a köz emberek sorából kiemelkedni.

KIEMÉSZT, (ki- emészt) ösz. átb. Általán vala-

mit kiveszni , elromlani , megsemmisülni kényszerít,

kiirt, kipusztít. Kiemészteni a férgeket
,
patkányokat,

kártékony állatokat. A nagy hideg kiemészti a gyönge

növényeket. V. ö. EMÉSZT.

KIEMÉSZTÉS, (ki-emésztés) ösz. fn. Pusztító,

irtó cselekvés , mely által kiemésztenek valamit. V.

ö. KIEMÉSZT.

KIÉNEKEL ,
(ki-énekél) ösz. átb. A halottat

énekszóval elbúcsúztatja , s kikíséri a temetbe. Ki-

énekelték a szegényt, am. meghalt, s eltemették.

KIÉNEKÉLÉS, (ki-énekélés) ösz. fn. A halott-

nak énekszóval elbúcsúztatása. Kiéneklésért járó kán-

tordíj.

KIENGED, (ki-enged) ösz. önh. 1) Mondjuk a

fagyról
,
jégrl , midn olvad , azaz a megmerevült

nedvek kifejldve szétfolynak. 2) Áthatólag, am. va-

laminek árából vagy valamely követelésbl egy részt

ki- vagy levonni hagy , azon részrl lemond ;
más-

ként : leenged.

KIENGEDÉS, (ki-engedés) ösz. fn. A fagynak,

fagyott testnek kiolvadása. 2) Valaminek árából

vagy valamely követelésbl egy résznek leengedése.

KIENGESZT, (ki engeszt) ösz. áth. Átv. ért. a

fagyot, jeget , vagyis a jéggé merevült nedveket ki-

olvasztja , szétfolyatja. A tavaszi napsugarak kien-

gesztik a föld fagyát, és a folyók , tavak jegeit. V. ö.

ENGESZT.
KIENGESZTEL ,

(ki-engesztel) ösz. áth. Vala-

kinek haragját lecsillapítja , boszúját megszelídíti , s

kedélyét engedékenynyé , hajlandóvá teszi ,
vagy rá-

bírja , hogy az érdemlett büntetést elengedje. Kien-

gesztelni a megbántott szüléket. A vétkek által meg-

bántott isteni igazságot bánattal , megtéréssel , imád-

sággal, böjtöléssel kiengesztelni. V. ö. ENGESZTEL.

KIENGESZTELÉS, (ki-engesztelés) ösz. fn.

Cselekvés , mely által kiengesztelünk valakit. V. Ö.

KIENGESZTEL.
KIENGESZTELDÉS

,
(kieugeszteldés) ösz.

fn. Valaki haragjának, boszújának lecsillapodása, ki-

békülés.

KIENGESZTELDIK
,
(kiengeszteldik) ösz.

belsz. Haragja, boszúja lecsillapúl. Kedélye engedé-

kenynyé lesz.

KIÉPÍT v. —ÉPÍT, (kiépít) öbz. áth 1) Bi-

zonyos téren , vonalon kívül épít valamit. A ház ele-

jét kiépítem az utczasorból. A tornáczot kiépítem a

piaczra. 2) Valamit egészen bevégezve épít. A tem-

plomot elkezdték építeni , de ki nem építették. V. ö.

ÉPÍT.

kiépítés v. —építés
,

(ki-építés) ösz. fn.

Cselekvés, melynek folytán kiépítenek valamit. Ezen

háznak terv szerinti kiépítése százezer forintba kerül.

KIÉPÜL v. —ÉPÜL, (ki-épül) ösz. önh. 1)

Mondjuk emberrl , ki betegségébl kigyógyulván

éppé leszen. 2) Am. valamely épület teljes bevégez-

teig elkészül. V. ö. ÉPÜL.
KIÉPÜLÉS v. —ÉPÜLÉS, (ki-épülés) ösz.

fn. Állapot , midn valaki vagy valami kiépül. Sú-

lyos betegségébl való kiépülését az orvos ügyességé-

nek köszöni. E templom kiépülését a költségek hiánya

gátolja.

KIÉR
,
(ki-ér) ösz. önh. 1) Menve , haladva bi-

zonyos helybl vagy helybe kijut. Hosszas bolygás

után kiérni a sürü erdbl. Nagy sár miatt alig ér-

tünk ki a faluból. Végre kiértünk a partra, a síkmezö-

re, a szabad nyílt tengerre. 2) Valahonnan ki- v. elre

nyúlik. A szarufák kiérnek a tet alól. V. ö. ÉR. (3).

KIÉRDEMEL, (ki-érdemel) ösz. áth. Munkájá-

val, magaviseletével érdemes az állapotra , melyre

törekszik. Hogy gond nélkül élhet, önmaga szorgal-

mával érdemelte ki. A jók becsülését kiérdemelte.

KIERED
,
(ki-ered) ösz. önh. Széles ért. bizo-

nyos helyrl kimozdul, kimegy, kiindul. Eredjetek ki

a házból. Eredj ki innen. Szorosb ért. 1) Kifoly. Ki-

ered a fenékvíz. Kiered az orra vére. 2) Kiszármazik,

távolra kiszakad. Eleink Ázsiából eredtek ki. Némely

erdélyi magyarok kieredtek Moldovába, Oláhországba.

V. ö. ERED.
KIEREDÉS

,
(ki-eredés) ösz. fn. Kifolyás ; ki-

számlázás. V. ö. KIERED.
KIERÉGET, (ki-eréget) ösz. áth, és gyakor.

Többeket , egymás után , folytonosan kieredni , azaz

kimenni, szabadon menni hagy , enged, kibocsát, ki-

küld. Kieregetni a kalitkába zárt madarakat. A bar-

mokat kieregetni a mezre. A foglyokat kieregetni a

börtönbl. Bodor füstököt eregetni ki az ég pipából.

V. ö. EREGET.
KIERÉGETÉS, (ki-erégetés) ösz. fn. Cselekvés,

midn bizonyos sokaságú embereket vagy más vala-

miket kieregetünk. V. ö. KIERÉGET.
KIÉRÉS

,
(ki-érés) ösz. fn. Valamely helybl,

térrl kijutás ; kinyúlás.

KIERESZKÉDÉS, (ki-ereszkédés) ösz. fn. Moz-

gási, terjeszkedési belcselekvés, midn valami v. va-

laki kiereszkedik.

KIERESZKÉDIK, (ki-ereszkédik) ösz. k. 1)

Bizonyos térbl , körbl kimeuve , kieredve elszéle-

dez. A méhraj kiereszkedik a kaptárból. A nyáj ki-

ereszkedik a legelön. A hadseregek lassanként kieresz-

kednek a vidékre. 2) Átv. ért. valamely összemeut,

összezsugorodott test kinyúlik , kitágul. A felakasz-

tott ránczos, nedves ruha kiereszkedik. A megmelegített

viasz nyomás által kineszkedik. A szY'k csizma Idevesz

'..///, ha sokat, viselik. 3) Átv éri. iv.oudjuk beszé-
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lrl, iróról , midn valaminek elbeszélésében , fejte-

getésében távolabb tárgyakra kiterjed. A csata le-

irásában Merészkedni a csatahelynek és vezérek jelle-

mének festésére. A regényírók igenszeretnek kiereszkedni.

KIERESZT, (ki-ereszt) ösz. áth. 1) A zárva,

kötve , fogva tartottat , szóval , bennlevöt szabadon

menni engedi, kibocsátja, kiküldi. Kiereszteni a bar-

mokat az akolból , ólból. Kiereszteni a baromfiakat a

ketreezböl , a madarakat a kalitkából. Kiereszteni a
gyermekeket az iskolából , a rabokat a börtönbl. Ki-

ereszteni valakit a külföldre. Kiereszteni kézbl a gyep-

löt. Kiereszteni a vizet. Hordóból kiereszteni a vizet,

am. kifolyatni. 2) Tárgyeset nélkül am. utazás vagy
mezei munka alkalmával etetés végett kifog. Délfelé

jár az id, már kiereszthetünk. Állj meg kocsis , itt jó
legel van, kiereszthetsz. Mondják ezt a pásztorok is,

midn nyájaikkal kiindulnak. Kieresztenek a csikó-

sok
,

gulyások. Kieresztettek a méhek , am. ki- v. el-

rajzottak. Förgeteg közelít , most ne ereszszünk ki. 3)

Átv. ért. mondjuk beszélrl , midn valamit , mint-

egy titok gyanánt kimond. Kieresztett egy-két szót,

mibl sokat lehet érteni. 4) Atv. ért. olvaszt
, kiol-

vaszt. Kiereszteni a szalonna zsírját (németes kitétel,

mint az ,auslassen' fordítása). 5) Kiereszteni a szkre

varrt ruhát, am. kibvíteni.

KIERESZTÉS, (ki-eresztés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit vagy valakit kieresztünk. Nyájak,

rabok kieresztése. Víznek kieresztése a csatornán. V.

ö. KIERESZT.
KIEREZ

,
(ki-erez) ösz. átb. A húsból az ere-

ket, mócsingokat kiszedi. A szakács kierezi a pörkölni

való húst.

KIEREZ
,

(ki-éréz) ösz. áth. Valamely szagot

vagy bzt valamely testbl legott észrevesz. Az ol-

vasztott vajnak faggyú szagát kiérezni a tésztából.

KIÉRÉZHET, (ki-érézhet) ösz. mn. Amit

kiérezni lehet.

KIÉRLEL, (ki-érlel)
;
jobban : megérlel, 1. ezt.

KIERSZAKOL
,
(ki-erszakol) ösz. áth. Er-

vel, erszakkal, kényszert használva kicsikar.

KIERSZAKOLÁS, (ki-erszakolás) ösz. fn.

Erf-etve, kényszert használva kicsikarás.

KIERÖTET, (ki ertet) 1. KIERSZAKOL.
KIERTETÉS, (ki-ertetés) 1. KIERSZA-

KOLÁS.^
KIÉRZIK, (ki-érzik) ösz. k. Mondjuk testek-

rl, különösen eledelekrl, melyeknek kitn szagát,

és bzét legott észreveszszük. Ezen tésztából kiérzik a
keser vaj. A kciposztából kiérzik az avas szalonna. A
kávéból kiérzik a czikória. V. ö. ÉRZIK.

KIES, (kí-es) mn. tt. kies-t v. —et , tb. — ek.

Egy a kijes , kéjes szókkal. Gyöke a kedélyre vonat-

kozó , s a kedélynek különös kellését , tetszését

jelent ke , melybl lett ke-es , ké-es (pl. a Mátyás
király halálára 1490-ben írott emlékdalbau : ,,Nyu-

muróltaknak kces hajlaka")
,

,hangváltozattal kie?,

mint se-et si-et a se gyöktl , honnan a sebes (ce-

lcr) is iizárinazik. Bet szeréut am. a kedélynek

tetsz , kedves, érzéket gyönyörködtet. Különö-

sen mondjuk vidékrl , tájról , erdrl , kertrl
,

ligetrl , mely a szemekre kellemesen hat , mely az

érzékeknek gyönyörélvet nyújt. Kies völgyek , hal-

mok , kertek , ligetek. Kies tájék. Kies fekvés város,

helység. Isten kies kertbe helyezte az els emberpárt.

Kies szép mezei lakok. Kies fürdhelyek. Kies dombra

épített kastély.

A persában khás (khaus) am. a latin pulcer,

elegáns ; bonus
,
gratus

,
jucundus ; laetus , hilaris

;

mely persa szóról azt mondja Vullers , hogy melyik

zend vagy szanszkrit szó felel meg neki, nehéz meg-

mondani. A törökben khos am. jó, innen khos gelmek,

am. tetszeni, kellemesnek lenni 5 és khos elmek híze-

legni (szó szerént : kellemest tenni).

KIESDE
,

(ki-es-de) fn. tt. kiesdét. Kies hely.

Különösen használják némelyek az idegen oase, (gö-

rögül : oasis, kopt nyelven : ouahe , ouahsoi) magya-

rítására , mely Afrikának homoksivatagjai közt itt-

ott felmerül termékeny tájékot jelent.

KIESDÉKÉL
,

(ki-esdékél) ösz. önh. Valamit

esdekelve megnyer, kieszközöl. Valakitl kegyelmet,

bocsánatot esdekelni ki. Kiesdeklette , hogy visszatér-

hessen hazájába. V. ö. ESDEKEL.
KIESDÉKLÉS

,
(ki-esdéklés) ösz. fn. Valami-

nek esdekelve megnyerése , kieszközlése. V. ö. KI-

ESDÉKÉL.
KIESÉDÉS

,
(ki-es-éd-és) fn. tt. kiesédés-t , tb.

— ék, harm. szr. —e. Állapotváltozás, midn valami

kiesedik.

KIESÉDIK, (ki-es-éd-ik) k. m. kieséd-tem,—tél,

—étt. Mesterségnek hozzájárultával kies alakba öl-

tözik. Mivelés által kiesednek a vidékek. A puszta vi-

dék fák ültetése , vizek lecsapolása , úri lakok építése

által kiesedik.

KIESÉN, (kies-én) ih. Kies állapotban vagy he-

lyen ; kellemetesen. Ez a vár igen kiesen fekszik. „De

Szent Tamás a tzben nagy kiesn maradván , holté

kelve egészen kijve az ég kemönczéböl." Debr.

Legend. könyv.

KIESÉS
,

(ki-esés) ösz. fn. Nehezedési ,
súly-

egyenvesztési mozgás , midn valami vagy valaki

kiesik valahonnan vagy valamibl. V. ö. KIESIK.

KIESIK, (kiesik) ösz. k. Mondjuk testrl, mi-

dn nyugvó vagy rejtekhelyébl kimozdulva , saját

nehézségénél fogva a föld középpontja felé száll. Ke-

zébl kiesett a kenyér. Zsebébl kiesett a tárcza. Szájából

kieseit a falat, a koncz. Átv. ért. hivatalból , szolgá-

latból akaratlanul vagy büntetésül kimarad. Htlen-

sége miatt kiesett a pénztárnokságból. Tunyaság 1 miatt

kiesett a szolgálatból. Kiesni valaki kegyébl. Vissza-

tér névmással tárgyesetben mondják esrl , midn
hullani megsznt. Kieste magát. Ezen mondatban :

kiesett az eszembl, eszedbl stb. am. elfeledtem , nem

jutott eszembe. Németesek az ilyenek : Jól esett ki

a dolog. Ez nem jól esett ki , helyesebben magyarul :

Jól ütött ki a dolog. Ez nem jól ütött ki.
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KIESIT, KIESIT, (ki-es-ít) áth. m. kiesít-étl,

htn. —ni v. —eni, par. — s. Kiessé tesz. Fa-, szl-
ültetvényekkel, fasorokkal, kertekkel, csatornákkal, úri

lakokkal, városokkal kiesíteni valamely puszta vidéket.

V. ö. KIES.

KIESÍTÉS, KIESITÉS, (ki-es-ít-és) fn. tt. kiesi-

tés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés , mely ál-

tal kiessé tétetik valami. Ezen pusztának kiesitése

sok költségébe került az illet birtokosnak. V. ö. KIES.
KIESMERSZIK, 1. KIÖSMERSZIK.
KIESSEG, (ki-es-ség) fn. tt. kiesség-ét

, harra.

szr. — e. Érzékekre, kedélyre gyönyörködtetve ható,

kellemes tulajdonságok , melyeknél fogva valamit

kiesnek mondunk, s azt mint olyat élvezzük. E völgy-

nek kiességét a csörgedez patakok , buja rétek , sürü

ligetek , csinos nyári lakok , régi várromokat mutató
szomszéd hegyormok szerfölött emelik.

KIESÜL , KIESÜL
,
(ki-es-ül) önh. m. kiesült.

Olyanná lesz, olyanná alakúi, mint amit kiesnek szok-

tunk mondani. V. ö. KIESÉDIK.
KIESÜLÉS , KIESÜLÉS ,

(ki-es-ül-és) fn. tt.

kiesülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Kiessé levé3, kie-

sedés. V. ö. KIES.

KIÉSZ, (ki-ész) ösz. áth. 1) Visszatér név-

mással, am. jóllakásig, hizásig, megkövéredésig eszik.

Jól kiette magát a hosszas koplalás után. Soványan

vetették ólba a disznót , de kövérre kiette magát. 2)

Evés által másnak jószágát, vagyonát kiéli, elemészti.

A hadjáró katonák mindenünket kiették. A sok vendég

kiesz benneteket. V. ö. ESZIK és MEGESZ. 3) Átv.

ért. mondjuk bizonyos testekrl , különösen nyava-

lyákról , nedvekrl , melyek más testekkel érintke-

zésbe jvén, azokat kirágják , szakadást , nyilast , li-

kat ejtenek rajtok. A rákfene kieszi a mellét. A csont-

szú kiette a lába szárát. A válasz'óvíz kieszi a vasat.

Az ers fekete festék kieszi a posztót. Úgy látszik,

hogy ez utósó értelemben vett ész , eredetileg am. ez

v. edz , melynek megfelel a német títzen , vastaghan-

gon az v. acz, honnan lett aczó aczé aczél. Csakugyan
midn pl. azt mondjuk

, hogy a választóvíz kieszi a

vasat, annyit tesz, hogy kiedzi, azaz vékonyítja, kop-

tatja , vagy épen likat , nyilast csinál rajta. V. ö.

EDZ.
KIESZKÖZLÉS, (ki- eszközlés) ösz. fn. Cselek-

vés
, melynél fogva közbejárásunkat eszköz gyanánt

használjuk
, hogy valamit kivihessünk. Szabadságom

kieszközlésél fleg egy jó barátomnak , és egy hatal-

mas pártfogómnak köszönöm. V. ö. KIESZKÖZÖL.
KIESZKÖZÖL

,
(ki-eszközöl) ösz. áth. Magát

eszköz gyanánt közbevetve valamit kivisz , teljesít.

Bizonyos oklevelek kiadását kieszközölni. Eszközöld

ki , hogy külföldrl hazámba térhessek. V. ö. ESZ-
KÖZÖL.

KIESZMÉL
,
(ki-eszmél) ösz. önh. Alélt , ájult,

mámoros, kábult, szóval' eszméletlen állapotból öntu-

datra jut. V. ö. ESZMÉL.
KIESZTERGÁL

,
(ki esztergál) ösz. áth. Vala-

mit esztergálva kiformál, kialakít, kifarag. Kieszter-

gálni bizonyos csont vagy fa szerszámokat. A pipa-

szárra való csontokat , szopókákat kiesztergálni. V. ö

.

ESZTERGÁL.
KIESZTERGALAS, (ki- esztergálás) ösz. fn.

Esztergáló szerszámokkal kikészítése, kifaragása stb.

valamely mnek.

KIESZTERGÁROZ , KIESZTERGÁROZÁS, 1.

KIESZTERGÁL, KIESZTERGALAS.

KIÉTET
,

(ki-étet) ösz. mivelt. 1) Tulajd. ért.

valakinek jószágát , eleségét rája küldött evk által

elfogyasztja. Dúlok által kietetni a lakosok élelmi szerét.

2) Átv. ért. valamely testet bizonyos nedv vagy más

test érintése által elkoptat , kirágat. Pokolkövel ki-

etetni a vadhúst. Választóvízzel kietetni a vasat, posz-

tót. V. ö. KIÉSZ 3).

KIÉTETÉS, fki-étetés) ösz. fn. Cselekvés, mely

által kietetnek valamit. V. ö. KIÉTET.

KIETLEN, (ki-et-len, egyike azon szóknak, me-
lyekben a len magában , s ,ki-et* nyilvánságosan ,ki-

es' helyett áll, minthogy sem a -lan, -len sem az -at-

lan, -étlen nem szokott elvont gyökhöz járulni) ; mn.

tt. kietlen-t, tb. — ék. Ami nem kies. Kietlen rút, kiet-

len nagy (Szabó Dávid) ; nevezetesen, helyre, vidékre,

tájra vonatkozólag, am. zordon, vad
,
puszta , termé •

szeti és mesterségi szépség nélkül való. Kietlen vi-

dék. Kietlen homokos sivatag. Használtatik fnévül

is , s am. lakatlan , mivelétlen pusztaság. En vagyok

kietlenben ivöltönek szava. (Münch. cod. Márki.) Ivöl-

tnek szava kietlenben (U. ott. Luk. III.). V. ö. KIES.

Határozóként am. kietlenül, zordonan.

KIETLENÉDIK, (ki-etlen-éd-ik) k. m. kietle-

néd-tem, — tél, —étt. Kietlenné lesz, kietlenné válik,

valamely tájék elvadul. Elkietlenédik. Az erdk ki-

puszfitásával elkietlenédik a vidék.

KIETLENÍT , KIETLENIT
,
(ki-et-len-ít) áth.

m. Metlenítétt. Kietlenné , sivataggá tesz. Elkietlenít.

KIETLENSÉG, (ki-et-len-ség) fn. tt. kietlenség-

ét, harm. szr. — e. Tulajdonságok, melyeknél fogva

valamit kietlennek mondunk , nevezetesen bizonyos

helynek, vidéknek , tájnak zordonsága , vadsága, si-

vatagsága, s mind abban fogyatkozása , ami az érzé-

keket
,

jelesen a szemeket gyönyörködteti. V. ö.

KIETLEN.
KIETLENÜL, (ki-et-len-ül) ih. Kietlen álla-

potban.

KIETLENÜL, KIETLENÜL, (ki-et-len-ül) önh.

m. kietlenült. L. KIETLENÉDIK.

KIETTE, falu Gömör megyében ; helyr. Kietté-

re, — n, — röl.

KIEVESÉDÉS, (ki-evesédés) ösz. fn. Kóros ál-

lapot , midn eves kóranyag fejldik ki a testbl. V.

ö. KIEVESÉDIK.

KIEVESÉDIK, (ki-evesédik) ösz. k. Mondjuk

sebrl , kütegröl, persenésrl , midn evnemü folyó

nedv fejldik ki belle. V. ö. EV , EVES , EVE-
SÉD1K.
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KIEVEZ, (ki-evcz) ösz. önh. Evezve a víz szé-

lére, vízparthoz, révbe hajija a hajót, csónakot, stb.

Förgeteg közeledik , evezzünk ki , legények !

KIEVEZÉS, (ki- evezés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dó'n kievezünk.

KIEVL
,

(ki-evül) ösz. önh. lásd : KIEVE-

SÉDIK.
KIFACSAK, (ki-facsar) ösz. áth. Eredetileg am. ki-

csafar, azaz kicsavar, (valamint gyökeik is faes és csav

egyezk) ; a szokás szentesítette azon különbséggel,

hogy facsarni tulajd. ért. jelent csupán valamely

nedves testet csavarni , s kifacsarni am. valamely

testbl a benne lev nedvet csavarva tekerve kiszo-

rítani , kinyomni ; ellenben csavarni és kicsavarni

szélesebb értelemben jelent akármily hajlékony , ru-

galmas testet tekerés által összébb szorítani vagy

csavarva kivenni , kihúzni. Kifacsarni az általázott,

vagy kimosott ruhát. Kifacsarni a szivacsból a vizet.

Kifacsarni a czitrom levét. — Kicsavarni tövébl a fia-

tal fát. Kicsavarni valakinek kezébl a botot. V. ö.

FACSAR, CSAVAR. Átv. ért. valakitl erszakosan

kinyer, kikap , kivesz valamit. Valakinek utósó fillé-

rét kifacsarni.

K1FACSARÁS, (ki-facsarás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg szorongató tekerés, csavarás , mely által ki-

facsarunk valamit. V. ö. KIFACSAR.
KIFACSARGAT, (ki-facsargat) ösz. áth. Több-

ször vagy egymásután többet kifacsar.

KIFACSARG-ATÁS
,

(ki-facsargatás) ösz. fn.

Facsargatva kinyomás.

KIFAGGAT, 1. KIFAKGAT.
KIFAGY

, (ki-fagy) ösz. önh. Fagy, hideg, jég

által kivesz , különösen
, a növények mszeres élete

megsznik. Nagy télben kifagynak a kényesebb növé-

nyek. Száraz és kemény télben kifagynak a vetések. V.

ö. FAGY.
KIFAGYÁS, (ki-fagyás) ösz. fn. Növények hi-

degvette állapota , midn kifagynak. Kifagyás ellen

ganajjal, szalmával stb. betakarni a kényesebb növé-

nyeket. V. ö. KIFAGY.
KIFAKAD, (ki-fakad) ösz. önh. Széles, és betü-

szerénti értelemben kitágul, kitárul, kinyílik. Különö-

sen 1) Mondjuk az életmszeres testekrl, midn akár

tenyész, akár romlékony állapotban fcelsejökbl bizo-

nyos sarj, vagy nedv kibúvik, kiömlik, kitárul. Kifa-

kadnak a fák , virághimbók. Fifakad az evvel teljes

seb, a genyedt kelés. Kifakad a hólyag. 2) Mondjuk
nedvrl, forrásról, mely a földbl, sziklából kiömlik.

Kifakad a fenékvíz. A Királyhegyböl több folyónak
és pataknak forrása fakad ki. 3) Átv. ért. mondjuk em-
berrl, midn a sokáig elnyomott indulat, vagy rej-

tett szenvedély végre kitör belle. Haragjában, mér-

gében, keservében kifakadt. A méltatlanságok ellen ke-

servesen kifakadt. Kifakadt belle, mit sokáig rejtegetett.

Kifakadni a hamis birák ellen. Már nem állhatom to-

vább, ki kell fakadnom. V. ö. FAKAD.
KIFAKADÁS, (kif»kadás) ötz. fn. Állapot,

midn valami vagy átv. értelemben valaki kifakad.

AKAD. NAGY SZÓTÁR. III. KÖT.

Fák, bimbók kifakadása. Vizek
,
források kifakadása.

Hályog, kelés kifakadása. A haragos , indulatos em-

bernek kifakadása. V. ö. KIFAKAD.
KIFAKADOZ

,
(ki-fakadoz) ösz. önh. és gyak.

Itt-ott , vagy egymás után , folytatólag kifakad. Ta-

vaszszal kifakadoznak a fák , ki elbb, ki utóbb. Kelé-

sei egymás után kifakadoznak. Átv. ért. am. indulat-

jában ki-kifakad , valahányszor t. i. oka , vagy al-

kalma van rá. V. ö. KIFAKAD.
KIFAKADOZÁS

,
(ki-fakadozás) ösz. fn. Fej-

ldési , szétválási állapot , midn kifakadoz valami,

vagy átv. ért. valaki.

KIFAKASZT, (ki-fakaszt) ösz. áth. Valamit ki-

fakadni segít vagy készt, vagy erszakosan fakadóvá

tesz. A tavasz meleg sugarai kifakasztják a bimbókat.

Nyomás , szúrás által kifakasztani a kelést , a hólya-

got. Átv. ért. valakit indulatosan kitör szavakra,

nyilatkozatra készt, kényszerít , ÍDgerel. A sért in-

gerlések kifakasztják a szelíd embert is. V. Ö. FA-

KASZT.
KIFAKASZTÁS, (ki-fakasztás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit v. valakit kifakasztanak.

KIFAKGAT
,

(ki-fakgat) ösz. áth. 1) Egymás

után kifakaszt. 2) A székelyeknél (,kifoggaf kiejtés-

sel) am. kipuhatol, kikémlel. (Kriza J.).

KIFALAZ, (ki-falaz) ösz. áth. Bizonyos tért

fallal kerít vagy ersít. Kifalazni a kertet. Kifalazni

a meredek út oldalát , a folyó partját. V. ö. FALAZ.

KIFALAZÁS ,
(ki-falazás) Ösz. fn. Épités neme,

midu kifalaznak valamit. V. ö. KIFALAZ.

KIFÁRAD
,
(ki-fárad) ösz. önh. Bizonyos moz-

gásban, munkában addig fárad , míg végre ereje ki-

fogy vagy gyöngül, s rugalmasságát veszti. Kifáradni

a hosszú utazásban , birkózásban. Kifáradni a kaszá-

lásban, aratásban
,
favágásban. Szeme az olvasásban,

keze az Írásban kifáradt. Az ökrök a szántásban, a lo-

vak a futásban kifáradtak. V. ö. FÁRAD.

KIFÁRADÁS
,

(ki-fáradás) ösz. fn. Szenved

állapot, midn valaki , vagy valami , t. i. állat , kifá-

rad. Kifáradásig gyalogolna nyargalni, kapálni, irni.

KIFARAG, (ki-farag) ösz. áth. Valamit faragva

kiformál, kiképez, kialakít. Kifaragni az épületfákat.

Kifaragni a szerszámok nyeleit. Átv. ért. valakinek

darabos erkölcseit kiidomitja ,
kifinomirja ,

kisimítja.

Ezen vad ifjút leheletlen kifaragni. V. ö. FARAG.

KIFARAGÁS ,
(ki-faragás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg valamely éles eszközzel való munkálás, mely

által kifaragnak valamit. V. ö. KIFARAG.

KIFARAGCSÁL, (ki-faragcsál) ösz. áth. és

gyak. kicsiny. Valamit faragcsálva ,
azaz apró fara-

gásokat téve kiah'.kít. A boton
,
pipaszáron holmi ké-

peket kifaragcsálni. Fapipát, tajtékpipát, csinosan ki-

faragcsálni. V. ö. FARAGCSÁL.

KIFARAGCSÁLÁS ,
(ki faragesálás) ösz. fn.

Munkálkodás, midn kifaragcsálnak valamit. E czifra

bot kifaragcsálása sok idbe kerülhetett. V. ö. KIFA-

RAGCSÁL.
46
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KIFÁRASZT ,
(ki-fáraszt) ösz. áth. Valakit, s

|

illetleg valamit kifáradni készt , kényszerít. Hosszú

és nehéz munkával kifárasztani a cselédeket. Kifárasz-

tani a vonó barmukat. V. ö. KIFÁRAD.

KIFÁRASZTÁS, (ki-fárasztás) sz. fn. Erötetés,

kényszerítés , melynél fogva valakit v. valamit kifá-

rasztanak. Ezen heyyet a lovak kifárasztása nélkül

meghágni nem lehet. V. ö. KIFÁRASZT.

KIFÁRÍT
,

(ki-farit) sz. áth. 1. KIFÁRASZT.

KIFAPOL
,
(ki-farol) sz. önh. Tulajd. ért. ba-

romról mondják , midn szokott, rendes állásából fa-
\

rál kifelé fordítva mozdul. Kifarol a ló a rúd melll.

Átv. ért. kifarol a kocsi , vagy szán , midn menés

közben hátulja az átvágásból kicsúszik, kimozdul. A >

síkos dombon kifarolt a szekér. A rudatlan szánok

könnyen kifarolnak. V. ö. FAROL.

KIFAROLÁS
,

(ki-farolás) sz. fn. Cselekvés,

midn valami kifarol.

KIFAROLTAT, (ki-faroltat) sz. áth. Eszközli,

hogy valami kifaroljon.

KIFARSANGOL, (ki-farsangol). Csak vissza-

hatólag használják. Kifarsangolni magát , am. a far-

sangot használva tölteni el.

KIFÁRUL, (ki-fárúl) ösz. önh. Szokottabbau 1.

KIFÁRAD.
KIFÉCSCSEN, (ki-fécscsen) ösz. önh. Mondjuk

nedvrl, folyadékról, midn öblébl, medrébl, edé

nyébl stb. fecscsenve kiömlik. Szájából kifecscsenl a

nyál. A megzökkeni csöbörbl kifecscsen a víz. Ro-

kon vele a vastaghangu kilocscsan. V. ö. FÉCSÉG,
FÉCSCSEN.

KIFÉCSCSENÉS
,

(ki-fécscsenés) ösz. fn. A
víznek vagy más nedvnek fecscsenve kiömlése vala-

mely edénybl, öbölbl stb.

KIFÉCSCSENT, (ki-fécscsent) ösz. áth. A ned-

vet, folyadékot kifecscsenni kényszeríti. Rázás , lö-

kés által a fazékból kifecscsenteni a levet. V. ö. KI-

FÉCSCSEN.
KIFÉCSCSENTÉS, (ki-fécscsentés) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg lökés , taszítás, rázás stb. mely által

valamely nedvet kifecscsentenek.

KIFECSEG ,
(ki-fécség) ösz. önh. és gyak. 1)

Tulajd. ért. a nedv , folyadék fecsegve kiömledezik.

A nyál kifecseg a szájából , midn beszél. Rázás által

a lajtból kifecseg a víz. 2) Átv. ért. tárgyesetés vi-

szonynévvel , valamit fecseg kis madár módjára ki-

beszél. Mondják emberekrl , kik titkot tartani nem

tudnak, s amit láttak, hallottak, kell vagy nem kell,

fnek fának elmondják. Kifecsegni a házi dolgokat,

viszonyokat, titkokat. Nem jó mindent kifecsegni. Hasz-

náltatik visszaható névmással is. Kifecsegte magát,

am. kedvére, elégségig fecsegett.

KIFÉCSÉGÉS
,

(ki-fécségés) ösz. fn. 1) Álla-

pot, midn a nedv, folyadék kifecseg. Víznek az edény-

bl kifecsegése. 2) Cselekvés , midn valaki valamit

fecsegve kibeszél, kihirdet.

KIFECSKEND, (ki-fécskcud) sz. áth. Ha ere-

detét elemezzük , ugyanaz , ami a kifecscsent , s ele-

mezve, mint Molnár Albert is írja : fecs-k-en-t, mely-

nek k segédhaugja vagy cs-bl alakult , vagy pedig

ami, értelmét tekintve hihetbb , itt a gyakorító s g-

vcl rokon A-val van dolguuk , s fecs-k-ent v. fecs-k-

en-d am. fecs-eg-en-t. Hasonló alkotásuak : ficzkand,

viczkand. Értelme: valamit kifecscsenövé tesz, kifecs-

csenésre kényszerít. A vizi puskából kifecskendi a vi-

zet. Az illet cselekvés gyakorlati alapfogalma rejlik

benne.

KIFÉCSKENDÉS, (ki-fécskendés) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg lökés , nyomás , tolás stb. mely által

valamely nedvet kifecskendünk. V. ö. KIFECSKEND.

KIFÉCSKENDÉZ
,
(ki-fécskendéz) ösz. áth. és

gyak. Bizonyos nedvet , folyadékot fecskendezve ki-

lövel. Bodzapuskából vizet fecskendezni ki. A palaczk-

ból kifecskendezni a bort. V. ö. FECSKENDEZ.

KIFÉCSKENDÉZÉS, (ki-fécskendézés) ösz. fn.

Cselekvés , mely által kifecskendeznek , különösen

úgy nevezett fecskendvel vizipuskával kilövöldözik

a vizet.

KIFEGYVERÉZ
,

(ki- fegyverez) ösz. áth. Va-

lakit fegyvereibl kivetkztet ; szokottabban : lefegy-

verez, azaz valaki által a fegyvereket letéteti.

KIFEGYVERKÉZTET, 1. KIFEGYVERÉZ.

KIFEHÉRÍT, (ki fehérít) ösz. áth. Valamit fe-

hérre , fehér szinüre kiszapúl , kimos , kiken , kifest

stb. Kifehéríteni a takácstól haza hozott vásznat. Ki-

fehéríteni mészszel a falakat. A barna arezbört ris-

porral kifehéríteni. V. ö. FEHÉR.

KIFEHÉRÍTÉS
,

(ki-fehérítés) ösz. fn. Cselek-

vés, illetleg színezés, mázolás, kendözés , midn ki-

fehérítenek valamit. V. ö. KIFEHÉRÍT.

KIFEJ, (ki-fej) Ösz. áth. Tulajd. ért. az emls
állatnak csecsébl , tgyébl a benne lev tejet ki-

nyomkodja , kihüvelykezi. Apadásig kifejni a tehén

tgyét. Átv. ért. valakinek vagyonát
,

pénzét
,

gya-

kori zsarolás, követelés, kérés által kihúzza, kicsalja.

Az ügyvédek kifejték az illet feleket. V. ö. FEJ.

KIFEJÉS, (ki-fejés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn kifejnek valamit , vagy átv. ért. valakit. V. ö.

KIFEJ.

KIFEJEZ
,

(ki-fejez) ösz. áth. Átv. ért. gondo-

latot, eszmét, fogalmat , ítéletet , elmélkedetet , mint

afféle elvont dolgokat , érzékekre ható jellel, pl. szó-

val, arczvonással, taglejtéssel kitüntet, s mintegy meg-

foghatóvá tesz. A gondolatokat szabatos , határozott

értelm szóval kifejezni. Akaratát , véleményét egy

szemhunyorítással, fejhajtással kifejezni. Az ügyes né-

majátékos sokat értelmesen bir kifejezni. Visszatér

, névmással, am. kimagyaráz , kifejt, értelmez. nem

képes jól kifejezni magát. Átvitetik a mvészetekre

is
,

pl. zenére , festészetre , szobrászatra stb. pl. A
i zene kifejezheti a lágy, gyöngéd, vad, kemény érzelme-

ket. A jó arczkép kifejezi az eredetinek jellemét stb.
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KIFEJEZÉS, (ki-fejezés) sz. fa. 1) Cselekvés,

mely által valamit kifejezünk. Valamely gondolat-

nak, új eszmének, homályos érzelemnek szabatos kifeje-

zésén törni az eszét. 2) Magok azon jelek , vagy je-

gyek , melyek által valamit kifejezünk , milyenek a

szavak, mondatok , arczvonások , taglejtések, vagy a

zenészeiben a hangok , a képzmvészetben a festé-

kek árnyazata stb. Szabatos , világos , rövid kifejezés.

Értelmes , homályos , kétes
,
gyanús kifejezés. Illetlen,

Ízléstelen
,
parasztos kifejezés. A magyar toborzónak

hsies, büszke kifejezése van. Buta
,
ggös , vad kifeje-

zésü arczkép. V. ö. KIFEJEZ.
KIFEJEZÉSÉS, (ki-fejezésés) sz. ran. Amiben

kifejezés van.

KIFEJEZHETETLEN , KIFEJEZHETLEN

,

(ki-fejezhet[et]len) sz. mn. Amit kifejezni nem le-

het. Határozóként am. ki nem fejezhetó'leg , kifejez-

hetlenül.

KIFEJLÉS
,
(kifejlés) sz. fn. Állapot , midn

valami kifejlik. Magok kifejlése. Csomó
,
gombolyag

kifejtése. Esznek , akaratnak , szenvedélynek kifejlése.

V. ö. KIFEJLIK.
KIFEJLESZT, (ki-fejleszt) sz. áth. Eszközli,

véghez viszi , hogy valamely bonyolódott test részei,

szálai stb. kifejldjenek. Atv. ért. az ész tehetségeit

mivelés, oktatás által kiképzi.

KIFEJLESZTÉS
,

(ki-fejlesztés) sz. fu. Cse-

lekvés, mely által kifejlik valami. V. ö. KIFEJLIK.
KIFEJLETLEN, (ki-fejletlen) sz. mn. Ami

nincs kifejldve. Határozóként am. ki nem fejldött

állapotban, kifejletlenül.

KIFEJLETLENSÉG
,

(ki- fejletlenség) ösz. fn.

Ki nem fejldött állapot vagy minség.

KIFEJLETLENÜL
,
(ki-fejletlenül) ösz. ih. Ki

nem fejldött állapotban.

KIFEJLIK
,

(ki-fejük) ösz. k. Tulajd. szoros

ért. mondjuk oly tárgyról , mely bonyolítva , kuszál-

va , összeszve , hajtva
,
göngyölgetve volt , midn

egyes részei, rétegei, szálai, rostjai, fonalai stb. kiol-

dódnak, s kitnkké , láthatókká lesznek. Kifejtenek

hüvelyeikbl, beczöikböl, tokjaikból a magok. Bonczolás

által kifejtenek a belek. Kifejlik a czérnagombolyag. Ki-

fejlik a ruha , midn varrása elszakad. Vezényszóra

kifejtenek a tömegben álló seregek. Atv. ért. mondják

elvont szellemi tárgyakról is. Az ész
,
jellem , s bizo-

nyos ösztönök, vágyak, szenvedélyek idvel fejlenek ki.

Ezen fiúban az ész , és dicsvágy korán kifejlett. V. ö.

FEJLIK és FESL1K.
KIFEJLDÉS, (ki-fejldés) ösz. fn. Állapot,

midn valami kifejldik. Valaminek kifejldését mes-

terségesen siettetni. A dolgok kifejldését az idtl vár-

ni. V. ö. KIFEJLDIK.
KIFEJLDIK, (kifejldik) ösz. belsz. Fejldve

kibonyolodik , kitnvé , látszatossá teszi maga ma-

gát. Különbözik a kifejtik igétl, hogy er. csak egyes

rövid id alatt történ nyilast, bomlást jelent; & fej-

ldik igében pedig a tartósság , és folytonosság esz-

méje rejlik A világpppményph lassan fejldnél ':i- Sok

id kell ahhoz , hogy valamely vad nép csak a közép

miveltségig is kifejldjék. V. ö. FEJLDIK.
KIFEJT, (ki-fejt) ösz. áth.' 1) Valamit hüvelye,

tokja , beczje , héja belsejébl kiold , kibont. Kifej-

teni a babot, borsót. Kifejteni a diót , mogyorót
,
gesz-

tenyét. 2) Valami bonyolodottat, kuszáitat, összeszt-

;

tet kibont. Kifejteni a kuszált fonalat. Kifejteni a

csomót. 3) Ami össze volt varrva , fzve, szétválaszt-

I ja. Kifejteni a roszul varrt ruhát. Kifejteni a kötött

harisnyát. 4) Atv. ért. valamit erkölcsi, szellemi úton

hoz elé vagy kimagyaráz ; a homályból tisztára de-

j

rít ki valamit. A lelki és testi tehetségekel mivelés által

kifejteni. Ismert számokból ismeretleneket kifejteni. Ami
i
nincs, majd kifejti az id. V. ö. FEJT.

KIFEJTÉGET, (ki-fejtéget) ösz. gyak. áth.

Gyakori vagy folytonos munkával fejt ki holmit. V.

ö. KIFEJT.
KIFEJTÉGETÉS

,
(ki-fejtégetés) ösz. fn. Gya-

korlati cselekvés , mely által kifejtegetnek valamit.

V. ö. KIFEJTÉGET.
KIFEJTEKÉZÉS . (ki-fejtekézés) ösz. fn. Ön-

álló cselekvés , midn kifejtekezik valaki. V. ö. KI-

FEJTEKÉZIK.
KIFEJTEKÉZIK

,
(ki-fejtekézik) ösz. k. Mint-

egy maga magát kifejtegeti , azaz magát folytatólag

vagy gyakran fejtve valamibl kibontakozik , kisza-

badul. A sokrét derékövböl kifejtekezni. Az ölelget

karjai közöl kifejtekezni. A sürü embertömegbl kifej-

tekezni. Holmi szövevényes ügyekbl kifejtekezni. Adós-

ságaiból nem bir kifejtekezni.

KIFEJTÉS, (ki-fejtés) ösz. fn. Cselekvés, mely

által valami kifejtetik. Hüvelynek , toknak , ruhának

kifejtése. Esznek, számnak kifejtése. V. ö. KIFEJT.

KIFEJTETT
,
(ki-fejtétt) ösz. mn. Ami ki van

fejtve vagy fejezve ; ami világosan ki van irva.

KIFEJTETTEN, (ki-fejtétten) ösz. ih. Kifejtett

v. kifejezett állapotban. (Explicite).

KIFEJTÖDÉS
,
(ki-fejtdés) ösz. fn. Önmagá-

ra ható cselekvéssel, belmüködéssel járó állapot, mi-

dn kifejtdik valaki. V. ö. KIFEJTÖDIK.

KIFEJTDIK
,
(ki-fejtdik) ösz. belsz. Önma-

gára visszaható cselekvéssel bizonyos viszonyokból,

bonyodalomból , zavarból , homályból kibontakozik.

Különbözik a kifejldik igétl , mert ez betüszerént

am. kifejlést eszközl állapotba j ; amaz pedig am.

oly állapotban szenved , melyben magát kifejteni

kénytelen
,

pl. kifejldik az ész különféle miveltségi

eszközök által ; kifejtdik valaki a néptömegböl , mi-

dn tolakodva , forgplódva szabadul ki közle. A ki-

fejldés tehát inkább más valaminek befolyása, a ki-

fejtdés inkább magunk mködése által történik.

KIFEJTLEG, (ki-fejtleg) ösz. ih. L. KIFEJ-

TETTEN.
KIFEJTZÉS, KIFEJTÖZIK. 1. KIFEJTÖ-

DÉS, KIFEJTÖDIK.
KIFEKSZIK, (ki-fekszik) ilsz. k. Valamely

nyilt helyre , bizonya körön , keritésen kivül megy
46*
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fekünni. A juhászkutya kifekszik az akolajtóba. Az r-

eb kifekszik a küszöbre. A bojtár kifekütt a juhszélre.

Visszaható névmással am. elégségig , untig fekszik.

Kifekütte magát , míg törött lába begyógyult.

KIFEKTET, (ki-fektet) sz áth. Eszközli, hogy

valami vagy valaki kifekügyjék.

KIFEKVÉS, (ki-fekvés) ösz. fn. Kivül lev

helyre, térre fekvés.

KIFELÉ, (ki-felé) ösz. ih. Azon irányban, mely

belülrl ki megyén. Kifelé indulni. A városból kifelé

sétálni. Ellentéte : befelé. Mások befelé jönnek, mások

kifelé mennek.

KIFELED, (ki-feled) ösz. áth. Valamit feledve

kihagy , a többi közöl kimaraszt. Kifeledni bizonyos

tudósítást a levélbl. Kifeledni valamely szót a szótárból.

A legfontosabb szöveg idézetét kifeledni az egyházi be-

szédbl. V. ö. FELED.

KIFELEDÉS, (ki feledés) ösz. fn. Az emlékez

tehetség hibája, gyöngéje, szórakozása stb. midn ki-

feledünk valamit. V. ö. KIFELED.

KIFELEJT
,
(ki-felejt), KIFELEJTÉS ,

(ki-fej-

tés), 1. KIFELED, KIFELEDÉS.
KIFEN, (ki-fen) ösz. áth. Tulajd. ért. valamely

éllel biró eszközt, szerszámot fenés által kiedz, kiéle-

sít. Kifenni a kést, kaszát. Atv. ért. valamit fényesre,

simára kikészít. Kifenni az orczát, bajuszt. Szójáték-

kal : kifeni, kikeni magát. V. ö. FEN.

KIFÉNYESEDÉS, (ki-fényésédés) ösz. fn. Va-

lamely homályos, sötét, színehagyott, bágyadt szinü

test változási állapota, midn kifényesedik.

KIFÉNYESEDIK
,

(ki-fényésédik) ösz. k. Kö-

szörülés, csiszolás , edzés stb. által külszine fényesre

változik.

KIFÉNYESÍT, (ki-fényésít) ösz. áth. Valaminek

külsejét , fölszinét fényesre csiszolja ,
dörgöli, köszö-

rüli, keféli, feni stb. Kifényesíteni a kardot. Kifénye-

síteni a lószerszámokat, csizmákat. V. ö. FÉNYESÍT.

KIFÉNYÉSÍTÉS, (ki-fényésítés) ösz. fn. Vala-

mely homályos, bágyadt szinü testnek fényessé tevé-

se. A szerszámok
,
fegyverek, lábbelik kifényesítéséhez

jól értenek a katonák. V. ö. FÉNYES.

KIFÉNYLIK, (ki-fénylik) ösz. k. Fénye által a

többi közöl kitnik, kiragyog. A csillámpozó kövekbl

kifénylenék az érczes részek. A közelg hadsereg fegy-

verei kifénylenek. A nap kifénylik a felhk közöl. V. ö.

FÉNYLIK.

KIFÉR, (ki-fér) ösz. önh. Bizonyos nyílt téren,

résen , nyilason, körön stb. kimenni való helye van.

Úgy meghízott, hogy alig fér ki és be az ajtón. A nagy

szarvú ökör ki nem fér az istálóból , hogy szarvát meg

ne üsse. Ordított, kiáltott, amint csak a száján kifért.

Ki nem férne a német szó torkából. (Népd.). Annyi em-

ber van a templomban , hogy egy óráig sem férnek ki.

Ha ki nem fér az ajtón, majd kifér a kapun. Atv. ért.

Ezen néhány szó kifér egy sorban, am. egy sorban van

helyök. V. ö. FÉR.

KIFERDIT v. —FERDÍT, (ki-férdít) ösz. áth.

Valamit rendes, egyenes állásából ferdére kinyom.

Kiferdíteni a csizma sarkát. Kiferdítette a száját. V.

ö. FERDÍT.
KIFÉRDÍTÉS v. —FERDÍTÉS, (ki-férdítés)

ösz. fn. Cselekvés , illetleg nyomás
,
gyúrás

,
járás,

mely kiferdít valamit. V. ö. KIFÉRDÍT.

KIFESEL, (ki-fesel) ösz. önh. Tulajd. ért. mond-

juk oly bonyolódott testekrl , melyeknek gömbje,

bimbaja, barkája, rigyája stb mintegy önerejöknél

fogva kinyílik , kibontakozik. Kifesel a virágbimbó.

Kifesel a term, a leveles rigya. V. ö. KIFESLIK.

KIFESELÉS, (ki-feselés) ösz. fn. Fejldési ál-

lapot, midn feselve kinyílik, kibomlik valami. V. ö.

KIFESEL.
KIFESELT, (ki-feselt) ösz. mn. Belsejénél fog-

va kinyílt. Kifeselt bimbó. V. ö. KIFESEL.
KIFESLÉS, (ki-feslés) ösz. fn. A feslik (nem :

fesel) törzsbl am. szenved , romlásféle állapot, mi-

dn kifeslik valami. V. ö. KIFESLIK.
KFFESLETT, (ki-feslett) ösz. mn. Küls hatás

által ki- v. szétoszlott. Kifeslett ruha. V. ö. KI-

FESLIK.

KIFESLIK, (kifeslik) ösz. k. Szoros ért. ami

varrva, fzve, tzve, kötve volt, küls hatásnak kö-

vetkeztében
,
pl. viselés, hányásvetés, koptatás által

kibomlik , szétfoszlik. Kifeslik a gyönge czérnával

varrott vagy megfeszült ruha. A feslik és fesel között

az a különbség, hogy emez belernél , amaz küler-

nél fogva történik.

KIFEST
,
(ki-fest) ösz. áth. Valamely testnek

fest szer által bizonyos szint ad. Arczot fehérre v.

pirosra kifesteni. A szobát, teremet zöldre , kékre , ró'

zsaszinre kifesteni. V. ö. FEST.

KIFESTÉS
,
(ki-festés) ösz. fn. Valamely test-

nek bizonyos festékkel, mázzal kiszinezése.

KIFESÜL v. —FÉSÜL, (ki-fesül) ösz. önh.

Molnár Albertnél am. kifesel ; 1. ezt.

KIFÉSÜL v. —FÉSÜL
,
(ki-fésül) ösz. áth. A

hajból, szrbl, serénybl, seriébl stb. valamit fés-

vel kitisztít, kiszed. Kifésülni a pölyhöt, tollat. A ló-

serénybl kifésülni a bojtorjánt. Kifésülni a létüket.

Kifésülni a gubanezos , bojtos ebet. Kifésülni a gyap-

jút, kendert. Atv. ért. mondjuk : kifésülni a fejet. V.

ö. FÉSÜL.
KIFÉSÜLÉS v. —FÉSÜLÉS, (ki-fésülés) ösz.

fn. Cselekvés, melynél fogva valamit kifésülnek. Ki-

fésüléskor kitépni a hajat. V. ö. KIFÉSÜL.

KIFÉSÜLKÖDÉS, (ki-fésülködés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kifésülködik valaki. Lásd : KIFÉSÜL-
KÖDIK.

KIFÉSÜLKÖDIK, (ki-fésülködik) ösz. k. Saját

maga haját fésvel kitisztítja , kicsinosítja , rendbe

szedi. Megborotvállwzott , megmosdott , kifésülködött,

nyalhán kicsípte magát.

KIFESZÉGET, (ki-feszéget) ösz. áth. Fesze-

getve alapjából, sarkából, vagy több tárgyra vitetve,
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alapjokból , sarkukból , reudes helyökbl kimozdít.

Kifeszegetni az ajtók zárját, az ablakok rostélyát.

KIFESZÉGETES
,
(ki-feszégetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kifeszeget.

KIFESZÍT v. —KIFESZÍT, (ki-feszít) ösz.

áth. 1) Valamit feszítve kinyom, kitol, kitágít. Nyo-

más által kifeszíteni a csizma sarkát. Kifeszíti a mel-

lét. 2) Különösen valamely szilárdan álló testet bizo-

nyos eszközzel tövébl , sarkából , alapjából , rendes

heiyeuol kimozdít , kivet. Dorongokkal kifeszíteni a

kaput. Fejszével kifeszíteni a szekrény ajtaját. Sai-ká-

ból kifeszíteni az ajtót. V. ö. FESZÍT.

KIFESZÍTÉS v. —FESZÍTÉS, (ki-feszítés)

ösz. fn. Erszakoló cselekvés , illetleg emelés , nyo-

más , mely által kifeszítenek valamit. V. ö. KIFE-
SZÍT.

KIFESZÜL v. —FESZÜL, (ki-feszüi) ösz.

önh. Valami feszülve kinyomúl, ki- v. széttolúl, szét-

tágul.

KIFESZÜLÉS v. —FESZÜLÉS
,

(ki-feszülés)

ösz. fn. Feszülve kinyomulás , ki- vagy széttágulás.

(Expansio).

KIFICZAMIK, (ki-ficzamik) ösz. k. 1. KIFI-

CZAMODIK.

KIFICZAMÍT v. —FICZAMIT, (ki-ficzamít)

ösz. áth. Valamely tagot, illetleg csuklót kificzamóvá

tesz vagy kificzamni kényszerít. Kezet , lábat kificza-

mítani. V. ö. FICZA, FICZAMIT.

KIFICZAMÍTÁS v. —FICZAMITÁS, (ki-fi-

czamítás) ösz. fn. Valamely tagnak erszakos kinyo-

mása a csuklóból. V. ö. FICZAMÍT.

KIFICZAMLÁS
,

(ki-ficzamlás) ösz. fn. 1. KI-

FICZAMODÁS.

KIFICZAMLIK
,
(ki-ficzamlik) Ösz. k. 1. KIFI-

CZAMODIK.

KIFICZAMODÁS
,

(ki-ficzamodás) ösz. fn. Ál-

lapot , midn valamely tagja a testnek kificzamodik.

Lábnak , kéznek kificzamodása. V. ö. KIFICZAMO-
DIK és KIMENYÜLÉS.

KIFICZAMODIK, (ki-ficzamodik) ösz. k. Mond-

juk általán az állati , különösen az emberi tagokról,

midn akármiféle kül erszak által csuklóik öbleik-

bl kicsuszszannak , kifordulnak , máskép : kimenül,

azaz kimenvé lesz, vagy kimarul, azaz marja vagyis

csuklócsontja kinyomúl. Kificzamodhatik a kar váll-

ban, a kéz kézfben, a láb bokában stb. Átv. ért. mond-

ják a nyelvrl, midn beszédközben mintegy kicsuk-

lik, kibicsaklik , s a hangot hibásan ejti, vagy midn
valaki, mint mondani szokás , valami görbét beszél.

Mondják az észrl is, midn ítéleteiben, s okoskodá-

saiban a rendes észtani szabályoktól eltér s holmi

bolondokat állít. Úgy beszél, mintha kificzamodott vol-

na az esze.

KIFIOKOZ
,

(ki-fiókoz) ösz. áth. Valamit fió-

kokkal kirak , ellát. Kifiókozni a pénzes szekrényt.

Kifiókozni a fszeres bolt szekrényeit. V. ö. FIÓK.

KIFIÓKOZÁS, (ki-fiókozás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg fölszerelés , midn kifiókoznak valamit. V.

ö. KIFIÓKOZ
;

KDJIRKAL, ösz. áth. Firkálva, rósz Írással kiír,

kijegyez valamit. Sok id kellett neki, míg néhány szót

kifirkált. V. ö. FIRKÁL.

KIFIRKÁLÁS, (ki-firkálás) ösz. fn. Firkálva

kiírás, kijegyzés.

KIFITAT, (ki-fitat) ösz. áth. 1) Fitatva , azaz

mozgásra kényszerítve , hányva vetve életuntét , lát-

hatóvá tesz valamit. Motozás alkalmával kifitatni az

elrejtett holmikét. 2) 1. KIFITÍT.

KIF1TATÁS, (ki-fitatás) ösz. fn. Cselekvés, il-

letleg motozás
, mozgatás , mely által kifitatnak va-

lamit. V. ö. KIFITAT.
KIFITÍT, (ki-fitít) ösz. áth. Mozgatva, forgatva

mutogat, kitüntet valamit, különösen a végett , hogy
mások bámulják

, dicsérjék , vagy meglepessenek ál-

tala. Kifitítani az aranylánczos órát. Átv. ért. vala-

mit felföd, feltakar, a végett , hogy lássák. Kifitítani

a mellet , karokat , Kifitítani a fehér kezeket. V. ö.

FITÍT.

KIFITÍTÁS, (ki-fitítás) ösz. fn. Mutogatása,

felfödése valaminek , kérkedésbl , dicsekvésböl , lát-

szat végett.

KIFITOGAT v. —FITOGTAT
,

(ki-fitogat v.

fitogtai) ösz. áth. Valamit többször, vagy több tárgyat

kifitít.

KIFITOGTATÁS
,

(ki-fitogtatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit többször vagy több tár-

gyat kifitít.

KIFITYÉG, (ki-fityég) ösz. önh. Fityegve kiáll,

kilátszik, kitnik, kicsüng. Az óraláncz kfityeg a zse-

bébl. V. ö. FITYEG.
KIFITYTYEN, (ki-fitytyen) ösz. önh. Fitytyen-

ve kibúvik , kilóg. Zsebébl kifitytyent a kend. Ki-

fitylyent a csizmaszár füle.

KIFITYTYENT, (ki-fitytyent) ösz. áth. Azt

teszi, hogy kifitytyenjen valami. Kifitytyenteni az óra-

lánczot.

KIFIZET, (ki-fizet) ösz. áth. 1) Tulajd. ért. bi-

zonyos tartozást , adósságot
,
járandóságot

,
jószágot

fizetve, azaz pénzt adva kivált. Kifizetni a házbért, az

adót. Kifizetni a megvásárlóit árukat. Kifizetni a mun-

kásokat, kézmíveseket. Átv. ért. a bántásért , sérelme-

kért valakit megtorol , különösen szóval kiszid. Ki-

fizették t apró pénzzel. Csak merjen szólni , majd ki-

fizetem. Engem ugyan szépen kifizettek. V. ö. FIZET.

KIFIZETÉS, (ki-fizetés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valakit v. valamit kifizetnek. V. ö. KIFIZET.

KIFODORÍT v. —FODORÍT ,
(ki-fodorít) ösz.

áth. Valamit úgy fodorít hogy kifelé álljon. A bajuszt

kifodorítni.

RIFODORÍTÁS, KIFODORITÁS, (ki-fodorí-

tás) ösz. fn. Cselekvés , midn valamit kifodorítanak.

KIFODROSIT v. —FODROSIT, (ki-fodrosít)

1. KIFODROZ.
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KIFODROZ, (ki-fodroz) ösz. áth. Fodrokkal el-

lát, fölpiperéz. Kifodrozni az inget, a kötényt.

KIFODROZÁS, (ki-fodrozás) ösz. fn. Fodrokkal

ellátás, fölpiperézés.

KIFOG, (ki-fog) ösz. áth. 1) Fogva, megfogva

kivesz, kikap, kihúz valamit. Kifogni a vizbeesett em-

bert. Kifogni az árvíz által elragadt gerendákat. Ki-

fogni a tóból a nagyobb halakat. 2) Az igás barmot

az igából , illetleg hámból kiereszti. Kifogni az

ökröket, lovakat. Használtatik tárgyeset nélkül is. Már
kifoghatunk. Fogj ki Jane-si , itten van már a csárda.

(Népd.). 3) Bizonyos járandóságból valamit kivesz.

Kifogni a cseléd bérébl néhány forintot. A kölcsön

adott pénzbl elre kifogni a kamatot. A javítás fejé-

ben kifogni a haszonbérbl valamit. 3) Onhatólag on

én ön képzó'jü névvel vagy rajta határozóval am. va-

lakin ert vesz, szóval vagy tettel valakit legyz, va-

laki fölött hatalmat szerez magának. Az erösebbik ki-

fog a gyöngén. Ki nem fogsz rajtam. Ember legyen,

aki beszédben kifog rajta. A csintalan növendékek ki-

fognak a gyáva neveln , tanítón. Fogj ki rajta ha

tudsz.

KIFOGAD
,

(ki-fogad) ösz. áth. Valamit bizo-

nyos bérért , fizetésért használat végett kivesz , kial-

kuszik. A szomszéd kertét , telkét kifogadni. Valamely

mezei lakot nyári szállásul kifogadni. Ezen nagy ház-

ban minden szállást, boltot, pinczét kifogadtak.

KIFOGADÁS
,

(ki-fogadás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg szerzdés , alkuvás , mely által kifogadunk

valamit. V. ö. KIFOGAD.

KIFOGÁS, (ki-fogás) ösz. fn. 1) Cselekvés, mi-

dn valamit megfogva kiveszünk, kihúzunk valahon-

nan. Az árvíz által elragadt malom kifogására menni.

2) Az igás baromnak az igából vagy hámból kieresz-

tése. Dél van , itt a kifogás ideje. 3) Az illet járan-

dóság bizonyos részének kivevése. Valakinek bérét

kifogás nélkül megadni. 4) Nyilatkozás , észrevétel,

melyet bizonyos dolog ellen roszalólag, feddleg, el-

lenmondólag teszünk. Micsoda kifogásod van elle-

nem ? Nincs semmi kifogásom ezen oklevél ellen , am.

érvényesnek, helyesnek találom. Váltókifogás, észre-

vétel , ellenmondás valamely váltó alakja vagy tar-

talma ellenében ; különösebben valamely váltókere-

set ellen.

KIFOGÁSKÉNT
,
(ki-fogásként) ih. Úgy mint

kifogást , észrevételt , ellenmondást. Kifogásként elé-

adja hogy ....

KIFOGÁSOS
,

(ki-fogásos) ösz. mn. Ami ellen

kifogás vagy észrevétel tétetett vagy tétetik. Kifogá-

sos kötelezvény, aláírás.

KIFOGÁSTALAN, (ki-fogástalan) ösz. mn. Ki-

fogás nélküli, mi ellen kifogást, észrevételt, tenni nem
lehet. Határozóként am. kifogás nélkül.

KIFOGAZ
,

(ki-fogaz) ösz. áth. Valamely esz-

közt, müvet, szerszámot fogakkal ellát , fogasán ki-

formál , kiulsikít. Kifogazni a fésnek való szarut.

Kifogazni a gerebent, gereblyét, villát. V. ö. FOGAZ.

KIFOGAZAS
,

(ki-fogazás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg fölszerelés , mely által kifogaznak valamit.

V. ö. KIFOGAZ.

KIFOGDOS, (ki-fogdos) ösz. áth. Fogdosva ki-

szed. A tóból a halat kifogdosni.

KIFOGGAT, 1. KIFAKGAT.

KIFOGY, (ki-fogy) ösz. önh. 1) Dologról szól-

va, am. bizonyos mennyiség részenként, egymás után

eltnik , valahonnan kivesz , s mintegy kifoly. A víz

kifogyott a kádból. A bor kifogyott a palaczkból. A
liszt kifogy a zsákból. A szalonna, zsír kifogy a kam-

rából. 2) Személyre alkalmazva am. valamije lassan-

lassan, részletesen elvész , elmúlik , elkallódik , elt-

nik. Kifogyott mindenébl. Kifogy pénzébl , költségé-

bl. Kifogy az idbl. Tavaszig minden eleségbl kifo-

gyunk. V. ö. FOGY.
KIFOGYASZT

,
(ki-fogyaszt) ösz. áth. 1) Va-

lamit kifogyni enged vagy segít, vagy eszközli, hogy

kifogyjon. Kifogyasztani a bort. Sok vendégelés által

kifogyasztani az eleséget. 2) Valakit bizonyos birto-

kából, javából kifoszt, kiürít. A pazarló , adósságcsi-

náló gyermekek mindenébl kifogyasztották az apjokat.

V. ö. FOGYASZT.

KIFOGYASZTÁS, (ki-fogyasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valamit vagy valakit kifogyasztanak.

KIFOGYHATATLAN, KIFOGYHATLAN, (ki-

fogyhat[at]lan) ösz. mn. Ami nagy bsége, sokasága

miatt ki nem fogyhat. Kifogyhatatlan kútforrás , só-

bánya. Kifogyhatatlan beszéd ember. Kifogyhatatlan

kegyelm
,
jóságú Isten. Kifogyhatatlan tenger. Néha

túlzott értelemben am. igen sok , bséges
,
gazdag.

Kifogyhatatlan kincstár. Határozóként : kifogyhatat-

lan állapotban, kifogyhatatlanul.

KIFOLD, (ki-fold) ösz. áth. Valamire foltot

varr, megfold. Foldd ki a gatyát.

KIFOLDOZ, 1. KIFOLTOZ.

KIFOLTOZ
,
(kifoltoz) ösz. áth. Valamire fol-

tokat, több foltot varr ; valamit foltozva kijavít. Ki-

foltozni a szakadt, rongyos ruhát. Kifoltozni a romlott

hajót, háztett. V. ö. FOLTOZ.

KIFOLTOZÁS, (ki-foltozás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg javítás , midu kifoltoznak valamit. V. ö.

KIFOLTOZ.
KIFOLY

,
(ki-foly) ösz. önh. Valamely nedv,

vagy folyadék rendes öblébl , tartójából , medrébl,

erébl stb. kiömölve , tovább foly. A likas fenek

edénybl kifoly a víz. A feldöntött korsóból kifoly a

bor. Az áradó víz kifoly a mederbl. A vágott erén ki-

foly a vér. Orrából igen sok vér kifolyt. A Sió vize a

Balatonból foly ki.

KIFOLYÁS, (ki-folyás) ösz. fn. Valamely nedv-

nek folyás általi kiömlése, továbbhaladása. Az áradó

víz kifolyását töltések által gátolni. V. ö. KIFOLY. Átv.

ért. eredmény , mely bizonyos dologból, mint kútfor-

rásból származik. A forradalom néha nem egyéb, mint

az érdekel,- erszakolt összeütközésének kifolyása.
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KIFOLYAT, (ki-folyat) ösz. áth. Eszközli,

okozza, eugedi, hogy valamely nedv kifolyjon.

KIFOLYATÁS, (ki-folyatás) fez. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kifolyat.

KIFON , fki-fon) ösz. áth. 1) Azt , ami be volt

fonva, kibontja. Kifonni az üstököt. Kifonni az ostort.

2) A csomóba kötött kendert, lent, gyapjút stb. fon-

va kinyújtja , fonalakra kihúzza. Egy nap alatt két

három maroknyi lent kifonni. V. ö. FON.

KIFONÁS, (ki-fonás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki valamit kifon.

KIFONATKOZIK
,
(ki-fonatkozik) ösz. k. Átv.

ért. viszontagságból, szövevényes ügybl, zavart, bo-

nyolult állapotból lassan-lassan úgy kihúzza, kivonja

magát , mint a kötésbl a fonalat ki szokták húzni

;

máskép és szokottabban : kibontakozik,

KIFORDÍT, KIFORDÍT, (kifordít) ösz. áth. 1)

Valamit úgy fordít , hogy belseje kifelé , külseje pe-

dig befelé legyen. Kifordítani a keztyüt , nadrágot,

iingöt. Kifordítani a köpenyt, hálósüveget.

„Kifordítom a bundámat,

Mégis bunda a bunda." Népd.

2) Fordítva kimozdít valamit helyébl , öblébl ki-

vet. Kifordítani a kolbászt, hurkát, am. belét a bré-

bl kivenni , kinyomni. Kifordítani valamit a talics-

kából. A bennülöket kifordítani a kocsiból. Szemeit ki-

fordítani. Lábait csámpásan kifordítani.

KIFORDÍTÁS v. —FORDÍTÁS
,

(ki-fordítás)

ösz. fn. Cselekvés, mely által kifordítunk valamit. V.

ö. KIFORDÍT.
KIFORDÍTOTT v. —FORDÍTOTT, (ki-for-

dított) ösz. mn. Amit kifordítottak. Kifordított haris-

nya , nadrág. Olyan szép , mint a kifordított hurka.

(Km.)-

KIFORDUL v. —FORDUL, (ki-fordúl) ösz.

önh. 1) Úgy fordul, hogy belseje kivül legyen. Ers
szélben kifordult az eserny. Lehúzás közben kifordult

a nadrág. 2) Fordulva kimozdul helyébl, s elrejtett

része láthatóvá lesz. Kifordul kínjában a szeme. Ki-

fordúl szájából a falat. Kifordulni a kocsiból. Kifor-

dul a hurka. 3) Fordulva kimegy, vagy kimegy, hogy

fordúljou. Kifordulni a szobából a folyosóra. Kifor-

dulni a szabadba. V. ö. FORDUL.
KIFORDULÁS v. —FORDULÁS, (kifor-

dulás) ösz. fn. 1) Állapot, midn valami kifordul.

Szemek Icifordulása. 1) Cselekvés, midn valaki ön-

ként fordulva kimegy vagy kimenve fordul. Egy kis

kifoididást tenni.

KIFORGAT, (ki-forgat; ösz áth. és gyakor.

1) Eszközli , hogy valami forogva kimenjen , kimoz-

duljon hülyébl , rendes állásából , s ez értelemben

rokonai : kigörget , kihenterget , kihömbörget. Kifor-

gatni a hordót az udvarra, az utczára. 2) Szélesb ért.

valamit ideoda mozgatva rendes helyzetébl kivesz.

Kiforgatni a ládába lerakott holmikét. Kiforgatni az

ágynemüeket. A nyavalyatörs kiforgatja szemeit. 3)

Bizonyos öblös testeket, tárgyakat úgy forgat, hogy

belsejok kifelé álljon. Kiforgatni a lábravalókat. 4)

Átv. ért. valakit bizonyos vagyonából kifoszt , vagy

azon tárnokokat , melyekkel véleményét , vitatkozá-

sát mintegy beburkolta , alapjaikból kiveti. A hitele-

zk mindenébl kiforgatták. Az alperes ügyvéde a fel-

peresét minden vádjaiból kiforgatta.

KIFORGATAS
,

(ki-forgatás) ösz. fu. Cselek-

vés , mely által kiforgatunk valamit. V. ö. KIFOR-

GAT.
KIFORMÁL, (kiformál) 1. KIKÉPEZ; KI-

ÁBRÁL.
KIFORR, (ki-forr) ösz. önh. Általán am. forrva

kifakad , kiömlik , kifoly , kiduzzad. Kiforr tavaszkor

némely fákból a mézga , a nedv. Kiforr a fazékból a

lé. Kiforr a seb. A sziklából kiforr a víz. Átv. ért. s

visszahatólag am. meghiggad , lecsendesül. Az ifjú

t'üz idvel kiforrja magát. V. ö. FORR-

KIFORRAD
,
(ki-forrad) ösz. önh. Izzó tznél,

nagy melegségtl felolvadva kifakad. Az olvasztó ke-

menczében az ásványokból kiforradnak az érczrészek.

V. ö. FORRAD.
KIFORRADÁS, (ki-forradás) ösz. fn. Forradva

kifakadása valamely olvadékony testnek.

KIFORRÁZ
,

(ki-forráz) ösz. áth. 1) Bizonyos

edényeket forró nedvvel kiöblít, kitisztít. Kiforrázni

a hordókat , kádakat. 2) Szélesb ért. valamit forró

nedvvel leönt, vagy benne fz. Kiforrázni a poloskás

ágyakat. Kiforrázni a durva szövet szennyes ruhá-

kat. Kiforrázni a fonalat. V. ö. FORRÁZ.

KIFORRÁZÁS
,

(ki- forrázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn kiforráznak valamit. V. ö. KIFORRÁZ.

KIFOSZLAT, (ki foszlat) ösz. áth. Teszi, esz-

közli, hogy héjából, tokjából, beczjébl, hüvelyébl

kifoszoljék valami. V. ö. KIFOSZLIK.
KIFOSZLIK, (ki-foszlik) Ösz. k. Mondjuk min-

denféle testekrl, melyeknek héja, tokja, burka, bre

s bárminem takarója mintegy magától elválik, s bél-

tartalmuk kitnvé , látszatóvá , meztelenné lesz. 1

dió, mogyoró, gesztenye, makk kifoszlanak héjaikból. A

kígyó tavaszkor kifoszlik brébl. Némely fák idnként

kifoszlanak kérgeikbl. Hosszas táborozás alatt ruhái-

ból kifosztott vitéz. V. ö. FOSZLIK.
KIFOSZT

,
(ki-foszt) ösz. áth. Tulajd. ért. va-

lamit bármi nevén nevezend takarójából kivesz ,
ki-

bonyolít, kifordít , s azt mintegy meztelenné teszi. A

diót kopácsából , a kukoriczát sustyájából kifosztani.

Valakit brig kifosztani. Átv. ért. am. valakit ingó

vagyonából kivetkeztet. A rablók mindenébl kifosz-

tották. V. ö. FOSZT.

KIFOSZTÁS, (ki-fosztás) ösz. fu. Cselekvés,

mely által valamit v. valakit kifosztanak. V. ö. KI-

FOSZT.
KIFOSZTOGAT, (ki-fosztogat) ösz. áth. és

gyak. Egymás után többeket , vagy folytatólag foszt

ki valamit vagy valakit , illetleg ruháiból erszako-

san kivetkztet. V. ö. KIFOSZT. Kifosztogatni az er-

dn utazó kalmárokat. V. ö. FOSZTOGAT.
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KIFOSZTOGATAS, (ki-fosztogatás) ösz. fn.

Gyakorlatos cselekvés, midn kifosztogatnak valamit

v. valakit. V. ö. KIFOSZTOGAT.
KIF, (ki-f) ösz. önh. 1) Fövés által bizonyos

testbl némely részek kiválnak , kiolvadnak. Lúgos

vízben kif a ruha zsírja. A húsból kif a zsír. 2)

Elégségig, kelletig f. Ez a hús nem rágós, jele, hogy

jól kiftt. A nagy gombóczok sokáig fnek ki. V. ö.

F, ige.

KIFÖCSCSEN , KIFÖCSCSENT , 1. KIFÉCS-
CSEN, KIFÉCSCSENT.

KIFÖCSKEND, 1. KIFÉCSKEND.
KIFÖL, (ki-föl) ösz. önb. 1. KIF.
KIFÖST, 1. KIFEST.
KIFZ, (kifz) ösz. áth. 1) Bizonyos testet úgy

fz, hegy némely részek kiváljanak, kiolvadjanak be-

lle. Kifzni ruhából a zsírt
,
piszkot. Kifzni cson-

tokból a velt. A hamuból kifzni a lúgsót. 2) Vala-

mit kelletig , elégségig fz. Kifzni puhára a húst.

Kifzni a taplógombát. A gombóczokat jól kifzni. 3)

A házon kivül lakók számára fz.

KIFZÉS
,
(ki-fzés) ösz. fn. Cselekvés , midn

kifznek valamit. V. ö. KIFZ.
KIFÚ v. —FÚJ, (ki-fú v. —fúj) ösz. önh.

és áth. Tárgyesetes névvel 1) Bizonyos lenge

,

könny testet fúva kinyom , kihajt , kiseper he-

lyébl. Szájból
,
pipából kifúni a füstöt. A szél ki-

fúja a polyvát. 2) Nedvet , folyó testet fúvás által

kifelé folyat , vagy kiszáraszt. Az ers szél habo-

kat fú ki a partra. A meleg szél kifúja a föld nedvét,

a megázott szénát, a sarat. Kifúni az orrát. 3) Visz-

szatér névmással am. fáradság , vagy bels fölindu-

lás következtében addig fú, míg tüdeje szokott súly-

egyenbe nem j. Hosszas munka , vagy beszéd után

kifúni magát. Hadd fújják ki magukat a lovak. A nagy

harag után kifúni magát. No , kifútad már magadat ?

azaz , megpihentél vagy megszntél haragunni ? 3)

Átv. ért. kifúni a lelket , vagy párát , am. meghalni,

vagy dögleni ; kifúni a mérgét. 4) Átv. ért. Dunán
túl : káromkodó szókat , szitkokat kifúni , am. károm-

kodni, szitkozódni. 5) Onhatólag : belülrl kifelé fú.

KIFÚR
,

(ki-fúr) ösz. áth. Fúrva kilikaszt vala-

mit. Kifúrni a fület , kifúrni a kerékagyat. Kifúrni a

pipaszárt. Kifúrni a kútcsönek való oszlopot. Ha ki

nem mondhatná (a titkot), kifúrná az oldalát.

KIFÚRÁS
,
(ki-fúrás) ösz. fn. Cselekvés, midn

kifúrnak valamit.

KIFUT, (ki-fut) ösz. önh. 1) Futva kimegy, el-

távozik valahonnan. A gyermekek kifutnak a szobából,

házból. Kifutni az tdczára. 2) Átv. ért. a forrásban lev
nedv az edénybl kifoly. Kifutott a leves, a kása. 3)

Átv. ért. és határozott alakú harmadik személyben: ki-

futja, kifutotta stb. am. oly mennyiségben van , volt

stb. mely épen elég
,

pl. kifutja töltögetéskor a bor,

ha mindenkinek jut. 3) Átv. ért. szemrl mondva am.

kifoly. Hogy a szemed fusson ki. (Átok). 4) Áthatólag

valamely pályafutást bevégezni. Lóversenyzéskor egyik

ló nem futotta ki a pályát.

KIFUTAMAS, (ki-futamás) ösz. Futva kimenés,

kisietés.

KIFUTAMIK v. KIFUTAMLIK
,

(ki-futamik

v. —futamlik) ösz. k. Futamva vagy futamolva ki-

megy , kisiet, kirándul. V. ö. FUTAMIK, FU-
TAMLIK.

KIFUTAMÍT v. —FUTAMIT, (ki-futamít) 1.

KIFUTAMTAT.
KIFUTAMLÁS, (ki-futamlás) 1. KIFUTAMAS.
KIFUTAMLIK, (ki-futamlik) l. KIFUTAMIK.
KIFUTAMODÁS, (ki-futamodás) ösz. fn. Futa-

modva kisietés, kirándulá?.

KIFUTAMODIK
,

(ki- futamodik) ösz. k. Futa-

modva ,
vagyis futásnak eredve kisiet , kirándul. V.

ö. FUTAMODIK.
KIFUTAMTAT, (ki-futamtat) ösz. áth. Kifutni

vagy futamni készt , eszközli hogy valahonnan ki-

fusson.

KIFUTÁS
,
(ki-futás) ösz. fn. Cselekvés , illet-

leg távozás, midn kifutunk valahonnan v. valahová.

V. ö. KIFUT.
KIFUTKOS

,
(ki-futkos) ösz. k. és gyak. Fut-

kosva, azaz, gyakran futva kisiet, kirándul. A kíváncsi

vagy valakire váró cseléd kifutkos az utczára. A laptázó

fiúk ki- és befutkosnák. Kifutkosni magát , am. kénye,

kedve szerint elégségig futkosni. V. ö. FUTKOS.

KIFUTKOSÁS, (ki-futkosás) ösz. fn. Futkosva,

azaz gyakran futva kimenés.

KIFUTÓ
,

(ki-futó) ösz. fn. Lapdázás , melyet

többen játszanak ; a játszók felerésze benn a lapdát

szabály szerint kuk-r& üti, s az alatt aki már elütötte

a magáét, kifut, kit a künn lev fél , mieltt a bütü-

höz, azaz czélponthoz érne , megdobni törekszik. Né-

hai diákos nyelven : longa méta.

KIFUTOS
,

(ki-futos) ösz. önh. 1. KIFUTKOS.
KIFUTÓS, (ki-futós) 1. KIFUTÓ.
KIFUTTAT, (ki-futtat) ösz. áth. 1) Valamit

készakarva, vagy valamire nem ügyelve, kifutni hagy.

A hajdút kifuttatni (lovon) a kaszálókhoz. Kifuttatni

a föv húslevet. 2) L. KIFUTAMTAT.
KIFÜGG, (ki-függ) 1. KICSÜNG ; KIFITYEG.
KIFÜGGESZT, (ki-függeszt) ösz. áth. Valamit

függés végett kitesz , kiakaszt , kiállít. Kifüggeszteni

az ablakból a zászlót. A folyosóra kifüggeszteni a ned-

ves ruhát , sznyeget. Zsebbl kifüggeszteni az óralán-

czot. V. ö. FÜGGESZT.

KIFÜGGESZTÉS, (kifüggesztés) ösz. fn. Cse-

lekvés, melynél fogva valamit kifüggesztünk. Bizonyos

zászlók kifüggesztését eltiltani, vagy megparancsolni.

Aruczikkek kifüggesztése a boltok eltt. Húsdarabok

kifüggesztése a mészárszékekben.

KIFÜGGÖNYÖZ, (ki-függönyöz) ösz. áth. Va-

lamit függönyökkel kiékesít , ellát. Kifüggönyözni az

ablakokat, páholyokat. V. ö. FÜGGÖNY.

KIFÜGGÖNYÓZÉS
,

(ki-függöny özés) ösz. fn.

Cselekvés , illetleg kárpitozói diszítés , fölszerelés,

midn kifüggönyöznek valamit.
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KIFÜL, (ki-fül) ösz. önh. Általán am. fl,
azaz melegségtl párolgó állapota megsznik. Külö-

nösen mondják megázott , nedves növényekrl , mi-

dn levágott állapotban vannak , s nedveiket a nap

sugarai kiszívják. Kifl a renden lev széna. Mikor

nedves állapotában párolog és meleg, akkor azt mond-

juk, hogy füled, megfüled.

KIFULES, (ki-fülés) ösz. fa. A learatott, leka-

szált növények nedves szárainak kiszikkadása, kiszá-

radása. A megázott szénát kifillés eltt nem kell fel-

gyjteni.

KIFÜRKÉSZ
,

(ki-fürkész) ösz. áth. és gyak.

Valamit fürkészve kikeres, kikutat. Kifürkészni a va-

dak fekvéseit , a madarak fészkeit. Valakinek iromá-

nyait kifürkészni. A motozó vámosok kifürkészik az áru-

kat. V. ö. FÜRKÉSZ.
KIFÜRKÉSZÉS, (ki-fürkészés) ösz. fa. Cselek-

vés, illetleg keresgélés , kutatás , motozgatás , mely

által kifürkészünk valamit v. holmit. V. ö. KIFÜR-
KÉSZ.

KIFÜSTÖL
,

(ki-füstöl) ösz. áth. 1) Bizonyos

tért, helyet füstölve valamely szagtól kitisztít. Kifüs-

tölni a büdös szobát. 2) Füst által valakit vagy vala-

mit kiz valahonnan. A rókát kifüstölni likából. 3) Átv.

ért. a kelletlen vendéget , látogatót, bizonyos jelek,

tettek által elmenésre kényszerit. Kifüstölni valakit a

társaságból.

„Fegyver leszen pipámból

,

S kifüstölöm szobámból." Kisfaludy K.

V. ö. FUSTOL.
KIFÜSTÖLÉS, (ki-füstölés) Ösz. fa. Cselek-

vés , midn kifüstölünk valamit v. átv. ért. valakit.

V ö FIFÜSTÖL.
KIFÜSÜL, 1. KIFÉSÜL.
KIFUT

,
(ki-ft) ösz. áth. Ftés által ki-, át-

melegít.

FIFÜTYÉSZ
,
(ki-fütyész) ösz. áth. Fiityészve

kikutat , kikeres valamit. Mondjuk tulajd. ért. a va-

dászebekrl, átv. ért. pedig oly emberekrl, kik vizs-

laebek módjára szaglároznak az emberek tettei , s

hallgatóznak szavaik után. V. ö. FÜTYÉSZ , FI-

TYÉSZ.
KIFÜTYÉSZÉS, (ki-fütyészés) ösz. fa. Vizsgá-

lódó, keresgél , fürkész cselekvés , mely által kifü-

tyésznek valamit. V. ö. KIFÜTYÉSZ.
KIFÜTYÖL

,
(ki-fütyöl) ösz. áth. Valamit v.

valakit fütyölve , vagy fütyöl kis síppal kigúnyol,

kicsúfol. Kifütyölni valamely rósz színdarabot. Kifü-

työlni a kelletlen szónokot , az ügyetlen színészt , éne-

kest, zenészt. V. ö. FÜTYÖL.
KIFÜTYÖLÉS, (ki-fütyölés) ösz. fa. A nyilvá-

nos gúnyolásnak vagy roszalásnak sajátságos
, nyers

módja , midn kifütyölnek valakit v. valamit. V. ö.

KIFÜTYÖL.
KIFUZ

,
(ki-fz) ösz. áth. Ami fzve, befzve

volt, kibontja. Kifzni a ni vállaltat Kifözni a czi-

pöt, bakancsot. V. ö. FÜZ.
AR*J>. K'AGV BZÓTÁ.R. III. .<'">T

KIFUZES
,
(ki-fzés) ösz. fa. Cselekvés, illet-

leg bontás, kibontás, kikapcsolás, midn kifznek va-

lamit. V. ö. KIFÜZ.
KIGAGYOG

,
(ki-gagyog) ösz. áth. Gagyogva

ki- v. elmond.

KIGAGYOGÁS, (ki-gagyogás) ösz. fa. Ga-
gyogva ki- v. elmondás.

KIGALAGYOL, (ki-galagyol) 1. KIGAGYOG.
KIGALYABÍT v. —GALYABIT, (ki-galyabít)

ösz. áth. Galyabítva kitataroz.

KIGALYABÍTÁS v. —GALYABITÁS, (ki-ga-

lyabítás) ösz. fa. Galyabítva kitatarozás.

KIGAROL
,

(ki-garol) , KIGARTAT
,

(ki-gar-

tat) ösz. önh. Garolva v. gartatva kimegyen. V. ö.

GAROL.
KIGAROLÁS, (ki-garolás) , KIGARTATÁS,

(ki-gartatás) ösz. fa. Garolva vagy gartatva kimenés.

KIGÁZOL
,
(ki-gázol) ösz. önh. 1) Tulajd. ért.

vízbl, sárból, vagy gyom, sürü f, vetés, s általán a

menést akadályozó növények közöl kimegy, kiverg-
dik. Kigázolni a mocsárból, tóból. Kigázolni a bozó-

tok, bojtorjánok , tüskék közöl. Kigázolni a hínárból.

V. ö. GAZOL. 2) Átv. ért. bizonyos akadékok , ne-

hézségek , bajok , viszontagságok közöl némi küzde-

lemmel , bajjal kimenekszik , kiszabadul. Alig bír-

tam a sokaság közöl kigázolni. Kigázolt az adósság-

ból. V. ö. GÁZOL.

KIGÁZOLÁS
,

(ki-gázolás) ösz. fa. Cselekvés,

midn kigázolunk valamibl. V. ö. KIGÁZOL.

KIGÁZOLÓDIK, (ki-gázolódik) ösz. belsz. Gá-

zolódva kimegy , kivergdik. Rokon a kikászolódik

igével. V. ö. GÁZOLÓDIK.
KIGEREBEL, KIGEREBENEL, (ki-gerebel v.

—gerebenéi) 1. KIGEREBENÉZ.

KIGEREBENÉZ, (ki-gerebeuéz) ösz. áth. Hol-

mi szr, hajnemü testeket gerebenféle eszközzel ki-

fésül, kitisztít. Kigerebenezni a gubanczos gyapjút, lent,

kendert. V. ö. GEREBENÉZ.

KIGEREBENÉZÉS
,

(ki-gerebenézés) ösz. fa.

Cselekvés , illetleg fésülés , kártolás , midn kigere-

beneznek valamit. V. ö. KIGEREBENÉZ.

KIGEREBLYÉL
,

(ki-gereblyél) ösz. áth. Ge-
reblyével kitakarít v. kitisztít.

KIGEREBLYÉLÉS
,

(ki-gereblyélés) Ösz. fa.

Gereblyével kitakarítás, kitisztítás.

KIGÉRÉZDÉL, (ki-gérézdél) ösz. áth. Vala-

mit gerezdesen kimetsz , kihornyol, kivés. Kigtrez-

delni a malomkerék agyát. Kigerezdelni a dinnyét. V.

ö. GÉRÉZD.

KIGÉRÉZDÉLÉS, (ki-gérezdélés) ösz. fa. Cse-

lekvés, illetleg metszés, hornyolás, mely által kige-

rezdelnck valamit. V. ö. KIGÉRÉZDÉL.
KIGOMBOL

,
(ki-gombol) ösz. áth. A gombo-

kat, likaikhói kihúzva, kifordítva valamit kitár, ki-

bont. Kigombolni a mellényt , dolmányt. Kigombolni

az ingnjjaltat. V ö. GOMBOL.
47
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KIGOMBOLÁS, (ki- gombolás) ööz. fn. Cselek-

vés, illetleg kibontás, szétoldás, midn kigombolunk

valamit. V. ö. KIGOMBOL.
KIGOMBOLÓDIK

,
(ki-gombolódik) ösz. belsz.

Egy vagy több gomb likából vagy likaiból mintegy

magától kibúván , valamely öltözék kioldódzik. A
mellényem kigombolódott.

KIGOMBOLYÍT v. —GÖMBÖLYÍT, (ki-gom-

bolyít) ösz. átb. Ami gombolyítva volt, kibontja. Ki-

gombolyítani a fonalat. V. ö. GÖMBÖLYÍT.
KIGOMBOLYÍTÁS v. — GOMBOLYITÁS, (ki-

gombolyítás) ösz. fn. Cselekvés, illetleg bontás, ol-

dás, szétválasztás, midn kigombolyítunk valamit. V.

ö. KIGOMBOLYÍT.
KIGOMBOLYODÁS, (ki-gombolyodás) ösz. fn.

Kifejldés, kibomlás neme, midn kigömbölyödik va-

lami. V. ö. KIGÖMBÖLYÖDIK.
KIGÖMBÖLYÖDIK

,
(ki-gombolyodik) ösz. k.

Mondjuk gombolyagról , midn szálai kibomlanak,

pl. midn elejtik, vagy a takács szövésbe veszi, vagy

harisnyát kötnek belle stb. V. ö. GÖMBÖLYÖDIK.
KIGONDOL

,
(kigondol) ösz. önh. Gondolva

kitalál, föllel valamit. Eszes ember lehetett, aki ezt ki-

gondolta. Valamely új gépet gondolni ki. Különös va-

lamit gondolni ki. Az is bolond volt, aki azt kigondol-

ta. Mindent kigondol , hogy az embert boszontsa. Ezt

nem magyar gondolta ki. V. ö. GONDOL.
KIGONDOLÁS, (ki-gondolás) ösz. fn. Gondo-

lás általi kitalálása, föllelése valaminek. Különös,

furcsa kigondolás. Ezen találmánynak kigondolása

sok fejtörésbe, és költségbe került. V. ö. GONDOLÁS.
KIGONDOLHATÓ, (ki-gondolható) ösz. mn.

Amit kigondolni képesek vagyunk , mi a gondoló , s

teremt észnek határait túl nem haladja. Minden ki-

gondolható módot, eszközt felhasználni valamely czél-

ra. V. ö. KIGONDOL.
KIGÖGYÖG, (ki-gögyög) 1. KIGAGYOG.
KIGÖNGYÖL, (kigöngyöl) ösz. áth. Ami gön-

gyölve , azaz gömbösen öszvekötve , öszvehajtva

volt , kibontja , kifejti. Kigöngyölni az öszvehajtoga-

tott köpenyt, papíriveket, csomagot. V. ö. GÖNGYÖL.
KIGÖNGYÖLÉS, (ki-göngyölés) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg bontás, mely által kigöngyölünk va-

lamit. V. ö. KIGÖNGYÖL.

KIGÖNGYÖLGÉS
,
(ki-göngyölgés) ösz. fn. A

göngyöletbl kibontakozás.

KIGÖNGYÖLGET, (ki-göngyölget) ösz. áth.

és gyak. A begöngyölgetett holmit kibontogatja, ki-

fejtegeti. Kigöngyölgetni a papírba takargatott ér-

meket.

KIGÖNGYÖLGETÉS
,

(ki-göngyölgetés) ösz.

fa. Cselekvés , illetleg kibontogatás , kifejtegetés,

midn kigöngyölgetünk holmit.

KIGÖNGYÖLÍT v. —GÖNGYÖLÍT
,

(ki-gön-

gyölít) ösz. áth. 1. KIGÖNGYÖL.
KIGÖNGYÖLÖG, (ki-göngyölög) ösz. önh. és

gyak. Ami be volt göngyölve , mintegy magától ki-

bontakozik, pl. az öszvegöngyölített papirív, ha lete-

szik, lassankint kigöngyölög.

KIGÖRBED
,
(ki görbed) KIGÖRBEDÉS

,
(ki-

görbedés) 1. KIGÖRBÜL, KIGÖRBÜLÉS.
KIGÖRBÍT, (ki görbít) ösz. áth. Valamit úgy

görbít, hogy kifelé álljon
,

pl. aki lábait kétfelé ki-

veti, kifordítja.

KIGÖRBÍTÉS, (ki-görbítés) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által kigörbítünk valamit. V. ö. KI-

GÖRBÍT. -

KIGÖRBÜL v. —GÖRBÜL
,

(ki görbül) ösz.

önh. Egyenes irányból vagy belülrl kifelé görbül,

hajlik. Nehéz teher alatt kigörblnek a térdei. V. ö.

GÖRBÜL.
KIGÖRBÜLÉS, v. —GÖRBÜLÉS, (ki-görbü-

lés) ösz. fn. Elhajló állapota valamely egyenes test-

nek, midn kigörbül.

KIGÖRDÍT v. —GÖRDÍT, (ki-gördít) ösz. áth.

Gördítve kimozdít helyébl.

kigördítés v. —gördítés, (ki-gördítés)

ösz. fn. Helyébl gördítve kimozditás.

KIGÖRDÜL v. —GÖRDÜL
,

;(ki- gördül) ösz.

önh. Valamely hengeres vagy körös alakú test gör-

dülve kimozdul helyébl. A kapu alatt megtaszított

üres hordók kigördülnek az utczára. Kigördült szemé-

bl a köny. V. ö. GÖRDÜL.
KIGÖRDÜLÉS v. —GÖRDÜLÉS

,
(ki-gördü-

lés) ösz. fn. Valamely testnek saját tengelye körül

forgása , hengeredése , midn kigördül valahonnan.

V. ö. KIGÖRDÜL.
KIGÖRGET, (ki-görget) ösz. áth. és mivelt.

Hengeres vagy körös testet görgetve kimozdít, kiin-

dít. A pinczetorokból kigörgetni a boros hordókat az

udvarra, utczára. V. ö. GÖRGET.
KIGÖRGETÉS

,
(ki-görgetés) ösz. fn. Cselek-

vés, illetleg forgatás , hengergetés, midn kigörget-

nek valamit. V. ö. KIGÖRGET.
KIGÖZÖL, (ki gzöl) ösz. önh. 1) Gzzé alakulva

kiröpül , kiszáll. Kigözöl a fris ganaj nedve. Kigözöl

a hévíz. 2) Áthatólag ain. valamit gz által kifz.

Kigözölni a gyümölcsöt.

KIGÖZÖLÉS, (ki-gzölés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valami kigzöl vagy valamit kigzölnek.

KIGÖZÖLG, (ki-gözölg) ösz. önh. 1. KIGÖ-
ZÖLÖG.

KIGÖZÖLGÉS
,
(ki-gzölgés) ösz. fn. Állapot,

midn valami kigzölög. A forró víznek
,
ganajnak,

mocsárnak, ég gyertyának kigözölgése. V. ö. KIGÖ-
ZÖLÖG.

]

KIGÖZÖLÖG
,
(ki-gzölög) ösz. önh. és gyak.

Mondjuk testekrl , melyeknek röpülékeny részei

gzalakban kiszállonganak. Különbözik tle a kipá-

rolog, mely szoros ért. állati testekrl mondatik. Ki-

gözölög a hévíz. Kigözölögnek esö után a hegyek , er-

dk. V. ö. GZÖLÖG.
KIGÚNYOL, (ki gúnyol) Ösz. átb. Gúnyos sza-

vak!, d vagy tettekkel csúfságnak, gyalázatnak, nyil-

vános nevetségnek tesz ki valakit. V. ö. GÚNYOL.



7 41 KIGÚNYOLÁS -KÍGYÓ KÍGYÓ -KÍGYÓ 742

KIGÚNYOLÁS
,

(ki-günyolás) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által valaki kigúnyol valakit v. valamit.

Pórias, utczai
,
gyermekes kigúnyolása valaminek. El-

ménczked , csipked kigúnyolás. V. ö. KIGÚNYOL.

KIGURDÍT v. —GURDIT
,

(ki-gurdít) 1. KI-

GÖRDÍT.
KIGURDÍTÁS v. —GURDITÁS, (ki-gurdítás)

1. KIGÖRDÍTÉS.
KIGURDÚL v. —GURDUL, (ki-gurdúl) 1. KI-

GÖRDÜL.
KIGURDÚLÁS v. —GURDULÁS

,
(ki-gurdú-

lás) 1. KIGÖRDÜLÉS.
KIGURÍT v. —GURIT

,
(ki-gurít) lásd : KI-

GÖRDÍT.
KIGURÍTÁS v. —GURÍTÁS, (ki gurítás) 1.

KIGÖRDÍTÉS.
KIGURUL v. —GURUL, (kigurul) 1. KI-

GÖRDÜL.
KIGURULÁS v. —GURULÁS, (kigurulás) 1.

KIGÖRDÜLÉS.

KÍGY v. KIGY , elvont gyöke kigyalag és kí-

gyó szóknak s rokon kagy gyökkel (kagyló szóban).

Általános jelentése : görbe kanyarú valami , vagy

ilynem mozgás, futamás. L. KÍGYÓ. V. ö. KEGY.

KIGYALAG
,

(kigy-al-ag) fn. tt. kigyalag-ot,

harm. szr. —ja. Nyálas csigafaj, melynek héja nin-

csen, azaz kígyóforma test csiga , melytl nevét is

vette, törzsöke t. i. kígyó vagyis gyöke : kígy ugyanaz

a kígyóéval.

KIGYALÚL v. —GYALUL
,
(ki-gyalúl) ösz.

átb. Gyalulva kisimít , kiegyenlít , kimetsz valamit.

Kigyalulni a rögös, csomós deszkát. A padlóból kigya-

lulni a tinta-, zsírfoltokat. Átv. ért. valakinek rögös,

darabos erkölcseit , szögletességeit kisimítja. V. ö.

GYALUL.
KIGYALÚLÁS v. —GYALULÁS, (ki-gyalú-

lás) ösz. fn. Cselekvés , illetleg idomítás , simítás,

tisztítás stb. midn kigyalulnak valamit. V. ö. KI-

GYALÚL.
KIGYAPOZ

,
(ki-gyapoz) ösz. áth. Gyappal,

azaz gyapotból készített béléssel (vattával) kitöm,

kibélel valamit. Kigyapozni a téli öltönyöket.

KIGYAPÓZÁS, (ki-gyapozás) ösz. fn. Ruhaké-

szít munkálás, midn kigyapoznak valamit.

KIGYÁSZOL, (ki gyászol) ösz. áth. Valakit

addig gyászol, ameddig illik vagy szokás. Kigyászolni

a megholt szüléket.

KIGYIK, falu Bihar m.; helyr. Kigyik-re,—én,—röl.

KIGYLA, (kigy-l-a) fn. tt. kigylát. L. KI-
GYÓK.

KÍGYÓ
, KÍGYÓ ,

(kígy-ó) fn. tt. Ugyó-t. Igen
kiterjedt szokás szerént hosszan divatozik kígyó, né-

mely tájakon pedig, nevezetesen Csalóközben és

Mátyusföldén : kió; hellénül e%ig (Otter), finnül : kyy,

törökül : j'ilan. A münch. és bécsi codexben
, Nádor-

codexben, s több régi nyelvemlékekben : kegyo, kégyó.

A hosszü í mint általában itt is, megrövidülhet, mind-

azáltal jobb hangzat kedveért rövid i-vel fleg akkor

irjuk, midn származékaiban vagy öszvetételeiben utá-

na, sahosszú ó utáu közvetlenül ismét hosszú önhangzó
következik, pl. kigyóbör

, kigyókö
,
kigyódzás , kigyó -

márvány , stb. Nem lehet kétség benne , hogy, vala-

mint több más nyelvekben, ezen nev állat külö-

nös hajlékonyságu, vagy görbe mozgásától vette ne-

vét
,

s kigyó nyelvészetileg legközelebb rokon , st
azonos az átvetett gyikó vagyis gyik (lacerta) s a szinte

igen mozgékony csík (lampreta) szókkal. Gyökeleme
ik, mely más illet hangok vagy betk cs, ez, gy, s

stb. hozzájárultával körös v. görbe mozgást , élénk

mozgást jelent , s mely hasonló értelemmel megvan
fürge, futkosó csikó , az élénk mozgást jelent csik-

lik
, csiklandozik

, csikló , csikoltú , a szikszak futosó

játékot és villámot jelent czika , czikázik , a sebes

könny menetelü sik , sikos , sikamlik szóknak ik

gyökelemében , mely ismét rokon azon ig néha üg
gyökkel , melybl mozgást

,
járást , élénk kedélyt

jelent több szavaink erednek , mint igét v. üget,

csiga, csigolya, bige, csiget, hig, víg ; ide tartozik ma-

ga az ügy v. igy gyök is, melytl ügyekezik vagy ügye-

kedik származik. Mindezeknek pedig legtisztább eleme

az i-ben rejlik , s a k v. g mindenütt csak hajlást,

hajlékonyságot vagy görbeséget, kanyarút jelent, úgy
hogy a kagy és kigy gyökök is csak az a és i han-

gokban különböznek. A latin serpens is nyilván a

serpo ige származéka. A német Schlange szóról szin-

tén azt tartja Adelung, hogy nevét hosszú és vékony

testének hullámalakú mozgásától és hajlékonyságá-

tól vette, s közel rokona sch&ngeln , schlank , sich

schlingen , lenken stb. szóknak. A török filan vagy

jélan van-e öszveköttetésben a jelmek (rrride-oda fu-

tosni) igével , nem merjük eldönteni. A kígyó tehát,

vagy ha tetszik
,
gyikó , mint alakja mutatja , része-

sül vagy igenév az elavult kigy-ik v. gyik-ik igébl,

s jelenti a hüllk osztályához tartozó azon ismere-

tes állatfajt, mely sudaras testének tekervényes moz-

gása által különösen kitnik ; tagjai nincsenek, teste

vékony farkkal végzd hengert képez , s pikkelyei

vagy pajzsai vagy gyri által mozog ; nyelve kes-

keny, és kéthegyü. Vízi kigyó , mely a vízben lakik.

Földi, sziklai kígyó. Mérges kígyó, melynek két foga

üregében méreg rejlik. Csörg kígyó. Egerész kígyó.

Házi v. közönséges kígyó. Zomok kigyó. Fekete kígyó.

Kurtakigyó v. kurtafarkn kígyó. Pápaszemes kígyó.

Ránczos kígyó. Góliát v. óriáskígyó. Tarka kígyó. Ás-

pis kígyó stb. Kígyót , békát kiáltani valaki ellen-

Nem felejti kígyó farkavágását. Akit egyszer a kígyó

megcsípett , a gyíktól is fél. rizkedj a farkatlan kí-

gyótól. Mérges mint a kurta kígyó. Fedelem, kebelem,

nem kígyónak való. Kígyót melenget kebelében. Ert-

len , mint a brehagyott kígyó. (Közmondatok). Átv.

ért. mondjuk oly testekrl , melyek kígyó gyanánt

tekervényesek , innen kigyódzó ,
azaz tekervényesen

folyó patak. Szintén átv. ért. kígyó-nak mondanak
oly embert, ki kígyó módjára mások ellen sziszeg, s

47*
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azokat rágalmazza. Olyan mérges asszony , mint az

áspis kígyó.

KÍGYÓALAKÚ, (kígyó-alakú) sz. mn. Minek

alakja a kígyóéhoz hasonló , t, i. hcngcrded , ós te-

kervényes. Kígyóalakú hal
,

pl. angolna. Kígyóalakú

karikás ostor. Máskép : kigyódad.

KÍGYÓBOT, (kígyó-bot) ösz. fn. Bot, mely

kigyóbó'rrel van behúzva , vagy mely pikkelyesen és

gyrsen van kibarkóczázva , s némileg hasonlít a

kígyóhoz.

KIGYÓBÖR, (kigyó-br) ösz. fn. A kígyónemü

állat bre. Sima, pikkelyes, tarka kigyóbör. Ha elve-

téli, akkor különösen kigyólebemyeg a neve.

KÍGYÓCSIPÉS, (kígyó-csipés) ösz. fn. Csipés,

melyet a kígyó, különösen a mérges teszen más álla-

tok testén. Halálos kígyócsipés.

KIGYÓCSÖ, (kigyó-csö) ösz. fn. Csövek némely

gépekben
,
pl. pálinkafz kazánokban , melyek kí-

gyó gyanánt tekervényesek.

KÍGYÓDAD, (kígy-ó-dad) mn. tt. kigyódad-ot.

Kígyóalakú , kígyó gyanánt tekerdz. Kigyódad

csövek.

KIGYÓDZÁS
,

(kigy-ó-d-oz-ás) fn. tt. kígyód-

zás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Valamely testnek,

folyamnak kigyódad tekergése, tekeredése. V. ö. KÍ-

GYÓDZIK.
KÍGYÓDZIK

,
(kígy-ó-d-oz-ik) k. m. kigyódz-

ott, htn. — ani v. —ni. Valamely test, különösen fo-

lyam kigyókép tekereg, tekergödzik.

KIGYODZÓ, (kigy-ó-d-oz ó) mn. tt. kigyódzó-t.

Kígyóként tekergdz, csavargó. Kigyódzó kis hegyi

patak, csermely.

KÍGYÓFAJ
,
(kígyó-faj) ösz. fn. Különös faj a

kígyók nemzetségébl, pl. vízi kígyó, házi kígyó, csör-

g kígyó stb. L. KÍGYÓ alatt.

KÍGYÓFAJZAT, (kígyó-fajzat) ösz. fn. 1) Tu-

lajd. ért. a kígyónak faja, nemzedéke. 2) Átv. ért. a

kígyónak ravasz, irigy, mérges, mardosó természeté-

vel biró emberek. így nevezte Idvezítnk a tiszta

erkölcstan ellen fondorkodó farizeusokat.

KÍGYÓFÉCSKENDÖ
,
(kígyó-fécskeud) ösz.

fn. Tzoltó fecskend, mely kigyókép hajlékony br-
tömlvel van fölszerelve.

KÍGYÓFEJ, (kígyó-fej) ösz. fn. 1) Tulajd.

ért. a kígyónak feje. A kígyófejre lépni. 2) Átv. ért.

aránylag kis, gömböly fej , mely némileg a kígyóé-

hoz hasonlít ; mint : csikó/ej , mely hosszúkás , mint

a csikóé.

KÍGYÓFEJ, (kígyó fej) ösz. mn. Kinek feje

a kígyóéhoz hasonló. V. ö. KÍGYÓFEJ.
KIGYÓGYÍT v. —GYÓGYÍT, (kigyógyít)

ösz. átb. Kidülésig, kiépülésig gyógyít valakit. Ve-

szélyes betegségbl kigyógyítani valakit. V. ö GYÓ-
GYÍT.

KIGYÓGYÍTÁS v. -GYÓGYÍTÁS, (kigyó-

gyítáa) ösz. fn. Orvosi mködés, ápolás , mely ál-

tal valaki v. valami kigyógyul. Beteg emberek , bar-

mok kiyyógyítá

KÍGYÓGYÖKERÜFÜ, (kígyó-gyökerü-fü) ösz.

fn. A czikszárak neméhez tartozó növényfaj , mely-

nek gyökere tekert, facsart; másként némely vidéken

kígyótráng v. kígyótránk ; növénytani nyelven : tekert

czikszár. (Polygonum bistorta.)

KIGYÓGYUL v. —GYÓGYUL
,

(ki-gyógyúl)

ösz. önh. Bizonyos nyavalyából , betegségbl kiüdül,

kiépül , egészséges állapotra jut. A csatában kapott

sebekbl kigyógyulni. V. ö. GYÓGYUL.
KIGYÓGYÚLÁS v. —GYÓGYULÁS, (ki-gyó-

gyulás) ösz. fn. A betegnek azon javuló állapota, mi-

dn kiüdül, kiépül, egészsége visszatér.

KÍGYÓHAJ, (kígyó-haj ösz. fn. Régi mytholo-

gia szerént a fúriák haja, melyet a festészek és szob-

rászok kígyók alakjában képeztek.

KIGYÓHAJMA, (kígyó-hajma) ösz. fn. Diósze-

ginél am. 1) Medvehajma , melynek hímszálai mind

árformák , ernyje laposdad , tkocsánja négyszögü-

ded félhenger , levelei nyelesek , tojásdad láncsásak,

virágai fejérek, szirmai zöldgerinezüek. (Allium ursi-

num). 2) Eperjáczint, a jáczintnak egyik faja, mely-

nek kocsánja hegyén kúpalakú virágfürt van , bok-

rétái konyák, golyó-, vagy tojásdadok , alsóbb virá-

gai ritkábban állanak, levelei pázsitosak, virága sza-

gatlan, kék, metszései fejérlk. (Hyacinthus bothryoi-

des). 3) Kék kíyyóhajma, másként mezei vagy üstökös

jáczint. L. ezt. Valamennyitl különbözik : kígyós-

hajma.

KÍGYÓHARAPÁS, (kígyó-harapás) ösz. fn.

Harapás , melyet a kígyó valamely állat testén mér-

ges fogaival tesz.

KÍGYÓHARAPTAFÜ
,

(kígyó-harapta-fü) ösz.

fn. Az útifüvek osztályához tartozó növényfaj ; leve-

lei szálasak, fogasak vagy bevagdaltak, mintha szár-

nyasak kezdenének lenni ; másként : varjuláb, holló-

láb , növénytani néven hollóláb-útifü. (Plantago co-

ronopifolia).

KIGYÓKÖ, (kigyó-k) ösz. fn. Keményebbféle

kfaj, melyet köszörülni és fényesíteni lehet , de az

aczélütésre tüzet nem ad , tapintva sikamlós , szine

zöld- vörös. (Lapis serpentiuus). Másként : kigyla.

KÍGYÓLEBERNYEG, (kígyó-lebernyeg) ösz.

fn. A kígyónak levedlett bre.

KÍGYÓMARÁS
,

(kígyó-marás) ösz. fn. I. KÍ-

GYÓHARAPÁS.
KIGYÓMÁRVÁNY

,
(kígyó-márvány) ösz. fn.

A kigyóköuek márváuyfaja. (Ophir). V. ö. KIGYÓKÖ.

KIGYÓMÉRÉG, (kigyó-mérég) ösz. fn. Méreg,

mely némely kigyófajok fogaiban rejlik , s melyet

maráskor az idegen testbe eresztenek.

KIGYÓMÉRGÜ
,
(kigyó-mérgü) ösz. mn. Igen

fogas, haragos, harapós, mérges nyelv. Kigyómérgü

rósz asszony.

KIGYOMLÁL, (kigyomlál) ösz. áth. Bizonyos

növények, vetemények közöl a sarjadozó gyomokat ki-

tisztítja, kitépi, kiirtja. Kigyomlálni a mákot, káposz-

tát. V. ö. GYOMLÁL.
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KIGYOMLÁLÁS, (kigyomlálás) ösz. (a. A
gyomnak bizonyos kerti vetemények közöl kitépése,

kiirtása.

KIGYÓNÁD, (kigyó-nád) ösz, fn. Tekervényes

szárú nádbot.

KÍGYÓNEMÜ
,
(kígyó-nemü) ösz. mn. Általán

minden , mi bizonyos tulajdonságaira nézve a kígyó-

hoz némileg hasonló. Kígyónemü férgek , növények.

Szoros ért. a kígyók neme alá tartozó. Kígyónemü

hüllk.

KÍGYÓNYELV
,

(kígyó-nyelv) ösz. fn. 1) Tu-

lajd. ért. a kígyónak kéthegyü éles nyelve , mely

sziszeg hangon szól. 2) Átv. ért. másokat szóló , rá-

galmazó , s mintegy kipiszszegö nyelv. Kígyónyelven

piszszeg gonosz ember. 3) L. KÍGYONYELVFÜ.
KÍGYÓNYELVFÜ v. KÍGYÓNYELVÜFÜ, (kí-

gyó-nyelv-fü v. kígyó-nyelvü-fü) ösz. fn. 1) Néme-

lyek szerént a lopvanöszök seregéhez , különösebben

a harasztok rendéhez tartozó növény ; termése kétol-

dalú czikkelyes füzér , sok apró tokocskákból ; tok-

jai derékon nyílók
,
porszem magvúk. (Ophioglos-

sum). 2) Némely vidékeken az útifüvek neméhez

tartozó faj; másként : csipkés útif , melynek levelei

széles láncsásak , hárominúk , kevéssé fogasak vagy

csipkések, szrösek ; tökocsánya szögletes vagy ba-

rázdás, füzérje hosszú , szrös. (Plantago lusitanica).

Diószeginél azon különbséget találjuk , hogy amaz :

,kigyónyelvfü'-nek, az utóbbi pedig jkígyónyelvüfü'-

nek van irva.

KÍGYÓOSZLOP, (kígyó-oszlop) ösz. fn. Ki-

gyókép tekervényesen épített vagy faragolt oszlop,

milyen pl. a bognárok czímere.

KIGYOPÁSZTOR, (kígyó-pásztor) ösz. fn. így
nevezik néhutt a szitaköt nev vízi bogarat , való-

színleg azért, hogy a kígyós mocsárok fölött szeret

szállongani.

KÍGYÓS, (1), KÍGYÓS, (kígy-ó-os) mu. tt. ki-

gyós-t v. — at , tb. —ak. Kígyókkal bvelked, kí-

gyóktól lakott. Kígyós tavak , bozótok , nádasok, szik-

laüregek.

KÍGYÓS
, (2) , faluk Bereg m. ; ÚJ— Békés

m.
;
puszták Jászkun kerületben , Békés , Heves és

Veszprém m.; helyr. Kíyyós-ra, — on, — ról.

KÍGYÓSHAJMA, (kígyós-hajma) ösz. fn. A
foghaj mától abban különbözik , hogy levelei kövé-

rebbek , csipkés vagy aprófogas szélük ; szára virág-

zás eltt kígyósán összetekeredik ; azonban van olyan

fajtája is , melynek szára nem kígyós. Gerezdjeirl

héjjá könnyen lekoppad. Másként : magvashajma, tö-

rök foghajma. (Alium scorodoprasum).

KÍGYÓSZÉM, (kígyó szem) ösz. fn. 1) Tulajd.

ért. a kígyó nev állatnak szeme. 2) A természet-

rajzban bizonyos megkövült test, melynek alsó lapja

üreges , föle periig kerek , vagy kerekdedhosszú
, s

rajta szemhez hasonló folt látszik. (Echinites).

KlGYÓSZISZ
,

(kígyó-szisz) ösz. fn. 1) Ssisz

hang , melyet a kígyó hallat. 2) Növénynem az öt-

hímesek seregébl és egyanyások rendébl, melynek

csészéje öt hasábu , bokrétája egy szirmú , egyenet-

len karimájú , kiuyilt torkú. Hasonlít a sziszeg kí-

gyó szájához. (Echium). Fajai : ezüstös, olasz, veres,

terjke, kék, krétai kígyószisz.

KIGYÓSZISZHOLGYOMÁL
,
(kígyó-szisz-hol-

gyomál) ösz. fn. A holgyomálok neméhez tartozó

növényfaj ; szára felálló , levelei láncsásak , csaknem

épélük , vállban szkek , virágai sátorozok , mindene

sömörtövü-szrös. (Hieracium echioides).

KÍGYÓTARJAG, (kígyó-tarjag) ösz. fn. A tar-

jagok neméhez tartozó növényfaj , mely kígyó vagy

sodrott madzag formában tenyészik a föld sziuén el-

nyúlva.

KÍGYÓTRÁNG v. KÍGYÓTRÁNK
,

(kigyó-

tráng v. —tránk, az utóbbi szó alkalmasint draco v.

sárkány szóból módosult) ; ösz. fu. 1) 1. KIGYO-
GYÖKERÜFÜ. 2) Némely vidékeken a sárkányf

vagy sárkány konytvirág (árum dracuuculus) neve.

KIGYÓZÁS, (kigy-ó-oz-ás) fn. 1. KÍGYÓD

-

ZÁS.

KÍGYÓZIK, 1. KÍGYÓDZIK.
KIGYÚJT, (kigyújt) ösz. áth. Valamit úgy

gyújt , hogy tüze , illetleg lángja kilobogjon. Átv.

ért. valakinek indulatát, különösen haragját kitörésre

ingerli.

KIGYUJTÁS
,

(ki-gyujtás) ösz. fn. Cselekvés,

mely által kigyújtunk valamit. V. ö. KIGYÚJT.
KIGYÚL, (ki-gyúl) ösz. öuh. Valami úgy gyúl,

azaz, oly tzre gerjed , melynek lángja kicsap , ki-

lobban. Kigyúl a ház, midn kéményén vagy födelén,

ablakain, ajtaján, kitör a láng.

KIGYÚLAD, (ki-gyúlad) ösz. önh. Mintegy

kigyúlóvá leszen, vagy mintegy belercjénél fogva lát-

szik kigylni.

KIGYÚLADÁS, (ki-gyúladás) ösz. fu. Vala-

mely terület belsejében támadt tznek kiuyomulása,

k Hangolása.

KIGYÚLÁS, (ki-gyúlás) ösz. fn. 1. KIGYÚ-
LADÁS.

KIGYÚLASZT, (ki-gyúlaszt) ösz. áth Eszközli,

hogy valami kigyladjon.

KIGYÚR, (kigyúr) ösz. áth. 1) Valamit gyúr-

va bizonyos ezélra kikészít, alkalmassá te3z. Kigyúrni

a kenyérnek , lepénynek , kalácsnak való tésztát. Ki-

gyúrni a tapasznak , téglának való agyagot. 2) Vala-

minek belsejét, belét gyúrva kinyomja, kitiporja. V.

ö. GYÚR.
KIHABSOL, (ki-habsol) ösz. áth. Habsolva ki-

eszik v. iszik valamit. Kihábsolla a kutya a levest a

tálból.

KIHABUCZKOL, (ki-habuezkol) ösz. önh. Ha-

buczkolva a vízbl kimegyen, kiúszik.

KIHÁG
,

(ki-hág) ösz. önh. Tulajd. ért. lábait

valamely korláton , keritésen fölemelve kilép , mint-

hogy hágni szoros ért. am. magasra menni , lépni.

Kihágni a fordkddból. A 16 kihágott n hámistráng-

ból. Kihágni a kocsiból. Alacson kerítésen kihágni a
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kertbl. Átv. ért. az erkölcsiség, vagy fegyelem kor-

látai közöl kilép, azaz erkölcstelen, tilos tetteket kö-

vet el. Ezen értelemben viszonynév nélkül használta-

tik rendesen. Kihág, kihágott. Az ifjak , ha nincs ra-

jok ügyelet, hamar kihágnak. V. ö. KIHÁGÁS.
KIHÁGÁS, (kihágás) ösz. fn. Átv. ért. a fegye-

lemnek vagy törvénynek megszegése , midn az er-

kölcsi korlátokon mintegy áthág. Az osztrák bünte-

ttörvényben a törvényszegés legkisebb beszámítás-

sal járó faja
,
(Uebertretung)

; nagyobb ennél a vét-

ség
;
legnagyobb a bntett. Rendri intézkedést sért

kihágások.

KIHÁGÁSI, (ki-hágási) ösz. mn. Kihágást ille-

t, arra vonatkozó. Kihágási fenyíték.

KIHÁGÓ, (ki-hágó) ösz. mn. Aki vagy ami ki-

hág. V. ö. KIHÁG. Használtatik fnévül is , s am.

személy , ki a törvényeket megszegi. A kihágókat

megidézni, megbüntetni.

KIHAGY, (ki-hagy) ösz. áth. Mondják hosszan

is : kihagy, de csak a törzsben, mint ád szót, e helyett

ad vagy vesz helyett vész-t stb. Valamit bizonyos szám-

ba, mennyiségbe nem vesz be , hanem azokon kivül

lenni hagyja, engedi, vagy kényszeríti. A lajstromból

némely könyveket , a névkönyvbl bizonyos személyeket

kihagyni. Valamit feledésbl , készakarva kihagyni.

Bizonyos személyeket a hivatalosok közöl kihagyni. Az

eléadandó színdarabból némely jelenéseket kihagyni.

Valamely szó belsejébl egy vagy több hangot , bett

kihagyni. V. ö. HAGY.
KIHAGYÁS

, (ki-hagyás) ösz. fn. Intézkedés,

rendelkezés , illetleg elmulasztás , elfeledés , midn
kihagyunk valamit. V. ö. KIHAGY.

KIHAGYIGÁL , KIHAGYÍT, 1. KIHAJIGÁL,
KIHAJÍT.

KIHAGYÓ, (ki-hagyó) ösz. mn. A helyesirástan-

ban, több egymásután álló gondolatjel vagy jelek, pl.

melyek által figyelmeztetjük az olvasót, hogy

több szót, vagy mondatot kihagytunk, melyeket vagy

nem akaránk, vagy nem illik , vagy nem szabad ki-

irni , vagy melyeket bizonyos elvizsgáiénak kezei

töröltek volt ki.

KIHAJGÁL, (ki-hajgál) 1. KIHAJIGÁL.

KIHAJHÁSZ
,
(ki-hajhász) ösz. áth. Hajhászva

kinyomoz, kikutat.

KIHAJIGÁL, (ki-hajigál) ösz. gyak. áth. Vala-

mit több izben, ismételve, vagy több holmit valamely

térbl, helybl kifelé hajít, kidobál. A futósjátékban

kihajigálni a labdát. Kihajigálni a hálóból az apró

halakat , a kosárból a rohadt almákat. V. ö. HAJI-
GÁL.

KIHAJIGÁLÁS, (ki-hajigálás) ösz. fn. Gya-
korlatos cselekvés

, midn valamit vagy több holmit

egymás után kihajigálnak. V. ö. KIHAJIGÁL.

KIHAJÍT v. —HAJIT, ösz. áth. Valamit bizo-

nyos téren, vonalon, határon kivül hajít. Kihajítani

a lapdát. A törött fazekat kihajítani az udvarra , ut-

czára. V. ö. HAJÍT. Ettl különbözik : kihajt.

KIHAJÍTÁS v. —HAJÍTÁS
,

(ki-hajítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valahonnan kifelé hajítunk va-

lamit.

KIHAJLÁS
,

(ki-hajlás) ösz. fn. Meggörbedési

mozdulás, midn valami kihajlik. V. ö. KIHAJLIK.
KIHAJLIK, (ki-hajlik) ösz. k. Úgy hajlik, hogy

egyik fele, része bizonyos vonalon kivül esik. A gyü-

mölcsfa ágai kihajtanak az utczára. V. ö. HAJLIK.
KIHAJÓKÁZÁS

,
(ki-hajókázás) ösz. fn. Vala-

mely révbl , kikötbl hajókázás végetti kiindulás,

kirándulás.

KIHAJÓKÁZIK
,
(ki-hajókázik) ösz. k. Mulat-

ságból, idtöltésbl hajón valamely révbl, kikötbl
kirándulást tesz. V. ö. HAJÓKÁZIK.

KIHAJOL
,

(ki-hajol) ösz. önh. Szorosan véve

am. öntudatosan , saját akaratából bizonyos vonalon

kivül görbed ki testének egy része. Kihajol az em-

ber az ablakból, kocsiból. Kihajolni a hídnak karfáin.

Ellenben , kihajlik valami , nem öntudatosan , nem
akarva , hanem mintegy külernél fogva , vagy ösz-

tönszerleg. Az alvónak feje kihajlik az ágyból. A teher

alatt kihajlik a térd.

KIHAJOLÁS
,

(ki-hajolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valahonnan kihajol valaki. V. ö. KIHAJOL.
Különbözik : kihajlás.

KIHAJT, (ki-hajt) ösz. áth. és önh. 1) Szoros

ért. a barmokat haj hej ! szóval kizi, kimenni kény-

szeríti valahonnan , és valahová. Kihajtani a tehene-

ket az akolból, istállóból, az udvarra, utczára, mezre.

Kihajtani a szomszéd disznait az udvarból. Kihajtani

a csikókat , lovakat a tilosból. 2) Szélesb. ért. akármi-

féle nagyobb él állatot, tehát embert is kiz, kiker-

get, valahonnan kimenni kényszerít. Kihajtani vala-

kit a házból. A kártev gyermekeket kihajtani a kertbl.

Az agarakat kihajtani a konyhából. 3) Bizonyos hely-

re kimenni parancsol , kirendel vagy kimenni kény-

szerít. A lakosokat utcsinálásra kihajtani. A ludakat,

pulykákat kihajtani a kertek alá. 4) Bizonyos hajlé-

kony
,

görbülékeny testet kifelé fordít , kihajlani

kényszerít. Kihajtani az üng gallérát. Kihajtani a

falba ütött szeget. V. ö. HAJT. 5) Önhatólag tárgy-

eset nélkül mondják növényekrl , midn csiráik, ri-

gyáik, bimbóik , leveleik kifejldnek. Tavaszkor ki-

hajtanak a fák.

KIHAJTÁS
,

(ki-hajtás) ösz. fn. 1) Cselekvés,

mely által valakit v. valamit kihajtanak. 2) Álla-

pot, midn valami kihajt, vagy maga a kihajtott rügy,

levél pl. fák kihajlásai. V. ö. KIHAJT.
KIHAL

,
(ki-hal) ösz. önh. Halva , azaz halál

által kimúlik, kivesz. Szüléim , rokonaim mind kihal-

tak. Az epemirigyben egész családok kihaltak. Átv.

ért. kihalt v. kiholt belle a lélek , elevenség , vidám-

ság, jó kedv.

„Kiholt a jámborság és a hség bennünk."

Zrínyi.

V. ö. HAL, ige.

KIHALÁS, (ki- hálás) ösz. fn. Kimúlás az élet-

bl. Szüleik kihalása után hánytvetett szegény árvák.
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KIHALASZ
,

(ki-halász) ösz. áth. Tulajd. ért.

a vizben lev halakat kifogja. Az ereket , tavakat

tapogatóval , a folyókat hálókkal kihalászni. A ha-

lastavakból a nagyobbakat kihalászni. Átv. ért. és tré-

fásan : sok közöl , nagy tömegbl valakit v. valamit

kifog. A legszebb leányt kihalászni. E levesben oly ke-

vés a csusza, hogy csak úgy kell kihalászni. V. ö. HA-
LÁSZ, ige.

KIHALÁSZÁS
,

(ki-halászás) ösz. fn. Cselek-

vés . midn kihalásznak valamit. V. Ö. KIHALÁSZ.
kíiIALLGAT, (ki -hallgat) ösz. áth. 1) Addig

hallgat , inig valaki el nem mondja kérelmét
,
pana-

szát, véleményét, szóval mondani valóját. Kihallgatni

a folyamodókat ,
peresfeleket , vádlottakat , tanúkat.

Kihallgatni a túlsó oldal szónokait. Kérem , legalább

hallgasson ki. Oly türelmetlen, hogy ki sem birja hall-

gatni az embert. A tanár kihallgatja a tanulókat, a ta-

nulóknak feladott leczkéket. A gyóntató atya kihall-

gatja a gyónó híveket , a bnöket. 2) Az egymással

beszélket alattomban hallgatja. A cseléd kulcslikon

kihallgatá , mit beszélt az ura, és asszonya. A kémek

szeretik kihallgatni a gyanúba veit polgárokat.

KIHALLGATÁS
,

(ki-hallgatás) ösz. fu. Cse-

lekvés, illetleg figyelés , midn valaki másokat ki-

hallgat. A folyamodók kihallgatása után kimondani

az igent vagy nemet. A peres felek kihallgatása eltt

nem lehet Ítéletet hozni. A vádlott kihallgatása. Tanúk

kihallgatása. V. ö. KIHALLGAT.
KIHALLIK, (ki-hallik) ösz. k. 1) Bizonyos

zárt helyen a beszéd vagy akármiféle hang oly mó-

don szól, hogy kivül is hallani lehet. A kocsmai dor-

bézolok éneke kihallik az utczára. A veszekedök lár-

mája kihallik a harmadik házig. 2) Bizonyos hang a

többi közöl különösen kitnik. Harsány szava száz kö-

zöl is kihallik. V. ö. HALLIK.

KIHANCSIKOL
,

(ki-hancsikol) ösz. áth. Han-

csikokkal kirak, kijelöl. Kihancsikolni a rétek széleit,

a gyepútak oldalait. V. ö. HANCSIK.

KIHANCSIKOLÁS
,

(ki-hancsikolás) ösz. fn.

Valamely térnek , vonalnak hancsikokkal kijelölése,

kirakása. Útszélek, rétek kihancsikolása.

K1HANGZÁS
,

(ki-hangzás) ösz. fn. 1) Vala-

mely hangnak a többi hangok vagy zsibaj közöl ki-

hallása. 2) Nyelvészeti ért. utóhang , mely valamely

szónak lényegéhez, se mint képz, se mint módosító

rag nem tartozik, melyet a szokás vagy hangzatosság

végett vagy néha csak kiejtési tunyaságból told a

szók végéhez , s néha közepébe is : pl. Béla névte-

len jegyzjénél : Tosu (Tas), Szobolcsu (Szabolcs),

Hungu (Ung) , Eczilburgu ; s némely tájszólásban

ma is : méhe (méh), koha (koh), mája (máj), stb. Kü-
lönbözik az utóhang mely németül : Auslaut.

KIHANGZIK
,

(ki-hangzik) ösz. k. Hangja a

többi közöl kihallik , kiesmerszik. A kis síp a török

zenébl kihangzik. V. ö. HANGZIK.

KIHÁNT
,
(ki-hánt) ösz. áth. Szoros ért. bizo-

nyos testeket, nevezetesen növényeket , és gyümöl-

csöket hámjaikból
, azaz héjaikból kifejt , kibont.

Kihántani a diót , mogyorót
,
gesztenyét. Kihántani a

nyirkos fzágat, hogy héjából síp készülhessen. Kihán-
tani a hársfát. Kihántani a babot , borsót. V. ö.

HÁNT.
KIHÁNY, (ki-hány) ösz. áth. és gyüige. 1) Töb-

beket
,
egymás után hányva , azaz helyeikbl föl-

emelve kivet, kihajít. Kihányni a verekedket a csár-

dából am. felkapdosni s kihajigálni. Kihányni a lá-

dában lev holmikét. Valakinek jószágát kihányni az

utczára. 2) A gyomorban lev ételt , italt, fölkevere-

dés következtében kiadja. Kihányni az éretlen gyü-
mölcsöt

, rósz ételeket. Máskép : kiokád , mely hang-
utánzó. 3) Átv. ért. a növények , kalászaikat , fejei-

ket kitolják. .! rozsok kihányták fejeiket. 4) Átv. ért.

valaminek, különösen ruhának fölszinét holmi czif-

raságokkal kivarrja. Kihányni sinórral, sujtásokkal a
nadrágot. Vízfolyásokkal, hímvarrásokkal, vörös posz-

tóval kihányni a bakonyi szrt. 5) Mondják brküte-
gekrl, pl. szeplrl

, rührl stb. midn a br fölszi-

nére kijönnek , s mintegy kiemelkednek. Kihány-
ta testét a rüh. A rczát kihányta a szepl. V. ö.

HÁNY, ige.

KIHÁNYÁS, (ki- hányás) ösz. fn. I) Cselekvés,

melynél fogva valakit v. valamit kihánynak. 2) Bizo-

nyos brbetegségek , kütegek , melyek mintegy ma-
guk magukat kihányják , kiütik. Teste teli van feké-

lyes kihányásókkal. V. ö. KIHÁNY.
KIHARANGOZ, (ki harangoz) ösz. áth. 1) Va-

lakinek, mint holtnak, a végtiszteletet harangozva meg-
adja, vagy harangozva tudatja, hogy meghalt. Kiha-

rangozni a halottakat. A holtat temetig kiharangozni.

2) Átv. ért. valamit harsány hangon , mindenek hal-

latára kihirdet. Olyan , mint : kikürtöl , kitrombitál,

kidobol.

KIHARANGOZÁS
,

(ki-harangozás) ösz. fn.

Tiszteletadás, midn valakinek halálát, vagy temeté-

sét harangozva hirdetik. A kiharangozásért a tem-

plom pénztárába , és a harangozóknak fizetni. V. ö.

KIHARANGOZ.
KIHARAP, (kiharap) ösz. áth. Valamit harap-

va kiszakaszt, kilikaszt. A farkas kiharapott a ló mar-

jából egy darabot. V. ö. HARAP.
KIHÁRÍT, (ki-hárít) ösz. áth. Hárítva valamely

helybl kitakarít , kiseper valamit. Ólból a ganajt,

pajtából a polyvát kihárítani. V. ö. HÁRÍT.
KIHÁRÍTÁS, (ki-háritás) ösz. fn. Cselekvés,

midn kihárítanak valamit. V. ö. KIHÁRÍT.
KIHARSOG

,
(ki-harsog) ösz. önh. Harsogva

kihat , kihallik. A trombitaszó kiharsog a zenékarból.

KIHASAD
,
(ki-hasad) ösz. önh. Mondjuk ros-

tos, réteges testrl , midn rostjai vagy rétegei bizo-

nyos helyen egymástól elválnak , s mintegy kibom-

lanak. A feszes nadrág kihasadt a térden. A hüvelyk

buczkóján kihasadt a csizma. V. ö. HASAD.
KIHASADÁS, (ki-hasadás) ösz. fn. Szétszaka-

dás, szétrepedés neme , midn kihasad valami V. ö.

KIHASAD.
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KIHASÍT v. —HASIT, (kihasít) üsz. áth. 1)

Valamely rostos, vagy réteges testbl, pl. fából, szö-

vetbl , kisebb , nagyobb részt kiszakaszt. A végvá-

szonból kihasítani egy üngre valót. A posztóból kiha-

sítani egy darabot mellénynek. A fenyüszálból két ujj-

nyi vastagságú forgácsot kihasítani. 2) Bizonyos tér-

ségü földet kiszakaszt , kimetsz. Az osztályban jutott

tagilletéket kihasítani. Tíz holdat kertnek , tíz holdat

szlnek kihasítani. V. ö. HASIT.

KIHASÍTÁS v. —HASÍTÁS
,
(ki-hasítás) ösz.

fn. Cselekvés , midn kihasítunk valamit. V. ö. KI-

HASÍT.
KIHASONLIK

,
(ki-hasonlik) ösz. k. Átv. ért.

bizonyos tulajdonságokra nézve a többi közöl mint-

egy kiválik , kiszakad , s tlök különbözik. A czigá-

nyok hazánkban maiglan igen kihasonlanak a többi

népfajok közöl. Nem igen van szokásban.

KIHAT, (ki-hat) ösz. önh. Mondjuk errl, m-
ködésrl , midn mozgalma kifelé terjed , s a kivü-

lötte levkre nézve eredményt idéz elé. A nagy el-

mék müvei , a világhódítók törekvései messze kihatnak.

Amit a tanácsteremben végeznek, kihat a közönségre. A

fejedelmek parancsa , akarata kihat egész országokra.

V. ö. HAT.
KIHATÁS, (ki-hatás) ösz. fn. Valamely ernek,

mködésnek kifelé terjedése, eredményezése.

KIHATÓ
,

(ki-ható) ösz. mn. 1) Aminek moz-

galma messze kiterjed ; ami eredményt képes elé-

idézni, vagy idézett elé. 2) L. ÁLTALHATÓ, mszó.

KIHATOL
,

(ki-hatol) ösz. önh. Hatolva , azaz

folytonos, ismételt ervel , iparkodással , mozgalom-

mal bizonyos akadályok, ellenszegülések közöl kitör,

kinyomúl, kimenekül; máskép : kivergödik, kivánezo-

rog, s némileg : kilábol. Kihatolni a mindenütt résen

álló ellenség sokasága közöl. Kihatolni a tengeri vész-

bl, a jegek közöl.

KIHATÓLAG, (ki-hatólag) ösz. ih. Kiható mó-

don vagy mködéssel.

KIHATOLÁS
,

(ki-hatolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki kihatol, kivergödik.

KIHÁZASÍT v. —HÁZASÍT
,
(ki-házasít) ösz.

áth. Fiának menyet, leányának vt szerez, ket házi

viszonyaihoz képest ellátja , és szárnyokra bocsátva

a kiskorúságból mintegy kiszabadítja. Minden fát

és leányéit kiházasította. Szélesebb ért. akármely nö-

telent vagy hajadont , mint gyámatya , vagy gazda

vagy jótev, házasságra léptet. Ezen úr már több cse-

lédeit kiházasította. V. ö. HÁZASÍT.

KIHÁZASÍTÁS v. — HÁZASITÁS, (ki-háza-

sítás) ösz. fn. Cselekvés , melynél fogva kiházasítnak

valakit. V. ö. KIHÁZASÍT.
KIHEGEDÜL, (ki-hegedül) Visszatér névmás-

sal : kihegedüli magát , am. a hegedülést bevégzi.

„Már én kihegedültem magamat, tessék hegedülni."

Rajnis.

KIHEGYEZ, (ki-hégyéz) Öí:z. áth. Valaminek

végét hegyesre kimetszi, kifaragja, kiköszörüli stb.

Kihegyezni a szlkarókat. Kihegyezni a kést, kardot.

;

Átv. ért. a tánezot hegyesen , azaz lábhegyen lépe-

' getve kirakja, kiczifrázza. A nyalka , hegyke legények

' kihegyezik a toborzót, a csárdást.

KIHEGYEZÉS
,
(ki-hégyézés) ösz. fn. Cselek-

i vés, midn valaki valamit kihegyez.

KIHÉNGÉRÉDIK
,

(ki-héngérédik) ösz. k. 1.

KIHÉNGÉRÉG.
KIHÉNGÉRÉG, (ki-héngérég) ösz. önh. és

gyakor. Hengeregve kinyomúl valahonnan és vala-

j

hova. .í hordó kihengereg a pinczetorokból az udvarra.

i V. ö. HÉNGÉRÉG.
KIHÉNGÉRÉL

,
(ki-héngérél) ösz. áth. Vala-

mit hengerrel kiegyenlít , kisimít. Kihengerelni a fel-

szántott, s bevetett földet. Kihengerelni a kerti utakat.

A tímárok kihengerelik az elkészített bröket.

KIHÉNGÉRÉLÉS, (ki héngérélés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kihengerel.

KIHENGERGET, (kihengerget) ösz. áth. és

gyakor. Valamit hengergetve kimozgat, kihajt. V. ö.

HENGERGET.
KIHÉNGÉRGETÉS

,
(kl-héngérgetés) Cselek-

vés, midn valaki valamit kihengerget.

KIHÉNGÉRÍT v. —HENGERÍT, (ki-héngé

rít) ösz. áth. Valamit hengerítve , bizonyos térbl,

vagyis kifelé hajt. Az üres hordót elszállítás végett

kihengeríteni az utczára. V. ö. HENGERÍT.
KIHÉNGÉRÍTÉS v. —HENGERITÉS

,
(ki-

héngérités) ösz. fn. Cselekvés , midn valaki valamit

kihengerít.

KIHERÉL
,

(ki-herél) ösz. áth. A hímállatnak

heréit, köznyelven tökeit kimetszi , kiveszi. Kiherélni

a mént, bikát, kost, kant, bakot, kakast, férfit. Széle-

sebb ért. a nstényállatnak, pl. a disznónak görgjét

kivágja. V. Ö. HERÉL.
KIHERÉLÉS, (kiherélés) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg mtevés, midn kiherélnek valakit v. valamit.

V. ö. KIHERÉL.
KIHERGEL, (ki-hergel) ösz. áth. Hergelve ki-

mozdít, kipiszkál helyébl valamit. A tyúk kihergeli

a tojást a kosárból. Átv. ért. valakit addig boszont,

mig ki nem megy. V. ö. HERGEL, és HIRGÁL.
KIHERGELÉS, (ki hergelés) ösz. fn. Hergelve

valaminek helyébl kimozditása. Boszantva kitolás.

V. ö. KIHERGEL.
KIHERNYÁSZ, (ki hernyász) ösz. áth. A her-

nyókat kiszedi, kiirtja valahonnan ; hernyóktól meg-

tisztít. Kihernyászni a kerteket.

KIHERNYÁSZÁS
,

(ki hernyászás) ösz. fn. A
hernyóknak kiszedése, kiirtása.

KIHEVER, (ki-hever) ösz. önh. 1) Visszatér

névmással am. kelletig, elégségig hever. Ha kihever-

ted magadat , menj dolgozni. 2) Tárgyesctes névvel

áthatólag am. heverve bizonyos bajból kimenekül,

betegségbl kigyógyul. A kocsmában úgy megverték,

hogy esztendeig sem heveri ki. V. ö. HEVER.
KIHEVERÉS, (ki hevered ösz. fn. Heverve ki-

épülés, kigyógyulás.
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KIHÍ, (ki-hí) ösz. áth. 1) A benn levt híja,

hogy jjön ki. Kihíni valakit a szobából, templomból,

színházból, tanácsterembl. Kihíni valakit az utczára,

falura, szlbe, mezre. 2) Viadalra, párviadalra hí.

A megbántói kihíni egy szálkardra, pisztolyra. 3) Kár-

tyajátékban a kiadást kezdi.

KIHIRDET, (ki-birdet) ösz. áth. Valamit hir-

detve kibeszél, nyilvánosságra hoz, köztudomásúi ad.

Kihirdetni az új törvényeket , rendeleteket. Kihirdetni

a házasulandókat. Kihirdetni az elveszett, vagy megta-

lált jószágot. V. ö. HIRDET.

KIHIRDETÉS, (ki hirdetés) ösz. fn. Nyilvános,

vagy hivatalos tudósítás, melynél fogva valamit köz-

hírré tesznek. Elszóval, hírlapok útján, dobszóval tör-

tént kihirdetés. Egyházi kihirdetés. V. ö. HIRDETÉS.

KIHIRDET, (ki-hirdet) ösz. fn. Személy, ki

valamit hivatalosan hirdet, közhírré tesz. O a város

dobosa és kihirdetje.

KIHÍKÉL, 1. KIHIRLEL.

KIHÍRÉSÉDIK, (ki-hírésédik) ösz. k. Híre ki-

terjed, nyilvánosságra , köztudomásra jut , különösen

oly oldalról , mely erkölcsi tekintetben személyének,

nevének, becsületének nem kedvez , kihírhed.

KIHÍRÉSÍT v. —HÍRESIT, (ki-hírésít) ösz.

áth. Valakinek erkölcseirl, magaviseletérl nem ked-

vez híreket, mendemondákat terjeszt , vagyis, mint

mondani szokás, hírbe hoz valakit. V. ö. HÍRÉSIT.

KIHÍRÉSÍTÉS v. —KlfflRESITÉS, (ki-híré-

sítés) ösz. fn. Valakinek kedveztlen erkölcsi oldal-

ról kihiresztelése, hírbe hozása.

KIHIRESZTEL, (ki-hiresztel) ösz. áth. 1) Szé-

les ért. valamit hirdetve köztudomásra juttat. Szóval,

hírlapok útján kihiresztelni valamit. 2) Szoros ért. va-

lakit rósz hírbe hoz. Valakit tolvaj gyanánt kihiresz-

telni. V. ö. HÍRESZTEL.
KIHIRESZTELÉS, (ki-hiresztelés) ösz. fn. Köz-

tudomásra juttatás, midn kihiresztelnek valamit. V.

ö. KIHIRESZTEL.
KIHIRGAL, (ki-hirgál) ösz. áth. Hirgálva kita-

karít, kiseper valamit. V. ö. HIRGÁL.
KIHIRHED, (ki hirhed) ösz. önb. 1. KIHÍRÉ-

SÉDIK.
KIHIRLEL

,
(ki-hirlel) ösz. áth. lásd : KIHI-

RESZTEL.
KIHITÉGET, (ki-hitéget) ösz. áth. és gyak.

Hitegetve, azaz álremenyek , ígéretek által csábítva,

kihí valakit. Kihitegetni valakit külföldre. V. ö. HI-

TÉGET.
KIHITÉGETÉS

,
(ki-hitégetés) ösz. fn. Csábí-

tás, rábeszélés neme, mely által kihitegetnek valakit.

V. ö. KIHITÉGET.
KIHITELEZ

,
(kihitelez) ösz. áth. Hitelezve,

azaz bizonyos kamat fejében kölcsönözve kiad bizo-

nyos mennyiség pénzt vagy pénzéröt. Evenként fö-

lösleges jövedelmébl ki szokott hitelezni néhány ezerét.

V. ö. HITELEZ.
KIHÍV, (ki-hív) 1. KIHÍ.

AKAD. NAQY SZÓTAli III. KÖT.

KIHÍVÁS v. —HÍVÁS, (ki-hívás) ösz. fn 1)

Széles ért. felszólítás , mely által valakit hívunk,

hogy jjön ki. 2) Szorosb ért. felszólítás , melynél

fogva valakit akárminemü vetélkedésre , versenyre
f

különösen viadalra hivunk. A kihívást elfogadni. V.

ö. KIHÍ.

KIHÍVÓ v. —HÍVÓ
,

(ki-hívó) ösz. fn. Szoros

ért. személy , ki valakit versenyre, vetélkedésre , kü-

lönösen viadalra szólít. ^1 kihívónak segédül ajánl-

kozni. Az els vágás , vagy lövés a kihivotté , a máso-

dik a kihívóé.

KIHÍVÓLAG v. —HIVÓLAG, (ki-hívólag) ösz.

ih. Kihívó módon v. minségben.

KIHÍVÓLEVÉL, (ki-hívó-levél) ösz. fn. Levél,

melyben valakit versenyre , vetélkedésre ,
különösen

párviadalra kihínak.

KIHÍVOTT v. —HÍVOTT
,

(ki hívott) ösz. fn.

A versenyezök , vetélkedk vagy párbajvivók közöl

azon személy , kit versenyre vagy viadalra kihínak.

Párviadalban a kihívott mellett segédkedni.

KIHÍZELÉG v. KIHIZELG ,
(ki-hízelég) ösz.

önh. és gyak. Tárgyesetes viszonynévvel am. híze-

legve kieszközöl , kinyer , kikér valamit. .1 gyermek

pénzt, ruhát, csecsebecsét hízeleg ki szüleitl. Egy csó-

kot kihízelegni valakitl. V. ö. HÍZELEG.

KIHÓLYAGZÁS, (kt-hólyagzás) ösz. fn. Hó-

lyagnemü kidudorodás, képzdés az állati brön.

KIHÓLYAGZIK
,
(ki-hólyagzik) ösz. k. Szoros

ért. mondják az állati brrl, midn hólyagok ütnek

ki rajta. Tenyere a kasza nyelétl, talpa a sok járás-

tól, arcza a szúnyogcsipésektl kihólyagzott. V. ö. HÓ-

LYAG.
KIHOMORÍT v. —HOMORÍT, (ki-homorít)

ösz. áth. Valamit homorúan kialakít , kimetsz ,
kifa-

rag , stb. Kihomorítani a marokvasat. V. ö. HO-

MORÍT.

KIHONOSÍT v. —HONOSÍT, (ki-honosít) ösz

áth. Valakit bizonyos honból , országból , mely ha-

zája volt , kitilt ; másként és szokottabban : szám-

z, számkivet. Az országos csendzavarókat kihonosítani.

KIHONOSÍTÁS v. —HONOSÍTÁS ,
(ki-hono-

sítás) ösz. fn. Büntetés neme , mely által kihonosíta-

nak valakit. V. ö. KIHONOSÍT.

KIHORD, (ki-hord) ösz. áth. 1) Tulajd. ért. bi-

zonyos mennyiséget több részekben folytatólag ki-

visz valahonnan , és valahova. .1 ganajt kihordani az

ólból a szántóföldre. A bútorokat a szobából kihor-

dani az udvarra. A. zsákokat kihordani a kamará-

ból. Kézben , taligán , szekéren kihordani valamit. 2)

Átv. ért. járva vagy kocsizva az útban lev holmit

lábaival vagy a kerekekkel maga után kiviszi. Akol-

ból a csizmatalpakon kihordani a ganajt. A kátyúban

gázoló szekér kihordja a sarat. V. ö. HORD.

KIHORDÁS
,

(ki-hordás) ösz. fn. Gyakorlatos

cselekvés, midn valamely tömeges testet részenként

vagy holmit egymás után kivisznek.

48
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KIHORDOGAT, (ki-hordogat) ösz. áth. és gyak.

Valamit folytatólag , vagy lassanként , apródonként

hordva kivisz valahonnan. Kosarakban kihordogatni a

gyümölcsöt a piaczra. V. ö. HORDÓGAT.
KIHORDOGATÁS

,
(ki-hordogatás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kihordogatnak.

KIHORDOZ, (ki-hordoz) ösz. áth. és gyak. Va-

lakit vagy valamit gyakorta kivisz magával. A kis

gyereket kihordozni az utczára. A kis leány ki és be-

hordozza bábjait. Átv. ért. bizonyos hirt ideoda jár-

kálva kibeszél. Mihelyest valamit hall , legott kihor-

dozza a faluban. V. ö. HORDOZ.

KIHORDOZÁS, (ki-hordozás) Ösz. fn. Gyakori,

ismételt hordás.

KIHORDOZKODÁS
,
(ki-hordozkodás) ösz. fn.

Cselekvés , midn valaki valahonnan kihordozkodik
,

kiköltözködés. A kihordozkodást tavaszra halasztani.

V. ö. KIHORDOZKODIK.
KIHORDOZKODIK, (ki-hordozkodik) ösz. k.

Hordozkodva , azaz holmijét hordogatva , magával

víve kimegy valahonnan más lakba. Városból kihor-

dozkodni falura. A szült szállásból kihordozkodni. V.

ö. HORDOZKODIK.
KIHORDOZÓSKODÁS , KIHORDOZÓSKO-

DIK, I. KIHORDOZKODÁS, KIHORDOZKODIK.

KIHORGÁSZ, (ki-horgász) ösz. áth. Valamit

horoggal kifog. Kihorgászni a patak halait. Kihor-

gászni a kútba esett vödröt. V. ö. HOROG.
KIHORGOL, (ki-horgol) ösz. áth. Valamely ni

munkát horognemü tvel kötögetve kikészít.

KIHORNYOL
,

(ki-hornyol) ösz. áth. Hornyol-

va, azaz hosszas metszéseket, vágásokat, barázdákat,

rovatokat csinálva gerezdesen kivölgycl valamit. Ki-

hornyolni a faoszlopot , a hengert. V. ö. HORNYOL.
KIHORNYOLÁS

,
(ki-hornyolás) ösz. fn. Met-

szés, faragás, rovatolás stb. mely által kihornyolnak

valamit. V. ö. KIHORNYOL.
KIHOZ

,
(ki hoz) ösz. áth. Minthogy hozni am.

valamit távolról közelre , onnan ide szállítani ; vala-

mint vinni am. közelrl távolra, innen oda szállítani

:

tehát kihoz am. valamit , ami bizonyos távol térben

rejtve, zárva volt, onnan kiveszi, és ide szállítja, vagy

valakit, aki valahol benn tartózkodott, magával on-

nan ide hoz. Hozd ki a pipámat am. nekem, ki most

künn vagyok, hozd ide a pipámat, mely ott benn va-

gyon. Ha cljösz hozzám a falura , hozd ki magaddal
ndet is , am. hozzám , aki most falun künn vagyok,

hozd ide ndet is, ki ott benn van a városban. V. ö.

HOZ és VISZ. Átv. ért. mondják az okoskodó ész-

rl, illetleg személyrl, midn bizonyos elzmények-
bl, több különös körülmények- vagy esetekbl va-

lamit általában következlet , s mint eredményt állít

elé. Mindezekbl azt hozom ki, hogy követelésed jogta-

lan. (Inducere'

KIHOZÁS, (ki-hozás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit kihozunk

, különösen bizonyos elzmények-
bl valamit általában következtetünk. (Inductio).

KIHOZÓ, (ki-hozó) ösz. mn. 1) Aki valamit ki-

hoz. 2) Aminél fogva valamit kihozunk, következtetünk

(Inductio).

KIHOZÓLAG, (ki-hozólag) ösz. ih. Különös

körülményekbl következtetve. (Per inductionem).

KIHÖRÖG
,

(ki-hörög) ösz. önh. Tárgyesetes

névvel mondjuk oly haldoklóról, ki nagy eröködés s

görcsös vonaglások között hörögve múlik ki. Mint-

hogy pedig szoros ért. a sertés szokott hörögni , mi-

dn megölik , innen megvet értelemmel bir. A go-

nosztev gyilkos irtóztató káromlások után a hóhér pal-

losa alatt kihörögte lelkét.

KIHÖRPENT, (ki-hörpent) ösz. áth. Hörpentve

vagyis egy kortyot húzva kiiszik bizonyos edénybl

valamely italt. Kihörpenteni a pohár fenekén maradt

bort. V. ö. HÖRPENT.
KIHÖRPENTÉS

,
(ki-hörpentés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kihörpeut.

KIHÖRPÖGET
,

(ki-hörpöget) ösz. gyak. áth.

Hörpögetve, azaz többször vagy folytonosan hörpent-

ve kiiddogál, kiszivogat valami italt.

KIHÖRPÖGETÉS, (ki-hörpögetés) ösz. fn. Hör-

pögetve kiiddogálás.

KIHÖRPÖL, (ki-hörpöl) ösz. áth. Valamivel

szkebb jelentés, mint a kihörpöget, mert ez gyako-

ribb s többször ismételt hörpöt jelent. V. ö. HORPOL,
HÖRPÖGET, HÖRPENT.

KIHÖRPÖLÉS, (ki-hörpölés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kihörpöl.

KIHUGYOZ
,
(ki-hugyoz) ösz. áth. 1) Valamit

hugygyá válva , azaz mint hugyot , a rendes hugy-

csn kibocsát, kifolyat. A megivott sok bort, pálinkát

félnyersen kihugyozni. 2) Nem a hugy lényegéhez

tartozó részecskéket a hugygyal keverve kiereszt. A
húlyagban képzd homokot kihugyozni. Az ondós nyál-

kát, az epét kihugyozni. V. ö. HUGY.
KIHUGYOZÁS, (ki-hugyozás) ösz. fn. A hugy-

nak a húgyhólyagból kilövelése.

KIHUGYOZIK, (ki-hugyozik) ösz. k. Valamely

kerített térbl kifelé hugyozik. Kihugyozni az abla-

kon az utczára. A konyhaajtóból kihugyozni az udvar-

ra. V. ö. HUGYOZIK.
KIHULL

,
(ki-hull) ösz. önh. Hullva kiesik va-

lahonnau. Minthogy a hull szorosan véve gyüige, az-

az többeknek esését jelenti : innen kihull szoros ért.

am. többes számmal kiesik. Kihullott a foga , am,

több foga kiesett. Kihullott az alma a kosárból, am.

több alma kiesett belle. Kihullott a pénz a zsebébl.

am. több darab pénz esett ki. Kihullott a haja, szre,

serénye. E szónak gyakoriságát mutatja ma a ketts

l, miszerént hullz=z húl-ol, s gyöke hl egy a múl igé-

vel, mely eredetileg am. megy, távozik, pl. múl-ik az

id. V. ö. HULL.
KIHULLÁS, (ki-hullás) ösz. fn. Állapot, midn

valami kihull. I hajak, fogak kihullása ellen némi

óvószereket használni. V. ö. KIHULL.
KIHULLAT, (ki-hullat; ösz. áth. Engedi, hagy-

ja, akaratlanul vagy készakarva teszi, hogy kihulljon
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valami. A likas zsákból kihullatni a diót. A vetgépbl
kihullatni a magot. V. ö. HULLAT.

KIHULLATÁS, (ki-hullatás) ösz. fn. Akaratla-

nul vagy akarva annak eszközlése, hogy valami kihull.

KIHURCZOL, (ki-hurczol) ösz. áth. Valamit

magával v. maga után hurczolva kivisz valahonnan

valahová. A teli zsákokat szájoknál fogva kihurczolni

a kamrából. A földhöz vágott embert hajóvnál fogva ki-

hurczolni a szobából. V. ö. HURCZOL.

KIHURCZOLÁS, (ki-hurczolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg folytonos biízás, húzkálás , vontatás

neme, midn hurczolva kivisznek valamit vagy vala-

kit. V. ö. KIHURCZOL.
KIHURCZOLKODÁS

,
(ki-hurczolkodás) ösz.

fn. A kihordozkodásnak festibb jelentése , mely na-

gyobb erködéssel, sietéssel, rendetlenséggel, s az el-

szállítandó tárgyak kevesebb kíméletével szokott tör-

ténni, midn t. i. az illet jószágot nem annyira hor-

dozva, mint inkább hurczolva viszik ki. V. ö. HUR-
CZOL, és HORDOZ.

KIHURCZOLKODIK, (ki-hurczolkodik) ösz. k.

Sietve, mintegy nyakrafre, az elszállítandó holmikét

nem annyira hordozva , mint magával hurczolva ki-

megyen valamely lakból máshová. A közelg ellen-

ség ell kihurczolkodni a városból. V. ö. HURCZOL-
KODIK.

KIHURCZOLÓSKODIK, lásd : KIHURCZOL-
KODIK.

KIHÚZ, (kihúz) ösz. áth. 1) Valamit tövébl,

gyökerébl, szilárd helyzetébl maga felé vonva ki-

mozdít, kivesz. Kihúzni a fogat. Kihúzni a karókat, fia-

talfákat. A falból, fából kihúzni a szegeket. Kihúzni a

dögöt a gyepre. Kihúzni a szekeret a félszerbl, sárból.

Kihúzni a palaczk dugaszéit. Menyhal helyett sokszor

kígyót húzunk ki. (Km.). 2) Valamit hosszabbra ki-

nyújt. Kihúzni az öszvezsugorodott szövetet, ruhát. Ki-

húzni a brt. 8) Valamit a többi közöl húzva kivesz.

A kazalból kihúzni egy marok szénát. Katonaállitáskor

feketét húzni ki. 4) Átv. ért. valamit addig folytat,

míg végét nem éri , s ki nem fogy belle. Egyetlen

szónak fejtegetésével több órát kihúzni. Egész éjét tán-

czolva kihúzni. Ha eddig kihúztam , most móir nem tá-

gítok. Nehéz itt a szolgának egy hónapot is kihúzni. V.

ö. HÚZ.
KIHÚZÁS , KIHÚZÁS, (ki-húzás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kihúznak valamit. A fogak kihúzását

ügyes orvosra bízni. V. ö. KIHÚZ.

KIHÚZGÁL, (kihúzgál) ösz. áth. és gyak. Több
valamit egymás után kihúz, Az szül hajszálakat ki-

huzgálni. A virágokat tövestül kihúzgálni. sszel a sz-

lkarókat kihúzgálni. V. ö. HÚZGÁL.

KIHUZGÁLÁS
,

(ki-huzgálás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn több valamit kihúzgálnak. A fiatalfák

kihuzgálását keményen tiltani és büntetni. V. ö. KI-

HÚZGÁL.
KIHUZKÁL, KIHUZKÁLÁS, 1. KIHÚZGÁL,

KIHUZGÁLÁS.

KIHUZO, KIHUZO, (kihúzó) ösz. mn. 1) Aki
vagy ami valamit kihúz. 2) Mondják némely fiókos

bútorokról. Kihúzó szekrény. Kihúzó pamlag, vagy

öszvetéve : kihúzószelcrény, kihúzópamlag, melynek al-

ján fiók van, s néha ágyul használtatik. A tolóágy is

szabatosabban : kihúzó.

KIHÚZÓFIÓK
,

(ki-kúzó-fiók) Ösz. fn. Általán

miuden fiók, melyet ki lehet húzni , különböztetésül

az oly fiókoktól, melyek ki nem húzhatók, pl. némely
ládáknak esaptatóval ellátott fiókjai.

KIHÚZOGÁL, (ki-húzogál) ösz. áth. 1. KI-

HÚZGÁL.
KIHL

,
(ki-hül) ösz. önh. A benne lev meleg

részecskék kirepülnek belle , s aránylag t. i. elébbi

állapotához képest hideggé leszen. Kihl az étel. Ki-

hl a szoba
, ha nem ftik tovább. Átv. ért. valamibl

kihl, am. kiesik, kimarad, kikopik; talán nem más,

mint a vastaghangu kihull. Kihlt a hivatalából. Min
denéböl kihlt.

KIHLÉS, KIHLÉS, (ki- hülés) ösz. fn. Vál-

tozási állapot , midn kihl valami vagy átv. ért. va-

laki. V. ö. KIHL.
KIHÜT, (ki-hüt) ösz. áth. Valamely zárt helyet,

kieresztvén belle a meleget, aránylag hideggé teszen.

Sok járáskelés, ajtónyitogatóís által kihüteni a szobát.

V. ö. HT.
KIHÜTÉS, KIHÜTÉS

,
(ki-hütés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kihütenek valamit. V. ö. KIHÜT.

KIHÜVELYÉZ, KIHÜVELYEZ, (ki- hüvelyez)

ösz. áth. Hüvelyébl, illetleg tokjából, héjából, bur-

kából stb. kifejt valamit. Kihüvelyezni a babot , bor-

sót. V. ö. HÜVELY.

KIHÜVELYÉZÉS v. -—HÜVELYÉZÉS
,

(ki-

hüvelyézés) ösz. fn. Cselekvés, mely által kihüvelyez-

nek valamit. V ö. KIHÜVELYÉZ.

KIIDOMÍT v. —IDOMÍT, (ki-idomít) ösz. áth.

1) Valamit bizonyos formára kialakít, kikészít, czél-

jának megfelel külsvel ellát. Az esztergáros kiido-

mítja a munkába vett fát , csontot. 2) Bizonyos álla-

tokat kitanít , rendeltetésökhöz illöleg kiképez. Ki-

idomítani a harczi paripákat, a vadászebeket.

KIIDOMÍTÁS v. —IDOMÍTÁS
,
(ki idomítás)

ösz. fn. Cselekvés , illetleg alakítás, képzés, tanítás,

mely által kiidomítanak valamit. V. ö. KIIDOMÍT.
KIIGAZGAT , (ki-igazgat) ösz. áth. és gyak.

Igazgatva kijavít valamit , kitataroz. Kiigazgatni a

rongyos háztett, az összeldözött falakat. V. ö. IGAZ-

GAT.
KIIGAZGATÁS, (ki- igazgatás) ösz. fn. Javí

tás , foltozás , tatarozás stb. mely által kiigazgatunk

valamit. V. ö. KIIGAZGAT.

KIIGAZÍT v. —IGAZIT, (kiigazít) ösz. áth.

1) Valami hibás müvet igazítva kijavít. Kiigazítani

a roszul varrott ruhát. 2) Valakinek utat mutat, hogy

kimenjen, kiutasít, Kiigazítani a tolakodó koldulót a

házból. A ceavargókat kiigazítani a váróéból.

48*



759 KIIGAZÍTÁS -KIIRAMODIK KIIRAS—KIISZAMODÍK 1Ü0

KIIGAZÍTÁS v. —IGAZÍTÁS, (ki-igazítás)

ösz. fn. Cselekvés , midn kiigazítunk valamit v. va-

lakit , illetleg : kijavítás , kiutasítás. V. ö. KI-

IGAZÍT.
KIIGAZODÁS ,

(ki-igazodás) ösz. fn. Állapot,

rnidn valaki vagy valami kiigazodik.

KIIGAZODIK, (ki-igazodik) ösz. k. 1) Vala-

mely dolog igaz azaz valóság gyanánt kiderül ,
ki-

bizonyodik. Kiigazodott reá, amit már régen suttogott

a hit: Kiigazodott, hogy ö tolvaj. Ez értelemben ritkán

jön elé. 2) Az igaz, vagyis jól vezet úton kimegy.

Kiigazodni a sr erdbl. 3) Átv. ért. valamely szö-

vevényes bonyolódott ügybl , kérdésbl világosság-

ra jut.

KIIGAZÚL, (ki-igazúl) ösz. önh. 1. KIIGA-

ZODIK.
KIIGENYÉSÍT, 1. KIEGYENESÍT, V. ö.

EGYENES.
KIILLAN, (ki-illan) ösz. önb. Illanva, azaz alat-

tomban szökve siet léptekkel kimegy. V. ö. IL-

LAN.
KIILLANÁS

,
(ki-illanás) ösz. fn. Szökés , me-

nekülés neme, midn valahonnan kiillan valaki.

KIILLATOZIK, (ki- illatozik) ösz. k. Illatja ki-

terjed. A vadolajfa virágai messze Mulatoznak. V. ö.

ILLATOZIK.
KIINDÍT v. —INDÍT ,

(kiindít) ösz. áth. Ki-

felé irányzott vonalban indít valakit v. valamit. Ki-

indítani a sárból a szekeret. A hadsereget kiindítani a

várból. V. ö. INDÍT.

KIINDÍTÁS v. —INDÍTÁS ,
(ki-indítás) ösz.

fn. Cselekvés, melynél fogva kiindítunk valamit vagy

valakit. V. ö. KIINDÍT.

KIINDUL v. —INDUL, (kiindul) ösz. önh.

Kifelé irányzott vonalban indul , azaz mozogni kezd.

Kiindulni a városból
,
faluból. Jó korán kiindulni a

szállótanyáról. Átv. ért. beszédét, fejtegetését , okos-

kodását stb. valamely elvbl , elzménybl , föltevés-

bl kezdi tovább szni. V. ö. INDUL.
KIINDULÁS v. —INDULÁS, (ki- indulás) ösz.

fn. Mozdulás , midn valamely helyrl kifelé tartott

irányban menni kezd valaki , vagy haladásnak ered

valami. A seregek kiindulása a városból. A hajók ki-

indidása a révbl, a tengeröbölböl.

KIINDULÁSI v. —INDULÁSI, (ki-indúlási)

ösz. mn. Kiindulást illet, ahhoz tartozó. Kiindulási

id. Kiindulási pont.

KIÍR, (ki-ír) ösz. áth. 1) Valamit írva kijelöl,

kifest. Valamit számokkal kiírni. Kiírni a szobákat.

2) Valamit más irás, vagy nyomtatás után , mintegy

bellök kivéve , ír le. Nevezetesebb mondatokat Mimi

valamely könyvbl. V. ö. IR.

KIIRAMODÁS
,

(ki-iramodás) ösz. fn. Sietés

neme, midn kiiramodunk valahonnan. V. ö. KIIRA-

MODIK.
KIIRAMODIK, (ki-iramodik) ösz. k. Iramodva,

azaz siet léptekkel knru'Gcy. Az zbe vett szarvas

kiiramodik ar. erdbl. V 8. IRAMODIK.

KIÍRÁS , KIÍRÁS, (kiírás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg jelölés, festés, vagy kijegyzés, midn kiírunk

valamit. V. ö. KIÍR.

KIIRT, (ki-irt) ösz. áth. Szoros ért. valamit ki-

metsz ,
kivág. Kiirtani a búza közöl a rozsot , azaz

midn fejét kihányta , azt lemetszeni. Kiirtani az er-

dt. Kiirtani a nádat , bozótot. Szélesb ért. valamit

állati , vagy növényi életétl fosztva kiöl , kipusz-

tít. Kiirtani a kártékony vadakat
,
férgeket. Fegy-

verrel kiirtani valamely város lakosait. Kiirtani a

gazt, gyomot. Átv. ért. a szellemnek bizonyos mkö-
déseit , az akaratnak jó vagy gonosz hajlamait er-

szakkal megsemmisíti, tehetetlenekké teszi. Kiirtani

a, szabad szellemet, tudományosságot, mvészetet. Kiir-

tani a bnt. Kiirtani a vallás, és törvények iránti ke-

gyeletet. V. ö. IRT.

KIIRTÁS
,
(ki-irtás) ösz. fn. Cselekvés , midn

bizonyos erszakkal valami élt vagy tenyészöt éle-

tétl fosztva kipusztítnak, kivesztenek. Allatok, növé-

nyek kiirtása. V. ö. KIIRT.

KIIRTHATATLAN v. — IRTHATLAN, (ki-

irthat [atjlan) ösz. mn. Amit kiirtani képesek nem va-

gyunk, mit kipusztítani, kiveszteni nem lehet. Kiirt-

hatatlan rengeteg erdségek. Bizonyos férgek kiirtha-

tatlanok. V. ö. KIIRT.

KIIRTÓ
,

(ki-irtó) ösz. mn. és fn. 1) Ami által

valamit kiirtanak. Kiirtó háborút viselni valamely nép

ellen. Kiirtó tüzeket gerjeszteni az erdkben, berkekben.

2) Személy , ki valamit vagy valakit kiirt. Az erdk
kürti falukat alapítottak az irtásokon. V. ö. KIIRT.

KIISMER, (ki-ismer) ösz. áth. Valakinek bels

tulajdonságait , hajlamait , tehetségeit stb. kitanulja.

Hosszas társalgás után kiismerni valakit. Vagy többek

között akár küls, akár bels sajátságainál fogva meg-

v. felismer. Száz és ezer között kiismertem. Németesen

használtatik némelyek által visszatér névmással is :

nem ismeri ki magát, azaz nem tudja hányadán van,

nem tudja hol v. hogyan v. kikkel van dolga.

KIISMERHETETLEN , KIISMERHETLEN,
(ki-ismerhet[et]len) ösz. mn. Akit nem lehet kiismer-

ni. Határozóként : kiismerhetlen módon vagy álla-

potban.

KIISMERHET
,

(ki-ismerhet) ösz. mn. Akit

v amit ki lehet ismerni.

KIISMERHETLEG, (ki-ismerhetleg) ösz. ih.

Kiismerhet módon vagy állapotban.

KIISMERSZIK, (ki-ismerszik) ösz. k. Különös

ismertet jegyeinél fogva a többiektl kiválik, a töb-

biek között megismerhet.

KIISZAMODÁS
,

(ki-iszamodás) ösz. fn. Szen-

ved állapot , midn valamely állati tag kiiszamodik.

V. ö. KIISZAMODÍK.

KIISZAMODÍK
,

(ki-iszamodik) ösz. k. Az ál-

lati tagokról mondják, midn csuklóikból kicsuszszan-

nak, kimeny ülnek. Máskép : kificzamodik, kimarúl, ki-

menyül. V. ö. ISZAMODIK.
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KIISZIK
,

(ki-iszik) ösz. k. Tárgyesetes névvel

auo. bizonyos mennyiség italt kiürít , a torkán le-

bocsát. Kiiszik egy pohár bort. Maga kiitta az egész

palaczkot. Idd ki, ami hátra van. V. ö. ISZIK.

KIÍTÉL v. —ÍTÉL, (ki- ítél) ösz. átb. Birói

ítélet által valakit valamely vagyon, különösen fek-

v jószág birtokából kimozdít. (Erdélyi szó.)

KIIVÁS, (ki-ivás) ösz. fn. Cselekvés, midn ki-

iszunk valamit. V. ö. KIISZIK.

RITVEL, (ki-ível) ösz. áth. Valamit ívformára

kikanyarít, kimetsz. Kiívelni a szék karját. Kiívelni

az ajtó szemöldökét. V. ö. IV.

KIÍVELÉS
,
(ki-ívelés) ösz. fn. Valaminek ív-

formára kikanyarítása, kimetszése , illetleg építése.

KIIZEN, (ki-izen) ösz. áth. Valaminek belsejé-

bl kifelé izenve tudat valamit. A házból leüzenni a

zenészeknek, hogy hallgassanak él.

KIÍZLIK
,
(ki-ízlik) ösz. k. Valamely ételbl,

italból némi fszernek, járuléknak íze kitünleg ér-

zik. Ezen tésztás ételbl kiízlik az avas vaj. Borodból

kiízlik a hegyaljai zamat. V. ö. ÍZLIK.

KIIZZAD, íki-izzad) ösz. áth. Valamely bajból

izzadva kimenekül ; vagy némi fölösleges nedveket

izzadva kiad. Kiizzadni a náthát, hurutot. Kiizzadni a

megivott sok bort. Büdös , nehéz párát izzad ki. V. ö.

IZZAD.

KIIZZADÁS, (ki-izzadás) ösz. fn. A testbl ki-

szivárgó nedvnek azon neme, melyet kiizzadunk.

KIIZZÓDIK
,
(ki-izzódik) ösz. k. 1. KIIZZAD.

KIJÁR
,

(ki-jár) ösz. önh. 1) Gyakorta vagy

többször kimegy. Nyáron kijárok a hegyerbe. Mint

jelentése mutatja
,
gyakorító. 2) Tárgyesetes névvel

am. járva elkoptat, vagy kinyomkod valamit. Kijárni

a csizma sarkát. A sok szekér kijárja az utat. 3) Visz-

szatér névmással, am. kelletig , elégségig jár. Ked-

vemre kijártam magamat. 4) Átv. ért. bizonyos ille-

tség, járandóság rendesen kijut, kiadatik neki. Min-

den legénynek naponként kijár a hat krajezárja, és két

font kenyere. V. ö. JÁR.

KIJÁRÁS
,

(ki-járás) ösz. fn. 1) Többszöri ki-

menés. 2) Valamely kerített helyen , vagy épületen

azon rés, vagy nyilas, pl. kapu, ajtó, melyen ki szok-

tak járni. Eltéveszteni a kijárást. Szoros , tág, kényel-

mes kijárás.

KIJARMOL
,

(ki-jármol) ösz. áth. A járomba

fogott barmot szabadon ereszti. Etetéskor kijármolni

az ökröket.

KIJARMOLAS, (ki-jármolás) ösz. fn. A járom-

ban lev baromnak kifogása.

KIJÁRÓ, (ki-járó) ösz. mn. és fn. 1) Ami vagy

aki kijár. 2) Út , melyen kijárnak , melyen szokott

kijárás van, kijáró út v. ösvény.

KIJÁTSZÁS, (ki-játszás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg sorsolás , vngy átv. ért. fondorkodás, csalás,

midn kijátszanak valamit vagy valakit. V. ö KI-

JÁTSZIK

KIJÁTSZIK, (ki-játszik) ösz. k. Tárgyesetes
névvel 1) Valamit kártya- vagy sorsjáték által

nyereményül kitesz. Pipát , lovat , házat , urodalmat
kijátszani. 2) A kártyázásban valamely egyes kár-
tyát els ad ki , melyre a játszótárs vagy játszótár-
sak a szabályok szerént a magukét ráadják. 3) Átv.
ért. valakinek terveit, szándékát csellel, fondorkodva,
furfangosan stb. megsemmisíti, hiusítja, különösen oly
módon

,
mely által a vesztett fél nevetség tárgyává

leszen. Engem ugyan kijátszottak. V. ö. JÁTSZIK.
KIJÁTSZÓ, (ki-játszó) ösz. mn. 1) Aki kijátszik.

2) Aki másnak szándokát fondorkodva meghiusítja.

KIJÁTSZÓLAG, (ki-játszólag) ösz. ih. Kiját-
szó módon.

KIJÁTSZÓLAGOS
, (ki-játszólagos) ösz. mn.

Magáról a cselrl vagy fondorkodásról mondják,
mely által valaki másnak szándokát ravaszul meg-
hiúsítja. Kijátszólagos tett. Kijátszólagos szerzdés.

KIJAVÍT v. —JAVÍT, (ki-javít) ösz. áth. Ami
kopott, romlott, rongyos, általán rósz vagy hibás ál-

lapotban volt, azt rendeltetéséhez képest jóvá teszi.

Kijavítani az épületeket , szerszámokat, ruhákat. V. ö.

JAVÍT.

KIJAVÍTÁS v. —JAVÍTÁS
,

(ki-javítás) ösz.

fn. 1) Cselekvés
, mely által valamit kijavítunk. A

háztet kijavításán dolgozni. Nyomdai hibák kijaví-

tása. 2) Maga azon m, melyet kijavítva létre hozunk.
Ezen ház szépségét és értékét a kijavítások igen emelik.

KIJEBB, (ki-j-ebb; aj csak közbeszurat az r-
nek vagy két önhangzó összeütközésének eltávozta-

tása végett.) másod fokú igeköt. Jobban kifelé. Ki-
jebbnyomni. Kijebbnyomúlni. Kijebbmenni. Kijebb-

terjeszteni stb.

KIJEGYEZ
,

(ki-jegyez) ösz. áth. 1) Valamit
bizonyos jegy által a többi közöl kitüntet. .1 neveze-

tesebb mondatokat valamely könyvben ónnal kijegyezni.

Kijegyezni az utat.

„Száll a madár; nem kérdi : merre? hol?
Hideg tájról melegre vándorol.

Útját az ég kijegyzé ,
— ismeri :

Kijegyzett út a végtelen neki."

Hiador (Jámbor Pál).

2) A többi közöl valamit kiír. ^1 névkönyvbl kije-

gyezni némely személyek czimeit. V. ö. JEGY.

KIJEGYEZÉS, (ki-jegyezés) ösz. fn. Cselekvés,

midn kijegyezünk valamit. V. ö. KIJEGYEZ.

KIJEGYZÉS, 1. KIJEGYEZÉS.
KIJELEL, (ki-jelél) ösz. áth. 1) Valamit^ál-

tal kitüntet, kimutat a többi közöl. .1 mérnök póz-

nákkal kijeleli a halárvonalakat. Az erdöségi utak

menetelét csóvákkal kijelelni. A felosztott réteket han-

csikokkal kijelelni. 2) Bizonyos hivatalra, méltóságra

kitz valakit , s mint arra valót az illet választók-

nak , vagy kinevezési joggal biró felsségnek elébe

terjeszt. A megyei tisztviselket a fispánok jelelik ki.

V. 5. JELEL
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KIJELÉLÉS, (ki-jelélés) öüz. fia. 1) Széles ért.

valaminek kitüntetése, kimutatása, meghatározása bi-

zonyos jel v. jelek által. 2) Szoros ért cselekvés,

melynél fogva valakit bizonyos hivatalra vagy mél-

tóságra mint arra valót kitznek , és az illetknek

kinevezésre vagy választásra ajánlanak. V. ö. KI-

JELEL.
KIJELELT, (1), (ki-jeléit) ösz. mn. Amit bi-

zonyos jellel kitüntettek , kimutattak. A kijelelt he-

lyen öszvegylni. Kijelelt erdövágások, rétek, kaszálók.

KIJELELT
, (2) ,

(mint föntebb) ösz. fu. Sze-

mély, kit bizonyos rangra, hivatalra ,
méltóságra ki-

tznek, s mint arra valót az illet választóknak vagy

felsöségnek ajánlanak. A kijeleltek neveit a gylés

eltt kikiáltani. V. ö. KIJELEL.

KIJELENT, (ki-jelént) ösz. áth. 1) Valamit bi-

zonyos jel által másoknak tudtára ad, különösen szó-

val kinyilatkoztat. Szándékát, véleményét levélben, él-

szóval kijelenteni. A nemtetszést orrfintoritással
, fej-

csóválva, gúnymosolylyal kijelenteni. 2) Valamely tit-

kos , rejtélyes dolgot felvilágosít , s másokkal közöl,

különösen , Istenre , és vallásra vonatkozó ismerete-

ket , tanokat hirdet ki. A keresztény embernek hinnie

kell, amit Krisztus Urunk kijelentett , és az Apostolok

hirdettek. V. ö. JELÉNT.
KIJELENTÉS, (kijelentés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által valamit kijelentünk. Különösen
,
az isteni

és hittani dolgokra vonatkozólag am. bizonyos ta-

nok kinyilatkoztatása , melyek az emberi korlátolt

észt fölülmúlják. Mózses
,
próféták, és Idvezítnk ál-

tal tett kijelentések. Szent János látásában foglalt ki-

jelentések. . felsbb hittani titkokat isteni kijelentésbl

tudjuk. V. ö. KIJELENT.
KIJELÉNTHETETLEN, (ki-jelenthetetlen) ösz.

mn. A Debreczeni legendáskönyvben am. kimond-

hatatlan.

KIJELÖL, 1. KIJELEL.

KIJÓ, falu Sáros m.; helyr. Kijó-ra, —n,—ról.

KIJOBBÍT v. —JOBBÍT
,

(ki-jobbít) ösz. áth.

Valamit aránylag jobbá tesz , mint elbb volt. Ami

rósz, azt kijavítjuk. V. ö. JOBBÍT, JAVÍT.

KIJOBBÍTÁS v. —JOBBÍTÁS, (ki-jobbítás)

ösz. fn. Cselekvés, illetleg igazítás, mely által vala-

mit jobbá teszünk. V. ö. JOBBÍT.

KIJÓZANÍT v. —JÓZANÍT
,

(ki-józanít) ösz.

áth. Józanná tesz , a részegség és mámor okozta ho-

mályból , zavarból kitisztít. Az álom kijózanította.

Átv. ért. az indulatok , elítéletek stb. nygébl, ho-

mályából kibontakoztat. A korral elhaladt tapaszta-

lás kijózanítja az ifjúi szédelgéseket.

KIJÓZANÍTÁS v. JÓZANITÁS , (ki-józanítás)

ösz. fn. Cselekvés, midn valakit más valaki, vagy va-

lami kijózanít.

KIJÓZANODÁS
,

(ki-józanodás) ösz. fn. Javu-

lási állapot , midn kijózanodik valaki. Kijózanodás

után megJiánta, amit részeg állapotban esei'ekedéit volt.

V. ö. KIJÓZANODIK.

KIJÓZANODIK
,
(ki-józanodik) ösz. k. Tulajd.

ért. a részegség és mámor okozta homályból , zavar-

ból kitisztul a feje. Átv. ért. az indulatok , szenve-

délyek, hebehurgyaság , elítéletek nygébl kibon-

takozva, kivergdve tisztán, elfogulatlanul, érett, üle-

pedett, higgadt észszel fogja föl a dolgokat.

KIJÓZANUL v. —JÓZANUL, (ki-józanúl) ösz.

önh. L. KIJÓZANODIK.
KIJÓZANÚLÁS v. —JÓZANULÁS

,
(ki-józa-

núlás) 1. KIJÓZANODÁS.

KIJO
,

(ki-jö) ösz. önh. A bennlev hozzánk

künnlevkhöz j. Jöjj ki az utczára. Jöjj ki hozzánk

a falura. Ellentétes irányban és viszonyban : kimegy.

V. ö. J, és MÉGY. Átv. ért. valamely rejtett titkos

szám vagy rejtett dolog kiderül, A számadás kijött. A
keresett mennyiség pontosan kijött. A sorsjátékban a tett

számok közöl egy sem jött ki. Ebbl az jönne ki, hogy

ökeme hazudott. Végre kijött, hogy az ezüst kanalak a

megszökött inas révén sikkadtak el. V. ö. JÖ.

KIJÖVÉS
,
(ki-jövés) ösz. fn. Mozgás, illetleg

lépés, járás , midn valahonnan kijövünk. Átv. ért.

kiderülés, tudomásra jutás. V. ö. KIJÖ.

KIJÖVET, (1), KIJÖVETEL, (ki-jövet v. —jö-

vetel) ösz. fn. Kijövés elvont értelemben, vagy a ki-

jövés végrehajtva.

KIJÖVET, (ii), (ki-jövet) ösz. ih. Midn kij

valaki , kijövés alkalmával. Kijövet majd elmondom,

amit ottbenn láttam, és hallottam.

KIJUT, (ki-jut) ösz. önh. 1) Menve, járva kiér

valahonnan v. valahova. Hosszas tévelygés után kiju-

tottunk az erdbl. Kijutni a magas tengerre. 2) Bizo-

nyos osztalékból az illetk közöl mindenkinek jut.

Minden munkásnak kijutott egy-egy pohár bor. Néha

gúnyos ért. kijutott neki , neked , nekem stb. am. rósz

osztalékot kapott; kikapta a magáét. V. ö. JUT.

KIKACSINGAT, KIKACSONGAT, (ki-kacsin-

gat v. —kacsongat) ösz. önh. Kacsingatva ki-kinéz.

Az ablakból kikacsingatni.

KIKACSINT
,

(ki-kacsint) ösz. önh. Kacsintva

kitekint.

K1KACZAG, (ki-kaczag) ösz. önh. Valakit ka-

czagva kigúnyol , kicsúfol. Kikaczagni valakinek os-

toba ötleteit ; kikaczagni a hetvenked katapilát. V. ö.

KACZAG , HAHOTÁZ , NEVET , RÖHÖG , MOSO-
LYOG, VIHOG.

KIKACZAGÁS, (ki-kaczagás) ösz. fn. Kaczagó

hangra fakadó kigúnyolás, kicsúfolás, roszalás.

KIKACZOLÓDIK
,

(ki-kaezolódik) 1. KIKÁ-
SZOLÓDIK.

KIKAJÁLT, (ki-kajált) 1. KIKIÁLT.

KIKAJDÁSZ, (ki-kajdász) 1. KIKIABÁL.
KIKAJTAT, (ki-kajtat) 1. KIKUTAT.
KIKÁKOG, (ki-kákog) ösz. áth. Kákogva , ér-

! tétlenül kifecseg. Kikákogta , amit nem kellett volna

\ mondani.

KIKALÁNOZ
,
(ki-kalánoz) ösz. áth. Klánnal

valamit kiszed kimoreget.
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KIKALAPÁL, (kikalapál) ösz. áth. Kalapálva

keményre kiver , vagy kiformál , bizonyos czélra ki-

készít valamit. Vashámorokban az idomtalan vastöme-

gelcet kikalapálni. A vasszálakat laposabbra kikala-

pálni. A vasat sinnek, karikának, szegnek kikalapálni.

V. ö. KALAPÁL.

KIKALAPÁLÁS
,

(ki-kalapálás) ösz. fa. Cse-

lekvés, illetleg ütés, pörölyözés , stb. mely által ki-

kalapálnak valamit. V. ö. KIKALAPÁL.
KIKALL, (ki-kall) ösz. áth. Kallva, az úgyne-

vezett kallóban valamely szövetet kikészít, kiformál.

Kihallani a szrposztót.

KIKALLÁS, (ki-kallás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit kikallanak.

KIKALLÓZ
,
(ki-kallóz) ; KIKALLÓZÁS

,
(ki-

kallózás) 1. KIKALL; KIKALLÁS.

KIKÁMPICSORODIK, (ki-kámpicsorodik) ösz.

k. Mondják kizárólag a nyelvrl és szájról , midn
valamely nehéz kiejtés szóban megakad, s erködve

ideoda rángatódzik) s mintegy kigörbed. Némely ösz-

vehalmozott mássalhangzóju német és tót szók kiejtésé-

ben kikámpicsorodik a magyar ember nyelve. Mond-

ják a száj által gúnyolóról is , midn valakit ajkai-

nak rángatásaival , vagy nyelvének kigörbítésével

csúfol , azaz mint^túl a Dunán mondják , kikámpól

valakit. V. ö. KÁMPOL, KÁMPICSORODIK.

KIKANALAZ, 1. KIKALÁNOZ.

KIKANCSUKÁZ, (ki-kancsukáz) ösz. áth. Kan-

csukaféle orosz korbácscsal kiver , kiz , kikerget

valakit.

KIKANDIKÁL
,

(ki-kandikál) ösz. önh. Kan-

dikálva kinéz valahonnan , és valahova. Az ablakból

kikandikálni az utczára. A bokrok közöl kikandikálnak

a virágok. V. ö. KANDIKÁL.

KIKANDIKÁLÁS, (ki-kandikálás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki vagy valami kikandikál.

KIKANTÁROZ, (ki-kantároz) ösz. áth. A kan-

tárba fogott lónak, szamárnak stb. fejét kiszabadítja

a kantárból. V. ö. KANTÁROZ.
KIKANYAROAT

,
(ki-kanyargat) ösz. áth. és

gyak. 1) Bizonyos hajlékony testeket kanyar ala-

kuakká teveget. Az irótollak nyeleit kikanyargatni.

Az igabélfákat czifrán kikanyargatni. A kényes kocsis

lovak kikanyargatják nyakaikat. 2) Kanyargó moz-

gással, futással többek közöl némelyeket kikerít. Ki-

kanyargatni a ménesbl néhány csikót

KIKANYARGATÁS
,
(ki kunyargatás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valamit kikanyargat.

KIKANYARÍT v. —KANYARÍT, (ki-kanya-

rít) ösz. áth. 1) Valamely hajlékony vagy képzékeny

testet kanyarúau kihajlít, kiképez. Kikanyarítani a

kapocsnak, horognak való vasat. Kikanyarítani a ke-

rekasztalnak való deszkát. 2) Kanyarúau kimetsz,

kivág valamit. A sajtból, kenyérbl kikanyarítani egy

darabot. Ekével kikanyarítani a vizenys legelöt, hová

a juhokat ereszteni nem szabadj. 3) A többi közöl né-

melyeket kanyarítva kiválaszt. Kikanyarítani a gu-

lyából néhány tinót. 4) Valakit kikanyarítani, am.

karon fogva s megpördítve kilódítaui. 5) Atv. tréfá-

san a beszédet, pl. dicséretet, idvezletet vagy károm-

kodást czifrán kikeríti.

KIKANYARÍTÁS v. —KANYARITÁS
,

(ki-

kanyarítás) ösz. fn. Cselekvés, midn valaki valamit

kikanyarít.

KIKANYARODÁS
,

(ki-kanyarodás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki v. valami kikanyarodik.

KIKANYARODIK, (ki-kanyarodik) ösz. k. Ka-

nyarodva , vagyis görbe vonalt képezve , ívalakban

mozdulva kimegy , kiindul valahonnan. A fölrezzent

madarak kikanyarodnak a nádasból, srbl.
KIKANYARÚL v. —KANYARUL, (ki-kanya-

rúl) ösz. önh. 1. KIKANYARODIK.
KIKAP, (kikap) ösz. áth. 1) Valamit kapva

kiragad. Kikapni valakinek kezébl a fegyvert. Ki-

kapni az ügyetlen hajós markából az evezt. 2) Járan-

dóság, illetség gyanánt kinyer, kivesz valamit. A
katonák kikapják napi díjaikat. A tisztviselk havon-

ként, vagy évnegyedenként kapják ki fizetéseiket. Rósz

vagy bnhd értelemben is. Kikapta a magáét. Ki-

kapta, amit érdemlett volt. Várj gyerek, majd kikapsz

ezért. 3) Önhatólag, s átv. ért. tárgyesetés név nélkül

am. az illendség, vagy erkölcsiség korlátain kivül

jár. Innen kikapó legény, menyecske, leány, am. kicsa-

pó, erkölcstelen magaviselet. 4) Átv. ért. valakin

kikapni, am. kifogni , azaz erkölcsi ert gyakorolni.

A kardos menyecske kikapott a gyáva férjen. V. ö.

KAP.
KIKAPÁL, (ki-kapál) ösz. áth. Valamit kapá-

val kivág, kiszakaszt, kiszed a földbl. Kikapálni a

gyomot. Kikapálni a burgonyát. Átv. ért. körmeivel,

patájával kivájja, kikaparja a földet, vagy a földdel

takart valamit. A ló kikapálta az akol földjét.

KIKAPÁLÁS, (ki-kapálás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki v. valami valamit kikapál.

KIKAPAR, (ki-kapar) ösz. áth. Kaparva kivesz,

kihány valamit a földbl, szemétbl, polyvából stb.

Kikaparni valamit körmökkel. A kutya kikaparja az

eldugott csontot. A tyúk kikaparja a szemétbl a gáb-

naszemeket. A tyúk is kikaparja (km.), azaz a tilos

tett ott is kivilágosodik , ahol nem vélné az ember.

Kikaparom a szemedet. V. Ö. KAPAR.

KIKAPARÁS, (ki-kaparás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki v. valami valamit kikapar.

KIKAPARÁSZ v. —KAPARÁZ, (ki-kaparász

v. -kaparáz) ösz. áth. Kaparászva, aaaz folytonosan,

vagy gyakran kaparva kikeres, kivesz, kihány vala-

mit. A tyúkok kikaparászszák a kertbe veteti magokat.

V. Ö. KAPARÁSZ.

KIKAPARÁSZÁS v. —KAPARÁZÁS, (ki-ka-

parászás v. -kaparázás) ösz. fn. Cselekvés, midn va-

laki v. valami valamit kikaparász.

KIKAPÁS, (ki-kapás) ösz. fn Cselekvés, midn
valaki kikap V. ö. KIKAP.
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KIKAPASZKODIK, (ki-kapaszkodik) öbz. k.

Kapaszkodva kimegy, kimenekül, kiemelkedik vala-

honnan. Kikapaszkodni a verembl, kútból. V. ö. KA-
PASZKODIK.

KIKAPCSOL
,

(ki- kapcsol) ösz. áth. Valamit

ami kapcsolva , kapocscsal összefzve voit , kibont.

Kikapcsolni a mentét , szrt. Kikapcsolni a kantárt,

hevedert. V. ö. KAPCSOL.
KIKAPCSOLÁS, (ki-kapcsolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kikapcsolunk.

KIKAPDOS
,

(ki-kapdos) ösz. áth. és gyak.

Kapdosva , azaz többször utána kapva , kiragad hol-

mit. A gyermekek kikapdosták az almákat a kosárból.

V. ö. KAPDOS.
KIKAPDOZ, KIKAPKOD, 1. KIKAPDOS.
KIKAPÓ

,
(ki-kapó) ösz. mn. Atv. ért. kicsa-

pongó ,
az illendség és erkölcsiség korlátain , külö-

nösen a nemi szemérmet illetleg , leginkább nsze-

mélyekre vitetve , kihágó. Kikapó leány , menyecske.

KIKARÁMÍT v. —KARAMIT, (ki-karamít) 1.

KIKANYARÍT.
KIKARAMODIK, (ki-karamodik) 1. KIKANYA-

RODIK.
KIKARICSÁL, (ki-karicsál) ösz. áth. Tyúk

módjára karicsálva kifecseg. Gúnyos ért.

KIKARIMÁZ
,

(ki-karimáz) ösz. áth. Valami-

nek karimát csinál, vagy valamit karimásán kimetsz,

kikanyarít. Kikarimázni a föveget. Kikarimázni a hor-

dó fenekét. V. ö. KARIMA.

KIKARIMÁZÁS
,

(ki-karimázás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kikarimáznak, karimával kerítenek va-

lamit. V. ö. KIKARIMÁZ.

KIKÁROG
,

(ki-károg) ösz. önh. Atv. gúnyos

ért. valamit károgó varjak módjára kilármáz , ki-

hirdet.

KIKAROL
,

(ki-karol) ösz. áth. Karba fogva

kivesz, kiemel. Kikarolni a gyermeket a kocsiból.

KIKARÓZ
,

(ki karóz) ösz. áth. Karóval vagy

karókkal kirak, megersít, körülkerít, kijelel. Kika-

rózni a szltkéket , a fiatal fákat , a borsót , babot.

Kikarózni a vadas kertet. Kikarózni a munkában lev
útvonalt. V. ö. KARÓZ.

KIKARÓZÁS
,

(ki-karózás) ösz. fn. Cselekvés,

midn kikaróznak valamit. Szlk , vadaskertek , víz-

partok kikarózása.

KIKÁRPITOZ
,

(ki-kárpitoz) ösz. áth. Valamit

kárpitokkal kiékcsít. Kikárpitozni a teremet , ablako-

kat. V. ö. KÁRPIT.

KIKÁRPITOZÁS
,

(ki-kárpitozás) ösz. fn. Dí-

szítés, ékesítés , szerelés neme , midn kikárpitoznak

valamit. V. ö. KIKÁRPITOZ.

KIKÁRTOL, (ki-kártol) ösz. áth. A csapók,

posztósok kárt nev gerebenével kifésül , kitisztít.

Kikártolni a gubanezos gyapjút, szrt. V. ö. KÁRTOL.
KIKÁRTOLÁS

, (ki-kártolás) ösz. fu. Cselek-

vés, midn valamit kártolnak.

KIKASZOLODAS, (ki-kászolódás) ösz. fu. Ká-

szolódva kivergdés, kibontakozás.

KIKÁSZOLÓDIK, (ki-kászolódik) ösz. belsz.

Kászolódva kivergdik , kibontakozik valahonnan.

V. ö. KÁSZOLÓDIK, GÁZOLÓDIK.

KIKÁTRÁNYOL
,

(ki-kátrányol) ösz. áth. Bi-

zonyos fából készített müvek, alkotmányok külsejé-

nek, fólszinének káíránynyal kikenése. Kika.trányölni

a hajót. Máskép : kidegetel, kidohotol. V. ö. KÁT-
RÁNY.

KIKÁTRÁNYOLÁS
,
(ki-kátrányolás) ösz. fu.

Cselekvés, midn valamit kikátrányolnak.

KIKÁVÁZ, (ki-káváz) ösz. áth. Valamit kává-

val kerít, körülvesz. Kikávázni a kutat. Kikávázjii

(abroncsozni) a szoknyát. V. ö. KÁVA.

KIKÁVÁZÁS
,
(ki-kávázás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kikáváznak.

KIKEFÉL, (ki-kefél) ösz. áth. Valaminek szeny-

nyét, mocskát, porát stb. kefével kitisztítja. Kikefélni

a poros öltönyt, a sáros csizmát. Kikefélni a megva-

kart lovat. Kikefélni a viaszos padlózatot. Atv. tréfás

ért. valakinek farát, hátát, poros ruha gyanánt, meg-

veri. Jól kikefélték ö kelmét a falu házánál. V. ö. KE-
FE, KEFÉL.

KIKEFÉLÉS, (ki-kefélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kikefélnek.

KIKÉL, KIKEL, (ki-kel) ösz. önh. 1) Tulajd.

ért. kimegy, kiszáll valahonnan. Kikelni az ágyból, a

fürdkádból.

„Majdan ha lelkem záraiból kikél."

Berzsenyi.

2) Atv. ért. mondják tojások , ikrák ivadékairól, mi-

dn burkaikból kibújnak. Kikelnek a csibék , libák,

verebek. Kikelnek a halak, békák. 3) Mondják növény-

magokról, midn kicsiráznak. Kikel a búza, rozs, árpa.

Kikel a répa, hajma, ibolya. 4) Valakinek védelmére

vagy megtámadására kiáll , kimozdul. Kikelni az el-

nyomott ártatlanok mellett. Kikelni a haza védelmére.

Kikelni az ellenség ellen. Különösen átv. ért. szóval

vagy írással véd vagy megtámad valakit. Kikelni a

nép jogai mellett. Kikehii a végrehajtó hatalom vissza-

élései ellen. 5) Képébl kikelni, am. kóros állapot kö-

vetkeztében vagy ers indulat miatt arczvonásaiból

kivetkzni, képében átváltozni.

KIKELÉS, (ki-kelés) ösz. fn. Cselekvés, állapot,

midn valaki vagy valami kikel.

KIKELET
,
(kikelet) ösz. fn. Köz szokás sze-

rént egyértelmnek tartják a tavaszszal : de szaba-

tosabban ,tavasz'-nak mondjuk az évnek azon egész

szakát , mely a tél és nyár között van, ,kikelet'-nek

pedig csak a tavasz kezdetét vagy elejét , mely köz-

vetlenül a telet követi, midn a hó olvadván lágyabb

idjárás kezddik, s a fü és egyéb növények mintegy

életre kelnek ; mi rendesen inartius és áprilisban tör-

ténik.
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„A mosolygó kikelet,

Váltja fel a mord telet.

"

Népdal. (Erdélyi J. gyjt.).

„Süvölt a szél a puszta fák felett

,

Hol van virágod nyájas kikelet?"

Ferenczy Teréz.

Egyébiránt valószínnek látszik , hogy a tavasz szó

sem más mint a csangósan ejtett tavas , valamint :

dobasz, horpasz, kopasz , dugasz szintén : dobás , hor-

pas , kopás , dugás. .Kikelet* származásához képest

szabatosan véve jelenti a tavasznak mindjárt a tél után

következ azon idpontját , melyben minden kikel,

életre kel, s a növényzés általán megindul , mi ég-

hajlatunk alatt néha elbb , néha késbben történik.

Baranyai tájszólás szerént van bekelet is , mely szt

jelent. Ezen ellentétbl és észjárásból indulva ki, a

kikelet annyit tenne, mint az akiokban , ólakban tar-

tott barmok kieresztésének , kikelésének ideje ; beke-

let pedig jelentené a kés szt, midn a marha bekel,

vagy, mint mondani szokták, beszorul.

KIKELETI, (ki-keleti) ösz. mn. Kikeletkor te-

nyész, növ , viruló, járó ; tavaszi. Kikeleti virágok.

Kikeleti pázsitok. Kikeleti id. Kikeleti szelek.

KIKELETKOR, (ki-keletkor) ösz. idhatárzó.

Azon idszakban, melyet kikeletnek hivunk. Kikelet-

kor a természet megújul , zöldellenek a fák , n a f,
nyilnak a virágok.

KIKÉMÉL
,

(ki-kémél) ösz. áth. Valamit kém
gyanánt kikutat , vizsgál. Kikémelni az ellenség tábo-

rát, helyzetét, erejét. Szélesebb ért. alattomos módon,

és utakon kifürkész , kitudakol valamit. V. ö. KE-
MÉL.

KIKEMÉNYÍT v. —KEMÉNYÍT, (ki-kemé-

nyít) ösz. áth. Mondják leginkább ruhanemüekrl, és

brökrl , midn bizonyos enyekes szer által kemé-

nyekké tétetnek. Kikeményíteni az ilngök gallérait , a

szoknyákat.

KIKEMÉNYÍTÉS v. —KEMÉNYITÉS
,

(ki-

keményítés) ösz. fn. Cselekvés , illetleg idomítás,

mely által kikeményítuek valamit. V. ö. KIKEMÉ-
NYÍT.

KIKÉMLEL, (kikémlel) 1. KIKÉMÉL.

KIKÉMLELÉS
,

(ki-kémlelés) ösz. fn. L. KI-

KÉMLÉS.
KIKÉMLÉS, (ki-kémlés) ösz. fn. 1) Szoros ért.

cselekvés, midn valaki mint kém kivizsgál , kikutat

valamit. 2) Szélesb ért. akárki által elkövetett für-

készése , kipuhatolása valamely rejtett dolognak. V.

ö. KÉM.
KIKEN, (ki-ken) ösz. áth. 1) Valamely kencs-

szerrel kiidomít, kifényesít valamit. Kikenni a bajuszt

szakált , hajfürtöket. 2) Kenés által valamely edény-

bl mind elfogyaszt. A Jiajkenöcsöt már mind kikentük

a millyéböl.

KIKENÉS, (ki-kenés) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valamit kikennek.

AKAI). NAGY 8ZÓTAB. III. KÖT.

KIKÉNYSZERÍT v. —KÉNYSZERÍT, (ki-

kényszerít) ösz. áth. Valakit kényszerít , erszakkal
rábir , hogy menjen vagy jöjön ki. Valakit bizonyos

városból, vagy hazájából kikényszeríteni. V. ö. KÉNY-
SZERÍT.

KIKÉNYSZERÍTÉS v. —KÉNYSZERÍTÉS,
(ki-kényszerítés) ösz. fn. Kimenni vagy kijönni kész-

tetés.

KIKÉPEL, (ki képel) ösz. áth. VaTamely anya-

got képformára kimetsz, kifarag, kiidomít. Fából, kö-

böl kiképelt szobor. Szokottabban : kialakít.

KIKÉPEZ
,
(ki-képez) ösz. áth. 1) Tulajd. ért.

bizonyos tért, helyet képekkel kirak , kiékesít. Kiké-

pezni a terem falait. 2) Átv. ért. valakinek lelki és

testi tehetségeit kimveli, kiidoinitja. Valakit a tudo-

mányokban, mvészetben kiképezni. Tisztviselnek, pap-

nak , katonának
, színésznek , ügyvédnek kiképezni va-

lakit. Magát és másokat kiképezni. V. ö. KÉPEZ.
KIKÉPEZÉS

,
(ki-képezés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által kiképeznek , illetleg képekkel kiraknak

valamit ; vagy kimvelnek valakit. V. ö. KIKÉPEZ.
KIKÉPEZETT, 1. KIKÉPZETT.
KIKÉPZÉS, (ki-képzés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit kiképez. V. ö. KIKÉPEZ, 2).

KIKÉPZETT
,
(ki-képzétt) ösz. mn. Aki vala-

mire kiképezve van. Kiképzett színész, mvész.

KIKÉR, (ki kér) ösz. áth. i) A végett kér, hogy

valamit kinyerjen, kikapjon, hogy kiadják amit ki-

váu , ami illeti t. Kikérni a havi díjt. Kikérni a ta-

karékpénztárba telt mennyiséget. Kikérni a maga ré-

szét, örökségét. 2) Valakit kérés által valahonnan ki-

kap, kiszabadít. Az oskolai növendéket kikérni egy pár

napra a falura. 3) Elharapózott ezen németes kife-

jezés is : kikérem magamnak , e helyett : követelem ;

vagy : megkövetem alázatosan.

KIKÉRD
,
(ki-kérd) ösz. áth. Egyszeri kérdés-

sel, egy kérdést téve kitud valakitl valamit.

KIKÉRDEZ
,

(ki-kérdéz) ösz. áth. és gyakor.

Valakinek több kérdést téve holmi dolgokat kituda-

kol. Kikérdezni a tanukat. Kikérdezni a vádlottat. Ki-

kérdezni a tanulókat, ha tudják-e leczkéiket. Valakinek

minden viszonyait kikérdezni. Az idegentl nevét, rang-

ját, születése helyét, korát kikérdezni. V. ö. KÉRDEZ.
KIKÉRDEZÉS

,
(ki-kérdézés) ösz. fn. Tudako-

lás, több kérdések tevése, mely által kikérdezünk va-

lakit. V. ö. KIKÉRDEZ.
KIKÉREDZÉS

,
(ki-kéredzés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki kikéredzik.

K1KÉREDZIK
,

(ki-kéredzik) ösz. k. Engedel-

met, szabadságot kér, hogy kimehessen.

KIKÉRÉGÉL, (ki kéregéi) I. KIKÉRÉGET.
KIKÉRÉGET

,
(ki-kéréget) ösz. áth. és gyak.

Kéregetve, azaz gyakran kérve, apvódouként kinyer,

kikap valamit. A cseléd esztend folyta alatt egész bé-

rét kikéregette. V. ö. KÉREGET.
KIKEREKEDIK, (kikerekedik) ösz. k. Átv.

ért. 1) A többi közöl kiválva, mintegy koraiakban

elétünik. A csoportból néhány legény kikerekedett, s
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megjárta a tánczot. 2) Bizonyos tömegbl , keverék-

bl, idotntalan testbl kiformálódik , kiképzdik va-

lami. A gerencsérek agyagjából mindenféle edény kike-

rekedik. 3) Eredmény , következmény gyanánt elem-

ik valami. Kíváncsi vagyok , mi kerekedik ki ebbl a

dologból, beszédbl. V. ö. KEREKEDIK.
KIKEREKÍT v. —KEREKÍT, (ki-kerekít) ösz.

átb. 1) Tulajd. ért. valamit kerekalakúan kimetsz,

kifarag, kiformál. Kikerekíteni a hordó fenekét. Kike-

rekíteni a keréktalpat. Kikerekíteni a lepényt
,
pogá-

csát. 2) Valamely jószágot némely részek hozzávéte-

lével és toldásával mintegy kerekdeddé alakítni. 3) :

Átv. ért. valamely beszédet, mondókát összefüggleg, !

helyesen, szögletesség nélkül kifejez. V. ö. KEREKÍT.
KIKEREKÍTÉS v. —KEREKÍTÉS, (ki-kerekí-

!

tés) ösz. fn. Alakító cselekvés , mely által kikerekí-

tünk valamit. V. ö. KIKEREKÍT.
KIKERES, (kikeres) ösz. áth. 1) Ami valahol

rejtve, valahol benn van , addig keresi , n.ig rá nem

akad. 2) Sok között keres valamit, hogy onnan kive-

gye. Kikeresni a legszebb képeket. í könyvbl kikeresni

a legjelesebb mondatokat. A pénztárból kikeresni a ré-

gibb pénzeket. .1 levéltárból kikeresni a szükséges ok-

leveleket. 3) Átv. ért. mondják asszonyról, ki a kere-

sett vagyont házából kihordja, és elvesztegeti. V. ö.

KIKERES.
KIKERES, ki-kérés) ösz. fn. Cselekvés, midn

valaki valamit kikér.

KIKERESÉS, ^ki-keresés) ösz. fn. Vizsgálás,

kutatás
,

puhatolás neme , midn kikeresünk valamit.

Egyértelm és egyhangú szók kikeresésével foglalkodni.

V. ö. KIKERES.
KIKERESETT, (kikeresett) ösz. mn. Széles

ért. mondjuk mindenrl , amit valaki keresve meg-

talált. Különféle könyvekbl kikeresett idézményekkel

ersíteni valamely állítást. Szoros ért. a többi közöl,

kitn tulajdonságai, jelessége miatt kiszedett, kivá-

logatott. Kikeresett mondatokkal , szókkal ékesíteni a

beszédet. Kikeresett ételekkel , italokkal kedveskedni a

vendégeknek.

KIKERESGÉL, (ki- keresgél) ösz. áth. és gyak.

Keresgélve, azaz gyakran , több helyen , folytonosan

keresve kikutat, kifürkész, kitalál több holmit. Vala-

mely gyjteményben kikeresgélni a ritkaságokat. A pénzt

minden zsebbl és fiókból kikeresgélni. A tolvajok min-

den drágaságot kikeresgéltek. V. ö. KERESGÉL.
KIKERESGÉLÉS, ^ki-keresgélés) ösz. fn. Foly-

tonos vagy gyakran ismételt kutatás , fürkészés , mi-

dn kikeresgélünk holmit. V. ö. KIKERESGÉL.
KIKERESGET, (ki-keresget) lásd : KIKE-

RESGÉL.
KIKERES, (kikeres) ösz. mn. A székelyek-

nél olyan asszonyokról, kik javaikat házoktól kihord-

ják 8 elvesztegetik , azt mondják : kikeresök (Incze

József), mert kihordják, amit férjök bekeresett.

KIKERGET, (ki-kerget) ösz. áth. és gyak. Ker-

getve kiz, kihajt valakit v. valamit. A kiáltozó gyer-

mekeket kikergetni az udvarból. ; z idegen disznókat

kikergetni az utczára. A kártev állatokat kikergetni a

szérüs kertbl, V. ö. KERGET.
KIKERGETÉS, (ki-kergetés) ösz. fn. Üzés, haj-

tás , midn kikergetnek valakit vagy valamit. V. ö.

KIKERGET.
KIKERICS, (ki-k-er-ics) fn. tt. kikerics-ét. A

hathímesek seregébe , és háromanyások rendébe tar-

tozó növénynem. (Colchicum). Faja a zászpakikerics,

köznéven máskép : szi kökörcsin, szike, mert piros

virága minden levél nélkül szszel búvik ki a föld-

bl , s levelei a tokkal együtt következ tavaszszal

nnek fel. Néhutt : ebvirág és kivirícs. (Colchicum

autumnale). , Kikerics' nevét valószínleg a kökörcsin

v. kökörcs szótól kölcsönözte, melyhez hangra, vala-

mint alakra nézve hasonló, ennek gyöke pedig a ,kék'

szóval azonos kök (törökül : gök), mivel e nembl több

faj szirmai lila- v. violaszinü kékek.

KIKERÍT v. —KERÍT, (ki-kerít) ösz. áth.

1) Tulajd. ért. valamit köralakban, kerekdeden ki-

metsz , kivág. Kikeríteni a sült lúdnak , megölt disz-

nónak czombját, Kikeríteni a kenyérbl egy darabot.

Kikeríteni a sajtár fenekét. 2) Átv. ért. valamit ke-

resve vagy szorgalom által kiteremt, eléállít. Akár-

hogy , de ki kell kerítenem száz forintot. Bérembl ki

nem keríihetek egy köpenyre valót.

KIKERÍTÉS v. —KERÍTÉS, (ki-kerítés) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki valamit kikerít.

KIKÉRL, (ki-kerl) ösz. áth. L. KIKE-
RÜL, 2).

KIKERLÉS, (kikerlés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kikérl.

KIKERLHETETLEN , KIKERLHETLEN,
(ki-kerlhet[et]Ien) ösz. mn. Amit kikerlni , elhárí-

tani nem lehet. Határozóként am. kikerlhetlenül , el

nem hárítható módon.

KIKERÜL v. —KERÜL, (kikerül) ösz. önh.

1) Leginkább csak harmadik személyben am. vala-

mibl elé lehet állítani, teremteni, s mintegy ki lehet

keríteni. Ezen vég posztóiból egész öltözet kikerül. E
darab gyolcsból két ing kikerül, E vastag fából két öl

kikerül. Emberekrl szólva am. válik valami közölök.

A tanuló ifjakból tudós, pap, katona, hivatalnok kike-

rül. Néha am. kitelik tle. Ily bolondság könnyen ki-

kerül tle. 2) Hibás szokás által használtatik átható-

lng is, de ekkor helyesebben : kikérl , s am. valakit

vagy valamit, mintegy körülötte járva, menve magá-

tól eltávoztat. Kikerlni a szemközt jöv részeg em-

bert. Kikerlni a veszedelmet. V. ö. KIKÉRL, KERÖL.
KIKESED, KIKESHED v. —KESSED, (ki-ke-

sed, v. —keshed, v. —kessed) ösz. önh. L. KIFES-
LIK ; v. ö. KES, (1).

KIKÉSÉR, (ki-késér) 1. KIKÍSÉR.
KIKESHED v. —KESSED, 1. KIKESED.
KIKÉSZÍT v. —KÉSZÍT, (ki-készít) ösz. áth.

Altalán valamit rendeltetéséhez képest mint készet

kiál'ít vagy készszé kiformál , kiképez. Kikészíteni a

vadász eszközöket, fegyvereket. Kikészíteni a szerszám-

nak, csizmának való bröket, Kikészíteni a posztót.
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KIKÉSZÍTÉS v. —KÉSZÍTÉS, (ki-készítés)

sz. fa. Cselekvés, illetleg idomítás, alakítás, mely

által kikészítünk valamit. Brök kikészítésével foglal-

kodó tímárok, tobakok, irhások. V. ö. KIKÉSZÍT.
KIKÉSZÜL v. —KÉSZÜL, (ki-készül) sz.

önh. 1) A végett készül , azaz ellegesen intézkedik,

hogy valahová kimenjen. Kikészül a falura. A bére-

sek kikészülnek a szántóföldre. 2) Rendeltetéséhez ké-

pest készszé , azaz alkalmassá kialakul , kiképzdik,

kiidomúl. Sok munka kell hozzá , hogy a bor kikészül-

jön. V. ö. KÉSZÜL.
KIKÉSZÜLÉS v. —KÉSZÜLÉS, (ki-készülés)

ösz. fn. 1) Cselekvés, vagyis elleges intézkedés, midn
valaki azért készül , hogy kimenjen valahová. 2) Ál-

lapot , midn valami készszé alakúi , idomúi. V. ö.

KIKÉSZÜL.
KIKETET, (ki-ketet) 1. KIKUTAT.
KIKEZD

,
(ki-kezd) ösz. áth. Valamely egész-

bl egy részt, egy darabot kivéve, kivágva azt to-

vábbi fogyasztásnak mintegy kiteszi. Ha a szalonnát

kikezdik, tovább is reá járnak. (Km.). Kikezdeni az egész

kenyeret. V. ö. KEZD.
KIKEZDÉS

,
(ki- kezdés) ösz. fn. 1) Cselekvés,

midn valamit kikezdünk. 2) írott eléadásban va-

lamely egyes mondatnak új sorral kezdése. Továbbá

maga ezen új sorral kezdett mondat
,

pl. b. Eötvös

Józsefnél : „Ki fogja tagadui , hogy a növény kifej-

lése a föld termékenységén kívül még mástól is függ,

s hogy ahhoz meleg és világosság szintoly szüksége-

sek, ámbár a módot , melyen e tényezk a növény

kifejlésére hatnak , kimutatni képesek nem va-

gyunk?"

„Hasonló befolyást, mint a meleg és világos-

ság a növényre
,
gyakorolnak egyes eszmék az em-

berre.
u

(Gondolatok).

Ez utóbbi mondat új kezd sorral íratván ,ki-

kezdés'-nek hívatik.

KIK1, (1) ,
(ki-kij V. ö. KI, (3) ; kétszerezett

visszahozó névmás, am. bizonyos sokaság közöl min-

denki. Kiki látja közöletek , hogy beteg vagyok. Kiki

tegyen úgy, mint legjobbnak véli. Kiki a maga szeren-

cséjének kovácsa.

..Mert így kiki e világon boldog lehet,

S e világi jókbul is legtöbb részt vehet.

"

Népd. (Erdélyi J. gyjt .).

A ragokat mindkett felveszi : kinekkinek, kitkit, ki-

velkivel, kitölkitöl stb. Kinekkinek közöletek öt forint

jár. Kitölkitöl megvették a vámbért. Fölcserélhet

mindenki szóval ; régiesen : kimind
,

pl. a Döbrentei

codexben , Pesti Gábor meséiben , a Passióban stb.

V. ö. KI.

KI-KI
, (2), kettztetett igeköt

,
gyakori vagy

egymásután többször ismételt fogalom kifejezésére,

pl. ki kitekint, ki kibukkan, ki-kinéz, ki kifut, ki kibúvik,

pl. a nap stb. V. ö. KETTZTETÉS.
KIKIABÁL, (kikiabálj ö*z. öuh. Belülrl ki-

felé kiabál. Kikiabálni az utczára. Kikiabálni az ab-

j

lakból. Áth. am. valamit kiabálva kihirdet. Valalci-

nek gyalázatos tetteit mindenfelé kikiabálni. V. ö.

' KIABÁL.
KIKIABÁLÁS

,
(ki-kiabálás) ösz. fn. Belülrl

kifelé kiabálás.

KLKIÁLT, (ki-kiált) ösz. önh. és áth. 1) Belül-

rl kifelé kiált. A szobából kikiáltani az udvarra. Ki-

kiáltani az ablakon. 2) Áth. valamit szóval kihirdet.

Árveréskor kikiáltani az árúk becsét
, fölébb vert , és

megállapított árát. Az új rendeleteket kikiáltani. 3)

Valakit kiáltva kihí, vagy kiválaszt. Kikiáltani a jól

játszott színészt. Valakit bírónak kikiáltani. Hunyady
Mátyást negyven ezer vitéz kikiáltotta királynak. V.

ö. KIÁLT.
KIKIÁLTÁS

,
(ki-kiáltás) ösz. fn. 1) Belülrl

kifelé hangoztatott kiáltás. 2) Kiáltás általi kihirde-

tés, kihívás, megválasztás. V. ö. KIKIÁLT.

KIKIÁLTÓ, (kikiáltó) ösz. mn. és fn. Aki va-

lamit kikiált. Fnévileg személy, illetleg hivatal-

nok vagy hivatali szolga , ki valamit nyilvános he-

lyen fenhangon kihirdet, kijelent a közönségnek. Ár-

verési kikiáltó.

KIKIÁLTOZ, (ki-kiáltoz) 1. KIKIABÁL.
KIKINDA, NAGY— mváros, KIS— falu To

rontál m.; helyr. Kikindára, — n, — ról.

KIKIRÉL . (kikiri el) önh. m. kikirél-l. Mond-

ják kis, fiatal kakasról, midn kikiri hangon kiált. A
nagy kakas kukorikol.

KIKIRÉLÉS, (kikiri el-és) fn. tt. kikirélés-t, tb

— ék.
,
Kikiri' hangon kiáltás.

KIKIRICS, 1. KIKERICS.

KIKIRITÓ, (kikiri-tó) ösz. fn Veszprémmé
gyében Oskü és Palota között , a közhiedelem sze-

rént Mátyás király halastava volt , most lecsapoltat-

ván csak rétség, de 100 öl hosszú, nagy faragott

kövekbl épült falai, valamint zsilipjei , boltjai még
szemlélhetok. Innen a vidékbeliek véleménye szerént

am. kökörü, azaz kkerüleiü tó.

KIKÍSÉR v. —KÍSÉR, (kikísér) ösz. áth. Va-

lakit kimentében kísér, azaz a kimenvel együtt megy.

Kikísérni a vendéget a lépcskig. Valakit a városból

kikísérni. V. ö. KÍSÉR.

KIKÍSÉRÉS v. —KISÉRÉS
,

(ki-kísérés) ösz.

fn. Cselekvés , midn valaki a kimenvel tiszteletbl

vagy más okból együtt megy. V. ö. KIKÍSÉR.

KIKÍVÁN v. —KÍVÁN, (ki kíván) ösz. áth.

Ami el van zárva, vagy elrejtve, vagy lefoglalva, ál-

talán, ami valahol benn létezik , auuak kibocsátását,

kiadását kiváuja. Kikivánni az örökségi részt. V. ö.

KÍVÁN.
KIKÍVÁNÁS v. —KÍVÁNÁS, (ki-kívánás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki valamit kikíváu.

KIKÍVÁNKOZÁS v. —KIVÁNKOZÁS, (ki

kivánkozás) ösz. fn. Kivánság nyilvánítása kimenni

valahová.

KIKÍVÁNKOZIK
,

(ki-kiváukozik) ösz. k Kí-

vánsága Yan kimenni \alahova A b teg kikívánkozik
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a szabad levegre. A városi lakosok kikívánkoznak fa-

lura. V. ö. KÍVÁNKOZIK.
KIKOCSIZ, (kikocsiz) ösz. önh. Kocsin kirán-

dul valahová. Kikocsizni a rétre, a szlhegyre.

K1KOCSIZÁS, (ki-kocsizás) ösz. fn. Kocsin való

kirándulás.

KIKOCSIZIK, 1. KIKOCSIZ.
KIKOCZKÁZ

,
(ki-koczkáz) ösz. áth. Valamit

koczkásan kirak, vagy kifest, kiír, 6zóval, valaminek

koczkás alakot ad. Kikoczkázni a szobapadlatot. Ki-

koczkázni az ostáblát, V. ö. KOCZKÁZ.

KIKOCZKÁZÁS
,

(ki-koczkázás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kikoczkáznak.

KIKOCZOG
,
(ki-koczog) ösz. önb. Mondják a

befogott, különösen nyerges lóról , illetleg lovagról,

midn koczogva azaz taptató léptekkel kirándul. V.

ö. KOCZOG.
KIKOCZOGÁS, (ki-koczogás) ösz. fn. Koczog-

va kimenés, kirándulás.

KIKOHOL, (ki-kohol) ösz. áth. Tulajd. ért. va-

lamit kohban , koholva kikészít. Kikoholni a vasat.

Átv. ért. valamit saját képzeletébl valóság gyanánt

kiállít, kigondol. Olcsárló, megvet jelentéssel bir. E
hazug hirt te koholtad ki. Nagy nehezen kikoholt egy

silány versezetet. E tervet k koholták ki. V. ö. KO-
HOL*!

KIKOHOLÁS
,
(ki-koholás) ösz. fn. Cselekvés,

alakító mködés , mely által kikoholnak valamit. V.

ö. KIKOHOL.
KIKOLDÚL v. —KOLDUL

,
(ki-koldúl) ösz.

áth. Mint koldus , vagy koldus módjára kikunyorál,

kicsikar, kizsarol valamit. Kikoldúlt tlem néhány fo-

rintot.

KIKOLDÚLÁS v. —KOLDULÁS
,

(ki-koldú-

lás) ösz. fn. Cselekvés
, midn valaki valamit ki-

kolddl.

KIKOMPOL
,
(ki-kompolj ösz. áth. Kompolva,

azaz hancsikokat rakva
, kijelel valamit. Kikompolni

a réteket, utak mellékét. V. Ö. KOMPOL.
KIKOMPOLÁS

,
(ki-kompolás) ösz. fn. Úgyne-

vezett kompokkal , azaz hancsikokkal kijelölése , ki-

rakása valamely helynek. V. ö. KOMPOL.
KIKOPÁCSOL

,
(ki-kopácsol) ösz. áth. Kopá-

csából kibont, kifejt valamit. Kikopácsolni a diót, mo-

gyorót. V. ö. KOPÁCSOL.

KIKOPÁCSOLÁS, (ki-kopácsolás) ösz. fn Ko-
pácsából kifejtés, kibontás.

KIKOPÁS , íki-kopás) ösz. fn. Állapot , midn
valami vagy valaki kikopik.

KIKOPIK
,
(ki-kopik) ösz. k. Betüszerénti szo-

ros ért. kopjából, azaz kopácsából , héjából , takaró-

jából kifordul, kiesik. Kikopik az érett dió, mogyoró.

Szélesb. ért. valaminek fölszine , külseje kivásik , ki-

dörgöld^ik. Könyökön, térden leghamarabb kikopik a

i uha. Kikopott a csizma talpa. Átv. ért. valamibl ki

fogy
,
kimarad

, magára marad. Kikopott mindenébl.

Hivatalából kikopott.

' KIKOPLAL, (ki-koplal) ösz. áth. Bizonyos idt
koplalva kitölt. Kikoplalni a nagyböjtöt. Visszatér

névmással : kikoplalni magát am. kelletig vagy lehet -

ségig koplalni. Átv. és tréfás ért. kikoplalni valahon-

nan valakit am. addig várni, míg valaki el nem megy,

s maga nem marad , hogy bizonyos élvezetben

neki legyen csak része. Kikoplalni valamely vetély-

társat.

KIKOPLALÁS, (ki-koplalás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit vagy valakit kikoplal.

KIKOPLALTAT, (ki- koplaltat) ösz. miv. Azt

eszközli , hogy valaki magát kikoplalja , kiéheztet,

Jól kikoplaltatott bennünket.

KIKOPOGAT, (ki- kopogat) ösz. áth. Valakit

kopogatva kihí , kijövésre kényszerít. Éjjel kikopó-

\
gatni a kapust. V. ö. KOPOGAT.

KIKORBÁCSOL, (ki-korbácsol) ösz. áth. Kor-

j

bácscsal verve kiz, kihajt, kikerget valakit. V. ö.

! KORBÁCSOL
KIKORBÁCSOLÁS

,
(ki-korbácsolás) ösz. fn.

! Korbácsveréssel kizés, kikergeté3.

KIKORCSOLYÁZ, (ki-korcsolyáz) ösz. áth.

. Korcsolya nev csúsztató készületen kihúz, v. kihúz-

gál valamit. A pinczéböl kikorcsolyázni a hordókat.

KIKORCSOLYÁZÁS, (ki-korcsolyázás) ösz. fn.

j
Korcsolyán kihúzás v. kihúzgálás.

KIKOTLÁS, (ki-kotlás) ösz. fn. A tojásnak

I
rajta ülés által kiköltése. V. ö. KIKOTOL.

KIKOTOL
,

(ki-kotol) ösz. áth. Szoros ért. a

i tyúkokról, szélesb ért. minden jérczemadárról mond-

j

ják, midn kotolva , azaz mintegy szülileg vajúdva,

j
és tojásaikon ülve fiakat költenek. A nagy tarka tyúk

i húsz csibét kotolt ki. Átv. ért. valamely gyönge elme-

|
szüleményt hosszas fejtörés után hoz létre. V. ö.

i
KOTOL, KOTLIK.

KIKOTOR, (ki-kotor) ösz. áth. Kotorva kimoz-

dít, kiváj, kiforgat helyébl valamit. Kikotorni a csa-

tornából a sarat, a kútból az iszapot. A zsákból kiko-

torni a diót, almát. A zsebeket kikotorni am. kotorva

kikeresni. V. ö. KOTOR.
KIKOTORÁZ, (ki-kotoráz) ösz. áth. és gyak.

Folytonosan kotorva kikeres, kikutat, kifürkész va-

lamit. Kikolorázni a zsebeket. Kikotorázni a szekrények

fiókjait. V. ö. KOTORÁZ.
KIKOTORÁZÁS, (ki-kotorázás) ösz. fn. Foly-

tonosan kotorva kikeresés, kikutatás.

KIKOTORGAT, (ki-kotorgat) lásd : KIKO-
TORÁZ.

KIKOTRÁS, (ki-kotrás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit kikotor.

KIKOTRÓDÁS, (ki-kotródás) ösz. fn. Valahon-

nan fóltiben kitakarodás.

KIKOTRÓDIK, (ki-kotródik) ösz. belsz. Átv.

tréfás ért. mondják emberrl , ki érezvén, hogy rósz

iát tett ;i tü^re, s félvén, nehogy baj érje, úgy elta-

karodik
, mintha kikofrották volna. V. ö. KOTRÓ-

DIK.
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KIKOTYOG, (ki-kotyog) ösz. önh. Tárgyesetes

viszonynévvel am. kotyogó tyúk módjára valamit nem
annak helyén vagy idején kibeszél, kifecseg, kilo-

csog valamit. V. ö. KOTYOG.
KIKOTYOGÁS, (ki-kotyogás) ösz. fn. Nem an-

nak helyén vagy idején való kifecsegés.

KIKOTYTYANT, (ki-kotytyant) ösz. áth. Átv.

ért. valamit kotytyantó tyúk módjára kiejt, kimond,

mirl hallgatnia kellett, vagy jobb lett volna. Kikoty-

tyantani valamely titkot. V. ö. KOTYTYANT.
KIKOTYTYANTÁS, (ki-kotytyantás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valamit kikotytyant.

KIKOVÁCSOL, (kikovácsol) ösz. áth. Tulajd.

ért. kovácsmühelyben, kovácsszerszámokkal kikészít,

kiformál valamit. Kikovácsolni a keréksínt , a szántó-

vasat, a derékszeget. Átv. ért. és olcsárolva am. bizo-

nyos müvet, tervet, kovács módjára, nem gyöngéde-

den, nem finomul, hanem durva , idomtalan alakban

dolgoz ki. Innen a városi asztalosok a parragiakat,

kik durva bútorokat, tulipános ládákat, ágyakat ké-

6zítnek, gúnyosan kovácsoknak nevezik.

KIKOVÁCSOLÁS, (ki-kovácsolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, idomítás, illetleg kalapálás, pörölyözés, mely

által kikovácsolnak valamit. V. ö. KIKOVÁCSOL.
KIKÖHÖG, (ki-köhög) ösz. önh. Tárgyesetes

névvel am. valamit köhögve kiad , belsejébl kihajt.

Kiköhögni a nyálkás turhát. Kiköhögni a torkon akadt

szálkát, csontot. V. ö. KÖHÖG.
KIKÖLCSÖNÖZ

,
(ki-kölcsönöz) ösz. áth. Köl-

csön kiad (valakinek) ; vagy kölcsön kivesz (vala-

kitl).

KIKÖLCSÖNZÉS, (ki-kölcsönzés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kikölcsönöz.

KIKÖLT, (ki-költ) ösz. áth. Madarakról mond-

juk, midn a tojásokon addig ülnek, míg ezek megpu-

hulnak, s fölrepednek, s az eleven madárnak kibúnak

belölök. A tyúk a récze tojásait is kiJcölti , ha alája

teszik. A kákuk nem maga költi ki fiait. V. ö. KÖLT,
KELT. Szélesb ért. mondják más állatok tojásairól,

illetleg ikráiról is , melyeket a nap melege fejt ki.

KIKÖLTEKEZIK, (kiköltekezik) ösz. k. Foly-

tonos kiadás által pénzébl kifogy. Hosszú utazása

alatt mindenébl kiköltekezett. V. ö. KÖLTEKÉZIK.
KIKÖLTÉS

,
(ki költés) ösz. fn. Általán a ma-

darak vagy más állatok tojásainak, illetleg ikráinak

melegítés által kifejtése, s a bennek lev fiaknak lét-

rehozása. V. ö. KIKÖLT, KIKELT.
KIKÖLTÖZÉS, (ki-költözés) ösz. fn Valamely

lakhelybl, hazából, városból stb. kitnkarodás, s más-

hová telepedés. V. ö. KÖLTÖZIK.
KIKÖLTÖZIK, (ki-költözik) ösz k. Általán

mondják emberekrl , s más állatokról , midn szo-

kott lakhelyeikbl , tanyájukból kikelve elmennek,

kivándorolnak. A városból kiköltözni falura. Kiköl-

tözni valamely házból , szállásról. Kiköltözni az sök
hazájából. Messze idegen földre kiköltözni. A vándor

madarak öszszel kiköltöznek más tartományokba. V. ö.

KÖLTÖZIK.

KIKÖLTÖZKÖDÉS
,

(ki-költözködés) ösz. fn.

Lakváltoztatás
, midn az emberek vagy más állatok

kiköltözködnek. seink kiköltözködésének történeteit

megírni. V. ö. KIKÖLTÖZKÖDIK.
KIKÖLTÖZKÖDIK, (ki-költözködik) ösz. k.

és gyak. Bvebb jelentés kifejezés , mint a kiköltö-

zik, s am. mindenestül , végképen , s hosszabb ideig

költözve kivándorol. Eleink nejeikkel
,
gyermekeikkel,

barmaikkal , s minden ingóikkal kiköltözködtek ösi ha-

zájokból. Aki csak nyári hónapokra megy ki a vá-

rosból falura lakni , az kiköltözik ; aki pedig a város-

ból mindenét magával vivén végképen kimegy lakni,

az kiköltözködik.

KIKÖNYÖKLÉS, (ki-könyöklés) ösz. fn. 1)

Állapot , midn valami kikönyöklik. 2) L. KIKÖ-
NYÖKÖLÉS.

KIKÖNYÖKLIK
,

(ki-könyöklik) ösz. k. Sze-

mélytelen dologról mondjuk , midn az más tárgyak

közöl mintegy könyök módjára kiáll. A Szent-Gellért

hegye a Dunára kikönyöklik.

KIKÖNYÖKÖL
,
(kikönyököl) ösz. önh. Kö-

nyökére támaszkodva kihajlik , kigörbed bizonyos

vonalon kívül. Kikönyökölni az ablakból. Kikönyö-

kölni a színházi páholyból. Kikönyökölni a híd kor-

látján.

KIKÖNYÖKÖLÉS, (ki-könyökölés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki kikönyököl.

KIKÖP
,
(ki köp) Ösz. áth. Szájából köpve ki-

vet valamit. Kiköpni a rósz italt , ételt. Kiköpni a

nyálat , turhát. Használtatik tárgyesetes név nélkül

is az egyszer köp helyett. Megvetésbl, utálatból ki-

köpni valaki vagy valami eltt. V. ö. KÖP.
KIKÖPED, (ki-köped) ösz. önh. Köpjéböl, azaz

kopácsából , héjából , tokjából kifejlik , kiválik. Az

érett dió, gesztenye magától is kiköped, s lehull.

KIKÖPÉS
,

(ki-köpés) ösz. fn. Szájából köpve

kivetés. A nyálnak , turhának kiköpése díszes társa-

j

ságban illetlen.

KIKÖPESZT , (ki-köpeszt) ösz. áth. L. KIKO-
!
PÁCSOL.

KIKÖSZÖEÜLv. —KÖSZÖRÜL, (ki-köszörul)

!
ösz. áth. Szoros ért. valamit köszörükövön kifénye-

sít, kifen, kiélesít. Szélesb ért. szilárd , kemény test-

hez fenve, dörgölve élessé tesz valamit. Kiköszörülni

a késeket, kardokat. Kiköszörülni a kaszát. Atv. ért.

dörzsölve kikoptat, kilikaszt valamit. A kerék kiköszö-

rüli a lcsöt. V. ö. KÖSZÖRÜL.
KIKÖSZÖRÜLÉS v. —KÖSZÖRÜLÉS, (ki-

köszörülés) ösz. fn. Köszörülve kifenés v. kikoptatás.

KIKÖT, (ki-köt) Ösz. áth. 1) Valamit bizonyos

térrl kiszállítva megköt. Kikötni a hajót, csónakot a

parthoz. Mondják önhatólag is. A hajósok ki akarnak

kötni. Itt nem lehet , nem szabad kikötni. 2) A kötve

tartott barmot kötelébl kioldja. Itatás eltt kikötni

az ökröket. Különösen tájdivatosan mondják a lókö-

tkrl, azaz lótolvajokról , kik a lovakat a ménesbl

vagy a szabad legelrl mintegy kikötve a többi kö-

zöl elviszik. A csavargó betyárok két szép csikót kikö-
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töttek az uiaság ménesébl. 3) Átv. ért. az alkuban,

szerzdésben bizonyos föltételeket tüz ki, melyekhez

megegyezését köti
,
pl. midn a lóvásárló kiköti, hogy

visszaadhassa a vett lovat , ha bizonyos id alatt lé-

nyeges hibát talál benne ; vagy, ha a pénzkölcsönöz

kiköti, hogy ugyanazon pénznemben, pl. aranyokban,

tallérokban, és nem másban fizessen az adós. 4) Átv.

ért. kiköt valakivel am. valakit versenyre, birkózásra,

kihí, ingerel, valakivel megmérkzni akar.

KIKÖTÉS, (ki-kötés) ösz. fn. 1) Cselekvés, mely-

nél fogva valamit bizonyos térrl kiszállítva megköt-

nek. 2) Szerzdési föltétel , melyhez az egyezkedés

érvényességét kötik. Bizonyos kikötések alatt békes-

ségre lépni. V. ö. KIKÖT.

KIKÖT, (1), (ki-köt) ösz. mn. Aki valamit

kiköt.

KIKÖT
, (2) ,

(ki-köt) ösz. fn. Általán a ha-

jókázható vizek, jelesen: tengerek, tavak, folyók part-

jai vagy öblei , melyek alkalmasak arra , hogy ott a

hajókkal megállani, s azokat kikötni lehessen. Beevez-

ni, bevitorlázni a kikötbe. V. ö. RÉV.

KIKÖTHELY
,

(ki-köt-hely) ösz. fn. 1. KI-

KÖT, (2).

KIKÖTI
,

(ki-köti) ösz. mn. A kikötre vo-

natkozó, kiköthöz való. Kiköti munkálatok. Kiköti

szabályok. Kiköti díj. Kiköti szolgálat.

KIKÖTÖTT, (ki-kötött) ösz. mn. Átv. ért. amit

szerzodésképen kikötöttek, föltételeztek. Kikötött föl-

tételek. Kikötött id , nap. Kikötött hely bizonyos ösz-

vejövelelekre. V. ö. KIKÖT.

KIKÖVEZ
,
(ki-kövez) ösz. áth. Kövekkel bur-

kol, kirak , kipadlóz valamely tért. Kikövezni az ud-

vart, utczákat, piaczot, utakat.

KIKÖVEZÉS
,

(ki-kövezés) ösz. fn. Kövekkel

burkolás, kirakás
,
padlózás. Utak , utczák kikövezése.

Pest város a kikövezésre évenkint sok ezer forintot költ.

KIKÖZLET, (ki-közlet) ösz. áth. Kriza J. sze-

rént a székelyeknél am. közbül v. közben kihagy. V.

ö. KÖZLET. Nálunk is mondják közölni v. közleni a

vágást.

KIKÖZÖNÍT v. KIKÖZÖSÍT, (ki-közönít v. kö-

zösít) ösz. áth. Valamely tetemes bntett miatt az

anyaszentegyház kebelébl kizár valakit. (Excommu-

nicat). Nem igen jöttek divatba. Szokottabbak : ki-

átkoz, átok alá vet, noha ezek szkebb értelmek.

KIKUCZORODIK, (ki-kuczorodik) ösz. k. Ku-
czorogva kisunynyog , és elhordja magát. A bottal

fenyegetett eb Icikuczorodik a konyhából. V. ö. KU-
CZOROG.

KIKUKKAN, (ki-kukkan) ösz. önh. Kukkanva
kitekint, kinéz. Kikukkanni a kulcslikon, az ajtónyitá-

son. V. ö. KUKKAN.
KIKUKUCSÁL, KIKUKUCSKÁL, 1. KIKAN-

DIKÁL.
KIKUNCSOG v. KIKUNCZOG, (ki-kunoog v.

—kunczog)!, KIKUNCSOROG.

KIKUNCZOL, KIKUNCZORÁL, (ki-kunczol v.

—kunczorál) 1. KIKUNCSOROG.
KIKUNCSOROG v. —KUNCZOROG, (ki-kun-

csorog v. —kunczorog) alakjára önható, de ez öszve-

tételben tárgyesetes névvel am. kuncsorogva , kun-

czogva kikér, kieszközöl, kicsikar valamit. Máskép :

kikunyorál, Mátyusföldén : kinyirbál. V. ö. KUNCSO-
ROG, KUNCZOROG, KUNYORÁL.

KIKUNYORÁL
,

(ki kunyorál) 1. KIKUNCSO-
ROG.

KIKURKÁSZ, (ki kurkász) ösz. áth. Kurkászva,

azaz mindent felturkálva , felhányva kikeres , kifür-

kész valamit. V. ö. KURKÁSZ.

KIKURKÁSZÁS
,

(ki-kurkászás) ösz. fn. Kur-

kászva kikeresés.

KIKURUGLYÁZ
,

(ki kuruglyáz) ösz. áth. 1)

Kuruglyával kihúzza a kemenczébl a pernyét , ha-

mut. 2) Kuruglyával kiver , kihajt , kiz. Kikurug-

lyázni a konyhából az ebet. V. ö. KURUGLYA.
KIKUTAT, (ki-kutat) ösz. áth. Kutatva kike-

res , kimotoz , kifürkész valamit. Kikutatni minden

szögetlyukat. Kikutatni a tolvajokat, az ellopott jószá-

got. Néhutt : kikajtat, kikelet. V. ö. KUTAT.

KIKUTATÁS, (ki kutatás) ösz. fn. Keresés, il-

letleg keresgélés, fürkészés , mely által kikutatunk

valamit. V. ö. KIKUTAT.

KIKÜLD, (ki-küld) ösz. áth. 1) Valakinek meg-

hagyja, megparancsolja, hogy menjen ki A gyerme-

keket kiküldeni az udvarra. A cselédeket kiküldeni a

rétre, szántóföldre. A tanuló ifjakat kiküldeni a kül-

földre. 2) Valakinek hivatalosan meghagyja , hogy

bizonyos ügyben intézkedés végett menjen ki , vagy

járjon el. A becsüsöket kiküldeni a hely színére. Vá-

lasztmányt küldeni ki valamely dolognak megvizsgálá-

sára. V. ö. KÜLD.

KIKÜLDÉS, (ki-küldés) ösz. fn. Cselekvés, il-

letleg rendelés, parancsolás, melynél fogva valakit

kiküldenek, különösen azért, hogy valamely ügyben,

vagy másnak nevében hivatalosan eljárjon.

KIKÜLDÖTT, (ki-küldött) ösz. mn. Általán,

aki küldve van, hogy valahová menjen ki , különö-

sen pedig , hivatalból , megbízásból. Kiküldött be-

csüsök.

KIKÜLDÖTTSÉG, (ki-küldöttség) ösz. fn. Sze-

mélyzet , melyet valamely testület vagy hatóság ki-

nevez, és megbíz a végett , hogy a kiadott utasítások

nyomán valamely ügyben eljárjon , s annak miben-

léte fell tudósítást, illetleg véleményt vagy tervet

nyújtson be , másként : bizottság, küldöttség. Megyei,

kereskedelmi kiküldöttség.

KIKÜRTÖL, (ki-kürtöl) ösz. áth. Átv. ért. va-

lamit harsány hangon mindenfelé kihiresztel. Érde-

meit, tetteit kikürtölni. V. ö. KÜRTÖL.

KIKÜRTÖLÉS
,

(ki-kürtölés) ösz. fn. Köz fi-

gyelmet gerjeszteni akaró, nagy hangú, nagyító ki-

hiresztelés.
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KIKÜSZÖBÖL, (ki-küszöböl) sz. áth. Szoros

ért. valakit a küszöbön kivet , azaz a szobából, te-

rembl egészen kiz. Atv. ért. am. valamely divatban,

szokásban volt dolgot használatból végképen kizár.

Némely tankönyveket az iskolákból kiküszöbölni. V. ö.

KÜSZÖBÖL.

KIKÜSZÖBÖLÉS, (ki küszöbölés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valakit, illetleg valamit kiküszöböl-

i . k. V. ö. KIKÜSZÖBÖL.

KIKÜZD, (ki-küzd) ösz. önh. Tárgyesetes név-

vel am. valamit küzdve kieszközöl, kinyer, kivív.

Kiküzdeni a nemzeti önállást , szabadságot. V. ö.

KÜZD.
KIKÜZDÉS, (ki-küzdés) ösz. fn. Elszánt, eré-

lyes cselekvés, mködés, mely által kiküzdünk vala-

mit. V. ö. KIKÜZD.
KIL, elvont gyöke kilincs szónak. L. ezt.

KILA, (törökül kile, és persául kila szintén gabo-

namér ; meg van a lengyel nyelvben is ; finnül : kié-

l ; Heyse szerént Slavoniában is kila , Smyrnában

pedig killo). fn. tt. kilát. Mér edény, vagyis rmér-
ték, száraz áruk, nevezetesen gabona, gyümölcs, mész

stb. számára, mely két (némely tájakon, például Nóg-

rád megyében egy) pozsonyi mért foglal magában.

Mályusföldén : szapu, vagy szabatosabban : sarlai sza-

pu. Tisza vidékén : köböl,' harmadszemélyi birtok-

raggal : köble, pl. a búza köble , az árpa , kukorieza

köble, mely közel jár a kila v. kile szóhoz.

KILÁBOL
,
(kilábol) ösz. önh. Valamely aka-

dályos
,

pl. sáros , söppekedékes , mocsáros
,
gazos

helyrl kivergdik. Nagy nehezen kilábolni az iszap-

ból, a kátyús útból. Képes kifejezéssel am. valamely

bajból , betegségbl kigyógyul , s lábra kap. V. ö.

LÁBOL.
KILÁBOLÁS, (ki-lábolás) ösz. fn. Valamely

akadék közöl , vagy bajból kivergdés ; betegségbl

kigyógyulás.

KILADIKÁZ
,

(ki-ladikáz) ösz. önh. Ladikán,

csekélyebb vízbl vagy folyóból nagyobbra megy.

Kiladikáztunk a Balatonba.

KILADIKÁZÁS, (ki-ladikázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki kiladikáz.

KILAFOL, (ki-lafol) ösz. áth. Lafolva, mohón,

habsolva, lecsetelve kieszik valamit. A disznó az egész

dézsa moslékot kilafolta. A laf gyök nem egyéb, mint

a megfordított fal.

KILAFTOL, KILAFATOL, (ki-laftol v. — la-

fatol) 1. KILAFOL.

KILAKIK
,

(ki-lakik) alakjára közép ige , de

ezen öszvetételben át- és visszahatólag használta-

tik s am. huzamos ideig, az elégségig szintén minden

kívánsága beteltéig lakik valahol. Kilakta Pestet, vagy

kilakta magát Pesten.

KILAKZIZ
,

(ki-lakziz) visszatér névmással :

kilakzizni magát, am. az elégségig venni részt a lak-

zikban vagy lakodalmakban.

KILÁNGOL, (kilángol) ösz. önh. Lángolva,
lángot vetve kicsap. Az égö zsir kilángolt a kémé-
nyen. Az elharapózó tüz kilángolt a háztet ablakain.

V. ö. LÁNGOL.
KILAPÁTOL, (ki-lapátol) ösz. áth. 1) Valamit

lapáttal kihány, kihord, kitakarít. Kilapátolni az ud-
varról a sarat. Kilapátolni a ganajt. Kilapátolni a
hombárból a búzát. 2) Valakit lapáttal verve , dön-
getve kihajt, kikerget. V. ö. LAPÁTOL.

KILAPÁTOLÁS, (ki-lapátolás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn lapáttal kihánynak valamit ; vagy kiker-

getnek, kivernek valakit.

KILAPÁTOZ, (ki-lapátoz) 1. KILAPÁTOL.
KILAPÍT

,
(ki-lapít) ösz. áth. Laposra kinyújt,

kii ágit , kiszélesít valamit. Kilapítani a vasat. Kila-

pítani a viaszt, tapaszt. V. ö. LAPÍT.

KILAPÍTÁS v. —LAPITÁS, (ki lapítás) ösz.

fn. Nyomkodás, ütés, kalapálás, stb. mely által kila-

pítanak valamit.

KILAPUL, (ki-lapúl) ösz. önh. Laposra kinyú-

lik, kitágul, kiterjed, kiszélesl. A pörölyütések alatt

kilapúl a tüzes vas. V. ö. LAPUL.

KILAPÚLÁS v. — LAPULÁS, (ki-lapúlás) ösz.

fn. Laposra kinyúlás, kiterjedés.

KILÁS
,

(kila-as) mn. tt. kilás t v. — at , tb.

— ak. Egy kilát tartalmazó
, melyre egy kilát lehet

számitni. Kilás zsák. Kilás föld.

KILÁT
,

(ki-Iát) ösz. önh. Bizonyos térnek,

helynek belsejébl kifelé lát. A toronyból messzére

ki lehet látni. Némely börtönökbl nem lehet kilátni.

V. ö. LÁT.
KILÁTÁS

,
(ki-látás) ösz. fn. 1) Tulajdonsága,

nyíltsága bizonyos helynek , melynél fogva belle ki

lehet látni. Ezen toronyból, házból szép és nagy kilá'

tás van. 2) Átv. ért. valamely állapotnak tulajdon-

sága , mely bizonyos jó jövendvel biztat. Kilátása

van felsbb hivatalra. Nincs semmi kilátása nyereség-

re. V. ö. KILÁT.
KILÁTSZIK

,
(ki-látszik) ösz. k. Valahonnan

úgy kitnik , úgy kiáll , hogy látni lehet. A szamár

kilátszik a juhok közöl. A magas torony messze kilát-

szik a város épületei közöl. Zsebébl kilátszik a kend,

Csizmájából kilátszanak az ujjai. V. ö. LÁTSZIK.
KILECSETEL, (ki-lecsetel) 1. KILAFOL.
KILEGELTET, (kilegeltet) ösz. mív. Legel-

tetve kitart. Az egész télen át a mezn vagy réten le"

geltettük ki juhainkat.

KILEH, (ki-leh) ösz. önh. Lehet fú ki. De ezen

alakban , mint hangzattalan szó nem divatozik , ha-

nem a hangzatosabb , de egyszersmind gyakorlatoa

lehel. V. ö. KILEHEL.
KILEHEL v. —LEHELL

,
(ki-lehel v. —le-

heli) ösz. önh. és áth. Tárgyesetes névvel am. lehel-

ve kinyom belsejébl valamit. Kilehelni a bels hsé-

get. Büdös, nehéz szagot lehel ki. Az ember kileheli a

lelkét (meghal), az oktalan állat kileheli a páráját,

V. ö. LEHEL.
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KILEHELÉS v. —LEHELLES ,
(ki-lehelés v.

— lehellés) ösz. fn. Tüd mködése , midn kilehel, i

KILÉKEL, (ki-lékel) ösz. áth. Valamin, külö-

nösen a jegén és dinnyén léket , azaz likat vág. Ki-
\

lékelni a jeget a Dunán. Kilékelni a görögdinnyét.

KILÉKELÉS
,

(ki-lékelés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit, különösen jeget és dinnyét kilé-

kelnek.

KILEL, (ki-lel) ösz. áth. 1) Valamit, ami rejtve

volt, kitalál, napfényre, vagy tudomásra kihoz, A l-

port Európában német barát lelte ki. Ez értelemben

szokottabb : kitalál. 2) Mondjuk lázbetegségrl , kü-

lönösen hideglázról , midn valakin kitör. Minden

harmad nap kileli öt a hideg. V. ö. LEL.

KILENCZ
,

(külön- tíz , azaz külön tízbl , atn.

egyet elkülönítve vagy egyen kivül vagy egy hián

tíz, némelyek szerént megvolt ; vagy megvan talán

valamelyik nyelvjárásban ma is az osztják killien ;

v. ö. SZÁM) ; ösz. tszámnév , tt. kilencz-et. Am. há-

romszor három, vagy egy hián tíz. Ej haj , de nagy

baj, kilencz tehén, még sincs vaj. (Km.). Oly rongyos

zsák, hogy kilencz macska sem fogna benne egy egeret.

Kevés egy vad körtvély kilencz medvének. (Km.). Ki-

lencz puszta faluban sincs mása. (Km.). Bujdosik a

disznó kilencz malaczával. (Népd.). Bánja, mint a ku-

tya, mely kilenczet ellett. (Km.). E közmondások mu-

tatják , hogy a magyar a kilenczet kerekszámul sze-

reti használni, mint a hármat, és hetet is.

KILENCZED, (1), (kilencz-ed) sorozó számnév,

tt. kilenczed-ét. Sorozó számolásban mondják arról,

mi a sorban közvetlenül a nyolczat követi. Kilenczed

éve már , hogy nem láttalak. Köz szokás szerént ik

toldalékkal : kilenczedik. Ma van a hónak Mlenczedik

napja. Kilenczedhó = september.

KILENCZED, (2), (mint föntebb); osztó szám-

név, fn. A kilencz részre felosztott mennyiségbl egy

rész. Különösen a hajdani úrbér szerént a jobbágy-

földi terményeknek kilencz részre osztott mennyiségé-

bl egyegy rész , melyet az illet földes úr jutványul

kapott. V. ö. KILENCZ.

KILENCZEDFEL, (kilenczed- fél) ösz. mu.

Nyolcz és fél. Kilenczedfél óra am. nyolcz és fél óra.

Kilenczedfél forint am. nyolcz forint és fél, t. i. csak

a kilenczedik a fél , önként értetvén, hogy a megel-
zk , tehát nyolcz, egészek. E számolásmód számtan

és észtan szerént helyesebb , mint a nem rég felka-

pott félkilencz, féltíz stb. mert a kilenczedfél annyit

tesz, mint az elstl számítva azon szám, mely a sor sze-

rént kilenczedik de ez csak fél, ezen népies számolás

szerént '.fél, kettedfél (v. másfél), harmadfél, negyedfél,

stb. pl. óra. Mivel pedig kilenczedik mint fél, mint tört-

szám addig nem jöhet elé, míg nyolcz egész nem lé-

tezik, tehát kilenczedfél am. nyolcz egész és fél , nem
pedig félkilencz , mely számtanilag am. kilencznek

fele , azaz négy egész és fél, négy és fél. Az ily fél-

kettö, félhárom, stb. féle számítás vaktában átkapott

németesség. Mikép lehessen ezen németes számítást

akár a szám — akár az észtannal egyeztetni, az nem a

mi dolgunk. A magyar mindenféle mértékek számí-

tásában következetes, pl. nem mondja : félkilencz akó,

itcze, félkilencz mázsa
, font

, félkilencz öl , láb
, félki-

lecz röf, félkilencz mér, félkilencz forint, hanem : ki-

lenczedfél akó, itcze, mázsa, öl stb. Hasonló módot
követ a többi számnevekben is.

KILENCZEDIK, (kilencz-ed-ik) 1. KILEN-
CZED, mn. és v. ö. - IK, (4).

KILENCZEDPÖR, (kilenczed-pör) ösz. fn. Pör

a néhai úrbéri rendszer alatt , a jobbágyok és illet

földesúr között , melynek alapjául kilenczedi viszo-

nyok szolgáltak.

KILENCZEDRÉSZ
,

(kilenczed-rész) ösz. fn.

Kilencz egyenl részre felosztott egészbl egy rész.

Huszonhét krojczárból álló mennyiségnek kilenczed ré-

sze három krajczár.

KILENCZEN, (kilencz-en) ih. v. tb. Kilencz szám-

mal lev személyek, mint bizonyos tekintetben együ-

vé tartozók. Kilenczen ültünk öszve. A tizenkét testvér

közöl kilenczen élnek.

KILENCZES
,

(kilencz-es) mn. és fn. Mondjuk

számról , vagy inkább számjegyrl , mely kilenczet

jelel, milyen az arab 9, a római IX v. VITTI . Kilen-

czes jegyekbl álló szám. Bizonyos számot kilenczessel

elosztani. A játékkártyában jelenti azon levelet vagy

lapot , melynek kilencz szeme v. jegye van. Tök-,

makk-, vörös-, zöldkilenczes. Kilenczessel elüthetni a
i

nyolczast. A kilenczest elüti a tízes.

KILENCZFELÉ
,

(kilencz-felé) ösz. ih. 1) Ki-

lencz részre. Kilenczfelé tagosított közlegel. 2) Ki-

i lencz különböz irányban. Kilenczfelé kiállított r-
szemek.

KILENCZFÉLE ,
(kilencz-féle) ösz. mn. Bizo-

nyos nem alá tartozó, s egymástól némileg különböz

í
fajok, melyek számszerént kilenczet tesznek. Kilencz-

|
féle étel, ital. Kilenczfelé posztó. Kilenczfelé fából szer-

i kezett asztal. Kilenczfelé szagos szlt, almafát, körte-

! fát tenyészteni. V. ö. KILENCZ.

KILENCZNAPI, (kilencz-napi) ösz. mn. Ami
í kilencz napig tart vagy tartott. Kilencznapi munka,

l

utazás. Kilencznapi betegség után kigyógyulni. Kilencz-

j

napi hajózás után kikötni.

KILENCZNAPNYI, (kilencz-napnyi) ösz. mn.

Kilencznapra terjed, kilencznapi mennyiségbl álló,

j

kilencznapi idnagyságu. Különbözik a kilencznapi

|

szótól, mert ez jelenti az idnek tartósságát , amaz

I
pedig mértékét. V. ö. —NYI , képz.

KILENCZNAPOS, (kilencz-napos) ösz. mn. Ki-

nek vagy minek élete, kora , létezése, kilencz napot

betöltött. Kilencznapos kisded, csikó, borjú. Kilencz-

napos növények, virágok. Általán a nyelvszokás oda

j

látszik hajlani , hogy , midn az idt jelent szóhoz

\

os, és, ös ragasztatik , ez jelenti az élnek , léteznek

i
betölt korszakát, s megfelel e kérdésre : mennyi ids ?

;
pl. Egynapos csirke. Háromhetes borjú. Négyhónapos

csikó. Százesztends tölgy. Nyolczszázados alkotmány.
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Ha pedig i ragasztatik hozzá
,

jcleuti aa idnek me-

netelét, folyását, haladását, tartását, s megfelel e kér-

désre : meddig, mennyi ideig tartó ? pl. egynapi ko-

csizás, Háromnapi betegség.

KILENCZSZER, (kilenez-szér) sz. sokszorozó

számnév. Kilencz ízben, azaz annyiszor, ahány egy-

ség találtatik a kilenczben. Kenczszer tíz am. kilencz-

ven. V. ö. KILENCZ.
KILENCZSZÉRÉS, (kilencz-széré*) sz. sokszo-

rozó és különzö számnév. Ami kilenczszer vétetik,

vagy fordul elé , vagy kilencz részekre különzött ta-

gokból áll. Kilenczszeres fonalból sodrott madzag. Ki-

lenczszeres réteg.

KILENCZSZÖG, (kilencz szög) sz. fn. Mér-

tani alak vagy test, melynek kilencz szöge van.

KILENCZVEN, (kilencz-ven) számnév a tize-

desek rendébl , tt. kilenczven-t v. — et. Kilenczszer

tíz , vagy tíz híán száz. Kilenczoen esztends ag-

gastyán.

KILENCZVENED, (kilencz-ven-ed) osztó szám-

név, tt. kilenczvenedet. Jelent a kilenczven részre fel-

osztott mennyiségbl egy részt. Használtatik kilcncz-

venedik helyett is.

KILENCZVENEDIK
,

(kilencz-ven-ed-ik) sor-

számnév, tt. kilenczvenediket. Jelenti azon számot,

mely a nyolczvankilenczet közvetlenül követi, s a

kilenczedik tizedet betölti. Eletének kilenczvenedik

évében meghalt.

KILENCZVENÉS
,

(kilencz-ven és) fn. tt. ki-

lenczvenés-t, tb. —ék. Emberrl mondjuk, ki már ki-

lenczven évig élt. A kilenczvenesek, nagyon kevesen

vannak.

KILÉNY, férfi kn. tt. Kilény-t , tb. —ék. Chi-

lianus, Kilián.

KILÉP, (ki lép) ösz. önh. 1) Lépve bizonyos

térbl kiteszi lábát. Kilépni a fürdkádból. Kilépni a

sorból. Kilépni a küszöbön. A ló kilép a hámistráng-

ból. 2) Átv. ért. valaki bizonyos testületbl, társu-

latból kimegy, s tagja lenni megsznik. Kilépni a ka-

(onaságból. Kilépni a papságból, szerzetbl, iskolából.

Kilépni a hivatalból , választmányból. V. ö. LEP,
önh. ige.

KILÉPCSÉL, 1. KILÉPDEL.
KILEPDÉL, (ki-lépdél) Ösz. gyak. önh. Lép-

delve kimegy valahonnan. V. ö. LÉPDEL.
LILÉPÉS, (ki-lépés) ösz. fn. Cselekvés, midn

valaki bizonyos térbl , helybl kifelé tartott irány-

ban lépést tesz. Átv. ért. bizonyos testületnek, tár-

sulatnak elhagyása. V. ö. KILÉP.
KILES, (ki-les) ösz. áth. Valamit lesve kitud,

kitanul, kikutat. Kilesni a tolvajokat, kártevket. Ki-

lesni a vadak ösvényeit, tanyájit. Kilesni az idt, mely-

ben valakihez közeledni lehet. Kilesni a legkedvezbb

pillanatot. V. ö. LES.

KILETTYEN v. —LÖTTYEN
,

(ki-lettyen v.

-löttyen) ösz. önh. Lettyenve kiesik, kiömlik ; ersebb

hangon és nagyobb mértékben ; kilottyan , és ki-

locscsan.

AKAD NAGV BZÓTAR. 111. KÖT

KILETYÉG v. —LÖTYÖG, (ki-lefyég v. -lö-

työg) ösz. önh. Letyegve kiömlik. V. ö. KILOCSOG,

KILEVELEDZÉS
,

(ki-lcveledzés) ösz. fa. A
fák s egyéb növények leveleinek kifejldése.

KILEVELEDZIK, (ki-leveledzik) ösz. k. Mond-

juk növényekrl, midn leveleik kifejldnek, kihaj-

tanak, kisarjadzanak. A keményfák (kemény gesztü-

fák) késbben leveledzenek ki , mint a puhák (puha-

gesztüek).

KILEVELEZÉS, KILEVELEZIK, 1. KILE-
VELEDZÉS, KILEVELEDZIK.

KILIKASZT, KILIKGAT stb. lásd : KILYU-
KASZT, KILYUKGAT stb.

KILIM, fn. tt. kilim-ét. Felhozza Szabó Dávid.

Idegen szónak látszik, s talán a hellén noímlfia szó-

ból eredett, mely am. tarkaság, czifraság, tarkázott

valami ; s jelent Sz. D. szerént festékest, sznyeget,

hímes teritöt. Eléjön a török nyelvben is , melyben

Hindoglu szerént különösebben csekély érték sz-

nyeg félét teszen (espéce de tapis de peu de valeur).

Néhutt a kereskedésben így nevezik az Ukraiuában

készített s onnét hozott sznyeget is (Heyse).

KILIMÁN, falu Szála m. 5 helyr. Kilimán-ba,

—ban, — ból.

KILINCS
,

(kil-inc3 , törökül : kilid , am. zár,

kulcs) ; fn. tt. kilincs-ét. Tájszokásilag kalincs. Gyöke

kii rokon a görbét jelent kalantyú, kelenty, kalinkó,

kalézol , kaliszlál , s több más szók gyökével. Fából

vagy vasból csinált billeutyü az ajtókon , kapukon,

mely zár gyanánt szolgál. Minthogy különösebben fo-

gantyúja rendesen görbe szokott lenni, innen van je-

lentése is , t. i. a görbét jelent kii, kel, kai gyöktl.

Eredetileg kilis vagy kilics lehetett, végre n közbe-

vetve kilincs. Rokonok vele még a magyar kolcs,

kulcs, a szláv klucs, klinecz, a német Klinke, a latin

clavis, claudo, a görög xXu'g), xXeíg. A régi kulcsok,

illetleg zárak úgy sem voltak egyebek , mint görbe

szegek , innen a latin clavus és clavis rokonszók is.

KILINCSEL, (kil-incs-él) áth. m. kilincséit. Az

ajtót vagy kaput kilincscsel zárja. Bekilincsel.

KILINCSELÉS
,

(kil-incs-él-és) fn. tt. kilincsé-

lés-t, tb. —ék. Cselekvés, midn kilincselünk.

KILINCSFEJ
,

(kilincs-fej) ösz. fn. A kilincs-

nek fogantyúja , melyet nyitáskor , v. bezáráskor fel-

es lenyomunk.

KILINCSNYOMÓ
,

(kilincs-nyomó) ösz. fn. 1.

KILINCSFEJ.

KILÍS, KILIS
,
(kel-és) fn. tt. kilis-t, tb. — ék.

Mind a két magyar haza több vidékein divatos szó

kelés (kór neme) helyett 1. KELÉS.
KILISÉS, (kel és és) tájszó. 1. KELÉSÉS.
KILIT, férfi ka. tt. Kilit-ét. Cletus.

KILITI , faluk Somogy és Pozsony megyében,

helyr. Küilibe, — ben, —bi. Küiti Somorjához egy

hét, (Csalóközi kin.) a közbees sok ágra szakadozott

Duna és
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KILLYEBB. (feíl-ebb v. kül-ebb, a két 11 a nyo-

matékosabb kiejtés eredménye) ih. Jobban kifelé. L.

KIJEBB.
KILLYÉN , 1) 1. KILÉNY. 2) erdélyi falu a

székelyföldi Szepsi székben, helyr. Killyén-be, —ben,

—böl.

KILLYÉNFALVA , erdélyi falu a Székelyföl-

dön, a gyergyói fiókszékben, helyr. —falvára, —n,

—ról.

KILOBBAN
,

(ki-lobban) sz. önh. A lángról,

tzrl mondják, midn lobbanva kitör, kicsap. A tz

kilobbant a kemencze száján. Átv. ért. mondják a he-

ves indulatokról , különösen a haragról, és szerelem-

rl, midn magas fokra lépvén, tettleg kitörnek. Ször-

ny boszuvágya kilobbant, V. ö. LOBBAN.

KILOBBANÁS, (ki-lobbanás) ösz. fn. Lobban-

va, lobbot vetve kitörés, kicsapás.

KILOBBANT
,

(kilobbant) ösz. áth. Kilobba-

násra készt , lobbantva kisüt. A tüzér az álgyunemü

löveget kilobbantja.

KILOBBANTÁS ,
(ki-lobbantás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kilobbant.

KILOBOG, (ki-lobog) ösz. önh. és gyak. Lo-

bogva, azaz folytonos lobokkal kitör. Kilobog a láng.

Átv. ért. valamely lenge test , különösen szövet ki-

lógva mozog, lengedez. A fejedelem innepélyes bejöve-

telekor az ablakokon zászlók , kendk lobogtak ki. V.

ö. LOBOG.
KILOBOGÁS, (ki-lobogás) ösz. fn. Lobogva ki-

törés. Kilógva lengedezés. V. ö. KILOBOG.

KILOCSBÁKOL, (ki-locsbákol) 1. KILOCSOL-
KILOCSCSAN

,
(ki-locscsan) ösz. áth. Hig, fo-

lyékony testekrl mondják , midn lökés, ütdés kö-

vetkeztében súlyegyenöket vesztve öbleikbl , med-

reikbl locscanva kiömlenek. A széltl zött hullám

kilocscsan a partra. A megtaszított fazékból ] kilocs-

csan a lé. V. ö. LOCSCSAN.

KILOCSCSANÁS, (ki-locscsanás) ösz. fn. Locs-

csanva kiömlés. V. ö. KILOCSCSAN.
KILOCSCSANT

,
(ki-locscsant) ösz. áth. Teszi,

eszközli, okozza, hogy kilocscsanjon valami. A lóbált

edénybl kilocscsantani a vizet.

KILOCSCSANTÁS
,

(ki-locscsantás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kilocscsantanak.

KILOCSKOL, (ki-locskol) 1. KILOCSOL.
KILOCSOG, (ki-locsog) ösz. önh. 1) Locsogva

kiömlik. Kilocsog a víz. Kisebb mértékben s mintegy

lityegvc-lotyogva : kiletyeg , kilötyög , kilotyog. 2)

Tárgyesctes névvel és átv. ért. valamit kiesacsog, ki-

fecseg, némely könnyelm n vagy gyermek módjára

kibeszél. Megvet értelemmel bír. Eltte nem lehet sem-

mit szólani, mert mindent kilocsog. V. ö. LOCSOG.

KILOCSOGÁS, (ki-locsogás) ösz. fn. 1) Álla-

pot, midn valamely híg, folyékony test kilocsog, az-

az kiömlik. 2) Átv. ért. cselekvés , midn valamit

kifecsegnek
, locska szájjal kibeszélnek. V. ö. LO-

CSOGÁS.

KILOCSOGAT, (ki-locsogat) ösz. gyak. áth.

Híg testet locsogatva kiömleszt, kifolyat. A szekéren

vitt lajtból kilocsogatni a mustot. V. ö. LOCSOGAT.

KILOCSOGATÁS
,

(ki-locsogatás) ösz. fn. Lo-

csogatva kifolyatás. V. ö. KILOCSOGAT.
KILOCSOL

,
(ki-locsol) ösz. áth. Locsolva ki-

ömleszt bizonyos folyadékot. Egy sajtár vizel kilo-

csolni az udvarra. A vizel tenyérrel kilocsolni a virá-

gokra. V. ö. LOCSOL.

KILOCSOLÁS
,

(ki-locsolás) ösz. fn. Locsolva

kiomlesztés. V. ö. KILOCSOL.

KILÓDÍT v. —LÓDÍT, (ki-lódít) ösz. áth. Va-

lakit lódítva, azaz sebes rántással és taszítással kivet

valahonnan. Galléránál, karjánál fogva kilódítani va-

lakit az ajtón. V. ö. LÓDÍT.
KILÓDÍTÁS v. —LÓDÍTÁS

,
(ki-lódítás) öaz.

fn. Lódítva kivetés. V. ö.KILODÍT.
KILÓDÚL v. —LÓDUL

,
(ki-lódúl) ösz. önh.

Lódulva , azaz sebesen neki indulva kimegy , kiszö-

kik , kirándul. Amint a botot látta, kilódúlt a házból.

Nem messze ment , csak a kert alá lódult ki. Lódulj

ki a mezi-e, s hozd haza a lovakat. V. LÓDUL.

KILÓDÚLÁS v. —LÓDULÁS, (ki-lódúláa) ösz.

fn. Lódulva kimenés, kiszökés. V. ö. KILÓDUL.

KILÓG v. KILÓGG
,

(ki-lóg) ösz. önh. Vala-

mely rejtekül , rekeszül , takaróul szolgáló burokból,

föd alól stb. kibújva
,

kifityegve lóg. Kilóg az óra-

láncz , a kend o zsebbl. A batyuból kilóg valami. V.

ö. LÓG.
KILÓGÁS, (ki-lógás) ösz. fn. Kifityegve lógás.

V. ö. KILÓG.
KILÓGAT v. KILÓGGAT

,
(ki-lógat) ösz. áth.

Azt teszi, okozza vagy hagyja, hogy kilógjon valami.

V. ö. KILÓG.
KILÓGATÁS v. —LÓGGATÁS

,
(ki-lógatás)

ösz. fn. Cselekvés midn valamit valaki vagy valami

kilógat.

KILOHOL
,

(ki-lohol) ösz. önh. Loholva ki-

megy.

KILOHOLAS
,
(ki-loholás) ösz. fn. Loholva ki-

menés.

KILOP
,
(kilop) ösz. áth. Lopva , azaz tolvaj-

képen , orozva kivesz valamit. Kilopni valakinek zse-

bébl az órát , kendt. A szekrénybl kilopni a pénzt.

Ezer forintból kilopni százat. V. ö. LOP.
KILOPAKODIK

,
(ki-lopakodik) ösz. k. 1. KI-

LOPÓDZIK.
KILOPÁS, (ki-lopás) ösz. fn. Cselekvés, midn

valamit kilopnak.

KILOPDOS, (ki-lopdos) ösz. gyak. áth. 1. KI-

LOPKOD.
KILOPDOSÁS, íki-lopdosás) lásd : KILOP-

KODÁS.
KILOPKOD

,
(ki-lopkod) ösz. áth. és gyak.

Lopdosva , azaz gyakorta , folytonosan lopva kihor-

dogat, kiszedeget valamit. A torkos fiú kilopkodja a

kamrából a gyümölcsöt. V. ö. LOPKOD, LOPDÜS.
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KILOPKODAS, ki-lopkodás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kilopkod.

KILOPÓDZÁS
,

(ki-lopódzás) sz. fn. Titkon,

alattomban , észre nem véve kimenés , ki v. elszökés.

KILOPÓDZIK
,

(ki-lopódzik) sz. önh. Lopva,

azaz titkon, alattomban, észre nem véve kimegy, ki-

suhan , kiszökik. Értelme nem mindig alacsonyító, s

egyszeren annyi, mint titkon, észrevétlenül kimegy,

pl. aki a mulatságot zavarni nem akarja, nem szól a

többinek, hogy elmegy , hanem kilopódzik. Az üldö-

zök eltt kilopódzni a házból , városból. V. ö. LO-
PÓDZIK.

KILOTTYAN, (ki-lottyan) ösz. önh. Lottyanva

kiömlik. V. ö. KILETTYEN.
KILOTTYANT, (ki-lottyant) ösz. áth. Lottyant-

va kiont. V. ö. KILOCSCSANT.
KILOTYOG, 1. KILOCSOG, 1).

KILOVAGLÁS v. —LOVAGOLÁS, (ki-lovag-

lás) ösz. fn. Lovagolva, lóháton kirándulás.

KILOVAGOL
,
(ki-lovagol) ösz. önh. Lovagol-

va, azaz lóháton ülve kimegy, kirándul valahova. Ki-

lovagolni a rétre , szántóföldre. Visszatér névmással

am. kelletig , elégségig lovagol. Kilovagoltam ma-

gamat.

KILO
,
(ki-lö) ösz. áth. 1) Valamely rugalmas

er által bizonyos testet messze kitaszít , kilök. A
nyilakat íjjal lövik ki. Puskából, ágyúból golyókat ki-

lni. 2) Lövés által bizonyos testet helyébl kiüt, ki-

szakaszt. Kilni valakinek a szemét. A czélból kilni a

szeget. V. ö. L.
KILÖK, (ki-lök) ösz. áth. Lökve, azaz ers fa-

izítást adva kitol, kinyom valahonnan valakit. A há-

zsártos ivót kilökni a kocsmából. V. ö. LÖK.
KILÖKÉS, (ki-lökés) ösz. fn. Erszakolás , mi-

dn valakit kilöknek valahonnan. V. ö. KILÖK.
KILÖTTYEN, 1. KILETTYEN.
KILÖTYKÖL

,
(ki-lötyköl) ösz. áth. L. KILO-

CSOL.
KILÖTYÖG, 1. KILETYEG.
K1LÖVEL, (ki-lövel) ösz. 1) áth. Lve, azaz

ers taszítással , bizonyos irányban kinyom , kirúg,

kiszorít valamit. Puskából, ágyúból golyókat, fecsken-

dbl vizet kilövellni. Átv. ért. mondják fényes test-

rl, jelesen a napról, midn sugarait csoda sebesség-

gel kiterjeszti. 2) Használják önhatólag is tárgyese-

tes név nélkül , s am. sebesen kiömlik , kiszáll ; de

ekkor inkább : kilövellik és közép ige. A 7iap suga-

rai kilövelnek (kilövellenék). V. ö. LÖVEL.
KILÖVELÉS

,
(ki-lövelés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kilövelnek.

KILÖVELLÉS
,
(ki-lövellés) ösz. fn. Sebes ki-

ömlés, kitoldulás. V. ö. KILÖVEL. 2).

KILÖVELLIK
,

(ki-lövellik) ösz. k. 1. KILÖ-
VEL, 2).

KILÖVÉS, (ki-lövés) Ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit kilnek. V. ö. KIL.

KILÖVÖLDÖZ
,
(kilövöldöz) sz. áth. Gyak-

ran v. egymás után több izben kil.

KILUBICZKOL
,

(ki-Iubiczkol) ösz. önh. Lu-
biczkolva, eviczkelve kimegy a vízbl.

KILÚGOZ v. —LÚGOZ
,

(ki-lúgoz) ösz. áth.

Lúggal kipárol , kiforráz valamit. Kilúgozni a zsír-

foltos ruhákat. Kilúgozni a mocskos faedényeket. V.
ö. LÚG.

KILÚGOZÁS v. —LUGOZÁS, (ki-lügozás)

ösz. fn. Tiszlázás
, mosái neme , midn kilúgoznak

valamit. V. ö. KILÚGOZ.
KILYUGGAT, 1. KILYUKGAT.
KILYUKACSOL

, (ki-lyukacsol) ösz. áth. Va-
lamely testen vagy eszközön lyukacsokat, azaz apró
lyukakat szúr , fúr , bök. Kilyukacsolni a reszelönek

való lemezt. Kilyukacsolni a szrt. V. ö. LYUKA-
CSOL.

KILYUKACSOLÁS
,

(ki lyukacsolás) ösz. fn.

Valamely testen lyukacsok szúrása , bökése. V. ö.

KILYUKACSOL.
KILYUKAD, (ki- lyukad) ösz. Önh. Mondják

j

testrl, midn lyuk támad, nyílik, és pedig keresztül

;
rajta. Kilyukad a csizma talpa. Könyökön, térden leg-

I

elbb kilyukad a ruha. Kilyukad a zseb, zsák. V. ö.

LYUKAD.
KILYUKADÁS, (ki-lyukadás) ösz. fn. Szaka-

(

dás, résnyilás neme, midn kilyukad valami. V. ö.

,
KILYUKAD.

KILYUKASZT, (kilyukaszt) ösz. áth. Valamit

[
lyukassá tesz

, lyukat csinál rajta, pl. szúrva, bökve,

I fúrva. Kilyukasztani a fúl czimpáját. Kilyukasztani a

zsebeket. A szeg kilyukasztotta a zsákot. V. ö. LYU-
KASZT.

KILYUKASZTÁS, (ki-lyukasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg koptatás, szúrás, bökés, fúrás stb
,

mely által kilyukasztanak valamit. V. ö. KILYU-
KASZT.

KILYUKGAT, (ki-lyukgat) ösz. áth. és gyak.

Bizonyos testen több lyukat csinál, pl. szúrva, fúrva,

szakgatva, koptatva stb. Kilyukgatni a falat , ajtót.

Kilyukgatni burgonyaültetéskor a földet. Kilyukgatni

a ruhát. Ldözve kilyukgatni a tárcsát. V. ö. LYUK-
GAT, LIKGAT.

KILYUKGATÁS, (ki-lyukgatás) ösz. fn. Lyu
kak csinálása. V. ö. KILYUKGAT.

KIMADARÁSZ, (ki-madarász) ösz. áth. Mada-

rászással kiürít. Kimadarászni valamely erdt, ligetet.

KIMADRÁCZOL, (ki-madráczol) ösz. áth. Mad-
ráczczal kirak, fölkészít. Kimadráczolni a pamlagot.

KIMAGVAZIK, (ki-magvazik) ösz. k. 1. KI

MAGZIK.
KIMAGZÁS, (ki-magzás) ösz. fn. Növények

sarjadzási, érési foka, midn kimagzanak. V. ö. KI-

MAGZIK.
KIMAGZIK, (ki-magzik) ösz. k. Növényekrl

mondják , midn magvaik kibúnak
, midn fejeiket

kihányják. Kimagzik a saláta, hajma. V. ö MAGZIK.

KIMAGYARÁZ, (ki-roegyará«) ös*. rátb. Tulajd.

szoros ért valamit magyarán, magyar nyelven ejt ki
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Szélesb ért. valamit értelmesen, felfoghatólag fejt ki,

midn ügy beszél vagy ír , hogy a hallgató vagy ol-

vasó, világos fogalmat szerezhessen róla. Magát ki-

magyarázni am. magát, saját gondolatait, véleményét

értelmesen, világosan kifejezui. V. ö. MAGYARÁZ.
KIMAGYARÁZÁS, (ki- magyarázás) sz. áth.

Szó- vagy Írásbeli eléadás, érteinényezés, mely által

kimagyaráznak valamit. V.ö. KIMAGYARÁZ.
KIMÁNGOL v. —MÁNGOROL, (ki-mángoi v.

-mángorol) sz. áth. Mángolva vagy mángorolva ki-

simít, kisikárol.

KIMAR, (ki- mar) ösz. áth. 1) Fogakkal marva

kiszakaszt, kitép valamit. A farkas kimart a ló mar-

jából egy darabot 2) Marva, azaz fogakkal harapdál-

va kiz , kikerget valahonnan valamely állatot. A

házi ebek kimarják a szomszéd disznait. 8) Átv. ért.

mondják emberrl , ki harapós eb vagy farkas mód-

jára addig sérteget , bántogat , rágalmaz
,
gyötör va-

lakit, mig bizonyos körbl, testületbl , helybl nem

távozik. Az irigyked vetélytársak kimarták öt a hi-

vatalból. Képes , de bántó nyelvbe való kifejezés.

V. ö. MAR.
KIMARAD, (ki-marad) ösz. önh. Aki vagy ami

bizonyos számba, mennyiségbe, testületbe vagy hely-

be, térbe, idbe nem jut bele , hanem azokon kivül

létezik. Neve kimaradt a névsorozatból. Néhány könyv

kimaradt a ládából. Tisztujitáskor a megyei hivatal-

ból kimaradni. Kimaradni az idbl. Néha am. késik,

nem j. Nemde sokáig kimaradtam ? Tíz órán túl nem

szabad kimaradni. Olykor am. valahová nem jár

többé. Egy darabig járt hozzánk , azután kimaradt.

V. ö. MARAD.
KIMARADÁS, (ki-maradás) ösz. fn. Állapot,

midn valami v. valaki kimarad. V. ö. KIMARAD.
Éjjeli kimaradásért megfeddeni a cselédet. Nevének

kimaradása a névkönyvbl készakarva történt. Kima-

radását a hivatalból nagyon resteli.

KIMARÁS
,

(ki-marás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki vagy valami kimar valakit vagy valamit.

KIMARJÍT v. — MARJIT, (ki-marjít) ösz. áth.

Tulajdonképen am. a marjából kificzamít ; köz nyel-

ven általában kificzamít. V. ö. KIMARÚL.
KIMARJUL v. —MARJUL, (kimarjul) Ösz.

önh. 1. KIMARÚL , KIMENÜL ; v. ö. KIMARJÍT.

KIMARKÁSZ, (ki-markász) 1. KIMARKO-
LÁSZ.

KIMARKOL ,
(ki-markol) ösz. áth. Markolva,

azaz marokba fogva kivesz valamit. A pénzhalomból

kimarkolni néhány húszast. V. ö. MARKOL.
KIMARKOLÁS

,
(ki-markolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn kimarkolnak valamit. V. ö. KIMARKOL.
K1MARKOLÁSZ

,
(ki- markolász) ösz. áth. és

gyak. Markolászva, azaz többször markolva kiszede-

get valamit. A kosárban lev gyümölcsöt mind kimar-

kolászta. V. ö. MARKOLÁSZ.
KIMARSOL, (ki-marsol) ösz. önh. Magolva,

azaz katonai módon és rendbpn lépve kiindul, kimegy.

V. ö. MARS.

K1MARSOLÁS
,
(ki-marsolás) ösz. fn. Katonai

módra, hadi rendben , szabatos léptekkel való kiin-

dulás, kimenés.

KIMART, (ki-márt) ösz. áth. 1) Ami bizonyos

nedvben mártva van, kiveszi belle. Kimártania teke-

nben áztatott tuhát. 2) Magát a nedvet valamely

itatós testtel vagy edénynyel kihúzza. Kenyérrel ki-

mártani a levest. V. ö. MÁRT.
KIMÁRTOGAT, (ki-mártogat) ösz. áth. és gyak.

Különösen am. bizonyos híg ételt vagy italt , levet,

úgynevezett mártást stb. valamivel
,

pl. kenyérrel,

hússal kiitat, kiszivogat. A káposztát, lencsekását, tö-

rött babot kenyérrel kimártogatni. Az eczetes tormát

hússal kimártogatni. V. ö. MÁRTOGAT, ésMEREGET.
KIMARÚL v. —MARJÚL , —MARJUL

,
(ki-

marúl v. marjúl) ösz. önh. Tulajdonképen marjából

kificzamodik ; de mondják általában az állati tagok-

ról, nevezetesen a karról, kézrl, lábról, midn mar-

jok kicsuszaruodik a csuklóból. Máskép : kimenül, ki-

iszamodik, kificzamodik. V. ö. MAR v. MARJ, fn.

KIMARÚLÁS v. —MARJÚLÁS , v. —MAR-
JULÁS

,
(kimarúlás v. marjúlás) ösz. fn. Marjából

kimenülés. V. ö. KIMARÚL.
KIMÁRVÁNYOZ, (ki-márványoz) ösz. áth. Szo-

ros ért. valamit márványnyal kirak, kipadlóz. Kimár-

ványozni a folyosókat. Kimárványozni a falakat
f

hi-

dakat. Szélesb ért. valamit márványszínre, oly habo-

sán
,
pettyesen , mint a márvány, befest , befecsken-

dez. Kimárvámyozni a templomi falakat, faszobrokat.

KIMÁRVÁNYOZÁS, (ki-márványozás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kimárványoznak.

KIMÁSZ, (ki-mász) ösz. önh. Szoros ért. mász-

va kimegy valahonnan és valahova. A teknsbékák

kimásznak a. víz szélére. A csiga héjából kimász. Szé-

lesb ért. mászó állat módjára négykézláb , vagy lá-

bait szétterpesztve , s hason csúszva kimegy. A még

járni nem tudó csecsem kimász a szobából. A beteg

nagy nehezen mászott ki az ágyból. V. ö. MÁSZ.
KIMÁSZÁS, (ki-mászás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki vagy valami kimász.

KIMATAT, (ki-matat) ösz. önh. Éjjel vagy

]

sötétben a házból matatva, babukolva, botorkálva ki-

I megy. Székely szó. V. ö. MATAT.
KIMATATÁS

,
(ki matatás) ösz. fn. Matatva,

babukolva kimenés. V. ö. KIMATAT.
KIMÁZOL, (ki-mázol) ösz. áth. Mázolva kifest.

Kimázolta a képét. Mázolással kiürít. Az egész fes-

i
tékbögrét kimázolta.

KIMEGY, (ki-mégy) ösz. önh. I) Valamely tér-

nek belsejébl kifelé tartott irányban megy, távozik.

Kimenni a házból
, faluból , városból. Kimenni a me-

zre, falura . erdre. Kimenni valahová gyalog , lóhá-

ton , kocsin. 2) Átv. ért. mondják olyas dologról,

melyet elfeledünk. Kiment az eszembl amit mondani

akartam. Amit ifjú korában tanúit, mind kiment a fe-

jébl. V. ö. MÉGY.
KÍMÉL v. KÍMÉL, v. KÉMÉL, (kéj-me-el) áth.

in. kímélt. Régiesen , és némely tájak szokása sze-
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rétit; kérnél ; s ha ezen igének értelmét vizsgáljuk, t.

i. kémélni valakit v. valamit annyit tesz ,
mint vele

kedvezó'leg , kényesen bánni ; akit vagy amit kémé-

lünk , az iránt mintegy kéjjel viseltetünk , az iránt

gyöngédek, engedékenyek, hajlandók vagyunk ;
en-

nél fogva valószínleg állithatni , hogy gyökeleme a

kedélyre vonatkozó ke , mely meg van a ked, kegy,

kéj, kény, kees (ki-es), kecs és több rokonértelmü szók-

ban is. V. ö. KE gyökelem, KÉM elvont törzsök, és

KEMEL áth. Azonban ke gyökelemböl származha-

tott kév (ke-ev) is , mely eléfordúl Zvonaricsnál

kéj értelemben. Hogy a v több szavainkban mint

ajakhang a többi ajakbetükkel fölcseréltetik , mutat-

ják e példák : Vizsegrád, Mizsegrád, villám , milling,

mázna, vézna, gyülemész, gyülevész, stb. Kéméi v. kí-

mél tehát eredetileg lehet egyszerbben kévéi v. ké-

jéi, s ara. valakit különös kedvbl, kegybl, hajlam-

ból , szeretetbl oly dolgoktól megóv , megriz , me-

lyek reá nézve kelletlenek vagy ártalmasak lehet-

nek. Kímélni a cselédet , am. nehéz munkával nem

terhelni. Nem akarom barátomat fárasztani , mert kí-

mélem öt. Kíméld meg magadat , azaz ne fáradj , ne

vesztegesd erdet. Kímélni az ert, egészséget. Kímél-

ve bánni Valakivel. A kellemetlen hirektöl megkímélni

valakit. 2) Átv. ért. mondják mindenféle dologról,

melylyel kényesen, képesint bánunk, melyet rontani,

elvesztegetni nem akarunk. Rósz útban, és idben kí-

mélni a barmokat. Kímélni a ruhát , am. a romlás,

szakadás ellen rizni , reá vigyázni. Kímélni a búto-

rokat, am. nem koptatni, nem rongálni. Néha am. va-

lamit tenni restéi , nem akar , vonakodik. Kímélni a

fáradságát. Kímélni a járást. Kérem , ne kímélje a

szót , és mondja meg. Néha am. valamivel fösvényen,

szken bánik. Kímélni a költséget. Drágaság idején kí-

mélni kell a kenyeret. Ne kíméld azt a bort, hanem tölts.

Fillérrel kímélik az aranyat. (Km.). V. ö. SAJNÁL.
KIMELEGÍT v. —MELEGÍT, (ki-melegít) ösz.

áth. Ágynemt , ruhát meleggé tesz. Melegítsd ki az

ágyat, az inget.

KIMELEGSZIK, (ki-melegszik) ösz. k. Az ágy-

nem vagy ruha meleg lesz. A napon jobban kime-

legszik a paplan mint a szobában.

KÍMÉLÉS, KÍMÉLÉS, (kéj-me-el-és) fn. tt.

kímélés-
1

, tb. — ék, harm. —e. Kegyes, gyöngéd,

szelid, engedékeny, mérsékelt bánás, melylyel valaki

vagy valami iránt viseltetünk. V. ö. KÍMÉL.
KÍMÉLET, KÍMÉLET, (kéj-me-el-et) fn. tt.

kímélet-ét, barm. szr. — e. Bánásmód vagy a kedély-

nek azon nyilatkozata, magaviselete, mely a kímélés

által mutatkozik. V. ö. KÍMÉLÉS. Kíméletbl elhall-

gatni valaki eltt a reá vonatkozó kedvetlen híreket.

Kímélettel lenni barátaink iránt.

KÍMÉLETES, KÍMÉLETES, (kéj-me-el-et-és)

mn. tt. kíméletés-t v. — et , tb. — ek. Kímélettel tel-

jes, azaz kegyes, gyöngéd , szelíd , engedékeny , má-

sok kéjét, kedvét nem akadályozó. Kíméletes úrnak

lenni a, szolgák, jobbágyok iránt. Kíméletes apa, anya,

nevel, barát. Kíméletes bánásmód, intés, feddés.

KÍMÉLETESEN, KÍMÉLETESEN, (kéj-me-el-

et-ós-en) ih. Kíméletes módon. V. ö. KÍMÉLETES.
Kíméletesen bánni az alattvalókkal , növendékekkel.

Mások hibáiról, vétkeirl kíméletesen szólani, Ítélni.

KÍMÉLETI , KIMÉLETI
, (kéj-me-el-et-i) mn.

tt. kíméleti-t
, tb. — ek. Kíméletre vonatkozó, magá-

ban kíméletet foglaló. Kiméleli napok, némely váltó-

törvényben azon néhány napok , melyek részént a

bemutató kedveért , ha netalán a fizetési bemutatást

pontban a lejáratkor nem teljesitné vagy nem telje-

síthetné, részint a fizet könnyebbségére, a váltó be-

mutatása végett megengedtetnek, pl. a régi osztrák

váltótörvényben ez három nap volt , a hamburgiban
pedig épen 12 nap. Az ixj német váltórendszabály-

ban azon körülmény, hogy a lejárat napján túl még
a második köznapig lehet a váltóóvással várni, való-

ságos kiméleti napokat rejt magában.

KÍMÉLETLEN, KÍMÉLETLEN, (kéj-me-el-et-

len) mn. tt. kíméletlen-t , tb. —ék. Kímélet nélkül

lev, azaz gyöngédtelen , mások iránt hajlamot, en-

gedékenységet nem mutató , mások kedvét, kényét

akadályozó , zavaró , ennél fogva nyers , durva, go-

romba magaviselet mások irányában. Mint úr kímé-

letlen a cselédei, mint apa a gyermekei , mint tisztvi-

sel tiszttársai iránt. Kíméletlen bánás , beszéd , ítélet,

nyilatkozat. A barmokat kíméletlen csigázással ron-

tani. Átv. ért. holmi dolgokkal pazarolva, veszteget-

ve, rongálva bánó. Kíméletlen kézzel kidobni a pénzt.

Kíméletlen hányásvetés által rongálni a ruhákat. V. ö.

KIMEL. Határozóként am. kíméletlenül.

KÍMÉLETLENSÉG, (kéj me-el-et-len-ség) fn. tt.

kíméletlenség-ét, harm. szr. — e. 1) Tulajdonság, mely-

nél fogva valaki kíméletlennek mondatik. Kímélet-

lensége miatt megutált szónok. 2) Maga azon cselek-

vés, mely kíméletlenül mködik. V. ö. KÍMÉLETLEN.
KÍMÉLETLENÜL, (kéj-me-el-et-len-ül) ih. Kí-

méletlen módon. Kíméletlenül sérteni másokat. Kímé-

letlenül bánni a jobbágyokkal
,

gyermekekkel , nkkel.

Kíméletlenül beszélni a kegyeletet érdeml dolgokról.

V. Ö. KÍMÉLETLEN.
KÍMÉLT, KÍMÉLT, (kéj-me-el-t) mn. tt. kí-

mélt- et. Akit vagy amit kímélnek. A kiméit cseléd

nem hagyja el urát. Délben kiméit ebéd jó vacsora

leszen. (Km.). V. ö. KÍMÉL.
KÍMÉLY, KIMÉLY, (kéj-me-ely) fn. tt. kí-

mély-t, tb. — ék. Kíméletes eljárás, bánásmód, kivált

némi bajban , csekélyebb hibában elnézés , engedé-

kenység valaki iránt. (Discretio).

KIMELLYED
,
(ki-mellyed) ösz. önh. A széke-

lyeknél am. ki- v. elpusztul. Mindenébl kimellyedt.

(Kriza J.). V. ö. KIMELLYESZT.
KIMELLYESZT, (ki-mellyeszt) ösz. áth. Átv. ért.

kipusztít, kifoszt. A játszó asztalnál minden pénzébl

kimellyésztették. A hasonlat a lúd mellyesztésétl, azaz

koppasztásától van véve.

KÍMÉLYES
, KIMELYES, (kéj-me ely-es) mn.

tt. kímélyes-t v. — et, tb. —>ek. Kímélylyel járó , ki-

mé lyt mutató. Kímélyes bánásmód, beszéd. (Discret),
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KIMÉLYÍT v. —MÉLYÍT, (ki-mélyít) ösz. átb.

Valamit úgy készít, úgy képez ki, hogy mély legyen,

különösen valamit mélyen áa, vés, metsz ki. Kimélyí-

teni a kutat. Kimélyíteni a viz medrét. Kimélyíteni a

válút, teJcenöt.

KIMÉLYÍTÉS v. —MÉLYÍTÉS, (ki-mélyítés)

ösz. fn. Cselekvés, midn valamit kimélyítenek.

KÍMÉLYTELEN, KIMÉLYTELEN, (kéj-me-

ely-telen) mn. tt. kimélytelén- 1, tb. — ék. Kimély nél-

küli , kímélyt nem ismer. Kimélytelen szemrehányás.

(Indiscret). Határozóként am. kimély nélkül, kimély-

telenül.

KIMÉN, (ki-mén) 1. KIMEGY.
KIMÉNCSÉRÉDIK, (ki-méncsérédik) ösz. k.

A székelyeknél a szemrl mondják , midn kidled.

Kiméncseredik a sok borital miatt a részeg ember

szeme.

KIMÉNCSÉRÜL v. —MÉNCSÉRÜL, (ki-mén-

csérü 1) ösz. önh. L. KIMÉNCSÉRÉDIK.
KIMÉNEKÉDÉS, (ki-ménekédés) ösz. fn. L.

KIMÉNEKVÉS.
KIMENEKEDIK

,
(ki-ménekédik) ösz. k. Me-

nekedve kiszabadul valahonnan. Kimenekedni a fog-

ságból , veszélybl. Kimenekedni az ellenség hatalmá-

ból. V. ö. MENEKEDIK.
KIMÉNEKSZIK ,

(ki-ménekszik) ösz. k. Ezen

alakja csak a jelentömód jelenidejében divik, külön-

ben 1. KIMENEKEDIK.
KIMÉNEKVÉS

,
(ki-ménekvés) ösz. fn. Vala-

honnan menekedve kiszabadulás.

KIMÉNÉS
,
(ki-ménés) ösz. fn. Menés , melyet

kifelé, küls helyre teszünk. V. ö. MENÉS.
KIMENET, (1), (ki-ménet) ösz. fn. 1) Tulajd.

ért. cselekedet, melyet végrehajtunk, midn valahon-

nan kimegyünk. Az orvost , ha falura viszik , minden

kimenetért külön fizetni. 2) Atv. ért. valaminek vég

eredménye. Elvárni a dolog kimenetét. Nehéz megjó-

solni a háború kimenetét. 3) A régi magyar Passió-

ban : kimúlás , halál. „És vígy engemet ez kimenet-

nek utánna az boldogságnak örömében." „Hogy ez

kimenetnek utánna juthassak az bódogoknak dicssé-

gében." (Toldy F. kiadása 93, 143. lapokon).

KIMENET
, (2) ,

(mint föntebb) ih. e helyett

;

kimenetkor, midn kimentünk. Kimenet nyitva, visz-

•szajövel zárva találtam a kaput. Eredetileg valószí-

nen : kimeneti. V. ö. —ATTA, —ETTE.
KIMENETEL, (ki- menetel) ösz. fn. Hangzato-

sabb mása a kimenet szónak. Az el csak toldalék, mint

az étel, ital, jövetel , s több más szókban. V. ö. KI-

MENET, (1).

KIMÉNÍT, (ki-ménít) ösz. áth. 1. KIFICZA-

MÍT. Törzsöke : mén, azaz mégy, 1. MÉNIT.

KIMÉNÍTÉS, 1. KIFICZAMÍTÁS.
KIMENT, (ki ment) ösz. áth. Betszerénti szo-

ros ért. am. kimenvé tesz , vagy kimenést eszközöl

valakinek ; minthogy a mént, törzsöke mén, am. megy,

s e szerént mént am. ménét (ire facit), kimenet (exire

facit). Szélesb ért. kiszabadít , bizonyos kötelékekbl

kiold, és menni enged. Kimenteni valakit a rabságból.

Kimenteni valakit a veszélybl. Atv. ért. a vádlottat

az ellene tett vádakból kitisztítja és igazolja. Kimen-

teni valakit a törvényszék eltt. A súlyos vádak alól

kimentette magát. Valamely mulasztás, tévedés miatt

igazol. Ments ki barátim eltt , hogy becses társasá-

gukban jelen nem lehetek. V. ö. MÉNT, mn.

KIMENTEKÉZIK, (ki-mentekézik) ösz. k. Ma-

gát mentegetve kiszabadul , bizonyos vádakból ki-

tisztul, s igazolja magát.

KIMENTÉS, (ki-mentés) ösz. fn. Kiszabadítás.

Igazolás.

KIMÉNÜL, (ki-ménül) , KIMÉNÜLÉS, (ki-mé-

nülés) ; 1. KIFICZAMÚL, KIFICZAMÚLÁS ; és v.

Ö. MÉNÜL.
KIMÉNYÍT, (ki- menyit) , KIMÉNYÍTÉS, (ki-

ményítés) ; 1. KIFICZAMÍT, KIFICZAMÍTÁS ; és v.

ö. MÉNÍT.
KIMÉNYÜL, (ki-ménül), KIMÉNYÜLÉS, (ki-

ménülés); 1. KIFICZAMÚL, KIFICZAMÚLÁS.
KIMER, (ki-mer) ösz. áth. Merve, illetleg va-

lamely edénynyel felfogva kihúz , kiemel bizonyos

nedvet, vagy híg, vagy akármily merhet testet. Ki-

merni a kútból vederrel a vizet. A sajtárból bögrével

kimerni a tejet. A verembl kosárral kimerni a gabo-

nát. V. ö. MER, MERÍT.

KIMÉR, (ki-mér) ösz. áth. Általán, akármiféle

mertékkel valamit kijelöl, kiszab, kioszt. Kimérni a

kert hoszszát. Kimérni az útnak való vonali. Kimérni

a házhelynek való telket. Kimérni a levágott ökröt.

Kimérni a bort, pálinkát, t. i. pénzért. Kimérni a cse-

lédeknek való kenyeret, ételt. Atv. gúnyos ért. kimér-

ték neki az utat, am. kiutasították, kihajtották, kiad-

tak rajta. V. ö. MÉR.
KIMERED, (ki-mered) ösz. önh. Meredve ki-

nyomúl, kidled. Mondják leginkább a szemekrl,

midn megfeszített nézés, vigyázás vagy erködésben

gödreikbl rendkivül kidudorodnak, vagy, mint mon-

dani szokás, midn meren néznek. Úgy nézett, hogy

szinte kimeredtek a szemei. V. ö. MERED.
KIMEREDÉS, (ki-meredés) ösz. fn. Meredve

kinyomúlás, kidledés. Szemek kimeredése.

KIMÉRÉGÉL, (ki-mérégél) 1. KIMÉRÉGET.

KIMÉRÉGET
,
(ki-méréget) ösz. áth. és gyak.

Valamit többször vagy folytonosan , mérve kiszab,

kioszt, kiárul. Kiméregetni a közbirtokosok telkeit. Ki-

méregetni az épületeknek szánt telkeket. Kiméregetni a

bort, pálinkát, sert. Kiméregetni a húst, szalonnát stb.

V. ö. MÉR.
KIMÉRÉGETÉS, (ki-mérégetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kiméregetnek.

KIMÉRÉS, (ki-merés) ösz. fn. Cselekvés, midn
kimerünk valamit, V. ö. KIMER.

KIMÉRÉS, (ki- mérés) ösz. fn. 1) Cselekvés,

mely által valamit kimérnek. A határ kimérését tanult

mérnökre bízni. 2) Foglalkodás, keresetmód, melyet

valaki az által gyakorol , hogy enni- vagy innivaló
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holmit bizonyos mérték és ár szerént árul. Bornak,

sernek kimérése. A húsnak kimérését mindenkinek meg-

engedni. V. ö. KIMER.

KIMERESZT, (ki-mereszt) ösz. áth. A szemre

vonatkozólag használják , s am. szemét meren ki-

dleszti, pl. midn valamit igen meg akar nézni, vagy

valamin nagyon bámul , csodálkozik, vagy igen er-
ködik. V. ö. MERESZT.

KIMERESZTÉS, (ki-meresztés) ösz. fa. Cse-

lekvés, midn valaki (szemét) kimereszti. Szemek ki-

meresztése.

K1MÉRGESÉDIK, (ki-mérgesédik) ösz. k. A
sebrl mondják , midn mérgessé lesz. A kezemen a

vágás egészen kimérgesedett.

KIMÉRGESÍT v. —MÉRGESÍT, (ki-mérgesít)

ösz. áth. Valamely sebet mérgessé tesz. Elhanyago-

lással kimérgesítetted a lábadon az ütést.

KIMERÍT v. —MERÍT, (ki-merít) ösz. áth.

Merítve kivesz, kihúz bizonyos Öblös eszközzel vala-

mely nedvet, vagy más testet is, melyet merni lehet-

A kútból kimeríteni fenékig a vizet. Átv. ért. a testi

vagy szellemi ert annyira felhasználja, hogy szintén

kifogy belle. A sok járás, nehéz munka, betegség, ki-

meríti az emberi ert. Minden jogtudományát kimerí-

tette, még sem nyerhette meg a pert. Szintén átv. ért.

am. elfogyaszt, üressé tesz valamit. Kimeríteni a kincs-

tárt. V. ö. MERÍT.

KIMERÍTÉS v. —MERÍTÉS, (ki-merítés) ösz.

fn. Cselekvés , mely által kimerítünk valamit. V. ö.

KIMERÍT.
KIMERÍTHETETLEN , KIMERITHETLEN

,

(ki-meríthet[et]len) ösz. mn. Amit kimeríteni nem le-

het. Kimeríthetlen tenger, forrás. Átv. ért. kifogyha-

tatlan , melynek bizonyos tulajdonsága soha ki nem
vesz. Az Isten kegyelme kimeríthetlen. V. ö. KIMERÍT.

KIMERÍT v.—MERÍT, (kimerít) ösz. mn.

Aki vagy ami valamit kimerít. Különösen amire va-

laki egész szellemi erejét, tudomáuyát ráfordítja. Ki-

merít eléadás, értekezés.

KIMERÍTLEG v. —MERITLEG, (ki-merí-

tleg) ösz. ih. Kimerít módon. Kimerítleg értekezni

valamirl.

KIMÉRLEGÉL, (ki-mérlegél) ösz. áth. Szokot-

tabb nyelvjárás szerént : kimér , azaz bizonyos ada-

gokra, részekre osztva kiárul valamit. Kimérni a húst,

szalonnát, zsirt , szokott kifejezés , ellenben kimérle-

gelni szokatlan.

KIMÉR, (ki-mér) ösz. fn. Személy, ki vala-

mit kimér. A tagosztályhoz kimérket keresni. Bor-,

sör-, kávékimér. V. ö. KIMÉR.

KIMÉRT, (ki-mért) ösz. mn. 1) Amit bármely

mérték szerént kiszabtak , kijelöltek , kiosztottak.

Legelnek, rétnek, szántóföldnek kimért lelkek. Útnak

kimért vonal. A kimért hús áráról számolni a gazdá-

nak. 2) Ellegesen kiszámított, bizonyos módon meg-

határozott. Kimért léptek, taglejtések. Kimért szavak-

kal beszélni. Kimért nyájassággal, udvariassággal fo-

gadni valakit.

KIMÉRTÉKÉL, (ki-mértékél) ösz. áth. Mérté-

kelve kiszab, kijelöl.

KIMÉRTEN, (ki-mérten) ösz. ih. Mérték sze-

rént kijelölve, megszabva. Ellegesen kiszámítva, bi-

zonyos módon meghatározva.

KIMERÜL v MERÜL
,
(ki-merül) ösz. önh.

1) A benne lév folyadék meregetés , kifolyás, ki-

folyatás, lecsapolás által kifogy, A csapra ütött hor-

dó , a folytonosan szivattyúzott kút fenékig kimerült.

2) Átv. ért. testi vagy szellemi erejébl végképen

kifogy.

KIMERÜLÉS v. —MERÜLÉS, (kimerülés)

ösz. fn. Meregetés általi kifogyás. A testi vagy szel-

lemi erk teljes megfogyatkozása.

KIMERÜLT
,

(ki-merült) ösz. mn. 1) Amibl
minden folyadék kifogyott. Kimerült községi kút. 2)

Akinek testi vagy szellemi ereje kifogyott, elbágyadt,

ereje veszett.

KIMERÜLTSÉG
,

(ki-merültség) ösz. fn. Átv.

ért. hiányos állapot, vagy tulajdonság, illetleg gyön-

geség, bágyadság , midn valakinek testi vagy szel-

lemi ereje kifogyott. V. ö. KIMERÜLT.
KIMESGYÉZ

,
(ki-mesgyéz) ösz. áth. Mesgyé-

vel vagy mesgyékkel különválaszt , elkülönít , a ha-

tárt ösvénynyel kijelöli.

KIMESGYÉZÉS
,

(ki-mesgyézés) ösz. fn. Mes-

gyével vagy mesgyékkel kijelölés, elkülönítés.

KIMESTERKÉL, (ki-mesterkél) ösz. áth. Mes-

terkélve kiképez, kicsinál, kiidomit , kieszközöl vala-

mit. V. ö. MESTERKÉL.
KIMESTERKÉLÉS

,
(ki-mesterkélés) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kimesterkélnek.

KIMESZEL
,
(ki-meszel) ösz. áth. Mészszel ki-

fehérít valamit. Kimeszelni a szobát , a háznak küls

falait. Mátyusföldén : kisimít. Gdnyos ért. mondják

nkrl, kik orczáikat fehérítik. Kimeszelte magát.

KIMESZELÉS
,

(ki-meszelés) ösz. fn. Cselek-

vés, melynél fogva valamit kimeszelnek. A szobák ki-

meszelését nem kmívesre , hanem asszonyra bízni. V.

ö. KIMESZEL.
KIMETÉL, (ki-metél) ösz. áth. és gyak. 1) Va-

lamit metélve kiirt, kiszakaszt. Kimetélni a fiatal fá-

kat, vesszket , növényeket. Kimetélni a szalonnából a

húsos részeket. Kimetélni a holttetemeket. 2) Metélve

kihornyol, kiczifráz valamit. Botot, pipaszárt czifrára

kimetélni. A brt czafrangosan , csipkésen kimetélni.

V. ö. METÉL.
KIMETÉLÉS

,
(ki-metélés) ösz. fn. Valamely

éles eszközzel kivagdalás , kiczifrázás , kihornyolás

vagy kiirtás. V. ö. KIMETÉL.
KIMETSZ

,
(ki-metsz) ösz. áth. 1) Általán am.

valamit metszve kiirt , kiszakaszt. Kimetszeni a szá-

radó csemetét. Kimetszeni a tyúkszemet. Kimetszeni a

rostélyosnak való húst. Kimetszeni a hímállatnak he-

réjét. Kimetszeni a hol/tetemet. Kimetszeni a legelbl

néhány holdat kaszáló rétnek. Különösen mondják
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képzmvészekrl, kik valami képet, rajzot fába, réz-

be, aczélba stb. metszve kialakítanak. Köre kimetszeni

valakinek arczképét. V. ö. METSZ.

KIMETSZES, (ki-metszés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki metszve kiirt, kiszakaszt vagy kiformál

kiképez valamit. A vadhúsnak kimetszése a testbl.

Valamely tájkép kimetszéséuel foylalkodni. V. ö. KI-
METSZ.

KIMETSZET, (ki-metszet) sz. miv. 1) Vésüvel

vagy éhez hasonló eszközzel kivágat valamit
,
pl. a

pecsétnyomót. 2) Kiherél tet, pl. ménlovat.

KIMIND
,

(ki mind) sz. névmás. A régieknél

am. kiki, mindenki , melyben a ki ragoztatik : kinek

mind. „Ki mind az kevánsága szerént." Pesti G.
meséi. „És elmennek vala ü fiai és tesznek vala há-

zonkéd í vendégséget , ki mind ünön napján." Döb-
rentei-cod. „Es igen megszomorodván kezde ki mind
mondania." Passió. (Toldy F. kiadása). „Volter-

hagyta napot ki mind igen várja. " Istvánfi Pál a XVI.
századból. ,.Es mikoron a szamár az részét kinek

mind igazán kiadná." „II vala (ül vala) az vásár kö-

zepett egy jövendmondó ember ; . . . és mindennek
mond vala valamit, kinek mind az mivolta szerént.

"

Pesti G. meséi. (Toldy F. kiadása).

KIMINTÁZ
,

(ki- mintáz) ösz. áth. Valaminek

alakját mintában kiformálja. Kimintázni a tervezetben

lerajzolt templomot. Kimintázni a mellszobrot. V. ö.

MINTA, MINTÁZ.

KIMINTÁZÁS
,

(ki-mintázás) ösz. fn. Valami-

nek mintában való kiformálása. Az építend templom,

színház kimintázása.

KIMÍVEL , KIMÍVÉLÉS , 1. KIMVEL , KI-

MVELÉS.
KIMLE, HORVÁT—, xMAGYAR - , faluk Mo-

són m.; helyr. Kimlé-re, — n, — röl.

KIMOLYOZ
, (ki-molyoz) ösz. áth. Bizonyos

testekbl a molyokat kikeresi , kipusztitja. Kimo-

lyozni az ócska ruhákat , régi könyveket. V. ö.

MOLY.
KIMOLYOZÁS, (ki-molyozás) ösz. fn. Tiszto-

gatás neme , mely által kimolyoznak valamit. V. ö.

KIMOLYOZ.
KIMOND, (ki-mond) ösz. áth. Valamit tagzatos

és értelmes hangon kiejt , kifejez. Minden szót , és

hangot tisztán kimondani. Rágd meg elbb a szót, az-

után mondd ki. Különösen valamit tartózkodás , vo-

nakodás nélkül, szintén, egyenesen eléad. Kimondta,

ami a szivén feklt. Innen : szókimondó ember , am.

hímezés, hámozás nélkül oda beszél, semmit el nem
hallgató. »

KIMONDÁS, (ki-mondás) ösz. fn. 1) A gondo-

latnak vagy érzelemnek szóval való kiejtése. 2) Azon
sajátságos hangoztatás , melylyel valamely egyén

különösen, vagy bizonyos tájbeli emberek; vagy nép-

ségek ejtik ki a szavakat. Értelmes, tiszta, szapora,

lassú, höbögö, akadozó kimondás. Tiszavidéki, dunán-

túli
,
palóczns kimovdás. Németes

,
francziás kimon-

dással ejteni a magyar szókat. V. ö. MOND , KI-

MOND.
KIMONDHATATLAN , KIMONDHATATLA-

NUL, 1. KIMONDHATLAN, KIMONDHATLANUL.
KIMONDHATLAN

,
(kimondhatót] lan) ösz.

mn. Szoros ért. amit kimondani nem lehet , mert be-

szél szerveink azon hangokat nem szokták meg. In-

nen ami egyiknek kimondhatlan
,

pl. a magyarnak

sok cseh és lengyel szók , az másnak kimondható.

Szélesb ért. és nagyítva am. oly különös , oly nagy

valami , melynek kifejezésére kell szókkal nem bir.

Kimondhatlan harag
,
gylölség. Kimondhatlan szép,

rút. Jelent olyat is , mit kimondani nem illik , nem
szabad. Kimondhatlan trágárságok. Némely túlfino-

mított angol illedelem szerént : a nadrág is kimond-

hatlan (inexpressibles, a többesben); egyébiránt ennek

közelebbi oka, hogy a nadrágnak az angolban rendsze-

rénti neve breech (brícs) alfelet, ülepet , segget is je-

lent ; valamint a franczia culotte is a eul-töl (mely lati-

nul : culus) ered. Határozóként am. kimondhatlanul.

KIMONDHATLANUL , (ki-mondbat[at]lan-ul)

Oly módon, oly mértékben , melyet kimondani lehe-

tetlen. Kimondhatlanul rósz utak. Kimondhatlanul ha-

ragunni valakire. V. ö. KIMONDHATLAN.
KIMONDÓ

,
(ki-mondó) ösz. mn. Aki valamit

kimond. Különösen ezen öszvetételben : szókimondó,

aki hímezés-hámozás nélkül , néha kíméletlenül is

kimondja amit érez vagy gondol.

KIMOS
,
(ki-mos) ösz. á(h. Valamely folyadék-

kal , különösen vízzel mosva a szennytl , mocsoktól

megtisztít valamit. Kimosni a szennyes ruhákat. V.

ö. MOS.
KIMOSÁS, (ki-mosás) ösz. fn. A szennyes, mocs-

kos testnek, különösen szövetnek , ruhanemnek mo-

sás általi kitisztítása. V. ö. MOSÁS.
KIMOSDIK

,
(ki-mosdik) ösz. k. A szennybl,

mocsokból mosdva kitisztítja magát. Vasárnap a le-

gény kimosdik, kifésülködik, s kipedri a bajszát. V. ö.

MOSDIK.
KIMOTOZ

,
(ki-motoz) ösz. áth. Motozva kiku-

tat , kifürkész , kikeres valamit. A vámvonalon kimo-

tozni az utasok málháit. Kimotozni a gyanúba vett sze-

mély irományait. V. ö. MOTOZ.

KIMOZDÍT v. —MOZDÍT, (ki-mozdít) ösz. áth.

Mozdítva kinyom, kitol , vagy kihúz, kivon helyébl

valamit vagy valakit. Rúdnál fogva tolni , s kimozdí-

tani a kocsit a kapuszín alól. A városból néhány csa-

pat katonát kimozdítani. A megslyedt szekeret tíz ökör

nem bírja kimozdítani a sárból. Oly ers lábon áll,

hogy helyébl kimozdítani lehetetlen. Átv. ért. valakit

szándékából, határozatából, akaratából mintegy kiüt,

s reá vesz , hogy hagyjon fel velk. V. ö. MOZDÍT.

KIMOZDÍTÁS v. —MOZDÍTÁS, (ki-mozdítás)

ösz. fn. Cselekvés , mely által helyébl kimozdítunk

valakit v. valamit. V. ö. KIMOZDÍT.

KIMOZDUL v. —MOZDUL
,
(ki-mozdúl) ösz.

önh. 1) Mordulva, azaz magát mozgó állapotba téve
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kimegy , kiindul. A seregek kimozdulnak a várból.

Földrengéskor a bútorok kimozdultak helyeikbl. 2)

Rendes helyzetébl kicsuklik, kimenül. Kimozdult

bokában a lába Kimozdult a kú tágas. Nagy förgeteg-

ben kimozdulnak töveikbl a fák. V. ö. MOZDUL.
KIMOZDULÁS v. —MOZDULÁS

,
(ki mozdu-

lás) ösz. fn. Cselekvési vagy szenved állapot, midn
valaki vagy valami kimozdul.

KIMOZGAT
,

(ki-mozgat) ösz. áth. Mozgatva

kinyom , kitol , vagy kihúz , kivon helyébl valamit.

A szeget kimozgatni a falból. A fákat kimozgatni tö-

veikbl. A levert karókat kimozgatni a földbl. V. ö

MOZGAT.
KIMOZGATÁS, (ki-mozgatás) Ösz. fn. Gyakor-.

ltt, ismételt cselekvés, midn kimozgatunk valamit.

V. ö. KIMOZGAT.
KIMP, falu Bihar m. ; helyr. Kimp-re ,

— én,

— röl.

KIMPÁNY, ALSÓ—, FELS— , PAPME-
ZO— , falvak Bihar m. ; helyr. Kimpányba ,

— ban,

—ból
KIMPÉNY, erdélyi falu Hunyad m.-, helyr. Kim-

pény-be, —ben, — bi
KIMPULNYÁK, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.

Kimpulnyák-ra, — on, —ról.

KIMPUR, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Kim-

pur-ra, — on, — ról.

KIMÚLÁS v. —MÚLÁS, (ki-múlás) ösz. fn.

Állapot, midn valaki az életbl kimúlik, azaz kihal.

Véletlen, váratlan kimúlás. Szélesb ért. állapot , mi-

dn valaki valahonnan kimarad , kihl. V. ö. KI-

MÚLIK.
KIMÚLIK v. —MÚLIK

,
(ki-múlik) ösz. k. 1)

Szélesb ért. mondják emberrl, midn bizonyos álla-

potból kimarad , kihl, kiesik. Kimúlni a hivatalból.

Mindenbl kimúlt. 2) Szoros ért. ezen életbl kimegy,

azaz meghal. Kimúlik az árnyékvilágból. Egyszer

mindnyájan kimúlunk. V. ö. MÚLIK.
KIMÚLT, (ki-mult) ösz. mn. Aki bizonyos álla-

potból, különösen életbl kiment, eltávozott. Hivata-

lából kimúlt tiszt. Életbl kimúlt seink. A kimúltak

lelkeiért imádkozni. V. ö. MÚLT, mn.

KIMUNKÁL, (ki-munkál) ösz. áth. 1) Munkál-

va kikészít , kiformál valamit. A kerékgyártó kimun-

kálja a szekérnek részeit. A timár kimunkálja a brt.

2) Munkálva kieszközöl valamit. A rabnak elbocsátta-

tását kimunkálni. V. ö. MUNKÁL.
KIMUNKÁLÁS, (ki-munkálás) ösz. fn. Munká-

lás általi kikészítése vagy kieszközlése valaminek.

Szerszámok kimunkálása. Szabadság kimunkálása. V.

Ö. KIMUNKÁL és MUNKÁLÁS.
KIMUSTRÁL

,
(ki-mustrál) ösz. áth. A többi

közöl valamit , mint afféle alábbvalót vagy haszonta-

lant, elvetendt kiválaszt. Kimustrálni a hibás lova-

kat. Kimustrálni a roszabb juhokat , ökröket. V. ö.

MUSTRÁL.
KIMUTAT, (ki-mutat) ösz. áth. 1) Mutatva ki-

tüntet , látásra kitesz , kidug stb. valamit. Fejét ki-

AKAD, NAGY 8ZÓTAB. III. KÖT.

mutatni az ablakon. Kimutatni az árukat a vásárlók-

nak. Kimutatni a könyvbl bizonyos rajzokát a tanít-

ványoknak. 2) Valamit bizonyítványokkal , indokok

kai fényre derít. Oklevelekbl kimutatni a törvényes

kereset alaposságát. Jegyzékekbl kimutatni a bevéte-

leket és kiadásokat. Átv. ért. kimutatni a foga fehérét,

am. elárulni magát. 3) Visszatér névmással, magát

kimutatni am. bizonyos jeles tulajdonságok által ki-

tüntetni. V. ö. MUTAT.

KIMUTATÁS, (ki-mutatás) ösz. fn. 1) Valami-

nek mutatás általi kitüntetése , láttatása. 2) Cselek-

vés, melynél fogva valamit bizonyítványok által hite-

lessé teszünk. A kiadásoknak illet nyugtatványok ál-

tali kimutatása. V. ö. KIMUTAT.

KIMUTATÓ
,

(ki-mutató) ösz. mn. és fn. Aki

vagy ami valamit kimutat, különösen számszerént ki •

tüntet. Kimutató a havi bevételek és kiadásokról. Ki-

mutató a törvényszék évi ügyszámáról. Ez utóbbi ért.

mint fn. máskép : kimutatvány.

KIMUTATOTT, (ki-mutatott) ösz. mn. Ami ki

van mutatva vagy számítva. Kimutatott követelés.

KIMUTATVÁNY, (ki-mutatvány) ösz. fn. Jegy-

zék, irat, melyben valami számszerént kitüntetve van.

V. ö. KIMUTATÓ.
KIMVEL v. —MVEL

,
(ki-müvel) ösz. áth.

Bizonyos testi, vagy szellemi tulajdonságot, képessé-

get, tehetséget czélszerü eszközök és módok által ki-

fejt, a tökélynek , ügyességnek bizonyos fokáig visz,

kifinomít, kiképez. A testet táncz, lovaglás , vívás ál-

tal kimvelni. Az ízlést zene, festészet, szobrászat, köl-

tészet által kimvelni. Az észt tudományos könyvek ol-

vasása, tanulás, búvárkodás által kimvelni. Az aka-

ratot erkölcsi jó példák , erények utánzása által kim •

vélni. V. ö. MVEL
KIMVELÉS v. —MÜVELÉS, (ki-müvelés)

ösz. fn. Cselekvés , mely által testi vagy szellemi te-

hetségeinket kimveljük , kiképzés. A testnek kim-

velését elmozdító gyakorlatok. A lélek kimvelésén'

fordított gond. V. ö. KIMVEL.
KIN, fn. tt. kín-t , tb. —ok, harm. szr. —ja.

Molnár A. értelmezése szerént latinul : cruciatus, tor-

túra, tormentum, tehát oly szenvedést jelent , melyet

a testnek , illetleg tagoknak csigázása ,
csavarása,

tekerése okoz, milyennel t. i. a régi büntet bíróságok

módja szerént a vádlottakat vallatták. E nyomon in-

dulva, valószín, hogy e szónak tiszta gyöke in, mely-

bl a mozgást jelent inog , ingat stb. származnak

Ezen in gyök több szavainkban h elölehellettel meg

van, ú. m. hinta, hintál, hinba, hinbál, hintó, hinár ; a

kérdésben lev szó eltt pedig még keményebb lehel-

letté változván, alakult a kin, régiesen és tájdivato-

san kén , kén szó Az in gyökkel azonsága vagy leg-

alább rokonsága kitnik abból is, hogy valamint ez,

úgy kín szó is mélyhangu képzket, illetleg ragokat

fogad cl : inog, ingás, ingat, és : kín, kínos, kínoz

;

kínnak, kínok stb. A törökben kin am. gylölet, ellen-

ségeskedés , boszú ; a persában pedig khím am. seb
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(vulnus), és khímsáh (sLí^+aí*) ,
melyet Vullers ké-

tes szónak és ismeretlen kiejtésünek mond , am. bú,

nyomor (moeror, aerumna. Kínosság ?). Szoros ért.

szenvedés , melyet erötetett mozgás , különösen az

inaknak tekerése, csavarása okoz. Innen Molnár A.

szerént Jcinoz , am. subjicit quaestionibus , torquet

;

kínzó eszköz am. equuleus, azaz inzó, mozgató eszköz.

Széles ért. nagy testi szenvedés, mely a testet gyötri,

és szüntelen nyugtalanítja. Kínt és halált szenvedni.

Szörny kínokat okozó nyavalya. Kínokban fetrengeni.

Aki az ördögnek szolgál, kínnal fizet neki. (Km.). Ezen

emberek közt élni mer kín. Kínjában ordítani, nyelvét

harapni, megbolondulni. A pokol kínjait kiállani.

„Sok s nagy, amit szenvedek én,

Az avult kín új kínt szül."

Kisfaludy S.

Anyád kínja ! népies közbeszédben annak mondják,

kinek szavait , állítását mint bamisat , helytelent ro-

szallják, tagadják.

KÍNA, (1), fn. tt. kínát. Délamérikai fa, mely-

nek kérge a bidegláz ellen igen hathatós gyógyszer.

KÍNA, (2), fn. tt. kínát. Németes Írással : Chi-

na. Roppant nagyságú birodalom délkeleti Ázsiában,

melyet a bennszülöttek Csonkue v. Csunkoe (a közép

birodalma) vagy kevés változtatással : Csunghoa (a

közép virága), néha Thianesau (menny birodalma)

néven is hínak. Másképen : a franczia kiejtés után

Sína. L. ezt.

KÍNA (3), (azonosnak látszik kíva v. kéva tör-

zsökkel kíván vagy kéván szóban) ; fn. tt. kínát. Ré-

giesen : kéna, melybl származott : kénál. ,Kína' szó

különösebben Dunán túl divatozik , de másutt sem

egészen szokatlan, s am. kedveskedés, mely által va-

lakinek valamit elfogadás végett ajánlanak. Köszö-

nöm a keetek kínáját , azaz szives ajánlását. Azért a

kína ezen ajánló szóval jár : tessék, v. nem tetszik ?

köznépiesen : nem kell f azaz nincs kedved hozzá ?

mert a kell eredetileg am. kedves, tetszik. V. ö. KELL.
Ezen értelembl az tnik ki , hogy kína származásá-

hoz hbben : kéna , és gyökeleme a kedélyre vonat-

kozó ke, melybl kény, kéj, ked, kegy is, magashangu

képzéssel, kíván v. kéván pedig mélyhangúval ered.

És így kéna am. másnak kedvére, kényére tett aján-

lat, s kénálni valamivel valakit, am. kényére, kedvére

hagyni , hogy használja amit ajánlanak neki. Néme-

lyek értelmezése szerént : kénál am. nékál , melynek

gyöke volna az ajánló ne ! v. nesze ! minthogy a kíná-

lás ezen szócskával is szokott történni. E szerént ké-

nál elemezve lenne : ne-kál, ne-og-ál , mint a no biz-

tatóból lett no-og-at, nógat.

KINADÉK, (kina-dék) fn. tt. kinadék-ot, harin.

szr. —a v. —ja. Kínafa kérgébl készített gyógy-
szer. (Chinina).

KINÁDOL, (ki-nádol) ösz. áth. Nádolva kiegé-

szít. V. ö. NÁDOL.
KINAGYOL, (ki nagyol) ösz. áth. Valamit nagy-

jából kifarag, kiidomít. Kinagyolni a gerendának való

fákat. Kinagyolni a bröket, am. kaszával, azaz timár-

késsel a szrt, gyapjút levakarni, lefaragni rólok.

KINAGYOLÁS
,
(ki-nagyolás) ösz. fn. Idomító

faragás , mely által kinagyolnak valamit. V. ö. KI-

NAGYOL.
KINAGYÖKÉR, (kina-gyökér) ösz. fn. Persiá-

ban és Kínában tenyész tukma (china-smilax) nev
növény gyökere , mely az amerikai kínafa gyöke-

rétl különbözik.

KINAHEJ
,
(kina-héj) ösz. fn. Az amerikai kí-

nafa héja , kérge , mely a hidegláz ellen közhaszná-

latú gyógyszer.

KÍNAI
, (kína-i v. sína-i) mn. tt. kínai-t , tb.

—ak. Kína v. Sína nev roppant nagy birodalomból

való ; ott termett , ott készített ; azt illet , arra vo-

natkozó. Kínai lakosok , népek. Kínai mákony
,
por-

czellán. Kínai fal. Kínai történelem.

KÍNÁL , KÍNÁL
,

(ké-n-a-al) áth. m. kínálrt.

Elemzésére nézve 1. KÍNA, (3). Kedveskedéskép va-

lakinek odaajául valamit, hogy azt kénye kedve sze-

rént használja , vagy fogadja el. A vendéget székkel,

étellel, itallal kínálni, vagy a vendégnek széket, ételt italt

kínálni; de az els kifejezés div&tozóbb. Megkínálni. Va-

lakit pénzzel, szabad szállással megkínálni. Nem kell en-

gem kínálni, magamtól is hozzá nyúlok én. A fáradt utast

pohár borral megkínálni. Néha széles ért. am. ajánl-

va dicsér , hogy eladjon valamit vagy túladjon vala-

min. A kalmár áruit kínálja a vásárlóknak. Borait

mindenkinek kínálja. Olcsó, jutányos áron kínálni va-

lamit. Leányát feleségül kínálni. A törvénykezésben,

újabb korban szabatosságra vergdött ezen kifejezés

:

esküt kínálni az ellenfélnek vagy esküvel megkínálni

valakit am. bizonyítékok teljes vagy némi hiányában

az ellenfelet felszólítni, hogy tegye le az esküt saját

! állítása mellett , s akkor a kínáló elismerendi az es-

|
küv igazságát. Másként : esküt átengedni. Különbö-

zik : esküt ajánlani, mely azt teszi, hogy a fél maga

I

igéri, hogy az esküt leteszi , ha az ellenfél beleegye-

zik, vagy a biró odaítéli. Az esküt visszakínálni pedig

I azt jelenti , hogy az, kinek az eskü elsbben kínálta-

! tott , ezt nem fogadja el , hanem a felszólitónak en-

I gedi vissza, hogy ez tegye le a hitet. Innen a három-

féle eskü, a) kínált, b) ajánlott , c) visszakínált eskü.

KÍNÁLÁS, KÍNÁLÁS, (ké-n-a-al-ás) fn. tt.

kínálás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Sziveskedés,

kedveskedés, melynél fogva valakit kínálunk valami-

vel. Kínálásra enni , inni valamit. Némely gazdának

szokása a kínálás. 2) Szélesb ért. felszólítás , mely

által bizonyos jószágot , árút eladásul ajánlunk. V.

ö. KÍNÁL.

KÍNÁLAT, KÍNÁLAT, (ké-n-a-al-at) fn. tt.

kínálat- ot , harm. szr. — a v. —ja. Azon tárgy, me-

lyet kínálva ajánlunk, kínált valami. Elfogadni, meg-

köszönni a kínálatot. V. ö. KÍNÁL.

KÍNÁLGAT, KÍNÁLGAT, (kí-n-a-al-g-at) áth.

és gyak. m. kínálgat- tam ,
—tál ,

— ott
,
par. kínál-
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gass. Gyakran , többször , folytonosan kínál. A ven-

dégeket különféle borokkal kínálgatni. V. ö. KÍNÁL.
KÍNÁLGATÁS , KÍNÁLGATÁS ,

(ké-n-a-al-g-

at-ás) fn. tt. kínálgatás-t , tb. — ok , harm. szr. —a.

A szívességnek vagy ajánlásnak azon szokásos mód-

ja, melynél fogva valaki gyakran, többször kínál va-

lakinek valamit. V. ö. KÍNÁL.
KÍNÁLKOZÁS, KINÁLKOZÁS, (ké-n-a-al-

koz-ás) fn. tt. kínálkozás-t, tb. —ok, harm. szr. — a.

Cselekvés vagy állapot , midn valaki vagy valami

kínálkozik.

KÍNÁLKOZIK, KÍNÁLKOZIK, (ké-n-a-al-koz-

ik) k. m. kínálkoz-tam, — tál, — ott, par. kínálkozzál.

1) Személyrl mondják, midn ajánlkozik, hogy más-

nak kedveért , szolgálatái'a szívesen kész tenni vala-

mit. Barátjának pénzével, segítségével kínálkozik. Uti

társul , kísérül kínálkozni valakinek. 2) Szolgálatát

bizonyos föltétel alatt ajánlja. Tisztviselül , cselédül

kínálkozni. Hosszú útra bérkocsisul kínálkozni. 3) Átv.

ért. mondják oly dolgokról , melyek kedves , tetsze-

ts, az érzékeknek, és kedélynek hízelg tulajdonsá-

gaik által mintegy ajánlkoznak. Az ízléssel készített

ételek , italok kínálkoznak az étvágyas gyomornak. Ez

a vidék szinte kínálkozik, hogy tovább mulassunk rajta.

V. ö. KÍNÁL.
KÍNÁLT, KÍNÁLT

,
(ké-na-al-t) mn. tt. kínál-

tat. Amit vagy akit kínálnak , ajánlanak valakinek.

Kínált árú. Kínált étel. Kínált eskü. L. KÍNÁL alatt.

KÍNATÁL
,
(kína-tál) ösz. fn. Új alkotású szó,

mely épen annyit tesz , mint az ismertebb komatál,

vagyis oly tál vagy tányér, melyben az ismersök, jó

barátok és barátnk bizonyos innepeken, kivált húsvét

és pünköst napjain egymásnak holmi nyalánkságo-

kat, ennivalókat
,
pl. piros (hímes) tojást , mézes ka-

lácsot, palaczkban bort stb. leginkább fiatal leány-

kák (10—20 évesek) által küldenek; néhutt azon

különös szokás mellett is , hogy aki a küldeménybl
valamit kiválaszt , helyébe más valamit

,
pl. pénzt

teszen.

KINCS
,
(török és persa nyelven kends , arabul

kenz , ismét törökül khazine, khazna, hazna) ; fn. tt.

kincs- ét , harm. szr. — e. Régiesen kénes. „Mert hol

vagyon te kénesed, ott vagyon te szüved is." Mün-
cheni codex. De , kincs' is. „És Holofernesnek vala-

mene (valamennyi) kincse volt." Góry-codex, Tájdi-

vatosan is eléjön kénes :

„Az én szeretmnek nincsen

Sem szép kháza, sem kénese
,

Elég kénes , ha ingom szeret

,

Én megelégszöm hát vélle."

Székely népdal. (Kriza J. gyjt.).

Ha tekintetbe veszszük , hogy minden népnél , amit

kincsnek nevezünk , a legkedvesebb , legdrágább

birtok, mely a kéjt, kényt leginkább csiklandozza és

kielégíti : ennél fogva kétségtelen, hogy a kincs ere-

detileg és elemezve kénes v. kényes , melynek gyök-

eleme a kedélyre vonatkozó ke, melybl fokozatosan

lett : Ice-eny am. kény, végre eszközt jelent cs kép-

zvel kényes , mint : lom, lomcs, loncs ; rom, romcs,

roncs ; kam, kames, kancs, kancsi, kancsal ; kap, kapca;

gör, görcs stb. Bet szerént tehát a kincs oly vagyont

jelent, mely a kéjt , kényt leginkább kielégíti, mely

a birtokvágynak legkedvezbb , legkellbb. Szokott

ért. pénz, és más drágaságok, melyek a birtokot kép-

viselik, s melyek a földi boldogságnak kellékei. Dá-
rius kincse. Világ kincse. Királyi , országos kincsek.

Kincseket gyjteni, halomra rakni. Kelletlen ott a kincs

ahol egészség nincs. (Km.). Szélesb ért. akármiféle

birtok , mely a maga nemében jeles , drága , váloga-

tott. A finom borokkal töltött pincze valódi kincs.

Legkedvesebb kincse a könyvtár. Átv. ért. a nyájas

szeretk nyelvén : kincsem , édes kincsem , drága kin-

csem , am. igen szeretett és féltett kedvesem ; st a

nyájas szólítást igen szeret magyar nép ezt általá-

nosan alkalmazza akárkire , ha kedvesen akar szó-

lani. Hová megy, kincsem? Vegyen almát, kincsem. Ide

jöjön, kincsem.

„Drága kincsem
,
galambocskám

,

Csikóbrös kulacsocskám."

Csokonai.

KINCSÁSÁS
,

(kincs-ásás) ösz. fn. Ásás , a

föld alá rejtett kincsnek , illetleg pénznek kere-

sése végett.

KINCSÁSÓ, (kincs-ásó) ösz. fn. Személy, ki a

földet ássa , és kincset keres benne , máskép : pénz-

ásó, pénzkeres, kincskeres.

KINCSEDMAJOR
,
puszta Sopron m. ; helyr.

— major-ba, —ban, —ból.

KINCSEG
,
puszta Veszprém m. ; helyr. Kin-

cseg-re, —én, — röl.

KINCSÉL, (kény-cs-él) áth. ra. kincsélt. Kincset

gyjt.

KINCSERSZEG, erdélyi falu Alsó Csikszékben,

helyr. Kincserszeg-re, —én, — röl.

KINCSES, (1), (kény-cs-és) mn. tt. kincsés-t v.—et, tb. — ek. 1) Kincscsel bvelked ; ezüstöt, ara-

nyat term. Kincses bányák , hegyek. Kincses király.

A régieknél : kincses Buda, kincses Erdély. 2) Miben

a kincset tartják. Kincses szekrény, láda. Kincsesház.

V. ö. KINCS.

KINCSES, (2), puszta Ung m.; erdélyi falu Tor-

da m.; helyr. Kincsés-re, — én, —röl.

KINCSÉSÉDIK
,

(kény-cs-és-éd-ik) k. m. kin

cséséd-tem ,
— tél ,

— étt. Folytonosan több és több

kincsnek birtokába jut
;

gazdagodik. V. ö. KINCS.

KINCSÉSÍT, (kény-cs-és-ít) áth. m. kincsésít-

étt, par. —s, htn. — ni v. —eni. Valakit kincsessé

tesz, azaz kincsek birtokába juttat, gazdagít.

KINCSÉZ, (kény-cs-éz) áth. m. kincséz-tem,— tél,

—étt, par. 2. 1) Kincset, vagy kincseket gyjt,

szerez. „Ne akarjatok kencsezni magatoknak kén-

eset földön." Nádor-codex. „Ne akarjatok kéncsez-

netek t magatoknak kéneseket földön." (Müncheni
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cod. Máté. 6.) 2) Átv. ért. halmoz
,
gyjt. A bnös

veszedelmet kincsez magára. 3) Valakit kedveskedés-

bl, szerelembl kincsének , kincsem-nek czímez. A
nyájaskodó legény kincsezi kedvesét.

KINCSHÁZ, (kincs-ház) sz. fn. Szoros ért.

ház, melyben valamely dúsgazdagnak, királynak, or-

szágnak stb. kincsei lerakvák ,
kincstár. Királyi, csá-

szári, országos kincsház.

KINCSI , erdélyi falu Küküll m. ; helyr. Kin-

csibe, —ben, —böl.

KINCSÖR, (kincs-r) sz. fn. Személy, illetleg

tiszt, hivatalnok, ki az öszvegyüjtött kincseket, drá-

gaságokat rzi , kincstárör. Családi, fejedelmi ,
biro-

dalmi kincsör.

KINCSTÁR,(kincs-tár) sz. fn. Tár, azaz ház vagy

teremek , melyekben bizonyos személynek vagy tes-

tületnek, vagy országnak kincsei tartatnak. Császári

kincstár. Magyar nemzeti kincstár. Szélesb ért. az ál-

lodalom jószágainak , ingó és ingatlan vagyonának

öszvege. Magyar korona kincstára. A kincstárból fi-

zetni az ország tisztviselit.

KINCSTÁRI
,
(kincs-tári) sz. mn. A kincstár-

hoz tartozó , azt illet , arra vonatkozó. Kincstári jó-

szágok, jövedelmek. Kincstári tisztek, kincstári ügyvéd.

V. ö. KINCSTÁR.
KINCSTÁRJEGY, (kincs-tár-jegy) sz. fn. Utal-

vány a kincstárra, (papírpénz faja).

KINCSTÁRNOK
,
(kincs-tárnok) sz. fn. Álta-

lán, valamely kincstárra felügyel személy , tisztvi-

sel. Szoros ért. az ország, állodalom kincstári hiva-

talának fnöke , f tárnokmester."

KINCSTÁRÖR, (kincs-tár-ör) sz. fn. Személy,

illetleg hivatalnok , ki a kincstárban öszvegyüjtött

drágaságok, ú. m. pénzek , régi edények , fegyverek

stb. fölött rködik. A magyar nemzeti Múzeum kincs-

táröre.

KINCSTARTÓ, (kincs-tartó) ösz. fn. 1. KINCS-

TÁRNOK.
KINCSVÁGY, (kincs-vágy) ösz. fn. Kincs, kü-

lönösen sok pénz birtokaért sóvárgó vágy.

KINDER , fn. tt. kindér-t, tb. —ék , harm. szr.

— e. Balatonmelléki táj szó , am. örvény, feneketlen

mélység. Talán am. gindér
,
göndör , mintegy göndö-

rödve gyürüdz víz ?

KINEMEZÉL, (ki-nemezél) ösz. áth. Valami

ruhanemt , különösen lábbelit ncmezféle kelmével

kibéllel. ' Kinemezelni az útravaló téli csizmákat , czi-

pöket. V.'ö. NEMEZ.
KINESZEZ

,
(ki-neszez) ösz. áth. Neszezve ki-

fürkész, kimatat.

KÍNESZKÖZ
,
(kín-eszköz) ösz. fn. Mindenféle

eszközök, melyek valaha kínzásra használtattak vagy

jelennen is használtatnak
,

pl. a régi vallatásoknál a

tüzes vas , forró víz , a kivégeztetéseknél kerékben

törés, lófarkra kötés, stb.

KINEVEL
,
(kinevel) ösz. áth. Lásd : KINÖ-

VESZT.

KINEVET
,

(ki-nevet) ösz. áth. Nevetve kigú-

nyol, kicsúfol. Kinevetni valakit bolond beszédei, tarka

öltözete miatt. Néha am. bolondnak tart, tréfát z va-

lakibl.

„Azt esküszi , hogy szeret,

Egyet fordul , s kinevet." Népd.

Nagyobb fokon : kikaczag.

KINEVETÉS
,

(ki-nevetés) ösz. fn. Nevetéssel

párosult kigúnyolás, kicsúfolás. Nagyobb fokon : ki-

kaczagás.

KINEVEZ
,

(ki-nevez) ösz. áth. Felsségi , ne-

vezetesen fejedelmi , kegyúri, fnöki , elnöki stb. jo-

gánál és hatalmánál fogva valakit bizonyos ranggal,

czímmel , hivatallal , mködési joggal stb. felruház.

Fispánokat
,
püspököket kinevezni a magyar király

jogaihoz tartozik. Kinevezni valakit tanárnak , bíró-

nak, tisztviselnek.

KINEVEZÉS
,

(ki-nevezés) ösz. fn. Felsségi

joggyakorlás, rendelés, mely által valakit kineveznek

valamire, vagy valaminek. V. ö. KINEVEZ.
KINEVEZÖLEVÉL

,
(ki-nevez-levél) ösz. fn.

Felsség által kiadott okmány , rendelvény, melynek

erejénél fogva kineveznek valakit. V. ö. KINEVEZ.
KINEVEZTETÉS

,
(ki-neveztetés) ösz. fn. ,Ki-

neveztetik' külszenved igétl , am. felsbb kineve-

zésnél fogva valamely hivatalnak vagy czímnek el-

nyerése. Fispánná kineveztetése nem valamely párto-

lás, hanem saját érdemeinek eredménye.

KINÉZ
,
(kinéz) ösz. áth. és önh. 1) Nézés ál-

tal kitud , kitanul valamit. Els pillanatra kinéztem

belle , hogy hamis ember. 2) Valamit nézve , azaz

szemügyre véve , a többi közöl kitz , kijelöl , kivá-

laszt. Négy csikót néztem ki magamnak a ménesbl. 3)

Valakit nézve, meren rá függesztett szemekkel , ki-

menésre kényszerít. Kinézni valakit a vendégterembl.

Önhatólag tárgyesetes név nélkül am. belülrl

kifelé néz. Kinézni az ablakon. Kinézni az utczára.

Néha am. kimegy valamit megnézni, szemügyre ven-

ni. Nézz ki a kertbe, mit csinálnak a munkások. A ku-

tyaugatásra kinézni. Németes , és hibásan elterjedt

mondások : Jól néz ki , roszul néz ki , ezek helyett :

jó színben van , rósz színben van. Nem magyaros ki-

fejezések az ilyenek is : ez az étel jól néz ki , azaz

ízletesen készült, kívánatos külsej
;
jól néz ki a ma-

gyar ruhában, azaz szép, illik neki.

KINÉZÉS, (ki-nézés) ösz. fn. 1) Cselekvés, midn
valahonnan kifelé nézünk. Gyakori kinézés az abla-

kon. 2) Nézés végetti kimenés. 3) Kilátás ; 1. ezt. 4)

Használtatik németesen e helyett : szín, küls, forma.

Kinézése nem rósz , am. a szine , külseje nem rósz,

nincs rósz színben.

KINÉZET, (ki-nézet) ösz. fn. Kinézés (kilátás)

elvont értelemben. Innen a kinézet nekem jobban tet-

szik mint amonnan.

KINFA
,
(kín-fa) ösz. fn. FaeszkÖz

,
pl. kerék,

csijra, karó , melyet kínzásul használnak. Különösen

kereszt. Kínfára feszíteni valakit. Kínfán meghalni.
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KÍNFAKGATÁS, (kín-fakgatás) ösz. fn. 1.

KÍNVALLATÁS.
KINGA , ni kn. tt. Kingát. Kuuigunde. (Né-

met eredet, a régi kuno , ma Jcühn, és Gund (hölgy)

szókból, tehát, bátor hölgy).

KÍNHALÁL
,

(kín-halál) ösz. fn. Kínzás , kin-

zószerrel okozott halál
,

pl. midn valakit kerékben

törnek, mozsárban öszvezúznak , karóra húznak , ke-

resztre feszítenek stb.

KININCS
,

(ki-nincs) ösz. fn. tt. kinincs-ét. A
kétfalkások seregébe, és tízhímesek rendébe tartozó

növéuynem ; bokrétája egyszirmu , tojáskerek, ho-

morú a vitorla helyén ; szárnyai és csónakja nincse-

nek ; hímszálai tövön mind összenttek. Hüvelye két

magvu, görbe. (Amorpha). Cserjés kinincs. (A. fruticu-

losa). A hellén név annyit tesz, mint : képetlen, minek

képe nincs / tehát innen is húzathatott össze : kép-

níncs, kénincs, kinincs.

KINÍZS, 1. KINYÍZS, és KENÉZ.
KÍNJA

,
(Jenfalva) puszta Fehér m. ; helyr.

Kinjá-ra, —n, -~-ról.

KÍNKERÉK, (kín-kerék) ösz. fn. Keréknemü

kínzó eszköz. Az elitéit gonosztevt kínkerékben törni.

KÍNLÓDÁS, (kín-ol-ó-d-ás) fn. tt. kínlódás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Szenved állapot, midn
valaki kínlódik. A karóra húzott, vagy elevenen nyú-

zott ember kínlódásai. V. ö. KÍNLÓDIK.
KÍNLÓDIK, KÍNLÓDIK, (kín-ol-ó-d-ik) belsz.

m. kínlódtam, —tál, — ott. Törzsöke az elavult kín-

lik, am. kínban szenved, kínja van. Kínlódik pedig

am. kínt szenved állapottal veszdik , vagy magát

kínozva bajlódik valamivel. Kínlódik a karóra hú-

zott, mozsárban törött ember. Éles, szakgató betegség-

ben kínlódni. Valamely nehéz, súlyos munkával kín-

lódni. Gonosz férjjel, rósz gyermekekkel kínlódni. V.

ö. KÍN.

KINN, 1. KÜNN.
KINNLEVO

,
(kinn-lev) ösz. mn. Ami kinn

van, amire nézve másoknál igényünk , követelésünk

van. Kinnlcvö adósság, tartozás.

KÍNOS, KÍNOS, (kín-os) mn. tt. kínos-t v.

— at, tb. — ak. Kínnal járó, kínt okozó. Kínos valla-

tások. Kínos büntetés, halál. Kínos fájdalmak, szak-

gatások. Kínos mtét alá vetni magát. Néha szelídebb

értelemben am. veszdséges, bajos. Kínos utazás. Kí-

nos a szegény ember élete. Kínos dolog a sr jégzaj

között átvergdni. V. ö. KÍN.

KÍNOSAN, KÍNOSAN, (kín-os-an) ih. Kínos
módon, kínokat szenvedve ; veszdve, bajlódva, nagy
nehezen.

KÍNOSSÁG, (kín-os-ság) fn. tt. Mnosság-ot,

harm. szr. — a. Kínos állapot, kínos tulajdonság.

KÍNOZ, KÍNOZ, (kínoz) áth. m. Mnoz-tam,— tál, — ott v. kínzott, par. —z, htn. — niv.Jcínzani.

1) Szoros ért. valakinek testét, különösen tagjait

gyötri. Tüzes vassal, forró vízzel, csigával, kerékkel,

csípvasakkal kínozni a vádlottat. 2) Szélesb ért.

testet vagy lelket megrázkódtató szenvedésekkel il-

let. Ers munkával kínozni a cselédeket. Veréssel,

koplalással, börtönnel kínozni valakit. Szüntelen ijesz-

téssel, fenyegetéssel kínozni. Testét nyavalya, lelkét

gonosz öntudat kínozza. 3) Szelídebb ért. bajt, ve-

szdséget okoz. Kérlek, gyerekek , ne kínozzatok. V.
ö. KÍN.

KÍNOZÁS, KINOZÁS, 1. KÍNZÁS.
KIN, (ki-n) ösz. önh. 1) Nve kibújik, kit-

nik valahonnan , kisarjadzik, kihajt. A lebotolt fz
derekából sren kinnek az ágak. A levágott fa tövé-

bl szép hajtások nttek ki. Leesett körme újra kintt.

2) Hibásan n , azaz termete idomtalanná alakúi. A
gyönge alkotású ifjak és leányok könnyen kinnek. A
sok ülésben kintt. 3) Növés által bizonyos állapot-

ból kijön. Kinni a gyermekkorból. Kinni a bábu-

zásból. 4) Növés miatt elbbi ruhájába nem fér. A fiú
egy év alatt minden öltönyébl kintt. V. ö. N, ige.

KINTT, (ki-ntt) ösz. mn. 1) Ami nve ki-

kelt, kibújt. A fa tövébl kintt sarjadékok. 2) Aki
hibásan ntt. Kintt leányka, fiú. 3) Növés által bi-

zonyos állapotból kijött. Mesteri paczka alól kintt

ifjak. 4) Aki növés következtében öltönyébe nem fér.

Gyermeki czipöbl kintt leány.

KINÖVÉS, (ki-növés) ösz. fn. 1) Állapot, mi-

dn valami v. valaki kin. 2) Azon sarjadék, mely
kintt. A fatnek kinövéseit lemetélni. 3) A növ állati

testnek hibás kifejlése. V. ö. KIN.
KINÖVESZT, (ki-növeszt) ösz. áth. Kinövését

eszközli.

KÍNPAD, (kín-pad) ösz. fn. A régi törvényszé-

keknél padforma készület, melyre a vádlottat ráfek-

tették, és inait kifeszítették, hogy fájdalmában, kín-

jában kénytelen legyen vallani. Átv. ért. állapot, mi-

dn valaki félelmek és fenyegetések által szorongat-

tatik.

KÍNSZENVEDÉS
,

(kín-szenvedés) ösz. fn.

Szenvedés
, melyet a szoros értelemben vett kínok

okoznak. Krisztus kínszenvedése, midn ostorozták,

tövissel koronázták, és keresztre feszítették. Krisztus

kínszenvedésére kérlek. V. ö. KIN.

KÍNSZER, (kín- szer) ösz. fn. 1) Általán minden

szer v. eszköz, mely által az embereket , vagy más
állatokat is kínozzák, pl. sütögetés, nyúzás, karózás,

fölfeszítés stb. 2) Fölcseréltetik kényszer* szóval;

lásd ezt.

KÍNSZERGET, (kín-szerget) ösz. áth. és gyak.

Valakit folytonos
,
gyakori kínszerek által sürget,

valamire birui akar. Hosszas koplaltatás , börtönözés,

gyakori verés által kínszergetni valakit.

KÍNSZERÍT, (kin-szerü-ít) ösz. áth. Valakit

kínszerü cselekedettel reávesz , hogy valamit tegyen

Vallásra kínszeríteni a bnöst. Veréssel , csigázás ál-

tal kínszeríteni valakit , hogy bntársait megnevezze.

Ezen szónak lényege a szoros értelemben vett kín és,

kínzás. Különbözik tle a szélesb értelm kényszerít,

mely tulajdonkép : kényszorít, azaz, a szabad önkényt

megszorítja, s olyasmit tenni sürget, mi kényünk el-

len van. V ö. KÉNYSZERÍT.
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KÍNSZERÍTÉS, KINSZERITÉS, (kín-szerítés)

ösz. fn. Cselekvés, erszakolás, midn valakit kínszer

által birunk valamire. Törvényszéki kínszerítés. V. ö.

KÉNYSZERÍTÉS.

KÍNTAT, (kín-tat) áth. m. kíntat-tam , — tál,

—ott
,

par. kíntass. Kínt v. kínokat szenvedtet va-

laki által.

KÍNTET, tájdivatos, pl. Szabó Dávidnál is elé-

jÖn, e helyett : kénytet.

KINTORNA, fn. tt. kintornát. Igen hasonlít az

olasz chitarra, franczia guitare v. guitarre, hellén ci-

thara szókhoz, s alkalmasint ezek valamelyikébl mó-

dosult. Már a Góry-codexben olvassuk : „És mind

annép örül, és vigad vala, asszonyi állatokkal, és szü-

zekkel , ifiakkal és véuökkel , orgona szóval , kintor-

nával , és mind egyéb vigasztaló állatokkal, dicsér-

vén az úristent". Régi magy. Nyelveml. IV. kötet.

6 1 . lap. Régi lantféle húros zeneszer , melyet ujjak-

kal pengetnek. Egyébiránt ezen név általános jelen-

tés , s tréfásan mondják minden húros , és teker

zeneszerröl , különösen a házaló zenészek sípládá-

járól.

KINTORNÁL, (kintorna-al) önh. m. kintornál-t.

Kintornán játszik. Tréfásan am. valamely rósz hang-

szert penget vagy csikorogtat, vagy húz. Csavargó

hárfások, vak koldusok kintornálnak a vásárban.

KINTORNÁLÁS, (kintorna-al-ás) fn. tt. kintor-

nálás-t , tb. — ok , harm. szr. — a. Kintornán való

játszás , zenélés. Tréfás és gúnyos ért. fülsért , csi-

korgó hegedülés, lantolás stb. Utczai, vásári kintor-

nálás. Koldusok kintornálása.

KINVALLAS
,
(kín-vallás) ösz. fn. Kínszenve-

dés, kínos állapotban levés.

KÍNVALLATÁS, (kín-vallatás) ösz. fn. A régi

törvényszékeken divatozott vallatási mód , midn a

vádlott bnöst kínszerek által csikorították, hogy iga-

zat valljon.

KÍNVALLATÓ
,
(kín-vallató) Ösz. fn. Törvény-

széki tiszt vagy szolga, pl. hóhér, börtönész, ki a vád-

lott bnöst kínzó szex-ek által csigázza, és szorongatja,

hogy vallomást tegyen. V. ö. KÍNVALLATÁS.

KÍNZÁS, (kín-oz-ás) fn. tt. kinzás-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. Cselekvés , mely által kínoznak va-

lakit vagy valamit. Babok , elitéltek kínzása. V. ö.

KÍNOZ.
KINZAT, (kin-oz-at) fn. tt. kinzat-ot, harm. szr.

— a. Kínos állapot , midn valakit kínoznak. Eléjön

a régi halotti beszédben : „És pokol kinzotjátúl."

(írva : kinzotviatvvl).

KÍNZÓ, (kin-oz-ó) mn. tt. kínzó-t. 1) Aki kínoz

vagy amivel kínoznak valakit vagy valamit. Rabokat

kínzó börtönörök, hóhérok. Lovakat kínzó hajóvontatók.

Kínzópad. 2) Ami kínokat okoz. Kínzó szerek. Testet,

lelket kínzó fogságban szenvedni. 3) Mint fnév jelent

személyt, kinek természete vagy hivatása másokat kí-

nozni, pl. a hóhérnak, midn a felakasztandót kerék-

ben töri.

KINYAL
,

(ki-nyal) ösz. áth. 1) Nyalva kiszí,

kihörpöget valamit. A kanálból kinyalni a mézet. 2)

Nyalva kitisztít , kicsinosít valamit. Az eb kinyalja a

zsíros tányért. A medve kinyalja a kölykét , a tehén a

borját. Innen átv. ért. kinyalni magát am. kimosdani,

kicsinosulni. Az a kóczos piszkos fiú hogy kinyalta

magát a városban ! V. ö. NYALKA.

KINYALÁS, (ki-nyalás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamely ember vagy más állat kinyal valamit

V. ö. KINYAL.

KINYALOGAT
,

(ki-nyalogat) ösz. gyak. áth.

Gyakran , folytonosan vagy lassacskán kinyal vala-

mit. V. ö. KINYAL.
KINYARGAL, (ki-nyargal) ösz. önh. Nyargalva

kirándul valahová vagy valahonnan. Kinyargalni a

mezei munkásokhoz. A közelg ellenség elöl kinyargalni

a városból. V. ö. NYARGAL.

KINYARGALÁS, (ki-nyargalás) ösz. fn. Nyar-

galva kirándulás. V. ö. KINYARGAL.

KINYER
,

(ki-nyer) ösz. áth. Ami másnak

kegyétl, akaratától függött, vagy hatalmában, birto-

kában volt , azt bizonyos mködés , erfeszítés által

kieszközli magának. A nö bocsánatot és szabadságot

nyert ki fogoly férjének. A hatóságtól, bíráktól vala-

mit kinyerni. V. ö. NYER.

KINYERÉS, (ki-nyerés) ösz. fn. Valakinek ke-

gyétl valaminek kieszközlése.

KINYES
,
(ki-nyes) ösz. áth. Nyesve kivág, ki-

metsz.

KINYESÉS
,

(ki-nyesés) ösz. fn. Nyesve kivá-

gás, kimetszés.

KINYILATKOZIK
,
(ki-nyilatkozik) ösz. k. 1)

Személyrl mondva, am. nyíltan, világosan kimondja,

mit gondol , mint vélekedik bizonyos tárgyról , ügy-

rl. 2) Mondják rejtett , eddig nem tudott dologról,

midn nyilvánosságra , tudomásra jön. Mit most még

nem tudunk, idvel majd kinyilatkozik.

KINYILATKOZTAT, (kinyilatkoztat) ösz. áth.

Ismeretlen, titkos, nem tudott dolgot kiderít, nyilvá-

nossá tesz , köztudomásra hoz. Sokáig titkolt szándé-

kot, tervet kinyilatkoztatni. Hitvallási , különösen ke-

resztényi ért. oly vallási tanokat jelent és hirdet ki,

melyeket a korlátolt emberi ész nem képes feltalálni,

pl. hogy az Isten lényegében egy , személyében há-

rom. A keresztény embernek kötelessége hinni , amit

Krisztus urunk kinyilatkoztatott , és az apostolok hir-

dettek.

KINYILATKOZTATÁS, (kinyilatkoztatás) ösz.

fn. Cselekvés , melynél fogva valaki kinyilatkoztat

valamit. Különösen hitvallási, és keresztényi ért. oly

tanoknak kijelentése, melyeket az emberi ész föllelni

nem képes.

KINYÍLIK, (ki-nyílik) ösz. k. 1) Ami csukva,

zárva, betéve volt, kitárul. Kinyílik a kapu, ajtó, ab-

lak. Kinyílik a láda , szekrény. Kinyílik a könyv. 2)

Ami be volt kötve , kibomlik. Kinyílik az erszény,

zsák , tarisznya. Kinyílik a roszul gombolt ruha. 3)
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Átv. ért. a szemrl , és észrl mondva am. világosan

lát, vagy öntudatra jön, vagy felfog valamit. Kinyíl-

tak a szemei. Kinyílt az esze.

KINYILVÁNÍT v. —NYILVÁNÍT, (kinyil-

vánít) ösz. áth. Nem csinál titkot , hanem kihirdet,

köztudomásra ad valamit. Népgyléseken, közhelyeken,

hírlapok által kinyilvánítani valamely indítványt, tervet.

KINYILVÁNÍTÁS v. —NYILVÁNÍTÁS, (ki-

nyilvánítás) ösz. fn. Hirdetés , mely által kinyilvání-

tunk valamit ; köztudomásra juttatás.

KINYILVÁNODIK
,

(ki-nyilvánodik) ösz. k.

Bizonyos jelenségek által mintegy nyilvánossá, köz-

tudomásúvá teszi magát. Tetteibl , beszédébl kinyil-

vánodik, hogy . . .

KINYILVÁNUL, (ki-nyilvánúl) ösz. önh. 1. KI-

NYILVÁNODIK.

KINYÍR
,
(ki-nyír) ösz. áth. Szoros ért. ollóval

vagy ollónemü eszközzel kimetsz valamit. Az üstök-

bl kinyírni egy fürtöt. A juh gyapjából mutatványul

kinyírni egy tincset.

KINYÍRÁS v. —NYÍRÉS, (ki-nyírás v. — nyí«

rés) ösz. fn. Ollóval vagy ollónemü eszközzel ki-

metszés.

KINYIRBÁL
,

(ki-nyirbál) ösz. áth. 1) Gyak-

ran nyírva kimetélget, kivagdos valamit. Kinyirbálni

a papiros széleit. 2) Midn a siró hangot jelent nyi

v. nyír gyöktl származik , Mátyusföldén am. rimán-

kodva , síva ríva kikunyorál valamit. Leginkább a

gyermekekrl mondják. V. ö. NYIRBÁL.

KINYIRBÁLÁS, (ki-nyirbálás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kinyirbálunk.

KINYIRKÁL
,

(ki-nyirkál) ösz. áth. és gyak.

Nyirkaivá , azaz gyakran , többször nyírva kimetél

valamit. A kötényt csipkésen kinyirkálni. A maradék-

gyolcsból foltoknak valókat nyirkai ki. V. ö. NYIR-
KÁL.

KINYIRKÁLÁS, (ki-nyirkálás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kinyirkálunk.

K1NYISZÁL, (ki-nyiszál) ösz. áth. Nyiszálva

kimetsz.

KINYIT, (ki- nyit) ösz. áth. Ami be volt csukva,

zárva, téve, kitárja. Kinyitni a kaput, ajtót, ablakot.

Kinyitni a szekrényt, ládát. Kinyitja a szemét, száját.

Atv. ért. kinyitni a fület, am. figyelmesen hallgatni.

Különösen szlmivelésuél am. ;i télre befödött t-
kékrl a földet elhárítja. V. ö. NYIT.

KINYITÁS, (kinyitás) ösz. fn. Cselekvés, mi

dn kinyitunk valamit. V. ö. KINYIT.
KINYÍZS, KIS—, NAGY—, faluk Abaúj m.

5

hely. Kinyízs-re, —én, —rl.

KINYOM, (ki-nyom) ösz. áth. 1) Általán, nyom-

va kitol, kiszorít valahonnan valakit v. valamit. Az

erösebb párt a gyöngébbiket kinyomta a gyíilésterem-

böl. 2) Valaminek belét nyomás által kiszorítja. Ki-

nyomni a hurka bélét. Kinyomni a czitrom levét. Ki-

nyomni a szivacsból a vizet. 3) Nyomva kiformál, ki-

alakít valamit. Kövön
, fán kinyomni a belüket, képe-

ket. 4) Lábbal nyomva kiszorít elébbi helyébl vala-

mit. Kinyomom a beledet. V. ö. NYOM.

KINYOMÁS, (ki-nyomás) ösz. fn. 1) Általán

cselekvés, melynél fogva kinyomnak valakit v. vala-

mit. 2) Különösen valamely test belsejének nyomás

általi kiszorítása. 3) Átv. ért. oly beszéd vagy írás-

mód, vagy rajz, mely az eléadandó tárgynak mintegy

képét adja. Hív kinyomása valamely gondolat-

nak, képnek. 4) Átv. ért. jelek az arczon, melyek bi-

zonyos érzelmeket, indulatokat, szenvedélyeket fe-

jeznek ki. Haragnak, szomorúságnak kinyomásai.

KINYOMAT, (1), (ki-nyomat) ösz. fn. Átv. ért.

valaminek külsején látszó, érezhet jel, mely annak

mintegy kinyomott belsejét ábrázolja, képezi.

KINYOMAT, (2), (ki-nyomat) ösz. mivelt. Nyom-

da által közzé tetet , kiadat. Oszvegyüjtött kéziratait

kinyomatta.

KINYOMOZ
,
(ki-nyomoz) ösz. áth. Szoros ért.

valakit vagy valamit , nyomáról nyomára menve ki-

kutat, kikeres. Kinyomozni a tolvajokat , az erdkben

bujdosó zsiványokat. Kinyomozni a vadak járását, fek-

helyét. Szélesb átv. ért. valamit keresgélve , vizsgá-

lódva kitalál. Régi irományokból kinyomozni valamely

népnek eredetét. Oklevelekbl kinyomozni a jeles embe-

rek életét. V. ö. NYOMOZ.

KINYOMOZÁS
,
(ki-nyomozás) ösz. fn. Cselek-

vés , melynél fogva valakit vagy valamit kinyomoz-

nak. Csempészek , rablók kinyomozása. Pénzhamisítók,

gyújtogatok kinyomozása. V. ö. KINYOMOZ.
KINYOMTAT

,
(ki-nyomtat) ösz. áth. 1) Bizo-

nyos veteményekbl, nevezetesen a gabonából, lovak

vagy ökrök által tiportatva ,
kipergeti , kifejleszti a

magokat, szemeket. Kinyomtatni a búzát, rozsot, ár-

pát, kölest , zabot. 2) Betket , vagy metszett, vagy

vésett rajzokat , nyomdai sajtóval egy másik testen

kialakít. Kinyomtatni valakinek nevét. Kinyomtatni a

köbe, vagy fába , vagy rézbe metszett képet. Kinyom-

tatni a régi kéziratokat. V. ö. NYOMTAT , és KI-

NYOMAT.
KINYOMTATÁS

,
(ki-nyomtatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kinyomtatunk.

KINYOMÚL v. —NYOMUL ,
(ki-nyomúl) ösz.

önh. Nyomulva kifelé megy. Kinyomulni a városból,

a várból. Gylés titán kinyomulni a terembl. V. ö.

NYOMUL.
KINYOMÚLÁS v. —NYOMULÁS, (ki-nyomú-

lás) ösz. fn. Seregesen, csapatosan, bizonyos rendben

kimenés, kivonulás valahonnan. Az ellenség kinyomu-

lására várakozni.

KINYÖG ,
(ki-nyög) ösz. áth. Átv. ért. midn

valaki valamely szót , mondatot, beszédet nagynehe-

zen, s nagy erködéssel, mintegy nyögve ejt ki. Alig

tudá kinyögni, amit mondani akart. Visszahatólag :

kinyögni magát, am. nyögni megsznt.

KINYUGSZIK
,

(ki-nyugszik) ösz. k. Kelletig,

elégségig nyugszik. Ha kinyugodtál, fogj a munkához.
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Használtatik visszatér névmással is Kinyugodtam

magamat. V. ö. NYUGSZIK.
KINYUGVÁS, (ki nyugvás) sz. fn. Munka, fá-

radság utáni szünetelés , mely által valaki ismét új

erhöz jut.

KINYÚJT, (ki-nyujt) sz. áth. Általán vala-

mely testet hosszabbra kinyom, vagy kitol , vagy ki-

húz. Különösen 1) A tagokat egész hosszukban ki-

tolja, kiterjeszti, pl. kezeit, ujjait, lábait kinyújtja. A
macska, a sas kinyújtja körmeit. 2) Ki colt kézzel va-

lamit kiad
,

pl. az ablakon. 3) Valamely szilárd tes-

tet erszak által
,

pl. ütéssel , húzással hosszabbá

tesz. Kinyújtani a vasat. 4) Lágyabb testet, pl tész-

tát, agyagot, gyúrás , sodrás által meghosszabbít. V.

ö. NYÚJT.
KINYUJTÁS

,
(ki-nyujtás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg terjesztés , húzás , ütés
,
gyúrás, sodrás stb

mely által kinyújtanak valamit. V. ö. KINYÚJT.

KINYUJTÓDZIK, (ki-nyujtódzik) 1. KINYUJ-
TÓZIK.

KINYÚJTOGAT, (ki-nyujtogat) ösz. áth. és

gyak. Gyakran vagy folytonosan kinyújt valamit. A
zsákmány után kapkodó fenevad kinyújtogatja körmeit.

A kalácsnak , rétesnek való lésztagomolyokat kinyújtó-

qatni. V. ö. KINYÚJT.
KINYUJTÓZÁS, (ki-nyujtózás) ösz. fn. Cselek-

vés vagy állapot , midn az ember , vagy más állat

kinyujtózik. V. ö. KINYUJTÓZIK.
KINYUJTÓZIK

,
(ki-nyujtózik) ösz. belsz.

Mondják emberrl, s más , leginkább négylábú álla-

tokról, midn nyújtózva kifeszítik tagjaikat és egész

testöket. V. ö. NYÚJTÓZIK.

KINYÚJTÓZTAT, (ki-nyujtóztat) ösz. áth. Va-

lakit egész hosszában fektetve kiterjeszt. Kinyújtóz-

tatni a halottat. V. ö. NYÚJTÓZTAT.

KINYUJTÓZTATÁS, (ki-nyujtóztatás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valakit kinyújtóztatnak.

KINYÚL, (ki-nyúl) ösz. önh. Kezét valamely

résen, nyilason kitolja, hogy valamit megfogjon vagy

érintsen. Kinyúlt az ablakon, s kezet fogott velem.

KINYÚLÁS v. —NYÚLÁS, (ki-nyúlás) ösz.

fn. 1) ,Kinyúl' igétl : kezének valamely résen, nyi-

lason kitolása. 2) ,Kinyúlik' igétl : hosszabbra ter-

jedés.

KINYÚLIK v. —NYÚLIK, (ki-nyúlik) ösz. k.

1) Az állati test vagy tag rendes helyzeténél ho3z-

szabbra kiterjed. Kinyúlik a kéz, midn valami után

kapunk. Az egér után kapó macska körmei kinyúlnak.

2) Bizonyos szilárd vagy lágy test némi küls er-

szak által hosszabbra terjed. Pöröly alatt kinyúlik a

tüzes vas. Sodrófa alatt kinyúlik a tészta. V. ö.

NYÚLIK.
KINYU, (ki-nyü) ösz. áth. Általán vékonyabb-

féle növényeket, különösen kendert kitép, kiszakgat.

Kinyüni a kerti vetemények közöl a gyomot. Kinyüni

a virágos kendert. Átv. ért. lehet mondani : kinyüni a

fehér hajszálakat. V. ö. NYÜ, ige.

KINYUGÖZ v. —NYGÖZ
,

(ki-nyügöz) ösz.

áth. Ami nyggel öszve volt kötve, kibontja, kioldja.

Kinyügözni a lovakat. V. ö. NYG.
KINYÜGÖZÉS v. —NYÜGÖZÉS

,
(ki nyügö-

zés) ösz. fn. A nygnek kibontása, kioldása.

KIODVASÍT, (ki- od vasit) ösz. áth. Valamit úgy
kiváj, kiás, kikotor, hogy odúja legyen. Kiodvasítani

a fát. Kiodvasítani a part oldalát. V. ö. ODU,
ODVAS.

KIOKÁD, (ki-okád) ösz. áth. Amit gyomrába

bevett, t. i. evett vagy ivott, okádva kiadja. Kiokádni

az éretlen gyümölcsöt. Visszatér névmással : kiokádni

magát, am. elégségig, kiürülésig okádni. V. ö. OKÁD.

KIOKÁDÁS, (ki-okádás) ösz. fn. A gyomrából

száján keresztül okádva kiadása annak , amit bevett.

KIOKÁS, (ki-okás) ösz. fn. Észtehetség gyön-

gülése, midn kiokik, azaz kitanul valamibl valaki.

V. ö. KIOKIK.
KIOKIK, (ki-okik) ösz. k. Mondják emberrl,

midn kitanul abból, amit elbb tudott, midn bizo-

nyos ügyességbl, képességbl kifogy. Az elvénhedett,

eltompult esz ember lassanként mindenbl kiokik. El-

lentéte : beokik. V. ö. OKIK.
KIOLD, (ki-old) ösz. áth. Ami öszve volt köt-

ve, bonyolítva, fzve, annak szálait , kötelékeit , ré-

szeit kifejti , egymástól elválasztja. Kioldani a bekö-

tölt zsákot, a csomóra fúlt madzagot. Kioldani az er-

szényt. V. ö. OLD.

KIOLDÁS
,
(ki-oldás) ösz. fn. Cselekvés , bon-

tás, mely által kioldunk valamit. V. ö. KIOLD.
KIOLDOZ

,
(ki-oldoz) ösz. gyak. áth. Folytató-

lag oldva valamely csomót , köteléket stb. vagy több

holmit egymás után kibont, kifejt. Kioldozni az öszve-

vissza tekerdzött köteget. Kioldozni a zsákokat. V. ö.

OLDOZ.
KIOLDOZÁS, (ki-oldozás) ösz. fn. Tovább tartó,

vagy többszöri kioldás.

KIOLT
,

(ki-olt) ösz. áth. Véghez viszi , hogy

valamely ég testbl a tz kialudjék. V- ö. OLT,

ALUT.
KIOLTÁS

,
(ki-oltás) ösz. fn. Cselekvés, midn

valamely ég test tüzét kioltjuk.

KIOLVAD
,

(kiolvad) ösz. önh. Mondják szi-

lárd testben vagy alakban létez folyékony anyagról,

mely tz vagy általán bizonyos fokú melegség által

oluvá , azaz híggá leszen. A sütött, fzött húsból kiol-

vad a zsír. A szalonna kiolvad a tzön. V. ö. OLVAD.
KIOLVAS, (ki-olvas) ösz. áth. 1) Könyvbl

vagy kéziratból bizonyos mondatot, ezikket, szavakat

stb. olvasva kivon. A szentírásból a legjelesebb erköl-

csi mondatokat kiolvasni. 2) Valamely könyvet vagy

kéziratot végig olvas, s mintegy kitanul. Ezen ember

egész könyvtári olvasott ki. 3) Átv. ért. valakinek

arczvonásaiból valamit gyanít , vagy észrevesz. Ezen

fiúból nem sok jót olvastam ki. 4) Átv. ért. bizonyos

babonás szavak elmondása által eléidéz , kihí vagy

kihajt valamit. Kiolvasni likából a sárkányt. Kiöl
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vásni a disznóból a nyüveket , a lóból a rozsférgeket.

5) Midn a derékszó értelme : számlál , aua. valamit

számialva kioszt , kiad. Kiolvasni a napszámosoknak

járó dijt. V. ö. OLVAS.

KIOLVASÁS
,

(ki-olvasás) sz. fn. Cselekvés,

midn kiolvasunk valamit. V. ö. KIOLVAS.

KIOLVASZT ,
(ki-olvaszt) sz. áth. A szilárd

testben rejl, vagy szilárd alakban létez folyékony

anyagot bizonyos foknyi melegség által kihiggasztja.

Kiolvasztani a szalonnazsírt. Kiolvasztani az irósvajat,

viaszt. V. ö. OLVASZT.

KIOLVASZTÁS, (ki-olvasztás) sz. fn. Cselek-

vés, mely által valamit kiolvasztanak. A szalonna ki-

olvasztásánál vigyázni kell, hogy a zsír meg ne pörkö-

lödjék, vagy lángra ne kapjon. V. Ö. OLVASZTÁS.
KIÖMLIK ,

(ki-omlik) ösz. k. Bizonyos térbl,

vagy rejtekbl valamely kiiler által nyomatva ki-

dl. A régi falakból kiomlanak a kövek. A vízmosta

partból nagy földtömegek omlanak ki. V. ö. OMLIK.

KIOMOL, (ki-omol) ösz. önh. Inkább bel- mint

külernél fogva , mintegy magától kidl , kinyomúl.

A templomból, színházból tömegesen kiomol a nép. V.

ö. OMOL.
KIONT, (ki-ont) ösz. áth. A közönségesebb di-

vatú és szélesb értelm kiont igének mélyhangu vál-

tozata, mely különösen vérömlésre vonatkozik. Fegy-

verrel, harczban vérét kiontani valakinek. Utósó csepp

vérét kész kiontani a hazáért (azaz , meghalni). V. ö.

ONT, ÖNT. •

KIORDÍT v. —ORDÍT, (ki-ordít) ösz. önh.

Valahonnan ordítva kikiált. Az orozlán kiordít a bar-

langból. Kiordítani az ablakon. Visszaható névmás-

sal : magát kiordítani, am. sokat , elégségig ordítani.

Átv. ért. mondják a síró gyermekrl, midn harsogó

hangon sírni megsznt. No , kiordítottad már maga-

dat ? V. ö. ORDÍT.
KIOROZ, (ki-oroz) ösz. áth. 1. KILOP.

KIOROZKODIK, (ki-orozkodik) ösz. k. lásd :

KILOPÓDZIK.
KIORT, KIORTÁS, 1. KIIRT, KIIRTÁS.

KIOSON, (kioson) ösz. Önh. Osonva kimegy
;

kilopódzik valahonnan. Kiosonni a városból. V. ö.

OSON.
KIOSONT, 1. KIOSON, és v. ö. OSONT.
KIOSZT, (kioszt) ösz. áth. 1) Valamit részekre

választva, darabonként többeknek kiadogat. Kiosztani

a kártyát. Kiosztani a kenyeret, bort. 2) Ajándék, ke-

gyes adomány gyanánt bizonyos mennyiség pénzt,

eleséget stb. kiadogat. V. ö. OSZT.

KIOSZTÁS, (ki-osztás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valaki valamit kioszt. A kártya kiosztását sorban

szokás tenni. Dijak, jutalmak, ajándékok, kegyes ado-

mányok kiosztásával foglalkodni. V. ö. OSZTÁS.

K1ÖBLINT
,

(ki-öblint) ösz. áth. 1. KIÖBLÍT,

és v. ö. ÖBLINT.

KIÖBLÍT v. —ÖBLÍT, (ki-öblít) ösz. áth. Va-

lamely edényt öblítve, azaz a benne lev folyadékot,

AKAD. NAGY SZÓTÁR. III. KÖT.

különösen vizet rázva, ideoda locsogtatva kimos, ki-

tisztít. Kiöblíteni a sajtárt , kannát, korsót. Átv. ért.

Kiöblíteni a szájat.

KIÖBLÍTÉS, v. —ÖBLÍTÉS, (ki- öblítés) ösz.

fn. Cselekvés, illetleg mosás , tisztítás, midn kiÖb-

lítnek valamit. V. ö. KIÖBLÍT.

KIÖBLÖGET
,

(ki-öblöget) ösz. áth. és gyak.

Valamely edényt vagy Öblös testet többszörös öblí-

tés által , vagy több edényt egymás után kimos, ki-

tisztít. Kiöblögetni a sáros
,
piszkos faedényeket. Reg-

geli mosdáskor , vagy ebéd után kiöblögetni a szájat.

V. ö. ÖBLÖGET.
KIÖBLÖGETÉS

,
(ki-öblögetés) Ösz. fn. Gya-

kori, többszöri kiöblítés.

KIÖBLÖSÍT v. — ÖBLÖSIT, (ki-öblösít) ösz.

áth. Valamit öblösen kiváj , kifarag , kiás , kiképez

stb. Kiöblösíteni a tekenöt, válút. Kiöblösíteni a tinta-

tartót. Kiöblösíteni a szemétgödröt. V. ö. ÖBLÖS.
KIÖBLÖZ, (ki-öblöz) ösz. áth. 1. KIÖBLÖSÍT.
KIÖKLÖZ

,
(ki-öklöz) ösz. áth. Ököllel ütve

vagy ütögetve kihajt, kiz, kikerget valakit.

KIÖKRENDÉZ, (ki-ökrendéz) ösz. áth. és gyak.

Tulaj d. ért. ökrendezve , azaz ertetett okádással

gyomrából az ételt vagy torkából a nyálkát , turhát

kihányja. Átv. ért. rekedt, fülsért hangon, nagy ne-

hezen kiböfög valamit
,
pl. a golyvás , vagy igen ré-

szeg ember. V. ö. ÖKRENDEZ.

KIÖKRENDÉZÉS, (ki-ökrendézés) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki vagy valami ökrendez valamit.

KIÖKRÖDIK, (ki-ökrdik) ösz. belsz. Ökrödve

nyomul ki, pl. a felfordult gyomorból az étel ital,

vagy a tisztátalan , hurutos mellbl a nyálka , turha,

vagy a golyvás torokból a hang. V. ö. ÖKRÖDIK.
KIÖL

,
(ki-öl) ösz. áth. Valakit vagy valamit

ölve, azaz életétl fosztva ki régez , kiirt. Rendesen

többekrl
,
gyüige gyanánt használtatik. Kiölni va-

lamely család tagjait. Kiölni bizonyos kártékony álla-

tokat
,
férgeket. Méreggel kiölni a patkányokat. Átv.

ért. mondják a növényekrl is. A sok gaz kiöli a ve-

téseket. V. ö. ÖL.

KIÖLT, (ki-ölt) ösz. áth. Általán, valamely tes-

tet valamely szorulaton kiszár, kitol, kinyomít. Külö-

nösen 1) Nyelvet kiölteni am. a szájból nagy kin, fá-

radság , lankadás miatt , vagy gúnyolódva kitolni.

Nagy eröködésében a nyelvét is kiöltötte. 2) Kezeket

kiölteni am. a ruhának ujjából kitolni. 3) Mondják

csigáról , midn szarvát kitolja. Csigabiga, öltsd ki a

szarvadat, tejet vajat adok, holnapra is hagyok. Gyer-

mekrím. V. ö. ÖLT.

KIÖLTÖGET
,

(ki-öltöget) ösz. áth. és gyak.

Folytonosan, vagy ismételve, vagy gyakran kiölt va-

lamit. A gúnyolódó gyermekek egymásra kiöltögetik

nyelveiket. A bölcsbe lekötött kisded iparkodik kiöltö-

qetni kezecskéit. A csiga kiöltögeti , majd behúzogatja

szarvát. V. ö. ÖLTÖGET.

KIÖLTÖZIK, (ki-öltözik) ösz. k. Széles ért.

ruháiból kivetkezik. Szoros ért. mondják egyházi, <
? s

52
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szerzetbeli ujonczokról, ha az illet' testületek jelme-

zébl kivetkeznek , s világi állapotba lépnek vissza.

A szent ferencziek rendébl kiöltözött. Ez értelemben

ellentéte : beöltözik.

KIÖMLED
,

(ki-ömled) sz. önh. Omledve ki-

foly. Az edénybl kiömled a víz. Átv. ért. valamely

eszme, gondolat kitárul v. nyilvánul. V. ö. ÖMLED.
KIÖMLEDÉZ, (ki-ömledéz) sz. önh. Ömle-

dezve kitárul.

KIÖMLÉS
,
(ki-ömlés) sz. fn. Állapot , midn

valamely nedv ömölve kifolyik. Vérnek kiömlése az

ejtett seben. Az árvíz kiömlését gátak , töltések által

akadályozni. V. ö. ÖMLES.
KIÖMLESZT

,
(ki-ömleszt) ösz. áth. Ömlesztve

kifolyat valamely nedvet. Ermetszés által kiömleszteni

a vért. Csapon kiömleszteni a bort. V. ö. ÖMLESZT.
KIÖMLIK

,
(ki-ömlik) ösz. k. Ömölve kifolyik.

Orrán, száján kiömlött a vér. A /eldöntött korsóból ki-

ömlik a viz, bor, eczet. A megrepedezett gáton, töltésen

kiömlik az árvíz. V. ö. ÖMLIK.

KIÖMÖL, (ki-ömöl) ösz. önh. Ömölve , csopor-

tosan kijön , kifelé toldúl. A templomból , színházból

kiömöl a nép. Egyébiránt köz használatban azonos

,kiömlik' szóval.

KIONT
,
(ki-önt) ösz. áth. Valamely nedvet il-

let öblébl , edényébl öntve kifolyat. Kiönteni a

moslékot. Kiönteni a kor-sóból az átmelegült vizet. Átv.

ért. mérgét, haragját kiönteni, am. a belül forró mér-

ges, haragos indulatnak szabad nyilast adni. Önható

ért. mondják nagyobb vizekrl , folyókról , midn
rendes határaikon túl kifolynak, kiömlenek. Kiöntött

a Duna, Tisza. V. ö. ÖNT.

KIÖNTÉS, (ki-öntés) ösz. fn. 1) Cselekvés, mi-

dn valaki bizonyos nedvet kiont. 2) Állapot, midn
valamely nagyobb víz áradás által kiömlik , határai

közöl kifoly, valamint maga a kiáradt , kiömlött víz

sokasága.

KIÖNTÖ
,
(kiönt) ösz. fn. Csatorna, vagy cs,

melyben a házi lakosok a mosogató , s egyéb tisztá-

talan vizet bele öntik, mely rendesen az árnyékszékkel

van kapcsolatban.

KIÖNTÖDIK, (ki-öntdik) ösz. belsz. Valamely

más munka közben mintegy magától kiömlik.

KIÖREGEDIK, (kiöregedik) ösz. k. Öreg

vagyis vén kora miatt valamely ügyességbl , képes-

ségbl, tehetségbl kifogy, pl. a kézmives illet mes-

terségébl.

KIÖRÖKÍT v. —ÖRÖKÍT, (ki-örökít) ösz. áth.

Valakit örökségbl kizár. Pazarló fiát szerzett vagyo-

nából végrendeletileg kiörökítette.

KIÖRÖKÍTÉS v. —ÖRÖKÍTÉS, (ki-örökítés)

ösz. fn. Cselekvés , illetleg végrendelkezés , mely

által kiörökítenek valakit. V. ö. KIÖRÖKÍT.
KIÖSMER

,
(ki-ösmer) ösz. áth. Valakinek tu-

lajdonságait, különösen kedélyét , hajlamait
, jó és

rósz jellemét kitanulja. A ravasz embert nehezebb ki-

ösmerni , mint az szintét. A német sich auskennen

után magát valahol kiösmerni am. bizonyos körülmé-

nyekben , és helyzetben megtudni , hányadán van , s

kikkel van dolga. Másként : kiismer.

KIÖTLIK, (ki- ötlik) ösz. k. Szembetünöleg ki-

tnik , kilátszik , kinyomúl. Különös arcza száz közöl

kiötlik. A szeg kiötlik a zsákból. Átv. ért. kiötlik va-

lami az észbl , midn mintegy kiütdik , feledésbe

megy. V. ö. ÖTLIK.

KIÖZÖNLÉS
,
(ki-özönlés) ösz. fn. Özönképen

kifolyás, kiáradás. V. ö. KIÖZÖNLIK.

KIÖZÖNLIK, (ki-özönlik) ösz. k. Özönképen

ömölve kiárad , kifolyik. Tavaszkor , hóolvadás után

kiözönlenek a patakok, a folyók. V. ö. ÖZÖN, ÖZÖNLIK.

KIPADLÓZ, (ki-padióz) 1. KIPALLOZ.
KIPADOL

,
(ki-padol) ösz. áth. Valamely tért

deszkázaltal, úgynevezett padlóval ellát. Kipadolni a

szobát, a lovak állását az istállóban. Kipadolni (ki-

padlózni) a hidat.

KIPALL
,
(ki-pall) ösz. áth. A szemetes jószá-

got
,
gabonát rázogatott , ütögetett rostával kitisz-

títja. Kipallani a polyvás , ocsús búzát. Szélesb ért.

akármily testet veregetés által a portól , szennytl

megtisztít. Kipallani vesszvel a ruhákat. V. ö. PÁLL.

KIPÁLLÁS
,
(ki-pallás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit kipall.

KIPÁLLÁS, 1. KIPÁRLÁS.

KIPALLÉROZ, (ki-palléroz) ösz. áth. Palléroz-

va, azaz csiszolgatva, simítgatva, fényesítve kiszépít,

kicsinosít valamit. Kipallérozni a rozsdás fegyvereket,

a szennyes bútorokat. Átv. ért. valakinek szellemi te-

hetségét kimíveli. V. ö. PALLÉROZ.

KIPÁLLIK
,

(ki-pállik) ösz. k. 1. KIPÁRLIK.

KIPALLOZ, (ki-padlóz) ösz. áth. Valamely tért

pallódeszkákkal kirak. Kipallózni a kapu alját. Ki-

paliózni a hidakat , sáros utczákat. V. ö. PALLÓ,
PALLÓZ.

KIPALLÓZÁS, (ki-padlózás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamely tért kipallóznak.

KIPANASZOL
,

(ki-panaszol) ösz. áth. Vissza-

tér névmással : kipanaszolni magát , am. panaszké-

pen minden baját, szenvedését , sérelmeit elmondani.

KIPÁNTOZ
,

(ki-pántoz) ösz. áth. Pánt nev
vas karikát húz valami köré. Kipántozni a kerék-

agyat.

KIPÁNYVÁZ, (ki-pányváz) ösz. áth. 1) Pányva

nev hosszú kötélen földbe vert czövekhez vagy akár-

mely szilárdan álló testhez kiköt a legelre valamely

állatot. Kipányvázni a lovakat. A kert végében kipány-

vázni a rideg borjut , vagy malaczot. 2) Szélesb ért.

bizonyos szöveteket kifeszít , kiterít. Kipányvázni a

sátort. Kipányvázni a ponyvát. Kipányvázni a szrt,

köpenyt, és rá heveredni. V. ö. PÁNYVA.
KIPAPOL, (ki-papol) ösz. áth. 1) Tulajd. ért. a

pap valamit hivatalosan a szószékrl kihirdet. Minden

templomban kipapolták, hogy egyházi zsinat lesz. 2) A
hitszónok valakire czélzással van templomi beszédében.
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3) Átv. ért. mondják oly emberrl , ki titkot nem
tart, hanem mindent nyilván kibeszél. Körülbelül egy

érték a kilocsog, kifecseg, kidobói , kitrombitál , átv.

értelm igékkel. V. ö. PAPOL.

KIPÁRÁL, (ki-párál) ösz. áth. t) Valamit pára

által kitisztít. Eipáráhii a káposz'ás hordókat s egyéb

fa edényeket. 2) Párlúggal kifz. Kipárálni a szennyes

ruhát, a nyers fonalat. 3) Páráivá v. párolva kitisz-

táz. V. ö. PÁRÁL.

KIPÁRÁLÁS
,
(ki-párálás) ösz. fn. Pára által,

páráivá kitisztítás.

KIPÁRÁLLIK, (ki- párállik) ösz. k. Párává ol-

vadva s vékonyulva kiszáll, kirepül. A folytonos for-

rásban lev viz kipárállik.

KIPARANCSOL, (ki-parancsol) ösz. áth. 1) Va-

lakinek parancsolja , hogy menjen ki valahonnan. A
tolakodó , szemtelen idegent kiparancsolni a házból. 2)

Parancsolva kiküld bizonyos dologra. A cselédeket ki-

parancsolni mezei munkára, . i helység lakosit utcsiná-

lásra kiparancsolni. V. ö. PARANCSOL.
KIPARANCSOLÁS

,
(ki-parancsolás) ösz. fn.

Parancsolás, hogy valaki menjen ki.

KIPÁRGOL, (ki-párgol) ösz. áth. 1. KIPÁRÁL.
KIPARISZTOZ

,
(ki-parisztoz) ösz. önh. Fecs-

kendezve, szétszórt cseppekben kiömlik. Erdélyi táj-

szó. V. ö. PARISZTOZ.
K1PÁRKÁNYOZ, (ki párkányoz) ösz. áth. Va-

lamely térnek határszéleit párkánynyal keríti. Ka-

rókkal, hasogatványokkal kipárkányozni a vadaskertet.

KIPÁRKÁNYOZÁS
,
(ki-párkányozás) ösz. fn.

Párkánynyal kerítés.

KIPÁRLÁS, (ki párlás) Ösz. fn. Állapot, midn
valami kipárlik.

KIPÁRLIK, (kipárlik) ösz. k. Mondják az ál-

lati testnek bizonyos közeirl , midn a melegség

vagy tisztátalanság miatt a br feltörik, s kievesedik

rajtok. Kipátlanak a száj szélei, a hónalak, a térdhaj-

lások stb. V. ö. PÁRLIK.
KIPÁRNÁZ, (kipárnáz) ösz. áth. Valamit pár-

nával kirak , kitöm. Kipárnázni a kocsiülést. Kipár-

názni a pamlagot. V. ö. PÁRNA.

KIPÁRNÁZÁS, (ki-párnázás) ösz. fn. Párnával

kirakás, kitömés.

KIPÁROL
,

(ki-párol) ösz. önh. és áth. 1) Ön-

hatólag : párolva, azaz párrá olvadva, oszolva ki-

repül , kiszáll. Kipárol a hévíz. 2) Áthatólag lásd :

KIPÁRÁL.
K1PÁROLGÁS

,
(ki-párolgás) ösz. fn. Füledés

neme, midn bizonyos nedvek párologva kirepülnek,

kiszállnak valamely testbl. Az átmelegült nedvesföld'

nek kipárolgása. V. ö. PÁROLGÁS.

KIPÁROLOG, (ki-párolog) ösz. gyak. önh. Pá-

rologva kirepül, kiszáll. Nagy melegben az állati test-

bl sok nedv kipárolog. V. ö. PÁROLOG.
KIPÁRTÁZ, (ki-pártáz) ösz. áth. Valamely ru-

hanemnek kerületét pilrtaféle .siegélylyel kivarrja.

Világoaszinü szegélylyel kipártázui a szoknyát.

KIPÁRTÁZÁS
,

(ki-pártázás) ösz. fn. Pártával

vagy pártaféle szegélylyel kivarrás.

KIPASKOL, (ki-paskol) ösz. áth. Paskolva, az-

az ersen ütögetve kiver valamibl valamit. Mosófá-

val kipaskolni a ruhából a szennyes nedvet. A törött

kenderbl kipaskolni a pozdorját. V. ö. PASKOL.
KIPASKOLÁS, (ki-paskolás) ösz. fn. Paskolva

kiverés.

KIPATÉL
,

(ki-patél) ösz. áth. Patélóféle üt
eszközzel kiver, kicsépel valamit. Kipatélni a kender-

buga magvait. Kipatélni a hamuban fzött fonalat,

taplógombát. V. ö. PATEL.

KIPATÉLAS, (ki-patélás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kipatélnak.

KIPATTAN, (ki-pattan) ösz. önh. 1) Bizonyos

korlát közé szorult szilárd test helyébl pattanva ki-

ugrik , kiszökken , kiszakad. Kipattan a hordónak,

a pezsgs pa.laczknak dugasza. A megszáradt faedény

dongája kipattant. 2) Átv. ért. mondják piros
,
pozs-

gás emberrl : majd kipattan orczájából a vér , más-

kép : kicsattan; vagy igen felpuffadt hasról : majd

kipattan a hasa , úgy ellakott. 3) Képes kifejezéssel

mondják haragos emberrl , midn haragja kifakad.

4) Szintén képes kifejezéssel am. valami a beszéd-

ben , beszédközben önkénytelenül világosságra jön.

Szájából egyszerre csak kipattant hogy ... Ez értelem-

ben másként : kipottyan. V. ö. PATTAN.

KIPATTANÁS, (ki-pattanás) ösz. fn. Pattanva

kiszakadás, kiszÖkkenés.

KIPATTANT, (kipattant) ösz. áth. 1) Esz-

közli, hogy valami kipattanjon. Kipattantani a pezs-

gs palaczk dugaszát. Kipattantani a töltött puskát,

álgyut. Kipattantani a titkot. 2) Ostort pattantva ki-

hajt, kikerget valamely állatot. A disznókat kipattan-

tani az udvarból.

KIPATTANTÁS, (ki-pattantás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kipattantanak.

KIPATTOG
,

(ki-pattog) ösz. önh. és gyak. 1)

Pattogva kilövellik. Kipattognak a dugaszok. 2) Va-

laminek bre , héja , hártyája kifakadoz , kirepedez.

Kipattognak a meleg hamuba takart tojások. Ostorcsa-

pásoktól kipattog a barom bre. V. ö. PATTOG.

KIPATTOGÁS, (ki-pattogás) ösz. fn. Pattogva

kilövellés. Kifakadás. V. ö. KIPATTOG.
K1PATTOGZÁS ,

(ki-pattogzás) ösz. fn. Álla-

pot, midn valami kipattogzik.

KIPATTOGZIK ,
(ki-pattogzik) ösz. k. Mond-

ják brrl , hártyáról , midn feldagad , azután kifa-

kad, kireped. A megégetett test bre kipattogzik. A vé-

kony héjú gyümölcsök sok es után kipattogzanak.

KIPÁZSITOZ ,
(ki-pázsitoz) ösz. áth. Felhaso-

gatott pázsitdarabokkal , hancsikokkal kirak vala-

mely tért. Kipázsitozni a földbl emelt kerti pamla-

got. Kipázsitozni a veteményes ágyak széleit , a kerti

utak mellékeit.

KIPÉCZÉZ, (ki-péczéz) ösz. áth. Valamely

térnek bizonyos pontjait és vonalait kijegyzi , kije-

52*
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löli. Kipéczézni a házhelyet, a csinálandó utak széleit.

V. ö. PÉCZÉZ.

KIPÉCZÉZÉS, (ki-péczézés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kipéczéznek.

KIPÉCZKÉL, (ki-péczkél) ösz. áth. 1) Valamit

egy vagy több peczekkel kifeszit, kihúz. Kipeczkelni

a leterített ponyvát, hogy a szél öszve ne hajtsa. 2) A
köt vagy kajmó gyanánt szolgáló peczket kibontja.

Kipeczkelni az ökörkötelet. V. ö. PÉCZKÉL
KIPÉCZKÉLÉS, (ki-péczkélés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kipeczkelnek.

KIPÉDÉR, (ki-pédér) ösz. átb. Pederve, vagyis

ujjai között forgatva , sodorva kikanyarít valamely

bajnemü vagy fonalas testet. Kipederni a bajuszt. V.

ö. PÉDÉR.
KIPÉDÉRÍT v. —PÉDÉRIT, (ki-pédérít) ösz.

áth. 1. KIPÉDÉR.
KIPÉDÉRÍTÉS v. —PÉDÉRITÉS

,
(ki-pédé-

rítés) ösz. fn. Cselekvés
, midn valaki valamit kipe-

der v. pederít.

KIPÉDRÉS, (ki-pédrés) 1. KIPÉDÉRÍTÉS.

KIPELENGÉRÉZ
,

(ki-pelengéréz) ösz. áth.

Pelengéihez kiköt. Kipelengérezni a vásárban a raj-

takapott tolvajt. Átv. ért. szégyenpadra, szégyenkre

kiállít, nyilvános gúnynak, gyalázatnak tesz ki vala-

kit. V. ö. PELENGÉR.

KIPELENGÉRÉZÉS, (ki-pelengérézés) ösz. fn.

A pelengérhez kikötés.

KIPEMETÉZ
,
(ki-pemetéz) ösz. áth. Pemettel

kikerget, kihajt valamit. Átv. ért. a tolakodó, kellet-

len, szemtelen embert, mint valamely torkos, pákosz-

tos ebet, vagy más házi állatot a konyhából kiutasitja,

kiparancsolja. V. ö. PEMET.

KIPEMETÉZÉS, (ki-pemetézés) ösz. fn. Pemet-

tel kikergetés.

KIPÉNDÉRÉDÉS
,

(ki-péndérédés) ösz. fn.

Sarkán megperdülve kimenés. V. ö. KIPENDÉ-
RÉDIK.

KIPÉNDÉRÉDIK, (ki-péndérédik) ösz. k. Sar-

kán megperdülve , keringsen kimegy valahonnan.

Leginkább fiatal nszemélyekröl mondják.

KIPÉNDÉRÍT v. —PENDERÍT, (ki-péndérít)

ösz. áth. Penderítve valahonnan kidob. Tréfás ért.

Valakit karjánál fogva megpenderítve vagy perditve

kivet valahonnan. Úgy kipenderítették , hogy alig érte

a lába a földet. V. ö. PENDERÍT.

KIPÉNDÉRÍTÉS v.—PÉNDÉR1TÉS, (ki-pén-

dérítés) ösz. fn. Cselekvés , midn valakit kipende-

rítenek.

KIPÉRDÍT v. —PÉRDIT, (ki-pérdít) ösz. áth.

1) 1. KIPÉNDÉRÍT. 2) Eszközli, hogy a mag kipe-

regjen tokjából, hüvelyébl ; kiperget. A kendermagot

kiperdíteni bugájából. V. ö. PÉRDÍT.

KIPÉRDÍTÉS v. —PÉRDITÉS
,

(ki-pérdítés)

ösz. fn. Cselekvés , midn valakit vagy valamit ki-

perdítnek.

KD7ÉRDUL v. —PERDÜL
, (kiperdül) ösz.

önh. 1) Perdülve , azaz sarkán fordulva , forogva ki-

megy. 2) Mondják magvakról, midn tokjaikból, hü-

velyeikbl kifordulnak, s kiesnek. Az igen elérett kö-

les szemei a legkisebb rázósra kiperdülnek. V. ö. PER-
DÜL.

KIPÉRDÜLÉS v.—PÉRDÜLÉS, (ki-pérdülés)

ösz. fu. 1) Perdülve kimenés. 2) A magnak hüvelyé-

bl, tokjából kiesése.

KIPEREG
,

(ki-pérég) ösz. gyak. önh. Mond-

ják szemes magvakról, midn tartóikból , tokjaikból,

hüvelyeikbl , beczikböl egymásra kihullanak. Az

igen megérett , kiszáradt gabonafejböl , kenderbugából

kiperegnek a magvak. A zsák feslésén kipereg a búza.

KIPÉRÉL, (ki-pérél) ösz. áth. 1) Valakit per

által bizonyos birtokból kitud. A törvényes örökösök

kiperelték a bitorlót. 2) Valakit perelve kiz , kihajt

valamely helyrl, azaz addig perel vele, míg ki nem
megy. 3) Visszatér névmással : kiperelni magát, am.

elégségig, untig perelni. V. ö. PÉRÉL.

KIPÉRGÉS
,
(ki-pergés) ösz. fn. A magvaknak

hüvelyeikbl stb. kihullása.

KIPERGET, (ki-pérget) ösz. áth. Ezközli, okoz-

za , hogy valamely növény magvai, szemei, tokjaik-

ból , hüvelyeikbl stb. peregve kihulljanak. Rázás,

hányásvetés által kipergetni a búzakalász szemeit. V.

ö. PERGET.
KIPÉRLÉS

,
(ki- perlés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit kiperelnek. V. ö. KIPÉRÉL.
KIPÉRSED, (ki pérsed) ösz. áth. Az állati br-

rl mondják , midn az öszvetolult vér vöröses fol-

tokban kifakad rajta. Nagy forróságtól kipersedt a

melle bre. V. ö. PÉRSED.

KIPÉRSEN, 1. KIPÉRSED.

KIPÉRZSÉL, (ki-pérzsél) ösz. áth. 1) Valamit

perzselve kiéget. Kiperzselni a nedves gabonaverme-

ket , az újonnan rakott kemenczét. 2) Perzselve kiirt,

kiveszt bizonyos kártékony állatokat , férgeket. Ki-

perzselni a konyhában tanyázó csótányokat. 3) Átv.

ért. kiperzselni valakit lakásából , házából , am. azt

felgyújtani , s a benne lakót tovább menésre kény-

szeríteni, kikergetni.

„Kiperzseltek bennünket a vármegye házából."

Két pisztoly , Szigligetitl.

KIPÉRZSÉLÉS, (ki-pérzsélés) ösz. fn. Per-

zselve kiégetés ; vagy kiirtás ; vagy kikergetés.

KIPÉSÉL
,
(ki-pésél) ösz. áth. A húgyhólyag-

ban lev nedvet, s a bele vegyült más részeket kihu-

gyozza. A vízhólyagból kipeselni a fövenyt. Vissza-

ható névmással : kipeselni magát , am. a húgyhólya-

got kiüríteni. V. ö. PÉSÉL , PISÁL.

KIPÉTTYÉZ, (ki-péttyéz) ösz. áth. Pettyekkel

kifest, kitarkáz.

KIPÉTYÉG, (ki-pétyég) ösz. önh. Petyegve

kibeszél, kifecseg valamit. Mondják leginkább csacs-

ka, és titkot tartani nem iudó nkrl, és gyermekek-
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rl. A gyermekek, amit Iáinak, hallanak, ki szokták pe-

tyegni. V. Ö. PÉTYÉG.
RIPÉTYÉGÉS, (ki-pétyégés) ösz. ín. Petyegve

kibeszélés. V. ö. KIPÉTYÉG.
KIPÉZ-KAPOZ , az ikerített kipkap szárma-

zéka , mely mindkét részében ragoztatik : kipezett-

kapozott, kipezni-kapozni. L. KIPKÉD-KAPKOD.

KIPÉZSÉG ,
(ki-pézség) ösz. önh. Mondják a

forrásban lev szeszes folyadékokról, italokról, midn
a zárt edénybl pezsegve kilövellenék. Kipezseg a

palaczkból az új bor, a sör.

KIPIHEG, (ki-pihég) ösz. áth. Pibegve kilehel,

kifú. Visszatér névmással : magát kipihegni am. nagy

fáradság, vagy mozgás után, mely a tüdt fölötte iz-

gékonynyá tette, lassan-lassan kifújja magát , s a lé-

lekzésnek rendes állapotára visszamegy. V. ö. PI-

HEG.
KIPIHÉGÉS, (ki-pihégés) ösz. fn. Pihegve ki-

lehelés. V. ö. KIPIHEG.
KIPIHEN, (ki-pihen) ösz. önh. Fáradság után

magát csendes, vesztegl állapotba téve, s lélekzetét

rendes egyensúlyba hozva kinyugoszsza magát. Visz-

szatér névmással is használják. A nagy fáradság

után jól kipihentem magamat. V. ö. PIHEN.

KIPIHENÉS
,
(ki-pihenés) ösz. fn. Veszteglési

állapot , midn valaki a fáradság után kipiheni ma-

gát. Kipihenés után ismét hozzáfogni a munkához. V.

ö. KIPIHEN.
KIPIKKELYÉZ, (ki-pikkelyéz) ösz. áth. Vala-

mit pikkelyekkel kirak, fölékesít, kifest. Kipikkelyezni

a hadi sisakot. V. ö. PIKKELY.
KIPIKKELYÉZÉS

,
(ki-pikkelyézés) ösz. fn.

Pikkelyekkel kirakás.

KIPILLANT, (kipillant) ösz. önh. Bizonyos

helybl s határon túl kifelé egy pillanatot vet. V. ö.

PILLANT.
KIPILLANTÁS

,
(ki-pillantás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn valaki valahonnan kifelé egy pillana-

tot vet.

KIPILLOG , (ki- pillog) ösz. önh. és gyak. Va-

lamely kisebbféle fényes test a többi sötétebbek kö-

zöl kifénylik. Az ásványok közöl kipillognak az ércz-

porocskák ; a macska szemei kipillognak a sötétségbl.

V. ö. PILLOG.
KIPILLOGÁS, (ki-pillogás) ösz. fn. Állapot,

midn valami kipillog.

KIPÍPÁZ v. —PIPÁZ, (ki-pipáz) ösz. áth. A
dohányt pipában kiégeti. Hetenként egy font dohányt

kipipáz. Önható ért. valamely résen kidugott pipából

dohányzik. Kipipázni az ablakon. V. ö. PIPÁZ.

KIPÍPÁZÁS v. —PIPÁZÁS
,
(ki-pípázás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki kipípáz.

KIPIPEREZ
,

(ki-piperéz) ösz. áth. Öltözéket,

különösen ni ruhát bizonyos ékszerekkel kiékesít,

kiczifráz. Kipiperézni a fejkötöt, a nöi kalapot. Csip-

kékkel
, szalagokkal kipiperézni valamit. V. ö. PIPE-

RE, PIPERÉZ.

KIPIPERÉZÉS ,
(ki-piperézés) ösz. fn. A ru-

kának, különösen nöi öltözéknek piperékkel kiékesí-

tése. V. ö. PIPERE.

KIPÍRONGAT v. —PIRONGAT, (ki-pírongat)

ösz. áth. és gyak. 1) Valakit pirongatva, azaz szem-

rehányásokkal illetve kiszid. 2) Pirongatva kiparan-

csol , kihajt valahonnan. .1 szemtelenked ifjakat kipi-

rongatni a leányos házból. A tenyeres talpas, ép test

koldulót kipirongatni. V. ö. PÍRONGAT.

KIPÍRONGATÁS v. —PIRONGATÁS
,

(ki-

pírongatás) ösz. fn. Cselekvés, midn valakit kipíron-

gatnak.

KIPÍRONKODIK v. —PIRONKODIK
,

(ki-

píronkodik) ösz. k. Szemrehányások, vagy más okok

miatt magát elszégyenelve kimegy valahonnan. V. ö.

PIRONKODIK.
KIPISSZÉGET

,
(ki-pisszéget) ösz. áth. Vala-

kit pisszegve kigúnyol, kicsúfol. Kipisszegetni a kon-

tárkodó színészt , énekest , a kelletlen szónokot. V. ö.

PISSZÉGET.
KIPISSZÉGETÉS, (ki-pisszégetés) ösz. fn. Pisz-

szegve kigúnyolás, kicsúfolás.

KIPISZKÁL, (ki- piszkál) ösz. áth. Folytonos

vagy gyakori izgatás , döfködés , szurkálás ,
turkálás

által valakit vagy valamit helyébl kimenni vagy ki-

mozdulni kényszerít. Villával kipiszkálni a szalma alá

bújt tolvajt. A darázsokat kipiszkálni fészkeikbl. A
verebeket kipiszkálni a kazal oldalából vagy az észterje

alól. V. ö. PISZKÁL.

KIPISZKÁLÁS ,
(ki-piszkálás) ösz. fn. Cselek-

vés, mely által kipiszkálnak valakit vagy valamit. V.

ö. KIPISZKÁL.
KIPISZKOL, (ki-piszkol) ösz. áth. Valakit er-

kölcsileg piszkolva, azaz mindenféle piszkokkal, szida-

lommal illetve, gyalázva, megvetésnek, utálatnak ki-

tesz vagy valahonnan kihajt , kikerget. A szemtelenül

tolakodó ncsábítót kipiszkolni. V. ö. PISZKOL.

KIPITIZÁL, (ki-pitizál) Ösz. áth. Kiiszogál. V.

ö. PITIZÁL.
KIPITTYESZT, (ki-pittyeszt) ösz. áth. Kizáró-

lag az ajakról mondják , midn valaki megvetésbl,

gúnyból , vagy ócsárolva , vagy nem tetszését jelent-

ve alsó ajakát kifordítja. V. ö. PITTYESZT, és

BIGYGYESZT.
KIPKÉD-KAPKOD, .kapkod' szónak ikerítése

s am. ide-oda Vagy többfelé kapkod ;
mindkét része

ragoztatik : kipkedni-kapkodni ,
kipkedett-kapkodott.

Egyszeren : kipkap , s ettl ismét : kipéz-kapoz. V.

ö. KAP, és KAPKOD.
KIPOFOZ, (ki-pofoz) ösz. áth. Valakit egyszer

vagy többször pofon csapva kiz, kihajt. Kipofozni a

szemtelen rágalmazót.

KIPOFOZÁS, (ki pofozás) ösz. fn. Pofozva

kizés.

KIPOHAD, (ki-pohad) ösz. önh. Mondják álta-

lán minden dagadozó testrl , mely rendkívüli pohot

kap. Kipohad az elhízott has, vagy pofa. Kipohad az
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igen megtöltött dunyha
, a nagyon felfútt duda. V. ö.

POH, POHOS.
KIPOHASZT, (ki-pohaszt) sz. áth. Valamit

úgy felfú, úgy feldagaszt , hogy poha kidó'Ied. A sok

evés , vagy szelek kipohasztják a hasat. Aki a trombi-

tát ersen fújja, az kipohasztja a pofáját. V. ö. POH.
KIPOHÍT

,
(ki-pohít) ösz. áth. lásd : KIPO-

HASZT.
KIPOHÚL, (kipohúl) ösz. önh. 1. KIPOHAD.
KIPÓLYÁL, (ki-pólyál) ösz. áth. 1. KIPÓ-

LYÁZ.
KIPÓLYÁZ, (ki-pólyáz) ösz. áth. Valakit vagy

valamit pólyájából kibont. Kipólyázni a kisdedet. Ki-

pó 7yáz7>i a sebes tagokat. V. ö. POLYÁZ.
KIPÓLYÁZÁS

,
(ki póly&zás) ösz. fu. Pólyájá-

ból kibontás.

KIPONTOZ, (ki-pontoz) ösz. áth. 1) Pontokkal

kiczifráz. Kipontozni a festben valamely szövetet. 2)

Pontokkal kijelöl. Kipontozni az útvonalt.

KIPONTOZÁS, (ki-poníozás) ösz. fn. Pontokkal

kieziírázás, tarkázás
, pontokkal kijelölés.

KIPOROZ
,

(ki-poroz) ösz. áth. Bizonyos tes-

tekbl
, különösen szövetekbl a port kiveri. Kipo-

rozni a könyveket
, ruhákat

,
pamlagokat. Átv. tréfás

ért. kiporozni a hátát valakinek am. jól megverni.

KIPOROZÁS
,

(ki-porozás) ösz. fn. Cselekvés,

uiidn kiporoznak valamit. A ruhák kiporozását a

szolgával vitetni véghez. V. ö. KIPOROZ.
KIPÓTLÁS, (ki-pótlás) ösz. fn. Cselekvés, mely

által kipótolnak valamit. V. ö. KIPÓTOL.
KIPÓTOL, (ki-pótol) ösz. áth. Valamit hasonló

érték, mennyiség , vagy nem tárgygyal kiegészít,

vagy helyre üt. A pénzbeli adósságnak egy részét ter-

mesztménynyel kipótolni. Az elmulasztott munkát két-

szeres iparkodással kipótolni. V. ö. PÓTOL.
KIPÓTOLHATATLANv —PÓTOLHATLAN,

iki-pótolhat[at]lau) ösz. mn. Amit kipótolni nem le-

het. Kipótolhatatlan kár, veszteség, melyet a kártev,

vagy kárvallott, vesztes nem képes jóvá tenni. Kipó-

tolhatatlan férfi, kinek a maga nemében nincs mása.

V. ö. KIPÓTOL.
KIPÓTOLHATÓ, (ki pótolható) ösz. mn. Amit

ki lehet pótolni. Ezen veszteség könnyen kipótolható.

KIPOTYOG, (ki-potyog) ösz. önh. és gyak.

Mondják bizonyos térbe zárt, szorított, rejtett kisebb

nem testekrl vagy testrészekrl , melyek rést kap-

ván
, egymás után kiesnek. A likas zsákból , kosárból

kipotyog az alma , dió, burgonya. Szoros értelemben

csak oly kihulló testekrl mondják , melyek leesvén

poty tompa hangot adnak
,

pl. a lápyabbféle húsos

gyümölcsök. Gyakran használtatik , de nem szabato-

san
, kihull értelemben is, pl. Kipotyognak a fogai,

könyei; szabatosabban : kihullanak. V. ö POTYOG,
HULL.

K1POTYOGÁS
,
(ki-potyogás) ösz. fn. Potyog-

va kihullás.

KIPOTYTYAN, (ki-potytyan) ösz. önh. Szoros

ért. potyty hangot adva kiesik. A tojás kipotyfyant a

kosárból. Szélesb. ért. bizonyos záradék közöl kiesik.

Kezébl kipotytyant a kend. Atv. ért. szájából kipoty-

tyant a szó , am. véletlenül , akaratlanul mondott va-

lamit ; ez értelemben máskép : kipattan.

KIPOTYTYANÁS , (ki potytyanás) ösz. fn.

Potytyanva kiesés. V. ö. KIPOTYTYAN.
KIPOTYTYANT, (ki-potytyant) ösz. áth. Szoros

ért. valamely potytyanó testet ejt ki, pl. tojást, dinnyét,

almát , tésztát. Szélesb ért. akármely kézben , vagy

edényben , kosárban stb. tartott jószágot kiejt.

Hóna alól kip~tytyantotta a könyvet. Atv. drt. vala-

mely szót véletlenül, akaratlanul ejt ki. V. ö. POTY-
TYANT.

KIPOTYTYANTÁS, (ki-potytyantás) ösz. fn.

Potytyanva kiejtés.

KIPOZSOG, (ki-pozsog) ösz. önh. Pozsogva ki-

j, kimegyen. V. ö. POZSOG.

KIPÖCZKÖL, 1. KIPÉCZKÉL.
KIPÖDÖR , KIPÖDÖRÍT , 1. KIPÉDÉR , KI-

PÉDÉRÍT.
KIPÖK, (ki-pök) ösz. önh. és áth. 1) Tárgyese-

,' tes név nélkül , kifelé pök. Kipökni az ablakon , aj-

tón. 2) Megvetésbl vagy utálatból pök. Látván az

undokságot , kipökött , és odább állt. 3) Tárgyesetes

i névvel am. a torokból vagy szájból valamit pökve

kivet. Kipökni a turhát, nyálat. Kipökni a rósz vizet,

bort , ételt. 4) Atv. ért. és népies beszédben am. va-

i
lamit minden kímélet , finomság s meggondolás nél-

kül kimond. Innen a közmondás : Rágd meg elbb a

szót, azután pökd ki. V. ö. PÖK.

KIPÖKES, (ki-pökés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki kipök.

KIPÖRSED, KIPÖRSEN , 1. KIPÉRSED , KI-

PÉRSEN.
KIPÖZSÖG, 1. KIPÉZSÉG.

KIPRÉDIKÁL
,

(ki-prédikál) ösz. áth. Szoros

ért. az egyházi szószékrl valamit kihirdet. Szélesb

átv. ért. valamit nyilván, úton útfélen kibeszél. Tisz-

tábban magyarul : kipapol.

KIPRÉSEL, (kiprésel) ösz. áth. 1. KISAJ-
TOL.

KIPRÓBÁL, (kipróbál) ösz. áth. Mindenol-

dalról megpróbálva ki-és helyesnek ismer.

KIPUFFAD, (ki-puffad) ösz. önh. Puffadva ki-

felé nyomul.

KIPUHATOL, (kipuhatol) ösz. áth. Szoros ért.

valamit tapogatódzás, nyomkodás által kifürkész, ki-

keres, kikutat. Szélesb átv. ért. akármily módon, pl.

kérdezsködve, kémkedve, leskeldve, ész által vizs-

gálódva stb. kitud , kivizsgál , kiokoskodik valamit.

Kipuhatolni a tolvajok tanyáját. Kipuhatolni valamely

gyilkosság körülményeit, részvev személyeit. Valamely

régi eseménynek valódi mibenlétét eredeti oklevelek

nyomán kipuhatolni. V. ö. PUHATOL.
KIPUHATOLÁS

, (ki-puhatolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg kutatá>\ vizsgálás, kémelés, mely ál-

tal kipuhatolunk valamit. V. ö. KIPUHATOL.
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KIPUHATOLHATATLAN , K1PUHATOL-
HATLAN

,
(ki-pukatolhat[at]!an) ösz. mn. Amit ki-

puhatolni nem lehet. Kipuhatolhatlan körülmények.

KIPUHATOLHATÓ, (ki-puhatolható) ösz. mn.

Amit ki lehet puhatolni.

KIPUHÍT v. —PUHÍT, (ki-puhít) ösz. áth. Va-

lamely szilárd kemény testet bizonyos szerek, és m-
tételek által puhára kikészít. Fzéssel, patélással ki-

puhítani a taplógombát. Cserben , lúgban kipuhítani a

bröket. V. ö. PUHÍT.
KIPUHÍTÁS v. —PUHITÁS, (ki-puhítás) ösz.

fn. Mesterséges kezelés , mtétei , mely által kipuhí-

tanak valamit. V. ö. KIPUHÍT.
KIPUHÚL v. —PUHUL, (ki-puhúl) ösz. önh.

Valamely szilárd, szivós , kemény test, bizonyos sze-

rek, és munkálás által puhára kiidomúl , kikészül. A
kemény nyers br csávázás , cserzés , mángolás által

kipuhúl. V. ö. PUHUL.
KIPUKKAD, KIPUKKAN, (kipukkad v. —

pukkan) ösz. önh. Pukkanva felszakad , felpattan.

Majd kipukkant mérgében.

KIPUKKADÁS v. —PUKKANÁS, (kipukka-

dás v. —pukkanás) ösz. fn. Pukkanva felszakadás,

felpattanás.

KIPUSKÁZ
,
(ki-puskáz) ösz. áth. 1) A lösze-

reket, úgymint lport, szatymát, golyót puskából ki-

ldözi. 2) Átv. ért. visszatér névmással am. vala-

mely vitás beszédben (szóval vagy Írásban) minden

érveit , indokait úgy adta elé , hogy többé ellenfelé-

nek nem tud mit válaszolni. 3) Aljasabb beszédmód-

ban : kipuskázta magát, mondják oly férfirl, ki nemi

erejét fogytig elvesztegette. 4) Szintén átv. ért. ki-

puskázni valamit a többi közöl am. a hitványabbakat

a jók közöl kihányni , kivetni
,

pl. holmi ócska , roz-

zant eszközöket, szerszámokat kipuskázni a sokkal czél-

szerübb újak közöl.

KIPUSKÁZÁS , (ki-puskázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kipuskáz.

KIPUSZTÍT v. —PUSZTÍT
,

(ki pusztít) ösz.

áth. Valamit pusztára, azaz tisztára, egészen, végké-

pen kiirt, kiveszt. Britanniából a farkasokat mind ki-

pusztították. A férgeket, kártékony vadakat kipusztí-

tani. Néha am. kifoszt. Valakit pénzébl, jószágából,

mindenébl kipusztítani. V. ö. PUSZTÍT.
KIPUSZTÍTÁS v. —PUSZTÍTÁS, (ki-pusztí-

tás) ösz. fn. Irtás, rongálás, üldözés, kártevés neme,

mely által kipusztítanak valakit vagy valamit. V. ö.

KIPUSZTÍT.

KIPUSZTUL v. —PUSZTUL, (ki-pusztúl) ösz.

önh. 1) Egészen, mindenestül, végképen kivesz. A
patkányok kipusztultak a házból, malomból. 2) Végké-
pen elmegy, kivándorol. Némely családok egészen ki-

pusztultak e városból. Pusztulj ki innen ! 3) Végs
Bzükségig mindenébl kifogy. Gazdag ember volt, s

vénségére mindenébl kipusztult. V. ö. PUSZTUL.
KIPUSZTULÁS v. —PUSZTULÁS, (ki-pusz-

túlás) ösz. fn. Veszési, romlási állapot, midn kipusz-

tul valami. V. ö. KIPUSZTUL.

KIPUZIK, (ki-púzik) ösz. k. Ormánságban (Ba-

ranyában) am. kilövellik, pl. a vér a testbl.

KIRABLÁS, (ki-rablás) ösz. fn. Cselekvés, mely

által valakinek birtokát , különösen ingó jószágait

erszakosan elviszik. V. ö. KIRABOL.

KIRABOL, (ki rabol) ösz. áth. Valakit v. vala-

mit erszakosan, ragadozva kivetkztet holmi ingó

vagyonából. Kirabolni az árus szekereket, a keresked

hajókat. Kirabolni az utasokat. V. ö. RABOL.

KIRABOLÁS, (ki-rabolás) ösz. fn. lásd : KI-

RABLÁS.

KIRÁG, (ki-rág) ösz. áth. Szoros ért. valamely

testet fogakkal rágva kilikaszt , vagy kikoptat. Az
egerek kirágják a bröket, a molyok a szöveteket; a

szú kirágja a fát. Szélesb átv. ért. mondják némely

nedvekrl, evekrl, melyek bizonyos testeket mintegy

kiesznek, kikoptatnak. Az úgynevezett csontszú kirágja

a csontokat. A választó víz kirágja a vasat. A fene ki-

rágja a húst. Fene rágja ki ! (átokszó).

KIRAGAD, (ki-ragad) ösz. áth. Valamit ers
és sebes rántással kikap, kivisz, kivesz valahonnan.

Kiragadni az ellenség kezébl a fegyvert. Kiragadni

a vízbe esett embert. Az ers lovak kiragadják a meg-

süllyedt szekeret. A lovagot szilaj paripája kiragadta

a hadi rendbl. Atv. ért. kiragadni a veszedelembl.

V. ö. RAGAD, áth.

KIRAGADÁS, (ki-ragadás) ösz. fn. Cselekvés,

mely által az ember , vagy némely állatok kiragad-

nak valamit. V. ö. KIRAGAD.

KIRÁGÁS, (ki-rágás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki v. valami valamit kirág. V. ö. KIRÁG.

KIRAGASZT, (ki-ragaszt) ösz. áth. Valamit

nyilvános helyen, köz szemléletül, vagy szabad leve-

gre bizonyos ragasztók által kitesz, kifüggeszt. Az
utczaszegletekre , középületekre holmi hirdetéseket ki-

ragasztani. V. ö. RAGASZT.

KIRAGASZTÁS, (ki-ragasztás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn valaki kiragaszt valamit. Hirdetmények,

színlapok, kiáltványok kiragasztása.

KIRÁGCSÁL, (ki rágcsál) ösz. áth. gyakor. és

kicsiny. Gyakran , és apró részecskékre rágva kili-

kaszt, kikoptat , kiszakgat. A molyok kirágcsálják a

könyveket. A szú kirágcsálja a gerendát. V. ö. RÁG-
CSÁL.

KIRÁGCSÁLÁS, (ki-rágcsálás) ösz. fn. Rág-

csálva kilikaszt, kikoptat, kiszakgat.

KIRAGYOG
,

(ki-ragyog) ösz. önh. és gyak.

Ragyogva kitündöklik, kifénylik. A tisztára csiszolt

fegyverek kiragyognak a rozsdásak közöl. A valódi

drágakövek kiragyognak a cseh üvegek közöl. V. ö. RA-
GYOG.

KIRAGYOGÁS, (ki-ragyogás) ösz. fn. Ragyog-

va kitündöklés. V. ö. KIRAGYOG.
KIRAJZIK, (ki-rajzik) ösz. k. Tulajd. ért.

mondják egy kasban lakó méhseregröl, vagy egy fé-

szek darázsról, midn az újabb ivadék tömegesen és
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végképen kiköltözik. Átv. ért. Kirajzanak a népek

is , midn idegen földre gyarmatokat eresztenek.

KIRAJZOL, (ki-rajzol) sz. áth. Valaminek ké-

pét rajzolva kialakítja. Kirajzolni a tervezett díszker-

tet. V. ö. RAJZOL.

KIRAJZOLÁS, (ki-rajzolás) ösz. fn. Rajzolva

kialakítás.

KIRAK, (ki- rak) ösz. áth. 1) Holmit mutatvá-

nyul kitesz. A kalmárok kiraknak némely árukat a

bolton kivül. A vásárlónak különféle kelméket kirakni.

2) Ami öszve volt rakva , betakargatva, kiszedi, és

bizonyos rendben, sorban kiállítja. A gyárból szállí-

tott kelméket kirakni a ládákból. A kosárból kirakni

a gyümölcsöt. 3) Valaminek fölszinét bizonyos testek-

kel födi, vagy tarkázza, ékesíti. Kövei kirakni az ut-

czákal. Gyöngyökkel, drágakövekkel kirakni a díszkard

markolatát. 4) A kártyákat némi mesterségek muta-

tása, vagy jósolás végett bizonyos rendben és sorban

széthelyezi. V. ö. RAK.

KIRAKÁS, (ki-rakás) ösz. fn. Cselekvés, mely-

nél fogva holmit kiraknak. Különféle áruk kirakása.

Kártyakirakás. V. ö. KIRAK.

KIRÁKÁSZ, (ki-rákász) ösz. áth. Valamely víz-

bl a rákokat kifogja. Kirákászni a patakot.

KIRAKAT, (1), (ki-rakat) ösz. fn. Boltbeli

áruk különféle példamutatványai, melyeket az illet

kalmárok közlátomásra külön szekrényben kitesznek.

Divatárusok, rfös kalmárok , könyvárusok
,
fszerke-

reskedök kirakatai. Drága, fényes kirakatok.

KIRAKAT
, (2) ,

(ki-rakat) ösz. miv. Eszközli,

rendeli, hogy valamit kirakjanak.

KIRAKÓ, (ki-rakó) ösz. mn. Aki valamit kirak.

KIRAKODÁS
,

(ki-rakodás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki holmi berakott ingóságokat, különösen

áruczikkeket kiszedeget , kibontogat . stb. Vásározó

mesteremberek , kalmárok kirakodása. V. ö. KIRA-
KODIK.

KIRAKODIK
,

(ki-rakodik) ösz. k. 1) Széles

ért. a valahová berakott, tömegben álló holmit részen-

ként kiválogatja, kiszedegeti, kihelyezi. A révbe érke-

zett szállítóhajókból kirakodni. 2) Szoros ért. árulás,

eladás végett bizonyos portékákat , áruczikkeket a

venni akarók elé kitesz. A vásárra érkezett kalmárok,

mesteremberek kirakodnak. V. ö. RAKODIK.

KIRAKODÓ
,

(ki-rakodó) ösz. mn. 1) Aki kü-

lönféle áruczikkeket, portékákat eladás végett kirak.

2) Mondják vásárról, melyben a kalmárok és kézm-

vesek árulják czikkjeiket , különböztetésül a barom-

vásártól. Némely városokban elbb a baromvásárt tart-

ják, aztán a kirakodó vásárt. Némely városokban pe-

dig, melyekben több napig, különösen két hétig tartó

vásárokat szoktak tartani, pl. Pesten, kirakodó vásár

vagy kirakodó hét , midn a vásárbódékat felállítják

s az árukat belerakják, amire következik azután a kö-

vetkez napon , vagy napokon , vagy a másik héten

az igazi vásár.

KIRAKOTT , (ki-rakott) ösz. mn. Altalán min-

den , amit kiraktak. A szállító hajókból a raktárba,

vagy partra kirakott áruk. Négyszög kövekkel kira-

kott járda. Gyöngyökkel kirakott kardfogantyú. V. ö.

KIRAK.
KIRÁLD , falu Borsod m. ; helyr. Királdra,

— on, —ról.

KIRÁLY
,
(lásd itt alább) , fn. tt. király-t , tb.

—ok , harm. szr. —a. 1) Általán legelkelbb sze-

mély, ki f hatalommal bir mások fölött. Ezen érte-

lemben neveztetnek királyoknak bibliai nyelven a

családok, és nemzetségek fnökei. Ily király volt Áb-

rahám, ki néhány száz szolgáival egyszerre több kis

királyt legyzött. Hasonló értelemben jönnek elé a

vadnépek fnökei Afrikában stb. 2) Szorosb és álta-

lában divatos jelentéssel valamely nagyobb tarto-

mánynak vagy országnak f uralkodója, ki a fejedel-

mek rangozata szerént az uralkodó herczegek fölött

áll ; de a csószár-nak nevezett fejedelmek magasb

rangúaknak tekintetnek. Szent István , magyarok ki-

rálya. Porosz, spanyol , bajor király, örökös , válasz-

tott, koronás király.

„A legels magyar ember a király

,

Érte minden honfi karja készen áll

,

Lelje népe boldogságán örömét

,

S hír, szerencse koszorúzza szent fejét."

Vörösmarty.

Király képe , kit a király valamely ügyben maga he-

lyett megbíz. Király embere (homo regius) am. király

küldöttje , leginkább adományos jószágba igtatások-

nál mköd hivatalos személy , egy káptalan- vagy

conventbeli személylyel együtt. Ez értelemben vett

királyról számos helyek vették neveiket hazánkban,

mint : Király-Bánya , K. Darócz , K. Helmecz , stb.

továbbá hegyek, mint : Királyhágó , Királyhegy ; nö-

vények : Királygyertya, Királykoronája, Királyvirág.

A királynak f hatalmára vonatkoznak e közmonda-

tok : Király haragját hamar halál követi. Messze ér a

király keze. Gonosz király nyomát sok jobbágy követi.

Új király , új törvény. Hol vette király a várat t

Ezt szokták felelni azok , kik játékban , vagy pedig

erhatalommal szereztek valamit , midn kérdezi to-

lok valaki, hol vették ? Más közmondatok : A király

is csak ember. Sokat kell trni a királynak is. A ki-

rály sincs bú nélkül. Sok szeme
}
sok füle van a király-

nak, vagy : sok szem, sok fül kell a királynak. Többet

árt a királynak a hízelked, mint az ellenség. Király-

nak sincs mindenkor egyaránt. Nincs keserbb a ki-

rály kenyerénél (a katonáskodásnál). Más Mátyás ki-

rály, más Király Mátyás (ez utóbbiban vezetéknév a

>kirúly' szó). A királyok fényes utazására vonatkozó-

lag ellentétül mondják : Oda megyek , hová a király

is gyalog jár. (Árnyékszékre). 3) Átv. ért. bizonyos

innepélyeken és szertartásoknál az elkel személy,

milyen a pünkösdi király , kit a játszó gyermekek

pünkösd napján választanak. Szintén átv. értelemben

használtatik némely állatokról, melyek maguk nemé-
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ben a többiek fölött kitnk. Az orozlán a vadak , o

sas a madarak királya. 4) Kártyajátékban , és több

más játékokban az elkel lapok , bábok stb. király

nevet viselnek.

Eléjön a török nyelvben is keral, a bizanczi gö-

rög nyelvben krales, a mandsuban kuron, a szlávban

kral, król, de mindenek fölött egyezik vele a régi ta-

tár kháuok pénzein eléforduló kiraj
,

pl. Selim kiraj,

Sadet kiraj, Kerim kiraj stb. L. Numophylacium orien-

tale Pototianum, a C. M. Fraelm, Casani 1813. Már

a Zendavestában eléjön kara, mint az els uralkodók

neve : „Das Zend-Avesta selbst führt in dem ersten

Gesang des Vendidad die östlicben Staaten, nament-

licb das pferdereiche Baktrien und Sogdiana , deut-

lich als die Heimath der ersten Menschen auf , die

den Göttern den Saft Haoma (Soma) als Opfer aus-

gepreszt und wo unter frommen Herschern , die den

Namen Kara fübren , sich ein grosses Reich gebildet

habé." L. Allgemeine Weltgeschichte von Dr. Georg

Weber , Professor und Schuldirector in Heidelberg.

Erster Bánd. 1857. a 330. lapon. Ezekbl megtetszik,

hogy e szó sokkal régibb, mint sem azt, ^arolus'

Magnustól lehetne származtatni. Hang- és fogalmi

rokonságban van vele a görög xgaívo) és xvotog, me-

lyekhez hasonló a latin herus , német Herr ; de leg-

egyszerbb itt is , mint számtalan más esetekben, a

tiszta gyökü magyar úr. Valamennyiben az átv. ér-

telm magasságot , fensséget jelent ar, er, ur, vq

ir a lényeges alkotó hang. V. ö. R bet. Régiesen :

kerál v. kerály. „Ki mikor eljött volna és kit ez ke-

rálnak eleibe bevettek (vittek) volna, monda neki ez

kerály." Katalin prózai legendája. (Toldi F. kiadása).

KIRÁLYALMA
,

(király-alma) ösz. fn. A ne-

mesebb almák neméhez tartozó , érdes héjú , finom

zamatú almafaj. (Reinette , némelyek szerént ranette

volna rana latin szótól). Nálunk is némelyek királyka

mások érdencz, a népnyelv szerint pedig kormos néven

nevezik. Ennek ismét több alfaja van.

KIRÁLYBÁNYA , erdélyi falu Hunyad m.;

helyr. Királylánya ra, — n, —ról.

KIRÁLYBÍRÓ
,
(király-biró) ösz. fn. A széke-

lyeknél, fökirálybiró a kerületi szék ftisztje , körül- :

belül az , mi a megyékben a fispán ; ugyanott van

alkirálybiró is.

KIRÁLYDÁRDA
,

(király- dárda) ösz. fn. A
j

A magzatiog (asphodelus) nev növény egyik faja; I

szára leveletlen , elágazó ; kocsányi váltogatok ; le-
j

velei kardalakúak , csónakosak , simák ; virága fe- I

jér. Máskép : ökörfarkf , lépkisebbüöfü ; növénytani

néven : ágas magzating. (Asphodelus ramosus).

KIKÁLYDARÓCZ, mváros Szathmár m.; helyr. '

—Darócz-ra, — on, —ról.

KIRÁLYDINNYE
,

(király-dinnye) ösz. fn. A
j

,szurdancs' (tribulus) nev növény faja ; levelei elle-
;

nesek, szárnyasak, többnyire hat párjával ; virágai a

levéltöveken kocsányosak; tokjai négy tövisük. Több :

indákra ágazó és a legsiványabb homokban a föld ;

iK\n. na.ív szúrirt III. KÖT.

szinén terjed növény, mely igen szárÓ3 tüskéket te-

rem. Másként : koldustetü
,
földi súlyom , növénytani

néven : sulyomszurdancs (tribulus terrestris).

KIRÁLYDOMB, (király-domb) ösz. fn. így ne-

I vezik Pozsonyban a Duna partján azon kerek dom-
bot, melyre a magyar király koronáztatása után fel-

1 lovagolva karddal az égtáj négy része felé vág , an-

nak jelentéséül , hogy a magyart és Magyarországot

|

bárhonnan jöv ellenségtl kardjával (hadi erejével)

megvédi.

KIRÁLYELLENES, (király-ellenes) ösz. mn.

;

Oly pártnak tagja , mely a polgárzati kormányban
nem akar királyt, hanem 'inkább köztársasági, nép-

uralmi rendszert. Ellentéte : királypárti.

KIRÁLYERD
,
puszta Bihar m.; helyr. —er-

dö-re, —n, — röl.

KIRÁLYFA, falu Pozsony m ; helyr. Ki-

rályfára, —n, — ról.

KI.RÁLYFALU, VÁG — , falu Nyitra m ; helyr.

Királyfalu-ba , — ban, —bál.

KIRÁLYFALVA, faluk Vas, Zólyom m , MO-
DOR— Pozsony m., erdélyi faluk Kolos és Küküll
m.; helyr. —falvára, —n, — ról.

KIRÁLYFELI, (király-feli) ösz. mn. Tagja azon

polgárzati pártnak, mely a mellett ví, hogy az illet

országot királyi személy kormányozza
,

tehát , ki a

királyi méltóság és hatalom fentartása mellett nyi-

latkozik, és mködik ; másként : királypárti.

KIRÁLYFI
,
(király-fi) ösz. fn. Királytól nem-

zett fiú, király fia. Leginkább a népmesékben eléfor-

duló nevezet. „A vadász királyfiak". Székely 03 ma-

gyar népmese a három királyfiról.

„Ertem kis királyfi,, vagyon nagy insdobeu."

TiuódL

„Mély erdkbe, erdk éjjelébe,

Ment vadászni a vidám királyfi."

A királyfi kalandja. (Tarkányi).

KIRÁLYFIA
, falu Pozsony m. és puszta Honi

m.; helyr. —fiá-ra, — ??,
—ról.

KIRÁLYFIA-KARCSA, 1. KARCSA.
KIRÁLYFÖLDJE, puszta Veszprém m,; helyr-

—

foldjé-re, — n, — röl.

KIRÁLYGYERTYA, (király-gyertya) 1. ÖKÖR-
FARKKÓRÓ.

KIRÁLYGYILKOLÁS
,

(király-gyilkolás) ösz.

fn. Legnagyobb polgári bn, melyet az követ el, ki a

királyt megöli.

KIRÁLYGYILKOS
,

(király-gyilkos) ösz. fn.

Személy , ki királyt ölt
,
gyilkolt. Arbocz , Törtelés

Kemence királygyilkosok voltak.

KIRÁLYHÁGÓ
,

(király-hágó) hegység neve

Bihar megyében, mely különösen a Magyarország és

Erdély közti határ megjelöléséül vétetik. Királyhá-

gón innen, Királyhágón túl.

KIRÁLYHALMA, erdélyi falu F.-Fehér m.;

hely. —ha/má-ra, —n, —ról.

53
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KIRÁLYHÁZA , falu Ugocsa
,
puszták neve

Pozsony és Hont m. ; helyr. Királyháza ra ,
—n

,

— ról.

KIRÁLYHEGY, (királyhegy) ösz.fu. Hegység

Gömör, Szepes, Liptó megyékben.

KIRÁLYHEGYES, puszta Csongrád, m. KIS—•>

NAGY—
,
puszták Csanád m. ; helyr. — Hegyesre)

— én, —röl.

KIRÁLY-HELMECZ , mváros Zemplén m. i

helyr. —Helmecz-re ,
— én, — röl.

KIRÁLYHELYÉTTES
,
(király-helyettes) ösz.

fn. Fó'f rangú és hatalmú személy, ki a kiskorú vagy

távol lakó nagykorú király nevében és személyében

valamely országot kormányoz, alkirály. Szélesb ért.

ki a polgári kormánynak egyes ágában képviseli a

királyt
,

pl. ki az illet ország köz tanácskozásáb an

elnököl stb.
;

király képe.

KIRÁLYI, (1), (királyi) mn. tt. királyi-t, tb.

— ak. Általán, ami a király személyével, hatalmával,

3 minden hozzá tartozóval viszonyban van. Királyi

méltóság, hatalom, kegyesség, kegyelem, adomány, ki-

nevezés. Királyi módon. Királyi kincsek, jószágok. Ki-

rályi jövedelem, haszonvétel. Királyi kisebb haszonvé-

telek, a magyar polgári jogban a földbirtoknak né-

mely mellékes javadalmai, mint a vásári, bor- és hús-

mérési, némely rév- és vámjog stb. ; 184^ eltt a

kilenczed- és tizedszedési jog is ; melyek királyiaknak

azért neveztettek , mivel többnyire (különösebben a

törvényeken alapuló kilenczed és tized kivételével)

királyi adomány utján szereztettek (Hármastörvény-

könyv I. rész 23, 78. czímek, II. rész. 9. ezím stb).

Királyi pálaa, királyi szék, királyi korona. Királyi

udvar, -palota, kert. Királyi város. Királyi törvény-

szék, királyi tábla, királyi személynek, királyi ügyész,

királyi ügyek igazgatója (director causarum regalium)

stb. Iratokban rövidítve : kir. v. k. Kir. hivatal. Cs.

k. tanácsos.

KIRÁLYI, (2), faluk Bihar, Gömör, Nyitra m.;

helyr. Királyiba, — ban, — ból.

KIRÁLYIAS, (király-i-as) mn. tt. királyias-t v.

at, tb. — ak. Királyi tulajdonságokkal, méltósággal,

hatalommal, fénynyel egyez, ahhoz ill, arra muta-

tó ; királyi magatartású, viselet. Királyias nagylel-

kség. Királyias pompafény.

KIRÁLYIASAN, (király i-asan) ih. 1. KIRÁ-
LYILAG.

KIRÁLYI KISEBB HASZONVÉTEL , 1. KI-

RÁLYI alatt.

KIRÁLYILAG, (király- i-lag) ih. Királyi módon,

6zokás szerint. Királyilag jutalmazni a polgári érde-

meket.

KIRÁLYKA, (király-ka) fn. tt. királykát. 1)

Némi olcsárló értelemben valamely kisded országnak

kis hatalommal biró királya , milyenek némely vad

népek királyai. 2) Átv. ért. ökörszem , mely a mese
ezerént a sasnak vetélked királytársa. 3) Királyalma.

KIRÁLYKÉK, (király-kék) ösz. mn. Kékbl és

skarlát veresbl vegyített szinü.

KIRÁLYKODÁS, (király-kod-ás) fn. tt. király

kodás-t tb. —ok , harm. szr. —a. Királyi hatalom-

mal való uralkodás , a királyi hatalomnak tettleges

gyakorlása. Szent István királykodása alatt hozott

törvények, bevándorlóit idegenek.

KIRÁLYKODIK, (király-kod ik) k. Királyi ha-

talommal uralkodik.

KIRÁLYKORALL
,

(király-korall) ösz. fn. A
korallok egyik szép gyrs faja , melyet alakjára

nézve fehér lófarkhoz hasonlítanak. (Isis hippuris).

V. ö. KORALL.
KIRÁLYKÚT, puszták Sáros és Borsod m.;

helyr.

—

kút-ra, —on, — ról.

KIRÁLYLAK, (király-lak) ösz. fn. Vár, palota,

kastély, vagy általán azon épület, melyben király

szokott lakni.

KIRÁLYLEÁNY, (király-leány) ösz. fn. Ki-

rálytól nemzett, s királyi ágyban született leány. Szé-

lesb ért. minden n , ki királyi vérbl származott,

akár legyen hajadon, akár férjezett.

KIRÁLY-LEHOTA, 1. LEHOTA.
KIRÁLYLÖVÉS

,
(király-lövés) ösz. fn. A lö-

vésztársaságok nyelvén oly lövés , mely bizonyos in-

nepélylyel szokott történni , s melyért az ügyes lö-

vt (lövész-)királynak nevezik , s a jegyzkönyvbe

ily czímmel irják be

KIRÁLYMAJOM, (király-majom) ösz. fn. Bra-

ziliai majomfaj , melyet ott aquiqui nevén hívnak.

Ezekrl azt irják , hogy egy közölök bizonyos idk-

ben kiáltozva a többit egy seregbe öszvehívja. Innen

a királyi nevezet.

KIRÁLYMEZ , falu Marmaros m. ; helyr.

—mez re, — n, — röl.

KIRÁLYNÉ, (király-né) ösz. fn. 1) A király-

nak neje , felesége, hitvese. 2) Királyi hatalmat gya-

korló nszemély. Nagy-Bríttannia királynéja. Azon

ban szabatosabb különböztetés végett e második ér-

telemben szokásba jött királyn szóval élni. V. ö

-—NÉ, és —N fn.

KIRÁLY-NÉMETI , erdélyi falu a beszterczei

kerületben ; helyr. —Németi-be, — ben, —667.

KIRÁLYNÉP, falu Abaúj m. ; helyr. — nép re,

— én, —röl.

KIRÁLYN, 1. KIRÁLYNÉ 2).

KIRÁLYOS , (király-os) mn tt. királyos-t v.

— at, tb. —ak. 1) Aminek királya van. Királyos or-

szágok, népek. 2) Királyi tulajdonságú, szokású. Ki-

rályos tartás. 3) Kresznerics szerént mondható a sakh

játékról, melyben király a f alak , és sáh vagy pa-

disáh a persában királyt jelent. Királyost játszani.

KIRALYOSDI, (király-os- di)fn. tt. királyosdi-t,

tb. — ak 1) Kártyajáték neme a köznépnél , mely-

ben a lönyertes király czimet visel , utána követke-

zik a palatínus, nemesember, paraszt és szarhordó. 2)

így nevezhet az országszerte ismert pünkösti ki-

rályság is, melyet gyermekek játszanak
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KIRÁLYÖLÉS, KIRÁLYÖLÖ, 1. KIRÁLY
GYILKOLÁS, KIRÁLYGYILKOS.

KIRÁLYPÁRTI
,

(király-párti) Ösz. mn. és fn.
j

A királyi méltóságot , és királyi intézkedéseket , ér-

dekeket
,
jogokat pártoló személy , mint honpolgár.

KIRÁLYPATAKA, erdélyi falu Alsó Fehér m.;

helyr. —pataká-ra, — n, — ról.

KIRÁLYRÉT, puszták Pest, Pozsony és Torda

m.; helyr. —rét-re, —én, — röl.

KIRÁLYRÉV, falu Pozsony, puszta Somogy m.;

helyr. —rév-re, — én, —röl.

KIRÁLYSÁG, (1), (királyság) fn. tt. király-

ságot, harm. szr. — a. 1) Bizonyos király hatalma alatt

lev ország v. tartományok öszvege. Magyar király-

ság vagy magyarországi királyság. Nagy britanniai

királyság.

„Elámúla az királyság,

Megrémüle mind az ország."

Katalin verses legendája.

2) Királyi méltóság , és hatalom teljes kiterjedésé-

ben véve. Valakit / irályságra emelni , királyságtól

megfosztani. 3) Átv. ért. pünkösti királyság játék neme,

pünköst innepén, midn a gyermekek maguk közöl ki-

rályt választanak, s fejére koszorút téve csoportosan

házról házra kísérik ; mely szertartás minthogy csak

egy napig tart, innen alkalmazott értelemben pünkösti

királyság -nak mondunk oly hatalmat , mely csak

színre , és ideig óráig való. Megemlítend itt, mint

egykori népszokás, a csepregi (Sopron vm.). pünkösti

király , azaz a pünköst innepeken tartatni szokott

lefuttatásban legderekabb versenyz legény , ki régi

helyszokás szerént bizonyos kiváltságokkal bírt a

többi legénység fölött.

KIRÁLYSÁG, (2), puszta Csongrád in.; helyr.

Királyság-ra, — on, — ról.

KIRÁLYSÁGSZÜNET, (királyság- szünet) ösz.

fn. Némely országok történetében azon idköz, mely-

ben a király elhaltával vagy más okoknál fogva új

királyválasztásig a királyi szék üresen állott.

KIRÁLYSÁGVÉD, (királyság-véd) 1. KI-

RÁLYPÁRTI.
KIRÁLYSÁRGA, (király-sárga) ösz. mn. Arany-

szín sárga. Királysárga kelme.

KIRÁLYSZÉK, (király-szék) ösz. fn. 1) Szoros

ért. emeltebb , fényes készületü szék , melyen a ki-

rály bizonyos hivatalbeli innepélyes mködéseit vé-

gezve ülni szokott. Királyszéken Ülve fogadni a kó-

dolást, a külországi követeket. 2) Szélesb átv. ért. ki-

rályi hatalom , vagy maga a királyi személy. Kére-

lemmel a királyszék elé járulni. 3) A királynak szo-

kott lakhelye. Hunyady Mátyás Budavárában ütötte

fel királyszékét, melyet késbb Bécsbe tett által.

„Ékes sereged ott feletéd (feledéd v. felezed V)

Királyszéked benne helheztetéd"

Emlékdal Mátyás király halálára 1490-bl. (L. Régi

magyar nyelvemlékek. II. kötet.)

KIRALY-SZENTKERESZT
, 1. SZENTKE-

RESZT.

KIRÁLYSZÍN, (király-szín) ösz. fn. Széles ért.

a maga nemében kitünöleg szép szín, pl. a vörösben

a skarlát-, sárgában az aranyszín.

KIRÁLYSZÍNFELFUTÓ
,
(király- szín- fel-futó)

ösz. fn. A sarkantyúka (tropaeolum) nev növény

egyik faja ; levelei ötszegüleg pázsitosak 5 szirmai

tompák , virágai nagyobbak, sárgák , narancsszínk
;

szára kapaszkodó. Máskép : nagy sárga tölcséres,

sárgafelfutó, spanyol sarkantyú; növénytani néven :

nagy sarkantyúka. (Tr. május).

KIRÁLYTELEK
,
puszta Szabolcs m. ; helyr.

— ielek-re, —én, — röl.

KIRÁLYUDVAR, puszta Mosón m.; helyr. —
udvarra, —on, — ról.

KIRÁLYUTCZA, (király- utcza) ösz. fn. Erede-

tileg azon f utcza, melyben királyi palota van vagy

volt. Különben e nevet néha a király tiszteletére vagy

valamely jelesebb f utczának adják. Pesti királyut-

cza a Terézia városban.

KIRÁLYVÍZ, (király-víz) lásd : VÁLASZ-
TÓVÍZ.

KIRÁLYVÖLGY, puszta Máramaros m ; helyr.

völgy-re, — ön, — röl.

KIRÁMÁZ, (ki-rámáz) ösz. áth. Valamit rámára

kifeszít , rámára húz. Kirámázni a csizmának való

bort. A szcsök kirámázzák a csávából kivett bröket.

Kirámázni a képnek való vásznat. V. ö. RÁMA.
KIRÁNCZIGÁL, (ki-ránczigál) ösz. átb. és

gyak. Apró, és gyakori rántásokkal kihúzgál valamit

vagy valakit. A csintalan gyermekek kiránczigálják a

kerti növényeket. A fehér ló farkából kiránczigálni a

szrszálakat. Az ágy alá bújt gyermekeket kiránczi-

gálni. V. ö. RÁNCZIGÁL.

KIRÁNCZOL, (ki-ránczol) ösz. áth. 1) Vala-

minek ránczait szétszedi, kibontja, kiegyengeti. Ki-

ránczolni az öszveyyürt ruhát. 2) Valamely ruhane-

mt ránczokba szedve, ránczosan kialakít. V. ö,

RÁNCZ, RÁNCZOL.

KIRÁNDÍT v. —RÁNDÍT, (ki-rándít) ösz.

áth. 1) Valamit rántva kikap , kiragad. Kirándítani

a sárba sülyedt szekeret. Oly ers lábon áll , hogy le-

hetetlen kirándítani helyébl. 2) Kezet , kart , lábat

erszakos, és visszás rántás által csuklójából kimoz-

dít, ^l gödörbe bukkant ló kiránditotta a lábát. Bir-

kózásban kiránditani a versenytárs karját. V. ö.

RÁNDÍT.
KIRÁNDUL v. —RÁNDUL, (ki-rándúl) ösz

önh. 1) Bizonyos nyugvó , vesztegl állapotból ers

rántás által kimozdul. A sárból kirándul a szekér, ha

jól megrántják. 2) Valamely tag kimozdul csuklójá-

ból. Bokában kirándult a lába. 3) Futtában , hamar-

jában, kis idre kikocsiz valahová. Falura, szomszéd

városba kirándulni. Néha am. a f útvonalról mellé-

kesen félre csap. Gyrön keresztül utazván, kirándul-

tam a Pannonhegyre. V. ö. RÁNDUL.
1



839 KIRÁNDULÁS—KIREDÖL KIREKED -KIREPEDÉZ 840

KIRÁNDULÁS v. —RÁNDULÁS
,
(ki-rándu-

lás) Ösz. fn. 1) Valamely tagnak erszak következté-

ben történt kimozdulása a csuklóból. 2) Hamarjában

történ , rövid ideig tartó , kikocsizás vagy mellékes

kitérés a f útvonalból. A városi ül embernek jól esik

néha kis kirándulás a falura.

KIRÁNDULAT v. —RÁNDULAT, (ki-rándú-

lat) ösz. fn. Kirándulás (a 2) pont alatt) elvont érte-

lemben. Otödhóban (tavaszutóban) gyakran törtér.nek

kirándúlatok az erds hegyekbe.

KIRÁNGAT, (ki-rángat) ösz áth. és gyak. Rán-

gatva kitépdes v. tépdel , kihúzgál valamit. Kirán-

gatni az út mellé ültetett fiatal fákat. Kirángatni <X

szlkarókat. V. ö. RÁNGAT.

KIRÁNGATÁS, (ki-rángatás) ösz. fn. Rángatva

kitépdelés.

KIRÁNT, (ki ránt) ösz. átb. 1) Rántva, azaz

ersen fogva , és hirtelen mozdítva kikap , kihúz va-

lahonnan valamit. Kirántani hüvelyébl a kardot. Ki-

rántani a falból a szeget. Üstökénél fogva kirántani va-

lakit. 2) Mondják bizonyos ételekrl , melyeket zsír-

ban pörkölve sütnek. Kirántani a csibét. Kirántani

némely tésztát, pl. katonabélest. E két egészen kü-

lönböz értelm igék gyökei szintén különböznek. V.

ö. RÁNT, KÁT, RÁTOTTA.
KIRÁZ, (kiráz) ösz. átb. Valamit rázva, azaz

erszakosan mozgatva kihullat, vagy kimenni, kiesni

kényszerít. Kirázni a zsákhoz ragadt gabonaszemeket.

Rostával kirázni a szemelet. A zötyögs út , és rósz

ülés majd kirázta a lelkemet. Különösen a gabna-

nyomtatók nyelvén am. a lóval lejárt szalmát lehú-

zás eltt villával meghányja, s a hátramaradt törek

közöl görbe fogú gereblyévcl , hozzá-hozzá rúgva , a

szemet kiveri. Átv. ért. kirázta a hideg , t. i. az úgy
nevezett hideglelés alatt.

KIRÁZÁS, (ki rázás) ösz. fn. Rázás, mely álíal

valamit bizonyos tokból, edénybl, zsákból, erszény-

bl stb. kihullatnak, kiejtenek.

KIRÁZÓDÁS, (ki-rázódás) ösz. fn. Állapot, mi-

dn valami kirázódik. L. ezt.

KIRÁZÓDIK, (ki rázódik) ösz. belsz. Mondjuk

oly testekrl, melyek ide-oda, vagy egymáshoz ütd-

ve, hányódva vetdve egymás után kihullanak, kies-

nek valahonnan. A kévékbl sok hányás vetés által

kirázódnak a szemek. A göröngyös utón szállított kö-

vecs , homok kirázódik a szekérbl. V. ö. RÁZÓDIK.
KIRÁZOGAT, (ki-rázogat) ösz. átb. és gyak.

Valamit gyakran vagy folytonosan rázva kihullat,

kiejt, kipotyogtat. Kirázogatni a zsákokban lev hol-

mit. Kirázogatni a nyomtatva lejárt szalmóit , lréket.

V. ö. RÁZ.

KIRÁZOGATÁS
,

(ki-rázogatás) ösz. fn. Cse-

lekvés , n.idn valamit kirázogatnak.

KIREDL v. KIREDÓZ, (ki-redl v. —redöz)

öez. áth. Valaminek redit kibontja , szétszedi vagy

kiegyengeti. Mángorló fával kiredlni a bröket, a
fehérnemüeket. V. ö. RED.

KIREKED , (ki-reked) ösz. önb. 1) Valamely

rekeszbl, kerített helybl, házból kimarad, kiszorul,

kizáródik. 2) A székelyeknél am. rekedtségétl meg-

szabadul, rekedtségét elveszti. (Ferenczi János).

KIREKESZT
,

(ki-rekeszt) ösz. áth. Bizonyos

körbl, térbl, vagy társaságból gyülekezetbl kizár,

kitilt valakit v. valamit. A marakodó disznót kire-

keszteni a többi közöl. A rühes juhokat kirekeszteni az

egészségesek közöl. Az éjjel csavargó házi lakost kire-

keszteni a házból. A csintalankodó lármás tanulót ki-

rekeszteni az oskolából. V. ö. REKESZT.

KIREKESZTÉS, (ki-rekesztés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakit vagy valamit kirekesztenek, illet-

leg kizárnak, kicsuknak, kiszorítanak, kitiltanak va-

lahonnan.

KIREKESZT, (ki-rekeszt) ösz. mn. Aki vagy

ami kirekeszt valakit vagy valamit. Az elfajult fiat

örökségbl kirekeszt atya. A hivek gyülekezetébl ki-

rekeszt egyházi átok. A hazaárulókat az országból

kirekeszt rendelet vagy törvény. V. ö. KIREKESZT.

KIREKESZTÖJOG, (ki-rekeszt-jog) ösz. fn. 1)

Jog , melynél fogva valakit bizonyos birtokból vagy

helyrl ki lehet zárni. Jtyai kirekesztöjog, mely által

némely esetekben, és némely birtokból kizárhatja a

fiát. Némely városok kirekesztöjoga volt a legújabb

idkig, mely szerént a zsidókat kebeleikbl kizárták.

2) Oly kiváltsági jog , melyet valaki mások kizárá-

sával bír, vagyis , melyet másoknak gyakorolni nem
szabad, pl. midn valaki új találmányt lel , melynek

üzésére az illet kormánytól bizonyos ideig egyedül

bir engedélyt.

KIREKESZTLEG
,

(ki-rekesztleg) ösz. ih.

Bizonyos tekintetben másoknak kizárásával, kiváltsá-

gosán. A dohánykereskedést kirekesztöleg az állami

kincstár kezeli, és zi.

KIRENDEL, (ki-rendél) ösz. áth. Rendelést te-

szen, illetleg megparancsolja, hogy valaki kimenjen

valahova , megjelenjen ott künn valahol. A faluból

kirendelni néhány embert útcsinálásra.

KIRENDELÉS, (ki-rendélés) Ösz. fn. Parancso-

lás, felsöségi meghagyás, melynek erejénél fogva, ki-

rendelnek valakit.

KIRÉPDÉS, KIREPDÉS, (ki-répdés v. —rep-
des) ösz. önh. és gyak. Gyakran repülve ki-kiszál-

loug bizonyos helyrl, térrl, körbl stb. Az anyányi

madárfiak kirepdesnek fészkeikbl. Némely szelídített

madárkák szabadon ki-kirepdesnek kalitkájikból , meg

visszaszállnak. V. ö. REPDES.

KIRÉPDÉZ, (ki-répdéz) 1. KIRÉPDÉS.

KIREPED, (ki-reped) ösz. önh. Repedve kisza-

kad, kilikad. Térden kirepedt a feszes nadrág.

KIREPEDÉZ
,

(ki-repedéz) ösz. önh. és gyak.

Lassanként, egymás után több több repedés tá-

mad valamin, Ab igen megviselt ruha kirepedez. A
menegetett br hamar kirepedez. Ajka a nagy héségtl

kirepedezett. V. ö. REPED.
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KIREPÍT, KIREPÍT v. —REPÍT, (ki-répít v.

—repít) ösz. áth. Kirepülni hagy, vagy enged, vagy

segít, vagy szándékosan eszközli , hogy kirepüljön

valami. A zsákba dugóit galambokat kirepíteni. A ka-

litkából gondatlanság által kirepíteni a kedves madár-

kát. Átv. ért. valamit sebesen, hirtelen kibocsát , ki-

lök , kihajt. Kirepíteni a puskából a golyót. Va-

lakit galléránál fogva kirepíteni az ajtón. Egy-két

kemény , káromló szót kirepíteni. Onható értelemben

azt jelenti , hogy a madárfiak már kellleg meger-

ín, fészkeikbl szárnyra kelnek. A feeskefiak

már kirepítettek. V. ö. REPÍT.

KIRÉPKÉD, (ki-répkéd) 1. KIRÉPDÉS.
KIRÉPPEN, KIREPPEN, (ki-réppen) ösz. önh.

Hirtelen, s ers mozzanata reppcl kiszáll valahonnan

és valahová. A közelget vadász, madarász elöl kirep-

pen fészkébl a madár. A csalitból egy sereg fogoly

reppent ki. Átv. ért. hirtelen , sebesen kimegy , kilö-

vellik. Amint a lpor ellobbant, kireppen a golyó. Egy

két meggondolatlan szó reppent ki szójából. V. ö. REP-

PEN.
KIREPÜL, KIREPÜL v. —REPÜL, (ki-répül)

ösz. önh. Repülve kiszáll , kimegy , eltávozik kifelé.

A ludak kirepültek a kert alatti tóra. A sas kirepül

fészkébl. Átv. ért. hirtelen , sebesen kimegy. Ácsi

biró gyönge menye, kirepült a szlhegyre. (Nép gúny-

dal). Néha am. feledésbe megy. Amit oskolában ta-

nult volt , már mind kirepült fejébl. V. ö. REPÜL.
KIRESZEL

,
(kireszel) ösz. áth. Valamit re-

szelvel kialakít, kiformál, kimetsz. Kireszelni a va-

sat, hogy bizonyos czélra alkalmas legyen. I.ireszelni

a görcsös, egyenetlen, szögletes derékszeget. Kireszelni

a kopott fürész fogait.

KIRESZELÉS , (ki-reszelés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kireszelnek.

KIRÉTEGÉZ
,
(ki-rétegéz) ösz. áth. Valamely

testnek rétegeit kibontogatja, egymástól elválasztja.

Mondható általán minden testrl, mely akár mester-

séges, akár természetes rétegekbl áll. V. ö. RÉTEG.

KIRÉTEGÉZÉS
,

(ki-rétegézés) ösz. fn. Vala-

mely test rétegeinek kibontása.

KIRÉTEGZÉS, (ki-rétegzés) ösz. fn. .Rétegzik'

igétl, am. a rétegeknek ki- v. szétválása.

KIRÉTEGZIK, (ki-rétegzik) ösz. k. Rétegeiben

ki- v. szétválik, ki- v. szétbomlik v. bomladozik.

KIRETESZÉL, (ki-reteszél) ösz. áth. Ajtót

vagy kaput a retesznek félremozditásával kinyit, ki-

tár. Kireieszelrd a kertajtót. V. ö. RETESZ.

KIRÍ , (ki-rí) ösz. önh. 1) Tulajd. ért. vissza-

tér névmással am. fájdalmát, keservét rívás által

kiönti, kiadja. Mióta kirítam magamat , könnyebb a

szivem. 2) Átv. mondják oly tárgyról, mely a maga
nemében a többitl szemlátomást elütoleg kitnik,

melyen pl. a szemek megütköznek, s némi visszatet-

szést éreznek
,

pl. az öltözetben kirí az oly viselet,

mely a divattal , és helyszokással ellenkezik. ^1 ma-

gyar nyelvbl jobban kirínak a latin szók , mint a né-

metbl. Kirí a kezébl, azaz nem illik vagy nem való

oda. 3) Visszatér névmással : kiríni magát, tréfásan

a gyermeknek mondják s am. addig ríni , míg meg-
unja. No, kiríttad már magadat.

KIRICS, fn. tt. kirics-ét. Tengeri fecskefaj. Más-
ként : karics. Talán hangjától vette nevét.

KIRIKKANT, (ki-rikkant) ösz. áth. Egy rik-

kantással valahonnan kihí.

KIRIKÓLT, (ki- rikolt) ösz. áth. Székely szó.

1) A vétket valakire kimendja. 2) A vásárt kikiáltja.

(Ferenczi János).

KIRIMÁNKODIK
,

(ki-rimáDkodik) ösz. k.

Tárgyesetes névvel, am. valamit rimánkodó kérelem-

mel kieszközöl. Néhány forintból álló évi segédpénzt

kirimánkodott. V. ö. RIMÁNKODIK.

KIRISZÁL, (ki-riszál) ösz. áth. Eiszálással va-

lahonnan kiejt, kihullat.

KIRÍVÓ v. —RÍVÓ
,
(ki rívó) ösz. mn. A töb-

biektl arány- és szabálytalanul elüt , fképen a

zenében és festészetben. Kirívó hang, kirívó szín.

KIRÍVÓLAG v. — RIVÓLAG, (ki-rívólag) ösz.

ih. Kirívó módon , kirívó színben , kirívó hangozta-
". V. ö. KIRÍVÓ.

KIRÓ, (kiró) ösz. áth. Róva kimetsz. V. ö. KI-

ROVÁTKOL.
KIROBOG, (ki-robog) ösz. önh. Robogva ki-

kocsiz, kilovagol. Sebesen hajtva, sebes vágtatva kiró-

bgni a várkapun.

KIROBOGÁS, (ki- robogás) ösz. fn. Robogva
kimenés v. kijövés (kikocsizás v. lovaglás).

KIROHAD, (ki-rohad) ösz. önh. Rohadva, azaz

párlott , romlott nedvek által ép állapotát vesztve,

részekre omolva kivesz vagy kilikad. Izzadástól kiro-

had hóna alatt az üng. A fölötte sok nedv miatt kiro-

hadnak a növények. A sok rósz nyáltól kirohadt a

szája széle. V. ö. ROHAD.
KIROHAN, (ki rohan) ösz. önh. Rohanva, azaz

ers , neki feszült mozdulattal , és hirtelen valahon-

nan kinyomúl, kitör. Kirohanni a várból, sánezok kö-

zöl. Tüzkióltásra kirohanni a templomból , színházból,

V. ö. ROHAN.
KIROHANÁS, (ki-rohanás) ösz. fn. Rohanva

elre törekv kinyomulás , kimenés. Különösen hadi

nyelven, am. a várban, vagy akármely kerített, s er-

dített helyen tartózkodó seregnek lámadó kinyomu-

lása az ellenség ellen.

KIROJTOSODÁS
,

(ki-rojtosodás) ösz. fn. Va-

lamely szövet szálainak, rostjainak kibomlása.

KIROJTOSODIK, (ki-rojtosodik) ösz. k. Mond-

juk szövetekrl, midn szálaik kibomlanak, szétmál-

lanak , s rojtokot képeznek. A be nem szegett ruha

szélei kirojtosodnak.

KIROJTOZ, (kirojtoz) ösz. áth. Rojtokkal ki-

czifráz, köiülszeg valamit, vagy bizonyos szövetnek,

illetleg viseletnek végeit , széleit a keresztfonalak

kihúzása által kibontja. V. ö. ROJT.
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KIROJTOZÁS, iki-rojtozás) ösz. fn. Cselekvés,

mely által valamely szövetet, kelmét kirójtoznak. V.

ö. KIROJTOZ.
KIRONT, (kiront) ösz. önh. Erteljesebb kife-

jezés , mint a kirohan; mert kirontani am. az ellen-

szegül akadályok daczára
,
pl. a várnak ,

sáncznak

tövében álló , s mindent bekerít ellenséggel szem-

közt kinyomulni, kitörni. Atv. ért, s költi képes ki-

fejezéssel mondhatni a gátokat , töltéseket széttörve,

elrontva kirohanó árról ; vagy a hegyek közöl kinyo-

muló s a sikon pusztító fergetegrl, zivatarról. V. ö.

RONT.
KIRONTÁS, (ki-rontás) ösz. fn. Az emberi, je-

lesen hadi, avagy elemi erszak kitörésének legna-

gyobb foka, mely romlással, pusztitással fenyeget és

járni szokott. V. ö. KIRONT.

KIROSTÁL
,

(ki-rostál) ösz. áth. Rostával bi-

zonyos magokat, pl. gabonát a szeméttl
,
pelyvától,

kövecstl, konkolytól stb. kitisztít. Kirostálni a vetni

vagy örleni való búzát. V. ö. ROSTÁL.

KIROSTÁLÁS, (ki-rostálás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kirostálnak.

KIROSTOL
,

(ki-rostol) ösz. áth. Szorosb ért.

a növények rostjait kibontja , egymástól elválasztja.

Szélesb ért. akármiféle szálas, fonalas testeket ki-

bont, szálakra fejt
,
pl. vásznat , s egyéb szöveteket.

V. ö. ROST, ROJT.

KIROSTOLÁS
,

(ki-rostolás) ösz. fn. A növé-

nyek rostjainak, vagy fonalas testek szálainak ki-

bontása.

KIROSTOLLÁS
,
(ki-rostollás) ösz. fn. ,Rostol-

lik' igétl am. rostokra szétszakadozás v. szétbomlás.

KIROSTOLLIK, (ki-rostollik) ösz. k. Rostokra

szakadozva kibomlik. V. ö. ROST.

KIROTHAD, (ki-rothad) ösz. önh. 1. KIRO-

HAD.
KIROVÁTKOL, KIROVÁTOL, (ki- rovátkol v.

— rovatol, helyesebben rovatol, rovat törzsöktl). Va-

lamit rovatosan kimetsz, kiczifráz, kiképez. Kirovát-

kolni a pipaszárt, s fából vagy csontbólkészített egyéb

eszközöket. V. ö. RÓ, ROVAT.

KIRÖPFENT, (ki- röffent) ösz. áth. Röffentve ki-

mond. Gúnyos kifejezés, minthogy csak a disznó

röffent.

KIRKÖL
,

(ki-rköl), kirökölni magát , lásd :

KIRÍ, 3).

KIRÖPDÖS 1. KIRÉPDÉS.

KIRÖPÍT , KIRÖPÜL , lásd : KIREPÍT ,
KI-

REPÜL.
KIRÖPPEN, 1. KIRÉPPEN.
KIRR, hangutánzó gyöke kirrant , kirrog

szóknak.

KIRRANT, (kirrant) önh. m. kirrant-ott, htn.

— ni v. — ani. Kirr ! hangon elkiáltja magát. Külö-

nösen mondják tyúkról , midn tojásait vagy csibéit

féltve , szarkát , vagy más ragadozó madarat látva

féltékeny haragjában kiált.

KIRRANTÁS , (kirr-an-t-ás) fn. tt. kirrantás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Kirr ! hangon kiáltás.

KIRRÉG, (kirr-ég) 1. KIRROG.

KIRROG, (kirr-og) önh. m. kirrog-tam , — tál,

—ott. Kirr ! kirr ! haragos féltékeny hangon kurjog,

kiáltoz. Kirrog a tojáson ill , s háborgatott kotlós

tyúk. Kriza J. szerént kirrég is.

KIRROGÁS
,
(kirr-og-ás) fn. tt. kirrogás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Kirr ! kirr ! hangon kiáltozás.

KIRUDAL
,
(ki-rudal) ösz. áth. Rúddal fenye-

getve vagy ütve kiz, kihajt, kikerget. A kazal mel-

ll kirudalni a bitang barmokat. V. ö. RÚD,

KIRÚG
,

(ki-rúg) ösz. áth. Valakit vagy vala-

mit hozzá rúgva kihajt, kitaszít valahonnan. Ha nem

takarodol szép szerével , mindjárt kirúglak. Aljas be-

szédbe való. Önh. tulajd. ért. mondják hámba fogott,

vagy bizonyos korlátba szorított baromról, midn lá-

bait a hámkötelen vagy korláton kivül kitolja , kita-

szítja. A szilaj csikó hamar kirúg a hámból. Átv. ért.

az erkölcsi szabályok korlátai közöl kicsap. Ez a fia-

tal ember gyakran kirúg. V. ö. RÚG.

KIRÚGÁS v. —RÚGÁS, (ki-rúgás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamely állat kirúg.

KIRUGASZKODIK
,

(ki-rugaszkodik) ösz. k.

Rugaszkodva , azaz sebes rugdosva kisiet, kilót. Tu-

lajd. ért. a futó baromról, nevezetesen a lóról mond-

ják; átv. ért. az emberrl is, midn neki iramodva

|

kiszalad. V. ö. RUGASZKODIK.

KIRÜGYEZIK, (ki-rügyezik) ösz. k. Általán
' mondják növényekrl, midn rügyeik kibújnak , ki-

i

hajtanak. V. ö. RÜGY.
K1RVA , faluk Esztergám, Közép Szolnok, m.,

! KIS— , NAGY— Mármaros m. ; helyr. Kirvá-ra,

—n, —ról.

KIS, (1), mn. tárgyesete csak mint vezetéknév-

nek van
,

pl. Kist már rég nem láttam ; hasonlóan

\

többese is, pl. Ezen telket Kisek bírják. Fokozva : Ici-

sebb , legkisebb. Közmondatok : Sok kis viseli a nagy
' nevet. Kis ember sem szalmaszál. Kis ember nagy bot-

\

tal jár. Kis brben is ember lappang. Régiesen és

! tájdivatosan : küs. „És az kópján volt egyküs vas."

Régi magyar passió (Toldy F. kiadása). „Ki ke(deg)

megfejtend egyet e küs parancsolatok közzöl." Tat-

|

rosi codex. Egyébiránt 1. KICSIN.

KIS
, (2), igen számos helynevek jelzje , me-

lyeket részint K betrendben adunk , részint 1. az

illet deréknevek alatt
,

pl. Kis-Jgmánd , lásd : IG-

MÁND stb.

KISA, KISÁLKODIK,
KESÁLKODIK, KESASÁG.

KIS-ABLONCZ, puszta

Abloncz-ra, — on, —ról.

KIS-ABONY, falu Pozsony m.; helyr. — Abony-

ba, —ban, — ból.

KIS-ÁBRÁNKA , falu Bereg m.; helyr. — Áb-

ránká-ru, — «,
— ról.

KISASÁG, 1. KESA,

Gömör m ; helyr. —
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KIS-ÁBRÁNY
,
puszta Szabolcs m. ;' helyr. —

Abrányba, —ban, — ból.

KIS-ACSÁD
,
puszta Veszprém m. ; helyr. —

Acsád-ra, —on, — ról.

KIS ADORJÁN, erdélyi falu a székelyföldi

Maros Székben; helyr. —Adorjánba, — ban, —ból.

KISAJÁTÍT, (ki-sajátít) ösz. áth. Valaki bir-

tokát felsbb jognál fogva, pl. az állam javára, bizo-

nyos becsüáron általveszi. Kisajátítani azon telkeket,

melyeken a vasút végig vonul. Kisajátítani a vár kör-

nyékébe esö házakat, kerteket.

KISAJÁTÍTÁS, KISAJÁTÍTÁS, (ki-sajátitás)

ösz. fn. Cselekvés , mely által kisajátítnak valamit,

V. ö. KISAJÁTÍT.
KISAJTOL, (ki-sajtól) Ösz. áth. 1) Tulajd. ért.

valamit sajtó által kinyom. Kisajtolni a szlt
, gyü-

mölcsöt. 2) Átv. valakibl valamit erszakkal kivesz,

kitud ; vagy erszakosan kinyer , kikap valamit. Sok

fakgatás, fartatás által kisajtolni valakibl az igazat.

Nehéz a fösvény emberbl valamit kisajtolni. V. ö.

SAJTÓ.

KISAJTÓLÁS, (ki-sajtólás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn kisajtolnak valamibl valamit. V. ö. KI-

SAJTÓL.
KIS-AKNA, erdélyi falu Alsó Fehér m.; helyr.

Akná-ra, — n, —ról.

KISALAKOL, (ki salakol) ösz. áth. Valamit

salakjaiból kitisztít. Kisalakolni a bányákban az ér-

czeket. V. ö. SALAK.

KISÁLKODIK, 1. KESÁLKODIK.

KISÁMFÁZ
,
(ki-sámfáz) ösz. áth. Sámfára fe-

szítve kinyújt , kitágít. A csizmadiák kisámfázzák a

brt. Kisámfázni a szk torkú csizmát . V. ö. SÁMFA.

KISÁMOL
,
(ki-sámol), KISÁMOZ

,
(ki-sámoz)

ösz. áth. 1. KISÁMFÁZ.
KISÁNTIKÁL

,
(ki sántikál) ösz. önh. Sánti-

kálva kifelé megy.

KISANYAROG, (ki-sanyarog) ösz. áth. és gyak.

Bizonyos idt , az életnek valamely részét sanyarog-

va kitölti , kiszenvedi. Két évi fogságot nagy nehezen

kisanyargott. V. ö. SANYAROG.
KIS ARANYOS , erdélyi falu Alsó Fehér m.;

helyr. — Aranyos ra. — on, — ról.

KISARJAD, (ki sarjad) Ösz. önh. Mondják nö-

vényekrl, midn töveik , törzsökeik sarjat hajtanak.

. i lebotolt fzfák süriien kisarjadnak. A lekaszált rét,

ha elég nedve és meleg napja van , újra kisarjad. V.

ö. SARJAD.
KISARJADÁS, (ki-sarjadás) ösz. fn. Sarjak

kihajtása valamely növénybl. V. ö. KISARJAD.
KISARJADZÁS, (ki sarjadzás) ösz. fn. Sürü

kisarjadás.

KISARJADZIK
,
(ki-sarjadzik) ösz. k. Folyto-

nosan, süriien kisarjad. Szabó D. szerént kisarjadzolt

a marha lába, am. meggyült, kelés támadt rajta.

KISÁROZ, (ki sároz) ösz. álh. Sárral kitapaszt,

kifoltoz valamit. (Kresznerics).

KISÁRUS
,
(kis-árús) ösz. fn. Kis kalmár

,
fél-

kéz-kalmár , kis boltos , szatócs, ki kevés árukkal s

kicsinyben üzi a kereskedést.

KISASÁG, 1. KESASÁG.
KISASSZONY

,
(kis-asszony) ösz. fn. Legszo-

rosb ért. ri családból származott hajadon leány.

Herczeg-, gróf-, báró-, nemes kisasszony. A közép

rend hajadon a népszokás szerént : leányasszony.

Szintén így szokták czimezni az alsóbb rend nemes

leányokat. A társadalmilag bevett divat szerént kis-

asszonyok az úgynevezett tisztesb rendek hajadon

leányai is. Igényt tartanak rá, s köz életben meg-

tiszteltetnek e czimmel mind azon polgári rend ha-

jadonok , kik müveltségök, legalább küls viseletök

által az uri rendüekhez többé kevésbé hasonlók.

Sok a kisasszony , kevés az úrfi. (Km). E czimmel

tisztelték meg jámbor seink a boldogságos szüzet,

midn azon napnak, melyen az anyaszentegyház szü-

letésének emlékét innepli ,
kisasszony napja nevet

adtak. A ,kisasszony'-nak mint czímnek ellentétként

megfelel : nagyasszony , melylyel a köznép a háznál

az idsb asszonyt, illetleg anyát tiszteli meg, kinek

,kisasszony' leánya van ; néha azonban az ,ifiasszony'

(fiatal házasn) ellentétéül is. Midn kis termet asz-

szonyt jelent, külön irandó. Ezen kis asszonynak mily

nagy ura (férje) van. Hasonlóan különböznek : nagy-

asszony, mint czíin, és nagy asszony.

Némelyek a ,kisasszony' els részét a török

Zcüz-bl származottnak vélik , mely am. leány ;
szü-c.

Azonban ezt teljesen megezáfolja a czímül használtatni

szokott ,nagyasszony' nevezet , mint a ,kisasszony'

ellentéte.

KISASSZONYD , falu Somogy m.; helyr. Kis-

asszonyára, —on, — ról.

KISASSZONYFA, faluk Baranya éá Vas m.;

hely. Kisasszonyfá-ra, —n, — ról.

KISASSZONYHAVA, (kis-asszony-hava) ösz.

fn. Augusztus hónapja , melyben a boldogságos szz

mennybemenetelének innepét üli az Anyaszentegyház,

s seink hihetleg ezen inneprl, mint a boldogságos

szznek megdicsitéséröl nevezték el e hónapot ; vagy

pedig régenten e hónapba esett Kisasszony napja.

V. ö. NAPTÁR.
KISASSZONYPAPUCSA ,

(kis-asszony-papu-

csa) ösz. fn. A fájvirág (impatiens) egyik faja ; más-

kép : papucsvirág, növénytani néven : kerti fájvirág

(imp. balsamina); szára mern áll ; kocsányai a levél-

töveken egyvirágúk, bokrosak ; levelei láncsásak, a fel-

sbbek váltogatok ; sarkantyúja a virágnál rövidebb.

KISASSZONYPATYOLAT, (kis-asszony-patyo-

lat) ösz. fn. Igen finom fajta patyolat. V. ö. PA-

TYOLAT.
KISAVANYODIK, (ki-savanyodik) ösz. k. Fe-

renczi János szerént székely szó s am. úgy kilopód-

zik aí ajtón, hogy mis észre ne vegye ; másutt : ki-

suhan, kisurran.

KIS-AZAR , falu Zemplén m. ; helyr. —Azar-

ra, — on, — ról.
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KISBAÁB, falu Nyitra m. ; helyr. —Baáb-ra,

— on, — ról.

KISBABA, puszta Somogy m ; helyr. —Bábá-

ra, —n, — ról.

KIS-BABOT, falu Gyr m.; helyr.—Babot-ra,

—on, — ról.

KIS BÁNYA, falu Zaránd m.-, erdélyi falu Tor-

da m.-, helyr. —Bányára, — n, — ról.

KIS-BÁRI, falu Zemplin m.; helyr. —Bári-ba,

—ban, — ból.

KIS BÉCZ
,
puszta Somogy m.; helyr. —Bécz-

re, —én, —rol.

KIS-BÉGÁNY , falu Bereg m. ; helyr. —Bé-

gány-ba, —ban, —ból.

KISBÉRES
,

(kisbéres) ösz. fn. Az úgyneve-

zett öregbéres segédje , kinek néhutt ostoros a neve.

KIS-BERSZÓ , falu Kvár vidékén , helyr. —
Berszó ra, — n, —ról.

KISBERZSENY, falu Veszprém m ; helyr. —
Berzseny-be, — ben, — b'ól.

KISBET, KISBET, KISBÖTÜ, (kisbet v.

—bötü) ösz. fn. Az írásban és nyomtatásban azon

bet alak , melyet rendszerént a beszéd szövegében,

különösen a 6zók közepén használunk ; ellentéte :

nagybet , melylyel mondatok , tulajdonnevek stb.

kezd betüjeként élünk.

KISBÍRÓ , KISBÍRÓ
,
(kis-biró) ösz. fn. A fa-

lusi öregbirónak segédje , s mintegy jobb keze , ki

egy személyben bemondó , rendr, tanácsszolga, bör-

tönr, hajdú. Több vidéken : pógár (=polgár). Átv.

képes ért. lelkiesméret , melynek bírósága alá jut

legelször is minden , ami jót vagy roszat teszen az

ember ; az öregbiró ped'g maga az Isten. Vádolja v.

furdalja a kisbíró. Magával hordozza a kisbirót. Nem
lehet a kisbirót megvesztegetni. Mit mond ehhez a kis-

biró? V. ö. BÍRÓ.

KISBORSOCSKA
,

(kis-borsocska) ösz. fn. L.

MECSEK.
KISBUDAFA, falu Pozsony m.; helyr. —Buda-

fára, — n, —ról.

KISC8ENGÖFÜ, (kis csengfü) ösz. fn. 1. LYU-
KASLEVELÜFÜ.

KISCSERLEVELÜFÜ, ^is-cser-levelü-fü) ösz.

fn. L. KISSARLÓSFÜ.
KIS-CSÖMÖRE , falu Vas m. ; helyr. —Csö-

moré-re, — n, — röl.

KIS-CSÖRNÖCZ, falu Szála m.; helyr. — Csr-

nöcz-re, —ön, —röl.

KISDED, (kis-ded) mn. és fn. tt. kisded-é', tb.

— ék, harm. szr. — e. Kicsike, kicsinyke. Különösen

haszmVjuk csecsem , s járni ,
beszélni tanuló gyer-

mekekrl. Ilyenekrl mondotta Idvezitnk : „Ne tilt-

sátok hozzám jönni a kisdedeket. V. ö. KICSIN.

KISDEDFESTMÉNY, (kisded-festmény) ösz.

fn. Olyan festmény , mely a természeti nagyságnál

kisebb alakban ábrázol valamit. (MiuiaturgeiuaMde).

KISDEDOVÓ, (kisded-óvó) ösz. mn. éo fn. Ami
vagy aki a kisdedekre felügyelést tzte ki czélul; külö-

nösen olyan személy, aki a kisdedóvó intézetben az

ott összegylni szokott kisdedekre felügyel , s ket
tehetségükhöz mérten egyben másban szelíden oktat-

gatja is.

KISDEDÓVODA, (kisded-óvoda) ösz. fn. lásd :

KISDEDÓVÓINTÉZET.

KISDEDÓVÓINTÉZET
,

(kisded-óvó intézet)

ösz. fn. Intézet, melyben a már járni é3 petyegni

tudó kisdedek legfölebb hat—hét éves korukig e vé-

gett kiképzett személyek szelíd bánásmóiu felügye-

lete alatt összegylve töltik a napot, s tehetségökhö z

képest inkább játszva, mulatva, mint komolyan némi

ösméretekben oktatást is nyernek.

KISDOBSZA, falu Somogy és Zemplén m.;

helyr. Dobszá-ra, — n, — ról.

KIS-DOMÁSA, falu Zemplén m.; helyr. —Do-

másá-ra, — n, — ról.

KIS-DOROG , falu Tolna m. ; helyr. —Dorog-
ra, — on, —ról.

KISEBB, (kis-ebb), második foka a kis mellék-

névnek. Mennél kisebb, annál frisebb; mennél hosszabb,

annál rosszabb. (Km.). Használják ,ifjabb' helyett is,

kisebbik uram; 1. ezt; és v. ö. KIS.

KISEBBÉDÉS
,

(kis-ebb éd-és) fn. tt. kisebbé

-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Állapotváltozás, mi-

dn valaminek nagysága , mennyisége fogy. V. ö.

KISEBBEDIK.
KISEBBEDIK

,
(kis-ebb-éd-ik) k. m. kisebbed-

tem, — tél ,
—étt. Valaminek nagysága fogy, meny-

nyisége, száma kevesbedik.

KISEBBIK, (kis ebb-ik) másodfoka a kis mellék-

névnek, melyben az ik nagyobb meghatározást jelent.

L KIS , KICSIN. A nép nyelvén sajátságos értelme

van ezen kifejezésnek : kisebbik uram, így hivja t. i.

a köznépi magyar asszony férjének testvéröcsét, más-

kép : ifjabbik uram ; a férjnek bátyja pedig nagyob-

bik vagy öregbik uram. Valószínleg az egy házban

lakó több családos testvérek régi pátriárkái élet

módjától származott e nevezet.

KISEBBÍT, KISEBBÍT, (kis-ebb-ít) áth. ni.

kisebbít-étt, htn. —ni v. — eni, par. — s. Tulajd. ért.

valamit kisebbé tesz, midn nagyságából valamit el-

veszen. Kisebbíteni az ételadagokat. Körimetszés által

kisebbíteni a bekötött könyvet. 2) Atv. valakinek be-

csületét mások eltt olcsárolja , lealázza. Rágalmak,

ráfogások által kisebbíteni valakit. V. ö. KIS.

KISEBBÍTÉS, KISEBBÍTÉS, (kis ebb-ít-és)

fn. tt. kisebbítés- 1 , tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Tu-

lajd ért. cselekvés , mely által valaminek nagyságá-

ból, mennyiségébl elvesznek. 2) Atv. ért. más becsü-

letének, hírének, nevének olcsárlása, gyalázása.

KISEBBITÖÜVEG
,

(kisebbitö üveg) ösz. fn.

Líttani ért. bizonyos módon köszörült üveg , mely a

tárgyakat kisebb alakban tünteti elé, mint természe-

tileg léteznek. Ellentéte : nagyitóüveg, górcs.

KISEBBSÉG, (kb-ebb-ség) fn. tt. kisebbségét,

harm. szr. — e. 1) Bizonyos mennyiségnek, mekkora-
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ságnak azon viszonyos állapota , melynél fogva egy

másikhoz mérve kevesebb részekbl vagy számból áll.

Az indítványozó pártja kisebbségben maradt, azaz töb-

ben voltak az ellenpártiak. 2) Átv. ért. állapot, mely-

ben az vaD, kit gyaláznak, kinek becsületét kisebbí-

tik. Kisebbséget szenvedni.

„Ki énnekem vagyon oly nagy kisebbségemre."

Tinódi."

KISEBBÜL, KISEBBÜL, (kis-ebb-ül) önh.

m. kisebbl-t. Kisebbé lesz, azaz nagyságából, meny-

nyiségébl veszt, alább száll. Drágul a gabona, ki-

sebbül a zsemlye. V. ö. KISEBB.

KISEBBÜLÉS, KISEBBÜLÉS, (kis-ebb-ül-és)

fn. tt. kisebbülés-t, tb. — ék, barm. szr. —e. Állapot-

változás, midó'n kisebbé lesz valami.

KISEBÉSÉDÉS ,
(ki-sebésédés) ösz. fn. Álla-

pot, midn valamely testrész kisebesedik.

KISEBESEDIK, (ki-sebésédik) ösz. k. Seb

vagy sebek támadnak valamely testen vagy testré-

szen. A gyermek lába megfagyott s azután kisebesedett.

A ló háta a nyeregtl kisebesedett.

KISEBÉSÍT, (ki-sebésít) ösz. áth. Okozza hogy

valamely testen seb támad. A nyereg kisebesítette a

ló hátát. Különbözik : megsebesít.

KISEBÉSÜL
,

(ki-sebésül) ösz. önh. L. KISE-

BESEDIK.

KISEFA, (kise-fa) ösz. fn. A lovas kocsi rúdja

végéhez akasztott fa, két czölönkkel ellátva, melyek-

hez az els két lovat csatolják. V. ö. KESA. Más-

kép : kisafa. Néhutt , különösen a Tisza vidékén :

négyelö.

KISEFÁS
,

(kise-fás) ösz. mn. Midn négy ló

van a kocsi elé fogva, a rúd jobb oldalán járó ló neve

rudas, az elébe fogotté pedig kisefás vagy ostorhe-

gyes, a rúd bal oldalán járóé, melyen több vidék szo-

kása szerint a kocsis ül, nyerges , az eltte járóé pe-

dig gyepls.

KISÉG, (ki-ség) fn. tt. kiség-ét, harm. szr. — e.

Általán öszvege mindazon tulajdonságoknak, melyek

valakinek személyes egyéniségét teszik. Valakinek

kisége fell tudakozódni. A tárgyak egyéniségére vo-

natkozólag : miség.

KÍSÉG, (kil-ség v. kül-ség) fn. tt. kiség-ét, harm.

Bzr. — e. így nevezik a fels dunamelléki molnárok

a vizkerék deszkapártázatát. Eredetileg valószínen

kilség
, azaz külség , mivel a kerék zápjainak legkül-

sbb részeit tartja össze.

KISEGÉL, 1. KISEGÍT.

KISEGÍT
,
(ki-segít) ösz. áth. Ha valaki bizo-

nyos munkát végrehajtani , vagy bizonyos nehézsé-

gen, bajon, akadályon saját erejébl gyzni nem ké-

pes, és e végre egy másik anyagi, szellemi, vagy er-

kölcsi erejével sikerrel , és foganatosán hozzájárul

:

errl mondjuk, hogy azon valakit kisegítette. A meg-

sülyedt kocsist kisegíteni a sárból. A jó siomuzédok
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nagy munka idején egymást ki szokták segíteni. Jó ba-

rátunkat néhány forinttal pénzbeli zavarából kise-

gíteni.

„Jaj Istenem , ki húz ki?

Gyere babám, segíts ki."

Népdal.

KISEGÍTÉS, KISEGÍTÉS, (ki-segítés) ösz. fn.

Cselekvés, midn valakit kisegítenek.

KISEGÍT v. —SEGÍT, (ki-segít) ösz. mu.
Aki valamiben kisegít. Kisegít eléadó, aki valamely
hatóság, illetleg törvényszék rendszeresített személy-

zetéhez nem tartozik , hanem összehalmozódván az

itt eléadandó tárgyak, ezeknek feldolgozásában segé-

dül a felsbbség által ideiglen ide rendelve van.

KISELEJTÉL, (ki-selejtél) 1. KISELEJTEZ.
KISELEJTEZ

, (ki-selejtéz) ösz. áth. Bizonyos
tárgyak közöl a selejteseket , azaz alábbvalókat, hit-

ványakat kiválogatja, és kidobja. V. ö. SELEJTES.

KISELEJTEZÉS
,
(ki-selejtézés) ösz. fn. A se-

lejtes tárgyaknak kiválogatása és kidobása.

KISELMÜ, KISELMÜ, (kis-elmü) ösz. mn. Ki-

nek kedélye nem oly szilárd , hogy az ellenszegül

nehézségekkel daczolni képes volna , kit az akadá-

lyok a siker reményétl megfosztanak , ki gyönge-

ségének öntudatában levert, gyáva szívvel bir. V. ö.

KISLELKÜ.

KISELMÜSÉG
, KISELMÜSÉG, (kis-elmüség)

ösz. fn. A kedélynek szilárdság nélküli állapota,

gyöngelelküség.

KISEMMIZ, (ki-semmiz) ösz. áth. A számadást

vagy számolást olyképen teszi, hogy az illet meny-
nyiségbl másnak javára semmi sem marad. A jó-

szágbitorló különféle cselfogások, pl. javítási, beruhá-

zási, kárpótlási stb. kiadások ürügye és czíme alatt

kisemmizte a törvényes örökösöket.

KISÉPÉR, (ki-sépér) ösz. áth. Szoros ért. va-

lamit seprvel kitisztít, kitakarít. Kiseperni a szobá-

kat. Az udvarról kiseperni a szemetet. Szélesb átv.

ért. valamely testnek a földön húzása által kitakarít

valamit. Hosszú ruhával kiseperni a terem padlózatát.

Mondjuk szélrl, esrl is, midn a szemetet, gizgazt

elhordja. A sebes zápor kiseperte az utczákat. Tréfá-

san : embereket kiseperni am. valahonnan nem a leg-

nyájasabb módon kihajtani, pl. ilyféle szólításokkal

:

tisztuljatok, takarodjatok innen, ne szemetezzetek

!

KISÉPRÉS, (ki-séprés) ösz. fn. Tisztogatás,

takarítás neme, midn kisepernek valamit. V. ö. KI-

SÉPÉR.
KISEPRZ

,
(ki-séprüz) ösz. áth. Seprvel ki-

hajt, kikerget valakit v. valamit. Kiseprzni a konyhán

kotynyeleskedö sihedert,vagy agarakat, malaczokat.F, ki-

fejezéssel leginkább csak a nk szoktak élni ; a férfiak

szájából inkább a kibotozlak , kikorbácsollak szók

hallhatók.

KÍSÉR, KÍSÉR, (kis-e-er v. kés-e-er) áth. m.

kísér- 1. Elemzésére nézve szabatosabb volna késér,

54
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de kísér v. kísér jobb hangzásúnak tnik fel és szo-

kottabb. V. ö. KÉSIK és KIS1K. 1) Valakit útitársul

követ,futjában vezet, segít. Valakit barátságból haza

kisérni. A járatlan idegent elkísérni- A kisdedeket os-

kolába kisérni. 2) Szélesb ért. valakivel egy utón, egy

irányban megy, valakit nyomon követ. Valakit kivan-
\

csiságból , lesbl távolról kisérni. A feltünöleg szép
j

hölgyet kisérik a férfiak. A különös Öltözet idegent >,

utczahosszant kisérik a gyermekek. A dögleni készül
'

gebét hollók kisérik.

KIS-ÉR , mváros a Jászkun kerületben ,
helyr.

Kis-Ér-re, — én, — rl.

KÍSÉREL, KÍSÉREL
,
(kés-e-er-él) áth. m. ki-

j

sérel-t v. kísérlett , htn. —ni v. kísérteni. 1) Valami-
|

nek tulajdonságait bizonyos úton módon vizsgálja.

Különösen , midn valamit bizonyos állapotba és kö- I

rülményekbe helyez, hogy ez által megtudja , miféle

változások történnek rajta, miféle tüneményeket mu-

tat elé. Valamely testet vegytanilag kísérteni. 2) 1.

KÍSÉRT 2) és 3). Oly alkatú , mint a régies ,kérel'.
i

KÍSÉRÉS, KISÉRÉS, (kés-e-er-és) fn. tt. kise-
j

rés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Menés ,
midn kísé-

!

rünk valakit. V. ö. KÍSÉR.

KÍSÉRET, KÍSÉRET, (kés-e-er-et) fn. tt. ki- :

séret-ét, harm. szr. —e. 1) Elvont ért. menetel , me- ,

lyet valaki útitársul máshoz csatlakozva tesz. 2) Azon
,

társak , személyek öszvege , kik valakivel útitársul
'

mennek. Többek kíséretében beutazni valamely vadon •

tájékot, tartományt. A foglyot katonák kíséretében to- ,

vább szállítani. 3) Azon személyek öszvege ,
kik a

|

ment , utazót akár mint hozzátartozók , akár mint
;

idegenek nyomon követik. A király nagy kísérettel tar-

totta bemenetelét.

KISÉRETJOG, (kiséret-jog) ösz. fn. Jog, mely-

nél fogva általán valamely utazó ,
különösen idegen

földön járó az illet hatóságoktól követelheti , hogy

személybiztosítás végett kíséretet adjanak mellé.

KISERKED, KISERKED, (ki-sérked v. —ser-

ked) Ösz. önh. Serkedve kifakad, kibugygyan. Mond-

ják általán nedvrl , mely kisebb gyöngyökben tör

ki, pl. kiserked a fölvakart persenésbl a vér.

KISÉRKEDÉS, (ki-sérkedés) ösz. fn. Serkedve

kifakadás v. bugygyanás.

KISÉRKEDÉZ
,

(ki-sérkedéz) ösz. önh. Több-

szörösen kiserked.

KISÉRKESZT , KISERKESZT, (ki-sérkeszt v.

— serkeszt) ösz. áth. Bizonyos nedvet, különösen evet,

genyt , vért az állati testbl kifakaszt. Nyomás vagy

t'úszurás által kiserkeszteni a fekély yenyét.

KISÉRKESZTÉS
,

(ki-sérkesztés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kiserkesztenek.

KÍSÉRLET, KÍSÉRLET, (kés-e-er-el-et) fn. tt.

kísérlet- ét , harm. szr. —e. Midn valamihez némi

koczkáztatással hozzá fogunk. Némely elmemüvet csak

kísérletül írnak. Továbbá midn valaminek véghezvi-

tele végett az elzményeket már munkába vettük.

Bünkisérlet. V. ö. KÍSÉREL, 2). Szorosabb ért. m-

tétei, melynél fogva valamely test bizonyos állapot-

ba, és körülményekbe helyeztetik a végett, hogy tu-

lajdonságai kitnjenek. Természettani kísérletek. (Ex-

perimentum).

KÍSÉRLETEZ, KÍSÉRLETEZ, (kés-ér-el-et-éz)

önh. m. kísérletez- tem, — tél, —étt. Kísérletekkel fog-

lalkodik (experimentiren).

KÍSÉRL , KISÉRLÖ, (kés-ér-el-) mn. tt. kí-

sértt. Aki valamit kísérel , vagy amivel kisérlenek.

Kisérl mérleg. Máskép : kísért.

KÍSÉR , KÍSÉR , (kés-e-er-) mn. és fn. tt.

kisérö-t. Aki valakit kisér. Urokat kisér szolgák. Ha-

lottat kisér nép. Számos kísérk között hagyni el a

várost. Kísér levél. V. ö. KÍSÉR.

KÍSÉRT , KÍSÉRT , (kés-e-er-t) áth. m. kísérl-

ett , htn. —ni v. —eni. Elemzésére nézve 1. KISDX.

1) Valamit próbára tesz , vagyis új helyzetbe , új ál-

lapotba tétel által meg akarja tudni, miféle tulajdon-

ságai vannak. Tz által kisérteni az aranyat , ha va-

lódi-e f Hajtogatás által megkísérteni a kardvasat. 2)

Valamely kétes dolgot próbál, mely némi veszélylyel

vagy koczkáztatással , vagy nehézséggel jár. Kevés

emberrel ütközetet kisérteni. A zajos Dunán megkísér-

teni az átkelést. Szerencsét kisérteni. (Szalay A. 400

m. levél). 3) Valaminek véghezvitelére az elzmé-

nyeket már munkába venni, pl. o tolvaj megkísérti a

lopást , midn a házba már beoson vagy beront , a

pénz- vagy ruhaszekrényt már feltöri , de semmit el

', nem visz, mert talán megfélemlett vagy elriasztották.

I

4) A lelki tulajdonságokra, különösen az erkölcsiekre

:

vonatkozólag, valakit oly helyzetbe tesz, melybl ki-

tünhetik, ha van-e szilárd jelleme, tántorithatlan be-

csülete, erkölcsi érzete , vagy nincs. Az Isten megkí-

sértette Ábrahám hségét , midn fiát feláldoztatni ki-

,
vánta. A Szentírás értelmében , a sátán , a világ , a

test megkísérti az embert, midn alkalmat nyújt, mi-

dn ösztönt és ingert ad az erkölcsi törvények meg-

szegésére. Némely vidékeken a nép hibásan használja

a kísért igét kísér helyett.

KÍSÉRTÉS , KÍSÉRTÉS
,
(kés-e-er-t-és) fn. tt.

kisértés-t, tb. —ék , harm szr. — e. Cselekvés , mely

által valamit v. valakit kisértenek. A sátán három-

féle kísértéssel akarta megtántoHtani az Idvezitt.

KÍSÉRTET, KÍSÉRTET
,
(kés-e-er-t-et) fn. tt

kisértet- ét , harm. szr. — e. 1) Állapot vagy helyzet,

melyben az van, kit erkölcsi próbára tesznek, vagyis

bibliai, és vallási értelemben, bnre csábitó, ösztönz,

ingerl körülmények. Ezen értelme van az úrimád-

sági kérésnek : Es ne vigy minket kísértetbe. 2) Vé-

letlenül, különösen éjjel megjelen lény , a babonás

nép hite szerént, ijeszt lélek. Az elhagyott várakban

járó kisértetek. Éjfélkor kísértetet látni. Innen szélesb

ért. minden rendkívüli sovány , ijeszt alakot kisér-

tetnek mond a nép.

KÍSÉRTETI , KÍSÉRTETI
,
(kés-ér-t-et-i) mn.

tt '-ísérteti-t, tb. —ek Kísértetre vonatkozó. Kísérteti

jelenetek.
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KÍSÉRTETIES
,

(kés-ér-t-et-i-es) mn. tt. kísér-

tetiest v. — et , tb. —ék. Olyanféle , mint a kisértet.

KÍSÉRT, KÍSÉRT, (kés-e-er-t-) mn. és fh.

tt. kisértö-t. Aki valamit vagy valakit kísért, vagy

amivel kisértenek. Különösen mint fn. olyan sze-

mély, ki valakit kisért, ez igének minden értelmében,

különösen , roszra csábító ember , vagy gonosz szel-

lem V. ö. KÍSÉRT.

KISÉRTFURÓ, (kisért-furó) ösz. fn. Általán

fúró, mely által bizonyos testek bels' részeit vizsgál-

ják, pl. ha az épületben lev gerendák nem podvá-

sak-e ; vagy melylyel a földet fúrják , hogy rétegeit

ismerjék, különösen pedig így neveztetik a bányá-

kat vizsgáló fúró.

KISÉRTÖLIK
,

(kisértö-lik) ösz. fn. Lik a bá-

nyákban , melyet az úgynevezett kisértöfuróval fúr-

tak. V. ö. KISÉRTFURÓ.
KISÉTÁL, (ki-sétál) ösz. önh. Sétálva kimegy,

kirándul valahonnan , és valahová. Kisétálni a város

ból a szomszéd szlbe , kertékbe. Visszatér névmás-

sal : kisétálni magát, am. elégségig sétálni. V. ö. SÉ-

TÁL.
KISÉTÁLÁS

,
(ki-sétálás) ösz. fn. Sétálva ki-

menés, kirándulás.

KIS EZERJÓFÜ, 1. FÖLDEPE.

KISFALU , faluk Nógrád , Sáros , Turócz , ÉR
— , Közép-Szolnok , VILMÁNY— , Abaúj

,
puszta

Nógrád m.; helyr. Kisfalu-ba, —ban, — ból.

KISFALUD, faluk Baranya , Bars , Bereg stb.

m., puszták Nógrád, Somogy, Torna stb. m.; GORT-
VA— , falu Gömör, NEMES— , Somogy, SORKI—

,

Vas, —ZSELICZ— , Somogy, BODROG - Zemplén

m.; helyr. Kisfalud ra, —on, — ról.

KISGYLÉS, (kia-gyülés) ösz. fn. Általán

akármily testületnek gylése, melyre az illet tagok-

nak csak bizonyos része vagy osztálya hivatalos, el-

lentétéül a nagy-gylésnek , melyben a testület min-

den tagjai részt vesznek vagy vehetnek. A magyar

tudományos akadémia kisgyülései.

KISHAS
,

(kis-has) ösz. fu. Az emberi hasnak

alsó része, a köldök tájától lefelé. Midn a nagy (po-

hos) has ellentéte , külön írandó : kis has.

KISHÁZA , falu Bihar m. ; helyr. Kisházá-ra,

—w, —ról.

KISHEGY
,
puszták Fehér és Sáros m. ; helyr.

Kishegy-re, — én, —röl.

KISHIT, KISHIT
,
(kis-hitü) ösz. mn. Szé-

les ért. kinek kedélye hajlandóbb bizonyos körülmé-

nyekben roszat hinni, mint jót, ki akár önmaga akár

mások erejében , akár a gondviselésben keveset bí-

zik. Hitvallási ért. ki az isteni segítségben nem bí-

zik. Ilyennek nevezte Jézus a vízen járó , s féltében

kiáltó Pétert : Kishit, miért kételkedtél f

KISHITSÉG, KISHITSÉG, (kis-hitüség)

ösz. fn. Tulajdonság vagy állapot, midn valaki

kishit.

KISHOLDFU, (kis-bold-fín ösz. fn. L. HOLD-
RUTA.

KISHUSVÉT
,

(kis-hus-vét) ösz. fn. A húsvét

-

ünnepnek nyolczad napja, mint a nagykarácsoné kis-

karácson. Különben : fehérvasárnap.

KISIET, (ki- siet) ösz. önh. Sietve kimegy , tá-

vozik valahonnan valahová.

KISIETÉS
,
(ki-sietés) ösz. fn. Sietve kimenés.

KISDX
,
(kis-ik) k. m. kis-tem, —tél, —étt. El-

avult ige. Eléfordúl a müncheni codexben : Coepit

pavere et taedere
,

„kezde kisni és gyetretni," mely

szót ugyanazon codex más helyen retteg igével fe-

jez ki. Rokon értelm : kisálkodik, mely Erdsi sze-

rént halállal való tusakodást jelent. V. ö. KESA,
KESASÁG , KESÁLKODIK. Mindkettnek alapér

telme bels mozgalom v. küzdelem , minthogy mind

a rettegés, mind a halálos tusakodás bels megindu-

lás által nyilatkozik. Ennélfogva a kisik ige eredeti

értelme : mintegy küzdve mozog ; másod alkalmazott

értelme : retteg. Részesülje kis, kise , innen kise-fa,

am. rángatódzva mozgó v. rezg fa , melyet az elfo-

gatú kocsi v. szekér rúdjához akasztanak.

A kise részesülbl er képzvel lehetett kisér is,

valakit útitársul követ , menésében vezet vagy segít.

A latin comitari am, együtt menni, a német begleiten

Adelung fejtegetése szerént am. be-ge-leiten ,
elve-

zetni. Az alapfogalom mindenütt olyan mozgás, menés.

mely egy másik lény mozgásával vagy menésével van

összefüggésben. Egyébiránt a kisér szót helyesebben

vagy legalább közelebbrl késik szóból származtat-

juk. V. ö. KÉSDX.
Kisér törzsöktl lett : kisért (tentat , explorat,

periclitat) , s jelent 1) valamely küls mozgatást,

vagyis oly munkásságot , mely egy másik test mun-

kásságának, erejének, szilárdságának állapotját meg-

vizsgálja, próbára teszi; 2) bels szellemi mozgatást,

különösen erkölcsi tekintetben az akaratnak próbára

tételét, ha vájjon állandó-e az erényességben ? Innen

kisértet (tentatio), am. az erkölcsi ernek meginga-

tása, megrázása. Midn pedig kisértet am. spectrum,

(Gespenst), akkor közelebbi értelme lehet félelmet ger-

jeszt lélekjelenés v. ijeszt szellem is, melyek látására

kisik az ember. Hasonló öszvefüggés van a tót stras

sidlo (kisértet) és strassit (ijeszteni) szók között ; noha

a magyar ,kisértet' itt is inkább ,kisérö szellem' ér-

telmével bír.

KISIKÁL, (ki-sikál) 1, KISIKÁROL.

KISIKAMLÁS
,

(ki-sikamlás) ösz. fn. A sima

vagy nyirkos testnek a kézbl kicsuszása. Továbbá

fürge , könny mozgás által valahonnan kiszaba-

dulás.

KISIKAMLIK, (ki-sikamlik) 1. KISIKLIK.

KISIKÁRL, 1. KISIKÁROL.

KISIKÁRLÁS
,
(ki-sikárlás) ösz. fn. Sikárolva

kitisztítás. V. ö. KISIKÁROL.

KISIKÁROL
,

(ki-sikárol) ösz. áth. Sikárolva,

súrolva kitisztít, kifényesít. Kisikárolni czinkóróval a

54*
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konyhai czinedényeket. KisikároLil a szobapadlót. Ki-

sikárolni a rozsdás fegyvereket. V. ö. SíKAROL.
KIS-IKLÁND, erdélyi falu Torda m.; helyr. ~

Iklánd-ra, — on, —ról.

KISIKLIK, (ki-siklik) ösz. k. Mondjuk tulajd.

ért. nyirkos vagy sima testrl , mely a kézbl köny-

nyen kicsúszik. Kisiklik a csík , angolna. Kisiklik a

vizes szappan. Átv. ért. fürge , könny mozgás által

kibúvik , kiszabadul valahonnan. A csikó kisiklik a

nyakát ölel karok közöl. Az zbe vett , és beszorított

apró állatok kisiklanak az Üldözök közöl. V. ö.

SIKLIK.

KIS-IKLÓD, erdélyi falu Doboka m.; helyr.—
Iklód-ra, —on, — ról.

KISILÁPOL, (ki-silápol) ösz. áth. Siláppal

ütve vagy fenyegetve kiz, kihajt. V. ö. SILÁP.

KIS-ILLYE , erdélyi falu Torda m. ; helyr. —
Illyé-re, — n, —r'ól.

KIS-ILVA , erdélyi falu a beszterczei kerület-

ben; helyr. — Ilvá-ra, — n, —ról.

KISIMÍT v. —SIMÍT
,

(ki-simít) ösz. áth. Va-

lamit simára kitisztít v. kiegyenlít. Kisimítani a kó-

czos. bozontos hajat , kendert. Mátyusföldén kimeszel

vagy bizonyos festék- földdel kicsinosít. Innepekre ki-

simítani a házat. V. ö. SIMÍT.

KISIMÍTÁS v. —SIMÍTÁS
,

(ki-simítás) ösz.

fn. Simára kitisztítás, v. kiegyenlités.

KISIMUL, KISIMUL, (ki-simúl) ösz. önh. Sí-

mára kitisztul v. kiegyenesül. A haj , ha fésülik , ke-

félik, megkenik, szépen kisimul. Gyalu alatt kisimul a

szálkás , rögös
,
görcsös fa. Kisimul a reds homlok,

arcz. V. ö. SIMUL.
KISIMULÁS v. —SIMULÁS, (ki-simulás) ösz.

ín. Simára kitisztulás v. kiegyenesülés.

KISING, puszta Pest m.; helyr. Kising-re, —én,

— röl.

KISÍR
,
(ki-sír) ösz. önh. Visszatér névmással

am. sokat , elégségig sír. Az akaratoskodó durczás

gyermek kisírta magát. V. ö. SÍR.

KISÍRT, (ki sírfj ösz. mn. Mondják szemekrl,

melyek sokat sírtak. A halotti beszéd után kisírt sze-

mekkel oszlott szét a nép.

KISIRÜL, (ki-sirül) ösz. önh. Alattomban, gyor-

san kisuhan valahonnan. Erdélyi tájszó. V. ö. SÍ-

RUL.
KIS-KADÁCS, erdélyi falu a székelyföldi Ud-

varhely székben, helyr. Kadács-ra, — on, — ról.

KIS-KAJÁN, erdélyi falu B. Szolnok m.; helyr.

Kaján-ba, — ban, — ból.

KIS-KALÁN , erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.—Kalán-ba, —ban, — ból.

KISKALMÁR, (kis-kalmár) ösz. fn. Kalmár,

ki az illet kereskedést kicsinben zi , kisárus, szatócs.

KISKALMÁRKODÁS
,

(kis-kalmárkodás) ösz.

fn. Kicsinben zött kalmárság.

KIS-KAPUS, erdélyi faluk Kolos m. és Megy-
gye3 székben, helyr. Kapus-ra, — on, — ról.

KIS-KARACSON , (kis -karácson) ösz. fn. A
nagykarácsonnak nyolczadik vagy Urunk körülme-

télésének napja, mely uj évre esik.

KIS-KÁSZON, erdélyi falu Kezdi székely szék-

ben, helyr. —Kászon-ba, —ban, — ból.

KIS-KEDE , erdélyi falu Udvarhely székben,

helyr. — Kedé-re, —n, —röl.

KISKÉKJÁCZINT, (kis-kék-jáczint) ösz. fn. A
jáczint egyik faja ; bokrétája harangalakú , tövön

hengeres ; virágai aprók , kékek ; Diószeginél : zo-

mánczos jáczint (hyacinthus amethystinus).

KIS-KEND, erdélyi falu Küküllö m.; helyr. —
Kend-re, — én, — röl.

KIS-KERÉK , erdélyi falu A. Fehér m. ; helyr.

—Kerék-re, —én, —röl.

KISKERESKEDÉS
,

(kis-kereskédés) ösz. fn.

Kereskedés , mely aránylag kevés áruk forgatásával

viszen üzletet , vagy mely az illet árukat kicsin-

ben adja. Ellentéte : nagykereskedés.

KISKERESKED, (kis-kereskédö) ösz. fn. Ke-

resked, ki áruit kis mennyiségben , kicsinben adja.

KISKERESZT
,
(kis-kereszt) ösz. fn. A keresz-

tes rendjelek legkisebbiké. Kiskeresztes vitéz. V. ö.

NAGYKERESZT.
KISKOH, falu Bihar m.-, helyr. Kiskoh-ra, — on,

— ról.

KISKOR, (kis-kor) ösz. fn. 1) Köz ért. gyer-

mekkor , melyhez a ki nem fejlett ifjúkort is oda

szokták érteni. 2) Törv. ért. az illet ország törvé-

nyei szerént meghatározott idkor , mely alatt va-

laki a törvény különös védelme alatt áll s apai ha-

talom vagy gyámság alá van helyezve és ezek bele-

egyezése nélkül terhes kötelezettséget magára nem

vállalhat. A magyar polgári jog szerént kiskorúak

(minorennes) általában, kik 2 4-ik évöket még be nem

töltötték ; még pedig 1 2 éven felül törvényeskoruak

(legitimae aetatis), alul nem törvényeskoruak (illegiti-

mae aetatis). A nszemélyek, ha férjhez mennek, 16

éves korukban már elérik teljeskoruságukat , de ha

férjhez nem mentek, még a 24 éven túl is rendsze-

rént gyámság alatt vannak. Az osztrák polgári tör-

vénykönyv szerént gyermeki kort élnek , kik a hete-

dik , serdületlen kori, kik a 14-dik, és kiskort, kik a

2 4-ik életévet még tul nem haladták , még pedig a

nszemélyek ha elbb férjhez mennének is. ,Kiskor'

ellentéte nagy- vagy teljes kor.

KISKORÚ v. KORÚ
,

(kis-korú) ösz. mn. Aki

még kiskorban van. Kiskorú árvák. V. ö. KISKOR.

KISKORÚSÁG v. —KORUSÁG, (kis-koruság)

ösz. fn. Kiskorú életid , vagy állapot. V. ö. KIS-

KOR.
KISLELKÜ v. KISLELKÜ, (kis-lelkü) ösz.

mn. 1) Ki kedélyénél fogva gyáva, félénk, az ellen-

szegül akadályoktól visszaijed, magában nem bizó.

2) Szorosb ért. kiuek lelke nem bir elegend ruga-

nyossággal , hogy a viszontagságokkal szembeszáll-

jon, kit a bal sors könnyen lever. 3) Kinek kebelét
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nemesebb erkölcsi érzelem nem hevíti
,

pl. ki legy-

zött ellenségeivel nem bánik kegyesen. Ellentéte :

nagylelk.

KISLELKÜLEG v. KISLELKÜLEG, (kis-lel-

küleg) ih. Kislelküek módjára. V. ö. KISLELKÜ.

KISLELKSÉG, KISLELKSÉG, (kis-lelkü-

ség) sz. fa. Azon tulajdonság , melynél fogva vala-

kit kislelkünek mondunk. V. ö. KISLELKÜ.

KISLENCSÉSGOMBA, (kis-lencsés-gomba) ösz.

fa. L. LENCSÉSKÖBÖLKE.

KISLÉPFÜ, (kis-lép-fü) ösz. fa. A bordalapok

egyik faja ; lombjai szárnyasán kikanyargatottak ; ka-

rélyai általellenben váltogatok, öszvefutó'.c ; termései

a lapon összefutnak ; Diószeginél : kacskaringós bor-

dalap (asplenium ceterach).

KIS-LÓZNA, erdélyi puszta B. Szolnok m.;

helyr. — Lózná-ra, — n, —ról.

KIS-LUDAS, erd. f. A. Fehér m.; helyr. —Lu-

das-ra, —on, —ról.

KISMARJA , mváros Bihar m. ; helyr. Kismar

-

já-ra, —n, —ról.

KISMARTON , sz. kir. v. Sopron m. ; helyr.

Kismarton-ba, — ban, — ból.

KISMÉRTÉK, (kis-mérték) ösz. fa. 1) Arány-

lag kicsin a maga nemében , kevés , nem sok. 2) A
szabályos rendes mértéknél kisebb ; vagy kisebbített

mérték.

KISMESTER, (kis-mester) ösz. fa. A tanító mes-

ter segéde. Falusi kismester.

KISMEZO
,
puszta Borsod m. ; helyr. Kismezö-

re, —n, — röl.

KISNADÁLY, (kis-nadály) ösz. fa. A nadálytö

egyik faja (symphytum petraeum).

KISNYOR
,
pupztfi Somogy m.; helyr. Kisnyór-

ra, —on
}

—ról.

KIS-NYÚJTÓD
,

erdélyi falu Kezdi székben
;

helyr. —Nyújtód-ra, —on, — ról.

KIS-NYÚLA.S , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.

— Nyúlas-ra, — on, —ról.

KIS-OCS
, falu Zaránd m. ; helyr. —Ocs-ra,

— on, — ról.

KISODRÓDIK
,
(kisodródik) ösz. k. Sodródva

kibonyolodik , kifejlik. Kisodródik a rostul sodrott

madzag. V. ö. SODOR.

KIS-OKLOS
, erdélyi faluk Hunyad és Torda

m.; helyr. — Oklos-ra, —on, — ról.

KIS-OLÁHFALU, erdélyi falu Udvarhely szék-

ben ; helyr. —Oláhfalu-ba, —ban, —ból.

KISOMPOLYGÁS, (ki-sompolygás) ösz. fa. Cse-

lekvés, midn valaki kisompolyog.

KISOMPOLYOG, (ki-sompolyog) ösz. önh. Som-
polyogva kimegy.

KISOPÁNKODIK
,
(ki-sopánkodik) visszaható-

lag : kisopánkodja magát
, addig sopánkodik , míg

elunja.

KISORSOL
,

(ki-sorsol) ösz. áth. Sorshúzás

utján valamely tárgyat , államkötelezvényt , ékszert,

pénzt stb. nyereségül kitesz.

KISORSOLÁS, (ki-sorsolás) ösz. fa. Cselekvés,

midn valamit kisorsolnak.

KISOTUL
,
(ki-sotúl) ösz. áth. Valamit sotuval

kinyom
, kisajtol. Kisotúlni a szölö

,
gyümölcs levét.

Kender-, lenmagból kisotúlni az olajat.

KISÖPÖR, 1. KISÉPÉR.
KIS-PACZAL , falu Kraszna m. ; helyr. —Pa-

czal-ra, —on, — ról.

KISPAP
,

(kis-pap) ösz. fa. Növendékpap , ki

valamely egyházi nevelintézetben papi hivatalra

képeztetik , növendékpap.

KISPÁSZTA, puszta Somogy m.; helyr. —Pász-
tá-ra, —~n, — ról.

KISPÉNZ
,
(kis-pénz) ösz. fa. Régebben ,fillér'

(denarius v. denarius parvus , obolus) helyett hasz-

náltatott, és egy garas néha hat , néha pedig öt kis-

pénzböl állott ; amarra példa az 1351: 4. törvény-

czikk, emerre Schnwisner szerént Mátyás királynak

öt dénárból állott garasa.

KISPERCZ
,

(kis-percz) ösz. fa. Másodperez.

Egy órában van hatvan els v. nagypercz , egy els

perczben van hatvan másodperez vagy kispercz.

KIS-PESTÉNY, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.—Pestény-be, — ben, — böl.

KIS-PETRI , erdélyi falu Kolos m. ; helyr. —
Petribe, — ben, — böl.

KISPORCSFÜ, (kis-porcs-fü) ösz. fa. A porczi-

kák egyik faja ; földre csepült szára ágasbogas ; le-

velei aprók , kopaszok ; virágai apró csomókban sár-

gásak ; növénytani néven : sima porczika (hermiana

glabra).

KIS-RÁPOLT , erdélyi falu Hunyad m.; helyr.

—Rápolt-ra, — on, — ról.

KIS-REBRA , erdélyi falu Besztercze ker.

;

helyr. —<Rebrá-ra, — on, — ról.

KISRÓFOL, (ki-srófol) 1. KICSAVAROL.

KIS-ROSKÁNY, erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.

— Roskány-ba, —ban, — ból.

KIS-RUNK, erdélyi falu Hunyad m. ; helyr. —
Runk-ra, — on, —ról.

KIS-SAJÓ, erdélyi falu Kolos m.; helyr. —Sa-

jóra, —n, —ról.

KISSÁR, KISSÁRFÜ, (kis-sár-fü) ösz. fa. A
fütejek neméhez tartozó növényfaj ; ernyje 6— 10

águ, ugyanannyi level gallérral
;
gyümölcse sima,

az erny alatt lev ágai meddk , szára térdig ér.

(Euphorbia Esula).

K1SSÁRFÜTÉJ, 1. KISSÁRFÜ.
KISSARLÓSFÜ

,
(kis-sarlós-fü) ösz. fa. A tar-

orjákhoz tartozó növényfaj ; szára tövön megdlt,

szröskés ; levelei ékforma tojáskerekek , bevag-

daltak , csipkések , nyelesek ; virágai két-hármával a

levéltöveken pirosak vagy fejérek. Máskép : gaman-
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dor
,
zsuzsánka

, kiscserlevelf ; növénytani néven :

gamandor tarorja (teucrium chamaedrys).

KIS-SARMÁS, erdélyi falu Kolos m.; helyr, —
Sármás-ra, —on, —ról.

KIS-SÁROS
, falu Küküllö és Sáros m.; helyr,—Sáros-ra, — on, — ról.

KISSÁSA, 1. KISZSÁZSA.
KIS-SEBES

, erdélyi falu Kolos m. • helyr —
Sebes-re, — én, — röl.

KIS-SELLYK
, erdélyi falu Meggyes székben

;

helyr. Sellyk-re, — én, — röl.

KIS-SINK , erdélyi falu Sink székben ; helyr.— Sink-re, —én. —röl.

KISSODA
, falu Temes m. ; helyr. Kissodá-ra.—n, — ról.

KIS-SOLYMOS
, falu Kvár vidékén

, erd. fa-

luk Alsó Fehér m. és Udvarhely sz.; helyr. —Soly-

mos-ra, —on, — ról.

KIS-SZEDERJE, erdélyi falu Torda m. ; helyr.—Szederje- re, —n, — röl.

KIS-SZEK
,
(kis-szék) ösz. fn. Zsámolyhoz ha-

sonló nagyságú , alacson szék , milyenen pl. a fejk,

vagy némely vidékeken a piaczi kofák ülni szoktak.

Vannak oly kisszékek is
, melyek kukoriczamorzsoló

vassal ellátvák.

KISSZÉMÜ v. —SZÉMÜ, (kis-szémü) ösz. mn.
Tulajd. és átv. ért. akinek vagy aminek kis szemei

vannak ; aprószemü. Kisszemü leány. Kisszemü ga-

bona, bab, borsó. V. ö. SZEM.

KISSZER
, KISSZER ,

(kis-szerü) ösz. mn.
Aránylag , vagy a maga nemében kicsinyes. Ezek
mind kisszer dolgok. Ellentéte : nagyszer.

KISSZERSÉG , KISSZERSÉG
,
(kis-szerü-

rég) ösz. fn. Aránylag
, a maga nemében véve kicsi-

nyes állapota vagy tulajdonsága valaminek. Ellen-

téte : nagyszerség.

KISSZIVÜ, KISSZIVÜ, (kis-szivü) ösz. mn. 1)

Tulajd. ért. mondható minden állatról, melynek arány-

lag kicsin a szive. 2) Átv. és szokottabb ért. bátor-

talan, félénk, gyáva, szüktkebel.

KISSZIVÜSÉG, KISSZIVÜSÉG, (kis-szivü-

ség) ösz. fn. Átv. ért. félénk, gyáva lelki tulaj-

donság.

KISSZULÁK
,

(kis-szulák) ösz. fn. Növényfaj
a szulákok nemébl

; levelei nyilformák , mindkét
fell begyesek. Máskép : kisfulák

, folyóf , iszapf.

(Convolvulus arvensie).

KIS-TALMÁCS, erdélyi falu Talmács fiókszék-

ben ; helyr. — Talmács-ra, —on, — ról.

KIS-TAVA
,
puszta Tolna m. ; helyr — Tavá-

ra, —n, — ról.

KISTELEK , faluk Baranya és Csongrád m.,

puszták Kis-Kunságban és Bihar m. ; helyr. Kiste-

/'•Jc-re, —én, —röl.

KISTELEP, falu Temes m. ; helyr. Kistehp-re,— én, — röl.

KIS-TEREMI , erdélyi falu Küküll m. ; helyr.

i

— Teremi-be, — ben, —böl.

KIS-TEREMIA, falu Torontál m • helyr.—
Teremiá-ra, — n, —ról.

KISTERENNE , falu Nógrád m. ; helyr — Te-

renné-re, —n, — röl.

KIS-TORONY, erdélyi falu a szebeni szász

székben ; helyr. —Torony-ba, —ban, — bál.

KISUDAMLIK
,

(ki-sudamlik) ösz. k. L. KI-

SUHAN.
KISUGÁRLIK, (ki- sugárlik) 1. KISUGÁRZIK

KISUGÁRZÁS
,
(ki-sugárzás) ösz. fn. Sugarak

kilövellése.

KISUGÁRZIK, (ki-sugárzik) ösz. k. Sugarai

kilövellenék. Felhk közöl kisugárzik a nap.

KISUHAN
,

(ki-suhan) ösz. önh. Suhanva ki-

megy. Képes kifejezéssel : sebesen kiszökik , kicsú-

szik valahonnan
,
kivált midn valamely roszat , ve-

szélyt gyanít. V. ö. SUHAN.

KISUHANÁS
,

(ki-suhanás) ösz. fn. Suhanva

kimenés. V. ö. KISUHAN.
KIS-ÚJFALU , faluk Bihar , Esztergám , Nóg-

rád, Pest, Sopron m.; helyr. —faluba, — ban,—ból.

KIS-UJJ
,
(kis-ujj) ösz. fn. A kezeken és lába-

kon a legkisebb ujjak. A kéznek kisujja máskép a

köznépnél : fülvájó ujj. Képes ért. jelenti az ernek,

hatalomnak legalsóbb fokát. Kimjjammal sem nyúl-

tam hozzá, am. legkisebb erszakot, bántást sem kö-

vettem el rajta.

KISÚJSZÁLLÁS , mváros Nagy Kunságban
;

helyr. —újszállás-ra, — on, —ról.

KISÚJT , KISUJT
,
(ki-sujt) ösz. áth. Valamit

suhanva kivet; kihajít; kitisztít. Különösen Mátyus-

földén am. kiseper , mi csakugyan némi suhogással

megy véghez. Karapold be a szobát , azután sújtsd

ki. Miért nem sújtjátok ki azt a szemetet f

KISUJTÁS
,
(ki-sujtás) ösz. fn. Suhanva kive-

tés ; v. kitisztítás. V. ö. KISUJT.
KISUJTÁSOZ, (ki-sujtásoz) ösz. áth. Közelebb

a ,sujtás' fnévtl am. sujtásokkal kivarr , kiczifráz

valamit. Kisujtásozni a magyar nadrágot, mentét, dol-

mányt. V. ö. SUJTÁS.
KISUPRÁL, (ki-suprál) ösz. áth. Suprával, az-

az vesszvel kiver, kikerget valakit vagy valamit.

KISÚROL
,
(ki-súrol) ösz. áth. Súrolva , siká-

rolva kimos, kitisztít, kifényesít valamit. Kisúrolni a

szobákat, az edényéket. V. ö. SÚROL.

KISÚROLÁS
,
(ki-súrolás) ösz. fn. Súrolva, si-

károlva kimosás, kitisztítás.

KISURRAN, (ki- surran) ösz. önh. Surranva ki-

szökik , kilopódzik, kioson valahonnan. A nyomozott

tolvaj kisurrant a kapun, V. ö. SURRAN.

KISURRANAS, (ki-surranás) ösz. fn. Surranva

kimenés.

KISUSOG
,

(ki- susog) ösz. áth. és gyakor. Su-

sogva kibeszél, kifecseg, kilocsog valamit. V. ö. SU-
SOG.
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KISUVAD, (ki- suvad) ösz. önh. Csúszva, mint-

egy su hangot hallatva kiesik , kicsuszszan valahon-

nan, különösen kézbl, hón alól. V. ö. SUVAD.

KISUVADÁS
,

(ki-suvadás) ösz. fn. Suvadva,

csuszszanva kiesés.

KISÜL, (ki-sül) ösz. önh. 1) Kellleg megsül.

Kisült a kenyér , szedjétek ki. 2) Mondjuk a mezk-

rl, midn a nagy meleg miatt kiszáradnak , s mint-

egy kiégnek.

„ Nekem már a rét hímetlen

,

A mez kisült." Csokonai.

3) Mondják a lszerekrl, midn kilobbannak. Kisül

az ágyú, mozsár, puska. 4) Atv. ért. valamely rej-

tett, nem tudott dolog kiviláglik. Kisült rá, hogy tol-

vaj. V. ö. SÜL.

KISÜLÉS ,
puszta Pest- Solt m. ; helyr. Kisü-

lés-re, — én, — röl.

KISÜL v. KISÜLL, (kis-ül v. —üll) ösz.

fn. A kovácsok, lakatosok, ötvösök kisebb nem ül-

je. V. ö. ÜL.
KISÜT, (ki-süt) ösz. ön- és áth. Onhatólag am.

kivilágít ; leginkább a hold- és napról mondják.

„Kisütött a nap sugara
,

A szeretm ablakára." Népd.

Athatólag 1) Kellleg megsüt. Jól kisütni a kenyeret.

Különösen rántva megsüt. Zsíron , vajon kisütni va-

lamely tésztát, halat , csirkét. 2) Kiéget. Tüzes vassal

kisütni valaki szemét. A forró nyár kisüti a mezket.

3) Lövszert kilobbant. Kisütni az ágyút
,
puskát. 4)

Atv. ért. valamit napfényre derít
;

világosságra hoz.

Vallatásokból kisütni a bntetteseket. V. ö. SÜT.

KISÜTÉS, (ki-sütés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valami kisüt ; vagy valaki valamit kisüt.

KISVAJDAFALVA , erdélyi falu Fogaras vi-

dékében; helyr. — Vajdafalvá-ra, —n, —ról.

KISVÁROS, puszta Hont m.; helyr.—város-ra,

—on, —ról.

KISVÁROSI, (kis-városi) ösz. mn. 1) Kisváros-

ból való 2) Oly szokású , tulajdonságú, magatartású,

milyenek rendesen a kisvárosiak lenni szoktak. Kis-

városi ripök. Kisvárosi piperkocz.

KISVÁROSIAS
,
(kis-városias) Ösz. mn. Kisvá-

rosi lakosok szokására mutató, arra emlékeztet, azok-

nál divatozó. Kirvárosias kíváncsiság, megszólás.

KISVÁROSIASAN, (kis-városiasan) 1. KISVÁ-
ROSILAG.

KISVÁROSILAG
,

(kis-városilag) ösz. ih. Kis-

városiak módja, szokása szerint.

KISZ, fn. tt. kisz-t, tb. — ék, harm. szr. — e. A
legapróbb hal a Balatonban , melyet merithálóval

fognak. A horogra csalétkül húzzák , innen a köz-

mondás : Sokszor Jászén keszeget foghatni , azaz kis

szívesség vagy- ajándék által többet lehet nyerni.

Néhutt : küsz.

KISZAB
,

(kiszab) ösz. áth. 1) Általán vala-

mely kelmét öltözetül vagy más végre kell forma

szerént és nagyságban kimetsz. Kiszabni a nadrág-

nak, dolmánynak való posztót. Kiszabni a csizmának

való brt. Innen : valakit valamely ruhából kiszabni,

am. a ruhát igen szkre , kicsinyre szabni. 2) Vala-

mit bizonyos mértékben kirendel. A cselédeknek ki-

szabni mindennapi eleségöket. A legényeknek kiszabni

a mindennapi munkát. Kiszabni a lovaknak való ab-

rakot, szénát. 3) Meghatároz. Kiszabni a napot, órát,

idt. Kiszabni a tanulni valót. V. ö. SZAB.

KISZABADÍT v. —SZABADIT, (ki-szabadít)

ösz. áth. A kényszerített, önkénytelen , lekötött álla-

potban, helyzetben levt szabaddá teszi, feloldja, fel-

menti. Kiszabadítani a foglyokat. Kiszabadítani az

istrángba keveredett ló lábait. V. ö. SZABADÍT.

KISZABADÍTÁS v. —SZABADÍTÁS, (kisza-

badítás) ösz. fn. Cselekvés, mely által valakit kisza-

baditnak. V. ó. KISZABADÍT.
KISZABADUL v. —SZABADUL, (kiszaba-

dul) ösz. önh. Bizonyos kényszerített , önkénytelen,

lekötött, bebonyolodott állapotból , helyzetbl kime-

nekül, kivergdik. Fogságból, ellenség kezei közöl ki-

szabadulni. Zsarnok hatalma
, önkénye alól kiszaba-

dulni. V. ö. SZABADUL.

KISZABADULÁS v. —SZABADULÁS
,

(ki-

szabadulás) ösz. fn. Kényszerített állapotból, fogság-

ból, rabságból stb. kimenekülés.

KISZABÁS, (ki-szabás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit kiszabnak. V. ö. KISZAB.
KISZÁCS

, falu Bács m. ; helyr. Kiszács-ra,—on, —ról.

KISZÁDOL
,
(ki-szádol) ösz. áth. A hordónak

vagy más bedugaszolt edénynek szádját , azaz duga-

szát kihúzza, kiüti.

KISZÁDOLÁS, (ki-szádolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kiszádolnak.

KISZAGGAT, 1. KISZAKGAT.

K1SZAGLAL
,

(ki- szaglál) ösz. áth. Valamit

szaglálva kikeres
, kifürkész , kinyomoz. A vadász-

ebek kiszaglálják az elbújt vadakat. V. ö. SZAGLÁL.

KISZAGLÁLÁS
,

(ki-szaglálás) ösz. fn. Szag-

lálva kikeresés. V. ö. KISZAGLÁL.
KISZÁGULD

,
(ki-száguld) ösz. önh. Sebesen

nyargalva kirohan , kicsap valahová. Mondják külö-

nösen hadi lovagokról , kik az ellenség nyugtalani-

tására , megrohanására kirándulnak , vagy kitörnek.

V. ö. SZÁGULD.
KISZÁGULDÁS

,
(ki-száguldás) Ösz. fn. Szá-

guldva kicsapás.

KISZÁGULDOZ, (ki- száguldoz) ösz. önh. Egy-

más után többször kiszáguld.

KISZAKAD
,

(ki-szakad) ösz. önh. Szoros ért.

mondják szövetekrl , vagy fonott , vagy rostos tes-

tekrl , melyek részei vzgy rétegei egymástól elvál-

nak. Kiszakad a tüskébe, szegbe akadt ruha. A könyv-

bl néhány levél kiszakadt. Átv. ért. mondják ember-

rl ,
ki hazájától , szülhelyétl távozva kölföldre

megy letelepedni. A székelyek közöl sok család Icisza-

kadt a szomszéd Moldovába. V ö. SZAKAD.
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KISZAKADÁS, (ki-szakadás) ösz. fn. A fonott

vagy rostos testek részeinek egymástól elválása. V.

ö. KISZAKAD.
RISZAKAJT, KISZAKAJTÁS, 1. KISZÁ-

RASZT, KISZAKASZTÁS.

KISZÁRASZT, (ki-szakaszt) ösz. áth. 1) Vala-

mit tövöstül
,
gyökerestül kihúz , kiránt. Kiszakasz-

tani az elültetett virágot , csemetét. 2) Valamit kopta-

tás, metszés, vágás, tépés, s egyéb erszak által kili-
;

kaszt. Kiszakasztani térden a nadrágot. 3) A sütni !

való megkelt tésztát darabokra szakgatva kenyérré,
j

czipóvá stb. gömbölygeti. 4) A gulyából , ménesbl
|

egy falkát különválaszt. Négy tinót az ökörgulyából

kiszakasztani. 5) Átv. ért. valamely érzelmet kiírt ke-

belébl. V. ö. SZAKASZT.
KISZAKASZTÁS, (ki-szakasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés , melynélfogva kiszakasztanak valamit. V. ö.

KISZÁRASZT.
RISZARGrAT

,
(ki-szakgat) ösz. áth. és gyak.

Szakgatva , azaz tövérl
,
gyökerérl elhuzgálva ki-

rángat, kitépdel valamit. Kiszakgatni a kendert, gyo-

mot, fattyunövényeket. Kiszakgatni az ösz hajszálakat.

V. ö. SZARGAT.
RISZARGATÁS

,
(ki-szakgatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kiszakgatunk valamit. V. ö. RISZAR-

GAT.
RISZARÍT , RISZARÍTÁS, 1. RISZARASZT,

RISZARASZTÁS.
RISZALAD

,
(ki-szalad) ösz. önh. 1) Szaladva

kimégy , kisiet. Vészharangszót hallván , kiszaladt az

utczára. 2) Átv. ért. mondják némely folyadékokról,

melyek tartaléköbleikbl akármely oknál fogva kifoly-

nak. Kiszalad a forró leves, víz. Szokottabban : kifut.

Ugyan átv. ért. mondják szóról, mely véletlenül, aka-

ratlanul csúszik ki. Ez a szó csak úgy szaladt ki a

szájamból. V. ö. SZALAD.

RISZALADÁS, (ki-szaladás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki vagy valami kiszalad.

RISZÁLAL, (ki-szálal) ösz. áth. Szálanként ki-

válogat, kiszed. Kiszálalni a kévébl a kosárnak való

vékonyabb vesszket.

RISZALASZT, (ki-szalaszt) ösz. áth. 1) Hagyja,

engedi, hogy valaki v. valami kiszaladjon. Az akolból

kiszalasztani a csikókat. 2) Valakinek meghagyja,

hogy szaladva , azaz gyorsan menjen ki valahova. A
gyereket kiszalasztani a mezre, hogy a béreseket hivja

haza. 3) Átv. ért. a kezében , hatalmában lev vala-

mit akaratlanul , véletlenül kibocsátja. Kiszalasztani

(elszalasztani) a jó szerencsét. 4) Átv. ért. valamely

szót kiszalasztani am. véletlenül , meggondolatlanul

kiejteni. V. ö. SZALASZT.

RISZALASZTÁS
,

(ki-szalasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valakit vagy valamit kiszalasztanak.

RISZÁLL, (ki-száll) ösz. önh. 1) Repülve kiin-

dul valahonnan. Tüszvészkor a galambok kiszállónak

búgjaikból. A puskadurranás által fölrezzentett mada-

rak kiszállanak a nádasból. 2) Szélesebb ért. bizo-

nyos helyre vagy helyrl kilép. Kiszállani a csata-

sikra. Kiszállani a kocsiból , hajóból. Kiszállani a

partra. 3) A székelyek az olyan részeges emberrl

is mondják , aki bizonyos idben házát elhagyva so-

káig korcsmákon hever , hogy kiszállott. (Ferenczi

János). V. ö. SZÁLL.
RISZÁLLÁS, (ki-szállás) ösz. fn. Rirepulés,

kimenés , kilépés valamely helybl. V. ö. KISZÁLL
RISZÁLLÁSOL v. —SZÁLLÁSOZ, (ki-szál-

lásol v. — szállá80z) ösz. áth. Valamely szállásból,

szállóhelybl kiköltöztet (ausquartiren). Ellentéte :

beszállásol v. beszállásoz.

RISZÁLLÍT v. —SZÁLLÍT, (ki-szállít) ösz.

áth. l) Véghez viszi , hogy valaki v. valami kiszáll-

jon. Kiszállítani az utasokat a gözkocsiból. Kiszállí-

tani a hajót valamely partra. 2) Rülföldre szekéren

vagy hajón stb. kiküld. A bevásárlóit gabonát, bort,

kelméket kiszállítani idegen országba. V. ö. SZÁLLÍT.
RISZÁLLÍTÁS v. —SZÁLLÍTÁS, (ki-szállítás)

ösz. fn. Cselekvés, mely által kiszállítanak valakit v.

valamit. V. ö. RISZÁLLÍT.
RISZÁMÍT v. —SZÁMIT, (ki-számít) ösz. áth.

Valaminek mennyiségét számok által kiveti , megha-

tározza, megtudja. Elre kiszámítani az építés költsé-

geit. Kiszámítani az idt , mely alatt valamit végezni

lehet. V. ö. SZÁMÍT.
RISZÁMÍTÁS v. —SZÁMÍTÁS, (ki-számitás)

ösz. fn. Cselekvés, midn kiszámítunk valamit. V. ö.

RISZÁMÍT.
RISZÁMLÁL, (ki-számlál) ösz. áth. Számlálva

kiad, kiválaszt, kioszt bizonyos mennyiséget. Kiszám-

lálni a napszámosok napi vagy heti díját. V. ö.

SZÁMLÁL.
RISZÁMLÁLÁS, (ki-számlálás) ösz. fn. Szá-

monkénti kiosztás, kiadás, részletezés.

RISZAMOL, nem egészen szabatos értelemben

,kiszámít' helyett használják. V. ö. SZÁMOL, és

SZÁMÍT.
RISZÁNDÉROZIR

,
(ki-szándékozik) ösz. k.

Szándéka van valahová ki v. kifelé menni.

RISZÁNRÁZ, RISZÁNKÁZDi, (ki-szánkáz v.

-szánkázik) ösz. önh. v. k. Szánkázva kirándul vala-

hová. Kiszánkázni a szomszéd faluba. V. ö. SZÁNRÁZ.
RISZÁNRÁZÁS, (ki-szánkázás) ösz. fn. Szán-

kán kirándulás.

RISZÁNT, (ki-szánt) ösz. áth. 1) Bizonyos nö-

vényeket töveikrl, gyökereikrl szántóvassal kimetsz.

Kiszántani a perjét, földi bodzát. 2) Valamely föld-

ben rejl testet szántás által helyébl kifordít. A né-

hai ütközetek mezején csontokat szántani ki. Elásott

kincset szántani ki. V. ö. SZÁNT.
RISZÁNTÁS, (ki-szántás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kiszántanak.

RISZAPPANOZ, (ki-szappanoz) ösz. áth. Szap-

panos vizzel kimos, kitisztít. A ruhából kiszappanozni

a mocskot, szennyet.

RISZAPPANOZÁS, (ki-szappanozás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kiszappanoznak.
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KISZAPUL v. —SZAPUL, (ki-szapúl) ösz.

áth. Szapuló edényben lúgos vízzel kifz valamit.

Kiszapulni a durvább mocskos ruhákat. Kiszapulni a

nyers fonalat, a taplógombát. V. ö. SZAPU , SZA-

PULÓ.
KISZAPÚLÁS v. —SZAPULÁS, (ki-szapúlás)

ösz. fn. Mosás neme, midn kiszapulnak valamit. V.

ö. KISZAPUL.
KISZÁR, (ki-szar) ösz. áth. Valamit szarva kiad

beleibl. Kiszarni a lenyelt csontokat, gyümölcsmago-

kat. Viszsz. névmással : kiszarni magát, am. a bélsárt

jól kiüríteni.

KISZÁRAD, (ki-szárad) ösz. önh. Általán mond-

juk minden nedves, nyirkos, nyers testrl, midn ned-

vei, nyirkai kirepülnek, kigözölögnek, s az nyerseségét

veszti. Szoros ért. kiszáradnak a növények , midn
szükséges életnedveikbl kifogynak. Szélesb ért. ki-

száradnak az állatok is , midn igen elsoványodnak
;

kiszáradnak a folyók, patakok
, források, midn ned-

veik kirepülnek stb. V. ö. SZÁRAD.
KISZÁRADÁS, (ki- száradás) ösz. fn. Állapot-

változás, midn valamely nyirkos, nedves, nyers test

kiszárad. V. ö. KISZÁRAD.
KISZÁRASZT, (ki-száraszt) ösz. áth. Bizonyos

testeknek nedveit, nyirkait kiszívja. A forró napok

kiszárasztják a füveket. Némely nyavalyák kiszáraszt-

ják az emberi testet. A tavakat, mocsárokat, mestersé-

gesen kiszárasztani. V. ö. SZÁRASZT.
KISZÁRASZTÁS, (ki-szárasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, mely által valami kiszárasztatik. Sütemények

kiszárasztása hoszszas , és ers tüz által. Tavak, mo-

csárok kiszárasztása. V. ö. SZÁRASZT.
KISZÁRÍT vagy —SZÁRIT, KISZÁRÍTÁS v.

— SZÁRÍTÁS, 1. KISZÁRASZT, KISZÁRASZTÁS.
KISZÁROGAT, (ki-szárogat) ösz. áth. Aprán-

ként v. lassanként, folytonosan kiszárít.

KISZDIA, falu Temes m. ; helyr, Kiszdiá-ra,—n, —ról.

KISZE, 1. KISZÍ.

KISZED, (ki-szed) ösz. áth. és gyüige. 1) Bi-

zonyos sokaság közöl többeket egymás után kivesz,

kiválaszt. A búza közöl kiszedni a konkolyt. A tálból,

fazékból kiszedni a gombóczokat. A hálóból kiszedni a

nagyobb halakat. A gyümölcsnek javát kiszedni a ko-

sárból. 2) Általán, ami valahol benn van, mind ki-

veszi. Kiszedni a kemenczébol a kenyereket. Kiszedni

a ládába rakott árukat. 3) A betszedknél kiszedni

valamit, am. azon betket, melyekbl a nyomtatandó

szók állanak , fiókjaikból egyenként kiválogatni és

kellleg sorozni ; különösebben a szedést bevégezni.

A 10. ivet már kiszedtük. V. ö. SZED.
KISZEDÉGET, (ki-szedéget) ösz. áth. ésgyak.

Folytonosan, vagy gyakran szedve kiválogat, kived-

degel. Néha am. aprólékosan, kicsinyenként kiszed.

A cseléd garasonként, egy-egy forintonként kiszedegette

bérét. V. ö. SZED.
KISZEDÉGETES, (ki-szedégetés) ösz. fn. Sze-

degetve kiválogatás, kiveddegelés.

AKAD. NAGY 8ZÓTÁB. III. KÖT.

KISZEG, (ki-szeg) ösz. áth. Szegve kimetsz,

kihasít, kimér, kialakít valamit. Rokon a kiszab igé-

vel, csakhogy a szeges az alakítandó test, különösen

ruhafélének inkább széleire, a szabás pedig az egészre

vonatkozik. V. ö. SZEG, SZAB.

KISZEGÉLYEZ, (ki-szegélyez) ösz. áth. Sze-

gélylyel vagy szegélyekkel ellát, fölkészít.

KISZEGEZ , vagyis —SZEGEZ, (ki-szegez v.

szegez, éles é-vel) ösz. áth. 1) Valamit szegekkel ki-

ver. Kiszegezni a sarutalpakat. 2) Valamit, szegeket

verve bele, kifeszít, nyilvános helyre kiakaszt. Utcza-

szögletekre kiszegezni valamely hirdetményt. A denevért

kiszegezni a kapura. 3) Kitz, kifitít valamit hogy

lássák. Kiszegezni a zászlókat a házak ablakaiból. De

itt szokottabb : kitzni. 4) Mondjuk az álgyukról

midn bizonyos irányban kitüzetnek. A vár falain ki-

szegezni a huszonnégy-fontosokat. Ez értelemben ta-

lán nyilt e-vel
,

,szeg' igétl. V. ö. SZEG, SZEG,

SZÖG.
KISZEKEREZ, (ki-szekerez) ösz. önh. Szekéren

kirándul valahová.

KISZEKEREZÉS, (ki-szekere zés) ösz. fn. Sze-

kéren kirándulás.

KISZEL
,
(ki-szel) ösz. áth. Éles eszköz zel ki-

szakaszt , kimetsz valamit. Kiszelni a kenyér böl egy

karéjt. Kiszelni a szalonnából a húsos részt. V. ö.

SZEL.

KISZELED
,
(ki-széled) Ösz. önh. Széledve ki.

terjed.

KISZELEL, (ki-szelel) ösz. áth. Valamely sze-

mes jószág polyváját, szemetjét, ocsúját, lazáját szél

által kitisztítja. Szórás által kiszelelni a nyomtatott,

csépelt gabonát. V. ö. SZELEL.

KISZELELÉS, (ki-szelelés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kiszelelnek.

KISZELÉS
,

(ki-szelés) ösz. fn. Szelve kimet-

szés, kivágás.

KISZÉLESEDÉS, (ki-szélesédés) ösz. fn. Szé-

lesre kiterjedés.

KISZÉLESEDIK
,

(ki-szélésédik) ösz. k. Szé-

lesre kiterjed. A folyóvíz áradáskor kiszélesedik. A
hízó ember dereka , vállai kiszélesednek. V. ö. SZE-

LES.

KISZÉLESÍT v. —SZÉLESÍT, (ki-szélésít)

ösz. áth. Valamit szélesre kitágít, kinyújt, kiterjeszt.

V. ö. SZÉLES.
KISZÉLESÍTÉS v. —SZÉLESÍTÉS ,

(ki-szé-

lesítés) ösz. fn. Szélesre kinyujtás, kiterjesztés.

KISZELLÖZ
,
(ki-szellz) ösz. áth. 1) Valamit

szellre , szabad ég alá kitesz , hogy áporodástól,

romlástól , molyoktól stb. megóvja. Kiszellözni a ru-

hákat. 2) Bizonyos zárt helyet kinyit, hogy a szel-

l , szabad leveg megjárja. Kiszellözni a szobákat.

KISZELLZÉS
,
(ki-szellzés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn kiszellzünk valamit. V. ö. KISZELLÖZ.

KISZELLZTET, (kiszellztet) ösz. áth. Mint

alakja mutatja, a szóképzés szabályai szerént mivé 1-

55
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tet értelemmel bir , s am. más valakinek meghagy-

ja , rendeli , hogy kiszellözzön valamit ; de köz szo-

kás szerént csak annyi is , mint kiszellöz , minthogy

azt a szell, tehát némileg mégis más által téteti. V. ö.

SZELLZ, és SZELLZTET.
KISZÉM, (ki-szém) ösz. áth. m. kiszémtem, —

tél,
— étt. Gyr vidéki tájszólás szerint am. kiszemel.

KISZEMEL
,
(ki-szémél) ösz. áth. Szemenként

kiválogat , kiszedeget. A galambok a legszebb búza-

szemeket szemelik ki. Atv. ért. nem csak szemes jó-

szágból , hanem akármely más gyjtött testek közöl

egyet vagy többet , különösen szemre vesz , és kivá-

laszt. A nyájból kiszemelni a legszebb barmokat. V. ö.

SZÉMÉL.
KISZEMELÉS

, (ki-szémélés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kiszemelnek.

KISZÉMIK, 1. KISZÉMZIK.
KISZÉMZIK

,
(ki-szémzik) ösz. k. A csemeték

s fákról mondják , midn szemeket vagy rügyeket

eresztenek.

KISZENVED, (kiszenved) ösz. önh. Bizonyos

idmérték szerént végig fogytig szenved, pl. aki ha-

lálig szenved, vagy a rá mért büntetést végig kiállja.

Használják tárgyesetés névvel is. A tiz évi fogságot

kiszenvedni. Atv. ért. sok szenvedés után e világból

kimúlik, meghal. V. ö. SZENVED.

KISZENVEDÉS
,

(ki- szenvedés) ösz. fn. Cse-

lekvés v. állapot, midn valaki kiszenved.

KISZÉPÍT v. —SZÉPÍT, (ki-szépít) ösz. áth.

Valamit szépen kialakít , kiékesít , kicziezomáz. Ki-

szépíteni a házat, lakszobákat. Kiszépíteni a várost.

Különös fejekkel kiszépített nö. V. ö. SZÉPÍT.

KISZÉPÍTÉS v. —SZÉPÍTÉS, (ki-szépítés)

ösz. fn. Kiékesités,, kicziezomázás.

KISZETÓ , falu Temes m. ; helyr. Kiszetó-ra,

—n, —ról.

KISZÍ , fn. tt. kiszi-t , tb. — k. Gömörben

jelent savanyú böjti levest. Tótul : kiszelicza

ugyanazt jelenti ,. a kiszeli (savanyú) törzstl. A
székelyeknél kocsonyaforma étel neme zabtócsbúl

(vizzel megforrázott zablisztbl); kovászszal megke-

letve úgy fzik mint a kását , s tejjel vagy szilvalé-

vel eszik; csak nyelni kell, de megrágni nem szokás.

(Kriza J.). Néhutt : késze , v. kisze , v. kiszil. V. ö.

KÉSZE, KESZCZE.
KISZÍ, (ki-szíj ösz. áth. 1) Valamit bizonyos

csn szíva kihúz. Kiszíni lopótökkel a bort. Szivatyú-

val kiszíni a vizet. Kiszíni egy pipadohányt, vagyis a

pipában ég dohány füstét. A szúnyogok, pióczák ki-

szíják a vért. 2) Valamely test nedvét szopugatva

kihúzza. Kisz-íni a gyümölcs nedvét. A csecsem ki-

szíja az anyja tejét. 3) Atv. ért. valakinek életued-

vét kihúzza, elfogyasztja. „ l vén férj kiszíja a fiatal

nt. Mondják növényekrl, vagy más nedves testek-

rl is, melyeket a melegség nedveiktl megfoszt. 4)

Képes kifejezéssel valakinek vagyonát , birtokát las-

sanként kicsalja , kihúzza. Kiszíni az ország zsírját.

KISZID
,

(ki-szid) ösz. áth. Valakit különféle

szidalmakkal illet , szemrehányásokkal kifakad va-

laki ellen. V. ö. SZID.

KISZIDÁS
,
(ki-szidás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valakit kiszidnak.

KISZIKKAD, (ki-szikkad) ösz. önh. Szoros ért.

mondják sárról , vagy sárlepte térrl , midn kiszá-

rad. V. ö. SZIKKAD.
KISZIKKADÁS

,
(ki-szikkadás) ösz. fn. Álla-

pot, midn valami kiszikkad.

KISZIKKASZT
,

(ki-szikkaszt) ösz. áth. Esz-

közli , okozza , hogy kiszikkadjon , kiszáradjon va-

lami. A meleg napok, a szelek kiszikkasztják a sári, a

sáros utakat.

KISZDXKASZTÁS, (ki-szikkasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kiszikkasztanak.

KISZIL, fn. tt. kiszil-t, tb. —ék 1. KISZÍ.

KISZIMATOL
,

(ki-szimatol) ösz. áth. Szima-

tolva, azaz szaglászva kifürkész , kikutat valamit. A
vizsla kiszimatolja a vadakat. Atv. ért. kikémlel.

KISZ1NDIA, falu Arad m.; helyr. Kiszindiá-ra.

—n, — ról.

KISZÍNÉL, (ki-színél) ösz. áth. 1) Valamit bi-

zonyos színnel kifest. Kiszínelni a divatképeket. Ki-

színelni a szekér oldalait, a szekérkast , máskép : ki-

színez. 2) Szabó D. szerént am. sajdít. Kiszínlem

ábrázatjából is, mit akar. 3) Valaminek színét, azaz

javát, szépét kiválasztja. 4) Valamely rögös, darabos

testet kisimít , kiegyenget , különösen fanemü teste-

ket bárd, gyalu stb. által simára kialakít. Kiszínelni

a gerendákat , deszkákat. 5) Kiszínli magát , 1. KI-

SZÍNLELI MAGÁT. V ö. SZÍNÉL.

KISZÍNÉLÉS
,
(ki-színélés) ösz. fn Cselekvés,

midn valamit kiszínelnek.

KISZÍNEZ
,

(ki-színéz) ösz. áth. Festékezve,

mázolva bizonyos színt ad valaminek. Kiszínezni a

fenyü-fa bútorokat. Kiszínezni a rézre
, fára nyomta-

tott képeket.

KISZÍNÉZÉS, (ki-színézés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kiszíneznek.

KISZÍNLELI v. KISZÍNLI MAGÁT ; vissza

ható ige. A székelyeknél Kriza J» szerént am. kiürü-

gyeli magát valamibl.

KISZÍNLÉS, 1. KISZÍNÉLÉS.

KISZÍNLIK, (ki-szíulik) ösz. k. Szabó D. sze-

rént am. kitetszik, kitnik. Kiszínlik ábrázatjából is

a rósz indulat.

KISZÍP, (ki-azíp) ösz. áth. 1. KISZÍ. A súp

törzstl származtak : szipák, szipákol, szipogat.

KISZIPÁKOL, (ki-szipákol) ösz. áth. A pordo

hányt szipákolva kiszíja. Naponként egy garas áru

fekete tobákot kiszipákolni. V. ö. SZIPÁKOL.

KISZIPÁKOLÁS, (ki-szipákolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kiszipákolnak.

KISZIPOGAT, (ki-szipogat) ösz. gyak. áth. Va-

lamely italt lassacskán, cseppenként szíva , szörpöl-

gcíve iszogat ki. Kiszipogatni egy pohár hegyaljait.
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KISZISZEG, (ki-sziszég) ösz. önh. Tárgyesetes

névvel am. valakit sziszegve kigúnyol , kiz , kihajt.

Kisziszegni a kontár színészt. A gunár kisziszegi az

idegen ludakat. Másként : kipisszég.

K1SZITÁL, (ki-szitál) ösz. áth. Szitában rázva

holmi idegen részektl , szeméttl, portól stb. meg-

tisztít valamit. Kiszitálni a sütni való lisztet. Kiszi-

tálni a vágott dohányból a port.

KISZIVÁRGÁS
,

(ki-szivárgás) ösz. fn. Szivá-

rogva kifolyás. Átv. ért. valamely titok egyes részei-

nek lassan-lassan nyilvánosságra jutása.

KISZIVÁRKOZIK
,

(ki-szivárkozik) ösz. k. 1.

KISZIVÁROG.
KISZIVÁROG, (ki-szivárog) ösz. önh. és gyak.

Szivárogva, azaz vékony csöveken, hasadékokon las-

san-lassan kifoly. A száraz, repedékes kádból kiszivá-

rog a víz. Átv. ért. valamely titok egyes részei las-

sanként nyilvánosságra jutnak. V. ö. SZIVÁROG.

KISZÍVÁS
,
(ki-szivás) ösz. fn. Cselekvés, ille-

tleg szopás, szörpölés, stb. mely által kiszívunk va-

lamely nedvet vagy folyadékot. V. ö. KISZÍ.

KISZIVATYÚZ, (ki-szivatyúz) ösz. áth. Sziva-

tyúval kihúz. Kiszívatyúzni a pinczébe folyott vizet.

V. ö. SZIVATYÚ.
KISZIVATYÚZÁS

,
(ki-szivatyúzás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kiszivatyúznak.

K1SZÍVOGAT, (ki-szívogat) ösz. áth. Aprán-

ként v. lassanként kiszív.

KISZLEL, (kész-el-el) áth. m. kiszlel-t. A ré-

gieknél, pl. a Müncheni codexben am. késztet , vala-

mire sürget , rábeszél. „És a vének a népet kíszle-

lék , hogy Barrabást kérnék, Jézust kedig elveszte-

nék." Máté 27. A Bécsi codexben : „kíszleli vala

ötét" (svadebat ei). V. ö. KÉSZLEL, KÉSZTET.

KISZÓL, (ki-szól) ösz. önh. Bizonyos zárt hely-

bl kifelé szól. Kiszólani az ablakon. Kiszólani a ve-

rembl, pinczéböl. V. ö. SZÓL.

KISZÓLÁS
,
(ki-szólás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki kiszól.

KISZOLGÁL, (ki-szolgál) ösz. áth. Bizonyos

idt szerzdés szerént valakinek szolgálatában kitölt.

Kiszolgálni az egész esztendt.

KISZOLGÁLT, (ki-szolgált) ösz. mn. Aki akár-

mikép kötelezett , vagy önként ajánlott szolgálati

idt kitöltött. Kiszolgált katona. Kiszolgált tisztvisel.

KISZOLGÁLTAT
,

(ki-szolgáltat) ösz. áth. és

mivelt. Bizonyos járandóságot kiadat. Kiszolgáltatni

a katonáknak járó kenyeret , a lovaknak való szénái,

abrakot. V. ö. SZOLGÁLTAT.
KISZOLGÁLTATÁS

,
(ki -szolgál tatás) ösz. fa.

Cselekvés, mely által kiszolgáltatnak valamit. A széna,

abrak kiszolgáltatása a lovasság számára az illet

élelmi biztosok dolga.

KISZÓLÍT v. —SZÓLÍT, (kiszólít) ösz. áth.

Valakit nevén szólítva valahonnan vagy a többi kö-

zöl kibí. A sereg közöl néhányat kiszólítani. Átv. ért.

az Isten kiszólította öt ez árnyékvilágból, am. meghalt.

V. ö. SZÓLÍT.

KISZÓLÍTÁS v. —SZÓLITÁS, (ki- szólítás)

ösz. fn. Cselekvés, melynél fogva valaki kiszól ittatik.

KISZOP
, (ki-szop) ösz. áth. Valamely testnek

nedvét
, levét szopva kiszivja , kihúzza , kiissza . Ki-

szopni a szl levét. A megmetszett ujjból kiszopni a
vért. A csecsem kiszopja anyja vagy dajkája emljé-

bl a tejet. V. ö. SZOP.
KISZOPOGAT, (ki- szopogat) ösz. áth. Lassan-

ként v. apránként kiszop.

KISZÓR, (ki-szór) ösz. áth. Szórva, azaz szerte,

szanaszét hányva kivet, kidobál holmit. A rohadt al-

mákat kiszórni a szemétre. V. ö. SZÓR.
KISZÓRÁS

,
(ki-szórás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn kiszórnak holmit. V. ö. KISZÓR.
KISZORÍT v. —SZORÍT, (ki-szorít) ösz. áth.

Szorítva, összenyomva, szkebbre tolva bizonyos hely-

rl kimenni, kicsúszni, kinyomulni stb. kényszerít va-

lakit v. valamit. Tolongásban kiszorítani valakit a te-

rembl. Az árvíz kiszorította a barmokat a legelrl.

V. ö. SZORÍT.

KISZORÍTÁS v. — SZORITÁS,(ki-szorítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit v. valakit kiszorítanak.

KISZORUL v. —SZORUL, (ki-szorúl) ösz.

önb. 1) Addig szorul, mig végre kénytelen odahagyni

helyét. Tolongás miatt kiszorulni a színházból, gyülés-

teremböl. 2) Minthogy bizonyos tért mások elfoglal-

tak, kénytelen künn maradni. Akik késn jövének va-

la, kiszorultak a templomból. V. ö. SZORUL.
KISZORULÁS v. —SZORULÁS, (kiszorulás)

ösz. fn. Állapot, midn valaki vagy valami valahon-

nan kiszorul.

KISZÓTAGOL
,
(ki-szó- tagol) ösz. áth. Szóta-

golva kifejt, kibetz.

KISZQTYOG, (ki-szotyog) ösz. önh. Szotyogva

kihull
,
például a kézbl a puha gyümölcs. Különö-

sebben mondják a székelyeknél a vadhúsról s nyü-

rl , midn a sebbl kihullanak. (Ferenczy János).

KISZOTYTYAN,(ki-szotytyan) ösz. önh. Szoty-

tyanva kiesik, kicsúszik. Kiszotytyant a kezébl. (Kál-

lay gyüJt-)-
tr

KISZO
,
(ki-sz) ösz. áth. Szövszékben bizo-

nyos virágokat, alakokat kiképez a vászon vagy más

szöveteken. V. ö. SZÓ.

KISZÖGELLÉS, (ki- szögeilés) ösz. fn. Állapot,

midn valami kiszögellik. L. ezt.

KISZÖGELLIK
,
(ki-szögellik) ösz. k. Szögle-

tet képezve kifelé áll. A vár egy része a Dunára ki-

szögellik.

KISZÖGEZ, (ki-szögcz) ösz. áth. Tulajdouké

pen am. szöglettel ellát , kiszögletez ; azonban hasz

nálják, bár hibásan, ,kiszege7.' helyett is.

KISZÖGLETÉL
,

(ki-szögletél) ösz. áth. Szög

letesen kimetsz, kivág, kifarag, kivarr stb. valamely

müvet. V. ö. SZÖGLET.
KISZÖGLETÉZ, (kUzögletéz) ösz. áth. S

letet vagy szögleteket k< ; ri<"^r^ kialakít. Az aszfalt

55*
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négy , a filegúriát hat szögre kiszögletezni. Élesre,

tompára, egyenesre kiszögletezni.

KISZÖKDÖS, (ki-szökdös) sz. önh. Gyakran

szökve kilopódzik, kioson valahonnan. Ugyanezt

többed magával teszi. V. ö. SZÖKIK , KISZÖKIK.

KISZÖKELL ,
(ki-szökell) sz. önh. Szökellve,

ugrálva kimegy. A virgoncz fiúk kiszökellenek az ut-

czára. V. ö. SZÖKELL.

KISZÖKELLÉS, (ki- szökellés) sz. fn. 1) Szö-

kellve , ugrálva kimenés. 2) A többi tárgyak vagy

részek közöl ki- vagy elrenyomulás.

KISZÖKELLIK, (ki-szökellik) ösz. k. A többi

tárgyak vagy részek közöl elre nyomul , elre ter-

jed. A vár homlokzatán oszlopos erkély szökellik ki.

KISZÖKIK
,

(ki-szökik) ösz. k. Szökve , azaz

lopva, elosonva kimenekszik, kibúj dosik valahonnan

vagy valahová. A foglyok kiszöktek a börtönbl. Ki-

szökni idegen országba. V. ö. SZOKIK.

KISZNYEGÉZ
,
(ki-szönyegéz) ösz. áth. Sz-

nyegekkel kirak valamely tért. Kiszönyegezni a tere-

meket, a padolatot. V. ö. SZNYEG.
KISZNYEGÉZÉS, KISZNYEGZÉS, (ki- sz-

nyegezés) ösz. fn. Sznyeggel vagy sznyegekkel

kirakás.

KISZÖRPÖL ,
(ki-szörpöl) ösz. áth. Valamely

nedvet szörpölve kiszí , kiiszik. Kiszörpölni a kávét,

édes bort. V. ö. SZÖRPÖL.
KIS-ZSÁZSA, KIS-ZSÁZSAFÜ, (kis-zsázsafü)

ösz. fn. A zsázsákhoz tartozó növényfaj. Máskép : ré-

zsuka, kerti zsázsa, saláta torma.

KÍSZT
,
(kisz-t v. kész-t) áth. m. kíszt-étt, htn.

—ni v. — eni. Régies és tájdivatos. „S mikoron e
hre

kísztenéje a király." Debreczeni Legendáskönyv.

Szokottabban 1. KÉSZT.
KISZTE , falu Zemplén m. ; helyr. Kiszté-re,

— 77,
— rl.

KÍSZTÉS, 1. KÉSZTÉS.
KÍSZTET

,
(kisz-t-et , azaz kész-t-et) áth. Nem

egyéb , mint kettztetett miveltetvel képzett kiszt

vagy készt. V. ö. KÉSZT.
KÍSZTETÉS, 1. KÉSZTETÉS.
KISZÚR, (ki-szúrj ösz. áth. 1) Szúrva , hegyes

eszközzel bökve kilikaszt vagy elront valamit. Szeg-

gel, árral kiszúrni a bort. Kiszúrni valakinek szemeit.

2) Valamit szúrva kitz. Kiszúrni a mérnöki pózná-

kat. Kiszúrni az útjelel karókat. Atv. ért. valakinek

kiszúrni valamivel szemét , am. figyelmét elfordítani

valamitl vagy megcselekedni , hogy ne gondoljon

valamivel , miben különben akadályt tehetett volna.

A felvigyázó szemét egy két forinttal kiszúrni. V. ö.

SZÚR.
KISZÚRÁS , KISZURÁS

,
(ki szúrás) ösz. fn.

Szúrva kilikasztás.

KISZÚRDAL
,

(ki szurdal) ösz. áth. és gyak.

Szurdalva kilikgat valamit. Gombostvel kiszurdalni

a papirt. Árral kiszurdalni a csizmatalpat. V. ö.

SZURDAL.

KISZURDALAS, (ki-szurdalás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kiszurdalnak.

KISZURKÁL
,

(ki-szurkál) ösz. gyak. áth. 1.

KISZURDAL, és V. ö. SZURKÁL.
KISZURKOL

,
(ki-szurkol) ösz. áth. Szurokkal

kívülrl megken. Kiszurkolni a vargafonalat.

KISZR, (ki szr) ösz. áth. Szürün vagy szrve

kiereszt valamely nedvet. Kiszrni a levet. V. ö.

SZR.
KISZRÉS , KISZRÉS

,
(kiszrés) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kiszrnek.

KISZÜRCSÖL, (ki szürcsöl) ösz. áth. Valamely

edénybl szürcsölve kiszí , kiszop , kiiszik bizonyos

italnemü nedvet. Kiszrcsölni az édes borocskát. V.

ö. SZÜRCSÖL.
KISZÜRCSÖLÉS, (ki- szürcsölés) ösz. fn. Szür-

csölve kiszívás, kiivás.

KISZÜRCSÖLGET
,

(ki-szürcsölget) ösz. áth.

Apránként v. lassanként kiszürcsöl.

KISZÜRMÖL
,

(ki-szürmöl) 1. KISZÜRCSÖL.
KITA, (kit-a v. köt-e, köt- ? 1. végül) ; fn. tt.

kitát. 1) Hajból, szrbl, kenderbl, s ilyféle szálas

testekbl egy tekercs, egy kötés. Kender-kita (Molnár

Albertnél), haj-kila (Sándor Istvánnál) , selyem-kita

(Szabó Dávidnál). Kitába kötni a kendert.

„Három kita magos kender
,

Egy kis beszédem van kenddel."

Népdal. (Erdélyi J. gyjt,).

„Fogy , fogy , szépen fogy a kender guzsalyáról

,

Új kitát vesz el az ágya fejébl."

Székely.

Kitába font haj , selyem. Hol egy , hol más esetben

hasonlót jelentenek : marok, pászma, tincs, mairing.

2) Több ilyen tekercsekbl álló csomó, melyek száma

a különféle vidékeken változó. Szathmárban egy kita

húsz tekercsbl áll , Mátyusföldén huszonhétbl, má-

sutt harminczból. Eredete hang- és fogalomrokon-

ság után gyanítva legközelebb áll a köt s ebbl szár-

mazott kötés, kötet , köt szókhoz. S kötni törökül :

kat-mak, (hinzufügen, ajouter) , a héber Síin pedig

am. fasciavit és 71fin am. fascia.

KITÁBLÁZ, (ki tábláz) ösz. áth. 1) Bizonyos

tért, különösen kertet úgynevezett táblákra kihasít.

2) Jogtudományi ért. az illet hatóság, telek-jegy-

zökönyvében följegyzett adósságot mint megszüntet

kitörli ; ellentéte : betábláz.

KITÁBLÁZÁS, (ki-táblázás) ösz. fn. 1) Vala-

mely térnek, különösen veteményes kertnek úgyne-

vezett táblákra kihasítása. 2) Az illet törvényható-

ságnál betáblázott adósságnak mint megszntnek ki-

törlése a telek-jegyzkönyvbl. V. ö. BETÁBLÁZ.
KITAGAD, (ki-tagad) ösz. áth. Szoros ért. va-

lakit bizonyos vagyonból , örökségbl kizár , kire-

keszt. A rósz fiút kitagadni minden keresménybl. V.

ö. YAGAD.
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KITAGADÁS, (ki-tagadás) ösz. fn. Szó- vagy

írásbeli nyilatkozás , melynél fogva valakit bizonyos

örökségbl vagy jószágból kizárnak.

KITÁGÍT v. TÁGÍT, (kitágít) ösz. áth. Vala-

mit úgy kinyom, kifeszít, bogy tág legyen. Kaptával

kitágítani a brt. Viselés által kitágítani a csizmát.

V. ö. TÁGÍT.
KITÁGÍTÁS v. —TÁGÍTÁS, (ki-tágítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki valamit kitágít.

KITÁGUL v. —TÁGUL, (ki-tágúl) ösz. önh.

Mondják általán rugalmas, nyulékony testekrl, mi-

dn nyomás, búzás, feszítés stb. által kiterjednek.

V. ö. TÁGUL.
KITÁGULÁS v. —TÁGULÁS, (ki- tágulás)

ösz. fn. Nyomás v. búzás v. feszítés általi kiterjedés.

KITAJTÉKOZIK, KITAJTÉKZIK, (ki-tajtéko-

zik) ösz. k. A tajtékot önmagától kibányja.

KITAKAR, (ki-takar) ösz. áth. Valamely tár-

gyat v. testet, takarójának elmozdítása által kitün-

tet, láthatóvá tesz. Kitakarni a piaczra hozott gyü-

mölcsöt. Kitakarni a mellet. Kitakarni a papírokba

göngyölgetett drágaszereket. V. ö TAKAR.
KITAKARÁS, (ki-takarás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kitakar.

KITAKARÍT, (ki-takarít) ösz. áth. Szoros ért.

akármiféle lakot , és annak részeit, úgymint udvart,

folyosót, konyhát, szobát, teremet stb. csinosan, ren-

desen kitisztít, rendbeszed. Fzés után kitakarítani

a konyhát. Reggelenként kitakarítani a szobákat. Ki

takarítani a padlást. V. ö. TAKARÍT.
KITAKARÍTÁS, (ki-takarítás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kitakarítnak.

KITAKARODÁS, (ki-takarodás) ösz. fn. Mozgás,

midn valaki valahonnan takarodva kimegy, kilódul.

KITAKARODIK, (ki-takarodik) ösz. k. Vala-

honnan mindenestül kihordozkodik, kiköltözik, taka-

rodva kimegy, kilódul. Ezen években sok család kita-

karodott a városból. Néha am. szégyen fejében, vagy

valamitl tartva kimegy, kisurran. Takarodjál ki tüs-

tént szobámból. Észrevévén a rendröket jönni, kita-

karodtak a csapszéki dorbézolok. V. ö. TAKARODIK.
KITAKARÓDZÁS

,
(ki-takaródzás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki kitakaródzik.

KITAKARÓDZIK, (ki-takaródzik) ösz. k. Ta-

karóját elvetvén, testét kifödi. A lázas beteg a pap-

lant , dunnát lerúgván , kitakaródzott. V. ö. TAKA-
RÓDZIK.

KITAKAROSZIK
,

(ki-takaroszik) ; 1. KITA-
KARODIK.

KITÁKOL, (ki-tákol) ösz. áth. Tákkal kifoltoz

v. kitoldoz. V. ö. TÁK.
KITALÁL, (ki-talál) ösz. áth. 1) Valamely rej-

télyt, pl. mesét, rejtettszót, bizonyos feladott jegyek-

bl megfejt. 2) Valamely ismeretlen titkos dolgot

csak úgy gondolom szerént meghatároz. Találd ki,

honnan jövök ? kivel beszéltem f Találd ki, hány kraj-

czárt tartok markomban f Kitaláltad szarva között a

tögyét. (Km.). V. ö. TALÁL.

KITÁLAL, (ki-tálal) ösz. áth. A ftt, vagy
máskép elkészített ételt fazékból vagy konyhaedény-
bl tálba, tálakba kitölti vagy kiszedi, hogy evés vé-

gett asztalra tétessék. Átvitt és gúnyos értelemben :

valamit helyén és idején kivül ád elé.

KITALÁLÁS, (ki-találás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kitalál.

KITÁLALÁS, (ki-tálalás) ösz. fn. Cselekvés,

midn kitálalnak.

KITALICSKÁZ, (ki-talicskáz) ösz. áth. Talics-

kával kiviszeu, kihord. V. ö. TALICSKA.
KITÁMASZKODIK, (ki-támaszkodik) ösz. k.

Valamely nyilt hely korlátjára támaszkodva , kitolja

testének fels részét. Kitámaszkodni az ablakból, er-

kélyrl. Kitámaszkodni a nyilt kocsiból. Rokon értel-m vele : kikönyököl. V. ö. TÁMASZKODIK.
KITÁMASZT, (ki-támaszt) ösz. áth. Szoros ért.

kaput vagy ajtót bizonyos támasz által megersít,

hogy i iuyitva, kitárva maradjon. Doronggal kitá-

masztani a pajta kapuját. Kitámasztani az utczaka-

put , hogy a szekerek bizfon járhassanak ki s be. Szé-

lesb ért. kiterjeszt , küerpeszt. Kitámasztani a lába-

kat. V. ö. TÁMASZT.
KITÁMASZTÁS, (ki támasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kitámaszt.

kiTÁMOLYGÁS
,

(ki-támolygás) ösz. fn. Tá-
molyogva kimenés v. kijövés.

KITÁMOLYOG, (ki-támolyog) ösz. önh. Támo-
lyogva kimegy v. Lij. Szédülten támolygott ki a szo-

bából. Nagyobb mérvben : kitántorog.

KITÁNCZOL, (ki tánczol) ösz. önh. Visszatér

névmással : kitánczolni magát, am. elégségig
, fárad-

tig, untig tánczolni.

KITANÍT v. —TANÍT, (ki-tanít) ösz. áth. Ta-

nítva kiképez , kimvel valakit v. valamit. Bizonyos

tudományra
, mvészetre , kézmre kitanítani valakit.

Kitanítani a kocsis , nyerges lovakat , vadászebekel.

,TudósiV vagy , értesít' helyett idegenszer kifejezés,

mely némelyeknél a latin ,edocere' után jött szokás-

ba. V. ö. TANÍT.
KITANÍTÁS v. —TANÍTÁS, (ki-tanítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki valakit vagy valamit ta-

nítva kiképez.

KITÁNTORGÁS, (ki-tántorgás) ösz. fn. Tánto-

rogva kimenés v. kijövés.

KITÁNTOROG
,

(ki-tántorog) ösz. önh. Tán-

torogva kimegy v. kij. Részegen tántorgott ki a kocs-

mából.

KITANUL, KITANUL
,
(ki-tanúl) ösz. áth. 1)

Tanulva kiképzi, kimiveli, ügyessé teszi magát vala-

miben. Kitanulni az orvosi tudományokat. Kitanulni

bizonyos mesterségei. 2) Mint tanuló bizonyos tanidt

bevégez. Kitanulni tizenkét iskolát. 3) Valamely

könyvnek vagy kéziratnak tartalmát figyelmes olva-

sás, és elmélkedés által emlékezetébe veszi. E köny-

vet elejétl végéig kitanultam. 4) Eszszel kikutat, ki-

fürkész ,
kitud valamit. Kitanulni valaminek csinjál-

binját. Kitanulni az emberi természetet.
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„Nehéz tudni ezé Íj át , végét,

Kitanulni mesterségét

Az asszonynak."

Tréfás vers. (Fáy Andrástól).

5) Önhatólag am. valamely ismeretbl lassanként ki-

fogy, kivetkezik. Vénségére sokból kitanul az ember.

A vén czigány kitanul a hegedülésbl. V. ö. TANUL.

KITANÚLÁS v. —TANULÁS, (ki- tanulás)

Cselekvés, illetleg állapot , midn valaki valamit v.

valamibl kitanul.

KITANÚLHATATLAN, KITANULHATLAN,
(ki-tanúlhat[at]lan) ösz. mn. Amit v. akit kitanulni

nem lebet. Isten útai kitanulhatlanok.

KITANULT ,
(ki-tanult) ösz. mn. 1) Szélesb

ért. ki bizonyos tanéveken , tanintézeteken mint ta-

nuló keresztül ment. Tiz iskolát kitanult ifjú. 2) Szo-

rosb értelemben bizonyos tudományban , mvészet-

ben, mesterségben kellleg kiképzett. Kitanult orvos,

gazda. Kitanult kézmíves. V. ö. TANULT.
KITAPASZT

,
(ki-tapaszt) ösz. áth. Valaminek

külsejét, nevezetesen épületét tapaszszal bekeni, be-

húzza. Szalmából és agyagból gyúrt tapaszszal kita-

pasztani az ólakat, aklokat, gazdasági épületeket. Ki-

tapasztani a válogfal repedékeit. Tréfásan : kitapasz-

tani az arezot, am. festékkel kendzni.

KITAPASZTÁS, (ki-tapasztás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kitapasztanak.

KITAPOD
,
(ki-tapod) ösz. áth. ét gyak. Vala-

mely testnek belét lábbal tapodva kinyomkodja. Ki-

tapodni a szölö levét. A nyomtató lovak kitapodják a

gabona szemeit. Kitapodni a féreg bélét. A csatangoló

barmok kitapodják a gyönge vetést. Gyakorítóbb értel-

m : kitapos. V. ö. TAPOD.
K1TAPODÁS

,
(ki-tapodás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki vagy valami valamit kitapod.

KITAPOGAT ,
(ki-tapogat) ösz. áth. és gyak.

Valamit tapogatva kikeres , kifürkész, kiválaszt. Ki-

tapogatni a puhább gyümölcsöket. Sötétben kitapogatni

a keresett jószágot. A vak kitapogatja amit keres. Átv.

ért. bizonyos jelek és nyomok után indulva , a dol-

got majd így majd úgy próbálgatva rájön valamire.

Némely titkos , rejtélyes dolgokat kitapogatni. V. ö.

TAPOGAT.
KITAPOGATÁS

,
(ki-tapogatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kitapogatnak.

KITAPOS
,

(ki-tapos) ösz. áth. A kitapod igé-

nek gyakorítóbb módosulata, mintegy: többször v. ismé-

telve tapod. A barmok kitaposták a vetéseket , többet

foglal magában mint ha azt mondjuk : kitapodták.

KITAPSOL, (ki-tapsol) ösz. áth. Tapsolva kihí,

eléidéz valakit. Színházban kitapsolni a jeles mvé-

szeket. A rablók bokrok közé rejtzött társaikat kitap-

solni szokták. V. ö. TAPSOL.
KITAPSOLÁS, (ki-tapsolás) Cselekvés, midn

egyet vagy többeket, kitapsolnak.

KITÁR, (ki-tár) ösz. áth. 1) Szoros tnlajd. ért

kaput, ajtót, ablakot egészen kinyit. Tárd ki az ajtót. A

szénás szekérnek kitárni a kertkaput. 2) Szélesb ért. va-

lamely öblös testnek nyilasát kifeszíti. Kitárni a szá-

jat. Kitárni a zsák száját. 3) Átv. ért. valamit nyil-

vánosságra kitesz, kiderít. Nem kell mindent az egész

világ eltt kitárni. V. ö. TAR, ige.

KITÁRASZT
,
(ki-táraszt) ösz. áth. 1. KITÁR.

KITARKÁZ, (ki-tarkáz) ösz. áth. Tarkázva ki-

metél, kiír, kifest, kimázol, kiczifráz valamit. Kitar-

kázni a botot
,
pipaszárt. Kitarkázni a húsvéti tojást.

Kitarkázni a falakat. V. ö. TARKA.
KITARKÁZÁS

,
(ki=tarkázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kitarkáznak.

KITÁROGAT
,

(ki-tárogat) ösz. áth. és gyak.

1) Gyakran kitár valamit. Kitárogatni reggel, délben

és estve az ajtókat. Szellztetés végett kitárogatni az

ablakokat. 2) Átv. ért. utón, útfélen minden ember-

nek kibeszél valamit , máskép : kikürtöl, kitrombitál,

kidobol. V. ö. TÁROGAT.
KITÁROL, (ki-tárol) ösz. áth. 1. KITÁR.
KITART, (ki-tart) ösz. áth. és önh. 1) Kézben

és bizonyos téren, vonalon kivül tart valamit. Kitar-

tani a virágos cserepet az esre. Kitartani a gyereket

az ablakon. 2) Testének valamely tagját vagy részét

bizonyos téren, korláton kivül kitolja. A fekv beteg

kitartja kezét az érverést vizsgáló orvosnak. Fejét a

hintóból kitartani. 3) Bizonyos állapotot kiáll, kitür,

kiszenved , elbír. Kitartani a nagy hideget , meleget,

fájdalmat , kínokat. Kitartani húsz évi fogságot. Há-

rom napi koplalást kitartani. 4) Valakit szüksége-

sekkel ellátva mintegy életben tart. Három árva

gyermeket kitartani. Bizonyos házi szegényt kitartani.

Kitartani oly nt , kivel valaki tilos viszonyban van.

5) Midn a menést jelent tart az alkotó része : ön-

hatólag használtatik, s am. kifelé megy valahonnan.

Kitartani a városból , am. kifelé menni. 6) Szintén

önhatólag am. végig tart. Az szön vett tzifa egész

télen kitartott. Kitartó munka, szorgalom. V. ö. TART.

KITARTÁS, (ki-tartás) ösz. fn. 1) Bizonyos ál-

lapotnak kitürése, kiszenvedése, kiállása ; állhatatos-

ság. Kitartással sokat véghez lehet vinni. Ily nagy

munkához kitartás kell. 2) Valakinek életre való

szükségesekkel ellátása. V. ö. KITART.

KITARTOS, (ki-tartós) ösz. mn. Aki vagy ami

erejében sokat vagy sok ideig kitart. Kitartás ló.

KITARTÓSÁG v. KITARTÓSSÁG
,

(ki-tartó

ság v. —tartósság) ösz. fn. Kitartós állapot vagy

minség.

KITÁRUL v. —TÁRUL
,

(kitárul) ösz. önh.

Egészen kinyílik. Kitárul a kapu, ajtó. Átv. ért. nyil-

vánossá, köztudomásúvá lesz. A titok végre elbb-utóbb

kitárul. V. TÁR, TÁRUL.

KITÁRÚLÁS v. —TÁRULÁS, (ki-tárúlás) ösz.

fn. Teljes kinyilás. Nyilvánossá levés.

KITASZIGÁL , (ki-taszigál) ösz. áth. és gyak,

1) Valakit taszigálva, folytonosan, taszítva, több ta-

szítással kiíiz . kihajt valahonnan. A házsártos síJip-

dert kitaszigálták a csapházból. 2) Bármily merev
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testeket kézzel , vagy lábbal, vagy bizonyos eszköz-

zel taszigálva kinyom valahonnan. V. ö. TASZI-

GÁL.
KITASZIGALAS

,
(ki-taszigálás) ösz fn. Ta-

szigálva kizés, kihajtás.

KITASZÍT v. —TASZÍT
,

(ki-taszít) ösz. áth.

Valakit v. valamit egyszer megtaszítva kilódít , ki-

vet, kinyom, kitol valahonnan. Addig veszekedett, míg

ki nem taszították a házból. A szín alól kitaszítani a

kocsit. V. ö. TASZÍT.

KITASZÍTÁS, —TASZÍTÁS, (ki- taszítás) ösz.

fn. Taszítva kilódítás, kivetés, kitolás.

KITÁT
,
(ki-tát) ösz. áth. Szoros ért. a szájról

mondjuk, midn valaki nagyon kinyitja. Kitátotta a

száját , úgy bámult. Tátsd ki a szádat , am. értelme-

sen, hangosan szólj. Kitátotta a száját, mint a harcsa.

V. ö. TÁT.
KITATAROZ, (ki-tataroz) ösz. áth. Valamely

romladozott, rongyollott müvet, különösen épületne-

müt kijavít , kifoltoz. Kitatarozni a háztett, a hajót.

V. ö. TATAROZ.
KITATAROZÁS, (ki-tatarozás) ösz. fn. Cselek-

vés, midó'n valamit kitataroznak.

KITAVASZODÁS, (ki-tavaszodás) Ösz. fn. Tél

multával a tavasznak kinyílása.

KITAVASZODIK
,

(ki-tavaszodik) ösz. k. Tél

multával kinyílik , kiderül , kezdetét veszi a tavasz.

Kitavaszodott az idö, virágoznak a fák.

KITÉGLÁZ
,
(ki-tégláz) ösz. áth. Úgynevezett

léglázóval v. vasalóval valamely szövetet
,
pl. posz-

tót, fehérnemt stb. kisimít, ráuezait kiegyenlíti. Ki-

téglázni a megázott posztóruhát. Kitéglázni a megmo-

sott üngöket. V. ö. TÉGLÁZ.

KITÉGLÁZÁS
,

(ki-téglázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kitégláznak.

KITEKER, (ki-teker) ösz. áth. 1) Tekerve, az-

az erszakosan forgatva , csavarva kihúz , kiránt va-

lamit. Valakinek kezébl kitekerni a botot. A fiatal

fát tövébl kitekerni. 2) Tekerve kitör , kigörbít. Ki-

tekerni valamely állatnak nyakát. V. ö. TEKER.

KITEKERÉS
,

(ki-tekerés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kitekernek.

KITEKINT, (ki-tekint) ösz. önh. 1) Egyes pil-

lanatot vetve kinéz. Kitekinteni az ablakon. 2) Ki-

megy, hogy körülnézzen, megvizsgáljon valamit. Ki-

tekinteni az akolba. V. ö. TEKINT.
KITEKINTÉS, (ki-tekintés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki kitekint.

KITELEL, (ki-telel) ösz. önh. A telet el- v. ki-

tölti. Különösen 'esti szükségekre vonatkozva : télen

állal bizonyos ruhát visel , vagy bizonyos mennyi-

ség, és minség eledellel beéri. E
ty pár csizmában

és vékony szrben kitelelni. A barmok jobbára szalmán

teleltek ki. Sok szegény ember burgonyán telel ki. V. ö.

TELEL.
KITELELÉS , (ki-telelés) ösz. fn. A télnek ki-

v. eltöltése. V. ö. KITELEL.

KITELELTET, (ki-teleltet) ösz. áth. A barmo-

kat télen által takarmánynyal kitartja. Az ökröket

árpaszalmával kiteleltetni. A cselédnek két darab mar-

háját kiteleltetni. V. ö. TELEL, TELELTET.

KITELELTETÉS, (ki-teleltetés) ösz. fn. A bar-

moknak télen által takarmánynyal kitartása.

KITELHETÖKÉP v. —KÉPEN, (ki-telhet-

kép v. képen) ösz. ih. Amennyire valakinek tehetsége

engedi. Kitelhetökép iparkodtam eleget tenni. Kitelhe-

tökép ellátni valakit a szükségesekkel. V. ö. KITELIK.

KITELHETÖLEG
,

(ki-telhet-leg) ösz. ih. 1.

KITELHETÖKÉP.
KITELHET MÓDON , 1. KITELHETÖKÉP.
KITELIK, (ki-telik) ösz. k. 1) Bizonyos id

végére jár. Ma telik ki az idö, melyre megfogadtalak.

Ha kitelik az esztend, megfizetem a kamatot. 2) Tá-

volító ragu névvel vagy személyes névmással am.

bír annyi tehetséggel , megteheti. Kitelik tle, hogy

fizessen. A szegény embertl ki nem telik, hogy napon-

ként borral, sülttel éljen. Néha am. hajlandó valamit

tenni, vagy elhagyni. Könnyen kilelik tle, hogy meg-

szólja az embert. Kitelik tle , hogy rád sem néz. 3)

Kikerül valamely mennyiségbl. Ezen vég posztóból

egy köpeny, dolmány és nadrág kitelik.

KITÉP, (ki-tép) ösz. áth. Tépve kiszed valamit,

különösen vékony szálú testeket. Kitépni az ösz haj-

szálakat. Kitépni a gyönge növényeket. Kitépni a ma-

dár tollait. Kitépni a szövet rojtjail. Az urak vesznek

öszve, s a jobbágyok haját lépik ki. (Km.). (Humiles

laborant, ubi potentes dissident). Átv. ért. bizonyos

érzelmeket gyökerestül kiírt. Kitépni a szívbl vala-

minek emlékét. V. ö. TÉP.

KITÉPÉLDIK, (ki-tépéldik) ösz. belsz. Té-

peldve kimenekül valahonnan. Kitépelödni a vere-

kedk kezei közöl. Kitépelödni a tüskés srbl. V. Ö.

TÉPELDIK.
KITEPER, (ki-teper) ösz. áth. Teperve , azaz

tiporva, tepiezkelve, apró, sürü tapodásokkal kinyom,

kiszorít valamit. Kiteperni a kártev férgek belét. V.

ö. TEPER.
KITÉPÉS, (ki-tépés) ösz. fn. Cselekvés, midn

valaki valamit kitép.

KITÉR, (ki-tér) ösz. önh. 1) Kilép az útvonal-

ból, hogy más jöv-mennek helyet adjon, vagy hogy

valamit kikerüljön, vagy akármely más okból. A szem-

közt jöv népcsoport elöl kitérni. A kátyú elöl kitérni.

Az alvó kocsis lovai hamar kitérnek az útból. Terhes

szekérnek , részeg embernek az Isten is kitér. (Km).

2) Átv. ért. a kapezáskodó, ellenkez embernek en-

ged, vagy kikerüli t , hogy az ellenszegülési alkal-

mat akadályozza. Ezen ember eltt legjobb kitérni.

Kitért elle, s ott hagyta. 3) Átv. ért. bizonyos val-

lási felekezetbl kilép. 4) Használják némely vidé-

keken : kifér helyett is. V. ö. KIFÉR.

KITEREGET, (ki-teréget) ösz. áth. és gyak.

1) Valamely Iappatag testet egész terjedelmében ki-

bontogat, laposan kinyújt. Kiteregetni a nedves ruha-
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Itat, hogy száradjanak. 2) Omlékony testeket szétte-

rít. Kiteregetni a földre hordott ganajkupaczokat. Ki-

teregetni a megázott szénát, gabonát. V ö. TEREGET.

KITEREGETÉS, (ki-terégetés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kiteregetnek.

KITEREMT, (ki-teremt) ösz. áth. Bárhonnan is

elé- vagy megszerez.

KITEREPÉLYÉDIK, (ki-terepélyédik) ösz. k.

Altalán, akármely testrl mondható , midn terepé-

lyesen kinyúlik. Sodrófa alatt kiterepélyedik a tészta.

Kiterepélyedik a keletlen kenyér. Szorosb ért. mond-

ják növényekrl, midn ágaik, leveleik, testeik ki-

terjednek. Kiterepélyedik a tölgyfa . almafa. Kitere-

pélyednek némely káposztafajok
,
gombák stb . V. ö.

TEREPÉLY.

KITÉRÉS
,

(ki-térés) ösz. fn. Általán
f

cselek-

vés, midn valaki bizonyos vonalból kitér. Átv. ért.

szóbeli vagy Írásbeli eladásban a beszéd ftárgyá-

tól némi eltávozás, némely mellékes dolgoknak em-

lítése. Sok kitérésekkel értekezni valamirl. V. ö.

KITÉR.
KITERÍT v. —TERIT, (ki-terít) ösz. áth. 1)

Lapos testet egész terjedelmében kibontva fektet.

Kiteriteni a köpenyt
,
ponyvát , lepedt

,
papíriveket.

2) Omlékony részekbl álló testet szétoszlat. Asztalra

kiteriteni a babot, borsót. 3) Halottat kinyújtóztat. V.

ö. TERÍT.

KITÉRÍT v. —TÉRIT, (ki-térít) ösz. áth. 1)

Bizonyos útvonalból kiléptet , kijárat. Kitéríteni a

vonóbarmot a szemközt jöv katonaság elöl. Kitéríteni

a szekeret a hintó elöl. 2) Valakit rábeszél , rávesz,

hogy egyik vallásból a másikba térjen ki. V. ö. KI-

TÉR.
KITERÍTÉS v. —TERÍTÉS

,
(ki-terítés) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit kiterítenek.

KITÉRÍTÉS v. —TÉRÍTÉS
,

(ki-térítés) ösz.

fn. Cselekvés, midn valakit vagy valamit kitérítnek.

KITERJED, (ki-tcrjed) ösz. önh. 1) Széle hosz-

sza kitágul, nagyobbúl, kinyúlik. Az árvíz kiterjed a

határ nagyobb részén. Ezen puszta hat falu határáig

kiterjed. Bakony erdeje több vármegyére kiterjed. 2)

Atv. ért. valaminek erkölcsi , szellemi ereje , mkö-
dése kihat. A király hatalma egész országára kiter-

jed. Az angol kereskedés a világ minden részeire ki-

terjed. V. ö. TERJED.

KITERJEDÉS, (ki-terjedés) ösz. fn. 1) Kitágulás,

kinyúlás széltében hosszában. Az árvíz kiterjedését

gátokkal akadályozni. 2) Bizonyos térségnek nagysá-

ga; terület. Magyarországnak kiterjedése négy ezer négy-

szög mér/földnél nagyobb. E város határának kiterje-

dése ötvenezer hold. V. ö. TERJEDÉS.

KITERJEDSÉG
,
(ki-terjedség) ösz. fn. Kiter-

jedt állapot v. tulajdonság.

KITERJESZKÉDÉS
,
(ki-terjeszkedés) ösz. fn.

Állapot vagy mködés
, midn valami vagy valaki

kiterjeszkedik.

KITERJESZKEDIK, (ki-terjeszkédik) ösz. k.

1) Valamely térrl mondjuk, midn széltében vagy

hosszában, vagy mindkét irányban kitágul, kinyúlik.

A Balaton Kenésétl Keszthelyig" kiterjeszkedik. Buda

a Duna partján majd egy mértföldnyire kiterjeszkedik.

2) Átv. ért. mondjuk erkölcsi szellemi hatásról vagy

mködésrl, mely messze kihat. 3) Eléadásában több

felé s különösen másnem tárgyakra is terjeszke-

dik. V. ö. KITERJED.

KITERJESZT, (ki-terjeszt) ösz. áth. Széltében

vagy hosszában , vagy mind a két irányban kitágít,

kinyújt valamit. Kiterjeszteni a madárhálót , a pony-

vát. Kezeket , lábakat kiterjeszteni. Átv. ért. bizonyos

szellemi , erkölcsi mködést , vagy más cselekv ha-

tást mindenfelé z. A hódítók kiterjesztik hatalmokat.

V. ö. TERJESZT.

KITERJESZTÉS
,

(ki-terjesztés) ösz. fn. Cse-

lekvés , mely által valaki kiterjeszt valamit. Hata-

lom, urodalom kiterjesztése. A tudományok kiterjeszté-

sét a nyomdászat nagyon elmozdította. V. ö. KITER-
JESZT.

KITÉR
,

(ki-térö) ösz. mn. Aki vagy ami ki-

tér. Kitér utas. Kitér válasz.

KITÉRLEG, (ki-térleg) ösz. ih. Kitér mó-

don. Kitéröleg válaszolni a fölhívásra v. föltett kér-

désre nem adni egyenes feleletet.

KITERPESZKÉDÉS, (ki-terpeszkédés) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki kiterpeszkedik.

KITERPESZKÉDIK
,

(ki-terpeszkédik) ösz. k.

Mondják arról , ki lábait s lábszárait egymástól

széttolja.

KITERPESZT
,
(ki-terpeszt) ösz. áth. Mondják

a lábakról , és lábszárakról , midn valaki azokat

jobbra balra , vagy elre hátra , egymástól széttolja.

Birkózásban kiterpeszteni a lábakat.

KITERPESZTÉS, (ki-terpesztés) ösz. fn. A lá-

baknak vagy lábszáraknak egymástól széttolása.

KITERÜL
,

(ki-terl) ösz. önh. 1. KITERJED.

KITESZ
,

(ki-tész) ösz. áth. 1 ) Valamit bizo-

nyos körön
;
vonalon kivül fekv , vagy nyilt helyre

tesz. A megölt vadat kitenni a fagyra. Az asztalt ki-

tenni a szobából. Az eladó hordót, szekrényt kitenni az

utczára. 2) Valakit bizonyos állapotból , hivatalból

kimozdít. Kitenni a falu jegyzjét. Kitenni valakit a

bíróságból. Átv. ért. kitenni valakinek a szrét , am.

népies kifejezéssel a szolgálatból vagy hivatalból

minden teketória nélkül kimozdítani. 3) Onhatólag :

kitenni magáért, am. valamiben kitüntetni, derekasan

viselni magát. Kitenni valakin , am. kifogni rajta, t
bizonyos vetélkedésben, versenyben meggyzni. Raj-

tam ki nem teszesz (fogsz). Aki rajta kitenni (kifogni)

bír, ember legyen a talpán. Magát kitenni valakiért,

am. veszélyeztetni.

..A csatában magam kitettem ezerért."

Zrínyi.
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KITÉTEL, (ki-tétel) ösz. fn. 1) Tétel, bizonyos

körön , vonalon, határon kivül. 2) Kimozditás vala-

mely állapotból , különösen hivatalból. 3) Szó vagy

mondat , mely által bizonyos fogalmat vagy ítéletet

fejezünk ki. Szabatos , a dolgot helyesen kifejez kité-

tel. Pórias, népies, tudományos kitétel. Homályos, ké-

tes kitétel. V. ö. TÉTEL.

KITETSZIK, (ki-tetszik) ösz. k. 1) Szembeötl

jelek, tulajdonságok által kitnik , kilátszik. A na-

gyok kitetszenek a kicsinyek közöl. A szerecsen kitetszik

a fehérek közöl. A tornyok
,
paloták, templomok kitet-

szenek. A szamár is kitetszik a juhok közöl, (Km.). 2)

Bizonyos eredménynél vagy mködésnél fogva kit-

nik. Harczban tetszik ki bizonyosan, ki a vitéz. A pró-

batétböl tetszik ki , mint iparkodott a tanuló. Csak ki-

tetszik, ki az ember. V. ö. TETSZIK.

KITETT, (ki-tétt) ösz. mn. Általán, amit

tulajdon értelemben kitettek valahonnan vagy vala-

hová, 1. KITESZ. Különösen : kitett gyermek , am.

lelencz. Kitett nap , am. határozott , kiszabott , kit-

zött nap.

KITETVEZ ,
(ki-tetvez) ösz. áth. Valamibl a

tetveket kiszedi. Kilét vezni az üng ránczait. Kitetoezni

a gyerek fejét. V. ö. TETVEZ.

KITID , erdélyi falu Hunyad m. ; helyr. ívid-

re, — én, —röl.

KITILÓL, (ki-tilól) ösz. áth. Tiló nev eszköz-

zel a kendert vagy lent töri és kitisztítja a pozdor-

jától. Az áztatott és megszárított kenderkévéket ki-

tilólni.

KITILÓLÁS, (ki-tilólás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit kitilólnak.

KITILT, (kitilt) ösz. áth. Bizonyos körbl,

helyrl kimenni parancsol , kizár valakit. A csavar-

gókat kitiltani a városból. A henye ifjakat kitiltani a

tanodából. A népizgatókat kitiltani az országból.

Valakit az Anyaszentegyházból kitiltani. Mondjuk ok-

talan állatokról is. Kitiltani az ebeket a színházból, a

gyülésteremböl. V. ö. TILT.

KITILTÁS, (ki-tiltás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valakit v. valamit kitiltanak.

KITIPOR, (ki-tipor) ösz. áth. Tiporva kinyom,

kiszorít valamit rendes helyzetébl. Kitiporni holmi

apró állatok bélét. Kitiporni a gyönge kerti növénye-

ket. V. ö. TIPOR.

KITISZTÁL
,
(ki-tisztál) ösz. áth. Általában a

mi mocskos, szennyes, szurtos volt, mosás, szapulás,

kefélés stb. által , különösebben pedig a poros, sze-

metes gabonaféléket s magnemüeket válogatás, stb.

által tisztává tesz. A szennyes ruhákat mosás, a poly-

vás gabonát szórás , rostálás által kitisztálni. V. ö.

TISZTÁL.

KITISZTÁLÁS
,

(ki-tisztálás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit ki tisztáinak.

KITISZTÁZ
,

(kitisztáz) ösz. áth. Tisztává v.

tisztássá tesz. Kitisztázni tüskéktl a rétet, ssántóföl-
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det. Kitisztázni oda nem tartozó részektl az erdt.

Minden adósságaiból kitisztázta magát.

KITISZTÁZÁS, (ki-tisztázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kitisztáznak.

KITISZTÍT v. —TISZTIT, (ki-tisztít) ösz.

áth. 1) Tulajd. ért. valamely szennyes, mocskos tes-

tet vagy tért tisztává tesz. Kitisztítani a ronda há-

zat , a szemetes udvart , a gazos kertet. Kitisztítani a
rozsdás fegyvereket , a mocskos edényeket. Kitisztítani

a pipákat
,
pipaszárakat. 2) Átv. ért. az erkölcsi

mocskot letörli. Kitisztítani magát valamely bnvád-
tól. Gyónás, és bánat által kitisztítani magát a b-
nöktl. V. ö. TISZTÍT.

KITISZTÍTÁS v. —TISZTÍTÁS, (ki-tisztítás)

ösz. fn. Cselekvés , mely által kitisztítnak , tisztává

tesznek valamit. V. ö. KITISZTÍT.
KITISZTOGAT, (ki-tisztogat) ösz. áth. ésgyak.

1) Folytonosan vagy gyakran kitisztít valamit. Fél-

évbe került kitisztogatni e házat. Havonként kitiszto-

gatni a lakszobát. 2) Gondosan , a legkisebb részle-

tekig kitisztít valamit. A könyvtárban lev könyveket

egyenként kitisztogatni. A teremnek pallózatát, falait

függönyeit, bútorait kitisztogatni. V. ö. TISZTOGAT.

KITISZTOGATÁS, (ki-tisztogatás) ösz. fn. Gya-

kori, folytonos, gondosan véghezvitt kitisztítás.

KITISZTUL v. —TISZTUL, (kitisztul) ösz.

önh. 1) A szennynek, mocsoknak
,
piszoknak, rozs-

dának stb. elhárítása által tisztává leszen. Fenés, kö-

szörülés által kitisztulnak a kések. Sikárolás altul ki-

tisztulnak az edények. 2) Mondjuk az idrl, vagy ég-

rl, midn kiderül. Kitisztul a nap, az ég, az éjszaka.

3) Atv. ért. erkölcsi szennybl kivetkezik, kimosdik.

Keresztség, penitencziatarlás által kitisztulni a bnök-

bl. Törvényszék elölt kitisztulni a bnvádból. V. ö.

TISZTUL.
KITISZTÚLÁS v. —TISZTULÁS

,
(ki-tisztú-

lás) ösz. fn. Állapotváltozás , midn kitisztul valami,

vagy átv. ért. valaki. V. ö. KITISZTUL.

KITÓDÍT v. —TÓDÍT, (ki-tódít) ösz. áth. Esz-

közli, okozza, hogy többen , együtt , seregesen , cso-

portosan kiuyomuljanak , kimenjenek , kirohanjanak

valahonnan vagy valahová.

KITÓDÍTÁS v. —TÓDITÁS, (ki-tódítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki többeket kitódít.

KITÓDUL v. —TÓDUL
,

(ki-tódúl) ösz. önh.

Tódulva, azaz magát elre tolva, seregesen, csapato-

san kimegy v. kij. Tzveszélykor kitódul a nép a

színházból , a templomból. Kitódulni az utczára. V. ö.

TÓDUL.
KITÓDÚLÁS v. —TÓDULÁS, (ki-tódúlás)

ösz. fn. Seregesen, csapatosan, tolongva kimeués, ki-

nyomulás.

KITOL, (ki-tol) ösz. áth. 1) Valakit v. valamit

maga eltt tolva, taszítva bizonyos vonalon, határon

kivül helyez. Neki vetett vállal kitolni valakit helyé-

bl. A szekeret kitolni a színbl. A taligát kitolni az

utczára. 9.) Valninely szk körbe, öbölbe, csbe bzo-
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rull tffatet helyébl kinyom. Kitolni a szemet. Kitolni

a bodza bélét. Kezét kitolni a résen , likon. Kitolni a

deszka csomóját. V. ö. TOL.

KITOLÁS, (ki-tolás) ösz. fn. Cselekvés, midn

valakit v. valamit kitolnak.

KITOLD, (ki-told) ösz. áth. Valamit megtoldva

kiegészít. Kitoldani a szkre vagy rövidre szabott ru-

hát. V. Ö. TOLD.

KITOLDÁS, (ki-toldás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit kitold.

KITOLDÍT, 1. KITÓDÍT.

KITOLDOZ, (ki-toldoz) ösz. áth. és gyak. Tol-

dozva, azaz több toldást csinálva kiegészít ,
kifoltoz,

kitataroz valamit. Kitoldozni a több helyen megron-

gált kerítést. Kitoldozni a réses padlózatot. V. Ö.

TOLDOZ.
KITOLDOZÁS, (ki-toldozás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kitoldoznak.
t

KITOLDÚL, (ki-toldúl) ösz. öuh. 1. KITÓ-

DUL.
KITOLÓDIK ,

(ki-tolódik) ösz. belsz. Tolódva,

azaz mintegy maga magát elre tolva kinyomúl. A

megindult Duna zaja kitolódott a partokra. A megre-

pedt hurka tölteléke kitolódik.

KITOLÓKÁSA, (kitoló-kása) ösz. fn. Risbl

vagy köleskásából hús nélkül készített étel, melylyel

népies szokás szerint az unalmassá vált vendégnek

tudtára adják, hogy elmehet. Néha tréfából a búcsúzó

vendégnek is adják, de már lúdaprólékkal vagy más-

nem hússal is, pl. fürjjel stb. jól elkészítve. Az imént

érkezett kedves vendég elé tett ilyetén étel neve :

szoktatókása. V. ö. CZOKIPOHÁR.
KITOLONG, (kitolong) ösz. önh. Tolongva

kijö vagy kimegyen. Május elsjén , ha szép az idö,

tömegesen tolong ki a nép a városból.

KITOMBOL
,

(ki tombol) alakjára önh. azon-

ban ez öszvetételben visszahatólag használtatik : ki-

tombolja magát , am. elégségig vagyis addig tombol,

míg kedve tartja, vagy beleun stb. Sok ifjú ember, míg

magát kitombolja, egészségét, s vagyonát is feláldozza.

KITOMPÍT v. —TOMPÍT, (ki tompít) ösz. áth.

Valamely vágó, metsz eszköznek élét tompává teszi.

Kitompítni a kard élét.

K1TOMPÚL v. —TOMPUL ,
(ki-tompúl) <fez.

öuh. Valamely vágó , metsz eszköznek éle tompává

lesz. Kitompúlt a beretva éle.

KITOTOLÁZ
,
(ki-totoláz) ösz. áth. Totolázva,

azaz ideoda tapogatódzva kikeres , kimotoz valamit,

vagy holmit. Különösen az ügyetlen lassú keresgél-

rl mondják. V. ö. TOTOLÁZ.
KITÖLT, (ki-tÖlt) ösz. áth. 1) Folyó vagy omlé-

kony részekbl álló testet tartalék edényébl, öblébl

kifordít. Kitölteni palaczkból a bort. Zsákból kitölteni

a gabonát. Egy zacskó aranyat kitölteni az asztalra.

2) Valamely ürességet , hézagot kitöm. Kitölteni a

gödröket. Kitölteni poronddal az úti kátyútokat. 3)

Idre vonatkozva, valamit bizonyos idö alatt csele-

kedve vagy szenvedve végez. Valakinek szolgálatá-

ban több évet kitölteni. Tíz évi rabságot kitölteni. Bi-

zonyos idt játékkal, sétálással kitölteni. V. ö. TÖLT.

KITÖLTÉS, (ki-töltés) ösz. fn. Cselekvés, ille-

tleg kitartás , végezés , mely által kitöltünk vala-

mit. V. ö. KITÖLT.
KITÖLTÖGET, (ki-töltöget) ösz. áth. és gyak.

1) Folyó vagy omlékony testeket tartaléköbleikböl

kiereget , kiforgat. A bort kis poharakba kitöltögetni.

A gabonát kitöltögetni a zsákokból. A szedett gyümöl-

csöt kitöltögetni a kosarakból. 2) Ürességet , hézagot

holmi oda töltött testekkel kifoltozgat, kitömöget. V.

ö. KITÖLT, és TÖLTÖGET.

KITÖLTÖGETÉS, (ki-töltögetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kitöltögetnek.

KITÖM, (ki-töm) Ösz. áth. Valamely puha vagy

nyulékony , rugalmas testnek öblét más testtel úgy
megrakja, hogy teli legyen , s mintegy kinyomuljon,

kidudorodjék. Kitömni lószörrel a pamlagot, párnát.

Kitömni a madarak breit. Kitömni a mellet
,
fart,

vagyis a mellet, fart takaró ruhák közét. V. ö. TÖM.

KITÖMES, (ki-tömés) ösz. fn. Cselekvés, midn
kitömnek valamit. V. ö. KITÖM.

KITÖR, (kitör) ösz. áth. és Önh. 1) Vala-

mely szilárd testet a vele szoros kapcsolatban álló

testtl , vagy részektl törve kiszakaszt. Kitörni

a kezet . lábat. Kitörni a fogakat. Kitörni a fia-

tal fákat. Kitörni az ablakot. Kitörni a kasza

élét. Kitörni a nyakat. „Összetöröm magamat, ki-

töröm a nyakamat, még sem hagyom magamat."

(Tánczvers). 2) Átv. ért. mondjuk lázas, és idegrázó

nyavalyákról. Kitörte a hideg. Majd kitörte a nehéz

nyavalya, úgy megijedt. Hogy a kórság törjön ki! 3)

Átv. ért. és önhatólag , am. nagy ervel, hatályosan,

és hirtelen neki fog valaminek , különösen , kirohan,

kinyomúl. Kitört a lázadó nép. Kitört a hadsereg a

várból. Kitört belle a nagy harag. A láng kitört az

ajtókon, ablakokon. Az árvíz kitört a gátok közöl. Ki-

tör a tengeri szélvész. V. ö. TÖR.

KITÖRDEL, (kitördel) ösz. gyakorító áth.

Egymás után kitör. A hónaljágakat a szölövesszöböl

kitördelni.

KITÖREDEZIK
,

(ki- töredezik) ösz. gyakorító

k. Egymás után vagy több ízben kitörik, A kerti me-

legágyak ablakai télen át nagy részben kitöredeznek.

KITÖRÉS, (ki-törés) ösz. fn. 1) Cselekvés, mely

által valamit kitör valaki. A fák kitöréseért keményen

büntetni. 2) Szenved állapot , midn valami kitörik.

Kezek, lábak kitörése következtében meghalni. 2) Kiro-

hanás, hirtelen, erszakos , hatályos kinyomulás. Ki-

törés a várból , a sánczok közöl. Lángok
,
förgetegek,

árvizek kitörése. 4) Átv. ért. valamely ers indulat-

nak kifakadása. A régen forralt harag?iak , boszunak

kitörése borzasztó. V. ö. KITÖR; KITÖRIK.
KITÖRIK

,
(kitörik) ösz. k. Mondjuk merev

szilárd testrl , midn valamely része erszak által

kiszakad, kiválik, vagy mint egész a vele kapcsolat-



385 KITÖRLÉS—KITUD KITUDAKOL—KITNIK 886

ban lév testtl erszakos rontás által kifordul. „í

kerék közé akadt láb kitörik. Esésben kitörött a keze.

A köbe ütdött kétszavas kitörik. V. ö. TÖRIK.

KITÖRLÉS, (ki-törlés) sz. fn. Cselekvés , mi-

dn valaki kitöröl valamit. Hibásan irt szók kitörlése.

V. ö. KITÖRÖL.

KITÖRLÖDIK
,

(ki-törldik) ösz. belsz. Vala-

mely iráe, festés, rajz, vésés stb. mintegy önmagától

elenyész , megsemmisül , olvashatlanná vagy láthat-

lanná lesz. .í régi pecsétbl kopás által a betk gyak-

ran kitörlödnek.

KITÖRÖL v. —TÖRÖL, (kitöröl) ösz. áth. 1)

írást vagy festést törölve , eltörölve megsemmisít , s

mintegy kivesz, kihagy. Némely helytelen kifejezéseket

kitörölni. A könyvbl kitörölni az elbbi tulajdonos

nevét. Innen átv. ért. kitörölni valakinek nevét bizo-

nyos jegyzékbl , atn. a többiek közöl kihagyni , ki-

zárni. Kitörölték öt az élet könyvébl. 2) Törölve ki-

tisztít. Kitörölni a tányérokat, poharakat. Kitörölni a

könyükel. V. ö. TÖRÖL.
KITÖRÖLGET, (ki- törölget) ösz. áth. és gyak.

Gyakran, folytonosan, vagy lassan-lassan kitöröl va-

lamit. Kitörölgetni az ivóedényeket. Kitörölgetni a meg-

fizetett árjegyzékeket. Kitörölgetni a szennyes tányé-

rokat.

KITÖRÖLGETÉS, (ki-törölgetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kitörölgetnek.

KITRÉFÁL
,

(ki- tréfál) ösz. áth. Tréfálva ki-

csúfol, nevetség tárgyává tesz valakit.

KITROMBITÁL, (ki trombitál) ösz. áth. 1) Tu-

lajd. ért. trombitaszó mellett kihirdet valamit. 2)

Átv. és szokottabb ért. teli torokkal kihiresztel va-

lamely titkot vagy újságot. Máskép : kikílrtöl, kidobol.

KITTÖLY, (ket-tö-ly) fn. tt. kittöly-l, tb. —ök,

harm. szr. — e. Duplán sztt vastag vászon, különö-

sen zsáknak és ponyvának való. Máskép a nép nyel-

vén : kittö, kiitly. Mint értelme mutatja , eredetileg

kettöly s gyöke ket v. két , mivel kettzött vagy két-

szerezett szövet. (Zwillich, nem : Kittel).

K1TTÖLYNADRÁG
,

(kittöly-nadrág) ösz. fn.

Kittölyböl
, azaz kétszövetü vászonból csinált nad-

rág. Csalóközben küttynadrág ; tréfásan : kukoricza-

nadrág.

KITTY-KOTTY, ikerített hangutánzó szó, mint

fn. tárgyesete : kitty-kottyot vagy néha : kittyet-koly-

tyol. Többszörös kotyogó hang.

„Édes a te danolásod
,

Jérczeforma kotyogásod.

Kitty-kottyod ünnepi ének
,

Bús szivemnek , szegénykének."

Csokonai. (A csikóbrös kulacshoz).

KITUD, (kitud) ösz. áth. 1) Fürkészés, tuda-

kozódás által bizonyos tudomást szerez valamirl.

Végre kitudtam a dolog mibenlétéi. 2) Valakit bizo-

nyos birtokból, tulajdonból peros utón, vagy más-

képen ravaszul , álnokság által jogtalanul kizár , ki-

rekeszt. Különféle fortélyok, fogások által kitudni va-

lakit jószágából. Az uzsorások kitudták öt mindenébl.

E második értelm tud semmi fogalmi rokonságban

nincsen a tud (scit) igével , s valószínleg vagy dút

\

volt eleinte, a du gyöktl, honnan dúl is ered ; vagy

pedig to gyöktl , honnan tova, tói, és té-tó származ-

nak, tod. Ezek szerént valakit kidútni v. kitodni annyit

tenne, mint kidúlni vagy kitolni, azaz mindenképen :

birtokából, vagyonából kifosztani.

KITUDAKOL, KITUDAKOZ, (ki tudakol v.

!

—tudakoz) ösz. áth. és gyak. Tudakolva kikérdez,

kivizsgál valamit. Házról házra menve kitudakolni v.

tudakozni az elveszett jószágot. V. ö. TUDAKOZ.

KITUDAKOLÁS v. KITUDAKOZÁS
,

(ki tu-

dakolás v. —tudakozás) Ösz. fn. Tudakolva kikérde-
!

zés, kivizsgálás.

KITUDÓDIK
,
(ki tudódik) ösz. belsz. Mintegy

önmagától, véletlenül , váratlanul, történetesen tudo-

másra j , s kiderül bizonyos titok. Mikor nem is

gondoltuk , akkor ludódék ki a gyilkos. V. ö. TU-

DÓDIK.
KITÚR, (ki-túr) Ösz. áth. 1) Földet vagy om-

lékony testet orral, vagy bizonyos hegyes eszközzel

hasítva kiváj , kiás. A vakandok kitúrja a rétet. Szo-

kottabban : feltúr. 2) A földbl, vagy más omlékony

testbl túrva kiforgat valamit. A disznók kitúrják az

elültetett kukoriczát. A szántóvas köveket és csontokat

túrt ki. 3) Átv. ért. erszakos, illetlen , törvénytelen

módon kiszorít valakit valahonnan , vagy valamely

birtokból. A felntt gyermekek kitúrták özvegy mosto-

hájukat a házból. 4) Midn a fenérl átokképen mond-

ják : fene túrjon ki , am. túrosra , evesre
,
genyedtté

törje testedet, mint a ló hátát a hám. V. ö. TÚR-

KITÚRÁS, KITURÁS ,
(ki-túrás) ösz. fu. Cse-

lekvés , midn valami vagy valaki valamit vagy va-

lakit kitúr.

KITUSÁZ, (ki-tusáz) ösz. áth. Tusával ki-

nyer, kivi.

KITUSZKOL, (kituszkol) ösz. áth. Tuszkolva,

azaz taszigálva kitol , eltávolít valakit valahonnan.

Átv. ért. nagynehezen kiad oly kelletlen személyen,

ki maradni akarna. V. ö. TUSZKOL.

KITÜNDÖKLIK
,

(ki-tündöklik) ösz. k. Tün-

dökl fénye által kitnik. Az aranyos kúpu torony

kitündöklik a többiek közöl. A hajnali csillag Icitün-

döklik a többiek sorából. V. ö. TÜNDÖKLIK.

KITÜNDÖKÖLTET, (ki-tündököltet) 1. KI-

TÜNTET.
KITNIK, KITNIK, (ki-tünik) ösz. k. 1) A

szemidegekre, látszervekre kiválólaghat, a többi közöl

különösen kilátszik, kiáll. Nagy termete által az egész

népbl kitnik. Kitnik a szeg a zsákból. (Km.). 2)

Átv. ért. szellemi, erkölcsi tekintetben a többi közöl

kiválik. Elmetehetségei és szorgalma által kitnik. 3)

Átv. ért. eredménykép következik , világos dolog

gyanánt áll elttünk. Mindezekbl kitnik , hogy stb.

V. ö. TNIK-
5ö*
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KITÜNÖ, KITÜNÖ, (ki-tün) ösz. mn. Anyagi

vagy szellemi, vagy erkölcsi tekintetben a többi rokon-

nemiiek közöl kiváló , szembeötl ; különösen : jeles,

derék. Kitünö arcz, (érmet, szépség. Kitn ész, elmete-

hetség. Kitn szorgalom, ipar, magaviselet. V. ö. KI-

TNIK.
KITÜNÖLEG, KITÜNLEG, (ki-tünöleg) ösz.

ih. A többi rokonnemüek közöl kiválólag
;

jelesen,

derekasan. Kitnleg vörös szakái. Kitnleg viselni

magát. Szónoki vagy más választékos eléadásban va-

lamely köznévnek egy kitünö tárgyra , fleg sze-

mélyre alkalmazása által (per excellentiam
,
par ex-

cellence) ; ilyenek : a bölcs király (Salamon helyett);

a szent király (Szent István helyett) ; a nagy király

(Hunyady Mátyás helyett); a nagy hazafi (Széchenyi

I. helyett) ; az apostol (Szent Pál helyett) ; az örök

város (Róma helyett). V. ö. KITN.
KITÜNTET, (ki-tüntet) ösz. áth. Mint a maga

nemében jeleset , derekast dicsérve , méltatva
,
jutal-

mazva stb. a többiek közöl kiemel , megkülönböztet

valakit, a közfigyelmet ráirányozza. Visszaható név-

mással : kitntetni magát, am. a maga nemében, m-
ködési, hivatali stb. körében kiválólag jeleskedni.

KITÜNTETÉS, (ki-tüntetés) ösz. fn. Jeles, de-

rekas, kitn érdemekért megdicsérés, méltatás, ma-

gasztalás.

KITÜRÉS , KITÜRÉS
,

(ki-trés) ösz. fn. L.

KITARTÁS, 1).

KITÜRÖ , KITÜRÖ ,
(ki-tür) ösz. mn. Soká

vagy végig tr , kitartó. Kitr szorgalommal sokra

lehet menni.

KITÜSZKÖL, (ki-tüszköl) ösz. áth. Tüszkölve,

tüszkoléssel kifú. Kitüszkölte orrából a nyálkát.

KITZ, (ki-tüz) ösz. áth. 1) Valamit nyilvános

helyre , közlátomásul kiakaszt. Kitzni a zászlókat.

Kitzni a nemzeti szalagokat. 2) Valamely bizonyos

idt határoz. Kitzni a napot , órát. 3) Helyet hatá-

roz meg. Gylésül kitzni a vidék fvárosát. 4) Va-

lamit tvel kivarr, kihímez, kifoltoz. V. ö. TÜZígc
;

és TÜ.

KITÜZDEL, (ki-tüzdel) ösz. áth. Tzdelve
kivarr. V. ö. TZDEL.

KITZÉS, (ki-tzés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit kitznek.

KITÜZESEDIK, (ki-tüzesédik) ösz. k. Arcza a

bels hévtl, forróságtól, vagy sebe vérveres szinüre

változik, kigyúlad.

K1TY-KOTY ; 1. KITTY-KOTTY.
KIUGRÁS, (ki-ugrás) ösz. fn. Ugorva kimencs.

V. ö. KIUGRIK.
KIUGRASZT, KIUGRAT, (ki-ugraszt v. —ug-

rat) ösz. áth. Kiugrani kényszerít valakit vagy va-

lamit. A tolvajokat kiugrasztani a kertbl , udvarból.

A nyulat kiugrasztani a bokorból. V. ö. UGRASZ! 1

.

KIUGRASZTAS , KIUGRATÁS, (ki-ugrasztás

v. --ugratás) Ösz. fn. Cselekvés , midn valakit vagy

valamit kiugratnak, ugrasztanak.

KIUGRIK, (ki-ugrik) ösz. k. 1) Ugorva kimegy

v. kij valahonnan. Kiuugrani az ablakon. Kiugrani a

kerítésen, kapun. Nyúl tigrott ki a bokorból. 2) Kipat-

tan , kifakad. Kiugrik a szikra. Úgy pofonvágták a

korcsmában hogy kiugrott a szeme. Kiugrott a dugasz.

Tréfásan : kiugrott barát , aki a szerzetet elhagyta.

V. ö. UGRIK.
KIÚJUL v. —ÚJUL

,
(ki-újul) ösz. öuh. Ami

már elavulni látszott , ismét új állapotban tnik ele.

Kiújul a seb. Tavaszszal kiujúl a természet. V. ö. ÚJ,

ÚJUL.
KIÚSZ, KIÚSZIK, (ki-úsz v.—úszik) ösz. önh.

Úszva kimegy , kimenekül , kiszáll. A vizbe veteti eb

kiúsz a partra. V. ö. ÚSZ, ÚSZIK.

KIUTASÍT v. —UTASÍT, (kiutasít) ösz. áth.

Utat mutat neki a kimenésre , kimenni készt, pa-

rancsol.

KIUTASÍTÁS, KIUTASÍTÁS, (ki-utasítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valakit kiutasítnak.

KIUTAZ, KIUTAZIK, KIUTAZIK, (ki-útaz v.

— utazik) ösz. k. Mint utas kimegy , kivándorol va-

lahova. Kiutazni a külföldre. V. ö. UTAZ és UTAZIK.

KIÜGET, (ki-üget) ösz. önh. Szoros ért. mond-

juk lóról, szamárról, midn üget léptekkel kisiet. Az

ólból szabadult ló kiüget a mezre. Továbbá emberrl,

ki üget lovon v. szamáron kimegyen. Nagynehezcn

kiügettünk. V. ö. ÜGET.

KIÜGETÉS, (ki-ügetés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valami vagy valaki kiüget.

KIÜL, (ki-ül) ösz. önh. 1) Bizonyos nyilt, köz

helyre ül. Kiülni a folyosóra, udvarra, kapu alá, ut-

czára. 2) Átv. ért. mondják a szemekrl, melyek ki-

dlednek. Kiül a szeme, mint a bagolyé. V. ö. ÜL.

KIÜL
,
(ki-ül) ösz. mn. 1) Aki vagy ami ki-

ül. Kiül szemek. 2) Kiálló , kiszökell. Kiül pár-

kány, szikla.

KIÜREGÍT
,

(ki-üregít) ösz. áth. Valamely tö-

mör testet úgy kiváj, hogy ürege legyen. Kiüregítni

a part oldalát. Kiüregítni a pinczének való sziklát. V.

ö. ÜREG.
KIÜRESEDIK, (kiüresedik) ösz. k. lásd : KI-

ÜRÜL.
KIÜRESÍT, (kiüresít) ösz. áth. 1. KIÜRÍT.

KIÜRÍT v. —RIT, (ki-ürít) ösz. áth. Vala-

mely öblös testnek bels tartalmát kiveszi , kiönti,

kidönti stb. Kiüríteni az árus ládákat. Kiüríteni a pén-

zes erszényt, a zsákokat, a hordókat. Kiüríteni a hast.

Kiüríteni magát. Kiüríteni a boros palaczkot, a poha-

rat. V. ö. ÜR, ÜRES, ÜRÍT.

KIÜRÍTÉS v. —ÜRÍTÉS
,

(ki-ürítés) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kiürítenek.

KIÜRÜL v. —ÜRÜL, (kiürül) ösz. önh. Va-

lamely öblös testnek béltartalma kifoly, kiömlik, ki-

dl, kimerül stb. Kiürül a hordó. Sok költség által

kiürül a. pénztár. Háború alatt kiürülnek a gabnatá-

ralc, a pincz^k. V. ö. ÜRÜL.
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KIÜRÜLÉS v. — ÜRÜLES, (kiürüld) ösz. fn.

Valamely test béltartalmának kifolyása , kiömlése,

kimerülése.

KIÜT, (ki-üt.) ösz. áth. 1) Valamely szilárd ál-

lású, vagy elrejtett testet ütés által kimozdít helyé-

bl , vagy szemlátomásra hoz. Kiütni valakinek kezé-

bl a kardot, botot. Kiütötték a fogát. Kiütni a földbe

vert czöveket. Kiütni a szeget. A kovából tüzet ütni ki.

2) Bizonyos játékszereket ütés által kiszállít, kidob.

Kiütni a laptát, csürköt, pilinczket.

Onhatólag és átv. ért. 1) Valamely rejtett erö

vagy dolog hirtelen mködése kitnik. Az ellenség ki-

ütött a várból. Kiüt a háború, forradalom. Kiüt a tz-

veszély. Kiüt a dögvész. Kiütnek bizonyos nyavalyák,

sebek, fakadások. 2) Bizonyos sikerrel tnik ki. He-

lyesen
,
jól , dicséretesen , középszeren ütött ki a pró-

batét. A csata szerencsétlenül ütött ki. Nem is gyanít-

hatni elre, mire iít ki a dolog. V. ö. ÜT.

KIÜTÉS, (ki-ütés) ösz. fn. 1) Cselekvés, mely-

nél fogva valamit helyébl ütés által kimozdítunk.

2) Valamely ernek , dolognak mköd kitünése.

Lángnak , háborúnak kiütése. 3) Bizonyos kifakadá-

sok az állati brön , újabb mszóval : kteg. Tüzes,

mérges kiütések az arezon , hónok alatt. V. ö. KIÜT.

KIÜVÖLT ,
(ki-üvölt) ösz. önh. Üvölt hangon

kifelé szól, kiált. V. ö. ÜVÖLT.

KIZ, (ki-üz) ösz. áth. zve, azaz folytonosan

maga eltt hajtva kitilt , kikerget valakit v. valamit.

A gyanús embereket kizni a városból. A barmokat ki-

zni a tilosból. V. ö. ÜZ.

KIZÉS, KIZÉS, (ki-üzés) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg erszakolás , hatalmaskodás , melynél fogva

kiznek valakit v. valamit. V. ö. KIZ.
KIV , elvont törzse kivé , kiuUl szónak ; válto-

zattal : küv, honnan : küvül.

KIV , elvont gyöke kivan , régiesen kéván igé-

nek. Rokon vele a perzsa gyök kháh (kivánj, akarj).

V. ö. KÍVÁN.

KIVACZKOLÓDIK, (ki-vaczkolódik) ösz. belsz.

Tulajd. ért. vaczkából kibújik , kivergdik. Átv. ért.

mondják emberrl is, ki fekv helyébl, ágyából ki-

vergödik, kihuzódozik. Máskép : vaczkalódik, vaszka-

lódik, vászkolódik.

KIVADAR
,
puszta Somogy m. ; helyr. Kiva-

dar-ra, —on, —ról.

KIVÁG
,

(ki-vág) ösz. áth. Egyes testet vagy

gyütestet egyénileg véve, vágás által kiszakaszt. Ki-

vágni a száraz fát. Kivágni az agg erdt. Kivágni a

kukoriczakórót , a nádat. A patkós lovak kivágják az

agyagos utat. Holló vágja ki a szemedet. (Átokszó).

Átv. ért. visszatér névmással am. vágva , illetleg

harczolva, küzdve kimenekül. A derék bátor vitéz ki-

vágta magát az ellenség közöl.

KIVÁGÁS
,

(ki-vágás) ösz. fn. 1) Cselekvés,

midn valamit kivágnak. 2) Hely, hol a kivágás tör-

ténik, vágaték.

KIVÁGAT, (ki-vágat) ösz. miv. Más által esz-

közli hogy valami kivágassék.

KIVÁGATÁS
,

(ki-vágatás) ösz. fn. Mködés,

midn valaki valamit kivágat ; vagy midn valami

kivágatik : s ennél fogva hol miveltet, hol szenved

értelm. Az erd kivágatása sok pénzembe került (mi-

veltet értelemben, t. i. más által történt a kivágás).

Némely vidékéken az erdk kivágatása káros befolyás-

sal van mind a növényzetre, mind az állatokra (szen-

ved értelemben , ha t. i. az erdk kivágatnak. Már

egy másik helyen szenved alakokban a £-nek /i-val

irását ajánlottuk : kivágathik, kivágathom, kivágatnunk,

kivágathás stb. amidn magában elenyésznék minden

kétesség).

KIVAGDAL, (ki- vagdal) ösz. áth. és gyak. Va-

lamely gyütestnek részeit , egyenként , egymás után

kivágja. Kivagdalni az út melletti ültetvényfákat. Ki-

vagdalni a száradó gyümölcsfákat, a vén szltöket. Ki-

vagdalni a bokrokat. Néha am. vagdalva kirovátkol,

kihasogat, kilikgat. Fejszével kivagdalni a fák dere-

kait. Forgácsokat vagdalni ki a tuskóból. A harkály

kivagdalja a fák kérgeit. V. ö. VAGDAL.

KIVAGDALÁS
,
(ki vagdalás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kivagdalnak

KIVAGDOS, (ki-vagdos) ösz. gyak. áth. 1. KI-

VAGDAL.
KIVAGY

,
(ki-vágy) ösz. önh. Vágya van ki-

menni valahonnan és valahová. A városiak kivágy-

nak a falara. Kivágyni a mivcletlen országból. Ki-

vágyni a mivclt külföldre. V. ö. VAGY.

KIVÁJ, (ki-váj) ösz. áth. Hasító , vés eszköz,

zel, valamely szilárd testnek részeit kiszedve uyilást-

hasadást, üreget csinál. Kivájni a földet, ganajt. Ki-

vájni a fa derekát , hogy válu vagy tekn legyen be-

lle. Kivájni a kenyér belét. Kivájni a dinnye húsos

részeit. Kivájni a vajas, túrós bödönt. Kivájni valaki-

nek a szemeit. V. ö. VÁJ, ÁJ, ÁS.

KIVÁJÁS, (ki-vájás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit kivájnak.

KIVAKAR, (ki-vakar) ösz. áth. Valamely test-

nek folszinét vakarva kiveszi , vagy kinyitja , kiha-

sítja. Kivakarni az elvétett bett vagy szól, a papírra

cseppent tintafoltot. Kivakarni a sebet, a viszketeg

brt. Kivakarni a fazék oldalához ragadt kását. V. ö.

VAKAR.
KIVAKARÁS

,
(ki-vakarás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kivakarnak.

KIVAKKANT
,
(ki-vakkant) ösz. áth. Meggon-

dolatlanul, vigyázaflanul , hebehurgyán mintegy va-

kogva kimond , kiejt valamit. Kivakkantotta, amirl

hallgatnia kellett volna.

KIVAKOG
,

(ki-vakog) Ösz. önh. Tárgyesetes

névvel am. valamit vakogva , azaz akadozó nyelvvel

kimond. Alig tudta kivakogni , mit akar. V. ö. VA-
KOG.

KIVAKOGAS
,

(ki-vakogás) ösz. fn. Vakogó

kimondás v. kiejtés.
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KIVAKOL
,
(ki-vakol) öbz. áth. A falnak csu-

pasz fölsziüét
,
oldalát mészhomokból habart tapasz-

szál behányja, és kiegyengeti , kisimítja. V. ö. VA-
KOL.

KIVAKOLÁS
,
(ki-vakoláe) osz. fn. Cselekvés,

midn valamit kivakolnak.

KIVÁLASZT, (ki választ) ösz. áth. A többi kö-

zöl valamit mint bizonyos tekintetben legkülonöseb
bet kivesz

, kitüntet , kiszakaszt. A nyájból kiválasz-

tani a legkövérebb juhokat , a csordából a legczímere-

sebb szatvu ökröket. A rohadt gyümölcsöt kiválasztani

az épek közöl és eldobni. Katonáknak a legszebb legé-

nyeket kiválasztani. V. Ö. VÁLASZT.
KIVÁLASZTÁS, (ki-választás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kiválasztanak.

KIVÁLAT
, (ki-válat) ösz. áth. Eszközli , hogy

valami ki- vagy elváljék a többitl
,
pl. a vegyészet-

ben, illetleg vegybontásban , mennyiségtanban. V.
ö. KIVÁLMÁNY.

KIVÁLIK, (ki válik) ösz. k. 1) Bizonyos, és sa-

játságos tulajdonságainál fogva a többi közöl kit-
nik. Oly szép legény, hogy ezer közöl is kiválik. A ne-

mesített gyümölcs vagy állat kiválik a parragiak kö-

zöl. 2) Valamely tömeg közöl önkényesen kiszakad,

kimegy. A ridegen járni szeret barom kiválik a csor-

dából. A vadlibák kiválnak a velk egy fészekben köl-

tött szelídektl. 3) Bizonyos testek, különösen magvak
tokjaikból, hüvelyeikbl kifordulnak. A megérett dió,

mogyoró kiválik a kopácsból. A bab, borsó, kiválik hü-

velyébl. 4) Kiválván
, eléjön a régiségben ,kivévén'

v. ,kivételével' értelemben. ..A
h kétszáz ezerén és há-

rom ezerén, szolgától kiválván, esmétlen kijövének."

Farkas András 1538-ban. V. ö. VÁLIK.
KIVALL, (ki-vall) ösz. áth. Valamely titokban

tartolt tudomást, különösen a maga vagy mások bn-
tettét

, hibáját bizonyos sürget kérdésekre kimond-
ja. .4 vádlott kivallotta hogy ö lopta volt el a lovat.

A tolvaj kivallotta czinkoslársai nevét. V. ö. VALL.
KIVALLÁS

,
(ki-vallás) ösz. fn. Kimondás, ki-

nyilatkozás neme
, mely által valaki kivall valamit.

V. ö. KIVALL.
KIVALLAT, (ki- vallat) ösz. áth. Valakit sür-

get
, fartató kérdések által bizonyos , titkolt tudo-

másnak, gyanított dolognak fölfedezésére , kimondá-
sára kényszerít, rávesz. Kivallatni a tolvajokat, gyil-

kostársakat. V. ö. VALLAT.

KIVALLATÁS, (ki-vallatás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakit kivallatnak.

KIVÁLMÁNY, (ki-válmány) ösz. fn. Valamely

kivált rész, pl. a vegyészetben, illetleg vegybontás-

ban
;

pl. ha eczetsavas óloméicg vízben feloldatván

ezen oldatba kénsavat töltünk , ez az óloméleggel

egyesül, s fejér üledéket képez (kénsavas óloméleg),

az eczeisav pedig folyadék képében magában marad,

vagyis ki vagy elválik. Egyszerbben : válmány v.

váladék. (Eductum).

KIVÁLÓ, (ki-váló) 1. KITN.

KIVÁLOGAT
,

(ki válogat) óbb.' áth. és gyak.

Bizonyos sokaságból , rakásból , Ö6zvegböl többeket

válogatva kiszed, kivesz, elkülönít. Kiválogatnia

csordából az igába való tinókat- Kiválogatni a legszebb

gyümölcsöket. Kiválogatni a legbátrabb vitézeket. A
galamb az ocsuból kiválogatja a búzaszemeket. V. ö

VÁLOGAT.
KIVÁLOGATÁS ,

(ki válogatás; ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki vagy valamely állat valamit ki-

válogat.

KIVÁLÓLAG, (kiválólag) Ösz. ih. A többi ha-

sonló nemek között bizonyos tekintetben kitünöleg

vagy kitüntetve , kiváltképen.

KIVÁLT, (1), (ki-vált) osz. áth. 1) Bizonyos

körülmények által idegennek hatalmába , birtokába

került jószágot illet feltételek teljesítése mellett

maga részére kivesz. Kiváltani a zálogba adott föl-

deket. Kiváltani a zálogházba tett ezüstedényeket. 2)

Bizonyos hatalom által , vagy állapothoz lekötött

személyt némi díj lefizetése mellett kiszabadít. Kivál-

tani a foglyokat , rabokat. Kiváltani valakit a ka-

tonaságból. V. ö. VÁLT.

KIVÁLT, (2), (ki-vált) ösz. mn. 1) A többi kö-

zöl bizonyos tekintetben, és tulajdonságaira nézve ki-

tn. Termetre, szépségre kivált legény. 2) Ami tok-

jából , hüvelyébl kibújt. Húsából kivált szilvamag.

3) A régieknél, pl. a Góry eodexben kivált élet am.

különcz ,,Ha kihoz látnak jó szerzetösséget, ahoz azt

mondják , hogy kivált élet és nem él ugyan mint

egyéb jámbor." V. ö. KIVÁLIK.

KIVÁLT
, (3) ,

(ki-vált) ösz. ih. A többi közöl

kitünöleg , fleg, nevezetesen. Az egész házra , de ki'

vált a gyermekekre vigyázz. Hideglázban gyümölcsöt,

kivált éretlent ne egyél. Mint értelmébl kitnik, egy

a kiválólag szóval , s lényeges alkotó törzsöke a vá-

lik ige, a t pedig határozói képz. V. ö. VÁLIK.

KIVÁLTÁS, (ki-váltás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valamit v. valakit kiváltunk. Zálogok
,
foglyok,

besorozott katonák kiváltása. V- ö. KIVÁLT, áth.

KIVÁLTÁSI, (ki-váltási) ösz. mn. Kiváltást

illet, arra vonatkozó. Kiváltási díj. Kiváltási jog.

KIVÁLTKÉP, KIVÁLTRÉPEN, (kivált-kép v.

— képen) ösz. ih. Fleg, fkép, kiválólag, nevezet

szerént. Fiam , vigyázz magadra , kiváltkép becsü-

letedre.

KIVÁLTKÉPENVALÓ, (kiváltképen-való) ösz.

mn. Kiváló , kitn , különösen kiemelt vagy kieme-

lend.

KIVÁLTOZIK, (ki-változik) ösz. k. A régiség-

ben am. kiváltja magát.

„Nagy vereségekkel kegyetlenül kínozzák
,

Hogy kiváltozzanak, erssen saczczoltatják."

Szegedi István 1566-ban.

KIVÁLTSÁG, (ki-váltság) ösz. fn. 1) Egyes sze-

mélynek, vagy bizonyos községnek adott szabadság,

vagy engedély, mely szerént, mások kizárásával, va-
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latnit tennie, znie szabad, megengedtetik, s bizonyos

elnyökkel birhat. Valamely új találmány , iparczikk

üzésére adott kiváltság. Könyvnyomtatási kiváltság.

Néhány évekre adott kizáró kiváltság. 2) Bizonyos köz

terhektl való mentesség. Kiváltság a katonatartás-

tól , vámfizetéstl, adótól. 3) Polgárzati tekintetben a

nemzet némely felsbb osztályainak különös jogai,

melyeknél fogva az alsóbb osztályok fölé helyezvék :

Régebben a papi, nemesi
,
polgári rendnek többféle ki-

váltságai voltak. (Privilégium).

KIVÁLTSÁGLEVÉL, (ki-váltság-levél) ösz. fu.

Felsség által kiadott okmány , mely kiváltsági en-

gedélyt foglal magában.

KIVÁLTSÁGOL, (ki-váltságol) 1. KIVÁLT-
SÁGOZ.

KIVÁLTSÁGOS, (kiváltságos) ösz. mn. Ki-

váltsággal biró , él. Kiváltságos városok , községek,

néposztályok. V. ö. KIVÁLTSÁG.

KIVÁLTSÁGOZ
,

(ki-váltságoz) ösz. áth. Ki-

váltsággal felruház.

KIVÁLTSÁGOZÁS
,

(ki-váltságozás) ösz. fn.

Kiváltsággal felruházás.

KIVÁLVA
,

(ki-válva) ösz. ih. A többi hason-

nemüek közöl kitnve, kivéve, elkülönözve.

KIVÁM, (ki-vám) ösz. fn. Kiviteli vám, melyet

a külföldre szállított áruczikkektl fizetni kell.

KIVÁMOL, (ki-vámol) ösz. áth. Ferenczi János

szerént a marhákért a harminczadon a vámot (kivá-

mot) megfizeti. (Székely szó).

KIVAN, (ki-van) ösz. állapotige. 1) Bizonyos

téren, határon kivül van. Üres az egész ház, mind ki-

vannak. 2) Kilátszik, takaratlan, nincs takaróval, ru-

hával stb. fedve. „ Kivan az oldalam , rongyos a dol-

mányom. " Pusztai népdal. 3) Mondják teljes szám-

ról. Kivan a követelt mennyiség. A száz forint kraj-

czár hia nélkül kivan. 4) Kitn kedvben van, külö-

nösen jól mulat. Bezeg kivoltunk

!

KÍVÁN , KÍVÁN
,
(kiv-án v. kiv-a-an) áth. m.

kíván-t. A Tatrosi vagy Müncheni codexben ke-

ván
,

pl. kevánattal kevántam (desiderio desidera-

vi). Benigua asszony imádságos könyvében , keván

és kivan vegyeseu fordul elé. Gyöke kiv v. kev, mely

egy a ké , kéj szókkal , s rokonok hozzá a kedélyre

vonatkozó kies, kees, kedv, kegy, kecs, kell, kény, kér,

kenál, kinál stb. Egyezik a kiv v. kév törzszsel a la-

tin ,cupio' eup gyöke is. A persa nyelvben pedig

kháh-íden, v. khász-ten am. kívánni, akarni, s ezzel téte-

tik öszve a jöv id is, pl. kháhem resid fogok (vagy

akarok) érkezni. Megjegyzést érdemel, hogy a persa

írásban ezen szónál a kh után v is találtatik, s az egész

szó irva így áll : khváhem =. kívánom. Értelme , 1)

Valamely dolgot, mint afféle kedvest, tetszt, kellt,

kénynek kedvezt óhajt, birni vágy. Ételt, italt, nyu-

galmat kívánni. Pénzt, egészséget, hosszú életet kívánni.

Ki mit kivan, azzal álmodik vagy szereti hinni. (Km.).

2) Ugyanazt más számára óhajtja. Másnak minden

jót ,
széprt Icivánni. Szívbl kívánni valamit. Jó reg-

\

gélt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó étvágyat, jó mu-
tatást kívánok. 3) Valamit, mint szükségképeu kellt
követel. Kívánni az adósságot. Az alattvalóktól ill
tiszteletet kivánni. Visszakívánni a kölcsön adott jó-
szágot. Felkivánni a várat. Némely urak megkívánják
a hódolást

, tisztelgést. Az orvos , ügyvéd megkívánja
fáradsága diját. 4) Átv. ért. mondjuk lelketlen tár-

gyakról
, s am. lényegökhöz szükséges. A tüz és tu-

domány táplálékot kíván. A száraz föld est kíván. A
sós étek italt kivan. Azt a szükség, és körülmények úqy
kívánják. A jó munka idt kíván.

KÍVÁNÁS, KÍVÁNÁS, (kiv-án-ás) fn. tt. kivá-

nás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A kedélynek valami
után vágyó mködése

,
jóakarása , melynél fogva kí-

ván valamit. V. ö. KÍVÁN.
KÍVÁNAT, KÍVÁNAT, (kiv-án -at) fu. tt. kí-

vánal-ot, harm. szr. —a. 1) Elvont ért. a kedélynek
vágya, ohajtata, vagyis azon tárgy, melyet kívá-

nunk. Buzgó kívánat. Szerény, csekély
, jó , rósz kívá-

nat. 2) Amit valaki követel , mint illt , vagy szük-

ségest hathatósan kér, sürget. Különféle kivánatokkal

eléállani. Ez az én kivánatom , hogy stb. Valamely
színdarabot közkívánatra ismételni. Az országnak, nép-

nek kivánatát teljesíteni. V. ö. KIVAN.

KIVÁNATLAN, (kiván-atlan) mn. tt. kivá-

natlan-t, tb. — ok. Amit nem kívánunk, nem követe-

lünk, ami nem kell, nem tetszik. Kivánatlan adomány,
engedély. V. ö. KÍVÁN. Határozóként am. kivánatla-

nul, nem kívánt módon.

KÍVÁNATOS, KÍVÁNATOS, (kiv-án-at-os)

mn. tt. kívánatos-t v. — at. 1) Amit kivánni érdemes

és méltó
,
mi kedélyünk kivánatát magában foglalja.

Az igen kívánatos dolog. Kívánatos jótétemény. 2) Ki-

vánatokkal teljes , ki hamar és könnyen kivan vala-

mit. Kívánatos , mint a terhes asszony , mint a beteg.

KÍVÁNCSI, KÍVÁNCSI
,
(kiv-án-csi v. kiv-án-

cs-i) mn. tt. kíváncsi-
1 , tb. — ak. Kinek* aprólékos

kívánságai vannak ; ki minden csekélységet tudni

kivan, ki újságokon kapkod. A kíváncsi gyermek min-

dent kér , amit meglát. Kíváncsi tudni mások titkait.

Kíváncsi vagyok hallani , mi történt. V. ö. KÍVÁN.

KIVÁNCSILAG, (kiv-án-cs i-lag) ih. Kíváncsi

módon , kíváncsiak szokása szerént. Kiváncsilag tu-

dakozódni, hallgatódzni , nézegetni. V. ö. KÍVÁNCSI.

KÍVÁNCSISÁG, (kiv-án-cs-i-ság) fn. tt. kíván-

csiság-ot, harm. szr. —a. Tulajdonság, melynél fogva

valaki sok aprólékos vágyakkal bír , különösen vá-

gyakodás különféle újságok hallása , látása , megtu-

dása után. Kíváncsiságból hallgatódzni, kérdezsködni.

V. ö. KÍVÁNCSI.
KÍVÁNCSISKODIK, (kiv-áu-cs-i-s-kod-ik) k. in.

kíváncsiskodtam ,

— tál, — ott. Különféle tudvágyak

kielégítésével foglalkodik , nevezetesen, újságok, hí-

rek után kapkod, aprólékos dolgok megtudásával bí-

beldik.

KIVÁNCZOROG, (ki-vánczorog) 1. KIVÁN-
SZOROG.
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KIVÁNDORLÁS, (ki-vándorlás) ösz. fn. Idegen

földre költözés. V. ö. KIVÁNDOROL.
KIVÁNDOROL, (kivándorol) ösz. önh. Idegen

földre kiutazik , kiköltözik. Európából már több mil-

liom ember kivándorolt Amerikába.

KÍVÁNKOZÁS , KIVÁNKOZÁS ,
(kiv-án-koz-

ás) fn. tt. kívánkozás-t, tb. — ok, hann. szr. —o. Vá-

gyakodás; a kedélynek azon állapota, midn valamit

erösebben obajt.

KÍVÁNKOZIK, KÍVÁNKOZIK, (kívánkoz-

ik) k. m. kívánkoztam, — tál, — ott, par. —zál. Va-

lamire ersebb , és folytonos kivánsága van. Hazá-

jába kívánkozik visszamenni. A városi lakos falura

kívánkozik.

KÍVÁNSÁG , KÍVÁNSÁG
,
(kív-án-ság) fn. tt.

kívánság-ot , harm. szr. —a. 1) Azon kedves tárgy,

melyet valaki elérni, megnyerni , élvezni vágy. Testi

kívánság , a betegnek sok kívánságai vannak. Jó, rósz

kívánság. 2) Azon tárgy, melyet valaki követel, sür-

get. Mi kiváltságod van f Kívánságodat leheletlen tel-

jesítenem.

KÍVÁNSÁGOS ,
KIVÁNSÁGOS

,
(kiv-án-ság-

os) 1. KÍVÁNATOS.

KIVÁNSZORGÁS, (ki-vánszorgás) ösz. fn. Ván-

szorogva kimenés vagy kijövés.

KIVÁNSZOROG, KIVÁNCZOROG, (ki-vánszo-

rog v. —vánczorog) ösz. önb. és gyak. Vánszorogva,

azaz mintegy maga magát nebezen vonszolva kimegy,

vagy kij. A beteg kivánszorog az ágyból , a szobából.

Alig tudtunk a nagy sárból kivánszorogni. V. ö. VÁN-
SZOROG.

KÍVÁNT, KÍVÁNT, (kív-án-t) mn. tt. kívánt-

at. 1) Amit valaki elérni , megnyerni , élvezni vágy,

obajt ; kedves , tetsz. A kívánva kivánt boldog nap

elérkezett. Kivánt vendég helyett kivánatlan jött. Itt a

kivánt bor.' 2) Követelt, sürgetett. A kivánt dijt meg-

küldeni az ügyvédnek. A kivánt pénz el nem érkezett.

A kívánt segítség késn jött. V. ö. KÍVÁN.

KÍVÁNTATÓ, KÍVÁNTATÓ, (kívántató)

mn. tt. kivántatót. Ami kivántatik, ami szükségesnek

tartatik. A kívántató tulajdonságok hiányzanak. Szo-

kottabban ,meg' igekötvel : megkívántató.

KÍVÁNTATÓSÁG, KÍVÁNTATÓSÁG ,
(kív-

án-tat-ó-ság) fn. tt. kivántatóság-ot. L. KELLEK.

KIVÁNYOL
,

(ki-ványol) ösz. átb. A posztó-

nemü szövetet kallóban ványolva kikészíti. V. ö. VÁ-
NYOL.

KIVÁR, (ki-vár) ösz. áth. Valamit egész végéig

vár, vagy tájdivatosan: addig vár, mig a bizonyos id
el nem érkezik. Kivárni az öt felvonásos színmvet.

Még délig kivárom, azután megyek. V. ö. VÁR, ige.

KIVARADZIK, (ki-varadzik) ösz. k. Mondjuk

állati testrl, illetleg brrl, midn varak fakadnak

ki rajta Kivaradzott a gyermek feje, ajka.

KIVARASODIK, (ki-varasodik) ösz. k. lásd :

KIVARADZIK.

KIVARR, (ki-varr) ösz. áth. Varrva körülszeg,

kihímez, kiczifráz valamit. Sujtásosan kivarrni a dol-

mányt, nadrágot. Tulipánokkal kivarrni a ködmönt.

A kanászszrt vörös posztószegélyekkel, selyemszálakkal

kivarrni. Kivarrni a gomblikakat.

KIVARRÁS, (ki-varrás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit kivarrnak.

KIVASAL, (ki-vasal) ösz. áth. Úgynevezett

vasalóval kisimít, kiegyenget valamit. Mondják álta-

lán szövetekrl. Kivasalni a mosott ruhákat, ágyne-

müeket. Máskép : kitégláz. V. ö. VASALÓ.

KIVÁSIK, (ki-vásik) ösz. k. Dörzsölés, súrolás,

csiszolás által kikopik, kilikad , rés támad rajta. A
keréktl kivásik a lcs. A sok csepptl kivásik a kö.

V. ö. VÁSIK.

KIVÁSLIK
,

(ki-váslik) ösz. k. 1) A csizma

talpa kikopik. 2) A gyermek kikivánkozik. Székely

szó. (Ferenczi János).

KIVASZKALÓDIK, 1. KIVACZKOLÓDIK.

KIVÉ, (ki-ve mint : ho-va, ösz-ve) ; mint igeköt

(,ki' helyett) , st mint névutó is (,kivül' helyett) a

régieknél gyakran eléj ön : „Kivé miilék." „És annak

-

utánna nagy jó életben múlék kivé." Katalin prózai

legendája. (Toldy F. kiadása 2 62, 263, 283. 1.).

„Naponkéd kivé mégyen vala az mezre az gémmel.

"

A Carthausi névtelen (Toldy F. kiadása). Szintén itt

egyszer ,ki' alakban is eléfordúl : „Semminemö testi

lelki jószágból kivé nem hagyattatik és ki nem esik

az végig megmaradásnak jószága." (81. lapon). „De

esztend betelvén az eretnek a császártól . . . vette-

tek szánkive" (= számkive). Debrecz. Leg. (Toldy

F. kiadása). Ugyanitt eléjön egyszeren is : „Miko-

ron tet szánki akarnája vetnie." Szalay Á. 400. le-

velében (a XVI. sz. els felébl) mindenütt csak ,ki.'

KIVÉDDÉGÉL, (ki-véddégél) ösz. áíh. Egymás

után kivesz, kiszedeget.

KIVEDLIK, (ki- vedlik) ösz. k. Mondjuk mada
rákról, s némely más állatokról, midn tollaikat, ille-

tleg héjaikat, pikkelyeiket elhullatják, s mintegy ki-

vetkznek bellök. Kivedlenek tavaszkor a kígyók,

nyárban a tyúkok.

KIVÉGEZ
,
(ki-végez) ösz. áth. Valakinek éle-

tét veszi , különösen birói ítélet következtében vala-

kin a halálos büntetést véghez viszi. Méreggel kivé-

gezni magát. Pallossal
,

golyóval , kötéllel kivégezni

valakit.

KIVÉGZÉS, (ki-végzés) ösz. fn. Cselekvés,

melynél fogva valakinek életét veszik. A halálra

Ítéltek kivégzését hóhér által eszközölni. V. ö. KIVÉ-
GEZ.

KIVEHET, (ki-véhet) ösz. mn. Amit ki lehet

venni, különösebben amit érzékek által föl lehet fogni

vagy meg lehet érteni. V. ö. KIVESZ.

KIVÉHETÖLEG, (ki-véhetleg) ösz. ih. Kive-

het módon vagy állapotban ; láthatólag ; hallha-

tólag.
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K1VEKNY1T, 1. KIVÉKONYÍT.

KIVÉKNYÍTÁS , KIVÉKONYÍTÁS, (ki-véko-

nyítás) ösz. fu. Cselekvés , midn valamit kivék-

nyítnak.

KIVÉKONYÍT, (ki-vékonyít) ösz. áth. Vékony-

ra kinyújt, kihúz , kilapít valamit. Pörölylyel kivéko-

nyítani a vasat. Sodrófával kivékonyítani a tésztát. V.

ö. VÉKONY.
KIVÉKONYODIK ,

(ki-vékonyodik) Ösz. k.

Vékonyra kinyúlik, kihúzódik, kiképzdik, V. ö. VÉ-
KONY.

KÍVEL, 1. KÍVÜL.

KIVÉNHEDIK, (kivénhedik) ösz. k. 1. KI-

VÉNÜL.
KIVÉNÜL

,
(ki-vénül) ösz. önh. Vénsége miatt

bizonyos képességbl , ügyességbl kifogy , kivetke-

zik. Kivénülni a katonai, az egyházi szolgálatból. Ki-

vénülni a zenészeibl.

KIVÉNÜLT, (ki vénült) ösz. mn. Vénsége miatt

ügyetlenné, képtelenné lett , kitanult valamibl. Ki-

vénült katona , szolga , hivatalnok. Kivénült puripa,

vadászeb.

KIVER, (ki-ver) ösz. áth. 1) Verve ki<s, kihajt

valakit v. valamit. A gyanús kóborlókat , tolvajokat

kiverni a házból, a faluból. A barmokat kiverni a ti-

losból. Az ellenséget kiverni az országból. 2) Valamely

testet azért ver, hogy a benne lev holmi kimenjen,

kihulljon. Kiverni a ruhából a port. Cséplövel kiverni

a gabonaszemeket. 3) Bizonyos eszköz által verve,

sújtva , szorítva kialakít valamit. Kiverni a vasat. A
rezet, ezüstöt pénznek kiverni. A kasza élét kiverni. 4)

Verve , ütve kitör. Kiverni az ablakokat. Kiverni va-

lakinek fogait. 5) Atv. ért. mondják bizonyos foltok-

ról, melyek valamely testen kitnnek. Arczát kiveri

a szepl, a ragya, a borhimlö. A sajtot kiveri a zsír. A
ruhát kiveri a zsirfolt. Homlokát kiverte az izzadság.

6) Atv. ért. valamit az észbl, emlékezetbl kiverni am.

elfeledtetni, nagyobb, ersebb benyomás által az ész

figyelmét valamitl egészen elvonni.

K1VEREJTÉKÉZIK
,

(ki-verejtékézik) ösz. k.

A verejték kijön rajta. (Exsudat. Molnár A.).

KIVEREKEDIK
,

(ki verekedik) ösz. k. Ver-

gdve, azaz magát ide oda verve, fergetve, forgatva

kimenekedik valahonnan. Máskép : kivergdik. V. ö.

VEREKEDIK.
KIVERGÖDIK

,
(ki-vergödik) ösz. belsz. Ver-

gdve kimegy , kimenekül valahonnan. Kivergdni a

tolongó népsokaság közöl. Kivergödni a sürü erdbl,
bozótból. V. ö. VERGDIK.

KIVERÖS , KIVERSDI ,
(ki-vers v. —ve-

rsdi) ösz. fn. Laptajáték neme, midn egy a játszó-

társak közöl a laptát kiveri, a többi pedig iparkodik

elkapni , s aki elkapta , az leszen a kiver. Kiveröst

játszani. A kezdk ez által gyakorolják magukat a

kptaütésben és elkapásban. V. ö. KIFUTÓS.
KIVÉS

,
(ki vés) ösz. áth. Vés eszközzel kiváj

valamit, különösen fáf, követ, erezet. V. ö. VÉS,
AKAD. MAOY 8ZÚTAH. IIT. Ki">T

KIVESES
,
(ki-vésés) ösz. fn. 1) Vésöféle éles

eszközzel kivájása , kihornyolása , kiöblözése vala-

mely kemény állományú testnek. 2) Maga a kivé-

sett hely.

KIVÉSKÉL
,

(ki-véskél) ösz. áth. Többszörö-

sen vés.

KIVESSZOZ
,

(ki-vesszöa) ösz. áth. Vesszvel

veregetve, ütögetve kihajt, kiz. A malaczokat kivesz-

szözni a szérüs kertbl.

KIVESZ v. KIVÉSZ, (ki-vesz, nyilt e-vel vagy

hosszú é'-vel) ösz. önh. 1) Mondják állatokról, és nö-

vényekrl, midn életmüszereik elromlanak , s mint

olyanok élni megsznnek. Mételyben kivesznek a ju-

hok. Nagy szárazságban kivesznek a növények. Kive-

szett a faja is. 2) Irtás , öldöklés által kimúlik. Gya-

kori szántás által kivesz a gyom
,
paréj

,
perje. Méreg

által kivesznek a férgek
,
patkányok , egerek. V. ö.

VESZ v. VÉSZ.

KIVÉSZ v. KIVÉSZÉN , (ki-vész v. —vészen
zárt é-vei) ösz. áth. 1) Valamit kézzel vagy más esz-

közzel fogva kiemel , elmozdít bizonyos térnek bel-

sejébl, vagy a többi közöl. Kést, villát , kanalat ki-

venni az asztalfiókból. Ruhát venni ki a szekrénybl. A
tálból kivenni egy darab húst. Az ölfából kivenni né-

hány hasábot. A zsebbl kivenni egy krajczárt. 2) Bi-

zonyos foltokat kihúz , kitisztít valamely testbl. Ki-

venni a zsirfoltot, pecsétet a ruhából. A rozsdát kivenni

a vasból. Kivenni a kés sorját , azaz jól kiköszörülni,

hogy sorja ne lássék. 3) Atv. ért. valakit vagy vala-

mit a többiek sorából kihagy , kizár. Ha Pétert és

Pált kiveszem, a többi jól viselte magát. Egyet sem ve-

szek ki. 4) Atv. ért. bizonyos bels rejtelmeket kiíu-

dakoz, kicsal. Kivenni valakibl a titkot. Kivenni mások

szándékát, akaratát, terveit. Továbbá : valaminek mi-

benlétét okoskodás által kitudja. Ezen elzményekbl

azt veszem ki , hogy stb. A hallottakból semmit sem le-

het kivenni. 5) Valakit bizonyos állapottól megfoszt.

Kivenni valakit nyugalmából, közönyös kedélyébl. Ki-

venni valakit erejébl , szilárdságából , türelmébl. 6)

Érzékei utján valamit felfog. A Mátrát tiszta idben

már messzirl ki lehet venni. Ezen énekben a középhan-

gokat nem tudom kivenni. V. ö. VÉSZ.

KIVESZT
,
(ki-veszt) ösz. áth. Eszközli , hogy

valami kiveszszeu , kiöl , kiirt. Kiveszteni a kártékony

férgekel. Kiveszteni a gyomot
,
paréjt. V. ö. KIVESZ.

KIVESZTÉS, (ki- vesztés) ösz. fn. Él állatnak

vagy növénynek kiölése , kiirtása. Patkányok ,
kárté-

kony növények kivesztése.

KIVET, (ki-vet) ösz. áth. 1) Valamit úgy vet,

hogy kifelé essék. Kivetni valamit az ablakon, ajtón,

kapun. A rongyot, cserepet kivetni a szemétre. Kive-

tették ebrudon. (Km.). Kivetették a nyeregbl. (Km.).

Átv. ért. kivetni valamit a fejbl , am. uein gondolni

rá, nem aggódni fölötte, feledésnek bocsátaui. 2) Kár

tyajátékbau am. kiad. Vess ki! 3) Ugyan a kártyára \ >>

natkozva : kártyán kivrtni valamit, am. a kirakott kár

tyákból valamit kitalálni akarni, jövendölni. 4) S

57
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yos mennyiséget kivetni, ara. számtani sza-

bályok szerént meghatározni. Kivetni, hány krajczár

jut két forintból tizenkét emberre. Kivetni az adót. E
városra száz ujonczot vetettek ki. 5) Ezen szófüzet-

ben : kivetni való, azt teszi, ami megrovást, roszalást,

tehát a többiek közöl mintegj' kivetést , kidobást ér-

deml. Nincs benne (a dologban) vagy rajta (a sze-

mélyen) semmi kivetni való ; rövidebben : kivet.

KIVÉTEL , (ki-vétel) sz. fn. 1) Cselekedet,

melynél fogva a benn lev , vagy betett valamit ki-

veszszük. A takarékpénztárban bizonyos idt határozni

a betéteire, és kivételre. 2) Ami bizonyos tulajdonsá-

goknál, vagy okoknál fogva a többi közé nem tarto-

zik, a többiek sorából kiválik , kimarad , kihagyatik.

A szeizödés pontjait néhányak kivételével elfogadni.

Valamiben kivételt tenni. 3) Kifogás, nehézség, mely-

nél fogva valamit roszalunk. Több kivételem van állí-

tásod ellen. Az egész m kivétel nélkül jeles.

KIVÉTELES
,

(ki-vételés) ösz. mn. tt. kivéte-

h's-f, tb. — ek. Ami kivétel alá esik. Kivételes állapot.

KIVÉTELESEN, (ki-vételésen) öss. ih. Kivé-

telkép ; kivétel alá es módon vagy állapotban.

KIVÉTELÉSSÉG
, (ki-vételésség) ösz. fn. Ki-

vételes állapot.

KIVÉTELEZ, (ki-vételéz) ösz. áth. Kivételkép

v. kivételesen terjeszt elé.

KIVÉTELEZÉS, (ki-vételézés) ösz. fn. Kivéte-

les eléterjesztés.

KIVÉTELKÉP , KIVÉTELKÉPEN
,
(kivétel-

kép v. —képen) 1. KIVÉTELESEN.
KIVÉTELNÉLKÜLI

,
(ki-vétel-nélküli) ösz.

nm. Kivétel nélkül való , amiben vagy amire nézve

kivételt tenni vem lehet. Kivételnélküli szabály. Ki-

vételnélküli jogegyenlség.

KIVETÉS, (ki-vetés) ösz. fn. 1) Cselekvés,

mely által valami bennlevt küls helyre vetünk. 2)

Bizonyos mennyiségnek számok által meghatáro-

zása, és kiosztása. Adó-kivetés. V. ö. KIVET.
K1VETKÉZÉS, KIVETKÖZÉS, (ki-vetkézés

v. —vetközés) ösz. fn. Cselekvés , midn valaki ru-

háiból vagy átv. ért. bizonyos erkölcsi tulajdonságai-

ból kivetkezik. V. ö. KIVETKEZIK.
KIVETKEZIK, KIVETKZIK, (kivetkezik v.

—vetkzik) ösz. k. 1) Öltözetét elvetve , meztelenül

tnik ki 2) Átv. ért. rendes alakját elvetve másfor-

mában tnik ki. Régi formájából egészen kivetkezett.

3) Átv. éit. szellemileg, erkölcsileg átváltozik. Ezen

fiú minden szemérembl, becsületérzetbl kivetkezett. V.

ö. VETKEZIK.
KIVETKÉZDIK, (ki-vetkózdik) ; 1. KIVET-

KEZIK.
KIVETKÉZTET, KIVETKZTET, (ki-vetkez-

tet v. — vetkztet) ösz. áth. Valakit kényszerít, hogy
kivetkezzék. A rablók kivetkeztették t ruháiból. Átv.

ért. vagyonától megfoszt valakit. Az uzsorás hitelezk

mindenébl kivétkeztették. V. ö. VETKEZIK.
KIVETKZIK, KIVETKZTET; 1 KIVET-

KEZIK. KIVETKÉZTET

KIVET, (ki-vet) ösz. mu. Közönséges része-

süli értelmén felül 1) Kivetni való , ami használat-

lan, rósz. Egy pár kivet ruhadarabot adni a koldus-

nak. 2) Felesleges , mire elkerülhetetlen szükség

n'ncs, amin kiadhatunk Most adhatok, mert van egy-

két kivet forintom. 3) Átv. ért. amit nem lehet hely-

ben hagyni, javalni Csak az a kivet benne, hogy töb-

becskét iszik.

KIVÉVE, KIVÉVÉN, (ki-véve v. —vévén)

ösz. ih. Elünk vele , midn valakit v. valamit bizo-

nyos tulajdonságainál fogva a többi közöl kizárunk,

kihagyunk. Egyet kivéve, minden szolgáit elbocsátotta.

Lovait mind ellopták, a keselyt kivévén. V. ö. KIVESZ.
Régente, s némely tájakon pl. Abaújban ma is meg-

válva v. megválván , távolitó viszonyragu vonzattal.

Alábbvaló az oktalan állatnál , lelkétl megválva. A
levelektl megválván semmit nem lele (nihil inveuit

praeter fólia). Müncheni codex. Farkas Andrásnál

(1538-ban) kiválván is. V. ö. KIVÁLIK.

KIVEZET, (ki vezet) ösz áth. Valakit v. vala-

mit kifelé vonuló iránybau vezet valahová vagy va-

lahonnan. Az eltévedt utasokat kivezetni az erdbl. A
lovakat kivezetni a legelre.

„Sárga csikóm kivezetem a gyöpre

,

Gyöngy harmatot leveretem a földre."

Népdal.

KIVEZETÉS
,

(ki-vezetés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valakit vagy valamit kivezetnek.

KIVÍ, KIVÍV, (ki-ví) ösz. áth. Víva , illetleg

akadályok ellen küzdve , kieszközöl, kinyer valamit.

Sok ügygyei bajjal kivívta, amire törekedett volt. Gy-
zelmet, diadalmat vini ki. V. ö. VI.

KIVIASZOL v. —VIASZKOL
,

(ki-viaszol v.

—viaszkol) ösz. áth. Viaszszal kifeni, kidörzsöli Fe-

ketére kiviaszolni a bajuszt. Kiviaszolni a szoba-

padlatot.

KIVICSCSAN, (ki-vicscsan) ösz. önh. Tulajd.

ért. kivicscsannak a fogak , midn a száj megnyílik.

A nevelésre fakadt ember, a mérges vadállat fogai ki-

vicscsannak. Átv. ért. mondják napról , s más égi

testekrl, midn sugaraik a felhk közöl kilövellnek,

s mintegy kivigyorodnak.

KIVICSORÍT v. —VICSORÍT, (ki-vicsorít)

ösz. áth. A szájnak széthúzásával fogait kimutatja

(rósz értelemben). A nevet vagy haragos ember kivi-

csorítja fogait. Mondják kutyáról, s némely más mér-

ges állatokról is.

KIVICSORODIK, (ki-vicsorodik) ösz. k. A száj-

nak széthúzásával foga elétüuik, kilátszik. V. ö. KI-

VICSORÍT.

KIVIDDÉGEL
,
(ki-viddégel) ösz. áth. Aprán-

ként kiviszem

KIVIHETÉS, (ki-vihetés) 1. KIVIHETSÉG.
KIVIHETETLEN, KIVIHETLEN, (ki vihet [etj

-

len^i ösz. mn. Amit tulajd. ért. valahonnan vagy va-
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lahová kivinni nem lehet. Átv. ért. amit teljesíteni,

végrehajtani , eszközölni lehetetlen. Kivihetetlen terv.

KIVIHETETLENSÉG , KIVIHETLENSÉG
,

(ki-vihet[et]lenség) sz. fn. Olyan állapota, vagy mi-

nsége valaminek, melynél fogva azt teljesíteni, vég-

rehajtani nem lehet. Valamely tervet kivihetlensége

miatt elvetni, el nem fogadni. V. ö. KIVISZ.

KIVIHET, (kivihet) ösz. mn. Amit átv. ért.

ki lehet vinni , azaz végrehajtható , teljesíthet, esz-

közölhet. Kivihet szándék, javaslat, indítvány, vál-

lalat, merény, tervezet.

KIVIHETÖLEG
,

(ki vihetleg) ösz. ih. Kivi-

het módon.

KIVIHETSÉG
,

(ki-vihetöség) ösz. fn. Olyan

állapota vagy minsége valaminek, melynél fogva azt

végrehajtani, teljesítni lehet. A terv kivihetösége ellen

nincs észrevétel.

KIVIK, fn. 1. KUVIK, HALÁLMADÁR.
KIVILÁGÍT v. —VILÁGIT

,
(kivilágít) ösz.

áth. Fényl , különösen ég test által világossá tesz

valamit. Vilárokkal kivilágítani a teremet , a színhá-

zat. Kivilágítani az ulczákat, a várost. Önhatólag am.

világossága által kilátszik , kitnik. A hegytetn ra-

kott éjjeli lüz kivilágít az egész vidékre. V. ö. VILÁ-

GÍT, Világos.
KIVILÁGÍTÁS v. —VILÁGÍTÁS

,
(ki-világí-

tás) ösz. fn. 1) Állapot , midn valamely fényes test

kilátszik , kitnik , kiviláglik. A napnak kivilágítása

a felhk közöl. A tilznek kivilágítása az erdbl. 2)

Cselekvés , melynél fogva valamit világossá teszünk.

Szobák, teremek , utczák kivilágítása. Innepély alkal-

mával az egész városnak kivilágítása. V. ö. KIVI-

LÁGÍT.
KIVILÁGLIK

,
(ki-világlik) ösz. k. 1) Világa

által kilátszik, kitnik. Az ég lámpákkal ellátott to-

rony kiviláglik az éjben. 2) Átv. ért. az ész eltt bi-

zonyos , és kétségbe hozhatatlan dolog gyanánt t-

nik fel. Ennyi adatból kiviláglik , miben áll a dolog.

KIVILÁGOSÍT, (ki-világosít) ösz. áth. Világot

szétsugárzó, illetleg ég, lángoló test által világossá

tesz valamely tért. Kivilágosítani a folyosókat, terme-

ket. V. ö. VILÁGOS.
KIVILÁGOSODIK, (kivilágosodik) ösz. k. Vi-

lágosra kiderül , kitisztul. Gyertyagyújtás által kivi-

lágosodik a szoba. A felhk eloszlása után kivilágoso-

dik az ég. Átv. ért. valamely rejtett , titkos dolog

bizonyos tudomásra jön. Ezen irományokból a tényál-

lás kivilágosodik. Végre kivilágosodott rá, hogy tolvaj.

KIVILÁGOSÚL v. —VILÁGOSUL
,

(ki vilá-

gosul) ösz. önh. L. KIVILÁGOSODIK.
K1VILÁGRA OLYAN ; a székelyeknél Kriza

J. szerént am. épen olyan.

KIVILLÁMLIK, (ki-villámlik) ösz. k. Villogva,

villámokat vetve kitnik. A közelg hadsereg fegyve-

rei kivillámlanak a srségbl.

KIVILLÁNCSOL
,
(ki-villáncsol) ösz. önh. Éji

rtzrl vagy gyönge tzrl mondják , midn külö-

nösebben valamely félig rejtett v. födött helyrl ki-

pislog v. pislákol. Az erdbl kivilláncsolt a tüz. Az
ablakon kivüláncsol a mécs.

KIVILLÁZ, (ki-villáz) ösz. áth. 1) Villával ki-

szed
, kivesz valamit. A jobb konezokat kivillázni a

tálból. 2) Szerszámféle villával kiver, kikerget. A ma-
laczokat, disznókat kivillázni a nyomtató szrilröl. V.

ö. VILLA.
KIVIRÁGZÁS, (ki-virágzás) ösz. fn. A növény

virágbimbóinak kifeslése, kinyílása.

KIVIRÁGZIK, (ki-virágzik) ösz. k. Mondják fák-

ról, s más növényekrl, midn term bimbóikból a szir-

mok, illetleg virágaik kifeslenek , kinyiinak. A ba-

raczkfák korábban kivirágzanak, mint az almafák.

KIVIRIBÉL, (ki-viribél) ösz. áth. Tolnai, s né-

mely más vidéki szójárás szerént am. apránként ki-

issza a vizet, vagy más italt, néhutt : kivedel, másutt

pl. Ersekujvárott : kilakál. Valószínleg vagy am.

kiverebel, azaz veréb módjára kiiszogat ; vagy pedig

a virics szónak, mely Szabó D. szerént növénynedvet

jelent, vir gyökébl képzdött.

KIVIRICS, tájdivatos ,kikerics' helyett ; 1. ezt.

KIVIRRAD
,

(ki- virrad) ösz. önh. Szokottab-

ban : megvirrad ; 1. ezt.

KIVISLAT, 1. KIVIZSLAT.
KIVISZ, KIVISZÉN, (ki-visz v. — viszén) ösz.

áth. Belülrl kifelé tartott irányban visz magával.

Ellentéte : bevisz. A dajka kiviszi a gyermeket a kert-

be. A szolgáló kiviszi az ebédet a munkásoknak. Majd
kiviszi , majd behozza. Kocsin kivinni valakit a

mezre. Kézben , hón alatt , háton, vállon kivinni va-

lamit. Átv. ért. valamely vállalatot, merényt , tervet,

szándékot végrehajt, teljesít. A mit föltett magában,

ha törik szakad is kiviszi. Ez oly nehéz dolog, hogy le-

hetetlen kivinni. V. ö. VISZ.

KIVITEL, (ki-vitel) ösz. fn. 1) Cselekvés, mely-

nél fogva valamit belülrl kifelé tartott irányban vi-

szünk. Különösen bizonyos áruk , iparczikkek stb.

kiszállítása küls országba. A dohány , bor, kézmivek

kivitelét korlátozni. 2) Cselekedet , mely által véghez

viszünk , teljesítünk. Ezen tervnek kivitelét magamra
vállalom. V. ö. KIVISZ.

KIVITEBLÉR, KIVITELDÍJ
,
(ki-vitel-bér v.

— díj); 1. KIVITELVÁM.
KIVITELI, (ki-viteli) ösz. mn. Kivitelre vo-

natkozó, ahoz tartozó, azt illet. Kiviteli áruezikk. Ki-

viteli kereskedés. Kiviteli többlet.

K1VITELLEVÉL, (ki-vitel-levél) ösz. fn. Jegy-

zék, a kivitelre szánt és kiszállított árukról.

KIVITELVÁM, (ki-vitel-vám) ösz. fn. Vám, ille-

tleg díj , melyet a kivitt áruktól fizetni kell. A ki-

vitelvámot fölemelni, leszállítani. Máskép : lávám.

K1V1TORLÁZ ,
(ki vitorláz) ösz. önh. Vitorlás

hajón kimegy, kirándul valahonnan, és valahová. Ki-

vitorlázni a kikötbl. Kivitorlázni a szomszéd tarto-

mányok tengerpartjaira. V. ö. VITORLA.

KIVITORLAZÁS
,

(ki vitorlázás) ösz. fn. Vi-

torlás bajon kimenés, kirándulás.

57*
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KIVÍV, (ki-vív) ösz. áth. 1. KIVI.

KIVÍVÁS, (ki-vívás) ösz. fn. Víva vagy küzdve

valaminek kieszközlése.

KIVIZSLAT, (ki-vizslat) ösz. áth. Vizslatva ki-

kutat , kifürkész , kikeresgél valamit. A vadászeb ki-

vizslatja a nyulak fekvéseit. Átv. ért. kikémlel, alat-

tomos tudakozódással kitud valamit. V. ö. VIZSLAT.

KIVIZSLATÁS, (ki-vizslatás) ösz. fn. Vizslatva

kikutatás, kifürkészés.

KIVOLT, (ki volt) ösz. igenév, melyet csak sze-

mélyragozva használunk : kivoltom , kivoltod, kivolta

stb. Máskép , különösen jelen idben : kilétem , kilé-

ted, kiléte stb. Azon körülmény, hogy ki vagyok, ki-

vagy stb. Kivoltomat (v. kilétemet) senki sem gyanitá.

Dologra vonatkozva 1. MIVOLT.
KIVON

,
(ki-von) ösz. áth. 1) Vonva kimozdít

valamit helyébl. Kivonni hüvelyébl a kardot. Nehéz

a konczot az eb szájából kivonni. (Km.). 2) Különösen

valamit kifelé távolodó vonalban húz. Az ökrök kivon-

ják a székeret a mezre. 3) Számtanilag , valamely

számból, vagyis mennyiségbl bizonyos részt kivesz.

Ha kilenczbl hármat kivonok : marad hat. Kivonandó

szám. 4) Valamely könyvnek , vagy irománynak, ok-

levélnek
,
pernek stb. lényeges részeit , tartalmát, s

mintegy magvát kiveszi, röviden egybeállítja. Kivonni

az elolvasott jeles könyvel. Kivonni valamely port. V.

ö. VON és HÚZ.

KIVONÁS, (ki-vonás) ösz. fn. 1) Cselekvés,

melynél fogva valamit kifelé távolodó irányban vo-

nunk. 2) Számtani munkálat , mely által valamely

mennyiségbl bizonyos részt kiveszünk. 3) Átv. ért.

valamely elmenni rövid tartalmának kijegyzése. Ki-

vonási tenni valamely történeti könyvbl.

KIVONAT, (1), (ki-vonat) ösz. fn. Általán azon

tárgy, melyet kivonás által létre hoztunk, pl. könyv-

kivonat , azon rövid tartalom , mely a könyvben fog-

lalt részleteket összevonva foglalja magában. Perki-

vonat. Kivonat valamely növénybl stb.

KIVONAT, (2), (ki-vonat) ösz. miv. Eszközli,

hogy valamit kivonjanak.

KIVONATOS
,
(ki-vonatos) ösz. mn. Kivonatra

vonatkozó , kivonaton alapuló , kivonatot tartalmazó.

Kivonatos eléadás v. eléterjesztés. Kivonatos adósság,

azaz kereskedi v. iparkönyvbl kivont tételeken ala-

puló adósság.

K1VONCZOL
,
(ki-vonczol) ösz. áth. Kifelé tá-

volodó irányban vonczol valakit v. valamit. Valakit

hajánál fogva kivonczolni a házból. A dögöl kivon-

czolni a gyepre. V. ö. VONCZOL, HURCZOL.
KIVONCZOLÁS, (ki-vonczolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn kivonczolnak valamit vagy valakit.

KIVONSZOL, (kivonszol) 1. KIVONCZOL.

KIVONTAT, (ki-vontat) ökz. mn. Vonómarhá-
val, vagy valamely voulató müvei, valaminek kivonta

tását eszközli. A sárból (lovakkal) kivontatni az el-

akadt szekeret. Csigamüvekkel szárazra kivontatni az

elslllyedt hajót. A partra kivontatni a hajósmalmot.

KIVONUL v. —VONUL, (ki-vonúl) ösz. önh.

Vonulva kimegy vagy kij. Az idegen katonaság ki-

vonult a városból.

KIVONULÁS v. —VONULÁS, (kivonulás)

ösz. fn. Vonulva kimenés vagy kijövés.

KIVONZ
,
(ki-vonz) ösz. áth. Vonzó ervel ki-

tüntet, eléállít.

KIVÖLGYEL, (ki-völgyel) ösz. áth. 1) Vala-

mely térnek bizonyos vonalát úgy hasitja ki , úgy
rendezi el , hogy némileg völgyet képezzen. Kivöl-

gyelni az utczai kövezetet , közepét vagy széleit. Kivöl-

gyelni az udvart. Kivölgyelni az utak mellékét
,

a vizenys rétek alantabb fekv részeit. 2) Bizo-

nyos szilárd testekbl készült müveket rovatéko-

san kimetél , kivés , kifarag. Kivölgyelni a malom-

gerendelyt , az épületi oszlopokat. Kivölgyelni a hen-

gereket.

KIVÖLGYELÉS, (ki-völgyelés) ösz. fn. Vésés,

hornyolás, faragás , mélyesztés stb. mely által kivöl-

gyelnek valamit, V. ö. KIVÖLGYEL.

KÍVÜL, (ki-v-ül) ih. és névutó. Bizonyos téren,

vonalon túl, bizonyos körbl mintegy kizárva. Ellen-

téte : belül v. tájszokásilag : bevl, bévül. kivül áll,

én pedig belül. Kivül nagy lárma van. Fáj a szivem

kivül belül, bánat lepi mindenfelül. (Népd.). Hej kivül

is, hej belül is, ki van itthon, ha beteg is ? (Vörösmar-

ty). Fölveszi a személyes névragokat : (én) kívülem,

(te) kívüled
, (ö) kívüle stb. Máskép : kivülöttem , ki-

vülötted, kivülötte ; és rajtam kivül, rajtad kívül, rajta

kivül. ,Kivüle'mára régieknél is eléjön: „Minden ther-

vén folyásnak kivéle" (törvényfolyásnak kivüle). Le-

vél 1546-ból. (Szalay Á. 400 levél). V. ö. RAJTA.
Fokozva : kivülebb, legkivülebb (a Göcsejben Vasa J.

szerént) ; másutt szokottabban : küljebb , legküljebb.

Van legkívül is. Fel- és leható ragokkal : kivülre
t

kí-

vülrl. A vele közvetlen viszonyban álló nevek ónén

ön ragot vesznek fel. Házon , városon , országon ki-

vül. Kerten, kerítésen kivül. Ötön kivül mind megva-

gyunk. Magán kivül lenni , am. eszén nem lenni. A
, kétség' szórag nélkül is használtatik. Kétségen kivül

v. kétség kívül. De a régieknél gyakran eléfordúl más

esetekben is on (-én, -ön) viszonyrag nélkül : „Az em-

ber az ü teste kivül vagyon mikor haragszik," (Publius

Syrus mondást. Toldy F. kiadása). „Az egy igazság

kévöl (kivül) engem nem tanál kegyelmed , és nem
szoktam, sem tanultam az nagy szer szót, sem adula-

ciót." Levél 1560-ból (Szalay Á. 400 levél.). Több
régi nyelvemlékben , különösen a Müncheni codex-

ben : küvöl, pl. küvöl vagyon , foris est ; a szln kü-

völ, extra vineam ; a zsinagóga küvöl lenne., extra sy-

nagogam esset. A régi magyar Passióban : külöl. „Pé-

ter kedeg állván külöl az ajtóra." (Toldy F. kiadása

50. 1.). Ugyancsak a régieknél ,kivil is, pl. Testi Gá-

bor meséiben, a Nádor codexben. A tiszai vidékeken

ma is szokott : kivel, pl. kivel állni, kivel lenni.

KIVÜLÖTT , íki-v iil-ött) névutó, de csak szc-

mélyragozva használtatik : (én) kivülöttem, (te) kivtt-
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ltted
, (ö) kivülötte

,
(mi) kivülöttünk stb. V. ö. KÍ-

VÜL.
KÍVÜLRL, (ki-v-ül-rl) ih. Azon helyrl,

mely bizonyos vonalon, határon kivül esik. Kívülrl

zörgetni a kaput. Ellentéte : belülrl ,
tájdivatosan :

bevülrl. A göcseji tájszólásban fokoztatik is : kivü-

lebbröl, legkivülebbröl. (Vass József).

KIZABLÁZ
,
(ki-zabláz) ösz. áth. A zablás ál-

latnak fejét , száját kiszabadítja a zablából. Itatás-

kor kizablázni a kocsislovakat.

KIZABLÁZAS ,
(ki-zablázás) ösz. fn. Leszere-

lés, midn kizablázzák a lovat, öszvért, szamarat. V.

ö. KIZABLÁZ.
KIZABOLÁZ, KIZABOLÁZÁS, 1. KIZABLÁZ,

KIZABLÁZAS.
KIZAKLAT ,

(ki-zaklat) ösz. áth. Addig zak-

lat, azaz üldöz, kiooz, bántalmaz, hajszol, üz valakit,

mig végre kénytelen kimenni valahonnan vagy va-

lahová. V. ö. ZAKLAT.

KIZÁR
,

(ki-zár) ösz. áth. Szoros , tulajd. ért.

valakit , elzárva eltte a kaput , ajtót, künn maradni

kényszerít. Kizárni az éji kóborlókat a házból. Mond-

ják oktalan állatokról is. A szobából kizárni a kutyát.

Az akolból kizárni a rühes juhot. Szélesb átv. ért. bi-

zonyos helybl, térbl , körbl , társaságból, részvét-

bl, mködésbl stb. kitilt, kihagy. Kizárni valakit a

közmulatságból . A hitehagyottat kizárni az anyaszent-

egyházból. V. ö. ZÁR.

KIZÁRÁS, (ki-zárás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valakit vagy valamit kizárnak.

KIZÁRÓ
,

(ki-záró) ösz. mn. Ami mást vagy

másokat valahonnan kizár , vagy valaminek gyakor-

lásától eltilt. Kizáró kiváltsággal birni. Bizonyos em-

bereket az országból kizáró felsub rendeletek. Kizáró

jogot tartani valamihez. Fz gépre három éven át ki-

záró szabadalmat nyerni. V. ö. KIZÁR.

KIZÁRÓLAG
,
(ki-zárólag) ösz. ih. Mást, vagy

másokat bizonyos helybl , körbl , mködésbl stb.

kirekesstleg, kitiltólag. Ez eltt bizonyos hivatalokat

kizárólag a nemesség birt. Ehhez kizárólag nekem van

jogom. V. ö. KIZÁR.

KIZÁRÓLAGOS
,

(ki záiólagon) ösz. inn. Ami
kizárólag valamit illet, mit másnak zni, gyakorolni,

birni nem lehet vagy nm szabad. Kizárólagos r^j/rd-

árusság. Kizárólagos jog, birtok, hatalom.

KIZÁRT, (ki-zárt) ösz. mn. Aki vagy ami ki

van zárva. Becsületes társaságból kizárt részeg ember.

A forgalomból kizárt pénzjegyek.

KIZÁRTÁN
,

(kizártán) ösz. ih. Kizárt álla-

potban.

KIZÁRTSÁG
,

(ki zártság) ösz. fn. Kizárt mi-

nség.

KIZAVAR, (ki-zavar) ösz. áth. Zavarva, vagyis

zavargatva, abajgatva kikerget, kimenni vagy kijönni

kényszerít. A tolvajok az akolból több marhát kiza-

vartak. A vihar a nyájból több juhot kizavart.

KIZENG, KIZÉNG, (ki-zeng v. —zéog) ösz.

önh. Zengése a többi közöl különösen kihallik. Tiszta,

magas érez hangja kizeng az egész énekkarból. V. ö.

ZENG.
KIZOMÁNCZOL, (ki-zománezol) 1. KIZOMAN-

CZOZ.
KIZOMÁNCZOZ ,

(ki-zománezoz) ösz. áth. Zo-

mánczczal kiczifráz, kifest, kiékeoít. A gyürüt, kard-

pengét, pisztolyt kizománezozni.

KIZÖLDELLÉS ,
(ki-zöldellés) ösz. fn. A me-

zei, erdei, stb. növények zöld hajtásai, levelei, s ágai-

nak kifejlése. V. ö. KIZÖLDELLIK.
KIZÖLDELLIK, (ki-zöldellik) ösz. k. Zöld haj-

tásai, levelei, ágai kifejlenek. Tavaszkor kizöldellenek

az erdk , a mezk , a kertek. Néha am. zöld szine ál-

tal a másféle színek közöl kitnik. A kukoriczás föl-

dek kizöldellenek a már megérett búzás telkek közöl. A

bükkfák eleven szinü levelei kizöldellenek a sötét feny-

vesek közöl. V. ö. ZÖLD.
KIZÖLDÍT v. — ZÖLDIT, (ki-zöldít) ösz. áth.

Eszközli , okozza , hogy valami zölddé fejldjék ki.

A tavaszi langyos meleg és esö kizöldíti a mezket. V.

ö. ZÖLD.
KIZÖLDÜL v. —ZÖLDÜL, (ki-zöldül) ösz.

Önh. 1. KIZÖLDELLIK.
KIZÚDÍT v. —ZUDIT, (ki zúdít.) ösz. áth.

Eszközli , hogy valami zúgó hangot ütve menjen,

nyomuljon ki. Az úgynevezett zúgó felnyitásával kizu-

dítani az öszvegyült vizeket. Az ers szél kizúditja a

tenger hullámait a partokra. V. ö. ZUDIT.

KIZÚDÍTÁS v. —ZUDITÁS, (ki-zúdítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki vagy valami valamit

kizúdít.

KIZÚDUL v. ZÚDUL, (kizúdul) ösz. önh. Zú-

gó hangot ütve , adva kinyomúl , kitódul. Az elsza-

kasztott töltésen kizúdul az árvíz. A hegyk szorulatá-

ból kizúdulnak a szelek. A nép haragosan kizúdult a

gylést'erembl. V. ö. ZÚDUL.
KIZÚDÚLÁS v. —ZUDULÁS, (ki-zúdúlás)

ösz. fn. Zúgó hangot adva kinyomúlás. V. ö. KIZÚ-

DUL.
KIZÚG, (ki-zúg) ösz. önh. 1) Zúgva kinyomúl,

kitódul. A víz kizúg a malomkerekek alól. 2) Zúgása

kihallik. A tenger csapkodó hullámai messze kizúgnak.

V. ö. ZÚG.
KIZÚGÁS, (ki-zúgás) ösz. fn. Zúgva k myomú-

lás. V. ö. KIZÚG.
KIZUHAN ,

(ki zuhan) ösz. önh. Z- ianva ki-

esik , kifordul valahonnan. Az elpattant ' ordóból ki-

zuhan a bor. A gy'pi"< zsák kizuhant a szekérrl a

földre, V. ö. ZUHAN.
KIZUHANÁS, (ki-zuhanás) öáz. fn. Zuhanva

kiesés. V. ö. KIZUHAN.
KIZUHANT, (ki-zuhant) ; szokottabban : kizu-

hint ; 1. ezt.

KIZUHINT ,
(ki zuhint) ösz. áth. Kidobás ,

ki-

vetés által eszközli, hogy suhanva essék le valami. V.

ö. ZUHAN, ZUHINT.
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KIZSÁKMÁNYOL, íki-zsákmáuyol) ösz. áth

1) A tulajdonost erszakosan kifosztja, kivetkezteti

vagyonából. Kizsákmányolni az utasokat. Az ellenség

kizsákmányolta a helység lakosait. 2) A valahol be-

rakott jószágot zsákmány gyauání kiragadja. Kizsák-
mányolni a kincstárt, az árus boltokat, a gabonatára-
kat. 3) L. KIAKNÁZ. V. ö ZSÁKMÁNY.

KIZSÁKMÁNYOLÁS, (ki-zsákmányolás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit kizsákmányolnak.

KIZSÁMBIKÁL
,

(ki zsámbikál) ösz. önh. Ki-

sántikál. Tájdivatos szó.

KIZSARLÁS, 1. KIZSAROLÁS.
KIZSAROL, (kizsarol) ösz. áth. Zsarolva, azaz

erszakosan fenyegetve, gyötörve, kínozva kicsikar

valamit. Az ellenség kizsarolja az ország vagyona'.

Szélesb ért. erkölcsi erszakkal, pl. sürget kéréssel,

csalással stb. kinyer, kicsikar valamit. A fiú ismét

kizsarolt apjától néhány forintot. El nem ment nya-

kamról
, míg ki nem zsarolt száz forintot. A sok tá-

nyérnyaló minden vagyonát kizsarolta. V. ö. ZSAROL.
KIZSAROLÁS, (ki zsarolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kizsarol.

KIZSEBEL, iki-zsebélj ösz. áth. Szoros ért. va-

lakinek a zsebben lev pénzét , vagy más ingóságát

kilopja. Vásári tolongásban kizsebelni valakit. Szé-

lesb ért. erkölcsi erszak , csalás, játék stb. által va-

lakinek pénzét , vagyonát elveszi. A dorbézoló pajtá-

sok, kártyás társak utolsó fillérig kizsebelték. V. ö.

ZSEBEL.
KIZSEBÉLÉS, (ki-zsebélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valakit kizsebelnek. V. ö. KIZSEBEL.
KIZSEMBEL, (ki-zsémbel) ösz. önh. Visszatér

névmással am. morogva
,
perelve, másokat szidva ki-

adja haragját, mérgét. ATe szólj neki, hadd zsémbelje

ki magát. Már könnyebb neki, hogy kizsémbelhette ma-
gát. Athatólag használva am. valakit zsémbelései ál-

tal kimenni kényszerit, kiz, kihajt.

KIZSÉMBESKÉDIK
, (ki-zsémbeskédik); alak-

jára nézve k. ige , de ezen öszvetételben visszatér
névmással am. zsémbeskedve kiadja haragját. Kizsém-
beskedni magát.

KIZSÉNDÜL v. —ZSENDÜL, (ki-zséndül) ösz.

önh. Gyönge hajtásokkal kifakad. Tavaszszal kizsen-

dtilnek a növények. V. ö. ZSENDÜL.

KIZSIGEREL, (kizsigerel) ösz. áth. A leölt és

bonezolás alá vett állat zsigereit kimetéli, kivédi.
Néhutt a köznép nyelvén összehúzva : kizseng. V. ö.

ZSIGER.

KIZSOMBÉKOL, (ki-zsombékol)ösz. áth. Zsom-
békkal v. zsombékokkal a határt kijeleli. A tagosí-

tott birtokrészt kizsombékolni. V. ö. ZSOMBEK.
KJED

, tájdivatosan, különösen a székelyeknél
am. kend v. kied v. ked. L. KELMED és v. ö. KE-
GYELMED.

KLACSÁN, falu Bars m. ; helyr. Klacsán-ba,—ban, — bél.

KLACSANÓ , falu Bereg m. ; helyr. Klacsanó-

ra, — n, — ról.

KLÁRA, (latin eredet : dara, jelentése : tisz-

ta) ni kn. kicsinezve : Klári, Klárika, Rlárcsi.

KLÁRAFALVA , falu Toroutál megy. ; helyr.

—falvára, — n, — ról.

KLÁRIS, (a latin-hellen corallium-ból módo-

sult) ; fn. tt. kláris- 1, tb. — ok, harm. szr. — a. Ere-

detileg könemü test, mely szétágazó fának alakjában

a tenger fenekén találtatik, s bizonyos férgek müve,

melyek azt lakjokul rakosgatják Öszve. Színe fehér

vagy vörös , igen ritkán fekete. Ezen knemü test-

bl az emberi mipar apró golyócskákat alakít,

melyeket különféle ékességül használni
,

jelesen fel-

fzve nyakdíszül viselni szoktak. Innen a köznép ál-

talán klárisnak mond más anyagból, pl. üvegbl ké-

szített gyöngyféle golyócskákat is.

„Izent nekem a kalmár is,

Kell-e , babám ,
piros kláris ? " Népd.

KLÁRISCSUCSOR ,
(kláris csucsor) ösz. fn.

Indiai cserjefán term , s a piros klárishoz hasonló

bogyó. (Erythrina herbacea. L ).

KLÁRISFA, (kláris fa) ösz. fn. 1) Faalakúan

öszvefüggö kláriscsapok , amint a tenger fenekén lé-

teznek. 2) Indiai fa , melynek a piros klárishoz ha-

sonló bogyói vannak. (Erythrina corallodendron. L.).

KLÁRISFÜ, (kláris-fü) ösz. fn. Am. közönsé-

ges néven : spárga (spárga nyúlárnyék), újabb né-

ven : csirág.

KLÁRISHALÁSZ, (kláris-halász) ösz. fn. Oly

emberek , kik a középtenger partjain sajátszer há-

lákkal a víz fenekérl az úgynevezett klárisfákat ki-

húzkálják. V. ö. KLÁRISFA, 1).

KLÁRISJÁCZINT
,

(kláris-jáczint) ösz. fn.

Idomtalanul elfajzott jáczint , melyet a növénytudó-

sok elször Francziaországban födöztek fel. (Hyacin-

thus monstrosus. L.).

KLÁRISKO, (kláris-kj Ö3Z. fn. Agátkö faja,

klárisszinü piros foltokkal.

KLÁRISMIVES, (kláris-mives) ösz. fn. Mives,

ki klárisból, vagy klárisszinü üvegekbl holmi dísz-

míveket, csecsebecséket, különösen gyöngyöket készít.

KLÁRISPIROS, (kláris piros) Ösz. mn. A piros

klárishoz hasonló pirosságu. Klárispiros agátkö, cseh-

üveg.

KLÁRISSZINÜ, (klárisszinü) ösz. mn. Aminek

szine a kláriséhoz hasonló.

KLÁRISVIRÁG, (kláris-virág) ösz. fn. A ten-

geri klárisfának némileg virághoz hasonló kinövései,

ágacskái.

KLASTROM, (1), fn. tt. klastrom-ot, harm. szr.—a. Szoros ért. elkülönözött épület, melyben, mint in-

tézetben, férfi- vagy nszerzetesek, ú. m. barátok, szer-

zetes papok, kanonokok, apáczák, a világiak társa-

ságától elválasztva laknak. Barátok klastroma, apá-

czák klastroma. klastromba menni. A lajhább nyel-

vek kiejtése szerént : kalastrom , s jobban megho-
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nosítva : kolostor. Ujabb nyelven : zárda. Eredetije

a latin claustrum, németül Klosfer, francziául cloitre,

tótul klásster stb.

KLASTR0M,(2), falu Sopron in.; helyr. Klastrom-

ba, —ban, — ból.

KLASTROMALJA, falu Bereg inegy. ; helyr.

— aljára, —n, — ról.

KLASTROMEGYHÁZ, (klastrom-egyház) ösz.

fn. Klastrouahoz ragasztott, s ahhoz tartozó egyház,

vagyis templom.

KLASTROMFALVA , falu Bereg to. ; helyr.

—falvá-ra, —n, —ról.

KLASTROMI, (klastrom- i) mn, tt. klastromi- 1,

tb. — ak. Kla8tromra vonatkozó, azt illet, azzal vi-

szonyban lev stb. Klastromi fegyelem, rendtartás,

szokások, élet. Klastromi cselédek, épületek, kertek.

V. ö. KLASTROM.
• KLASTROMILAG ,

(klastrom-i-lag) ih. Úgy,

mint a klastromban , az ottan élk módja , szokása

szeréut. Klastromilag nevelni az ifjakat. A házat klas-

tromilag zárni el az idegenek elöl. V. ö. KLAS-
TROMI.

KLASZITA, falu Hont m. 5 helyr. Klaszilára,

—n, — ról.

KLAVIR, (a franczia clavier s német Clavier

után , melyek ismét a latin ,clavis'-ból származtak
;

1. ZONGORA.

KLAVIROZ, (klavír oz) öuh. m. klavíroz tam,

— tál, —ott. L. ZONGORÁZ.

KLÖDÖR, 1. GÖLDÉNY.
KO, elvont gyökelem. 1) Hangutánzó , vastag,

tompa hang ezekben : koák, koákol, koborcz, kocz, ko-

czog, kodács, kodácsol, Icoh, kolomp, koltog, kong, ko-

pog, korog, korty, koty, kotyog, kotlik, kovák, kókál

stb. stb. 2) Jelent gömbölyre vagy görbére hajlást,

illetleg gömbölyt vagy görbét , ezekben : kobak,

kocsony, kolop, komló, komor, koncz, kondor, kon-

koly, konya, konyít, konty, kop, melybl : kopács,

kopály, kopár, kopasz, kopolya, koponya, kóvályog

stb. stb.

Ezen ko némely szókban tájszokással cso vagy

czo , mint : kocza czocza , koncz csonczi , kopasz cso-

pasz (csupasz), kótolog csétolog. Néha nem egyéb,

mint a megkeményített go
,
pl. a komló (gomló) kon-

koly (gomgoly) kondor (gondor) szókban. Tájszoká-

silag az o hangzó nyiltabb a-ra változik a kabak,

kolbász, kanyúl, kaponyo, stb. és zártabb ura, a kunya,

kuncsorog, kullancs stb. szókban.

KO , elvont gyökelem. 1) Hangutánzó a kótog,

kótogás, kótis, kókál szókban. 2) Görbeséget vagy gör-

be , csavargó mozgást jelent ezen szókban : kóbog,

kóbolyog, kóbor, kóborog, kótyag, kótyagos, kókad, kó-

picz, kór, kószál, kótolog, kódorog stb. Nem egyéb mint

a megnyújtott ko. V. ö. KO.
—KÓ , magas hangon —KO ; a -ka , -ke ki-

csinzn képzíínek oly módosulata, moly a hosszú o'-nál

fogva a nagyításba megy által
,

pl. bunkó, tuskó,

furkó, különösebben keresztneveknél : Jankó, Palkó,

Laczkó, Ferkó v. Ferkö.

KOA, fn. tt. koát. Barauyai tájszó, am. fulánk.

Eredete homályos. Talán az olasz aco (tüj vagy adtí-

me (valaminek hegye) némi módosulata.

KOÁK
, hangutánzó törzsök , melybl koákol,

!
koákolás, erednek. A csecsem kisdednek vastag síró

I

hangja, melyet a latin vagio , vagitus még hívebben

|

fest a tiszta va gyök által, miuthogy a csecsem még
i kemény k hangot nem ejt. Hihet is , hogy a koák

j

eredetileg lágyabb hoáh volt , mely késbben köny-

nyebb kimondás végett koák ln.

KOÁKOL
, (koákol) hangutánzó önh. m. koá-

kol-t. Mondják a sirva kiáltó, csak imént szülött cse-

csemrl. V. Ö. KOÁK.

KOÁKOLÁS, (koík ol ás) fn. tt. koákolá s-t, tb.—ok, harm. szr. — a. A.% imént szülött kisded gyer-

mek síró kiáltása.

KOB
,
elvont gyök, melybl koboz, koborcz, ko-

borczol, hangutánzók, és a gömbölyt jelent kobak,

kobolya származnak.

KÓB, elvont gyöke kóbog, kóboly, kóbolyog, kó-

bor, kóborol származékoknak.

KOBAK, (kob-ak kob vagy kop gyöktl, melybl
kopács is ered) fn. tt. kobakot, harm. szr. —ja. Más-

kép : kabak s ez alakban él a török nyelvben is. 1) Ere-

detileg jelent általán valamely takarót, kopácsot, mely

utóbbival hangokban is rokon. A törökben is kabuk

amattól igen csekély eltéréssel am. héj , kéreg , ko-

pács. — Különösebben : pedig 2) Diószeghi szerént

olyan húsos vagy néha száraz falu gyümölcsöt (mag-

rejtt) , melynek magvai belül a fal oldaláról rövid

köldöksinórokon nnek ki
,
pl. tök , dinnye , ugorka

(pepo) ; vagyis GÖnczy Pál szerént a csészével össze-

ntt s vele együtt kifejlett, rendszerént 3 rekeszü bo-

gyót. 3) Jelent gömböly, vagy rétes kerekségü ivó-

edényt, milyet az utasok, különösen a katonák szok-

tak hordani magukkal. Ilyen az úgynevezett lopó-

tökbl készített edény. Rókus kobakja , mert ezen

szentet oldalán kobakkal festik. Csak annyi neki mint

hajdú farán a kobak. (Km.). Átv. és gúnyos ért. em-

berfej, kivált ha nagyon gömböly
;

,üres' mellékje-

lentéssel is. Nagy kobakja van. Kobakjára alig talál

kalapot.

KOBAKOL, (kob-ak-ol) Öuh. Trágár, czéda be-

szédben am. a férfi nemileg közösül, máskép szintén

czédán szólva : tököl. V. ö. KOBAK.

KOBALT, fn. tt. kobaltot, 1. KÉKEN Y.

KÓBÉ, 1. KÓPÉ.

KÓBOG, (kó-b og) önh. és gyak. m. kóbog tam
f—tál, — ott. Görbe csavargós utakon járkál. Roko-

nai : kóbolyog, kóborol, melyek szokottabbak is.

KÓBOLY
,
(kób-oly) elavult szó , mely helyett

a keményebb véghangn kóbor divatozik : Ami b 1

lett kóbolyog, ebbl : kóborog.
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KOBOLYA ,
(kob-oly-a) fn. tt. kobolyát. Göm-

böly medencze, melyet az árkát hagyta, vagy gátot

szakított folyam a parton forgót képezve oly mélyen

váj , hogy az , miután a víz árkába visszahúzódott,

hosszú idre egész tavat képez , s kenderáztató-

uak igen alkalmas (Kenessey Albert). Némelyek sze-

rént : kopolya. V. ö. GÖBE, 2).

KÓBOLYG, (kób oly og) önh. m. kóbolygott. 1.

KÓBOLYOG.
KÓBOLYGÁS, (kób oly og ás) fu. U. kóboly-

gásf, tb. — ok, harm. szr. — a. Ideoda tévelyegve,

csavarogva, tekeregve járás kelés, bujdosás.

KÓBOLYGÓ
,
(kób-oly-og-ó) mn. Görbe , csa-

vargó utakon, irány nélkül járókel, ideoda bujdosó.

Kóbolygó szökevény. Kóbolygó bitang barom. V. ö. KÓ-

BOLYOG.
KÓBOLYOG, (kób oly-og) önh. és gyak. Ezen

ige a görbét jelent kó, és a járást kelést jelent bo-

lyog szókból is elemezhet, mint tébolyog = té (tova)

bolyog. Értelme: bizonyos, határozott, kitzött irány

nélkül ide-oda, görbe , csavargó utakon járkel. Kó-

bolyog az eltévedt ember az úttalan erdben. Kóbolyog

a nyájahagyott rideg barom. Kóbolyognak a szökevény,

bujdosó katonák.

KÓBOR
, (1), erd. faluk Torda m. és Khalom

székben; helyr. Kóbor-ru, — on, — ról.

KÓBOR, (2), (kób or) fn. tt. kóbor t, tb. —ok.

1) Molnár A. és Páriz Pápai szerént : canistrum, úti

táska, mely fogalmi és hangrokonságban van a ko-

bak szóval. A Tájszótár szerént (Kis János után)

Sopronban : gömböly , szalmából font kosár , mint-

ha a német ,Korb' módosulata volna. V. ö. KO-
BAK. 2) Csavargó , tekervényes utakon járókel,

melybl kóborol , kóborog erednek. V. ö. KÓBOLY.
KÓBORA , módosított alakja kukora v. gugora

szóknak ; 1. ezeket.

KOBORCZ, (kob or ez) fu. tt. koborcz ol. Jelent

vastag tompa hangot , különösen a nagy nehéz csiz-

mában, saruban járó embernek dobogását.

KOBORCZOL, (kob or-cz-ol)önh. m. koborczol-t.

Nagy, durva csizmában vagy saruban járva kopogatja

a fidet.

KOBORCZOLÁS
,
(kob or-cz-ol-ás) fn. tt. kó-

borezolás t , 1b. — ok. Cselekvés, midn valaki ko

borczol.

KÓBORG, (kóborog), KÓBORGÓ, (kób-or-

g-ó); 1. KÓBOLYOG, KÓBOLYGÓ.

KÓBORLÁS
,

(kób-or-ol-ás) fu. tt. kóborlást,

tb. — ok, harm. szr. — a. Tekerg ,
csavargó utakou

jiráskelés, bujdosás, tévelygés.

KÓBORLÓ
,
(kóbor ol-ó) mn. és fn. tt. kóbor-

ló-t. Görbe, csavargó utakou , irány és bizonyos czél

nélkül járó, bujdosó. Bakonyban kóborló szökevények,

azegény legények. Kóborló hadi csapatok. Pusztákon

kóborló bitang toruk. Mint fnév jelent oly személyt,

ki bizonyos lakhelyhez nem köti magát, hanem, mint

mondják
, kerüli az országot , világot. Országos kó-

borló. A kóborlókat öszvefogdosni, és kényszerít dolog-

házba zárni.

KÓBORLOVAG
,
(kóbor-lovag) ösz. fn. Lovon

kóborló, 8 másoknál élsköd személy, kinek lovánál

egyebe nincsen. Gúnyos név.

KÓBOROL, (kób or-ol) önh. m. kóborol-t v. kó-

borlóit, htn. —ni v. kóborlani, 1. KÓBOLYOG.
KÓBORSÁG, (kób-orság) fu. tt. kóborságot,

harm. szr. —o. Kóborgó , csavargó állapot. Elete

nagyobb részét kóborságban töltötte. V. o. KÓBOR.

KOBOZ, (1), (kob oz) fn. tt. koboz-t v. kobzot,

tb. — ok v. kobzok. Molnár A. szerént lantféle hang-

szer (pandura, lyra). A törökben kopuz am. hárfa

(harpe, Hindoglu) , a kojbal-karagaszban kómesz éa

kobesz szintén hárfa (Abuska). Azonban mint hang-

utánzónak is megfelel a Veszprém és Vas me-

gyében divatozó értelem, mely szerént legvastagabb

hangú hegedt , azaz bgt, brúgót, barborát jelent,

s módosítva : kobza, kobzu, kobzó.

KOBOZ, (2), (kob-oz v. kap-oz ?), áth. m. ko-

boz tam, — tál, —ott, v. kobzottam, kobzottál, kobzott,

htn. — ni v. kobzani
,

par. — z. Némely palócz szó-

járás szerént am. tép , szakgat. Közösebb jelentése •

valamely jószágot törvényes ítélet következtében,

vagy pedig önkényes rövid úton az illet birtokostól

elvesz, elszed. Mindenét elkobozták. E szó, mint érin-

tk, talán a kapoz igébl alakult által ; mert elko-

bozni csakugyan annyi , mint elkapozni , elkapdosni,

mely értelem a palóczoknál divatozóval is egybe vág.

Vagy : gyöke kob eredetileg jelenthetett kosarat, s

rokon a kóbor és kópicz szókkal ; és valamint a latin

covfisco a fiscus (kosár) , hasonlóan koboz , a kob

gyöktl származhatott. E szerént elkobozni va-

lamit annyit tenne , mint elkosarazni. Régente is

, dúlni' értelemben használtatott : „Dúlni senki ki ne

járjon , valamely én emberemet kiküldök kobozni,

lopatni , ha ti is megi fogjátok , semmit érettek nem
szólok.'' Dervisbék levele 1 f> 49-bl Iatvánfty Pálhoz.

(Szalay Á. 400. 1.).

KOBOZPALLÓ, (koboz-palló) ösz. fn. A ko-

boznak fels deszkája fölött álló fácska (láb), mely a

húrokat tartja. V. ö. KOBOZ.

KOBZA, (kobza) fn. tt. kobzát. Lásd : KO-
BOZ

, (1).

KOBZÓ, (kob-oz-ó) mn. és fn. tt. kobzát. Aki

valamely jószágot koboz, elkoboz ; különösen kincs-

tári vagy más ügyész , ki a jószág elvételére vonat-

kozó birói Ítéletet végrehajtja. V. ö. DÚLÓ.

KOBZOL, (kob oz-ol) önh. m. kobzol-t. Koboz-

féle hangszeren játszik. V. ö. KOBOZ.

KOBZU
,

(kob z-u) fn. tt. kobzut. Lásd : KO-
BOZ, (1).

KOCS (1) v. KÓCS, fu. tt. kocs of. Fattyuhajrása

a dohánynak. Rokon kacs szóval.

KOCS, (2), faluk Komárom és Vas m ; helyr.

Kocs ra, — on, — ról.
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KÓCS, (1), fn. tt. kócs-ot. Erdélyben és másutt

is divatos a nép nyelvében kolcs v. kulcs helyett ; 1.

ezt és származékait.

KÓCS, (2), puszták Heves m., erdélyi falu B.-

Szolnok m. ; helyr. Kócs-ra, — on, — ról.

KÓCSAG, (eredetére nézve lásd itt alább), fn.

tt. kócsag- ot , harm. szr. —ja. 1) Kisebbféle fehér

gémfaj , mely hazánkban is a Tisza és Duna alsóbb

vidékein tenyészik. Ennek van azon nevezetes,

hosszú, ezüstszín, selyemnemü háti tolla , mely a

díszfövegek egyik fö ékessége. Túl a Dunán : kótyag.

Gyökeleme talán a görbe hajlást jelent kó
t
minthogy

a vadászok tudósítása szerént, midn meglövik, ezen

tollai kiborzadnak, kigörbednek, s ennél fogva rokon

volna a kócz, kóczos szókkal, mely gubanczos, kuszált

kendert, hajat, szrt stb. jelent. (Ardea garzetta).

2) Elavult törzs, melybl kócsagos, kócsagosodik ered-

nek. Jelent félittasságot, melyben a fej már neheze-

dik, meg-meg-bukik, s a láb ide-oda tántorog. Ennek
alapfogalma is, úgy látszik, a test görbedésében rej-

lik. Máskép, jelesen Dunán túl : kótyag. Vagy, gyöke

talán a hangutánzó kóty v. koty , mennyiben az ittas

ember nyelve nehezebben járván , mintegy kotyog,

valamint a lassú járatú malomról is mondják , hogy

kotyogó.

KÓCSAGFORGÓ, íkócsag-forgó) ösz. fn. Kó-

csagtollakból csinált díszforgó a kalpagokon , süve-

geken. V. ö. FORGÓ.
KÓCSAGKARÁM

,
(kócsag-karám) ösz. fn.

Karám, melyet a kócsagok számára készítenek, hogy

benne fészkeljenek, és tenyészszenek.

KÓCSAGLES
,
(kócsag-les) ösz. fn. Búvóhely,

honnan a vadászok a kócsagokra lesnek.

KÓCSAGOS
,
(kócsag-os) mn. tt. kócsagos-t v.

— at , tb. —ak. 1) Kócsag nev madarakkal bvel-

ked. Kócsagos tavak. 2) Félittas, kinek már feje bi-

czegni, s lábai tántorogni kezdenek. Dunán túl : kó-

tyagos. V. ö. KÓCSAG.
KÓCSAGOSODIK, (kócsag- os-od-ik) k. m. kó-

csagosod-tam ,
—tál, — ott. Kócsagos, azaz félré-

szeg állapotban kezd lenni. Túl a Dunán : kótya-

gosodik.

KÓCSAGTOLL
,

(kócsag-toll) ösz. fn. A kó-

caag nev madárnak ezüst szinü disztolla , valamint

az ily disztollakból készített forgó is. Kócsagtollat

ékesített süveg, kalpag.

„Két arany pereczet választa azután
,

Egy kócsagtollat is szegeze sisakján."

Zrínyi.

KÓCSAGVADÁSZ, (kócsag-vadász) ösz. fn.

Kócsagokat ldöz vagy fogdozó vadász.

KÓCSAGVADÁSZAT, (kócsag- vadászat) ösz.

fn. Vadászat kócsagmadarakra.

KOCSÁN, KOCSÁNY, (kocs-an v. -ány) fu.

tt. kocsán-t , tb. — ok, harm. szr. — a v. —ja. Álta-

lán azon szárakká, mely a növények leveleit vagy

AKAD. NAGY SZÓTÁR. TIT. KÖT.

virágait vagy gyümölcseit a törzszsel vagy ággal ösz-

szeköti. Szabatosabban pedig a növénytanban a szár-

nak azon hajtása , melyen a virág fejlik ki. (Pedun-

culus). A gyümölcs száracskáját különösen csumá-

nak v. csupkán&k hívják , a levelét pedig nyél-uék.

V. ö. KACS.

KOCSÁNKA
,
(kocs-án-ka) fn. tt. kocsánkát. A

kocsán apróbb elágazása. (Pedicellus).

KOCSÁNTALAN
,

(kocs-án- talán) mn. tt. ko-

csántalan-t, tb. — ok. Aminek kocsánja nincsen. Ko-

csántalan virág.

KOCSÁNY, 1. KOCSÁN.

KOCSÁRD , férfi kn. tt. Kocsárd-ot Gotthard

KCSER, puszta a Jászságban; helyr. —ér-ra,

— on, —ról.

KOCSI , fn. tt. kocsi-t , tb. —k. Széles, és or-

szágszerte divatos értelemben két vagy négy kerek

járm , melylyel szárazföldön embereket vagy más

dolgokat szokás ideoda vinni, szállítani. Különbözik

általán a szekértl, hogy ezalatt a köz szokás nagyobb-

féle, nehezebb járatú jármüvet ért, mely inkább csak

teherszállításra használtatik, a kocsi pedig könnyebb

mozgású, és lovak vagy más futó állatok után készí-

tett járm. Valószínnek látszik ugyan , hogy a sze-

kér is eredetileg szökér vagy zökér lehetett , szökve

vagy zökögve tovább haladó tulajdonságától nevez-

tetvén el , mint a hellén rheda óim, a latin currus a

,curro' szóktól : de a késbbi találmányú kocsi már

lényegénél fogva sebesebb mozgású , azért is az ök-

rös szekeret nem szokás kocsinak mondani ; ellenben

van lovas szekér is, mint lovaktól húzott , nehéz ter-

heket szállító, nagyobb járm. A kocsi vagy legalább

ennek sajátságos készületü neme, magyar irók, ú. m.

Pápay Sámuel, Gyarmathy Sámuel, fleg pedig Kor-

nides szerént is Komárom vármegye Kocs nev hely-

ségében találtatott fel, melyet elsben kocsi-szekérnek,

utóbb csak Aocsi-nak neveztek, s mely a török nyelv-

ben is kocsu. Innen volnának a franczia coche, angol

coach, cseh kocsi, német Kutsche, s több más nyelvek-

ben létez hasonló hangú nevezetek. T. i. Kornides

Dániel mutogatja, hogy ezen kocsi neme a többi euró-

paiaknál csak a XVI. században kezdett ismeretes

lenni, nálunk pedig már a XV. században széltiben

divatozott volt. Egy XVI- ik századbeli levélben

(1558-ból) olvassuk Szalay A. 400 leveles gyjte-

ményében : „Sem lovon, sem kocsin, sem hajón az

jeges nagy árvízbe ki nem mehettem." A koc&i-6ze-

kér sajátsága a hintálás, mely az által eszközöltetik,

hogy dereka, vagyis korbája szíjakon lóg, honnan a

hintó, és lógós kocsi nevezet. Egyébiránt a dunai tá-

jakon minden könnyebbféle lovas járm kocsi nevet

visel , ha nem hintál is. Csalóközben és Mátyusföl-

dén az ott divatozó görbe oldalú paraszt kocsikat

somorjai kocsiknak hívják. Egy, két, három, négy lo-

vas kocsi. Bérkocsi. Hat lovas kocsi. Uri kocsi, p».

kocsi. Födeles, födeletlen kocsi. Két kerek kocsi Ló-

gós, utazó postakocsi. Fakó kocsi, kenderhám , nemes
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ember , szrdolmány. (Km.). Kocsiba fogni , kocsiba

ülni. Kocsin járni, utazni.

KOCSIABLAK
, (kocsi-ablak) ösz. fn. Ablak a

födeles uri kocsin, hintón.

KOCSIAJTÓ, (kocsi-ajtó) ösz. fn. Ajtó a lógós

vagy hintó kocsi oldalán, melyen be és kilépnek. Ki-

nyílt a kocsiajtó. Becsapni a kocsiajtót.

KOCSIAL, KOCSIALJ, (kocsi-al v. -alj) Ösz.

fn. Az egész készület fából , mely fölött a kocsi de-

reka vagy korbája áll. A kocsialt a kerékgyártó ké-

szíti, a kovács megvasalja.

KOCSIBAK
,
(kocsi-bak) Ösz. fn. Ülés, a hintó

kocsinak korbája eltt és után, amaz els bak, emez
hátulsó bak, vagy tréfás népnyelven : ebtartó.

KOCSIBÉR
,
(kocsi-bér) ösz. fn. Bér , melyet a

fogadott idegen kocsiért fuvardíjul fizetnek.

KOCSIBÖR
,

(kocsi-br) ösz. fn. Széles ért. a

hintó kocsi korbáját takaró br. Szorosb ért. a félfo-

deles vagy födeletlen lógós kocsin azon elbr, mely

a kocsinyilást a bennülök lábai fölött betakarja.

KOCSIDERÉK, (kocsi-derék) ösz. fn. 1) A
hintó kocsi korbája. 2) A nyilt paraszt, vagy más kor-

bátlan kocsinak ürege , melyet az oldalak , és sarag-

lya képeznek. Füvet vinni haza egy kocsiderékkal. Ez
oly kevés , hogy nem lesz vele teli a kocsiderék. Hosz-

szant nyújtózni a kocsiderékban.

KOCSIERNYÖ
,

(kocsi-erny) ösz. fn. Erny,
mely a hintó kocsikorbáját födi , hintófódél. Szélesb

ért. födél , mely akármily kocsiderekat takar
,

pl.

ponyva, gyékény a paraszt kocsikon.

KOCSIFÖDÉL, (kocsi-födél) ösz. fn. 1. KOCSI-
ERNY.

KOCSIFUTTATÁS
,

(kocsi-futtatás) ösz. fn

Futtatás, vagyis pályázás, versenyezés kocsiba fogott

lovakkal.

KOCSIGYÁR, (kocsi-gyár) ösz. fn. Mhely,
müépiilet, melyben kocsikat gyárszerüleg készítenek.

KOCSIGYÁRTÓ, (kocsi-gyártó) ösz. fa. Gyáros

ki kocsikat készít. Különösen : kerékgyártó, ki föde-

letlen V8gy paraszt kocsikat csinál ; nyerges, nyereg-

gyártó , ki finomabb , úri , födeles kocsikat , hintókat

gyárt.

KOCSIHÁGCSÓ, (kocsi-hágcsó) ösz. fn. A kocsi

oldalára illeszlett merev vagy mozgó hágcsó, melyen

a kocsiba hágnak.

KOCSIKAPU
,
(kocsi-kapu) ösz. fn. A háznak

kapuja, illetleg kapualja, melyen a kocsik ki- s be-

járhatnak.

KOCSIKAS, (kocsi-kas) ösz. fn. Vesszbl font

durvább vagy finomabb kas, mely korba helyett szol-

gál, b rendesen az oldalak közé kelyeztetik.

KOCSIKÁZ, (kocsi-ka-az) önh. m. kocsikáz-tam,—tál, — ott. Kocsin kisebb kirándulásokat tesz, mu-
latságból kocsiz.

KOCSIKÁZÁS, (kocsi-ka-az ás) fn. tt. kocsi-

kázás-t , tb. — ok. Kocsin mulatságból valahová rán-

dulás.

KOCSIKEFE, (kocsi-kefe) ösz. fn. Kefe, inely-

lyel a brös kocsikat tisztogatják.

KOCSIKERÉK
,

(kocsi-kerék) ösz. fn. Kerék,

mely tengelybe illesztve a kocsinak mintegy alapja,

s azt forgása által mozgásba hozza. Els, hátulsó ko-

csikerék.

KOCSILÁDA, (kocsi-láda) ösz. fn. Láda a ko-

csiderékban, vagy korbában, melybe holmit be lehet

rakni , s mely egyszersmind ülszékül szolgál. így

nevezhet azon szekrényféle kocsibútor is , mely az

utazó hintó bakján áll, bakláda.

KOCSILÁMPA, (kocsi-lámpa) ösz. fn. Lámpák

a hintókocsi elején két oldalt, hogy az éjjeli utazás-

ban világítóul szolgáljanak.

KOCSILÁNCZ
,

(kocsi-láncz) ösz. fn. Általán

minden láncz , mely a kocsin bizonyos czélból hasz-

náltatik
,

pl. mely a saraglyát a kocsi farával öszve-

köti. Különösen azon láncz , melylyel az ereszkedn

kereket kötnek.

KOCSILÉPCS
,

(kocsi-lépcs) ösz. fn. 1. KO-
CSIHÁGCSÓ.

KOCSILÓ
,
(kocsi -ló) ösz. fn. Olyan ló, melyet

könny , úrias kocsiba szoktak használni ; máskép :

hintósló. Különbözik : igásló.

KOCSIMESTER
,

(kocsi-mester) ösz. fn. Sze-

mély, kinek felügyelése és rendelkezése, intézkedése

alatt több kocsi van
,

pl. a nagyobb postaházaknál,

vagy a fejedelmi és fúri udvarokban. Királyi , her-

czegi kocsimester.

KOCSIN, falu Nyitra m.; helyr. Kocsin-ba, —

•

ban, — ból.

KOCSINT
,

(kocs-in-t) önh. m. kocsint-ott, htn.—ni v. — ani. Erdélyben am. a beszédben botlik. A
nyelvre vitetve egynek látszik ,kacsint' szóval. Kas-

sai J. szerint ,koczint' volna.

KOCSINTÁS
,

(kocs-in-t-ás) fn. tt. kocsintás-t,

tb. —ok. Nyelvbotlás , nyelv- vagy beszédbeli hiba.

KOCSINYOM, (kocsi-nyom) ösz. fn. Nyom, me-

lyet a kocsinak forgó kereke az úton , vagy úton kí-

vül maga után hagyogat. Kocsinyom után indulni, el-

igazodni, menni.

KOCSINYUJTÓ
,

(kocsi-nyujtó) Ösz. fn. Azon

vastag dorong vagy rúd , mely a kocsi feneke alatt

végig nyúlik , s az els tengelyt a hátulsóval öszve-

köti. V. ö. NYÚJTÓ.
KOCSIOLDAL, (kocsi-oldal) ösz. fn. Zápokkal

ellátott, lajtorjaforma készületek, melyek a közönsé-

ges paraszt kocsik derekát képezik. Hosszú, egyenes,

rövid
,
görbe kocsioldal. A kocsioldalakat a lcsök és

rakonczák tartják.

KOCSIPÉNZ
,

(kocsi-pénz) ösz. fn. 1. KOCSI-
BÉR.

KOCSIPOSTA, (kocsi-posta) ösz. fn. Posta,

mely kocsin megy
;
postaintézet , mely kocsik által

mködik.

KOCSIPOSZTÓ, (kocsi-posztó) ösz. fn. Posztó-

kelme, melylyel az úri kocsikat, hintókat kibéllelik.
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KOCSIRÁZÁS
,

(kocái rázás) ösz. fu. Rázás,

vagyis rázódás, melyet a rósz kocsi, kivált rósz úton,

okoz a benne ülre.

KOCSIRÚD
,

(kocsi-rúd) ösz. fn. Az els ten-

gelylyel közvetlen öszvekötött , s az úgynevezett ju-

hánál fogva ideoda fordítható vastag dorong, mely a

kocsi eltt mereven kinyúlik, s melyhez a vonó bar-

mokat, nevezetesen a lovakat fogják. A kocsirúd els

végéhez van kötve a nyakló. Kocsirúdja kifelé áll,

azaz menni készül , vagy nem sokára kiadnak rajta.

KOCSIS, (kocsis) fn. tt. kocsis-t , tb. —ok,

harm. szr. — a. Személy, ki a kocsiba fogott lovakat

hajtja. Általán a kocsis-nevezet lóterelést teszen fel;

innen kocsis az is, ki akármely szekérbe fogott lova-

kat hajt. Az ökörhajtót, pl. bérest, nem mondjuk kocsis-

nak. Jó kocsis. Úri kocsis. Kocsis issza meg a bort, s

a ló részegül meg tle. (Km). Kocsis torka , barát

zsákja, nehezen telnek. (Km.). Átv. megvet ért. nyers,

durva magaviselet ember.

KOCSISÁTOR
,

(kocsi-sátor) ösz. fn. Ponyvá-

ból vagy gyékénybl csinált födél, leginkább az utazó

paraszt kocsikon, némely vidékeken : góré , ekhó,

erny.

KOCSISFÖLD
,
puszta Pozsony m. ; helyr. —

föld-re, —ön, —röl.

KOCSISINAS
,

(kocsis-inas) ösz. fn. Urasági,

fúri kocsisok legénye , segéde , ki a koceislovakkal

bánik.

KOCSISKODÁS, (kocsi-s-kod-ás) fn. tt. kocsis-

kodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Kocsisszolgálat-

tal foglalkodás. 2) Keresetmód, melyet valaki fuva-

rozva üz.

KOCSISKODIK
,

(kocsi s-kod-ik) k. m. kocsis-

kod-tam, — tál, — ott. 1) Kocsisszolgálattal foglalko-

dik , mint kocsis keresi kenyerét. 2) Másokat fuvar-

bérben hordozva éldegél.

KOCSISLO, (kocsis-ló) ösz. fn. Ló, melyet ren-

desen kocsihúzásra használnak ; különböztetésül a

paripától, nyerges lótól. Verik, mint a kocsislovat.

KOCSISSÁG
,

(kocsi-s-ság) fn. tt. kocsisság-

ot , harm. szr. — a. 1) Kocsis-szolgálat. Kocsisság-

ból élni. 2) Azon tulajdonságok öszvege , melyekkel

kocsisnak birnia kell. Kocsisságot tanulni.

KOCSISÜLÉS
,

(kocsis-ülés) ösz. fn. Hely a

kocsi elején, elbakján, melyen a kocsis, általán aki

a lovakat hajtja, szokott ülni.

KOCSISZERSZÁM
,

(kocsi szerszám) ösz. fn.

Mindenféle szerszám, mely a kocsi és kocsizás körül

használtatik, pl. csavar, mely a hintókerekeket kive-

szi, vagy bak, mely a tengelyt fölemeli , kerékköt,

stb. továbbá a húzásra, és lótereléare szükséges esz-

közök, ú. m. nyakló, kantár, gyepl, hám stb.

KOCSISZÍN, (kocsi-szín) ösz. fn. Rendszerént

oszlopokon álló, fal nélküli hajlék, mely alá a vesz-

tegl kocsikat tolni szokták , hogy a leveg viszon-

tagságai ellen kéméltes -ének. Városokban, vagy job-

ban rendezett gazdaságokban s uraságoknál, minden

oldalról falakkal védett helyiség is.

KOCS1TAMASZ, (kocsi-támasz) ösz. fn. Rúd
vagy alabornemü eszköz, mely a lejtn megálló kocsi

hátulját, illetleg hátsó kerekeit tartja.

KOCSITENGELY, (kocsitengely) ösz. fn. Ten-

gely, melyre a kocsikerekeket húzzák, mely körül a

kocsikerék forog. Fából, vasból való kocsitengely.

KOCSITETÖ, (kocsi-tet) ösz. fn. A födeles

kocsinak fölszine. Kocsitetre kötni az utazóládát.

KOCSIÚT, (kocsi-út) ösz. fn. Út , melyen ko-

csik járnak, vagy mely úgy van elkészítve, hogy ko-

csik járhassanak rajta, különböztetésül a gyalog-

úttól.

KOCSIÜLÉS, (kocsi-ülés) ösz. fn. Pad- vagy

székféle készület a kocsiderékban vagy korbában,

mely ülhelyül szolgál. Párnás, szíjakon lógó ko-

csiülés.

KOCSIVERSENY, (kocsi-verseny) ösz. fn. 1.

KOCSIFUTTATÁS.
KOCSIZ, (kocsi- z) önh. m. kocsiz-tam, —tál,

— ott, par. — 2. Kocsin jár, kirándulásokat tesz.

Városban, városon kivül kocsizni. El-, kikocsizni va-

lahová.

KOCSIZÁS, (kocsi-z-ás) fn. tt. kocsizás-t, tb.—ok, harm. szr. —a. Kocsin járás , kocsin kirán-

dulás.

KOCSIZSEB, (kocsi-zseb) ösz. fn. Zsebek a

hintókocsi bels oldalain. Kocsizsebbe tenni a pipát,

dohányzacskót, kendt.

KOCSKA, tájdivatos, kacska helyett ; 1. ezt.

KOCSMA v. KORCSMA , fn. tt. kocsmát, tb.

kocsmák. Szlávul : kercsma, kresma. Nyilvános ház,

melyben az ivók számára bort, sört , s más szeszes

italokat árulnak , mely egyszersmind az ivóknak

ideiglenes tanyául szolgál. Kocsmába járni. Városi,

falusi kocsma. Zsidó kocsma. Borkocsma. Serkocsma.

Kocsmából hozatni bort. V. ö. CSAPSZÉK, CSAP-
HÁZ, CSÁRDA, FOGADÓ.

KOCSMAADÓ, (kocsma adó) ösz. fn. Adó, me-

lyet a kocsmajogért, illetleg szeszes italok kiméré-

seért fizetni kell.

KOCSMAJOG, (kocsma-jog) ösz. fn. Jog, mely-

nél fogva valaki kocsmát nyithat , s benne szeszes

italokat, különösen bort mérhet , vagy haszonbérlje

által mérethet.

KOCSMÁROS, fn. tt. koctmáros-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Szlávul : kercsmár, kresmár. Személy,

ki kocsmát tart , s benne bort s egyéb szeszes italo-

kat mér.

,,Falu kocsmájában van az én lakásom
;

Csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel.

Egy jó öreg ember benne a kocsmáros

,

Áldja meg az Isten mind a két kezével."

A jó öreg kocsmáros (a költ atyja). Petfitl.

Els tekintetre úgy tetszik, mintha a kocsma és áros

elemekbl volna öszvetéve ; de valószínbb , hogy,

mint több ily végzetü s idegen származású szókban,

az os csak toldalék szótag , mint ezekben : mészáros
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(sslávui mészár)
,

granatéros (grenadier), muskatéros

(mousquetair, Musketier), saséros (chasseur), fiakke-

ros (fiakker) , és a különben magyar eredet csaplá-

ros (csaplár) szóban.

KOCSMÁROSKODIK
,

(kocsmáros-kod-ik) k.

m. kocsmároskod-tam, — tál, —ott. Mint kocsmáros

keresi kenyerét ; bor, s egyéb szeszes italok kiméré-

sével foglalkodik.

KOCSMÁROSNÉ, (kocsmáros-né) ösz. fn. tt.

kocsmárosné- t. 1) Kocsmáros neje. 2) Nszemély, ki

kocsmát tart , s benne bort s egyéb szeszes italokat

mér. Népdalokban kedvelt személyiség.

..Kocsmárosné gyújts világot,

Hej, van-e kökényszemü lányod?" Népd.

„Kocsmárosné kápolnája a pincze,

Imádságos könyvecskéje az itcze." Népd.

Az uóbbi értelemben szabatosabb : kocsmárosnö.

KOCSMÁROSNÖ
,

(kocsmáros-nö) ösz. fa. L.

KOCSMÁROSNÉ , 2).

KOCSMÁZÁS, (kocsma-azás) fa. tt. kocsmá-

zás-t, tb. — ok. Kocsmákba járás , kocsmákban d-
zsölés. A kocsmázás pusztította el egészségét, vagyonát.

KOCSMÁZIK
,

(kocsma-az-ik) k. m. kocsmáz-

tam, — tál, — ott. Kocsmákba járdogál, kocsmákban

iszogat, dzsöl, részegeskedik. Reggeltl kés estig

kocsmázó korhelyek.

KÓCSOL, 1. KULCSOL.
KOCSOLA, falu Tolna m. ; belyr. Kocsolá-ra,

—n, —ról.

KÓCSOLLIK, (kócs-ol-lik) k. m. kócsollolt,

htn. — ani. Kriza J. szerént a székelyeknél am. ke-

ményen csukódik öszve.

KOCSON, fa. tt. kocson-t, tb. —ok, harm. szr.

—ja. A lopvanszök neméhez tartozó növényfaj,

nyálkás, kocsonyaforma testtel, melyben semmi ter-

més nem látszik. Fajtái : borókai, füles, tajték, fái,

tentás kocson. (Tremella). V. ö. KOCSONYA.
KOCSONPORALOM

,
(kocson-por-alom) ösz.

fn. A lopvanszök közöl való növényfaj , s gömbö-

lyüded vagy más formájú növés a kiszáradt fákon,

mely teli van porral , hajszál-szövevények nélkül.

(Sphaeria lycoperdon. Linn.).

KOCSONY, (kocs-ony) fn. tt. kocsony-t, tb.—ok, harm. szr. —ja. Alsó-Szalában am. öszvevag-

dalt torzsa a marhák számára. Nevét valószínleg a

kocsonya nev ételtl vette , melynek lényegét az

öszveaprított disznókörmök , fülek stb. teszik. V. ö.

KOCSONYA.
KOCSONYA, (kocs-ony-a) fa. tt. kocsonyát.

Altalán, enyv gyanánt megsrsödött nedv, milyenek

a czukrász-kocsonyák (szulczok , aludtlevek), vagy

némely növényekbl kifakadó enyvszerü nedvek.

Szorosb ért. némely kifzött húsok meghlt és meg-

süriidött leve, pl. halkocsonya, disznókocsonya, bor-

julábkocsonya. A kocsonyának egyik ftulajdonsága,

hogy ö^zveragad , a másik , hogy reszketeg. Innen

mondják : remeg, mint a kocsonya. Gyöke rokon a

kacs, kocsány szókkal, melyek fogódzást, egymásba-

ragadást jelentenek. ,Kocsonya' is talán innen vette

nevét, mivel részei enyv gyanánt öszveragadnak. Ezen

fogalmi rokonságnál fogva neveztetik a peucedanum

nev növény magyarul kocsord-n&k , mert peuce hel-

lén szó am. szurok , mely természeténél fogva raga-

dós ; továbbá a tremella nev növény a reszketéstl

kocson-nsik.

KOCSORD
, (1), (kocs-or-d) fa. tt. kocsord-ot,

harm. szr. —ja. Elemzésére nézve 1. KOCSONYA
alatt. Az öthímesek seregébe, és kétanyások rendébe

tartozó növénynem, melynek gallérai aprók , virágai

egyenlk, gyümölcse tojáskerek, lapított, mindkét fe-

löl karczolt , magvait széles hártyakarima keríti.

(Peucedanum).

KOCSORD
, (2), falu Szathmár m. ; helyr. Ko-

csord-ra, — on, — ról,

KÓCSOS, (kócs-os) mn. tt. kócsos-t v. —at, tb.

— ák. Kriza J. szerént a székelyek a dióbélröl mond-

ják, s am. kemény csugáju (azaz fás, gesztes
;
,csuga'

nála, az, amiben a makk [talán : mag] terem , tehát

csutika, csutka ?).

KOCSOZ, 1. KACSOZ, KACSOL.
KOCSUBA, faluk Arad és Bihar m.; helyr. Ko-

csubá-ra, — n, —ról.

KOCZ , 1) hangutánzó , melybl koezog , kocz-

czan, koezczant, koczint, koezogat, koczáz, koezódik,

kocza (czocza) erednek. A régieknél használtatott

ige gyanánt is , s am. kocz hanggal üt. Koczjuk meg

a körmét. (Pázmán). 2) Görbeséget jelent koczik, ko-

ezor (v. kaczor) szókban s ezen kocz gyökkel , mint

görbét
,
görbülést jelentvel egy a kucz gyök , mely

szintén görbét vagy görbedést jelent a kuezor, kuezo-

rog, kuezorodik szókban.

KOCZ, fa. tt. kócz-ot, harm. szr. —cza v. —a.

1) A meggerebenezett kendernek vagy lennek alja,

hitványa , mely rövid és összezsugorodott alakban

válik el ; ennél valami vei finomabb és hosszabb a

szösz vagy csöpü. Szélesb ért. más szálas testek gu-

banezos szálai, melyek a többinél rövidebbek, s tisz-

togatás alatt kiszakadn ak, pl. a fésült hajnak kócza,

selyemkócz
,
gyapj ukócz. Rokon vele a német Ko-

tzen v. Kotze, finn : kassá. Gyöke vagy gyökeleme a

görbeséget, kondorságot jelent ko v. kó, mely meg-

van a konya, konyul, kondor, kókad stb. szókban.

Kóczból font madzag. Kóczczal beverni a töltényt.

Kócz közé fészkelt egér. Átv. ért. hitvány , alávaló.

Kócz ember , kócz gyerek. 2) Kóczhal, 1. KOLCZ v.

KOLTY.
KOCZA, hangutánzó fn. tt. koczát. 1) A csem-

csegve ev disznónak, malacznak hangja ; változat-

tal : pocza, poczi, czocza, ezoczi, ezek egyszersmind

csalogató szók, melyekkel a sertéseket mintegy saját

nyelvökön hívogatják ; alsó Vágmelléken : csondi,

csondika. Innen általán jelent disznót, különösen ma-

laczot, legkülönösebben oly malaczot, melynek anyja

elveszett; melyet moslékon nevelnek , tehát melynek

leggyakrabban mondogatják a ezoczi v. czocza szót.
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2) Átv. ért. s tájdivatosan mondják más anyátlan

házi állatokról is , mint : kocza bárány , Jcocza borjú,

só't az árva , különösen házasságon kivüli kisdedek-

rl is : kocza gyermek. Ez értelemben rokon vele a

Dunán túl divatozó koczega , mely alig élhett , ke-

nyértelent jelent ; 3) Hangutánzó , és kövecsjátékot

jelent szó , melybl származik , koczázni , am. köve-

cseket összekoczogatva játszani. 4) Mellékneve egy

kiesiféle hálónak , koczaháló. 5) Kocza puskás am.

rósz puskás.

KOCZAFALVA, erdélyi falu Zaránd m.; he lyr.

—falvára, —n, —röl.

KOCZÁZ, (kocza-az) önh. m. koczáz-tam,—tál,

—ott. Kövecseket koczogatva játszik. Koczáznak a

gyermekek.

KOCZCZAN
,

(kocz-cz-an) önh. m. koczczan-t.

Teljesen elhangzó kocz hangot adva ütdik valami-

hez. Koczczannak az öszveütött poharak
,
palaczkok.

Átv. ért. összekoczczanni am. valamely tárgy miatt

összeveszni, öszvekapni, öszvezördülni.

KOCZCZANÁS, (kocz cz-an-ás) fn. tt. koczcza-

nás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Két vagy több test-

nek , különösen üvegedényeknek egymáshoz ütdése

által támadó kocz hang.

KOCZCZANT, (kocz-cz-an-t) áth. m. koczczant-

ott, htn. —ani v. —ni. Valamely testet úgy üt egy

másikkal öszve , hogy koczczanjon. Poharakat kocz-

czantani. Az ajtót újjal megkoczczaniani. V. ö. KOCZ-
CZAN.

KOCZEGA , mn. tt. koczegát. Kemenesali táj-

bzó, am. alig tengd, kenyértelen szegény. Valószí-

nleg a kocza (anyátlan malacz) szóval egy eredet.

KOCZER, KOCZOR, 1. KACZOR.
KOCZIK

,
(kocz-ik) fn. tf. koczik-ot , harm. szr.

—ja. Szurdék a kemencze mögött; néhutt máskép :

kuczkó, kuszkó, kuszlik, puczik.

KOCZINCZA, (kocz-incz-a, azaz kocz in tó) fn.

tt. koczinczát. Nyitravölgyén am. fa zár, különösen a

sziöbeli hajlékok és pinczék ajtaján, mely t. i. nyi-

táskor, és becsukáskor koczczan.

KOCZINT, (kocz-in-t) önh. m. koczint-ott, htn.—ni v. —ani
,
par. — s. Valamely koczogó , kongó

testen egyszeres , könny ütést tesz. Újjhegygyel ko-

czintani az ajtón , ablakon, Megkoczintani a hordót,

ha teli van-e f

KOCZINTÁS
,
(kocz-in-t-ás) fn. tt. koczintás-t,

tb. — ok. Ütés
, mely által megkoczintunk valamit.

V. ö. KOCZINT.
KÓCZIPÓR v. KÓCZIPÓR

,
(kóczipór v. —

por) ösz. mn. Ocsárló kifejezés, s am. alávaló, hitvány,

söpredék, parasztos jellem. Pázmánnál többször elé-

fordúl, pl. kóczipór koldusok , kóczipór tanítóit. E ki-

fejezés leginkább Dunán túl ismeretes. Némelyek,
különösen Kassai József szerént : kóczipór, máskép :

pozdorja ; innen átv. ért. a hasonlatosság a kócztól

vétetett volna , mert az alávaló jellem embert kócz

embernek is szokták mondani Máa tájfijtéssel : kóczi-

pór. Talán innen lett egy kis csavariutássul : kopczi-

hér. Mind hangra, mind értelemre nézve nagyon meg-

egyezik vele ,kóczipór' alakban a német : Kotzen-

bauer. A vasvármegyei hienczek egyik faja csúfne-

ven : Kotzenhiencz.

KOCZKA, fn. tt. koczkát. 1) Hat egyenl lapot,

és nyolcz egyenes szögletet képez teát , azaz köb.

Követ, sajtot, kenyeret koczkákra metszeni. 2) Szorosb

ért. csontból, néha fából is készített ilynem test, mely-

nek lapjai pontokkal jegyezvék a legkisebbtl , t. i.

egytl (melynek ,vak* a neve), hatig. Efféle köböket

sorsjátékban szokás használni. Koczkát vetni. Hatot

mutat a koczka. Koczkával játszani. Innen átv. ért.

jelent sorsot, vakesetet , véletlent. Koczkára lenni ki

életét, vagyonát, becsületét. Sok koczkán fordult meg a

dolga. Koczkát vetni valamire. El van vetve a kocz-

ka. Megfordult a koczka. Vakot vetett a koczka.

„Fordul koczka — hatrul vakra

Nincsen állandó kincse."

Katona éneke a XVIII. századból (Thaly K. gyjt.).

„De a hazát könnyelmen ,

Koczkára ki ne tedd."

Vörösmarty.

3) Mint köb értelemmel biró használtatik mérték gya-

nánt
,
pl. egy koczka lábnyi föld , melynek hossza,

széle, magassága egy láb. 4) A koczka oldalához ha-

sonló négyszögöt képez alak, pl. a szöveteken vagy

padlózatokon vagy test, pl. koczka tészta.

Valószínleg a szláv kosztka (csontocska) és

koczka (csontból készült köböcske) szókból kölcsö-

nöztetett. Némely vélemény szerint magyar nyelvbl

elemezve am. kocz-og-ó , koczog-a, koczog törzstl.

V. ö. KOCZA , 3). Kassai József koncz-ból (azaz

csontból) származottnak véli , mely kicsinezve :

konczka.

KOCZKAALAKÚ, (koczka alakú) ösz. mn. Ami

alakjára nézve a koczkához hasonló. Koczkaalakú kö-

vekbl rakott fal. V. ö. KOCZKA.
KOCZKAASZTAL, (koczka-asztal) ösz. fn. Asz-

tal, melyen úgynevezett koczkást játszanak.

KOCZKACSONT, (koczka- csont) ösz. fn. Csont,

melybl a sorsjátékra használt koczkákat készítik,

pl. elefántcsont.

KOCZKAGYÖNGY
,

(koczka-gyöngy) ösz. fn.

A nyolczhímesek seregébe , és négyanyások rendébe

tartozó növénynem ; csészéje két és háromhegyü a

magzat alatt ; bokrétája négy és ötmetszésü a mag-

zat fölött ; tokja négy és öt rekeszti. (Adoxa).

KOCZKAJÁTFK, (koczka-játék) ösz. fn. Sors-

játék neme, melyet koczkákkal játszanak. A koczka-

játékot eltiltani. Szélesb ért. akármily sorsjáték.

KOCZKAK
,
(koczka-k) ösz. fu. Koczkaala-

kan kimetszett, kifaragott ködarab. Koczkakövefáel

kirakott utczák.

KOCZKALAB, (koczka-láb) ösz. fn. Mérték,

melynek hossza, széle és magassága egy láb; m

kép : köbláb.
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KOCZKALEPÉNY, (koczka-Iepény) ösz. fn. Le-

pény , mely rovatosan koczkákra van osztva , vagy

koczkaalaku apró sütemény.

KOCZKAMOLY, {koczka-moly) ösz. fn. Mo-

lyok vagy éji pillék egyik faja. (Phalaena tessela. L.).

KOCZKAÖL, (koczka-öl) ösz. fn. Mérték neme,

melynek széle, hossza és magassága egy öl ; máskép :

köb-öl.

KOCZKAPADLAT v. —PADOLAT, (koczka-

padlat v. padolat) ösz. fn. Házpadolat, mely koczka-

alakra vágott deszkákból van kirakva.

KOCZKAPALA, (koczka-pala) ösz. fn. A pala-

knek egyik neme, mely koczkaalaku.

KOCZKÁS, (koczka-as) mn. tt. koczkást v.

— at, tb. — ak. 1) Koczkával bánó, játszó. Koczkás

zsidók a vásárokon. 2) Mondják általán festett, szí-

nezett testekrl , melyek koczkaalakúan tarkázvák.

Koczkás ruhakelmék. Koczkás asztal. Koczkás padlat

v. padolat. 3) Fnévül használtatva tt. koczkás-t, tb.

—ok, s am. személy , kinek keresete vagy foglala-

tossága a koczkajáték. A koczkásokat elkergetni a vá-

sárból. 4) Koczkajáték. Koczkást játszani. V. ö.

KOCZKA.
KOCZKASERLEG ,

(koczka-serleg) ösz. fn.

Serleg , melybl a koczkajátszók koczkát vetnek.

Megrázni, és lefordítani a koczkaserleget.

KOCZKASZABÁSU, (koczka-szabásu) ösz. mn.

Koczkaformára szabott, kimetszett, alakított. Kocz-

kaszabásu táblák a padolaton.

KOCZKASZÁLLÁS, falu Bereg megy. ; helyr.

— Szállás-ra, — on, —ról.

KOCZKASZEMLING
,

(koczka-szemling) ösz.

fn. Halfaj a szemlingek nemébl, mely zömök, s mint-

egy koczkához hasonló alakú. (Salmo rhombeus. L.).

KOCZKAUJJ, (koczka-ujj) ösz. fn. Mérték

neme , melynek széle , hossza és magassága egy ujj,

azaz egy hüvelyknyi ; máskép : köbujj.

KOCZKAVETÉS, (koczka-vetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki a koczkajátékban koczkát vet,

továbbá az ily vetésnek eredménye
,

pl. ha az egy-

szemes lap fordul fölül, vak , s ez a legroszabb , el-

lenben a hat legjobb. Nem mindenkor vet hatot a

koczka. (Km.). Atv. ért. oly cselekvés, melynek ered-

ménye a véletlen sorstól függ.

KOCZKAVETÖ, (koczka-vetö) ösz. fn. 1) Sors-

játékot üz személy, ki koczkát vet. 2) Serleg vagy

pohár, melybl a koczkát vetik.

KOCZKÁZ
,

(koczka-az) átb. m. koczkáztam,

— tál, — ott
,
par. — z. Valamely testet koczkaala-

kiivá, képez, vagy tarkáz. Koczkázni a járdának való

köveket, a padlónak való fákat. Festben koczkázni a

szöveteket.

KOCZKÁZÁS, (koczka-az ás) fn. tt. koczkázást,

tb. —ok. 1) ,Koczkáz' átható igétl : valamely testnek

koczkaalakuvá képezése. 2) ,Koczkázik' közép igétl :

koczkával játszás. 3j L. KOCZKÁZTATÁS.

KOCZKÁZAT, (koczka-az-at) fn. tt. koczkáza-

tot. 1) Koczkákkal kirakott vagy festett, vagy tar-

kázott valamely test, pl. padolat, szövet. 2) Kocz-

káztatás, veszélyeztetés.

KOCZKÁZIK, (koczka-az-ik) k. m. koczkáz-tam,

— tál, — ott, par.

—

zál. Koczkajátékot üz, koczkást

játszik.

KOCZKÁZOTT, (koczka-az-ott) mn. tt. koczká-

zott at. Ami koczkaalakuvá képezve, tarkázva van.

Koczkázott asztal, kelme. V. ö. KOCZKÁZ.

KOCZKÁZTAT
,

(koczka- az-tat) áth. m. kocz-

káztat-tam, —tál, —ott
,

par. koczkáztass. Valamit

véletlen sorsra hagy , veszélyeztet. Játékban pénzét,

harczban életét koczkáztatni.

KOCZKÁZTATÁS, (koczka-az-tat-ás) fn. tt.

koczkáztatás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valaki va-

lamit koczkáztat, veszélyeztet.

KÓCZMADZAG, (kócz-madzag) ösz. fn. Kócz-

ból font vagy sodrott hitvány madzag. Fa-papucs,

szrkankó, kóczmadzag. (Km.).

KOCZÓDÁS, (kocz-ó-d-ás) fn. tt. koczódás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Szóval való veszekedés,

kötdés, öszvezörrenés.

KOCZDIK, (kocz ó d-ik) belsz. m. koczód-tam,

—tál, —ott. Gyöke az öszveütödés hangját utánzó

kocz, melybl koczog, koczint, stb. erednek. Innen tu-

lajd. ért. am. öszveütdve koczog. Atv. és szokott ér-

telemben am. szóval verekedik, ellenkedik, valamin

perlekedve alkudozik, kötdik , vagy , mint máskép

mondjuk : valakivel bizonyos dolog miatt öszvekocz-

czan, öszvezörren. V. ö. KOCZ.

KOCZOG, (kocz-og) önh. és gyak. m. koczog-tam,

— tál, — ott. 1) Általán, verdve kocz hangot ad.

Koczognak az összevert fogak, poharak. A zötyögs

úton koczog a rozoga szekér. 2) Különösen mondják

a lassú ügetéssel haladó lóról. A vén lovak csak ko-

czogva mennek. 3) Bizonyos testeket jeladás végett,

vagy más okból is vereget. Koczogni az ajtón, az ab-

lakon, a kapun, hogy nyissák ki.

KOCZOGÁNY, tájdivatos; 1. KACZAGÁNY.
A székelyeknél derékig ér ujjas zeke, posztóból, a

közrendüeknél. (Kriza J.).

KOCZOGÁS, (kocz-og-ás) fn. tt. koczogás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés, midn valamit

úgy ütnek, hogy koczog. Koczogással jelt adni
, fel-

verni az alvókat. 2) A kocz hangnak ismétlése. Az

üget lovak koczogásdt hallani.

KOCZOGAT, (kocz-og-at) önh. és áth. m. ko-

czogat-tam ,
—tál ,

—ott, par. koczogass. 1) Tárgy-

eset nélkül : ütögetés által eszközli, hogy valami ko-

czogjon. Koczogatni az ajtón, az ablakon. 2) Tárgy-

esettel : koczogatni az ajtót , ablakot
,
poharat. Meg-

koczogatni a hordót, a kályhát. V. ö. KOCZOG.

KOCZOGATÁS, (kocz-og-at-ás) fn. tt. koczoga-

fás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. CseTekv^s, midn va-

lamit úgy ütn^k , hogy koczog. V. ö. KOCZOGAT.
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KOCZOGTAT
,
(kocz-og-tat) áth. és mivelt. m.

koazoytat-lam,—tál, — ott, par. koczogtass. Két vagy

több testet úgy üt öszve, hogy koczogjanak. Koczog-

tatni az öszveütött poharakat. Vagy : parancsolja va-

lakinek , hogy koczogjon. Szolga által bekoczogtatni

valakinek ablakán. V. ö. KOCZOG.

KOCZOGTATÁS, (kocz-og-tat-ás) fn. tt. ko-

czogtatás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn valaki ko-

czogtat.

KOCZON, göcseji tájszó, 1. KOCSON.
KOCZOR, székely tájszó, 1. KACZOR.
KÓCZOS, (kócz-os) mn. tt. kóczos-t v. — at, tb.

—ak. Kóczczal vegyült , amiben kócz van. Kóczos

len, kender, selyem. Átv. ért. gubanczos, borzas, bag-

lyas , fésületlen hajú. Kóczos komondor. Kóczos fej
gyerek.

KÓCZOSAN, (kócz-os-an) ih. Kóczos minség-

ben, állapotban.

KÓCZOSODIK, (kócz-os-od-ik) k. m. kóczosod-

tam, —tál, — ott. Kóczossá leszen
;
gubanczosodik,

borzasodik , baglyasodik. Kóczosodik a viselt durva

vásson. Kóczosodik a fésületlen haj , a keféletlen ló.

KÓCZOSSÁG
,

(kócz-os-ság) fn. tt. kóczosság-

ot , harm. szr. — a. Kóczos állapot vagy tulajdon-

ság, gubanczosság , baglyasság , fésületlenség. V. ö.

KÓCZOS.
KOD v. KOD, elavult, vagy elvont gyök, mely-

bl kodul, kódúi, kodoz, kódus, kódit, kódor , kódorog

erednek. Mind ezen szókban alapértelem az ideoda

járáskelés , csavargás , egyenetlen görbe iráuybau

való mozgás. Mint hangutánzó pedig él kodács, kodá-

csol , kodág , kodkodácsol szókban , s ez értelemben

rokon vele a sínai ko (gallinae cantus).

—KOD, öszvetett igeképz pl. nyomkod, csap-

kod, kapkod stb. szókban. L. —KÉD.

KODÁCS, (kod-ács) hangutánzó fn. tt. kodács-

ot. A tyúknak tompa hangú szózata , különösen ha

megijed , vagy midn eltojott. Kettztetve : kod-

kodács.

KODÁCSOL, (kodács-ol) önh. m. kodácsol-t.

Mondják tyúkról, midn kodács hangon kiáltoz. Amely

tyúk sokat kodácsol, keveset tojik. (Km.). Nagy a ko-

dácsolás , kicsiny, vékony a tojás. (Km.). Atv. ért. éa

tréfásan am. értelmetlen hangon lármáz, perel. Mit

kodácsolsz a fülembe *? Gvökét kettztetve : kodkodá-

csol, a székelyeknél : kodág.

KODÁCSOLÁS, (kod-ács-ol-ás) fn. tt. kodácso-

lás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. A tyúknak kodács

haDgon kiáltozása, kettztetve : kodkodácsolás.

KODÁG, (kod-ág) önh. m. kodág- tam ,
—tál,

— ott. A székelyeknél am. az általánosb kodácsol.

—KODIK, — KÖDIK, —KÉDIK, nagyon ter-

mékeny öszvetett igeképz
,

pl. (kodik-vs,) agyarko-

dik, gondolkodik, harniskodik, búvárkodik, nyomorko-

dik, haragoskodik, okoskodik, bvjoskoáüc, iparkodik,

fohászkodik, panaszkodik, fuvalkodik, ragaszkodik stb.

btb. L. —KÉDIK.

KODIS, 1. KOLDUS.
KODKODÁCS, (kod-kod-ács) 1. KODÁCS.
KODKODÁCSOL, (kod-kod ácsol) önh. m.

kodkodácsol-t. A tyúk ismételt kod kod hangon kiál-

toz, midn t. i. nagyon megijed. Máskép : kodácsol,

táj divatosan : kodág.

KODKODÁCSOLÁS, 1. KODÁCSOLÁS.
KODOHOZOTT

,
(kod-oh-oz-oít) mn. tt. kodo-

hozott-at. A székelyeknél am. elszigorodott , elszegé-

nyedett, mintegy koldúsállapotra jutott. V. ö. KODOZ.
KODOR, erdélyi falu B.-Szolnok in.; helyr. Ko-

dor-ra, — on, — ról.

KÓDOR, (kódor) elvont vagy elavult törzsöke

kódorit, kódorog származékoknak. Értelme : tekerg

görbe mozgás. V. ö. KÓBOR.
KÓDORGÁS

,
(kód-or-og-ás) fn. tt. kódorgás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Ide s tova csavargás, te-

kergés, bolyongás , különösen henyélésbl , dologke-

rülésbl.

KÓDORGÓ
,

(kód-or-og-ó) mn. tt. kódorgó-t.

Ide s tova csavargó , tekerg. Máskép : kóborgó , kó-

bolygó. Szolgálat nélkül kódorgó suhancz. Erdkben

kódorgó szegénylegények. Kódorgó bitanglovak. Fné-
vül használtatva am. ország-világkerül. A kódor-

gókat kiutasítani a vonósból. V. ö. KOD.
KÓDORÍT, KÓDORIT

,
(kód-or-ít) áth. m. kó-

dorít-ott, htn. —ni v. —avi, par. — s. Tájszó, s am.

valakit véletlenül , amúgy oldalról , tehát necn egyé-

nében, megüt.

KÓDORÍTÁS, KÓDORITÁS, (kód-or-ít-ás) fn.

tt. kódorítás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valaki kó-

dorítva üt.

KÓDOROG, (kódorog) önh. és gyak. m. kódo-

rog-tam ,
— tál v. kódorgót tam , kódorgottál , kódor-

gott, htn. —ni v. kódorgni v. kodorgani. Ide s tova

csavarog , tekerg utakon járkel. Máskép : kóborog,

kóbolyog. V. ö. KÓBOLYOG.
KODOZ, (kod-oz) önh. m. kodoz-tam ,

— tál,

—ott
,
par. —z. A székelyeknél mondják emberrl

és baromról, midn éhes állapotában erre-tova, imitt-

amott eledelt keresve jár. Innen Kriza J. szerint :

kodozik, am. éhségtl szenved; s aki éhezik, még sem

dolgozik, hanem csavarogni szeret, annak azt mond-

ják : ne kodozz, dolgozzál mint más. Ezekbl könny
kihozni a kódus v. kódis , v. koldus szók származását

és eredeti jelentését. Rokon ,kodoz' szóval kotonoz

ige is, mennyiben ideoda tapogatódzva való keresést

jelent. ,Kötözik' szkebb értelm szóval pedig egye-

zik a tiszamelléki kodul, azaz eléhezik, mely értelem

azonban az éhes állapotban keresgélést is, mint ered-

ményt, föltételezi. V. ö. KOD.
KODUL

,
(kod-úl) önh. m. kódúit. L KODOZ

alatt.

KÓDUL, 1. KOLDUL.
KÓDUS, 1. KOLDUS.
KOF, elvont g>öke kofa. kaffant, koffantyú és

nyíltabb hanggal kafog v. kaffog szónak. Hangután-

zónak látszik. V. ö. KOFA.



927 KOFA—KOH KOHA—KOHMUNKÁS 928

KOFA, fn. tt. kofát. Molnár Albertnél csak ve-

tület, anus értelemben fordul elé, st mai országos

szokás szerént is jelent vén asszonyt , banyát , külö-

nösen olyat , ki sokat beszél. Vén kofa. Jár a szája,

mint a kofáé. Szintén országos értelemben , am. oly

személy, különösen n , ki holmi aprólékos dolgokat

nevezetesen ennivalókat árul a piaezon. Kenyeres, te-

jes, zöldséges, gyümölcsös kofa. A magyarországi né-

metek nyelvén : Kufarin, mely az idegeneknél ismeret-

len. Ezen második értelemben vett kofa szó hangra

és jelentésre nézve rokon a német kaufen , és szláv

kupit, kupecz szókkal ; hanem ebbl bizonyosan nem
állíthatni, hogy a kofa akár német akár szláv ere-

det , minthogy úgy látszik , régiebb értelme hófogó

banya, vén asszony, s jobbára ilyenek szokták az apró

piaczi kereskedést zni. A banya jelentéssel, és a kofa

hanggal összefüggésben vannak a koffant , koffantyú

és kaffog (száját tátogatva beszél) hangutánzó szók,

idegen nyelven pedig a persa guf-ten am. beszélni,

és gufa am. beszél.

KOFÁLKODIK , (kofa-al-kod-ik) k. m. kofái-

kod- tam, — tál, — ott. Holmi aprólékos piaczi áruk-

kal kereskedik. Átv. ért. vénbanya módjára locsog

fecseg, híreket hordogat.

KOFAS
,

(kofa-as) mn. tt. kofás-t v. —at , tb.

—ok. Kofák szokására mutató , kofái tulajdonságú.

Kofás beszéd, hirhordás.

KOFASÁG, (kofa-ság) fn. tt. kofaság-ot. harm.

szr. — a. 1) Aprólékos piaczi árukkal való kereske-

dés. Kofaságból élni. 2) Átv. ért. vénbanyai locsogás

fecsegés, hirhordás, pletykaság. V. ö. KOFA.
KOFÁSKODIK, (kofa-as-kod-ik) 1. KOFÁL-

KODIK.
KOFERNYAL , fels duuamelléki tájszó , am.

roszul fz, kotyvaszt.

KOFFANT, (kof-u-ant) áth. m. koffant-ott, htn.

ni v. — ani. ,Kof v. ,kaff' hangot ejt ki. Emberrl

mondva, megvet gúnyos értelem rejlik benne.

KOFFANTÓ, 1. KOFFANTYÚ alatt.

KOFFANTYÚ, (koff-an-ty-ú) fn. tt. koffantyú- 1.

Vén banya. Törzsöke : kofa, a tyú képzben némi

tréfásság látszik rejleni, mint a hasonló értelm ta-

rattyú, szipirtyó szókban. Vagy törzsökül vehet kof-

fant, s ebbl : koffantó , koffantyú , mint pattant- ból

pattantyú.

KÓFICZ, fn. tt. kúficz-ot. Általán akármily híg-

8Ürü habarék, melyet öszvekotyvasztanak, pl. kásaféle

eledel. így nevezik néhutt a sörnek söprejét. Kóficzot

inni. Megfordítva : ficzkó. Érsekújvárban mészhomok,

melyet vizzel habarva vakolatul használnak. A kömi-

vesek kóficzot kevernek- Minthogy a kóficz természeté-

nél fogva oly habarék, melyet locsogatva, kotyvasztva

készítenek , bátran a hangutánzók közé sorozható, s

rokon némi betüát tétellel (tyv=fcz a kotyvaszt ige

kotyv törzsökével. így neveztetik az igen híg sár is,

melyben a láb kottyan, s vize kifecscsen, Hficzkándik.

KOH, fn. tt. koh-ot, harm. szr. — a. Általán a

kovács-, likafosféle stb. mesterembereknél a tüzel,

v. tzhely, v. tzfészek, melyben ég szén között a

vasat tüzesítik. Különösebben a bányákhoz tartozó

épület, melyben az érczes ásványokat tz által meg-
tisztitják , s az elválasztott erezet tömegekké , ru-

dakká képezik. Vaskoh , melyben a vasat kiégetik,

és kikoholják.

„Fegyverein kovácsnak

,

Izzadoz koha." Vörösmarty.

Rokon vele a latin coquo, német kochen, Kche, fiún

kohó stb. Akár a htl , hevítéstl , akár a hevített

éreznek verésétl, koholásától vette nevét , mindkét

esetben gyöke (Adelung szerént is) a hangutánzó ko.

Tájdivatosan koha , kohó ; ez utóbbi az irodalomban

is el van fogadva. Ugyanez értelemben rokon vele

a magyar gócz, koczik, kova, kotyvaszt, konog, kopog

stb. S tle származnak : kohol, kohnya (konyha), ko-

vács (kohács).

KOHA, (1), (koha) fn. tt. kohát. 1) Tájdivato-

san ugyanaz a koh szóval , a kihangzással toldva,

mint : moh, moha, méh, méhe. 2) 1. KOVA.
KOHA

, (2), puszta Baranya m. ; helyr. Kohá-

ra
}

— n, — ról.

KOHANÓCZ , falu Zemplén m. ; helyr. Koha-

nócz-ra, —on, — ról.

KOHÁNY , faluk Bihar , Sáros , Zemplén m.;

helyr. Kohányba, — ban, — ból.

KOHÁSZ
,
(koh-ász) fn. tt. kohászt, tb. — ok,

harm. szr. — a. 1) Munkás, ki valamely kohban dol-

gozik. 2) Bányász, ki különösen a kohban eléforduló

munkákra képezte ki magát (Hüttenmann).

KOHÁSZAT, (koh-ász at) fn. tt. kohászat-ot,

harm. szr. — a. Bányászi ismeretek , melyek a koh-

munkálatokra vonatkoznak, vagyis az érezek olvasz-

tása, 8 elválasztása módját tárgyalják.

KOHELLENR, (koh- ellen-r) ösz. fn. A bá-

nyai kohmester ellenre. V. ö. KOHMESTER.
KOHÉN, 1. KOHÉNGAT alatt.

KOHÉNGAT, KOHINGAT, (koh i-in-gat v. koh

i-én-gat) áth. m. kohéngat-tam, — tál, — ott. Kriza J.

szerént a székelyeknél ,kohén' szóval csúfol valaki

mást, midn ezt szeméremsért mködésen kapja. To-

vábbá ha elbuvik egyik gyerek s a más megkapja, lc-

kohéngatja a mondott szóval. V. ö. KUHI.
KOHHÁNYAT, (koh-hányat) ösz. fn. A kohban

felolvasztott ólomnak üvegszerü salakja, mely sima

tapintatu, és fényes szokott lenni.

KOHI, 1. KUHI.
KOHIGAZGATÓ, (koh-igazgató) ösz. fn. L.

KOHMESTER.
KOHMESTER, (koh- mester) ösz. fn. Meghi-

tezett bányai tisztvisel , ki valamely kohót igazgat,

s az abban eléforduló munkákhoz mint mester ért.

KOHMUNKA, (koh-muuka) ösz. fn. Munka,

mely az érezek olvasztása, és elválasztása körül for-

dul elé, különbözteté8Ül az aknai munkáktól.

KOHMUNKÁS
,
(koh-munkás) ösz. fn. Bánya-

munkás, ki különösen az illet kohban dolgozik.
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KOHNYA, 1. KONYHA.
KOHÓ, (koh-ó) fa. tt. kohót. L. KOH.

KOHÓKÓR, (kohó kór) ösz. fa. Tüdvész, mely

sorvasztó lázzal jár , s mely különösen a kohmunká-

sokat és bányászokat szokta meglepni , részint rom-

lott leveg, részint a tüdre szállt érczpor miatt.

KOHOL, (kohol) áth. m. kohol-t. Az ásványos

erezet tüz által olvasztja, tisztítja, és tömegesíti. Külö-

nösen a nyers vasat hámorban idomítja, rndakká ké-

pezi. Atv. ért. valamit mer költemény, és hazugság

gyanánt kigondol. Vádakat koholni valaki ellen. Ez nem

igaz, csak úgy koholtad. Néha am. valamit tervez, nem
kedvez értelemben. Vészt koholni más ellen. Indít-

ványt koholni.

KOHOLÁS
,

(koh-ol-ás) fn. tt. koholás-t , tb.—ok, harm. szr. — a. 1) Kohban való munkálás. 2)

Atv. ért. költeménynek , hazugságnak kigondolása
;

valami rcsznak tervezése. Hirkoholás. V. ö. KOHOL.

KOHOLMÁNY, (koh-ol-mány) fn. tt. kohol-

mányt, tb. —ok, harm. szr. — a v. —ja. 1) Tulajd.

ért. kohban készített mü , kohómunka. 2) Atv. ért.

hazug költemény , ráfogás. A felhozott vádak mer
koholmányok.

KOHOLT, (koh-ol-t) mn. tt. koholtat. 1) Koh-

ban olvasztott, és idomított. Koholt vas. 2) Hazugul

költött , kigondolt , nem valódi. Koholt újságok , hí-

rek. 3) Durván tervezett , imígy-amúgy kigondolt.

Koholt fanács. Futtában koholt szónoklati beszédek.

KOHÓMUNKA
,
(kohó-munka) Ösz. fn. Olyan

készítmény , melyet kohóban állítottak vagy állít-

nak elé.

KOHÓNAGY
,
(kohónagy) ösz. fn. L. KOH-

MESTER.
KOHÓNYÁRS

,
(kohó-nyárs) ösz. fn Hegyes

dorong vasból , melylyel a megsrüd salakot szét-

piszkálják az olvasztókemenczében Ilyforma eszkö-

zük van a kovácsok és lakatosoknak is , melylyel az

ég szenet piszkálják.

KOHÓS, (koh-óos) fn. tt.kohós-t , tb. —ok. 1)

Kohóban dolgozó munkás. 2) Molnár A. és Szabó D.

szerént babos (v. bubus) kivel ijesztik a gyermeke5

ket. Ez utóbbi értelem is az elsbl származott, mint-

hogy a kohós munkás szurtos, kormos szokott lenni,

milyentl félnek a gyermekek.

KOHÓTISZTSÉG, (kohó-tisztség) 1. KOH-
TISZTSÉG.

KOHOR
,
(koh r) ösz. fn. Or , ki az olvasztó-

kemenczére vigyáz.

KOHTISZTSÉG
,

(koh-tisztség) ösz. fn. Azon

bányatisztviselök öszvege , kik a bányai kohókban

mint tisztek mködnek.
KOHVASZT, koh-v-asz-t) áth. m. kohvaszt-ott,

htn. — ni v. — ani. Balaton vidékén am. forró víz-

zel valamit leönt, pl. a marhapaczalt , hogy köny-

nyebben meg lehessen tisztítani, vagy a vesszt, hogy

hajlékonyabb legyen. V. ö. KOVÁSZT, KÖVESZT.

KÓJ, 1. KÓLY.
AKAD. NAGY SZÓTÁR III. KÖT.

KOJSÓ , falu Szepes m.; helyr. Kojsó ra, — n,

—ról.

KÓK, (ko og) elvont törzsök. L. KOK A., KÓ-

KAD, KÓKÁL, KÓKÁZ. A székelyeknél önálló

szó , illetleg fn. is ; melynek tárgyesete : kókof.

Kriza J. szerént am. botyikó (butikó v. botkó). In-

nen kókos páleza, a végén , ahol fogják , csont vagy

réz butikos.

KÓKA, (1), (ko-og-a) fn. tt. hókat. 1) Szlnek
kacsa, fogódzó görbe szára. Azonos kocsány, kacs szók-

kal. Gyöke a görbeséget jelent ko v. k ,
melybl

lett az elavult gyakorlatos ko og. kóg, kóga, kóka. 2)

Hangutánzó , melybl kókál , kókányoz , és kókovya

erednek.

KÓKA, (2), falu Pest m.; helyr. Kákára, —n,

—ról.

KÓKAD, (1), (kók-ad) önh. m. kókad-tam, —tál,

— ott v. - t. Mondják általán gyöngébbféle növény-

rl , midn lankadva meggörbed , lekonyul. Gyöke

a görbedést jelent ko ; elemezve : koog, kóg,kógad,

kókad.

KÓKAD
, (2), falu Bihar m. ; helyr. Kókadra,

—on, — ról.

KÓKADÁS, (kók-ad-ás) fn. tt. kókadást , tb.

— ok, harm. szr. — a. Lekonyulása a gyönge növé-

nyeknek.

KÓKÁL
,

(ko-og-a al) áth. m. kókál-t. Dunán

túl , különösen Veszprémben és Szálában am. a

fáról a gyümölcsöt , nevezetesen a diót póznával

leveri ; továbbá ugyanott tojást kakálni , am. a hús-

véti piros tojásokat próba végett , melyik ersebb,

öszvekoczintani. A székelyeknél : konkoczélni. Szé-

lesb ért. valakit megkókálni ,
' am. jól megverni,

doronggal ütögetni , különösen a fejére verni. Atv.

értelemben ellenvélemény nyilvánítása által öszve-

koezczanni. Gyöke a hangutánzó ko, törzsöke pedig

kóka , melyben a gyakorlatot jelent k hang gh'ól

alakúit által. V. ö. KÓKA.

KÓKÁLÁS, (ko-og-a-al-ás) fn. tt. kókálás-t, tb.

— ok, harm. 6zr. — a. Póznával leverés; doronggal

ütögetés; öszvekoczintás, öszvekoezczanás. V. ö. KO-
KÁL.

KÓKÁNY ,
(ko og-a-any) ; KÓKÁNYOZ, (ko-

og-a- any-oz) 1. KÓKA ; KÓKÁL.

KÓKÁZ
,

(ko-og-a-az) áth. m. kókáz-tam, —
tál, — ott, par. —z. Valakit üstökénél fogva ránczi-

gál. Minthogy akit hajánál ráugatnak , annak feje

meg-meg kókad , azaz meg-meg görbed ; innen ezen

szónak alapértelme : görbeszt.

KÓKÁZÁS, (ko-og-a-az ás) fn. tt. kókázás-t, tb.

—ok, harm. szr. —a. Üstökénél fogva ránczigálás

KÓKIS, tájdivatos ; 1. KAKAS.

KÓKKAD, 1. KÓKAD.

KOKÓ, KÓKÓ, (kok-ó) fn. tt. kokót. Gyermek-

beszédben am. tojás, pete ; máskép : kukó.

KOKOJCZA, (kok-oj-ezn.) fn. tt. kokojezát. Az

áfonyák neméhez tartozó növényfaj, melynek levelei'
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tojásdadok ; máskép kokojza, kukojza , és fekete áfo-

nya. (Vaccinium Myrtillus). Törzse a tojást jelent

kokú v. kuké.

KOKOJZA, KOKOLYZA, 1. KOKOJCZA.
KOKONYA, (kók-ony-a) fn. tt. kókonyát. Kü-

lönféle hideg eledel , melyet a római katholikusok-

nál húsvét vasárnapon meg szoknak szentelni. Mint-

hogy ezek között úgy szólván lényeges dolog a hús-

véti piros tojás , s gyermeknyelven kokó v. kokú, az

rségben pedig általában is kuku (Vass József sze-

rént) tojást jelent : innen valószín, hogy ettl mint

legjelesebb résztl vette nevét az egész.

KÓKONYASZENTELÉS
,

(kókonya-szentelés)

ösz. fn. A kókonya nev eledelnek husvétkori meg-

szentelése.

KOKOS
,

(kók-os) mn. tt. kókos-t v. —at , tb.

— ak. L. KÓK alatt.

KOKOS, fn. tt. kókós-t, tb. —ok. Csalóközi táj-

nyelven am. bamba, félénk, együgy, nyomorék gye-

rek, kukkó , honnan a csalóközi kukká nevezet. Or-

mánságban kukma am. bámész. Tehát valamennyi kuk

vagy kukk gyöktl ered.

KOKSÓ-BAKSA, falu Abaúj m.; helyr. —Bak-
sá-ra, — n, — ról.

KOKSÓ-MINDSZENT , falu Abaúj m. ; helyr.

— Mindszent-re, — én, — röl.

KÓKUS, 1. KÓKUSFA.

KÓKUSDIÓ
,

(kókus-dió) ösz. fn. A kókusfa

gyümölcse. V. ö. KÓKUSFA.

KÓKUSFA, (kókus-fa) ösz. fn. A pálmák ne-

méhez tartozó , s meleg tartományokban, különösen

Egyiptomban tenyész fa, mely igen magasra n, és

hosszúkás gömböly nagy gyümölcsöt terem, mely-

nek igen kemény háromszög magva van , s ennek

belsejében kellemes édességü nedv foglaltatik.

KÓKUSOLAJ, (kókus-olaj) ösz. fn. Olaj, a kó-

kusfa gyümölcsébl.

KOL, elvont gyök. Azonos kól törzsökkel.

KOL, (ko-ol) elvont törzsök. Rokon kol v. kai

gyökkel. L. KÓLÁL, KOLDUL, KOLDUS.

KOLÁKA, 1. KALÁKA.
KÓLÁL, (kól-a-al) önh. m. kólál-t. Dunán túli

tájszó, s am. ide-oda járkál, görbe utakon csavarog.

Mondják szélrl is, midn rendetlenül változó irány-

ban fú. Gyöke a görbeséget jelent ko v. kó, innen

kól elavult ige, ebbl kóló, kóla, zz&z görbed
,

pl.

kelékóla szarvú ökör , melynek tekervényes szarvai

vannak. V.ö. KAL, 2).

KÓLÁLÁS
,

(kól-a-al-ás) fn. tt. kólálás-t, tb.—ok, harm. szr. — a. Ide-oda járkálás, csavargás.

KOLBASA, falu Zemplén m ; helyr. Kolbásá-ra,—n, — ról.

KOLBÁSZ, (1), fn. tt. kolbászt, tb. — ok,

harm. szr. — a. Széles ért. hurka, vagyis állatok be-

lébe töltött tápszer , holmi öszvevagdalt húsokból,

szalonnából stb. , melyet sütve, fzve, vagy füstölve

szokás használni. Húsos, májas, kásás, véres, halas,

pohánkás kolbász. Vastag, vékony, hosszú, rövid kol-

bász. Kolbászt tölteni, füstölni. Szkebb 03 szokottabb

ért. apróra vagdalt hússal, szalonnával, s bizonyos

fszerekkel töltött bél , melyet fképen sütve vagy

füstölve éldelnek. Hentes kolbász, mely disznóhúsból

készül. Foghajmás , czitromos kolbász. Marhahúsos

kolbász. Ez értelemben különbözik a hurká-tó], mely-

nek lényegét más tápszerek teszik. A kolbászról, mint

a magyar nép kedves eledelérl, több közmondások

divatoznak. Hosszú kolbász jó, s a kurta predikáczió.

Kolbászszal hajigál a szalonnára. Jó dolog van ott,

véres kolbász esik. Borral mosdik , kolbászszal töröl-

közik. Kolbászszal fonják a sövényt, sódarral támogat-

ják. (János pap országában. Eszményi ország) stb.

Átv. ért. akármily test, melynek kolbászhoz hasonló

alakja van, különösen az igen megvert , megostoro-

zott brön fakadó hosszúkás keményedés. Mi e szó

eredetét illeti, gyöke kol legközelebb rokon a kai

gyökkel, mely számos szavainkban kerekdedet, göm-

bölyt vagy görbedt jelent ; a kolbász is Dunán túl

több vidéken : kolbász {= kal-ab-ász ?). V. ö. KAL.
A törökben kül bászd'i am. rostélyos sült, t. i. a fran-

czia earbonnade Hindoglu szerént, ki azt két szónak

irja ; alkalmasint öszvetéve kül (= hamu) és bászd'i

(= nyomott, nyomódott) szókból ; tehát szószerént,

mintegy : hamura nyomott, azaz (tüzes) hamun sült.

Ezzel a magyar ,kolbász' név annyiban öszveüt, mert

a magyar a kolbászt közönségesebben hússal tölti, és

sülten vagy füstölten élvezi. Megvan a szláv nyel-

vekben is : kolbásza, klobásza alakokban.

KOLBÁSZ, (2) ,
puszta a Nagy-Kunságban

;

helyr. Kolbász-ra, — on, —ról.

KOLBÁSZBÜZ, (kolbász-bz) ösz. fn.
f

A kol-

básznak, kivált sültnek, sajátságos szaga. Átv. ért.

fenyeget verésnek gyanítása, sejtése. Erezvén a kol-

bászbzt, odább állott. A kolbászbz megütötte az orrát.

KOLBÁSZFÜSZER, (kolbász-fszer) ösz. fn.

Különféle fszerek
,

pl. bors, majoránna, foghajma,

melyeket a kolbásztöltelékbe keverni szoktak.

KOLBÁSZHÚS, (kolbász-hús) ösz. fn. Kolbász

töltelékéül apróra vagdalt hús.

KOLBÁSZKA
,
(kolbász-ka) kicsinzett fn. tt.

kolbászkát. Kicsi kolbász.

KOLBÁSZLÉ
,
(kolbász-lé) ösz. fn. Lé , mely-

ben a kolbászt kifzik, vagy azon zsiros lé, melylyel

a kolbászt leöntik, továbbá azon lé is, mely magában

a kolbászhúsban vagyon.

KOLBASZÓ, falu Zemplén m.; helyr. Kolbászá-

ra, — n, —ról.

KOLBASZOS
,
(kolbász-os) mn. tt. kolbászos-t,

v. — at, tb. — ak. 1) Kolbászt tartó ; azt áruló ; azzal

bvelked ; azzal készített. Kolbászos rúd a kamará-

ban. Kolbászos hentes. Kolbászos bolt , kamara. Kol-

bászos káposzta. 2) Átv. ért. kolbászhoz hasonló ki-

dudorodásu. A vastag szíjostortól kolbászos lett az

ökör háta.
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KOLBÁSZOSODIK, (kolbász-os-od-ik) k. m.

kolbászosod-tam ,
— tál ,

— ott. Átv. ért. kolbászos

alakot ölt , oly hosszúkásán kidudorodik , mint a

kolbász. A nagy eröködésektöl kolbászosodnák a láb-

szár erei, inai.

KOLBÁSZTÖLTÖ, (kolbász-tölt) ösz.'fn. Sza-

ruból vagy más anyagból készített csöalakú eszköz,

melyen az apróra vagdalt húst , vagy más tölteléket

a bélbe tologatják.

KOLBÓCZ , falu Zemplén m. ; helyr. Kolbócz-

ra, —on, — rl.

KOLCS , fn. tt. kolcs-ot , haiin. szr. — a. Erdé-

lyies kiejtéssel, a közönségesebb divatú kulcs helyett.

L. KULCS.
KOLCSAG, 1. KÓCSAG, KÓCSAGTOLL.

„Csákóján lebeg kolcsag emelkedik.

^

Berzsenyi.

KOLCZ, fn. tt. kolcz-ot , harm. szr. — a. 1) A
bársonyszövetnek legaljasabb faja. Rokon a kócz szó-

val , minthogy a kolcz nem egyéb , mint a bársony-

kelmének kócza. Az ó, , a foghangok eltt szereti

fölvenni az Z-et. 2) lásd KOLTY.

KOLCZÉR , falu Kvár vidékén ; helyr. Kol-

czér-ra, —on, — rl.

KÓLDÚL , KOLDUL
,
(kól-d-úl) önh. m. kól-

dúl-t. A Müncheni codexben a szóképzés szabályai

szerént helyesebben : koldol. Dunán túl kivált szo-

kásban van az ol öl képzü igéket ul ül hangon ej-

teni. A koldol is ily nyelvszokás szerént lett : koldul.

Szoros ért. mondják oly szegényrl , kit koldusnak

hívunk , ki szükséges élelmi szereket , mint kegyes

adományokat, másoktól kéreget. Házról házra, falu-

ról falura , út melleit , utczaszögleten , templom eltt

koldulni. Használtatik tárgyesettel is. Kenyeret, zsirt,

lisztet
,
pénzt koldulni. Szélesb és megvet ért. sür-

getve, magát elvetve, vagy esengve kér valamit. Hi-

vatalt koldulni. Szerelmet koldulni.

„Oldala mellé borultam
,

Szájából szép szót koldultam."

Vitkovics.

Megvan a szláv nyelvekben is. Némely szójárás sze-

rént kódul , mely törzsére (kód vagy kod) s eredeti

jelentésére nézve is egészen azonos a föntebbi szó-

val. V. ö. KOLDUS.

KOLDULÁS , KOLDULÁS ,
(kol-d-ul-ás) fn.

tt. koldulás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Kéregetés,

melyet valaki mint koldus viszen véghez. V. ö. KOL-
DUS. Koldulásból élni. Koldulásra jutni. Megvet
ért. oly embernek kéregetése , ki tolakodva , külön-

féle fogásokkal csikar ki valamit. A házról házra

hordott sorsjegyek árulgatása nem egyéb czifra kol-

dulásnál.

KOLDULGAT, (kol-d-úl-g-at) önh. ésgyak. m.

koldúlgat-tam, — tál, — olt, par. koldulgass. Folyto-

nosan vagy gyakran koldul Az égettek koldulgatnak

az egész vidéken. Használtatik tárgyesetes névvel is.

A kórház számára pénzt koldulgatni. V. ö. KOLDUL.
KOLDULGATAS, (kol-d-ul-g-at-ás) fn. tt. kol-

dulgatás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Folytonos vagy

gyakori koldulás , kéregetés. Családját koldulgatás-

ból táplálni. Mindennapi kenyerét koldulgatással

keresni.

KOLDUS, KOLDUS, fn. tt. koldus-t, tb. —ok,

harm. szr. —a. Különböz tájszokások szerént vál-

tozva : kóldús, kuldús, kódus, kódis, Nyitravölgyén van

kédus is. A Müncheni codexben koldos, Pestinél kó-

dos, Erdsinél kuldus. Gyöngédebb kifejezéssel : ké-

reget. Ezen nevek két különböz törzsökbl látsza-

nak eredni : egyik kod , mely megvan a székelyek-

nél divatozó kodoz igében , s am. éhében ide-tova

járva eledelt keres, pl. a lovak valamely sovány me-

zn. Szeged tájékán is kodulni (kódolni) am. éhezni.

Hangra és értelemre rokona kódor , kódorog , azaz

csavargó, csavarog. Ezen kod, megnyújtva kód törzs-

bl gyakorlatos os képzvel lett kódos, kódos, válto-

zattal kódus, kódis, mint : lapos lapis , körös kris.

Persa nyelven : geda v. gada. A koldus, koldos szók-

ban tehát, vagy az l oly közbevetett, mint tájszokási-

lag a csolka, csolk, szölke, móld szókban, csók, csóka,

szke, mód helyett ; vagy a törzsök kol, melybl lett

kol-d, kol-d-ol, kol-d-os, koldul, koldus. V. ö. KOL
5

I KAL. Koldus szoros ért. jelent oly ügyefogyott sze-

I gényt, ki minden vagyon nélkül szkölködvén, kény-

! telén mások adakozására támaszkodni , s az élet

szükségeit kéregetve megszerezni. Vak , sántabéna,

vén koldus. Házaló, utczán ül , templom ajtajában

|

álló koldus. Kenyeret, pénzt, ruhát adni a koldusnak.

Koldustól a botot kérni, olyat kérni valakitl, mi nél-

kül el nem lehet.. Szegény a koldus, ha király is neve.

(Km.). Minden koldus a maga botját dicséri. (Km.).

Nem fél koldus a tolvajtól. (Km.). Kis koldus nagy

bottal jár. (Km.). Szemérmes koldusnak üres a tás-

kája. (Km.). Nyomorult koldus az , aki egy házat el

nem tud kerülni. (Km.). Már a koldus is harmadik

faluban jár, azaz már régen megviradt (a késn ke-

lnek mondják). Szélesb ért. oly ember , ki elbbi

állásához képest nyomorú , szegény sorsra jutott. A
tz , árvíz , háború koldussá tette t. Egy koldusból

kett lesz , ha szegény szegénynyel házasodik. Átv.

ért. oly ember , kinek testi épsége annyira megrom-

lott, hogy képtelen kézi munkával kenyerét keresni,

vagy ha különben vagyonos is , de testileg nyomo-

rék. A háború sok katonát koldussá tesz. Fiatal kato-

nából válik a vén koldus. (Km.).

KOLDUSASSZONY, (koldus-asszony) ösz. fn.

Asszony, ki koldulásból él.

KOLDUSBÍRÓ, (koldus-biró) ösz. fn. A társa-

ságilag rendezett koldusseregnek fnöke, pl. elüljáró

a szegények intézetében lakó koldusok között , ki a

bejött köz alamizsnát elosztja, ki aprólékos ügyekben

rendelkezik stb. Megvet ért. valamely szegényebb-

féle intézet elüljáró ja, fnöke.
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KOLDUSBOT
,

(koldus-bot) ösz. fii. Bot , me-

lyet koldus hordoz. Képes ért. koldusság , szegény-

ség, kéregetés. Koldusbotra jutni, szorulni.

KOLDUSCSIPA
,

(koldus-esipa) ösz. fu. Átv.

ért. enyvnemü kiforradás némely fákon , különösen

szilva-, megy-, cseresznyenemüeken.

KOLDUSCZINÉGE ,
(koldus cziuége) ösz. fn.

Haniuszin tollú czincgefaj , máskép : molnárczinege.

V. ö. CZINÉGE.
KOLDUSEMBÉK, (koldus-ember) ösz. fn. Kol-

duló férfi , különböztctésül a koldusasszonytól
,
gye-

rektl, leánytól.

KOLDUSÉNEK ,
(koldus-ének) ösz. fn. Ének,

melylyel a koldusok kéregetnek, különösebben e sza-

vak : adjanak, adjanak, amit Isten adutt. Egy hangú,

mint a koldus ének. (Km.).

KOLDUSFIÚ, (koldus-fiú) ösz. fn. Figyermek,

ki koldulni jár, vagy koldusapának fia.

KOLDUSFÜ, (koldus-fii) ösz. fn. 1. ÁDÁZ.

KOLDUSGYERÉK ,
(koldus gyerek) ösz. fn.

Koldus szüléktl származott, vagy koldulásból él

gyermek. Annii, mint pokolban egy koldusgyerek.

(Km.).

KOLDUSGYERMÉK , 1. KOLDUSGYERÉK.

KOLDUSKÁSA, (koldus-kása) ösz. fn. Hur-

katölteléknek való köleskása , melyet abárlólében

fznek ki,

KOLDUSKENYÉR, (koldus-kenyér) ösz. fn.

Belü szerént am. kenyér, melyet a koldusok alamizs-

nául kapnak. Átv. ért. szegény életmód, mely szerént

valaki másnak kegyelmébl tengeti életét. Kolduske-

nyéren tengdni.

KOLDUSKEVÉLY ,
(koldus-kevély) ösz. mn.

Mondják oly szegényrl, illetleg koldulásból élrl,

ki nemes származása vagy más képzelt jelessége

miatt rátartja magát.

KOLDUSKEVÉLYSÉG, (koldus-kevélység) ösz.

fn. Szegény embernek nevetséges rátartása , hegy-

kesége.

KOLDUSKUNYHÓ
,
(koldus-kunyhó) ösz. fn.

Szegényféle rongyos hajlék , milyenben koldusok

vagy igen szegény emberek szoktak lakni.

KOLDUSLÁB
,

(koldus-láb) ösz. fn. Átv. ért.

bizonyos tésztanemü étek. Mikes, Törökországi Leve-

lek, 206. 1.

KOLDUSLEÁNY, (koldus-leány) ösz. fn. Kol-

dusszüléktl származott, vagy életét koldulással ten-

get leány.

KOLDUSLEVES
,

(koldus-leves) ösz. fn. Kol-

dusoknak alamizsnaként osztogatott leves. Átv. ért.

úgynevezett rongyos tésztával készített levesétel.

KOLDUSNÉP, (koldus-nép) ösz. fn. Szorosért,

koldusokból álló embercsoport. Szélesb ért. szegény,

szkölköd , nyomorultan tengd nép. Ezen falut

koldusnép lakja. Ily koldusnépen lehetetlen megvenni

az adót.

KOLDUSN, 1. KOLDUSASSZONY és KOL-
DUSLEÁNY.

KOLDUSPÉNZ, (koldus-pénz) ösz. fn. Apró

pénz, melyet a koldusoknak szokás osztogatni. Átv.

ért. valaminek igen hitvány ára , vagy oly csekély

bér, melyet inkább alamizsnául kell venni , mint ér-

demlett jutalmul.

KOLDUSRUHA
,

(koldus ruha) ösz. fn. Ron-

gyos, kopott, elviselt ruha , ezondora , milyenben a

koldusok járnak.

KOLDUSSÁG, (koldus ság) fn. tt. koldusság-ot,

harm. szr. —a. A legszegényebb állapot , melyben

valaki koldulni kénytelen. Koldusságra jutni. Szélesb

ért. a koldusok állapotához hasonló szkölködés, sze-

génység.

KOLDUSSZEGÉNY, (koldusszegény) ösz. mn.

Oly szegény, mint valamely koldus.

KOLDUSTANYA, (koldus-tanya) ösz. fn. Sze-

gényes lak , melyben több koldus él együtt ; vagy

oly hely, hol a koldusok bizonyos idben, pl. búcsú,

vásár alkalmával öszve szoktak gylni.

KOLDUSTARISZNYA, (koldus-tarisznya) ösz.

fn. Tarisznya , melybe a kuldus az alamizsnában ka-

pott élelmi szereket rakja. O is koldustarisznyát

akaszthat nyakába, azaz koldulni mehet.

KOLDUSTÁSKA, (koldus- táska) ösz. fn. 1.

KOLDUSTARISZNYA.

KOLDUSTETÜ, (koldus-tetü) ösz. fn. Átv. ért.

a sulyomszurdancs v. királydinuye nev növénynek

ragadós magva ; ahonnan magát az egész növényt

is nevezik ekképen. V. ö. SULYOMSZURDANCS.
KOLDUSVADÁSZAT, (koldus-vadászat) ösz.

fn. A csavargó , kivált ál koldusok zbe vevese , és

befogása.

KOLDUSVEZET, (koldus-vezet) ösz. fn.

Személy, ki vak vagy sántabéna koldust vezet.

KOLEDA, fn. tt. koledát. A latin colleeta szó-

ból alakult. Bizonyos czélra, vagy személyek számára

szánt adakozások gyjtése házanként. Koleda vala-

mely templom vagy iskola építésére. Koleda a kántor

számára.

KOLEDÁL, (koleda al) önh. és áth. m. koledál-t.

Bizonyos czélra, vagy személy, vagy testület számára

házanként adományokat gyjtöget. Koledálni a tem-

plom megújítására. Koledálni a kórház, a szegény ko-

lostor részére. Néhutt három királyok hetében koledálni

jár a pap. V. ö. KOLEDA.
KOLIBRI

,
(délamérikai név) , lásd : VIRÁG-

MADÁR.
KÓLIKA, (görög szó : xólixn, t. i. vórrog), tt.

kálikat. Magyarul : hasrágás, hascsikarás.

KÓLIKÁS, (kólika-as) mn. tt. kólikás-t v. — at,

tb. — ak ; mint fn. tárgyesete : kólikás-t, tb. —ok.

Hasrágásban szenved.

KOLLANCS, 1. KULLANCS.
KOLLANG , Szabó D. szerént am. galand (s

hihetleg ebbl is módosult), kanaf.
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KOLLANT, 1. KULLANT.
KOLLÁR, fn. tt. kollár-

t

, tb. — ok, haiin. szr.

—a v. —ja. Mátyásföldén, a palóczoknál és barkók-

nál aoi. kerékgyártó vagy németesen bognár. Azo-

nos a tót kolár szóval , melynek törzsöke kol , kere-

ket jelent.

KOLLÁT, fn. tt. kollát-ot, harm. szr. —ja. 1)

Üstfa, melyre a fzüstöt vagy bográcsot akasztják.

Székely szó. 2) Pápa vidékén am. böjt. (Matics Im-

re). 3) Szintén a székelyeknél , két kemény fa ka-

rika , lyukakkal ellátva , melyekben a szíjgyártó

a brt töreti. Elemezve : korlát. V. ö. KORLÁT v.

KORLAT.
KOLLÁTH , falu Tolna m. ; helyr. Kolláth ra,

—on, — ról.

KOLLÁTSZEG , falu Szála m. ; helyr. Kollát-

szeg-re, —én, —röl.

KOLLÁZÁS, (kolla-aa-ás) fn. tt. kollázás-t, tb.

—ok, harm. szr. — a. Nyitra völgyében, Pogrányban

és vidékén falusi legények játéka. Másutt : ördögló,

ördöglomba, ördög szekere. L. ezeket.

KOLLINT , áth. m. kollint-ott, htn. — ni vagy

— ani. 1) Bottal vagy más ütszerrel üt, megüt. Fejbe

kollintották öt. 2) Szép szerével lop , elcsip valamit,

csillent.

KOLNA, fn. tt. kolnát. Présház a szlben. Táj-

Bzó. Persául khón , kháne am. ház , hajlék, (domus,

mansio, tentorium stb. Vullers).

„Szép vagy te kolna , Ménes oldalán."

Vörösmarty.

KOLOKÁN v. KOLOKÁNY , fn. tt. kolokán-t,

tb. — ok. A kétlakiak , tizenkét hímesek közöl való

vizi növény , melynek legnevezetesebb faja az ímer-

gyökér, ímerkolokán (Stratiotes aioides) virágzás eltt

a víz fenekén ül ; virágzani a víz színére felj ; vi-

rágzás után ismét fenékre száll. Erdélyben Kassai J.

szerént : vizi ariicsóka a neve , s ,koloka' v. ,kolo-

kány' szó a Pliniusnál eléforduló colocasia (egyip-

tomi vízi bab) szótól eredett volna. Néhutt : kara-

kány, s a mennyiben Gönczy Pál szerént levele kard-

alakú, háromélü, tüskefogakkal fürészelt, akkor ,karcz
(

törzstl is származtathatnék.

KOLOM, falu Vas m.; helyr. Kolom-ba, —ban
t

— ból.

KOLOMP, hangutánzó fu. tt. kolomp ot , harm.

szr. —ja. 1) Képzése és alakja olyan mint a doromb,

csörömp , zörömb hangutánzóké. Hengerded , de ke-

véssé lapított oldalú , kis haranghoz hasonló öblös

mü pléhböl vagy más érczkeverékböl , belül függ
ércziiyelvvel ellátva, milyet az ökrök , kosok, s más

barmok nyakára szokás kötni , különösen , melyek a

többit vezetik. Átv. ért. jelent vállalatbeli jelet vagy

eltöséget. O hordja, a kolompol, azaz megy elre,

áll a vállalat élén. Felkölni a kolompol , am. vezér-

ként bizonyos vállalatba kapni, és azt utánzásul nyil-

ván hirdetni. Ahol a kolompot találják , mást is ke-

resnek ott. (Km.).

KOLOMPÁR, (kolompár) fn. tt. kolompár-t,

tb. — ok, harm. szr. —ja. Vas és réz pléhböl külön-

féle eszközöket, edényeket, pl. üstöt, bográcsot készít

kézmíves, bádogos. Nevét vagy onnét vette hogy ere-

detileg és fkép kolompokat készített, vagy közvetle-

nül hangutánzó, mint a rokonhaugu és értelm német

klampferer, továbbá a magyar kalapál, kalapács, szláv

klopati, klopacs, héber kalapat stb.

KOLOMPÁRMUNKA
,
(kolompár-munka) ösz.

fn. Oly kézm, melyet kolompár készít, mint : tepsi,

üst, kolomp, bogrács 3tb.

KOLOMPÁROS, (kolompár os) fn. A kolom-

pár szóból os toldalékkal alakult ,
mint : csaplár- ból

csapláros.

KOLOMPÉR v. KOLOMPIR, a német Grund-

bime után módosított szó , valamint a krumpli , ku-

rumpli is. Máskép : burgonya, csucsorka, földi alma,

pityóka ; tréfásan : svábtök ,
kutyatök. Lásd : BUR-

GONYA.

KOLOMPOL, (kolompol) önh. m. kolompol-t.

Kolompot zörget. Kolompolnak a vezérökrök, a vezér-

rük. Szélesb ért. valamely tompán és vastagon visz-

haugzó testet ütöget. Átv. és megvet ért. mondják

kisebbféle vagy nagyobb harangokról is. Az istenad-

ták egész nap kolompolnak az ember fiilébe.

KOLOMPOLÁS ,
(kolomp-ol-ás) fn. tt. kolom-

polás-t, tb. —ok. Kolompzörgetés, kolomprázás.

KOLOMPOS, (kolompos) mn. tt. kolompos-t v.

—at, tb. —>ak. Aminek nyakára kolomp van kötve.

Kolompos ökör, ló, ürü. Mint fnév (tt. — t, tb. —ok)

jelent nyáj- vagy csordavezetöt, melynek nyakán ko-

lomp van, pl. a juhok kolomposa rendszerént ürü, az

ökrök kolomposa az , mely után a többi lenginkább

szeret menni. Átv. ért. valamely vállalatnak feje. Ha
felkötötted a kolompol, tehát rázd, azaz : ha valamely

vállalatnak élére álltál , tehát üzd, folytasd. A láza-

dás kolomposait elfogni. Néha a kolompost is elérán-

ditják. (Km.).

KOLOMPOZ
,

(kolomp-oz) áth m. kolompoz-

lam, —tál, —ott. L. KOLOMPOL.

KOLON , falu Nyitra m. ; helyr. Kolon-ba ,
—

ban, — ból.

KOLONCZ
,

(kolon-cz v. kol-on-ez) fn. tt. ko-

loncz-ot. Fordítva : czolonk, vékony hangon : kölöncz,

czölönk. Szoros ért. valamely testhez kötött , s arról

fityeg darab fa, pl. tuskó, vagy vastagabbféle szeg,

czövek. Kolonczot akasztanak a kútgém végére, hogy

azt aláhúzza. Kolonczot kötnek a pusztai komondo-

rok nyakára, hogy az ocsó nyulak után ne futhassa-

nak. Nevét vagy tompán kongó zörg hangjától vette,

vagy kol (am. ide-oda mozog) gyöktl. Rokon vele a

német Klunker, és Klotz is. Mivel pedig a kolonczok

egyik neme buezkós , tuskós , innen jelent csomót,

göcsöt, buezkót, bunkót is.

KOLONCZOS, (kolon ez os) ran. tt. kolonczos-' v.

—at, tb. —ak. 1) Amihez koloncz van kötve Ko'on-
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czos kútgém, ajtó, kapu. Kolonczos komondor, kuvasz.

2) Buczkós, csomós. V. ö. KOLONCZ.
KOLONICZA, falu Zemplén m ; helyr. Koloni-

czá-ra, —n, —ról.

KOLONTÁR, (1), 1. KORONTÁR.

KOLONTÁR, (2), falu Veszprém in.; helyr. Ko-

loritár ra, —on, — ról.

KOLONTOS, (kol-on-t-os, azaz kal-and-os) mn.

tt. kolontos-t v. —at , tb. — ak. Székely tájszó am.

kalandozó esz, bóderga.

KOLONTOSKODIK, (kol-on-t os-kod-ik) k. m.

kolontoskod-tam, — tál, —ott. Székelyesen szólva am.

bolondoskodik, féleszüen viseli magát. Annyit ne ko-

lontoskodj, leyyen eszed immár ecczer. Székely szólás-

mód. (Kriza J. gyjt).

KOLOP, fn. tt. kolop-ot, harm. szr. —ja. A ma-

gyar kártyajátékban am. fels , szokóttabbau : filkó.

Innen : tök kolop am. tök filkó. E névmás rokonhan-

gu magyar szókkal fogalmi rokonságban nem levén,

idegennek látszik. Az oroszlengyelek nyelvén chlop,

cholop am. legény vagy férfi. S hihetleg ebbl köl-

csönöztetett. Egyébiránt magyar filkónk úgy is levén,

kolopra nincs szükségünk.

KOLOS, (1), férfi és ni kn. tt. Kolos-

1

, tb.— ok. Claudius ; és Claudia. Molnár Albert szerént

továbbá a Benigna asszony imakönyvében : Scho-

lastica.

KOLOS
, (2) , erdélyi mváros Kolos m. ; helyr.

Kolos-ra, — on, —ról.

KOLOSMA , fn. tt. kolosmát. Erdélyi szó , és

Szegeden is divatos
;
jelent keresztelési ajándékot,

melyet a keresztszülék a keresztgyermeknek adnak,

különösen üngöcskét. A latin-görög chrisma szóból

alakult. Telegdinél ez értelemben korosma. Tehát ko-

losma nem egyéb, mint a keresztelési szent kenet em-

lékére adott ajándék.

KOLOSMEGYE, (kolos-megye) 1. KOLOSVÁR-
MEGYE.

KOLOS-MONOSTOR, erdélyi falu Kolos m.;

helyr. —Monostor-ra, — on, — ról.

KOLOSS , falu Nyitra m. ; helyr. Koloss-ra,—on, — ról.

KOLOSTOR , KOLOSTORI , 1. KLASTROM,
KLASTROMI.

KOLOSVÁR, (Kolos-vár) ösz. fn. tt. Kolosvár-t.

Erdély fvárosa ; és falu Vas m.; helyr. Kolosvár-ra,

— t v. —tt v. — ott, —ról.

KOLOSVÁRI, (kolos-vári) ösz. mn. Kolosvárra

való, oda tartozó, arra vonatkozó stb. Kolosvári em-

ber. Kolosvári káposzta.

KOLOSVÁRMEGYE, (Kolos vármegye) ösz.

fn. Erdélynek egyik vármegyéje, a régtl úgy neve-

zett magyarok földén.

KOLOZSNÉMA , falu Komárom m. ; helyr. —
Némára, —n, — ról.

KÖLT , haugutánzó koltant s koltog szókban

;

rokon a német klopf-en szóval.

KOLTA, falu Vas megy. ; helyr. Koltá-ra, — n,

— ról.

KOLTANT, (kolt-an-t) áth. m. koltant- ott, htn.—ni v. — ani, par.—5. Törzsöke a hangutánzó költ,

azaz tompa vastag hangon kong , tehát koltant am.

ütés által ily hangon hangoztat valamit
,

pl. kaput,

ajtót. V. ö. KOLTOG.

KOLTHA, falu Komárom m.; helyr. Kolthá-ra,

— n, —ról.

KOLTÓ, falu Kvár vidékében; helyr. Koltó-ra,

—n, — ról.

KOLTOG, (kol-t-og) önh. és gyak. m. koltog-

tam, — tál, —ott. A Müncheni codexben : koltag,

némely tájakon mai szokás szerént : kótog. Koltagjá-

tok, és megnyittatik tüneklek. Es koltagónák megnyit-

tatik. (Münch. cod. Mát.). Koltogni v. koltagni annyit

tesz, mint kopogni, koczogni, pl. ajtón, kapun, abla-

kon stb. V. ö. KOLTANT és KOTYOG.
KOLTY, fn. tt. kolty-ot , harm. sz. — a. Göm-

böly fej, zömök, rövid test halnem. (Gobius gobio).

Gyökeleme a kerekded gömbölyt jelent ko, lágyab-

ban go, mely megvan a gomb, golyó stb. szókban.

Kolty am. golty, azaz golyóalaku. Ezen fogalom sze-

rént alakult a latin gobio, és a német Grop, Groppen.

KOLY, falu Bihar m. ; helyr. Kóly-ba, —ban,

—ból.

KOLYA , elavult fn. tt. kólyát. Talyiganemü

két kerek kis kocsi, és gyaloghintó. Egy eredetnek

látszik a latin carruca, carrus, currus, német Karren,

cseh, lengyel kara stb. szókkal.

KOLYIBA, tájdivatos, kaliba helyett; 1. ezt.

KÓLYIKA, KÓLYIKÁS, lásd : KÓLIKA, KÓ-
LIKÁS.

KOM, 1) vastag, tompa hang, melybl komman,

kommant hangutánzók erednek. 2) Jelent görbe haj-

lást, kanyarodást vagy gömbölységet a komoly , ko-

mor, komondor, komp, komló szókban, és származé-

kaikban. Legközelebbi rokona kon , mely a konkoly,

koncz, kondor szókban nem egyéb, mint átalakult kom.

Rokon vele : gom, gon
}

s vékony hangon : köm, kön,

göm, gön.

KOMA, fn. tt. komát, harm. szr. komája v. kom-

ja
,
pl. régente is : „Nyiry András the k(egyelme)d

komja." Levél 1556-dik évbl. (Szalay Á. 400 m. le-

vél.). 1) Eredeti tulajd. ért. így nevezik a keresztelt

gyermek szüléi azon férfit vagy nt, ki gyermeköket

keresztvizre tartotta. Keresztkoma. Komám uram, ko-

mám asszony. Mint czím viszonyos , azaz a gyermek

szüléi és a keresztszülék komázzák egymást. Ezen

viszony sajátságos magyar szokás szerént kiterjed e

két család minden tagjaira. Kis komám, nagy komám.

Hasonló viszony és czím keletkezik a római katho-

likusoknál a bérmálás szentsége által is. 2) Minthogy

a komái eljárás eredménye rendesen paszita, lakoma,

családi vigalom szokott lenni, hol az örömapa , és a

kedves koma között vidám, tréfás, enyelg szóváltá-

sok történnek : innen a koma jelent átv. ért. tréfás,
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elmésked, jókedv embert. Ó tiszta koma, egész tré-

fából áll. Nagy koma ember ö. Kötve kell hinni a ko-

mának. 3) Több vidékek szokása szerént így nevezik

egymást a leánypajtások , kik bizonyos idben
,
pl.

húsvétkor egymásnak úgynevezett komatálat külde-

nek tojással, kalácscsal stb. Ugyanily pajtássági vi-

szony van a legények és leányok között. Végre ál-

talán a magyar ember komájának mondja mind azt,

kivel tréfálni szeret vagy lehet. Itt. rejlik oka annak,

hogy a magyar annyi idegen népek közöl egyedül a

czigányt czímezi komának , mert ezzel , mint legel-

ménczebbel leginkább szeret tréfálni , komázni. Né-

mely tájakon , különösebben a székelyeknél : komé.

Eredetét némelyek szerént a latin compater-tö\ vette,

innen van a tót kmoter, s hihetleg az illir, vend ku-

ma
}
szerb kum, finn kummi is.

KOMAASSZONY, (koma-asszony) ösz. fn. N-
személy , ki valakinek gyermekét keresztvízre tar-

totta, legyen az férjnél, özvegy vagy hajadon. Külö-

nös , hogy midn a férfinak így szólunk : komám
uram, a nnek nem mondjuk komám asszonyom , ha-

nem csak komám, asszony. Hugóm asszony , ma meny-

asszony, holnap asszony, holnap után komám asszony.

(Népdal). Az ismers házi czigánynt a köz magyar

komaaszonynak hivja. Hozott-e meszelöt komaasszony f

Vessen keed kártyát komaasszony. A nép nyelvén ösz-

vehúzva : komasszony.

KOMACZ, puszta Nyitra m.; helyr. Komácz ra,

—on, — ról.

KOMÁDI , falu , KIS— puszta Bihar megy.;

helyr. Komádi-ba, —ban, — ból.

KOMARÓCZ, faluk Abaúj, Sáros, Zemplén m
;

helyr. Komarócz-ra, — on, —ról.

KOMAROM , RÉV— sz. kir. város ugyanazon

nev m., KIS — mváros , HOMOK— falu Szála m.,

LAJOS— és MEZ— faluk Veszprém m. ; helyr.

Komárom-ba, —ban, —ból.

KOMAROMI
,
(komárom-i) mn. tt. komáromi-t,

tb. —ak. Komáromból való, ott lakó, arra vonatkozó,

vele viszonyban lev. Komáromi kenyér, hajóslegény.

Komáromi menyecske. Komáromi vár.

KÓMÁRVÁROS , falu Szála m. 5 helyr. — vá-

ros-ba, — ban, — ból.

KOMASÁG
,

(koma-ság) fn. tt. komaság- ot,

harm. szr. —a. Viszony a keresztelt gyermek szüléi

és keresztszüléi között. A keresztény katholikusok-

nál lelki atyafiság, s házassági akadály , de az illet

püspök által feloldható. Innen a közmondás : koma-

ság nem atyafiság , t. i. vér szerént. Megholt a gyer-

mek , oda a komaság. (Km.). Átv. ért. farkas ko-

maság , am. komaság czíme alatti tilos viszony férfi

és n között. A farkas komaság igazi sógorsággá vált.

(Km.). V. ö. KOMA.
KOMASSZONY, 1. KOMAASSZONY.
KOMATÁL, (koma-tál) ösz. fn. 1) A gyermek-

ágyas asszonynak a keresztkomáktól küldött aján-

dék, különösen holmi gyöngébb becsináltféle elede-

lek és sütemények. 2) Piros tojásból , kalácsból stb.

álló ajándék, melyet a leánypajtások húsvétkor szok-

tak küldeni egymásnak. így neveztetnek más barát-

ságos küldemények is . pl. disznóöléskor , hurkából,

kolbászból stb. álló ajándék ; néhutt : kínatál. V. ö.

MÁTKATÁL.
KOMÁZ, (koma-az) áth. m. komáz-tam ,

— tál,—ott, par. — 2. 1) Valakit koma czímmel illet, ko-

mának nevez. A magyar köznép és a czigányok komáz-

zák egymást. Engem ne komázz. 2) Tréfál, enyeleg, a-

midn inkább ,komázik' középige.

KOMÁZÁS
,
(koma-az-ás) fn. tt. komázás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Koma néven, koma czímmel

szólítása valakinek. Átv. ért. pajtássági bizodalmas

társalgás, beszélgetés. Tréfálás, enyelgés.

KOMÁZIK
,
(koma-az-ik) k. m. komáz-tam, —

tál, —ott, par. —zál. Tréfás koma módjára enyeleg

valakivel. Továbbá am. úgy beszél valakivel , mint

bizodalmas barátjával, mint magához hasonlóval. Ezen

hitvány ember komázni mer velem. Nem jó, ha a szolga

komázik urával.

KOMJÁTH , mváros Nyitra , falu Vas m., MA-
GYAR— , NAGY— , faluk Ugocsa m.; helyr. Kom-
játh-ra, —on, — ról.

KOMJÁTHI, falu Torna m. ; helyr. Komjáthi-

ba, —ban, —ból.

KOMJÁTNÓ , falu Liptó m. ; helyr. Komjátnó-

ra, —n, — ról.

KOMJÁTSZEG, erdélyi falu Torda m. ; helyr.—szeg-re, —én, — röl.

KOMLÓ, (1), (kom-ol-ó, latinul : humulus, mon-

golul kumelak (Beregszászi), finnül humala , dánul

homle , svédül humle , francziául houblon , haubelon,

persaul himel, németül Hopfen stb.). fn. tt. komló-t,

tb. —k. A magyarban , mint alakja mutatja, igenév

az elavult komlik igébl. Gyöke a gömbölyt jelent

kom, lágyabban gom , mely rokon a kondor, gondor,

gomb, konkoly stb. szókkal , s bet szerént am. ami

komlik
,
gomlik v. gomolyodik , ami gomolyú. Kü-

lönösebben a kétlakiak, öthímesek osztályához tar-

tozó, felfutó növény , mely részént vadon tenyészik,

részént kertekben és földeken miveltetik. Magvai to-

boz alakú burok között rejlenek, mely többé-kevéábé

gömböly. Ezen magokban van azon fszeres er,

mely a sörnek bizonyos csips ízt ad. Egész neve :

felfutó komló. (Humulus lupulus). Ezen toboz göm-

bölyüded alakjától vette nevét Adelung szerént a

német Hopfen is , mely legközelebb áll a gömböly

Kopf, Haupt szókhoz. A szláv chmel csak az önhang-

zót ugratta ki , különben mássalhangzói a magyar

komló-éval azonosak. A magyar asszonyok a vad kom-

ló tobozait a kenyérsütéshez használják.

KOMLÓ
, (2), falu Baranya m.; helyr. Komié-

ra, —n,—ról.

KOMLÓD , erdélyi falu Kolos m.; helyr. Kom-
lód- ra, — on, — ról.
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KOMLÓFÖLD, (komló-föld)"ösz. fn. Kert vagy

szántóföld, hol komlót termesztenek.

KOMLÓKACS, (komló-kacs) ösz. fn. Azon ka-

csok , melyeknél fogva a közeinövényekre vagy ka-

rókra felfutó komlónak szára felkapaszkodik. V. ö.

KACS.
KOMLÓKARÓ

,
(komló-karó) ösz. fn. Hosszú

karó vagy pózna , melyet a komlónövény mellé ver-

nek, hogy felfutva rákapaszkodhassék. Termetes mint

a komlókaró, (km.) azaz csak fölfelé nyúlik.

KOMLÓKERT, (komló kert) ösz. fn. Kert, mely-

ben komlót termesztenek.

KOMLÓKERTÉSZ, (komló kertész) ösz. fn.

Kertész, ki komlótermesztéssel foglalkodik.

KOMLÓPILLE, (komló-pille) ösz. fn. Éji pille,

mely a komlók gyökerei között tanyázik , s azokat

rágdossa. (Phalaena noctua humuli. L.)

KOMLÓPÓZNA, (komló-pózna) 1. KOMLÓ-
KARÓ.

KOMLÓRÚD, (komló rúd) ösz. fn. 1. KOMLÓ-
KARÓ.

KOMLÓS, (1), (kom-oló-s) mn. tt. komlós-t v.

— at, tb. — dk. Komlóval bvelked, bánó, megra-

kott , készített stb. Komlós vidék. Komlós kertészek.

Komlós zsákok. Komlós éleszt.

KOMLÓS
, (2) ,

(mint föntebb) fn. tt. komlós-
1,

tb. — ok. Kert vagy szántóföld, melyben komlót ter-

mesztenek.

KOMLÓS, (3), faluk Abauj, Sáros, Ugocsa m.:

puszták Bereg, Arad m ; BÁNAT— mváros, KIS—
falu Torontál, TÓT— falu Békés m.; helyr. Romlás-

ra, —on, —ról.

KOMLÓSA , falu Sáros m. ; helyr. Komlósá-ra,

— n, —ról.

KOMLÓSD. falu Somogy m ; helyr, Komlósd-ra,

— on, —ról.

KOMLÓSÉR ,
(komló-sér) ösz. fn. Közönséges

ser, melyet árpáiéból komlóval készítenek, különböz-

tet ésül másféle, pl. méhsertöl.

KOMLÓSKA, falu Abaúj m.; helyr. Komlóská-

ra, — n, — ról.

KOMLÓSKERT, (komlós-kert) ösz. fn. 1. KOM-
LÓKERT.

KOMLÓSZÜRÖ ,
(komló-szürö) ösz. fn. Serf-

zök sajátságos szövet kosárféle szrje , melyen a

komlóval fzött árpalevet átszrik.

KOMLÓTERMESZTÉS v. —TERMELÉS

,

(komló-termesztés v. — termelés) ösz. fn. A mezei,

illetleg kertészeti gazdaság azon ága , mely komló-

termeléssel foglalkodik.

KOMLÓTOBOZ
,
(komló-toboz) ösz. fn. Toboz

alakú burok , melyben a komló magvai foglaltatnak.

KOMLÓVIRÁG, (komló- virág) ösz. fn. A komló

nev növénynek virága, mely némely szárakon egye-

dül nnem, másokon egyedül hím szokott lenni. A
nvirág hosszúkás gömböly, és sok pikkelybl álló

tobozféle alakot képez, és igen csips, ers szagú.

KOMMAN
,
(komm-an) önh. m. komman-t. Be-

végzett vastag, tompa , egyes hangot ad. Komman a

kapu, ha ököllel megülik. Hangutánzó levén, rokon a

koppan, koltan, kondul, koczczan stb. szókkal.

KOMMANT
,
(komm-an-t) áth. m. kommant-ott,

htn. — ni v. —ani
,

par. — s. Valamely kemény,

szilárd állományú testet úgy megüt , hogy komman.

Verekedésben bottal megkommantották a fejét.

KOMMOG, (komm-og) önh. és gyak. m. kom-

mog-tam ,
— tál ,

— ntt, máskép : kammog. Gyöke a

görbét jelent kom , kam , mely egy a kamó , kampó,

komdor (kondor) szók gyökeivel. Kommogni annyit

tesz, mint lassan, tunyán, meggörbedi testtel, aláhaj-

tott fejjel ballagni. Mondják különösen a kullogó far-

kasról, és komondorról.

KOMÓ , breznóbányai telep ; helyr. Komó-ra,
— n, — ról.

KOMÓCSIN, fn. tt. komócsin-t, tb. —ok, harm.

szr. —ja. A háromhímesek seregébe, és kétanyások

rendébe tartozó növénynem, lenge nádforraa réti f,

mely vizenys földeken terem ; virága füzér szabású

buga. Eredetileg öszvetett szó ; a komócs jelenti go-

mós bugáját, az in pedig lenge ingadozó természetét.

(Phleum).

KOMOLLÓ , erd. falu Szepsí székben ; helyr.

Komolló-ra, —n, — ról.

KOMOLY, (kom-oly) mn. tt. komoly- 1, tb. — ak.

Ezen ujabbkori szó a komor után képeztetett, mint

ennek hang- és fogalombeli módosulata ; mert komor

jelent egészen magábavonult , és haragos, durczás,

szomorú kedélyüt a komoly pedig oly kedélyüt, ki

távol minden tréfától, nevettet ingertl, gonddal van

elfoglalva, a dolgok fell úgy érez és gondol, amint

igazán vannak, ki a dolgot nem veszi tréfára, hanem

valóságul. Az ily kedély ember arcza is némileg bo-

rult, de még sem annyira, mint a komoré. Komoly

arcz, beszéd. Komoly szándékkal akarni valamit. Ko-

moly férfiú. V. ö. KOMOR.
KOMOLYAN, (kom-oly-an) ih. A dolgot nem

tréfás, nem nevetséges, hanem valódi, igazi oldaláról

tekintve. Komolyan venni valamit. Komolyan beszélni,

tanácskozni , értekezni valamirl. Néha am. elhatáro-

zottan, akarólag. Komolyan fogni valamihez. Komolyan

mondom, ennek meg kell lennie. V. ö. KOMOLY.

KOMOLYÍT, (kom-oly-ít) áth. m. komolyít-ott,

htn. —ni v. —ani, par.

—

s. Komolylyá tesz valakit.

A mély gondolkodás komolyít.

KOMOLYODIK
,

(kom-oly-od-ik) k. m. komo-

lyod-tam, — tál, — ott. Derült vagy közönyös kedé-

lye komolylyá kezd átváltozni. A levél olvasása alatt

szemlátomást komolyodott arcza. Atv. ért. a dolgok

bizonyos körülményei oly fordulatot vesznek , me-

lyektl az illetk kedélyei komolyakká válnak. A
versenygk szóváltása komolyodik. A szomszéd népek

közti viszonyok komolyodni látszanak. V. ö. KOMOLY.

KOMOLYSÁG
,

(kom-oly-ság) fn. tt. komoly-

ság ot , harm. szr. — a. Azon jelenségek az emberi
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kedélyen, melyekbl látszik, hogy valamit komolyan

vesz, pl. némileg borult arcz, merengés a gondolko-

zásban stb. Az éretlen tréfát , illetlen czélzásokat

egész komolysággal visszautasítani.

KOMONDOR, (kom-on-d-or) fn. tt. komondor-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Legnagyobb fajta, hosszú,

fehér, gubanczos, bundás szr magyar eb, milyenek

különösen a pusztai tanyákon , s a pásztorok körül

mint segéd nyájrök láthatók. Nosza eb után komon-

dor. (Km.). Kétfelé tekints , midn az agg komondor

ugat. (Km.). Errl mondják különösen, hogy kommog,

kammog, midn megy, azaz lehajtott fejjel, amúgy
tunya módon lép, mint a kamasz, azaz nagy léht
ember. Mind ezen szók gyökét a görbedést jelent

kom, v. kam képezi.

KOMONDORKODIK, (kom-on-d-or-kod-ik) k.

m. komondorkod- tam, — tál, — ott. Átv. ért. mondják

felntt kamaszról, ki komondor módjára tunyálkodik,

heverész, vagy lassan karamogva jár.

KOMOR, (komor) mn. tt. komor-t , tb. —ok.

Kinek kedélye valamely kedvetlen érzelem által le

van verve, mi rendesen a fejnek s deréknak meghaj-

lása, s a szemeknek forgatása és földre szegezése

által jelenkezik. Tiszta gyökeleme a görbeséget je-

lent ko, melybl lett a kom törzsök, s ebbl or kép-

zvel kom-or. Mind hangra , mind fogalomra nézve

rokon vele a német Kummer. A kom törzszsel pedig,

mennyiben görbed hajlást jelent , rokon a hellén

xáfinzb) , valamint a magyar kamó , kampó, kancsi

(kamcs) stb. Komor, mint a verembe esett farkas. Vul-

tum demittit, tamquam Telephus. Moln. A. (Km.).

Nyilván csalánra hugyozott, hogy oly komor. (Km.).

Komor kedv. Komor tekintetet vetni valakire. Komor

arczczal járni felalá. Néha egyenes ellentétül vétetik

a nyájas, barátságos, vidám irányában. A világért

sem mosolyogna, oly komor. Nem társaságba való a

komor ember. Átv. ért. mondják borús légkörrl, szo-

morú idrl. Nagyon komor id van, esö lesz, vagy hó.

KOMORAN, (kom-or-an) ih. Komor, borongós

kedélylyel 5 sötét szinben, alakban.

„És ott , hol komoran barnultak az si koporsók

,

Honjától ott vett szívszakadozva búcsút."

Kisfaludy K.

KOMORÍT, KOMORIT, (kom-or-ít) áth. m.

komorít-ott, htn. — ni v. —ani, par. —s. Komor ke-

délyüvé tesz valakit. Szomorú hírrel, ijesztéssel homo-

rítani valakit. V. ö. KOMOR.

KOMORÍTÁS, KOMORITÁS, (kom-or-ít-ás) fn.

tt. komorítás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Komorrá,

kedvetlenné tevés.

KOMORKA, kicsiny, fn. tt. komorkát. A húsz-

hímesek seregébe és sokanyások rendébe tartozó nö-

vénynem ; csészéje tíz metszés, bokrétája öt szirmú;

vaczka tojásdad, magva sok és csupasz. (Comarum).

KOMORKEDVU v. —KEDV, (komor-kedvü)

sz. mn. Kinek kedélye holmi kellemetlen benyomásu
AKAD. NAGY 8ZÓTAB. in. KÖT.

érzelmekkel foo-lalkodik , és borúit állapotban van.

Komorkedvü beteg, rab.

KOMORKEDVÜSEG, (komor- kedvüség) ösz.

fn. A kedélynek borult állapota , melyet kellemetlen

benyomások idéznek elé.

KOMORKODIK, (kom or-kod-ik) k. m. komor-

kod- tam , — tál, — ott. Folytonos komor kedély-

ben van , borongós gondolatokkal és érzelmekkel

tndik.

KOMORKÓR
,
(komor-kór) ösz. fn. és mn. A.

kedélynek betegsége , melynél fogva minden benyo-

mást kellemetlen oldalról fog fel , mindenben inkább

boszuságot, mint örömet lát. Komorkórban szenvedni.

Komorkór vének. V. ö. BÚSKOMOR.
KOMORKÓRSÁG, (komor kórság) ösz. fn. 1.

BÚSKOMORSÁG.
KOMORNA

,
(kamara-n) fn. tt. komornát. Úri

hölgy mellett bels szolgálatban lev nszemély, több

mint a szobaleány. Eredetét a latin camera szótól

vette, s egy a latin cameraria, olasz cameriera, fran-

czia chambriére, szláv komorna stb. szókkal.

KOMORNOK
,
(kamara-nok) fn. tt. komornok-

ot, harm. szr. —a v. —ja. Fbb rangú úrnak bels

szolgája. Fejedelmi, herczegi, grófi komornok. Külön-

böztetésül v. ö. KAMARÁS.

KOMORNYIK, 1. KOMORNOK.
KOMORO, falu Szabolcs és Szathmár m.; helyr.

Komoró-ra, —n, — ról.

KOMORÓCZ, OROSZ-, PALÁGY— , SZOB-
RANCZ— faluk Ung m ; helyr. Komorócz-ra, —on,—ról.

KOMORODIK
,

(kom-or-od-ik) k. m. komorod-

tam, — tál, — ott. Komoly kedélyüvé változik. Nap-
ról napra jobban komorodik. A kedvetlen hirre elko-

morodott. Átv. ért. a légkör borusodik. Kés öszszel

komorodik az idö.

KOMOROG
,
(kom-or- og) önh. és gyak. m. ko-

morog-fam, — tál, komorgott, htn. — r,i v. komorgani.

Folytonos komor állapotban van , kedélye folytono-

san komor. V. ö. KOMOR.

KOMORSÁG
,
(kom-or- ság) fn. tt. komorság-ot,

harm. szr. —-a. A kedélynek komor állapota vagy

tulajdonsága. Ellentéte : vidámság , derültség , nyá-

jasság. V. ö. KOMOR.

KOMORSÁRGA, (komor sárga) ösz. mn. Sötét

sárga, haragos sárga.

KOMORSZÖG , máskép : Tiszaszög, puszta He-

ves m.; helyr. — szög-re, —ön, — röl.

KOMORUL, (1), (kom-or-ul) ih. Komor kedély-

lyel, sötét borús arczczal , durczásan , haragosan. V.

ö. KOMOR.
KOMORUL , KOMORUL , (2) ,

(mint föntebb)

önh. m. komoru 1
-t. Kedélye komorrá, sötétté, borússá

lesz. Ellentéte : vidul, derül. V. ö. KOMOR.

KOMORVÖRÖS, (komor-vörös) ösz. mn. Sötét-

vörös.

60
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KOMORZSÁNY , falu Szathmár m.; helyr. Ko-

morzsány-ba, —ban, —ból.

KOMOTYÚ, (kom-ty, kom-o-tyú, az utóbbi o

csak közbeszurat) fn. tt. komotyút. A fürtös virágú

lóherék alneméhez tartozó növényfaj. (Trifolium

melilotus L.).

KOMP, (1), (kom-p) fn. komp-ot , harm. szr.

—ja. Kis halmocska felhányt földbl vagy zöld

gyepbl, mely különféle jelül, pl. határul, tilosmuta-

TÓul szolgál. Kompokat hányni az út mellett , hogy a

szekerek félre ne csapjanak. Innen erednek kompol,

azaz ilyenféle dombocskákat csinál ; kompó , am.

tsempely , csempekályha 5 továbbá átv. ért. kom-

polódik, és komporkodik , midn valaki haragjában,

mint mondani szokás, az orrát felüti, feldúzza. Egé-

szen egyértelm vele homp, melybl hompoz am. kom-

poz v. kompol ; ezekkel ismét rokonok : homllt , ho-

molka, homorú ; továbbá : gomoly
,
gomolya, gomolyít

stb. Mindnyájokban a gömbölyüség fogaima rejlik.

Ezen értelemben tehát a komp, am. komó, gomó, azaz

gömbölyre felhányt föld. Ide tartozik a baranyai

szójárás szerént darabot , konczot jelent kompoty,

pl. egy kompoty só.

• KOMP
, (2), (komp) fn. tt. komp-ot, harm. szr.

—ja. Talpforma vizi készület
,
járm , melynek két

oldalt mintegy karimája vagyon , s orra és fara ke-

véssé felgörbed. Ezt keskenyebb folyókon szekere'c,

barmok és emberek szállítására használják , s a két

parton kifeszített általkötél segitségével húzzák vagy

tolja a víz ide-oda. Szoktak reá malmot is építeni,

melynek komposmalom vagy csak komp a neve. En-

nek gyöke a görbedést jelent kom v. kon, mely meg-

van a kondor , és lágyítva a konya , konyul szókban,

mert a kompnak két oldala csakugyan felkonyul, fel-

kanyul, kanyarodik. Rokon vele a latin cymba ; vala-

mint a magyar konty (=komty) is , melynek eredeti

alakja szintén hátrafelé konyuló, görbed.

KOMPIS, (kom-p-is) fn. tt. kompist, tb. —ok.

A barkóknál atn. komp, azaz homp vagy haucsik.

KOMPKÖTÉL
, (komp-kötél) ösz. fn. A folyó-

nak két partján czölöpökhöz kötött általkötél , mely

a komp rfájának karikájába van fzve , vagy más-

kép vele összekötve, s ennek segitségével tolják ide-

oda a kompot.

KOMPLÁR, fn. tt. kompiárt, tb. —ok, harm.

szr. —ja. Régibb értelemben keresked; innen : komp-

lárság, a Müncheni codexben am. negotiatio (A Bé-

csi codex egy helyütt összezavarja a ,negatio'-t a

,negotiatio'-val s amazt is komplárságnak írja); komp-

lárságnak háza , Pestinél : kereskedés háza , Erdösy-

nél : vásár háza ; késbb kori jelentése : bormérés,

csaplárság. Talán eredetileg (a régibb jelentés sze-

rént) : kolompár , aki vas , és rézedényeket nemcsak

készített , hanem árult is ; vagy am. komponár ? V.

ö. KOMPONA. Hihetleg ebbl módosult magas han-

gon : himpellér.

KOMPLÁRHÁZ, (kompi ár-ház) ösz fn. 1) Ke-

reskedház. 2) Csapszék, kDcsmaház.

KOMPLARKODIK, (komplár-kod-ik) k. m.

komplárkod-tam, — tál, — ott. 1) Kereskedést z. 2)

Csaplárkodik. V. ö. KOMPLÁR.

KOMPLÁRSÁG, (komplár ság) fa. tt. komplár-

ság-ot , harm. szr. — a. A Münch. codexben am. ne-

gotiatio , kereskedés. Es ne akarjátok tennetek én

atyámnak házát komplárságnak házájá. (János 2).

Szkebb ért. bormérés , csaplárság. Els értelménél

fogva viszonyban látszik állani a kompona, mér ser-

penyt jelent szóval , melynél fogva hihetleg csak

oly keresked mondatott koruplárnak, ki mér serpe-

nyvel szokta méregetni áruit.

KOMPÓ
,
(kom-p-ó) fn. tt. kompót. Lugossy J.

szerént Szathmárban am. a csikszéki Csempely ; 1.

CSEMPE, fn.

KOMPOL
,

(kom-p-ol) áth. m kompol-t. Vala-

mit úgynevezett kompokkal, azaz felhányt dombocs-

kákkal jegyez , határoz. Tavaszkor újra szokták kom-

polni a határvonalt. V. ö. KOMP.

KOMPOLÁS
,
(kom-p-ol-ás) fn. tt. kompolás-t,

tb. — ok , harm. szr. —a. Komp nevezet halmocs-

kák csinálása , hancsikolá?.

KOMPOLÓDIK
,
(komp ol-ó d-ik) belsz. m.

kompolód-tam, —tál, —ott. Aki valamiért meghara-

gudván, orrát felüti, feldúzza. Átv. értelemben öszve-

függ a m3gasra domborodást jelent kompol igével.

V. ö. KOMP, KOMPOL.
KOMPOLT , falu Heves m.; helyr. Kompolt-ra,

— on, — ról.

KOMPONA, (idegen eredetnek Játszik) fn. tt.

komponát. Mérserpenyü. Egyezik vele hangban , és

rokon hozzá érteményben is a német Kumpen vagy

Kumpf , melyek Adelung szerént valamely mélyebb

edényt jelentenek , különösebben Kumm v. Kump,

am. mély tál. Ide tartozik Humpen is , am. nagyobb-

féle ivóedény. Mind ezekkel rokonítja Adelung a

középkori latin cumex, az angolszász comb (am. völgy),

a franczia cume, a latin cymba stb. szókat is. Megvan

az oláh nyelvben is : cumpane. A latinban eléjön még

caupo am. kocsmáros, kaupona =: kocsma, és caupo-

nor kocsinároskodom.

KOMPORKODIK, (kom-p-or-kod-ik)
f

k. m.

komporkod-lam, —tál, —ott. L. KOMPOLÓDIK.
KOMPOS, (kom-p os) mn. tt. kompos-t v. — at,

tb. — ak. Komppal ellátott. Kompos rév, általjáró.

Kompos malom, mely kompon áll.

KOMPOSZTOR, fn. tt. komposztor-t , tb. —ók,

harm. szr. —a v. —ja. A szövszék zsámolya, lábi-

tója vagy hidja , melyet a takács szövéskor nyom-

kodni, rugdalni szokott. Tájdivatos szó.

KOMPOTY, (kom-p-oty) fn. tt. kompoty-ot. Va-

lamely kompot, azaz gomolyt képez darab, pl. kom-

potysó, am. darab ksó.

KOMPPÉNZ, (komp-pénz) ösz. fn. Révbér, me-

lyet a kompon való átszállításért fizetnek.

KOMPZSÁMOLY, (komp-zsámoly) ösz. fn.

Toló , vagyis kerekeken mozgó zsámoly , melyet a
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kiköt parton a komphoz illesztenek , hogy a szeke-

rek, ufasok, és barmok kényelmesebben ki és bejár-

hassanak rajta.

KOMRA, tájdivatos 1. KAMRA.
KON, 1) vastag tompa hang, különösen , me-

lyet üres öbl , szilárd testek megütve adnak. Szár-

mazékai : konog vagy kong, kondul, kondít , kongat,

s valószínleg a kondér v. konyyér is. Rokon vele ez

értelemben a szanszkrit : kan vagy kran (hangzik).

L. KONG. 2) A disznó állatfajnak hime , mely öu-

állólng ugyan inkább kan, de megvan a konda, kon-

dás és kondász származékokban. 3) Görbére hajlót

jelent a koncz, koncsorog, konkoly, konok szókban, s

ekkor azonos kom, kam, kan, kany, kony gyökökkel.

KONÁSZ, KONÁSZODIK, tájdivatosak ; 1. KA-

NÁSZ, KANÁSZODIK.

KONCSORGÓS
,

(kon-cs-or-g-ó-s) mn. tt. kon-

csorgós-t v. — at , tb. — ak. Mondják oly testrl,

mely meg van görbedve. Roncsot gós orr. Koncsorgós

növénykacsok. V. ö. KONCSOROG és KANCS.

KONCSOROG, (kou-cs-or-og) öuh. és gyak. m.

koncsorog-tam, —tál , koncsorgott , htn. — ni v. kon-

csorgaai. Mondják oly emberrl , ki minden munka

nélkül csavarog, vagy meggörnyedve , éhen szomjan

járkel, vagy valahol meghúzza magát , és vesztegel.

Rokon vele a kujtorog, kuncsog, kuncsorog, kuczorog.

Gyöke a görbe járást, és görbedést jelent kon v. kom.

A cs középképz kicsinyez gyakorlatot jelent, mint

az ácsorog (ácsorog) szóban. Innen : koncsorgó és

koncsorgós am. görbedezö. Kriza Jánosnál ,koncsorog'

annyi is, mint konkorodik v. kunkorodik, pl. akigyó

vagy a tzben a szalonnabr.

KONCZ, (koncz v. kom-cz, azaz goncz) fn. tt.

koncz ot, harm. szr. —a. Molnár A. szerént : bolus,

frustum carnis, tehát tömeges csomós étek, vagy hús-

darab , különösebben pedig húsos és vels csontda-

rab. Gyöke kon v. kom rokon a gömbölyt jelent

gon
,
gom gyökökkel, Konczról konczra vagdalni va-

lamit.

„Hanem az mü szablyánk konczról konczra hányja,

Még ma ez menben mind fogytig levágja."

Temesvári István. ,A kenyérmezei diadalról' (Thaly

K- gyjt.).

Feladta a levet , s elfeledte a konczát. (Km.). Kon-

czot vetni az ebnek. Megrágják a konczot, ebnek vetik

a csontot. (Km.). Porba esett a koncza. (Km.). Ha
konczát megetted , levét is hörpöljed. (Km.). Átv. ért.

jövedelmez rész , amely valakinek kijár. Félti a

konczát. Elkapni más elöl a konczot. Derék koncz.

Összevesztek a konczon. Szinte átv. ért. jelent egy
kötet vagy csomag papirt, mely huszonnégy ívbl áll.

KONCZA , erdélyi falu Alsó Fehér m. ; helyr.

Konczá ra, —n, — ról.

KONCZOL, (kon cz-ol) áth. m. konczol-t. 1)

Konczokra, darabokra metél, tagol valamit. Konczolni

a levágott marhát. Diribre darabra konczolni valamit.

Lekonczolni az ellenséget. Öszvekonczolni bárddal a

tököt. V. ö. KONCZ. 2). L. KONKOCZÉL.

KONCZOLÁS, (kon-cz-ol-ás) fu. tt. konezolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. i) Konczokra darabolása

valamely testnek. 2) Konkoczélás.

KOND
,

(kon-d) elvont törzse kondit , kondul

szóknak. Gyöke a hangutánzó kon , melybl kong,

kongat stb. is származtak.

KONDA, (1), (kon-da) fn. tt. kondát. Disznók-

ból álló sokaság v. nyáj ; különösen a vadász mszó-
tárban : vaddisznónyáj. Gyöke kon , azaz kan . t i.

hímnem disznó ; a lovak sokasága is a hímlótól, azaz

méntl vette ,ménes' nevét. Kan gyök rejlik a kan

dúr (kanmacska) szóban is.

KONDA
, (2) , Ó— , ÚJ— puszták Tolna m

;

helyr. Kondá ra, —n, — ról.

KONDÁS
,

(kon-da-as) fn. tt. kondás- 1 , tb.

— ok, harm. sur. —a. Kondával , azaz disznócsordá-

val bánó , sertéseket rz nyájr , máskép : kanász,

1. ezt.

KONDÁSKODIK, (kon-da- as-kod-ik) k. m. kon-

dáskod-tam ,

— tál ,
— ott. Disznócsordával bánik,

disznók rzésével foglalkodik.

KONDÁSZ, (kon-da-ász) fn. 1. KONDÁS, KA-
NÁSZ.

KONDÉR, fn. tt. kondér-t, tb. —ok, harm. szr.

—av. —ja. Általán nagyszájú, gömböly, különösen

vasból vagy rézbl készített fazék A kondér nem sokat

hányhat szemére a fazéknak. (Km.). Baranyában jelent,

öblös faedényt is
,

pl. csobolyót. Máskép : kongyér.

Megegyezik vele a latin congius , < ongiarium , s ro-

kon vele : cucuma. Magyar nyelvbl elemezve talán

vagy gömböly alakjától vagy pedig ,kongó' hangjá-

tól vette nevét. A székelyeknél : kandér : „rotyog a

haricska puiszka , leveszik a tzrl kandérostul.

"

Alább : üst-nek neveztetik : „felkezd a kever után

váladozni az üst oldaláról." (Kriza J. Székely nép-

mesék).

„Onnét az Dunára vízért küldik vala,

Két jó öreg kondért hamar ragad vala."

Toldi Miklós. Ilosvai Pétertl a XVI. században.

KONDI
,

(kan-di ?) fn. tt. kondi-t, tb. —k. Er-

délyben am. leánylátogatás , leányoknál múlatás

.

Kondiba menni.

„Mind asz mongyák , nagy hiba,

Hogy nem járok kondiba."

Székely tánczvers. (Kriza J.)

Innen : kondizni, am. leányoknál mulatni, itt-ott Ma-

gyarországon is divatos szó.

KONDICS, (kandics ?) fn. tt. kondics-ot. Keme-

nesaljáu Vas megyében jelent czigáuyt. E szó eredete

talán valami helybeli körülményen alapúi.

KONDÍT, (kon-d-ít) áth. m. kondit-ott , htn.

— ni v. — ani, par. — s. Szoros ért. harangot, vagy

ehhez hasonló öblös eszközt hangoztat. Tzvészkor

60*
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megkondítani a harangot. Kolompot kondítani. Ujjal

megkondítani az üres hordót. Gyöke a tompa vastag

hangú kon , melybl kong , kongat , kondul , kondít

erednek.

KONDÍTÁS , KONDÍTÁS, (kon-d-ít-ás) fh. tt.

kondítás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által valami megkondíttatik ; továbbá azon hang, mely

ily cselekvés által eszközöltetik. Déli harangkondí-

tásra imádkozni. A tzveszélyt haiang konditásával je-

lenteni.

KONDIZ, 1. KONDI alatt.

KONDÓ, falu Borsod m.; helyr. Kondó-ra, — n,

—röl.

KONDOR
,

(kon-d-or v. kom-d-or) mn. tt. kon-

dor-t , tb. — ok. Tájszokásilag gondor , vékony han-

gon köndör v. göndör. Gyöke a görbedést jelent

kon v. kom, s am. valamely szálas hajlékony testnek

azon tulajdonsága , melynél fogva görbén , kerekde-

den megkanyarodik , összetekeredik. Kondor hajfür-

tök. Kondor szr eb. Kondor sas. Kondor sörény ló.

Kondor növénykacsok. A görbét , kerekdedet jelent

szókkal állnak hang- és fogalmi viszonyban a latin

críspus, és német kraus szók is.

KONDORFA, falu Vas m.; helyr. —fá-ra,—n,

—ról.

KONDORHAJÚ, (kondor-hajú) ösz. mn. Kinek

hajszálai, hajfürtjei gyrsen öszvetekerednek. Kon-

dorhaju gyermek, szerecsen.

KONDORIKÓ , (kon-d-or-i-kó) fn. tt. kondori-

köt. Kondor szál a futó növényen. Székely szó.

KONDORÍT, KONDORIT, (kon-d-or-ít) áth. m.

kondorít- ott, htn. —ni v. — ani, par. — s. Kondorrá

tesz , kanyarodó gyrs alakúvá képez. Hajfürteit

fodrász kondoritja. V ö. KONDOR.

KONDORÍTÁS, KONDORITÁS, (kon-d or-ít-

ás) fn. tt. kondorítás-t, tb. — ok. Kondorrá vagy gy-
rs alakúvá képezés.

KONDORODÁS , (kon-d-or-od-ás) fn. tt. kon-

rodás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Gyrs alakúvá

kanyarodás.

KONDORODIK, (kon-d-or-od-ik) k. m. kondo-

dorod-tam, — tál, — ott. Maga magától gyrs ala-

kúvá kanyarodik, göndörödik. Bizonyos növények in-

dái, kacsai megkondoródnak. V. ö. KONDOR.
KONDOROS, (1), (kon-d-or-os) mn. tt. kondo-

rost v. — at, tb. —ak. Kondorod ott, kondorféle.

KONDOROS
, (2) ,

puszta Pozson , NAGY—
puszta Békés in.; helyr. Kondoros-ra, — on, — ról.

KONDORSZÖRÜ
,
(kondor-szr) ösz. mn. Mi-

nek szre kondor, azaz gyürüdz alakban megkanya-

rodott. Kondorszörü csiraökör, kuvasz, uszkár. Kondor-

szörü guba. V. ö. KONDOR.
KONDUL , KONDUL, (kon-d-úl) önh. m. kon-

dúl-t. „Kon" hangot adva megszólal. A harang min-

den ütésre egya kondul. Megkondul a kolomp.

KONDULÁS, KONDULÁS, (kon-d-úl ás) fn.

tt. kondulás t, tb. —ok, harm. szr. —a. Némely öb-

lös, üreges testek kon hangon szólása. A vészharang

kondulására felébredni, felriadni.

KONG , (kon-g v. kon-og) önh. és gyakor. m.

kong-tam, —tál, — ott v. kongottam, kongottál , htn.

—ni v. —ani, v. konogni, par. —j v. konogj. Mond-

ják üreges öbl testekrl , eszközökrl, edényeki-l,

melyek megütve vastag tompa kon hangot adnak.

Rokon vele a szanszkrit kan, kvan (hangzik), latin

clango , német Klang , klingen , hellén xlayyém stb.

Kongnak a húzott harangok, a rázott nagy kolompok.

Kong a rézfazék. Kong a kemény testre ejtett rézda-

rab, rézpénz.

„Kongtak a még üres hordók
,

Az ostorok pattogtak."

Kisfaludy S. Csobáncz.

„Szomorúan hallott kongni,

A várban egy harangot." Ugyanaz.

Átv. ért. mondják az üres fejrl is. Kong a feje. Ike-

resen szólva : kong-bong.

KONGÁS, (kon-og-ás) fn. tt. kovgás-t, tb. — ok,

harm- szr. —a. Valamely üreges öbl, szilárd test-

nek kon hangon szólása. Harangkongás. Üres hordó

kongása.

KONGAT, (kon og-at) áth. m. kongattam, — tál,

— ott, par. kongass. Valamit kongani készt, azaz üt

vagy ráz, mozgat valamit, hogy kongjon. Félre kon-

gatni a harangot. A legyezkedö ökör kongatja a ko-

lompot. Kalapácscsal kongatni a hordókat. V. ö.

KONG.
KONGATÁS, (kon-og-at-ás) fh. tt. kongatást,

tb. —ok , harm. szr. —a. Cselekvés, midn kon-

KONGÓ
,

(kon-og-ó) mn. tt. kongó-t. Altalán

minden, ami kong. Kongó harangok, hordók. Különö-

sen mondják rézpénzröl , valamint az ezüstöt peng-

nek nevezik. Ha nincs bankó vagy réz kongó, itt ma-

rad a kankó. (Bordal).

KÓNIZS, fn. tt. kónizs-t , tb. — ok, harm. szr.

— a. Az együttnemzk, seregébe és nsözvegyek

rendébe tartozó növénynem ; vaczka kopasz, fészke

födelékes, tojásdad , virágai mind csövesek, bóbitája

hajszálas, érdeske. Fajai : berzedt, szennyes, kövi kó-

nizs. (Conyza).

KONKOCZÉL, (kon-kocz-é-el) áth. m. konko-

czél-t. Ferenczi János szerént székely tájszó , s am.

húsvéti tojásokat próbául öszvekoczogtat. Elemei a

kettzött hangutánzók kon és kocz. Máskép ugyanott

:

konczol. Dunán túl : kókál. Koczó koczé, mint kóró, kóré.

KONKOCZÉLÁS, (kon-kocz-é-el-ás) fh. tt. kon-

koczélás-t, tb. — ok. Kókálás.

KONKOLY, (kom k-oly) fn. tt. konkoly-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. A tízhímesek seregébl és öt-

anyások rendébl való növénynem , melynek fajai

közöl legismeretesebb a vetési konkoly , eleven szinü

virágszirmairól és fekete gömböly magvairól. Szé-

lesb átv. ért. jelent mindenféle gazt, mely a gabona

között terem. A köz ismeretü konkoly gyöke a göm-
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bölyüt jelent kom v. gom, melybl lett az elavult

komog (gomog) ige , s ebbl komogó (gomogó), komo-

goly (gomogoly), komgoly, komkoly, konkoly. V. ö.

— G, (1), gyakorító képz. Kiirtani a konkolyt. El-

választani a konkolyt a búzától. Terem a konkoly, ha

nem vetik is. (Km.). „Szedjétek ki elször a konkolyt,

és kössétek azt kévékbe megégetésre." (Máté 13.

Káldi).

„Vad konkoly teremjen szelid búzád helyett

,

Semmitl ne vehess vigasztaló kedvet."

Zrínyi.

Átv. ért. konkolyt hinteni am. egyenetlenséget, viszon-

gást szerezni.

KONKOLYFALVA, erdélyi falu Bels-Szolnok

m. ; helyr. —faivá ra, — n, — ról.

KONKOLYGAT, (kom-k-oly-og-at) áth. m. kon-

kolygat-tam, — tál, —ott. Kassai J. szerént erdélyi

szó s am. koukorgat , sodorít, pederít.

KONKOLYOS, (kom-k-oly-os) mn. it.konkolyos-t

v. — at, tb. — ak. Konkolylyal vegyített, miben kon-

koly van. Konkolyos búza. Konkolyos zsákot nem ugatja

meg az eb. (Km.).

KONKOLYOSAN
,

(kom-k-oly-os-an) ih. Kon-

kolylyal vegyest.

KONKOLYOSÍT, (kom-k-oly-os-ít) áth. m. kon-

kolyosít-ott, htn. — ni v. —ani, par. —s. Konkolyos-

sá vagy gazossá tesz. V. ö, KONKOLY.
KONKOLYOSODIK

,
(kom-k-oly-os-od-ik) k.

m. konkolyosod-tam
,
— tál, — ott. A konkoly elsza-

porodik benne. A búza, ha konkolyát nem irtják, évrl

évre jobban elkonkolyosodik.

KONKOR, ugyanaz Kunkor törzszsel ; 1. ezt.

KONKORGAT
,

(kon-k-or-og-at) áth. m. kon-

korgat-tam, — tál, — ott. A székelyeknél am. fintor-

gat. Ne konkorgasd az orrodat. \kiiza J.).

KUNKORODIK, 1. KUNKORODIK.
KONNYASZT, (konny-asz-t v. kony-asz-t) áth.

m. könnyászt- ott, htn. — ni v. — a ni. Kriza J. szerént

a székelyeknél am nyakon üt ; t. i. úgy üt , hogy

feje lekonyul miatta.

KONOG, 1. KONG.
KONOK

, (kon- ok) mn. tt. konok- ot. Makacs,

nyakas , megátalkodott. Valószín , hogy ezen szó

eredetileg oly állatokról használtatott, melyek nyakai-

kat megszegve, megfeszítve szoktak az idegen ernek
ellentállani, pl. a szilaj ló , a veszeked kos , a tola-

kodó tulok. Ez értelmezés nyomán indulva a konok

gyökéül a görbedést jelent kon-í vehetjük. Az ok oly

képz, mint a marok, sulyok burok stb. szókban. Elé-

jön Katalin prózai legendájában : kontos, hasonló ér-

telemben.

KONOKÍT, KONOKIT, (kon okít) áth. m. ko-

nokít-ott, htn. — ni v. —ani, par. — s. Konokká, az-

az makacscsá, nyakassá, megátalkodottá tesz. Túlszi-

gorú, kemény bánással nem kell konokítni a gyermeket.

KONOKLAT, (kon-ok-ol-at) fn. tt. konoklatot,

harm. szr. — a. Makacskodó, nyakas indulatból szár-

mazó cselekedet.

KONOKODIK, (kon-ok-od-ik) k. m. konokod-

tam, — tál, —ott. Konok , azaz makacs, nyakas ter-

mészetet ölt.

KONOKOL, (konok-ol) áth. ni. konokol-t v. ko-

nokl-ott. Visszatér névmással : megkonokolni ma-

gát, am. nyakasán, makacsul megátalkodni, megkötni

magát.

KONOKSÁG
,

(kon-ok-ság) fn. tt. konokság-ot,

harm. szr. —a. Makacsság, nyakasság, midn valaki

megátalkodva , saját akaratát követi , saját vélemé-

nyéhez ragaszkodik, nem gondolván mások akaratá-

nak vagy véleményének okszerségével.

KONOKUL ,
(kon-ok-ul) ih. Makacsul , nyaka-

sán, saját akaratát és véleményét megrögzött elha-

tározással ,
megátalkodással követve. Konokul meg-

maradni bizonyos szándék és vélemény mellett. Kono-

kul ellenszegülni minden józan javításnak. Konokul

ragaszkodni holmi elavult tanokhoz. V. ö. KONOK.

KONOKUL ,
(kon-ok-úl) önh. m. konokúl-t. L.

KONOKODIK.
KONOLA

,
puszta Vas m. ; helyr. Konolá-ra,

—n, —ról.

KONOP, falu Arad m. helyr.; Konop-ra, —on,

—ról.

KONPLÁR, 1. KOMPLÁR.

KONRÁD, (német eredet, a német nyelvészek

szerént am. kühn an Rath) ; férfi kn. tt. Konrád-ot.

KONSTANTIN ,
(latin eredet) férfi kn. Con-

stantinus. Bibor palotában született Konstantin csá-

szár. (Cons. porphyrogenita). Máskép : Koszta, ujabb

divat szerint : Szilárd.

KONSTANTINÁPOLY, helynév, tt, Konstanti-

nápolyt. Hajdan : Bizantium ; utóbb Nagykonstántin

neve után a keleti birodalom fvárosa : jelennen fleg

a muhamedánok uralkodásától fogva Sztambtd (ré-

gen éig rrjf nólív szókból módosulva), a törököknél

Isztambol, melyet k újabb idben szeretnek iszlam-

bol-nak mondani , iszlám azaz hódolat vagyis muha-

medán hit és bol azaz b szóktól. De nevezik Kosz-

tantajine szóval is.

KONT
,

(kon-t) elvont törzs , kontat , kontogat,

kontos szókban ; értelmére nézve 1. KONTAT. ,Konta'

más eredet ; 1. ezt.

KONTA, mn. tt. kontói. Szathmár vidéki tájszó,

s nem más, mint a megfordított és Mátyusföldén di-

vatozó tonka, köz szokás szerént : csonka.

KONTÁR, fn. tt. kontár-t, tb. — ok, harm. szr.

—a v. —ja. Széles ért. mesterember, ki mesterségét

nem érti, ki rósz munkát készít. Szorosb ért. czéhbe

nem keblezett, alattomban dolgozó kézmives. Ha els

értelmét veszszük, valószínleg a csonkát jelent kon-

ta törzstl ered , mely szerént kontár az, ki nem ép,

nem tökéletes, hanem hiányos, hibás, mintegy csonka

müveket készít , mintegy : tonkár, csonkár. Ez értel-

mezést az is látszik ersíteni, hogy Gáthy János sze-

lént (Tájszótár 112) épen Szathmárban divatozik

különösebben ezen két szó : konla és kontár a nép
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között ; de ez utóbbi az ország nagy részében isme-

retes. Adelung szerént is ugyanezen fogalomrokon-

ság van a német stmmeln (csonkít) és Stümper (kon-

tár) között. Átv. ért. kontárnak mondják gúnyosan

és megvetleg , ki a szépmvészetet kell képesség

és kiképzés nélkül üzi. Kontár festesz, szobrász, költ.

KONTÁRKÉZ, (kontár kéz) ösz. fn. Valamely

mesterségben vagy mvészetben kell képesség és

ügyesség hiánya , ügyetlen mködés valamely kézi

mesterségben vagy mvészetben.

KONTÁRKODÁS
,

(kontár-kod-ás) fn. tt. kon-

tárkodás-t, tb. — ok, barm. szr. —a. Valamely mes-

terséggel vagy mvészettel foglalkodás kell képes-

ség és ügyesség nélkül. V. ö. KONTÁR.

KONTÁRKODIK, (kontár-kod-ik) k. m. kon-

tárkod-tam, — tál ,
—ott. Aki valamely mesterséget

vagy mvészetet z a nélkül , hogy kellleg hozzá-

való képessége és ügyessége volna. V. ö. KONTÁR.

KONTÁRMÜ, (kontár-mü) ösz. fn. M, melyet

kontár készített, azaz oly m, mely a mesterség vagy

mvészet kellékeinek meg nem felel, mely a mértk
várakozását ki nem elégíti, s helybehagyásukat meg
nem nyeri. Ellentéte : rnestermü, remekm.

KONTÁRSÁG, (kontár-ság) fn. tt. kontárság-ot,

harm. szr. — a. Tudatlanság, ügyetlenség valamely

kézi mesterségben vagy mvészetben. V. ö. KON-
TÁR.

KONTAT
,
(kon-tat) áth. és mivelt. m. kontat-

j

tam, — tál, — ott, par. kontass. Valamire sürget, iz-
j

gat, ösztönöz valakit, különösen ellentállásra, roszra,

tehát : bujtogat , bszít , mintegy konokít. Alakjára

és képzésére épen olyan , mint vontat , untat , a von

és un törzsöktl. A kontat törzsöke kon ; tiszta gyöke

lehet a menést, mozgást jelent on, melybl ered on-

szol v. onzol , azaz menésre sürget , ösztönöz ;
átvet-

ve : noszol, nógat; ugyanazon értelm : unszol vagy

onszol és ontat. Ez utolsó k eltétellel lett : kontat,

melyben a k nak .görbe' mintegy ellenszegül jelen-

tése léuyeges részt vészen ; v. ö. KONOK.

KONTATÁS ,
(kon-tat-ás) fn. tt. kontatást, tb.

—ok , harm. szr. —a. Cselekvés , mely által valakit

kontatuuk. V. ö. KONTAT.

KONTATÓ, (kon-tat-ó) mn. és fn. tt. kontató-t.

Másokat valamire sürgetve izgató , ösztönz , bujtó-
j

gató. V. ö. KONTAT.

KONTOGAT ,
(kont-og-at) gyak. áth. m. kon-

j

togat-tam, — tál , —ott, par. kontogass. Folytonosan
J

vagy gyakran sürget, onszol, noszogat valakit.

KONTOGATÁS ,
(kont-og-at-ás) fn. tt. kontó- !

gatást , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés ,
mely

j

által valaki folytonosan , vagy gyakorta kontat. Sok

kontogatással rábírni valakit bizonyos dologra. V. ö.

KONTAT.

KONTOS
,
(kon-tos) mn. tt. köntöst v. —at,

tb. — ak. Katalin prózai legendájában kontató vagy

konok értelemben fordul elé : „No hozattassék el

az kontos és gonosz kevély leján. " Toldy F. kiadása

241. lap.

KONTY, (kom-ty v. gom-gy) fn. tt. konty- ot,

harm. szr. — a. Szoros ért. oly ni föveg , mely há-

tulról tekercsre van gömbölyítve, s egy kevéssé gör-

bére hajlik. Hasonlít hozzá : tutyi. így nevezik a te-

kercsre szedett ni hajat is. Gyöke a görbét, és göm-

bölyt jelent kom, azaz gom, melybl t képzvel lett

elavult kom-t (görbít, gömbölyít) ige, ebbl komti,

konti, végre konty. így képzdött pinty a pin hang-

utánzóból , rongy a 7'om-ból
,
forty a for, korty a kor

hangutánzókból stb. Szélesb ért. minden fejköt,

melyet a köznépnél csak férjhez ment nk viselnek.

„Túl a vizön , meg innét :

Tégöd a konty megillet."

Székely tánczvers. (Kriza J.).

j

Átv. ért. niség jele. Elbb való a süveg a kontynál.

|

(Km.). Konty alá való bor , azaz asszonyoknak való

;
gyönge, édeses bor. Félre áll a koatya, oly asszony-

j ról mondják , kinek a bortól egy kis kedve kereke

I dett. Kincsem, komám asszony, csak olyan az asszony,

\
ha megiszsza magát, félre üli kontyát. (Népd.). Ko-

j
mámasszony félrecsapta paszomántos kontyát. „ Se füle

' se farka" czímü bohózatos népkölteményböl. Átv.

ért. mely hasonlatosságon épül, így neveztetik a ma-

|

darák bóbitája, és a keleties török turbán is.

KONTYGYÖKÉR
,

(konty-gyökér) ösz. fn. A
kontyvirágok neméhez tartozó növényfaj. (Árum ma-

culatum). 1. KONTYVIRÁG.
KONTYOS, (kom-ty-os) mn. tt. kontyos-t v. —

at, tb. — ak. Kontytyal ellátott, kontyot visel. Kon-

tyos fejköt. Kontyos menyecske. Kontyos török.

„Eljött ama kontyos szomszéd
,

És azt nyakon ragadta."

Kisfaludy S. Dobozi.

Kontyos sas, pacsirta, am. bóbitás sas, pacsirta.

KONTYOSBORSÓ
,

(kontyos-borsó) ösz. fn. A
székelyeknél am. héjazatlan borsó. (Ferenczi János).

KONTYOSFÜ, (kontyos-f) ösz. fn. A konty-

virág egyik faja, máskép : mocskos kontyvirág (Árum
maculatum) köz nyelven : borjúlábfü is.

KONTYOSODIK, (kom-ty-os-od-ik) k. m. kon-

tyosod-tam ,
— tál ,

—ott. Átv. ért. mondják nrl,
ki férjhez menvén kontyot , illetleg fejkött kezd

viselni.

KONTYVIRÁG, (konty-virág) ösz. fn. Az egy-

lakiak seregébe , és sokhímesek rendébe tartozó nö-

vénynem ; virágburka egytagú, csuklyaforma, mely-

nek közepén egy torzsa n, (mely néha felül kopasz)

alsó részén szrös bibéjü magzatokkal. (Árum). Fa-

jai : sárkány, mocskos kontyvirág.

KONY , elvont törzse konya , konyít , konyul

származékoknak. Alap értelme : görbeség
,
görbére

hajlás.

KONY, falu Gyr m.; helyr. Kónyba, —ban,

— ból.
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KONYA, (kony-a) mn. tt. konyát. Gyöke a gnr-

bedést jelent kon , meglágyítva, kony , vékony han-

gon kön, köny, melyekbl köntöl, könyök erednek. Ro-

konok vele a kan, kany és kun kuny gyökök több,

görbed ést jelent szókban, mint : kanyó, kanyar, kan-

csal , kunik , kunya stb. Megegyezik vele a hellén

ndvoi, yóvv, latin genu, német Knie. Jelent általán gör-

bét, alágörbedt, lefelé hajlót. Konya fül disznó, ló
}

v. csak : konya ló, konya disznó (néhutt : siska disz-

nó). Konya virág, fszál.

KONYAFÜLU, (konya-fülü) ösz. mn. Aminek

fülei lefelé fityegnek vagy görbed tulajdonsággal

birnak. Konyafül disznó. Konyafülü szamár, ló, ku-

tya. V. ö. KONYA.

KONYAVICSOR. Növényfaj a vi csórok nemé-

bl ; egy leveletlen tökocsánya nyúlik fel a földbl,

s azon vannak soros lekonyult virágai. (Lathraea

squammaria). V. ö. VICSOR.

KONYHA
,
(koh-nya, h és ny helyet cserélvén,

mint : vehem ben is h és m) ; fn. tt. konyhát. Kerített

hely vagy szoba, tüzhelylyel, katlannal, gyakran sü-

tökemenczével ellátva, melyben ételeket sütnek, fz-

nek. Csalóközben, Mátyusföldén stb. pitar v. pitvar,

mennyiben t. i. a háznak egy részét teszi , s bejárá-

sul szolgál a szobákba. Kis konyha , nagy konyha.

Füstös konyha. Fát, vizet hordani a konyhába. Kony-

hában forgolódni. Atv. ért. ételek, melyek konyhában

készülnek. Úri, szegény konyha. Zsíros, sovány kony-

ha. Jó konyhát tartavi. Semmit sem hoz a konyhára

(km.), azaz nem bajt hasznot. Úri pompa , koldus

konyha , nem egyez a tisztességgel. (Km.). Ha szk a

konyha, minden falat jóizü (km.) azaz a mértékletes-

ség adja a jó szájízt. Laczi konyhája , azaz piaezon

fz kofáké , mely nevezet a hagyomány szerént II.

Ulászlótól vétetett , mivel ez néha megszorulván, in-

nen hozatott volna enni magának. Diák konyha, am.

patika, gyógyszertár, a gyógyszerek diák v. latin ne-

veitl. Ezen szó Molnár A. szótárában kohnya, s han-

gokban is egyezik a latin coquina , középkori latin

coeina, cochia, olasz cucina, franczia cuisine, német

Küchen, bajor Kuchen, Kuchel, régi fels német chu-

china, chuhhino, svéd koek, angol kitchen, cseh-tót ku-

chine, kuchina stb. szókkal. Gyöke a fzésnek kotyo-

gását utánzó ko hang, mely megvan a hre, hevítésre,

illetleg fzésre vonatkozó koh, kohó, kóficz, kohvaszt,

kotyfol, kotyvaszt, koty bele ! kotynyeles magyar, vala-

mint a szanszkrit kvath, latin coquo, német kochen,

szláv kuchar stb. szókban. V. ö. KOH.

KONYHAAJTÓ
,
(konyha ajtó) ösz. fn. Ajtó,

mely a konyhába nyílik. Némely vidékeken az ajtó

eltt saraglya, veröcze v. veréczke, azaz rácsos ajtócs-

ka is áll , mely nappal a világosságot beereszti , a

házi állatokat pedig kizárja.

KONYHAASZTAL, (konyhaasztal) ösz. fn.

Asztal a konyhában, melyen a fzni vagy sütni való-

kat elre elkészítik, pl. húst vagdalnak, tésztát gyúr-

nak, nyújtanak stb.

KONYHABELI
,
(konyha-beli) ösz. mn. Kony-

hába való , konyhába tartozó. Mint fnév am. kony-

haszer. Konyhabeli edények.

KONYHADIÁKSÁG, (konyha diákság) ösz. fn.

így nevezik gúnyosan a rósz latin beszédet , mely a

tiszta latin sajátságait mellzve , az idegen nyelvek

kaptájára van ütve.

KONYHAEDÉNY, (konyha-edény) ösz. fn. Ál-

talán, mindenféle edény a konyhában, melyet sütésre,

fzésre, tálalásra stb. használnak, mint : fazék, bog-

rács, lábas, serpeny stb.

KONYHAIRNOK, (konyha-írnok) ösz. fn. Ura-

sági vagy más nagy konyha költségeit feljegyz, ille-

tleg konyhai számadásokat viv házi tiszt , írnoki

czimmel.

KONYHAKERT
,
(konyha-kert) ösz. fn. Kert,

melyben fleg konyhára szükséges zöldségeket , ve-

teményeket termesztenek , különböztetésül más
,
pl.

gyümölcs-, diszkertektl. Urasági, kolostori konyhakert.

KONYHAKERTÉSZ, (konyha kertész) ösz. fn.

Kertész , ki konyhai használatra való zöldségeket,

veteményeket termeszt.

KONYHAKÉS, (konyha kés) ösz. fn. Hosszabb-

féle ers pengéj kés, melylyel a szakácsok, szakács-

! nk a sütni , fzni valókat metélik , darabolják , fel-

I

konczolják.

KONYHAKÉSZLET, (konyha-készlet) ösz. fn.

I

Készlet, vagyis beszerzett mindenféle eleségnemü.

KONYHAKÉSZÜLET
,
(konyha-készület) ösz.

í fn. Azon eszközök és edények öszvege, melyek kony-

j

hában használtatnak, melyekkel a konyhát fölszerelik.

KONYHAKOCSIS, (konyha-kocsis) ösz. fn. Na-

I gyobb úri házaknál azon kocsis , ki a szakács vagy

konyhairnok rendelkezése alatt áll, s f kötelessége a

|
konyhára szükséges holmikét szállítani ; igáskocsis.

KONYHAKÖMÉNY, (konyha-kömény) ösz. fn.

!
Sokfelé a réteken vadon term, közönséges kömény,

melyet némely ételekhez fszerül használnak, V. ö.

KÖMÉNY.
KONYHAKÖTÉNY ,

(konyha kötény) ösz. fn.

Kötény, rendesen fehér vászonból, milyet a konyhá-

ban mköd szakács vagy szakácsn szokott felkötni.

Máskép : szakácskötény.

KONYHAKULCS ,
(konyha-kulcs) ösz. fn. A

konyhaajtónak kulcsa, melylyel a konyhát bezárják.

Atv. ért. a gazdasszouyság jelképe.

KONYHALEÁNY, (konyha-leány) ösz. fn. Ha-

jadon ncseléd, ki mint szolgáló a szakács, szakácsn

vagy gazdasszony mellett mködik , konyhaszolgáló.

KONYHALEVÉL, (konyha-levél) ösz. fn. A
nyilvános vendéglökben azon lap, melyen a napi ren-

den lev ételek nevei és árai feljegyezvék. Szokot-

tabban : étlap.

KONYHALO, (kouyha-ló) ösz. fn. Nagyobb úri

házaknál azon lovak, melyeken az úgynevezett kony-

hakocsis jár , ki a konyhai szükségekre kell holmit

beszállítja ; igásló, különböztetésül a diszlovaktól, pa-

|
i ipáktól. V. ö. KONYHAKOCSIS.
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KONYHAMESTER, (konyha- mester) ösz. fn.

Nagy házaknál, nevezetesen közintézetekhen, növel-

dékben , kolostorokban azon személy , ki az egész

ház élelmezésérl gondoskodik , s kinek rendelke-

zése alatt áll az egész konyhai személyzet. V. ö. PIN-

CZEMESTER.
KONYHAPÉNZ, (konyha-pénz) ösz. fn. Pénz,

a konyhai szükségek födözésére, beszerzésére. Egy

napra, egy hétre, egy hónapra való konyhapénz.

KONYHAPESZÉR
,

(konyha-peszér) ösz. fn.

Fzést, sütést, szakácsságot tanuló inas, köznépi nyel-

ven : kukta.

KONYHARUHA, (konyha-ruha) ösz.fn. Vászon-

nemü ruhák vagy rongyok, milyeneket a konyha kö-

rül használni szoktak
,
pl. konyhaabrosz, törölök stb.

KONYHASÁFÁR, (konyha-sáfár) ösz. fn. 1.

KONYHAMESTER.
KONYHASÓ, (konyha-só) ösz. fn. Közönséges

só, melyet az ételek fszerezésére szoktak használni.

KONYHASZAG, (konyha-szag) ösz. fn. Általán

szag, mely a konyhán sütött, fzött ételekbl kifej-

lik. Különösen a tzre cseppent zsír szaga. Átv. ért.

tulajdonság, mely némely fennhéjázó nnek mvelet-

len, alsóbbrend állapotát árulja el. Megérezni rajta

a konyhaszagot, ha még oly czifra is.

KONYHASZEKÉR, (konyha-szekér) ösz. fn.

Nagyobb úri házaknál , vagy intézetekben, szekér,

mely a konyhairnok vagy konyhamester rendelkezése

alatt áll, a konyhai kellékek szállítására ; igásszekér.

KONYHASZEKRÉNY, (konyha szekrény) ösz.

fn. Szekrény a konyhában, melyben konyhaszerek,

konyhaedények , s egyéb ide tartozó dolgok tar-

tatnak.

KONYHASZER, (konyha-szer) ösz. fn. lásd :

KONYHAKÉSZÜLET.
KONYHÁSZKODIK

,
(konyha-ász-kod-ik) k.

m. konyhászkod-tam, — tál, — ott. Mondják kotynyeles

férfiról, ki konyhakatuska módjára a konyhán szeret

forgolódni, nyalakodni.

KONYHASZOBA
,
(konyha szoba) ösz. fn. 1)

Szoba , mely egyszersmind konyha gyanánt szolgál.

2) Konyhához ragasztott szoba, mely szintén az éte-

lek készítésére ad helyet. 3) Konyhára nyiló lak-

szoba.

KONYHASZOLGÁLÓ, (konyha-szolgáló) ösz.

fn. Nszemély, különösen hajadon leány , ki a gazd-

asszony vagy szakács, vagy szakácsn mellett segéd-

képen dolgozik. Átv. ért. mocskos, piszkos n. Olyan,

mint valamely konyhaszolgáló.

KONYHATARTÁS, (konyha- tartás) ösz. fn.

Házi, otthonos élelmezés , midn valaki saját kony-

háján készített eledelekkel él. Konyhatartás helyett

vendéglbl élni. Konyhatartásra kiszabott havi pénz.

KONYHATISZT, (konyha-tiszt) ösz. fn. Elkel
házaknál, vagy nagyobb intézetekben azon tiszt, ki

alatt a konyhai személyzet áll, ki a konyhai költsé-

gek számadását viszi, pl. konyhamester, konyhasáfár,

konyhairnok.

KONYHATISZTSEG, (konyha-tisztség) ösz. fn.

Szorosb ért. a házi bels gazdaságra ügyel tisztek.

Szélesb ért. a konyhai személyzet elkeli, úgymint,

a szakács, kulcsár, pinczemester, ezekhez számíttat-

nak az uraságnak ételhordó szolgái is.

KONYHAVETEMÉNY, (konyha-vetemény) Ösz.

fn. Konyhára való mindenféle vetemény , különösen

zöldségnemüek.

KONYHÁZIK, 1. KONYHÁSZKODIK.

KONYI, faluk Somogy és Tolna megy. ; helyr.

Kónyi-ba, — ban, — ból.

KONYÍT, KONYÍT, (kony-ít) áth. m. konyít-

ott, htn. — ni v. —ani, par. —s. Valamit konyává,

azaz görbévé alakít. A szilaj ló fülét, farkát konyítja.

Lékonyítani a kalap karimáját. Néha tárgyeset nélkül

is használják, pl. konyít a ló
,

füleit hátra eresztvén,

midn rúgni akar. V. ö. KONYA.

KONYÍTÁS, KONYITÁS, (kony-ít-ás) fn. tt.

konyítás-t, tb. — ok. Konyává alakítás; konyát mu-

tatás.

KONYORÁSZ
,

(kony-or-ász) áth. lásd : KU-
NYORÁL.

KONYUL, KONYUL, (kony-úl) önh. m. ko-

nyúl-t. Lefelé görbed, aláhajlik. Konyul a ló füle. A
megázóít, viseltes kalap karimája lekonyul. Konyul a

falevél, ha fonyorodik és kókad. V. ö. KONYA.

KONYÚLÁS, KONYULÁS, (kony-úl-ás) fn. tt.

konyúlás-t, tb. —ok. Lefelégörbedés, aláhajlás.

KONYUS , falu Ung m. ; helyr. Konyus-ra, —
ön, —ról.

KÓÓK , erdélyi falu Torda m.; helyr. Kóók-ra,

—on, —ról.

KOOS , falu Nyitra m. ; helyr. Kóos-ra, —on,

— ról.

KOP, 1) hangutánzó gyök a kopog, kopogat,

kopogtat, koppan, koppant, kopint szókban és szár-

mazékaikban. Egyeznek vele a hellén xónt(ú, német

pociién , finn kopahdan (koppanok) , kopautan (kopo-

gatok) stb. gyökei. Kópis szóban az ó hosszan ejtetik.

Talán ide sorozhatjuk a kopja szót is. Ezen közmon-

datban : éh kop koporrál , tréfásan azt jelenti , hogy

valamely ,kop' nev étel volna kaporral , de mivel

ily étel nincs : arról mondják , aki koplal. (Erdélyi

J.). V. ö. KOPPAN, KOPLAL. 2) Elvont gyök, s je-

lent héjat , burkot , mely valamely testet köröskörül

betakar, s eredeti értelme kerekdedség, gömbölyüség,

mely a ko gyökelemben rejlik. Ide sorozandók : ko-

pács, koponya, koporsó, kópicz, kopik, kopasz, kopár,

koppad, koppaszt, koptat, kophal, kopolya. Rokonok

a székelyes kapacz (kopasz), kapcza (lábtakaró), továb-

bá kapta, kaponya stb. melyek alatt az idegen nyelvek-

beli rokonságok is láthatók. Vékony hangon köp, szintén

burkot, takarót jelent a köpeny, köped, köppeszt, ke-

reket
,
gömbölyt a köpü , köpül , köpöcze szókban.

,Kopár', ,kopasz,' ,kopik' szókban némileg a hang-

utánzó kop is rejlik. V. ö. KOPASZ. Egyébiránt a kop

gyökü szókat 1. saját rovataik alatt.
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KOP, 1. KOP 1).

KOPÁCS, (1), (kop-ács, törökül : kabuk) fn. tt.

köpács-ot, harm. szr. —a v. — csa. 1) Szorosb ért. a

diónak, mogyorónak
,

gesztenyének , s hasonló gyü-

mölcsöknek küls héja, mely éréskor a bels magtól

elválik. Az ér dió kihull kopácsából. Leverni a dió ko-

pácsai. 2) Szélesb ért. a növények héja, kérge. A nö-

vényészek megkülönböztetik a kopáncs-ot a kopács-tól.

T. i. ,kopács' alatt értik a magrejt forradásain fel-

fesl egyes darabokat vagy ajtókat
,

pl. a becz két

kopácscsal nyílik fel (válva); ,kopáncs' alatt pedig a

murvákból képzdött néha pohár alakú, a magot fé-

lig vagy egészen is betakaró borítékot (cupula), mint

amilyen van pl. a tölgy- és gesztenyefa makkjá-

nak. (Gönczy Pál). 3) Páriz-Pápainál am. csere, ha-

raszt, mely talán onnan vette nevét , hogy a cserét,

harasztot a barom járván , bokrait lerágja, lekop-

pasztja.

KOPÁCS, (2), falu Baranya m., CSEMPÉSZ—
falu Vas m.; helyr. Kopács-ra, —on, — ról.

KOPACSEL, falu Bihar m., erdélyi falu Foga-

ras vid.; helyr. Kopacsel-be, — ben, —böl.

KOPÁCSLIK
,

(kop-ács-1-ik) k. m. kopácsl-ott,

htn. —ani. Bizonyos gyümölcsök vagy növények ko-

pácsa leválik , lehámlik. Kópácslik az érett dió, mo-

gyoró. Kopáeslanak a szúette
,
féregrágta vén fák tör-

zsökéi. V. ö. KOPÁCS.
KOPÁCSOL, (kop-ács-ol) áth. m. kopácsol-t.

Bizonyos gyömölcsök és növények kopácsait leveri,

leszedi , lehámozza. Diót
,
gesztenyét , mogyorót kopá-

csolni. A harkály kopácsolja a fa derekát.

KOPÁCSOLÁS
,
(kop-ács-ol-ás) fn. tt. kopácso-

lás-t
}
tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, illetleg

fejtés, midn kopácsából kivesznek valamit.

KOPACZ , tt. kopacz-ot ; tájdivatos , kopasz he-

lyett ; 1. ezt.

KPAD
,

(kop-ad) önh. m. kopad-t. Mondják
testrl , midn héja , külseje, takarója kopó állapot-

ban létezik. A p-t kettztetve : koppad.

KOPADÉK, (kop-ad-ék) fn. tt. kopadék-ot, harm.

szr. —a v. —ja. Az állati különösen növényi test-

nek boritéka, héja , kérge , mely lekopott, levált, pl.

a diókopács töredékei, a fakéregbl levált darabkák.

Körmöm kopadékjával keresem kenyeremet. (Gyrme-
gyei szólás). V. ö. KPAD.

KOPÁL, (1), (kop-ál) 1. KOPOL.
KOPÁL,(2), (kop-ál) fn. tt. kopál-t, tb. — o/í,harm.

Bzr. —a. A szömörczék neme alá tartozó növényfaj,

melynek levélkéi alulfelül kopaszok. Máskép : kopál-

szömörcze, kopasz szömörcze. (Rhus glabrum v. copal-

linum). V. ö. SZÖMÖRCZE. ,Kopál' neve azon méz-

gának is, mely Sínában, Amerikában, az Antillákon és

Afrikában honos kopál fából ered, s a borostyánkhöz
hasonló, szilárd, fényl, és illatozó tulajdonsággal bir.

KOPÁLIK v. KOPÁLLIK
,

(kop-ál-ik v. kop-

áll-ik) ; 1. KOPÁCSLIK.
KOPÁLNOK, KOVÁCS— falu Kvár vidéké-

ben; helyr. Kopálnokra, — on, — ról.

A.KA.U NAGY SZTAB. III. KÖT.

KOPÁLY
,

(kop-ály) fn. tt. kopály-t, tb. —ok,

harm. sz. — a. Terület, különösen rét, telek, hegy,

melyrl a fü egészen lekopott , mely kopaszszá lett.

V. ö. KOPÁR.
KOPÁNCS

, (1) ,
(kop-áncs) fn. tt. kopáncs-ot,

harm. szr. —a. Eredetileg nem egyéb , mint n köz-

bevetve : kopács, mint bogács bogáncs, szurdacs, szur-

dancs, göröcs göröncs, varacs varancs. 1. KOPÁCS. (1).

KOPÁNCS
, (2), puszta Csanád m. ; helyr. Ko-

páncs-ra, —on, —ról.

KOPÁNCSOL, (kop-áncs-ol) áth. lásd : KOPÁ-
CSOL.

KOPÁR, (1), (kop-ár) fn. és mn. tt. kopár-t tb.—ok. Mondják földrl, rétrl, mezrl, szikláról stb.

melyet növény nem takar , és csupaszon áll. Kopár
mez, puszták, hegyek ksziklák. Kopár vidékek. Kopár
helyen keresgélni

,
(km.), azaz oly helyen, hol semmi

sincs. Kopár helyen fogott ki (km.), azaz vállalata si-

ker nélküli. Átv. ért. kopár ész , mely teremt tehet-

séggel nein bir. V. ö. KOPASZ.
KOPÁR, (2), puszta Somogy m.; helyr. Kopár-

ra, —on, — ról.

KOPÁRODIK
,

(kop-ár-od-ik) k. m. kopárod-

tam, — tál, —ott. Kopárrá változik. Kizárólag csak

növényterm helyekrl mondjuk, midn csupaszodni

kezdenek. Forró nyárban és szárazságban kopárod-

nak a mezk. V. ö. KOPÁR.
KOPÁROZIK, (kop-ár- oz-ik) k. m. kopároz-tam,—tál, — olt. Kopár helyen keres legelni valót, hol

csak koplal, éhezik.

KOPÁRSÁG
,

(kop-ár-ság) fn. tt. kopárság-ot,

harm. szr. — a. 1) Térség, vidék, melyrl a növény-

zet kiveszett, kiszáradt , mely kopáron áll. 2) Tulaj-

donság , melynél fogva valamit kopárnak mondunk.

V. ö. KOPÁR.
KOPÁS, (kop-ás) fn. tt. kopás-t, tb. — ok, harm.

szr. —a. Valamely testnek azon szenved állapota,

midn külseje, héja, takarója, szóval részei elválnak,

elkallódnak, mi rendesen küls er, pl. dörzsölés,

horzsolás által történik.

KOPASZ, (kop-asz, eléjön már a XIII. század-

ban , mint személynév : „Magister Jacobus filius

Thome, qui Copoz alio nomine nuncupatur. " Jerney

:

Nyelvkincsek) ; mn. tt. kopasz-t v. —at , tb. —ak.

E szó azon kevesek egyike, melyek a susogó as képz
helyett sziszeg asz-t vettek föl ; ilyenek még : do-

basz, horpasz, csupasz, kamasz, bibasz, mamlasz, ra-

vasz, csikasz stb., ide nem értve azokat, melyek csu-

pán fnévékül használtatnak. V. ö. —ASZ, —ESZ
képz. Mondják általán minden testrl, mely kopott,

melynek fels finomabb hurokja, küls ékessége el-

enyészett, hanem csak puszta kemény héja, takarója

áll fenn, mely érintésre mintegy koppan, ,kop' han-

got ad
;

pl. kopasz hegy, kopasz föld ; s ezen általá-

nos értelemben egyezik kopár szóval is ; különöseb-

ben értjük állati vagy növényi testekrl, midn sz-

rük, hajuk, gyapjujok, illetleg ágaik, lombjaik, le-

veleik , vagy szrhöz hasonló takarójik elvesznek,

61
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vagy nem is voltak, nincsenek. Kopasz fej , kopasz

száj, kopasz áll. Nehéz a kopasznak üstökébe kapni.

(Km.). Kopasz veréb. Kopasz ludak. Kopasz fák. Ko-

pasz baraczk, ellentéte : szrös. Könny kopaszt beret-

válni. (Km.). Rokon vele a héber 1121 (ghibeach).

Átv. ért. mondják mentségrl, melynek alapja nincs,

vagy inkább, mely nincs okszerséggel felöltöztetve,

fölfegyverkezve , melyhez , mint a meztelen testhez,

könny hozzá férni. Ez mind csak kopasz mentség.

V. ö. KOPIK.

KOPASZÁT, (kop-ó-ász-at) fn. tt. kopászatot.

Olyan alkatú , mint agarászat. Kopós vadászat, oly

vadászati mód, mely szarvas, róka, nyúl üldözését és

elfogatását kopó vagy kopók segítségével czélozza,

különösebben angolok módjára síkon, lóháton, s együtt

tartó és szimat után hajtó kopófalka segítségével

(hunting). V. ö. KOPÓ.

KOPASZFEJÜ, (kopasz-fej) ösz. mn. és fn.

Kiufk haja kihullott, elment. Kopaszfej vén ember.

KOPASZHÁTU, (kopasz-hátu) ösz. mn. és fin.

1) Minek hátáról a szr lekopott , vagy nem is ntt

rajta ; vedlett. Kopaszhátu beteg ökör. Kopaszhátu lúd.

2) Tengeri halnem , melynek ékalaku teste héjatlan

és sima. (Gymuotus).

KOPASZÍT, KOPASZIT, (kop-asz-ít) áth. m.

kopaszít-ott, htn. — ni v. —ani, par. —s. Kopaszszá

tesz. Némely nyavalyák megkopaszítják az embert. V.

ö. KOPASZ.

KOPASZÍTÁS, KOPASZITÁS, (kop-asz-ít-ás)

fn tt. kopaszitás-t, tb. — ok. Kopaszszá tevés.

KOPASZLAT, (kop-asz-1-at) fn. tt. kopaszlat-

ot, harra. szr. —a. Elavult szó , mely a szintén el-

avult kopaszlik igébl eredett. 1) Kopaszság. így

fordul elé a Bécsi codexben : Es viszek tü menden

fetekre kopaszlatot
,

(super omne caput calvitium.

Amos 6. fej.). 2) A Münch. codexben jelenti a kopo-

nyák hegyét vagy helyét, vagyis kálváriát. A helyre,

ki hivatik kopaszlatnak, (in locum, qui vocatur Calva-

riae. Lukács 23. fej.).

KOPASZODÁS, (kop-asz-od-ás) fn. tt. kopaszo-

dás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Állapotváltozás, mi-

dn valamely ember vagy más test kopaszszá le-

szen. Kopaszodás ellen használt óvószerek. Korai ko-

paszodás.

KOPASZODIK, (kop-asz-od-ik) k. m. kopa-

szod-tam, —tál, — ott. Kopaszszá leszen, különösen:

elmegy, kihull a haja. Alig harmincz éves, és már ko-

paszodik. Átv. ért. kopaszodnak a növények , midn
leveleik elhullanak.

KOPASZPONTY, (kopaszponty) ösz. fn. A
pontyok és kárászok neméhez tartozó halfaj , igen

apró vagy épen semmi pikkelyekkel , különösen a

czompó. (Cyprinus nudus).

KOPASZSÁG, (kop-asz-ság) fn. tt. kopaszság-

ot , harm. szr. —a. Az állati vagy növényi testnek

hajatlan, szöretlen, héjatlan , szóval kopasz állapota

vagy tulajdonsága. Kopaszság elleni szerek. V. ö.

KOPASZ.
KOPASZSZÁJU

,
(kopasz-száju) ösz. mn. Tré-

fásan szólva , kinek bajusza nem n , vagy ha n is,

leborotválja, bajusztalan. Kopaszszáju ficzkó.

KOPASZT, (kop-asz-t) áth. m. kopaszt- ott, htn.—ni v. — ani
,
par. kopaszsz. Valaminek haját , sz-

rét, tollát kitépi. Szorosb ért. a tollas állatokról

mondják. Libát, ludat, kacsát, tyúkot, verebet kopasz-

tani. Átv. ért. megkopasztani valakit, am. erszakkal

vagy csalás, játék, túlzott beszámítás által pénzébl,

vagyonából kivetkztetni. Megkoppasztották öt a kár-

tyázó társak, a pinczérek. Tájszokásosan : koppaszt.

KOPASZTÁS, (kop-asz-t-ás) fn. tt. kopasztás-t,

tb. — ok, harm. szr.

—

a. Cselekvés, mely által valamir

kopaszszá tesznek. Átv. ért. valakinek pénzébl, va-

gyonából, ruhájából kivetkztetése. Némely pinczérek

értenek a kopasztáshoz. V. ö. KOPASZT.

KOPASZUL , KOPASZUL , (kop-asz-úl) önh.

i

m. kopaszúl-t. Kopaszszá lesz , vagyis hull a haja.

j

Némely ember korán kopaszul. Hagymázban megkopa-

j

szúlni. Máskép : kopaszodik.

KOPCSÁN , falu Nyitra m.; helyr. Kopcsán-ba,

— ban, — ból.

KOPCZIHÉR , túl a Dunán divatos tájszó , a

am. húzóvonó, huzavona, pl. ezen uradalmi tiszt igen

kopczihér ember. Úgy látszik a kóczipor-hó\ van elcsa-

varítva
,
(Lugossy József), valamint a szombatosok

énekkönyvében eléforduló hepczihér is.

KÓPÉ , fn. tt. kópé-t. Víg, tréfás kedély em-

ber, dévaj. A székelyeknél : góbé, kóté. Nagy kópé,

sokat kell neki nevetni. Néha am. agyafúrt, furfangos.

A gyermekekre alkalmazva , am. csintalan , hamis.

öcsém , te nagy kópé vagy. E szó valószínleg nem
más, mint az átalakult komé , komé az m t. i. átvál-

tozott pvé, mint : komman koppan, kommo.nl koppant

stb. V. ö. KOMÉ.
KOPEK , orosz rézpénz (kopeika) némelyek

szerént a kopja szótól, mások szerént a török kopek-

tl (am. kutya) mely bizonyos tatárpénzen volt áb-

rázolva. Egy rubelben van 100 kopek.

KÓPÉKODIK, (kópé-kod-ik) k. m. kópékod-

tam, — tál, —ott. Kópé módjára tréfálkodik, dévaj-

kodik , csintalankodik. Egész ebéd alatt kópékodott.

V. ö. KÓPÉ.
KÓPÉSÁG, (kópé-ság) fn. tt. kópésdg-ot, harm.

szr. — a. Tréfaság, dévajság, milyet a kópé emberek

visznek véghez. Az egész ember csupa kópéságból áll.

Kópéságot üz. V. ö. KÓPÉ.

KÓPÉSKODIK
,
(kópé-s-kod-ik) lásd : KÓPÉ-

KODIK.
KOPHAL

,
(kop-hal) ösz. fn. Máskép : göbhal

(gobio v. gobius) , némelyek szerént kolty és dörgi-

cse is.

KÓPHÁZ , falu Sopron m. ; helyr. Kópház-ra,

— on, —ról.

KÓPIA, 1. KOPJA.
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KOPICZ, (kap-icz?) fa. tt. kopiczot. A Tájszó-

tár szerént am. kullancs.

KOPICZ, (kóp-icz) fa. tt. kópicz-ot. Gyr tájé-

kán vesszbl vagy szalmából kötött gömböly ko-

sár, melyben tojást tartanak. A kóbor szó gyökének

kicsinyezje, mintha volna : kób-icz. Megegyezik vele

a gömöri kubucz. V. ö. KÓBOR, fa.

KOPIK, (kopik) k. m. koptam, — tál, —ott.

Valaminek külszine, héja, takarója, tokja küls er,

különösen dörgölés által vásik , szakadoz. Kopik a

csizma, kalap, nadrág. Kopik az irótoll. Kopik a ka-

sza, kapa , kés éle. Kopik a ló körme. Nem kopott a

körme érte, könnyen költi. (Km.). A vas is elkopik so-

kára. (Km.). Abban nem kopik a fogad. Átv. ért. fogy,

kevesedik. Kikopott a beszédbl, mint mogyoró a tok-

jából. Mindenébl kikopott. Néha am. bizonyos álla-

potból kimarad, kihl. Kikopni a hivatalból. E vise-

let kikopott a divatból. E szóban a kop vagy burkot,

héjat , takarót jelent , s valamint hámlik , am. hámja

lefoszlik, toklik , am. tokja lehull : hasonlóan kopik

am. kopja elvásik ; vagy pedig abban a hangutánzó

,kop' rejlik, vagy legalább ez is rejlik , amennyiben

a finomabb küls takaró enyésztével a megmaradó

keményebb burok érintésre mintegy koppan ; innen

koppan az álla és felkopik az álla , valamint a szók-

ban, úgy els jelentéseikben is egyeznek.

KOPINT, (kop-in-t) áth. m. kopint-ott , htn.

— ni v. — ani
,
par. — s. Valamely szilárd, kemény

és viszhangzó testet úgy üt, hogy kis kop hangot ad.

Újjal megkopintani az ajtót. Használják a -ra -re vi-

szonyragok kíséretében is. Fejére kopintottak.

KOPINTÁS, (kop-in-t-ás) fa. tt. kopintás-t, tb.

— ok. Cselekvés, midn valaki kopint.

KÓPIS, (kóp-is, mint kót-is) ; fa. tt. kópis-t, tb.

— ok. Üt, kopintó eszköz , mely ütés közben kop

hangot ad. Néhutt : sulyok, melylyel t. i. a kiszapult

ruhákat szokták a folyókban, vagy folyók mentében,

vagy kutak mellett mosva veregetni, kópiskálni. Or-

mánsági szó. ,Kópiskál' származékban a Hegyalján

is divatos.

KÓPISKA
,

(kóp-is-ka) fa. tt. kópiskát. Kicsi

kópis, különösebben a bodnároknál azon kis bunkó,

melyet az abroncsra tartva a nagy bunkóval vernek.

KÓPISKÁL
,
(kóp-is-ka-al) áth. m. kópiskál-t.

Kis kópissal üt, kopint.

KÓPISKALÁS
,
(kóp-is-ka- al-ás) fa. tt. kópis-

kálás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn valaki valamit

kópiskál.

KOPJA v. —KOPJA
,
(kopja , megvan a tö-

rökben s némely szláv nyelvekben is); fa. tt. kopját.

Hosszú nyélbe ütött régies szúró fegyver, Molnár A.

szerént latinul : sarissa , hasta , verutrum. Kopját

törni, régi divatú szólásmód, mely egy 155 4 diki

levélben (Szalay A. 400 m. levél) azonosnak vétetik

,öklelni' szóval (125. lapon).

„A kis Campo amott vitézkedik vala

,

Mindennap a harezon kopjákat tör vala."

Tinódi.

„Kimen Losonczi , izené basának,

Törjön velk kopját, javáért császárnak

Én is kopjam töröm, javáért uramnak."

Ugyanaz.

„Ellenséget látván

,

Örömmel kiáltván
,

Ok kopjákat törnek."

Balassa Bálint.

E szóhoz leginkább hasonlít a vékony hangú kép,

mely hajdan szintén dárdaféle szúró eszközt jelen-

tett. Ha a magyarból szabad származtatni : gyöke

kop, megfordítva : pok egynek látszik bök, fik szók-

kal, s a kop gyökbl képzdött : köpi, kópia, kopja

(=bök), mint or-ból, ori, oria, orja. A megfordított

pok rokon a latin pungo, szláv pichnem, lengyel pika,

szókkal is. V. ö. KÉP, (1), és BÖK, (1). Azonban

származtathatjuk kop vagy kóp hangutánzó szótól is

kopint , kópis szókhoz rokon fogalommal. Innen a

kopját törni is. Szabó Dávidnál , Balassa Bálintnál

szintén hosszú o'-val is : kópia, Pesti Gábornál : kop-

pia : „koppiája kegyig mindkettnek venikevessz

vala" (az egér harcza a békával). V. ö. KOP , KO-

PINT, KÓPIS.

KOPJAFA
,

(kopjafa) ösz. fa. Erdélyben a

székelyeknél am. sirdombot jelel fa , sirfa , fejfa.

Valószínleg azon szokástól vette nevét , hogy a vi-

téz székelyek halottjaik sírjára kopjanyelet tztek.

Túl a Dunán ,
különösen Gyr vmegyében még az

újabb idkben is a nemesek , mint született vitézek

koporsóját dárdát képez rudakon szokták a teme-

tbe vinni.

KOPJÁS
,
(kop-ja-ás) mn. tt. kopjás-t v. — at,

tb. — ak. Kopjával ellátott , fölszerelt. Kopjás vité-

zek, vadászok, seregek. Mint fnév
,
jelent oly kato-

nát, kinek f fegyvere a kopja. Kopjások ezrede.

KOPJÁSAN, (kop-ja-as-an) ih. Kopjával fegy-

verkezve, fölszerelve.

KOPKA
,
(kop-ka) fa. tt. kopkát. Kártyajáték

neme, melyben a leveleket , mintegy kúpba egymás

fölé rakják. Gyöke a gömbölységet , domborodást

jelent kop, rokon a magyar kúp, kv,pa , kupak, és

több más nyelvekben eléforduló ily értelm és hangú

szókkal. V. ö. KÚP.
KOPKÁZIK

,
(kop-ka-az-ik) k. m. kopkáz-tam,

— tál, — ott. Kopka nev kártyást játszik. V. ö.

KOPKA.
KOPLAL

,
(kop-l-al) önh. m. koplal-t. Akár

szükségbl, akár szabad akaratból nem eszik , vagy

aránylag oly kevés eledellel él , hogy folytonos éh-

ségben szenved. Hol fösvény a gazda , koplalnak a

cselédek. Koplal , mint a czigány lova. A farkas ha

koplal is, meg nem cserélne a kalmár ebével. (Km.). A
gyomor megrontása után koplalni. Egyél , ne koplalj,

mint otthon. (Km.). E szónak gyöke világosan kop,

de eredeti értelmére nézve több nézetek lehetnek. Ha
tekintetbe veszszük ezen népies mondásokat : majd

koppan neki , azaz nem jut neki valamely ételbl

;

61*
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felkopott az álla, azaz nem volt mit ennie : ezekbl
azt lehetne gyanítani, hogy itt a kop azon hangot
jelenti, melyet az étel eltt becsapott, bezárt száj ad.

Hogy néha a barmok száját bekötik, hogy ne ehesse-

nek, mutatja a közmondás : Nyomtató lónak nem kötik

be a száját. Vagy talán koplalni am. kuplalni, mert
kupa jelent a testen behorpadó völgyet , öblöt is, pl.

nyak kupája, am. nyak gödre. E szerént a kup gyök-
bl lett volna kuplik, s ebbl kuplal, azaz kupló, hor-

padó állapotot gyakorol. Midn az éhes baromról azt

mondjuk , hogy megcsappant , itt a csap am. kap,

(kop), tehát am. megkappant , megkoppant, megkicp-

pant, azaz vékonyai kupát , horpadást kaptak. Ide

tehetjük azt is, hogy a koplal a kopik igével szintén

nemcsak hang-, hanem fogalmi rokonságban is van,

mert a koplaló teste csakugyan fogy, s mintegy kopik.

KOPLALÁS, (kop-1-al-ás) fn. tt. koplalás-t, tb.— ok, harm. szr. — a. Szenved állapot , midn az

állat koplal. Megszokta, mint czigány lova a kopla-

lást. V. ö. KOPLAL.
KOPLALÓ, (1), (kop-1-al-ó) mn. és fn. tt. kop-

laló-t. 1) Aki vagy ami koplal. Büntetésbl koplaló

rabok. Intézetben koplaló növendékek. Van ilynevü

csárda is Veszprém vármegyében
, mely tréfás nevét

bizonyosan a koplalástól vette, minthogy csárdákban
ritkán lehet enni valót kapni ; e név tehát majd min-
den csárdára illik ; innen magyarázhatók a Bár ne
volna Gyr vármegyében , a Pipagyujtó Csalóközben
stb. 2) Ekevánkosból felnyúló fa , mely az eketali-

gára kötött takarmányt a kerék dörzsölése ellen védi.

Heves vmegyei tájszó.

KOPLALÓ
, (2), LANKA— ,

puszták Vas és

Nógrád m.
; helyr. Koplaló-ra, —n, —ról.

KOPLALTAT, (kop-1-al-tat) áth. és mivelt.

Valakit vagy valamit koplalni enged vagy készakarva,
vagy kényszerségbl éheztet. Koplaltatni a befogott

gonosztevket. Koplaltatni a lovakat, ökröket. V. ö.

KOPLAL.
KOPLOS, (kop-ol-os) mn. tt. koplos-t v. — at,

tb. —ak. Garan mellékén am. szolgálat, hivatal nél-

kül éld, mintegy koplalós.

KOPÓ, (kop-ó) fn. tt. kopó-t. Szoros ért. a va-

dászebek azon faja , mely különösen arra van ido-

mítva, hogy a vadakat rejtekeikbl fölverje, és a va-
dászok felé zze, kergesse. A vizslától abban külön-
bözik, hogy ez szintén fürkész, de ha nyomára akadt
a vadnak, helyben megáll és hallgat, ellenben a kopó
a fölvert vadat folytonosan csaholva, vagy inkább
kaffogva, azaz kaff kaff , koff koff hangon kiáltozva

kergeti. Innen valószín, hogy valamint ,kopó\ úgy
kuvasz is ezen hangtól vette nevét, mint a kutya, ku-

tyó, a ku ku, azaz hu hu, u u hangoktól, honnan ,ugat*

is ered. A törökben pedig kov-mak, am. üz-ni, kerget-

ni, innen más elemzés szerént am. kapó. Erdei kopó,

mely zet, nyulat, rókát egyaránt hajt. A síkon hajtó

angol kopók : nyúlkopó, nagyobb faj (harrier) és ki-

sebb faj (beagle) , rókakopó (foxhound), közép faj,

szarvaskopó (staghound) legnagyobb faj ; vezérkopók,

melyek a futam alatt els sorban járnak (leading

hounds). Bérczy K. Átv. és gúnyos ért. a tolvajok,

8 általában kik roszban törik fejket, mondják rend-

ri szolgákról, mennyiben a gyanús embereket fürké-

szik, és zbe veszik. Jönnek a város kopóji. Törökül

kavvasz am. rendr. Molnár A. szótárában am. rapax,

vorax. Ezen értelem szinte átvitt, mivelhogy az ebek

általán, de különösen a vadászebek torkosak szoktak

lenni. Maga az eb sem egyéb , mint ev, azaz e, ev.

V. ö. EB, VIZSLA.
KOPOCSKÁL, (kop-ocs-ka-al) áth. m. kopocs-

kált. Kriza J. szerént a székelyeknél am. kopácsol.

KOPÓFALKA, (kopó-falka) ösz. fn. Együvé

tanított több kopó, melyek különösen egy vezérkopó

után tartanak.

KOPOG, (kop-og) önh. és gyak. m. kopog-tam,

— tál, —ott. 1) Valamely ütött test, vastag, tompa

kop kop hangot ad vissza. Kopog a bottal Ütögetett

padló. A jégestl kopog a háztet.

„Egyszerre nagy lárma támad,

Embernyomok kopognak." Kisfaludy S.

2) Mondjuk arról , aki vagy ami ütés által valamit

kop kop hangon viszhangoztat. Kopogni az ajtón, ab-

lakon. Legközelebbi rokonai : kotog, koczog, kotyog,

koborcz, koborczol , azután dobog, dobban, topog, top-

pan stb. Rokon a német klopfen, pochen, pollern, tá-

volabbról a latin pulso.

KOPOGÁS, (kop-og-ás) fn. tt. kopogás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Valamely ütögetett testnek

kop kop hangú viszhangzása. Kopogást hallani a ka-

pun, az ajtón. Az ablakkopogásra fölébredni. A jéges

nagy kopogása. V. ö. KOPOG.
KOPOGAT, (kop-og-at) áth. m. kopogat-tam,

—tál, — ott, par. kopogass. Valamely kemény,

szilárd testet ütögetve kopogni készt. Kopogatni az

ajtót, ablakot. Kalapácscsal kopogatni a hordót, a fa-

lat. Haragból megkopogatni valakinek homlokát. Ön-

hatólag, tárgyesetes név nélkül am. folytonosan ko-

pog. Ki kopogat otlkünn t V. ö. KOPOG.
KOPOGÓ, (kop-og-ó) mn. tt. kopogó-t. Ami, ha

ütögetik, kop kop hangot ad vissza. Kopogó csizma,

melytl a men lábai alatt kopog a föld.

KOPOGÓTERMESZ, (kopogó-termesz) ösz. fn.

Szúnemü féreg, mely a fát kopogó hangon rágicsálja.

KOPOGTAT, (kop-og-tat) áth. m. kopogtat-tam,

— tál, — ott, par. kopogtass. Valamely testet ütögetés

által kopogóvá tesz, vagy azért ütöget valamit, hogy

kopogjon. Sulyokkal kopogtatni a hordót, kalapácscsal

a falat. Pajkosságból kopogtatni az ablakokat. Mivel-

tetleg am. másnak parancsolja , hogy kopogjon. V.

ö. KOPOG.
KOPOGTATÁS

,
(kop-og-tat-ás) fn. tt. kopog-

tatás-t, tb. —ok. Cselekvés, midn valaki kopogtat.

KOPÓKUTYA, (kopó-kutya) ösz. fn. 1. KOPÓ.
KOPOL, (kop-ol) áth. m. kopol-t. Valamit héjából

kifejt, kivereget ; másképen : kopál. A mákfejeket su-

lyokkal kopolni.
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KOPOLAS, (kop ol-ás) fn. tt. kopolás-t, tb.—ok. Cselekvés, midn valamit kopóinak.

KOPOLTYÜ, (kop-ol-ty-ú) fn. tt. kopoltyú-t.

Eredetileg vagy am. kopoltó az elavult kopolt törzs-

bl, mint paítantyú pattantó , cságatyú cságató
, för-

gety förgetö , töpörly töpört stb. vagy az l a t

eltt , mint több esetben csak közbeszúrat : kopó-

tyú. Szarunemü lapocskák a hal fejének két oldalán,

melyek kinyiladoznak, és becsukódnak ; ezek között

ereszti be a hal a vizet , s a benne lev léget kiszí-

ván ismét kiereszti. E tulajdonságából kitnik, hogy

itt a kop gyök burkot, héjat, takarót jelent , különö-

sen azon széles lapot, mely a hézagokat betakarja, s

különösebben kopoltyufödél-nék neveztetik.

KOPOLTYÚFEDÉL v. —FÖDÉL, (kopoltyú-

födél) ösz. fn. A hal fejének két oldalán lev szaru-

nemü lapocskák , melyek a kopoltyúnak [külsejét te-

szik. V. ö. KOPOLTYÚ.
KOPOLTYÚFÉRÉG

,
(kopoltyú-férég) ösz. fn.

Vizi férgek neme , melyeknek hosszúkás hengerded

teste van, s csápjaikkal más testekbe, nevezetesen

halakba szoktak ragaszkodni. (Lernaea. L.)

KOPOLYA
,

(kop-oly-a) fn. tt. kopolyát. Alsó

Vágmellékén am. az árvíz által kikotrott mély s job-

bára kerekalakú sárgödör , mely igen ritkán szárad

ki , amelynek enyekes iszapjába a barom könnyen

belevész. Gyöke az öblös üreget jelent kop v. kup.

Az érsekújvári réteken egyik nevezetes hely a kopo-

lyapart. Máskép : kobolya , a székelyeknél : köpecz,

göbecz. V. ö. GÖBE, GÖBECZ.
KOPONYA, (kop-ony-a) fn. tt. koponyát. Az ál-

lati, nevezetesen emberi fejnek azon csontnemü hurok-

ja, mely a velt takarja.. így neveztetik, kivált azon

állapotban, midn a hús és br lekopott róla. Tájdiva-

tosan : kaponya. Holt emberek koponyáit kiásni. Szé-

lesb ért. jelent fejet is. Nagy koponyájú ember. Jól

megütötték a koponyáját. Gyöke az öblös üreget vagy

burkot jelent kop ; innen hangváltozattal kaponya

jelent Molnár A. szerént vizmeritö öblös edényt is.

Rokon e gyök &wp szóval is. A latin cranium a ke-

rekdedségre, a calvaria pedig a kopaszságra vonat-

kozik , és e szerént a cranium az él állat fejbu-

rokját, a calvaria inkább a holtét jelenti. Ezen értel-

met tartá szem eltt a Münch. codexbeli biblia for-

dítója , midn e szókat : locus calvariae , kopaszlat

helye, kifejezéssel magyarázta.

KOPONYAHÁRTYA, (koponya-hártya) ösz.

fn. Hártyanemü burok , mely a koponyacsontot ta-

karja.

KOPONYAHASADÁS, (koponya-hasadás) ösz.

fn. 1) Köz ért. repedés , mely valamely küls er-
szak által a koponyacsonton esik. 2) A koponyának

nyavalyája, kivált a kisdedeknél, midn kifakad, s a

vel kinyomúl belle. (Hernia cerebri).

KOPONYALEPKE, (koponya-lepke) ösz. fn.

Az úgynevezett éji vagy boszorkánypillének egyik

legnagyobb faja , melynek feje némileg a holtkopo-

nyához hasonló.

KOPONYATAN
,

(koponya- tan) ösz. fn. Tan,

mely a koponya képzését , s annak tulajdonságait

tárgyalja, valamint ezen tant magában foglaló könyv

is. Gall koponyatana.

KOPOR, (kop-or) áth. m. koport. Tájdivatos ige

a Bzokottabb kapar kelyett. Származékai : koporgat,

koporit, 1. KAPAR, KAPARGAT, KAPARIT.

KOPORCZ, (kop-or-cz) fn. tt. koporcz-ol, harm.

szr. — a. 1) Baranyában am. pÖrcz, töpört, vagyis

a kiolvasztott szalonnának összezsugorodott rostja.

Ennek Dunán túl több helyen csörge is a neve, mert

minden zsirja kifolyván száraz , és csörög. Ez érte-

lemben valószínleg ,koporcz' is hangutánzó ; néhutt

:

kurczina. 2) Lrincz Károly szerént a kapnikbányai

szójárásban am. kopárhely, ksziklás talaj.

KOPORSÓ, (kop-or-s-ó) fn. tt. koporsót. 1) Szé-

lesb ért. sír, vagyis azon rejtekhely, hová a holttes-

tet temetik. Ily ért. jön elé a Münch. codexben, st
Káldinál is , a latin „monumentum "-ot magyarázva.

Olyák vagytok
f

mint a koporsók. Jaj nektek ; kik a

próféták koporsóit építitek. (Lukács 11. Káldi. Káro-

lyinál szintén). 2) Szorosb és szokott mai értelemben

fából vagy ritkábban érczbl készített hosszúkás*

rendesen ötszögü, ládaforma rekesz , melyben a hol-

takat eltemetni szokták. Fenyfa, diófa koporsó. Ad-

jon Isten minden jót , diófából koporsót. (Köznépi jó

kívánás). A halott koporsójára borulni.

„Ha meghalok , se bánom
,

Úgy sincs engem ki szánjon

,

Koporsómra boruljon." Népd.

„Hived leszek, híved leszek

,

Koporsóm bezártáig." Népd.

Házad a koporsó, helyed a temet (km.), azaz minden

embernek meg kell halni.

„Sok vad madár gyomra
,

Gyakran koporsója

Vitézül holt testeknek."

Balassa Bálint.

„Ha mint ellebbentett fályol

,

Az életnek nagy titkáról

,

Reszketn és haloványon

Rám borúi az örök álom :

Ne tegyetek koporsóba

,

A mezre vigyetek
,

Kísérjen a kel hajnal

,

S könny tavaszföllegek."

Gyulai.

Közelget halálnak jele e mondatokban : Egyik lába

már a koporsóban van. Csak koporsót kell csináltatni

neki. Nagy hét végén nevezetes akath. keresztényeknél

az úgynevezett Krisztus vagy Isten koporsója, vagyis

a Jézus temethelyét ábrázoló készület a templom

valamelyik részében felállitva. Krisztus koporsóját

sem rizték ingyen. (Km.). E szónak gyöke a burkot

vagyis öblös üreget jelent kop v. köb, melytl kopó-
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lya vagy kobolya (am. kivájt üreg) is származik.

.Kóbor 1

és ,kópicz' pedig szalmából s vesszbl font

kosarat jelentenek ; melyekben kób vagy kóp kétsé-

gen kivül azonosak kop v. kob (kub) gyökökkel. ,Ko-

porsó' alakja mutatja , hogy igenév az elavult kpo-
ros vagy inkább koporoz v. kóboroz , koborz igébl,

mintegy kobjába , kebelébe rejt , rekeszt ; s innen

lett : koborzó, hangváltozattal koporsó. Héberül "\2p

arabtörökül kabr , Beregszászi szerént pedig siriai

nyelven is kaburo, és áthiopiai nyelven geberte, am. sír.

KOPORSÓFÖDÉL, (koporsófödél) ösz. fn. A
koporsónak fels része , melylyel a koporsó dere-

kába fektetett halottat betakarják. V. ö. SZEMFÖ-
DÉL.

KOPORSÓKÖ, (koporsó-k) ösz. fn. 1. SÍRK.
KOPORSÓSZEG, (koporsó-szég) ösz. fn. Nagy

fej, hosszúkás vékony szeg, milyennel a koporsót be

szokták szegezni.

KOPORSÓSZNYEG
,
(koporsó-sznyeg) ösz.

fn. 1. KOPORSÓTERITÖ.

KOPORSÓTERIT
,

(koporsó teritö) ösz. fn.

Lepel , melylyel a koporsót befödik , vagy maga a

szemfödél , mely némely vidékek szokása szerént

oly nagy , hogy szélei mindkét fell a koporsófedél

alól kifüggnek, s a koporsó derekát féligmeddig be-

takarják.

KOPÓS
,

(kop-ó-os) mn. és fn. 1) Mint mn.
tárgyesete : kopós-t v. — at , tb. — ok. Kopóval üz
vagy zött. Kopós vadász , kopós vadászat. 2) Mint
fn. tárgyesete : kopós-t, tb. —ok. Kopóval bánó, aki

a falkaólra ügyel , azt tisztogatja , a kopók eledelét

készíti stb.

KOPÓSZÍJ
,

(kopó-szíj) ösz. fn. Póráz szijbób

melylyel a kopókat párosan öszvefüzik vagy egyen"
ként vezetik.

KOPÓTÓ, 1. KOPOLTYÚ.
KOPOTT

,
(kop-ott) mn. tt. kopottat. Minek

külszinét vagy bizonyos részeit a viselés, más testek-

kel való érintkezés
, dörgöldzés elvásította. Kopott

ócska ruhák. Kopott szerszámok , kések. Ütött kopott

régi mente. Átv. ért. mondjuk tréfáról , elménczség-
rl, élczrl, s bizonyos mondatokról, melyek már ré-

gen ismeretesek, semmi meglept nem foglalnak ma-
gukban. Holmi kopott élczczel és tréfával akart meg-

nevettetni bennünket.

KOPÓTYÚ, 1. KOPOLTYÚ.
KOPOZ, (kop-oz) áth. m. kopoz-tam, —tál, —

ott. Tájdivatos, pl. Baranyában, s am. kopaszt ; foszt.

Tengeri búzát kopozni.

KOPP
, a p kettöztetésével ugyanaz kop gyök-

kel. Onállólag is használtatik e közmondatban : egy-

szer hopp
, máskor kopp , azaz egyszer ugrik a lába,

máskor koppan az álla; ez összetételben pedig :

koppsemmi, hangutánzó
; 1. ezt.

KOPPAD, (kopp-ad) önh. m. koppad-tam ,
—

tál, —t. Valamely testnek héja, burka, takarója kopó
állapotot vesz fel, vagyis a héjas, burkos, takaros test

kopaszszá lesz. Koppad a dió, midn kopácsa leválik.

Koppad valamely madárfaj, midn vedlik. V. ö. KOP.

KOPPADÁS
,

(kopp-ad-ás) fn. tt. koppadás-t,

tb. — ok. Kopaszszá levés. Dió koppadása. Madár

koppadása.

KOPPAN
,
(koppan) önh. m. koppan-t. Vala-

mely szilárd , kemény test ütdés vagy üttetés által

kopp hangot ad. Koppan a falba ütdött homlok. Kop-

pan a kre esett dió. Koppan attól az állad, azaz nem

kapsz belle, vagyis, ha a koncz után nyitod a szádat,

felütik az álladat, mint tréfából az ebbel szoktak ten-

ni. Hasonló jelentés ez is : felkopik az állad.

KOPPAN , falu Veszprém m. ;
helyr. Koppán-

ba, —ban, —ból.

KOPPANÁS
,

(kopp-an-ás) fn. tt. koppanás-t,

tb. —ok. Valamely kemény testnek ütdése vagy

üttetése, melynél fogva az kopp hangot ad.

KOPPAND, erdélyi falu Torda m.; helyr. Kop-

pand ra, —on, —ról.

KOPPANT, (kopp-an-t) áth. m. koppant-ott,

htn. —ni v. — ani, par. —s. Valamit úgy üt, hogy

koppanjon. A harkály koppantja a fa kérgét. Önha-

tólag is használtatik tárgyesetes név nélkül. Valaki-

nek homlokára koppantani. Átv. ért. csaptatóféle esz-

közzel a gyertya hamvát elveszi. Elkoppantam a gyer-

tya hamvát. V. ö. KOPPAN.
KOPPANTÓ, (kopp-an tó) fn. tt. koppantó-t.

Nyéllel ellátott, az ollóhoz némileg hasonló eszköz,

melylyel a gyertya hamvát veszik. Máskép : hamvvév.

KOPPANTÓTALP, (koppantó-talp) ösz. fn. Kis

tálcza , melyre tisztaság végett a koppantót tenni

szokták. V. ö. KOPPANTÓ.
KOPPÁNY , falu Szála és Veszprém m., TÖ-

RÖK— mváros Somogy m.; helyr. Koppány-ba, —
ban, —ból.

KOPPASZT, (kopp-asz t) áth. m. koppaszt-ott

;

htn. — ni v. —ani
,

par. koppaszsz. L. KOPASZT.
KOPPSEMMI

,
(kopp-semmi) ösz. fn. Tréfásan

am. nagysemrai, azaz oly semmi, hogy szinte koppan.

Mit kaptál f — Koppsemmit. — Hoztál-e valamit ?

— Igen , koppsemmit. (Kriza J.).

KOPRÁS , falu Gömör m. ; helyr. Koprás-ra,

—on, —ról.

KOPRI, (kop-r-i) mn. tt. kopri-t, tb. — ak. Ki-

nek haja igen rövidre van nyirva. Az elavult kopor-

ból képzett szó , mint bodor-b6\ bodri. Máskép .

csitri. Kopri kis fiú. Kopri fej. Egy gyökbl eredt a

,kopasz' szóval.

KOPTAT
,

(kop -tat) áth. és mivelt. m. koptat-

tam, —tál, — ott, par. koptass. Eszközli , cselekszi,

hogy valami kopjék. Csizmát koptatni a rósz köveze-

ten. Hányásvetéssel koptatni a ruhát. A köves föld

nagyon koptatja a szántóvasat. Átv. ért. nyelvet,

szájat koptatni, am. sokat , és haszontalan dolgokról

beszélni.

KOPTATÁS, (kop-tat-ás) fn. tt. koptatás-t, tb.—ok. Cselekvés
, midn valaki vagy valami koptat

valamit.



973 KOR—KOR KOR -KÓR 974

KOR, (1), ers hang, mely a torkon kinyomul-

ván (k) elsbb a szájpadhoz ütdik , azután gömbö-

lyített ajakkal , s a nyelvnek reszkettetésével (r) ej-

tetik ki. 1) Mint puszta hangutánzó gyök fordul elé

e szókban : korog, korrog, korgat, korogtat, korga-

tyú, korczog, korhog, kornyikál, korty, kortyog, kor-

tyán, kortyándi. V. ö. HOR, hangutánzó. 2) Szintén

mint hangutánzó jelent ily ers hanggal történ dör-

zsölést, metszést, rontást, vagy dörzsöltet, metszettet,

rontottat ; e szókban : korbál, korcsolya, korhál, kor-

hol, kornicz, korpa, korsin. Rokon vele a horhol,

horgy, horhács stb. szók hor gyöke. V. ö. HOR. 8) Je-

lent kerek alakot, vagy kerek mozgást, melynek alap-

ját a k mint görbeséget, az r pedig mint terjedést je-

lent teszi, s az egész oly testek vagy mozgások elne-

vezésére alkalmaztatott, melyek görbedést , kereket,

gömbölységet képeznek, milyenek : korba, korbács,

korcz, korczolat, kornyad, korong, korsó, korfonyál,

korlát, kormány, koroglya, korona, korittó (kereksajt)

a megnyújtott kórász, kórész, kór, kórság. V. ö. KAR.
KER, KÖR, KUR , KÜR. Ez osztályzatból kivétet-

nek : korhely, korcsma kétes eredet szók, melyeket

1. saját rovataik alatt.

KOR, (2), fn. tt. kor-t , tb. — ok, harm. szr.

— a. Sokszor ugyan a kor egy értelm az idö szó-

val, s felváltva használtatik : de a kor szkebb ér-

telm, mint az id ; mert ez elvontabb, általánosabb,

a kor öszszerbb valami ; az id jelenti általán a lé-

tezésnek egymás után következ folyását, haladását,

miért mind a magyarban, mind több más nyelvekben

eredetileg annyit tesz, mint men, haladó (v. ö. IDÖ),

a kor pedig inkább csak egy kikerekített kör, s mint-

egy meg-megújuló rész az idbl, különösen oly mér-

ték, mely által bizonyos idbeli létezésnek tartamát,

mennyiségét határozzuk meg. T. i. 1) Egyes emberek,

vagy egész népek létezésének bizonyos idköre. Cse-

csem-, kisded-, gyermek-, ifjú-, férfi-, aggkor. Ember-

kor. Eleikor. Rövid , hosszú életkor. Ez értelemben

az idö szóval föl nem cserélhet. satyák, Mózes, Fá-

raók kora. Mesék , történetek kora. A hellének, a h-
sök , a rómaiak kora. A népek vándorlásának kora.

Árpádok kora. A hitújítás kora. Forradalmi kor.

Múlt, jelen, jöv , kés kor. kor, közép kor, új kor.

Minden kornak van saját szelleme.

„Minden kornak van istene,

Nem zúgolódom ellene

,

S kebelemben marasztom."

Berzsenyi.

„Oh gyönyör gyermekkor,

Boldog voltam én akkor."

Kisfaludy S.

Ez értelemben csak köznyelven , de nem szabatosan

használható az idö szó. 2) Azon idkor, melyben va-

laki bizonyos állapotban létezik. Tanuló korában so-

kat betegeskedett. Katonakoromban sebet kaptam. Gaz-

dagkorában elfeledkezett a szegényekr'l. Ismertem öt

szegénykorában. Aki részegkorában vét, bnhdjékjózan -

korában. Itt sem állhat helyette idö. 3) Midn összeté-

telben idöhatározó gyanánt használtatik, jobbára egy-
értelm az idvel, pl. akkor, azon idben ; ekkor, ezen
idben

; mikor, midn ; valamikor, mindenkor, sem-
mikor, akármikor, ebédkor, vacsorakor, éjfélkor, me-
lyek a régieknél s itt-ott a maiaknál orc-nal ragozva is

állanak : akkoron, ekkoron, mindenkoron, mikoron, éj-

félkoron, valamikoron, halálomkoron, tikszókoron stb.

V. ö. —KORON. De a jókor és roszkor helyett nem
áll szabatosan a jó idben , rósz idben , mert itt az
,id' szónak

,
mint idjárásra is vonatkozónak, kétes

értelme volna. Minthogy ,kor' mind máig megtartotta
önállását, nem úgy , mint, egy-kettt kivéve, a többi
képzk : innen az összetételben is ragozható, pl.

máskor, máskorra
, máskonól , máskoron , máskorig.

Eléfordúl magával az ,idö
l

szóval is összetéve : id-
kor, idökorra, ikökorig stb. Néha a midn kihagyását
a múlt igenévhez ragasztva pótolja

,
pl. midn haza

jöttem helyett : haza jöttömkor.

Kor tehát, mint meghatározott idszakot jelent
név azok közé számitható, melyekben a kor am. kör,

azaz átv. ért. a nagy idbl kikerekített idszak,
mely magában valamely határozott egészet teszen,

mit a latin nyelv periódus v. spatium temporis szók-

kal ír körül , és egyezik hangokban is a hellén

%QÓvoq no v. xqo gyökhangjaival. V. ö. KOROS.
Figyelmet érdemel a persa khúr , mely jelent napot
(mind égi testet mind nappalt) és idt.

—KOR , névrag, 1. KOR
, (2), 3-ik pont alatt.

KOR, (1) , fn. és mn. Molnár A. szótára sze-

rént jelent gyöngélked egészségi állapotot, betegsé-

get; továbbá, gyöngélkedt, beteget. Szabó Dávidnál
is betegség és beteg. A régiebbeknél inkább ez utób-

bi értelemben jön elé
,

pl. a Nádor-, Góry-, Czech-

codexben, Debreczeni Legendáskönyvben stb. Ezen
értelmek ugyan a mai népnyelvben igen gyéren hall-

hatók, de él általában a közismeretü kórság és kórságos

származékokban, és kórbeteg összetételben. Mi e szó

elemzését illeti , minthogy Molnár A. els értelméül

a languor és languidus jelentéseket teszi, innen erede-

tileg am. lankadás, gyöugélkedés, s legközelebb áll a

gornyad, gornyadoz igék gyökéhez, mert gornyadozni

csakugyan am. gyengeség miatt lankadozni, görnye-

dezni, görbedezni, meghajlott testtel járni kelni. E sze-

rént a kór a görbedést, hajlást jelent iorgyökü szók

osztályába sorozható , s egyezik vele magas hangon
Lugossy József szerént a bodrogközi és szathmárvi-

déki geher, ,kóros' pedig sok helyütt görhes. Továbbá
egyeznek vele a török khaszta (beteg), szláv chorost

(betegség), német krank gyökhangjai. Újabb gyógy-
tani nyelven bizonyos betegségek nevével öszvetéve

jelent általán beteg állapotot, pl. aszkór, vízkór, mell-

vükór, álomkór, holdkór, stb. s magára a betegre vi-

tetve , kóros' alakot használják : aszkóros, vízkóros,

holdkóros stb.

KOR, (2), elvont gyöke vagy törzse korál, ká-

rász v. kórész, kóriczál stb. szóknak, melyek tekerve-
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nyes görbe járást jelentenek ; tehát rokon a gör, kör,

Jcer, kor stb. gyökökkel, s gyökeleme : ko v. kó.

KORA
,

(kor- a) mn. mely csak néhány ragot

vesz fel, ú. m. hasonlítót : korább, legkorább, korábban,

legkorábban; és határozóképzt : korán, koránt. 1) Je-

lenti az idben azt , ami bizonyos idnek szokott já-

rását megelzi, ami elbb történik mint vártuk vagy

rendesen történni szokott. Kora tavasz , kora nyár,

kora ösz , kora tél. Kora vénség. Kora gondoskodás.

Kora ebéd, vacsora.

„Te is úgy maradtál napod kora szüntén
,

Hervadva szerelmed hamari eltntén."

Arany János.

„Kora váltát szülejétl

,

Váltát édes kedvesétl

,

Itten sínyli egy vitéz."

Kisfaludy K.

Ellentéte : kés. 2) Néha jelenti bizonyos idnek ele-

jét , kezdetét. Kora hajnalban felkelni. Kora tavasz-

szal útnak indulni. Kora ifjúságban meghalni.

„Elte kies tavaszán kora sírt hány ifjú talála!"

Kisfaludy K.

Ezen jelentések is általán az id bizonyos mértékére

vonatkoznak. Ellenben 3) a következ öszvetételek-

ben : mekkora, akkora, ekkora, jókora a térnek mér-

tékét jelentik , vagyis alapfogalom bennök a térbeli

nagyság, mennyiség. Ez értelemben rokon a nagyot,

magasat jelent gór, góré, hóri szókkal , tehát mek-

kora (mely kora) am. mely góra, (mely nagy v. ma-

gas); akkora (azkora) am. az góra, (oly nagy); jóko-

ra, am. jó góra (jó nagy). V. ö. GÓR, HÓRI.
KORÁBAN

,
(kor-a-ban) a kor fn. személy- és

viszonyragozva ; 1. KOR
, (2) , a 2-ik pont alatt.

Nem kell öszvetéveszteni a következ ,korábban'

szóval.

KORÁBB, KORÁBBAN, (kor-a-abb, kor-a-abb-

an) ih. A szokott, rendelt, várt idnél elbb. Korább

jöttél , mint vártalak. Korábban elvégeztük a munkát.

Ma korábban keltem. V. ö. KORA.
KORÁBBI

,
(kor-a-abb-i) mn. tt. korábbi-t , tb.

—ak. 1) A szokott, vagy rendelt, vagy várt idnél

elbbi. Valakit korábbi fölkelésre sürgetni. 2) A töb-

binél elbb létez , vagy létezett. A korábbi virág-

zásu fákat félteni a fagytól. Az irónak korábbi mü-

vei rendesen nem oly jelesek , mint a késbbiek. V. ö.

KORA.
KORACS, (kor-acs) fn. tt. koracsot.l. KORÁCS.
KORÁCS, (kor-a-acs) fn. tt. korács-ot. Elavult

szó , a kornak , mint idnek kicsinyitje , azaz kis

kor, ifjú kor, vagy rövid kor. A palóczoknál jelen-

nen is divatos : „Egy szó mint száz, mindegyiknek

a vele egy korácsu tetszett. " (Pap Gyula : Palócz

népköltemények.)

KORAÉRETT
,

(kora-érétt) ösz. mn. Ami ko-

rán érik. Átv. (nem kedvez) ért. gyermek vagy ifjú,

ki korát meghaladó tárgyakba van beavatva.

KORAÉRÉTTSÉG, (kora- érettség) ösz. fn. Tu-
lajdonság vagy állapot , midn valaki átvitt ért. ko-

raérett.

KORAÉRÉTTSÉGÜ, (kora-éréttségü) ösz. mn.
L. KORAÉRETT, átv. ért.

KORAESZÜ
,

(kora-eszü) ösz. mn. Mondják
gyermekrl, ki eszesebb, mint korához képest lennie

kellene.

KÓRÁGY
,

(kór-ágy) ösz. fn. 1. BETEGÁGY.
KORAI

,
(kor-a-i) mn. tt. korai-t, tb. —ak. L.

KORA, 1).

KORAISÁG, (kor-a-i-ság), 1. KORUSÁG.
—KORÁL, öszvetett gyakorlatos igeképz, pl.

csuszkorál, iszkorál.

KORÁL, (kór-a-al) önh. és áth. m. kórál-t. 1)

Csavarog , kóborog , tekereg, kicsinyítve : kóriczál,

némely vidékeken : kórász , kórész , mindenütt am.

görbén , vagy ide-oda járkál. Rokon vele a csórál,

morál. 2) Aratás után gabonafejeket, szüret után el-

hagyogatott fürtöket, gyümölcsszedés után elmaradt

gyümölcsöket keresgélve járkál , azaz böngész, lécs-

kál, mezgerel. Ez utóbbi értelemben is gyöke a gör-

beséget, tehát ide-oda járást, különösen keresgélést

is jelent kór.

KÓRÁLÁS
,

(kór-a-al-ás) fn. tt. kórálás-t, tb.—ok. 1) Csavargás, kóborgás. 2) Böngészés.

KORÁLIS , fn. tt. korális-t , tb. —ok. Lásd :

KLÁRIS.
KORALL, fn. tt. korall-t, tb. —ok, harm. szr.

—ja. Némelyek burány-n&k is hívják. L. KLÁRIS.
KORALL, (kor-a-an-1) áth. m. koráll-tv. — ott,

htn. —ni v. — ani. L. KORÁNOL.

„Félek hogy rászáll az álomtalan álom

,

Mennybe menetelre még igen korállom."

Lisznyay.

KÓRÁLLAPOT, (kór-állapot) ösz. fn. A kórnak

vagy betegségnek mivolta , vagy pedig valamely

szaka.

KORÁN, (1), (kor-a-an) idöhatárzó, fokozva : ko-

rábban, legkorábban. 1) A szokott, rendes, kivánt id-

nél elbb. Korán járó óra. Korán feküdni, késn kel-

ni, a restek, tunyák; korán kelni, késn feküdni a szor-

galmasok szoktak. Korán végezni a kiszabott munkát.

Korán megunni valamit. Korán házasodni. Korán el-

búcsúzni, elválni. Még ez korán van. Késn korán.

„Ha meguntam életemet,

Korán halni mért félek?"

Kisfaludy S.

2) Kell idben. Ideje korán. Akarom, hogy korán itt

legyetek.

„Hajnalban jó korán

,

Ott terem az ispán
,

Kezében a csákány,

Robotra szólítván."

Népdal az úrbéri korból.

V. ö. KORA.
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KORÁN, (2), v. ALKORÁN, (arab szó, ,karaa'

[am. olvas] igától, s jelent olvasást, köuyvet, az ,al' esak

nével); fn. tt. kordn-t, s ha többet használnak :
—ok.

A muhainedhitüek szentkönyve , törvény- és

valláskönyve, arab nyelven , melyet fleg Muhamcd
beszédeibl ennek ipja Abubekr gyjtött egybe, s a

IH-ik Khalifa Othmar igazított ki és tett közzé.

KORÁNÉR, (korán-ér) ösz. inn. Ami a ren-

des idhöz képest, vagy másokhoz hasonlítva elbb,

hamarabb érik. Koránéra gyümölcs nem tart sokáig.

Koránéra árpa. Átv. ért. mondják gyermekrl, ifjú-

ról, kinek testi és lelki teketségei a rendes idnél

elbb fejlenek ki. V. ö. KORAÉRETT átv. ért.

KORÁNKELÖ, (korán-kel) ösz. mn. Aki vagy

ami korán kél.

KORÁNKÉSN, (korán-késn) ösz. ih. Akár

késn, akár korán, azaz minden esetben vagy esetre.

Koránkésön mindnyájan meghalunk, néha : korábban

késbben, más szókkal : elöbbulóbb.

KORÁNL, 1. KORÁNOL.

KORÁNLEV, (korán-levö) ösz. mn, Korai. L.

KORA 1).

KORÁNOKOS
,

(korán-okos) ösz, mn. L. KO-

RAESZÜ.
KORÁNOL ,

(kor-a-an ol) áth. m. koránol-t v.

koránlott, htn. —ni v. koránlani. Valamirl azon vé-

lcménynyel van , vígy nyilatkozik , hogy még korán

van. Ezen házasságot koránlom. Fiamat még koránlom

iskolába küldeni. Szathmár megyében Mándy Péter

szerént : korányol, korányi, pl. korányija az idt. Né-

hutt : korall. V. ö. KORÁN.

KORÁNSEM
,

(korán- sem) ösz. ih. Epenséggel

nem, legkevésbbé sem, távol sem. Koránsem úgy van,

mint gondoltam. Koránsem hittem volna , hogy erre

jussak Itt a korán az idnek elejét jelenti. Máskép

és szokottabban : korántsem.

KORÁNT, (kora-an-t) ih. 1. L. KORÁN.

KORÁNTSEM, (korántsem) 1. KORÁNSEM.

KORÁNVALÓ
,

(korán-való) ösz. mn. Ami a

szokott, rendes, várt idnél elbb létezik , vagy má-

sok létezésével összehasonlítva elbb kezdett lenni.

Késönvaló gyermek, koránvaló árva. (Km.). V. ö. KO-
RÁN.

KORÁNVALÓSÁG, (korán-valóság) ösz. fu.

Tulajdonság
, mely szerint valami korán létezik, ko-

rán történik. V. ö. KORÁN.

KORÁNY
,

(kor-a-any) fu.
(

tt. korány t , tb.

—ok , harm. szr. —-a v. —ja. Újabb idbeli szó,

kivált a költi nyelvben divatos , s jelent hajnali,

reggeli idt.

..Fellegekkel csókolózva

Felmosolyg a uap koránya. u

Tompa.

Átv. ért. az emberi életkornak hajnala, vagyis gyer-

mekség, ifjúság napjai.

A.K4.U. NAOY SZÓrÍK III KÖT.

„Ha feliünuek szép korányim ,

Gyász miért vonul el rajtok?'

Bajza.

KÓRANYAG, (kór-anyag) ösz. fu. Anyag, me-

lyet az orvosok a betegség bels okául tartani szok-

tak. (Matéria morbi, matéria peccans).

KORÁNYZENE ,
(korány-zene) ösz. fn. Zene,

melyet valakinek kedveért, korán regvei els hajnal-

ban csinálnak , különböztetésül az esti vagy éji ze-

nétl.

KÓRÁPOLÓ, (kór-ápoló) ösz. fu. Személy, ki

kórokat, betegeket ápol. V. ö. BETEGÁPOLÓ.

KORASÁG, (kor-a-ság) fn. tt. koraság-ot, harm.

szr . —a. Valaminek szokott , rendes id eltti lé-

tezése.

KÓRÁSZ, (1), (kór-ász) önh. m. kórász-lam,

—Í(£Z, —ott. Korál , csavarog. Kórászó féreg néhult

am. farkas.

KÓRÁSZ, (2), (kór-ász) mn. és fn. tt. kórász4,

tb. — ok. Csavargó. Éhenkórász.

KORASZÜLÉS ,
(kora-szülés) ösz. fn. Idétlen

gyermeknek világra hozása. Oktalan emls állatokról

szólva: vetélés, elvetélés.

KORATELT, (kora-telt) ösz. mn. Mondható

mindenrl , ami idejét múlta , ami akár anyagilag,

akár szellemileg kiavult , romlásnak indult. Koratcll

divat, intézmény. Koratelt szinmií. Koratelt valló, szo-

kottabban : lejárt váltó.

KÓRÁTTÉTEL, (kór-át-tétel) ösz. fu. Kórálla-

poti változás, midn valamely betegség másra alakú 1

által. (Metastasis).

KORÁZ
,

(kor-a-az) önh. m. koráz-lam ,
— tál,

— ott. Balaton mellékén az óráról mondják ,
midn

korán jár ; néhutt : korit.

KÓRÁZ, 1. KÓRÁSZ, (1).

KORB, erdélyi falu Fogaras vidékében ;
helyr.

Korb-ra, — on, —ról.

KORBA, (kor-ba) fn. tt. korbál. A hintónak öb-

lös alja , mely mintegy kosarat képez , rokon vele a

göcseji körbecz, latin corbis, olasz corba, franczia cor-

beille , német Korb , Körbe , dán kurv ,
holland kors

stb. Közös gyökök kor, mind a három anyanyelv több

szavaiban kerekdedet , kört jelent. Nem ezen korba

törzsökbl származott közelebbrl a karikás OBtor

neve : korbács, azaz korvas v. Jcorvás
;
jóllehet gyök-

ben (kor), mint görbeséget, görbülöt jelentben mind

kett megegyezik. V. ö. KORBÁCS.

KORBÁCS, (kor-va-ács v. kor-va-as ,
törökül :

liirbads ; a szláv nyelvekben is : korbács); fn. tt. kor-

bács-ót, harm. szr. —a v. — csa. Szíjból font kurta

nyel ostor, pl. milyet a csikósok ,
baromhajtók , va-

dászok karikába tekerve nyakba vetve, vagy nyereg-

kápára akasztva viselnek, vagy néha fegyelemjelül a

házban szegen lóggva tartanak. Vékony , vastag kor-

bács, ólmos vég korbács. Korbácscsal verni valakit.

Tatár korbács. Két águ korbács. Nevét tekerg tu-

62
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lajdonságától vette, s gyöke a görbedést jelent kor.

Az ács képz itt nem kicsinyez, hanem vagy uiivcl

cs, vagy hihetbben átalakult ás , ez utóbbiban mint

e következkben is : bogácskóró bogáskóró
, bordács

bordás, ordacs ordas, stb. szókban; tehát eredetileg :

korbás cs—s; t. i. ostor, melynek közelebbi törzsö-

ke igazabban korva, a v úgy változván &-re, mint az

olyvá olybá szóban , mely átváltozás, kivált a palócz

szójárásban igen divatos.

KORBÁCSFÜ, (korbács-fü) ösz. fn. A rezedák

neméhez tartozó növényfaj; szára felálló, ágas, leve-

les ; levelei szálas láncsásak , habosak , tövön mind-

kétfelöl egyegy kis foggal jegyzettek. Virága halo-

vány sárga. (Reseda luteola).

KORBÁCSNYEL, (korbács-nyel) ösz. fn. Nyel,

melyhez a korbács hozzá van kötve. Szíjjal bevont,

rezes, czifrázott kprbácsnyel.

KORBÁCSOL
,

(kor-va-ács-ol) áth. m. korbá-

csol-t. Valakit v. valamit korbácscsal ver. Némely or-

szágban a rabokat nem botozzák, hanem korbácsolják,

verésre itélt nket is korbácsolni szokták, j ! vadászebe-

ket korbácsolni. Megkorbácsolni , kikorbácsolni vala-

kit. V. ö. KORBÁCS.
KORBÁCSOLÁS, (kor-va-ács-ol-ás) fn. tt. kor-

bácsolás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mi-

dn valakit v. valamit korbácscsal vernek. V. ö.

KORBÁCS.
KORBÁCSSZÍJ, (korbács- szíj) ösz. fn. Szíj,

melybl korbácsot fonnak, vagy nyélhez kötött, de

szétbomlott szíjszalagok , melyek korbácsul szol-

gálnak.

KORBÁCSÜTÉS, 1. KORBÁCSVÁGÁS.
KORBÁCSVÁGÁS, (korbács-vágás) ösz. fn. Vá-

gás vagy ütés , melyet valamely testen korbácscsal

tesznek. A korbácsvágásoktól kolbászok támadtak a

hátán. A tolvajt tizenkét korbácsvágásra Ítélni. V. ö.

KORBÁCS.
KORBAJ

,
(kór-baj) ösz. fn. Baj vagy szenve-

dés, mely valamely kórral, kórsággal van egybekötve.

Nehéz kórbajok.

KORBÁL, (kor-ba-al v. kor-va-al) áth. m. kor-

bál-t. Baranyai tájszó, am. faragcsál , metél. Gyöke

kor rokon értelemmel bír a korhál, korhol, korcsolya,

kornicz szók gyökével. Ide tartozik a vastagabb kar,

mely szinte metsz, hasító jelentés a karcz, karezol,

kard, karmol, kartács (gereben) szókban. A kor gyök-

bl lett a törzsök : korva, korba v. korha.

KÓRBÁNTALOM, (kór-bántalom) ösz. fn. Kel-

lemetlen , fájdalmas érzelem, melyet a kóros álla-

pot okoz.

KORBÁSZ, puszta Hont m.; helyr. Korbász-ra,

— on, — ról.

KORBELI, (kor-beli) ösz. mn. 1) Bizonyoü kor-

ból való, egykorú. Mi cgykorbeliek vagyunk. 'J)

Mondják ids , éltes , élemedett személyrl. Velem

ö is együtt már korbeli ember. Balaton vidéki tájszó.

KORBÉLY
,

(kor-ba-ély v. korba-alj ?) fn. tt.

korbély-t, tb. — ok. Tájdivatos ,korba' helyett. L. ezt.

KORBELYEG, (kór-bélyeg) ösz. fn. Határozott,

s körülbelül hasonló alakban mutatkozó jelek , me-

lyekbl a kór minemüségére ismerhetni.

KÓRBETEG, (kór-beteg) ösz. mn. és fn. Kóros,

kórságos, mintegy kornyadozó beteg.

KORBOHÓSÁG
,

(kor-bohóság) ösz. fn. Bohó-

ság , mely a korból fejlik ki
,

pl. az új divatokon

túlságos kapkodás.

KÓRBUVÁR, (kór-buvár) ösz. fn. Tudós, neve-

zetesen orvos, ki az emberi nyavalyák s azok tüne-

ményeinek vizsgálatával foglalkodik.

KORCS, (kor-cs 1. itt alább) mn. és fn. tt. korcs-

ot. Szoros tulajd. ért. mondják állatról , mely mind

kül , mind bel tulajdonságaira nézve eredeti fajától

elüt, mi rendesen úgy történik , ha az illet szülék

nem rokon fajtából valók, pl. korcs eb, melynek apja

komondor, anyja szelindek ; korcs kanári, mely csíz

anyától lett. Emberre alkalmazva jelent olyat , ki

nemzeti, népi , nemzetségi vagy családi sajátságaiból

kivetkzött , ki e tekintetben eredetiségét idegen

tulajdonságok fölvétele által elvesztette. Korcs nem-

zet , korcs nép , mely seitl mind testileg , mind

szellemileg elütött , mely idegenekkel keveredve,

azok sajátságait vette át. Korcs fiú , ki szüleitl,

kivált szellemi
,
jelesebb tulajdonságaikra nézve el-

fajzott ; vagy fattyú. Átv. ért. mondható egyes szók-

ról , st nyelvekrl is , melyek idegen alakjok által

eredetiségöket vesztették. Minthogy e szóban alap-

fogalom a különböz fajok vérkeverése, összezavarása;

innen valószín , hogy korcs am. kavarcs , kovarcs,

különben is a forgást jelent kor és kavar hangi és

fagalmi rokonságban vannak. így lett a csavar-bó\

csór, csr.

KORCSÁLLAT, (korcs- állat) ösz. fn. Külön

fajtájú szüléktl nemzett állat, pl. melynek apja far-

kas , anyja komondor , vagy milyen a szamárapától

és ló anyától lett öszvér.

KORCSÁNY
,
puszta Somogy m. ; helyr. Kor-

csány-ba, —ban, — ból.

KORCSFAJ, (korcs-faj) ösz. fn. Ivadék, mely

eredeti fajától elütött. Alkalmazható kifejezés a nö-

vényekre , s azok gyümölcseire is , mennyiben saját

fajaik tulajdonságaiból kivetkeznek.

KORCSFÜZ
,

(korcs füz) ösz. fn. A szrös le-

velii füzek neméhez tartozó füzfaj ; cserjéje kicsin,

ágai barnák , levelei körkörösek , elül-hátul kerekí-

tettek , hátragörbült hegyesek , fölül kopaszok , alul

hamvas molyhosak , kopott fürészes végek. (Salix

ambigua.)

KORCSIA, (kor-csi-a) fn. tt. korcsiát. A széke-

lyeknél am. korcsolya. L. ezt.

KORCSIÁZ, (kor-csi áz) 1. KORCSOLYÁZ.

KORCSKÉPZÖDÉS
,
(korcs-képzdés) ösz. fn.

Korcsosodásból vagy elfajzás által eredt képzdés.

V. ö. KÉPZDÉS.
KORCSLÓHERE, (korcs-lóhere) ösz. fn. Ló-

herefaj , méhnek virágbimbói ernysek ,
hüvelyei
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kórója felnyúló. (Trifolium hyb-

, KORCSMÁROS, 1. KOCSMA,

négymagvuak, s

ridum).

KORCSMA
KOCSMÁROS.

KORCSNÖVÉNY ,
(korcs-növény) sz. fu. Nö-

vény , mely eredeti tulajdonságaitól elfajzott , vagy

mely két vagy több különböz fajok párosítása által

keletkezett.

KORCSOLYA, (kor-cs-oly-a v. hor-zs-oly-a)

fn. tt. korcsolyát. Általán ctúszó vagy csúsztató

eszköz , mely horzsol vagy horzsolódik. Különö-

sen 1) Hosszúkás vas patkó , melyet a csúszká-

lok talpaik alá kötnek ; székelyesen csáklya , mi-

vel csakugyan eleje csáklyásan felgörbed. 2) Kis

szán , melyen a gyermekek téli idben a dom-

bokról játszólag alácsuszkálnak. A székelyeknél :

korcsia = kis szánkó (Kriza J.), eplény és rúd nél-

kül , milyenen a gyermekek szánkáznak. 3) Létra-

forma eszköz, melyen nehezebb testeket
,

pl. hordó-

kat csúsztatnak , vagy pinczébe eresztenek. 4) Átv.

ért. olyféle ételek , melyekre az ital igen csúszik. A
sajt, a paprikás hús, a pogácsa, jó borkorcsolya. Tré-

fásan mondják az iszákos emberrl is, kinek a torkán

sok bor lecsúszott. E szó gyöke a metszést , hasítást

jelent kor, (v. hor), melybl lett korzs (horzs), kor-

zsol (horzsol), vagy korcs, korcsot, és ezekbl korzsoló,

korcsoló, korzsola, korcsola, a meglágyított ly inkább

tájszokás. Tökéletesen megegyezik vele, mint érintk,

horzs, horzsol, horzsoló. V. ö. HOR.
KORCSOLYABOT

,
(korcsolya-bot) ösz. fn.

Bot, melylyel a jégen korcsolyázók segítik magukat.

KORCSOLYÁS, (l), (kor-cs-oly-a-as) mu. tt.

korcsolyás-t v. — at, tb. — ak. Korcsolyával ellátott.

Korcsolyás csúszkálok. Korcsolyás gyermekek. Korcso-

lyás pinczetorok.

KORCSOLYÁS, (2), fn. tt. korcsolyás-t, tb.

— ok. 1) Korcsolyán csúszkáló. 2) Borpinczékben

azon munkások , kik a boros hordókat korcsolyán

eregetik.

KORCSOLYÁZ, (kor-cs-oly-a-az) önh. m. kor-

csolyáz-tam, — tál, — ott
,

par. — 2. 1 ) Korcsolya

nev jégpatkón, vagy ily nev kis szánkón csuszkái.

2) Áthatólag, bizonyos nehéz testeket korcsolyaféle

csúsztató eszközön tol, ereget. Boros hordókat a pin-

czébe, vagy a szekérrl lekorcsolyázni. V. ö. KOR-
CSOLYA.

KORCSOLYÁZÁS
,

(kor-cs-oly-a-az-ás) fu. tt.

korcsolyázás-t, tb. — ok, harin. szr. —a. 1) Korcso-

lya nev jégpatkón való csúszkálás. 2) Hordóknak,

vagy más nehéz testeknek leeregetése korcsolyán.

KORCSOLYÁZÓ, (kor-cs-ol-a-az-ó) mn. és fn.

Aki korcsolyán csuszkái vagy valamit ereget. Kor-

csolyázó fiúk.

KORCSOMA, 1. KOCSMA.
KORCSOS, (kor cs-os) mn. tt. korcsos-t v. — at

}

tb. —ak. TÖbb fajból elegyedett ; eredetiségétl el-

fajzott ; idegen faj tulajdonságaiba öltözött. Korcsos

állat, növény. Korcsos ivadék.

„Megcsorbult nemzeted változott korcsossá

,

Neved ékessége utálatságossá."

Balassa Bálint.

Korcsos szó
, melynek törzsöke is más , ragozása is

más nyelvbl vétetett, mint : appellálok, a dominiu-
mot recuperálom.

KORCSOSÍT, KORCSOSIT, (kor-cs-os-ít) áth.

m. korcsosít-ott, htn. —ni v. —ani
,
par. — s. Kor-

csossá tesz, eredetiségébl kivetkztet, elfajulttá tesz

valakit v. valamit. Idegen nyelv, szokások, intézmé-

nyek korcsosítják a nemzetet. V. ö. KORCS.

KORCSOSÍTÁS, KORCSOSITÁS, (kor-cs-os-

ít- ás) fn. tt. korcsosítás-t, tb. — ok. Korcsossá tevés,

eredetiségébl kivetköztetés.

KORCSOSODÁS
,

(kor-cs-os-od-ás) fn. tt. kor-

csosodás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Elfajzási álla-

pot vagy változás , midn korcsosodik valaki vagy
valami. V. ö. KORCSOSODIK.

KORCSOSODIK
,

(kor-cs-os-od-ik) k. m. kor-

csosod-tam, — tál, —ott. Korcsossá válik, elfajzik,

eredeti természetébl kivetkezik, idegen alakba öl-

tözik. Veszni indult a nép, amely korcsosodik. V. ö.

KORCSOS.
KORCSOSSÁG, (kor-cs-os-ság) fn. tt. korcsos-

ság-ot, harm. szr. — a. Korcsos, elfajzott állapot, vagy

tulajdonság. Látván e korcsosságot, el kell szomorod-

nom. Megóvni valamely népet a korcsosságtól.

KORCSOSUL
,

(kor-cs-os-úl) önh. m. korcso-

sult. L. KORCSOSODIK.
KORCZ, (1), elvont hangutánzó törzse korezog,

korezogat szóknak. A fogakkal rágott kemény test

hangjának utánzása. V. ö. PORCZ, PORCZOG.

KORCZ, (2), (kor-cz) fn. tt. korcz-ot, harm.

szr. — a. Bizonyos testeknek kerülete, hevedere,

pártázata, melyeket mintegy koroz, azaz köröz. Kü-

lönösen 1) Nadrág, gatya, pendely, szoknya , s több

ilynem ruhák fels pártázata , melybe szíjat, kött,

madzagot húznak. A gatya korczát ránezba szedni. A
nadrág korczába szíjat húzni. 2) A nádkeritésnek

szegélye, pártázata kétfell , melyet mint hevedert,

ersség okáért öszvekötnek. 3) Minthogy a korcznál

rendesen öszveránezosodik a ruha , innen jelenti a

korcz körüli ránezokat is. 4) Zsineg, madzag, meny-

nyiben pártázatul, hevederül szolgál. Gyöke a kerek-

séget, kört jelent kor. Származékai : korezol , kor-

czolat, s elrontva korezovát.

KORCZFÜZ, (korcz-fz) ösz. fn. Különféle ko-

sárnak való vesszfüz. Nevét onnan vette, mert haj-

lékonysága miatt korezozni, azaz görbíteni, esavarítani

lehet, s különféle kerekes, öblös edények csinálására

alkalmas. Egyik piros héjú faját Mátyusföldén czig-

levesszö-nék mondják.

KORCZOG
,

(korcz og) önh. m. korezog tam,

—tál, — ott. Mondják némely kemény testekrl, mi-

dn a fogak rágásától korcz (porcz , vorcz) hangot

adunk. Korezog az ebrágta csont.

62*
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KORCZOGAT, (korcz-og-at) gyak. áth. in. kor-

czogat-tam, — tál, —ott, par. korczogass. Rágás által

eszközli , hogy korczogjon valami
5

porczogat , vor-

czogat.

KORCZOL, (kor-cz-ol) áth. m. korczol-t. Bizo-

nyos testet korczczal , azaz pártázattál , hevederrel

kerít vagy ellát. Nadrágot
,
gatyát ,

üngöt körmölni.

Sövényt, nádkeritést körmölni. V. ö. KORCZ.

KORCZOLÁS, (kor-cz-ol-ás) fn. tt. korczolás-t,

tb. — k , harm. szr. — a. Cselekvés, illetleg var-

rás, kötés, mely által korezolnak valamit. V. ö. KOR-

CZOL.
KORCZOLAT ,

(kor-ez-ol-at) fn. tt. korczolat-

ot, harm. szr. —a v. —ja. Pártázat, öveder, melyet

az úgynevezett korcz képez. Nadrág
,
pendely kor-

czolata. Nádkerités kormolata. Némely tájakon el-

rontva : korczolát, korszovát, korczovát.

KORCZOS, (kor-cz-os) mn. tt. korczos-tv. —at,

tb. ak. Aminek koreza van. Kormos gatya. Kor-

mos pendely , asszonyi féling , mely csak zsineggel

tartatik a esipó'n.

KORCZVESSZÖ ,
(korcz-vesszö) ösz. fn. 1) A

korczfüz vesszeje. 1. KORCZFÜZ. 2) Azon vessz-

szálak , melyek a kosarak vagy sövények korczola-

tára, pártázatára használtatnak.

KORDA , fn. tt. kordát. Nem lehet ugyan két-

kedni benne , hogy e szó egyenesen a latinból véte-

tett, s a szerzetesek által hozatott divatba : de mivel

sodrott , azonfölül övül használt kötelet jelent , a la-

tin szó gyöke is megegyezik a kerekdedséget , kört

jelent magyar kor gyökkel , valamint rokonok a la-

tin chorus, és a magyar kar, a latin corbis, és a ma-

gyar korba , a korlat és összevissza hányt clathrum

atb. 1) Tulajd. ért. kötél, melyet némely szerzetesek

öv gyanánt viselnek. Barátcsomót kötni a kordára.

Valakit kordával megveregetni. Átv. ért. jelent szi-

gorú fegyelmet. Kordába venni , kordában tartani

valakit.

KORDÁCS, 1. KARTÁCS.

KORDÁZ, (korda-az) áth. m. kordáz-tam, — tál,

•— ott, par. — z. Kordával ver valakit v. valamit. Sa-

nyargatásból saját magát kordázni. A csintalan gyer-

meket megkordázni. V. ö. KORDA.

KORDÉ, fn. tt. kordé-t. 1) A székelyeknél am.

szabad préda, pl. kordéra bocsátani valamely jószágot,

am. szabadságára hagyni kinek-kinek, hogy vihessen

belle ami tetszik. És így, amit kordéra bocsátanak,

azt. rendesen szét szokták kapkodni , hordani. Ezen

értelmet tartván szem eltt , továbbá azt is , hogy a

k és h hangok szervrokonságuknál fogva gyakran

fölcaeréltetnek : nem alaptalan azon vélemény, mely

szerént kordé am. hordé , és kordéra bocsátani vala-

mit am. kordéra, hordásra. Hogy a több szók végén

divatozó é képz ugyanegy az igeneves képzvel, 1.

—E képz. 2) Hiábavaló tréfabeszéd, locsogás, vagy

ily tréfáló, locsogó. Innen átv. ért. túl a Dunán Mar-

czal melléké!), és Molnár A. .szerént kordéra venni a

dolgot , am. tréfára vagy fel sem venni , csak úgy
nagyjában, imígy-amúgy tenni valamit. Kordé beszéd.

Ez értelemben kor gyöke az éretlen , idétlen ének-

lést, borozó ember dudolását jelent kornyikál szó-

val áll rokonságban. 3) Szálában , s több más vidé-

ken jelent két kerek taligát, pl. milyenen szegény

egy lovas emberek, koldusok stb. járni szoktak. Van

benne módja , mint koldusnak a kordé hátuljában.

(Km.). Ez értelemben egynek látszik a kardé, káré,

latin carrus, cvrrus, német Karre, tót káré stb. szók-

kal ; s itt figyelmet érdemelnek , a gör, gur gyökök,

melyekbl gördül, gurdúl, gurul stb. származnak.

KORDÉLY
,
(kordély) fn. tt. kordély-t, tb. —

oh. L. KORDÉ, 3).

KORDÉN, (kordé-n) ih. Régiesen, pl. a Deb-

reczeni Legendáskönyvben am, könyvnélkül. Mások-

nál : kordéra.

KORDÉRA, (kordéra) ih. 1) Veszendbe, kár-

ba
,

prédára. Kordéra ment keresete. 2) Tréfa gya-

nánt, semmibe. Kordéra veszi a dolgot. Nem kordéra

(komolyan) mondom. 3) A régieknél : emlékezetben

följegyezve (memoriter). Az solosmákat mind kordéra

eltanuló. Tihanyi cod. 303. 1. Molnár Albertnél is. V.

ö. KORDÉ.
KORDÉSÁG, (kordé-ság) fn. tt. kordéság-ot,

harm. szr. —a. Hiábavaló tréfaság, locskaság. V. ö.

KORDÉ.
KORDÉSKODIK

,
(kordé-s-kod-ik) k. m. kor-

déskod-tam ,
—tál, — ott. Kordé vagyis hiábavaló

beszédeket zve tréfálkodik, bohóskodik.

KORDIVAT, (kor-divat) ösz. fn. Valamely kor-

ral járó divat. .1 gyanúsítás kordivattá vált.

KORDOVÁNY , fn. tt. kordovány-t , tb. —ok,

harm. szr. —a v. —ja. Kecskebrbl készített s leg-

inkább lábbelire használt br. Fekete , sárga
,
piros

kordoványból varrt csizma. Valószínen Spanyolor-

szág Corduba városától neveztetett , hol eredetileg

gyártották, s innen azon br neme számos más nyel-

vekbe is átment, pl. az olaszba, francziába, németbe,

szlávba, stb. noha Adelung a br készítést keleti ta-

lálmánynak tartja és a föntebbi szót is keleti erede-

tnek gyanítja. Kresznericsnél : pellis cordubensis. A
törökök szakhtiján-n&k hívják , mely szó a magyar

szattyán-wú egyezik.

KORDOVÁNYOS, (kordovány-os) fn. tt. kordo-

ványos-t, tb. — ok. Timár, vagy tobak, ki kordovány-

bröket gyárt.

KORDUL
,

(kor-d-úl v. kor-g-úl) önh. m. kor-

dúlt. Egyes kor hangot ad. Leginkább ,meg' igekö-

tvel. Megkordúl a gyomor az éhség miatt.

KÓRÉ, tájdivatosan am. kóró. Két virág között

egy kóré. Két kóré között egy virág. (A virág leány, a

kóré legény). Virág keni kóréra. Virág mondja kóré-

nak. Székely szólások. (Kriza J.)

KORELLENISÉG, KORELLENTISÉG
,
(kor-

elleníség v. —ellentiség) ösz. fn. Oly minség vagy

állapot, mely a fölvett, rajzolt stb. korral ellentétben
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áll, pl. ha a régi római vitéz kezébe puskát festenek

vagy az ily szerepet viv puskával vau fölfegyver-

kezve , amidn t. i. még ezen lszer feltalálva nem

vala. (Anachronismus). Másképen : kortévesztés ; azon-

ban ez iakább személyi (alanyi) a korelleniség pedig

tárgyi állapot. V. ö. KORTÉVESZTÉS.
KORELNÖK, (kor-elnök) ösz. fn. Olyan elnök,

mikor valamely testületben a korra legidsebb jut

elnökségre.

KÓRELZMÉNY, (kór-elzmény) ösz. fn. Vál-

tozások az egészségi állapoton, vagyis jelek, melyek

a kór megjelenése eltt mutatkoznak.

KORENGEDELEM
,

(kor-engedelem) 1. KOR-

ENGEDÉLY.
KORENGEDÉLY ,

(kor- engedély) ösz. fa. En-

gedély, melynél fogva valaki bizonyos joggyakorlásra

képessé tétetik ,
mieltt az ahhoz megkiváut rendes

kort elérte volna, pl. midn valakinek a kiskorusági

évekbl egyet-kettt elengednek (venia aetatis); vagy

az egyházi törvény szerént kiszabott id eltt vala

kit pappá szentelnek.

KORÉSZ, (kór- ész) önh. m. kórész-tam ,
—tál,

— ott. L. KORÁL.
KORESZME

,
(kor-eszme) ösz. fn. Eszme , me-

lyet valamely kor fejleszt ki. V. ö. KORKIVÁNAT,
KORSZELLEM.

KORÉT , tulajdonképen jókorét , vagy koráét,

azaz reggeli étel, némely tájakon : éjómét v. éhomét.

KÓRFOLYAM, (kór-folyam) ösz. fn. Egészségi

változások, melyek valamely betegségben annak kez-

detétl végéig tartanak.

KÓRÉZ, 1. KÓRÉSZ és KORÁL.

KORFONYÁL , áth. m. korfonyált. Hangután-

zónak látszik , mintha volna : korgatva fonyol v. fi-

nyel. L. KOTYVASZT.

KORG, (kor-og) önh. 1. KOROG.

KORGÁS, (kor-og-ás) fn. tt. korgás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Midn korog valami. Has korgása.

V. ö. KOROG.
KORGAT, (kor-g-at) áth. m. korgat-tam, — tál,

—ott, par. korgass. Valamit ütögetés, rázás, forgatás,

keverés által korogni készt. Korgatni a kerepelöt.

Némely ételek , szelek korgatják a hast. V. ö. KO-
ROG.

KORGATYÚ, (kor-gaty-ú) fn. tt. korgatyú-t.

Eredetileg : korgató, mint pattantyú pattantó, ferge-

ty ferget, stb. Fából készült eszköz , mely rázás

vagy forgatás által vastag kor kor hangot ad.

KORGÓ
,

(kor-g-ó) ran. tt. korgót. Ami ers
kor kor hangon szól. Korgó has. Korgó gyerekjáték.

Mint fnév jelent déli Amerikában és némely mele-

gebb szigeteken otthonos vizi madarat , mely korgó

hangon kiált. (Psophia crepitans).

KORGOCZ, (kór-gócz) ösz. fn. Azon hely a be-

teg testben, hol a kór mintegy gyökerezik, melyen az

illet fájdalom legul óljára sznik meg.

KORHA, (kor-h- a) mn. tt. korhát. Törékeny.
Korha vén fa. Korha kö.

KORHAD, (kor-h-ad) önh. m. korhadt. 1) Vén-
hedik, azaz korban elre , messze halad. Gyöke az
idszakot jelent kor. 2) Átv. ért. mondják fáról,

midn purhásodni, revesedni , vagy krl , midn tö-

redezni kezd. Mind az él, mind a kivágott fa elkor-

had idvel. Ennek gyöke rokon a korhol, korhál szók
gyökével. L. KOR , elvont gyök. 2).

KORHADÁS
, (kor-h-ad-ás) fn. tt. korhadás-t,

tb. — ok. Vénhedés
; revesedés. V. ö. KORHAD.

KORHADÉK, (kor-h-ad-ék) fn. tt. korhadék-ot.

Elkorhadt holmi ; különösen száraz takarmányron-
csolék. (Kriza J.)

KORHADÓ, (kor-h-ad-ó) mn. tt. korhadó-t. 1)

Vénül. 2) Romló, porhadó, törékeny. Korhadó fák,
gerendák. V. ö. KORHAD.

KORHADT, (kor-had-t) mn. tt. korhadt-at.

Vénült ; revesede.tí, V. ö. KORHAD.
KORHADVÁNY, (kor-h-ad-vány) fn. tt. kor-

hadvány-t, tb. — ok. Elkorhadt valami.

KÓRHAJLAM, (kór-hajlam) ösz. fn. Fogékony-
ság, testi gyöngeség, melynél fogva valakit könnyen
valamely betegség érhet.

KÓRHAJÓ, (kór-hajó) ösz. fn. A hadi hajók

között azon kísér hajó, melyre a betegeket viszik, s

ott gondviselés, gyógyitás alá fogják.

KORHÁL, (kor h-a-al) áth. m. korhál-t. 1) Fát
metél, vagdal, faragcsál. 2) Eret metsz, eret nyit,

Innen : korháltatni magát, ara. eret vágatni. Ne kor-

háltasd magad minden szere szóra. Balaton mellékén.

(Horváth Zsigmond).

KORHANTÓ, erdélyi tájszó am. kamasz, sem-

mirekell. Nagy korhantó — nagy kamasz.

KORHANY, (kor-h-any) fn. tt. korhanyt, tb.

— ok. Mintegy korhadt (növényi v. állati) anyag,

máskép : televény. (Humus).

KORHÁNY, (kor-h-a-any) fn. tt. korhány- 1, tb.— ok, harm. szr. —a v. —ja. 1) Ekeló, vagyis két-

ágú fa, melyre az ekét, midn ki vagy haza megy a

szántó, felfordítva ráteszi , hogy ne kopjék. Nevét

onnan vette, mert a földet korholva csúszik , és így

egy eredet a korhol, korezog, korcsolya, korhál szók-

kal. 2) Amerikai halnem , mely , midn megfogják,

kor kor tompa hangot ertet ki magából. (Cottus

grunniens).

KORHASZT, (kor-h-asz-t) áth. m. korhaszl-ott,

htn. —ni v. — ani, par. korhaszsz. 1) Vonít, agg ko-

rúvá tesz. 2) Átv. ért. a fát vagy követ purhássá,

revessé, törékenynyé teszi. Az idö elkorhasztja a leg-

keményebb cserfákat is. V. ö. KORHAD.
KORHASZTÁS, (kor-h-asz-t-ás) fn. tt. korhasz-

tás t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn va-

lami valamit korhaszt.

KORHATAG, (kor-h-ad-ag) mn. tt. korhaiag-

ot. Ami lerméfiüeténél fogva korhadásra hajlandó;
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könnyen vagy már valósággal korhad. V. ö. KOR-

HAD, 2).

KÓRHATÁRZAT, (kór-határzat) ösz. fn. Orvosi

vélemény vagy nyilatkozat , bizonyos nyavalyának

mibenléte, minemüsége felöl.

KÓRHÁZ, (kór-ház) ösz. fn. Köz intézet, mely-

ben a kórok fölvétetnek, és gyógyíttatnak. Országos,

kerületi, megyei, városi kórház. Kisdedek kórháza. Ir-

galmasok kórháza. Katonai, tábori kórház. Átv. ért.

akármely ház, melynek sok lakói betegen fekszenek.

A mi házunk egész kórház. Nálunk kórház van, annyi

a beteg. Újabb nevezettel : kóroda.

KÓRHÁZGAZDA, (kór-ház-gazda) ösz. fn. Tiszt

vagy felügyel, ki a kórházat gazdasági tekintetben

igazgatja, ki az épületekre, szükséges bútorzatokra

gondot visel, s a kórok élelmezése felöl rendelkezik.

KORHEL v. KORHELY, (kor-h-é, v. kor-henye ?

1. alább) mn. és fn. tt. korhely-t, tb. —ék v. ritkán :

—ok. Úgy látszik, mintha e szókban az l v. ly csak

kifejlett utóhang , az eredeti korhé szóból, mint taré

taréj, tarély, karé karély stb. ; azonban ha értelmét

tekintjük, más eredményre jutunk. T. i. legközönsé-

gesebb szokás szerént egyrészrl am. korcsmázó,

iszákos, dorbézoló ; más részrl annyit is tesz, mint

henyél, tunya, semmirevaló, kicsapongó, mely bnök
az iszákosságnak is szokott eredményei. S ez értel-

meknél fogva, legalább els része rokonságban áll

kortyándi (iszákos), kortyol, kortyosodik szókkal. De

mindenek fölött azon körülmény, hogy e szó rende-

sen vékonyhangulag ragoztatik, azon véleményre ad

alkalmat, mintha két külön szóból volna öszvetéve

;

és ha a benne foglalt két értelmet, úgymint az iszá-

kosságot és henyélést összeveszszük, annak legjobban

megfelelne a kor-henye, melybl korheny, korhely ke-

letkezhetett, mint : lapány lapály, uszány uszály stb.

Magyarországi szláv nyelven is : korhel. A Chorherr-

böl származtatás csak azt mutatja , hogy vannak ná-

lunk emberek, kik minden magyar szót, törik-szakad,

idegen szóból fúrnak-faragnak.

KORHELYKEDÉS
,

(korhely-kéd-és) fn. tt.

korhelykédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Korhelyélet

gyakorlása, részegeskedés •, henyélés.

KORHELYKEDIK, (korhelykedik) k. m. kor-

helykéd-tem, — tél, — élt ; tájdivatosan : korhelykod- ik,

—tam, —tál, —ott. Korhely életet gyakorol : kocs-

mázik, részegeskedik, dorbézol; továbbá, henyél, idejét

henyeségben tölti. Hétszámra korhelykedni.

KORHELYLEVES, (korhely-leves) ösz. fn. Sa-

játságos étel, melyet éjjeli dombérozás, eszemiszom

után gyomorjavitásul venni szoktak, mely savanyú

káposztalébl, igen kevés káposztából és kolbászból

készül.

KORHELYSÉG, (korhely ség) fn. tt. korhely-

ség-ét, harm. szr. — e. Kocsmai dombérozás, iszákos-

ság, dínomdánom , s az ezekbl ered tunyálkodás,

henyeség. V. ö. KORHEL v. KORHELY.
KORHELY! JL, ^korhely ül) ih. Korhelyek mód-

ja, szokása szerint. Korhelyi élni, tölteni az idt.

KORHODIK
,

(kor-h-od-ik) k. m. korhod-tam,—tál, —ott. L. KORHAD.
KORHOG, (kor-h-og) önh. és gyak. m. korhog-

tam, —tál, —ott. Lábait nehezen húzva , a földön

csúsztatva járkel. Az öreg emberek korhogva járnak.

Gyöke a hangutánzó kor. V. ö. KOR. (1).

KORHOGÁS
,

(kor-h-og-ás) fn. tt. korhogás-t,

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki korhog. V. ö. KOR-
HOG.

KORHOL
,
(kor-h-ol) áth. m. korhol-t. 1) Ers,

és vastag hangot adó dörzsöléssel koptat, metél, tördel

valamit. A kerék korholja a lcsöt. Az alabor korholja

az utat. A szekerek korholják a szegletfalakat , a ka-

pusarkat. Gyöke a romlás, törés hangját utánzó kor.

2) Átv. ért. valakit erkölcsileg , keményen érint, az-

az fedd, nyersebb hangon pirongat. Épen ily viszony

van az anyagi doroszol és erkölcsi hatású dorgál kö-

zött. V. ö. KOR. (1).

KORHOLÁS
,
(korhol-ás) fn. tt. korholás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által valami vagy

valaki korholtatik. Falak , kapuk korholása a kocsi-

tengelyek által. Ezen kicsapongó fiú megérdemli a ke-

mény korholást. V. ö. KORHOL.
KORHOLÓDIK, (kor-h-ol-ód-ik) belsz. m. kor-

holód-lam, —tál, —ott. Egyik szilárd test a másik-

kal ellenkezleg érintkezvén dörzsöldik , mit rende-

sen vastag ers hang, és kopás kísér. A hirtelen for-

duló szekér kereke az oldalhoz és lcshöz korholódik. A
fakó kerék, kivált a kövecses kemény utón elkorholódik.

Átv. ért. mondják emberrl , ki zsémbes természeté-

nél vagy alapos oknál fogva gyakran korhol máso-

kat. V. ö. KORHOL.

KORHOSZIK
,

(kor-h-osz-ik) k. A jelen idn
kivül a többit ,korhodik' szótól kölcsönzi. Egyébiránt

1. KORHAD.
KORHÚL, (kor-h-úl) önh. m. korhúl-t. L. KOR-

HAD.
KORI, (kori) mn. tt. köri-t, tb. — ak. Önálló-

lag fnév eltt nem, hanem öszvetételben utórag gya-

nánt használtatik , s am. valamely kort illet , arra

vonatkozó. Akkori, máskori, mindenkori. Ifjúkori szép

álmok. Férfikori gondok. Aggkori panaszok, betegségek.

V. ö. KOR, (2).

KORIÁNDRUM , fn. tt. koriándrum-ot. Az öt-

hímesék seregébe és kétanyások rendébe tartozó nö-

vénynem, melynek nevezetesebb faja a czigány petre-

zselyem v j'orabori ; szára felálló, elágazó, szétber-

zedt ; alsó levelei szárnyasak ; a felsk háromszor

hármasak
;
gyümölcse golyóbis. Az egész növény bü-

dös, érett magva fszeres, a köznép nyelvén néhutt :

kalendárium-mag, néhutt meg : kór mag. (Coriandrum).

KORICZÁL
,

(kór-icz-a-al) önh. m. kóriczál-t.

Henyélve, gond nélkül ide oda-járkál. Rokon a kó-

rász, korál igékkel.

KÓRICZÁLÁS, (kór-icz a al ás) fn. tt, Jcóriced-

lás-t, tb. —ok. Henyélve ide-oda járkálás.
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KORIDÜLET, (kór-idület) sz. fia. Valamely

betegségnek tartósan megrögzött állapota. V. ö.

IDÜL.
KÓRINGYÁL, (kór-in-gyaal) 1. KÓRICZÁL.

KORIRÁNY
,

(kor-irány) sz. fn. Irány , me-

lyet a korszellem hoz magával. V. ö. KORSZEL-
LEM.

KORISME, (kor-isme) sz. fn. 1) Valamely kor-

nak , különösen az életkornak megismerése , isme-

rete. 2) L. KORTUDOMÁNY.
KORISME, (kór-isme) ösz. fn. Valamely beteg-

Bég mibenlétének, minemüségének megismerése. (Di-

agnosis).

KÓRISMETAN
,

(kór-ismetan) ösz. fn. A gya-

korlati gyógytudománynak azon ága , mely a kóris-

mét tárgyazza. V. ö. KÓRISME.

KÓRISMÉTÜLÉS
,
(kór-ismétülés) ösz. fn. Ál-

lapot , midn a kigyógyult betegség ismét visszatér,

vagy, mint mondani szokás , midn a meggyógyult,

fellábadt beteg ismét visszaesik elbbi bajába. (Re-

cidiva.)

KÖRÍT, KORIT, (kor-ít v. kor-a-ít) önh. m. ko-

rit-ott, htn. —ni v. — ani, par. —s. Mondják óráról,

midn korán jár, vagyis siet. Alkotása a kora törzs-

bl olyan, mint hiba, hibit. A székely ,korittó' (=
sajt) szóban alkalmasint am. korosít ; t. i. a sajtot a

friss vagy édes túróból korosítás , azaz avítás által

készítik ; vagy talán am. köritö , minthogy a sajtnak

,kör' (v. kor) alakja van.

KORITTÓ, (azaz korító = kor-ít-ó , v. ö. KO-
RIT); fu. tt. körítt. Székely tájszó. Gyarmathy S. sze-

rént : sajt. Kriza J. szerént : kis sajt.

KÓRJÁRVÁNY, (kór-járvány) ösz. fn. Álla-

pot, midn bizonyos betegség rendkívül nagy kiter-

jedésben uralkodik, s a vele érintkezésben lev ál-

lati testekre különösen hat.

KÓRJEL, (kór-jel) ösz. fn. Jel, illetleg egész-

ségi változásra mutató tünemény, mely valamely be-

tegség kitörését megelzi , s mely azt másnem be-

tegségektl megkülönbözteti.

KÓRJELENSÉG, (kór-jelenség) ösz. fn. Lásd :

KÓRJEL.
KÓRJELTAN, (kór-jel-tan) ösz. fn. Tan mely-

nek tárgyát a kórjelek ismerete teszi.

KÓRKATONA, (kór-katona) ösz. fn. 1) Kató-
|

na ,
ki betegen fekszik. 2) Szorosb ért. hosszas ka-

j

tonai szolgálat vagy harezban kapott sebek követ-

keztébon elnyomorodott , fegyverviselésre alkalmat-

lanná lett katona ; némelyek szerént : hadastyán, agg- i

vitéz, aggkatona.

KÓRKATONAHÁZ
,

(kór-katona-ház) ösz. fn.

Épület, illetleg intézet , melyben az elaggott vagy

sebek által elnyomorodott katonák ápoltatnak.

KÓRKELME, (kór-kelme) ösz. fn. Nem szaba-

tos alkatú szó , minthogy a szokás a kelme szót in-

kább csak a szövetekre alkalmazza ; azon tárgynak

elnevezésére pedig, melybl a kór szokott keletkezni,

inkább anyagot használ ; 1. KORANYAG.
KÓRKÉP, (kór-kép) ösz. fn. Kórjelek, és tüne-

mények öszvegc, melyek az illet kór állapotát mint-

egy képben láthatóvá teszik.

KORKÉRDÉS, (kor-kérdés) ösz. fn. Állapot,

midn a bekövetkezend esélyrl nincs kétség , ha-

nem csak arról van szó vagy kérdés : mikor fog az

megtörténni. Ez csak korkérdés.

KORKIVÁNALOM v. KORKIVÁNAT, (kor-

kivánalom v. —kívánat) ösz. fn. Általános alakulás

a korban , illetleg a korban él emberek gondosko-

dás módjában , melyhez az egésznek , valamint az

egyeseknek alkalmazkodniuk kell. Az egyenlség, test-

vériség, és nemzetiség korkivánalmak, azaz a jelen kor

úgy alakúit , hogy minden társadalmi intézkedések-

nek , és egyesek magukviseletének azon kívánalmak-

hoz kell illeszkedniük.

KORKOJÓ , mn. tt. korkojt. A székelyeknél

Kriza J. szerént am. félesz, csodatermészetü. Talán

a törökbl ment által , melyben korkak am. félénk,

gyáva (timide, poltron, láche stb. Hindoglu), a kork-

mak (am. félni) igétl.

KORLAT v. KORLÁT, (1), (kor-ol-at) fn. tt. kor-

lát-ot, harm. szr. —ja. Divatosabb kiejtéssel : korlát.

Általános jelentésénél fogva am. kerítés, vagyis azon

karzat, mely által valamit bekerítenek. Törzsöke az

elavult korol , vékony hangon köröl , és így gyöke a

kört jelent kor. A korol igébl ered a cselekvést

jelent korolás , korlás , és az elvont értelm korlat,

azaz korolat (=kerölet , körlet). Ily nyelvszokással

divatoznak több helyen : porgolát, rovat, fuvát, szeg-

lét, a helyesebb porgolát, rovat, fúvat, szeglet helyett.

1) Tulajd. ért. kerítés vagy karzat , melyet egymás-

tól bizonyos távolságban álló karókra , czolöpökre

alkalmazott dorongok , vagy gerendák képeznek , s

bizonyos tért mintegy elkerítenek , hozzáférhctlenné

tesznek. A székelyeknél deszkakerítés is. (Kriza

J.). Korláttal bekeríteni a kazalt, hogy a barom hoz-

zá ne férjen. Korláttal kerített ökörállás , vágszék.

Korlátokkal ellátni a szért , a hivatalnok aszta-

lát. Alkalmazott ért. korlátnak mondatik oly zára-

dék is, mely nem kerít be valamely tért, hanem csak

egy vonalt zár el. Utak mellé rakott korlátok. Átv ért.

minden , ami az emberi szabadságot vagy akaratot

bizonyos határok közé szorítja. A kicsapongkat sz-

kebb korlátok közé szorítani A kihágóknak korlátot vet-

ni. E korláton túl lépnetek nem szabad.

KORLÁT, (2), férfi kn. tt. Korlátot. Molnár A.-

nél , Páriz Pápainál am. Károly; némely régieknél,

pl. a Carthausi névtelennél : Konrád.

KORLÁT, (3), 1. KORLAT. Különösen Erdély-

ben és némely más vidéken jelenti azon rudat is,

melyre a bográcsot vagy üstöt akasztják , midn fz-

nek benne. Az r hasonulásával kottát.

KORLÁT, (4), falu Nógrád, puszta Nyitra m.;

helyr. Korlát-ra, — on, —rl.
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KORLÁTFA, (korlát-fa) ösz. fa. 1) Dorongok,

rudak, gerendák , melyekbl korlátot készítenek. 2)

Fzéskor a bográcsot vagy üstöt tartó rudaeska.

KORLATH, falu Abaúj, puszta Bars m.; helyr.

Korláth-ra, —on, —ról.

KORLÁTHÁZA
,
puszta Gömör m. ; helyr. —

házá-ra, —n, —ról.

KORLÁTLAN, (kor-ol-at-lau) rnn. tt. korlátlan-t,

tb. —ok. 1) Aminek korlátféle kerítése, karzata nin-

csen. Korlátlan baromállás. Korlátlan hidak , utak.

2) Átv. ért. mondják akaratról , szabadságról , mely
bizonyos határok közé szorítva nincs ; innen jelent

kicsapongót, önkényest is. Korlátlan hatalom , sza-

badság. Korlátlan élet ifjú. V. ö. KORLAT. Hatá-
rozóként am. korlátlanul.

KORLÁTLANSÁG, (kor-ol-at-lan-ság) fn. tt.

korlátlanság-ot , harm. szr. —a. Átv. ért. az akarat-

nak
, cselekvésnek határt nem ismer , kicsapongó

tulajdonsága. Szabadság és korlátlanság különböz
dolgok.

KORLÁTLANUL, (kor-ol-atlan-ul) ih. Általán

am. korlát nélkül, be nem kerítve, el nem zárva, sza-

badon hagyva. Átv. ért. az erkölcsi , és társadalmi

törvényeken gázolva, kicsapongólag ; a nélkül, hogy
az akaratnak bizonyos határ volna szabva. Korlátla-

nul garázdálkodni az embereken. Korlátlanul ural-

kodni. V. ö. KORLAT.

KORLÁTNOK, (kor-ol-at-nok) fn. tt. korlátnok-

ot, harm. szr. — a. Ujabb kori , de általánossá nem
igen vált szó az idegen eredet , és köz szokásban

lev hanczellár helyett. Királyi fökorlátnok. A szár-

maztatás onnan eredeti, hogy a latin cancelli szó va-

lamely rostélyzatot vagy elkorlátolt helyiséget jelent,

milyen az irodákban szokott lenni, s a király cancel-

láriusa eredetileg annak íródeákja volt. (Valamint mi-

mater eredetileg szolga a minus szótól , magister pe-

dig elüljáró a magis szótól). L. KANCZELLÁR.
KORLÁTNOKI, (kor-ol-at-nok-i) mn. tt. kor-

lát?wki-t, tb. — ak. Korlátuokot illet, azzal viszony-

ban lev, reá vonatkozó. Korlátnoki méltóság.

KORLÁTOL
,

(kor-ol-at-ol) áth. m. korlátol-t.

1) Korláttal kerít, elzár valamit. Be-, körülkorlátolni

valamely tért. 2) Átv. ért. valakinek akaratát , cse-

lekvségét , hatását bizonyos határok közé szorítja.

Új törvények , rendeletek által korlátolni a kicsapon-

gásokat. „Az eszet korlátolni lehet ersebb észszel,

de nem is ösmer más fegyvert." Fáy András.

KORLÁTOLÁS, (kor-ol-át-ol-ás) fn. tt. korlá-

tolás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely
által valami v. valaki korlátoltatik. Utak korlátolása.

Fejedelmi önkény korlátolása. V. ö. KORLÁTOL.
KORLÁTOLAT, (korolát-ol-at) fn. tt. korlá-

tolat-ot, harm. szr. —-a. Korlátokból álló kertelet,

karzat. Rongálni, szétszedni a korlátolatot.

KORLÁTOLATLAN, (kor-ol-át-ol-at-lan) lásd :

KORLÁTOZATLAN.

KORLÁTOLT, (kor-ol-at-ol-t) mu. tt. korlátolt-

at. 1) Korlátokkal kerített, elzárt. Korlátolt akol.

Korlátolt vágószék. Korlátolt tilos. 2) Átv. ért. aka-

ratban, mködésben bizonyos határok közé szorított,

nem egészen szabad. Törvények által korlátolt kiván-

dorlás. Korlátolt sajtószabadság, 3) Esztehetségrc,

ismeretekre vonatkozólag, szk kör, kevés ismeretek-

kel biró : Korlátolt ész (bornírt).

KORLÁTOLTAN, (kor-ol-át-ol-t-an) ih. Kor-

láttál ellátva. Korlátolt állapotban vagy minségben.

KORLÁTOLTSÁG, (kor-ol-át-ol-t-ság) fn. tt.

korlátoltság-ot, harm. szr. —a. Korlátok közé szorí-

tott állapot. Leginkább csak átv. értelemben divato-

zik. Az emberi ész és akarat korlátoltsága. V. ö.

KORLAT.
KORLÁTOSZLOP, (korlát-oszlop) ösz. fa. Osz-

lop vagy czölöp, mely a korlátfákat tartja. Tölgyfá-

ból faragott, köböl rakott korlátoszlopok.

KORLÁTOZ, (kor-ol-át-oz) áth. m. korlátoz-

tam, —tál, —ott. L. KORLÁTOL.

KORLÁTOZÁS, (kor-ol-át-oz-ás), 1. KORLÁ-
TOLÁS.

KORLÁTOZATLAN, (kor-ol-át-oz-atlan) mn.

tt. korlátozatlan-t, tb. —ok. Ami korlátozva nincsen,

különösen átv. erkölcsi értelemben véve. Korlátozat-

lan, hatalmú kényúr. Határozóként am. korlátozás

nélkül, korlátozatlanul.

KORLÁTOZOTT, (kor-ol-át-oz-ott) mn. tt. kor-

látozott-at. Ami korlátokkal kerítve, vagy bizonyos

határok közé szorítva van. Korlátozott kertek, utak.

Korlátozott emberi tehetség. Korlátozott királyi hata-

lom. Törvények által korlátozott szabadság. V. ö.

KORLÁT.
KORLÁTOZOTTAN, (kor-ol-át-oz-ott-an) , 1.

KORLÁTOLTAN.
KÓRMAG, 1. KORIÁNDRUM.
KORMÁNY, (kor-mány törökül : küreh , am.

a német Ruder) ; fn. tt. kormány-t , tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. 1) A hajó farához al-

kalmazott lapát vagy kapuforma rudas eszköz, mely-

nek ide-oda csavarása , forgatása által a hajónak

kell irányt iparkodik adni a hajós. Evez kormány,

mely a rendes evezhöz hasonló, csak hogy a hajó-

kon nagyobb. Timon-kormány , mely nagy ajtóhoz

vagy kapuhoz hasonló, s viz ellen szokták leginkább

a nagy tölgyfahajókon hasznát venni. Kormányt tar-

tani, csavarni, forgatni. Csöndes idben könny kor-

mányt tartani. (Km.). 2) Átv. ért azon hatalom, igaz-

gató erkölcsi er, mely valamely társulat vagy egész

állodalora ügyeit intézi. Világi, egyházi, katonai kor-

mány. Ország kormányát ers kézzel igazgatni. Áltál-

venni a hadi kormányt. A haza kormánya mellé jeles

férfiakat állítani. A kormányt másnak engedni által.

3} Maga azon f testület, mely valamely ország ügyeit

a fejedelem vagy nép megbízásából igazgatja. Kor-

mány rendeletei , intézkedései. A kormány pártjával

vagy ellene tartani.
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E szónak gyöke a forgást , ide-oda csavarást,

vagy forgatást , csavargatást jelent kor
, kör. Ezen

fogalomból indul ki Adelung is , midn a német Ru-
der szó gyökének szintén ily jelentést tulajdonít. A
törökben : kilrek. És csak esetlegességnek tartandó,

midn a latin : gubernaculum , és franczia : gouver-

nement szóval hangokban is némileg megegyezni

látszik.

KORMÁNYALKAT, (kormány- alkat) ösz. fn. A
polgári kormánynak azon módja és rendszere , mely

szerént a legfbb hatalom gyakoroltatik , különös

tekintettel a személyek számára , kik a hatalmat

zik, és azon mértékre , melyben a hatalmat gyako-

rolják. Onuralkodói , alkotmányos , köztársasági kor-

mányalkat.

KORMÁNYBIZTOS
,
(kormány-biztos) ösz. fn.

Személy , kit a kormány sürgs esetekben, távolabb

helyeken maga helyett valaminek megvizsgálására,

végrehajtására megbíz, feljogosít.

KORMÁNYBIZTOSSÁG
,
(kormány-biztosság)

ösz. fn. Felhatalmaztatás , mely valamety kormány-

biztosnak adatik.

KORMÁNYCSÍNY, (kormány-csíny) ösz. fn. A
kormányon ül fszemélynek , vagy testületnek hir-

telen meglep , olyatén cselekvése , mely az eddig

fennálló intézményeket mintegy eltörli , s egészen

újakat állít helyökbe ; kormányi forradalom a nép

irányában.

KORMÁNYDESZKA, (kormány- deszka) ösz.

fn. Az eketalp oldalához szegezett , s hegyes szöget

képez deszka , mely a szántóvas által fölhasogatott

földet mintegy kormányozza, hogy egyenes vonalban

forduljon ki.

KORMÁNYELNÖK
,
(kormány-elnök) ösz. fn.

Ki valamely kormányzó testületben az elnökséget

viseli.

KORMÁNYÉRTÖ, (kormány- ért) ösz. mn.

Ki az ország kormányához kell tudománynyal és

tapasztalattal bir. Kormányértö férfiakkal tanácskozni

a haza ügyeirl. A kiskorú fejedelem mellé kormány-

ért férfiakat állitani. V. ö. KORMÁNY.
KORMÁNYFÉL

,
(kormány-fél) ösz. fn. A ha-

jónak azon része , melyre a kormány alkalmazva

van ; a hajó fara.

KORMÁNYFÉRFI , KORMÁNYFI, (kormány-

férfi v. — fi) ösz. fn. Oly férfi, ki az ország kormá-

nyában részt vészen , mint miniszter , kanczellár, ál-

lamtitkár stb.

KORMÁNYFORMA, (kormány-forma) 1. KOR-
MÁNYALKAT.

KORMÁNYF, (kormány-f) ösz. fn. Valamely

kormánynak vezetje.

KORMÁNYJAVASLAT
,

(kormány-javaslat)

ösz. fn. Indítvány, mely leginkább országgyléseken

az ország kormányától ered.

KORMÁNYJELÖLT, (kormány-jelölt) ösz. mn.

és fn. Valamely hivatalra vagy képviselségre a kor-

mány által kitzött egyén
,

pl. a nádorválasztásnál.

AKAD. NAGY SZÓTÁR. III. KÖT.

KORMÁNYKAR
,
(kormány-kar) öaz. ín. Rúd,

illetleg nyél, melyhoz a hajó kormányának lapátja

szegezve van.

KORMÁNYKÖR
,
(kormány-kör) ösz. fn. Azon

férfiak együtt véve , kik a kormányzásban részt

vesznek , vagy abba bármiképen törvényes befolyás-

sal vannak.

KORMÁNYKÖZEG
,
(kormány-közeg) ösz. fn.

Közeg, mely a kormány nézetét , akaratját tudatja.

V. ö. KÖZEG.
KORMÁNYLAP, (kormány-lap) ösz. fn. Az or-

szágos kormány hivatalos hírlapja , mely az illet

kormány érdekeit képviseli, rendeleteit köztudomásra

hozza stb.

KORMÁNYLAPÁT, (kormány-lapát) ösz. fn.

Azon deszkam, mely a kormányrúd végére szegezve

a vizet ide-oda nyomkodja.

KORMÁNYNOK
,
(kor-mány-nok) fn. tt. kor-

mánynok-ot , barin. szr. — a. Országos kormányhiva-

talnok , különösebben : miniszter , némelyek szerént

újabban : ügyér.

KORMÁNYNYEL
,
(kormány-nyel) ösz. fn. A

hajókormány rúdjának fels vége , melyet a kormá-

nyos kezében tart.

KORMÁNYOS, (kor-mány-os) fn. tt. kormá-

nyos-t, tb. —ok, harm. szr —a. Hajós, ki különösen

a kormánynál van , s annál fogva a hajót kell irá-

nyokban igazgatja. A hazánkbeli közönséges (nem g-
zös) kereskedi hajókon els személy.

„Az a jó kormányos,

Ki , ha a víz habos
,

Nem tudja tengert félni."

Rimái.

KORMÁNYOZ
,

(kor-mány-oz) áth. m. kormá-

nyoz-tam ,

—tál .
— ott, par. — z. 1) Tulajd. ért. a

hajó menésének a kormány forgatása által irányt

adogat. Dereglyét, tölgyfahajót, gzhajót kormányozni.

2) Más testeket, midn mozgásban vannak, bizonyos

irány szerént igazgat. Gzkocsit , lovas szekeret kor-

mányozni. 3) Valamely társulatot , nevezetesen állo-

dalmat , bizonyos rendszert követve igazgat. Várost,

vármegyét, kerületet, országot, birodalmat kormányoz-

ni. Házat , urodalmi javakat kormányozni. Intézetet,

iskolákat kormányozni. Nem hegedszóval kormányoz-

zák az országot. (Km.).

KORMÁNYOZÁS, (kor-mány-oz-ás) fn. tt kor-

mányozás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Cselekvés,

melynél fogva valami kormáuyoztatik. A hajó kor-

mányozását józan emberre bízni. Valakit az ország

kormányozására meghint V. ö. KORMÁNYOZ.

KORMÁNYOZÓ, 1. KORMÁNYZÓ.

KORMÁNYPAD
,
(kormány-pad) ösz. fn. Pad

vagyis ülhely az országgyléseken, parlamentekben,

hol a kormány tagjai foglalnak helyet.

KORMÁNYPÁLCZA, (kormány-pálcza) ösz.

fn. Átv. ért az igazgató hatalom jelvénye, melynél
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fogva valaki bizonyos tartományt, országot, illetleg

államot kormányoz.

KORMÁNYPÁRT, (kormány-párt) ösz. fn. Fe-

lekezet, mely a kormánynyal, ennek nézeteire, elveire,

rendszerére nézve egyetért. A kormánypárt utolsó

szavazáskor kisebbségben maradott.

KORMÁNYPÁRTI, (kormány-párti) ösz. mn. A
kormány részén lev, a kormánynyal tartó.

KORMÁNYRENDELET ,
(kormány-rendelet)

ösz. fn. Országos kormány által kibocsátott ren-

delet.

KORMÁNYRENDSZER
,

(kormány- rend-szer)

ösz. fn. Elvek , nézetek , szabályok öszvege , melyek

szerént a kormányzás vezettetik.

KORMÁNYSZABÁLY, (kormány-szabály) ösz.

fn. Szabály, melyet a kormányférfi az ország , vagy

népek igazgatásában határozott , és kitzött sinór-

mértékül követ.

KORMÁNYSZÉG
,

(kormány-szeg) ösz. fn. A
hajókormány nyelébe ütött szegnemü fogatyú , me-

lyet a kormányos megmarkol , midn a hajót te-

relgeti.

KORMÁNYSZÉK
,

(kormány-szék) ösz. fn. 1)

Hatósági testület , mely valamely nagyobb társadal-

mat
,
jelesen országot , birodalmat stb. kormányoz.

2) Azon hely
,

pl. fváros , melyben a hatósági kor-

mány tagjai, mint testület laknak, és mködnek.
KORMÁNYSZÉKI

,
(kormány-széki) ösz. mn.

Kormányszékhez tartozó, azt illet, attól ered, arra

vonatkozó. Kormányszéki tanácsos , titoknok
, fogal-

mazó. Kormányszéki épületek , teremek. Kormányszéki

rendeletek , tanácskozmányok
,

jegyzökönyvek. V. ö.

KORMÁNYSZÉK.
KORMÁNYTALAN

,
(kor-mány-ta-lan) mn. tt.

kormánytalan-t , tb. —ok. Aminek kormánya nincs,

tulajdon és átv. értelemben véve. Határozóként am.

kormány nélkül. V. ö. KORMÁNY.
KORMÁNYTAN, (kormány-tan) ösz. fn. Elmé-

leti és tapasztalati ismeretek, melyek valamely társa-

dalom, nevezetesen népek , országok , illetleg állam

kormányzására szükségesek.

KORMÁNYTANÁCS, (kormány-tanács; ösz.

fn. 1) Azon személyek testülete, kik valamely tarto-

mány, vagy ország , vagy birodalom kormányszékén

ülnek. 2) Hivatalos ülés , melyben a fennemlített

tanács a köz ügyekrl értekezik , és intézkedik. Bi-

zonyos ügyeket a kormánytanácsban fölvenni és tár-

gyalni. Kormánytanácsból kelt rendeletek.

KORMÁNYTANÁCSNOK
,

(kormány-tanács-

nok) ösz. fn. Kormányszéki testület tagja, ki tanács-

noki ranggal bir. Birodalmi kormánytanácsnok. Néha
csak tiszteletbeli czím.

KORMÁNYTÁRS, (kormány-társ) ösz. fn. Sze-

mély, kivel a fejedelem a kormányi fhatalmat meg-

osztja.

KORMÁNYTARTÓ
,

(kormány- tartó) ösz. mn.

éB fn. Ami a kormányrudat tartja ; különösebben am.

kormányos ; 1. ezt.

KORMÁNYTISZT, (kormány-tiszt) ösz. fn. Szé-

les ért. minden tisztvisel, ki valamely kormányszék

mellett hivataloskodik.

KORMÁNYTOLL, (kormány-toll) ösz. fn. A
madarak szárnyaiban a leghosszabb tollak , melyek

a repülést leginkább elsegítik és irányozzák.

KORMÁNYTKE, (kormány-töke) ösz. fn.

Tke , vagy vastag czölöp , melyen a hajókormány

rúdja fekszik.

KORMÁNYTUDOMÁNY, (kormány-tudomány)

ösz. fn. Az állami kormányra vonatkozó ismeretek

rendszere. V. Ö. KORMÁNYTAN.
KORMÁNYTÜ, (kormány-t) ösz. fn. máskép :

irányt, delejtü. L. DELEJTÜ.
KORMÁNYÜGY

,
(kormány-ügy) ösz. fn. Min-

denféle ügyek , melyeket elintézni különösen az or-

szág vagy államkormány teendi közé tartozik.

KORMÁNYVEZET, (kormány-vezet) ösz.

mn. és fn. Aki a kormányt vezeti, kormányos ; külö-

nösebben a kormány feje.

KORMÁNYVITEL, (kormány-vitel) ösz. fn. Ál-

lamkormányi hatalom gyakorlata.

KORMÁNYZÁS, 1. KORMÁNYOZÁS.
KORMÁNYZAT, (kor-mány-oz-at) fn. tt. kor-

mányzat-ot , harm. szr. — a. Kormányzás
, mint gya-

korlott cselekedet.

KORMÁNYZATI, (kor-mány-oz-at-i) mn. tt.

kormányzati-t , tb. — ak. Kormányzatot illet, arra

vonatkozó. Kormányzati szabályok. Kormányzati ké-

pesség v. ügyesség.

KORMÁNYZÓ
,

(kor-mány-oz-ó) mn. és fn. tt.

kormányzó- 1. Általán minden személy, ki kormányoz;

különösen 1) Bizonyos ügyek igazgatója. Urodalmi

jószágok kormányzója. 2) Valamely nagyobb hatósági

testület fnöke. Hadi kormányzó. 3) Valamely bi-

rodalom egyes tartományának igazgatási fnöke, ki

mintegy képviseli a távoliev fejedelmet. Erdélyor-

szág kormányzója. 4) F rar)gu személy, ki a kis-

korú fejedelem személyében igazgat és parancsol.

Hunyady János, Magyarország kormányzója. 5) Va-

lamely nagyobbszerü intézetben elüljáró. Bankkor-

mányzó. (Gubernátor. Gouverneur.)

KORMÁR, (korom-ár) fn. tt. kormár-t, tb. — ok,

harm. szr. —a. L. KORMORÁN.
KORMOD

,
puszta Tolna megyében ; helyr.

Kormodra, — on, — ról.

KORMORÁN, fn. tt. kormorán t, tb. —ok. Eu
rópában és Ázsiában tenyész madárfaj, mely lúd-

nagyságra n, nagyobb részén fekete, feje hátsó fe-

lén visszahajló kis tollbokrétával ; lakik fákon és

ksziklákon , halakkal él , és Sínában halászatra is

megtanítják. (Pelicanus carbo , Wasser- v. Seerabe,

der schwarze Pelican , Cormoran , mely Ö6zvetett

szó a latin corvus, és alsó brettanni morvran-bó), am.

vízi holló). Sándor Istvánnál : kormos gém. Egyik

fajának tartják a nálunk tartózkodó kara katona,

vagy némely kiejtés szerént kára katona nev vízi
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madarat , mely a Tisza alsó vidékén katonák mód-

jára hosszú sorban és kara vagy kára kiáltozással

(mely a holló [= horló] hangja is) szokott járni.

KORMOS, (1), (kor-om-os) inn. tt. kormos-t v.

—at , tb. —ak. Koromtól lepett, piszkos, fekete.

Kormos kémény, konyha, falak. Kormos fazék, kezek,

arcz. Kormos kovács, lakatos. Szélesb ért. koromhoz

hasonló fekete vagy mocskos. Kormos alma
í fösték.

A magyar nép a fekete kutyát kormos-n&k szereti

nevezni. Kormos ne ! Czo ki Kormos ! A ,kormosalma'

neve is néha egyszeren : kormos. Mint fn. tárgy-

esete : kormos-t, többese :
—ok.

KORMOS, (2), puszta Nógrád m. ; helyr. Kor-

mos-ra, —on, —ról.

KORMOSALMA, (kormos-alma) sz. fn. Bar-

nás, érdes héjú almafaj. Nébutt : koszos.

KORMOSÁN, (kor-om-os-an) ih. Koromtól lep-

ve, bemocskítva, feketén, A kéményseprk kormosán

járnak.

KORMOSGÉM, (kormos-gém) sz. fn. L. KOR-
MORÁN.

KORMOSÍT, KORMOSIT, (kor-om-os-ít) áth.

m. kormosít-ott, par. —s , htn. —ni v. — ani. Kor-

mossá tesz, korommal bepiszkol, beszurtoz. Kormo-

sított konyhakémény.

KORMOSKODIK, (kor-om-os-kod-ik) k. m.

kormoskod-tam, — tál, -—ott. Dunán túli tájszó, s am.

konyhán az asszonyok között forgolódik, s majd hí-

zeleg, majd incselkedik, szóval : kotynyeleskedik. A
,korom' szótól kölcsönzött átv. értelm kifejezés.

KORMOSÓ, falu Hont m. ; helyr. Kormosó-ra,

—n, — ról.

KORMOSODÁS, (kor-om-os-od-ás) fn. tt. kor-

mosodás-t, tb. — ok, harm. szr. — o. Valamely test-

nek a hozzá ragadt koromtól szurtossá levésé, meg-

feketedése.

KORMOSODIK, (kor-om-os-od-ik) k. m. kormo-

sod-tam, — tál, — ott. Kormossá leszen, a korom,

vagy koromhoz hasonló szinü mocsok belepi. A ké-

ményben bujkáló bekormosodik.

KORMOZ
,

(kor-om-oz) áth. m. kormoz-tam,

— tál, —ott, par. — z. Korommal bemázol, feketít.

Arczát bekormozta a rabló, hogy meg ne ismerjék.

KORNA , falu Nógrád m. ; helyr. Korná-ra,

— n, —ról.

KORNÉL, 1. KORNIS, 2).

KORNICZ v. KORNYICZ
,

(kor-n-icz) fn. tt.

kornicz-ot, harm. szr. —a. A kerékgyártók vésüje,

melylyel a fát kiczifrázzák. Gyöke kor a metszést,

hasítást jelent s rokon gyökü szók sorába tartozik,

milyenek : korcsolya, korhál, korhol. Ide tartoznak a

gyöngébb lehü horol , horhol , hornyol stb. V. ö.

KOR, (1).

KORNIKA, a régieknél am. krónika.

KORNILKO
,

(kornil-kö) ösz. fn. Sándor Ist-

vánnál am. a latin carneolus ; féldrágak, mely a

kovák neméhez tartozik, és sötétpiros szinü ; az ará-

biait legszebbnek tartják.

KORNILLA
, fn. tt. kornillát. A kétfalkások

seregébe, és tízhímesek rendébe tartozó növénynem

;

csészéje két ajakú , a fels két öszveragadt fogú, az
alsó három fogú ; bokrétájának vitorlája alig hosz-
szabb a szárnyaknál ; czikkhüvelye egyeneske, hen-
geres v. lapított , czikkelyei egy-egy magvúk. Vi-

rágzása ernys, gombos. Levelei szárnyasak. (Coro-

nilla). Fajai : nyújtódzó, koronás, tarka, kardos k.

KORNIS, fn. tt. kornis-t, tb. —ok, harm. szr.—a. 1) A tárnicsok neméhez tartozó növényfaj
; vi-

rágai kocsányosak, ellenesek, bokrétái harangformák,
ránczoltak

, ötmetszésk
, levelei szálasak, tompák

.

Virága kék
, belül homályos, sárgával vagy fehérrel

pettegetett ; máskép : kornisfü , növénytani neve :

kornis[tarnics. (Gentiana Pneumonanthe). V. ö. TÁR-
NICS. 2) Férfi kn. Cornelius, a latin cornus-tó\, mely
somfát jelent ; innen némelyek magyarosan Soma
nevet adtak neki. (De ezt ismét legtöbben ,Samu'

szóval zavarják öszve).

KORNY
,
(kor-ny) elvont törzse 1) kornyad,

kornyasz ; 2) kornyikál, kornyékol szóknak és szár-

mazékaiknak.

KORNYAD, (kor-ny-ad) önh. m. kornyad-tam,—tál, — t v. — ott. Mondják emberrl, midn a kö-

zelg betegség eltt bajt
,
gyöngülést érezvén, ked-

vetlenkedik. Minthogy ezen állapotban az ember ren-

desen elveszti szilárd, egyenes állását, s meggörbedt,

meghajlott testtel mozog ; innen ez igének kor gyöke

azon szókéval áll rokonságban, melyek görbedést je-

lentenek, legközelebbrl pedig a kór (beteg) szóval.

Valamivel lágyabb hangon megegyezik vele : gor-

nyad, görnyed. V. ö. KOR, 1).

KORNYADÁS, (kor-ny-ad-ás) fn. tt. kornya-

dás-t, tb.

—

ok. Állapot, midn valaki kornyad.

KORNYADOZ, (kor-ny-ad- oz) önh. és gyak. m.

kornyadoztam, — tál, —ott, par. — z. Gyakran vagy

folytonosan kornyad. Már több naptól fogva kornya-

doztam, míg végre le kellett fekünnöm. Máskép : gor-

nyadoz. V. ö. KORNYAD.
KORNYASZ, (kor-ny-asz) mn. tt. kornyasz-t,

tb. —ok. Kornyadó, kornyadozó.

KORNYÉKOL, (kor-ny-ék-ol) , lásd : KOR-
NYIKÁL.

KORNYIKA, (kor-ny-ik-a) fn. tt. kornyikát.

Idétlen, kellemetlen kiáltozás , fülsért rekedt hangú

ének, milyen pl. a gajdoló részegeké. Gyöke a hang-

utánzó kor. Rokon a kurjan , kurjog, kurjogat szók-

kal. Elemezve : kor-j-ig-a (kor-j-og-a) mint karika

am. kariga , karoga v. guriga , sántikál am. sántigál,

sántogál stb.

KORNYIKÁL
,

(kor-ny-ik-ál) önh. m. kornyi-

kál-t. Kellemetlen , rekedt , fülsért hangon kiabál

vagy énekel.

KORNYÍKOL, (kor-ny-ík-ol) 1. KORNYIKÁL.

KÓRÓ, (kór-ó) fn. tt. kórót. Némely füvek, ne-

vezetesen kerti növények , virágok és vetemények,

vastagabbféle , és magasra sarjadzó szárai. A fák
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szárait nem nevezzük kórónak , a fiatal cserjékéit

sem, vagy legfölebb átv. értelemben. KuJcoriczakóró,

czirokkóró, bogácskóró , bojtorjánkóró, dohánykóró. A
saláta ha megvénül , kóróba , 0202 szárba megy. Kó-

rója van továbbá a máknak, földi bodzának, és a buja

földben term kölesnek ;
ellenben a búzának , rozs-

nak, árpának szára van. Nyers kóró, száraz kóró. Ha
a levelek lehullanak, csak a kóró marad. Kúrát arat-

ni, kóróval tüzelni. Olyan az agglegény, mint a száraz

kóró. Czinegének kóró a nyársa. (Km.). V. ö. KÓ-

RÓS. 2). Szkebb ért. a füvek és növények száraz

indája, és szára , de szinte a nyelvszokás által meg-

válogatva, pl. babkóró, lencse-, borsókóró, katángkóró,

barlangkóró stb. Tisza mellékén és Erdélyben kóré

is. Minthogy e szó a füvek és vetemények vastagabb

s felmagosodó szárát jelenti : valószín , hogy egy a

góró, azaz góré, gór és húri magasat jelent szókkal.

A kóró t. i. mint alakjából kitnik , melléknév : s

mind a góró , mind a kóró szókban lényeges rész a

magasat , emelkedést jelent or v. ór. A törökben

korú am. kerítés, (enclos), továbbá cserje (petit bois),

de erd (fórét) is, kuru pedig száraz , tehát eeekély

eltéréssel csaknem ugyanazon jelentéssel bír, mint a

magyar kóró.

KÓRÓCSICSÖRKE, (kóró-csicsörke) ösz. fn. 1.

CSICSÖRKE.

KÓROD ,
erdélyi faluk Kolos és Küküllö m.;

SZAMOS— , TISZA— faluk Szathmár m. ; helyr.

Kórúd-ra, —on, — ról.

KÓROD
,
puszta Gömör m. ; helyr. Kórodra;

— on, — ról.

KÓRODA, (kór-od-a v. kór-o-da) fn. 1. KÓR-
HÁZ.

KÓRODAGONDNOK, (kóroda-gondnok) lásd :

KÓRHÁZGAZDA.
KÓRODAI

,
(kór-od-a- i) mu. tt. kúrodai-t , tb.

— ak. Kórodat illet, arra vonatkozó, abban létez.

Kúrodai szabályok. Kórodai eléadások. Kórodai be-

tegek.

KÓRÓDZIK
,

(kór-ó-d-z-ik) belsz. m. kóródz-

tcvn, —tál ,
— ott , htn. —ni v. — ani

,
par. —zál.

Mondják bizonyos növényekrl ,
midn kórójok n.

Kóródzik a saláta , midn magba megy. Kórúdzik a

magnak hagyott retek , répa , káposzta. V. ö. KÓRÓ.
KOROG

,
(kor-og) önh. és gyak. m. korog-tam,

— tál, — ott v. korgott, htn. —ni v. korgani. Mond-

ják csaknem kizárólag a hasról, gyomorról, midn a

szelek járását kihallani belle. Korog a hasam. Gyö-

ke a hangutánzó kor.

KOROGLYA, (kor-og-lya) fn- tt. koroglyát.

Szabó D. szerént gyógyszertári berbencze v. dobosz,

vagyis azon hengerdcd edénykék, melyekben a gyógy-

szereket tartogatják. Gyöke kor , rokon a magyar

korsó
, fianczia cruche , német Krug, Krüglein

,
góth

krugg stb. szók gyökeivel. Dankovszky szerént a

*zláv nyelvben eléjön krgla, krhla.

KOROGTAT, (kor-og-tat) 1. KOROGAT

KÓRÓGY
,
puszta Bihar m.; helyr. Kórógy-ra,—on, —ról.

KOROJ, falu Bihar m. ; helyr. Koroj-ra, — on,—ról.

KOROKNYA, puszta Somogy m.; helyr. Korok-

nyá-ra, — n, — ról.

KOROM, (kor-m, kor-om) fn. tt. korm-ot, harm.

szr. — a. Fekete vagy feketésbarna ragadós test,

mely a tzbl kifejl füsttel magasra száll, s az érin-

tett testekhez ragad. Ami vastagabb és sürübb benne,

az alábbi testekhez tapad , és kérget képez , a fino-

mabb részek pedig fölebb repülnek és porhanyósak.

Köz nyelven koromnak mondják a féligmeddig égett

és kialudt fát, és szenet. Fekete mint a korom. (Km.).

Korom a koromhoz jobban nem hasonlít , mint

Másra keni a kormot. A kéményt meglepte a korom.

Mennyiben a füsttel egyszerre fejldik ki, füstnek is

mondják, innen füstös kémény am. kormos
, füstfa-

ragó, túl a Dunán am. koromfaragó , azaz kémény-

sepr. Amit Adelung és Campe a német Russ elem-

zésérl mondanak , hogy t. i. e szóban alapfogalom

a fölfelé menés , ahonnan némely német nyelvjárás-

ban Rahm-nnk is hivják , az a magyar korom szóra

szintén illik, miután a kor, de méginkább az or több

szóban magasodást jelent. A ,korom* szóhoz legköze-

lebb áll a török kurum, honnan kurumus am. száraz,

valamint kuru is száraz , mely a csagataj nyelvben

kurug v. kuruk , ugyancsak a törökben kara , és a

csagatajban karag v. karak am. fekete , kömür szén

(carbo); a szláv nyelvekben Dankovszky szerént elé-

jön kour, kúr.

KOROMBARNA, (korom-barna) ösz. mn. A ko-

rom barna színéhez hasonló.

KOROMFEKETE
,

(korom-fekete) ösz. mn. A
koromhoz hasonló szinü, vagy a koromtól befeketült.

Koromfekete haj. Koromfekete falak.

KOROMFEKETESÉGÜ, (korom-feketeségü) 1.

KOROMFEKETE.
KOROMFESTÉK, (korom-festék) ösz. fn. A

finomabbféle , azaz magasabbra szálló porhanyó ko-

romból készített festékanyag.

KOROMKÁSZU, (korom-kászu) ösz. fn. Kászu,

melyben a koromfestéket tartják és árulják. V. ö.

KÁSZU.
KOROMLA

,
puszta Veszprém m. ; helyr. Ko-

romlá-ra, —n, —ról.

KOROMNEMÜ
,
(korom-nemü) ösz. mn. Olyan

anyagból való, mint a koromé szokott lenni.

KOROMPA, ALSÓ— FELS— faluk Pozsony

m.; helyr. Korompá-ra, —n, — ról.

KOROMSZÉN
,

(korom-szén) ösz. fn. Eloltott

ég szén, melyet ismét meg lehet gyújtani.

—KORON, névrag, mai divat szerént csak

kor, de régente gyakrabban ama hosszabb a ragozott

értelemben jön elé.

KORONA
,

(kor-on-a , 1. itt alább a czikk vé-

gén) fn. If. koronát. 1) Tulajd. széles ért. fejdísz,
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mely a fejet koraiakban keríti, milyenek voltak a régi

diadalmi koronák , vagy melyekkel az istenek fejeit

ékesítették. Ez értelemben szokottabb a koszorú. 2)

Szoros ért. f méltóságnak és hatalomnak jelképe,

melyet a fejedelmek , különösen császárok és kirá-

lyok bizonyos ünnepélyek alkalmával fejeikre tesz-

nek. Arany korona. Vas korona. Gyöngyökkel , drá-

gakövekkel ékesített korona. A pápa hármas koronája.

Magyar szent korona. Császári , királyi korona. A
czímertanban ily nevet visel a herczegek, grófok, és

némely nemes családok hasonló alakú czímere. Her-

czegi, grófi, nemesi korona. Atv. ért. 1) császári vagy

királyi vagy általán fejedelmi méltóság , és az evvel

párosult hatalom. Koronát nyerni, elveszteni , másnak

átengedni. 2) Ország vagy állodalom. Korona jószá-

gai. Az elkobzott vagyonok a koronára szállanak.

„Vérrel bérrel oltalmazzuk

Szent szent koronánkat."

Amadé.

3) Mennyiben a koronának alakja és helyzete véte-

tik tekintetbe
,

jelenti általán bizonyos testek fels

részeit , melyek többé-kevésbbé köralakúak
,

pl. fák

koronája , vagyis az ágaknak , illetleg lomboknak

kerekded bokrozata , különösen midn az ágakat

mesterségesen ily alakuakká idomitjuk
; fogak koro-

nája, t. i. a zápfogak fels kerülete.

Mi e szó elemzését illeti , ha egész küls alak-

ját veszszük, képzésére hasonló a borona, marczona,

hadona, katona, csatona, babona s több szókhoz; ám-

bár pedig a latin corona, s hellén xoooívri szókkal mind

alakra, mind fogalomra tökéletesen egy, azért magyar

eleme is tagadhatatlan , miután gyöke kor, hangvál-

tozattal kar, kör, kur, kiír száznál többre men ma-

gyar szavainkban hasonló vagy rokon értelemmel bir.

KORONAARANY,(korona- arany) ösz. fn.Arany-

pénz, különösen tallér , melynek egyik lapjára koro-

na van verve. Szokottabban : koronás arany.

KORONAERD
,
(korona-erd) ösz. fn. Dísz-

erd , melynek fái koronásán meg vannak nyesve,

azaz lombjaik a legfelsbb csúcson koronát ké-

peznek.

KORONAFA, (korona-fa) ösz. fn. 1) Fa, mely-

nek alsó lombjai a törzsökön lenyírva vagy lehullva

vannak, s a felsk mintegy koronát képeznek. 2) 1.

AKÁCZFA.
KORONAGÁT, (korona-gát) ösz. fn. A várerö-

ditésnél azon sánczolat, mely a várat keríti.

KORONAHERCZEG , korona-herczeg) ösz. fn.

A császárnak vagy királynak legöregbik fia , mint a

császár vagy királyi méltóságra kitzött utód.

KORONAIGÉNYL, (korona-igényl) ösz. mn.
és fn. Aki azt követeli vagy azt állítja, és azt bebizo-

nyítani is törekszik , hogy a fejedelmi korona t
illeti. (Kronpriitendent).

KORONAJAVAK
,

(korona-javak) többesí in.

Egyes számban : koronajószág ; 1

KORONAJÓSZÁG, (korona-jószág) ösz. fn.

Honi törvényeink szerént azon birtok, és ennek jöve-
delmei

,
melyek különösen a királyi udvar fentartá-

sára rendeltettek , s maga a jószág elidegeníthetle-

nül van a szent koronához kapcsolva , milyenek a
visegrádi, diósgyri urodalmak, a tiszáninneui koro-

na-kerület stb.

KORONAKÖKÖRCSIN, (korona-kökörcsin) ösz.

fn. A kökörcsinek neméhez tartozó növényfaj, a le-

veles száruak és csákótlan magvuak alnemébl. (Ane-
mone coronaria). V. ö. KÖKÖRCSIN.

KORONAKÖVETEL, (korona-követel) 1.

KORONAIGÉNYL.
KORONAORSZÁG, (korona-ország) ösz. fn.

Valamely birodalom koronája alá tartozó ország,

mint annak egyik alkatrésze.

KORONAR
, (korona-r) ösz. fn. Általán sze-

mély
,
ki a fejedelmi koronára felügyel. Magyaror-

szágban két koronar van, kik az 1687-diki 10. tör-

vényczikknél fogva az országgylésen a zászlósurak

után foglalnak helyet, s közönségesen a zászlósurak-

hoz számittatnak
, egyébiránt végleges megválaszta-

tásuk a fejedelem kijelölésére az országgylés jogai-

hoz tartozik.

KORONAÖRÖKLÉS
, (korona-öröklés) ösz. fn.

A fejedelmi méltóságnak és hatalomnak mint illet

örökségnek átvevése vagy az ehhez való jog. Ezen
országban a koronaöröklés az elsszülött herczeget

illeti.

KORONAÖRÖKÖS, (korona- örökös) ösz. fn.

Kit az uralkodó koronás fejedelem halála után az

országlási jog illet. V. ö. KORONAHERCZEG.
KORONÁS

,
(korona-as) mn. tt. koronás- 1 v.—at, tb. — ak. 1) Koronával díszített , kinek fejére

ünnepélyesen rátették a fejedelmi koronát. Korona
császár, király. Koronásfö, mely különbözik a külöi

irt koronás /ó'-tl, pl. Koronás fvel jelenni meg a nép
eltt. Koronás próféta, így czímezik egyházi nyelven

Dávid királyt. 2) Mondják czímerekrl, pénzekrl, s

némely más tárgyakról, melyeken a korona képe lát-

szik. Koronás grófi paizs , hintó. Koronás tallér. Ko-
ronás liliom.

KORONATISZTSÉG, (korona-tisztség) ösz. fn.

Általán hivatal, mely bizonyos országokban a koro-

nától veszi czímét
,

pl. Magyarországban a korona-

rök zászlósúri fméltósága.

KORONAÜGYVÉD
,
(korona-ügyvéd) ösz. fn.

Magyarországban a királyi ügyek igazgatója , és a

magyar szent koronának ügyviselje , ki az állami

királyi javak és ezekkel összefügg jogok körül

eredt ügyek viselésére, és az államot vagy köztársa-

dalmat veszélyeztet vagy nagyobb mértékben sért

büntettek megtorlása végett azoknak kinyomozására

s a törvényszékeknél bevádolására rendeltetett.

KORONAVESZTÉTT
,

(korona- vesztett) ösz.

mn. Oly fejedelem, aki koronájától, fejedelmi méltó-

ságától bármi okból megfosztatott.
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KORONAVIRÁG, (korona-virág) ösz. fa. A ko-
j

ronafa, máskép akáczfa virága. V. ö. HATKOTÜ.

KORONÁZ, (korona-az) ösz. fr>. Szoros ért. va- l

lamely fejedelmet, fejére tevén a koronát, országlói i

méltóságába és hatalmába ünnepélyesen beigtat. A

koronaörököst atyja életében megkoronázni. A ma-

gyár királyokat rendesen az esztergomi érsekek szok-

ták koronázni.

KORONÁZÁS, (korona-az-ás) fn. tt. koronázás-t, I

tb. — k, harm. sz. a. Innepélyes cselekvés, midn

bizonyos szertartások között a fejedelmi személy fe-

jére teszik a koronát, e mint olyat, országlói méltó-

ságába és hatalmába avatják.

KORONÁZOTT, (kor-on-a-az-ott) mn. tt. ko-
j

ronázott-al. Akit megkoronáztak. Koronázott császár,
|

király. V. ö. KORONÁZ.

KORONCZÓ, falu Gyr m.; helyr. Koronczó-ra,
,

—n, — ról.

KOROND, falu Küls-Szolnok m. és erdélyi falu

Udvarhely Székben, helyr. Korond-ra ,
— on, —ról.

KORONG, (1), (kor-ong) fn. tt. korong-ot,

harm. szr. —ja. Általán kerékalakú forgó eszköz,

mely valamit hajt. így nevezik a fazekasok ke-

rekét ,
melynek két karikája van , fels, mely ki-

j

sebb , és alsó , mely nagyobb , az alsót lábbal

hajtják , a felsn pedig az agyag különféle edény-

nyé képeztetik. Nevet, mint fazekas ,
ha korongja ki-

ugrik. (Km.). A molnárok korongja azon kis száraz

kerék , mely a malomkövet közvetlenül hajtja , s a

régi szerkezet malmokban tizenkét úgynevezett orsó-

ja van. Gyöke vagy az ers mormoló hanggal való for-

gást jelent kor, vagy az egész szó, úgy látszik, egy-

szersmind elavult ige, s am. karing, magashangon : ke-

ring ; képzésre , ha tisztán ong ang képzt veszünk

is ,
hasonlók hozzá : dorong ,

harang ,
csatrang , ka-

táng, bitang stb.

KORONG , (2), falu Vas m.; helyr. Korong-ra,

— on, —ról.

KORONGTÁNYÉR, (korong-tányér) ösz. fn.

Tányérforma eszköz a fazekasok korongjában. V. Ö.

KORONG.
KORONGVAS ,

(korong-vas) ösz. fn. Vas pál-

cza a malomkorong végén , mely a malomkövet

hajtja.

KORONKA, (1), (kor-on-ka) fn. tt. koronkát.

K öl alakú, körded fejdísz, különösen mely ékszerek-

bl áll (Diadém).

KORONKA, (2), erdélyi falu Maros Székben,

helyr. Koronká-ra, —n, —ról.

KORONKÉNT, (kor-on-ként), ih. Nem mindig,

vagy folyvást, hanem csak bizonyos idnek eléfor-

dultával. Koronként bemenni a városba. A csúsz csak

koronként szakgatja karjaimat.

KORONKÉNTI, (kor-on-ként-i), mu. tt. koron-

kénti-t, tb. — ah. Bizonyos idszakokat tartó, néha-

iéba eléforduló. Koronkénti légváltozatok. Koron-

kénti ^hfmorság, szeszélyesség.

KORONT—KÖRÖZIK 1004

KORONT, fn. tt. koront-ot. Az osztrák biro-

dalomhoz tartozó Illyricumnak Karintia nev tarto-

mánya, koronaországa.

KORONTÁR, fn. tt. korontár-t, tb. —ok. Ko-

ront nev tartománynak lakosa. A régiebbeknél né-

ha : koronthál. V. ö. KORONT.

KORONTÁRRÉPA, (korontár-répa) ösz. fn.

Kerekded torzsáju, nagy répa faj.

KORONTORSZÁG, (koront- ország) lásd : KO-
RONT.

KOROS
, (1) ,

(koros) mn. tt. koros-t v. —at,

tb. — ak. Leginkább csak emberrl mondják, midn
vagy magában véve, vagy másokhoz mérve jó elre

haladott éveiben
;
gyöngédebb kifejezés mint a vén.

Apám már koros ember. Bátyám koros legény. Koros

leányt nem veszek feleségül. A csagataj nyelvben :

kar'i am. koros , öreg , és kar'ib részesüli képzvel

am. korosodó.

KOROS
, (2) , falu Nyitra m. ; helyr. Koros-ra,—on, — ról.

KÓROS
, (1), (kór-os) mn. és fn. tt. kóros-t v.

— at, tb. —ak ; mint fn. tárgyesete : kóros-t, többe-

se :
—ok. Kórban szenved. Leginkább öszvetéte-

lekben : holdkóros, aszkóros, vízkóros stb. Rokon vele

a táj divatos görhes.

KÓROS, (2), falu Baranya m.; helyr. Kórosra,
—on, — ról.

KÓRÓS, (kór-ó-8) mn. tt. kórós-t v. — at , tb.

— ak. 1) Kóróval bentt, vagy bvelked, vagy ke-

vert. Kórós telek, ugar, legel. Kórós takarmány, szé-

na. Néha am. kóróval rakott, tetézett. Kórós szekér.

Kórós házfödél , kunyhó. 2) A növénytanban a nö-

vényrl mondják, midn szára megkeményszik, azon-

ban fakeménységre még sem jut , mind a mellett

épen úgy ével
, mint a fák és cserjék dereka

,
pl. a

kerti zsálya szára ; latinul: frutesceus, suffruticosum.

(Gönczy Pál). V. ö. KÓRÓ.

KOROSKÉNT
,

(kor-os-ként) ih. Istvánfi Pál-

nál a XVI. században sokszor eléjön ,mindenkor' ér-

telemben.

KOROSMA, 1. KOLOSMA.
KOROSODIK, (kor-os-od-ik) k. m. korosod-tam,

— tál, —ott. Élete korában elre halad. Az idö el-

jár, korosodunk.

KOROSSÁG, (kor-os-ság) fn. tt. korosság-ot,

harm. szr. — a. Élemedett koruság ; öregség, vénség.

KOROSZTÁLY, (kor-osztály) ösz. fn. A körül-

belül egykoruaknak elválasztott , vagy elválasztva

gondolt része.

KOROTNOK, falu Szepes m.; helyr. Korotnok-

ra, — 07i, — ról.

—KOROTT, (kor- ott) ritka használatú névrag,

pl. akkorott; 1. —KORON. Néha névutóként és sze-

mélyragozva használtatik : korottam , korottad , ko-

rótta. V. ö. IDÉTT.

KÓRÓZ1K, (kór-ó-z-ik) k. m. kóróz-tam, —tál,

— ott. Mondják növényrl, midn kórója n, vagy
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bizonyos veteményekrl , midn magzó sarjakat haj-

tanak, pl. kórózilc a saláta, ha szárba megy.

KORPA
,
(kor-pa) fn. tt. korpát. Szoros ért. a

megrl ott gabona héja. Búzának , rozsnak , árpának

korpája. A köles korpáját néhutt különösen lazá-nak

mondják. Szélesb ért. másféle megtörött magok héja,

pl. mondolakorpa. Átv. ért. korpához hasonló fehéres

por , mely az állati brön néha néha kifejldik
,
pl.

koi'pa az emberi, kivált gyermeki fejen. Ha korpám

lesz, ebet mindig találok rá. (Km.). Ki korpa közé ke-

veredik, megeszik a disznók. (Km.). Otet is meg lehet

fejni (szelídíteni) egy tál korpánál. (Km.). Gyöke kor

hangutánzó, és jelent törést, zúzást, s rokon a korhol,

horhol, korcsolya, karczol stb. ily gyökü szókkal. A
hangra hasonló német Graupe és szláv krúpa nem
korpát, hanem darát jelentenek.

KORPACZIBERE
,

(korpa-czibere) ösz. fn. 1.

CZIBERE.
KORPÁD, PUSZTA— NAGY— faluk So-

mogy , SORMÁS— Baranya m. ; erdélyi falu Kolos

m.; helyr. Korpád-ra, — on, —ról.

KORPAFEJÜ, (korpa-fejü) ösz. mn. és fn. Gú-

nyosan am. ostoba, üres, tökkel ütött fej.

KORPAFÉRÉG
,

(korpa-féreg) ösz. fn. Apró,

lapos test, fehér szinü féregnem , mely a növények

leveleihez, különösen némely virágok szirmaihoz ra-

gad, s azokat rongálja, pusztítja ; máskép : levelész,

levéltet. (Aphis).

KORPAFÜ, (korpa-fü) ösz. fn. Mohafaj, mely

a száraz földön terem , különböztetésül a vízi v. fai

mohától. (Licopodium).

KORPAHÜVELY
,

(korpa-hüvely) ösz. fn.

Gúnyneve az ostoba fejnek, melyben vel helyett,

azt vélnéd, korpa van , tökfej ; továbbá a hasának

él, henye embernek.

KORPAKENYÉR, (korpa-kenyér) ösz. fn. 1)

Korpából készített sütnivaló, vagy éleszt. 2) Igen

korpás lisztbl sütött szegényes kenyér.

KORPAKESZÖCZE , KORPAKISZI, (korpa-

keszcze v. -kiszi) ösz. fn. 1. KESZÖCZE és CZI-

BERE.
KORPAKOSZ, (korpa-kosz) ösz. fn. Koszféle

brnyavalya , midn korpához hasonló por hámlik s

hu 11adóz a brrl.

KORPALÁDA, (korpa-láda) ösz. fn. Láda,

melyben korpát tartanak.

KORPALÉ, (korpa-lé) ösz. fu. Vízben fzött

vagy leforrázott korpa leve. Korpalével mosogatni a

sömörös vagy koszos tagot.

KORPÁS, (kor-pa-as) mn. tt. korpás t v. — at,

tb. — ak. 1) Korpával vegyített. Korpás liszt, kenyér,

moslék. 2) Amiben korpát tartanak. Korpás zsák,

zacskó, szekrény. 3) Átv. ért. korpához hasonló porral

födött. Korpás fej.

KORPASÉR, (korpa-sér) ösz. fn. Árpakorpából

fzött, rósz, fekete ser.

KORPÁSSÁG, (kor-pa-as-ság) fn. tt. korpásság-

ot, harm. szr. — a. Brbetegség, midn korpához ha-

sonló por képzdik az állati brön.

KORPAVÁR, puszta Szála m. ;
helyr. Korpa-

várra, —on, —ról.

KORPAVIRÁG, (korpa-virág) ösz. fn. Lásd :

DERCZEFÜ.

KORPÁZ, (kor-pa- az) áth. m. korpáz-tam, — tál,

— ott. 1) Korpával behint, kever. A disznóknak való

moslékot, aprított tököt megkorpázni. 2) Átv. ért. va-

lakit korhol, dorgál.

KORPONA , Magyarországi kir. város, Zólyom

megyében ; helyr. Korponá-ra, — n, — ról.

KORRAJZ, (kor-rajz) ösz. fn. Jellemz leírása

valamely kornak , vagy valamely korból egyes tör-

ténetnek.

KORROG, (korr-og) önh. m. korrog-tam, —tál,

— ott. 1) Am. korhog; 1. ezt. 2) Korog; 1. ezt.

KORROGÁS, (korr-og-ás) fn. tt. korrogás-t,

tb. —ok. L. KORHOGÁS ; és KORGÁS.

KÓRSÁG, (kór-ság) fn. tt. kórság-ot, barm. szr.

—a. 1) Általán, betegség, nyavalyás állapot, innen

:

aszú kórság , száraz kórság, vízkórság , holdkórság.

Ugy látszik, hogy a népnyelv szokása szerént csak

üdült, s hosszasan sinyleszt betegségekre alkalmaz-

tatik. „Testödnek és leiködnek ereje te nagy kénos

kórságodért megfogyatkozott vala." Kinizsiné 13.

Imád. „Minden kórságnál kii, minden nehézségnél

kii." Tihanyi cod. 3 4. 1. 2) Különösen így nevezik

Mátyusföldén, a nyavalyatörést. Kitörte a kórság. A
kórság szántson rajta, am. törje ki a nyavalya. Du-

nán túl a nehéz melléknevet teszik elébe. A nehéz

kórság járja öt.

KÓRSÁGOS, (kór-ság-os) mn. tt. kórságos-l v.

—at, tb. —ak. Kórságban szenved, sínyld. Alom-

kórságos beteg. Vízkórságos nö. Túl a Dunán mond-

ják oly emberrl is , ki hébekorba eszels, natragu-

lyás, holdkóros, kire csak néha-néha jön rá a bóna

óra. V. ö. KÓRSÁG.

KORSIN, fn. tt. korsin-t, tb. —ok, harm. szr.

— a v. —ja. Székely tájszó s jelenti azon eszközt,

melylyel a csizmadia lenyomtatja a brt, midn szab.

Eredete homályos, hacsak a kornicz szóval nem ro-

konitjuk.

KORSÓ, (kor-os-ó) fn. tt. korsó-t, harmadik sze-

mólyraggal tájdivatosan : korsaja. Ez arra mutat,

hogy eredetileg igenév , az elavult koros (körös) igé-

bl , mely módosított alakban kórsa ,
mint bugyogó

bugyoga, czinegö czinege stb. ,Kancsó' is alkalmasint

a görbét jelent, kam'-ból származott. Agyagból vagy

kanyagból készített öblös
,
gömböly edény , majd

szkebb, majd tágabb nyakkal, melynek rendeltetése,

hogy benne holmi folyadékot tartsanak vagy hordja-

nak. Boros, eczetes, vizes, olajos korsó. Rá tartja ma-

gát, mint az olajos korsó. (Km.). Ha titkot akarsz ki-

tanulni
,
jártasd a boros korsót. (Km.). Megtalálta
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zsák a foltját
,
eczefes korsó a dugóját. (Km.). Itczés,

pinies korsó. Jobban illik a pintes korsó a kezébe, mint
imádság a szájába. (Kin). Addig jár a korsó akutra,
mig el nem törik. (Km.). Mélyen belenézni a korsóba,

am. nagyot inni, lerészegedni. Bugyogós korsó, mely-
nek szk szája van. Csörg korsó , melynek öblében
a gerencsér kis agyag golyócskákat égetett ki. Füles
korsó. Ugy áll , mint a füles korsó , azaz kezeit csi-

peire téve. Szoros nyakú
, széles szájú korsó. Vászon

korsó, hitvány agyagból készített korsó, melynek ro-

yátkos fölszine némileg a goromba vászonhoz hasonló.

Öntöz korsó. K korsó. Ezüst korsó. Az ezüst korsó-

nak cserepe is jó. (Km.). Kis korsó , nagy korsó , szi-

vemet vidító, ruhám rongyositó. (Km.). Üres, teli korsó.

Szomjas
^
embernek kevés vigasztalás az üres korsó.

(Km.). Általán a magyar köznépnek rendes ivóedé-

nye, innen mondja a népdal : Túl a Tiszán iszik ma-
gyar korsóból. A korsónak részei : száj, nyak, csöcs,

öböl, fenék. A korsó száját nyalogatni. A korsó nya-

kát ölelgeti, '. zmrongatni. Letekinteni a korsó fenekére.

Határozatlan mértéket is jelent. Meginni egy korsó

bort. Jól illik szomjas emberhez a korsó bor. (Km.).

Gyöke, mint érintk, a körös alakot jelent kor, mely
átvetve megvan a német Krug, a franczia cruche és

latin ureeus szókban.

KORSÓALAKÚ, (korsó-alakú) ösz. mn. Más-
kép : kancsó- v. bögrealakú. A növénytanban olyan

hasas, belül üreges , tetején nyilt szerv , melynek a
hasa fölött s nyilasa alatt elszükült nyaka van, mint
pl. a rózsa csészéje ; latinul : urceolatum. (Gön-
czy Pál).

KORSÓCSÉCS
,

(korsó-csécs) ösz. fn. Némely,
különösen vászonkorsóknak csecshez hasonló ajaka.

KORSÓCSKA, (kor-os-ócs-ka) fn. tt. korsócs-

kál. Kis korsó.

KORSODAD
, (kor-os-ó-dad) mn. tt. korsódad-

ot. L. KORSÓALAKÚ. "

KORSÓFÉDÉL, (korsó-fédél) ösz. fn. A tá-

gas szájú korsóra alkalmazott fedél fából , czinbl,
vagy ha ezüst, arany a korsó, tehát ezüstbl, aranyból.

KORSÓFÜL, (korsó-fül) ösz. fn. Némely öblös

szájú korsók fogatyúja
, mely a nyakhoz alkalmazva

mintegy fület képez. Megfogni a korsófület. Eltörött

a korsó füle.

KORSÓKA
,

(kor-os-ó-ka) fn. tt. korsókát. 1)

Kis korsó. 2) Az öthimesek seregébl és kétanyások
rendébl való növény ; szára hengerded , rovátkos,

igen ágas ; töve ostorindás ; levelei szárnyasak, levél-

kéi tojásdad hosszúdadok
, fürészesek ; mindkét gal-

léra soklevelü, szárnyasán hasogatott, ernyje kurta

kocsányu; virága fejér; áradásos helyeken, mocsárok-
és patakokban terem ; latinul : berula. (Gönczy
Pál. Diószeginél : szároldali bolonyik. (Sium angusti-

folium).

KORSÓKEFE, (korsó-kefe) ösz. fn. Kefe, mely-
lyel a korsó öblét , belsejét a ráülepedett mocsoktól
megtisztogatják.

KORSONYAK, (korsó nyak) ösz. fn. A korsó-

nak fels sudarasabb része , mely az alsó és vasta-

gabb öbölhöz képest nyak gyanánt tekinthet. Rö-

vid, zömök, karcsú, hosszú korsónyak.

KORSÓS, (1), (kor-os-ó-s) mn. tt. korsós-t v.

— at, tb. — ak. Korsóval ellátott, korsóval megrakott.

Korsós polcz. Korsós szekér.

KORSÓS
, (2), (kor-os-ó-s) fn. tt. korsós-t , tb.—ok. Baranyában am. fazekas, mintha oda mutatna,

hogy a borral gazdag Baranyában a göröncsérek

több korsót , mint fazekat készítettek volna erede-

tileg.

KORSÓSZÁJ
,

(korsó-száj) ösz. fa. A vastag

nyakú korsónak öblös nyilasa, mely mintegy tátongó

szájhoz hasonló. V. ö. KORSÓCSÉCS.
KORSZAK, (kor-szak) ösz. fn. Az idbl, mint

valamely egészbl kiszakasztott kisebb vagy nagyobb

rész, bizonyos kezdetponttól egy más zárpontig szá-

mítva, tekintettel azon eseményekre, melyek azalatt

egymás után következtek vagy következnek. Ezen

osztályozásnak különösen a történetírásban van he-

lye; alapjául különböz okok szolgálhatnak, de min-

den esetre oly tünemények, melyek mintegy öszve-

függésben levén, magukban némi egészet képeznek,

pl. a magyar nemzet történetében az Árpádok, a ve-

gyes házakbeli királyok korszaka, s ebben ismét ki-

sebb korszakot képez az Anjouk uralkodása stb. A
világ történetében a babyloni, a persa , a görög, a

római birodalom korszaka. A népvándorlások, hitújí-

tás korszaka stb.

KÓRSZAK, (kór-szak) ösz. fn. Azon változatok,

illetleg fokozatok, melyeken valamely betegség ere-

detétl fogva bevégezteig általmegy. Minden kórszak-

nak megvannak saját kórjelei.

KÓRSZÉK, (kór-szék) ösz. fn. 1) Kényelmes

üléssel kínálkozó karszék , zsellyeszék , a betegek

számára. V. ö. KÓRÁGY. 2) Átv. ért. az emberi

testben azon hely, hol mintegy góczban vagy fészek-

ben rejlik az illet betegség eredete, ingere és táp-

szere.

KORSZELLEM, (kor-szellem) ösz. fn. Azon
irány, mely szerént bizonyos korszakban az emberi

nem, vagy egyes nemzet általán véve, gondolkozá-

sát, vágyait, törekvéseit intézi, mely mintegy alapját

és indokait rejti magában azon tüneményeknek, me-
lyek az emberi ész és akarat mködéseibl így és

nem máskép folynak ki. Vallásossági, vakbuzgósági,

hitujítási korszellem. Lovagias, harczias, tudományos

korszellem. Forradalmi korszellem. A korszellemmel

egyez vagy ellenkez intézmények. V. ö. KOR, (2).

KÓRSZELLEM, (kór-szellem) ösz. fn. A kor-

szellemnek gúnyos ellentéte , mennyiben a kornak

gondolkozása, vágyai és törekvései ferde irányt vesz-

nek, s a társadalomnak nem megújulását és javulá-

sát, hanem romlását és vesztét eszközlik. V. ö. KOR-
SZELLEM.

KORSZER, KORSZER, (kor-szerü) ösz. mn.
Ami az illet korhoz van alkalmazva, ami a kor ki-
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vunalmaival egyez. Korszer intézkedések. Korszer
tudományos eléadás vagy tudományos mii.

KORSZEREN, KORSZEREN, (korszeren)

ösz. ih. Korszer módon.

KORSZERÜLEG
,
(kor-szerüleg) 1 KORSZE-

REN.
KORSZERSÉG, KORSZERSÉG, (kor-szer-

ség) ösz. fn. Korszer tulajdonság.

KORSZERTLEN, (kor-szerütlen) ösz. mn.

Ami a korhoz nincs alkalmazva , a kor kívánalmai-

hoz nem illó'. Korszertlen cselekedetek , izgatások. A
nemzetiségek elnyomását pártolni , korszertlen beszéd

vagy cselekedet. Határozóként am. korszertlenül.

KORSZERTLENSÉG, (kor-szerütlenség) ösz.

fn. Állapot vagy minó'ség, midn valami korszertlen.

KORSZOBA, (kór-szoba) ösz. fn. Szoba, mely-

ben kórok feküsznek , és gyógyíttatnak. Különösen

valamely intézetben a végre kitzött szoba vagy te-

rem , hogy az illet intézet tagjai , ha megbetegesz-

nek, benne ápolást leljenek. Kolostori, árvaházi kór-

szoba. (Infirmaria).

KORSZOVÁT v. KORCZOVÁT, fn. tt. korszo-

vát-ot, harm. szr. —ja. Ezen szó Molnár A. szótá-

rában fordul elé , semicinctorium értelmezéssel , me-

lyet úgy jegyzett fel , mint a nép szájából hallotta

volt, t. i. elrontott alakban, mert törzse a ruhapártá-

zatot jelent korcz, ebbl lett korezol, korczolás, kor-

czolatf melybl némi eltérés által támadt korezovát,

mint porgolat helyett porgolát, korlat helyett korlát

stb. Még inkább el van ferdítve a szintén Monár Al-

bertnél följegyzett korszovágy. A debreczeni füvész-

könyv szerént korszovát jelenti a magnak azon borí-

tékját vagy köpenyét , a mely éréskor néha leválik,

s mely néha nem is borítja be egészen a magot. Ez
sem egyéb, mint korczolat, vagyis pártázat. Ez néha
húsos, pl. a kecskerágóban, néha száraz, pl. a mály-

vában.

KÓRSZÖVEVÉNY, (kór-szövevény) ösz. fn.

Ugyanazon beteg testben egyszerre uralkodó, s öszve-

bonyolodott kórok állapota.

KÓRSZÚNY, (kór-szúny) ösz. fn. Álomkórság,

vagyis betegségi állapot, midn valaki folytonos

álomra vagy szúnyadásra hajlandó.

KÓRSZÜNET, (kór-szünet) ösz. fn. A kórszak

folytában bizonyos idköz , mely alatt a betegség

mintegy kiáll és megsznik
,

pl. némely lázakban,

tébolyodásban stb.

KÓRTÁMASZTÓ, (kór-támasztó) ösz. mn. Ami
az egészséges testben kórt, betegséget idéz elé. Kór-

támasztó idjárás, eledelek.

KORTAN, (kor-tan) 1. KORTUDOMÁNY.
KORTAN, (kór- tan) ösz. fn. A betegség külön-

féle nemeinek ismertetését, és azok gyógyitási mód-
ját tárgyaló tan. L. KÓRTUDOMÁNY.

KORTÁNY, fn. tt. kortány-t , tb. —ok , harm.

szr. —a v. —ja. Bombákat hányó rövid zömök

ágyú. Úgy látszik, törzsöke ugyana*z , mi a magyar

AKAD. NAGY SZÓTÁR III. KÖT.

kurta (kurtány), latin curtus, német kurz, szláv krátki

szóké. V. ö. KURTA.
KORTÁRS, (kor-társ) ösz. fn. így neveztetnek,

kik azonegy idkorban, idszakban élnek, ha külön-

ben életkorra nem hasonlók is. (Coaevus). Ezektl

különböznek az egykorúak (coaetanei).

KORTÉVESZTÉS, (kor-tévesztés) ösz. fn. Szo-

ros ért. valamely eseménynek vagy dolognak oly

idszakba tevése , melyben nem létezett , vagy nem
is létezhetett, mely ha igen szembeötl, a nevetséges-

be megy által
,

pl. ha a képiró Pompejus , de csak

Hunyady táborában is dohányzó vagy szivarozó kato-

nákat festene, és pörkölt burgonyával rakott bográ-

csokat rajzolna eléjök. A szélesebb ért. vett korté-

vesztés a kortan nem tudásából származik. (Anachro-

nismus). V. ö. KORELLENISÉG.

KÓRTÖRTÉNET, (kór-történet) ösz. fn. Vala-

mely kór eredetének, lefolyásának, gyógyításának, s

az ezen idszak alatti tüneményeknek egész tartalma

vagy leírása. Valamely delejes , holdkóros embernek

kórtörténetét elbeszélni, följegyezni.

KORTUDOMÁNY, (kor-tudomány) ösz. fn.

Széles ért. rendszeres felosztása azon egész idnek,

melytl fogva a világ vagy legalább az emberi nem
létezik, pontos kijelölésével azon korszakok kezdeté-

nek és lejárásának , melyek az emberi nem történe-

tében fbb szerepeket játszottak. Ez általános kor-

tudomány. Szorosb ért. egyes korszakok eseményei-

nek századok és évek , vagy épen hónapok és na-

pok szerénti meghatározása. Egyházi kortudomány.

Magyarország történetének kortudománya stb. (Chro-

nologia).

KÓRTUDOMÁNY, (kór-tudomány) ösz. fn. Is-

meretek az emberi betegségekrl , azok nemeirl,

eredetérl, változatairól , tüneményeirl, gyógyításá-

ról, tudományos rendszerbe foglalva, és eléadva. (Pa-

thologia).

KORTUDÓS, (kor-tudós) ösz. fn. Tudós, ki kü-

lönös feladatául tzte ki , az emberi nemzet történe-

teinek idpontjait azon sorban , amint egymás után

következtek, meghatározni és kijelölni. Szélcsb ért.

ki a történeti adatokat azon idpontokkal együtt elé-

adni képes , melyekben történtek
,
pl. ez vagy azon

esemény melyik században és évben fordult elé a

világ teremtésétl vagy Krisztus születésétl fogva

stb. (Chronologus).

KÓRTUDÓS, (kór-tudós) ösz. fn. A kórtudo-

mányban jártas személy. (Pathologus). V. ö. KÓR-
TUDOMÁNY.

KÓRTUDÓSITÁS
,
(kór-tudósitás) ösz. fn. Or-

vosi jelentés, melynél fogva valamely betegnek álla-

pota közhírré tétetik, mi különösen nevezetesebb em-

berek vagy frangú személyek betegsége fell szo-

kott adatni.

KÓRTÜNET
,
(kór-tünet) ösz. fn. Tünet vagy

ismertet jel, mely által valamely betegség állapota

és minemüsége kitnik.
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KORTY, hangutánzó fn. tt. korty-ot, harm. szr.—a. Azon hang, melyet iváskor a torkon lenyomuló
ital, és kinyomakodó leveg összeütközése képez, s

mely lélekzethuzáskor hallatszik ; tehát minél tovább

képes valaki ivás alatt visszatartani lélekzetét, annál

nagyobb a korty, valamint maga az ital mennyisége,
mely ezen id alatt lemegy, és ez szintén kortynak
neveztetik. Innen a kevés italról , melyet valaki egy
szuszszal leszalaszt , azt mondják : Nem is kottyant

v. kottyant. Egy korty vizet vagy bort inni , am. egy
adagot. Ez csak száraz korty volt , am. oly kevés,

hogy a torok sem lett tle nedves.

„Ha pajtás látogat

,

Kapom a kulacskát

,

Egymásra köszöntjük

,

Kortyait hörpentjük." Vítkovics.

Átv. ért. ,8záraz korty'-nak mondanak oly ígéretet,

mely csak kecsegtet , de nem teljesíttetik. Bezzeg

nyeltük a száraz kortyot
, de nem zabáltunk meg tle.

Rokonai : az orrhangos forty, horty és szorty.

KORTYÁN, (korty-an) önh. m. kortyan-t. Korty
hangot ad az italt leereszt torok. Oly kevés , hogy
nem is kortyán (tle a torok). Máskép : kottyan.

KORTYÁNDI, (korty-an-di) fn. tt. kortyándi-t,

tb. — ak. Tréfás gúnyneve az iszákos embernek.

KORTYANT, (korty-an-t) áth., melybl szen-

ved ige nem alakúi, m. kortyant-ott , htn. —ni v.—ani, par. —s. Valamit úgy nyel le, hogy kortyan-

jon. Egyet, kettt, nagyot kortyantani.

KORTYANTÁS, (korty-an-t-ás) fn. tt. kortyan-

tás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Az italnak korty-

hangoztatással történ lenyelése, valamint azon ital-

mennyiség is, mely egy kortytyal lecsúszik. Csak egy

kortyantás volt neki.

KORTYOG, (korty-og) önh. és gyak. m. kor-

tyog-tam, — tál, —ott. Mondják l)a torokról, midn
ivásközben korty korty hangot ad ; 2) az éhgyomor-
ról

,
midn üregében hasonló tompa hangon forog a

szél
, szokottabban : korog. Azt gondolja magában,

béka kortyog gyomrában. Népd.

KORTYOGÁS, (korty-og-ás) fn. tt. kortyogás-t,

tb. —ok. Több ,korty' hangnak hallatása.

KORTYOGAT, (korty-og-at) áth. m. kortyogat-

tam, — tál, — ott. A torkot vízzel vagy más folya-

dékkal kortyogva öblögeti, másképen : gurgulyáz (gar-

garizat. Mándy Péter).

KORTYOGATÁS
,

(korty-og-at-ás) fn. tt. kor-

tyogatás-t, tb. — ok. A toroknak vízzel vagy más fo-

lyadékkal öblögetése, gurgulyázás.

KORTYOL
, (korty-ol) áth. m. kortyol-t. Kor-

tyokat hallatva iszik valamit. Vizet, bort, sert, pálin-

kát kortyolni. Elkortyolta pénzét, eszét.

KORTYOLÁS, (korty-ol-ás) fn. tt. kortyolás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Kortyolva ivás.

KORTYONKÉNT, (korty-on-ként) ih. Nem egy
húzómban, hanem egy-egy kortyot nyelve. Kortyon-
ként kiitta az egész korsó bort.

KORTYOS, (korty-os) mn. tt. kortyos-t v. —at,

tb. — ak. Tréfásan szólva ara. iszákos , részeges, pi-

' tyókos, kortyándi.

KORTYOSODIK
,

(korty-os-od-ik) k. m. kor-

tyosodtam, — tál , ^ott. Tréfásan szólva am. része-

gedik, kotyogósodik.

KORTYOZ, (korty-oz) áth. m. kortyoz-tam,

|

—tál, —ott. L KORTYOL.
KORTYOZÁS

,
(korty-oz-ás) 1. KORTYOLÁS.

KORTYPÁLINKA, (korty-pálinka) ösz. fn. Egy
hörpentésnyi, egy hajtásra való, egy kupicza pálinka.

Reggelenként egy korty pálinkát meginni.

KÓRUL, (kór-úl) önh. m. kórúl-t. Kór állapotba

i esik, betegül. „Mikoron azért ez megkórúlt vóna."

Tihanyi cod. 12. 1.

KORUMLYA , falu Ung m. ; helyr. Korumlyá-

ra, —n, —ról.

KÓRVÁLTOZÁS
,

(kór-változás) ösz. fn. Vál-

tozás, midn valamely betegség elbbi jellemébl ki-

! vetkezve más nemre megyén által.

KÓRVÉSZ, (kór-vész) ösz. fn. Ragályos dögvész.

KORVETA
,
(a franczia corvette szótól, régen-

j

te : corbette , mely ismét a latin ,corbis' szóból ered)

1 fn. tt. korvétát. Kenessey Albert hajózási müszótárá-

í
ban magyarul : iramhajó , mely szerénte könnyebb

I

fajta , rendesen igen sebes járású három árboczos

: hadi hajó, melynek egy álgyusora van , s abban kö-

, rülbelül 20 álgyú. A korvéta feladata táborozáskor

j

parancsokat széthordani , a partvidékeket és kiköt-

! ket kikémlelni , el is zárni (blockiren) , végre keres-

I

kedelmi hajókat védeni , a tábornál védelme alatt

j

elkísérni.

KORVISZONY, (kor-viszony) ösz. fn. Viszony,

I

melyet a kor hozott vagy hoz magával. V. ö. KOR-
, KÍVÁNAT, korszellem.

KORZ , fn tt. korz-ot. Korzika lakosa. V. ö.

KORZIKA.
KORZIKA, fn. tt. Korzikát. Francziaországhoz

tartozó sziget a középtengeren, melynek Ajaccio vá-

rosában született Bonaparte Napóleon.

KORZIKAI
,

(korzika-i) mn. tt. korzikai-t , tb.

— ak. Korzikából való , arra vonatkozó . azt illet,

ahhoz tartozó. Korzikai olaszok. Korzikai tengerpart.

KORZUL, (korz-ul) ih. Korz tájdivatos nyelven

KOS, fn. tt. kos-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Ajuh-

féle állatfajnak himje v. kanja, ép, heréletlen állapot-

ban. Hosszú tekergs szarvú magyar kos. Rövid szarvú

spanyol kos. Tokió kos , am. egy éves. Hágó kosok.

Ha kiherélik : ürü v. berbécs ; azonban Kassai Jó-

zsef szerént a székelyeknél a kos neve általán : ber-

bécs. Átv. ért. a nap utján azon csillagzati jegy,

melybe, mint mondani szokás, a nap tavaszel 21-én

lép. Szintén átv. ért. vastag, és megvasalt, nehéz sú-

lyú tke , melyet kétágú állvány közé alkalmazva,

mint czölöpver eszközt szokás használni. Kossal le-

verni a hidlábakat. A régi világban voltak úgyneve-

zett faltör kosok is , mint ostromi eszközök. Eredé-
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tét tekintve talán am. kanos , a székelyeknél : ka-

mos , arab nyelven : kabs , am. bak. (Beregszászi).

Egyébiránt ,kos' törökül kocs, persául kucs v. khucs

;

mongolul kucsa, csagataj nyelven kocskar (Abuska).

Hogy kos a tulajdonnevekben rendesen ma is hosszú

d-val áll : Kós, ez azt mutatja, hogy azon ó más han-

gokból is van összehúzva.

—KOS, összetett gyakorlatos képz , melynek

egyes részei is : k v. g (og) és oa gyakorlatos jelen-

tések : futkos, másképen, k nélkül : futos, A-val pe-

dig futkdroz is.

KOSA , erdélyi falu Hunyad in. ; helyr. Kosá-

ra, — n, — ról.

KOSÁR, (kos-ár) fn. tt. kosarat, harm. szr. —a.
Eredetileg kosár, a kos, azaz kas szóból megnyújtva,

mert itt az ar nem egyéb , mint fokonként kifejlett

toldalékhang : kos, kosa, kosár v. kosaly ; s az elb-

bibl azután kosornya , az utóbbiból kosalya v. koso-

lya lett. Vesszbl , kákából , szalmából stb. font v.

kötött edény, mely kisebb-nagyobbféle , de alakjára

nézve rendszerént gömböly, vagy körded, vagy to-

jásdad szokott lenni. A kerekdedség fogalma a görbe

hajlást jelent k, és a gömböly o hang által jelle-

meztetik, valamint a latin cophinus , corbis, a német

Korb , a magyar korba , kosolya szókban is. V. ö.

KAS. Használata szerént a kosár különféle mellék-

neveket kap, mint : kenyérkosár, szakasztókosár, mely-

be a megkelt kenyértésztát kiszakasztva beleteszik
;

tyúkkosár , melyben tyúkok tojnak , költenek
;

ga-

lambkosár , mely fölfelé tölcséres alakú ; karkosár,

kötöko8ár ; kézikosár ; ruhakosár stb. Hires eperre

nem kell kosárral menni. (Km.). Némely vidéken, ne-

vezetesen Mátyusföldén , Abaújban , a székelyeknél

stb. jelent vesszbl vagy nádból font kerítést, mely

közé a juhokat elletés idején zárni szokták a szabad

ég alatt
,
juhkosár , ellet , Dunán túl sellencz. Kriza

J. Bzerént a székelyeknél ugyanabba nemcsak juhok,

hanem más nyájak is, ú. m. makkoló sertések, erdn
vagy mezn, éjjeli szállásra berekesztetnek. Átv. ért.

tagadó válasz , melyet a házasságra megkért n , az

illet kérnek ad. Kosarat adni , kapni , nyerni. Ko-

sarat nyert aki kérte. Halápy és Hajmásy. (Kisf. S.).

Innen szélesb ért. akármiféle kérelemnek vagy aján-

latnak visszavetése
,

pl. ha valaki a kinált ételt el

nem fogadja. Tessék ebbl az ételbl, de kérem ne ad-

jon kosarat.

KOSARACSKA, (kos-ár-acs-ka) fn. tt. kosaracs-

kát. L. KOSÁRKA.

KOSARAS, (kos-ar-as) mn. tt. kosaras-t v. — at,

tb. —ak. Kosárral ellátott, kosarat hordó, áruló. Ko-

saras leányok gombát szedni mennek. Kosaras tótok,

kik kosarakat árulnak. így nevezik néhutt azon ven-

déglbl élket, kiknek az ételöket kosarakban hord-

ják haza.

KOSARAZ
,

(kos-ar-az) áth. m. kosaraz-tam,— tál, —ott. 1) Kosárban hordogat valamit. Földet,

ganajt kosarazni. 2) A szabad ég alatt tanyázó vagy

ell juhokat, vagy diszuónyájat úgynevezett kosárral
bekeríti. V. ö. KOSÁR.

KOSARAZÁS, (kos-ar-az-ás) fn. tt. kosarazáa-t,
tb. — ok. Cselekvés, midn valamit kosaraznak.

KOSÁRBÖLCS, (kosár-bölcs) ösz. fn. Hosz-
szukás, tojásdad kosárnemü, melyet gyermekbölcsül
használnak.

KOSÁRCSIGA
,

(kosár-csiga) ösz. fn. Némely
csigafajok tekenje , mely némileg , kivált rovátkos-
sága miatt hasonló a kosárhoz. (Mactra).

KOSÁRFONÓ
,
(kosár-fonó) ösz. fn. Kézmives,

ki különféle szálas növényekbl , különösen vessz-
bl, kéregbl, szalmából kosarakat készít. Magyaro-
sabban : kosárköt.

KOSÁRFÜL
, (kosár-fül) ösz. fn. Némely ko-

sarak két oldalán lev, s fülhöz némileg hasonló fo-

gatyú.

KOSÁRHÁZA, falu Vas in.; helyr. —házá-ra,—n, — ról.

KOSÁRÍV, (kosár-ív) ösz. fn. Fogatyú, mely a
kosárnak egyik oldaláról a másikra ívalakban által-

hajlik
,

pl. az úgynevezett karkosarakon , melyeket
karra lehet fzni.

KOSÁRKA
,

(kos-ár-ka) kicsinyez fn. tt. ko-

sárkát. Kisebbféle kosár, pl. a köt nk gombolya-
gos kosara. Gyümölcsös, epres kosárka. Egy kosárka
almát vittem áruba, s feltakarva szépen , ültem kapu-
ba. (A falusi kis leány Pesten).

KOSÁRKÖTÖ, (kosár-köt) ösz. fn. Közönsége-
sen am. kosárfonó. Szoros ért. ki szakasztó kosarakat
s ilyféléket készít, mert ezekbtn az összesodrott szal-

mát vesszvel kötögetik öszve ; ily kosarakról mond -

juk különösen, hogy kötik, nem pedig, hogy fonják.

KOSARÓCZ
,

falu Zemplén m. ; helyr. Kosa-
róczra, — on, —ról.

KOSBA, (v. Miklósvár) puszta Tolna m.; helyr.

Kosbá-ra, — n, — ról.

KOSBÁRÁNY, (kos-bárány) ösz. fn. A juh-

nemü állat him fia , különbÖztetésül a jerke- vagy
nsténybáránytól.

KOSBOR
, (kos-bor) ösz. fn. Az anyahímesek

seregébe tartozó, nagy nemzetségü növénynem ; bok-

rétája öt szirmú a magzat felett ; két szirma fölül

boltosán egymáshoz hajlik
;

pilis-ajaka tövébl egy
hátranyúló sarkantyúval ; nemz részei a pilis fels

ajkára nttek. Hellén neve orchis am. himállat töke,

mely nevét kétség kivül onnan vette , mert ezen nö-

vény legtöbb fajai golyós gyökerüek , és sima mez-

telenek. A magyar nyelvben is a bor gyök egyik je-

lentése gömböly
,
pl. a bors borsó, borít, borongat

származékokban ; innen kos-bor lehetett ara. kos-tök,

kos-here, mely értelmezés a hellén orchis sal is egye-

zik, innen másképen , legalább egyik fajának (agár-

kosbornak) a neve : agármony. E szót nem az ujabb

tudós füvészek alkották, hanem maga a nép, mert már

Molnár A. szótára ezen értelemben említi. Egyéb-

iránt Diószegi megjegyzése szerint ezen növényfajo-
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kat véringerlöknek tartják , honnan azt vélhetnok,

hogy itt a szeszes (ingerl) italt jelent bor a máso-

dik alkatrész, s annyit tenne, mint kost (hím állatot)

nemzésre ingerl ; ahonnan Kassai József szerént is

máskép : nöszöfü. Számos fajai vannak
,

pl. golyós

gyökerüek : kétlevelü , illatozó
,
fonák , tornyos

,
pa-

laczka, agár, füles, sömörös, tarka, vitéz, kesely, pil-

langós kosbor stb.; tenyeres gyökerüek : bördös, bod-

za
,
foltos, joszagu kosbor stb.

KOSBORGYÖKÉR
,

(kos- bor-gyökér) ösz. fn.

A kosbor nev növénynemnek gyökere, mely legtöbb

fajokban a hímállat heréjéhez hasonló gömbölyüsé-

gü, némelyekben tenyeres, az úgynevezett fehér kos-

borban pedig rojtos.

KOSBOR ,
(kos-br) ösz. fn. A kos nev hím-

állat bre.

KÖSD, falu Nógrád m.; helyr. Kosd-ra, — on,

—ról.

KOSDA
,

(kos-da , azaz kos-di = kicsi kos);

fn. tt. kosdát. Kriza J. szerént a székelyek-

nél több éves (néhutt egy éves) berbécs neve. Meg-

jegyzend, hogy a székelyeknél berbécs am. Magyar-

országon kos. V. ö. KOS.

KOSEPER
,

(kos-eper) ösz. fn. Nagy szem
kerti eper. Székely szó.

KOSFEJ
,

(kos-fej) ösz. fn. 1) Kos nev hím

állat feje. 2) Atv. ért. a kos fejéhez hasonló fej, ki-

vált némely lovaknál. 3) Képes kifejezéssel igen ke-

mény homlokú fej , milyen a kosoké , melyek to-

lakodás közben fejeikkel ersen döngetik egymást.

KOSFEJÜ
,
(kos-fejü) ösz. mn. 1) Mondják ló-

ról, vizsláról melyeknek feje némileg a koséhoz ha-

sonló. Néhutt : kosorrú. 2) Kemény homlokú. V. ö.

KOSFFJ.
KOSGYÁN , falu Bihar m.; helyr. Kosgyán-ba,

— bari, —ból.

KOSI, fn. tt. kosit. L. KASUKA.
KOSJEL, (kos-jel) ösz. fn. Egtani ért. az úgy-

nevezett barkör vagyis napúinak egyik csillagzata,

melynek vonala az illet kör tizenketted részét teszi, s

melybe a nap tavaszel huszonegyedikén lép. így

neveztetnek a kalendáriomokban elé- eléfordúló ké-

pecskék is , melyek kost ábrázolnak. Kosjelben szü-

letett, tréfásan am. buja természet férfi.

KOSKÓCZ, falu Zemplén m. ; helyr. Koskócz-

ra, — on, — ról.

KOSLÁR, (kos-l-ár) mn. tt. koslár-t, tb. —ok.

Törzsöke az elavult koslik (koslat) am. kos módjára

nstény után járó, koslató, folyár, bakzó.

KOSLÁRD, erdélyi falu A.-Fehér m. ; helyr.

Koslárd-ra, — on, — ról.

KOSLAT, (kos-l-at) önh. m. koslat-tam, — tál,

— ott. Mint önható eredetileg kosiad, mint viszket

igazán viszked, reszket helyesen reszked stb. 1) Kos

módjára lót, fut, szaladgál a nstény után. Mondják

különösen a kankutyákról , s megvetöleg a buja, n-
hajhászó férfiakról. Koslatnak , mint a kankutyák. 2)

Szélesb ért. czél <<« irány nélkül futkos, szaladgál.

Csak alsóbb Írásmódban, vagy indulatot fest beszéd-

ben van helye.

KOSLATAG, (kos-1-at-ag) mn. tt. koslatag-ot.

Atv. ért. nemi ösztöntl gerjedez kos módjára fu-

tosó, nstényeket hajhászó, bujaságra hajlandó.

KOSLATÁS, (kos-1-at-ás) fn. tt. koslatás-t, tb.

— ok, harm, szr. —a. 1) A hímállatnak futkosása,

hogy nemi ösztönét és ingereit kielégítse. 2) Szélesb

ért. ez él és irány nélküli ide-oda csatangolás, szalad-

gálás, csavargás.

KOSLATÓ, (kos-1-at-ó) mn. tt. koslató-t. 1)

Hímállatokról, különösen ebekrl, macskákról, s meg-

vetöleg férfiakról mondják, midn a nemi ösztön ki-

elégítése végett futkosnak. Koslató ebek. 2) Szélesb

ért. futkosó, csavargó, csatangoló. V. ö. KOSLAT.
KOSOG

,
(kos-og) fn. tt. kosogot. Téli, (kos-)

báránybörbl készült fels öltöny , melynek a szre

kivül van. Székely szó. (Szabó Elek). Néhutt : ksók

v. kozsókf Gyarmathi Sámuel szerént : guba. Egyezik

vele a szintén ködmönt jelent tót kozsueh. Kállay

gyjteménye szeréut, ha a szre belül van : ködmön
;

innen úgy is vélekedhetni, hogy a kifordított szr-
ben olyan külsej levén aki azt viseli , mint a kos,

ezért lett annak ,kosog' v. ,ksók* neve.

KSÓK, (ksók), 1. KOSOG.

KOSOKÁNY, erdélyi falu A.-Fehér m.; helyr.

Kosokány-ba, —ban, —ból.

KOSOL, (kos-ol) áth. m. kosol-t. Kos nev húzó

sulyokkal lever valamit. Hidlábakat kosolni. Önh. ér-

telemben gyermekjáték s am. kosok módjára homlo-

kával türköldzik. Gryerünk kosolni.

KOSOLYA, (kos-oly-a) fn. tt. kosolyát. Némely

tájakon am. kosár. Másutt jelent kosáralaku mezei

bölcst , melybe a mezn dolgozó anyák kisdedeiket

fektetik, s levert karókra, vagy fák ágaira kötve ló-

gatják ; bellke.

KOSORNYA, 1. KASORNYA. Kriza J. szerént

kasornya névvel nevezik a székelyek nemcsak az éle-

lemhordozó , hanem a virág- s gyümölcstartó, haris-

nyaköt, s bármely másféle kisebbszerü kasokat is.

KOSORRÚ, (kos-orrú) 1. KOSFEJÜ 1).

KÓSPALLAG, falu Hont m.; helyr. Kóspallag-

ra, — on, —ról.

KOSSÓ, székelyes tájejtés, korsó helyett, mint

:

bossó, e helyett borsó.

KOSSOVA, falu Krassó m. ; helyr. Kossová-ra,

— n, — ról.

KOSSOVICZA , falu Krassó m. ; helyr. Kosso-

viczá-ra, — n, — ról.

KOSSUTH, falu Thurócz m. ; helyr. Kossuth-

ra, — on, — ról.

KOST, 1. KOSZT és v. ö. KÓSTOL.
KOSTA , mn. és fn. tt. kostát. Eléfordul e szó

Pázmán Péter Kalauzában, mint a prédikátorok gúny-

neve. A Tisza vidékén mai nap is hallható. Tudomás

szerint a magyar népnyelvben , & Kós és Kása csa-

ládneveken kivül egyik hangrokona a Dunán túl di-
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vatozó kóstemyál, azaz tekereg, csavarog, mely ismét

röviden a kószál igével áll hang- és fogalmi rokon-

ságban. E szerént kosta alatt kószáló értetnék. Azon-

ban figyelmet érdemel, hogy Molnár Albertnél kost,

am. a mai koszt , e szerént ,kósta' annyit jelentene,

mint a ma divatozó ,kosztos;' így hívják nagyobb is-

kolák helyein a tanuló ifjakat és deákokat a szállást

és élelmet adó polgárok.

KOSTEJ , falu Krassó m. ; helyr. Kostej-ba,

— ban, — ból.

KÓSTERNYÁL, Dunán túli tájige, m. kós-

ternyál-t. Csavarog, tekereg, különösen esténként ki-

maradoz. Ez utolsó határozottabb értelménél fogva

rokon a koslat igével, mennyiben a nemi koslatásnak

a sötétség kedvezbb. Egyébiránt ezen ige alaki te-

kintetben azon szók közé tartozik , melyeket a nép-

szokás eredeti formájukból kivetkztetett, minél fogva

elemeiket csak gyanítólag lehet találgatni. Annyi

igaz, hogy törzsöke kósternya , melynek nya képzje

sok szavainknak némi gúnyos vagy megvet értelmet

ad, mint : devernya, tivornya, susnya, rusnya, csúnya,

finnya, satnya, gúnya, kunya, véznya. A ter egy a

helyet jelent tér szóval , melybl térül am. távozik,

elmegy. És így kóstemyál, röviden kóstemyál íinnyi

volna, mint kos módjára távolog, járkel. Y^gy vál-

tozattal kószternyál, mint Gyr vidékén mondják is,

mely alakban megegyezik a kósza, kószál rokon gyökü

és értelm szókkal.

KÓSTOL, (kóst-ol) áth. m. kóstol-t. Egy a latin

gusto, német koszién, szláv kostuvat igékkel ; a szan-

szkritban ghasz am. eszik, rág ; s magyar fogalmi és

közel hangrokona kost névszóban található fel, mely

Molnár Albertnél, és Szabó Dávidnál am. a mai koszt.

Valamely enni vagy inni valót a végre vesz szájába

vagy nyelvére, hogy ízét megtudja , tisztán magya-

rul : ízlel. Borokat
,
gyümölcsöket kóstolni. Á szakács

kóstolja az ételt, ha jó-e t Kóstold csak, beh édes. Szé-

lesb ért. az íznek megtudása végett az ételbl egy-

két harapást , vagy az italból egy-két kortyot nyel.

Tréfásan néha annyit is tesz, mint igazán eszik-iszik.

Atv. ért. mondják oly állapotról , melyet valaki pró-

bál. Kóstoltam én a katona életet, tudom milyen.

„Ha asszony nem volnék, vagy férfi nem volna,

Édes boldogságom ürmöt nem kóstolna."

Csokonai , Dorottya.

KÓSTOLÁS
,
(kóst-ol-ás) fn. tt. kóstolás-t, tb.—ók, harm. szr. —a. Izlelése valamely ételnek vagy

italnak. Kenyérkóstolás, borkóstolás.

KÓSTOLATLAN, (kóst-ol-at-lan) mn. tt. kósto-

latlan-t, tb. — ok. Amit valaki nem kóstolt. A kósto-

latlan ételrl a szakács sem tudja, milyen. Határozó-

ként am. kóstolatlanul.

KÓSTOLATLANUL
,

(kóst-ol-at-lan-ul) ih. A
nélkül , hogy megkóstolta volna valaki. Kóstolatla-

nul feladni az étkeket. Kóstolatlanul nem szokás bo-

rokat vásárolni. A feladott, ételt kóstolatlanul hagyni.

KÓSTOLGAT, (kóst-ol-g-at) áth. és gyakor.
m. kóstolgat-tam, —tál, —ott, par. kóstolgass. Gyak-
ran

,
vagy többször kóstol valamit , vagy nem eszik

iszik igazán , hanem ebbl is abból is egy keveset.

A jó borocskát szereti kóstolgatni. A különféle termés
borokat megkóstolgatni. Ne kóstolgasd , hanem igyál.

V. ö. KÓSTOL.
KÓSTOLGATÁS

, (kóst-ol-g-at-ás) fn. tt. kós-

tolgatás-t
, tb. —ok. Cselekvés

, midn valaki kós-

tolgat.

KÓSTOLÓ
, (kóst-ol-ó) fn. tt. kóstoló-t. 1) Sze-

mély, ki valamit a végre kóstol, hogy íze fell bizo-

nyos czélból tudomást szerezzen, pl. ki borokat akar
vásárolni. 2) így neveztetik azon adag étel vagy ital,

melyet valaki a végett vesz magához, hogy az egész-

nek ízérl ítélhessen. Kostolóul minden hordóból színi

néhány kortyra valót. Tessék ez almát elvinni kós-

tolóul.

KOSTÖK, (kos-tök) ösz. fn. Tulajdon ért.

a kos nev állatnak töke vagyis heréje. Átv. ért. a
kos tökének zacskójából készített erszény , melyben
különösen dohányt tartanak. Tányéros kostök, mely-
nek széles szája, és kihajló lebentyi vannak. Sallan-

gos kostök. Hímzett
, tulipános tányéru kostök. Zsíros

kostök. Megtömni dohánynyal a kostököt.

KOSTYÁN, falu Turócz m.; helyr. Kostyán-ba,
— ban, —ból. ,

KOSUTH , falu Pozsony m. ; helyr. Kosuth-ra,
— on, — ról.

KOSZ, (1), fn. tt. kosz-t , tb. — ok, harm. szr.— a. Szélesb ért. az állati vagy növényi test romlott

nedveibl keletkez
, s a brt, illetleg kérget meg-

lep porhanyós hártya. Szoros ért. az állatok saját-

nemü brbetegsége, részint tisztátalanságból, részint

a nedvek romlásából ered , mely porhanyós hártya

formájában a brt befödi , s rendesen fehéres szinii

Különbözik a rühtl, hogy ez vörös foltokban mutat

kzik, viszketegebb , és ragadósabb, ámbár gyakra;

együtt szoktak járni. Kosz a gyermekek fején. Kosz a

malaczokon, juhokon. A koszt ledörzsölni , levakarni a

brrl. A kosznak ftulajdonsága , hogy foszló és

porhanyó , s úgy látszik , mintha a brnek oszlásá-

ból eredne ; innen nagyon valószinü , hogy alapfoga-

lom benne az oszlás, s gyöke osz egy az oszlik, fosz-

lik igék gyökeivel.

KOSZ
, (2) , hangutánzó gyök , melybl eredt

koszog, azaz csendesen lépve jár , máskép : koezog ;

továbbá koszik, koszlat, koszol, koszpitol, koszt (ige és

fn.) és kosztat. Rokon hozzá magas hangon csesz,

melynek származékai , csésze , cseszel , cseszetel. V. ö.

CSESZ, (1); és KOSZT, (3).

KOSZ, elvont törzse kósza szónak és származé-

kainak ; rokon cssz vagy csúsz szóval.

KÓSZA
,

(kósz-a) mn. tt. kószát. Ideoda csa-

vargó , bizonyos czél és irány nélkül járókel. Ezen
értelmébl kitetszik , hogy rokon a kóbor , kóborol,

kódorog, kótolog szókkal, s hogy gyöke lenne a görbe

mozgást jelent kó
,
melybl lett az elavult ige kosz
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v. kószik, mint a rokon csúsz csúszik, végre az igen eves

kósza , azaz kószó. Deguignes (A hunnok stb. törté-

nelme) szerént a kabar (kóbor) nép neve a sínai

Íróknál : kósza. Rokon hozzá a küsz is, melybl eredt

kusza , kuszál , valamely szálas testet tekervényesen

összevissza forgat. Atv. ért. kósza hír, ain. hiteles alap

nélküli csavargó hír.

KÓSZÁL, (kósz-a-al) Önh. m. kószál-t. Bizonyos ,

czél és irány nélkül ideoda csavarog , tekereg ,
kosz-

ternyál , kódorog. Dolog nélkül az utczákon kószálni.

Bekószálni a várost. V. ö. KÓSZA.

KÓSZÁLÁS ,
(kósz-a-al-ás) fn. tt. kószálás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Kitzött czél és irány nél-
;

kuli csavargás, henye tekergés, kóborlás.

KOSZFÉSZEK, (kosz-fészek) ösz. fn. Aljas
'

népnyelven csufneve a kosz lepte fej gyereknek.

KOSZFÜ, (kosz-fü) ösz. fn. A sikkantyúk neme \

alá tartozó növényfaj ; szirmai a karimán nagyob-
;

bak ; szára szrös , levelei néha mind épek , s itt-ott

fogasak ; vaczka szrös. Máskép : rühfíí, varfa, fe-

kélyfú, kelésfü, sennyedékfü, mezei sikkantyú. (Sca-

biosa arvensis).

KOSZIK, (kosz-ik) k. m. kosz-tam , —lál, —
ott. Kriza J. szerént a székelyeknél am. kopik, vásik.

V. Ö. KOSZ, (2). Közelebbrl innen erednek : kosz-

lat, koszt, koszpitol, kqsztat.

KOSZÍR ,
(kosz-ír) ösz. fn. ír , azaz kencs a

kosz ellen. Koszírral kenegetni a juhokat , mala-

czokat.

KÓSZLÁL
,

(kosz-la-al) önh. m. kószlált. Ke-

menesalján am. a közönséges , kószál'; Gyr vidékén

koszternyál, néhutt : kótolog, kódorog.

KOSZLAT, ^kosz-lat) áth. in. koszlat-tam,

— tál, —ott. A székelyeknél Kriza J. szerént am.

hámlat, azaz lehámlását eszközli , vagyis hánt. V. Ö.

KOSZIK. A ,koszlat' alak mutatja , hogy kell in-

kább ienni ,koszlik
1 igének is, melyet most ,koszik'

pótol, mint ,hámlat' is, ,AdmZ-ik'-ból ered.

KOSZLIK ,
(kosz-ol-ik) k. m. koszlott. L. KO-

SZIK és v. ö. KOSZLAT.

KOSZLOBÁR, mn. és fn. tt. koszlobárt, tb.

— ok. Pápa vidéki tájszó , s gúnynév
,

jelent hitvá-

nyát, alávaló jellemüt. Koszlobár ember. Gyöke vagy

a brbetegséget jelent kosz , mely átv. értelemben s

lobár v. lombár szóval összetéve a jellemre alkalmaz-

tatott, vagy pedig elrésze kosz, honnan kósza, kószál

és kószlál származnak, tehát koszlobár lehet némi

hangváltozattal am. kószáló vagy kószláló, vagy ösz-

szetett alakban : kósz-lóbál, azaz kószállóbál.

KOSZLOTT, (kosz-ol-ott) mn. tt. koszlollat.

Am. koptatott. V. ö. KOSZOL, KOSZLIK.

KOSZMACSKA, (kosz-macska) ösz. fn. így

nevezik Pápa vidékén azon zömök test, szrös kér-

gü , édes belü répafajt , . melyet különösen füstölt

disznó orjával szeret euni a magyar ; máskép : vaka,

fanos répa, kuró répa, tréfásan : kálvinista répa.

KOSZMÁLY, KIS— NAGY— faluk Bars m.;

helyr. Koszmály-ba, —ban, —ból.

KOSZMÓ, (kosz-m-ó vagy talán összetétel által

:

kosz-moh) ; fn. tt. koszmó-t. A kis gyermekek fejét

ellep koszféle var vagy hártya. Mátyusföldén hom-

por v. hompora.

KOSZMOS v. KOSZMÓS, (kosz-m-ó-os) mn. tt.

koszmos-t v. — at , tb. — ák. 1) Koszos, fej varas. 2)

Piszkos.

KOSZOG
,

(kosz-og) önh. és gyak. m. koszog-

tam, — tál, — ott. Mondják leginkább lovakról, mi-

dn lassú ügetéssel lépnek a kocsi eltt. Csak úgy
koszogva mentünk. Máskép : koczog. Gyöke a hang-

utánzó kosz, kocz.

KOSZOGÁS
,
(kosz-og-ás) fn. tt. koszogás-t, tb.

— ok. Lassú ügetés, koczogás.

KOSZOK, csangósan am. ksók | 1. ezt.

KOSZOL
,
(koszol) áth. m. koszol-t. Valamely

testnek, különösen ruhanemnek fölszinét dörzsölés

által koptatja. Elkoszolni a csizmát, nadrágot. Leg-

közelebbi rokona : koszik, koszpitol, koszt. Alaphang-

és fogalomban rokon a magas hangú cseszel igé-

hez is.

KOSZOLÁS, (kosz-ol-ás) fn. tt. koszolás-t , tb.—ok. Cselekvés, midn valaki valamit koszol.

KOSZORIN , falu Bars m. ; helyr. Koszorin-ba,

—ban, —ból.

KOSZORTYÚ
,

(koszor-tyú) fn. tt. koszortyú-t.

Az együtt nemzk seregébl és egyenlnsök rendé-

bl való növénynem , melynek vaczka kopasz , csé-

széje galléros, a széls magvakon hártya-karimás. Ne-

1

vét koszorúhoz hasonló gallérától és karimájától

nyerte. (Hedypnois.)

KOSZORÚ , KOSZORÚ
,
(koszorú 1. a czikk

végén) fn. tt. koszorú- 1. Általán körvonalban össze-

hajtott, vagy köralakúvá képezett valami. így neve-

zik
,
pl. azon körösen hajtogatott fadarabokat , me-

lyek a malomkerék kerületét teszik , s az ily fákat

egyenként koszorufának hívják. Koszorúba kötni a

hajmát , szalmát stb. Szoros ért. fejdísz , mely vala-

mely körösen alakított ékszerbl áll. Virágból kötött,

gyöngyös koszorú. Különösen bizonyos állapotnak je-

léül használt , viselt vagy ajándékozott ilyféle ékes-

ség. Szzi koszorú. Megérdemli, mint szz leány a ko-

szorút. (Km.). Menyasszonyi koszorú. Tanári , költi

koszorú. Valamit koszorúba kötni. Valakit koszorúval

diszesíteni. Néha am. jutalom , kitüntetés. Diadalmi

koszorút nyerni. Elkapni a dicsség koszorúját. Majd

bekötöm a koszorúját , am. majd megadom érdemlett

jutalmát vagy büntetését.

„Hasztalan áll az utón, várván hive rris koszorúval."

Kisfaludy K.

„ Mely méltó koszorút , mely diadalmi bért

Adjon néked örök müveidért hazánk?"

Berzsenyi.
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„Lassanként koszorúm bimbaja elvirít."

Ugyanaz.

A növénytanban jelenti a fészkes"virágoknak a mag

tetejére ntt üstökéit. Szrös, pelyhes, polyvás, sertés
J

stb. koszorú. (Corolla). E szóban alapfogalom a kerek- <

ség, körség, valamint a lalin corolla , a német Kranz

is a kört jelent számos szókkal egy gyöküek. A
,koszorú'-ban a két utóbbi mássalhangzó igen hibe-

|

tleg át van vetve , s eredetileg : koroszú , koroszó,

azaz korozó , köröz. Mások szerént összetett szó , s

am. körszer, és mély hangon korszorú. Mindkét eset-
j

ben kör vagy kor az elrész. Leginkább hasonlít

hozzá a szláv koszira , melyet szintén csak úgy lehet

ok8zerüleg értelmezni és elemezni , ha azon szláv

szókhoz hasonlítjuk , melyekben a kr , mint kört je-

lent alaphangok a jellembetük. Dankovszky , noha

amit csak lehetett idegen nyelvre csavarni, mind elé-

hozá , e szláv szót nem érinti ; Gyarmathi Sámuel

pedig az orosz ,korzinku'-val rokonítja. V. Ö. KAR,
KOR, KÖR.

KOSZORÚDAD
,

(koszor-ú-dad) mn. tt. koszo-

rúdad-ot. Formájára, alakjára nézve koszorúhoz ha-

sonló ; körded.

KOSZORÚÉR
,
(koszorú-ér) ösz. fn. Boncztani

ért. nagy vérér, mely koszorúként csaknem az egész

gyomrot körülveszi. (Véna coronaria).

KOSZORÚFA
,

(koszorú-fa) ösz. fn. 1) Azon

vastag gerendák, melyeket közvetlenül az épület fa-

laira fektetnek , s beléjök az úgynevezett ollófákat

illesztik. 2) A malomkerekek kerületét képez gör-

be , vagyis meghajtott fadarabok , melyek öszvesen

véve teszik a kilséget , azaz külséget ,
komáromiasan,

kiséget.

KOSZORÚGERENDA
,

(koszorú-gerenda) ösz.

fn. 1. KOSZORÚFA 1).

KOSZORÚGYERTYATARTÓ
,
(koszorú-gyer-

tya-tartó) ösz. fn. Több ágakból álló , karos gyer-

tyatartó.

KOSZORÚLEÁNY v. —LÁNY
,

(koszorú-

leány) ösz. fn. A német „Kranzeljungfer" szósze-

rinti fordítása , magyarosan 1. NYOSZOLOLEÁNY.

KOSZORÚPÁRTÁZAT, (koszorú-pártázat) ösz.

fn. Általán valamely mnek pártázata, mely némileg

koszorúhoz hasonló vagy az illet müvet koszorú

gyanánt övedzi , pl. valamely szobornak, oszlopnak

koszorúpártázata. Különösen az épület falait emele-

tenként vagy csak fölül kerit , s kidudorodó vagy

laposan kiálló pártázat.

KOSZORÚS , KOSZORÚS, (koszor ú s) mn. tt.

koszorús-t v. — at , tb. —ak. Koszorúval ékesített,

kerített , ellátott. Koszorús leánykák. Koszorús fej.

Koszorús aratók. Koszorús menyasszony. Átv. ért. ko-

szorús költ, am. jeles, koszorúra érdemes költ. V. ö.

KOSZORÚ.

KOSZORÚSÁN , KOSZORÚSÁN ,
(koszor-ú-s-

an) ih. Koszorúval ékesítve vagy kerítve.

KOSZORUTLAN, (koszor-ú-ta-lan) mn. tt. ko-

ezorútlan-t, tb. — ok. Koszorú nélkül lev, koszorú-

val nem ékesített, nem kerített, el nem látott. Az öz-

vegyek koszorútlan fejjel mennek új esküvre.

„Rajtad sürü fellegek , és a

Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek."

Vörösmarty (Zalán futása).

V. ö. KOSZORÚ. Határozóként am. koszorú nólkül,

koszorutlanul.

KOSZORÚVARRÁNY, (koszorú- varrány) ösz.

fn. Boncztani nyelven , azon szövet, mely a homlok-

csontot a hátfej csonttal öszveköti. (Sutura coronalis).

KOSZORÚZ, (koszor-ú-z) áth. m. koszorúztam,

—tál, —ott, par. — a. Valakit v. valamit koszorúval

ékesít, kerít. Bizonyos innepélyek alkalmával gyerme-

keket koszorúzni. Megkoszorúzni az innepély hs-'f, Föl-

koszorúzni a szobrokat, oszlopokat, síremlékekel.

„Borostyánnal koszorúzva

Viszlek haza hölgyemet."

Kisfaludy S.

Átv. ért. dijaz , becsületbeli jutalommal ékesít, mint

a többi versenytársak között legjelesebbet kitüntet.

Valamely pályamüvet , a pályam szerzjét megko-

szorúzni.

KOSZORÚZÁS, (koszor-ú-z-ás) fn. tt. koszorú-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mi« '.ön ko-

szorúznak.

KOSZORÚZOTT, (koszor-ú-z-ott) mn. tt. koszo-

rúzott-at. Akit vagy amit megkoszorúztak. Különösen

átv. ért. jeles , kitn tulajdonságai miatt díjazott,

jutalmazott. Koszorúzott versenyez, költ. V. ö. KO-

SZORÚ.
KOSZOS, (koszos) mn. tt. koszos-t v. — o.t, tb.

— ak. Koszszal lepett, koszféle brbetegségben szen-

ved. Koszos fej. Koszos juh, koszos malacz (ez utóbbi

néhutt : poszka). Koszos malaczból válik a jó disznó.

(Km.). Megvetleg és pórias nyelven am. hitvány,

csúnya, ronda Eredj te koszos ! így nevezik Dunán

túl a ranette almát is : koszos alma. Helyesebb, mint

,kormos alma/ mert ez csak egyik tulajdonságát fe-

jezi ki.

KOSZOSÍT, KOSZOSIT, (kosz-os-ít) áth. m.

koszosit-oti, htn. —ni v. —ani Koszossá teszen.

KOSZOSODÁS, (kosz-os-od-ás) fn. tt. koszoso-

dás-t, tb. —ok, harm. szr.—a. Börbetegségi állapot,

midn az emberi vagy más állati test koszosodik.

KOSZOSODIK, (kosz-os-od-ik) k. m. kostíosod-

tam, —tál, —ott. Brén koszféle kiütések támad-

nak. Koszosodnak a juhok, malaezok. V. ö. KOSZ, (1).

KOSZPERD, fn. tt. koszperd ét, harm. szr. —je.

Vékony, szúrásra való kurta kardforma eszköz
,
gyík-

les. Idegennek látszik. Talán a latin : cuspis ból

alakult. Máskép : koezperd.

KOSZPERDORRU ,
(koszperd-orru) össs. fn.

Tengeri halfaj , melynek fejébl orrhoz hasonló uzu •

rótag nyúlik ki.

KOSZPIT, törzse koszpitol igének •, önmagában

ritka használatú. L. KOSZPITOL.
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KOSZPITOL, áth. m koszpilol-t. Mindkét ma-
gyar hazában ismert szó , s am. valamit, különösen
ruhanemt, viselés, dörzsölés által koptat. Van kosz-

pit önálló név is, mert mondják : Ne bántsd ezt, mert
nem koszpit ; az én ruhám nem koszpit, azaz nem kop-
tatni való. Mint alakja és értelme mutatja, egy gyök-
rl származott a koszol igével ; ámbár másfelöl mind
az elemzési szabályokkal , mind a dolog természeté-

vel megegyez volna azon vélemény is, mely szerént

koszpitol a közép mássalhangzók átvetésével kopisztol,

t. i. kopaszt igének kicsinyezö kopiszt alakjából al-

kotott ige. Tréfás értelemben, nemileg közösködik.

KOSZPITOLÁS, (koszpitol-ás) fn. tt. koszpito-

lás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn va-

laki koszpitol.

KOSZT, (1), fn. tt. koszt-ot , harm. szr. —ja.

Altalán azon eledelek öszvege, melyekkel valaki él,

tápla, táp. Jó, rósz, drága, olcsó koszt. Különösen,
élelmezés. Kosziba fogadni valakit. Kosztra beállani

valahová. S a.bó Dávidnál : kost és koszt , s Kállay
gyjteményében : koszt, mely szerénte takarmány,
minden házi marhának való élelem , melyet télre

gyjtenek. Szabó Elek szerént : kost. Molnár A. szó-

tárában kost általában eledel, tápla (victus, alimen-
tatio). Ha a székely kosz-ik (= kopik) igét veszszük
alapul : koszt igeként (mely Szathmárbau divatos),

eredetileg annyi volna mint koptat, különösen pedig
Szathmárban (Mándy Péter szerént) ágakat nyes,
irt

;
s névként annyi volna mint nyesett , mely a szé-

kelyeknél csakugyan mint nyesett galy, vagyis ,póz-

na' értelemben dívik ; és eledelre vitetve, talán nye-
sett, azaz vágott valamit jelentene, milyen az öszve-

gyüjtött takarmány, st emberi eleség is. Egyébiránt
egészen megegyezik a német ,Kost' szóval , s hihe-

tleg közvetlenül innen is vétetett , valamint ,kóstol'

is
; de a székely koszik, és szathmári koszt igék min-

den esetre figyelmet érdemelnének a német nyelv-

buvároknál is.

KOSZT, (2), (kosz-t) áth. m. koszt-ott, htn. —ni
v. —ani. Mándy Péter gyjteménye és jegyzetei sze-

rént am. nyesni , irtani galyat ; kétségtelenül koszik

igétl. V. ö. KOSZIK. Innen koszt fn. is eredetileg

am. vágott, nyesett galy , azaz mostani értelemben :

pózna. V. ö. KOSZT, (3). A törökben kesz-mek, a

csagataj nyelvben Icisz-mek am. vágni, metszeni, me-
lyekkel rokon, st a koszt-hoz közelebb áll a magyar
kasz-a, kacz-or, kusz-t-or stb.

KOSZT, (3), (kosz-t) fn. tt. koszt-ot, harm, szr.

—ja. Erdélyben (Kriza J., Szabó D., b. Lakos, In-

cze József stb. szerént) jelent hosszú vékony rudat,

póznát, különösen , melylyel gyümölcsöt is vernek
;

Szabó Dávidnál am. hosszú vessz, pózna, husáng,

lésza. A székely népmesében (Krizánál : Az apám
lakadalma), olvassuk : „Hozott egy véka korpát, azt

nekem egy koszt végin felnyútotta. ° Ugyanott :

„Vágok egy istenes jó husángot, kosztolni, (azaz

husángolni) kezdem két ódáiba." Törzsöke kosz-ik,

nely a székelyeknél am. kopik, melybl a koptatást

jelent koszol , koszpitol szók is származnak. A fát

vagy gyümölcsöt kosztolni is egy részrl am. koszttal

verni, más részrl annak ágait, leveleit, héjait is kosz-

pitolni, koszolni. ,Koszt f-nak eredeti értelme : nye-

sett , különösen : nyesett galy, (v. ö. KOSZT, [2]),

vagyis pózna , innen átv. ért. jelent keménységet

(milyen a levágott és kiszáradt póznáé) csekély

hangváltozattal a kaszta szó a táj divatos ,kasz

tadió' , és magashangon geszt a jgesztesdió' ösz-

vetételekben ; mikbl az is megtetszik egy rész-

rl , hogy a Geszt, Gesztéig, Gesztes , Gesztéte stb.

helynevek eredeti értelme vágott (t. i. erd vagy

erdrész), épen úgy mint Vágás helynévben is ; más

részrl , hogy geszt átvitt értelemben fakeménységet

is jelent, tehát a fa legkeményebb részének (a latin

,lignum'-nak) elnevezésére igen alkalmas szó, de él-

fát (latin ,arbor'-t), melyet levágottnak mondani kép-

telenség, soha sem jelenthet.

KOSZTA , fn. tt. kosztat. 1) Székely szójárás

szerént am. gólya, czakó, gagó. E nevét talán onnan

vette, mivel lábai hosszúak, mint a ,koszt' nev póz-

na. 2) Férfi kn. Constantinus , melybl módosult is
;

újabban máskép : Szilárd.

KOSZTAFALVA, erdélyi falu B.-Szolnok m.;

helyr. —falvá-ra, — n, —ról.

KOSZTAFIÚ, (koszta-fiú) ösz. fn. A székelyek-

nél am. gólyafiú. V. ö. KOSZTA.

KOSZTAT, (kosz-t-at) 1. KOSZLAT.

KOSZTERNYÁL, 1. KÓSTERNYÁL.
KOSZTOL, (kosz-t-ol) áth. m. kosztöl-t. ,Koszt'

nev póznával ver vagy vereget , különösen némely

fák gyümölcseit. Kosztolni az érett diót
,

gesztenyét.

V. ö. KOSZT, (3).

KOSZTOLÁN, NAGY— mváros Nyitra m.;

KECZER— mváros Sáros m. ; helyr. Kosztolán-ba,

—ban, —ból.

KOSZTOLÁNY , FENY— NEMES— GHY-
MES— faluk Bars m. ; helyr. Kosztolány-ba, — ban,

— ból.

KOSZTOLÁS
,

(kosz-t-ol-ás) fn. tt. kosztolás-t,

tb. — ok. Cselekvés , midn valaki , koszt' nev póz-

nával ver valamit, különösen fáról a gyümölcsöt.

KOSZTOLNA, faluk Nyitra és Trencsin m.;

helyr. Kosztolná-ra, — n, —ról.

KOSZTOLNAFALU, falu Nyitra m.; helyr. —
falu-ba, —ban, — ból.

KOSZTONCZA
,
puszta Hont m. ; helyr. Kosz-

tonczá-ra, —n, —ról.

KOSZTOS, (koszt-os) mn. és fn. tt. kosztos-t v.

—at , tb. — ak ; mint fn. tárgyesete : kosztos-t, és

többese :
— ok. Ki valakinél koszton van. Kosztos

diákokat, leányokat tartani. Használják önállólag f-
névül is. Kosztosokat fogadni. Sokféle kosztosa van az

úr Istennek (km.), azaz okos is, bolond is. Néha ,gaz-

da' v. ,asszony' hozzátételével mondják azon személy-

rl, ki kosztot ad : kosztos gazda, kosztos asszony. V.

ö. KOSZT, (1).
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KOSZTOVÁNY
,

puszta Somogy m. ; helyr.

Kosztovány-ba, —ban, —ból.

KOSZTRINA, falu Ung m.; helyr. Koszlriná-ra,

—-n, — ról.

KOSZTROS
,

(koszt-or-os) mn. tt. kosztros-t v.

— at , tb. — ak. Baglyas , nem fésült, öszvekuszált

hajú. Valószínleg onuan eredt e kifejezés , hogy a

baglyas fej embert a koszttal megvert , borzas águ

fához lehet hasonlítani , milyen pl. a kosztolt diófa,

mely a veretlenhez képest kosztros, borzas.

KOT , haugutáuzó gyöke kotag vagy kotyog,

kotkodál, kotlik , kotonuz , kotor stb. szóknak. A két

utóbbiban már köt gyökhöz hajlik.

KOT, (1), hangutánzó gyöke kótis,kótog, kótya

(am. kótó) , kotyog szóknak , s jelent valamely ke-

mény hangú ütést, rokon vele kat gyök is.

KOT, (2), 1. KÓTH.
KÓTA, fn. tt. kótát. Am. zenei haugjegy. Kóta

némelyek véleménye szerént a latin cauda (olaszul

coda) szóból ment volna át a magyar nyelvbe, mint-

hogy a zenei hangjegyek rendesen farkkal vannak

ellátva ; ámbár sem a latin-, sem az olaszban ez érte-

lemben nem használtatik, és a magyar nyelvben már

régóta divatos, ,uota
( szóból pedig bajosan lett, mert

az n nem csavarodik k-vk ; mikbl nem oknélkül

gyanítható hogy kóta magyar eredet , mely esetben

az annyi volna mint kótó, azaz üt, kótis, minthogy

a kóta alakja rendszerént egyezik is az üt vagy kó-

tis alakjával ( j ). V. ö. KÓTIS. Hangjegy csak utóbbi

idben azon hiedelemben alakíttatott , hogy ,kóta'

idegen eredet ; és amaz jelenthet nem csupán zenei

hangjegyet , hanem szóhangjegyet , azaz bett is,

melytl különbözik a hangjel. Egész kóta
, fél kóta,

negyedrész, nyolczadrész, tizenhatod rész, harminczket-

ted rész, hatvannegyed rész kóta.

KÓTAALAKÚ
,

(kóta-alakú) ösz. mn. A nö-

vénytanban egy elhúzott négyszögalak (rhombeum),

mint amilyen a libatopp némely fajának levele.

KOTAG v. KOTÁG, (kot-ag) önh. és gyak. m.

kotag-tam ,
— tál ,

— ott. Tyúkról mondják, midn
kot kot hangon szól ; máskép : kótag, öotog, kotyog,

kotákol, kodákol, kodácsol.

KOTAGSZÉG, (kotag-szég) ösz. fn. Azon szeg,

mely az ekerudat a taligával öszveköti. Máskép : ko-

kotka, kokas.

KÓTAIRÓ, (kóta-iró) ösz. fn. Leiró, ki kótákat,

azzaz zenei hangjegyeket másol, s ezen munkájából

keresetet üz. V. ö. KÓTA.
KÓTAJ, (v. Keresztút) falu Szabolcs in.; helyr.

Kótaj-ba, — ban, — ból.

KÓTAKÖNYV
,

(kóta-köuyv) ösz. fn. Könyv,

mely irott vagy nyomtatott zenei hangjegyeket fog-

lal magában.

KÓTAMÁSOLÓ
,

(kóta-másolój 1. KÓTAIRÓ.
KÓTAPAPÍR v. —PAPÍROS

,
(kóta-papír v.

—papíros) ösz. fn. Ersebb, tömöttebb és vastagabb

féle, megvonalzott papíros, melyre zenei hangjegye-

ket írnak. V. ö. KÓTA.
.iKAD. NAQY SZuTAIi lll. ÜOl.

KÓTARENDSZER, (kóta-rend-szer) ösz. fn. A
kótapapiroson azon öt vonal rendé , melyekre s me-

lyek fölé, közé, és alá a hangjegyeket irni vagy nyom-

tatni szokták.

KÓTÁSKÖNYV, (kótás-könyv) ösz. fn. 1. KÓ-
TAKÖNYV.

KÓTATÁM, (kóta-tám) ösz. fn. Tám vagy tám-

laféle állvány , melyre a hangjegyeket fektetik , mi-

dn belölök játszanak vagy énekelnek.

KÓTÁZ
,

(kóta-az) áth. m. kótáz-tam ,
—tál,

— ott, par. —z. Bizonyos dallamot, hangszerzeményt

kótákra szedve leir. Lekótázni a szebb népdalokat. V.

ö. KÓTA.
KÓTÁZÁS

,
(kóta-az-ás) fn. tt. kótázás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki

kótáz.

KÓTER, fn. tt. kóter-t , tb. —ok, harm. szr.

—ja. Dunán túli tájszó, s am. a város vagy helység

házában lev börtön. Talán : gátr ? melylyel a né -

met Gatter, Gitter is egyezik.

KÓTH , falu Szála
,

puszta Bihar m. ; helyr.

Kóth-ra, — on, —ról.

KÓTIS
,
(kót-is) fn. tt. kótis-t , tb. —ok, harm.

szr. —a. így neveztetnek bizonyos eszközök ütré-

szei
,

pl. harang kótisa, azaz nyelve ; mozsár kótisa,

törje ; kótisok az olajütöben stb. Gyöke a hangután-

zó kót; az is képz pedig am. os , mely némely más

szókban is ezen értelemmel bír , mint : lapis am. la-

pos ,
kódis am. kódos , hamis am. hámos ,

kris am.

krös stb. E szerént kótis am. kótos , azaz hót kót

hangon üt , ver , tör. Rokon a kótog, kotyog stb.

ily értelm hangutánzókhoz.

KOTKODÁCSOL
,
(kot-kodács-ol) önh. m. koi-

kodácsol-t. Mondják tyúkról , midn ijedtében sok-

szoros kot-kot hangon kiáltoz, pl. midn a kutya meg-

kergeti, vagy kányát, héját lát.

KOTKODÁCSOLÁS ,
(kot-kodács-ol-ás) fu. tt.

kotkodácsolás-t , tb. — ok. Kot-kot hangon kiáltozás.

KOTLÁS
,

(kot-l-ás) fn. tt. kotlás-i , tb. —olt.

A tyúknak 1) kot-kot hangon kiáltozása; 2) költése.

V. ö. KOTLIK.
KOTLIK

,
(kot-l-ik) k. m. kotl-ott , htn. —ont.

1) Szomorú kot-kot hangon szól, t. i. a tyúk, mi ak-

kor történik, ha tojni megszün, s mintegy vágya tá-

mad a csibeköltésre , miért is csak ilyen tyúkot szo-

kás tojásra ültetni. Egyet tojott , megkotlott, (km.),

azaz alig tett valamit, már bele úut , nem folytatja.

Megkotlott a tarka tyúk, azaz alkalmas lett tojásköl-

tésre. Használható tárgye3ettel is
,

pl. Amit nem

tojt , azt akarja kotlani. (Pázmán). Ez esetben am.

költ. A székelyeknél : kotol. Azután a. tuluba s úgy

a fészekbe ült kotolni. (Kriza J.). 2) Atv. ért. mond-

juk az észrl, midn rendes mködése megsznik, s

mintegy kórállapotban van Kotlik az eszed, hogy így

beszélsz ?

KOTLÓ, (kot-l-ó) mn. tt. kotló-t. 1) Kot-kot

szomorkás hangon szóló. Kotló tyúk. 2; Tojásokat

65
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költeni vágyó , vagyis ültetésre alkalmas. Mindkét
|

esetben szoros ért. a tyúkról mondatik.

KOTLÓS
,

(kot-1-ó-os) mn. tt. kotlós-t v. —at,

tb. —ak. 1. KOTLÓ. Bús, mint a Icotlós tyúk. (Km.).

Kotlós tyúk kotyogása.

KOTLOTT
,

(kot-1-ott) mn. tt. kotlott-at. Átv.

ért. különösen mondják oly szölövesszrl , melyet

ültetés végett mesterségesen csiráztatnak ki.

KOTNYELES, (kot-nyel-es) mn. tt. kotnyeles-t

v. — et, tb. —ek. Oly emberrl mondják, ki minden

lében kanál akar lenni, ki hívatlanul mások dolgába

avatkozik , beleszól mindenbe. Különösen oly sze-

mély , ki a konyhán alkalmatlankodik , s kiváncsi

mindent látni, tudni , amit sütnek fznek. E szerént

oly emberre ill kifejezés , ki mindenbe szeret bele-

kottyanni, s a dolgoknak mintegy nyeléhez kapkodni.

Kot v. köty és nyel szókból tétetett öszve. Vagy

talán am. koty-nyelves.

KOTNYELESKÉDÉS, (kot-nyel-es-kéd-és) fn.

tt. kotnyeleskédés-t, tb. — ék. Cselekvés, midn valaki

kotnyeleskedik.

KOTNYELESKEDIK, (kot-nyel-es-kéd-ik) k.

m. kotnyeleskéd-tem ,
— tél ,

— étt. Kotnyeles ember

módjára mások dolgába kottyan és belekap. Konyhán

kotnyeleskedni. V. ö. KOTNYELES.

KOTNYELESSÉG, (kot-nyelesség) ösz. fn. Tu-

lajdonság, hibás szokás, midn valaki mások dolgába

kottyan és hivatlanul avatkozik.

KOTOG, (kot-og) 1. KOTAG.
KÓTOG

,
(kót-og) önh. és gyak. m. kótog-tam,

— tál, —ott. Kót-kót hangon szól. Kótog a félüres

kulacsban a bor, ha rázzák.

„Oh hogy kótog a kebeled
,

Melyben szívemet viseled !

"

A csikóbrös kulacshoz (Csokonai).

Kótog a ver szív. Egyezik vele a Tatrosi codexben :

koltag (azaz zörget , kopogtat); és rokonai : kotog,

kotonoz, kotyog, koczog több rokon értelm és hangú

szók. v

KÓTOGÁS, (kót-og-ás) fn. tt. kótogás-t, tb. —
ok. Kót-kót hangon Bzólás.

KÓTOGAT
,
(kót-og-at) áth. gyak. m. kótogat-

tam, —tál, —ott. Valamit zörget, kopogtat.

KOTOKA, 1. KATUSKA.
KOTOL, 1. KOTLIK.

KOTOLOG , némi hangváltozattal am. kódo-

rog ; 1. ezt.

KOTONOZ, (kot-on-oz) önh. és gyak. m. koto-

noz-tam ,
— tál ,

—ott, par. —z. Szoros ért. kézzel

tapogatódzva keres valamit. Sötétben kotonozni a

szekrényben. Zsebben, zsákban kotonozva keresni vala-

mit. Rokonok hozzá a motoz és kotoráz. Szélesb ért.

másoknak alkalmatlankodva keresgél. Maradj már
veszteg, ne kotonozz itt köztünk. Gyöke a tapogatódzó

kéz hangját jelent kot.

KOTONOZÁS, (kot-on-oz-ás) fn. tt. kotonozás-t,

tb. —ok. Cselekvés, midn valaki kotonoz.

KOTOR, (kot-or) áth. m. kotor-t v. kotrott, htn.

—ni v. kotrani. 1) Kézzel vagy lábbal , vagy vala-

mely eszközzel érint , egyszersmind görbe kerek vo-

nalban mozgat , kever, forgat valamely lágyabbféle

oszlékony részekbl álló testet.

„Künn vad förgeteg száll , az kotorja szárnyát

Röptiben a házon." Arany J.

Póznával kotorni a sarat. Bottal gödröcskét kotorni a

földben. 2) Szélesb ért. valamely testnek részeit he-

lyökböl kiforgatja, kitúrja , kiássa ,
kivakarja. A se-

bes esb' kikotorja a barázdákat. A régi sírokból kiko-

torni a csontokat. A válúból kikotorni a moslékot. El-

kotorni a szemetet, ganajt, am. forgatva tovább tolni

.

Felkotorni az elültetett gumókat, gyökereket.

KOTORÁSZ, (kot-or-ász) önh. m. kotorász-tam,

—tál, — ott
,
par. — 8z. Folytonosan kotorva keres-

gél. Zsebben kotorászni. Szekrényeket , ládákat kiko-

torászni, és semmit sem találni. E szóhoz a nyelvszo-

kás, különösen a keresés , kutatás fogalmát ragasz-

totta, s ennél fogva szkebb és határozottabb értel-

m, mint törzsöke a kotor. Képzje ász gyakorlatot je-

lent, mint a kaparász, vakarász igékben. Egyébiránt

mondják és irják így is : kotoráz.

KOTORÁSZÁS
,

(kot-or-ász-áB) fn. tt. kotorá-

szás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valaki kotorász.

KOTORÁZ, (kot-or-áz) 1. KOTORÁSZ.
KOTORCZA, (kot-or-cza) fn. tt. kotorczát. Sás-

nak, gyékénynek gyökeres része.

KOTORGAT, (kot-or-g-at) gyak. áth. m. kotor-

gat-tam ,
— tál ,

— ott
,

par. kotorgass. FotytonoBan

vagy gyakran kotor.

KOTORGATÁS, (kot-or-g-at-ás) fn. tt. kotorga-

tás-t, tb. —ok. Cselekvés, midn valaki kotorgat.

KOTORJ, (kot-or-j) isz. mely nem egyéb, mint

kotor igének átv. értelm parancsolója, s am. lódulj,

takarodjál , kotródjál. Kotorj innen ! V. ö. KOT-
RÓDIK.

KOTORMÁNY, falu Vas m., erdélyi falu Csik

székben ; helyr. Kotormány-ba, —ban, — ból.

KÓTOROG, 1. KÓDOROG.
KOTOS

,
puszta Somogy m. ; helyr. Kotos-ra,

—on, —ról.

KOTRÁS
,
(kot-or-ás) fn. tt. kotrás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki kotor.

KOTRÉSZ , Balatonmelléki szó , a divatosabb

,kotorász' helyett ; 1. ezt.

KOTRÓ
,

(kot-or-ó) mn. tt. kotró-t. Aki vagy

ami kotor. Kotró gép, melylyel a folyók fenekét tisz-

togatják.

KOTROCZÓ
,
puszták Nógrád m. ; helyr. Kot-

roczó-ra, —n, — ról.

KOTRÓDÁS
,

(kot-or-ó-d-ás) fn. tt. kotródás-t,

tb. —ok. Eltakarodás. V. ö. KOTRÓDIK.
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KOTRÓDIK
,
(kot-or-ó-d-ik) belsz. m. kotród-

tam, — tál ,
— ott. Átv. ért. mondják emberrl, ki

érezvén, hogy rósz fát tett a tzre, vagy akármi ok-

nál fogva félvén, elhordja irháját , vagyis úgy elta-

karodik , mintha helyébl kikotorták volna. Minden

esetre szégyenvalló gyalázatos eltávolodást jelent.

Kotródjatok innen ! Amint hallá , hogy közelednek a

c8endbiztosok, legott kotródott. Népies, tréfás, és nem
dísztelen kifejezések egyike.

KOTRONCZ
,

(kot-or-oncz) fn. tt. kotroncz-ot,

barm. szr. — a. Rongy , czafrang a viseltes ruhán.

Rokonnak látszik ,katrincza' szóval.

KOTTY , hangutánzó , mely a rokon hangú és

értelm koty szónak hangzatosabb módosítása. V. ö.

KOTY. Kotty bele szilvalé , téged eczetelnek v. téged

borsóinak belé. (Km.). Mindenben kotty, azaz beleszól.

Kitty hangutánzóval ikerítve jelenti a ver óra ketye-

gését, vagy szív dobogását, vagy edény bugyogását.

Ikerítve : kitty-liotty. L. KITTY. Megtoldva kottya, a

csibéit hivó tyúk hangja. Kottya , kottya fiaim , csak

én magam maradék. (Pázmán P.) Rokonai , de más-

más árnyéklatu módosítással : katy, koty, kóty, to-

vábbá : pötty, rotty, szotty, totty. Származékai : koty-

tyan, kottyant ; idetartozik kátyó is.

KOTTYAN, (kotty-an) önh. m. kottyant. 1)

Kotty hangot ad. Kottyan a víz , a Mg sár , ha vala-

mit bele ejtenek. Kottyan a lenyelt ital. Innen átv.

ért. ez meg sem kottyan, nem is kottyan, am. oly ke-

vés, hogy észre sem vehetni, mint midn a vízbe, pl.

egy szem babot ejtenek. 2) Átv. ért. belekottyanni

valamibe, am. hívatlanul, vagy idn kívül bele szólni.

A szónok beszédébe belekottyanni. Senki sem kérdezett,

miért kottyansz bele f

KOTTYANÁS, (kotty-an-ás) fn. tt. kottyanás-t,

tb. — ok. Állapot vagy cselekvés, midn valami vagy

valaki kottyan.

KOTTYANÓ
,
(kotty-an-ó) mn. és fn. tt. koty-

tyanót. Ami kottyan. Fnévként pedig am. kátyú.

KOTTYANT, (kotty-an-t) áth. m. kottyant-ott,

htn. — ni v. — ani, par. —s. Kottyanó hangot adat

valamivel, vagyis eszközli hogy kottyanjon, pl. vala-

mit a vízbe, sárba dobva. Átv. ért. egykét szót koty-

tyantani ; kikottyantani a titkot.

KOTTYANTÁS, (kotty-an-t-ás) fn. tt. kottyan-

tás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn va-

laki kottyant.

KOTTYFITTY, (kotty-fitty) sz. fn. 1) Kotyfolt

valami, különösebben kotyfolt lé. 2) Kótyomfitty. V.

ö. KÓTY.
KOTÚ, (kot-ú) fn. tt. kotút. A habarékban, víz-

ben mintegy kikotort mélység, gödör. Egyezik vele :

kátyú.

KOTÚL
,
(kot-ú-ol) áth. m. kotúl-t. Gödröt ko-

tor a vízben, habarékban ; vagy a kotúban lev hol-

mit, például halakat, kotorja, kikotorja.

KOTÚLÁS, KOTULÁS, (kot-ú-ol-ás) fn. tt.

kotúlás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valaki kotúl

KOTY , hangutánzó
, melybl kotyog , kotyol,

kotyfol, kotyvaszt, kotyos, kotyós, kotty, kottyan szár-

maznak. Egyezik vele a valamivel keményebb kot,

melybl kotog, kotákol stb. erednek.

KOTY, 1) hang, mely a szintén hangot jelent

fitty szóval párosulva lett kótyfity v. kottyfitty v. kó-

tyonfitty, kótyomfitty
,
jelent oly valamit , amihen az

egyes részek is (koty v. kotty v. kóty, és fity v. fitty)

valami silányat, hitványát jelentenek, s az összetétel

(mintegy kettöztetés) ezen értelmet még inkább

fokozza. Innen kólyon v. kótyomfity ember am. hit-

vány ember, semmi haszna ember. Kinek gézengúz az

ura, annak kótyomfitty a szolgája. (Km.). 2) Szeged vi-

dékén s némely más helyeken is mezei, silányabb fajta

sárgadinnye ; tt. kótyot , s ez értelemben azon tulaj-

donságától vette nevét , hogy igen elérett korában

kotyó , azaz kotyós , vagyis locsos lesz , mire nézve

mind a jobb fajta sárga-, mind a görög dinnyétl

különbözik. Sínai nyelven kuá am. a latin melo
}
cu-

curbita, cucumis.

KÓTYA, fn. tt. kutyát. 1) A székelyeknél Kriza J.

szerént egy hosszú fácska, melyet a játszó legénykék

négyesben szoktak ütni botokkal. V. ö. KOTYÓZ. 2) A
jószág árulásának azon módja, midn az összecsdített

venniakarók eltt az eladó jószágnak legalsó árát az

arra rendelt személy kikiáltja , s a legtöbbet ígér-

nek odaadja ; mely esetben régi szokás szerént az

áremelést dobverés kíséri. Innen mondják : fölverni

valaminek az árát ; drágán ráverni valakire az ócska

árut. Kótyára bocsátani az adósnak holmijét. Kótyán

vásárlóit retyemutya.

„Nem adott el rabbá hadiszolga képen,

Kótyára hunok közt nem eresztó népem.

"

Buda halála. (Arany Jánostól).

Minthogy pedig az ilyféle árulásnál a holmikét hány-

ják vetik, kézrl kézre adogatják , innen összetéve :

kótya-vetye. Mi e szók eredetét illeti , tudva lev do-

log , hogy nyelvünkben a tya tye, és tyu tyü végze-

tek meglágyított ta te, tu t igenevekre mutatnak,

melyek eredetileg tó tö, pl. cságatyú am. cságató,

cdkoltyú am. csikoltó, tárigatyú am. tárigató stb. ha-

sonlóan : kutya am. kuttyó kutó (mert ku-t, azaz ku

hangon kiált), parittya am. parittó, parintó, azaz pe-

rint, perdítö; tolya am. totyó, totó. Ezen hasonlat sze-

rént kótya mindkét esetben am. kotó, azaz üt, ver

;

különösen kótyavetyeam. kótóvetö, melybl lett kótavete,

lágyítva kótyavetye. Az els törzsöke az ütést, verést

jelent kot , melybl van kótog és kótis , azaz ver,

üt, pl. harang kótisa ; és ha tetszik kóta azaz kótó,

üt, ütöalakú, (V. ö. KÓTA); a másiké vet , melybl
lett vet, vete, vetye. Van szelekótya szónk is

, mely

másképen : szeleverdi, kétségtelen bizonyságául hogy

kótya és verdi (azaz ver) egyet jelentenek. És így

a kótyavetye jelent árulást, melyben az eladó holmit

dobra ütik és vetik ; vagy más értelemben ütik-vetik,

azaz hányják-vetik ; mik a valóságnak is teljességgel

megfelelnek. Minthogy pedig a vet tájszokásilag vét

:

innen némi rokonságban van vele ezen kifejezés :

65*
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ütni vetni valamit. Az újabb divatú árverés ugyan

szintén szabatosan fejezi ki az ilyetén árulásmódot :

de a ,kótyavetye l vagy csak ,kótya' jellemzetesebb

és festibb, habár köznépies színezet is.

KÓTYAG , KÓTYAGOS , 1. KÓCSAG , KÓ-

CSAGOS.
KÓTYAGOSODIK

,
(kóty-ag-os-od-ik) k. m.

kóiyagosod-tam, — tál, — ott. Ittassá leszen, pityóso-

dik, kotyogósodik.

KÓTYÁL, (kóty-a-al) áth. m. kótyált. 1) Árve-

rez. Elkótyálni az adósnak holmiját. 2) Átv. ért. mint-

hogy a kótyán gyakran potomáron vesztegetik el a

jószágot, am. pazarol, prédál, veszteget, hiábavaló

éldeletekért ad ki valamit. Rövid idö alatt egész örök-

ségét elkóiyálta. V. ö. KÓTYA.

KÓTYÁLÁS
,

(kóty-a-al-ás) fn. tt. kótyálás-t,

1b. — ok. Árverezés.

KÓTYÁSZ
,

(kótya-ász) önh. m. kótyász-tam,

— tál, — ott. 1) Kószál. 2) Somogyban : bengész. 3)

Hegyalján : gyermekek futosó játéka, talán ugyanaz

ami az erdélyi kofykáz vagy másutt koiyóz
,
midn a

labdát kiütik , melynek több helyütt kifutó a neve.

KÓTYAVETYE
,
(kótya-vetye) ösz. fn. 1. KÓ-

TYA.
KÓTYAVETYÉL

,
(kótya-vetyél) ösz. áth. 1.

KÓTYÁL.
KÓTYÁZ ,

(kóty-a-az) önh. m. kótyáz-U ni, —
tál , —ott. Kótya nev fácskával játszik. V. ö. KÓ-

TYA, 1).

KÓTYÁZÁS
,

(kóty-a-az-ás) fn. tt. kótyázás-t,

tb. —ok. Kótyával játszás.

KOTYKA, (koty-ka v. kóty-ka) fn. tt. kotykát.

1) Erdélyben Kriza J. szerént am. labda, hihetökép,

legalább eredetét tekintve, üt lapda. 2) Szathmár

vidékén Mándy P. szerént am. kátyó.

KOTYKÁZ
,
(koty-ka-az) önh. m. kolykáz-tam,

—tál, —ott. Labdáz, labdával játszik. Egy eredet

és talán egy jelentés is koiyóz szóval.

KOTYFOL, (koty-f-ol v. koty-v-ol, koty-u-ol)

áth. m. kotyfol-t. Imígy-amúgy , hamarjában öszve-

habarva fz ; máskép : kotyvaszt. Finnül : keitün am.

fzök. Az / közép képz nem más , mint M-ból ala-

kult v hangnak megkeményítése , tehát eredetileg

koty-u-aszt , mint olu-hól olvaszt, hamu-ból hamvaszt

stb. így lett a dölü, dölv, dölf, dölfös, a esörü, csörv,

csörf, csörfös stb.

KOTYFOLÁS, (koty-f-ol-ás) fn. tt. kotyfolás-t,

tb- — ok, harm. szr. — a. Cselekvés , midn valaki

kotyfol. Maga is a kotyfolt étel vagy kotyma. Nekem

bizon az ö kotyfolása nem kell.

KOTYHÁZA, puszta Nógrád m.; helyr. —házá-

ra, — n, —ról.

KOTYLÉ, (koty-lé) ösz. fn. Kotyfolt, rósz lé.

KOTYMA, (koty-ma) fn. tt. kolymát. Nem más,

mint a kotyvaszt igének törzsöke kolyv, a utóhanggal

toldva , s a v rokonhangu m-re változva , de lehet

koty-mi öszvetétel is
, az i a megelz alhanghoz kö-

zelebb a hanggá alakulván. Jelent tulajdonkép igen

roszul készített, habarékféle ételt. Ez kotyma, nem

étel. Átv. ért. akármiféle rósz keverék, melynek sem-

mi haszna.

KOTYMÁNY, (koty-mány) fn. tt. kotymány-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Erdélyben a székelyeknél:

sáros hely az utakon (Kriza J.) ; alkalmasint kivájt

sárgödör bvebb értelemmel , és rokon kátyó szóval.

L. KÁTYÓ.
KOTYMÁS

,
(koty-ma-as) mn. tt. kolymás-l v.

—at, tb. — ak. 1) Kotyvasztott. 2) Hitvány. Koty-

más ember, hitvány, semmihaszna ember.

KOTYNYELES 1. KOTNYELES.

KOTYÓ, (koty-ó) fn. tt. kotyó-t. Székely tájszó-

lással a szilváról, vagy más gyümölcsrl is mondják,

mely nagyon elérve vagy megtördve locsos, leves

lett. Gyöke azon koty hang, mely általán a mozgásba

hozott nedvekrl mondatik , mint kotyfol, kotyvaszt

igékben.

KOTYOG
,
(kotyog) önh. és gyak. m. kotyog-

tam, —tál, — ott. Koty-koty hangon szól. Szoros ér-

telemben mondják a tyúkról, midn ily hangon szólva

fiait hivja, vagy nekiszomorodva ülni, költeni vágy.

Átv- ért. mondják némely szk szájú edényekrl,

melyekbl a nedv koty-koty hanggal nyomul ki ; to-

vábbá oly malomról, melynek igen kevés a vize, ke-

reke lassan forog, s melynek garatja csak szemenként

hullatja az rlend gabonát, szóval, melyrl tréfásan

mondani szokták : egy szem kevés, kett sok. Gúnyo-

san am. locsog, fecseg, hiábavalókat beszél. Ugyan

ne kotyogj !

KOTYOGÁS, (koty-og-ás) fn. tt. kotyogás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Koty-koty hangon szólás.

Tyúk kotyogása.

„Édes a te danolásod

,

Jérczeforma kotyogásod. '' Csokonai. \

KOTYOGÓ, (koty-og-ó) mn. tt. kotyogó-t. Álta-

lán ami kotyog. Kotyogó csibés tyúk. Különösen ke-

vés viz , lassú járású malomról mondják. Van egy

kotyogó malmom. Vékony hangon ketyeg , az órának

jelzje. Innen régi adoma szerént szólva : ketyegfene

am. óra.

KOTYOGÓS, (koty-og-ó-s) mn. tt. kotyogós-t v.

—at, tb. — ak. Mondják ittas emberrl, kinek nyelve

akadozva mozog, s inkább kotyog, mint beszél.

KOTYOGTAT, ((koty- og- tat) áth. m. kotyog-

tat-tam, — tál, — ott. Eszközli , hogy valami ko-

tyogjon.

KOTYOL, (koty-ol) önh. m. kotyolt. Lásd :

KOTYOG.
KOTYÓLÉ, (kotyó-lé) Ösz. fn. L. KOTYLÉ.
KÓTYOM, (kóty-om) fn. tt. kótyomot. Lásd :

KOTYMA.
KÓTYOMFITTY, (kótyom-fitty), 1. KOTY.
KOTYOR, (koty-or) fn. tt. kotyor-t v. kotyr-ot,

harm. szr. — a. Sándor István szerént am. bokros,

Cbc .itos, bozótos hely. Mándy P. szerént am. kátyó.
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KOTYOS, (koty-os) mn. tt. kotyos-t v. — at,

tb. —ak. Kotlós, ülni költeni vágyó, t. i. tyúk.

KOTYOS, (koty-ó-os) mn. tt. kotyós-t v. —at,

tb. — ak. Igen elérett gyümölcs, különösen szilva.

KOTYOS, (kóty-os) mn. tt. kótyos-t v. — at,

tb. — ak. Félrészeg, ki egy kevéssé becsípett, kinek

nyelve nehezen mozog, s csak úgy kotyog, máskép :

kotyogós. V. ö. KÓCSAG, KÓCSAGOS.

KOTYÓSODÁS, (kotyó-s-od-ás) fn. tt. kotyó-

sodás-t, tb. — ok. Kotyóssá levés. V. ö. KOTYÓ-
SODIK.

KÓTYOSODÁS, (kóty-os-od-ás) fn. tt. kótyoso-

dás-t, tb. —ok. Szeszes italtól mintegy félig része-

gedés , máskép : kótyagosodás. V. ö. KOTYOGÓS.

KOTYÓSODIK, (koty-ós-od-ik) k. m. kotyósod-

tam, — tál, — ott. Mondják szilváról s más leves

gyümölcsökrl , midn nagy érettség vagy tördés

következtében locsosak lesznek. Hosszú, rázós utón

megkotyósodott a szilva, baraezk.

KÓTYOSODIK, (kóty-os- od-ik), 1. KÓTYA-
GOSODIK, KÓCSAGOSODIK.

KOTYOZ, (koty-ó-z) Önh. m. kotyóz-tam, — tál,

—ott, par. — z. Székelyesen am. laptát bottal ütö-

getve, kiverve játszik. Gyöke rokon az ütést, verést

jelent kótis, kótog szókéval.

KOTYÓZÁS, (koty-ó-z-ás) fu. tt. kolyózás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Kiüt laptajáték.

KOTYVÁL, 1. KOTYFOL, KOTYVASZT.
KOTYVASZT, (koty-v-aszt) áth. m. kotyvaszt-

ott, htn. — ni v. — ani, p&r.kotyvaszsz. Gyöke a nedv

lotyogó hangját jelent koty, melybl eredt a kotyu,

kolyv törzsök, ebbl pedig kotyvasz, kotyvaszt. Vala-

mit hamarjában ételül öszvehabar, imígy-amúgy el-

készít, dsamál ; máskép : kotyfol. Mindennek kérjére

nem kotyvaszthat a szakács. (Km.). Gúnyképen hasz-

nálják a rósz fzökrl vagy ily gyógyszerészekrl és

vegyészekrl.

KOTYVASZTÁS, (koty-v-asz-t-ás) fn. tt. koly-

vasztás-t, tb. — ok. Hamarjában öszvehabarása, s ro-

szul fzése valamely ételnemünek.

KOV, elvont gyök 1. kova, 2. kovács, 3. kovád,

kovászt, 4. kóvályog, 5. kovász szókban és származé-

kaikban, melyeket láss az illet helyeken.

KOVA, (ko-v-a v. kov-a, 1. a czikk végén), fn.

tt. kovát. Igen szilárd keménység , részént átlátszó,

réBzént homályos kfaj , melynek alkotó részeit sa-

játnemü föld teszi, mely magában a tzben föl nem
oldható, hanem csak más fémanyagokkal Összekötte-

tésben ; hamuzsirral és sziksóval vegyülten üveggé ol-

vad. Szélesb ért. többféle kemény kövek , melyek

vas vagy aczél által korholtatva tüzszikrákat adnak, s

általán tzk név alatt ismeretesek. Innen köznyelven

a kova és tzk hasonértelmüek.

„Be van az én szröm újjá kötve . . .

Az egyikben aczél, kova, tapló."

Népdal.

Gyöke a kemény test ütésébl támadó vastag ko hang,

vékony hangon kö ; amabból lett ko-u, ko-v, s a hang-

gal toldva kova
,
emebbl kö-ü kö-v , s összehúzva

k v. k. Hogy az egyik törzsöke kov (kav) a má-
siké pedig köv, kitetszik e kicsinyez származékaik-

ból : kov-acs (kavics), és köv-ees. V. ö. K.
KOVABÁNYA, (kova-bánya) ösz. fn. Bánya,

melyben kovanemü köveket fejtenek. V. Ö. KOVA.
KOVÁCS, (kov-acs) fn. tt. kovacs-ot, harm. szr.— a. Különféle kfajok , melyek vegyes alkotó ré-

szekbl állanak , s külsejökre nézve a kovához ha-

sonlók, jelesen csillogó felszinüek. (Spathum). Folyó

kovács (spathum fluor). Mész kovács (sp. calcareum).

Nehéz kovács (sp, ponderosum). Szagos kovács (lapis

suillus). szikrázó kovács (sp. scintillans). Törzsöke

kov, melybl a kova is származott. V. ö. KOVA.
KOVÁCS

,
(ko-ács v. koh-ács , v. koh-ás , 1. a

czikk végén) fn. tt. kovács-ot , harm. szr. — a. Szo-

ros ért. mesterember , ki vasból nagyobb , és gorom-

bábbféle munkákat készít , nevezetesen , ki szekere-

ket , kocsikat
,
gazdasági eszközöket, hordókat vasal,

szántóvasakat, csoroszlákat nádol , lovakat patkói

stb. V. ö. LAKATOS. Városi
,
falusi , tábori kovács.

Czigány kovács. Lovakat gyógyító kovács. Hideg ko-

vács, kinek munkája nincs, vagy ki bizonyos esetek-

ben hidegen veri a vasat. A népmondákban neveze-

tes a vas kovács , kinek lakát vas fal keríti , s ki a

vas orrú bábát agyon kalapálja. Nem lesz abból ko-

vács , kinek kezében soha sam volt kalapács. (Km.).

Kovácstól szenet venni , am. második kézbl, drágán.

A gorombaféle érczmunkáról azt szokták mondani :

mintha kovács csinálta volna. Minthogy a kovács ko-

holva, kalapálva , vasat ütve verve dolgozik : legva-

lószínbb, hogy e szó gyöke a hangutánzó ko. Mi az

ács végzetet illeti , ez kétfélekép értelmezhet , vagy

a latin faber-nek megfelel ács fnév , miszerint ko-

vács annyi volna , mint ko-ács , mely szebbhangzat

miatt v kapocshangot vett föl ; vagy átalakult ás,

mint bogács bogas, kalács kalás, bordács bordás, ka-

jács kajás , tanács tanás , s több másokkal , miután

több szavainkról világosan tudva van, hogy ily hang-

cserével keletkeztek
,

pl. ordas néhutt ordacs , bekes

máskép bekecs. Ha továbbá aat is tekintetbe vesz-

szük, hogy a h és v mint rokonok fölcseréltetnek, en-

nél fogva kovács annyi volna , mint a koha törzsük-

bl eredett Itohás, kohács, kovács , mint Érsekújvár

táján a kmives kmíhes. A szláv nyelvekben is e

mesterember neve kovács , melynek szintén rokon-

sága van a hangutánzó kujem (koholok , kalapálok)

igével.

KOVÁCSBOLHA, (kovács-bolha) ösz. fn. Azon

apró szikrácskák, melyek a prölylyel vagy kalapács-

csal vert tüzes vasról szétröpdösnek. Máskép : czi-

gánybolha.

KOVÁCSFOGÓ, (kovács-fogó) ösz. fn. Nagyobb-

féle vasfogó eszköz, melylyel a kovácsok a munkába
vett vasat megszorítva tartják , midn a tzbl kive-

szik, a az ülre fektetik
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KOVÁCSFUVÓ ,
(kovács-fuvó) ösz. fn. Brbl

készített töml , mely léggel telve, szele az ég sze-

net szítja ; egyszeren fujtató.

KOVÁCSHÁZA ,
HOSSZÚMEZ—, TÓT—,

faluk Csanád m.; helyr. —házá-ra, — n, —ról.

KOVÁCSHIDA, falu Baranya m.; helyr. —hi-

dá-ra, —n, —ról.

KOVÁCSI, faluk Bars, Temes, Tolna, Veszprém,

FÜLEK—, Nógrád, HEGYKÖZ—, Bihar, KIS—
,

Somogy és Veszprém, NAGY—, Pest, PUSZTA—,
Somogy, RÁBA— , Vas , SZÉCSÉNY— ,

Nógrád,

puszták Torna , Pest m. , erdélyi falu Doboka m.;

helyr. Kovácsi-ba, —ban, —ból.

KOVÁCS ISTÓK , közmondásos költött név, s

jelent általán kovácsot. Kinek Isten nem akarja, Ko-

vács Istók meg nem koholja. (Km.).

KOVÁCSMESTERSÉG, (kovács-mesterség) ösz.

fn. 1. KOVÁCSSÁG.
KOVÁCSMHELY ,

(kovács-mü-hely) ösz. fn.

Mhely, fújtatóval, ülvel, s különféle kalapácsokkal,

prölyökkel, fogókkal stb. ellátva , melyben a ková-

csok dolgoznak. A falusi henye emberek gyühelye,

hol mindig pipára lehet gyújtani. Itt koholják a falu

pletykáit is.

KOVÁCSOL
,

(kovács-ol) áth. m. kovácsol-t.

Tulajd. ért. vasból koholás , kalapálás által valamit

alakít, készít. Abroncsokat, derékszegeket, patkókat,

karikákat , csoroszlákat kovácsolni. Átv. ért. valamit

goromba munkával, idomtalanul készít, vagy : tervet,

hirt, tanácsot amúgy kovács módjára forral. Híreket

kovácsolni.

KOVÁCSOLÁS ,
(kovács-ol-ás) fn. tt. kovácso-

lás- t , tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, melynél

fogva valaki kovácsol valamit. V. ö. KOVÁCSOL.
KOVÁCSOLAT

,
(kovács- ol-at) fn. tt. kovácso-

lat-ot, harm. szr. —a. Kovácsolt mü , kovácsmü, el-

lentétben különösen az öntött müvei.

KOVÁCSOLHATÓ, (kovács- ol-hat-ó) mn. tt.

kovácsolható-t. Ami alkalmas arra , hogy a kovács

valamit alakíthasson , készíthessen belle. A rozsda-

ette porhanyú vasak nem kovácsolhatok.

KOVACSOS ,
(kov-acs-os) mn. tt. kovacsost v.

—at, tb. —ak. Kovacscsal vegyített, amiben kovács

vau. Kovacsos ásványok, kövek, érezek. Kovacsos hegy-

rétegek, bányák. V. ö. KOVÁCS.

KOVÁCSSÁG, (kovács-ság) fn. tt. kovácsság-ot,

harm. szr. — a. Mesterség , melyet kovácsok znek.

Kovácsságot tanulni, gyakorolni, folytatni. V. ö. KO-

VÁCS.
KOVÁCSSZERSZÁM, (kovács-szerszám) ösz.

fn. Általán mindenféle szerszám, melyet a kovácsok,

mint olyak használnak
,

pl. pörölyök , kalapácsok,

fogók stb.

KOVÁCSVÁGÁS , faluk Abaúj és Torna m.;

helyr. —vágás-ra, — on, — ról.

KOVÁCZENA, falu Baranya na, ; helyr. Ková-

czená-ra, —n, —ról.

KOVÁD
,

(kov-ad) önh. m. kovad-tam ,
—tál,

— ott v. — t. Mondják általán kopácsos héjú gyü-

mölcsökrl, magokról, midn héjaik fölrepedezve el-

hullanak. Kovád az érett dió, mogyoró. Törzsöke kov

egy a kopács, kpad , kopaszt stb. rokon értelmek -

ben lev kop-va,\, s épen am. kpad, minthogy a v és

p rokonszervüségök miatt néha fölcseréltetnek. V.

ö. KO.
KOVAFÖLD, (kova-föld) ösz. fn. Sajátnemü

föld, melynek f alkotó része kovából áll. Ezen föld-

|
nem, ha lúgsóval összekötik, jegeczes alakot vesz fel,

I

különben föl nem oldható. Egész tisztaságút csak

I

vegytani úton lehet szerezni.

KOVÁKOL
,

(kovák-ol) önh. m. kovákol-t. Kis

csecsemrl mondják, midn kovák-iéle tompa hangon

kiáltoz ; máskép : koákol.

KOVAK, (kova-k) ösz. fn. K, melynek fbb
alkatrészét kova teszi.

KOVÁLATLAN, (kov-a-al-at-lan) mn. tt. ková-

latlan-t , tb. — ok. Aminek kopácsa le nem foszlott,

ami még héjában van. Koválatlan dió, mogyoró.

KOVALIK
,

(kov-a-al-ik v. kop-a-al-ik) k. m.

kovál-ott , htn. —ni v. — ani. Mondják némely ko-

pácsos gyümölcsökrl, melyeknek héjai feslenek. Ko-

valik a dió, gesztenye. V. ö. KOVÁD, KPAD.
KOVÁLÍT , KOVALIT ,

(kov-a-al-ít) áth. m.

koválít-ott
,
par. — s, htn. — ni v. — ani. Bizonyos

gyümölcsöket kopácsos héjaikból kifejt, kibont. Diót,

mogyorót koválítani.

KOVALÓ , KIS— NAGY— faluk Nyitxa m.;

helyr. Kovaló-ra, —n, — ról.

KOVÁLY, (kov-ály) fn. tt. kovály-t , tb. — ok.

L. KOPÁLY.

KOVÁLYGÁS
,

(kov-ály-og-ás) fn. tt. kovály-

gás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Görbe utakon csa-

vargás, ideoda szédelegve járás. V. ö. KÓVÁLYOG.

KÓVÁLYOG
,

(kov-ály-og) önh. és gyak. m.

kovályg-ott v. kovályog-tam ,
—tál , htn. —ni v. ko-

válygani. Görbe utakon csavarog, ide-oda szédelegve

jár. Különösen mondják a madarakról, midn a leve-

gben különféle kerings mozgásokat tesznek. Kóvá-

lyognak a hollók, varjak, kányák. Rokon a kóbog, kó-

bolyog , kóborog , kódorog igékkel. Mondják hosszan

is : kóvályog. V. ö. KO, KÓ.
KOVANEMÜ, (kova-nemü) ösz. mn. Tulajdon-

ságaira nézve a kovakhöz vagy kovaföldhöz hasonló.

Kovanemü ásványok, közetek. V. ö. KOVA.
KVÁR, falu Hont m. ; helyr. Kóvár-ra, —on,

—ról.

KOVARCZ , falu Nyitra m.; helyr. Kovarcz-ra,

—on, — ról.

KOVÁS, (kov-a-as) mn. tt. kovás-t v. — at, tb.

— ak. Kovával vegyített , kovát tartalmazó. Kovás

ásványok. Kovás hegyrétegek.

KOVÁS, falu Kvár vidékén ; helyr. Kóvás-ra,

— on, —ról.
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KOVÁSÓCZ , falu Vas m.; helyr. Kovásócz-ra,

— on, — ról.

KOVÁSZ
,
(kov-ász , mintegy kav-ász , ami ka-

var vagy kavarva van; 1. itt alább is); fn. tt. kovász-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Savanyított tészta, mely

által a kenyérnek való lisztet keverik, kavarják vagy

mint mondani szokás, megkelesztik. Ez máskép : ke-

nyérélesztö vagy sülnivaló. 2) Szélesb ért. vizzel ke-

vert (kavart) és összegyúrt liszt , élesztökovászszal

vegyítve, innen kovászt tenni , am. a vízzel föleresz-

tett lisztbe savanyító kovászt takarni. Mind hangra,

mind értelemre nézve rokon a kotyva, kotyma, koty-

vaszt, kotyfol szókkal is, melyek általán habarás (ka-

varás) általi sütést , fzést jelentenek ; innen kovász

annyi is lehet, mint kotyvasz , melylyel a sütésre ké-

szített lisztet keverik. A szláv kvasz ugyan egészen

megegyezik vele , de rokon hangú és értelm szókat

aligha képes kimutatni.

KOVÁSZFA
,

(kovász-fa) ösz. fn. Két águ fa,

melyet a kovászos teknn , a takaróruha tartalékául

keresztül tesznek.

KOVÁSZNA, erdélyi falu Orbai székben ; helyr.

Kovászná-ra, —n, —ról.

KOVÁSZO , falu Bereg in. ; helyr. Kovászó-ra,

—*ra,
—ról.

KOVÁSZOL, (kov-ász-ol) áth. m. kovászol-t.

Kovászszal savanyít, éleszt, erjeszt. Kovászolni a ke-

nyérnek való lisztet.

KOVÁSZOLÁS
,
(kov-ász-ol-ás) fn. tt. kovászo-

lás-t, tb. —ok. Kovászszal savanyítás v. erjesztés.

KOVÁSZOS
,

(kov-ász-os) mn. tt. kovászos-t v.—at , tb. —ah. Kovászszal savanyított , kelesztett,

sütött. Kovászos kenyér, laska, uborka, káposzta. Kü-
lönbözik az úgynevezett serélesztös-töl, melylyel fino-

mabb süteményeket készítenek.

KOVÁSZOZ, (kov-ász-oz) áth. m. kovászoz-lam,

—tál, —ott. L. KOVÁSZOL.
KOVÁSZT, (kov-asz-t) áth. m. kovaszt-ott, htn.

— ni v. — ani
,

par. kovaszsz. Bizonyos gyümölcsök

kopácsos héját lefosztja. Diót , mogyorót ,
gesztenyét

kovasztani. Szkebb használatú, mint a kopaszt, mely-

lyel különben egy. V. ö. KOVÁD.
KOVÁSZTALAN

,
(kovász-ta-lan) mn. tt. ko-

vásztalan-t, tb. — ok. Amit kovászszal nem kelesz-

tettek , miben kovász nincsen. Kovásztalan kenyér.

Bibliai nyelven fnévül használtatik. Kovásztalanok

napja, melyen Mózes törvénye szerént kovászos ke-

nyeret enni tilos volt, különösen húsvét napja.

KOVASZTÁS, (kov-asz-t-ás) fn. tt. kovasztás t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Némely gyümölcsnemek
kopácsának lehántása.

KOVASZTAT
,

(kov-asz-t-at) fn. tt. kovasztat-

ot, harm. szr. — a. Azon héjak vagy kopácsok, me-

lyeket bizonyos gyümölcsökrl lefejtettek. Megfzött
kovasztattal kenni a koszos fejet.

KOVOG, (kov-og) önh. m. kovog-tam, —tál,

— ott. Gyakran vagy folyvást kovád.

KOVRÁGY, erdélyi falu Hunyad megy.; helyr.

Kovrágy-ra, —on, — ról.

KOZÁK, Oroszország déli és keleti tájékain

honos néptörzsekbl való, mely törzsek, mivel a ha-

tárokat védik, némely eljogokkal birnak. Az orosz

nyelvben kozák vagy kazak jelent láncsás katonát és

napszámost, a lengyel nyelvben kecskepásztort is, a

törökben pedig, különösebben a tatárban kazak am.

kalandozó, könny fegyveres.

KOZÁR, (1) fn. tt. kozár-t, tb. — ok. 1) Régiesen

és idegen nyelvek után írva : Khozár. A magyar tör-

ténelemben eléforduló népség neve , melyrl Kon-

stantin császár azt írja, hogy midn a magyarok még
Etelközben tartózkodnak vala, a szövetséges kozárok

közt polgárháború ütött ki , minek következtében e

nép egyik felekezete tetemes vérontás után legyze-

tett, az életben maradtak pedig Etelközbe menekül-

tek, hol a magyarokkal barátságra lépvén, kabarok-

nak (azaz több történészeink szerént : kóborok-nsik)

neveztettek
,

(a sínai íróknál Deguignes szerént a

khozár név : kósza , tehát úgy látszik, hogy ,kozár'

is csak ,kósza' származéka). A kozár-kabarokról Kon-

stantin azt mondja , hogy saját szójárásaik szerént

beszéltek, de a magyarok másik nyelvét is beszélték,

azaz amazok nyelve csak egyik (palócz) szójárása

vala a magyar nyelvnek. Ugyaninnen származott, hi-

hetleg azok (Névtelen jegyz szerént: kunok) letele-

pülésérl 2) több helység neve is , ú. m. a Mátra

mellékén : Kozárd, és Baranyában : Nagy-, Kis- és

Rácz-Kozár. L. itt alább. V. ö. KUN.

KOZÁR, (2), RÁCZ— , mváros, KIS—,
NAGY— , faluk Baranya m., puszta Vas m. ; helyr.

Kozár-ra, — on, —ról.

KOZÁRD, falu Nógrád m., puszta Szathmár m.;

helyr. Kozárd-ra, — on, ról.

KOZÁRVÁR, erdélyi falu B.-Szolnok m.; helyr.

—vár-ra, —on, —ról.

—KZIK, ösz. igeképzö, 1. —KEZIK.

KOZLA, falu Kvár vidékén ; helyr. Kozlá-ra,

— n, — ról.

KOZMA, (1), (koz-ma v. kosz-ma) fu. tt. koz-

mát. 1) Tulajdonkép azon koszféle folt az ételen,

mely az által támad , ha a füst igen meglepi, vagy a

tüzes edénytl megpörköldik , mely esetben kelle-

metlen kesernyés ízt kap , s ez szintén kozmának

mondatik. Maga a jelentett dolog természete mutatja,

hogy e szó erdetileg koszma a kosz gyöktl, t. i. az

sz és z mint legközelebbi rokonok gyakorta fölcserél-

tetnek , különösen m eltt a keményebb sz lágyabb

z-vé változik, mint csizma (am. csiszma) szóban is. 2)

Férfi kn. Cosmas. Kozma és Demjén vértanúk.

KOZMA
, (2), faluk Fehér és Zemplén

,
puszta

Somogy m ; helyr. Kozmá-ra, —n, —ro7.

KOZMADOMBJA, faluk Szála és Vas m. helyr.

— dombjá-ra, —n, — ról.

KOZMAFA, falu Vas m. ; helyr. —fára, —n,
—•ról.
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KOZMAFALVA, puszta Bihar m.; hclyr. —fal-

vá-ra, — n, —ról.

KOZMAND, puszta Tolna m.; helyr. Kozmánd-

ra, —on, — ról.

KOZMÁS
, (1), (koz-ma-as) mn. tt. kozmás-t v.

—at , tb. —ak. Mondjuk ételrl , melyet a kozma

megfogott, s e miatt kellemeden, kesernyés íz. Koz-

más kása, káposzta. V. ö. KOZMA.

KOZMÁS, (2), erdélyi falu Csík székben ; helyr.

Kozmásra, — on, — ról.

KOZMÁSÍT , KOZMÁSIT ,
(koz-ma-as-ít) áth.

m. kozmáéit-ott , htn. — ni v. —ani
,

par. — s. Az

ételt kozmássá teszi. V. ö. KOZMÁS.

KOZMÁSÍTÁS, KOZMÁSITÁS, (koz-ma-as-ít-

ás) fu. tt. kozmásítás-t , tb. — ok, harm. szr. —a.

Kozmássá tevés.

KOZMÁSODÁS, (koz-ma-as-od-ás) fu tt. Jcoz-

másodárt tb. — ok, harm szr, — a. Kozmássálevés.

KOZMÁSODIK, (koz-ma-as-od-ik) k. m. koz-

másod-tam ,
— tál, — ott. Ételrl mondják, midn a

tüzes edénytl megpörköldve , vagy a füsttl lepve

kellemetlen ízt kap.

KOZMATELKE , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.

—telké-re, —n, — röl.

KOZOLLYA , erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.

Kozollyá-ra, — n, — ról.

KOZSÓK, 1. KOSOG.
KOZSU, (kozs-u) fn. tt. kozsut. Mándy P. sze-

lént am. bunda, köcze, ködmön ; tehát egyezik ko-

zsók v. kosog szóval ; 1. ezt.

KOZTÁN, falu Sáros m.; helyr. Koztán-ba, —
ban, — ból.

KO
,
gyökeleme köb, köcs, kög, köl, kör , köt,

köny, köp{aá), köv{ér) stb. gyököknek, illetleg szók-

nak s jelent valami kerekdedet, gömbölyt, tömöttet

;

v. ö. KO.
KO, fn. tt. köv-et, harm. szr. —e. Általán más-

salhangzóval kezdd ragok eltt kö, a hangzók eltt

köv, mint : knek, kötöl, köre, köröl, köbe, khöz stb.

ellenben : kövem, köved, köve, köves, kövecs, kövez, kövül,

kövi. Az c és hasonlító ül ragokat kétfélekép veszi föl.

ké v. kvé , kül v. kövül. Rokonok hozzá a sínai

kia (quidam lapis pretiosus), keu (lapis gemmae in-

ferior), kiái (quidam lapis niger ; sceptrum quoddam

lapideum), kueu (lapis gemmae similis), a finn nem-

zetségi : kiivi, ktiio, kew, kü, ku, kow, keu, koch ; a

nyúgoti kaukázi kau, kauch, és a, szláv kamen. A ma-

gyarban is módosítva kü v. kü, mint Ös-kü, falu Veszp-

rém megyében. Nevét vagy azon kemény tompa

hangtól vette , melylyel az ütést viszonozza ,
vagy

benne mindkét hangnak saját értelme egyesül, mint-

hogy a k hajlót, görbét, az ö hang pedig sürüen ösz-

szeszorult tömeget jelent , mint a köt, töm, tömör,

több stb. szókban. 1) Szilárd , kemény ásvány ,
mely

pöröly által nem lapítható, vagy nyújtható, hanem

kisebb-nagyobb darabokra tördelhet , és porrá zúz-

ható. Nemei és fajai különfélék a) alkotó anyagjára

nézve : agyagkö, mészk, homokk, márványkö, kovak

stb. b) értékére nézve : drágak, agátkö, opálkö, ru-

bÍ7itkö sth. c) alakjára nézve : csillámló, csepeg, cser-,

hasadó, kigyó, likacsos, szurokkö stb. Követ ásni, fej-

teni, vágni, faragni. Valakit kvel dobálni. Amely ku-

tyát éri a kö , az rivvan el. (Km.). 2) így neveztet-

nek némely másféle ásványok , és hozzájok hasonló

testek, melyek alakjokra, vagy keménységökre nézve

olyanok mint a k, pl. bork, büdöskö, egérkö, etetökö,

gáliczkö, pokolkö stb. A mennyk csak képzelet tárgya,

egyébiránt a nép véleménye szerént egy fekete szinü,

tojásdad, nagy kavics (légkö). 3) Mennyiben használ-

tatik , s különféle czélokra fordittatik : beretvakö,

fénkö, kaszákö, köszörk, malomk, tzk, káposztás-

k, határk, szegletk, koporsókö, emlékk, sirkö. Több

helyek, különösen várak neveztetnek róla : Csókak,

Tark, Öskü. Odvaskö, Kerteskö; határpontok, melyek

a bakonybéli apátságot alapító Sz. István oklevelé-

ben is emlittetnek , Hajnácskö , Kékk , Fehérkö, Vö-

röskö stb. 4) Átv. ért. a nehézségnek vagy kemény-

ségnek képes kifejezése. Nagy kö nyomja a szivemet.

Mintha kö esett volna le keblemrl. Olyan nehéz mint

a kö. Kö szívvel birni. Oly kemény kenyér, mint a kö.

Átv. értelemben : Nagy követ mozgatni am. nagy dol-

gokat forgatni elméjében. Minden követ megmozditni,

am. mindent mozgásba hozni. Nagy követ vetett v.

dobolt a kútba am. nehéz dologba fogott. Köt kövön

nem hagyni, am. valamely épületen vagy városon stb.

mindent szétrombolni. Együttfúni a követ , am. egy

húron pendülni. Mely követ sokszor hengergetnek, meg

nem mohosodik. (Km.). Nagy kö esett le a szivemrl,

am. nagy gondtól vagy báuattól szabadultam. Köny-

nyii a lágy követ faragni. (Km.). E bámuló monda-

tokban, mi a kö t hol a kben jársz f a mennykövet

kell érteni. Szintén : üsse meg a kö, am. mennyk.
KOÁGYU, (k -ágyú) ösz. fn. Ágyú, melyblk

golyókat szoktak ldözni.

KALJA, falu Bihar m.; helyr. Köaljá-ra, — n,

— ról.

KÖÁROS, KÖÁRUS, (k-árus) ösz. fn. Általán

aki kövekkel kereskedik
,

pl. aki márványbányákat

tart, épületköveket stb. fejtet. Különösen, ki drága-

kövekkel üzérkedik.

KÖB, fn. tt. köb-öt, harm. szr. —e v. —je. Ál-

talán jelent öblös, gömböly vagy tömör alakú vala-

mit, melybl köböl és köpezös (köbezös) erednek. Ide

tartoznak a köpöly, köpü, köpüeze, köpül szintén öb-

lösét, gömbölyt jelent szók. Mintegy lelke e szó-

nak a gömbölyt v. tömöttet jelent ö. V. ö. 0. A
törökben kab am. edény (vasé, vaisseau. Hindoglu).

A köb mint önálló szó, ujabb korban jött ismét divat-

ba ,
s mértani ért. jelent oly testet, mely hat hasonló

nagyságú lap közé szorítva nyolez egyenl szöget

képez. Megfelel neki a hellén-latin cubus. V. ö.

KOCZKA. A ,köb' ezen értelemben véve nem göm-

böly test, st igen is szögletes, de ez szintén helyed

és eredeti jelentése
, melyre részént az adott alkal-

mat, hogy a latin cubus gyökéhez hasonló , részént
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mivel :i mértani köb ie akármiül forgassuk , mindig

hasonló tömör alakban tnik elé

KOBAB
,
(k-báb) sz. fa. Köböl vagy kben

faragott kép, kszobor, mely némely régi iratokban

jön elé , s melyet némelyek hibásan köláb-usik ol-

vasnak.

„Ezt megmondván így tetete (tétete)

Hogy köbábat szereztet
,

Az piaezon felállatá

,

És istennek hivattatá.

Lén mindennek parancsolat

,

És nagy szörny halál alatt
,

Hogy ki mint jobbau tudnája
,

Az köbábat imádnája."

Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása. 1 1 . 1.).

KÖBAJ, (kö-baj) ösz. fa. 1. FÖVÉNYBAJ.
KBÁLVÁNY, (kbálvány) 1. KÖBÁB.
KÖBALZAM v. —BALZSAM

,
(kö-balzam v.

—balzsam) ösz. fa. A fehér ásványolajok legfino-

mabb faja , mely minden nedvek és szeszek fölött

úszkál, s igen gyúlékony. (Naphta).

KBÁNYA
, (1) ,

(k-bánya) ösz. fn. Bánya,

melybl köveket ásnak, fejtenek. V. ö. BÁNYA.
KBÁNYA, (2), falu Mosón, puszta Gömör m.,

szlhegy és köfejtési hely, lakásokkal Pest határá-

ban, helyr. Köbányá-ra, — n, — ról.

KÖBCZÖS, (köb-cz-ös, kiejtve : köpezos) mu. tt.

köbezös-t v. —et, tb. — ek. Gyöke a gömbölyt és tö-

inört jelent köb, melybl öcz képzvel lett köböcz, mint

gömb gömböcz, gombó gombócz, melyekben az öcz ocz

nem kicsiuyez értelm, hanem a minséget jelent

ös os, ösz osz képzk módosulata ; köbezös t. i. jelent

oly embert, ki aránylag zömök , vaskos , tömött , iz-

mos testtel bir. Köbezös legény , leány. A törökben

kába am. vaskos ; nagy ; durva (gros
;
grand

;
gros-

6Íer). Egyébiránt a kiejtés szokottabban köpezös,

minthogy a folytonos kimondásban a kemény ez eltt

a szelid b is kemény p-vé változik , amiért rendesen

így is irják ; így ,lábtó' szóban az általános kiejtés

b helyett p-t hallat : láptó, hasonló okból.

KÖBLÁB
,
(köb-láb) ösz. fa. Mérték

, illetleg

test, mely széltében, hosszában és magasságában (v.

mélységében) véve egy lábnyi.

KÖBLÁBNYI, (köb-lábnyi) ösz. mn. Minek nagy-

sága, illetleg teriméje egy köblábat foglal magában.

Köblábnyi ködarab.

KÖBLÉNY , falu Baranya m.; helyr. Köblény-

be, — ben, — böl.

KÖBLÉR, falu Ung m.; helyr. Köblér-re, —én,—röl.

KÖBLÖS, (köb-öl-ös) mn. tt. köblös-t v. —et,

tb. — ek. 1) Amibe egy köbölnyi valami bele fér. Köb-

lös zsák. Köblös föld , melybe rendesen egy köbölnyi

*nagot szokás vetni , egy hold. (A székelyeknél Cso-

y Elek szerént félhold is). Köblös kosár
, szapuló.

'. ö. KÖBÖL. 1) A székelyeknél gomba neme, mely

gabona közt terein
, akkora , mint egy nagy egér

AH\U. NA.UV iZÓTCkSL, Ili .-•

"

füle, némelykor teli apró inuggal , mely elein veres,

késbb megbarnul, Az aratók abból jövendölik meg

a gabona ercsztöségit , ha t. i sok mag vagy kevés

van benne. (Kriza J.).

KÖBMÉRTÉK
,
(köb-mérték) ösz. fa. Mértani

ért. mérték, melynél fogva valamely testnek mennyi-

ségét köb szerént határozzák meg. Az elhordandóföl

det vagy köveket köbmérték szerént osztani ki az illet

fuvarosok között.

KÖBOGYÓFA, (kö-bogyó-fa) ösz. fa. A uyolcz-

hímesek seregébe , és egyanyások rendébe tartozó

növénynem ; ns virágának csészéje négyfogú, bok-

rétája bögreforma ; bogyója nagy, a nagy csészében,

nyolez kmaggal. Innen a neve. (Diospyros).

KÖBÖK, (köb-ök) mu. tt. köbök-öt. Köb nagy-

ságú (cubicus). Köbök öl, köbök láb, köbök hüvelyk.

KÖBÖL, (1), (köb-öl) fa. tt. köböl-t v. köblöt,

tb. köbl-ök, harm. szr. köbl-e. Az úgynevezett hang-

ugratók közé tartozik. Széles ért. dongákból görabö

lyüeu alakított, vagy kivájt faderékból csinált edény,

pl. milyet kútfalul használnak. Innen vették nevöket

több megyében a ,Köbölkút' nev falvak. Rokona a

latin cubulus, és a német Kübel. V. ö. KÖB. Szorosb

ért. bizonyos száraz árúk , ú. in. gabona
,

gubacs,

dió, mész stb. rmértéke, mely jelenben nem oly in-

gadozó jelentés, mint a mér, szapu és kila ; hanem

rendszeréut am. két pozsonyi mér, legalább a Tisza

vidékén soha sem használják más értelemben. Ötven

köböl meszet égetni. Száz köböl búzát elvetni. Hogy

köble a rozsnak, árpának f Régente folyadékmért is

jelentett. „Itt pegig (pegyig) az bort kilemben (kü

lönben) nem adják öt köblénél , az köblét tudja ke-

gyelmed) hogy tizenhat piutet teszen." (azaz félakót).

(Levél 1553-ból). „Negyed napja hogy . . . . en bo-

romat adtam oda korcsomára uram jobbágyának . . .

hatvan pénzen adtam köblit." (Levél 1557-bl;

mindkett Szalay Á. 400 m. 1. gyjteményében). De

ugyan e korban száraz mérték is : „Továbbá az száz

köböl zabot elküldtem." (Ugyanott 1557-diki levél).

KÖB-ÖL, (2), ösz. fn. az els szám alattitól

megkülönböztetés végett kötjellel irják. Am. köbök

öl, melynek t. i. széle, hossza, magassága (vagy mély-

sége) mindenütt egy ölet teszen.

KÖBÖLRE
,

(köb-öl-ke) kies. fn. tt. köbölkét.

Gombafaj , melynek kalapja pohár- vagy kupafor-

máju , s öblében leucseféle apró termések nnek.

(Cyathus).

KÖBÖLKÚT, faluk Bihar és Esztergám m.,

erdélyi falu Kolos m. ; helyr. Köbölkút-ra ,
— on,

—ról.

KÖBÖS
,

(köb-ös) mu. tt. köbös-t v. — el , tb.

— ek. Köbalaku, köböt képez. Köbös koveka. Köbös

kövekkel kirakott járda. A számtanban maga magá-

val kétszer szorozott: köbös szám, pl. 3X3X3= 27;

s a huszonhetes számnak a .'*, köbös gyöke.

KÖBTARTALOM, (köb-tartalom) ösz. fa. Azon

mennyiség ,
mely köbmórték szerdát számítva buo-

6ti
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nvoíi tért betölt. Ezen falnak köbfartalma ezer köbláb.

V. ö. KÖB.
KÖBUJJ

,
(köb-ujj) ösz. fii. Mérték , s ennek

megfelel test , melynek széle, hossza és magassága
v. mélysége egy ujjnyi.

KÖCS, elvont gyöke köcsög és köcsöge szóknak,

rokon csücs (törökül : üds) gyökkel. Lásd a szárma-

zékokat.

KÖCSATORNA, (kó'-csatorna) ösz. fn. Köböl
vésett vagy faragott csatorna V. ö. CSATORNA.

KO CSEPP, (kö-csépp) ösz. fn. A törökbuzához,

(kukoriczához, tengerihez) hasonló növényfaj magvai
Keletindiában, melyek némileg megkövült vizcsepp-

hez hasonlók. (Coix lacrima).

KÖCSK, KIS— NAGY— faluk Vas m.; helyr.

Köcsk-re, —ön, —röl.

KÖCSÖG, (köcs-ög) fn tt. köcsög-öt, harm. szr.

— e v. —je. Ha e három szót, köcsög, köcsöge és kü-

csög (szaruforma fejék az úri lovakon) összehason-

lítjuk ; azon rokonságot találjuk köztök , hogy min-

denik kihegyesed, csúcsosodó valamit jelent ; ennél

fogva a köes gyökben különösebben az ö szkké szo-

rult, és csúcsos valamit jelent , mint maga az öszve-

csücsörödött száj. ,Köcsög' jelent tejes fazekat , de
olyat, melynek alsó öble tág, a nyaka és szája pedig
hosszúkásán és szken kinyúlik. Néhutt : bögyöke.

Innen a hegyes tetej kalapokat , milyeneket Nagy-
szombat vidékén viselnek , köcsögkalapoknak ne-

vezik a szomszéd magyarok. Máskép : kécség , te-

jes fazék.

KÖCSÖGE
,

(köcs-ög-e) fu. tt. köcsögét. Ma-
gyarországban ismeretes, kivált a Tiszában nagy b-
ségben szaporodó halfaj , azok nemébl , melyeknek
nincsenek szálkáik , hanem porczogóik. Ikrája is,

mint a vizáé és toké, nagyon kapós. Hegyes tör gya-
nánt kiálló vagy csucsorodó' orra els pillanatra

szembetn. Máskép : kecsege. V. ö. KÖCSÖG.
KÖCSÖGÉS

,
(köcs-ög-e-es) mn. tt. köcsögés-t

v. —et , tb. —ék. Köcsögékkel bvelked. Köcsögés
Tisza, Szamos. ,.A köcsögés Szamos viznek lementé-
ben, lakásom van nekem a Nagy Peleskében." (Pe-

lcskci Nótárius. Gr. Gvadányi Józseftl.)

KOCSOGOS
,

(köcs-ög-ös) mn. tt. köcsögös t v.

— et, tb. — ek. Köcsögnek való. Köcsögös karó, oszlop.

Köcsög alakú. Köcsögös kalap , magas tetej kalap.

KÖCSÖK, 1. KÖCSÖG.

KÖCZÖLE, (köcz-öl-e v. köt-öl-c) fn. tt. köczö-

lét. Általán holmi könny ruhaféle, melyet a nk
csak úgy futtában, pongyolán felkötnek, pl. melylyel

a mezn levk fejket bekötik, vagy melyet elejökbe

kötnek. Gyöke a meglágyított köt , s am kötöle, az-

az kötöl, az elavult kölöl igétl.

KÖCZÖLYE, 1. KÖCZÖLE.
KOD

, fn. tt. köd-öt , harm. szr. —c v. —je.

Vizenys, a hüs vagy hideg leveg által srvé tett,

s ennél fogva látható gztest a föld szinéhez közel,

mely a levegt többé-kevésbbé homályossá teszi, s

ha magasra száll
, felh a neve. Sürü

,
vastag , sötét,

nehéz köd. Ereszkedik, megszáll, felszáll, ritkul a köd.

Leesik a köd
, jó idö lesz. A sürü ködben eltévedni.

szi , tavaszi ködök. A Bécsi codexben felh (nubes).

„Úrnak villámati és ködi." Dániel III. fejezet. „A
ködök, kiknek mikor parancsoltatandik Istentl, ménd
ez világot bejárni megtökéllik." Baruth. Átv. ért.

homály, mely bizonyos szembajokban lebegni látszik

a néz eltt. Köd lepi szemeimet, nem láthatok.

..Hiú fényt ködbe vont szemünk nem lát."

Kisfaludy K.

Ezen szó rokon közelebbrl gz szóval (l. ezt), de

rokon sürü, tömött s több oly szókkal is , melyekben

az ö mint lényeges hang az illet test részeinek tö

mött , tömör tulajdonságát fejezi ki. Egyezik vele a

török kos v. koku.

—KÖD, ösz. igeképz (ög és öd képzkbl), pl.

röpköd. V. ö. —KÉD.

KÖD , falu Közép Szolnok m. : helyr. Köd-re,

— ön, — röl.

KÖDDARAVIRÁG
,

(köd-dara virág) ösz. fn.

A daravirágok neme alá tartozó növényfaj ; tkocsá-

nyai ágatlanok , leveletlenek , levelei hosszudad he-

gyesek; szirmai kétágúk, fejérek. Máskép a köznép-

nél : füstvirág, korpavirág, ködvirág. (Draba verna).

V. ö. DARAVIRÁG
—KÖDIK , ösz. igeképzö

,
pl. rködik, gylöl-

ködik, eröködik , dühösködik
,
gyönyörködik , szkölkö

dik, élsködik, költözködik, szörnyülködik, öltözködik,

ördöngösködik stb. V. ö. —KÉDIK,
—KÖDIK, ösz. igeképz, csak a —ködik mó-

dosulata : veszkdik, lesködik.

KÖDLIK, (köd-öl-ik) k. m. ködl-ölt, htn. —eni.

Ködösnek látszik , ködben mutatkozik ; köd borítja

vagy burkolja be Ködlenek a hegyek, esÖ lesz. Átv.

ért. is :

„De ködlik keblemben még a titkos bánat

,

Melybl majd fekete, nehéz felleg támad."

Tompa Mihály.

KÖDMEN, KÖDMENY, KÖDMÖN, fn. tt. köd-

men-t v. ködmön-t , tb. —ék v. ködmön-ök, harm. szr.

— e v. —je. Csáváit juhbrbl készített öltöny, mely

a bundától, gubától abban különbözik, hogy szorosan

a testhez van szabva, majd kurta , majd hosszú ka-

bátformára, s gombokkal vagy kapcsokkal bekötve

szokták viselni. Kurta ködmön. Hosszú ködmön. Férfi,

ni ködmön. Szirmos, tulipános, hímzett ködmön Hejje

hujja, ködmön újjá. Eredetérenézve gyöke köt, s az egész

am kötme ; kitnik ez kétségtelenül a Tatrosi codex-

bl is, hol ,ködmeny' övet jelent : „És ködmenyruha

(zóna pellicea) vala forcsoka környöl." Pesti Gá-

bornál : bewr ew (br öv), Erdsinéi biír ouecczo (bíír

övedz); ma is oly téli (belül szrös), melegiuha, né-

hutt : ujjas bunda, melyet rendszerént bekötve , fel-
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öltve viselnek. V. ö. KOSOG. Az n csak kifejlett

hangnak látszik, mint a foszlán, (könny foszló ruha)

ain. foszla v. foszló ; ormán (gallér , mintegy orma a

többi öltönynek) orma ; kurtán (rövid öltöny) kurta.

Ily módon alakulhattak , a guesma , kucsma , a göm-

bölyt jelent gues, kucs gyöktl ; csizma , azaz csi-

szolt fényes brbl, ú. m. kordoványból, szattyánból

készített lábbeli. Mind ezek eredetileg melléknevek

voltak , melyek a ruházat különféle tulajdonságait

határozták meg. Ide tartoznak : bunda, suba, csuha,

guba, gatya.

KÖDMENÉS, KÖDMÖNÖS
,
(ködmen-ös) mn.

tt. ködmenés-t v. —ét , tb. — ek. Ködmönben járó,

ködmönt visel. Ködmönös parasztok. Czifra ködmö-

nös legények, leányok.

KÖDMENKE, KÖDMÖNKE, (ködmen-ke) kies.

fn. tt. ködmenkét. Gyermeknek való kis ködmen.

KÖDMÖN, KÖDMÖNY, 1. KÖDMEN.

KÖDMÖNÖS, erdélyi falu B.-Szolnok in.; helyr.

Ködmönös-re, —ön, — röl.

KÖDMÖNTELEN, (ködmön-te-len) mn. tt. köd-

möntelen-t, tb. — ék. Kinek ködmene nincsen, ki köd-

ment viselni nem szokott.

KÖDMÜKÖCS, (köd-müköcs) Ösz. fn. A müköcs

egyik faja ; csészéi a virágnál rövidebbek ; levelei

szálasak, épélük ; kocsányi a gallérnál sokkal hosz-

szabbak. (Androsace lactea). Különbözik a müköcs

daravirág. (Draba androsacea).

KÖDÖK, 1. KÖLDÖK.
KÖDÖL, (köd-öl) önh. m. ködölt. Ködöt ereszt.

Ködöl a hegy. V. ö. KÖDLIK.

KÖDÖS, (köd-s) mn. tt. ködös- 1 v. —et , tb.—ek. Mondjuk térrl és idrl , melyben köd van.

Ködös völgyek, tómellékek. Ködös reggel, nap, éjszaka.

Ködös tengeri szigetek. Ködös ösz, tavasz. V. ö. KÖD.
KÖDÖSEN, (köd-ös-en) ih. Ködös állapotban.

Ködösen jelent meg a reggel.

KÖDÖSÖD1K, (köd-ös-öd-ik) k. m. ködösöd-

tem, — tél, — ött. Ködössé lesz , kod terjedez rajta

vagy benne. Ködösödik a völgy, a tó, folyó , tenger

vidéke. Ködösödik az id.

KÖDSIPKA, (köd-sipka) ösz. fn. A babonás

középkorban, bvös sipka, melyet ha valaki fejére

tn, köd lepte t körül, s láthatatlanná lett.

KÖDVIRÁG, (köd-virág) ösz. fn. L. 1) KÖD-
DARAVIRÁG 2) KÖDMÜKÖCS.

KEDÉNY, (k- edény) ösz. fn. Általán agyag-

ból alakított, s tüz által kkeménynyé égetett edény
;

különösen 1) Kékesszürke agyagból való, mely min-

den egyébféle edényeknél keményebb. 2) Finom fe-

hér agyagból való, melynek fölszine üvegmázos, és

a porczellánhoz hasonló. (Fayence).

KÖEMELÖ, (k-emel) ösz. fn. Eszköz, vagyis

gép , melylyel nagy köveket magasra emelnek és

húznak.

KÖEMLÉK, (k-emlék) ösz. fn. Kbl emelt

vagy faragott emlékjel.

KOEMLEKI, (k-emléki) ösz. mn. Kemlékre
vonatkozó

, kemléket illet. Köemléki irály, olyan
irály

, mely kemlékeken szokott használtatni. V. ö.

KÖIRÁLY.
KÖENYV, (k- enyv) ösz. fu. 1) Enyvnemü ra-

gasz, melylyel köveket ragasztanak öszve. 2) Enyv,
melyet oly keménynyé tesznek, mint a k.

KOER, (k-ér) ösz. fn. 1) Vonal, melyet a föld

gyomrában, hegyekben, bányákban egymással Öszve-

kötött kövek képeznek. 2) Érforma vonalak, húzások
bizonyos kövekben, pl. a márványokban.

KES, (k-es), 1. JÉGES.
KOEVÖ, (k-év) ösz. fn. Csigafaj a két indiai

és középtengerben, mely a ksziklákba fúrja magát.

(Mytilus lithophagus).

KOFA, (k-fa) ösz. fn. Gyarmathi S. az ébenfát

nevezi így. V. ö. ÉBEN.
KFAL, (kfal) ösz. fn. Kövekbl rakott fal,

vagy melyet ksziklából vágtak ki , mint bizonyos

térnek szélét vagy kerítését
,

pl. a ksziklába vágott

pinczének falai. Kfal ormózatja, párkánya, övezete,

hevedere. Átv. ért. ers védelem, oltalom. Isten a mi
kfalunk.

KOFALI
,
(k-fali) ösz. mn. Kfalhoz tartozó,

arra vonatkozó. Köfali védelem. Kfalon term , te-

nyész, tartózkodó. Köfali ruta v. köruta, a bordala-

pok neméhez tartozó növényfaj , mely ksziklák és

régi kfalak hasadékiban terem. Köfali fecske.

KFALU , erdélyi falu Hunyad m ; helyr. Kö-

falu-ba, — ban, — búi.

KFALVA , falu Bihar m. ; helyr. Kófaloá-ra,
— n, —ról.

KFARAGÓ, (k-faragó) ösz. fn. Kézmives,

ki kdarabokat különféle czélra vés , farag , idomít,

pl. emlékköveket, sírköveket, kereszteket, egyszer
szobrokat stb. Oly mesterség , melynek több fokoza-

tai lévén, a képfaragáshoz közeledik.

KÖFARKA, erdélyi falu Bels Szolnok in.;

helyr. Köfarkára, — n, — ról.

KFAZÉK
,

(k-fazék) ösz. fn. Fazék , kke-
ménynyé égetett agyagból.

KFEJTÉS, (k-fejtés) ösz. fn. Kbányai mun-
ka

, melynél fogva a nagy ktömegeket lpor által

fölvettetik , s darabokra szakgatják , vagy a rétege-

seket bizonyos vaseszközök segitségével kiássák.

KFEJT
,
(kfejt) ösz. fn. Kbányai mun-

kás , ki kfejtéssel foglalkodik. V. ö. KFEJTÉS.
Mint melléknév jelent oly valamit, amivel a köveket

fejtik. Kifejt vasrudak, kalácsok.

KÖFELIRAT, (k-fel- irat) ösz. fn. Felirat, va-

lamely kemléken.

KFENÉK
,
(k-fenék) ösz. fn. Általán fenék,

mely kövekbl áll. A tengernek
,
pataknak köjéneke.

Némely szántóföldek köfeneke. A földekre , rétekre,

szlkre vonatkozólag némely tájakon : kpad.
KÖFESZEK, (kö-fészék) ösz. fn. Azon alapzat,

illetleg hely, melybe be van szorítva az alsó öl

a malomban
66*
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RFINY, fa. tt. köfiny-t,\h. — ék, harm. szr. — e.

Örségi szó Vas vármegyében jelent kelést, kinövést,

és pörsedéket a brön. Úgy látszik, nem egyéb, mint

a palóczosau átalakult, vagy inkább hibás szokás ál-

tal elrontott kelevény , melybl lett kölvény
, kölfíny,

keöfiny, köfíny. E vidéki lakosok, a többi magyarok-

tól elszigetelve levén, több más szót is saját eredeti-

ségökben használnak.

KFOGÓ
,
(k-fogó) Ösz. fn. Epitk csavaros

eszköze vasból, melylyel a nagyobb kdarabokat ma-

gasra húzzák.

KFORRÁS
,
puszta Nógrád m.; helyr. Kfor-

rás-ra, — on, — ról.

KFURÓ, (kö-furó) ösz. fn. 1) Személy, ki kö-

vekbe lyukakat fúr. 2) Eszköz vasból, melynek több

hegye van , s némileg a vésühöz hasonló ; ezt a k-
faragó kis kalapácscsal veregeti , hogy a kövön lyu-

kakat üssön. 3) Csigafaj, mely a kövekbe és sziklák-

ba befúrja magát, máskép : köevö.

KÖFURÓCSIGA, (k-furó- csiga) ösz. fn. 1. KÖ-

FURÓ. 3).

KFUROTERGÉLYE ,
(kö-furó-tergélye) ösz.

fn. A kfurócsigák neme alá tartozó puhány
,
mely

fonalforma hernyóhoz hasonló, s a sziklák üregeiben

lakik. (Terebella lapidaria).

KÖFÜRÉSZ ,
(kö-fürész) ösz. fn. ívesen meg-

hajlott, fogatlan, de éles pengéj fürész , melylyel a

kfejtk és kfaragók a köveket hasogatják.

KÖG , fn. tt. kög-öt , harm. szr. — e v. —je.

Molnár A. és Calepinus szótárában am. a latin cir-

cus, circulus, s Lippainál : kerekudvar. Egyezik vele

a héber khug (y\T\, am. circulus , orbis). Eredetére

nézve azon kö, gö, kü, gü gyökelemü szók nemzetsé-

gébe sorozható, melyek kerekdedséget
,
gömbölysé-

get jelentenek. Ujabb idben egy-két iró a kör kö-

zéppontja (centrum) értelemben kezdé használni.

KÖGÁT, (k-gát) ösz. fn. Kövekbl rakott,

emelt gát , bizonyos külerö elhárítására vagy akadá-

lyozására. Az árvizek ellen kögátakat építeni. Kögát-

tal akadályozni a part beomlását.

KÖGOMBA, (k-gomba) ösz. fn. A tinóruak ne-

méhez tartozó gombafaj, mely erdkben tenyészik, s

némely fajtái ehetk, mások mérgesek.

KÖGYANTA
,
(k-gyanta) ösz. fn. Száraz , tö-

rékeny és szurok feketeségü földi gyanta. V. ö.

GYANTA.
KÖGYELÉM, 1. KEGYELEM
KÖGYÖS , 1. KEGYES. A székelyeknél azt is

teszi : szép, szerény (Kriza J.).

KÖGYÜJTEMÉNY
,
(k-gyüjtemény) ösz. fn.

Gyjtemény, bizonyos rendszer, és osztályozatok sze-

rént öszveállított kövekbl. Kögyüjtemény a magyar-

országi ásványokból.

KÖH
,
puszta hang, egyszersmind fn. tt. köhöt.

Jelenti azon hangot, mely a kehes ember torkán ki

nyomul . valamint aaon kórbajt ie melybl a köhö

gés ered. Egyébiránt mint önálló gyök szokottabb :

keh ; 1. ezt. V. ö. KÖHÉCSEL.
KÖHAJÍTÁS v. —HAJÍTÁS, (k-hajítás) ösz

fn. 1) Cselekvés, midn valaki követ hajít valahová.

2) Azon messzeségi vonal, és ennek végpontja, mely-

re a jó dobó egy kis követ , kavicsot elhajítani ké-

pes. Csak egy khajításnyira van innen. Rokon hozzá,

de nagyobb távolságot jelent a puskalövés.

KÖHAJTÓ
,
(k-hajtó) ösz. mn, Ami a követ

tovább forgatja, vagy saját tengelye körül mozgatja.

Köhajtó korong a malomban. Köszörköhajtó nyel

vagy eszköz.

KHALOM, (1), (k-halom) Ösz. fn. Halom, me-

lyet rendesen vagy rendetlenül öszverakott vagy ra-

kásra omlott kövek sokasága képez. E hajdan fényes

vár, most roppant khalom. Az épül város utczáit k-
halmok lepik. Földindulás által khalommá omlott vá-

rosok.

KHALOM
, (2) , mváros Sopron m., erdélyi

mváros Khalom székben; helyr. Köhalom-ra,— halm-

on, —halom- ról.

KÖHÁNYÁS
,
puszta Fehér m. ; helyr. Khá-

nyásra, — on, — ról.

KÖHASADÉK, (k-hasadék) 1. KNYILÁS.
KÖHECS, elvont törzsök, melybl köhécsel, kö-

hécsélés ered. Egyébiránt a köh gyöknek aprózást

vagy gyakorlást jelent származéka, és újabb idben
fnév

;
(tt. köhécsét) am. apró

,
gyakori köh v. keh.

KÖHÉCSEL, (köh-écs-él) önh. m. köhécsél-t.

Aprózva
,
gyakran köhög. Vastaghangon : kahicsol,

kahácsol. A törökben : ökszür-mek am. köhécsel-ni,

köhögni ; és ökszürük. am. köhögés.

KÖHÉCSÉLÉS
,
(köh-écs-él-és) fn. tt. köhécse-

lés t, tb. —ék, harm. szr.—e. Cselekvleg vagy szén -

vedleg ejtett gyakori köhécs. Szándékos köhécselés-

sel zavarni a csendet. Amint savanyút eszik vagy iszik,

rájön a köhécselés.

KHÉNGÉR , (k-héngér) ösz. fn. Kbl fara-

gott henger
,

pl. milyennel az utakat tömik , egyen-

getik.

KÖHENGET, (köh en-g-et) Önh. m. köhenget-

tem, — tél, — étt. Egymás után többször köhent.

KÖHENT, (köh-en-t) önh. m. köhent- étt , htn.

—ni v. — eni, par. — s. Egyes köh hangot ejt. Na-

gyot köhenleni. Valakire köhenteni. A hazugságra kö-

hen/eni. Magát elköhenteni. V. ö. KOH.
KÖHENTÉS, (köh-en-t-és) fn. tt. Jcöhentés-t, tb.

—ek , harm. szr. — e. Cselekv vagy szenved álla-

pot, midn valaki köhent. Köhentéssel jelt adni vala-

kinek. Minden köhentésre véreset pökni.

KIIIDGYARMATH, falu Esztergom m.; helyr.

—gyarmath-ra, — on, —ról.

KÖHINT, 1. KÖHENT.
KÖHÖG, (köh-ög) önh. in. köhög-tem ,

— tél,

— ött. A tüdnek vagy légcsnek kóros állapota miatt,

vagy csupa utánzásból köh köh erötctctt hangokat

taszít ki torkán. Meghlés, nagy füst , tüdövész miatt

köhögni. Köhög, mint a vén juh. (Km.).
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KÖHÖGÉS
,

(köh-ög-és) fn. tt. köhögés-t , tb.

— ék, harin. szr. — e. A levegnek ers kinyomulása

a tüdbl , mely bizonyos h'h keh kah torokhangon

történik, különösen némely kóros állapotban, pl. mi-

dn a légcsövet némi ingerl nyálka lepi be. Köhö-

gést kapni, gyógyítani, elveszteni. Száraz ,
nyálkás kö-

högés. Azon neme a köhögésnek, mely a toroknak né-

mi ráspolásával történik : hurut, mely az illet bajos

állapotnak nagyobb foka, pl. szamárhurut.

KÖHULLADÉK ,
(k-hulladék) ösz. fn. Álta-

lán kisebb darabok , töredékek , morzsák , melyek a

a ktömegböl valamely erszakos ütés által elvál-

nak, pl. midn a követ fejtik, faragják, fürészelik,

vésik stb. Köhulladékkal tölteni az utakat.

KIRALY
,
(k-irály) ösz. fn. Azon sajátságo-

san szabatos, rövid , tömött Írásmód , melyhez külö-

nösen a rómaiak értettek, az emlékkövek , pirkövek,

s más felírások körül, kemléki irály. (Stylus lapi-

daris).

KIRAT, (k-irat) ösz. fn. Altalán irat, vagyis

betk, szók, mondatok, melyeket kbe vésnek , met-

szenek, pl. emlékkövi, sirkövi, határkövi iratok. Kü-

lönösen azon sajátságos húzások, melyek által a kbe
vésett betk jellemeztetnek Különbözik : köirály.

KÖIRÓ, (k-iró) Ösz. fn. Személy, ki ki: ;
'

. .

betket, szókat , mondatokat vés ; különösen, ki ezt

sajátságos mesterséggel és eszközökkel úgy teszi, hogy

az alakított betket vagy képeket sajtó által kilehes-

sen nyomtatni.

KISMER, (k-ismer) ösz. fn. Ásványtudós,

ki különösen a kövek ismeretében jártas.

KÖK , elvont gyöke kökény, kökörcsin szóknak.

V. ö. KÉK.

KÖKAGYLÓ, (k-kagyló) ösz. fn. Kagylók

neme, melyek a kövek repedékei , hasadékai , üregei

között laknak.

KKAPU, puszta Nógrád in. ; helyr. Kkapu-
ra, —», —ról.

KOKÉ
,
(k-ke) kicsinz fn. tt. kökét. Némely

vidékeken am. kövecske.

KKEMÉNY
,
(k-kemény) ösz. inn. Ami a

maga nemében igen kemény , a khöz hasonló ke-

ménység. Kökeménynyé fagyott föld.

KKEMÉNYSÉGÜ, 1. KKEMÉNY.
KÖKÉNY, (1), (kök-ény) fn. tt. kökény-

1

, tb.

— ék, harm. szr. — e. A csontármagu gyümölcsöt

term fák szilvaneméhez tartozó cserjefaj
,

(kökény

tövis, prunus spinosa); ágai tövishegyük, levelei kör-

körös láncsásak, gyümölcse apró gömböly , felálló,

melyet szintén kökénynek hívnak. Egyik kökény, má-

sik galagonya (km.), azaz vad mindenik. V. ö. KÖ-
KÉNYSZILVA és KÖKÉNYTÖVIS. A köznép fest

kökény v. hashajtó kökény-nv.k nevezi a varjútövist is. E
BZÓnak eredete kétfélekép magyarázható. Ha azt vesz-

azük tekintetbe, hogy az érett kökénybogyók kitünleg

hamvaskékek, úgy látszik
, hogy gyöke rokon a kék

(törökül : aök , egyik tatárszójárásban : kök) szóval,

honnan a szép sötétkék szemet kökényszemnek mond-

juk ; ezen értelmezés szerént ide tartoznék a viola-

kék szinü kökörcsén is. V. ö. KÖKÖRCSÉN és KÉK.
Ha pedig a gyümölcsnek igen helyes gömböly alak-

jára nézünk, ez azt gyaníttatja velünk, hogy a göm-
bölyt jelent kö gö gyökü szók osztályába tartozik.

KÖKÉNY
, (2) , faluk Baranya és Sáros m.;

helyr. Kökény-be, — ben, — böl.

KÖKÉNYBOKOR, (kökény-bokor) ösz. fn.

Cserje, melyen úgynevezett kökény gyümölcs terem.

V. ö. KÖKÉNY.
KÖKÉNYES, (1), (kök-ény-ós) mn. tt. köké-

nyest v. -—et, tb. — ek. Kökényfákkal v. cserjékkel

bvelked, bentt. Kökényes ligetek, mezk.

KÖKÉNYES, (2), faluk Máramaros és Nógrád,

puszták Somogy és Nógrád m., erdélyi falu Kolos

m.; helyr. Kökényés-re, — én, —röl.

KÖKÉNYESD, 1. KÖKÖNYESD.
KÖKÉNYFA, (kökény-fa) ösz. fn. 1. KÖKÉNY-

BOKOR. Köké.iyfába szilvát oltani.

KÖKÉNYNEDV, (kökény-nedv) ösz. fn. A kö-

kény nev gyümölcsbl kisajtolt igen fanyar nedv.

KÖKÉNYSZÉM
,
(kökény-szém) ösz. fn. Szép

sötétkék szem, mely a hamvas kökényhez hasonló.

KÖKÉNYSZÉMÜ, (kökény-szém) ösz. mn
Kinek a hamvas kökényhez hasonló kék szemei van-

nak. A íépdalokban e jelz igen járja, mint a sze~

mek legkedvesebb szine.

„Kocsmárosné gyújts világot,

Hej van-e kökényszemü lányod?"

„Mindenemet neked hagyom,
Kökényszemü sz ;

p galambom." stb.

KÖKÉNYSZILVA
,

(kökény-szilva) ösz. fn. A
kerti gömböly szilvának legapróbb faja , mely a

hosszú szilvánál elbb érik. Fája alacsou , bimbóji

leginkább kétviráguak , kocsánja finomul szrösöd
;

ágacskái selymesek ; levelei körkörösek ; csontár

gyümölcse golyóalakú , lefügg ; másképen : közép

szilva. (Prunus insititia).

KÖKÉNYSZÖL
,
(kökény-szl) ösz. fn. Sz-

lfaj, melynek szemei szinre és nagyságra a kökény-

hez hasonlók.

KÖKÉNYTÖVIS, (kökény tövis) ösz. fn. így
nevezik azon kökénycserjét, mely gyepükben, bozó-

tokban, szántóföldek barázdáin terem ; bimbóji egy-

viráguak, magánosak, vagy kettsek vágj 1- hármasak,

levelei körkörösek vagy széles láncsásak , csontár

gyümölcse golyóalakú, felálló, fojtós (prunus spino-

sa) ; a köznép fkép ezt nevezi kökény-nck.

KÖKÉNYVIRÁG, (kökény-virág) ösz. fn. A
kökénycserjének fehér virága, melyet némelyek vér-

tisztító szerül használnak

KÖKÉNYZUZMÓ, (kökény zuzmó) ösz. fn. A
kökénycseijt' ágain teremni szokott zuzmó. V. ö.

ZUZMÓ.
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KÖKEP, (k-kép), l. KOBAB. „A vadász vivé

Ötct egy kképhez, holott kifaragták vala
, hogy az

oroszlán fejét az ember lába alá nyomta volna."

Pesti G. meséi. (Toldy F. kiadása).

KKÉRÉG, (k-kérég) sz. fn. Köböl lev

burka valamely testnek ,
különösen , melynek héja

megkövült.

KKERESÖ, (kö-keresö) sz. fn. Sebészi esz-

köz, melyben a húgyhólyagban létez knek helyze-

tét kikutatják, máskép : kökutasz.

KKERÍTÉS v. —KERÍTÉS, (k-kerítés) sz.

fn. Egymásra halmozott vagy falba rakott kövekbl

álló kerítés. V. ö. KERÍTÉS.

KÖKÉS
,
(k-kés) ösz. fn. Élesre köszörült k-

bl való kés.

KÖKESZI, falu Hont m.; helyr. —keszi-be, —
ben, — böl.

KKORSÓ, (k-korsó) ösz. fn. Agyagból kÖke-

ménynyé égetett, és khöz hasonló külsej, nehezebb-

féle tömeg korsó.

KÖKÖNYE, (kök-öny-e) fn. tt. kökönyét. Bara-

nyai tájszó, am. kökény.

KÖKÖNYESD , falu Ugocsa m.
;
helyr. Kökö-

nyesd-re, — én, — röl.

KÖKÖRCS , fn. tt. kökörcs-öt. Lásd : KÖKÖR-
CSÍN.

KÖKÖRCSÍN, KÖKÖRCSIN, (kök-ör-es-ín) fn.

tt. kökörcsin-t, tb. — ék. 1) Szélesb ért. a sokhímesek

seregébe és sokanyások rendébe tartozó növénynem

;

csészéje nincs, bokrétája 5— 9 szirmú, magva sok,

szára tökocsánforma, ágatlan. A virág alatt levélgal-

léra van, melybl a virág tovább n, s a kocsán le3z

gallérossá. Levelei füzöttek vagy hasgattak. (Ane-

mone). 2) Különösen a nép eltt legismeretesebbek

:

a leány- v. szederjes, v. fekete, v. lókökörcsin; levélkéi

sallangosak ; szirmai egyenesek , violasziuük ; virága

a leveleknél elbb búvik ki (A. pulsatilla) ; és a me-

zei v. kisebb leánykökörcsin , melynek szirmai kifor-

dult hegyek , kivül gyapjasak , színtelenek , belül

violaszinüek. (A. pratensis). Valószín, hogy nemi ne-

vét a népnél ismertebb fajok violakék színétl vette,

s e tekintetben rokon a kökény és kék szókhoz. V.

Ö. KÖKÉNY, KÉK.
KÖKÖS, erdélyi falu Sepsi székben ; helyr. Kö-

k8-re, —ön, —röl.

KÖKÖSZÖRÜLÖ
,
(k-köszörül) ösz. fn. Sze-

mély , ki köveket simára , fényesre köszörül , vagy

csiszol , különösen az ily mesterséget üz kézmíves.

KKULCS
,

(k-kulcs) ösz. fii. Kölábakou

nyugvó rövid gerenda a malom ormosa , s kpad-
ja alatt.

KKÚT, puszták Veszprém és Heves m.; helyr.

Kökút-ra, —on, —ról.

KÖKUTASZ, (k-kutasz) ösz. fn. 1. KKE-
RESÖ.

KOL
,

i 1 ), elavult törzsök, melybl köldök, kö-

löncZf kölödöi , én kölii gömbölyt, illetleg csomót,

buczkót jelent szók erednek. Gyökeleme kö azon nagy

szóuemzetséghez tartozik, melynek családjaiban a ko

kö , kii kü, go gö, gu g gyökelemek a gömbölyüség,

kerekdedség fogalmát fejezik ki.

KÖL, (2), elavult ige, melynek csak múlt ideje

van még divatban költ
,
pl. Ezen levél folyó év els

havában költ. Megfelel a latin dátum, expeditum szó-

nak, s kizárólag csak irományokról
,

jelesen okleve-

lekrl használtatik, midn azt akarjuk meghatározni

rólok, mily idben adattak ki , és bocsáttattak azok-

hoz, kiket illetnek. Hangváltozattal am. a szokottabb

kel , azaz megy, mozog , útnak ered. Amabból ered-

nek : köl-t, költözik, költség, költemény, kölcsön, köl-

csönöz, s valószínleg : köles is. Ezeket 1. saját ro-

vataik alatt. Rokonságaira nézve 1. KEL, (3).

KÖLÁB
,

(k-láb) Ösz. fn. 1) A malomk pad-

ját tartó oszlop , vagy tönk. 2) Általában koszlop

Megkülönböztetend a köbáb szótól.

KLAP, (k- lap) ösz. fn. Általán a knek azon

oldala , mely lapot képez ; különösen táblaformára

alakított, vagy természeténél fogva lapos k , milye-

nek a palakövek. Klapra betket vésni. Klappal
bevont asztal.

KÖLCS
,

(köl-cs) elvont vagy elavult törzsök,

melybl kölcsön, kölcsönöz, kölcsönözés, kölcsönös, köl-

csönösség, s Kölese, Kölesén helynevek erednek. Gyöke

a menést jelent köl, azaz kel. A cs oly képz , mint

a vakarcs, habarcs, kavarcs, tekercs szókban, melyek

szintén igékbl lettek. V. ö. KÖL, (2).

KÖLCSE , faluk Kvár vid. és Szathmár m.;

helyr. Kölcsé-re, —n, —röl.

KÖLCSÉN , falu Bereg m. ; helyr. Kölcsén-be,

—ben, — böl.

KÖLCSER, puszta Bihar m.; helyr. Kölcsér-re,

— én, — röl.

KÖLCSÖN, (1), (köl-cs-ön) Határozó, mely

az adásvevés azon nemét jelenti, melynél fogva va-

lamit úgy adunk másnak , hogy a vev azt bizonyos

idig használván , vagy saját valóságában , vagy ha-

sonló minségében ismét visszaadja, pl. midn valaki-

nek ruhát, szerszámot, bútort, könyvet adunk kölcsön,

azt ismét visszakívánjuk; ha kenyeret, lisztet, zsirt ké-

rünk kölcsön, azt ismét kenyérül, lisztül, zsirul térít-

jük vissza ; aki pénzt vess fel kölcsön, rendesen kö-

telezi magát , hogy hasonló pénznemben fizetendi

vissza. Kölcsön kérni, adni, venni. Ha ellenséget akarsz

szerezni, legjobb kölcsön adni. (Km.). Itt az ön (on én)

határozói képz jelenti az árt, melyen valamit adunk

vagy veszünk
,
pl. Ingyen kapni valamit , am. incsen,

azaz semmin. V. ö. INCS. Pénzen venni kenyeret, am.

pénzt adni érte. Aranyon , ezüstön adni valamit, am.

aranyat, ezüstöt venni érte. Ilyenek : forinton, gara-

son, drága, olcsó áron stb. A kölcsön-ben a viszonzás

alapfogalma van , és pedig azonos viszonozásé , mely

szerént valami elkel (elmegy) tlünk , hogy ismét

viaszakeljen (visszajöjön , visszakerüljön). És így köl-

csön adni valamit , am. visszavétel fejében adni ; köl-
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caitn venni am. visszaadás fejében venni. Gyöke köl

egy a menést, mozgást jelent kel-vc\ , melybl köl-t

am. kelt, pl. felkölteni am. felkelteni valakit ; ki-

költeni a csibéket am. kikelteni stb.

KÖLCSÖN, (2), v. KÖLCSÖNY
,
(köl-csön v.

köl-cs-öny) mn. és fn. tt. kölcsön-t , tb. — ök , harm.

szí". — e v. —je. Valamint a külön (a kül gyökbl)

határzó is , mellék-, fnév is : hasonlóan a kölcsön

;

mindazáltal némelyek megkülönböztetés végett fné-

vül 7iy-ve\ ejtik és irják. Mint melléknév jelent vissza-

térítés fejében adottat vagy vettet. Kölcsön pénzzel kez-

deni a gazdálkodást. Kölcsön kenyerei enni. Kölcsön

fával fteni. A kölcsön korpát is meg szokás adni.

(Km.). Mint fnév jelenti azon jószágot , melyet visz-

szaadás fejében veszünk , vagy visszavevés föltétele

alatt adunk. Százezer forintból álló kölcsön. Visz-

szaadni a kölcsönt, melynek átv. értelme is van , s

am. hasonló tettért hasonlót viszonozni. Valamit köl-

csön fejében adni. Kölcsön helyébe kölcsönt adni. Ha-

szonkölcsön. Kényszerkölcsön , állampénzügyi mkö-
dés. Kölcsönt kölcsönnel v. kölcsönért (km.), máskép :

fánton fant v. fánton fánttal. V. ö. KÖLCSÖN, (1),

határozó.

KÖLCSÖNADÁS, (kölcsön-adás) ösz. fn. Az

adásnak azon neme, mely szerént úgy adunk másnak

valamit, hogy azt vagy saját valóságában , vagy ha-

sonló minemüségében, illetleg értékben ismét visz-

szakapjuk.

KÖLCSÖNADÓ, (kölcsön-adó) ösz. fn. Sze-

mély , ki másnak kölcsön , azaz visszatérítés fejében

ad valamit.

KÖLCSÖNBANK, (kölcson-bank) ösz. fn. Bank-

féle intézet, melyben kölcsönpénzt adnak.

KÖLCSÖNÖSÉRE
,

(kölcsön- csere) ösz. fn. A
cserének azon neme, mely viszonyos megegyezés ut-

ján történik
,

különböztetésül az oly cserétl , mely

hibából vagy más akarata nélkül esik meg.

KÖLCSÖNDARAB, (kölcsön- darab) ösz. fn.

Kölcsön adott vagy vett akármiféle dolog , melyet

darabnak nevezhetünk, pl. állat, clcdelféle stb.

KÖLCSÖNHÁZ, (1), (kölcsön-ház) ösz. fn. Nyil-

vános pénztár , melybl elégséges biztosítás mellett

pénzt lehet kölcsön kapni.

KÖLCSÖNHÁZ, (2), (kölcsön-ház) Ösz. fn. Épü-

let, melyben kölcsönintézet létezik.

KÖLCSÖNINTÉZET, (kölcsön intézet) ösz. fn.

Intézet , melyben bizonyos szabályok és föltételek

mellett kölcsönpénzt adnak.

KÖLCSÖNKÉP v. —KÉPEN, (kölcsönkép v.

— képen) ösz. ih. Azon módon és föltételek alatt,

melyek szerént kölcsön adnak- vesznek valamit. Köl-

csönképen fölvenni néhány ezer forintot.

KÖLCSÖNKÉR
,
(kölcsön- kér) ösz. fn. Sze-

mély , ki valamely ingó jószágot , különösen pénzt,

kölcsön , azaz visszatérítés , illetleg visszafizetés fe-

jében kér, mit ha megkap , a kölcsönz irányában

adóssá leszen

KOLCSONKISERLET
,

(kölcsön-kisérlet) ösz.

fn. Valamely kölcsön felvételének bizonyos feltételek

mellett megkísértése.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR,(kölcsön-könyvtár)ösz.
fn. Könyvtár, melybl kiki bizonyos dijért, s hatá-

rozott idre olvasni való könyveket kaphat.

KÖLCSÖNÖS
, (köl-cs-ön-ös) mn. tt Jcölcsönös-t

v. —et , tb. — ek. Átv. ért. viszonyos , ami a hatás-

nak rokon hatással felel meg, tehát ami mintegy kel

megy az egymással öszveköttetésben levk között.

Kölcsönös bizalom, szeretet. Kölcsönös szolgálat. Köl-

csönös figyelemmel
, jó indulattal viseltetni egymás

iránt. Kölcsönös jótétemény, igazság. Kölcsönös intege-

tésekkel jelet adni, öszvebeszélni.

„Most hogy hozzánk bejött kölcsönös czifraság
,

A szín megmaradóit, eltnt a valóság.'' Orczy.

Ellentéte : egy oldalú , nem viszonozott. V. ö. KÖL-
CSÖN, (1).

KÖLCSÖNÖSSÉG, (köl-cs-ön-ös-ség) fn. tt. köl-

csönösség-ét , harm. szr. —s. Viszonyosság , melynél

fogva a hatásnak rokon hatás felel meg. Kölcsönösség

nélkül barátság nem létezhetik.

KÖLCSÖNÖZ, (köl cs-ön-öz) áth. m. kölcsönöz-

tem, — tél, — ö«,par.

—

z. 1) Valakinek kölcsön ad va-

lamit. A szomszédnak néhány napra holmi szerszámokat

kölcsönözni. A megszorult jó barátnak pénzt kölcsönöz-

ni. 2) Valakitl kölcsön vesz valamit. Kél forintot köl-

csönöztem pajtásomtól. A csizmát is , mely lábán van,

mástól kölcsönözte. 3) A közönséges számtanban am.

kivonáskor , ha a kivonandó szám a kisebbítend

számnál nagyobb , az ezt megelz számból egyet

elvesz (egy tízest) és azt a kisebbítendvel öszveköti,

hogy azután ezekbl a kivonandó mennyiséget lehúz-

hassa, pl. ha 1111-bl 999-et kivonunk v. kiveszünk.

KÖLCSÖNÖZÉS
,

(köl-cs-ön-öz-és) fn. tt. köl-

csönözést, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés , mi-

dn valamit kölcsön adunk vagy veszünk. V. ö. KÖL-

CSÖNÖZ.
KÖLCSÖNPÉNZTÁR , KÖLCSÖNTÁR ,

(köl-

csön-pénz-tár, kölcsön-tár) ösz. fn. lásd : KÖLCSON-

BANK.
KÖLCSÖNVÉTEL, (kölcsön-vétel) ösz. fn. Vé-

tel azon föltétel alatt, hogy az adottat ismét vissza-

térítjük.
f

KÖLCSÖNZÉS, 1. KÖLCSÖNÖZÉS.
KÖLCSÖNY, (köl-cs-öny) fn. tt. Mcsöny-t, tb.

— Ök, harm. szr. —e v. —je. Némelyek kölcsön mint

különösebben fnév helyett használják. Lásd : KÖL-

CSÖN, (2).

KÖLDÖK, (köldök v. köl-d-ök , tájdivato

san : ködök , törökül : faiduk
,

göbek) ; fn. tt. köl-

dök öt , harm. szr. — e. Széles ért. kerekded

mélyedés vagy kidudorodás valamely ivded testen,

így neveztetik a boltozatban azon zárk , mely

kerekdeden kinyomúl. A kerekpaizson köldöknek

mondják a közepén látszó kidudorodást. A bur-
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gúnyának köldökeit teszik azon kis mélyedések, me
Jyekböl a csira kifakad. 2) Szoros és szokott ért. az

emberek és állatok hasán azon kerekded mélyedés,

melynek közepében az elmetszett köldökzsinór cso-

mós vége vagyon. E szóban a kerekdedség alapfo-

galma rejlik , melyet a kö gyök fejez ki. Rokonok
hozzá : Jcölödör

, azaz csomóba
,
gömbölyén öszve-

gyürt tészta
,
göinböcz

,
gombócz , és a buezkót je-

lent kölöncz, vastag hangon kolonaz. Képzésre nézve

olyan, mint : nyomdok, szurdok, szándok, undok, s a

szemöldök második alkatrésze öldök stb.

KÖLDÖKCSÖMÖR, (köldök-csömör) ösz. fn.

Az úgynevezett kólikának azon neme , mely legin-

kább a köldök tájdkát gyötri.

KÖLDÖKDAGANAT, (köldök-daganat) ösz. fn.

Daganat a köldökön és tájékán.

KÖLDÖKÉR, (köldök-ér) ösz. fn. Boncztan-

ban am. vérér
, mely csak az újonnan született kis-

dedek i.ci léiozik , a méhlepénybl ered ki, s a köl-

dökön át a májba megy. (Véna umbilicalis).

KÖLDÖKFÜ
,
(köldök-fü) ösz. fn. A kösönyök

neméhez tartozó növényfaj ; szára alig ágas, gyökér-

levelei csuklyás paizsosak , csipkések ; virági fürtö-

sek
, bokrosak , sárgák. Máskép : Vénus köldöke , ko-

nya kösöny. (Cotyledon umbilicus).

KÖLDÖKKÖTÖ
,

(köldök-köt) ösz. fn. Kes-

keny köt vászonból
, melylyel az újonnan szüle-

tett kisded hasát bekötik , hogy a köldökét alá-

nyomják.

KÖLDÖKMETSZÖ
, (köldök-metsz) Ösz. inn.

és fn. Aki köldököt metsz (bába); vagy amivel köl-

dököt metszenek. Néhuít, pl. a székelyeknél gúnyo-
san így nevezik a rósz , hitvány fanyel bicsakot

;

ez másképen : békanyúzó.

KÖLDÖKPÓLYA, (köldök-pólya) ösz. fn. 1. KÖL-
DÖKKÖTÖ.

KÖLDÖKSÉRV
,

(köldök-sérv) ösz. fn. Sérv,

midn a bélnek egy része a köldökön kinyomúl.

KÖLDÖKSINÓR, 1. KÖLDÖKZSINÓR.
KÖLDÖKSZÁR, (köldök-szár) ösz. fn. Szár

vagy nyel , mely a szivatyú köldökébe van eresztve.

KÖLDÖKSZORÍTÓ
,

(köldök-szorító) 1. KÖL-
DÖKKÖTÖ.

KÖLDÖKTÁJ, (köldök-táj) ösz. fn. A has-

nak azon része , mely közvetlenül a köldököt kör-

nyezi.

KÖLDÖKTEGEZ, (köldök-tegez) ösz. fn. Ten-
geri pondrófaj, mely egyszer vékony csövecskékbl
áll. (Tubularia acetabulum.).

KÖLDÖKZSINÓR, (köldök-zsinór) ösz. fn.

Azon brös csövecske , mely a méhben lev kisde-

det a méhlepénynyel és méhanyával összeköti, s me-
lyen a vér- és üterek általmennek.

KÖLDÖNCZ, (köl-d öncz) fn. ti. köldöncz-öt.

Az öthímcsek seregébe éa e^yanyások rendébe tar-

tozó növénynem. Makkocskái simák , laposak , a he

gyöknél öaszevont s behajlott élü hártyaszegélyüek.

(Omphalodes, omphalos görög szótól , mely köldököt

jelent). Fajai Gönezy Pálnál (Pest megye és tájéka

viránya) : tavaszi köldöncz (Omph. verna), és ne/elejts

köld. (Omph. scorpioides).

KÖLEN
,
(k-len) ösz. fn. Fehéres vagy szür-

kés kfaj, mely finom, foszlékony rostokból, szálak-

ból áll, s len vagy kender gyanánt fonható és sz
het. (Asbestos).

KÖLES
,
(köl-es , azaz kels V 1. alább) \ fn. tt.

köles- 1 , tb. — ék, harm. szr. — e. A muharok neme

alá tartozó növényfaj ; bugája pongyola , lekonyult

;

csészepolyvája eres , szálkavégü ; levélhüvelyei sz-

rösek. Van kopasz levélhüvelyü is ; növénytani né-

ven : kölesmuhar. (Panicum miliaceum). Ha a köles-

nek azon sajátságos tulajdonságát veszszük, melynél

fogva magvai igen sikamlók , s inegéréskor hamar

kiperegnek ; valószinü , hogy nevét a menést , moz-

gást jelent köl (kel) gyöktl vette, mely szerént kö-

les eredetileg igébl alakult melléknév volna : kölös,

mint takaros, pirítós, költés. Vagy talán böventerm

(kel, kels) tulajdonságától neveztetett így ; honnét

e közmondat : fizet mint a köles. Ezek szerént vagy

annyit tenne, mint kelés vagyis kel, azaz sikamló

magú vagy szem, vagy pedig u másik fogalom sze-

rént bujánkel, bterin (növény). A német Hirse is

közel áll a Hirsch szóhoz, mely gyorsau futó állatot

! jelent , s melyet némely német nyelvészek a latin

;

currere szótól származtatnak ; így a latin milium ro-

I kounak látszik azon szókkal , melyek a meo igébl

származnak. Vagy talán végre szemeinek gömböly

I

alakjától vette nevét ? E tekintetben azon osztály-

I

béli szókhoz volna sorozandó , melyekben a kö köl

j

kerekdedet
,
gömbölyt jelent. A nép nyelvén van

kanári köles am. kanári polyvacsukk (phalaris cana-

riensis), borköles am. bormuhar (panicum germani-

cum ; melynek füzérgeriueze borzas, tehát eredetileg :

borzköles), olasz v. rókafarka köles am. olasz muhar

(panicum italicum).

KÖLESD , mváros Tolna in. ; helyr. Kölesd-re,

— én, —röl.

KÖLESFÖLD, (köles-föld) ösz. fn. Föld, mely-

ben kölest termesztenek, vagy mely kölestermesztésre

alkalmas , azaz kövér nyugott föld , milyenek a jó

gyepföldek, irtások.

KÖLESHIMLÖ, (köles-himl) ösz. fn. Lázzal

járó betegség , melyben kölesszemekhez hasonló fol-

tocskák támadnak a brön. Néhutt vörös a neve.

KÖLESKÁSA
,

(köles-kása) ösz. fn. 1) Kölü-

ben , vagy e végre különös készületü malomkvel
ondójától megtisztított köles , melynek sárga szine

van. 2) Az ily megtisztított kölesbl vízben , tejben

vagy zsírban ftt pépnemü eledel.

KÖLESMADÁR, (köles-madár) ösz. fn. 1. SOR-
DÉLY.

KÖLESMAG
,

(köles-mag) ösz. fn. 1. KÖLES-
SZÉM.
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KOLESMALOM, (köles-malom) ösz. fn. Malom,

melynek különösen elkészített kövein kölest riének.

Máskép : kásásmalom.

KÖLESMEZÖ , erdélyi falu Kolos m. ;
helyr.

-

—

mezö-re, — n, — röl.

KÖLESMIRIGY
,
(köles mirigy) ösz. fn. A kö-

lesmaghoz hasonló apró mirigyek a br alatt , a test

különféle részeiben, különösen pedig a húgycs men-

tében, melyek a nedveket elkülönítik , s az izzadást

elmozdítják. (Glandulae miliares).

KÖLESMOHAR, (köles-mohar) ösz. fn. Köz-

népi nyelven mohar , melynek bugái és magvai leg-

inkább hasonlók a köleséihez. Növénytani néven am.

köles ; 1. ezt. V. ö. MOHAR.
KÖLESSAS

,
(köles-sás) ösz. fn. A sások ne-

méhez tartozó növényfaj , melynek magvai gömbö-

lyk és fényesek , mint a kölesszemek. (Carex con-

globata).

KÖLESSZÉM
,

(köles-szém) ösz. fn. A köles-

féle növénynek gömböly , sima , vörhenyeg ondóju

magva.

KÖLESTÖR
,
(köles-tör) ösz. fn. Kölü vagy

különösen elkészített malomk, melylyel a kölest on-

dójától megtisztítják, s belle úgynevezett köleská-

sát, sárgakását készítenek.

KÖLESVÖLGYE , falu Vas m. ; helyr. —völ-

gyére, — n, —röl.

KLISZT, (k-liszt) ösz. fn. Lisztfinomságuvá

öszvezúzott kpor.

KÖLKED , falu Baranya . puszta Somogy m.,

KIS—, NAGY—, faluk Vas m. ; helyr. Kölked-re,

— én, —röl.

KÖLL, KÖLLEM, KÖLLEMES, KÖLLÖS stb.

L KELL stb.

KÖLDÖR
,

(köl-öd-ör) fn. tt. kölödör-t , tb.—ök, harm, szr. — e. Gombóczféle tésztás étek; Sza-

bó D. szerént olyan gombócz is , melylyel a hízó

szárnyas állatokat tömik ; máskép : gölödör (mint-

egy golyódor, azaz golyóalakú, és gölödény. Egyezik

vele a német Enödel, cseh knedlik (Adelung).

KÖLÖNCZ
,

(köl-öncz) fn. tt. kölöncz-öt, harm.

szr. —e. 1) L. KOLONCZ. 2) Népies nyelven kis fiú,

serdül gyermek, a kölyök v. kölök kicsinyezje. Elem-

zésére nézve 1. KÖLYÖK.
KÖLPÉNY, erdélyi falu Maros székben ; helyr.

Kölpény-be, —ben, — böl.

KÖLT
, (1) ,

(köl-t) áth. m. költ-ött , htn. — ni

v. —eni, par. —s. Legszélesb ért. am. valamit moz-

gásba, életre hoz. Gyöke a mozgást jelent leöl, azaz

kel ; a t képz miveltetést jelent, s ennél fogva vala-

mit költeni am. kelövé tenni. Különösen 1) Nyugvó,

vagy alvó embert , vagy más állatot mozgásra , ke-

lésre készt, sürget. Felkölteni a hever munkásokat.

Valakit álmából felkölteni. Fel ne költsd a gyermeket,

hadd aludjék. A gyalog katonákat dobbal, a lovaso-

kat trombitával költik. 2) Mondjuk általán madarak-

ról, midn ülés által a tojásban rejl ivadékot életre

hozzák. A tyúk tizenhat csibét , a lúd tizenkét libát

AKAI). NAGY 8ZÓTAR. in. KÖT.

költött. A tyúk kikölti a récze tojásait. A ka-

kuk tojásait más madarak költik ki. Szélesb ért.

akármily tojást meleg által felfakaszt , s a benne

rejl ivart kifejti. A nap sugarai láköltik a halak ik-

ráit. Ftött kemenczében kikölteni a madarak tojásait.

3) Átv. ért. pénzt kiad , tehát mintegy menvé tesz,

forgalomba hoz. Naponként néhány forintot, ki'ajczárt

költeni. Sok pénzt elkölteni. Valakire bizonyos mennyi-

séget költeni. Kár a pénzt rá költeni. 4) Átv. ért. és

népiesen szólva valami enni inni valót elfogyaszt.

Költse el ezt a pohár bort.

„Ha mit urad költ az jámbor vendéggel :

Ne morogj érette , ne sirasd reggel

,

Szegény urad ne emészsze méreggel

;

Ö kereste , hadd költse békességgel
!

"

,Az asszonyoknak tisztekrl' 1622. (Thaly K.

gyjt-)-

5) Átv. ért. valamely valótlan, hamis hírt bocsát ki.

Sok hazugságot költöttek már az emberek. Azt költöt-

ték rá, hogy .... Innen nemesebb ért. a képzel te-

hetség által feltalált, vagy feladott anyagot bizonyos

mvészeti kellékek szerént kidolgozza, és kötött vagy

kötetlen beszédben eléadja. Népdalokat, énekeket,

színdarabokat költeni

.

KÖLT, (2), (köl-t) 1) Az elavult köl (azaz kel)

múltja, s azt jelenti , hogy azon bizonyos iromány,

illetleg levél, okirat stb. melyre vitetik, vagyis mely

aláiratik, kiadatott, kibocsáttatott. (Dátum est, vagy

,est' nélkül is). Költ Pesten
,
jan. í. 1864. másképen :

kelt. A régiek is mindkét alakban használták
,

pl.

Szalay Á. 400. m. levele között 1, 2, 3, 4. levélben :

költ (kewlth, keolth stb.); 9, 16, 19, levélben : kelt;

eléjön ,adatott' is
,

pl. a 8. levélben. 2) Ugyanazon

igének múlt részesülje, illetleg melléknév. Tegnap

költ hatósági rendelet.

KÖLT, (3), (köl-t ugyancsak köl, azaz kel igé-

tl) igenév , melyet csak harmadszemélyü birtokrag-

gal használnak : költe, tt. költet. Valamely irat, levél

költe, azaz Íratásának , vagy kiadatásának éve , hó-

napja és napja. (Dátum, mint fn.).

KÖLTEKEZÉS
,
(köl-t-ek-cz-és) fn. tt. költeké-

zés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. A pénznek többszöri

kiadása, költögetése, holmi vásárlott dolgokra.

KÖLTEKÉZIK
,
(köl-t-ek-óz-ik) k. m. költekéz-

tem, —tél, — étt. Bizonyos pénzbeli kiadásokat tesz.

Hiába költékezni. Városban többet kell költekezni, mint

falun.

KÖLTELÉM
,

(köl-t-el-óm)
;

fn. tt. költelmet

;

harm. szr. költelme. L. KÖLTEMÉNY , és KÖLTÉ-
SZET.

KÖLTELMI
,

(köl-t-el-em-i) mn. tt. költelmi-t,

tb. —ek. L. KÖLTÉSZETI.

KÖLTEMÉNY, (köl-t-e-mény) fn. tt. költe-

ményt, tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Megvet ért.

koholt hamis hir. Ez mer költemény , egy igaz szó

sincs benne. Költeményekkel ámítani a közönséget.

67
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2> Neinesb ért. a képzel tehetségnek müve, mely az

egyénileg alkotott eszményeket , s belérzemények et

szóbeli v. zenei eléadás által mintegy megtestesíti, s elé-

tünteti. Lantos, vitézi, drámai, oktató költemények. Né-

pies, egyházi költemények. kori, közép kori, regényes

költemények. Zrínyi, Kisfaludyak, Vörösmarti Mihály,

Petfi Sándor költeményei. Zeneköltemény.

KÖLTEMÉNYES, (köl-t-e-mény-és) mn. tt. köl-

teményes-t v. — et, tb. — ek. Költött. Költeményt vagy

költeményeket tartalmazó.

KÖLTÉR, 1. KÖLTÉSZ.

KÖLTÉS, (1), (köl-t-es) mn. tt. költes-t v.

—

et,

tb. —ek. Ez öszvetett vagyis ikerített szóban hasz-

nálják : jártas-költés v. — keltés. L. JÁRTAS.

KÖLTÉS, (2), (köl-t-es) fn. tt, költes-t, tb. —ék.

Etel neme kicsiráztatott (kelesztett) gabonából. Más-

kép : költés , vagy szalados.

KÖLTÉS
,

(köl-t-és) fn. tt. költést , tb. —ék,

harm. szr. —e. 1) Cselekvés, mely által valakit nyu-

galmas vagy alvó állapotából mozgásba hozunk. 2)

A tojásban rejl ivadéknak életre hozása. 3) A ga-

bonának csiráztatása, és ezen csírázott anyaggal ké-

szített édesféle eledel , melyet máskép szalados-n&k

vagy édeské-nek hivnak. A katholikus magyar nép

egyik böjti eledele. 4) Hirkoholás. 5) Nemesb ért. a

képzel tehetség mködése , melynél fogva költemé-

nyeket hoz létre. V. ö. KÖLTEMÉNY. 6) Pénznek

kiadása, forgalomba bocsátása. V. ö. KÖLT.

KÖLTÉSZ, (köl-t-ész) fn. tt. költész-t, tb. — ék,
j

harm. szr. — e. Szoros ért, mvész, ki költemények

szerzésében bizonyos képességgel ihleltséggel bir.

Lantos, drámai, oktató költész. Régibb, újabb kori köl-

tészek. Jeles, hires, koszorús költészek. Zeneköltész. V.

ö. KÖLTEMÉNY.
KÖLTÉSZET

,
(köl-t-ész-et) fn. tt. költészet-ét,

harm. szr. — e. 1) Mvészet, mely költemények szer-

zésével foglalkodik, valamint azon szabályok öszve-

ge, melyeket a költésznck müvei szerzésében követ-

nie kell. Költészetre hajlamot , képességet érezni. Az

ifjakat költészetre oktatni. Költészetet gyakorolni, .'z

oskolai rendszerben a költészetnek különös osztályt ál-

lítani. 2) Költemények öszvege. Hellének , rómaiak

költészete. Magyar nép költészete. 3) Költi mvé
szét , mely az arra hivatottat lelkesíti , hogy a valót

eszményesitse.

„Derits szép álmokat Örökzöld tavaszról

Óh költészet! nekem."

Arany J.

KÖLTÉSZETI
,
(köl-t-ész-et-i) mn. tt. költésze-

ti-t, tb. —ek. Költészetet illet , ahhoz tartozó
, arra

vonatkozó. Költészeti szabályok , sajátságok. V. ö.

KÖLTÉSZET.
KÖLTÉSZETTAN, (költészet- tan) ösz. fn. 1.

KÖLTÉSZET, 1).

KÖLTÉSZI
,

(köl-t-ész-i) mn. tt. költészi-t , tb.

— ek. Költészt illet , ahhoz tartozó , azzal viszony-

ban lev. Költészi eléadás. Költészi mvek. Költészi

fellengés, elragadtatás. Költészi képek, leírások. V. ö.

KÖLTÉSZ.
KÖLTÉSZILEG, (köl-t-ész-i-leg) ih. Költészek

módja, költészeti szabályok szerént. Költészileg leírni,

eléadni valamit.

KÖLTÉSZSÉG, (köl-t-ész- ség) fn. tt. költész-

ség-ét , harm. szr. — e. 1) Költi mvészet. Költész-

séget gyakorolni. 2) A költészet egész terjedelmében

véve. Költészségröl irt munkák. Az ó és újvilági köl-

tészség.

KÖLT
,

(köl-t-) fn. tt. költö-t. i) L. KÖL-
TÉSZ.

„A költ csak versben lát jó napot."

Vörösmarty.

,,A költ nyugalom nélkül nem emelheti lelkét."

Horvát Endre.

„Száll a madár a végtelenbe fenn
,

Költ , madár világa végtelen."

Hiador (Jámbor Pál).

2) Aki pénzt költ, kiad. igen b ' költ.

KÖLTI, (köl-t-ö-i) mn. tt. költi-t , tb. — ek.

1. KÖLTÉSZI.

KÖLTILEG, (köl-t--i-leg) ih. 1. KÖLTÉSZI-
LEG.

KÖLTÖNCZ, (köl-t-öncz) fn. tt. költöncz-öt,

harm. szr. — e. Gúnyosan szólva , am. oly személy,

ki költeményeket ír a nélkül , hogy költészi tehet-

séggel birna.

KÖLTPÉNZ
,

(költ-pénz) ösz. fn. Oly pénz,

melyet mindennapi szükségünkre
,

pl. eleségünkre,

ruházatunkra , st kedvtöltésre is kiadunk vagy ki-

adhatunk.

KÖLTÖSZELLEM
,

(költ-szellem) ösz. fn.

Élénk, tüzes szellem , mely költi müvek szerzésére

képességgel bir. Oly személy , kinek, mint Wieland

mondja, az istenekhez rokon lelke van, kinek ajaka

felséges gondolatokat és érzelmeket hathatós hangon

fejez ki.

KÖLTÖTT, (köl-t-ött) mn. tt. költött-el. 1) Ha-

misan koholt, nem igaz, hazug. Költött hírek, dolgok.

Költött istenek. 2) Nemesb ért. amit a költi szellem

alkotott. Kisfaludy Sándor költötte regék , Himfi sze-

relmei. Táborban költött dalok, harczi énekek.

KÖLTTÜZ
,
(költ-tüz) ösz. fn. A költ kép-

zel tehetségének és eléadásának heves élénksége,

mely tz gyanánt lobog és hevít.

KÖLTÖZÉS
,
(köl-t-öz-és) fn. tt. költözés-t , tb.

—ék, harm. szr. — e. Altalán bizonyos helyrl más

helyre menés, rövidebb vagy hosszabb vagy állandó

lakás , tartózkodás végett. Különbözik az utazástól,

melynek a maradás vagy lakváltoztatás nem kitzött

czélja. Altalköltözés , beköltözés, elköltözés, kiköltözés,

visszaköltözés. Népek költözése a középkorban. Euró-

paiak kiköltözése Amerikába. A szászok beköltözése
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Erdélybe. Vándor madarak költözése. V. ö. KÖL-
TÖZIK.

KÖLTÖZÉSI, (köl-t-öz-és-i) mn. tt. költözési-t,

tb. —ek. A költözéshez tartozó, arra vonatkozó. Köl-

tözési idszakok. Költözési kiadások. Költözési terhek,

alkalmatlanságok.

KÖLTÖZÉSJOG
,

(költözés-jog) ösz. fn. Jog,

melynél fogva egyes személyek vagy családok vagy

népek elbbi hazájukból egy másba mehetnek, hogy

ott megtelepedjenek éa lakjanak.

KÖLTÖZIK, (köl-t-öz-ik) k. m. költöz-tem ,
—

tél, — ött, par. — zél. Törzsöke költ , mely am. kelö-

vé, menvé tesz ; ebbl gyakorlatos öz képzvel lett

a visszaható értelm közép ige, költözik , azaz mint-

egy önmaga által kelvé, menvé lesz, vagyis elbbi

lakhelyérl egy másikra megy, hogy ott akár ideiglen,

akár állandóan megtelepedjék. Hasonló képzés :

öltözik , változik , az ölt , vált törzsekbl. A hazátlan

városi lakosok gyakran költöznek egyik házból a má-

sikba. Városból falura, faluról városba, egyik várme-

gyébl a másikba költözni. Idegen országba , más vi-

lágrészbe költözni. Általköltözni a tengeren. Magyar-

országba sokféle népek költöztek be. Kiköltözni egy sza-

badabb hazába. Visszaköltözni az elhagyott országba.

Mondják különösen bizonyos állatokról , melyek az

évnek csak némely részeit töltik egy tartományban,

a többi idre pedig máshová vándorlanak. ^1 fürjek,

gólyák
,
fecskék tavaszszal hozzánk költöznek , öszszel

pedig elköltöznek tlünk.

KÖLTÖZKÖDÉS
,

(köl-t-öz-köd-és) fn. tt. köl-

tözködés-t , tb. —ék , harca. szr. — e. Lakváltoztatás,

midn valaki végképen , mindenestül költözik, vagy

többeknek , egész népségeknek folytonos költözése.

V. ö. KÖLTÖZKÖDIK.
KÖLTÖZKÖDÉSI

,
(köl-t-öz-köd-és-i) mn. tt.

költözködési-t , tb. —ek. Költözködést illet , ahhoz

tartozó, arra vonatkozó. Költözködési készületek, költ-

ségek, terhek.

KÖLTÖZKÖDIK, (köl-t-öz-köd-ik) k. m. köl-

tözköd-tem, —tél, — ött. Mindenestül, végképen vagy

seregesen , folytonosan költözik , takarodik. seink
minden ingóikkal költözködtek ez országba. Európából

már több millió ember kiköltözködött Amerikába.

KÖLTÖZHAL
, (költöz-hal) ösz. fn. Halak

neme, mely az évnek bizonyos részeiben egy vidékrl

másra költözik
, majd ismét visszatér , mint a he-

ringek, lazaczok stb.

KÖLTÖZMADÁR, (költöz-madár) Ösz. fn.

Madárfaj , melyek bizonyos évszakokban , különösen

sz közeledtével melegebb vidékekbe vándorol, ki-

keletkor pedig ismét visszatér , mint a fecskék
, gó-

lyák stb.

KÖLTSÉG
,
(köl-t-ség) fn. tt. költség-ét , harm.

szr. — e. 1) Gazdasági ért. minden fogyasztás, kiadás,

amit valaki akármiféle szükségre vagy kényelemre
tesz. Ellentéte : jövedelem. Mindennapi, házi, konyhai

költségek. Úti, fürdi költségek. Vrndégségi, mulatsági

költségek. Ha több a költség, mint a jövedelem
, kész a

veszedelem. (Km.). Költségre valót adni valakinek.

Költségbe verni magát. Sok költséget fordítani vala-
mire. 2) Különösen: pénz. Elfogyott a költsége. Nincs
költsége.

KÖLTSÉGES
,
(köl-t-ség- és) mn. tt. költségés-t

v. — et
, tb. — ek. Ami aránylag sok pénzbe kerül,

mire sokat kell kiadni. Költséges háztartás. Költséges

ételekkel, italokkal élni. Városban rendesen költsége-

sebb az élet , mint falun. Költséges utazásokat tenni.

KÖLTSÉGESEN, (köl-t-ség-és-en) ih. Aránylag
sok költséggel

, drágán , sok pénzt költve , kiadva.

Költségesen élni , ruházkodni. Költségesen épített ház.

KÖLTSÉGFELSZÁMITÁS, (költség-fel-számi-

tás) i. költségszámítás
, és költségjegy-

zék.

KÖLTSÉGFÖLVETÉS, (költség-föl-vetés) 1.

költségszámítás és költségjegyzék.
KÖLTSÉGI , (köl-t-ség-i) mn. tt. költségi-t, tb.— ek. Költséget illet, arra vonatkozó. Költségi szám-

adás.

KÖLTSÉGJEGYZÉK, (költség-jegyzék) ösz.

fn. Jegyzék a kiadásokról , különösen azon pénzek-

rl, melyeket valaki akármire elköltött. Gazdasági,

háztartási, úti költségjegyzék. V. ö. KÖLTSÉG.
KÖLTSÉGKÖNYV, (költség-könyv) ösz. fn.

Könyv, melybe a valamely ügyre vonatkozó pénzkia-

dásokat felírjuk.

KÖLTSÉGMENT v. —MENTES, (költség-

ment v. —mentes) ösz. mn. Aki bizonyos tekintet-

ben és czéba nem kénytelen költeni, ki ingyen kapja

azt, miért mások pénzt adnak ki. Költségmentes úti-

társul menni valakivel. Költségment kocsizás, múlatás,

színházlátogatás.

KÖLTSÉGMENTEN v. —MENTESEN, (költ-

ség-menten v. —mentesen) ösz. ih. Költség nélkül,

a nélkül
,
hogy valaki pénzt adna ki. Költségmenten

mulatni, utazni.

költségszámítás
,
(köitség-számitás) ösz.

fn. 1) Cselekvés, midn valamely költséget öszveszá-

mitunk. 2) L KÖLTSÉGJEGYZÉK.
KÖLTSÉGSZÁMLA

,
(költség- számla) ösz. fn.

A könyvvitelben azon számla , mely az ügy vitelére

szükséges kiadásokat foglalja magában. (Spesen-

Conto).

KÖLTSÉGTELEN
,

(köl-t-ség- te- len) mn. tt.

költségtelen-t, tb. — ék. 1) Kinek költeni valója, azaz

kiadni való pénze nincsen. Költségtelen szegény uta-

sok. 2) Ami költségbe nem kerül. Költségtelen mu-
latság, utazás. Határozóként ara. költség nélkül.

költségtérítés
,

(köitség-térités) ösz. fn.

Cselekvés , midn a valamire fordított költség meg-

téríttetik.

KÖLTSÉGTERV
, (költség-terv) ösz. fn. Kive-

tése , vagyis elleges felszámítása azon költségnek,

melybe bizonyos vállalat végrehajtása kerülhet. Az
építend templom költségtervét kidolgozni.

67*
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KÖLTSÉGVETÉS, ^költség-vetés) ösz. fn. Ál-

talán elleges kiszámítása azon költségeknek , me-

lyek bizonyos czélra szükségesek, pl. valamely állo-

dalomnak vagy tartománynak kormányzására. A mi-

niszterek benyújtották költségvetéseiket az országgy-

lésnek. (Budget).

KÖLÜ
,

(köl-ü) fn. tt. kölü-t. Máskép külü, a

megfordítva : lükü. Néhutt : kölyü. 1) Üt készület

vagy gép , mely tör kalapácsok által bizonyos tes-

teket apróra zúz , milyenek az úgynevezett olajütk,

olajtörök , melyek kender-, len-, tökmagból olajt üt-

nek ; továbbá kenderköl'dk , melyek a már tilólt

,

de még pozdorjás kenderben az idegen részeket

öszvezúzzák és eltávolítják. 2) Kézi maiom. Való-

szín , hogy eredetileg vagy lükü , azaz lök , mint-

hogy lökések által mködik ; vagy pedig buczkós, bun-

kós (gömböly alakú) végétl, minthogy az els érte-

lemben ütésre fkép ez használtatik, vette nevét. Mol-

nár Albert, és némely tájak szokása szerént jelenti

a kerék sugarát is, de ez igazán killö v. küll ; 1.

KÜL.
KÖLÜLIK, (kölü-lik) ösz. fn. A kölü válujában

azon likak, melyekbe a kölükalapácsok mennek.

KÖLÜMALOM, (kölü- malom) ösz. fn. Különös

szerkezet malom, melyben bizonyos magvakat vagy

más testeket apróra törnek
,

például a búzát da-

rára, a kukoriczát derczére, az árpát aprókására stb.

KÖLÜZ
,

(köl-ü-öz) áth. m. kölüz-tem ,
— tél,

— ött
,
par. —z. Valamit kölüben tör , zúz, elkészít.

Len-, kender-, tökmagot, árpát , búzát , kukoriczát kö-

tözni.

KÖLY, elvont gyöke kölyök szónak.

KÖLYKES, (köly-k-es) mn. tt. kölykes-t v. — et,

tb. — ek. Aminek kölyke, vagy kölykei vannak. Köly-

kes macska, kutya. Megvet ért. és aljasán mondják

emberrl is. V. ö. KÖLYÖK.
KÖLYKESHAJÓ ,

(kölykes-hajó) ösz. fn. Re-

metei tájszólás szerént am. vontató hajó. (Kenessey

Albert).

KÖLYKEZÉS, (köly-ök-ez-és) fn. tt. kölykezés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Fiadzás, elles. Megvetleg

nrl szólva am. fattyazás. V. Ö. KÖLYKEZIK.
KÖLYKEZIK, (köly-ök-ez-ik) k. m. kölykez-

tem,—tél, — étt, par. — zél. Mondják az eb- és macs-

kanemü állatokról, midn megfiadzanak. Bánja,mint

a kutya , mely kilenczet kölykezett. (Km.). Megvet

ért. mondják nrl is , kivált ha törvénytelen gyer-

meket szül.

KÖLYKÖS
,

(köly-ök-ös) mn. tt. kölykös-t v.

— et, tb. —ek. L. KÖLYKES.

KÖLYKÖZIK, 1. KÖLYKEZIK.

KÖLYÖK, (köly-ök) fn. tt. kölykei, tájdivato-

san : kölyk-öt , harm. szr. kölyk-e. E szónak gyöke

köl (lágyítva köly) egy értelm az életre hozást je-

lent költ igének gyökével. V. ö. KÖLT. 1) Mond-

ják bizonyos állatok , különösen kutya és macskafa-

jok fiairól. Még az ebnek sem jó az els kölyke. (Km.).

Megjobbítja magát mint a farkas kölyke. (Km.). Az

elvetelt macskakölykek gyakran legtovább élnek. (Km.).

Ez is ami ebünk kölyke. (Km.). 2) Némely tájszokás

szerént tréfásan am. kis fiú. Mikor kis kölyök voltam.

No kölykek , mit akartok t 3) Terjedtebb szokás sze-

rént megvet ért. használtatik , s am. fattyú. Már
három kölyket vetett. Mit keres itt ez a sok kö-

lyök ? Várj kölyök , majd kapsz. Hah fondor , te

magyart vesszz Istria kölyke. " Horvát E. (Enyingi

Török Bálint levelében.) Általán gúny- és csúf né-

vül szolgál az aljas beszédben. 3) A palóczoknál am.

a fakilincsnek vagy zavarnak bels része. (Szeder

Fábián). Ez értelemben hihetleg nem más, mint a

kölöncz vagy czölönk módosítása. V. ö. CZÖLÖNK.

KÖLYÜ, KÖLYÜLIK, KÖLYÜMALOM, lásd :

KÖLÜ stb.

KÖMAG, (k-mag) ösz. fn. Az öthímesek sere-

gébe és egyanyások rendébe tartozó növénynem
;

csészéje öthasábu, bokrétája töltséres , torka kinyílt,

magva négy. Fajai között legnevezetesebb a gyöngy-

kmag, melynek gyöngyszinü kemény magvait gyön-

gyök közé is fzik ; máskép : madárköles, gyöngykö-

les, napkása. E magoktól vette nevét maga a növény

is. (Lithospermum).

KMAGZAT, (k-magzat) ösz. fn. 1) A kmag
nev növény magvai. 2) Bizonyos magtakarók, me-

lyek kívülrl hússal vagy brrel behúzvák, belül pe-

dig k vagy csont keménységüek , milyenek az úgy-

nevezett csontárok, pl. cseresznyék, baraczkok, szil-

vák, diók, mandolák stb. magrejtöji.

KÖMÉNY, (latinul: cuminum, cyminum, németül:

Kilmmel , hellénül : xvfiivov, arabul : kamum, kemum,

kamin, törökül: kiemmun, héberül : ]*ID3 stb.) ; fn. tt.

kömény- 1 , tb. —ek v. —ék , harm. szr. —e. 1) Er-

nysen virágzó növénynem , az öthímesek seregébl,

és kétanyások rendébl, melynek hosszúkás, tojásdad

és rovátkos magvai ers illatúak. (Carum). Van kerti

v. konyhakömény (carum carvi) ; és vadkömény, mely

a mezkön , réteken magában , azaz vadon terem.

Magvait különféle ételekbe és italokba fszerül hasz-

nálják.

KÖMÉNYES, (kömény- és) mn. tt. kömény és-t

v. — et, tb. —ek. 1) Köménynyel bvelked vagy

tölt, vagy keresked. Köményes rétek, kertek. Kömé-

nyes zacskó. Köményes tótok. 2) Köménynyel készí-

tett, fszerezett. Köményes leves, pálinka, kenyér. A
székelyek fnévül is használják (amidn tárgyesete :

köményes-t , többese :
—ék)

,
köménymagos pálinka'

helyett. (Ferenczi János). V. ö. KÖMÉNY.

KÖMÉNYÉZ, (kömény-óz) áth. m. köményéz-

tem, — tél, — étt, par. — z. Valamit köménynyel f-
szerez. Ételeket, pálinkát, süteményeket köményezni.

V. ö. KÖMÉNY.
KÖMÉNYMAG, (kömény-mag) ösz. fn. A kö-

mény nev növényfajoknak magvai, különösen , me-

lyeket fszerül szokás használni. Köménymagot, ma-

joránnát vegyenek ! V. ö. KÖMÉNY.
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KÖMÉNYMAGLEVES
,

(kömény-mag- leves)

ösz. fn. Rántott leves, melybe fszerül köménymagot

tesznek.

KÖMÉNYMAGOLAJ, (kömény-mag-olaj) ösz.

fn. Olaj, melyet a kömény magvaiból ütnek, mely a

gyógytanban a gyomorszelek ellen hathatós orvossá-

gul ajánltatik. (Oleum carvi).

KÖMÉNYMAGOS
,
(kömény-magos) ösz. mn.

Köménymaggal vegyített, készített, fszerezett. Kö-

ménymagos leves.

KÖMÉNYOLAJ
,

(kömény-olaj) ösz. fn. lásd :

KÖMÉNYMAGOLAJ.
KÖMÉNYPÁLINKA

,
(kömény-pálinka) ösz.

fn. Köménybl vagy köménynyel fzött, kömény-

maggal fszerezett pálinka.

KÖMÉNYVÍZ, (kömény-víz) ösz. fn. Kömény-

maggal fszerezett gyöngébb nem szeszes ital.

KÖMÉSZ, (k-mész) ösz. fn. Kbl égetett

mész, különböztetésül másféle, pl. érczmésztl.

KMETSZÉS, (k-metszés) ösz. fn. 1) Mester-

ség, mely drágaköveket idomít, fényesít, beléjök kü-

lönféle jegyeket, czímereket, betket vés. 2) Sebészi

ért, mtét, mely által a húgyhólyagban lev követ

bizonyos metsz eszköz segítségével kiveszik.

KÖMETSZET, (k-metszet) ösz. fn. Köre, k-
lapra , ktáblára vésett betk , alakok stb. V ö.

ACZflÉLMETSZET, RÉZMETSZET.

KMETSZ, (k-metsz) ösz. fn. 1) Míves, ki

drágaköveket alakít, fényesít, s beléjök betket, czí-

mereket, s más ékességeket vés, valamint oly mester

is, ki különféle kövekbl edényeket, s más eszközö-

ket készít, és metszvényekkel diszesít. 2) Mt sebész

vagy orvos, ki a húgyhólyagban ntt követ kimetszi

és kiveszi.

KMÉZ, (k-méz) ösz. fn. A székelyeknél am.

édesgyökér, máskép : páprág (paprág ?), növénytani

néven : édes gyöker páfrán (Polypodium vulgare).

Lakik ksziklákon , és gyökerei édesek ; innen van-

nak nevei.

KÖMÍV, (k-mív), 1. KMÜ.
KÖMIVES, (k-míves) ösz. fn. 1) Mesterember,

kinek mestersége falakat s egész épületeket kövek-

bl rakni, állítani. Érsekújvár körül : kömíhes, a szé-

kelyeknél : kömíjes, kömíes. A néhutt divatos kmves
inkább jelentene oly mestert, ki kövekbl holmi egyes

müveket, még pedig mvészileg képez, alakít. 2) 1.

SZABADKMÍVES.
KÖMÍVESINAS, (k-míves- inas) ösz. fn. Kömí-

vesmesterséget tanuló inas.

KÖMÍVESKALAPÁCS
,

(kö-míves-kalapács)

ösz. fn. Kis kalapács, melylyel a kmíves a köveket,

téglákat idomítja, széleikbl többet-kevesbet letördel,

s helyeikre ütögeti, igazítja.

KOMÍVESLEGÉNY, (k-míves-legény) ösz. fn.

Legényi minemüségben kmívességet gyakorló ipa-

ros. V. ö. LEGÉNY, MESTERLEGÉNY.

KMÍVESMUNKA. (kö-míves-munka) ösz. fn.

Munka, melyet valaki, mint kmíves csinált, vagy
melynek végrehajtása tulajdonképen kmívest illet.

Ezen kunyhón látszik
, hogy nem kömívesmunka. Az

építési tervben külön számítani a kömívesmunkát az

ácsmunkától.

KMÍVESSÉG, (k-mívesség) ösz. fn. 1) K-
mívesek mestersége. Kmívességet tanulni, gyakorolni.

2) L. SZABADKMÍVESSÉG.
KÖMLÖ, falu Heves m. ; helyr. KVmlö-re, —n.—röl.

KÖMLD, faluk Komárom és Tolna m. ; helyr.

Kömlöd-re, — ön, — röl.

KÖMÖR, (Komoró), falu Szatmár m.
; helyr.

Kömöró-re, — n, —röl,

KOMORODIK, k. m. kömöröd-tem, —tél, —ött.

Kassai J. szerént Pozsony vmegyében am. gémbe-
redik.

KÖMPÖCZ, puszta Pest m. ; helyr. Kömpöcz-rs,
— ön, — röl.

KMÜ, (k-m) ösz. fn. Általán mindenféle m,
mely mesterség által kbl készíttetett ; különösen

kövekbl rakott épületek. Egyébiránt nagyobb sza-

batosság végett a km inkább müvésziebb, finomabb

munkát jelent, V. ö. MÜ és MÍV.

KMVES, KÖMÜVESSÉG, 1. KMÍVES,
KMÍVESSÉG ; és v. ö. MÜ, MVES.

KÖN, (1), v. KÖM, elvont gyöke köntö, köntöl

és köntös szóknak. L. ezeket.

KÖN, (2), KÖNIK, önh. m. könt. Székely táj-

szólás szerént mondják különösen a szilváról, midn
fölötte elérik, vagy a hóharmattól (dértl) megrán-

czosodik. Megkönt a szilva, am. megránczosodott.

(Kriza J.). A tv. ért. mondják vénül korukban a leá-

nyokról is. Xjgy látszik, ho^y ez igének kö és gö-vel

egyez gyöke alakutánzó , mely a tömöttséget, zsu-

gorodást öszvehúzott ajakkal fejezi ki, pl. a köb, kög,

köt, göb, göcs stb. szókban , valamint a rokon tö, csö

gyök, töm, töpörödik, csöpörödik stb. igékben is.

KÖNCSÖG, puszta Pest m, ; helyr. Köncsög-re,

—ön, — röl.

KÖNCSÖRKÖDIK
,

(kön-cs-ör-köd-ik) k. m.

köncsörköd-tem, —tél, — ött. Balaton mellékén Hor-

váth Zsigmond szerént am. magát enyelegve valaki-

hez adja.

KÖNEM, (k-nem) ösz. fn. A köveknek külön-

böz osztályai, tulajdonságaik, alkatrészeik stb. sze-

rint. Ilyenek a homokkövek, agyagkövek, mészkö-

vek nemei , amint alkotó részeik homokból , agyag-

ból, mészbl állanak.

KÖNEMÜ, (k-nem) ösz. mn. Aminek oly tu-

lajdonságai vannak, mint a köveknek szokott lenni,

pl. keménység , törékenység stb. Könemü földek , ás-

ványok.

KÖNENY, (kön-eny) fn. tt. köneny-t, tb. — ék.

A fémded elemek egyike, mely az állandó, azaz csep-

folyóvá öszve nem sríthet gzképü testek közé
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tartozik. Tiszta állapotában színtelen és szagtalan

s legkönnyebb test a természetben , a légkörnél t. i.

1 4V2-szer
könnyebb, minélfogva a könenynyel meg-

töltött balmok a légben gyorsan fölemelkednek. Leg-

lényegesb sajátságainak egyike még a nagy gyulé-

konyság. Ha t. i. léggel vagy élenynyel lévén érintke-

zésben, valamely ég testtel közelítünk hozzá, azonnal

lángra lobban, azaz tüztünemények között egyesül

az élenynyel , s a vegyülés szüleménye a víz. (Innen

a görög-latin hydrogen neve). Lángra lobban a kön-

eny ,
élenynyel lévén érintkezésben, egy berzszikra

által, söt némely testeknek ,
pl. az érenyszivacsnak

pusztán jelenléte által is. (Innen némelyek gyulany-

nak is hívják). Ha két térfogat köneny egy térfogat

élenynyel Öszvekeverve gyujtatik meg, iszonyú dur-

ranás támad, s ennélfogva ezen keverék durrlég-nek

neveztetik. Köneny nevezetét nyerte a könny szó

gyökétl
,
jóhangzás kedveért a könny szónak csak

els 3 betjéhez illesztetvén az elemek (any) eny

végzete. V. ö. KÖNNY. A köneny , égékeny lég

(aer inflammabilis) nevezet alatt már a 16-ik század-

ban ismeretes volt. Cavendish 1781-ben megmutatta,

hogy a köneny megégési szüleménye víz, hogy tehát

a könenynek élenynyeli egyesülésébl víz képzdik.

Lavoisier pedig elször bontotta el a vizet éleny és

könenyre. (Török J. tanár).

KÖNNY , 1) elvont törzse könny, könnyebb,

könnyebbít, könnyül stb. származékoknak. L. KÖNY-
NYÜ. 2) 1. KÖNY, KÖNYÜ.

„Buzgó könnyeimen szent öröm ömledez."

Berzsenyi.

„Majd a szép szemeket könnyek özönlik el."

Bajza József.

KÖNNYEBB
,
(könny-ebb) , a könny mellék-

név másod foka. V. ö. KÖNNY. Könnyebb másnak

tanácsot adni , mint magának. (Km.). Könnyebb száz

bolhát rizni, mint egy rósz asszonyt. (Km.). Könnyebb

a lelkének. Ezen és hasonló mondatokban , am. köny-

nyebb dolog.

KÖNNYEBBÉDÉS
,
(könny-ebb-éd és) fn. tt.

könnyebbédés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Állapot,

midn bizonyos terhek , nehézségek, melyek a testet

vagy kedélyt nyomják ,
megkevesbednek , s mind a

test, mind a kedély szabadabban érzi magát. Külö-

nösen mondjuk a betegrl, szenvedrl, midn bajai,

kínjai enyhülnek. A bevett gyógyszerek után könnyeb-

bedést érezni.

KÖNNYEBBÉDIK
,

(könny-ebb-éd-ik) k. m.

könnyebbed- tem, — tél, — étt. 1) Általán, bizonyos

nehézség vagy teher kevesedui, fogyni kezd , s elvi-

selhetbbé válik. Használják tulajd. és átvitt érte-

lemben. Sorsunk napról napra könnyebbedik. 2) Kü-

lönösen, a testet nyomó , leköt bajoktól, szenvedé-

sektl menekülni kezd. Mii'Jfa fürdket használ, szem-

látomást könnyebbedik.

könnyebbít, könnyebbít, (könnyebb-

ít) áth. m. könnyebbít- étt , htn. —ni v. — eni, par.

— s. 1) Bizonyos nehézséget, terhet könnyebbé, el-

viselhetbbé tesz. Sok kéz könnyebbíti a terhet. (Km.).

A jó utak könnyebbítik az utazást. Valakin könnyeb-

bíteni. Kérlek, könnyebbíts rajtam és társaimon. Hogy

magán könnyebbítsen, másra tolja a terhet. 2) Valamely

bajon, fájdalmon, szenvedésen enyhít. A pihenés és

álom, sokat könnyebbít az elfáradt tagokon. Ezen sze-

rek máris könnyebbítettek kinaimon.

KÖNNYEBBÍTÉS, KÖNNYEBBITÉS, (könny-

ebb-ít-és) fn. tt. könnyebbítés-t , tb. —ék, harm. szr.

— e. Cselekvés , mely által valakin könnyebbítünk,

vagy valamely nehézségnek, tehernek mennyiségét

kevesbítjük. V. ö. KÖNNYEBBÍT.

KÖNNYEBBSÉG, (könny-ebb-ség) fn. tt. köny-

nyebbség-ét, harm. szr. — e. Állapot, melyben az elb-

bihez képest könnyebben érezzük magunkat. Vala-

kinek könnyebbségére lenni. Nagy könnyebbségére esett.

Ne haragudj feleségem , könnyebbségedet keresem.

(Népd.). Különösen enyhülés, melyet valaki testi vagy

lelki szenvedésekben érez.

KÖNNYEBBSZIK, (könny- ebb-ész-ik) k. lásd :

KÖNNYEBBÉDIK, melytl a jelenen kivül a többi

idket is kölcsönzi.

KÖNNYEBBÜL, KÖNNYEBBÜL, (könnyebb-

ül) önh. m. könnyébbl-t. L. KÖNNYEBBÉDIK.

KÖNNYEBBÜLÉS,KÖNNYEBBÜLÉS,(könny-
ebb-ül-és) fn. tt. könnyebbülés-t, tb. — ék, harm. szr.

— e. Állapot , midn bizonyos nehézség kevesbül,

fogy, s elviselhetbbé leszen ; különösen a testi vagy

lelki bajoknak, szenvedéseknek enyhülése. A bevett

orvosszerek után némi könnyebbülést érezni.

KÖNNYED, (1), (könnyed v. könny-ü-ed) mn.

tt. könnyed- et. A könny szónak kicsinyezö módosu-

lata : könny-ed, máskép tájdivatosan : könnyid, olyan

mint hoszszud, karcsúd, kicsid stb.

KÖNNYED, (2), (mint föntebb) önh. m. köny-

nyed-tem, —tél, — étt. Könnyvé lesz. Nem igen di-

vatozik, s helyette inkább a többet jelent könnyebbül

v. könnyebbedik használtatik.

KÖNNYEDÉN, (könny-ed én) ih. A könnyen

határzónák kicsinyitje, s am. épen nem nehezen,

vagy magát meg nem ertetve. Könnyeden érzi ma-

gát. Csak úgy könnyeden dolgozni. Kriza J. ezen szó-

val is értelmezi : könnyüszölleg , mely kétség kivül

nem egyéb, mint : könny szörleg, azaz könny szr-

rel vagy szerrel ; t. i. a székelyek szeretik a lag, leg

képzket , s az r közvetlenül az l eltt könnyen ha-

sonult, mint salló (= sarló), olló (— orló) stb. szók-

ban is. Néha a ,könnyelmen' szóval rokon, de né-

mileg szelídebb értelemben am. nem sokat tördve

valamivel. Könnyeden bánni a pénzzel. Könnyeden

venni a bajt. Egészségre vonatkozólag am. jobbacs-

kán, valamivel könnyebben.

KÖNNYEDÉN, 1. KÖNNYEDÉN
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KÖNNYEDKEN, (könny-ed-ke-en) ih. Igen

könnyen, minden erltetés nélkül ; épen nem tördve

valamivel. Könnyedkén dolgozgatni. Könnyedkén venni

a történteket. Máskép : könnyecskén.

KÖNNYELM , KÖNNYELM, (könny-elmü)

ösz. non. Kinek tulajdonsága a könnyelmség vagy

ami könnyelmségbl ered. V. ö. KÖNNYELM-
SÉG. Könnyelm ember. Könnyelm cselekedet.

KÖNNYELMEN
,

(könny-elmen) 1. KÖNY-
NYELMÜLEG.

KÖNNYELMÜLEG
, (könny- elmüleg) ösz. ih.

Úgy, mint azok tenni szoktak, kiknek könnyelmség

a tulajdonságuk. Könnyelmleg cselekedni , elveszte-

getni, elpazarolni mindenét. A jó tanácsot könnyelm-

leg megvetni. V. ö. KÖNNYELMSÉG.
KÖNNYELMSÉG v. —ELMÜSÉG, (könny-

elmség) ösz. fn. Elmei tulajdonság , és szokás,

melynél fogva valakiben az illet tárgyak állandó,

ers benyomást nem tesznek, mert, mintegy resteli

figyelmét hosszasan rajok függeszteni ; ennél fogva

határoz és cselekszik kell meggondolás és fontolás

nélkül, a tárgynak érdemét és fontosságát tekintetbe

sem vévén.

KÖNNYEN
,
(konny-en) ih. 1) A nélkül, hogy

nehézségét, terhét ismerné vagy tekintetbe venné va-

laminek. Könnyen tanulni, dolgozni. Könnyen eltrni

a bajt, szükséget, szenvedést. Sok eb egy nyulat köny-

nyen elnyomhat. (Km.). 2) Gond, munka nélkül. Köny-

nyen élni. Könnyen gylt, könnyen hlt. (Km.). Köny-

nyen üdvözül, kinek Isten a barátja. (Km.). 3) Ha-

mar ; vonakodás, kevés elkészület nélkül. Könnyen

engedni, megbocsátani. Könnyen kicsúszik ember szá-

jából a szó. (Km.). 4) Nem tördve, mit sem gon-

dolva , nem vizsgálódva. Könnyen venni a bajt, vesz-

teséget. Könnyen hinni.

KÖNNYENHIVÉS, (könnyen-hivés) ösz. fn. Ál-

lapot vagy cselekvés, midn valaki minden további

vizsgálat nélkül elhiszi, amit hall vagy olvas.

KÖNNYENHIVÖ, (könnyen-hiv) ösz. mn. Aki

az okok vagy körülmények megfontolása nélkül,

vagyis a nélkül, hogy a hallottak, olvasottak hiteles-

ségét vizsgálat alá venné, könnyen hisz.

KÖNNYENHIVSÉG, (könnyen-hivség) ösz.

fn. Tulajdonság, midn valaki bármit el szokott hinni

minden további vizsgálat nélkül.

KÖNNYENVEVÉS
,

(könnyen-vevés) ösz. fn.

Valamivel nem tördés, mit Bem gondolás.

KÖNNYES, (könny-es) mn tt. könnyest v.—et, tb. — ek. Könnyeket hullató. Könnyektl ned-

ves. Könnyes szemek.

KÖNNYESEN, (könny-es-en) ih. Könnyeket

hullatva, könnyektl nedvesen.

KÖNNYEZ, 1. KÖNYEZ.
KÖNNYID, 1. KÖNNYED.
KÖNNYÍT, KÖNNYÍT, (könnyü-ít) áth. m.

könnyít-e'tt, htn. —ni v. —eni. par. — s. Valaminek

nehézségét, terhét kevesíti ; elviselhetvé tesz vala-

mit. Az esö könnyili a szántás'. A gépek és szerszá-

mok könnyítik a munkát. Könnyíteni mások sorsán,

baján, szenvedésén.

KÖNNYÍTÉS, KÖNNYÍTÉS, (könuy-ü-ít-és)

fn. tt. könnyítés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Cselek-

vés, mely által valamit könnyebbé teszünk ; vagy va-

lakin segítünk, enyhítünk. V. ö. KÖNNYÍT.

KÖNNY , KÖNNY
,
(könny-ü v. kö-nyi v.

köny-jü , mint sarjú , fagyjú stb. 1. a czikk végén)

;

mn. tt. könny-t , tb. —k v. — ék; fokozva : köny-

nyebb. 1) Mint a nehéznek és súlyosnak ellentéte je-

lent olyasmit, aminek kevés, és alig észrevehet sú-

lya van, tehát amit kevés fáradsággal fölemelni vagy

helyébl elmozdítani lehet, vagy ami egy mással ösz-

szehasonlítva, annál kevesebb súlylyal bir. A leveg

könny test. A toll
,
pehely igen könny. A fa köny-

nyebb, mint a vas. A vas könnyebb az aranynál. Köny-

ny ruhában járni. Könny fegyvert viselni. Könny
kocsin utazni. Könny lovasság, melynek fegyverzete

nem nehéz.

„Mint ama könny köd a forgószél eltt,

Violám úgy futott én szemeim eltt." Zrinyi.

„Könny habok közt lebegve éltünk
,

Minden bájképnek oltárt diszesítünk."

Kisfaludy K.

2) Átv. ért. ami nagyobb akadály, s látszó eröködés

nélkül mozog. Könny lábak , könny lépés
,
járás,

táncz , lovaglás. Könny kézzel , tollal irni. Könny
ecsettel festeni. 3) Atv. minek végrehajtása kevés fá-

radságba, erködésbe kerül. Könny dolog. Könny
mesterség. Nem szénás szekér a szó, könny megfordí-

tani. Könny az akarót rábeszélni. Könny a forgó

szelet kergetni. Könny a holtat rágalmazni. Könny
a szegény embert kinevetni, de nehéz felruházni. Köny-

ny a jó szolgát igazgatni. Könny a lágy követ fa-

ragni. Könny hat ökör után tolni az ekét. Könny
Katót tánczba vinni , ha magának is kedve van rá.

(Kmm.). Valamit könny szerrel (=könnyedén) tenni.

Könny végét fogni a dolognak. KönnyU munkára

fogni valakit. Könny szántás esik a porhanyó földben.

4) Átv. a lelki mködésekre nézve ain. keveset

fontoló. Könny gondolkodás. Könny elmével birni.

Innen : könnyelm , könnyelmség. 5) Átv. mi ke-

vés belerövel , hatással bir. Könny fájdalom, köny-

ny sebet kapni.

Ha ezen melléknév törzsökéül könny alakot

veszszük , akkor az képz a részesüli ö képzbl

alakúit által. S alapfogalom benne a mozgékonyság,

és legközelebbi rokonságban áll a mozgást jelent

köl, költ (kel, kelt) szókkal; tehát gyöke ,köl', módo-

sulva ,kön'-né; ebbl lett kön-ö, kön-, s az n meglá-

gyultával köny-, és nyomatékosabban könny. A tö-

rök nyelvben is l van az n helyett : kolaj. Mások le-

hetnek vélik a ke (pl. kevés szóban), ki, kü (pl. kis,

Mis szóban) kicsinz gyököktl származást is
,
nyi

képzvel : k-nyi , kö-nyi. Némelyek a köny-töl

származtatják : köny-jü , azaz ,köny' minség ,

oly kicsi sulyu , mint egy könycsepp. A finn
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nemzetségi nyelvek közöl legközelebb áll hozzá a

voguli kunná, kunne, kannauk és kiina, koinit (könny-

id) , továbbá a permi : koknit, kokni. A persában

khunug, am. könnyüség, a törökben a föntebbi kolaj-

on kivül ritkább használattal eléjön genez. A Mün-

cheni codexben egyszeren : könyö v. könyti, fokozva:

könyüebb. Pestinél : kenyö, Erdösinél : könyti. Némely

önhangzóval kezdd képzk eltt az ü véghangot

elveti : könny-ébb, könny-ed, könny-ít, könny-til stb.,

valamint a könnyelm öszvetett szóban is. Ezen szó-

ból alkottatott újabb idben a köneny vegyészeti m-
szó, a könnyüségtl , de a ,kön' gyöknek a ,kÖneny*

(hydrogen) szóban alkalmazása csak akkor helyes,

ha azt köl v. kel-töl vagy legfölebb a kicsinyez kii

gyöktl származtatjuk ; mert ha ,köny* a törzs, akkor

a gömbölyüséggel alig levén köze a hydrogen gö-

rög-latin nevezet elemnek, a ,gyulany' név helyesebb

volnn V. ö. KÖNENY).
KÖNNYD, 1. KÖNNYED.
KÖNNYDEN, 1. KÖNNYEDEN.
KÖNNYÜDSÉG

,
(könny-ü-d-ség) fn. tt. köny-

nyüdség-ét , harm. szr. — e. Tulajdonság, melynél

fogva valami kevesded nehézség vagy átv. ért. ke-

vésded munkába , fáradságba kerül. Pehely köny-

nyüdsége. Könnyüdséggel végezni valamit.

KÖNNYÜFEGYVERÉS
,

(könnyü-fegyverés)

ösz. mn. és fn. Katona , ki könnyebben kezelhet

fegyverrel van ellátva. V. ö. KÖNNYÜLOVAS.
KÖNNYÜHAD

,
(könny-had) ösz. fn. Hadse-

reg, mely könnyebbnemü ruhává 1 és fegyverrel, ál-

talán könnyebb készülettel van ellátva. V. ö. KÖNY-
NYÜLOVAS.

KÖNNYÜL , KÖNNYÜL ,
(könny-ü-1) önh. m.

könnytil-t. Könnyvé leszen , elbbi nehézségébl,

súlyából veszt ; enyhül. V. ö. KÖNNYEBBÜL.
KÖNNYÜLEG, (könny-ü-leg) ih,l. KÖNNYEN.
KÖNNYÜLOVAS

,
(könny-lovas) ösz. fn. Lo-

vas, ki könnyebb készülettel , fegyverzettel van el-

látva, milyenek a magyar huszárok, lengyel dsidá-

sok, orosz kozákok. Ellentéte : nehézlovas, pl az úgy
nevezett vasasok vagy vértesek.

KÖNNYÜSÉG , KÖNNYÜSÉG ,
(könny-ü-ség)

fn. tt. könnyüség-ét , harm. szr. —e. Általán tulaj-

donság, melynél fogva valamit könnynek mondunk,

V. ö. KÖNNY. Különösen 1) Valamely test nehéz-

ségének, súlyának kevessége. Pehely könnysége. 2) Ta-

lajdonság , melynél fogva valami látszatos erködés

nélkül mozog. Lábak könnysége a járásban, tánczban.

Nyelv könnysége a beszédben. Nagy könnységgel

irni, rajzolni. 3) Tulajdonság, midn valaki nagyobb

fáradság nélkül képes valamit végrehajtani. Könnyü-

ség bizonyos kézi muiúálcban. Fogalmazási , eléadási

könnyüség. 4) Ügyesség, mely által valaki úgy tnik
elé, mintha az illet mködés semmi mesterségébe,

tanulásába nem került volna. Könnységgel lovagolni,

tánczolni, társalogni.

KÖNNYÜSZÖLLEG , azaz könny szörleg v.

szepeg , am. könny szerrel. L. KÖNNYEDÉN.

KNÖVEDÉK
,
(k-növedék) ösz. fn. Könemti

test vagy képzdmény , mely kórilag a húgyhólyag-

ban alakúi.

KÖNTING, (a német Quentchen után, mely ismét

a latin quincunx-\>6\ eredett) ; fn. tt. könting-ét, harm.

szr. —je. Kisded súlymérték, mely a latnak egy ne-

gyedrészét teszi, nehezék.

KÖNT, (kön- v. köm-t-ö) fn. tt. köntö-t. Te-

kercsbe kötött valami
,

pl. szalma , kender , csöpü.

Gyöke a gömbölyt, csomósat jelent kön v. köm-, b

rokon vele a csavarodást jelent köntöl , köndör és

mindazok , melyek a gön és göm gyökbl eredvén,

gömbölyt , kerekdedet jelentenek. Törzsöke az el-

avult könt v. kömt ige.

KÖNTÖL
,

(kön-t-öl v. köm-t-öl) önh. m. k'ón-

töl-t. Mondják szekérrl, kocsiról, midn hátulja csa-

varodik, vagyis farol. V. ö. KÖNTÖLFALAZ.

KÖNTÖLFALAZ v. KÖNTÖRFALAZ
,

(kön-

töl- falaz) ösz. önh. Székely tájszólás szerint, am. ke-

rülgeti szóval a dolgot, nem akarja egyenesen kimon-

dani , ide s tova forgatja köpenyét. Els alkatrésze

köntöl , a csavarodást , második falaz, a mentegetési

védelmezést látszik kifejezni , ha ugyan nem idegen

nyelvbl csúszott be , mint ,kenterfalaz' szónál van

érintve.

KÖNTÖS
,

(kön-t-ös v. köm-t-ös) fn. tt. kön-

tös-t, tb. —ök , harm. szr. — e. 1) Szorosb ért. fels

öltöny, mely köpeny gyanánt takarja a testet. Innen

a közmondás : Jó a köntös, mind télben, mind nyáron.

(Pallium aptum est ad omne anni tempus.) A kön-

töst lógva viselték, innen : köntös ujjába való kutya

(canis meliteus.) Páriz Pápai. A köntös úri diszruha

volt. Köntös tisztesség. (Km.). Köntös czifrázata, gal-

léra. Hosszú köntös port csinál. (Km.). A szép köntöst

inkább mocskolja a rósz erkölcs , mint a sár. (Km.).

Beinná a Krisztus köntösét is , változattal : palástját.

Rokon hozzá a görög szótárakban följegyzett xcívvg

mint a perzsák s módoknál divatozott hosszú felölt,

tájszokásilag : kantus; törökül : kontos. Minthogy a

köpeny-féle ruhának f rendeltetése a testet bebur-

kolni, innen látható , hogy a köntös gyöke a testre

gömbölyöd burkot jelent kön v. köm, melybl lett,

köm-t elavult ige , s ebbl kömt-ös v. könt-ös , mint

pirit, piritos, magaszt, magasztos. 2) Szélesb ért. am.

általán bármely öltöny, ruha. Sr gazda, ritka kön-

tös. Nem mind szegény, aki kopott köntösben jár. Sok

szép asszony, s rongyos köntös mindenütt megakad. A
köntös nem tesz pappá. (Km.).

„Eldeinknek bajnoki köntösét

S nyelvét megunván, rút idegent cserélt."

Berzsenyi D.

KÖNTÖSDÍJ, (köntös-díj) ösz. fn. Egyházi

nyelven azon díj, melyet az illet lelkésznek bizonyos

szolgálatokért, pl. temetésért. , esketésért, beavatá-

sért, fizetnek a hivek. (Stóla.)
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KÖNTÖSUJJ, (köntös ujj) ösz. fn. A köntösnek

azon sípforma öblös fagjai két oldalt , melyekbe a

karokat ölteni szokás.

KÖNY, (1), elvont gyöke könyök, könyöleg, kö-

nyör, könyi és könyv szóknak
;
jelentése az, mely a k

hangé általában , t. i. meghajló s gömböly valami,

mely az ö betvel még erösbittetik.

KÖNY, (2), (tájdivatosau , söt általánosabban :

könny és könyv is) 5 fn. tt. köny-et , harm. szr. — e v.

—je. 1) így neveztetnek azon cseppek , melyek a

szemekbl ömlenek ki , midó'n akár fájdalmas, akár

örvend érzelmek által a kedély nagyon megindul és

ellágyul. Orömkönyeket hullatni. Könybe lábadt sze-

mek. Könyekkel áztatni az ágyat. Szemébl kigördült

a köny. Letörölni a szenvedk könyeit. Utánad folynak

könyeim, ki tlem elszakadsz. (Dal).

„Folyók , tavak kiapadnak
,

De nem az én könyeim."

Kisfaludy S.

„Búban sírni jó ,

Gyakran beszélbb a köny , mint a szó.

"

A külföld rabja. (Vachott Sándortól).

2) Szélcsb ért apró cseppekben kifakadó nedv, pl. a

fákon , s más növényeken , innen szokás mondani,

hogy tavaszkor könyeznek a fák, a szltkék. Mond-

ják állati testekrl is, midn kóros tulajdonságú nedv

fakadoz belölök. Könyek a sebbl. Ez értelemben lá-

gyabban : göny , honnan Molnár A. szerént : göny-

ettség am. pus , sanies, gönyettséges, saniosus, pure

abesus. Minthogy a köny, mint folyadékcsepp göm-

böly, bízvást azon szókhoz számítható, melyekben

a kön, köm, gön, göm gyök gömbölyt jelent. A köny-

rl azt mondja a magyar, hogy kigördül, lepereg, le-

hömpörög az arczon 5 továbbá a kedves könyeket

gyöngyhöz hasonlítja , s mivelhogy változattal göny is

mondatott , mindezek oda mutatnak , hogy a ,köny'

gömbölységet utánzó kiejtés. Egyébiránt nyomaté-

kosabban : könny , ü minséget jelent képzvel pe-

dig : köny, mely már inkább csak egy nyvei hasz-

náltatik , s az ü-nek u-vé változtával könyv, mely ki-

vált a régieknél gyakran eíéfordul.

KÖNY, (3), 1. KÖNYV, (2).

KÖNYÁR, (köny- ár) ösz. fn. Könyek sokasága,

bsége, kivált melyeket valaki keseregve hullat.

KÖNYÁROK, (köny-árok) ösz. fn. Mélyedés a

szemgödörben , hol a könyeket elválasztó mirigy

fekszik.

KÖNYCSÉPP, (köny-csépp) ösz. fn. Csepp,

melyet a szembl kiöml köny képez.

KÖNYCSONT, (köny-csont) ösz. fn. Két igen

vékony csontocska a fels állkapcsok mögött. (Ossa

lacrymalia).

KÖNYECSKE,(köny-ecs-ke) kies. fn. tt. könyecs-

két. Kis köny. Atv. ért. jelenti az érzelem csekély vol-

tát. Csak egy köny ecskét sem hullatott. V. ö. KÖNY,(2).

AKAD. NA.UV ti&ÚTAlt. 111. JSÖX.

KÖNYEDÉNY, (köny edény) Ösz. fn. 1) Boncz-

tani ért. erszényforma tok a bels szemzugolyban,

mely a könyekké alakulandó nedveket foglalja ma-

gában, máskép : könytöml. 2) A régieknél kis ibrik

vagy korsócska, melybe a gyászolók bele hullatták

könyeiket, azután kedveseik sírjaiba tették.

KÖNYES, (köny-es), 1. KÖNNYES.

KÖNYESEN, (köny-es-en), 1. KÖNNYESEN.

KÖNYEZ, KÖNNYEZ, (köny-ez) önh. m. köny-

ez-tem, — tél, — étt. Könyeket önt, hullat. Fájdalmá-

ban vagy örömében könyezett.

„Hajnalfényben és napeste

Kedvesét könyezve leste."

Kisfaludy K.

Szélesb ért. valamely testbl könyhöz hasonló csep-

pek fakadnak. Tavaszkor könyeznek a szltkék.

Könyez a megérett seb. Könyez a hordó, am. csepeg a

hordó a csínban vagy dongák között. (Vass J. sze-

rént a Balatonmelléken és Rábaközben).

„Kiholtát a mez virági könnyezik."

Szemere Pál

KÖNYEZÉS, KÖNNYEZÉS, (köny-ez-és) fn.

tt. könyezés-t, tb. —dk, harm. szr. — e. Állapot, mi-

dn valaki vagy valami könyeket hullat vagy ereszt.

Szemek könyezése. Fák , növények könyezése. V. ö.

KÖNY, (2).

KÖNYEZETLEN, KÖNNYEZETLEN, (köny-

ez-et-len) mn. tt. könyezetlen-t, tb. — ék. Akiért nem

könyeztek, kit meg nem sirattak. Könyezetlen halott,

árva. Határozóként am. könyezetlenül , könyez^s

nélkül.

KÖNYEZETLENÜL, (köny-ez et-len-ül) ih. A-

nélkül, hogy könyezett volna , vagy hogy valaki kö-

nyeket hullatott , illetleg sírt volna fölötte vagy

érette. Atyja holttestét könyezetlenül kísérni a sírba

(alanyilag). Könyezetlenül meghalni (tárgyilag).

KÖNYEZIK, KÖNNYEZIK, (köny-ez-ik) k. m.

könyez-tem, — tél, —étt. Könyei hullanak, ömlenek.

Különösen mondatik oly szemekrl, melyek nem ke-

délyi megindulásból , hanem kóros állapot miatt

folynak.

KÖNYHULLATÁS
,

(köny-hullatás) ösz. fn.

Szoros ért. csak oly könyezésröl mondják, mely fáj-

dalmas szívbl ered, s mely tartósabb és srbb szo-

kott lenni. Könyhullatásokkal gyászolni a kedvesnek

halálát. Leghamisabb víz némely asszonyok könyhulla-

tása. (Km.).

KÖNYI, (1), (könyi) fn. tt. könyi-t. Vas me-

gyében am. ezukorrépa , karórépa , mely néhutt :

koszmacska v. fanos répa. Gyöke vagy törzse alkal-

masint : köny , nyomatékosabban : köny, szintén am.

kön v. köm, v. göm, gömböly tulajdonságától.

KÖNYI, (2), (k-nyi) mn. tt. könyi-t, tb. — ek.

K nehézség. Könyi (v. malomhönyi) teher esett le

szívemi öl.

68
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KÖNYMENET, (köny-menet) ópz fn. Boneztani

ért. azon menet vagy vonal ,
mely a könyedényböl

kinyúlik, hártyás cst képez, az orrüreghez aláeresz-

kedik, s ott megnyílik. (Ductus lacrymalis).

KNYOMÁS, (kö-nyomás)
(

ösz. fn. 1) Kvel
nyomás vagy nyomtatás. 2) 1. KNYOMAT.

KNYOMAT, (knyomat) ösz. fn. Nyomat

vagy nyomtatvány, mely bizonyos módon elkészített

s beirt sima klap által történik , különböztetésül

más nyomatoktól , milyenek réznyomat , aczélnyo-

mat stb.

KNYOMATI . (kö-nyomati) lásd : KÖNYO-
MAT.

KNYOMATÚ, (k-nyomatú) ösz. mn. Knyo-
más által készült. Könyomatú képek.

KNYOMDA, (k-nyomda) ösz. fn. Nyomda,

melyben knyomatokat készítenek. V. ö. KNYO-
MAT és NYOMDA.

KÖNYOMDAI, (k-nyomdai) ösz. mn. Knyoin-

dához tartozó. Knyomdában készül. Knyomdára
vonatkozó. Könyomdai szerek , készülékek , eszközök.

Könyomdai müvek. Könyomdai szabályok.

KNYOMDÁSZ, (k-nyomdász) ösz. fn. Nyom-

dász, ki knyomatokat készít. V. ö. NYOMDÁSZ.
KNYOMDATULAJDONOS

,
(k-nyomda-tu-

lajdonos) ösz. fn. Tulajdonos, ki könyomdával vagy

nyomdákkal bir.

KONYO, régies könyü és könyv helyett ; lásd :

ezeket.

KÖNYÖK, (1), (könyök) fn. tt. könyök-öt,

harm. szr. — e. 1) A karnak azon része, mely a fels

és alsó kart öszveköti, s a karnak befelé hajtásakor

leginkább kidudorodik. Könyökre, támaszkodni. Vala-

kit könyökkel megtaszítani.

„Leplembe burkolva könyökömre dlök."

Berzsenyi.

2) Átv. ért. némely görbe testeknek azon része, me-

lyen a hajlás kezddik Görbe ág könyöke. Vízpart

könyöke , mely a vízbe beljebb nyomul , s mintegy

könyököt képez. 3) Valamely könyök alakú test, pl.

a vaslemez kürtknek azon része , mely L formára

vau készítve, hogy a kürtnek fekirányos menetét a

függlegessel és viszont, öszvekösse (A mesterembe-

reknél németül : Knie). Gyöke a görbét vagy kerek-

dedet jelent köny, vastag hangon Icony, melybl konya,

konyul stb. ered. Rokonok hozzá a gömböly cseppet

jelent köny, és a tekercsbe gömbölyített irományról

nevezett könyv. Megegyezik vele a térdek hajlását,

könyökét jelent hellén : yóvv , latin genu , néaie;

Knie, szanszkrit dsná (görbít), honnét dsánu (Curtius

aki yovía [=szöglet] szóra is azt jegyzi meg , hogy

vájjon nem a yóvv származéka-e ?). Az idézett szók

térdet jelentenek, de a térd sem egyéb , mint a láb-

szár könyöke.

KÖNYÖK
, (2) ,

puszta Nyitra m. helyr. Kö-

nyök-re, — ön, —rbl.

KÖNYÖKBÜTYÖK
,
(könyök-bütyök) ösz. fn.

Azon bütyök vagy csomó , mely a karhajlásnak for-

góját képezi.

KÖNYÖKFAL, (konyök-fal) ösz. fn. Várépítés-

ben a várkerítésnek , várbástyának fels fala , mely

körülbelül hónaiig ér, s rá lehet könyökölni.

KÖNYÖKIDEG
,

(könyök-ideg) ösz. fn. Ideg

a könyökben , mely a felkar bels oldalán nyú-

lik el.

KÖNYÖKIZOM
, (könyök-izom) ösz. fn. 1 ) Az

alsó karnak izma, mely a fels karból ered, s a kar

nak kinyujtására szolgál, és küls izomnak mondatik.

2) Bels izom , melynek segítsége által a kar meg-

hajlik.

KÖNYÖKKONCZ
,
(könyök-koncz) ösz. fn. Az

alsó kar csontja , szára , a könyöktl kezdve a kéz-

tövig.

KÖNYÖKLÉS
,

(köny-Ök-öl-és) fn. tt. könyök-

lés-t, tb. —ék. harm. szr. —e. Könyökre támaszko-

dás. V. ö. KÖNYÖKÖL.
KÖNYÖKLET

,
(köny-ök-öl-et) fn. tt. könyök-

letét, harm. szr. — e. A Müncheni és Bécsi codexek-

ben am a latin cubitus, vagyis azon mérték, mely a

régi magyar mértékrendszer szerént singnek nevezte-

tett , st e neve maiglan divatozik Erdélyben és

Magyarország több részeiben , kivált a csapóknál és

szürszabókuál, kik inkább singgel . mint réffel mér-

nek. V. ö. SING.

KÖNYÖKLIK, (köny-ök-1-ik) k. m. könyökl-ÖU,

hín. — eni. Személytelen dolgokról mondva, am. va-

lami felé és fölé mintegy könyök módjára hajlik. A
Szent-Gellért hegye a Dunára könyöklik.

KÖNYÖKL
,
(köny-ök-öl-) mn. és fn. tt. kö-

nyöklö-t. 1) Általán aki könyököi vagy ami könyök-

lik. Ablakban könyökl leány. A Dunára könyökl vár-

torony. Különösebben amire könyöklenek. Könyökl

párna v. vánkos. 2) Bizonyos támasz, melyre a könyö

köt nyugtatás végett rá lehet tenni
,

pl. a karzatok

pártázata, a térdeplk támasza, várfalak könyöke stb.

3) A székelyeknél nyílás az istáló padlásán, melyen

a takarmányt behányják, mely t. i. a tetzet oldalá-

ból kikönyöklik

KÖNYÖKNYI
,
(köny-ök-nyi) mn. tt. könyök-

nyi-t, tb. — ek. 1) Oly hosszúságú, mint az elkar, a

könyöktl kezdve egész a kézfejig. 2) Egy sing hosz-

szuságu. V. ö. SING
KÖNYÖKORSÓ , (konyök-orsó) ösz. fn. Csont-

szár a könyök és kézt között.

KÖNYÖKÖL, (köny-ök-öl) önh. m. könyökölt

v. könyökl-ött , htn. —ni v. könyökleni. Könyökére

dl, támaszkodik. Könyököl, s állát tenyerébe teszi.

Kikönyökölni az ablakon. Rákönyökölni az asztalra.

Személytelen dologra vitetve inkább : könyöklik

;

1. ezt.

KÖNYÖKÖS, (köny-ökös) mn. tt. könyökös-t

v. —et , tb. —ek. Tréfásan mondják oly mesterrl,

vagyis kántorról, kinek orgonája nincs, ki könyökére

támaszkodva énekel.
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KÖNYÖKPÁRNA
,

(könyök-párna) ösz. fn.

Párna, vagyis vánkos , melyre kényelembl könyök-

kel támaszkodni szokás. Ablakbeli könyökpárna.

KÖNVÖKSUGÁR
,

(könyök-sugár) sz. fn.

Boncztani ért.- a könyöknek fels és kisebbik csontja.

KÖNYÖl^SZÉK, (könyök- szék) ösz. fn. Karral

ellátóit szék, melyre könyökölni lehet.

KÖNYÖK 'TÉR, (könyök-üt-ér) ösz. fn. Ütér a

könyök táján.

KÖNYÖLEG r (köny-öl-eg) fn. tt. könyöleg-ét,

harm. szr. — e. Göimbölyü , csomóba Öszvegyúrt va-

lami, pl. sár, agyag. Gyöke a gömbölyt jelent köny,

s képzésre olyan , mini gömbölyeg
,
gombolyag

,
gön-

gyöleg.
_

KÖNYÖR, (könyör) fn. tt. könyör-t, tb. — ök,

harm. szr. — e. A kedélynek azon gyöngéd érzelme,

mely mások esdekléseire vagy szenvedéseire megha-

jol , azok iránt részvéttel viseltetik, és azokat elhárí-

tani vagy enyhíteni kivan ja; s e szerént köny azonos

a mély hangú kony vagy ,kuny gyökkel ; különöseb-

ben ,könyörög' és ,kunyorál' származékok jelenté-

sükben is egyeznek. E szó, mint különben elvont tör-

zsök a fönt eléadott értelemben az újabb korban ka-

pott önállásra. F származékai könyörög és könyörül,

melyekben alapfogalom ugyan az érzésnek, kedélynek

meghajlása, megindulása : de az elsben úgy tnik
föl, mint az érzésnek, kedélynek azon bánatos, leg-

alább lenyomó kitörése, mely másokat részvétre in-

dítani akar; az utóbbiban pedig, mint amely mások

esdekléseire . w.envedéseire meghajol. Más elemzés

szeréut e szó köny fnévtl ered , s könyörögni am.

könyüket hullatva kérni, esedezni, és könyörülni va-

lakin am. nyomorúságán megindulva könyükre fakad-

ni , és ennek következtében a szenved bajain segí-

teni , enyhíteni. Ily alkotásuak a szintén kedélyre

vonatkozó keser, szomor, szigor , melyekbl lett kese-

reg, szomorog, szdgorog, mint könyör-böl könyörög stb.

Végre ,könyör' a k és ny átvetésével : nyökör, mely-

bl nyökörög, nzaz nyögörög am. nyögdécsel. Ezen
értelem is rokonságban van azon fogalommal, melyet

könyör' fejez ki. st tréfásan a könyörgést ,nyökör-

gés'-nek csúfolják is : mindazáltal az elbbi elemzé-

sek valószínbbnek látszanak.

KÖNYÖRETÉS, (köny-ör-et-és) mn. tt. könyö-

retés-t v. —et, tb. —ek. A Nádor-codexben am. kö-

nyörületes.

KÖNYÖRG, 1. KÖNYÖRÖG.
KÖNYÖRGÉS, (köny-ör-ög-és) fn. tt. könyör-

gést, tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Szélesb ért. a ké-

résnek azon neme vagy módja, midn valaki másnak
részvéteért, kegyeért belsleg megindulva esedezik,

mi gyakran könyhullatással szokott történni. Könyör-

géssel megindítani valakit , kieszközölni valamit. Kö-
nyörgés volta dolga. 2) Szorosb ésvallnsi értelemben

az imádságnak azon neme , mely által az Istentl

valamit kérünk. Esért
, jó idért

,
békességért való

könyörgés. Nyilvános könyörgés Könyörgéssel en

gesztelödik az ég. Uram, hallgasd meg könyörgésünket.

Alázatos szivböl ered, állhatatos könyörgés. Tem-
plomi könyörgés, magán könyörgés. Halotti könyörgés.

KÖNYÖRGET, (köny-ör ög-et) áth. m. könyör-
gettem, —tél, —étt. A Debreczeni Legendásköuyv-
ben am. kérlel. „Nagy kömhullatással, esókolásával
és sazei (= szzi) tejével könyörgeti vala tet"
(Mária a kisded Jézust; . A Bécsi codexben is : „És
tet karjainál fogva tartván ... ez igékkel könyör-
geti vala."

KÖNYÖRKÖNNY, (könyör könny) ösz. fn. Kö-
nyörületbl

, a mások bajai , szükségei , szenvedései
iránt megindult érzésbl fakadó könny.

KÖNYÖRÖG, (köny-ör-ög) önh. és gyak. m.
könyörög-tem, —tél v. könyörgöttem, könyörgöttél, kö-

nyörgött ; htn. —ni v. könyörgni , v. könyörgéni. 1)
Szélesb ért. bizonyos szenvedések , lelki szorongatá-

sok vagy szükség által nyomatva, valakinek részvé-

teért
,
kegytért , segifségeért esedezik , rimánkodik,

mi rendesen maga megal ázásával , néha könyezve
történik. Alázatosan, esennen, szépen könyörögni. Bo-
csánatért, kegyelemért könyörögni Igekötövel egye-
sülve tárgyesetés neveket vonz. Bekönyörögni magát
valahová. Kikönyörögni az elzárt foglyokat. 2) Vallá-

sos ért, buzgó imádság által Istentl kér, vagy a római
kath. hit tanai szerént a szentek által is kéret valamit.

Egészségért, hosszú életért, szabadulásért könyörögni.

Szz Mária, könyörögj érettünk. Istennek minden szen-

téi
, könyörögjetek érettünk. Könyörögjünk Istennek.

KÖNYÖRÖGTET
,

(köny-ör-ög-tet) mivelt. m.
könyörögtet-tem, —tél, —étt, par. könyörögtess. Vala-
kinek meghagyja, parancsolja , hogy könyörögjön,
vagy vakkit könyörögni enged. A csintalan gyerme-
ket bocsánatért könyörögtetni. Ugyan ne könyörögtesd
a szegényt oly sokáig.

KÖNYÖRTELEN
,

(köny-ör-te-len) mn. tt. kö-

nyörtelen-t, tb. —ék. Kiben mások szenvedései iránt

nincá azon részvéti érzelem , melyet könyörnek hí-

vunk. V. ö. KÖNYÖR. Könyörtelen szív. Szegények,

szenvedk iránt könyörtelen fösvény. Könyörtelen kéz-

zel eltaszítani magától az elhagyatott árvákat, özve-

gyeket. Határozóilag am. könyör nélkül , könyör-
telenül.

KÖNYÖRTELENÜL, (köny-ör-telen-ül) ih. Azon
kedélyi részvét nélkül , mely könyörnek mondatik,

mások szenvedésén meg nem indulva. A szerencsétle-

nek rimánkodásait könyörtelenül hallgatni.

KÖNYÖRÜ, KÖNYÖRÜ, (köny-ör-ü) mn. tt.

könyör-t. Az újabban elvont ,könyör' fnévbl alakult

melléknév, mint : gyönyör, keser, szomoiií, szigorú,

domború stb. Jelent oly személyt, kiben könyör van,

ki más szenvedései iránt részvéttel viseltetik, s azo-

kon, ha lehet , segít is , máskép : könyörületes. Kö
nyörü szívvel lenni valakihez

KÖNYÖRÜL, KÖNYÖRÜL, (köny-ör ül) önh
m. könyörül f. Valakinek szenvedései fölött könyör-

részvétre indul, vagy mint mondani ssofa

68*
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mások baján megesik a szive , meghajol az érzése.

Könyörülni a szegény árvákon, özvegyeken. ínségemben

könyörülj rajtam. Könyörülj, Istenem, én bünos lelke-

men. (Egyházi ének.) Könyörüljetek rajtam , legalább

is ti barátaim. (Jób.)

., Hordtam volna mindig saját tenyeremen
,

Csak könyörült volna pártát unt fejemen."

Csokonai ,Dorottyá'-ja.

KÖNYÖRÜLÉS
,

(köny-ör-ü-1-és) fn. tt. könyö-

rülés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Az érzékeny ke-

délynek megindulása , mely mások szenvedéseiben

részt vesz, s azokon segíteni, enyhíteni kész.

KÖNYÖRÜLET , KÖNYÖRÜLET, (köny-ör-ü-

1-et) fn. tt. könyörlet-ét, harm. szr. — e. Cselekedet,

mely a könyörül szívnek müve , eredménye, tehát

tettleges könyör. Könyörületbl (haszonlesés nélkül)

gyógyítani a szegényeket. Könyörlet volt tle , hogy

az elhagyott árvát fiának fogadta. Könyöi íiletre méltó.

KÖNYÖRÜLETES
,

(köny-ör--1-et-és) mn. tt.

könyörületés-t v. — et, tb. —ek. Kinek szivében tett-

legesen uralkodik azon gyöngéd érzelem és részvét,

melyet könyörletnek mondunk. Különösen tulajdo-

níttatik ezen é'-zelem az Istennek. Könyörületes , ir-

galmas Isten. V. ö. KÖNYÖRÜLET.

KÖNYÖRÜLETESSÉG, (köny-ör-ü-1-et-és-ség)

fn. tt. könyörületesség- ét , harm. szr. — e. Több, mint

a , könyörlet.', mert ez csak egyes részvéti érzelmet

fejez ki , amaz pedig a szívnek oly hajlamát jelenti,

mely természetnél fogva folytonos könyörületet gya-

korol , melynek szokása könyörületesnek lennie , mi

nemesebb értelemben az Istennek mintegy kizáróla-

gos tulajdonsága.

KÖNYÖRÜLETLEN, (köny-ör ül-et-len) mn. tt.

könyörületlent , tb. — ék. Kiben könyörlet nincsen,

ki mások szenvedésein részvétre nem indul ; ke-

mény, érzéketlen, kérlelhetetlen szivü. Könyörletlen

zsarnok, boszuálló. Határozóként : könyörlet nélkül.

KÖNYÖRÜLETLENSÉG
, (köuy-ör-ü-1-et-len-

ség) fn. tt. könyörletlenségt't, harm. szr. — e. Érzé-

ketlen, hajthatatlan kedélyi tulajdonság, mely mások

kérelmére meg nem indul.

KÖNYÖRÜLETLENÜL, (köny-ör-ü-1-et-len-ül)

ih. Könyörlet nélkül , másnak szenvedéseire meg
nem indulva. Könyörletlenül elutasítani magától a

nyomorultakat.

KÖNYÖZÖN, (köny-özön) sz. fn. Költi képes

kifejezéssel am. könyek bsége, sok könyhullatás

,

könyár , könyzápor. Könyözönnel áztatni kedveseink

sírhalmait.

KÖNYPONT, (köny-pont) ösz. fn. A szemszög-

letben látszó , s kevéssé felemelked két lik, melyek

a könyek egy részét az orron általviszik. (Puncta

lacrymalia).

KÖNYSIPOLY, (köuy-sipoly) öaz. fn. A szem-

nek azon kóros állapota, midn folytonosan könyez,

a az orr rendkívül kiszárad. (Fistula lacrymalis).

KÖNYTÖMLO
,
(köny-töml) ösz. fn. Töml

vagy erszényalakú edény a szemszögletben, mely ko-

nyeket foglal magában , s öszveköttetésben van az

úgynevezett könymenettel.

KÖNYÜ, (1), (köny-ü) fn. tt. könyüt. Valamint

több más ú és ü (régiesen ó, ö) képzjü szók e vég-

hangzóikat v-xq változtatják, mint : szaru szarv, daru

darv, nyel nyelv, öl ölv, kedü kedv stb. hasonlóan

a könyü is máskép könyv , st a nép nyelvén , vala-

mint a régieknél inkább ez van szokott divatban.

„Talán észrevette hullani könyvemet,"

Ismét :

,,Reá emlékezik barátja szivére,

Egy könyvet gördítvén hideg tetemére."

Ányos Pál.

A könyü vagy könyv és köny v. könny teljesen egy

értelemben használtatnak, ámbár szorosan véve a

könyü és köny között oly féle viszony léteznék , mint

a keser és keser, szomor és szomorú, szigor és szigorú

között , azaz ,könyü' ered etileg melléknév , mely a

szokás által fnévvé lett, mint daru, köp, hamu s

több mások. L. KÖNY. írói nyelvben szigorú meg-

különböztetés végett legelfogadottabb alakok : könny

és könyü ; amar, mert ezen egyszerbb alakban ál-

talán az ny kettsen ejtetik, emez , hogy ezen alak-

ban a kiejtés helyessége mellett is a ,könny' szótól,

illetleg melléknévtl megkülönböztettessék.

KÖNYÜ
, (2), némely régieknél

,
pl. a Tatrosi

codexben is (,köny' alakban) ,könny' mn. helyett

áll; amidn hasonlító foka : könyuebb : „Könyebb
mennynek elmúlni." (Lukács XVI.).

KÖNYV, (1), fn. 1. KÖNY, (2), KÖNYÜ, (1).

KÖNYV, (2), fn. tt. könyv - et , harm. szr. — e.

Kicsinyítöje : könyvecske. Ha azon tárgynak , melyet

e szó jelent, eredeti alakját veszszük tekintetbe, t. i.

hogy legrégibb idkben a könyvek tekercsbe gön-

gyölgetett irományok valának , nemcsak legvalószí-

nbbnek állithatjuk , hogy a könyv gyöke a gömbö-

lyt vagy göngyöltét jelent köny , lágyabban göny,

melybl lett : könyö (s ebbl : könyü, könyv , mint

eny, eny'ú enyv, seny, senyü senyv atb.), hanem a régi

iratokban
,

pl. a Tatrosi és Bécsi codexben is igen

sokszor még az eredeti ,köny' alakjában, st ismét a

régieknél ezen értelemmel magában a gyökben is ta-

láljuk, pl. a Passióban (Toldy Ferencz kiadása 74.

lap). E tulajdonságától vette nevét a latin volumen ;

s Adelung szerént a német Bach is am. Bug, biegen

igétl. A magyar könyvhöz hangra nézve is hasonló

a sínai kiuán (libri sectio), és kiuan (glomerare =
göngyölni); de hasonló hozzá a szláv knich és kniga

is, melyek épen oly viszonyban állanak a magyar

könyvvel, mint yóvv, genu, Knie a ,könyök' szóval

;

mely összehasonlításokból az tnik ki , hogy a ma-

gyar könyök és könyv következetesen megtartották

eredeti alakutánzó neveiket, míg más nyelvek kivet-

kztették si formájukból , s valamint a Knie szónak

eredetije a hellén yóvv , hasonlóau a szláv knich-é
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a magyar könyv, mert ennek eredete és neve a tárgy

fogalmával és a haugszervek alakításával leginkább

megegyez, s egy egész rokon értelm szónemzetség-

gel áll szoros kapcsolatban. V. ö. KÖ, GÖ, gyökele-

meket.

Mai szokott értelemben 1) Több együvé fzött

vagy kötött papir , hártya vagy pergamen levelek,

akár tisztán, akár beirva avagy nyomtatva. Rendelte-

tésre és használatra nézve : számadókönyv, kereskedi

könyv, jegyzkönyv, oskolai, kézi, imádságos könyv (ima-

könyv), szókönyv, törvénykönyv, ábéezés könyv, szakács-

könyv, cselédkönyv, olvasókönyv, zsoltároskönyv, mise-

mondó könyv. Alakjára nézve : kis, nagy, ívrétü, ne-

gyedrétü , nyolczadrétü könyv. Könyvbl tanulni.

Könyvet olvasni. Könyv nélkül tudni
,
felmondani a

leczkét. Úgy beszél , mintha könyvbl olvasná. (Km.).

2) Azon tartalom , mely valamely könyvben irva

vagy nyomtatva van. Könyvet irni , nyomtatni. Szép,

tanulságos, tudományos, bölcseleti, vallási könyv. Ha-

szontalan, erkölcsrontó könyvek.

„Tisztán elmélkedem a bölcs

Természetnek örök könyvébl." Vitkovics.

3) Valamely irt vagy nyomtatott nagyobb elmem-
nek egy-egy osztálya, vagy egyes könyvnek része.

Bizonyos munkát két könyvre osztani. 4) A papírgyá-

rakban és kereskedésekben a német jBuch' utánzá-

sából 24 v. 25 ívet tev papircsomag , mit azonouu

inkább koncznak (gomcz) nevezünk , mi vékony han-

gon köncz, azaz göncz gömcz , s ezen alakban szintén

rokon a könyvvel, mert a koncz nem egyéb, mint gom,

göm, gömöly. V. ö. KONCZ.

KÖNYVÁROS, KÖNYVÁRUS, (könyv-áros v.

— árus) ösz. fn. Személy, ki könyvekkel kereskedik,

ki könyveket árul. Bizományi könyvárus, ki a szerz

munkáit bizonyos díj fejében árulja. Kiadó könyv-

árus , ki saját költségén nyomatott könyveket árul.

KÖNYVÁROS— v. —ÁRUSBOLT, (könyv-

áros— v. — árusbolt) ösz. fn. Bolt, melyben könyv-

eladással foglalkodnak.

KÖNYVÁROSSÁG, v. —ÁRUSSÁG
,
(könyv-

árosság v. —árusság) ösz. fn. L. KÖNYVKERES-
KEDÉS.

KÖNYVBIRÁLAT, (könyv-birálat) ösz. fn. Bí-

rálat, mely valamely könyvnek rendeltetését, czélját,

tartalmát tekintetbe vévén, annak jó és rósz oldalai-

ról az illet tudomány, tan vagy mvészet jelen ál-

lásához képes indokolt véleményt mond. A könyvbi-

rálatban teljesen avatott szakképzettséget követelünk.

KÖNYVBIRÁLÓ
,

(könyv-biráló) ösz. fn. Sze-

mély, ki könyvbirálatot ír. L. KÖNYVBIRÁLAT.
KÖNYVBOGLÁR, (könyv-boglár) ösz. fn. Ka-

pocs, mely némely
,
pl. imádságos könyveket boglár

gyanánt ékesít, és bezár.

KÖNYVBOLT, (könyv-bolt) ösz. fn. Bolt, ille-

tleg raktár , melyben könyveket árulnak
,
könyv-

árusbolt.

KONYVBUVÁR, (könyv-buvár) ösz. fn. Sze-
mély, ki különös hajlammal bír a könyvek olvasásá-

hoz, vagy mint népileg szokás mondani , ki mindig
a könyveket búvja. Megilleti e nevezet az oly sze-

mélyt is , ki könyvek , kivált ritkábbak és régiek

gyjtésével foglalkodik.

KÖNYVCSISZÁR
, (könyv-csiszár) ösz. fn.

Gúnyneve az oly kontárirónak, ki a könyveket mes-
terember módjára készíti, vagy azokkal úgy kereske-

dik, mint lócsiszár a gebékkel.

KÖNYVECSKE, (köny-v-ecs-ke) kicsiny, fn. tt.

könyvecskét. Kevés tartalmú , vagy kisded alakú
könyv. Imádságos, kézi könyvecskék. Nem volt az

pap , nem is lesz pap , ki nem olvas könyvecskét.

(Népd.)._

KÖNYVEL, (köny-v-el) áth. m. könyvelt. Va-
lamely számviteli, különösen kereskedi könyvbe az

egyes tételeket szabályszerüleg bejegyzi.

KÖNYVELÉS, (köny-v-el-és) fn. tt. könyvelés-t,

tb. — ék. Cselekvés, midn valaki könyvel.

KÖNYVEL, (köny-v-el-) mn. tt. könyveli.

Személy , ki a számviteli , különösen kereskedi
könyvekben az egyes tételeket szabályszerüleg föl-

jegyzi.

KÖNYVES
,

(köny-v-es) mn. tt. könyves-t v.

— et, tb. —ek. 1) Személy, kinek könyvei vannak,

vagy könyveket szeret olvasni. E tulajdonságtól kapta

Kálmán királyunk a könyves nevezetet. 2) Baranyá-
ban így nevezik a könyvkött. Ez értelemben fnév,
amidn tárgyesete : könyves-t , többese :

—ék. 3)

Könyvekkel bvelked, vagy, miben könyvek vannak
lerakva. Könyves bolt, kamara, polcz, szekrény, láda,

asztal. 4) Midn törzsöke a szemcseppet jelent köny

v. könyü, am. könybe lábadt, könyüket hullató. Köny-
ves szemekkel búcsúztak el egymástól.

KÖNYVÉSZ, (köny-v ész) fn. tt. könyvész-t, tb.—ék, harm. szr. — e. Tudós, ki valamely szakmában
vagy valamely nyelven írt könyvek megismerésével,

vagy ismertetésével foglalkodik.

KÖNYVÉSZET, (köny-v-ész-et) fn. tt. könyvé-

szet-ét, harm. szr. —e. Tudományos ismerete vagy

ismertetése valamely szakmában, vagy valamely nyel-

ven megjelent könyveknek.

KÖNYVEZ, (köny-ü-ez), 1) L. KÖNYEZ.

„Ne könyvezz
, barátom, mosolygó élteden."

Ányos.

2) L. KÖNYVEL.

KÖNYVFÉRCZEL
,

(könyv-férczel) ösz. fn.

Kontár író, ki eredetiség vagy czélirányosság nélkül

öszvefirkant valamit. E gúnynevezet átv. értelme a

foltozó szabókról vétetett.

KÖNYVGYJTEMÉNY
,

(könyv-gyüjtemény)

Ösz. fn. Közönségesen egy értelemben használtatik a

könyvtárral. Egyébiránt szorosb ért. alkalmazható

oly gyjteményre , melyben bizonyos szakhoz

vagy korhoz tartozó könyvekre van különös te-

kintet.
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KÖNYVIMADAS , (könyv imádás) ösz. fn.

Gúnyneve a könyvek túlságos szeretetének , midn

valaki a könyveket mindennél fölebb becsüli, s mint-

egy szentírásnak tartja , ami kedvelt könyveiben

írva van.

KÖNYVÍRÁS ,
(könyv-irás) Ösz. ín. Cselekvés

vagy foglalkodás, midn valaki könyvet vagy köny-

veket ír. Könyvirással foglalkodni , hírre kapni, ke-

nyeret, keresni.

KÖNYVIRO, (könyv-irój Ösz. fn. Személy, ki

könyvet vagy könyveket ír. V. ö. KÖNYV. Máskép :

szerz, vagy egyszeren : iró, ámbár ez szélesebb ér-

telm.
KÖNYVIRÓSÁG, (könyv-iróság)ösz.fn. Könyv-

irással, könyvszerzéssel foglalkodó munkásság.

KÖNYVISME v. —ISMERET
,
(könyv-isme v.

-ismeret) ösz. fn. Ismeret , melylyel az bir, ki vagy

általán az irodalmat illet, vagy egyes szakaihoz tar-

tozó nevezetesb könyvekrl tud ,
s azokat érdemi te-

kintetben is egymástól megválasztani tudja.

KÖNYVISMERÖ, (könyv- ismer) ösz fn. Sze-

mély, ki könyvismerettel bir. V. ö. KÖNYVIS-

MERET.
KÖNYVJEGYZÉK, (könyv-jegyzék) ösz. fn.

Jegyzék, mely kisebb vagy nagyobb számú könyvek

czímeit tudomás vagy tudósítás végett eléterjeszti.

KÖNYVKAPOCS, (könyv-kapocs) ösz. fn. Ka-

pocs némely könyvek ,
pl. bibliák , imakönyvek

táblájin.

KÖNYVKEDVELÖ ,
(könyv-kedvel) ösz. fn.

Személy , ki könyveket vásárolni, gyjteni és olvas-

gatni szeret.

KÖNYVKERESKEDÉS ,
(könyv-kereskédés)

ösz fn. A kereskedésnek azon neme , mely könyvek-

kel, mint áruczikkekkel, üzérkedik ; könyvárusság.

KÖNYVKERESKED, (könyv-kereskéd) ösz.

fn Keresked, ki könyveket, mint áruezikkeket vesz

és ad , könyvárus.

KÖNYVKÓRSÁG, (könyv-kórság) ösz. fn Túl-

ságos szenvedély a könyvek szerzésében és olvasásá-

ban, mennyiben valaki azt czéliránytalanul . s más

kötelességének elmellzésével és saját kárával zi.

ki pl. kész egész vagyonát elpazarolni , családját

tönkre tenni, csakhogy e szenvedélyét kielégíthesse.

KÖNYVKÖLCSÖNZ ,
(konyv-kölcsönz) ösz.

fn. 1) Szélesb ért. ki olvasás végett másokuak köny-

veket ad kölcsön. 2) Szorosb ért üzér , ki könyveket

olvasás végett bizonyos szabott díjért és idre köl-

csönöz.

KÖNYVKÖT, {könyv-köt) ösz. fn. Iparos, ki

akár kéziratokat, akár nyomtatott papíríveket öszve-

füz, s különféle borítékokkal ellát. Czéhbeli fokozat

szerint : könyv!ftmester, könyvkötlegény, könyvköt-

inas. V. ö. KÖNYVKÖTÖMUNKA.
KÖNYVKÖTMUNKA

,
(könyv-köt-munka)

ösz. fn Általán mindenféle munka melyet kiválólag

könyvkötk szoktak tenni , milyenek a könyvek be-

kötése, különféle papirmüvek, tokok, borítékok, tár-

czák, táblák, s holmi csecsebecsék.

KÖNYVKÖTSAJTÓ, (könyv-köt-sajtó) ösz.

fn. Könyvkötk kézi sajtója , melylyel a bekötend
könyvek papiríveit öszveszorítják.

KÖNYVLAJSTROM, !. KÖNYVJEGYZÉK.
KÖNYVMHELY, (könyv-mhely) ösz. fn. M-

hely, melyben a betket szedik, rakják, s az elrakot-

takat kinyomtatják , vagyis , melyben a könyveket

mint kész müveket eléállitják. Ujabb nyelven : könyv-

nyomda, nyomda.

KÖNYVNYELV, (könyv-nyelv) ösz. fn. Azon

nyelv, melyet valamely nép irományaiban és könyvei-

ben használ, mely tisztább és nemesebb, mint a köz

társalgási vagy köznépi nyelv. Nehéz kimondásu, job-

ban : írói nyelv.

KÖNYVNYOMDA, ösz. fn. Lásd : KÖNYVM-
HELY

KÖNYVNYOMDÁSZ, (könyvnyomdász) lásd :

KÖNYVNYOMTATÓ 1).

KÖNYVNYOMDATULAJDONOS
,

(könyv-

nyomda-tulajdonos) ösz. fn. Személy , ki valamely

könyvnyomdával, mint sajátjával bir.

KÖNYVNYOMTATÁS, (könyv-nyomtatás) ösz.

fn. Mesterség , melynek föladata, könyveket nyom-

tatni.

KÖNYVNYOMTATÓ
,

(könyv-nyomtató) ösz.

fn. 1) Mester, ki öszverakott , és festékkel bevont

betk által e végre különösen képezett sajtón köny-

veket nyomtat, könyvnyomdász. 2) Szorosb ért. sze-

mély, ki az Öszverakott betket a sajtóba teszi, s ab-

ban lemásoltatja ; különbözik a betszedtl.

KÖNYVPOLCZ, (könyvpolcz) Ösz. fn. Polc*,

melyen leginkább a mindennapi szükségü kézi köny-

veket szokás tartani. Könyvpolcz az íróasztalon Falon

függ könyvpolcz. Szélesb ért. azon deszkák a könyv-

tári szekrényekben , melyekre a könyveket állítják.

KÖNYVSAJTÓ, (könyv-sajtó) ösz. fn. Sajtó a

nyomdában, mely alatt az egyes íveket lehúzzák vagy

kinyomják. Szövegben egyszeren is : sajtó, pl. Ver-

seit sajtó alá bocsátotta. Sajtó alól kikerüli munkák.

V. ö. SAJTÓ.

KÖNYVSARK, (könyv-sark) ösz. fn. A beko

tött könyvnek hátulja, hol az ívek öszvefzvék, s ki-

nyitáskor mintegy sarok körül forgathatók. A munka

czimét, szerz nevét a könyvsarkra nyomtatni.

KÖNYVSZEKRÉNY, (könyv-szekrény) ösz. fn,

Szekrény, melyben könyveket tartanak.

KÖNYVSZERZÉS , KÖNYVSZERZ , lásd :

könyvírás. kÖnyviró.

KÖNYVTÁBLA, (könyv-tábla) ösz fn. Borí-

ték melybe a könyvet kötik, különösen az úgyneve-

zett kemény kötés Vászonnal, selyemmel . hörrel borí-

tott könyvtábla

KÖNYVTAM, KÖNYVTÁMLA, (könyv tám v.

— támla) ösz. fn Tám v támla , melyre az olvasás
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végett feltárt könyvet fektetik, a ha kivált könnyen

csukódik, vagy levelei meg nem feküsznek , ki is

pányvázzák. Templomi karénekesek könyvtámja.

KÖNYVTAN
,

(könyv-tan) ösz. fn. Tan , mely

a könyvek történetét, illetleg czímeiket, szerzik ne-

veit, kiadásaik éveit stb. tárgyalja, s azok tartalmát

és becsét legalább röviden megismerteti.

KÖNYVTÁR, (könyv-tár) ösz. fn. Épület vagy

terem, vagy szoba, mely kisebb-nagyobb számú köny-

veket, mint gyjteményt foglal magában , valamint

maga e könyvek gyjteménye is. Királyi, egyetemi, ko-

lostori könyvtár. Nemzeti, családi, házi könyvtár. Vá-

logatott, drága, ritka könyvtár. Nyilvános könyvtár.

KÖNYVTÁRNOK, (könyv-tárnok) ösz. fn. Sze-

mély, ki valamely nagyobb könyvtárra mint különös

tisztvisel felügyel. Máskép : könyvtárör. Egyébiránt

a nagyobbszerü nyilvános könyvtárakban a könyv-

tárnok f felügyelt , a könyvtárör másodrend fel-

ügyelt jelent. Magyar egyetemi könyvtárnok , és

könyvtárörök.

KÖNYVTÁRÖR, (könyv tár-ri 1. KÖNYVTÁR-
NOK.

KÖNYVTARTÓ
,
(könyv-tartó) ösz. fn. 1) Áll-

vány a könyvtárakban , fiókosán rakott polczokkal

ellátva, melyekre a könyveket helyezik. 2)1. KÖNYV-
TÁM.

KÖNYVTERÉM, (könyv-terém) ösz. fn. 1) Szé-

lesb ért. könyvtár. 2) Fúri palotákban , házakban,

könyvgyjteménynek szánt különös terem.

KÖNYVTOK, (könyv-tok) ösz. fn. Tokféle bu-

rok, melybe némely gyakori használatú, pl imaköny-

veket takarnak.

KÖNYVVEZET, (könyv-vezet) ösz. fn. 1.

KÖNYVVIVÖ.

KÖNYVVITEL, (könyv-vitel* ösz. fn. A szám

tartásnak és számadásnak f.zon neme, melynél fogva

valaki as illet kiadásokat és bevételeket bizonyos

rend és mód szerént följegyezgeti. Gazdasági , keres-

kedi könyvvitel. A könyvvitel pontosságot kivan.

KÖNYVVIVÖ
,
(könyv-viv) ösz. fn. Tiszt, hi-

vatalnok, biztos, ki valamely hatóság, urodalom, ke-

reskedház stb. kiadásait és bevételeit följegyzi

Kincstári, városi, urodalmi könyvvivö.

KÖNYVVIZSGÁLAT, (könyv vizsgálat) ösz.

fn. Rendriért, felügyelet, i.eíjjiii fogva a, kormány
által megbízott testület vagy egyéb személyek a sajtó

alá menend, vagy sajtó alól kijött könyveket , ille-

tleg nyomtatványokat általolvassák. s csak úgy en-

gedik nyilvános szabad használatnak által , ha tar-

talmuk és irányuk a kitzit rendri szabályokkal

nem ellenkezik. A szabad sajtónak korlátolására

czélzó ii tézmény. Elleges , utólagos könyvvizsgálat

Ugyanezen intézmény kiterjed a külföldrl szállított

vagy szállítandó könyvekre is.

KÖNYVVIZSGÁLÓ
,

(könyv-vizsgáló) ösz. fn.

A reudri hatósághoz tartozó tisztvisel, kinek ren-

deltetése a könyveket rendri tekintetbl vizsgálat,

alá venni. V. ö. KÖNYVVIZSGÁLAT.
KÖNYVZÁR, ikönyv zár) ösz. fn. Valamely

könyvre alkalmazott zár, mely többnyire kapocs alak-

jában tétetik a könyvre.

KÖNYZÁPOR, iköny-zápor) ösz. fn. Képes köl

ti nyelven am. könyük bsége, sokasága, özöne.

„Az örömtl s fájdalomtól,

Egykép nyomott szivének
,

Kisajtolt könyzáporai

,

Az atyjára esének. u

Kisfaludy S.

KOLAJ, (k-olaj) ösz. fn. Különféle szinü, ú.

m. sárga, vöröses , zöldes , barna vagy fekete s kü-

lönböz srség bányaolaj, mely a borszeszben föl

nem oldódik, máskép : ásványolaj. (Petroleum.)

KÖP, (1), elvont gyök, melybl köped, köpeszt,

köpöly, köpeny v. köpöny, köpönyeg, köpü, köpüeze,

köpül és származékaik erednek. E szók megegyez-

nek abban, hogy mindnyájan burkot vagy burokhoz

hasonló valami gömböly kerekdedet jelentenek. In-

nen e gyökben alapfogalom a burokféle kerek-göm-

böly alak. Legközelebb áll hozzá a köb , melybl

köb-öcz-ös, köbezös v. köpezös és köböl eredtek ; to-

vábbá a göb és rokonértelmü származékai. Vastag

hangon kop, mint a kopács, koppad, s több szók gyö-

ke. V. ö. KOP.
KÖP

, (2), önh. ige, m. köp-tem ,
—tél, — ött.

Megfordítva és pedig terjedelmes szokással : pök
,

székelyesen töp is. Mindkét alakban hangutánzó. Tö-

rökül küpür-mek, am. köp ni és köpk am. hab. Je-

lentésére nézve, 1. PÖK.
KPAD , fk-pad) ösz. fn. 1) Köböl csinált

pad. Ház eltti kpad. 2) így nevezik Szálában a

földek , rétek , szlk kfeuekét, A szántóvas kicsor-

bult a kpadban.

KÖPADÓS ,
(k pados) ösz. mn. Aminek fene-

két krétegek teszik. Köpados szl , szántóföld,

legel.

KÖPART, (k-part) ösz. fn. Valamely fo-

lyónak vagy tengernek kövekkel kirakott partja

(Quai).

KÖPCSEN. mezváros Mosón vármegyében, tt.

Köpcsént, helyr. —be, —ben, —bi.

KÖPCSÉNI, mn. tt. köpcséni-t , tb. — ek. Köp

csénbe való , onnan ered , ott termett , arra vonat-

kozó. Köpcséni lakosok. Köpcséni gabona. Köpcsént

postaút.

KÖPCZÖS
,

(köp-cz-ös v. köb-cz ös) mn. tt.

köpezös-t v. —et , tb. — ek. Vaskos , zömök , vastag

test, tehát gömböly , mint a köböl. Gyöke a göm-

böly tömöttet jelent köp v. köb. Köpezös legény,

leány. Rokonok hozzá a pöczös (dagadt), pöczezed

(dagad) és a mélyhangu poezos, poczolcos, ámbár ez

utolsók kizárólag csak a has gömbölyüségére vonat-

koznak ; továbbá a czöpekes , és a mélyhangu ezobó-

kos is.
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(köp-cz-ös-öd-ik) k. m. köp

Köpczös testvé leszen, vas-

KÖPCZOSODIK
,

czösöd-tem, —tél, —ött

tagodik, izmosodik.

KÖPCZÖSSÉG ,
(köp-cz-ös-ség) fn. tt. köpczös-

ség-ét, harm. szr. —e. Az emberi testalkatnak , ter-

metnek, vastag, vaskos, izmos , tömött , zömök álla-

pota vagy tulajdonsága.

KÖPDÖS , KÖPDÖZ , 1. PÖKDÖS, PÖKDÖZ.
KÖPECZ, (1), (köp-ecz) 1. GÖBECZ és KÖP-

LÉNY.
KÖPECZ, (2), a székelységben erdvidéki falu

;

helyr. Köpecz-én, — re, — röl.

KÖPED
,

(köp-ed) önh. m. köped-tem ,

— tél,

— t v. — étt. Mondják héjas , hurkos testekrl , mi-

dn héjaikat , burkaikat elvetik. Köped az érett dió,

mogyoró. Vastag hangon kpad. V. ö. KÖP, 1).

KÖPEDÉK, (köp-ed-ék) fn. tt. köpedék-ét
,

harm. •• — e. 1) L. PÖKEDÉK. 2) Némely gyü-

mölcstajok lekopott , lehámlott vagy lehántott héja,

burka. Dió, gesztenye köpedéke.Vastag hangon: kopadék.

KÖPEDELÉM, 1. PÖKEDELÉM.
KÖPENY

,
(köpeny) fn. tt. köpeny-t. tb. —eh

L. KÖPÖNYEG.
KÖPENYEG, (köp-eny-eg) 1. KÖPÖNYEG.
KÖPENYISZÁK, (köpeny- iszák) ösz. fn. Iszák-

forma burok brbl vagy posztóból , melybe a kö-

pönyeget , s más ruhát is elteszik , ha valahova

utaznak.

KÖPENYIV, (köpeny-ív) ösz. fn. Valamely

iratnak, könyvnek stb. papírfedele.

KÖPÉS, (köpés) fn. 1. PÖKÉS.
KÖPESZT, (köp-esz-t) áth. m. köpeszt-étt, htn.

— ni v. —eni, par. köpeszsz. Valamit tokjából, hám-

jából, héjából, burkából kifejt , kibont. Kukoriczát,

babot, borsót köpeszteni. Disznót köpeszteni, am. forró

víz által szrét lekopasztani. Húst köpeszteni , am.

forrázás által küls hártyájától, nyalkájától megtisztí-

tani. Ez értelemben máskép : köveszt. Vastag han-

gon : kopaszt.

KÖPESZTÉS
,

(köp-esz-t-és) fn. tt. köpesztés-t,

tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midn köpeszte-

nek valamit. V. ö. KÖPESZT.
KÖPINCZE

,
(k-pincze) ösz. fn. Kbl épített

pincze. Néhutt , kivált az alföldön kitünleg a város

kocsmáját értik alatta , mert csak ennek van egész

helységben köpinczéje.

KÖPKÖD
,
(köp-köd , azaz köp-ög-öd) önh. és

gyak. m. köpköd-tem, — tél ,
—ött. Gyakran köp v.

pök, azaz köpdös, pökdös. Ezen igében a gyök át-

vetve nincs divatban, vagyis pökköd nem használtatik.

V. ö. PÖK.
KÖPKÖDÉS

, v
köp-köd-és) fn. tt. köpkódés-t,

tb. —ék , harm. szr. — e. Gyakori , ismételt köpés.

Valamint törzsöke köpköd , úgy ez sem divatozik át-

vetve, s helyette pökdösés , köpdödés van szokásban.

KÖPLÁDA, 1. PÖKLÁDA.
KÖPLÉNY

,
(köp-öl-ény) fn. tt. köplény-t , tb.

—ék, harm. szr. — e v. —je. Gödrös vízálló hely.

Rokona a vastag hangú kopolya, és gyökben a szé-

kely köpecz vagy göbecz , és göbe. Minthogy az ily

vízállásos gödrök jobbára kerekalakuak szoktak len-

ni, azon szókhoz sorozandó , melyekben a köp , kop

kereket, gömbölyt jelent.

KÖPLÉNYÉS, (köp-öl-ény-és) mn. tt. köplé-

nyés-t v. — et , tb. —ek. Mondják oly mezöségrl,

rétrl stb. melyen egy vagy több köplény van. V. Ö.

KÖPLÉNY.

KÖPOR , (k-por) ösz. fn. A knek porrá zú-

zott, törött részecskéi, különösen melyet padolat, fa-

edények stb. súrolására szoktak használni.

KÖPORÁRUS, (k-por-árus) ösz. fn. Ki súrolni

való kport árul.

KÖPOROND, (k-porond) ösz. fn. Apró köve-

csekbl álló vagy kövecskékkel vegyes porond, pl. a

folyóvizek fenekén, melylyel az utakat tölteni szok-

ták. V. ö. POROND.

KÖPÖCZE, (köp-ö-cze) fn. 1. KÖPÜCZE.

KÖPÖLY
,
(köp-öly) fn. tt. köpöly-t, tb. —ök,

harm. szr. —e. Gömböly vagy hengerded edény

üvegbl vagy érczlemezbl , melyet a sebészek vér-

eresztö eszközül leginkább az ember hátára szoktak

alkalmazni. Gyöke a gömbölyt jelent köp. Néme-

lyek hólyagcstipor-n&k hívják.

KÖPÖLYÖZ, (köp-öly-öz) áth. m. köpölyöz-tem,

— tél, — ött, par. —a. Valakinek testén egy vagy

több köpöly föltevése által vért ereszt.

KÖPÖLYÖZÉS, (köp-öly-öz-és) fn. tt. köpölyö-

zés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Sebészi mtét , mi-

dn köpölyöznek valakit. V. ö. KÖPÖLYÖZ.

KÖPÖNY, (köp-öny) fn. tt. köpöny-t, tb. — ök.

L. KÖPÖNYEG.
KÖPÖNYEG v. KÖPENYEG

,
(köp-öny- eg v.

köp-eny-eg) fn. tt. köpönyeg-ét , harm. szr. —e vagy
—je. Általán, szövetbl készített , lebeg , küls b
öltöny vagy inkább burok , mely köt vagy kapocs

által a nyakba akasztva lefityeg, s az egész testnek ké-

nyelmes beburkolására szolgál. Különbözik a suba, gu-

ba és bundától, minthogy ezek szrös brbl vagy bo-

zontos kelmébl valók. Ujabb idben ,köpeny* rövidí-

tett alakban kezdik használni. Posztó, szr, selyem, bár-

sony köpönyeg. Galléros, gallératlan, ujjas, ujjatlan,

hosszú, kurta, kerek köpönyeg. Kék, vörös, zöld, fekete,

fehér köpönyeg. Huszár köpönyeg. Falu köpönyege,

melyet hajdan a helység házánál tartottak , s bizo-

nyos innepélyek alkalmával a falunak majd egyik,

majd másik lakosa kerített nyakába, pl. még a múlt

század végén Andódon , Mátyusföldén , mi dn a le-

gény lóháton ment más helységbe leányt nézni vagy

kérni, a falu fehér köpönyegét vette magára. Jól

tudja a köpönyeget forgatni, am. magát a körülmények-

hez tartani ; vagy arra fordítja a köpönyeget, honnan

a szél fú. (Km.) ; v. ö. KÖPÖNYEGFORGATÓ. El-

múlt esnek nem kell köpönyeg. (Km.). A magyar nép-

dalokban a köpönyeg neve alig, vagy igen gyéren
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fordul elé, míg a suba
,
guba , bunda és szr nagy

szerepet játszanak. Még oly vidékek népdalaiban

sem igen említtetik, hol köpönyegben járni közdivat,

pl. Csalóközben, minek természetes oka az , hogy a

legények, úgymint a népdalok hö'sei, országszerte nem
viselnek köpenyt (kevés kivétellel), legfölebb némely

innepélyek alkalmával
,

pl. Mátyusföldén , Ersekúj-

várott a nászvendégeket hivó vöfélek
, és általában

a nép között él mesteremberek
,

pl. csizmadiák, la-

katosok, asztalosok stb. Atv. ért. köpönyeg jelent

burkot, takarót, födelet. Fa köpönyeg , a katonarök
kis fa bódéja. Széna köpönyeg, Gyr vidékén félhéja-

zat a pusztákon, majorokban , mely alá a szénát be-

rakják , hogy az es ne érje. Köpönyeg alatt mu-

tatni fügét , am. titkon , rejtve csúfolódni , daczolni.

E szónak gyöke a burkot , takarót jelent köp,

s hasonlatban áll a köped, köpeszt, továbbá a vastag-

hangú kopács, kopácsol szók gyökével és értelmével.

V. ö. KÖP, KOP. Eredetileg csak köpöny v. köpeny

lehetett, melyhez az eg toldalékul járult, mint a le-

beny (lebenyeg), vörhöny (vörhönyeg), gömböly (göm-

bölyeg), gomboly (gombolyag) szókhoz. A török ke-

pének, tót kepén , valamint a magyarországias német
kepén e (szr), alkalmasint tlünk kölcsönöztettek.

KÖPÖNYEGES
, (1) ,

(köp-öny-eg-és) mn. tt.

köpönyegés-t v. —et, tb. —ek. 1) Köpönyeget visel.

Köpönyeges mesterember

.

KÖPÖNYEGES, (2), (köp-öny-eg-és) fn. tt. kö-

pönyegés-t
, tb. —ék. Személy , ki köpönyeget visel.

A köznép a mveltebb osztálybelit érti alatta , né-

hutt : nadrágos.

KÖPÖNYEGESEN, (köp-öny-eg-és-en) ih. Kö-

pönyeggel ellátva, köpönyegbe burkolva.

KÖPÖNYEGFORGATÓ
,

(köpönyeg-forgató)

ösz. fn. Gúnyneve az államéletben az olyan ember-

nek, aki arra fordítja a köpönyeget , honnan a szél

fú, vagyis ahoz szegdik, kinek jobban kedveznek a

körülmények.

KÖPÖNYEGGALLÉR
,
(köpönyeg-gallér) ösz.

fn. A köpönyegnek lefügg v. lehajló galléra , mely
néha a köpönyegen félig , st lejebb is ér, és kiter-

jesztve egészen kerek szokott lenni.

KÖPÖNYEGTARTÓ, (köpönyeg-tartó) ösz. fn.

Esztergázott, s talppal ellátott faczölöp, melybl felül

kiálló szegekre vagy horgokra a ruhákat, különösen

a köpönyeget akasztják.

KÖPÖRÖDIK
,

(köp-ör-öd-ik) k. m. köpöröd-

tem , —tél ,
— ött. Székelyes tájszólással am. a má-

sutt divatozó csöpörödik v. töpörödik
,
pl. köpörödik

az elérett szilva, a vén ember bre stb.

KÖPÖSD
, falu Nyitra m. ; helyr. Köpösd-re,

— ön
f
— rl.

KOPP, hangutánzó , melybl köppent, köppöget

és származékaik erednek. Jelenti azon hangot, me-
lyet az ivó torkán leköttyen kisebbféle korty ad.

Rokon hozzá a csengösebb csöpp.

Aüil). NAU* SZÓTÁ.B. III. KÖT.

KÖPPEN
,
(köpp-en) önh. m. köppen-t. Mond-

ják kisebb kortyról, mely nem koppan , hanem csak

vékony köp hangot adva csúszik alá.

KÖPPENT, (köpp-en-t) áth. m. köppent-étt, par.

-—a, htn. —ni v. — eni. Kis korty italt, köppöt le-

bocsát a torkán, máskép : hörpent.

„De ha kettt-hármat borban jót köppentünk."

Thaly K. gyjteményébl, ki annak keletkeztet

a XVII. század második felébe teszi. Ugyan 8 sze-

rénte Tinódynál is eléjön :

„Vénszakálú hopmesterek ha jól köppentnek
,

Az jó bortul szökellenék, igen ivöltenek."

RÖPPENT
,
(köpp-en-t-) fn. és mn. tt. köp-

pentö-t. Ivó, iddogáló
,

ki egyszerre nem sokat, ha-

nem többször iszik.

KÖPPÖGET
,

(köpp-ög-et) gyak. áth. m. köp-

pöget- tem ,
— tél ,

— étt
,

par. köppögess. Apró kor-

tyokkal , mintegy csöppönként, de gyakran, vagy

folytonosan iszik ; iddogál , hörpöget. Kiköppögetni

egy-két itcze bort.

KÖPPÖLY, 1. KÖPÖLY.
KÖPÜ , KÖPÜ

,
(köp-ü) fn. tt. köpü-t. Általán

am, öbös , öblös
,
gömböly vagy hengerded edény.

V. ö. KÖP , elvont gyök. Különösen 1) Vesszbl
font hasas , öblös méhkas vagy más hengerded kap-

tár. 2) Kannaforma öbl , hengerded, alul rendesen

hasasabb faedény, melyben a tejfölbl vajat csinálnak,

vagyis a tejfel zsiros részeit , az úgynevezett irótól

elválasztják. Máskép köpül. 3) A kútnak fa bödöne,

mely öböl gyanánt keríti a vizet. 4) Molnár Albert-

nél köz köpü am. sycophanta, közköpülködni am. filum

contentionis ducere. Itt a köpü átv. képes értelem-

mel bir
.;
valamint t. i. a köpüben zavarják a tejfölt

,

hasonlóan a sycophanta zavart okoz az emberi társa-

ságban. Olyan forma , mint : minden lében kanál.

Rokona a vastaghangu kupa. V. ö. KOP , KÖP,
KUP.

KÖPÜCZE
,

(köp-ü-cze) kies. fn. tt. köpüezét.

Kis köpü, vagyis köpühöz hasonló kisded gömböly,

vagy hengerded edény. így nevezik különösen Du-

nán túl azon gyógyszertári edénykéket , melyekben

a kencsöket adják. Rokon hozzá a Dunán túli vas-

taghangu kupicza , mely kis pálinkaivó poharat je-

lent, ,kupa' törzsökbl , valamint köpüeze ,köpü'-böl.

KÖPÜKENCS, (köpü-kenöcs) ösz. fn. Külön-

féle vegyülékbl , nevezetesen mézbl , kámforból,

méhfüböl , borból álló kencs , melylyel a köpüket,

vagyis méhkasokat bekenik.

KÖPÜL, KÖPÜL
,

(köp-ü-öl) áth. m. köpül-t.

Köpüben vagy köpülben a tejfölt addig keveri, za-

varja, míg a vaj az irótól el nem válik, s tömegesen

öszve nem áll.

KÖPÜLÉS, KÖPÜLÉS, (köp-ü-öl-és) fn. tt. kö-

pülés-t, tb. —ék. Cselekvés, midn valaki köpül.

KÖPÜL
,

(köp-ü-1-) mn. és fn. tt. köpülö-t.

1) Aki vagy ami köpül. 2) Oly köpü , melyben ke-
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verés, zavarás által a tejfölben együtt lev vajat és

irót elválasztják , mi a közönséges köpülökben fa

nyél végérc ütött fa tányér rángatásával történik.

KÖPÜLÖFA
,
(köpülö-fa) sz. fn. Nyélbe ütött

fa tányér, melyet a tejföllel töltött köpülöben föl-alá

rángatnak, hogy a levet csapja, s az által a vajat az

irótól elválaszsza.

KÖR, fn. tt. kör-t, tb. — ök, harm. szr. —e. 1)

Szoros ért. és mértanilag véve, oly görbe vonal, 'mely

kiindulási pontjához ismét visszatér, s melynek min-

den pontjai a középponttól egyenl távolságra es-

nek. A kör tehát tökéletes kerek vonal. 2) Szélesb.

ért. magába visszatér kerek vonal, melynek pontjai,

ha bár nem szabatosan is , legalább látszólag a kö-

zépponthoz egyenl távolságban állnak
,

pl. mi-

dn valaki egy helyen megállván, bottal maga körül

a porban vonalt húz , vagy ilyetén vonalt szabad

kézzel alakít. Altalán így neveztetik minden kerek

vonal , mely a mértani körhöz többé-kevésbbé köze-

lít, és hasonló. 3) Egtani ért. azon görbe, egymásba

visszatér vonalak, melyeket az égi tünemények meg-

határozása végett, a csillagászok mintegy képzelettel

alkottak. Ilyenek a délkör , bárkor , melyek az eget

két egyenl részre osztják el ; és a kisebb körök, ú.

m. a forkör , sarkkör. Altalán körnek mondatnak

azon vonalak, melyeket a bujdosó csillagok bizonyos

id alatt befutnak. 4) Azon tér , melyet a fenn (2,

alatt) leirt körvonal kerít , körülvesz. Belépni , beál-

lani a körbe. Kilépni a körbl. Bvös kört vonni. Va-

dászatkor az zött vadakat körbe venni , szorítani. 5)

Atv. ért. bizonyos embereknek, pl. család tagjainak,

társulatnak, egyesületnek öszvege. Kikia maga körében

legjobban érzi magát. Mvészek, tudósok, hölgyek kö-

rében lenni. Magasabb körök. Látkör. Hatáskör. Szin-

tén átv. ért. bizonyos tárgyak , melyek némi hason-

lóságuknál fogva valami egyet képeznek és összeva-

lók. Ezen dolgok más körbe tartoznak. Ez nem a mi kö-

rünkhöz való. Körön kivill terjeszked munkálatok.

Hivatalos kör. Eletrzésére és rokonságaira nézve, 1.

KER
,

f

gyök.

KÖRAGASZ
,
(k- ragasz) ösz. fn. Általán ra-

gasz, mely követ kvel összetart, pl. melyet gipszbl

vagy mészbl, és homokból készítenek.

KÖRAJZ
,
(k-rajz) ösz. fn. L. KÖMETSZET.

KRAKÁS
, (1) , (k-rakás) ösz. fn. Egymásra

halmozott , hányt ködarabok. Útesinálásra öszvehor-

dott krakások.

KRAKÁS
, (2), malom Pátka határában Fe-

hér m.; helyr. Körakás-ra, —on, —ról.

KÖRALAKÚ, (kör alakú) ösz. mn. Minek alakja

a köréhez hasonló , máskép : körded. Köralakú kút-

káva. Köralakú pereczek, sütemények.

KÖRBECZ
,

(kör-b-ecz v. kör-vessz ?) fn. tt.

körbecz-ét. Göcsejben am. vesszbl font kosár. Leg-
inkább hasonló hozzá a latin corbis. Egyébiránt a

kosarak rendesen kerek alakúak levén, ennek gyöke
is a kereket jelent kör, mely szó legfölebb hangvál-

tozattal minden árja nyelvekkel közös.

KÖRBECZO
,
(kör-beez) ösz. fn. A kétfalká-

sok seregéhez , és tízhímesek rendéhez tartozó nö-

vénynem ; nevét onnét vette , mert czikkhüvelye

,

vagyis beezje karikába befelé görbült. (Ornithopus).

KÖRBESZÉD, (kör-beszéd) ösz. fn. Beszéd,

mely több körmondatból áll. (Chria). V. ö. KÖR-
MONDAT.

KÖRCSÉNYE, puszta Somogy m.; helyr. Kör-

csényé-re, —n, — röl.

KORCSON, puszta Baranya m.; helyr. Körcsön-

be, — ben, — bi.

KÖRCSÖNYE
,
puszta Baranya m.; hely. Kör-

csönyé-re, —n, — röl.

KÖRDAL, (kör-dal) ösz. fn. 1. KÖRÉNEK.
KÖRDED, (kör-ded) mn. tt. körded-ét. Mi

alakra a körhöz hasonló , habár nem tökéletesen ke-

rek, milyen pl. az elliptikai körvonal.

KÖRE , KIS— , falu Heves m.; helyr. Köré-re,

— n, —röl.

KÖREKESZ, (k-rekesz) ösz. fn. Kövekbl
épített rekesz.

KÖRELEPCSENT, (köre-lepcsent) ösz. fn. Der-

zsi Mózes szerént székely szó, az idegen eredet, de

közönségesebb divatú palacsinta helyett. Nevét on-

nan vette, mert a palacsintának szélei, (azaz köre),

midn sütik, leleppennek.

KÖRÉNEK, (kör-ének) ösz. fn. Szoros ért.

ének , melyet többen körbe állva énekelnek el. Szé-

lesb ért. társas ének, melyet többen, vagy egyszerre

mindnyájan , vagy fölváltva zengenek el. Színpadi,

népies
, játéld , borozási körének. A költészetben lan-

tos költemény neme , minden forduló (versszak) vé-

gén bizonyos szabályok szerént visszatér egy vagy

két verssorral. (Körvers). A zenészetben valamely ze-

nei m része , melyben annak fdallama , fgondo-

latja vissza-visszatér. (Körzene).

KRÉTEG, (k-réteg) ösz. fn. Réteg vagy ré-

tegek , melyeket mintegy táblákban egymásra fek-

tetve képeznek majd egyféle, majd különnem ktö-

megek. V. ö. RÉTEG.
KÖRFAL, (kör-fal) ösz. fn. Fal, mely köralak-

ban kerít valamely tért.

KÖRFÉNY
,

(kör-fény) ösz. fn. 1) Valamely

szent kép vagy szobor feje körül vont fénykoszorú.

2) Az együttnemzök seregébe, és egyenlönsök ren-

débe tartozó növénynem ; vaczka polyvás-sörtés
,

fészke bels pikkelyei kinyíltak, hosszudadok, fénye-

sek. (Carlina).

KÖRFÉNYGYÖKÉR, (kör- fény-gyökér) ösz.

fn. A körfény nev növény gyökere. V. ö. KOR-
FÉNY.

KÖRFORGÁS
,
(kör-forgás) ösz. fn. Valamely

testnek azon mozgása
,
járása , melyet körvonalban

tesz, milyen általán a mozgó kerekeké, vagy a ma-

lomhúzó vagy nyomtató lovaké. Átv. ért. mondható az

idrl, vagy inkább az idben történ eseményekrl,

melyek vissza-visszatérnek.
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KÖRFUTTATÁS, (kör-futtatás) ösz. fn. Lóhá-

ton vagy kocsival való futtatás, versenyzés valamely

köralakú térnek kerületén. Különbözik a szoros ért.

vett pályafuttatástól , mely valamely egyenes vonal-

nak egyik végétl a másikig történik.

KÖRHA ! ökörterel szó, 1. KERHO !

KÖRHÖLGY, (kör-hölgy) ösz. fn. Frangú,
különösen fejedelmi úrn körében szolgálatot tev
udvari hölgy.

KÖRIRAT
,

(kör- irat) ösz. fn. 1. KÖRLEVÉL.
KRIS

,
(kr-is) fn. tt. köris-t, tb. —ék, harm.

szr. — e. A kéthímesek seregéhez , és egyanyások

rendéhez tartozó fanem , virága felemás , külön ns
virág, külön hím- v. anyavirág ; csészéje nincs, vagy

ha néha van, négy hasábu; bokrétája nincs, vagy ha

néha van, négy hasábu vagy szirmú ; magva egy la-

pos láncsás leppendékben. Legismeretesb faja : bü-

dös vagy magas kris , magasra felnyúló ágakkal , s

igen szép koronával. Héja vagyis kérge sima , fája

szivos és fehér. (Fraxinus excelsior). Más fajai : vi-

rágos kris (fraxinus ornus), bús kris (fraxinus ame-

ricana) stb. Máskép igen terjedelmes szokással : k-
rös. Képzje is nem más , mint az as os es ös tulaj-

donságot jelentk mása , mely megvan tájdivatosan

a lapis, kódis, közszokás szerént pedig a hamis, haris

szókban. Gyöke kör, vagy röviden kör, s nevét hihe-

tleg a legismertebb magas kris faj sürü , kerek

lombozatától vagy koronájától vette.

KÖRISBOGÁR
,
(kris-bogár) ösz. fn. Sárgás

z öld szinü bogárfaj , szúrós csápokkal , vagyis szar-

vakkal ellátva , igen ers szagú. Nevét a magyarban
onnan vetle , mert a krisfákat szereti. (Cantharis).

KÖRISEZERJÓ, (kris-ezerjó) ösz. fn. Nö-

vénynem a tízhímesek seregébl és egyanyások ren-

débl. A nemi növény neve : ezerjó (dictamnus), mely-

nek csészéje ötlevelü , apró , lehulló ; bokrétája öt-

szirmu, egyenetlen , szétnyíló ; hímszálai egyenetle-

nek , ikrákkal bibircsósak , tokja öt , csillagformára

Ö8zventt. A ,körisezerjó' faj máskép köznépiesen :

körislevel f, szarvasgyökér. (Dictamnus álba).

KÖRISFA, (kris- fa) ösz. fn. 1. KRIS.
KÖRISLEVELÜFÜ

,
(kris-levelü-fü) ösz. fn.

1 KRISEZERJÓ.
KÖRISME

,
(kör-isme) ösz. fn. A tudni való,

tudni érdemes dolgok egész körére kiterjed, s váz-

latosan egybefoglalt ismeretek öszvege , illetleg

könyvben kiadott gyjteménye. (Encyclopaedia).

KRISMÉZ
,
(kris-méz) ösz. fn. A napkeleti

mannacserje
, vagy némely krisfák nedve , mely a

gyógyszertárakban édesít , vagy hajtószerül hasz-

náltatik.

KÖRISTAPASZ, (kris-tapasz) ösz. fn. Gyógy-
szerészeknél tapasz , melyet a megszárított és porrá

zúzott krisbogarakból ers hólyaghúzó szerül ké-

szítenek.

KORISZUZMO
,
(kris-zuzmó) ös/.. fn. Zuzmó

mely a kris fákon terem. V ö. ZUZMÓ.

KÖRIT, (kör-ít) I. KERÍT 1), 2).

„Es halni mégyen , s gyzve jár

A vér szent mezején
,

Vészek körítik homlokát

,

Er forr kebelén."

Hazafiúság (Kölcseytl).

KÖRÍTÉS, (kör-ít-és) 1. KERÍTÉS, 1).

KÖRÍT, KÖRÍT, (kör-ít-ö) fn. tt. körít-t.

Néhutt túl a Dunán
, nevezetesen a Göcsejben így

nevezik az általánosb divatú czirkalmat. V. ö. CZIR-
KALOM.

KÖRÍV
,
(kör-ív) ösz. fn. Szoros ért. ív, melyet

az átmér által két egyenl részre osztott körnek

vonala képez. (Arcus circuli). Szélesb ért. a körvo-

nalnak kisebb vágása is körívnek mondható. Az épí-

tészetben am. körded boltozat.

KÖRJÁTÉK, (kör-játék) ösz. fn. Általán játék,

körbeálló, körben öszvefogódzó személyek által. Kü-
lönösen gépszerkezetü, székekkel, fa lovakkal, kis ko-

csikkal fölszerelt készület , mely a rajta ülket ten-

gelye körül magával forgatja.

KÖRKEREK, (kör-kerek) ösz. mu. Ami oly ke-

rek, mint a kör. Körkerek hordófenék, tál, tányér. Kü-
lönbözik tle a tojásdad vagy monyorú kerek , mely
kevéssé hosszúkás, mint a tojás.

KÖRKEREKSÉG, (kör-kerekség) ösz. fn. A
körhöz tökéletesen hasonló kerekség.

KÖRKÖLY, (kör-köly) fn. tt. körköly-t , tb.—ök. Sándor István szerént myagrum perfoliatum,

mely latin elnevezésnek a debreczeni füvészkönyv-

ben a szives gomborka felel meg. E növénynek tás-

kája visszás szívforma, és négy czikkelyü ; azon alul

egymás fölött két kúpos czikkelye van. Valamint egy

fell a gombor, úgy más részrl a körköly nevet a

szív és kúp alakoktól vette.

KÖRKÖR
,
(kör-kör) ösz. fn. Görbe , és magát

egészen bezáró vonal , mely úgy képzdik , ha a go-

lyót harántékosan szeljük keresztül , mi által oly

hosszúkás, kerekded alak képzdik, mintha két köz-

ponttal két kör volna benne leirva , innen a kett-

zött ,körkör' név. (Ellipsis).

KÖRKÖRÖS, (kör-körös) ösz. mn. A körkör-

nek alakját visel , azaz hosszúkás kerek , monyorú
kerek. A bujdosó csillagok körkörös vonalban teszik

meg útjaikat. Körkörös mértani alak. (Ellipticus). A
növénytanban az olyan levélnemü szervrl mondják,

melynek mindkét vége csaknem egyenlen van elke-

rekedve, azonban olyan hosszúkás köralak , mintha

két központtal két kör volna benne leirva, ilyen le-

vele van, pl. a kökényszilvafának. (Gönczy Pál).

KÖRKÖZEP, (kör-közep) ösz. fn. Mértani szoros

ért. azon pont , melytl a körvonalnak minden ré-

szecskéi vagyis pontjai egyenl távolságban van-

nak. Ezen pontban sarkallik a ezirkalomnak egyik

szára, mig :i m/ifiik szár kiterpeszkedve a korvonalt
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alakítja. Máskép : kell v. Jeüllöközep igazán : kerlö v.

körlö, v. kürlöközep.

KÖRLAP
,

(kör-lap) öaz. fn. 1) A köralakú

testnek
,

pl. karikának lapos része. 2) L. KÖRLE-
VÉL.

KÖRLÉG, (kör-lég) ösz. fn. A földet közelebb-

rl kerít' lég.

KÖRLET, (kör-l-et) fn. tt. körlet-ét. Lásd :

KÖR, 4).

KÖRLEVÉL, (kör-levél) ösz. fn. Általán hiva-

talos vagy valamely testület , társulat tagjait illet

levél, mely valamely közérdek tárgyak közlése vé-

gett kézrl kézre adatik. Egyházi
,
püspöki , megyei

körlevél. A tagokat körlevél által felszólítani a testü-

let érdekeinek elmozdítására. A körlevél vagy csak

egy példányban kering , ha az illetk kevesen van-

nak , vagy pedig ugyanazon tartalmat több másola-

tokban közölve.

KÖRMED
,

(kör-m-ed) önh. m. körmed-tem,

—tél ,
—étt. Sándor István szerént am. valamely

híg test öszvehuzódik , különösen fagy által, pl. kör-

med a sár. Rokon az öszvehuzódást jelent görbe,

görcs, görnyed szókhoz , melyek ismét az öszvemen

s mintegy öszvehuzódó vonalt jelent kör szóval ál-

lanak köz viszonyban.

KÖRMEND , mv. Vas m. ; helyr. Körmend-re,

— én, — röl.

KÖRMENET
,

(kör-menet) ösz. fn. Széles ért.

járás , midn valamely tért megkerülünk
,
pl. midn

valamely várost vagy helységet körüljárunk. Nagy

körmenetet tenni. Szorosb és egyházi ért. nyilvános

imajárat, vagyis ájtatosság, midn a hivek seregesen

szent énekeket zengve, vagy imádkozva utczáról ut-

czára , vagy templomból templomba járnak. Ha ily

menet az illet gyülekezet területén túl , vagy mesz-

szebbi vidékre történik , búcsujárás-n&k mondatik.

Feltámadási, kereszthéti, úrnapi, jubileumi körmenetek.

A szentferencziek templomain belül tartatni szokott

böjti körmenet különösen keresztút-naí mondatik.

KÖRMENN
,

puBzta Somogy m. ; helyr. Kör-

menn-re, — én, —röl.

KÖRMESZT, (kör-m-esz-t) áth. m. körmeszt-étt,

htn. — ni v. — eni
,

par. körmeszsz. Valamely híg,

lágy testet a hideg öszvehúz, s mintegy görössé, gör-

csössé, görnyedtté tesz. V. ö. KÖRMED.

KÖRMETLEN
,

(kör-m-et-len) mn. tt. körmét-

len-t, tb. —ék. Akinek , vagy minek körmei nincse-

nek
,
pl. amely állatnak körmei elhullottak. Nehéz a

körmetlen macskának a fára felhágni. (Km.).

KÖRMETSZÉS
,

(kör-metszés) ösz. fn. 1) Oly

metszés, mely által valamely test köralakúvá képez-

tetik, pl. midn a hordó fenekét kimetszik. 2) A kö-

rös vagy gömböly testbl egy résznek kimetszése.

KÖRMETSZET
,
(kör-metszet) ösz. fn. Mértani

ért. a körnek, vagyis körvonalnak egy része, mely a

félkörnél kisebb (Segmentum).

KÖRMICZE
,

(kör-öm-icz-e) fn tt. körmiczét ;

máskép : körömke. 1. PEREMÉR.

KÖRMONDAT, (kör-mondat) ösz. fn. 1. KE-
REKMONDAT.

KÖRMOZGÁS, (kör-mozgás) ösz. fn. Bizonyos

körben vagy köralakban mozgás.

KÖRMÖCSKE, (1), (kör-öm-öcs-ke) fn. tt. kör-

möcské-t. A maga nemében kicsi köröm.

KÖRMÖCSKE, (2), falu Zólyom m.; Ó— , falu

Bars m.; helyr. Körmöcské-re,
'—n, — röl.

KÖRMÖCZ v. KÖRMÖCZBÁNYA , helynév;

tt. Körmöczöt v. Körmöczbányát. Bányaváros Bars vár-

megyében, pénzver mühelylyel ; helyr. Körmöcz-ön,

—re, —röl. És : Körmöczbányá-n, — ra, —ról.

KÖRMÖCZI, mn. tt. körmöczi-t, tb. — ék. Kör-

mö czrl való, ott készült, oda tartozó, arra vonatko-

zó. Körmöczi bányászok, aranyok

KÖRMÖL
,

(kör-öm-öl) áth. m. körmöl-t. Kö-

römmel hasít, metsz, sért. Körmöl a macska. A vere-

ked fiúk megkörmölték egymást. Hallod- e te szolgáló,

körmöljön meg a holló. (Népdal). Átv. ért. mondják

holmi szúrós testekrl , különösen tüskékrl. .4 csip-

kebokrok öszvekörmölték arczát , kezeit. Ugyan átv.

ért. körmölni valamit, am. utána kapkodni, hogy ha-

talmába kerítse, mint a zsákmány után les macska,

vagy ragadozó madár tenni szokott. Mondják külö-

nösen népies nyelven a leánykerít férfiakról. Vas-

taghangon 1. KARMOL.

KÖRMÖLÉS
,

(kör-öm-öl-és) fn. tt. körmölés-t,

tb. —ék , harm. szr. —e. Cselekvés , mely által a

körmös állat valamit körmeivel metsz , hasít , sért,

fogdos, valamint azon sérelem is , melyet a körmök

ejtenek valamely testen. Körmölés által felhasogatni

a brt. A körmölés sokáig meglátszott az arczán. Vas-

taghangon karmolás.

KÖRMÖNFONT, (körmön-font) ösz. mn. Mond-

ják különösen madzagról, melyet nem sodornak, ha-

nem ágakra osztott kenderbl fonnak öszve, mely a

sodrottnál tömörebb és ersebb. Mondják a fentebbi

módon készített ostorról is. Átv. ért. körmönfont be-

széd, mely a maga nemében eredeti , tiszta , váloga-

tott kifejezésekbl áll. Körmönfont magyarsággal

irni. Ellentéte az idegenszer pongyola , hanyag,

er nélküli beszédnek. Körmönfont hazugság. Kör-

mönfont gazember , am. czégéres , a maga nemében

szertelen nagy

KÖRMÖNKÖDIK, (kör-öm-ön-köd-ik) k. m.

körmönköd-tem, —tél, — ött. A székelyeknél am. ka-

paszkodik.

KÖRMÖS, (kör-m-ös) mn. tt. körmös-t v. — et,

tb. —ek. 1) Körmökkel ellátott. Körmös ujjak. Kör-

mös lábak. A ragadozó állatok kiváltkép körmösek. 2)

Átv. ért. oly eszköz, melynek körömhöz hasonló gör-

bülése , fogója van. Körmös vas. 3) Képes kifejezés-

sel oly emberrl mondják, ki hamar ellopja , amit

körme közé kaphat, ki mint mondják , Ötön szeret
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venni. Körmös kézbe akadt, am. ellopták. Jelent eré-

lyeset, erö'set is. Körmös ember , ki erélyesen fog a

dologhoz, ki az alattvalókat szigorúan tartja. Tréfá-

san szólva : körmös hal am. béka. Nem ritka ezen

szó az ökrök névsorában is. Csali Körmös !

KÖRMÖSCSUKA, (körmös-csuka) ösz. fn. Böjti

eledelül tréfásan ajánlott marhahús , disznóhús stb.

Tessék ebbl a körmöscsukából.

KÖRMÖSD, APÁCZA— , NAGY— v. PAP—,
faluk Pozsony rn., puszta Bihar m. ; helyr. Körmösd-

re, — ön, —röl.

KÖRMÖSEN
,

(kör-m-ös--en) ih. Átv. ért. ere-

jét megfeszítve, ersen, kézzel lábbal. Körmösen ol-

talmazni valamit. Körmösen védelmezni magát.

KÖRMÖSHÁZA, falu Liptó m.; helyr. Körmös-

házá-ra, — n, —ról.

KÖRMÖSKÖDIK, (kör-m-ös-k-öd-ik) k. m.

körmösköd- tem, — tél,—ött. Átv. ért. iparkodik, kéz-

zel lábbal dolgozik, vagy mint néhutt mondják , ka-

paszkodik. Néha annyit is tesz , hogy erélyesen, szi-

gorúan bánik. V. ö. KÖRMÖS.
KÖRMÖZ, (kör-m-öz) áth. m. körmöz-tem,— tél,

—ött
,
par. — 2. Ritka használatú a szokott körmöl

helyett, 1. KÖRMÖL.
KÖRNEGYED, (kör-negyed) ösz. fn. Az egyen-

len négyfelé osztott körnek egy része , negyedl.

Ezen osztály úgy történik , ha két átmér egyenes

szögletet képezve metszi egymást.

KÖRNÖ, (kör-n) ösz. fn. 1. KÖRHÖGY.
KÖRNY

,
(kör-ny v. kör-öny) fn. tt. körny-et,

harm. szr. — e. 1) Szoros ért. valamely kerek vagy

hengerded testnek, vagy helynek küls szélei, határ-

pontjai. Hordónak, keréknek , kútnak környe. Ez ér-

telemben legpontosabban megfelel neki a latin

peripheria. 2) Szélesb ért. azon határvonal , mely

akármily testet vagy helyet körülvesz, valamint

azon tér is , mely e határok közé szorul. Ház-

nak , teremnek környe. Város
,
falu , vár környe. A

város környén belül vagy kivül. E szónak gyöke kör

;

9 képzése olyan, mint a szörny, árny, szárny, és az el-

avult horny, gorny, görny szóké.

KÖRNYARGALÁS
,

(kör-nyargalás) ösz. fn.

Nyargalás, versenyez lófuttatás , mely körvonalban

történik.

KÖRNYE, falu Komárom m.; helyr. Környé-re,

—n, — röl.

KÖRNYÉK
,

(kör-ny-ék , a törökben : h<rsi);

fn. tt. környék-ét , harm. szr. — e. Értelme egy a

,körny' szóéval ; csakhogy ennél hangzatosabb és szo-

kottabb, mivel mindenféle ragozást kényelmesebben

fölvesz. A körny jelentésein kivül am. tájék, vidék,

mely bizonyos helyet, mint középpontot körülvesz. Deb-

reczen környékén fekv tanyák, helységek. Balaton kör-

nyékén term borok. Gyr környékét csaknem mind ma-

gyar nép lakja. Ügy látszik, hogy az ék képz mind

ezen , mind némely más
,

pl. tájék , vidék , árnyék,

szókban a törzsöknek nagyító értelmet kölcsönöz.

KÖRNYÉKBELI
,
(környék-beli) ösz. mn. Va-

lamely környékbl való vagy környékhez tartozó.

KÖRNYÉKÉL
, (kör-ny-ék-él) áth. m. környé-

kélt. L. KÖRNYÉKEZ.
KÖRNYÉKEZ

,
(kör-ny-ék-éz) áth. m. környé-

kez- tem
,
— tél, —étt

,
par. — z. Valamit körülvesz,

körülfog
,
középpont gyanánt körüláll. E várat sok

sánczok környékezik. A Balatont egy felül hegyek, más
felül magas partok és dombok környékezik. A nagy
urakat sok szolga és hízelked környékezi. A táborozó

ellenséget minden oldalról megkörnyékezni. V. ö. KÖR-
NYEZ. A Müncheni codexben megkörnyékezni a szo-

kott értelmen kivül annyit is tesz , mint környülme-

télni. „Nyolczad napon jövének megkörnyékezni a

gyerkeket." Luk. I. A Bécsi codexben is ,környéke-

zeilen' am. a latin incircumcisus (körülmetéletlen).

Átv. ért. környékez az álom , környékez a hideglelés,

azaz meglepni készül.

KÖRNYÉKÉZÉS, (kör-ny-ék-éz- és) fn. tt. kör-

nyékézés-t, tb. —ék, harw. szr. — e. Cselekvés, mi-

dn körülfogunk
, körülállunk, bekerítünk valakit v.

valamit.

KÖRNYÉKÉZET, (kör-ny-ék-éz-et) fn. tt. kör-

nyékezel- ét , harm. szr. — e. Általán minden, ami va-

laminek környékét képezi vagy teszi. Különösen a)

azon tér
,
mely valamely helyet , mint középpontot

kerít; b) azon személyek , kik rendesen valaki körül

lenni szoktak. A királyok, nagy urak környékezetében

lev férfiak. Környékezete mutatja , miféle ember ö.

Mindkét értelemben a kérnek nagyobbító jelentése

van, s magában foglal mindent , ami valakinek vagy
valaminek körében létezik. V. ö. KÖRNYEZET.

KÖRNYÉKÉZETLEN, (kör-ny-ék-éz-et-len) mn.
A Bécsi codexben am. körülmetéletlen (incircumci-

sus). „Utálom a környékezetleneknek ágyát." Es-

ter XIV.

KÖRNYÉKI, (kör-ny-ék-i) m. tt. környéki-t, tb.—ek. A környékhez tartozó vagy a környékbl való.

KÖRNYÉKKÉP
,
(környék-kép) ösz. fn. Vala-

mely környéknek lerajzolt, lefestett alakja, mely kü-

lönösen látüvegek segítségével azt természethiven áb-

rázolja. (Panoráma).

KÖRNYEZ
,

(kör-ny-ez) áth. m. környez-tem,

— tél, —étt, par. —z. Valamivel szkebb értelm
mint a környékez , s am. közelebbrl nem oly nagy

terjedelemben vesz körül
,

pl. a falak környezik , a

falakon kívüli térek környékezik a várost, mert a fa-

lak szoros ért. a városnak környét , a kivülök fekv
terek pedig környékét teszi. A táborban lev fejedel-

met testrei, s bels emberei környezik , a szétterjed

hadsereg pedig környékezi.

KÖRNYEZÉS, (kör-ny-ez-és) fn. tt. környezés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valakit

vagy valamit közelebbrl körülveszünk, körülfogunk,

körülállunk.

KÖRNYEZET, (kör ny- ezét) fn. tt. környezet-

ét, harm. szr — e. 1) Azon vonal, mely valamely
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tért , helyet legközelebbrl , közvetlenül körülfog,

milyenek a kerít falak, gátok, sövények, vagy ezek

közvetlen mentében húzódó vonal. A vár környezetét

kerít fasorok. 2) Azon személyek, kik valakivel kö-

zelebbi rendes viszonyban vannak. Gyanús emberek

környezete. V. ö. KÖRNYÉKEZET.
KÖRNYEZETLEN

,
(kör-ny-ez-et-len) mn. tt.

környezetlen-t, tb. — ék. Aminek vagy kinek környe-

zete nincsen; tárva, kerítetlenül vagy egyedül, társak

nélkül lev. Határozóként am. környezetlenül, kör-

nyezet nélkül.

KÖRNYÍT, KÖRNYIT, (kör-ny-ít) áth. m. kör-

nyít-étt, htn. — ni v. —eni, par. — s. Valamit körny-

nyel, azaz kerítéssel, kerülettel ellát vagy körülfog,

körülvesz. Egyébiránt e kevéssé szokott szó he-

lyett inkább kerít , vagy környékez , vagy környez di-

vatozik.

KÖRNYÖL, 1. KÖRNYÜL.

KÖRNYÖSLEG, (kör-ny-ös-leg) ih. Szokottab-

ban : körösleg ; 1. ezt.

KÖRNYÖZ, KÖRNYÖZÉS, KÖRNYÖZET,
1. KÖRNYEZ, KÖRNYEZÉS, KÖRNYEZET.

KÖRNYÜL, (kÖr-ny-ül) helyhatárzó. Személy-

ragozva : környülem, környled, környüle stb. Régie-

sen és tájdivatosan : környl és környöl is. Azon vo-

nalban vagy téren, mely bizonyos testet vagy helyet,

mint középpontot körülvesz. Mint névhatározó vagy-

is névutó ma nincs divatban, s helyette az egyszerbb

körül használtatik, pl. ház körül, város körül, nem :

környül ; hanem mint igehatározó vagy igeköt a kö-

rül szóval azonegy értelemben vétetik, melynél min-

den esetre nehézkesebb , de nyomatosabb is. De ré-

gente mint névutók is fölcseréltettek egymással
,
pl.

„ah napnak kilenczed óráján láta a fénös nap kör-

nyül egy arany pereczöt. " Debreczeni Legendás-

könyv. Személyragozva eléjön a régieknél gyakrab-

ban
,

pl. a Tatrosi codexben : „Környllök tekint-

vén" (circumspicientes).

„Egy fell környülünk a szent érdemesek
,

Más felöl környülünk idegen nemzetek."

Üldözött protestánsok éneke a XVI. századból.

(Thaly K. gyjteménye).

KÖRNYÜLÁLL, (környül-áll) ösz. önh. Ön-

állólag mint törzsök nem divatozik , hanem szárma-

zékai környülállás , környülálló. V. ö. KÖRÜLÁLL.

KÖRNYÜLÁLLÁS ,
(környül-állás) ösz. fn.

Csak átv. értelemben használtatik , s jelenti általán

mind azon viszonyokat , melyek akár szellemi , akár

anyagi állapotunkra vonatkoznak, arra befolynak,

vagy befolyhatnak, szóval, mely viszonyok, mint kö-

rülöttünk, s velünk öszveköttetésben levk, tetteinkre

bizonyos hatást gyakorolnak. Kedvez, szomorú , biz-

tató, fenyeget környülállások. Pénzbeli környülállásai

nem engedik t utazni. Házi, hivatalbeli, családi kör-

nyülállások. A környülállásokhoz alkalmazni magát.

Máskép : környület, környülmény és körülmény.

KÖRNYÜLÁLLÁSOS
,

(környül- állásos) ösz.

mn. Mondjuk szó- vagy írásbeli eladásról, mely va-

lamit részletesen , minden viszonyait érintve terjeszt

el.é Környülállásos elbeszélése valamely eseménynek,

vagy leírása valamely harcznak. Máskép : környületes

v. körülményes.

KÖRNYÜLÁLLÁSOSAN
,

(környül-állásosán)

ösz. ih. Valaminek környülállásait elmondva vagy

leírva. Környülállásosan eléadni valamely nevezetes

esemény keletkeztet és folyamát. Máskép : körülmé-

nyesen.

KÖRNYÜLÁLLÓ, (környül-álló) ösz. mn. 1.

KÖRÜLÁLLÓ.

KÖRNYÜLÉK
,
(kör-ny-ül-ék) fn. tt. környülé-

két. Szabó D. szerént am. környék ; 1. ezt.

KÖRNYÜLET
,
(kör-ny-ül-et) fn. tt. környúlet-

et, harm. szr. — e. 1) 1. KÖRNYEZET. 2) Használ-

tatik, habár ritkán is, ,körülmény' helyett. 3) A ré-

giek használták ,kör' helyett is.

„Mint egek forognak örök környületben

,

Úgy búm, úgy bánatom forog örökségben."

Zrínyi Miklós.

KÖRNYÜLMÉNY, (kör-ny-ül-mény) fn. tf. kör-

nyülmény-t, tb. — ék. L. KÖRÜLÁLLÁS.

KÖRNYÜLMÉNYÉS
,
(kör-ny-ül-mény és) mn.

tt. környülményés -t v. — et, tb. —ék. L. KÖRÜLÁL-
LÁSOS v. KÖRÜLMÉNYES.

KÖRNYÜLMETÉL, környül-metél) ösz. áth. 1)

Széles ért. valamely testnek körén metszéseket tesz.

Környülmetélni a sípnak való ág héját. 2) Szorosb

ért. környülmetélni a férfit vagy férfigyermeket, am.

a fitymát, azaz a férfivessz makkjának takaró brét
elmetszeni. A zsidók és mozlimek környülmetélik a férfi

kisdedeket.

KÖRNYÜLMETÉLÉS
,

(környül-metélés) ösz.

fn. 1) Metélés , mely valamely testnek kerületén vi-

tetik véghez, pl. gyürüforma metszések a fákon, bo-

tokon, pipaszárakon. 2) A férfivessz fitymájának

elmetszése. Mózes törvénye a környülmetélést a fiú

születése utáni nyolczad napra rendeli. „És minek-

utánna eltelék a nyolczad nap , hogy környülmetél-

tetnék a gyermek." Lukács II. 21. Káldi. A Mün-

cheni codexben : megkörnyékeztetnék.

KÖRNYÜLMETÉLKÉDÉS, (környül-metélké-

dés) ösz. fn. Vallási szertartás , mely szerént valaki

környülmetélteti magát. V. ö. KÖRNYÜLMETÉL.
KÖRNYÜLMETÉLKÉDIK, (környül-metélké-

dik) ösz. k. Mondják felntt férfiról , ki oly vallásra

menvén át , melynek hivei között a környülmetélés

törvény, magát környülmetélteti : mint aki keresz-

ténynyé lesz, megkeresztelkedik.

KRONTÓFÜ, (k-rontó-fü) ösz. fn. 1) A ,k-

tör' nev nvén yek egyik fajának (bibircsós ktör
— saxifraga gra nulata — ) népies neve ; szára fel-

i

álló , elágazó
;

gyökere borsókás ; szárlevelei vese-
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alakúak, karéjosak vagy bevagdaltak ; virága fels,

fehér. 2) A köznép így nevezi az orvosi falfüvet (pa-

rietaria officinalis-t) is , melyet az fogolyfü-nek vagy

csak falfü-nek is nevez.

KORO, (kör-ö) mn. tt. körö-t. Ormánsági tájszó

Baranyában , s am. porhanyó, törékeny. Kassai Jó-

zsef a ,kóró' szó módosulatának tekinti. De nem va-

lószíntlen , hogy eredetileg tör volt a törik igétl,

a t átváltozván k hangra , mint töpörödik , a széke-

lyeknél : köpörödik, (néhutt, pl. Gyr vidékén : csö-

pöíödik). A Góry-codexben is idt költeni am. idt

tölteni : „ Osmeri az elmúlt idt, hogy Istennek szol-

galatjába költötte el. " Nyelvemlékek IV. kötet

,

5. lap.

KOROM, (1), (kör-öm) fn. tt. körm-öl, tb. körm-

ök, harm. szr. — e. Általán szarunemü kinövés az ál-

latok lábain, illetleg kezein, mely fogódzó, kapasz-

kodó, ragadó , véd , megtámadó stb. eszközül szol-

gál. Különösen a) Az emberi kéz és láb ujjainak

hegyén sarjadzó , körded szaruhártya. Köröm töve,

éle, szálkája. Körmöket nyírni, metszeni. Virágos, vak

köröm. Valakinek körmére koppintani vagy ütni, átv.

ért. am. valakinek valamely nem tetsz tettét meg-

torolni. Használtatik az ernek, munkának, hatalom-

nak jelképéül is. Nem kopott érte a körme , am. nem
ö szerezte. Tíz körme után él , azaz kézi munkája

után. Amit körmei közé foghat, ki nem bocsátja. Várj

csak, még körmeim közé kerülsz. Körmeim közt vagy

most. Köröm szakadtáig dolgozni, nem engedni. Kör-

mére ég a dolog , igen sürgets , mit legott végezni

kell. Azon piszok, mely a nyiretlen köröm vége alatt

öszvegyül, köröm feketéje, s jelent átv. igen keveset.

Egy körömfeketényit sem. Ahonnan a köröm kin,

körömgyökér , máskép körömház , köröm töve. A kö-

röm vége körömhegy. b) A négy lábú állatok vagy

általán az emlsök lábain lev ilyetén kinövések,

melyek némelyeknél , mint a lófajoknál, kerek ala-

kúak, (pata, tapa) másoknál, mint az ökrök
,
juhok,

nyulaknál hasítottak. A ló körmére patkót ütni. A raga-

dozóknál, milyenek a macskafajok, hüvelybe rejtvék,

és kajmósak, melyeket kényök szerént kinyújtanak.

Ezeket némely természetrajzolók különösen karmok-

nak nevezik, c) A madaraknál kajmós szeghez ha-

sonló, s hajlékony, éles kinövés. Sas körmei.

E szónak gyöke a görbe, vagy kerekvonalt je-

lent kör , s képzdési módja : kör, körv, körm, kö-

röm. Ez elemzésnek és értelmezésnek megfelel a do-

log természete ,mivel hogy a körmök általán v. körde-

dek, vagy legalább görbére hajló kajmósak. A latin-

ban is az unguis, ungula, az uncus szóval egy gyök-

tl származott, ezen fogalom rejlik a hellén ow|-ban
is. A német Nagel és Kralle a körmöknek vakaró,

karczoló tulajdonságától vették neveiket. A magyar-

ban is rokonok a karmol és karczol, de az els bizo-

nyosan nem más, mint a körmöl módosulása, a karczol

pedig a hangutánzók osztályába tartozik közvetlenül,

melyekben különösen az ar rontást, metszést, hasítást

jelent, mint : kard, kardács , a latinban carmen stb.

be, —

HÁZ

KÖRÖM
, (2), falu Zemplén m.; helyr. Köröm-

-ben, — bi.

KÖRÖMÁGY, (köröm-ágy) ösz. fu. 1. KÖRÖM-

KOROMCSAVAR
,
(köröm-csavar) ösz. fn. Az

érczmiveseknél
,

pl. lakatosoknál csavarral ellátott

fogó. V. ö. KÖRÖMVAS.

KÖRÖMCSÉL, (kör-Öm-cse-cl) 1. KÖRÖM-
ZSÉL.

KÖRÖMFARAGÓ, (köröm-faragó) ösz. fn. 1)

Kés vagy ollóféle eszköz , a kintt körmöket elmet-

szeni való. 2) A kovácsok reszelvasa, melylyel pat-

koláskor a ló patáját megreszelik.

KÖRÖMFEKÉLY, (köröm-fekély) 1. KÖRÖM-
MÉREG.

KÖRÖMFEKETÉNYI
,

(köröm-feketényi) ösz.

mn. Képes kifejezéssel am. igen kevés , mint azon

fekete mocsok , mely a kintt emberi köröm alatt

öszvegyül. Körömfeketényit sem adni , engedni , am.

legkevesbet sem.

KÖRÖMFÜ
,

(köröm-fü) ösz. fn. 1. CSÉSZE-
PÖRCZ.

KÖRÖMGYÖKÉR
,
(köröm gyökér) ösz. fn. 1.

KÖRÖMHÁZ.
KÖRÖMHÁZ

,
(köröm-ház) ösz. fn. A kéznek,

lábnak , illetleg ujjaknak hegye , honnan a köröm
kin, melyben a köröm töve rejlik.

KÖRÖMHEGY
, (köröm-hegy) ösz. fn. A kö-

römnek vége , mely közvetlenül vakar , metsz, hasít,

szakgat, karczol stb. Tudnivaló, hogy ez csak az él-

lel biró, nem tompa körmökrl mondatik.

KÖRÖMHEGYNYIRE, (köröm-hegynyire) ösz.

ih. ,Se' szóval képes kifejezéssel am. legkevesebbet,

legkevésbbé. Körömhegynyire se távozzanak el a köny-

vek renditl
,

(Pázmán). Latinul : ad latum ungvem.

Máskép : körömfeketényit.

KÖRÖMHOMÁLY, (köröm-homály) ösz. fn.

A szem szaruhártyájának kóros megvastagodása
,

mely az emberi körömhöz hasonló, s néha brneinü,

néha porczogónemü vagy húsos , és mindig fehér-

szín. (Pterygium).

KÖRÖMKE
,

(kör-öm-ke) fn. tt. körömkét. 1)

Kis köröm. 2) 1. PEREMÉR.
KÖRÖMKÓR, (köröm-kór) ösz. fn. Általán min-

denféle bántalom, mely a körmök épségét megtámad-

ja , milyenek : körömméreg , körömhasadás , köröm-

szálka, vakköröm stb.

KÖRÖMKÖDIK, (kör-öm-köd-ik) k. m. köröm-

köd-tem, — tél, — ött. Átv. ért. különös iparral mun-

kálkodik , kapaszkodva dolgozik , körmeit nem
kíméli.

KÖRÖMMÉRÉG, (körÖm-mérég) ösz. fn. Lobos

daganat a körömházon vagy a köröm alatt.

KÖRÖMMÉRÉGFÜ, (köröm-mérég-fü) ösz. fn.

1. CSÉSZEPÖRCZ.
KÖRÖMNYI, (kör-öm-nyi) mn. tt. körömnyi-t,

tb. —ek. Igen kicsin, akkora, mint az ember körme.
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Körömnyi tapasz
,
papír. Átv. ért. ,sem' szóval am.

legkevesebbet sem , legkisebbé sem. Körömnyit sem

enged jogaiból. Körömnyivel sem ér többet. Köröm-

nyire sem távozni a kitzött helyrl. Máskép ez érte-

lemben : körömfeketényi.

KÖRÖMRÁGÓ, (körom-rágó) ösz. mn. Átv.

ért. mondják nehéz, unalmas munkáról, melynél va-

laki mintegy körmeit rágdosva fáradoz , kivált ha

vagy nem ért, vagy nincs kedve hozzá. Hasonló ér-

telm a csupán szellemi munkára , irásra vonatkozó

tollrágó. Mondják mindkettt a vontatva, unalmasan

müködó' emberrl is.

KÖRÖMRÁSPOLY, (köröm-ráspoly) ösz. fn.

Ráspoly, melylyel a körmöket reszelik , különösen a

lópatkoló kovácsok ilyetén eszköze.

KÖRÖMSÁR
,

(köröm-sár) ösz. fn. Vadászok

nyelvén azon sár vagy lágy föld , mely a szarvasok

patájáli ngad
, majd elmarad , s melynek nyomán

menve tartózkodásuk helyét gyanítani lehet.

KÖRÖMSZAKADÁS
,

(köröm-szakadás) ösz.

fn. Tulajd. ért. szenved állapot, midn nagy erökö-

dés, vagy betegség következtében a köröm elszakad.

Átv. és szokott ért. az ernek fogytig való megfeszí-

tése. Körömszakadásig (vagy körömszakadtig) dolgoz-

ni, védni magát. Körömszakadásig nem engedni jogait.

KÖRÖMSZAKADTIG, (köröm szakadtig) ih. 1.

KÖRÖMSZAKADÁS alatt.

KÖRÖMSZAKASZTÓ
,

(köröm-szakasztó) ösz.

mn. Átv. ért. ami igen nagy fáradságba, erködésbe

kerül. Körömszakasztó munka.

KÖRÖMSZÁLKA, (köröm-szálka) ösz. fn. Szál-

ka, vagyis vékony töredék a köröm szélén , mely a

körömtl elvált, de még a gyökérrel öszvefügg , és

fájdalmas érzést okoz. így neveztetik a köröm mel-

lett fölrepedt brszálka is, mely rendesen niími gyú-

ladással jár.

KÖRÖMVAS, (köröm-vas) ösz. fn. Nyéllel vagy

fogatyúval ellátott csavar vasból , mely holmi be-

szorult testek kihúzására szolgál
,

pl. hogy a puská-

ból a töltést, a palaczkokból a dugaszokat kihúzza.

KÖRÖMVÉSÜ, (köröm-vésü) ösz. fn. Kovácsok

vésüje
, melylyel patkóláskor a ló patájának kopott

részét lefaragják.

KÖRÖMVHiÁG
,
(köröm-virág) ösz. fn. 1. PE-

REMÉR.
KÖRÖMZSÉL, 1. KÖRÖMZSÖL.
„Akkor oztán szaggatja aranyos haját

,

Körömzséli körmével kegyes orczáját.

"

Zrínyi Miklós.

KÖRÖMZSÖL
,

(kör-öm-ös-öl) áth. m. köröm-

zsöl-t. Körmökkel karczol, vakarász, metél , hasogat.

Falakai, asztalt
,
papirt körömzsölni. Valakinek ar-

czát megkörömzsölni. A macska lekörömzsölte kezérl

a brt. Máskép körömzsél , vastag hangon : karám-

zsol, karamzsál.

KÖRÖMZSÖLÉS
,

(kör-öm-ös-öl-és) fn. tt. kö-

römzsölés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Körmökkel való

karczolás, vakarás.

KÖRÖP, (kör-öp) elvont törzse köröpöl székely

szónak, s hangugratással körpölü (v. körpöl) és kör-

pöly dunántúli szóknak. Megérdemlené divatba hoza-

talát
,

pl. ,környékezet' helyett v. mellett. ,Körp'

alakban szokásban is van a székelyeknél.

KÖRÖPÖL, (kör-öp-öl) áth. m. köröpöl-t v. ko-

röplött. Székely szó, am. körüljár, környékez, körül-

repdes, pl. mikor a fára szállt ölyüt szarkák s varjak

cseregve , károgva körülrepdesik, — szokták mon-

dani : ugyan köröplik a varjak. Köröpöli a leányt a

legény, am. jár körüle. (Kriza J.). «

KÖRÖS
, (1) ,

(kör-ös) mn. tt. körös- 1 v. —tt,

tb. —ek. Aminek körhöz hasonló alakja van. Egyéb-

iránt önállólag nem igen divatozik, hanem összetéve

vagy ragozva : köröskörül, köröslen, körösleg.

KÖRÖS
, (2) , v. KRÖS , fn. tt. Köröst , tb.

— ök. Folyóvizek nevei a Tiszántúli kerületben, me-

lyek igen kanyargós folyásaiktól vették neveiket.

Fekete, Fehér, Sebes Körös.

KÖRÖS, (1), 1. KRIS.
KÖRÖS, (2), szab. kir. város Horvátországban

;

NAGY— és KIS—, mv. Pestm., ÉR— , falu Közép-

Szolnok m., puszta Bars m., erdélyi falvak az or-

bai és meggyesi székben : helyr. Körös-re ,
—ön,—rl.

KÖRÖSBÁNYA , szab. bányaváros Zaránd m.;

helyr. —bányá-ra, — n. — ról.

KÖRÖSBOGÁR, 1. KÖRISBOGÁR.
KÖRÖSDI

,
(kör-ös-di) fn. tt. körösdi-t , tb.

—ek. Versláb, melyben a hosszú tagot két rövid kö-

ríti (~- ~).

KRÖSFA 1. KÖRISFA.
KÖRÖSFALVA, falu Zaránd m.; helyr. —fal-

vá-ra, — n, — ról.

KÖRÖSF, falu Sáros m., s erdélyi falu Kolos

m.; helyr. Körösfö-re, — n, — rl.

KÖRÖSHEGY, falu Somogy m. ; helyr. Krös-

hegy-re, — én, — rl.

KÖRÖSKÉNY, ALSÓ—, FELS— , faluk

Nyitra m.; helyr. Köröskény-be, —ben, —667.

KÖRÖSKÖRÜL
,

(körös-körül) ösz. ih. Vala-

mely középpontnak egész kerületében , minden ol-

dalról , máskép : körösleg. A várat köröskörül meg-

szállotta az ellenség. A várost köröskörül beültetni

fákkal.

KÖRÖSKÖZ, (körös-köz) ösz. fn. Térség a Kö-

rös folyók között.

KÖRÖS-LADÁNY , falu Békés m.; helyr. La-

dány-ba, —ban, — ból.

KÖRÖSLEG
,

(kör-ös-leg) ih. Minden oldalról

bekerítve , egész kerületben , köröskörül mindenütt.

„Tudtomra körösleg vagyon áldott béke
,

Nincsen is a hunnak sehol ellensége."

Buda halála (Arany J.).

KÖRÖSMÉZ, KRÖSTAPASZ, 1. KRISMÉZ,
KÖRISTAPASZ.
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KRÖSMEZ, falu Mármaroa m.; helyr. —me-

zö-re, — n, — röl.

KÖRÖS-PETERD, puszta Bihar m.; helyr. Pe-

terd-re, —én, — röl.

KÖRÖSSZEG , fh. Bihar m. ; helyr. — szegyre,

— én, — röl.

KÖRÖSSZEG-APÁTHI , falu Bihar in.
;
helyr.

—Apáthi-ba, — ban, — ból.

KÖRÖSTARCSA, falu Békés m.; helyr. — Tar-

esá-ra, —n, —ról.

KÖRÖSTARJÁN, falu Bihar m.; helyr. —Tar-

ján-ba, —ban, —ból.

KÖRÖS-TOPA, falu Bihar m.; helyr. Topára,
— n, — ról.

KÖRÖSZT, KÖRÖSZTÉNY, 1. KÉRÉSZT,
KERESZTÉNY stb.

KÖRÖTT , (körött) névh. Személyragozva :

köröttem , körötted , köi ötté stb. Valaminek körében,

vagyis azon vonalban , térben , mely valamit kerít.

Ház körött, am. ház körül.

KÖRÖZ
,

(kör-öz) áth. m. köröz-tem ,
—tél v.

körzöttem , körzttél , körzit v. körözött, par. —z. 1)

Valakit vagy valamit körülfog , körülvesz , körüláll.

E völgyet magas hegyek körzik. Egyébiránt sEokot-

tabb : környez. 2) 1. KÖRÖZTET.

KÖRÖZÉS, (kör-öz-és), KÖRÖZET, (kör-öz-et)

1. KÖRNYEZÉS, KÖRNYEZET.

KÖRÖZTET
,

(kör-öz-tet) mivelt. m. köröztet-

tem ,
—tél ,

—étt. par. köröztess. Valamit bizonyos

körben járat, vagyis úgy bocsát el, hogy kézrl kézre

menve bizonyos kört megtegyen. Különösen hasz-

náltatik lehelekrl , tudósításokról
,
parancsokról , s

holmi mutatványokról, adományokról, stb. melyeket

kézrl kézre lehet adni.

KÖRÖZTETÉS
,

(kör-öz-tet-és) fn. tt. körözte-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által

köröztetnek valamit. Kerületi rendeletek köröztetése.

Meghívó levél köröztetése.

KÖRÖZVÉNY, (kör-öz-vény) fn. tt. körözvény-t,

tb. —ék. L. KÖRLEVÉL.
KÖRP, fn. tt. körpöt. Székely tájszó , am. bó-

longató izer, hasmelenget edény a hasmens gyer-

mekeknél.

KÖRPÁLYA
, (kör-pálya) ösz. fn. Körvonalat

képe.TÖ futtatási, lóversenyzési pálya.

KORPÖLÜ
,

(kör-p-öl-ü, azaz körpöl) fn. tt.

körpölü-t. Az ökrös szekér rúdjának végén azon két-

ágú fa, melyen az igát tartó szeg kétszer keresztül

megy. Máskép : körpöly. így neveztetik a szántóta-

liga rúdján lev ilyetén fa is , mely a taligarudat a

tézslával Ö8zveköti. E csatnak fels ága rendesen fél-

kör görbe, s valószínleg innen vette nevét, mintha
volna görbölö v. görbül.

KÖRPÖLY, 1. KÖRPÖLÜ.
KÖRRAJZ, (kör- rajz) ösz. fn. 1) Szoros tulajd.

ért. rajz, mely nem egész képét, alakját, hanem csak

küls széleit adja valaminek ; máskép : körvonal 2)

AKAD. NAOY 8ZÓTAB. III. KÖT,

Átv. ért. általáuos eléadás , mely részletes aprósá-

gokra nem terjed ki. Valamely történetet körrajzban

adni elé. (Coutour). V. ö. KÖRVONALAZ.
KÖRRAJZOLÁS, (kör-rajzolás) 1. KÖRVONA-

LAZÁS.
KÖRRENDÉLET

,
(kör-rendélet) ösz. fn. Pel-

söségí rendelet , mely bizonyos személyek , illetleg

testületek között köröztetik.

KÖRSUGÁR, (kör-sugár) ösz. fn. A körnek

azon vonala , mely a középponttól a kör széléig ter-

jed, az átmérnek fele.

KÖRSÜRGÖNY, (kör-sürgöny) ösz. fn. Köröz-

tetett sürgöny. V. ö. KÖRÖZTET és SÜRGÖNY.
KÖRSZAK

,
(kör-szak) ösz. fn. Bizonyom id-

nek vagy idben történt eseményeknek, mintegy kö-

zéppont körül egyesül köre, t. i. a középpontot va-

lamely f világesemény alkotván ; ennek körét pe-

dig részint a megelz történetek , mint okok , ré-

szint az utána következk , mint okozatok vagy

eredmények képezvén. Egyébiránt djvatozóbb :

korszak.

KÖRSZAKOS
,
(kör-szakos) Ösz. mn. Ami kör-

szakot képez ; máskép : korszakos.

KÖRSZÉL, (kör szél) ösz. fn. Azon pontokból

képzelt vonal, melyek a körnek vagy körös testnek,

térnek külsejét teszik , vagyis , melyek a középpont-

tól legtávolabb esnek, (Peripheria).

KÖRSZEMLE, (kör-szemle) öjz. fn. Valaminek

köröskörül megszemlélése, megtekintése , különösen

valamely krútban tett szemléldés, vizsgálódás.

KÖRSZÍN
,

(kör-szín) ösz. fn. Nyilvános , mu-

lattató látványok
,

pl. színdarabok , mülovaglások,

harczjátékok, állatviadalok eléadására való köralakú

tér, vagy épület. (Amphitheatrum, Circus).

KÖRTÁNCZ, (kör-táncz) ösz. fn. Általán min-

denféle táncz , melyet többen körbe fogódzva vagy

körbe állva , körben forogva járnak el, melyet a né-

pek szokása, ízlése, ügyessége , és az id többféle-

kép szokott módosítani. A legeredetiebb magyar kör-

t/hicz, az úgynevezett toborzó , melynek középpont-

ját a lejtések változatait mutató , s a kör közepén

álló magántánczos teszi, a többiek pedig majd jobbra

majd balra lejtegetve és kört képezve forognak kö-

rülötte.

KÖRTE, (kör-t-e, az úgynevezett kumán-tatár

nyelvben : kherthme); fn. tt. körtét. A körtefának

gyümölcse, melynek eredeti vad faja csaknem tökéle-

tes gömböly, a többinek pedig feje rendesen dudorú, s

a kocsán felé többé vagy kevesbbé hengerded nyakká

alakuló. Vad, szelid, azaz kerti körte. Fajai igen sok-

félék , melyek neveiket vagy érésök idejétl vagy

származási helyöktl , vagy formájuktól , ízöktöl , s

más tulajdonságaiktól kapták. Árpával ér, búzával

érö, zabbal érö körte. Lörincz körte. Kisasszony körte.

Téli körte. Kanizsai körte. Egri körte. Buczkó , csá-

kány, csöcsös, fenekes, nyakas, rögölyös, sima, csíkon

körte. Boríz, mézes, vajas, császár, fontos, hosszu-
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szám, torzsdtlan, kármány-, korpa-, leves, muskotály ,

piros, vörös, zöld, szagos, szamócza-, roílyaníós, szotyo-

gós, tüskés, fojtás, stb. körte. Atv. drl így neveztet-

nek többféle testek, melyek a körtéhez hasonlók, pl.

azon körleforma vastömeg , melyet bizonyos mérté

kéknél súlyozásul használnak (Cursor in statera ro

mana). Legvalószínbb , hogy e gyümölcs nevének

gyöke a gömbölyt jelent kör, minthogy az eredeti

vad körte csakugyan egészen gömböly, de a szelídek

feje is szinte olyan , s nyakaik heagerdc lek A kör

gyökbl lett az elavult ige kord v. kört és ebbl körtö

körte részesül név. így képzdött a sörte , s a vas-

tag hangú lapta (lobta a lob gyöktl) finta , sánta

stb. Megemlítend az is , hogy a közönséges kör-

tefa levelei tojáskerckek. E tulajdonságra látsza-

nak vonatkozni a szláv hruska , kruska nevezetek is,

melyekben hrusztii am. duzzogni , kintit atn. körben

forogni v. forgatni, kruhli am. kerekalakú stb A la-

tin pyrum, melylyel a német Bim is egyezik, inkább

a pyramis, nvoyog szókkal látszik rokonságban lenni,

mintha a pyrum szóban a körtének azon tulajdon-

sága vétetett volna tekintetbe, moly szerént a gúla

hoz (pyramishoz) hasonlítható. A körte megtoldva

körlély, melynek közvetlen törzsöke aj igeneves körié,

amint több helyen mondják is. így alakultak : sörte,

sorté, sörtély, gerdély, gurdély stb. Terjedelmesen di-

vatozik , kivált írói nyelvben, a körtvély is, melyhez

hasonlók a sörlvély
,
görvély. Énnek közvetlen tör-

zsöke a kettztetett képzjü igenév körteve, össze-

vonva köríve, mint hal igébl lett haló, hala, halava,

halavány v. halvány, el igébl el, ele, eleve, eleven,

mer igébl mer, mere, mereve, mereven, merevény,

gör elavult igébl görö, göre, göreve, göroe, gör-

vély stb.

KÖRTEALAKU
,

(körte-alakú) ösz, mu. Ami-
nek olyan alakja van , mint a körtének

,
pl. körte-

alakú dinnye , uborka , nyomtatéit a mértéken. A nö-

vénytanban a talpával fölfelé fordított kúpforma,

mint amilyen a jézsafa (Philadelphus) csészéje (tur-

biuatüm. Gönczy Pál;.

KÖRTEBOR
,
(körte-bor) ösz. fn. Borféle ital,

a zúzott, sajtólt körtéknek erjedésen átment mustos

levébl.

KÖRTEFA
,

(körte fa) ösz fn. A húszhímcsek

seregébe, és ötanyások rendébe tartozó ismeretes fa-

nem. A közönséges körte, (pyrus communis) levelei

tojáskerckek
, fürészesek , kocsányi közel oly hosz-

szúk, mint a gyümölcs, néha hosszabbak is. Ennek
az erdkön is vannak kisebb-nagyobb gyümölcs vad

fajtái, nagyobb részének gyümölcse kocsánra futó

vagy a kocsánon fölül kúpos. Fája szép barnás szinü

és kemény, s különféle asztalosmunkákra alkalmatos.

V. ö. KÖRTE.
KÖRTEFÁNK, (körte-fánk) ösz. fn Rántott

sütemény neme , mely alakjára nézve körtéhez ha-

sonló
; vagy fánk módjára zsíron kirántott körte.

KÖRTEFONT, (körte font) ÖB3. fn. A mérleg
nck ejv tsajíUsIgos neme , melylyel igen különböz

súly u testeket meg lehet mérni, amint t. i, kar gya

nánt kinyúló s fokokra osztott billentyjére külcbb

vagy belcbb akasztják az úgynevezett körtét (Sta

tera romána).

KÖRTEFU, (körte fü) ösz. fn. 1. KÖRTIKE
KÖRTEÍIÉJ, (körte-héj) ösz. fn. A körte nev

gyümölcs héja. Sárgás, zöldes, csíkos körtehéj.

KÖRTEKERMES, (körte-kermes) ösz. fn. A
körtefák leveleit pusztító kermesféle féregfaj.

KÖRTEKOCSÁN, (körte-kocsán) ösz. fn A
körtének azon szára , melynél fog?a a term ágról

aláfügg, mely aránylag igen hosszú, s néha gyümöl-

csénél is hosszabb

KÖRTELÉ, (körte-lé) ösz. fn. A kicsavart vagy

zúzott, sajtólt körtegyümölcs leve.

KÖRTÉLY, tt. körtély t, tb. —ék ; 1. KÖRTE.
KÖRTÉLYÉS, 1. KÖRTVÉLYÉS.
KÖRTEMOLY, (körte-moly) ösz. fn. Moly,

mely tojásait a körtébe rakja le (Phalena clinguaria )

KÖRTEMUST, (körte must) ösz fn. Akisaj-

tólt vad vagy siclid körték levébl való mustféle

édes ital.

KÖRTEPÉP, (körte-pép) ösz. fn. Pép, a sürüen

befzött körtékbl.

KÖRTÉR, (kör-tér) ösz, fn. Kerek tér, me-

lyet valamely körvonal fog körül , vagyis a körnek

közege.

KÖRTESZ.4K
,

(körte szak) ösz, fn. 1. KÖR-
TEPÉP.

KÖRTESZELET, (körte-szelet) ösz. fn. A föl-

metszett körtébl egy-egy hasáb Megaszalt, és meg

ezukrozott körieszeletek .

KÖRTESZÖRP
,
(körte szörp) ösz fn. A körié

levébl kivont szörp V. ö. SZÖRP.

KÖRTEVIRICS
,

(körte-virics) ösz. fn, Nem
igen sürüen, a pépnél higabbra fzött körte.

KÖRTÉZÉS
,

(kört-e ez és) fn. tt. körtézés-t,

tb. — :'k
,

har.n szr. — e. Fiatal legények játéka

Leül egy közölök a föld színére, (ez a körtefa) mel-

lette egy másik (a pásztor) áll ; a többinek köteles-

sége rázni a körtefát, vagyis rángatni az ült. Kit a

pásztor rángatásközben megrúghat, az váltja fel öt a

pásztorságban.

KÖRTIKE, (kör-t-i-ke) fn. tt. körtikét. Nö-

vénynem a tízhímesek seregébl és kétanyások ren-

débl ; ennek fajai közöl legnevezetesebb a csahajsz,

(pyrola rotundifolia), melynek himszálai felgörbül-

tek, anyaszára legörbült, máskép : kerek téli zöld, fa

saláta.

KÖRTVE
,
(kör-t-vc) elavult név körte helyett,

melybl lett körtvély, körtvélyés.

KÖRTVÉLY
,
(kört ve cly) 1. KÖRTÉLY és

KÖRTE.

KÖRTVÉLYÉS, (l),(kör-t-vc-cly-cs) mm ít.kört-

vélycs-t v. — el, tb. —ék. Körtvélyfákkal beültetett.

Körtvélyés legel, erdség. Önálló fnévül is használ-

tatik , s jelent több helységeket. Magyarországban
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st egyes részeket is a határokon , és legelkön, me-

lyeken t. i. vad körtefák tenyésznek, vagy valaha

(enyésztek.

KÖRTVÉLYÉS, (2), faluk Máramaros, Mosón,

Nyifra, Pozsony, Szathmár, Vas, Szepes, Torna, FEL-

S— Zemplén m. ; KIS— , NAGY— , RÉV— K-
vár vidékében; puszták Komárom, Pozsony, Zemplén,

Fehér, Sopron m.; helyr. Körtvéfyés re, — én, — r'ól.

KÖRTVÉLYFÁJA , erdélyi falu Torda m.

;

helyr. Körtvélyfájára, — n, — ról.

KÖRTVÉLYKAPA, erdélyi falu Torda m.

;

helyr. Körtvélykapá ra, — n,
—ról.

KORÚT, (körút) ösz. fu. Valamely tartomány,

vidék , kerület stb. helységeiben köröskörül tett

utazás.

KORUTA
,

(k-ruta) ösz. fn. A lopvauszk
seregébl való, s a bordalapok neme alá tartozó nö-

vényfaj , melynek lombjai kétszer fzött buglyosak,

ellenesen váltogatva, levélkéi ékformák, csipkés vé-

gük. Lakik ksziklák hasadékiban. (Ruta murai'ia).

KÖRÜL, (körül), 1) Névhatárzó , személyra-

gozva körülem, körüled, körüle stb. vagy körülöttem,

körülötted stb. Azon vonalban vagy körtéren, mely a

viszonytárgyat, mint középpontot körülveszi. Város

körül ültetett erd. Kastély körül épített fal. Kályha

körül emelt korlát. Valaki körül forgolódni. A kerék a

tengely körül forog. A belül határozóval párosulva

am. valaminek kerületét és belsejét összevéve. A ha-

tárt körülbelül elborította a víz. Egyébiránt ez érte-

lemben szokottabb a kivülbelül. Néha am. hozzá-

vetleg , mintegy
,

pl. Körülbelül hatszázan lehettek.

Ezen értelme van, ha magán használtatik is, pl. Két

ezer körül voltak. Tíz óra körül láttam öt, am. vala-

mivel elbb vagy utóbb. 2) lgehatárzó vagy igeköt,

mely esetben az ige oly cselekvést , szenvedést vagy

állapotot jelent, mely bizonyos középpontot mintegy

kerítve történik, vagy létezik, pl. Körülvenni a várt.

Körülvétetni az ellenségtl. Körüljárni. Tudnivaló,

hogy valamint némely más igekötk , úgy ez is az

önható vagy közép igéknek reudszerént átható tulaj-

donságot kölcsönöz , és tárgyesetet vonz. pl. Körül-

ülni az asztalt. Körülfekünni a földre tett tálat. V.

ö. KÖR.
KÖRÜLÁLL, (körül- áll) ösz. áth. Állva körül-

vesz. Körülállották a csendörök a csárdát. Körülál-

lani a beteg ágyát, a ravatalt. Ha önható ige, akkor

külön irjuk : a ház körül állani , kivévén ha igenév

származik belle, mint : körülállás, körülálló. Ugyan-

ez áll más önható, és közép igékrl is.

KÖRÜLÁLLÁS, 1. KÖRNYÜLÁLLÁS.
KÖRÜLÁLLÓ

,
(körül-álló) esz. mn. Akik va-

lamely tárgyat mintegy középpontot állva vesznek kö-

rül. .1 népszónok a körülálló népet lázadásra izgatta.

Használtatik önállólag fnévül is. A keresztel pap

imádságra inti a körülállókat.

KÖRÜLÁRKOL, (körül árkol) ösz. fn. Vala-

mely tért vagy térben lev épületet árokkal körül-

vesz. Körülárkolni a rétet, a majorságot.

KÖRÜLBELÜL, (körülbelül) ösz. ih. 1) Va-

laminek kerületét és körterét összevéve. Körülbelül

elpusztítani a helység határát. 2) Hozzávetleg, mint-

egy. Élünk vele, midn valaminek számát , mennyi-

ségét bizonyosan nem tudjuk , hanem csak közelít-

leg gyanítjuk. R ház építése körülbelül tízezer fo-

rintba került. Körülbelül e. hónak közepén eldl ügyünk.

KÖRÜLDONG, (körül dong) ösz. önh. és gya-

kor. Dongva röpköd, szállong bizonyos tárgy körül.

A mdiek, darazsak körüldongják a virágokat. V. Ö.

DONG.
KÖRÜLDÖRÖG

,
(körül-dörög) ösz. önh. Dö-

rögve körülvesz.

„A szép t zabadság hslánggal hevíti,

Körüldörögje bár ezer halál.
J

Kisfaludy K.

KÖRÜLÉPÍT
,

(körül-épít) ösz. áth. Bizonyos

tért újonnan emelt egy vagy több épülettel bekerít.

.1 major udvarát körülépíteni aktokkal
, f.'szerekkel,

pajtákkal , ólakkal. A szlhegy lábát borházakkal

körülépíteni.

KÖRÜLET, KÖRÜLET, (kör-ület! fu. tt. kö-

r'úlet-ét , harm. szr. — e. Törzsöke vagy az elavult

körül Önh. ige, melvnek az áth. körít felel meg, vagy

a (kevésbé divatos) köröl áth. Szoros ért. valamely

körvonal egészen véve, mint terület am. bizonyos

térnek Öszvege. A hintó hátulsó kerekének körülete na-

gyobb, mint az elsé. (Peripheria). Szélesb ért. azon

tájék, vidék, tér, mely valamely kitzött helyet, mint

középpontot vesz körül. A fváros körületén fekvfa-

luk, puszták. V. ö. KERÜLET.

KÖRÜLFALAZ
,

(körül- fal az) ösz. áth. Vala-

mely térnek végszéleit falakkal beépíti, vagy vala-

mit falakkal elzár, megersít. Körülfalazni a kertet,

a templom udvarát. Körülfalazni a vár környékét.

KÖRÜLFEKSZIK, (körül-fekszik) ösz. áth.

(V. ö. KÖRÜL és KÖRÜLÁLL). Valaminek körü-

lötte leheveredik. Körülfeküdni a lobogó tüzet.

KÖRÜLFEKV, (körül-fekv) ösz. mu. 1) Tu-

lajd. ért. mondjuk többekrl, kik vagy mik bizonyos

tárgyat mint középpontot kerítve feküsznek. A gom-

bóezos tálat körülfekv aratók, kaszások. Kerekjászolt

körülfekv ökrök. 2) Átv. ért. mondjuk ingatlan tes-

tekrl vagy helyekrl, melyek más testeket vagy he-

lyeket kerítenek. A f piaezot körülfekv házak. Völ-

gyet körülfekv hegyek. A toronyból nézni a körülfekv

falukat és városokat.

KÖRÜLFOG, (körül-fog) ösz. áth. 1) Valamely

átölelhet testet karjaival kerítve fog. Körülfogni a

fa derekát, a zsákot. A rimánkodó gyermek körülfogja

atyja térdét. 2) Többen úgy kerítenek be valakit v.

valamit, hogy el ne mehessen. A pandúrok körülfog-

ták az erdei utonállót. A vadászok körülfuják a fel-

hajszolt vadakat Körülfogni az ellenséget. 3) Vala

mely eszköz, által bekerít. Hálóval körülfogni a víz-

nek egy öblét. Kötél fit körülfogni valamely terhet. 4)
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Átv. ért. valakit minden oldalról sürget , fakgat,

hogy rábírja valamire. Körülfogni , és elcsábítani

valakit.

KÖRÜLFOGLAL
,
(körül-foglal) sz. áth. Va-

lamely testnek körszélét valamivel beszegi, berámáz- i

za, fölékesíti. Aranyos rámával körülfoglalni a ked-
\

ves arczképet.

KÖRÜLFOLY, (körül-foly) ösz. áth. (V. ö.

KÖRÜL és KÖRÜLÁLL). Úgy foly, hogy bizonyos

testet vagy tért bekerít. Csepel szigetét körülfolyja a

Duna. A folyó közepén emelked sziklát örvényesen

körülfolyja a víz.

KÖRÜLFON, (körül-fon) ösz. áth. 1) Szoros

ért. valamit, fonalakat húzva vagy eresztve, bekerít.

A pók körülfonja a legyeket. A fonó leány körülfonja

az orsót. 2) Agakat , vesszket úgy köt öszve , hogy

kört képezzenek , s bizonyos tért bekerítsenek. Kö-

rülfonni vesszvel a virágágyakat. 3) Mondják álta-

lán felfutó, kúszó növényekrl , melyek más testekre

tekerdzenek. Az iszolag körülfonja a fák derekait.

A komló szára körülfonja a karót. 4) Átv. ért. vala-

kit fortélyosan megkerít, cselszövényekkel saját czél-

jaira használ. Máskép, szintén átv. értelemben : be-

hálóz.

KÖRÜLFÜZ, (körül-füz) ösz. áth. Tulajdon

vagy átv. értelemben vett füzérrel kerít valamit.

„Rengeteges vadon

Zöld pártája körülfzte az ormokat."

Berzsenyi.

KÖRÜLFUT, (körül-fut) ösz. áth. Valamit futva

megkerül. Háromszor körülfutni a pályaudvart.

KÖRÜLFUTÁS, (körül-futás) ösz. fn. Futás va-

lamely térnek egész körén.

KÖRÜLHAJÓZ, (körüi-hajóz) ösz. áth. Szoros

ért. valamely szigetet hajón körüljár. Nagy-Britan-

niát körülhajózni. Szélesb ért. félszigetet, vagy nagy-

kör partokat vagy tengereket hajókázva bejár.

Aimérikát, Afrikát, a közép tengert körülhajózni.

KÖRÜLHAJÓZÁS, (körül-hajózás) ösz. fn. Víz

vagy tengerövezte valamely tér , vidék, tartomány,

földrész környékét hajóval bejárja, beutazza.

KÖRÜLHÁLÓZ, körül-hálóz) ösz. áth. Szoros

tulajd. ért. hálóval kerít. Körülhálózni a folyónak

öblét. Körülhálózni a kerítést , hogy a szomszéd ba-

romfiai át ne repüljenek rajta. Körülhálózni a mada-

ras kertet. A pók körülhálózza a legyeket. Átv. ért.

valakit mesterséges cselek, fortélyok, fondorkodások

által maga kezére , s ezéljainak elmozdítására meg-

kerít.

KÖRÜLHÁLÓZÁS
,

(körül-hálózás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit vagy valakit körülhálóznak.

KÖRÜLHORD, (körül-hord) ösz. áth. Általán,

valamit helyrl helyre, többféle irányban járva hord.

A házalok körülhordják árúikat. Valamely ritkasá-

got mutatványul körülhordani. V. ö. HORD.
KÖRÜLHORDÁS, (körül hordás; ösz. fn. Cse-

lekvés, uiid.íu valamit körülhordanak.

KÖRÜLHORDOZ , íkörül-hordoz) ösz. áth. és

gyak. Folytonosan, vagy gyakran köriilhord valamit

vagy valakit. V. ö. KÖRÜLHORD.
KÖRÜLHORDOZÁS, (körül-hordozás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit v. valakit körülhordoznak.

KÖRÜLÍR, (körül-ír) ösz. áth. 1) Valamely

testnek körszélét, körületét beírja. Körülírni a pa-

pírívet. Körülírni a hordó oldalát. 2) Nyelvtani ért.

am. valamit több szavakkal , és i'gy világosabban,

érthetbben leírni, mint ha azt röviden, és igen sza-

batos kifejezésekkel tettük volna. Ez akkor is meg-

történik, midn valamely tárgynak valódi nevét nem
tudjuk, s kénytelenek vagyunk azt tulajdonságainál

fogva megismertetni.

KÖRÜLÍRÁS, (körül- irás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit körülírunk , akár tulajd., akár átv.

értelemben. V. ö. KÖRÜLÍR.

KÖRÜLIRAT
,
(körül-irat) ösz. fn. Azon irat,

vagyis betk, szók, jegyek, melyeket valaki bizonyos

testnek körszélére írt vagy vésett , vagy nyomtatott.

Körülirut valamely képen. A pénzeken lev körüliratok.

Okleveli pecsétek körüliratai.

KÖRÜLÍRT
,

(körül-irt) ösz. mn. 1) Aminek
körszélét beírták , a legszélesebb értelemben véve.

Körülirt könyvlapok. Körülirt pénzek. 2) Nyelvtani-

lag több szavakkal és értelmesebben eléadott , kife-

jezett. Körülirt mondat, beszéd, magyarázat, értelme-

zés. 3) Bizonyos föltételek, kivételek, megszorítások

által kiseb bített, pl. jog, hatóság, engedély, kiváltság,

szabadság stb.

KÖRÜLJÁR , íkörül-jár) ösz. önh. és áth. 1)

Tárgyesetes név nélkül ara. bizonyos tért foglaló, s

különböz iráuyban fekv helyeken jár, 3Ótál, utazik.

Körüljárni a városban, a város határában, a város vi-

dékén. Körüljárni az országban. 2) Tárgyesetes név-

vel bizonyos testet vagy tért járva megkerül. Kö-

rüljárni az oltárt. Az rök körüljárják a várat , a

tábort.

KÖRÜLJÁRÁS
,

(körüljárás) ösz. fn. Cselek-

vés, illetleg jövésmenés , midn körüljárunk. V. ö.

KÖRÜLJÁR.
KÖRÜLKARÓZ, (körül-karóz) ösz. áth. Ka-

rókkal kerít valamely tért. Kórülkarózni a vadasker-

tet, a vár környékét.

KÖRÜLKERÍT, (körül-kerít) Ösz. áth. Bizonyos

testnek vagy térnek körszélét valamivel mindüunen

bekeríti. A rétet árkokkal , a kertet sövénynyel, gye-

pvel
,
garáddal körülkeríteni. A kazalt korlátokkal

körülkeríteni.

KÖRÜLKERÍTÉS, (kÖrül-kerítés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit körülkerítnek.

KÖRÜLLEBÉG, (körül-lebég) ösz. áth. Tárgy-

esetes viszonynévvel am. lebegve körülvesz, körülfog

valamit.

., Szenderg porodat béke lebegje körül."

Kisfaludy K.
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KÖRÜLLENG, (körül-leng) ösz. áth. 1) Bizo-

nyos testet lengve, azaz körülötte lebegve kerít. Hó-

nyakát barna fürtök lengik körül. 2) Költileg mon-

datik szellrl , mely valami körül fúdogál. A virá-

gokat illatos szell lengi körül.

KÖRÜLLENGÉS, (körül-lengés) ösz. fn. Leng-

ve, lengedezve körülvétel.

KÖRÜLLÉV, (körül-lév) ösz. mn. Általán

mondjuk mindenrl , ami valamely tárgy körében,

közelében létezik. A körüllev vidéket magas hegyrl

szemlélni.

KÖRÜLLOVAGOL, (körül-lovagol) ösz. ön- és

áth. 1) Tárgyesetes név nélkül, am. bizonyos téren

különböz irányban lovagol. Körüllovagolni a város-

ban, mezn. 2) Áthatólag : valamely kört lovagolva

bejár. Körüllovagolni a várat , az erdt. Körüllova-

golni a pályakört.

KÖRÜLMÉNY
,

(kör-ül-mény) fn. tt. körül-

mény-t , tb. — ék, harm. szr. —e. 1. KÖRNYÜLÁL-
LÁS.

KÖRÜLMÉNYES, (körül-mény-és) mn. 1. KÖR-
NYÜLÁLLÁSOS.

KÖRÜLMÉNYESEN, (kör-ül-mény- és-en) ih. 1.

KÖRNYÜLÁLLÁSOSAN.
KÖRÜLMÉNYESSÉG, (kör-ül mény-és-ség) fn.

tt. körülményesség- ét , harm. szr. — e. Valamely do-

lognak abbeli tulajdonsága , melynél fogva bizonyos

körülményei vannak. Valaminek körülményességét te-

kintetbe venni.

KÖRÜLMÉR
,

(körül-mér) ösz. áth. Valamely

testnek vagy térnek körszélét megméri , nagyságát

meghatározza. Körülmérni a fa derekát. KörUlmérni

a tónak, erdnek kerületét.

KÖRÜLMETÉL, KÖRÜLMETÉLÉS, KÖRÜL-
METÉLKÉDIK, 1. KÖRNYÜLMETÉL, KÖRNYÜL-
METÉLÉS, KÖRNYÜLMETÉLKÉDIK.

KÖRÜLNÉZ
,

(körül-néz) ösz. önh. 1) Szoros

ért. mindenfelé néz azon téren , melynek maga
mintegy középpontját teszi. A határcsösz föl megy a

góréra , hogy körülnézzen. A félénk katona körülnéz,

hogy merre futhasson. 2) Szélesb éit. vizsgálat, föl-

ügyelet végett majd ide, majd oda megy. Körülnézni

az udvarban, a majorban. Nem árt, ha a gazda néha

néha körülnéz. Innen átv. ért. valamit több oldalról

figyelembe vesz. 3) Visszaható névmással am. ma-

gára vonatkozólag vesz valamit tekintetbe. Ha körül

nézem magamat, azt veszem észre, hogy semmim sincs.

KÖRÜLÖLEL, (körül-ölel) ösz. áth. Karjaival

körülfog, ölébe szorít.

„ A gyönge n remegve ül

,

Hsét körülölelve."

Kölcsey.

KÖRÜLÖTT, (kör-ül-ött) ih. Személyragozva :—em, — ed, —e,
— ünk, — etek, — ök, am. én kö-

römben, te körödben, körében stb. Ragozatlan ál-

lapotban nem divatozik. De lehetne használni : vá-

ros körülött v. városnak körülötte, ház körülöli v. ház-

nak körülötte
, ezek helyett város körül, ház körül. V.

ö. KÖRÖTT.
KÖRÜLÖVEZ, (körül-övez) ösz. áth. Övvel

körülköt
, bekerít valamit. Derekát szíjjal körül-

övezni.

KÖRÜLPALÁNKOL, (körül-palánkol) ösz. áth.

Minden oldalról palánkkal kerít valamely tért vagy
épületet stb. Körülpalánkolni a vadaskertet, a magán
álló pusztai majort.

KÖRÜLRÁG, (körülrág) ösz. áth. Valamely
testnek körszéleit minden oldalról megrágja. Körül-

rágni a dugaszt , hogy a palaezkba férjen. A nyulak
körülrágták a csemetéket.

KÖRÜLRAGYOG, (körül-ragyog) ösz. áth. Ra-
gyogó sugaraival valamely testet minden oldalról

megfényesít. A drága gyöngyökbl fzött koszorú kö-

rülragyogja fejét. Az éjjeli lámpák körülragyogják a
kivilágított tornyot.

KÖRÜLRAJONG, (körül-rajong) ösz. áth. Ra-
jongva körülvesz, körülfog.

KÖRÜLREPDÉS, (körül-repdés) ösz. önh. Rep-
desve kerülget valamit. A ragadozó madarak körül-

repdesik a sikot. A méhek körülrepdesik a virágos

füveket.

KÖRÜLSÁNCZOL
, (körül-sánezol) ösz. áth.

Sánczokkal minden oldalról bekerít. Körülsánczolni

a várat, várost.

KÖRÜLSZÁNT
,

(körül-szánt) ösz. áth. Bizo-

nyos temek széleit minden oldalról ekével fölmetszi.

Körülszántani a tagosztályban jutott részt. Körülszán-

tani a vizenys legelöt , hogy a juhász be ne hajtsa a

nyájat.

KÖRÜLTÁBOROZ, (körül-táboroz) ösz. áth.

Valamely helyet táborozva bekerít. Körültáborozni

az ostromzár alá vett várat.

KÖRÜLTÁNCZOL
,

(körül-tánezol) ösz. áth

Valamely tért vagy testet tánczolva jár körül. Kö-
rültánczolni a teremet , az udvart. Körültánczolni a
pünkösdi fát , a szent Iván tüzét. A botra gugorodott

kanászt körültánczolja a többi.

KÖRÜLUTAZ
,

(körül-utaz) ösz. önh. és áth.

1) Tárgyesetes név nélkül am. bizonyos téren, külön-

féle irányban, mintegy kört csinálva utaz. Tapaszta-

lat kedveért körülutazni valamely országbaii. 2) Tárgy-

esetes névvel , valamely tért mintegy megkerülve

bejár. A Balaton tavát körülutazni.

KÖRÜLÜL
,
(körül-ül) ösz. áth. Többen, bizo-

nyos helyet vagy testet, mint valamely középpontot

ülve körülvesznek. A vendégek körölülik az asztalt.

Kitálaltak , senlci sincs, körülülték (az asztalt) semmi

sincs. (Km.). A pásztorok körülülik az éjjeli tüzet.

KÖRÜLÜLTET
,

(körül-ültet) ösz. áth. Vala-

mely térnek széleit, minden oldalról beülteti bizo-

nyos növényekkel. A kert garádját bodzafával , a

kerti ágyakat rózsafákkal körülültetni. Akáczokkal k'<)

rülüHetni a határt.
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KÖRÜLVÉSZ ,
(körül-vósz) ösz. áth. Altalán i

valamit bekerít mindenfelül. Különösen 1) többen
j

Összeállva , s kort alakítva kerítenek be valamit v.

valakit. Hadsereggel körülvenni a várost. Az erdei]

utast hirtelen tíz útonálló vette körül. 2) Állandóan
;

vagy folytonosan, természeti helyzeténél fogva ke-
j

rítve tart valamit. Turócz vármegyét , mint. valamely í

völgyet ,
mindünnen körülveszik a hegyek. A szigete-

ket vizeh veszik körül. 3) Átv. ért, valakit erkölcsileg

megkerít , s mintegy akaratának körébe iparkodik

vonni. Én Pált beszélem rá, te pedig vedd körül

Pétéi t.

KÖRÜLVITORLAZ ,
(körül- vitorláz) sz. önh.

Képes kifejezés a mindennapiabb körülhajóz helyett.

Egyébiránt csak oly hajózásról mondható ,
mely vi-

torlákkal történik. V. ö. KÖRÜLHAJÓZ.
KÖRÜLZÉNG, (körül-zéug) ösz. önh. Köröskö-

iül hallhatólag zeng.

KÖRVERS, (kör-vers) 1. KÖRÉNEK.
KÖRVONAL, (kör-vonal) ösz. fn. Azon minden

ponton görbül vonal, mely a szoros értelemben vett
|

körnek szélét , vagy magát a kört képezi ; máskép :

korrajz; 1. ezt.

KÖRVONALAZ
,

(kör-vonalaz) ösz. áth. Kör-
'

vonalat csinál. Szélesebb értelemben valamely ábra-

nak körrajzát adja. Átv. ért. valamely általános ter-
;

vet vagy eléadást szerkeszt a nélkül ,
hogy a részle-

tességekre is kiterjeszkednék, (francziául : eontour-

ner, innen németesen : contourniren ,
vagy .contour'

szótól : contouriren).

KÖRVONALAZÁS, KÖRVONALZÁS ,
(kör-

vonalazás) ösz. fu. Cselekvés , midn valaki körvo-

nalaz.

KÖRZENE, (kör-zene) 1. KÖRÉNEK alatt.

KÖRZIK, (kör öz-ik) k. m. körz ött, htn. —eni.

Körben mozog, forog, pl. a hajtott csiga, az elper-

dített brgatyú, a forgó kerék.

KÖS, elvont gyöke kösed és kösedék szóknak. A

kösöng, köss, kössöntyü szókban kör a gyök.

KÖSAROGLYA
,

(kö-saroglya) ösz. fn. Sarog-

lya, melyen köveket hordanak, pl. építés körül a nap-

számosok, az útcsinálók stb.

KÖSE, puszta Pozsony m.; helyr. Kösé-re, — n,

— röl.

KÖSED (kös-ed) 1. KESÉD.
KÖSEDÉK, (1), (kösed-ék) fn. tt. kösedék-tt,

harin. szr. — e. Eredetileg kesedék a keséd (kopik,

szakad, reped) törzsöktl. Repedek, hasadék, szaka-

dék. V. ö. KESE, KESÉD.
KÖSEDÉK, (2), (mint föntebb) fn. tt. kösedéktt.

Gyr vidékén jelent keveset
,
pl. Kösedék baja sincs.

Ez vagy nem egyéb, mint a föntebb (l) alatt emlí-

tett kösedék , mintha azt jelentené , hogy egy repe-

désnyi baja sincs ; vagy talán a kis gyökbl lett , s

am. kisedék.

KÖSELY, ér Bihar megyében.

KÖSELYSZÉG
,
puszta Bihar m. ;

helyr. Kö-

selyszég-re, —én, —röl.

KOSMÖTÖL, tájdivatos e helyett : kasmatol.

KÖSNYÖSFERSING, (kösnyös-fersing) ösz. fn.

Erdélyben , fekete selyemmel himzett mell , reds
derekú hosszú nööltöuy

, elül nagy kapocscsal (kö-

sönynyel , kösöntyvel). Leginkább leányok viselik,

veres sinórövet kötve reája. V. ö. FERSING.
KSÓ, (k- só) ösz. fn. Terméssó, melyet kfor-

mában vágnak , különböztetésül a vízbl ftt sótól,

melyet porsó- nak neveznek.

KÖSÖNT, KÖSÖNTY, 1. KÖSSÖNTYÜ.
KÖSÖNY, (kös-öny) fn. tt. kösöny-t, tb. —ök,

harm. szr. — e. 1) A tízhímesek seregébl való nö-

vénynem , melynek legközönségesebb faja a konya

kösöny, máskép Venus köldöke , v. köldökfü. (Cotyle-

don umbilicus). 2) Erdélyben , Toroczkó városában

Kriza J. értesítése szerént am. karmantyú (ni ékes-

ség). Valószín, hogy eredetileg mindkét értelemben

körsöny volt , s innen lett kössöny ,
rövidebben : kö-

söny. A kör gyök t. i. fogalmi és tárgyilagos viszony-

ban áll a konya és köldök szókkal , mint köröset je-

lentkkel. V. ö. KÖSSÖNTYÜ.
KÖSSÖNTYÜ, (kör-ös-ön-t-ü; 1. itt alább), fn. tt.

Jcössönty-t. Molnár A. és Páriz-Pápai két s-vel írják.

Némely régieknél, pl. a Bécsi codexben : kösöntö. Prá-

gainál köszöntyü, Szabó Elek szerént a székelyeknél

:

kösönty, de Szabó Dávidnál mind kössöntyü, mind kö-

szöntyü. Molnár A. szerént am. nyakra való ékesség,

nyakláncz, továbbá karköt (monile, spinter, lunula

;

Armband , Halsband). Calepinusnál spinter , mely

alatt ruhaékesit kapocs, csat értetik ; mások szerént

ismét lunula , azaz félholdat képez csat , kapocs
;

Szabó D. szerént palástra , köpönyegre való öreg v.

nagy kapocs. A Bécsi codexben nyaki ékesség (mo-

nile). Mind ezen értelmekbl az tnik ki , hogy e

szóban alapfogalom a körös alak. Mi e szó elemzését

illeti : látni való, hogy utóbbi képzjénél fogva azon

szók sorába tartozik ,
melyek az igeneves ó ö ú

eltt a t, bett meglágyítják , milyenek : pattantyú,

billenty, csörgetyü, förgetyü, csikolfyú stb. pattantó,

billent, csörget, förget , csikoltó helyett. Kössön-

• ty is am. kössöntö a kössönt törzsöktl. Alapfogal-

mánál fogva Iegvalós2inübb , hogy gyöke kör, mely-

bl lett körös, öszvevonva körs, mint pers, hars, hárs,

társ, nyers stb. innen körsön, mint pers persen, har-

san, f'eresen ; azután körsönt, mint persenf, fercsenl

stb. Az r átalakult s-vé , mint persely lett pessely,

borsó bossó, borstör bosstörö stb. E szerént eredeti-

leg körsöniyti, am. nyakat vagy karokat körösitö, ke-

! rít ékesség , mely nevezet utóbb más ily körded

vagy félkör ékszerekre is átvitetett. V. ö. KOSSU,

KÖSÖNY.
KÖSSÜ, (kör-ös-ü) fn. tt. kössü-t. Csavarral el-

látott fogó némely érczmiveseknél
,

pl. lakatosoknál,

ötvösöknél. Minthogy a csavarnak lényeges tulajdon-

! sága a körös alak, innen legvalószínbb, hogy gyöke

kör, melybl lett körös ige , ebbl igenév körösö, kö-

iö.sü, összehúzva körs, végre kössü, mint borsó boseú,

persely pessely atb. V. ö. KÖSSÖNTYÜ
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KÖSTÖRKÖDIK, baranyai tájszó, ). BÖSTÖR-
KÖDIK.

KÖSZ, elvont gyöke 1) köszön igének, 1 ezt;

2) köször fnévnek, melyben hangutánzónak látszik,

1. KÖSZÖR. 3) Köszvény fnévnek, 1. ezt.

KSZÁL, (k-szál) sz. fn. Általán szálfa vagy

szobor gyanánt emelked ktömeg. Különösen a vi

zek, jelesen tengerek fenekérl feltolódó szikla. Ez

azon fenék kszál, melyen hitünk épül. (Egyházi ének).

KÖSZÁLAS
,
(k-szálas) ösz. mn. Kszálakkal

bvelked. Köszálus hegyek. Kszála* tenger. V. ö.

KSZÁL.
KSZÁLI

,
(kszáli) ösz, mn. Kszálon lev,

fekv, járó. Kszáli zerge,

„Messzünnen, mint kszáli hó
,

Fehérlik a bús lobogó."

Kölcsey.

KSZEG
,
(k szeg) ösz. helynév, Szabad kii

város Vas , falu Sáros, puszta Torna m. ; helyr. K
szég-én, — re, —röl.

KSZEG REMETE , falu Szathmár m ; helyr.

— Remeié-re, — n, — röl.

KSZÉN
,
(k-szén) ösz. fu. Egékeny ásvány,

mely földi szurokból ,
vasnemü agyagból és mész-

bl áll ; szinc fekete, leveles réteg
, többé-kevésbé

fényes ; koczkásan törékeny s tüzelésre alkalmas.

(Lithantrax).

KÖSZÉNBÁNYA
,
(kszén bánya) ösz. fn. Bá-

nya, melybl kszenet fejtenek.

KÖSZÉNBÁNYÁSZ, (kszén-bányász) ösz. fu.

Bányamunkás, ki kszénfejtéssel foglalkodik.

KÖSZEPLÖ, (kö-szepl) ösz. fn. Köveken, szik-

lákon, téglákon tenyész zuzmófaj a lopvauszk se

regébl. V. ö. ZUZMÓ.

KSZIKLA
,

(k-szikla) ösz. fn. Nagy ktö-

meg, mely akár a földön fölül, akár a vizböl magasra

emelkedik, vagy a víznek, földnek szinc alatt elrejtve

létezik. Ksziklára épített régi lovagvárak. Ksziklák

ról ksziklákra szökdel zergék. A tengeri hajó kszik-

lába ütközvén, elsülyedt. Képes kifejezéssel a rendít-

hcllcn állhatatosságnak, ernek jelképe. Úgy állottak,

mint a ksziklák.

KSZIKLÁS
,
(k-sziklás) ösz. mn. Ksziklák-

kal bvelked
, ellepett. Kösziklás hegysorok. Kszik-

lás tengerpart.

KÖSZILÁRD
,
(k szilárd) ösz. mn. Képes ki-

fejezéssel am. föltételeiben állhatatos , rcndíthetlen.

Kszilárd jellem férfi.

KÖSZIN
,
(k-szín) ösz. fn. Oly szín, mely va-

lamely könem színéhez hasonló.

KÖSZINÜ, (k szín) ösz. mn. Valamely knem
színéhez hasonló. Márványköszin falak.

KSZIRT, (kszirt) ösz. fu. Széles ért. am. k-
szikla. Szorosb ért. a vizekbl fölemelked, vagy a

mélységben rejl ktömeg. V. ö. SZIRT.

KÖSZIRTHAL, (k- szirt-hal) ösz. fn. Sötétbar-

na szinü tengeri hal, mely a tkehalak neméhez tar-

tozik, s Poru és Chili parljain seregcsen tenyészik

KSZÍV
,
(k szív) ösz. fn Képes kifejezéssel,

kemény, hajthatatlan, érzéketlen szív, mint a k.

KSZÍV
,
(k szivü) ösz. mn. Képes beszéd

ben oly emberrl mondjuk, ki érzéketlen szívvel bir,

kinek szive mások nyomorán ,
szenvedésén meg nem

indul.

KSZÍV ÜSÉG, (k szivüség) ösz. fn. Azon tu-

lajdonsága valakinek , melynél fogva mások szenve

dése, nyomora, kérelme, esengése nem érdekli
,
meg

nem indítja t.

KÖSZMÉTE, 1. PÖSZMÉTE.

KÖSZORÍTÓ v. —SZORÍTÓ, (k- szorító) ösz.

fn. A köhasogatók ,
köfürészelk sajtóncmü eszköze,

melylycl a követ fürészcléskor leszorítják

KÖSZÖN, (köszön) önh. m. köszön-t. 1) Tárgy

caetes viszonynévvcl , am. valamiért hálát mond,

különösen oly adományért jótéteményért, melyet va-

laki csupa jóakaratból, kegyességbl adott vagy adni

akar. Köszönöm kegyelmetek szívességét
,
jóakaratát,

kináját. Szabadságomat, szerencsémet neked köszönöm.

Megköszönni a veit jótéteményt.

„így köszönöd János kegyeit, hogy fpapi székbe

A porból fölemelt?"

Horvát E.

Néha a tárgyesetes név illetleg ,azt' névmás elmarad,

de az ige határozott alakot vészen föl. Köszönöm, de nem

iszom. (Km.). Köszönd , hogy eljöttél. Köszönjék meg,

hogy nagyobb bajuk nem történt. Köszönje meg a víz, ha

megmosdom benne. (Km.). 2) Tulajdonító ragu névvel

am. valakinek idvczletct mond , vagy általán tisztel-

gést teszen. Köszönni az átmen tisztes öregnek. Le-

vett süveggel köszönni valakinek. Mivel pedig az ily

köszönés találkozáskor vagy megérkezéskor szokott

történni ; innen átv. ért. beköszönni annyit is tesz,

mint megérkezni , megjönni
,
pl. Beköszön a tél. Ha

a szkség beköszön -az ajtón , a szeretet akkor az abla-

kon ugrik ki. (Km.). Használják néha köszönt he-

lyett is :

„Utas , köszönj rám egy pint bort

,

Itt látsz fekünni egy jámbort."

Csokonai.

E szónak jelentéseibl kitetszik , hogy alapfogalom

benne a ked , melytl kedü, kedv, kedély szók szár-

maznak. E nyomon indulva, valószín, hogy a köszön

igének kösz gyöke azonos, vagy legalább rokon kegy

(kögy) v. ked szókkal , az utóbbiból lett : ked-en v.

kez-en, s hangváltozattal közön, köszön, t. i. az ön oly

képz, mint az ízen, oson s több szókban az en és on.

Hogy a d a szók közepén fiz-rc szeret változni, külö-

nösen a k után, világosan tanúsítják a verc/cedik vc-

rc/ícszik, cselekedik cscle/frs.'ik, s több igék
,
melyek

íájszokásilag verekSszií, cseleköszik s'b. Törökül : 8Ü
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kür v. sükr am. ci icaéret ; és köszönet; honnan siller

etmek, Istent dicsérni ; és köszönni. Ezen sükür szó-

ban a sük gyök csekély eltéréssel a megfordított ma-

gyar küsz. Rokonnak látszik kösz gyökkel még a né-

met kosén, (bizalmasan, gyöngéden beszélgetni, híze-

legni), franczia causer (beszélgetni, csevegni), szansz-

krit kath (beszélget) ; továbbá a magyar hiz v hisz,

gyök is, ,hízelg' szóban.

KÖSZÖNÉS
,

(kösz-ön-és) fn. tt. köszönés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. 1) Cselekvés, mely által

valamely vett kegyért
,

jótéteményért hálánkat

szóval vagy tettel is kijelentjük. 2) Idvezlés
, mely

által valaki iránt kegyeletet mutatunk , midn szó-

val vagy tettel is
,

pl. süvegeléssel magunkat meg-

hajtva, másnak kedvére teszünk valamit. A köszönés

senkinek sem szakasztja meg a száját. (Km.). Elfo-

gadni, viszonozni a köszönést.

KÖSZÖNET, (kösz-ön-et) fn. tt. köszönet-ét,

harm. szr. — e. 1) Szóval vagy tettel kijelentett hála,

melylyel valakinek kegyét , vagyis kegyébl eredt

jótéteményét viszonozzuk. Köszönetet mondani, izenni.

Valamit köszönettel fogadni, venni, meghálálni. Vegye

ön szives köszönetemet. Nagy köszönettel tartozom ön-

nek. Nincs köszönet benne, ezt akkor mondjuk, midn
valamely dolog, vagy tett haszontalan , tökéletlen,

czéljáuak meg nem felel , vagy épen káros. Adtál

Uram est, de nincs köszönet benne. (Km.), a jégesrl
mondják. 2) Idvezlet, szokottabbau köszöntés. A szép

köszönetnek szép a felelete. (Km.). V. ö. KÖSZÖN-
TÉS.

KÖSZÖNGET
,

(kösz-ön-g-et) önh. és gyakor.

m. köszönget- tem, tél, —élt, par. köszöngess. Gyakran,

ismételve köszön valakinek. Kalapját emelgetve , ma-

gát hajtogatva köszöngetni az érkez vendégeknek. V.

ö. KÖSZÖN 2).

KÖSZÖNGETÉS
,

(kösz-ön-g-et-és) fn. tt. kö-

szöngetés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely-

nél fogva gyakran, ismételve köszöngetünk valakinek

vagy többeknek. A nép köszöngetéseit alig gyzte viszo-

nozni. V. ö. KÖSZÖNGET.

KÖSZÖN
,
(kösz-ön-) mn. tt. köszön-t. 1) A

vett kegyért hálát adó. Köszön beszéd , levél. 2) Id-

vezlö , valami kedveset mondó. Öregeknek köszö-

n ifjú.

KÖSZÖNT, (kösz-ön-t) áth. m. köszönt-ött, htn.

—ni v. —eni
,
par. —s. Kedves mondással , valami

jót kivánva szólit, üdvözöl valakit vagy valamit, mint

átv. ért. tiszteletnek , kegyeletnek tárgyát
,

pl. Isten

áldjon meg ! Isten hozott ! Jó napot ! Inni akar , aki

az ev embert köszönti. (Km.). Megköszönteni a vá-

rosba jött fejedelmet.

„Pacsirták magasról a napot köszöntik."

Orczy.

-Hsvértöl pirosúlt gyásztér, sóhajtva köszöntlek,

Nemzeti nagylétünk nagy temetje, Mohács."

Kisfaludy K,

Néha önhatólag tárgyesetes név nélkül használtatik.

Beköszönteni az új hivatalba. Tájdivatosan annyi is,

mint az egyszer köszön. Különösen jelenti azon tisz-

telgést, mely által valakinek bizonyos innepélyeken,

pl. név-, születésnapon, új évkor, stb. kedveskedünk.

Barátunkat születése napján megköszönteni. Elköszön-

tem, ráköszöntem valakire a poharat, am. egészségérc

inni, áldomást mondani. Továbbá a távollevnek va-

laki által jó indulatját, jókivánatát izeni. Köszöntöm

otthon lev kedveseidet ; máskép : köszöntetem.

KÖSZÖNTÉS
,
(kösz-ön-t-és) fn. tt. köszöntés-t,

tb. —ék , harm. szr. —e. A tisztelkedés azon neme,

mely által valakit köszöntünk. A köszöntést viszonozni.

Névnapi, újévi köszöntés. V. ö. KÖSZÖNT.
RÖSZÖNTÉSI

,
(kösz-ön-t-és-i) mn. tt. köszön-

tési-t , tb. —ek. Köszöntéshez tartozó , azzal járó,

arra vonatkozó. Köszöntési kivánatok, szólásmódok.

KÖSZÖNTET, (kösz-ön-t-et) mivelt. m. köszön-

tet-tem, —tél, —étt, par. köszöntess. Valakit megkér,

vagy megbíz, hogy nevében köszöntsön valakit. Le-

vélben szüleit, rokonait, barátait köszöntetni. Különösen

köszöntetem édes anyámat. Ezzel idvezlik a hazatér

búcsúsok is az otthon levket. Köszöntet benneteket a

czeli Szz Mária.

KÖSZÖNT, (kösz-ön-t-) f- és mn. tt. köszön-

t-t. 1) Személy, ki valakit köszönt, megköszönt. 2)

Köszöntéskép elmondott vagy megirt jó kívánat. Kö-

szöntvers.

KÖSZÖNTYÜ, 1. KÖSSÖNTYÜ.
KÖSZÖR, (kösz-ör-ü, mongol nyelven Bereg-

szászi szerént : kuszur) ; fn. tt. köször-t. Széles ért.

valamely sima kemény test, mely dörgölés által más

testet koptat, illetleg vékonynyá, élessé tesz. Ez ér-

telemben köször az aczél is, melylyel a vaseszközö-

ket fenik , élesítik. Szorosb ért. finoman kisimított

homokk, mely vaseszközök élesítésére használta-

tik, milyen pl. a kaszakö , a beretvafen k. Legszo-

rosb ért. tányéralakú homokk, mely közepett nyéllel

ellátva, forgatáskor az alája alkalmazott vizes válut

érinti, s rajta késeket, fejszéket, bárdokat stb. élesí-

tenek. Legvalószinübb , hogy e szó törzsöke a hang-

utánzó köször, s olyan mint a nyöször. Vastag hangon

hasonló hozzá a latin cos. Ezen elemzésnek kedvez a

nyelvszokás is, mely szerént a magyar köszörülésnek

mond minden olyan dörgöldzést , melynél fogva két

kemény test érintkezés által , és bizonyos hangadás

kíséretében koptatja egymást
,

pl. A kerék köszörüli

a lcsöt. A haragos vadkan fához köszörüli agyarát.

Patkóval köszörülni a jeget stb. Egyébiránt sem a

nyelvszokással, sem a tárgy tulajdonságával nem el-

lenkeznék azon elemzés is, mely szerént köször any-

nyi volna, mint átvetett köröszü, körösz, azaz köröz

(t. i. k), minthogy köralakú
, s körben forgó. V. ö.

KOSZORÚ.
KÖSZÖRÜHOMOK

,
(köszörü-homok) ösz. fn.

Homok, melyet némely testek köszüriilésére , fénye-

sitésére használnak
,

pl. melylyel a késeket tiszto-

gatják.
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KÖSZÖRUKEREK, (köször-kerék) ösz. fa.

Kerék, mely által a nagyobbszerü köszörükövet for-

gatják.

KÖSZÖRK, (köször-kö) ösz. fn. lásd : KÖ-
SZÖR.

KÖSZÖRÜL , KÖSZÖRÜL ,
(köször-ü-öl) áth.

m. köszörl-t. 1) Valamely kemény test egy másikat

hozzá dörgöldzve koptat, vásít. A forduló szekér ke-

reke köszörüli a lcsöt. 2) Különösen valamely tompa
vaseszközt vagy üveget köször által élesít, egyszers-

mind fényesít. Késeket, fejszéket, bárdokat , kardokat

köszörülni. 3) Atv. ért. mondják : fogakat köszörülni

valakire, am. mérges boszút forralni ellene. Eszét kö-

szörülni valamin, am. élesíteni. A tudós is talál , mit

köszörüljön eszén. (Km.). Sokat kell még ezen emberen

köszörülni , am. finomítani , simítani darabos erköl-

csein.

KÖSZÖRÜLÉS, KÖSZÖRÜLÉS, (köször-ü-öl-

és) fn. tt. köszörülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cse-

lekvés , midn köszörülnek valamit. V. ö. KÖSZÖ-
RÜL.

KÖSZÖRÜLETLEN
, (köször-ü-1-et-len) mn. tt.

köszörületlen-t, tb. —ék. Amit meg nem köszörültek

;

tompa, életlen, simítatlan, darabos. Köszörííletlen be-

retva nem veszi le az ers szakált. A köszörííletlen ké-

sek, kardok nem fognak. Köszörííletlen erkölcs ripök.

V. ö. KÖSZÖRÜL. Határozóként am. köszörületle-

nül, anélkül hogy köszörülve volna.

KÖSZÖRÜLKÖDIK
,
(köször-ü-1-k-öd-ik) k. m.

köszörülköd-tem ,
—tél, — ött. Mondják oly testrl,

mely egy másikkal szoros érintkezésbe jvén , vásik,

kopik. Atv. ért. hogy valakinek kegyét keresse, foly-

tonosan hozzá simul, s dörgöldzik, mint a hizelked

macska. Hiába köszörülködöl hozzám.

KÖSZÖRÜLÖDIK
,

(köször--öl-d-ik) belsz.

Más forgó testtel mintegy magától érintkezve kopik.

A lcs a kerékhez köszörülödik.

KÖSZÖRÜMALOM
,
(köszörü-malom) ösz. fa.

Malomféle gép, melynek köszörüköveit víz hajtja.

KÖSZÖRS, (kösz-ör-ü-s) fa. tt. köszörüs-t, tb.

— ök, harm. szr. — e. Kézmíves, ki köszörkövön
vagy más ilyetén gépen vaseszközöket vagy néha

más testeket is, pl. üvegeket élesít és fényesít.

KÖSZÖRÜSZÉK, (köször- szék) ösz. fn. A kö-

szörsnek azon készülete vagy gépe , mely által kö-

szörül. Különösen azon fa lábakon álló válu , mely-

ben a köszörk forog,

KÖSZÖRÜTÁL, (köször tál) ösz. fn. Az üveg-

köszürÜBÜk réz tála, melyben a látcsövek lencséit kö-

szörülik.

KÖSZÖRÜVÁLU
,
(köszörü-válu) ösz. fn. Válu

a köszörüszéken, melyet vízzel töltenek meg, hogy a

benne forgó köszörükövet nedvesitse.

KÖSZVÉNY
,
(kösz-vény) fa. tt. köszvény-t, tb-—ék, harm. szr. — e v. —je. Szakgatás a tagokban,

különösen az izekben , mely éles fájdaloramil jár,

AKAI) NAGY SZÓtIb. III. KÖT

máskép : inszakgatás, száraz fájdalom. Hogyha majd
egyik , majd másik izet vagy tagot támadja meg,

bolygó v. csúzos köszvény. Amint egyik vagy másik

tagját kinozza a testnek , a szerént láb-, térd-, kéz-,

fejköszvény stb. Alakjára , és képzdésére nézve oly

szó, mint ösvény, posvány, ásvány, járvány, halvány

stb. melyek gyöke önálló vagy elvont is lehet. Mind-

ezekben vány vény kettztetett igeneves képz rejlik,

pl. ás-ó, ás-a, ás-a-va, jár-ó, jár-a, jár-a-va, haló,

hala, halava. E szerént a köszvény gyöke kösz, mely-

bl lett köszö, kösze, köszeve, összehúzva köszve, kösz-

vény. E nyavalya természetét vévén tekintetbe, igen

valószinü, hogy kösz am. megy, járkel, s rokon köze-

lebbrl kosz gyökkel kósza névben s kúsz, st mindenek
fölött csúsz igével ; úgy hogy azon nyavalyát is, mely
szintén járványos természet, t. i. a csúszt tétovázás

nélkül a csúsz v. csúszik igével egynek tarthatjuk.

Innen e nyavalyáról tréfás közmondás : csúsz , de

nem mász. Adelung a Gicht szót szintén a gehen-tö\

származtatja. A görög arthritis törzsöke arthron am.

íz, minthogy leginkább az ízeket bántja. A kösz-hen

lev ösz vei megegyezik a selypes ös, az ösvény gyö-

ke , mely t. i. nem más , mint azon vonal , melyen
járnak ; latinul sémita = semi-ita, félút.

KÖSZVÉNYANYAG, (köszvény-anyag) ösz. fn.

Azon megC8Ípösödött, és peshedt nedvek, melyekbl
a köszvényes szakgatások erednek.

KÖSZVÉNYCSÚZ
,

(köszvény csz) ösz. fn.

Járványos , bolygó , üdült köszvény , mely a testnek

majd eme, majd ama tagját vagy izét támadja meg.

KÖSZVÉNYES, (1), (kösz-vény-és) mn. tt.

köszvényes -t v. —et , tb. — ek. Köszvénytl megle-

pett , kinzott. Köszvényes ember. Köszvényes lábak,

kezek , térdek. A köszvényes ember okos szokott lenni,

(km.), mert hogy föl nein kelhet, sokat gondolkodik.

KÖSZVÉNYES
, (2) , faluk Bihar és Szála m.,

erdélyi falu Maros székben ; helyr. Köszvényésre,—én, — röl.

KÖSZVÉNYFÜ
,
(köszvény-fü) ösz. fn. A köz-

nép így nevezi a fonalfünyügöt (cucsuta europaea),

melynek szára fonalforma nygös , más növényekre

tekergzik , levelei nincsenek , hanem azok helyett

itt-amott apró pikkelyek ; máskép a köznép aranka,

fecskefonal, görényf neveken is hívja. Néhutt pedig

a kalincza v. kalincza kecskenyak (ajunga chamaepi-

tys v. teucrium chamaepitys) nev növényt hivják

köszvényfünek.

KÖSZVÉNYLABDACS
,

(kösz vény-labdacs)

ösz. fn. Labdacsokban készített gyógyszer a kösz-

vény ellen.

KÖSZVÉNYLÁZ
,

(köszvény-láz) ösz. fn. Láz,

mely az élesebb fájdalrau köszvényben szenvedket

meg szokta lepni.

KÖSZVÉNYMENTA
,

(köszvény- menta) ösz.

fn. 1. CSOMBOR.
KÖSZVÉNYNEMÜ

, (köszvény-nemíí) ösz. mn.

Fájdalmakról mondják melyek a köszvény álral oko-

71
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zottakhoz hasonlók , vagy velk ugyanazok. Kösz-

vénynem inszakgatás, száraz fájdalom.

KÖSZVÉNYROHAM ,
(köszvény-roham) ösz.

fn. Nyavalyás állapot, midn a köszvényes fájdal-

mak nagyobb ervel megtámadják a tagokat vagy

ízeket.

KÖSZVÉNYSZÉR,(köszvény-szér)ösz. fn. Azou

különféle gyógyszerek , melyeket az orvosok és ku-

ruzslók a köszvény ellen ajánlanak.

KÖSZVÉNYTAPASZ ,
(köszvény-tapasz) ösz.

fn. Gyógytapasz , melyet holmi gyógyszerekbl ké-

szítve a köszvényes tagra kötnek
,

pl. ímelygyökér

pora, disznó- vagy szarvaszsirral keverve.

KÖT , áth. m. kötött ; régiesen és tájdivatosan,

köttem, köttél, kötött, par. köss. 1) Valamely testet

egy másikra csavarva , tekerve , szorítva megersít.

Fej) <? kendt, derékra övet , süvegre szalagot kötni. 2)

Bizonyos öszvetartó eszköz által valamely testet egy

másikhoz füz. A szlvesszt karóhoz, a lovat jászol-

hoz, az ebet fához kötni. A tolvaj kezeit hátra kötni.

Ide tartoznak a közéletben eléforduló ilyetén képes

kifejezések : Valamit másnak orrára kötni. Magát

más nyakára kötni. Szerencséjét bizonyos dologhoz

kötni. Nagyon köti az ebet a karóhoz, am. hetvenked

ígéreteket tesz.

.Jgen köti ebet az karóhoz ,

Sok példát elhoz ; hogy ö jól tud ahhoz

,

Ej-ej , mit vehet ki tüled : azon nyomoz."

XVI. századbeli vers. (Thaly K. gyjt).

Több különlev , egymástól független testeket

egészszé egyesít bizonyos fz eszköz által.

3;

egy

Gabonát kévébe , szénát , szalmát , hajat csomóba

kötni. Virágokat koszorúba kötni. Könyvet, pa-

piros, kemény , aranyos táblába kötni. 4) Egy vagy

több testet valamely takaróba borít, s azt öazvehúzza,

fonja. Holmi gúnyákat batyuba , macskát , malaczot

zsákba kötni. A pénzt kezkenö csúcsába kötni. 5) Bi-

zonyos szálas testeket összevissza fonva együvé füz.

Vesszbl, kákából kosarat, czérnából harisnyát kötni.

A madzagot csomóra kötni. A kötelén csomót kötni.

Átv. ért. szabad mozgást akadályoz. Megkötni a fo-

lyó homokot holmi ültetvények állal. Valakinek nyel-

vét megkötni. Meg van kötve a keze. Kereket kötni, mi

tulajd. értelemmel is bir. Kötve hinni valakinek, am.

bizonyoB megszorító föltételek alatt.

Igekötökkel párosulva : Bekötni valakinek a ko-

szorúját
,

gúnyosan am. gyalázatát nyilvánosságra

hozni, kiczégérezni. Belekötni valakibe, am. bizonyos

ürügy alatt megtámadni. Felkötni a rablót, am. fel-

akasztani. Felkötni a kolompot, am. valamely, merény,

vállalat élére állni. Felkötni a gatyát, átv. am. vala-

mely nehéz munkához jól fölevedzkedni. Kikötni vala-

kivel, am. megmérkzni, szembeszállni. Bolonddal ki ne

köss soha. (Km.). Kikötni, t. i. a hajót a partra. Kikötni

a lovat az istállóból, am. ellopni. Föltételül kikötni va-

lamit. Magát lekötni valamire , am. hitelesen meg-

gérni , hogy valamit megtesz. Jószágait lekötni, pl.

adósság biztosításául. Magát megkötni , am. makacs-

kodni. Megkötötte magát, mint a rósz ló. (Km.). Meg-

kötni a bnöket, egyházi ért. am. föl nem oldani, meg
nem bocsátani.

Átv. ért. szerzdést , barátságot
, frigyet , szövet-

séget , békét kötni am. viszonyos Ígéretek s fogadások

mellett, föltételek alatt megalapítani.

Minthogy a tulajd. értelm köt igében az alap-

fogalom két vagy több testeknek együvé kapcsolása :

innen okszerüleg állíthatni , hogy lényege azon ö,

mely a szájnak öszvehuzása által tömeget , srséget

utánoz , valamint a töm, tömör, több, ösz szókban. A
k, mint jobbára a gyökökben

,
görbeséget képez

hang jelenti a kapcsot, mely többet együvé füz , a t

pedig cselekvést , tevést jelent képz , mint a vet,

süt, ht, tát, fut, nyit stb. igékben. Innen fejthetni

meg ez igének a székelyeknél s Tisza vidékén

divatozó azou értelmét , mely szerént köt a növény,

midn gyümölcse n
,

pl. köt a borsó , midn hüve-

lyét, a gabona midn kalászát, a dinnye, midn gyü-

mölcsös virágát ereszti. Chaldáai nyelven Beregszá-

szi szerént khelár am. köt. Törökül Itat-mak am. hoz-

zákapcsolni (hinzufügen). Mandsu nyelven pedig kha-

dala am. kötél. Rokonnak látszik vele még a szan-

szkrit kut v. küt (tartalmaz , fedez), a hellén xtveco

(rejt), német Ketté, lengyel kila stb.

KTÁBLA, (k-tábla) ösz. fn. Kbl idomított,

lapított, faragott tábla. Palakötábla. Márványktáblu.

Ktáblákkal kirakni valamely tért. Ktáblára vésett

emlékiratok.

KÖTAN, (k-tan) ösz. fn. Általán tan a kövek-

rl, azok különféle nemeirl, tulajdonságairól , hasz-

náról stb.

KÖTANYAG
,
(kot-anyag) ösz. fn. Szer , mely

több más test összekötésére szolgál
,

pl. a mészszel

kevert homok a kvel, téglával építésben.

KÖTARGONCZA ,
(kö-targoncza) ösz. fn. Erö-

sebb szerkezet targoncza , melyen a bányákban

vagy épités körül a kdarabokat vontatják , húzzák,

szállítják.

KÖTBÉR
,
(köt-bér) ösz. fn. Valamely szerz

dés megersítéséül kikötött dij azon esetre, ha egyik

vagy másik fél a szerzdést meg nem tartaná, pl.

valaki valakinek száz mázsa gyapjút bizonyos árban

megszerezni kötelezi magát, s azon mennyiséget bizo-

nyos határidben bizonyos helyre szállítani is ígéri,

de ezen ígéretének egyik vagy másik részét meg

nem tartja ; vagy a másik fél azon gyapjút el nem

fogadja, s kialkudott árát a meghatározott idben le

nem teszi : a szerzdés ilyetén megszegéseiért vala-

mely pénzbeli díj
,

pl. 100 frt. eladási ártól 10 frt.

kiköttetik. (Vinculum).

KÖTBÉRI
,
(köt-béri) ösz. mu. Kötbért illet,

arra vonatkozó. Kötbéri öszveg, illeték.

KÖTEG , (köteg) fn. tt. köteg-ét
, harm. szr.

— e Csomóba kötött valami
,

pl. ruhadarabok
,
pod-

gyász stb.
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KÖTEGÉNKENT
,
(köt-cg-én-ként) ih. Külön-

külön kötegekben.

KÖTEGYÁN, falu Bihar m.; helyr. — gyán-ba,

—ban, —ból.

KÖTEJ
,
(kö-tej) ösz. fn. Finom , fehdr mész-

föld , mely a sziklák repedékei között , és hegyek

mélységeiben találtatik , s vizzel keverve téjszinü.

(Lac lunae.) Köliszt-nek is lehetne nevezni , mert a

liszthez hasonló.

KÖTEKE, (kö-teke) ösz. fn. Kanyagból kere-

kített, gömbölyített teke. V. ö. TEKE.

KÖTEKEDÉS, (köt-c-kéd-és) fn. tt. kötekédés-l,

tb. —ék, harm. szr. — e. Mesterségesen támasztott,

bizonyos ürügy alatt keresett veszekedés , ujjhuzás,

másba kapezáskodás.

KÖTEKEDIK, (köt-e-kéd-ik) k. m. kötekedtem,

—tél, — étt. Atv. ért. valakibe bele köt, azaz vesze-

kedésre keres ürügyet és alkalmat, belekapczásko-

dik valakibe.

KÖTEKED
,

(köt-e-kéd-ö) mn. tt, kötekedö-t,

Keresett ürügy alatt másba kapezáskodó, veszekedni

szeret. A köteked ember elöl legjobb kitérni. Köte-

ked ellenvetések.

KÖTÉL
,

(köt-él) fn. tt. kötelet. Személyragoz-

va : kötelem , köteled , kötele stb. Tájdivatosan, vagy

inkább eredetileg kötél , miért származékai is , mint

köteles, kötelesség, kötelem, kötelez, kötelezés, kötelék,

kötelödzik, rövidek. 1) Széles ért. bizonyos növények

száraiból, szálaiból vagy rostjaiból sodrott, tekert vagy

fonott, s kígyósán hajtható sudarabb, vastagabb féle

eszköz, mely leginkább arra való, hogy vele más tes-

teket meg- vagy öszvekössünk. Szalma-, széna-, vesz-

szö-, hárskötél. 2) Szorosb ért. kender rostjaiból mad-

zagokká sodrott , s több ily madzagokból Öszvefont

rövidebb vagy hosszabb, vékonyabb vagy vastagabb

kotöszer. Borjukötéi, melylyel a borjukat , tehénkö-

léi, melylyel a teheneket , ökörkötél, melylyel az ök-

röket kötik meg. Harangkötél , melylyel a harangot

húzzák. Csigakötél, melylyel csigát tekernek. Rudazó

kötél, melylyel a megrakott szénás, szalmás stb. sze-

kérnek nyomó rúdját leszorítják. Szénahordó kötél,

melybe nagy csomó szénát kötnek. Ruhaszárító kötél
}

melyre szárítás végett a kimosott ruhákat kitere-

getik. Kompkötél, mely által a kompot egyik partról

másikra húzzák. Hajókötél, melynek több nemei van-

nak, nevezetesen vontató kötél vagy alattság, melyen

a hajót húzzák. Evez kötél , vas macska kötele stb.

Kötelet vetni, behúzni , elvágni , kötélen vezetni a tehe-

net, ökröt. A szilaj csikó nyakába kötelet vetni. Köte-

let verni, am. több vékony szálakat kötéllé fzni, in-

nen a kötélver nevezet. Valakit kötélre ítélni am.

felakasztásra itélni. Kötélen tánczolni, járni. Ott sza-

kad fi a kötél, ahol leggyengébb. (Km.). Hármas kötél

nehezen szakad. (Km.). 3) Mint hoszmér eszköz, jelent

bizonyos nagyságú földet, különösen holdföldet, más-

kép : láncz. Ez értelemben a bibliai nyelvben gyakran

eléfordúl, pl. Örökségem kötele. 4) Atv. ért. szoros vi-

szony. Szeretet kötele, házasság kötele, költileg rózsa-

kötele. Szalay Á. gyjteményében jelent kötelességet

(kötélyt) is. 1546.

KÖTÉLCSÉPÜ, (kötél- csépü) ösz. fn. Régi kö-

téldarabok széttépett rongyai , melyekkel a hajók

réseit beduggatják.

KÖTELEK , falu Heves m. ; helyr. Kötelek-re,

—én, —röl.

KÖTELÉK, (kötelék) fn. tt. kötelék- ét , harm.

szr. — c. Bizonyos czélból valamely testre tekergetett

kötél vagy vékonyabbféle kötszer. A törött lábat ki-

bontani kötelékeibl. Feloldani a málhák kötelékeit.

Törvényi ért. a szerzdéseknél aaon igéret vagy fo-

gadás, melynek megtartására az illetk lekötelezik

magukat. Házassági kötelék.

KÖTELEM ,
(köt- el- óm) fn. tt. kötelm-et, harm.

szr. — e. Ujabb kori alkotású szó, a jutalom , hata-

lom, védelem, félelem, türelem stb. igegyökökbl szár-

maztatott szók hasonlatára. L. KÖTELESSÉG.
KÖTELEND, erdélyi falu Kolos m.-, helyr. Kö-

telendre, —én, — röl.

KÖTÉLERESZT, (kötél-eresztö) ösz. fn. 1.

KÖTÉLGYÁRTÓ.
KÖTELES, (1), (köt-cl-es) mn. tt. köteles-t v.—et,

tb. — ek. 1) Kötéllel ellátott, felszerelt. Köteles ökör-

szekér, vagy iga, melyhez az ökröket nem lánczon, ha-

nem kötélen fogják. Köteles hal, így nevezik a halá-

szok a vizát és tokot , melyet nem bárkába tesznek,

hanem kötélen tartanak fogva. Máskép, Komárom tá-

jékán : kötélhal , hol a söreget is ezek közé számít-

ják. 2) Átv. ért. szerzdésileg valamivel tartozó. Az

adós köteles fizetni. Tehetsége fölött senki sem köteles.

(Km.). Társasági nyelven : köteles szolgája, am. szol-

gálatára kész. Használtatik fnévül is, ámbár ritkáb-

ban , kötélgyártó helyett , amidn tárgyesete :
—t,

többese ;
— ék.

KÖTELES
, (2), puszta Bihar m. ; helyr. Köte-

les-re, —én, — röl.

KÖTELESMEZÖ , falu Kvár vidékén ; helyr.

—mezö-re, — n, — röl.

KÖTELESRÉSZ, (köteles-rész) ösz. fn. A polgári

törvényben és törvénytudományban így nevezik a ha-

gyaték azon részét, melyrl az örökhagyó végrende-

letében nem intézkedhetik ; mely felét teszi annak,

amit a gyermekek vagy ezek nem létében az életben

lev szülék az örökhagyó után ennek végrendelet

nélküli halála esetén öröklenének; a végrendelet tehát

erre nézve semmis. Az osztrák polgári jogból az

1861-diki országbírói értekezés hozta át a magyar

polgári jogba.

KÖTELESSÉG, (köl-cl-cs-ség) fn. tt. köteles-

ség-ét, harm. szr. — c. Amit valaki akár állapotánál,

akár szerzdésnél fogva akármiféle erkölcsi szük-

ségbl megtenni tartozik. Hivatali
,
papi ,

katonai,

atyai, gyermeki, alattvalói kötelesség. Keresztényi, pol-

gári, emberi kötelesség. Szoros ,
elmulaszthatlan köte-

lesség. Ez kötelességében áll. Kötelességében eljárni,

azt teljesíteni. Kötelességéhez híven mindent megtenni.
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Erkölcsi ért. magában foglalja mind azt, mivel Isten,

magunk, és mások iránt tartozunk. Újabb korban

helyette kötelem és kötély használtatik. Az utóbbi

ajánlatosb.

KÖTELESSÉGFELEDÉS, (kötelesség-feledés)

ösz. fn. Az erkölcsi érzetnek hiánya v. hanyagsága,

melynélfogva valaki nem teljesíti azt, mit kötelessége

szerént tennio kellene. V. ö. KÖTELESSÉG.
KÖTELESSÉGFELED

,
(kötelesség feled)

ösz. fn. Személy
, ki elmulasztja teljesíteni köteles-

ségét.

KÖTELESSÉGMULASZTÁS, 1. KÖTELES-
SÉGFELEDÉS.

KÖTELESSÉGSZEGÖ
,
(kötelesség-szeg) ösz.

mn. Ki oly valamit tesz , mi kötelességével ellenke-

zik, ki a kiszabott erkölcsi, vallási, polgári stb. köte-

lesség ellen tényleg vétkezik. Kötelességszeg katona,

ki rhelyét elhagyja, — pap, ki egyházi lelkészi hi-

vatalának törvényeit , szabályait általhágja, — férj,

ki nejéhez htlen stb.

KÖTELEZ, (köt-el-ez) áth. m. kötelez-tem, —tél,—élt, par. — e. Atv. ért. mondjuk mindenféle erköl-

csi indokról , illetleg törvényrl , szabályról, szerz-

désrl stb. melynek erejénél fogva valamit tenni tar-

tozunk. A felebaráti szeretetre a természet törvénye,

különösen pedig Krisztus parancsa kötelez bennünket.

Az eltörlött polgári törvény nem kötelez. Hségtartásra

innepélyes esküvel kötelezni magát. Igekötövel : Va-

lakit lekötelezni maga iránt , am. haj landóvá tenni,

vagy erkölcsileg kényszeríteni , hogy kedveért kész

legyen tenni valamit. Magát bekötelemi valamibe am.

bebonyolítani , belevonni. Némelyek eltévelyedtek a

hittl , és bekötelezték magukat sok fájdalmakba. Sz.

Pál I. Timoth. 6. 10. (Káldi).Hasonló értelemben for-

dul elé Molnár A.-nél a belekötelez és megkötelez.

KÖTELEZÉS
,

(köt-el-ez-és) fn. tt. kötelezés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg erköl-

csi kényszerítés, mely bizonyos teendre kötelez va-

lakit. V. ö. KÖTELEZ.
KÖTELEZETT

,
(köt-el-ez-étt) mn. tt. kötele-

zétt-et. Amit teljesíteni kell, minek elmulasztása nincs

kényünkre hagyva. Kötelezett tantárgy , melyet az

illet tanodái polgárok kötelesek hallgatni.

KÖTELEZETTSÉG, (köt-el-ez- étt-ség) fn. tt.

kötelezettség- ét, harm. szr. — e. Erkölcsi kényszerült-

ség, melynél fogva kötelezve vagyunk tenni , teljesí-

teni valamit.

KÖTELEZKÉDIK, (köt-el-ez-kéd-ik) k. m. kö-

telezkéd-tem ,
— tél, —étt. Kötelezi magát. Különö-

sen a székelyeknél Kriza J. szerént am. ígérkezik.

KÖTELEZ, (1), (köt-el-ez-)mn.tt. kötelezt-

Altalán mondjuk mindenrl, ami kötelez valakit. V-

ö. KÖTELEZ. Hségre kötelez eskü. A haza polgá-

rait kötelez országos törvények. Kötelez ervel biró

megyei rendeletek.

KÖTELEZ
, (2), (mint föntebb) mn. és fn. tt.

kötelezt. 1) Aki magát kötelezi , vagy ami által va-

laki kötelezettséget vállal magára. 2) Fnévileg 1.

KÖTELEZVÉNY.
KÖTELEZÖLEVÉL

,
(kötelez-levél) ösz. fn.

L. KÖTELEZVÉNY.
KÖTELEZVÉNY

,
(kötelezvény) fn. tt. köle-

lezvény-t, tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Oklevél,

mely által valaki bizonyítja magáról , hogy másnak

valamivel, különösen bizonyos summa pénzzel tarto-

zik, egyszersmind meghatározza a föltételeket, külö-

nösen az idt , mely alatt adósságát visszafizetni

fogja. Szalay A. gyjteményében eléjön : kötellevél.

1548 stb.

KÖTELEZVÉNYI
,

(köt-el-ez-vény-i) mn. tt.

kötelezvényi-t , tb. — ek. Kötelezvényt illet, arra vo-

natkozó. Kötelelezvényi öszveg. Kötelezvényi tartozás.

KÖTÉLFÉK
,

(kötél-fék) ösz. fn. Fék , melyet

a lónak, öszvérnek, szamárnak fejére húznak , s kö-

télbl van készítve, különböztetésül a szíjból csinált

kantártól. Szokottabban : kötfék.

KÖTÉLGALLÓKA, (kötél- gallóka) ösz. fn. Kö-

télbl csinált gallóka, azaz hinta.

KÖTÉLGYÁRTÓ, (kötél-gyártó) ösz. fn. Mes-

terember , ki kenderbl vagy szrbl köteleket csi-

nál. Tájdivatosan : kötéljártó, köteles, kötélver, kötél-

ereszt.

KÖTÉLGYÁRTÓMUNKA
,
(kötél-gyártó-mun-

ka) ösz. fn. Mindenféle készítmény , melyet kötél-

gyártók szoktak csinálni, pl. kötelek , kenderhámok,

hevederek stb.

KÖTÉLGYÉPL, (kötél-gyépl) ösz. fn. Gyep-

l, mely nem szíjból, hanem kötélbl készült.

KÖTÉLHÁLÓ, (kötél-háló) ösz. fn. Kötelekbl

csinált vadászháló.

KÖTÉLHENGER, (kötél-henger) ösz. fn. Hen-

ger, melyre valamely eszköznek
,
gépnek kötelét te-

kerik, pl. a gugorának kötélhengere.

KÖTÉLHINTA
,
(kötél-hinta), KÖTÉLHIRIN-

TÓ , (kötél-hirintó) ösz. fn. L. KÖTÉLGALLÓKA.
KÖTÉLJÁRÓ, (költél-járó) ösz. fn. 1. KÖTÉL-

TÁNCZOS.
KÖTÉLJÁRTÓ

,
(kötél-jártó) ösz. fn. 1. KÖ-

TÉLGYÁRTÓ.
KÖTÉLRE v. KTELKE, (köt-el-ke) kies. fn.

tt. ktelkét. Használtatik mind rövid e-vel, mind meg-

nyújtott e'-vel. Szokottabban : kötelecske. Kisebbféle

vékony kötél.

KÖTÉLLAJTORJA v. —LÉTRA, (kötél-laj-

torja v. —létra) ösz. fn. Kötelekbl gyrsen ösz-

vefüzött hágcsóforma készület , melyet bizonyos ma-

gasságban megakasztanak, s melyen fel és alá mászni

lehet.

KÖTELÖDIK, (köt-el-ö-d-ik) belsz. m. kötelöd-

tem, —tél ,
—ött. 1) Kötélbe keveredik, tekeredik,

az öszvecsavarodott kötél közé szorul. A szilaj ló lába

a hámistrángba köleldik. 2) Átv. ért. bizonyos viszo-

nyokba bonyolódik, ördög szövetségébe köteldtek.

Pázmán Kai. 197. 1. Másba kötelödni , am. belekap-

czáskodni. Máskép : kötelödzik.
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KOTELODZES
,

(köt-cl--d-öz-és) fa. tt kötc

lödeéa-l , tb. — ék , haim. szr. — e. Kapczáskodás,

vagyis cselekvés, midn valaki másba kötni szeret, s

veszekedésre alkalmat keres.

KÖTELÖDZIK
,

(köt- el--d-öz-ik) k. m. köte-

lödzlem, — tél, — ölt. Vcszekedési szándékból, vágy-

ból másokba akgatódzik.

KÖTELÖZKÖDIK
,

(köt-cl-ö-öz-köd
;

ik) k. m.

kötelözköd-tem , —tél, - ott. L. KÖTELÖDZIK ós

KÖTELÖDIK, 2).

KÖTÉLRÁNTÓ
,

(kötél-rántó) ösz. fn. Gúnyos

népnyelven am. akasztani való ,
kötélre való , czégé-

res gazember.

KÖTÉLTÁNCZOS, (kötél-tánczos) ösz. fn. Sze-

mély, ki mások mulattatására kifeszített kötelén kü-

lönféle merész ugrásokat tesz, tánezol stb.

KÖTÉLÚT
,
(kötél-út) ösz. fn. A hajókázható

folyók partjain azon útvonal, melyen a vontatólovak a

hajó kötelét húzzák.

KÖTÉLVER, (kötél-verö) ösz. fn. 1. KÖTÉL-
GYÁRTÓ.

KÖTÉLZET , KÖTÉLZET, (köt-el-z-et) fn. tt.

kötelzet-ét, harm. szr. — e. Azon kötelek öszvege, me-

lyek bizonyos eszköznél, gépnél használtatnak. Hajó

kötélzete.

KÖTÉLY, (köt-ély) fn. tt. kötély-t , tb. — ék,

harm. szr. —e. L. KÖTELESSÉG.
KÖTEMÉNY, 1. KÖTMÉNY.
KÖTÉNY, (köt-ény) fn. tt. kötény-t , tb. —ék,

harm. szr. —e. v. —je. Általán lebeg ruhadarab,

melyet az alsó test elejébe (némely népek divata

szerént hátra is) kötnek, s mely rendeltetéséhez vagy

a népszokáshoz képest , valamint szabására , és kel-

méjére nézve különböz, pl. vászon, vagy posztó kö-

tényt viselnek némely mesteremberek, hogy ruháikat

kíméljék. így a posztósok, füszerárusok köténye ren-

desen posztóból van , a kmíveseké , ácsoké , ková-

csoké brbl, a csizmaziáké vászonból. A ni viselet-

ben a kötény részint díszöltözetül, részint a házi munka
körül mint ruhakimélö használtatik. Szakács-, kony-

hakötény. Vászon, gyolcs, selyem kötény. Fehér , vilá-

gos, sötétkék kötény. Hosszú, kurta, széles, keskeny,

hímzett, rojtos, csipkés kötény. Köténybe virágot szedni.

Köténynyel betakarni a szemét. Kötény alatt vinni a

bort. A magyar köznépi öltözetben a kötény nélkü-

lözhctlen kellék , st az volt a régies úri hölgyek

viseletében is. Magyarország némely vidékein
,
pl.

fels Vág mellékén a tót leányok , valamint a romá-

nok is Erdélyben elülhátul viselik a kötényt.

KÖTÉNYES
,

(köt-ény- és) mn. tt. kötényés-t v.

-el, tb. — ek. Kötényt visel. Kötényes kocsisok.

KÖTERMÖ
, (k-term) ösz. mn. Oly hegyek-

rl, vidékekrl mondják, melyek kövekkel bvelked-
nek , különböztetésül oly hegyektl , melyek homo-
kosak, agyagosak.

KTERÜLET
,

(k-terület) ösz. fn. Valamely

hegy vagy vidék területe , melyet krétegek alkot-

nak vagy tödnek. Földdel födött, begyöpösödötl köte-

rUlel. A zápor lemosta a kölerületröl a földet.

KÖTÉS, (kötés) fn. tt, kötést, tb. — ék, harm.

szr. — e. 1) Cselekvés , mely által valamit kötünk,

különösen mint valamely készítményt eléállitunk. Ha-
risnya-, kapeza-, kosár-, háló-, könyv-, gyékény-, gomb-

kötés. 2) Csomag , mely több öszvekötött részekbl

áll. Egy kötés széna, szalma, nád, kender. Egy kötés

talp, a fakcreskedknél. Egy kötés kordovány. Kún
kötés, igen ers csomó. Vitézkötés , a magyar süvege-

ken, dolmányokon. Bokrétakölés, virágkötés. 3) Kap-

csolat , mely több testeket öszvetart. Kötés az épüle-

ten , hol a gerendák egymásba eresztetuek. 4) A
könyvkötöknél azon tábla vagy boríték , mely közé

az íveket fzik. Papír, vászon, selyem, bör, kemény,

angol köles. 5) Átv. ért. szerzdés, melynél fogva va-

laki bizonyos tartozásra, mintegy leköti magát. Béke
,

szövetség-, frigykötés.

Igekötökkel : bekötés; a jószágnak lekötése;

bizonyos föltételnek kikötése; szerzdésnek megkötése.

V. ö. KÖT.
KÖTÉS, tájdivatos, költés helyett ; 1. ezt.

KÖTÉSBIZONYITVÁNY, (kötés-bizonyitvány)

ösz. fn. Bizonyító irat valamely kötés vagyis szerz-

désrl. Különösen így nevezik az alkuszi könyv azon

kivonatát, mely az általa eszközlött valamely egyes

szerzdés pontjait foglalja magában. (Schluszzettel).

KÖTÉSLAP
,

(kötés-lap) Ösz. fn. L. KÖTÉS-
BIZONYÍTVÁNY.

KÖTÉSLEVÉL, 1. KÖTLEVÉL
KÖTET, (köt-et) fn. tt. kötet-ét, harm. szr. — e.

Széles ért. azon csomag , mely több együvé kötött

részekbl áll, s egy egészet képez. Kötet szalma, nád,

zsúp, káka. Különösen a könyvkötknél egy darabba

fzött, s borítékba vagy táblába szorított több vagy

kevesebb ivek. N. N. munkái két vastag kötelet

tesznek.

KÖTETLEN, (köt-et-len) mn. tt. kötetlen-t, tb.

— ék. Általán, amit be vagy öszve nem kötöttek. Kö-

tetlen gabonamarkok , learatott nád , káka , kicsépelt

szalma. Átv. ért. beszéd, mely semmiféle versnembeu

nincs írva, vagy mondva
,
(prosa) folyó beszéd. Kö-

tetlen beszédben irt színmüvek. Ellentéte : ttötött. Ha-

tározóként am. kötetlenül , a nélkül , hogy be- vagy

összekötve volna.

KÖTETLENÜL, (köt-et-leu-ül) ih. 1) A nélkül,

hogy be volna kötve ; szerte fekve , szórva , egymás-

tól függetlenül. A learatott búzát kötetlenül hagyni. A
könyveket kötetlenül árulni. 2) Meg nem kötve vala-

hová. A tinók, csikók kötetlenül járnak az akolban.

KÖTHELY
,
(köthely) ösz. fn. Rév a folyókon,

! tengereken, hol a hajókat ki lehet , vagy ki szokták

I
kötni. Szokottabban : kiköt.

KÖTÍGE v. —IGE, (köt-ige) ösz. fn. A nyelv-

I tanban különösen a mondat azon része, mely az alanyt

és állitmányt egymással összeköti. Lásd bvebben
1 KAPCSOLÉK aíatt.
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KÖTIMSÓ
,
(k-timsó) ösz. fn. Tiinsóa mészk-

bl mesterségesen készített vöi'henyeg szinü timsó.

KÖTJEL, (kötjel) ösz. fn. Helyesírási jel, mely
fekvöleges (-) vonásból áll , s azt jelenti , hogy a

szók, melyek közé tétetik, szorosan egymáshoz tartoz-

nak. Ezt mi magyarok használjuk a) öszvetételekben,

világosság kedveért
,

pl. fa-ló, különböztetésül a faló
igenévtói ; b) a kérd e szónál, pl. hallod- e ; c) több

megelz szókhoz tartozó szók avagy ragok kiha-

gyása esetében, pl. könyv-, kép-, és levéltár, e helyett

:

könyvtár, képtár és levéltár.

KÖTLEVÉL, (köt-levél) ösz. fa. 1. KÖTELEZ-
VÉNY.

KÖTMÉNY
,

(köt-mény) fn. tt, kölmény-t , tb.—ék, harm. szr. — e v. —je. Maga a tartalma , ve-

leje azon szerzdésnek, melyet két vagy több alkuvó

felek egymással, s egymás között megállapítnak vagy
Állapítottak. Adásvevési, haszonbéri, egyoldalú, kétol-

dalú kötmény, csere-, zálog-, kölcsönkölmény.

KÖTNIVALÓ
,

(kötnivaló) ösz. mn. Aki meg-
érdemli , hogy felkössék , akasztani való. Kötnivaló

gazember.

KÖT, (köt-ö) mn. és fn. tt. kött. 1) Általán,

amivel kötnek , bekötnek , öszvekötnek , megkötnek
stb. valamit, s rendesen az illet fnévvel együvé ira-

tik. Kötöfa, am. csatlófa. Kötfék, melylycl a ló fe-

jét bekötik. Kölöláncz. Kötöszíj, a tökzacskót felkötni

való. Kött, melylyel harisnyát, kapezát, stb. köt-

nek. Kötvas, kapocs vasból
,

pl. a gerendák öszve-

tartására. Kötövesszö , melybl köteleket
,
gúzsokat

csinálnak vagy kasokat kötnek. 2) Fnévül hasz-

nálva jelent általán oly eszközt , mely együvé tart,

öszvefüz valamit, milyenek : szalag , madzag
,
pólya,

kötél stb. Gatyakötö. Karköt. Fejköt. Homlokkötö.

Használják kötény értelemben is. Személyre vitetve :

gombköt, kosárkötö.

KÖTÖCZÉRNA, (köt-czérna) ösz. fn. Czérna,

melybl kapezát, harisnyát, s más ilynem munkákat
kötnek, különböztetésül a vékonyabb, finomabb szálú

varróezéraától.

KÖTDÉS, (köt--d-és) fn. tt. kötdést, tb.—ék, harm. szr. — e. Másnak nyugalmas kedélyét

tréfa vagy mulatság végett mozgásba hozó ingerkc-

dés. V. ö. KÖTDIK.
KÖTDIK, (köt--d-ik) belsz. m. kötd-lem,

— tél, —ött. Tulajdonképen mintegy maga magát
köti, pl. a czérnán a matringból húzogatás által csom-

bók kötdik. Átv. ért. oly emberrl mondjuk hogy
kötdik , ki jó kedvébl, tréfából, dévajságból, vagy

kedvesen enyelegve oly szókat mond másnak , me-
lyekre az mintegy kénytelen magát védelmezni, s ez

által az illetk között egyéniségök , s mveltségük-
höz képest gyöngédebb vagy nyersebb feleselés tá-

mad. A kötdnek minden esetre az a szándéka, hogy
a másikat kedélye rendes nyugalmából kivegye, s

kötdni leginkább oly egyénnel szokás , kirl tudva
van, hogy bizonyos dolgok említése érdekli, s benne
kedves vagy kedvetlen érzelmeket gerjeszt ; miért is

nem csak úgy lehet kötdni , hogy mást kevéssé bo-

szontsunk , hanem az által is , ha holmi kedves dol-

gokra emlékeztetjük, melyeket ö talán titokban akarna

tartani, pl. ha valaki a szende leánynyal , imádóit

emlegetve, kötdik.

KÖTÖERSZÉNY
,

(köt-erszény) ösz. fn. Er-

szény, melyben a nk kötszereiket tartják

KÖTFÉK, (köt-fék) ösz. fn. A lovak, szama-

rak, öszvérek fejérc való fék , mely kötélbl van ké-

szítve. Kenderbl, szrbl való kötfék. A ló kötfékkel

jár. Km. V. ö. FÉK.
KÖTFONAL, (köt-fonal) ösz. fn. Fonal, mely-

bl vastagabbféle ruhanemüeket vagy eszközöket, pl.

hálót kötnek.

KÖTFÜZ, (köt-füz) ösz. fn. Cserjés, hirtelen

növ füzfaj , mely kivált a zátonyokon tenyészik, s

belle különféle kosarakat, kasokat kötnek. Levelei

csaknem épélük, szálas láncsásak, hoszszúk.

KÖTÖGEREND, KÖTGERENDA, (köt-ge-

rcud v. -gerenda) ösz. fn. A ház födélzetén azon ge-

rendák, melyek a falak hosszában fekv gerendákat

öszvekötik.

KÖTÖGET, (köt ög-et) áth. és gyak. m. kötö-

yet-tem, — tél, — élt
,

par. kötögess. Gyakran vagy

folytonosan, vagy kényelmesen köt. Különösen mond-

ják holmi ni munkákról. Harisnyát, erszényt kötö-

getni. Egyéb dolgokról inkább a kötözget divatozik.

KÖTÖGETÉS, (köt-ög-et-és) fn. tt. kötögetés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés , midn valaki

kötöget valamit. V. ö. KÖTÖGET.

KÖTISKOLA, (köt-iskola) ösz. fn. Iskola,

melyben a leánykák különféle nimunkákat kötni

tanulnak.

KÖTÖKAS, (köt-kas) ösz. fn. L. KASORNYA.

KÖTÖLÁNCZ ,
(köt-láncz) ösz. fn. Láncz,

melylyel valamit meg- vagy öszvekötnek, vagy meg-

akasztanak stb.

KÖTLÉK, (köt-öl ék) fn. tt. kötölékét, harm.

szr. — e. Általán, kötésre használt holmi, pl. szalag,

madzag, zsinór, pólya. Különösen, a mivel a sebészek

a fájós, sebes tagokat beburogatják ; vagy a vadász-

ebeket öszvefüzö póráz. Mondják megnyújtva is : kö-

tölék. V. ö. KÖTELÉK.

KÖTÖLTÉS, (k-töltés) ösz. fn. Kövekbl épí-

tett gátféle töltés.

KÖTÖMEG, (k-tömeg) ösz. fn. Egy testté ösz-

veforradt kanyag sokasága. E magas hegy orma egy

kölömegnek látszik.

KÖTÖNY
,
puszta Pest m. ; helyr. Kötöny-be,

— ben, —bi.

KÖTÖR, (k-tör) ösz. fn. Sok családu növény-

nemzetség a tízhímesek seregébl, és kétanyások ren-

débl ; csészéje öt hasábu, bokrétája öt szirmú, hol a

magzat fölött, hol alatta; tokja két orrú, egy reke-

szü, sok magvu. Nevét onnan vette , mert legtöbb

fajai a sziklákon és magas hegyeken tenyésznek, hol
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a kövek repedékei közöl búuak ki , s magukat áttö-

rik, vagy a követ mintegy megrepeszteni látszanak.

(Saxifraga.) A székelyeknél jelent sajtót, mely való-

színleg nem egyéb, mint az átalakított német Kelter

(= keüter, kter, kötör.)

KÖTÖRÚD
,

(köt-rúd) ösz. ín. Lásd : NYO-
MÓRÚD.

KÖTÖSAS, (köt-sás) ösz. fa. Keskeny és nem
szúrós levelii sásfaj, melylyel leginkább a szlövesz-

szöket a karókhoz kötözik.

KÖTÖSZIJ, (köt-szíj) ösz. fu. Általán minden

szíj , melylyel valamit kötnek
,

pl. nyaklószíj , mely-

lyel a lovat a rúdhoz kötik , derék- kötöszíj stb. Külö-

nösen , szarvasbrbl készült eszköz , a sérült alsó

testnek megkötésére.

KÖTTOK, (köt- tok) ösz. fu. Csöforma hüve-

lyecske fából, fémbl vagy csontból, melybe kötéskor

a köttt beleszúrják.

KÖTÖTT, (kötött) mn. tt. kötöttet. 1) Ami
kötve, öszve-, be-, le-, megkötve vau. Jászolhoz kötött

tehén. Kötött harisnya, keztyU, kas, erszény. Bekötött

szemek, fej. Kötött saláta. Nem tudni, mi legyen a be-

kötött zsákban. (Km). 2) Atv. ért. mondják szóbeli

vagy írásbeli eléadásról , mely versekben van írva.

Kötött beszéd. 3) Szintén átv. ért. bizonyos föltételek

mellett meghatározott. A kötött szerzdést, békét fel-

bontani. V. ö. KÖT.
KÖTT, (köt-t) ösz. fa. Hosszú tüforma

eszköz, melylyel holmi ui munkákat, pl. kapczákat,

harisnyákat stb. kötnek.

KÖTVAS, (köt- vas) ösz. fa. Egyik vagy mind-

két végén kajmós vas, melylyel az épületfákat, állás-

gerendákat, köveket stb. öszvekötik.

KÖTÖZ, (kötöz) áth. és gyak. m. kötöz-tem,

— tél, — ölt, par. —z. 1; Valamit többször köt, be-

köt, megköt stb. A törött lábat kötözni. A rozoga sze-

keret öezvekötözni. 2) Több testeket egymás után köt,

megköt. Szlt kötözni. Kévéket kötözni. A teli zsáko-

kat bekötözni. Az ökröket jászolhoz kötözni. A télre való

szlöfejeket felkötözni. A vadászebeket párosan öszve-

kötözni.

KÖTÖZÉK, (köt-Özék) fn. tt. kötözék-ét, harm.

szr. — e. Amivel valamit öszvekötöznek vagy kötöz-

tek. A kötözék a fájós lábon feloldódzott.

KÖTÖZÉS, (köt-öz-és) fn. tt kötözés-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valamit kötö-

zünk. Sebek kötözésével foglalkudó sebészek. A szl-
kötözést annak idején elvégezni.

KÖTÖZGET, (köt-öz-g-et) áth. és gyak. m.

kötözget-tem, — tél, —étt, par. kötözgess. Folytonosan,

de lassan , mintegy eröködés nélkül , kényelmesen,

vagy gyöngéden kötöz valamit. Mulatságból a kerti

virágokat kötözgetni. Az anya bekötözgeti a kisdedet,

hogy a hideg meg ne ártson neki.

KOTOZGETÉS, (köt-üz-g-et-és) fn. tt. kötözge-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvi, midn kö-

tözgetünk valamit. V. <i. KÖTÖZGET.

KÖTÖZKÖDIK, (köt-öz-köd-ik) k. m. kötözköd-

tem, —tél, — ött. Öltözködéskor egyik-másik darab
ruháját, pl. nadrágját, szoknyáját, kötényét kötözi,

vagy holmit öv gyanánt kerít derekára, fejére,

nyakára.

KÖTÖZ
, (köt-öz-ö) mn. tt. kötöz- 1. Amivel

kötöznek. Ez értelemben az illet névvel öszvetett

szót alkot. A kévekötök kötözbfája. Kötözsás. Mint
fnév jelent oly munkást, kinek kitzött dolga vala-

mit kötözni, pl. aratáskor a markokra rakott gabo-
nát, szlkben a veszszket.

KÖTSÉG v. KTCSÉG, tájdivatos e helyett :

költség.

KOTSZEL, (köt-szél) ösz. fn. A nyomtatott íve-

ken azon tisztán hagyott sarkszél , mely bekötéskor
a boríték, illetleg könyvtábla sarka közé szoríttatik.

KÖTSZÓ, (kot-szó) ösz. fu. így neveztetnek a

uyelvnek azon részei , melyekkel vagy egyes szók,

vagy egész mondatok, különféle kölcsönös viszonyaik-

hoz képest, egymás mellé soroztatnak, s köztök mint-

egy öszvetartó kapcsot képeznek. Ilyenek a) A kap-

csolók : és, s, is, meg, megiut, még, mégis, ismég, is-

mét, pedig, megint, b) A feltételkötök : ha, hahogy,
ha pedig, mintha stb. c) Az elválasztok, és pedig ál-

lítólag
,
mint : részén t—részént, akár—akár ; taga-

dólag : sem — sem, se— se, semuem—semuem, senem—senem, nemis— nemis; tiltólag : sene— sene. d)

Agyükötö : mind— mind. e) A hasonlításkötök : mint—úgy , miként—akként stb. f) Az okkötök : mert,

mivel , minthogy
, azért—mert stb. g) Az idökölök :

mikor, míg, azonban, azalatt, miután stb. h) A hely-

kötök : ahol—ott , ahonnan — onnan , ahová—oda
stb. i) A ráhagyok : bár , bárha , ámbár , habár,

noha, jóllehet, ha is, ha úgy is, ha nem is. j) A zár-

kötök : tehát, többire, egyébként, végre, utoljára stb.

k) A magyarázók : mint, úgymint, tudniillik, például,

azaz stb. 1) A felfüggesztök : mihelyt— azonnal, mi-

helyest— tüstént, miután— azután stb. m) A nagyí-

tók : st, inkább, mennél— inkább , annál— inkább
stb. u) A kérdéskölö : -e? pl. úgy- eV nem-e? (szo-

kottabban : nemde ?), ugyan úgy-e ?

KÖTTKE, erdélyi falu Doboka m. ; helyr.

Köttké-re, —n, — röl.

KÖTTSE, falu Somogy m. ; helyr. Köttsé-re,

— n, —röl.

KÖTVE, (köt- ve) ih. 1) Kötött állapotban

Kötve, bekötve árult könyvek. 2) Föltételeaen, alig,

nehezen. Kötve hiszek neki. Kötve kell hinni a komá-
nak. Km.

KÖTVÉNY, (kör-vény) fn. tt. kötvény-t , tb.

— ék, harm. szr. —e v. —je. Lásd : KÖTMÉNY; és

KÖTELEZVÉNY.
KÖTVONAL, (köt-vonal) ösz. fn. 1. KÖTJEL.
KTYÖNFITY, (ktyön-íity) 1. KOTYONFITY.
KÖÚT, (k-út) ösz. fu. Kövekkel kirakott, vagy

öszvezúzott kövekbl csinált út.

KÖÍÍVEG, (k üveg) ösz. fn. Leveles, álhtllát-

hzó gipazkovaort
, melyet vékony levelckn- szét le-
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het hasogatni , s hasonló a csillámköhöz. (GJacies

Mariae).KVÁG , falu Bihar m. ; helyr. Kövág-ra,

— on, —ról.

KÖVÁGÁS, (kö-vágáa) sz. fn. 1) Cselekvés, k-
bányai munka, mely által a kötömegeket, mint term

helyeiken léteznek, darabokra vágják, törik. 2) Maga

azon hely, hol a köveket vágják, törik, fejtik.

KVÁGÓ, (k -vágó) ösz. mn. és fn. tt. kövá-

gó-t. 1) Amivel a kbányákban vagy kfaragó-mhe-

lyekben a köveket vágják, hasogatják. Kövágó-kapa,

kalapács. 2) Kbányai munkás.

KVÁGÓ-ÖRS , mezváros Szálában ; helyr.

— Örs- ön, — re, —röl.

KVÁGÓ-SZLS , falu Baranya megyében
;

helyr. —Szölös-ön, — re, —röl.

KÖVAJ, (k-vaj) ösz. fn. Sárgás timsó , mely

lágy és kövér tapintatu, mint a vaj. Szibériában fe-

ketés timaópalák közöl forr ki. (Alumen butyraceum).

KVÁR, (1), (k-vár) ösz. fn. Kövekbl, vagy k-
sziklára épített vár , különböztetésül más anyagból,

pl. földbl épített vártól, honnan a Földvár , Sárvár,

Tüskevár helynevek.

KVÁR, (2), régi váromladék Kvár vidékében.

KÖVÁRALJA, (Podhragy), falu Nyitra m.

;

helyr. —váraljá-ra, —n, — ról.

KÖVECS, (kö-v-ecs) kies. fn tt. kövecs-ét, harm.

szr. —e. A folyóvizek fenekein , s a szárazföldön is

találtató, rendesen durva homokkal, poronddal vegyült

apró kövek. Kövecscsel tölteni az utakat. Kövecsekkel

játszani. Az ily apró köveket, kivált ha laposak, pity-

kövek-nék is hívják. Hangváltozattal : kavics.

KÖVECSES, (1), (kö-v-ecs-és) mn. tt. kövecsest

v. — et, tb. — ék. Kövecscsel bvelked, vagy meg-

hordott, behintett. Kövecses vízfenék. Kövecses utak.

KÖVECSES, (2), falu Gömör, puszta Pozsony

m.; helyr. Kövecsés-re, — én, — röl.

KÖVECSEZ, (kö-v-ecs-óz) áth. m. kövecséz-tem,

— tél, —itt
,

par. —z. Kövecscsel behord, beterít

valamely helyet. Országutat , kerti ösvényeket Icöve-

csezni. Gyermekek nyelvén am. kövecsekkel játszik.

Ezen értelemben önható.

KÖVED, KÖVESZT, 1. KÖPED, KÖPESZT.
KÖVEGY, puszta Csanád m.; helyr. Kövegy-re,

— én, —röl.

KÖVEL
,
(k-vel) ösz. fn. Agyagnemü föld,

mely a sziklák és kvágások repedékei között cso-

mónként találtatik, s vagy szétdörzsölhet, vagy szi-

lárd, egyszersmind a szikláknak mintegy velejét te-

szi. (Lithomarga).

KÖVÉLY, KÖVÉLYEN stb. régies és tájdiva-

tos kevély, kevélyen helyett.

„lm látjátok az nép, mely igen kövélyen
,

A mii jószágunkkal megrakodva mégyen."

Temesvári István 1 569-ben. (Thaly K. gyiijf i

KÖVEND, erdélyi falu Aranyos székben ; helyr.

Kövend-re, — én, — röl.

KÖVÉR, (köv-ér v. köb-ér, láad e czikk végén)

mn. tt. kövér-et. Túl a Dunán némely vidékeken, pl.

Vasvármegyében röviden : kövéret, kövérek, kövérebb,

kövéren. Általán és tulajdon ért. mondjuk állatról,

mely akár belhajlamánál fogva, akár b táplálás ál-

tal meghízott, s teste a rendes állapothoz képest ki-

dagad, kiduzzad, s némi gömbölységet kap. Ellen-

téte : sovány, ösztövér, szikár. Kövér ember , asszony.

Kövér disznó , borjú , tehén, ökör. Kövér lúd , kacsa.

Szép a borjú, nyilván kövér tehén alatt szopott. (Km.).

Mindenkor kövérebb a más ember szalonnája. (Km.).

Legyen lúd , ha fejér , együk meg , ha kövér. (Km.).

Mondják a testnek egyes részeirl is. Kövér kép,

kövér hasú, kövér nyakú, kövér farú ember. Minthogy

a kövérség a testet hájassá, zsírossá teszi : innen je-

lent olyas mit is, melyen sok a háj, zsír. Kövér hús,

szalonna. Kövér koncz, falat. Átv. ért. mondjuk a) né-

mely hizlaló, tápláló tárgyakról
,

pl. Kövér legelök,

mezk , rétek , takarmány ; b) gazdag javadalmakról,

pl. kövér kanonokság , apátság, püspökség ; c) némely

növényekrl, melyek a maguk nemében bujább nö-

vésüek, pl. kövér porcsín, kövér f, kövér szölö.

E szó palóezosan ejtve köbér , rokon a köb , Icö

böl, köpezös (köbezös) stb. szókkal , melyekben alap-

fogalom a gömbölyüség , s ezt az alakutánzó köb v.

köv fejezi ki , melyhez legközelebb áll a göb v. göb

gyök a göböly (hizott marha) szóban. Ide tartozik a

Dunán túl divatozó göbe, azaz kiherélt , vagyis gör-

gjétl megfosztott emse , melyet hizlalásra , tehát

gbölynek szántak. Hangváltozattal rokon : döhér,

mely vastagot , elhízottat jelent. Arabul kebir am.

nagy.

KÖVÉRBEL, (kövér-bél) ösz. fn. A bélnek leg-

küls része, melyet vastagabb vagy vékonyabb háj-

nemü kövérség takar.

KÖVÉRÉCSKE
,

(köv-ér-écs-ke) mn. tt. kvé-

rccskét. L. KÖVÉRRE.

KÖVÉRÉDÉS, (köv-ér-éd-és) fn. tt. kövérédés-t,

tb. —ék , harm. szr. — e. Állapot , midn az állati

test kövéredik. V. ö. KÖVÉRÉDIK.

KÖVÉRÉDIK, (köv-ér- éd-ik) k. m. kövéréd-

tem, — tél, — élt. Zsírja , hája növekedik , hízik. Kö-

véredik a lúd , kacsa , ha tömik. Kövérednek a hizlalt

sertések.

KÖVÉREN, (köv-ér-en) ih. Kövér állapotban,

hizottan 5 zsírosan.

KÖVERES , falu Temes m. ; helyr. Köveres-re,

— én, — röl.

KÖVÉRES, (köv-ér-es) mn. tt. kövéres-t v. — et,

tb. — ék. Kevéssé kövér, meglehetsen hízott. Kövé-

res, zömök test ember.

KÖVÉRÉSZIK, (köv-ér- ész-ik) lásd : KÖVÉR-
SZIK.

KÖVÉRFÍJ
,

(kövér-fü) ösz. fn. A tízhímesek

seregébl és ötanyások rendébl való , s a szakák
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neme alá tartozó növényfaj, mely nevét húsos vastag

leveleitl kapta , máskép : bablevel f , varjúbab,

szerelem taplója; növénytani néven : bablevel szaka.

(Sedum Telephium).

KÖVÉRHEGY
,
puszta Hont m ; helyr. Kövér-

hegyre, — én, —röl.

KÖVÉRÍT, KÖVÉRÍT, (kövérít) áth. m. kö-

vérített, htn. — ni v. — eni, par. —s. Kövérré tesz,

hizlal. A kukoricza kövéríti a disznókat, ludakat.

KÖVÉRÍTÉS, KÖVÉRITÉS, (kövér ít és) fn.

tt. kövérítést , tb. — ék, harin. szr. —c. Cselekvés,

illetleg b táplálás , etetés , hizlalás , mely kövérré

teszi az embert vagy más állatot.

KÖVÉRSÉG
,

(köv-ér-ség) fn. tt. kövérség-ét,

harm. szr. — e. A testnek kövér állapota vagy tulaj-

donsága. A nagy kövérség miatt alig bír fúni , menni.

Betegségében sokat vesztett kövérségébl. V. ö. KÖVÉR.

KÖVÉRSZIK , KÖVÉRÉSZIK ,
(köv ér ész-ik)

k. Ezen alakban csak a mutató mód jelen idejébeu

használtatik , a többi idi ,kövérédik' szótól köl-

csönzi. Jelentésére nézve is 1. KÖVERÉDIK.

KÖVES, (1), (köves) ma. tt. kövest v. —el,

tb. —ek. Kövekkel bvelked, köveket term, kövek-

kel kirakott, ékesített. Köves hegyek , szlk, szántó-

földek. Köves utak. Köves kard, gyr. Több helysé-

gek mellékneve. Atv. ért. érzéketlen , hajthatatlan.

„A köves ozmán szív sznnék sanyarítani rabját."

Horvát E.

KÖVES
, (2) , falu Szála in. ; helyr. Köves-re,

—én, —röl.

KÖVESD, faluk Baranya, Bereg, Bihar, Hont,

Közép-Szolnok, Nógrád és Teincs m.; ERD— , He-

ves, KIS—, Zemplén, RÁBA— Vas m; MEZ—

,

mv. Borsod m.-, puszták Tolna, Baranya m. ; erilélyi

puszta és falu Fels Fehér m. ; helyr. Kövesd-re,

—én, —röl.

KÖVESÉDÉS, (köv es-éd-és) fn. tt. kövesédés-t,

tb. — ék. 1) Kövessé levés, kvel vegyülés. 2) Kvé
változás, kövülés.

KÖVESÉDIK, (köv es-éd-ik) k. m. kövcséd'

tem ,
—tél ,

—élt. 1) Kövessé leszen. FAlcövesedni.

Árvíz után elkövesedtek a rétek, szántóföldek. 2) L.

KÖVÜL.
KÖVESEGYHÁZA, falu Bihar m

; helyr. Kó-

vesegyházá ra, — re,
—ról.

KÖVESEN, (kövesen) ih. Kvel vegyítse,

rakva.

KOVÉSÉS, (k-vésés) ösz. fn. Kfaragói mun-

ka, midn a kanyagot véoüvel idomítják.

KÖVESFALVA, falu Szepes in.; helyr. —fal-

vára, —n, —ról.

KÖVESKÁL, mv. Szála m. ; helyr. —Kálba,
— ban, —ból.

KÖVESKÚT, falu Vas m. ; helyr. —kútra,
—on, — ról.

AKAD. NAGY SZÓTAR. III. KT.

KOVESLIGET, falu Máramaros m.; helyr. —li-
getre, —ere ,

— röl.

KÖVÉSÖ, (k-vés) ösz. fn. I) Személy, illet-

leg kfaragó, ki köveket vés. 2) L. KVÉSÜ.
KÖVÉSÜ, (k-vébü) ösz. fn. Vésü, melylyel kö-

veket idomítanak , faragnak , vagy betket s holmi

c/ifrázatokat metszenek beléjük.

KÖVÉSZ, (köv-ész) fn. tt. kövész-t , tb. —ék,

harai. szr. — e. Természettudós, különösen ásvány tu-

dós, ki a külúuféle k önéinek, g azok tulajdonságainak

vizsgálásával, s megismertetésével foglalkodik.

KÖVÉSZET, (köv-ész-et) ín. tt. kövészet-ét. As
ásványok különösebben, kövek ismeretével, vizsgála-

tával foglalkodó tudomáuy.

KÖVÉSZSÉG, (kövészség) 1. KÖVÉSZET.
KÖVESZT, (köv-eszt) áth 1) KÖPESZT. 2)

Kvé változtat. V. ö. KÖVÜL.
KÖVET, (í), (követ) áth. in. követ-tem, —tél,

— étt, par. kövess. A , követ' igetörzsökbl két külön-

böz értelm szócsalád származik. Egyikhez azon

S2Ók tartoznak, melyekben az alapfogalom a kívánás,

kérés , sürgetés (mint követem , megkövetem alássan) :

követel, követelés, követel, követség (duplum mulctae

judiciariae) bizonyítják ; másikhoz azok , melyekben

alapfogalom menés , tovább haladás , kieredés , milye-

nek : követ (coinitatur, sequitur) , következik , követke-

zés, következtet stl>. Ide tartoznak azon szók is , me-

lyek más után cselekvést, mintegy erkölcsi utánine-

néot jelentenek
,
pl. mások jó vagy rósz példáját kö-

vetni ; Krisztus követésére inteni a híveket; nem követ-

tük mi atyáinknak bnöket. Judit 8. 19. Bécsi cod.

Ez alapnál fogva igen valószinü , hogy e tör-

zsök két különböz értelm gyökbl eredt. Az els

jelentésben vett követ rokon a kéj, kény, régiesen kev,

kév , kell (lájdivatosan : köll), kivan (keván), Iánál

(kenál), kér stb. szókkal, s hangváltozattal kev ef, azaz

valamirl kijelenti, hogy kell, hogy valamit kivan és

pedig vagy kérleg, vagy sürgetleg , s némi jognál

fogva parancsolólag ; mely értelmek vannak magá-

ban a ,kell' igében is. Innen érthetk az ily monda-

tok : Szépen, alássan , egész tisztelettel követem , meg-

követem Kigyelmedet. Valakit a bántalomért megkövetni.

Az ellopott jószágot az orgazdán követni. Rajtam ne kö-

vess semmit. Némelyeknek több és némelyeknek kevés

adassék, miképen az szikség, nem az akarat követi. Vir-

ginia cod. 125. 1. A Müncheni codexben : mennyei je-

lenséget követnek vala (quaerebant) ö töllö. O atyja-

fiai állnak vala h'ún, következvén, (quaerentes), hogy

neki szólnának; mit Pesti akarnak vala, Erdösi Ugye-

keznek vala igével fordított. Székely szójárás szerént

:

ezt a leányt sok szerencse követi, ain. sok kérje van,

sokan kérik , keresik , kívánják ; elkövetni a házbe-

liektöl. Balaton vidékén : elkövetkezni, ain. tlök bú-

csút venni, mi a köz népszokás szeréut ilyféle mon-

datok által történik : Kérem, ne haragudjanak ; kö-

vetem, megkövetem, bocsássanak meg, ha valamit vétet-

tem stb. (A másik jelentésrl 1. KÖVET [3)). Az elbb

emiitett értelm követ igével egy a

72
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KÖVET, (2), fn. tt. követ- ét , harm. szr. — e v.

—je. Ez azon szók osztályába tartozik , melyek ne-

vek és igék egy alakban, milyenek : nyit (aperit) és

valaminek vyitja ; nyom (premit) éa nyom (vestigium),

les (insidiatur) és les (insidiae), zár (claudit) és zár

(sera), halász (piscatur
,

piacator), vadász (venatur,

venator) stb. St vannak példák rá , hogy az els és

második igeszemély is név gyanánt, használtatik pl.

Eszem-iszom ember. Jönnek a fogdmegek. Bántja a

félsz. A ,követ' szóban , mint fnévben , épen úgy,

mint az igében alapfogalom a kívánat, kérelem, sür-

getés. 1) Széles ért. személy, kit valaki bizonyos ügy-

ben máshoz küld , hogy azt szándéka , akarata , kí-

vánsága iránt tudósítsa. így neveztetnek a szentírás-

ban az Istentl küldött angyalok
,
jósok (próféták),

apostolok. 2) Szorosb ért. személy
,

kit valamely ál-

lodalom vagy fejedelem egy másikhoz küld , hogy

bizonyos ügyben akár kérleg, akár sürgetöleg, akár

parancsolólag eljárjon. Követek által békét kérni , a

hadi foglyok kiadását sürgetni. Hadizenö követet kül-

deni. A követet és jóra intt nem kell bántani. (Km.).

Az ily követ rendkívüli , különböztetésül a rendes v.

udvari követtl , ki valamely állodalom részérl egy

másikban tartózkodik , hogy ott küldjének ügyeit

viselje. 3) Az si magyar alkotmányban személyek,

kiket a vármegyék, kerületek, k. városok , káptala-

nok stb. az országgylésre küldöttek, hogy ott az adott

utasítás értelmében az illet küldk akaratát , szán-

dékát, kérelmeit stb. eléterjeszszék. Vármegyei, jász-

kun-, hajdúkerületi, k. városi követek. A követek táblá-

jánál ülni.

KÖVET
, (3). A második értelemben vett követ

ige, melyben alapfogalom a menés, mert aki mást kö-

vet', az avval megy , azt kiséri , vagy pedig átv. ért.

annak nyoma, és példája után haladva teszeu vala-

mit. Véleményünk szerént ennek gyöke a mozgást,

menést jelent köl, kel, melyekbl köl-t , kel-t igék

erednek, és e szei'ént követ am. kötet vagy kelet, azaz

a járásban, a kelésben menésben mintegy segít vagy

elmozdít valakit, s következik am. köletkezik, keletke-

zik, pl. ebbl semmi jó nem következik, am. nem kelet-

kezik. Hogy az l a szók elején , közepén és végén

néha u-re változik , bizonyítják a lápa vápa, láz váz,

kill kívül, belül hevül, csalán csolán, Mátyusföldén

csóván , hideglölés hideglövés, dulad (düled) duvad,

szilos szivos, s a palóczoknál az al av, el ev szók, pl.

Evment az avföldre. Viszont az eredeti v tájszokási-

lag átváltozik l re a szívom szítom, hivom hílom , nö-

\ök, nölök stb. szókban. A képz et miveltet jelen-

téssel bir , mint a sürget, vezet igékben , minélfogva

követni valakit am. magával, vagy maga eltt járatni,

menetni. A latin coinitor-h&n is lényeges alkotó rész

a menetest jelent itor (ab eo) ; hasonlóan a német

begleiten alapigéje leifen ara. terelni , menésben igaz-

gatni vagy vezetni, 1. Adelung.

Megfelel neki a magyar kísér, azaz kíaél, mely-

nek gyöke a mozgást jelent ldsik. V. ö. KÍSÉR. 1)

Valakivel túrs gyanánt együtt megy, valaki! kisér,

akár közvetlenül mellette, akar utána haladva. A fö-

lírat oldalán baráti, nyomában szolgái követik. A ven-

déget a lépcsig , kapuig követni. Táborba követni a

kiinduló hadsereget. Az utast biztosítás végett végig

követni az erdn. 2) Valakinek nyomában megy, nem
mint hozzá tartozó társ, hanem akármely más okból. Az

idegen, viselet utast bámulva követik az utczai gyerkö-

czök. A vadász követi a nyúlcsapásf, A rendr utczá-

ról utczára követi a gyanús személyt.

„ Aki szeret örömmel reméuylhet

,

Minket is hát rózsám, az követhet."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

3) Más után, más példája szerént tesz valamit, s er-

kölcsileg mintegy nyomában jár. Ily fogalmi és hang-

rokonság van a latin comitor és imitor között. Dics
seink jeles tetteit követni. Krisztus urunk szelídséget

követni. Rósz példát ne kövess.

„Bírjad nekik Úr Isten szivöket , elméjöket
,

Hogy mindenben követhessék Fölségedet

,

És az te törvényedet."

Protestáns magyarok fohásza ; Thaly K. véleménye

szerént a XVI. század végérl vagy a XVII. elejérl.

(Thaly K. gyjt.).

4) Erkölcsi átv. ért. valamit elkövetni am. jót vagy

roszat tett által utánozni, vagy mintegy mozgásba

hozni , s magából kibocsátani. Mindent elkövetni a

haza javáért. Bnt, undok tettet elkövetni. E gyaláza-

tosságot te követted el. A jelen értelm követ igének

megfelel latin committo, és német hegelien szókban is

alapfogalom a menés , mert mitto am. itto, azaz ire

facio, s a német alapigéje gehen.

KÖVETEL, (köv-et-el) áth. m. követel-t. Tör-

zsöke a kívánást, kérést, sürgetést jelent követ, az el

képz csak némi nyomatosságul szolgál , mint a ma-

gasztal , marasztal , vigasztal , engesztel stb. igékben.

Egyébiránt ,követel' szkebb értelm, mint ,követ',

mert midn ez általán mindenféle kívánásra kiterjed,

a követel kizárólag annyit tesz, mint valamit hatályo-

san, kellleg , bizonyos jognál , igénynél vagy hata-

lomnál fogva sürget , s annak teljesítését kívánja. V.

ö. KÖVET, (1). Adósságot követelni. Az elveszett jó-

szágot a cseléden követelni. A szolgától hséget, a gyer-

mektöt, szófogadást követelni. A mit követelsz, megadom.

Kereskedi és más rokon üzleti könyvekben használ-

tatik a német Habén, Guthaben kifejezésére ; azonban

ennél alkalmasabb : bírás ; 1. ezt.

KÖVETELÉS
,

(köv-et-el-és) fn. tt. köv&telés-t,

tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Cselekvés , midn bizo-

nyos igénynél
,
jognál vagy hatalomnál fogva vala-

mit, mint kell dolgot sürgetünk. 2) Azon tárgy, me-

lyet ilyképen sürgetünk . követelmény. Százforintnyi

követelésem van rajtad, V. ö. KÖVET, (1), és KÖ-
VETEL.

KÖVETELÉSI
,

(köv-et-el-és-i) mn. tt. köuele-

lési-t, tb. — ele. Követelést illet, arra vonatkozó. Kö-

vetelési jog. Követelési oldal az ü~Jeti könyvekben.



1141 KÖVETELMÉNY—KÖVETKEZEND KÖVETKÉZENDOKÉP -KÖVETKEZETESSÉG 1142

KÖVETELMÉNY, (követelmény) In. tt. kö-

vetelményt, tb. — ék, harm. szr. —e v. —je. Azon

tárgy, melyet bizonyos igény
,
jog vagy kötelezett-

ség szerént valakin keresünk , s tle megkapni hatá-

lyosan sürgetjük.

KÖVETEL
,
(követ el-) mn. és fn. tt. köve-

telö-t. 1) Aki valamit követel. Örökségét követel árva.

Továbbá amire nézve követelése van valakinek. Kö-

vetel adósság. (Activ-Sehuld). 2) Fönévileg különö-

sen személy , ki más birtokában vagy használatában

lev jószágra vagy hatalomra igényt vagy jogot tart,

s azt magáévá tenni akarja. A követelöket csödpörre

utasítani. A trónkövetelk egymás ellen törekesznek.

V. ö. KÖVETEL.
KÖVETELLEG, (követel ö-leg) ih. Követel

módon, követel állapotban ; követelési jogon.

KÖVETELÖLEGÉS
,

(köv-et-el-ö-leg-és) mn.

tt. kövelelölegés-t v. — et , tb. — ek. Amire viszo-

nyulva követeléssel bír valaki. Követelöleges állapot.

KÖVETELT, (köv-et-el-t) mn. tt. követelt-et.

Mire valaki igényt vagy jogot tart , s annál fogva

annak teljesítését, mint kell dolgot, sürgeti. A köve-

telt házbért lefizetni. V. ö. KÖVETEL.

KÖVETEND, (köv-et-end-ö) mn. tt, követen-

dö-t. Törzsöke a más után mködést , más példája

6zerénti eselekvést jelent követ , s mondjuk általán

niimlen emberi mrl s erkölcsi tettrl , mely jeles

tulajdonságainál fogva megérdemli, hogy példa gya-

nánt vétessék és utánoztassék. Követend példával,

magaviselettel elülmenni. V. ö. KÖVET.

KÖVETÉS, (köv-et-és) fn. tt. követés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. 1) Midn a kívánást, kérést jelent

követ igétl származik, am. cselekvés, mely által va-

lakit v. valamit kérünk , sürgetünk. Az elveszett jó-

szágnak, adósságnak követése. Köveléssel kezdeni a be-

szédet, megszólítást. A megkövetésre bocsánatot adni.

2) Midn a menést, kisérést jelent követ a törzsöke,

am. cselekvés , melynél fogva valakit kisérünk, vele

társ gyanánt megyünk. 3) Erkölcsi ért. utánzás, más-

nak példája utáni indulás. Jeles emberek, mesterek,

mvészek kövelése. Krisztus követésérl irt könyv. V.

ö. KÖVET.
KÖVETHETETLEN, KÖVETHETLEN, (köv-

et het-et-lcn) mn. Amit vagy akinek példáját, tetteit

utánozni nem lehet. Követhetetlen köléltánczosi ügyes-

ség. Határozóként am. követhetlenül , anélkül hogy

követni lehetne.

KÖVETHET, (köv ct-het-ö) mn. tt. követhetö-t,

tb. — k. Amit követni , azaz utánozni lehet vagy ta-

nácsos, vagy szabad. Valamit követhet példa gyanánt

ajánlani. Az ily vakmerség nem követhet.

KÖVETHETÖLEG, (köv-ct-het-ö-leg) ih. Oly

módon, hogy követni, utánozni lehet.

KÖVETKEZEK, (köv-et-kéz-ék) fn. fi, követke-

zekét. L. KÖVETKEZET.

KÖVETKEZEND, (köv-ct-kéz-end ö) mn. tt.

következend t, Ami bizonyos sorban és rendben, az

elre bocsátottak után jön. Használják leginkább bi-

zonyos tárgyak elszámlálásában , a szabatosabb kö-

vetkez helyett. Olvasásra ajánlom a következend

könyveket. Szoros és szabatos ért. ami ezután jönni

fog. A múlt, jelen és következend század.

KÖVETKÉZENDOKÉP ,
(követkézendö-kép)

ösz. ih. 1. KÖVETKEZKÉP.
KÖVETKEZENDSÉG, (köv-et-kéz-end-ö-ség)

fn. tt. követkézendség-ét, harm. szr. — e. Altalán sze-

mélyek vagy események öszvege, amint utánunk jönni

fognak. A következendség fog ítélni rólunk. Kiláthatja

elre a következendöséget ? V. ö. KÖVETKEZIK.

KÖVETKEZÉS, (köv-et-kéz-és) fn. tt. követké-

zés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Az egymással öszve-

függésben lev tárgyak azon viszonyos létezése , mi-

dn egymás után jönnek , s mintegy követik, kísérik

egymást. Különösen 1) észtanilag, az elrebocsátott

ismeretekbl, állítmányokból másoknak mintegy ész-

szer kifolyása. 2) Valamely dolognak, cselekvésnek

sikere, eredménye , mely mintegy kiered ,
kifoly be-

lle. Jó, rósz következés. Annak semmi következése nem

lett. Majd megmutatja a következés. V. ö. KÖVET-

KEZIK.
KÖVETKÉZÉSKÉP, (követkézés-kép) ösz. ih.

Az elre bocsátottak természetébl folyva. Elünk vele,

midn a felhozott elzményes okokból határozottan

állítunk v. tagadunk valamit, pl. sem idm, sem pén-

zem, sem egészségem : következéskép utazni nem mehe-

tek. Néha am. következés, azaz eredmény, gyanánt.

A mondottakból következéskép az folyik, hogy stb.

KÖVETKÉZÉSKÉPEN , lásd : KÖVETKÉ-

ZÉSKÉP.
KÖVETKEZET, (köv-et-kez-ct) fn. tt. követke-

zet- ét, harm. szr. —e. Elvont ért eredmény vagy si-

ker, mely valamibl következik. Különösen észtani-

lag azon állítmány, mely az okoskodási elzmények-

bl bizonyos elveknél fogva szükségképen foly. Er-

kölcsi ért. a csclckvénynck azon tulajdonsága, mely

szerént bizonyos elvekre építve más rokonnemüekkel

egyezésben van. Innen , ki így cselekszik , követke-

zetes-nck mondatik.

KÖVETKÉZETDÚS, (követkézet-dús) ösz mn.

L. KÖVETKÉZMÉNYDÚS.
KÖVETKEZETÉS, (köv-ct-kéz-et-és) mn. tt.

következetés- 1 v. —et , tb. —ek. 1) Mondjuk cselek-

vrl, kinek tettei bizonyos elvek szerint intézvék, s

ennél fogva észtani, s erkölcsi öszhangzatban vannak.

2) Mondjuk cselekvényrl , mely a többi rokonne-

müekkel megegyezik. 3) Ritkább használattal annyi,

mint sok eredmény , mibl sok következik, követ-

kezménydús. V. ö. KÖVETKEZIK.
KÖVETKEZETESSÉG ,

(köv-et-kéz-ot-cs-ség)

fn. tt. kövelkézetésség-ét , harm. szr. — e. Az okosko-

dásnak vagy cselekvésnek tulajdonsága , mely sze-

rént öszhangzatban áll az illet elzményekkel ,
s

azokból mintegy szükségképen foly ki. V. ö. KÖ-

VETKEZET.
72*
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KÖVETKEZETIES, (köv-et-kéz-et-i-es) mn. tt.

követkézeties-t v. —et, tb. — ek. Valamely másik után

következ.

KÖVETKEZETLEN, (köv-et-kéz-et-len) mn. tt.

következetlent, tb- — ék. 1) Mondjuk állításról vagy

cselekvényrl, mely az elzményekkel öszhangzatban

nincsen, valamint oly emberrl , ki ilyeténkép okos-

kodik vagy cselekszik. 2) Aminek eredménye, sikere

nincs, mibl szükségképen nem foly valami, mi után

semmi sem jön. Következetlen merény , esemény , kí-

sérlet.

KÖVETKEZETLENSÉG
, (köv-et-kéz-et-len-

ség) fn. tt. következetlenség-ét , harm. sz. — e. A kö-

vetkezetességnek egyenes ellentéte . vagyis az okos-

kodásnak , vagy cselekvésnek azon minsége , mely
szerént az illet elzményekkel öszhangzatban nin-

csen, s azokból szükségképen nem foly ki. A népsza-

badságot szóval védeni, s rabszolgákat tartani
,
politi-

kai következetlenség.

KÖVETKEZETLENÜL
, (köv-et-kéz-et-len ül)

ih. 1) Olyféle okoskodással vagy cselekvéssel , mely
az illet elzményekkel öszhangzatb in nincsen. Kö-
vetkezeilenül állítani vagy tagadni valamit. Ki ma-
gára nézve vallási türelmet kivan, az következetlenül

cselekszik, midn más vallásuakat üldöz. 2) Eredmény-
telenül, siker nélkül.

KÖVETKEZIK
,
(köv-et-kéz ik) k. m következ-

tem, — tél, — étf, par. következzél. 1) Midn a menést,

haladást , kisérést , utánzást jelent követ törzsöktl

származik, annyi mint bizonyos elre ment, elre bo-

csátott tárgyak után némi öszveköttetési viszonynál

fogva jön
,
vagy ered , s mintegy nyomában halad.

Tél után tavasz , ezután nyár , nyár után sz követke-

zik. Nappal után éjjel , éjjel után nappal következik.

Els tzám titán a második , továbbá a harmadik stb.

következik. Borura der , életre halál következik. Ész-

tanilag am. bizonyos állítmány az elzményekbl
foly. Mindezekbl az következik, hogy stb. Erkölcsileg

am. bizonyos cselek\énynek eredménye, jó vagy rósz

sikere van. Mi következik ezen kicsapongó életbl ?

Vajmi sok gonosz következik az önzésbl. Ezen értel-

mezésekbl világos, hogy ezen igének törzsöke igazán

kölet kelet, s hogy következik am. köletkezik, keletke-

zik, pl. Mi haszon következik ebbt ? am. mi haszon
keletkezik ? V. ö. KÖVET, (3). 2) Midn tájdivato-

8an a kérést , kívánást jelent követ törzsöktl szár-

mazik, am. kéredzkedik , elmenés eltt bocsánatot,

engedelmet kér, pl. elkövetkezik a háztól, a társaság-

tól, azaz elmenés eltt népszokás szerént búcsúzik. V.
ö. KÖVET, (1).

KÖVETKEZMÉNY, (következmény) fn. tt.

követkézmény-t , tb. —ék, harm. szr. —e v. —je. 1)
Altalán

, ami valamibl következik , eredményként
foly. 2) Különösen észtauüag az okoskodónak azon
állítása, vagy tagadása, melyet az elzményekbl hoz
ki. (consequentia,

)

KÖVETKEZMÉXYDÚS
, (következmény-dús)

ösz. mn Aminek sok következménye vagy eredbé-

'< nye van. A tudományoknak és mvészeteknek országos

!
ápolása következménydús szokott tenni.

KÖVETKEZ, (1), (köv-et-kéz-) mn. tt. követ-

!
kéz-i. 1) Midn menésre, haladásra vonatkozik, am.

az elre bocsátottak után jöv, men, haladó. Követ-

1 kez három napon nem leszek honn. Következ évben

I fürdbe megyek. Használtatik mintegy figyelmezteté-
' sül az elszámlálandó tárgyak vágy személyek nevei
' eltt is. Ezt pedig állítom következ okokból. Következ

• jeles férfiak arczképeit vedd meg számomra. Néha am.

,
eredmény gyanánt kifolyó. Ki számithatja fel elre a

1 háborúból következ csapásokat? 2) Midn a kérést je-

i lent következik törzsökbl ered, am. kéredz, bocsá-
' natot kérve távozó. V. ö. KÖVETKEZIK.

KÖVETKEZ, (2), (mint föntebb) fn. tt követ-

! kézö-t. Utódok, kik utánunk élni fognak.

KÖVETKEZKÉP v. —KÉPEN
,
(követkéz-

í kép) ösz. ih. Úgy, amint az. elzményekbl észtani-

i lag vagy erkölcsileg következik. Máskép : következés-

kép v. képen v. következleg.

KÖVETKEZLEG, (követ kéz--leg) ih. lásd :

i KÖVETKEZKÉP.
KÖVETKEZTET, (köv-et-kéz-tet) mivelt. m

következtet tem ,
— tél, —élt. par. következtess. Okos-

1 kodva az elre bocsátott állításokból új állitraányt,

' mint az elzménynek szükségképi eredményét, hoz ki,

í pl. midn valaki ezen elzményekbl , hogy minden

!
ember halandó , és hogy Péter ember azt hozza ki,

I hogy Péter halandó.

KÖVETKEZTETÉS, (követ kéz-tet és) fn. tt.

: következte' és-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Az okoskodó

! észnek azon mködébe , melynél fogva következtet.

I V. ö. KÖVETKEZTET.
KÖVETKÉZTETMÉNY

,
(köv et-kéz-tet-mény)

! fn. tt. követkéztetmény-t, tb. —ék. Amit valamely elz-

' menyekbl következtetünk, pl. ,következtet' ige alatt:

i
Péter halandó.

KÖVETLEN, (köv-et len) mn. tt. köoetlen-t, tb.

•
—ék. Kövek nélkül szkölköd , hol k nem terem,

v. ami nincs kvel ellátva, ékesítve stb. Szála köves,

I
ellenben Somogy követlen vármegye Követlen káposztás

hordó. Követte?! gyürü.

KÖVET, (1), (köv-et ö) mn tt. követt. 1)
' Valamit sürgetve , igéoynél

,
jognál fogva kér , ki-

' vánó, nyomato3abban : követel. Dijat követ munkás,
' tisztvisel. Örökségét követ árva. 2) Valakivel társ-

1 képen vagy m4s után men , mást kisér. Nagy ura-

I kat követ udvari lisz'elc, szolgák. Vad nyomát követ

vadász. 3) Másnak példája után induló, cselekv. Ide-

j

gen divatokat kör.et piperkczök. Jó példát követ
1

ifjak. V. ö. KÖVET.
KÖVET

, (2) ,
(követ) fn. tt. köoet-t. Sze-

' mély, ki másoknak bizonyos tetteit utánozza, azok pél-

dája szerént cselekszik, azoknak elveit, és cselekvési

módját mintegy magáévá teszi. A keresztények Krisztus

követöji. Legyetek követji Krisztusnak , mint én is az

vagyok. (Sz. Pál, Káldi szerént.) Nem használ a ta-

nác , ha nincs követje. (Km).
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KÖVETSÉG
,
(követ ség) fu. tt. követség-ét,

harm. szr. — e. 1) Több követekbl álló személyzet,

mely valamely fejedelem , vagy állodalom bizonyos

ügyeiben jár, eV mködik. Fényes követséget bocsá-

tani a közelg ellenség megkérlelésére. 2) Követi hiva-

tal, méltóság. Követséggel megtisztelni valakit. Rend-

kívüli követségben eljárni. 3) Régi törvényes nyelvben

am. ketts büntetési, vagyis birsági követelés. Máso-

dik Andrásnak 1228-ki oklevelében : Ntutra parsju-

dicium dupli
,
quoá vulgo Kövesség dicitur , solvere

teneatur. (Jerney : Nyelvkincsek.) Ennek törzsöke a

jogon alapuló kérést , sürgetést , kivánást jelent kö-

vet, melyben a ség mint állapotot jelent kép/ fejezi ki

az elvont értelm tárgyat vagyis a bírságot, mely a

bírói követeléstl úgy származott mint ,marasztság'a

marasztás v. marasztalástól.

KÖVETSÉGI, (követségi) mn. tt. követségi-
1,

tb. —ék. Követséghez tartozó , azzal viszonyban

lev. Követségi személy, titoknok. V. ö. KÖVETSÉG.
KÖVETTETÉS, (k-vettetés) ösz. fn. Kö- vagy

érczbányai mködés, mely által a tömör ksziklákat

széttördösik, szakgatják, pl. lpor által.

KÖVEZ
,

(köv-ez) áth. m. kövez-tem ,
— tél,

— éti
,
par. —z. 1) Üldözésbl vagy rendes bünte-

tésképen kövekkel megdobál , vagy halálra haji-

gál valakit ; meg igekötövel használtatik. A zsidók

szent István vértanút megkövezték. 2) Kövekkel

kirak valamely tért. Utczákat , utakat , udvarokat

kövezni.

KÖVEZÉS, (köv-ez-és) fn. tt. kövezést, tb.

— ék, harm. szr. — e. 1) Cselekvés , mely által vala-

kit üldözve , vagy birói ítélet következtében kövek-

kel dobálnak , agyon hajigálnak. A régi népeknél a

kövezés a halálos büntetés egyik neme vala. 2) Bizo-

nyos térnek kövekkel való kirakása. Utak, utczák

kövezése.

KÖVEZET, (köv-ez et) fu. tt. kövezetét, harm.

szr. —e. Elvont ért. azon kövek öszvege, melyek bi-

zonyos téren mesterségesen elhelyezvék, hogy a járó-

kelknek szilárd abpul szolgáljanak. Uiczai kövezet.

Sima klapokból , zúzott kövekbl csinált kövezet. Fo-

lyosók, templomok kövezete. V. ö. KÖZÉT.
KÖVEZETI, (köv-ez ct-i) mn. tt. kövezeti t, tb.

— ek. Kövezetet illet, arra vonatkozó. Kövezeti vám.

KÖVEZETLEN
,
(köv-ez et-len , azaz kövezet-

telén) mn. tt. kövezetlen l, tb. — ék Ami kövekkel ki-

rakva nincsen. Kövezetlen utczák.

KÖVEZETT, (kövezett) mn. tt. kövezettet.

Ami kövekkel ki van rakva, pl. út, úfeza, tér, udvar

KÖVEZETVÁM, (kövezet-vám) ösz. fn. Vám,

azaz dijpénz, melyet az illet község vesz a járó kel
kocsiktól, szekerektl , az utczai kövezet koptatása

fejében.

KÖVEZKALAPÁCS
,
(kövez kalapács) ösz.

fn. Az utezakövezok kalapácsa, mclylycl az elhelye-

zett köveket le- és öszveveregetik.

KÖVEZKÓTIS, (kövez-kótis) ösz. fu. Kótis,

azaz nyéllel ellátott, s m^gva^alf üt fa, melylycl a

lerakott kövezetet sulykolják, hogy annál tömöttebb

és szilárdabb legyen.

KÖVI, (1), (köv-i) mn. tt. kövi-t, tb. — ék. Kö

ben vagy kö közt tartózkodó ; kövön term. Kövihal.

Kövirózsa. Kövihajma.

KÖVI
, (2), falu Gömör m. ; helyr. Kövi-be,

— ben, —bi.

KÖVIHAJMA, (kövi-hajma) ösz. fn. A hajam

egyik faja; máskép : kérges hajma. (Aliium angu

losuml.

KÖVIHAL
,

(kövi hal) ösí. fn. Köves fenek

patakokban tenyész kisded
,
jóizü halfaj , mely a

pontyok neméhez tartozik. (Cyprinus gobio).

KÖVÍT, (köv-ít) áth. m. kövíf-étt , htn. —ni v

— cni, par. — s. Valamely testet kvé változtat, vagy

olyanná alakít, mint a k ; máskép : köveszt.

KÖVÍTÉS, KÖVITÉS, (köv-ít és) fn. tt. köví-

tés-t, tb. —ék, harm. szr. — c. Cselekvés, mely által

bizonyos testek khöz hasonló keménységüek és ala-

kúak lesznek.

KÖVÜL, KÖVÜL, (kövtíl) önh. m. kövüll.

Mondjuk szerves, vagyis állati és növényi testekrl,

melyek a földben hosszas idn keresztül feküvén,

idegen , nevezetesen ásványos testektl általhatva

megkeményednek , s kövekhez lesznek hasonlókká, s

ezen átkövült test neve : kövület
,
(petrefactum). Átv.

ért. mondják emberrl, kinek érzékei megtompulnak,

s gyöngédebb benyomások felfogására képtelenek

Megkövült a szíve.

KÖVÜLÉS, KÖVÜLÉS, (köv-ül és) fn. tt. kö

vülés t, tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, midn va-

lamely növényi vagy állati testrészek kvé kemé-

nyednek. V. ö. KÖVÜL
KÖVÜLET, KÖVÜLET, (köv ölet) fn. tt. kö

vület-él. Kvé vált szerves test. V. ö. KÖVÜL.

KÖVÜLETI, KÖVÜLETI, (köv-ül-et i) mn. tt.

kövületi t, tb. — ek. Kövületre vonatkozó, kövülethez

tartozó. Kövületi alakulások.

KÖVÜLT, (köv-ül t) mn. tt. kövüU et. Ami kö-

vülés által átalakult , vagyis elbbi lágyabb állomá

nyát kketnenynyé változtatta. KövüU állati cson-

tok, fák.

KÖZ, (1), általában mint önálló gyök; melynek

divatban lev többnemü jelentéseit ha tekintetbe

veszsr.ük, és öszvehasonlítjuk , azon alapfogalomban

mind megegyeznek, hogy bizonyos öszveget , vagy

együvé tartozó , egymással öszvefüggésben lev ré-

szeket , tárgyakat jelentenek. E szeréut, mind alap

fogalomra , mind hangra legrokouabb hozzá az ösz,

melybl öszve, öszveség, öszvrs erednek. A köznek

ellentéte 1) a külön, különös, önálló, sajátságos, tehát

ami a többivel öszvefüggésben nincsen, pl. köz birtok

;

külön, saját, birtok ; 2) a távol, mennyiben ami közel

van valamihez, az avval öszvefiigg ; 3) a külsség, a

középre vonatkozólag,, mert köz'p az ,
melyben vala-

mely kikerekített egésznek fvonalai öszvejönnek

;

külsség pedig, hol ezen vonalak egymástól végi épen
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dt-ittkadiidk 4) Átv. ért. ellentéte a. kitn, jeles,

mennyiben a közönséges oly valamit jelent , mely a

többi hasonló nemiiekkel egy tulajdonságú, mely a

többi közöl épen ki nem válik, s olyan, mint az al-

kotó részek akármelyiké, pl. köz ember, köz katona,

cllentéle : tiszt; köz biró
, ellentéte : elnök; közön-

séges ruha, ellentéte : innepi , díszruha. 5) Ellentéte

a tág, téres, mennyiben a köz jelent oly helyet is,

mely bizonyos korlátok közé van szorítva, a tág pe-

dig olyat, mely korlátolva vagy szükitve nincs. Végre
innét átv. értelemben jelenti azon korlátot is , mely

bizonyos dolgokat egymástól elválaszt, egyszersmind

mintegy középpont gyanánt szolgál az egymástól el-

szakasztottak vagy egymással ellentétben állók között.

Mindezekbl az tnik ki , hogy a köz szóban általán

az öszveség, együttesség, öszvefüggés alapfogalma rej-

lik. Rokon vele az arab : khúz (körüljárt;. V. ö. ÖSZV;
ÖZÖN. A közéletben többször elétörduló egyezteté-

sek Ö8zve is szoktak íratni, pl. közkatona, közjó, köz-

keresmény.

KÖZ, (2),fn. tt. köz t, tb. — öle, harm. szr. — e.

kicsinyezöje : közöcske. 1) Bizenyos határok , korlá-

tok által öszveszorított hely , térség. Utczaféle szk
köz , kis köz

,
(midn rokona közelebbrl a német

Gasse, héber ipn utcza); lábak köze. hözbevenni. Köz-

benjáró. „Mend ö szenti és önöttei közikön" (mind

ö szenti és önöttei [boldogultjaij közükön [között].

Régi halotti könyörgés). Különösen így neveztetnek

folyók által bekerített nagyobb térségek, mint : Bod-
rogköz, Csalóköz, Szamosköz , Maraköz, Rábaköz, Ko-

rösleöz. Hasonlóan : Tóköz a tavaktól, Sárköz a sártól,

Szigetköz a szigetektl, melyek között feküsznek. Ide

tartozik a régi Etelköz (régies írással : Atelltuzu), az-

az Italköz
, Vízköz. 2) Innen átv. ért. erkölcsi korlát,

mely bizonyos embereket elválaszt egymástól. Az
urat a rabszolgától nagy köz választja el. 3) Idre al-

kalmazva jelent bizonyos idszakaszt
, mely esetben

csak a ban ben raggal használtatik rendesen , s am.

azon idnek lefolyta alatt
,

pl. napközbe?) , esztend-

közben. Hasonlóan ily raggal és öszvetételben divato-

zik oly dolgokról szólva, melyeket tenni szoktunk, b

am. azoknak folytában
, vagyis azon id alatt , mig

valamit cselekszünk, pl. írás , olvasás-, tanulásközben

háborgatni valakit. Sétálás-, lovaglás-, kocsizásközbm.

Euébközbru tréfáin'-. 4) Átv. ért. semmi közöm hozzá,

am. ezen dolog egészen érdekemen kivül fekszik, te-

hát öszvefüggésben nincs velem. Semmi közöm az ily

emberrel , azaz öszveköttetésben nem vagyok vele,

reám vagy hozzám nem tartozik. „Azok sémi (sem-

mi) közöket nem mondják a fegyverszerszámboz.

"

15 6U-ki levél. (Szalay Á. 400 levélgyüjt.) Eredete

nyomozásáról 1. KÖZ, (1).

KOZ, (3; , non. tt. köz-l, tb. — ek. 1) Bizonyos

többségnek miuden egyes részeire kiterjed, s azokat

némi tekintetben öszpontositó, ilyenek: a.) köz birtok, köz

legel, köz hasz>m, köz jó. köz kenyér , köz keresmény,

köz kocsi, köz ló, köz ház, melyekhez t. i. több illetk

jogot, vagy igényt tartanak, b e tekintetben mintegy

erkölcsi egészszé olvadnak öüzve; b) köz akarat, mely-

ben mindnyájan, vagy a többség egyesül, köz gyónás,

mely minden bnök megvallására kiterjed. Ellentéte :

külön, különös , önálló , zaját. 2) Nyilvános , mi az

egyes részeket nem zárja el, nem rekeszti ki, hanem

öszvefoglal mindent, s általánosan hat, pl. Köz beszéd,

mely a sokaság nyelvén forog; köz hír, melyet álta-

lán beszelnek ; köz hely, melybl senki kizárva nincs,

köz tér, köz kert, köz út, hol mindenki járhat; köz ké-

zen forog; köz hivatal, mely az egész községnek szol-

gál, köz törvény, köz ügy stb. Ellentéte : magán, magá-

nos, egyes. 3) A nagy sokasághoz tartozó , a többi

közöl semmi kitn tulajdonságnál fogva ki nem
váló. Innen átv. ért. a maga nemében alávaló, vagy

alsó rendbeli. Ellentéte : kitn
,

jeles , innepi. Ilye-

nek : köz katona , ellentéte : tiszt; köz ember, ellent.

úr, rangbéli személy ; köz nép, ell. úri nép ; köz rend,

köz vér, ell. nemes reyid, vér ; köz nap, ell. innep, va-

sárnap. 4) Többek közé szoruló , s azokat mintegy

központul öszvesitö. Ellentéte : széls, küls. Ilyenek :

köz fal , köz határ , köz korlát. 5) Részes valamely

cselekvényben, merényben stb. Péter is köz volt hozzá

= részes volt benne. V. ö. KÖZ, (1).

KÖZAKARAT , (köz-akarat) ösz. fn. Megegye-

zés, melynél fogva bizonyos testület öszves személy-

zete vagy többsége valamely tárgyra nézve ugyanazt

akarja. Közakarattal elhatározni valamit. Közakarat-

tal választott fnök, tisztvisel.

KÖZBE, (köz-be) igeköt. 1) Valamely térnek

közepébe vagy azon térbe , mely bizonyos határok-

kal bir. Két oldalról közbevenni az ellenséget. Közbe-

vetni magát valamely ügyben, , azaz a két felet elvá-

lasztó térbe állani. 2) Valaminek folytát megsza-

kasztja, s aunak múltja éa jövje közé mintegy be-

tolakodik. Közbeszólni mások beszédébe. Ha betegsé-

gem közbe nem jön, már elvégeztem volna munkámat.

Különösen személyre vitetve , am. megjelenése által

két vagy több személyek közt folyó mködést , cse-

lekvést, tanácskozást stb. megakasztja.

KÖZBÉCSÜ , (köz-bécsü) ösz. fn. A becsünek

azon neme , mely szerént valamely jószágnak becsét

bíróilag kiküldött hites személyek meghatározzák. E
ház közbecsü szerént százezer forintot ér.

KÖZBEES, 1. KÖZBENESÖ.

KÖZBEIGTAT
,

(közbc-igtal) ösz. áth. lásd :

KÖZBESZÚR.

KÖZBEJÁRÁS, KÖZBEJÁRÓ, 1. KÖZBENJÁ-
RÁS, KÖZBENJÁRÓ.

KÖZBEJÖN, (közbejön) ösz. öuh. L. KÖZ-
BE alatt.

KÖZBEJÖTT , (közbe jött) ösz. mn. Valamely

dolog folyama alatt mellékesen, nem oda tartozókig

történt. Közbejött véletlen akadály miatt elhalasztani,

félbe szakasztani valamit. Közbejött esemény.

KÖZBEJÖVET, (közbejövet) ösz. fn. Általán

esemény, mely valaminek folytában , mint küls , s

íica „á tartozó dolog, eléadja ma^át , s azt mint
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egy ketté választja. A háború közbejövete miatt az

építéstl megsznni.

KÖZBEJÖVETEL
,
(közbe-jövetel) 1. KÖZBE-

JÖVET.
KÖZBELI, (köz-beli) ösz. tnn. Közben lev.

Közbeli országlás. (Interregnum). Közbeli mondat.

KÖZBELSÖ
,
(köz bels) ösz. mn. Székely táj-

szólás szerint ara. középs , vagyis a körnek legbe-

lebbi pontján lev. Szokottabban : közbüls.

KÖZBEN
,
(köz-ben) névhatárzó, mert szabato-

san nevek után áll, s am. az alatt, mig valami tart,

pl. beszéd közben , a beszéd folytában ; idö közben,

m/g az id foly ; út közben, m/g az út tart ; evés köz-

ben, azon idö alatt , midn valaki eszik. Egyébiránt

használják igék eltt is , de ekkor am. közepett, kö-

zött, pl. közben foly, közben fut, közben fekszik. Midn
kettztetve mondják, am. néha néha , olykor olykor,

pl. Közben-közben megnyugszik.

KÖZBENJÁR, (közbenjár) ösz. önh. 1) Tulajd.

ért. közepett jár. 2) Átv. és szokott ért. két ellen-

kez felek közé lépvén , azokat kibékíteni , illetleg

kiegyezésre bírni törekszik. Szélesb. ért. eszközlés

végett mködik valamely ügyben.

KÖZBENJÁRÁS, (közben-járás) ösz. fn. Cse-

lekvés, mely által valaki a vételt mködik, hogy bi-

zonyos dolgot eszközöljön. Pártfogók közbenjárása

által kegyelmet, hivatalt nyerni.

KÖZBENJÁRÓ, (közbenjáró) ösz. fn. Személy,

ki mint jóakaró, békít , engesztel, kér stb. mkö-
dik két fél között, vagy hogy az illetnek javára va-

lamit egy másiktól eszközöljön.

KÖZBENKÖZBEN, kettztetett ih. s am. néha-

néha, valamit olykorolykor félbeszakasztva. Gyalogo-

láskor közbenközben megnyugomd Közbenlcözben bele.

szólani a tanácskozásba.

KÖZBESZÉD, (köz beszéd) ösz. fn. 1) Beszéd,

mely bizonyos sokaságú nép száján valamely dolog

fell forog. A városunkba érkezett mvész közbeszéd

tárgya. Közbeszéd szerént nagy botrány történt a szín-

házban. 2) Oly mondatokból álló beszéd vagy egyes

mondat, mely ugyanazon alakban, és gyakran eléfor-

dúl a nép szájában , szokottabban : közmondás , köz-

mondat
, közpéldabeszéd. 3) Oly szóbeli s népszer

eléadás
, mely a középszerségen fölül nem emelke-

dik
; ellentéte ékes, czikornyás, felsbb irói beszéd.

KÖZBESZÓLÁS, (közbeszólás) ösz. fu. Vala-

mely beszédnek
, mieltt bevégeztetnék , egy másik

által fébenszakitása.

KÖZBESZURAT, ösz. fn. A nyelvtanban azon

ön- vagy mássalhangzó, mely ragozás- vagy képzés-

kor könnyebb vagy hangzatosabb kiejtés végett a

törzsök és rag vagy képz közé tétetik. Ezek más-

salhangzóknál, fkép a j és v, pl. lejebb, kijebb, leebb

kiebb, helyett, bvebb, lövlt, böebb, bit, helyett, ön-

hangzóknál a, e, o, ö, pl. har/akozik hadkozik helyett

barátotok, barátfok helyett és több számtalanok.

KÖZBETÉT
,
(közbe tét) ösz, fn. L. KÖZBE-

SZURAT.

KÖZBETÉTEL, (közbe tétel) ösz. fn. L. KÖZ-
BESZURAT.

KÖZBEVÉSZ, (közbe-vész) ösz. áth. Két vagy
több oldalról bekerít, s mintegy középponttá tesz vala-

kit v. valamit. Midn a farkas közeledik a ménes felé,

az ersebb lovak közbe veszik a gyöngébbeket. Az elfo-

gott rablót, közbevették a rendrök.

..Kérlek, te is indulj utáuok népeddel :

Közbevegyük ket a mii seregünkkel."

Temesvári István 15 09 -ben (Thaly K. gyjt.).

KÖZBEVET, (közbevet) ösz. áth. 1) Valamit

"gy helyez
,
hogy köz gyauánt szolgáljon valamely

összefügg egésznek részei között, pl. midn az alap-

mondatot kétfelé osztja, s egy más mondatot tesz kö-

zébe. 2) Visszaható névmással, magát közbevetni am.
valami ügybe avatkozni, békítés, egyeztetés, engesz-

telés stb. végett.

„Nem használt, Izabella magát hogy közbevetette."

Horvát E.

KÖZBEVETÉS, (közbe vetés) ös*. fn. Cselek-

vés, midn valamit kö/.bevetünk, vagy magunkat vet-

jük közbe. V. ö. KÖZBEVET.

KÖZBEVETETT, (közbevetett) ösz. mn. Ami
bizonyos többség, mennyiség határai, végszélei közé
helyeztetett

, tétetett. Szök évben február hava egy

közhevetett nappal szapoi Hintik.

KÖZBEVÉTT, (közbe vett) ösz. mn. Akit vagy
amit közbe vettek, két vagy több oldalról bekerítet-

tek, körülfogtak.

KÖZBIRÓ, (köz biró) ösz. fn. 1) Személy, ki a
peres telek ügyében közbeveti magát, s az egymás-
sal elleiikedöket mintegy választó fal gyanánt eltá-

volítja. Itt alapfogalom as elváiasz.íást jelent köz.

2) Valamely törvényszék ülnöke, birótagja.

KÖZBIRODALOM , (köz birodalom), 1. KÖZ-
TÁRSASÁG.

KÖZBIRTOK,(l), (köz-birtok) ösz. fn. Oly birtok,

melyet többen hasonló joggal birnak , mely nem ki-

zárólag egyé, hanem több személyekbl álló testületé,

vagy osztatlan családtagoké.

KÖZBIRTOK, (2), (köz-birtok) ösz. fn. Birtok,

mely többekkel közös, melynek többek a részesei.

KÖZBIRTOKOS, (köz-birtokos) ösz. fu. Ki bi-

zonyos jószágot többekkel osztatlanul bir. Szorosb

ért. így neveztetnek azon egy határban lakó neme-

sek, kik az lígynevezett királyi javadalmakat, legel-

ket, erdket, közösen bírják , kik között ezeket te-

kintve tagosztály nem történt.

KÖZBIRTOKOSSÁG, (közbirtokosság) ösz. fn.

Közbirtokosok testülete. V. ö. KÖZBIRTOKOS.

KÖZBIZTONSÁG, (köz biztonság) ösz. fn. Va-
lamely államban, megyében, városban stb. lakók azon

állapota , midn életük és vagyonuk semmi hábor-

gók, vagy rendetlenkedök, vagy gonosztevk által

veszélyeivé nincsen \ ö BIZTONSÁG.
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KÖZBIZTONSÁGI, (köz-biztonsági) ösz. mn.

Közbiztonságot illet, arra vonatkozó. Közbiztonsági

intézkedések, hivatalok.

KÖZBOCSÁNAT, (köz- bocsánat) ösz. fn. Pol-

gárzati ért. kegyelem, melyet az illet fejedelem vagy

állodalom, a fclségsérté.-.ben , vagy haza elleni föl-

kelésben elmaraH2talt polgároknak általán ad.

KÖZBÜL, (köz be ül), 1. KÖZBEN.

KÖZCSEND, (köz csend) ösz. fn. Egy egész

tarsaságnak, pl. ország, megye, városnak stb., hábo-

rítatlan állapoía.

KÖZDIVATÚ v. —DIVATÚ, (köz divatú) ösz.

mn. Általános szokásban lev. Közdivatú viselet. Köz-

diva'ú szólásmód.

KÖZE, (közé) névhatárzó. Ragozva: közém,

közéd, közé v. közéjt, közénk, közétek, közéjök. A név,

melylyel közvetlen viszonyban áll, változatlanul ma-

rad, pl. Tüz éj víz közé szorult. Rablók közé jutni.

Megfelel e kérdésre : hova ? Eredetileg rövid e vei

:

köz-e , melyben az e mutató jelentéssel bír , mint a

hova, tov a, ide, od-a szókban, s annál fogva a közé

már a harmadik személy ragját is magában foglalja

:

köze-e, és j közbetétellel : koze-j-e, ami az elsbb e

megnyújtásával, mint föntebb érintve van, divatos is.

„Mennyet hasgat a tábor zenéje
,

Nép- s harangszó zúg, zajong közéje
"

Választó gylés. (Erdélyi Jánostól).

így képzdött a bel-böl származott bele, bel e-em, bel-

e-ed, bel-ee, belém, beléd, belé. Ezek is : alá, fölé,

felé, mögé, határozatlan , vagyis szeinélyragozatlan

állapotban eredetileg : al a, föl-e, fel e, mög-e ; innen

a tájázokásilag még él : alája, föléje, feléje, mögéje.

Nagyobb nyomatékkal : két 2-vel közzé ; s hogy itt

csak nyomatékosság rejük , mutatja a közébe vagy

közibe alak , mely közé-nek újabb származéka ; mint

fölélek : fölébe , hegyé-nek : hegyébe , és elének :

elébe.

KÖZEG, (köz-t-g) fn. tt. közeg ét. 1) Közvetít

v. vezet eszköz a természetben, pl. a lég mint hang-

vezet. (Médium). 2) Közhatóság (Orgánum).

KÖZEGYEN, (köz-egyen) ösz. fn. Ez helyeseb-

ben megfordítva egytnköz ; mely oly térséget jelent,

melyet két párhuzamos vonal képez
;
párhuzamnak

pedig neveztetik oly két vonal , melyeknek minden

pontjai egyenl távolságra álhinak egymástól.

KÖZEGYENÉS, (köz-egyenés) ösz. mn. Néa.e-

lyek párhuzamos* értelemben használják. V. ö KÖZ-
EGYEN.

KÖZEL, (1), (közel) névh. Úgy nevezett köze-

lít ragu neveket vonz, valamint magát a személyra-

gos közelít ragot is, pl. Közel hozzám, hozzád, hozzá.

Közel a hegyhez, ei döhöz
,
folyóhoz, vagy után téve :

a hegyhez, erdhöz, folyóhoz közel. Ellentéte : távol,

messze. Alapfogalom benne azon tér- vagy idbeli

öszvefüggés, öszveköttetés, mely több egymással érint-

kez dolgok között létezik. Ezen szó mint határzó

eredetileg köz e, melyben az e mutató képz, mint az

id-e, messz-e, od a, tov-a, vissz-a szókban az e, a. Ilyen

az idó'távolságot jelent tavai , mely eredetileg tava,

azaz tova t. i. idben.

KÖZEL, (2), (közel) mn. tt. közel-t , tb. — ek.

Egyenes ellentéte : távol
, a táv gyöktl. Fokozva :

közelebb , tájdivatosan : közelebb. Azon tulajdonsága

valaminek , melynél fogva egy másikkal tér- vagy

idbeli öszveköttetésben van. Közel hegy, mely bizo-

nyos helylyel érintkezik ; közel nap, mely a mai után

következik ; közel halál, mely nem sokára elérkezik.

Szélesb ért. ami közvetlen nem érintkezik ugyan

egy másikkal, de nincs is távol tle.

KÖZEL, (3) , fn. tt. közel-t , tb. —ék. 1) Tér

vagy id, mely egy másik határozott dologgal érint-

kezésben vau , vagy nem esik távol tle. Közelrl

nézni a csatát. Közelre kirándulni. A város közelében

lakni.

„Azt keresem , hív mag)ar n
,

Véres ütközetben

Hogy lehessek élve-halva

Mindig közeledben."

Rozgonyiné. (Arany Jánostól).

2) Régi magyar nyelven , am. rokon , atyafi, ki t. i.

vér szerént öszveköttetésben van velünk. „Hogy fel-

támaszjad te közelednek nevét." Ut suscites nomen

propinqui lui) Bécsi cod. Ruth. 4. fej. „Áznak kö-

zele, kinek Péter elvágta fülét." Régi magyar Pas-

sió (Toldy F. kiadása 52. lap.). Valamint ellenben

rokon gyakran eléjöa , közel' értelemben.

KÖZELEBB, (közel ebb) mind a melléknévtl,

mind a határozótól , második fokú ragozás
,

pl. Vácz

közelebb van Pesthez , mint Debreczen. Lépj közelebb.

Közelebb Debreczenbe utazom a gözkocsin. Fölve-

szi a felható és leható ragokat is , de ekkor iukább

csak név gyanánt tekintend', s alattomban valamely

id vagy tér értetik, pl. Hozd közelebbre azt a köny-

vet (helyre). Közelebbre hálái ózni az innepélyt (idre).

Közelebbrl nézni a csatát. Közelebbrl más hír érke-

zett. A régieknél igen gyakran csak közelb.

KÖZELEBBI, (köz el ebb i) mn. tt közelebbi-t,

tb. —ek. Közelebb térben vagy téren, vagy közelebb

idben létez. Ostrom alatt a közelebbi helységek sokat

szenvedtek. Közelebbi idkben több nagy események ta-

núi valánk. A közelebbi változások nagyszeiüek.

KÖZELEBBRE , KÖZELEBBRL , 1. KÖZE-
LEBB alatt.

KÖZELEDÉS, (köz el-éd-és) fn. tt. közelédés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. A térben vagy idben ha-

ladekony dolognak azon állapota , midn bizonyos

Lely- vagy idpont felé tart , hogy azzal , mintegy

egyesüljön. Erkölcsi ért. állapot , midn az idegen-

ked vagy akármely okból ellenkezésben álló szemé-

lyek a távolító akadályokat elhárítják , s egymással

bizonyos viszonyba lépnek.
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KÖZELEDÉSI, (köz-el-éd-és-i) mn. tt. közele-

dési-t, tb. — eh. Közeledésre vonatkozó, azzal bizo-

nyos viszonyban létez. Közeledési pont. V. ö. KÖ-

ZELEDÉS.
KÖZELEDIK, (kÖz-el-éd-ik) k. m. közeled-

tem, — tél ,
— étt. Mondjuk térben vagy idben ha-

ladó, mozgó dologról, midn bizonyos tér- vagy id-

pont felé tartva, mintegy öszvesülni akar vele. Ellen-

téte : távolodik. Úgy nevezett közelit ragu neveket

vonz. Az ellenség már közeledik a városhoz. A tzve-

szély közeledik házunkhoz. Közeledik az idö , a tél, a

tavasz. Közeledik a fizetés napja. Átv. ért. az idegen-

ked, vagy akármi ellenséges indulattal lev , az el-

lenrész iránt némi vonzalommal kezd viseltetni, s hoz-

zája, feléje járul. A meghasonlott felek ismét közelid-

nek egymáshoz.

KÖZELÉG, (köz-el-ég) gyakor. önh. m. köze-

lég-tem , — tél v. közéig- tem , köselg-tél ,
— étt , htn.

—ni v. közelgni v. közelgeni. Lassanlassan vagy foly-

tonosan halad egy távolban lev tér vagy id, illet-

leg térben vagy idben létez dolog felé. Különbö-

zik a közeledik igétl , hogy ez általánosabb, a köze-

leg pedig, mintegy részecskékre osztott elre menést

jelent.

KÖZÉLET, (köz-élet) ösz. fn. Az életnek azon

neme, mely rendesen foly, mely különössége által ki

nem tnik , mely az illet testület minden tagjainál

körülbelül egyforma. Ellentéte az oly élet neme, me-

lyet csak némelyek viselnek, v. mely bizonyos alkalom-

mal tnik elé , milyen a frangú uraké , vagy rend-

kívüli innepélyeken, különösen események idején elé-

forduló.

KÖZELGI. KÖZELÉG.
KÖZELGÉS, (köz-el-ég- és) fn. tt. közelgés-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. 1) Bizonyos dolognak vala-

mely határozott tér, vagy id felé haladása, mely ál-

tal a köztök lev hézag minduntalan kisebb leszen.

2) Átv. ért. magának az idnek fokonkénti elnyo-

mulása valamely kitzött idpont felé. V. ö. KÖ-
ZELÉG.

KÖZELGET, (köz-el-ég et) önh. m. közelget-tem,—tél, — étt, par. közelgess. Am. közeledik. Minthogy

ezen ige nem átható, hanem önható értelemmel bír, en-

nélfogva eredetileg közelg-ed ; így lett a még tájdivato-

san használt viszked reszked igékbl viszket, reszket. A
szóképzési szabatos nyelvhasonlat szerint közelget

annyit tenne, mint : közelgvé tesz , mint : háborgat,

szomorgut, göngyölget am. háborgóvá, szomorgóvá, gön-

gyölgövé tesz.

KÖZELGETÉS, (közel ég-et-és) fn. tt. közelge-

tés-l , tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, illetleg

haladó mozgás, midn bizonyos tér vagy idponthoz

közéig valami v. valaki. V. ö. KÖZELGET.
KÖZELGET, (köz-el-óg-et-) mn. tt. közelge-

tö-t. Aki vagy ami közelget. A közelget ellenségnek

elébe menni. V. ö. KÖZELGET.
KÖZELÍT, KÖZELIT, (köz-el-ít) önh. m. köze-

llt-élt, par. — s, htn. — ni v. —eni. A nyelvlnsonlaí

AKAD. NAGY SZÓTÁR. III. KÖT.

szerént ez volna eredeti értelme : Valamit közelre

hoz, mozdít, vagyis közelié tesz. Ellentéte : távolít,

am. távollá tesz, távolra mozdít ; hanem a nyelvszo-

kás szerént rendesen önhatólag használtatik közéig v.

közeledik helyett
,
pl. már közelít a kaszálás , aratás,

szüret ideje. Azonban meg igekötvel kizárólag átható,

pl. Megközelíteni találgatáskor bizonyos mennyiségnek

számát, nagyságát.

közelítés , közelítés
,
(köz-ei-ít-és) fn.

tt. közelítést, tb.

—

ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

mely által valamihez közel jutunk, vagy valamit kö-

zelié teszünk. V. ö. KÖZELÍT.

KÖZELÍTHET
,
(köz-el-ít-het-ö) mn. tt. köze-

líthetö-t. 1) Mondjuk térrl, idrl, vagy térre, idre

vonatkozó dologról, melyhez hozzá lehet férni, s vele

érintkezni. Ezen vár a sok vizek miatt nem közelíthet.

2) Mondjuk emberrl, kihez népszersége, nyájassá-

ga, s más vonzó tulajd onságai miatt könny hozzá

jutni, vagy ki általán megeng edi, hogy akárki hozzá

járulhasson. V. ö. KÖZELÍT.

KÖZELÍTLEG, (köz- el-ít -leg) ih. Használ-

tatik leginkább a mennyiségekre, számokra vonatko"

zólag , midn a zokat szabatosan meghatározni nem
tudjuk , hanem csak körülbelül , hozzávetve. Az évi

költségeket közelítleg kivetni.

KÖZELLÁTÁS, (közei-látás) ösz. fn. Széles

ért. a látásnak azon neme , mely a közel fekv tár-

gyakat megkülönbözteti. Szorosb ért. a szemnek azon

hibás állapota, melynél fogva csak a közel tárgyakat

veszi ki ; szokottabban : rövidlátás.

KÖZELLÁTÓ
,
(közei-látó) ösz. mn. és fn. Rö-

vidlátó, ki csak a közellev tárgy akat látja.

KÖZELLÉT, (közei-lét) ösz. fn. Valamely sze-

mélynek vagy dolognak azon tér- vagy idbeli viszo-

nya , melynél fogva bizonyos tér- vagy idponthoz

közel áll. Ellentéte : távollét.

KÖZELLEV, (közei-lev) ösz. mn. Ami bizo-

nyos tér- vagy idponthoz közel áll ; ellentéte : mész-

sze- vagy távollev.

KÖZELRL
,
(köz-el-rl) ih. Oly helyrl, pont-

ról, mely valakihez vagy valamihez közel van. Közel-

rl nézni, szemlélgetni valamit.

KÖZELSÉG, (köz-el-ség) fn. tt. közdség-rt,

harm. szr. —e. Azon tér- vagy idbeli viszony, mely-

nél fogva két különböz tárgyak nem messze esnek

egymástól , s mintegy öszveköttetésben vannak. El-

lentéte : távolság, messzeség.

KÖZELSÖ
,

(kÖz-el-s , vagyis közel- es) mn
tt. közelsö-t. Közel lev, fekv. Képzése olyan, mint :

túlsó, alsó, fels, hátulsó, innens stb.

KÖZELVALÓ, (közei-való) ösz. mn. 1. KÖZEL-
LEV, KÖZELS.

KÖZEMBER, (közember) ösz. fn. 1) Széles

ért. ember , ki a polgárzatban , vagy bizonyos testü-

letben semmi kitn állapotot nem visel, hanem a több-

séghez hasonló, ki nem uv, nem hivatalnok, nem nemes

73
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vérbl származott stb. 2) Szorosb ért a katonaság-

ban oly ember, ki legalsóbb osztálybau áll, máskép :

közlegény, közkatona, közvitéz, ellentéte: tiszt. 3) Átv.

ért. ki semmi jelesb tettel nem tünteti ki magát a

társadalomban, bármily rangn vagy állapotú legyen

különben.

„A köz embernek neve vész magával;

Kincs , kevély márvány paloták homályba

Dlnek , elmúlnak , s hever uroknak

Híre enyészik."
i

Berzsenyi.

KÖZÉP, (1), (közép) mn. tt. közep-et. Azon

ponton vagy vonalon létez , mely valamely testnek

vagy térnek szélpontjaitól, vagy vonalaitól egyará-

nyos távolságra esik. Ellentétei a különféle viszonyú

irányokhoz képest : küls, bels, pl. Küls-, Közép-,

Bels-Szolnok
;
jobb, bal, pl. jobb ,

közép ,
bal része

valaminek ; alsó
,
fels, pl. a három emeletes házban

van alsó, közép és fels emelet. Átv. ért. ami a szél-

sségektl egyarányos távolságra esik ,
bizonyos tu-

lajdonságra nézve. Közép termés , mely sem igen jó,

sem igen rósz; közép sors, állapot, sem fölötte sze-

gény, sem fölötte gazdag; közép rendbeli ember, se a

furak közöl, se a köznépbl nem való. Közép k)r,

sem vén, sem ifjú. Közép termet, sem igen alaeson,

sem igen magas.

KÖZÉP, (2), (köz-ép) fn. tt. közepet, személy-

ragozva : közepem , közeped , közepe stb. Szorosb ért.

azon pont, vagy vonal , mely valamely testnek, vagy

térnek széls pontjaitól vagy vonalaitól egyenl tá-

volságra esik ; megfordítva, és a magyar szónak ter-

mészetes értelme szerént azon pont vagy vonal, mely-

ben valnmely teltnek vagy térnek sugárvonahii ötz-

vegyülnek. Kör
,

golyó közepe. Asztal , szoba , udvar,

lcza
,
piacz , város közepe. Valaminek küll (kürlo,

körlöj v. kell (kerlö) közepe. Középre lépni, állani. Az

út közepén jái ni. Idre vonatkozólag , azon idpont,

mely bizonyos idmennyiség kezdetétl és végétl

egyforma távolságra esik
,
pl. a nappalnak közepe a

dél, mert a reggeltl, és esttl egyarányos messze-

ségben van ; az éjnek közepe az éjfél, a napnyugot és

napkelethez képest. A különféle mértékviszonybau

vett testnek vagy térnek azon pontja vagy vonala,

mely a hosbzuság, szélesség, magasság, (mélység\ ke-

rekség végs pontjaitól vagy vonalaitól egyenl távol-

ságban áll
,

pl. a száz ölnyi hosszú árok közepét azon

pont teszi, mely annak két végétl 50—50 ölnyire áll.

Az utcza szélein gyalogok , közepén szekerek járnak. A
tyúktojás két vége csucsorú, a közepe dudorú. Szélesb

ért. ami bizonyos határokon belül fekszik. Kert, ud-

var, szoba közepe.

„Forgó szél megy út közepén
,

Csoportokat dobál felém."

Vörösmarty.

KÖZÉPADÁCS, puszta Pest m ;
helyr. —Adács-

ra, —on, —ról.

KOZEP-AJTA, erdélyi falu Miklósvár székében

;

helyr. — Ajlára, — n, — ról.

KÖZÉP-ALAP, puszta Gyr m.; helyr. — Alap-

ra, — on, — ról.

KÖZÉPÁLLAPOT
,
(közép állapot) sz. fn. A

polgári rendben azon állapot, mely rangra, illetleg

vagyonra nézve, az elkel és alaeson, gazdag és sze-

gény sorsuak között áll.

KÖZÉP-ALMÁS, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.

— Almás ra, —on, — ról.

KÖZÉP-APÁTHI
,

puszta Tolna m. ; helyr.

—Apáthiba, —ban, — bo'Z.

KÖZÉP-APSA, falu Máramaros m; helyr. —Ap-

sára, —n, — ról.

KÖZEPÁR, (közép-ár) ösz. fn. 1) A legmaga-

sabbra szabott árnál kisebb, a legolcsóbbnál drágább.

2) L KÖZÉPSZÁM.
KÖZÉPÁR áNT, (közép-aránt) ösz. ih. A Deb-

reczeni legendáskönyvben am. közepett : „Mely szent

pispököknek testök kétfelé válván , kozéparánt adá-

nak helyt neki." „S nagy egyházat csenáltatván, ko-

zéparánt pi^pöki széket csenáltata neki."

KÖZÉPÁRBOCZ, (közép árbocz) ösz. fn. A na-

gyobb tengeri hajókon a fárbocz.

KÖZÉP BARACS, puszta Fehér m.; helyr. Ba-

racsra, — on, — ról.

KÖZÉP-BISZTRICZE , falu Szála m. ; helyr.

— Bisztriczé re, — n, — röl.

KÖZÉP-BÜK , falu Sopron m. ; helyr. — Bük-

re, —ön, — röl.

KÖZÉPCSOSKITÁS, (közép-csonkitás) ösz. fn.

Csonkifás, m^ly valamely testnek közepén törté-

nik, pl. midn a kést vagy kardot közepén eltörik.

KÖZÉP-CSÖPÖNY , falu Pozsony m. ; helyr.

— Csöpöny-be, — ben, — bi.

KÖZÉPDARAB, (közép darab) ösz. fn. Darab,

melyet valamely teatiiük közepébl vágnak , metsze-

nek ki.

KÖZÉPEN, (köz ép en) ih. Azon ponton vagy

vonalon, mely valaminek közepét teszi. Középen fogni

a zsákot. Középen fürészelni a fát.

KÖZÉPERDÖ
,
(közép-erd) ösz. fn. 1) Az er-

dnek azon része , mely a szélektl véve befelé esik.

2) Puszta nev e Pozsony m, ; helyr. —erd-re ,
—n,

—röl.

KÖZÉPES , falu Bihar in. ; helyr. Középes re,

— én, — röl.

KÖZEPETT, (köz-ep-ett) névutó. Személyra-

gozva : közopettem, — ed, —e,
— ünk, —etek, — ök.

Általán am. azon ponton vagy vonalon, mely valami-

nek közepét teszi. Fák közepett v. fáknak közepette.

Roszul volna : fák közepette, valamint roszul volna

:

fák alatta vagy fölötte. A régiek szabatosan használ-

ták, pl. a templom közepött (Nádor-codex) ; az ebéllö

(ebédl) ház közepett (Müncheni codex) ; a doctorok-

nak Vözepettek (ugyanott; a város közepett (Szeutpéte-

riek végezése).
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„Te nagy haragodnak közepette is
,

Lírám emlékezzél irgalmadrul is.

"

A XVII. századból (Thaly K. gyjt.).

így az újabb jeles Íróknál is :

„Testbalmok közepett küzd , noha élte szakad."

Kisfaludy K.

Ellenben : ö közepette, mint ö fölötte, alatta , mellet-

te. A régieknél is : „Es kik ö közepette eltávozja-

uak." Müncheni codex.

KÖZÉPFA, (közép-fd) ösz. fn. 1) Fa , mely

középerdben termett. 2) Általán elválasztásul szol-

gáló gerenda , dorong , rúd. Középfa az ólba kötött

lovak közölt.

KÖZÉPFAJ, (közép faj) ösz. fn. Oly faj, mely

két más fajnak némi tulajdonságaival bír , azonfölül

olyakkal , melyek által mindketttl különbözik, pl.

Az öszvér középfaj, a ló és szamár között. A középfa-

jok az állatok és növények között a rokonuemü , de

mégis különböz fajok vegyülése által származnak.

V. ö. FAJ.

KÖZÉPFAJTA, (közép fajta) ösz. fn. A két kü-

lönböz fajták között egy harmadik, mely miudegyik-

bl bir valamit. V.' ö. FxVJTA.

KÖZÉPFAL, (közép-fal) ösz. fn. 1) Elválasztó

fal. 2) Az épületekben különösen azon fal , mely a

szobákat, teremeket stb. elválasztja, különböztetésül

a ffaltól, mely ,az épület széleit teszi.

KÖZÉPFALVA, erdélyi falu Bels-Szolnok m.;

helyr. —falvára, — n, — ról.

KÖZÉPFOG, (közép fog) ösz. fn. A fogsorban

azon fog , mely ott középhelyet foglal ; különösen a

lovaknál a két els, és zápfogak között lev fogak.

KÖZÉPFOK, (közép-fok) ösz. fn. 1) Általán, vala-

mely fokozat alsó kezdetétl és fels végétl egyarányos

távolságban álló fok. 2) Nyelvtani ért. a hasonlított

melléknév második foka , mely az els fok értelmét

nagyobbítja, pl. az ers, gyönge melléknevek közép-

foka : erösebb
,

gyöngébb. Képzését illetleg, lásd :

—ABB.
KÖZÉPFOKÚ, (közép-foku) ösz. mn. Középfo-

kon lev. Középfokú melléknév. V. ö. KÖZÉPFOK 2).

KÖZÉPFÖLD, (közép-fold) ösz. fn. 1) Fold,

melyet más földek vesznek körül , tehát, mely egy

oldalról sem határos tengerrel, vagy nagyobb tavak-

kal, pl. Magyarország középföld. 2) Sem különösen

jó , sem különösen rósz tulajdonságú földnem, t. i.

termékenységre vonatkozólag.

KÖZÉPFÖLDI, (közép-földi) ösz. mn. 1) Kö-

zépföldön lev, lakó, term stb. Középföldi tartomá-

nyok, népek, termények. 2) Középföldi tenger , az at-

lanti nagy tengernek azon része, mely Európa, Ázsia

és Afrika partjai közé szorul, helyesebben és szokot-

tabban : földközi levger.

KÖZÉPFUTÓ
,
(közép-futó) ösz. mn. A termé-

szettudományban azon errl mondatik, melynél fogva

a testek a középponttól eltávolodni törckesznek. A

földnek középfutó ereje (vis centrifuga).

KÖZÉP-FÜLD , erdélyi falu Kolos m. ;
helyr-

—Füld-re, — ön, —röl.

KÖZÉPGERENDA, (közép-gerenda) ösz. fn.

Általán gerenda , mely valamely épület közepén ke-

resztül vagy hosszában áll , milyen például a mes-

tergerenda, mely a szoba közepén a keresztgerendák

alatt végig nyúlik.

KÖZÉPHAD, (közép had) ösz. fn. A hadsereg-

nek középs része.

KÖZÉPHANG, (közép-hang) ösz. fu. 1) Zené-

szeti ért. a magasabb és mélyebb hangok között

mintegy középen álló hang. 2) Szintén a zenészetbeu

a hangfokozaton egyes hang , mely más két hangok

között áll. 3) A nyelvtudományban valamely egyes

szónak közepén , vagyis el- és utórésze között álló

akár egy, akár több hang, pl. ebben : iro-gat, az o

középhang, ebben : term ész-et az ész középhangok.

KÖZÉPHÁRTYA,(közép-hártya) ösz. fn. Aboncz-

tanban azon hártya , mely a mellüreget és a tüdt,

hosszában véve két egyenl részre választja. (Me-

diaslinum).

KÖZÉPHEGYSÉG
,
(közép-hegység) ösz. fn.

Több hegyek között közép helyet foglaló hegység,

vagy valamely hegységnek közepe. Bányászi nyelven

! azon hegység , mely az elöhegyek és legmagasabb

i
ormu hegységek között fekszik.

KÖZÉPHELY, (közép-hely) ösz. fn. 1) Több,

viszonyban lev helyek között az , mely közepett

van. Áz asztalnál középhelyen ülni. 2) Középszer

hely vagy állapot.

KÖZÉP HIDVÉG, puszta Tolna m. ; helyr.

— Hidvég-re, — én, — röl.

KÖZÉP-HOMORÓD , falu Szatmár m. ; helyr.

—Homoród-ra, — on, — ról.

KÖZÉP-HUTA
,

puszta Heves m. ; helyr.

— Hutára, —n, — ról.

KÖZÉPIGE
,
(közép ige) ösz. fn. Általán oly

ige , mely a cselekvk és szenvedk között mintegy

közép természet , vagyis , melyben mind a cselek-

vésnek, mind a szenvedésnek vygy kéuyszerülésnek

fogalma némileg megvan, és állapotot jelent. Ilyenek

a szoros értelemben úgynevezett ik-es igék , mint :

gondolkodik , törik , ütközik ,
romlik ,

növekedik stb.

Ezektl meg kell különböztetni a kül- és belszenvedö-

ket, melyek szintén ik-esek, de amazok még at, et v.

tat, tet, emezek pedij ód, öd v. ódz, ödz képzket vesz-

nek a törzsökhöz.

KÖZÉP-ISZKÁZ , falu Veszprém m. ; helyr.

Iszkázra, —on, — ról.

KÖZEPÍT, KÖZEPIT, (köz-ep-ít) áth. m. kö-

zepítélt, htn. — ni v. — eni
,

par. —s. Több, egy-

mástól távollév, elszakasztott, vagy öszve nem füg-

gött részeket bizonyos pontban egyesít , szokottab-

ban 1. KÖZPONTOSÍT.
73*
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KÖZEPÍTES , KÖZEPITES, lásd : KÖZPON-
TOSÍTÁS.

r

KÖZÉPKÉPZÖ, (közép-képz) ösz. fn. A nyelv-

tanban olyan képz , mely a szó közepén foglal he-

lyet, különösen, mely azon szóban egy maga nincsen

meg , hanem csak egy más képz' társaságában, pl.

természet' szóban az ész.

KÖZÉPKÉRÉSZT, (közép kérészt) ösz. fn. Lo-

vagrendi díszjel , mely rangozatra nézve a nagyke-

rcsztnél kisebb aranykeresztbó'l áll , s középrangu a

nagy- és kiskereszt között. Y. ö. NAGYKÉRÉSZT.

KÖZÉPKÉRÉSZTÉS, (közép keresztes) ösz. mn.

Lovagrendi középkereszttel díszített. Szent István

rendjének középkeresztes vitéze.

KÖZÉPKOR (középkor) ösz. fn. 1) Az ifjúi

és vén kor közötti életszak , mely a férfikorral egy.

2) A történetirók idöszámlálása szerént azon kor-

szak, mely a Krisztus születése és újabb kor közötti

középszázadokat foglalja magában , melyeknek meg-

határozásában mindazáltal maguk a történetirók is

ingadoznak.

KÖZÉPKORI, (közép-kori) ösz. mn. Középkor-

ból való , arra vonatkozó. Középkori memlékek, szo-

kások, törvények. V. ö. KÖZÉPKOR.

KÖZÉPKÖLÜ v. —KÖLYÜ
,

(közép-kölü v.

—kölyü) ösz. fn. A zúzógépekben vagy malmokban

azon kölü, mely középhelyet foglal el. V. ö. KÖLÜ,

KÖZÉPKURTITÁS
,

(közép-kurtitás) ösz. fn.

Nyelvtani és hangmértani ért. a szónak közepébl

valamely hangnak vagy szótagnak kihagyása, pl, fo-

rog forg, fejedelem fejelelem, tekintetes tens , aláza-

tosan alássan, nagyságod nagysád stb.

KÖZÉP-LAK , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.—Lak-ra, — on, —ról.

KÖZÉPLEG
,

(köz-ép-leg) ih. 1) Középszámi-

tással ; újabban alakult szóval máskép : állag. V. ö.

KÖZÉPSZÁM. 2) L. SEMLEG.

KÖZÉPLEGÉS
,

(köz-ép-leg- és) mn. tt. közép-

leges-t v. — el, tb. — ek. Közép számítással vett;

máskép : állagos. 2) L. SEMLEGES.
KÖZEPLIK, (köz-ep-1-ik) k. m. közepl-éit, htn.

— cni. Szokottabban : 1. KÖZPONTOSUL.
KÖZÉPLISZT, (közép-liszt) ösz. fn. A lisztnek

középszer neme, a lángliszt, és az úgynevezett kor-

pás vagy parasztra rlött barnás liszt között.

KOZÉPLO
,
(közép-ló) ösz. fn. A hármasba fo-

gott lovak közöl az, mely a nyerges és lógós között

jár, vagyis rudasló ; az ötös fogatokban pedig , ha a

három ló elül van, az ostorhegyes.

KÖZEPL, (köz-ep-1-ö) mn. tt. közeplöt. Oly

egymással viszonyban lev dolgokról mondatik , me-
lyek bizonyos középpont felé tartanak. Közeplö erö,

mozgás. (Concentricus).

KÖZÉPLYUK, (közép-lyuk) ösz. fn. Lyuk,
mely több lyukak sorában közép helyet foglal. így
neveztetik különösen a tekézésben azon hézag, mely

a felállított bábok középsora mellett jobbról és balról

nyílik. Középlyukat dobni.

KÖZÉP-MAJOR
,

puszta Fehér m. ; helyr.

—Major-ba, —ban, — ból.

KÖZÉP-MALATIN , falu Liptó m. ; helyr.

—Malatin-ba, —ban, — ból.

KÖZÉPMÉRTÉK, (közép -mérték) ösz. fn. 1)

Mérték, mely a maga nemében sem legnagyobb, sem

legkisebb. 2) Viszony, melynél fogva sem egyik fél-

rl szerfölött sok , sem másik félrl kelletinél keve-

sebb nincs, vagy nem történik. Középmértékkel ki-

szabni a házi szükségeket. Az evésben, ivásban közép-

mértéket tartani. Eltalálni a középmértéket.

KÖZÉPNAGY, (közép-nagy) ösz. mn. A maga

nemében sem a legnagyobb, sem a legkisebb. Közép-

nagy negyedrét, nyolezadrét.

KÖZÉPNAGYSÁGÚ, (közép-nagyságu) ösz. mn.

1) 1. KÖZÉPNAGY. 2) 1. KÖZÉPTERMET.
KÖZÉPNYUG

,
(közép-nyug) ösz. fn. L. MET-

SZET, 3).

KÖZÉP-ORBÓ, erdélyi falu Alsó Fehér m ;
helyr.

— Orbö-ra, —n, — ról.

KÖZÉPOSZLOP
,
(közép-oszlop) ösz. fn. Több

oszlopok között az, mely közép helyet foglal.

KÖZÉP-PALOJTA. falu Hont m.; helyr. — Pa-

lojtá-ra, — n, —ról.

KÖZÉPPECZEL, puszta Pest m.; helyr. — Pe-

czel-re, — én, — röl v. — be, — ben, —böl.

KÖZÉPPETERD, erdélyi falu Torda m.; helyr.

— Péterd-re, —én, —röl.

KÖZÉPPONT, (közép-pont) ösz. fn. Széles ért.

azon pont, mely valamely testnek vagy térnek köze-

pét teszi, különösen a) a kerek v. gömböly testekben

azon pont, melytl az illet test minden szélpontjai egy-

arányos távolságra esnek, vagyis melyben a sugárvona-

lak öszpontosulnak, s melyen az átmér vonalak keresz-

tül mennek, b) a hosszúkás vagy szabálytalan alakú

testekben azon vonal , mely által két egyenl részre

oszthatók. A mennyiség- és természettanban megkü-

lönböztetjük azon középpontot is , mely körül bizo-

nyos testek mozognak, forognak. Átv. ért. hely, meny-

nyiben bizonyos mködések, állapotok, mintegy ösz-

pontosulnak benne. Magyarország kereskedelmi közép-

pontja Pest. Vármegye középpontja. Rövidebben :

központ.

KÖZÉPPONTI, (középponti) ösz. mn. Közép-

pontra vonatkozó, azt illet, ahhoz tartozó. Középponti

erö. Középponti biztos , szolgabíró. V. ö. KÖZÉP-
PONT.

KÖZÉP-PULYA, falu Sopron m.; helyr. — Pa-

lyá-ra, — n, — ról.

KÖZÉPREND, (közép-rend) ösz. fn. Polgári

ért. a polgárok azon osztálya, mely az elkel rangú

fnemesek és alacsonyabb állapotú köznép között áll,

vagy mely vagyonára nézve sem a gazdagok , sem a

j
szegényekhez nem tartozik , s mveltségére nézve is
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föntebb áll ugyan a legalsó osztályú köznépnél , de

magasb tudományos képzettségre sem tart igényt.

KÖZÉPRENDÜ, (közép-rend) sz. mn. 1) Pol-

gári ért. középrendhez tartozó. Középrendil nemesek.

Középrendü n, ifjú, leány. V. ö. KÖZÉPREND. 2)

Középszer , mely a maga nemében sem a legjelesb,

sem a legaljasabb osztályhoz nem tartozik.

KÖZÉPRÉSZ
,

(közép rész) ösz. fn. Valamely

test tömegének közepébl, derekából való rész.

KÖZÉPRETARTÓ, (középre-tartó) ösz. fn. Ami
mozgásában bizonyos pont felé vonzódik. Középre-

tartó er. (Vis centripeta).

KÖZÉPSEREG, (közép-sereg) ösz. fn. A csata-

rendbe felállított seregnek azon része , mely a kö-

zéps helyet a két szárnyak között foglalja el. A ré-

gieknél : derékhad.

KÖZÉPS , KÖZÉPS, (köz-ép-sö) mn, tt. kö-

zépst. Másodfoka nincs, harmad fokban , legközépsö.

Jelenti meghatározottan azt, ami közepett van. A
vele viszonyban lev : széls , vagy alsó fels , küls

bels, pl. Az ábéeze középs betje b, a szélsk pedig

a és ez. Alsó, középs, fels fiók. Küls, középs, bels

szoba.

KÖZÉPSZÁM
,
(közép-szám) ösz. fn. Szoros

ért. három egymással viszonyban lev számok között

az , mely kisebb és nagyobb számtól egyarányosan

különbözik, pl. középszám a rt és 12 között a 9
;

mert különbsége innen is onnan is 3, vagyis ha a

két számot öszveadjuk (6-|-12 = 18) és azután fe-

lezzük (
18

/a azaz 18.at elosztva 2-vel) lesz 9.

KÖZÉPSZÁMITÁS
,

(közép-számitás) ösz. fn.

Számítási mód , midn két számnak a középpontját

keressük. V. ö. KÖZÉPSZÁM.
KÖZÉPSZÉL

,
(közép-szél) ösz. fn. A betsze-

dknél azon szél , vagyis párhuzamos hézag , mely a

forma közepén húzódik el.

KÖZÉPSZER, (közép-szer) ösz. fn. A dolognak

azon viszonyos állapota , mely szerént bizonyos tu-

lajdonságára nézve, a maga nemében sem egyik, sem

másik szélsséghez nem tartozik, pl. ki az evésben,

ivásban középszert követ, az se fölötte sokat nem
eszik, iszik, se nem éhezik, szomjazik.

KÖZÉPSZER, KÖZÉPSZER, (közép-szer)

ösz. mn. A maga nemében bizonyos tulajdonságra

nézve se egyik , r.e másik szélsséghez nem tartozó.

Különösen a) Mi sem fölötte nsgy, sem igen kicsin.

Középszer termet, vagyon , kert. b) Sem igen jó, sem

igen rósz. Középszer gabonatermés , áru. Középszer

magaviselet. Néha ócsárló értelemmel bír, mi a maga

nemében épen nem jeles, nem kitn. Középszer be-

látás, tudomány, elmetehetség. Középszer elmemüvek,

költemények.

KÖZÉPSZEREN, KÖZÉPSZERN, ih. 1. KÖ-
ZEPSZERULEG.

KÖZEPSZERULEG, (közép szerüleg) ösz. ih.

Középszer módon, a maga nemében sem igen kitü-

nleg, sem igen aljasán. V. ö. KÖZÉPSZER.

KÖZÉPSZERSÉG
,
(középszerség) ösz. fn.

1) Tulajdonság
, melylyel a középszer dolog, mint

olyan , bír, vagyis azon tulajdonságok öszvege , me-

lyeknél fogva valamit középszernek tartunk
,

pl.

Ezen mnek 'minden részei az illet szerz tudomá-

nyának középszerségére mutatnak. 2) Középszer ál-

lapot , mely a szélsségektl távol van , különösen

sem fölötte gazdag, sem fölötte szegény ; mely álla-

potról énekli a költ :

„Bár nem oly gazdag mezeim határa
,

Mint Tarentum, vagy gyönyör Larissa

,

S nem ragyog szentelt ligetek homályin

Tíburi forrás :

Van kies szllöm , van arany kalászszal

Biztató földem ; szeretett szabadság

Lakja hajlékom. Kegyes istenimtl

Kérjek- e többet?

Berzsenyi.

KÖZÉPSZÍN
,
(közép szín) ösz. fn. Szín , mely

két fszín között közép helyet foglal el. A festk

középszinnek mondják azon szint , mely két külön-

böz festék vegyülésébl keletkezik.

KÖZÉPSZÖVET
,

(közép-szövet) ösz. fn. Kö-

zép jóságú anyagból készített szövet , mely a maga

nemében se nem igen finom, se nem igen durva.

KÖZÉPTAG
,

(közép-tag) ösz. fn. Olyan tag,

mely két más tag között foglal helyet , különösen a

nyelvtudományban, pl. ütközik szóban : köz.

KÖZÉPTÁJ , (közép-táj) ösz. fn. A festészet-

ben, az illet kép közép alapja , melyre rendesen a

ftárgyakat festik.

KÖZÉPTALP
,

(közép-talp) ösz. fn. 1. KÖZ-
TALP.

KÖZÉP-TENGELICZ , falu Tolna m. ; helyr.

— Tengelicz-re, —én, —rl.

KÖZÉPTENGÉR, (közép tenger) ösz. fn. Ál-

talán közepett lev tenger. Különösen az atlanti

nagy tengernek azon része , mely a gibraltári szoru-

laton belül Afrika, Ázsia és Európa között fekszik
;

máskép Földközi tenger.

KÖZÉPTERMET
,

(közép-termet) ösz. fn. Oly

emberi termet , vagyis magasság , mely sem fölötte

nagy, sem igen kicsin, körülbelül olyan, mely öt láb-

nál és egy pár hüvelyknél nagyobb, s hat lábnál há-

rom, négy hüvelykkel kisebb. Egyébiránt ezen mér-

ték viszonylagos a különféle népfajokhoz képest,

mert ami pl. a patagonoknál középtermet , az a sa-

mojedeknél magas volna. Hasonlóan, nemkülönbscg-

re nézve, mi a férfiaknál középterraet , az a nkben
nagy termet.

KÖZÉPTERMET, (közép-termet) ösz. mn.

Arányra nézve középmagasságú. Középtermet le-

gény, leány. V. ö. KÖZÉPTERMET.
KÖZÉPTÉTEL

,
(közép-tétel) ösz. fn. Általán

tétel a beszédben, mely két v. több tételt, mondatot

öszvefüz. Különösen a beszéd folyamában azon mon-

dat, mely az alany és állítmány közé tétetik
,

pl. az
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ember' — ha sokáig és egészségesen élni kivan — mér-

tékletes legyen.

KÖZÉP-TÚR, 1. TÚR.

KÖZÉFUJJ, (közép ujj) ösz. fn. Ujj az emberi

kézen és lábon, mely a hüvelykujjtól és kisujjtól véve

harmadik s rendesen leghosszabb. V. ö. UJJ.

KÖZÉPÚT
,
(közép út) ösz. fn. Út , mely több,

egy pontból kiinduló, vagy egymással párhuzamban

elvonuló utak között megyén. Középutat venni
, tar-

tani. Atv. ért. a cselekvésnek oly módszere , mely

szélsségeket nem követ. Boldogok a középúton járók.

Legjobb a középút. (Km.).

KÖZÉPÜL, (köz- ép ül) önh. lásd : KÖZPON-
TOSUL

KÖZÉP v KIS-VÁRCZA, falu Közép-Szolnok

in.; helyr. — Várczára, — n, —ról.

KÖZÉPVISS,falu Máramaros m ; helyr.— Vis-

só-ra, — n, —ról.

KÖZÉPVONAL, (középvonal) ösz. fn. 1; Vo-

nal , mely több vonalak közepén húzódik el
,

pl. az

ötvonalas hangjegyek közt középvonal az alulról, fö-

lülrl harmadik. 2) Általán vonal , mely valamely

testet vagy tért két egyenl hasábra választ.

KOZERDÖ
,

(köz-erd) ösz. fn. Erd , melyet

bizonyos közbirtokosok osztatlanul használnak Vá-

ros, falu közerdeje.

KÖZÉRTELÉM
,

(köz-értelém) ösz. fn.
(

1) Kö-

zönséges értelem , közönséges jelentés. 2) Értelem,

melyben a legnagyobb többség , vagy mindnyájan

megegyeznek. Minthogy pedig ezen szó különösen

vitatkozásra, tanácskozásra, értekezésre vonatkozik,

melyeknek végczélja rendesen valami teend szokott

lenni : innen jelent közakaratot is. Az indítványt köz-

értelemmel elfogadni.

KÖZÉRTELMISÉG, (közértelmiség) ösz. fn.

Oly értelmiség, mely a megnevezett osztályban vagy

városban, megyében , tartományban , országban stb.

általánosan el van terjedve. Pest városában a köz-

értelmiség magasabb fokon áll , mint más városokban.

KÖZERTELMÚ . (köz-értelm) ösz. mu. Köz-

értelemmel elfogadott , helyben hagyott stb. Közér-

telmü határozat.

KÖZÉRTELMÜLEG
,
(köz- értelm! eg) ösz. fn.

Közértelemmel , mindnyájuk vagy a többség bele-

egyezésével.

KÖZÉRTHETSÉG
,

(köz-érthetség) ösz. fn.

Tulajdonsága valamely mondatnak , tantéi élnek, ér-

telmi vagy erkölcsi igazságnak stb. melynél fogva

azok mindenki által könnyen felfoghatók. Jézus fa-

lam közérthetöségöknél fogva minden másukat fölül-

múlnak.

KÖZÉRZELÉM, KÖZKEZEMENY, (köz-érze-

lem v. —érzemény) 1. KÖZÉRZÜLET.
KÖZÉRZÉS. íkör-érzé?; ösz. fn. 1 Énéé, mely

valamely tárgyra nézve akár az egész emberi néni-

ben
,
akár bizonyos népben , vagy testületben egy-

aránt Djilatkozik. 2 i Polgári tekinteben oly szívbeli

vonzódás, vagy idegenkedés, mely a nemzet legna-

gyobb részének lelkén uralkodik.

KÖZÉRZÜLET, (köz- érzület) ösz. fn. Oly érzü-

let , mely általánosan elfoglalja a kedélyeket. Egy
magasabb lényben hivés az emberiség közérzülete.

KÖZÉT
,

(k-z-et) fn. tt. k'ózet-ét , harm. szr.

— e. Ktömegek vagy több kövek természeti halmaza

valamely hegységben stb. Tömör kzet. Tömeges kzet.

Jegeczes szerkezet kzet.

KÖZÉTEL
,
(köz-étel) ösz. fn. Nem válogatott,

nem különös, nem valami finnyás étel, melylyel ren-

desen, mindennap élni szoktunk.

KÖZFAL
,
(köz-fal) ösz. fn. Fal , mely két tért

egymástól elválaszt, pl. melyet szobák, teremek stb.

között húznak, vagy mely két telket választ szét. Atv.

ért. elválasztó rang- vagy érdekkülönbség , erkölcsi

akadály. A honpolgári osztályok közfalait lerontani.

KÖZGAZDÁLKODÁS, KÖZGAZDASÁG, (köz-

gazdálkodás v. —gazdaság) ösz. fn. A közvagyont

érdekl gazdálkodás vagy gazdálkodási mód , állam-

gazdaság.

KÖZGYÁSZ
,

(köz-gyász) ösz. fn. Gyász , me-

lyet valamely közcsapás után egész nemzet vagy

társulat ölt. A mohácsi ütközet u'án hazánk közgyászba

borult.

KÖZGYLÉS, (közgylés) ösz. fn. Gylés,

melybe valamely polgári, mvészi , tudományos stb.

társulat, illetleg közönség minden' tagjai hivatalosak,

s annak ügyeiben, tanácskozásaiban stb. részt vehet-

nek. Vármegyei közgylés. Magyar gazdasági egylet

közgylése. Magyar tudományos Akadémia közgylése.

KÖZHÁRTYA
,
(köz-hártya) ösz. fn. Ers hár-

tya az állati, különösen emberi testben, mely a mell-

üreget a hasüregtl elválasztja. (Diaphragma).

KÖZHASZNÁLAT, (köz-használat) ösz. fn.

Használata valamely dolognak a közönség minden,

vagy legtöbb tagjai által. Közhasználatra megnyitni

valamely könyvtárt, gyjteményt. V. ö. HASZNÁ-
LAT.

KÖZHASZNÁLATÚ, (köz-használatú) ösz. mn.

Mi valamely közönség vagy testület tagjainak szá-

mára van szánva , hogy használják. Közhasználatú

könyvek.

KÖZHASZNOSÍT, (köz-hasznosít) Ösz. áth. Va-

lamit közhasznúvá tesz, közhaszonra fordít. V. ö.

KÖZHASZON.

KÖZHASZNOSÍTÁS, (köz-hasznosítás) ösz. fn.

Cselekvés, mely által közhasznúvá teszünk , közha-

szonra fordítunk valamit.

KÖZHASZNÚ v. —HASZNÚ, (köz-hasznú)

ösz. ma. Ami valamely közönségben az öszves, vagy

legtöbb tagok hasznára való , mit a társadalomban

mindenki hasznára fordíthat. Közhasznú ismeretek,

oktatások.

KÖZHASZNÚSÁG v. —HASZNUSÁG, (köz-

hasznúság) ösz. fn. Azon tulajdonsága valaminek,
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melynél fogva a közönségre nézve hasznos vagy azzá

lehet. A jó közlekedési utak közhasznúságát ki merné

tagadni ?

KÖZHASZON, (köz-haszon) sz. fn. 1) Széles ért.

haszon, mely egy egész állodalomra, nemzetre, bizo-

nyos intézkedésekbl, üzletbl, iparból stb. háramlik.

2) Szkebb ért. haszon , melyet több személyekbl

álló társulat, egylet, bizonyos közalapból húz, mely-

bl az illet részvényeseknek aránylagos illetékök

közösen kijár.

KÖZHATALOM
,

(köz-hatalom) ösz. fn. Hata-

lom, melyet nem egyes személy , hanem egész testü-

let, község, vagy állodalom gyakorol , milyen a köz-

társaságokban a nép választottai által gyakorlóit ha-

talom.

KÖZHATÁR, (köz határ) ösz. fn. 1) Vonal,

mely két vagy több öszveütközö, és különkülön egy-

séget képez térséget elválaszt. 2) Midn a határ

valamely községhez tartozó térnek öszvegét jelenti,

am. bizonyos tekintetben az egész község álfal hasz-

nálható földterület, milyen a közbirtok legelje, er-

deje , mely tagosítva nincs.

KÖZHATÓSÁG, (köz hatóság) ösz. fn. Ható-

ság, elöljáróság, mely az egyesek irányában igazga-

tási, törvényszolgáltatási, rendri hatalommal bir.

KÖZHELY, (köz-hely) ösz. fn. Nyilvános hely,

melyre bizonyos czélból mindenki mehet, milyenek

a piaczok , utczák , színházak , vendéglök , templo-

mok stb.

KÖZHÍR, (köz- hír) ösz. fn. Általán a község kö-

zött mindenfelé elterjedt hír. Közhír szerént nagy ese-

mények közelednek. Ezt közhír után mondom, közhírbl

tudom. Közhírré tenni valamit. Közhírre emelkedni. A
közhír sem mond mindenkor igazat. V. ö. HÍR.

KÖZHIRDETMÉNY, (köz- hirdetmény) ösz. fn.

Valamely hatóság, illetleg felsó'ség által a nagy kö-

zönség tudtára adott nyilatkozat , hírlapok , falraga-

szok stb. által. V. ö. KIÁLTVÁNY.
KÖZHIRDETVÉNY

,
(köz hirdetvény) ösz. fn.

Maga azon irat vagy oklevél , mely a hatóságnak a

nagy közönség tudomására szolgáló nyilatkozatát

tartalmazza.

KÖZHIRRÉTÉTEL
,

(köz-hirré-tétel) ösz. fn.

Mködés, mely valamit köztudomásra juttat.

KÖZHITEL, (köz hitel) ösz. fn. A társadalmat,

mint egészet érdekl hitel.

KÖZHITELI, (köz-hiteli) ösz. mn. A közhitelre

vonatkozó. Közhiteli papír, kötelezvény.

KÖZHITÜ v. —HIT, (köz-hitü) ösz. mn.

Ujabb idben a ,katholicus' szó magyaritásaul meg-

kísérlett kifejezés.

KÖZHÜBÉR, (köz-h-béi) ösz. fn. A hübérjog-

ban azon állapot vagy viszony , midn valaki egy-

mással vagy többekkel ugyanazon hbéri adományt

birja. V. ö. HÜBÉK
KÖZTIÜBÉRÉS, (köz-hübérés) ösz. fn. Személy,

ki valamely hbéri jószágot másod vagy többed ma-

gával közösen bir.

KÖZI, tájdivatos ezek helyett : köze (közöm,

közöd , köze), és közé (ez utóbbi esetben a széke-

lyeknél).

KÖZIBE, (közé-be, azaz köz-e-ve, mint hova);

névutó , mely dunántúli tájdivat után elfogadott

irói szokás szerént a személyragokat is elfogadja :

közibém, közibéd, közibe, közibénk, közibétek, közibök
;

különben jelentésére nézve am. közé. Hasonló alko-

tásnak : elébe v. elejbe
,
fölibe , hegyébe v. hegyibe.

(Vass József koszorúzott értekezé se a dunántúli nyelv-

járásról. Magyar nyelvészet. 18 60).

KÖZIGAZGATÁS, (köz- igazgatás) ösz. fn. Va-
lamely állam, tartomány, polgárzati község kormány-
zási ügyeinek vitele.

KÖZIGAZGATÁSI
,

(köz-igazgatási) ösz. mn.
Közigazgatást illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Közigazgatási hivatal, tisztvisel.

KÖZIRAT, (köz-irat) ösz. fn. 1) Közokirat,

közokmány. 2) Leírási mködés , melyben valakinek

toll alá mondása után többen közösen vesznek részt,

vagyis ugyanazon példányt elémondogatás utáu egy-

szerre többen írnak le, (latinos nyelven dictatura), de

amelyet a knyomdászat mai állása fölöslegessé tett.

KÖZJÁTÉK, (köz-játék) ösz. fn. 1) Játék, me-

lyet valamely társaság tagjai közösen játszanak. 2)

Nyilvános játék, milyenek a falusi leányok, ifjak, ta-

vaszi játékai. Közönségesféle könny játék a maga
nemében, pl. a kártyajátékban a filkózás. A közjáték-

tól különbözik a játékköz, vagyis azon id, mely né-

mely játék részei között szünetül szolgál
,
pl. a szín-

játékban. (Intermezzo). Némelyek a közjáték alatt

azon intermezzót is értik, mely apró, tréfás, szakga-

tott részekbl álló operát jelent.

KÖZJAVAK
,

(köz-javak) ösz. tb. fn. Az álla-

dalmi kincstárhoz tartozó javak, jószágok.

KÖZJEGYIRÁS
,

(köz-jegy- irás) ösz. fa. Oly

jegyekkel irás, melyeket minden vagy legalább több-

féle nyelvekre nézve lehetne használni , melyek után

pl. a franczia fraucziául, a magyar magyarul , német
németül, az orosz oroszul olvashatna , milyen a szá-

mok olvasása ; azonban ezen írásmód , melyet már
Leibnicz, Wolke, Wilkins, Kalmár, s mások is aján-

lottak, még eddig a jámbor óhajtások sorába tar-

tozik.

KÖZJÓ
,

(köz-jó) ösz. fn. Általán , ami akár

egyes testület vagy község , akár egész állodalom

hasznát elmozdítja , aminek áldását mindnyájan,

legalább közvetleg érzik
,

pl. ki valamely intézetet

állít bizonyos város , vagy kerület, vagy ország szá-

mára, az azt közjóra teszi, vagy ki a polgárokat m-
iparra serkenti, oktatja, az elmozdítja a közjót.

KÖZJOG, (köz-jog) ösz. fn. 1) L. ÁLLAMJOG.
2) Az állampolgárokat közösen illet valamely jog,

vagyis törvény, különböztetésül a különjogtól, milyen

a kereskedelmi jog, iparjog, váltójog stb.. mely más-

kép : közpolgári jog, közpolgári törvény.
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KÖZJOGI
,
(köz-jogi) ösz. mn. Közjogot illet',

arra vonatkozó. Közjogi elvek, kérdések. Közjogi birák,

törvényszékek, eljárások.

KÖZJÖVEDELÉM, (köz-jövedelem) ösz. fn. Az

állodalom jövedelme, melyet az a kincstári jószágok-

ból, vámokból, adóból stb. bevesz.

KÖZKATONA
,

(köz-katona) ösz. fn. Katona,

vagyis badi szolgálatban lev személy, ki semmiféle

tiszti rangot nem visel 5 máskép : közlegény, közvitéz,

közember.

KÖZKATONAI, (köz-katonai) ösz.mn. Közkato-

nát illet, ahhoz való , tartozó , arra vonatkozó. Köz-

katonai egyenruha, fegyver.

KÖZKATONASÁG, (köz-katonaság) ösz. fn. 1)

Közkatonák öszvege, sokasága. A közkatonaság száma

sokkal nagyobb , mint a tiszteké. 2) Közkatonai álla-

pot. Megunni a közkatonaságot. Közkatonaságról tá-

bornokságig emelkedni.

KÖZKEDVESSÉGÜ, (köz-kedvességü) ösz. mn.

Akit vagy amit mindenki , vagy a többség kedvel,

szeret.

KÖZKENYÉR, (köz-kenyér) ösz. fn. 1) Közös

élelmezés , közkonyhatartás. Közkenyéren lenni. 2)

Katonakenyér, szokottan : prófunt, komiszkenyér, tré-

fásan : berdó (Brod).

KÖZKERESET, (köz-kereset) ösz. fn. 1) 1.

KÖZKERESMÉNY. 2) Tisztügyészi kereset vagy vád

büntet ügyekben, amelyek t. i. a köztársaság vagyis

állam nevében folytattatnak.

KÖZKERESETI
,

(köz-kereseti) ösz. mn. Köz-

keresetre vonatkozó , azt illet ; valamely kereske-

dést vagy ipart közös nyereséggel vagy veszteséggel

ííz. Közkereseti vagyon. Közkereseti társaság.

KÖZKERESMÉNY, (köz-keresmény) ösz. fn.

Keresmény , melyet ketten vagy többen köziparral

együtt szereztek. Házastársak , osztatlan testvérek,

részvényesek közkeresménye.

KÖZKERT, (köz- kert) ösz. fn. Nyilvános mu-

lató kert , melybe kinek-kinek ingyen , vagy némely

különös esetekben, bizonyos díjért, szabad a bejárás,

máskép : népkert.

KÖZKÉZ, (köz-kéz) ösz. fn. 1) Átv. ért. nyil-

vános vagy általános használat. Közkézen forgó köny-

vek, hírlapok. 2) Régibb nyelven am. valamely bir-

toknak a közhatalom által ideiglen lezárása , lefog-

lalása (Sequestrum).

KÖZKEZESSÉG, (köz-kezesség) ösz. fn. Kezes-

ség, melyben többen vesznek részt.

KÖZKINCSTÁR
,

(köz-kincstár) ösz. fn. Állo-

dalmi kincstár.

KÖZKOCSI
,

(köz-kocsi) Ösz. fn. A közönség

közhasználatára szolgáló bérkocsi. Közkocsin utazni.

Kirándulásokra szánt városi közkocsik ; újabb divat-

tal : társuskocsi. (Omnibus).

KÖZKONYHA
,
(köz-konyha) ösz. fn. 1) Nyil-

vános piaczi konyha, melyben kofák sütnek , fznek,

köznyelven : laczikonyha. Az ily konyhák ország-

szerte vásárok alkalmával állíttatnak, melyekben leg-

kedvesebb eledel a zsírban sült pecsenye. 2) Több

társak által közhasználatra állított konyha. 3) Leg-

szélesb ért. kocsmai, fogadói konyha , mely pénzért

mindenkinek nyitva áll.

KÖZKORMÁNY, (köz-kormány) ösz. fn. l)Ál-

lodalmi kormány általában. (Staatsregierung). 2) A
kormánynak azon neme , midn ketten vagy többen

közösen igazgatnak valamely állodalmat. (Mitregi-

rung, Mitregenschaft).

KÖZKÖPÜ, (köz-köpü) ösz. fn. Átv. ért. mond-

ják oly emberrl, ki két ellenkez fél között fondor-

kodik. Kemenesalján am. szemtelen , bitorló. Szabó

D. szerént patvaros, rágalmazó, szóhajtó vagy hordó.

Kriza J. szerént a székelyföldön , aki minden lében

kalán.

KÖZKÖPÜLKÖDIK
,
(köz-köpülködik) ösz. k.

Átv. ért. fondorkodik , a felek között izgágát csinál.

KÖZKÖPÜLDIK
,
(köz-köpüldik) 1. KÖZ-

KÖPÜLKÖDIK.

KÖZKÖTELEZVÉNY, (köz-kötelezvény) ösz.

fn. A tzsdéken , s bankárok által nyilvánosan árui-

tatni s vétetni szokott kötelezvények , haszinte nem
állampapírok is, pl. Eszterházy-sorsjegyek.

KÖZKULCS
,

(köz-kulcs) ösz. fn. Sajátságos

készületü, szerkezet kulcs, mely minden közönséges

zárt felnyit. Ha orzásra, feltörésekre használják : ál-

kulcs, tolvajkulcs a neve.

KÖZLE, (kÖz-l-e) fn. tt. közlét. Kis köz , kes-

keny utcza, sikátor. Képzése olyan, mint : szög, szög-

le azaz kis szög.

KÖZLEG, (koz-l-eg) fn. tt. közleg-ét, harm. szr.

—
'C. Nyilvános lap , kiváltkép hírlap , mely különö-

sen valamely társulat , testület , ügynökség , hatóság

stb. jelentéseit, tudósításait stb. közleni szokta ; más-

kép és szokottabban : közlöny.

KÖZLEGEL
,
(köz-legel) ösz. fn. Legeltet

hely , melyben nem egyesek , hanem valamely köz-

ségben lakók többen vagy mindnyájan rendszerént

aránylagos számban marháik legeltetésére jogosítvák.

KÖZLEGÉNY, (köz-legény) ösz. fn. 1) lásd :

KÖZKATONA. 2) Az ostáblán közönséges játszó

alak.

KÖZLEGÉNYSÉG
,

(köz-legénység) ösz. fn. 1.

KÖZKATONASÁG.
KÖZLEKEDÉS

,
(kÖz-1-e-kéd-és) fn. tt. közle-

kédés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Viszonyos ösz-

veköttetés az egymástól különben távol lakó embe-

rek között, melynél fogva bizonyos üzletekre, mkö-
désekre

,
pl. kereskedésre , ismeretek terjesztésére

nézve stb. egymással érintkeznek , öszvejönnek. Ke-

reskedelmi, mipari, hidományos közlekedés. Mvészek,

tudósok közlekedése. 2) Azon utak ,
eszközök, melyek

által az ily öszveköttetés elsegittetik. Elzárni, meg-

nyitni a közlekedést. 3) Szkebb ért. egyes személyek
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öszveköttetésc, mely által ügyeiket, dolgaikat egy-

mással tudatják. Barátok, rokonok közlekedése.

KÖZLEKEDIK, (köz-1-e-kéd-ik) k. m. közle-

kéd-tem, — tél, — étt. 1) Viszonyos öszveköttetésbcn

van valakivel , holmi ügyekre , üzletekre , mködé-

sekre nézve. A\kereskedö népek közlekednek egymás-

sal. 2) Különösen viszonyos látogatás, levelezés, izen-

getés által áll viszonyban valakivel. Á külön világ-

részben lakók levelezés által közlekedhetnek.

KÖZLÉKENY
,

(köz-1-e-kény v. köz-1-ék-ény)

mn. tt. közlékény-t, tb. — ek. Oly emberrl mondjuk,

ki hajlandó, és kész másokkal közleni , amit tud. El-

lentéte : titkolódzó.

KÖZLÉKÉNYSÉG ,
(köz-1-ék-ény-ség) fn. tt.

köziékénység- ét. Tulajdonság , melynél fogva valaki

közlékeny.

KÖZLEMÉNY, (köz-1-e-mény) fn. tt. közle-

mény-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Azon dolog, me-

lyet valaki mással vagy másokkal , tudósítás , értesí-

tésképen közöl.

KÖZLÉS
,

(köz-l-és) fn. tt. közlés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg tudósítás, értesí-

tés, izenés stb. mely által valamit közlünk.

KÖZLET
,

(köz-l-et) áth. m. közlet-tem ,
—tél,

—étt. A székelyeknél am. közbeejt , közbenhagy.

Jól közlesd azt az árkot , nehogy a kerék beleessék.

(Kriza J.).

KÖZLETLEG, (köz-l-et- ö-leg) ih. Közbefogó-

lag (Kriza J.).

KÖZLÖDIK, (köz-1--d-ik) belsz. m. közlöd-tem,

— tél, —ölt. Mintegy maga magát közli. Tz mellett

a meleg más testekkel is közlödik.

KÖZLÖNY, (köz-1-öny) fn. tt. közlöny-t , tb.

—ök, harm. szr. —e. Eszköz, mely által valami közzé

tetetik
,
pl. A hirek közlönyei a hírlapok. A falraga-

szok egyik nemét teszik a közlönyöknek.

KÖZMONDÁS
,
(köz-mondás) ösz. fn. Általán,

oly mondás , mely hasonló esetekben és alakban köz

szokás szerént használtatik, pl. midn a magyarok a

szeleverdi hebehurgya embernek mondják : H bele

Balázs, loval ad az Isten, vagy a szökevényrl : Bú-

csút vett a kapufától. A közmondások vagy hasonlatos-

ságon alapulnak, midn t. i. valamely ujabb esemény

egy más régihez hasonló, pl. betekintett, mint bolond

Istók Debreczenbe , melyek szorosb ért. példabeszé-

dek , vagy valamely életszabályra vonatkozó igazsá-

got, különösen erkölcsi oktatásokat foglalnak maguk-

ban, pl. aki mint vet , úgy arat. Lassan járj , tovább

érsz. Nem messze esik alma a fájától. Vannak köz-

mondások, melyek általános igazságuknál fogva majd

minden népeknél divatoznak ; ellenben némelyek csak

egyes népeknél vannak szokásban. Jól felkösd a gatyá-

dat, ez kizárólag magyar közmondás. Egyébiránt mint-

hogy a példa nem más, mint oly valami , amit utá-

nozni , a mi szerént valamit tenni szoktunk : innen

széles ért. a közmondások is példabeszédek, mennyi-

AKAD. NAGT SZÓTAB III. KÖT.

ben valamely alapigazságot példáznak. V. ö. PÉL-
DABESZÉD.

KÖZMONDAT
,
(köz-mondat) ösz. fn. 1. KÖZ-

MONDÁS.
KÖZMUNKA

,
(köz-munka) ösz. fn. 1) Vala-

mely község, illetleg vidék , tartomány , ország ja-

vára , hasznára
, szükségére tett munka , melyet az

illet lakosok felsbb rendeletbl véghezvinni köte-

lesek, pl. utak , töltések csinálása , kijavítása stb. 2)

Többek által közösen végzett munka, kaláka.

KÖZNAP
,
(köz-nap) ösz. fn. Az évnek minden

napja, a vasárnapokat és innepeket kivéve , néhutt

hétköznap, mi annyit tesz, mint a hétnek köznapja, és

mivel a köznapok közönséges munkára vannak ren-

delve, máskép : dologtev nap.

KÖZNAPI, (köz-napi) ösz. mn. Köznapra vonat -

kozó, azt illet. Köznapi ruha, foglalatosság. Atv. ért.

a maga nemében igen közönséges, mindennapi, mely-

nek ellentétetik az innepélyes, jeles.

KÖZNEM
,
(köz-nem) ösz. fn. Az olyan nyelv-

tanban, (pl. a latinban, görögben) hol a fnevek ne-

mileg is megkülönböztetnek, azon nem, mely se hím-,

se nnemre nem tartozik. (Genus neutrum).

KÖZNEMI, (köz-nemi) ösz. mn. Köznemre tar-

tozó vagy arra vonatkozó. (Neutrius generis).

KÖZNÉP, (köz-nép) ösz. fn. A népnek alsó osz -

tálya, mely az illet társadalom vagy községben a

középrendüeken alul áll. E fogalom viszonylagos, mert

ugyanazon személy egy tekintetben a köznéphez,

más tekintetben az elkelk sorába tartozhatik
,
pl.

a falusi birák a köznépbl valók , de illet helysé-

geikben nem a köznéphez tartozók, hanem elkelk.

KÖZNÉPI, (köz- népi) ösz. mn. Köznépre vo-

natkozó, annak szokása szerént való; továbbá, a maga
nemében igen közönséges, aljas, finomság nélküli.

Köznépi szokások , viselet. Köznépi tréfák. V. ö.

KÖZNÉP.
KÖZNÉPIES, (köz-népies) ösz. mn. Köznép

szokása szerént való. Köznépies kifejezések. Köznépies

szertartások bizonyos innepélyek
,

pl. házasság , ke-

resztel alkalmával. Ellentéte : úrias, nemesebb, m-
veltebb.

KÖZNÉPIESEN
,

(köz-népiesen) ösz. ih. Köz-

nép módjára, köznépi szokás szerént.

KÖZNÉPILEG, (köz-népileg), lásd : KÖZNÉ-
PIESEN.

KÖZNÉV, (köz-név) ösz. fn. Nyelvtani ért. oly

fnév, mely több egynem tárgyat jelent, pl. ember,

hal, fa. (Nomen appellativum). V. ö. TULAJ-
DONNÉV.

KÖZNEVEZÖ, (köz-nevez) ösz. fn. A számtan-

ban azon nevez , mely több töredékszámok nevezi-

nek önmagukkal, és a felskkel szabályszer sokszo-

rozása által támad. (Communis denominator). V. ö.

NEVEZ.
KÖZOKMÁNY, (köz-okmány) ösz. fn. Okmány,

mely közhitelességgel biró személytl vagy ugyan-

74
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olyan hivataltól azok saját körében származik. (In-

strumentum publieum. Öffentliche Urkunde).

KÖZORVOS, (köz-orvos) sz. fn. Valamely köz-

ségnek, illetleg városnak, megyének tiszti orvosa.

KÖZOSZTÁLYOS, (köz-osztályos) ösz. fn. Jog-

tani ért. személy , ki bizonyos birtokon mással vagy

másokkal osztozik, ki bizonyos örökségbl másokkal

együtt részesül.

KÖZÖL, (köz-öl) átb. m, közöl- 1 v. közlött, htn.

—ni v. közleni. 1) Valamit közzé tesz, különösen,

másokkal tudat. Hírlapok, falragaszok által közölni

valamit a közönséggel. Viszonyainkat meghitt bará-

tunkkal közleni. Ellentéte : titkot elhallgat. 2) Mond-

ják kocsisról, midn a párhuzamban men több utak-

ból a középst választja, vagy midn bizonyos vona-

lat a kerekek közé vesz, pl. midn úgy hajt, hogy a

mély kerékvágás közbe essék. Közli a jó kocsis a

mély kerékvágást (Szabó D); máskép : közlet.

KÖZÖL, (közöl) névutó. Sremélyragozva kö-

zöl-em, — ed, — e, — ünk, —etek, — ök. Alapfogalom

benne a távolodás, vagy elválás bizonyos többségtl,

melyet a viszonynév jelent. Tájdivatosan, só": közbe-

szédben : közzül. Kivergödni az ellenség közöl. Futni

az emberek közöl. Választani száz közöl. Ezer közöl

alig válik egy jó. Eözöletek egyik elárul engem. Ei az

közölünk ? Beh szeretném az egyiket , három közöl a

szebbiket. (Népd.). Elemezve : köz-é-el, mely am. közö-

el, s öszvevonva közöl , az el t. i. menést, távolodást

jelent. Innen a régieknél
,

pl. a Nádor- codexben ból,

böl helyett is : „E világ közzül kifuta.
L
' Hogy az ö

gyakran hosszú é-ve\ váltakozik , elég példa van

rá, ilyenek ; cselö, cselé (csálé), fö fé, bö bé, hö hé,

cs, csé stb.

KÖZÖLKÖDIK, (köz-öl-köd-ik) k. m. közölköd-

tem,—tél,—ölt. Szabó Dávidnál am. közlekedik; 1. ezt.

KÖZÖMB, KÖZÖMBÖS, lásd : KÖZÖNB, KÖ-
ZÖNBÖS.

KÖZÖN, (köz- ön) ih. Köz helyen, többek kö-

zött. Eézen, közön elveszett, azaz kézrl kézre menve,

többek közt megfordulva elveszett.

KÖZÖNB, (köz-ön-b) fn. tt. közönb-öt. Ujabb

eredet szó , s jelenti a kedélynek vagy akaratnak

azon részrehajlatlau állapotát, midn mindegy neki,

akár így, akár úgy. Eözünbbel viseltetni a nyilvános

ügyek iránt. Ellentéte : érdek, részvét.

KÖZÖNBÖS, (köz-ön-b-ös) mn. tt. közönbös-t v.

— et, tb. — ek. 1) Személyre vonatkozólag, ki nem
gondol vele , kinek mindegy, akár így , akár úgy.

Eözönbös kedvvel fogadrii valamit. 2) Tárgyra vonat-

kozva , ami bennünket nem érdekel, mi sem kedves,

sem kedvetlen érzelmet nem gerjeszt berniünk. Ezek

rám nézve mind közönbös dolgok. Ellentéte : érd

3) Vegytanilag , mi két különnem testek különösen

savak és égvények vegyülésébl ered , s mintegy

középtulajdonságu lesz a kett között. 4) Népjogi

ért. 1. SEMLEGES.
KÖZÖ>ÍBÖ*ÍT, KÖZÖNBÖSIT, (köz-ön-b-ös-ít)

áth. m. közönbösítétt , htn. — ni v. — eni, par. —s.

Vegytani ért. közönbössé tesz. Némely savakat és

égvényeket közönbösíteni. V. ö. KÖZÖNBÖS.

KÖZÖNBÖSSÉG, (köz-ön-b-ös-ség) fn. tt. kö-

zönbösség-ét, harm. szr. —e. 1) A kedélynek vagy

akaratnak azon minemüsége , melynél fogva valami

iránt közönbös. Eözönbösséggel hallgatni a legszívre-

hatóbb beszédeket. 2) A tárgynak érdektelen volta.

E dologról , közönbössége miatt, szólani sem érdemes.

3) Népjogi ért. 1. SEMLEGESSÉG.

KÖZÖNBÖSÜL, KÖZÖNBÖSÜL, (köz-ön-b-ös-

ül) önh. m. közönbösül-t. Vegytani ért. két külön tu-

lajdonságok vegyülése által egy harmadikká alakúi

által. V. ö. KÖZÖNBÖS.
KÖZÖNÖS , KÖZÖNÖSSÉG , 1. KÖZÖNBÖS,

KÖZÖNBÖSSÉG.
KÖZÖNSÉG, (köz-ön-ség) fn. tt. közönség-ét,

harm. szr. — e. 1) Személyekre vonatkozólag , soka-

ság, mely bizonyos tekintetben együvé tartozó sze-

mélyeket , mint valami egészet foglal magában. Fa-

lusi , városi , megyei közönség. Pest városának közön-

sége. Fpapok, furak, nemesek közönsége. A t. ez. kö-

zönséggel tudatni valamit. Rokon vele : község, de ez

inkább a közrendek sokaságára vonatkozik , a kö-

zönség pedig az illet sokaság minden rend osztá-

lyára kiterjed. V. ö. KÖZSÉG. 2) Tárgyakat illet-

leg oly tulajdonsága valaminek, melynél fogva a ma-

ga nemében nem kitn , hanem alsóbb rendbe tar-

tozó. Egyébiránt ez értelemmel önállólag nem diva-

tozik , hanem származékaiban : pl. közönséges ruha,

étel, lakás. Több alapértelmeire nézve 1. KÖZÖNSÉ-
GES. 3) Régiesen, pl. a Debreczeni Legendáskönyv-

ben közönségvei v. közönséggel am. közösen ; és közön -

ségesen, am. általánosan.

KÖZÖNSÉGES
,

(köz-ön-ség- és) mn. tt. közön-

ségés-t v. — et , tb. — ek. 1) Valamely egymáshoz

tartozó nagy sokaságnak, mint egésznek részeit, mind

magában foglaló. Eözönséges keresztény anyaszentegy-

ház. 2) Bizonyos sokaság minden egyes részeire ki-

terjed. Eözönséges háború , békeség. Eözönséges er-

kölcsi romlottság. Eözönséges megegyezés. 3) Nyilvá-

nos, közhasználatra való. Eözönséges hely , mulatság.

4) A maga nemében alábbvaló , mely rendesen leg-

több szokott lenni ; ami nem jeles, nem kitn. Eö-

zönséges ember, elmetehetség. Eözönséges ruhában járni.

5) Mi rendesen történni szokott. Az aratás közönséges

ideje a nyárhó és nyárutó.

KÖZÖNSÉGESEN, (köz-ön-ség és en) ih. 1)

Altalán bizonyos sokaság minden részeire, vagy osz-

tályaira kiterjedleg. Eözönségesen bevett szokás , di-

vatozó nemzeti viselet. 2) Szokott rend szerént. Reg-

geli fölkelés után közönségesen megmosdunk. 3) Nem
kitüuöleg , nem jelesen , hanem a nagyobb többség

módja szerént. Eözönségesen öltözködni.

KÖZÖNSÉGÉSÍT, KÖZÖNSÉGESIT, (köz ön-

ség-és-ít) áth. m. közönségesít-étt, htn. —ni v. —eni,

par. —s. 1) Valamit közismeretüvé, közhasználatúvá

tesz. 2) Észtani ért. valamely öszszerü (concret)
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eszmét általánossá tesz, vagyis az eszmébl fogalmat

képez.

KÖZÖNSÉGEST, (köz-ön-ség és-t). A Bécsi co-

dexben am. közönségesen ; olyan származtatással,

mint a mai ,örömest* és a székelyeknél ,közöst'.

KÖZÖNTÜZ, (közön-tz) sz. fn. Midn va-

lamely hadcaapat , hadosztály
,

pl. egész század a

vezényszóra egyszerre süti el fegyverét. (General-

Decharge).

KÖZÖNY ,
(köz-öny) fn. tt. közöny-t, tb. — ök,

harm. szr. —e. A kedélyt és akaratot illet értelmére

nézve 1. KÖZÖNB.
KÖZÖNYÖS , KÖZÖNYÖSSÉG. Mennyiben a

kedélyre és akaratra vonatkoznak , 1. KÖZÖNBÖS,
KÖZÖNBÖSSÉG.

KÖZÖKÖKÖS
,

(köz-örökös) ösz. fn. Személy,

ki egy másikkal, vagy többekkel részesül valamely

örökségben. V. ö. ÖRÖKSÉG.

KÖZÖS
,

(köz-ös) mn. tt. közös-t v. —et , tb.

—ek. 1) Személyekre vonatkozólag, ki bizonyos cse-

lekvésben, szenvedésben, állapotban hasonló részt vé-

szen, részes (Szabó Dávid). Közös bntársak. Közös

vállalkozók. 2) Tárgyat illetleg , amihez többen jo-

got, igényt tartanak , mit többen használnak. Közös

lónak túros a háta. Paripa
, fegyver ,

feleség, nem kö-

zös jószág. (Km.). 3) Vegyes, kevert. Közös gabona.

4) Viszonyos , kölcsönös. Közös szeretettel , barátság-

gal viseltetni egymás iránt.

KÖZÖSEN, (köz-ös- en) ih. 1) Mindnyájan, kik

bizonyos testületi egységet képeznek. A tanácsban

közösen elhatározni valamit. Közösen bírni az osztat-

lan örökséget ; máskép : közösleg, a székelyeknél : kö-

zöst. 2) Kölcsönösen , viszonyosán. Közösen szeretni

egymást. V. ö. KÖZÖS.
közösít, közösít, (köz-ös-ít) áth. m. közö-

sít- étt, htn. — ni v. —eni, par. — s. Valamit közössé

tesz , vagyis az illet sokaság minden részeire , osz-

tályaira kiterjeszt
,

pl. valamely magánbirtokot köz-

használatúvá tesz. Legelöt, kertet, halászati jogot kö-

zösíteni. Különösen, valakit részesít valamiben. Az el-

szegényedett testvért minden szükségesekben közösíteni.

KÖZÖSÍTÉS, KÖZÖSITÉS, (köz-ös-ít- és) fn.

tt. közöstíés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Cselekvés,

mely által valakit vagy valamit közösítünk. V. Ö.

KÖZÖSÍT.
KÖZÖSJOGÚ v. —JOGÚ, (közös-jogú) ösz.

mn. Aki többekkel együtt bir valamely joggal ; vagy

amely jogot együttesen bírnak. Közösjogú örökös.

Közösjogú ház.

KÖZÖSKÖDÉS
,

(köz-ös-köd-és) fn. tt. közös-

ködés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Viszonyos össze-

köttetésbl származó érintkezés, pl. személyes társal-

gás, találkozások , levelezések , izengetések által. V.

ö. KÖZLEKEDÉS. 2) Szorosb ért. párosodás a nemi

ösztön kielégítése végett.

KÖZÖSKÖDIK, (köz-ös-köd-ik) k. m. közösköd-

tem, — tél, — ölt. 1) Szélesb ért. valakivel viszony-

ban, öszveköttetésben
, kölcsönös érintkezésben , tár-

salgásban van. 2) Szorosb ért. nemi ösztön kielégítése

végett többször párosodik.

KOZOSLEG
, (köz-ös-leg) ih. Közösen , közös

módon, kölcsönös, viszonyos öszveköttetés által.

KÖZÖSÖDÉS, (köz-ös-öd-és) fn. tt. közösödés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, melybe az helyezi

magát, ki közösödik. V. ö. KÖZÖSÖDIK.
KÖZÖSÖDIK, (köz-ös-öd-ik) k. m. közösöd-tem,— tél, — öft. 1) Közössé leszen, azaz olyan állapo-

túvá, melyben kiki jogot vagy igényt tarthat hozzá,

pl. az elhagyott telek, legel, melyet többen kezde-

nek használni. 2) Vegyesedik , keveredik, párosodik,

különösen nemi tekintetben , különbözik tle a kö-

zösködik, hogy ez többszöri , amaz pedig csak egy-

szeri párosodási jelent.

KÖZÖSSÉG, (köz-ös ség) fn. tt. közösség-ét,

harm. szr. — e. Tulajdonsága valaminek, mely sze-

rént az közösnek mondatik. Javak közössége. Valamely

birtoknak, legelnek, erdnek közösségét tagadni. V. ö.

KÖZÖS.
KÖZÖST, (közöst) ih. A székelyeknél am. kö-

zösen (Kriza J.).

KÖZÖSTANÜ, (közös-tanu) ösz. fn. Ki vala-

mely történt dologról tanúskodás végett mindkét pe-

resfél által felhívatik.

KÖZÖSÜL, KÖZÖSÜL, (köz-ös-ül) önh.m.közö-

sl-t. 1) Valamiben többekkel együtt részesül. A zsák-

mányban az egész társaság kösöslt.2) Viszonyos ösz-

veköttetést tart , vagy ily öszveköttetés által egyesül

valakivel. Ily értelem van a Müncheni codexben is :

„Mert a zsidók nem közösölnek vala a samariabe-

liekkel." János ev. IV. 3) Nemileg a hímállat a ns-
ténynyel párosul.

KÖZÖSÜLÉS, KÖZÖSÜLÉS, (köz-ös-ül-és) fn.

tt. közösülés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. 1) Valami-

ben többekkel való részesülés. 2) Többek közti köl-

csönös Összeköttetés. 3) A hím és nállatnak páro-

sodása a nemi ösztön kielégítése végett.

KÖZÖSÜLÉSI, (köz-ös- ül-és-i) mn. tt. közösü-

lési-t , tb. —ék. Közösülést illet , arra vonatkozó.

Közösülési eszk'tök. Az állatok közösülési ösztöne. V.

ö. KÖZÖSÜLÉS.

KÖZÖSÜLET, KÖZÖSÜLET, (köz-ös-ül-et) fn.

tt. közösületét. L. KÖZÖSÜLÉS.
KÖZÖTT, (köz-ött) névutó. Személyragozva:

közöít-em, — ed, —e, —ünk, — etek, — ök. A néven,

melynek utána tétetik , semmi változást nem okoz.

1) Jelenti azon helyet vagy idt , melylyel két vagy

több különböz dolgok mint középponttal , vagy vo-

nallal érintkeznek
,

pl. Buda és Pest között a Duna
foly. A Balaton Somogy, Szála és Veszprém várme-

gyék között fekszik. Egy és két óra között. Reggel és

dél közöit. 2) Vegyest , másokkal keverve. E vetés

között sok a gaz. 3) Az alatt, míg valami tart. Evés,

ivás között. Dolog között beszélgetni; máskép : közben.

4) Jelenti azon viszonyt, mely az elválasztásra, és

7 4*
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különböztetésre vonatkozik. E két ember között nagy

a különbség. Két szék között pad alá esett. (Km.) A
halál, és örökös fogság között választani.

KÖZPARANCS, (köz-parancs) ösz. fn. Parancs,

mely bizonyos község , közönség vagy tartomány,

ország, birodalom minden tagjait kötelezi. (Edictum).

KÖZPÉNZ, (köz-pénz) ösz. fn. 1) Közös pénz.

Társulati tagok közpénze. 2) Állodalmi pénz.

KÖZPÉNZÜGY ,
(köz-pénz-ügy) ösz. fn. Min-

den , ami az állodalmi pénz állapotát illeti , s arra

vonatkozik.

KÖZPÉNZÜGYTUDOMÁNY, ösz. fn. Az állam-

tudománynak egyik nevezetes ága, melynek feladata

a közpénz szaporítása , kezelése , s használása felöl

rendszeres ismereteket terjeszteni.

KÖZPOLGÁR, (köz-polgár) ösz. fn. Széles ért.

a polgári társadalom közrend tagja, kinek különös

rangja, vagy hivatala nincsen.

KÖZPOLGÁRI, (köz-polgári) ösz. mn. 1) Köz-

polgárra vonatkozó ; közpolgárhoz vagy polgáréhoz

hasonló. 2) Az összes állampolgárokat illet, pl. köz-

polgári törvénytudomány.

KÖZPONT, (köz-pont) ösz. fn. Egyértelm a

középponttal, s ennél , mint afféle rövidebb
, a rago-

zásokra alkalmasabb , miért is ez ilyenek helyett :

középpontosít, középpontosúl , inkább központosít, köz-

pontosul divatoznak. V. ö. KÖZÉPPONT.
KÖZPONTI, (köz-ponti) 1. KÖZÉPPONTI.

központosít, központosít, (köz-Ponto-

sít) ösz. áth. Egymástól távollév' részekbl álló so-

kaságot bizonyos tekintetben öszvehoz, s oly viszony-

ba helyez ,
melynél fogva valamely kitzött helyet

vagy czélt , középpont gyanánt vesz körül. A fvá-
rosban központosítani a kormánynak fhatóságait. Az

elszéledt szellemi erket tudós társulatokban közpon-

tosítani.

KÖZPONTOSÍTÁS v. —PONTOSÍTÁS, (köz-

pontosítás) ösz. fn. Cselekvés , mely által valamit

központosítunk. A kormáriynak központosítása melleit,

vagy ellene vitatkozni.

KÖZPONTOSUL v. PONTOSUL
,

(köz-ponto-

8Ú1) ösz. önh. Mondjuk többségrl, mely bizonyos

viszonyban és tekintetben, mintegy kört képezve ösz-

vegyül, s bizonyos hatái'ozott helyre vagy czélra vo-

natkozik. A bolygók a nap körül központosulnak.

KÖZPONTOSULÁS v.—PONTOSULÁS, (köz-

pontosulás) ösz. fn. Állapot , midn valamely soka-

ságnak , többségnek részei központosulnak. V. ö.

KÖZPONTOSUL.
KÖZREHAT, (közre-hat) ösz. önh. A közjó ér-

dekében hat.

KÖZREHATÁS, (közre-hatás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki közrehat.

KÖZREHATÓ, (közreható) ösz. mn. Oly ha-

tású, mely a közjó érdekét mozdítja elé.

KÖZREMUNKÁL, (közremunkál), lásd : KÖZ-
REHAT.

KOZREMUNKALAS
,

(közre-munkálás), lásd :

KÖZREHATÁS.
KÖZREND, (köz-rend) ösz. fn. 1) 1. KÖZNÉP.

2) A társadalom nyilvános vagy köz nyugalma , az

ezt biztosító intézkedésekkel együtt.

KÖZRENDBELI, (köz-rendbeli) 1) 1. KÖZ-
REND. 2) Közrendet illet, arra vonatkozó.

KÖZRENDELLENI, (köz-rend-elleni) ösz. mn.

Ami a köz nyugalmat háborítja.

KÖZRENDTARTÁS, (köz-rend-tartás) ösz. fn.

A társadalom köznyugalmát biztosító intézkedések.

KÖZRENDTARTÁSI, (köz-rend-tartási) ösz.

mn. A közrendtartást illet, arra vonatkozó.

KÖZREND v. —REND, (köz-rendü) ösz.

mn. Közrendbl való, köznéphez tartozó. Ellentétei :

frendü, nemesrendü, középrendü.

KÖZRIADAL, (köz-riadal) ösz. fn. Egész had-

csapatot, hadsereget, tábort talpra, lóra szólító, s in-

dulóra nógató jeladás.

KÖZSÁNCZ, (köz-sáncz) ösz. fn. A várerdí-

tésben, az elsánczok és vár falai között fekv sáncz.

KÖZSÉG, (köz-ség) fn. tt. község-ét, harm. szr.— e. 1) A városnak vagy falunak öszves polgárai,

mennyiben az illet tanácstól különböz testületet

képeznek. Pest városának tanácsa és községe. 2) Szé-

lesb ért. az illet városnak vagy falunak egész né-

pessége, erkölcsi testülete. Község háza, rétje. A köz-

ség költségén építeni valamit.

KÖZSÉGBELI, (község-beli) ösz. mn. Község-

bl való. Községbeli lakos, községünkbeli birtokos.

KÖZSÉGI, (köz-ség- i) mn. tt. községit, tb.—ek.

Községet illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Köz-

ségi jövedelem, költségek. V. ö. KÖZSÉG, 2).

KÖZSÉGTANÁCS, (község-tanács) ösz. fn.

Város községe által választott , vagy a felsség által

kinevezett képviselk testülete.

KÖZSZÁM, (köz-szám) ösz. fn. 1) Több számok

között a legnagyobbik, mely a többit mind magában
foglalja. Egyik csapatban százan, másikban kétszáz-

húszan , közszámmal háromszázhúszan voltunk. 2)

Sarkszám.

KÖZSZELLEM, (köz-szellem) ösz. fn. Szellem,

mely bizonyos többség személyeinek mindnyáját

,

vagy nagyobb részét lelkesíti, mely általán elterjedt

;

a közjó iránti élénk és tevékeny részvét, vagy leg-

alább azon irány, mely a kedélyekben a közjó ügyé-

ben mutatkozik. Önállóságra, szabadságra, mvelt-

ségre törekv közszellem. V. ö. SZELLEM.

KÖZSZERÜ, (köz-szerü) ösz. mn. A maga ne-

mében közönséges, nem kitn ; közönséges.

KÖZSZERZEMÉNY, (köz- szerzemény) ösz. fn.

Szerzemény, melyet többen közös ervel, iparral tet-

tek tulajdonukká. Közbirtokból közszerzemény. így
neveztetik különösen a házasok vagyonának azon

része, melyet együttlakásuk ideje alatt szereznek, az

ingatlanoknál nevöknek a telekkönyvbe jegyeztetó-

sével, az ingóknál nevük följegyzése nélkül ia.
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KÖZSZERZEMENYI, (köz-szerzeményi) ösz.

mn. Közszerzeményt illet, ahhoz tartozó , arra vo-

natkozó. Közszerzeményi javak.

KÖZSZERZÖ
,
(köz-szerzö) ösz. fn. Ki mással

vagy többekkel egy társaságban szerez valamely va-

gyont. Ilyen közszerzök az együtt gazdálkodó házas-

társak, osztatlan testvérek, kereskedtársak stb.

KÖZT, (köz-t) névutó. A t képz helyrag, miért

is e szó helyre , átvitt ért. idre is vonatkozik. Sze-

mélyragozva : köz-tem,—ed,—e,
— ünk, — etek, — ök

f

pl. Köztünk legyen mondva , azaz mások eltávolításá-

val, kizárásával. Köztünk maradjon a szó, azaz kívül-

re, kifelé ne hasson. Értelmére nézve 1. KÖZÖTT.
KÖZTALP

,
(köz-talp) ösz. fn. A többrét vas-

tag lábbeli talpában a középs brréteg.

KÖZTÁR, (köz- tár) ösz. fn. Testületi , különö-

sebben állodalmi kincstár. Köztárból fizetett országos

tisztviselk.

KÖZTÁRI
,

(köz-tári) ösz. mn. Köztárt illet,

arra vonatkozó. Köztári pénzek, jövedelmek, kiadások.

KÖZTÁRS
,
(köz-társ) ösz. fn. Oly társ , kihez

hasonlók még többen is vannak. Különösen Sándor

István polgár (civis) értelemben használja , melybl

eredt a római értelemben vett civitas és respublica

neveket magyarázó köztársaság.

KÖZTÁRSASÁG
,
(köz- társaság) ösz. fn. Álta-

lában am. társadalom , vagyis több hasonló társak

öszvege. Szkebb ért. oly állodalom vagy kormány-

szerkezet, melyben nincs fejedelem , nincs egyedur,

hanem a fhatalmat a nép által választott képviselk

gyakorolják. Régi görög köztársaságok. Helvécziai

KÖZTÁRSASÁGI, (köz- társasági) ösz. mn.

Köztársaságot illet , arra vonatkozó , ahhoz tartozó.

Köztársasági elnök, képviselk
,
gylések, határozatok.

KÖZTEHER, (köz-teher) ösz. fn. Mindenféle

adózások , szolgálatok stb. melyeket a polgárok az

illet állam javára tenni kötelesek.

KÖZTEHERVISELÉS
,
(köz-teher-viselés) ösz.

fn. Tettleges részvevés az állam javára szükséges

adózásokban, szolgálatokban stb.

KÖZTÉR, (köz-tér) ösz. fn. 1) Nyilvános tér,

piacz. Köztéren népgyüléseket tartani. Köztéren állí-

tott emlékszobor. 2) Bizonyos határok között fekv
helyiség.

KÖZTISZTELETÜ v. —TISZTELET, (köz-

tiszteletü) ösz. mn. Aki polgártársai között általános

tiszteletben részesül.

KÖZTÖRVÉNY
,

(köz-törvény) ösz. fn. Orszá-

gos törvény, mely az illet állam minden polgáraira, és

ezek általános cselekvéseire, kötelezettségeikre stb.

vonatkozik. Ellentéte : különös törvény , mely csak

bizonyos polgárokra, vagy ezek cselekvényeire vonat-

kozik, milyenek a kereskedelmi, váltó-, hajózási törvé-

nyek stb.

KÖZTÖRVÉNYI, (köz-törvény) ösz. mn. Köz-

törvényt illet, arra vonatkozó. Köztörvényi biró.

KÖZTT, (köz-tt) névutó. 1. KÖZÖTT és KÖZT.

KÖZTUDOMÁS
,
(köz-tudomás) ösz. fn. Amit

valamely község minden tagja vagy többsége tud.

Köztudomásra juttatni valamit. Ez köztudomású dolog.

KÖZURALKODÁS, (köz-uralkodás) ösz. fn. A
nép

;
vagyis a nép képviseli által gyakorlott ural-

kodás
,
mint legfelsbb hatalom , máskép : népural-

kodás.

KOZURASÁG
,

(köz- uraság) ösz. fn. Uraság,

mint személy, aki egy vagy több társsal együtt bir

ugyanazon jószágot. 2) A jószágbirásnak azon neme,

mely többekkel közös.

KÖZÜGY, (köz-ügy) ösz. fn. Ügy , mely vala-

mely községet, közönséget vagy egész állodalmat illet.

Ellentéte : magánügy. V. ö. ÜGY.

KÖZÜGYI, (köz ügyi) ösz. mn. Közügyet illet,

ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Közügyi tárgyalások.

KÖZÜGYVÉD
,

(köz-ügyvéd) ösz. fn. 1. ÁL-
LAMÜGYÉSZ.

KÖZÜL
,

(közül) ih. Köz szokás szerént közöl

helyett használtatik (az els tagban többnyire nyo-

matékozva két zz-vel, épen úgy mint ,közzé'); de ez

értelemben nem szabatosan , mert nyelvhasonlat sze-

rént közül annyit tenne , mint közön, közben, közhe-

lyen, valamint különbség van az alól és alul
, föll

és fölül között
5 t. i. ezek elül hátul, alul fölül, kivül

belül, valaminek helybeli állását fejezik ki, s megfe-

lelnek ezen kérdésre : hol ? Ellenben ezek : közöl,

alól, fölöl, megöl helytl távozást jelentenek, s e kér-

désre felelnek meg : honnan ? Egyébiránt jelen alak-

jában, am. köz gyanánt, közképen. Elválasztó közül

árkot húzni. Tagosztály után közül hagyott marhajá-

rás. Közül-akarattal , nyomatosabban am. közaka-

rattal.

„Pogány török a Moraván

Érkezik új haddal :

Most vitézek ! hajós népek !

Közül akarattal."

Arany J.

KÖZVÉLEMÉNY
,
(köz-vélemény) ösz. fn. Az

emberiség polgári és egyházi viszonyairól való álta-

lános nézet, mely bizonyos idben egyes hazában,

vagy több tartományok népei közt kitünöleg ural-

kodik. A közvéleménynyel tartani, vagy daczolni.

KÖZVETETLEN, (köz-vetetlen) ösz. mn. Ami
nem bizonyos , küls eszközök által egy harmadik-

nak közbenjárása nélkül történik. Néha am. elkerül-

hetetlen , mi ellen semmi kifogást nem lehet , nem
szabad tenni. Közvetetlen szükségem van rád. Ez köz-

vetetlen akaratom. A régi német birodalmi szerkezet-

ben közvetetlen rendek voltak azon herczegek, grófok,

bárók és fpapok , kik egyenesen a császárnak és a

birodalmi gylésnek voltak csak alávetve. Határozó-

ként am. közvetetlenül.

KÖZVETETLENSÉG, (köz vetetlenség) ösz.

fn. Azon tulajdonság vagy állapot, melynél fogva va»
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lami közvetetlen. A német birodalmi rendek közve-

tetlensége 1805-ben megsznt. V. ö. KÖZVETETLEN.

KÖZVETETLENÜL ,
(köz-vetetlenül) ösz. ih.

1) Bizonyos vagy szokott eszközök használása, vagy-

is egy harmadik közbejárása nélkül. 2) Elkerülhetet-

lenül, minden kifogás nélkül, szükségképen, okvetet-

lenül helyett. Holnap közvetetlenül meg kell jelenned.

KÖZVETETT, (köz-vetétt) ösz. mn. Bizonyos

eszközök , közbenfekv utak használatával létesített

vagy összeegyeztetett. Közvetett állapot. (Mittelbar).

KÖZVETÍT, KÖZVETÍT, (köz-vetít) ösz. áth.

ámbár vetit n agában nem használtatik ; m. közvetít-étt,

htn. — ni v. — eni. Közvetetté tesz, bizonyos eszkö-

zök, közbenfekv utak használásával viszen véghez,

vagy egyeztet öszve. (Vermittelt). V. ö. KOZVETO-

LEG.
KÖZVETÍTÉS, KÖZVETÍTÉS, (köz-vetítés)

ösz. fn. Bizonyos eszközök használatával létesítés,

öszveegyeztetés.

KÖZVETÍT , KÖZVETÍT ,
(köz-vetít) ösz.

f- és mn. Bizonyos eszközök , közben fekv utak

használatával véghezviv, létesít, öszveegyeztet.

KÖZVETLEN, KÖZVETLENSÉG, 1. KÖZVE-
TETLEN, KÖZVETETLENSÉG.

KÖZVETLEG, (köz-vetleg) ösz. ih. 1) Bizo-

nyos eszközök, közben fekv utak használásával, nem

egyenesen. A szegényt közvetöleg pénzhez juttatjuk,

midn munkát szerzünk neki. 2) Azon viszonyok által,

melyek az ok és okozat, cselekvés és siker, elzmény

és következmény között léteznek. Okoskodás által

közvetöleg találni ki valamely igazságot. Közvetöleg

rájönni a gyilkosra, pl. a nála talált véres trrl.

KÖZVETVE
,

(köz- vetve) ösz. ih. 1. KÖZVE-
TLEG.

KÖZVITÉZ, (köz-vitéz) 1. KÖZKATONA.
KÖZVONALAS

,
(köz-vonalas) ösz. mn. Mond-

juk oly nyomtatványról vagy kéziratról, melynek ere-

deti szövege közé vonalanként vagyis soronként an-

nak megfelel fordítása van nyomtatva vagy irva.

Homérnak latin közvonalas kiadása. Közvonalas biblia.

(Interlinearis).

KÖZZÜL 1. KÖZÖL és v. ö. KÖZÜL.

KRÁCSFALU, falu Máramaros m ; helyr. --fa-

lu-ba, —ban, — bál.

KRAJCZAR, fn. tt. krajezár-t, tb. — ok, harm.

azr. —-o v. —ja; kicsiny, krajczárka. Közvetlenül a né-

met Kreuzer, közvetöleg a latin cruciger szóból alakult

köznépies tájszokással : karajczár, pl. Fizetésem tíz fo-

rint húsz karajczár. (Juhászdal). A conventiós pénz-

kelet szerént a rénesforintnak egy hatvanad, s a ga-

rasnak egy harmad része. Ezüst , réz krojczár. Ha
pénzemet felszámlálom, egy krajczárom sincsen. (Népd.)

A mai osztrák értékben az osztrák forintnak egy

századrésze.

KRAJCZÁROS, (krajczár-os) mn. tt. krajczá-

ros-t v. — at, tb. — ak. Aminek ára, értéke egy kraj-

czár. Krajczáros zsemle.

KRAJNA , faluk Nyitra és Vas m. ; helyr.

Krajná-ra, — n, — ról.

KRAJOVA, falu Bihar m. ; helyr. Krajová-ra,

— n, —ról.

KRAKÓ v. KRAKKÓ , fn. tt. Krakó-t. 1) A
régi nagy Lengyelországnak egyik fvárosa, késbb
köztársaság , legutóbb Galicziához csatoltatott. 2)

Puszta Nógrád m. ; helyr. Krakó-ba, —ban, — ból.

KRÁKOG, (krák-og) gyak. önh. m. krákog-tam,

—tál, —ott. Gyöke a rekedt varjuhangot utánzó

krák , s mondjuk tulajdonkép varjúról, átv. ért. em-

berrl is , ki varjumódra rekedten beszél. Néha a

varjú is elég szépen krákog. (Km.). Megegyezik vele

a latin crocitat, német Krühen, és a lágyabb magyar

károg.

KRÁKOGÁS
,

(krák-og-ás) fn. tt. krákogás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. A varjúnak krák krák han

gon kiáltása. Gúnyosan, rekedt torkú ember beszéde

vagy éneke.

KRÁKOGAT, (krák-og-at) önh. és gyak. m. krá-

kogat-tam, —tál, — ott, par. krákogass. A krákogást

folytonosan gyakorolja. V. ö. KRÁKOGÁS.

KRÁKOGATÁS, (krák-og-at-ás) fn. tt. kráko-

gatást, tb. —ok, harm. szr. — a. Gyakori vagy foly-

tonos krákogás.

KRAKOVÁN, falu Nyitra m. ; helyr. Krako-

ván-ba, — ban, — bál.

KRALOVÁN, falu Árva m. ; helyr. Kralován-

ba, — ban, —ból.

KRÁM , falu Zólyom m. ; helyr. Krám-ba,

— ban, — ból.

KRAMZSÁL, am. karamzsál v. körömzsél.

KRASSO, falu Szatmár m. ; helyr. Krassó-ra,

—n, — ról.

KRASZKÓ, falu GÖmör m. ; helyr. Kraszkó-ra,

— n, —ról.

KRASZNA, mezváros ugyanazon nev megyé-

ben ; helyr. midn várost jelent : Kraszná-ra, — n,

— ról; midn vármegyét : — ba, —ban, —ból.

KRASZNA-BÉLTEK, 1. BÉLTEK.

KRASZNA-CZÉGÉNY , falu K.-Szolnok m.

;

helyr. —Czégény-be, —ben, —böl.

KRÉTA
,

(a latin creta után honosult), fn. tt.

krétát. Szénsavas, szilárd mészfaj, mely finom tapin-

tatu részecskékbl áll, s könnyen szétdörzsöldik, és

ereszt. A legtisztábbféle hófehér, a gorombábbik faj-

tájú más földrészekkel kevert és szürkés.

KRÉTAFEHÉR, (kréta fehér) ösz. mn. Olyan

fehérszín, mint a kréta.

KRÉTAFEHÉRSÉGÜ, 1. KRÉTAFEHÉR.

KRÉTAFÖLD, (kréta-föld) ösz. fn. Krétaré-

szekböl álló földnem.

KRÉTANEMÜ, (kréta-nemü) ösz. mn. A krétá-

nak tulajdonságaival biró. Krétanemü föld.

KRÉTÁS
,

(kréta- as) mn. tt. krétás-t v. — at,

tb. — ak. 1) Miben kréta van. Krélás földrétegek.
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2) Krétával fehérített, bemázolt. Krétás szíj. Krétás

ujjak.

KRÉTÁZ, (kréta-az) áth. m. krétáz-tam, —tál,

— ott, par. —z. Krétával rajzol, ken, jegyez, fehérít,

bemázol, beszennyez valamit.

KRICS, fn. 1. KIRICS.

KRISTÁLY, (a hellén xQvataXXog szótól, mely

eredetileg átlátszó jeget jelent, XQvog szó után, mely

am. jég ; hideg); fn. tt. kristály-t, tb. — olt, harm.

szr. — a. 1) Általán oly test, mely lassan-lassan bi-

zonyos és szabályos szerkezet alakban állott öszve,

vagy valamely testnek ilyetén egyes része. Ily ala-

kok képzdését leginkább észrevehetni, midn némely

híg testek, úgymint olvasztott érezek , savak lassacs-

kán kihlnek és megszilárdulnak. 2) Szorosb ért.

sajátnemü testek , melyek ilyféle alakokból állanak,

milyenek az ógynevezett hegyi kristályok (Silex quar-

zum crystallus), melyek tiszta és átlátszó kavicsok,

és rendesen hatázögü oszlopokban képzdnek. V. ö.

JEGECZ.
KRISTÁLYÍT, (kristály-ít) áth. m. kristályít-

ott , htn. — ni v. —ani
,
par. —s. Kristálylyá vagy

jegeezczé alakít.

KRISTÁLYODIK
,

(kristály- od-ik) k. m. kris-

tályod- tam, —tál, —ott. L. JEGECZÉSÉDIK.

KRISTÁLYOS, (kristály-os) mn. tt. kristályos-t

v. —at, tb. —ak. L. JEGECZÉS.

KRISTÉLY
,

(a hellén xXvGzrjQ, honnan a né-

met Klystier is ; xXv£(ü igétl, mely am. öblítek, mo-

sok) ; fn. tt. kristély-t, tb, —ék. L. CSRE, 1).

KRISTÓF, (hellén eredet, am. Krisztushordozó,

azaz tisztel, szeret); férfi kn. tt. Kristófot. Christo-

phorus.

KRISZTINA
,
(hellén szó , am. keresztény n);

ni kn. tt. Krisztinát. Christina.

KRISZTUS, Üdvözítnk szentséges neve. Jézus

Krisztus. Krisztus koporsója. A hellén iQiatóg ere-

deti értelme : fölkent.

KRISZTUSFEJ
,
(Krisztus- fej) ösz. fn. A kép-

zmvészetben , különösen a festészetben az illet

mvész felfogása szerint festett fej , mely Krisztus

Urunk fejét ábrázolja.

KROKODIL
,

(hellénül : xooxóduXog) ; fn. tt.

krokodil t , tb. —ok , harm. szr. —ja. A gyíkok ne-

méhez tartozó legnagyobb állatfaj , mely vízben és

szárazon él. Különösen az afrikai krokodil (Lacerta

crocodilus L. Afrika legnagyobb í'olyóibau lakik.

Mcseféle monda szerint ha ragadományra leselkedik,

a síró gyermek hangját utánozza, honnan : krokodil-

könyelcet sírni , am. hamis , csábító sírással áltatni,

veszélybe keríteni valakit. Az améiikai krokodil (Kai-

man, Lacerta alligátor) kisebb és félénkebb az afri-

kainál, de néha szintén, mint ez is , megtámadja az

embereket.

KRUMPLI, 1. KOLOMPÉR.
KU , elvont gyökelem. 1) Hangutánzó ku ku l

kukucs ! kuasz, kuvasz, kutya, kulyó, kuszi, kuhant,

kuhint, kukk, kukkan, kukorikol, kukuk, kunkog, ku-

vik szókban és származékaikban. Ide tartoznak azok

is, melyekhez a reszketeg r járul , mint kurj, kur-

jant, kurran, kurukuru, kuruty. 2) Jelent görbére,

kerekre, gömbölyre hajlást, s az ilyen alakú teste-

ket, a kuck, kuezorog, kuhar, kuka (kajmó), kukacz,

kukó, kukojeza, kukora, kukoricza, kukorodik, kukrejt,

kuksol, kultuba, kulac3, kulcs, kullant (görbét mond),

kullog, kulyak, kunhátas, kunik, kunkor, kunya, ku-

nyó, kup, kupak, kupolya, kupor, kút stb. szókban. V.

ö. KO, GU és GO. Többi származékaiaak nyomozá-

sát lásd az illet rovatok alatt.

KUÁCS ,
(ku-ács) fn. Göcseji tájszólás szerént

am. kovács. Gyöke a hangtól kölcsönözött ku v. ko,

1. KOVÁCS.
KUARCZ, tájdivatos ; 1. KUDARCZ.
KUASZ, tájdivatos; 1. KUVASZ.
KUB , elvont gyöke kubuez szónak, 1. ezt.

KUBÍN, ALSÓ— , mv. FELS— falu Árva

m.; helyr. Kubin-ba, —ban, —ból.

KUBÓ
,
(kub ó , ku-v-ó) fn. tt. kubó-t. Oly em-

berrl mondják, ki vastag, bolondos, trágár tréfákat

szeret zni vagy népies szójárás szerént, kutyálkodni,

kirl azt is szokás mondani, hogy nagy kutya ; néha

pedig hogy nagy kujon. Ezen alapnál fogva valószí-

nleg egy gyökbl eredt a kutya, kuvasz, kuszi szók-

kal, s eredetileg am. ku-v-ó, azaz kutyálkodó. V. Ö.

KUJON. Más elemzéssel lehet a ,kópé' szó módosu-

lata is. V. ö. KÓPÉ.
KUBUCZ

,
(kub-uez) fn. tt. kubuez-ot. Gomöri

tájszó; Gyr vidékén : kópicz, néhutt : kóbor. Jelent

vesszbl vagy szalmából font , magasgömbölyü ko-

sarat
,

pl. a milyenben tojást tartanak. Gyökeleme a

gömbölyt jelent ku, ko.

KUCS, elvont gyöke kucsma szónak, 1. ezt.

KUCSINY , falu Zemplén m. ; helyr. Kucsiny-

ba, —ban, —ból.

KUCSMA, (kucs-ma) fn. tt. kucsmát. Széles

ért. télre való szrös föveg ; minthogy pedig ez az

ország vidékei szerént különféle alakú szokott lenni,

innen majd csalma, majd kalpag, majd sapka, majd

bagósüveg stb. a neve. E szónak törzsöke kucs, mint

a szuszma, tutyma, kuszma, duzma szóké, szusz, tuty,

küsz, duz. A kucs gyökhöz legközelebb áll a kuncs,

melybl kuncsor, a kucz , melybl kuezor, kuezorog,

kuezorodik, mind görbés hajlongást jelent szók ered-

nek. Ennél fogva valószín, hogy az eredeti kucsma

azon szrös föveget jelentené , melynek leffentyüje

legörbedi s mintegy lekutyorodott. Máskép : guesma,

melyhez rokon a gúzs , mintha volna guzsma , t. i. a

gúzsban is alapfogalom a görbedés.

KUCSMAGOMBA
,
(kucsma-gomba) ösz. fn. A

szömörcsökök neméhez tartozó gombafaj , melynek

fels része mintegy reczés hálóval van behúzva, hon-

nan a kucsma nevezet. (Phallus esculentus).

KUCSMAREDCSÖG, (kucsma-red-csög) ösz.

fn. Sajátnemü gomba, melynek kucsmája ránezjsan

a tönkre ntt. (Helvela).
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KUCSMASZÖMÖRCSÖG, (kucsma-szömörcsög)

1. KUCSMAGOMBA.
KUCSO

, falu K. Szolnok m. ; helyr. Kucsó-ra,—n, — ról.

KUCSULAT , falu Kvár vidékén , helyr. Ku-
csulat-ra, — on, — ról.

KUCZ
, (1) , elvont gyök , melybl kuezor , ku-

czorál, kuczorog, kuczorodik, kuczik, kuczkó szók ered-

nek, melyekben alapfogalom a görbeség vagy szögle-

tesség
, ennélfogva gyökeleme a görbét , kereket je-

lent ku.

KUCZ, (2), hangutánzó. Ezt mondják a kis szo-

pós gyermeknek, midn a torkán akadt tejtl köhög,

valamint akkor is, ha el akarják altatni.

KUCZIK
,

(kucz-ik) fn. tt. kuezikot, harm. szr.

—ja. Általán, szögletet formáló szk hely , különö-

sen a kemencze és a fal köze, vagy a konyhán a

tzhely mögé, máskép : kuczkó és stit v. suti. Gyöké-
vel megegyezik a tót kút (szugoly). De egyezik vele

a góez szó is. Gyökeleme a szögletes görbét jelent

ku, akár azért , mert a kuczik szögletes , akár pedig

mivel az ember csak mintegy magát meghúzva fér

el benne ; sut is a suttom, sunyik, sunynyog szókkal

áll közvetlen viszonyban.

KUCZKARINGÓS , a székelyeknél am. kacs-

karingós ; 1. ezt.

KUCZKÓ, néhutt KUSZKÓ (kucz- v. kusz-k-ó)

1. KUCZIK.

„ Oh ha szívünk szerelmének

,

Kis zálogi születnének

,

S ott ülnének hosszú sorral

,

A kuczkóban teli borral."

A csikóbrös kulacshoz. (Csokonai).

KUCZOR
,

(kucz-or) fn. tt. kuezor-t , tb. —ok,

harm. szr. —a v. —ja. Altalán, görbe pengéj kés,

milyet
,

pl. a kertészek , szlmivesek használnak,

máskép : kaczor. Mint a jelentett tárgy alakja mu-

tatja, e szónak törzsöke a görbét jelent kucz. Roko-

nok vele a Icacz, kacs, mint görbét jelent származé-

kok gyökei, pl. a kacza, kacsiba, kacskaringós (a szé-

kelyeknél kuczkaringós) szókban. Különösen , mint

elavult törzsök jelent görbülést a kuczorog, kuczoro-

dik, kuczorál igékben.

KUCZORÁL, (kucz-or-a-al) önh. m. kuczorál-l.

Magát öszvehúzva, meggörbítve, lesunyva, alkalmat-

lanul sürgetödzve könyörög valamiért , máskép : ku-

nyorál, kunczorál, azaz kumva, megsunyva kér.

KUCZORGÁS
,

(kucz-or-og-ás) fn. tt. kuezor-

gás-l , tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Meggornyadt,

meggörbült testtel való ülés , vagy álldogálás
,
pl. a

nagy hideg miatt. 2) Átv. ért. a sürget, alkalmatlan

kérésnek azon módja, midn valaki egészen meg-

sunyja magát.

KUCZORGÓ
,
(kuezor-og-ó) mn. és fn. tt. ku-

ezorgó-t. 1) Aki meggörbülve, magát öszvehúzva ül

vagy áll. 2) Tréfásan alacson törpe ház , mely mint-

egy legugorodik a föld felé , vagy melyben csak ku-

ezorogva, legugorodva , nem egyenesen lehet állani.

Kuezorgó csárda.

KUCZORÍT, KUCZORIT, (kucz-or-ít) áth. m.

kuezorít-ott, htn. —ni v. —ani, par. — s. Visszaható

névmással am. magát öszvehuzza. Rokonok hozzá a

csücsörít , ezuezorít , ezuportí , mennyiben a szájnak

öszvehuzását jelentik.

KUCZORODIK, (kucz-or-od-ik) k. m. kuezorod-

tam, —tál,—olt. Mondjuk emberrl, s más állatról,

midn meggörbedve, s magát öszvehúzva ül valahová;

lágyabban : kutyorodik. Hidegben a tz mellé kuezo-

rodni. Rokon vele : kukorodik
,
gugorodik , zsugoro-

dik, guzsorodik. V. ö. GUBBASZT.

KUCZOROG
,
(kuczorog) gyak. önh. m. ku-

ezorog-tam, —tál v. kuezorgot-tam, kuczorgottál, ku-

ezorgott , htn. —ni v. kuezorgni , v. kuezorgani. 1)

Görnyedt, öszvehuzott testtel üldögél, vagy álldogál,

pl. midn a gyermek mezítláb , egy üngben
,
gatyá-

ban kuczorog a hideg miatt. 2) Atv. ért. esennen,

sürgetve, magát mintegy a földig görbítve, megsuny-

va könyörög. Hiába kuezorogsz, nem kapsz semmit. V.

ö. KUCZ, KUCZOR.

KUCZURA , falu Bács m. ; helyr. Kuczurá-ra,

—
7i.
—ról.

KUD, gyöke kudar szónak, 1. ezt.

KUDAR
,

(kud-ar) fn. tt. kudar-t , tb. — ok,

harm. szr. —ja. Kemenesalján am. kemencze vagy

kályha öble. Minthogy ez többé-kevésbé gömböly
szokott lenni, innen gyökeleme a kerekgömbölyüt je-

lent ku, mely megvan a kút , kutyor (mély gödör)

kulykorodik, kutyorékos, szintén gömbölyt vagy ke-

reket jelent szókban.

KUDARCZ, fn. tt. kudarcz-ot , harm. szr. — a.

Különféle tájszokások szerént : kuarcz , kuvarcz,

koarcz. Megszégyenülés neme , melyet az szenved,

akinek valamely vállalata, merénye roszul üt ki, aki

föltételét el nem éri , felcsúfolódik , rövidséget , kárt

szenved, mely miatt pirulnia kell. Kudarczot vallani.

Heltai krónikájában többször kurcz alakban fordul

elé, honnan valószín , hogy nem egyéb , mint a né-

met kurz (rövid, mennyiben erkölcsi rövidséget , si-

kertelenséget jelent , miszerint kudarcz-ot (kurezot)

vallani, am. rövidséget szenvedni, rövidet húzni, épen

úgy , mint a német den Kürzern zichen , mi azon

régi sorshuzási módtól származottnak látszik , midn
valamely ügyet vesszk v. nyilak húzása által döntöt-

tek el. ,Kuharcz' alakban eredhetett ,kuhi' szóból is.

KUDARI, (kud-ar-i) fn. tt. kudari-t, tb. — ák.

Savó leves , túróval (melyet kudarban szoktak tar-

tani ?)

KUF, (1), elvont gyöke kufár szónak, 1. ezt.

KUF
, (2) , elavult fn. Molnár A. szerént, hor-

dócska, csöbör. Rokon a kup , kupa szókkal , s azok

közé számítandó , melyekben a ku gyökelem ke-

reket
,
gömbölyt jelent. Megegyezik vele a né-

met Kufe.



118! KUFAR—KUHI KUIIINT—KUKA 1186

KUPAR, (kuf-ár v. kof-ár) fn. fct. kufár-t , tb.

— ok, harin. szr. —a v. —ja. Holmi aprólékos áruk-

kal keresked , kofálkodó. Gyöke úgy látszik , nem

egyéb, mint kof , melybl kofa is származott. Tlal-

kufár.

,,Demo3zthen dörg nyelvével szitkozódó balkufár.
"

Kölcsey.

Ezen szót némelyek a német K&ufer szóval akarják

rokonítni.

KUFÁRKODÁS
,

(kuf-ár-kod-ás) fn. tt. kufár-

kodást, tb. — ok , harm. szr. —a. Kufár életmód,

kufár módon árulgatás.

KUFÁRKODIK , (kuf-ár-kod-ik) k. m. kufár-

kodtam, — (ál, —ott. Kufár módon árulgat.

KUFFANTÓ, (kuffan-t-ó) fn. tt. kuffantó-t.

Sándor István szerént am. kofa. Nagy-Bánya táján :

koffantyú. Különben szokatlan. Mint alakja mutatja,

rokon a kofa, kufár szókkal, s törzöke az elavult ige :

kuffant.

KUGLI , a német ,Kugel' módosulata ; fn. tt.

kuglit. Különben jelentése az , ami a német Kegel-é,

vagyis inkább Kegelbahn-é, mint játszó eszközé: t. i.

azon hosszúkás pálya , melynek egyik végén 9 báb

(kúp, Kegel) van felállítva, s ezekre a másik végérl a

pályatéren golyót hengerítnek, és rendszerént aki a 9

báb közöl legtöbbet leüt, az nyeri el az öszvefett pénzt

stb. Némelyek kúphely-nek nevezték , de még eddig

nem jött divatba, s magát a játékot kúpjáték-nsik.

KUGLIZ
,

(kugli-z) önb. m. kugliz- tam ,
— tál,

— ott. Kuglin v. kuglit játszik.

KUH, elvont gyöke kuhant, kuhar, kuhi, kuhint,

kuhog szóknak. L. ezeket.

KUHANT, (kuk-an t) önh. m. kuhant-ott , htn.

—ni v. —-ani, par. — s. Az egy értelm köhent igének

vastagbangu módositása a kuh hangutánzóból, mely-

nek vékony hangon a köh v. keh felel meg.

KUHAR, (kuhar) fn. tt. kuhar-t , tb. —ok,
harm. szr. —a v. —ja. A hegy dombjának csavaro-

dása , s mintegy öble. Kriza J. szerént terméketlen,

omladványos hely. Rokon vele a kemencze csavaro-

dását vagyis öblét jelent kudar.

KUHI, (kuhi) fn. tt. kuhi-t. Molnár Albert ér-

telmezése szerint kuhit mondani, am. megadni magát

vagyis megvallani , hogy le van gyzve ; továbbá

kuhiban hagyni valakit, am. cserben hagyni, szégyen-

ben hagyni. Kriza J. szerént a székelyeknél kuhit

mondani (másra vitetve) am. megvetleg elhagyni

valakit, lemondani róla. Ugyanott kohén szóval csú-

folnak valakit, midn szeméremsért mködésen kap-

ják ; vagy ha egyik gyerek elbúvik, s a másik meg-

kapja , lekohéngatja e szóval. Ezen értelmezéseknél

fogva általán szégyent jelent, s a görbedést, meghaj-

lást jelent ku gyökelembl látszik származni, mint-

hogy a magamegadás , szégyenben maradás etb. leg-

inkább a testállás meggörbülésével mutatkozik. E
szerént rokon volna vele a gajniót jelent kuka, a

fejbólogatást jelent kukkad, kukkadoz stb.

AKAD. NAGV SZÚIAR. III. KÖT.

KUHINT
,

(kuh-in-t) önh. m. kuhint ott , htn.—ni v. —ani
,
par. —s. Valamivel gyöngédebb to-

rokhangot jelent, mint a kuhant. V. ö. KUHANT, és

KÖHENT.
KUHINTÁS, (kuh-in-t-ás) fn. tt. kuhintás t, tb.—ok. Cselekvés, midn valaki kuhint.

KUHOG
,
(kuh og) gyakor. önh. m. kuhog-tam,—tál, — ott. Mondják különösen a rókáról, midn

sajátnemü hangon kiált, mely a kutyaugatáshoz né-

mileg hasonló. A kutya ugat , a farkas tutul ; mind-
három hangban lényeges a vastag, mély u.

KUHOGÁS, (kuh og-ás) fn. tt. kuhogás-t , tb.—ok. A rókának kuh hangon kiáltozása.

KUHU, tájdivatos, koh v. kohó helyett ; tt. ku-

hut. L. KOH.
KUJAK, 1. KULYAK.
KUJAS

, falu Arad m. ; helyr. Kujás ra ,
— on,—ról.

KUJTORGÁS, (kuj-t-or-og ás) fn. tt. kujtor-

gás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Kódorgás. V. ö.

KUJTOROG.
KUJTOROG

,
(kuj-t-or-og) gyak. önh. m. kuj-

torog- tam ,

— tál v. kujtorgottam , kujtorgottál , kuj-

torgott , htn. —ni v. kujtorgni , v. kujtorgani. Pápa
vidéki szó, s am. kódorog, vagyis szolgálat vagy hi-

vatal nélkül éhezve ideoda házal , szédeleg, kalézol.

Rokon vele a kodoz és a koldus, kódus, kúdus.

KUK, (1), puszta hang, kettztetett A-val : kukk.

Ezt szokták mondani a dajkák a még szótalan csecse-

mnek
,
midn mern néz. Jelent némaságot is, mert

midn így szólunk valakirl : azt sem mondta kukk !

kukkot sem szólt , annyit tesz , hogy hallgatott

,

néma volt.

KUK, (2), elvont gyök, melybl kuka (kajmó),

kukojcza, kukora, kukoricza, kukorodik, kukorog, kuk-

sol, kukuba, kukucsál,miad görbére vagy gömbölyre
hajlást jelent szók erednek. Rokon vele a lágyabb

gug, pl. gugora, guggol, gugorodik, guga szókban. A
labdát kukra ütni a kifutó játékban.

KUKA, (kuk-a) mn. tt. kukát. 1) Midn a hall-

gatásra vonatkozó kuk hangból származik, am. néma,

siketnéma, Göcsejben : huka. 2) Jelent kajmót, mely-

lyel a tiszamelléki dohányosok a felfzött dohányt

száradni kiakasztják , Heves megyében : kajkó. Van
kóka is, mely a szlnek fogódzó görbe szárát, vagyis

kacsját, kocsánját jelenti. ,Kuka' is alkalmasint kóka

szó módosulta. Gyökeleme tehát a görbeséget jelent

kuv. ko. V. ö. KÓKA
, (1). 3) A hajók födelén azon

léczdarabokkal fokonként megszegezett padló , me-

lyen lépdelnek a hajósok , midn kukáznak. Ke-

nessey Albert szerént horgas fa , melyben a lovaskö-

tél csúszik, t. i. a lovaskötelet kisér dereglye köze-

pén egy két águ , villaalaku fácska van e végre , s

ezt nevezik kukának , máskép : dereglyebak-n&V. Itt

is tehát valamely horgas eszközt jelent. És szintén

K. A. szerént az egész hajófödél hosszában men
egyenes pallózat : kukajáró vagy kukajárás. V. ö.

KUKÁZ.
75
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KUKACZ, (kuk-acz) fn. tt. lukacz-ot , harm.

szr .
—a . Meztelen , és gyrs test hernyó , féreg,

pondró. Földi halcacz. Gyümölcsben , sajtban, szalon-

nában, vajban termo JcuJcacz. Felpatttn , mint a sajt-

huka.cz. A halhorogra kulcaczot húzni. A fülemilét liszt-

hilcaczoJckal tartani. Minthogy ezen féreg teste gy-
rs , azonfölül , ha érintetik , legottan öszvezsugoro-

dik : innen gyöke a görbedést jelent kuk, ini szerént

kukacz am. kukorodó
,
gugorodó féreg. Latinban is a

vermis és verto, vertigo rokonok.

KUKACZOS, (kuk-acz-os) mn. tt. kukaczos t v.

— at , tb. —ak. Amiben kukaczok teremnek. Kuka-

czos sajt , szalonna , liszt. Kukaczos cseresnye , körte,

szilva. Ktikaczos szalonna , büdös vaj öszveillenek.

(Km.).

KUKACZOSODIK
,

(kukacz os-od ik) k. m.

kukaczosod-tam ,
— tál ,

— ott. Kukaczok teremnek,

szaporodnak benne. Az elérett és igen édes gyümöl-

csök megkukaczosodnok.

KUKAJÁRÁS, KUKAJÁRÓ, (kuka járás v.

—járó) sz. fn. L. KUKA alatt.

KUKÁZ ,
(kuka- az) önh. m. kukáztam, — tál,

— ott
,
par. — z. Vontató hajósok mszava. Midn a

hajót sem lovak, sem emberek nem húzhatják, elre

viszik a horgonyt , s hozzá kötik az alattság egyik

végét, melynek másik vége a hajó fölött húzódik el,

ha a bajosok ezen kötelet elregörbcdt testtel húzzák,

s illetleg a hajót a horgony felé tolják, azt szokták

mondani , hogy kukáznak. Kenessey Albert szerént,

midn a hajósok egy négyágú horgonyt a partra ál-

litnak , megerösituek , és a rákötött kötéllel, mely-

nek egyik végét a hajóra viszik , a hajó elre húzá-

sára használnak : a hajó ily módon való elrehu-

záeát kukázás nak , s ennek f eszközét, a hor-

gonyt, kukázó macská-nzk mondják , a kötelet pedig

kukázó kötélnek. V. ö. KUKA.

KUKÁZÁS, (kuka-az-ás) fn. tt. kukázás-
1 , tb.

— ok. L. KUKÁZ alatt.

KUKÁZÓ KÖTÉL, 1. KUKÁZ alatt.

KUKÁZÓ MACSKA, 1. KUKÁZ alatt.

KUKK, 1. KUK.

KUKKAD
,

(kukk-ad) öuh. m. kukkad-tam,

— tál, — t. 1) Mondják növényekrl, nevezetesen fü-

vekrl , virágokról , midn fonnyadva legörbednek,

szokottabban : kókkad. 2) Szunnyadás közben fejével

bólint. Mindkét értelemben gyöke a görbe hajlást

jelent kuk.

KUKKADOZ, (kukk ad-oz) gyak. öuh. m. kuk-

kadoztam, — tál, — ott, par. —z. Szunyókálva fejét

bólogatja.

KUKKAN, (kukk-au) önh. m. kukkant. 1) Egyes

kukk hangot ejt. Még csak nem is kukkant. 2) Vala-

hová betekint , és pedig valami résen , nyilason. Ez

utóbbi értelemben gyöke a testnek , nevezetesen fej-

nek meghajtását jelent kuk , melybl származott

kukkadoz is, azaz fejével szunnyadáskor bólogat.

KUKKANAS, (kukk-an-ás) fn. tt. knkkanás-f,

tb. —ok, harm. szr. — a. 1) Kukk hangon való szó-

lás. 2) Valamely résen, nyilason alattomos betekin-

tés, kukucsálás. V. ö. KUKKAN.
KUKKANT, (kukkant) önh. m. kukkant-ott,

htn. — 7<i v. — ani
,

par. —s. 1) Kukkanást tesz,

azaz alattomosan, futtában néz valamely résen , nyi-

lason. Bekukkantott, , mint bolond Istók Debreczenbe.

(Km.). 2) Kukk hangon elkiáltja magát. V. ö. KUK-
KAN.

KUKLYA, (kuk-ol-a) fn. tt. kuklyát. Hosszú-

kás , a turózsacskóhoz hasonló szabású , fityeg gal-

lér, melyet a fejre lehet húzni, máskép : csuklya. Ba-

rátok kuklyája. Viselnek ilyet szreiken Gyr , Mo-

són, Sopron vármegyékben a parasztok is. Igen hi-

het, hogy a fövegnek ezen nemét a barátok ismer-

tették meg a magyarokkal , honnan azt is következ-

tethetni , hogy közvetlenül a latin cuculla szárma-

zéka : azonban valamint a latin cuculla hang- és fo-

galmi viszonyban van a cucumer, cucurbita szókkal,

hasonlóan , st még több rokonhangu és fogalmu

szókkal áll ösz veköttetés ben a magyar kuklya ; mi-

lyenek : kukó, kukojcza, kukor, kukora, kukoricza,

kukorodik, kuksol. Mind ezeknek természeti közgyöke

a kerekded gömbölyre hajlást jelent kuk.

KUKMA, (kuk-ma) mn. tt. kukmát. Bámész,

bászli, bamba, szájtátó. Rokon a kuka (néma) szóval,

minthogy a némák is rendesen tátott szájuak. Kép-

zésére nézve olyan , mint szuszma ,
ivtyma

,
tukma,

duzma.

KUKÓ, (kuk-ó) fn. tt. kukó-t. Kisdedek nyel-

vén am. tojás ; tréfásan, a lónak tojásalakú ganaja.

Lókukó. Gyöke a gömbölyt jelent kuk. Kettztet

kukhó csúfnév, melylyel a vidékbeliek a csalóközie

ket szokták gúnyolni. Csalóközi kukkó.

KUKOJCZA, (kuk oj-cza) fn. tt. kukojczát. A
tizhimesek seregébe, és egyanyások rendébe tartozó

cserjenem, mely nevét hihetleg tojásdad bokrétAjá-

tól vette. V. ö. KUKÓ , KUKOR. (Arbutus). A köz-

népnél kukojcza vagy kokojcza nev a fekete áfonya

(vaccinium myrtillus) is.

KUKOJCZABOGYÓ, (kukojcza-bogyó) ösz. fn.

A kukojcza nev cserjén term bogyó.

KUKOJCZAFÜZ, (kukojcza-füz) ösz. fn. Az

épélü , és kopasz level fzek alneméhez tartozó

cserje , melynek levelei körkörösek , tokjai tojásda-

dok, gyapjasak. (Salix myrtilloides).

KUKOLA
,

(kuk-ol-a) fn. tt. kukolát. Duuán-

túli több vidéken am. pálinkafz kunyhó ; mintha

volna kuJcoló
,
gugoló , azaz alacson , milyenek az ily

házak lenni szoktak. Ily tréfás gúnynevek a lebuj,

lebujó, gurgyal, gurgyó, sut, kuczkó.

KUKOR , elavult törzsök , melybl kukora, ku-

korodik, kukorog, kukoricza erednek. Jelentése görbe,

gömböly, görbére zsugorodó. Legközelebb áll hozzá

a kuczor, kutyor, gugor, továbbá a száj gömbölyítését

jelent czuczor, czupor.
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KUKORA, (kuk-or a) mn. tt. kukordt. Kerekre

görbed
,
gömböly , keugerded. Lágyabb g-vel gu-

gora. Mindkét alakban használtatik fnévül is, és

Nátly József szerént Szegeden aua. fennálló teker

tengely, pl. a katakon , csigákban. (Axis in peritro-

chio verticalis). ,Járgáay' pedig szerinte fekv te-

ker tengely. Kenessey Albert a járgányt álió vagy

helyhezkötött , a kukorát pedig moígó teker esz-

köznek írja. Véleményünk szerént ha a megkülön-

böztetés szüksége? , a Járgány' szó jár törzsét te-

kintve, ellenkezleg inkább ez volna a mozgó, teker

eszköz.

KUKORCZOL, (kuk-or ezol) önh. in. kukor-

czol-t. Lekukorodva , vagyis gugorodva
,
guggon ül.

Mondják különösen a nagy szükségét végez emberrl.

KUKORÉK, (kukorék) fn. tt. kukorékol. 1)

Kukorodott valami , különösebben : red ,
ráncz. 2)

Hangutáuzólag, ,kukorékol' v. ,kukuríkol' törzsöke.

KUKORÉKOL, 1. KUKORÍKOL.
RUKORGÓS, (kuk-or-og-ó-s) mn. tt. kukorgós-t

v. — at , tb. —ak. Göndör , bodor. Kukorgós szr,

haj, gyaPJu -

KUKORI, (kuk-or i) fn. tt. kukori-t. Göcsejben

am perecz , mint kukorodott kerekalakú sütemény.

KUKORICS, (Svábfalu) falu Sopron m.; helyr.

Kiikúiics-ra, — on, —ról.

KUKORICZA, (kuk or-i-cza) fn. U. kukoriezdt.

Hozzánk keletrl hozott közismeretü növény , mely-

in k gyümölcse, hosszúkás gömböly csövön bogyók

gyanánt öszvetömül magokból áll. Rí int alakja mu-

tatja, nevét a kukora szótól vette, melvhez leginkább

hasonló ; a cza kicsinyez képz , n.int a Kalicza,

Gyuricza, gánicza, és a cze a kend:) iczi 'szókban. Táj-

szokásilag hol törökbúza , hol tengeri , hol málé. Ku-

koriczát ültetni, kapálni , szedni
,
fosztani , morzsolni.

Tejes, nyers, ftt, sült
,
piros , tarka kukoricza. Piros

kukoriezaszár, kapálatlan maradtál. (Népd .).

KUKORICZACSÖ
,

(kukoricza cs) ösz. fn. A
kukuriczanövény termése , midn magja és csutkája,

eöt a szárán héja is együtt van.

KUKORICZACSSZ, (kukoricza cssz) ösz. fn.

Cssz, ki a kukoriczás földekre vigyáz , hogy a tol

ik vagy barmok kárt ne tegyenek bennök. Hogy

messzebb ellásson , rendesen lábtó forma góréja va-

gyon.

KUKORICZACSUMA , KUKORICZACSUT-
KA, (kukoricza-clsuraa v. — C3Utka) ösz. fn. A kuko-

rie^acs tuskója, torzsája, midn a kukoriczaszemet

róla lemorzsolták.

KUKORICZADERCZE, (kukoricza-dercze) ösz.

fn. Darabosra rlött kukoricza lisztje. V. ö. DERCZE.
KUKOR1CZAFÖLD

,
(kukorieza-föld) ösz. fn.

Föld , melyben kukoriczát termesztenek , kukoriczá-

val bevetett vagy beültetett telek.

' KUKORICZAGOMI3ÓCZ, (kukoricza gombócz)

ösz. fn. Kukoriczalisztbl ftt gombóezféle étek

KUKORICZAHKJ, (kukoricza- héj) öaz. fn. A
kukorkzacsövet takaró levélréteg.

KUKORICZAKÁR
,

(kukoricza-kár) ösz. fn.

Amerikai költöz madár , mely bogarak és férgeken

kivül különösön a kukoriczát szereti. (Gracula quis-

ealaV

KUKOR1CZALÉHA
,

(kukoricza-léha) ösz. fn.

A kukoriczaszem héja, melybl, midn a kukoriczát

megörlik, korpa lec^.

KUKORICZANADRÁG
,

(kukoricza-nadrág)

ösz. fn. Durva, csinvatszövetü vászonból való nadrág.

Több vidékei divatos tájszó.

KUKOR1CZASZÁR
,

(kukoricza-szár) ösz. fn.

A kukoricza növény kórója.

KUKORICZASZEM
,
(kukoricza-szem) ösz. fn.

A kukoriczanövény gyümölcse.

KUKOR1FÁNK
,
(kukori-fánk) ösz. fn. Bódító

szerbl készített ha! étet. Nevét onnan vette , mert

gömbölyvé kukorított tésztaféle golyócskákból áll.

V. ö. KUKOR, KUKORI.

KUKORÍK v. KUKORÍKU. így utánozza a

magyar a kakasnak azon hangját, melyet éjjeli ébre-

désekor szakaszonként, vagy nappal is jó kedvében

adni szokott. Máskép : kikiriki , t. i. a fiatal kakas

hangja.

KUKORÍKOL, (kukorík-ol) önh. m. kulcoríkol-t.

Kakasról mondjuk , midn kukoríku hangon elkiáltja

magát.

„Szomszédasszony kakasa,

Felugrott a kapura
,

Csak azt kukorikolja

,

Hogy szép az asszonya." Népdal.

FA jön o, hajnal, ha nem kukoríkol is a kakas. (Km.).

KUKORÍKOLÁS, (kukorík-ol-ás) fn. tt. kukori-

kolás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. A kakasnak kuko-

ríku hangon kiáltása.

KUKORÍT, KUKORIT, (1), (kuk or-ít) áth. m.

kukorított, htn. —ni v. — ani
,

par. — s. Valamit

kerekgörbére vagy gömbölyre alakít. V. ö. KUKOR,
KUKORA.

KUKORÍT, KUKORIT, (2), (kukorí-t) önh.

m. kukorított, htn. — ni v. —ani. L. KUKORÍKOL.
KUKORODIK

,
(kuk-or- od-ik) k. m. kukorod-

tam, —tál, — ott. Oly öszvezsugorodó helyzetbe te-

szi testét, mint a szükségét szabadban végz ember.

Lekakorodott a ház mögött. A gyom közé kukorodott.

A fázó czigánypurdék a tüz köré kukorodnak Lá-

gyabb g hanggal : gugorodik, máskép : kukorczol, ku-

porozol.

KUKOROG, (kuk-or- og) gyakor. Önh. m. kuko-

rogtam, — tál, v. kukorgottam, kukorgottál, kukorgott,

htn. — ni v. kukorgni v. kukorgani. Mint nagy szük-

ségét szabadban végz ember öszvekúzott testtel ül-

dögél. Legközelebb áll hozzá a kérésben meggörbe-

dést jelent kuezorog, továbbá a görbe utakon járást je-

lent leujtorog, és a fázásbini öszvezsugorodó kuncsorog.

KUKREJT, (kuk-rejt) ösz. fn. Szk rejtekhely,

hol valaki meghúzza , s mintegy kuksolva
,
gnggnn

ülve elrejti magát.

75*
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KUKSOL, (kuk os ol v. gug-os ol) önh. m.

kuksol l. Képzésére olyan mint taposol tapsol, hábo-

sói habsol, lehesd lepsel stb. Mondják emberrl, midn
guggon ül , vagyis oly öszvehuzott és aláeresztett

testtel , hogy ülepe csaknem a földet éri. Atv. ért.

rejtzik, el van bújva, máskép : gugsol, guggol, né-

hutt : kuporczol. A kultoriczában, a gyomban kuksolni.

KUKSOLÁS, (kukosol-ás) fn. tt. kuksolás-t,

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki kuksol.

KUKTA, (kuk-ta) fn. tt. kuktát. Szakácsinas,

ki a fzés mesterségét tanulja. így neveztetnek kü-

lönösen a kolostorok konyháiban a szakácsok férfi

segédei. Megszokta, mint barátkukta a szennyel. (Km.).

E szónak gyöke mind hangra, mind értelemre nézve

rokonságban van ugyan a kohol , kotyvaszt , konyha

(= kohnya) szók gyökével : (v. ö. KOHOL, KONY-
HA), azonban úgy látszik , közvetlenül a szláv nyel-

vek béli szókból vétetett : kuchta, kuhta.

KUKTÁLKODIK
,

(kuk ta-al-kod-ik) k. m.

kuktálkod-tam, — tál, —ott. A kuktaságot, azaz fzés

mesterségének tanulását üzi. V. ö. KUKTA.
KUKTASÁG, (kuk-ta-ság) fn. tt. kuktaság-ot,

harm. szr. — a. Szakácsinasság.

KUKTÁSKODIK, (kuk-ta-as-kod-ik), 1. KUK-
TÁLKODIK.

KUKU 1) fn. L. KUKÓ. 2). Gyermeknyelven

mondják, midn valaki elbúvik, és mintegy kukucsál

a keresre. V. ö. KUKUCSÁL.
KUKUBA, (a latin cucubalus után) fn. tt. kuku-

bát. A tízhímesek seregébe , és háromanyások ren-

débe tartozó növénynem, melynek csészéje csöves, és

legtöbb fajokban felfúvódott.

KUKUCS, (ku-ku-cs v. kuk u-cs) E szót a

dajkák szokták mondani a gyermeknek , midn bú-

jósdit játszva valamely résen, likon kitekintenek, mi
rendesen kukorodva

, a testnek öszvehuzásával törté-

nik. Némelyek használják a szinházi látcs kifeje-

zésére is.

KUKUCSÁL, (kukucs-ál) önh. m. kukucsál-t.

Valamely szk résen, nyilason, likon, csövön nézkél.

Minthogy az ilyetén nézéskor rendesen meghajlunk,

meggörbedünk
; innen a kettztetett kuku folytonos

görbedést jelent. Megegyezik vele a német gucken.

Hasonlók hozzá a magyar bukik, és német buck,

büeken.

KUKUCSÁLÁS, (kukucs ál-ás) fn. tt. ku\ucsá-

lás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valaki kukucsál.

KUKUCSKA, (kukucs-ka) mn. tt. kukucskát.

Kíváncsi , ki mindenbe beleüti az orrát. Kukucska
Jankó.

KUKUCSKÁL, 1. KUKUCSÁL.
KUKUCSLÁDA, (kukucs-láda) sz. fn. Láda-

féle készület különféle képekkel, bábokkal stb., me-
lyek nagyító vagy másnem üvegen által szemlél-

hetk.

KUKUCSOL, (kukucs-ol), 1. KUKUCSÁL.
KUKUJZA, tájdivatos, kokocza v. kukojeza he-

lyett
; 1. KUKOJCZA.

KUKUK, 1. KAKUK.
KUKULLÓ, puszta Vas m, ; helyr. Kukulló-ra,

— n, — ról.

KUKURÍKOL, 1. KUKORÍKOL.
KUL, elvont gyök, mely meg van 1) a kulacs,kulcs,

kullancs, kullant, kuliint, kullog és kulák (kulyak)

szókban. Mind ezekben alapfogalom a görbeség, vagy

kerek gömböly alakzat. Ennélfogva a kid csak némi

módosítása a kucz, kuk, kum, kun, kuny törzsökök-

nck, mennyiben ezek is hasonló értelm származé-

koknak szolgálnak alapul. 2) , Kullant' szóban, midn
am. üt , a gyök hangutánzó , s tultjdonképcn kol,

vagyis kon ; kullant tehát vagy kollant, am. konlant

(= kon ol an-t) , azaz úgy üt, hogy az ütött tárgy

szinte megkondul bele, pl. fejbe ladlantották.

KULA, (1), (kul-a) mn. tt. kidát. 1) Moadják

hosszú lefügg , tehát alá görbed fülrl , máskép :

kunya, konya 2) Mondják tehénrl, melynek rövid be-

hajló szarvai vannak , s rokon vele a szinte befelé

görbedést jelent kajla. Kicsinyezve : kuli.

KULA, (2), mezv. Bács m ; helyr. Kulára,—n, — ról.

KULACS, (kulacs) fn. tt. kulacs ot. Kicsinyez-

ve : kulacska, kulacsocska. Fából készült, kerek ala-

kú, többé-kevésbbé kidudorodó, s gyakran szrös br-

rel behúzott faedény , a magyar embernek ke Íves

italhordó edénye , kivált midn úton van. Kis, nagy,

brös fadacs. Kulacsból inni. Ráköszöntem valakire

a kulacsot. Édes kincsem
,
galambocskám , csikóbrös

kulacsocskám. (Csokonai). Máskép : fapalaczk, vörös

gyurkó, csidora. E szónak gyöke vagy hangutánzó
,

mivel az ital Mukk v. klu'y hangon nyomul ki belle,

vagy talán hihetbben nevét kerekded alakjától vette.

Rokonok vele a latin cideus, culigna.

KULACSKÉPÜ, (kulacs kép) ösz. mn. Pofok
;

kidudorodott nagy pofájú.

KULÁCSOS
,

(kul acs-os) mn. tt. ktdacsos-t v.

— at, tb. — ak. Kulacscsal ellátott. Kulacsos idazók,

katonák. Két kulacsos , ki niiud a két pártnak borá-

ból iszik, tehát kétsziuü.

KULÁK, KULAKOL, 1. KULYAK , KULYA-
KOL.

KULCS, (1), (kul-cs) fn. tt. kulcs ot, harm. szr.

— a. Altalán eszköz , mely zár és nyit. Különösen,

közisnieretü, s többféle alakú eszköz, mely zárt vagy

bárokat csuk , és nyit , egyszersmind bizonyos tért

hozzáférhetvé vagy férhetlenné tesz. Kapu , ajtó

kidcsa. Ház, szoba, konyha, píjla, pincze, templom, vár

kulcsa. Alkulcs, tolvaj, lopókulcs. Kulcscsal elzárni, ki-

nyitni az ajtót. Arany kulcsot nyerni juialmid. A pró-

kátorok szája arany vagy ezüst kzdcscsal nyilik. (Km.)

Nem minden kulcs nyit meg minden ajtót. (Km.). A
templomba sem az ember megy be elsbb , hanem a

kulcs hangja. (Km.). Szélesb ért. más hasonló eszkö-

zök, melyek nyitásra, forgatásra , tekerésre szolgál-

nak, pl. melylyel az órát felhúzzák, a hintó tengely-

fejét ki vagy betekerik stb. Még távolabb ért. az or-

gonában , dróton mozgó lokocskák , melyekkel a
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síplikakat bezárják. Átv. ért. 1) Ami kulcs gyanánt

valamit elzár, pl. határvár , mely bizonyom országot

az idegenek eltt elzár. 2) Átv. ért. eszköz valamely

czélnak elérésére , valaminek bírására. Mennyország

kulcsa.

„Boldog órák ! amelyekben

Szíve kulcsát birhatám."

Csokonai.

3) Ami valamely dolognak titkos jelentésit , ér-

telmét feltárja. Megtalálni a titkos ,
rejtélyes Írás-

nak kulcsát. 4) Zcnészetben a vonalok elején álló

jegy, melybl megtudhatni , mely hangot jelentenek

a hangjegyek, s az egész hangsorozatot, melyik nyol-

ezadban (octava) kell venni. Mi ezen szó elemzését

illeti, világos, hogy a kulcsban természetes rendelte-

tésénél fogva alapfogalom a forgatás , tekerés , mely

által a forgatott tárgy
,
pl. a závár nyelve , majd ki,

majd befelé mozdul ; továbbá tekintetbe vévén azt

is , hogy az eredeti , egyszer kulcsok nem voltak

egyebek, mint görbére hajtott szegek, innen valószí-

nen állithatjuk , hogy gyöke a görbét
,
görbe csa-

varodást , forgatást jelent kul , melybl os képzvel

lett kulos, összevonva kuls, azután kulcs , mint teker

tekerés tekercs , vakar vakarcs , habar habarcs stb. A
latin nyelvben is a clavis és clavus csaknem egé-

szen egyeznek. Ez elemzést ersitik a kulcs szár-

mazékainak jelentései. Kezeket kulcsolni am. tekercs

gyanánt egybefonni. Kulcsos kalács am. tekert , fo-

nott kalács. Keresztül fadcsúl , am. görbésen egybe

bonyolódva. Végre mind hangra, mind alapfogalomra

rokon a kol és kai törzsökökkel, melyeknek származé-

kai szintén görbe , kerek vagy gömböly alakot je-

lentenek. Persául : kilid v. klid , a törökben is kilid

am. kilincs. A szláv klucs valószínleg a latin cludo

(claudo) után képzdött. Kevés hangváltozattal ro-

kon vele a görög xltíq.

KULCS, (2), puszta Fehér m.; helyr. Kulcs-ra,—on, —ról.

KULCSÁR
,

(kul cs-ár) fu. tt. kulcsár-
1 , tb.

—ok, harm. szr. — a v. —ja. Széles ért. kire vala-

mely háznak kulcsai bizvák. Szorosb ért. cseléd tiszt,

ki nagyobb úri házaknál az éléstárra , fleg pedig a

pinczére ügyel. Rósz kulcsár az , aki szomjan hal.

(Km.).

KULCSARFALVA, falu Vas in.; helyr. —fal-

vá-ra, —n, — ról.

KULCSÁRKARCSA, falu Pozsony m. ; helyr.

— Karcsára, — n, — ról.

KULCSÁRKODÁS
,

(kulcs-ár- kod-ás) fn. tt.

kulcsárkodás-t , tb. —ok , harm. szr. — a. Állapot,

vagyis életnem , midn valaki mint kulcsár szolgál,

és keresi kenyerét. V. ö. KULCSÁR.

KULCSÁRKODIK
,

(kul cs-ár- kod-ik) k. m.

kndcsárkod tam ,

—tál ,
— olt. Kulcsári szolgálatot

gyakorol.

KULCSÁRN, (kulcsár-n) ösz. fn. Nsze-
mély, ki valamely nagyobb úri házak éléstárára

ügyel. Különbözik tle a kulcsárné , azaz kulcsár fe-

lesége.

KULCSÁRSÁG
,

(kul-cs ár ság) fn. tt. kulcsár-

ságot, harm. szr. — a. Hivatal vagy szolgálat, me-

lyet valaki, mint kulcsár visel. Kulcsárságért folya-

modni. Kulcsárságból kiesni. V. ö. KULCSÁR.

KULCSCSONT, (kulcs-csont) ösz. fn. Azon két

Ciont, melyek hátul az els oldalbordákon fekszenek.

(Claviculae).

KULCSFEJ
,

(kulcs-fej) ösz. fu. Gyrüforina

fogantyú a kulcs elején, hogy kényelmesebben lehes-

sen forgatni.

KULCSHOROG
,
(kulcs horog) ösz. fu. Horog-

alakú sodrony
, melyen több kulcsot öszvefüzve vi-

selnek.

KULCSLIK v. —LYUK, (kulcs lik v. —lyuk)
ösz. fn. Lik a zárban, lakatban stb. melybe a kul-

csot bele dugják, midn nyitni vagy csukui akarnak

vele. Bekukucsálni a kulcsukon.

KULCSOD
,

falu Gyr m. ; helyr. Kulcsod ra>—on, —ról.

KULCSOL, (kulcsol) áth. m kulcsolt. Két

vagy több testet egymásra hajtogatva , tekergetve,

Ö8zvefz, együvé csatol. Kezeit fejére kulcsolta, és

jajgatott. Egybekuh-solt karokkal sétálni.

„Jajgat az elhervadt hív,

Kulcsolt kézzel engem hív."

Csokonai.

A kisodrott tésztakolbászokat pereezczé hdcsolni. V.

ö. KULCS.

KULCSOLÁS
,

(kul cs-ol-ás) fn. tt. kulcsolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés , illetleg kötés,

fzés, csavarás, mely által kulcsolunk valamit. V. ö.

KULCSOL.

KULCSOLÓDIK, (kul cs ol-ó-d-ik) belsz. m.

kulcsolod- tam ,
—tál, —ott. Mondjuk lelketlen tár-

gyakról, midn mintegy bels szükségnél fogva

együvé bonyolódnak, záródnak. Tagjai görcsösen ösz-

vekulcsolódtak. Némely növények ágai, kacsai egymásba

kulcsolódnak.

KULCSOS, (kul-cs-os) mn. tt. kulcsos-tv. —at

tb. —alt. 1) Kulcscsal vagy kulcsokkal ellátott
,
pl.

kulcsos ajtó, különböztetésül olyantól, melyen csak fa

závár, vagy retesz van. 2) Mondják kalácsról, melyet

megsodrott tésztakolbászokból fonnak öszve , más-

kép fonott kalács , kalinkó. 3) Várról vagy városról

szólva, am. ersített. Kulcsos város. Ellentéte : nyilt,

bástyákkal nem kerített. „Sok kolcsos vára, sok an-

nak udvariának." Istvánfi Pál a XVI. században. Gyr
többé nem kulcsos város.

KULCSPUSKA, (kulcs puska) Ösz. fn. Üres

csöv kulcsból készített puskaféle eszköz, mílylyel a

gyermekek szoktak játszani , kulcsi puska.

KULCSSZAKÁL, (kulcs-szakái) 1 KULCS-
TARÉ.
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KULCSSZAR, (kulcs szár) ösz. í'n. A kulcs

nyele, melynek része a kulcsukba tnegy, része pedig

künn marad.

KULCSTARÉ v. —TARAJ, (kulcs taré v. —ta-
raj) ösz. fn. Tarajforma bezzeutyü a kulcs tövén,

melynek nyomása által a zár nyelve ideoda mordul.

Máskép : kulcsszakái vagy kidcstoll.

KULCSTOLL, (kulcs-toll) 1. KULCSTARÉ.
KULDO , falu Fehér m.; helyr. Kuldó ra, —n,

— ról.

KULHÁNY
,
puszta Nyiüa m. helyr. K-ulhány-

ba, — ban, —bi.

KULI, 1. KULA, 2).

KULIBA, tájdivatos, kalyiba v. kaliba helyett

;

1. KALIBA 1).

KULIMÁZ, fn. tt. kulimáz-f, tb. —ok. Feny-
ezurokból föüött kencs, leginkább a szekértengelye-

ket kenni való. Tót szó
,
(kolomasz) s ara. a magyar

fzekérkeriö , vagyis szóról sz'.ra : kerékkenö, máskép :

kátrány. Abban rokon több magyar szókkal, hogy a

kolo (kerék) kol gj-öke a magyarban is hol görbét,

hol herekgömbölyüt jelent. Gúnyos tréfásan : tót méz,

mivel leginkább tótok fzik, és árulják , 8 a mézhez

némileg hasonló , vagy pedig , mivel utórésze (máz)

bangbau egyezik a méz szóval.

KULLANCS, (kull-ancs) fn. tt. kullancsot,

harm. szr. — a. 1) Leginkább erdn , és legelökön

term, és ember , barom testébe magát befúró féreg.

A székelyeknél Csíkban : parlagféreg. 2) Átv. ért. ra-

gadós bojtorjány. Képes kifejezéssel mondják ember-

íöl, ki alkalmatlanul mások nyakára tolja magát.

Olyan, mint a kullancs. Valószin,ü hogy nevét teker-

vényes fúró természet testétl kapta, melynél fogva

más testekbe fúrja magát. V. ö. KUL. A ketts l

úgy látszik , csak túlbségböl van benne , valamint

az n is ; de mivel ezek elhagyásával kulacs lenne : a

fenn kitett alakot különböztetés végett kapta fel a

szokás. Az n bet hasonlóan csak közbetolt a bo-

gáncs, varancs, varangy, ripancs, furdancs szókban
az egyszerbb bogács, varacs, varagy, ripacs, furdacs

helyett.

KULLANT, (kull-an t) önh. m. kullanl-ott,hto.—ni v. — ani. 1) Fiilent, hazud. A hazug emberrl
képes kifejezéssel azt szokta mondani a magyar,

hogy görbéket, horgasakat beszél. Ez értelemben te-

hát alapfogalom a görbét jelent Imi. 2) Am. üt. V.

ö. KUL, 2).

KULLANTO, puszt i Bars m.; helyr. Kullantó-

ra, —n, —ról.

KULLINT, (kull-in-t) áth. m. kallint- ott , htn.

— niv. — ani, par. — s. Az in középképzö kicsinyez

éltelemmel bir. Átv. ért. am. valamit lopva, azaz

egyenetlen görbe utón , horgas ujjakkal elcsip. V.

ö. KUL, 1).

KULLOG, (kuli og) gyakor. önh. m. kullog-tam,

— tál ,
—ott. Meggörbedi testtel mendegél , mintha

bujkálna. Innen érthetk a közmondások : Lassan
kullog

, mintha epret szedne. Farkast emlegetnek, kert

alait kullog. Szégyenében odább kullogott. Hihet

,

hogy valódi gyöke a hunyást , sunyást jelent kun, s

ebbl lett kunlog , azután hangolvadással kullog. És

csakugyan kullogui am. kunva , magát meghuiiyva,

megsunyva menni. V. ö. KUN.

KULLOGAS
,
(kull-og-ás) fn. tt. kullogás-t, tb.

— ok, harm. szr. —a. A menésnek, járásnak azon

neme, midn az ember vagy más állat magát meg-

sunyva mendegél. V. ö. KULLOG.

KULLOGÓ, (kullog-ó) mu. tt. kullogó-t. Kul-

logva, magát megbunyva, megsunyva mendegél. Er-

dn , aklolc körül kullogó farkas. Vizén kullogó fene.

(Km.). Mondják továbbá oly asszonyról vagy férfiról

is, ki a házasulandókat egymásnak megszerzi, ki mint

szokás mondani, susogóba jár.

KULPIN, falu Bács m ; helyr. Kulpin-ba, — ban,

—ból.

KULYAK v. KULYOK
,

(kuly ak) fn. tt. ku-

tyák ot, harm. sz. —ja. Ritka használatú szó , Páriz

szerént ökölt jelent; honnan kalyakol , am. öklöz.

Minthogy az ököl nem egyéb , mint gömbölyre
szorított kéz ; innen kuly v. kul gyökénél fogva azon

szók osztályába sorozható , melyek ugyanezen gyök-

bl eredvén
,
görbét, vagy kereket , vagy gömbölyt

jelentenek. Legközelebb áll hozzá kula , midn be-

felé görbed tehán vagy ökörszarvakról mondják
;

jkulyak' (ököl) is a befelé görbített és szorított ujjak

által képeztetik.

KULYAKOL
,

(kuly-ak-ol) áth. m. kulyakol-t.

Kulyakkal , azaz ököllel üt , vagy ver. A veszekedök

kulyalcolják (öklözik) egymást.

KULYAKOLÁS, (kuly ak-ol-ás) fn. tt. kulyako-

lás t, tb. —ok. Kulyakkal ütés vagy verés.

KUM v. KUM, önh. m. kum tam, —tál, — ott.

Dunántúl több vidéken am. huayósdi játék alkalmá-

val valamely szögletbe húzza magát , és szemeit be-

hunyja, míg a játszótársnk elbúnak. Mondják a nap-

ról is , hogy lekum , midn lenyugszik. Alapfogalom

benne a hunyás , sunyá,s , mindkett a testnek némi

megbajlásával szokott történni. Rokonai a kun, kuny,

kúny, suny és szuny. Hogy a k, h, s, sz fölcseréltetnek,

az az általános emberi hangszervek természeté-

ben fekszik. így jönnek öszve a latin cornu

,

német Horn, magyar szaru; igy a magyar kup, hupa.

A kum gyökbl mint görbét, kereket jelentbl szár-

maznak : kamasz, kumak kikerített darab koncz, ka-

réj, pl. kamasz kenyér ; kammog, meggörbedve lépde-

gel, pl. leóben járván. Mondják ezt is : kezét bekumni

azaz behajtani, Öszveszorítui.

KUMAK, (kum ak, mintegy csomagV, fn. tt. ka-

rnak <>t , harm. szr. —ja. Székely tájszólás szerént,

egy jó darab, vagy karéj, pl. kenyér, melyet az egész-

bl kikerekítenek. Máskép : kamasz.

KUMASZ, (kum-asz) fn. tt. kumasz-t, tb. — ok.

L. KUMAK.
KUMBAJA, falu Bács m.; helyr. Kunbajé ra,

— n, — ról.
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KUMMOG, (kumm og) gyakor. önh. m. faim-

mog-tam, — tál, —ott. Lopva, vagy lesben járó em-

berrl, és ragadozó állatról mondják , midn magát

megsunyva
,
görbedt , öszvebúzott testtel mendegél.

Megegyezik vele a kaminog (czammog), melynek gyö-

ke kam egy a görbe eszközt jelent kampó, kamó

szók gyökével. Ugyanezen értelemmel bír a kum. Ide

tartozik a kammogva járni szokott komondor. E sze-

rént a kam (czam), kom, kum egyeznek.

KUMMOGÁS
,

(kuram-og-ás) fn. tt. kummo-

gás-t , tb. — ok, bárra. szr. — a. Lopva vagy lesben

járás.

KUN v. KUN, (1), önb. lágyítva kuny, melybl

kunyó, kunya stb. ered. V. Ö. KUM.

KUN v. KÚN, (2), fn. tt. kun-t v. kún-t, tb.

—ok. Nemzet neve, melynek egy része maiglan mint

tiszta magyar nép, a kis- és nagy-kunsági kerületeket

lakja. Másképen : hun. Nevezetét gyanítbatólag hon

szótól vette
,

(a törökben is kon-mak am. lak-ni , ho-

nolni). V. ö. HUN. Némelyek a latin cumanus után

indulva , mely Adelung szerént is Kuma folyamtól

származott, a magyar .kun' szót is abból eredetinek

vélik. Beszélnek egy kumán nyelvtanról is , melyet

Klaproth 1303-ik évbl Petrarcha könyvtárában

talált , s melyet Bereziue a keleti török, vagyis dsa-

gataj-tatár nyelv egyik szójárásaként tüntet elé ily

czímü munkájában : Recherches sur les dialectes mu-

sulmans. Casan. 1848. Csak annyi bizonyos, hogy a

mostani magyarországi kunok között, kik már orszá-

gunk alapítása után, különösebben Szent László ide-

jében (a mai jászok), továbbá II. István és IV. Béla

alatt költöztek hazánkba, tatár népségek is fordultak

elé, miként Horváth István is tanítja. S lehet, hogy

ezen késbbi századokban már elbbi lakhelyeiken

is kezdettek tatárosodni : azonban a mostani kun

népség általában eredetileg is magyarnak tartotta

magát, s tartja is mind ez ideig ; és így tartották ezt

legjelesb történetíróink is , miut Pray, Bonfin ; nin-

csen is történelmi nyoma — egynémely tatár tele-

peket, mint érintk, kivéve, — hogy egészben valaha

más, mint magyar nyelvek voltak volna. S habár a

Kuma folyam melletti f lak helyökröl — dé ahol a

Kuma balpartján Madsar-n&k nevezett nagy város

romjai még a legújabb korban is fennállottak —
némely idegeneknél és latin nyelven itthon is kumá-

uoknak (eumani) neveztettek : mégis saját nyelvökön

más mint ,kun', (azaz ,hun') nevök, egészben véve,

soha sem vala.

KUNÁGOTA, falu Csanád m. ; helyr. — ágotá-

ra, — n, — ról.

KUNCS
,

(kun-cs v. kutn-cs) fn. tt. kuncsot,

harm. szr. — a. Székely szójárás szerént öszveszorult

hely a kemencze és fal között, máskép kuczkó, kuczik,

kuszkó. Közvetlen származéka : kuncsog. V. ö.

KUCZKÓ.

KUNCSOG, (kun-cs-og v. kum cs og) gyak. öhn.

m. kuncsog-tam, —tál, — olt. 1) Tulajd. ért. meg-

görbedi, goruyadt testtel álldogál. 2) Átv. ért. magát

túlságosan megalázva, hajlott testtel könyörög. Mond-

ják leginkább esennen kér gyermekekrl , és nyo-

morult szegényekrl. Gyöke a görbedést, hajlást je-

lent kun v. kum.

KUNCSOROG
,
(kum-csor og) gyak. önh. m.

kuncsorog-tam, — tál v. kuncsorgottam., kuncsor•góltól,

kuncsorgott , htn. —ni v. kuncsorgni v. kuncsorgatá.

1) A nagy hideg, fázás miatt öszvezsugorodva áll-

dogál. 2) Görbedt testtel megalázva magát esenke-

dik, könyörög.

KUNCZOG, 1. KUNCSOG.
KUNCZORÁL, (kum-cz-or-ál), 1. KUCZORÁL.
KUNCZOROG , 1. KUNCSOROG és KUCZO-

ROG.
KUND, erdélyi falu Küküll megyében ; helyr.

Kundra, — on, — ról.

KUNDÉSZ, (kun-d ész v. kum-d-ész) önh. m.

kundész-iam, —tál, — ott, par. — sz. Gyöke a testnek

görbe hajlását jelent kun v. kum , ebbl lett az el-

avult törzsige kund v. kumd, innen kundész. Mondják

emberrl, midn valamit kutatva keresgél, különösen,

midn böngész, kórész , mi rendesen meghajló testtel

történik. Dunán túli tájszó.

KUNDIKÁL, Vas vármegyei tájszó , 1. KAN-
DIKÁL.

KUNHÁTAS, (kun hátas) ösz. mn. Mondják

csökönyös, makranezos, bokros lóról, mely megköti

magát, mely a hátát meg-kunja, azaz meggörbíti, mi-

dn fejét a szügyébe vágja, miként t. i. az ilyetén lo-

vak tenni szoktak. V. ö. KUN, (l).

KUNHAZ
,

(kun-ház, alkalmasint, ,kunyhó' v.

,kunyó' ulán kunyó-ház vagy csak kuny-ház) ösz. fu.

L. KUNYHÓ.
KUNHEGYES, mezv. a Jász-Kun kerületben;

helyr. Kunhegyes re, —én, — röl.

KUNIK, (kun-ik) k. m. kuntam, —tál, — ott.

v. — t. Abban különbözik a kun igétl, hogy ez in-

kább unható , amaz pedig szenved jelentéssel bir,

V. ö. KUN.
KUNKOG, (kuuk-og) önh. és gyak. m. kunkog-

tam, — tál, —ott. Békáról mondják, midn vastag,

tompa hangon szól. Gyöke a hangutánzó kunk. Meg-

egyezik vele a német UnJce
,

quaeken , latin co-

axo stb.

KUNKOGÁS
,
(kunk-og ás) fu. tt. kunkogás-t,

tb. —ok , harm. szr. —a. Kunk kunk hangon kiál-

tás. Békák kunkogása.

KUNKOR, (kun-kor) fn. tt. kunkor t, tb. — ok,

harm. szr. — a. 1) Göngyüldött valami, különösen a

füveknek ilyetén növései. Gyöke a görbedést jelent

kwi
}
melybl lett kunog, kung, kungó, kungor, kunkor.

2) Az öthímesek seregébl és egyanyások rendébl

való növénynem , melynek kitn jegye , hogy göu-

gyölödött füzérei vannak. (Heliotropium). Megegye-

zik vele hangban a rövidebb kukor, melybl ered hu-

korodik, mint kunkorból kunkorodik. Rokona zsugor,

zsugorodik is.
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KUNKORÉK, (kun-kor-ék) fn. tt. kunkorék-

ot, harm. szr. —ja. Általán kerekesen göngyölödött

test , milyenek a csigákéi , vagy bizonyos növények

kacskaringós szárai, kacsai. V. ö. KUNKOR.

KUNKORÍT ,
KUNKORIT

,
(kun-k-or-ít) áth.

m. kunkorit- olt, htn. —ni v. — ani
,
par. —s. Kacs-

karingóban, tekergösen göngyölget valamit. A felha-

sított vesszt, tollszárat megkunkorítani.

KUNKORÍTÁS, KUNKORITÁS, (kun-k-or-ít-

ás) fn. tt. kunkorítás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn
valamit kunkorítanak.

KUNKORLAPONY
,
(kunkor-lapony) ösz. fn.

A laponyok neméhez tartozó növényfaj, melynek paj-

zsai a felhajló levélszéleken bekunkorodnak. V. ö.

KUNKORODIK. (Peltigera canina).

KUNKORODIK, (kun-k-or od ik) k. m. kunko-

rod-tam ,
— tál ,

— ott. Kacskaringósan , tekervénye-

sen göngyölödik. Haja fürtökbe kunkorodik. A szölö

kacsai kunkorodnak. A komló szára a közellevö bo-

korra kunkorodik. V. ö. KUNKOR.

KUNKÖTÉS, (kun-kötés) ösz. fn. Mesterségesen

csinált csomó, melyet feloldani nehéz. Nevét vagy on-

nan vette, hogy talán a kunoknál vala eredetileg divat-

ban , mint barátcsomó a ferenczieknél ; vagy pedig

gyöke a csomós hajlást jelent kun.

KUNNYOG, (kunny- og) gyakor. önh. m. kuny-

nyog-tam ,
— tál ,

— ott. 1) Tulajd. ért. meghajolva,

meggörbedve mozog ; a kuny gyöktl. 2) Átv. ért.

magát megkunyva eseng , kér valamit , máskép : ku-

nyorál. V. ö. SUNNYOG.

KUNNYOGÁS, (kunny og-ás) fn. tt. kunnyo-

gás-t, tb. —ok. 1) Meggörbed mozgás. 2) Kunyo-

rálás.

KUNO , falu Nyitra m. ; helyr. Kunó-ra
,
—n,

— ról.

KUNSÁG
,
(kun ság) fn. tt. kunság ot. Azon

tiszavidéki két kerület, melyen a sajátságos szabadal-

makkal ellátott kunok telepedtek le , s hol maiglan

laknak. V. ö. KUN. A Tiszán innen : Kis Kunság,

túlnan : Nagy Kunság.

KUNSÁGI
,

(kun-ság-i) mn. tt. kunsági-t , tb.

— ak. Kunságban lakó, onnan való, ott termett, ké-

szült , arra vonatkozó. Kunsági lakosok. Kunsági

búza, sajt.

„En vagyok a kunsági fi
,

Nem parancsol nekem senki."

Népdal.

KUN-SZENTMÁRTON, mezv. a Jász-Kun

kerületben; helyr. —Szentmárton-ba ,
— ban, — ból.

KUN- SZENTMIKLÓS, mezv. a Jász-Kun ke-

rületben; helyr. —Szentmiklós-ra, —on, — ról.

KUN-TAPOLCZA, falu Gömör m ; helyr. — Ta-

polczá-ra, —n, —ról.

KUNY , elavult vagy elvont önh. A kun igének

lágyabb változása , melybl kunya, kunyó, kunyhó,

kunyorál erednek. V. ö. KUN, (1). Rokonai a huny,

suny , szuny ,
és mennyiben a testnek meggörbed

lanyhaságával jár , a tunya ; hasonlóan a lágyabb

gúny , mely eredetileg am. görbén kitolt nyelvvel

való csúfolódás , máskép kámpolás , melynek gyöke

szintén a görbét jelent kam, kára, a kampó, kámpi-

csorodik származékokban.

KUNYA, (kuny-a) mn. tt. kuny át. 1) Tulajd.

ért. lehajló, lefelé görbed
,

pl. kunya fülek ,
kunya

karimájú kalap. Egy vele a konya, s rokon a kanyar.

2) Átv. ért. lusta, lajhár , ki rendesen meggörbedten

lézegve jár, hangváltozsttíü tunya. 3) Elpuhult, el-

asszonyosodott , minthogy az ily ember teste meg-

gyöngülvén, lefelé görbed, nem szilárd, nem feszes.

KUNYHÓ, (kuny- hó) fn. tt. kunyhó-t. Tulaj

-

donkép a kuny igének részesülje, s am. alágörbed,

lehajló. A h csak közbevetett hang , s eredetileg ku-

nyó. A persában khón , khán vagy kháne am. ház, és

kháncse házikó. Tájdivatosan : gunyhó, kunyó, kunház.

1) Jelent szegényes alacson házat , melynek födele

alá hajlik , vagy , mint mondani szokás , búkra áll,

tehát mintegy gunnyasztva lekonyul. Szalmás kunyhó.

Rongyos kunyhó.

„Ne légy irigy kicsi kunyhó
,

Ama büszke palotára

,

Ama büszke palotának

Nagy a fénye
,
nagy az — árnya."

Tompa.

2) A mezei csszök, pásztorok, halászok alacson haj-

léka, melyet nádból, kákából stb. galyabítanak öszve.

Az alföldön halászlegény vagyok én, Tisza partján kis

kunyhóban lakom én. (Népd.). Félre kunyhó a ház

elöl. (Km). Az alacson kunyhóból is néha nagy ember

támad. Embernek a maga kunyhója jobb más palotá-

jánál. (Km.).

KUNYÓ, 1. KUNYHÓ.
KUNlrOR, (kuny-or) elvont vagy elavult tör-

zsöke kunyorál igének és származékainak. Gyöke :

kuny.

KUNYORÁL, (kuny-or a-al) önh. m. kunyorál-t.

Magát megkunyva, meghunnyászkodva, esennen kö-

nyörög, máskép : kuizorál, kuczorog. V. ö. KUNY.
KUNYORÁLÁS, (kuny or- ál- ás) fn. tt. kunyo-

rálás-t, tb. -

—

ok, harm. szr. — a. Esenkedve sürget

kérés, követelés.

KÚP v. KUP, (1), fn. tt. kúp-ot, harm. szr.

—ja. Általán kerekded, vagy hoszszukás gömböly,

hengerded vagy dudorúan öszvehalmozott valami.

Származékai : kupa, kupak, kupacz, kupalag, kupor,

kuporczol stb. A nádat, zsúpot kúpba rakni. Különö-

sen, gömböly tet, födél az épületen. Templom, vár-

palota, torony kúpja. A mértanban oly test, melynek

alapja hengerded kerekségü , s oldalai fölfelé nyúlva

egyarányosan öszszébb szorulnak és csúcsosan vég-

zdnek. (Conus). Rokon vele a magyarban a szintén

dudorút jelent hupa gyöke hup , honnan hátahupás

am. kinek a hátán dudorú kinövés van. Hasonlókép

rokonai a vékony hangú küpü, köpcz, köped, köpöly,
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köpü, köpücze , mennyiben közgyökük küp és köp va-

lami gömbölyt*, hengerdedet , vagy kerekdedet , du-

dorút jelent. Idegen nyelvekben rokon vele a szansz-

krit kup, kub (fedez , emel), német Kuppe, Kuppel,

Giebel, arab gibel (hegy), hellén hv§tj stb. V. ö. KOP,
KUPA, 1).

KUP
, (2) , falu Veszprém m. , helyr. Kúpra,

—on, — ról.

KUPA, (1), (kup-a) fn. tt. kupát. 1) Fából,

csontból stb. esztergázott pohárforma edény, mely majd

holmi híg áruk, különösen bor mérésére, majd ivásra

használtatik. Néhutt egy itcze , másutt egy pintnyi

mérték. Megtölteni, kiüríteni a kupát. Kupából inni.

Kocsmárosné, töltsön bort a kupába. (Népd.). Hasz-

náltatik kanna helyett is , melyhez alakra nézve ha-

sonló. 2) Drágábbféle ivópohár , mely alakra a ku-

pához hasonló. Arany kupa. Födeles kupa. Zomán-

ezos kupa. Darukupa, mely magaslábu talappal birt.

3) Kupához hasonló eszköz , milyen a tengely két

végére való öblös vas. 4) Átv. ért. valaminek völ-

gyecskéje , mely a kupa öbléhez hasonló
,
pl. a fej-

nek hátulsó részén lev gödör nyakkupa. Innen ért-

het a kopolya, mely sáros mély gödröt, völgyecskét

jelent. Megegyeznek vele a török kopa, küp, küpe-

dsik (kupácska), latin cupa, persa khub, khum, és a

hellén xvnsklig, nvnuXlov.

KUPA
, (2) , falu Abaúj és puszta Csanád m.;

helyr. Kupá-ra, — n, —ról.

KUPACZ, (kup-acz) fn. tt. kupacz-ot, harm. szr.

—a v. — cza. A kup szónak kicsinyezó'je , s jelent

kúpalakú kisebbféle rakást. Kupaczokba rakni a földre

hordott ganajt. Midn a gyermekek csibést játszanak,

a port kupaczokba halmozzák öszve. Megegyezik vele

a szláv kopecz, kopek, s rokon a latin : cumulus.

KUPACZOL
,

(kup-acz-ol) áth. m. kupaczol-t.

Kupaczba rakni valamit. A kévébe kötött nádat ku-

paczolni. Almát, burgonyát kupaczolni. V. ö. KU-
PACZ.

KUPACZOLÁS, (kup-acz-ol-ás) fn. tt. kupaczo-

lás-t, tb. —ok. Kupaczba rakás.

KUPACZOS
,
(kup-acz-os) mn. tt. kupaczos-t v.

— at , tb. — ak. Kupaczokból álló , kupaczokkal ra-

kott. Kupaczos játék , kupaczokba rakott diókkal. V.

ö. KUPACZ.
KUPAK, (kup-ak, egyezik vele a török kapok,

kabak , kabuk) fn. tt. kupak- ot , harm. szr. —ja. Szé-

les ért. gömböly v. hengerded, v. dudorú födele va-

lamely öblös edénynek. Korsó, serleg kupakja. Külö-

nösen így nevezik a pipa födelét. Ezüst , aczél , réz

kupak. Tornyos kupaku pipa. Betenni, kinyitni a pipa

kupakját. Túl a Dunán gúnynévül használtatik oly

tanácsról, mely tudatlan birákból áll. Ez értelemben

legközelebb áll a kobak szóhoz, mely tököt is jelent

;

tehát kupak tanács am. kobak, azaz tökfej tanács. A
kupak, úgy látszik, nem egyéb, mint az átvetett ki-

csinyezö kup-ka , mint csutak = csutka , latyak =
latyka, (lotyka) bicsak =: bicska, hisak= tuska (tus-

kó) és több mások. V. ö. KA, KE képz.
AKAD. NAGY SZÓTÁR. III. KÖT.

KUPAKATLAN, 1. KUPAKTALAN.
KUPAKÉRES

,
puszta Abaúj m. ; helyr. — ké-

res-re, —én, — röl.

KUPAKOL, (kup-ak-ol) áth. m. kupakol-t. Va-
lamely öblös edényre kupakféle födelet csinál. Pipá-
kat kupakolni.

KUPAKOLÁS
,

(kup-ak-ol-ás) fn. tt. kupako-
lás-t, tb. — ok. Kupakféle födél csinálása.

KUPAKOS
,

(kup-ak-os) mn. tt. kupakos- 1 v.—at, tb. —ak. Kupakkal ellátott, födött, fölszerelt.

Kupakos serleg. Kupakos pipa.

KUPAKTALAN, (kup-ak- ta-lan) mn. tt. ku-

paktalant , tb. — ok. Aminek kupakféle födele nin-

csen. Kupaktalan török pipa. Határozóként am. ku-

pak nélkül.

KUPALAG, 1. KUPOLAG.
KÚPALAKÚ

,
(kúp-alaku) ösz. mn. L. KÚP-

DAD.
KUPÁNY , KIS—, falu Ugocsa m.

;
helyr. Ku-

pányba, —ban, —bi.

KUPARI, 1. KUPORI.
KUPÁS, (kup-a-as) mn. tt. kupás-t v. — at, tb.

— ak. Kupával ellátott, kupaformára csinált. Kupás
tengely, kupás vas. V. ö. KUPA.

KUPASZ, (kup-asz) fn. tt. kupasz-t
, tb. —ok,

harm. szr. — a. A krokodilok neméhez tartozó gyík-

faj. (Alligátor).

KUPCSIGA, (kúp- csiga) ösz. fn. Csigafaj, mely-

nek tekenje hosszúkás kúphoz hasonló. (Voluta).

KÚPDAD v. KUPDAD, (kúp-dad) mn. tt. Mp-
dad-ot. Kúpalakú, minek teste kúphoz hasonló. Kúp-
dad födél. V. ö. KÚP.

KUPECZ, fn. tt. kupecz-et v. —ot. 1) Járó

kel , vándor keresked , ki csekélyebb érték vagy

mennyiség árukkal üzérkedik. így nevezik különö-

sen a vásározó sertés-, ökör-, lókereskedket. 2) Átv.

ért. minthogy az ilyféle üzérkedés gyakran csalással,

fortélylyal jár, innen jelent csalót, fortélyost is. Ezen

szó szláv eredet am. vásárló, a kupiti (venni, vásár-

iam) szótól, mely az országszerte mindenféle árukkal

házaló tótoktól ragadt a magyar népre. Egyébiránt

rokon hozzá a latin caupo is.

KÚPFÖDÉL
,

(kúp-födél) ösz. fn. Oly födél,

melynek oldalai nem képeznek szöget , hanem göm-

böly vagy dudorú alakban hajlanak öszve. Tornyok,

templomok kupfödele.

KÚPFÖDELÜ
,

(kúp-födelü) ösz. mn. Aminek
kúpfödele van. Kúpfödelü egyház.

KUPHELY, (kup-hely) ösz. fn. Tekézohely
;

idegen nyelvbl kölcsönözve : kugli. V. ö. TEKE-
JÁTÉK.

KUPICZA, (kup icz-a) fn. tt. kupiczá-t. 1) Kis-

ded kupa. 2) Korty pálinka.

KÚPIDOMÚ, (kúp-idomú) ösz. mn. 1. KÚP-
DAD.

KUPIKÉK
,
(kupi-kék) ösz. mn. Tréfás neve a

veréstl támadt kék színnek. Dunán túl : hupikék,

76
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Mátyusföldön : hubikék. Szabtak neki kupikék nadrá-

got, jajveres posztóból, (km.), azaz jól megverték,

vagy nadrágolták Minthogy Dunán túl hupolni, am.

megverni, különösen hátba verni valakit, innen e szó

gyöke a hangutánzó hup ,
keményítve kup. A szín-

nek ily tréfás nevei ezek is : deli vörös, láthatat-

lan szinü.

KÚPJÁTÉK, (kúp-játék) ösz. fn. 1. TEKE-

JÁTÉK.

KÚPMETSZET, (kúp-metszet) ösz. fn. 1. KÚP-

SZELET.

KÚPOL v. KUPOL
,

(kúp-ol) áth. m. kúpol-t.

Valamit kúpba vagy kúpokba rak. Kupolni a nádat

kendert, ganajt.

KUPOLAG, (kup-ol-ag) fn. tt. kupolag-ot, harm.

S2r. —ja. Általán valami dudorú növés
,

kinövés,

csomósodás valamely testen ; különösen az állati b-

rön, bels nyavalya vagy verés következtében támadt

daganat , hólyag. Megegyezik vele a lágyabb hupo-

lag v. hupolyag, mely különösen növényen term hó-

lyagot jelent. V. ö. HUPOLAG és KÚPOL.

KUPOLÁS v. KUPOLÁS ,
(kúp-ol- ás) fn. tt.

kúpolás-t, tb. — ok. Kúpba vagy kúpokba rakás.

KÚPOLÓDIK
,

(kúp-ol-ó-d-ik) belsz. m. kúpo-

lód-tam, —tál, — ott. Tisza vidékén, Szeged táján

am. enni valót lopva, vagy tányérnyaló módjára ke-

resgél. Fogalmi- és hangrokonságban van a kuporo-

dik igével.

KUPOLYA
,

(kup-oly-a) fn. tt. kupolyát. Ere-

detileg kupola, a kúpol törzsöktl. Kupaalakú fona-

dék
,
pl. vesszbl , szalmából font galambkosár. V.

ö. KOPOLYA.
KUPOR

,
(kup-or) áth. m. kupor-t. 1) Általán,

valamit kúpba gyjt, rakosgat, s egy a kupol igével.

2) Különösen mondják fösvény emberrl, ki a pénzt,

kincseket mintegy rakásra , kupaczba gyjti. 3) El-

avult törzsöke a kuporczol igének. Megegyezik vele

:

kopor vagy kapar. V. ö. KUPORCZOL.

KUPORCZ, (kup-or-cz) fn. tt. kuporcz-ot, harm.

Bzr. —a. Az öszvegugorodott testnek azon helyzete,

midn mintegy kupaczot képez
,

pl. ha valaki szük-

ségét végzi, vagy ha farkasgúzsba teszik. V. ö. KÜP,

KUPOR.
KUPORCZOL, (kup-or-cz-ol) cnh. m. kupor-

ezol-t. Testét kuporczba öszvehúzva ül, gugsol, gug-

gol, kuksol. Kuporczol , mint tz mellett a czigány.

(Km.). V. ö. KÚP, KUPOR.

KUPORGAT, (kup-or-og at) gyak. áth. m. ku-

porgattam, —tál ,
— ott, par. kuporgass. Folytono-

san kupor. Amit a fösvény apa kuporgatott, a pazarló

fiúk elköltik. V. ö. KUPOR.

KUPORGATÁS
,
(kup-or-g-at-ás) fn. tt. kupor-

gatás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valaki kuporgat.

KUPORI
,
(kup-ori) f- és mn. tt. kuporit , tb.

— oá:. Fösvény, zsugori, ki a pénzt mintegy halomra

kuporja ; hangváltozattal : kapart.

KUPORIT, KUPORIT, (kup-or-ít) áth. m. ku-

porit ott , htn. — ni v. —ani
,
par. —s. Valamit ku-

porva gyjt, halmoz, öszverak , öszvekapar. Mondják

különösen fösvény emberrl , ki némileg hasonló a

kaparva keresgél tyúkhoz. Amit körmei közé kupo-

ríthat, ki nem bocsátja. Megegyezik vele a kaparít.

KUPORÍTÁS, KUPORITÁS, (kup-or-ít-ás) fn.

tt. kuporítás-t, tb. — ok. Kuporva gyjtés, halmozás.

KUPORODÁS, (kup-or-od-ás) fn. tt. kuporo-

dás-t , tb. -

—

ok. Am. kuksolás
,
guggolás, kuporczo-

lás, t. i. midn valaki magát mintegy kúpban öszve-

húzza.

KUPORODIK
,

(kup-or-od-ik) k. m. kuporod-

tam, — tál, —ott. Testét kúpba vagy kuporczba ösz-

vehúzza. Lekuporodik.

KUPORÚ v. KUPORU, (kup or-ú) mn. tt. ku-

porút. Mondják különösen fösvényrl , kinek teste

mintegy öszvekuporodik , zsugorodik. Máskép : ku-

pori. Rokona : zsugori. Igen alkalmas kifejezés volna

az oly tet vagy födél nevezésére is, melynek kúpos

alakja van, s olyan volna, mint domb, dombor, dombo-

rú; mony, monyor, monyorú; dud, dudor, dudorú; csúcs,

csucsor, csucsora stb.

KÚPOS v. KÚPOS, (kúpos) mn. tt. kúpost v,

—at, tb. — ak. Aminek kúpja van. Kúpos háztet.

Rokona a testekbl kinöv, kifakadó dudorodásra al-

kalmazott púp púpos, búb búbos.

KÚPOSZLOP
,

(kúp-oszlop) ösz. fn. 1. GÚLA.
KÚPOZ v. KUPOZ, (kúp-oz) áth. m. kúpoz-tam,

—tál, —ott, par. — z. 1) Valamit kúppal ellát vagy

kúpba rak. Tornyot , templomot kupozni. 2) Onható-

lag, kupjátékot játszik, tekéz.

KUPRECZ , fn. tt. kuprecz-ét. Túl a Dunán di-

vatos tájszó , am. veres persedékkel lepett arczbr

vagy általán az arcznak rezes szine. Egy a latin cup-

rum, cupreus, s német Kupfer, kupferig szókkal.

KUPRECZES, (kup-recz-és) mn. tt. kupreczés-t

v. —et , tb. — ek. Kinek arczböre rézszinü. Kupre-

czes orrú iszákos ember.

KUPSAFALVA, erdélyi falu B.-Szolnok m.;

helyr. —falvára, — n, — ról.

KUPSINCZ , falu Vas m. ; helyr. Kupsincz-ra,

— on, —ról.

KÚPSZELET, (kúp-szelet) ösz. fn. Szelet a kú-

pon ,
mely rendesen hárántos vonalban tétetik. (Sec-

tio conica). Különösen mértanilag azon körszél a kú-

pon , mely szeles által képeztetik , tekintettel azon

alakra, mely ezen körszél által elétünik. Egyenes kúp-

szelet, midn a szeles párhuzamos körvonalt képez a

kúpnak alapjával , mely esetben a szeles által kelet-

kezett részek mindig köralakuak. Hárántos kúpsze-

let , ha a szeles a kúpnak alapjához képest ferde

irányban történik, és ekkor az így keletkezett részek

monorúak , ha kivált a szeles közelebb esik a kúp

csúcsához; az így keletkezett alak : körkör (ellipsis).

Ha pedig a szeles a kúp egyik oldalvonalával törté-

nik párhuzamosan , az így keletkezett görbe vonal

hajtalék-n&k (parabola) neveztetik.
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KUPTETO, (kúp-tet) ösz. fn. 1. KUPFODEL.

KÚPTIM, (kúp-tim) ösz. fn. Timsó, kis czukor

süveghez hasonló alakban.

KUPUSZINA , falu Bács m.; helyr. Kupusziná-

ra, — n, — ról.

KÚPVONAL
,
(kúp-vonal) ösz. fn. Azon vona-

lak, melyek a mértani értelemben vett kúpnak olda-

lait képezik. (Linea conica).

KÚPVONALAS
,
(kúp-vonalas) ösz. mn. Kúp-

vonallal kerített , határozott
,

pl. kúpvonalas falevél,

mely alant széles kerek , hegye pedig csúcsosra szo-

rul öszve.

KUR , elvont gyök. 1) Hangutánzó a kurja,

kurjant, kurjog, kurjogat, kurhol, kurran, kurrog, ku-

rutiy, kuruttyol, kurittyol, kurukuru származékokban,

s talán kuráz származékban is
,
jelent eró'sebbféle,

légrázkodtató hangot. Szintén ezen gyök (kr) van a

hellén xqí^co, franczia crier, angol (to) cry, és k he-

lyett s-vel a német schreien stb. szókban. 2) A kör

gyöknek vastaghangu módosítása, jelent görbét, kö-

röst, tekervényest, a kurhéja , kurkál , kurittol, kur-

kász, kuruglya szókban. V. ö. KER, KOR.
KÚRA

,
(kur a) fn. tt. kúrát. Onállólag nem,

csak öszvetett kurabarátság, kurafi szókban divato-

zik. Mai országos értelme kurva , azaz szajha , rin-

gyó stb. Kurabarátság, marhaszaporaság, hamar oda

van. (Km.). Bestye lélek kurafi. Elemzésére nézve, 1.

KURVA.
KURACZEL , falu Bihar m. ; helyr. Kuraczel-

be, —ben, — böl.

KURAFI
,

(kúra- fi) ösz. fn. Hímezés nélküli

czime oly férfinak , ki a kurvák után lótfut. A gya-

lázó szidalmak egyik legcsunyábbika. Bestye lélek,

kurafi I Kurafiakkal társalkodni. 1. KURVA.
KURAL , falu Esztergám m. ; helyr. Kuralra,—on, — ról.

KURCSIN, puszta Sáros m ; helyr. Kurcsin-ba,—ban, — bi.

KURCZINA, fn. tt. kurczinát. Kecskemét vidékén

am. pörcz, töpörtó', a kisült szalonnának salakja. Ere-

detére nézve v. hangutánzónak tekinthet (mint maga
a pörcz szó is) vagy talán kurta szóval hozhatjuk némi

rokonságba, mennyiben a kisült szalonna kisebb, rö-

videbb, s mintegy kurtábbá lesz. Ezen alapfogalom

rejlik a töpörtö szóban is, mely am. töpöröd, öszve-

zsugorodó, a ,töpörödik' igétl , vagy végre a tzre,

sülésre , égésre vonatkozó gér, gör gyökökkel, ille-

tleg származékaikkal (gerjed, görhöny) rokonítható.

KURCZON
,
puszta Vas m.; helyr. Kurczon-ba,—ban, — bi.

KURD, Ó— , falu, ÚJ—
,
puszta Tolna m.;

helyr. Kurd-ra, —on, —ról.

KUREZ
,

(kur-é-oz) önh. m. kuréz-tam ,
— tál,

— ott. A székelyeknél am. tréfál. Ne kurézz héj

!

(Kriza J.).

KURGO, (kur-og-ó, talán kur-j- v. kur-j-ú-bó\

módosulva) ; fn. tt. kurgót. Kemenesalon am. faty-

tyugyérinek, máskép : kurkó. Legvalószínbb , hogy
e szó a ,kurva' névvel van mind hangi, mind tárgyi-

lagos viszonyban
, minthogy a kurgú am. kurva fia,

azon népvéleménybl indulva ki , hogy aki fattyat

vet, az kurva.

KURHÉJA., (kur- héja) ösz. fn. Dunán túl, tyúk-

hordó kánya. Molnár A. szerént milvus. Nevét két-

féle szállongásától kapta. Héjának mondják , mert

fenn héjaz, azaz szállong, a kur pedig am. kör, mert

más ragadozó madarak módjára ez is körben szál-

longva lesi a zsákmányt. V. ö. KERECSEN , KAR-
VALY.

KURHOL, (kur-h-ol) áth. 1. KORHOL 2).

KURHOLÁS, (kur-h-ol-ás) fn. 1. KORHOLÁS,
és v. ö. KORHOL, 2).

KURIMA , mezv. Sáros m.; helyr. Kurimá-ra,

— n, — ról.

KURIMJAN, falu Szepes m.; helyr. Kurimján-

ba, —ban, — ból.

KURINCZ
,
puszta Gömör m. ; helyr. Kurincz-

ra, — on, — ról.

KURISZTOL
,
(kur-isz-t-ol) áth. m. kuriszlol-t.

Hangutánzó, s am. köszörülés végett egyik kést a má-

sikhoz, vagy aczélhoz dörgöli, feni.

KURITTYOL, (kur-itty-ol) önh. m. kurittyol-t.

Kriza J. szerént éjenként az utczán kurjongat. Te-

hát azonos gyökü a kurjant
, kurjongat szókkal ; s

közel rokon kuruttyol igéhaz.

KURITYÁN , falu Borsod m.; helyr. Kurityán-

ba, —ban, — ból.

KURJ , elvont törzsök, melybl kurja, kurjant,

kurjog, kurjogat eredtek. Úgy látszik, eredetileg ku-

raj volt, mint zsibaj, robaj, dörej, zörej, csörej, só-

haj, moraj stb. Jelent ers, torokból szakadó, légre-

zegtet hangot.

KURJA
,

(kur-ja) fn. tt. kurját. Átvetve kuraj,

a kur gyöktl, mint mor moraj, csr csörej stb. 1)

Szokott jelentését l. KURJ alatt. 2) Némely tájbe-

szédben am. farkas.

KURJANT, (kur-j-an-t) önh. m. kurjant-ott, htn.—ni v. —ani, par. — s. Ers, torokból szakadó, lég-

rázó vastaghangon kiált valakire , vagy csupán jó

kedvébl, haragjából stb. Valakire vagy utána kur-

jantani. Elkurjantani magát. Segítségért kurjantani.

Nagyot kurjantani. V. ö. KURJ.
KURJANTÁS, (kur-j-an-t-ás) fn. tt. kurjantás-t,

tb. —ok , harm. szr. — a. Torokból szakadó
, ers

vastag hangú kiáltás.

KURJAZÁS, (kur-j-az-ás) fn. tt. kurjazás-t, tb.—ok , harm. szr. —a. Falusi legények játéka alsó

Nyitravölgyében. Hason fekszik egyik legény a földön,

kinek kalapját a többiek el akarják kapni, s rugdalva

védi azt. Aki elkaphatja, elszalad vele, a megfosztott

utána fut, s ha a kimért körben el nem foghatja t
saját hátán czepeli t vissza , ellenkez esetben a
másik lesz a hátas. Mint körben futó kergetdz já-

téknak kur gyöke azonos kör szóval, (körjezés).

76*
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KURJONG ,
(kur-j-on-g) gyak. önh, m. kur-

jong-tam, —tál v. Jcurjongot-tam, kurjongottál , kur-

jongoít, htn. —ni v. —ani. Gyakran vagy folytono-

san ers kurj hangon kiált. Különösen mondják azok-

ról, kik jó kedvökben teli torokkal kiáltoznak. Kur-

jongattak az utczai toborzók , a násznép elölt men
vöfélelc.

KURJONGÁS, (kur-j-on-g-ás) fn. tt. kurjongás-t,

tb. — ok. ,Kur' hangon gyakori vagy folytonos ki-

áltás.

KURJONGAT, (kur-j-on-g-at) önh. 1. KUR-
JONG.

KURJONGATÁS, (kur-j-on-g-at-ás) 1. KUR-
JONGAS.

KURKA, (kur-ka v. kur t-ka) fn. tt. kurkát. A
Bzékely tájszólásban am. rövid asszonyi köntös, más-

kép : kürti ; néhutt a férfiaknál is általában : kurtka

L. KURTA.

KURKÁL, (kur-ka-al v. kur-og-ál) áth. és gyak.

m. kurkál-t. Ezen ige eredetileg kurogál, a gyakorlatos

kurogból, mint turkál elemezve lurogál, szurkál, szu-

rogál, járkál járogál, fujkál fujogál stb. Mondják ar-

ról, aki valamit keresgélve mindent felhány. Gyöke

a körüljárást , körültapogatódzást jelent kur, mint a

ker, kör rokona.

KURKÁLÁS
,

(kurka-al-ás) fn. tt. kurkálás-t,

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki kurkál.

KURKÁSZ
,

(kur-og-ász) áth. m. kurkász-tam,

— tál, —ott. par. —sz. L. KURKÁL.

KURO , falu Sáros m. ; helyr. Kuró-ra ,
—n,

—ról.

KURPÉNY , erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.

Kurpény-ba, —ban, — bál.

KURRAN, (kurr-an) önh. m. kurrant. Ers kurr

hangon elkiáltja magát. Mondják különösen a tyúk-

ról, midn kányát látva, majd haragjában, majd fél-

tében felriad. Megegyezik vele a szintén hangutánzó

német knurren. Mondják kurrant alakban is ; midn
ez szintén ön- és nem átható , ha csak oly hangzó

tárgyra nem alkalmaztatnék , melyet küler által le-

hetne kurranóvá tenni, pl. valamely tömlt, dudaféle

hangszert , nyomkodás által. Hogy hasonlatban , és

példában szóljunk : durran az ágyú, csattan, pattan

az ostor ; ellenben durrant ágyúval a löv , csattant

pattant ostorral a kocsis.

KURRANÁS, (kurr-an ás) fn. tt. kurranás-t, tb

—ok. Egyes kurr hangon kiáltás.

KURRANT, (kurr-an-t) önh. m. kurrant-ott, htn.—ni v, —ani. L. KURRAN.

KURROG, (kurr-og) gyak. önh. m. kurrog-tam,

—tál, —ott. Gyakori vagy folytonos kurr hangon

kiált. Rokon hozzá a hurog, kurrog. Balaton mellé-

kén annyi is mint korog. Kurrog a has.

KURROGÁS, (kurr-og-ás) fn. tt. hurrogást, tb.—ok. ,Kurr' hangon gyakori vagy folytonos kiáltás.

Korgáe.

KURSANECZ, falu Szála m.; helyr. Knrsanecz-

re, — én, — röl.

KURTA, mn. tt. kurtát Megegyezik vele a persa

khord v. hhurd
,
görög xoQió- , latin curtas

, német

kurz, szláv kratki, olasz curto, oláh eurtu, franczia

court, angol short stb. Adelung szerént a német kurz

az elavult karén-tói származik , mely annyit tett,

mint metszeni. A szanszkritban kars vagy kart szin-

tén metszést , vágást , hasítást jelent. Véleményünk

szerént nemcsak a fennemlített, hanem több más sza-

vakban is , melyeknek r egyik gyökalkotó betüjök,

alapfogalom a törés , metszés , vágás , szakítás. L.

R, mint gyökhang. Ezen szók osztályába tartozik a

kurta is, mely tulajdonkép oly rövidet jelent , ami

törés vagy metszés, vagy szakitás által alakult olyan-

ná, pl. kurtafarkú paripa, melynek farkát elnyirték
;

kurta haj, kurta kutya. Innen szélesb értelemben je-

lent oly rövidet is, mely eredeténél vagy természe-

ténél fogva olyan
, t. i. aránylag véve. Kurta kígyó.

Kurta mente. Kurta zsák. Kurta szoknya, kabát, nad-

rág, gatya, csizma stb. Átv. ért. a maga nemében kevés

hatalommal vagy jószággal biró. Kurta király. Kurta

urak. Kurta nemesek. Midn kocsmáról mondják

(kurta kocsma), jelent olyat , melyben nem esztend

hosszában, hanem a helyi szabályokhoz képest ren-

desen csak szent Mihálytól szent Györgyig mérik a

bort ; vagy ha máskor mérik is, az titokban történik
;

általában oly csapszéket, mely a fogadóknál, és ven-

déglknél sokkal kisebbszerü. (Kneipe). A népmesék-

ben a nyúlnak jelzje. Állj meg kurta, egyszerre fus-

sunk ! Önálló jelzül használják a kutyáról s néhutt

tyúkról is. Kaparj kurta, neked is lesz , vagy : kaparj

kurta , lesz poltura. (Km.).

KURTACSÖ
,
(kurta-cs) ösz. fn. Rövidebbféle

vadászpuska vagy ennek csöve.

KURTAEBÉD, (kurta-ebéd) ösz. fn. Villás

reggeli.

KURTAFARKÚ, (kurta-farkú) ösz. mn. 1) Ami-

nek metszés, vágás következtében rövid a farka. Kur-

tafarkú ló, kutya. 2) Aminek eredetileg rövid farka van.

A nyulak kurtafarkuak.

KURTAHEGY, puszta Bars m.; helyr. —hegy-

re, — én, — röl.

KURTAKALAPÁCS
,
(kurta-kalapács) ösz. fn.

Ers , rövid csrü, favágó madárfaj. Nevét onnan

vette, mert csrével kalapácsképen vagdalja a fákat.

KURTA-KÉR, falu Arad m. ; helyr. —Kér-re,—én, —röl.

KURTA-KESZI, falu Komárom m. ; helyr.

—Keszibe, — ben, —böl.

KURTAKÍGYÓ
,
(kurta-kígyó) ösz. fn. Mérges

kígyófaj , mely testét öszvegömbölygetve sebesen

odább veti magát. (Anguis jaculus).

KURTAKOCSMA, (kurta-kocsma), 1. KUR-
TA alatt.

KURTÁLY , KURTÁLYOS , 1. KARABÉLY,
KARABÉLYOS.
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KURTÁN, (kur-t-a-an) ih. Kurta alakban vagy

minségben. A magyar huszárok kurtán viselik a

mentét. Kurtán fogni valakit am. korlátok közé szo-

rítani.

KURTANEMES
,

(kurta-nemes) ösz. fn. lásd :

KURTA alatt.

KURTÁNY
,
puszta Nógrád m. ; helyr. Kur-

tány-ba, —ban, — ból.

KURTAPATAK , erdélyi falu a Kezdi székely

székben ; helyr. —patak-ra, — on, — ról.

KURTASÁG, (kurtaság) fn. tt. kurtaság-ot,

harm. szr. —a. Minetnüség , tulajdonság vagy álla-

pot, melynél fogva kurtának nevezünk valamit. V.

ö. KURTA.
KÜRTI, (kur-t-i) fn. tt. kürtit. L. KURKA.
KURTICS, I. KURTÍTS.

KURTÍT , KURTÍT
,

(kur-t-ít) áth. m. kurtít-

ott, htn. — niv. — ani
,

par. — s. Valamit kurtává

tesz , azaz elmetszvén , elvágván egy részét , rövi-

debbé alakít. Lónak farkát, kutyának, disznónak fü-

leit kurtítani. Az öklels bika szarvait megkurtítani.

V. ö. KURTA.
KURTÍTÁS , KURTÍTÁS ,

(kur-t-ít-ás) fn. tt.

kurtítást, tb. —ok. 1) Cselekvés, midn valamit kur-

títnak. 2) Maga a kurtított tárgy leginkább szóbeszéd-

ben vagy írásban, pl. Nagysám (=nagyságom), édsasz-

nyám (édes asszonyanyám) közbeszédbeli kurtitások.

Csász. kir. (= császári, királyi) Írásbeli kurtitások.

KURTÍTS, falu Arad m. ; helyr. Eurtits-ra,

— on, — ról.

KURTKA, (kur-t-ka) 1. KURKA.

KURTÚL , KÜRTÜL
,

(kur-t-úl) önh. m. kur-

iul-t. Kurtává lesz , rövidebbé alakúi. Kurtúl a ma-

dár farka, midn tollait elhányja. Kurtúl a szörement

ló farka. V. ö. KURTA.

KURTÚLÁS, KURTULÁS, (kur-t úl-ás) fn. tt.

kurlúlás-t , tb. — ok. Kurtává vagy kurtábbá ala-

kulás.

KURUCZ , fn. tt. kurucz-ot , harm. szr. —a v.

— cza. A latin crucius, cruciatus (miles) után alakúit

szó , mely valószínleg egykorú a keresztes háborúk

kezdetével, s jelentett vitézt , ki kereszttel jelölve a

szentföldre ment csatázni. Ilyen czélból keletkeztek

Dózsa György kuruczai is, kik utóbb a nemesség és

papság ellen forditák fegyvereiket. Egyébiránt e szó

országos és maradandó jelentését 1 -s Leopold ural-

kodása alatt kapta , midn a Tököli vezérlete alatt

fölzendült magyarok magukat kuruczoknak , az el-

lenpártiakat pedig német bajtársaikkal együtt la-

banczok-n&k nevezték el. Ugyan e név alatt harczol-

tak 2-dik Rákóczy Ferencz idejében is. Innen ku-

rucz annyit tesz , mint ellenzéki párton lev
, elé-

gedetlen s követeléseit fegyveres ervel sürget , a

király ellen felkel vitéz. Átv. ért. kurucz ember, ki

jogainak védelmében körömszakadtáig szilárd , ma-

kacs, szigorú, kemény. Mondják kivált ily tulajdon-

ságú vén emberrl , kinek szilárd jelleme szintén

megkövült , s ellenzéki természetével nem hagyott

alább. Vén kurucz.

KURUCZHÁBORÚ, (kurucz-háború) ösz. fn.

Bels
,
polgári háború. Különösen így neveztetett a

Tököli és 2-ik Rákóczy Ferencz fnöksége alatt foly-

tatott belháború.

KURUCZVILÁG
,

(kurucz-világ) ösz. fn. Ma-
gyarország történelmében azon idszak , mely alatt

a kuruczháború folyt. Kumczvilág régen volt. (Km.).

KURUGLYA, (kur-ug-lya) fn. tt. kuruglyát. 1)

Némely tájakon , szénvonó , azaz nyélre horog gya-

nánt szegezett deszkácska , melylyel a beftött ke-

menczéböl a pörnyét vagy hamut kihúzzák. 2) Má-

sutt két águ villaforma eszköz , nyélbe ütve , mely-

lyel a fazekakat a kemenczébe teszik. Mindkét érte-

lemben véve legvalószínbb , hogy törzsöke kurug

nem más , mint az átalakult horog , melybl lett ho-

rogol, horogló, horogla, azután korogla, kurugla, végre

lágyítva : kuruglya. A német Krücke is horgas alakra

mutat. Hogy a h átalakul k-ra , és viszont , 1. H és

K betk alatt.

KURUGLYAFEJ, (kuruglya-fej) ösz. fn. Azon
deszkácska , mely a kuruglya nyelének végére van

szegezve, s azzal horogalakúan éles szöget képez.

KURUKURU, (kuru-kuru) kettztetett hang-

utánzó fn. tt. kurukurut. A harkályok neméhez tar-

tozó madárfaj. Nevét hangjától kapta.

KURUSOL, KURÚSOL, KURÚZSOL, (kur-us-

ol v. kór-os-ol) áth. m. kurusol-t v. kuruslot-tam,—tál ,
—olt , htn. —ni v. hiruslani. 1) A babona-

hitü nép véleménye szerént oly emberrl , különösen

asszonyról, fkép boszorkányról mondják , ki bvö-
lés , babonaság által mások egészségét megrontja,

vagy kórságukat meggyógyítja, pl. midn valakinek

testén hirtelenül kelés , daganat támad , azt hiszik,

hogy megkurusolta a boszorkány , ha pedig holmi

rejtélyes kencsök által valamely vén banya némi

sebeket orvosol, ugyanazt állítják felle, hogy kuru-

solt. 2) Megvet értelemben mondják avatlan, nyeg-

le, tudatlan orvosról. Ez értelmeknél fogva legvaló-

színbb , hogy gyöke kór , melybl lett kórosol , az-

után kúrusol, kurusol, azaz valakivel , mint kórossal

bánik, valakit kórosságból gyógyít. Némelyek a latin

cura szótól származottnak vélik , melybl t. i. a né-

met curiren ige is eredett.

KURUSOLÁS, KURÚSOLÁS, KURUZSO-
LÁS, (kur-us-ol-ás v. kór-os-ol-ás) fn. tt. kurusolás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki

kurusol. Kurusolással megrontani valakit. Kurusolás-

sal keresni kenyerét. V. ö. KURUSOL.
KURUSOLÓ, KURUSOLÓ, KURÚZSOLÓ

,

(kur-us-ol-ó v. kór-os-ol-ó) fn. és mn. tt. kurusoló-t,

összevonva : kurusló. 1) Oly személyrl mondják, ki

a nép babonás véleménye szerént bizonyos bvöl
szerekkel, babonákkal megront , megveszteget, vala-

mely nyavalyába ejt valakit
,

pl. szemeivel megigéz,

megver, vagy, mint mondani szokás, bele l valakibe.

Ilyeneknek tartja a nép különösen a boszorkányo-
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kat
,
garabonciásokat. 2) Gúnyneve a kontárkodó

gyógyítónak , ki holmi rejtélyes szerekkel orvosolja

a betegeket , valamint oly orvosnak is , ki hivatását

nem a tudomány elvei szerént gyakorolja , hanem

kontárilag, bizonyos szerekhez, mint általános hatá-

suakhoz ragaszkodva stb.

KURUTTY, puszta hang, milyet némely békák

szoktak adni ; németül quack, latinul eoax.

KURUTTYOL, (kurutty-ol) önh. m. kuruttyolt

,
Kurutty' hangon kiáltoz. Kuruttyolnak a békák. Átv.

tréfás ért. mondják oly helység lakóiról, kiket a víz

kiöntött.

KURUTTYOLÁS, (kurutty-ol-ás) fn. tt. ku-

ruttyolás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Békák kiáltása.

KURUZSOL, KURUZSOLÓ, lásd : KURUSOL,
KURUSOLÓ.

KURVA, fn. tt. kurvát. 1) Szoros ért. oly n-
személy, ki testét bérért, díjért, haszonért akármely

féi finak áruba adja, használatra engedi. Legkemé-

nyebb és gyalázóbb neve az ilyetén élet személy-

nek. Hasonnevei : rima, ringyó, szajha, lotyó, czurhó,

szingyola, czafra, czandra, szotyka, czula, czudri stb.

2) Szélesb ért. megesett leány vagy özvegy, ki faty-

tyat vetett. 3) Legszélesb ért. minden nszemély, ki

törvényes házasságon kivül él férfival. 4) Általán

nó'nevet becstelenit czím , st mint ilyen átvitetik

más személyekre is
,

pl. kurva fattya, kurva fiazta,

kurva fia, kurva kölyke. Olyan, mint a kurva, azaz,

szemtelen , mindenkihez oda szegd. Kurv' anyád,

kurva legyen a bábád.

Értelemre és hangra megegyezik vele a szláv

kurwa, a középkori latin curia, rokon a német Hre,
latin scortum, angol lehore, dán hre, finn huora, csu-

vasz kher stb. Ezen szó egyik nevezetes tanúsága

annak, mily változáson mennek néha által a szók je-

lentései. A ,kurva' máskép magyarul : kúra, (pl. ,ku-

rafi' szóban) , melylyel megegyezik a leányt jelent

görög y.i'Qt], xoqcí, leDgyel czura, czurka. Ezen öszve-

hasonlításból valószínleg azt lehet állítani, hogy a

magyar kúra és kurva eredetileg szintén leányt je-

lentett, s utóbb oly leány jellemzésére használtatott,

ki szemtelen életre vetemedett volt. így aljasodott el

a menyecske nevezet a székelyeknél, hol rósz viselet

nt jelent ; így a legnemesebb jelentés személy több

vidékeken am. kurva
,

pl. személyeket tartani am.

kurvákat. St, midn azt mondják valakirl, hogy

menyecskés, leányos, azt jelenti, hogy szemtelen me-

nyecskékhez, leányokhoz jár. Ilyenek a czafra, cza-

vira, csafrinka szók is, melyek tulajdonkép élénk,

fürge leányt jelentenek, de egyszersmind a kurvának

valamivel lágyabb kifejezései. A német Dirne is, meg-

vet értelemben rósz élet leányt jelent. (Campe).

Mi e szónak végelemzését illeti, gyöke kur, azon szók

osztályához látszik tartozni, melyekben alapfogalom

a könny mozgás, sürgöldés, ficzánkolás, milyenek a

magyar krittol, korcsola, húr, a latin curro, a görög

%OQtvco, a német hurtig stb. Ezen alapfogalom látszik

rejleni ezen magyar szókban is : lotyó, (lótó, futó)

czafra azaz czafora, azaz ide oda forgolódó, csafrin-

ka, csaforingó, mintegy csára forgó v. forga, szotyka

a szotyog igétl. A leány és legény szók alapját is a

mozgást jelent l teszi , valamint a lebeg, leng, lejt,

ledér és több másokban ; v. ö. L. bet.

KURVÁI, (kurva-i) mn. tt. kurvai-t, tb. —-ak.

Kurvát illet, ahhoz tartozó, kurvára mutató. Kurvái

hahota, vinnyogás, fitogtatás.

KURVAKERÍTÖ, (kurva-kerít) ösz. fn. Bor-

délyos férfi vagy n , ki kurvákkal üzérkedik , ki

mások számára kurvákat szerez.

KURVALAK, (kurva-lak) ösz. fii. Bordélyház,

melyben feslett élet nszemélyek tartózkodnak.

KURVÁLKODÁS, (kurva-al-kod-ás) fn. tt. kur-

válkodás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Kurvái élet-

módnak, keresetnek gyakorlása. Kurválkodásból él
személyek. 2) Kurvákkal való társalkodás, élés.

KURVÁLKODIK, (kurva-al-kod-ik) k. m. kur-

váikod- tam, — tál, —ott. 1) Nrl mondják, ki szo-

ros értelemben vett kurvái életet visel. 2) Mondják

férfiról is, ki kurvákkal társalkodik.

KURVAS, (kurva- as) mn. tt. kurvás-t v. — at,

tb. —ak. 1 ) Kurvákkal él, közösül, azok után lótó-

futó. Kurvás lator. 2) Átv. ért. kaczér, szeméremsértö.

Kurvás viselet, kacsingatás.

KURVASÁG, (kurva-ság) fn. tt. kurvaság-ot.

Kurvái minség vagy tulajdonság.

KURVÁSKODIK, (kurva-as-kod-ik) k. Lásd :

KURVÁLKODIK, 1).

KURVÁZ, (kurva-az) áth. m. kurváz-tam, —tál,

— ott, par. — 2. Valakit kurvának nevez, kurva czím-

mel illet. Megkurvázni, öszvekurvázni valakit. V. ö.

KURVA.
KURVÁZAS, (kurva- az-ás) fn. tt. kurvázás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Becstelenítés, midn vala-

kinek azt mondják, hogy kurva. A kurvázásért becs-

telenési perbe idézni valakit.

KUSA, 1. KUSZA 1).

KUSALY , falu Közép-Szolnok m. ; helyr. Ku-

saly-ba, —ban, — ból.

KUSHAD v. KUSSAD, (kus-had) önh. m. kus-

had- tam, — tál, — t v. — ott. Mondják különösen ku-

tyáról , midn magát megalázva , meghúzva a földre

hasal. Igen hasonló hozzá a franczia (se) coucher ; de

rokon vele a magyar kuksol
,
gugsol is. Göcsejben a

,kussol' szót mondják oly emberrl , ki lesben vagy

alattomosan meghúzza magát.

KUSI, 1. KUSZA, 1).

KUSSAD, 1. KUSHAD.
KUSSOL , alkalmasint am. kuksol ; 1. ezt , és

KUSHAD.

KUSTÁNFALVA, falu Bereg m.; helyr. —fal-

vá-ra, — n, — ról.

KUSTÉLY, falu Temes m. ; helyr. Kustély-ba,

— ban, — ból.
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KUSTORGÁS, 1. KUNCSORGÁS és v. ö. KUS-
TOROG.

KUSTOROG am. kuncsorog ; s úgy látszik,

hogy ebbl módosult; a hmcs kust-ra. változván, 1.

KUNCSOROG.
KUSTOS, puszta Pozsony m. és major Vas m.;

helyr. Kustos-ra, —on, —ról.

KUSTYÁN, ALSÓ— FELS—, faluk Szála,

és puszta Veszprém m. ; helyr. Kustyán-ba ,
—ban,

—ból.

KÜSZ, elvont gyök, melybl különböz értelm

származékok erednek. 1) A kuszadék, kuszál, kúsznia,

hiszmál, kuszmálódik, és az ezekhez tartozó kusza szó

egyik jelentésében valamely szálas testnek rendetlen

bonyolódott állapotát jelenti, s legközelebbi rokonai

kosztros (borzas), kócz, kóczosodik, és gúzs. 2) A kusza

származékban , midn farkatlan tyúkról mondjuk,

kopást , szakadást jelent , s rokon a koszik , koszol,

kusztora, koszpilol szók kosz v. küsz gyökével. 3) Mi-

dn a kúszik ige gyöke, am. csúsz, csúszik, s rokona

a dunántúli koszternyál (kóborog) igének kosz gyöke.

4) A kis kutyát jelent kuszi származékban egy a

kutya, kutya, kuvasz szók gyökével. 5) A kuszkó szár-

mazékban am. kucz, honnan kuczkó ; midn rokona

a kuczkót jelent tót kút ; v. ö. KUCZKÓ.
KÚSZ, önh. v. KÚSZIK

,
(kúsz-ik) k. m. kúsz-

tam, —tál ,
— ott. Önhatólag saját akaratjából , kö-

zép alakban pedig kényszerségbl történik a kúszás.

Kezeivel, v. lábaival, v. kacscsaival kapaszkodva, va-

lamely testen fölfelé mász, csúsz. Fára kúszni. V. ö.

KÜSZ, gyök 3).

KUSZA
,

(kusz-a) mn. tt. kuszát. 1) Mondjuk

tyúkról, melynek farka tollai kihullottak, tehát mint-

egy elkoszlottak, elkoszpitolódtak : kuszatyúk ; a szé-

kely koszik am. kopik ; tehát saj átlag kusza am. ko-

sza, kosza. A törökben k'isza am. rövid. V. ö. KO-
SZOL, KOSZPITOL. 2) Különféle szálas testekrl,

nevezetesen kenderrl, hajról, szrrl, midn rendet-

lenül öszvebonyolodik, göngyölödik, keveredik. Ku-

sza kender, kusza haj, kusza selyem stb. Ebbl szár-

mazik kuszál, kuszma, hiszmál. V. ö. KÜSZ.

KUSZADÉK, (küsz- ad- ék) fn. tt. kuszadék- ot.

Kuszált valami. V. ö. KUSZÁL.

KUSZÁL
,

(kusz-a-al) áth. m. kuszál-t. Bizo-

nyos szálas testet öszvebonyolít, zilál. Czérnát, fona-

lat, kendert, lent, selymet kuszálni. V. ö. KÜSZ.

KUSZÁLÁS, (kusz-a-al-ás) fn. tt. kuszálás-t.

tb. —ok. Szálas testnek öszvebonyolitása.

KUSZÁLÓDIK, (kusz-a-al-ód-ik) belsz. m. ku-

szálod- tam, —tál, — ott. Mintegy bels rendetlenség

következtében valamely szálas test öszvebonyolodik.

V ö. KÜSZ, KUSZÁL.

KÚSZÁS, (kúsz-ás) fn. tt. kúszást, tb. —ok.

Cselekvés , midn valaki kúsz , vagy valami kúszik.

V. ö. KÚSZ.
KUSZATYÚK, (kusza-tyúk) ösz. fn. Kurtafarku

tyúk, melynek farktollai kihullottak.

KUSZI
,
(kusz-i) fn. tt. kuszi-t , tb. — k. E szó-

val nevezik és hívják a kis kutyát , mintegy : kutyi
;

máskép : kutyó, kutyu. Undi kuszi kalodába , a sop-

ronvármegyei undbeliekrl szóló közmondat.

KÚSZIK, (kúszik) k. 1. KÚSZ.
KUSZIN, falu Ung in.; helyr. Ruszinba, —ban,

— ból.

KUSZIPAJTÁS
,

(kuszi-pajtás) ösz. fn. Népie-

nyelven így nevezik a szoros viszonyban lev pajtás

sokat, jó barátokat, bels czimborákat.

KÚSZKAPOCS, (kúsz-kapocs) ösz. fn. Kapocs-
féle vas, melyet a fa- vagy falmászók kezeikre és lá-

baikra kötnek , hogy könnyebben kúszhassanak. V.

ö. KÚSZ.
KUSZKÓ 1. KUCZKÓ.
KUSZLIK

, Marczalmelléki , s hihetleg öszve-

tett szó : kusz-lik. Egyébaránt am. kuszkó vagy

kuczkó.

KUSZMA
,

(kusz-ma) elavult vagy elvont tör-

zsök
, melybl kuszmál , kuszmálódik eredtek , lásd .

KUSZA.
KUSZMAFONAL, (kuszma- fonal) ösz. fn. Fo-

nal a vászonban , vagy más szövetben , mely a többi

szálak közöl kibontakozott.

KUSZMÁL, (kusz-ma-al) ; KUSZMÁLÓDIK,
(kusz-ma-al-ó-od-ik) 1. KUSZÁL; KUSZÁLÓDIK.

KUSZMASELYÉM
,
(kuszma-selyém) ösz. fn.

Kóczos selyem , melynek szálai a többinél rövideb-

bek, s borzasak.

KÚSZÓ
,
(kúsz-ó) mn. és fn. tt. kúszó-t. Mond-

ják emberrl, aki kúsz, továbbá más állatokról, st nö-

vényekrl, melyek kúsznak. Falakra kúszó várvivók.

Fára kúszó macska, evet , harkály. Kúszó
, azaz fel-

futó növények. V. ö. KÚSZ.
KUSZPIT, KUSZPITOL, 1. KOSZPIT, KOSZ-

PITOL.

KUSZPOL, (küsz p-ol) áth. m. kuszpol-t. Keme=
nesalji szó, s am. az általánosb ,koszpitol'.

KÚSZPÓZNA, (kúsz-pózna) ösz. fn. Sima, vas-

tag, függirányosan álló pózna, melyre versenykép, a

tetejére kötött jutalomért, vagy testi gyakorlatból

kúszni szoktak.

KUSZTORA, (kusz-t-or-a) fn. tt. kusztordt.

XJgy látszik, hogy a közönséges fanyel bicsaknak

tréfás gúnyneve, mely máskép szintén tréfásan bugyii

vagy békanyúzó. Ezen jelentésénél fogva rokon a ko-

szol , koszpilol szókkal , mintha volna kosztoló

,

kosztola.

KUSZTORAGERELY
,

(kusztoragerely) ösz.

fn. Sebészek gerelyféle mt eszköze.

KUT, (1), elvont gyök; 1) mint kurtát, tör-

pét, kicsinyt jelent megvan a magyar kutak 7. hi-

tag szóban , melylyel egyezik a török hicsu, kucsuk

gyöke kacs; valamint ez más módosítással > kücs,

kücsü, hasonlóan a magyarban is van küs, kis, kicsi.

V. ö. KA KE képz ; 2) hangutánzó kutat szóban, s

rokon kotor igének kot gyökével ; 3) kuttog szárma-

zékban am. öszvehuzódik. V. ö. KUTAT, KUTTOG,
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KUT (2), v. KÚT, fn. tt. kutat v. kutat, harm.

8zr, a . Kicsinyezve, kútacska. Mongolul : khuduk,

törökül : kuju. 1) Vízforrás ,
mely a föld színén va-

lahol kifakad. Ez értelemben leginkább az ásványos

forrásokról mondjuk. Sóskút, borkút, vaskút. Elökút,

melynek vize szüntelenül fakadoz. Száraz kút, mely-

nek vize kifogyott. Gyógykút. Forráskút, különböz-

tetésül az ásott kuttól. Forráskutnál juhászbojtár,

areza piros , szeme bogár. (Népd.). 2) Szorosb ért.

földbe ásott gödör , melyben a föld rétegei közt lé-

tez vizek öszveszivárognak. Mély kút. Sziklában fu-

tott kút. Bödönös kút, téglával , kövei béllelt kút. Ká-

vás kút. Csévés, csigás, kankalékos, gémes, teker,

szök kút. A kútról , mint nevezetes életszükségröl,

több helységek vették neveiket, mint Borkút, Kék-

kút, Pénzeskút, Lókút, Mélykút, Kkút, Köbölkút, Sós-

kút, Szentkút stb. Ezt onnan is magyarázhatni, hogy

a még pogány hit magyarok különösen a források

és kutak mellett tisztelték istenöket. Mi elemzését

illeti, a kút mint forrás, els eredeti értelemben véve,

legközelebb rokon a szk, szoros helyet jelent kuczkó

és sut szókkal , minthogy az ily kutacskák rendesen

kis szugot, kis völgyecskét képeznek. Vájjon a Gút

Guta, Gátr helynevek is nem állanak- e a kút szóval

mind hangi, mind tárgyilagos viszonyban?

KUTACS ,
(kut-acs) kicsiny, fn. tt. kutacs-ot,

harm. szr. — a. Gyógyászati ért. mesterségesen tá-

masztott fakadás a kóros emberi testen ,
hogy rajta

a rósz nedvek kiszivárogjanak. (Fontanella).

KUTAG, 1. KUTAK.

KÚTÁGAS, (kút- ágas) ösz. fn. 1) Az úgyneve-

zett gémes kutaknál azon ágas gerenda, mely a kút-

ról néhány lépésnyire függleges irányban áll , s az

ágai közé csatolt gémfát tartja. A pusztai barmok a

kútágashoz dörgölödznek. 2) A játszó pórfiúk és suhan-

czok nyelvén a testnek azon helyzete ,
midn valaki

fejére állva lábait ágak gyanánt szétterpeszti. Kút-

ágast állani. Máskép : tótágas.

KUTAK, (kut-ak) kicsiny, mn. tt. kutak-ot.

Gyöke kut azon szókkal áll rokonságban , melyek

kicsinynyé alakulást, aláhajlást jelentenek. Hasonló

hozzá a török kucsu, kucsuk , máskép kücsük ,
mely

ismét a magyar küs, kis, kicsi szókhoz közelít. A kut

gyökbl lett kicsinyezö kut-ka, s megfordítva kut-ak,

mint : csutka csutak, bicska bicsak, kupka kupak stb.

Jelent törpét, igen alacsonyát, s csak oly neveknek

szolgál jelzül, melyek törpe növés állatokat, vagy

növényeket jelentenek
,

pl. kutak ember ,
kutak fa.

Persául : gadak (klein von Statur). Megfelel neki a

latin pumilus, és a német Zioerg; tehát hibásan alkal-

mazta Baróti Szabó , midn a kis hajót kutak hajó-

nak nevezte.

KÚTAKNA, (kút-akna) Ösz. fn. 1) A kútnak

öble, egész terjedelmében véve. 2) Bányászi nyel-

ven azon , rendesen négyszeg bányaüreg , me-

lyen a bányászok leereszkednek ,
az érczeket kihúz-

zák stb.

KUTAS, mezv. Somogy m., KIS— , NAGY—

•

falvak Szála m., puszta Arad m. ; helyr. Kutas-ra,

—on, —ról.

KÚTÁSÓ, (kútásó) ösz. fn. Munkás, különö-

sen mért személy, ki kutakat szokott ásni.

KUTASZ, (1), (kut-asz) fn. tt. kutasz-t , tb.

— ok. Sebészi eszköz, melyet a sipolyok , sebek mé-

lyedéseinek stb. kikutatására használnak. (Sonde).

Füles, szárnyas, tompa kutasz.

KUTASZ
, (2) ,

puszta Nógrád m. ; helyr. Ku-

tasz-ra, — on, —ról.

KUTASZOL, (kut-asz-ol) áth. m. kutaszol-t.

Kutaszféle sebészi eszközzel vizsgál
,

pl. sipolyt.

KUTAT, (kut-at) áth. m. kutat-tam ,
—tál,

— ott
,
par. kutass. Oly emberrl mondják, ki vala-

mit a legnagyobb szorgalommal keres , miszerént

mind azt összevissza motozza , forgatja, hányja veti,

ami között a keresett tárgyat lenni gondolja. Táj-

divatosan : katat. Legközelebbi hang- és fogalomro-

konai : kotonoz, kotor. Úgy látszik, a kutat eredetileg

kutal , mint mutat hajdan mutál volt
,
pl. a Münch.

codexben a képmutató mindig képmutató. Ez igének

tiszta ku gyökében alapfogalom a görbe , csavargó

mozgás. V. ö. KU , KUL , KUM. Használtatik nem

csak anyagi , hanem szellemi dolgok keresésére is,

különösen tudományos vizsgálódásokra. seink régi

lakhelyeit, szokásait, erkölcseit kutatni. Régi oklevelek

ngomán valamit kikutatni.

KUTATÁS, (kut-at-ás) fn. tt. kutatás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Minden szegnek, szugnak meg-

vizsgálása ,
kikeresése. Rendri kutatás. 2) Tudo-

mányos vizsgálódás , fürkészés. Hosszas kutatások

után az oklevéltárban valamit föllelni. V. ö. KU-
TAT.

KUTATÓ, (kut-at-ó) mn. és fn. tt. kutató- 1. 1)

Széles ért. aki valamit különös gonddal , szorgalom-

mal keres, fürkész. 2) Bányász , ki a földben, illet-

leg bányában likakat ás , hogy érczeket tartalmazó

erekre találjon.

KÚTBÖDÖN, (kút-bödön) ösz. fn. 1) Vastag

faderékból vájt, vagy deszkákból szerkesztett bödön,

mely némely kisebbféle kutakba eresztetik, hogy fal

helyett szolgáljon. 2) 1. KÚTKÁVA.

KÚTCSAP, (kút csap) ösz. fn. A csévés kúton

azon csap, melyen a fölszivatyúzott víz kifoly.

KÚTCS
,

(kút-cs) ösz. fn. A szivatyús kú-

ton azon cs, melyen a vizet felhajtják, felsziva-

tyúzzák.

KÚTFALVA, erdélyi falu A.-Fehér m.; helyr.

—falvá-ra, —n, — ról.

KÚTFEJ, falu Szála m.; helyr. —fej-re, —én,

— W>7.
t

KÚTFORRÁS, (kút-forrás) ösz. fn. 1. KÚTF.
KÚTF, (kútf) ösz. fn. Szoros ért. azon nyi-

las, rés vagy repedés a földön vagy sziklán, melybl

a víz kifakad. A magyarban t. i. a f, midn vizekre

vonatkozik, jelenti azok eredetét, a t pedig más víz-
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be szakadásukat, pl. Szalafö, Tapolczafö, Marezaltö,

Zsitvatö stb. A legnagyobb folyónak is kicsin a kút-

feje. (Km.). V. ö. F. Átv. ért. amibl valami ered,

származik. A mértékletlenség sok gonosznak kútfeje.

Isten a kegyelemnek és jóságnak kútfeje.

„Gyászemlékü vidék, mi sok inség kútfeje lettél."

Kisfaludy K
KÚTFÖDÉL, (kút födél) sz. fu. A csöves vagy

csigás kút fölé épített födél.

KÚTFÚRÓ
,
(kútfúró) ösz. fn. 1) Személy , ki

kutat vagy kutakat fdr. 2) Sajátnemü hosszú furu,

melylyel kutakat fúrnak, kivált sziklás helyeken. Ar-

téziai kútfúró.

KÚTGAMÓ, (kút-gamó) ösz. fu. Gamó, melyre

a vízedényt fülénél fogva ráakasztják, s úgy eresztik

alá, és merítik fel. Ezt oly kútakon használják, me-

lyeknek nincsen gémjök. Némely tájakon egyszer

neve : horog.

KÚTGÁRGYA, (kút gárgya) ösz. fn. Kerítés,

rendesen négyszögüen öszveácsolt fákból, a födetlen

kutak szája körül 5 máskép : kútkáva , kútkaréj,

kútköpü.

KÚTGÉM
,
(kút-gém) ösz. fn. Ezen szó külön-

féle értelemben használtatik. Néhutt jelenti a kút-

ágasra fektetett hosszú dorongot vagy rudat , azon

vékonyabb póznával együtt, mely róla a kút fölé lóg.

És ez legtermészetesebb elnevezése , mert a hosszú

nyakú gémhez hasonlóvá alakítja az egész készüle-

tet ; az ágas t. i. a gémmadárnak lábát, a ráfektetett

rúd derekát , a lefügg pózna pedig kanalas csrét

ábrázolja. Másutt gémnek nevezik majd az ágason

fekv rudat , majd annak lefityeg póznáját , mely

azonban helyesen kútostor, vagy kútsudar v. kútmény,

vagy kankalék, Mátyusföldén : hankalék.

KÚTGÖDÖR
,
(kút-gödör) ösz. fn. Gödör , me-

lyet addig ásnak , míg annyi víz nem szivárog bele,

hogy kút gyanánt szolgálhasson.

KÚTHAJLÉK, (kút-hajlék) ösz. fn. Boltozatos

kis hajlék, némely kutak fölé építve.

KÚTHOROG, (kút-horog) ösz. fn. 1. KÚT-
GAMÓ.

KÚTI , falu Fehér m. ; helyr. Kúti-ba ,
—ban,

-—bál.

KUTIKA, (kút-i-ka) kies. fn. 1. KUTACS.
KUTINA , falu Krassó m. ; helyr. Kxdiná-ra,

— n, —ról.

KUTKAFALVA , falu Bereg m.; helyr. —fal-

vá-ra, —n, —ról.

KÚTKÁVA
,

(kútkáva) ösz. fn. A kút szája

körül épített kerek vagy szögletes párkány, biztosí-

tásul , hogy ember vagy barom bele ne essék. Más-

kép : gárgya, kútkoszorú, kútbödön, kútköpü.

KÚTKERÉK
,

(kút-kerék) ösz. fn. A gugorás

kútakon azon kerék , melylyel a gugorát forgatják,

hogy a vödröt tartó kötél vagy láncz majd föl- majd

letekeredjék.

AKAD. NAGY SZÓTÁB. in. KÖT.

KUTKOSZORU, (kút-koszorú) ösz. fn. 1) Szé-

lesb ért. 1. KÚTKÁVA. 2) Szorosb ért. a kút szája

körül közvetlenül a földet ér négyszög vagy kerek

talap, melybe a kávafákat eresztik.

KÚTKÖPÜ, (kútköpü) ösz. fn. 1. KÚTKÁVA.
KÚTKÖTÉL

,
(kút-kötél) ösz. fn. Kötél a gu-

gorás kútakon , melynek egyik vége a gugorához

van kötve, a másikhoz pedig a vödröt akasztják.

KÚTLÁNCZ, (kút-láncz) ösz. fn. Láncz, a gu
gorás kútakon , mely kötél helyett szolgál. V. ö.

KÚTKÖTÉL.
KÚTMEDENCZE, (kút-medencze) ösz. fn. Me-

dencze a szivattyús kutak csapja alatt , valamint az

ugrókutaknál is , melybe t. i. a víz belefoly . vagy

aláesik.

KÚTMÉNY, (kút-mény) 1. KÚTGÉM alatt.

KÚTMESTER, (kút-mester) ösz. fn. 1) Mért
személy, ki valamely városnak , helységnek kútaira,

vízcsatornáira felügyel. 2) Mesterember , ki kutakat

ás, különösen, ki mesterséges kutakat készít, milye-

nek a szivattyús, artéziai vagy ugrókutak.

KÚTOSTOR
,
(kútostor) ösz. fn. Lásd : KÚT-

GÉM alatt.

KÚTÖBÖL, (kút-öböl) ösz. fn. Öböl , melyet a

kútnak ürege képez. Téglával, kövei kirakott kútöböl.

V. ö. ÖBÖL.

KÚTPÁRKÁNY
,

(kút-párkány) ösz. fn. 1) L.

KÚTKÁVA. 2) A kútnak különös kerítése a káva

körül.

KUTSIN, KUCSIN, falu Sáros m. ; helyr.

Kutsin-ba, — ban, —ból.

KUTSMA, KUCSMA, erdélyi falu Doboka m
;

helyr. Kutsmá-ra, —n, —ról.

KUTSO
,

(kút- só) ösz. fn. Konyhasó , melyet

az úgynevezett sós kutak vizébl kipárologtatás ál-

tal nyernek ; máskép fözöttsó, porsó, különböztetésül

a ksótól.

KÚTSZERSZÁM, (kút-szerszám) ösz. fn. 1)

Szerszámok, melyek a kutak ásásához , és elkészíté-

séhez szükségesek. 2) Azon eszközök, melyek által a

kész kútból a vizet húzzák, pl. a gugorás kútakon a

gugora, kerék, láncz, vödör stb.

KÚTTISZTOGATÓ, (kút-tisztogató) ösz. fn.

Személy, ki a kutak fenekén meggyülemlett iszapot,

s netalán holmi belehullott vagy hányt testeket ki-

szedi, s ez által eszközli hogy vize tiszta legyen.

KUTTOG, (kutt-og) gyak. önh. m. kattog tam,

— tál, — ott. Magát meghúzva hallgat, sunnyog. Né-

hutt, pl. Szathmárban (Gáthy János szerént) am. kul-

log. Gyöke a testnek öszvehuzását, lekukorodását je-

lent kut.

KUTTOGÁS
,
(kutt-og-ás) fn. tt. kuttogás-t, tb.

—ok , harm. szr. — a. Cselekvés , midn valaki

kuttog.

KUTTY, falu Nyitra m.; helyr. Kutty-ra, —on,
—ról..

7 7
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KUTYÉDÉR, (kút-védér) ösz. fn. A nyilt öbl,

vagyis a gémes, vagy gugorás kutakon használatban

lev füles veder.

KÚTVÍZ
,
(kút-víz) ösz. fn. Víz, mely a szoros

ért. vett kutakban létezik , különböztetésül a forrás-,

folyó-, v. esvíztl. Édes, salétromos, tiszta, zavaros kút-

víz. A kútvíz keményebb a folyóvíznél. Pesten kevés a

jó kútvíz.

KUTY, elvont gyök. 1) A kutya származékban

eredetileg hit ; 1. KUTYA. 2) Jelent valami kereket,

görbét, öszvegömbölyödöttet, kutyor, kutyorék és kuty-

korék szókban ; s rokon a kuczor , htczorog , kuczkó

szók kucz gyökével , a kút szónak pedig lágyított

mása. V. ö. KÚT. 3) Kutyát , kivált kicsit hivó in-

dulatszó. Kuty kuty !

KUTYA
,
(kuty a) fn. tt. kutyát. Kicsinyezve :

kutyácska, kufyó, hulyú, kuszi. 1) Széles állattani ért.

azon emls állatok neme, melyeknek mindkét állkap-

czájokban hat egyenetlen hosszúságú elöfoguk, hosz-

szu , hegyes
,
görbe szemfogaik , hat vagy hét zápfo-

guk mindkét oldalon , homlokuk hosszában barázdás

vonaluk, és öt körm lábaik vannak. Ide tartoznak,

a farkas, róka, a házi kutya stb. (Canis). 2) Szorosb

ts szokott ért. a fennemlített nem alá tartozó , köz

ismeret kutyafaj, melyet máskép házi kufyá-rxak, ki-

zárólag efc-nek hivunk. (Canis familiáris). Nevezete-

sebb magyarországi fajai : komondor, kuvasz, melák,

agár, vizsla, kopó, tacskó, pulya. Neveiket vagy a

a folyóvizektl kapják, azon hiedelembl , hogy így

meg nem dühödnek, pl. Duna, Duncsi, Tisza, Dráva,

Sajó, Zsitva stb. vagy bels, küls tulajdonságaiktól,

pl. Mérges, Torkos, Kormos, Szell, Cziczke, Bodri,

Sunyi , Bundás stb. Fehér
,

fekete , tarka , vö-

rös kutya. Annyi , mint a tarka kutya. Mintha csak

egy tarka kutya volna a világon. (Km.). Annyi, mint

a kiírta Kutya. (Km.). Paraszt, úri, vadász, juhász,

mészáros ku fya. Kutya van a kertben, am. roszul van

a dolog, baj van. Kutyából nem lesz szalonna. (Km.).

Leforrázott kutya az estl is fél. (Km.). Ki kutyával

hál, balhásan kel fel. (Km.). Kutyafuttában am. gyor-

san , sebesen. „Utána iramodom hát sebes kutyafut-

tába ki a bérezre." Székely népmese. (Kriza J.

gyjt.). ,Kutya' valamint eb szóval él gyakran a ma-

gyar , midn semmiséget akar kifejezni. Kutyában

sem venni valamit , am. semmiben. Kutya baja, am.

semmi baja. Az sem kutya , azaz az is ér valamit.

Néha valami roszat jelent
,

pl. Kutyadolog. Ku-

tyául járt , kutyául bántak vele , kikapta a ku-

tyaporcziót. Kutya dolga van. A nyers indulatú em-

berek szájában becstelenít gúnyszó. Szemtelen , or-

czátlan, gyalázatos, éhes, koldus , csúf kutya. Koslató

kutya. Mint káromló szó adta és teremtette szók-

kal jár, szelíden : kutya hordta, kutya szánkázta, ku-

tya szántotta Btb. V. ö ÉB.

Mi a kutya szó elemzését illeti , nem kétked-

hetni benne, hogy igenév, miért máskép kutya, mely-

nek gyöke az elavult kut, lágyítva kuty, s innen lett

kutó, kutyó, kufyú, kutya. Azt is valószínleg állithat-

juk, hogy a kut gyökben ezen állatnak ku ku ! lágyabban

hu hu hangja szolgál alapúi, (tehát kutó am. ku-tevö,

azaz ku csináló), s alaphangban egyezik vele : kuvasz,

továbbá a mongol kudsa (ugat), a hellén xvwv, latin ca-

nis, szanszkrit cunasz, cvan, német Hund, barmán khui,

lesghi koy, khoi, sínai kiuán, török kopek, szamojéd

konjak, kanak, finn koira, kvön, kamcsadal kossá stb.

A görög kvojv fell az állítja Plató , hogy a szittya

nyelvbl kölcsönöztetett, Adelung pedig azon véle-

ménynyel van, hogy ,Huad' a ,Wind' szóval azonos

(eben so viel als Wind), és sebes futásától vette

volna nevét. De ha tekintetbe veszszük , hogy a ku-

tyának , mint ház- és nyájrnek is legfeltnbb tu-

lajdonsága az ugatás , mely nélkül rendeltetésének

egészen meg sem felel : legvalószinübb hogy hang-

jától kapta nevét , és ez nemcsak a fajra , hanem a

nemre is illik , mennyiben a rókáról is azt mondjuk

hogy ugat, a farkasról pedig hogy tulul. Ezen hang-

utánzás van a kuvasz szóban is.

KUTYA, (kúty-a) fn. tt. kutyát. Molnár Albert-

nél am. kunyhó, kaliba. A horvátoknál házat jelent.

Hasonló a német : Htttte. Gyöke kuty , megvan a

magyar kutyor, kutyorék, kutyorodik, kuiyorló szók-

ban 1. KUTY.
KUTYAALOM

,
(kutya-alom) ösz. fn. Szalma,

pozdorja, gizgaz stb. melyet a kis kunyhóban , ól-

ban , kutyorlóban fekv kutya alá vetnek. V. ö.

ALOM.
KUTYABAGOS, puszta Bihar m.; helyr. —Ba-

gos-ra, —on, — ról.

KUTYABÉNGE, (kutya-bónge) ösz. fn. A ben-

gék neméhez tartozó növényfaj , melynek szára tö-

vistelen , levelei tojásdad láncsásak , virágai nsek,

bibéje egyes. Máskép : kutyafa , büdösfa , büdösese-

resznye. (Rhamnus frangula).

KUTYABR, (kutyabr) ösz. fn. 1) A kutyá-

nak bre , természeti , és kicserzett állapotban. 2)

Átv. ért. oklevél , különösen , mely nemesi adomá-

nyozásról szól. „Nemességét kutyabrön, nem szi-

vében hordozza." (Dugonics). Nevét onnan kapta,

mert az okleveleknek való hártyákat rendesen ku-

tyabrbl gyártották.

KUTYABRÖS, (kutya-brös) ösz. mn. és fn.

1) Ami kutyabrrel van ellátva , illetleg bevonva.

Kutyabrös könyvek. 2) Tréfás értelemben a nemes

ember neve.

KUTYACSERESZNYE, (kutya cseresznye) ösz.

fn. Köznépi nyelven az , ami néhutt zelnicze , vagyis

növénytani néven : zelniczemeggy (Prunus padus). Né-

hutt pedig a köznép piros kutyacseresznye néven ne-

vezi a vörös berekenyét.

KUTYADOLOG
,

(kutya-dolog) ösz. fn. Am.
rósz dolog. V. ö. KUTYA.

KUTYAFA, (kutya-fa) 1. KUTYABÉNGE.
KUTYAFEJ, (kutya-fej) ösz. fn. 1) A kutyá-

nak feje , vagy oly fej , mely a kutyáéhoz hasonló.

Ily fejjel képzeli még most is a köznép a tatárokat,

midn kutyafejüeknek hívja ket. 2) Majomfaj, mely-
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nek feje olyan, mint a kutyáé. 3) Ilyen forma fej

czápa. (Canis carckarias); halfaj (cynocephalus); br-

egérfaj (vespertilio vampyrus).

KUTYAFUTTÁBA v. —FUTTÁBAN, (kutya-

futtában) 1. KUTYA alatt.

KUTYAGAZDA
,

(kutya gazda) ösz. fn. Cse-

lédjeivel roszul bánó gazda. Kutyagazda , ebszolga.

(Km.).

KUTYAGOL
,

(kuty-ag-ol) önh. m. kutyagol-t.

Tréfás kifejezéssel, am. gyalog megy
,
jár, mint ren-

desen a kutyák szoktak. A lovagol, szamaragol igék

hasonlatára képeztetett , azonban nem azt jelenti,

hogy kutyán megy, hanem kutya módon megy.

KUTYAHAGYMA, 1. KUTYAHAJMA.
KUTYAHÁJ

,
(kutya-háj ösz. fn. A kutyának

hája, melyet bizonyos küls bajok ellen , söt a kösz-

vényben is használnak. Átv. ért. kutyahájjal kenték

meg a köldökét, am. születésétl fogva hamis, gonosz

ember.

KUTYAHAJMA, (kutya-hajma) ösz. fn. Börds
level hajmafaj ; máskép : fekete hajma, növénytani

néven : bajuszos hajma. (Allium vineale).

KUTYAHAL
,
(kutya-hal) ösz. fn. így nevezik

a békafiakat fejlödésök els szakában, minthogy far-

koknál fogva az apró halakhoz hasonlítanak. Máskép :

ebihal, ebhal, békafi, békaczenk.

KUTYAHÁZ, KUTYAHÁZIKÓ, (kutya-ház

v. —házikó) ösz. fn. Kicsi ház az udvarokban, ker-

tekben egyes kutya számára, melyben vagy mely

mellett nappal rendszerént lánczon tartják, s hová

ess vagy zord idben bevonulhat.

KUTYAHÁZI, (kutya házi) ösz. mn. Köznyelv-

ben megvet czimezése az alávaló , semmire kell,

sehonnai embernek.

KUTYAHITÜ v. —HIT, (kutya-hitü) ösz.

mn. Pogányhitü ; hitetlen.

KUTYAHÖ, (kutya-h) ösz. fn. 1. ÉBH.
KUTYAKAPARÓ

,
puszta Borsod m. ; helyr.

—kaparó-ra, —n, —ról.

KUTYAKÖLYÖK
,

(kutya-kölyök) ösz. fn. A
kutyának fia, kis kutya. Vak kutyakölykek. V. ö. KÖ-
LYÖK, EBCZENK.

KUTYALÉGY
,

(kutya-légy) ösz. fn. Apróbb-

féle légyfaj, mely különösen a kutyákat szokta meg-

lepni és füleiket csipkedni.

KUTYÁLKODÁS, (kuty-a al-kod-ás) fn tt. ku-

tyálkodds-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Köz , tréfás

nyelvbe való kifejezés , s jelent olyféle csintalan-

kodást , tréfálkodást , mely az egymással játszó ku-

tyák kötdéséhez hasonló. Néha am. nkkel zött,

szeméremsért csintalanság, vagy ennél még több is.

KUTYÁLKODIK, (kutya al-k-od-ik) k. m.

kutyáikod tam ,
— tál ,

— ott. 1) Csintalanul, pajko-

san kötdik , tréfál. 2) A nkkel szabadosan kaczér-

kodik.

KUTYAMARÁS, (kutya- marás) ösz. fn. Marás,

melyet a kutya tesz az emberen vagy más állaton.

V. ö. MARÁS.

KUTYAÓL, (kutya-ól) ösz. fn. Kis kunyhó,

házikó a szabadban, pl. udvaron, kertben rköd ku-

tya számára.

KUTYAÖRV
,

(kutya-örv) ösz. fn. Szegekkel

ellátott vas örv, az örkuvaszok, komondorok nyakán,

hogy más kutyák , de kivált farkasok nyakgatásától

megóvja ket. Széíesb ért. öv gyanánt szolgáló, akár-

mily nyakköt.

KUTYAPECZÉR, (kutya-peczér) ösz. fn. 1)

Szoros ért. urasági udvarokban azon szolga ,
kinek

különös dolga a vadászebekre felügyelni , azokat

idomítani , vezetgetni , eledelökröl gondoskodni stb.

2) Szélesb ért. ki a vadászkutyákat különösen ked-

veli, s azokkal bíbeldni szeret. V. ö. PECZER.
KUTYAPÉRJE

,
(kutya-pérje) ösz. fn. A per-

jék neméhez tartozó növényfaj. V. ö. PÉRJE.

KUTYAPESZÉR, (kutya-peszér) ösz. fn. lásd :

KUTYAPECZÉR.
KUTYAPÓRÁZ ,

(kutya-poráz) ösz. fn. Kötél

vagy zsineg, melyhez a kutyát kötik, melyen vezetik,

tartják stb. V. ö. PÓRÁZ.

KUTYAPORCZIÓ, (kutya-porczió) ösz. fn. Tré-

fás népnyelven am. verés , megverés. Kikapta a ku-

tyaporcziót. Neki is volt része a kutyaporczióban.

KUTYASÁG, (kuty-a-ság) fn. tt. kutyaság ol,

harm. sz. — a. Durvább nem pajkos csintalanság.

Lágyabb értelemben : dévajság, kópéság.

KUTYASZÍJ, (kutya-szíj) ösz. fn. Szíj, melyre

különösen a vadászebeket szokták fzni, midn vala-

hová, nevezetesen hajtani viszik.

KUTYASZR, (kutya szr) ösz. fn. A kutyá-

nak szre vagy ahhoz hasonló szr. így nevezik azon

juhok gyapját, melyek az úgynevezett magyar ju-

hoktól mintegy átmenetelt képeznek a selymesekhez.

Kutyaször juhok.

KUTYATEJ, (kutya-tej) ösz. fn. A fütejek ne-

mébl való növényfaj , melynek szára felálló , fölül

háromágúk , ágai kétkét ágúk , levelei visszás tojás-

dadok ; virága zöldes
,
gyümölcse sima

,
pettegetett

;

megnyomott vagy törött szárából téjszinü nedv fakad,

honnan a neve ; máskép : ebtej, ebkapor, dudva fütej.

(Euphorbia peplus).

KUTYATETÜ ,
(kutya-tetü) ösz. fn. Tet faj,

mely különösen a kutyákat szokta meglepni.

KUTYÁVÁR
,
puszta Fehér m ;

helyr. Ku'ya-

várra, — n, — ról.

KUTYAVÁSÁR ,
(kutya-vásár) Ö3z. fn. Vásár,

melyben kutyákat árulnak. Csak egyszer volt Budán

kutyavásár. (Km.).

KUTYAZAB, (kutya zab) ösz. fn. Vadóczfaj,

melynek füzére felálló , füzeikéi kalásztalanok , ösz-

velapítottak, sokvirágúk ; máskép, út/éli vadócz. (Lo-

lium perenne).

KUTYAZSÍR, (kutya-zsír) Ösz. fn. A kutya hú-

sából kifzött zsír. V. ö. KUTYAHÁJ.
KUTYFALVA, erdélyi falu A -Fehér m.; helyr.

—falvá-ia, —n, — ról.

77*
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KUTYO, (kuty-ó) fn. tt. kutyó-t. Eredetileg

igenév az elavult kuty gyöktl , 3 olyan mint : toty

toiyó, melybl lett totya, pofy potyó potya, így kufyó

kutya. Hízelg szólítása a kutyának, Kutyó ne !

KUTYKOREK, (kuty-kor-ék) fn. tt. kutykorék-

ot, harm. szr. —a v. —ja. Általán am. kacskaringó,

a székelyeknél kuczkaringó , am. gyrsen alakult

test. Köznyelvbe való tréfás kifejezés.

KUTYKORÉKOS, (kuty-k-or ék os) mn. tt.

kutykw) ékos-t v. —at, tb. — ak. Kacskaringós, a szé-

kelyeknél : kuczkariugós, am. görbe vonalakban csa-

vargó. Ku'ykorékos hajfürlök. Katykorékos folyása

patakocska.

KUTYÓKA
,

(kuty-ó-ka) fn. tt. kutyákat. Alsó

Nyitravölgyében tüzbely a szobában, rendesen a ke-

mencze mellett, a kuczkóban. V. ö. KUCZKO.
KUTYOR

,
(kuty-or) fn. tt. kutyort v. kutyrot,

tb. kutyrok. Gödör , kátyú. ,Kottyan' szóéval azonos

gyökü is lehet : kuty=.koty.

KUTYORÉK, (kuty-or- ék) fn. tt. kutyorékot,

barm. szr. —a v. —ja. Dunántúli tájszólás szerént

am. csavarodás , kacskaringó. Különösen mondják
vízrl, patakról, mely csavarogva foly. V. ö. KUTY-
KORÉK.

KUTYORÉKOS, (kuty-or-ék-os) mn. tt. kutyo-

rékos-t v. — at, tb. — ált. L. KUTYKORÉKOS.
KUTYORLÓ, (kuty-or-1-ó) fn. tt. kutyorló-t.

Mondják alacson házikóról, kunyhóról, mely mintegy

lekutyorodni látszik, vagy amelyben csak kutyorodva

lehet tartózkodni. V. ö. KUTYORODIK.
KUTYORODIK, (kuty-or-od-ik) k. m. k»-

tyorod-tem, — tál, — olt. Tréfásan szólva am. testét

öszvehúzva , aláereszkedik. Rokonai : gugorodik, ku-

ezorodik , kukorodik. Lekulyorodott a ház tövében.

Gyöke vagy a test gömbölyítését jelent kuty (kucz,

kuk, gug) vagy talán a kutyától kölcsönzött hason-

laton alapszik, mintha alfelén ülne, mint a kutya.

KUTYÚ, 1. KUTYÓ ; és KUTYOR.
KUTYUS, (kuty-u-s) fn. tt. kutyus-t, tb. —ok,

KUTYUSKA, (kuty-u-s ka) fn. tt. kutyuskát. 1. KU-
TYÓ.

KUVAD
,
(kuvad) önh. m. kuvad t. Mondják

általán oly testekrl , melyeknek héjai , kérgei, bur-

kai elválnak. Kuvad a kenyér , midn héja fölkel,

s belül üreg támad. Kuvad a ház oldala , midn ta-

pasza fölreped és elválik. Nem más , mint a kpad,
kovád, köved, köped szók módosulata. A székelyek-

nél egy jelentés yuvad szóval is. Egyébiránt v. ö.

KPAD, KÖPED.
KUVADOZ

,
(kuv-ad-oz) önh. in. kuoadoz-tam,

— tál, — ott. Egymás után többször vagy folytono-

san kuvad. Kuvadoz a szárazon szántolt föld. (Kri-

za J).

KUVARCZ, 1. KUDARCZ.
KUVASZ, (ku-v-asz) fn. tt. kuvasz-t, tb. —ok,

harm. szr. — a. Baromrz , nagyobb fajtájú, gubás
kutya, milyeket a juhászok

,
gulyások tartanak , ki-

vált a farkasok ellen. Kuvasz szénán fekszik, de abból

nem eszik , morog ehiilC ökörre. (Beniczky). V. ö.

KUTYA.
KUVASZT, (kuv-asz-t) áth. m. kavaszt-ott, htn.

— ni v. — ani
,

par. — kuvaszsz. Valamit kuvadóvá

tesz
,
pl. midn az állatnak brét , a fának héját le-

húzza. V. ö. KOPASZT, KÖPESZT.

KUVASZTÁS, (kuv-asz-t-ás) fn. tt. kavasztás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki v.

valami valamit kuvaszt.

KUVIK , fn. tt. kuvik-ot , harm. szr. —ja. Oly

tiszta hangutánzó , mint a kakuk , kiücit, s neve egy

kisebbféle bagolyfajnak , mely ily hangon szokott

kiáltani. A babonás nép véleménye szerént , amely

házon kiált , abban nem sokára meghal valaki , hon-

nan halálmadár is a neve. Hangváltozattal : csu-

vik, kivik.

KUVIKOL
,
(kuvik-ol) önh. m. kuvikol-t. Kuvik

hangon szól, kiáltoz. A halálmadár kuvikol.

KUVIN, falu Arad m.; helyr. Kuvinba, —ban,
— bál.

KUZA
,
(máskép : Lophágy) falu Szathmár m.;

helyr. Kuzá-ra, —n, —ról.

KUZLÓCZ, puszta Nyitra m.; helyr. Kuzlócz-ra,

— on, —ról.

KUZMA , falu Vas m. ; helyr. Kuzmá-ra , —n,
—ról.

KUZMINA , falu Bereg m; helyr. Kuzminá-ra,
— n, — ról.

KUZSIR , erdélyi falu Szászváros székben
;

helyr. Kuzsir-ra, — on, —ról.

KU
, (1), elvont gyök, melybl a kicsit jelent

küs , k'úcsid , küske tájszók származnak. Mint értel-

mébl kitnik, nem egyéb , mint a módosított kicsi

-

nyezési képz ka, ke, ki. Ezen gyök szolgál alapul

a török kücsü , kücsük szóknak is. V. ö. KIS , KE
VES.

KU, (2), igeköt, 1. KI, igeköt.

KU, tájdivatos kiejtés fn. 1. KO.

KÜBEKHÁZA, falu Torontál m.; helyr. — há-

zára, —n, —ról.

KÜCSI , KÜCSID , székelyes szóejtéssel am, a

közönségesebb kicsi, kicsid.

KÜCSÖG, (kücs ög) fn. tt. kücsögöt, harm. szr.

—je. Kis szaru forma czifraság , melylyel a diszlo-

vak fejét ékesítik. Rokon vele a hegyes orráról ne-

vezetes köcsöge (hal) és a karcsú nyakú tejes fazekat

jelent köcsög. Alapfogalom mindnyájokban a he-

gyesre, csúcsosra Öszveszorulás, mely a hegyes száj-

jal kiejtett kii alakutánzó által fejeztetik ki.

KÜEDER, (kü-ed-er) fn. tt. küeder-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Baranyai tájszó , másutt akna , azaz

hordó szája, akonája. Alakra olyan , mint kveder,

öveder. Gyöke kii, melybl lett küed, mintegy kü-rc

nyílik, s innen kileder, a hordónak azon része , mely

kinyílik. Ilyen a siheder is, melynek gyöke a könny
mozgást, sietést jelen'ö si v. sih ; máshép : svhancz, a

suhanó mozgástól, fürgeségtl.
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KÜGY, puszta Bihar m.; helyr. Kügy-re, —ön,

—rol.

KÜGYMÖD , elrontott székelyes kifejezés ke-

gyelmed v. kigyelmed helyett, Magyarországban szin-

tén öszvehúzottan : kelmed
,

palóezosan : kémed

,

kiérned.

KÜJJEL , székely tájszólás szerént am. küvül,

kivül, a Tisza mellett : kivel ; amabban a j a v-nek

változata, s a két jj csak nyomatékosító. A régi ma-

gyar Passióban : külöl. ,Küjjel'-bó'l származik : Mi-

jeirl am. kívülrl.

KÜKECS, falu Vas m.; helyr. Kükccs-re, —én,

—rol.

KÜKEMEZO, falu Sáros in.; helyr. —mezö-re,

— n, —rol.

KÜKLÉS
,
(kük-lés) fn. tt. küklés-t , tb. —ék,

harm. szr. — e. Azon változási állapot , midn a

madarak tollai hullanak , máskép : vedlés. V. ö.

KÜKLIK.
KÜKLIK, (kük-lik) k. m. kükl-ött, htn. —eni.

Mondják a madarakról , midn tollaikat elhányják,

másképi vedlik. Minthogy vedlés után a tollak tokiá-

sza kékesnek látszik, igen valószinü, hogy gyöke kük

am. kök, azaz kék, s e szerént küklik, annyi, mint ké-

kellik. V. ö. KÖK, KÖKÉNY.
KÜKLO

,
puszta Nyitra m. ; helyr. Küklö-re,

— n, — rol.

KÜKÖR, 1. KÖRKÖR.

KÜKÖRCS, (kük-ör cs) fn. tt. kükörcs Öt, harm.

szr. — e. A kankalinok (primula) neméhez tartozó

növényfaj, máskép : kásavirág , Sz. György virága,

sárga kükörics , keztyüvirág , tavaszi katikalin. Ha
eredetére nézve a kikerics szóval azonosnak nem te-

kintjük
,

(v. ö. KIKERICS), úgy hihet, hogy
gyöke a kerek gömbölyt jelent kük (kök, kög), s

rokon hozzá Küküllö, úgymint tekervényesen folydo-

gáló víz.

KÜKÜLLÖ , tt. Küküllö-t. folyóvíz Erdélyben.

KÜKÜLLÖFALVA
,

(Bikafalva) erdélyi falu

az udvarhelyi székely székben ; helyr. —falvá-ra,

— n, —ról.

KÜKÜLLÖ-KEMÉNYFALVA, erdélyi falu az

udvarhelyi székely székben ; helyr. —falvá-ra, —n,
—ról.

KÜKÜLLÖVÁR , erdélyi mezv. Küküll m.;

helyr. — vár-ra, —on, — ról.

KÜKÜLLVÁRMEGYE , erdélyi vármegye a

Küküll folyó mentében.

KUL
,
(kü-1) mn. tt. IcUl-t , tb. — ök. Fokozva :

külébb v. küljebb, legkülebb v. legküljebb. A j minde-

nütt csak nyomatékosabb kiejtés végetti közbeszu-

rat, mint beljebb, lejebb, st lejjebb szókban is. Ezen
fokozásoknál már inkább igehatározóvá válik, s küebb

v. kiebb (kijebb helyett) áll ; és mint melléknév fo-

kozását a jküls* szótól kölcsönzi : külsbb, legküls.

V. ö. KÜLS. Gyöke a bizonyos körön túl távolodó

irányt jelent kü (ki), s minséget jelent U képzvel

lett kü-ü, azután küo, mely megvan a küvül szárma-

zékban, és kül. így lett a fe gyökbl feü, fel, a be

gyökbl beü, bel, így a magasabb hangú ki-böl kiü y

kiv kii, honnan a kivül , kilsö. ,Kül' tehát am. kün n

lev, bizonyos határozott térnek végvonalain túl lé-

tez. Külföld , mely a hazának határain túl fekszik.

Ellentéte : bel. Külváros , mely a bel város keríté-

sén kivül fekszik. Külhábor , melyet az országon

kivül viselnek. Külszín, mely valaminek csak külsejét

mutatja , nem pedig bels valóságát. Kül váltó am.

külföldi váltólevél. Ugyanezen kül önálló fnévül is

használtatik , s jelenti azon vonalat, kerületet, mely

valamely testnek vagy térnek mintegy határát , kör-

nyékét, színét képezi, szokottabban küls
,

pl. vala-

minek küle , azaz külseje. Ellentéte bel vagy meg-

nyújtva bél, pl. o dinnyének bélé és küle (héja). Mint

névutó ,kivül' helyett áll :

„Hónán kül a fiú
,

Honában a patak
,

Magas hegyek között

,

Együtt vándorlanak." Petfi.

Szintén mint névutó a névragok közöl a vesztegl

nál nél uck utána tétetik, pl. kenyér nélkül (a régies

írásmód szerént : kenyérnél kül) enni a húst, mi any-

nyit tesz : a kenyérnek kizárásával enni a húst. Er-

rl bvebben 1. NÉLKÜL.

KÜLÁROK
,
(kül árok) sz. fn. A várerdités-

ben jelenti azon árkot , mely mintegy véghatár gya-

nánt keríti a sánezokat.

KÜLBÁSTYA
,
(kül-bástya) ösz. fn. A várke-

rít falakon kivül fekv bástya.

KÜLBIRTOK
,

(kül-birtok) ösz. fn. Küls te-

lek, mely magán az illet helységen (a házhelyeken,

bels telkeken) kivül fekszik.

KÜLBÖR
,
(kül-br) ösz. fn. A brnek küls,

kifelé álló ré3ze
,

(epidermis), mely pl. húzó tapa-

szoknál felhólyagosodik, és mely a növényeknél kül-

hártya, vagy külhéj vagy hám.

KÜLD, (kül-d) áth. m. küldtem, —tél, v. —öt-

tem, —öttel, — ölt, htn, —ni v. —eni. Némely ré-

giek szerént : kild. 1) Szoros tulajd. ért. valamely

személynek meghagyja
,

parancsolja , hogy menjen,

távozzék, és pedig vagy meghatározva , hogy hova,

vagy nem. A fiút oskolába, a cselédet boltba küldeni.

Az emeletrl aláküldeni valakit. Felküldeni a pad-

lásra. Kiküldeni a házból. Beküldeni a városba. Al-

talküldeni a Dunán. Hasa küldeni a katonát. Tovább

küldeni valakit. A kelletlen vendéget küldik, hogy csak

menjen. Követet küldeni. 2) Valamit más által vitet

cl. Levelet küldeni valakinek. Pénzt , ruhát küldeni a

növendékeknek. Üdvözletet, köszönetet küldeni a jó ba-

rátnak. Visszaküldeni az ajándékot.

Minthogy ezen igében alapfogalom a menés
,

sürgetett távozás ; innen valószinü , hogy benne a--

siet mozgást jelent ü rejlik , melybl illan, illeg

stb. származik. Ugyanezcu gyök lappang a hason-
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értelm görög (TteXXa-ban. A latin mitlo is annyi,

mint itto, itito, ire facio. Ide tartozik a német Schicken,

melyrl azt tartja Adelung , hogy a gyors me-

nést jelent hasonszókkal áll viszonyban. Hang és

értelemrokonságban van vele az üld, üldöz, mely tu-

lajdonkép annyi , mint valakinek nyomában levén,

azt szüntelenül futni , menni kényszeríti , mert aki

megáll, azt már üldözni nem kell. E szerént rokona

volna a menést jelent kel , köl is , melyekbl kelt,

tölt, azaz kelet, köl et am. kelvé tesz, azaz küld.

.Szinte alapos nézet , miszerént gyöke a távolodó

ránjt jelent kül, küldeni, annyit tenne, mint meg-

parancsolni , hogy bizonyos tért elhagyva , ezen kí-

vül, ennek határán túl menjen, valahová. A d képz
egy érték a miveltet t képzvel. A XVI. század-

beli levelekben eléjön kiüld, pl. Szalay A 400 leve-

lében íLevelestár a 14, 27. lapokon).

KÜLDELEK, (kül-d-el ék) fn. tt. küldelék-ét.

L. KÜLDEMÉNY. Némelyek használják a külde-

ményrl szóló jegyzék, (árujegyzék, áruszámla Fac-

tura) érteményében is.

KÜLDEMÉNY, (küldemény) fn. tt. külde-

mény t, tb. — éli, harm. szr. —e. Azon tárgy, pl. áru,

pénz , íijándék stb. melyet valakinek küldenek. Kü-

lönösen : szállítmány. A vásárlott borokból az els

küldemény már megérkezett.

KÜLDÉNY, (küld ény) fn. tt. küldény t , tb.

— ék. Újabbkori mszó, ,Rimesse' azaz küldött váltó

érteményében, midn t. i. valaki, mint rendelményes

(Remittent) távol helyeken fizet az oda kitelezjé-

r.ek küldött, és önmaga által bátiratolt váltóval, mely

az azon távol helyen léfez intézvényezett által le-

szen elfogadandó, illetleg kifizetend. V. ö. VÁLTÓ.
KÜLDÉNYEZ

,
(kül d- ény- ez) áth. in. küldé-

vyztem, —tél ,
— étt. Mint rendelményes és egy-

szersmind hátiró távol helyeken fizetés végett hite-

lezje számára váltót küld. V. ö. KÜLDÉNY.
KÜLDÉR, (kül d ér) fn. tt. küldér-l, tb. — ék,

harm. ezr. — e. Hibásan alkotott újabb kori szó a

régi ismeretesb hittérít (missionarius) értelmében

;

hibás pedig azért, mert ,kü!dér, inkább küldt jelent.

KÜLDÉS, (kül-d-és) fn. tt. küldés-t, tb. — ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg parancsolás, ren-

delés, meghagyás , megbízás , melynél fogva valakit

vagy valaki által valamit küldünk.

KÜLDET, (kül-d-et) fn. tt. küldet-ét, harm. szr.

—e. Azon tárgy
,
pl. áru , melyet küldenek. Midn

a második küldetet veended, akkor fizesd meg az els

küldet árát.

KÜLDETÉS, (kül-d-et-és) fn. tt. küldetés t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Menés, melyet azért tes?. va-

laki, mivel más által küldetett , vagy küldetik. Kül-

detésének megfehlni , azaz megtenni azt , amiért kül-

detett.

KÜLDIME, (küld ím- e) fn, tt. Midimét, h.

Kül DÉNY.
KÜLD, (kül-dö) fn. tt. küld t. 1) Széles ért.

személy, vagy erkölcsi testület tagjai , kik valakit

vagy valamit küldenek. Az ajándék küldjének köszö-

netet mondani. 2) Személy , ki egy mást vagy többe-

ket valamivel megbízva bocaát valahová. Különösen

mondják valamely testület személyeirl , kik valakit

képvisel gyanánt küldenek. A megyei és városi kö-

vetek eléadták. küldik indítványait.

KÜLDÖNCZ
,

(kül-d-öncz) fn. tt. küldöncz-öt,

harm. szr. — e. Megbízott személy, kit valamely tit-

kos társulat saját ügyeinek elmozdítására ideoda

küld. Forradalmi küldönczök. (Emissarius).

KÜLDÖTT, (küldött) mn. és fn. tt. kUldöll-ef,

haj ni. szr. —je. Akit. vagy amit valahová küldöttek.

A haza küldött katonákat ismét visszahívni. A küldött

levelet megkaptam. Különösen személy, kit valamely

testület képvisel gyanánt vagy egyes személy, mint

hírnököt, tudósítót, futárt küld valahova. A vármegye

küldöttei megérkeztek ö Felségéhez.

KÜLDÖTTSÉG, (küldött ség) fn. tt. küldött-

ség-ét, harm. szr. — e. Több küldöttekbl álló sze-

mélyzet, valamely ügy elintézése , végrehajtása stb.

végett megbízva. Üdvözletre, hódolóira kinevezett me-

gyei küldöttség. A fejedelmet fogadó küldöttség tagjai.

Hatóságok, társulatok, egyletek küldöttségei.

KÜLDÖTTSÉGI
,

(köl-d ött ség-i) mn. tt. Ml-

döi'tségi-
1 , tb. — ék. Küldöttségtl eredett v ered,

küldöttségre vonatkozó. Kldöttségi munkálatok. Kül-

döttségi eljárás.

KÜLDÖZ
,

(kül-d-öz) gyakor. áth. m. küldöz-

tem, — tél, — ött. par. —z. Gyakran vagy folytono-

san , ismételve küld valamit v. valakit. A szegények-

nek pénzt , eledelt , ruhát küldözni. A cselédeket kül-

dözni. Leveleket küldözni. Olvasásra könyveket kül-

dözni. Elküldözni, szétküldözni a hírlapokat. V. Ö.

KÜLD.
KÜLDÖZÉS, (kül-d-öz-és) fn. tt. küldözés-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Ismételt, gyakori vagy folyto-

nos küldés.

KÜLDÖZGET
,

(kül-d-öz-g-et) gyak. önh. m.

küldözget-tem ,
—tél ,

— éti, par. küldözgess. Mintegy

apródonként, lassacskán, helylyel közzel küldöz. Kü-

lönösen am. izenget. Valaki után küldözgetni.

KÜLDÖZGETÉS, (kül d-öz-g et-és) fn. tt. kül-

dözget-ést , tb. — ék, harm. szr. — e. Gyakori , mint-

egy sünien aprózott küldözés.

KÜLEKÉDÉS, (kül-ek éd-és) fn. tt. külekedést,

tb. — ék, harm. szr. —e. Birkózás, különösen ököl-

viadal, öklözdés. V. ö. KÜLEKÉDIK.
KÜLEKÉDIK, (kül-ek-éd ik) k. m. külekéd-

tem, — tél, — étt. Vastag hangon : kulaliodik. Mint-

hogy ennek törzsöke kvJak v. kulyak öklöt jelent,

innen külekedni, tulajdonképen am. öklozödni , ököl-

lel viaskodni , szélesb ért. birkózni ; st származá-

sára nézve is némi csekély betüáttétellel azonos

ökölködik szóval.

KÜLET, (kül-et) 1. helyesebben : KÜLME.
KÜLFAL

,
(kül-fal) ösz. fn. Az épületnek f

fala, mely annak kerületét képezi , különböztetésül

a bel- és közfaltól.
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KÜLFÖLD, (kül-föld) ösz. fn. Mind azon föld,

vagyis ország vagy tartomány stb. mely valakinek

hazáján kivül esik, az reá nézve külföldnek mon-

datik ; ellentéte belföld , haza , hon. Innen e szó vi-

szonylagos jelentéssel bir , mert amely ország
,
pl. a

magyarra nézve külföld, az egy másra nézve, ki benne

született és lakik , belföld. Külföldre utazni , vándo-

rolni. Külföldrl szállított áruk.

KÜLFÖLDI, (kül földi) ösz. mn. és fn. tt. kül-

földi t , tb. —ék. Altalán minden személy , vagy do-

log, ki vagy mely idegen országban született és lakik,

vagy illetleg ott termett , készült stb. Ellentéte :

hazai, honi , belföldi. Külföldi mvészeket , tudósokat,

mesterembereket hívni a hazába. Külföldi árukkal el-

árasztani a honi vásárokat. A külföldiekkel barátsá-

gos viszonyban élni. Mondjuk tulajdonságokról is, me-

lyek a külföldi lakosoknál divatoznak. Külföldi szo-

kások, viselet.

KÜLFÖLDIES, (kül-földies) ösz. fn. Szoros

ért. az emberi szokásokról mondatik , mennyiben a

külföldieket utánozzák , azok mintájához alkalmaz-

vák. Külföldies divat, öltözködés, életmód. Külföldies

beszédejtés.

KÜLFÖLDIÉSKÉDÉS, (kül-földieskédés) ösz.

fn. Külföldi szokások , erkölcsök után kapkodás , a

hazaiak elhanyagolásával vagy mellzésével.

KÜLFÖLDIESKÉDIK
,
(kül-földieskédik) ösz.

fn. Külföldi szokásokat, életmódot , viseletet utánoz,

majmol.

KÜLGÁT, (kül-gát) ösz. fn. A várépitéshen

azon erödmü , mely a vár árkán kivül áll. (Aussen-

werk).

KÜLGYARAPÚ
,

(kül-gyarapú) ösz. mn. Nö-

vénytani ért. mondják oly növényekrl, melyek ere-

deti hazája a külföld. Külgyarapú vetemények.

KÜLHÁRTYA, (kül hártya) ösz. fn. A növé-

nyek héjain , kérgein azon hártyaforma szövedék,

mely a növényt legkivülrl borítja.

KÜLHÉJ
,

(kül-héj) ösz. fn. A héjnak küls
része. L. KÜLHÁRTYA.

KÜLHON
,

(kül-hon) ösz. fn. Ferde kifejezés,

mert ami ,kül' (a honon küllevö), az nem lehet egy-

szersmind ,hon* is , s ugyanazt jelenti amit ,küls

hon* jelentene (mint külváros = külsváros), ami

képtelenség. Ezen elnevezés onnét származhatott,

mert némelyek a német ,Land' szót mindenütt vak-

tában ,hon'-nak fordítják, mint Angolhon, Frankhon,

szókban is ; azonban ezek megállhatnak , mert ango-

lok, frankok hónát, hazáját jelentik, de ,kül' magában
csak is annyi, mint küls, st ha külföldet v. külföl-

dit értenénk is alatta, pl. külföld hona, v. külföldiek

hona , ez is csak zavart fogalmat szülne. Helyeseb-

ben 1. KÜLFÖLD.

KÜLHONI, (külhoni) ösz. mn. 1. KÜLFÖLDI.
V. ö. KÜLHON.

KÜLJEBB, (kül j ebb. i. KÜL alatt.

KÜLLEG, (kül-leg) ih. L. KÜLSLEG.
KÜLL, (1), fn. tt. küllt. 1) így neveztetnek

azon fiugárfak a kerékben, melyek a kerékagyból ki-

nyúlván, a talpfákat öszvetartják. Gyöke kül, honnan
igazán kill-ö , t. i. mintegy külfelé nyomuló. Ebben :

valaminek küll közepe, máskép : kell kö:epe, a kör ker

szótól származik : körl közepe, am. a köréhez hasonló

központja. 2) A harkályok ," vagyis favágó madarak
neméhez tartozó madárfaj, sárgazöld szín tollakkal.

Ez is valószínleg killö, vagyis megfordítva (valamint

külü szó is) am. lük , lök , minthogy a fákat csöré-

j

vei lökdösi, vagdalja , hogy a kérgeik alatt rejtez

férgek bábjait kiszedhesse. Ennél fogva , mint érin-

tk , azonos a tör eszközt jelent külü szóval. V. ö.

KÜLÜ.
KÜLL

, (2), falu Sopron m ; helyr. Küll re,—n, —rl.

KÜLLROJT
,

(küll-rojt) ösz. fn. Az együtt-

nemzk seregébl , és nsözvegyek rendébl való

növénynem , mely nevét hihetleg szálas , keskeny,

czérnaforma sugárvirág szirmaitól kapta, melyek úgy
állanak kifelé , mint kerék külli az agyból. (Eri-

geron).

KÜLME
,

(kül-me , azaz kül-mi) fn. tt. külmét.

Szó szerént : küls valami, azaz küls forma. Az ok-

iratok külméjére vonatkozó szabályok.

KÜLORSZÁG, (kül ország) ösz. fn. 1. KÜL,
FÖLD.

KÜLORSZÁGI, (külországi) ösz. mn. 1. KÜL-
FÖLDI.

KÜLOL, (kül- öl v. kül ül); a régi magyar Pas-

sióban am. kívül , a székelyeknél : küjjel. „Péter

kedeg állván külöl az ajtóra." (Toldy F. kiadása

50. 1.).

KÜLÖMB , KÜLÖMBÖZIK , stb. 1. KÜLÖNB,
KÜLÖNBÖZIK stb.

KÜLÖMÖS, sopronyvidéki szó, különös helyett;

1. ezt.

KÜLÖN, (1), (kül ön) mn. tt. külön t, tb. — ök.

Fokozva : különb , legkülönb , inkább csak szellemi

értelemben használtatik. Lásd : KÜLÖNB. Mond-
juk oly valaki vagy valami felöl , aki vagy ami a

többi rokonnemüektöl mintegy el van választva, azo-

kon kivül esik , nincs öszveköttetésben a többivel.

Hárman vannmk testvérek , s mindenik külön házban

lakik. Az apa és fia , külön-külön konyhát tartanak.

A hivatal-szobában minden irnok külön, asztalnál ül.

Értelemre rokon vele : más. Ellentéte, közös, társas,

pl. külön gazdálkodás, közös gazdálkodás ; külön étke-

zés, társas étkezés.

KÜLÖN, (2), (kül-ön) ih. Mástól, vagy többek-

tl elválasztva, magányosan. Külön lakni egy szobá-

ban, nem mással. Külön enni , nem társaságban. Kü-

lön utazni, nem táraas kocsin. Néha am. kitünleg,

fkép
,
jobban mint a többit. A mvész külön dolgo-

zott e mvön. Kettztetve am. egyenként. Kiilönklilön

megvizsgálni minden irományt.
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KÜLÖNB, (kül-öu-b) másod fokú mn a külön

törzsöktl. Széles ért. am. más nemüebb, más felébb,

pl. különbféle , különbnemü dolgok. Szorosb és szel-

lemi értelemben a maga nemében jelesb , derekabb,

érdemesb. O különb ember náladnál. Ez különb munka

a tiédnél. Különb legénytl c.em félek még.

KÜLÖNBEN, (különben) ih. 1) Máskép, nem

azon módon, mint a többi rokonnemüek. Ezen köny-

veket különben kötötték be, mint a többieket, Nincs kü-

lönben ráhagyó bizonyítás, am. úgy van. 2) Jeleseb-

ben, kitüuöbben. Reméltem, hogy különben viseled ma-

gadat, mint eddig. 3) Élünk vele ellentéti kapcsola-

tul, s am. ha az nem történik , ha a dolog máskép üt

ki, pl. Megtedd, amit mondottam , kölönben jaj neked.

Segits rajtunk, különben elveszünk. 4) Egyébiránt, töb-

bire nézve ; mely esetben kivételes jelentéssel bir,

pl Mogorva emberkerül, különben nem bánt senkit. E
háznak lelje idomtalan, különben jól van építve.

KÜLÖNBFÉLE, (különb-féle) ösz. mn. Olyféle,

oly nem, oly fajú , oly tulajdonságú , mely mások-

nál különb. Nevezetesen , ami jelesebb , derekabb,

kitnbb a maga nemében. Ez különbféle gyümölcs,

mint ama vadfán termett, /z ebéd végén különbféle

borral kínálni a vendégeket. Szorosan véve más a kü-

lönféle, és más a különbféle, mert ez jobbfélét , amaz

pedig többfélét jelent.

KÜLÖNBFÉLESÉG, (különb féleség) ösz. fn.

Jobbféleség , a maga nemében jelesebb tulajdonság.

V. ö. KÜLÖNBFÉLE.

KÜLÖNBÖZÉS, (kül-ön-b-öz-és) fn. tt. külbn-

bözés-t, tb. — ék, barm. szr. —e. Azon viszonyos ál-

lapot , melyben két vagy több öszvehasonlított tár-

gyak vannak, midn bizonyos tulajdonságokra nézve

különböznek egymástól. V. ö. KÜLÖNBÖZIK.

KÜLÖNBÖZET, (kül ön-böz-et) fn. tt. kü-

lönbözetét. Különbözés elvont értelemben , külö-

nösen számoknál, pl. 10 és 8 között a különbözet

2. A Bécsi codexben am. különféleség (varietas) :

„Kit iratnak csudálatus különbözete ékeseit vala.

"

Eszter (Heszter) I. fejezet. Árkülönbözet (Preisdiffe-

renz) az áruszerzési kötéseknél jelenti az eladási ár-

nak az áru késbbi átadásakor megváltoztat (emelke-

dését v. alábbszállását) a közforgalomban
;

pl. ha ma
kialkudott árban eladom a vetésben, vagy magtárban

is létez , de csak egy hónap múlva átsaolgáltatandó

búzámat : egy hónap múlva a búza ára a köz forga-

lomban más lehet , s e közt és a kialkudott ár közt

támadott eltérést hívjuk árkülönbözetnek.

KÜLÖNBÖZIK, (kül-ön-b öz-ik) k. m. külön-

böz-tem, — tél, — ött, par. —zél. Mondjuk oly ösz-

vehasonlított tárgyakról, melyek az öszvehasonlítási

pontban másmás nemek , fajuak , tulajdonságúak.

Távolító ragu neveket vonz. Gyakran az édes testvé-

rek mind termetben , mind erben, mind észben, mind
hajlamban különböznek egymástól. Mennyire, különbö-

zik ezen jeles mü ama kontártól ! Öröm, üröm csak egy

betben különböznek. (Km.). Ellentéte hasonlít, eqye-

zik. Bizonyos nézetekre nézve különbözni^, másokban

egyezni.

KÜLÖNBÖZ, (kül-ön-b-öz-) mn. tt. különbö-

zt. Ami valamely tekintetben a hasonlított tárgytól

elüt, vele nem egyezik. Különböz véleménynyel lenni.

Különböz szokású, nevelés, mveltség, hajlamú em-

berek között nem létezhetik valódi barátság.

KÜLÖNBÖZLEG, (kül-ön-b-öz--leg) ih. Kü-
lönböz módon, máskép, másmás szerrel, egymással

nem egyezve. Különbözöleg szárnyalnak a hírek.

KÜLÖNBÖZTET, (kül-ön-b- öz-tet) áth. m. kü-

lönböztet-tem, — tél, — élt, par. különböztess. 1) Az
öszvehasonlított tárgyakat azon jelek, tulajdonságok

szerént , melyekben egymástól elütnek, szétválasztja,

és elméletileg osztályozza. A madarakat, halakat,

nemeik, fajaik szerént különböztetni. Meg tudja külön-

böztetni a hollót a galambtól. 2) Bizonyos jelessége,

érdeme miatt a többi közöl kitüntet, a többinél mint-

egy különbnek nyilvánít valakit. A furakat, jeles

tudósokat, mvészeket megkülönböztetni.

KÜLÖNBÖZTETÉS, (külön b-öz-tet-és) fn. tt.

különböztetés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés,

mely által valamit v. valakit különböztetünk. Külö-

nösen tisztelés , méltánylás , melynél fogva valakit

mint tisztelet tárgyit tüzünk ki, és olyannak nyilvá-

nítunk. V. ö. KÜLÖNBÖZTET.
KÜLÖNBÖZTETETT, (kül-ön-b- öz-tet-étt) mn.

tt. különböztetett et. A frangú személyekhez intézett

levelekben divatozó kifejezés az aláírásoknál. Külön-

böztetett mély tisztelettel.

KÜLÖNBÖZTET, (kül-ön-b-öz-tet-) mn. tt.

különböztetö-t. Mondják azon jegyekrl, tulajdonsá-

gokról, melyek által a tárgyakat megkülönböztetjük.

KÜLÖNBSÉG, (kül-ön-b- ség) fn. tt. különbség-

ét, harm. szr. —e. Azon sajátság, tulajdonság, mely

valamit egy másiktól vagy többektl/megkülönböz-

tet. Különbséget tenni a jó és rósz között. Ember és

ember között nagy a különbség. Ezen ikrek oly hason-

lók, hogy alig találni bennök különbséget. Néha am.

válogatás , megválasztás , kivétel. Különbség nélkül

minden polgár tartozik adózni. A hálál nem tesz kü-

lönbséget a gazdagok és szegények között. Szabatosab-

ban : különség.

KÜLÖNCZ, (kül-ön-cz) fn. tt. különcz-öt, harm.

szr. — e. Általán mi a maga nemében a többi közöl

némi tulajdonságokra nézve mintegy magán áll , a

többitl elüt , másoktól különválik. Nevezetesen je-

lent oly embert, kinek egész lénye s viselete sajátsá-

gos, ki az életmódban, viseletben, szóval a társas élet

szokásaiban másokkal együtt nem tart. Ily küloncz volt

a régi bölcsek között a hordóban lakó Diogenes.

KÜLÖNCZKÖDÉS
,

(kül-ön-cz-köd-és) fn. tt.

különczködést, tb. —ék, har.n. szr, — e. Mind a tár-

sas, mind a magánéletben oly magaviselés , mely a

köz, társas, divatos szokástól egészen elüt. V. ö. KÜ-
LÖNCZ.

KÜLÖNCZKÖDIK, (kül-ön-cz-köd-ik) k. m. kü-

lönczköd-tem, —tél, —ött. Úgy él, úgy visetf magát,
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oly sajátságos életmódot követ , mely a másokétól

egészen eltér. V. ö. KÜLÖNCZ.
KÜLÖNCZSÉG, (kül-ön -cz-ség) fa. tt. különcz-

ség-ét, harm. szr. —e. 1) Tulajdonság, melynél fogva

valakit különcznek mondunk. 2) A különcznek, mint

olyannak , egyes tette , módja , szokása
,

pl. senki-

nek nem köszönni , mindig hajadon fvel járni , kü-

lönczség.

KÜLÖNFAJÚ, (külön-fajú) ösz. mn. Más fajból

való , mint az , melylyel öszvehasonlíttatik. A kutya

és farkas egynem , de különfajú állatok. Az alma és

körte különfajú gyümölcsök. V. ö. FAJ.

KÜLÖNFÉLE
, (külön-féle) ösz. mn. Más és

más nem, fajú, tulajdonságú. Különféle állatok, nö-

vények, ásványok. Különféle népek, nyelvek, szokások.

Különféle dolgokról beszélni. Különféle termények,

áruk. Különféle módon , képen , szerrel tenni valamit.

Ellentéte , egyféle , azonegyféle , egynem. V. ö. KÜ-
LÖNBFÉLE.

KÜLÖNFÉLEKÉP, (különféle-kép) ösz. ih.

Oly módokon, oly szerekkel, melyek egymással nem

egyeznek. Néha az orvosok ugyanazon nyavalyát kü-

lönfélekép gyógyítják. A tanuk különfélekép adták elé

a dolgot.

KÜLÖNFÉLÉN, (külön-félén) ösz. ih. Külön-

féle módon, képen, szerrel , egymástól elütve , meg

nem egyezve. Különfélén készítni valamely eledelt.

KÜLÖNFÉLESÉG
,

(külön-féleség) ösz. fn.

Azon viszony, mely a dolgok között létezik, mennyi-

ben egymáshoz nem hasonlók , egymástól elütnek,

különnemüek, más-másszerek. A természet müveiben

bámulandó különféleség van. A házasok gyakran mi-

veltségök, vágyaik , szokásaik különfélesége miatt nem

férnek öszve.

KÜLÖNÍT , KÜLÖNÍT, (kül-ön-ít) áth. m. kü-

lönített, htn. — ni v. — eni, par. — s. 1) A többitl

elválaszt, s mintegy különné tesz. 2) Azon jegyek, s

tulajdonságok szerént osztályoz holmit , melyekben

egymástól elütnek. Különíteni a hegye-, lelke- és alja-

dohányt. Különíteni becsük szerént az árukat. El-

különít.

KÜLÖNÍTÉS, KÜLÖNITÉS
,
(kül-ön-ít és) fn.

tt. különité8-t ," tb. —ék, harm. szr. —e. A többitl

elválasztás, osztályozás.

KÜLÖNKÖDÉS
,
(kül-ön-köd-és) fn. tt. külön-

ködés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés, midn
valaki különködik, pl. különködés így irni : adgya, e

helyett : adja. V. ö. KÜLÖNKÖDIK.
KÜLÖNKÖDIK, (kül-ön-köd-ik) k. m. külön-

köd-tem ,
— tél ,

—

ött. Valamivel szkebb értelm,

mint a különczködik , s mondjuk emberrl , ki bizo-

nyos tárgyban , ügyben , szokásban saját akaratát,

nézetét követi, a többiektl elválik, pl. ki az ikes

igékkel még most sem akar úgy élni , mint a több-

ség és régiek, az különködik.

KÜLÖNKÖDÖ, (kül-ön-köd-) mn. tt. különkö-

d'ö-t. Ki a közönségesen bevett , a többség által kö-

vetett szokás ellen cselekszik.

AKAD. NAOV SZÓTÁR. III. KÖT.

KULONKULON
LÖN alatt.

(külön-külön) lásd : KÜ-

KÜLÖNLEG
,

(külön-leg) ih. A többivel nem
tartva ; külön véve, különértve.

KÜLÖNLEGES, (kül-ön leg-és) mn. tt. külön-

legest v. — et, tb. — ek. Különálló, különlétez; kü-

lön vett külön értett v. gondolt.

KÜLÖNNEM, (külön-nemü) ösz. mn. Másmás
nemhez tartozó

, vagyis oly jegyekkel , tulajdonság-

gal nem biró , miknél fogva egy másikkal bizonyos

nem alá volna sorozható. A verebek és sasok különne-

müek. Különnem törtszámok, melyeknek más-más ne-

vezöjik (osztójik) vannak.

KÜLÖNÖDIK, (kül-ön-öd-ik) k. m. különöd-

tem ,
—tél, —ött. A többitl különválik , elszakad,

bizonyos tekintetben Önállóságra vergdik. Elkülönö-

dik. Midn a tejfölt köpülik , a vaj elklönödik az

írótól. Tagosztály által elkülönödnek a közbirtokosok.

„Az Isten kegyelmétl megkülönödni. " Szabó D.

Ellentéte : közösödik, elegyedik.

KÜLÖNÖS, (kül-ön-ös) mn. tt különös-tv. —et,

tb. — ek. Általán, mi a többitl valamely tekintetben

különbözik, minek olyas sajátsága van , mely más-

ban nem létezik , nevezetesen 1) Személyes , magá-
nyos. Különös meghívás. Különös beszélgetés. Ellen-

téte : általános , nyilvános. 2) A maga nemében ki-

tn
,
jeles , nevezetes. Különös borokkal , ételekkel

kedveskedni a vendégeknek. Különös tisztelettel fogadni

valakit. Ellentéte : közönséges. 3) Szokatlan , furcsa,

ritka. Különös a te magadviselete ma. Különös egy

ember ez a mi szomszédunk. Valóban különös ! Ez kü-

lönös eset ; ellentéte: rendes, szokott, mindennapi.

KÜLÖNÖSEN, (kül-ön-ös-en) ih. Különös mó-

don , nem úgy, mint közönségesen, rendesen történni

szokott ; a többi közöl kiválólag, név szerént ; fölÖt-

tekép. Különösen jutottam ma pénzhez. Ma a katonák

különösen kitettek magukért. A magyar katonaságnak

nagy a híre , különösen a huszároknak. Nekem ezen

rtiha különösen tetszik.

KÜLÖNÖSSÉG, (kül-ön-ös-ség) fn. tt. különös-

ség-ét, harm. szr. —e. Általán azon tulajdonság, mely

valamit különössé tesz , nevezetesen , sajátféleség a

maga nemében, vagy fajában ; kitnség ; ritkaság
;

szokatlanság. V. ö. KÜLÖNÖS.

KÜLÖNÖZ, (kül-ön-öz) áth. m. különöz-tem,

—tél ,
— ött

,
par. — z. Tekintettel azon tulajdonsá-

gokra, melyekben bizonyos tárgyak egymástól elüt-

nek, azokat különkülön választja, osztályozza. Külö-

nözni a szöveteket , s más áruczikkeket finomságuk sze-

rént. Különözni a gyapjút , a dohányleveleket. Néha

am. egyszeren elválaszt. A medd teheneket a fej-

sektl elkü }önözni. Máskép : különít. Néha önható-

lag is használtatik ,különczködik* helyett. Ne kü-

lönözz.

KÜLÖNÖZÉS, (kül-ön öz és) fn. tt. különözést,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által vala-

78



1235 KÜLÖNPARANCS—KÜLONSZOBA KÜLÖNVÁLIK—KULSO 1236

mit különözünk ; vagy különczködünk. Elkülönözés. A
közlegelönek Jcülönözése. Már mire való ez'a különözés?

V. ö. KÜLÖNÖZ.
KÜLÖNPARANCS, (külön-parancs) ösz. fn.

Parancs, mely az általános parancson kivül valamely

egyes személyre vagy teendre vonatkozólag adatik.

KÜLÖNSÉG, (kül-ön-ség) fn. tt. különség-ét,

harm. szr. — e. Azon tulajdonság, mely által egyik

tárgy a másiktól elüt , s vele nem egyez , nem ha-

sonló.

„Elváltozott idk

,

Háborgó esztendk

,

Különségeket hoznak."

Rimay János.

E szó helyett rendesen a különbség használtatik , ho-

lott szabatosan véve , valamint más a külön , mint a

különb , hasonlóan más a különség , mint a különbség.

Az els egyszeren az egymástól elüt tulajdonsá-

gokra vonatkozik , az utóbbi pedig a tulajdonságok

fokozatát is tekintetbe veszi.

KÜLÖNSULY, (külön-suly) ösz. fn. A hígnyug-

tanban (hydrostatica) így neveztetik a szilárd testnek

azon súlya, melynél fogva aránylag könnyebb, mint

ugyanazon térfogatú folyadék, pl. af/;nak különsulya

kisebb mint a vize, mert a vízbe mártva, nem merül

el benne egészen , ellenben a vas különsulya na-

gyobb, ellenkez okból. Máskép : fajsúly. (Gravitas

specifica).

KÜLÖNSZAKAD, (különszakad) ösz. önh.

Erkölcsi ért. külön felekezetre válik , valamely tes-

tülettl elválva, pártot képez. A meghasonlott szövet-

ségesek különszakadtak.

KÜLÖNSZAVAZAT, (külön szavazat) ösz. fn.

Szavazat neme, midn a kisebbségben maradt szava-

zók valamely tagja saját indokolt szavazatát különö-

sen kijelenti, s jegyzkönyvbe téteti.

KÜLÖNSZENV, (külön-szenv) ösz. fn. Gyó-

gyászati rendszer, melynek f elve : ellenkezt ellen-

kezvel, (contraria contrariis) gyógyitani.íAllopathia).

V. ö. HASONSZENV.

KÜLÖNSZENVÉR
,

(külön-szenvér) ösz. fn.

Némelyek által használt új szó a különszenvi rend-

szert követ orvos elnevezésére. (Allopatha).

KÜLÖNSZENVI, (különszenvi) ösz. mn. A kü-

lönszenv rendszerét követ, azt illet, arra vonatkozó.

Különszenvi gyógymód.

KÜLÖNSZENVILEG, (külön-szenvileg) ösz. ih.

Különszenvi gyógyrendszert
,
gyógymódot követve,

alkalmazva. (Allopathice).

KÜLÖNSZÉR
,
(külön-szér) ösz. fn. Gyógytani

ért. oly szer , melyet bizonyos nyavalya ellen , mint

sokszori tapasztalatok után hathatósát különösen

ajánlani és használni szoktak. (Specificum).

KÜLONSZOBA
,

(külön-szoba) ösz. fn. Szoba,

melyben valaki magán lakik , vagy mely a többi

szobáktól elválasztva lévén, külön bejárással van el-

látva. Ellentéte : közszoba. Különbözik : benyíló v.

mellékszoba.

KÜLÖNVÁLIK, (külön-válik) ösz. k. Az elbb
öszvetartozott részek, vagy tárgyak, vagy személyek

egymástól elszakadnak , s az öszvefüggés megsznik
köztök. A vajrészek köpüléskor különválnak az írótól.

Az eddig osztatlanul gazdálkodott testvérek különvál-

nak. V. ö. VÁLIK.

KÜLÖNVÁLT, (külön-vált) ösz. mn. Aki vagy

ami bizonyos egésztl, illetleg egylettl , társulattól

stb. elszakadt. Különvált kereskedtársak.

KÜLÖNVONAT
,
(külön-vonat) ösz. fn. Vasúti

mozdony, mely több kocsit vontatva, rendes idn ki-

vül indái és teszi meg útját.

KÜLÖNZ, (kül-ön-öz) áth. L. KÜLÖNÖZ.

KÜLÖNZÉK
,

(kül-ön-z-ék) fn. tt. különzékét,

harm. szr. — e. Tulajdonképen csak am. különbözet,

s a számtanban jelenti azon számot, melyben két egy-

mással öszvehasonlitott mennyiség egymástól külön-

bözik, pl. tíz és húsz között tíz a különzék.

KÜLÖNZET, (kül-ön-z-et) fn. tt. különzet-ét. L.

KÜLÖNZÉK.

KÜLRÉSZ, (kül-rész) ösz. fn. Valamely test-

nek, mint öszveges egésznek azon része, mely kifelé

áll. Ellentéte : belrész.

KÜLSÁNCZ
,
(kül-sáncz) ösz. fn. A vár falain

és bástyáin kivül fekv sáncz.

KÜLSEG, (kül-ség) fn. tt külség-ét, harm. szr.

— e. A vizi malomkerék küllit kivül öszvefoglaló

deszkák vagy gúzsok. Tájdivatosan : kilség, kiség.

KÜLS
,
(kül-s vagyis kül-es, összetétel) mn.

tt. külst ; tájszokásilag , kilsö , harm. szr. külseje.

Köz szokás szerént, st gyakran az íróknál is a küls

és kül egy értelemben vétetnek , holott eredetileg és

szigorún véve különböznek, mert valamint nem egyek,

alház, és alsó ház, felház és fels ház, elhad és els

had , hasonlóan különbségnek kell léteznie a kül és

küls között, mi körülbelül abban áll, hogy a kül ál-

talánosan és határozatlanul fejezi ki azon tulajdon-

ságot , mely szerént valami bizonyos térvonalon ki-

vül van ; a küls pedig meghatározza a rendet, soro-

zatot azon tárgyak között , melyek bizonyos térvo-

nalon kivül esnek , miért egyszersmind f fokozatú

jelentéssel bir, pl. kül háznak mondható minden ház,

mely bizonyos határon túl áll , küls házak pedig

azok, melyek a többiek között legkülebb feküsznek,

(extimus) pl. külház valamely városban külvárosi há-

zat jelent ; küls ház pedig jelenthet mind bel- mind

külvárosban a többiekhez képest kijebb fekv házat.

Ellentéte bels intimus v. interior. így alház az , mely

alacson, vagyis függleges irányban alant van, külö-

nösebben melynek nincs emelete ; alsó ház, mely fek-

vleges irányban a többihez képest alább fekszik ; el-

had, mely a deréksereg elttmegy ; elhad elscsapatja,

mely az elöhadban legelöl megy stb. Egyébiránt leg-



1237 KULSO-BOCS—KÜLTELEK KÜLTELKI—KÜLVÁROSIAS 1238

többször egy értelemben vétetik
,
pl. külváros és kül-

sváros. Túlbségbl fokozható is : külsbb , legkül-

sbb v. legküls. V. ö. —SÓ, —SO képz.

KÜLS-BÖCS, falu Zemplén m. helyr. Dcs-re,

— ön, — rl.

KÜLS-CSUDA, puszta Bars m.; helyr. —Csu-

dá-ra, —n, — ról.

KÜLSÖ-GÚT
,
puszta Bihar m.; helyr. —Gút-

ra, — on, —ról.

KÜLSÖKÉP v. —KÉPEN, (küls kép v. —ké-
pen) ösz. ih. Valaminek küls oldalát , részeit véve,

úgy amint valami látszik. Ezen ház külskép ers-

nek látszik. Külskép jó indulatot mutatni valaki iránt.

KÜLSLEG, (küls-leg) 1. KÜLSKÉP.
KÜLS-SÁRD , falu Szála m. ; helyr. — Sárá-

ra, — on, — ról.

KÜLSSÉG, (kül-s-ség v. kül-es-ség) fn. tt.

külsség-ét , harm. szr. — e. Mind az , ami valaminek

külsejét teszi, ami valakin vagy valamin els tekin-

tetre szembetnik. Nevezetesen, mint a valódiságnak

ellentéte jelenti a dolgoknak szinét. A gyászruha csak

külsség , mely nem mindig jele a fájdalom valóságá-

nak. Holmi külsségekkel fitogtatni a születési vagy hi-

vatali méltóságot. Ellentéte : belsség.

KÜLS-TARNÓCZA, 1. TARNÓCZA.

KÜLSÖ-TETÉTLEN
,
puszta Pest m. ; helyr.

— Tetétlen-be, — ben, — bi.

KÜLSÖVÁROS, (küls-város) ösz. fn. 1. KÜL-
VÁROS.

KÜLS-VATH, falu Veszprém m. ; helyr.

— Vath-ra, —on, — ról.

KÜLSZÉL
,
(kül-szél) ösz. fn. Azon végpontok

vagy vonalak , melyek valamely testnek kifelé álló

részeit (szélét) határozzák, pl. a bekötött könyv leve-

leinek külszéle. V. ö. SZÉL.

KÜLSZENVED
,
(kül-szenved) ösz. mn. és

fn. L. SZENVED alatt.

KÜLSZÍN, (kül-szín) ösz. fn. 1) A szines, fes-

lett tesnek azon oldala , mely rendesen a néz felé

van fordulva , ellentéte fonák szin. 2) Átv. ért. lát-

szat, vagyis ami nem valódi dolgot , hanem csak an-

nak alakját , képét tünleti elénk. A külszinre nem

kell tekinteni; a külszín gyakran csal. Csak külszinre

tenni valamit. V. ö. SZÍN.

KÜLTAG, (kül-tag) ösz. fn. A magyar törvény

szerént a kereskedi társulatokban oly tag , mely a

kereskedi czégben (akár neveztessenek meg mind-

nyájan a czégben, akár csak e szókkal : társa vagy

társai) nem foglaltatik , a czégen kivül áll , ki rend-

szerént csak bizonyos befizetést tesz veszélyezésre

(Einlage auf Gefahr) azaz nyereségre vagy veszte-

ségre , vagy nagyobb kamatra , de azon befizetett

öszvegen felül a társulat tartozásaiért nem felels,

a társulat ügyeire is befolyással nem bír.

KÜLTELEK, (kül-telek) ösz. fn. Általán telek,

mely a szoros értelemben vett városi vagy helységi,

vagy pusztai lakok kerületén kivül esik, tekintettel

azon telekre, melyet a kültelek birtokosa benn a vá-

rosban vagy helységben bir ; szokottabban : küls-

telek, ellentéte : belstelek.

KÜLTELKI
,

(kül-telki) ösz. mn. Kültelekhez

tartozó, arra vonatkozó , azt illet. Kültelki járandó-

ság. Kültelki földminség.

KÜLTERJ, (kül-terj) ösz. fn. Tulajd. ért. a

testnek azon tulajdonsága , melynél fogva bizonyos

helyet kifelé ható irányban foglal el. Ellentéte : bel-

terj, mennyiben valamely test úgy foglal el bizonyos

tért , hogy annak minden legkisebb pontjait betölti.

A szivacsnak külterjéhez képest kisebb belterje van,

mint a vasnak. Szabatosabban : terjedek és tömedék.

(Extensio és intensio). Átv. ért. akármiféle mködés-
nek olyféle hatása , mely minél többfelé törekszik

;

ellentéte azon mködési hatás, mely ugyanazon kör-

ben minél több ert kifejteni, és több eredményt elé-

állítani törekszik.

KÜLTERJES, (kül- terjes) ösz. mn. Ami kifelé

szétterjed. Külterjes hatás, mködés.

KÜLTERJILEG, (kül-terjileg) ösz. ih. Valami-

nek külterjét véve, kifelé hatva. Ellentéte : belterji-

leg. Külterjileg mozdítani el a nyelvet , azaz rajta

lenni, hogy minél többen értsék és beszéljék; belter-

jileg mozdítani el , am. minél müveitebbé
,

gazda-

gabbá tenni.

KÜLÜ, (kül-ü) fn. tt. külü-t. 1) A kerék sugár-

fája , máskép : külö , küll. 2) Üt kalapácsokkal, s

mozsárféle edényekkel ellátott gépezet , mely által

bizonyos testeket öszvezúznak, pl. tökmagot, kender-

magot, hogy olajt törjenek belle , vagy a kölesbl

kását csinálnak. Máskép : köly. Ez értelemben nem
egyéb, mint a megforditott lükü, azaz lök , minthogy

a kalapácsok lökdösése által mködik. Rokon vele a

lüktet, azaz a földet egyik lábával ütögetve, lökdösve

sántikál.

KÜLÜGY
,

(kül-ügy) ösz. fn. Államkormány-

zásban a nemzetközi viszonyokra vonatkozó minden-

féle ügy.

KÜLÜGYÉR, (kül-ügyér) ösz. fn. Ügyér, vagy-

is miniszter, ki valamely állam külügyeit viszi. V. ö.

ÜGYÉR.
KÜLÜGYMINISZTER, (kül-ügy-miniszter) 1.

KÜLÜGYÉR.
KÜLVÁR, (kül-vár) ösz. fn. Valamely városon

kivül fekv vár. (Citadelle). Máskép : fellegvár.

KÜLVÁROS, (kül-város) ösz. fn. Tulajdon szo-

ros ért. a kerített városnak azon része , mely a fala-

kon, bástyákon kivül esik ; ellentéte, belváros.

KÜLVÁROSI, (kül-városi) ösz. fn. Külvárosban

lakó, onnan való ; ottan létez, arra vonatkozó. Kül-

városi polgárok, lakosok. Külvárosi bíróság. Külvárosi

utczák, házak.

KÜLVÁROSIAS
,
(kül-városias) ösz. mn. Kül-

városban, külvárosi lakosoknál divatozó. Külvárosias

épitésmód. Külvárosias népviselet.
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KÜLVILÁG
,

(kül- világ) ösz. fn. A szemmel

látható testi világ ; különböztetésül a belvilág, vagyis

szellemi és erkölcsi világtól.

KÜLVILÁGI, (kül- világi) ösz. mn. Külvilághoz

tartozó, arra vonatkozó. Külvilági jelenetek.

KÜLVONAL
,
(kül-vonal) Ösz. fn. Azon vonal,

mely valamely testnek vagy térnek széleit határozza

meg, nevezetesen a rajzolásban. Az emberi fnek kül-

vonalai. (Contour).

KÜNGÖS
,
puszta Veszprém m. ; helyr. Kn-

gösre, —ön, —röl.

KÜNN
,
(kü-nn) ih. A két rm csak nagyobb nyo-

matékosság utján alakult, mert szabatosan egy n vei

volna kün. Gyöke k, máskép ki, melybl en képzvel

lett eredetileg küen, s az e kihagyásával kün, mint sürü

sürün, jó izüjóiziln, keser kesern, ezek helyett : s-

ren, izüen, keseren. Az an en határzó képznek meg-

felel az ul ül, s némely szók mindkettt fölveszik, pl.

csúnya csúnyán csúnyául , ostobán ostobául , illen

illül. így felel meg a kün ben, alán, kunt, bent, alant

határozóknak a küvl, bevíil (belül), alul. Ezen kép-

zés erejénél fogva a kün és küvl tulajdonkép hely-

es módhatárzó egyszersmind ; a helyet t. i. a kii, a

módot pedig az en v. l fejezi ki. Jelenti azon helyet,

mely bizonyos térnek végvonalain túl esik. Ellen-

téte: ben. Sem kün, sem ben. Kün járni az utczán. Kün

lakni a falun. Kün hálni, kün maradni. Fölveszi vé-

gül hasonlóan nagyobb nyomatékosság kedveért a t

bett is mint szintén határozói helyképzt : kunt.

Ugyanezen képz létezik a ben-t, fen-t, len-t, alan-t,

továbbá a szintén helyre, térre vonatkozó hoszszan-t,

magasan- 1, milyent szókban.

KÜNNET, (künn-ét v. kü-nn-en-d) székely táj-

szólás szerént am. kívülrl , máskép ugyanott : kü-

vünnet , és küjjelrl. Olyan alkotású
,
mint innét, on-

nét, honnét stb.

KÜPÜ, tájdivatos, köpü helyett; 1. ezt.

KÜR , elvont gyöke kürt szónak és származé-

kainak ; 1. KÜRT.

KÜRT, (1), (kürt) fn. tt. kürt- öt , harm. szr.

—je. Kicsinyezve : kürtöcske. Gyöke k'dr azon szók

osztályába tartozik, melyekben a lényeges gyökbetü

r növést , magasságot , fölkelést jelent , milyenek or

orr.m, hóri óriás, sarj, serdül, serken, szaru, taréj part,

mart, bérez stb. Eredeti értelme szaru , vagyis bizo-

nyos állatok fején vagy homlokán csontféle kinövés.

Ezen alakban legközelebb áll hozzá a hellén xéftag,

a latin cornu , azután a lágyabb német Horn , és a

forditott 6zláv roh. Mivel pedig, valamint más népek,

úgy a magyarok is a szaru tülkét hangszerül hasz-

nálták : innen jelent fúvó hangszert is , mely legin-

kább ökörszaruból van készítve, s hajdan a táborok-

ban ,hadi kürt' név alatt használtatott , s jelenleg a

csordapásztorok és vadászok jeladó hangszere. A kürt

és szaru lényegben egyet jelentenek ; innen vajas

szarvas
, néhutt : vajas kürt. Használtatik fordítva

is tájszokásilag türk v. tUüc. Rokonok hozzá a csr,

csürk , csrök és gyr mint olyféle testek , melyek

szaruként hegyesre felmagasodnak. A magyarok

kürtjei között legnevezetesebb az ismeretes jász kürt,

mely Jászberényben riztetik , közhiedelem szeréut

Lehel kürtje. A kürtrl számos magyarországi hely-

ségek neveztettek el.

KÜRT, (2), falvak Komárom, ÁSSA— , NE-
MES—, PUSZTA— .Nyitra, ERD— , Nógrád, HI-

DAS— , Pozsony, TISZA— , Borsod m., puszták He-

ves m.; helyr. Kürtre, — ön, — röl.

KÜRTCSIGA, (kürt-csiga) ösz. fn. Tekerg,

és hasas teknöjü csigafaj , mely némileg a kürthöz

hasonló, s ha fülhöz tartják, zúg. (Buccinum).

KÜRTHANG, (kürt-hang) ösz. fn. Sajátságos

vastag, tompa hang, milyet a megfútt kürt adni szo-

kott. A kürthangra fölriadtak a vesztegl hadak. Kürt-

hanggal öszvehlni a vadásztársakat.

KÜRT, (kür-t-ö) fn. tt. kürtö-t. így nevezi a

köznép az ország némely részében a kéményt ; néhol

pedig csak azon cs neveztetik kürtnek , mely a

szobában lev kemenczébl a kéménybe vagy kony-

hába vezeti a füstöt , tehát mely a kemenczét a ké-

ménynyel öszveköti. Nevét a kürttl kapta, minthogy

az eredeti magyar kürtk, akár mint kémények, akár

mint kemenczecsövek , milyenek a legtöbb tájakon

most is láthatók, alul széles, felül keskenyed szaru-

hoz, vagyis kürthöz hasonlítanak. Egyébiránt rend-

szerént veszszöbl vannak fonva, és sárral belapasztva.

A kmives rakta kürt mint kémény utóbbi divat.

KÜRTÖFÉCSKE, (kürto-fécske) ösz. fn. Fecs-

ke , mely a kürt , azaz kémény körül szokott fész-

kelni.

KÜRTÖL, (kür-t-öl) önh. m. kürtöl-t. Kürt nev
hangszert fú. Hajnalban kürtöl a csordás. Átv. ért.

valamit utón útfélen teli torokkal hirdet. Amit észre-

vesz, legott kürtöli mindenfelé.

KÜRTÖLÉS, (kür-t-öl-és) fn. tt. kürtölés-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Kürtbe fúvás. Els kürtöléskor

fejni meg a teheneket. Átv. ért. teli torokkal hirdetés.

KÜRTPÉNZ, (kürt-pénz) ösz. fn. 1) Díj,

melyet a kürt- vagy szokottabban kéményseprnek

fizetni szokás. 2) L. FÜSTPÉNZ.

KÜRTÖS, KIS—, NAGY— faluk Nógrád,

puszta Somogy m.; helyr. Krtös-re, — ön, —röl.

KÜRTÖSEPRÖ, ösz. fn. Személy, kinek külö-

nös mestersége és rendeltetése a kürtket seperni,

tisztogatni ; máskép : kéménytisztító, kéménysepr, né-

hutt : füstfaragó.

KÜRTÖSFÁNK, (kürtös-fánk) ösz. fn. Süte-

mény, melyet dorongra tekergetve sütnek, miért más-

kép dorongfánk v. botratekercs a neve. Kürtösnek

mondják , mert ha lehúzzák a dorongról, üres, mint

a kürt.

KÜRTSZÍJ, (kürt-szíj) ösz. fn. Szíj, melynél

fogva a kürtöt , különösen vadászkürtöt vállra szok-

ták vetni, vagy nyakba akasztani.
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KÜRTSZÓ, (kürt-szó) ösz. fn. Azon sajátnetnü,

leginkább tompa hang , melyet a kürt ad , ha bele

fúnak, máskép : kürthang.

KÜRTYA , falu Krassó m. ; helyr. Kürlyára,—n, —ról.

KÜRÜ , NAGY— , falu Heves m.; helyr. Kürü-

be, —ben, —bi.

KÜS , mn. a Bécsi , Tatrosi codexekben , régi

magyar Passióban stb. és székelyes kiejtéssel am.

kis, melybl küske (Gömörben is) am. kicsike, és küs-

ruha am. zsebkend. L. KIS, KUTAK, KÜSZ.
KÜSDED , régies és tájdivatos kisded helyett.

„A nagytól fogván mend a küsdediglen." Bécsi

codex.

KÜSDEG, a székelyeknél am. kisded.

KÜSELESZ, (küs- azaz kis-élesz, azaz — élesz-

t) sz. fn. A székelyeknél am. éleszts keverék.

(Kriza J.).

KÜSMOD , erdélyi falu az Udvarhelyi székely

székben; helyr. Küsmöd-re, — ön, — röl.

KÜSRUHA, (küs-, azaz kis-ruha) 1. KÜS alatt.

KÜSÜ, 1. KÖSÜ.
KÜSZ, fn. tt. küsz-t, tb. — ök. Apró, fehér hal-

faj, mely csoportosan szokottjárni. A Balatonban nagy

számmal tenyészik. Neve hihetleg nem egyéb, mint

a sziszegre változott küs , azaz kis , és csakugyan

máskép : kisz.

KÜSZD, KÜSZDÉS, KÜSZKÖDIK stb. 1.

KÜZD, KÜZDÉS, stb.

KÜSZKÖPÜ, 1. KÖZKÖPÜ.
KÜSZÖB, (küsz-öb) fn. tt. küszöb-öt, harni. szr.

— e v. —je. Kicsinyezve : küszöböcske. Mai értelem-

ben jelenti azon alapdeszkát vagy gerendát, mely az

ajtó vagy kapuközben, a padlón vagy fenéken fek-

szik , s melyen elbb át kell lépni , hogy az illet

térbe, pl. udvarba, szobába, terembe mehessünk. Ez
értelemnél fogva , úgy látszik , hogy küszöb annyi,

mint köz öb , vagyis azon öb , mely a küls és bels

tér között van , s mintegy köz gyanánt szolgál. Ha
pedig azt teszszük fel , hogy e szó már akkor is di-

vatozott , midn eleink még sátorok alatt laktak ; úgy
még inkább illik rá az öb alapfogalom, mert a sátor-

nak
, mint kerekgömbölyü alkotványnak csakugyan

öbe, öble van , és pedig bels öbe , mely belterületét

teszi, és küls öbe, azaz nyilasa, mely ki- s bejárásul

szolgál, és ha még azt is veszszük , hogy a sátorok-

nak néha kidudorodó pitvarféle bejárásuk van , ak-

kor így elemezhetjük , küsz am. küs , azaz küls , és

öb ; tehát küls öböl a sátoron. Törökül : idk v. esik.

Atv. ért. jelenti valamely teendnek , kivált tanul-

mány tárgyának els kezdetét, alapját. Még alig ért

a tudományok küszöbéhez.

KÜSZÖBGERENDA, (küszöb- gerenda) ösz. fn.

Gerenda , mely a kapuban vagy ajtóban küszöbül

szolgál. V. ö. KÜSZÖB.
KÜSZÖBLÉPCS, (küszöb-lépcs) ösz. fn. Lép-

cs a küszöb tövében
, melyen a küszöbre fel, vagy

arról le kell lépni.

KÜTEG, (küt-eg) ösz. fn. tt. küteg-ét , harm.

szr. —e v. —je. Újabb kori , orvosi mszó
,
jelent

általán mindenféle foltot , fakadási
,
persenést az ál-

lati brön , melyrl azt szoktuk mondani
, hogy ki-

üiötte magát v. kiütött.

KÜTYL
,

(küty-l-ö) fn. tt. kütylö-t. Gyr tá-

jéki szó, jelent málészáju, együgy, mamlasz, hüle em-

bert. Vastag hangon : kutyló, rokon a kuiyorodik igé-

vel, mennyiben a kütyl ember rendesen tunya, lomha
meggörbed testtel jár.

KÜVÖ, (kü-v-ö) fn. tt. küvöt. Szathmár vidékén

am. küll, minthogy a kerékagytól kifelé áll.

KÜVÜL l.
f

KÍVÜL.
KÜVÜNNÉT, (kü-v ünn ét v. kü-v üon-end) 1.

KÜNNÉT.
KÜZ , elvont gyöke küzd v. küzdik igének és

származékainak.

KÜZD, 1. KÜZDIK. A székelyeknél fnév gya-

nánt is használtatik küzdés helyett
;
pl. küzdbe menyen

(megyén) am. küzdésre kel. (Andrássy Antal).

KÜZDELEM, (küz d-el-ém) fn. tt. küzdelmet,

harm. szr. — e. 1) Tulajd. ért. egymásnak ellensze-

gül erk azon törekvése, hogy egymást legyzzék.

2) Atv. ért. az észnek , és érzékiségnek egymással

való ütközése. Mindkét értelemben a viszonyos ellen-

hatásnak tartós , folytonos , és nagyobb állapotát

jelenti.

KÜZDELMI, (küz-d-el-em-i) mn. tt. küzdelmi-t,

tb. — ek. Küzdelemhez tartozó , küzdelemre vonat-

kozó. Küzdelmi tér. Küzdelmi vágy. Küzdelmi díj.

Küzdelmi biró.

KÜZDÉS
,
(küz-d-és) fn. tt. küzdés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Két ellenkez ernek egymás elleni

viszonyos, és tettleges törekvése , melynek czélja az

ellenfél legyzése. Hosszas küzdés után földre sújtani

az ellenfélt. Sok küzdésébe került , mig elhatározhatta

magát. V. ö. KÜZDIK.

KÜZDHELY, (küzd-hely) ösz. fn. Általán azon

hely , melyen az ellenfelek , viaskodók , birakozók

küzdenek. Különösen , ha a küzdés nyilvános mutat-

ványul, vagy játékul tartatik , e végre czélirányosan

elrendelt tér, pl. korlátokkal kerítve, homokkal meg-

hordva stb.

KÜZDIK
,
(küz-d-ik) k. m. küzd-ölt , hln. —ni

v. — eni. Némelyek használják ik nélkül is ; de mint-

hogy ezen ige nemcsak hatást, hanem visszahatást is

foglal magában, innen helyesebben a középigék közé

sorozandó. Közönséges értelme : valakivel viaskodik,

birakodik. Küzdeni az ellenséggel , szilaj vadállattal.

„Lám mindent te ejtesz, ki teveled küzdik."

Régi ének Sz. Lászlóról.

Gyökének lényegét az ellenséges hajtást , tolást je-

lent z ige teszi, s küzdik eredetileg am. üzdik, azaz

z és zetik , mi a küzdésnek csakugyan természeté-

ben fekszik, midn hol egyik, hol másik látszik gyz-
ni, hol egyik

, hol másik tolja vissza ellentársát. E
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szerént Mzlcödni am. üzködni, egymást zni, küzködés

am. zködés egymásnak üzése. Hogy a k némely szók

elején puszta eltét , errl , 1. K bet és KÉP. Átv.

ért. mondják a léleknek , akaratnak azon mködésé-
rl , midn az érzéki hajlamok, ingerek, és az erény

törvényei között meghasonlás támad, minek következ-

tében az ember mintegy önmagával viaskodik. Leküz-

deni az indulatok viharját, a szenvedélyeket.

j.Gyúladozó vérrel küzdve emészti magát."

Kisfaludy K.

KÜZD
,

(küz-d-ö) mn. és fn. tt. küzdt. Aki
valakivel vagy átv. ért. önmagával küzd. Díjért, ju-

talomért küzd lovagok. Indulatokkal küzd ész. Mint
fnév jelent különösen oly személyt , kinek feladata

nyilvános mutatványokban
,
játékokban versenytár-

sakkal küzdeni.

KÜZDÖHELY, (küzd-hely) 1. KÜZDHELY.
KÜZDÖKEZTYÜ, (küzd-keztyü) ösz. fn. Kez-

tyü , melyet a nyilvános küzdk fel szoktak húzni,

különösen akik öklözdnek.

KÜZDSZEKÉR, (küzd-szekér) ösz. fn. A ré-

giek sajátságos szerkezet hadi szekere, melyrl har-

czolni szoktak. Kaszás küzdszekér.

KÜZDTÉR
,
(küzd-tér), KÜZDTÉR

,
(küzd-

tér) 1. KÜZDHELY.
KÜZKÖDÉS, (küz-köd-és) fn. tt. küzködés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. A viaskodásnak , birakozás-

nak azon módja, melyben az ellenszegül felek egy-

mást ideoda zik, azaz üzködnek. 1. KÜZDIK, KÜZ-
KÖDIK.

KÜZKÖDIK, (küz-köd-ik) k. m. küzköd-tem,

— tél, —ott. Mást zve, majd visszaüzetve viaskodik,

birakozik. E szó a hatásnak , és visszahatásnak gya-

koriságát, folytonos voltát fejezi ki. Átv. ért. monda-
tik oly emberekrl , kik egymást gylölvén , minden

alkalommal ujjat húznak egymással , kik folytonos

perben , veszekedésben élnek
,

pl. a rósz testvérek,

rósz házasok
,
rósz szomszédok ; továbbá

, kikben az

indulat, érzékiség az észszel ellenkezik; vagy kik vi-

szontagságokkal bajlódnak.

„Csak te vagy még ébren boldogtalanokkal

,

Kiknek szivök vérzik, s küzködik bajokkal."

Ányos Pál.

KVACSÁN , faluk Liptó és Sáros m. ; helyr.

Kvacsán-ba, — ban, —ból.

KVAKÓCZ , falu Zemplén m. ; helyr. Kvakócz-

ra, —on, — ról.

KVÁRTÉLY, fn. tt. kvártély-l, tb. — ok, harm.

szr. — a. A franczia quartier után magyarított ide-

gen szó. Jelent tulajdonkép szállást, különösen kato-

nait. Kvártélyt csinálni. Téli, nyári kvártély.

KVÁRTÉLYCSINÁLÓ
,
(kvártély-csináló) ösz.

fu. Személy , illetleg katonai vagy polgári biztos,

ki az érkezend katonaság számára szállást rendel

;

máskép : kvártélymester , magyarosabban : szállás-

csináló.

KVARTELYOZ
,

(kvártély-oz) áth. m. kvárté-

lyoz-tam, —tál, — ott, par. — z. A katonákat kvár-

télyokba szállítja , házanként beszállásolja. Egy-egy

házba öt katonát kvártélyozni.

KVASSÓ, NEMES—, faluk Trencsén in.; helyr.

Kvassó-ra, —n, -

—

ról.

A K-ban van 11,767 czikk.

JL,.

L , kisded alakban l, tizenkilenczedik bet a

magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában tizen-

kettedik , kiejtve el , mint egyes hang a nyelvnek

eltolása és mozgatása altul képzdik , s mint olyan

a nyelvhangok osztályába tartozván, legtöbb szóknak

oly jelentést kölesönöz,melyben alapfogalom az elha

ladó mozgás, elhaladás. 1) Majd könny, gyöngéd

és többnyire zajtalan, majd valamivel sebesebb moz

gás értelme rejlik ezekben : a segédhangzóval

láb, (labda), láb, lábol, lábad, lábadoz, ládáz, lafog

lafanez, laj (fn.), láng, láz, lázad stb., e segédhang

zóval : leány, legény, lebeg, lepke, ledér, lefeg, lef

fentyü, lejt, lejteget, leng, lengedez, lenget, lentet, le

veg, leveg, lé, leves, legyint, lép, el, le, él, lesz ; i se

gédhangzóval : libánczol, libócz, libeg, lidércz, lindik

linkó, limba, lifeg, lipiczkel, liszt, lityeg, illan, illant

villám, villog stb., o, ö, ü segédhangzókkal : ló, lob

lobog, lob, lóbál, lód, lódít, lódul, lóg, lóstol, lót, l, lök

lzér, lükü, lüktet. 2) Szenvedleges, lassú, élénktelen

mozgást jelent ezekben : lanka, lankad, lankaszt,

lankatag, lajha, lajhár, lágy, langy, láp, lassú, legel,

lézeg, lom, lomha, lusta. 3) Terjedést, kinyúlást ezek-

ben : láboda, lap, lapu, lapály, lapos, lapáez, lapát,

laposka, laska, lancz, lep, leped, lepel, lepény. 4)

Eléfordúl némely hangutánzó gyökökben is , mint :

laf, laty, lecs, lety, Uh, lity, leh, lél(ék) liba, lcs,

loty, löty, lucs, melyekrl megjegyzend , hogy job-

bára oly hangot jelentenek , mely könny mozgás

következtében ered, minél fogva ezek mozhangután-

zók nak nevezhetk.

Az l hang lengeteg mivoltánál fogva sok válto-

zásnak van kitéve, nem annyira a szók elején, mint

közepén és végén , midn majd a keményebb r-re,

mint legközelebbi szervtársára, majd lágyabb ly, j,

u-re változik
,

pl. il (illan), ir (iramlik), villog, vir-

rad; botlik, botránkozik; tolong, torlódik; Elisabet Er-

zsébet, csoroszla csoroszlya, kill kivül, lelebb lejebb,

lik lyuk , leány lány, lyány. Néha n-re is, pl. lám,

nám ; hol, hon ; talál, tanál ; dal, dana, dalol, danol;

ónnal (régiesen, ma :) onnan; az ul, ül határozói kép-

zk, másképen : on, ön, én ; üdvözülhetnének helyett

a régi magyar Passióban : üdvezünhetnének stb. A
hanyag , tunya íájejtésekben gyakran egészen elt-

nik, s az eltte álló önhangzóval foly öszve, mint

:

alma, óma ; szalma, szórna ; Albert, Obert ; folt, fót

,

gyolcs, gyócs ; föld, föd ; különösen a szók végén :

pótol, pótó, pótú ; gondol, gondó, gondú ; meszel, me-
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szee ; örül, ör / palóczos és barkós ejtéssel : elment,

evment, eüment, óment ; balta , bóta ; okval, módval,

okvó, módvó ; kézvei, lábval, kézvö, lábvó ; ne poró

avvó a góvó
,

(ne porolj avval a galylyal). Ilyenek

Benó'fy Soma közlése szerint :

„A lököd (lelked) kányának sincsen táng (talán)

jaó dóga (dolga)."

„ Vegyázz , Bera , magadra ,

Fee ne öts a garadra

,

Ha 1' es a lábadraó

,

Becsöletöd ee patkaó."

„Ha nagyanyó duruzsaó

,

Mondjad, szi hé! hogy auszaó.

"

Hasonló változásokon ment által az eredeti latin szók l

betje a franczia nyelvben, mint : mal-us wiawu- ais (ki-

ejtve : mové), salv-are sauv-er (sové), saZ-tare sa?t-ter

(soté), ce>ZZ-um cou (kú), fal- co ,
fau-cou (focó) stb.

Az olasz bizonyos esetekben elhagyja az Z-t s i-vel

helyettesíti : Flumen Fiume, blanca bianca, Floren-

tia Fiorenta, plus piu stb. Hasonló viszony van né-

mely szláv nyelvek között, a cseh : lolk, blch, tolna,

dlauhi, dluzsnik, bil, vidil, dal, sztal ; szerbül : wuk,

bua, wuna, dugi, duzsan, bio, vidio, dao, stao stb.

Tudván azt, hogy az l többször hosszú Önhang-

zóvá olvad , a szóelemzésben biztosabban járhatunk

el, ha az ily önhangzós gyököt családbeli rokonaival

öszvehasonlitjuk
,
pl. bódul , bódorog , eredetileg =

boldúl, boldorog, bóna (óra) = bolna, mint a bolond,

bolyong, balga, balgatag szók rokonai
; fónagy =

folnagy , falunagy
; fóka = falka ; bódé =r boldé,

bolt ; bókol = bolkól, fejét hajtogatja, bólogat ; ágy
= álgy (hálgy), alvási, hálási fekhely; ótvar = olt-

v. áluttvar stb.

Különös , hogy az l kezdet gyökszók között

alig van olyan, mely valami tömör, szilárd, kemény

testet jelentene , hanem holmi lengeteget , könnyt,

lágyat , léhát , illetleg hasonló mozgást , cselekvést,

állapotot , továbbá nincs ily kezdet kedély szók,

mint az ajki, torok-, foghangok, és sziszegök között;

nincsenek gömböly , kerekded tárgyakat jelentök,

mint különösen a torkiak, és r gyökhanguak között,

végre nincsenek fuvást , fuvódást (a leh, Uh kivételé-

vel) vagy metszést, hasítást jelentök.

Az Z-vel kezdd gyökszók száma minden ár-

nyalataikkal együtt 90 -nél, az Z-vel végzdké pedig,

mint , al, ál , áll, el, il, ül, ol , ól , öl , ül , stb.

80-nál több.

Rövidítve : Z. 1) = lásd ; 2) = lap. A római

számjegyek közt a nagy L ötvenet jelent. V. ö.

SZÁM. Átugrotta már az L-et , am. életének öt-

venedik évén már túl van.

— L, segédhangzókkal : al, el, él, ol, öl, s még
igéknél úl, ül, határozóknál ul, ül a) igeképz, s alkot

mind önható , mind átható igéket, mint : dú-l, sül,

hü-l, f-l, dl ; váll- al, kez-el, szem- él, botol, ör-öl ;

hálál
, (= hála-al), henyél , épül , tan úl stb. V. ö.

—AL, és különösebben —ÚL. Kettztetve: -all, -ell,

melyben az els l vagy ra-böl változott által
,
pl. so-

kall am. sokanl , kevesell, am. kevesenl , vagy pedig

ami hihetbbnek látszik, az egész vall igébl húza-

tott öszve, melynek értelmében is osztozik, pl. sokall

am. soknak v. sokul vall , kevesell am. kevésnek v.

kévésül vall, kicsinyeli , am. kicsinynek vall
,
javall

am. jónak vall, urall, am. úrnak vall, egyébiránt ,vall'

is am. ,vanl' mit különösen a régies ,habet' jelentése

is igazol. V. ö. VALL. b) Névképzö, mint: fonal, it-al,

hivat-al, éi-el, vét-el, tét- el, lep-el, fod-el, gyám-ol, fáty-

ol, öböl, ök-öl stb. Részletezve 1. Elbeszéd 129, 130,

és 133, 134, 142. lapokon, c) Határozói képz ul, ül,

alakban, mint bal-ul, rósz id, vitéz-ül stb. A török-

tatár nyelvben is mint igeképz, nagyban szerepel,

pl. szöj-lemek (szólni), ettl szöz (szó), bas-la-mak

(fnök-öl-ni) stb.

LA, (1), isz. mely által valakit figyelmeztetünk,

hogy lásson valamit. Itt van a keresett könyv la

!

Néha egyszer figyelmeztetést jelent
;

pl. Ami szive-

men fekütt , megmondtam la ! „Igen eh vagyok ; én

ugyan megeszlek , és nagy irgalmasságot teszek ve-

led, mert la ! mely igen kell munkálkodnod szinet-

len" (szünetlen). Mese egy farkasról és egy szamár-

ról. (Heltai Gáspár). Rokon vele értelemben a ni

!

kettztetve nini ! pl. Itt van ni ! Úgy látszik azon-

ban, hogy szabatosabban szólva a la inkább távolra,

a ni inkább közelre vonatkozik, s a la általánosabb,

a ni pedig különösebb figyelemre szólít , innen lát

(la-at) valamit , am. általán szem által észrevesz; néz

(ni-ez) pedig am. különösen ráfüggesztett szemekkel

vizsgál vagy szemmel tart. A la gyökbl származik

a lám és lát, a ni-böl meg néz (ni ez). Az elébbivel

rokonértelm a chaldaeai alít (Beregszászi szerént

am. a német siehe da) a franczia mutató la (voila), a

görög Xctoj, a régi szász latén, goth wlitan , a pfalzi

lauen stb.

LA , (2) , elvont gyökeleme lej szónak s gyöke

láb szónak mind három jelentésében , továbbá lágy

melléknévnek ; és rokon lo elvont gyökkel (lohad, lo-

haszt, lohol stb. szókban) úgy szinte lob gyökkel (lob-

ban , lobog) stb. szókban. Jelentése , mint általában

az Z hangé, haladó mozgás.

LÁ, isz. ugyanaz ami la, 1. ezt. és LÁM.
LAÁB, falu Pozsony m ; helyr. Laáb ra, — on,

— ról.

LÁAZ , faluk Arad m., és Erdélyben A. -Fehér

m.; helyr. Láazra, — on, — ról.

LAB , elvont gyök , melybl labda , és ennek

származékai erednek ; rokon , st azonos vele : lob,

melybl a tájdivatos lobda , továbbá lobog , lobban

származnak. Rokon vele leb is lebeg, lebben szókban, lib

stb. Elvont értelme, könny sebes mozgás, milyen a

labdáé és lobogó testeké. A latinban is a pila és pi-

lum között a sebes repülést , illanást jelent il az

alapfogalom.

LÁB, (1), (la-ab v. lo-ab , 1. itt alább) fn. tt.

lábat, harm. szr. —a. Tulajd. ért. így neveztetnek

az embei', és állatok derekából kinyúló tagok, melye-

ken állanak, mozognak, járnak kelnek. Az embernek
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két, a lónak négy lába van. Egy lábra állni. Rövid,

hosszú, vastag, vékony lábak. Egyenes, görbe, karikás,

pörge, kacsiba , csámpás , kajcsos lábak. Fél lábbal a

koporsóban lenni. (Km.). Egyik lábra sántítani. Lá-

bába szállolt az esze. (Km.). Különösen jelenti ezen

tagnak alapját , vagyis lábfejet. Nagy, kicsi, piczi láb.

Csizma szritja lábát. Hasoalitáskép : Láb alatt lenni,

útban, akadályára lenni valakinek. Láb alól eltenni va-

lamit. Maga lábán járni , másokra nem támaszkodva

cselekedni. Lábat vetni valakinek, akadályul gáncsot

vetni. Lábát megvetni, ers állásba helyezkedni. Lábra

kapni. Ne borulj lábához, ha fejével szólhatsz. (Km.).

Lába kelt valamely ingó jószágnak, azaz elveszett,

ellopták. Kézzel, lábbal rajta lenni valamin, am. egész

ervel iparkodni. Átv. ért. 1) Valamely testnek alsó

része , melyen mintegy lábon állani látszik. Asztal,

ágy, szék, pamlag lába. Harang, híd lába. Mondják a

hegynek , szlnek aljáról is. Elérni a hegy lábáig.

Szölö lábán termett gyümölcs ; továbbá némely száras

növényekrl. Lábán áll a gabona , széna , azaz még

nincs learatva, illetleg lekaszálva. 2) Mérték , mely

a bécsi mérleg szerént a bécsi ölnek egy hatodrészét

teszi, vagyis egy ölben hat láb van. A Müncheni co-

dexben lábföld am. stádium. 3) Azon mód, mely sze-

rént valamit elrendezoek. Hadi lábra állítani a se-

regeket, azaz úgy , mintha háború volna. Pénzre al-

kalmazva jelenti a pénz értékének bels elrendezé-

sét. 4) Valamely dolognak állapota. Jó vagy rósz

lábon állani. Nem állok oly lábon, hogy ezt tehessem.

Valakit lábáról levenni. 5) Különös szólások : Lábra

kapni am. erre kelni s elterjedni. Mind egy lábig el-

hullottak, elvesztek am. mind az utolsó emberig. Ha-

sonló éhez a székely népmesében : „Olyan hat ökrös

gazda lösz belle , hogy az egész faluba , de még a

vidékbe is csak egy láb (ember) sem volt hozzá ha-

sonló." (Kriza J.-nál XIV. mese).

Minthogy a lábnak f rendeltetése a mozgás

;

legvalószínbb , hogy gyöke a mozgást jelent la

vagy lo , melybl kifejldött a láb , mintha volna la-

ab v. lo-ab. Ily fogalmi öszvefüggés van a szláv no-

szim hordozom, viselem , és a noha, noga láb között,

minthogy a lábak hordozzák az állatot. Hasonlóan

németül Lauf jelenti a vadászok nyelvén a négy

lábú állatok lábait , és lavfen am. futni. A latinban

crus lábszár, és cruor am. kifolyó , kimen vér. Má-

sod értelme : alantiság , mint/e/-é a magasság, fel-

söség.

Ugyanezen szó ige gyanánt használtatik ezen

öszvetételben: tébláb, azaz járkel. Rokon vele még

a magyar lép is.

LÁB, (2), fn. tt. lábot, harm. szr. —ja. Terje-

delmesb szokás szerént láp, vagyis az áradásnak ki-

tett vidékeken oly mocsáros hely, melynek szinén fü,

csaté, gaz úszkál, és az árviz hordta mindenféle nád,

szénatöredék a szél által majd ide , majd oda ze-
tik. Ily név alatt ismeretes az érsekújvári határban

a Fekete láb, mely a Nyitra és Vág-Duna öntéseinek

van kitéve. így hívják különösen azon ingó, ideoda

úszkáló füveket, gazokat is, melyek tömegesen, mint-

egy növénysziget gyanánt látszanak mozogni, pl. mi-

dn mondják : Sok lábot hányt ki az árvíz. Ezen je-

lentésébl kitnik, hogy alapértelemre nézve valamint

az állatot mozgató láb szóval, úgy még közelebbrl a

lób-ál ige ,lób' törzsével rokon ; egyszersmind fölvi-

lágosítja a lábbad v. lábad ige értelmét, az ily mon-

datokban : könybe lábadtak szemei ; vízen lábbó hajó,

azaz könyben úsztak (mintegy lóbálódtak) szemei,

v.'zen úszó (lóbáló) hajó.

LÁB
, (3), önh. m. láb-tam ,

—tál ,
—ott. Kö-

zönségesen ugyan két b vei irják és ejtik : lább ; de

ezt tenni fölösleges , mert egy a fnevet jelent láb,

sajátlag lob szóval , épen úgy , mint les, les ; nyom,

nyom; zár, zár stb. igék és nevek egy alakban. 1)

Mozog, megy, pl. téb láb ; mit tébsz-lábsz, tébtek-láb-

tok itten f 2) Különösen am. víz fölött jár , úszkál.

Mint a vizén lábó hajó, és mint az égen repül madár.

(Telegdi). Habon lábó (Molnár A.). Könyvekben láb-

nak szemei. V. ö. LÁB fnevekkel , és lab elvont

gyökkel.

LABACS, (lab-acs) fn. tt. labacs-ot, harm. szr.

— a. Balaton melléki tájszó , s jelent bizonyos rósz

szlfajt, mely igen ritkán terem. Talán am. lafacs,

melyet csak a kutya szokott lafolni. A latin labrusca

szintén a szlnek hitványát jelenti.

LÁBACSKA, (láb-acs-ka) kies. fn. tt. lábacs-

kát. Kis láb, piczi láb.

LÁBAD
,
(lábad) önh. m. lábad tam, —tál,

— tv. ott. 1) Mondják emberrl, ki beteg ágyából

ismét lábra kel , neki veszi magát , és felgyógyul.

Fellábad. Hála Istennek, hogy fellábadtam. Beteg volt

az ördög, barát akart lenni, de hogy fellábadott, visz-

sza tudott menni. (Dugonics). Mondják és irják két

&-vel is, de erre nincs szükség. Gyöke az állati tagot

jelent láb , honnan ,lábad' mintegy ,lábra kap.' 2)

Mondjuk szemekrl, midn kifakadnak bellök a kö-

nyük. Könyvben lábadnak szemei am. úsznak. Ennek

közvetlen gyöke a vizén, nedven úszást, mozgást je-

lent láb, azaz láp. V. ö. LÁB, (3).

LÁBADÁS, (láb-adás) fn. tt. lábadás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés vagy állapot, midn
valaki vagy valami lábad. V. ö. LÁBAD.

LÁBAD OZ, (láb ad-oz) gyak. önh. m. lábadoz-

tam, — tál, — ott, par. — z. Hoszszas betegeskedés

után lassan-lassan erhöz jut, lábra kap, és járdogál.

V. ö. LÁBAD.

LÁBADOZÁS, (láb-adoz-ás)fn. tt. lábadozás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. A gyógyulásnak azon fo-

kozata, midn valaki lábaira kezd állani és járni.

LÁBADOZÓ, (láb-ad-oz ó) mn. és fn. tt. lába-

dozót. Aki fekv betegségébl annyira fölépül, hogy

már lábain járkálhat
;
javuló félben lev beteg.

LÁBAL, (lábalj önh. m. lábalt. Lábon megy,

gyalogol. Lábalhatsz , míg oda érsz , azaz jó messze

vau. Mondják különösen tréfából, midn valaki mint-

egy szökve elsiet, elillan, ellábal , néha az eb szót is
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elejbe teszik : el-eblábolt , azaz elsietett, mint az eb,

melyre ráijesztettek. Lábalni , meglábalni a vizet,

am. lábon menni benne, azaz gázolni ; de ez helye-

sebben : lábol.

LÁBALAKÚ v. —ALAKÚ, (láb alakú) sz.

mn. Olyan alakú , mint a láb. Olaszország fekvése

lábalakú.

LÁBALÁS, (láb-al-ás) fn. tt. lábalás-t , tb.—ok, harm. szr. — a. Szökve elsietés, illanás.

LÁBALJ, (láb-alj) ösz. fn. 1. LÁBALLÓ.
LÁBALJÁZ

,
(láb-aljáz) ösz. önh. Láb alatt

hentereg, akadékoskodik, valakinek útjában van.

LABALLO , fn. tt. láballó-t. Zsámoly , melyre

a lábakat teszik. Hihetleg öszve van húzva ezen

szókból : láb alá való.

LABANCZ , fn. tt. labancz-ot , harm. szr. — a.

Tököli és 2-dik Rákóczy Ferencz idejében az úgy-

nevezett kurucz háború alatt így csúfolták a magya-

rok az ellenfél gyalog katonaságát. Némelyek a lauf

Hans német szótól származtatják, mások szerént am.

lafancz, azaz ringyrongy , vagy lafogó plundrában,

lompos bugyogóban járó. Származhatott ,láb'-tól is.

LÁBÁNVALÓ
,

(lábán-való) ösz. fn. A széke-

lyeknél am. vetés, gabonatermény, mely még nincsen

learatva vagy lekaszálva 5 máskép : lábos , néhutt :

lábasvetés.

LÁBAS, (1), (láb-as) mn. tt. lábast v. —at,

tb. —ak. Aminek lábai vannak, akár tulajdon, akár

átvitt értelemben. Lábas marha, jószág, azaz barmok.

Lábas sótartó, mely lábakon áll. Luábas ól. Lábas ve-

tés, mely még lábán áll, azaz nincs learatva vagy le-

kaszálva. IÁbas edény.

„De még ám a konyhában

,

Több kell mint a szobában

,

Lyukas kalán , lyukatlan
,

Lábas edény , lábatlan.

"

Népvers a házasságról. (Erdélyi J. gyjt.).

LÁBAS
, (2) ,

(mint föntebb) fn. tt. lábas-t, tb.

—ok , harm. szr. —a. Agyagból készített három lá-

bon álló, s nyéllel ellátott edény, melyben pörkölni,

röstölni, rántani szoktak, néhutt máskép : szilke. Né-

mely tájakon pedig, s különösen ha az ilyféle edény

vaslemezbl van, serpeny a neve, ámbár ez lehet lá-

batlan is. V. ö. LÁBAS ; és LÁBOS.
LABASINCZ, falu Temes m.; helyr. Labasincz-

ra, —on, — ról.

LÁBASKODÁS, (láb-as-kod-ás) fn. tt. lábasko-

dás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Lábhegyen állva

felkapaszkodás.

LÁBASKODIK, (láb-as-kod-ik) k. m. lábas-

kod-tam, — tál, — ott. Lábhegyrl emelkedve kapasz-

kodik, ágaskodik.

LÁBATLAN; (1), (láb-at-lan) mn. tt. lábatlan-t,

tb. —ok. Akinek vagy minek lába nincsen. Lábatlan

rokkant vitéz , kinek a lábait elvitte az ágyúgolyó.

Lábatlan pököláda, pamlag. Lábatlan fecske , mely a

A.K&D. NAGY SZÓTAB. III. KÖT.

tornyokban, és falrésekben fészkel. Nevét taláu apró

lábaitól kapta.

LÁBATLAN
, (2) , falu Komárom m. ; helyr.

I

Lábatlan-ba, —ban, —ból.

LÁBATLANKODIK, (lábatlankodik) k. m.

lábatlankod- tam, —tál, — ott. Mondják emberrl, ki

jelenlétével terhére van másoknak, s helyben marad,

mintha lába nem volna.

LÁBATLANTIK
,
(lábatlan-tik) ösz. fn. Tréfás

neve a kirántott tésztaételnek , különösen zsírban,

tejben sült zsemlyeszeletnek rántott csirke helyett.

LABATOL, (labat-ol) önh. m. labatol-t. Oly
emberrl mondják , kinek nyelve beszédközben aka-

doz, hebeg, höbög, habog, habatol. Törzsöke hang-

utánzó.

LABATOLÁS, (labat-ol-ás) fn. tt. labatolást, tb.— ok, harm. szr. —a. Hebegés , habogás, habatolás.

LÁBAZAT, (lábazat) fn. tt. lábazatot. Vala-

mely oszlop- vagy szobormben az öszves talapzat, s

ez utóbbi szó divatosabb is.

LÁBB, LÁBBAD, 1. LÁB, LÁBAD igéket.

LÁBBELI, (lábbeli) ösz. fn. Szoros ért. a láb-

fejet, s részint a lábszárt is takaró csizma, saru, ba-

kancs, bocskor , czip, papucs, Nyári , téli lábbelivel

ellátni magát. Sok lábbelit elszakgatni. Lábbelikészítö,

am. varga, csizmazia.

LÁBBÓ v. LÁBÓ 1. LÁB, (3), alatt.

LÁBBOG, 1 LÁBOG.
LÁBCSÓ, (láb-cs-ó) fn. tt. lábcsót. L. LÁBKA.
LÁBCSÓK, (láb-csók) ösz. fn. A legmélyebb

tiszteletnek , s önmegalázásnak jele , midn valaki

másnak lábát megcsókolja. Innen a mondás : Kezét

lábát csókolom am. legmélyebb tisztelettel és alázat-

tal kérem, köszönöm.

LÁBCSONT, (láb-csont) ösz. fn. Széles ért.

minden csont , mely a lábnak alkotó része. Szorosb

ért. azon lapos csont , mely elül a térdtl a lábfejig

nyúlik alá.

LÁBCSUKLÓ
,

(láb-csukló) ösz. fn. A lábnak

térd körüli része , hol a fels és alsó lábszárak meg-

hajlanak. Csuklóban eltörött a lába. V. ö. CSUKLÓ.
LABDA, (lab-da) fn. tt. labdát. Szoros ért. ren-

desen brbl készült , s rugalmas testtel
,
pl. szrrel,

kóczczal kitömött, vagy felfúvott golyó , mely játék-

szerül szolgál, midn vagy bottal ütik , vagy kézzel

dobják, s adogatják egymásnak. Máskép : lapta. Ki-

dobni, kiütni, elkapni a labdát. Labdával kapóst ját-

szani. Szélesb átv. ért. némely más testek, melyeket,

mint a lapdát, öszvegömbölyítenek, pl. sárból, hóból.

Képes kifejezéssel , amit hánynak vetnek , különösen

mások szabad rendelkezésének kitett ember. Hány-
ják vetik, mint a labdát. Szerencse labdája. Gyöke
lab, gömbölybben Zo6,rokon a könny vagy sebes

mozgást jelent ló, lót, lóbál, lódít, lobog szókkal. A
lab lob gyökbl eredt az elavult lábad lobad , innen

az igenév lábadó, lobadó, labada, lobada s öszvevon-

va, labda, lobda (némely szójárásbau); így képzdött

a csapda a csap csapad igébl.

79
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LABDABORZ, (labda-bora) ösz. fn. Az együtt-

neinzök seregébl , és egyenlnsök rendébl való

növénynem, melynek vaczka gömböly , s fészkének

tövét borzas sörték veszik körül. (Ecbinops). Fajai :

fehér, kék, vesszös labdaborz.

LABDABR, (labda-br) ösz. fn. Br, melybl

a labdát készíteni szokták.

LABDACS, (lab-da-cs) kicsiny, fn. tt. labdacs- ot,

hann. szr. — a. Altalán labdaforoia kis golyó. Külö-

nösen így neveztetnek a gyógyszertárban azon kis

golyócskák , melyeket bizonyos szerekbl , különös

orvosi rendelet szerént készítenek. Naponként reg-

gel és estve , három-három labdacsot bevenni. (Pilula).

LABDAJÁTÉK, (labda-játék) ösz. fn. Játék

neme , melyet labdával játszanak , milyenek pl. az

úgynevezett kapós, kifutás stb.

LABDÁNY
,
(lab da-any) fn. tt. labdány-t , tb.

- ok , harm. szr. —a v. ja. Újabb kori szó a közis-

meretü de idegen billiard szó magyarítására. Máskép :

tekeasztal.

LABDÁNYOZ, (lab-da-any-oz) önh. m. labdá-

nyoz-tam, — tál, —ott, par. — z. Labdáuyt jászik. V.

ö. LABDÁNY.
f

LABDAROZSA, (labda-rózsa) ösz. fn. A bangi-

ták nemébl való cserjenövény , mely ba teljessé

lesz , labdaforma rózsákkal diszlik. Szép piros bo-

gyója megebet. Máskép : kánya- vagy gányafa. (Vi-

burnum opulus).

LABDÁS
,

(lab da-as) fn. tt. lábdás-t , többese

nincs szokásban. Labdajáték. Labdást játszani.

„Midn gyermektársaimmal

,

Csigást, labdást játszottam."

Kisfaludy K.

LABDATÖVIS, (labda-tövis) ösz. fn. A labda-

borz (ecbinops) nem növény egyik faja , növény-

tani néven : fehér labdaborz (echinops sphaeroce-

phalus).

LABDAVER, (labda-ver) ösz. fn. Kézbeli

darab fa vagy bot , melylyel a játszók a labdát

elütik.

LABDAVERÖRECZE, (labda ver-recze) ösz

fn. Bélhurokból készített s görbés fogantyúra húzott

kis reczeháló, melylyel a tollas labdát ütögetik.

LABDÁZÁS
,

(lab-da-az-ás) fn. tt. labdázás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Labdával zött játszás.

LABDÁZIK, (lab da-az-ik) k. m. labdáz-tam,

—tál, — olt, par. — zál. Labdával, vagy labdást ját-

szik. A gyermekek leginkább tavasz nyiltával szoktak

labdázni.

LÁBDESZKA, (láb deszka) ösz. fn. Deszka,

mely arra szolgál , hogy lábunkat neki támaszszuk,

pl. lábdeszka az ágy végén.

LÁBDÜL, (láb dl) ösz. fn. Tájdivatosan am.

hold (föld, rét stb.).

LÁBFA
,
(láb-fa) ösz. fn. Fa , melyet bizonyos

testek alá hogy mint lábon álljanak rajta,

pl. ászok v. gantárfa , a hordók alatt ; levert czolö-

pölc, gerendák a hid alatt.

LÁBFARKÚ, (láb-farkú) ösz. fn. Bolha nagy-

ságú, szárnyatlan , hat lábú féreg , mely jobbára nö-

vényeken tenyészik és él. (Podura).

LÁBFEJ, (lábfej) ösz. fn. Személy ragozva

:

lábam, lábad, lába feje. A szkebb ért. vett lábnak

fels része az ujjaktól a lábtövig.

LÁBFEJHÁT, (lábfej-hát) ösz. fn. A lábfejnek

legmagasabb része. V. ö. LÁBFEJ.
LÁBFICZAMODÁS

,
(láb-fiezamodás) ösz. fn.

Ficzamodás a lábtö vagy térd csuklójában. V. ö. FI-

CZAMODÁS.
LÁBFÜRD, (iáb-fürd) ös*. fn. Viz, melyben

valaki egyedül lábait áztatja, mossa. Meleg, langyos,

hideg lábfürdö. Szokottabban : lábvíz.

LÁBFÜRÖSZT, (lábfüröszt) ösz. fo. Sajtár,

dézsa, medencze, vagy akármily edény, melyben va-

laki lábait füröszti.

LÁBGYÉKÉNY
,

(láb-gyékény) Ösz. fn. Gyé-

kény a folyosókon vagy ajtók eltt, a sáros lábakat

hozzá törölni való.

LÁBGYÖKÉR, (láb gyökér) ösz. f.i A lábfejet

képez hét csontocska.

LÁBHÉGY, (láb hegy) ösz. fn. Az emberi láb-

nak azon része , melyet az ujjak képeznek. Lábhe-

gyen állni, lábhegyen járni, lejteni a tánezot. Lábhe-

gyen lép, hogy meg ne hallják. Innen van a kifejezés :

hegyes, hegylce legény, ki tudniillik negédességbl láb-

hegyen jár.

LÁBHELY, láb-hely) ösz. fn. 1. LÁBNYOM.
LÁBHINTA, (láb-hinta) ösz. fn. A hintázásnak

azon módja , midn valaki nem ülve , hanem lábon

állva lógázódik vagy lógáztatja magát.

LÁBIKRA
,
(láb-ikra) ösz. fn. Az alsó lábszár-

nak, hátul a térdhajlás és boka között kigömbölyöd

húso3 része, máskép: inkása, inak kásája. Vastag, vé-

kony lábikra.

LÁBIKRAÉR, (láb-ikra-ér) ösz. fn. Ér, mely a

lábikrán végig nyúlik. (Veua suralis).

LÁBINT, (láb-ínt) áth. m. lábint- ott, htn. —ni
v. —ani. A székelyeknél am. lábával nyomint.

(Kriza J ).

LÁB1TÓ, (láb-ít-ó) fn. tt. lábilót. Bizonyos mü-

veken, gépeken, eszközökön azon zsámolyféle készü-

let , melyet lábbal nyomkodnak
,

pl. lábitó az orgo-

nán, zongorán, szövszéken. Baranyában am. lajtorja,

máskép : lábtó.

LÁBIZOM
,
(láb-izom) ösz. fn. Izom a lábban.

V. ö. IZOM.
LÁBKA, (láb-ka) fn. tt. lábkát. A székelyeknél

am. faláb. L. FALÁB 2).

LÁBKÁZ
,

(láb-ka-az) önh. m. lábkáz-tam,

— tál, —ott. A székelyeknél am. falábon jár. (Kri-

za J.).

LÁBKERT
,
(láb-kert , azaz kerités) ösz. fn. A

bevetett föld lábán tövisbl vagy felhányt földbl
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csinált gát (kerítés), hogy a barmok , vagy szekerek

le ne gázolják.

LÁBKÖSZVÉNY, (láb-köszvény) ösz. fn. Kösz-

vény féle bántalom, mely különösen a lábban fészkeli

meg magát. V. ö. KÖSZVÉNY.
LÁBRÜLLÖ, (láb-küll) ösz. fn. 1) A régi

lovagok fegyverzetében azon réz vagy vas lemez,

mely a lábszárakat födte. 2) A sebészeknél vékony

deszkák, melyek közé a törött , vagy kimenült lába-

kat szorítják.

LÁBMEDENCZE
,
(láb medencze) ösz. fn. Me-

dencze, melyben a lábakat szokás mosni, áztatni, kü-

lönbÖztetésül a más használatra, pl. kézmosásra való

medcnczétó'l.

LÁBMELEGÍT
,

(láb-melegít) ösz. fn. Me-

leg vizzel töltött palaczk, vagy más edény, vagy me-

legített tégla , melyet az ágyban fekvnek talpához

tesznek, hogy azt , s közvetleg egész testét megme-

legítse.

LÁBMÉRTÉK
,

(láb mérték) ösz. fn. Mérték,

mely bizonyos mennyiségeket lábak szerént határoz

meg. Párisi , bécsi lábmérték. A lábmérték különb-

sége rendszerént az ölek különbségétl függ. Négy-

szög, köbös lábmérték.

LÁBMOSÁS, (láb-mosás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki önnön vagy másnak lábait mossa. Kü-

lönösen , szertartás a római anyaszentegyházban,

mely szerént nsgy csütörtökön a fpapok , intézetek

fnökei, st fejedelmek is, Idvezítnk példájára alatt-

valóik lábait megmossák.

LÁBMOSÓFÜ, (lábmosó-fü) ösz. fn. Növény-

faj a síliomok nemébl ; tkoesányi ágasak , levelei

szélesecske szálasak, ormós hátúk , sziromhasábi he-

gyesek , erei épek , virága sárga , szagos. Máskép :

sárga tubarózsa , sárga liliom , növénytani néven :

sárga síliom. (Hemerocallis flava).

LÁBNYI
,
(láb-nyi) ösz. nm. Minek széle vagy

hossza, vagy magassága , illetleg vastagsága, mély-

sége egy láb. Lábnyi magas vetések. Két, három, négy

lábnyi mélységre merül hajó.

LÁBNYOM, (láb-nyom) ösz. fn. Személyragoz-

va : lábam-, lábad-, lába nyoma stb. Azon nyom, me-

lyet a lép láb maga után hagy , vagyis a lágyabb

alapon, pl. porban , hóban , sárban men lábnak ki-

nyomott, formája. A vadakat lábaik nyomóiról megis-

merni. Lába nyomát elfújta a szél. Lába nyomába sem

értek, úgy elnyargalt. Vétetik mérték gyanánt is. E
deszka széle egy lábnyom.

LÁBOD , KIS— falu Somogy m. ; helyr. Lá-

bod-ra, —on, —ról.

LABODA, (lab-od a) fn. tt. labodát. A maglap-

élek (atriplex) neméhez tartozó növényfaj , melynek

valamint az egész nemnek, az a kitn tulajdonsága

van, hogy csészéi laposak , és magvai kerekek, lela-

pítottak. E szeréut eredetileg lapoda
,
,lap' gyöktl,

melybl alakult az elavult lapod , azaz lapad ige, és

ebbl fejldött : lapodó , lapoda , laboda. Máskép :

kerti laboda, labodaparéj, német paréj. ízetlen f, nö-

vénytani néven : kerti maglapél. (Atriplex hortensis).

Néhutt a gáti libatoppot is (chenopodiuuu muraié)

labodának v. lúdlábnak hívják
, és e mellett vörös

laboda ani. vörös libatopp (chenopodium rubrutn) V.
ö. LAPU.

LABODAPARÉJ, (laboda-paréj) ösz. fn. L.

LABODA.
% LÁBOG

,
(láb-og) önh. és gyak. m. lábog-tam,—tál, — ott. Víznek, vagy más folyadéknak föl-

szinén úszkál. Gizgaz lábog az árvíz fölött. Átv.

ért. a szemek könyvben lobognak, mintha úsznának.

V. ö. LÁB, (3).

LÁBOL, (láb-ol) önh. és áth. m. lábol-t. 1) Tu-
lajd. ért. valamely vízen úgy megy , hogy lába a fe-

nekét éri. E víz oly mély , hogy meglábolni nem lehet.

Altallábolni a sekély folyót. 2) Átv. ért. holmi ne-

hézségek, akadályok, bajok közöl kivergdik. E be-

tegséget meg nem lábolom. A sok bajból nem képes ki-

lábolni. Különbözik tle : lábal , mely az irodalom

által is követett nyelvben általában jelent lábon

menést.

LÁBOLHATATLAN, (lábolhat atlan) mn. tt.

lábolhatatlan-t, tb. — ok. Ami oly mély, hogy meglá-

bolni, illetleg átgázolni nem lehet. Átv. ért. legyz-
hetetlen akadályu, elbírhatatlan nehézség.

LÁBOLHATÓ
,

(láb-ol-hat-ó) mn. tt. lábolha-

tó-t. Sekély, nem mély, amit lábolni, átgázolni lehet,

V. ö. LÁBOL.
LABORFALVA , erdélyi falu Sepsi székben

;

helyr. —falvá-ra, — n, — ról.

LÁBOS, (2), (láb-os) fn. tt. lábos-t , tb. — ok.

Bodrogközi tájszó, s am. hiba a vászonszövésben, mi-

dn a hátulsó nyüstbe vesz a takács két szálat, s az

elsbe is kettt, és igy a szövést tovább folytatja. 2)

A székelyeknél am. lábánvaló.

LÁBOS, (2), puszta Pozsuny m.; helyr. Lábos-

ra, — on, — ról.

LÁBPÁNCZÉL
,

(láb-pánczél) ösz. fn. A régi

lovagias fegyverzetben azon pikkelyes pánczélféle

lemez, mely a lábakat borította. V. ö. PÁNCZÉL.
LÁBPÁRNA

,
(láb-párna) ösz. fn. Párna, mely

különösen a lábak befödésére , és melegen tartására

szolgál. V. ö. PÁRNA.
LÁBPOLCZ

,
(láb-polcz) ösz. fn. Általán polcz

vagy zsámolyféle deszka, melyen az ül nyugosztalja

lábait, ilyen az úgynevezett asztal hídja, vagy a ko-

csis bakja eltt álló támasz stb.

LÁBPÓLYA
,
(láb-pólya) ösz. fn. A gyógyitás

alatt lev , köszvényes , sebes , törött , kificzamodott

stb. lábat takaró pólya.

LÁBPONT, (láb pont) ösz. fn. Csillagászok

nyelvén azon képzelt pont az égbolton , mely függ-

leges vonalban lábaink alatt van. (Nadir). Ellentéte,

fejpont v. tetpont. CZenith).

LÁBRAVALÓ, (lábra- valój ös>;. fn. Kényesebb

társalgási nyelven az igen köznépiesnek látszó gatya

helyett használják. 1. GATYA.
79*
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LÁBSZAR
,

(láb-szár) ösz. fn. Azon rész a tá-

gabb értelm lábban , mely a térdtl a lábtövig alá

nyiilik. A személyragozást kétfélekép veszi föl : láb-

száram, lábszárad, lábszára stb. vagy lábam szára,

lábad szára , lába szára stb. Lába szárába szállt az

esze, bátorsága. A lónak lábszára eltörött.

LÁBSZÁRCSONT, (láb-szár-csont) ösz. fn. Síp-

nemü vels csont a lábszárban, térdtl, lábtövig.

LÁBSZÁRTÖRÉS, (láb-szár törés) ösz. fn. Tö-

rés a lábszárcsonton.

LÁBSZED
,
(láb-szed) ösz. mn. Mondják ló-

ról, mely lábait aránylag magasra emelgetve lépdegel.

LÁBSZÉK, (láb-szék) ösz. fn. 1. ZSÁMOLY.
LÁBSZÍJ

,
(láb szíj) ösz. fn. A vargák, és csiz-

madiák úgynevezett térdszíja , melyiyel a munkába

vett lábbelit megszorítják, bogy ideoda ne mozogjon.

Használják néba vereszközül is. Lábszíjjal megverni

az inast.

LÁBSZÍJAZ, (láb- szíjaz) ösz. áth. 1) Lábszíjjal

megköt , megersít. Lábszíjazni a kaptára ütött csiz-

mát. 2) Lábszíjjal ver, fenyít.

LÁBSZNYEG, (láb-sznyeg) ösz. fn. A terem,

szoba padlójára terített sznyeg , különösen a pam-

lag, székek vagy ágy eltt. Közönséges szövet, finom

hímzett lábszönyeg.

LÁBTAKARÓ, (láb-takaró) ösz. fn. Takaró,

illetleg lábbeli vagy lepel , melynek rendeltetése a

lábat melegen tartani, pl. az ágyban, vagy midn va-

laki kemény hidegben utazik stb.

LÁBTALP
,
(láb-talp) ösz. fn. A szkebb érte-

lemben vett lábnak alja , melyen az illet állat köz-

vetlenül áll. Széles, keskeny, gyönge, finom börü, cse-

repes lábtalp.

LÁBTÓ, (láb-it-ó) fn. tt. lábtó-t. Létra, lajtorja

vagyis fokokkal ellátott, s ideoda mozdítható eszköz,

melyen föl s alá lábitni , azaz járni lehet. Gyöke a

menést, mozgást jelent láb ige , melybl lett a mi-

veltet lábít, lábltó, lábitó, öszvehúzva lábtó.

LÁBTÓFOK
,

(lábtó-fok) ösz. fn. Hengerded
vagy lapos keresztfácska vagy deszkácska a lábtón,,

melyen fel s alá hágdosnak.

LÁBTOK
,

(láb-tok) ösz. fn. Lábtyú , különö-

sebben botos.

LÁBT, (láb-t) ösz. fn. 1. LÁBGYÖKÉR.
LÁBTRÖK, (láb-trök) ösz. fn. Trök, vagyis

hurkosán elkészített kötél, zsineg , húr , stb. hogy a

bele lép, és tovább haladni akaró állat lába bele-

szoruljon. Lábtörökkel fogott madarak.

LÁBTÖVIS
,

(láb-tövis) ösz. fn. Földbe szur-

kált, hegygyei felálló vas szegek, pl. a tolvajok vagy

nyomuló ellenség lábainak megsértésére.

LÁBTYÚ
,

(láb-tyú) fn. tt. lábtyú-t. A keztyü

hasonlatára alkotott szó , mely alatt azon gombos
harisnya értetik , melyet a térdig ér bugyogó ki-

egészítéséül az alsó lábszáron viselnek némely népek.

Ilyet viselt ezeltt az osztrák örökös tartományok

gyalogsága is, kiket gúnyból csarapárok nak, toldott

lábuak-n&k hívtak. (Gamasche).

LÁBUJJ
,

(láb ujj) ösz. fn. Ujj az emberi lá-

bon , különböztetésül a kézen lev ujjtól. Lábujjra

állani. Tyúkszemes lábujjak.

LÁBVERÖ
,

(láb-ver) ösz. fn. Ezüstmívesek

kalapácsa , melynek mind két vége bütykös , s arra

való, hogy a munkában lev ezüstmüvön támadt cso-

mókat egyenessé tegye.

LÁBVÍZ, (láb-víz) ösz. fn. 1. LÁBFÜRDÖ.
LÁBZSÁK, (láb-zsák) ösz. fn. Holmi meleg

kelmékkel béllelt zsáknemü burok , a lábakat ha

köszvény bántja, vagy téli utazás alkalmával benne

tartani, hogy meg ne hljenek.

LÁBZSÍR, (láb-zsir) ösz. fn. Vels lábcsontok-

ból kifzött kencszsír.

LACS , hangutánzó gyök , melybl lacsak , la-

csakos, lacsik származnak. Legközelebbi rokonai lcs,

loty (lity-loty), laty, (latyak).

LACSAK, LACSAKOS, lásd : LATYAK, LA-
TYAKOS.

LACSIK, (lacs-ik) k. m. lacs-tam, —tál, —ott.

Mikor a macska, kutya iszik, vagy leves ételt eszik,

a székely ezt úgy mondja : lacsik a macska v. a ku-

tya lacsik. (Kriza J.), a lacs v. lcs hangtól. Néhutt :

lafol v. laftol, v. lafatol a laf hangtól , mely a meg-

fordított fal.

LACSOHODIK, (lacs-o-hod-ik) k. m. lacsohod-

tam, — tál, —ott. Lacsossá, azaz lity-lotytyá leszen.

„Ritka búza , ritka rozs
,

Ritka leány takaros
,

A legény is csak addig

,

Míg meg nem házasodik
,

Mihelyt megházasodik
,

Mindjárt lelacsohodik."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

LACZ , LACZA , LACZI , LACZKÓ , férfi kp.

A László névnek kicsinyített változatai. 1. LÁSZLÓ.
LÁCZA , falu Zemplén m. ; helyr. Láczá-ra,—n, — ról.

LÁCZFALVA, falu Zemplén m.; helyr. —fal-

vára, — n, —ról.

LACZHÁZA, mváros a Kis Kunságban ; helyr.

Laczházá ra, — n, —ról.

LACZIKONYHA, (Laczi-konyha) ösz. fn. Piaczi

konyha, melyben a köznép , napszámosok számára

bizonyos ételeket készítenek, és tálalnak. Laczikony-

hán sütött pecsenye , rántott hal. Szélesb ért. al-

sóbb rendbeli vendégl. Monda vagy hagyomány

szerént nevét 2-ik Ulászló királytól kapta volna, ki

néha maga is ilyféle piaczi eledelekre szorult.

LACZIKONYHÁS, (Laczi-konyhás) ösz. fn. Pia-

czi konyhát tartó kofa , vagy alsóbb rendbeli ven-

dégl. V. ö. LACZIKONYHA.
LACZKAD , erdélyi falu Küküllö m. ; helyr.

Laczkad-ra, — on, — ról.

LACZKÓ
, (1), falu Hont m.; helyr. Laczkó-ra,

—n, — ról.

LACZKÓ
, (2). A ,Laczi' névnek idsbre vagy

j
öregebbre alkalmazása.
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LACZKONYA, falu Kvár vidékén; helyr.

Laczkonyá-ra, — n, —ról.

LACZKOVA, falu Szepes m.; helyr. Laczková-

ra, — n, —ról.

LACZUNÁS , falu Temes m.; helyr. Laczunás-

ra, — on, —ról.

LAD
, (1), elavult gyök, mely több helynevek-

ben, mint Ladháza, Lada, Ladány, Ladamos, Ladna,

Ladomány, maiglan él. Meg van továbbá a ládáz szó-

ban. Gyanítható jelentésére nézve 1. LÁDÁZ.

LAD, (2), MAGYAR— , NÉMET— , faluk So-

mogy m.; helyr. íjadra, — on, — ról.

LÁD
, (1), elavult gyök, mely ma csak némely

helynevekben él, Kicz- Lád, Magyar-, Német-IAd, Sa-

jó-Lád, Szendrö-Lád, Ládháza, Liádony. Van e ezen

szóknak a bútort jelent láda szóval némi értelmi

rokonságuk, meghatározni nehéz.

LÁD
, (2), SAJÓ—, SZENDR— , faluk Bor-

sod m ; helyr. Lád-ra, — on, —ról.

LÁDA, (1), fn. tt. ládát, kicsiny, ládácska v. lá-

dika. Különféle alakú szekrény, melynek szélessége és

hosszasága rendesen nagyobb, mint magassága, s födele

egyszersmind ajtó gyanánt szolgál. Fevyüdeszkából csi-

nált, festett tulipános láda. Bör láda. Vas láda. Pénzes,

kincses láda. Holmi árukat ládákba rakni , és elszál-

lítani. Czéh ládája. Vásározó mesteremberek ládáji.

Menyasszonyi láda. Kocsi láda. Hasonló hozzá a né-

met Lade. Ha tekintetbe veszszük , hogy a német

Kasten és latin arca nemcsak szekrényt, hanem bizo-

nyos alakú hajót is jelentenek , és a szerb nyelvben

latya am. hajó , melyhez ismét rokon a magyar la-

dik ; valószín , hogy a láda eredetileg a magyarnál

is hajó nemt jelentett, utóbb némi hasonlatnál fogva

átvitetett oly szekrény elnevezésére , melynek job-

bára az a rendeltetése, hogy holmit ide-oda hordja-

nak, szállítsanak benne , mint hajón tenni szokás,

vagy melynek olyatén alakja van (fedelét elgondolva)

mint a ladikféle hajónak. V. ö. LÁDÁZ, LADIK. A
szanszkritban lud am. rejt, takar.

LÁDA, (2), falu Sáros m ; helyr. Láda ra, —n
}— ról.

LÁDACSINÁLÓ, (láda-csináló) ösz. fn. Mester-

ember, ki ládákat készít, mit rendesen az asztalosok

szoktak tenni.

LÁDÁCSKA, (láda-acs ka) fn. tt. ládácskát.

Kis láda, ládika.

LÁDAFIÓK, (láda-fiók) ösz. fn. Fiók, azaz kü-

lönösen elválasztott kis rekesz a ládában. V. ö.

FIÓK.

LADAMER, falu Gyr m.; helyr. Ladamér-ra,
— on, — ról.

LADAMOS
, erdélyi falu A.-Fehér m. ; helyr.

Ladamos ra, — on, ról.

LADÁNY, mváros a Jász-Kun kerületben, KÖ-
RÖS—, faluk Békés, NÁDASD — , Fehér, ÖR—

,

Szabolcs, PÜSPÖK—, mváros Szabolcs m., TISZA—,

falu Szabolcs, VÁMOS— , Bars m. ;
helyr. Ladány-

ba, —ban, —ból.

LÁDÁZ
,

(lad-a-az v. lat-a-az) önh. m. ládáz-

tam, —tál ,
— ott

,
par. —z. Gyr tájékán am. paj-

kosan magát hántva vetve beszél. Alapfogalom benne

a beszédnek hányavetisége , melyben a többször elé-

forduló la indulatszó kérkedésre mutat
,
pl. itt van

la ; megmondtam la ; majd megmutatom neki la ; bez-

zeg megijedt la, mikor engem észrevett.

LÁDD , indulatszó , am. íme ! lásd ! és így a

parancsoló módnak egyes számbeli második szemé-

lye a tárgymutató ragozásban. Néha a parancsolást

nyomositó sza raggal , ládd-sza , olyan mint addsza,

monddsza stb.

LÁDDSZA, (ládd sza) 1. LÁDD.

LÁDHÁZA, falu Borsod m.; helyr. —házára,
— n, — ról.

LADIK
,

(lad-ik) fn. tt. ladik-ot , harm. szr.

—ja. Legkisebbféle könny hajócska , melyet egy

hozzá ért ember is hajthat. Alakra nézve majd kes-

keny derekú, és hegyes orrú, majd szélesb medrü és

elül hátul vágott, majd szétnyíló, majd behajtott öbl,

milyenek a faderékból vájt balatoni lélekvesztk. Ro-

kon vele a szerb latya, mely hajót jelent. Közvetle-

nül a hajót jelent szláv lad-va.1 azonosnak látszik,

a parolád (gzhajó) öszvetett szóban. V. ö. LADA.

LÁDIKA
,

(ládi-ka) fn. tt. ládikát. Kicsi, kéz-

ben hordozható láda.

LADIKÁZ
,

(lad ik a-az v.lad-ika az) önh. m.

ladikáz tam, —tál, —ott, par. — z. Ladikon jár. Ez

igében úgy látszik , kettztetett kicsinyezés rejlik,

m'nt a ház, házika, házikó szóban, mintha ,ladika'név-

tl származnék, mely nincs szokásban.

LADKASZINBOGÁR, (ladka-szinbogár)ösz. fn.

A szinbagarak egyik faja , mely némely indiai füge-

fákon éldegél. (Coccus lacca). 1. SZINBOGÁR.

LADMÓCZ , falu Zemplén m; helyr. Ladmócz-

ra, —on, —ról.

LADNA, KIS—, NAGY— , faluk Sáros m.;

helyr. Ladná-ra, — n, —ról.

LADOMÁNY, falu Tolna m ; helyr. Ladomány-

6a, — ban, —ból.

LADOMÉR, (1), férfi kn. tt. Ladomért. Erede-

tije a szláv Wladimir.

LADOMÉR, (2), faluk Bars, Sáros, Zemplén m.;

helyr. Ladomér-ba, —ban, —ból.

LÁDONY , NEMES—, PÓR—, faluk Sopron

m.; helyr. Ládony-ba, — lan, — ból.

LAF, 1) hangnév, s jelenti a mohón ev eb-

nek hangját a lafol és laftol származékokban ; s ek-

kor megfordítva azonos fal szóval. 2) Elvont gyöke

lafog és lafancz szóknak , s ezen értelemben az alá-

felé mozgás alapfogalma van benne , vékony hangon

lef, lefeg, melynek gyöke le egynek látszik az alá

mutatást jelent le határozóval , mi szerént lafog, le-

feg annyit is tesz , mint lecsüng irányban mozog,
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hányódik ; söt ezek ily értelemben rokonuk leveg

libeg szókkal is.

LAFANCZ, (laf-ancz) mn. tt. lafancz ot, harrn.

szr. —a. Rongyos, minek szakadozott részei, rojtjai

lafognak, lefegnek. Lafancz gúnya. Mint fnév jelent

ilyféle ruhadarabot. Lafanczban járó koldus. V. ö.

LAF.

LAFANCZOS
,

(laf-ancz-os) mn. tt. lafanczos-t

v. — at, tb. —ak. Ringyes rongyos. Lafanczos ócska

szoknya, köpeny.

LAFATOL, (laf-at-ol) 1. LAFOL.

LAFOG, (la-fog) önh. m. lafog-tam ,
—tál,

— ott. Mondják szétfoszlott rongyos ruháról, midn
minden lépten nyomon foszlányai, rojtjai ideoda há-

nyódnak, lefegnek.

LAFOL, (laf-ol) önh. m. lafol-t. Mondják ebrl,

midn mohón eszik , különösen valamely bígabbféle

ételt, s nyelvével laf laf hangot ad. Mást ép : lafa-

tol v. laftol ; a székelyeknél : lacsik.

LAFTOL, (laf-at-ol) 1. LAFOL.

—LAG, —LEG, (1), igehatárzóképzö, pl. futó-

lag, menö-leg. 1. Elbeszéd, 139. 1. A székely nép-

nyelv sokkal gyakrabban használja , mint a két ma-

gyar haza más vidékei
,

pl. agylag v. agyon varrni,

midn a vásznat két szélén varrják öszve, mint lepe-

dknél
;
félszántulag am. csapinósan ; késleg am. az

Ormánságban : késen , azaz szabadon , nyg né!ki;l

;

leljesleg, am. teljességgel ; többesleg, Kriza J. szerént

ami nincB egyesleg ; töleg am. tövinél fogva ; tösleg

am. tövestül ; végesleg am. vég számra stb.

—LAG
, —LEG

, (2), fnévi öszvetett képz,
(al el és ag eg-höl) pl. mérleg, fölleg, fölösleg.

LAGNO , falu Sáros m. ; helyr. Lagnó-ra, — n
— ról.

LÁGY
, (1) ,

(la agy v. lo agy) mn. tt. lágy-at

Tulajd. ért. mondjuk oly testrl , mely a nyomásnak
enged, s elébbi helyzetébl mintegy tovább mozdul.

Lágy kovász, kenyér, viasz. Lágy vánkos, párna, pam-
lag. Lágy föld, mely a lábak alatt süpped.

„Mint az evet felültében
,

Meg sem mozdul lágy nyergében."

Faludi.

„Lágy kenyér az eledelem."

Vörösmarty.

Ellentéte : kemény. Innen szélesb ért. minek részei

szilárdan öszve nem állanak , hanem szétterjednek,

folynak
,
pl. lágy tojás , lágy has. Még szélesb ért.

amivel könny bánni, mi a küls ernek nagyon nem
áll ellent. Lágy fa, melyet könny hasogatni, farag-

ni. Lágy vas, melyet nyújtani, hajtogatni lehet. Átv.

ért. 1) a maga nemében nem ers, nem vissza'aszító.

Lágy meleg, es, víz. Lágy idö, szell. Lágy tél, mely
a szokottnál melegebb.

„A hüs pataknak bús zuhanásai,

A lágy fuvalmak lengedezésci

Elfogtak egykor."

Dayka.

„ A puszta vár bús omladékain

,

Nyögdel lágy szell neked harmónia."

Berzsenyi.

2) Az emberi kedélyre és akaratra vonatkozólag, mi

a benyomásoknak könnyen enged. Lágyszív gyer-

mek, nö. Különösen , mint hibás tulajdonság, mond-

ják oly emberrl , kiben nincs szilárd akarat , ki

gyöngeségbl
,
gyávaságból engedékeny. Lágy apa,

ki gyermekeinek kelletinél többet enged. Lágy elül-

járó. Lágy pásztor alatt gyapjat rúg a farkas. (Km.)

Ellentéte : szilárd, szigorú, kemény. 3) Nyelvtudomá-

nyi ért. oly hangok , melyek kiejtése gyöngébben

hangzik, úgymint aj, v, h, melyek az öuhangzókhoz

legközelebb állanak , söt a j az i-vel , a v az M-val

minden nyelvben igen gyakran fölcserélíetik, továbbá

a jvel elegyültek ú, m. a gy, ty, ly, ny ; hasonlóan

lágyabb a b v, mint a p, f, lágyabb a d g, mint a t

k, stb. Ez utóbbiak közöl b, v, d, g különösebben

szelídeknek is neveztetnek a p, f, t, k pedig amazok-

kal ellentétben keményeknek ; amazok kiejtésében a

levegt a mellbl kilehelve , emezekénél a szájból ki-

lökve bocsátjuk át. 4) Zenében lágy hangok, melyek a

kedélyben gyöngéd érzéseket gerjesztenek, különösen

ha az alaphanghoz kisharmad vétetik. Mind ezen

jelentésekbl az tnik ki, hogy a lágy szóban alap-

fogalom az engedékeny mozgás , megindulás, (V. ö.

LÁGYIG), melyet a la v. lo gyök fejez ki , nemcsak

ezen , hanem több más szavainkban. (1. LA
, [2]).

Ezen gyökbl ad v. agy képzvel lett Iád v. lágy

(la-ad, lo ad v. la-agy, lo agy), mint irid, irigy, sze-

líd, szeligy stb. Ily hangi és fogalmi öszvefüggés lé-

tezik a német iveich és iceichen között. V. ö. PUHA.

LÁGY, (2), (mint föntebb) fn, tt. lágy-at, harm.

szr. —ja. A három boriték között, melyek az agyat

födik, a leggyöngébbik , mely a serdül emberben

legutóbb szilárdul meg. Innen mondják : Bentt már

a feje lágya. Nem esett a feje lágyára, azaz van esze,

mert nincs megsértve az agya.

LÁGYAD, (lágy- ad v. la-agy-ad) mn. tt. lágy-

ad-at. Kicsinyez jelentéssel bir , s am. kevéssé

lágy, máskép : lágydad.

LÁGYAN, (lágyan v, la agy-an) ih. Szelíden,

gyöngén , alig érezhetleg ; lágy módon , lágy kiej-

téssel ; lágy hangon. Lágyan nyomni. IAgyán ejteni

valamely betühangot. Lágyan bánni valakivel.

LÁGYDAD, (lágydad) 1. LÁGYAD.

LÁGYÉK, (la-agy ék v. lágy-ék) fn. tt. lágyék-

ot, harm. szr. — a. Szélesb ért. az emberi és állati

testen oly rész, melyben csontok nincsenek
,

pl. az

oldalborda és csipk között. Köznépi nyelven a fej

lágyát is lágyéknak nevezik , s ez értelemben veszi



1261 LÁGYÉKDOB -LÁGYMELEG LÁGYMELEGSÉG—LAJ 12G2

Szabó Dávid is. Szorosb éri. az a) testnek a szeme-

li ni körül lev részei.

LÁGYÉKDOB, (Iá gyek- dob) ösz. fu. Kelevény

azon lágyékon , mely az altestben a szemérem kör-

nyékén fekszik. Nevezetesen ilyféle bujakór.

LÁGYÉKHAJLÁS
,

(lágyék-hajlás) ösz. fa.

Hajlás a lágyék és szeméremtest között. (Ingven).

LÁGYÉKMIRIGY, (lágyék- mirigy) ösz. fn. Mi-

rigyek az altest lágyékában, melyek részint a ezomb-

kapocs fölött, részint alatt vannak.

LÁGYÉKSÉRV
,

(lágyék-sérv) ösz fa. Sérv,

vagy szakadás azon részében az emberi testnek, mely

lágyéknak neveztetik
, különösen a szemérem körüli

lágyéknak sérve.

LÁGYHÉJÚ, (lágy-héju) ösz. mn. Aminek lágy

a béja. Lágyhéjú gyümölcsök, termények. A tök éret-

ten gyönge korában lágyhéjú.

LÁGYIG, (la-agy-ig) ih. Csüggedésig, fáradtig,

lankadásig, (engedésig). Mint látom, lágyig vagy, am.

erdbl kifogytál. Göcseji tájszó.

LÁGYÍT, LÁGYÍT, (lágy it v. la agy it) átb.

m. lágyít- ott , btu. — ni v. —ani
,

par. —s. 1) Tu-

lajd. ért. valamely testnek keménységét, szilárdságát

megváltoztatja , s eszközli , hogy lágygyá legyen. A
száraz viaszt meleg által meglágyítani. A vasat tz-

ben lágyítják. A sok nedv meglágyítja a földet. 2)

Átv. ért. a kedélyt engedékenynyé , benyomások

felfogására hajlandóvá teszi. Kérele-nmü, szép szóval,

sirassál meglágyítani a keményszív zsarnokot. V. ö.

LÁGY.
LÁGYÍTÁS , LÁGYITÁS, (la-agy-ít-ás) fn. tt.

lágyitás-t, tb. —ok, harm. sz. — a. Cselekvés, mely

által valamit akár tulajdon, akár átv. értelemben lá-

gyítunk, 1. LÁGY, LÁGYÍT.

LÁGYKÖRMÜ, (lágy-körmü) ösz. mn. Mond-

ják különösen lóról , melynek körme , azaz patája a

patkószeget meg nem fogja , s mely a kemény utón

hamar megsántul.

LAGYMATAG, (lagy-m-ad-ag) mn. tt. lagyma-

tag-ot. Mondják vízrl, mely sem hideg, sem meleg
;

máskép : langyos, lanyha, nébutt : hiboha. Törzsöke

az elavult lagymad, melybl lett lagymatag, mintför-

med, förmeteg. Gyöke lágy , egy a hosszú lágy szó-

val ; a honnan ,lagymatag' másképen : lágymeleg is.

Erkölcsi ért. mondjuk emberrl , ki kötelességében

igen közönyösen jár el, ki nem buzgó.

LAGYMATAGON, (lagy-m-ad-ag-on) ih. Sem
hidegen sem melegen.

LAGYMATAGSÁG
,
(lagy-m-ad-ag-ság) fu. tt.

lugymatagság-ot, harm. szr. — a. Lagymatag állapot

vagy minemüség. V. Ö. LAGYMATAG.
LAGYMATÉG, székelyesen am. lagymatag.

LÁGYMELEG
,
(lágy-meleg) ösz. mn. Oly me-

leg, melyet a test könnyen kiáll , mely az állati vér

hévmérsékéhez legközelebb van. Lágymeleg vízzel

mosakodni, borotválkodni. L. LAGYMATAG.

LÁGYMELEGSÉG, (lágy-melegség) ösz. fn. A
melegségnek azon foka , mely a test melegségéhez

legközelebb áll, s némi kellemes érzéssel hat rá. El-

lentéte : forró, éget melegség.

LÁGYPATÁJU
,

(lágy-patáju) ösz. mn. lásd :

LÁGYKÖRMÜ.
LÁGYSÁG

,
(lágy-ság v. la-agy-ság) fn. tt.

lágyságot, harm. szr. — a. Tulajdonság, melynél

fogva valamit vagy valakit lágynak mondunk, tulajd.

és átv. értelemben. Vajnak, viasznak, kovásznak lágy-

sága. Idnek, léinek lágysága. Atyai lágyság. Szívbeli

lágyság. V. ö. LÁGY, ()).

LÁGYSZÍV v. — SZIVÜ, (lágyszív) ösz.

mn. Ki ersebb benyomásoknak ellenszegülni nem
képes, ki hamar megindul, különösen részvétre, szá-

násra, irgalomra, könyörre, sirásra hajlandó.

LÁGYSZIVÜSÉG v. — SZIVÜSÉG, (lágy-

szivüség) ösz. fn. Kedélyi gyöngéd tulajdonság, mely-

nél fogva valakit lágyszívnek mondunk. V. ö. LÁGY-
SZÍV.

LÁGYSZUROK
,

(lágy szurok) Ösz. fn. Földi,

vagyis ásványi szurok , mely nem oly mereven, mint

a növényi, jelesen fenyszurok.

LÁGYUL
, LÁGYUL ,

(la- agy úl) önh. m. lá-

gyult. Tulajd ért. mondjuk szilárd, keményféle test-

rl, midn bizonyos oknál fogva lágy természetvé
kezd lenni. Meleg állal lágyul a viasz , szurok , enyv.

Tzben lágyul a vas. Átv. ért. 1) Lágyul a kemény,
hideg id , midn megereszkedik , engeJ. 2) Ke-
délyre vonatkozólag am. gyöngéd , részvev , könyö-

rül
, mások iránt engedékeny érzelmek támadnak

szivében.

„Fészkén az árva fülmile

Ha párját siratja
,

S búját énekben zengi le
,

Lágyúl-e bánatja?"

Kölcsey.

LÁGYULÁS , LÁGYULÁS ,
(la-agy-úl-ás) fn.

tt. lágyulás-t, tb. — ok, harm. szr. — o. Állapot, mi-

dn valami lágyul. V. ö. LÁGYUL.
LÁGYVARGA, (lágy-varga) ösz. fa. Mesterem-

ber, ki gyöngébbféle
,

pl. kecske juhbröket készít

ki, különböztetésül a cseres vargától , ki vastagabb,

gorombább, különösen talpbrök kikészítésével fog-

lalkodik. V. ö. VARGA.
LAJ, (1), elvont gyök, melybl lajha , lajhár,

lajhaság, lajház , lajhódik , lajhúl , mindnyájan lágy,

tunya, lassú mozgást jelent szók erednek , melyek-

ben a tunyaság , lassúság fogalma a h közép kép-

zben , mint szenvedlegességet jelentben is fek-

szik. V. ö. H bet és LAJ fn.

LAJ, (2), fn. tt. laj t, tb. —ok. Kfíza J. szerént

a székelyeknél zsilipen aluli hely , vagy a lezuhanó

víznek deszkából vagy fából készült árka, váluja, ma-

lomnál a malomkerék fölött. Aláh;ijlásától (lejtöségé-

töl) sebes haladásától vette nevét. V. ö. LA, (2).



1263 LAJHA—LAJOSTANYA LAJSTROM—LAJTORJA 1264

LAJHA ,
(laj-h-a) mn. tt. lajhát. Tunyán járó,

kinek tagjai midn lép, nem állanak feszesen, hanem

feje és kezei csak úgy lógnak. Szélesb ért. rest
,
tu-

nya , lomha. Eredetileg laja , a h mint közbevetett

hang jellemzi a mozgásnak szenvedlegességét , ne-

hézkességét, mint a lomha és tereh szókban is. Gyöke

az aláhajlást jelent laj. Tájdivatosan fölcseréltetik

,lanyha' szóval is, kivált származékaiban
,
pl. lajház,

lajhdrozik. A székelyeknél pedig ,lajhó' vagy ,lanyhó'

Kriza J. szerént lágy, puha ember vagy marha.

LAJHÁLKODÁS, (laj-h-a- al-kod- ás) fn. tt.

lajhálkodás-t , tb. — ok , harm. szr. — a. Az idnek

henyélve, munka nélküli töltése, lustálkodás, tunyál-

kodás.

LAJHÁLKODIK
,
(laj-h-a-al-kod-ik) k. m. laj-

hálkod-tam, —tál, — ott. Lajhák módjára, azaz tu-

nyán, lomhán tölti az idt. V. ö. LAJHA.

LAJHÁR, (laj-h-ár) fn. tt. lajhár t , tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. Lajhán járó, mozgó. Különö-

sen így neveztetik bizonyos emls állat , melynek

szre barna és szürke szinü , orra tompa , farka rö-

vid , s nagyságra a macskához hasonló. Nevét on-

nan kapta , hogy rendkivül lassan mozog. (Bra-

dypus).

LAJHÁROZ1K
,

(laj-h-a-ar-oz-ik) k. m. lajhá-

roz-tam, —tál, —ott. L. LANYHAZ.

LAJHASÁG, (laj-h-a-ság) fn. tt. lajhasáy-ot,

harm. szr. —a. Tunya, lomha lassúság a mozgásban

és cselekvésben, v. ö. LAJHA.

LAJHÁZ, (laj-h-a-az) önh. 1. LANYHAZ.

LAJHÓ, (laj-h-ó) mn. tt. lojhó-t. L. LAJHA.

LAJHÓDIK, (laj-h-ó-d-ik) belsz. m. lajhód-tam,

— tál , —ott. Lajha, azaz tunya, lomha tulajdonsá-

gúvá leszen,

LAJHÚL, (laj-h-úl) önh. m. lajhúl-t. L. LAJ-

HÓDIK.
LAJMO, fn. tt. lajmó-t. Csalóközben am. cssz-

lajtorja, vagyis lábitó, t. i. hágcsókkal ellátott szál-

fa. Eredete talán laj fn. a lejtéstl.

LAJOS, (1), (a latin Ludovicus után , melynek

törzse laudo am. dicsérem) férfi kn. tt. Lajos-t , tb.

—ok. Nagy Lajos, Magyarország királya.

LAJOS, (2), puszták a Jászságban és Somogy m.;

helyr. Lajosra, — on, —ról.

LAJOSFALVA , falu Nyitra m. ; helyr. —fal-

vá-ra, — n, — ról.

LAJOSHALMA, puszta Nyitra m.; helyr. —hal-

mára, — n, —ról.

LAJOSHÁZA
,
puszták Somogy és Abaúj m.;

helyr. —házá-ra, — n, —ról.

LAJOSMÜVE
,
puszta Nyitra m.; helyr. — mil-

vé-re, — n, -—ról.

LAJOSSZÁLLÁS
,
puszta Csongrád m.; helyr.

— szállás-ra, — on, — ról.

LAJOSTANYA
,
puszta Csongrád m. ; helyr.

—lanyá-ra, — n, —ról.

LAJSTROM, fn. tt. lajstrom- ot, harm. szr. —a.

A középkori latin registrum-hól magyarított idegen

eredet szó. Általán jelent sorozatot , melynek f
czélja a neveket , czimeket , tárgyakat úgy elren-

dezni , hogy a keres akármelyiket könnyen megta-

lálhassa , mi rendesen ábécze- vagy idrend , vagy

számok s egyéb jelek szerént szokott történni. Ma-

gyarosau : sorjegyzék. Lajstrom a névkönyv végén.

Könyvek lajstroma, mely bizonyos gyjteményben

lev könyvek czímeit sorozza el. Nevek, czimek lajs-

troma. Tárgyak lajstroma
,
pl. a hivatalos könyvek-

ben. Lajstromot írni , vezetni. Lajstromba bejegyezni

valakit v. valamit.

LAJSTROMOZ, (lajstrom-oz) áth. m.'lajstromoz-

tam, — tál, — ott
}
par. — z. Bizonyos neveket, czime-

ket, tárgyakat lajstromba szed, valamely fölvett rend

szerént soroz, sorjegyzékbe vesz, igtat. Lajstromozni

valamely könyvben eléforduló idegen vagy új szókat.

Lajstromozni a hatóság eltt tárgyalt Ügyeket.

LAJSTROMOZÁS
,

(lajstrom-oz ás) fn. tt laj-

stromozást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,

mely által valaki lajstromba , sorjegyzékbe szed , bi-

zonyos neveket, czimeket, tárgyakat stb. V. ö. LAJ-
STROM.

LASTROMOZÓ, (lajstrom- oz-ó) mn. és fn. tt.

lajstromozót. Széles ért. ki lajstromot csinál. Külö-

nösen, hatósági hivatalnok , ki a hatóság elébe adott

ügyeket bizonyos rend szerént cziinezve följegyzi
;

sorjegyz.

LAJSTROMPAPÍR v. —PAPIROS, (lajstrom-

papír v. — papíros) ösz. fn. Vonalazott, s hasábokra

osztályozott papíros, melyre lajstromokat írnak.

LAJT, fn .tt. lajt-ot, harm. szr. —ja. Hosszúkás,

és tágas akonáju hordó, milyenben halakat, mustot vagy

vizet hordani stb. szokás. Eljön már egy 1553-diki

levélben is, ,boros hordó' értelemben. (Szalay A. 400.

magyar 1.). Megegyezik a német Laite v. Leite szó-

val , melyet Adelung Lade szóval hoz rokonságba.

Ha gyökül a székely laj szót vennk , akkor a ,lajt'

am. lejt , talán guruló
,
gördül testet jelentene,

mint, hordó' is alkalmasint gordó, azaz gorduló. Egyéb-

iránt v. ö. LAJTOL.
LAJTHAFALU, falu Mosón m.; helyr. —falu-

ba, — ban, — ból. (Potzneusiedel).

LAJTOL
,

(lajt-ol) önh. m. lajtolt. Mintegy

lajt , azaz hordó módjára gurul. Kilajtol. A hegyre

nagy bajjal kilajtol. Kriza J. szerént a székelyeknél

mondják.

LAJTORJA , fn. tt. lajtorját. Két párhuzamos

rúd , melyeket fokonként hengerded czövekek vagy

léczdarabok kötnek Öszve , s mely arra való , hogy

fel s alá lehessen járni rajta. Tizenkét fogú (fokú) laj-

torja. Lajtorján menni a kazalra. Keresztben viszi,

mint lédecziek a lajtorját. (Km.). Az igen hosszú em-

berrl tréfásan mondják : Olyan, mint a lajtorja. Já-

kob lajtorjája,*me\yen angyalokat lát fel s alájárni ál-

mában. A német Leiter után képzett szó , máskép :

létra. Tiszta magyarsággal : lábtú.



1265 LAJTORJAFOG—LAK LAK—LAKAT 1266

LAJTORJAFOG , helyesebben : LAJTORJA-
FOK, (lajtorja-fok) ösz. fn. L. LÁBTÓFOK.

LAJTOS, (lajt-os) fn. tt. lajtos-t , tb. —ok.

Lajttal járókel
,

pl. halat , vizet lajtban (leginkább

kétkerek talyigán) hordozó ember.

LAJVER
,
puszta Tolna m. ; helyr. Lajoér-re,

—én, — röl.

LAK, (1), fn. tt. lalt-ot. Azon hely, melyen va-

laki, mint rendes szállásán szokott tartózkodni. Ezen

nevet számos helység viseli , mindkét magyar hazá-

ban, és pedig öszvetételekben is. Harmadik személy-

raggal, lakja, vagy régiesen laka
,
pl. Mikalaka falu

Arad vármegyében. Ezen gyökbl háromféle jelen-

tés szók erednek, a) melyekben alapfogalom szállás,

ház, ú. m. lakik , lakatlan , lakás, lakó, lakozik, lako-

zás ; b) melyekben alapfogalom vendégség, evés ivás,

ú. m. jól lakik, lakodalom, lákzi, lakozás, lakoma,

lakmár, lakmározás ; c) melyek bnhdést jelentenek,

mint lakol, lakolás, lakoltat. Mind ezen értelmekben vett

szók valószínleg egy fogalom alá tartoznak , és egy

gyökbl erednek. Eredeti els értelme e szónak: szál-

lás, ház, tartózkodási hely, s rokon vele a latin locus,

német Lage. A laknak fogalmához tartozik, hogy ki-

es bejárunk benne , hogy rendesen annak körében

kelünk, mozgunk. Különös, hogy a magyar az orszá-

got, mint egy egész nemzet köz lakhelyét oly kisebb

részekre osztja fel , melyekben alapfogalom a moz-

gás, menés, járás kelés , nevezetesen ilyenek ; kerület,

kerül törzstl ; megye , melynek gyöke me v. megy ;

járás, melynek gyöke jár ; szállás, a száll gyöktl.

Mindezek után valószín, hogy lak szóban is azon la

gyök rejlik , mely több szavainkban mozgást jelent.

Ezen értelmezés nagyon megegyezik seink hajdan-

kori azon életmódjával , midn mint vadász- és ba-

romtenyészt népek társzekereken laktak , azaz jár-

tak, s majd itt , majd ott telepedtek meg. Hogy a

lak némely származékokban evést, ivást , vendéges-

kedést jelent, ennek következ nemzeti szokást lehet

gyanítható okául adni. Midn a magyar feleséget

vesz, azt mondjuk róla, hogy házasodik , azaz mint-

egy külön tzhelyet, lakot, házat, családot alapít. A
házasodás rendesen vendégséggel, eszemiszommal jár,

tehát aki házasodik, az más szóval lakik, lakozik, az-

az külön lakot képez és ennek innepét vendégséggel

üli meg. Innét magyarázható , hogy a régi magyar
nyelvben a lakodalom am. habitaculum , hospitium,

mansio, lakozik am. habitat, manet
;

pl. Ki val vala

lakodalmat a koporsókban. (Münch. cod. Márk. 5).

En atyámnak házában sok lakodalmak vannak (U. o.

János 14.) Hasonló értelemben fordul többször elé

a Bécsi codexben ; továbbá Kinizsyné imakönyvé-

ben : Az én sziv'óm legyön neked öröké való kelleme-

tös lakodalm stb. Aki tehát házasodik, az más szóval

lakodalmat, azaz új családot , tzhelyet alapít , egy-

szersmind vendégeskedik. A mai nyelvszokás sze-

rént, a lakodalomnak már csak másod mellékértelme

divatozik épen úgy , mint az áldomás hajdan isteni

tiszteletet vagy Isten áldásának kérését jelentette;

AKAD. NAGY SZÓTAR III. KÖT.

most pedig egyedül ivást, mely az Isten áldásának ké-

rését követni szokta. Ezen értelmezést ersiti azon
népies szokás is, mely szerént a násznépek a menyekz
napja után a nászvendégek házait zeneszóval és tán-

czolva bejárják, s az evésivást folytatják. Ilyféle szo-

kást tartottak legújabb idkig a magyar mesterem-
berek

, midn a czéhládát innepélyesen hordozták,

(házaltak), mit szinte lakozás követett. V. ö. LAKMA.
Végre mi a lakol , lakolás , lakoltat szók értel-

mét illeti, ez átvitt gúnyos, csúfolódó jelentésre mu-
tat, mi szerént lakolni am. roszul lakozni, azaz aljas

nyelven : kikapni a kutyaporeziót. A lakozásnak visz-

szás értelmét adják ezen kifejezések is : roszul, ebül,

pórul járt, megjárta. V. ö. LAKZI.

LAK
, (2) , fn. tt. lak-ot. Székely tájszólás sze-

rént am. báb , buba , melylyel a gyermekek játsza-

nak. Édes lakom .' Szép kicsi lakocskám ! (Kriza J.).

Egy az alak szóval , s úgy látszik , ennek rövi-

dülete.

LAK
, (3), falu Abaúj, Borsod, Baranya, Vas

mm., puszták Baranya, Heves m., KIS— , faluk So-
mogy m., NAGY—, mváros Csanád m.; NAGY—
vagy ÖREG—, falu Somogy m., TÓT—, falu Vas
m. ORMÁND— , falu Szála m., GÉDER— v. ÚJ

,

falu Pest m., VINDORNYA—, falu Szála m ; helyr.

Lak-ra, — on, —ról.

LAK , fn. tt. lák-ot , harm. szr. —ja. A széke-

lyeknél am. tó , mocsár. Rokon hozzá a latin lacus,

de a magyar láp is. V. ö. LÁP.

LAKACSI , falu Nyitra m. ; helyr. Lakácsi-ba,— ban, — bál,

LAKADALOM, 1. LAKODALOM.
LAKÁL

,
(lak-ál) önh. 1) Abaúj , Borsod , He-

ves megyékben am. valahol folytonosan lakik. Vá-
rosban

, falun ,
pusztán , kastélyban, kunyhóban lakál.

Hasonló képzésüek a hál, jár igékbl: hálál, járál. 2)
Mátyusföldén am. sokat v. nagyot iszik, lafol, lafatol.

Eyy kancsó bort kilakolt.

LAKÁRT, falu Ung m.; helyr. Lakárt-ra,—on,

—ról.

LAKÁS, (lak-ás) fn. tt. lakás-t, tb. —ok, harm.
szr. —a. 1) Bizonyos helyen , mint rendes szálláson

való tartózkodás. Lakását megváltoztatni. 2) Azon
ház, épület vagy terem, szoba, hajlék , mely valaki-

nek szállásul szolgál. Szk , téres , száraz
, nedves la-

kás. Úri lakás. Városi
,
falusi lakás. 3) Evésivás

mely esetben rendesen jól határozóval jár, pl. jól la-

kásig enni. V. ö. LAK, (1).

LAKASOCZ
,
falu Vas m. ; helyr. Lakasócz-ra,

— on, —ról.

LAKAT, (lakhoz tartozó ?) fn. tt. lakat- ot, harm.

szr. —ja. Zárféle vas, réz stb. eszköz, majdhengerded,

majd gömböly , vagy kerek alakú, mely rugókra jár,

s arra való, hogy ajtókat, kapukat, szekrényeket, ládá-

kat stb. zárva tartson. Átv. ért. lakatot tenni valaki szá'

jára, am. a beszédtl eltiltani, titoktartásra kényszerít

80
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teni. Házi lakat am. házi r, oly szolga, ki rendesen

otthon ül. Kés akitor lakatot vetni az istállóra , mi-

kor már kilopták a fakót. (Km.). Néhutt, nevezetesen

Heves megyében így nevezik a borsajtó gerendáját,

melybe a csavar van eresztve. Rokon vele az egyér-

telm finn lok, angol locket, lock, franczia loquet.

LAKATLAN, (lak-at-lan) mn. tt. lakatlan- 1, tb.

— ok. Oly helyró'l vagy házról mondják, hol senki

sem lakik. Lakatlan szigetek, puszták. Lakatlan ó vá-

rak. Különbözik : lakattalan.

LAKATOL
,

(lakat-ol) áth. m. lakatolt. Vala-

mit lakattal zár , megersít. Belakatol. Belakatolni a

kincses szekrényt. Átv. ért. belakatolni valakinek szá-

ját, am. hallgatásra kényszeríteni.

LAKATOLÁS
,

(lakat-ol-ás) fn. tt. lakatolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki

lakatol.

LAKATOS
, (1) ,

(lakat-os) fn. tt. lakatos-t, tb.

—ok, harm. szr. — a. Szoros ért. érczmives, ki lakato-

katkészít. Szélesbért. vasból dolgozó mesterember, ki

a kovácstól fleg abban különbözik, hogy finomabb-

féle müveket, eszközöket, különösen bútorokhoz, épü-

lethez valókat készít.

LAKATOS, (2), (lakat- os) mn. tt. lakatost v.

— at, tb. —ak. Lakattal ellátott , fölszerelt , ersített,

zárt. Lakatos szekrény, láda, útitáska.

LAKATOSÁRU, (lakatos-áru) ösz. fn. Lakatos

munka, mint áruczikk.

LAKATOSINAS
,

(lakatos-inas) ösz. fn. Laka-

tosmesterséget tanuló növendék.

LAKATOSLEGÉNY
,
(lakatos-legény) ösz. fn.

Az illet czéhszabályok szerint legénynyé szabadított

lakatosinas.

LAKATOSMESTER, (lakatos- mester) ösz. fn.

Czéhbe avatott , s illet mesteri oklevéllel ellátott

lakatos.

LAKATOSMESTERSÉO
,

(lakatos-mesterség)

Ösz. fn. Lakatosmunkákkal foglalkodó mesterség.

LAKATOSMUNKA, (lakatosmunka) ösz. fn.

Apróbb vagy fínomabbféle, mesterségesebb vas vagy

réz munka, milyeket a lakatosok készítenek
,
pl. la-

kat, zár, kulcs, sat. különböztetdsül a kovácsmuukától,

mely rendesen gorombább , s nem annyira mester-

séges.

LAKATOSMÜ, (lakatos-mü) ösz. fn. L. LAKA-
TOSMUNKA.

LAKATOSPORTÉKA, (lakatos-portéka) ösz.

fn. Lakatos által készített mü, mint áruczikkely.

LAKATOSSÁG
,

(lakat-os-ság) fn. tt. lakatos-

ság-ot , harm. szr. —a. 1) Lakatosok mestersége.

Lakatosságot tanulni. 2) A lakatosok öszvesen. Pesti

lakatosság.

LAKATSZEG
,
(lakat-szeg) Ösz. fn. Azon fejes

Bzegforma nyelvecske , mely a lakat ív nyilasába

bemegy, s kulcsának forditása által benszorúl.

LAKATTALAN, (lakat-ta-lan) mn. tt. lakat-

talan-t , tb. —ok. Amire lakatot nem tettek , ami la-

kattal nincs ersítve , bezárva. Határozókép am. la-

kat nélkül.

LAKBÉR, (lak-bér) ösz. fn. Bér, melyet valaki

másnak házában fogadott lakásért fizet. A lakbért

évnegyedenként elre fizetni. Fölemelni a lakbért. Más-

kép : házbér.

LAKFALVA , falu Sopron m. ; helyr. —falvá-

ra, —n,
— ról.

LAKHATATLAN, LAKHATLAN
,

(lak-hat-

[atjlan) mn. tt. lakhatatlan-t , tb. — ok. Ahol bizo-

nyos akadályoknál fogva lakni nem lehet. Döglele-

tes, nedves levegje miatt lakhatatlan hely. Ezen ház

lakhatatlan , mert födele nincsen. A régieknél eléjön

cselekv személyre vitetve is, aki nem lakhatik
,

pl.

Szalay Á. gyjtötte 400 magy. levében 1559-ik évbl:

„Kérnek vala ezen engemeth, hogy uramnak nagy-

ságának irnék mellettek, hogy lakhatatlanok nádoris-

pán uram szolgái miatt.
u

LAKHATÓ
,

(lak-hat-ó) mn. tt. lakható-t. Ami
oly kellékekkel bir , melyeknél fogva lakni lehet

benne vagy rajta. Az elégett házat fölépíteni , és lak-

hatóvá tenni. Amerikában még sok lakható föld pusz-

tán áll.

LAKHÁZ
,
(lak-ház) ösz. fn. Ház , melyben va-

laki lakik, különböztetésül oly házaktól, melyek más

czélra épültek , milyenek, pl. fürdház, kávéház, ma-

lomház, méhház stb.

LAKHEGY, DÉNESFA— , falu Vas m.; helyr.

Lakhegy-re, — én, — röl.

LAKHELY, (lak-hely) ösz. fn. Azon hely, ille-

tleg ház , szoba stb. melyben valaki lakik. Száraz,

nedves, tágas, szk lakhely.

LAKIHEGY, puszta Pest m.; helyr. — hegy-re,

—in, — rl.

LAKIK, (lak-ik) k. m. lak-tam ,
—tál, — ott.

1) Bizonyos helyen, pl. vidéken , városban , faluban,

vagy házban , mint rendes tartózkodási tanyán szál-

lásol. Hazában, külföldön, városban
,
falun, pusztán,

erdben lakni. Magán , többed magával lakni. Föld-

szint , els emeleten lakni. Mind jó ott lakni , hol be-

csülete van a jámbornak. (Km.). Otthon lakjék az, aki

kedve szerént akar élni. 2) Mondják más állatokról

is, amennyiben bizonyos tartózkodási helyök van. A
halak vizben laknak. Némely vadak az erdkben , né-

melyek a sivatag pusztákon szeretnek lakni. 3) Eledel-

lel él, különösen vendégeskedik
,
jól eszik, iszik. El-

lakott, mint a dob. Jól lakott. Ellakta minden vagyo-

nát. Aki más szájával eszik , nem szokott jól lakni.

(Km.). „Az láb és a kéz ecczer megharagvának a

hasra, hogy csak hivolkodnék , és amit k lelnének,

keresnének, azt mind fellakná." Pesti Gábor me-

séi (XL.).

„Azsztalnál vitézek

Víg örömmel esznek

,

S nagy szeretettel laknak."

Rimái.

Ezen értelmére nézve 1. LAK, (1).
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LAKMA
,

(lak-ma) fn. tt. lakmát. Szokottan :

lakoma , azaz vendégeskedés , melyben jól esznek,

isznak. Törökül : lokma, am. harapás (Bissen). Szár-

mazékai : lakmár , lakmározik , lakmározás. V. ö.

LAK, (1).

LAKMÁR
,

(lak-ma-ár) fn. tt. lakmár-t , tb.

— ok, harm. szr. —a v. —ja. Vendégesked', jól ev
ivó ember, különösen, ki dzsöl, dobzódik.

LAKMÁROZÁS
,

(lak-ma-ár- oz-ás) fn. tt. lak-

mározás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Vendégeskedés,

eszemiszom ; dobzódás, töltözés.

LAKMÁROZIK, (lak-ma-ár-os-ik) k. m. lakmá-

roz-tam ,
—tál, —ott

,
par. — zál. Vendégeskedik,

duskásan eszik-iszik, töltözik.

LAKMATEVE, (lakma-teve) ösz. fn. Amerikai

emls állat a tevék nemébl , melyet teherhordásra

használnak , szrébl pedig az úgynevezett teveszr

kelmét készítik. Talán inkább láhmateve. (Camelus

láma).

LAKÓ, (lak-ó) mn. tt. lakót, tb. —k. 1) Mond-

ják személyrl, ki valahol lakik. Erdkben lakó vadá-

szok
,
pásztorok. Ez értelemben Önálló fnévül is

használtatik. Lakókat fogadni a házba. 2) Mondják

Öszvetételben helyrl, hol valaki lakik. Ez az én lakó-

szobám, (lakszobám).

LAKOCSA
, falu Somogy m. ; helyr. Lakocsá-

ra, —n, —ról.

LAKODALMAS, (lak-od-al-m-as) mn. tt. lakó-

dalmas-t v. — at , tb. —ak. 1) Lakodalmi vendég-

ségben lev ev ivó, menyekzös. Lakodalmas népek,

vendégek. 2) Mondják helyrl, hol lakodalmat tarta-

nak. Lakodalmas ház. V. ö. LAKODALOM.
LAKODALMASKODÁS

,
(lak-od-al-m-as-kod-

ás) fn. tt. lakodalmaskodás-t, tb. — ok, harm. szr. —a.

Lakodalmi vendégeskedés , múlatás. V. ö. LAKO-
DALOM.

LAKODALMASKODIK
,

(lak-od-al-m-as-kod-

ik) k. m. lakodalmaskod-tam ,
—tál ,

— ott. Szoros

ért. a menyekz alkalmával adott lakodalomban ven-

dégeskedik, töltözik , mulatgat. A násznagynak való

ember sokat lakodalmaskodik. V. ö. LAKODALOM.
LAKODALMAZ

,
(lak-od-al-m-az) önh. m. la-

kódalmaz-tam ,
— tál, — ott

,
par. —z. Lakodalmat,

vagyis menyekzi vendégséget innepel. Az ördög sem

lakodalmaz örömest fehérszemély nélkül. (Km.). V. ö.

LAKODALOM.
LAKODALMAZÁS

,
(lak-od-al-m-az-ás) fn. tt.

lakodalmazás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Menyekzi
vendégeskedés.

LAKODALMI
,
(lak-od-al-m-i) mn. tt. lakodal-

mi-t, tb. —ak. Lakodalmat illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó stb. Lakodalmi ebéd, vendégség. Lakodalmi

versek, játékok , tréfák , szertartások. Lakodalmi nép,

pompa. V. ö. LAKODALOM.
LAKODALOM, (lak-od-al-om) fn. tt. lakodal-

mat, harm. szr. —a. A Müncheni és Bécsi codexek-

ben, a Góry-codexben, Érdy-codexbeD, Kinizsy Pálné

imakönyvében stb. mindenütt am. habitaculum, domi-

ciliitm, mansio.V. ö. LAK, (1). Ugyancsak a régiek-

nél, pl. a Nádor-codexben jelent penitentiát (672. 1.)

mintegy ,lakol' igének megfelelleg. Késbbi és a

mai nyelvszokás szerént am. a házasság , vagyis me-

nyekz alkalmával adatni szokott vendégség , lako-

ma, mely a nép szokása szerént legpazarabb bség-
ben történik minden egyéb vendégségek között. Ve-

ls , kövér lakodalmat ütni. Sokáig tartott
}
mint a Rá-

kóczy lakodalma.

„Mint a veszett lakodalom
,

Kertünk alatt zúg egy malom." Népd.

Czifra lakodalom, ritka jutalom. (Km.). A régieknél

is eléjön általában ,lakoma' értelemben :

„ Örömekben, hsek isznak az jó borban
,

Nagy szép énekeket ö lakodalmokban

Mondnak.

"

I
A kenyérmezei diadal. (Temesvári Istvántól 1569.).

Ezek szerént ,lakodalom' a ,lak' szónak mind három
értelmében eléjön. V. ö. LA.K. (1).

LAKOFEL, (lakó-fél) ösz. fn. Használjuk olyan

személyrl, ki más házában bérfizetöként lakik, mi-

dn a bérbeadó felet házi wrnak v. házi asszony-nak

mondják.

LAKOL
,

(lak-ol) önh. m. lakol-t. Bnhdik,
büntetést szenved valamiért. Ifjúságunk bneiért vén-

ségünkben lakolunk. Várj várj, még tzért lakolsz. Kiki

magáért meglakol. Atyáink vétettek , s mi lakolunk ér-

tök. Igen valószín, hogy ezen igének lak gyöke egy

a vendégeskedést, jól evést ivást jelent lakik igével,

és hogy ,lakol' gúnyos megfordított értelemben hasz-

náltatik, mint a kap ige, midn fenyegetve mondjuk,

majd kapsz, kikapod a magadét. így midn azt mond-

juk valakirl : jól járt ökeme annyit is tesz , hogy ro-

szuljárr. V. ö. LAK, (1).

LAKOLÁS, (lak-ol-ás) fn. tt. lakolás-t, tb. —ok

harm. szr. — a. Bnhdés, büntetés, melyet valamely

elkövetett roszért szenvedni kell.

LAKOLTAT
,

(lak-ol-tat) mivelt. m. lakoltat-

tam, —tál, —ott, par. lakoltass. Büntet vagy véghez

viszi , rendelést tesz , hogy valaki bnhdjék. Ezért

meglakoltatlak, csak kezembe kerülj.

LAKOMA
,

(lak-o-ma) fn. tt. lakomát. Általán

akármily czím alatt adatni szokott] vendégség, mely-

ben az ételeket italokat nagyobb bségben szolgáltat-

ják. Név-, születésnapi lakoma. Farsangi , szüreti la-

koma. Nagy, fényes, pompás lakomát ütni és ülni.

„Onnan Buda nyáját rzi vala békén
,

Szelíden országol hunok ers népén
,

Lát egyenes törvényt, mint apa, mindennek,

Ül lakomát vígan; áldozik Istennek."

Buda halála. (Arany J.-tól).

V. ö. LAK, (1).

80*
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LAKOMATARS, (lakoma-társ) ösz. fn. Sze-

mély , ki másokkal együtt lakomáz , vendégeskedik.

LAKOMÁZ, (lak o-ma-az) önh. m. lakomáz-tam,

—tál ,
— ott

,
par. — a. Lakomákba jár , ott vendé-

geskedik, mulat , eszik iszik. Víg czimborákkal lako-

mázni. Gyöngédebb kifejezés , mint a lakmároz, mert

ez már némileg a dó'zsöléssel , dobzódással rokon
;

lakomázni pedig csak illedelmesen , és mérsékkel

szokás.

LAKOMÁZÁS
,
(lak-o-ma-az-ás) fn. tt. lakomá-

zás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Lakomái vendéges-

kedés, mulatozás.

LAKOS
, (1) ,

(lak-os) fn. tt. lakos-t, tb. —ok,

barm. szr. — a. Általán személy, ki bizonyos helyen

lakik. Ország , vármegye , város
, falu

,
puszta lako-

sai. Tengeri szigetek lakosai. Valamely országnak ós

lakosai. Egyes házakra, tanyákra, szobákra vonatko-

zólag inkább lakó. E háznak több mint száz lakója

van. Némely lakóknak felmondani a szállást.

LAKOS
, (2), KIS— , falu Szála m.; helyr. La-

kos-ra, —on, — ról.

LAKOSSÁG, (lak-os-ság) fn. tt. lakosság-ot,

harm. szr. —a. 1) Mint gyünév jelenti bizonyos he-

lyen lakó személyek öszvegét. Város, falu lakossága.

2) Szabadalom, jogozat , melynél fogva valaki bizo-

nyos helyen lakhatik. Lakosságért folyamodni vala-

mely városban.

LAKOZÁS, (lak-oz-ás) fn. tt. lakozás-t, tb. — ok,

harm. szr. —a. 1) Bizonyos helyen, mint rendes tar-

tózkodási tanyán való szállásolás. 2) Vendégeskedés,

különösen olyan , mely bizonyos társak között ház-

ról házra történik. Ilyenek a magyar mesterlegények

által farsangi napokban tartatni szokott mulatságok.

V. ö. LAKOZIK.

LAKOZIK, (lak-oz-ik) k. m. lakoz-tam ,
— tál,

—ott, par. — zál. 1) Bizonyos helyen, mint rendes

tanyán, szálláson, folytonosan lakik. Ily értelemmel

fordul elé a régi nyelvemlékekben. Bécsi Cod. Ruth.

I. És bemenvéjek Moabitidisnek vidékébe , és lakoz-

nak vala oth. Es lakozónak ott tíz esztendeiglen. Va-

lahol lakozandol, én es lakozom. Münch. Cod. János

II. Lakozék azon helyben két napon. János 14. Szent

szelletet ad tünektek, hogy lakozjék tüveletek. stb. Góry
Codex: Ki lakozik szeretetben , Istenben lakozik. (Qui

manet in charitate, in Deo manet). stb. 2) Midn a ven-

dégeskedést, eszemiszomot jelent lakik igétl szár-

mazik, am. folytonosan vendégeskedik , mi különösen

akkor történik , ha több társak ház szerént adnak la-

komát
, tehát mintegy házalva vendégeskednek. így

lakoznak, vagyis házaznak, házalnak az úgynevezett

tyúkverö legények, midn a nászvendégek lakait sor-

ban eljárják.

„Jó kedvet mutatván

,

S kedvesen lakozván

,

Egymást ajándékozzák."

Rimái.

LAKSA, gömöri táj szó Laska helyett, 1. ezt.

LAKSÁG, összehúzva ,lakosság' szóból.

LAKSZOBA
,
(lak-szoba) ösz. fn. Szoba, mely-

! ben valaki rendesen lakni szokott , különböztetésül

í más szobától, mely csak fényzésre , vagy vendégek

|
számára van szánva stb.

LAKTANYA, (lak-tanya) ösz. fn. Az idegen ere-

det kaszárnya értelmében am. középület , melyben

katonaság lakik.

LAKTÁRS
,
(lak-társ) ösz. fn. Kik ugyanazon

házban, vagy szorosabban véve, ugyanazon szobában

laknak, egymásnak laktávsai.

LAKVÁLTOZTATÁS, (lak-változtatás) ösz.

fn. Valamely lakból kihurczolkodás , s új lakhelybe

telepedés.

LAKZI
,
(lak-oz-i) fn. tt. lakzi-t , tb. —k. Szo-

ros ért. és népies nyelven, menyekzöi lakozás , mely

az ország különböz vidékei szerént különkülön sa-

játságu szertartásokkal, tréfákkal, tánczokkal
,
játé-

kokkal füszereztetik. A lakzit a tyukverk, máskép hé-

részek házalása szokta bezárni. Minthogy itt történik

a legpazarabb eszemiszom, innen átv. ért. jelent dus-

kás evést. Bezzeg volt lakzi. Száz temetés sem ér egy

lakzit. (Km.). Köznépi tréfás nyelven az ebek páro-

sodását kutyalakzi-xiak hívják. Az is kutyalakzi , ha

az ebeket valamely csiny miatt megütögetik. E szó,

mint alakja mutatja , kicsinyez módosítása a lakozó,

lakzó részesülnek.

LAKZIS
,

(lak-oz-i-s) mn. tt. lakzis-t v. — at,

tb. — ak. Lakziban résztvev, mulató, ahhoz tartozó.

Lakzis vendégek. Lakzis tréfák, trágár versek.

LALASINCZ, falu Krassó m.; helyr. Lalasincz-

ra, — on, — ról.

LALI, kicsinyezje ,LáhV szónak.

LÁLIA, ni kn. tt. Láliát. Eulalia. Hellén szó,

s jelent jól beszélt.

LALITY, falu Bács m.; helyr. Lality-ra, —on,

—ról.

LAM, fn. tt. lam-ot, harm. szr. —ja. Megegye-

zik vele a gömbölybb ajakkal ejtett lom. Jelent

általán aláfityeg, lelógó, lenyúló, különösebben le-

csepeg, lecsurgó valamit. Ezen jelentésébl érthe-

tk a következ szók : lamos, lampos, lanyha; s a

zártabb hangú lomb, lomha, lomp, lompos, loncs

(lomcs). Különösen jelenti az igen átázott testbl

lecsepeg nedvet , vagy az átázott testnek meghig-

gadt, meglágyult, s ennél fogva aláfityeg, alányuló

részeit , rostjait , rongyait. Szélesb ért. akármi más

okból lelógó részeket. Innen : lamos a gatya szára,

ha vizes, sáros ; lamos a fa , midn télen a zúzmara

jegeczei fityegnek le róla ; lamos kutya, melyrl a

csömbölyékes gubás szr alá lógázkodik stb. Gyökre

és alapfogalomra nézve megegyezik vele a német

Schlamm, Lump, lummeln , s rokon a latin lacer, la-

cinia la gyökeleme.

LÁM, (1), (la-ám v. la-ím) indulatszó. Valamire

figyelmeztet szócska, mely mintegy ellenvetést is
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foglal magában, mintha mondani akarnók, nem úgy
történt, mint te vagy én, vagy mindketten gondolok,

hanem másképen , vagy legalább mint én mondtam.

Lám, te sem voltál ott. (Szabó D.).

„Lám megmondtam Angyal Bandi

,

Ne menj az Alföldre." Népd.

V. ö. LA, és ÁM, ÍME. A régieknél igen gyakran

nám. A székelyeknél pedig megtoldva is : lámsza.

LÁM, (2), ALSÓ— , FELS—, faluk Hont,

NAGY— , Nógrád m.; helyr. Lám-ba, — ban, — ból.

LÁMA,fn. tt. lámát. 1. LÁMAv. LAKMATEVE.
LAMÁCS , falu Pozsony m ; helyr. Lamácsra,

— on
t

— ról.

LÁMKERÉK, erdélyi falu Szászsebes székben
;

helyr. Lámkerék-re, —én, —röl.

LÁMATEVE
,
(láma-teve) ösz. fn. 1. LAKMA-

TEVE.
LAMHA, tájdivatos ; 1. LOMHA.
LAMOS

,
(lam-os) mn. tt. lamos-t v. —at , tb.

—ak. Szélesb ért. mirl lamok fityegnek , alanyul-
i

nak, vagy csurognak, csepegnek. Lamos fák. Lamos

farkú kutya, lamos komondor, mely a ganajkupaczon

hál, és gubája megcsomósodva aláfityeg. Különösen,

v iztl , sártól csepeg nedves , lustos. Lamos ruha.
\

Tréfás köznépi nyelven agg lamos ain. örömapa a

lakziban, talán azért , hogy a bortól elázik , más-

kép : öreg vigyori, minthogy örömében vigyorog. Ad- I

ják e nevet ökörnek is , kivált mely valósággal la-

mos, azaz ganajos farú, farkú. Kemenesalján azt is
,

jelenti : hugyos. Megegyezik vele a német Schlam-

mig, Schlammet.

LÁMPA , fn. tt. lámpát. Különféle anyagból

készithetö edény, melybe olajat, zsirt vagy más égé-

keny testet tesznek , s az abba mártott belet (kanó-

czot) meggyújtják, hogy a sötétségben világítson. A
légszesznemü testek pedig kanócz nélkül is égnek.

Részint hogy hordozható legyen, részint a leveg lo-

bogtatásainak elhárítása végett, rendesen tokja is

van, pl. üvegbl, bádogból, rézbl stb. Templomi, ut-

czai lámpa. Hintái lámpa. Lámpába olajt tölteni.

„Reményem eltnt , mint mikor a torony

Lámpája , az éjnek vad zivatarja közt

Ellobban."

Kazinczy Ferencz.

Idegen eredet szónak látszik , egy a hellen-latin

lampas, és német Lampe szókkal, egyébiránt ha köz-

vetlenül idegennek tartjuk is, de közvetöleges törzse

,lán* vagyis az n ajakhang /ltt m-mé változván

:

lám; megvan a magyar láng , lángol szókban is. V.

ö. LÁMPÁS.

LÁMPACSINÁLÓ, (lámpa-csináló) ösz. fn. Mí-

ves, ki lámpákat készít.

LÁMPAGYÚJTÓ, (lámpa-gyujtó) ösz. fn. Köz-

ségi szolga, kinek kötelessége az utczai lámpákat a

maga idején meggyújtani.

LÁMPAHORD v. —HORDOZÓ, (lámpahordó

v. —hordozó) ösz. fn. 1) Személy, ki az éjjeli sötét-

ségben járók eltt lámpával, vagyis lámpással vilá-

gít , hogy lássanak ; helyesebben : lámpáshordó. V.

;
ö. LÁMPÁS. 2) így neveztetnek azon személyek iá,

:

kik innepélyes egyházi körmenetek alkalmával a

:
szentség mellett lámpákat hordanak.

LÁMPAHORDÓ-VILLÁMBOGÁR, ösz. fu. Bo-

|

gárnem a félröptyüsek osztályából , melyek között

,
legnevezetesebb egy amerikai faj , mintegy öt hü-

i velyknyi hosszú testtel, sárga és sötétvörös pettyek-

kel
, melynek fején bizonyos hólyagféle hártya oly

J

annyira világít, hogy fényénél olvasni is lehet. (Ful-

i
gora candelaria).

LÁMPAKARÓ
,
(lámpa-karó) ösz. fn. Nyilvá-

nos tereken , utczákon levert karóféle állvány,

mely a közvilágításra szolgáló lámpákat tartja.

LÁMPAKOROM
,
(lámpa-korom) ösz. fn. Ko-

rom, mely a lámpában ég olajból kifejldik , és a

lámpa födelét megfogja.

LAMPAN, a Bécsi codexben e helyett : lappan.

LÁMPAOLAJ
,

(lámpa-olaj) ösz. fn. Általán,

olaj , melyet lámpában szoktak égetni
,

pl. rep-

czeolaj.

LÁMPÁS
, (1) ,

(lámpa-as) mn. tt. lámpás-t v.—at, tb. —ak. Lámpával fölszerelt ; vagy lámpákat

pl. eladás végett tartalmazó. Lámpás kocsi , lámpás

hajó. Lámpás bolt.

LÁMPÁS
, (2), (mint föntebb) fn. tt. lámpás t,

tb. —ok, harm. szr. — a. A nép nyelvén szokottabb

mint a lámpa. Egyébiránt némely vidékek megkü-

lönböztetik a kettt. T. i. lámpa azon tájdivat sze-

rént a szobákban, teremekben használtatni szokott,

továbbá utczai világításra alkalmazott díszesebben

készített, s vagy talapzaton álló, vagy falhoz kiálló

rúdhoz stb. ersített világító eszköz, melynek német

neve is ,Lampe.' A lámpás pedig a kézben hordoz-

tatni szokott, átlátszó falakból készült edény , mely-

ben többnyire csak gyertyát égetnek, s ennek német

neve: ,Laterne'. E megkülönböztetést általában is, kü-

lönösen az irodalomban czélszerü volna követni.

Tréfásan , borral töltött palaczk- Rongyos jelzvel

csárdák csúfneve. Rongyos lámpás. V. ö. LÁMPA.
LÁMPÁSOS

,
(lámpás-os) mn. tt. lámpásos-t v.

—at, tb. —ak. Lámpással ellátott, lámpást hordozó.

Lámpásos hintó. Lámpásos gyermekek.

LÁMPATISZTÍTÓ
,

(lámpa-tisztító) ösz. fn.

Szolga, különösen a köz kivilágítási intézethez tartozó

személy, kinek kötelessége a lámpákat tisztán tartani

és rendesen gyújtogatni is.

LAMPÉRT v. LÁMPÉRT , férfi kn. tt. Lám-

pért-ot. Lambertus. A régi oklevelekben nem ritkán elé-

forduló , most pedig kevesbbé divatos név. Van ily

nev fehér szlfajta is. Lampért- szölö.

LÁMPÉRTOS , mn. tt. lámpértos-t v. — at, tb.

— ak. Dunán túl, nevezetesen Gyr és Veszprém me-

gyékben divatozó tájszó, az országos ismeretü ,siket'
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,nagyot halló' helyett. Eredete homályos. Talán haj-

dan valamely Lámpért nevezet, s a fennemlitett vi-

dékeken ismeretes siket emberrl kapta fel a nép-

szokás, így például Komáromban a serhát , vagyis

bakót benczlinek hívják, az ott elször megtelepedett

Wenczel nev német eredet bakóról.

LÁMPÓ , mn. tt. lámpát. Kriza J. szerént a

székelyeknél am. lágy
,
puha ; és lomha. Hihetleg

vagy a következ ,lampos' vagy pedig ,lanyhó' szó-

nak módosulatai ; mindenesetre lam v. (lan lány) gyök-

bl származott.

LAMPOS
,
(lam-p-os) mn. tt. lampos-t v. — at,

tb. —ak. 1) Mondják lépes mézrl, minthogy lamos,

azaz nyúlós természetö , s ha merítik a tömegbl,

nyúlós szálai lam gyanánt lógnak alá ; magas hangon

tehát egyezik ,lépes' szóval. L. ezt 2) Mondják kutyá-

ról, melynek hosszú gubás szre , kivált ha csömbö-

kös, aláfityeg. Baranyában a farkast mezei lampos-n&í

is hivják. V. ö. LOMPOS.
LÁMSZA

,
(lám-sza) indulatszó , a ,lám'-nak

nyomatékosabb kifejezésére. A sza csak nyomatékot

jelent ragasztók, mint nosza, addsza s több szókban.

Néhutt : lámszag, melyben a g oly egyszer toldalék,

mint ezekben : kissé-g (,kissé' helyett), ládd-é-g ,ládd-

e' h. stb. L. LÁM.
LAN, elvont gyök, melybl langy, langyos, lan-

ka, lankad, és a lágyított lanyha származnak. Alap-

értelmét azon mozgás teszi , mely a belernek, szi-

lárdságnak fogyatkozásakor mutatkozik, midn bizo-

nyos testek némi kül benyomások által lágyakká s

engedékenyekké lesznek, pl. midn a hideg leveg a

nap sugarának enged, langy leszen ; midn a test

a ránehezed tehernek enged, lankadóvá leszen ; mi-

dn valaki a munkától visszavonja magát, lanyha. E
jelentésénél fogva megegyezik vele : lam (1. LAM),
és magas hangon len (a ,leng' szóban).

—LAN , vékonyhangon , —LEN , (1), rende-

sen az ig határozós szókhoz járulni szokott toldalék-

képz, pl. holtomig-lan , addig-lan , raostanig-lan, vé-

gig-len, eddig-len, egyig-len. V. ö. —IGLAN, —IG-

LEN. Valószínleg öszvetett képz az el (=túl) és

szintén határozókat képez en (vastaghangon al, an)

elemekbl, s értelme : bizonyos id- vagy tér-, vagy

számbeli határon túl, túlnan. Járul némely másnem
igehatározókhoz és kötszókhoz is

,
pl. isméglen

,
pe-

diglen, megintelen. Jelenti mint túlb határozói ele-

mekbl álló , az illet határnak teljes bezárását, a

nevezettnek is befoglalásával
,

pl. ezen utczasor az

utolsó ,háziglan l
elégett , am. az utolsó ház belefog-

laltával ; ellenben , az utolsó házig elégett , am. az

utolsó kivételével a többi mind. A régiségben talál-

juk ,ig' nélkül is , mint egyszer igehatározót
,

pl.

„hétfre virradólan" 1553. levél. (Szalay Á. 400
magy. 1.).

—LAN , —LEN , (2), mint a tagadó —talán,

— telén, (v. —atlan, —étlen) képzk egyik, mégpe-
dig azon alkatrésze , mely magyar nyelvérzéssel

egyedüli alapja a tagadásnak , mely nélkül a ta te

képzk soha tagadást nem jelentenek, ellenben lan

len önmagukban, ta te vagy at et nélkül is , mind a

népnyelvben , mind a legjobb Íróinknál eléjönnek

tagadó értelemben
5

(ezért nem ismerhetjük el sem

a lói névtag- , v. tol igétl származtatást, sem a

finn rokonítást); ha t. i. már t elzi meg, pl. a nép-

nyelvben : korlátlan, bün tétlen {=. büntetetlen) , me-

zítelen v. mezitlen (nem : mezetlen) kietlen, kétlen,

hitlen, vétlen, étlen, itlan, tétlen, bocsánatlan (Báthori-

nál) stb.; az írókat illetleg 1. —ATLAN czikk alatt
5

mind olyan esetekben, midn a lan len képzt már köz-

vetlenül megelzi egy t, mely itt is soha sem tagadó

jelentés, st van régi példánk t nélkül is : mérték-

len (az idézett —ATLAN alatt). Ezen képz tehát

mind alkatára, mind jelentésére nézve teljesen egye-

zik a ,kül' szóval ,nélkül' névutóban , melynek els

tagja (nél) helyett at et (v. ta te) áll, mely alatt, mint

máskor (—ATLAN alatt) kifejtettük, neveknél as es

melléknévi, igéknél at et igenévi képz, vagy ha tet-

szik ott szó rejlik , úgy hogy ezen ,ott' a ,nél'-nek

szintén megfelelne értelemben. A lan len pedig,

vagy nem tagadó szóból változott el (s lem eléjön,

mint tagadó szó az arab-török nyelvben is), vagy pe-

dig az nem más, mint ellen szó ; mely föltevésre még
azon körülmény is utal, hogy valamint , ellen' név és

határozó (névutó, névhatározó) is egyszersmind, úgy
valamennyi ,lan' ,len' (atlan étlen v. talán telén)

képzs neveinket változatlanul lehet határozóként is

használni, noha ez utóbbi esetben az ul ül képzket
is elfogadják

;
pl. ez nem maradhat büntetlen vagy

büntetlenül.

—LÁN, öszvetett képz (ló-an) kerlán és oroz-

lán szókban.

LÁNCSA, 1. LÁNDSA.
LANCSÁR , falu Nyitra m.; helyr. Lancsár-ra,

— 071,
— ról.

LANCSOS, (lam-cs-os) mn. 1. LONCSOS.
LANCSUK , falu Baranya m. ; helyr. háncsuk-

ra, —on, — ról.

LANCZ , mn. tt. lancz-ot. Baróti Szabó D. sze-

rént am. magas, szálas, hosszú. Heltai a német kato-

nákat nevezi lanczoknak. A székelyeknél lanczfa je-

lent lármafát, vagyis magas faszálat , melynek tete-

jén a régi zavargós idben zsúpot gyújtottak meg,

mi a közelget veszély jeléül, és arra szolgált, hogy

a nép fegyverre keljen. E szó leginkább egyezik a

latin longus, és a német láng szókkal , mennyiben t.

i. hosszút jelent. Mi a Heltai értelmében vett lanczot

illeti, ez talán nem egyéb, mint a Landsman szónak,

melyen a német katonák egymást hívogatták , a ma-

gyarok által felkapott els része.

LÁNCZ, (1), fn. tt. láncz-ot, harm. szr.—a. Szé-

les ért. több egymással öszvefüggésben lev részekbl

álló egész, pl a bizonyos irányban vonuló, s egymás-

után következ hegyek sorát hegyláncznak mondjuk.

Szorosb ért. oly egész , illetleg m , melyet több

egymásba akasztott , s egymástól függ gyrk , ka-

rikák képeznek. Szrbl , zsinórból
,
fszálakból kö-
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tit láncz. Különösen ilyféle szövedék különféle ér-

czekböl. Arany láncz, ezüst, réz, vas láncz. Rendelte-

téséhez képest : nyakláncz, óraláncz, menteláncz, rab-

láncz. Legszokottabban jelent vas gyrkbl , vagy

karikákból csinált kötélforma szövedéket , melynek

fö czélja valamit megkötni , megersíteni. Láncz a

gugorás kúton, szekéren
,
jármon , saraglyán. A hara-

pós kutyát lánczra kötni. Földmérk láncza. Innen,

lánczföld am. holdföld. Köt láncz, melylyel kereket

kötnek. Lánczra verni a rabokat. Rablánczot viselni.

Néha reggel láncz, estve pedig láncz (rabság) (Km.).

„A sorvasztó láncz így készült árva hazánkra."

Kisfaludy K.

Mesés rejtélyben eléadva : ha fölveszik is sír, ha lete-

szik is sir. Átv. ért. bizonyos dolgok , tárgyak ösz-

vefüggése , bizonyos személyek öszvetartása. Eblán-

czot kötöttek egymás között, am. kutyabarátságot. Ez
olyan láncz, melynek sok szemei vannak , azaz bonyo-

dalmas dolog. (Km.). E szó palóczosan ejtve : loancz.

Minthogy alapfogalom benne a részeknek egymástól

függése , lógása , és mivel a szoros értelemben vett

láncz részei természeti helyzetöknél fogva nemcsak

egyszeren mozgékony, lógékony, hanem elbbre ha-

ladó tulajdonságúak is , innen okszerüleg állítjuk,

hogy gyöke különösebben a haladó mozgást jelent

lo v. la, melybl lett lo-an, lo-an-cz ; oly alakulással

mint a rovást , metszést jelent ro gyökbl lett ro-

an-cz, ráncz, azaz rovás, metszés valamely testen.

LÁNCZ, (2), ALSÓ—, FELS—, faluk Abaúj
m.; helyr. Láncz-ra, —on, — ról.

LÁNCZALAKÚ v. —ALAKÚ, (láncz-alakú)

ösz. mn. Ami alakjára nézve némileg a szoros érte-

lemben vett lánczhoz hasonló. Lánczalakú eleven sö-

vény , melyet a fák egymásba sztt ágai képeznek.

Lánczalakú vitézkötés.

LÁNCZALÉK, (láncz-al-ék) fn. tt. lánczalék-ot.

A láncznak valamely toldaléka, pl. a lánczhoz toldott

darab faágas a szánerdlésben (szánnal erdlésben),

melylyel akkor toldják ki a lánczot, mikor olyan rö-

vid, hogy el nem ér az orszokra. (Székely szó. Feren-

czi János.).

LÁNCZDAD, (láncz-dad) mn. tt. lánczdadot. L.

LÁNCZALAKÚ.

LANCZÉB, (láncz-éb) Ösz. fn. Harapós eb, me-

lyet nappal rendesen lánczon kötve tartanak, s csak

éjjel, vagy akkor bocsátják szabadon, midn egyedül

a tolvajokra nézve lehet veszedelmes. Helyhez van

kötve , mint a lánczéb.

LANCZFA
,
(lancz-fa) ösz. fu. 1. LANCZ alatt.

LÁNCZFALÉK
, (láncz-falék ?) fa. Fatoldat a

lánczhoz. L. LÁNCZALÉK.
LÁNCZFÉKSZÁR, (láncz- fék-szár) ösz. fn. Ki-

sebbféle gyrkbl álló vas láncz , mely kantárszá-

rul szolgál a szokottabb szíj helyett.

LÁNCZGYÜRÜ
,

(láncz-gyürü) ösz. fn. Lásd :

LÁNCZSZÉM.

LÁNCZHÍD, (láncz-híd) ösz. fn. Nagyobbszerü

vas lánczdad mvön nyugvó híd. Budapesti lánczhíd,

LÁNCZKÉSZITÖ, (láncz-készit) ösz. fn. Ércz-

mives, ki lánczokat készít, pl. aranymives, ki arany-

ból, ötvös, ki ezüstbl, kovács , ki vasból készit lán-

czokat.

LÁNCZKOVÁCS
,

(láncz-kovács) ösz. fn. Ko-

vács , ki vas anyagból különféle czélokra szolgáló

lánczokat kohol.

LÁNCZKÖTÉS
,

(láncz-kötés) ösz. fn. L. LÁN-
CZOLÁS.

LÁNCZMÍVES, (láncz-míves) 1. LÁNCZKÉ-
SZITÖ.

LÁNCZMÜ, (láncz-mü) ösz. fn. Általán minden-

féle m, mely lánczot képez , melynek alakja láncz-

hoz hasonló, például lánczból való karperecz.

LÁNCZNEMÜ, (láncz-nemü) ösz. mn. és fn.

Láncz formára készített (valami).

LÁNCZOL, (láncz-ol) áth. m. lánczol-t. Láncz-

czal köt, megköt, ersít valamit v. valakit. A sarag-

lyát a kocsi oldalához , a tézslát a rúdhoz lánczolni.

Meglánczolni az elfogott rablókat. Együvé lánczolni

a foglyokat. A gombkötk és paszománmiveseknél

valamit lánczformára köt , sz. Vitézkötéseket lán-

czolni.

LÁNCZOLÁS
,

(láncz-ol-ás) fn. tt. lánczolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Gombköti munkálko-

dás, midn valamit láuczformára csinálnak. 2) Maga

azon mü, melyet lánczformára kötöttek.

LÁNCZOLAT, (láncz- ol-at) fn. tt. lánczolat-ot,

harm. szr. —a v. —ja. 1) Mü , szövet
,
gombköti

vagy ni munka, mely lánczot ábrázol. 2) Átv. ért.

bizonyos dolgok, tái-gyak sorozata, mennyiben mint-

egy lánczszemek gyanánt öszve függenek. Hegyek

lánczolala. Eszmelánczolat, Számok lánczolata.

LÁNCZOLATOS
,

(láncz- ol-at-os) mn. tt. lán-

czolatos-t v. — at , tb. — ah. Lánczolatot ábrázoló,

láncz módjára öszvefüggö vagy alakuló.

LÁNCZOS, (láncz-os) mn. tt. lánczos-t v. — at,

tk. —ak. 1) Lánczforma. Lánczos boltozat. 2) Láncz-

czal ellátott. Lánczos iga ,
tézsla , saraglya. Lánczos

kút. Lánczos gömb. Lánczos bot. Ezüst lánczos mente.

Használtatik káromkodási pótlékul is, mintegy meg-

vetleg valamely lelánczolt emberre , mint gonoszte-

vre, vagy lelánczolt mint mérges állatra vonatkoz-

va. Kutya lánczos ! Ejnye lánczos , lobogós l Lánczos

adta, (eringetie !

LÁNCZOZ, (láncz-oz) áth. m. lánczoztam,

—tál ,
—olt

,
par. —z. 1) Valamit lánczformában

öszvefüz. .Fszálakat lánczozni. 2) Lánczczal kötöz,

megkötöz ; vagy lánczczal ékesít, diszít.

LÁNCZSZÉM, (láncz-szóm) ösz. fn. Azon

egyes gyrk, vagy karikák , melyek a lánczot ké-

pezik.

LÁNCZSZÉMÖLTÉS, (láncz-szém-öltés) ösz.

fn. Egyik lánczszemnek a másikkal öszvekötése, mi-

dn egyiket mintegy beleöltik a másikba.
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LANDZSÉR, falu Sopron m.; helyr. Landzsér-ra,
— on, —ról.

LÁNG, (1), (láng v. lán-og v. lan-og, rokon vele
a felhangu len-g) fn. tt. láng-ot , harm. szr. —ja.
Eredetileg rövid: láng, mint Erdélyben csaknem álta-

lán, s némely származékait Magyarország vidékein
is használják

; mint Kemenesalon és Csalóközben a
lángos nev sütemény lángoló v. lángoló. Jelenti az

égö testbl mintegy kifolyó legfinomabb , s legélén-

kebb, lobogva mozgó (leng) tüzet. A meggyuladt l-
por, szalma lángot vet, lángra kap. Vörös, halavány,
kékes láng. A lángokat lobogtatja a szél. Magasra
szálló láng. Lángba borúit a város , az ég. Tiszta
lánggal égö gyertyaszál. Lángoszlopok emelkednek a
tzokádó hegy torkolatából. Átv. ért. 1) leggyilléko-
nyabb szesz

, mit különböztetésül a vegyészek rövi-

den lang-nak (alcohol) neveznek. 2) Bizonyos dol-

LÁNDÉG, tájdivatos, ládd-é helyett.

LANDOK
, falu Szepes m.; helyr. Landok-ra,

•—on, —ról.

LANDOR, puszta Somogy m., s erdélyi falu

A.-Fehér m.; helyr. Landor-ra, — on, — ról.

LÁNDOR, puszta Komárom m.; helyr. Lándor-
ra, — on, —ról.

LÁNDOR-FEJÉRVÁR, lásd : NÁNDOR-FE-
JERVAR.

LANDOR-GOCZ
,
puszta Pozsony m. ; helyr.— Gócz-ra, —on, —ról.

LÁNDSA
, fn. tt. lándsát. Hosszú nyársforma

fegyver, melyet öklel harczban, harczjátékban vagy
vadászatban is szoktak használni. Minthogy lénye-
gére nézve alig különbözik a dárdától, kopjától, dsi-

dától, innen e nevek köz használatban fölcseréltetnek.

A Müncheni codexben így van irva : láncsa. A latin

lancea után alakult , valamint a német Lanze , fran-

czia lanee, olasz lancia, angol lanee. Szintén ide tar-

tozik a hellén Xóyxrj is. Eredeti magyarul : dárda,
melyben megvan a szúró eszközt jelent ár , vala-

mint a nyárs és kárt (gereben) szókban ; továbbá a
régies szucza v. czucza v. csúcsa.

LÁNDSÁS, (lándsa-as) mn. tt. lándsás-t v.

— at, tb. —ak. Lándsával ellátott, fölfegyverkezett.

Lándsás vitézek. Mint fnévnek tárgyesete —t s töb-

bese —ok
, midn katonát jelent , kinek f fegyvere

lándsa. A növénytanban mondják a levélrl vagy le-

vélnemü szervrl, midn annak mindkét vége egyen-
len keskenyedik el, s a közepe kihasasodik ; vagyis
két görbe vonal által képezett, két hegyes szög lap,

mely mintegy négyszer hosszabb , mint széles (lance-

olatum t. i. folium) ; ilyen levele van a fagyalfának.

(Gönczy Pál).

LANDUL, (lan-d-úl) önh. m. landúl-t. Vas vár-

megyei tájige, s am. lángra gyúl, lángot vet, (langúl
v. lángul helyett).

LÁNDZSA
; LÁNDZSÁS , lásd : LÁNDSA :

LÁNDSÁS.

goknak legfinomabb részei, pl. liszt lángja, a legfino-

mabb liszt ; lángelme , lángész , igen kitn , magas

ihleltségü elme v. ész. 3) Mondják némely indulatok-

ról, melyek a vért rendkivüli mozgásba hozzák , kü-

lönösen a haragról és szerelemrl. Emészti szivét a

szerelem lángja. Lánggal égö szerelem. Haragja lángra,

gyuladt.

„Láng az énekl , heve forr dalában."

Berzsenyi.

„Míg honja bolyongani hagyja, kihal

Bús éneke, tört szive lángjaival."

A magyar költ. (Vörösmartytól).

4) Mondjuk hirtelen kitör polgári mozgalomról. A
forradalom egyszerre lángra kapott. A láng , mint az

érzékeket fölötte gyönyörködtet tünemény, a költi

nyelvben nagy szerepet játszik.

E szónak alakja gyaníttatja , hogy eredetileg

gyakorlatos ige volt , lan-og , mint ég (ardet) e-eg.

Mindkettben alapfogalom a mozgás , azon különb-

séggel, hogy az ég egyszer, kevésbé élénk , a lanog

v. láng ellenben leng , lobogó hányakodást jelent,

mit a mozgékony l hang jellemz , valamint a latin

lumen , német lohen , s a hellén (phó£ , latin fiammá
szókban ; mely utolsókban az elre tett fúvó hang

egyszersmind ezen tüneménynek fuvalmányi, szelleti,

folyami természetét fejezi ki. Sínai nyelven liáng am.

a latin ,splendens' (tündökl).

LÁNG, (2), KIS—, NAGY—, puszták Fehér m.;

helyr. Láng-ra, —on, —ról.

LÁNGAD
,

(láng-ad) elvont törzse lángadoz

szónak : de magában nem divatozik. Lásd : LÁN-
GADOZ.

LÁNGADOZ
,

(láng-ad-oz) önh. m. lángadoz-

tam, — tál ,
— olt, par. — z. Lángra gyúladoz , lob-

badoz. Lángadoz a vigan égö száraz fa. Törzsöke

lángad, oly képzés, mint lankad.

LANGALÉTA, fn. tt. langalétát. Gyr tájékán

divatozó szó , am. hóri horgas nagy hosszú ember.

Megfelel neki a latin longurio. Mintha lángálító szó

módosulata volna. V. ö. LANGALO. Itt a langa ám-

bár a német láng és latin longus fogalmát fejezi ki,

mindazáltal a magyar nyelvbl is értelmezhet , ha

t. i. a láng v. láng (fiammá) szónak azon alapértel-

mét tekintjük, mely szerént a lángnak természete föl-

felé , magasra törekedni , nyúlni. Kemenesalján Lé-

vay László szerént am. pre , félmezítelen ; mely

értelemben szintén a (csupasz) láng értelme lappang.

LANGALLIK
,

(lang-al-1-ik) k. m. langall-ott,

htn. — ani. Lángol vagy láng módjára lobog.

„Hajtsad , hajtsad mind addig
,

Míg a szoknya langallik."

Keresztúrfiszéki tánczvers. (Kriza J.).

LÁNGÁLLÓ
LANGALO.

(lang-al-1-ó
,
,langallik' igétl) 1.
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LANGALO, (láng-al 6) fn. tt. langaló-t. így ne-

vezik némely vidékeken , nevezetesen Kemenesalon,

Csalóközben stb. a lángosféle süteményt ; a széke-

lyeknél pedig Kriza J. szerént a palacsintát. Végre

Lörincz Károly szerént am. érczpörkölö langkemen-

cze. (Flammofen). V. ö. LÁNGOS, fn.

LANGATÓ, puszta Sopron m.; helyr. Langató-

ra, —n, — ról.

LÁNGAZIK, 1. LÁNGOZIK.
LÁNGELME ; LÁNGELMÜ ; 1. LÁNGÉSZ

;

LÁNGESZ
LÁNGÉSZ, (láng-ész) Ösz. fn. Általán igen kit-

n tulajdonságokkal biró ész, mely jelesen a tárgyak

könny , sebes felfogása , eredetiség , alkotó er' , s

mintegy másokon uralkodása által mutatkozik. Kü-

lönösen ész, mely az ismeretek , és mvészetek bizo-

nyos nemében sajátszer felsbb tünemény. Költi,

zenészi, festészi lángész.

„Isten , kit a bölcs lángesze föl nem ér."

Berzsenyi.

LÁNGESZ v. —ESZ
,
(láng-eszü) ösz. mn.

Kinek lángesze van. Lángesz bölcs. V ö. LÁNG-
ÉSZ.

LÁNGESZÜSÉG, (láng-eszüség) ösz. fn. Láng-

ész, mint kitn lelki tulajdonság. V. ö. LÁNGÉSZ.
LÁNGÍT, (láng-ít) áth. m. lángít-ott, par. — s.

htn. —ni v. —ani. Lángra gyulaszt, eszközli, okozza,

hogy valami lángra kapjon , lánggal égjen. Átv. ért.

am. feltüzel, lelkesít.

„Harcz tüze lángítá bizton viadalra kikelted."

Kisfaludy K.

LÁNGMADÁR, (láng-madár) ösz. fn. A gémek

neme alá tartozó madárfaj, melynek tollai, kivéve a

hat fekete kormánytollat, lángvörös szinüek. (Phoe-

nicopterus).

LANGMERO, (lang-mér) ösz. fn. Eszköz, mely-

lyel valamely szeszes folyadék fokát mérik.

LÁNGOL
,

(lang-ol) áth. m. lángolt. Lánggá,

azaz szeszes folyadékká változtat.

LÁNGOL
,

(láng-ol) önh. m. lángol-t. Lánggal

ég, lobog. Lángol a meggyújtott olaj , zsir. Átv. ért.

valamely ers indulat legfbb fokára hág. Lángol

szivében a harag, szerelem.

„Ott egy hajlék, ott él a hív

,

Kiért lángol tisztán e szív."

Kisfaludy K.

LÁNGOLÁS, (lang-ol-ás) fn. tt. langolás-t, tb.

—•ok. Lánggá változtatás.

LÁNGOLÁS
,
(láng-ol-ás) fn. tt. lángolás-t, tb.

—oh, harm. szr. — a. Lánggal égés, lobogás.

LÁNGOLÓ, (1) (láng-ol-ó) mn. tt. lángoló-t. Lán-

gokat vetve , lobogva ég. A lángoló tüz éjjel mesz-

sze megpirositja az eget. Átv. ért. lángoló szív , lán-

goló szerelem. Lángoló szemek. Haragtól , szégyentl

lángoló arcz.

&KÍD. NAGY 8ZÓTÁB. III, KÖT.

„Titkon borong a genius

A néma hant felett

,

Hol lángoló szív s honszereim

Váltottak életet."

Kölcsey.

LÁNGOLÓ, (2), (mint föntebb) fn. tt. lángolót.

1. LÁNGOS, fn.

LÁNGOLÓAN, (láng-ol-ó-an) ih. Lánggal égve,

Átv. ért. bels érzelemtl gyúladozva.

„Egy hon, és egy leány
;

Azt vérz szívvel , ezt epedve

,

Azt lángolóan , ezt mosolygva

Tekintvén ölelem." Kölcsey.

LÁNGOS, 1. LÁNGOS mn. és fn.

LÁNGOS, (1), (láng-os) mn. tt. lángos-t v.

—at, tb. —alt. Ami lánggal ég, aminek lángja van.

Lángos tüz. Néhutt rövid a-val lángos (lengs ?) am.

széteresztett, pl. haj. (Tájszótár).

LÁNGOS
, (2) ,

(mint föntebb) fn. tt. lángos-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Kenyértésztából kisza-

kasztott, minél vékonyabbra nyújtott, jól meg sózott,

és zsírozott (szalonnázott) lepényforma sütemény,

melyet a kenyér bevetése eltt a lángnál sütnek, mi-

dn t. i. még a kemencze fül , tehát láng van benne.

Némely vidékeken : langaló. 2) A székelyeknél rövi-

den : lángos am. bolygó tüz, tüzes ember.

LÁNGOSZLOP ,
(láng-oszlop) ösz. fn. Oszlop

formán fölemelked lángozat, nagy égések, tzvészek

alkalmával.

LÁNGOZÁS, (lán-g-oz-ás) fn. tt. lángozás-t, tb.

—ok, harm. szr. —a. Állapot, midn valamely meg-

gyuladt test lánggal, lobogva ég. Szalma, gaz lángo-

zása. Máskép : lángolás.

LÁNGOZAT, 1. LÁNGZAT.

„S mint két tzi lángozat egybevegyl,

A két rokon érzet is összehevl."

Kisfaludy K.

LÁNGOZIK, (lán-g-oz-ik) k. m. lángoz-tam,

— tál, —ott v. lángz-ott. Lángot vetve, lobogva ég.

LÁNGOZÓ, (lán-g-oz-ó) mn. tt. lángozó-t. Láng-

gal ég, lobogó. „Kénkvel lángazó szömei." (t. i.

az ördögnek. Nádor-codex).

„Az ö teste vala befödve bíborral

,

A keze fegyveres , lángozó pallossal."

Zrínyi.

LÁNGÖZÖN ,
(láng-özön) ösz. fn. Képes kife-

jezés, jelent sok , folytonosan egymásra tolongó lán-

gokat, melyek, mint öml árvíz a földön, úgy elter-

jednek a levegben. A pompásan kivilágított utczák,

tornyok
,
paloták lángözönben úsztak. Az egész várost

lángözön borította. Átv. értelemben :

„Képzete lángözönéböl

,

Egy alak ömlik elé."

Kisfaludy K.

81
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LÁNGPEST, (láng-pest) ösz. fn. Pest, azaz ke-

mencze, különösen hutai olvasztókemencze, melyben

lángoló tüz ég.

LÁNGSUGÁR, (láng-sugár) ösz. fn. Sugárt

képez láng.

„A kel nap lángsugári

,

Szétlebbentik a homályt."

Kisfaludy K.

LÁNGSZERELÉM, (láng- szerelém) ösz. fn.

Forró indulatú, tüzes szerelem.

„Küzdve gyzök , s lángszerelmem

Megjutalmaz lágy ölén."

Kisfaludy Károly.

LÁNGSZÍN
,
(láng-szín) ösz. fn. Olyféle vörös

szín , mely leginkább lánghoz hasonlítható , tehát

igen élénk, világos vörös, milyen a tisztán kel vagy

nyugvó napé.

LÁNGSZINÜ v. —SZINÜ, (láng-szinü) ösz.

mn. Elénk veres szinü , mint a tzláng. Lángszinü

hajnal. Lángszinü virág.

LÁNGTENGER, (láng-tenger) 1. LÁNGÖZÖN.
LÁNGUL , LÁNGUL ,

(láng-úl) önh. Lángra

lobban, lobbot vet. Átv. ért. lelkesül.

LÁNGVEZETÉK, (láng-vezeték) ösz. fn. A
lángot tovavezet csatorna.

LÁNGVIRÁG, (láng-virág) ösz. fn. Virginiai

származású virágnem , az öthímesek seregébl ; bok-

rétája gyertyatartó forma , bibéje három águ , csé-

széje szögletes, tokja három rekeszü. Fajai közöl ne-

vezetes a pettegetett lángvirág , melynek felálló ver-

henyes szára van. (Phlox maculata).

LÁNGZAT, (lán-g-oz-at) fn. tt. lángzal-ot, harm.

szr. — a. Lánggal égés tüneménye, vagy öszvege tu-

lajd. és átv. értelemben.

„Az ifjú kornak nyájas isteni,

Búcsúzva néznek a szív lángzatára."

Kisfaludy K.

LÁNGZIK, 1. LÁNGOZIK.
LÁNGZÓ, 1. LÁNGOZÓ.

„Es ha lassún e tüz árja

Elhervasztja létemet

,

S egy hideg kéz majd bezárja

Érte lángzó szivemet."

Kisfaludy K.

..Nyisd fel , oh , lángzó kebeled
,

Dics hölgy." Kölcsey.

LANGY, (1), (langy v. lam-gy) mn. tt. langy-

ot v. — at. Mondják általában oly testrl, melynek

részei nincsenek szilárd öszveköttetésben, ez értelem-

ben máskép : laza, pl. langy függés, am. laza függés

(Mándy P.). Különösen nedvrl, vízrl, melynek hév-

mérséke mintegy középfokon áll a hideg és meleg

között, mely szokott eredeti friseségébl, keménysé-

gébl vesztett, engedett , s mintegy lajhább , lankad-

tabb lett. Innen néha fölcseréltetik vele a lágy. Szélesb

átv. ért. jelenti a leveg mérsékel, mely szerént 'nem

kemény,hideg vagy meleg, a nap szelid sugarainak en-

ged. Langy idö, langy szell. Képes kifejezéssel mond-

ják emberrl, ki kötelességi mködésében nem buzgó,

ki hamar lankad, ki nem szilárd. Langy keresztény, ki

illet kötelességeit immelámmal végzi. Langy elöljáró,

ki nem sokat gondol a fegyelemmel. Mindezen jelen-

tésekbl kitnik , hogy ezen szóban alapfogalom a

kell vagy szokott szilárdságnak, keménységnek hiá-

nya , s rokon a lajha, lankad, lanyha, lágy, lassú

szókkal. Közelít hozzá a német lau is. V. ö. LA
gyök, és LÁGY, mn.

LANGY
, (2) ,

(mint föntebb) fn. tt. langy-ot.

A nedvnek
,

jelesen viznek azon mérséke , melynél

fogva sem hideg, sem meleg. Önállólag nem , hanem

langyos, langyosság stb. származékokban divatozik.

LANGYA
,

(lan-gy-a) mn. tt. langyát. Lásd :

LANGY mn.

LANGYAD
,
(lan-gy-ad) önh. m. langyadt. L

LANGYÚL.
LANGYÁN, (lan-gy-a-an) ih. Sem hidegen, sem

melegen. V. ö. LANGY, mn.

LANGYÁSZT
,
(lan-gy-aszt) áth. m. langyaszt-

ott, htn. —ni v. —ani. L. LANGYÍT.
LANGYATAG, (lan-gy-ad-ag) mn. tt. langya-

tagot. L. LANGY, mn.

LANGYÍT
,
(lan-gy-ít) áth. in. langyü-ott, par.

—s, htn. — ni v. —ani. Valamit langygyá tesz. Vizet

langyitani am. bizonyos fokú meleg által lágyabbá

tenni, vagy elébbi nyerseségébl , fris voltából vala-

mit elvenni. A tavaszi meleg nap langyitja a levegt.

Belangyítani a kemenczébe. (Szabó D.). V. ö. LANGY.
LANGYODIK, (lan-gy-od-ik) k. m. langyod-

tam, —tál, —ott. Látszólag magamagától , mindaz-

által okozó er hozzájárultával langygyá leszen, pl.

a tavaszi nap sttgaraitól langyodik az id. V. ö.

LANGYÚL.
LANGYOS

,
(lan-gy-os) mn. tt. langyos-t v.

— at , tb. — ak. Egy értelm a langy melléknévvel,

és ennél szokottabb használatú. Langyos víz , láb-

fördö. V. ö. LANGY.

„A tavasz , rózsás kebelét kitárva

,

Száll alá langyos levegn mezkre."

Berzsenyi.

LANGYOSÍT, LANGYOSIT, (langyos ít) áth.

m. langysit- ott, htn. —ni v. — ani
,
par. —s. Lan-

gyossá tesz. Fris vizet ftött kályha mellett langyosi-

tani. V. ö. LANGYOS.
LANGYOSODÁS

,
(langy-os-od-ás) fn. tt. lan-

gyosodás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Változási álla-

pot, midn valamely hideg vagy hvös test langyossá

leszen.

LANGYOSODIK
,

(lan-gy-os-od-ik) k. m. lan-

gyosod-tam, — tál, — ott. Langyossá leszen, hideg v.

hvös mérséke fogyván melegedni kezd. Langyosodik

a viz, a leveg. V. ö. LANGYOS.
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letti

am.

ves

.

LANGYOSSÁG, (lan-gy-os-ság) fn. tt. langyos-

ság- ot, harm. szr. — a. Közép állapot a hidegség és

melegség között , vagyis azon tulajdonság , melynél

fogva valamit langyosnak mondunk. Víznek
,
fürd-

nek langyossága.

LANGYÚL , LANGYUL ,
(lan-gy-úl) önh. m.

langyúl-t. Mintegy magától (legalább az okozó erre

tekintet nélkül szólva) langygyá leszen , azaz elbbi

fris , kemény , szilárd tulajdonságaiból enged ; külö-

nösen lágyan, gyöngén melegül. így mondjuk a le-

vegrl , idrl , midn csíps hidegsége a nap mér-

sékelt erejének, vagy a föld természeti melegségének

enged, s mintegy meglágyul.

LANK
,
(lan-k) elvont törzse lanka , lankad, s

lankócz, lankaszt szóknak, illetleg származékaiknak.

Kokon lágy szóval , különösen ,lagymatag' értelem-

ben. V. ö. LANKA, LANKAD.
LANKA, (lan-k-a) fn. tt. lankát. 1) Vizek mel-

liget , berek , bozótos , nádas hely. Néhutt

fensík. Minthogy az ily helyek feneke ned-

vizes , süppedékeny , ingoványos szokott len-

innen valószín , hogy e szó lan gyöke am.

, mely a nyomásnak enged , s lelappad ; eb-

bl lett az elavult gyakorlatos ige lanog, azaz lágy-

sága miatt enged , süpped , továbbá lanogó , lanoga,

langa, lanka ; épen úgy , mint czin czineg czinke ; ser

sereg serke ; ber bereg birke stb. V. ö. LANKAD. 2)

Néhutt jelent gyümölcsös kertet is , minthogy ennek

legalkalmasabb hely a szlk , hegyek lába , azaz

alja , valamint a szigetek, folyók mellékei is. Rokon

vele a kicsinyez linkó. V. ö. LÓK.
LANKAD

,
(lan-k- ad) önh. m. lankad-tam,

— tál, — t v. —ott. 1) Mondjuk emberrl, s más ál-

latról , midn nagy teher , vagy fáradság ,
vagy az

ernek akármi okból eredt fogyatkozása miatt inai

elvesztik szilárd feszességöket, s mereven állásukból

engedvén, aláhajlanak, szóval, midn az ersebb be-

nyomásnak engednek , s önerejökben gyöngülnek.

Sok járás , munka , fáradság miatt ellankadni. Kezei,

lábai lankadnak. Lankad az ersen hajtott 16. Éhség

és szomj miatt ellankadni. 2) Mondják növényekrl,

midn szái'aik , leveleik stb. akár a nagy forróság,

akár a nedv hiánya, akár bélbetegség miatt her-

vadni , konyulni , aláhajlani kezdenek. 3) Átv. ért.

lankad a szellemi er, melyet a nagy munkafeszülés

megtöri , s rugalmasságát megbénítja. Ezen szóban

tartósság , folytonosság , következéskép gyakorlatos-

ság is foglaltatik , tehát törzsöke az elavult lanog,

melybl lett lanog-ad, langad, lankad, mint : pir, pi-

rog, pirogad, pirkad ; ser, sereg, sereged, serged, ser-

ked ; rez, rezeg, rezeged, rezked, reszket stb. Hangra

és jelentésre megegyezik vele a latin langveo, finn

lonkeen (lankadok).

LANKADÁS
,

(lan-k-ad-ás) fn. tt. lankadást,

tb. —ok, harm. szr. — a. Állapot, midn valaki vagy

valami lankad. V. ö. LANKAD.
LANKADATLAN, (lan-k-ad-at-lan) uin. tt. lan-

kadatlanét, tb. —ok. Ami vagy aki nem Lankad , f'á-

radatlan , különösebben átvitt szellemi értelemben

am. ernyedetlen. Határozóként am. lankadás nélkül,

lankadatlanul.

LANKADOZ
,

(lan-k-ad- oz) önh. m. lankadoz-

tam ,
— tál ,

—ott
,
par. —z. Folytonosan , mindin-

kább lankad , azaz inainak rugalmassága megeresz-

kedik , s az illet ernek , tehernek ellenállni nem

képes.

LANKADOZÁS
,
(lan-k-ad-oz-ás) fn. tt. lanka-

dozás-t , tb. —-ok , harm. szr. —a. Gyöngül, alább-

hagyó állapot , midn valaki v. valami lankadoz. V.

ö. LANKADOZ.
LANKADSÁG, (lan-k-ad- ság) fn. tt. lankad-

ság-ot, harm. szr. — a. A gyöngült állapotnak azon

neme , midn valakinek inai a teher és fáradság

miatt szilárdságukat vesztve megereszkednek , alább

hagynak.

LANKADT, (lan-k-ad-t) mn. tt. lankadtat. Aki-

nek vagy aminek inai, illetleg rostjai a teher, vagy

fáradság, vagy más ok miatt meglágyultak , mege-

reszkedtek. Lankadt munkások, utasok. Lankadt fii-

vek, virágok. V. ö. LANKAD.
LANKADTÁN, (lan-k-ad t-an) ih. Lankadt ál-

lapotban.

LANKADTSÁG, (lan-k-ad-t-ság) fn. tt. lankadt-

ság-ot , harm. szr. — a. Lankadt állapot. Nagy lan-

kadtság miatt nem bir dolgozni, menni.

LÁNKAKOPLALÓ
,

puszta Vas m. ; helyr.

—Koplalú-ra, —n,
—ról.

LANKÁS, (lan-ka-as) mn. tt. lankás-t v. — at,

tb. —ak. 1) Eredeti tulajd. ért. az ellennyomuló er-

nek enged , alatta mintegy lankadó , fáradó , vagy

áth. ért. ami lankaszt , fáraszt
,

pl. lankás út (Szabó

D.). 2) Szokottabban am. ligetes , berkes , bozótos,

mi rendesen süppedékeny, lejts szokott lenni. Lan-

kás rétek, legelk, tópartok, érmellékek.

LANKASÁG
,

(lan-ka-ság) fn. tt. lankaság-ot,

harm. szr. —a. 2) Lankás, azaz lapos, [lejts, söppe-

dékes, vizes vidék, vagy lókos, gödrös hely. 2) Erd-
hát Aradmegyében.

LANKASZT
,
(lan-k-asz-t) áth. m. lankaszt-ott,

htn. — ni v. —ani
,
par. lankaszsz. Lankássá , azaz

fáradttá tesz. Az ers munka, gyalogolás lankasztja az

inakat. A forró napsugarak eUankasztják a gyöngébb

növényeket.

LANKASZTÁS, (lan k-asz-t-ás) fn. tt. lankasz-

tás-t , tb. — ok , harm. szr. —a. Cselekvés , mely

által valakit vagy valamit lankasztunk. V. ö. LAN-
KASZT.

LANKATAG, (lan-k-ad-ag) mn. tt. lankatag-ot.

Oly állatról vagy növényrl mondjuk , mely bels

hajlamánál
,
gyöugeségénél fogva hamar , könnyen

lankad. Lankatag aggastyán. A gyönge növények lan-

katagábbak, mint az ersek.

LANKÍT, (lan-ka-ít) áth. m. lankít ott , htn.

—ni v. — ani. 1. LANKASZT.
LANKOCZ, (lankócz) mn. éa fn. tt. lankóczot.

L. LANKADT.
81*
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LÁNNA , fn. tt. lánnát. Igen vékonyra lapított

érez, tisztább magyarosan : lemez. Arany, ezüst, réz

lánna. Ámbár a latin lamina, és közvetlenül a német

Lahn után képezettnek látszik : de mindezen szók

s rokonságban állanak több magyar szóval , melyek-

ben a la tiszta gyök vagy gyökelem különféle mó-

dositó ragokkal egyesülve valami ki- vagy szétnyú-

lót , szélesedöt jelent ; ilyenek ; lap , lapu , lapát,

lapoczka, lapos, laska , s a felbangu lep, leped, le-

pény stb.

LÁNNAPASZOMÁNY, (lánna-paszomány) ösz.

fn. Széles , lapos paszomány aranyból , vagy ezüst-

bl, mely alakjára a tulajd. szoros értelm lánnához

basonló. Ilyen pl. a hadi tisztek csákóit ékesít pa-

szomány.

LANT , fn. tt. lant-ot, barm. szr. —ja. Altalán

kisebbféle, húros, ujjakkal pengetett hangszer. Ilye-

nek : czitara, tambura (mácsikszed) s több a népek

különféle izlése szerint módosított hangszerek. Lan-

tot pengetni. Lant mellett énekelni. Átv. ért. agg lant

am. vén banya. Egy agg lant van Gyöngyös táján,

rút szömörcsöJc ül pofáján. (Faludi). A szamár arany

lanton is, csak szamár nótát penget. (Dugonics). Ugyan

átv. ért. jelképe a költészet azon nemének, mely ön-

nöni v. alanyi (subjectiv) érzelmeket énekel meg, s

melynek alapja a kedélyben fekszik.

„Sznj már egyszer zengeni

Harczi viadalt

,

Vedd elé kis lantodat

,

S mondj szerelmi dalt."

Czuczor.

„Oh , ha szép hired vala gondom eddig

S általam , kis lant , nevet érdemeltél

,

Jer, magyar dalt zengj."

Virág Benedek.

„Músám mosolygóbb tájakon andalog,

A csendes erdk boltjaiban szeret

Víg lantja zengni."

Berzsenyi D.

E szó hangutánzónak látszik, s gyöke a csaknem min-

den népeknél, énekhangul divatozó la ! la ! és csekély

eltéréssel egyezik a megfordított magyar dal szóval

is. Egyébiránt szót, hangot jelent a latin lallo, laus,

hellén lála, német lallen, Laut, arab alaud, héber

olal szókban. Különben a lant-hoz legközelebb áll a

német Laute.

LANTHAL, (lant-hal) ösz. fn. Azon tengeri ha-

lak neméhez tartozó halfaj , melyeknek kopoltyúnyi-

lásaik hátaikon vagy nyakaik fölött vannak. (Callio-

nymus lyra).

LANTHÚR
,

(lant-húr) ösz. fn. Húr , vas ,
réz

stb. anyagból , melylyel a lantféle hangszert föl-

szerelik.

LANTKULCS
,

(lant-kulcs) ösz. fn. Kulcsféle

eszköz , melylyel a lant húrjait hangolás végett csa-

vargatják.

LANTLAB
,

(lant-láb) esz. fn. lásd : LANT-
NYERÉG.

LANTNYERÉG
,

(lant-nyereg) ösz. fn. Fésü-

forma támaszték , melyet a lant húrjai alá tesznek,

hogy azokat a lantfenék fölött bizonyos magasság-

ban tartsa.

LANTOL, (lant-ol) önh. m. lantol-t. 1) Lanton

játszik, lantot penget, lant mellett énekel. 2) Erdély-

ben am. eltnik , elmegy, eltávozik. Úgy ellantolt,

mint a villám. Hová lantolsz t V. ö. LENTET.
LANTORJA, 1. LANTORNA.
LANTORNA , fn. tt. lantomat. Ökör vagy te-

hén böndjéröl levont és megszárasztott hártya , me-

lyet még Erdélyben , s Magyarország némely vidé-

kein a szegényebbek lámpatok, vagy ablaküveg he-

lyett használnak. E szó idegen alakú , valamint az

ámpolna, kápolna, angolna, kintorna, csatorna. Va-

lószinü, hogy eredetije a latin laterna. Néhutt :

lantorja.

LANTORNAABLAK
,
(lantorna-ablak) ösz. fn.

Szarvasmarha böndjéröl lehúzott hártyából csinált

ablak. V. ö. LANTORNA.
LANTOS, (1), (lant-os) mn. tt. lantos-tv. —at,

tb. —ak. 1) Lanttal ellátott, kinek lantja van. Lantos

hangmüvész, zenész. Lantos leány. 2) Különösen ki

lant mellett énekel , dalol, nevezetesen oly költ , ki

alanyi (subjectiv) érzelmeket dalokban , énekekben

stb. fest vagy énekel. Lantos költ. Hasonlóan ide

vonatkozó költi müvek. Lantos versek, költemények.

Lantos költészet.

LANTOS, (2), (mint föntebb) fn. tt. lantos-t, tb.

—ok, harm. szr.—a. Személy, kinek különös foglal-

kodása, lantot játszani , lant mellett énekelni. Közép-

kori udvari lantosok.

„Vagy nincs-e lantos itt közel,

Ki zengjen éneket?"

Czuczor.

„Egy vén lantos jön Pokyval,

Térdét veri szakála."

Kisfaludy S.

LANTSAM
,

(lant-sám) üsz. fn. 1. LANTNYE-
REG, éj v. ö. SÁM.

LANTVER ,
(lant-ver) ösz. fn. Személy , ki

lantot penget, ki lanton játszik, lantos.

LÁNY , elvont gyök , melybl lanyha , lany-

hás , lanyházik erednek. Értelmére legközelebb áll

a keményebb lan gyökhöz. V. ö. LAN , LANGY,
LANKA.

LÁNY, 1. LEÁNY.

LÁNYA, (lany-a) 1. LANYHA.

LANYHA
,

(lany-h-a) mn. tt. lanyhát. Igenév-

bl alakult melléknév, s am. lanyha, azaz lanyó, a h

közbevetett szenvedlegességi hang levén ; a Tájszó-

tár szerént néhutt lánya. 1) Mondjuk különösen esrl,

mely lassan, csak úgy szemeregve száll alá , mi ren-

desen melegebb idszakban szokott történni. Ennél
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fogva rokonok vele : lágy , langy , valamint a gyön-

gülésre mutató lankad. 2) Átv. ért. tunya , lomha,

lusta , kinek inai lankadtak , lágyak. Legközelebb

áll hozzá a székely lanyha , továbbá : lamha , lomha.

LANYHAL
,

(lany-h-a-al) önh. m. lanyháit. L.

LANYHÁZIK.
LANYHÁLÁS

,
(lany-h-a-al-ás) lásd : LANY-

HÁZÁS.
LANYHÁS

,
(lany-h-a-as) mn. tt. lanyhás-t v.

—at, tb. — ah. Esöröl mondják, mely lágyan, lassan

szemeregve hull. Lanyhás nyári esö.

LANYHÁZÁS
,

(lany-h-a-az-ás) fn. tt. lanyhá-

zás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Lanyhán szemergö

eszés.

LANYHÁZAT, (lany-h-a-az-at)fm tt. lanyhá-

zat-ot, harm. szr. —o. 1) L. LANYHÁZÁS. 2) Maga

a lanyházó esö.

LANYHÁZIK
,

(lany-h-a-az-ik) k. m. lanyház-

tam ,
— tál ,

— ott
,
par. — zál. Lassan, szemeregve,

melegen esik. Lanyházik az esö. Jobbára személyte-

len ige gyanánt önállólag használtatik. Nem esik,

csak lanyházik.

LANYHO, (lany-h-ó) mn. tt. lanyhát. A széke-

lyeknél am. lajhó , lágy
,
puha (ember v. állat). Beh

lanyha ember vagy! (Kriza J.).

LÁNYKA, (lány-ka) fn. 1. LEÁNYKA.
LAP, fn. tt. lap-ot, harm. szr. —ja. Kicsinyez-

ve : lapocska , lapoczka , lapiczka. Általán valamely

testnek vagy térnek szétterjed fölszine, mely többé-

kevésbbé egyenes , sima, rögetlen. Ellentétei : hegy,

él, csúcs, fok, domb stb. pl. Kard lapja, és éle, hegye.

Balta lapja, és éle, foka. Kés lapja, és éle, foka, csúcs-

csa. E határban sok lap (lapály) , kevés domb van.

Ezen értelem rejlik a lapu, lapácz, lapály, lapadék,

lapány, lapát, lapiczka, lappan, lappang, tappancs,

lapos, lapít, laponya származékokban. Különösen a

papír, hártya, s irásra, nyomtatásra használt más sima

anyagok oldalai. A nyolczad rétbe hajtott ivén nyolcz

levél, minden levelén két lap van. Ezen tizenkettedrétü

könyvben két ív, huszonnégy levél, tehát negyvennyolcz

lap van. Továbbá : különféle tárgyú röpiratok. Hír-

lap, napilap, hetilap, havilap.

E szóban, mint minden származékaiból kitnik,

alapfogalom a terjedés, terjeszkedés, vagy a terjedés

által alakult test , térség. Rokon vele a laboda szó

gyöke lab, továbbá a vékony hangú lep, melybl le-

pény , leped , lepel stb. származnak. Végértelmére

nézve pedig a haladás, mozgás fogalma alá tartozik,

minthogy terjedést, terjeszkedést, mozgás nélkül kép-

zelni nem tudunk , s ezt az l mássalhangzó fejezi ki.

V. ö. L, gyökbetü.

A német Blatt és platt szókban ugyanazon fo-

galom rejlik, de megfordított betkkel fejeztetik ki.

Ide tartozik a hellén nXutvg, nXarsTa, finn lappá.

LÁP , fn. tt. láp-ot , harm. szr. —ja. Lapos és

i ngoványos v. mocsáros hely. Szkebb szokás szerént

de eredetéhez hívebben : láb vagy lap, pl. az érsek-

újvári árvizes réteken az úgynevezett Fekete láb.

Ecsedi lápok. Értelmezésére 1. LÁB és LAP. Mond-
ják megtoldva is : lápa , azaz lápó v. lábó. Szabó D.
szerént jelent nád-, széna-, szalmatöredéket is , me-
lyet az árvíz hordani szokott. Sok lápot hányt ki

a víz.

LAPA
,
puszta Somogy m. ; helyr. Lapá-ra,—n, — ról.

LÁPA
,
(lápa , azaz láp-ó) fn. tt. lapát. Am.

láp. Máskép : vápa. így váltakoznak lép, vép ; láz,

váz ; lék, vék stb.

LAPÁCZ, (lap-ácz) fn. tt. lapácz-ot, harm. szr.

— a. Kiavult régi szó, a mai szokottabb lapály, la-

pány helyett. Káldinál Józsue 18 : 18. És általme-

gyen az éjszaki oldal felöl a mezségre ; és alámegyen

a lapáczra. Eléfordúl Szabó Dávidnál is , ki azt így
értelmezi : tér, egyenes, síkmez, téres hely.

LAPAD, (lap-ad) önh. 1. LAPPAD.
LAPÁD , férfi kn. tt. Lapád-ot. Lampadius.

Vannak ily nev faluk is Erdélyben. Ezen helyek

fekvése határozza meg , ha vájjon a síkságot jelent

lap szótól vették-e nevoket?

LAPADÁL v. LAPADÁLY, (lap-ad-ály) fn. tt.

lapadály-t , tb. — ok. Kicsapott, félretett, mintegy

lappadt valami. Ferenezi János szerént székely szó.

LAPADÉK, (lap-ad-ék) fn. tt. lapadék-ot, harm.

szr. — a. Azon térség, terjedek, melyet valamely lap

képez. A bárd lapadéka nagyobb, mint a késé.

LÁPAFÖ, falu Tolna m. ; helyr. —fö-re, —n,—röl.

LAPÁLY, (lap-ály) fn. tt. lapály-t , tb. — ok,

harm. szr. — a. Sik föld , meneteles térség , melyet

dombok
,
gyrök , halmok nem födnek. Csalóközi,

tiszamelléki lapályok.

LAPÁLYOS
,

(lap-ály- os) mn. tt. lapályos-t v.—at, tb. — ak. Folytonos, nagy kiterjedés lapályt,

sikságot képez. Lapályos Bácska , Bánság. A határ

lapályos részeit elborította az árvíz.

LAPALYOSAN, (lap-ály-os-an) ih. Lapályos

menetelben. Lapályoson elterjed határ, vidék.

LAPÁNCSA , falu Baranya m. ; helyr. Lapán-
csá-ra, —n, —ról.

LAPÁNY
,
(lapány) fn. tt. lapány-t, tb. — ok.

L. LAPÁLY.
LAPÁNYOS, (lap-ány-os) mn. tt. lapányos-t v.

— at, tb. —ak. L. LAPÁLYOS.

LAPÁS, NAGY—, KIS—, faluk Nyitra m.;

helyr. —Lapás-ra, —on, — ról.

LÁPÁS
,

(láp-a-as) m. tt. lápás-t v. — at , tb.

—ak. Lápos és mocsáros. Lápás vidék.

LAPÁS-GYARMAT , falu Nyitra m. ; helyr.

— Gyarmat-ra, —on, — ról.

LAPASZ, (lap-asz) fn. tt. lapasz-t , tb. — ok.

Kis ásóforma lapos eszköz, pl. a festknél a festékek

szétdörzsölésére, a gyógyszerészeknél, sebészeknél a

tapasz fölkenésére stb.
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LAPÁT ,
(lap- át) fn. tt. lapát-ot , harm. szr.

—ja. Közismeretü gazdasági és házi eszköz , mely-

nek feje és nyele van, a feje lapos , és néha kevéssé

homorú, hogy vele holmit fölszedni , fölmerni lehes-

sen. Rendeltetéséhez képest különféle. Némelyik öb-

lös , némelyik mindkét oldalon lapos. Szóró lapát,

melylyel a pelyvás gabonát felhányják ,
hogy pely-

váját a szél elkapja. Ganaj-, szemethányó lapát. Süt

lapát, mely lapos, s a kenyereket vetik be vele. Ke-

réklapát, némely malomkerekeken. Tzlapát , vasból

parázst szedni való. Úniözlapát, melylyel az árkocs-

kákon gödrökbe folydogáló vizet a kertészek a ve-

teményes ágyakra locsolják. Evezölapát , mely ren-

desen hosszúkás lapos. Lapáttal kihányni a ganajt,

szemetet. Lapáttal mérni a búzát. Lapáttal szórják

neki a pénzt. (Km.). Házasodik a lapát, elvette a pisz-

kafát. (Népd.). Lapát hátával méri a borsót. (Km.).

Világos, hogy e szónak gyöke lap , mivel a la-

pát többékevésbé mindegyik lapos. Eredetileg rövid

lapát , mely a nyelvszokás szerént úgy nyúlt meg,

mint korlát, porgolát, forbát, borbát
}

korezolát, fuvát

s némely mások. Egyébiránt nem azon at, et kép-

zöjü szókhoz tartozik, melyek igéktl származva el-

vont értelmek, pl. csapat, csipet, menet, hanem azok-

hoz , melyekben a t általánosb jelentség , milye-

nek : evet, kuvat, kerecset, követ. Megegyezik vele a

szláv lopata, de azért eredeti magyarságát annál ke-

vésbbé lehet kétségbe hozni , mivel a magyarban

nemcsak gyöke közismeretü , hanem számos rokon-

hangu, s értelm szók nemzetségével áll öszvekötte-

tésben, holott a szláv nyelvben ezt nem találjuk. L.

Stephanovics Vuk szótárát, hol a lopata és lopac szó-

kon kivül egy hasonértelmü sincsen följegyezve.

Sokkal több rokonságot mutatnak a latin megfordí-

tott pala, továbbá pálma, palear, palla, pallium, pa-

ludamentum, plánum
,
planities ,

melyekben lapos ki-

terjeszkedés az alapfogalom, valamint a német platt,

a hellén nhtríg, nXara szókban is. Finnül: lappio.

LAPÁTALAKÚ, (lapát-alakú) ösz. fn. Mi alak-

jára nézve a lapáthoz hasonló, azaz laposféle eszköz.

A szélmalomnak lapátalakú szárnyai vannak.

LAPÁTFOG
,

(lapát-fog) ösz. fn. Némely em-

ls állatok fogai, melyek alant szélesebbek, pl. a lo-

vak és szarvasoknál.

LAPÁTKA, (lap-át-ka) fn. tt. lapátkát. Lásd :

LAPICZKA.
LAPÁTKERÉK, (lapát- kerék) ösz. fn. Kisebb-

féle patakokon lev , s a zsilip alá helyezett malom-

kerék, melynek lapátforma kiálló fogai vannak.

LAPÁTMÜ, (lapát-m) ösz. fn. Vízi gép, mely

midn forgásba hozzák, lapátalakú szapolyokkal me-

ríti és önti ki a vizet.

LAPÁTOL, (lap-át-ol) áth. m. lapátolt. Lapát-

tal szed, mereget, hány, tisztogat valamit. Havat, sa-

rat, szemetet
,
ganajt lapátolni. Zsákba , mérübe lapá-

tolni a, felszórt gabonát. Kilapátolni (szapolyozni) a

hajó medrébl a vizet. Tréfásan, lapáttal ver, üt, hajt.

Kilapátolni valakit az udvarból. Csak ne takarodjál,

mindjárt meglapátollak. A hajósok nyelvén am. eve-

zvel hajtja a vizet.

LAPÁTOLÁS, (lapát-ol-ás) fn. tt. lapátolás-t,

tb. — ok. harm. szr. — a. Cselekvés, midn lapátol-

nak valamit. V. ö. LAPÁTOL.
LAPÁTOS, (lap-át-os) mn. tt. lapátost v. — at,

tb. — ak. Lapátokkal ellátott. Lapátos malomkerék.

Lapátos munkásod kik lapáttal dolgoznak.

LAPÁTOSGÉM
,
(lapátos-gém) ösz. fn. Széles

csrü gémfaj ; máskép : kanálosgém.

LAPÁTOZ
,

(lapát- oz) önh. m. lapátoz-tam,

—tál, — ott, par. —z. Lapáttal dolgozik, különösen

evezölapáttal hajtja a vizet.

LAPÁTOZÁS, (lap-át-oz-ás) fn. tt. lapátozás t,

tb. — ok. Lapáttal dolgozás. V. ö. LAPÁTOZ.

LAPÁTSZARV , 'lapát-szarv) ösz. fn. Lapát-

alakú lapos szarv , milyen a jávor- és iramszar-

vasoké.

LAPCSONT
,

(lap-csont) ösz. fn. Lapos csont

az emberi vállban, és a négylábú állatok els lábtö-

vén , lapiczka, lapoczka.

LAPCZIM
,

(lap-czím) ösz. fn. A nyomtatott

könyvben vagy kéziratban is minden egyes lapnak

felülirata.

LAPDA, 1. LABDA.
LAPFEJ, (lap- fej) ösz. fn. 1. LAPCZÍM.

LÁPFENÉK, (láp-fenék) ösz. fa. A lápnak in-

goványos, söppedékes alja. V. ö. LÁP.

LÁPFÖLD, (láp- föld) ösz. fn. Porhanyó, köny-

nyü föld, a lápok szélein , vagy kiszáradt fenekein.

Bizonyos virágok, pl. kertikék , lápföldben tenyész-

nek legjobban.

LAPI, (lap-i) fn. tt. lapi-t , tb. —k. Székelye-

sen am. akárminemü növény (virág vagy fa) széle-

sebb levele, azaz lapja, lapuja.

„Bódogasszony aranlapi
,

Hezzád (hozzád) menyek rózsám lakni.'

^Hárman kötnek vala három szép bokrétát.

A harmadik kÖtte (kötötte) muszkáta lapiból."

Székely népköltés. (Kriza J.. gyjt).

Lipi- lapi ikerítve , igen gyérlevelü, silány káposzta-

frl mondják. (Kriza J.).

LAPICZ
,

(lap-icz) fn. tt. lapicz ot , harm. szr.

— a v. — cza. A négy fbbhímesek seregébl és tás-

kások rendébl való növénynem , melynek táskája

tojáshosszú, és lapos , honnan a neve. (Lunaria). Fa-

jai : begyes és tokás , máskép köznépiesen : lapicz-

kás f.
LAPICZKA, (lap-icz-ka) kicsiny, fn.tt. lapiczkát.

1) Lapos csont a vállakban, és az állatok marjában.

Disznó lapiczkája. 2) Kis lapátforma lapos fej , s

nyéllel ellátott eszköz, pl. a kenyérsütök lapiczkája,

melylyel a lisztet, kovászt keverik. Ilyen a mosófa,
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vagy a csiga gugoráját forgató fa stb. 3) Ilyforma

büntet' eszköz , melylyel a csintalan fiúk tenyerét

megverik, máskép : paczka. (Ferula).

LAPICZKÁS
,

(lap-icz-ka-as) mn. tt. lapicz-

kás-t v. —at , tb. — ak. 1) Lapiczkával ellátott. 2)

Lapiczkaalakú.

LAPICZKÁSPÜ, (lapiczkás-fü) ösz. fn. L. LA-

PICZ.

LAPIDÉZÉS
,
(lap-idézés) ösz. fn. A kereske-

delmi és más rokonnemü könyvvitelben mködés,

midn egyik könyvben másik könyv lapjára hivat-

kozunk, vagy utalunk. (Rencontre, Rencontriren).

LAPIDÉZO
,

(lap-idéz) ösz. fn. Azon jegy

vagy rovat, mely által egyik könyvben másik könyv

lapjára történik hivatkozás. V. ö. LAPIDÉZÉS.

LAPINCSKOL
,
(lap-incs-kol) 1. LAPINCSOL.

LAPINCSOL
,

(lap-incs-ol) áth. m. lapincsol-t.

Tenyerével vagy valamely lapos eszközzel csapdossa

a vizet.

LAPIS
,

(lap-is) mn. tt. lapis-t v. — at , tb.

— ak. Gömöri , s baranyai tájszólás szerént am. la-

pos. Ily képzésüek, hamis, haris, kris, ködis. Lásd :

LAPOS.
LAPISPATAK, falu Sáros m.; helyr. —patak-

ra, —on, —ról.

LAPÍT, LAPÍT, (lap-ít) áth. m. lapÜ-ott, htn.

—ni v. —ani
,
par. —s. Valamely tömör , csomós,

rögös, egyenetlen fölszinü testet nyomás, ütés, nyúj-

tás által lapossá, simává , egyenessé tesz. Vasat ka-

lapácscsal, tésztát sodrófával lapítani. A kalap tete-

jét lelapítani. Orrát belapítani. Nehéz a ksziklát

meglapítani. (Km.). V. ö. LAP. Az ormánysági táj-

szólásban annyi is, mint hallgat , kushad ; továbbá :

mángol
,
pl. ruhát , fehérnemt. (Vass J. Dunántúli

nyelvjárás).

LAPÍTÁS , LAPITÁS ,
(lap-ít-ás) fn. tt. lapí-

tás-t, tb. —ok. Cselekvés, midn valamit lapítunk.

LAPÍTÓ, LAPÍTÓ
,
(lap-ít-ó) mn. és fn. tt. la-

pítót. Ami vagy aki lapít. Különösen fnévül Szabó

D. szerént am. nyújtófa, tésztanyujtó.

LAPITÓKALAPÁCS, (lapitó-kalapács) ösz. fn.

Vashámorosok , kovácsok nehéz , nagy kalapácsa,

melylyel a vastömeget lapítják.

LAPITÓMINTA
,
(lapító-minta) ösz. fn. Saját-

szer készület vagy gép , mely által bizonyos teste-

ket, nevezetesen érczeket lapítanak, ilyen pl. két el-

lenkez irányban forgó, s egymást súroló vas kerék,

melyek a közbe csíptetett fát , vagy érczdarabot la-

possá nyomják.

LAPITÓMÜ
,

(lapitó-mü) ösz. fn. Lapító esz-

köz, pl. lapitó pöröly v. kalapács. Továbbá mhely,

melyben az érczdarabokat laposra verik vagy

nyomják.

LAPITÓPÖRÖLY
,
(lapitó-pröly) ösz. fn. Pö-

röly a hámorokban, melylyel az idomtalan vastöme-

get laposra nyújtják.

LAPKA
,
(lap-ka) fn. tt. lapkát. Kicsi jegy v.

levélke. (Biliét, Zettel).

LAPLAG, (lap-lag) fn. tt. laplagot. Szabó Dá-

vidnál am. árkus , azaz papír ív. Hány laplagra ter-

jed ez a könyv f

LAPLIKA, tájdivatosan az idegen eredet

,pántlika
c módosulata.

LAPMÉRTAN, (lap-mér-tan) ösz. fn. A mértan-

nak azon része, mely a lapos térek és testek mérésé-

vel foglalkodik. (Planimetria).

LAPOCZKA ,
(lap-ocz-ka) fn. tt. lapoczkát.

Ugyanaz, mi a tájszokásos lapiczka. Keményebben :

lapocska. Olyan kövér, mint a felfútt lapoczka. (Km.).

1. LAPICZKA.
LAPOCZKACSONT ,

(lapoczka-csonl) ösz. fn.

Lapos csont , mely az úgynevezett lapoczkát képezi.

V. ö. LAPICZKA.

LAPOCZKÁSDI
,

(lap-ocz-ka-as-di) fn. tt. la-

poczkásdit. Ifjak játéka, lapoczkával a fenekire ütnek

egyiknek , aki az erre elvetett lapoczkát felkapva,

kergeti a másikat , s viszont másra üt. (Ferenczi

János).

LAPOCZKÁZ ,
(lap-oez-ka-az) áth. m. lapocz-

káz-tam, —tál, —ott. Lapoczkával üt, ver, csap. Meg-

lapoczkázni a csintalan gyermek tenyerét.

LAPOCZKÁZÁS
,
(lap-ocz-ka- az-ás) fn. tt. la-

poczkázás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Lapoczkával

ütés, verés.

LAPOD
,
puszta Somogy m. ; helyr. Lapod-ra,

— on, — ról-

LAPOL, (lap-ol) áth. m. lapolt. L. LAPOZ.

LAPONY
,
(lap-<my) fn. tt. lapony-t , tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. A lopvanöszök osztályából

való növénynem, t. i. a földön vagy köveken ellapuló

levélforma növés. (Peltigera lichen). Fajai : fonák,

veres, himlös, kunkor, erdei lapony.

LAPONYA, (lap-ony-a) fn. tt. laponyát. Lapos

térség, síkság, máskép : lapány, lapály.

LAPONYAG ,
(lap-ony-ag) fn. tt. laponyag-ot,

harm. szr. —a v. —ja. L. LAPONYA.
LAPOR, (lap-or) fn. tt. lapor-t, tb. —ok, harm.

szr . —ja , Baranyában am. könnyen tör lapos knem.

Laporban terem a jó bor.

LAPÓR, (lap-ór) fn. tt. lapór-t, tb. — ok, harm.

szr< —ja . Két fbbhímes és magrejtös növénynem,

melynek csészéje hasas, kerek, és lapított, honnan a

neve. (Rhinanthus).

LAPOS
, (1) ,

(lapos) mn. tt. lapos-t v. — at,

tb. — ak. Széles ért. aminek lapja van, ami többé-

kevésbbé sima terjedelm. Ellentétei : dombos
,
gör-

csös, bíiczkás, görbe, egyenetlen, hegyes, csúcsos stb.

Lapos határ, vidék. Lapos deszka. Lapos kö, út. La-

pos cserép, vas az ekén. Nem mind lencse, ami lapos.

(Km.). Lapos szegessel szegi a ruhát. Különösen, mit

nyomás, sajtolás által egyengettek, öszvenyomtak. La-

pos tészta. Lapos orr. Lapos kalap. Lapos tü,jzeg. La-

pos kenyér. Átv. ért. lapos guta, lapos mennyk. Meg-
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ütötte erszényét a lapos guta, am. semmi sincs benne,

kiürült.

LAPOS
, (2), (lap-os) fn. tt. lapos-t , tb. —ok.

Sík, egyenes tér , lapály. A laposokat megfutotta az

árviz. Az adonyi laposon , leesett a kalapom. (Népd.).

LAPOS, (3), falu Sáros, puszta Nyitra m.; helyr.

Lapos-ra, —on, —ról.

LAPOS, (1), (láp-os) mn. tt. lápos-t v. —at,

tb. —ák. Lápokkal borított. Tiszamelléki lápos ré-

tek. V. ö. LÁP.

LÁPOS, (2), HAGYMÁS— , falu Kvár vi-

dékében ; helyr. Lápos-ra, —on, -—ról.

LAPOSAN
,

(lap-os-an) ib. Lapos minségben.

LÁPOSBÁNYA, falu Szatbmár m.; helyr.—bá-

nyá-ra, —n, —ról.

LÁPOS-DEBREK , erdélyi falu B.-Szolnok m.;

helyr. —Debrek-re, -—én, — röl.

LAPOSFOGO, (lapos-fogó) ösz. fn. Fogó, csip

eszköz, melyben a két félkör helyett egymásra lapuló

csiptet van.

LAPOSGILISZTA, (lapos-giliszta). Gilisztafaj,

melynek alakja nem gömböly, hanem lapított.

LAPOSÍT, LAPOSÍT
,
(lap-os-ít) áth. m. lapo-

stí-ott , htn. —ni v. —ani
,
par. — s. Lapossá tesz,

nyom, sajtói, nyújt. V. ö. LAPOS.

LAPOSÍTÁS , LAPOSITÁS ,
(lap-os-ít-ás) fn.

tt. laposltás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valamit la-

possá teszünk.

LAPOSKA, (lap-os-ka) fn. tt. laposkát. 1) Sod-

rófával kilapított , és szalagformára metélt tészta.

Máskép : szabógallér ; néhutt : tésztapaczal ; hihet-

leg ebbl módosult a laska. 2) Veteményeken, külö-

nösen kerti zöldségeken , s némely virágok levelein

tenyész lapos féregnem.

LAPOSNYAK, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.

Laposnyak-ra, — on, —ról.

LAPOSODIK, (lap-os-od-ik) k. m. laposod-tara,

—tál, —ott. Lapos alakúvá képzdik , domborúsá-

gát veszti. Laposodik a soványkodó ember hasa, fara,

melle,

LAPOSORR, (lapos orr) ösz. fn. Benyomott,

széles, pisze orr.

LAPOSORRÚ
,

(lapos orrú) ösz. mn. Mondják

emberrl, s más állatról, melynek beütött, tompa, pi-

sze , sima orra van. Laposorrú négerek. Laposorrú

majom. Laposorrú halak.

LAPOSSÁG, (lap-os-ság) fn. tt. laposság-ot,

harm. szr. —a. 1) Tulajdonság, mely szerént bizo-

nyos test vagy tér némi sima terjedelemmel bir. A
kenyér lapossága arra mutat , hogy roszul kelt meg a

tésztája. 2) Lapányos térség , vidék. Tiszamelléki la-

posság. A laposságot elborította az árvíz.

LAPOSTETÜ
,
(lapos-tetü) ösz. fn. Leginkább

az emberi testet szeret, s annak szrös tájait, kivált

a szeméremtest környékét lep s a br alá búvó

kisded tetüfaj.

LAPOSVAS
,
(lapos-vas) ösz. fn. Balaton mel-

lékén így hivják a szántóvasat. (Horváth Zsigmond).

LAPÓTYA v. LAPOTTYA
,

(lap-óty-a) fn. tt.

lapótyát. Vastag palacsinta. Székely szó. (Kriza J.).

Rokon vele : lepény.

LAPOZ, (lap-oz) áth. m. lapoz-tam,—tál, —ott,

par. —z. 1) Valamely testnek lapjával illet , üt, ve-

reget. Kardlapozni valakit. 2) A könyvet lapról

lapra forgatja , olvassa. Átlapozni valamely munkát.

3) A lapokat bizonyos számmal jegyzi. Lapozni a

bekötött papíríveket.

LAPOZÁS
,

(lap-oz-ás) fn. tt. lapozás-t , tb.

— ok, harm. szr. —-a. Cselekvés, midn valaki lapoz.

LAPOR, (lap-r) ösz. fn. Nyomdászok nyelvén,

azon szótag , mely a lap alján az utolsó sor alatt

áll, s els szótagját teszi a következ lapon lev els

szónak.

LAPÖSZLET, (lap-öszlet) ösz. fn. A számviv,

különösen kereskedelmi könyvekben azon öszlet,

melyet az illet lapon lev , s öszveadott számok

tesznek.

LAPP
, (1) , fn. és mn. tt. lapp-ot. 1) Mint fn.

am. Lapponia lakosa. 2) Mint melléknév jelent olyas-

mit, mi Lapponiából való, arra vonatkozó, azt illet.

Lapp termény. Lapp nyelv stb.

LAPP, (2), elvont törzse lappad , lappan , lap-

pang igéknek, s lappasz névnek; &p kettöztetése mel-

lett azonos lap fnévvel, de lehet lamp törzs is (,lam'

gyöktl); ide mutat a Bécsi codexben olvasható lám-

pán, ,lappan' helyett.

LAPPAD, (lapp-ad) önh. m. lappad-tam,—tál,

— ív. — ott. Mondjuk magasabb helyzet vagy dom-

ború , felfújt testrl , midn szétterjeszkedvén , alá

száll, s mintegy lapot képez. Lappad a vadász, midn
lesben hasra fekszik. Lappad a duda , hólyag , ha ki

megy belle a szusz. Lappad a sokáig állva hagyott

kovász. Lappad (mintegy leapad) a gyógyulni induló

daganat, kelevény.

LAPPADÁS
,

(lapp-ad-ás) fn. tt. lappadás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Állapot, midn valami

lappad.

LAPPAG
,
(lapp-ag) önh. Régies és tájdivatos.

Eléjön a Debreczeni Legendáskönyvben , Nádor-co-

dexben , Molnár Albertnél , Szabó Dávidnál stb. 1.

LAPPANG.
LAPPAGO, (lapp-ag-ó) fn. tt. lappagót. Lásd :

LAPPANTYÚ.
LAPPAN, (lapp-an) önh. m. lappan-t. Tulajd.

ért. magasságából aláesik , elterül, s mintegy lapossá

lesz. Átv. ért. rejtzik , titokban meghúzza magát

;

mi rendesen a testnek lelapulásával történik, pl. mi-

dn valaki bujkál , vagy lesben ül , lehasal. A Bécsi

codexben : lampan. „Te néped ellampant a hegyek-

ben." (Naum próféta).

LAPPANCS
,

(lapp-an-cs) fn. tt. lappancs-ot.

Általán oly készület , melynek lapforma födele úgy

van elrendezve, hogy bizonyos mozdításra lelappan-
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hasson. Ilyenek némely pinczék, vagy más mélyedé-

sek felhúzó ajtaji, vagy madárfogó , egérfogó kalicz-

kák födelei stb. A dolog természetébl meritett fes-

ti szó. „Csak oda lösznek a szép sima hejön (helyén)

minha (mintha) a fd enyelte vúna (elnyelte volna),

oda ugrat hát, a h (hol) látta hogy étüntek (eltn-

tek) hát ott egy lappancs van, s a lappancs alatt egy

méj (mély) lik." Székely népmese. (Kriza J. gyjt).

LAPPANG, (lapp-an-g) gyak. önh. m. lap-

pang-ott v. —tam, — tál, htn. — niv. — ani. Tulajd.

ért. testével mintegy lelapulva , magát lapossá téve

fekszik, nyújtózik. Innen átv. és szokott értelemben,

am. magát minél inkább elrejtve , a kéml szemek

ell bujkál, rejtezkedik, mi legczélirányosabban úgy
történik , ha testét meglapítva lefekszik. Bozótban,

kukoriczák között lappangani. Szélesb ért. magát el-

rejtve bujkál. Erdben lappangani. Padláson, pinczé-

ben lappangani. A kis brben is emberek lappanga-

nak. (Km.).

LAPPANGÁS
,

(lapp-an-g-ás) fn. tt. lappan-

gás-t , tb. — ok. Lappangva való bujkálás, rejtezke-

dés. V. ö. LAPPANG.
LAPPANGÓ

,
(lapp-an-g-ó) mn. tt. lappangót.

Magát alattomban meghúzó, bujkáló. Gyanús házak-

ban lappangó orvok , tolvajok. Erdkben , berkekben

lappangó szökevények.

LAPPANGTAT
,

(lapp-an-g-tat) áth. illetleg

miv. m. lappangtat-tam ,
— tál, — ott. A lappangás-

ban, bujkálásban segédkezet nyújt, különösen a lap-

pangót magánál rejtezni engedi. Orvokat lap-

pangtatni.

LAPPANGVA
,

(lapp-an-g-va) ih. Alattomban

elbújva, rejtzködve.

„Lappangva bürökbl kis sipot faragtál."

Faludi.

LAPPANT, (lapp-an-t) áth. m. lappant-ott, htn.

— ni v. — ani. Valakit elrejt, eltitkol, vagyis esz-

közli, hogy a kémlk , keresk szemei rá ne akadja-

nak. Több közvetlen cselekvséget jelent, mint lap-
pangtak ' A bujdosó menekülteket ellappantani. V. ö.

LAPPAN. Értelemre és képzési módra hasonló hozzá

rekkent.

LAPPANTYÚ, (lapp-an-ty-ú) fn. tt. lappan-

tyú-t. Eredetileg lappantó, a ,lappant' törzsöktl. Na-
gyobbféle, és csaknem kakuknagyságu fecskefaj, ha-

muszín, s fekete csikós tollakkal, hosszú sima fejjel,

és hosszú farkkal. Azt mesélik róla , hogy a tehene-

ket éjjel megfeji , s minthogy csak sötétben szeret

röpködni, tehát mintegy lappangva jár ; innen vette

nevét.

LAPPASZ, (lapp-asz) mn. tt. lappasz-t v. —at,

tb. — ak. Mondják emberrl, vagy más állatról, mely
meglapulva, hunnyászkodva rejtezkedik, bujkál, alat-

tomoskodik. Alakjára olyan , mint horpasz , dobasz,

kopasz , csupasz.

LAPPASZKODIK, (lapp-asz-kod-ik) k. m. lap-

paszkod-tam, —tál, — ott. Testét mintegy megla-

AKAD. NAOT SZÓTÁR. III. KÖT.

pitva, földre hasalva , lappasz módon bujdosik , rej-

tzködik. Lappaszkodik a nsténymadár is , midn a
hím eltt és alatt meglapul. Alakra olyan mint gub-
baszkodik, terpeszkedik.

LAPPATAG
,

(lapp-ad-ag) mn. tt. lappatagot.
Könnyen lappadó vagy lapuló, lapulásra hajlandó.

LAPPORSZÁG
,

(lapp-ország) ösz. fn. Éjszak-
európai ország, melynek egy része Svéd-, másik Nor-
vég-, harmadik Oroszországhoz tartozik.

LAPPUL
,
(lapp-ul) ih. Lappok nyelvén. Lap-

pul tanulni, érteni, beszélni.

LAPRUD
,

(lap-rúd) ösz. fn. Az érczmivesek,
hámorosok, vaskereskedk így nevezik azon rudakká
alakított érczdarabokat , melyek egyszersmind lapo-
sak. Ilyen laprudakban veszik a feldolgozni való va-
sat a kovácsok, és lakatosok.

LAPS, ALSÓ—
, FELS-, faluk Szepes m.;

helyr. Laps-ra, —on, —ról.

LAPSA, puszta Gömör m. ; helyr. Lapsá-ra,— n, —ról.

LAPSANKA, falu Szepes m.; helyr. Lapsanká-
ra, —n, — ról.

LAPSINA
,
falu Szála m.; helyr. Lapsinára,—w, —ról.

LAPSODRONY, (lap-sodrony) ösz. fn. Sodrony,
vagy huzal, mely meg van lapítva.

LAPSZÁM
,

(lap-szám) ösz. fn. Számok , me-
lyekkel a nyomtatott könyvek vagy öszvefzött kéz-
iratok lapjait megjegyzik.

LAPSZÁMOZ
, (lap-számoz) ösz. áth. A nyom-

tatott könyvnek vagy öszvefzött , bekötött kézirat-

nak lapjait számokkal jegyzi.

LAPTA, 1. LABDA.
LAPTABORZ, (lapta-borz) 1. LABDABORZ.
LAPTÁR, (lap-ta-ár) fn. tt. laptár-t , tb. — ok.

Ezen szó helyett ugyan az apacs vagy apacsó, apa-
csú, apasúr divatozik a halászok nyelvén

; de mint-
hogy a laptáros , legalább a fels dunai halászoknál

közismeret, kellett léteznie laptár törzsöknek is.

Laptárosnak nevezik t. i. azon halászlegényt , ki a
gyalom végére kötött kis apacsút húzza a víz szélén.

Az apacsú egy vastag nyélbe ütött lapdaforma k,
mely arra szolgál , hogy a gyalmot a víz fenekére

húzza.

LAPTÁROS, (lap-ta-ár-os) fn. tt. laptáros-t, tb.— ok. L. LAPTÁR alatt.

LAPTATÖVIS
,

(lapta-tövis) ösz. fn. A lapta-

v. lapdaborzok neme alá tartozó növényfaj, melynek
fehér bunkós virága van , s csészéjét serték veszik

körül. (Echinops sphaerocephalus).

LAPTIKA, fn. tt. laptikát. Két kerek kis ko-

csi
,

kólya. Koldusok, postások laptikája. Talán a
hordszéket vagy gyalog hintót jelent latin lectica-

ból módosult.

LAPU
,
(1)', LAPÚ

,
(lap-ú) mn. tt. laput

, tb.—ak. Bizonyos tulajdonságú lappal vagy lapokkal
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biró. Széles , keskeny , hosszúkás, kerek lapú növényle-

velek. Tiszta, beirott lapú könyv.

LAPU, (2), (lap-u) fn. tt. lapu-t, tb. —k, barm.

szr. —ja. Széles , népies ért. terebélyes levelii, azaz

nagy lapokat növeszt növény. így nevezik lapunak

tréfásan a dohányt is. Ilyenek : marti lapu , szamár

lapu , szomjúhozó lapu , tövises lapu , vizi lapu stb.

Szorosb növénytani ért. a bojtorjánok egyik faja,

melynek gyökérlevelei nagy-labodásak , s bóbitája

sertés , szúrós , ragadós , bogácsos (arctium lappá);

köznyelven széles v. keser lapu. V. ö. LAPI. Egye-

zik vele hangban a latin lappá , a szláv lopuch , s a

német Lappén , mennyiben ez is lapos testet jelent.

LAPUJT , falu Nógrád m.; helyr. Lapujt-re,

—n, — r'ól.

LAPUL, LAPUL, (lap-ú-1) Önh. m. lapúl-t.

Mondjuk domború , felfútt, vagy akármily magasabb

helyzet testrl, midn alászállva elterjed, s mintegy

lapot képez. Lapul a tészta , ha sodrófával nyújtják.

Lapulnak a sajtóba szorított ruhanemüek. Prölyté-

sek alatt lapul a vas. Különösen mondjuk emberrl

vagy más állatról , midn lábairól leereszkedik, le-

hasal. Lapul a lesben lev vadász. A repül golyók

ell lelapulni. Lapul a tyúk a kakas eltt. Még a

tyúk is lelapul, midn kányát lát. (Km.).

LAPÚLÁS , LAPULÁS ,
(lap-ú-1-ás) fn. tt. la-

pulás-t, tb. —ok , harm. szr. — a. Állapot vagy cse-

lekvés , midn valami vagy valaki lapul. V. ö. LA-

PUL.
LAPÚPATAK , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.

—patak-ra, — on, — ról.

LAPUS
,
(lap-u-os) mn. tt. lapus-t v. — at , tb.

— ák. Lapuval bvelked, lapuval bentt, laputerm.

Lapus árkok.

LAPUSNIK , falu Krassó m.; helyr. Lapusnik-

ra, —on, — ról.

LAPÜL, (lap-ül) ösz. fn. Az arany- és ezüst-

mivesek kis ülje, melynek oldalai is laposak.

LAPVAS, (lap-vas) ösz. fn. Laposra kivert vas.

LAPVÉSÜ
,
(lap-vésü) ösz. fn. Esztergárosok,

s fából dolgozó egyéb kézmivesék sima lapu vésüje,

különböztetésül azon vésütöl , melynek behajlott

vége van.

LÁRGA, erdélyi falu B.-Szolnok m. ; helyr.

Lárgá-ra, —n, — ról.

LÁRIFÁRI ,
(lári-fári) ikerszó , am. hiábavaló

beszéd , haszontalan lárma. Eléjön idegen nyelvek-

ben is ; honnan Heyse a holland larie (am. fecsegés)

és latin fari (szólni) szókból alkotja öszve. Azonban

az ily ikerítés az altáji , s kitnen a magyar és ta-

tár nyelvek sajátja. V. ö. IKERSZÓ. S a magyarban

ha lárma szónak ,lár' törzsét veszszük , ebbl épen

úgy eredhetett lári-fári, mint tere-fere vagy inezi-

finezi.

LÁRMA , fn. tt. lármát. Ersebb , harsányabb

hangú kiáltozás, kivált midn egyszerre többen kiál-

toznak. Utczai gyermekek , kocsmai dzsölök lármája.

Lármát ütni. Különösen oly kiáltozás , mely vala-

mely veszélyt jelent. Tzi lárma. Lármát kiáltani a

közelg ellenség láttára. Átv. ért. lármát fújni, dobolni.

E szónak, ha a ,lári-fári szót magyarnak el nem ös-

merjük, rokon értelm és hangú magyar társai nin-

csenek ; azonban igen közel áll hozzá : esárma, mely

túl a Dunán némely vidékeken am. lárma. Megegye-

zik vele a német Ltirme, melyrl némely német nyel-

vészek azon véleménynyel vannak , hogy az eredeti-

leg a fegyverre kiáltást jelent olasz alV arme , v.

allarme, honnan a franczia alarmé is ; mirl egyéb-

iránt Adelung kételkedik , s hajlandóbb e szót hang-

utánzónak tartani, rokonitván azt az elavult régi né-

met lrén , és a szokásban lev plerren , st lehren

igékkel is.

LÁRMAFA
,
(lárma-fa) ösz. fn. Szalmatekercs-

csel tetézett pózna , melyet háborús idben maga-

sabb pontokon állítanak , s meggyújtott tekercsével

éjjel jelt adnak.

LÁRMÁS
,
(lárma-as) mn. tt. lármás-t v. — at,

tb. —ak. 1) Emberrl mondják, ki nagyon vagy so-

kat lármáz. Lármás gazda
,
gazdasszony. Lármás

gyermekek. 2) Mondjuk egész társulatról , melynek

tagjai lármát ütnek. Lármás gylés, tanács. 3) Hely-

rl, hol sok a lárma. Lármás ház, utcza, piacz. Táj-

szokásilag túl a Dunán : csármás.

LÁRMÁZ
,

(lárma-az) önh. m. lármáz-tam,

— tál, — ott, par. —a. Ersen , harsányan , fenhan-

gon kiáltoz. Mondjuk gúnyosan oly énekesrl is , ki

hangját tulzólag erteti. Fellármázni a várost. Ki-

lármázni az ablakon. Ne lármázzatok !

LÁRMÁZÁS
,

(lárma-az-ás) fn. tt. lármázás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. Ers, harsány hangon való

kiáltozás, melyet szoros ért. lármának szoktunk mon-

dani. V. ö. LÁRMA.

LÁRMÁZÓ
,

(lárma-az-ó) mn. és fn. tt. lár-

mázót.

LÁRVA , fn. tt. lárvát. Latin eredet. L. ÁL-

ARCZ ; és BÁB 2).

LAS, 1. LÁSS.
LASAGOMBA

,
(lasa-gomba) ösz. fn. Bikkfán

term vastag , lapos gomba. Székely szó. (Ferenczi

János).

LASK, falu Zemplén m.; helyr. Lask-ra, — on,

— ról.

LASKA, (am. lap-os-ka) fn. tt. laskát. Általán igen

laposra, vékonyra kinyújtott tésztából való sütemény,

mely a lepényhez leginkább hasonló. Készítik kö-

zönségesen kenyértésztából, de néha finomabb liszt-

bl is. Szétmetélve vagy szakgatva levesbe vetik,

vagy leforrázva, megzsirozva, túrózva, mákozva tész-

tás étek gyanánt adják fel. Gyöke vagy las, melybl

lett lasogó, lasgó, laskó, laska, mely a magyar laská-

val szinte rokonitható, vagy talán inkább a lap gyök-

bl származott laposka hasonértelmü szónak megrö-

vidített mása , mely a székelyeknél ma is divatozik.

Az olasz lasagna vékony és széles metéltet jelent.
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Mindenesetre alapfogalom benne a terjeszkedést je-

lent la.

LASKAFALU, falu Baranya m.; helyr. —falu-

ba, — ban, —ból.

LASKAGOMBA
,
(laska-gomba) ösz. fn. Föld-

ben term gombafaj , melyet máskép úri gombának

is hívnak. Székely szó. (Ferenczi János).

LASKANYUJTÓ
,
(laska-nyujtó) ösz. fn. Sod-

rófa , melylyel a laskának valót kinyújtják. V. ö.

LASKA.

LASKASÜRÍT
,
(laska-sürítö) ösz. fn. Lásd :

LASKANYUJTÓ.

LASKATÉGLA
,

(laska-tégla) ösz. fn. Padló-

zásra való vékony négyszög tégla.

LASKÓ , falu Baranya m. ; helyr. Laskó-ra,

— n, —ról.

LASKOD, falu Szabolcs m. ; helyr. Laskod-ra,

— on, — ról.

LASNAK , fn. tt. lasnak-ot , harm. szr. —ja.

E szó eléfordúl Margit életében, és Szalay A. magyar

levélgyüjteményében is stb. Jelent fürtös, gubás, kó-

ezos pokróezot , melyet takaróul használnak. Szabó

D. 8zerént : cserge , vagyis fürtös , lombos pokrócz.

„Kegyelmed hozza meg az en lasnakomat. " Levél

1551-bl.

„Borsos étket eszik,

Sátor alatt nyugszik

,

S nyújtózik a lasnakon."

Beniczky Péter.

Idegen eredetnek látszik. Dankovszky laala ráxt]

(am. borzas br) görög szókkal rokonítja.

LASNAKOL
,

(lasnak-ol) áth. m. lasnakol-t.

Tréfásan szólva am. valakit megver ; eredetileg kó-

ezossá tesz, mint a pokróezot ; vagy pedig lasnakot,

azaz pokróezot húzva fejére, megpufál. Ilyen ez is :

zsákol, pl. megzsákolni valakit am. zsákkal vagy mint

a zsákot , melyben valamit kicsépelnek , megverni.

Köznépies kifejezések.

LASNAKOS
,
(lasnak-os) mn. tt. lasnakos-t v.

—at, tb. — ak. Lasnakkal takaródzó, lasnakba öltö-

zött. Lasnakos koldus. Lasnakosnak pokróezos a társa.

(Km.). V. ö. LASNAK.

LASPONYA, fn. tt. lasponyát. A lasponyafának

gömböly, húsos gyümölcse, mely igen fanyar, s csak

akkor éldelhet, ha megpuhult, vagy a dér megcsíp-

te. Eredetéhez hbben : naspolya. V. ö. LASPO-
NYAFA.

LASPONYAFA, (lasponya-fa) ösz. fn. Cserjefa,

melynek csészéje öt metszés , bokrétája öt szirmú,

bogyója 2—10 magvu. Fajai : borizü, alacson, kövi,

tövises, molyhos. Máskép : nászpolya, nospolya, misz-

pulya. A latin mespilus után alakult idegen ere-

det szó.

LÁSS, elavult törzsök, mely még él e közmon-

dásban : Már ö is csak a lassát járja. Származékai :

lassan, lassú, lassodik, lassul, lassúd, melyekben alap-

fogalom a mozgó ernek lankadt , lanyha, megeresz-

kedett szenved állapota. Innen valószín, hogy a láss

gyöke lan, melybl lankad, lankaszt, lanyha stb. ered-

nek 5 t. i. lan gyökhöz járult vagy mint melléknév-

képz az állandó tulajdonságot jelent,vagy talán mint

igeképz a gyakorító s, lans, (azaz lan-os), azután

hangváltozattal lett láss, azaz a mozgó ernek, innak

oly állapota, mely lankadásra mutat ; innen a régiek-

nél a ,lassó' alak , mintegy lanosó , azaz lankadozó.

Némely rokonságait 1. LASSÚ alatt.

LASSACSKA, (lass-acs-ka) mn, tt. lassacskát.

Kissé lassú.

LASSACSKÁN
,

(lass-acs-ka-an) ih. Kissé

lassan.

LÁSSAD, (lass-ad) elavult ige, melybl lassadán

és lassadjában származékok maradtak fenn , mint a

személytelen szabad igébl van szabadjában.

LASSADÁN, (lass-ad-án) 1. LASSÚDAN, LAS-

SADJÁBAN, (lass-ad-ja-ban) ih. Lassan-lassan, nem

hirtelenkedve , lépésrl lépésre. Lassadjában czélhoz

jutunk. V. ö. LÁSSAD.
LASSAN, (lass-an, azaz lass-u-an) ih. Fokoz-

va : lassabban. A mozgó inaknak minél kevesebb

megertetésével, nem sietve , nem hirtelenkedve.

Lassan lépni, menni. Lassan járj, tovább érsz. (Km.).

Lassan-lassan tovább haladni. Néha am. csendesen,

azaz zaj , nesz , lárma nélkül , mi annyit tesz : a be-

szél szereket meg nem erötetve , mintegy lankadt,

aláeresztett hangon. Lassan beszélni, suttogni. Midn
azt mondjuk valakirl, hogy lassan van , azt jelenti,

hogy egészsége nem igen jó , vagy ügyei nem igen

haladnak elre , s pangásban vannak.

LASSANKÉNT, (lassan- v. lass-u-an-ként) ösz.

ih. Lassú módon , egyszerre nem sokat , hanem ke-

veset , majd ismét keveset, és úgy tovább. Majd men-

degéltünk, majd megnyugodtunk, és úgy lassanként

haza értünk.

LASSAN-LASSAN
,
(lassan-lassan) kettztetett

ih. Folytonosan, de nem hirtelenkedve , magát meg

nem erötetve, lassadjában.

LASSÍT, (lass-ít) áth. m. lassít-ott, htn. —ni

v# —ani, par. — s. Lassúvá tesz, a mozgásban, hala-

dásban, tevékenységben mérsékel, késleltet. A vénség

lassítja a vérforgást.

„S hát szolgái dúlnak fúlnak,

Es az barátra zugodnak,

Kiket Katerina meglassíta" (azaz csillapíta).

Katalin verses leg.

LASSODIK
,
(lass-od-ik) k. 1. LASSÚDIK.

LASSÚ , LASSÚ ,
(lassú), mn. tt. lassú-t, tb.

— k v. — ak. Fokozva: —bb v. — ább, v. lassabb. A
régieknél gyakran: lassó. 1) Mondják emberrl, ki

mköd erejét, illetleg inait meg nem feszíti , nem

erteti, mozgásában, mködésében alábbhagy, mint-

egy lankadtan, fáradtan mozog , ki valamit aránylag

hosszabb id alatt végez. Lassú cseléd , munkás.
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Egyes tagokról szólva : lassú kéz, ujjak, lassú láb,

lassú nyelv, beszéd.

„Most lassú méreg, lassú halál emészt."

Berzsenyi.

2) Mondjuk állatokról, melyek lassan mozognak.
Lassú lovak

, bivalok. 3) Mondjuk más tárgyakról is,

mennyiben a mérsékelt mozgás egyik tulajdonságuk.
Lassú szél. Lassú magyar (t. i. zene vagy táncz).

Lassú tánczot járni, lejteni. Lassú táncz nemes táncz.

(Szabó D.). Lassú patak. Lassú viz partot mos.
(Km.). 4) Csendes, nem zajos. Lassú hangon beszélni.

Lassú léptekkel észrevétlenül bemenni valahová. Lassú
zene. Rokon vele a persa lús (lusta) , latin lassus,

mennyiben a fáradság csakugyan lassúsággal, lan-

kadsággal jár
; továbbá a német láss , lóíssig , fran-

czia las
, láche , finn lessu, letto stb. Mennyiben a

lágy ,
gyönge, csendes hangra vonatkozik , megegyez-

nek vele a finn liesso , német leise is.

LASSÚCSKA, (lass-ú-acs-ka) 1. LASSACSKA.
LASSÚD, LASSÚD, (lass-ú-d) , mn. tt. lassúd-

at. A lassú szónak kicsinyezóje. Képzésre olyan mint
karcsúd, hosszúd, kicsid.

LASSÚDAD, LASSUDAD (lass-ú-d-ad), mn.
tt. lassudad-ot. Kettztetve kicsinyezö a lassú törzsök-
bl

;
olyan mint édesded, gyermekded. Lassudad te-

hát am. igen lassú , v. lassucska , lassacska.

LASSÚDAN, LASSÚDAN, (lass-u-d-an) ih.

Lassúd módon
, nem sietve , nem hirtelenkedve

;

csendesen, zaj nélkül.

„Az ifjúság szeszélyes álma illan;

S a gondpályán lassúdan hl a vér."

Az Élet korai. (Kisf. K.)
V. ö. LASSÚD.

LASSÚDIK
, LASSÚDIK , (lass-ú-d-ik) k. m.

lassúd-tam, —tál, — ott. Lassúvá leszen. Lassúdik
a szél, a viz folyása.

LASSÚKÁS
, LASSUKÁS , (lass-ú-ka-as) mn.

tt. lassúkás-tv. —at, tb. —ak. 1. LASSÚD.
LASSUL, (lass-ú-1) önh. m. lassúit. 1. LAS-

SÚDIK.

LASSÚSÁG
, LASSÚSÁG

,
(lass-ú-ság) fa. tt.

lassuság-ot, harm. szr. —a. Lassú állapot, lassan m-
köd tulajdonság. V. ö. LASSÚ.

LASZCZO, falu Sáros m. ; helyr. Laszczóra,— n, ról.

LÁSZKA
, falu Sáros m. ; helyr. Lászká-ra,—n, — ról.

LASZKÁR
, faluk Nyitra és Turócz m. ; helyr.

Laszkár-ra, — on, —ról.

LÁSZLÓ, (1), férfi kn. tt. Lászlót. Ladis-
laus, Wladiszláv. Szent László. Dobzse László. Len-
gyel László jó királyunk , az is nekünk ellenségünk.

(Népd.) Kicsinyezve: Lacz, Laczi, Lacza, Laczkó.
Szláv nyelvbeli jelentése : ers, dics.

LÁSZLÓ
, (2) Alsó-—, Fels—, faluk Sopron

m. ; helyr. László-ra,—n, —ról.

LÁSZLÓFALU , faluk Borsod és Turócz m.

;

helyr. faluba, —ban, —ból.

LÁSZLÓFÖLD
,

puszta Sopron m. ; helyr.

—föld-re, — ön, — röl.

LÁSZLÓMEZÖ
,

puszta Torontál m. ; helyr.

—mezö-re, — n, —röl.

LÁSZLÓTELEK
,
puszta Csongrád m. ; helyr.

— telek-re, —röl, — telk-én.

LASZÓ , erd. falu Hunyad m. ; helyr. Laszó-ra,

—n, — ról.

LASZTÓCZ , falu Zemplén m. ; helyr. Lasz-

tócz-ra, —on, — ról.

LASZTOMÍR , falu Zemplén m. ; helyr. Lasz-

tomir-ra, —on, — ról.

LASZTONYA , falu Szála m. ; helyr. Laszto-

nyá-ra, — n, — ról.

LAT, fa. tt. lat-ot , harm. szr. —ja. Súly-

mérték , mely a közönséges fontnak egy harmincz-

ketted részét teszi. (Semiuncia). Drága minden latja.

Széles ért. latos mérték , vagy mér serpenyü. Vala-

mit latra vetni am. megfontolni. Nagyot vetett a latba,

am. nagy nehézséget gördített valamely dolog vagy

állítás ellen. Minden szót latra tenni am. minden

egyes szónak horderejét jól megfontolni, mieltt ki-

mondatnék. Nem sokat nyom a latban , azaz nem so-

kat ér. Megegyezik a német : Loth szóval ; az orosz

lot pedig am. ólom.

LÁT, (1), (lá-t, v. la-at) áth. mn. lát-tam,

—tál, — ott, par. láss. Valamit szemei által észre-

vesz. Szemeinkkel látunk, füleinkkel hallunk. A vak

semmit sem lát. A vaksi roszul lát. Egy szemmel töb-

bet lát , mint te kettvel. Már a régi halotti beszéd-

ben eléjön : „Latiatuc feleym zumtuchel (látjátok fe-)

leim szömtökkel. Különbözik tle : néz , t. i. ez a

dolgot folytonosan szemmel tartja, és mintegy köze-

lebbrl szemléli, és nézni néha csak am. vala-

mire figyelemmel ráfesziteni a szemet, vagy szem-

mel keresni ; ellenben látni am. valósággal észre-

venni. Innét néha nézünk nézünk , még sem látjuk,

amit keresünk. Úgy nézett, majd kiugrott a szeme,

még sem látott semmit. Eleget nézem, de nem látom.

Sokat látott hallott ember, am. sokat tapasztalt. Külö-

nösen 1) Valamit észrevesz, tud, tapasztal. Igen jól

lát a macska , noha talpát nyalogatja. (Km.). Sok

szem többet lát (Km.). Vak, aki a rostán át nem lát.

(Km,) Belátni a dolgok mivoltába. Altallátni mások

szándékát. Meglátom , mi lesz belle. Elre látni. Az

éles esz és nagy tapasztalásu emberek belátnak a jö-

vendbe. Isten látja lelkemet, esküféle bizonyítás. A
sok fától nem látja az erdt, z=z az igen szembetn
dolgot észre nem veszi. 2) Valamirl gondoskodik,

tehát mintegy szeme van rá. A házat, és magát holmi

szükségesekkel ellátni. Haza látni am. hazafelé iparkod-

ni bizonyos dolgok elintézése miatt. Hozzá látni a do-

loghoz. A kocsis annak idején a lovakhoz szokott látni.

Pénz után kell látnom, am. pénzt szereznem. 3) Néha

am. van. v. tagadó szócskával nincs
,
p. Az ételben

italban nagy bséget látni. Szkét látni a kenyérnek.
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Semmiben sem látni szükséget. Sok bút látni. Fárad-

ságának hasznát, jutalmát látni. Búját látod te még

annak = bú ér miatta. „A költ csak versben lát

jó napot" (Vörösmarty). „Örök halált nem lát", azaz

soha meg nem hal. (Nádor-codex). Sajátságos ér-

telme van ezen mondatnak : nagyra látni , azaz

fenhéjazónak lenni , nagyra vágyakodni , valamint

ennek is : törvényt látni , azaz törvényt tartani,

mondani :

„ A községre törvényt lássunk
,

Valakit megbírságoljunk."

Népies gúnydal.

„Lát egyenes törvényt , mint apa, mindennek"

Buda halála. (Arany J.-tól).

Rokon vele a hellén : leverem. V. ö. LA.

LÁT, (2), a föntebbi lát ige váltójogban és tör-

vénykezési gyakorlatban fnév gyanánt is szokott

használtatni a német Sieht értelemben ezen ala-

kokban : látra (auf Sicht) , lát után (nach Sicht).

Látra kelt váltó. Lát utáni váltó.

LATÁN , LATÁNUL, 1. LATIN, LATINUL.

LÁTÁS
,

(lá-t-ás v. la-at-ás) fn. tt. látás-t, tb.

—ok , harm. szr. —a. A szemeknek azon sikeres

mködése , midn valamit úgy fognak föl , hogy azt

a lélek észre vegye. Jelenti magát azon érzéket is,

mely által látunk. Jó látása van. Valakit látásból

ismerni , am. egyedül külsejébl, mennyire másoktól

megkülönböztetjük. Néha am. tünemény, képzeldés

által alkotott kép. Látást látni.

LÁTÁSIT, LÁTÁSIT, (lát-as-ít) áth. m. láta-

sitott, htn. —ni v. — ani. Valamely iratra e szókat

:

,látta' vagy ,láttam* nevével együtt reá vezeti a vé-

gett , hogy arról tudomása van , vagyis annak bi-

zonyságául, hogy az vele közöltetett, mi ha arra jo-

gosított hivatalos személy által történik, hitelesítés a

neve. Máskép : láttamoz, láttasít, láttaz.

LÁTASÍTÁS
,
[(lát-as-ít- ás) fn. tt. Utasítást,

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki valamely irományt

látásit.

LÁTASITMÁNY, (lát as-ít-mány) fn. tt. lá-

tasitmány-t, tb. — ok. Maga azon jegyzék, mely a lá-

tasitásból eredett.

LÁTAT, (lá-t-at v. la-at-at), fn. tt. látal-ot, harm.

szr. —ja. Azon szín , külsség , melyben a látott

tárgy szemünkbe tnik. Els látatra bele szeretni va-

lakibe. Továbbá: siker, eredmény. Dolgának nincs sem-

mi látatja, azaz sikerét, eredményét nem láthatni.

LÁTATLAN, (lá-t-at-lan) mn. tt. lálatlan-t, tb.—ok. Akit, vagy amit nem látunk , mi szemünkbe

nem tnik. Látatlan v. látatlanban jószágot venni.

V. ö. LÁTATLANBAN. Határozóilag am. látat-

lanul.

LÁTATLANBAN
,
(lá-t-at-lan-ban) ih. Külön-

bözik a látatlanul határozótól, mert amaz egyedül

tárgyilag használtatik, és csak a dolgok becsülésére,

elfogadására, azok iránti szerzdésre vonatkozik, pl.

Látatlanban adok érte száz forintot ; de nem mond-

juk : látatlanban elszökött.

LÁTATLANUL, lá-t-at-lan-ul) ih. A nélkül,

hogy látnók, vagy láttuk volna. Látatlanul alkunni

valamire. Mit ígérsz látatlanul ezen erszényért ? Lá-

tatlanul elsuhanni, eltávozni.

LÁTAZ
,
(lá-t-az) áth. m. láiaz tam ,

—tál,

— ott, par. —z. Valamely irományt , oklevelet átol-

vas, és ennek bizonyságául , illetleg hitelesítéséül

aláírja nevét s e szókat : látta v. láttam. Máskép :

láttaz, láttamoz, látásit.

LÁTAZÁS, (lá-t-az-ás)fn. tt. látazás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Cselekvés, illetleg hitelesít bizo-

nyítás , midn valaki látaz valamit. V. ö. LÁTAZ.

LÁTCS, (látcs) ösz. fn. Köszörült kövek-

kel felszerelt csféle eszköz , mely távolabb es tár-

gyak meglátását elsegíti. Csillagászi, mérnöki, szín-

házi stb. látcs.

LÁTCSÖVEZ
,

(lát- csövez) ösz. áth. Látcsvel

nézkél valakit vagy valamit. Látcsövezni a színpadi

személyeket.

LÁTCSÖVEZÉS
,

(lát- csövezés) ösz. fo. Lát-

csvel nézés, vizsgálás, szemügyre vevés.

LÁTDÉK , LÁDDÉK, tájdivatos ,látod-e
( azaz

,ime' helyett ; a k vagyis inkább g végül csak puszta

toldalék mint ,kisség
l ,kevesség* (am. kissé, kevéssé)

szókban is.

LÁTELLENZ
,
(lát-ellenzö) ösz. fn. Általán,

minden , mi bizonyos tárgyak látását ellenzi , akadá-

lyozza. Különösen a várakban és sánezokban azon

magasabb falak, vagy töltések, vagy palánkok, me-

lyek akadályul szolgálnak, hogy az ellenség be ne

láthasson.

LÁTERO, (lát- er) ösz. fn. Eredeti képesség

a látidegekben . melynél fogva a tárgyakat látjuk.

LÁTERZEK, (lát-érzék) ösz. fn. A szemek

mint látszervek érzéke, látereje. V. ö. ÉRZEK.
LÁTFOK, (lát-fok) ösz. fn. 1) A láterönek ki-

sebb nagyobb mértéke. 2) Ha a ,fok
c

szó alatt vala-

mely határ vagy vég értetik, am. azon határ vagy vég

(kiálló hely) honnan a czélhoz képest látás eszkö-

zölhet.

LÁTGYÖNGESÉG, (lát-gyöngeség) ösz. fn. A
szemek vagyis látérzék hibássága, melynél fogva az

a tárgyakat kellleg föl nem fogja , vagy csak ho-

mályosan látja.

LATGYÖNGY
,

(lat-gyöngy) ösz. fn. L. AP-
RÓGYÖNGY.

LÁTHATÁR
,
(lát-határ) ösz. fn. Azon körvo-

nal a földön , melyet a köröskörül mintegy alá-

ereszked ég látszik képezni , midn valamely

szabad téren körülnézzük magunkat. E szerént a

messzelátónak nagyobb, a rövid-átónak kisebb látha-

tára van. A mértani földleírásban így neveztetik

azon képzelt körvonal a földön , mely a fejponttól

(Zenith) és láb ponttól
t
(Nadir) egyenl távolságra,
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vagyis e két ponttól mindenütt kilenczven foknyira

esik. Szabatosabban : látk'ör. Átv. ért. azon határ,

meddig az észnek ereje s belátása hat. Vannak dol-

gok , melyek az emberi ész láthatáron túl esnek. Kant

iparkodott meghatározni az emberi ész láthatárát.

(Horizon). Szabatosabban az itt adott értelmezés

:

látk'ör ; és láthatár ennek csak széls vonalait jelenti.

LÁTHATATLAN, LÁTHATLAN
,

(lá-t-hat-

[at]lan) mn. tt. láthatatlan-t, tb. — ok. Amit vagy akit

látni nem lehet, vagy azért, mert teste nincs , vagy

akármi más okból, Az Isten és lélek , mint szellemek

láthatatlanok. A föld ryomrában mélyed testek látha-

tatlanok. Tréfásan : láthatatlan szín , am. semmi szín.

Altalláthatatlan titok, lestek. Határozóilag am. látha-

tatlanul.

LÁTHATATLANSÁG , LÁTHATLANSÁG,
(Iá- t-hat- [at]lan-ság) fn. tt. láthatatlanság- ot , harin.

szr. — a. Állapota vagy tulajdonsága valaminek,

melynél fogva azt látni nem lehet.

LÁTHATATLANUL, LÁTHATLANUL, (lá-t-

hat-[at]lan-ul). ih. A nélkül , hogy látni lehessen vagy

lehetett volna. Az Isten láthatatlanul mködik , csak

munkái láthatók.

LÁTHATLAN
, LÁTHATLANUL , 1. LÁT-

HATATLAN , LÁTHATATLANUL.
LÁTHATÓ, (lát hat-ó), mn. tt. lálható-t. Akit,

vagy amit látni lehet , mit szemeinkkel észrevenni

képesek vagyunk. Ellentéte : láthatatlan , elrejtett,

titkos. Szabad szemmel látható tárgyak. A vizbarcsák

egyedül nagyító üveggel láthatók. Ezen ember nagyon

ritkán látható.

LÁTHATÓAN, (Iá t-hat- ó an) ih. 1. LÁTHA-
TÓLAG.

LÁTHATÓLAG, (Iá-t-hat ó-lag) ih. Úgy, hogy

látni lehessen , szemlátomást, nyilván.

LÁTHATÓSÁG
,
(lá-t-hat-ó-ság) fn. tt. látható-

ság- ot , harin. szr. — a. Állapota, vagy tulajdonsága

valaminek , melynél fogva azt szemügyre venni és

látni lehet.

LÁTHELY
,
(lát-hely) sz. fn. Hely , a honnan

valamit, különösen messze fekv tárgyakat látni

lehet.

LÁTHOMÁLY, (lát homály) ösz. fn. 1. LÁT-
GYÖNGESÉG.

LÁTIDEG
,
(lát-ideg) ösz. fn. Ideg a szemben,

mely a látdombból ered , az agyvelnek fenéklapja

mellett a tölcsér eltt más látidegokkel egyesül, az-

után kmét kiválik közölök, s nyálkás burokkal ta-

karva a szemüregbe megy.

LATÍN, LATIN, mn. és fn. tt. latín-t, tb. —ok,

harm. szr. —ja. Szoros ért. a régi Latiumból, vagy

annak népe közöl való. Szélesb ért. a római nyel-

ven beszélett nagyhatalmú római népbl való , azt

illet
, arra vonatkozó. Egyébiránt szokott érte-

lemben a rómaiak nyelvére és ezen írt müvekre
vonatkozólag használtatik. Latin nyelv. Latin írók,

költök , szónokok. Egyházi ért. a nyugoti egyház szo-

kásait , szertartásait követ. Némi ellentéte : görög.

Nagyváradon mind latin , mind görög szertartása,

•püspök székel.

LATÍNSÁG
,
(latín-8ág) fa. tt. latinság-ot, harm.

szr. — a. A latin nyelvnek, mint olyannak tulajdon-

sága. Tiszta válogatott irályu latinság. Hibás latin-

sággal beszélni, Írni.

LATINUL, (latinul) ih. Latínnyelven. Latínul

tanulni, beszélni , írni.

LÁTKA
,
puszta Nógrád m. ; helyr. Látká-ra,

—n, —ról.

LÁTKÉP
,

(lát-kép) ösz. fn. Valaminek képe

úgy amint látszik , akár valóságban akár rajzban.

LATKÓCZ , falu Trencsén m. ; helyr. Latkócz-

ra,—on, —ról.

LÁTKÖR, (lát-kör) ösz. fn. 1. LÁTHATÁR.
LÁTLELET, (lát- lelet) ösz. fn. Hivatalos tudósí-

tás, melyet az orvos, vagy sebész valamely felbonczolt

testrl ad. Látlelet a mérgezés gyanújában megholt-

ról, vagy valamely agyonütött emberrl. (Visum re-

pertum).

LÁTMÁNY, 1. LÁTOMÁNY.
LÁTMÁNYOS, 1. LÁTOMÁNYOS.
LÁTMÜVÉSZ

,
(lát-müvész) ösz. fn. 1. LÁT-

SZERÉSZ.
LÁTNIVALÓ

,
(látni-való) ösz. mn. 1) Amit

kiki láthat, ami világos. Látnivaló, hogy semmi baja

sincsen. 2) Mi megérdemli, hogy lássuk , hogy meg-

nézzük. Ezen városban
,
gyjteményben sok látnivaló

van. 3) Mint következtetés. Ha a világ nem öröktl

fogva áll, hanem valamikor kezdetét vette, látnivaló,

hogy kellett léteznie valamely más lénynek, ki a világ-

nak is léteit adott , és aki ettl független.

LÁTNÓK
,

(lá-t-nok) fn. tt. látnok-ot , harm.

szr. — a. Személy , ki a jövendbe lát, ki atörténen-

dket elre látja , ki költileg lelkesülve , és ihletve,

vagy felsbb isteni sugalatból némely dolgokat mint-

egy képekben szemlél. Népiesebb nyelven : látó, né-

hutt néz. V. ö. JÓS.

LÁTNOKI, (lá-t-nok-i) mn. tt. látnoki-t, tb.—ak. Látnokot illet, ahhoz tartozó, attól származó.

Látnoki lelkesülés, sugalat, belérzet.

LÁTÓ
,

(lá-t-ó) mn. és fn. tt. látó-t. 1) Széles

'• ért. aki lát. Elre látó ; messze látó; mindenhez látó

semmivel bíró (Km.). Szükséget látó; látó hely, hon-

nan messze láthatni. Szorosb ért. Igazlátó, am. biró.

Kárlátó, hiteles személy , ki a tett kárt megnézi , és

megbecsüli. Kárlátóba menni. 1. KARLÁTÓ. 2) Je-

;

lent annyit is, mint jós, jövendöl, látnók. Mert aki

[

ma prófétának mondatik, régenten látónak hivatott. (I.

Kir. IX. 9. Káldi).

„Arrul a nemzetiül azt mondja a látó,

Nem lészen közzülök egy is elfáradó."

Nagy-Kunság romlásáról 1698-ban nyomtatva.

(Thaly K. gyjt),

így nevezi a nép azon jósi tehetséget igényl vagy

hazudó embereket , kikrl azt hiszi , hogy az
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elveszett vagy ellopott jószág hollétét megmondják.

3) Látás végett való, mustra, mutatvány. Küldj lá-

tóba egy marok búzát. „ím elküldtem az négy hordó

borth, mindenikbl egy-egy palaczkkal thöltettem Iá-

tópohárnak". (Levél 1557-bl. Szalay A. 400 m. L).

LATOBÁR
,
puszta Bihar m. ; helyr. Latobár-

ra, — on, —ról.

LÁTOGAT, (lá-t-og-atv.lá-t-o-gat) gyak. áth.

m. látogat-tam, —tál, — ott, par. látogass. Gyakran

megy valahová, részént hogy lásson valamit, részént

más czélból. Színházat látogatni , Templomokat láto-

gatni. A püspök látogatja a plébániákat, kolostorokat.

Különösen, baráti hajlamból , vagy akármely emberi

vonzalomból jár valahová. Ismersöket , atyafiakat,

szomszédokat látogatni. Betegeket , szegényeket láto-

gatni. Ezen ige
,
gyakorlatos képzjénél fogva szo-

rosan többszöri látást jelent : de a bevett nyelvszo-

kás szerént használtatik egyes menetrl is
,

péld.

Egész évben csak egyszer látogattál meg. Ennek ész-

szer oka abban rejlik, hogy az úgy nevezett baráti,

vagy atyafiságos látogatáskor a nép különféle tuda-

kozódó kérdésekkel jön elé, minden házbelit sor-

ba szólongat, mindent körülnéz , stb., tehát való-

ban látogat , nézeget. Midn ez ige Istenrl mon-

datik , néha Isten áldására mutat , de többször csa-

pást , szenvedést jelent. Az Isten sok gyermekkel

meglátogatta. Meglátogatott az Isten bennünket , elé-

gett mindenünk. Innen tréfásan mondják : Nem jó, ha

a szegény embert az Isten , vagy nagy ttrak látogat-

ják , mert az utóbbiakra vonatkozva ezeket megven-

dégelni sokba kerül.

LÁTOGATÁS, (lá-t-og-at-ás) fn. tt. látogatást

tb. —ok. harm. szr. — a. Cselekvés, mely által va-

lakit látogatunk. Valakinek látogatására menni. Vi-

szonozni a látogatást. Különösen egyházi ért. vala-

mely egyháznak, kolostornak stb. hivatalos megte-

kintése. Egyházi, püspöki látogatás.

LÁTOGATÁSI
,

(lát-og-at-ás-i) mn. tt. látogatá-

si-t. tb. —ak. Látogatásra vonatkozó , azt illet.

Látogatási jegy. Látogatási szándék.

LÁTOGATÓ
,

(lá-tog-at-ó) mn. és fn. tt. láto-

gató-t. 1) Aki valakit látogat. A látogatókat szívesen

fogadni , mulattatni, megvendégelni. Öszvetéve : láto-

gatószoba am. szoba, ahol látogatni szoktak , látoga-

tási szoba ; látogatójegy am. látogatási jegy. 2) Lá-

togatás. Látogatóba menni. 3) Személy, ki hivatalo-

san megy valahová , hogy az ottani bizonyos körül-

ményekrl tudomást szerezzen. Egyházi látogató.

LÁTÓKA
,

(lá-t-ó-ka) kicsiny, fn. tt. látókát.

Tréfásan szólva így nevezik a szemet , valamint a

fület hallókának. Jó látókája és hallókája van.

LATOL
,
(lat-ol) áth. m. latol-t. Szoros ért. lat-

tal , vagy lat szerént , lat számra mér. Latolni a

gyógyszert. Szélesb ért. valamit a legapróbb kicsisé-

gig megmér. Még a szénát is latolja, oly föcvény.

LÁTOMÁNY
,

(lá-t-om-ány) fn. tt. látomány-t,

tb. — ok, harm. szr. —a, v. —ja. Szemeket foglal-

kodtató , mulattató tünemény. Szemfényveszti , szín-

házi, kötéltánczosi látomány. A jól sikerült tüzjáték

szép látomány.

LÁTOMÁNYOS
,
(lá-t-om-ány-os) mn. tt. láto-

mányos-t, v. —at , tb. —ak. Ami valami látományt

tüntet elé. Látományos színpadi eléadás.

LÁTOMÁS, (lá-t-om-ás) {rx.tt.látomás-t,tb.— ok,

harm. szr. — a. Abban különbözik a látás szótól, hogy
amannak az értelmét az om szótag jobban, bvebben
szándékozik kiemelui. Szemlátomást minden tekintet-

ben ersebb kifejezés mint szemlátás által vagy csak

látás által, vagy láthatólag. Ez a dolog látomásom sze-

rént (azaz a szokottnál ersebb , bizonyosabb látásom

szerént) rósz véget ér. Hasonló alkotásuak : hallomás,

tudomás , áldomás, vallomás.

LÁTOMÁSOZ, 1. LÁTAZ.

LÁTOMÁST, (lá-t-om-ás-t) ih. A szem szóval

összetéve használtatik; s am. igen világosan, szemek
láttára , nyilvánságosan. Szemlátomást elvinni valaki-

nek jószágát. Néha am. igen nagyon. Ez az ember

szemlátomást hízik , az pedig fogy. V. ö. LÁTOMÁS.
LÁTOMOST, táj divatos ; 1. LÁTOMÁST.
LÁTONYA, fn. tt. látonyát. A nyolezhímesek

seregébe és négyanyások rendébe tartozó növény-

nem ; csészéje négy level, bokrétája négy szirmú,

tokja lelapult , négy rekeszü , négy kopácsu, sok

magvu. (Elatine), Fajai
,

pocsolya-, és cseplesz lá-

tonya.

LATOR , fn. tt. lator- 1, v. latrot, tb. latrok,

harm. szr. latra. Minthogy eredetileg nem egyéb,

mint a szentírásból ismert latin latro ; innen els tu-

lajd. értelemben jelent durva gonosztevt , milyenek

a rablók, zsiványok , útonállók, gyilkosok. Idvezitön-

ket két lator között feszítették föl. Úgy néz , mint a

bal lator. (Km.). A példás lator is szereti a jámbor

nevet. (Km). Lator a kis bíró, azaz a lelkiismeret

lator gyanánt kinozza az embert. Lator a to-

rok , nem kell neki hinni. (Km.). Szélesb ért. furfans

gos, csintalan, pajkos. Lator ember ö kelme. Lator pa-

ripa. A kilator paripán ül, zabolából itat. (Km.). Fa-

ludi a hullámzó vészes tengert is latornak nevezi.

Néha am. szemes, ügyes. Lator gazda, gazdasszony.

A székelyeknél s Magyarországban a Tisza vidékén

jelent kurafit , vagyis oly férfit , ki valamely nvel

törvénytelenül él. E rósz asszony mindenét latrára

költi.

LATORICS
,
puszta Borsod m. ; helyr. Latorics-

ra, — on, — ról.

LATORKERESZT, 1. VILLAKERESZT.
LATORKERT

,
(lator-kert) ösz. fn. Tájdivato-

san, karókkal kerített sáncz. Itt a lator valószínleg

annyi mint a német Latte, mintha Latten- Wei'k-höl

módosult volna ; legalább a közismeretü ,lator' szó-

val semmi fogalmi viszonyban nincsen. Egyébiránt

tiszta magyarsággal : karózat.

LATORKODÁS
,

(lator-kod-ás) fn. tt. latorko-

dás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Lator élet gyakorlá-

sa, zsiványkodás ; kurválkodás.
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LATORKODIK ,
(lator-kod-ik) k. m. lator-

kodtam, —tál, —ott. Gonosztévk életmódját gya-

korolja, péld. zsiványkodik, rablást, gyilkosságot üz;

kissé szelídebb ért. pajkoskodik ;
bujálkodik. V. ö.

LATOR.
LATORSÁG ,

(lator-ság) fn. tt. latorság-ot,

harm. szr. —a. Gonosztevó'ség , különösen zsivány-

ság, tolvajság. Szelídebb ért. pajkosság, csintalanság,

szilajság. Sok latorság szorult öbele is. (Km.).

LATORUL, (lator-ul) ih. Latrok módjára, szo-

kása szerént , nevezetesen zsiványul, rablóul, uton-

állóul. Megrövidítve : latrul. Aki lator , latrul veszi

hasznát. (Km.).

LATOS
,

(lat-os) mn. tt. latos-t, v. —at. tb.

—ak. Aminek súlya egy, vagy a szám kitételével

több latot nyom. Latos süteményke. Hat latos czipó.

LÁTPONT
,
(lát-pont) ösz. fn. Azon pont, vagy

álláshely , melyrl valamit szemlélünk, tulajd. és átv.

ért, A képeket nem mind egy látpontról kell nézni. Mi

ezen dolgot más más látpontról Ítéljük.

LATPUSKA , 1. GOLYÓPUSKA.

LÁTRA , ih. 1. LÁT. (2) alatt.

LATRÁNY
,
[falu Somogy m. ; helyr. Latrány-

ba, — ban, —ból.

LÁTSZAT ,
(lá-t-sz-at) fn. tt. — ot, harm. szr.

—a v. —ja. A dolognak színe , külseje ,
amint az

szemünkbe tnik. Ellentéte : valóság. Látszat szerént

ítélni valami felöl. Ez mind csak látszat. Néha am.

eredmény, foganat, siker. Mindig sürög forog , még

sincs látszatja, máskép : látatja.

LÁTSZATOS, (lá-t-sz-at-os) mn. tt. látszatos-t

v. —at, tb. —ak. Külsleges, a szemeknek úgy tet-

sz, nem valósággal az , vagy olyan , aminek vagy

amilyennek látszik, színleges. Látszatos betegség. Lát-

szatos béke, nyugalom. Ellentéte : valódi, igazi.

LÁTSZATOSAN, (lá-t-sz-at-os-an) ih. Küls-

leg , mint látszik, szinleg nem valódilag, nem igazán.

Látszatosan kibékült, de haragját szivében fentartotta.

LÁTSZATOSSÁG, (lá-t-sz-at-os-ság) fn. tt. lát-

szatosság-ot , harm. szr. —a. Valaminek azon tulaj-

donsága ,
melynél fogva külsleg a szemekbe tnik,

ellentétül annak valódi mibenlétével.

LÁTSZATRA, (lá-t-sz-at-ra) ih. Csupán a vég-

re , hogy látszassák. Látszatra tenni valamit.

LÁTSZÉG, LÁTSZÖG, (lát-szög) ösz. fn. Azon

szög , melyet a szembeötl tárgynak két végérl jöv

fénysugarak a szem közepében képeznek, s mely a

közel es tárgyakra nézve nagyobb , a távoliakra

kisebb. (Angulus opticus).

LÁTSZÉGLET, v. —SZÖGLET, (lát-széglet)

ösz. fn. 1. LÁTSZÉG.
LÁTSZER, (lát-szer) ösz. fn. Általán minden-

féle szerek, eszközök , melyek a látást segítik, el-

mozditják, péld. szemüvegek, látcsövek.

LÁTSZERÉSZ, (lát-szerész) ösz. fn. Míves ,
ki

látszerek készitésével foglalkodik.

LATSZIK, lá-t-sz-ik) k. m. látsz- ott , htn.—ani. 1) A nézre nézve oly helyzetben van , hogy

a szemek azt valóban látják. Látszik a felkel, a

felhk közöl kibúvó nap, hold. Tiszta éjjel látszanak a

csillagok. A tornyok , hegyek messze ellátszanak. Ki-

látszik a szeg a zsákból. (Km.). 2) Kitnik , észreve-

het állapotban van. Látszik rajta, hogy beteg volt,

hogy haragos , hogy jó kedve van. Kilátszik az, ki a

derék ember. Nem látszik rajta, hogy oly kemény em-

ber. Halál jelei látszanak rajta. 3) Mondjuk oly dol-

gokról, melyeket világosan nem tudunk, hanem csak

úgy gyanítva , hozzávetleg. Nekem úgy látszik , mi

rósz utón járunk. Nincs az úgy, csak látszik. Úgy lát-

szik , mintha ott messze valami égne. Jónak, szépnek,

helyesnek látszik. Ez értelemben fölcserélhet a tetszik

igével. V. ö. TETSZIK és RÉMLIK.

LÁTSZÓ, (lá-t-sz-ó), mn. tt. látszó-t. Ami lát-

szik , mindenféle értelmében véve. Messze látszó he-

gyek, havasok. Szemekbl látszó harag. Jónak, szelíd-

nek látszó ember. V. ö. LÁTSZIK.

LÁTSZÓLAG, (lá-t-sz-ó-lag) ih. Nem valódilag

vagy legalább nem bizonyosan vagy világosan, ha-

nem csak úgy gyanítva , hozzávetleg , csak külsre

nézve. Az óramutató látszólag nem mozdul. Látszólag

nyugott kedélylyel lenni.

LÁTSZÓLAGOS
,
(lát-sz-ó-lag-os) mn. tt. lát-

szólagos- 1 v. — at, tb. —ak. Nem valódi, legalább

nem bizonyos , hanem csak külsleg úgy mutatkozó.

A napnak látszólagos forgása a föld körül.

LÁTSZÖG, (lát-szög) ösz. fn. 1. LÁTSZÉG.
LÁTTAMOZ

,
(lá-t-tam-oz) áth. m. láttamoz-

tam, —tál, —ott, par. —z. 1. LÁTAZ, LÁTÁSIT.

LÁTTÁN, (lát-tan) ösz. fn. Tan a látásról vagy-

is a világosság és szemek közti viszonyról, neveze-

tesen , mely az egyenes és töretlen fénysugarakról

rendszeresen értekezik. (Optica).

LATTANI
,

(lát-tani) ösz. mn. Lattanhoz tar-

tozó, arra vonatkozó. Láttani értekezések , eszközök,

Láttani tünemények, kísérletek.

LÁTTANILAG
,

(lát-tanilag) ösz. ih. Láttani

tekintetben vagy értelemben.

LÁTTANOS, (lát-tanos) ösz. fn. Személy , ki

a lattant elméletileg és gyakorlatilag zi. nevezete-

sen ki látszerek készitésével foglalkodik.

LÁTTÁRA, (lá-tt-a-ra). A lát igének múlt ré-

szesülje személyragozva , mely a személyragozott

szem szóval használtatik rendesen , néha másokkal is.

Szemem láttára, szemed láttára, szeme láttára stb. az-

az szemem, szemed, szeme eltt. Mások láttára undok

bnt követni el. Ez sokak láttára történt.

LÁTTAT
, (1), (lá-t-tat),!j mívelt. m. láttat-tam,

— tál, —ott, par. láttass. 1) Eszközli, véghez viszi,

hogy valaki vagy valami látható legyen. Magát lát-

tatni mások által. 2) Valakit más (pl. szolga) által

meglátogat. Láttatom a barátomat és kérdeztetem :

hogyan érzi magát a mulatság után ? (A küldött szá-

jába adott mondat).



1313 LÁTTAT—LATYAK LATYAKOS—LAZ 1314

LÁTTAT
, (2) , LÁTTATOS , 1. LÁTSZAT,

LÁTSZATOS.
LÁTTÁV , LATTÁVOL, (lát-táv v. távol) ösz.

fn. Azon távolság , messzeség , melynek határpont-

jáig a szemek ellátnak. Továbbá a távolság oly alak-

ja, miként a közelebb vagy távolabb álló tárgyak a

szembe ötlenek
,
pl. midn azugyanazon nagyságú

vagy magasságú ház is távolabb kisebbnek vagy

alacsonyabbnak látszik.

LÁTTAZ, (lá-tt-az) áth. 1. LÁTAZ, LÁTÁSIT.

LÁTTENGÉLY
,
(lát-tengély) ösz. fn. Képzelt

egyenes vonal , a szemgolyó középpontjától a látott

tárgyig.^

LÁTTER, (lát-tér) ösz. fn. Tér, melyen és

meddig a szemek ellátnak. A völgyben lakók láltere

kisebb , mint a hegyen lakóké.

LATURKA , falu Bereg m. ; helyr. Laturká-ra,

— n, — ról.

LÁTUTÁNI VÁLTÓ , oly váltó , melynek le-

járati ideje a látástól , azaz a bemutatástól számít-

tatik. V. Ö. LÁT, (2).

LÁTVÁLTÓ , látra kelt váltó, melyet látáskor,

azaz bemutatáskor azonnal ki kell fizetni. V. ö.

LÁT, (2).

LÁTVÁNY, (lá-t-vány) fn. tt. lálvány-t, tb.

—ok , harm. szr. —av. —ja. 1) Széles ért. amit lá-

tunk , minden tárgy, mely szemeinkbe ötlik. 2) Szo-

rosb ért. a maga nemében ritkább, nevezetesebb tü-

nemény , milyenek , a tzokádó begyek lángjai, üs-

tökös, hulló csillagok , bolygó tüzek , déli bábok stb.

3) A közönség mulattatására szerzett bizonyos mu-

latságok , melyek leginkább a szemeket gyönyörköd-

tetik
,

péld. tzi játékok, bikaviadalok , szemfény-

veszti mutatványok stb. (Spectaculum).

LÁTVÁNYOS, (lá-t-vány-os) mn. tt. látvá-

nyost v. — at , tb. —ak. Valamely rendkívüli, szo-

katlan, meglep, mulattató tüneményü. Látványos

színpadi eléadás.

LÁTVÁNYSZERÜ v. —SZER, (látvány-szer)

ösz. mn. L. LÁTVÁNYOS.

LÁTVONAL
,
(lát-vonal) ösz. fn. Képzelt vonal,

a néz szemek és a látott tárgy között.

LATY , elvont gyök , melybl latyak, latyakos

származékok erednek. Rokonai , lofy, lity, leiy, lucs,

lötye , lcs , lics. Mind ezekben megvan a mozgás

alapfogalma, egyszersmind a hangutánzás mert je-

lentik a nedvnek ideoda hánykódását , mit az l fejez

ki , és ezen hánykódás által okozott hangot, mely

a lágy ty és cs betkben rejlik.

LATYAK, (laty-ak) fn. tt. latyakot; harm.

szr. —ja. Mozgás , rázás, csapkodás által ideoda fe-

cseg , locsogó nedv , híg sár , lcs pöcs. Különösen

azon nedv , és sár , mely a ruhát megfogja, s

rázáskor, mozgatáskor lecsepeg róla. Máskép : lu-

csók , melybl lucskos. Némely tájakon : lacsak
,

lacsakos.

AKAD. NAOV B2ÓTAB. III. KÖT.

LATYAKOS
,

(laty-ak-os) mn. tt. lalyakos-t v.

— at, tb. —ak. Locspocstól , sárvíztl csepeg. La-
tyakos szoknya, pendely

, gatyaszár. V. ö. LATYAK,
és CSAJHOS, CSAJTOS.

LAUKA
, falu Beregh megyében ; helyr. Lau-

ká-n, — ra, ról.

LAURA , ni kn. tt. Laurát. Laura, Eleonóra,
Hihetleg a görög eltog után , mely könyört, könyö-
rületet jelent.

LÁVA, fn. tt. lávát. Higgá olvadt kanyag,
mely a tzokádó hegyek torkolatából kifoly. Ámbár
e szó közvetlenül latin vagyis olasz eredet, de gyö-
kére nézve rokon azon magyar szókhoz , melyek
mozgásra vonatkoznak

, milyenek : láp , lápa , lágy,

latyak stb. Némelyek a latin lavare, mások a német
laufen szótól származtatják.

LAVANY
,
(lav-any) fn. tt. lavany-t, tb. —ok,

harm. szr. — a. Egyszer végyelem a könny fémek
közöl , melynek minden fémek között legkisebb faj-

sulyja van, t. i. csaknem felényi, mint a víznek.

(Lithium). L,av gyöke helyesen felel meg a könnyü-
ség fogalmának, magas hangon lev a leveg v. lebeg

szóban. Ily könnységet jelent la gyökelemre vonat-

koznak laza,latyak, lágy is. L. LE, (1).

LAVÉLEG, (lav-éleg) ösz. fn. A lavanynak
élenynyel vegyülete (Lithiumoxyd).

LAZ , elavult gyök , melybl laza, lazás ered-

nek, s jelent a maga nemében könnyt, üresef , minek
veleje , bele nincsen , mely tulajdonságánál fogva

könnyen mozdul , s a szél ideoda hajtja, viszi. Rokon
hozzá a megnyújtott láz (1. ezt). Alapfogalom benne
a könny mozgás, melynek képviselje az l.

LÁZ, (1), (la-oz am. ide-oda mozog) fn. tt. láz-

at v. — t, harm. szr. — a. 1) Botra, karóra stb.

akasztott holmi ruhadarab , ringy-rongy , mely arra

való, hogy a kártékony állatokat, nevezetesen mada-
rakat elijeszsze , mi leginkább az által történik , ha

a szél lebegteti , s mintegy él, mozgó lényhez teszi

hasonlóvá, pl. midn rongyos kalapja is van. Innen

eredetileg am. mozgékony valami ; lengékeny ijeszt.

Köles közé, gyümölcskertbe, asztagra állított láz. Mint-

hogy pedig az igen kiaszott , elsoványodott ember

némileg az ilyetén lázhoz hasonló , átv. ért. azt is

láznak mondják. Olyan sovány, mint a láz, mint a

madárijeszt. Hangváltozattal, és pedig mindkét érte-

lemben : váz , oly rokoni tással mint vép lép, vék lék.

2) Jelent mozgalmat, mely az elégületlen nép között

támadni szokott, kivált a felsség ellen. Ebbl ered

:

lázad, lázadás, lázaszt, lázong stb. Rokon vele : lézeg

v. lézeng stb. szóban a léz törzs. 3) Ujabb korban

láznak nevezték azon betegséget, melynek neve lati-

nul febris, s melynél a népies hideglelés szkebb ér-

telm. Ezen betegség t. i. általán véve a vérnek rend-

kívüli sebes mozgása, majd görcsös rángatódzások,

stb. által mutatkozik, tehát az emberi élet mszereit

mintegy lázadásba hozza. Gyomorláz, idegláz, forró-

láz stb. V. ö. LAZ.
83
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LÁZ, (2), fn. tt. láz-t v. — ott A székelyeknél

Kriza J. szerént jelent nagy fensíkot , Szathmárban

pedig Máudy P. szerént lankát ; talán lápás-ból ösz-

vehuzva. Szabó Dávid szerént ritka vagy gyér erd,

melyben a fák csak itt-ott lázinganak (lézengenek).

LÁZ, (3), falu Trencsén, HOSSZÚ— ,
Zemplén,

NAGY— , Ung, VÁMOS— , Bihar m., puszták Lipíó

és Kraszna m. ; helyr. Lázra, — on, —ról.

LAZA, (laz-a) mn. és fn/tt. lazát. Általán, mi a

maga nemében kevés béltartalommal bir ,
ennélfogva

könynyü, mozgékony. Innen a dolgokra alkalmazva

különféle tájszokások szerént más-más alárendelt

értelme van. pl. Laza gabona , mely megdülés miatt,

vagy akármely oknál fogva hitvány, könny szem,

melynek tokiászai üresek. Laza káposzta , melynek

feje nincsen, csak levelei. Laza kö'es , mely jobbára

polyváliól áll. Marczal vidékén átv. ért. laza ember,

am. maga3 , nyúlánk, vékony termet. Mind ezen je-

lentésekbl kitnik , hogy alapfogalom e szóban a

lengeség , könnyed mozgás , mely az ilyetén testek

tulajdonsága szokott lenni. Innen laza mint fnév

jelenti a gabonának tokiászát
,
pelyváját, üres héját,

melyet a szél könnyen elvisz.

LAZACZ , fn. tt. lazacz-ot , harm. szr. —a.

Folyókban és nagy tavakban tenyész halfaj a na-

gyobb pisztrángok nemébl; háta kékes, oldalai

zöldesek , fekete és vörös pettyekkel , hasa sárgás,

húsa vöröses kövér , Ízletes. (Salmo trutta). A német

Lachs szóval egyezik.

LÁZAD , (láz-ad) önh. m. lázad-t. Mondjuk

néprl , nemzetrl , általán emberi sokaságról, mely

elégületlenségében nevezetesen elöljárója vagy feje-

delme ellen feltámad. Gyöke tehát a mozgalmat je-

lent láz. A leszállított bér miatt fellázadtak a mun-

kások. A nyomott nép fellázadt. Mondjuk egyes

emberrl Í3 , midn valamely megrázólag kedvetlen

hatás miatt belsejében megindul. E kegyetlenség lát-

tára fellázadt bennem a vér.

LÁZADÁS, (láz-adás) fn. tt. lázadás-t , tb.

—ok, harm. szr. — a. Társadalmi, polgári mozgalom,

mely akkor szokott támadni, ha a nép elégedetlensége

fels fokra hág , és tettre tör ki. Különösen mozga-

lom , mely a felsöség halalmát, legyen az törvényes,

vagy bitorolt, elnyomni megsemmisíteni törekszik. A
lázadás a forradalomnak kezdete , és ennél szkebb

értelm. Elnyomni a lázadást.

LÁZADÁSI, (lázad ás-i mn. tt. lázadási t, tb.

— ak. Lázadásra vonatkozó. Lázadási mozgalom, lá-

zadási merény, lázadási bntett.

LÁZADOZ, (láz adóz) gyak. önh. m. lázadoz-

tam, — tál, — ott. par. — z. Gyakran ismételve lázad.

Mondják többekrl is , midn különkülön helyeken,

országokban fellázadnak. Ha valamely nagy nemzit

ffllzad, utána lázadoznak a kisebb népek is.

LÁZADOZIK, (láz ad-oz-ik) k. m. lázadoz-tam,

— tá>, — ott. Folytonos lázban síulödik. V. ö. LÁZ 3)

LAZÁN , faluk Nyitra és Turócz m. ; helyr.

Lazán-ba, — ban, — bál.

LAZANYAG ,
(láz-anyag) ösz. fn. Kóranyag,

melybl a lázféle betegség ered.

LÁZÁR, (héber eredet, jelentése : Isten segélj)

férfi kn. tt. Lázár-t. Átv. ért. nyomorék koldus.

Könyörüljenek e szegény Lázáron.

LÁZÁEFALVA, erdélyi falu Csikszékben

;

helyr. —falvára, — n, — ról.

LÁZÁRFÖLD, falu Torontál m. ; helyr. —föld-

re, — ön, —ról.

LÁZÁRI, falu Szatmár m. ; helyr. Lázári-ba,

— ban, — ból.

LÁZÁRPATAK , falu Bereg m. ; helyr. —pa-

takra, —on, — ról.

LÁZAS, (lázas) mn. tt. lázas-t , v. — at, tb.

—ak. Lázféle betegségtl meglepett. Igázás gyerme-

kek, kórok. Néha am. lázzal járó
,

párosult. Lázas

állapot. Lázas fájdalom.

LÁZASZT; LÁZASZTÓ, 1. LÁZÍT ; LÁZÍTÓ.
LÁZBETEG

,
(láz-beteg) ösz. fn. és mn. Lázban

szenved beteg. V. ö. LÁZ. (1).

LÁZBORZALOM
,
(láz-borzalom) ösz. fn. Bor-

zalom a testben , melyet különösen a gyomorláz

szokott okozni.

LÁZELLENES
,

(láz-ellenes) ösz. mn. Gyógy-

szerekrl mondják , melyeket különösen a láz ellen

használui szoktak. Lázellenes kínapor.

LÁZHÉV, (láz-hév) ösz. fn. Rendkívüli hév,

melyet némely lázak és bizonyos fokozatban ger-

jesztenek.

LÁZI , falu Veszprém, puszták Nógrád , Tolna,

Torna, Liptó m. ; helyr. Láziba, —ban, — ból.

LÁZING
,
(láz-ing) önh. m. lázing-tam v. —ot-

tam ,
—tál v. — ottál ,

— ott , htn. — ni v. — ani.

Szabó Dávidnál am. lézeng ; 1. ezt.

LÁZÍT , LÁZIT
,
(láz-ít) áth. m. lázít-ott, htn-

—ni v. —ani, par. — 8. Emberi sokaságot, népet,

nemzetet valódi, vagy csak ürügyes sérelmek élénk

eléadása, felhányása által mozgalomra indít. Szolgá-

kat uraik, alattvalókat felsöségeik ellen lázítani. A
népet , nemzetet fejedtlme ellen lázítani. El'ó beszéddel,

irományokkal lázítani a közönséget. V. ö. LAZ.

LÁZÍTÁS LÁZÍTÁS, (láz-ít-ás) fn. tt. lázitás-t,

tb. ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki

bizonyos társadalmat, népsokaságot stb elégületlenségi

mozgalomba hoz, az illet felsöség ellen izgat, buj-

togat.

LÁZÍTÓ , LÁZÍTÓ
,

(lár-ít-ó) mn. és fn. tt.

lázilót. Mondjuk 1) oly dologról, melynek az a

czélja, hogy lázítson. V. ö. LÁZÍT. Lázító beszéde-

ket tartani. Lázító leveleket küldözni szét. Lázító hír-

lapi czikkeket írni. Lázító híreket terjeszteni. 2) Oly

személyrl , ki czélul tzte ki magának , hogy lázít-

son. A lázítókat elfogni , elzárni. A lázítók szavaira

nem hallgatni.

LÁZNAP
,
(láz-nap) ösz. fn. A változó láz id-

szakában azon nap , melyen a láz vissza-visszatér.

A negyednapos lázban minden negyedik nap láznap.
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LÁZONG, (láz-on-g) gyak. önh. na. lázong tam

v. — ottam, — tál v. — ottál, —ott htn. — ni v.

— ani. Polgári ért. néprl, vagy nemzetrl mondjuk,

midn gyakori elégületlensége miatt mozgalomban

van , az illet felsöség ellen nyugtalankodik.

LÁZONGÁS, (lázongás) fn. tt. lázongás-t, tb.

— olt, harm. szr. — a. Gyakori, vagy folytonos moz-

galom, különösen , mely társadalmi és polgári nyug-

talanságból ered.

LÁZ(}S , szokottabban : lázas ; 1. LÁZAS.
LÁZROHAM, (lázroham) ösz. fn. Azon kór-

állapot , midn a láz legnagyobb ervel kitör , s a

szenvedt mintegy megrohanja. (Paroxysmus).

LAZSNAK;' LAZSNAKOL; 1. LASNAK, LAS
NAKOL.

LÁZSZER
,

(láz-szer) ösz. fn. Gyógyszer a

láz ellen.

LÁZTALAN
,
(láz-ta-lan) mn. tt. láztalan-t, tb.

—ok. Aki lázban nem szenved ; ami lázzal nincs Ösz-

vekapcsolva Láztalan beteg. Láztalan kórjelek, kór-

állapot. Lóztalan napok.

LÁZTALANSÁG, (láz-ta-lan-ság) fn. tt. lázta-

lanság-ot, harra. szr. — a. Láz nélküli állapot.

LÁZTAN, (láz-tan) ösz. fn. A gyógytannak azon

része , mely a különféle lázak természetét, s gyógyí-

tási módját tárgyalja.

LAZUR, falu Zaránd in., BELÉNYES—, MIK-

LÓ—, ROBOGÁNY— , SZOHODOL— , faluk Bihar

m. ; helyr. Lazur-ra, — ov, — ról.

LAZÚRKÉK, (lazúr kék) ösz. mn. Világos kék

Bzín , milyen a lazúrköé. V. ö. LAZURKÖ.
LAZÚRK

,
(lazúr-kö) ösz. fn. Kékes ásvány,

melynek igen szép
, világos , élénk kék színe van.

(Lapis lasuli).

LAZY
,
puszta Sáros m. ; helyr. Lazy-ba, —ban

— bál.

LÁZSI, LÁZSIA, az olasz aggio- (Uaggio-)ból

módosított szó, melyet más nyelvekben
,

pl. a német-

ben , francziában egy g vei írnak. Felülfizelmény,

mely az egyik pénznemre vagy államkötelezvényre

vagy váltóra is felfizettetik , midn azon jobb érté-

k pénz cseréltetik be. Ezen felfizetés mennyisége

attól függ , mennyire kelend vagy kerestetik egyik

vagy másik pénznem és kötelezvény. Ilyen azon

pénz , melyet a hasonértéket vesztett pénzjegyre fizet-

ni kell , miden ezt valaki forgásban lev vert pénz-

ért becseréli. Tiszta magyarsággal : túlár, tt'folyam,

árlöbblet.

LÁZSIÁS
, LÁZSIS, mn. Aminek láz8ija, (agió-

ja) van. Lázsiás tallér. V. ö. LÁZSI.
LE

, (1), elvont gyökelem, illetleg gyök, mely

könny , élénk
,
jobbára zaj nélküli mozgást jelent

következ származékokban : leány, leb, lebben, lebeg,

lebke, lebzsel, lecs, lecseg, leesésen, ledér, legény, lekeg,

leng, lendül, lenget, le.vgedez, lentet, leveg, leveg, lé,

leves, légy, léha, lép, lézzeg stb. Rokonai: la, li, lo, lö,

ezen származékokban : labda, ládáz, ladik, laza, láz,

lázad ; lib, libeg, lidércz ; lob, ló, lót, lób, lóbál, lód,

lódit, lódul; lö, lök, lötye. Eehentéssel (h-val) toldva

1. LEH.
LE

, (2) vagy LE , tiszta igegyök, melybl sz

képzvel származott lesz (lesz), mint a te, ve, hi, vi

gyökökbl, tesz, vesz, hisz, visz, és az e i gyökökbl

e sz ik,i-sz ik. Ez eredeti tisztaságában veszi fel mind le,

mind többnyire társai is a föltételes jövt: le-end, teend,

ve-end, hi-end, vi-end, a multat: le-tt,te-lt, ve-tt, hitt,

vitt, a kapcsoló módot: le gy-en, f= lejen), tegy-en,

vegyen, vi gy-en, (de hi-gy-j-en= hi j j-en nagyobb

nyomaték végett\ tehet formát : lehet, tehet, ve-het,

hi het, vi-het. Innen e származékok : lét, tét, vét, hit,

vit, létei, tétel, vétel, hitel, vitel, azaz leet, te et, veet,

hi-et. vi-et öszvehúzott állapotban. Jelentésére nézve

!. LESZ.
LE

, (3), jelenti azon pontot, irányt vagy he-

lyet, mely bizonyos pont, irány vagy helyhez képest

alantabb fekszik, s mely felé, vagy inelyfeez a hala-

dás, mozgás történik. Egyenes ellentéte : fe v. fé v./ö.

Innen ezen ellentétek is : lenn
, fenn , v. lent, fent,

lejebb v. lelebb (mint Mátyusföldén mondják) és felébb.

Vas vármegyében így is szólnak : erre lenek tarts,

arra fnek menj. Ezekbl az tnik ki, hogy a le nem

csak helymutató határzó , hanem egyszersmiud név

is, valamint ellentéte fe , mint a régi nyelvemlékek-

bl tudjuk. Felveszi a fokozást is : leebb v. lejebb, v.

lejjebb v. leglejebb, Mátyusfóldieseu : lelebb v. lellebb.

Migfelel neki a vastaghangu megfordított al. A le

jelecnen csak határozó és igeköí gyanánt használ-

tatik, mindenkor aláfelé mozdító vagy mozduló je-

lentéssel, és pedig nem csak tulajdon, hanem átvitt

értelemben is, pl Zeszólani valakit. Közvetlen szár-

mazékai : lef, lefeg, Uffentyü (az alálógás fogalmá-

val), lejt , azaz leit, lejt (declivis), les ,
minthogy a

lesben ül , magát meghúzni, lealacsonyítani szokta,

innen latínul is : subsessa vagy insidiae (a sedeo igé-

tl). L. LES. Rokonai a vastaghangu la és lo e szár-

mazékokban : laf, lafog, lam, lanka, lankad , laj,

lajha, lanyha; lohad, lom, lomha, lomp, lóg, mert mind

ezekben az aláhajlás alapfogalma rejlik. Mint indu-

latszó nemcsak helyi , hanem polgári s erkölcsi ala-

csonyítást is jelent
,
pl. Le vele ! Le a czudarral ! Le

innen !

LE, (4). Nébutt, különösen túl a Dunán, Pápa

vidékén a közönségesebb kutyahivó ne ! helyett hasz-

nálják, pl. Le ku'ya le !

LE, (Öszvehúzva ebbl : lev, mint : hé, hev), fn.

tt. levet, harm. szr. leve. Kicsinyezve : levecske. Szd-

les ért. híg, folyékony test, nedv, nyirok. Gyöke azon

le hang, és szó, melyben alapfogalom a mozgás, mint-

hogy a lének lényeges tulajdonsága a hígság vagy

folyékonyság, mi a mozgással azonos. Eredetileg ré-

szesül, le ö , innen : le-ü, le-v, öszvehúzva : lö v. lé,

mint hö hé, bö bé, innen lÖlye is, mely am. létye, azaz

igen híg, folyékony sár, mely léhez hasonló; s/intén :

lre. Szorosb ért. 1) Bizonyos testekbl kifolyó, ki-

szivárgó nedvesség, milyen a gyümölcsök nedve.

Szölö, szilva, czitrom leve. Szilvalé. Cssz elé, szilvalé,

83*
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téged is megborsolnak. (Km.). Káposzta, nyírfa leve.

Ganaj leve. 2) Azon nedv, pl. víz, bor, ser, eczet, tej,

melyben bizonyos ételeket fznek , vagy mely né-

melykor a fzött , sütött eledelekbl szivárog ki

;

máskép : leves. Borsporos lé, kaszás lé, halász lé,

törött lé, marhahús lé. „Tikfi éles lével." 1547-diki
levél boritékán. (Szalay Á. 400 m. 1.). Olcsó húsnak
híg a leve. (Km.). Minden lében kanál. Fekete lé, any-
nyit is tesz mint kávé. Jutott neki a fekete lében.

(Km.). itta meg a levét = am. neki jutott vala-

mibl a rósz. Tréfás átv. ért. nyaklé és pofié, am.
nyakon csapás, pofon csapás. Szintén átv. ért. vala-
minek feladni a levét am. elizét , vagyis olyat mon-
dani, ígérni elre, mire majd nagyobb valami követ-
kezik. Levet csapni, udvarolni , hízelegni a nknek,
vagy másoknak is.

„Ki nem tud jól levet csapni

,

Magas polczra nem fog kapni."

Népies gúnyvers. (Erd. gyjt.).

Benne van a lében, (cserben, kuhiban, kudarczban).
Oszveszrni a levet, valamely titkos czélra egyesülni.

V. ö. LEVES.

LEÁBRÁZOL, (le- ábrázol) ösz. áth. 1) Szoros
ért. valakinek ábrázatát lefesti , mintegy az eredetit

leveszi. 2) Szélesb átv. ért. valamit eleven színek-

kel ad elé. Leábrázolni a csatatért , és az ütközetet.

V. ö. ÁBRÁZOL.

LEÁBRÁZOLÁS, (le-ábrázolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, mely által leábrázolnak valamit. V. ö. LE-
ÁBRÁZOL.

LEAD, (le- ad) ösz. áth. Az aránylag vagy vi-

szonylag magasabb helyen létez valamit alá adja.

A szekérrl leadni a zsákot. Mondják fejs állatról is,

midn tejet ereszt. Ezen tehén könnyen leadja a tejet.

LEADOGAT, (le-adogat) ösz. áth. és gyak.
Valamely magasabb helyrl holmi tárgyakat egymás
után alább ad. Ásztagról leadogatni a kévéket. Lásd :

ADOGAT.

LEÁGAZ, (le-ágaz) ösz. áth. A növénynek, ne-

vezetesen fának ágait levagdalja
; szokottabban : lc-

botol. Leágazni a fzfákat.

LEÁGAZIK, (leágazik) ösz. k. Valamely nö-

vénynek ágai a t felé közeledve sarjadzanak. Átv.

ért. mondják nemzetségi fáról, melynek ágai a távol

uöktl kés unokákra terjednek, leszármaznak.

LEALACSONYÍT v. —ALACSONYÍT, (le-

alacsonyít) ösz. áth. Átv. erkölcsi ért. valakinek hi-

rét, nevét, becsületét kisebbíti , s azon tiszteleti fok-

ról
, melyen az emberek szemében állott , mintegy

alárántja. Különösen visszaható névmással : Némely
ember maga magát alacsonyítja le, midn elvetemedik.

LEALACSONYÍTÁS v. —ALACSONYÍTÁS,
(le-alacsonyítás) ösz. fn. Cselekvés , mely által valaki

egy másikat, vagy önmagát lealacsonyítja. V. ö.

LEALACSONYÍT.

LEALACSONYODIK, (le- alacsonyodik) ösz. k.

Átv. ért. hirében, nevében, becsületében, embertársai

tiszteletében veszt, s azok szemében mintegy alábbsü-

lyed. Mondják oly emberrl is, ki maga magát mint-

egy elveti , méltóságáról , magasabb állásáról megfe-

ledkezvén.

LEÁLARCZOZ, (le ál-arezoz) ösz. áth. 1. LE-
ÁLORCZÁZ.

LEALÁZ, (lealáz) ösz. áth. 1) Valakit alább

becsül, kevesebbre méltat , mint eddig, akár hivata-

lánál , rangjánál fogva , akár az emberek véleménye

szerént állott , mi rendesen gyalázás, rágalmazás,

ócsárlfts, megszólás által történik. 2) Magát lealázni

am. másnak túlságos felsséget adni maga irányában,,

vagy magát túlozva alább becsülni másnak irányá-

ban. V. ö. MEGALÁZ.
LEÁLDOZIK, (leáldozik) ösz. k. Mondják

(Baranyában , Pápa vidékén) kizárólag a napról, mi-

dn alászáll , lenyugszik. Eredetileg , vagy annyi

mint áldozatát (szent foglalkodását , mely a föld vilá-

gositása, melegitése stb.) azon idközben bevégzi; vagy

pedig rövid a-val : áldozik az al gyöktl ; valamint

alkony, alkonyodik am. alog-ony, al og-onyodik
y
a.za,z.

aláfelé közeleg , az al gyöktl és alog törzsöktl.

LEALJASÍT v. —ALJASIT
,
(le-aljasít) ösz.

áth. Valakit v. valamit aljassá tesz , s az által a be-

csülés, tisztelés bizonyos fokáról alászállít. V. ö.

ALJAS.
LEALJASÍTÁS v.—ALJASITÁS, (le-aljasítás)

ösz. fn. Cselekvés, illetleg erkölcsi kisebbités, mely

által lealjasítanak valakit. V. ö. LEALJASÍT.
LEALJASODÁS

,
(le-aljasodás) ösz. fn. Erköl-

csi elvetemedés , melynél fogva lealjasodik valaki,

V. ö. LEALJASODIK.
LEALJASODIK

,
(le aljasodik) ösz. k. Erköl-

csileg aljassá leszen , s ennélfogva tiszteletben, be-

csületben , értékben alászáll. Különbözik némileg

:

elaljasodik. V. ö. ALJASODIK.
LEALKONYODÁS

,
(le alkonyodás) ösz. fn. A

nap lenyugvása, a látkör alá eltnése. A nap lealko-

nyodása titán hazafelé sietnek a mezei munkások.

LEALKONYODIK
,

(le-alkonyodik) ösz. k.

Mondjuk a napról, midn lenyugszik, alászáll. V. ö.

ALKONY.
LEALKUSZIK, (le alkuszik) középigéböl ösz-

vetétel által lett áth. Azon árt , melyre az eladó jó-

szágot tartják , valamivel alább szállítja alku által.

Az ezer forintra tartott paripa áréiból százat lealkun-

ni. V. ö. ALKU.
LEALKUVÁS, (le-alkuvás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit lealkuszik.

LEÁLL, (leáll) ösz. önh. 1) Alacsonyabb

helyre áll. A sereg egy része a dombon maradt , a

többi leállóit a völgybe. 2) Átv. ért. aláfügg , alálóg.

Leáll a kalap karimája. A siska disznó fülei leoltanak.

LEALLAZ, (le állaz) ösz. áth. A felkantározott

lónak, öszvérnek stb. állazószíját leveszi. Itatáskor

leállazni a lovakat.
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LEÁLLÍT v. —ÁLLIT, (le állít) ösz. áth. 1)

Valakinek meghagyja, megparancsolja , hogy álljon

le, vagyis alábh, mint az elbbi helye, vagy az arány-

lag magasabb hely. Az ostromlók egyik részét leállí-

tani a vár árkába. 2) Valamit földre vagy alsó helyre

állítva helyez. A könyveket leállítani a padolatra.

LEÁLLÍTÁS v. —ÁLLÍTÁS, (le-állítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit leállítunk.

LEÁLORCZÁZ, (le-ál- orczáz) ösz. áth. Tulajd.

ért. magáról , vagy másról az álorczát leveszi. Leál-

orczázni a farsangi bohóczokat. Átv. ért. kimutalja

valakirl , hogy színlett , tettetett külseje van, hogy

képmutató, egyszersmind úgy mutálja be, mint való-

ságában létezik. Leálorczázni a képmutatókat. V. ö.

ÁLORCZA.
LEÁNY

,
(le-ány) azon néhány származékhoz

tartozik, melyek a fenhangu, vagyis éles e-vel biró

gyököt alhangu képzvel egyesítik ; fn. tt. leány-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Kicsinyezve, leányka, leányocs

ka , Nyitravölgyében leánycsika is. Némely kiej-

tések szerént : lány vagy lyány. 1) Nszemély, ki

még soha férjhez nem ment. Ezen értelemben el-

lentéte : asszony, né, feleség. Kis, nagy fiatal, vén

leány. Eladó
,
férjhez men , hajadon leány. Szz

leány , megesett leány. Árva , mostoha leány. Sze-

gény, gazdag leány. Gazdag leánynak böjtben is esik

farsangja (Km.). Kényes leány. Ahol nyájas az anya,

kényes lesz a leánya (Km.). Kérkedékeny leány, tudod

tánczban mint jár (Km.). Nyalka leány, apácza; ron-

gyos nadrág , nádpálcza (Km.). Megérdemli a koszo-

rút, mint a szz leány. Tánczos leányból ritkán válik

jámbor asszony (Km.). Várt leány várat nyer. (Km.).

Lónak, lúdnak, leánynak nem mindig jó hinni (Km.).

Párosul bizonyos állapotot jelent szakkal is, mint

:

nyoszolóleány, a menyasszony barátnéja s kísérje

;

szolgálóleány , szobaleány , kéjleány vagy örömleány

szépítve ,kurva' helyett. 2) Szélesb ért. nemzedéki

viszonyra vonatkozva , mely a szülék és magzataik

között létezik, am. a szülék n magzata , mely érte-

lemben minden n leány, ha férjnél van is. Ellenté-

te : fi v. fiú. Egy fia és három leánya van. Azt sem

tudja, fi-e, (fiú-e) vagy leány (Km.). Oly vén ember,

hogy már vénasszony leánya van. V. ö. FI.

Mi e szó eredeti értelmét illeti, valószinü, hogy

gyöke le, az ány pedig oly képz, mint a hiány, v.

heány szókban, s minthogy vastaghangu képzt vett

fel, a gyök hangzója nem nyilt, hanem éles e, mely

rendszerent az i-vel szokott fölcseréltetni , minélfog-

va leány annyi volna, mint Hány, melynek li gyöke

a libeg, lidércz, libócz, libánezol, lifeg, szókban élénk

könny mozgást jelent. Hihet , hogy az s magyar

ezen élénk, fürge tulajdonságáról nevezte el gyer-

mekeit, s ebbl fejthetni meg, hogy a fiatal férfi

neve legény oly hasonló a leány szóhoz. A törökben

mindkett : oghlan, megkülönböztetésül a fiú er (férfi)

oghlan, a leány k'iz (szz) oghlan. A mondott értel-

mezésre mutatnak a következ hasonnevek is , neve-

zetesen a leányokra nézve : czafra, czafrinka, csaf-

rinka , lotyó. A legényekre nézve : suhancz, suttyó,

ficzkó, ficsór, siheder, melyekben szintén élénk moz-

gás az alapfogalom. A kis madarak között is a leg-

mozgékonyabb, t. i. a billegény v. barázdabilleget,

népies nyelven : leánymadár v. leánykamadár. V. ö.

LEGÉNY.
LEÁNYÁG

,
(leány-ág) ösz. fn. A nemzedéki

származtatásban így neveztetik azon ág ,
vagyis

gyermekek, unokák sora , kik a törzsatyának leányá-

tól származnak, habár köztök finembeliek is vannak.

Ellentéte : fiág. Leányágra szállolt jószágnak el kell

veszni. (Km.).

LEÁNYASSZONY ,
(leány-asszony) ösz. fn.

Ezen szónak alkotó részei egymással ellenkezni lát-

szanak. De ha figyelembe veszszük, hogy az asszony

nem csak femina , malier , uxor, hanem domina érte-

lemben is használtatik: akkor a képzelt ellenkezés

megsznik ; mert a leányasszony czím hajdan csak

úri leányokat illetett
,
jelennen is tiszteletes ezime-

zése a közép polgári osztálybeli leánynak, st mára

czimvágyó korszellem szerént tulajdoníttatik alsóbb

osztálybelieknek , különösen az elkelbb házaknál

szolgáló szobaleányoknak is. Ma már azok, kiket ré-

gebben a leányasszony czím illetett, kisasszonyi czí-

met igényelnek , st követelnek ;
Erdélyben pedig a

szobaleányt régebben is /rajnak hívták , mely am.

a német Fráulein , közbeszédben : Fraule , minthogy

kivált régebben rendszerént városi polgári házakból

valók voltak.

LEÁNYBÉKA, (leány-béka) ösz. fn. Zöld béka,

mely fákon lakik.

LEÁNYCSA ,
(le ány-csa) fn. tt. leánycsát. Kis

leány. V. ö. LEÁNYEPER.
LEÁNYCSÉCSÜ, (leány-csécsü) ösz. mn. Mond-

ják bizonyos gyümölcsökrl, melyek alakra nézve a

fiatal ép leány csecséhez hasonlók. Leányé ecsü

alma, füge.

LEÁNYEPER, (leány-eper) ösz. fn. Erdei, apró

bogyóju eper. Erdély némely vidékén : láncsa (le-

ánycsa ?)

LEÁNYFALAT ,
(leány-falat) ösz. fn. A Bala-

ton vidékén, tréfásan am. sült vagy ftt baromfi lába
;

mint közönségesen püspökfalat annak hátulsó kövér

része.

LEÁNYFALU, KIS falu Bereg, puszta Pest m.

;

helyr. —falu ba, — ban, —ból.

LEÁNYFALVA, falu Bereg m. ; helyr. —fal-

vára, — n, —ról.

LEÁNYGYERMEK, (leánygyermek) ösz. fn.

Nnem gyermek , magzat. Három leánygyermeke és

egy fia van.

LEÁNYHAJ ,
t

(leány-haj) ösz. fn. 1) Leány v.

leányok haja. 2) ,Árva' szóval öszvetéve : árvaleány

haj (stipa pennata).

LEÁNYI, (Ie-ány-i) mn. tt. leányi-t, tb. — ak.

Leányt illet leányra vonatkozó. Leányi örökség rész.

Leányi negyed (szabatosabb mint leánynegyed) a magyar

törvény szerént a leányt vagy leányágat illet negyed
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rész azon javakból, melyekben nem öröködik, s mely

negyedrészt a törvényes örökösök az els szerzhöz

legközelebb álló leánynak vagy leányágnak csak

egyszer adnak ki.

LEÁNYKA, (le-ány-ka) fn. tt. hányhat. Fiatal

kis leány.

LEÁNYKAMADÁR, (leányka madár) ösz. fa.

1. BARÁZDABILLEGÉNY.
LEÁNYKÉRÉS, (leány- kérés) ösz. fa. A leány-

nézés utáni lépés a házassági készületben, midn a

legény, vagy annak megbízottja valamely leányt a

szüléktl vagy gyámoktól férjhoz kér. A hányhé-

lést násznaggyá bízni. V. ö. LEÁNYNÉZÉS.
LEÁNYKÉR

,
(leány-kér) ösz. fn. 1) Sze-

mély , ki a házasulandó férfi számára valamely leányt

megkér. A leánykérket szívesen fogadni, vagy eluta-

sítani. 2) Azon szertartás, melylyel a leáüyt házas-

ságra kérni szokiák. Leánykérben lenni.

LEÁNYKODÁS, (le-ány-kod ás) fn. tt. leány-

kodás-t, tb. —ok , harm. szr. — a. Hajadon leányi

állapotban levés, élés.

LEÁNYKODIK. (le-ány-kod-ik) k. m. hánykod-
— tam ,

—tál, — ott. Leányi kort, leányi éveket él.

Anyáink együtt hánykódtak. Nem sokáig hánykódott,

azaz hamar férjhez ment.

LEÁNYKOR, (leánykor) ösz. fn. Széleséit.

azon idszak, melyet valamely n mint leány tölt el,

azaz férj nélküli kor , tehát születéstl kezdve férj-

hez menetelig. Szorosb ért. a leánynak azon kora,

melyben már eladó. Leá?rykorában igen szép személy

volt. Máskép volt es leánykoromban, székelyesen :

hunytamban vagy csak : hánytom.

LEÁNYKORI, (leány-kori) ösz- mn. Leáuykor-

ból való, arra vonatkozó , azt illet. Leánykori visz-

szaendékezések, ismeretségek.

LEÁNYKÖKÖRCSIN
,

(leány kökörcsin) ösz.

fn. A kökörcsiuek remébl való növényfaj ; levelei

kttízer szárnyaltak , levélkéi saüangosak , szirmai

egyenesek
, violaszinük , máskép =: szederjes, v. ló

kökörcsin (Ai>.?mone pulsatilla ) V. ö. KÖKÖRCSIN.

LEÁNYLILIOM, (leány-liliom) ösz. fu. Közné-

pies neve az apró nszirom nak , máskép szintén a

köznépnél : apró liliom. (Iris pumila.)

LEÁNYMARADÉK
,

(leány-maradék) ösz. fn.

Leánycemü utód vagy utódok. V. ö. LEÁNYÁG.
LEÁNYMEZO, puszta Gömör m. ; helyr. —me-

z re, — n, — > l.

LEÁNYNEGYEÜ
, | k-áuy-negyed) ösz. fu. A

régi magyar törvény szeiént , az adomány értelmé-

ben csupán férfi ág számára nyert ötökségi javaknak

egy negyede, mely bizonyos föltételek melleit a leány-

örököst vagy örökösöket egyszer illette. (Quartali-

tium.) L. LEÁNYI alatt : hányi negyed.

LEÁNYNÉZÉS, (leány-nézés) ösz. fn. 1. LE-
ÁNYNÉZÖ, 2)

LEÁNYNÉZ, (leány-néz) ösz. fu. 1) Sze-

mély
,

ki a leányos házhoz megyén , hogy a maga

vagy más számára ajánlott vagy kitzött leányt meg-

nézze, s mind testi, mind más tulajdonságairól némi

elismereteket szerezzen. Ha tetszik a leány , a né-

zbl leáuykér leszen. 2) Azon eljárás , vagy cse-

lekvés , melynél fogva valaki leányt nézni megy.

Leánynézbe menni. Valakit maga helyett hánynézöbe

küldeni.

LEANYNÖVELDE, (leány-növelde) ösz. fn. In-

tézet, melyben leánygyermekeket nevelnek, tanítanak.

LEÁNYOS, (le áuy-os) mn. tt. hávyos-t v. — at,

tb. —ak. 1) Egy vagy több leánynyal biró. Leányos

ház, különösebben hol eladó leány van. 2) Leányok

után járó , futkosó. Keményebb értelemben, szabad

élet leáuyokkal társalkodó. Leányos legény. V. ö.

MENYrECSKÉS. 3) Leányok tulajdonságával biró.

Ezen fiúnak módja, mozdidata, még beszéde is leányos.

LEÁNYOZ
,

(le-ány-oz) önh. m. hányoz-tam,

—tál, —ott. Legényrl, általában férfirl mondjákj

ha leányok után jár. Különböz : hányzik.

LEÁNYRABLÁS, (leány-rablás) ösz. fn. A
leánynak erszakos elragadása , különösen törvény-

telen közösülés vagy kényszerített házasság végett.

LEÁNYSAG, (le ány-ság) fn. tt. hányság-ot,

harm. szr. — a. 1) Leányi állapot vagy kor. Férjhez

menetkor vége a hányságnak. Megunni az agg leány-

ságot. 2) Több leányok egyesülete 5 leányok soka-

sága. A legénység a hánysággal szeret midatni.

LEÁNYSARJA, (leány-sarja) ösz. fn. Szabó

D. szerént étek neme.

LEÁNYSOM, (leány-som) ösz. fu. A hathíme-

sek seregébl és egyanyások rendébl való cserjeuö-

vény ; tüskéi háromágúk, levelei váltogatok, tojás-

hosszúk, íürészesek , vagy prémesen fogasak, virág-

fürtei lecsüggk. Bogyói veresek. Máskép : sóskafa,

fai sóska, ürömborboja. (Berberis vulgáris).

LEÁNYSZEGFÜ, (leány-szegfü) ösz.fn. Szegf-

faj. (Dianthus virgineus). Csészepikkelyei rövidek,

tomp&k ; szárai arasznyik, egy-két viráguak, szirmai

csipkések, veresek. Máskép : pünkösdi szegf.

LEÁNYSZÖL
,

(leány-szl) ösz. fn. Apró

szem s korán ér szölfaj. Balatonmelléki tájszó.

LEÁNYTA
,

(leány- ta), a székelyeknél am.

leánykorában ; s a többi személyekkel : LEÁNY-
TOM, LEÁNYTOD, am. leánykoromban, leányko-

rodban, leánykorában. Olyan alkatú mint ifjonta.

LEÁNYVÁR , faluk Esztergám és Zemplén,

puszta Tolna m. ; helyr. — vár-ra, —on, —röl.

LEÁNYZIK, (le ány-z-ik), k. m. leányz-ott, htn.

— ani. Leánynyá növekszik , serdül. Származéka :

leányzó.

LEÁNY'ZO, (leány z ó) fn tt. hányzó-t. Szoros

ért. leányi korban, virágzásban lev nszemély. Úgy
látszik, mintha a leány szónál valamivel gyöngédebb

és kedvesebb volna , mert közgyakorlat szerént tu-

lajdonkép csak serdül fiatalabb korú leányra illik.

Hasonló módon származott némelyek véleménye Bze-
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rént anyázó v. avyzó-hól némi áttétellel (t. i. a s és

ny hangok helycserélésével) asszony.

LEÁNYZÓI
,

(le-ány-z-ó-i) mn. tt. leányzói- 1,

1b. —ak. Leányzót illet, arra vonatkozó. Leányzói

szeméi melesség.

LEAPAD
,

(le-apad) sz. áth. Szoros tulajd.

ért. az árvíz alább- alább száll, míg az illet folyam

rendes ágyába húzódik , vagy a kiöntött ár egészen

lefoly. Hosszú szárazság alatt leapadnak afolyók. Az

árvíz leapadt a rétekrl. Átv. ért. mondjuk akármily

dagadt, puffadt testrl, ha daganata, puffadása lelo-

had. A vízkóros beteg hasa leapadt. V. ö. APAD.
LEAPADÁS, (le-apadás) ösz. fn. Az árviznek

vagy daganatnak azon változási állapota, midn alá-

száll, illetleg lelohad. V. ö. LEAPAD.
LEAPASZT, (le- apaszt) ösz. áth. Véghez viszi,

eszközli, hogy valami leapadjon. .1 hosszú meleg nyár

leapasztja a vizeket. Zúgok, csatornák által leapasz-

tani a tavat. Holmi gyógyszerek által leapasztani a

daganatot. V. ö. LEAPAD.

LEAPASZTÁS
,

(le-apasztás) ösz. fn. Cselek-

vés, mely által leapasztanak valamit. V. ö. LE-

APASZT.
LEARAT, (le-arat) Ösz. áth. Holmi növényt,

nevezetesen gabonát, füvet stb. aratva, azaz sarlóval

vagy más hasonló eszközzel lemetsz, s mintegy lábá-

ról levesz, lefektet. V. ö. ARAT.
LEÁRBOCZOZ, (le-árboczoz) ösz. áth. A hajó

árboczát leveszi.

LEÁRNYAZ, (le-árnyaz) ösz. áth. Valaminek

árnyképét leveszi, lefesti , lerajzolja. Festészi mszó.

LEÁS, (le-ás) ösz. áth. Valamit a föld színe alá

ás. Leásni a földre teregetett trágyát. Kincsét mélyen

leásta a földbe. V. ö. ÁS.

LEASA , falu Zaránd m. ; helyr. Leasá ra,

— n, — ról.

LEÁZIK, (le-ázik) ösz. k. Ázás által elválik, és

aláhull, leszakad. A vízfesték leázik a fáról. A tapasz

leázott a falról. V. ö. ÁZIK. Tréfásan am. megré-

szegszik.

LEÁZTAT, (le-áztat) ösz. áth. Véghez viszi,

hogy valami leázzék. Az es leáztatta az új vakolatot,

tapaszt, meszelést. V. ö. ÁZTAT.
LEB, fn. tt. lebét, harm. szr. —je. Valamely vé-

kony, könny, hajlékony testnek gyönge, finom mozza-

nata. Ebbl erednek: lebeg, lebben, lebbent, lebenyö,lebel,

lebke, s átv. értelm lebzsi, lebzsel. Legközelebbi ro-

kona : lev , melybl leveg , leveg, mintegy ,lebeg'

eredoek. Gyökeleme a könny mozgást jelent le,

melybl lett, ha tetszik, az igeneves le-ö, hangválto-

zattal le-v, le-b, s nyomatékosan kettzött 6-vel lebb.

Minthogy e szó, és származékai oly testek mozgását

jelentik, melyek vékonyak, laposak, innen másod ér-

telmük laposra kinyújtott vékonyság, s rokon vele

közelebbrl : lep. Rokon továbbá láb, melybl lábbó

stb. valamint lob is , melybl lobog , lobogó, lobban,

lobbantyú stb. erednek , azon különbséggel, hogy

ezekben nagyobbféle mozgás az alapfogalom. Újabb
idben némely öszvetételekben a ,légtünemény, (me-

teor) értelmében kezdik használni, pl. lebkö (de ez

jobban : légkö), lebisme, lebtan.

LEBBED, (lebb-ed) önh. m. lebbedt. 1. LEBBEN.
LEBBEDÉZ

,
(lebb-ed-éz v. leb-b-ed-éz) önh.

m. lebbedéz-tem ,
—tél, — élt. A székelyeknél am.

lebked. Jó izüen lebbedez a szél (Kriza J).

LEBBEL, (leb-b-el) áth. m. lebbel-t. Valamely

lebeg eszközzel
,
péld. legyezvel , kendövei szel-

lztet, frisít valakit
,

pl. a gyongélkedt, beteget

ájuldozót. V. ö. LEB.

LEBBEN, (leb b-en) önh. m. lebbent. Mondjuk

vékony, könny , hajlékony testrl, midn mozgásba

jön, s mintegy kiterjeszkedik. Lebben a függöny, mi-

dn a szél megkapja. Föllebben az avcz fályola.

LEBBENCS, (1), (lebb-en-cs) fn. tt. lebbencs- ét,

harm. szr. —e. A tarhonyához hasonló , de laposan

szárított tészta neme. V. ö. LEPÉNY és LASKA.
LEBBENCS, (2), (lebb-en-cs) van.tt. lebbencs-ét.

Csapodár, ledér, ki ide oda lebegni szeret. Mondják

különösen oly személyrl , ki a szerelem dolgában

állhatatlan, változó.

LEBBENT, (lebb-en-t) áth. ra. lebbenteti, htn.

— ni v. —eni, par. —s. Lebbenvé tesz, eszközli,

hogy lebbenjen valami. A szél ellébbenli u köpeny

szárnyait. Föllebbenteni a fátyolt. Félre lebbenteni a

függönyt. V. ö. LEBBEN.

LEBBENTÉS, (leb-b-en-t-és) fn. tt. lebbentés-t,

tb. ék. Lebbenvé tétel, cselekvés, midn lebbentünk.

LEBBENTYTJ, (leb-b-en-tyü azaz leb-b-en-t)

fn. tt. lebbentyüt. 1. SZELENTYÜ.
LEBEDEG, (leb ed-eg) fn. tt. lebedeg-ét, harm.

szr. — e v. —je, A szájpadláson lev gyönge hár-

tyabr, melyet a forró ételek lehámtauak, s mintegy

lebegvé tesznek. Ily értelemben veszik ezt a szé-

kelyek.

LEBEG v. LEBEG
,

(leb ég) gyak. önh. m.

— tem, — tél, — étt. Mondjuk könny, vékony test-

rl, midn elterjeszkedve gyöngén, s alig észreve-

hetöleg mozog, különösen a vía szinén, vagy a leve-

gben. Lebeg a gyönge szell, vagyis gyönge mozgás-

ba hozott leveg. Lebegnek a falevelek. Lebeg a pók-

háló, fátyol. Lebegnek a magasan szállangó sasok, gó-

lyák, midn mintegy úszni látszanak a levegben. A
könny csónak csak úgy lebeg a hullámok fölött. A

hinár a víz szinén lebeg.

„Szenderg porodat béke lebegje körül."

Kisfaludy K.

Ugyanezen értelemmel bir a valamivel lágyabb leveg,

melybl leveg (tájdivatosan lebeg) származik.

LEBEGÉS, (leb-ég-és) fn. tt. lebegés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Bizonyos testnek állapota, midn le-

beg. A kend lebegésére visszamenni. A legkisebb

szell lebegésétöl is fél. A levelek lebegésérl venni

észre, hogy kis szell fú.
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LEBÉGÖ , (1) ,
(leb-ég-ö) mn. tt. lebegt. Ami

lebeg. Lebeg esti szell. Lebeg fátyol. Tájdivatosan

palóczos, és barkós kiejtéssel am. leveg. V. ö. LE-

BEG.
LEBEG, (2), (leb-eg-) fn. tt. lebeg-t. Vers-

láb, mely áll, mint maga a szó is mutatja, két rövid

s egy bosszú tagból (
rt n — Anap'ástus). Zenére al-

kalmazva igen gyakran eléjon a fris magyarokban,

pl. a szövegbeli mértékkel is egyezik e népdalnak :

,Ním ányá tói lettél' els ütenyében. V. ö. LEN-

GÉÜL
LEBEGTET, (leb-ég-tet) mivelt., m. lebegtet-

— tem, — tél, — étt, par. lebegtess. Eszközli , hogy

bizonyos test lebegjen. A szell lebegteti a fák leve-

leit , a ni fátyololtat. Jelül kendt lebegtetni a távo-

zók vagy közelgk felé. A hullámok lebegtetik a parti

nádat.

LEBEGTETÉS, (leb-ég-tet-és) fn. tt. lebegtetést,

t"b_
_ e-&. Cselekvés, midn valamit lebegtetünk.

LEBEL , (1) ,
(leb-el) fn. tt. lebel-t v. leblet,

barm. szr. leble. Általán valamely gyongéden,s minden

kis érintésre mozgó könny test , milyen a vékony

fátyol. Különösen, am. szellcske.

LEBEL, (2), (leb-el) áth. m. lebel-t, 1. LEBBEL.

LEBELÉG, (leb-el-ég) gyakor. önh. m. lebeleg-

^tem,—télv.lebelgtem, lebelgtél, lebelgétt, htn. — ni

v. lebelgeni v. lebelgni. Tulajd. ért. könny lebel gya-

nánt mozog. Lebeleg a fák közt susogó szellcske ; a

székelyeknél : lebbedez is. Továbbá a székelyeknél

am. enyeleg. „S vélle még écczér mácczor lebelgétt

is." Székely népmese. (Kriza J.-tól.) Ugyanott any-

nyi is mint szellzi magát; restelkedik. Atv.
4
ért.

mondják emberrl, ki lenge, ledér, csapodár, köny-

nyelmü módon tölti az idt , s hasonló a szell-

tl ingatott léha testekhöz. Máskép : lebzsel, azaz

lebcsel.

LEBELGÉS, (leb-el- ég- és) fn. tt. lébelgés-t, tb.

— ék. Állapot, midn valami lebeleg ; vagy cselekvés,

midn valaki csapodár s könnyelm módon tölti

az idt.

LEBENKE ,
(leb-en-ke v. leb-eng-ö, leb-eng-e)

fn. tt. lebenkét. Mocsári madárfaj hosszú vékony csr-

rel ; néhutt : szalonka , azaz szállonga ,
szállongó

ugyanazon elemekbl, s ugyanazon jelentéssel mint

lebenke. (Német neve : Schnepf). L. SZALONKA.

LEBENKÉL, (leb-en-k-él v. leb-eng-él) gyak.

önh. Könnyeden lebeg. A kis csónak lebenkél a hul-

lámokon. A pöhöly lebenkél a levegben. Hangválto-

zattal : libinkél, libonkál.

LEBENKÉLÉS, (leb-en k élés) fn. tt. lebenké-

lés-t, tb. — ék. Könny lebegés.

LEBENY ,
(leb-ény) fn. tt. lebeny -t , tb. —ék,

harm. szr. —je. Általán , ami lebeg. Különösen a

leng, könny ruhának szárnyai, melyek leginkább

lebegnek. V. ö. LEBENYE, (1).

LEBENY , falu Mosón m. ; helyr. Lébény-be,

— ben, —bi.

LEBENYE (1), (leb-ény-e) fn. tt. lebenyét. A
szarvasmarha nyakának alsó részén lelebegö toka.

Képzésére olyan miüt jegenye, azaz iegenye. Máskép :

lebényeg, lebény, lebernyeg.

LEBENYE, (2), puszta Abauj m. ; helyr. le-

benyére, —n, —rl.

LEBÉNYEG, (leb-eny-ég) fn. tt. lebényegét. L.

LEBENYE.

LEBÉNYÉS, (leb-ény-e es) mn. tt. lebényéstv.

—et, tb. — ek. Aminek lebenyéje van. Lebenyés

ökör, bika.

LEBÉNY, (leb-ény-) fn. tt. lebényt. L. LE-

BENYE.

LEBERETVÁL, (la-beretvál) ösz. áth. Valamit

beretvaféle késsel lemetél. Leberetválni a szakált, ba-

juszt, hajat, szrt. V. ö. BERETVA.

LEBERNYEG
,
(leb-er-ény-eg) fn. tt. lebernye-

gét, 1. LEBÉNYEG.

LEBESZÉL, (le-beszél) ösz. áth. Valakit be-

széd által rávesz , hogy elbbi véleményérl vagy

szándékáról mondjon le. Lebeszélni valakit az utazás-

ról. En nem hagyom magamat lebeszéltetni. V. ö. RÁ-
BESZÉL. Önhatólag am. magasabb helyrl az alan-

tabb levkhöz beszél.

LEBESZÉLÉS, (le-beszélés) ösz. fn. 1) Beszélés,

mely által valakit ráveszünk, hogy szándéka véghez

vitelétl álljon el. V. ö. RÁBESZÉLÉS. 2) Lefelé be-

szélés.

LEBETEGÉDÉS
,

(le-betegédés) ösz. fn. Tu-

lajdonképen jelentene oly állapotot,midn valaki mint

beteg lefekszik , de különösen és szokott értelemben

a vajúdó nnek szülés végett ágyba menése.

LEBETEGEDIK, (lebetegedik) ösz. k. szokott

értelemben a vajúdó nrl mondják, midn szülés

végett úgynevezett gyerekágyba lefekszik.

LEBETEGSZIK, (le-betegszik) 1. LEBETE-
GEDIK.

LEBICZCZEN, (le-biczczen) ösz. önh. Biczczen-

ve aláfelé hajlik vagy esik.

LEBICZCZENT
,
(le-biczczent) ösz. áth. Esz-

közli , hogy valami lebiezczen.

LEBICZÉG, (le-biczég) ösz. önh. Biczegve alá-

felé megy.

LEBILINCSEL, (le-bilincsel) ösz. áth. Bilincs-

csel leköt, lelánczol.

LEBILLEN
,

(le-billen) ösz. önh. Billenve bi-

zonyos magasságról aláfelé száll, vagy leesik. A mér-

leg serpenyje lebillen. A ficzánkoló fiú lebillent a hin-

táló deszkáról. V. ö. BILLEN.

LEBILLENÉS
,

(le-billenés) ösz. fn. Mozgás

alászállási állapot , midn valaki v. valami lebillen.

LEBILLENT, (lebillent) ösz. áth. Valamely

ingékony testet úgy mozdít, hogy aláfelé billenjen,

lefityegjen.

LEBILLENTES, (le-billentés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamely ingékony testet lebillentünk.
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LEBISME, (leb-isme) 1. LEBTAN.

LEBKE
,
(leb-ke , azaz leb-ég-e, leb-ég-) mn.

tt. iebkét. A mi természeténél fogva , mint könny,
vékony, hajlékony test,legkisebb mozgatásra megindul

és [lebeg. Lebke pehely , leveg. Lebke pókháló. Ez

nem kicsinyezö , hanem gyakorlatos név , s a lebeg

igének módositott részesülje : lebeg, lebege, lebge, s

könnyebb kiejtéssel lebke , melynél még könnyebb

az ugyanazt is jelent lepke, mely saját értelemmel

is bir. V. ö. LEPKE.
LEBKED, (leb-ked) önb. m. lebked-tem, —tél,

— éti. Ide-oda vagy innen-onnan lebegve száll.

LEBKÉNY
,
(leb eg-ény) mn. tt. lebkény-t, tb.

— ék. L. LEBKE.
LEBK, (leb-kö), 1. LÉGK.
LEBNEK , erdélyi falu ; németül : Leblang ,•

helyr. Lebnek-én, — re, — röl.

LEBOCSÁT, (le-bocsát) ösz. áth. Valakit v.

valamit bizonyos magasságról aláereszt , alámenni,

alászállni, eláereszkedni enged. A várfoglyokat lebc-

e.sátani a várból. Els emeletrl lebocsátani valamit.

V. ö. BOCSÁT.
LEBOCSÁTÁS, (le-bocsátás) Ösz. fn. Cselekvés,

midn valakit vagy valamit lebocsátanak.

LEBOCSÁTKOZIK, (le-bocsátkozik) ösz. k.

Széles ért. bizonyos magasságról alá ereszkedik. A
hegyen elvonuló hadak lebocsátkoznak a völgybe. A
fenhéjazó sas, ha zsákmányt pillant meg, lebocsátkozik

rája. Szorosb erkölcsi és átv. ért. mondják felsbb

rangú személyrl, midn az alsóbb osztálybeli embe-

rekkel, mintegy hasonlókkal nyájasan társalkodik, s

polgári fokozatáról mintegy alászáll. A fejedelem

alattvalóihoz, az úr jobbágyaihoz lebocsátkozott.

LEBOGYOZ, (lebogyóz) ösz. áth. Bizonyos

növénynek bogyóit leszedi. Lebogyózni a kökényfát,

gányafát, csipkebokrot.

LEBOGYÓZÁS, (le-bogyózás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamely növényt lebogyóznak.

LEBOLONDOZ, (le-bolondoz) ösz. áth. Bolond-

nak nevez, és pedig nagy mértékben.

LEBONT, (le-bont) ösz. áth. Valamely egész-

nek szétbontott részeit lerakja, lehányja. Lebontani

az 6 ház födelét.

LEBONTÁS, (le-bontás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit lebontanak.

LEBORÍT v. —BORIT, (leborít) ösz. áth. 1)

Valamely öblös testet úgy fordít, hogy szája, nyilasa

lefelé legyen. Leborítani a kosarat. A kimosott sajtá-

rokat leborítani , hogy a nedv kiszivárogjon belölök.

2) Valamit öblös edénynyel, vagy akármily lepellel,

letakar. Úgynevezett borítóval leborítani a baromfia-

kat. Hálóval leborítani a fürjek fészkét. V. ö. BORÍT.

LEBORÍTÁS v. —BORÍTÁS, (le-borítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit leborítnak.

LEBORONÁL, (le-boronál) ösz. áth. Boronával

lenyomkod. A felszántott, felhasogatott földet lebo-

ronálni.

AKAD. NAOY BZÖTAB, III. KÖT.

LEBOROTVÁL
,
(leborotvál) ösz. áth. 1. LE-

BERETVÁL.
LEBORUL, v. —BORUL, (leborul) 'ösz. önh.

Elterjeszkedve, szétlapulva leereszkedik. Leborul a
sátor, midn lábai szétcsúsznak. Leborul a széles ka-
lap karimája, ha igen elázik, vagy elkopik. A feldlt
kocsi egészen leborult. Különösen mondják emberrl,
midn legnagyobb tisztelet jeléül , vagy más okból
arczával föld felé , és egész testével leereszkedik.
Oltár eltt leborulni. V. ö. RORÚL.

LEBOTOL
, (le-botol) ös*. áth. A fának ágait

levagdalja, A fzfákat minden negyedik-ötödik évben
lebc tolni. V. ö. BOTOL.

LEBOTOLÁS
, (le-botolás) ösz. fn. A fa ágai-

nak levagdalása. A fzfák lebotolás után srbben
hajtanak.

LEBJTÖL, (le-böjtöl) ösz. áth. Vallási érte-

lemben buzgóságból, s bahödéskép bizonyos b-
nökért bjtölés által tesz eleget, vagy iparkodik ele-

get tenni. Részegség v. dzsölés által elkövetett bneit
leböjtölni. V. ö. BÖJTÖL.

LEBÖK, (le bök) ösz. áth. Valamit bökve le-

vesz, vagy leejt. Hegyes póznával lebökni az almát,
Bottal lebökni valakinek fejérl a kalapot. A lovagot
dárdával lebökni a nyeregbl. V. ö. BÖK.

LEBÖRÖCZKÖL, (le-böröczköl) ösz. áth. Az
álgyut böröczkjérl leveszi.

LEBÖTYKÖZ
,

(le-bötyköz) ösz. áth. A böty-
köt vagy bötyköket leszedi (levágja, lecsípkedi stb.)

LEBTAN, (leb-tan) ösz. fn. Tan, a levegben
mutatkozó különféle tüneményekrl , változatokról.

(Meteorológia).

LEBÚ, (le-bú) ösz. önh. Alant mélyebben fek-

v helyre bú, v. búvik. Ljtbúni a pinczébe, az ágy alá.

V. ö. BÚ, (2), és BÚJIK v. BÚVIK.
LEBUGÁZ, (le-bugáz) ösz. áth. Bizonyos növé-

nyek bugájit leszedi , letördeli. Lebugázni a kendert.

LEBUJ, (1), (le- búj) ösz. önh. L. LEBÚ.
LEBUJ, (2), (le-búj) ösz. fn. Tréfás neve oly

kocsmának, ivószobának, csárdának, mely a többi há-

zakhoz képest mélyen fekszik. Különösen föld alatti

tanya, melyben szeszes italokat árulnak, s gyanús
nszemélyek tartózkodnak.

LEBÚJIK
,

(le-bújik) ösz. k. L. LEBÚ
, és

v. ö. BÚ, (2)

LEBUKÁS, (le-bukás) ösz. fn. Aláhajlás vagy
leesés, mely bukva történik.

LEBUKIK, (lebukik) ösz. k. Bukva aláhajlik,

leesik. A repül golyó, vagy labda eltt lebukni. A
nyeregbl lebukni. A víz alá lebukni. V. ö. BUKIK.

LEBUKTAT, (le buktat) ösz. mivelr. Lebukni

kényszerít, eszközli , hogy valaki vagy valami lebuk-

jék. Lebuktatni a lesben lev katonákat. Usztatáskor le-

buktatni a juhokat. A fürd fiúk lebuktatják egymást.

V. ö. BUKTAT.
LEBUKTATÁS, (lebuktatás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakit v. valamit lebuktatnak.

84
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LEBURÍT, LEBURÚL, 1. LEBORÍT, LE-

BORUL.
LEBÚVIK, (le-búvik) ösz. k. 1. LEBU, és V. ö.

BÚ, (2), BÚVIK.

LEBZSEL, (leb-zs-él v. leb-es-él) önh. m. leb-

zselt. Tulajd. ért. ide-oda lebegve mozog. Átv. és szo-

kott ért. gond, munka, fáradság nélkül könnyen tölti

az idt, henyél, mintha egy helyen lebegne. Gyöke

leb, melybl lett gyakorlatos lebes, lebcsel, s hangvál-

fozattal, és öszvehúzva lebzsel, mint morosol, morzsol,

dörösöl, dörzsöl, pörösöl porzsol (pirosol) stb.

LEBZSÉLÉS, (leb-zs-él-és) fn. tt. lebzsélés-t, tb.

— ék. Az idnek henyélve, 'hivalkodva töltése. V. ö.

LEBZSEL.

LEBZSI, (leb-zs-i) mn. tt. lebzsi-t, tb. — fc v. —eh.

Henyél, hivalkodó, ki mintegy lebegve egy helyen

marad , s lábait lógatja. A lebesö igenévnek

kicsinyez módositása, mint : szuszi, muszi, sunyi, stb.

st még közelebb áll hozzá a székely csapzi, azaz ide-

oda csapongó v. hajlongó, hízelg.

LECS, mozgás- , és hangutánzó gyök ,
melybl

lecseg, lecscsen stb. származnak. Mondjuk kisebb

mennyiség nedvrl , midn megütdve ,
mozgásba

hozva öblébl kicsap. Vastaghangon: lacs, lcs, lucs,

vékonyabban lics. Lágyítva : lety, lity, loty. Lecská-

poszta am. lucskos káposzta.

LECSÁBÍT, v. —CSÁBIT, (le csábít) ösz.áth.

Csábítva lehí valahová.

LECSAL, (le-csal) ösz. áth. Csalás által eszköz-

li, hogy valaki vagy valami lejöjjön, leszálljon. Az

ellenséget lecsalni a dombról. Hivóka által lépre le-

csalni a madarat.

LECSALÁS, (le-csalás) Ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valakit v. valamit lecsalnak.

LECSAP, (le-csap) ösz. áth. 1) Valamely tes-

tet úgy csap meg , hogy alászálljon ,
leessék , vagy

egyenesen földhöz csap. A könyvet másnak kezébl le-

csapni a földre. Asztalra lecsapni a kalapot. 2) Vala-

minek mértéken túli fölét bizonyos csapó eszközzel

leüti. Méiéskor lecsapni a tetézett mérlit. Onhatólag

am. sebesen leszáll. A sas , karvaly lecsap a kisze-

melt zsákmányra. A halászmadár lecsap a vízre. Kü-

lönösen mondják a mennykrl. Lecsapott a mennyk v.

istennyila, v. istenharagja.

LECSAPÁS, (le-csapás) Ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki v. valami valamit lecsap : vagy, midn
valaki v. valami sebesen leszáll.

LECSAPÓDIK, (lecsapódik) ösz. belsz. Mond-

juk csappantyús eszközrl, készületrl , melynek fö-

dele leesik s bezáródik. Lecsapódik az egérfogó, a

lappantyús pinczeajió.

LECSAPOL, (le-csapol) ösz. áth. Valamely

edénynek, vagy öblös testnek, térségnek nedvét bizo-

nyos hézagon, csatornán , stb. leereszti. Lecsapolni a

hordót, vagyis a hordóbeli bort, sert stb. Lecsapolni a

vízkóros beteget. Lecsapolni a tavakat.

LECSAPOLÁS, (le csapolás) ösz. fn. Cselek-

vés, illetleg apasztás, midn lecsapolnak valamit.

Mocsárok, tavak lecsapolása.

LECSAPOLÓ, (le csapoló) ösz. mn. és fn. Aki

valamit lecsapol. Különösen árok, csatorna, melyben

valamit lecsapolnak.

LECSATOL, (le-csatol) ösz. áth. Valamit csat-

jának levétele, vagy kinyitása által elbont, és levesz.

Lecsatolni a nyeregkápára kötött holmit. Lecsatolni

a sarkantyút. Lecsatolni a derékról a tilszüt, övet.

LECSATTAN, (le csattan) ösz. önh. Csattanva

leszáll, leesik, lecsappan. A feltámasztott pinczeajtó

lecsattant. A karika, abroncs lecsattan. A vonóhíd le-

csattan.

LECSAVAR, (le csavar) ösz. áth. Csavarva le-

bont, levesz valamit. Lecsavarni a gugora lánczát,

kötelét.

LECSAVAROL
,
(le-csavarol) ösz. áth. A csa-

varnak kihúzása által helyérl levesz valamit. A ke-

reket leesavarolni a tengelyrl.

LECSCSEN
,

(lecs-ü-en, lecs-v-en v. lécs-cs-en)

önh. m. lecscsen t. Mondjuk nedvrl, midn küls er
által helyébl meg- vagy kimozdul, egyszersmind né-

mi, a lecs-hez hasonló hangot ad. Vastagabban : locs-

csan, valamivel vékonyabban : licscsen. Gyöke lecs,

(lics, lcs). A megtaszított csészébl kilecscsen a kávé.

LÉCSCSENÉS, (lécs-cs-en-és) fn. tt. lecscse-

nés-t, tb. — ék. A nedvnek mintegy lecs hangon he-

lyébl meg- vagy kimozdulása.

LÉCSCSENT, (lécs-cs-en-t) áth. m. lécscsent-étt,

htn. — ni v. — eni. Eszközli, hogy valami lecscsen.

Mély hangon : locscsant.

LECSEG, (lécs-ég) gyakor. önh. m. lécség-tem,

— tél, —étt. Valamely mozgásba hozott nedvnek egy

része némi vékony (lécs) hangot adva ideoda csapó-

dik. Lecseg a víz a zárott s félig töltött üvegben. Mély

hangon : locsog. V. ö. LECS.
LÉCSÉGÉS

,
(lécs-ég-és) fn. tt. lécségés-t, tb.

—ék. harm. szr. —e. Cselekvés, midn valami le-

cseg. Mély hangon : locsogás.

LECSELO
,

(lecs-el-) mn. és fn. tt. lecselöt.

Tájdivatosan am. az általánosb locsoló ; pl. a ková-

csoknál, kürtös kalács sütésénél (Kriza J.)

LECSÉNDÉSÉDÉS
,

(le-cséndésédés) ösz. fn.

Zajongó állapotából alábbhagyás, lecsillapodás. V. ö.

LECSENDESEDIK.
LECSENDESEDIK, (le-cséudésédik) ösz. k.

Zajongó állapotából alább hagy, lecsillapodik. Hosz-

szas szidalmak,káromlások után lecsendesedett. A zajon-

gó tenger, a zúgó förgeteg lassan-lassan lecsendesedik.

Átv. ért. indulata, hevesebb mozgású vére rendes ál-

lapotába visszamegy. Haragja , boszuja lecsende-

sedett.

LECSENDESÍT , v. —CSENDESÍT, (le-csén-

désít) ösz. áth. A zajt megszünteti, vagy a zajongót

rábirja, hogy csendessé legyen. A síró gyermeket já-

tékszerrel lecsendesíteni. V. ö. CSENDESÍT.
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LECSENDESÜL v. —CSENDESÜL, (le-csén-

désül) ösz. önh. L. LECSENDESEDIK.
LECSEPEG

,
(Ie-csépég) ösz. önh. Csepegve,

cseppekre oszolva, cseppenként aláhull. Az átázott

esernyrl lecsepeg a viz. V. ö. CSEPEG.
LECSÉPÉGTET,(le-csépégtet) ösz. mivelt Esz-

közli, hogy valami lecsepegjen. Az olajt lecsepegtetni

a lámpából. V. ö. LECSEPEG.
LECSÉPÉL, LECSÉPÖL, (le- csépéi v. csépül)

ösz. áth. Valamit öszvetörve, zúzva, mintegy cséppel

verve a földre nyom.

LECSÉPÉRÉG
,

(le-csépérég) ösz. gyak. önh.

Cseperegve, azaz apró cseppekben, mintegy szitálva

alá hull, péld. a harmatos es'.

LECSEPÜL
,
(le-csepül) ösz. áth. Csepü mód-

jára öszvenyom, öszvezúz. Átv. ért. gyözö okokkal az

ellent leveri.

LECSETÉL, (lecs-et-él) áth. m. lecselél-t. Mond-

ják ivóról, különösen kutyáról , midn a vizet nyalo-

gatja s mintegy lecsegteti (locsogtatja). A széke-

lyeknél a mélyebb lacs gyöktl : lacsik. V. ö. LECS.

LACS.
LECSETÉLÉS, (lecs-et-él-és) fn. tt. lecsetélés-t,

tb. — ék. Cselekvés , midn valaki vagy valami le-

csetel.

LÉCSFERDI ,
LÉCSPERDI , LÉCSPURDI,

(lécs-ferdi v. —perdi , v. —purdi) ösz. mn. és fn.

Fecseg, locsogó, másokat rágalmazó. Máskép : lecsi,

licsificsi. Eredetileg : lecs-verdi , mint szele-verdi v.

szeleburdi = aki szelet ver, szelet üt, szelet csinál,

azaz szeleskedik.

LECSI, (lecs-i) fn. tt. lecsit. A székelyeknél am.

lecsperdi v. lecsferdi.

LECSÍGAT ,
(le-csígat) ösz. áth. és gyak. Va-

lakit csígatva, azaz esi esi ! v. esti csit ! hangon szó-

lítgatva lecsendesít, p. midn a kisded sír a bölcs-

ben, a dajka ezen szókkal esi esi béli ! szokta csí-

gatni. V. ö. CSÍGAT.
LECSILLAPÍT v. —CSILLAPÍT, (lecsilla-

pít) ösz. áth. A mozgalmat vagy indulatnak hánya-

kodását megszünteti , s felháborodott állapotából

mintegy lelohasztja. A csendesít igétl abban külön-

bözik , hogy ez inkább zajra , hangosabb lármára, a

csillapít pedig inkább mozgalomra , egyszersmind

zajra vonatkozik Lecsillapítani a lázadást, a haragos

embert. A veszekedve zajongókat lecsillapítani és le-

csendesíteni. V. ö. CSILLAPÍT.
LECSILLAPODIK

,
(le- csillapodik) ösz. k.

Mondjuk általán mozgásban lev testekrl, és a fel-

háborodott indulatokról. Lecsillapodik a háborgó ten-

ger. A szél estve felé lecsillapodott. Haragja csilla-

podni kezd. V. ö. CSILLAPODIK.
LECSILLAPÚL v. —CSILLAPUL, (le-csilla-

púl) ösz. önh. L. LECSILLAPODIK.
LECSINDERÍT v. —CSINDERIT, (le csinde-

rít) ösz. áth. Átv. ért. am. csellel a földhöz csap va-

lakit, mint a birkózók tenni szoktak. Eredetileg,

csenderü am. csenve, azaz lopva elvisz valamit.

LECSÍP
,
(le-csíp) ösz. áth. Valamit csípve le-

szakaszt. Lecsípni a fa bimbóját. Átv. ért. lecsípni

magát am. részegségig inni.

LECSIPKÉD, (le-csipkéd) ösz. áth. Csipkedve,

azaz gyakran , egymás után csipve leszed valamit.

Liecsipkedni a virág szírmait. V. ö. CSIPKED, CSI-

PEGET.
LECSIPPENT, (le-csippent) ösz. áth. Csippent-

ve levesz valamit. Lecsippenteni az ág hegyit.

LÉCSKÁL, (lécs-ka-al), önh. és áth. m. lécs-

kál-t. Máskép : böngész , vagy mezgerel, néhutt : kórász,

azaz a szl-, gyümölcs-, vagy kukoriczaszedés után

keresgélve járkál , s az elmaradozott fejeket öszve-

szedi. Gyöke talán a léha szóval áll rokonságban,

mintha volna léhicskál, azaz a léha, vagyis üres t-

kéket, szárakat sorra nézkéli.

LÉCSKÁLÁS, (lécs-ka-al-ás) fn. tt. lécskálás- t

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki lécskál.

LECSMÉR , falu Kraszna m. helyr. Lecsmér-

re, — én, —rol.

LECSÓKOL, (le-csókol) ösz. áth. Gyöngéd

szeretetbl csókoló ajakkal letörli pl. a kedvese

könyüit.

LECSONKÁZ
,
(le-csonkáz) ösz. áth. Valamely

növényt , ágainak , vagy dereka egyik részének le-

vágásával csonkává tesz. Lecsonkázni a csemetéket,

hogy törpefákká legyenek. V. ö. CSONKA.
LECSONKÁZÁS, (le-c3onkázás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit lecsonkáz.

LECSORDUL v. —CSORDUL ,
(le-csordúl)

ösz. önh. Mondjuk általán minden nedvrl, midn
vékonyabb sugarakban vagy cseppekben aláfoly. A

megbillent mécsbl lecsordult a zsír, Orczájára lecsor-

dult a könyü. V. ö. CSORDUL.
LECSORGÁS ,

(le-csorgás) ösz. fn. Csorogva

aláfolyás.

LECSORGAT, (Ie-csorgat) ösz. gyak. áth.

Készakarva, vagy vigyáztalanságból teszi, hogy va-

lami nedv lecsorogjon. Lecsorgatni az ég gyertya

fagyjuját. V. ö. CSOROG.
LECSOROG

,
(le-csorog) ösz. gyak. önh. Cso-

rogva aláfoly. Különbözik tle a lecsepeg, hogy ez a

nedvnek részekre szakgatott cseppekben , ama pedig

folytonos sugárban tartó folyását jelenti. Innen a

közmondás : Ha nem csorog, csepeg. V. ö. CSOROG,

CSÉPÉG.
LECSORRAN, (le-csorran) Ösz. önh. Csorranva,

azaz egyszerre hirtelen kifakadva hull alá, t. i. a bi-

zonyos öbölbe, vagy térbe szorított nedv.

LÉCSPERDI. 1. LÉCSFERDI.
LECSPOCS

,
(lecs-pocs) ikerített fn. Több ki-

sebbféle pocsolya vagy nedvesség, különösen esvel

elegyes sár, melylyel bemocskolja magát az ember.

Mély hangon : locspocs.

LÉCSPURDI 1. LÉCSFERDI.
LECSUK, (le-csuk) ösz. áth. Csukva lezár, t. i.

olyan testet, melyet csak lecsapással vagy lebontás-

sál lehet betenni vagy bezárni, pl. a láda tetejét.

84*
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LECSUKKAN, (le-csukkan) ösz. önb. Mondják
ajtóféle csapófödélrl, mely úgy csapódik alá, hogy
egyszersmind becsukódik

,
pl, úti tintatartó, melynek

födele rugóra jár, s melyet ha megnyomnak, lecsuk-

kan ; máskép : lecsukódik.

LECSUKKANT, (le-csukkant) ösz. áth. Vala-
mely csapófödelet , csapóajtót úgy lenyom, leereszt,

hogy becsukódjék.

LECSUKÓDIK
,

(le csukódik) ösz. k. L. LE-
CSUKKAN.^

LECSÚNYÍT, (le-csúnyít) ösz. áth. Valamit kí-

vülrl, reáhullatott vagy öntött csúnyasággal pl. vi-

zellettel vagy kakával piszkossá teszen.

LECSÚPOZ
,

(le-csúpoz) ösz. áth. Valamely
halomba, asztagba , baglyába stb. rakott tömegnek
csúpját leveszi. Lecsúpozni a szénabaglyát.

LECSURGAT 1. LECSORGAT.
LECSUROG, 1. LECSOROG.
LECSURRAN, 1. LECSORRAN.
LECSÜSZ, (le-csúsz) ösz. önh. Szándékosan,

Önakaratból (nem küls ernél fogva) csúsz valamely
magasabb helyrl lefelé, pl. a játszó gyermek (öna-

karatból) lecsúsz a domb oldalán. Midn pedig a sze-

mély vagy valamely tárgy akaratlanul , vagy küls
ernél fogva jön ilyetén mozgásba

, akkor szabato-

san szólva : lecsúszik
,

pl. a megtaszított szán lecsú-

szik a jeges dombról. A famászó lecsúszik, ha megsi-

kamlik a keze.

LECSUSZAMODIK
,
(le-csuszamodik) ösz. k.

Csuszamodva lefelé menni, szállni kényszerül.

LECSÚSZIK
,
(lecsúszik) ösz. k. 1. LECSÚSZ

alatt.

LECSÚSZTAT, (le-csúsztat) ösz. mivelt. Eszköz-
li) hogy valaki vagy valami csúszva szálljon alá. A ki-

vágott szálfákat lecsúsztatni a hegyrl. A téglákat desz-

kán lecsúsztatni a szekérrl.

LECSÜGG, (le-csügg) ösz. önh. Aláfelé tartott

irányban fityeg , lógg. Egyébiránt itt az igeköt le

fölösleges, mert ami csügg, már magában lefelé haj-

lik, mert valaminek csüggeni csak lefelé lehet.

LÉCSVERDI 1. LÉCSFERDI.

LECZ
, fn. tt. lécz-ét, harm. szr. —e. Épületfa,

azaz laposra hasított , mintegy három-négy hüvelyk-
nyi szélesség, s fele vastagságú rúd, melyet az olló-

fákra szegeznek
, hogy a sindelyt , cserepet, nádat

stb. rája tegyék, illetleg fzzék, kössék, szegezzék.

Használtatik egyéb czélokra is, pl. kerítésekre , rá-

csos ketreczekre , s földmérésekre is. Innen az egy,

két stb. lécz föld nevezet. Eredetileg hasonló hozzá a

vastaghangu, s egy jelentés német Latié, olasz, len-

gyel lattá, angol lath, finn laiia , svéd laekte stb.

Magyar elemzésére nézve 1. LÉSZA.
LÉCZÉL

,
(lécz- él) áth. m. léczél-t. L. LÉ-

CZÉZ.

LÉCZÉLÉS, (léczél-és) 1. LÉCZÉZÉS.

LECZÉS, (lécz-és) mn tt. léczés-l, v, — et, tb.

—ek. Léczczel vagy léczekkel ellátott. Léczes födél

Léczes kerítés.

LECZÉZ, (lécz- éz) áth. m. léczéz,-tem, — tél,

— étt, par. — z. Léczczel megrak , fölszerel vagy kerít.

Léczezni a háztett. Léczezni a kertet. Körillléczez-

ni a kemenczét, kályhát.

LÉCZÉZÉS
,

(lécz-éz-és) fn. tt. léczézés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melynél fogva va-

lamit léczczel tetéznek , vagy kerítenek. Az ollófák

felállítása után léczezésbe kapnak az ácsok.

LÉCZÉZET, (lécz-éz-et) fn. tt. léczézet-ét, harm.

szr. — e. A fölszegezett léczeknek öszvege , vagy

oly m , oly készület , mely léczekbl állíttatott

öszve. Háztet léczezele. Léczezettel kerített udvar.

LECZFALVA, falu Bereg m. ; helyr. —fal-

vá-ra, — n, — ról.

LECZFALVA , erd. f. Kezdi székben , helyr.

—falvá-ra, —n, -—ról.

LECZIKKENT
,

(le-czikkent) ösz. áth. A szé-

kelyeknél am. lecsippent, leszegint. (Kriza J.).

LECZINCZOG, (le-czinczog) ösz. áth. Gúnyo-

san mondják oly hegedsrl, ki valamely, zenemüvet

idétlen, fülsért, ezinezogó hangokon játízik el.

LECZIRMOL
,

(le-czirmol) ösz. áth. A széke-

lyeknél am. lepiszkol, legyaláz. V. ö. CZIROM, CZ1R-

MOS.
LÉCZKALAPÁCS, (lécz-kalapács) ösz. fn. Ka-

lapács, melyet léczezéskor használnak.

LECZKE, fn. tt. leczkét. A latin lectio-ból a c

(vagyis k) és t (ez) átvetésével alakult szó. A debre-

czeni legendáskönyvben, valamint néhutt a nép szá-

jában ma is az eredetihez hívebben: lekeze; jelent ál-

talán oktató eléadást , különösen oskolai felolvasást,

valamint azon kiszabott tantárgyat , melyet a tanuló

növendék bizonyos id alatt megtanulni köteles.

Nyilvános leczkéket adni, venni. Leczkét tanulni, fel-

mondani. Két napra, eyy hétre feladott leczke. Atv.

ért. feddés, példa utáni okulás. Innen megleczkézni

valakit , am. fedd oktatást adni. Ez jó leczke volt

rá nézve.

LECZKEORA, (leczke-óra) ösz. fn. Óra, mely-

ben az illet tanár, oktató bizonyos tanulmányokból

leczkét, azaz oktatást ad. A leczkeóra alatt vigyázni.

A leczkeórálcat elhanyagolni. Zenébl, franczia nyelv-

bl, rajzolásból leczkeórákat venni.

LECZKEPÉNZ, (leczke pénz) ösz. fn. Díj, mely

bizonyos leczkeadásért fizettetik.

LÉCZKERÍTÉS, (lécz-kerítés) ösz. fn. Léczek-

bl csinált kerítés.

LECZKETÁRGY, (leczke-tárgy) ösz. fn. Tárgy-

melyet leczke vagyis tanitás avagy tanulás végett

kiszabnak.

LECZKÉZ
,

(leczke-ez) áth. m. leczkéz-lem,

— tél, —étt, par. — z. Valakit oly módon oktat, és

fedd, mint a szigorú tanár szokta figyelmetlen, vagy

csintalan növendékeit, Lágyabb ért. valakinek bizo-
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nyos tanból elemi ismereteket fejteget, kivált olyan-

nak, ki tudományos dolgokról beszél és ír, anélkül,

bogy alapos ismeretekkel birna.

LECZKÉZÉS, (leczke-ez-és) fn. tt. leczkézés-t,

tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés , midn valaki

leczkéz.

LECZKÉZTET,(lcczke-ez tet) átb. Alakjára néz-

ve miveltetö, de értelmére nézve ugyanaz ami leczkéz.

LÉCZKORLÁT, (lécz-korlát) sz. fn. 1. LÉCZ-
KERÍTÉS.

LÉCZSZÉG
,

(lécz-szég) ösz. fn. Nagyobbféle,

mintegy bárom vagy negyedfél hüvelyknyi hosszú-

ságú vasszeg, melylyel a léczet a gerendához, ollófá-

hoz stb. szegezik.

LED, (1), elvont gyök, melybl ledér, ledérség,

ledercz (székely szó) ledörcz (lidércz) származékok

erednek. Minthogy ezen szókban az ide-oda csapon-

gás alapfogalma rejlik : innen okszerüleg állithatni,

hogy led azon gyökök osztályába tartozik , melyek-

ben a le gyökelem, illetleg l hang mozgékonyságot

jelent, s rokon közelebb lity , loty gyökökkel. V. ö.

LE gyökelem.

LED
, (2) , eléjön a régiségben ,lesz

{ helyett

(sz illetleg n d-vel cseréltetvén fel), pl. egy 1559-diki

levélben : „én es ö k(egyelme) barátia akarok led-

nem". És alább : „hogy k(egyelmed) ledne azba, hogy

eligazulna ez dolog/' (Szalay A. 400 m. levél.)

LÉDECZ, faluk Bars, Nyitra, Sopron m. ; helyr.

Lédecz-re, —én, — r'öl.

LEDÉNY , falu , Hont m ; helyr. Ledény-be,

— ben, —böl.

LEDÉR, (led-ér) mn. tt. ledér-t, tb. —ék. Mol-

nár A. szerént latinul ; dissolutus, tehát, csapongó, ki

az erény és illedelem korlátain kivül csapong. Páriznál

am. házaló, csavargó, tekerg. Ujabb Íróknál alkal-

mazott értelemben mondják oly férfiról vagy nrl,
ki a szerelmi hajlam dolgában változékony, s vonzal-

mát majd ez majd az iránt mutatja , azaz csapodár.

Mind ezen jelentésekben alapfogalom a mozgalom vagy

mozgékonyság. Vannak , kik a német liederlich szó-

val szeretnék rokonítni st azonosítni. V. ö. LI-

DÉRCZ.
LEDERCZ, (led-er-cz) fn. tt. ledercz-et. Kriza J.

szerént a székelyeknél am. gamat étel (lity-loty).

LEDÉREN, (ledéren) ih. 1. LEDÉRÜL.
LEDÉRKÉDÉS, (led-ér-kcd és) fn. tt. ledérké-

dés-t, tb. — ék, harm. szr.

—

e Csapodárkodás, a nemi

hajlamnak hol egyik, hol másik személy felé vonzódá-

sa. Szélesb ért. ide-oda csapkodás, csavargás, szegdés,

LEDÉRKÉDIK, (led-ér-kéd-ik) k. m. ledérkéd-

tem, —tél, —étt. Csapodárkodik, nemi és szereimi

vonzalmát majd egyik , majd másik személyre viszi

át. Szélesb ért. ide-oda csapong, csavarog.

LEDÉRSÉG, (led-ér-ség) fn. tt. ledérség-ét,

harm. szr. — e. Csapodárság , különösen a szerelem

dolgában, hol egyik, hol másik iránt mutatott vonza-

lom, hajlandóság
;
pajkos csapdiság.

LEDÉRÜL, (led-ér-ül) ih. Úgy, mint a ledérek

tenni szoktak : csapodárul, vonzalmat, szerelmet majd

egyiknek, majd másiknak hazudva. Szélesb ért. egy

helyen nem maradva , hanem ide-oda csapva, csava-

rogva.

LEDNEK, 1. LENDEK.

LEDNICZ, falu Trencsén m. ; helyr. Lednicz-

re, — én, — röl.

LEDOB, (le-dob) ösz. áth. 1) Valamit maga-

sabb helyrl alsóbbra dob alá. A padlásról holmi jó-

szágokat ledobni. 2) Valamit bizonyos eszközzel úgy

dob meg, hogy leessék, A fán ill madarat kövei le-

dobni.

LEDOBBAN, (le-dobban) ösz. önh. Alá estében

vastag, tompa dobb hangot ad ;
aláesik.

LEDOLGOZ, (le-dolgoz) ösz. áth. Mondjuk

emberrl, ki a helyett , hogy tartozását kész pénzzel

fizetné le, hasonló érték dolgot, vagyis munkát vé-

gez. A kölcsön kért két forintot két napi munkával le-

dolgozta. Adósságomat ki nem fizethetem, hanem, ha

tetszik, ledolgozom.

LEDÖF, (le-döf) ösz. áth. Döfést adva leejt

valakit vagy valamit. Karddal ledöfni az ellenséget.

LEDL, (ledl) ösz. önh. Általán, álló helyze-

tét fekvvel váltja fel. Mondják nem csak állatokról,

hanem más testekrl is, melyek átv. értelemben álla-

nak; pl. ledl a pudvás fa, ledl a rozzant ház.

„Ledlt már a nemes Ilion".

Berzsenyi.

Szkebb ért. nyugvás, vagy rövid alvás végett lefek-

szik. Ledlt a pamlagra.

LEDÖNT, (le-dönt) ösz. áth. Valamely álló tes-

tet úgy megingat, hogy súlyegyenét vesztve alá es-

sék. Ledönteni a fákat, képszobrokat. Ledönteni a ke-

rítést, házat. V. ö. DÖNT.

LEDÖRCZ, Szatmár megyei tájszó. Lásd : LI-

DÉRCZ.
LEDÖRGÖL, (le-dörgöl) ösz. áth. Bizonyos tes-

tek külsejét, folszinét, héját, kérgét, stb. dörgölve le-

koptatja, leveri, leveszi. Az iga, hám ledörgöli a vonó

állat szrét. Kézrl ledörgölni a brt. V. ö. DÖRGÖL.

LEDÖRGÖLÉS, (le-dörgölés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által ledörgölünk valamit. V. ö. LEDÖRGÖL.

LEDÖRGÖLÖDIK, (le dörgöldik) ösz. belsz.

Dörgöldve lekopik , leválik. Az igás ökör nyakáról

ledörgölödött a szr.

LEDÖRMÖG, (le-dörmög) ösz. átb. 1) Valami

mondókát dörmögve végez el. Ledörmögni az imád-

ságot. 2) Valakit dörmögve leszid.

LEDÖRÖG, (le-dörög) ösz. önh. és áth. 1) Ön-

hatólag : dörögve alászáll. Ledörög a mennykcsapás.

Ijedörögnek a várfokon elsütött ágyuhangok. Ijedörög

a hegyoromról leszakadt sziklatömeg. 2) Átbatólag,

dörg hangon letorkol valakit. Harsány hangon le-

dörögni az ellenpárti szónokot.
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LEDÖRZSÖL, (ledörzsöl) ösz. áth. Dörzsölve

lekoptat valamit, Ledörzsölni a festékei, a meszet. V.

ö. DÖRZSÖL.
LEDÖRZSÖLÖDIK, 1. LEDÖRGÖLDIK.
LEDÚZ

,
(le-dúz) ösz. áth. Kriza J. szerént a

székelyeknél ledúzni ajakát am. leleppenteni (lepit-

tyeszteni).

LEDÜL, 1. LEDL.
LÉDZÉG, (am. léz-z-eg v. léz-éng) tájdivatos

önh. m. lédzegtem, — tél, —élt. L. LEZEG, LÉ-
ZENG.

LEEBB, (le-ebb) ih. Alább, bizonyos magasság-

hoz képest mélyebben V. ö. LE, ih.

LEÉG, (le-ég) ösz. önh. Mondjuk épületekrl, s

egymásra halmozott testekrl , melyek tüz által ha-

muvá levén valósággal lesülyednek , alábbszállanak.

Leégett a ház , kazal , asztag , baglya. Mondjuk sze-

mélyrl is, kinek jószága tüz által hamuvá lett. E
faluban majd minden gazda leégett. Átv. ért. Szégye-

nében majd leégett arczárói a br am. igen elpirult.

LEÉGÉS, (le- égés) ösz. fn. A gyúlékony test-

nek, nevezetesen épületnek, halmaznak tüz által el-

hamvadása, s mintegy lelohadása.

LEÉGET, (leéget) ösz. áth. Eszközli, vagy

okozza, hogy leég valami.

LEEJT , (le- ejt) ösz. áth. Amit tart, fog, vagy

tartania, fognia kellene, azt leesni engedi. Kézbl leej-

teni a palaczkot. Hón alól leejteni a könyvet. Vállról,

fejrl leejteni a terhei. Valamit leejteni a vízbe, sár-

ba, földre. V. ö. EJT.

LEÉL, (1), (leél) ösz. önh. Elve, mintegy le-

jár bizonyos idszakot. Ifjúságát leélte. Legszebb ide-

jét már leélte. Mondhatni oly emberrl is, ki adósának

asztalánál élvén annak] tartozását mintegy evéssel

lerótta.

LEÉL, (2), (olvasd : Léi), ÉRSEK—, NAGY—,
táluk Komárom m. ; helyr. Leél-re, —én, — röl.

LEEMEL, (le-emel) ösz. áth, Valakit vagy va-

lamit magasabb helyrl kézzel fogva , vagy va-

lamely eszköz által leszállít. A nehéz test, vagy gyön-

ge embert leemelni a kocsiról. A zsákokat leemelni a

szekérrl. A beteget leemelni az ágyról.

LÉENDÖ, (lé end-) mn. tt. léendö-t. Aki, vagy

ami a jöv idben fog létezni. Leend házastársam.

A leend jövedelemre elre adóssságot csinálni. Jobbak

lesznek-e a leend birák, mint a voltak ? V. ö. LESZ.
LEÉNEKÉL, (le- énekéi) ösz. áth. valamely éne-

ket mintegy szakmáuyban végig eldúdol. Az egész

zsoltárt leénekelni.

LEENGED
,

(le-enged) ösz. áth. 1) Valamibl
egy részt más javára átruház. 2) Valamirl a fagyos

rész pl. a ház tetejérl a hó leolvad. Különbözik : el-

enged, mely valami egészre vonatkozik ; ezért mond-
juk : leengedni az adósságból és : elengedni az adós-

ságot.

LEENGEDÉS, (le-engedés) ösz. fn. 1) Cselek-

vés, midn valaki valamit leenged ; vagy állapot,

midn valami leenged. 2) Maga a leengedett öszveg.

Ezen forintból száz forint leengedést kaptam.

LEÉPÍT v. —ÉPÍT
,

(le-épít) ösz. áth. Bizo-

nyos magasságtól kezdve lefelé tartott irányban épít,

péld. Visegrádon látszik egy fal, melyet a fellegvár-

tól egész a völgyig leépítettek.

LEÉR, (le-ér) ösz. önh. 1) Menve, haladva bi-

zonyos mélységig lejut. Magas hegyrl leérni a völgy-

be. Oly magas hegyorom , melyrl három óráig sem

lehet leérni. 2) Mondatik valamely nyulékony testrl,

melynek hossza fölülrl kezdve bizonyos mélységig

lehat. Ezen ónos zsineg leér a tenger fenekére. A parti

fznek ágai leérnek a vízbe. A szamáron ül nagy em-

ber lába csaknem a földig leér.

LEERESZKEDÉS, (le- ereszkedés) ösz. fn. Tu-

lajd. ért. valamely magasan lebeg testnek alászál-

lása. A papiros sárkány leereszkedése. Átv. ért. maga-

sabb rangú személynek azon cselekvése, midn az

alsóbb osztálybeliekhez leereszkedik. V. ö. LEE-
RESZKEDIK.

LEERESZKEDIK
,

(le-ereszkédik) ösz. k. Tu-

lajd. ért. magas lebegésébl, föntebb helyrl alászáll.

A pacsirta majd felszáll > majd leereszkedik. Ha a köd

leereszkedik , szép id lesz. A közelg seregek leeresz-

kednek a hegyrl. Átv. ért. valamely magasabb ran-

gú személy az alsóbb osztálybeliek társaságába le-

alázza magát. A kegyes fejdelem nyájasan leereszkedik

alattvalóihoz.

LEERESZKED, (leereszked) ösz. mn. Bizo-

nyos magasságról alászálló. Különösen olyan, ki ma-

gasabb rangú létére az alsóbb osztálybeliekhez lea-

lázza magát. Jobbágyaihoz leereszked úr. Leereszke-

d nyájassággal fogadni a szegényeket.

LEERESZT
,
(le-ereszt) ösz. áth. Általán vala-

kit v. valamit bizonyos magasságról alámenni, alá-

szállani, aláfolyni, csüggni stb. enged ; Különösen 1)

Alámenni hagy, lebocsát valakit. A fellegvárból lee-

reszteni a foglyokat. 2) Bizonyos eszköz által bocsát

alá. A vödröt kötelén , horgon leereszteni a kútba. A
bányászokat leereszteni az aknába. Koporsót leereszte-

ni a sírba. 3) Leereszteni a húrokat am. feszitett ál-

lapotukból engedni. 4) Függni, lógni hagy. Fülétfar-

kát leereszti. 5) Lefolyat. Leereszteni a rétrl a vizet.

V. ö. ERESZT.
LEERESZTÉS, (le-eresztés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által valakit vagy valamit leeresztünk. V. ö.

LEERESZT.
LEESÉS

,
(le-esés) ösz. fn A mozgó testnek

azon lefelé tartott iránya, midn sulyegyenét vesztve

a föld középpontja felé rohanva száll.

LEESIK, (le-esik) ösz. k. Saját súlyánál fogva

bizonyos magasságról, többé-kevesbbé függleges vo-

nalban mozogva, alászáll. Leesni a lóról, fáról, ház-

tetrl. V. ö. ESIK. Átv. értékében, árában csökken.

A búza ára leesett.

LEESZTERGÁZ, (le- esztergáz) ösz. áth. Esz-

tergás szerszámokkal lefarag, lesimít. Lecsztergázni

a fa csomóit V. ö. ESZTERGÁZ.
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LEÉTET v. —ETET, (le-étet v. —étet) ösz. mi-

veit 1) Bizonyos növényt, fiivet, illetleg mezt, gabo-

nát barmai által lelegeltet. Leetetni a zöld vetéseket.

2) Átv. ért. ers nedvek, vagy más szerek által vala-

mit lekoptat, lefoszt, lehámt. Leetetni a tyúkszemet.

Némely vidékek szerént : leétet.

LEEVEZ, (le-evez) ösz. önh. Evezve lemegy,

lehajóz valahová. A Margit- szigetrl leevezni a láncz-

hídig.

LEF, önhangzó változattal lif, laf, mozgást je-

lent gyökszó, melybl lefeg, leffen, illetleg : Ufeg,

lafog, laffan erednek. Legközelebbi rokonai : leb és

lev, mint a lebeg leueg szók gyökei. Egyébiránt ezek

közöl a lef, (lif, laf) , keményebb véghangja miatt

némi tompa hang jelentését is foglalja magában. A
lef tiszta hangutánzó a lefétel (lafatol) és leffeg, (hö-

bög) származékokban.

LEFAGY, (le-fagy) ösz. Önh. Fagyás által le-

ragad. A földön fekv nedves fák, edények a nagy hi-

deg miatt lefagytak. V. ö. FAGY.

LEFÁRAD
,
(le-fárad) ösz. önh. Mondjuk em-

berrl, midn vagy hiába megy valamely alantabb

helyre, vagy udvariasságból.

LEFARAG, (le-farag) ösz. áth. Valamely test-

rl egy vagy több részt faragva leszakaszt. Lefarag-

ni a fa kérgét. Lefaragni a tollnak héját. Úgy meg-

soványkodolt, mintha lefaragták volna róla a húst. V.

ö. FARAG.

LEFAROL, (le farol) ösz. önh. Farolva letér az

egyenes, vagy rendes vonalról, útról. Lefarol a sze-

kér, kocsi, szán , midn fara, azaz hátulsó része ki-

megy az egyenes útból, mi rendesen a lejts, dombo-

rú helyeken történik.

LEFARTOL, 1 LEFAROL, s v. ö. FARTOL.

LEFÁTYOLOZ, (le-fátyoloz) ösz. áth. Aki vagy

ami fátyollal födve takarva volt , arról a fátyolt le-

veszi, különösen a végett, hogy láthatóvá tegye.

LEFÉG, (lef- ég) gyak. önh. va.lefégtem, — tél,

— étt. Mondjuk holmi foszlány testekrl, nevezete-

sen ruháról, rongyról, mely ide-oda mozog, lebeg, és

pedig lefelé tartott irányban, s némi tompa hangot

is hallatva. Ersebb mozgás fogalma rejlik benne,

mint a lebeg és leveg szókban. Hangváltozattal : li-

feg, lafog.

LEFÉGÉS, (lef-ég-és) fn. tt. lefégés-t, tb. —ék.

Lefelé tartott irányban , ide-oda mozgás , lebegés.

V. ö. LEFÉG.

LEFEGYVEREZ
,

(le-fegyveréz) ösz. áth. Va-

lakivel a fegyvert lerakatja. Lefegyverezni az elfogott

meggyzött ellenséget. Szélesb átv. ért. valakinek véd
eszközeit megsemmisíti, valakit megczáfol. Ersebb

védokokkal lefegyverezni a vitatkozó ellenfelet.

LEFEGYVERKÉZTET
,

(le-fegyverkéztet) 1.

LEFEGYVEREZ.
LEFEGYVERKEZTETES, LEFEGYVERZÉS,

(le-fegyverkéztetés v. —fegyverzés) ösz. fn. Hatal-

maskodó cselekvés, kényszerítés, midn valakit ráer-
szakolnak, hogy fegyverét tegye le, illetleg, mint
legyzött megadja magát.

LEFEJEZ, (lefejez) ösz. áth. Valamely állat-

nak, vagy átv. ért. bizonyos növénynek fejét levágja.

Lefejezni a pulykát. Lefejezni a mákot. Különösen
mondatik hóhérról, ki a halálra itélt bnösnek fejét

pallossal levágja.

LEFEJEZÉS, (le-fejezés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valakinek, vagy átv. ért. valaminek fejét levág-

ják, leütik.

LEFEJT, (le- fejt) ösz. áth. 1) Ami máshoz volt

varrva,azt kötelékeinek szétbontásával leveszi. A zsi-

nórt a nadrágról, a paszománt a csákóról lefejteni. 2)

Lenyúz, a brt, hártyát, héjat stb. lehúzza. 3) A bort

seprjérl lehúzza, s megtisztítja. Lefejteni az új bo-

rokat. Szélesb ért. a bort egyik hordóból másikba
ereszti.

LEFEJTÉS, (le- fejtés) ösz. fn. Cselekvés, mely
által lefejtünk valamit.

LEFÉKEZ
,
(le fékez) ösz. áth. A fékezett ba-

romnak fékét leveszi, Lefékezni a kifogott lovakat.

V. ö. FÉKEZ.

LEFEKSZIK, (le-fekszik) ösz. k. Testét fekv
helyzetbe teszi , mi a testnek egyenes állásához ké-

pest lefelé tartott irányban történik. Lefekünni a

földre, gyepre, ágyra, pamlagra. Minthogy rendesen

alunni fekve szoktunk, innen lefekünni annyit is tesz,

mint alunni menni. Éjfél eltt lefekszik , s hajnalban

felkel. Mondják állatokról st lelketlen dolgokról is,

midn azok egy vagy más okból leterülnek. A dinnye

levélzete a nagy hség miatt lefeküdt, azaz lelankadt.

LEFEKTET,(le fektet) ösz. mivelt. 1) Valakinek

meghagyja, hogy alvásra feküdjék le. Lefektetni az

intézet növendékeit. 2) Valakit saját kezeivel fekv
helyzetbe tesz. Lefektetni 'a beteget , a kisdedet. 3)

Akármily álló testet oldalára helyezve tesz le. Lefek-

tetni a könyvet. A zsákokat lefektetni a szekérbe. 4)

Harczban, viaskodásban legyz, leejt.

„Ráveti dárdáját hatalmas ervel,

ítéli, hogy nagy bánt lefekteti evvel.

"

Zrinyi.

LEFEKÜSZIK
,
(le-feküszik) 1. LEFEKSZIK

LEFEKVÉS, (le-fekvés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki vagy valami lefekszik.

LEFELE, (le-felé) ösz. ih. Azon irányban, mely

bizonyos magassági ponttól kiindulva ellenkez, vagy-

is alá tartó vonalban halad. A hegyrl lefelé menni.

A vizek fölülrl lefelé folynak. Lefelé áll a kalapjá-

nak karimája. Lefelé tartja a fejét.

LEFÉLÉZ, (le-fóléz) ösz. áth. 1. LEFÖLÖZ.

LEFEST
,
(le-fest) Ösz. áth. Valamely testnek

alakját látható szinü vonásokkal eléadja, s mintegy

leveszi az eredetirl. Átv. ért. valamit igen élénken

eléad, s mintegy kép gyanánt élénkbe terjeszt.
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..Felteszi egy fest, hogy idtöltésre lefest

Egy fegyverviselt."

Gyöngyösi János.

Mondják különösen személyes jellemzésrl, mely va-

lakit] rósz oldalról mutat be. Várj, várj, majd lefes-

telek! V. ö. FEST.

LEFESZÍT, (le-feszít) ösz. áth. Feszít eszköz-

zel levesz valamit Vésüvel lefeszíteni az ajtózárt.

LEFETÉL
,

(lef-et-él) nh. m. lefetél-t. Kutyá-

ról mondják, midn a vizet lef-lef ! hangon habsolja
;

vastagon : lafatol, vagy csak : lafol. Gyöke a hang-

utánzó lef

LEFETÉLÉS, (lef-et-él-és) fn. tt. lefetelés-t, tb.

— ék. Lef-lef hangon habzsolás. V. ö. LEFETÉL.

LEFFEG ,
(leff-ég) önh. m. leffég-tem, —tél,

étt. 1) 1. Lefe'g 2) Hebeg emberrl mondják, mi-

dn a szókat akadozva ejti ki. Gyöke a hangutánzó

lef, vagy kettzött /vei: lef.

LEFFÉGÉS ,
(leff-ég és) fn. tt. leffégés-t , tb.

— ék. Cselekvés, midn valaki leffeg. V. ö. LEFFEG.
LEFFEN, (leffcn) önh. m. lefen-t. Mondjuk alá

csügg , fityeg , foszlány féle testrl, midn egyet-

egyet mozzan. Minden lépésre lejfen rajta a rongy.

V. ö. LEF.
LEFFENÉS ,

(leff-en- és) fn. tt. leffenés-t , tb.

— ék. Alácsüggve , fityegve mozzanás. V. ö. LEF-

FEN.
LEFFENT, (leff-en-t) áth. m. leffent-étt , h(n.

— ni v. — eni, par. —s. Valamely foszlányféle, vagy

csüng testet leffen mozzanásba hoz.

LEFFENTÉS, (leff-en-t -és) fn. tt. leffentést t, tb.

— ék. Cselekvés, midn valamit leffentenek. V. ö.

LEFFENT.
LEFFENTYÜ, (leff-en- ty-ü) fn. tt. leffenty-t.

Eredetileg leffenlö részesül, a leffent igétl. Általán

mindenféle foszlány, ringyrongy, vagy természeténél

fogva lóggó valami , mely ide-oda mozog, vagy mo-

zogni kész, péld. kalpag leffentyüje.

LEFIRKÁL, (le-firkál) ösz. áth. Firkálva tesz

papirosra valamit. A tollba mondott beszédet lefirkálni.

Megvet ért. holmi éretlen, hiába való gondolatokat,

fogalmakat ír le.

LEFITYEG ,
(le-fityég) ösz. gyak. önh. Lefelé

tartott irányban fityeg. Lefityeg a kostök sallangja.

lefityeg a nadrágszíj. Egyébiránt elég a fityeg igeköt

nélkül is, mert már a fityeg szóban benne rejlik a le

eszméje.

LEFITYTYEN, (le-fitytyen) ösz. önh. Fityegve

aláfelé mozzan. Kalapjáról lefitytyent a szalag.

LEFIZET, (le-fizet) ösz. áth. Az adósságot fize-

tés által lerójja. Lefizetni a vett jószág árát. Lefizetni

az adósságot. Amivel tartozom, kész vagyok lefizetni.

LEFIZETÉS, (le-fizetés) ösz. fn. A tartozásnak,

adósságnak fizetés általi lerovása. V. ö. FIZETÉS.

LEFOG, (le-fog) ösz. áth. 1) Bizonyos járan-

dóságból, némi jognál fogva, vagy alku szerént, vagy

ürügy alatt lehúz valamit. A cseléd bérébl lefogni

az eltörött edények árát. A kölcsön adott pénzbl elre

lefogni a kamatot. 2) Valak.lt lábairól erszakkal

levesz, lefektet, hogy megverje, megcsapja. Lefogni

a botra ítélt rabot.

LEFOGLAL, (le-foglal) ösz. áth. Általán vala-

kinek jószágára kezét ráteszi, különösen birói ítélet

következtében elkobozza, vagy zár alá veszi , mig az

illet biróság rendelkezendik felle. Az eladósodottak

vagyonát lefoglalni. A felségsértés bnében megma-

razztaltnak mindenét lefoglalni. Jelent annyit is, mint

másnak bizonyos járandóságát letartóztatni. Lefog-

lalni valakinek nyugdiját a hitelezk kifizetésére. Vég-

re jelent annyit is mint : lefoglalóz, 1. ezt.

LEFOGLALÁS, (le-foglalás) ösz. fn. Cselekvés,

melynél fogva valaki lefoglal bizonyos jószágot. V.

ö. LEFOGLAL.
LEFOGLALÓZ

,
(le-foglalóz) ösz. áth. Fogla-

lóval vagy elpénzzel valamit magának meg- vagy

bérbe vészen. V. ö. FOGLALÓ v. ELPÉNZ.
LEFOLY, (le-foly) ösz. önh. Tulajd. ért. mond-

juk vízrl, s más nedvekrl, midn bizonyos magas-

ságról, lejtröl alá folynak. Az esvíz lefoly a házte-

trl, a hegyoldalról. A kiöntött bor lefoly az asztal-

ról. Átv. ért. mondjuk idrl , s idben haladó dol-

gokról, s am. elmúlik. Már két éve lefolyt , hogy nem

láttuk egymást. Szolgálatod lefolyt, elmehetsz.

LEFOLYÁS, (le-folyás) ösz. fn. 1) A nedvnek,

alá felé tartott irányban elhaladása. 2) Idnek s id-

ben haladó dolgoknak elmúlása. Egy év lefolyása

alatt sok történhetik.

LEFON
,

(lefon) ösz. áth. Bizonyos mennyisé-

g kendert, lent, selymet fonallá nyújt, s mintegy

lehúz.

LEFONYNYAD, (le-fonynyad) Ösz. önh. Fony-

nyadva aláhajlik, lekonyul. A nagy hségben lefony-

nyadnak a gyönge növények.

LEFORDÍT v. — FORDÍT, (le-fordít) ösz. áth.

1) Valamit úgy fordít, hogy föle alant legyen. A hor-

dót szájával lefordítani. 2) Átv.ért. valamely irományt,

vagy nyomtatványt egyik nyelvbl a másikba tesz

által. A német levelet lefordítani magyarra. A jelesb

idegen munkákat lefordítani honi nyelvre.

LEFORDUL v. —FORDUL
,

(le- fordul) ösz.

önh. 1) Fordulva leesik valahonnan. A hordó lefor-

dult a szekérrl. 2) Valahová lemegy. Lefordulok az

alsó városba. V. ö. FORDUL.
LEFORGÁS, (le-forgás) ösz. fn. Forogva lejá-

rás. Eltelés. V. ö. LEFOROG.
LEFORGAT

,
(le-forgat) ösz. gyak. önh. Tu-

lajd. ért. többeket egymás után forgatva levet , le-

hány, letaszigál. A teli zsákokat leforgatni a szekér-

röl. A hordókat leforgatni a lejtn.

LEFORMÁL, (le-formál) ösz. áth. Magyarosab-

ban : leábrázol, levesz.

LEFOROG, (le forog) ösz. önh. és gyak. Fo-

rogva lejár. A felhúzott óra kereke bizonyos id alatt

leforog. A dombról letaszított hordó leforog a völgybe.

Átv. ért. mondják idrl, midn bizonyos szaka

eltelik.
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LEFORR, (le- forr) ösz. önh. Valamely szeszes

ital salakja, söpreje erjedés következteben az illet

cddiiy fenekére leszáll.

LEFORRÁZ, (le-forráz) ösz. áth. Valamit forró

vízzel, vagy más nedvvel leönt, egyszersmind lepör-

köl. Leforrázni a megölt baromfiat, hogy annál köny-

nyébb legyen koppasztani. Leforrázni a konyhán tor-

koskodó kutyát. Úgy elment, mintha leforrázták volna.

(Km.). Mondják növényekrl is, midn azokat a nap

éget heve lelaukasztja vagy épen elhervasztja. A

nyári hség és szárazság leforrázta a mezket.

LEFOSZLAT, (le-foszlat) ösz. mivelt. Véghez vi-

szi, eszközli, hogy valaminek héja, hámja, bre lefoszol-

jék. Forrázás állal lefoszlatni a veszszö héját, a test-

rl a brt.

LEFOSZLIK, (le-foszlik) ösz. k. Valamely test-

nek bre, héja, hámja, kérge mintegy magától levá-

lik, és pedig rétegekre vagy szálakra, rostokra sza-

kadozva. Tavaszszal lejoszlik a kigyó bre. Némelyfák

kéreghártyái lefoszlanak. Szélesb ért. leválik, leszakad.

lefoszlott róla a ruha. Lefoszlik a fal tapasza.

LEFOSZT, (le-foszt) ösz. áth. Valaminek héját,

hámját, kérgét, takaróját, burkát stb. lehúzza, letépi,

leszakasztja. Lefosztani a kukoi'icza héját , a vessz

gyönge kérgét. Isfosztani a fák leveleit.

LEFO, (le-f) ösz. önh. Valami addig f, mig

végre salakja elázva fenékre száll s ott megülepszik.

LEFÖLÖZ, (le-fölöz) ösz. áth. Valaminek fölét

leszedi, letisztítja, lesepri. Lefölözni a tejet. Lefölözni

a levest. Lefölözni a szórt gabonát, azaz szemetes, poly-

vás fölét seprvel letisztítani. V. ö. FÖLÖZ.

LEFZ, (le-fz) ösz. áth. Valamit úgy megfz,

hogy salakja leszálljon. Átv. ért. valakin szóval vagy

tettel kifog ; szégyenben hagy , letorkol, s a hallga-

tók és nézk szemei eltt lealáz valakit. Ezt ugyan

szépen lefzték

!

LEFÚ, (le-fd) ösz. áth. Valamit fúvás által

alább szállít, levet, ledob. A szél lefútta fejérl a ka-

lapot. Asztalról lefúrni a port. V. ö. FÚ.

LEFUT, (le fut) ösz. önh. Futva siet le valaho-

vá. Lefutni a lépcskön, Lefutni a pinczébe. A hegyrl

lefutni a völgybe. Mondják vízrl is, midn sebesen

leapad. *1 rétekrl lefutott az árvíz. Átv. ért. lefutotta

élete pályáját am. elvégezte.

LEFÜGG, (le-függ) ösz. önh. Lefelé hajló irány-

ban létezik. Mondják oly testrl, melynek egyik ré-

szét más test tartja, a többivel pedig lefelé hajlik. A
le igeköt fölösleges, mert testnek függenie csak le-

felé lehet. V. ö. FÜGG.
LEFÜGGESZT, (le-függcszt) ösz. áth. Eszközli,

hogy valami lefüggjön. A kalpag leffentyüjét, a kalap

szalagját lefüggeszteni.

LEFÜLEL
,

(le-fülel) ösz. áth. Szoros tulajd.

ért. füleinél fogva lehúz, lefog. Mondják különösen

szelindek s más kutyákról, melyek a barmot fülön ra-

gadva fogják le. Szélesb átv. ért. valakit földre terít,

lenyom.

AKAD. NAGY SZÓTÁR III. KÖT.

LEFRÉSZEL
,

(le-fürészél) ösz. áth. Fürész-

szel lemetsz, levág. Lefrészelni a fának száraz ágait.

Lefrészelni a szúette lábszárt. V. ö. FRÉSZ.

LEFÜVEL, (le-füvel) ösz. áth. A füvet lelegeli.

A rétet lefüvelték szárazságban a juhok.

LEG, (1), am. el-ig v. régiesen ,ig' helyett ,cg<

állván : el-eg , azaz a teljességig
,

(v. ö. EL) ; ezért

régiesen helyette jobbára mentl, azaz mendtöl, mind-

tl (mai divat szerént am. mindennél) vala szokás-

ban, pl. a Müncheni codexben : mendtöl gonoszb, azaz

mindennél gonoszb (pessimus) ; ma is halljuk : mend-

töl inkább, mendtöl jobban. Sínai nyelven ling am. a

latin, exeellens.' Használjuk melléknevek s igehatáro-

zók hasonlításánál a harmadik fokban , midn rend-

szerént a második elé jön
,

pl. jobb legjobb ,
szebb

legszebb, szorgálmasb legszorgalmasb , kitnbb legkit-

nbb, különb legkülönb stb. Azon mellékneveknél és

igehatározóknál , melyek már magukban fokozatot

jelentenek, mint alsó, fels, els, utolsó, széls stb

csak az egyenl vagy els fok elé teszszük : legalsó,

legfels, legalul, legfelül stb. Néha fnevek is fölve-

szik, pl. legjava valaminek, legvég, honnan : legvégül;

így használtatik leghátul is ; legtetejében, legtetején.

„Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,

Feltzve a szent kard legtetején volt már."

Buda halála. (Arany Jánostól).

A túlzó fokozásnál akként kettzzük meg, hogy az

els leg ,es' melléknévi képzt vesz föl : legesleg.

Legeslegszebb, legeslegmagasb (Allerhöchst) stb. ,0tt'

v. ^ttan', és ,itt' v. ,itten* szók elébe téve azt je-

lenti : azonnal, tüstént ; mely szók a régieknél ma-

gukban is eléjönnek ily értelemben , t. i. ottan =r

azonnal.

LEG, (2), elvont gyöke egy részrl legény, más

részrl legel szóknak és származékaiknak ; lásd ezen

származékokat.

—LEG, (1), mély hangon —LAG; 1. —LAG
fnévi képz.

—LEG, (2), mély hangon —LAG ; határozói

képz, pl. elleg, elzleg, mellesleg; utólag, látszó-

lag stb. V. ö. LAG, határozói képz.

LÉG, (öszvehúzva ,lev-eg' egyszer, vagy ,le-

veg-ég' öszvetett szóból) fn. tt. lég-et. Ujabb korban

alakított, és közszokással elfogadott szó, leveg vagy

leveg ég helyett. L. LEVEG, fn.

LÉGAKNA ,
(lég-akna) ösz. fn. Általán min-

den nyilas, melyen bizonyos térre a lég behat, külö-

nösen oly nyilas , mely a földalatti üregek levegjét

a külsvel összeköttetésbe hozza.

LEGALÁBB, (leg-alább) harmadik fokú határ-

zó, melynek els foka alá. Eredetileg e kérdésre fe-

lelne : hová ? s annyit tenne, hogy a viszonyban lev

többihez képest legmélyebb helyre. Az ágynemilek

közöl a szalmazsákot teszik legalább. De ez nem igen

van szokásban , hanem vagy fölveszi a ra ragot is,

vagy legalul és legalulra szókat használnak helyette.

85
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Legalábbrav. legalul v. legalulrafektetnivalam.it. Szo-

kott értelemben mennyiségre vonatkozik , azt akar-

juk vele jelenteni, hogy más nagyobbhoz vagy több-

höz képest a legkisebb v. legkevesebb mértékben.

Ha nem többet, legalább tíz forintot adhattál volna. Az

anyaszentegyház parancsolata szerént legalább egyszer

esztendben meg kell gyónni. Ellentéte : legfölebb. Hely-

re mutatólag még ezen kérdésre : hol ? a felelet leg-

alul v. legalantabb, pl. a városi házaknál legalul piti-

czék vannak. Pestnek Ferencz külvárosa a Duna men-

tében legalantabb fekszik. Tudnivaló , hogy az alább,

fólebb, külebb, belebb melléknevek, egyszersmind ha-

tározók. V. ö. ALÁ.
LEGALANTABB

,
(leg-alantabb) ösz. ih. Egy

másikhoz hasonlítva vagy viszonyítva am. legalacso-

nyabb helyen. Különbözik tle : legalább s legalul.

V. ö. LEGALÁBB ; LEGALUL.
LÉGÁLLÓ, (lég-álló) ösz. mn. Olyan szerkeze-

t v. tömöttségü , hogy a levegt át nem ereszti.

(Luftdicht).

LEGALLYAZ, (le-gallyaz) ösz. áth. A gallyat

v. gallyakat leszedi, levagdalja. A kivágott fát elbb

legallyazzák, azután hasogatják.

LEGALSÓ
,

(legalsó) harmadik fokú mn. tt.

legalsó-t. Legmélyebben lev. A toló szekrény legalsó

fiókja. Átv. ért. legkisebb , legkevesebb becs , vagy

a rangbéli fokozatban utolsó. Árveréskor a jószágot

legalsó áron szokás kikiáltani. A nép legalsó osztályá-

ból való ember.

LEGALUL
,

(leg-alul) harmadik fokú ih. mely

megfelel e kérdésre hol f s am. a többihez képest

legmélyebb helyen. Pénzét legalul tartja a ládában.

Néha am. fokozat szeréut utolsó helyen. Az asztal-

nál legalul ülni. Különbözk : legalább s legalantabb.

LEGALYAZ
,

(le galyaz) ösz. áth. lásd : LE-

GALLYAZ.
LÉGÁR, v. LEGÁRT, többé nem igen divatos

fnév. Legerius.

LÉGÁRAMLÁS
,

(lég-áramlás) ösz. fn. A lég-

nek valamely irányban igen nagy mértékben folyása,

tolulása, tulajdonképen : szél.

LEGAZEMBÉRÉZ
,

(le-gaz- embéréz) ösz. áth.

Valakit gazembernek czimezve legyaláz, lealacsonyít.

LEGAZOL, (le-gazol) ösz. áth. Gaznak nevez-

ve legyaláz, megbecstelenit valakit.

LEGÁZOL, (le-gázol) ösz. áth. 1) Növényeket

letipor. A barmok legázolták a vetéseket. 2) Lóháton

vagy szekéren menve az útjában állókat lejáratja.

Legázolni az utczán futkosó gyermekeket. V. ö. GÁ-
ZOL.

LEGAZONNAL
,

(leg-azonnal) régiesen am.

legott.

LÉGCSATORNA, (lég-csatorna) ösz. fn. Álta-

lán, csatornaféle nyilas , menet , melyeu a lég áthú-

zódik.

LÉGCS
,
(légcs) ösz. fn. Cs, melyen a lég

bizonyos testen vagy téren be- és kijár. Ily légcsök

vannak a növényekben, melyek által az éltet lég el-

terjed bennök. Különösen az emberi s más állati test-

ben azon porezogós cs , mely a toroktól a tüdbe
lenyúlik, s melynek segítségével az életre szükséges

lég a tüdbe tolul, majd ismét kinyomúl. (Trachea).

LÉGDAGANAT
,

(lég-daganat) ösz. fn. Fehér,

fényes, és lágy daganat, mely a levegtl ered, s leg-

inkább a sejtszövetekben fejlik ki, egyébiránt nem
fájdalmas. (Emphysema). Ugyan ilyféle daganat mu-

tatkozik néha a szemhéjak sejtszöveteiben. (Blepha-

rophysema).

LÉGEDÉNY, (lég-edény) ösz. fn. A növények-

ben azon edények , vagyis csövek , melyek a léget

beveszik, s mint a növényzésre szükségest megtartják.

LEGEL, önh. m. legel-t. Mondják különösen f-
ev állatokról , barmokról, midn a lábon álló növé-

nyeket, füveket eddegelik. Péten , mezn , tarlón, er-

dben legelnek a barmok. Legel az ökör, juh, ló. Lele-

gelni a vetéseket am. legelve leenni. Némely régiebb

Íróknál áthatólag am. etet, táplál.

„Vitézpróba helye, kiterjedt sík mez,
Legyen Isten hozzád, sok vitézt legel.

"

Balassa Bálint.

„Amott Árgus pásztor tehenét legeli."

Faludi.

Kilegel a göcseji tájszólásban am. kiismer , kitanul,

pl. gazdámnak egész természetét kilegeltem. (Vass Jó-

zsef). Ezen igében a folytatva gyakorolt evés , élés

alapfogalma rejlik ; ennél fogva igen valószín, hogy

gyöke el (azaz él) melybl lett eleség, eledel is, és a

gyakorlatos elég, v. éleg, továbbá el képzvel : elegei,

mintegy éldegél , végre az e önhangzó elhagyásával

legel, mint a székelyeknél lak am. alak s mint leg fo-

kozati szó am. élig v. régiesen ,ig* helyett ,eg' állván :

elég. Mátyusföldén a legelt baromélnek mondják,

mibl világos, hogy a legelés egy értelm az éléssel.

A németben is Weide étel, weiden legelni, régi német

nyelven wida, weido, mely a latin vita szóval rokon.

Ily viszonyban vannak a latin pabulum
,
panis és

pascor.

LEGELÉS, (legelés) fn. tt. legelés-t , tb. —ék,

harm. szr. — e. A táplálkozásnak azon neme, midn
a barom lábon álló növényt, füvet rágva éldegél.

LEGELÉSZ, (legelész) önh. m. legelész-tem,

— tél, — étt, par. — sz. Mondják a mezn, réten stb.

járó baromról, midn kopár mezn vagy b legelön

is, de már jóllakottan lassan-lassan tovább haladva,

itt-ott keresgélve legel. Némi kicsinyezö jelentés-

sel bir.

LEGELÉSZÉS, (legel-ész-és) fn. tt. legelészés-t,

tb. —ék. Cselekvés, midn a barom legelész.

LEGEL, (legel-) mn. és fn. tt. legel-t. Ami
legel. Tarlón legel ürük. Posványos mezn legel biva-

lok. Mint fnév jelent oly mezt, rétet, mely különö-

sen arra van szánva, hogy a barom járja, és éljen

rajta. Mátyusföldén: baromélö. Baranyában és a bar-

kóknál lágyitva : legyelö. Legelre hajtani az ökröket,
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A lekaszált rétet legelnek felszabadítani. A határ egy

részét legelnek hagyni.

LEGELBÉR, (legel-bér) ösz. fn. Bér, melyet

a legeln járó baromtól az illet tulajdonosnak vagy

községnek fizet a legeltet.

LEGELHELY, (legel-hely) ösz. fn. Hely, vi-

dék, mezség, ugar stb. mely különösen legelnek van

hagyva.

LEGELJOG, (legel-jog) ösz. fn. Jog, raely-

nólfogva valaki bizonyos helyen legeltetheti barmait.

A közlegeln minden közbirtokosnak van legeljoga.

LEGELÖL , ih. Közönségesen bevett szokás

szerént am. legels helyen, a többi eltt. Legelöl ülni,

menni, lovagolni. Máskép és szabatosabban : legeiül. T.

i. ha a nyelvhasonlatra ügyelünk , az öl ól képzk
inkább ezen kérdésre, honnan ? az ül ni pedig inkább

e kérdésre, hol ? felelnek meg, melyek helyett azon-

ban jobbára a helyjelent ott ölt használtatik, pl. Ki

bújt az ágy alól. Az ágyban legalul v. legalatt szal-

mazsák van. Eléjött a kemencze mögöl, most pedig az

ajtó mögött ül. E szerént legelöl annyi volna mint

legels helyrl , de ezen értelme nincs szokásban, s

helyette legelülröl használtatik, legeiül pedig am. leg-

els helyen, Ellentéte : leghátul v. legutól.

LEGELÖRÉT, (legel-rét) ösz. fn. Rét, melyet

legelül használnak, különböztetésül a kaszálóréttl.

LEGELSZÖR, (leg-elször) idöhatárzó, am.

mindenek eltt, a többit hátrább vagy késbbre

hagyva. Az idegen utas legelször a köz intézeteket,

köz épületeket nézte meg. Néha am. az eltt nem, els

izben. Tegnap legelször voltam színházban. Ma men-

tem legelször oskolába, azaz megkezdettem az osko-

1ajárast.

LEGELS, (legels) mn. tt. legelsö-t. 1) Idre

vagy helyre nézve mindeneket megelz. Az új évnek

legels napja. A könyvnek legels lapja. 2) Bizonyos

tulajdonságnál, nevezetesen jelességnél fogva a többi-

nél különb. A fejedelem legels személy az országban.

V. ö. LEG és ELS.
LEGELSBEN

,
(leg-elsöben) ih. Idre, vagy-

is idrendre vonatkozólag am. a többinél elbb, leg-

elször, els ízben. A városba érkezvén legelsben ba-

rátimat kerestem föl. V. ö. ELSBEN.
LEGELTET

,
(legel-tet) mívelt. m. legeltet-tem,

— tél, —étt, par. legeltess. A barmokat legeln eteti,

rzi. Juhokat, teheneket, ökröket legeltetni. A vetéseket

lelegeltetni am. barmok által leetetni.

„Hantra dül a pásztor, s fütyörészve legelteti nyáját.

"

Kisfaludy K.

Átv. ért. Szemeket legeltetni valamin
t
am. bizonyos

kedves tárgyakon jártatni, és gyönyörködtetni.

LEGELÜL, (legeiül) ih. 1. LEGELÖL.
LEGELY, fn. tt. légely-t, tb. — ék, harm. szr.

—e. A székelyeknél kis vízhordó bödön, csobolyó-

féle edény fából. A kulacstól abbfin különbözik, hogy

a kulacsot esztergázzák , a légelyt pedig dongákból

öszveállitva és abroncsozva a bodnár késziti. Mondják

négely-nek is. A latin lagena szóhoz látszik hasonlónak.

LEGÉN
,

(leg-én v. leg-en) a székelyek hasz-

nálják ,bizon' értelemben. Legén ! ersen megházaso-

dám am. bizon ! rósz házasságot tevék. (Kriza J.)

LÉGEN , erd. f. Kolos m. ; helyr. Légen-be,

— ben, —bi.

LEGÉND, 1. LEGÉNYD.

LEGENDA
,
(latin szó am. olvasandó , olvasni

való) fn. tt. legendát. A középkorban az isteni tisz-

telethez tartozó naponkénti olvasnivalót magában

foglaló könyv czime. Mai értelemben valamely szent-

nek életrajza, és csodatettei.

LEGENDÁSKÖNYV, (legendás-könyv) ösz. fn.

Könyv, melyben legenda v. legendák foglaltatnak.

(Legendárium).

LEGÉNY
,

(leg-ény mintegy : leng-ény) fn. tt.

legényt, tb. —éh. harm. szr. — e. 1) Felserdült ifjú,

ki még ntelen, ki életének legszebb virágában van.

A székelyeknél divatos a következ ragozás : legény-

tem v, legénytemben am. legénykoromban ; így legény-

ted, v. legénytedben, legényte v. legénytében, legénytünk

stb. mintha volna legényidmben stb. Hasonló ez is: le-

ám/£arra.Rokonhozzájoknémilegaz,ifjonta'képzésialak.

Minthogy pedig ezen korban az életer legélénkebb,

s mindennem kitörésre leghajlandóbb, innen a ma-

gyar a legény nevezettel s bátorság , készség , testi

és lelki életrevalóság, mozgékonyság, nyalkaság fo-

galmait azonosította, mint az ily mondatokból kitnik:

Legény ö a talpán. Ki a legény a csárdában? Ha le-

gény vagy, mérkzzél meg velem. Micsoda legény vagy

te, ha már is megijedsz. Aki legény, jöjjön ide.

„Vagyok olyan legény, mint te,

Vágok olyan rendet, mint te."

Népdal.

Innen a bátor, mindenkivel szembeszálló, magát há-

nyó vet korosabb férfiról is azt mondjuk, hogy le-

génykedik. Ezen jelentéseket vévén alapul, valószín-

nek tarthatjuk , hogy a legény szó gyöke a mozgé-

kony élénkséget jelent leg vagy leng, mely legköze-

lebb rohon a ledér szónak led gyökével, mintha volna

ledény, azaz erejének önérzetében ledérked, csapon-

gó. Úgy látszik, ezen alapfogalom szerént képzdött

az ifjú nt jelent leány is. V. ö. LEÁNY. Szélesb

ért. legénynek hívják mindazon férfit , ki még

soha meg nem házasodott. Innen az ifjú legény,

vén legény, vlegény, agg legény nevezetek. Még szé-

lesb ért. minden férfi, ki bizonyos mesterséget gya-

korol, a nélkül, hogy czéhbe felavatott mester volna,

s közép helyet foglal az inas és mester között. Szabó,

varga, kovács, takács, asztalos legény. Az inast legény-

nyé szabadítani. Általán a czéhtestületekben legény-

nek mondatik, ki az illet mesterségben bizonyos fo-

kú ügyességgel bir. Ezen nevezetet a népszokás még

a keresked segédekre is kiterjeszti. Kalmár, boltos

legény. A német Bursch hasonlóságára jelent bels

szolgát is, ki közvetlenül urának kényelmérl gon-

doskodik. Ruhatisztogató legény. Katonatisztek legé-

85*
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nyei. A katonai nyelvben am, közkatona, kihez ké-

pest a tiszt mintegy mester. A hadnagy harmincz le-

génynyel rsre ment. Minden legény trombitaszóra

nyergeljen. Egyegy legénynek egy itcze bor adassék. E
névvel tiszteli meg a nép bizonyos kíméletességbó'l

a csavargó betyárokat , kik szolgálat nélkül levén,

vagy szolgálatot nem is keresvén ,mások' véres ve-

rétéke után éldnek, s életszükségeiket majd kérve,

majd ervel szerzik meg. Az ilyenek neve különösen :

szegény legény, mint önmagok is szeretik hívni ma-

gukat. „Szegény legény vagyok én, csikót tinót lo-

pok én." (Népd.). Bakonyi szegény legények. Hasz-

náltatik majd dicsér , majd gyalázó tulajdonságok-

kal is. Derék, jó, finom legény* Jó legény a bor (Km.)

Hamis legény vagy te.

LEGÉNY
,
(lég-euy) fn. tt. légeny-t, tb. — ék. A

gzalaku vegyelemek egyike, melynek jellegzö saját-

ságai jobbadán tagadólagosak, t. i. szintelen, szagta-

lan, ízetlen , csepfolyóvá össze nem sürithet, tehát

úgynevezett állandó gz, nem égékeny, s más testek

égését sem tartja fenn ,
lélekzésre nem alkalmas,

ennélfogva az állatok megfúlnak benne ; ezért nevez-

tetett németül Stickstoff-n&k , latinul Azoum- vagy

Azotum-nak az « priv. és £"oo?7 =élet szókból. Magya-

rul legénynek ezen elem azért neveztetett, mivel a

légnek, levegnek majdnem k/$-öd részét képezi.

(Török József tanár.)

LEGÉNYT) , falu Nógrád m. ; helyr. Legényd-

re. —én, —röl.

LEGÉNYE, falu Zemplén m. ; helyr. Legényé-

re. — n, —röl.

LEGÉNYED, (le-genyed) ösz. önh. A geny ki-

folyván belle, lelohad, leapad. A felfakadt daganat

legényed.

LEGÉNYES, (leg-ény-és) mn. tt. legényés-t v.

— tt, tb. — ek. 1) Legények módja, szokása szerént

való, tehát nyalka, csiuos, feszes. Legényes viselet.

Legényes szabású ruha. Ellentéte : öreges, hanyag. 2)

Mondják nrl, ki a férfiak, különösen legények után

van. Legényes menyecske, leány.

LEGÉNYESEN
,

(leg-ény-és-en) ih. Legények

módjára, nyalkán, feszesen , hegykén, csinosan, rá-

tartósan. Legényesen félrecsapja süvegét, kipödri baj-

szát, pöngeti sarkantyúját, megüli a lovat.

LEGÉNYEV, (legény-év) ösz. fn. Azon év vagy

évek, melyekben valaki bizonyos mesterséget, mint

inasból felszabadított legény z. Néhány legényév

betöltése után remeket csinálni.

LEGÉNYKE, (leg-ény-ke) kicsinyzö fn. tt. le-

génykét. Kis termet, vagy fiatal legény, suhancz, si-

heder, nem rég felszabadult inas.

LEGÉNYKÉDÉS,(leg-ény-kéd-és) fn. tt. legény

kédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Legénykori álla-

potban levés. 2) Olyanforma hegykélkedés, hányako-

dás, milyet a brükbe nem fér legények szoktak

gyakorolni.

LEGÉNYKEDIK, (leg-ény-kéd-ik) k. m. legény-

kéd-tem, —tél, —élt. 1) Folytonos legénykorban

vagy minségben él. Sokáig legénykedett, mig végre

megházasodott. Három évig inaskodott, tízig legényke-

dett, azután mesterré lett. Együtt legénykedtünk. 2)

Élénk, virgoncz legény módjára viseli magát ; külö-

nösen bátor, merész tettekben hegykélkedik, hányja-

veti magát. Már nem fiatal, mégis legénykedik.

LEGÉNYKOR, (legény-kor) ösz. fn. 1) Ifjú kor,

mely a fölserdülés szakától a férfikorig terjed. 2)

Ntelen kor. Ellentéte : házaskor. Legénykorában köny-

nyen és vígan élte világát 3) A mesterembereknél

azon idszak, mig valaki mint felszabadított legény

zi mesterségét.

LEGÉNYSÉG, (leg-ény-ség) fn. tt. legénység-ét,

harm. szr. — e. 1) Legényi állapot. Legénységet há-

zas élettel fölcserélni. Ifjú legénység, agg legénység.

Szép élet a legénység. 2) Legények testülete, öszvege.

A falu legénysége együtt mulat. 3) Csapat katonaság,

vagyis bizonyos számú katonák sokasága. A legény-

séget megvendégelni. 4) Legényes pajkosság, hegyke-

ség. Vén emberhez épen nem illik a legénység.

LEGÉNYTÁRS, (legény-társ) ösz. fn. Kik egy-

szerre, vagy együtt legénykednek, azok legénytár-

sak, pl. egy mhelyben dolgozó, egyszerre fölserdült

legénytársak.

LEGÉNYTEM, LEGÉNYTED , LEGÉNYTE
stb. L. LEGÉNY alatt.

LÉGERESZT
,
(lég-ereszt) ösz. fn. 1. LÉG-

FORGATYÚ.
f

LÉGERMÜ, (lég-er-mü) ösz. fn. Erm, me-

lyet a légnek sürüsitése, öszvenyomása hoz mozgás-

ba, mködésbe, milyen a szélpuska. Ilyenek a szél-

malmok, melyeket a sebes mozgású lég forgat stb.

LEGES, eléfordul legesleg öszvetételben ; 1. ezt.

Innen származik a tájdivatos legsül azaz legesül (am.

fképen) is.

—LEGES, (—leg-és) ösz. melléknévképz pl.

elleges, elözölegés, melleslegés ; mélyhangon : lagos,

pl. utólagos, látszólagos.

LEGESLEG, (leg-es-leg) összetétel a harmadik

fokozat túlzó erösbitésére. Legeslegalsó , legeslegjobb,

legeslegutoljára.

LEGFELS
,

(leg-féls) f fokú mn. A többi-

hez képest legmagasabb helyen, vagy rangban lev.

A lajtorja legfels fokára hágni. Legfels személy a

helységben. V. ö. FELS.
LEGFELSBB, (legfelsbb) 1. LEGFELS.
LEGFELÜL

,
(leg-félül) ih. Legmagasabb he-

lyen vagy állapotban , vagy minemüségben ; egé-

szen felül.

LÉGFOGÓ
,

(lég-fogó) ösz. fn. Cs vagy csa-

torna, mely arra való, hogy a fris léget felfogja, s bi-

zonyos helyre vezesse.

LÉGFOLYADÉK, (lég-folyadék) ösz. fn. Lég-

nem vagyis öszvenyomható ruganyos folyadék.

LÉGFOLYAM
,

(lég-folyam) ösz. fn. A légnek

akármely résen , nyilason , vagy a légkör valamely

részében egy irányban tóduló mozgása, áthúzódása.
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LEGFORGATYU
,
(lég-forgatyú) ösz. fn. Esz-

köz, mely a légnek be- és kijárását elmozdítja. Ven-

déglök, kávéházak ablakain lev légforgatyú.

LEGFBB
,

(leg-föbb) harm. fokú mn. tt. leg-

föbb-et. Legfensöbb rangon lev, bizonyos tulajdon-

ságokra nézve minden egyebeket megelz, fölülmú-

ló. Legfbb méltóságú , hivatalbeli személyek. V. ö.

F, mn.

LEGFÖKÉP, (leg-fökép) ih. Mindenekfelett,

vagy eltt ; leginkább, kiváltképen ; néhutt : legsül.

V. ö. LEG és FKÉP.
LEGFÖKÉPEN, (leg-fképen) ih. lásd : LEG-

FÖKÉP.
LEGFÖLEBB

, (1), (leg-fölebb) Mint (har-

madfokú) mn. annyit tenne mint legmagasabb helyen,

vagy rangban lev ; de helyette szokottabb a legfels

v. legfelsbb.

LEGFÖLEBB, (2), (leg-fölebb) harmad fokú ih.

1) Ezen kérdésre hová f am a többihez képest leg-

magasabb helyre vagy rangra. A kis fejvánkost leg-

fölebb tenni. Fiai közöl a legfiatalabbik vitte legfölébb.

Fölveszi a re ragot is. Legfölebbre helyezni, méltatni

valakit. 2) Midn mennyiségre vonatkozik, am. má-

sokhoz képest legtöbb , legnagyobb mértékben. Ezen

kamarába legfölébb ezer mér gabona fér. Ezen ökör

legfölébb hat mázsás. Ellentéte : legalább. Ezen kér-

désre hol ? szabatosabban ezzel élünk : legfönebb v.

szokottabban : legföntebb. V. ö. FÖL ; és FÖN.
LEGFÖLJEBB, (leg-följebb) néhutt: legföllyebb;

1. LEGFÖLEBB és v. ö. FÖLJEBB.
LEGFÖLS, 1. LEGFELS.
LEGFÖLÜL , 1. LEGFELÜL.
LÉGFÜRD, (lég-fürd) ösz. fn. Száraz fürd

neme, midn valaki meztelen testét a szabad leveg-

nek kiteszi , különösen a nap sugarai által izzasztja

magát.

LÉGFTÉS v. —FTÉS
,

(lég-fütés) ösz. fn.

A ftésnek azon módja , midn egy bizonyos kisebb

térben , kamarában lev (többnyire vas-) kályhába

vagy csbe a levegt legalul akként vezetik , hogy

ez ott a ftés által megmelegülvén , tehát megvék-

nyulván, egy fentebbi nyilason kifelé toldúl, s mint-

hogy ekképen alul mintegy üresség támad , a kitó-

duló helyébe alul más hidegebb leveg nyomul be,

és így tovább ; e szerént a leveg kerengésbe jvén,

az ezzel öszveköttetésben lev szoba vagy több szo-

bák is fölmelegíttetnek. Máskép : Meissner-féle ftés,

minthogy azt Meissner bécsi kitn vegytanár alkal-

mazta és hozta divatba legelbb. Jelessége különösen

abban áll , hogy 1) a szobában vagy szobákban a

kályhákat teljesen nélkülözni lehet ; 2) hogy czél-

szerü alkalmazás által a küls fris levegt már egé-

szen melegen (a meleg kamarán keresztül) lehet a

szobába, a mikor csak tetszik, ereszteni, a nélkül hogy

ajtókat vagy ablakokat nyitogatni, vagy nyitva tar-

tani kellene ; 3) hogy a melegség a szobában egy-

arányosabb. Azonban helyes elkészítését az ilyen

kályháknak tapasztalásunk szerént igen kevés építész

( érti , mások pedig természet szerént még kevésbbé,

azért nem mindenütt sikerül. F dolog, hogy miudeu

egyes szobában két nyiladék legyen öszveköttetésben

a beftött kamarával, egyiken a meleg leveg a me-

legített kamarából felül a szobába , másikon a hide-

gebb leveg a szobából alul a kamarába nyomulván,

s itt megmelegülve ujolag kitódulván.

LÉGFÜTÉSI, (lég-ftési) ösz. mn. Légftéshez

tartozó, arra vonatkozó. Légfütési oktatások. Légfü-

tési eszközök. Légfütési kamara.

LÉGGOLYÓ, (lég golyó) ösz. fn. 1) Üres golyó

érczbl , hosszú csövei ellátva , mely által a golyó

üregében lev , s melegség által gzzé alakult víz,

szél gyanánt kinyomul. (Aeolipila). 2) Légellenes

anyagból készített golyó , mely könenynyel vagy vé-

konyított léggel megtöltve magasra száll , s nagysá-

gához képest kisebb vagy nagyobb terhet bir. Felta-

lálói a Mongolfier testvérek voltak 1782. évben.

Utóbb ilyféle golyókat nagyobb terjedelemben ké-

szítettek, s hozzájok kötél által kis könny hajócs-

kát függesztettek , a golyóval felszállani vágyó em-

berek számára. Ezen készület egészben véve léghajó'

nak neveztetik.

LÉGGYULÓ, (lég-gyuló) ösz. fn. Mesterséges

keverék, mely a levegben, kivált ha ez nedves, ön-

magától meggyúlad , s kénkszagot terjesztve elég.

(Pyrophorus).

LÉGH, KIS—, NAGY— , faluk Pozsony m.

;

helyr. Légh-re, — én, — r'ól.

LÉGHAJÓ, (lég-hajó) ösz. fn. 1. LÉGGOLYÓ
alatt.

LÉGHAJÓS, (lég-hajós) ösz. fn. Személy, ki

léghajót készít, egyszersmind rajta a levegbe felszáll.

LÉGHAJÓZÁS, (lég-hajózás) ösz. fn. Hajózás,

vagyis levegbe szállás az úgynevezett léghajón. V.

ö. LÉGGOLYÓ.
LÉGHATLAN, (lég-hatlan) ösz. mn. Mondjuk

általán tömör testekrl, melyek alkatrészei oly szo-

rosan öszveállanak, hogy a leveg nem járhatja által.

Az Üveg, vas léghatlan testek. Máskép : légálló.

LEGHÁTUL, (leghátul) ösz. ih. Oly helyen,

mely a többi után következik. Leghátul menni, lova-

golni. Az asztalnál leghátul ülni.

LÉGHUZAM, (lég-huzam) ösz. fn. A légnek kü

lönösen észrevehet mozgása bizonyos nyilason, mi-

dn t. i. ennek egy másik nyilas áll ellenében, pl.

ha az ablak és ajtó nyitva áll , vagy mind az ajtón

mind az ablakon rés vagyon. Léghuzamban ülve

csúzt kapni. Máskép : légvonat.

LÉGI, (lég-i) mn. tt. légi-t, tb. —ek. Léget il-

let, légre vonatkozó, stb. Légi változások , tüne-

mények.

LEGINKÁBB
,

(leginkább) harmad fokú ih.

Fleg, fkép, a többihez képest legjobban, leggyak-

rabban, kiváltkép. A mvészetek között leginkább a ze-

nét kedvelni. Némely tájdivat szerént : letinkább. V. ö.

INKÁBB.
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LEGISZONY
,

(lég-iszony) ösz. fn. Kényes ér-

zékenység , melynél fogva valaki a szabad légmoz-

gásnak vagy épen léghuzamnak magát kitenni fél.

LÉGISZONYOS, (lég-iszonyos) ösz. mn. Elké-

nyeztetett bó'rü, vagy bizonyos nyavalyában szenve-

d, ki a szabad lég érintésétl iszonyodik, s roszul

érzi magát tle.

LEG1TT, (leg-itt) 1. LEGOTT alatt.

LÉGJÁRÁS, LÉGJÁRAT, (lég járás v. —já-

rat) ösz. fn. L. LÉGHUZAM.
LEGKEVÉSBÉ v. —KEVESBBÉ, (leg-kevesb-

bé) harmad fokú ih. kevéssé, kevesbbé, legkevesbbé.

Mindeneken alább lev mértékben, legkisebb fokon
;

,se v. sem' tagadó szócskával : épen nem. Ezt minden

ételek között legkevesbbé izeretem. Legkevesbbé sem fé-

lek. V. ö. KEVÉSSÉ, KEVÉSBÉ.
LÉGKÖR, (lég-kör) ösz. fn. Általán a lég egész-

ben véve, mint az a földet körülveszi. Különösen az

öszves légnek egy része , mennyiben bizonyos térre,

vidékre, országra sajátságos hatással vau. Szelíd, me-

leg, hideg, száraz, nedves légkör'.

LEGKÖZELEBB
,

(leg közelebb) 1) névmás,

idre vagy térre vonatkozóiig am. ami a többihez

képest legkevesbbé esik valamitl távol. A legköze-

lebb alkalommal ismét veszed levelemet. Magához leg-

közelebb helyre ültetni valakit. 2) ih. Semmit nem
késve, legott, els alkalommal, vagy helyre vonatkoz-

va : mindjárt mellette valaminek, a többi valameny-

nyinél közelebb helyen. V. ö. KÖZEL.
LÉGLEIRÁS, (lég-leirás) ösz. fn. A lég termé-

szetének, tulajdonságainak , s illetleg tüneményei-

nek leirása.

LÉGLYUK
,

(lég-lyuk) ösz. fn. Szelel lyuk,

melyen a lég keresztül jár.

LÉGMENTES
,
(lég mentes) ösz. mn. Mondjuk

oly szorosan elzárt üregrl , vagy üreges testrl,

melyhez a küls lég hozzá nem fér. Bizonyos testeket

légmentes edényekbe zárni.

LÉGMÉRÖ, LÉGMÉRÜ, (lég-mér) ösz. fn.

Széles ért. többféle eszközök, készületek, melyek ál-

tal a lég különféle tulajdonságairól kísérletet tesz

nek. Ilyenek általában a lég melegségét, nehézségét,

nyomását, nedvességét, rugalmasságát stb. mér esz-

közök. Szorosb ért. a leveg változásait, nevezetesen

pedig súlyát, nyomását mutató eszköz, mely mintegy

jós gyanánt az idváltozást elre megjelenti. (Baro-

metrum). V. ö. HÉVMÉR.
LÉGMOZGONY

,
(lég-mozgony) ösz. fn. 1.

LÉGERÖMÜ.
LÉGMOZTAN, (lég-moz-tan) ösz. fn. A termé-

szottan azon része , mely a légnem testek mozgási

törvényeit fejtegeti. (Aerodynamica).

LÉGNEDMÉRÖ v.—MÉRÜ, (lég-ned-mér) ösz.

fn. Eszköz, mely kimutatja, mennyi nedvet foglal ma-

gában bizonyos mennyiség lég. (Hygrometrum).

LÉGNEDV
,
(lég-nedv) ösz. fn. A légben léte-

z göznemü nedv, mely majd harmat, majd es, majd
köd, majd hó vagy jégképen esik alá.

LEGNEDVMERO, 1. LEGNEDMERO.
LÉGNEMT, (lég nemt) ösz. fn. A nemtkröl

szóló hitregék szerént oly nemt, mely különösen a

légben lakik, különböztetésül a vizi, földi, tzi nem-

töktl.

LÉGNEM, (légnem) ösz. mn. A légnek né-

mely tulajdonságaival biró, pl. oly könny , oly vé-

kony, oly lenge , oly ruganyos mint a lég, pl. pára,

leh, a vegyészetben éleny, köneny, szeneny stb.

LEGOMBOL
,

(le gombol) ösz. áth. Valamely

testet, mely gombbal vagy gombokkal volt felakaszt-

va, elbbi helyérl leold, levesz.

LEGÖMBÖLYÍT, (legömbölyít) ösz. áth. A
gombolyagba szedett zsineget, fonalat letekeri. A fiú,

midn fölereszti a sárkányt, legömbölyítja, a zsineget.

A takács szövéskor legombolyitja a fonalat.

LÉGOSZLOP ,
(lég-oszlop) ösz. fn. Természet-

tani ért. bizonyos tér , vagy test fölött fekv légtö-

meg, mely képzeletben a légkör tetejéig felnyúlik, s

melynek kerületét a fenékül szolgáló tér vagy test

nagysága határozza meg.

LEGOTT, LEGOTTAN, (leg-ott v. —ottan)

ösz. ih. Tüstént, mindjárt, azonnal. V. ö. OTT. Ha a

hely is közelben értetik . ekkor némelyek legitt szót

használnak. Legitt indulj , azaz : innen mindjárt

indulj.

„Állj meg Mihály! mond a bús hölgy,

Legitt elér a pogány !

"

Dobozi Mihály és hitvese (Kisf. S.-tól).

LÉGÖMLÉS, (lég-ömlés) 1. LÉGÁRAMLÁS.
LEGÖNGYÖL

,
(le-göngyöl) ösz. áth. Ami fel

volt göngyölve, leveszi. Legöngyölni a karköt pólyát.

V. ö. GÖNGYÖL.

LEGÖRBED, (le-görbed) ösz. önh. Lefelé haj-

ló irányban görbed. A gyümölcscsel terhelt faágak le-

görbednek.

LEGÖRBÍT v. —GÖRBÍT, (le-görbít) ösz. áth.

Lefelé hajló irányban görbít valamit.

LEGÖRBÜL v. GÖRBÜL, (le-görbl) ösz. önh.

1. LEGÖRBED.

LEGÖRDÍT v. —GÖRDÍT, (le-gördít) ösz. áth.

Valamely gömböly , kerekded, vagy hengerded tes-

tet tengelye körül forgatva lefelé hajt. A hordót le-

gördíteni a pinczébe.

LEGÖRDÜL v. GÖRDÜL, (le-gördül) ösz. önh.

Valamely gömböly, kerek, hengeralakú tömör test

forogva alászáll. A domboldalon megtaszított hordó

legördül a völgybe. Szélesb ért. akármily testrl

mondható, midn forogva lemegy, lefut. Legördülnek

szemeibl a könyük. Legördül a függöny.

LEGÖRGET, (le-görget) ösz. gyak. mivelt. Esz-

közli, hogy görögve , azaz forogva lemenjen valami.

A hordókat a partról legörgetni a hajóba. V. ö.

GÖRGET.
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LEGÖRNYED
,

(le-görnyed) ösz. önh. Mond-

ják állatról, különösen emberrl, midn nagy teher

alatt vagy betegség miatt görnyedve lehajlik.

LEGÖRÖG ,
(le-görög) ösz. gyak. önh. Vala-

mely hengeralakú, vagy gömböly kemény test ma-

gasról megindulva s tengelye körül forogva legurul.

V. ö. GÖRÖG.
f

LÉGPARÁNY
,

(lég-parány) ösz. fn. A lég tö-

megét tev legkisebb részecske.

LÉGRÁD, mváros Szála m. ; helyr. Légrád-ra,

— on, — ról.

LÉGRÉTEG, (lég-réteg) ösz. fn. Réteg vagyis

bizonyos magasságig vett terület a légkörben.

LÉGSAV, (lég-sav) ösz. fn. A legénynek éleny-

nyel azon vegyülete, mely legtöbb élenyt tartalmaz
;

neveztetik salétromsav-xxak is, minthogy a salétrom-

nak egyik alkotó része, s ebbl szokott eléállittatni.

Végre neveztetik választóvíz-nek is , minthogy az

aranyat az ezüsttl ezen sav segítségével szokták

különválasztani. (Török József tanár).

LÉGSÚLY
,

(lég- súly) ösz. fn. A közönséges

légnek sajátnemü súlya. Továbbá azon súly, melylyel

különféle légfajok birnak , valamint a többféle g-
zökkel terhelt légnek súlya.

LÉGSULYMÉRÖ
,

(lég-suly inérö) ösz. fia. 1.

LÉGMÉRÖ.
LEGSÜL, (leg-es ül v. ö. LEGES) ih. Némely

tiszai vidékeken, pl. Abaujban, Zemplénben divatos

kifejezés, ,kivált' v. ,fleg' értelmében. Nem jó a mér-

tékletlenkedés, legsill beteges embernek. Néha ível is

toldva : legsült.

LÉGSZELLEM, (lég-szellem) ösz. fn. 1. LÉG-

NEMTÖ.
LÉGSZESZ

,
(lég-szesz) ösz. fn. Állandóan ru-

galmas nedvesség, mely nagyobb nyomás által kisebb

térbe szorítható a nélkül, hogy cseppekbe folyna ösz-

ve, s mely a nyomás tágulásával ismét kiterjed, és a

hidegnek legnagyobb foka által sem alakúi csep-

pekké. (Gas).

LÉGSZESZÉS, (lég-szeszés) ösz. mn. Ami lég-

szeszt foglal magában , vagy ami légszesz által m-
ködik. Légszeszes testek. Légszeszes lámpa, világítás.

LÉGSZESZLÁMPA, (lég-szesz-lámpa) ösz. fn.

Lámpa, melyben légszeszt égetnek. Légszeszlámpák-

kal világított utczák.

LÉGSZESZNEMÜ
,

(lég-szesz-neinü) ösz. mn.

Légszesz tulajdonságaival , minségével biró. Lég-

szesznemü égékeny testek.

LÉGSZESZVILÁGITÁS
,

(lég-szesz-világitás)

ösz. fn. Világítás , melyet a meggyújtott s ég lég-

szesz lángja ad.

LÉGSZIVATYÚ, (lég-szivatyú) ösz. fn. Össze-

tett eszköz, mely a bizonyos térbe, öbölbe zárt le-

vegt vagy egészen kihúzza, vagy igen megvékonyit-

ja. Csapos, billentys légszivatyú,

LÉGSZÖKÉS, (lég-szökés) ösz. fn. Mesterséges

szökés, melyet valaki ugrás között a levegben tesz.

Kötéltánczosok, mülovagok légszökései.

LÉGSZÖKÖ, (lég-szökö) ösz. fn. Kötéltánczos

vagy má6 ilyféle ügyességgel bíró személy, ki a le-

vegben mesterséges fordulatú szökéseket tesz.

LÉGTÁJ
,

(lég táj) ösz. fn. A léggel körülvett

földnek egy tája mennyiben levegje némi sajátsá-

gokkal bir. Szelid, nedves, száraz légtáj.

LÉGTAN, (lég-tan) ösz. fn. Tan a légrl, vagy-

is annak tulajdonságairól és tüneményeirl.

LÉGTÉR
,

(lég- tér) ösz. fn. Azon tér, mely a

földet körülveszi, és léggel meg van töltve, akár mint

egész, akár részenként véve.

LEGT1SZTELENDÖBB
,

(leg tisztelendbb)

ösz. mn Némelyek által használt kifejezés az egy-

házi ,Eminentissimu3
l magyarításául.

LEGTÖBBNYIRE, (leg- többnyire) ih. Legtöbb

esetben
;
jobbára ; csaknem mindenkor.

LÉGTÖMEG, (lég- tömeg) ösz. fn. Bizonyos

tért elfoglaló, s mint együvé kapcsolt részekbl álló

légmennyiség.

LÉGTÜNDE , LÉGTÜNDÉR
,

(lég tünde v.

—tündér) ösz. fn. Reges szellem, mely a légben la-

kik, s kitn sajátsága a légkönnyüségü lebegés.

(Sylph).
f

LEGTÜNEMENY, (lég tünemény) ösz. fn. Min-

den tünemény, mely a földet körülvev légben mu-

tatkozik, ú. m. szél, felh, köd, es, harmat, dér, hó,

jéges, villám, dörgés. (Meteor). Átv. ért. egvedül a

képzelödésben létez tünemény. (Phantom).

LÉGTÜNET, (lég-tünet) 1. LÉGTÜNEMÉNY.

LÉGTÜZ
,

(lég-tüz) ösz. fn. Mesterséges tüz,

mely a légbe emelkedik, milyen az úgynevezett röp-

pentyk tüze. Jelentheti a légben létez anyag égé-

sét is, milyen a bolygó tüz.

LEGUGG, (le-gugg) 1. LEGUGGOL.
LEGUGGOL

,
(le-guggol) ösz. önh. Guggolva

leereszkedik, lehajol, leül. V. ö. GUGGOL.
LEGUGORODIK, (le-gugorodik) ösz. k. 1. LE-

GUGGOL.
LEGURDÍT, LEGURDÚL, 1. LEGURÍT, LE-

GURUL.
LEGURÍT v. —GURIT, (le-gurít) ösz. áth.

Valamely gömböly vagy kerekded kemény testet

gurítva lefelé hajt. V. ö. GURÍT.

LEGURUL v. —GURUL, (le-gurúl) ösz. önh.

Gurulva lemegy , lefut, alászáll. A golyó legurul a

lejtön.

LÉGÚT, (lég-út) ösz. fn. A légben tett utazás

eredménye, vagy kitzött vonala.

LÉGUTAZÁS, (lég-utazás) ösz. fn. Utazás, a

léggolyóhoz kötött hajócskán.

LEGUTÓ , fokozott mn. tt. legutó-L Akit v.

amit helyben vagy idben a vele viszonyban levk

mindnyájan megelznek. A sorban, csapatban legutó

katona. Az évnek legutó napja. Egyébiránt ez eredeti

rövid alakban már alig fordul elé, s helyette legutósó

használtatik. V. ö. UTÓ,
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LEGUTÓBB, (lcg-utóbb) ih. Idre nézve leg-

késbben. V. ö
;
UTÓBB.

LEGUTÓL, (leg-utól, azaz utóul) fokozott ih

Oly helyen vagy idben , mely a többi valamennyi

után következik. Az asztalnál legutól ülni. A sorban

legulúl lépni, lovagolni, repülni. A lobbi között vala-

mit legutól cselekedni. Ez idén mi szüreteltünk legutól.

Fölveszi a harmadik személyragot, és e mellé a mó-

dosító ragokat
,

pl. Boromnak legutolját iszom. Ezt

legutoljára hagyom. A hareznak legutoljáig megállani

a csatamezn. Itt az utói öszve van vonva , s eredeti-

leg utóul. V. ö. UTOL.
LEGUTOLSÓ, fokozott mn. Némileg külön-

bözik tle a legutósó , mennyiben címek törzsöke a

melléknév utó, amazé pedig a határzó utói. V. ö.

UTÓ, UTOL. Egyébiránt értelemben nincs köztök

különbség.
' LEGUTOLSZOR, (Ieg-utólszor) fokozott ih.

Végs ízben, mindenek után. Ez bizonyos állapotnak,

cselekvésnek vagy szenvedésnek ismétlésére vonat-

kozik, mennyiben már semmi sem következik utána.

Tavai láttam öt legutolszor, azolta nem. Ma megyek

iskolába legutolszor, azután nem.

LEGUTÓSÓ, (leg-utósó) mn. L. LEGUTOLSÓ.
LEGUTÓSZOR, (leg-utószor) fokozott ih., mely

a legutó melléknévbl származik, s abban különbözik

csak tle a legutolszor , bogy ennek törzsöke a hatá-

rozó utói. V. ö. UTÓ, UTOL, LEGUTOLSÓ.
LEGUR, (lég-ür) ösz. fn. Azon nagy ür, melyet

a lég öszves tömege elfoglal.

LÉGÜRES, (lég- üres) ösz. mn. Oly zárt térrl,

öbölrl mondatik, melybl a léget szivatyú által ki-

húzták, vagy a lehetségig megvékonyították. Lég-

Üres palaczk.

LÉGÜST, (lég-üst) ösz. fn. Üstféle edény a t-
zi fecskendkön , mely a víztartó tömlvel öszveköt-

tetésben van, s a benne foglalt leveg nyomása által

a vizet kitolja.

LÉGVÁR, (lég-vár) ösz. fn. Átv. ért. mer kép-

seldésekre, ábrándokra alapított remény, jólét. Lég-

várakat építeni.

LEGVÉGS, (legvégs) fokozott mn. Mi a

végen utósó helyet foglal. Legvégs ház a faluban.

Ugy látszik, a nyelvszokás szerént csak ingatlan tes-

tekrl, és elvont szellemi tárgyakról mondatik, pl.

Legvégs bolt, szoba. Legvégs akarat, búcsú, rendelés.

Legvégs szó. V. ö. VÉGS.
LÉGVILÁGÍTÁS, (lég-világítás) 1. LÉGSZESZ-

VILÁGÍTÁS.
LÉGVÍZ, (lég-víz) ösz. fn. A légben létez gz-

ulakú víz, mely majd es vagy harmat, majd hó, da-

ra, jégesöképeu hull alá.

LÉGVONAT, (lég-vonat) ösz. fn. lásd : LÉG-
HUZAM.

LÉGZÉS, (légzés) 1. LÉLEKZÉS.
LÉGZIK, (lég-z-ik) 1. LÉLEKZIK.
LÉGY, ékvesztö fn. tt. legyet. Személyragozva :

legyem, legyed, legye stb. Az ékezetet elveti e szár-

mazékokban is : legyes, legyez, legyint, legyecske. Nem
lehet kétkedni róla , hogy több ékvesztö társával

együtt eredetileg rövid volt : légy , keményebb han-

gon : led, melybl a csapongást , ide-oda szállongást

jelent ledér, s hangvállozattal lidércz ia erednek. Te-

hát alapfogalom benne a könnyed mozgás, melyet a

le gyök- elem képvisel. Ismeretes rovar, egy szivó fu-

láukkal, és két átlátszó röptyüvcl. E nem alá több

fajok tartoznak, melyek között legközönségesebb a

házi vagy szobai légy. (Musca domestica). Ide tartoz-

nak az ebeket háborgató eblégy , a lovak körül röp-

köd lólégy, továbbá az úgynevezett vaklégy, dongó-

légy, babócs stb. Nevét csapongó röpködésétl, lebegé-

sétl kapván, valamint a jelentésben úgy hangokban is

egyezik vele a német Fiiege, mely szintén egy eredet

a fliegen, fliehen igékkel. Szemtelen légy, mert ha elhajt-

ják ismételve visszatér. Neki megy mindennek, mint a

vak légy. (Km.). Oly szomorú, mint szszel a légy. (Km.).

Bekapja, mint kutya a legyet. (Km.). Még a légynek

sem vét (km.) , azaz igen szelíd, jámbor. Képes kife

jezéssel légy-uck mondják a puskacs végén azon

gombocskát , melyet szemmel tartva czéloz a löv.

LEGYÁFOL, (le-gyáfol , mintha volna : le-gyá-

vol) ösz. áth. A székelyeknél am. legyaláz. (Kriza J)

LEGYALÁZ, (le-gyaláz) ösz. áth. Gyalázva, er-

kölcsileg lealacsonyít valakit , vagy valaminek árát,

becsét ócsárolja. legyalázni a hivatalkeres vetélytár-

sakat. Bizonyos árút legyalázni. V. ö. GYALÁZ.

LEGYALUL
,

(le gyalul) ösz. áth. Valamely

testnek fölsziuét, héját, csomóit stb. gyalu nev szer-

számmal lehasítja. Legyalulni a deszka szálkáit, buez-

kóit. V. ö. GYALU, GYALUL.

LÉGYCSAPDA, (légy-csapda) ösz. fn. 1) Kis

csapda, melylyel legyeket fognak. 2) Átv. ért. ej-

szakamérikai mocsárnövény, melynek levelei két lcf-

fentyüféle hártyával ellátvák, s ha valamely testecs-

ke, nevezetesen légy rajok száll , legottan öszvecsa-

pódnak. (Dionaca muscipula).

LÉGYCSAPÓ, (légy- csapó) ösz. fn. Nyéllel el-

látott br- vagy szövetlapoczka , melylyel legyeket

szoktak csapni.

LÉGYCSAPTA, 1. LÉGYCSAPDA.
LEGYEN, kapcsoló módja ,lesz' igének; 1. ezt.

LEGYENT, 1. LEGYINT.
LEGYES, (íegy-es) mn. tt. legyes-t v. — el, tb.

— ek. Legyekkel bvelked ; mit a legyek igen el-

leptek. Legyes konyha , ebédl, mészárszék. Átv. ért.

mondják állatról, különösen lóról, midn a legyek-

tl féltében, vagy csípve hánykolódik, nyugtalanko-

dik. Szélesb ért. szilaj
,
pajkos , kirúgó. Tréfásan

mondják ily tulajdonságú emberrl is.

LEGYESKEDIK, (legy-es-kéd-ik) k. m. legyes-

kedtem ,

— tél ,
— étt. Legyektl háborgatva vagy

csípve hánykolódik. V. ö. LEGYES.
LÉGYÉTETÖ, (légy-étetö) ösz. fn. Vízben fel-

oldott mérges por , melytl a legyek megdöglenek,

vagy más ilyféle szerek.
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LEGYEZ, (legyez) áth. m. legyeztem, —tél,

—étt, par. — z. Tulajd. ért. valakirl a legyeket üzi,

hajtja. Legyezni a beteget, az alvó kisdedet. Átv. ért.

lapoczkaforma eszközzel , úgynevezett legyezvel

szellzteti magát , vagy mást. Nagy melegségben le-

gyezni magát, azaz úgy tenni, mintha legyeket zne
magáról Képes kifejezéssel valakit legyezni am. bi-

zonyos ügyben mentegetni; kedve szerént cseleked-

ni ; holmi kellemetlenségektl óvni.

LEGYEZÉS, (légy ez és) fn tt. legyezés-t, tb.—ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valakit vagy

valamit legyezünk. Átv. ért a légnek enyhít fúvása.

„ Fülemilék éneklésén,

Gyönge szellk legyezésén

Örömet nevelni." Faludi.

LEGYEZGET
,

(légy ez get) áth. m. legyezget-

tem, —tél, —étt. Gyakorító értelmét veszi föl je-

gyez' szónak, ennek mindenik jelentésében.

LEGYEZKÉDIK, (legy-ez-kéd-ik) k. m. legyez-

kéd-tem, — tél, — étt. Mondják baromról, vagy em-

berrl is, midn legyeket z magáról.

LEGYEZ
,

(legy-ez-) fn. tt legyezö-t. Rán-

czokba szedhet , és kinyújtható lapos eszköz, mely

részint legyeket zni , részint magát szellztetni

való. Selyem, tarka, aranyos legyez.

LEGYEZÁRUS
,

(legyez-árus) ösz. fn. Sze-

mély, ki legyezket árul.

LEGYEZBAJNÓCZA, (legyez-bajnócza) ösz.

fn. Növényfaj a bajnóczák nemébl ; levelei csonka-

tollas-szárnyasak, virági bogernyötek
,

gyökere roj-

tos. Nedves, árnyas helyeken n, és szára négy— öt

lábnyi magas. (Spiraea ulmaria). Máskép a közélet-

ben : legyezöf, borvirág.

LEGYEZFÜ, (legyez-fü) 1. LEGYEZBAJ-
NÓCZA.

LEGYEZKORALL
,
(legyez korall) ösz. fn.

Alakjára nézve némileg legyezhöz hasonló korallfaj.

LEGYEZSZÁR
,
(legyez-szár) Ösz. fn. A le-

gyezféle eszköznek nyele, fogatyúja.

LEGYEZSZIVACS, (legyez-szivacs) ösz. fn.

Szivacsfaj, mely alakjára nézve legyezhöz hasonló.

(Spongia ventilabra).

LÉGYFOGÓ, (légy-fogó) ösz. fn. 1) Általán

eszköz, pl. csapda , hálócska stb. melylyel legyeket

fognak. 2) Madárfaj, mely legyeket fogdos és azok- ,

kai él.
f

LÉGYFÜ, (légy-fü) ösz. fn. Növényfaj a czikk-
(

szárak nemébl, hímje hat, aoyaszála két águ ; szára

felálló, elágazó ; levelei láncsásak \ virága halavány

veres. Máskép : vizi bors, vizi hunyor, balhafü, eb-

gyömbr, keserfii, növénytani néven : borsos czikkszár.

(Polygonum hydropiper).

LEGYHED, (legy-h ed) önh. m. legyhed-t. Bá-
j

gyad, lankad, mint a hidegvette légy ; vagy pedig

a Jegy' gyök csak ,lágy' szónak fclhangu módo-

sulata ; vagy végre a? nem más miut lety v Wy, te-

hát innen : letyhed v. lityhed. í

AKAD, NAGY SZÓTAB III. KÖT.

i LEGYHEDT
,

(legy-h ed -t) mn. Bágyadt, lan-

kadt. Fáradságtól, gyöngeségtl legyhedt tagok.

LEGYILKOL
,
(le-gyilkol) ösz áth. Gyilok ál-

tal lábáról leejt , kivégez valakit. Szélesb ért. öldö-

kölve ejt le. Legyilkolni az ostrommal bevett vár ör-

seregét.

LEGYINT, (legy-in-t) áth. m. legyint-étt, htn.—ni v. —eni, par. —5. 1) Oly gyöngén illet vala-

kit , mintha csak a szell érintené, melyet legyez-

vel hoznak mozgásba. Kendövei legyinteni valakit.

„Ez a kezem ez az egyik,

Jobban legyint, mint a másik." Népd.

2) Valamely lebeg testet könnyed mozgásba hoz, s

mintegy lebbent. Jeladásul kendövei vagy kendt le-

gyinteni.

LEGYINTÉS
,

(legy-in-t- és) fn. tt. legyintést,

tb. —ék, harm. szr. —e. Leggyöngédebb, legkíméle-

tesebb illetés , érintés , vagy mozditás. V. ö. LE-
GYINT.

LÉGYKAPÓ, (légy-kapó) ösz. fn. Általán min-

den kis madár, mely legyekkel él. Különösen, fehér

pettyes szárnyú billegényfaj. (Motacilla ficedula).

LÉGYMADÁR, (légy-madár) ösz. fn. Déli Ame-
rikában otthonos, legkisebb és legszebb madárfaj,

mely méhek módjára a virágokról él. (Colibri).

LÉGYMASZLAG
,

(légy- maszlag) ösz. fn. 1.

LÉGYVESZTÖ.
LEGYNEMU, (légy-nem) ösz. mn A legyek

neméhez tartozó, vagy némely tulajdonságaira nézve

légyhez hasonló. Légynem rovarok.

LÉGYOTT, (légy-ott) ösz. fn. tt. légyott-ot.

Oizvebeszélés által meghatározott titkos találkozás

bizonyos helyen és idben, kivált a szerelmesek által.

Légyottra megjelenni. (Rendez vous).

LÉGYÖLÖGALÓCZA
,
(légy-öl-galócza) ösz.

fn. Növényfaj , a fölül veres br galóczák nemébl,

melynek veres kalapja fehér bibircsókkal pattyes,

tönkje gúnyás, pereczes , tövön tojásdad. (Agaricus

muscarius.)

LEGYZ, (legyz) ösz. áth. Az ellene táma-

dót, felkelt gyzé3 által, mintegy erkölcsileg leveri.

Legyzni a hasa ellenségeit. V. ö. GYZ.
LÉGYRAJ, (légy-raj) ösz. fn. Egy csoportban

repked, vagy megszálló legyek sokasága. Á vágó-

széket, dögöt meglepi a légyraj Lovakat kísér légyraj.

LÉGYSZAR, (légy- szar) ösz fa. A légynek kis

fekete foltokban lerakott ganaja, légypiszok. L'gy-

szxrral pettyezett tükör, képráma.

LÉGYSZAROS
,

(légy s?aros) ösz mn. Légy-

szartól mocskos, foltos, légypiszkos. Légyszaros ké-

pek, függönyök.

LÉGYTETÜ, (légy-tetü) ösz. fn 1. CSIMBE.

LEGYÚR, (le gyúr) ö-jz. áth Gyúrva lonyom-

kod, letapos.leteper valamit. 1) Legyrni a füvet, ker-

ti véleményeket. 2) L. LEGYR 2)

LEGYR, (legyr) ösz. áth li Gyrve alá-

nyom, alacsonynyá tesz valamit Legyrni az ágyat,

86
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kalapot. 2) Átv. ért. birkózó társát lenyomja, letepe-

ri a földre.

LÉGYÜTÖ, (légy-ütö) ösz. fn. 1. LÉGYCSAPÓ.

LÉGYVESZT
,

(légy-veszt) ösz. fa. Általán

mindenféle mérges szer, melytl a rászállott legyek

megdöglenek , légyétet, légymaszlag, légyvíz.

LÉGYVÍZ, (légy-víz) 1. LÉGYVESZT.
LEH, (1), fn. tt. lehet, harm. szr. — e.Állatigyön-

géd fuvalmu hang, melyet a tüdnek rendes állapotú

mozgása okoz, midn a torkon a levegt majd kitolja,

majd beszivja.Ez által ismerni meg, ha él-e az állat vagy

nem. Élénkebb mozgást fejez ki a Uh, melybl liheg

am. fáradtan lehel ; még ersebb a fú, mely nagyobb

fáradságra , bels hségre , vagy indulatra mutat.

Fordítva hel, megvan a latin an-helo igében s ha az

l-t elhagyjuk, rokona az ih, melybl ihl, ihlel, ihlés,

ihlet erednek, Lényeges alkotó része a toroktüdöhang

h, az l pedig a nyelv mozgását fejezi ki. Származé-

kai : lehel, leheg, lehelés, lehelet. Ugyan a fennjegy-

zett alakban a régiek önható igéül használták, mely-

nek közelebbi származékai : lehés , lehö. L. külön

LEH, (2). Legszorosb fogalmi és hangrokonságban :

van vele : lélek (=lehel-ek) v. röviden : leik, melyet

az s magyar a leh-hel azonosított , mint az s latin

a spiro és spiritus , az anima és anhelo szókat. A
német athmen a tárottabb szájjal kibocsátott tüd-

hangot fejezi ki , melynek elemével szintén egyezik

a magyar á v. áh gyök, honnan áhit stb. vala-

mint a latin anima és animál hasonlóan a ma-

gyar áh és állat (= áhlat némely vélemény sze-

rént) egy eredetek , t. i. az állatoknak (általános

értelemben) különböztet jegye az , hogy lehelnek,

lélekzenek, hogy leikök van, honnan régente ,lelkes*

néven is hivattak.

LEH
, (2) , a régieknél mint önh. ige is hasz-

nálatban volt : lehek, lehsz, leh; m. lehett
}
htn. lehni.

Am. lehel. „Mikoron kegyig az ember a kezére leh-

ne, megkérdé, mi oka volna annak ? " Pesti G. me-

séi ClX-dikében. „De mikoron méges (mégis) lehne,

gerelyekkel általverek tet" Carthausi névtelen (Tol-

dy F. kiadása, 56. 1). „És mikor immár méndenes-

töl éktelenné ltt volna, parancsolá a tüzet öregiteni

és még leht (lehelt) a serpenyben gyetreni." Bé-

csi codex. Machabeus.

LÉH , falu Abauj m. ; helyr. Léh-re ,
—én,

— r'ól.

LÉHA
, (1), (léh-a v. leh-a 1. L bet) ; mn. tt.

léhát. Általán jelent valami könnyt , milyenek az

üres öbl testek. Innen alkalmazásban : léha gabona,

melynek csak tokiásza
,

polyvája , de szeme nincs
;

léha mag, melynek kevés bele van, és könny. Léha

virág, magrejtö a növénytanban az olyan , melyben

vagy nincsen kifejlett mag , vagy nem is képes ma-

got teremni, pl. az árpa füzérkéiben lev két széls

virág. Átv. ért. léha ember, am. hitvány, vagy lusta, tu-

nya, rest ember; léhafa a szekérben,a nyújtó alatt által

szegezett lapos fa , mely a rúdnak mozdítására ide-

oda fordul. L. LÉHA, (2). A föntebbi jelentésekben

a lehelethez hasonló könnyüség vagy súlytalanság

alapfogalma rejlik, s mintegy azt fejezik ki , hogy a

léha test oly könny vagy súlytalan , melyet lehhel

is elmozdítani lehet, milyenek valósággal a léha ga-

bona, és léha szem. így a pehely fn. és pih-eg ige szin-

tén egy gyöküek. Gyöke ugyanazon leh megnyújtva,

vagy öszvehúzva, mely lélekzést jelent. Ugyanaz

l és h átvetésével héla, melyben , ha külön gyökü

szónak vesszük, a ,héj' szó szerepel , minthogy pl. a

héla zabnak csak a héja van. Rokon vele a finn

laho (hüle ?)

LÉHA
, (2), (léh-a v. leh-a) fn. tt. léhát. 1) A

gabonának, s némely magoknak hüvelye, héja , tokiá-

sza, mely természeténél fogva könny, súlytalan s le-

helés vagy szell által elfúható. 2) A szekér elrészén

annak nyújtója alatt az ágas szárnyakat öszvefogla-

ló kurta lapos fa, mely a szekérrudat fölemelve tart-

ja ; talán az ideoda mozgástól , milyen a leheleté

;

vagy pedig az iha eha , néhutt : joha, gyéha, gyuha

szókból módosult, s akkor a szekérnek mintegy bels

részét jelentené.

LEHABOZ, (le-haboz) ösz. ön- és áth. A meleg

forrás, vagy akármily mozgalom által támadt habokat

leszedi. Lehabozni a forró levet, zsírt. Lehabozni a szap-

panos vizet. V. ö. HABOZ ; HABZIK.

LEHÁG, (le-hág) ösz. önh. Valamely magasabb

helyrl alászállva lábaira lép. Lehágni a kocsiról, a

nyeregbl. Lehágni a létráról , a székrl. Ellentéte :

felhág. V. ö. HÁG.

LEHAJIGÁL
,
(le-haj igái) ösz. áth. Magasabb

helyen lév több tárgyakat alá hajít. Az asztagról le-

hajigálni a kévéket. A háztetrl lehajigálni a csere-

peket. V. ö. HAJIGÁL.

LEHAJÍT
,
(le-hajít) ösz. áth. Valamely egyes

tárgyat bizonyos magasságról alá hajít. Egy zsákot

lehajítani a padlásról. V. ö. HAJÍT.

LEHAJLÁS, (lehajlás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki vagy valami lehajol vagy lehajlik ; noha

szigorún véve különbözik : lehajolás. V. ö. LEHA-
JOL, LEHAJLIK.

LEHAJLIK, (le- haj lik) ösz. k. Szenvedleg, mint-

egy önkénytelen görbed alá. Az ertlen ember lehaj-

lik a nagy teher alatt. A szunnyadó ember feje lehaj-

lik. A gyümölcscsel terhelt ágak lehajlanak. Továbbá

az adósságból valami lerovatik. Száz forintból 50 ft.

mint a küldött bor ára lehajlik. V. ö. LEHAJOL ; és

HAJOL, HAJLIK.
LEHAJLÍT, (lehajlít) ösz. áth. Aláfelé hajló,

legörbed állapotba helyez valamely rugalmas, szí-

vós testet.

LEHAJLÍTÁS, (le-hajlítás) ösz. fn. Cselekvés,

mely által lehajlítunk valamit. V. ö. LEHAJLÍT.

LETTAJÓKÁZIK
,
(le-hajókázik) ösz. k. A víz-

nek mentében, vagy felsbb vidékrl alsóbbra hajó-

kázva halad. Lehajókázni a Dunán Komáromból Pest-

re. A Balatonon Kénesétl Keszthelyig lehajókázni.
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LEHAJOL
,

(le hajol) Ösz. önh. Szabatosan

egyedül él' lényrl mondható, midn bels akaratá-

nál vagy hajlamánál fogva görbed alá; pl. Tiszteletbl

lehajolni valaki eltt. Lehajolt a földre, hogy fölvegye

az elejtett könyvet. A szilaj ló lehajol, midn szügyébe

szegi fejét. V. ö. LEHAJLIK.
LEHAJOLÁS

,
(le-hajolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamely él lény , mintegy bels akaratából

hajol alá.

LEHAJT, (le-hajt) ösz. áth. 1) Midn gyöke az

üzést jelent haj ! am. haj haj ! vagy más üzö indu-

latszóval lefelé terel, milyenek : czo , to, h, hes, stb.

Lehajtani a gulyát itatás végett a folyóba. Lehajtani

a ludakat a vetésrl. Emberekre alkalmazva am. pa-

rancsoló szóval, vagy erszakosan leüz. Lehajtani a

gyermekeket a fáról, a szekérrl. 2) Midn a görbe-

dést jelent haj (kaj) gyökbl ered , am. legörbít.

Lehajtani a gallért. Lehajtani a szeget. Szégyenében

lehajtotta fejét.

„Lehajtom fejemet, kedves, az válladra,

Hullnak az könyeim hó szinü nyakadra.

"

Népdal. (Erd. gyjt.).

V. ö. HAJT.

LEHALAD
,
(le-halad) ösz. önh. Lefelé tartott

irányban halad. Lehaladni a hegyrl. A magára ha-

gyott hajó lehalad a folyó mentében. V. ö. HALAD.
LEHALADÁS, (le-haladás) ösz. fn. Cselekvés,

midn lehalad valaki. V. ö. LEITALAD.
LEHÁMLIK, (le-hámlik) ösz. k. Bizonyos test-

nek hámja , azaz haja, héja, kérge, bre stb. lefosz-

lik, leválik. Lehámlik a kenyér, midn héja elválik.

Tavaszkor lehámlanak a kigyók. Kezérl lehámlott a

br. A szuette vén fa kérge lehámlik. V. ö. HÁMLIK.
LEHÁMOZ, (le-hámoz) ösz. áth. Bizonyos test-

nek hámját, nevezetesen kérgét, héját, haját, brét,

hártyáját, burkát stb. lefosztja, lehúzza. Lehámozni

az almát, körtét, baraczkot. Lehámozni a sipnak szánt

fzfaágat. Lehámozni a kenyeret. Lehámozni a lova-

kat, am. hámból kifogni. V. ö. HÁMOZ.

LEHÁMOZÁS, (le-hámozás) ösz. fn. Cselekvés,

midn lehámozunk valamit. V. ö. LEHÁMOZ.
LÉHÁN, (léh a-an) ih. Léha módon; léha mi-

nségben. V. ö. LÉHA.
LEHANGOL, (le-hangol) ösz. áth. Tulajd. ért.

bizonyos kell hangra felcsigázott húrt alább ereszt,

megtágít. A nedves lég lehangolja, a húrokat. Átv.

ért. lehangolni valakit am. bizonyos ügyre, tárgyra

nézve kedvét venni
, jó reményét alább szállítani, s

kedélyének kellemes fogékonyságát megzavarni.

LEHANGOLÁS
,
(le-hangolás) ösz. fn. Cselek-

vés, mely által lehangolunk valamit, vagy átv. ért.

valakit. V. ö. LEHANGOL.
LEHANGZIK, (le-hangzik) ösz. k. 1) Valami-

nek hangja alá hallik, lefelé terjed. A fels emeleten

lakók zaja lehangzik az udvarra. 2) Valaminek hang-

ja lassan lassan alább szállva elmúlik, szabatosabban :

elhangzik,

LEHÁNT
, LEHÁMT

,
(le-hánt v. hámt) ösz.

áth. Ugyanannyit jelent , mint a lehámoz, kivévén,

hogy a mesterséges hámról, pl. a vonó barmok hám-
járól nem mondatik. V. ö. LEHÁMOZ.

LEHÁNTÁS, (le-hántás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit lehántanak.

LEHÁNY
,
(le-hány) ösz. áth. Többet egymás-

után bizonyos magasságról alá dobál. A kévéket, ha-

sábfákat lehányni a szekérrl. Néha am. némi indu-

latból letép, leszakgat, s levet. Forróságában lehány-

ta magáról a ruhát, takarót. Lehányni a szakált, Gö-
mör és Torna megyében am. megborotválkozni. Midn
az alapige okádást jelent, am. valamit okádva bemocs-

kol, leokkd.Lehányni a padlót, asztalt. V. ö. HÁNY áth.

LEHÁNYÁS, (le-hányás) ösz. fn. Cselekvés,

midn lehányunk valamit. V. ö. LEHÁNY.
LÉHAPÓT

,
(léha-pót) ösz. fn. Növényuem a

háromhímesek seregébl és kétanyások rendébl

;

csészéje két virágú, két polyváju, szines. A két vi-

rág közt egy léha, v. záp, v. szz virág. Néha csak

egy virágja van, s a mellette való záp. (Melica.) Fa-

jai : prémes, függ, kékellö, egyvirágu léhapót. Nevét

léha virágától kapta , mely pótlék gyanánt tnik elé.

LEHARAP
,
(le-harap) ösz. áth. Fogaival lesza-

kaszt, letép valamit. A szelindek leharapta az ökör fülét.

Leharapni a szivar hegyét. Ne félj, nem harapják le az or-

rodat, népies mondás,mely emberek közé menésre biztat.

LEHARAPDÁL
,

(le-harapdál) ösz. gyak.

áth. Folytonosan vagy gyakran harapva letép , le-

szakgat, lerág, megesz valamit. Az úgynevezett karó-

rágó lovak leharapdálják a jászolt. V. ö. HARAP.
LEHÁRSOL, (le-hársol) ösz. áth. Szoros ért. a

hársfa kérgét lehúzza, lefejti. Szélesb ért, akármily

fa kérgét lehántja.

LÉHÁS, (léh-a-as) mn. tt. léhás-t v. — at, tb.

— ak. Mondják gabnafejekrl, és gabnaszemekrl,

melyek belül üresek, könnyük, pl. midn üszögösek,

ragyásak. V. ö. LÉHA.
LÉHASÁG, (léh-a-ság) fn. tt. léhaság-ot, harm.

szr. —a. A gabonafejnek és szemnek hibás tulaj-

donsága, midn üres, könny. Átv. ért. szellemi,

lelki üresség, s cselekvésbeli lajhaság, mely a dolog

könny végét fogja.

LÉHÁSAN
,
(léh-a-as-an) ih. Léhás állapotban

vagy minségben.

LEHASÍT, (le-hasít) ösz. áth. Valamely rostos

testbl hasítva leszakaszt valami részt. A fából fej-

szével, baltával, késsel lehasítani egy darabot. A vég-

vászonból lehasítani néhány réfnyit. Az ivpapirból egy

negyedrétet lehasítani. V. ö. HASIT.
LEHASÍT, (léh-a-as- ít) áth. m. léhásí-t-ott, htn.

—ni v. —ani. Léhává tesz.

LEHASÍTÁS
,

(le-hasítás) ösz. fn. Cselekvés,

midn lehasítnak valamit. V. ö. LEHASÍT.
LEHAT, (le-hat) ösz. önh. Erejének mködése

bizonyos mélységig terjed, alászáll, pl. Midn akarót

leverik, a sulyok ereje lehat a karó ulaó végéig. A le-

veleken benivott nedvek lehatnak a növény alsó ré-

86*
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szeibe. Néha am. leér, lenyúlik. E hosszú pózna lehat

a víz fenekére. A kankalék lehat a kútba. V. ö. HAT.

LEHECSEN, falu Bihar m. ; helyr. Lehecsénbe,

— ben, —667.

LEHÉG
,

(leh-ég) gyak. önh. m. lehég-tem,

—tél, — étt. Folytonos lehet bocsát, ismételve lélek-

zik. Minden él állat , kivált a tüdvel ellátott, ren-

des állapotában leheg ; ha tüdeje ingerültebb mozgás-

ban van, akkor liheg, pl. a fáradt, vagy lázas ember.

V. ö. PIHEG, PIHEN.

LEHÉGÉS ,
(leh ég- és) fn. tt. lehégést , tb.

— ék, harm. szr. —e. A tüdnek mködése, midn
leheg. Oly csend van, hogy az ember lehegését is meg-

hallani. V. ö. LEHÉG.
LEHEL, (1), (leh- el) önh. m. lehelt Tüdején a

leveg be- és kijár, párája folytonos mozgásban van.

Addig él az ember, mig lehel. Már alig lehel, úgy oda

van. Különösen am. lehet fúj , taszit magából.

Gyöngéden, ersen lehelni. A tükörre, tenyérbe lehelni.

Kilehelni magát. Valakire lehelni. Ökör szamár reája

lehelvén, mintha mondanák. (Karácsoni ének). A ré-

giek használták lelketlen dologról is pl. „szellet hol

akar ott lehel" (spiritus ubi vult, spirat. Tatrosi co-

dtx.) Használtatik tárgyesetes névvel áthatólag is.

Nagyot, büdösét, forrót lehelni. Lelkét, páráját kile-

helni. Isten életet lehelt a földbl alkotott emberbe.

LEHEL, (2), puszta Bihar m. ; helyr. Lehel-re,

—én, — röl.

LEHEL, (léh-el v. léh-a al ?) áth. m. léhel-t. A
kendert, vagy lent gereben által szöszétl, kóczától

megtisztítja. Máskép : gerebenez, hihöl; a gyapjutiszti-

tásnál : kártol. Székely tájszó. Gyöke léh egy a léha

szó gyökével , minthogy a lehelés által csakugyan a

kender vagy len léhaját, azaz alját, hitványát szedik

ki. Rokon vele : lécskál, azaz léhicskál. V. ö. LECS-

KÁL, LÉHA.
LEHELÉS, (leh el-és) fn. tt. lehelés- 1, tb. — ék,

harm. szr. —e. A tüdnek azon mködése, midn le-

hel , lélekzés. Könny, nehéz lehelés. Ggönge, ers le-

helés. Lehetessél melegíteni a kezeket. V. ö. LEHEL (1).

LEHELÉS, (léh el és) fn. tt. lehelés t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Cselekvés, midn lehelnek, héhelnek

vagy gerebeneznek.

LEHELET, (leh-el-et) fn. tt. lehelet ét, harm.

szr. —e. Azon leveg, melyet a tüd mozgásba hoz,

é8 a torkon kitaszít. Nehéz, büdös, dögleletes lehelet.

Valakinek leheletétl elundorodni. Minthogy a lehelet

melegebb, mint a küls levegnek bizonyos fokai, in-

nen némileg láthatóvá fagy , kivált a sima testeket

érintve, pl. tükröt, üveget. Hideg van, mert már lát-

szik az ember lehelete. Különben hidegebb tárgyra öb-

lös szájjal és tátott ajakkal bocsátott lehelet meleg

természeténél fogva olvasztó ervel bír. Lehelettel le-

olvasttani o befagyott ablak jegét.

LEHELL
,
(leh-el-el, kettztetett képzvel t. i.

némelyek ejtése és írásmódja szerint) 1. LEHEL.
LEHELLET, 1. LEHELET.

„Mindent megigézett mérges lehellete."

Csokonai.

LÉHENDÉK, (léh-end-ék) fn. tt. léhendéhét,

harm. szr. —e. Léha erkölcs , azaz semmirekell,

n&plopó ember. V. ö. LÉHT.
LEHENG, (leh eng) gyakorító önh. m. lehevg-

tem v. —ettem, — tél v. — ettél, — étt, htn. —ni v.

— eni. L. LIHEG.
LEHENGEREDIK, (le-hengerédik) ösz. k. Hen-

geregve bizonyos magasságról lefelé forog. Tulajd.

értelemben csak hengeralaku testekrl mondható,

milyenek hordó, sodrófa , dorong stb. Átv. ért. le-

hengeredik más test is, midn mintegy saját tengelye

körül a földön forogva alászáll, pl. midn a gyerme-

kek a domboldalról fektökben leforognak , legu-

rognak.

LEHENGERÉG, (le-hengerég) ösz. gyak. önh.

Hengeregve lemegy, leszáll. A megtaszított hordó le-

hengereg a lejtn. V. ö. HENGERÉG , HENGE-
REDIK.

LEHENGEREL
,

(le-hengerel) lásd : LEHEN-
GERÉZ 1).

LEHENGERÉZ, (le-hengeróz) ösz. áth. 1) Va-

lamely testet alája tett hengeren, dorongon, korcso-

lyán aláere; zt, szabatosabban : lehengerel. Különbö-

zik : lehengerít. 2) Hengerrel lenyomkodja, pl. a mag-

gal bevetett szántóföldön k- vagy vashengert ten-

gelyénél fogva végig vontat , miáltal a föld öszve-

nyomakodik, s a vetett magot jobban betakarja.

LEHENGERGET, (lehengerget) ösz. gyak.

áth. Hengergetve, azaz henger gyanánt forgatva le-

taszigál, leereget valamit. A hordókat lehengergetni a

pinczébe. V. ö. HENGERGET.
LEHENGERÍT, (le-hengerít)ösz. áth. Egyes hen-

geralakú testet saját tengelye körül, vagy valóságos

tengelye nem levén csak maga körül forgatva lee-

reszt, letaszít. Korcsolyán lehengeríteni a kosz-

lopot.

LEHENY, puszta Nyitra m. ; helyr. Lehény be,

— ben, —bi.

LEHEPPEN, (leheppen) ösz. önh. Mély han-

gon : lehoppan és lehuppan. Tunyán farára veti ma-

gát, s mintegy seggre esik, heppenve leesik. Gyöke az

emelked ugrást jelent hep, (hip, hop) a le igeköt

mint aláfelé irányt jelent ezen értelmet köti vele

öszve, mint repül am. bizonyos magasságban száll,

lerepül am. alászáll.

LEHERGÉL, (le-hergél) ösz. áth. Dörgölve,

dörzsölve, valamely éles eszközzel levakar, lekoptat.

A timár lehergeli a nyers brrl a szrt, húst.

LEHERNYÓZ, (le-hernyóz) ösz. áth. Bizonyos

növényekrl a hernyókat leszedi. Tavasszal leher-

nyózni a gyümölcsfákat.

LEHERNYÓZÁS
,

(le-hernyózás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamirl a hernyókat leszedik.

LEHERVAD, (le-hervad) ösz. önh. Mondjuk

növények gyönge sarjairól , leveleirl , virágok szir-
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mairól, midn hervadva elfonnyadva lekonyulnak. A

féreg rágta növény levelei lehervadnak.

LEHERVADÁS, (le hervadás) ösz. fn. Szenve-

d állapot, midn lehervad valami.

LEHÉS, (leh és) fn. tt. lehés-t, tb. — ék, harin.

szr. —e. Régiesen am. lehelés. Eléjöu Szabó Dávid

nál is : Lehés nehéz volta. V. ö. LEH, (2).

LEHET, (lehet) tehet ige, m. lehet tem, - tél,

— itt, par. lehess. Általán am. sem fogalomban sem

bizonyos tárgyakkal viszonyítva ellenmondást nem

foglal magában. Különösen , midn cselekvésre, m-
ködésre, tettre vonatkozik, am. azt tenni valakinek

hatalmában van , az bizonyos ertl kitelik , megtör-

ténhetik. Ez értelemben személytelenül használtatik.

Az lehet, ez nem lehet. Lehet-e ellene tennem ? Lehet t-

le, tájdivatosan am. kitelik tle. Nem lehet dolgoz-

nom. Monda a szent szz , miként lehet ez ? (Ádventi

ének.) Nem lehet szabadulnom. Néha am. szabad, meg
van engedve, nincs akadály benne. Ma a növendé-

keknek ki lehet sétálniok. Lehet-e e határban mindenki-

nek vadásznia t Elhúzódván az ellenség, mindenfelé le-

het menni. Midn szenved állapotra vonatkozik, am.

valamivé válhatik, átalakulhat. Ezen ifjúból még nagy

ember lehet. Mivé lehetett volna, ha nekem szót fogad t

Te is gazdag lehettél volna. Ez értelemben személyes

ige. Midn az állapotot jelent van ige szolgál alap-

fogaimul, am. a) tulajdonító esettel viszonyban vala-

mit vagyonúi birhat, pl. sok pénze lehetne, ha el nem

pazarlotta volna. Lehet neki mintegy százezer forintja.

b) Bizonyos körülményeknél fogva hihet, valószinü,

hogy úgy van. Elutazott vendégeink már eddig honn

lehetnek, azaz valószín, hogy honn vannak. Ez érte-

lemben egyszer , ráhagyó, vagy bizonyító szóul is

használtatik. Lehet ! Az lehet ! Mint kötszó régiesen

am. ámbár, akár, s jóváhagyást, engedést jelent, pl.

„Valamit kértndesz, adom te neked, lehet én orszá-

gomnak felét" (licetdimidium regni mei). Münch. cod.

Mai szokás szerént : jóllehet am. quamvis, etsi. Egyéb-

iránt v. ö. LESZ.

LEHETETLEN, LEHETLEN, (lehet- [et]len)

mn. tt. lehetetlen-^ tb. —ék. Általán ami nem létez-

hetik, vagy nem történhetik. Szorosb ért. ami maga- I

ban ellenkezik, pl. hogy valami egyszerre fehér is .

fekete is legyen. Esztanilag lehetetlen, ami az észtan

szabályaival ellenkezik
,

pl. hogy e két ellenmondó .

állítás : Van Isten, és nincs Isten igaz legyen, észta- ,

nilag lehetetlen. Természetileg lehetetlen, mi a ter-
'

mészét szabályaival, törvényeivel ellenkezik, pl. hogy

ember egész hegyet kimozdítson helyébl. Erkölcsi-

leg lehetetlen, mi a gyakorlati ész törvényeivel ellen-

kezik, pl. hogy valamely cselekedet, bün és erény

legyen egyszersmind, az erkölcsileg lehetetlen. Néha
,

határozatlanabb jelentéssel am. hihetetlen, mint olyas

valami, melynek okát fel nem fogjuk, mi bizonyos

tárgyra nézve szokott véleményünkkel ellenkezik, •

ami nem igaz, nem való. Lehetetlen , hogy levelemet

meg nem kaptad volna. Lehetetlen dolgokat beszélsz.

Lehetetlen, hogy ö ily tettel elkövethessen. A% teljét

, lehetetlen. Néha am. nem szabad , nincs hatalmunk-

I ban. Lehetetlen hazulról elmennem. Ezt tennem lehetet-

. len. Használ' atik csodálkozási, vagy kétlési indulat-

szóul is. Lehetetlen ! V. ö. LEHETSÉGES.
LEHETETLENÍT , LEHETLENÍT , LEHE-

TETLENIT, (lehet-[et]leu-ít) áth. m. lehetetlenít-étt,

htn. — ni v. — erei. Lehetetlenné tesz
?
azt eszközli,

hogy valami lehet ne legyen. Egész évi folytonos

szárazság lehetetleníti a mezei gazdálkodást. Magát

lehetlení'ni mondják tisztviselrl, ki úgy viselte ma-

gát, hogy lehetetlen többé alkalmazni vagy megvá-

lasztani.

LEHETETLENÍTÉS , LEHETLENÍTÉS, (le-

het [et] len ít-és) fn. tt. lehetetlenítés-t , tb. —ék. Le-

hetetlenné tevés. V. ö. LEHETETLENÍT.
LEHETETLENSÉG, LEHETLENSÉG, (lehet-

[et]len-ség) fn. tt. lehetetlenség- ét , harm. szr. — e.

Semmiség, melyet a fogalomnak önmagával, vagy a

viszonyított tárgyaknak egymással való ellenkezése

szül. Esztani lehetetlenség, mely fogalomban megsem-

misül, pl. hogy az ember egyszerre éljen és ne éljen.

Természeti lehetetlenség, pl. hogy a valódi tz hideg

legyen. Erkölcsi lehetetlenség, pl. hogy valamely tett

erény is bn is legyen. Különösen állapot, midn va-

lami az illet erk által nem történhetik. Embernek

mindent tudnia lehetetlenség. Bolondság valakitl le-

hetetlenséget kívánni. V. ö. LEHETETLEN.
LEHETLEN ; LEHETLENSÉG, 1. LEHETET-

LEN ; LEHETETLENSÉG.
LEHET, (Ie-het-) mn. tt. lehet-t. Ami lehet,

ami sem fogalomban , sem tárgyilag viszonyítva el-

lenmondást nem foglal magában. Különösen, mi bi-

zonyos ertl, képességtl kitelik. Lehet sebességgel

menni. Lehet módon elvégezni valamit. V. ö. LEHET.
LEHETÉN, (le-het--en) ih. Lehet módon,

amint ernktl képességünktl kitelik.

LEHETKÉP, (lehet kép) 1. LEHETÉN.
LEHETLEG, (le het ö-leg) 1. LEHETÉN.
LEHETS, (le het--es) mn. tt. lehetst v. —et.

tb. — ék. Onállólag nem igen, hanem meg igekötvel

használtatik, s am. trhet , a maga nemében nem
épen rósz, bizonyos czélra elegend. Tavai meglehe

ts bor termett. Meglehets tudományú ember. Hatá-

rozója : meglehetsen, am. türhetleg , nem épen ro-

szül, megelégedésig. Búzánk meglehetsen termett.

LEHETSÉG, (le-het--ség) fn. tt. lehetség-ét,

harm. szr. — e. Tulajdonság, vagy állapot, midn va-

lami lehet, vagyis midn valami sem fogalmilag,

sem tárgyilag viszonyítva ellenmondást nem foglal

magában. Mieltt a vállalatba kapnál, a kivitel lehe

tségérl kell bizonyosnak lenned. V. ö. LEHET.
LEHETSÉG

,
(le-het ség) fn. tt. lehetség ét,

harm. szr. — e. Tulajdonság, vagy állapot, midn
valami lehet. Egy értelm vele a lehetség, azon kü-

lönbséggel, hogy ebbl es képzü melléknév nem
származik, ellenben lehetség-höl lesz lehetséges. Nincs

benne lehetség, am. nincs mód benne. Lehetségig pon-

tosan és serényen véghez vinni valamit. V. Ö. LEHET.
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LEHETSÉGES ,
(le-het-ség-és) mn. tt. lehetsé-

gés.t v. —et. 1) Amit tenni , véghez vinni lehet. Le-

hetséges munka. 2) Ami történhetik, megeshetik. Le-

hetséges, hogy még ma találkozunk valahol. 3) Való-

szín, hihet. E készületek után lehetséges, hogy az

ellenség megtámad bennünket. Kérd szócskával csu-

dálkozást jelent. Lehetséges e f

LEHETSÉGÉSÍT v. LEHETSÉGÉSIT, (le-het-

ség-és-ít) áth. m. lehetségésítétt, htn. —ni v. —eni,

par , —s . Lehetségessé tesz. Verseng felek közt ön-

mérséklet lehetségesül a kibékülést.

LEHEVER, (le-hever) sz. onh. Lefekszik, hogy

heverjen. Leheverni a fbe. Leheverni a padra. Tárgy-

esetes névvel, és áthatólag am. valamit rajta hever-

ve legyúr. Leheverni az ágyat. A marha leheverte a

vetést. V. ö. HEVER.
LEHEVEREDIK, (le heveredik) sz. k. Heve-

rés végett lefekszik valahová. Az elfáradt utas lehe-

veredik a fa árnyékába.

LEHÍ, (le-hí) ösz. áth. Valakit hí, hogy jöjjön

le. Az ácsokat lehíni a háztetrl. Esztergomból lehív-

ták öt Pestre. A csalóka lehívja madártársait a lépre.

V. ö. HÍ.

LÉHI, puszta Gömör m. ; helyr. Léhi-be,—ben,

—bi.

LEHIBBAN, (le-hibban) ösz. önh. Hibbanva

bizonyos magasságról alászáll, vagy leesik, lecsúszik.

Jjehibbanni az épitöi állásról. V. ö. HIBBAN.

LEHIBBANÁS, (le-hibbanás) ösz. fn. Önkény-

telén mozzanás, midn valaki v. valami lehibban.

LEHIBBANT
,

(le-hibbant) ösz. áth. Eszközli,

hogy valaki vagy valami lehibbanjon. A deszka túlsó

végén ül himbáló társat lehibbantani. V. ö. HIBBAN.

LEHIDOR
,

(le-hidor) ösz. áth. Hidorva le-

nyomkod.

LEHIGAD, LEHIGASZT, 1. LEHIGGAD, LE-

HIGGASZT.
LEHIGGAD, (lehiggad) ösz. önh. Mondjuk za-

varos, síirii nedvrl, folyadékról, midn nehezebb ré-

szei alászállván híggá, tisztává lesz. A felzavart bor,

ha állani hagyják, lehiggad. V. ö. HIGGAD.

LEHIGGASZT, (le-higgaszt) ösz. áth. Eszközli,

hogy valamely sürú , zavaros folyadék lehiggadjon.

V. ö. LEHIGGAD.
LÉHÓ

,
(lé-h-ó v. leh-) elavult részesül, egy-

szersmind melléknév. Gyöke vagy a nedvet jelent

lé, melybl lehetett az elavult ige Uh, azaz foly, innen

léha am. folyó vagy folyató , t. i. tölcsér, mely által

valamit folyatnak, mely a nedvet általfolyatja egyik

edénybl a másikba ; vagy pedig az am. lehö (a ré-

gies leh igétl, a Bécsi codexben is,) azaz lehel,

minthogy a folyadék által bocsátásakor mintegy le-

helni, lihegni látszik és hallatszik. Másképen más-

más tájdivatok szerént : lejó, lihó, léju, Uja, liu, pa-

lóczosan : lév. Rokonok talán vele a latin luo, szláv

lejem (Öntöm). V. ö. LÉ; LEH Más származtatással 1.

LIÚ Bíót.

LEHÓCZ, falu Ung m. ; helyr. Lehócz-ra,—on,

— ról.

LEHOMÉR , falu Vas m. ; helyr. Lehomér-ra,—on. —ról.

LEHÓNALAZ
,
(le-hónalaz) ösz. áth. Tulajd.

ért. annyit tenne, mint hón alatt levisz, lehord vala-

mit ; de ezen jelentése nincs divatban. Átv. ért. azon

kinövéseket, melyek bizonyos növények f levelei vagy

ágai alatt fattyusarj gyanánt kibújnak, letépi, lemetszi.

E szóban a levelek és ágak képes kifejezéssel úgy
tekintetnek, mintha hónaik, és hónaljaik volnának.

LEHÓNALL, (le-hónalal) 1. LEHÓNALAZ.
LEHORD

,
(le-hord) ösz. áth. 1) Bizonyos tár-

gyakat, vagy részekre osztható egészet egymás után

valamely magasságról levisz. A gabonát zsákokban le-

hordani a padlásról. A fejes káposztát lehordani a ha-

jóra. 2) Valakit keményen megdorgál, leszid. Ez ér-

telemben véve igazán lehurd, melynek gyöke hur egy

a hurogat, hurít igék gyökével. Minthogy pedig a le-

hordás, vagyis lehurogatás nyers ers hangon tör-

ténik , innen rokonai, a hurcz, hurezol, hurgya, hor-

hol, horzsol szók is, mint afféle hangutánzók.

LEHORGAD
,
(le-horgad) ösz. önh. Horgadva,

azaz horog gyanánt meggörbedve aláhajlik. Nagy te-

her alatt lehorgad a szeg. Átv. ért. mondható ember-

rl is, kinek teste vénség, betegség miatt, vagy ne-

héz tehertl legörbed. V. ö. HORGAD.
LEHORGASZT, (le-horgaszt) ösz. áth. Eszköz-

li, hogy valamely hajlékony, rugalmas test lehorgad-

jon, vagyis meggörbedve aláhajoljék.

LEHORZSOL, (le- horzsol) ösz. áth. Horzsolva,

azaa valamely kemény test által ersen dörgölve le-

koptat valamit. A kerék lehorzsolja a lcsöt. A falba

akadt tengely lehorzsolja a vakolatot. V. ö. HORZSOL.
LEHOTA, számos helységek neve a fels vár-

megyékben ; helyr. Lehotá-ra, — on, —ról.

LEHOTTA,több helységek neve; helyr. Lehot-

tá-ra, — n, — ról.

LEHOZ, (le-hoz) ösz. áth. Ellentéte : felvisz. E
két szó között azon különbség van, mi a hoz és visz

között, t. i. hozunk valamit távolról közelre, onnan

ide ; ellenben viszünk valamit közelrl távolra, innen

oda. Eszerént lehozni valamit am. bizonyos magas-

ságú távolból bizonyos alább fekv közelre szállíta-

ni. A padláson hever könyveket hozd le ide a szobába,

a bútorokat pedig vidd le a kamrába. Átv. ért. vala-

mit távolabbi régi idbl leszármaztat. Eredetét az

els magyar korszakból hozza le. Ugyan átv. ért. bi-

zonyos igazságot több fokozatú okoskodás lánezola-

tán mutat ki.

LEHOZÁS
,

(le-hozás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit lehozunk , tulajdon vagy átvitt értelem-

ben. V. ö. LEHOZ.
LEHOZATAL

,
(le hozatal) 1. LEHOZÁS.

LEHÖ l.LEH (2) alatt.

LEHÖRPÖL, (le-hörpöl) ösz. áth. Hörpölve le-

nyal, leesz valamit. Lehörpölni az üveg szájáról a

méttU V. ö. HÖRPÖL.
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LEHUGYOZ, (lc-hugyoz) ösz. áth. 1) Magasról

aláfelé hugyoz, szabatosabban : hugyozik. 2) Hugy-

gyal bemocskít valamit v. valakit. Lehugyozni a szeg-

letfalakat. Ót még a kutya sem hugyozza le, azaz leg-

érdektelenebb ember. Máskép : lepisál, lépesei.

LEHUGYOZÁS, (le-hugyozás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki alá hugyozik, vagy hugygyal be-

mocskol valamit.

LEHULL
,

(le-hull) ösz. önh. Bizonyos függ
magasságról leszakadva a nehézkedés törvénye sze-

rént aláesik. Az érett gyümölcs lehull a fáról. Öszszel

lehullanak a levelek. Az átázott falról lehull a vakolat.

V. ö. HULL.
LEHUPPAN, (le-huppan) ösz. önh. Bizonyos ma-

gasságról alá esik, egyszersmind hupp hangja hallik.

Mondják kivált oly testekrl, melyek ütés vagy ütdés

által többé-kevcsbbé meglapulnak. Lehuppan az érett

alma, körte. Valamivel nagyobb test esését és ütdé-

sét jelenti a rokon hangú lezsuppan ; ellenkezlegki-

sebbét: lehibban. V. ö. HOPP, HOPPAN.
LEHUPPANT

,
(le-huppant) ösz. áth. Lecsap

vagy levág valamit a földre, úgy hogy huppanjon. V.

ö. LEHUPPAN.
LEHURCZOLKODIK, (le-hurczolkodik) ösz. k.

Felsbb helyrl alsóbbra hurczolkodik. Harmadik

emeletbl elsre, a feldunasorról az aldunasorra lehur-

czolkodni. V. ö. HURCZOLKODIK.

LEHURIT, (le-hurít) ösz. áth. Ers hangon rá-

kiált valakire, hogy hallgasson. Gyöke az indulatszó

hitr ! valamint a csitit igéje esd !

LEHUROGAT, (lehurogat) ösz. gyak. áth. Kií-

rogatva, azaz ers, nyers hangon kiáltozva leszid, és

elhallgattat valakit. V. ö. HUROGAT.

LEHUROGATÁS, (le-hurogatás) ösz. fn. Szi-

dás, feddés neme, mely által lehurogatnak valakit.

LEHUSOL
,

(le-húsol) ösz. áth. A csonthoz,

vagy brhöz ntt húst lehúzza, lemetéli, lenyesi. Kü-

lönösen, mondják brkészitkrl , midn úgyneve-

zett kaszával a nyers brön maradt húsrészeket, ros-

tokat levakarják.

LEHÚSOLÁS
,
(le-húsolás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg nyesés, vakarás, mely által lehúsolnak va-

lamit. V. ö.^ LEHÚSOL.
LEHÚZ

,
(le-húz) ösz. áth. 1) A bizonyos ma-

gasságon lev testet úgy húzza, hogy alájöjjön vagy

hajoljék. Lehúzni az asztagról néhány kévét. Lehúzni

valakit a szekérrl. A sok gyümölcs lehúzza az ágat.

Valakit huszonöt bot alá lehúzni, am. lefogui. Húzd

le ! am. fogd le. A sok koldus majd lehúzza az embert,

azaz legtolakodóbb módon kéri, sürgeti. 2) Valamely

testen lev ruhát, burkot , brt, héjat stb. lefejt, le-

bont, leránt. Tolongásban lehízták róla a köpenyt. A
döglött lóról lehúzni a brt. A füzág nyirkos héját le-

húzni. Lehúzni a nadrágot, csizmát, sarut, am. levet-

ni, vagy erszakkal levenni. Átv. ért. bizonyos meny-

nyiségbl vagy járandóságból egy részt elvesz. A jö-

vedelembl lehúzni a költséget. A szolga bérébl lehúz-

ni az eltörött edények árát. 1 nyugdíjból havonként

adósság fejében lehúzni néhány forintot. V. ö. HUZ.

LEHÚZÁS, LEHÚZÁS, (le-húzás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valakit vagy valamit lehúznak. V. ö.

LEHÚZ.

LÉHÜTÖ, (lé-hüt) ösz. fn. Konyháu kotnye-

lesked; élhetetlen ember , ki egyébre nem való,

mint levet hteni, kását fúni. Egyébiránt rokonítható

a léha, léhendék szókkal is.

LEIGÁZ
,

(le-igáz) ösz. áth. 1) Tulajd. ért. a

vonómarha nyakát iga alá hajtja. 2) Átv. ért. vala-

mely szabad, független népet ervel hatalma alá hajt.

LEIGÁZÁS, (le-igázás) ösz. fn. Erszakoló cse-

lekvés, mely által leigáznak valamely állatot vagy

embert.

LEIGAZÍT, (le igazít) ösz. áth. 1) Ami fölfelé

vagy oldalas irányban áll , azt úgy igazítja , hogy

lefelé álljon, vagy hajoljék. .1 feltrödzött hajtókát,

szoknyát leigazítani. 2) Megmutatja valakinek, merre

van az út lefelé, és pedig mind komoly ,
mind gúny-

tréfás értelemben. Az eltévedt utast a hegyrl leigazí-

tani a völgybe. Ha le vem mentek szép szerével, majd

leigazítlak benneteket. V. ö. IGAZÍT.

LEIMÁDKOZIK
,

(le-imádkozik) ösz. közép

alakú ige, de ezen öszvetételben határozott vagyis

tárgyilagos ragozásu, t. i. áthatólag használtatva am.

bneit imádkozva mintegy lemossa, letisztítja, vagy

bizonyos mennyiség imát , zsolosmát elmond. Amit

káromkodással vétettél, imádkozd le. A szent olvasó-

ból négy tizedet leimádkozni. V. Ö, IMÁDKOZIK.
LEINDÁZ, (le indáz) ösz. áth. Bizonyos növé-

nyek indájit leszedi, letépi. Leindázni a tököt, ubor-

kát. V. ö. INDA, továbbá : KACS, KACSOZ.
LEÍR, (le-ír) Ösz. áth. 1) Valamit irásba foglal.

Utazását helyrl helyre leírni. Észrevételeit, ötleteit leír-

ni. Valamit, hogy el ne feledjük, leírni. Az eredetit máso-

latképen leírni. 2) Valaminek vagy valakinek ismertet

jegyeit, tulajdonságait írással vagy szóval eléadja, s

mintegy fest gyanánt leveszi. Bizonyos tájt, hegyet,völ-

gyet leírni. Természetrajzban a különféle állatok nemeit

és fajait leírni. Jeles férfiak életét leírni. 3) Színekkel le-

fest. Olajfestékkel vászonra leívni valamely csatát. Innen

átv. ért. élénk színezet kifejezésekkel ad elé vala-

mit akár írásban akár szóval. A regényírók le szok-

ták írni körülményesen a személyeket, és helyeket. Várj,

várj, majd leírlak, am. hibás oldalaidat élénken le-

festem. 4) Mondják felsbb rangú személyrl, neve-

zetesen fejedelemrl, vagy ennek képét visel ható-

ságról, midn hivatalosan bizonyos ügyben az alatt-

valókhoz ír; ellentéte : felír. Az országgylés felír a

fejedelemnek, ez pedig leír az országgylésnek.

LEÍRÁS
,

(le-irás) ösz. fn. Cselekvés, mely ál-

tal valamit irásba foglalunk, vagy átv. ért. oly élén-

ken adunk elé , mintha színekkel festenök le. Régi

oklevelek leírásával foglalkodni. Természetrajzi, költi,

regényi leírás. Vétetik elvontan tárgyilag is, ^\. föld-

leírás. V. ö. LEÍR.



1375 LEIRAT—LEJÁR LEJÁRÁS—LEJT 1376

LEIRAT, (1), (le-irat) ösz. fn. Iromány, melyet

a felsség, nevezetesen a fejedelem bizonyos ügyben

alattvalóihoz intéz. Legfelsbb királyi leirat.

LEIRAT, (2), (le irat) mivelt. Valakinek meg-

hagyja, megparancsolja, hogy leírjon valamit. A ta-

nár leíratja tanítványaival az eladott tárgyakat.

LEÍRHATATLAN, LEÍRHATLAN, (leírhat

[atjlan) Ösz. mn. Amit leírni , Írásba foglalni, vagy

kellen lerajzolni, lefesteni lehetetlen. E szó nagyító

értelemmel bir, b élüuk vele különösen, midn azt

akarjuk jelenteni , hogy bizonyos dolog oly sajátsá-

gos, oly új, oly meglep , eddig oly szokatlan , is-

meretlen jegyekkel és alakban tnt fel, hogy azokra

kell szavaink és kifejezéseink nincsenek, vagy va-

lami oly nagyszer, hogy azt egyszerre felfogni nem
vagyunk képesek. A lelkesedés, öröm leírhatatlan,

melylyel a nép megszabaditóját fogadta. Leírhatatlan

fájdalom gyötri lelkemet.

LEÍRÓ, (le iró) ösz. fn. Személy, ki szoros ér-

telemben másolva ír, pl. mások fogalmait leírja. Kü-

lönösen alsó rend hivatalnok valamely hatóságnál,

vagy irodával biró más testületnél, ki másolatok Írá-

sával foglalkodik. Máskép : írnok.

LEISZAMODÁS
,

(le iszamodás) ösz. k. Isza-

modva leesés.

LEISZAMODIK
,

(le-iszamodik) ösz. k. Isza-

modva alácsuszik. A síkos partról leiszamodni az árok-

ba. V. ö. ISZAMODIK.
LEISZIK

,
(le-iszik) ösz. közép alakú, de ezeu

öszvetételben mind határozatlan mind határozott ra

gozással tárgyesetes névvel használtatik, s am. bizo

nyos italnak fölébl lehörpöl. A pohárból néhány

csöppet leivott, a többit kiöntötte A must tisztáját le-

itta, a salakját ott hagyta. Néha am. bizonyos föl-

szinröl egészen leszi valamely italt, nedvet, tulajd. és

átv. értelemben véve A tenyérrel merített vizet leinni.

A föld leiszsza az esvizet. Tréfásan és visszaható

névmással magát leinni am. addig, vagy annyit inni,

hogy lábáról leesik. Leitta magát az asztal, alá. Né^
ha am. versenytársán az ivásban kifog. Fogadom, hogy

valamennyiteket leiszlak.

LEITAT, (le-itat) ösz. mivelt Addig itat vala-

kit, mig le nem részegszik, s mint mondják, mig lá-

báról le nem ejti. A dévaj gazda leitatta vendégeit.

V. ö ITAT.

LEJÁNY, tájdivatos; 1. LEÁNY.
LEJÁR

,
(lejár) ösz. önh. 1) Bizonyos fólebb

helyrl alábbra jár, azaz gyakorta, többször lemegy,

leszáll. Lejár a pinczébe borokat kóstolgatni. Komá-
romból lejár Pestre. Lejár a bélé, töke, azaz gyakran
alászáll 2) Szélesb ért. mondják dolgokról, melyek
térben vagy idben haladnak

, midn az illet tér,

vagy id végére jutnak. Lejár a csiga, vagy óra lín-

cza. Lejárt a búza (a malomkrl elfogyott). Lejár

az id. Tejárnak a napok, havak, ''vek 3) Áttutólag

am. járva, lépve letipor. Lejárni az utat. A megb-
szült barom lejárta az embereket. A malomk lejárja

a felöntött gabonái. Lejárni a csizma sarkát, am sok

járás által lekoptatni. Átvitt és aljas kifejezéssel am.

valamely rt mértéktelen nszés által megsanyar,

megnyomorít, mit különösen szabad élet személyek-

rl mondanak.

LEJÁRÁS, (le-járás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki vagy valami lejár, átható értelemben is.

LEJARAT
, (1), (le-járat) ösz. mn. Eszközli,

hogy valami lejárjon, Lejáratni a malomban a felön-

tött búzát. Lejáratni barmokkal a vetéseket.

LEJÁRAT, (2), (le-járat) ösz. fn. Határidrl

mondják, midn lejár vagyis letelik, különösen hasz-

nálják a váltók s más kötelezvények fizetési idejérl

Váltó lejárata. Adóslevél lejárata. Aruszerzési kötés

lejárata.

LEJÁRATI
,

(le-járati) ösz. mn. A lejáratra

vonatkozó. Lejárati id v. határid.

LEJÁRT, (lejárt) ösz. mn. Letelt, elmúlt. Le-

járt határid.

LEJEBB, (le j-ebb) ih. Am. alább. L. LE alatt.

LEJEBBI, (lej ebb i) mn. tt. lejebbi-l, tb. —ek.

Lentebb v. alantabb lev.

LEJEN, Bodrogközi tájszólással am. jelen (l és

j áttétetnek, helyet cserélnek).

LÉJÓ, 1. LEHO.

LEJO
,

(le-j) ösz. önh Magasról vagy felébb

helyrl alá j. Különbözik tle lemegy , melyben

alapfogalom a távolodó mozgás, ellenben a lejö a köze-

ledés fogalmát foglalja magában. V. ö J, MEGY.
Tulajd. értelemben önmozgó lényekrl mondják. A
kapások már jönnek le a szlhegyrl. Jöjjetek le a

völgybe. A domb oldalán legel barmok lassanként le-

jönnek. Átv. ért. alászáll, aláereszkedik, aláfoly. A
hajók lejönnek a Dunán. A zápor vize lejö a hegyrl.

LEJOVÉS, (le-jövés) ösz. fn A mozgásnak azon

neme, midn valaki, vagy átv. értelemben valami bi-

zonyos felhelyrl közeledik. V. ö. LEJO.
LEJÖVETEL, (le jövetel) 1. LEJÖVÉS.
LEJT, (1), (le-j-t v. leit) önh. és áth. m. lejt-—étt, htn. — ni v. — eni, par. — s. Ezen ige tulaj-

donkép miveltet, mint rokonai: ejt, fejt, nyújt, fújt,

gyújt, bújt, az elavult ajt stb. azaz eszközli, hagyja,

engedi, hogy valami essék, fej'jék, nyúljék, fú'jon,

gyúljon, bújjon, stb. E szeréat lejt am. lemeivé tesz,

leereszt, és lejt am. leereszt , meneteles hely , me-

lyet) könny lemenni, lebocsátkozni. Onhatólag am.

alámegy, leereszkedik. Tiszta gyöke azon alá irány-

zó le, melynek egyenes ellentéte a magisra irányzó

fe. E gyökbl lett lej, mint /e-bl fej , s valamint eb-

bl keletkezett fejt, úgy amabból lejt. így képzdött

a nyilast, tátongást jelent tiszta a gyökbl aj, ajt,

ajtó
; így a su gyökbl suj ,

sújt, sújtó. Egyébiránt

ezek, és több hasonló igék képzdésére nézve 1. — t,— ít igeképzket. Midn a lejt ige áthatólag hasz-

náltatik, am. leereszt, lebocsát, alászállít, vagyis le-

menvé tesz valamit, pl. Art lejteni, am. aliszállítani,

ellentéte : fölverni, fölemelni. Innen árlejtés am. oly

alkudozás, melyben a kikiáltott legmagasabb árból
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lealkusznak. Tánczot lejteni, tulajdonkép testet lejte-

ni, am. a tánczot alá-alá bukva , lábhegyrl sarkra

ereszkedve járni. Midn önhatólag tárgyesetes név

nélkül fordul elé, aui. testét majd fölemelve majd

leeresztve lépeget. A tánezosok egyszerre lejtenek. Atv.

ért. lejt az út, midn valamely magasságról menete-

lesen hajlik lefelé, innen lejt, am. a hegynek, domb-

nak meneteles oldala, valamint ajtó a háznak , szek-

rénynek stb. azon mozgékony, ki- vagy behajtható

része, mely ajat, azaz ki- s bejárási nyilast csinál.

LEJT, (2), (le-j-t) fn. tt. lejt-ét, harm. szr. —je.

Képzésre nézve olyan mint sajt, rojt, böjt, sejt, bojt,

rejt, melyek mind elvont értelm fnevek, s eredeti-

leg saját, rojai, böjet, sejet, bojat voltának a sajik

(savik), rojik, böjik, sejik, bojik részint él , részint

elavult szókból és igékbl. V. ö. LAJ E szerént lejt

is am. lejét, a lejik igébl. Jelenti azon lefelé fordult

irányt, mely meneteles hajlás által képeztetik. A hegy

lejtjén leereszkedni.

LEJTÉS, (le-j-t-és) mn. tt. lejtés-t v. — et, tb.

— ék. Meneteles, lejts, melyen könnyen lehet lefelé

menni. Lejtés út a hegy oldalán.

LEJTÉS, (le-j-t-és) fn. tt. lejtés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, midn valamit bizonyos

magasságról leeresztünk. Különösen lejtés a tánezban,

midn testünket lejtegetjük , s magunkat mintegy

buktatva járjuk a tánczot. Hanglejtés , azon mód,

mely szerént a hangokat és szókat ejtjük , azaz, hol

magasabbra emeljük , hol alább szállítjuk. Ariejtés,

midn valaminek árát leszállítjuk.

LEJTI, (lej-t-i) mn. tt. lejti-t, tb. — k v. — ek.

A verselésben oly lábról mondják, melyben elül hosz-

szú és utána rövid tag van. (Troch'áus). Alakja ez :

— v,pl. „
„Üssük

J
össze

| kelyhe linket

,

Bénnok
|
égi

|
tüz rágy|og."

Bajza József.

LEJTMÉRÉS, (lejt-mérés) ösz. fn. Valamely

helyzet lejtsségének megmérése, kiszámítása.

LEJT, (le-j-t-ö) mn. és fn. tt. lejtö-t. Lefelé

hajló, vagy lefelé hajlító. Lejt út a hegy oldalán. Lej-

t táncz, melyben a tánezos mintegy buktatja magát,

vagyis melyet úgy jár, mintha lejtn menne lefelé. —
Önálló fnévül használtatva 1) Hajlás, mely bizonyos

magasságról menetelelesen fordul lefelé. Ellentéte :

meredek. Az országutat a hegynek lejtjén vinni. Min-

den hágónak vagyon lejtje. Minden hegynek lejtje is

szokott lenni. (Km.). Finnül : loitto. 2) Nemzeti

táncz neme, melynek jelleme bizonyos büszke lassú-

ság, milyennel az eredeti toborzót kezdeni szokták.

Molnár A. szerént tripudium-nsik mondják, mi annyi

mint tripodium, azaz háromlábas, vagyis háromütéses,

mert a lassú toborzót csakugyan három lábmozditás-

ból álló mozzanatra szokták járni hadi toborzóink,

melyek közöl a két els (az üteuy els fele) kissé

rövidebb, s az utolsó (az üteny másik fele) hosszabb •,

innen e táncz-, vagy zene- és verslábnak ,toborzó'

a neve.

AKAD. NAOV SZÓTÁB. KI. KÖT

LEJTS, (le-j-t--ös) mn. tt. lejts- 1 v. — tt,

tb. —ek. 1) Meneteles, bizonyos magasságról lefelé

hajló, nem meredek. Lejts út, ösvény. Mondják oly
testrl is, mely aláfelé inog. Lejts padló. Lejts híd.

Lejts pamlag. 2) Tánczról szólva am. amit lejtve

járnak. Lejts lassú toborzót járni.

LEJTSEN, (le-j-t--ös-en) ih. Menetelesen,
aláhajolva

, le-lebukva. Lejtsen vezet út. Lejtsen
járni a tánczot. V. ö. LEJT.

LEJTÖSÍT, LEJTSIT, (le-j-t-ö-ös-ít) áth. m.
lejtösU étt, htn. —ni v. —eni, par. —s. Lejtssé te-

szen valakit v. valamit. A meredek hegyi utat lejtösi-

teni. V. ö. LEJTS.
LEJTÖSÍTÉS, LEJTÖSITÉS, (lejt -ös-ít-és)

fn. tt. lejtösítés-t, tb. —ék. Lejtssé tevés v. alakítás.

LEJTSÖDÉS, (le-j-t--ös-öd-és) fn. tt. lejtö-

södés-t, tb. — ék. Lejtssé alakulás V. ö. LEJT
SÖDIK.

LEJTSÖDIK, (le-j-t--ös-öd-ik) k. m. lejtö-

söd-tem, — tél, —ött. Lejtssé alakúi , olyanná le-

szen, meredekségébl mindinkább veszt. Minél alább

mentünk a hegyrl, annál inkább lejtsödött utunk.

LEJTÖSSÉG, (le-j-t--ös-ség) fn. tt. lejtösségét.

Minség vagy állapot, midn valami lejts. Hegy lej-

tössége.

LEJTSÜL , LEJTSÜL, (le-j-t- ös-ül) Önh.

m. lejtsült. L. LEJTSÖDIK.
LEJTZ, (le-j-t--öz) önh. m. lejtz-tem, —tél,

— ött, par. —
z. A tánczot lejtve járja. Átv. ért.

Mondják kényesen járó vagyis tánezoló paripáról is.

„Pajkos mének íejtznek alattok."

Szabó D..

Néha ikesen : lejtözik.

„Lejtzik alatta igen haragos mén."

Gyöngyösi István.

LEJTZÉS, (le-j-t--öz- és) fn. tt. lejtözés-t,

tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés , midn valaki a

tánczot lejtzve rakja. V. ö. LEJTZ.
LEJTZIK, (le-j-t--öz-ik) k. L. LEJTZ.
LEJTVELEJTI, (lejtve-lejti) ösz. fn. Ketts lejti

versláb ez alakkal ; —u — u . A magyar zenében elé-

forduló másod rangú üteny. Lényeges a lengedez

és toborzéki.

LÉJU 1. LÉJÓ.
LEK, elvont gyök, melybl a gyakorlatos ige

lekeg származik, a alapfogalom benne a mozgás; 1.

LEKEG. Ugyanezen gyökbl eredhettek a Lékencze,

Lekenye, és Leklencz helynevek.

—LEK, mély hangon — lak, öszvetett igerag,

melyben a k (ak ek) az els személy képviselje, az

l pedig a 2-ik személyre hatást jelenti
;
pl. szeret-

l-ek, lát-l-ák ; 1. SZEMÉLYRAG.
LEK, fn. tt. lék-et, harm. szr. — e v. —je. Al-

talán am. lik v. lyuk módosított alakban, s megegye-

zik velk a német Loch és Í.Ucke, a finn és lapp

luko, wend lukna, az üreget jelent lengyel loch. Jo-

87
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lent nyilast vagy üreget, mely bizonyos testbe vagy

térbe mélyed. Helyesen vette már Adelung észre,

hogy mind a Loch, mind a Lücke, mind több rokon

hangú és értelm szókban alapfogalom a mélyed

nyüás. Világosan kifejezi ezt a magyar lék gyöke le

(infra), melybl ék képzvel alakult le-ek, öszvehúz-

va lék. így lett fe (caput) gyökbl fe-ék fék, (capi-

strum) ; a csé cs (tubus) gyökbi esek, pl. bikacsék.

E szerént lék am. lefelé mélyed valami. A lik és

lyuk csak módosításai. Ez alapfogalmat tartva szemünk

eltt mint valószínt állíthatjuk, hogy rokonai a ma-

gyar liget, lug, lugas, a latin lucus, lacus, a német

Lücke, Lacke, mennyiben ezek is oly tárgyakat je-

lentenek, melyek mélyebb helyen, illetleg völgyben,

s mintegy üregben fekszenek. Szoros ért. lék jelenti

azon lyukat, melyet a jégen halászat, vagy vízmen-

tes végett vágni szoktak. Szélesb ért. más testeken

vágott lyuk, pl. Léket vágni a kenyéren, dinnyén, tö-

kön. Székelyesen vék , mint lép vép, láz váz, lápa

vápa stb. V. ö. LÓK, LÖK.

—LÉK, Öszvetett fnévképz le és <& egysze-

r képzkbl, am. lev ki azaz lev valami, mintegy :

lévség, pl. zagyva-lék am. zagyvált valami ; hasonlók :

föz-e-lék, tölt-e-lék, függ-e-lék, told-a-lék (az a e jobb

hangzás végett közbeszúratok), es-lék, és az ujabb

korban alakult hálra-lék (am. hátralevó'ség). A török-

tatár nyelvben igen termékeny képz, ,lik
( alakban,

pl. bilmek-lik am. tudomány, mintegy tudalék, dost-

lik barátság, ak lik fejérség, zirek-lik finomság, padi-

sah-lik fejedelemség stb. s mint látjuk, többnyire a

magyar ság tég-uék felel meg.

LÉKA, falu Vas m. ; helyr. Lékára, —n,

—ról.

LEKACSOL, (le-kacsol) 1. LEKACSOZ.

LEKACSOZ, (le-kacsoz) ösz áth. A leveleket

kacsostul leszedi. Lekacsozni a dohányleveleket. V. ö.

KACS.
LEKACSOZÁS

,
(le-kacsozás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki a növények leveleit lekacsozza.

V. ö. LEKACSOZ.
LEKACZAG, (le-kaczag) ösz. önh. Tárgyese-

tes névvel am. valakit kaczagva gúny tárgyává tesz,

és lealáz. Lekaczagni a hányiveti hetvenkedöt. V. ö.

KACZAG.
LEKACZAGÁS, (le-kaczagás) ösz. fn. Kaczag-

va gúny tárgyává tevés.

LEKAJLAD, (le kajlád) ösz. önh. Lekonyul.

Atv. ért. Lekajladt a kedve am. elmúlt, elenyészett.

LEKANKARODIK,(le-kankarodik) ösz. k. Kan-

karodva lefelé forog, aláhengeredik.

LEKANTÁROZ, (le-kantároz) ösz. áth. A fel-

szerszámozott állatról leveszi a kantárt. Lekantározni

a paripát.

LEKANTÁROZÁS
,

(le-kantározás) ösz fn. A
kantár levétele.

LEKANYARODÁS
,

(le-kauyarodás) ösz. fn.

Kanyarodva lefelé menés, folyás, haladás.

LEKANYARODIK, (le-kanyarodik) ösz. k. Ka-

nyargó azaz ide-oda görbed irányban lefelé megy,

halad, foly. Az út
,
patak lekanyarodik a völgybe. V.

ö. KANYARODIK.
LEKAP, (lekap) ösz. áth. 1) Kapva levesz va-

lamit. Fejérl lekapta a kalapot. Ijedtében lekapta a

szegrl a pisztolyt. 2) Lefog, leránt, lehúz. Lekapták,

és jól megverték. Atv. ért. Valakit leszid, lepirongat.

V. ö. KAP.
LEKAPAS, (le-kapás) ösz. fn. Cselekvés, midn

valamit vagy valakit lekapnak.

LEKAPCSOL, (le-kapcsol) ösz. áth. Kapcsából

kibontva levesz valamit. Lekapcsolni a sisakot, az

ezüstlánczos panyóka mentét. Lekapcsolni a lószerszá-

mot. V. ö. KAPCSOL.
LEKAPCSOLÁS, (lekapcsolás) ösz. fn. Kapcsá-

ból kibontás. V. ö. LEKAPCSOL.
LEKARAMÍT

,
(le-karamít) ösz. áth. Kereken

vagy karajban leszeg, levág. Máskép : lékeremlt. Szé-

kely szó.

LEKARAMÍTÁS, v. —KARAMITÁS, (le-ka-

ramítás) ösz. fn. Kereken vagy karajban leszegés

levágás.

LEKARMOL
,

(le karmol) ösz. áth. Karmolva,

azaz körmökkel vakarva , sértve lehúz valamit. Le-

karmolni a vereked társ arczárói a brt. \Lekarmolni

falról a meszet. Átv. ért. rútul leírni, mintha macska

karmolta volna. V. ö. KARMOL.
LEKARMOLÁS, (le-karmolás) ösz. fn. Karmol-

va lehúzás. Rútul leirás.

LEKASZABOL, (le-kaszabol) ösz. áth. Kasza-

bolva levagdal , leöldös. Lekaszabolni az ellenséget.

V. ö. KASZABOL.
LEKASZABOLÁS, (le-kaszabolás) ösz. fn. Ka-

I szabóivá levagdalás.

LEKASZÁL, (le- kaszál) ösz. átb. Kaszával le-

I

metsz , levág , letarol. Lekaszálni a füvet, gyomot,

nádat, kákát. Tréfásan am. nagyjában leberetvál. Rósz

késsel lekaszálta a szakállát.

LEKASZÁLÁS, (le-kaszálás) ösz. fn. Kaszával

lemetszés, levágás, letárolás.

LÉKAVÁRA, kastély Sopron m. ; helyr. — vá-

ra- ba, — ban, —búi.

LEKAZUPOL, (le-kazupol) ösz. áth. Erdélyi

tájszó, am. lekaszabol.

LEKEFÉL, (le-kefél) ösz. áth. Kefével letisztít,

lesöpör valamit. A ruháról lekefélni a port, pelyhet.

LEKEFÉLÉS
,
(le-kefélés) ösz. fn. Kefével le-

tisztítás.

LEKÉG, (lek-ég) önh. m. lekég-tem, —tél, — étt.

Mondják különösen a víz szinén úszkáló frl, midn
a szelek ide-oda mozgatják.Alapfogalom benne a moz-

gás, melyet a le gyök fejez ki, mint a lebeg, leveg,

leng, s több ily hangú szókban. V. ö. LE gyök.

LEKÉGÉS, (lek-ég-és) fn. tt. lekégés-t, tb. —ék.

\
harm. szr. — e. Állapot, midn valami lekeg. L. ezt.

LÉKEL, (le- kel) ösz. önh. 1) Bizonyos fenhely-

rl lemegy, leszáll. Lekelni a kocsiról, lóról. Keljetek
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le az állásról. Es értelemben a kel szorosan menést

jelent, mint e mondásban : kelj innét , menj innét
;

harezra kelni am. menni , indulni. 2) Heves várme-

gyében mondják az asztagban, garmadában fekv
gabonáról, midn a földet ér, földön fekv magvai

csirát eresztenek a földbe.

LÉKEL, (lékel) átb. m. lékel-t. Bizonyos tes-

ten léket, azaz lyukat, nyilast vág, üreget csinál. A
halászok és mosónk lékelik a jeget. Lékelni a diny-

nyét, kenyeret. Alsó Vágmel léken röviden ejtik : lékel.

LEKELÉS, (le-kelés) ösz. fn. Lemegy, leszáll.

A földön fektiben kicsh-ázás. V. ö. LÉKEL.

LÉKELÉS, (lék-el-és) fn. tt. lékelés-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Cselekvés , midn lékelünk. V. ö.

LÉKEL.

LEKENCZE, falu Szatmár m. továbbá Erdély-

ben Marosszékben és Besztercze kerületben ; helyr.

Lekenczé-re, — n, — röl.

LEKENYE, falu Gömör m. ; helyr. Lekenyé-re,

—n, — röl.

LEKENYEREZ, (le-kenyerez) ösz. áth. Képes

kifejezéssel am. valakit némi jótéteményekkel, pl.

vendégléssel, jótartással maga iránt lekötelez, párt-

jára hódít ; megveszteget.

LEKENYEREZÉS, (le-kenyerezés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valakit lekenyerez.

LEKÉPEZ, (le-képez) ösz. áth. A képét leve-

szi, leábrázolja.

LEKÉR, falu Bars m. ; helyr. Lekér-re, — én,— röl.

LEKÉREDZÉS, (le-kéredzés) ösz. fn. Kéredzés,

hogy bocsássák valahonnan le, alantabb helyre.

LEKÉREDZIK, (le-keredzik) ösz. k. A végett

kéredzik, hogy ereszszék, bocsássák, küldjék vala-

honnan le , vagy bizonyos alantabb helyre. A kis

gyermek szükség végett lekéredzik az ágyról. V. ö.

KÉREDZIK.
LEKEREKEDIK

,
(le-kérekédik) ösz. k. Ke-

rekedve, azaz körben szállva , repülve leereszkedik.

Egy sereg holló lekerekedett a dögre. A seregélyek le-

kerekedtek a szlbe. V. ö. KEREKEDIK.

LEKEREMÍT, 1. LEKARAMÍT.

LEKERGET
,

(le-kerget) ösz. gyak. áth. Ker-

getve lehajt, leüz valakit vagy valamit. A lesben álló

elrsöket lekergetni a hegyrl. A barmokat lekergetni

a vetésrl. V. ö. KERGET.

LEKERGETÉS
,
(le-kergetés) Ösz. fn. Cselek,

vés, midn valakit v. valamit lekergetnek.

LÉKESZ
,
(lék-esz) fn. tt. lékesz-t, több. —ék.

Eszköz, agybajok gyógyítása végett a koponyán lé-

ket, azaz lyukat fúrni. (Trepan).

LÉKEZ, (lék-ez) áth. m. lékez-lem, —tél,—étt,

1. LÉKEL
LÉKEZÉS, (lék-ez-és) fn. tt. lékezés-f, tb.—ék.

L. LÉKELÉS.

LÉKHALA SZAT, (lék-halászat) ösz. fn. Halá-

szat módja, midn a jégen léket , azaz nyilast vág-

nak, s azon eresztik víz alá a hálót. A lékhalászat

különösen a Balatonon divatos.

LEKHALO, (lék-háló) ösz. fn. Hálónem, mely-

lyel a lékelt jég alatt halásznak.

LÉKHUZÓ, (lék-huzó) ösz. fn. 1) A sebészek-

nél azon eszköz, melyet nagy fejzuzások gyógyításá-

nál használnak, s vele a benyomott koponyát felhúz-

zák. 2) A kádároknál eszköz, mely által a hordó fe-

nekét a csinyba, vagy is ontorába húzzák. V. ö.

ONTORA.
LEKIABÁL, (le-kiabál) ösz. önh, Fentebb hely-

rl alá felé kiabál. Lekiabálni az rtoronyról, hogy tüz

van. Lekiabálni a pinczébe. Tárgyesetes névvel am.

valakit kiabálva elnyom, legyz, kifog rajta. A szá-

mosabb párt emberei lekiabálták az ellenpártiakat.

LEKIABALAS, (le-kiabálás) Ösz. fn. Cselekvés,

midn lekiabálnak.

LEKIÁLT, (lekiált) ösz. önh. Föntebb helyrl

alsóbbra kiált. Lekiáltani az els emeletrl azutezára.

V. ö. KIÁLT.
LEKIÁLTÁS, (le-kiáltás) ösz. fn. Föntebb hely-

rl alsóbbra kiáltás.

LEKLENCZ, puszta Hont m.; helyr. Leklenez-re,

—én, — röl.

LEKÓKKAD, (le-kókkad) ösz. önh. Kókkadva

lehajlik és elfonnyad, elhervad. Nagy hségben lekk-

kadnak a gyönge növények. V. ö. KÓKKAD.
LEKÓKKADÁS, (le-kókkadás) ösz. fn. Kókkad-

va lehajlás.

LEKÓKKAN, (le-kókkan) lásd : LEKÓKKAD.
LÉKOL , tájdivatos lékel helyett, 1. ezt.

LEKONCZOL, (le-konczol) ösz. áth. Konczok-

ra, darabokra levagdal, leszabdal, leöldös.

LEKONCZOLÁS, (le-konczolás) ösz. fn. Az öl-

döklésnek legvadabb neme , midn valaki ellenfelét

konezokra szabdalva öli meg.

LEKONYÍT ,
(le-konyít) ösz. áth. Valamit ko-

nyán, azaz görbedöleg aláhajt. A lusta ló lekonyítja

fülét. A nagy hség lekonyítja a gyönge növényeket.

V. ö. KONYÍT.
LEKONYÍTÁS, v. —KONYITÁS, (lekonyí-

tás) ösz. fn. Konyán aláfelé hajtás.

LEKONYUL
,

(le-konyúl) ösz. önb. Általán,

mondjuk hajlékony testrl , midn rugalmasságát,

mercvenségét vesztve, konyán, azaz görbedve lefüg-

ged, alácsügged. Lekonyul a ló füle, a kalap karimá-

ja. Különösen, a gyöngébb növény szára, vagy leve-

lei hervadva lehajlanak. V. ö. KONYUL.
LEKONYÚLÁS v. —KONYULÁS

,
(le-ko-

nyúláj) ösz. fn. Állapot, midn valami lekonyul.

LEKOPÁCSOL, (le-kopácsol) ösz. áth. Bizo-

nyos gyümölcsök kopácsát, azaz sajátnemü héját le-

húzza, leveri. Lekopácsolni a diót, mogyorót, geszte-

nyét. V. ü. KOPÁCS.
LEKOPACSOLAS , (Ic-kopácsolás) ösz. fn. A

kopács lehúzása, leverése.

87*
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LEKOPÁS, (le-kopás) ösz. fn. Állapot, midn
valami lekopik. V. ö. LEKOPIK.

LEKOPASZT, (le kopaszt) 1. LEKOPPASZT.
LEKOPIK, (le kopik) ösz. k. Valamely testnek

fölszine, nevezetesen héja, haja, kérge, hurka, tokja

stb. küls er által leválik, ledörgöldik. Viselés által

lekopik a posztó szre, a br barkája, A köngv sa7'M-

ról lekopott a bör. V. ö. KOPIK.
LEKOPPAD

,
(le-koppad) esz. önh. Mondják

különösen az állatok borét takaró szrrl, hajról,

tollról, midn lehullanak, leválnak. Hagymázban le-

koppadt a feje. A tetves tyúk lekoppad. V. ö. KOP-
PAD.

LEKOPPADÁS, (le-koppadás) ösz. fu. Állapot,

midn valami lekoppad. V. ö. LEKOPPAD.
LEKOPPASZT, (le-koppaszt) ösz. áth. Az ál-

latok brén lev szrt, hajat, tollat. letépi, azt esz-

közli, hogy azok lehulljanak. Lekoppasztani a ludak

mellét. Tréfásan am. valakinek haját szinte brig le-

nyírja. V. ö. KOPPASZT.
LEKOPPASZTÁS, (le-koppasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit vagy valakit lekoppasztanak.

V. ö. LEKOPPASZT.
LEKOPTAT

,
(le-koptat) ösz. áth. Küls er-

szak, pl. dörzsölés, csiszolás által valamely testnek

fölszinét. nevezetesen héját , kérgét, burkát stb. le-

hullatja, leválni kényszeríti. Lekoptatni a könyv táb-

lájáról a brt, papirt. V. ö. KOPTAT.
LEKOPTATÁS, (le-koptatás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit lekoptatnak.

LEKORCSOLYÁZ, (le-korcsolyáz) ösz. áth.

és önh. 1) Korcsolyaféle csúsztató eszközön leere-

get valamit. A boros hordókat lekorcsolyázni a sze-

kérrl. 2) Önhatólag am. korcsolyanemü jégpatkón

lefelé megy, vagy csuszkovál.

LEKORCSOLYÁZÁS
,

(le-korcsolyázás) ösz.

fn. 1) Korcsolyán leeregetés. 2) Korcsolyanemü jég-

patkón lecsuszkorálás.

LEKORHOL, (le-korhol) ösz. áth. 1) Valamely

testet egy másik kemény testhez dörgölve lekoptat.

Gyöke az ers vastag hangot kifejez kor, melyben

egyszermind az r törést jelent. A tengely vége lekor-

holja a kapubálványt. A kerék lekorholja a lcsöt. 2)

Valakit lehurogat, azaz nyers kemény hangon lelár-

máz, leszid. Gyöke szintén a hangszó kor. V. ö. KOR-
HOL.

LEKORHOLÁS, (le-korholás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valami valamit dörgölve lekoptat ; és mi-

dn valakit lekorholnak.

LEKORTYOL
,
(le-kortyol) ösz. áth. Kortyon-

ként leereget a torkán valamely italt. Lekortyolni

egy palaczk bort. V. ö. KORTY.
LEKÓTÁZ, (le-kótáz) ösz. áth. Bizonyos dalla-

mot kótajegyekkel leír. A népdalokat lekólázni. V. ö.

KÓTA.
LEKÓTÁZÁS, (le-kótázás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamely dallamot lekótáznak. A magyar ze-

ne lekótázásához nem mindenki ért.

LEKÖLTÖZÉS, (le-költözés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki leköltözik.

LEKÖLTÖZIK
,

(le-költözik) ösz. k. Lakás,

vagy tartózkodás végett valamely fentebb helyen

fekv szállásról alsóbbra megy, lehordozkodik. Har-

madik emeletrl elsre leköltözni. Bécsbl leköltözni

Pestre. V. ö. KÖLTÖZIK.

LEKÖLTÖZKÖDÉS, (le-költözködés) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki leköltözködik.

LEKÖLTÖZKÖDIK,(le-költözködik) ösz. k.Ter-

jedelmesebb értelm, mint a leköltözik, minthogy köl-

tözködni am. sokad magával, mindenestül elbbi lak-

helyérl egy újra hordozkodui. V. ö. KÖLTÖZIK,
KÖLTÖZKÖDIK.

LEKÖNYÖKÖL, (le-könyököl) ösz. önh. Könyö-

kével valamire rádl, könyökére támaszkodik. Asztalra

lekönyökölni. V. ö. KÖNYÖKÖL.

LEKÖNYÖKÖLÉS
,

(le-könyökölés) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki lekönyököl.

LEKÖP, (le-köp) 1. LEPÖK.

LEKÖSZÖRÜL v. —KÖSZÖRÜL, (le-köszö-

rül) ösz. áth. Szoros ért. valaminek fölét, vagy akár-

mely oldalát köszörüféle eszközzel lekoptatja. Le-

köszörülni a kés hegyét, a fejsze csorbáját. Szélesb

ért. valamely testet egy másik kemény testhez csi-

szolva, dörzsölve lekorhol. Hegyes bottal leköszörülni

a fal vakolatát. V. ö. KÖSZÖR.
LEKÖSZÖRÜLÉS v. —KÖSZÖRÜLÉS, (le-

kÖszörülés) ösz. fn. Cselekvés , midn valamit lekö-

szörülnek.

LEKÖT, (le-köt) ösz. áth. 1) Ami felkötve volt,

annak kötelékét leoldja. Lekötni oldalról a kardot.

2) Valamit bizonyos alantabb lev testhez köt. A
disznót lekötni a szekér fenekére. 3) A kötelezvényi

szerzdésben biztositékul bizonyos vagyonát tzi ki,

s mintegy hitzálogul leteszi. Adósság fejében lekötni

valamely házat, szlt, földet.

LEKÖTELEZ, (le-kötelez) ösz. áth. Képes ki-

fejezéssel am. magát valamely kitzött biztositék

ajánlása által, mintegy erkölcsileg kényszeríti, hogy

igéretét, tartozását teljesítse. írással vagy becsület-

szóval lekötelezni magát valamely jótékony czél else-

gítésére. Szinte átv. ért. valakit bizonyos jótétemé-

nyek által maga iránt háladatossá tesz, vagy olyanná

lenni kényszerít. Szíves barátságaért le vagyok önnek

kötelezve. Ön igen lekötelezett bennünket. V. ö. KÖ-
TELEZ.

LEKÖTELEZÉS, (le-kötelezés) ösz. fn. Cselek-

vés, mely által magunkat másnak, vagy mást magunk

iránt lekötelezünk. V. ö. LEKÖTELEZ.
LEKÖTELEZETT, (lekötelezett) ösz. mn. Aki,

vagy ami le van kötelezve Különösen mondják sze-

mélyrl, ki másnak bizonyos jótéteményekért hálá-

val tartozik. Lekötelezett siolgája. Továbbá mondják

azon hitzálogféle vagyonról, melyet valaki a hitele-

znek számára biztositékul kitzött , szokottabban :

lekötött.
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LEKOTELEZTETES, (le-köteleztetés) ösz. fn.

Szenved állapot, midn valaki másnak le van kö-

telezve.

LEKÖTÉS, (le-kötés) ösz. fn. Cselekvés, illet-

leg szerzdés , mely által lekötünk valamit. V. ö

LEKÖT.
LEKÖTÖZ, (le-kötöz) ösz. áth. és gyak. Töb-

beket vagy többszörösen leköt. Oszszel lekötözni a

fügefákat. V. ö. LEKÖT és KÖTÖZ.

LEKÖTÖZÉS
,

(le-kötözés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit lekötöznek.

LEKUKKAN, (le-kukkau) ösz. önh. 1) Kuk-

kanva letekint valahová. Kis likon lekukkanni a pin-

czébe. 2) Székely tájszólás szerént am. lekókkan

vagyis lekókkad, azaz a fának , fnek, virágnak le-

vele lokonyúl. Ennek gyöke a zsugorodó görbedést

jelent kuk, melybl kukacz , kukora , kukorodik stb.

származnak.

LEKUKOROD1K
,

(le-kukorodik) ösz. k. Ku-

korodva, azaz lehajulva, mintegy zsugorodolt testtel

leül, leereszkedik. A gyermekek leknkorodtak a tz kö-

rül. V. ö. KUKORODIK.
LEKUSHAD

,
(le-kushad) ösz. önh. Kushadva

alá görbed, lehajtja magát, hasra fekszik. Lekushad

a lesben álló vadászeb , az egeret les macska. V. ö.

KUSHAD.

LEKÜLD, (le-küid) ösz. áth. Valakit fentebb

helyrl alább fekv helyre küld. A szolgát leklildeni

a pinczébe. Fiát Pozsonyból Pestre küldötte le iskolá-

ba. V. ö. KÜLD.

LEKÜLDÉS, (le-küldés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valakit leküldenek.

LEKÜZD, (le-küzdj ösz. áth. Küzdelmek között

valamely bajt, nehézséget meg- vagy legyz. Leküz-

deni az akadályokat.

LEL, áth. m. lel-t, néha , de mai napság egye-

dül a törzsben hosszú é-ve\ : léi ; a régieknél egye-

bütt is, pl. lelet (ma : lelet), lélemés (ma : leletnés).

1) Keresve vagy véletlenül valamire akad , rájön,

valamit talál. E szóban alapfogalom a menés , t. i.

rendesen keresés által lelünk valamit, keresni pedig

am. körösni , azaz körüljárni avégett, hogy valamire

akadjunk, s midn ráakadunk , azt mondjuk, hogy

valamit leltünk v. megleltük amit kerestünk, azaz já-

rás által rájutottunk, rájöttünk. Ki, mii keres meg-

leli. (Km.).

„Ö álnok hálója ottan elterül,

Jeles f hadakat vele megkerüle,

Kikkel gazdagságot, sok szépséget lele."'

Tinódi.

Meglelni vagy megtalálni a régieknél azt is tette

:

megkérni, megkeresni. Ezen öszvefüggés van a latin

quaero és invenio között, mert invenire am. in-venire,

rájönni ; a szlávban na-idem szinte am. rámegyek, és

meglelem. E sserént lel eredetileg am. valamit ér,

lámegy, rájön valamire. Magában ugyan önható ige,

de épen úgy használtatik áthatóul , és tárgyesetés

névvel, mint áll, ül, jár az ily mondatokban : 'árt ál-

lok, helyt állok, szavamat állom ; törvényt ülni, lovat,

szamarat ülni ; toborzót járni , bolondját járni stb.

Gyöke lenne azon le , mely több szavainkban moz-

gást, menést jelent, pl. a lép , lebeg , lézzeg származé-

kokban. Az l képz, mint a szól, tol igékben, melyek

gyöke szó, to. 2) Atv. ért. am. bizonyos baj, beteg-

ség éri, találja, jön rá, pl. Mi lelt, édes fiam ? mi baj

ért, mi talált ? Különösen mondatik változó gyomor-

lázról, mely idnként jár, innen: leli a hideg am. jár-

ja. Ez értelemben palóezos kiejtés után elrontva

mondják némely vidékeken : kiltte (= kilölte) a

hideg, lövi (=z löli) a hideg ,
ezek helyett : kilelte,

leli a hideg.

—-LEL, mély hangon : LAL, kettztetett ige-

képz, mint kér-lel (= kér-el-el), régiesen: kérel

;

továbbá : ér- lel.

LEL, (1), 1. LEL.

LEL, (2), (leh-el v. leh-1) fn. tt. lél-t, tb. —ék,

harin. szr. —e. Bizonyos testekben, különösen folyé-

konyak és repülkben rejl finom, sajátságos ercjü

részecskék, melyek vagy mesterségesen vagy bels

forrongás által fejldnek ki, melyek tehát az illet

anyagnak mintegy páráját leheletét, (Spiritus) alkotják

.

Innen a névrokonság léi és lélek között. V. ö. SZESZ,

mely a szellem szóval szintén rokon gyökü. Az anya-

gok külnfélesége szerint a léi is többféle, pl. boriéi,

sörlél, balzamos, eczetégényes, káforos stb. léi.

LEL, (3), (a mennyiben az elbbi szótól némi-

leg különböznek vétetnék) elvont törzsök, melybl

közelebb leledzik és lélek, s a tájdivaíos leletéi szár-

mazik
;
gyöke szintén a természeti hangot utánzó leh

vagy Uh, melyekbl lehel , leheg , liheg is erednek
;

lélek tehát eredetileg annyi mint lehelek (alanyilag

vagy tárgyilag) t. i. ami lehel vagy amit lehelnek
;

innen : léiekeik, s a Bécsi codexben léleklet am. hali-

tus. A komárommegyei Csalóközben fekv Léi hely-

ség nevének jelentését valószínleg onnan származ-

tathatjuk, hogy mélyen, tehát lent (le-el) fekszik.

LEL, (4), régiesen öszvehúzva ,levél* sr.óból.

Az egész ragozás az egyes számban így állott : lök

v. lék (= levek), löl v. léi (=r levél), lön v. lén (:3E le-

ve mintegy leve ön).

LEL, (5), NAGY— , falu Komárom m.; helyr.

Léi- én, —re, — rSl.

LELÁNCZOL, (le-lánczol) ösz. áth. Láncsezal

leköt, leszorít valamit vagy valakit.

LELAPIT, (le-lapít) ösz. áth. Laposra lever,

lekalapál.

LELAPÍTÁS v. —LAPITÁS, (le-lapítás) ösz.

fn. Laposra leverés, lekalapálás.

LELAPPAD , (le-lappad) ösz. önh. Moadjuk

általán felfútt, felpuffadt, dagadt testrl , midn la-

possá lesz, lelohad. A roszul kelt kenyér lelappxd. A
duda, ha szelét kibocsátják, lelappad. A daganat le

lappadt. V. ö. LAPPAD.
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LELAPUL, (le-lapúl) ösz. önh. Mondjuk külö-

nösen állatról, midn hasára lebocsátkozva elterül, s

mintegy lapossá alakúi. Lelapul az orzó vad , midn
leselkedik. A tyúk lelapul a kakas alatt. V. ö. LAPUL.
Különbözik : lelappad.

LELAPÚLÁS v. - LAPULÁS, (le-lapúlás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valami vagy valaki lelapul. V.

ö. LELAPUL.

LELÁT, (le-Iát) ösz. önh. Bizonyos távolságú

mélységre lát. A toronyból lelátni az egész városra. A
fenhéjazó sas lelát a földön futó nyúlra. V. ö.

LÁT.
LELBÉR, (lei-bér) 1. LELDÍJ.

LELDIJ, (lei-díj) ösz. fn. Díj , vagy jutalom,

melyet valamely elveszett jószág, vagy elrejtett kincs

feltalálójának az illet tulajdonos ad.

LELE, falu Közép-Szolnok megyében ; KIS—

,

NAGY—
,
puszták Csanád m. ; helyr. Lelé-re, —n,—röl.

LELED, falu Hont m. ; helyr. Leiedre, — én,

— röl.

LELEDZÉS, LÉLEDZÉS, (lel-ed-éz-és) fn. tt.

leledzés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Piheg, apró-

zott, sürü lélekzés , máskép : lelkendezés. 2) Bnbe
keveredés. V. ö. LELEDZIK.

LELEDZIK , LELEDZIK, (lél-ed-ez-ik) k. m.

leledz-tem, —tél,v. —ettem, — ettél,—éti, htn. —ni

v. — eni. 1) Apró, sürü lélekzetet vesz, pl. midn el

van fáradva. Gyöke szintén a természeti hangot utánzó

le v. leh v. Uh, melybl lett lehl v. lihl, s öszvehúzva

léi, leled stb. 2) Molnár A. szerént am. bnbe keve-

redik. De ezen értelemben mindig mellette állanak

:

bnben, hibában, vagy más hasonjelentésü szók ; úgy
hogy ez itt sem jelent mást , mint folyvást lélekzeni

vagy élni, t. i. bnben , hibában élni. Azonban né-

melyek szerént ezen értelemben gyöke azon lel vol-

na, mely találást, valamibe menést, különösen bajba

jutást jelent, pl. mint kit a hideg vagy más valami

rósz lel. V. ö. LELETÉZIK.

LELEGEL, (le-legel) ösz. áth. Legelve lerág,

leesz valamit. .4 juhok lelegelték az szi vetéseket. V.

ö. LEGEL.
LELEGELÉS, (le-legelés) ösz. fn. Legelve le-

evés, lerágás.

LELEGELTET
,

(le-legeltet) ösz. mi veit. En-

gedi, hagyja, vagy készakarva teszi, hogy a barmok

legelve leegyenek, lerágjanak valamit. Ökrökkel lele-

geltetni a tilosokat. V. ö. LEGELTET.

LELEGELTETÉS, (le-legeltetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit lelegeltet.

LÉLEK, (lél-ek vagyis leh-l-ek) fn. tt. lelket v.

lelkét. Személyragozva : leikém, lelked, lelke stb. El-

veti az ékezetet c származékokban is : leikés, lelket-

len, lelkendez, lelk, lelküség. 1) Eredeti anyagi ért.

leh, lehelés, lehelek, vagy is azon pára, melyet a tü-

dn beszívott vagy kinyomott lég képez. Lelket ven

ni. Lélekvevés. Lélekzeni. Lélekszakadva sietni, oly se-

bességgel, mely miatt a lélekzés szinte megszakad.

Lelkendezni, a, nagy fáradság miatt szakgatva lehelni.

Átv. ért. lélekcsap a hordón, léleklyuk a pinczén, am.

szelel lik. 2) Minthogy a lehelés az élet jele, innen

lélek jelent életet, életert, pl. Isten lelket fuvalt az

agyagba, melybl az embert alkotta volt. Csak hálni

jár bele a lélek. (Km.). Kiadta a lelkét. Oda adná

érte a lelkét is. A szekér majd kirázta a lelkét. Ne
bízd rá lelkedet. Ez lélekben járó dolog. Alig birtak

lelket verni bele. Lélekvesztö (ladik), mely az életet

veszélyezteti. 3) Szoros ért. azon láthatatlan, de m-
ködéseiben észrevehet er , mely a testet élteti , s

tevékenynyé teszi, mely az érzések, érzelmek, és az

ezekbl támadó vágyak és szenvedélyek széke, mely

a testnek ellentétetik. Ez értelemben általán az álla-

tok is lelkesek. De a magyar népbölcsészet szerént

az állatok között szorosan véve csak az embernek

van lelke, a többinek pedig párája. Innen ha a nép

valamely állaton sajnálkozik , azt mondja : szegény

pára ! St az ördögrl is azt tartja a közmondás,

hogy szegény, mert nincs lelke. Különösen a léleknek

mint egyes mköd tehetségei: a) A szellem, mely gon-

dolkodó , vizsgálódó , s okoskodó ervel bir; b) A
kedély, mint a vágyó tehetségek öszveges szerve; c)

A szív, mint a nyájas társadalmi hajlamok széke,

mely által mások örömeiben és fájdalmaiban részt

veszünk, s mely leginkább szeretet által nyilatkozik.

Innét a lélek nevezet alatt gyakran szellem, néha ke-

dély, néha szív értetik. Szellemre vonatkoznak az ily

mondatok : Mély gondolkodásban kifárad a lélek.

Megfeszíteni a lelki ert. Lelki szegény, ki kevés szelle-

mi ervel bir. Atyának Fiúnak és Szentléleknek nevében.

Kedélyre vonatkozik ez ilyekben : Ers, nagy, gyáva,

alacson, szabad, szolgai lélek. Bátor, vitéz, rettenthe-

tetlen, tántoríthatatlan lélek. Szívre vonatkoznak : Jó,

jámbor, szelíd, részvev, engedékeny, rósz, gonosz, ezu-

dar lélek. Lelkére szólni, beszélni valakinek. Lelkére

kötni a teendket.

„Fáj a szívem, sír a lelkem." Népd.

„A lélek is sírt bellem,

Midn búcsút véve tlem." Csokonai.

Nevezetesen az erkölcsi és vallási érzelmekre nézve :

Lelkére venni valamit. Jó lélekkel tenni, állítani. Va
lamivel lelkét veszteni. Egész , teljes , tiszta lélekkel

szeretni az Istent. Sem Istene, sem lelke. Van-e lelked f

Hamis a lelked is. Lelked legyen rajta. Száradjon a

lelkeden. Nem fér a lelkemhez, hogy azt tegyem. Lelkén

el nem viszi, am. megvallja, meggyónja. Lelkemre'mon-

dom. Lelkem ismerete nem vádol. A bnt lelkembl utá-

lom. A lélek, lelkem szót a legszívesebb legnyájasabb

szólitásul használja a magyar. Lelkem rózsám, lelkem

galambom, lelkem angyalom, lelkem mindenem. Édes,

kedves lelkem. Lelkem adta, lelkem fele, lelkem mása.

Lelkemtöl szakadt. Eszem, a lelkedet. Szeretlek^ mint a

lelkemet. Ellenkezleg a haragnak , s utálatnak leg-

undokabb neme a lelket káromolni. Még c mondás is :
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aki lelke van ! nem egyéb szépített káromkodásnál,

miért a szép izlés ellen van azt nemesebb irói nyelv-

ben, vagy finom társalgási beszédben basznúlni. 4) A
,lélek' szó jelent úgynevezett kísértetet is, vagy a nép

hiedelme szerént a megholtak bolygó, kivált elkárho-

zott lelkét. A lelkek éjfélkor szoktak megjelenni. Lel-

ket látni. Lelkeket idézni. Úgy jár, mint a lélek. Boly-

gó, kísért lélek. Minden jó lélek az Istent dicséri,

kísértetet szólító mondás. Átv. ért. 1) Okos észszel

biró lény, személy. Az Isten lélek, és lélekben kell öt

imádni. Az angyalok jó lelkek. Az ördög gonosz lélek.

Az én nagybátyám áldott egy lélek. A mi helységünk-

ben kétezer leieknél több lakik. Egy lelket sem láttam.

2) Ami valaminek mintegy életet ad. O a társaság

lelke. Az alázatosság, az erények lelke. Isten a világ

lelke. 3) Mi a maga nemében , vagy a többi közt

legderekabb, legkitnbb , legfontosabb. A rend, a

dolog lelke. Lelke dohány am. java dohány, mely a

szárnak derekán terem , különböztetésül a hegye és

alja dohánytól. 4) Valaminek bélé , tölteléke. 5) A
heged nem hangszerekben azon faczölöpöcske,

mely a húrláb alatt a heged tetejét annak feneké-

tl feszesen tartja, s mintegy a hangrezgést az utób-

bival közli.

Minthogy az emberben a test és a lélek legszo-

rosb összeköttetéssel mködnek, innen gyakran egy-

ütt említtetnek, s az embernek egész valóját jelentik.

Testem lelkem megunta a várakozást. Se testemnek, se

lelkemnek nem kell. Csak teste lelke, és a sodrófája.

(Km.). Hamis teste lelke szkének, barnának. Népd.

Világos, hogy a lélek gyöke eredetileg egy a

leh, léh, leheg, liheg szók gyökével ; t. i. az ember

azon láthatatlan ert , mely minden mozgalomnak

kútfeje, a lehhel, mint életnek jelével, azonosította.

Innen van, hogy több nyelvben e két fogalom azo-

nos szókkal fejeztetik ki, pl. a hellén nrém és nvsvfia,

a latin spirat és spiritus, anima, anhelo, innen lett

animál; mint a régies magyar szellet s újabb szellem

a szél v. szell szótól, a szláv duchat és duch, a héber

ruah, am. szél és szellem stb.

LÉLEKÁLLAPOT
,

(lélek-állapot) ösz. fn. A
léleknek akár úgy mint szellemnek , akár mint ke-

délynek és szívnek bizonyos esetben mködése vagy

szenvedése.

LÉLEKÁROS , LÉLEKÁRUS
,

(lélek-áros v.

árus) ösz. fn. Ki az emberekkel áru gyanánt bánik,

midn ravaszság vagy erszak által szolgálatba, rab-

ságba ejti, vagy midn bizonyos jutalom fejében,

leikeiket mintegy eladja, pl. rávevén ket, hogy

lelkiesméretök ellen szavazzanak vagy esküdjenek.

LÉLEKBENJÁRÓ
,

(lélekben-járó) ösz. mn.

Lelkiösméretes, amit az erkölcsi törvény szorosan pa-

rancsol vagy tilt. Ez lélekbenjáró dolog.

LÉLEKBUJDOSÁS, (lélek-bujdosás) ösz. fn. 1.

LÉLEKKÓLTÖZÉS.

LÉLEKBÚVÁR, (lélekbúvár) ösz. fn. Személy,

illetleg tudós, ki a lélektannal foglalkodik, vagyis

a lélek tulajdonságait és lényegét vizsgálja. (Psycho-
logus).

LÉLEKCSAP, (lélek-csap) öoz. fn. Szelel csap
v. lélekz lik a hordón, midn a must forr.

LÉLEKCSÉND
,

(lélekcsénd) ösz. fn. L. LÉ-
LEKNYUGALOM.

LÉLEKÉBERSÉGr , LÉLEKÉBRENSÉG, (lé-

lek-éberség v. —ébrenség) ösz. fn. A szellemi er-
nek azon állapota, midn meglep, váratlan, rendkí-

vüli esetekben zavarba nem jön, s kellleg feltalálja

magát. A lélekéberség leginkább a veszedelemben tnik
ki. Szélesb ért. öntudatos állapot.

LELÉKÉNY, (lel-ék ény) mn. tt. leiékényt, tb.

—ek, 1. LELEMÉNYES.
LELÉKÉNYSÉG

,
(lel-ék-ény-ség) fn. tt. leié-

kénység ét, harm. szr. — e. L. LELEMÉNYESSÉG.
LÉLEKER, (lélek-er) ösz. fn. 1) Szellemi

er, általán véve , melylyel a lélek el van látva. 2)

Képes kifejezéssel a lélek azon rugalmassága, mely
a viszontagságoknak ellene szegül, azokat mintegy
visszataszítja, s kitzött mködéseiben nem engedi

akadályoztatni itagát. Lélekerö nélkül nagy dolgokat

véghez vinni nem lehet. Szokottabban : lelki er.

LÉLEKFÖNSÉG, (lélek-fönség) ösz. fu. A lé-

lekernek v. lelki ernek Iegmagasb foka.

LÉLEKFURDALÁS
,

(lélek-furdalás) ösz. fn.

Azon nyugtalanító erkölcsi érzelem, mely valamely

gonosz tett elkövetése miatt kínozza az embert , s

lassú féreg gyanánt rágódik kebelén.

LÉLEKGYÖNYÖR
,

(lélek-gyönyör) ösz. fn.

Szellemi vagy erkölcsi gyönyör , melyet a szellemi

vagy erkölcsi vágyak kielégítése szül. Lélekgyönyör-

rel olvasni a jeles irók mveit. Magunk, és mások jó-

tetteibl lélekgyönyört érezni. Szokottabban : lelki

gyönyör. V. ö. GYÖNYÖR.
LÉLEKHÁBORGÁS, (lélek-háborgás) ösz. fn.

A kedély nyugtalankodása, melyet hevesebb indula-

tok támasztanak, kivált az érzékekre kedvetlenül

hatók.

LÉLEKHÁBORODÁS
,

(lélek-háborodás) ösz.

fn. A kedélynek azon változása , midn nyugott s

rendes állapotából kiesik , s mint kórtünemény
áll elé.

f

LÉLEKHARANG
,

(lélekharang) ösz. fn. Kis

harang , melyet akkor szoktak különösen meghúzni,

midn a hívek közöl valaki haldoklik. Ugyan ezt

húzzák meg a római katholikusoknál estveli haran-

gozás után a megholtak lelkeiért. E szokást hazánkba
az I-s Károly alatt tartott udvardi zsinat hozta be.

LÉLEKHARCZ, (lélek-harcz), lásd : LÉLEK-
KÜZDELEM.

LÉLEKISMERET, (lélekismeret), 1. LELKI-
ÖSMERET.

LÉLEKJELENÉS
,

(lélek-jelenés) ösz. fn. A
néphiedelem szerént valamely léleknek, vagyis szel-

lemnek a testi világban mutatkozása. (Geisteserschei-

nung).
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LÉLEKJELENLÉT ,
(lélek-jelen-lét) , 1. LÉ-

j

LJíKÉBERSÉG.

LÉLEKKÖLTÖZÉS, (lélek-költözés) ösz. fn. A

régi egyiptomiak, és némely görög bölcsek tana sze-

lént a megholtak lelkei majd más emberekbe ,
majd

állatokba mennek át , mit ök lélekköltözésnek (me-

ttmpsychosis) neveztek. Máskép : lélekbujdosás, lélek-

vándorlás.

LÉLEKKÜZDELEM, (lélek-küzdelem) ösz. fn.

A lélek különböz érzelmeinek egymással ellenkez

állapota, pl. ha a szerelmeseknek a szülék tiltják az

egymással öszvekelést. Szokottabban : lelki küzdelem,

lelki harcz.

LÉLEKLÁTÓ, (lélek- látó) ösz. fn. Rajongásig

képzeld személyek ,
milyenek a népmesében el-

forduló tátosok vagy más beteg elméj emberek, kik

azt hiszik maguk fell, hogy koronként lelkeket, kí-

sérteteket látnak, vagy azokat eléidézni képesek.

LÉLEKLET, (lél-ek-él-et) fn. tt. lélekletét. A

Bécsi codexben am. a mai lélekzet (halitus).

LÉLEKLYUK, (lélek-lyuk) ösz. fn. Általán

szelel lyuk. Leieklyuk a pinczén.

LÉLEKMARDOSÁS, (lélek- mardosás) ösz. fn.

Valamivel erösebb kifejezés , mint a lélekfurdalás, s

jelenti legélénkebb nemét azon erkölcsi nyugtalan-

ságnak, mely az elkövetett gonoszság öntudata miatt

fenevad gyanánt marja, szakgatja a lelket.

LÉLEKNYUGALOM, (lélek-nyugalom) ösz. fn.

A kedélynek azon állapota, midn semmi kellemet-

len érzelem által nincs megháborítva, különösen mely

::zon öntudatból ered , hogy erkölcsi kötelességein-

ket lehetleg teljesítettük. Az erényességnek egyik fö

iutalma a léleknyugalom. Szokottabban : lelki nyu-

galom.

LÉLEKÖL, (léleköl) ösz. mn. A lelket, vagy-

is kedélyt lever, zsibbasztó.

LÉLEKPÉNZ ,
(lélek-pénz) ösz. fn. Némely

plébániákon a pénzbeli járandóság azon neme, me-

lyet mindegyik hívtl kap az illet lelkész. Pap pap-

tól nem kér lélekpénzt, (Km.. Clericus clerieum non

taxát).

LÉLEKROMLÁS, (lélek- romlás) ösz. fn. A lé-

leknek azon állapota, midn erkölcsileg romlásnak

indul, s az erény útjáról eltér.

LÉLEKSZAKADTAN, (lélek-szakadtan) 1. LÉ-

LEKSZAKADVA.
LÉLEKSZAKADVA, (lélek-szakadva) ösz. ih. A

legnagyobb sebességgel, mely miatt a sietnek lélek-

zete mintegy megszakad, és eláll. Lélekszakadva jött

hirt mondani a nagy szerencsétlenségrl.

LÉLEKTAN, (lélek-tan) ösz. fn. Tan az embe-

ri lélek léuyérl és tulajdonságairól. Tapasztalati

lélektan, mely tapasztalaton épül. (Psychologia em-

pirica). Észleleti lélektan. (Psychologia rationalis). Je-

lenti azon iratot vagy könyvet is, mely ilyféle tant

foglal magában.

LÉLEKTANASZ
,

(lélek-tanász) 1. LÉLEK-
BÚVÁR.

LÉLEKTANI, (lélek-tani) ösz. mn. Lélektant

illet, arra vonatkozó.

LÉLEKTANILAG, (lélek-tanilag) ösz. ih. Lé-

lektani értelemben, lélektanra vonatkozva.

LÉLEKTAPASZTÓ, (lélek-t apasztó) ösz. fn.

Népies tréfás nyelven így nevezik a sürü lisztkását

vagy pépet, továbbá a sürüre fzött s héjától meg-

tisztított babot, lencsét , borsót. Szokottan : törött bab

lencse, borsó.

LÉLEKTELEN, (lél-ek-telen) 1. LELKETLEN.
LÉLEKTUDOMÁNY, 1. LÉLEKTAN.

LÉLEKÜDÍT, (lélek-üdít) ösz. mn. Ami

üdíti, felvidítja, föleleveníti a kedélyt.

,r
Mint reggeli hüs víz tunya álmos arczra,

Oly léleküdítö e kiáltás : harczra !

"

Arany J.

LÉLEKVESZTÖ, (lélek-veszt) ösz. mn. és fn.

Ami akár a lelket különösen, akár az életet általán

veszélyezteti. Lélekvesztö gonosz példák. Nevezetesen

így hívják a legkisebbféle ladikot , melyet a hullá-

mok könnyen felfordítnak. Ilyenek az egy faderók-

ból vájt balatoni lélekvesztök.

LÉLEKZÉS, (lél-ek-éz-és), fn. tt. lélekzés-t, tb.

—ék, harm. szr. —e. Lehelés vagyis a tüdnek azon

mködése , midn a levegt majd beszívja, majd ki-

nyomja.

LÉLEKZÉSI, (lél-ek-éz-és-i) mn. tt. lélekzési-t,

tb. — ek. Lélekzésre vonatkozó, ahhoz tartozó. Lé-

lekzési szervek. Lélekzési képesség.

LÉLEKZET, (lél-ek-ez-et) fn. tt. lélekzet-tt,

harm. szr. — e. Azon pára, melyet a tüd kifú, vagy

bevesz, azaz lehelet. Lélekzetet venni. Nincs lélekzefe.

Hidegben meglátszik az ember lélekzete.

LÉLEKZETI, (lél-ek-ez-et-i) mn. tt. lélekzeti-t,

tb. —ek. Lélekzetre vonatkozó, ahhoz tartozó, abból

ered. Lélekzeti gyorsaság. Lélekzeti melegség.

LÉLEKZIK, (lél-ek-éz-ik) k. m. lélekz-étt, htu.

—mi. Lehel, a levegt majd kinyomja tüdejébl,

majd beszívja. Nehezen, könnyen, sebesen lélekzeni.

Alig lélekzik.

LÉLEKZ
,

(lél-ek-óz-ö) mn. tt. lélekzö-t. Aki

vagy ami lélekzik, lehel. Sebesen lélekzö utas. Alig lé-

lekzö beteg. Átv. ért. szelel. Lélekzö lyuk a pinczén.

Lélekzö cs.

LELEMÉNY, (lel-e-mény) fn. tt. lelemény-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Általán, amit valaki keresés

által lel, talál, mire mintegy rájön, ráakad, máskép :

találmány. Különösen, mit a fürkész ész akár a tu-

dományokban, akár a mesterségekben mint ujat elé-

állit. A könyvnyomtatás mestersége világeseményülele-

meny. A gzhajó amerikai lelemény. Az ujábbkori ve-

gyészek, gépészek új és új leleményekkel lepik meg a vi-

j lágot. V. ö. LEL.
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LELEMÉNYES, (lel-e-mény-és) mn. tt. lelemé-

nyes- 1, tb. — ek. Mondjuk különösen észrl, mely a

tudományokban, vagy mesterségekben valami újat,

eddig hallatlant, ismeretlent talál. A leleményes em-

beri ész sok bámulatos müvet hozott már létre. Neve-

zetesen jelent oly embert, ki hamar, könnyen, mint

szokás mondani, feltalálja magát, ki elmés, élezés,

ki meglep gondolatokban gazdag. A leleményes em-

bert nem Lehet egy könnyen zavarba hozni.

LELEMÉNYÉSKÉDIK, (lel-e-mény-és-kéd-ik)

k. m. leleményéskéd-tem, — tél, — étt. Leleményekben

töri az eszét, új és új leleményekkel lép föl ; elmés-

kedik, élezeskedik.

LELEMÉNYESSÉG, (lel-e-mény-és-ség) fn.

tt. leleményésség-ét, harm. szr. — e. Tulajdonság,

vagy állapot, midn valaki leleményes. Az ujabbko-

ri vegyészek leleményessége a régieknél sokkal ki-

tnbb.

LELEMÉS, (lel-emés) fn. tt. lelemést, tb.—ék.

A ,lelés' szónak bvített kifejezése , kivált szellemi

értelemben. (Inventio). A Bécsi codexben még hosz-

szú é-ve\ : lélemés. „Ma megkörnyékezték ket lé-

lemésék" (adinventiones. Ozeas 7.).

LELEMESSÉG, (lel-em-es-ség) fn. tt. lelemes-

ség-ét, harm. szr. — e. Régi oklevelekben am. acqui-

sitio; acquisititm, azaz keresmény. Gyöke a szoros

tulajd. ért. vett lel , melybl lett az elavult lelem,

mint kell-hö\ kellem, továbbá lelemes, lelemesség, mint

kellemes, kellemesség.

LELENCZ, (lel-encz) fn. tt. lelencz ét, harm.

szr. — e. Ujabb kori alkotású és a szokás által elfo-

gadott szó, am. lelt vagy talált gyermek, neveze-

tesen, melyet mint törvénytelen ágyból szülöttet az

illet anya magától elvet.

LELENCZHÁZ, (lelencz-ház) Ösz. fn. Nyilvá-

nos épület, melyben a talált gyermekeket , vagy az

illet szülök kértére a törvénytelen ágyból szülöt-

teket slb. fölnevelik.

LELENCZINTÉZET
,

(lelencz-intézet) ösz. fn.

Általában intézet, melynél fogva vagy melynek köz-

remunkál ásával a talált vagy más okból oda bevétetni

kért stb. gyermekekrl gondoskodnak. Különösen

am. lelenczház.

LELÉP, (le-lép) ösz. önh, J) Föntebb helyrl

alsóbbra lép. Lelépni a második lépcsrl az elsre.

2) Átv. ért. bizonyos hivatalról, rangról lemond. Húsz

évi szolgálat után lelépett a polgármesterségrl.

LELÉPÉS
,

(le-lépés) ösz. fn. Lépés , melyet

valaki föntebb helyrl alsóbbra tesz. Lelépéskor meg-

csúszott a lába. Átv. ért. lemondás bizonyos hiva-

talról.

LELEPLEZ, (le-leplez) ösz. áth. Valakirl vagy

valamirl a takaró leplet leveszi. Leleplezni az új em-

lékszobrot. Átv. ért. felfödöz , nyilvánosságra hoz.

Leleplezni a cselszövényeket.

LELEPLEZÉS, (le-leplezés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által valakit, vagy valamit lelepleznek. Az emlék-

AKAD. NAGY 6ZÓTAB. 111. KÖT.

szobor innepélyes leleplezésén jelen lenni. V. ö. LELEP-
LEZ.

LELERÖ, (lei-er) ösz. fn. Észtehetség , mely

az embert leleményessé teszi.

LELÉS
,

(lel-és) fn. tt. lelés-t, tb. — ék, harm.

szr. — e. 1) Találás, midn keresés, gondolkodás ál-

tal rájövünk valamire. Föllelés, meglelés. 2) A hi-

deg szóval Öszvetéve am. láz, különösen gyomorláz.

Hideglelés bántja öt. Harmadnapos, negyednapos,

mindennapos hideglelés. V. ö. LÁZ.
LÉLES, fl&-es) mn. tt. léles-t v.—et, tb.—ek.

Ami léit vagyis szeszes részeket foglal magában. Lé-

les folyadékok.

LELESD, falu Bihar m. ; helyr. Lelesd-re—én,—rl.

LÉLESSÉG, (lél-es-ség) fn. tt. lélesség-ét, harm.

szr. — e. Tulajdonsága, vagy állapota valamely test-

nek, különösen folyadéknak, midn léit foglal magá-

ban. Az ó bornak, pálinkának lélességét megkísérlem.

LELESZ , mváros Zemplén , falu Heves m. er-

délyi f. Hunyad m. ; helyr. Lelesz-re, —én, —röl.

LELET, (1), (lel-eí) fn. tt. leletét. Amit lelnek

vagy találnak. Átv. ért. ez öszvetételben divatos

:

látlelet, és lelet a bélyegröviditéseknél.

LELET, (2), (lel-et) fn. tt. lelet-ét, harm. szr.

— e. A Müncheni codexben am. nyavalygás, lankádat,

különösen, melyet láz okoz. Fekszen vala hideg lelet-

ben. Tegnapon hagyá meg t a hideg lelet. Az els e

pontozva fordul elé : lelet, mely itt rendszerént hosz-

szú é jele, tehát: lelet. V. ö. LÉLETEL, LELETÉZIK.
LÉLETÉL, (lél-et-él) önh. m. leleteit. Piheg-

ve lélekzik. Dunán túli, különösen vasvármegyei táj-

szó. V. ö. LELET, (2), és LELETÉZIK.
LÉLETÉLÉS, (lél-et-él-és) fn. tt. léletelés-t, tb.

— ék. Pihegve lélekzés.

LÉLETÉZ, (lél-et-éz) önh. m. léletéz-tem, —tél,—étt. L. LÉLETÉL.
LELETEZÉS, (lél-et-éz-és) 1. LÉLETÉLÉS.
LELETÉZET,(lelet-éz-et)fn.tt.Ze^ezeí-eí,harm.

szr. — e. A Müncheni codex szerént nyavalygás, be-

tegség, lankadtság. Es mi leletezeiünket viselte. Et lan-

guores nostros ipse portavit. (Máté 8.). V.ö.LELET,(2).

LELETÉZETÉS, (lel-et- éz-et-és) mn. tt. leleté-

zetés-t, v. —et, tb. — ék. A Müncheni codexben am.

gyöngélked, nyavalyás, lankadó. Válván ö vélek né-

mákat, és sántákat, és vakokat , és leletezeteseket (de-

biles) (Máté 15). Ezekben fekszen vala leletezeteseknek

(languentium) nagy sokasága. (János 5.) V. ö. LE-

LET, (2).

LELETÉZIK, (lel-et-éz-ik) k. m. léletéz-tem,

— tél, — étt, par. zél. A Müncheni codexben am.

gyöngélkedik, lankadoz, nyavalyog ; még pedig pon-

tozott közép e-vel, mely rendesen hosszú é-t jelent: lé-

letezik. „És lelek a szolgát, ki megléletezett vala (lang-

verat) egészségben. (Lukács 7.).Kétségen kivüla nehéz

lélekzéstl. Egyeznek látszik a mai , leledzik' v. ,leled-

zik' szóval ; mint a régies ,keretezik' ma : ,kéredzik'.

LELETTÁR, (lelet-tár) ösz. fn. L. LELTÁR.
88
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LELEVELEZ, (le-levelez) ösz. áth. Valamely

növénynek leveleit leszedi , letépi. Lelevelezni a sz-

lt, dohányt, eperfát.

LELEVELEZÉS, (le-levelezés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit leleveleznek.

LELIPPEN, (le-lippen) ösz. önh. A lelappan

igének kicsinyített módosulata. Mondják különösen

nösténymadarakról,
ra

midön a hím alatt meglappannak.

Lelippen a tyúk a kakas alatt.

LELKEND, (lel-k-end) ,lelkendéz' szó törzse,

de önállólag is használható, m. lelkendétt, htn. —ni

v. — eni. A gyakorító értelem mérsékeltebb benne,

mint ,lelkendez' szóban.

LELKENDEZ, (lel-k-en-d-éz) önh. gyakoritó,

m. lelkendéz-tem, —tél, —étt, par. —z. A nagy fá-

radság miatt nehezen lélekzik. Lelkendezve érkezett

haza a messze útról. Szélesb ért. ijedség vagy más

bels háborodás miatt alig liheg.

LELKENDÉZÉS, (lel-k-en-d-éz és) fn. tt. lél-

kendézés-t, tb. —ék. Nagy fáradság vagy ijedség mi-

att nehéz lélekzés.

LELKES, LELKES, (1), (lél-ek-és v. lel-k és)

mn. tt. lelkes-t v. —et, tb. — ék. 1) Lélekkel biró.

Lelkes lények. Ez értelemben minden állat lelkes

;

ámbár a közmondás szerént csak az embernek van

lelke, a többi állatnak pedig párája. Ellentéte : lel-

ketlen, pl. a növények, és ásványok lelketlen lények.

A régiek magában is : leikés v. lölkös szót fnévül a

mai , állat' értelemben használták. 2) Szoros ért. okos

lélekkel biró. Különösen mondjuk oly emberrl, ki-

ben sok szellemi tehetség van, kinek kebele neme-

sebb vágyaktól dagadoz. Lelkes hazafiak. Innen je-

lent valami élénket , buzgót , buzdítót is. Lelkes be-

széd, felszólítás. 3) Átv. ért. bizonyos süteményekre

alkalmazva am. töltött, töltelékes, vels. Lelkesfánk,

mely gyümölcsízzel van töltve. Lelkes derellye. Né-

mely dunántúli, s más vidékek tájszólása szerént

:

lölkös.

LELKES, (2), (lél-ek-és v. lel-k-és) mintfn.tt.

lelkés-t, tb. —ék. L. LELKES, (1) alatt.

LELKESEDÉS, (lel-k-és-éd-és) fn. tt. lelkésé-

dés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. 1) A felsbb vágyó

tehetségeknek azon állapotja, midn valamely neme-

sebb czél elérésére mintegy felgyuladva törekszenek.

A haza ügyét nagy lelkesedéssel karolni föl. A szónok

közlelkesedésre gerjesztette hallgatóit. 2) A képzeld
tehetségnek magasabb szárnyalása , milyenre a köl-

tk, zenészek emelkednek, vagy kik némi jós szel-

lemtl meghatva a dolgok és jövendség titkaiba lát-

nak. Költi lelkesedés.

LELKESEDETT, (lel-k-és-ód-étt) mn. tt. lel-

késédétt-et. Kinek vágyó , vagy képzel ereje maga-

sabb fokra emelkedett, ki nemesebb czélokra törek-

szik, vagy a mindennapiságon túl emelkedve fölleng-

zöbb eszmékkel bir. A lelkesedett hazafiak mindenü-

ket föláldozni készek a közjóért.

LELKESEDIK, (lel-k-és-éd-ik) k. m. lelkesed-

tem, —tél, —étt. Lelkében magas, nemes vágyak

gerjedeznek, vagy képzel tehetsége föntebb szár-

nyakra emelkedik. Jeles férfiak tettei által lelkesedik

az ifjú. Az sök dicsségére visszapillantva föllelkese-

dik a költ.

LELKESEN, (lel-k-és-en)ih. Egész lélekbl ; ne-

mesebb vágyaktól hevülve ; erélyesen, minden tehet-

ségeit megfeszítve ; buzgón. Lelkesen hozzá látni va-

lamihez. Lelkesen szólani a gyülekezethez.

LELKESÍT, LELKESÍT, (lel-k és-ít) áth. m.

lelkésít-étt, htn. — ni v. — eni, par. —«. Lelkessé

tesz, azaz valakinek felsbb vágyait fölgerjeszti, s azt

nemesebb czélok elérésére buzdítja. Atyáitok dics-

sége lelkesítsen nagyra benneteket. A hon szeretete lel-

kesítsen minden hazafit. Továbbá a képzel tehetsé-

get magasabb szárnyalásra inditja. A szépnek és fel-

ségesnek eszméje lelkesíti a valódi költt.

LELKÉSÍTÉS , LELKESITÉS, (lel k és-ít-és)

fn. tt. lelkésítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés, mely által a vágyó tehetség vagy képzel er lel-

kesíthetik. V. ö. LELKESÍT.
LELKESTÜL, (lel-k-es-t-ül) ih. A testestül szó-

val ikerítve am. egész valójában, mindenestül, egé-

szen.

„Testestül lelkestül lén az prédájok."

Zrínyi.

LELKÉSÜL, (lel-k-és-ül) önh. m. lelkésül-t. 1)

Kedélye magasabb, nemesebb vágyakra gerjed, s

mintegy belerejénél fogva fölhevül. 2) Felsbb kép-

zel tehetsége szárnyakra kap. Jeles szépmüvek láttá-

ra lelkesül a mvész.

LELKESÜLÉS,LELKESÜLÉS, (lel- k-és-ül-és)

fn. tt. leikésülés- 1, tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot,

midn a felsbb vágyó, vagy képzel tehetségek lel-

kesülnek. V. ö. LELKESÜL.

LELKÉSÜLET, LELKÉSÜLET, (lel-k és ül-et)

fn. tt. lelkésület-ét, hariu. szr. — e. Lelkesülés elvont

állapotban.

LELKESÜLTSÉG ,
(lel-k es-ült ség) fn. tt.

lelkesültség- ét. Lelkesült állapot.

LELKÉSZ, (léi- ek-ész
;
lel-k- ész) fn. tt. lelkész-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Újabbkori alkotású szó, s

jelent általán oly személyt , ki valamely vallásbeli

hivek lelki pásztora. Különösen egyes gyülekezet-

nek, illetleg plébániának, egyháznak stb. beavatott

papja. V. ö. KÁPLÁN.
LELKÉSZI, (lel-k-ész-i) mn. tt. lelkészi-t, tb.

—ek. Lelkészt illet, arra vonatkozó. Lelkészi fog-

lalkodások, kötelességek.

LELKÉSZSÉG, (lel-k-ész-ség) fn. tt. lelkészség-

ét. 1) Lelkészi hivatal. 2) Lelkészek öszvesége. NN.

megyei lelkészség.

LELKETLEN,(lél-ek-et-len, lel-k-et-len) mn. tt.

lelketlen-t, tb. —ék. 1) Tulaj d. ért. minek lelke nin-

csen, mi önmozgó, s éltet ervel nem bir. A növé-

nyek és ásványok lelketlen lények. 2) Holt, kibl a lé-

lek elszállott. Lelketlen holttestek. 3) Átv. ért. azelle-
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mi er nélkül lev ; nemesebb vágyaktól nem daga-

dó ; nem élénk, nem buzgó. Az egész ember egy lel-

ketlen hústömeg. A lelketlen ember nem képes valami

nagyra, dicsre. Lelketlen beszéd, szónoklat. Anyagi

ért. minek tölteléke, veleje, bele nincsen. Lelketlen

fánk, derellye. Határozóként am. lelketlenül.

LELKETLENÍT, (lel-k-et-len ít) átb. lelketlenít.

Lelketlenné tesz, lelkétl v. lelkes tulajdonságától

megfosztja.

LELKETLENSÉG, (lel-k et- len- ség) fn. tt. lel-

ketlenség-ét, harm. stt. — e. A lélek erkölcsi tulaj-

donságainak hiánya, szívtelenség.

LELKETLENÜL, (lel k-et len-ül) ih. 1) Lélek

nélkül, holtan Ott fekszenek 'ók lelketlenül a vérmezn.

2) Átv. ért. élénkség, szellemi er, részvét, buzgó-

ság nélkül nemesebb érzelmekre nem gerjedve. A
legérdekesebb tárgyról is lelketlenül beszél. Lelketlenül

szemlélni a haza sülyedését.

LELKETLENÜL, (lel k-et- lenül) önh. m. lel-

ketlenült. Lelketlenné leszen, lelkes tulajdonságát v.

állapotát elveszti.

LELKI, (lél-ek-i, lel-k i) mn. tt. lelki-t, tb. — eh

Lelket illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Lelki

atya, kivel az illet hivek mintegy fiúi viszonyban

állanak, ki ezek lelkére felügyel. Lelkier, mely ál-

tal a lélek mködik. Lelki fegyver, átv. ért. oly szel-

lemi eszköz, mely a lélek üdvösségét megszerzi, és el-

lenségei ellen védi. Ijelki ösméret, az erkölcsi tettek

öntudata. Lelki tanítás. Lelki testi barát. Lelki üdvös-

ség, boldogság. Némely szók mellett öszvetételként

együvé irják, pl. lelkiatya, lelkiösméret.

LELKIATYA, (lelki-atya) ösz. fn. Széles ért.

pap, szerzetes, ki a hivek lelki üdvösségérl gondosko-

dik. Különösen, gyóntató pap, Gyónom a mindenható

Istennek, és neked lelkiaiyámnak.

LELKIBARÁT, (lelki-barát) ösz. fn. Bels ba-

rát, kinek gondolkozásmódja, és vágyai, törekvései

a mieinkkel egyeznek, kit a magyar eredetileg félnek,

mintegy lelke felének nevezett. Testi lelki barát, am.

a legszorosabb barátságban lev, ki mind vagyonával

mind bels részvétével kész támogatni.

LELKIER
,

(lelki-er) ösz. fn. A lélek te-

hetségeinek, különösen a kedélyállapotnak magas

fokozata.

LELKIESMÉRET, LELKIESMÉRETÉS, stb.

1. LELKIÖSMÉRET, LELKIÖSMÉRETÉS, stb.

LELKIFÖNSÉG, (lelki-fönség) 1. LÉLEKFÖN-
SÉG.

LELKIISMERET, LELKIISMERETES, 1. LEL-
KIÖSMÉRET ; LELKIÖSMÉRETÉS.

LELKIÖSMÉRET v. —ÖSMERET, (lelki-ös-

méret) ösz. fn. 1) Bizonyos öntudat valamely dolog-

ról, állapotról. Az igazságot lelkiösméret szerént meg-

vallani. 2) Azon öntudat, mely ítéletet mond az el-

követett tettek erkölcsisége, s azok igazsága vagy

igazságtalan volta fölött. Jó lelkiösméret, mely azon

meggyzdéssel van, hogy jól cselekedtünk. Rósz

lelkiösméret , mely azon meggyzdésbl, hogy go-

noszt követett el valaki , nyugtalanságot okoz. Ezt

jó lelkiösmérettel lehet mondani , állítani, tenni. A
lelkiösméret vagy elleges , melynél fogva a teendk
törvényessége vagy törvénytelensége , erkölcs szerénti

vagy erkölcstelen léte felöl elre meg vagyunk

gyzdve ; vagy utólagos , mely az elkövetett cse-

lekedet jó vagy gonosz voltáról értesít bennün-

ket. Valamit a lelkiösméret intése szerént tenni, vagy

elhagyni. Tedd azt, mit lelkiösméreted sugall. Ijelkiös-

méret ellen szólni, tenni, azt bemocskolni. Lelkiösmére-

tem tiszta, nyugott, nem tesz szemrehányásokat, nem

vádol, nem furdal, nem mardos. Lelkiösméretedre ha-

gyom, tégy erkölcsi érzelmed szerént. Szorosb ért.

az erkölcstelen cselekedetek öntudata, és az ebbl
ered lelki nyugtalanság. A lelkiösméretet elaltatni,

azaz valamely cselekedet gonoszságát szépíteni, men-

tegetni, hogy az illet öntudat ez által gyöngüljön.

Lelkiösméretefölébredt. Keresztény katholikus ért. lelki-

ösméretet vizsgálni am. gyónás eltt, vagy máskor is

szorosan kérdre venni magát , ha vétett-e általán

akármily kötelességei ellen. Lelkiösméretet lefekvés

eltt megvizsgálni. A lelkiösméret lehet továbbá, gyön-

géd, mely a legcsekélyebb erkölcsi törvények áthágá-

sát is legott érzi ; szorongó, mely azért nem mer ten-

ni valamit, mivel nem bizonyos benne, ha jó e, rosz-

e ; tág, mely nem sokat aggódik a leendk igazsá-

gos vagy igazságtalan voltával, mely a roszat vona-

kodás nélkül elköveti, s megrögzöttségóben furda-

lást alig érez. A magyar képes kifejezéssel a lelki-

ösméretet kisbíró-n&k. is nevezi, pl. kiki magával hor-

dozza a kisbirót. (Km.).

LELKIÖSMÉRETÉS, (lelki-ösméretés) ösz. mn.

1) Emberrl szólva am. jó lelk, ki erkölcsi meggy-
zdés szerént cselekszik, ki mindennem kötelessé-

geinek tiszta erkölcsi érzetbl, nem küls okokból

felel meg. Lelkiösméretes biró, tisztvisel, szolga. 2)

Mondják cselekedetekrl, melyek az imént kitett ind-

okokból származnak. Lelkiösméretes ítélet, pénzkeze-

lés, tanúság, eskü, vallomás. Ez lelkiösméretes dolog,

melyet az erkölcsi törvények kivannak.

LELKIÖSMÉRETÉSSÉG, (lelki-ösméretésség)

ösz. fn. Az erkölcsi érzelemnek azon tulajdonsága,

melynél fogva valaki az erkölcsi törvényeket, s az

ezekbl folyó kötelességeket ismerve úgy cselekszik,

mint cselekednie kell, nevezetesen, bels meg gy-
zdését követve. Lelkiösmeretesség nélkül valódi erény

nem létezhetik.

LELKIÖSMÉRETLEN, (lelki- ösméretlen) ösz.

mn. Oly emberrl mondjuk, ki cselekedeteiben az er-

kölcsiségre nem tekint, ki nem hallgat arra, mit lel-

kiesmérete sugall, s ha a bnt elkövette, annak fur-

dalását megrögzött lelke nem érzi. Ijdkiösméretlex

biró, ki meggyzdése ellen, holmi mellékokokból, pl.

kedvezésbl, haszonlesésbl itél. Átv. ért. mondják az

ily módon elkövetett cselekedetekrl. Lelkiösméretlen

pénzkezelés , ítélet. Határozóként am. lelkiösméret

nélkül.

88*
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LELKIÖSMÉRETLENSÉG, (lelki- ösméretlen-

ség) ösz. fn. Lelkiösméret sugallásaira nem ügyel

gonoszlelküség.

LELKIÖSMÉRETLENÜL, (lelki-ösméretlenül)

ösz. ih. A lelkiösméret sugalatait megvetve.

LELKIPÁSZTOR, (lelki-pásztor) ösz. fn. Szé-

les ért. minden pap, ki az illet hitvallás hivei fölött

rködik, azokat lelki eledellel táplálja, az erkölcste-

lenség mételyétl óvja stb. Szorosb ért. bizonyos hí-

vek gyülekezetének beavatott papja.

LELKIPÁSZTORSÁG
,

(lelki -pásztorság) ösz.

fn. Általán papi hivatal.

LELKIROKON, (lelki-rokon) ösz. mn. Aki akár

gondolkodása módjában, akár a kedély és szív érzel-

meiben egy másikhoz hasonló tulajdonságokkal bir.

LELKIROKONSÁG
,

(lelki-rokonság) ösz. fn.

Valakinek egy másikéhoz hasonló gondolkodás mód-

ja vagy kedélyminösége.

LELKISÉG, (lél-ek-i-ség) fn. tt. lelkiségét. Lel-

ki állapot; lelki tnlajdonság.

LELKITEHETSÉG, (lelki-tehetség) ösz. fn. A
léleknek szellemi tulajdonsága. Kitn lelkitehetség-

gel birni.

LELK, LELK, (lel-k-ü) mn. tt. lelk-t, tb.

— ek v. lelkk. Kinek bizonyos tulajdonságú lelke,

vagy lelkiösmérete van. Jó lelk , rósz lelk ember.

Hamis lelk. Fekete lelk. Tiszta lelk. Nagy lelk.

Ers lelk. V. ö. LÉLEK.
LELKÜLET, LELKÜLET, (lel-k-ü-1-et) fn. tt.

lelkletét. A lélek erejének, különösebben kedélyi

állapotának bizonyos nyilatkozata. Ers lelklet. Ha-

mis lelklet. Gyáva lelklet.

LELKÜSÉG, LELKÜSÉG, (lel-k-ü-ség) fn. tt.

lelkség-ét, harm. szr. — e. Csak viszonynévvel ösz.

vetéve használtatik, s jelenti a léleknek azon tulaj-

donságát, melyet a viszonynév fejez ki. Jólelküség, a

jó lélek tulajdonsága. Nagylelkség, a nagy lélek tu-

lajdonsága, stb.

LELLÁH, fn. tt. lelláh-ot, harm. szr. — a. Elé-

fordúl a Müncheni codexben, s jelent lepedt (linte-

um, linteamentum.) Es mikor vötte volna a lelláhot,

és megszorította volna magát. (János 1 3) Látá a lel-

láhokat. (János 20,) Pesti és Erdsi szerént fehér

ruha. Legvalószínbb , hogy e német tájszó után

Leilach (Leintuch) képeztetett , és els része a ma-

gyar len szóhoz hasonló , mely megvan a latin li-

num és német Lein szókban is. V. ö. LEN.
LELLEG, fn. tt. lelleg-ét, harm. szr. —e. Nö-

vénynem az öthímesek seregébl és ötanyások ren-

débl, csészéje egy tagú , ép karimájú, ránczba sze-

dett aszott ajakú, bokrétája t szirmú, magva egy,

mely kis czérnaforma szálnál fogva van a vaczokhoz

nve (Statice). E növény nevezetét valószínleg azon

tulajdonságától vette, melynél fogva magva lefgg,

mintegy leleng.

LELLEGHOLGYOMAL, (lelleg-holgyomál) ösz.

fn. Növényfaj a holgyomálok nemébl, melynek t-

kocsáuyai két-három viráguak, derekán egy kis le-

vélke, kocsányai apró pikkelyesek, levelei szálas lán-

csásak, kopaszak. (Hieracium staticifolium).

LELOCSOL, (lelocsol) ösz. áth. Locsolva leönt,

nedvessé tesz valakit v. valamit. A vízhordó leány le-

locsolta magát, és a lépcsket. V. ö. LOCSOL.
LELÓCZ, ALSÓ—, FELS— , faluk Nyitra

m. ; helyr. Lelóez.ra, —on, — ról.

LELÓG, (le-lóg) ösz. önh. Aláfelé lóg , lefelé

mozog, vagy ily irányban létezik. Lelóg v. lóg a nad-

rágszíj, midn leoldódik.

LELÓGÁS, (le-lógás) ösz. fn. Állapot, midn
valami lelóg.

LELOHAD, (lelohad) ösz. önh. Mondjuk ma-

gasra dagadt, feldomborodott némely testekrl, midn
alászállanak, leapadnak. Lelohad a daganat. Lelohad

a ts, midn lángja elmúlik. Lelohad a tömött erszény,

ha kiveszik belle a pénzt. V. ö. LOHAD.
LELOHADÁS, (le-lohadás) ösz. fn. Állapot,

midn valami lelohad. V. ö. LELOHAD.
LELOMBOZ, (le-lomboz) ösz. áth. A fának

lombjait letöri, levágja, letépi, lepusztítja. Hogy zöld

sátora legyen, néhány fát lelombozott. V. ö. LOMB.
LELOVAGOL, (le-lovagol) ösz. önh. Föntebb

helyrl, vidékrl lovagolva lemegy valamely alantabb

fekvre. A várból lelovagolni a völgybe. Tárgyesetes

névvel, pl. lelovagolni valamely paripát am. lejárni,

kifárasztani.

LEL, (le-l) ösz. önh. Magasabb helyrl ala-

csonyabbra l. A bástyáról lelni a vár árkába. Eme-

letrl lelni az utczára. Áthatólag, tárgyesetes névvel

am. valakit vagy valamit lövés által leejt. Lelni az

ellenség vezérét. Röptében lelni a fecskét. A háztet-

rl lelni a galambokat. V. ö. LO.

LELÖK, (le-lök) ösz. áth. Lökve alátaszít, le-

vet valakit v. valamit.

LELÖKÉS, (le-lökés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valakit v. valamit lelöknek.

LELÖVÉS, (le-lövés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki lel ; vagy midn valamit vagy valakit lelnek.

LELÖVÖLDÖZ
,

(le-lövöldöz) ösz. áth. Több-

ször, vagy többeket egymásután lel.

LELTÁR, (lei-tár) ösz. fn. Ingó javak öszve-

irott lajstroma, melyek vagy ingatlan birtokhoz tar-

toznak, vagy magukban egy birtoköszveget képez-

nek, különösen melyeket birtokváltozásnál az uj bir-

tokosnak általadnak. A leltárban följegyzett bútorokat

szerszámokat, barmokat általvenni.

LELTÁRKÖNYV, (lel-tár-könyv) ösz.fn. Könyv,

melybe a leltározott holmik följegyeztetnek vagy föl-

jegyezve vannak.

LELTÁROZ
,

(lel-tároz) ösz. áth. Leltárba vesz,

leltárba ír.

LELTÁROZÁS, (lel- tarozás) ösz. fn. Leltárba

irás vagy följegyzés.

LELTGYERMEK, (lelt- gyermek) ösz. fn. L.

LELENCZ.
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LELYENY, (lei-vény) 1. LELTÁR.
LEM, elvont gyök , melybl lemez v. lemes, to-

vábbá Lemesény, Lemes, Lemhény helynevek erednek.

Minthogy lemes (pl. lemes vas), és lemez lapos testet

jelentenek, innen lem am. len (lent) , és lep (lepény

stb. szóban), mély hangon lap , s rokon azon szók-

kal, melyekben a le la gyök laposat, laposan terjed-

tet jelent. Vájjon a fennemlített helységek nem-e a

laptól , lapos fekvésöktó'l kapták neveiket ? V. ö.

LENGYEL.
LEMAR, (le-mar) ösz. áth. Marva letép, lesza-

kaszt, legyz valamit. A fattya lemart egy darabot

az ökör fülébl. Az erösebb kutya lemarja a gyöngéb-

bet. V. ö. MAR.
LEMARAD, (le-marad) ösz. önh. Valamely

mozgásban, menésben lev testrl lecsúszik, leesik

valaki v. valami, vagy midn azon test épen induló,

elmen félben van, akkor érkezik oda. Lemarad?ii a

lóról, kocsiról. A zsák lemaradt a bakról. A gyermek

lemaradt a hintáról, az ördöglóról. Lemaradni a gz-
hajóról, a vasúti vonatról. Átv. törvényes ért. ítélet

következtében letartóztatik.

LEMARADÁS, (le-maradás) ösz. fn. Állapot,

midn valami vagy valaki lemarad.

LEMARASZT, LEMARASZTAL, (le-maraszt

v. marasztal) ösz. áth. 1) Eszközli , hogy valaki le-

maradjon valahonnan. A sebesen hajtó kocsis lema-

rasztolta a szekér farára kapott fiút. 2) Letartóztat,

vagyis eszközli, hogy valaki maradjon. A gyanús

utast lemarasztja a rendrség. 3) Átv. törvényes ért.

eredetileg valakit bizonyos büntetés kiállása, vagy

elégtétel végett letartóztat,most csak általában elitéi.

LEMARASZTÁS, (le-marasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valakit lemarasztanak.

LEMARAT, (le-marat) ösz. mivelt. Bizonyos

folyadék, pl. eczet, csáva által valamely testnek némi

részeit lekoptatja, leeteti. Az irhások csávában lema-

ratják a br szrét.

LEMÁRT, (le-márt) ösz. áth. Valamely testet

bizonyos nedvbe leereszt , hogy megnedvesedjék,

vagy megtisztuljon, vagy más valamely okból. Le-

mártani a száraz faedényt. A szennyes ruhát lemárta-

ni a folyóba. Lemártani a vödröt a kútba. V. ö.

MÁRT.
LEMÁSOL, (le-másol) ösz. áth. Eredeti irást,

festést, faragást , hasonló alakban vagy minemüség-
ben leír, lefest, kifarag, tehát az eredetinek mintegy

j

mását, hasonlóját állítja elé. Lemásolni a régi okle-

veleket. Kéziratokat lemásolni. Jeles mvészek által

festett képeket lemásolni. V. ö. MÁSOL.
LEMÁSOLÁS, (le- másolás) ösz. fa. Cselekvés,

mely által valamit lemásolunk. Régi kéziratok lemá-

solásával foglalkodni. V. ö. LEMÁSOL.
LEMÁSZ, (le-mász) ösz. önh. Mászva leszáll,

leereszkedik valamely magasabb helyrl. A csiga le-

mász a fa derekárál. A kisded gyermek lemászott a
lépcskön. Lemászni a magas fáról. V. ö. MÁSZ.

LEMÁSZÁS
, (le-mászás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki vagy valami lemász.

LEMÁZOL, (le-mázol) ösz. áth. Gúnyosan szólva
am. valamit, különösen valakinek arczképét durva ecset-
tel, mvészi ügyesség nélkül lefesti

; vagy valamit
roszul leír.

LEMÁZOLÁS, (le-mázolás) ösz. fn. Cselekvés,
midn valamit lemázolnak.

LEMÉGY, (le- mégy) ösz. önh. 1) Tulajd. ért.
lábain bizonyos magasságról alászáll , lelépdegel.
Lemegy a pinczébe borokat kóstolni. Hajófödelröl le-
megy a hajófenékre. 2) Leutazik. Jöv tavaszszal le-

megyünk az Alföldre. A budai örsereg lement Pétervá-
radra. 3) Szélesb ért. alászáll. Lemegy a nap, hold.
Lemennek a csillagok.

„Lement a nap. De csillagok

Nem jöttének. Sötét az ég.
Közel- s távolban semmi fény nincs,
Csak mécsvilágom s honszerelmem ég."

Petfy Sándor.

4) Lement a töke, bélé. 5) Átv. ért. lekopik, leválik,
letisztul. Lement a haja, szre, gyapja. Megégetett ke-
zérl lement a br. A szenny

, mocsok, piszok, folt le-

ment a ruháról. V. ö. MÉGY.

.

.
LEMÉGYÉN, (le-mégyén) ösz. önh. 1. LE-

MEGY.

„A vadász elnyugszik,

Ha a nap lemegyen." Zrínyi.

LEMÉN, v. LEMÉN, 1. LEMÉGY.
LEMÉNÉS, (le-ménés) ösz. fn. Menés, mely

föntebb helyrl aláfelé történik. A fels vidéki kato-
nák lemenésre készülnek. Lemenés a lépcskön lajtor-
ján. Szélesb ért. leszállás. A nap lemenésétöl éjfélig.
A hold lemenésére várakozni. Átv. ért. lekopás, levá-
lás, letisztulás.

LEMENET, LEMÉNETEL, (le-ménet v. -me-
netel) ösz. fn. Menet, melyet valaki lefelé tett ; kü-
lönbözik tle a menés, mennyiben ez magát a cselek-
vést jelenti, a menet pedig elvont értelm, s jelenti
azon utat, melyet menve meg kell tenni , vagy ma-
gát a végrehajtott menést. Ezen hegyrl a lemenet
igen nehéz, meredek. Nap lemenete után vagy eltt.

LEMENETI, (le-méneti) ösz. mn. Lemenetre
vonatkozó. Lemeneti gyorsaság. Lemeneti út.

LEMEN, (lemen) ösz. mn. Aki vagy ami le-

megy. Lemen ág a vérségi öszveköttetésben az egye-
nesen leszármazottak rende,úgymint fiú v. leány, uno-
ka, kisunoka, sunoka.

LEMÉNY, falu Kvár vidékén ; helyr. Lemény-
be, —ben, — bi.

LEMÉR, (le-mer) ösz. áth. Valaminek fölét

merve leveszi. Lemerni a föv hús levének habját. Le-
merni a tej szinét. V. ö. MER.

Í.EMER, (lemér) ösz. áth. Mérve vagy mérés
által lead, lebocsát. A gabonát lemérni a verembe.
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LEMERÍT, v. —MERÍT, (lemerít) ösz. áth. 1)

Valamely testet bizonyos folyadékba merít, márt,

áztat. A korsót lemeríteni a folyóba , hogy megteljék

vízzel. A vödröt lemeríteni a kútba. 2) Lesüllyeszt. A

nagy teher lemerítette a ladikot.. 3) Valamely híg test-

nek fölét mer edény által leveszi. Lemeríteni a szü-

retel kádból a must fölét.

LEMERÍTÉS, v. —MERÍTÉS, (le-merítés) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit lemerítenek.

LEMERÜL v. —MERÜL, (le merül) ösz. önh.

Valamely test bizonyos folyadékba leszáll, vagy né-

mi mélységig lesüllyed. A megrakott hajó négy láb-

nyira lemerült a vízbe. A vas lemerül a víz fenekére.

A fa nem merül le egészen a vízbe. Aki nem tud úszni,

hamar lemerül. V. ö. MERÜL.

LEMERÜLÉS v. —MERÜLÉS, (le- merülés)

ösz. fn. Állapot, midn valamely szilárd test a faji-

lag könnyebb testbe, különösen folyadékba alászáll,

lesüllyed.

LEMÉS
, (1), (lem-és) mn. tt. lemés-t v. — et,

tb. —ek. Jelent laposat. Különösen így nevezik azon

lapos vasat, mely a szántóvas eltt függlegesen le-

nyúlik, s a földet hasítja, máskép : csoroszla v. cso-

roszlya. Molnár A. szeréut lemez vas culter praeciso-

rius in aratro. Szabó D. szerént lemes vas is. Kép-

zje es, tehát gyöke lem, s lemes am. lapos , lem,

am. lap.

LEMES, (2), (máskép : Lemesány) falu Sáros

m. ; helyr. Lemes-re, — én, — röl.

LEMESÁNY, (máskép : Lemes) ; helyr. Leme-

sány ba, —ban, —ból.

LEMÉSVAS, (lemes-vas) 1. LEMÉS alatt.

LEMETÉL, (le metél) ösz. gyakor. áth. Több

testet , vagy azon egy testnek több részeit ismé-

telt metszés által elbbi helyzetkbl leveszi, leejti.

L,emetélni töveikrl a fiatal csemetéket. A fák ágait le-

metélni. Körmeit lemetélni. A húson lev zsírt, hájat

lemetélni. V. ö. METÉL,

LEMETÉLÉS, (le-metélés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által valamiféle testeket lemetéíünk. Agak, vi-

rágok lemetélése. Körmök lemetélése. V. ö. LEME-
TÉL, METÉL.

LEMETSZ, (le-metsz) ösz. áth. Egyes darabot

vagy egész testet metszve levesz, leválaszt elbbi he-

lyérl, tövérl stb. Lemetszeni a kutya fülét. Körmét

minden héten lemetszi. A fának fat/yuhajtását lemet-

szeni. A kenyérbl egy nagy karajt lemetszeni. Mess

le a kereksajtból egy fontnyit. V. ö. METSZ.

LEMETSZÉS, (le-metszés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit lemetszenek.

LEMEZ, (lem-éz) fn. tt. leméz-t, tb. — el-, harm.

szr. — e. 1) Széles ért. laposra kinyújtott vagy fara-

gott szilárd test
,

pl. ktábla , vastábla. 2) Szorosb

ért. oly lapos tábla, melyre írni, vagy rajzolni, festeni,

vésni szoktak. 3) L. LEMÉSVAS. 4) A növénytanban

a levél vagy levélnemü szerv kiterült része, mint pl.

a levél lapos része, vagy a vált szirmú bokréták közöl

a keresztesek vagy szegfüfélék szirmainak kiterült fel-

s része. (Gönczy Pál).E szóban az ez névképz, mint

az igaz, száraz, nehéz szókban, tehát gyöke lem, mely

rokon a leb, lep vastag hangon láb, lap gyökökkel,

melyek a lebenye, leped, lepény, laboda, lapu szók-

ban laposat jelentenek, valamint maga a lemez. Ro-

kona a latin lamina.

LEMÉZEL, (lem-éz-el) áth. m. lemezeit. Lemez-

zel bevon. (Plattiren).

LEMÉZELÉS, (lem-éz-el-és) fn. tt. leméze-

lés-t, tb. —ék. Cselekvés, midn valamit lemezeinek.

LEMÉZIT, (le-mézít) ösz. áth. m. lemézít-élt,

htn. — ni, v. — eni. Lemezzé alakít.

LEMÉZKALAPÁCS, (leméz-kalapács) ösz. fn.

Kalapács, melylyel valamely érczdarabot, pl. vasat,

rezet
;
ezüstöt lemezzé lapítanak, kivernek. V. ö. LE-

MÉZ.

LEMÉZKE, (lem-éz-ke)kics. fn. tt. lemézkét. Kis

lemez, kisebb terjedelm érczlap.

LEMÉZKÖNYV, (leméz-könyv) ösz. fn. Az
aranyverk- vagy aranyfüstmiveseknél azon forma,

melyben az aranyfüstöt bizonyos nagyságra és vé-

konyságra kinyújtják.

LEMÉZPAPÍR, (leméz-papír) ösz. fn. Vastag,

durva, holmit betakarni való papír.

LEMÉZPRÖLY, (íeméz-pröly) 1. LEMÉZ-
KALAPÁCS.

LEMÉZVAS
,

(leméz-vas) ösz. fn. 1. LEMÉS-
VAS v. LEMES.

LEMHÉNY , erdélyi falu. Kezdi székelyszék-

ben; helyr. Ljemhénybe, —ben, —bi.

LEMINTÁZ, (le-mintáz) ösz. áth. Valamit min-

tában, azaz kisebb formában levesz, kialakít. Vala-

mely templomot, épületet lemintázni. V. ö. MINTA.

LEMINTÁZÁS, (le- mintázás) ösz. fn. Cselek

vés, midn valamit lemintáznak.

LEMMING, fn. tt. lemming ét, harm. szr. —je.

Egérnem igen kurta vagy semmi farkkal, hegyes fej-

jel, fekete, fehér, és sárgás pettyekkel, s csaknem

patkánynagyságu. (Marmotta v. Mus lemmus. L.).

LEMOCSKOL
,

(le-mocskol) ösz. áth. Átv. ért.

erkölcsi mocsokkal , azaz gyalázattal, rágalommal

csúfolódva lealacsonyít valakit.

LEMOCSKOLÁS, (le mocskolás) ösz. fn. Rágal-

mazva lealacsonyít valakit.

LEMOHOZ, (le-mohoz) ösz. áth. Bizonyos nö-

vényekrl vagy más testekrl a rajtok termett mo-

hot leszedi. Lemohozni az agg fák derekait, az ócska

háztett.

LEMOND, (lemond) ösz. önh. Leható ragu vi-

szonynévvel am. szóval kijelenti vagy tettel mutatja,

hogy valamely dolog iránti jogát, igényét, reményét

leteszi. Béke kedveért lemondani a követelt örökségrl.

Lemondani a világ örömeirl. Nem kell mindjárt le-
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mondani a világról. (Népd.) Lemondani a beteg éle-

térl. Különösen , bizonyos hivatalról , tisztségrl,

szolgálatról leköszön. Lemondani a bíróságról, püs-

pökségrl.

LEMONDÁS, (le-mondás) ösz. fn. Szóval, vagy

cselekedettel tett nyilatkozás , melynél fogva vala-

mirl lemondunk. Tisztujitáskor a hivatalnokok le-

mondását elfogadni. Különösen azon lelki elhatáro-

zás, mely által némi áldozat gyanánt bizonyos jo-

gokról és igényekrl mondunk le. V. ö. LEMOND.
Szerzetesek lemondása a világi javakról, némely élet-

örömekrl.

LEMONDÓLEVÉL, (lemondó-levél) ösz. fn. Le-

vélben kijelentett nyilatkozat , melynél fogva lemon-

dunk valamirl. V. ö. LEMOND.
LEMORZSÁL, (le-morzsál) ösz. áth. Valamely

törékeny porhanyó testet morzsákra tördel. A kenyér-

belet lemorzsálni a csibék számára. V. ö. MOR-
ZSÁL.

LEMORZSÁLÁS, (le-morzsálás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit lemorzsálnak.

LEMORZSÁLÓDIK, (le morzsálódik) ösz. belsz.

Morzsákra szakadozva, töredezve lehull, lekopik A
homokk idvel lemorzsálódik.

LEMORZSOL, (le-morzsol) ösz. áth. Széles ért.

apró darabkákra , morzsákra letördel. Szorosb ért.

mondják kukoriczái'ól , midn szemeit torzsájáról

kézzel vagy valamely eszközzel lefejtik. Tréfásan

szólva, lemorzsolni az olvasót am. imígy- amúgy, ha-

marjában egyik szemet a másik után leeregetni. Le-

morzsolni a leczkét, hadarva értelem nélkül mon-

dani el.

LEMORZSOLÓDIK, 1. LEMORZSÁLÓDIK.

LEMOS
,

(le- mos) ösz. áth. l) Bizonyos nedv-

vel , különösen vízzel valamely testrl a mocskot,

szennyet, foltot, piszkot letisztítja. Lemosni a ruhá-

ról a sárt, a kézrl a kormot. 2) Mondjuk esrl, midn
valamit magával a föld színérl lehord. A zápor le-

mosta a hegyoldalról a földet, köveket. Átv. ért. er-

kölcsi szennyet letisztít. A keresztény tan szerént a ke-

resztség lemossa az eredeti bnt.

LEMOSÁS, (le-mosás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn lemosunk valamit. V. ö. LEMOS.

LEMOSOGAT, (le-mosogat) ösz. gyak. áth.

Mosogatva, azaz folytonosan vagy gyakran mosva

letisztít valamit. A sáros edényekrl lemosogatni a

szennyet. V. ö. MOSOGAT.

LEMOSOGATÁS, (le-mosogatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit gyakran, folytonosan mosva le-

tisztítunk.

LEMOTÓLÁL, (le-moíólál) ösz. áth. 1) Az or-

sóról le és motólára fölszedi ; 2) A motólálóról le-

szedi (a fonalat). V.ö. MOTÓLÁL.

LEMOTÓLÁLÁS
,

(le-motólálás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit lemotólál.

—LEN (1), mély hangon: —lan, tagadó ne-

veket képz rag. L. —LAN képz.

— LEN, (2), mély hangon :
—lan toldalék, kü-

lönösebben ez ig- és igehatározók után, pl. eddig-len,

addig-lan stb.

LEN, (1), fn. tt. lent, tb. — ék, harm. szr. —

e

v. —je. Növénynem az öthimesek seregébl és öta-

nyások rendébl ; csészéje öt level , bokrétája öt

szirmú, tokja öt kopácsu, tíz rekeszti, rekeszeiben egy

mag, himszálai tövön öszventtek. Legnevezetesb fa-

ja a házi len (Linum usitatissimum), melynek csésze-

levelei és tokjai szálkahegyüek, szirmai csipkések, le-

velei láncsásak , szára magános. Virága kék. Egye-

zik vele a görög Xivov, latin linum, német I^ein, szláv

len lan stb. Ha tekintetbe vesszük , hogy ezen nö-

vénynek legkitnbb és leghasznosb tulajdonsága az

emberi nemre nézve abban áll, hogy finom s hosszu-

ra nyúló héjszálai vannak, okszerüleg állithatjuk,

hogy nevét ezen tulajdonságától kapta, s ennélfog-

va alapfogalom benne a finomság, finomra nyúlás,

foszlás. E szerént, hogy a fennemlített rokonságok

mellett maradjunk, alapfogalomban mint nyúlós teste-

ket jelentök, megegyeznek vele a latin lien, liber (fá-

nak rostos héja), limbus, limus, linea, lingua, liquor
;

a német Leim, lahm, Limpf (fa sudara), a magyar lép

(lien és viscus), lepény, leped, lebenye. Szorosb ért.

jelenti azon finom rostu szálakat , melyek ezen nö-

vény szárát födik , s a müipari világban nevezetes

szereppel birnak. Lenbl sztt vászon.

LEN, (2), elvont gyöke lendít, lendül, leng, len -

tet, szóknak és származékaiknak. Értelme igen gyön-

ge mozdulás, vagy mozgás.

LEN, némely régieknél am. a szokottabb lön /

Lásd : ezt.

LENÁROS, LENÁRUS, (len-áros v. —árus)

ösz. fn. Személy, ki lennel kereskedik.

LÉNÁRT, férfi kn. tt. Lénárt-ot. Eredetije a

német Leonhard, am. oroszlánerejü vagy oroszlán-

szív.

LÉNÁRTFALA., falu Gömör m. ; helyr. —fa-

lára, — n, —ról.

LÉNÁRTFALU, falu Szatmár m. ; helyr. —fa-

luba, —ban, — ból.

LÉNÁRTÓ, falu Sáros m. ; helyr. Lénártó-ra,

—n, —ról.

LENÁZTATÁS, (len-áztatás) ösz. fn. Els

munka a lennek idomitásában , midn azt kévékbe

kötve néhány napig körülbelül két hétig, folyó vagy

tóvízbe lenyomtatva tartják, hogy nyerseségét elve-

szejtse, s rostjai annál könnyebbeu lefoszoljanak.

LENÁZTATÓ, (len áztató) ösz. fn. Hely, hol a

lenét áztatni szokták. V. ö. LENÁZTATÁS.

LENBÁRSONY, (len-bársony) ösz. fn. Bár-

sonyhoz hasonló szövet, melynek kereszt- vagy on-

tokfonalai lenbl , bélfoualai pedig selyembl vagy

!
teveszrbl vannak.

LENBUGA
,

(len-buga) ösz. fn. A magvas len-

I nek bogos feje, melyben magvai vannak.
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LENCS, puszta Pest m. ; helyr. Lenes re, —én,—röl.

LENCSE, (len-cs-e) fn. tt. lencsét. 1) A kétfal-

kások seregébe és tízhímesek rendébe tartozó hüve-
lyes és mint fzelék ismeretes vetemény , melynek
magvai lapos domborúak, s különösen e magvakat
nevezzük lencsének. (Cicer). Bagolcsa lencse máskép :

bagoly borsó (cicer arietinum), fzelék lencse fcicer

lens vagy ervum lens). Lencsét fzni, enni. Kemény,
törött lencse. Jól ftt neki a lencse. (Km.). A barát-

ban vérré válik a lencse. (Km.). 2) Átv. ért. így ne-

veztetnek némely más növények , melyeknek levelei

vagy magvai, vagy testei lencséhez hasonló laposságu
ak. Lencsefa, Lencsegomba, Békalencse, (lemna). Vi-

zilencse (mocsári leccsefü ?). Vad lencse (= abrakba-
bó, néhutt : lendek v. lednek). 3) Szintén átv. ért.

lencsealaku test, vagy folt. Lencse a látcsben. Ár-

ezon ntt lencse. Lencseképü. Rokona a hasonló kül-

sej lendek. Megegyezik vele a latin lens, német Lin-

né, franczia lentilles. Persául : am és dancse. Már
Adelang azon észrevételt teszi e szóról, hogy alapfo-

galom benne a lapos alak, minek tökéletesen megfe-
lnl az alacsonra mutató magyar le és len (lent) ; t. i.

lencse jelent oly magot, mely lelapul. Innen a köz-

mondás : Nem mind lencse, ami lapos. Elemezve : len,

len-és, lenes- ö, lenés-e, lense, lencse. Hogy a közép-

képzö s igen sok szavainkban cs-re változik, mint
Boris, Borisa, Borcsa, furosa, furcsa stb. errl 1.—

S

melléknév képz. A latin lens-sel egy a latin lens len-

dis, azon lapos korpaféle por , mely a fejet szok-

ta meglepni. V. ö. LENGYEL.
LENCSEALAKÚ

,
(lencse-alakú) 1. LENCSÉ-

DED.
LENCSECSONT, (lencse csont) ösz. fn. A kéz-

tben lev kis lapos csont. (Metacarpus.)

LENCSÉDED, (len-cse-ed-ed) mn. tt. lencséded-

ét. Minek lencséhez hasonló alakja van, azaz lapos, ke-

rek, s kevéssé domború. Lencséded üveg a látcsben.

LENCSEFA
, (lencse-fa) ösz. fn. Növényfaj a

dudafürtök nemébl, mely nevét onnan kapta, mivel

maghüvelye lapított mint a lencse. (Colutea her-

bacea). V. ö. DUDAFÜRT.
LENCSEFÖLD, (lencse-föld) ösz. fn. Föld, me-

lyen lencsét termesztenek,vagy mely lencsetermesztés-

re különösen alkalmas.

LENCSEFÜ
,

(lencse-fü) ösz. fn. Lencsefnek
vagy : mocsári lencsefünek nevezik néhutt a tavaszi

mocsárhúrt (Callitriche verna).

LENCSEGOMBA
,

(lencse-gomba) ösz. fn. Fá-
kon tenyészni szokott lencséded apró gombafaj.

LENCSEHELY
,

puszta Pozsony m. ; helyr.—hely-re, — én, — röl.

LENCSEKERT, (lencse-kert) ösz. fn. Kert,

melyben lencsét termesztenek.

LENCSEKO
,

(lencse-k) ösz. fn. Lapos k,
vagy kavics, kövecs , mely alakjára nézve a lencsé-

hez hasonló.

LENCSEKOVECS
,

(lencse- kövecs) ösz. fn. L.

LENCSEKÖ.
LENCSELEVES, (lencse-leves) ösz. fn. Leves

étek ftt lencsébl.

LENCSEN, puszta Somogy in.; helyr. Lencsen-

be, — ben, —bi.

LENCSÉS, (lencse es) mn. tt. lencsést v. — et,

tb. — ek. Amiben lencsét tartanak; lencsével bvel-

ked ; lencsével készített. Lencsés zacskó, fiók. Len-

csés kert, vidék. Lencsés fürj', fogolypecsenye. Átv. ért.

lencsés pipa, melynek oldala lencseforma pettyekkel

van tarkázva. Lencsés köbölke
i
gomba faj, felfordult

harang alakú, kivül szrös, belül sima , hamuszín

;

lencséje 10 — 12 fejérek. (Cyathus laevis, vagy: len-

tifera.)

LENCSI, kicsiny, ni kn. tt. Lencsit, tb. — k.

Magdolna , Magdaléna. (A szyr nyelvben am. föl-

emelt).

LENCZI, férfi kn. tt. Lenczi-t, tb. — k. A latin

,Laurentius'-ból alakított Lörincz kicsinyítöje.

LENDE, baranyai tájszó, am. rokon, ivadék,

atyafi. Sok lendéje van.

LENDEK, (len-d-ék) fn. tt. lendék-ét, harm. szr.

— e v. —je. Növénynem a kétfalkások seregébl és

tízhímesek rendébl ; csészéje tövöu tompa, öt fogú,

anyaszála szálas, felhajlott, egyenes, levelei szárnya-

sak, kacstalanok. (Orobu3). Fajai között legismere-

tesb a tavaszi lendek (orobus vernus), máskép : kakuk

borsó v. vad lendek, v. néhutt : bükköny is. Az n és d

megfordítva némely vidékeken : lednek. Gyöke len

egy a lencse gyökével, minthogy c két növény küls

alakra nézve igen hasonló egymáshoz, nevezetesen

szárra és virágra. A lendek magva ugyan nem lapos,

mint a lencséje, de az úgynevezett fehér lendek magva

szinre a lencséhez némileg hasonló. Néhutt lednek-

nek hívják a ló- v. abrakbabót is.

LENDÍT, LENDÍT, (len-d-ít) áth. m. lendített,

htn. —ni v. — eni, par. — s. Valamit igen gyöngé-

den mozdít. A szell meglendíti a falevelet. Valami

keveset én is lendítek a dolgon. V. ö. LENG, LENGET.

LENDÍTÉS, LENDÍTÉS, (len-d-ít-és) fn. tt.

lendítés- 1, tb. —ék, harm. szr. — e. Gyöngéd mozdí-

tása, lengvé tevése valamely testnek.

LENDÜL, LENDÜL, (len-d ül) önh. m. lendül-t.

Gyöngén megmozdul. Mondják különösen levegrl

vagy oly testekrl, melyeket a leveg mozgása meg-

indít. Lendülnek a fák levelei. Átv. ért. kissé megin-

dul, csendes folyamatba jön. lendülnek dolgaink v.

ügyeink, vállalataink.

LENDÜLÉS, LENDÜLÉS, (len-d-ül és) fn. tt.

lendülés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Leng, lebeg

mozzanása valamely könny testnek. Átv. ért. csen-

des folyamatba lépés.

LENDÜLET, LENDÜLET, (lendület) fn. tt.

lendület-ét, harm. szr. — e. Könnyeden leng mozza-

nat. Átv. ért. csendes folyamatba indulás. Lendületet

adni az iparnak.
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LENDVA, ALSÓ—, mváros Szála, FELS—,
falu Vas m. ; helyr. Lendvá-ra, —n, — ról.

LENDVALAKOS, falu Szála m. ; helyr. —La-

kos-ra, — on, — ról.

LENDVAÚJFALU, falu Szála m.; helyr. — Új-

falu-ba, —ban, — ból.

LENÉZ, (le-néz) ösz. önh. és áth. Fentebb

helyrl alsóbbra néz. Lenézni a hegyrl a közel sík-

ságra. A toronyból lenézni a városra.

„Amint fennáll, s amint lenéz,

Nyugalmasan szivében.

"

Czuczor.

Áthatólag, tárgyesetes viszonynévvel am. valakit sze-

meivel tettl talpig mérve megvet. Kevélyen lenézni

valakit. A ggös úr lenézi az alsóbb rendileket.

LENÉZÉS, (le-nézés) ösz. fn. 1) Fentebb hely-

rl alsóbbra nézés. 2) Valakire megvetleg tekintés.

V. ö. LENÉZ.
LENFA, (len-fa) ösz. fn. Keletindiai fa , mely-

nek kéregrostjait az ottani lakosok lenszálak gya-

nánt használják. (Antidesma. L.).

LENFEJ, (len-fej) ösz. fn. 1. LENBUGA.
LENFONAL, (len-fonal) ösz. fn. A lennek finom

szálú rostjaiból sodrott fonal.

LENFÖLD, (len-föld) ösz. fo. Föld, melyben

lent termesztenek, mely lentermesztésre kiváltképen

jó, pl. a feltörött gyepföld.

LENG
,

(len-g v. len-eg) gyakor. önh. m. leng-

tem, — tél, —étt , htn. —ni v. — eni. Könnyeden, s

csaknem minden susogás nélkül mozog. Mondják ál-

talán oly testekrl, melyek már magukban könnyük,

vékonyak, és lógó állapotban vannak, minélfogva a

lég legkisebb mozdultára megindulnak. Leng a fá-

tyol, függöny. Lengenek a fák levelei, lombjai. Leng a

köd. Leng a levegben lassan mozgó, s mintegy úszó

madár. A kis ladik, mintha csak lengene a habokon.

A hó nyakat barna fürtök lengik körül. Csak alig teng,

leng. (Km.). Gyökeleme a mozgást jelent le, mely-

bl lett az elavult egyszer ige len, mint ken, fen,

csen, fon ; a len gyökbl gyakorlatos képzvel, len-eg

len-g, mint a zen, csen
,
yen, gyökökbl : zeng, cseng,

peng. Finnül : lennóín am. lengek. ,Lenge' és ,lenge-

dik 4 származékok jelentenek a székelyeknél langyost,

lágymeleget ; illetleg langyosodást is ; midn egye-

zik velk a német ge-linde , lindern , Lenz , melyet

Adelung a fels német leinen-töl származtat , mely-

szerénte am. aufthauen, lau werden (langyúlni , lan-

gyosodni) ; Kaltschmied pedig a bajor launen, lenen,

Und szókkal is rokonítja.

LENGE, (len-g-e) mn. tt. lengét. A leng ige-

név módosítása, mint czinegö czinege, bugyogó bugyo-

ga, csörg csörge stb. Jelent oly valamit , mi leng,

azaz könnyeden, gyöngéden mozog. A lágyabb köl-

ti jelzk egyike. Lenge fürtök. Lenge fátyol. Lenge

szell. Lenge virágok, füvek, levelek, lenge nád. Átv.

ért. mondják emberrl, ki könnyelm, csapodár, ki-

ben nincs szilárdság, ki nád gyanánt majd ide majd

oda hajlik.

AKAD. NAGY BZÓTAK. III. KÖT.

nAh ! de hiába tekint a távol lenge ködébe."

Kisfaludy K.

„A leányka lenge nád,

Hajlik tled és hozzád."

Vörösmarty.

Továbbá lenge termet , mely sudár és könnyen moz-

gó, hajlékony. Lenge járás, lépés. Székely tájszólás

szerént átv. ért. a vízre vonatkozólag am. lágymeleg,

s egyezik mind hangban mind értelemben langy szó-

val : V. ö. LENG, LENGEDIK.
LENGED, (len-g-ed) önh. m. lenged-tem, —tél,

—étt. Mintegy Önmagát lenge állapotba teszi. Egyéb-

iránt csak lengedez gyakorlatos származékában diva-

tozik, mint társai : ingadoz, zengedez. Azonban egy-

szer alakjában is használható, mint enged, csügged,

stb. V. ö. LENGEDIK.
LENGEDEZ, (len-g-ed-óz) gyakor. öah. m. len-

gedéz-tem, — tél, —étt, par. —2. Gyöngéd kifejezés-

sel mondják különösen a szellrl, midn fújdogál,

s ereje csak a könnyebb testeket, pl. faleveleket, f-
szálakat hozza mozgásba. Esti szell lengedez a fák

lombjai között. Mondható a szell által ingatott köny-

nyü testekrl is, pl. Lengedez a fa levele, a nád. Len-

gedez a fátyol. Átv. ért. lengedez a, hír , másképen :

szállong. „Lengedezett az Bosznai Bassa fell való

hír, hogy Budához száll táborba." Gr. Eszterházy

Miklós levele 1626-ból. (Magy. Tört. Tár. VIII.

köt. 6. lap.).

LENGEDÉZÉS, (len-g-ed-éz-és) fn. tt. lengedé-

zés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. A szellnek vagy

szell által megingatott könny testnek folytonos

mozgása. V. ö. LENGEDEZ.

LENGEDEZ, (len-g-ed-éz-) mn. és fn. tt.

lengedézö-t. Ide-oda leng, ami leggyöngédebb érin-

tésre könnyen mozog. Különösen mondják szellrl :

lengedez esti szell ; Szabó D. szerént pedig esrl

is : lengedez es, am. harmatozó, szemz, lanyháló,

permetez, szitáló. Mint fnév , máskép : lengedez

versláb alhellen-latin choriambus , s áll négy tagból,

melyek két szélseje hosszú , két középsje pedig rö-

vid ; alakja : — ^^ —
; s magyar nevében lev

mérték ez alaknak egészen megfelel : lengedez. A
lassú magyar zenében uralkodó üteny (tactus). A
classicai verselésben is kedvelt alak, különösen a gly-

koni, asklepiadesi stb. versezetekben, melyekhez ha-

sonlókat több jeles magyar költinknél is találunk,

pl. Berzsenyinél :

Oh! a

S minden

Minden

Mint a

szárnyas id
míve tn
csakjelenés,

kis no felejts

hirtelen él

szárnya körül

minden az ég

repül

,

lebeg,

alatt
,

enyész.

LENGEDÉZTET, (len-g-ed-ez-tet) mivelt. m.

lengedéz-tettem, — tél, — étt, par. lengedéztess. Esz-

közli, hogy valamely könny test lengedezzen. A
szell lengedezteti a fszálakat, a vádat, a fátyolt. V.

ö. LENGEDEZ.
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LENGEDI, len-g-ed-ö, len-g-ed-i) fn. Vers-

láb, melyet a latinban dactylusnak hívnak, áll egy

hossaú és két rövid tagból. Alakja :
— ^ «. Magyar

neve mértékben iá megfelel azon alaknak: léngedi. A

fris magyar zenében egyik gyakori ütenymérték.

LENGEDIK. ,
(len-g-ed-ik) k. m. lenged-tem,

tH _$ v. —itt. A székelyeknél am. langyill, lan-

gyos' és lágy meleggé válik; l hang eltételével

egyezik ,enged' igével, mely különösen hidegre, fagy-

ra vonatkozólag am. hidegségébl alább hagy, lan-

gyossá lesz. V. ö. LENGE.
LENGEDÖ, (len-g-ed-ö) mn. tt. lengedö-t. Ami

lenged, vagyis 1) könnyedén mozog
;
pl. lengedö szel-

löcske ; 2) laugyuló.

LENGEDÖLEG, (len-g-ed-ö-leg) ih. Lenged

módon, azaz könnyeden, gyöngéden mozogva, inogva.

LENGÉN, (len-g-e-en) ih. Lenge módon, len-

gedöleg.

LENGENÁD, (lenge-nád) ösz. fn. Minden nad

lenge ugyan, de különösen igy neveztetik a tavak,

vagy tengerek parti homokjában term nád, mely tö-

vig szabad levén még ingékonyabb, mint amelynek

nagy részét a víz folyja körül. (Arundo arenaria).

LENGENYE, (len-g-eny-e) fn. tt. lengenyét. Köl-

ti neve a közismeretü gyöngyvirágnak, máskép:

Szent György virágának, melynek száráról kis csen-

getyüforma fehér s kellemes illatú virágok lenge-

nek alá.

„Szökdelve jártam a rom halmain,

S hol a pataknál lengenyék teremnek.
B

Kazinczy F.

LENGESÉDIK, (len-g-es-éd-ik) k. m. lengeséd-

temf —tél, —étt. L. LENGEDIK.

LENGESÉG, (len-g-e-ség) fn. tt. lengeség-ét,

harm. szr. — e. Atv. ért. könnyelmség, csapodár-

ság, mely a kedély érzelmeit, vágyait majd ide majd

oda ingatja, mint szél a fa leveleit. A fennemlített

tulajdonságnak gyöngédebb, kíméletesebb, szelidebb

nevezete.

„Ki viselhetné el

Élte súlyait,

Hahogy isteneink

Téged nem adának

Az emberi nemhez

Vádlott , feddett,

Kárhoztatott,

Kedves lyánya az égnek !

"

A Lengeséghez Kazinczy F.

LENGET, (len-g-et) áth. m. lenget-tem, —tél,

— étt. par. lengess. Valamely könny, vagy foszlány

testet lengvé tesz, azaz gyöngéd mozgásba hoz. A

szell lengeti a nádat. A fejnek mozdításával lengetni

a hajfürtöket. A kaczér nö lengeti fehér kendjét, fá-

tyolát. A hullámok lengetik a hínárt. Szélesb ért.

mondható nagyobb testekrl is, midn könnyen mo-

zognak, lengetni a, bölcsöt. A hullámok lengetik a

csónakot. V. ö. RENGET.

LENGETEG, (len-g-et-eg) mn. tt. lengeteg-ét.

Ami természeténél, bels hajlamánál fogva könnyen

leng v. lenged. Törzsöke tehát tulajdonkép lenged,

melynek képzje az önhatást jelent d. Az önhatás,

vagy is belcselekvés alapfogalma rejlik a többi ro-

kon képzjü szókban is ,
mint : ingatag, csörgeteg,

fergeteg, stb. ami ingadásra, csörgedésre, förgedésre

hajlandó, pl. lengeteg a nád, mert legkisebb légmoz-

dulásra kész lengeni. Lengeteg fátyol, leeresztett haj-

fürtök. Atv. ért. csapodár, könnyelm, kinek kedé-

lye hajlandó az érzelmek és vágyak változtatására,

kinek vágyaiban nincs állandóság, föltételeiben hi-

ányzik a szilárdság. Lengeteg ifjú szerelmesek. Innen,

lengeteg emlékezet am. hivtelen, mely a benyomáso-

kat könnyen feledi. A székelyeknél azt is jelenti

:

ernyedt, viselt, szakadásnak indult, pl. ing. (Szabó,D.

és Kriza J.), amely t. i. könnyen leng ide-oda. Szabó

D. szerént azt is teszi: csekély, nem sokat nyomó, pl.

lengeteg ajándék. Használható önállólag is fnév gya-

nánt, mint némely társai, pl. förgeteg, csörgeteg, ren-

geteg. Mint ilyen jelent valami lengt, fityegt. V. ö.

RENGETEG.
LENGETÉS, (len-g-et-és) fn. tt. lengetés-t, tb.

— ék. Cselekvés, midn valami lengvé tétetik.

LENG, (len-g) mn. tt. lengt. Ami vagy

aki leng. Leng szell. Leng madár. Leng tánczos.

LENGOS, (len-g--ös) mn. tt. lengös-t v. — et,

tb. —ek. Leng minség ; széteresztett. Len-

gös haj.

LENGYEL, (1), (len-gy-el) fn. tt. — t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Azon nemzetnek neve, mely magát

saját nyelvén polyák v. polják-nak nevezi. E szónak

gyöke polye am. sikság, laposság, nagy mezség.

Polyák tehát am. sikon, laposságon lakó, mint hor-

nyák am. hegyi lakos, dolnyák, völgyi lakos, hanák,

Hana vidéki lakos stb. E nevezetet e hajdan nagy és

dics nemzet közönséges vélemény szerént azon la-

pos térségü országtól vette, melyet Európának egyik

legnagyobb síksága, lapossága képez. Alapfogalom te-

hát e szóban : sík, lapos. Valószínen ezt tartotta sze-

me eltt a magyar is, midn a polyák és polyszka szót

magyarította.A lengyel szó gyöke (magyar elemzés sze-

rint) len, azaz alán, ebbl lett di képzvel len-di,

(mint al-ból al-di), azután lendie, lengye, mint hebehur-

dia, hebehurgya, gárdia, gárgya : végre lengyel, mint

kancsa, kancsal, bandzsa, bandzsal, hangya, hangyái,

pihe,pihely; kese, kesely; Tájdivatosan : lengyen. Tö-

rökül : leh, lehli. Hogy a lapos és lent alant fekv,

midn vidékrl, országról van szó, azonos fogalmak,

az a dolog természetébl foly , mert amely vidék

vagy ország lapos, ugyanaz a szomszéd hegyekhez

képest lent v. a£a?i£(fekszik.Némely vélemény szerint a

latin liniger szóból alakult volna, s am. lenbl sztt

ruhát visel, és lentermeszt nép. Mások szerint len-

szinü szöszke hajuktól kapták volna nevöket, mint a

a fehér és vörös oroszok. Mint egyéb nemzeti nevek

használtatik melléknévül is, jelentvén valakit, v. va-

lamit, ki vagy mi Lengyelországból való, ott szüle-
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tett, ott termett, készült stb. Lengyel vitézek, hadak.

Lengyel búza. Lengyel táncz. Lengyel viselet, süveg,

lengyel forint. Lengyel alkotmány. Hazai történetünk-

ben nevezetes : Lengyel László, mint a népdalban van :

Lengyel László jó királyunk, az is nekünk ellenségünk.

LENGYEL, (2), falu Tolna, KIS—, NAGY—,
faluk Szála m. ; helyr. Lengyel-re, —én, — röl.

LENGYELBÚZA
, (lengyel-búza) ösz. fn. A

nagy Lengyelország síkságain termo sikeres bú-

zafaj.

LENGYELES, (len-gy-el-és) mn. tt. lengyelés-t,

v. — el, tb. —ek. A lengyeleknél divatos szokást

utánzó, arra mutató. Lengyeles viselet, életmód.

LENGYELFALVA, falu Abauj m. ; erdélyi falu

Udvarhelyszékben; helyr. —faivá- ra, —n, —röl.

LENGYELFÜRT, (lengyel- fürt) ösz. fn. Legin-

kább Lengyelországban divatozó sajátságos haj beteg-

ség, midn a hajak öszvekóezosodnak, s mintegy ösz-

veragadva fürtönként alálógnak, s ha rövidebbre nyi-

rik, vérzenek is. Okát leginkább az ottani számos

és tisztátalan zsidóknak tulajdonítják. (Plica poloni-

ca). Helylyel közzel hazánkban is vannak nyomai.

LENGYELORSZÁG, (lengyel-ország) ösz. fn.

Neve azon , csaknem egészen sikföldü országnak,

mely hajdan nagy és idnként hatalmas álladalom

volt, de az elébbi században a szomszéd hatalmassá-

gok által szétosztatott, s az önálló állodalmak sorá-

ból kitöröltetett. Azon része, mely az orosz hatalom

alatt Lengyelország nevét viselte, az utolsó forrada-

lom után e czimétöl is megfosztatván,a nagy orosz biro-

dalomba, mint annak alkotó része bekebeleztetni czé-

loztatik.

LENGYELTÓTI, falu Somogy m. ; helyr. —tó-

ii-ba, — ban, —ból.

LENGYELÜL, (len-gy-el-ül) ih. Lengyel nyel-

ven. Lengyelül érteni, beszélni, írni.

LENGYEN, LENGYÉN, tájdivatosan am. len-

gyel ; 1. ezt.

LENGYEND
,
puszta Heves m. ; helyr. Len-

gyend-re,—én, —röl.

LENHAJ
,

(len-haj) Ösz. fn. Igen vékony szá-

lakból álló haj, mely puhaságra a lenhez hasonló
;

továbbá igen szöszke, vagyis lenfehérségü haj; más-

kép kenderhaj.

LENHAJU, (len-hajú) ösz. mn. Kinek haja igen

finom puha szálú , vagy olyan fehér , mint a len
;

szöszke, kenderhaju.

LENKA, 1. LENKE, (1).

LENKE, (1), ni kicsiny, kn. tt. Lenkét. Kis,

fiatal Magdolna, Magdaléna, melynek utórészéböl (le-

na) alakultak : Lenka, Lenke, Lencsi.

LENKE, (2), falu Gömör m. Bódva— , falu

Torna in.; helyr. Lenké-re, —n, — röl.

LENKÉSZÍTÉS, v. —KÉSZÍTÉS, (len-készí-

tés) ösz. fn. A lennek iparüzletre idomítása.

LENKESZITÖ, (len-készít) ösz. fn. Kézmun-

kás, ki a nyers lent áztatja, tilólja, gerebenezi, szóval:

idoinítJH, hogy szövetnek s iparüzletre alkalmas legyen.

LENKÉVE, (len-kéve) ösz. fn. Kéveforma cso-

mó, melybe a nytt lenszálakat kötik.

LENKÖLÜ v. —KÖLYÜ, (len-kölü) ösz. fn.

Kölü, melyben a lenkészítk a megszárított lent tö-

rik, s pozdorjájától megtisztítják.

LENLEVELÜFÜ, (len- level- fü) ösz. fn. így

nevezi néhutt a köznép a gyujtován pintyöt (antir-

hinum linaria).

LENMAG, (len-mag) ösz. fn. A len bugájában

term mag. V. ö. LEN.

LENMAGOLAJ, (len-mag- olaj) ösz. fn. Olaj,

melyet lenmagból ütnek.

LENMAGOLAJOS, (len-mag-olajos) ösz. mn.

Lenmagolajjal készített, leöntött. Lenmagolajos ká-

poszta, böjti gáncza, pogácsa. Továbbá, miben lenma-

got tartanak. Lenmagolajos korsó.

LENMAGSZAK, (len- mag-szak) ösz. fn. 1. LEN-

SZAK.
LENMAGSZED, (len-mag-szed) ösz. fn. Ge-

rebenféle eszköz, melylyel a len bugájit leszakgat-

ják ; s illetleg magvait mintegy kifésülik.

LENMAGTOK, (len-mag-tok) ösz. fn. Hártya-

féle vékony tok vagy tokiász , mely a lenmagot bur-

kolja.

LENN, ih. Ellentéte : fenn, melyek viszonyos

fogalmak. Ami lenn van, az alább fekszik ,
létezik,

ami fenn van, annak fekvése, helyzete magasabb. Az

n csak nyomatosság végett kettztetik. Különben

:

lent, fent, am. oly helyen, mely lenn vagy fenn van ;

t. i. a t helyhatárzó képz.

LENNEMÜ v. NEM, (len-nemü) ösz. mn. Olyan

nem, mint a len.

LENNI, 1. LESZ alatt.

LENNYÖVÉS , LENNYÜVÉS
,
(len-nyövés v.

—nyüvés) ösz. fn. A kellleg megérett lennek ki-

szakgatása a földbl. V. ö. NYÖ, NYÜ.

LENOLAJ, (len-olaj) ösz. fn. 1. LENMAG
OLAJ.

LENSZAK
,
(len-szak) ösz. fn. Azon pogácsa,

melylyé a lenmag héja, salakja, sonkolya alakúi, mi-

után külüben az olajt kiütötték belle. Lenszakkal

etetni a sertéseket.

LENSZÁR ,
(len-szár) ösz. fn. A len nev nö-

vénynek sugár teste, melynek takaró héjából, rost-

jaiból készülnek a szövetekre oly alkalmas lenszálak.

LENSZÁRITÓ ,
(len-száritó) ösz. fn. A lenké-

szítk kemenczéje, melyben a nyers lent szárítják.

Különben a nap sugaraira szokták kifektetni.

LENSZIN, (len-szin) ösz. fn. Olyan fakóféle

szín, milyen a megáztatott, és megszárított lené szokott

lenni. Használtatik melléknévül is lenszinü helyett. Len-

szin haj.

LENSZINÜ, (len-szinü) ösz. mn. Minek a szine

olyan, mint a lené.

LENSZÖSZ ,
(len-szösz) ösz. fn. A gerebennel

megtisztított lennek lefínomabb szálai.

LENT
,
(lent) ih. 1. LENN.

89*
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LENTA , Kenessey Albert szerént mind a ti-

szai, mind a dunai hajósnép nyelvén jeient nagy vá-

góevezt. Talán am. ,lent' v. , lenti', azaz lent vagy

alantjáró.

LENTERMELÉS
,

(len-termelés) 1. LENTER-
MESZTÉS.

LENTERMELÖ
,

(len- termel) 1. LENTER-
MESZT.

LENTERMESZTÉS
,

(len-termesztés) Ösz. fn.

A mezei iparnak azon ága, melylyel lenföldeket mí-

velnek.

LENTERMESZT, (len-termeszt) ösz. fn. Ter-

meszt, ki földet a len növény, mint gazdasági ág

eléállitása végett mivel.

LENTERMÖ, (len-term) ösz. mn. Oly földrl,

vidékrl mondjuk, melyben len terem. Lenlermö gyep-

föld. Lentermö Szepesség

.

LENTET, (len-tet) önh. m. lentet-tem, —tél,

— étt, par. lentess. Mondják nagy termet emberrl,

midn alá görbedve, hajlongva lép, tehát miutegy

lengeti magát. Lugossy József szerént néhutt : lantol.

Alig lentetett. Lentetve megy. Önhatólag használtatik,

bár alakja átható vagyis miveltet, mert aki lentet,

az testét lengvé teszi. Szélesb ért. kullogva, fejét

hajtogatva ballag. Túl a Dunán, Tata vidékén átha-

tólag : tüzet lentetni am. legyezni, szítani.

LENTETÉS
,

(Ien-tet-és) fn. tt. lenletés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki lentet.

LENTI, (1), (len-t-i) mn. tt. lenti- 1 , tb. —ek.

Lent lev, lent fekv, alanti.

LENTI, (2), falu Szálam.; helyr. Lenti-be,

— ben ,
— böl. Régi oklevelekben Kresznerics sze-

rént : Nempti, azaz Németi.

LENTILÓ
,

(len-tiló) ösz. fn. Tiló, melylyel a

megáztatott és szárított lent törik, hogy pozdorjájá-

tól megtisztuljon.

LENTÖRÉS
,

(len-törés) ösz. fn. A lenkezelés-

nek azon neme, midn tilólás eltt szárait megtörde-

iik, hogy a tiló alatt hajlékonyabb legyen. Ugyan-

ezt eszközli maga a tilólás is.

LENTÖR, (len-tör) ösz. fn. Eszköz, mely-

lyel az áztatott, és kiszárított ienszárakat lörik, hogy

pozdorja jóktól megtisztuljanak. Ily eszköz a tiló.

LENVÁSZON, (len-vászon) ösz. fa. Vaszonszö-

vet, mely lenszálakból, illetleg lenfonalakból készült.

V. ö. GYOLCS.

LENZÖ, fn. tt. lénzö t. A Balaton mellekén am-

Szegély az üng ujján, Talán ellenz szóból rövidítte-

tett meg.

LÉNY, (lé-eny) fn. tt. lényt, tb. — ék, harm.

szr. — e. Ujabbkori szó, a latin eres,német Wesen kifeje-

zésére. Széles ért. minden, ami van, vagy lehet, pl. Esz-

tavi v. lehet lény, mely nem létezik ugyan, de semmi

ellenkezést nem foglal magában, hogy ne létezhessék.

Valóságos lény, mely nem csak logalombau, hanem

tárgyban is létezik. Szükséges lény , melynek lennie

kell, mely az ellenkeznek lételét kizárja, pl. minden

okozatra nézve az illet ok szükséges lény. Szorosb

ért. oly dolog, mely valósággal van, való, pl. az em-

ber okos lény. Az Isten legtökéletesebb lény. Ellentéte :

látszat, ami csak eszmében , vagy képzeletben léte-

zik. Ez lény, nem csupa képzelet. Néha jelenti a do-

lognak állapotát , természetét amint van. Egész lé-

nyem felháborodott. egy nyomorú lény. Ily alávaló

lényekkel szóba sem állok. Jelenti azon alkotó részek

öszvegét is, melyekbl valami áll, szabatosabban : lé-

nyeg. Határozatlan ért. jelentünk általa oly dolgot,

oly valamit, oly izét, mit meghatározni nem tudunk,

vagy nem akarunk. Micsoda lény lehet ez f A vegyé-

szi kísérletben bizonyos nyálkás lény fejldött ki, mely-

nek természete ismeretlen.

LENYAKAZ
,
(le-nyakazj öaz. áth. Valakinek

v. valaminek nyakát levágja. Lenyakazni a halálra

ilélt gonosztevt. Lenyakazni a pulykákat. Atv. ért.

némely növények bogait, bugáit, fejeit lemetszi. Le-

nyakazni a mákot.

LENYAKAZÁS
,
(le-nyakazás) Ösz. fn. Cselek-

vés , midn valakit vagy valamely növényt lenya-

kaznak.

LENYAL, (le-nyal) ösz. áth. Más testhez ta-

padt valamit nyelv által illetve levesz, letisztít, leol-

vaszt. Lenyalni a kanálról a pépet, kását. Az üoeg ka-

rimájáról lenyalni a mézet. Ujjról lenyalni a zsírt.

V. ö. NYAL.
LENYALÁS, (le-nyalás) ösz. fn. Nyelv által

illetve tisztítás.

LÉNYEG
,
(lé eny-eg) fn. tt. lényeg-ét, harm.

! szr. — e. Ami a do'got azzá teszi, ami valósággal, s

i ami minden egyéb változások daczára állandóan, s

: változatlanul megmarad. .íz Isten tiszta, változatlan

! lényeg. A dolgok lényegét megkülönböztetni azok vál-

tozékailól, járulványaitól. A dolgok lényege váUozha-

j

tatlan. Az embernek lényegét a test és lélek teszik.

j

(Essentia.) 2) Valaminek veleje , legnevezetesebb,

i
legérdekesb tartalma. A levélnek, tanácskozásnak lé-

I

nyegét elmondani.

LÉNYEGES, (lé-eny-eg-és) mn. tt. lényegest v.

i

— et, tb. —ek. 1) Ami valaminek lényegét teszi, mi

! nélkül valami nem volna az, ami jelennen. A test és

j

lélek lényeges részei az embernek. Ellentéte : mellékes,

jáiulványos, eseti' gej, lényegtelen. Vegytanilag a tes-

;
leknek vannak lényeges részeik. Olajok, savak lényeges

részecskéi. 2) Ami valaminek velejét teszi , mi vala-

miben legnevezetesebb. A levélnek lényeges részét föl-

jegyezni. Az elbeszélés lényeges eseményei.

LÉNYEGESEN, (lé eny-eg- és-en) ih. Lényeges

. minségben vagy tekintetben.

LÉNYEGILEG, ié eny-eg-i-leg) 1. LÉNYE-
GESEN.

LÉNYEGTELEN
, clé-eny-eg-te-len) mn. tt. lé-

nyegtelent, tb. — ek. Nem lényeges. V. ö. LÉNYE-
GES.
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LENYEL, (le-nyel) Ösz. áth. Nyeldekl csövén
leereszt valamit. Lenyelni a megrágott húst. Csontot,

gombostt lenyelni. V. ö. NYEL.
LENYELÉS, (le-nyelés) Ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn az ember vagy más állat lenyel valamit. V. ö.

LENYEL.
LENYELLIK, (le-nyellik) ösz. k. A gyümölcs-

rl mondják, midn a fáról lefonnyad, mintegy nye-
lét veszti.

LENYERGEL, (le-nyergel) ösz. áth. A felkö-

tött nyerget leveszi a hátas állatról pl. lóról. Le-
nyergelni a paripát. Ellentéte : fölnyergel.

LENYERGELÉS, (le-nyergelés) ösz. fn. Cse-
lekvés, midn valamely nyerget a hátas állatról le-

vesznek.

LENYES, (le- nyes) ösz. áth. Valamely növény
vékonyabb ágait késsel vagy hasonló eszközzel le-

metszi. Lenyesni a fa hajtásait. Lenyesni az útmellé-

ki bokorsort. Lenyesni az ostornyélnek való somfaág
bogait.

LENYESÉS, (le-nyesés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit lenyesnek.

LENYILAZ
,

(le-uyilaz) ösz. áth. Egy vagy

több nyillövéssel leejt valamit. Lenyilazni a czélul ki-

tzött almát.

LENYÍR, (le-nyír) ösz. áth. Ollóval lemetsz

valamit. Lenyírni a hajat, bajuszt, szakált. Lenyírni a

juhok gyapját. Kertészollóval lenyírni a fák ágait. V.

Ö. NYÍR.

LENYÍRÉS, (le-nyírés) ösz. fn. Ctelekvés, mi-

dn ollóval lemetszünk valamit. V. ö. LENYÍR.
LÉNYISME, LÉNYISMERET, (lény isme v.

—ismeret) ösz. fn. Némelyek így nevezik a termé-

szetrajzot. (História naturális. Naturgeschichte.)

LENYOM, (lenyom) ösz. áth. 1) Valamely ma-

gasabban álló, vagy dudorodott, rugalmas testet nyo-

más által alább szállani , lelohadni kényszerít. He-

rélés végett a csödörcsikót lenyomni a földre Holmi

ruhadarabokat lenyomni a zsákba. Lenyomni a lágy

földet. 2) Ni személyen parázna erszakot követ el.

3) Valaminek formáját, képét, vagy a kiszedett be-

tket bizonyos Rajtoló eszköz által lemásolja.

LENYOMÁS, (le-nyomás) ösz. fn. Cselekvés,

mely által valaki lenyom valakit v. valamit. Különö-

sen képnek, betknek sajtó általi lemásolása.

LENYOMAT, (1), (le-nyomat) ösz. fn. Másolat,

mely nyomdában sajtolás által készült.

LENYOMAT, (2), (lenyomat) ösz. mivelt. Esz-

közli, vagy meghagyja, rendeli, megparancsolja, hogy

valamit v. valakit lenyomjanak. Valakinek arczképét

könyomdász által lenyomatni.

LENYOMDOS
, (le-nyomdos) ösz. gyakor. álh.

Többeket egymás után lenyom vagy valamit több-

ször nyomva alább sülyedni kényszerít. A fürösztött

birkákat lenyomdosni a víz alá. A sok járókel lenyom-

dossa a füvet. V. ö. NYOMDOS.
LENYOMTAT, (le-nyomtat) ösz. mivelt. Nyo-

mó eszköz, sajtó, gép által valaminek máaát veszi. Le-

nyomtatni a kiszedett íveket. Lenyomtatni a köre, aczél-

ra metszett rajzokat, képeket. V. Ö. NYOMTAT.
LÉNYTAN, (lény-tan) ösz. fn. Az elméleti böl-

csészetnek azon része, mely különösen a lények ál-

talános tulajdonságait tárgyalja. (Ontológia.)

LENYUGOVÁS, 1. LENYUGVÁS.

LENYUGSZIK, (le-nyugszik) ösz. k. Nyugovás

végett lefekszik, ágyba megy, alunni megy. Már mind-

nyájanlenyugottunk volt, mid'ón megszólala a tzharang.

Kés éj vala, az emberek és barmok lenyugotlak. Átv.

ért. mondják a napról, holdról, midn látkörünkrl

leszáll.

,Ha a nap lenyugszik,

is elbujdosik.

A szegény legénynek

Szive szomorkodik/ Népd.

LENYUGVÁS, (le-nyugvás) ösz. fn. Nyugovás

végett lefekvés. A napra és holdra viszonyítva, am.

alászállás, a látkörrl letnés.

LENYÚJT, (le-nyujt) ösz. áth. 1) Valamit kéz-

ben tartva fentebb helyrl alsóbbra lead, leereszt, le-

bocsát. Az épít állásról lenyújtani a mészhomokos

edényt. Lenyújtani a fáról a gyümölcsös kosarat. 2

)

Valamely testet úgy nyújt meg, hogy bizonyos mély-

ségig leérjen. Kezét lenyújtani az ágy alá. A rétesnek

való tésztát lenyújtani az asztal szélei alá. V. ö.

NYÚJT.
LENYÚL, (le-nyúl) ösz. önh. Kezét bizonyos

mélységig leereszti. Lenyúlni a láda fenekére. Nyereg-

bl lenyúlni kézfogás végett. Lenyúlni a földre esett

kalapért. V. ö. LENYÚLIK.

LENYÚLÁS, (le- nyúlás) Cselekvés, midn va-

laki lenyúl ; vagy állapot, midn va'ami lenyúlik.

LENYÚLIK
,

(le-nyúlik) ösz. k. Mondjuk lel-

ketlen testekrl, vagy állati testrl is, midn kosz-

szura tágulva, s mintegy megereszkedve alámegy.

Különbözik tle a lenyúl, mert ez cselekv , ós csak

az ember nyúlhat le t. i. kezével, a nyúlik pedigszen-

ved. A kitzött zászló farka lenyúlik az utczára. A
kalpag leffentyüje lenyúlik a hát közepére. Á jégcsa-

pok arasznyira lenyúlnak. A nyereg nélkül lovaglónak

ler-yúlik a lába. V. ö. NYÚLIK.

LENYÚZ
,

(le-nyúz) ösz. áth. Valamely állat-

nak brét lehúzza. Lenyúzni az ökör, ló brét. Átv.

ért. igen kíméletlenül zsarol. Csaknem lenyúzott, úgy

kunyorált. Rokona : lehúz. V. ö. NYÚZ.

LENiUZÁS , v. —NYUZÁS, (le-nyúzás) ösz.

fn. Cselekvés , midn valaki valamit lenyúz. V. ö.

LENYÚZ.

LEOKÁD, (le okád) ösz. áth. Valakit vagy va-

lamit okádva leönt, lemocshít. A részeg ember leokád-

ta ivótársát. Leokádni az asztalt, ágyat. E szóból tré-

fásan lett leokádia, kétes értelm szó. Minthat i. Li-

okádia napja volna, midn azt mondják valakirl,

hogy Leokiidia napját tartotta, mi ti, hogy

okádott. V. ö. OKÁD.
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LEOKÁDIA, puszta Tolna m. ; helyi\ Leoká

diára, — n, — ról.

LEOLD, (le-old) ösz. áth. Ami kötve volt, an-

nak kötelékét kibontja, s ennélfogva elbbi helyérl

leszabadílja. A kardot, övet leoldani a derékról. V. ö.

OLD.

LEOLDAS, (le-oldás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit leoldunk.

LEOLDOZ, (leoldoz) ösz. gyakor. áth. 1) 01

dozva, azaz folytonosan vagy hosszasabban oldva

elbbi helyérl levesz valamit. Ellentéte : felkötöz. A
bakra felkötözött holmit leoldozni. 2) Több kötött dol-

got egymásután kötelékeiktl szabadítva levesz. Le-

oldozni a szekér oldalához kötött disznókat. V. ö. OL-
DOZ.

LEOLDOZÁS
,

(le-oldozás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit leoldoznak.

LEOLVAD
,
(le-olvad) ösz. önh. 1) Bizonyos

testnek fölszinérl a fagyos nedv, nevezetesen dér,

hó, jég engedve lefoly. A hó a házak födelérl, a

dér a mezrl, a zúzmara a fákról leolvad. 2) Vala-

mely szilárd kövérség vagy más hasonló test a me-

leg által folyóvá levén lecsepeg. A tzre tett szalon-

na, háj, zsír híg részei leolvadnak. 3) Átv. ért. vala

mely mennyiség kis számra leszáll. A társulat tag-

jainak száma tizre leolvadt. Evi jövedelme nagyon le-

olvadt. V. ö. OLVAD.

LEOLVADÁS
,

(le-olvadás) ösz. fn. Állapot,

midn valami leolvad.

LEOLVAS, (le-olvas) ösz. áth. 1) Iratot, vagy

nyomtatványt olvasva mintegy lehangoztat, szóval,

vagy gondolattal levesz ; fölülrl kezdve aláig olvas

valamit. Leolvasni egy lapot, egy hasábot. 2) Midn
olvas am. számlál, azt jelenti, hogy bizonyos meny-

nyiségü pénzt, vagy áruféle czikket számlálva le-

tesz. Leolvasott száz forintot. A téglákat átvételkor le

szokták olvasni. V. ö. OLVAS.

LEOLVASÁS
,

(leolvasás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit leolvasnak ; tárgyilag vagy szenved-

leg is, pl. pénz leolvasása.

LEOLVASZT, (le-olvaszt) ösz. áth. 1) Fagyos

nedvet úgy megmelegít, hogy elébbi helyérl lefoly.

.1 meleg nap sugarai leolvasztják a háztetkrl a ha-

vat, a füvekrl a deret. 2) A szilárdan álló zsíros, kö-

vér testrészeket salakjairól leválasztja , lefolyatja.

A kövér húsról leolvasztani a zsírt. V. ö. OLVASZT.

LEOLVASZTÁS
,

(le- olvasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit leolvasztanak.

LEOMLADOZIK, (le-omladozik) ösz. k. Omla-

dozva, azaz folytonosan omolva, szakadozva lehull,

leválik. Az elhagyott épület födele
,
falai lassanként

leomladoznak.

LEOMLÁS, (le-omlás) ösz. fn. Állapot, midn
valami leomlik.

LEOMLASZT, (le omlaszt) öbz. áth. Eszközli,

hogy valamely szilárdan álló test tömege részekre

omolva leszakadjon, alászálljon. Leomlasztani a fa-

lat. Az ó és elhagyott várat leomlasztották az id vi-

szontagságai. V. ö. OMLASZT.
LEOMLIK, (leomlik) ösz. k. Mondjuk szilárd

részekbl álló testtömegrl , midn öszvetartó köte-

lékei megbomlanak , s részekre szakadva állásából

leesik. Leomlanak az árvíz mosta épületek. Leomlik a

roszul rakott fal. A kapu boltozata, a csigalépcs le-

omlott. V. ö. OMLIK.

LEOPÁRD
,

(hellén- latin eredet , szó szerint

am. orozlánpárducz) fn. tt. leopárd ot , harm. szr.

—ja. Afrikában otthonos ragadozó fenevad, mely a

párdueznál jóval kisebb. Elossza mintegy négy láb-

nyi, háta és oldala fakósárga, hasa fehéres, szre

fekete pettyekkel tarkázott , melyek gyrsen álla-

nak öszve. (Felis leopardus). V. ö. PÁRDUCZ.
LEOPOLD, férfi kn. Leopoldus. Magyaros ki-

ejtéssel : Lépid, Lipót. Német eredetnek tartják

a régi német Liutbold vagy Liutpald szóból, mely

am. néphs.

LEÖBLÍT . —ÖBLÍT, (le-öblít) ösz. áth. Va-

lamely edénynek, csnek öblérl, vagy ia öblének ol-

daláról bizonyos nedvvel a szennyet, mocskot stb.

lemossa. Leöblíteni a korsó öbléhez ragadt iszapot. Átv.

ért. leöblíteni a torkát am. szomjúságát bizonyos ital-

lal eloltani. V. ö. ÖBLÍT.

LEÖBLÍTÉS v. —ÖBLÍTÉS, (le-öblítés) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit leöblítenek.

LEÖKLEL
,
(le-öklel) ösz. áth. Öklelve, azaz

valamely döf, szúró eszközzel
,
pl. szaruval , dárdá-

val letaszít, leejt valakit vagy valamit. A szilaj ökör

leöklelte a keresztbe rakott kévéket. Dárdával leök-

lelni vivótársát a lóról. Különösen , ököllel letaszít.

V. ö. ÖKÖL.

LEÖL, (le-öl) ösz. áth. Ölve leejt. Emberekrl
csak tömegesen értetik. A dühös ellenség leölte a hely-

ség lakosait. Különösen, bizonyos állatokat szúró esz-

közzel foszt meg életöktl. Leölni a hízott sertést v.

sertéseket. Vágó eszközzel : levág. V. ö. ÖL ige.

LEÖLDÖS
,

(le-öldös) ösz. gyak. áth. Többe-

ket egymás után leöl. Leöldösni az ostrommal bevett

vár rseregét. Leöldösni a baromfiakat.

LEÖLÉS, (le-ölés) ösz. fn. Cselekvés , midn
valamit vagy embereket tömegben leölnek.

LEÖLNI VALÓ, (leölni való) ösz. mn. Ami le-

ölésre van szánva ; vagy aminek más hasznát venni

nem lehet mint leölni. Leölni való disznó. Leölni való

marha, az els értelemben máskép : hízó disznó ; és

vágó marha.

LEÖNT, (le-önt) ösz. áth. 1) Valamely nedvet

magasabb helyrl alsóbbra önt. .1 mosdó vizei leön-

teni az utczára. A bort leönteni a földre. 2) Nedvvel

benedvez, bemocskít valamit vagy valakit. A kutyá-

kat forró vízzel leönteni. Egész ruháját leöntötték zsír-

ral. V. ö. ÖNT.

LEÖNTÉS, He-öntés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit vagy valakit leöntenek.
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LERÖL, (le-öröl) ösz. áth. Szoros ért. a ma-

lomk, vagy más ilyféle eszköz, pl. henger az alája

töltött gabonát, vagy más testet lisztté, porrá zúzza.

Minden órában egy mér búzát leörol. Tájdivatosau

:

leör. V. ö. RÖL.
LEÖVEDZ, (le-övedz) 1. LEÖVEZ.
LEÖVEZ, (le-övez) ösz. áth. Magáról vagy más-

ról az övet leoldja.

LEÖVEZÉS, (le-övezés) ösz. fu. Cselekvés, mi-

dn valamit leöveznek.

LEP, (1), hangszó, mely valamely lapos test-

nek egy másikhoz ütdését fejezi ki. Ebbl szárma-

zik lepcs, az összecsapódott ajakak hangja ; lepcses,

rút, papucsforma szájú ; lépesen, pl. midn egy desz-

kadarab a vízbe esik, vagy lapáttal csapják a vizet

;

leppen a hebeg száj.

LEP, (2), áth. m. lep-tem ,
— tél, — été. Mond-

juk általán minden testrl
,
midn kiterjeszkedve,

vagy rendes terjedelmével bizonyos testet vagy tért

föd, takar, borít. A legmagasabb hegyek tetejét télen

nyáron hó lepi. Áradáskor a síkságokat vizek lepik.

Por lepi könyveidet. Az szi vetéseket vadludak serege

lepi. Az elhagyott udvart, utat belepte a gaz, gyom. A
sok vízi madár ellepte a tavakat. Atv. ért. valakit v.

valamit véletlenül rajta ér valamin, s mintegy ráfek-

ve lenyomja. Lopáson lepni a tolvajt. A szökevényt

az erdben lepték. Az alvó vadat meglepni. Valakit

bizonyos ajándékkal meglepni, am. váratlanul mega-

jándékozni. Ez a dolog mindnyájunkat meglepett. Lep-

jük meg öt, váratlanul látogassuk meg.

E szóban alapfogalom as elterjeszkedés , mely

által bizonyos tér eltakartatilc ; s megfelel neki a

vastag hangú lap ; megnyújtva : lép, mely szintén ki-

terjeszkedést , vagy kinyúló valamit jelent. V. ö.

LEP. Származékai : leped, leped, lépeget, lepel, lepe-

nyeg, lepény, lepez. Rokonai általán mind azon szók,

melyek gyökében a le la terjeszkedést jelent. V. ö.

LE, LA gyökök.

LEP, (3), fn. tt. lépet, am. lepel, pl. Szabó Dá-

vidnál : ágylep am. ágyfed.

LEP, (1), önh. m. lép-tem, — tél, — étt. Lábait

kinyújtva álló helyébl tovább mozdul. Elre, hátra,

jobbra, balra lépni. Kicsit, nagyot lépni. Liassan, se-

besen lépni. Kilépni a sorból. Belépni a küszöbön a szo-

bába. Föllépni a székre. Meglépni az udvart am. lépés-

sel megmérni. Valakinek lábára, sárba, vizbe, ganajba

lépni. Atv. ért. elbbi állapotából valamely másba

tér által. Kilépni a katonaságból, papságból, hivatal-

ból, szolgálatból. Kilépett a szépek sorából. (Km.) Fél-

relépett am. az erkölcsi útról kitért. Ellépett , am.

bizonyos rangra jutott.

„ Szegény magyar nép
,

Jóra mikor lép ?" Nemzeti dal.

Föllépett az ugorkafára tréfásan am. valami kicsi hi-

vatalra, rangra kapott. 3) Atv. ért. valamely viszo-

nyos kötésre kezét adja, nyújtja. Házasságra, szövet-

ségre, egyességre, szerzdésre, alkura lépni. Szerzdés

után visszalépni. A régi Íróknál lépik, s néha hang-

változattal vépik, mint láz váz, láp váp stb.

E szóban alapfogalom a tova terjeszked nyú-

lás, mozgás, s gyöke az általán mozgást jelent le,

mely ezen szóban különösen nyulósságot jelent, mint-

hogy a láb minden lépéskor többé- kevesbbé kinyú-

lik, mert -nyujtózás nélkül tovább nem mozdulhatna.

Rokonai a szanszkrit laip vagy lép (mozog)
,
góth

hlaupan, német laufen, svéd löpa, dán löbe stb. Ro-

konságban van láb úgyszintén lép fnévvel is, mely

utóbbi nyúlós testet jelent.

LEP, (2), fn. tt. lép-et, harm. szr. — e v. —je.

Kicsinyezve : lépecske. Általán, nyúlós test, melyet

kihúzni, szétnyomni, elterjeszteni lehet, különösen 1)

Az emberi és állati testek belrészeinek, zsigereinek

egyike, melynek szine kékesvörös, alkotása sejtszöve-

tes és sok véredénybl áll. Az embernek lépé a bal-

oldal alsó bordájának tájékán fekszik. (Lien v. Splen).

A héberben, 2h am. szív (cor). 2) Némely fák, neveze-

tesen tölgyek bogyójiból ftt igen nyúlós és ragadós

kocsonya, melyet vesszre tekergetve madarak fogá-

sára szoktak használni. Madárfogó lép. A madarat

lépre csalni. Lépre ragadt. Átv. ért. csábító eszköz,

mely valakit másnak hatalmába kerít. Ékes ének mel-

lé lélekfogó lépet hánynak. (Pázmán P.). Szedd el a

lépet (km.) am. lódulj csábjaiddal. Lépet hányni,

am. cselt vetni. Lépre kerülni, am. kelepczébe. Elé-

jön ,viscum
l értelemben a szláv nyelvekben is. 3)

S ej tszövetés sonkoly a méhkasokban , melybe a

méhek a mézet takarják. Mind három értelemben

vett lép szó nyúlós sejtes testet jelent. Ennélfogva

gyöke a nyúlós, terjeng mozgást jelent le v. lé,

melybl lett lé, lév, lép, mint csé, csév, csép. Mege-

gyezik vele a latin lien, s ugyanezen gyök rejlik a

splen szóban is. Alapfogalmára nézve legközelebb áll

hozzá a magyar lé, lep, továbbá a len rostokra nyú-

ló természeténél fogva, latinul linum , mely ismét a

lien-hez hasonló A német Leim és Milz szinte e ro-

konsághoz tartoznak. A madárlépet jelent latin vis-

cum hasonlóan nyulósságra mutat, mert am. iscus

ettl : eo is it; mint viscera , minthogy a belek szin-

tén nyúlósak.

LEPÁCZOL, (le-páczol) ösz. áth. A páczol a

német beitzen-bó\ vétetett , magyarul helye sebhen

LEMARAT, LEÁZTAT.

LEPALL a székelyeknél am. leporol, tehát sa-

j átlag : leporl, lepoll, lepall.

LEPALLASZT, (le-pállaszt, azaz párlaszt) ösz.

áth. Párolás által leolvaszt , lerohaszt valamit. V. ö.

PÁROL, PÁLLIK.

LEPÁLLASZTÁS, (le-pállasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit lcpállasztanak.

LEPÁLLIK, (le-pállik vagy —párlik) ösz. k.

Párlás által leolvad, lerothad.

LEPALMANT, (le-palmant) ösz. áth. Valamire

takarót, föd fátyolt tesz, beföd , letakar valamit. V.

ö. PALMANT.
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LEPÁRKÁNYOL ,
(le-párkányol) ösz. áth. A :

párkányát leveszi vagy leszedi.

LEPÁRLASZT, 1. LEPÁLLASZT.

LEPÁRLAT, (le-párlat) 1. LEPÁROL.

LEPÁRLIK, 1. LEPÁLLIK.

LEPÁRLÓ, (lepárló) ösz. mn. 1) Ami lepár-

lik. 2) Amivel valamit lepárolnak. Lepárló kemencze.

Lepárló készülék.

LEPÁROL ,
(le-párol) ösz. áth. Párolva lecse-

pegte!-, leszivárogtat valamit. Tüzes csövön lepárlani

bizonyos nedvet. V. ö. PÁROL.

LEPÁROLÁS, (le-párolás) ösz. fn. Cselekvés,
j

midn bizonyos nedvet párolva tisztítanak meg. Ve-
j

gyészi lepárolás. (Destillatio.)

LEPASKOL, (le-paskol) Ösz. áth. Paskolva,
i

azaz valamely szilárd testtel ersen csapkodva le- !

nyom, letipor valamit. Mondják különösen barmok- ;

ról, midn a vetést, füvet egészen legázolják, s a föld- <

höz lapítják. A csorda lepaskolta a vetést. így a jég-

esrl is : A jég egészen lepaskolta a száron álló ga-

bonát. V. ö. PASKOL.
LEPASKOLÁS, (le-paskolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki vagy valami valamit letipor.

LEPATTAN, (le-pattan) ösz. Önh. Pattanva le-

esik, leszakad. Lepattan a hordó abroncsa, az ojtó

hevedere. Emberrl mondva, am. hirtelen alászáll. Le-

pattanni a lóról. V. ö. PATTAN.

LEPATTANÁS, (le-pattanás) ösz fn. Cselek-

vés, midn valaki , vagy állapot , midn valami le-

pattan.

LEPATTANT, (lepattant) ösz. áth. Eszközli,

okozza, hogy lepattanjon valami. A nagy melegség le-

pattantja a hordó fa abroncsait.

LEPATTANTÁS, (le-pattantás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valami valamit lepattant.

LEPATTOG, (le-pattog) ösz. önh. és gyakor.

Tulajd. ért. pattogva, azaz ers patt hangot adva le-

hull, leesik, leszakadoz, leválik. A faedények abron-

csai lepattogtak. Szélesb átv. ért. mondják általán a

testek héjáról, brérl, kérgérl, midn megrepedez-

ve, s a testtl elválva leszakadnak. A vén fa kérge

lepattog. Tenyerérl lepattogott a br. V. ö. PAT-

TOG.

LEPATTOGÁS, (le-pattogás) ösz. fn. Állapot,

midn valami lepattog.

LEPATTOGZÁS ,
(le-pattogzás) ösz. fn. Álla-

pot, midn valami lepattogzik.

LEPATTOGZIK, (le-pattogzik) ösz. k. A test-

nek bre, héja, kérge stb. megrepedezve leszakadoz,

leválik. A falról lepattogzik a festék, a mész. A boglár-

v. platánfák vékony héjai lepattogzanak. V. ö. PAT-

TOGZIK.

LEPCS, (1), fn. tt. lépeset Kriza J. szerént a

székelyeknél am. pofon lepcsentés. Különben hang-

szó, mely valamely lapos test esése vagy ütése által

támadó hangot fejez ki. Származéka : lépesen, lepcsent.

LEPCS
, (2), (lep-cs) fn. tt. lépeset. Kriza J.

szerént am. leppentyü ; és : pittyedt ajak. Ebbl ered-

nek a lepcses, lepcsesít, lepcseskedik származékok.

Eredetileg jelent lapos , lepényformán eltertyedt tes-

tet. Gyöke a lapot jelent lep, melybl lepény, lepel

stb. is erednek. V. ö. LEPCSE.
LEPCSE, (lep-cse) fn. tt. lépesét. A mocsáros,

bzhödt vizeken term sárgazöld szinü, a lencséhez

hasonló növényfaj, máskép békalencse. (Lemna.). Ne-

vét lapos alakjától kapta, mintha volna vastag han-

gon : laposa.

LEPCSE, 1. LÉPCS.
LÉPCSEL, (lép-cs-el) kies. önh. 1. LÉPDEL.
LEPCSEN

,
(lep-cs-en) önh. m. lepcsen-t.

Hangutánzó, mondják lapos test leesésérl, vagy üt-

désérl, mely valami puhára, pl. sárba, vízbe hullva

lepcs hangot ad. Jjepcsen a vízbe ejtett deszka. A lé-

czet a vízbe, a gyermeket az ágyba vetette, ugyan meg-

lepcsent. (Szabó Dávid). V. ö. LEPCS. (1).

LEPCSENÉS, (lepcs-en-és) fn. tt. lepcsenés-t,

tb. —ék. Lapos test leesése vagy ütdése.

LEPCSENT, (lepcs-en-t) áth. m. lepesent-étt,

htn. —ni v. —eni. Lapos testtel vagy lapos testet

úgy érint, hogy ,lepcs' hangot ad. Pofon lepcsenteni

valakit. Tenyerével a vízre lepcsenteni.

LEPCSENTÉS, (lepcs-en-t- és) fn. tt. lepcsen-

tés-t, tb. — ék. Cselekvés, midn valaki lep csent. Po-

fon lepcsentés.

LEPCSES v. székelyesen: LEPCSÉS
,

(lep-

cs-es) mn. tt. lepcsés-t, v. —et, tb. —ek. 1) Különö-

sen a szájra vonatkozólag am. csúnya , undok , mi

rendesen csak erkölcsi értelemben használtatik , mi-

dn lepcses szájúnak mondjuk az oly embert , ki

mocskos , szemtelen, fajtalan dolgokat beszél , más-

kép : mocskos , mosdatlan szájú. De e szónak ere-

deti tulajdon értelme : idomtalan, lapos, és gyöke a

laposat, tertyedtet jelent lep,mert a száj legcsunyább,

midn tertyedt lepényformán áll. Innen a köznépies :

papucs szájú. 2) Szélesb ért. mondják egész viselet-

rl, midn valaki rondán, pongyolán fityeg ruhába

öltözködik, midn a ruha nem gömbölyödik a test-

hez, hanem laposan eltertyed, kivált a n személyen,

kirl, midn lepcsesen öltözködik, néhutt azt is mond-

ják : lapos, mint a deszka. Rokon hozzá a szatmárvi-

déki lepistes v. lipistes, azaz rendetlen öltözet. V.

ö. LEPCS (2).

LEPCSESDUDU, (lepcses-dudu) ösz. fn. Haty-

tyunagyságu, idomtalan alakú madárfaj , melynek

csaknem négyszögletes teste, vastag, hosszú, és hasí-

tott csre, nagy golyvája , rövid , és repülésre nem

használható szárnyai vannak. (Didus ineptus).

LEPCSESEN, (lep-cs-es-en) ih. Lepcses módon,

vagy állapotban : V. ö. LEPCSES.
LEPCSESÍT, LEPCSESÍT, (lep-cs-es-ít) áth.

m. lepcsesít- étt, htn. —ni v. — eni, par. —s. Lep-

csessé, azaz undokká, mocskossá, csúnyává, és öltö-

zetnél rondán fityegvé tesz valamit. V. ö. LEP-

CSES.



1425 LEPCSESKÉDIK—LEPCSOZET LÉPCSZETÉS—LEPED 1426

LEPCSESKÉDIK, (lep-cs-es-kéd-ik) k. m. lep-

cseskéd-tem, —tél, — étt. Lepcsesen viseli magát. Átv.

ért. undok, mocskos, szemtelen, trágár dolgokat be-

szél vagy tesz.

LEPCSESSEG, (lep-cs-es-ség) ösz. fn. Lepcses

állapot, lepcses tulajdonság.

LÉPCS , (lép-cs- v. lép-es-ö) fn. tt. lépcs-t,

Végképzje mutatja, hogy eredetileg igenév, e gya-

korlatos igétl lép-es, melybl lett lépesö, lépsö, lép-

cs, azaz az általános nyelvszokás szerént fokozatos

készület, melyen fel-alá lépdelni lehet. Az emeletre,

padlásra vezet lépcs. Pinczei lépcs. Hegy oldalára

rakott lépcs. Széles, keskeny, kbl, fából rakott lép-

cs. Különbözik a lajtorjától vagyis lábtótól, hogy

ezt ide-oda vinni, tenni lehet, a lépcs pedig egy he-

lyen álló az épülethez , vagy más helyhez ragasztott

fokozatos készület. így neveztetik közönségesen min-

den egyes fok, mely az egészet részekre osztja , s a

lépnek támaszul szolgál. Egyébiránt szabatosabban

jobb ezt foknak nevezni, pl. házunk els emeletére har-

mincz fokos lépcs vezet. Lépcs fokai, lajtorja v. láb-

tó fokai. A székelyeknél a sáros ösvényeken egy-egy

lépésre rakott köveket is lépcsnek hívják, melyen lé-

pegetve mennek által.

LÉPCSÖFAL, (lépcs-fal) ösz. fn. Fal, mely a

lépcst tartja, vagyis, melybe a lépcs fokai bele

illesztvék.

LÉPCSFOK, (lépcs-fok) 1. LÉPCS alatt.

LÉPCSFORDULÓ, (lépcs-forduló) ösz. fn.

Hely a lépcsn, hol a lépcs menetele más irányt

vesz pl. féljobbra vagy félbalra veszi útját,

LÉPCSHÁZ
,

(lépcs-ház) ösz. fn. Azon tér

vagy helyiség az épületben, melyben a lépcazet van

rakva vagy alkalmazva.

LÉPCSKAR, (lép-cs-kar) ösz. fn. Korlátféle

kar a lépcs mentében, leesés elleni biztosítás és be-

lefogódzás végett.

LÉPCSNKÉNT,(lép-cs ö-n-ként) ih. Lépcsrl
lépcsre, vagyis szabatosabban : lépcsfokról lépcs-

fokra. Átv. ért. az elhaladásbau vagy emelkedésben a

természeti rendet megtartva, a nélkül,hogy egyik vagy

másik fokot átugornók. Máskép : lépcszetesen v. foko-

zatosan. V. ö. LÉPCSÖZET.
LÉPCSNKÉNTI

,
(lép-cs--n-ként-i) mn. tt.

lépcsönkénii-t, tb. — ek. Lépcsnként men, lépcsn-

ként haladó. Fokozatos. V. ö. LÉPCSNKÉNT.
LÉPCSÖSZAK, (lépcs-szak) ösz. fn. Térség,

mely a magasabb lépcst két vagy több részekre

szakasztja, s mintegy nyughelyül szolgál a fölme-

nnek.
LÉPCSÖTÉR, (lépcs-tér) ösz. fn. Azon tér az

épületben, melyet a lépcs elfoglal. Különösen azon

tér , mely a lépcs lábánál , vagy teteje körül ter-

jed el.

LÉPCSÖZET, (lép-cs--z-et) fn. tt. lépcszet-ét,

harm. szr. —e. Fokozat, vagyis osztályozat, melyet

a lépcs öszves fokai képeznek. Átv. ért. azon soro-

zat, mely szerént bizonyos dolgok kisebb állapotról

AKAD. NAGY SZÓTÁR III. KT.

hova tova nagyobbra emelkednek. Közlegénységbl
szokott lépcszet szerént tábornagyságig emelkedni. A
tanításban bizonyos lépcszetet kell tartani.

LÉPCSZETÉS, (lépes - z-et-és) mn. tt. lép-

csözetés-t, v. — et, tb. —ek. Lásd: LÉPCSN-
KÉNTI.

LÉPCSZETESEN, (lép-cs-ö-z-et-és-en) 1. LÉP-
CSNKÉNT.

LÉPCZE, (lép-cze) fn. tt. lépezét. Csángós ki-

ejtéssel am. lépese, lépcs.

LÉPCZEL, (lép-cz-el) önh. m. lépczel-t. Csan-

gósan ejtve am. lépesei, lépdel, lépdegel.

LÉPDÉGEL, (lép-ed-ég-el) gyakor. önh. m. lép-

degel- t. Törzsöke elavult léped, mely am. lépes, (mint

tapod, tapos). Ebbl lett lépédég, öszvehúzva lépdég,

végre lépdegel. Kényelmesen, aprózva, lassacskán, de

folytonosan lép. Léptünk léptünk, lépdegellünk. Séta-

téren lépdegelni. Oly alkotású és értelm, mint : men-

dégel, járdogal. Használtatik a végs e hosszan is :

lépdegel.

LÉPDEGELÉS, (lép-ed-eg el-és) fn. tt. lépde-

gelés-t, tb. —ék. Cselekvés, midn valaki v. valami

lépdegel.

LÉPDEL, (lép-éd-el) gyak. önh. m. lépdelt.

Valamivel kevesebb, kisebb gyakorlatot , és folyto-

nosságot jelent a lépésben , mint a kettztetett gya-

korJatos lépdegel. V. ö. LÉPDÉGEL.
LÉPDELÉS, (léped-e!-és) fn. tt. lépdelés-t. tb.

— ék. Cselekvés, midn valaki vagy valami lépdel.

LEPE, fn. tt. lepét. Némely tájakon am. lepke,

pille. V. ö. LEPKE.
LEPECS, (lep écs , vagy talán jlics-pocs' mó-

dosulata) fn. tt. lepécsét. Kriza J. szerént a szé-

kelyeknél am. sárral, hóval elegyített hígság.

LEPECSÉTEL, (!c-pécsétél) ösz. áth. Valami-

re pecsétet nyom
;

pecséttel leragaszt, leszorít, be-

zár valamit. A zár alá vett pénzes ládát lepecsételni.

V. ö. PÉCSÉTÉL.
LEPÉCSÉTLÉS, ( le- pécsétlés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit lepecsételnek. V. ö. LEPECSÉ-
TEL

LEPED, (lep-éd) áth. m. lepéd-tem, — tél, —t
v. —étt. A tihanyi codexben lepd am. takar, lepellel

beföd valamit. Ezután uránok papianyával belépdé.

(Tihanyi cod.). Ezen törzsökbl származik közvetle-

nül az igenév leped v. lepd, mely különösen arra

való, hogy valamit takarjon, lepedjfn.

LEPÉDÉS, (lep-éd és) ín. tt. lepédés-t , tb.—ék. Cselekvés, midn valaki v. valami valakit v.

valamit leped, azaz takar.

LEPÉDÉZ, (lep-éd-éz) gyak. áth. Mondják leg-

inkább szárnyas állatokról, illetleg rovarokról, mi-

dn seregesen ellepnek valamit. Az ér gabonát vere-

bek lepedezik.

LEPED, (lep-éd-ö) mn tt. lepedt Eredeti-

leg részesül, a Itpéd igétl, s általán am. szövet, kü-

lönösen kenderbl, lenbl, ritkábban selyembl való

nagy obbféle lerjedelniii mba vagy lepel, mely kivá-

9U
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lólag ágyban derekalj takarójául használtatik. Vá- t

szón, gyolcs leped. Finom, fehér, vastag, goromba le- I

pedö. Az ágyat lepedvel beteríteni. Holmit lepedbe
\

takarni. A falusi asszonyok es ellen lepedt vesznek i

magukra. Uyy megverlek, hogy lepedben visznek haza.
j

Csak addig nyújtózzál, meddig a lepedd ér. (Km.).

„Hamar lepedkbl zászlót alkotának

Egynehány zászlóval Makóra indulnak."

Tinódi. !

Gyöke lep, egy a takarást jelent lep igével , mely
j

ige is, név is, mint les les, nyom nyom, lép lép stb.

Legközelebbi rokonai : lepény, lepel, s a vastag han-

gu : lap, lapány, lapu, lapos stb. A persában labád

szintén am. leped. (Bettuch).

LEPEDOHOSSZ, (leped hossz) sz, fn. A le-
j

pedönek hosszában vett mértéke.

LEPEDÖSZÉL
,
(leped-szél) sz. fn. A lepe-

dnek a legszéls része.

LEPEDVÁSZON, (leped-vászon) sz. fn. Le-

pednek szánt vagy lepednek használtatni szokott

vászon.

LÉPEGET, (lép-ég-et) gyakor. önh. m. lépéget-

tem, — tél, —élt, par. lépégess. Folytonos lépéseket

téve, mendegél, halad.

LÉPÉGETÉS, (lép-ég-et-és) fn. tt. lépégetés t,
\

tb. —ék. Cselekvés, midn valaki vagy valami lé-

peget.

LEPEL , (,lep el) fn. tt. lepelt v leplet, tb. lep- í

lek, harm. szr. lepl-e. Általán mindenféle ruhanem,

melynek rendeltetése valamit takarni, befödni, tehát

takaró ruha, fátyol, kend síb. Különösen legfölül

lev takaró, pl. ágylepel, melylyel a megvetett ágyat

takarják. Agymennyezeti lepel, mely az ágynak meny-

nyezetét képezi. Ilyenek a nk fejeit, kalapjait föd
lenge foszlány, könny takarók, fátyolok, bulázók.

Reczés lepel. Arczára leereszteni a leplet. Félre lebben-

tem a lepelt. Apáczai lepel. Lepellel födött keleti nk.

Átv. ért. ami BzemeÍDk vagy tudomásunk ell vala-

mit elföd. Sötét lepel borítja a jövendt. Leplet vetni

a multakra, am. elfeledni, eltitkolni, elhallgatni.

„Ez ingerült idegzet kebel

,

Két eltökélett szenvedélyt nevel.

Egyet szereltemért — érted hazám !

Halállepel borong a másikán.

"

Czuczor.

A növénytanban így nevezik a virágban a csésze és

bokréta helyét pótló, rendszerént színes küls taka-

rót; ilyen leple van a íulipánnk, gyöngyvirágnak stb.

Elemzésére nézve 1. LEPED. Rokon hozzá a latin

velum megfordított gyöke lev, mintha volna levum,

lepum, melyhez ismét a lepra és lemlus szók roko-

nok, mindkettejök valami födöt, takarót jelentvén.

Egyébiránt a lepel természetéhez tartozik a könny
lebegés is, innen a legnagyobb rokonság, s csaknem

azonság a leb és lep gyökü szók között.

LEPENCS, (lep-encs) fn. tt. lepencs-ét. Csaló-

közben divatos tájszó. L. LEPENDÉK.

LEPENCSÉK, (lep-encs- ék) fn. tt. lepencsék-ét.

Mátyusföldi tájszó, 1. LEPENDÉK.

LEPENDÉK, lep-end-ék) fn. tt. lependék-ct.

harm. szr. —e. 1) Közönséges nyári lepke, pillangó.

Mátyusföldén, Érsekújvár körül : lepencsék. E szónak

gyöke inkább a lebegést jelent leb, mint a lapos

lep. Hogy e rovar elnevezésénél a magyar valószínb-

ben annak lebeg szállongását vette alapul, mint la-

poska szárnyait, onnan gyaníthatni, mert a hason ér-

telm pille és pillangó am. ille, illan gó, a könny elt-

n mozgást jelent il, (illeg illan) gyöktl, mely meg-

van ajakhangok eltételével villám, villog, világ, pil-

la, pillog, pillant szókban is. Eszerént lependék, ere-

detileg, lebendék, és lepke, am. lebke, t. i. a ö és p
legrokonabb hangok lévén a világ minden nyelvein

fölcseréltetnek , st a német nyelv alig birja a ki-

ejtésben megkülönböztetni ket. 2) Növénytani nyel-

ven egy vagy legfölebb két magvu lapos tokocska,

melynek vagy fél oldalán, vagy mind két felül lapos

hártyaforma kinövés, vagy szárny van, pl. a, juharfa,

szilfa magvának lependéke. Nevét vagy hasonlatnál

fogva a lependék nev rovartól, vagy általán a lebe-

géstl kapta.

LEPÉNFA, 1. LEPÉNYFA.

LEPENTYÜ, (lep-en-ty) fn. Ruhának lefitye-

g, alálebeg szárnya. Eredetileg : lebent v. lebben-

tö, a leb gyöktl. Módosítva : lefenty. V. ö. —TYÚ
—TYÜ képz.

LEPÉNY, (lep-ény) fn. tt. lepény-t , tb. — ék,

harm szr. —je. Kicsiny lepényke. 1) Széles ért. laposra

kinyújtott v. kiterül félig lágy, félig szilárd test.

Viaszból, sárból, agyagból csinált lepény. Olajtöréskor

a sonkoly lepénynyé alakul. Tehén lepény, am. tehén

ganaj, mely kereklaposan szétterjed. Hablepény, mely

némely tájszólásban ablepény, st ablegény is; habo-

sán fölvert és laposan kinyújtott , azután megsütött

és kicsi karikákba vagdalva levesben használtatni

szokott tészta, (nálunk divatos német névvel : Schö-

berl). 2) Szorosb ért. tésztából való lapos sütemény,

milyen a zsidók kovásztalan lepénye, vagy általán a

pogáesa.3) Legszorosb ért. éleszts tésztából készített,

kereklaposra kinyújtott, s túróval vagy valami ízzel,

mákkal bekent sütemény. Túrós, szilvás, mákos le-

pény. Elég egy lepény egy sütésbl. (Km.). Gúnyosan

így nevezik az igen lapos kenyeret , mely keletlen-

ség miatt vagy goromba lisztjénél fogva a lepényhez

hasonlóan leapadt. Túrós csusza, árpalepény. A la-

tinban laganum lepényt , lachanum pedig labodát je-

lent. Mindezekben a la le gyökök rokonok , mint

afféle vékony lapos testeket jelentök. A kenyeret je-

lent finn líiipa nem ide tartozik , mert egy eredet

a latin libo- s libum-bó\ származott német Laib v. Leib

és illir Ijeb szókkal, mely némely más szláv nyelvek-

ben : chleb. chleba, chlieb, hlib stb.

LEPÉNYDESZKA, (lepény-deszka) ösz. fn.

Álta''n nyujtódeszka, melyen a lepénynek vagy ha-

sonló lapos süteménynek való tésztát kilapítják.
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LEPÉNYE, (leb-eny-e) fn. tt. lepényét. Lásd :

LEBENYÖ.
LEPENYEG, (leb-eny-eg) fn. tt. lepenyegét. L.

LEBENYEG.
LEPÉNYEN, (lebeny-én= leb eny--en; vagy

lepp-eny-én = lepp eny--en) , ih. A székelyeknél

am. lustán, leppesen.

LEPÉNYFA, (lepény-fa) ösz. fn. Növénynein

a hathímesek seregébl és egyanyások rendébl.

Egyik legkitnbb tulajdonsága , hogy maghüvelye

nagy széles lapos, honnan a neve. (Gleditsia). Fajai

:

hajls (triacanthos) és árva (inermis) lepényfa.

LEPÉNYRE, (lep-ény-ke) kicsiny, fn. tt. lepény-

két. Kicsi lepény. Czukros lepénykék. V. ö. LEPÉNY.
LEPÉNYSÜT, (lepény -süt) ösz. fn. Kalá-

csos, czukrász, ki különösen lepényeket süt. V. ö

LEPÉNY.
LÉPÉR, (lép- ér) ösz. fn. Általán minden ér,

mely az állati lépbe megy vagy belle kijön. (Artéria

splenica v. lienalis).

LEPERD, puszta Tolna m. ; helyr. Leperd re,

— én, — röl.

LEPEREG, (le-pérég) ösz. gyak. önh. Peregve

lefelé hull. A ferde asztalra töltött borsó lepereg. A
könyk leperegnek arczán. Á gyöngyszemek leperegnek

az elszakadt selyemfonalról. V. ö. PEREG.
LEPÉRGEDÉZ, (le-pérgedéz) ösz. gyak. önh.

Egymás után, folytonosan peregve lehull, leesik. A
túl érett köles szemei lepergedeznek a földre. V. ö.

PÉRÉG.
LEPERGET, (leperget) ösz. áth. Bizonyos

gömböly apró testeket pergetve lehullat. Az ers

szél lepergeti a köles szemeit. Lepergetni az olvasót,

am. szemeit egymásután leeregetni. V. ö. PERGET.
LEPERGETÉS, (le-pergetés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit lepergetnek.

LEPERZSEL
,

(le-pérzsél) ösz. áth. Perzselve,

azaz lánggal, tzzel, tüzes vassal, vagy más ily esz-

közzel valamely testnek haját, szrét, tollát stb. le-

égeti. Eg'ó szalmával leperzselni a disznó szrét. Tüzes

vassal leperzselni a vad kant. Leperzselni a fák kér-

geit, leveleit. Az éget nyári nap leperzselte a mezket.

V. ö. PERZSEL.
LEPÉRZSÉLÉS

,
(le-pérzsélés) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki, vagy a tz és a nap valamit

leperzsel.

LÉPES
,
(lépes) mn. tt. lépes- 1 , v. —et , tb.

— ek. 1) Mondják emberrl, ki lépbajban szenved
5

lépkóros. 2) Madárenyvvel bekent, vagy töltött. Lé-

pes vessz. Lépes táska. Lipes veszszöre akadt. 3)

Mondják mézrl, midn sonkolyától nincs megtisztít-

va. Lépes méz ; máskép : lompos méz.

LÉPÉS, (lépés) fn. tt. lépés-t, tb. —ék, harm.

szr. — e. 1) Az állatnak azon mozgása, melyet tesz,

midn álló helyzetébl lábait kinyújtva valamely

irányban tovább halad. Altallépés, belépés, kilépés,

fellépés, lelépés, félve, elre lépés, visszalépés. Gyors

lépés. Sebes lépés. Néhány lépéssel elérni a határt. 2)

Azon térvonal, melyet valaki lépve meghalad, vagy-

is, mely a hátramaradt láb sarkától az elre tett láb

hegyéig nyúlik, mi egyszersmind határozatlan tér-

mértéket jelent, mennyiben ki nagyobbat, ki kiseb-

bet lép. Közönséges lépésbl három teszen egy ölet.

E szoba hossza tíz lépés. Az a ház alig van innen száz

lépésnyire. 3) Átv. ért. a cselekvésnek egyes ága,

melyet buonyos ügyben vagy dologban teszünk, s

mely a czélhoz mintegy lépcsnként vezet bennün-

ket. Lépést v. lépéseket tenni barátunk szabadítására

.

Az els lépést már megtettük. Egy két lépést m saj-

nálj tlem. Bal lépést tenni. Valakinek minden lépésé-

re vigyázni, azaz tetteit szemmel tartani. Valakivel

lépést tat tani am vele egyaránt haladni. Elvetni a

lépést. Ez hibás, vakmer lépés volt tled. Annyira

mentünk , hogy a visszalépés lehetetlen. V. ö. LÉP.

LÉPESÉDÉS
,

(lép-es-éd-és) fn. tt. lépesédés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Átv. ért. gazdagodás, va-

gyonosodás , midn valaki megszedi magát , mint

a méh.

LÉPESÉDIK, (lép-es-éd-ik) k. m. lépeséd-tem,

— tél, — éit. Átv. ért. vagyoaosodni kezd, jószágot,

pénzt, kincset gyjt , mint a mézgyüjt rajok. Ha-

sonlóan átv. értelmek : faggyasodik, gyapjasodik

LÉPESEN
,

(lép-es-en) ih. Léppel együtt. Lé-

pesen enni a mézet.

LÉPESFALVA , falu Sopron m.; helyr. —fal-

vá-ra, — n, — ról.

LÉPÉSROVÓ, (lépés-rovó) ösz. fn. Aki a mér-

tékhatározó lépéseket számlálja, és följegyzi, pl. mi-

dn utcsinálás eltt meglépik az út hoszszát , s he-

lyenként feirójják, hogy egyik ponttól a másik hány

lépésnyire esik.

LÉPÉST, (lép-és-t) ih. Mérsékelt lépéssel, nem

sietve, nem ügetve, nem koczogva. Az ökrök rendesen

lépést mennek a szekér eltt. Ahol nagy sár van, lé-

pést menjetek.

LÉPESÜL v. LÉPESÜL, (lép-es-ül) önh. m. lé-

pesült. L. LÉPESÉDIK.

LÉPEVO, (lép-ev) ösz. fn. Lépbogyót kedvel

rigófaj. V. ö. RIGÓ.

LEPÉZ, (lep ez) áth. m. lepéz-tem, —tél, —élt,

par. —2. Takar, föd, betakar, léppel behúz. Molnár

A. följegyzette, de ma nem látszik divatozni.

LÉPEZ, (lép-ez) áth. m. lépez-tem, —tél, —étt,

par. — 2. Madárenyvvel beken valamit. Lépezni a

veszszöket. Innen Önh. ért. am. lépes vesszvel ma-

darász.

LÉPEZÉS, (lép-cz-és) fn. tt. lépezés-t, tb —ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki bizonyos

testet léppel beken, vagy lépes vesszvel madarász.

LÉPFA, (lép-fa) ösz. fn. lásd: ÖSZTÖRÜ
alatt.

LÉPFENE, (lép-fene) ösz. fn. Szarvasmarhák

betegsége, midn lép nev Z6igcrök megfeketül , s

higgá leszen. V. ö. LÉP.

LÉPFÜ, (lép-fíi) ösz. ín. 1. BORDALAP.
90*
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LEPHAZ, (lép-ház) 1. MEHHAZ.
LEPILLANT, (le-pillant) ösz. önh. Felható, be-

ható, és leható ragu viszonynévvel am. bizonyos ma-
gasaágról alsóbb helyre pillant. A toronyr az erkély-

rl lepillant a városra. Néha am. valamit megnézni

lemegy valahová. Legott megyek, csak elbb lepillantok

a pinczébe. V. ö. PILLANT.
LEPINT, (lép-in-t) önh. m. lépint-étt, htn. —ni

v. —eni, par. —s. Kicsi vagy gyönge, alig hallható

lépést tesz. Belépinteti a házba. (Szabó D.).

LÉPINTÉS, (lép-in-t-és) fn. tt. Upintés-t , tb.

—eS, harm. szr. — e. Cselekvés, midó'n valaki lépint.

LEPÍRONGAT v. —PIRONGAT, (le-pirongat)

Ösz. gyak. áth. Valakit úgy leszid, oly szemrehányá-

sokat tesz neki, hogy pirulni, pironkodni legyen kény-

telen , mi ilyetén mondásokkal szók történni. Nem
szégyenled magadat ? Csúnyaság .' Szégyen, gyalázat

!

stb. V. ö. PIRONGAT.
LEPÍRONGATÁS, (le-pírongatás) ösz. fn- Pi-

rongatva leszidás.

LEPISTÉS, (lep-is-t-és) 1. LEPCSES; és V. ö.

LEPPES.
LEPISZKOL, (le-piszkol) ösz. áth. Tulajd. ért.

piszokkal lecsúnyit valamit. Átv. szokottabb ért. va-

lakit mocskos szavakkal, szemrehányásokkal, bnei-

nek elsorolásával, csúfos gúnyokkal legyaláz, szóval,

erkölcsileg beszennyez, bemocskol, s undor, utálat,

megvetés tárgyává tesz, vagy legalább olyanná tenni

akar. V. ö. PISZKOL.
LEPISZKOLÁS, (le-piszkolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midó'n valamit v. valakit lepiszkolnak.

LEPITTYED, (le-pittyed) ösz. önh. Mondjuk az

alsó ajakról, midn lefityeg, lefittved. A gyermek

szája, vagy ajaka, midn sírni készül, lepittyed. V. ö.

PI1TYED.
LEPITTYEDÉS, (le-pittyedés) ösz. fn. Állapot,

midn az ajak lepittyed.

LEPITTYESZT
,

(le-pittyeszt) ösz. áth. Az al-

só ajakát lefityegteti. Gúnyosan, csúfosan lepittyeszli

ajakát.

LEPKE, (lep-k-e) fn. tt. lepkét. Eredetileg lebke

a leb gyöktl, melybl lett a gyakorlatos lebeg, innen

lebeg, lebege, lehge, lebke v. (a lágy b a kemény &-boz

alkalmazkodván) lepke, mint czineg, czinege, czinke,

fecseg, fecsege, fecske stb. Értelmére nézve 1. LEPEN-
DEK. Átv. ért. különösen jelent csapodárt a szere-

'e^iben, ki a nk körül úgy csapoDg ide-oda, mint

lepke a virágok körül.

LEPKEFOGÓ, (lepke-fogó) ösz. fn. Nyéllel el-

látott, kis háló, melylyel lepkéket szokás fogdosni.

LÉPKENYÉR, (lép-kenyér) ösz. fn. Azon nyú-

lós, szivos, barna szinü, viasznemü test , melylyel a

méhek a kaptár oldalait berakják , s melyhez a sej-

teket ragasztják.

LEPKESZEG, (lepke-szég) ösz. fn. Növénynem
a kétfalkások seregébl és tizhímesek rendébl ; csé-

széje ötfogu , bokrétája és szárnyai csaknem egyen-

lk, iniutha három bzirmu bokréta volna. Nevét onnan

kapta, mert a kiterjesztett szárnyú lepkéhez némileg

hasonló. (Trigonella).

LÉPKÓR, ösz. fn. 1. RÁSZT.

LÉPKÓROS, ösz. fn. 1. RÁSZTOS.

LÉPKÓRSÁG, ösz. fn. 1. RÁSZT.

LEPLEG, (lep -el-eg) fn. tt. lepleg-ét, harm. szr.

—e. Takaró lepel. Törzsöke az elavult lepel ige,

melybl lett lepl igenév, módosítva leple, és g kép-

zvel lepleg.

LEPLES, (1), (lep-el-es) mn. tt. leples-t v. — et,

tb. —ek. Lepellel takart , födött , ellátott. Leples

zárdan.

LEPLES, (2), puszta Somogy m. ; helyr. Lep-

lea-re, —én, —rl.

LEPLETLEN, (lep-el-et-len) mn. tt. lepletlen-t,

tb. —ék. Lepel nélkül való. Átv. ért. nyílt, nem
rejtett, nem titkolt. Határozóként am. lepel nélkül

;

nyiltan.

LEPLEZ, (lep-el-ez) áth. m. leplez- tem, — tél,

— élt, par. — z. Lepellel behúz, beföd, betakar. In-

nen átv. ért. valamely szüzet beleplezni am. apáczának

beavatni. A titkot leleplezni , am. a leplet levonva

róla , nyilvánossá tenni. V. ö. LEPEL.

LEPLEZÉS, (lep-el-ez-és) fn. tt. leplezés-t, tb.

—ék. Lepellel behúzás, befödés. Leleplezés, a lepel-

nek valamirl levétele ; nyilvánossá tétel.

LEPLEZET, (lep-el-ez-et) fn. tt. leplezetet. Ösz-

ves lepel.

LEPLEZETLEN, (lep-el-ez-et-len) lásd : LEP-
LETLEN.

LEPLÖ, (lep el-j fn. tt. leplt. L. LEPLEG.

LÉPLYUK, (lép-lyuk) ösz. fn. így neveztetnek

azon sejtecskék , vagyis kis nyilasok, melyekbl a

méhkas lépje szerkesztve van.

LÉPMÉZ, (lép-méz) ösz. fn. Méz, amint erede-

tileg a méhkasban a léppel egyesülve létezik. így
neveztetik az ily tulajdonságú darázsméz is.

LÉPOLD, 1. LEOPOLD.
LEPORLIK, (le-porlik) ösz. k. Porrá töredez-

ve, morzsolódva lehull. A homokk leporlik , ha dör-

zsölöd. A falról leporlott a vakolat. A rohadt fa reve

leporlik.

LEPOROZ, (le-poroz) ösz. áth. A port leveri,

lesepri, lekeféli, letörli valamirl. Leporozni a ruhá-

kat, sznyegeket, bútorokat.

LEPOROZÁS, LEPORZÁS, (le-porozás) ösz.

fn. Cselekvés, illetleg tisztogatás, midn leporoznak

valamit.

LEPOTYOG, (le-potyog) ösz. gyak. önh. Mond-
ják testekrl , melyek egymásután potyogva leesnek,

lehullanak. Lepotyog az -irett alma, körte, szilva, ba-

raczk. Szélben az éretlen lyümölcs is lepotyog. Szélesb

ért. és nem szabatosan am. lehull, pl. midn mond-
ják : lepotyognak a fák levelei , holott igen köny-

nyük levén poty-íéle hai.'got nem adnak. V. ö. PO-
TYOG.
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LEPOTYTYAN, (le-potytyan) ösz. önh. SzOros

•ért. valamely lágyabbféle test magasabb helyrl al-

sóbbra esik, 8 a magyar hallása szerént potyty han-

got ad. Az alma, körte, szilva, ha megérett, lepotytyan

a fáról. Szélesb ért. mondják másféle testek leesésé-

rl is. pl. a háztetrl egy cserép lepotytyant. Tréfá-

san : lepotytyant a lóról, levetette a ló. V. ö. POTY-
TYAN.

LEPOTYTYANT, (le-potytyant) ösz. áth. Vala-

mit leejt , különösen lágyabbféle testet , mely meg-

ütdéskor potyty hangot ad. A Jdszakasztott kenyér-

tésztát lepotytyantotta a földre.

LÉP, (l),(lép-) mn. tt. lép-t. Aki vagy

ami lép.

LÉP
, (2) ,

(lép-ö) fn. tt. lépt. Versláb két

hosszú taggal , mint maga e nevezet : lép. (Spon-

daeus).

LEPOK, (le-pök) ösz. önh. és áth. 1) Bizonyos

magasságról alsóbb helyre pök. Harmadik emeletrl

lepökni az utczára. 2) Tárgyesetes viszonynévvel am.

valakit vagy valamit pökéssel bemocskol , vagy le-

gyaláz. E szemtelen ember nem érdemel mást , mint

hogy lepökjék. Valamely utálatos tárgyat lepökni. V.

ö. PÖK.
LEPP, elvont törzse leppeg, leppes szóknak; je-

lent valamely vontatott szólást, járást, vagy más cse-

lekvést is.

LEPPEG, (lepp-ég) gyakor. önh. m. leppég-tem,

— tél, —élt. Midn valaki minden szótagot halkkal

vontatva , megnyomva mond ki ; a járásban is , aki

minden lépést halkkal, lassan, vontatva teszen. Lep-

pegve beszél. Leppegve megy. Székely tájszó. Gyöke a

nyújtott terjeszkedést, mozgást jelent lep.

LEPPENCS, fn. L. LÉBENYÖ.
LEPPEND , erdélyi falu Küküll m. ; helyr.

Leppend-re, —én, — röl.

LEPPENDÉK, 1. LEPENDÉK.

LEPPENTYÜ, 1. LEFFENTYÜ, LEBENYEG.

LEPPES, (lepp-es) mn. tt. lepp'-s-t v. — et, tb.

— ek. Tájdivatosan am. lusta.

LEPPESEN, (lepp-es-en) ih. Lustán.

LÉPRAGASZ, (lép-ragasz) ösz. fn. L. LÉPKE-
NYÉR.

LÉPRIGÓ
,

(léprigó) ösz. fn. A rigók között

legnagyobb faj ; feje, nyaka, háta, szárnyai, és farka

barnás fakók, hasa és melle fehér ; csre sötétbarna,

lábai sárgásak, s karmai feketések. Nevét onnan kap-

ta, mert a fagyöngyöket, melyekbl a madárlép ké-

szül, igen szereti. (Turdus viscivorusi.

LÉPSANK. (lép-sank) ösz. fn. L. SONKOLY.

LÉPSEJT, (lép-sejt) ösz. fn. L LÉPLYUK.

LEPSÉNY, falu Veszprém m. ; belyr. Lepsény-

be, — ben, —bi.

LÉPSÉRV, (lép-sérv) ösz. fn. Sérv az állatnak

azon bels részén , melyet lépnek nevezünk. V. ö.

LÉP.

LÉPSZER, (lép-szer) ösz. fn. Általán minden

gyógyszer, melyet a lépbajok ellen rendelni és hasz-

nálni szokás.

LÉPTEN ,
(lép-t-en) igenév, állapító raggal.

Használják e kivételben : minden lépten nyomon, az-

az minduntalan.

LÉPTET, (lép-tet) áth illetleg mivelt. m. lép-

tet-tem, —tél, —étt, par. léptess. Parancsolja, rende-

li, meghagyja, eszközli, hogy valaki v. valami lépjen.

Dobszóra léptetni az ujoncz katonákat. Elre ,
hátra

léptetni valakit. Kiléptetni a sorból. Leléptetni a lo-

vagot a nyeregbl. Midn lovaglásra vagy kocsizásra

vonatkozik, am. a lovat lépésben tartva lovagol, vagy

kocsiz. A huszárok léptetve vonultak be a városba. Vo-

natkozhatik a szamárra s öszvérre is. A terhes szekér

eltt léptetve hajtani a lovakat vagy öszvéreket. Szamá-

ron léptetni. Átv. ért. valakit bizonyos hivatalra,

rangra, méltóságra emel, fokonként fölebb visz. Had-

nagyságról kapitányságra léptetni valakit. A jeles

tisztviselt elléptetni. V. ö. LEP.

LÉPTETÉS
,

(lép-tet-és) fn. tt. léptetés-t, tb.

— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midn valakit v.

valamit léptetünk, akár tulajd. akár átv. értelemben.

Léptetéssel lovagolni. Elléptetésért folyamodni. V. ö.

LÉPTET.
LÉPTETVE ,

(lép-tet-ve) ih. Lépést, léptetést,

azaz lassan lépve, nem ügetve, nem koczogva. Mond-

ják a nyerges vagy igás barmokról. Léptetve lovagol-

ni, kocsizni.

LEPTIBE , vagyis : LEPTIBEN, (lepp-t-e-ben)

ih. A székelyeknél am. halkan, lassan , nem szeles-

kedve ; tehát mintegy leppegve.

LEPUSKÁZ, (le-puskáz) ösz. áth. Puskával le-

l, leejt. Lepuskázni a háztetn ül galambokat. Le-

puskázni a futó nyulat, a repül foglyot.

LÉPVESSZ, (lép-vesszö) ösz. fn. Vessz, me-

lyet a madarászok léppel bekennek, s alépfára vagy

ösztörüre tesznek. A kis madarakat lépveszszövel

fogni.

LÉPVESSZÖCSKE ,
(lép-vesszcske) ösz. fn.

Kicsided lépvessz.

„A kis tarka madár ott akadott,

Mert két lépvesszcske közt ragadott."

Faludi.

LÉPVÉSZ, (lép-vész) ösz. fn. Bels nyavalya,

midn az úgynevezett lép sorvadásnak indul. V. ö.

LÉP, (2)

LÉPVÉSZES, (lép-vészes) ösz. mn. Lépvészben,

vagyis lépsorvadásban szenved.

LERÁG, (lerág) ösz. áth. Valamely testnek

egy részét rágva a többitl leválasztja, leszakasztja,

leeszi. A nyitlak télen lerágják a fiatal fák héjait. Az

eb lerágja a csontról a húst. Lerágni a körmöket, a

toll hegyét. Az egerek lerágták a szalonna széleit. A

hernyók lerágták a fák leveleit. V. ö. RÁG.

LERAGAD ,
(leragad) ösz. áth. és önh. Átha-

tólag, sebes rántással lekap, leránt valamit v. vala-

kit. A szegrl leragadni a fegrjvert. Galléránál fogva
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leragadni valakit a lóról, kocsiról. A rabló leragadta

róla a köpenyt. Midn alkotó része az önható ragad,

am. tapadó, enyves, nyúlós, szívós természeténél fog-

va valamely te3thez tapad, vagy viszont. Az enyves

vászon leragad, ha szilárd testre nyomják. Lábai lera-

gadtaka8zivós agyagsárba. V. ö. RAGAD, áth. és önh.

LERÁGADÁS, (le-ragadás) ösz. fn. 1) Sebes

rántással lekapás. 2) Valamely testhez tapadás. V. ö.

LERAGAD.

LERÁGÁS
,

(le-rágás) Ö3z. fa. Cselekvés , mi-

dn valaki vagy valami valamit lerág. V. ö\ LE-
RÁG.

LERAGASZT
,

(le-ragaszt) ösz. áth. Eszközli,

hogy valamely test egy másikhoz bizonyos tapadó

enyves szer, vagyis ragasz által leragadjon. Valamit

enyvvel, szurokkal, viaszszal leragasztani. V. ö. RA-
GASZT, RAGAD.

LERÁG ASZTÁS, (le-ragasztás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit leragasztauak.

LERÁGCSÁL, (le-rágcsál) ösz. áth. Rágcsálva

leeszik valamit.

LERÁGDOS, (le-rágdos) ösz. áth. L. LERÁG-
CSÁL.

LERAGGAT, (le-raggat) ösz. áth. Egymásután

vagy folyvást leragaszt.

LERAJZOL
,

(le-rajzol) ösz. áth. Valaminek

alakját, formáját , képét rajzolva lemásolja. Leraj-

zolni valamely házat, tájat, állatot, növényt. Átv. ért.

élszóval, vagy Írással valaminek ismertet jeleit, tu-

lajdonságait élénken, s mintegy képben eléadja. V. ö.

RAJZOL.

LERAJZOLÁS, (le-rajzolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki lerajzol valamit. Átv. ért. szóbeli vagy

írásbeli élénk eléadása bizonyos személy vagy do-

log ismertet jeleinek s tulajdonságainak. V. ö. LE-

RAJZOL.
LERAK, (le-rak) ösz. áth. 1) Bizonyos holmit,

pl. árukat, szállitváuyt valamely helyre letesz. A sze-

kérrl lerakni a lisztes zsákokat. A gyümölcsöt lerak-

ni a pinczébe. A zöldséget lerakni a verembe. A nagy

teher egy részét lerakni. A ládákat lerakni a hajó fe-

nekére. 2) Mondjuk folyó testekrl , midn bizonyos

részeiket, vagy a belójök vegyült idegen testeket fe-

nékre sülyesztik. Az árvíz sok homokot és gazt rakott

le a partokra. A czementvíz rézrészeket rak le. 3) Átv.

ért. valakit jól megszidva lehurogat, s mintegy a be-

csültetés fokáról leszállít. Kicsapongásai miatt lerak-

ni valakit. V. ö. RAK.

LERAKÁS, (le-rakás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn holmit, vagy átv. ért. valamely személyt lerak-

nak. Az utczákon a szemét lerakása tilalmas. V. ö.

LERAK.

LERAKODÁS, (lerakodás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki bizonyos terhet, szállítványt magasb

helyrl alantabb helyre fleg szekérrl némi rend-

ben lehelyezget, pl. midn a vásáros kalmárok, mes-

teremberek stb. áruikat sátor alá , vagy állásokra,

ponyvákra lerakossák. A lerakodás könnyebb mint a

felrakodás. A hajóról ,kirakodni' mondják. V. ö. LE-
RAKODIK.

LERAKODIK
,

(le-rakodik) ösz. k. A terhet,

magával hozott holmit, szállítványt magasabb helyrl

alantabb helyre , bizonyos helyre, és némi rendben

lehelyezi. A kévés gabonával rakott szekerekrl lera-

kodni a pajtába. A szénahordók lerakodnak a szérüs

kertben. A mesteremberek lerakodnak a vásárálláson.

A szalagárus gyékényre rakodik le. Átv. ért. nagy

szükségét végzi. Lerakodott a ház mögött.

LERAKODÓ
,

(le-rakodó) ösz. fn. 1) Aki lera-

kodik. 2) Hely a hová holmit leraknak.

LERAKOSGAT, (le-rakosgat) ösz. gyakor. áth.

Holmit rakosgatva lehelyez , letesz valahová. A köny-

veket egymás mellé lerakosgatni a padlózatra. Az edé-

nyeket a polczról lerakosgatni a tzhelyre. V. ö. RA-
KOSGAT.

LERAKOSGATÁS, (le-rakosgatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn holmit lerakosgatunk.

LERÁNCZIGÁL
,
(le-ránczigál) ösz. áth. Rán-

czigálva vagyis többszöri, folytonos rántással lehúz-

gál. V. ö. RÁNCZIGÁL.

LERÁNCZIGÁLÁS
,

(leránczigálás) ösz. fn.

Ránczigálva lehúzgálás.

LERÁNGAT, (le-rángat) ösz. áth. L. LERÁN-
CZIGÁL.

LERÁNT
,

(le-ránt) ösz. áth. Rántva, azaz he-

lyérl hirtelen s erszakosan elkapva lehúz valakit

v. valamit. Valakit lerántani a lóról, A népszónokot

lerántani a szószékrl. A palástot lerántani valakirl.

A fölfeslett brt lerántani. Birkózó társát magával le-

rántani a földre. Az asztalról lerántani az abroszt.

Lerántották a négy körmérl. (Km.). V. ö. RÁNT.

LERÁNTÁS, (lerántás) ösz. fn. Rántva hirte-

len lehúzás.

LERÁNTHÁZA, falu Szála m.; helyr. —házá-

ra, —n, — ról.

LERÁZ, (le-ráz) ösz. áth. Rázva , azaz ersza-

kos ide-oda ingatás, mozgatás által eszközli , hogy

valami leessék, lehulljon. A fáról lerázni a gyümöl-

csöt. Ruhájáról lerázni a havat. A megfürösztötl eb

lerázza magáról a vizet. Néha am. fenn említett mód
szerént alább szállít. Lerázni a zsákba töltött gabonái.

Átv. ért. valakit vagy valamely dolgot magától eltá-

volít, megmenekszik tle. Ezt az embert le nem ráz-

hatom nyakamról. Hála Istennek, hogy ezen bajt leráz-

tam magamról. V. ö. RÁZ.

LERÁZÁS, (lerázás) ösz. fn. Cselekvés, midn
lerázunk valamit vagy valakit. V. ö. LERÁZ.

LERÁZOGAT
,
(le-rázogat) ösz. gyak. áth. Rá-

zogatva, azas folytonosan, vagy gyakorta rázva le-

esni, lehullani kényszerít. A fákról lerázogatni az érett

szilvát. Lerázogatni magáról a port , havat. V. ö.

RÁZ.
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LÉRCZ, fn. tt. lércz-ét. Baranya vármegye or-

mánsági vidékén am. lécz.

LEREPED, (le-reped) Ösz. Önh. Repedve, azaz

rostjainak , szálainak , rétegeinek , egymástól ersza-

kos elszakadása' által leválik, lefoszlik. A szegbe akadt

ruhából egy darab lerepedt. V. ö. REPED.

LEREPEDÉS, (le-repedés) ösz. fn. Állapot, mi-

dn valami lereped.

LEREPEDÉZ, (le-repedéz) Ösz. gyak. önh.

Folytonosan, gyakran egymásután repedve leválik,

leszakad. A bélés lerepedez a ruháról. V. Ö. RE-

PED.
LEREPEDÉZÉS, (le-repedézés) ösz. fn. Foly-

tonosan vagy gyakran egymás után lerepedés.

LEREPESZT
,

(le- repeszt) öt=z. áth. Repeeztve

leszakaszt, leválni kényszerít valamit. Lerepeszteni a

köpeny gallérát. A tüskék lerepesztettek egy darabot a

fátyolból. V. ö. REPESZT.

LEREPESZTÉS, (le-repesztés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit lerepesztenek.

LEREPSED, (le-repsed) ösz. önh. Letottyad,

elterjeszkedve leül. Erdélyi tájszó.

LERÉSZÉGÉDÉS
,
(le-részégédés) Ösz. fn. Ál-

lapot, midn valaki lerészegedik vagy lerészegedett.

LERÉSZEGEDIK
,
(le-részégédik) Ösz. k. Ré-

szegségig leiszsza magát, vagyis annyira iszik , hogy

fejét testét nem birja, tántorog, lábán nem állhat.

LERÉSZÉGÍT, v. —RÉSZEGÍT, (le- részegít)

Ösz. áth. Valakit részegségig leitat. Dévajságból leré-

szegíteni valakit.

LERÉSZÉGÍTÉS v. — RÉSZÉGITÉS, (le-ré-

szégítés) ösz. fn. Részegségig leitatás.

LERÉSZEGSZIK, (le- részegszik) ösz fn. L. LE-

RÉSZÉGÉDIK, és V. ö. RÉSZEGSZIK.

LERÉSZÉGÜL, (le-részégül) ösz. Önh. 1. LE-

RÉSZÉGÉDIK.

LERESZEL, (le-reszel) ösz. áth. Valamit resze-

l eszköz által lekoptat, levásít , vagy leválaszt a

többitl. Lereszelni a ló körmét. A kulcsból lereszelni

valamit, hogy a likba bemenjen. Lereszelni a laposturó

felét. A vasat lereszelni a rab lábairól. V. ö. RE-

SZEL.

LERESZELÉS, (le- reszelés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit lereszelnek.

LERÓ, (le- ró) ösz. áth. Tulajd. ért. a rovást le-

törli, lefaragja, lesimítja. Innen átv. ért. a rovásra

följegyzett adósságot , tartozást lefizeti. Némely régi

apró adósságokat leróni. Lassanként leróni , amivel

tartozunk. Bnöket leróni am. azokat megbánás, meg-

javulás, és elégtétel által jóvá tenni , eltörölni. V.

ö. RÓ.

LEROBOTOL, (le-robotol) ösz. áth. Robottal

leszolgál, s mintegy lefizet bizonyos tartozást.

LEROGY, (le-rogy) ösz. önh. Rogyva leesik

rendes helyérl vagy lábairól. Lerogyott a víz-mosta

fal. Nagy teher alatt lerogyni. A nagy elgyengülés

miatt lerogyni. Onkénytelen cselekvéssel járván he-

lyesebb a szintén divatos lerogyik. V. ö. ROGY.

LEROGYÁS, (le-rogyás) ösz. fn. Állapot, midn
valami lerogy, vagyis lerogyik.

LEROGYGYAN, (le-rogygyan) ösz. önh. Rogy-

gyanva, azaz hirtelen, egyszerre elvesztvén nehézke-

dési egyensúlyát, leesik. Gutaütés alatt lerogygyanni.

A magas állásról lerogygyanni. V. ö. ROGYGYAN.
LEROGYGYANÁS

,
(le-rogygyanás) ösz. fn.

Rogygyanva leesés. V. ö. LEROGYGYAN.
LEROGYIK, (le- rogyik) ösz. k. L. LEROGY
LEROHAD, (lerohad) öez. önh. Rohadva levá-

lik-, leszakad, leomlik. Mondjuk nyirkos, szivos, állati

vagy növényi testekrl , részekrl , midn a nedvek

által megromlanak , megpárlauak, mi különösen pe-

nész, nyálka, geny, ev , s más ilyféle nedvek által

történik. Izzadás miatt lerohad róla az üng. A baraczk

húsa lerohadt. A tisztátalanság miatt lerohadt lábujjai

közöl a bör. V. ö. ROHAD.

LEROHADÁS
,

(le-rohadás) Ösz. fn. Rohadva

leválás, leszakadás, leomlás.

LEROHAN, (le-rohan) Ösz. önh. Rohanva le-

megy, lesiet, letódul, lenyomul valahová. Az örsereg

lerohan a föllegvárból. A hegytetrl nagy szikladarab

rohant le. V. ö. ROHAN.

LEROHANÁS, (le-rohanás) ösz. fn. Rohanva

lesietés, letódulás.

LEROMBOL, (lerombol) Ösz. áth. Rombolás

által elenyésztet. Er ösb és általánosb kifejezés, mint

,leront'. V. ö. ROMBOL.

LEROMBOLÁS, (le-rombolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit lerombolnak.

LERONT, (leront) ösz. áth. Valamely ép álla-

potban , vagy álló helyzetben lev egészet romokká

bontva, törve , szakgatva leesni, lehulladozni, leom-

lani kényszerít. Mondják különösen ékítményekrl.

Lerontani a várak falait, templomokat, házakat, hi-

dakat stb. V. ö. RONT.
LERONTÁS, (le rontás) ösz. fn. Erszakos cse-

lekvés, rombolás, mely által rommá tesznek, romba

döntenek valamely építményt.

LEROSKAD
,

(leroskad) ösz. önh. Roskadva,

azaz a részeknek erszakos romlása, megbomlása,

szakadása, törése miatt leesik, alászáll. Leroskad a

régi, vagy ég háztet. Leroskad a túlterhelt padlás,

szekér. Átv. ért leroskad az ember, vagy más állat,

midn inai meggyöngülnek , s fenlartani nem birják.

Nagy teher alatt leroskadni. V. ö. ROSKAD. Ezen

ige alakra nézve ugyan önható, de alapfogalmánál

fogva a belszenvedök osztályába tartozik.

LEROSKADÁS, (le-roskadás) ösz. fn. Szenve-

d állapot, midn valaki vagy valami leroskad. V. ö.

LEROSKAD.
LEROTHAD

, (le-rothad) ösz. önh. 1. LERO-
HAD és v. ö. ROTHAD.
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LEROVÁS, (le-rovás) ösz. fn. Cselekvés, midn

valamit lerónak.

LEROVAT, (le-rovat) ösz. fn. Maga a lerótt

mennyiség.

LES, (1), azon szavaink egyike, melyek ugyan-

azon alakban s értelemben nevek is, igék is
,

péld.

nyom, zár. nyit, halász, vadász stb. Mint önható ige m.

les-tem, —tél, —étt
,
par. — s. Széles ért. am. egy

helyen, vagy tájon tartózkodva, maradva valakire v.

valamire várakozik , mi rendesen bizonyos czélra,

irányra tíkött szemekkel, figyelmezve történik. Les-

ni a várt vendégeket. Addig lesi, várja, hogy a tízet is

elüti. (Km.). FJlesem, mi lesz a dologból. Jön vagy

nem jön, én bizony nem lesem öt tovább. Innen a Les,

Végles, Lesvár helynevek, melyek hajdan az ellenség

mozgalmainak szemmel tartására szolgáltak volt. Szo-

rosb ért. a végett várakozik, hogy a netalán közele-

dt hatalmába ejthesse , kirabolhassa ,
megölhesse,

szóval, aki így les, az egy másiknak akármikép ár-

tani szándékozik, vagy valamin rajta akarja t érni,

miért is meghúzza, megsunyja magát, lelapul, titko-

lódzik, hogy a czélul kitzött által észre ne vetessék,

pl. midn a macska egeret les, megsunyja magát, és

általán a rabló vagy vadász emberek, valamint a ra-

gadozó fenevadak leguggolva, lehasalva, lelapulva,

mászva stb. nézik körül magukat, midn zsákmányra

lesnek. Ez igében tehát alapfogalom a magát megsu-

nyó vigyázás, nézés, vagyis két lényeges dolgot foglal

magában : a testnek lelapulását, és vigyázást. Közel

jár hozzá hangokban is a német lausch-en, Adelung

szerént a német lauern gyöke, a pfalzi lauen (látni)—

,

mellyel egyezik a magyar la, Iá, lát—, vagyis, hogy

a német a ,lauern'-ben rejl lesést a vigyázó nézésrl

nevezte el. Ellenben ugyan a Jauschen' szót , ré-

szint a ,hallgat', részint valamely rejtekhely' értel-

mére vezeti vissza. A hellén, a latin , az illirszláv, a

testnek megsunyását, lelapulását vette alapul, ameny-

nyibeu lesni hellénül ivtQtvHv, és les fnév svsdouu,

t. i. tÖQU am. ülés, szék; latinul insidiari és insidiae,

v. subsessa a sedeo igétl 5 illírül zaszjedati am. elül-

dögélni, és lesni, zaszjeda am. elülés és les, ezen igé-

tl : szjediti ülni. Ezen fogalmat fejezi ki a magyar

les is, melynek gyöke le am. alá (infra, deorsum),

innen a magyar a les macskát alázatosnak mondja:

Alázatos (uéhutt : alamuszi) macska nagyot ugrik,

(km.), tehát les am. alábocsátja, lealacsonyítja a tes-

tet. Ezen alapfogalom rejlik a lapulót jelent lencse,

a mélyedést jelent lék , és a lehajlongva menést je-

lent lentet szókban.

LES, (2), fn. tt. les-t, tb. —ek, harm. szr. — e.

1) Jelenti azon helyzetet,melyben az vau, ki valamire

vagy csupán várakozó , vagy leginkább ellenséges

szándékból vigyáz , s a mennyire szükséges, meg is

húzza magát ; valamint 2) azon készületet és helyet,

mely az ily várakozásra, vigyázásra, és czél elérésére

legalkalmasabb. Lesben ülni. Lest csinálni a bozótban.

A lesig bevárni a vadat, a közelg ellenséget.

„A vadász ül hoszszu méla lesben,

Vár felajzott nyilra gyors vadat."

Vörösmarty.

„ Az utaknak lese
,

Kemény harezok helye."

Balassa B.

Innen ezen öszvetételek : leshely, lesháló, lestör. Lest

vetni am. bizonyos fogó eszközt, pl. hálót, kelepczét,

trt, törököt, elrejtve lehelyezni valahová. Lest hányni,

fogó eszközöket több helyen lerakni. Öregnek az aj-

tóban, ifjúnak lesben a halál. (Km.). Mondjuk ugyan

ezt is : Lesben állani; de ez a megsunyás eszméjét

nem rontja el , mert sunyva is lehet állani, s bizo-

nyosan az is , ki állva les, nem azért áll fel, hogy

lássák, hanem mivel ülve czélját nem érné, és hogy

ez által a lesésnek f czélját , t. i. a látást annál in-

kább elérhesse. V. ö. LES, önh.

LES
, (3), erdélyi falu a beszterczei kerületben

;

helyr. Les-re, —én, — röl.

LESANKOL, (le-sankol) ösz. áth. Valamely s-
rs, tisztátalan, idegen részecskékkel vegyült nedvet

leszr. V. ö. SANK, SANKOL.
LESARLÓZ

,
(le-sarlóz) ösz. áth. Sarlóval le-

metsz, learat valamely növényt. Lesarlózni a füvet,

burjánt.

LESAROL
,

(le-sarol) ösz. áth. Általán, éles

metsz eszközzel lemetél, levagdal valamely növényt.

Szélesb értelm, mint : lesarlóz.

LESBETEGr, fn. tt. lesbeteg-ét, harm. szr. —

e

v. —je. Székely tájszólás szerént am. farkas (lupus).

Mi e szó elemzését illeti , úgy látszik , mintha öszve-

tett szó volna a les és beteg alkotó részekbl, mint-

hogy képes kifejezéssel a ragadozás után sóvárgó

farkasról lehetne mondani, hogy a lesvágy miatt be-

teg, mint szerelembeteg. Azonban valószínbb , hogy

ezen szó eredetileg azon atag eteg képzjü melléknevek

osztályából való. melyek bizonyos állapotra vagy cse-

lekvésre való hajlamot, könnységet jelentenek, mi-

lyenek, ingatag, lenqeteg, csörgeteg stb. így mond-

hatnók hasonlat szerént : görbeteg, a görbed törzsök-

tl, p. görbeteg kéz, ág ; vagy tespeteg, a tesped tör-

zsöktl, stb. Ekkép származhatott a lesbeteg is, a les

gyöktl, melybl képzdött lesped vagy lesbed, azaz

lesvé válik, les állapotúvá teszi magát (lesö-ed, le-

sü-ed, lesv-ed, lesped, lesbed), s innen keletkezett les-

bedeg, lesbeteg, mint görnyed, görnyeteg, szörnyed, ször-

nyeteg, stb. így lehet a seny gyökbl senyü, senyüed,

senyved, senyveteg; poshó\ posu, posuad, posvad, pos-

vatag ; íer-bó'l, ter, terüed, terved, terped, terpeteg stb.

V. ö. —ATAG,—ETEG névképz. A farkast tehát

igen helyesen nevezi a székely lesbetegnek, minthogy

azsákmányozó lesésre igen hajlandó, s avval foglal-

kodik. Önálló fnév gyanánt épen úgy használtatik,

mint a förgeteg, csörgeteg, rengeteg, fuvatag, sivatag.

LESDÉGÉL, (les-d-égél) önh. m. lesdégél-tem,

— tél,
—

t. Folytonos vagy gyakori lesben van. A
vadász bokor mellé húzódva lesdegel a vadakra. Át-
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hatólag is használtatik tárgyesetes viszonyaévvel. A
bozótban vadréczéket lesdegelni.

LESDÉGÉLÉS, (les-d-óg-él-és) fn. tt. lesdégé-

lés-t, tb. — ék. Folytonos vagy gyakori leses.

LESDEKLIK. Ez igét Baróti Szabó említi : de

úgy látszik , hogy saját szerzeménye az esdeltlik ha-

sonlatára , a közismeretü és divatú leselkedik helyett,

mely újabban leséig alakban is divatos.

LESDI, (les-di) mn. tt. lesdi-t, tb. —ek. A szé-

kelyeknél am. ólálkodó, leskd (ugyanott : lesködi is).

LESEGÉL, (le-segél) ösz. áth. L. LESEGÍT.
LESEGÍT, (le-segít) ösz. áth. Segítséget nyújt,

hogy valaki leszállhasson, vagy, hogy valamit le le-

hessen venni ; leemel. A beteget lesegíteni az ágyról.

A megérkezett nket lesegíteni a kocsiról. Lesegíteni a

szekérrl, vagy valaki válláról a terhet. V. ö. SEGÍT

.

LESEGÍTÉS, (le-segítés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki egy másikat, vagy valamit valakirl

lesegít.

LESEKÉDÉS
,
(les-eg-éd-és) fn. tt. lesekédés-t,

tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, vagyis vigyázó,

8 magát megsúnyó elhelyezkedés, midn valaki foly-

tonosan vagy gyakran les. A titkos ellenség leseke-

déseit nehéz kikerülni.

LESEKÉDIK, les-eg-éd-ik) k. m. lesekéd-tem,

— tél, — étt. Folytonos, vagy gyakori lesben van, kü-

lönösen a végett , hogy valakit vagy valamit rajta

érjen , s hatalmába kerítsen. E szóban a rósz szándé-

kú vigyázás az alapfogalom , és gyakorlatot foglal

magában, melyet a gyakorlatos eg-hö\ átalakult ek

fejez ki.

LESEL, (les-el) mai napság csak elvont törzse

leséig és leselkedik igéknek ; azonban régente önálló-

lag is divatozott, pl. a Debreczeni Legendáskönyv-

ben : „Az nömösembör miért (=r mert) tudja vala,

hogy sok helyön leseinéje (= lesnéje , azaz lesne)

tet". (Toldy F. kiadása. 20. 1.).

LESELG, (les-el-eg) önh. m. leséig- étt , htn.

—eni. L. LESEKÉDIK.
LESELGÉS, (les-el-g-és) fn. tt. leselgés-t , tb.

—ék, harm. szr. — e. L. LESEKÉDÉS.
LESELKÉDÉS, LESELKEDIK , 1. LESEKÉ-

DÉS, LESEKÉDIK. Mi elemzését illeti, törzsöke az

elavult lesel, melybl lett leseleg, leséig , s ebbl le-

selgedik, leselkedik, mint hisz v. hiz, hizel, hízeleg, hizelg,

hizelgedik, hízelkedik, stb.

LESEPER
,
(le-sépér) ösz. áth. Seprvel , vagy

ilyféle eszközzel letisztít valamit. A lépcskrl lese-

perni a szemetet. A csizmáról leseperni a havat, sarat.

Átv. ért. mondják szélrl, vízrl, vagy más errl,

mely bizonyos testeket, mintegy seprvel letisztít, le-

sodor valahonnan. A szél leseperte a háztetrl a ha-

vat. A zápor leseperte a dombokról a szénarendeket. A
kartács leseperte a falmászó ostromlókat. V. ö. SE-

PER.
LESÉPRES, (le-séprés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit vagy átv. ért. valami bizonyos

testeket leseper.

^J&AD. NAtt? SZÓXÁli. III. KÖT.

LESES , erdély i helység (németül Schönberg) i

helyr. Leses-be, — ben, — bi.

LESES, (les-és) ösz. fn. Cselekvés , midn va-

laki vagy valami valakit vagy valamit lesbe vesz.

LESÉTÁL
,
(le-sétál) ösz. önh. Fentebb helyrl

alsóbbra sétálva lemegy. Buda várából lesétálni a

Duna partjára Lesétálni a völgybe. A szlhegyrl

lesétálni a rétre. V. ö. SÉTÁL.
LESÉTÁLÁS, (le-sétálás) ösz. fn. Fentebb

helyrl alsóbbra sétálva lemenés.

LESHÁLÓ, (les-háló) ösz. fn. Vadászok, külö-

nösen madarászok hálója, mely úgy van kiterjesztve,

hogy a rászállott vadat megrántás által öszvezárja.

LESHÁNYÁS, (les-hányás) ösz. fn. Bizonyos

vadfogó eszközöknek különféle pontokon lerakása,

milyenek a vidravas, kelepcze , tr, török, leshá-

ló. Szélesb ért. akármely mód, mely által valakit v,

valamit megfogni, rajta érni lehet.

LESHÁNYÓ, (les-hányó) ösz. mn. és fn. Aki

különféle eszközöket, és módokat használ, hogy va-

lakit vagy valamit trbe, kelepczébe kerítsen, vagy

valamely tetten rajta érjen, vagy elcsábítson.

LESHÁZA, puszta Veszprém m. ; helyr. Leshá-

zá-ra, —n, —ról.

LESHELY, (les-hely) ösz. fn. Általán hely, hol

a vadászok vagy ragadozó állatok meghúzzák ma-

gukat, midn zsákmányra várnak. Különösen bozót-

ban csinált rejtek, vagy kis kunyhó, vagy gödör stb.

oly ponton, merre a várt vadak leginkább szoktak

bizonyos idtájban elvonulni.

LESHORA, falu, Zaránd m. ; helyr. Leshorá-ra,

—n, —ról.

LESI, (les-i) mn. tt. lesi-t, tb. — ek. A széke

lyeknél és a Tisza vidékén am. les, leskd; innen :

lesipecsenye disznóöléskor a disznó perzselés- és bon-

czolásnál néz (les) gyermeknek kedveskedésül jut-

tatni szokott egy szelet nyers hús ,
melylyel azután

nagy örömmel haza szalad.

LESIET, (le-siet) ösz. önh. Fentebb helyrl, vi-

dékrl valamely alantabb fekvre sietve megy. Le-

sietni a lépcskön az udvarra. Alig volt három napig

Bécsben, már ismét lesietett Pestre. V. ö. SIET.

LESIMÍT v. —SIMÍT, (le-simít) ösz. áth. Mond-

juk leginkább szrös, hajas, fonalféle szálas testek-

rl, midn kézzel vagy valamely eszközzel simára egyen-

getjük. V. ö. SIMA. Lesimítania borzas hajat, a borzas

tollakat. Lesimítani a posztó barkáját, a kutya szrét.

LESIMÍTÁS v. —SIMÍTÁS, (le-simítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valamit lesimítanak.

LESIMÚL, (le-simúl) ösz. önh. Simává alakul-

va lelapul. Lesimúl a megfésült nyirkos haj. Mond-

juk különösen ebrl, midn féltében vagy hízelkedve

hasára fekszik. V. ö. SIMUL.

LESINÓROZ, (le-sinóroz) ösz. áth. A sinórt va-

lamirl leszedi.

LESIPECSENYE, (lesipecsenye) ösz. fn. L.

LESI alatt.

91
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LÉSKÁL, áth. m. léskált. Tájdivatosan am.

beDgész, mezgerel, mintha ,le s föl kel'-böl húzatott

volna egybe.

LÉSKÁLÁS, (léskál-ás) fn. tt. léskálás-t, tb.

— ok. Bengészés, uiezgerelés.

LESKÉDIK, (les-kéd-ik) k. m. leskéd-tem,—tél,

— itt. L. LESEKÉDIK.

LESKÉL, (les-eg-él) gyak. Önh. Röviden leskel,

azaz lesegei, lesgél, melybl lett lesgelödik, leskeldik.

Értelmére am. lesekedik, leskedik, azaz folytonosan

vagy gyakran les.

LESKÉLÉS
,
(les-eg-él-és) fn. tt. leskélés-t , tb.

—ék. L. LESKELDÉS.
LESKELDÉS, (les-eg-el--d-és) fn. tt. leskel

dés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Folytonos élénk, nyg"
talankodó leselkedés, kémlelödés.

LESKELDIK, (les-ég-el--d-ik) belsz. m. les-

keld-tem, — tél, —ott. Nyugtalanul , békétlenül, a

hosszas várakozás és figyelmezés miatt feszelegve,

ide-oda mozogva leselkedik. Tehát jelenti a lesésnek

legélénkebb nemét, pl. aki életére tör más vala-

kinek , az minden utón módon leskeldik annak

élete után.

LESKDI, (les-eg-ö-d-i) mn. tt. lesködi-t, tb.

—ék. L. LESDI.

LESKDIK, (les-eg--d-ik) k. m. lesköd-tem,

— tél, —ött. L. LESKELDIK.
LESNEK, erdélyi falu Hunyad m. ; helyr. Les-

nek-re, —én, — röl.

LESODOR, (le-sodor) ösz. áth. Sodorva lenyom,

lehajt.

LESPONYA, 1. LASPONYA.

LESRÓFOL, (le-srófol) ösz. áth. Tiszta magyar-

sággal, 1. LECSAVAROL.
LESS , falu Bihar m. ; helyr. Less-re ,

—én,

— röl.

LESSES, 1. LESES.

LEST , falu Nógrád m. ; helyr. Lest-re ,
—én,

— röl.

LESTORONY, (les-torony) ösz. fn. Vigyázóto-

rony, rtorony. Különösen így neveztettek a régi vá-

rakban és véghelyeken azon tornyok , melyekbl az

ellenség mozgalmait szokták szemmel tartani.

LESTYÁN, fn. tt. lestyán-t, tb. —ok, harm.

szr. — a v. —ja. Növénynem az öthímesek seregébl

é3 kétanyások rendébl ; nagy galléra hártyaforma,

többnyire hétlevelü, kis galléra két-négy level, vi-

rági egyenlk, gyümölcse hosszudad. (Ligusticum).

Fajai : hegyi és levestikon, ez utóbbi a népnyelvben

máskép : léslyán, löbösíök. A latinból módosult szó.

LESTYORA, falu Zaránd m.; helyr. Lestyorá-ra,

— n. — röl.

LESUHAD, (le-suhad) ösz. önh. Am. lesuvad.

L. LESÜPPED.
LESUNNYASZT, (le-sunuyaszt) ösz. áth. alak-

ban, de értelmére nézve önh. A macskáról, kutyáról, ló-

ról stb. mondják, midn fülöket, fejket, vagy far-

kokat leeresztik, tehát magukat mintegy megsunyják.

A macska, kutya lesunnyasztott, azaz magát megsuny-

ta, öszvehúzta.

LESUPPAD, LESUPPAN, (le-suppad, le-sup-

pan) 1. LESÜPPED.

LESÚROL , (le-súrol) ösz. áth. Valamely szi-

lárd testnek fölszinérl valamit súrolva lemos , letö-

röl, letisztít. V. ö. SÚROL. A szobapadlóról lesúrolni

a sárfoltokat. A faedényekrl lesúrolni a szennyet. A
falról dörgöldzés által lesúrolni a meszet.

LESÚROLÁS
,

(le-súrolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit lesúrolnak.

LESUVAD, (le-suvad) ösz. önh. L. LESÜP-

PED.
LESÜLYED, (le-sülyed) ösz. önh. Széles ért.

valamely szilárd test természeti nehezkedésénél fog-

va lenyomván vagy szétválasztván az alatta lev lá-

gyabb, könnyebb testet, aláfelé száll. Lesülyed a ru-

ganyos pamlag, szék, nyugágy, midn valaki ráül. Le-

sülyed a terhelt vagy kifúrt fenek hajó a vízbe. Fo-

galmi rokonságban vannak vele, de szkebb, vagyis

határozottabb értelmek : lemerül , midn híg folyó

testben száll le valami; lesüpped, valamely sürü nedv-

be, nyálkás, enyves testbe vagy omló részekbl álló-

ba. Lesüppedni a sárba, ingoványba, kátyúba, ganajba,

stb. V. ö. SÜPPED.

LESÜLYEDÉS, (lesülyedés) ösz. fn. Állapot,

midn valami v. valaki lesülyed.

LESÜLYESZT, (le-sülyeszt) ösz. áth. Eszköz-

li, hogy valaki v. valami lesülyedjen. Lesülyeszteni a

kelletén túl terhelt hajót. V. ö. SÜLYED.

LESÜLYESZTÉS., (le-sülyesztés) ösz. fn. Cse-

lekvés, mely által valamit vagy valakit lesülyeszte-

nek. Az ellenség hadi hajóinak lesülyesztését búvárok-

ra bizni.

LESÜPPED, (le-süpped) ösz. önh. 1) Bizonyos

félkemény féllágy test a nyomás alatt leszáll, pl. Le-

süpped a párna, vánkos, rugalmas pamlag. Lesüpped

az ingoványos föld , hanság. 2) Mondják szilárd, s

aránylag nehéz testrl, mely a lenyomott testtel egy-

ütt alább száll. Az utas lábai lesüppednek a nyirkos

agyagban. Feje lesiippedt a vánkosba. A kukoriezás

hombárban lesüppedni. A ló hasig lesüppedt a kátyol-

ba. Mély hangon : lesuppad. Ugyan ezt jelentik : le-

suhad, lesuvad. Valamennyiben a su sü hangutánzó a

gyök. V. ö. SÜPPED.
LESÜPPEDÉS, (le-süppedés) ösz. fn. Állapot,

midn valaki vagy valami lesüpped.

LÉSÜRJ, (lé-sürj) ösz. fn. L. LÉSÜRÜ.

LÉSÜRU
,

(lé-sürii) ösz. fn. Általán , sürü lé,

vagy mártás, melylyel bizonyos ételeket készítenek,

vagy melyet különösen tálalnak hozzájok. Máskép :

lésürj. (Sauce)

LESÜT, (le-süt) 1) ösz. áth. (st gyöktl).

Mondjuk szemekrl, midn azokat földre irányozzuk,

vagy lehunyjuk. Szégyenében lesütötte szemeit.
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„Néz és elkomorul, s lesütött szemmel halad ismét.

"

Kisfaludy K.

2) Önhatólag s egy másik (süt) gyöktl am. a nap

levilágít, lebocsátja sugarait valahová.

„ Lesütött a napsugara

,

N. N. urnák ablakára."

Tisztúj. dal.

V. ö. SÜT, SÖT.

LESVAR, puszták Gyr és Sopron m.; helyr-

Lesvár-ra, —on, — ról.

LESVERÉM
,
(les-verém) ösz. fn. A vadászok-

nál verem vagy gödör, melyben vagy melybl vadak-

ra lesnek.

LESZ v. LESZ, (le-sz), a régieknél s tájdivato-

san ma is : leszen. Sajátnemü ige. I) Önhatólag véve

legszabatosabban megfelel neki a latin fio, fis, fit, és

német werden. „Lesznek gonoszbak." (Fiunt pejora.

Tatrosi codex). „Lesznek vala" (fiebant,facta fuerant.

Ugyanott). „És úgy ltt. " (Et factum est. Számtalan-

szor. U. o.). „Legyen te akaratod. "(Úri ima). „Imádjok

mend szentököt, hogy legyenek neki segéd uromk

színe eltt." (Régi halotti beszéd) stb. Általában min-

den mód és id ragait rendesen fölveszi. Jelene : le-

szék, leszesz,v. lészsz, leszén v. lészén v. lesz, leszünk, lesz-

tek, lesznek (v. leszek, lészesz stb. zárt e-vel). Els múlt-

ja : levek, levél, leve, (vagy régiesen : lök v. lék, löl v.

léi, lön v. lén), levénk, levétek, levének v. lnek v. lének.

Álljanak itt némely példák Révai után, Elabor. Gramm.

Hung. Vol. II. „Ismét ördög rabja lök.
a „Kellemetes

lök az Istennél." „Érettünk emberré löl." „A város-

nak löl édes oltalma." „Nagy földindulás lön. " „Ez

kegyiglen mind azért lön így." „A Góliáthtal kész

lén megütköznie." „Inkább ékesen szóló, hogy nem
mint boldog lén. " A többesben : „Nagy szózatok l-

nék mennyországban." „Az ruhái tündökl fehérek

lnek." „Segíti lének az apostoloknak. Második

múltja : lett-em, lett -él, lett (v. lettem, léttél, lett v.

lttem stb.). Jövje : le-end v. le-j-end (v. lé-end) stb.

Parancsolója : légy, legyén v. légyén v. légyén, lé-

gyünk, legyetek, légyenek v. légyenek. Óhajtója : len-

nék, lennél, lenne (v. lennék, lennél, lenne) stb. Határ-

talana : lenni v. lenni, ragozva lennem, lenned, lennie

stb. Részesülje : lev v. lév v. lév ; lett v. lett v.

ltt, (pl. meglett ember) : és leend v. leend. Állapot-

jegyz : levén. Ugyan ezen mód szerént ragoztatnak

a tesz, vesz, visz, hisz igék , és sokban megegyeznek

az eszik, iszik, alszik, fekszik, nyugszik igék ragozásá-

val, melyeket láss saját rovataik alatt.

Els értelmét tekintve , általán am. készülben

van, hogy valamivé alakuljon, hogy valami váljék

belle. Alapfogalom benne az ernek azon folyama-

tos mködése, azon törekvés, mely valaminek végre-

hajtását eszközli. Ezt fejezi ki a hellén ytyvofiai,

melylyel ismét rokon a ysvofiai , minthogy aki szü-

letik, az lesz is. Különösen, lesz valami: 1) Csinálás,

tevés által, mely kívülrl hat, pl. A szén égetett fából,

a mész égett köböl lesz. A papír rongyból , a cserép-

edény agyagból lesz. A ruha szövetbl, brbl stb. lesz,

azaz készül. 2) Bels cselekvés , vagyis átalakulás

által, mely mintegy önhatólag történik. A mustból

bor, a borból eczet lesz. Egyik öcsémbl katona , má-

sikból pap lett. Porból lettél, porrá lészsz. A közle-

gény tisztté, az úr szolgává lett. Hát te mivé leszesz f

3) Idben haladó kifejldés által. A magból csemete,

a csemetébl fa lesz. Ha majd a gyermekbl ifjú , az

ifjúból férfi leend. 4) Bizonyos tulajdonságok fölvé-

tele által. Ezen fiatal ember nem sokára kopaszszá,

vakká és siketté lesz. Jeles tudós, zenész, szobrász lett

belle. Midn különösen és határozottan átalakulást

akarunk kifejezni, akkor a viszonynév vá, vé ragot

vesz fel, pl. A kö mészszé, a fa szénné, hamuvá lesz

(változik). Fiam katonává lett. Midn pedig egysze-

ren állapotra vonatkozik, a vá vé elmarad, pl. A
lepke hernyóból lesz (képzdik, fejldik). Az aczél ed-

zett vasból lesz (készül, készíttetik). 5) Am. születik,

pl. húgomnak fia lett. A múlt század végén lettem e

világra.

„Nem anyától lettél,

Rózsafán termettél.

Piros pünköst napján

Hajnalban születtél." Népd.

II) Midn a van igének jöv idejét jelenti, meg-

felel neki a latin ero, eris, érit, s kifejezi azon álla-

potot, mely még csak ezután jön, s idbeli viszony-

ban van vele a jelen van, a múlt vala és volt. pl.

Ma városban vagyok, holnap már falun leszek. Tavai

Füreden voltam, most Párádon vagyok, esztendre Bu-

dán leszek a nyáron. „Leszen mendenteknek szolga"

(Erit omnium servus. Tatrosi cod.). „Leszen teneked

öröm" (Erit gaudium tibi. Ugyanott). „Hév leszen"

(Aestus érit. U. o.). „Elvek lesznek utóvak". (Erunt

primi novissimi. U. o.) stb. V. ö. VAGYON, VAN.
III) A birtokot, vagyont jelent személytelen van

igének jövendje. Megfelel neki a latin habeo, vagy-

is inkább : est mihi , est tibi , érit mihi , tibi stb. (pl.

„Est mihi namque domi páter, est injustanoverca").

Ez értelemben személytelen ige , vagyis csak harma-

dik személye van, mind az egyes mind a többes szám-

ban, pl. Nekem, neked, neki lesz v. leszen. Nekünk, nek-

tek, nekik lesz v. leszen ; több birtoktól : nekem, neked

stb. lesznek. Lesz pénzem. Lesz borom, búzám, szalon-

nám. Aki vesz, annak lesz. (Km.). Lészen-e es?

„A lovadnak lészen

Széna , abrak készen
,

S a szolgádnak lészen

Túrós csusza készen." Népd.

Tehát valamennyi értelemben a lesz ige a vcm-nal

ellentétben valamely állapot változást, más állapotba

menést, különösebben jöv idt (illetleg múlttal ve-

gyes jövt) foglal magában; az els (fio) készülben,

alakéban lev jövt ; a másik (ero) közönséges jö-

vt , mely a jelent és multat, kizárja ; a harmadik

(érit mihi v. habebo) birtoklási jövt. Gyöke : le (va-

91*
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íamint a tesz, vesz, visz, hisz igéké : te, ve, vi, hi) ; s

ezen egyszer le mint általán az l betühang a mkö-
désben lev ernek, vagy a közeled idnek mozgá-

sát, indulását fejezi ki , vagyis azon szók osztályába

sorozandó, melyekben a le, li, lö, l, s a vastaghaugu

la, lo mozgást jelent , azaz le am. mozog , hogy

valamivé képzdjék, alakuljon (fit), vagy valamely

állapot, cselekvés már indulóban van, hogy bizonyos

jövendt elérjen. V. ö. LE gyök. Ugyanezen le rejlik

megfordítva azon úl, ül képzjü önható igékben, me-

lyek olyanná alakulást, vagyis levest jelentenek, mi-

lyen maga az alapszó
,

pl. szépül a ház, am. széppé

lesz. Csúnyúl a ruha, csúnyává lesz. Ellentétetik neki

a külható igének te gyöke, mennyiben ezt jelenti :

olyanná tesz, mint az alapszó
,

pl. szépít, széppé tesz,

csúnyít, csúnyává tesz , domborít , domborúvá tesz,

szkít, tágít, vastagít, vékonyít, szkké, tággá, vas-

taggá, vékonynyá tesz v. alakít. Ugyan ezen értelme

van az ul, ül határozó képznek , midn olyanná le-

vest, alakulást jelent, mint az alapszó, pl. Biróul vá-

lasztották, azaz hogy biró legyen. Segítségül hívni va-

lakit, azaz hogy segítségre legyen. Porul adni be va-

lamely gyógyszert, am. porrá csinált, porrá lett gyógy-

szert adni be. (Van az el képznek átható s gyakor-

latos jelentése is, mirl 1. —L igeképz).

A török-tatár nyelvekben a mi le-sz igénknek

megfelel hangban és némileg értelemben is ol-mak,

(mintegy vol-ni, a Tatrosi codexbeu), mely Kazem-beg

tanúsága szerént némely északi tatár szójárásokban

:

bul-mak, tehát a vol-hoz közelebb. A finnben is ol-en

am. vagyok, és tájszólásilag lien (rendesen : ollón)

am. legyek. A magyar van igében szintén egyik sze-

repl az l, mert a többi meglev idben mindenütt l

van a törzsben , ú. m. val-a, vol-t, vol-na ; s bizo-

nyosnak látszik , hogy va-gy-ok is am. va-l-ok, s az

l ty-lyé v. j vé lágyulván : va-ly-ok, vaj-ok. V. ö.

VAN. A lappok nyelvén megfelel neki a la' v. le,

mely szintén a van igének értelmével bir
,
pl. lám

vagyok, Ide vagy, stb.

A fent említettekbl kitnik , hogy hibásak az

ily mondatok : Bár csak te is ott lennél, midn e he-

lyett mondják : ott volnál, mert itt azt akarjuk mon-

dani : esses, nem pedig : fieres , vagyis ,ott volnál' a

jelenre
,

,ott lennél* a jövre vonatkozik. Ha én ott

lettem volna, (múlt jöv, t. i. valamely más megelz
eseményre vonatkozva) roszul volna mondva e he-

lyett : voltam volna (fuissem). Valamint más : Baja

lett, (t. i. valaminek következtében), és : baja volt

(függetlenül) ; így : fia lett (a szülés következtében),

és : fia volt. V. ö. VAN.
,Legyen' különösebben használtatik a kapcsoló

vagy foglaló múltjánál mint segéd ige is változatla-

nul. Bár akartam legyen, mondottam legyen, láttam

legyen; akartad legyen, mondottad legyen, láttad le-

gyen ; akartuk legyen, mondottuk legyen ; láttuk legyen

stb. A régieknél eléfordúl a személyekhez alkalmaz-

kodva is : „Ne alahátok (ne alajtsátok , azaz ne vél-

jétek) hogy jöttem legyek (venerim) békeséget eresz-

tenem földre. (Tatrosi cod.), „Mert mondottam le-

gyek" (dixerim. Ugyanott). „Kik hallották mit be-

széllettem legyek nekik" (quid locutus sim. U. o.)

stb. St arra is van példánk , hogy a Jegyen* szót a

jelen id is fölveszi :

„Az igaz szeretet

Nem tekint úri vért —
Hanem kivel megnyugszik

Azt akarja légyen."

Thaly K. gyjt, (a XVII. századból).

LESZA, (1), (le-esz-a) fn tt. lészát. E szó az

ország különféle vidékén különböz jelentésekkel bir

ugyan egyes tárgyakra alkalmazva : de azon alapfo-

galomban mind megegyeznek , hogy lésza bizonyos

növények ágaiból vagy száraiból csinált oly szöve-

dék v. fonadék, melynek területe lapos , és majd le-

fektetve, majd felállítva, majd kerekre hajtva hasz-

náltatik. Különösen 1) Vesszbl vagy nádból, káká-

ból, szalmából font, vagy öszvekötözött sövény, kerí-

tés. Ily értelemben divatozik a palóczoknál. 2) Fönn-

említett fonadéku lapos eszköz , melyet néhutt hal-

fogó rekeszül állítnak fel az erekben, vagy kerek-

deddé alakítván tapogatóul használnak. 3) Kemenes

alján vesszbl vagy kákából kötött ágyféle lapos,

és lábakon álló készület. 4) Sznyegalaku fonadék

szinte vesszbl, vagy kákából, vagy nádból, melyen

gyümölcsöt szárítanak, aszalnak. 5) Rekeszszé ala-

kított ilyféle vesszfonadék, melyben túrót, kolbászt,

s több ilyest tartanak. Göcseji tájszó. Mátyusföldén :

rács. 6) A székelyeknél vékony vesszbl font sze-

kérkas, és a majorházaknál a juhok akla körül tovább

vihet kerítés v. kertelet. Lészás kert pedig ugyan-

ott, felül (vesszbl) befonott s födött kerítés. Mint-

hogy a lészának egyik förendeltetése a kerítés, ez

pedig némely erds vidékeken karókból, hasogatott

fákból állíttatik öszve, innen Molnár A. szerént any-

nyit is tesz, mint karózat, karópalánk ; innen vette

hihetleg Szabó Dávid is a ,hosszú rúd' ,pózna, ér-

telmezést. A nép ajkán divatozó föntebbi valameny-

nyi jelentéseket öszvevéve kitnik, hogy a lésza va-

lami lapos, vékonyabb ágakból készült fonadékot je-

lent, tehát alapfogalom benne a laposság. Legköze-

lebbi rokona lécz, mely nem egyéb mint lapos póz-

naféle keskeny fa , mely szögletekre van hasítva.

Mindkett gyöke az alacsont, lentet vagy laposat je-

lent le, melybl esz képzvel lett le-esz (am. lapos

eszközj öszvehúzva lesz, és innen lésza , rokon ecz

képzvel pedig le-ecz, lécz, hol az esz és ecz am. es

tulajdonságot, vagy ha tetszik, esz eszközt jelent

képz, tehát lécz és lesz am. lapos valami, lapos szer

vagy eszköz. Ezen le gyök rejlik a lencse, lepcsea, le-

pény, lengyel laposat jelent szókban, valamint mély-

hangulag ezekben : lasnak, laska. A lesz törzsökhöz

úgy járult az a, s lett lésza, mint rapos lett raposa,

dézs lett dézsa, talán tézsa, a té vagy tej gyöktl, mint

sajti'- a sajttól, gombócz gombócza stb. Ugyan a lesz

törzsbl lett a kicsinyezö lészka. Hogy pedig a fel
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hangú le gyökhöz alhangu a járult, ez onnan van,

mert öszvehúzás által é lett belle , errl pedig tud-

juk, hogy alhangzókkal is egyesül, mint : tréfa, séta,

béka, tézsla, czéda, léha, véka stb. A herczegovinai illír

nyelvben Ijesza szintén cserény sövényt jelent; de épen

azért, mivel a többi illíreknél nem divatos, okszerü-

leg gyaníthatni, hogy hajdani összeköttetésöknél fog-

va a magyarokkal tlünk fogadták el. Adelung a né-

met Latte szóról oly véleménynyel vau , hogy szinte

lapos tulajdonságától kapta nevét,s hasonló a platt-hoz.

LÉSZA
, (2) , erdélyi falu Fogaras vidékében

;

helyr. Lészá-ra, —n, — ról.

LESZAB
,

(le-szab) ösz. áth. Szoros ért. vala-

mely rostos testbl, vagy szövedékbl éles eszközzel

bizonyos mértékvonal szerént lemetsz valamit. Le-

szabni a végposztóból, vászonból, két réfet. Szélesb ért.

lehasít, leszel, lemetsz valamit. Karddal leszabni az

ellenség fülét. V. ö. SZAB.

LESZABDAL
,

(le-szabdal) ösz. gyakor. áth.

Szabdalva, azaz többször, folytonosan szabva, leine-

tél, lehasogat valamit. A végposztót darabonként le-

szabdalni. Orrát, füleit leszabdalni valakinek. A hara-

pós kutyák leszabdalták az idegen ruháját. V. ö.

SZAB, SZABDAL.

LESZAGGAT , helyesebben : leszakgat ; 1. ezt.

LESZAKAD, (le-szakad) ösz. önh. Általán, az-

ért száll alá, vagy esik le, mert amin tartózkodott,

az valamely oknál fogva fogódzó pontjaitól elvált
;
pl.

Leszakad a csizma sarka, talpa , ha a varrása elko- I

pik. Leszakad a padlás, ha a gerendák végei elrohad-
]

nak. Leszakad a könyv táblája, ha a varrás vagy enyv

többé öszve nem tartja. Leszakad a jég, ha kelletinél I

nehezebb terhet visznek, vagy sok ember megy reája,
j

Az éretlen gyümölcs nehezebben szakad le, mint az érett.

V. ö. SZAKAD.
LESZAKADÁS, (le-szakadás) ösz. fn. Állapot,

midn valami leszakad.

LESZAKASZT, (le-szakaszt) ösz. áth. Szakaszt-

va, azaz kötelékétl, tartalékától erszakosan elvá-

lasztva levesz valamit. Mondják különösen foszlány,

függ, lógó testekrl, melyeket kézzel szoktunk fo-

gódzó pontjaiktól elválasztani és levenni. Leszakasz-

tani a növények leveleit. Leszakasztani a függönyt.

„ Nekem is van virágom
,

Hej huj, leszakasztom a nyáron.

Népd.

V. ö. SZAKASZT.

LESZAKASZTÁS, (le-szakasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit leszakasztanak.

LESZAKGAT
,

(le-szakgat) ösz. gyak. áth.

Szakgatva levesz, letép valahonnan valamit. Leszak-

gatni a falakról a hirdetményeket. Leszakgatni vala-

kirl a ruhát. A fák leveleit leszakgatni. V. ö. SZAK-
GAT.

LESZAKGATÁS
,

(le-szakgatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit leszakgatnak.

LESZALAD, (le-szalad) ösz. önh. Szaladva siet

le valahová. A kis réczék leszaladtak a tóra. Lesza-

ladni a lépcskön. Szaladj le egy pint borért a pin-

czébe. V. ö. SZALAD.
LESZALADÁS, (le-szaladás) ösz. fn. Szaladva

lemenés, lesietés.

LESZALASZT, (le-szalaszt) ösz. áth. Szalaszt-

va lebocsát, leereszt, leküld, lehajt.

LESZÁLL, (le-száll) ösz. önh. 1) Általán mond-
ják minden testrl , mely bizonyos magasságról alá

ereszkedik, akár önerejébl és akaratából, akár kül-

s erszaknál fogva. Leszáll a madár , midn röpté-

bl lebocsátkozik, A fenhéjázó gólya leszállott fészké-

be, a tóba. Leszállt a töke. A seregélyek leszálltak a sz-
lbe, a bodzafákra. A hó leszállott a völgyekbe. A lég-

golyó két mérföldnyi távolságra szállott le. 2) Külö-
nösen mondják emberrl , midn bizonyos magasabb
helyrl lelép. Leszállni a kocsiról, a lóról. Leszállni a

polczról am. magasabb rangról. Leszállni a székrl.

Gyerekek, ha leszállok az ágyról! 3) Valamely nedv-

ben úszó, lebeg test saját nehézségénél fogva fe-

nékre lemegy, leülepedik. A homok leszáll a vizes kor-

só fenekére. A bor seprje leszáll a hordó aljára. 4)
Alá sülyed. Leszáll a ház, leszáll a kazal. 5) Mond-
ják a napról, holdról, csillagokról , midn a látkör

alá tnnek el, tulajd. és átv. értelemben. Leszállott

a nap, hold. Dicsségünk fényes csillaga leszállott.

Eletének végs napja leszállott.

„Veszteden a magyar ég napja sokára leszállt."

Kisfaludy K.

6) Atv. ért. valaminek becse, ára kisebbedik. Leszáll

a gabona ára. Leszállott a becsülete. V. ö. SZÁLL.

LESZÁLLÍT v. —SZÁLLÍT, (leszállít) ösz.

áth. Eszközli, hogy valaki vagy valami bizonyos ma-
gasságról leszálljon. V. ö. LESZÁLL. Különösen am.
leléptet, lelépni kényszerít valakit. Az elfogott ellen-

séget leszállítani lováról. Magas hivatalról leszállíta-

ni valakit. Néha am. valamely eszköz által leereszt. A
bányászokat leszállítani az aknába. Néha am. szeké-

ren, hajón, általán bizonyos fuvar által leküld vala-

mit. Arukat Bécsbl Pestre leszállítani. Átv. ért. va-

laminek árát, becsét alább hagyja, kisebbre teszi. A
kereskedk a gabona, a mészárosok a hús árát leszál-

lították. B esztend leszállítja a gabona árát. V. ö.

SZÁLLÍT.

LESZÁLLÍTÁS v. SZÁLLÍTÁS
,

(le-szállítás)

ösz. fn. Cselekvés, midn valaki v. valami valakit

vagy valamit leszállít.

LESZÁMÍT , LESZÁMÍTÁS , 1. LESZÁMOL,
LESZÁMOLÁS.

LESZÁMÍTOL v. —SZÁMITÓL, (le-számítol)

ösz. áth. Váltókról s más forgalomban lev értékpa-

pírokról mondják, midn tova- vagy eladáskor ka-

mat, folyam vagy tovaküldési díj fejében, vagy bár-

mely okból bizonyos százalékot levonnak, leBzámít-

nak. (Escomptiren).
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LESZÁMÍTOLÁS v. —SZÁMITOLÁS, (leszá-

mítolás) ösz. fn. Cselekvés , midn valamely váltót

vagy más értékpapírt leszámítolnak.

LESZÁMÍTOLAT v. —SZÁMITOLAT , (le-

számítolat) Ösz. fn. Maga a leszámított öszveg. (Es-

compte).

LESZÁMLÁL, (le számlál) ösz. áth. Bizonyos

mennyiséget szám szerént eléterjesztve letesz vala-

kinek. Az ügyvédnek leszámláltam ezer forintot. Le-

számlálni az adósságot. V. ö. LESZÁMOL.

LESZÁMLÁLÁS , (le- számlálás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki bizonyos mennyiséget leszám-

lál. A pénz leszámlálásáról bizonyítványt kérni. Az

adósság leszámlálását nyugtatványnyal bebizonyítani.

LESZÁMOL, (le-számol) ösz. áth. Oly számo-

lást tesz, mely által a költséget a jövedelembl, vagy a

kárt a haszonból, a veszteséget a nyereségbl stb. le-

húzza. A bizományban eladott áruk árából leszámolni

a kikötött száztólit. A cseléd bérébl leszámolni az el-

lopott jószág árát. A jövedelembl leszámolva a költ-

séget, alig maradt valami. V. ö. SZÁMOL.

LESZÁMOLÁS
,
(le-számolás) ösz. fn. Cselek-

vés, mely által valamit leszámolunk. A költség leszá-

molása után tiszta nyereségül maradt száz forint, tizen-

öt krajezár. V. ö. LESZÁMOL.

LESZÁRMAZÁS, (le-származás) ösz. fn. Nem-

zetiségi eredetre vonatkozó állapot, mely azt jelenti,

hogy valaki leszármazik , vagy leszármazott. V. ö.

LESZÁRMAZIK.

LESZÁRMAZÁSI
,

(le-származási) ösz. mn. le-

származásra vonatkozó, azt illet. Leszármazási rend,

LESZÁRMAZIK
,

(le-származik) ösz. k. 1) Bi-

zonyos söktl kezdve , mint azoknak unokája, s

mintegy a nemzetségi lajtorjának alsó szárára, foká-

ra lekövetkezik. Els korszakbeli nemes családból

származni le. 2) Valamely fensbb vidékrl alsóbbra

megy lakni. Békés vármegyének tót ajkú lakosai fels

Magyarországból származtak le. V. ö. SZÁRMAZIK.

LESZÁRMAZTAT, (le-származtat) ösz. áth. Ki-

mutatja fokonként , mikép származott valaki bizo-

nyos söktl. A hízelg történetírók Hunyadi Mátyást

régi római családból származtatták le, vagyis akarták

leszármaztatni.

LESZARVAL
,
(le-szarval) ösz. áth. Szarvánál

ragadva lefog, leránt, levet valamely állatot. Oly al-

kotású, mint : lefülel, azaz fülénél lefog ; letorkol am.

torkon ragadva legyz, lenyom. A híres Toldi Miklós-

ról regélik, hogy egy bszült bikát leszarvalt.

LESZÁS
,
(le-esz-a-as) mn. tt. lészás-t v. —at,

. tb. — ak. Lészával ellátott, födött, kerített. Lészás

akol. Lészás kert, azaz kerítés. V. ö. LESZA.

LESZAVAZ, (le-szavaz) ösz. áth. Tárgyesetes

viszonynévvel am. szavazás által, illetleg szavazati

többséggel az ellenpártot legyzi, vagyis kisebbség-

ben hagyja. Az ellenzékiek leszavazták a kormánypár-

tiakat.

LESZAVAZÁS, (le-szavazás) ösz. fn. Cselekvés,

midn az ellent vagy ellenpártot leszavazzák.

LESZED
,

(le-szed) ösz. áth. és gyüige , mint-

hogy szedni nem egyet hanem többet , sokat szok-

tunk. V. ö. SZED. Jelentései 1) Többeket egymás-

után levesz helyeikrl. Leszedni a polczról az edénye-

ket, könyveket. A székérrl leszedni a holmit. A virág-

cserepeket leszedni az ablakból. 2) Különösen, ami va-

lahová ragadva, kötve, tzve stb. volt , lebontogatja,

s leveszi. A gombokat leszedni a ruháról. A csipkéket

leszedni a fejkötrl. A hajóvitorlákat leszedni = le-

oldani. 3) Különféle terményeket száraikról leszak-

gat, és egybegyüjt. Leszedni az érett szlt, kukori-

czát, gyümölcsöt. 4) Bizonyos híg testek fölét leme-

regeti. Leszedni a tejfölt. Leszedni a forró leves hab-

ját. Leszedni az étel zsírját. Átv. ért. Az id leszedte

orczájáról a kedves színt. Szintén átv. ért. leszedni az

asztalt, ágyat, am. az asztalon, ágyon lev holmit, te-

rítéket.

LESZEDÉGET
,

(le-szedéget) ösz. gyak. áth.

Szedegetve, azaz folytonosan, gyakran, sokszor szed-

ve leveddegel, leszakgat, letépdel holmi dolgokat. Né-

ha kicsinyez jelentéssel bir, s am. apródonként szed

le. A torkos gyermekek leszedegették a gyümölcsöt, mi-

eltt megérett volna.

LESZEDÉS, (le-szedés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit leszedünk. .1 szl, kukoricza, gyümölcs

leszedésével foglalkodni. V. ö. LESZED.

LESZEG, (le-szeg) ösz. áth. 1) Valamely egész-

bl bizonyos éles eszközzel lemetsz egy darabot. A
kenyérbl leszegni egy karéjt. 2) Birkózásban valakit

levesz lábairól, mint pl. a karéjt leveszik az egész

kenyérrl. Szabó Dávidnál annyi is mint valaminek

szárnyát, ágát letöri ; a kalapot lehajtja. V. ö. SZEG.

LESZEGÉS, (le-szegés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit leszegnek.

LESZÉGEZ, (le-szégez) ösz. áth. Szeggel le-

ver, leszorít valamit. Leszegezni a padlódeszkákat.

LESZEGEZÉS v. —SZEGZÉS, (le-szegezés v.

— szegzés) ösz. fn. Cselekvés, midn valamit lesze-

geznek.

LESZEL, (leszel) ösz. áth. Valamely szilárd

testbl egy részt karejos laposan bizonyos éles esz-

közzel, pl. késsel lemetsz. Mondják különösen min-

denféle ennivaló testekrl. Leszelni a kenyérbl, sza-

lonnából, sajtból, dinnyébl, disznólábból, borjuezomb-

ból egy szeletet. Továbbá am. szelve leaprít. A ke-

mény kenyeret levesbe leszelni. Az olvasztani való sza-

lonnát leszelni. V. ö. SZEL.

LESZELÉS, (le-szelés) ösz. fn. Cselekvés , il-

letleg metszés, mely által leszelnek valamit. V. ö.

LESZEL.

LESZÉMÉZ
,

(le-széméz) ösz. áth. Szemenként

leszed. Mondjuk bogyós növények gyümölcseirl, s

más magokról, melyeket a magyar szemeknek szo-

kott hívni, milyenek általán a gabonamagvak. Lesze-
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mezni a szlt, czigánybogyót, gúnyát. Leszemezni a ku-

koriczát. V. ö. SZEM.

LESZÉMÉZÉS v. —SZÉMZÉS, (le-szémézés v.

— szémzés) ösz. fn. Szemenkénti,csomónkénti leszedés.

LESZÉNPOROZ, (le-szén-poroz) ösz. áth. Szén-

porral behint.

LESZENYE, falu Hont m. ; helyr. Leszenyé-re,

— n, —rl.

LESZEREL, (le-saerel) ösz. áth. Ami fölsze-

relve volt, azon szereket, készületeket róla leszedi.

Hajót leszerelni.

LESZERELÉS, (le-szerelés) ösz. fu. Cselekvés,

midn valamit leszerelnek.

LESZERSZÁMOZ, (le-szerszámoz) ösz. áth.

A befogott vagy fölnyergelt lovat, szamarat, öszvért,

s más igás vagy nyerges barmot szerszámaiból levet-

kzteti. Leszerszámozni a hámos lovakat, a nyerges pa-

ripát. V. ö. SZERSZÁM.

LESZERSZÁMOZÁS, (le-szerszámozás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamely állatról a szerszámokat

leszedik.

LESZES, 1. LESES.

LESZI, (leszi) ösz. áth. Valamely nedvet, mely

magasabb helyen létezik, alsóbbra szí. A tenger le-

szívja a ködöt. A föld leszívja az es nedvét. Átv. ért.

leszívja magát, am. sokat iszik, lerészegszik.

LESZID, (le-szid) ösz. áth. Szidva megfedd, le-

korhol, lehurogat valakit. Leszidni a pajkoskodó gyer-

mekeket.

LESZIDÁS
,

(le-szidás) ösz. fn. Roszaló szó-

lás, feddés, dorgálás, mely által leszidnak valakit.

LESZINÉL
,

(le-szinél) ösz. áth. Szoros ért. a

tejnek szinét leszedi. Szélesb ért. valaminek finomabb

részeit, javát lemeri, lehúzza. Lopótökkel 'leszinelni a

bort. Bárddal leszinelni a gerendának való fát. A tej-

re vonatkozva, de átv. értelemben is , máskép : le-

fölöz.

LESZÍNÉLÉS, (le-színélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit leszínelnek.

LESZÍV, (le-szív) 1. LESZI.

LESZIVÁRGÁS, (le-szivárgás) ösz. fn. Álla-

pot, midn valami leszivárog vagy leszivárkodik. V.

ö. LESZIVÁRKODIK.

LESZIVÁRKODIK, (leszivárkodik) ösz. k.

Szivárkodva alább száll. Mondják általán szk cs-

kön, likacsokon lefolyó nedvekrl. Az esvíz leszivár-

kodik a földbe. A kiöntött olaj leszivárkodik a pado-

latba. A fákra szállott nedv leszivárkodik a gyökerekig.

V. ö. SZIVÁRKODIK.
LESZIVÁROG, íle-szivárog) ösz. önh. L. LE-

SZIVÁRKODIK.

LESZIVÁROGTAT
,

(le-szivárogtat) ösz. gya-

kor. mivelt. Eszközli, hogy bizonyos csöveken, lika-

csokon leszivárogjon valamely nedv. Görbe csökön le-

szivárogtatni a fzött pálinkát. Szrn, itatós papíron,

ruhán leszivárogtatni a vizet. V. ö. SZIVÁROG.

LESZIVÁROGTATÁS, (le-szivárogtatás) ösz.

fu. Cselekvés, midn valamit leszivárogtatnak.

LESZÍVÁS, LESZÍVÁS, (le-szívás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki vagy valami valamit leszi. V. ö.

LESZÍ.
f

LÉSZKA, (le-esz-ka) kicsiny, fn. tt. lészkát.

Jobbára vesszbl font sövény- vagy sznyegforma

lapos készület, melyre az aszalandó gyümölcsöt rak-

' ják. Szélesb ért. akármily czélra szolgáló kisebbféle

lésza, pl. birkaállásokhoz alkalmaztatni szokott sö-

vénykerítés. V. ö. LÉSZA.

LESZKÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Leszkócz-

ra, — on, — ról.

LESZKÓFALVA, helység Szepes m. ; helyr.

Leszkófalvá-n, — ra, —ról.

LESZKORJÁN , 1. LESZKÓFALFA ; helyr.

Leszkorján-ba, —ban, — ból,

LESZNA, falu Zemplén ni. Ó— , ÚJ— ,
Szepes

m. : helyr. Leszná-ra, — n, —ról.

LESZOKIK, (le-szokik) ösz. k. Leható ragu

viszonynévvel am. bizonyos szokással alább hagy, s

azt leteszi. Leszokni az ivásról, kártyajátékról. Néha

am. szokássá válik nála lejárni valahová ,
vagy vala-

mely alantabb helyen lakni. Nehezen esett neki eleinte

lemenni a várból , de már igen is leszokott.

LESZOKTAT, (le-szoktat) ösz. mivelt. Eszközli,

hogy valaki bizonyos szokásról lemondjon, hogy va-

lamely bevett cselekvésmódot letegyen. Leható ragu

viszonynévet vonz. A gyermeket leszoktatni a földevés-

rl. Leszoktatni valakit holmi illetlen szók mondásáról

és pórias magaviseletrl. Néha am. eszközli, hogy ma-

gasabb helyrl valamely alsóbbra járni szeressen.

V. ö. LESZOKIK.

LESZOKTATÁS, (le-szoktatás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakit v. valamit leszoktatnak.

LESZÓL, (le-szól) ösz. Önh. 1) Tárgyesetes vi-

szonynévvel am. valakit szóval legyz, lealáz, legya-

láz. A gyakorlott és elmés szónok leszólja a gyakor-

latlant. A nyelves , locska kofa leszól minden embert.

No ezt ugyan leszólták. 2) Néha am. valamirl lebe-

szél. Valakit balgatag szándékáról leszólni. 3) Az alant

levnek szól.

LESZÓLÁS, (le-szólás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn szóval lealáznak , legyaláznak , valamirl lebe-

szélnek valakit, vagy midn kifognak rajta. V. ö.

LESZÓL.

LESZOLGÁL, (le-szolgál) ösz. önh. 1) Tárgy-

esetes viszonynévvel am. bizonyos tartozását, adóssá-

gát szolgálva mintegy lefizeti. Az elre fölvett nap-

számdíjat leszolgálni. A vett jótéteményt , ajándékot

hálával, viszonjótéteménynyel leszolgálni. 2) Önhatólag

és tárgyesetes viszonynév nélkül am. bizonyos mély-

ségig leér, lenyúlik, vagy lehat. A falba eresztett vas-

rúd a második emeletrl az elsig leszolgál. A magasra

akasztott lámpa fénye leszolgál földig. A nap sugarai

leszolgálnak a hegyekre és völgyekre. V. Ö. SZOLGÁL.



1455 LESZÓLÍT—LESZÚR LESZÚRÁS—LÉT 1456

LESZÓLÍT v. —SZÓLÍT, (le-szólít) ösz. áth.

Szóval eszközli, hogy valaki bizonyos emeltebb hely-

rl lemenjen, lelépjen, leszálljon. A kicsapongó szó-

nokot leszólítani a szószékrl. A mászkáló gyermeket

leszólítani a falról, fáról. Parancsolva, kérve, híva

leszólítani valakit.

„Mennyei seregét égbl leszólítá."

Zrínyi.

LESZÓLÍTÁS v. —SZÓLITÁS, (leszólítás)

ösz. fn. Cselekvés, midn valakit leszólítnak.

LESZÓR
,

(le-szór) ösz. áth. Úgy szór, azaz

szanaszét hány holmit , hogy alá essék, hogy lehull-

jon. Haragjában leszórni az asztalon hever iromá-

nyokat V. ö.
f

SZÓR.

LESZÓRÁS, (le-szórás) ösz. fn. Cselekvés, ini-

dó'n valamit leszórnak.

LESZORÍT, (le-szorít) ösz. áth. 1) Tágan álló

rugalmas testet fölülrl lefelé úgy nyom, hogy terje-

delme többé-kevesbbé kisebb legyen, egyszersmind

mozdulatlanul maradjon. Sajtóval leszorítani az asz-

talkendket. A könyvköt leszorítja az öszverakott pa-

píriveket. 2) Szélesb ért. akármily testet bizonyos

helyre ersen leköt. A szekérre rakott ládákat kötéllel,

lánczczal leszorítani. 3) Valamely mozgékony lényt

szk korlátok közé véve alább menni kényszerít. A
hegyrl leszorítani a hátráló ellenséget. A hajtók le-

szorítják a vadakat a tisztás völgybe. V. ö. SZORÍT.
LESZORÍTÁS v. —SZORÍTÁS, (le-szorítás)

ösz. fn. Cselekvés, midn valamit leszorítnak.

LESZO, (le-sz) ösz. áth. Bizonyos mennyiség
fonalat szövés által lebomlaszt. A takács leszövi a

gombolyokat. V. ö. FELSZ.
LESZÖKIK, (le-szökik) ösz. k. 1) Széles ért.

valamely fentebb helyrl alsóbbra szökik, azaz ugrik.

Úszó állásról leszökni a vízbe. A parton ül békák le-

szöknek a tóba, mocsárba. 2) Szorosb ért. lopva, alat-

tomban lemegy valahová. Az emeleten lakó gyermekek

leszöktek az udvarra. Az zött, keresett tolvaj leszökött

a pinczébe. V. ö. SZÖKIK.
LESZÖRPÖL, (le-szörpöl) ösz. áth. 1) Vala-

mely nedvnek, híg testnek, pl. italnak fölét szörpöl-

ve leszedi, lenyalja. Leszörpölni a csurgóra töltött po-

hárból a bort. 2) Valamely lapos testrl, edényrl a

nedvet szörpölve leiszsza. Tenyérrl, kalap karimájáról

leszörpölni a vizet. V. ö. SZÖRPÖL.
LESZÖRPÖLÉS, (le-szörpölés) ösz. fn. Szörpöl-

ve leszedés, lenyalás, leivás.

LESZÖVES, (le-szövés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit lesznek.

LESZÚR, (le-szúr) ösz. áth. Hegyes eszközzel

úgy megszúr valakit v. valamit, hogy lábáról, illet-

leg helyérl leessék. Különösen , midn él állatról

van szó, am. szúró eszközzel megölve leejt. Karddal
leszúrni az ellent. Késsel leszúrni a vadkant. Néha am.
hegyes eszközt szúr valamibe, és leveszi vele. Szeges

bottal leszúrni az almát. A fáról leszúrni a madár-
fészket. V. ö. SZÚR.

LESZURAS, v. — SZURAS, (le-szúrás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valakit v. valamit leszúrnak.

LESZR, (le-szür) ösz. áth. Sürü kisded lika-

csokkal ellátott testen valamely nedvet leszivárogtat,

lefolyat. Szitkával, szürüvel leszúrni a levest. Ruhán,

itatás papíron leszrni a tisztátalan eczetet. V. ö.

SZR.
LESZÜRCSÖL, (le-szürcsöl) ösz. áth. Szürcsöl-

ve, azaz fogai között áteregetve torkába leszivárog-

tat, lefolyat valamely nedvet. Ez szószerénti jelenté-

se, mert szürcsölni, am. apródonkéut szrni. V. ö.

LESZR.
LESZÜRCSÖLÉS, (Ie-szürcsölés) ösz. fn. Szür-

csölve torkába eregetés.

LESZRÉS v. —SZRÉS, (le-szürés) ösz. fn.

Sürü , kisded likacsokkal ellátott testen valamely

nedv leszivárogtatása.

LET, Hevesi és némely más tájnyelven am. leg

pl. letjobb (legjobb), leteslet (legesleg).

—LET, mély hangon —LAT (1), ösz. név-

képz egészben : él-et, öl-et, ol-at stb. mely igeneve-

ket alkot, pl. íz-let =zz íz-el-et. pad-lat := pad-ol-at,

szög-let, am. szög-el-et, üdvöz-let am. üdvöz- öl-et, bér-

let = bér-el-et stb.

—LET, mély hangon —LAT (2), ösz. ígekép-

z él-et, öl-et, ol-at stb. pl. illet -=- il-el-et, vis-lat

(Molnár Albertnél am. explorat, vestigat, tehát jvis-l-a*

visoló és ,vis-g-ál' szókkal egy gyökü) =: vis-ol-at,

kos-lat = kos-ol-at.

LÉT, (le-et, fn. tt. lét-et, harm. szr. —e. E szó

a lesz igének eredeti tiszta le gyökébl származik, a

tevést jelent et képzvel, mely segédhang nélkül já-

rul a gyökhöz. így alakúi a tesz vesz igékbl is : tét

vét, tétel vétel, a hisz visz igék származékában pedig

az e is elmarad, és leszen : hit vit, hitel vitel e he-

lyett : hi-et, ví-et, hi-etel, vi-etel. Midn a le gyökbl
cselekvést jelent fnév alakúi, az és elé v segéd-

hang járul: le-v-és, valamint a többiben is: te-v-és,

ve-v-és, hi-v-és, vi-vés. Jelenti azon állapotot, mely-

ben valami valódilag van. Más léte, mint képe. (Km.),

azaz más a valóságban mint külseje mutatja. Különö-

sen idre vonatkozva, mi jelennen van : jelenlét; térre

vonatkozva, mi távol van : távollét; mi közel van : kö-

zellét. Valaminek miléte, azaz bizonyos tulajdonságú

állapota ; valakinek kiléte am. személyes tulajdonsá-

gainak állapota. Mibenlét azt teszi : miben van vagy

miben áll valamely dolog ; másképen ujabb szóval :

álladék. Jólét am. bizonyos körülményeknek és kellé-

keknek megfelel kedves állapot. Jobbálét a régiek-

nél am. erkölcsi javulás. „Ha szönetlen kívánja, job-

bá létét, ez illyetén igÖn kinnyen (könnyen) idvölül."

Góry-codex. Hollét bizonyos helyen tartózkodás. Va-

lakinek hollétét megtudni. Lét napja a Müncheni co-

dexben azon nap, melyen valaki létre jött, azaz szü-

letett. léte napján (die natalis sui, Mark evangy. 6.)

Másutt: létele napján.(Mkté. 1 4.) Különösen,midn sze-

mélyragot és melléje re felhatót vesz fel, pl. létemre,

létedre, létére, ezt jelenti : amellett , annak daczára,
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ahhoz képest, hogy valami vagyok vagy van. stb. pl.

beteg létemre dolgoznom kell. Ember létedre gyerekes-

kedel. Gazdag létére nem ad alamizsnát. Bölcs létére

nagyot botlott, azaz a mellett, hogy beteg vagyok,

hogy ember vagy, ahhoz képest, hogy gazdag, hogy

bölcs. stb. Vén létünkrs is elég jó ervel bírunk. Ma-
gyar létetekre nem tudjátok hazátok történeteit. Fiaid

német eredet létökre jól beszélnek magyarul. — Va-

lamit létre hozni, am. megtenni, hogy legyen. Isten

létét tagadni, azaz tagadni, hogy van Isten. Jelenti

különösen azon állapotot , melyet valaki a társada-

lomban foglal el. Bizonyos emberek léte a fejedelemtl

függ. Mostani boldog létemet saját iparkodásomnak

köszönöm. Csendes, nyugalmas létre vergdni.

LÉTA, faluk KIS—, Szabolcs, NAGY— , Bi-

harm. helyr. Létá-ra, —n, — ról.

LETAGOL
,

(le-tagol) ösz. áth. Valamely állat

tagjait levagdalja, lemetéli. Letagolni a megnyúzott

ökör lábait.

LETAJTÉKOZ, (le-tajtékoz) ösz. áth. Valamely

nedvrl a tajtékot leszedi, vagy a tajtékzó testet le-

törli. Letajtékozni a forró lúgot. Letajtékozni a ló

száját.

LETAKAR
,

(le-takar) ösz. áth. 1) A takarót

valamirl leveszi. Letakarni a garmadában lev búzát.

2) A takarmányt a rétrl, földrl fölszedi.

LETAKARODIK
,
(le-takarodik) ösz. k. Taka-

rodva, azaz mindenét magával véve lemegy valaho-

vá } vagy úgy illan le, úgy elhordja az irháját lefelé,

mintha soha többé vissza nem akarna jönni. V. ö. TA-

KARODIK.
LÉTALAP, (lét-alap) ösz. fn. L. LÉNYEG.
LÉTALAPOS, (lét-alapos) ösz. mn. 1. LÉNYE-

GES.
LETAPOD

,
(le-tapod) ösz. áth. Tapodva, azaz

lábával nyomdosva lefelé szorít, lelapít, legyúr. Le-

tapodni a sarat. Letapodni afüveket, vetéseket, virágo-

kat. V. ö. TAPOD.
LETAPOS, (le-tapos) ösz. áth. és gyakoritó.

Többször vagy folytonosan vagy több tárgyat le-

tapod.

LETAPOSÁS, (le-taposás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki v. valami valamit letapos.

LETARGONCZÁZ, (le-targonczáz) ösz. áth. 1)

Targonczaféle jármvön letol, alászállít valamit. 2)

Tüzérek nyelvén am. az álgyut a targonczáról le-

emeli.

LETARLÓZ
,
(le-tarlóz) ösz. áth. Aratás után

a tarlón elmaradozott kalászokat öszveszedi.

LETARLÓZÁS, (le-tarlózás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit letarlóz.

LETAROL, (le-tarol) ösz. áth. Tarolva lever,

lekopaszt. A jéges letarolta a fákat, vetéseket.

LETÁROLÁS, (le-tarolás) ösz. fn. Tarolva leve-

rés, lekopasztás.

LETART, (le-tart.) ösz. áth 1) Valamit lefelé

hajló irányban tart, vagyis úgy tart, hogy lefelé lóg-

AKAD. NAGY 8ZÓTAB. III. KÖT.

jon, álljon. Letartani a kezeket. 2) Valamit lefoglal,

nem engedi, hogy valaki elvigye. Adósság fejében le-

tartani valakinek bútorait. 3) Midn a menést jelen-

t ,tart* ige szolgál alapúi, am. lefelé irányozva me-

gyén. A hegyrl letartani a völgybe. A Pestrl dél-

felé kivonuló utasok letartanák Soroksár felé.

LETARTÓZTAT, (le-tartóztat) ösz. áth. Nem
engedi, hogy bizonyos helyrl elmenjen valaki, vagy

hogy elvigyenek valamit. Ennélfogva személyt letar-

tóztatni, am. mintegy bizonyos helyhez lekötni ; dol-

got letartóztatni am. elvitelét akadályozni, különösen

törvényes követelés következtében a keres részére

lefoglalni. A lopáson ért fuvaros szekerét, lovait le-

tartóztatni. Néha szelídebb ért. am. valakit menete-

lében ideiglenesen gátol. Az utasokat letartóztatja a

rósz id, a járatlan út. A vendégeket letartóztatni.

LETARTÓZTATÁS, (letartóztatás) ösz. fn.

Cselekvés, illetleg kényszerítés , erszakolás, mely

által letartóztatnak valakit v. valamit.

LETARTÓZTATASI, (le-tartóztatási) ösz. mn.

Letartóztatást illet , arra vonatkozó. Letartóztatási

parancs, fogház.

LETASZIGÁL, (le-taszigál) ösz. gyak. áth. Va-

lakit úgy taszigál, hogy kénytelen legyen le, vagy

alább menni. A szemtelen tolakodót letaszigálni a lép-

cskön. A nagy tolongásban letaszigálták az állásról.

Mondják lelketlen tárgyakról is. A szekérrl letaszi-

gálni a köveket. V. ö. TASZIGÁL.
LETASZIGÁLÁS, (le-taszigálás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valakit vagy valamit letaszigálnak.

LETASZÍT v. —TASZÍT, (le-taszít) ösz. áth.

Egyes taszítással lenyom, letol valakit v. valamit.

Valakit letaszítani a székrl. A virágcserepet letaszí-

tani az ablakról.

., Fegyverhordozó sas készíti fegyverét,

Kivel letaszítsák ördögös sereget."

Zrínyi.

LETASZÍTÁS v. —TASZÍTÁS, (le-taszítás)

ösz. fn. Cselekvés, midn valakit vagy valamit leta-

szítnak.

LÉTEG, (le-et-eg) fn. tt. léteg-ét. Szokottabban

1. SZERV.
LÉTEGÉS, (le-et-eg-és) 1. SZERVES.
LÉTEGÉSÍT, (le-et-eg- és-ít) lásd : SZERVEZ.
LÉTEGZET, (le-et-eg- óz- el) lásd : SZERVE-

ZET.
LETEKER, (leteker) ösz. áth. Valamely hen-

gernek, vagy más henger gyanánt szolgáló testnek

visszafelé tekerése, forgatása által a rája csavarított

kötelet, lánczot, fonalat, madzagot stb. lebontja. A

kút gugorájáról letekerni a kötelet. V. ö. TEKER.
LETEKERÉS, (le-tekerés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit letekernek.

LETEKERGET, (le-tekerget) ösz. gyak. áth.

Bizonyos felcsavarított testet folytonos tekerés által

lebont. Az orsóról letekergetni afonalat. V. ö. TEKER-

GET.
92
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LETEKERGETÉS, (le tekergetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit letekergetnek.

LETEKINT, (le-tekint) ösz. önh. Fejét kevéssé

meghajtva lenéz valahová, alápillant. A toronyr né-

ha-néha letekint a városra. Uram, tekints le ránk sze-

rencsétlenekre , azaz segíts rajtunk , legyen gondod

ránk. V. ö. TEKINT.
LETEKINTÉS, (le-tekintés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valahová letekint.

LETEL, (le-et-el) fn. tt. léteit, tb. —ék. harm.

t*zr. —e. Ugyanaz, ami a rövidebb lét. T. i. ezen rö-

vid önálló nevek : vét, lát, vit, ét, it, st némely

hosszabbak is csupán túlbségbl fölveszik az al el

ragot : vétel, hitel, vitel, étel, ital ; ilyenek továbbá :

menetel, jövetel, ravatal, hivatal, stb. Kivétetik : tét,

tétel. V. ö. TÉT. ,Lét'-nél is személy- és felható raggal

csak a rövidebb alak használtatik : létemre, nem léte-

lemre. L. LÉT.
LÉTELEM

,
(lét- elem) ösz. fn. Lásd : PA-

RÁNY.
LETELEPEDÉS, (le-telepédés) ösz. fn. Cse-

lekvés, vagy állapot, midn egy személy, vagy töb-

ben bizonyos helyen akár hosszabb idre, tartózko

dás végett megszállanak, akár rövidebb idre leülnek

vagy leheverednek. V. ö. LETELEPEDIK.
LETELEPEDIK, (le-telepédik) ösz. k. Mond-

juk egy vagy több emberrl, midn idegen helyrl

jvén valahol a-son végre száll meg , hogy ott vagy

állandóan lakjék, vagy legalább tartósabb idig mu-

lasson. seink hosszú vándorlásaik után a mai Ma-

gyar- és Erdélyországban telepedtek le. A Béla ki-

rály alatt bejött kunok a Tisza környékén teleped-

tek le.

,.Szittyiából kiindúlának

,

Hogy e földre kijövének
,

Istentl kísértetének
,

Erdélységben letelepedének.

Régi történelmi versezet, a mohácsi vész utáni korból.

(Csáti Demetertl).

Néba szkebb ért. am. utazás, menés közben egy

idre valahol megszáll, hogy pihenjen, vagy étkezzék,

vagy akármely más okból. A hadjáró seregek egy

dombon telepedtek le. Az erdbe érvén egy terepély fá-
nak árnyékában letelepedtünk. A baromörök leteleped-

ned a fVz kbrttl.

r Olt azért ételhöz vitézek mindnyájan

Letelepedének nagy hálaadással.''

(Ének a kenyérmezei diadalról. Irta 1569-ben

TemedvAri István.

V. ö. TELEPEDIK.
LÉTELV, (lét-elv) ösz. fn. L LÉNYEG.
LÉTENY, (le-ct-eny) fn. ti. léteny-t, tb. — ék.

L. LÉNYEG.
LETENYE, mváro;; Szála m. ; helyr. Letenyé-

— re, —n, — r'ól.

LETÉP. (le-tóp) ösz. áth. Tépve, azaz szArától,

kocaányAtól, vagy Altalán tartalékjától erszakosan

elszakasztva levesz valamit. Letépni a virágokat, fa-

leveleket. Letépni valakirl a ruhát. V. ö. TÉP.
LETEPEL v. LETÉPÉL, (le-tepel) L. LETE-

PER.
LETEPER, (leteperj ösz. Ath. Teperve , azaz

BÜrü aprózott tápokkal nyomkodva, taposva, tiporva

leszorít, lelapít valamit. A széttépett levelet leteperni

a sárba. Különösen birkózáskor valakit letür, legyr,

legyömöszöl a földre. A teper vastaghangon fapor,

azaz tapos, a tap gyöktl, s kevesebb hatású cselek-

vést jelent mint a tapos ; megfelel neki a még ap-

róbb taposást jelent tipor. V. ö. TEPER.
LETÉPÉS, (le-tépés) ösz. fn. Cselekvés, midn

valamit letépnek.

LETEPSED, (le-tepsed) ösz. önb. Erdélyi táj-

szó, 1. LEREPSED.

LETÉR
,

(le-tér) ösz. önh. Útjában aláfelé tér.

A hegyrl letérni a völgybe. Átv. ért. elhajol, elfor-

dul. Letérni az erkölcs útjáról.

LETÉRDEL, fle-térdel) ösz. önh. Térdeire le-

ereszkedik. Letérdelni az oltár eltt. Letérdelve bo-

csánatért esdekelni. V. ö. TÉRDEL.

LETÉRDELÉS
,

(le-térdelés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki v. valami letérdel.

LETÉRDEPEL, (le -térdepel) ösz önh. L. LE-

TÉRDEL és v. ö. TÉRDEPEL.

LETERÉGET, (le-teréget) ösz. gyak. áth. Te-

regetve, azaz eltérj esztgetve lerakosgat holmit. A

ponyvákat, lepedket szelelés végett leteregetni. V. ö.

TEREGET.
LETERÉGETÉS, (le-terégetés) ösz. fn. Tere-

getve larakosgatás.

LETEREL, (le-terel) ödz. áth. Terelve lehajt, v,

lekerget.

LETERELÉS, (le-terelés) ösz. fn. Terelve le-

hajtás, lekergetés.

LETERÍT v. —TERIT, (leterít) ösz. Ath. 1)

Valamely vékony, lapos, hajlékony testet, pl. lepe-

dt, ponyvAt, ruhAt, hálót szétterjesztve lefektet.

„Leterítem a bundAmat

Mégis bunda a bunda." Népd.

2) Ily nem testtel beföd, betakar valamit. Leterít?

ni az ágyat. A gyümölcsös kosarat kendövei leteríteni.

3) Valakit birakozAskor a földhöz vAg, még pedig úgy
hogy elterüljön. V. ö. TERÍT.

LETERÍTÉZv.— TERITÉZ,(le-terítéz) ösz önh.

Kriza J. ozerént a székelyeknél am. valamit maga alá

teregetve s anélkül is a földre lefekszik, leheveredik.

LÉTERÖ
,

(lét-er) ösz. fn. A természetnek

azon ereje, mely a lényeket létre segíti, s abban fen-

tarfja. .

LETES, (le-et-es) elvont törzs, melybl létesít,

létesítés erednek. Mondathatnék mindenrl , aminek

léte van, ami létezik. A létes gyöke t. i. lét, melybl
es képzvel szArmazott lét-es, mint nép népes, lép lé-

pes, kép képes stb.
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LÉTESÍT v. LÉTESÍT, (le-et-es ít) áth. m. lé-

tesit-étt, htn. — ni v. — eni, par. — «. Eszközli, hogy

valami legyen, létezzék, hogy ami csak eszmében

volt, az valósággal létre jöjjön. A jól kigondolt ter-

vet létesíteni. V. ö. LÉT.

LÉTESÍTÉS v. LÉTESÍTÉS, (le-et-es ít-és)*fn.

tt. létesítés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

mely által valamit létre hozunk , bizonyos lehet

lényt valóvá teszünk. V. ö. LÉTESÍT.

LÉTESÜL v. LÉTESÜL, (le-et-es-ül) önh. m.

létesül-t. Mintegy önerejébl kifejldve valósággá

lesz, vagy megtörténik. Amit rég jövendöltem volt, ime

létesült. V. ö. LÉT.

LÉTESÜLÉS, LÉTESÜLÉS, (le-et-es-ül-és) fn.

tt. létesülést, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot , mi-

dn valami létesül.

LETESZ v. LETÉSZÉN, (le- tesz v. — tészén)

ösz. áth. 1) Valamit magasabb helyrl, vagy amit

kézben tartott, alsóbb helyre lehelyez, leállít, lefek-

tet. A könyvet az asztalról letenni a székre. Letenni

a pipát. Letenni a kanalat, kést, villát. 2) Átv. ért.

valamely személyt bizonyos rangról, polgári, egyhá-

zi, vagy katonai állásról leszállít. Kiható ragu (ból

bi) viszonynévvel használtatik. Letették a hivatalból,

bíróságból, tisztségbl.. 3) Bizonyos mennyiség pénzt,

pl. tartozás, adó, adósság fejében lefizet. A kölcsön

vett pénzt kamatostul letenni. 4) Pénzt, drágaságot,

vagy holmi ingóságot valakinek fölvigyázására biz,

vagy zálogul biztosításul általad. A. kereset alatt le-

v pénzt az illet bírónál letenni. 5) Ouhatólag, leha-

tó ragu (ról, rl) viszonyuévvel am. bizonyos igény-

rl, jogról, reményrl lemond, vagy bizonyos törek-

véstl, szándéktól eláll. Látván, hogy nincs igaza, le-

tett a követelésrl. Terveinek végrehajtásáról letett. A
hivatalkeresésröl letett. 6) Hitet, esküt letenni, am. tör-

vényes bizonyítás végett valamire megesküdni.

LETÉT, (le-tét) ösz. fn. Pénz, drágaság, vagy

más ingó vagyon, melyet valakinél illetleg közha-

tóságnál, kivált pedig peres esetekben a bíróságnál

letesznek, hogy ezek vigyázzauak rá , mig az illet

birtokos, vagy igényt tartó fél annak idején megkap-

hatja. (Depositum.)

LETÉTBANK, (le-tét-bank) ösz. fn. Bank, mely

fleg letéti üzletekkel foglalkodik, t. i. kiki bizonyos

öszveget letehet nála (melynek egy részét a bank for-

gásba is hozza), s a letev a letét öszvegeig, (magán-

bankoknál, ha bizalommal vannak iránta, magasb

öszvegig is) a bankra fizetés végett utalványozhat.

Az ily bankok különösen a kereskedelemre vannak

jótékony hatással. (Depositenbank).

LETÉTEL, (le-tétel) ösz. fn. Cselekedet elvont

ért. véve, melyet az követett el, ki valamit letett. A
fegyver letétele után szabadon bocsátani az ellenséget.

Különösen személyre vonatkozólag oly tétel, mely ál-

tal valakit bizonyos rangról leszállítottak. A tisztvi-

selk letételét új kinevezések és választások követték. V.

ö, TÉTEL.

LETÉTEMÉNY, (le-tétemény) ösz. fn. L. LE-
TÉT.

LETÉTEMÉNYES, (le-téteményés) ösz. fn. Sze-

mély, kinek gondviselése , vigyázása alá bizonyos

pénzt, drágaságot, ingóságot biznak. (Depositarius),

LETETÉZ, (le-tetéz) ösz. áth. Valamely halom-

ba rakott tömegnek, halmaznak tetejét, csúcsát le-

szedi. Letetézni a boglyát, kazalt, osztagot, házat.

LETÉTHÍVATAL, (letét-hivatal) ösz. fn. Hiva-

tal, különösebben hivatalszoba, melyben a letétek

riztetnek és kezeltetnek. V. ö. LETÉT.
LETÉTI, (le- téti) ösz. mn. Letétet illet, arra

vonatkozó , azzal foglalkodó. Letéti díj. Letéti öszveg,

szoba. Letéti pénztár. Letéti bank.

LETÉTMÉNY, (le-tétmény) 1. LETÉT.
LETÉTR, (le-tét-r) ösz. fn. L. LETÉTEMÉ-

NYES.
LETÉTÖSZVEG

,
(letét-öszveg) ösz. fn. Pénz,

melyet valaki letétül ad által a letéteményesnek.

LETEV, (le-tev) ösz. mn. és fn. Aki valamit

letesz. V. ö. LETÉT.
LÉTEZÉS, (le-et-ez-és) fn. tt. létezés t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Állapot, melyben oly lény van, mely

valósággal létezik. Valaminek létezését tagadni, elhin-

ni, saját tapasztalásunkból tudni, V. ö. LÉTEZIK.
LÉTEZÉSI, (le-et-ez-és-i) mn. tt. létezési-t, tb.

— ek. Létezésre vonatkozó, azt illet. Létezési alak.

Létezési er.

LÉTEZET, (le-et-ez-et) fn. tt. létezetét. Létezés

v. létei elvont értelemben.

LÉTEZIK
,

(le-et-ez-ik) k. m. létez-tem , —tél,
—étt, par. létezzél. Mondjuk mindenrl, ami valóság-

gal van. mi nem egyedül a képzelödés tárgya, ha

nem a tapasztalaté is. Létezik, amit látunk, hallunk,

tapintunk, Ízlelünk, szagolunk. Nem tulajdon értelem-

ben mondjuk arról is, ami csak gondolatunkban, kép

zeldésünkben van. Ez csak gondolatban vagy kép-

zeldésben, de a valóságbau nem létezik.

LÉTEZ, (le et-ez-) mn. tt. létezö-t. Ami akár

valóságban, akár csak a gondolatban létezik. Létez

körülmények, viszonyok. Gondolatban létez tárgyak.

LÉTI, (le-et-i) mn. tt. léti-t, tb. — ek. Létre vo-

natkozó, azt illet. Bens léti. Együtt léti.

LÉTIGE, (lét-ige) ösz. fn. A nyelvtanban azou

igeszó, mely az általános lét fogalmát fejezi ki, t i

a ,van' ige. (Verbum substantivum).

LETILT, (letilt) ösz. áth. Széles ért. tilalma-

zó parancsot ad ki, mely szeréut valakit kényszerít,

hogy bizonyos jog üzésérl mondjon le. A városi ko-

fákat bizonyos idben a bevásárlástól letiltani. Külö-

nösen törv. ért. oly személyt , aki egy harmadiknak

tartozik, törvényes utón megint , é3 megakadályoz,

hogy illet tartozását ne adja meg neki, minthogy a

letiltónak követelése van rajta , s a kérdésben lev

vagyonhoz tart igényt
;
pl. Péter tartozik Pálnak,

Pál pedig Jánosnak, tehát János letiltja Pétert, hogy

Pálnak ne fizessen ; vagy : Kozma megveszi Demjén
92*
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házát, Demjén pedig adós Balázsnak, tehát Balázs

letiltja Kozmát, nehogy a ház árát Demjénnek le-

fizesse.

LETILTÁS, (le-tiltás) esz. fn. Cselekvés, midn
valaki valamit letilt.

LETILTÁSI, (le-tiltási) ösz. mn. Letiltásra vo-

natkozó, azt illet. Letiltási jog, folyamodvány. Letil-

tási végzés, eljárás.

LETIPÁL, (le-tipál) ösz. gyak. áth. Tipálva le-

szakgat valamit. Mondják különösen szrös, hajas,

gubás, fonalas testekrl. Letipálni a bunda szrét. V.

ö. TIPÁL.
LETIPOR, (le-tipor) ösz. áth. Tiporva, azaz sü-

rü, apró taposásokkal nyomdosva lelapít, leszorít, le-

gyúr, valamely lágyabb, törékeny, vagy kisebbféle

testet. Letiporni a sarat, ganajt. Letiporni a füvet,

vetést. Letiporni a csúszó férgeket. A sebes nyargalás

a városban tilos, nehogy valaki letiportassék. V. ö. TI-

POR ; TEPER ; TAPOS.

LETIPRÁS, (le-tiprás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valaki vagy valami valakit vagy valamit le-

tipor.

LETIPRAT, (le-tiprat) ösz. mivelt. Eszközli,

hogy más emberek vagy barmok letiporjanak vala-

mit. Napszámosok által letipratni az udvarra hordott

fris földet. Gulyával, csordával letipratni a vetést, ré-

tet. Sebes hajtással letipratni az úton elvonuló juho-

kat, ludakat. V. Ö. TIPOR, TIPRAT.

LETISZTÁZ, (letisztáz) ösz. áth. A törléses,

tintafoltos, hanyagul írt, öszvevisszafoltozott, javítga-

tott kéziratot tisztán lemásolja. A jegyz által heve-

nyében fogalmazott feliratot letisztázza az írnok. Mond-

ják az adósságról is, midn azt valaki egészen lefize-

ti és így vagyoni állapotát mintegy tisztába hozza.

LETISZTÁZÁS, (le-tisztázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit letisztáznak.

LETISZTÍT v. —TISZTIT, (le- tisztít) ösz. áth.

Valaminek fölszinérl a mocskot, szennyet, piszkot

letörli, lemossa, hogy tiszta legyen. A szemetes, poros

asztalt letisztítani. A csizmáról letisztítani a port, sárt.

LETISZTÍTÁS v. —TISZTÍTÁS, (le-tisztítás)

ösz. fn. Cselekvés, midn valamit letisztítnak.

LETKA, falu Kvár vidékében ; helyr. Ljetká-ra,

— n
}

— ról.

LETKÉS, falu Hont m. ; helyr. Lelkés-re,—én,

— röl.

LÉTLEN
,
(le-et-len) mn. tt. létlen-t, tb. —ék.

1) Ami nem létezik, minek léte nincs, mi nem szü-

letett.

„Lettet azonban már ki tehet létlenné."

Buda halála (Arany Jánostól.)

2) Egy népmese Kresznerics szerént, létlen W-nak ne-

vezi azon lovat, melyet megdöglött anyjának hasából

metszettek ki, vagyis amely nem rendes úton, módon
lett (született). „Létlen csikó alattam". Néprejt-

vény.

LETMU, LETMUVES, 1. SZERV, SZERVES.
LETOL, (le-tol) ösz. áth. Fentebbi helyzetbl,

bizonyos magasságról alá felé tartott irányban tol,

azaz tovább csúszni, menni kényszerít valamit vagy

valakit, mi ez esetben taszítás által történik, azaz

oly nyomással, mely szerént a taszított tárgy elre,

a taszító er pedig utána halad. Ellentéte : lehúz, mert

húzunk valamit magunk felé, tolunk pedig magunk-

tól, akármiféle irányban. A terhes ládát letolni a sze-

kérrl. A szekeret letolni az alsó udvarba. Valakit le-

tolni a gödörbe, árokba. Különösen mondják nadrág-

ról, gatyáról, midn bizonyos mélységig lenyomják,

pl. szükség végzésekor.

LETOLÁS, (le-tolás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit letolnak.

LETORKOL, (le- torkol) ösz. áth. Átv. ért. va-

lakit oly ersen megezáfol, vagy feleselésben úgy le-

gyz, hogy semmit sem képes ellenmoudani, mintha

csak torkon ragadták volna. E képes kifejezés csak

szóval, néha pedig nagyobb lármával való legyzés-

re használtatik.

LETORKOLÁS, (le-torkolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakit letorkolnak.

LETORTYAN, (le-tortyan) ösz. önh. Székely

tájszólás szerént am. lerogy. Legközelebbi rokona :

letottyan. Gyökeik a hangutánzó torty, toty.

LETORTYANÁS, (le-tortyanás) ösz. fn. Le-

rogyás.

LETÖLT, (letölt) ösz. áth. Híg, vagy omlé-

kony részecskékbl egyített testet öblébl, tartalékjá-

ból kifordítva lefolyat, lecsurogtat, leömleszt valaho-

vá. A kútból merített vizet letölteni a váluba. A búzát

letölteni a verembe. A burgonyát letölteni a pinczébe

V. ö. TÖLT.

LETÖLTÉS, (le-töltés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit letöltenek.

LETÖR, (le-tör) ösz. áth. Valamely szilárd vagy

kemény egésznek részét, tagját eltöri és leveszi. Le-

törni a fának ágait. Letörni egy darabot a lapos tú-

róból. Letörni a korsó fülét. Néhány fej kukoriczát

száráról letörni. Letörött haluska , Gyr vidékén am.

fölvert haluska. Átv. ért. és tréfásan : letörni a macs-

ka szarvát, am, kicsi, gyerekes csínyt elkövetni;

máskép : eltömi.

LETÖRDEL, (le-tördel) ösz. gyak. áth. Többet

egymás után eltör, és levesz. Letördelni a fák ágait,

a fiatal csemetéket. Letördelni a kukoriczát. Letördelni

az edények lábait, füleit. V. ö. TÖRDEL.

LETÖRDELÉS, (le-tördelés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit letördelnek.

LETÖREDÉZÉS, (le-töredózés) ösz. fn. Álla-

pot, midn valami letöredezik.

LETÖREDÉZIK, (le-töredézik) ösz. k. Töre-

dezve, azaz lassan-lassan, folytonosan letörik. Az el-

hagy'r!t ó vár falairól a kövek letöredeznek. A tányér,

tál széle letöredezik. V. ö. LETÖRIK.
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LETÖRÉS, (le-törés) ösz. fu. Cselekvés, midn
valamit letörnek ; és állapot , midn valami letörik.

V. ö. LETÖR és LETÖRIK.
LETÖRIK, (letörik) Ösz. k. Mondjuk mereven,

szilárd, kemény testrl , midn tartalékjától, vagyis

azon részektl, melyekkel szorosan egyesült, erszak

által leválik, leesik. A törés mindenkor ersebbféle

Láng kíséretében történik , melyet az r fejez ki leg-

jobban. Letörik a mászó lábai alatt a fa ága. Letörik

a híd a nagy teher alatt. Szélesb ért. mondjuk gyön-

gébbféle növényekrl is. Letörik a virág, a f. Nagy
szélben letörik a búzakalász. V. ö. TÖR és TÖRIK.

LETÖRLÉS, (le-törlés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit letörölnek. V. ö. LETÖRÖL.
LETÖRLESZT, (le törleszt) ösz. áth. Törlesztés

által elenyésztet. Az adósságot lelörleszteni am, éven-

kénti vagy félévenkénti részletes fizetés által az adós-

ságot letisztázni.

LETÖRLESZTÉS, (le- törlesztés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn különösen valamely adósságot részle-

tenként lefizetnek. V. ö. LETÖRLESZT.
LETÖRÖL, (le-töröl) ösz. áth. Szoros ért. er-

sen nyomva , dörgölve bizonyos testnek felszínérl

letisztít valamit. A táblára irt számokat szivacscsal

letörölni. Ruhával , rongygyal a padlóról letörölni a

mocskot. Szélesb ért. simítva, bizonyos testen valamit

végig húzva, a rajta lev szennyet, mocskot, port

stb. leveszi. A könyvrl letörölni a port. Arczárói le-

törölni a könyket. Átv. ért. a szenvedk könyit letö-

rölni, am. a szenvedket megvigasztalni. V. ö. TÖRÖL.
LETÖRZSÖL, (le-törzsöl) ösz. áth. lásd : LE-

DÖRZSÖL.
LÉTRA, fn. tt. létrát. L. LAJTORJA.
LÉTRAFOG, (létra- fog) ösz. fu. így neveztet-

nek a létra oldalaiba eresztett , s azokat öszvetartó

keresztfácskák , melyek lépcs gyanánt szolgálnak
;

helyesebben : létrafok. V. ö. LAJTORJA.
LÉTRAFOK, (létra- fok) Ösz. fn. Lásd : LÉT-

RAFOG.
LÉTRAOLDAL, (létra-oldal) ösz. fu. Két pár-

huzamos rúd , melyek keresztbe rakott fákkal öszve-

kötve a létra hoszszát képezik.

LÉTREHOZHATATLAN v. — HOZHATLAN,
(létre-hozhat[at]lan) ösz. mn. Amit létesíteni, eléállí-

tani nem lehet, létesithetlen. Ijétrehozhatlan tervezet.

LÉTRÉSZ, (lét- rész) ösz. fn. Azon részek, me-

lyek valami lényt , mint olyant képeznek, például

a víz létrészei az éleny és köneny. A létrészek vagy

lényegesek , melyek a lény valóságához mellzhetet-

lenül szükségesek
,

pl. az ember létrészei a test és a

lélek ; vagy kiegészítk, pl. az emberi testben a ke-

zek és lábak.

LÉTSZÁM, (lét-szám) ösz. fn. Valamely testü-

let személyzetének mennyiségi állapota, számszerént

véve. Hadseregi létszám. Hivatalnokoknak, városi la-

kosságnak, hivek gyülekezetének létszáma.

LÉTSZER , LÉTSZERES , 1. SZERV, SZER-

VES.

LETTDOLOG, (lett-dolog) ösz. fn. Oly dolog,

ami valósággal megtörtént. Ez lettdolog , mit senki

nem tagadhat. „Kikrl irattatnak rettenetös és cso-

dálatos megltt dolgok." (Góry codex). „Mint ezt az

édös isten szántalan (= számtalan) lett dolgokkal

megmutatá. " (Debreczeni Legendáskönyv). Máskép
újabb idben : tény.

LETÜR, (le tr) ösz. áth. 1) Valamely fölfelé

álló ruhaféle testet lefelé hajt , legörbít. IjeMrni a

csizmaszárakat. Letrni az ílng gallérát , a dolmány

hajtókáját. 2) Átv. ért. valakit birkózásban lenyom,

legyr a földre.

LETÜRKÖL, (le-türköl) ösz. áth. 1) Türkénél,

azaz szarvánál fogva valamely állatot lenyom a föld-

re. Letürkölni a tinót, kost, kecskét. 2) Átv. ért. vala-

kit birkózásban letür, legyr.

LETÜZ, (le tz) ösz. áth. Tvel, vagy más ily

nem eszközzel leszorít, s megersít valamit. Letz-

ni a nyakkendt, hogy a szél ne lebegtesse. V. ö.

TÜZ, ige.

LETY elvont gyök letyhed, letykó, letyeg, letyö-

ke, letyved szókban. Azonos az éles hangú lity, s az

alhangu loty gyökkel.

LETYEG, (lety-eg) 1. LITYEG.
LETYHED, (letyhed) 1. LETYVED.
LETYKÓ (letykó v. lity-k-ó, lity og-ó, loty-

og-ó) fn. tt. letykó- 1. Dunán túl s másutt is tréfásan

szólva oly leves, mely csak imígy-amúgy van készít-

ve, kotyfolva, melyben amit fztek mintegy csak li-

tyeg lotyog. Rokona a híg, leves sárt jelent ltye,

valamint letyöke is.

LETYKE, (lety--ke mintegy löty-ög-ö-ke) fn.

j
tt. lelyökét. A székelyeknél am. négyszög túrós tész-

! ta, alkalmasint jó levesen vagyis zsírosan. Minthogy

;
t. i. magyar szokás szerént a túrós tésztát, nevezete-

sen a csuszát, csuszkát is igen zsírosan, mintegy le-

vesen készítik, innen a letyöke szóban alapfogalom a

lötyögés vagyis levesség. V. ö. LETYKÓ.
LETYVED, (lety-v-ed) önh. m. letyved-t. Mond-

i

ják általán az állati húsról, midn megpuhul , lágy-

! gyá lesz, s mintegy letyeg lityeg. Dunán túliasau

letytyed, vastagon, lotytyad, latytyad. E kétféle kiej-

j

tésmódnak öszvehasonlitásából hamar azon gondo-

latra juthatunk, hogy az ily kettztetett gyökbetüjü

igékben, mint : totytyad, lotytyad, postád, duzzad,

izzad, zörren, csörren, koppan, nyikkan, stb. az ismé-

telt gyökbetü nem egyéb, mint átalakult v v. u. Mert

pl. letyved am. Ietyövé lesz, tehát ^cr lefy- ed, lety-

-ed, lety-v-ed, possad am. posóvá lesz, a pos gyök-

tl, = pos-u-ad, pos vad, így mondják Csalóköz-

ben, Vágmelléken is, stb. Máskép /t-val -letyhed, (táj-

divatosan : legyhed), poshad. így lesz, duz, duzó, duz

v ad, duzzad, (duz, orrát feldzni) iz, izó, izv-ad, iz-

zad, stb. Az köztudomású dolog, hogy a v mint rag

az elébbi másssalhangzóhoz szeret hasonulni, pl. em-

berrel emberré, kalappal kalappá, dobbal dobbá, bak-

kal bakká stb.
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LETYVEDT
,

(lety-v-ed-t) mn. tt. letyvedt-et.

Lankadt. Mondják különösen húsról, mely lágy, le-

tyegös. Dunántúl : letytyedt, mély hangon lotytyadt.

Máskép : letyhedt.

LEUGOR ,
(le-ugor) sz. önh. L. LEUG-

j

RIK.

LEUGRÁS ,
(le-ugrás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki föntebb helyrl alsóbbra ugor v. ugrik.

LEUGRASZT, (le-ugraszt) ösz. áth. Eszközli,

hogy valaki vagy valami leugorjék.

LEUGRIK, (le-ugrik) ösz. k. Föntebb helyrl

alsóbbra ugrik. A hídról leugrani a folyóba. Leugra-

ni a szekérrl, baglyáról. Meredek kszikláról leugra-

ni a mélységbe. Ha önkéntesen történik, inkább leugor

volna. V. ö. UGOR, UGRIK.

LEÚSZ, (le-úsz) ösz. önh. Szabatosan szólva,

am. saját akarata, vagy hajlama, indulata szerént a

víznek mentében, vagy valamely felsbb tájról al-

sóbb felé úsz, tehát az él állat úsz. Ellenben oly

élettelen test, melyet csupán a víz ereje visz, mely

nem önként megy a vízen, az úszik, pl. a folyóba

vetett darabfa, vagy hajó. Ily különbség van a hajol

hajlik, csúsz csúszik stb. között is.

LEÚSZÁS v. —ÚSZÁS, (le-úszás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki leúsz ; vagy állapot, midn

valami leúszik.

LEÚSZIK, (le-úszik) ösz. k. 1. LEÚSZ.

LEÚSZTAT
,

(le-úsztat) ösz. inivelt. Eszközli,

hogy valaki vagy valami leúszszon,illetleg leúszszók.

Az úszómester leúsztatta tanítványait a legközelebbi

szigetig. A bivalokat a fels rébl leúsztatni az alsóba.

LEÚSZTATÁS, (le-úsztatás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit v. valakit leúeztatnak.

LEÚTAZ v. —UTAZ, (le-útaz) Ösz. önh. L.

LEUTAZIK.
LEÚTAZÁS v. —UTAZÁS, (le-útazás) ösz. fn,

Föntebb fekvés vidékrl , helyrl alább fekvre

utazás.

LEUTAZIK v. —UTAZIK, (leutazik) ösz. k.

Föntebb fekvés vidékrl, helyrl alább fekvre uta-

zik. Pozsonyból leutazni Pestre, Amennyiben az uta-

zás önkéntes , akkor inkább leútaz. V. ö. UTAZ,

UTAZIK.
LEÜL, (le-ül) ösz. önh. Álló helyzetébl le-

ereszkedik, hogy üljön, vagyis alfelét bizonyos alap-

ra leteszi, lenyugtatja. Leülni a székre, pamlagra,

földre. Aki elfáradt, vagy kinek lábai fájnak, üljön le.

V. ö. ÜL. Átv. ért. mondjuk élettelen testekrl is,

midn a nedvtartó öbölnek, edénynek, medernek fe-

nekére leszállnak. Az elmerült terhes hajó leült a víz

fenekére.

LEÜLEPEDÉS, (le-ülepédés) ösz. fn. Állapot,

midn valami leülepedik.

LEÜLEPEDIK, (le-ülepédik) ösz. k. Mondjuk

általán folyó nedvbe vegyített, vízen úszó, lebeg ki-

Bebbfélc, vagy könnyebb testekrl, midn akár sa-

ját nehézkedéaöknél, akár annálfogva, hogy nedvvel

megtöltek, a fenékre leszállanak, s mintegy lerakod-

nak. Leülepedik a homok, a mustban lev sepr. A
felrázott eczetben az úgynevezett eczetágy leülepedik,

ha nyugodni hagyják. V. ö. ÜLEPEDIK. Innen átv.

ért. am. bizonyos nedv megtisztul, meghiggad. Az

eczet, a bor, a víz leülepedett.

LEÜLEPÍT v. —ÜLEPÍT, (le-ülepít) ösz. áth.

Eszközli, hogy valamely nedvnek sürü, vastag ne-

héz részei vagy vegyülékei leszálljauak , az illet

edény vagy meder fenekére lerakodjanak, egyszers-

mind, hogy az elbb zavaros nedv tisztává, híggá vál-

jék. V. ö. LEÜLEPEDIK.
LEÜLÉS

,
(le-ülés) ösz. fn. Cselekvés, midn

valaki vagy valami leül.

LEÜLESZT, (le-üleszt) 1. LEÜLEPÍT.
LEÜLTET, (leültet) ösz. mivelt. 1) Valakit

kér, hogy üljön le ; székkel megkínál. Leültetni a ven-

déget. 2) Parancsolja, hogy üljön le valaki. Az elnök

leültette az illetlen beszéd szónokot. 3) Kertészek

nyelvén am. valamely növényt, csemetét tenyészés

végett bizonyos alantabb fekv helyre leszúr, leág.

A szilvafákat leültetni a szölölábba, az árvafüzt a pa-

tak melletti völgybe. V. ö. ÜLTET.
LEÜLTETÉS, (le-ültetés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valakit vagy valamit leültetnek.

LEÜT, (le-üt) ösz. áth. és önh. 1) Valamihez

v. valakihez úgy hozzá üt , hogy leessék. Leütni va-

lakinek fejérl a kalapot. Leütni valakit lábairól.

A sebesen nyargaló szekér a mellette ment leütötte.

2) Különösen am. levág , lesújt. Leütni pallossal a

gonosztev fejét. Három csapással leütni az ökröt. 3)

Önhatólag mondják az égnek villanyos tüzérl, midn
dörögve lecsap. Leütött a mennyk, a villám, az isten-

nyila, az istenharagja. 4) Szintén önhatólag az árve-

résnél vagy árlejtésnél mondják, midn a legmagasb

(illetleg az árlejtésnél legkisebb) Ígéret vagy aján

lat valamely jeladás, többnyire dobütés által elfogad-

tátik. A jószágot ezeregy forinttal ütötték le.

LEÜTÉS, (le-ütés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki v. valami valakit v. valamit leüt. A villámról

szólva, annak lecsapása. Árverésnél vagy árlejtésnél

a legmagasabb vagy legkisebb ajánlat elfogadása. V
ö. LEÜT.

LEÜZ, (le-üz) ösz. áth. Valakit fentebb helyrl

zve alsóbbra menni, futni, szaladni, repülni kény-

szerít. Az ellenséget lezni a dombról. A kecskéket le-

zni a cserjés hegyoldalról. A tyúkokat lezni az asz-

tagról. V. ö ÜZ.

LEÜZÉS v. —ÜZÉS, (le-üzés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakit v. valamit leüznek.

LEV, elvont gyöke leveg, leveg, levél stb. szók-

nak. Rokon st azonos leb gyökkel, ahonnan leveg,le-

beg föl is cseréltetnek. Jelentésk könnyed mozdulás

vagy mozgás mint a lehé (melylyel hangokban is ro-

kon) vagyis leheleté.

LÉV, fn. tt. levet. Jelentésére nézve 1. LÉ.

Alakra nézve rokonai : bév, crév, hév, kév (kéj), rév,

rövidítve, vagyis v uélkül : bé, csé, hé, mint lé; vagy
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b, cs, h. Ilyenek továbbá: ív, nyív, szüv (szív), rö-

vidítve : í, nyí, szil, stb. Ezek és rokonaik elemzését

1. 0, 0, mint képz alatt.

LÉVA, mvároa Bars m.; helyr. Lévá-ra, — n,

—ról.

LEVÁG, (le-vág) ösz. áth. Minthogy a vág ige*

ben alapfogalom az egymással szorosan öszvekötött

részek elválása, elválasztása,^ . ö. LEVÁLIK), innen

szoros ért. levágni valamit, am. a vele szoros öszve-

függésben lev részektl erszakosan elválasztva le-

venni, leejteni. Karddal a fület, kezeket, ujjakat, fej-

szével a fákat levágni. Télen a nádat, kákát levágni.

Szedés után levágni a hikoriczakórót. Ez értelemben

a levágás mindig valamely éles eszközzel történik, pl.

levágni a kényéibl egy karéjt, v. szalonnából, sajtból

egy szeletet. Levágni a hajat, sörényt, sertét. Szélesb

ért. minthogy a vágás erszakosan történik, innen

levágni valamit, am. erszakosan lecsapni, leütni, le-

sújtani, leejteni. Levágni az ökröt. Sokat levágott az

ellenségbl. Haragjában levágta süvegét a földre. Bir-

kózó társát levágta a porba. A nyargalódzó lovak le-

vágták a füvet, vetéseket. Mondják különösen jéges-

rl, midn a növényeket, és gyümölcseiket leveri, le-

tördeli, szokottabban : elvág. A nagy jéges levágta,

v. elvágta az egész határt. V. ö. VÁG.
LEVÁGÁS, (le-vágás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit vagy az ellenségbl valakit levágnak.

LEVAGDAL, (le-vagdal) ösz. gyak. áth. 1)

Valamely éles eszközzel folytonosan ismételve, gyak-

ran vágva leválaszt, leszakaszt valami részeket a ve-

lök bels összeköttetésben lev részektl. Levagdalni

a fák ágait. Régen az elfogott ellenség füleit, orrait le-

vagdalták. 2) Szélesb ért. erszakosan, és egymásután

többet leüt, lecsap, leejt. A tábor számárba száz ökröt,

ezer juhot vagdaltak le három nap alatt. A dühös el-

lenség, akiket ért, mind levagdalta. V. ö. VAGDAL.
LEVAGDALÁS, (le-vagdalás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit vagy az ellenségbl többe-

ket levagdal.

LEVÁGHATÓ
,
(le-vágható) ösz. mn. Amit le

lehet vagy szabad vágni. Levágható fák.

LEVÁGTAT, (le-vágtat) ösz. mivelt. Vágtatva,

azaz paripáját mintegy földet vágó sebes lépésekre

késztetve, sarkalva lenyargal valahová. A fels város-

ból levágtatni az alsóba. V. ö. VÁGTAT.
LEVÁGTATÁS, (le-vágtatás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki levágtat.

LÉVAI, mn. tt. lévai-t, tb. —ak. Léváról való,

Léván létez. Lévai fejköt tréfásan am. arczul-

esapás.

LEVAKAR, (le-vakar) ösz. áth. Valamely test-

nek fölszinérl annak héját, kérgét,vagy a iája tapadt

mocskot, szennyet, zsírt, stb. vakarva leveszi, leválaszt-

ja, letisztítja. Jievakarni a toll hártyáját. Levakarni

a hal pikkelyeit. A süt tekn oldaláról levakarni a

ráragadt kovászt. A tintafoltot tollkéssel levakarni a

papírról. Körömmel levakarni a heged seb hártyáját.

V. ö. VAKAR.

LEVAKARÁS, (le-vakarás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit levakarnak.

LEVÁLÁS, (le-válás) ösz. fn. Állapot, midn
valami leválik.

LEVÁLIK, (le válik) ösz. önh. Általán mond-

juk minden testrl, mely akár életszervíleg, akár mes-

terségesen szoros öszveköttetésben állott más testtel, de

az öszveköt közeg megtágulván vagy eltnvén mint-

egy magától lefejlik, Iefoszlik. A válik gyöke t. i. va,

mely a részeknek egymástól elszakadását és nyilasát

jelenti a váj, vás, vásik (áj, ás, ásik), vág, válik, vá-

laszt szókban. Ide tartozik az elválasztó : vagy, lati-

nul: aut, vei. Lényege pedig a tátott szájjal kiejtett a,

mely nyilast jelent az aj, ajt, ajtó, ajak, a bámuló ám,

ámé, stb. szókban. Különösen am. az állati vagy nö-

vényi testnek bre, haja, héja, kérge, hüvelye, tokja,

kopácsa, stb. az öszvetartó nedvek, enyvek kirepülé-

se, elszáradása következtében Iefoszlik, lefeslik, le-

fejlik, lekuvad, lehámlik stb. A megégetett testrl le-

válik a br. A sebnek száradó hártyája leválik. Az

érett dió kopácsa! a búza tokiásza, a mogyoró héja

leválik. Továbbá, a nem életszervíleg, hanem csak

esetleg, vagy mesterségesen öszveragadt testek részei

egymástól megválva lehullanak,leszakadnak.4 vakolat

leválik a tégláról. A kiszáradt, vagy roszul enyvezett

heveder leválik az ajtóról. A könyv táblája levált a sa-

rokról. V. ö. VÁLIK.

LEVÁLMÁNY, (le-válmány) ösz. fn. L ÜLE-
DÉK.

LÉVÁRD, KIS— , NAGY— , faluk Pozsony m.;

helyr. Lévárd-ra, — on, —ról.

LEVARR, (le-varr) ösz. áth. Varrva , azaz bi-

zonyos szúró eszközbe húzott fonal által letüz, és

megersít valamit. A fólfeslett hajtókát levarrni. A
felszakadt pamlagbrt levarrni. Tudnivaló, hogy csak

azt szokták levarrni, ami fölfelé áll , vagy dagad,

Különböznek tehát tle a felvarr, bevarr, megvarr.

LEVARRÁS, (le-varrás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit levarr.

LEVÁRT, falu GÖmör m. ; helyr. Levárt-ra,

— on, — ról.

LEVASAL, (le- vasal) ösz. áth. 1) Vas bilincs-

csel leköt, leszorít valakit ; szokottabban : lelánczol,

lebilincsel. 2) Valamely szövetnek, ruhauemünek rán-

czait vasaló nev eszközzel lesimítja.

LEVASALÁS, (le-vasalás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valakit vagy valamit levasalnak.

LEVECSKE, (lev ecs-ke) fn. L. LEVESRE.

LEVEDZÉS, (lev-ed-z-és) fn. tt. Uvedzést, tb.

—ék. Állapot, midn valami levedzik.

LEVEDZIK
,

(lev-ed-z-ik) k. m. levedztem, v.

— ettem, —tél v. —etil, —éti; htn. —ni v. —eni.

Magából levet bocsát. A túlérett gyümölcs levcdzni

szokott.

LEVEG, LEVÉG, (le veg v. lev-ég) gyak. önh.

m. Irvég-tem., —tél, —élt. Általán, valamely igen
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könny, s mozgékony test gyöngéden mozog, és pedig

nem álló, fekv, ülö, hanem leginkább függ állapot-

ban. Tehát csak oly test leveghet, mely függ, t. i. más

testrl, vagy a levegben, vagy a légüregben, pl. a

könny vékony reczefátyol a ni kalapon, a szállon-

gó lepke, a kis ködfelh, a növények levelei. Legkö-

zelebb áll hozzá : lebeg, melylyel rendesen föl is cse-

réltetik, pl. Szabó Dávidnál : szemed elölt leveg ; fel-

hben, vízen levegni v. lebegni; azonban úgy látszik,

amaz gyöngédebb mozgást fejez ki, mint származé-

kai : leveg és levél mutatják. A leveg, és lebeg kö-

2Ött a libeg foglal helyet, azután következik a mély

hangú lobog , mely szintén függ, vagy legalább

függben lenni látszó testnek élénkebb mozgását

fejezi ki
,

pl. Lobognak a kitzit zászlók. Lobog

a láng , midn mintegy az ég parázstól el-elsza-

kad , s függleg szállinkózik. St a régieknél ta-

láljuk, hogy leveg is lobogó értelemben vétetett

:

,,Es az kopja ötszegü volt. es az végén volt egy le-

veg." (Régi magyar Passió. Toldy F. kiadása 163.

1.). A leveg és lebeg szókban valamint rokonaikban is

nem egyedül a gyöngéd mozgás alapfogalma rejlik,

hanem a kiterjeszked laposságé is, mert csak a vé-

kony, laposra kinyúló, kiterjeszked testekrl mond-

juk, hogy levegnek, lebegnek. Innen a lepel, lepény,

leped, leped, s a vastaghangu lap, lapu, stb. szók-

ban inkább a laposra terjeszkedés alapfogalma rej-

lik. A német Luft, és magyar leveg teljesen azonos

gyöküek (luf=lev, =leb-=-lob); a német ,Luft' Ade-

lung szerént általában könnyen mozgó dolgot (ein

leicht bewegliches Ding) jelent, és szerénte eredeti-

leg a csendes vagy gyönge szell hangját utánozza.

LEVÉGÉS, (lev-ég-és v. le-v-eg-és) fn. tt. levé-

gés-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Függben lev, s

igen könny testnek mozgadozása, gyöngéded inogá-

sa. V. ö. LEVÉG.
LEVEG, (lev-eg- v. le-v-eg-) fn. tt. leveg-t.

Eredetileg melléknév, s mondható minden testrl,

mely leveg, vagy lebeg. Szokott népszer ért. azon

lcgátlátszóbb, legfinomabb, legrugalmasb erej, s fo-

lyó test, melyet nem láthatni ugyan, de erezhetni,

mely az egész földet körülfolyja, más testekben min-

den üreget betölt, s az állatok és növények éltetésé-

re mulaszthatatlanul szükséges. Levegt színi, am. lé-

lekzeni..Fm, rósz, nehéz, büdös, dögleletes leveg. Szabad

levegn járni, am. mindenütt nagy távolságra egyedül

a levegtl vétetni körül. A hang a leveg mozgatá-

sa, rázkódtatása által támad. A leveg súlyát, nyomá-

sát, srségét meghatározni. Bizonyos zárt térbl ki-

húzni a levegt. Egészség kedveért levegt változtatni,

annyi mint más vidékre, tájra menni. Átv. ért. leve-

gben hadarászni, am. üres helyen, semmi ellen. Le-

vegbe beszélni, am. hiába, senkinek. Várakat építeni

a levegben, magát képzelt reményekkel ámítani, ke-

csegtetni. A levegt is elzárná ellem, am. mindent

megtagadna. A vegyészek a levegnek (ha ugyan ezek

is levegökül tekintethetnek) több nemeit különböz-

tetik meg, milyenek : éleny (aér oxygenius), köneny,

(aéi hydrogenius), szeneny (aér carbonicus), legény

(aér azoticus). Ujabb idben lég-nek is hivatik, mely

összehúzva látszik lenni lev-eg igébl vagy leveg ég

összetett fnévbl.

LEVEGÉG, (leveg-ég) ösz. fn. Lásd : LE-

VEG.
LEVEGFOLYAM, (leveg-folyam) 1. LÉG-

FOLYAM.

LEVEGÖHUZAM
,
(leveg-huzam) 1. LÉGHU-

ZAM.
LEVEGI

,
(lev-eg--i) mn. tt. levegöi-t , tb.

— ek. Levegt illet, arra vonatkozó. Levegi köny-

nyilség, változás.

LEVEGÖJÁRÁS, (leveg-járás) ösz. fn. A le-

vegnek ide-oda mozgása ; különösebben am. lég-

folyam.

LEVEGS, (lev-eg--ös) mn. tt. levegös-t , v.

—et, tb. —ek. Amiben leveg van vagy jár. Leve-

gvel ellátott; levegbl álló. Levegs szoba. Levegs

folyadék. Levegs test.

LEVEGTLEN
,

(lev-eg--t-len) mn. tt. leve-

gtlent, tb. —ék. Amiben leveg nincs. Levegt

len r.
LEVEGÖVONAT, (leveg-vonat) ösz. fn. L

LÉGVONAT.
LEVEGÜ, (le-v-eg-ü) fn. tt. levegü-t. Molnár A.

szerént am. a latin bractea, lamina, azaz vékony lemez.

Legközelebb rokona : levél, melyhez a levegü vagyis

lemez leginkább hasonló. Valószín, hogy Molnár a

bractea alatt a legvékonyabbféle, hártyaforma lemezt

értette.

LEVEGÜS, (le-v-eg-ü-s) fn. tt. levegs-t , tb.

— ök. Alkotására olyan mint: hegeds. Kézmíves,

ki levegüket csinál. V. ö. LEVEGÜ.

LEVÉL, (1), (lev-él) fn. eredetileg : levél (mint-

egy lébel) miért is tt. levelet, tb. levelek, személyra-

gozva : levelem, leveled, levele stb. Megrövidül e szár-

mazékokban is : leveles, levelez, levelezés, level, le-

veledzik, levelész, leveling, leveletlen. 1) A fáknak, fü-

veknek, virágoknak jobbára hosszúkás és csücskésen

végzd lapos, és vékony részecskéi, melyek részént

hártyából , részént vékonyabb , vastagabbféle ízes

erekbl állanak. A levelek egyik f részét teszik a

növényeknek, mert a légkörbl a tápszereket azok

által szívják be, és az életök fentartására fölösleges

nedveket és légnemeket azok által párologtatják ki.

Rendesen kocsányuknál (nyelknél) fogva ragadnak

az ágakhoz, v. sarjakhoz; ha nyelk nincs, nyeletle-

neknek hivatnak, s mindnyájan csoportosan véve ké-

pezik az úgynevezett lombot. Ha a növény levelei la-

posan terülnek ki, akkor a növényt lombos
}
ha vé-

kony hengerdedek és hegyesvégüek, akkor tlevelnek,

ha pedig apró lapocskákká fejldve a tövére vagy szá-

rára borulnak, pikkelyesnek nevezik. A levél alsó- és

fels szinét lap-n&k, a levél lapja közepén a vastag,

rendszerént kiálló vonalat gerincz-nek, a gerinczbl

induló oldalágakat inak-xi&k, az ezeket egymással
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öszvefoglaló ágacskákat pedig erefc-nek; maga a virág

színes leveleit egyenként szirmok-nak, öszvesen pedig

bokrétá-nak hívják.így a rózsalevél is növénytanilag más

mint a rózsaszirom, ámbár a közéletben az elsbb az

utóbbi helyett is használtatik. A természet legnagyobb

változatosságban állította elé a növények leveleit,

innen az : árforma, barázdás, bárdforma, berzedt,

bodros, bókoló, bokros, bordás, b'órdös , buglyos, csip-

kés, csonka, dárdaforma, domború, ékforma, eres, ép,

holdforma, félfaru, fenlábó, fogas, fodros, fonák, fü-

les, fürészes, fzött, gyrs, hegges, homorú, hosszu-

dad, húsos, karezolt, kanyaros, kaczúros, kardalaku,

kerek v. köralaku, konya, körkörös, kukora, láncsás,

lapiczkás, likacsos, nyilalaku, púpos, ránczos, reczés,

sallangos, sugár , szárnyas, szíves, tekns, tenyeres,

terepélyes, tojásdad, törhegy, tforma, csuklás stb.

stb. levelek. Színre nézve : világos-, sötét-, haragos-
j

zöld, sárga, piros, hamvas, pettegetett stb. levelek.

Fejlenek, nyílnak, hullanak a levelek.

„Erik a szl, hajlik a vessz
,

Hullik a levele." Népd.

„Szerelem, szerelem, átkozott szerelem
,

Mért nem termettél meg minden falevelén
,

Diófa levelén, almafa levelén,

Hadd szakasztott volna minden szegény legény."

Népd.

Általán a népdalokban a fák levelét hasonlatosságul

gyakran emlegetik. — Gyöke lev v. le, egy a leveg,

(v. lebeg), leveg, leveg stb. szók gyökével, s alap-

fogalom benne az ingadékony laposság. Innen a köz-

mondások : A levél sem mozog szél nélkül. Oly csendes

id van, hogy a levél sem mozdul.

„Hiszen no ! csendes este van, nincs semmi szél,

Mégis hogyan, hogyan rezeg a nyárlevél."

Csokonai.

A levélnek tulajdonságaitól átv. ért. különféle, ré-

szént lapos test, részént ingadékony tárgyak vették

neveiket, ugyanis 1) Általán levélnek mondatnak bi-

zonyos, vékony, foszlány, lapos testek, melyek a nö-

vénylevélhez többé- kevesbbé hasonlók, pl. a papir-

ívnek egy-egy része, mint fél, negyed, nyolczad, ti-

zenhatod rétü levél ; arany, ezüst, réz levél ; arany le-

velekbl csinált függ. Szinte átv. ért. levélnek mon-

danak mindenféle irásba foglalt okmányt, mint : ok-

levél, adománylevél, csereiével, nyíltlevél, hitlevél, me-

nedéklevél, nemeslevél, útilevél stb. Mai szokás szerént

több ily öszvetett szókat rövidebben fejezünk ki, pl.

kötelez levél, kötelezvény; folyamodó levél, folyamod-

vány; nyugtató \evé\,nyugtatvány,-idézö \e\él,idézvény,

stb. Különcsen jelent Írásbeli eléadást, melyet köz-

lekedés, tudósítás, értekezés stb. végett a távollévk-

höz küldünk. Barátságos, hivatalos, kereskedi, sze-

relmes levelek. Levelet írni, bepecsételni, elküldeni. A
levélre válaszolni. A levelet általadni, általvenni, fel-

törni, elolvasni.

AKAD. NAGY SZÓTÁR III. KÖT.

„Ha nem jöhetsz, írj levelet." Népd.

„Azt gondolod, hogy én sírok,

Szomorú levelet írok." Népd.

LEVÉL, (2), falu Mosony m. ; helyr. Levél-re,

—en, —rl.
LEVÉLAJTÓ, (levél-ajtó) ösz. fn. A székelyek-

nél am. félajtó, veröcze.

LEVELARANY,(levél-arany) ösz. fn.Igen finom,

vékony levéllé, azaz lemezzé, levegüvé lapított, vagy

nyújtott, vagy vert arany. Levélaranynyal behúzni a

képrámát.

LEVÉLBÉKA
,

(levél-béka) ösz. fn. Fákon la-

kozó zöld béka.

LEVÉLBÉLYEG, (levél-bélyeg) ösz. fn. Bé-

lyeg, melyet a postahivatalon a levélre ütnek. Kü-

lönbözik : levéljegy.

LEVÉLBÉR, (levél-bér) ösz. fn. Bér, melyet az

illet postán bizonyos levéltl fizetni kell.

LEVÉLBIBE
,

(levél-bibe) ösz. fn. Sebféle bi-

bircsó a növényi levelén.

LEVÉLBOGÁR
,

(levél-bogár) ösz. fn. Bogár-

faj, mely hosszúkás gömböly, zöldes kék, rézszinü,

vörös, sárga és fekete, st aranyos is. (Chrysomela.)

E bogár hernyói a fák leveleit izig lerágják.

LEVÉLBORDA, (levél-borda) ösz. fn. Azon

bordaforma izek a levélben, melyek a levél lapjánál

valamivel vastagabbak, és a középiztl jobbra- balra

kinyúlnak.

LEVÉLBORÍTÉK
,
(levél-boríték) ösz. fn. Bo-

ríték papírból, melybe az irott vagy nyomtatott le-

velet takarják.

LEVÉLCZIN
,

(levél-czin) ösz. fn. Vékony le-

mezzé nyújtott vagy lapított czin. V. ö. CZIN.

LEVÉLDÍJ, (levél-díj) ösz. fn. Lásd : LEVÉL-
BÉR.

LEVÉLDÚS
,
(levél-dús) ösz. mn. Oly növény-

rl mondják, melynek kitünleg sr levelei vannak.

Levéldús hársfa, esernyakácz.

LEVELED, puszta Bars m.; helyr. Leveled-re,

—én, —rl.

LEVELEDZÉS
,
(lev-el-e-d-ez-és) fn. tt. leveled-

zés-t, tb. —ék. Állapot, midn a növény leveledzik.

LEVELEDZIK, (lev-el-e-ed-z-ik) k. m. leveledz-

tem, — tél, — étt, par. leveledzél. Mondjuk növényrl,

midn leveleket kezd hajtani , midn levelei a bim-

bókból, rügyekbl kifejlenek. Az iharfák, ésfüzek ko-

rábban leveledznek, mint az akáczok és cserfák.

LEVELEG
,

(lev-el-eg) fn. tt. leveleg-ét, harm.

szr. —e v. —je. A kétrétüen öszvehajtott papirív-

nek egy levele, félívrét. Levelegben nyomtatott biblia.

LEVELEK, falu Szabolcs m. ; helyr. Levelekre,

— én, — rl.

LEVELENG, LEVELING, (lev-el-en g) fn. tt.

leveleng-ét, harm. szr. —je. Közönséges leveles salá-

ta, mely se fejbe nem megy, ee öszve nem bubo-

rouik. ( Lactuca communis).
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LEVELENHAT, puszta Csongrád m. ; he'yr.

Levelenhát-ra, — on, —ról.

LEVELENKÉNT, (lev-el en-ként) ih. Levélrl

levélre, egyik levelet a másik után. Levelenként meg-

tisztogatni a virágnövényt.

LEVELENSÜLT, (levelén- sült) sz. fn. Le-

pényféle vékony sütemény, melyet káposztalevelen

szoktak kemenczébe vetni, és megsütni. Ilyen a tejjel

kukoriczalisztböl csinált görhe v. görhön is, vagy,

mint túl a Dunán nevezik
,
prósza.

LEVELES, (lev-el-es) mn. és fn. tárgyesete mint

melléknévé leveles-t v. —et , tb. — ek; mint fnév

tárgyesete : leveles-t, többese :
—ék. 1) Növényi leve-

lekkel bvelked, zöldell. Leveles ág, leveles fák,

cserjék. 2) Zöld level ágakkal, gályákkal födött. Le-

veles szín, gunyhó, sátor. Használtatik magán fné-

vül is ,leveles szín' helyett. 3) Lehullott levelekkel

födött, takart. Oszszel leveles az erd alja. 4) Amiben

irott leveleket visznek, tartanak, tesznek. Leveles tás-

ka, láda, tár, szekrény, könyv. 5) Aki valamely levél-

lel van ellátva. Leveles nemes, okleveles mvész, orvos,

ügyvéd. 6) Fnévileg Molnár A. szerént jelent go-

nosztevt, országos csavargót, kit körlevelek által

országszerte mint olyat kihirdettek, mintegy megbé-

lyegeztek. Úgy látszik, ez értelemben az általános

nyelvben már elavult, s helyette a czégéres szó diva-

tozik. Szabó D. szerént jelent számüzöttet is , mint

akinek az útlevelet kiadták.

LEVELESÉDIK, (lev-el-es-éd-ik) k. m. levele-

séd-tem, — tél, —étt. Levelei számosan fakadnak,

nyílnak , sarjadzanak. Különbözik tle : levéledzik,

minthogy ez egyenesen a levelek nyilasára vonatko-

zik, a levelesedik pedig a nyiló levelek sokaságára,

mennyiségére.

LEVELESÍT, LEVELESIT, (lev-el- es-ít) áth.

m. levelesít-ttt, htn. —ni v. — eni
,
par. —s. Molnár

A. szerént am. valamely gonosztévt országszerte

szétküldött levelek által mint olyat megismertet, s

köz gyalázatnak kitesz , kiczégérez. Elavult szó. V.

ö. LEVELES, 6).

LEVELÉSZ, (lev-el-ész) fn. tt. levelész-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Féregnem, melynek több fajai

vannak , mind a növények levelein éldnek, s lapos

testöknél fogva inkább a csimaszhoz, mint bolhához

hasonlók. Színeik , alakjaik különböznek. Néha tö-

megesen és csoportosan ülnek egymás fölött , és sok

kárt tesznek a növényekben. (Aphis).

LEVELETLEN, (lev-el- étlen) mn.tt. leveletlen-t,

tb. —ék. Oly növényrl mondják , melynek levelei

nincsenek. Bizonyos fanemek télen leveletlenek. Hatá-

rozóként am. levél nélkül. V. ö. LEVÉL.
LEVELEZ, (1), (lev-el-ez) önh. m. levelez-tem,

—tél, — étt, par. — z. Leveleket ír. Különösen vala-

kivel viszonyosán leveleket váltogat. A gyermekek

szüleikkel, a jó barátok egymással, a kereskedk üzlet-

társaikkal levelezni szoktak.

LEVELEZ, (2), (lev-el-ez) áth. m. levelez-tem,

— tél, —étt. Valamely növénynek leveleit ritkítja,

vagy egészen is leszedi, lefosztja. Szlt (azaz szl-
venyigét) levelezni , másképen Szabó D. szerént :

vástolni.

LEVELEZÉS, (lev-el-ez-és) fn. tt. levelezés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Cselekvés, midn valaki

másnak leveleket irogat , melyeket viszont a másik

félnek válaszai szoktak követni. Régi levelezésben ál-

lunk egymással. A levelezés félbeszakadt köztök. Hiva-

talos, barátságos, tudományos, szerelmi levelezés. 2)

Cselekvés, midn valamely növény leveleit ritkitják

vagy leszedik.

LEVELEZ, (lev-el-ez-) mn. tt. levelez-t.

Aki mással leveleket váltogat, vagy bizonyos idben

tudósításokat küld, pl. a hírlapokba. Egymással leve-

lez barátok, szerelmesek, hivatalok. Különösen némely

tudományos testületeknél czímneve az oly tagnak, ki

az illet testtl távol lakván , azzal csak levelezési

viszonyban áll. Több küls tudományos társaság leve-

lez tagja. Nálunk helyben is vannak levelez , vala-

mint vidéken rendes tagok.

LEVELEZKÖNYV, (levelez könyv) ösz. fn.

Könyv, mely különféle tárgyú, kivált hivatalos levél-

mintákat foglal magában , tanulságul az olyak szá-

mára, kik a levelezési Írásmódhoz szükséges képes-

séggel nem bírnak.

LEVÉLEZÜST, (levél-ezüst) ösz.fn. Levélforma

vékonyságra, vagyis lemezzé lapított ezüst.

LEVÉLFORDÍTÓ, (levél-fordító) ösz. fn. Da-

rabka br vagy ruha, vagy papír, melyet bizonyos,

pl. misemondó könyvek némely lapszéleire ragaszta-

nak, hogy annál biztosabban rajok akadhasson az

olvasó , s magát a lapot a mocsoktól , szakadástól

megóvja.

LEVÉLGALAMB, (levél-galamb) ösz. fn. Ga-

lambfaj, melyet levélhordásra használnak.

LEVÉLHERNYÓ, (levél-hernyó) ösz. fn. Kü-

lönféle bogárfajok hernyói, melyek a növények le-

velein éldnek, s azokat pusztítják.

LEVÉLHORDÓ, (levél-hordó) ösz. fn. Személy,

ki az irott leveleket az illetkhöz hordja. Különösen,

postai szolga, ki a postán érkezett leveleket a levelén

czímzettek kezeibe szolgáltatja.

LEVÉLHULLÁS, (levél-hullás) ösz. fn. A nö-

vény levelének azon állapota , midn száráról lesza-

kad, és leesik. szi derek után elkezddik nagyban a

levélhullás.

LEVELIBÉKA
,

(leveli-béka) lásd : LEVÉL-
BÉKA.

LEVÉLÍRÓ, (levél-iró) ösz. fn. 1) Minden sze-

mély, ki levelet ír. 2) Átv. ért. levelezkönyv.

LEVÉLJEGY, (levél-jegy) ösz. fn. 1) Általán

akármily jegy, melylyel a könyvnek leveleit bizo-

nyos okoknál fogva megjegyzik. 2) A küldött leve-

lekre ragasztatni szokott postai jegy, mely a levél-

díj, azaz levélviteldíj értékét foglalja magában.

LEVÉLKE, LEVÉLKE, (levél-ke) kicsiny, fn.

tt. levélkét. 1) Növények kisded vagy pedig egyes le-
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vele, pl. a lóher hármas levelének egy-egy tagját

levélkének hívják. 2) Átv. ért. vett más kisebbféle

levél, pl. az ívnek egy tizenhatod rétje. Különösen

másnak irt kis levél, pl. szerelmes levél.

LEVÉLKÖNYV, (levél-könyv) sz. fn. 1) Könyv,

mely a levélírás szabályait adja elé, egyszersmind

különféle alkalmakra szóló leveleket, példák gyanánt

foglal magában. 2) Könyv, melybe leginkább keres-

kedk az elküldött levelek másait jegyzik be.

LEVÉLLAP, (levél-lap) ösz. fn. Általán, a le-

vélnek lapos oldala. Minden levélnek két lapja van.

Különösen a rétekre osztott, és öszvefzött ívek le-

veleinek egy-egy oldala. A nyolczadrétü íven tizenhat

levéllap van.

LEVÉLMOLY, (levél-moly) ösz. fn. Moly, mely

különösen a könyvek s irományok leveleit rágja.

LEVÉLMUTATÓ
,

(levél-mutató) ösz. fn. Aki

valamely levelet , tulajdonképen váltólevelet vagy

váltót (elfogadás, fizetés végett stb.) elémutat, levél-

birlaló.

LEVÉLNÉMÉS, (levél-némés) ösz. fn. Zsig-

mond király idejétl fogva oly nemesek Magyaror-

szágban, kik nemesi levelet, czimert, és fegyvervise-

lési jogot kaptak, de jószágadományt nem. Diákosan

szokottabban : ármálista.

LEVÉLNEMÜ, (levél-nem) ösz. mn. és fn. 1)

Minden olyan növényi szerv , mely küls termete és

belszerkezeténél fogva a levél alkatával vagy szár-

mazásával megegyezik. A növények szárain, st ma-

gukon a növények nyelein és lapjain is fejlenek ki

levélnemü részek, melyeket a levél mellék- vagy se-

gédszerveinek szokás nevezni. Ilyen a kacs pl. a sz-

lvessznek kapaszkodó szálacskája. 2) Am. Oklevél,

okirat.

LEVÉLNYOMASZ, (levél-nyomasz) 1. LEVÉL-
NYOMÓ.

LEVÉLNYOMÓ
,

(levél-nyomó) ösz. fn. Ércz-

bl vagy kbl készített, lapos fenek, súlyos eszköz,

melyet a levelek lesajtólására használnak.

LEVÉLOLDAL, (levél-oldal) ösz. fn. L. LE-

VÉLLAP.
LEVÉLPAPÍR v. —PAPIROS, (levél-papír v.

— papiros) ösz. fn. Különösen levélírásra alakított,

finomabbféle, körülnyírt, vagy néha csipkézett, ara-

nyozott szél, vagy színezett papiros.

LEVÉLPENÉSZ, (levél-penész) öbz. fn. Penész,

mely némely növények leveleit belepi. V. Ö. PE-

NÉSZ.
LEVÉLPOSTA, (levél-posta) ösz. fn. Posta,

mely leveleket szállít. V. ö. POSTA.
LEVÉLSIMÍTÓ, (levél-simító) ösz. fn. Eszköz,

csontból vagy érczbl, melylyel a behajtott levelet

bármi okból megsimítják.

LEVÉLSODRÓ, (levél-sodró) ösz. fn. Lásd :

ILONCZA, (1).

LEVÉLSZÁMOZÁS, (levél-számozás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamely nyomtatvány vagy kézirat

leveleit vagy lapjait számmal megjelölik.

LEVÉLSZÁR, (levél-szár) ösz. fn. Azon szá-

lacska, mely a növénylevelet az ággal , vagy a de-

rékkal öszvetartja. Máskép : nyel v. nyél. (Petiolus).

A virágokat tartó szálacskák pedig kocsánok. (Pe-

dunculus).

LEVÉLSZEKRÉNY
,

(levél-szekrény) Ösa. fn.

Szekrény, melyben különösen leveleket, irományokat

tartanak. Postai levélszekrény, melybe a postára fel-

adott pénzetlen leveleket vetik.

LEVÉLSZÍN, (levél-szín) ösz. in. Zöld gályák-

ból, lombokból csinált hajlékféle szín vagy sátor.

LEVÉLTÁR, (levél-tár) ösz. fn. Széles ért. le-

velek tartására, megrzésére különösen rendelt szek-

rény, vagy szoba, terem. Házi, családi, levéltár. Szo-

rosb ért. oly hely, azaz épület, vagy terem, melyben

bizonyos országot vagy hatóságot, vagy községet il-

let, és érdekl oklevelek riztetnek. Országos, vár-

megyei , káptalani, városi, községi levéltár. (Ar-

chívum).

LEVÉLTÁRCZA, (levél- tárcza) ösz. fn. Zseb-

beli kis táska, különféle alakú, és kelméjü, mely kü-

lönösen arra való, hogy holmi kisebbféle irományo-

kat, jegyzékeket, levélkéket stb. takarjunk bele. V.

ö. TÁRCZA.

LEVÉLTÁRNOK, (levél-tárnok) ösz. fn. Hites

tisztvisel, ki valamely nyilvános levéltárra felügyel.

Érseki, püspöki, káptalani, vármegyei, városi levéltár-

nok. Szélesb ért. személy, ki általán bizonyos leve-

lek és irományok gyjteményére felügyel. Családi,

nemzetségi levéltárnok.

LEVÉLTÁSKA, (levél-táska) ösz. fn. Táska,

melyben leveleket szállítani , vagy tartani szokás.

Postai levéltáska ; magyarosabban : levéltok.

LEVÉLTETÜ,(levél-tetü)ösz. fn. Többféleszínü,

lapos, apró féreg, mely a növény leveleihez tapadva

éldegél. (Aphis). L. LEVELÉSZ.

LEVÉLTOK, (levél-tok) ösz. fn. L. LEVÉL-
TÁSKA.

LEVÉLVÁLTSÁG, (levél-váltság) ösz. fn. Azon

bér, melyet az illet postán a levélszállításért fizetni

kell. Bizonyos intézeteket a levélváltságtól fölmenteni.

LEVÉLVIV, (levél-viv) ösz. fn. Általán, sze-

mély, ki valakinek levelet visz.

LEVÉN, LÉVÉN, (le-v-én) állapotjegyzje ,lesz'

igének, hanem leginkább mint,van' ige pótlója. Ezek

így levén („His ita stantibus seque habentibus" ; a

régibb birói parancsok egyik kifejezése). „Azérth

mind ezöktöl meg akarok szabadulni, Isthen seghéth-

ség levén" azaz Isten segítségével. Levél 155 7-bl.

(Szalay A. 400 m. levél.).

LEVENDULA, fn. tt. levendulát. Növénynem a

kétföbbhímesek seregébl és fedetlenmagvük rendé-

bl ; csészéje tojásdad, fogai alig látszók; bokrétá-

jának három fels és két alsó metszései kerekdedek;

himszálai a szirom nyakában lappanganak. Latino-

san : Lavendula, mely a latin lavare szóból eredett,
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minthogy ezen növényt mosódásra s fürdben hasz-

nálták.

LEVENDULAOLAJ ,
(levendula-olaj) ösz. fn.

A levendula nev növénybl kivont olaj.

LEVENDULÁS, (levendula-as) mn. tt. levendu-

lás-t v. — at, tb. —ak. Levendulával bentt, beül-

tetett ; ellátott. Levendulás kert. Levenduláé bokréta.

LEVENDULAVÍZ, (levendula-víz) ösz. fn. Sza-

gos víz, melyben levendulát áztattak.

LEVENTA, 1. LEVENTE.

LEVENTE, fn. tt. leventét. Régi magyar szó,

máskép : leventa. Zrínyinél ismételve eléfordul. A
magyar történetírók feleselnek róla, ha vájjon ko-

pasz Lászlónak volt-e Levente nev fia , vagy a ,le-

vente' szó mint jelz a vitéz Bélát illeti, ki a pome-

ráni hsön diadalmaskodott. A régiek nyomán, (pl. Zrí-

nyinél) annyit tudunk e szóról , hogy hst jelen-

tett, mint ma is :

„Harczra hitt a hon veszélye
,

Síkra szállott a levente."

Tarkányi Béla.

Mi elemzését illeti, alakja magyaros, minthogy több

rokon formájú szókkal bir nyelvünk, milyenek :

cseprente, szeprente, csemete, csimota, bangita, vélész-

ta, geleszta, Döbrente, Szalonta, stb. Ha a levente v.

leventa szóban alapfogalomul veszszük a sebes, köny-

nyü mozgást, forgolódá6t, mi csakugyan a bajvívó-

nak mellzhetetlen kelléke : akkor okszerüleg állít-

hatjuk, hogy gyöke a lebeg mozgást jelent leb v.

lev, melybl származott leveng, levend ige, innen le-

vengö, levendö, levenge, levende, levente. így fejldött

ki a cseprente is, mert cseprente atn. sarjadzó csepe-

red bokor, tehát törzse cseper, ebbl lett csepereng,

cseperend, cseprend, cseprendö, cseprende, cseprente.

így lett a báb gyökbl bóbad, bóhadó, bóbada, kicsi

-

nyezve bóbida, bóbita, azaz bóbosodó fejköt ; a csim

(BurculuB)gyökböl.m'wiod,csMno(2ó', csimodafCsimotaJgy:

esem, csemed, csemedö, csemede, csemete stb. A török

nyelvben levend Hindoglu szerént am. volontair.

LEVENTÉI, (levente-i, v. ö. LEVENTE) mn.

tt. leventei-t, tb. — ek. Leventéhez tartozó, arra vo-

natkozó, leventeszerü.

LEVENTÉS, (levente-es) mn. tt. leventés-t, tb.

— ek. Leventéhez ill, leventéhez méltó, olyan mint

a levente vagy leventéé. Leventés öltözet. Leventés

magaviselet.

LEVER, (lever) ösz. áth. 1) Verve, azaz gyak-

ran ütve valamit v. valakit leejt, lehullani kénysze-

rít. Póznával leverni a diót ; fejszével leverni a laka-

tot. 2) Verve, azaz ütögetve lehajt, lekerget. A gar-

madáról, szérrl leverni a malaczokat. 3) Átv. ért.

mondják oly dologról, mely a kedélyt elcsüggeszti.

A férjnek halála igen leverte a szegény nt. Leverte öt

a bú, a nagy csapás. 4) Atv. ért. valakit leverni vala-

mirl am. hathatós beszéddel lebeszélni, vagyis más-

nak szándékát, akaratát a szándékolt cselekvénytl

mintegy elütni. 5) Leverni valaminek az árát, am. ár-

lejtéskor stb. kevesebbet ígérni.

LEVERÉS, (le-verés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valakit vagy valamit levernek.

LEVERETÉS, LEVERETTETÉS, (le-veretés

v. — verettetés) 1. LEVERTSÉG.

LEVERGÖDÉS, (le-vergdés) ösz. fn. Vergd-

ve lemenés.

LEVERGDIK, (le-vergdik) ösz. k. Vergdve

vagy nagynehezen lemegy , lemenekül. A hajó a zá-

tonyról levergödött.

LEVERT, (levert) ösz. mn. Átv. ért. a kedély-

rl mondjuk, midn ez elcsüggedt állapotban van.

LEVERTEN, (le-verten) ösz. ih. Levert, csüg-

gedt állapotban.

LEVERTSÉG
,

(le-vertség) ösz. fn. Levert v.

csüggedt állapot.

LEVERVE, (le-verve) 1. LEVERTEN.

LEVES, (1), (le-v-es) mn. tt. leves-t v. —et, tb.

—ek. Altalán, aminek sok híg része, sok nedve van,

mi nedvben úszik, vagy mibl nedvet facsarni, nyomni,

szivárogtatni lehet. Leves gyümölcsök. Különösen étel,

mely lében készült. Leves gombócz, becsinált. Ellen-

téte : száraz, szívós, fojtós. Némely körtefajok levesek,

némelyek fojtósak.

LEVES, (2), (le-v-es) fn. tt. leves~t,tb. — e%,harm.

szr. — e. Kicsinyezve : leveske v. leuecske. Lébl álló,

vagy lében készült étel. V. ö. LE. A levesek száma

igen nagy és sokféle. Nevezetesebbek : aprókásaleves,

bableves, barnaleves, borleves, borsóleves, borsos, pap-

rikás leves, csörgés leves, eczetes leves, fekete leves am.

kávé ; hátra van még a fekete leves , azaz a hadd el

hadd, (km.); hajmaieves, halleves, kenyérleves, koldús-

v. rongyosleves, korhelyleves, azaz kolbász savanyú

káposztalében, köményesleves, lencseleves, ordasleves,

rákleves, rántottleves, borsporosleves, vetreczeleves, ris-

kásaleves, sörleves, zsömleleves, szzleves am. sovány,

! zsíratlanleves, tehénhúsleves, marhahúsleves, tejfölösle-

|

ves, tyúkleves, a magyar lakodalomnak egyik kelléke.
1

Eldöntötte a levest. (Km.). Sok szakács elsózza a levest.

(Km.). Átv. ért. és tréfásan : pofleves, nyakleves, am.

: pofon-, nyakoncsapás. Némely tájakon így nevezik a

;
lébe aprított kenyeret is. Levest szelni.

LEVÉS, (1), (le-v-és) fn. tt. levés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Valamely dolognak azon állapota,

midn készülben , vagy alakulóban van. A tevés és

! levés együtt járnak. 2) Midn a van ige értelme szol-

I gál alapul, am. bizonyos állapotnak mint olyannak

j
folytonos tartása. Otthon levés, távol levés. V. ö. LESZ.

LEVÉS, (2), (le vés) ösz. áth. Valamit vésüvel

lemetsz, lefarag. A szálkákat, csomókat levésni a desz-

káról. Levésni egy darabot a patkolandó ló patájáról.

LEVES
,
puszta Csanád m. ; helyr. Lévés-re,

' —én, — röl.

LEVESÉDÉS, (le-v-es- éd-és) fn. tt. levesedést,

tb. —ék. Állapot, midn valami levesedik.
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LEVESEDIK, (le-v-es-éd-ik) k. m. leveséd-tem,—tél, — étt. Mondjuk gyümölcsökrl, s bizonyos
;

nyirkos testekrl, midn nedvök szaporodik. Az ér
\

gyümölcsök többé-kevesbbé levesednek. A nyirfa tavasz-

kor levesedik. A szorosan bezárt edényben párolt hús

meglevestdik.

LEVESEN, (le-v-es-en) ih. Leves állapotban.

LEVESES, (le-v-es-és) mn. tt. levese's-t v. —et,

tb. —ék. Ami levessel van készítve, minek sok levese

van ; vagy miben levest tartanak ; mivel levest szed-

nek. Leveses gombócz. Leveses tányér , tál. Leveses

kanál.

LEVESES, (le-vésés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit levésnek.

LEVESKE, (lev-es-ke) kicsiny, fn. tt. leveskét.

Kevés leves. Néha, mint általán a kicsinyezk, ,ked-

ves jó' jelentéssel bir , s am. jó leves, szájízre való
;

máskép : levecske.

„Csak azért szeretem a magyar menyecskét,

Mert megtudja fzni a borsos leveskét."

Népd.

LEVESSÉG, (le-v-es-ség) fn. tt. levesség-ét,

harm. szr. — e. Tulajdonsága valamely testnek , mi-

dn sok leve van. Szlnek, körtének levessége. V. ö.

LÉ, LEVES.
LEVESTÁL, (leves-tál) ösz. fn. Általán minden

tál, melyben levest adnak fel. Különösen magasabb-

féle, gömböly tál , mely kiváltképen levesnek való.

Máskép : levesestál.

LEVESTÁNYÉR, (leves-tányér) ösz. fn. Mé-

lyebb medrü, s nagyobbféle tányér, melybl különö-

sen levest szokás enni.

LEVESTIKON, (a latin levesticum-ból) fn. tt.

levestikon-t, tb. —ok, harm. szr. —ja. Növényfaj a

lestyánok (ligusticum) nemébl 5 levelei nagyok, sok-

képen fzöttek, levélkéi bevagdalt végek. Máskép

tájdivatosan : löböstök.

LEVESÜL, (le-v-es-ül) önh. m. leveslt. L. LE-

VESEDIK.
LEVESZ, (1), (le-vész) ösz. áth. Valamit fen-

tebb helyrl kézzel vagy bizonyos eszközzel leemel.

Levenni a kalapot (a fejrl). A polczról pálczával le-

venni a fazekat. A szekrény tetejérl levenni valamit.

Levenni a fazék födjét. Átv. ért. 1) Valakit lábáról

levenni am. akaratának, okoskodásának támaszpont-

jait megsemmisíteni ; elámítani. 2) Valakit vagy va-

lamit lerajzol, lefest.

LEVESZ, (2), v. LEVESZ, (le-vesz v. -vész)

ösz. önh. Lesenyved, pl. valamely tag. Leveszett a kis

gyermek hónalja vagy ágyéka. Székely szólás.

LEVET, (le-vet) ösz. áth. Valamit v. valakit

lefelé tartó irányban vet el magától. Vállról levetni

a terhet. A ló levetette üljét. Különösen am. a rajta

lev ruhát leteszi magáról. Levetni a bundát, szrt,

köpenyt, mentét, dolmányt. Levetni a nadrágot, csiz-

mát, mellényt, üngöt. A kalapot, süveget, sapkát, gucs-

mát, szóval a föveget leteszszük vagy leveszszük ; azon-

ban némely tájakon igekötö nélkül mondják : süve-

get vetni. (Szabó Dávid).

LEVÉTEL, (le-vétel) ösz. fn. Cselekedet, me-

lyet akkor követtünk el, ha valamit levettünk. Ka-

lap levételével megtisztelni valakit. V. ö. LEVESZ.

LEVETÉS, (le-vetés) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki vagy valami valakit vagy valamit levet.

LEVÉTET, (le-vétet) ösz. miv. Eszközli, hogy

valamit levegyenek. Magát levétetni, am. képét festés

által vagy másképen leábrázoltatni.

LEVETKÉZÉS, (le-vetkézés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki leveti magáról ruhájit.

LEVETKEZIK, (le-vetkézik) ösz. k. Ruhájit

leveti magáról. Estve levetkezünk , reggel felöltözünk.

Átv. ért.

„Nézd aztán, hon vannak szigeti vitézek,

Ha testi köntösbl levetkezik lelkök."

Zrinyi.

LEVETKEZTET, LEVETKZTET, (levet-

keztet) ösz. mivelt. 1) Valakinek ruháit levetnie se-

gít. Az urat levetkezteti az inas. A kisdedet levetkezte-

ti az anyja, dajkája. 2) Valakit ruháitól erszakosan

megfoszt. A rablók üngre, gályára, anyaszült mezte-

lenre levetkeztették.

LEVETKÉZTETÉS
,

(le-vetkéztetés) ösz. fn.

Cselekvés, midn levetkeztetnek valakit. V. ö. LE-

VETKEZTET.
LEVETLEN, (le-v-et-len) mn. tt. levetlen-t, tb.

—ék. 1) Aminek leve, nedvessége nincsen, illetleg

fojtós, kemény. Levetlen gyümölcs. 2) Amit lével nem

készítettek. Levetlen ételek. Határozóként, am. lé

nélkül.

LEVEZ, (le-v-ez) önh. m. levez-tem, —tél,—élt.

L. LEVEDZIK.
LEVEZET, (le-vezet) ösz. áth. Valakit vagy

valamely állatot magasabb, fentebb helyrl alsóbbra

vezet. Levezetni valakit a lépcskön. A borkereskedt

levezetni a pinczébe. A lovakat itatás végett levezetni a

folyóba. Az álló vizet levezetni. V. ö. VEZET.
LEVEZETÉS

,
(le-vezetés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valakit v. valamit levezetnek.

LÉVHÜTÖ, 1. LÉHT.
LEVÍHATATLAN, LEVÍHATLAN, (le-ví-hat-

[at]lan) ösz. mn. Legyzhetetlen, amit nem lehet le-

víni v. legyzni. Levihatatlan nehézségek, akadályok.

LEVÍHATÓ, (le víható) ösz. mn. Legyzhet,

amit le lehet víni v. gyzni.

LEVISZ,(le-visz) ösz. áth.l) Valamit kézben, há-

ton, vállon stb. fentebb helyrl alsóbbra visz. A mocs-

kos edényeket levinni a patakra. A padlásról valamit

levinni az udvarra. 2) Lóháton, szekéren, hajón le-

szállít valamit v. valakit. A vágmellékiek a káposztát,

s egyéb zöldséget részént szekéren, részént hajón levi-

szik az alsóbb vidékekre. Fiát Pozsonyból levitte Ko-

máromba magyar szóra. 3) Átv. ért. mondjuk vízrl,
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s holmi tisztító szerekrl, midn a mocskot, foltot stb.

lemossák. A szappanos víz sokféle mocskot levisz. Kü-

lönösen mondjuk folyóvízrl, midn valami leszáll

rajta. A folyóvíz leviszi a hajót, a holt testet. V. ö.

VISZ.

LEVISZEN, (le-viszen) 1. LEVISZ.

LEVITEL, (le-vitel) ösz. fn. Cselekvés, midn
valami v. valaki valamit vagy valakit leviszen.

LÉVÓ, 1. LÉHÓ.
LEVON, (le-von) ösz. áth. 1) Vonva, azaz ma-

ga felé húzva, bizonyos magasságról alájönni, alá-

szállani kényszerít valamit. Horgas bottal levonni az

ágat. Levonni a szekeret. 2) Bizonyos mennyiségbl

valamit elvesz. A cseléd bérébl levonni néhány kraj-

czárt. V. ö. VON.
LEVONANDÓ, (le-vonandó) ösz. mn. és fn.

Amit le kell vonni ; különösen a kivonás nem szá-

mitásnál azon rész, melyet egy másikból (rendsze-

rént a nagyobbikból) le kell számítani.

LEVONÁS, (le-vonás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit levonunk. V. ö. LEVON.

LEVONAT, (le-vonat) ösz. fn. Amit levonnak.

LEV v. LÉV
,

(le-v-) részesül, és mn. tt.

lev-t. A van és a lesz igének részesülje. 1) Ami van,

ami bizonyos állapotban létezik. Otthon lev, távol,

közel, messze lev emberek. 2) Valamivé alakuló, kép-

zd. Eczetté lev borok. Sárrá lev agyag. V. ö.

LESZ. 3) Fnévileg székely és palócz tájszólás sze-

rént am. tölcsér. L. LÉHÓ v. LIÚ.

LEZ, elavult fn. és ige, melybl lézeg, lézed, lé-

zedez, lézeng, lézerig erednek. Minthogy e származé-

kokban alapfogalom a lankadt, beteges mozgás, já-

rás : innen léz nem egyéb mint az alhangu láz fen-

hangu módosulata, ez t. i. ersebb, a léz pedig gyön-

gébb mozgást jelent.

LEZÁR, (le-zár) ösz. áth. Valamit zárral lecsuk

vagy zár alá vesz. Lezárni a láda födelét. Lezárni a

pénzt.

LEZÁRÁS, (le-zárás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit lezárnak.

LEZÁROL, (le-zárol) ösz. áth. Valamit zárral

lecsuk. Különösen bizonyos ingó vagy ingatlan va-

gyont, melyre más valaki tart jogot , bíróilag le-

foglal.

LEZÁROLÁS
,

(le-zárolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit lezárolnak.

LEZECZPONTY, (lezecz-ponty) ösz. fn. Fehé-

res húsú folyói halfaj, a pontyok nemébl, ezüstszí-

n széles pikkelyekkel, nagy szájjal, és fejjel. (Cy-

prinus cephalus).

LEZED, (léz-ed) önh. m. lézed-tem, — tél, —t,

v. —élt. Mondják lábadozó betegrl , midn ismét

lábra kel, és nehezen mozog, jár- kel. Megfelel neki

az alhangu lázad, mely ersebb, épebb mozgást je-

lent. V. ö. LÁZ.
LÉZEDÉZ, (léz-ed-éz) gyakor. önh. m. lézedéz-

tem, — tél, — étt, par. — z. Lassan-lassan lábadoz,

betegségébl felüdül. V. ö. LÉZED.

LÉZÉG, (léz-ég) gyak. önh. m. lézég-tem,—tél,

— étt. 1) Lankadtan, betegesen jár kel, mozog; úgy
jár, mint a láz. Alig lézeg a szegény, úgy oda van. 2)

Lomhán, tunyán lép.

LÉZÉGÉS, (léz-óg-és) fn. tt. lézégés-t, tb.—ék,

harm. szr. —e. Tunya, lusta, fáradt, beteges ember-

nek járása kelése. Különösen dolog nélküli csavar-

gás, tétovázás. V. ö. LEZ.

LEZENG, (léz-ón-g) gyakor. önh. m. lézéng-tem,

— tél, — étt, htn. —ni v. —eni. Ide-oda csavarog,

kószál. Megfelel neki az alhangu lázong, mely heve-

sebb, ersebb, izgékonyabb mozgást jelent.

LÉZÉNGÉS, (léz-én-g-és) fn. tt. lézengést, tb.—ék, harm. szr. — e. Lassú, tunya, beteges járás, kü-

lönösen csavargás, tekergés.

LÉZENG, (léz-én-g-) mn. tt. lézéngö-t. Lan-

kadtan, elgyengülten járó ; továbbá, dolog nélkül,

lomhán csavargó.

LEZEREG, (léz-ér-ég) önh. m. lézérégtem v. le-

zérgéttem, lézérégtél v. lézérgettél, lézérgétt ; htn. lété-

régni v. lézérgeni. A székelyeknél am. lézeng.

LÉZÉRGÉS, (léz-ér-ég-és) fn. tt. lézérgés-t, tb.

- ék. A székelyeknél am. lézengés.

LEZUHAN, (le-zuhan) ösz. önh. Zuhanva lee-

sik, vagyis magasról alá esve zuh hangot ad. A zsák

lezuhan a földre. V. ö. ZUHAN.

LEZUHANÁS
,

(le-zuhanás) ösz. fn. Zuhanva

leesés.

LEZUHANT, (le-zuhant) ösz. áth. Valamit

úgy vet le, hogy feneket érintve zuhanjon. A gyap-

jas zsákot lezuhantam a szekérrl. V. ö. ZUHANT

.

LEZUHANTÁS, (le-zuhantás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit lezuhantanak.

LEZUHINT, (le-zuhint) ösz. áth. A lezuhant igé-

nek kicsinyít változata. V. ö. LEZUHANT.

LEZUHINTÁS, (le-zuhintás) ösz. fn. Cselekvés'

midn valamit lezuhintanak.

LEZÚZ, (le-zúz) ösz. áth. Lábbal tapodva, vagy

valamely kemény eszközzel nyomkodva, törve lela-

pít. A göröngyöket sarokkal vagy kalapácscsal lezúzni.

V. ö. ZÚZ
;

LEZÚZÁS, (le-zúzás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit lezúznak.

LÉZZÉG, 1. LÉZÉG.
LÉZZENG, 1. LÉZENG.

LEZSÁK , Lugossy József szerént tájdivatosan

am. lebzsel, mintha volna : lebzsk, lebzsák.

LEZSBEL, a székelyeknél b és zs helyet cse-

rélve am. lebzsel.

LI, 1) hangszó, mely a liba, libucz, lile kis ma-

darak li li hangját utánozza, egyszersmind nevet ad

nekik. 2) Mint elvont gyökelem jelent fürge, élénk,

könnyed mozgást a libánczol, libeg, libben, lidércz, li-

feg, liha, lindik, Unka, linkó, linba, linbál, lipinkáz, li-

piczkel, lipong, liponka, liszt, lityiké, lityeg szárma-

zékokban. 3) Lefelé lapulást jelent ezekben : libáz,

libhesz, s nem egyéb mint a le (alá) módosulata. Ide
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tartoznak ezen mélyedést jelentk : liget, lik, likócs.

4) A leh-nék kicsinyezését fejezi ki a lik, liheg szárma-

zékokban. Részletesebben 1. ezen szókat saját rova-

taik alatt.

LIB, elvont gyök, mely majd egyedül könnyd
mozgást jelent, pl. a libánczol, libeg, libben szárma-

zékokban ; majd oly szóknak szolgál alapul, melyek

li li hangon szóló madarakat jelentenek, de egyszers-

mind tulajdonságuk az élénk, fürge mozgás, szalad-

gálás, milyenek a liba, libucz, azaz bíbicz, mely a

szalonkák neme alá tartozik. V. ö. LI és LIBA, LI-

BUCZ.
LIBA

, (1), (li-b-a) fn. tt. libát. Képzésre és

alakra leghasonlóbb hozzá a hiba, melynek gyöke hi,

ebbl lett az igeneves hi-ó,hi-ú, s innen hi-u-a, hi-v-a,

hib-a ; így a esi hangutánzóból képzdött csi-ü, csi-v,

csi-b, csi-b-e. így fejldtek ki : gebe, g'óbe, görbe s

több mások. A liba szónak li gyökében mind a han-

got jelent li, mind a fürge mozgást kifejez li egész

épségében megvan. Tájdivatosan, túl a Dunán : zsiba,

melynek zsi gyöke szintén jelent a) hangot a zsibong,

zsibongás, zsibvásár, zsivaj, zsibaj származékokban, b)

részént repül, részént folyó mozgást a zsizsik, zsi-

lip szókban. Jelenti kizárólag a lúd nev madárnak

1) fiát, 2) fiatal ludat. Kis liba, sütni való liba.

„Szép állat a liba, magát megmossa,

Tollait orrával felborzogatja."

Népd.

Átv. ért. (inkább a németet utánozva) jelent butács-

kát, különösen nszemélyt. Innen : liba természet, liba

szelídség, am. butaság, gyávaság, együgység.

LIBA, (2), falu Vas m. ; helyr. Libá-ra, —n,

—rúl.

LIBABIMBÓ
,

(liba-bimbó) ösz. fn. L. LIBA-
PIMPO.

LIBACSILLAGHÚR
,

(liba-csillaghúr) ösz. fn.

Növényfaj a csillaghúrok nemébl ; szára hever,

szerteágazó; levelei tojásdadok vagy hosszúkás lán-

esásak. Vízben tenyészik. (Stellaria Alsine).

LIBÁD, falu Esztergám m. ; helyr. Libád-ra,

— on, — ról.

LIBÁNCZOL, (li-b-a-an-cz-ol) önh. m. libán-

czol-t. Alapfogalom benne a kicsinyezö mozgás, mely-

re mind a li gyök, mind az áncz középképz mutat.

Mondják különösen kis gyermekekrl , midn kezei-

ket, lábaikat hányva vetve rugdalóznak, nevezetesen,

midn ezt a fürdben teszik. A hasonlatosság való-

színleg a fürd libáktól is kölcsönöztethetett.

LIBÁNCZOLÁS, (li-b-a-an-cz-ol-ás) fn. tt. li-

bánczolás-l, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi-

dn a kis gyermek kezeit lábait hányva vetve rug-

dalózik.

LIBÁNFALVA, erdélyi falu Torda m. ;
helyr.

—falvá-ra, —n, — ról.

LIBAPIMPO
,

(liba-pimpó) ösz. fn. Növényfaj

a pimpók nemébl; szárúi heverk, gyökerezk, le-

velei csonkatollas-szárnyasak, alul ezüstszín sely-

mesek, levelei hegyes fogú fürészesek. Máskép köz-

nyelven : pipef, lúdpázsit, fejér v. ezüstös hátú fü,
vad varádics. (Potentilla ansevina).

LIBÁR
,

(li-b-a-ár) mn. tt. libár-t, tb. — ok.

Mondják baromról, kivált szarvasmarháról, mely so-

vány természet
; a székelyeknél am. izomtalan, gyön-

ge termet. (Kriza J.). Alakra és értelemre hason-

lók : szikár, czangár. Gyöke li azon szók osztályába

való, melyek valami laposat, lecsappanót jelentenek,

mert alapfogalom benne a csappant állapot, mely a

testnek, vékonyaknak belapulásával jár ; mintha vol-

na lapár, kicsinyezve : lipár s lágyabban libár, mint

,lippen' vagy ,libben* a ,lappan' szónak kicsiuyzett

alakja. V. ö. LIBILÁBAS.

LIBASZÍN, (liba-szín) ösz. fn. és mn. 1) Sár-

gás zöld szín, milyen a kis libák szre. 2) Mellékné-

vileg olyan szinü mint a liba. Libaszín mente, dolmány.

LIBASZINÜ
,

(liba-szinü) mn. Lásd : LIBA-
SZÍN 2).

LIBATON, erdélyi falu B.- Szolnok in.; helyr.

Libaton-ba, — ban, —ból.

LIBATOP v.—TOPP, (liba-top) ösz. fn. Az öt-

hímesek seregébe és kétanyások rendébe tartozó nö-

vénynem;csészéje öt hasábu, öt szegü, hasábjai tekn-

sek, bokrétája nincs, magva kerek, lelapított,a csészé-

be zárva. (Chenopodium).Neve a görögbl van szó sze-

rént fordítva.Fajai:/e;'^r, büdös,mirha-, paréj-, sokmag-

vu, sepr-, rubiánkalibatop stb.

LIBAZOLD, (liba-zöld) ösz. mn. Olyan zöld-

szinü, milyen a kis libák pelyhes szre. Libazöld

posztó, hajtóka.

LIBB, nyomosított lib gyök ; 1. ezt.

LIBBEG, (libb-ég) gyakor. önh. m. libbég-tem,

— tél, —étt. Immel ámmal mozog. Rendesen a láb-

bog igével ikerítve használtatik : libbeg-lábbog, tehát

nem egyéb, mint a lábbog ige kicsinyezje fenhangok

által. Ily viszonyban vannak : tipeg-tapog, nyifeg-

nyafog, ripeg-ropog, nyimmegnyámmog stb.

LIBBÉGÉS
,

(libb-ég-és) fn. tt. libbégés-t , tb.

—ék, harm. szr. —e. Libbegve járás, mozgás. V. ö.

LIBBÉG.

LIBBEN, (libben) önh. m. libben-t. Keményeb-

ben : lippen. Mondják különösen a tyúkról , midn
fáradtában, vagy a kakas eltt elterülve, meglapul-

va leül. Meglippen. A lappan igének kicsinyezö alak-

ja fenhangok által : libben v. lippen, ikerítve : lip-

pen-lappan. Midn félre mozdulást jelent, akkor gyö-

ke a mozgást jelent li, lib. Félre libbenni, am. félre

billenni, félre lépni, s ekkor közvetlen rokona a li-

beg és libbent.

LIBBENCS, (libb-en-cs) fn. tt. libbencs-ét. Sán-

ta ember, kinek egyik lába kurtább s minden lépés-

re libbent, libiczkel.

LIBBENÉS, (libb-en-és) fn. tt. libbenés-t, tb-

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valami libben-
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LIBBEN, (Hbb-en-) mn. tt. libbenö-t. 1) Le-

lapuló. 2) Félremozduló, megbillen.

LIBBENT, (libb-en-t) áth. és önh. m. libbent-

— étt, par. —s, btn. — ni v.

—

eni. Valamit fél-

re mozdulni kényszerít, vagyis eszközli, hogy lib-

benjen. A székelyeknél : lelibbenti a szél a kalapot

az ember fejérl. Különösen önhatólag mondják sán-

tikáló emberrl, kinek teste félre hajlik, midn sán-

ta lábára lép, fkép ha egyik lába kurta, s az ily

embert libbentö-nok v. libbencs-nek hívják. Tréfásan

is : libbenés erre felé. Gyöke az apró mozgást jelent

li, lib. Rokon leb gyökkel is.

LIBBENTÉS, (libb-en-t-és) fn. tt. libbeniés-t,

tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midn valaki v.

valami libbent.

LIBBENTÓ, puszta Somogy m.; helyr. Libbentó-

ra, —n, — rl.

LIBECZ, 1. LIBUCZ.

LIBEG, (li-b-ég) gyakor. önh. m. Hbég-tem,

— tél, —étt. Mondják igen vékony, könny, foszlány

testekrl, melyek legkisebb illetésre mozognak. Va-

lamivel nagyobbat jelent a lebeg, s még nagyobbat

a lobog. Libeg a hajszál, a pehely, pihe ; lebeg a vé-

kony fátyol; lobog a tz, a zászló, a hosszú b uj-

jú üng.

LIBÉGES, (lib-ég-és) fn. tt. libégés-t, tb. —ék.

Mozgás neme, midn libeg valami. V. ö. LIBEG.

LIBÉGTET, (lib-ég-tet) áth. illetleg mivelt. m.

libégtet-tem, —tél, —étt. Eszközli , hogy valami li-

begjen. V. ö. LIBEG.

LIBERCSE, KIS— , NAGY— , faluk Nógrád

m.; helyr. Liberesé-re, —n, —röl.

LIBÉRIA, fn. tt. libériát. Közelebbrl a fran-

czia livrée után diákosan alakult szó (spanyolul : lib-

réa) ; a francziát pedig ismét livrer (a többek közt

am. szállítani) igétl származtatják , melynek erede-

tije a latin liberare. Inasok vagyis szolgák egyenru-

hája. Tulajdonképen : szállított ruha (gelieferte Klei-

dung).

LIBÉRIÁS, (libéria-as) mn. tt. liberiás-tv. —at,

tb. —ak. Libériát visel.

LIBETBÁNYA, (Libet-Bánya) ösz. fn. Bánya-

város Zólyomvármegyében; helyr. Libetbányá-n,

—ra, —ról.

LIBHESZ, 1. LIPHESZ.

LIBICSKÓ, (lib-ics-kó, azaz levecske) fn. tt.

libicskó-t. ízetlen , hosszú lére csinált étel , letykó.

Erdélyi szó.

LÍBICZ, 1. LIBUCZ.
LIBICZKEL, (lib-icz-kel) önh. m. libiczkel-t.

Apró libben lépéseket csinál.

LIBICZKELÉS, (lib-icz-kel-és) fn. tt. libiczke-

lés-t, tó, — ék. Cselekvés, midn valaki vagy valami

libiczkeL

LIBIKÓKA, (lib-ig-ó-ka, mintegy lib-eg--ke

v. lip-on-g-ó-ka) fn. tt. libikókát. L. LIBONKA.

LIBILÁBAS
,

(libi-lábas) ösz. mn. Heves vár-

megyében vézna , hosszú, vékony lábszáru emberrl

mondják. V. ö. LIBÁR ; és HÓRIHORGAS.
LIBINKÉL, 1. LEBENKÉL.
LIBITÓKA, (libb-en-t--ke? vagy talán inkább:

libi-lóka, ez utóbbi lóg igétl) ; 1. LIBONKA ; éa v.

ö. LIBIKÓKA.
LIBONKÁL, 1. LEBENKÉL, és v. ö. LIPONG,

LIPINKA v. LIPONKA.
LIBORCZ , férfi kn. tt. Liborcz-ot. Liborius.

Oly képzés, mint Tiburtius-ból Tiborcz.

LIBUCZ, (li-b-ucz) fn. tt. libucz- ot. A szalonkák

neméhez tartozó vízi madár, szokottabb névvel : bí-

biez, mely e madárkának kiáltó hangját igen élénken

utánozza. A libucz inkább futkosó természetére lát-

szik vonatkozni, minthogy a szalonkák általán apró-

zott léptekkel szaladgálnak, vagy ide s tova szállin-

góznak, honnan valamint ezen, úgy lebenke nevök

is; mely utóbbihoz közel jár a libucz szó. Lásd : BI-

BICZ.

LICS , hangszó, az alhangu lcs kicsinyezje,

honnan : licseg, locsog, licscsen, locscsan, licscsent, lcs-

csant. Közép helyet foglal köztök : lecs, lecscsen, lecs-

csent,lecsegMondjkk nedvrl,mely kismértékben kicsap-

va medrébl vékonyabb hangot hallatva ütdik vissza.

LICSÉG
,

(lics-ég) gyak. önh. m. licség-tem,

—tél, — étt. Mondják nedvrl, midn medrébl vagy

tartójából kicsapva vékony lics hanggal ütdik visz-

sza. Atv. ért. szaporán jár a szája, hogy szinte fecseg

a nyála bele. Licseg-locsog.

LICSCSEN, (licscsen) önh. m. licscsen-t. Licscs

hangot adva kicsapódik. Licscsen a víz. Vastag han-

gon : locscsan.

LICSCSENÉS, (licscs-en-és) fn. tt. licscsenés-t,

tb. — ék, harm. szr. —e. Nedvnek licscs hangot adva

medrébl vagy tartójából kicsapódása.

LICSCSENT, (licscs-en-t) mivelt. m. licscsent-

étt. A vastaghangu locscsant igének kicsinyez módo-

sulata. V. ö. LOCSCSANT.
LICSE, fn. tt. licsét. Göcseji tájszó, jelent ket-

ts szálú, ersebbféle fonalat, vagy zsineget. A maga

nemében egyedül álló szó, mert a többi li gyökü ma-

gyar szókkal gyanítható rokonságban nincsen. A
szanszkritban lig gyök egyezik a latin ligo s hellén

Xvyóco szókkal.

LICSÉGÉS, (lics-ég-és) fn. tt. licségés-t , tb,

— ék, harm. szr. —e. Nedvnek medrébl vagy tartó-

jából lics hanggal visszaütdése.

LICSÉRT, falu Sáros m.; helyr. Licsért-re, —én,

—röl.

LICSKOL,LICSKOS
;
tájdivatosak; lucskol, lucs-

kos helyett 1. ezeket.

LICSPOCS, ikerített fn. máskép : locs-pocs. L.

ezt ; és v. ö. LICS.

LICZE , falu GÖmör m. ; helyr. Liczé-re, —n,

— röl.

LICZIS, mn. és ín. tt. liczis-t, tb. — ek. Szé-

kely tájszó, s am. hizelked. Minthogy a hizelgésnek
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lényegét a másokhoz való simulás, és forgolódás,

farkcsóválás teszik : innen e szó li gyökeleme az

élénk könny mozgékonyság alapfogalmát rejti ma-

gában, s rokonságban áll a lidércz és ledér szókkal.

LICZKO , falu Szála, puszta Mosón m. ; helyr.

Liczkó-ra, — n, —ról.

LID, elvont gyöke lidércz szónak. Azonos led

gyökkel ledér szóban.

LIDECZ, falu Trencsín m. ; helyr. Lidecz-re,

— én, —röl.

LIDÉRCZ
,

(lid-ér-cz) fn. tt. lidércz-ét , harm.

szr. — e. A népnek babonás hiedelme szerént általán

am. tüzalakban bolygó, embereket ijeszt , néha csá-

bító gonosz szellem. Különösen jelent gyúlékony, s

mocsáros helyeken, vagy temetkön kigözölg párát,

mely a föld szine fölött tömegbe gylve igen vékony

lángra gyulád, s a levegnek legkisebb mozdulatára

ide-oda leveg, máskép : tüzes ember. E tünemények-

rl azt tartja a babonahitü nép, hogy a hamis föld-

mérk lelkei, s hogy a káromkodástól elszaladnak, az

imádságra pedig kisérik az embert; hasonlólag, hogy

ha szaladsz, utánad futnak, ha megállsz, magállnak;

mi igen természetes, mert a káromkodás némileg fú-

vással, az imádság pedig sóhajtással jár, s a leveg

a szaladónak nyomába tódul, az álló körül pedig

nyugszik. Minthogy a lidércz csak éjjel látható, s a

szabadban járónak gyertyavilág gyanánt tnik fel a

távolban : innen azt is tartja róla a babona, hogy az

utast félre, különösen mocsárokba, ingoványokba csá-

bítja, mi ismét egészen a dolog természete szerént

történik. Némely tájakon, pl. Mátyusföldén különö-

sen oly bolygó tüzet hívnak lidéreznek, mely a hely-

ségekben, utczákon, udvarokban, kertekben mutatko-

zik, s elnyúló alakban suhan el a néz eltt, s mint

némelyek látni gondolják, farka is van. Az ily lidércz-

rlazt hiszik, hogy a kéményeken szokott be- s kijárni,

és pedig a vele czimboráló gonosz embernek pénzt hord,

némelyeket pedig álmaikban gyötör, megnyom, mel-

leikre nehézkedik stb. Kinek rósz a lelkiesméreie,

lidérczczel álmodik. (Km.). Dunán túl : ludvércz. E
szó nem egyéb, mint a csapongót, ide-oda szállongót

jelent ledér kicsinyezje : ledér-cz, hangváltozattal

:

lidércz, azaz ledéren libeg, lebeg lángocska, tü-

zecske.

LIDÉRCZDENEVÉR, (lidércz- denevér) ösz. fn.

1) Nagyféle denevérfaj déli Amerikában, mely az em-

berek és állatok vérét, ha hozzájok férhet, kiszívja.

(Vespertilio spectrum). 2) A rusznyákok, románok, s

déli szlávok, különösen a horvátok között divatozó

babonahit szerént némely megholtak lelkei, melyek

denevéralakban az emberek vérét kiszívják, s köz-

nevök : vampyr, a horvátoknál pedig különösen :

vukodlak.

LIDERCZÉS, (lid-ér-ez-és) mu. tt. lidérczés-tv.

— et, tb. — ek. Molnár A. szerént am. hóbolygó, al-

vajáró (lunaticus). A hasonlatosság onnan van, mert

a hóbolygó éjjel oly ijesztleg ds lebegve jár mint a

lidércz.

iSLAD, NAQV 5ZOlA.lt. IU. KÖT.

LIF, a laf szónak kicsinyezett mása, miért ren-

desen együtt járnak : lif laf, valamint származékaik

is : lifeg, lafog. Mondatnak holmi ringyrongy , fosz-

lány, szakadozott szövetrl, ruháról, mely minden

mozzanásra ide-oda hánykolódik. Csak úgy lifeg la-

fog a rongy rajta. Világos, hogy a li la gyökökben

a mozgás alapfogalma rejlik, azonfölül a lif'la

f

'némi

gúnyos, csúfolódó jelentéssel bir.

LIFÉG, (lif-ég) Önh. m. Ufég-tem, —tél, —élt.

1. LIF alatt.

LIGET, (1), (lig-et) fn. tt. liget-ét, harm. szr.—e v. —je. Molnár A. szerént am. a latin saltus, né-

míts. Az els jelent hegyek közti erds , cserjés völ-

gyet, a másik pedig síkon, völgyben, folyók mellett

lev sürü bokros helyet, csalitot. Els alapértelme te-

hát mélység, laposság, völgyesség, mely fákkal, bok-

rokkal van benve, s különbözik az erdtl, mint-

hogy ez vagy egész hegyeket lep el, vagy, ha lapá-

nyon fekszik is, nagyobb terjedelm, és termetesebb

fákból áll.

„Kies liget keríti

Magános házamat

,

Folyókút hívesíti

Virágos halmomat."

Kis János.

„ Hervad már ligetünk s díszei hullanak,

Tarlott bokrai közt sárga levél zörög."

Berzsenyi.

Egyébiránt néha a ligetet is erdnek mondja az in-

gadozó nyelvszokás, mint a pesti városligetet, inkább

csak a német ,Stadtwáldchcn' után városerdnek. A
liget szónak gyöke a mélyedést, alacsonyt jelent le-

hl módosított li, s eredetileg leget, mint sziget Ko-

márom vidékén szeget, minthogy a víz szegi körül,

tehát szeg-hely, a liget pedig leg-hely v. Zt'</-Aefo/,alacson

helyen fekv erdség. Eszerént liget am. lig-ed, leg-ed.

Némelyek a latin : lucus-hól vélik eredettnek, de ami

igen keresett származtatás. Finnül : lehto. A liget

szótól sok helység vette nevezetét, melyek között van

Szegliget Tornában, és Szigliget Szálában. Ez utósó

mint magánálló hegyre épített ó vár nevezetes,de nevét

bizonyosan nem magasságától kapta, hanem a Bala-

tonhoz közel fekv ligetes völgytl. A liget a költi

nyelvben gyakran elfordul. „ Gyönge Klorinda, hs
kikeletben, egy szép ligetben fel s alájár." (Faludi).

„Kis kertekben, ligetekben együtt legelnek." (Népd).

LIGET, (2), 1. LIGETH.
LIGET, (3), puszta Arad in., erdélyi falu F.-

Fehér és Torda in., KERCSE— , falu Somogy, m.
;

helyr. Liget-re, —én, — röl.

LIGETEKECSESZEKÜRT ,
(liget- éke- csésze-

kürt) ösz. fn. Növényfaj a csészekürtök nemébl,

melynek tokja hosszú hengeres, szára durva sz-

rös, szögletes, sugár, szirmai épélük, hiuijei B bok-

rétánál rövidebbek, csak második évben virágzik, s

virága nagy sárga, a köznép nyelvén : idegen sárga

viola. (Ocnothera biennis).

94
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LIGETES, (lig-et-és) mn. tt. ligetes t v. — et,

tb. — ék. Ligetekkel, azaz sürü völgyi erdcskékkel,

csalitokkal bentt. Ligetes szigetek, vízmellékek. A csa-

lóközi Duna vidékei ligetesek. Szélesb ért. bokros,

pl. ligetes szl, melynek igen dús hajtásai, és sürü

levelei vannak.

LIGETÉSÉDÉS, (lig-et-és éd-és) fn. tt. ligeté-

sédés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Ligetessé levés, bok-

rosodás, csalitosodas.

LIGETÉSÉDIK, (liget és ód ik) k. m. ligeté-

séd-tem, — tél, — étt. Bokrosodik, csalitosodik. Az ár-

víz járta vízmellékek, szigetek szaporán ligetesednek.

LIGETÉSÜL, (lig-et-és-ül) önh. m. ligetésült.

Ligetessé alakúi, azaz bokrossá, csalitossá leszen. Li-

getesül a szölö, midn nem nyesik, föl nem kötözik.

LIGETFALVA, falu Pozsony m. ; helyr. —fal-

vá-ra, —n, — ról.

LIGETH, faluk Baranya és Temes m., puszta

Abauj m.; helyr. Ligeth-re, — én, — röl.

LIGETI, (ligeti) mn. tt. ligetit, tb. —ek. Li-

getben term, lakó, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.

Ligeti puha fji, vessz, tövis. Ligeti fülemile, mely az

erdeinél szebben énekel.

LIGETICSILLAGHÚR, ösz. fn, Csillaghúr fa-

ja-, virágfürtjei szétágazók, levelei szívesek, nyelesek,

az ág- és kocsántöveken nyeletlenek. (Srellaria ne-

morum).

LIGETKERT, (liget-kert) ösz. fn. Ligetformára

alakított kert, angolkert. (Park).

LIGGAT, 1. LIKGAT.
LIH, hangszó, mely a leh-nél valamivel gyön-

gébb s jelenti a fáradt vagy beteg embernek ertele-

nebb lehet. Innen liheg, lihegés lágyabb kifejezések,

mint lehel, lehelés.

LIHA, (li-ha v. lih-a) fn. tt. lihát. Szatmári táj-

szólás szerént könny vékony kötés. Lihába kötni.

Úgy látszik nem egyéb, mint a könny, üres tokot

jelent léha módosított alakban. V. ö. LÉHA.
LIHEG, (lih-ég) gyak. önh. m. lihegtem, — tél,

— étt. Gyöngéden, alig észrevehetöleg lélekzik, pl.

a fáradt, lankadt, beteg ember. Alig liheg a szegény,

oly gyönge.

LIHEGÉS, (lib ég-és) fn. tt. lihégés-t, tb. — ék,

harm. szr. —e. Gyöngéd, finom, alig hallható lélek-

zés, milyen a beteg emberé.

LIHÓ, bodrogközi tájszó, 1. LÉHÓ.
LIK, fn. tt. lik-at, harm. szr. — a v. —ja. Ki-

csiny, likacs v. likacska. Altalán minden nyilas, mely

valamely testbe mélyed, vagy rajta keresztül hat.

Némely ilyetén nyilasoknak, pl. az emberi testben,

külön neveik vannak , mint : orr, fül, száj, vagy az

épületekben, ablak, ajtó, kémény ; de gyakran a lik

mint jelz hozzájok tétetik, pl. orrlik, szelellik, pin-

czelik , kályhalik stb. Likakat fúrni a gerendába,

falba. Likakat ásni a földbe. .1 disznók likakat túrtak

a ház tövébe. Likak a felpuffadt kenyér belében, a ro-

hadni kezd gombában. Egérlik, melyben egér lakik.

Az ürgét kiönteni likából. A rókát kiperzselni a likból.

Szegény róka , egér az , melynek csak egy lika van.

(Km.). A ,lik' szó legszokottabban használtatik holmi

mesterséges, fúrt, szúrt, vésett nyilasokról, valamint

olyakról is, melyek romlás által támadtak , s nem

kellene lenniök
,

pl. likak a ruhán, csizmán; likak a

padolatban. A kupjátékban liknak mondatik a fölál-

lított kúpok közti nyilas, innen : likat dobni am. a

tekét, v. mancsot ezen nyilason átszalasztani. Átv.

ért. jelent nyomorú szk lakot, viskót, mely mintegy

a vadak rejtekéhez hasonló. Egy likért 50 peng fo-

rintnyi bért fizetni. Ezek nem is szobák , csak likak.

Szinte átv. ért. am. hiány. Csak még ezt az egy likat

bedughatnám v. betölthetném, mi egyébiránt csak köz

nyelvbe való kifejezés.

E szóval élnek általán Erdélyben, és Magyar-

ország több vidékein, nevezetesen túl a Dunán, más-

utt divatosabb a lyuk v. a népi kiejtés szerént : juk.

Hasonló változatúak : tik és tyúk. Mi elemzését illeti,

eredetére egy a lék szóval, s alapfogalom benne a mé-

lyedés. L. LÉK, fn. Gyöke li, mely ismét a le módo-

sulata, s jelentése lapulás, mélyedés. így változik a

vele viszonyos fe és fi, melyekbl lett fel és fii, pl. a

Fii Istál (Fel-Istál), filkó (fels a kártyában), filagó-

ria, azaz föl-gória am. magas góré. S valamint a fe

gyökhöz rendesen vékony hangú ragok járulnak, a

./i-hez pedig vastaghanguak : hasonlóan a le vékony, a

li pedig vastaghangu ragokat v. képzket vesz fel, pl.

a likas, linkó származékokban, ritkábban vékonyakkal

is párosul, mint a liget szóban. Rokon vele a német

Loch, Lücke, lengyel loch
}
finn lipti stb.

—LIK ösz. igeképz az l és ik képzkbl, pl.

villám-lik, fény- lik, sötét-lik, fehér-lik, rém-lik, néha

az l meg is kettztetik, pl rongy-ol-lik , zöld-el-lik,

sárgá-l-lik.

LIKACS, (lik-acs) kicsiny, fn. tt likacs- ot, harm.

szr. —a v. —csa. Apróbbféle kis lik, pl. melyet t-

vel, árral szúrnak, vagy a molyok rágnak. így nevez-

hetk az állati brön lev hézagocskák, melyek által

a test kipárolog. Máskép : lyukacs. (Pórus).

LIKACSOL, LIKACSOLÁS, 1. LYUKACSOL,
LYUKACSOLÁS.

LIKACSOS, (likacs-os) mn. tt. likacsos-t v.

—at, tb. — ak. Amiben sok likacs van. Likacsos sajt,

kenyér. Likacsos gomba. Molyette likxcsos posztó. Nyü-

rágta likacsos falevelek. Máskép : lyukacsos. V. ö. LI-

KACS.

LIKACSOSODIK, 1. LYUKACSOSODIK.

LIKACSOSSÁG, (lik-acs-os-ság) fn. tt. likacsos-

ságot, harm. szr. —a. Valamely testnek állapota,

vagy tulajdonsága, midn sok likacs van benne. Más-

kép : lyukacsosság.

LIKAD, (likad) önh. m. likad- 1. Lik támad raj-

ta. Likad az elmállott posztó, az elkopott br. Közön-

ségesen ki igekötvel használtatik. Kilikadt a csizma

talpa. Kilikadt a zsák, zseb. Máskép : lyukad. V. ö.

LIK.
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LIKADAS, (lik-ad-ás) fn. tt. likadás-t, tb. —ok,

barin. szr. —a. Állapot, midn valamely test likad,

vagy maga azon nyilas, mely liknak mondatik. Más-

kép : lyukadás. V. ö. LIKAD.

LIKAGYÁN, (lik-agyán) sz. fn. Növénynem

az öthímesek seregébl és kétanyások rendébl, mely-

nek bokrétája kerékforma, öt vagy hat metszés,

minden metszés tövén a torkolatnál két lik, honnan

a neve. (Swertia).

LIKAS, (lik-as) mn. tt. likas- t, v. —at, tb. —ak.

Amiben lik van, mi kilikadt. Likas csizma. Térden

likas a nadrág, könyökön likas a dolmány. Likas falak.

Likas bögrébl, fazékból kifoly a lé. Haragos asszony,

füstös konyha, likas tál, három gonosz a háznál. (Km.).

Likas kása, 1. ezen czikk alatt. Szójáték gyanánt

mondják : likas-bikas.

LIKASÉR, (likas ér) 1. LIKASÍR, 2).

LIKASÍR, (likas-ír) ösz. fn. 1) A köznép nyel-

vén növényfaj a gégevirágok nemébl, melynek le-

velei kerekded- szívesek, nyelesek, kevéssé tompák,

kocsányai a levéltöveken bokrosak. Máskép a köz-

nép nyelvén : him farkasalma, növénytani néven :

farkas gégevirág. (Aristolochia clematitis). 2) Van a

köznép nyelvén egy másik likasír vagy jobban : likas-

ér, azaz likasgyökér is, t. i. növénytani néven : likas-

ér füstiké (fumaria bulbosa), melynek t. i a gyöke-

re gumós, odvas ; máskép a köznépi nyelven : tava-

szi gerézdes, kakasláb, hüvelykes föld füsti.

LIKASKÁSA, (likas-kása) ösz. fn. Etel neme.

A megftt köleskásának a közepét meglikasztják és

édes tejet töltnek bele , ezért hívják likas kásának

(a székelyeknél). Másutt pedig az egész kásafzetet

épen hagyják és a tálban köröskörül töltik a tejet,

amidn a neve karimáskása, minthogy a tej mintegy

karimáját teszi.

LIKASLEVELÜFÜ
,

(likas-levelü-fü) ösz. fn.

Növénytani néven : cseng Unka. (Hypericum perfo-

ratum). L. LINKA alatt.

LIKASODÁS, (lik-as-od-ás) fn. tt. likasodást,

tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midn valamely

test likasodik. A koptatásnak likasodás a vége. Más-

kép : lyukasodás.

LIKASODIK, (lik-as od-ik) k. m. likasod-tam,

— tál, — ott. Likassá válik, likak támadnak benne.

Az igen megviselt ruha likasodik. V ö. LIKAS.

LIKASZT, (lik-asz-t) áth. m. likaszt-ott, htn.

—ni v. — ani, par. likaszsz. Valamely testen likat

csinál, fúr, szúr, túr, szakaszt, mar, harap, vakar stb.

Rendesen ki igekötvel jár. Szeggel kilikasztani a zsá-

kot. A pipaszárnak való sürjefát kilikasztani. Máskép :

lyukaszt. V. ö. LIK.

LIKASZTÁS, (lik-asz-t-ás) fn. tt. likasztás-t, tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn bizonyos esz-

köz vagy er likat csinál. V. ö. LIKASZT.

LIKAZ, (lik-az) áth. m. likaz-tam, —tál,—ott.

L. LIKASZT.

LIKÉR falu Gömör m. ; helyr. Likér-re, —én,—röl.

LIKGAT, (lik-og-at) gyak. áth. m. likgat-tam,—tál, — ott, par. likgass. Minthogy gyöke lik, iga-

zán így kell írni : likgat, nem : liggat. Jelentése :

valamely szilárd testen több likat szúr, bök, szakaszt

stb. Szegekkel likgatni a falat. Árral likgatni a bort.

Thegygyei állallikgatni a papirt, vásznat. A ruhát kop-

tatás által kilikgatni. Máskép : lyukgat. V. ö. LIK,
LYUK.

LIKGATÁS, (lik-og-at-ás) fn. tt. likgatást, tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valami vagy
valaki likakat csinál. V. ö. LIKGAT.

LIKLIK, a székelyeknél tréfásan ain, csiklik.

(Kriza J.).

LIKÓCS, (lik-ó-cs) fn. tt. likócs ot ; helyr. Li-

kacs- on, — ra, —ról. Gyr városával határos puszta,

mely mer gödröcskékbl állott, mig némely részeit

ki nem egyengették. A hagyomány szerént itten egy-

kor török tábor tanyázott, s innen e gödrök. E szó-

ban a cs nem kicsinyez, hanem átalakult s, s am. li-

kas, azaz likókkal bvelked, az elavult likó törzsök

ti. így képzdött a babócs, a babó (bab) szótól.

LIKTÁRIOM , fn. tt. liktáriom ot, harm. szr.—a. Gáspár János és Beregszászi szerint perzsául :

lektár, latinosan : electuarium, magyarított változat-

tal : lekvár. Különbféle gyümölcsökbl fzött cseme-

geféle íz, gyümölcsíz.

„Liktáriom, lépesméz
,

Aki szeret, reám néz." Népd.

LIKTÁRIOMOS, (liktáriom-os) mn. tt. liktári-

omos-t v. — at, tb. — ak. 1) Liktáriommal, lekvár-

ral, vagyis gyümölcsízzel készített, töltött. Liktário-

mos tésztásétek. 2) Amiben liktáriomot tartanak. Lik-

táriomos üvegek, edények.

LIKVÁND, falu Sopron m.; helyr Likvánd-ra,

—on, —ról.

LILA, (1), fn. tt. lilát. Növénynem a kéthíme-

sek seregébl, és egyanyások rendébl ; csészéje ki-

csiny, négy fogú, bokrétája négy metszés, tokja ösz-

venyomott, kétfelé nyiló a lapján. A fanemüek közé

tartozik. Fajai között legismeretesebb az orgonafa v.

szelencze. (Syringa vulgáris). Rokon a tölcsért jelent

li, livó, lihó szóval, minthogy a lila virágai ,liu' az-

az tölcséralakúak, vagy mivel ezen fának ágai belül

igen székesek, s könnyen tölcsérré alakíthatók. Erre

látszik vonatkozni a latin syringa is. Németül : Flie-

der, melyrl Adelung úgy vélekedik, hogy rokon a

csövet jelent Flieth szóval. Egyébiránt a lila spa-

nyolul : lilac, olaszul : lilla, francziául: lilás; s mint

hogy ezen fa idegen (tulajdonképen persiai) eredet,

igen hajlandók volnánk hinni, hogy nevét is magával

hozta, ha azt a dolog természetébl és saját nyelvünk-

bl nem helyesen elemeznk.

LILA, (2), ni kn. Eulalia, mások szerint Eli

ilvtha szóból rövidítve

9 4*
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LILAFANZAR, (lila-fan-zár) ösz. fn. A fanzá-
|

rok nemébl való növényfaj, mely nevét részént on-
J

nan kapta, hogy virága lilaszinü, részént mivel bok-

rétájának torkát a himszálak szrei (fanai) bezárják.

(Lycium Boerhaaviaefolium).

LILASZÍN, (lila-szín) ösz. fn. Olyan kékes szin,

milyen a lilafa, vagy máskép orgonafa, szelenczefa vi-

rágának színe. Ha melléknév am. lilaszinü.

LILASZINÜ v. — SZINÜ, (lila-színü) ösz. mn.

A lilafa virágához hasonló szinü. Lilaszinü nyak-

kend.

LILE, fn. tt. lilét. Madárnem, melynek több fa-

jai vannak. (Charadrius). Zöld lile, mely vizenys ré-

teken lakik, gilisztákkal él, s ess idben eléjön, és

lileg. (Ch. pluvialis). Parti lile, mely a tengerek mel-

lett tartózkodik, különösen Angliában, s fleg Éj-

szak-Amerikában. (Ch. calidris). Nevét hangjától

kapta.

LILIOM, fu. tt. liliom- ot, harm. szr. —a v.

—ja. Növénynem a hathímesek seregébl és egya-

nyások rendébl ; csészéje nincs, bokrétája harang-

forma, hat szirmú, szirmai belülrl a tövektl fogva

félig a gerinczen kivölgyeltek, válusak. Fajai között,

milyenek : apró, büdös, erdei, fogas, kék, koczkás,

leány-, olasz, sás- v. sárga, tarka, turbán stb. legne-

vezetesebb a fehér liliom. (Lilium candidum). Tiszta,

mini a liliom. A fehér liliomnak is fekete az árnyéka.

(Km.). Közvetlenül a latin liliumból származott,

melyhez rokon a hellén Iííqiov, német Lilié, fran-

czia lis stb. A persa nyelvben lalah v. alalah, s a

törökben lale am. tulipán.

LILIOMBOGÁR, (liliom-bogár) ösz. fn. Igen

kicsi bogár, melynek nyaka hosszúkás, csápjai, lábai,

feje és hasa feketék, szárny- és mellpajzsa haragos

vörös.

LILIOMFEHÉR v. —FEJÉR, (liliom-fehér)

ösz. mn. Oly fehérszín, mint a fehér liliom virágai.

Liliomfehér nyak, kebel.

LILIOMFEHÉRSÉG v. —-FEJÉRSÉG, (lili-

om-fehérség) ösz. fn. Fehérség, mely a fehér liliom

virágához hasonló.

LILIOMFEHÉRSÉGÜ, lásd : LILIOMFEHÉR.

LILIOMKERESZT, (liliom-kereszt) ösz. fn. A
czimertanban jelent oly keresztet, melynek négy vé-

gén liliomok látszanak.

LILIOMNEMU, (liliom-nemü) ösz. mn. A lilio-

mok neméhez tartozó, vagy olyanforma, mint a liliom.

Liliomnem virágok.

LILIOMOLAJ, (liliom-olaj) ösz. fn. A fehérli-

liom virágainak szirmaiból kivont olaj.

LILIOMOS, (liliom-s) mn. tt. liliomos-t v. —at,

tb. — ak. Liliomterm; liliommal ellátott, díszített.

Fnévül tt. liliomos-t, tb. —ok, am. liliomvirág.

LILLIK, fn. tt. lillik-ét. Vadlúdfaj, mely a mi

éghajlatunk alatt nem költ, s csak úgy vándorol ide.

Innen a közmondás : mikor a lillik tojik, azaz soha-

napján.

LIMÁNY, (lin-om-ány?) fn. tt. limány-t, tb. — ok.

Kenessey Albert szerént a hajósok nyelvén olyan hely,

hol a víz utat vesztve, megcsendesül s lassú körben

mozgást vesz föl. Minden esetre a lim rokon st azo-

nos Un gyökkel, linba, linkó és Unka szókban.

LIMÁNYOS, (lin om-ány-os) mn. tt. limányos-t

v. — at, tb. —ak. Limányt vagy limányokat tar-

talmazó.

LIMBA, (1), LIMBÁL, 1. LINBA, LINBÁL.
LIMBA, (2), erdélyi falu A.-Fehér m. ; helyr.

Limbá-ra, —n, —ról.

LIMLOM, ikerített fn. mely lom szóból lim-néb,

mint amaz kicsinyz alakjának eltétele által szár-

mazott. Am. többféle lom. V. ö. LOM.
LIN, elvont gyöke linba, lindik, Unka , linkó

szóknak és az els származékainak. Azonos len gyök-

kel leng szóban.

LINA, LINA, ni ku. Carolina. Eredeti jelen-

tését 1. KÁROLY szónál.

LINBA, (lin-b-a) fn. tt. linbát. Gyöke az ide-

oda mozgást jelent lin, máskép len, mely megvan a

leng, lenged, lengedez származékokban. A lin gyök-

bl lett az igeneves linó, lin-v, lin-b, s a toldalékkal

linb-a. így képzdtek a hinba, czinba, s némely má-

sok. Jelent bizonyos eszközt, vagy készületet, mely

oly fekv vagy függ helyzetben van, melynél fogva

könnyd megilletésre, mozdításra ide-oda, vagy föl

és alá inog. Legközelebbi rokona a hinba, azután a

czinba, honnan linbálni, hinbálni, czinbálni am. ide-

oda ingatni, mozgatni. Köz gyökük a mozgást jelent

in, melynek értelmét az elébe tett l még inkább ne-

veli. Linbának mondható általán minden hintáló ké-

szület, különösen, mely fölülrl lefelé függ, pl. az

óra linbája. (Oscillum). V. ö. LOMBA.
LINBÁL, (lin-b-a al) áth. m. linbál-t. Vala-

mely testet nehezkedésének középpontja körül ide-

oda, vagy föl és alá ingat, mozgat. A szalagokon füg-

g bölcst linbálni. Testét ültében ide-oda linbálni. A
hintó linbálja a benne ült. A hullámok linbálják a

hajót. V. ö. LINBA.

LINBÁLÁS, (lin-b-a-al-ás) fn. tt. linbálás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valamit v.

valakit linbálnak. V. ö. LINBÁL.

LINBÁLÓDÁS, (lin-ba-al-ó-d-ás) fn. tt. linbáló-

dás-t, tb. — ok. Állapot, midn valami vagy valaki

linbálódik.

LINBÁLÓDIK, (lin-b-a-al-ó-d-ik) belsz. m. Un-

bálód-tam, —tál, — ott. Mintegy bels mozgalomnál

fogva ide-oda inog, hányódik, hintálódik.

LINBÁZ, (lin-b-a-az) áth. m. linbáz-tam, —tál,

—ott, par. —z. 1. LINBÁL.

LINBÁZÁS, fn. 1. LINBÁLÁS.
LINCS, KIS—, Ó— , faluk Pozsony m.; helyr.

Lincs-re, — én, — rol.

LINDIK, (lin-d ik) fn. tt. lindik-et. Székely táj-

szó, s am. csiklandó az asszonyi nem szeméremtesté-

ben. Eredetileg lvnde.lt, mint : sziirdék, szándék. Gyöke
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a mozgékonyságot jelent Un, mely ugyan ily jelen-

téssel bir a linba, linbál szóban is. Mások a román

lindik v. limbig (nyelvecske) szóval azonosnak vélik.

LINEAHAJÓ, (linea-hajó) ösz. fn. A hadi ha-

jók legnagyobb három árboczosa , rendesen három

ágyúsorral, melyekben 74— 90 söt több ágyú is

van ; máskép : sorhajó. (Kenessey Albert).

LINGA, (lin-oga-a) 1. LINBA és HINBA.

LINGÁZ, (lin-og-a-az) önh. m. lingáz-tam, — tál,

—ott. L. LINBÁL és HINBÁL.

LINI, nöi kn. 1. LINA.

LINKA, (1), (lin-og-a) fn. tt. Unkát, több. Un-

kák. 1) Dunán túl, nevezetesen Sopron vármegyében

jelent bürüt, azaz ingadozó, linbáló kis fahidat, mely

egy keresztül fektetett deszkából vagy gerendából

áll. Rokona az ingoványt jelent linkó, és lanka ; le-

het maga az ,ingó* szó is l hang eltételével, mint

incubus-bó\ lett linkábás.

LINKA, (2), fn. tt. Unkát. Növénynem a sok-

falkások seregébl és sokhímesek rendébl, melynek

némely fajait a babonások ördögüzésre használták.

Több faj, nevezetesen a négyszeg, szakállas, hegyi,

borzas, és cseng faj levelei oly átlátszón pettegetet-

tek, mintha Ukacsosak volnának ; innen különöseb-

ben a eseng Unka neve köznépiesen : lyukas levelüfü

;

minélfogva hihetleg innen vette nevét az egész nem :

Unka, azaz lika ; francziául : millepertuis, azaz ezer

lik. (Hypericum, különösen a cseng latin neve : hy-

pericum perforatum).

LINKA, (3), nöi kn. Carolina.

LINKÁBÁS, fn. tt. linkábás t, tb. —ok. Mol-

nár A. és Páriz szerént am. a latin incubus, azaz nyo-

mó lidércz, boszorkány. Úgy látszik , nem egyéb,

mint az incubus magyarított formában : inkábás, lin-

kábás.

LINKÓ, (lin og-ó v. in og-ó) fn. tt. linkó-t. Egy

az ingoványt, söppedékes, gödrös, nedves helyet je-

lent Unka szóval, amaz t. i. eredeti, emez pedig mó-

dosított részesül Unog igétl, melynek gyöke li am.

le, azaz alá, minthogy a linkóban alapfogalom az alá-

szállás, alásöppedés ; vagy pedig az / hang eltételé-

vel inog igétl.

LIPCSE, fn. 1) Liptóvármegyei helynév. Német

IÁpcse, Tót Lipcse; helyr. IApcsén, — re, —röl. 2)

Szászország egyik nevezetes városa, kivált vásárai-

ról és könyvkereskedésérl. (Leipzig). Mint külföldi

helynév, a helyragozás általános szabálya szerint

:

helyr. Idpcsé-be, — ben, —bi.

LIPE, máskép : LEPE, 1. LEPKE.
LIPECZ, (lip-ecz) 1. LIPHECZ.
LIPECZKÉDIK, 1. LIPICZKEDIK.
LIPHECZ, (lip-h-ecz) mn. tt. liphecztt. Szé-

kely tájszó
;

s am. lusta, lomha, tunya, hitvány. Gyö-

ke a lap szónak kicsinyez alakja lip, minthogy a

lipecz ember meglappan, meglippen, hasán vagy ha-

nyatt heverész. Máskép : Uphesz, lipecz. Itt az ecz

nem kicsinyez, hanem a tulajdonságot jelent esz

(es) képznek módosulata, mint kopacz (kopasz), du-

gacs (dugasz), lapicz (lapis) stb.

LIPHESZ, (lip-h-esz) mn. tt. Uphesz-t, tb. — ek.

L. LIPHECZ.
LIPI, 1. LIPILAPI.

LIPICSÁN, (lip-ics-án) mn. tt. lipicsán-

1

, tb.

— ok. A székelyeknél am. rósz testállásu (Kriza J.),

ki lelappanva, testét leeresztve jár.

LIPICZKEDIK, (lip-icz-kéd-ik) k. m. Upiczkéd-

tem, —tél, — itt. Ferenczi János szerént a székelyek-

nél am. féllábon mankóval sántikál. Általános értel-

me a sántikálás. V. ö. LIPICZKEL, LIBICZKEL,
LIBBENT.

LIPICZKEL, (lip-icz-g-el) gyak. önh. in. lipicz-

kelt. Aprózott léptekkel jár, kicsinyeket lépdegel.

Néha am. libiczkel, aprókat libbent, biczegve jár.

Gyöke lip nem egyéb, mint a kicsinyített lép, mely-

nek jelentését az icz még inkább kitünteti ; az utóbbi

értelemben pedig am. lib. így lett a nagyító tapos-ból

tij.iczkel, tepiczkel.

LIPICZKELÉS, (lip-icz-g-el-és) fn. tt. lipiczke-

lés-t, tb. —ék. 1) Aprózott léptekkel járás. 2) Libicz-

kelés. V. ö. LIPICZKEL.
LIPILAPI, i kerített fu. melynek els része csak

az utóbbinak (lapi v. lapu) kicsinyzje. A székelyek-

nél az igen gyér level káposztafrl mondják. (Kri-

za János).

LIPINKA v. LIPONKA, (lip-in g-a v. lip on-

g-a) fn. tt. lipinkát. A székelyeknél ara. libeg hinta.

L. LIPONKA, és v. ö. LIPINKÁZ. Ugyanott jelent

sántító, libbent embert is. Lipinka Péter. (Kriza J.

gyjteménye).

LIPINKÁZ
,

(lip-in-g a-az) gyakor. önh. m. U-

pinkáz-tam, —tál, —ott. A limbálásnak, hintálásnak

azon neme, midn egy deszkát vagy rudat valamely

polczon keresztben fektetnek, s mindkét végére ülve

egymást föl-alá hinbálják. Világos, hogy a li gyök-

ben a mozgás alapfogalma rejlik, s rokoi: a libeg, li-

ffg igék gyökével, mintha volna Ubingáz, lifingás. E
rokonsághoz tartozik libánczol is. V. ö. LIPONG.

LIPINKÁZÁS, (lip-in-g-a az-ás) fn. tt. lipinká-

zás-t, tb. —ok. C; elekvés, midn valaki lipinkáz.

LIPNIK, KIS-, falu Sáros, NAGY-, Szepes

m ; helyi-
. Lipnikre, — ép, —röl.

LIPÓCZ, faluk Gömör, Turócz, Vas, Ung m.

;

helyr. Lipóczra, —on, — ról.

LIPOLT, 1. LIPÓT.

LIPONG, (lip-on-g) gyak. önh. m. lipong-tam,

— tál, —ott. Ideoda libegve mozog. Ez igébl kicsi-

nyített alakban lett : Uping, mint kereng kering, ka-

csong kacsing stb. s a lipingbl származott Upingáz,

keményebben : lipinkáz.

LIPONGÁS, (lip-on g-a-ás) fn. tt. lipongás-t, tb.

—ok. Ideoda libegve mozgás.

LIPONKA, (lip on-g-a) fn. tt. liponkát. Gyer-

mekek hintáló játéka, midn deszkát vagy valamely

rudat tesznek bizonyos emeltebb gerendán keresztül,
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s magukat libegtetik rajta. Törzsöke : lipong, mely-

bl lett igenév lipongó, liponga, s keményítve : li-

ponka. Székely tájszó, máskép ugyanott : lipivka, li-

bitóka, libikóka.

LIPÓT, férfi kn. tt. Lipót-ot. Leopoldus (orosz-

lánbátorságu).

LIPÓTPA, puszta Somogy m.; helyr. - -fá-ra,

—n, —ról.

LIPÓTFALVA, falu Vas m.; helyr. —falvá-rw

— n, —ról.

LIPOVNOK, falu Nyitra m.; helyr. Lipovnok-ra,

—on, —ról.

LIPPA, mváros Temes, falu Szála m. ;
helyr.

Lippá-ra, —n, —ról.

LIPPAHÓCZ, falu Szála m.; helyr. Lippahócz-

ra, — on, — ról.

LIPPEN, (lipp-en) önh. m. lippen-t. A lappan

ige kicsinyített alakja 5 lippen lappan. Mondják kü-

lönösen tyúkról, s más jérczemadarakról, midn a

hím eltt vagy alatt lelapulnak. Meglippen.

LIPPÓ, falu Szatmár m.; helyr. Lippóra, - n,

—ról.

LIPSI, fn. tt. lipsi-t, tb. — k. Dézsvidéki táj-

szó, am. burgonya, pityóka.

LIPTAGEREGE, falu Nógrád m.; hely. —Ge-

regé-re, —n, — röl.

LIPTAI, irin. tt. liptai-t, tb. —a/f. Liptóból va-

ló , ott termett, ott készített , arra vonatkozó stb.

Liptai sajt. Törzsöke Liptó, de valamint más ily

végzetü helynevek , s némely más részesül fne-

vek, úgy ez is két alakban veszi fel az i képzt ; lip-

tói és liptai, mint ardói ardai, brassói brassai, sze-

csi szeesei, darnói darnai stb. stb.

LIPTÓ, fn. tt. Liptó-t; helyr. — ba ,
—ban,

— ból. A kárpáti hegység legmagasabb vidékén fekv

vármegye, melynek uevezetesb városai : Rózsahegy,

Szent-Miklós, Német- Lipcse, Liptóvjvár stb.

LIPTÓD, falu Baranya m. ; helyr. Liptöd ra,

—on, — ról.

LIPTÓI, 1. LIPTAI.

LIPTÓÚJVÁR, (másképen : Hradek) mváros

Liptó m.-, helyr. — Újvár-on, — ra, —ról.

L1PTÓVÁRMEGYE, (Liptó-vár-megye) lásd :

LIPTÓ.
LIROMLÁROM, ikerszó, melynek alapja lárom

azaz lárma. Élünk vele, midn bizonyos beszédrl azt

akarjuk kijelenteni , hogy nem egyéb puszta üres

hangnál, lármánál. Liromlárom az egész. V. ö. LA-

ROM.

LISÓ , falu Hont m. ; helyr. Lisó-ra ,

—n,

—ról.

LISPE , falu Szála m. ; helyr. Lispére ,
'
— n,

— ról.

LISZA, (1), 1. LÉSZA.
LISZA, (2), falu Trencsín m. ; helyr. Liszára,

—ról.

LISZÁRNYA, falu Bereg m ; helyr. Liszárnyá-

ra, — n, —ról.

LISZKA , OLASZI— , mváros Zemplén m.;

helyr. Liszká-ra, — n, — ról.

LISZKO, puszták Nógrád m.; helyr. Liszkó-ra,

i

— n, — ról.

LISZKÓFALVA, falu Liptó m.; helyr. falvá-ra,
—n, — ról.

LISZLÓ, férfi kn. Venceslaus. L. VENCZEL.

LISZNYÓ, erdélyi falu Sepsi székben ; helyr.

Lisznyó-ra, —n, —ról.

LISZO, falu Somogy m. ; helyr. Liszó-ra, — n,—ról.

LISZT, (lisz-t v. li-szt) fn. tt. liszt-ét, harm. szr.

—je. Kicsinyezve : tisztecske. Szoros ért. finom, s

igen lágy, és a tapintatot alig érdekl por, mely a ga-

bonák , hüvelyes vetemények stb. magvaiból örléa

j

által készül, midn t. i. az öszvetörött testek héjai,

1 burkai a szitás zacskó által elválasztatnak. Anyag-

ra nézve : búza-, rozs-, árpa-, zab-, kukoricza-, bab-,

borsó- stb. liszt. Rendeltetésére és minemüségére te-

kintve : kenyérnek , zsömlének , kalácsnak való liszt,

Barna, fehér liszt. A lisztnek legfinomabb kivo-

nata : lángliszt. Elfogy a liszt, ha sok markon megy

által. (Km.). A disznó is néha búzalisztet eszik. (Km.).

Két kö közöl kell a szép lisztnek kimenni. (Km.). Szé-

lesb ért. jelent knek vagy fának finom, apróra tört

zúzott, vagy rágicsált porát, pl. midn a szú lisztté

rli a fát.

E szó vagy azok sorába látszik tartozni, me-

lyek végén a t csak toldalékos kihangzás, mint : arasz

araszt, válasz választ, bibasz bibaszt, esperes esperest,

lus lust, (lucs, lucst) ; és általán az s és sz szel vég-

zd szók, kivált a rövidebbek , talán nagyobb nyo-

matosság végett szeretik fölvenni a t hangot ; vagy

pedig a lisz elvont gyöknek vétetvén a t reudes fnévi

képzként járul hozzá, mint füs-t, kosz-t (= pózna),

gesz-t, ros-t szókban. Ezek szerént liszt-ben eredetileg

li gyökelem a mozgásnak legkönnyebb nemét jelenti,

minthogy a liszt csakugyan a leggyöngédebb lehelet-

re is elrepül, elszáll. Innen az ellopódzó, elsuhanó

emberrl tréfásan azt mondják : hogy ellisztelt, azaz

liszt módjára elszállt, elillant. Alapfogalomban t. i.

a li gyökelemben egyeznek vele a libánczol, libeg, li-

dércz, lifeg, mint élénk könnyd mozgást jelent szók.

Magához a lisz gyökhöz, mind hangban mind érte-

lemben legközelebb áll mély hangon : laza. A finn

listin am. a latin furfur farináé, a liszt korpája.

LISZTÁRULÁS, (liszt-árulás) ösz. fn. Lisztnek

pénzért, kivált apróbb mértékben eladása.

LISZTÁRUS, (liszt-árus) ösz. fn. Személy, ki

lisztet árul, ki liszttel kereskedik.

LISZTATKA, (liszt-atka) Ösz. fn. L. LISZT-

MOLY.
LISZTBOGÁR, (liszt-bogár) ösz. fn. Bogárfaj,

mely a lisztben terem, ha kivált azt nedves helyen
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tartják, nem forgatják, nem szellztetik. Ezen bogár-

nak kukaczát szeretik különösen a fülemilék. (Te-

nebrio).

LISZTÉL, (lisz-t-ól) önh. m. lisztü-t. 1) Lisz-

tet ad, azaz liszt fejldik ki belle. Ez a búza igen

lisztéi am. sok lisztje van. 2) Lisztet használ, lisztje

van, olyan mint pénzel. A vizek elapadtak, s a mal-

mok nem rölnek, nincs mibl tisztelnünk. 3) Atv. ért.

eltakarodik, elhordja magát, szép csendesen elillan

mint a lisztpor. Erezvén, hogy nem jól lesz a dolog,

ellisztélt.

LISZTÉLÉS, (lisz-t-él-és) fn. tt. lüztélés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki vagy

valami lisztéi.

LISZTÉLÖ, (lisz-t-él-) mn. és fn. tt. lisztélt.

Aki v. ami lisztéi. Különösen fnévül, a malomk alól

kijöv lisztet felfogó láda.

LISZTENYV
,

(liszt-enyv) ösz. fn. Lisztbl és

meleg vízbl készített ragadós pépszer, arra való,

hogy két testet közvetlenül öszveragaszszon. Ilyen a

vargák , csizmaziák csirize. Különösen búzalisztbl

vagy keményítbl fzött pép, melyet a könyvkötk

használnak.

LISZTERESZT
,

(liszt-ereszt) ösz. fn. Azon

tölcsér a malomk alatt , mely az örlött lisztet fölve-

szi, és ha, mint mondják, parasztra riének, egyene-

sen a lisztelöbe, vagyis lisztládába hullatja, ha pedig

szitára riének , elébb a szitába bocsátja, melyet az

úgynevezett petike rázogat , s onnan hull a lisz-

telöbe.

LISZTES, (lisz-t-és) mn. tt. lisztest v. — et, tb.

—ek. 1) Ami lisztrészeket foglal magában, mi lisztté

rldik, tördik. Különösen mondják bizonyos ma-

gokról , és gumóféle gyümölcsökrl , terményekrl,

melyek megérve vagy megfzve, megsütve szétporla-

nak. Lisztes gesztenye, burgonya. 2) Amiben lisztet

tartanak. Lisztes hombár, hordó, láda, zsák, zacskó.

3) Amit belepett a liszt. Lisztes ruha. 4) Mondják

némely ételekrl, melyek lényegét liszttöltelék teszi.

Lisztes hurka , lisztes kolbász. 5) A növénytanban

olyan szerv, melynek felülete durva porhoz hasonló

szemcsékkel vau behintve, mint a fejér libatopp (che-

nopodium album) levele. 6) Gúnyosan fnévileg (a

midn a tt. lisztes-t , tb. — ék) am. lisztlopó, s így

csúfolja a köznép a molnárokat.

LISZTESEN, (lisz-t-és-en) ih. Liszttel ellátva

vagy belepve.

LISZTÉSHORDÓ, (lisztés-hordó) ösz. fn. Hor-

dó, melyben lisztet tartani , kivált pedig szállítani

szoktak. A tábor után liszteshordókat szállítani.

LISZTÉSHURKA, (lisztes- hurka) ösz. fn Hur-

ka , melynek töltelékét fleg zsíron pirított lisztpép

teszi.

LISZTÉSKAS, (lisztés-kas) ösz. fn. Sárral

betapasztott kas, azaz hombár, melyben lisztet tar-

tanak.

LISZTÉSKÁSA, (lisztés-kása) ösz. fn. Lisztbl

való, leginkább tejben ftt pépétek, a kisdedek szá-

mára. Rövidebben : lisztkása.

t

LISZTÉSSZEKRÉNY ,
(lisztes-szekrény) ösz.

fn. Éléskamarai szekrény, melyben lisztet tartanak.

LISZTÉSZSÁK, (lisztés-zsák) ösz. fn. Zsák,

melyben lisztet tartanak, szállítanak, s mely csinvat-

vászonból szokott lenni , hogy a lisztet el ne zilálja.

LISZTEZ, (lisz t-éz) áth. m. lisztéz-tem, —-tél,

— e'W,par. —z. Liszttel behint, befejérít, pl. a szakajtó

kosárruhát, hogy a kiszakasztott kenyértészta hozz;\

ne tapadjon. Aki malomba megy, belisztezi magát. Je-

lent annyit is, mint hajporoz. Lisztezni a haját, arczof

LISZTÉZÉS, (liszt-éz-és) fn. tt. lisztézés t, tb.

—ék. Liszttel behintés, befejérités.

LISZTFÉRÉG, (liszt-férég) ösz. fn. 1. LISZT-

BOGÁR.
LISZTGOMBÓCZ,(liszt-gombócz) ösz. fn. Liszt-

bl készített gombóczféle étek, különböztetésül más

gombóczoktól , milyenek: daragombócz ,
májgom-

bócz stb.

LISZTHULLATÓ, (liszt-hullató) ösz. fn. Lásd :

LISZTERESZTÖ.

LISZTKUKACZ, (liszt-kukacz) ösz. fn. A liszt-

bogárnak kukacza, azaz lárvája. Gúnyosan az oly

hadi biztosok és sütk neve, kik a kezeik alatt lev

lisztet htlenül kezelik.

LISZTLÁNG, (liszt-láng) ösz. fn. A szitára ör-

lött lisztnek legfinomabbja, a lisztnek lelke.

LISZTLPOR, (liszt-lö-por) ösz. fn. Igen finom-

má törött lpor, különböztetésül a dara v. derczefor-

ma gorombább lportól.

LISZTMOLY, (liszt-moly) ösz. fn. Molyfaj, mely

liszt között tenyészik s éldik. (Acarus farináé).

LISZTPÉP, (liszt-pép) ösz. fn. Lisztbl tejben

fzött, leginkább kisdedek számára való pépétek.

LISZTPILLE, (liszt-pille) ösz. fn. Lisztbogár,

midn pillealakot ölt.

LISZTPOR, (liszt-por) ösz. fn. Akármiféle liszt,

mennyiben porformája van, vagy por gyanánt szét-

szállinkózik. A malomban járónak ruháit belepi a liszt-

por. Risbl készített lisztporral behinteni a hajat.

LISZTVÁLU
,

(liszt-válu) ösz. fn. L. LISZT-

ERESZT.
LITAS, puszta Hont m ; helyr. Litas-ra, —on,

— ról.

LITAVA, falu Hont m.; helyr. Litavá-ra, —n,

— ról.

LITER, falu Veszprém m ; helyr. Litér-re, —én,

— röl.

LITINYE, falu Sáros m.; helyr. Litinyé-re, — n,

— röl.

LITKA, falu Abauj m. •, helyr. Litká-ra, —n,

— ról.

LITKE, falu Nógrád, FÉNYES—, Szabolcs in.;

helyr. Lilké-re, —én, — röl.
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LITVÁN- v. LITVAORSZÁG,(Litván- v. Litva-

ország) ösz. fu. A hajdani lengyelkirályságnak egyik

alkotórészét tev herczegség.

LITTY, LITTYLOTTY, 1. LITY.

LITY, 1) hangszó, mely valamely híg testnek,

nevezetesen levesételnek mozgásban lev állapotát

jelenti, vastag hangon : loty innen ikerítve : lityloty.

Általán a köznép tréfás nyelvén akármiféle híg étel,

levesíéle, mely az éhes gyomort nem tölti, mely a

magyar szájnak nincs izére, melyben rágni való nin-

csen. A nép nyelvén pl. a kávé csak lityloty, st
még a káposzta is, ha nincsen hús benne. Ezen lity

gyökbl ered : lityeg-lotyog. Rokonai : licslocs, licseg-

locsog. 2) Midn a fity szóval ikerül, jelenti valamely

foszlány testnek ideoda mozgását. Innen lityifityi, ain.

lig lógó, s átv. ért. lityifityi legény, am. szeleverdi

hitvány ; lilyeg fityeg am. liglóg, Liiyegfilyeg mint vén

csákó a süvegen. (Km.). Egyébiránt az els értelem-

ben vett lity szóban is alapfogalom a mozgás, mert a

híg test csak úgy adhat valamely hangot, ha mozgás-

ba tétetik.

L1TYÉGFITYÉG, (lityég- fityeg) iker. önh. L.

LITY alatt.

LITYÉGLOTYOG, (lityég-lotyog) iker. önh. 1.

LITY alatt.

LITYIKÉ, (lityi-ke) fn. tt. lityikét. Székely táj-

szólás szerént kopott vászon, melynek szálai gyéren

állanak öszve, azaz lityegnek ; tehát eredetileg litye-

gö, lilyege, lityige, és így itt a ke nem kicsinyezö, ha-

nem csak átalakult ge, noha a kiesinyezés fogalma is

tulajdonképen a gyakorlatot jelent g képzben rejlik.

LITYLOTY, ikerített mn. és fn. ízetlen híg le-

ves, néhutt : lögymör, letykó. V. ö. LITY. Mondják

emberrl is, midn a jelentése : hitvány, letyhedt v.

lety vedt, gyávácska. Lity-loty ember ; néhutt : la-

csuha.

LIU, (li-ú) fn. tt. liú-t. Alakra és képzésre olyan

mint hiú, diú (v. dív), valamint ezek gyöke hi, di, úgy

amazé li, s valamint hiú am. vacuitatem habens, diu

(dív) am. pretium habens, pretio praeditus, úgy liu

am. foramen habens, t. i. gyöke a mélyedést jelent

li, mely megvan a lik szóban is. Liú jelent tehát

mély minség eszközt, tölcsért , melynek nélkülöz-

hetlen kelléke, hogy likas. Máskép : livó, Uhö v. léhó,

lijú, léju, melyekben a jelen származtatás szerént a v

vagy h vagy j csak közbeszuratok a kéthangzó össze-

torlódásának mellzése végett. Egyébiránt más szár-

maztatással v. ö. LEHO, melynek liu csak módosí-

tott alakja volna.

LIZA, ni kn. Elisabetha. Az idegen ,Elíze'

után alakult. Magyarosabban : Erzsébet, kicsinyz

módosítással : Erzsi, Erzsike, Pere, P'örzse, Pörzsike,

Börzse, Böske, s nagyitóval : Erzsók.

LIZABON, fn. tt. Lizabon- 1; helyr. —ba, — ban,

— bál. Portugallia fvárosa.

LÍZI, 1. LÍZA.

LIZINKA, fn. tt. lizinkát. Növénynem az öthí-

mesek seregébl és egyanyások rendébl, bokrétája

kerékforma, tokja gömböly, a hegyén egy szálka,

egy rekeszü, tíz kopácsu. Virága sárga. (Lysimachia).

Fajai : bereki, fejes, fzéri stb.

LO, elvont gyökelem, mely általán mozgást,kü

lonösebben helybl tova mozdulást, haladást jelent,

mint származékaiból kitnik. További alakulása 1) b

képzvel lob jelenti valamely könny testnek a sza-

bad levegben való mozgását, melybl lobda, lobog,

lobogó, lobban, lobbant, lobtyú erednek ; 2) cs képz-

vel lcs, valamely mozgásba hozott nedvnek vissza-

ütdését , mely egyszersmind hangot ad , innen : lo-

csad, locsadék, locscsan, locsesant, locska, locskos, lo-

csog, locsos, locspol származnak ; 3) lágy lehelettel

loh, jelenti a felpuffadt, dagadt testnek aláesését,

melybl lohad, lohaszt, lohog, lohol származnak ; de a

két utóbbi a tovahaladási értelemben is részt vészen;

4) m képzvel lefelé lógó testnek mozgását jelenti,

honnan : lomos, lomozik, lomb, lomba, lomha, lomp,

lompos, ide tartozik loncs , azaz lomcs, loncsos am.

loincsos; 5) p képzvel lop, am. valamit elvisz, tehát

helyébl elmozdít; 6) s képzvel megvan a Los fo-

lyóvíz nevében; 7) ty-ve\ loty, némi árnyéklattal am.

lcs, melybl lotyog, lotyó, lotytyan, lolytyant szár-

maznak. Részletesen 1. e szókat saját rovataik alatt.

Midn e gyökelemhez hangzóval kezdd rag járul,

ezzel egyesülvén az általános szabályok szerént hosz-

szuvá leszen. így keletkeztek a lo-ó, ló, lo-ob, lób,

lo-oba lóba, lo-obál lóbál, lo-od lód, lo-odúl lódul,

lo-odit lódít, lo-og lóg, lo-ogat lógat, lo-ogó lógó,lo-ok

lók, lo-ostol lóstol, lo ót lót, lo-ó-t-ás lótás.

LÓ, (1. Lo gyökelem) fu. tt. lovat, személyra-

gozva : lov am, lov-ad, lov-a, lovunk, lovatok, lovok

stb. Kicsinyezve : lov-acska. Mint ragozásaiból ki-

tnik, gyöke az élénk mozgást jelent lo, melybl

igeneves ó képzvel lett lo-ó, vagy lov, öszvehúzva ló,

am. élénken mozgó, futó, t. i. állat. Csagataj nyelven

is ulag v. ulak am. futó, és ló. (Abuska 28. lapon). A
mássalhangzóval kezdd ragokat, mint más rokon-

társai, származott alakban veszi fel: lónak, lóra, lótól,

st az i ért és ig ragokat is : ló-ért, ló-ig, a többi rag

pedig az egyszer gyökhöz jár , de szebb hangzás

vagyis két önhangzó öszvetolulásának kikerülése vé-

gett v középragaszszal és megrövidült o-val : lo-v-ag
(

Iv-v-as, lo-v-on, lo-v-al. Hogy a ló, valamint a hason-

ló szó, só, tó, hó, fó, vö, nö, bö stb. szókban nem a

sémi nyelvek után felkapott állítólagos nyugvó v rej-

lik, hanem hogy az ó ö valóságos igeneves képz,

mely egy a harmadik személyes névmással ; errl 1.

ó, ö igenévképz. Dunán túl, különösen Vasban és

Sopronban így is ragozzák : loam, loakat, hol a raga-

szos v hangot szeretik elhagyni pl. a loakat a koács-

hoz viszem patkolni. Némely tájakon lú. Rokonok a

föntemlített csagataj ulag- on kivül a sínai lo (eqnus

albus cujus caudae erines sünt nigri. Schott Vilmos);

továbbá a vogul la v. lo, a déli orosz loska ; kauka-

zi nyelven : ezo, ezu, mely öszvevág a gyermeknyelvi

magyar czoczó szóval, mely nem más mint a lovat

mozgásra biztató ezo kettztetése. Már Adelung jól
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vette észre, hogy a l több népek nyelvén kitn
gyorsaságától kapta nevét. így a német : Ross régie-

sen : ors, hors, az angolban ma is : horse Adelung

szerént rokon a német hurtig, Hirsch szókkal ; tehát

a magyar poroszka, gyors, borbát szókkal is. Rokonok

továbbá értelemben a latin equus, aoliai hellén wxog,

(melybl ínnog is módosultnak látszik), lithván aihvus,

szanszkrit acvas acvá , melyekben Benfey szerént

alapfogalom a gyorsaság , innen a szanszkrit acu

(= gyors, sebes), latin acer, hellén cbxvg stb.Adelung

pedig a görög innog és német hüpfen szókat is egy

származásúaknak tartja.Mi magyarok ide sorozhatjuk

a mozgásra biztató, hip, hop indulatszót, valamint kü-

lönösen a lóbiztató hi ! szócskát. V. ö. LO gyök. A
ló mi nálunk köz ismeretü, hasítatlan patáju, rövid

sima szr, de serénynyel és hosszú sudár hajú fark-

kal ellátott hasznos, szép, nemes, házi állat, melyet

nyargalásra, húzásra, és teherhordásra yzokás hasz-

nálni. Vad ló, mely természeti szabad állapotban lé-

tezik. Szelid ló, mely házi lótól származott, vagy ter-

mészeti szilajságát letette.

A ló, mint általán igen haszonvehet állat, kü-

lönösen pedig mint a magyar népnek s idktl még

a régi hunnoktól fogva kedvencze, nagy szerepet vi-

szen nyelvünkben mind szótárilag és közmondatok-

ban, mind költileg véve.

1) Korára nézve: fiatal v. csikóló, melynek

még úgynevezett csikófogai megvannak , régente

gyermekló-n&k. is mondták. „És az több dolgok kö-

zött könyergettem vala te ke (gyelmednek), hogy egy

gyermeklovat kérne ke(gyelmed) uramtul n(agysá-

gátul) énnekem". (Levél 1557-bl. Szalay Á. 400

m. 1. így 1551-diki levélben is). Agg ló v. vén ló.

Gyakorta agg lovon verik agyon a farkast. (Km.)- A.

vén ló is megröhögi az abrakot. (Km.).

2) Nemre nézve: esödör v. monyas, v. mén, v.

ménló, v. himl, különösen ha nemzésre használtatik

:

hágó. A jó monyas vagy megvakul, vagy megsántul.

(Km.). A ménló ritkán rúgja meg a kanczát. (Km.). A
mén néha am. paripa. Szilaj ménen nyargalni. Ha he-

réjét kimetszik : herélt. Herélt lónak csak egy a lába.

(Km.), azaz ha egy lába kitörik, semmi hasznát nem

vehetni többé (Erdélyi János). Herélt ló is megcsikózik

néha, mikor leveti Málé Petit (Km.). A nstény ló kan-

cza, v. kabala, v. kaczola, különösen, ha szaporítás-

ra használtatik, anyaló.

3) Színre nézve : fehér, deres, vasderes, szürke,

almásszürke, seregélyszürke, egérszöril, zsufa (zsuppzi-

nü), pej, (világos pej, sötét pej, piros pej), sárga, fakó,

piros, kese v. kesely, barna, fekete, hóka, tarka. A ma-

gyarnak legkedvenczebb szinei a fakó, sárga, pej,

miért a népdalokban ezek fordulnak elé leggyakrab-

ban : „Czo fel fakó."

„Jó ló volt a fakó, jó ló is ellelte."

„Fakó lovam jó paripám
,

Rajta mennék hozzád babám."

AKAD. NAGY SZÓTÁR IH. KÖT.

„Az én lovam száz talléros fakó.

Ha rá ülök, szikrázik a patkó.

"

„Ne búsulj, fakó
,

Lesz rajtad patkó."

„ Van paripám takaros
,

Kurta farkú, pej, piros."

„ Sárga csikóm fel van kantározva. "

„ Sárga csikóm kivezetem a gyöpre
,

Gyöngyharmatot leveretem a földre."

„Állj meg Jancsi, itten van már a csárda,

Ihatnék a rudas lovam, a sárga."

(Népdalokból).

A szürke és fehér lovat néha gúnyosan emlegeti a

nép. Margit asszony, fehér ló , ritka válik benne jó.

Czo te fejér, taszítsd feleség. Ha fejér lovat látott, ma
nem éhezik meg. Fehér lónak, világos felhnek, mosoly-

gó menyecskének nem kell hinni. (Különös, hogy a köz-

mondások az asszonyt és lovat szeretik öszvehason-

lítani. Aszszonynak és lónak soha hinni nem kell. [Gva-

dányi]. Feleséged s paripádat soha másokra ne bízzad)

„Bár csak addig meg nem holtai volna
,

Míg egy szürke lovat nem loptál volna."

(Czigányd.)

Szürke v fehér lótól nem kérnek vámot, (hanein a gaz

dájától). Népies élez.

4) Különféle tulajdonságaira nézve : bokros lói

v. székelyesen : jeszke ló, mely könnyen megijed, és

makacs. Csökönyös ló, mely megköti magát. Fáradt

ló. Fáradt lónak farka is nehéz. (Km). Fáradt ló is

farka elölt jár. (Km). Kemény szájú ló.Hányó ló, mely a

lovagot rázza, hánytatja, melyen, mint mondják, má-

kot tör az ül. Igetö ló, mely igetve jár. Jó ló. A jó

lónak zabla kell, nem ostor. (Km.). Zabla nélkül a ló

soha sem lészen jó. (Km.). Nem használ a jó ló, ha a

kocsis nem jó. (Km.). Rósz ló. Nincs rósz út, csak rósz

ló. (Debreczeni km.). A német lova hájjal él , mégis

rósz. Szójáték; Heti (olv. háj) a német nyelvben szénát

és Rósz lovat jelentvén. Karórágó ló, mely a jászolt

rágja. Lép ló, nagy ló, mely csak lépve jár, mint a

nagy német lovak. Poroszka ló, mely szapora léptek-

kel halad, mint általán a betyároké, csikósoké. Nehéz

az agg lóból poroszkát csinálni. (Km.). Rost ló. Nincs

oly rost ló,mrly elébb ne menne farkánál. (Km). Rugós

ló. Serény ló. Serény lovat nem kell sarkantyúzni.

(Km.). Hitvány ló. Hitvány lovat száll meg a légy.

(Km.). Szemes ló. Szemes kocsis, szemesió, kerekszámra

igen jó. (Km.). Szilaj ló. Vak h'<. Nem mindenkor ne-

vet a vak ló, tréfásan am. Non semper ridet Apolló

Tanult ló. A tanult lónak nem kell sarkantyií. (Km.)

Alakjára nézve : kos orrú, kos fej, domború v. csa

pott farú.

5) Birtokosra nézve.- Úri ló, paraszt ló, zsidó lo-

va, czigány lova. Kényes, mint az úri ló. (Km.). Meg-

szokta a koplalást, mint a czigány lova. (Km.). () is

elszánt néha a czigónyok lován(km.), azaz hazud.

95
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6) Használatra nézve : Hátas v. nyerges ló, v.

paripa, melynek egyik faja zporoszka. Kocsis, hámos,

igás ló. A rúd bal oldalán befogott ló nyerges, jobb

oldalán rudas, négyesben jobb felül az els kise/ás v.

ostorhegyes, balfelül gyepls. Mikor egy széltében hár-

mat vagy négyet fognak, akkor a külsnek vagy kül

sknek lógós a neve. Szekeres ló. Verik, mint a szeke-

res lovat. (Km.). Vontató ló. Taligás ló, melynek Deb-
reczenben és Gyrött nagy a divata, és hire. Málhás ló,

mely málhát, azaz terhet visz a hátán. Nyomtató ló,

melylyel gabonát nyomtatnak. Nyomtató lónak nem
kötik be a száját. (Km.). Posta ló. Szántó ló. Vezeték

ló. Konyhalovak, ^z urasági udvaroknál. Közös ló, me-

lyet többen, mint közbirtokot használnak. Közös ló-

nak túrós (neui túrós) a háta. (Km.). Katona ló.

Ágyús ló. Mólon, húzó ló. Nygbe vetett ló nem messze

nyargal. (Km.). A magyar népmondákban leghíresebb

a táltos ló, csudálatos sebessége miatt. Nevezetes a

Toldi Miklós lova is, melyrl közmondás : Úgy él v.

tengdik, mint Toldi Miklós lova, más szemetén. Em-

legetik néha a Tasi lovát is. A szamarat tréfásan Is-

ten lovának hívják. Átv. ért. ördögló v. ördög lova,

egy igen veszélyes lomba, vagy hinta. így neveznek

bizonyos hosszú lábú, igen vékony derekú bogarat is.

Ekeló v. ekekabala, melyen az ekét ki s haza vontat-

ják. Vak ló v. deres, azon pad, melyre a botra Ítél-

teket fektetik. Ide tartozik, mely elbb- utóbb min-

denkit elvisz, a Szent Mihály lova. Innen mesés kér-

dés : Micsoda nemzet az, mely más világra is lóháton

megy t Fel. A magyar, mert, ha meghalt, Szent Mi-

hály lován viszik ki.

„De majd engem innen tova

Elvisz a Szent Mihály lova."

(Csokonai).

7) Hazájára nézve : Magyar, erdélyi, orosz, v.

muszka, arab, török, angol, holsteini, nápolyi, stájer

stb. lovak.

A magyar, mint lókedvel nép, a lovak elneve-

zésében igen találékony, és költi izlésü. Szép nevek

pl. ezek : Rózsa v. Rózsi, Hajnal, Tüzes, Villám, Csil-

lag, Szikra, Sugár, Csinos, Kényes, Bársony, Kedves,

Ficzkó, Szell, Tündér. A madarak röpködésére, ré-

szint színére emlékeztetnek ezek : Csóka, Daru, Föcs-

ke, Galamb, Ráró, Rigó, Szárcsi, Szajkó, Varjú, Vér-

cse, Holló, Sólyom. Jellemzk : Büszke, Bátor, Kurucz,

Szemes, Gyilkos, Mérges, Kakas, Mokány, Pajkos, Be-

tyár, Vidám, Bujdos, Bokros, Pogány, Sárkány, Tán-

czos, Tátos. Testi tulajdonságra mutatnak : Babos,

Bogár (fekete), Buczkó, Busa, Barna, Bársony, De-

res, Fakó, Fényes, Hajas, Hódos, Hóka, Kesely, Mo-

nyok, Pej, Pejkó, Sárga, Szürke, Talpas.

A magyar nép lovával beszélget, biztatja, ígé-

reteket tesz neki, pl. selyem kantárt, bársony nyer-

get, jó abrakot. E^eu megy a legény szeretjét láto-

gatni, s ez néha eteti itatja, mint a népdalok példái

mutatják

:

„Deres a fü, édes lovam ne egyél

,

Inkább engem kedves rózsámhoz vigyél.

Ott lesz széna, ott lesz abrak, eleség
,

Neked, édes fakó lovam, vendégség."

„Mikor Barna Péter a lovát itatta
,

Románné két lánya kantárát tartotta."

„Czo fel, édes Deresem
,

A rózsámat keresem."

„Itthonn vetek egy abrakot, elég lesz
,

A rózsámnál majd egy helyett kett lesz."

„Meghalt a lovász, oda a lovász
,

Nem mondja már a lovának

Sárga te csity !

"

„Fel van az én lovam kantározva,

El is megyek a rózsámhoz rajta."

„Békót vettem kese lovam lábára

,

Mért nem hallgat a gazdája szavára."

„Fel-felülok szürke paripámra,

Bevágtatok Kalló városába

,

Betekintek rózsám kapujára

,

S hull a könyvem a nyeregkápára."

.Megkötöm lovamat

Czédrusfa ágához
,

Magam meg lefekszem

Galambom ágyához."

„Pej paripám patkószege de fényes
,

Madarasi csárdás lánya de kényes."

„Elunta már pej lovam a nyargalást

,

Harmadnapig nem evett egy harapást,

Van már széna, van már abrak, ehetsz már,

Engemet szép szeretmhöz vihetsz már."

„Felülök a sárga lovam nyergébe
,

Beballagok a kovács mhelyébe
,

Mig a kovács a lovamat patkolja,

Kis angyalom két orczámat csókolja.

"

„Bíró gazda, bátyám uram,

Kérem, adja ki a lovam
,

Sürgets az utam nagyon,

Subámat zálogba hagyom."

(Népdalokból).

„Menjünk innen fakó lovam,

Tisza ide nem meszsze van."

Vörösmarty.

A ló kedves tárgya a közmondásoknak is. Áll

jon itt a mondottakon felül még egynéhány. Nem ad-

nám egy lóért, mi a ló nagy becsére mutat. Ki lova

fia vagy ? gúnyos kérdés, valamely igénytelen vagy

hitvány emberhez, ki elbízza magát. Lopott lóról ten-

ger közepén is leszállítnak. A ló kötfékkel ^'ár.fAcces-

sorium seqnitur principale). Még lova sincs, már is

kantáron búsul. Kinek lova nincsen, gyalog jár az

Pestre. Elragadták a lovak, azaz az indulatok, fény-

zés, pompázás. Hol a féket meglelik, a lovat is ott

keresik. Zab hajtja a lovat, r.em ostor. A lónak négy

lába van, mégis megbotlik, mentegetdzés. Lóvá tették,

am. bolonddá tették, megjátszották. Búsuljon a ló,
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elég nagy a feje, jó kedvek, könnyelmek szójárása.

Üsd a lovat, hadd húzzon, mért nem lelt pappá. Ha
ló nincs, a szamár is jó. Ökör szántja az abrakot, s a

ló eszi meg, a régebben fennállott jobbágyi munká-
ra és földes úrra vonatkozó közmondás. Lóhalálában

sietni, am. legsebesebben hajtani, átv. ért. nyakra fó're

végezni valamit.

„Elindultam ide Bécsben, ahol soha sem voltam,

Lóhalálával siettem, melyet meg sem gondoltam,

"

Páter Márton a XVIII. száz. közepe tájáról.

(Thaly K. gyjt.).

Ha rugdos a ló, végy el abrakából. Van lova (esze),

de nincs kocsisa. Lovon jött, gyalog jár. Lórúl sza-

márra. Ajándék-lónak nem kell csikófogát nézni. A fo-

gadott lónak rövidebb a mérföld. Valakit lóra ültetni,

am. bizonyos jó remény fejében bolonddá tenni, rá-

szedni, a valóság helyett álképpel csalogatni stb.

A lónak mozgásai : lép v. léptet, koczog, porosz-

kál, Üget v. igét, nyargal, vágtat ; a szilaj ló ágasko-

dik, kapál, rúg, harap, fejét szügyébe vágja és felrúg.

Mi kedélyét illeti ; nyerít, midn vágyakodik, pl. a

csdör a kancza után, az anyaló csikajaért ; röhög,

midn örül, pl. az abraknak ; röhög mint abrakjának

a ló (km.); nyihog, midn haragos ; hortyog, horkan,

ha megijed ; sárlik, a kancza, midn a nemi ösztön

ingerli.

„Árokszállás, Kecskemét

Nyerít a ló, ehetnék. Népd.

A szók, melyekkel a magyar szólítani szokta lovait,

ezek : hivó ne ! ne Maczi ! fektébl kelt : czo ! czo

fel ! menésre biztató : hi ! gyi ! csety ! csity l haj ló !

ló ke! (kelj); jobbra kifelé : tüled (= tled), balra

kifelé : hozzád

!

Sajátság gyanánt megjegyzend, hogy a ma-

gyar több oly bogarak, férgek, és növények neveit,

melyek a maguk nemében nagyobbak, ló jelzvel kü-

lönbözteti meg, pl. lótetü, lólégy, lódarázs, löborsó,

lódió, lósóska, lótorma.

LÓABRAK, (ló-abrak) ösz. fn. Lónak adatni

szokott abrak.

LÓAKOL, (ló-akol) ösz. fn. Akol, melynek ke-

rítései közé lovakat, különösen ménest szoktak zárni.

V. ö. AKOL, ISTÁLÓ.
LÁLLÁS, (ló- állás) ösz. fn. Állóhely lovak

számára, különösen a fogadókban.

LOALOM, (ló-alom) ösz. fn. Alom, melyet a ló

alá vetnek, ágyaznak. A lovaskatonáknak lóalomul

zsúpot adni. V. ö. ALOM.
LÓÁRULÁS, (ló-árulás) ösz. fn. Lónak vagy

lovaknak eladása.

LOÁRUS, (ló-árus) ösz. fn. Szokottabban lóke-

resked, vagy félgúnyosan: lócsiszár, lókupecz, vagyis

oly személy, ki lovakkal üzérkedik.

LOB, (1), (1. LO) elavult ige és törzs a gyakor-

latos lob-og s a belterjes lobban igékben és származé-

kaikban,valauaiut a, lobda v. lobda névben. Rol. jn vele

magas haugon: leb. Alakra és képzésre hasonló hozzá

a dob v. tob, melynek gyöke a távolt jelent to, lá-

gyabban do, s valamint ezekbl lett b képzvel tob

v. dob, azaz valamit távolra vet, taszít ; úgy a lo

gyökbl származott lob, azaz ersen mozog. így kép-

zdött : szab, melynek sza gyöke mint elválasztást,

szétnyílást jelent megvan a szak , szakad , szana

(szét), szá, száj, szád, szánt származékokban. így kép-

zdtek a rokon p képzvel : csap, lop, tép, lép, rop

(jár) s némely mások. Hogy ,lob' nem átható ige,

mint Sándor István hibásan magyarázza, hanem önha-

tó, az kitetszik e közvetlen származékából lobog, az-

az folytonosan v. gyakran ers lebeg mozgásban van.

Finnül lipun am. lobogok s lipuan am. lebegek. V. ö.

LOB, (2).

LOB, (2), fu. tt. lobot, néha a b-t megkettztet-

ve : lobbot. Már hajdan is önálló fnév is volt, s je-

lentett sebes mozgást, hányakodást, mint a még ma
is divatban lev sebbel lobbal mutatja, mert nagy
sebbel lobbal jönni menni, am. igen sietve; lobot v.

lobbot vetett, azaz lángra gyúladt. Tehát ujabb kor-

ban feltámasztva helyesen nevezték el a lángot lob-

nak, mivel kiváltkép csapkodó lángról szoktuk mon-

dani, hogy lobog, mint az imént is, lobot vetett. Innen,

átv. ért. gyógytani nyelven am. gyuladás, azaz a test

valamely részének kóros tüzessége, mely vörös szín-

ben szokott mutatkozni, pl. szemlob, agylob, toroklob,

tüdölob, béllob. Az arabban lahaba, am. inflammavit,

accendit, arsit stb. innen a héber lahab, fiammá et

quidem purior sine fiammá, és lehabbáh, öszvehúzva :

labbáh szintén am. fiammá (Eichorn és Wiener szó-

tára). Igen közel áll hozzá a német Lohe is (Heyse

szerént : die lebhafte Flamme eines Feuers); régi né-

met nyelven : louga, louc, louch; angolul a magyar-

hoz még közelebb : lowe ; szintén e családba tartozik

a német lodern is ; melyekrl bajos volna állítani,

hogy akár a magyar vette a német családtól, akár ez

a magyartól. A nyelvszellem itt is, mint sok másban,

bár különböz törzseknél, rokon fogalmakból indult

ki, amennyiben a lebegés, lobogásban (valamint álta-

lán az l hangban) mozgás rejlik; „lodern, eigentlich

sich schneli oder leicht hin und her bewegen" azt

mondja Adelung. ,Lob ( szóval mint gyökkel azonos

lób gyök is. L. ezt és v. ö. LÁ.NG.

LOB, (1. Lo gyökelem) elvont gyök vagy tör-

zsök, melybl lóba, lóbál, lóbita, lóbicskol, mint va-

lamely hajlékony testnek hánykolódását jelent szók

erednek. Gyökeleme lo, egy a lob, lobog, lobda stb.

szók gyökelemével.

LÓBA, (lób-a) fn. tt. lóbát. Dunán túl, különö-

sen Kemenesalon, am. hinta, mely mind maga ingat-

ható, mind a rajta levt ingatja, lóbálja. A gyerme-

kek kedvelik a lóbát. Leesni a lóbáról. Néhutt : lóbita-

V. ö. LOMBA.
LÓBAB, (ló-bab) ösz. fn. Nagy szem babfaj,

melynek egyik fajtája az úgynevezett diszvóbab, me-

lyet néhutt egyszeren öregbab'U&k neveznek. (Vicia

fába major.)

95*
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LOBACSOL, (lob-ács-ol) áth. in. lobácsolt. Bér-

czy Károly szerént a vadászok a fürd vadlibáról és

ruczáról mondják, midn a vízben pocsognak. (Plet-

schern). Mándy Péter szerént Szathmárban általános

értelemben is divatozik. Másképen ugyan szerénte :

locsbákol. V. ö. LUBICZKOL.

LOBÁCSOLÁS, (lob ács ol-ás) fo. tt. lobácso-

lás-t, tb. —oh Pocsogás a vízben. V. ö. LOBACSOL.

LÓBÁL, (ló-b-a-al) átb. m. lóbál-t. Valamely

függ, vagy ingadékony nehézkedési ponton fekv
testet ide-oda, vagy fel-alá ingat, mozgat. Lóbálni a

szalagokról függ bölcsöt. Lóbálni a kötélhintát. Ló-

bálni egymást a keresztül tett deszkán vagy gerendán.

Lóbálni a kezeket am. hányni, vetni. A szél lóbálja a

csónakot. Lóbálni v. lóbázni a hajót am, lulázni. V. ö.

LÓGÁZ, és CSÓVÁL.

LÓBÁLÁS, (lóba-al-ás) fn. tt. lóbálást, tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valamely

függ, vagy ingatag fekvés testet lóbál valaki. V. ö.

LÓBÁL.
LÓBÁLÓ

,
(lób a-al-ó) mn. és fn. tt. lóbáló-t.

Aki lóbál valamit, pl. a hintajátékban azon személy,

ki a hintát ide-oda mozgatja, mig más rajta ül.

LÓBÁLÓDÁS
,

(lób-a-al-ó-d
;

ás) fn. tt. lóbáló-

dást, tb. —ok, harm. szr. — a. Állapot, midn va-

lami v. valaki lóbálódik.

LÓBÁLÓDIK, (lób-a-al-ó-d-ik) belsz. m. lóba-

lód-tam, — tál, —ott. Mintegy maga magától ide-oda

vagy fel-alá ingadoz vagy látszik ingadozni valamely

függ, vagy iügadékony fekvés test. A hajó a szél-

duzzasztotta hullámokon lóbálódik.

LÓBÁRZSING
,

(ló-bárzsing) sz. fn. Növény-

faj a menták nemébl ; füzérjei hoszszúk, henge-

resek , a szár- és ághegyeken levelei hegyes fürész-

fogúk , molyhosak , nyeletlenek , fehérlök. (Mentha

sylvestris).

LÓBÁZ, (lób-a-az) m. lóbáz-tam, —tál, — ott.

LÓBÁZAS, (lóba-az-ás)l. LÓBÁL, LÓBÁLÁS.
LÓBB

,
a régieknél

,
pl. Melius Péternél am.

fennlibeg. Ijób-n&k nyomatékosabb hasonmása , és

rokon, st azonos lább igével. L. LÁB, (3).

LOBBAD, (lobb-ad v. lob-u-ad) önh. m. lob-

bad-tam, —tál, — t, v. — ott. Lobra gyulád, lobot

vet. Kevesbbé használt ige, mint a hason értelm lob-

ban. Szokottabb és ismeretesebb ,lobbadoz' szárma-

zéka. L. ezt.

LOBBADOZ
,

(lobb-ad-oz) önh. m. lobbadoz-

tam, — tál, —'Ott. Gyakran vagy folyvást lobbad v.

lobban, különösen átv. értelemben.

„Egy pontra gylt az élet foglalatja

,

Az ösztönzaj csak élvre lobbadoz."

Az élet korai. (Risf. K.).

„S a borostyán édes álma :

Gyzni a király eltt

,

Sok vitéznek lángszivébeu

Olthatatlan vágyra ntt

;

S versenytüzre lobbadozva

Gylnek a várpiaezon."

Budai harezjáték. (Ugyanattól).

LOBBADÓZÁS, (lobb-ad-oz-ás) fn. tt. lobba-

dozást, tb. — ok. Gyakori vagy folytonos lobbanás.

V. ö. LOBBADOZ.
LOBBAN, (lobb-an, azaz lob-u an , lob-van),

önh. m. lobbant. Mondják különösen égékeny testrl,

midn lángra gyulád. A lpor hirtelen lobban. A szal-

ma hamarabb fellobban , mint a fa. A puska elbb

lobban, azután szól. Átv. ért. hirtelen haragra fakad,

gyulád. Haragra lobbanni. Hamar lobban, vagy mind-

járt fellobban , mint a puskapor. (Km.). Fellobbant

Salamon a hadhír jöttére. (Döbrentei).

LOBBANÁS, (lobb-an-ás v. lob u-an-ás) fn. tt.

lobbanás t, tb. —ok, harm. szr. —a Gyúlékony test

állapota, midn lobra, azaz lángra kap, hirtelen lán-

got vet. V. ö. LOBBAN.

LOBBANÉKONY, (lobban ék-ony) mn. tt. lob-

banékonyt v. —at , tb. — ak. Ami v. átv. ért. aki

könnyen lobban.

LOBBANÉKONYSÁG
,

(lobban ék ony-ság)

fn. tt. lobbanékonyságot. Tulajdonság, midn valami

v. valaki lobbanékony.

LOBBANT, (lobbant v. lob-u-an-t) áth. m.

lobbantott, htn. — ni v. — ani, par. — s. 1) Vala-

mely gyúlékony testet lobbanó vá tesz, azaz lángra

gyúlaszt. A lport egy szikra lángra lobbantja.

„Tüzet lobbant pillantása
,

Mint az egek villámlása."

Faludi.

2) Átv. ért. valamit sebes mozgással kibocsát, ki-

nyom, kitaszít. A meggyuladt lpor kilobbantja a go-

lyót. 3) Szinte átv. ért. valamit szemére lobbantani

valakinek, am. szemére hányni, szemére vetni, és pe-

dig oly valamit, mi miatt magát szégyenlenie,mi mi-

att elpirulnia kell, s arcza mintegy gyuladásba jön.

LOBBANTÁS, (lobb-an-t-ás) fn. tt. lobbantás-t,

tb. —ok. Cselekvés, midn valaki vagy valami vala-

mit lobbant.

LOBBANTYÚ, (lobb-an-ty-ú) fn. tt. lobbantyú-t.

Sándor István így nevezi a pattantyúsok kanóczát,

mely az ágyút ellobbantja. Eredetileg : lobbantó, mint

pattantyú pattantó, csörgetyü csörget stb. mások.

LOBBASZT, (lobb-asz-t v. lob-u-asz-t) áth. m.

lobbaszt- ott, htn. —ni v. — ani, par. lobbaszsz. Lob-

banóvá tesz, lobra, lángra gyúlaszt. Szokottabban :

lobbant.

LOBELLENÉS, (lob-ellenés) ösz. mn. Mondják

oly gyógymódról, és gyógyszerekrl, melyek a kóros

gyuladások, tüzességek ellen használtatnak.

LOBELÜ, (ló-bélü) ösz. mn. Mondják emberrl,

ki igen sokat eszik.

LÓBETEGSÉG, (ló-betegség) ösz. fn. Oly be-

tegség, mely különösen a lovakat Bzokta meglepni,

pl keh, táknyosság.
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LOBICSKOL, (lob-ics-k-ol) kicsiny, és gyakor.
önh. m. lobicskol-t, Mondják különösen arról, ki für-

déskor kezeit, lábait hántja veti, s mintegy ide-oda

lobogtatja. Az ics középképzö könnyd kicsi moz-
gást, a k pedig mint átalakult g annak gyakoriságát

jelenti. Máskép lubiczkol. Mondják megnyújtva is

:

lóbicskol. Egyszeren : loboz.

LOBICSKOLÁS
,

(lob-ics-kol-ás) fn. tt. lobics-

kolás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn
valaki lóbicskol.

LÓBITA, (lób-it-a, mintegy lóbitó) fn. tt. lóbi-

tát. 1) L. LÓBA. 2) A székelyeknél Kriza J. szerént

am. lógó, fityeg valami.

LOBLÁZ, (lob-láz) ösz, fn. Láz neme, melyet lo-

bos kórállapot idézett elé.

LOBOG, (lob og) gyak.önh. m. lobog-lam, — tál,

— ott. Széles ért.valamely lenge,könnyü, vékony, fosz-

lány test a levegnek mozgásától, vagy bizonyos er
által mozgásba hozva élénken inog. Különösen : lo-

bog a láng, midn a szél meg-megkapja. Lobog aki-

függesztett zászló. Lobog a böszáru gatya, bö újjuing,

midn lovagol vagy tánczol a legény. Lobog a nöfá-
tyola, köténye, midn a szél hajtogatja.

„Királyi zászlók lobognak

Fénylik titka a keresztnek."

Egyházi ének.

„Rugdal, rázza fejét, hosszú serénye lobog."

Kisfaludy K.

Erdélyben mondják a forró vízrl, midn felbuzdul,

valamint a forrásokról is, melyekbl a víz bugyboré-

kosan fakad fel. Kicsinyezö alakban v. ö. LEBEG,
LIBEG.

LÓBOGÁR, (ló-bogár) ösz. fn. L. LOTETÜ.
LOBOGÓ, (lobogó) mn. és fn. tt. lobogó-t. 1)

Általán ami lobogva mozog. Lobogó lángok. Lobogó

tz. Lobogó vitorla , zászló, fátyol. 2) Különösen

fnévül véve am. zászló, nevezetesen, hosszúkás, fecs-

kefarkú, mely minden lebbentésre lobog. Kitzni a

lobogókat. Hadi lobogó. Lobogót vinni a seregek eltt.

„Lobogójok sárga, zöld színek oszlatják,

Kiknek tafotáit szelek hajtogatják."

Gyöngyösi István.

Kölcsey leirása szerént

:

„Erm s tanácsom nincs, ezrekkel

Mégis vezérként hordanak

;

Fenn küzdi szárnyam a szelekkel,

Lábamhoz hsök hullanak.

Eskütte nékem szent hségét

Az ifjúság délczeg sora
,

Kíséri pályám messzeségét

A Grátiák köuyzápora.

Szerencse, hir nyomban követutik
,

Vésztre vesztem mocskot hoz
,

S a nyertes hív emlékezetnek

Szentelve, nyújt oltárihoz."

V. ö. LEBEG.
LOBOGÓNYEL, (lobogó nyel) ösz. fn. Pózna,

rúd, dorong, melyrl az úgynevezett lobogó függ, s
|

melynél fogva azt kitzik, vagy viszik. V. ö LO-
BOGÓ.

LOBOGÓS
, (lob og-ó-s) mn. tt. lobogós-t , v.

— at, tb. —ak. Ami lobogó tulajdonsággal bir ; vagy
lobogóval van fölszerelve, diszítve.

„Véres zászlók alatt

Lobogós kópiát

Vitézek ott viselik."

Balassa B.

Mondják különösen a) villámról, mennyköröl, mint
afféle lobogva czikázó tüneményrl. Lobogós villám,

menykö. Ionét e gyöugédebbféle ártatlan káromko
dús : Ejnye lánczos lobogós ! Lobogós adta ! Lobogós

szedte védte ! b) Mondják b és hosszú újju , úgyne-

vezett magyar üngröl, melyet néhutt tréfásan borju-

száj-n&k mondanak. Ha szkebb, sipújju a neve.

LOBOGÓSAN, (lob og-ó-os an) ih. Lobogós mó-
don vagy állapotban. Lobogóval ellátva

LOBOGTAT, (lob og- tat) mivelt. m. lobogtat-

tam, — tál, — ott, par. lobogtass. Eszközli, hogy va-

lami lobogjon. A szél lobogtatja a lángot, fátyolt. A
csapatvezér lobogtatja a hadi zászlót.

LOBOGTATÁS, (lob og- tat ás) fn. tt. lobogta-

tás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valamit lobog-

tatnak.

LOBOL, (lob-ol) önh. m. lobolt. Lobogva vagy

lebegve ide-oda mozog. Gyrvidéki szó. A hullámok

nagyon loboltak-.s alá lett mosva, (dunántúliasan,e he-

lyett alámosatott vagy mosódott) a töltés.

LOBOLÁS, (lob-ol-ás) fn. tt. lob-ol-ás-t , tb.— ok. Lobogva ide-oda mozgás.

LOBONCZ, régies kiejtés ,labancz' helyett.

„Én, az mint látjátok, vitéz ember vagyok :

Az hires kopáuyi lobonczok hadnagyok.

"

A XVII. század második felébl. (Thaly K. gyjt.).

LOBOR, (lob-or) fn. tt. lobor-t, harm. szr. —a

v. —ja. A hellén avgafiti; után szó sze ént fordítva

am. csúcs- vagy csúcsos oszlop, mely némileg a lob-

bal ég tzhöz, vagy lánghoz hasonlóan vékony hegy-

gyel végzdik; máskép : gúla.

LOBORALAKU, (lobor alakú) ösz. mn. L. LO
BORDÁD.

LOBORDÁD, (lob-or-dad) mn. tt. lobordadot.

Olyan alakú, mint a lobor.

LOBORSO, (ló borsó) ösz. fn. A nép nyelvén,

babónem alá tartozó növényfaj ; virágai magánosak,

vagy párosak, kocsántalanok ; levélkéi hosszudad to

jáskerekek, tompák, szálkahegyük. Virága kékes, pi-

ros. Máskép szintén a nép nyelvén : abrakborsó, vad

lencse, lednek, növénytani néven abrakbabó. (Vicii

sativa). Van hólyaglóborsó is, mely növénytani né-

ven : bagolcsa bóka. (Astragalus cicer).

LOBOZ, (lob-oz) önh. m. loboz- tam, —tál,

— ott, par. — z. Úszás közben lábaival a vizet veri.

Kicsinyezve : lóbicskol v. lubiczkol. V. ö. LOB, LO-

BICSKOL.
LOBOZÁS, (loboz-ás) fn. tt. lobozás-t , tb.

— ok. Cselekvés, midn valaki loboz.
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LÓBÖGÖLY, (ló-bögöly) ösz. fn. Bögölyfaj

,

mely kiváltképen a lovakat szokta meglepni és csip-

kedni , lólégy. V. ö. BÖGÖLY.
LÓBR, (ló-bör) ösz. fn. A ló nev állat bre.

Nyers lóbr. Kikészített lóbör. Lóbrbl varrt saruk.

Lóbr a szekernye. (Pázmán Kai. 530.)

LOBTYÚ, (lob-tyú) fn. tt. lobtyút. L. szokottab-

ban : LABDA.
LCS, (lo-cs) fn. tt. loes-ot, harm. szr. — csa.

Híg sár, mely a bele lép lábai alatt mozgásba j,

és fecseg. Ikerítve : licslocs v. locspocs. Gyökeleme

lo, melyben a mozgékonyság alapfogalma rejlik, a cs

képz pedig a mozgás által okozott hangot fejen ki.

Minden lében lcs, (km.) am. mindenbe bele ártja ma-

gát, mindenbe bele szól. Származékai : locsos, locs-

csan, locscsant, locskos, locsog, locska, locskál, locsol,

locspol, locspolódik. Rokonai, a latin lacus, lacuna, a

német Lacke. V. ö. LOTY.
LÓCS,faluSopron m.;hely v.Lócs-ra, — on,—ról.

LCSA, (lcs- a) fn. tt. locsát. Ritkán használt

szó, a szokottabb lcs helyett 1. LCS.
LOCSAD, (locs-a-d) önh. in. locsad-tam, —tál,

—t v. —ott. Nincs ugyan divatban, de hogy hajdan

léteznie kellett, mutatja származéka locsadék, mely

a nyelvhasonlat szabályai szerént csak a locsad tör-

zsökbl származhatott. Kriza J. szerént locscsad, fel-

locscsad. mikor a hó felolvad, meglucskosodik. V. ö.

LOCSADÉK.
LOCSADÉK, (lo-cs- ad-ék) fn. tt. locsadék-ot,

harm. szr. — a. Mer locsból álló keverék, zagyva-

lék. Különösen roszféle kotyvasztott leves, vagy híg

eledel.

LOCSAGAZ, (locsa-gaz) ösz. fn. Növénynem

az egylakiak seregébl és sokhímesek rendébl; hím-

virágának csészéje sok hasábu, bokrétája nincs, him-

szála tizenhat- húsz, rövidek, anyavirágának csészé-

je hat levelii, födelékes, bokrétája nincs, gyümölcse

egy magú makkocska. Vízben lakik, honnan a neve.

(Ceratophyllum). Van szarvas locsagaz, suta locsagaz.

LOCSAHÚR, (locsa-húr) ösz. fn. A hathímesek

seregébl és egyanyások rendébl való növénynem

;

csészéje harangalaku, tizenkét fogú, bokrétája hat

szirmú, tokja két rekeszü, sok mag?u. Ártéri berkek-

ben, innen Jocsa* neve, nálunk kivált a Tisza körül.

(Peplis). Henye locsahúr. (Peplis portula).

LOCSASZIRONTÁK ,
(locsa-szirom-ták) ösz.

fn. Növényfaj, a szirontákféle virágok nemébl; szára

lecsepült, vagy vizén lábó, gyökerez levelei kerek-

ded veseformák, épélük, himszála öt— tíz. (Ranuncu-

lus hederaceus).

LOCSBÁKOL, (locs-ba-a-kol) áth. m. locsbá-

kclt. Mándy P. szerént Szathmár vidékén am. locskol.

LOCSBÁKOLÁS, (locs-ba-kol-ás) fn. tt. locsbá-

kolás-t, tb. — ok. Locskolás.

LOCSCSAD, (locs-u-ad) 1. LOCSAD.
LOCSCSAN, (locscs-an v. locs-u-an) Önh. m.

locscsan-t. Mondjuk híg testrl, midn ütdés által

helyébl kimozdul, egyszersmind némi cs-féle hangot

ad. Ki-, el-, fel-, szétlocscsanni. Locscsan a Mg sár,

midn valaki belelép. Locscsan a félig töltött hordó-

ban a bor, ha megtaszítják. Locscsan az evezvel meg-

csapott víz. A tálból kilocscsant a leves. A feldöntött

csöbörbl ruhájára locscsant a moslék. V. ö. LCS.
LOCSCSANÁS

,
(locscs-an-ás v. locs-u-an-ás)

fn. tt. locscsanás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Vala-

mely híg testnek mozdulása, egyszersmind hangzása,

midn nyugvó helyébl ütdés következtében sebe-

sen kimegy.

LOCSCSANT, (locscs-an-t v. locs-u-an-t) áth.

m. locscsant-ott, htn. — ni v. —ani, par. — «. Vala-

mit locscsanóvá tesz, vagyis eszközli, hogy locscsan-

jon. Valakinek szemébe, ruhájára locscsantani a vizet.

A vödörbl kilocscsantani a bort. A fazékból kilocs-

csantaní a levest. V. ö. LOCSCSAN.
LOCSCSANTÁS

,
(locscs-an-t-ás v. locs-u-an-

t-ás) fn. tt locscsantás-t, tb. — ok, harm. szr.

—

a.

Cselekvés, midn valaki locscsaut, kilocscsant vala-

mit. V. ö. LOCSCSANT.
LCSÉRE, (ló-csere) ösz. fn. Lovak cserélése,

midn lóért lovat adnak és vesznek.

LOCSFÉCS, (locs-fécs) ösz. fn. tt. locsot-fecset.

Átv. ért. hiába való beszéd, mely csak a levegt

csapkodja. Innen ered : locsog fecseg, locsogás fecse-

gés, locska-fecske. Kicsinyezve : licsificsi.

LOCSIMBE, (ló-csimbe) ösz. fn. Csimbefaj, az-

az két szárnyú bogár, tüskés lábakkal, rövid és ke-

mény szivókával, mely nyáron különösen a lovak b-
rébe csimbeszkedik. (Hippobosca equina).

LOCSISZÁR, (ló csiszár) ösz. fn. 1) Eszköz,

melylyel a lovat tisztítják, pl. fés, vakaró, kefe. 2)

Innen átv. ért. és félgúnyosan így nevezik az oly ló-

kereskedt, ki a kóczos lovakat kifésüli, megvakarja,

néha meg is festi, szóval kicsiszolja, kifényesíti, hogy

annál kelendbbek legyenek. V, ö. CSISZÁR.
LÓCSISZÁRSÁG, (ló-csiszárság) ösz. fn. Lovak-

kal való kereskedés,különösen,midn valaki mestersé-

gesen kicsiszolt lovakkal üzérkedik. V. Ö. LOCSI-

SZÁR.
LOCSK, (locs-k) fn. tt. locsk-ot, harm. szr. —a.

Nedves szenny valamely testen. Innen, locskos am.

nedves szenynyel rútított. Locskos ruha. Máskép:

lucsk, melybl lett lucskos. Rokona : lust, lustos. Más-

kép ismét : locsok, mint: mocsk, mocsok; pocsk, po-

csok; szucsk, szcsök.

LOCSKA, (locs-og-a) mn. tt. locskát. Átv. ért.

mondják emberrl, ki sok hiábavalót beszél, kinek

sokat jár a szája, s beszéde hasonló az ide-oda csap-

kodó nedv hangjához, melynek értelme nincsen, s a

füleket veri egyedül. Törzsöke locsog, innen lett lo-

csogó, locsoga, locsga, locska, mint : fecseg fecske, bu-

gyog bugyka, csacsog csacska, czineg czinke stb. má-

sok. Locska fecske am. locsogó fecseg, a ,locska' szó

ersbitése. Szapora, mini a locska száj. (Kin.). Locska

gyerek, leányka. Származékai : locskál, locskálkodik.

LOCSKAFECSKE, Oocska-fecske) ösz. mn. L.

LOCSKA.
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LOCSKÁL, (lacs-og-a-al) gyak. önh. m. lcs-

kált. Valamely nedvet úgy zavar, csapkod, hogy lo-

csogjon. Egy pocsban locskálnák. (Km.). Átv. ért. lo-

csogva beszél.V. ö. LOCSOG.
LOCSKÁLÁS, (locs-og-a-al-ás) fn. tt. locskálást,

tb. —ok, harm. szr. —a. Nedvnek oly csapkodása,

zavarása, hogy locsog. Locsogva beszélés.

LOCSKÁLKODIK, (locs-og-a-al-g od-ik) gyak.

k. m. locskálkod-tam, — tál, —ott. Locsogva beszél-

get, holmi haszontalan dolgokról pletykálkodik, hí-

reket hordogat.

LOCSKASÁG, (lcs og-a-ság) fn. tt. locskaság-

ot, harm. szr. —a. Atv. ért. haszontalan beszéd, be-

szédüség, pletyka, pletykaság. V. ö. LOCSKA.

LOCSKASELYEMFARKU, (locska-selyem-far-

ku) ösz. fn. Madárfaj, melynek tollai, különösen fark-

tollai selyemtapintatu puhák. (Ampelis). Nevezetes

azon fajtája, mely éjszaki Európában él, és fszeres

izü húsa van. Errl a népmondák azt regélik, hogy a

háborút, dögvészt, halált megjövendöli, s innen a

locska jelzneve is (Ampelis garrulus).

LOCSKOL, (locs-og-ol) gyak. önh. m. locskol-t.

Caapkodás, rázás által eszközli, hogy a víz, vagy más

nedv locsogjon. A gyermekek locskolnak a tócsában.

Használtatik áthatólag is, s am. locsossá tesz. Ruháját

belocskolni.

LOCSKOLÁS, (locs-og-ol-ás) fn. tt. locskolást,

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki locskol.

LOCSKOS, (locs-k-os) mn. tt. locskos-t v. —at,

tb. —ak. Közvetlen törzsöke : locsk, azaz locsok v.

locsék. Mondják testrl, mely egészen átázott, me-

lyet a nedv, különösen sárvíz beszennyeaett. Más-

kép : lucskos, lustos. A szüretelök locskosak szoktak

lenni. A nagy esben minden ruhája locskos lett. Atv.

ért. locskos nyelv, locskos száj, mely tisztátalan, csú-

nya, botrányos dolgokat beszél.

LOCSKOSAN, (locs-k-os-an) ih. Locskos mó-

don ; vagy locskos állapotban. V. ö. LOCSKOS.

LOCSKOSÍT, LOCSKOSIT, (lo-cs-kos-ít) áth.

m. locskosít-ott, htn. —ni v. — ani, par. —s. Lucs-

kossá tesz valamit. A pocsolyában járó gyermek belocs-

kosítja magát. V. . LOCSKOS.
LOCSKOSÍTÁS, LOCSKOSITÁS, (lcs k-os-

ít-ás) fn. tt. locskositás-t, tb. —ok. Locskossá tevés.

LOCSKOSODÁS, (locs-k-os-od-ás) fn. tt. locs-

kosodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Locskossá levés.

V. ö. LOCSKOSODIK.

LOCSKOSODIK, (locs-k-os od ik) k. m. locsko-

sod-tam, — tál, — ott. Locskossá leszen. Aki mos, aki

sárban vízben jár, aki kendert áztat, locskosodik. V ö.

LOCSKOS.
LOCSMÁND, mváros Sopron m ;

helyr. Locs-

mándra, —on, — ról.

LOCSOD
,

puszta Pest m. ; helyr. Locsod-ra,

—on, — ról.

LOCSOG, (Iocs-og) gyak. önh. m. locsog-tam,

—tál, —ott. 1) Tulajd. ért a helyébl kicsapott

nedv ismételve ,locs' hangot ad. Locsog a víz, midn
az utczaöntözö lajtból kifoly. Locsog a rázott hordó-

ban az öblöget víz. 2) Atv. ért. hiába való dolgokat

beszél, jár a szája. Locsog fecseg. Licseg locsog. Hadd
locsogjanak az emberek, ne gondolj velk. Ne locsogj

!

LOCSOGÁS, (locs-og-ás) fn. tt. locsogás-t, tb.

—ok, harm. szr. — a. 1) Valamely megütdött nedv-

nek gyakori lcs hangja. 2) Atv. ért. hiábavaló be-

szédek, fecsegések. Locsogással tölteni az idt. A sok

locsogásban fehéret köp. (Km.)

LOCSOGAT, (locs-og-at) áth. m. locsogat-lam,

— tál, —ott, par. locsogass. Eszközli, hogy valami

locsogjon. A vizei kilocsogatni a dézsából. A rázós sze-

kér locsogatja a lajtban lev vizet.

LOCSOGATÁS, (locs-og-at-ás) fn. Cselekvés,

midn valaki vagy valami valamit locsogat.

LOCSOL, (locs-ol) áth. in. locsol-t. Valamit ki-

öntögetett, kicsapkodott nedvvel behint, megáztat.

Csatornából lapáttal locsolni a kerti veteményeket. Sza-

gos vízzel locsolni valakit. Magát vagy mást belocsolni.

A fürdk tréfából locsolják egymást.

LOCSOLÁS, (locs-ol-ás) fn. tt. locsolás-t, tb.

— ok; harm. szr. — a. Cselekvés, midn valakit vagy

valamit locsolnak.

LOCSOS
,

(locs-os) mn. tt. locsos-t v. — at, tb.

—ak. Nedvtl ázott. Locsos ruha. V. ö. LCS.
LOCSOSAN, (locs-os-an) ih. Nedvtl ázottan.

LOCSOSKODÁS, (locs-os-kod-ás) fn. tt. locsos-

kodást, tb. — ok Cselekvés, midn valaki locsos-

kodik.

LOCSOSKODIK, (locs-os-kod-ik) k. m. locsos-

kodtam, —tál, — ott. Aki mintegy készakarva ma-

gát locsossá teszi, pl. a csintalan fiu, ki a sárban fut-

kos, vagy ki oly munkát végez, mely szükségkép lo-

csossá teszi t, pl. locsoskodik a mcoónö, a brvakaró

timár, a kenderáztató stb.

LOCSOSODIK, (locs-os- od-ik) k. 1. LOCSKO-
SODIK.

LOCSPOCS, (locs-pocs) ösz. fn. Mindenféle híg-

sáros hely, mocsár, pocsolya, ltye stb. Locspocs az

út, nagy a sár.

LOCSPOL, (locs-p-ol v. lcs u-ol, locs-v-ol) 1.

LOCSOL.
LOCSUHA, (locs-u-ha v. locs-ó-ha) mn. tt. lo-

csuhát. Am. lity-loty ; más kiejtéssel : lacsuha, hon-

nan lacsuhodik v. lacsohodik.

LÓCZ, falu Nógrád, m. FELS—, ALSÓ —

,

faluk Pozsony in.; helyr. Lócz-ra, —on, — ról.

LÓCZA, (ló-cza) fn. tt. lóczát. Az ország kü-

lönbféle vidékein am. pad, azaz rendesen négy lábon

álló, hosszúkás szék. Cseh nyelven : loze. Némely tót

vidékeken tótul : lavicze, lavicza, finnül is : lauta v.

lavitsa. Egyébiránt magyar elemzéssel ,lócza* vagy

átv értelm szó a ló gyöktl, s am. (fa) lovacska, eöt

csakugyan máskép : lóka; innét oly lóczát, melyre a

pálczaütésckre itéltok"' fekteti szokták, gúnyosan

vak W-nak v. dere«-nek nevezi a képes kifejezéseket
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kedvel magyar nép ; vagy pedig általában az alant

v. laposan fekvéstl vette nevezetét, a midn rokon

lanka, öszvehúzva lók szóval s idegen nyelvekben, kö-

zelebbrl a német Lage, illetleg legén, Hegen szók-

kal. Egy lóczán feküsznek. (Km.). Akit a nap látott

czifrán feljöttében, azt a nyújtó lóczán hagyta lemen-

tében. (Szirmay).

LÓCZADESZKA, (lócza deszka) sz. fn. A ló-

czának fels lapos része.

LOCZAKAR, (lócza-kar) sz. fn. A lócza nev
ülöszéknek támasztéka, melynek hátat vet az ül. V.

ö. LÓCZA.
LÓCZALÁB, (lócza-láb) sz. fn. Azon alapfák,

melyek a lóczát lábak gyanánt tartják. Oly öszveté-

tel, mint : székláb, padláb, asztalláb, ágyláb.

LÓCZI, puszta Grömör m.; helyr. Lóqziba, — ban,

— ból.

LÓCZITROM, (ló-czitrom) ösz. fn. Tréfásan, s

mintegy szépített nyelven am. lóganaj, mely gömbö-

ly szokott lenni ; máskép : lókukó.

LÓD, (lo-od) elavult gyök, melybl lódít, lódul,

és származékaik erednek. Alakra hasonló hozzá a

szintén elavult tód,Si tódul és tódít törzsöke;s valamint

ennek gyökeleme to, ugy amazé lo. Értelme am. lót.

LÓDARÁZS, (ló-darázs) ösz. fn. Legnagyobb

darázsfaj, melynek torja fekete és feketésvörös, s has-

gyürüji feketepontosak. Fulánkja igen mérges, don-

gása ers. (Vespa cr*,bro). Nevét nem onnan kapta,

mintha a lovakat különösen bántaná, hanem mivel a

magyar bizonyos tárgyakat, melyek a maguk nemé-

ben legnagyobbak, a lóról szereti elnevezni, pl. lódió,

lóbab, lógesztenye, lómenta, lósóska,lótorma.

LÓDIGÁL, (lód ig-a-al) áth. m. lódigált. Kriza

J. szerént a székelyeknél am. hajigál, dobál.

LODIGÁLÁS, (lód-ig-a-al-ás) fn. tt. lódigálás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. Hajigálás, dobálás. V. ö.

LÓDIGÁL.
LÓDIGÁLÓDIK, (lód-ig-a-al-ó-d-ik) m. lódigá-

lód-tam, — tál, —ott; belszenved alak, de közép

ige jelentéssel és am. hajigál. (Székely szó).

LÓDING, fn. tt. lódingot. Szabó D. szerént pus-

kaportok. Gyöngyösinél is :

„Kétszeres lódingot emelnek vállukon,

Amelyek függenek karmazsin majczokon.

"

A Phoenixbl.

Ferenezi János szerént az a szíj, melyen a karabély

lóg s ing; a föntebbi értelmezés után csak lódingezíj.

Ismét mások szerént a tájszótárban am.(a lfegyverbe

való) töltés. Hihetleg ez a közelebbi jelentése, mely-

nélfogva annak eredetére is rájöhetünk a német La-

dnng szóban.

LÓDINGPÉNZ, (lóding-pénz) ösz. fn. Bala-

ton mellékén a szlöcsösznek puskaporra adott pénz.

LÓDINT, (lód-in-t) kicsiny, áth. m. lódinl-ott,

htn. — ni v. —ani, par. — «. Valakit vagy valamit

sebes könnységgel tovább vet, taszít.

LÓDINTÁS, (lód-in-t-ás) fn. tt. lódintás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki lódint.

LÓDIÓ, (ló-dió) ösz. fn. Olasz dió, mely a mi

közönséges diónknál jóval nagyobb, és vékonyabb

héjú.

LÓDÍT, LÓDÍT, (lód-ít) áth. m. lódít-ott, htn.

—ni v. — ani, par. — s. Lódóvá, azaz lótóvá tesz.

Különösen : megparancsolja, meghagyja valakinek,

hogy sietve menjen valahova. Meg-, le-, el-, ki-, beló-

ditani. Gyereket lódítani a postára. Lódítsunk ki vala-

kit, hogy a munkásokat haza hívja. Korbácscsal megló-

dítani valakit. Majd ellóditlak ! Szélesb ért. valakit

v. valamit ersebb taszítás által eltávolít, eldob. Úgy

ellóditlak, hvgy a lábad sem éri a földet. Követ lódí-

tani valaki után.

LÓDÍTÁS, LÓDÍTÁS, (lód-ít-ás) fn. tt. lódí-

tás-t, tb. —ok, harm. szr, — a. Cselekvés, vagy in-

kább miveltetés, mely által valakit vagy valamit ló-

dítunk. V. ö. LÓDÍT.

LODNÓ , falu Trencsín m. ; helyr. Lodnó-ra,

—n, — ról.

LODOMÉR , férfi kn. tt. Lodomér-t. A szláv

eredet Wladimir-ból alakult.

LODOMÉRIA , fn. tt. Lodomériát. Gallicziával

egyesült osztrák-lengyel koronaország. Galliczia és

Lodoméria királya.

LODORMÁNY, erdélyi falu Küküll m.; helyr,

Lodormány-ba, —ban, —ból.

LÓDUL, LÓDUL, (lód-úl) önh. m. lódult. Se-

besen neki indulva megy, bet szerént: lódóvá, lótóvá

lesz. Ki-, be-, el-, meglódulni. Kilódúlni a mezre. Be-

lódulni a városba. Ellódúlni a másik utczába. A cseléd

szüleihez lódult egy kis idre. Meglódult egy fogam.

Különösen használják üz ige gyanánt. Lódulj innen!

Nem lódulsz mindjárt ? No most lóduljatok ! azaz ta-

karodjatok , hordjátok el magatokat
,
pusztuljatok,

titztuljatok, vakarodjatok stb. Mondják lelketlen ingó

tárgyakról is, midn ers taszításra, mozdításra neki

indulnak. Meglódul a kocsi, hajó, midn sebesebben

húzzák. V. ö. LO.

LÓDÚLÁS, LÓDULÁS
,

(lód-úl-ás) fn. tt. ló

dúlás- 1, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés v. szen-

vedés, midn valaki v. valami lódul. V. ö. LÓDUL.

LÓELESÉG, (ló-eleség) ösz. fn. Általán, amivel

a ló élni szokott, mint széna, lóher, lendek, zab, árpa

stb. Szorosb ért. leginkább széna és zab.

LÓFALU, falu Sáros m. ; helyr. —falu-ba,

— ban, —ból.

LÓFARK, (ló-fark) ösz. fn. A ló nev állatnak

farka. Sáros utón felkötni a ló farkát. Elvágni a ló

farkát. A fáradt lónak meg szokták húzni a farkát.

Farkánál fogva lerántani a lovat. A tatárok és oz-

mánoknál a zászló képét visel hadi jel , mely egy-

szersmind a vezérek alsóbb vagy felsbb rangjának

kimutatására szolgál, mert mennél nagyobb a vezér

rangja, annál több lófark vitetik eltte, s tzetik sá-

tora elé. A császárnak a táborban hét, a nagyvezér-
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nck öt, a többi pasáknak három, kett, vagy egy

lófarku diszjelök van. A nép nyelvén lófark nevét vi-

selik bizonyos növények, melyek némileg a lófarkhoz

hasonlók. Ilyen a spárga v. nyúlárnyék, ujabb néven:

csirág. L. LÓFARKFÜ.

LÓFARKFÜ, (ló-fark-fü) sz. fn. Az úszszaká-

lok neme alá tartozó növényfaj, melynek nyolez-tizen-

két árforma levelei vannak egyegy gyrben, s a víz

fölött mern, a víz alatt lekonyulva állanak. (Hippu-

ris, Equisetum vulgare).

LOFARKÜ, (ló-farlui) ösz. mn. Az ozmánoknál

mondják pasákról, mennyiben diszjelül dárdára kö-

tött lófarkat hordoznak elttök. Egy, két, három., öt

lófarkú pasa.

LÓFEJ,(ló-fej) ösz.fn. 1) A ló nev állatnak fe-

je. Kis, nagy lófej. Kosforma lófej. 2) Gúnyosan, igen

hosszú emberi fej, vagy arcz. 3) Tréfásan kolostori

nyelven, legnagyobbféle breviárium.

LOFEJÜ, (ló-fej) ösz. mn. Átv. gúnyos ért.

igen hosszú fej, vagy kép ember. Máskép : csikó-

fej, csikóleépü. A székely köznyelven ,lófö' helyett

is használják.

LÓFÉRÉG, ló-férég) ösz. fn. 1. LOTETÜ.

LÓFESÜ, (ló-fésü) ösz. fn. Fés rézbl vagy

vasból, melylyel a lovak serényét és farkát fésülik.

LÓFL(ló-fi) ösz. l.LÓFÖ.

LOFIU, (ló-fiú) ösz. fn. A székelyeknél am. csi-

kó v. csidkó. (Kriza J.).

LOFO, (ló-f) ösz. ran. A székely nemzet haj-

dani rangosztályozása szerént lóf'ó-székelyek (lovasf

székelyek) voltak azon rendbeliek, kik lóháton köte-

leztettek szolgálni (Primipili.). Báthori István len-

gyel király is említi e nevet egy 1583-iki levelében:

J?
Becz Imre adja értenünk, hogy ennek eltte való

idkben Lázár István foglalt volna el Kászonban

egynehány parasztházat és egy lófnek házát, örök-

ségét." Történelmi Tár. VIII. kötet. 234. lap. Néme-

lyek így akarják értelmezni : lófejö székely a lófej

szittyáktól (equimulgus). Azonban mind a székely al-

kotmány, mind a hagyomány az els értelmezést ta-

núsítja. A népnyelvben sokszor lófejü-nok mondják :

„Látod kuruez, alófejü,

O Atilla igaz vér
;

O bent maradt hazájába,

Inkább itt dl a sírjába

A lófejü."

Erdélyi J. gyjt.

LÓFUTTATÁS, (ló-futtatás) ösz. fn. Általában

eszközlése annak, hogy a ló nyargalva menjen. Kü-

lönösebben : versenyezés neme, midn az illet lótu-

lajdonosok akár fogadásból, akár csupa kísérletbl,

és mulatságból lovaikat bizonyos pályán futtatják,

hogy kitnjék, melyik sebesebb có kitartóbb futásu.

Máskép : lóverseny.

LÓFUTTATÁSI, (ló-futtatási) ösz. mn. Lófut-

tatásra vonatkozó, azt illet. Lófuttatási idszak.

AKAD. NAGY BZÓTAj*. TTT. K<".T".

LÓG, (1), (lo-og) gyak. önh. m. lóg-tam, — tál,

v. — ottam, —ottál, — ott, htn. — ni v. —ani. Ál-

talán mondják oly testrl mely bizonyos tartalék-

pontról aláfelé nehézkedve folytonos ingatag álla-

potban létezik. A lógás tehát reudszerént két dolgot

föltételez t i. lefelé nehezkedést, és ingékonyságot.

Lóg az eloldódott nadrágszíj. Zsebbel kilóg a kend.
Lógnak a gyümölcscsel terhelt és lefelé görbed ágak.

Innen ikerítve liglóg minden,mi ersen,szilárdan nincs

valahová kötve, s a levegnek vagy más gyönge er-
nek illetésére mozgásba j. Liglóg a ruha, melyet

csak imígyamúgy kerít valaki magára. Liglóg a rongy,

a czafrang, salaiig. Lógnak az aláeresztett kezek vagy

a magas helyen ülnek lábai. Fut a kutya, lóg afarka.

(Ponyvái vers). Más ikerítéssel csig lóg (talán z=z

csüng lóg). A vásár csak csig-lóg már. Néha a

,lóg
l

csak az ingékonyságra vonatkozik pl. lógnak

{=. inognak) a fogak, lóg (z= inog) a földbe roszul

vert czölöp. Átv. ért. mondják bizonytalan állapot-

ról, melynek állhatatossága nincsen, pl. midn valaki

minduntalan tart tle, hogy hivatalából kiesik. Alap-

fogalom benne az ingatagság, mozgékonyság, mely a

le gyökben rejlik, mi kivált a lógat, lógáz, lógázko-

dik, lógó származékból kitnik. Némelyek kettzte-

tett g vei irják : lógg, de hibásan, mint az elemzés

mutatja. V. ö. LO.

LÓG, (2), 1. LÓK helynév.

LOGA, (lóg- a) fn. tt. lógat. Hinta, mely bizo-

nyos tartalékpontról alálóg. Máskép : lóba.

LOGANAJ, (ló-ganaj) ösz. fn. A lónak gom-
bóczalaku ganaja , lókuku.

LÓGÁROZ
,

(lóg ár-oz) önh. m. lógároz tam,—tál. — ott. A székelyeknél divatos, am. dologtala-

nul tétova járkál. A Tisza vidékén : lögérez.

LÓGÁROZÁS, (lóg- ár-oz- ás) fn. tt. lógározás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Tétova járkálás. V. ö. LO-
GÁROZ.

LÓGÁS, (lógás) fn. tt. lógás-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. Állapot, midn valami lóg.

LOGÁSZ, (lóg-a-asz) önh. m. Ugász-tam, — tál,

— ott. Dologtalanul korhelykedik, máskép: lógóban

van. Székely szó. Hasonló ,lógároz' szóhoz. L. LO-
GÁROZ.

LÓGAT, (lóg-at) mivclt. m. lógat-lam, — tál,

— ott, par. lógass. Eszközli, hogy valami lógjon, vagy

lógni enged valamit. Kezeit lógatni, leeresztve hány-

ni vetni. LAbait lógatni átv. ért. henyélve üldögélni.

Lábait lógatja, mintha semmi dolga nem volna. (Km.).

A szél lógatja a fák ágait. A hullámok lógatják a csó-

nakot. V. ö. LÓG.
LÓGATÁS, (lóg-at -ás) fn. tt. lógatás t, tb. —ok,

harm. szr. — a. Cselekvés, midn valamit lógatunk.

Kezek lábak lóyatása. V. ö. LÓGAT.
LÓGÁZ, (lóg-a-az) áth. m. lógáz-lam, —tál,

—ott, par. —z. Valamely függben lev ingatag tes-

tet ideoda mozgat. Ijógázvi a hintát, a szalagon függ
}>nlrsaknsarat. Lábait lógatni, atv. ért :un. ü!d<>gelve

henyélni. Különbözik : lógász.

96
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LÓGÁZÁS, (lóg-a-az-ás) fn- tt. lógázás-t, tb.

—ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés, midn valaki bi-

zonyos függ testet ide-oda mozgat. 2) Állapot, mi-

dn valaki v. valami lógázik.

LÓGÁZIK, (lóg-a-az-ik) k. m. lógáz-tam, — tál,

— ott, par. lógázzál. Önmagát lógázza. Hintán lógázik

a gyermek.

LÓGÁZKODÁS, (lóg-a-az-kod-ás) fn. tt. lögáz-

kodás-t, tb. —ok. harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valaki vagy valami lógázkodik.

LÓGÁZKODIK, (lóg-a-az-kod-ik) k. m. lögáz-

kodtam, — tál, — ott. Maga magát folytonosan vagy

gyakran lógázza. A fára csimbeszkedett gyermek ló

gázkodik.

LÓGESZTENYE, (ló-gesztenye) sz. fn. Vad

gesztenye, mely a szelídnél nagyobb szokott lenni, és

nem enni való. Tudniillik a magyar némely növé-

nyeket és terményeket, melyek a maguk nemében

nagyobbak, vagy nem emberi éldeletre valók, ló jel-

zvel különböztet meg, mint lósóska, lótorma.

LÓGG, LÓGGÁS, LÓGGÓ , tájdivatos, ,lóg',

,lógás', ,lógó' helyett ; 1. ezeket.

LÓGINYÁL, (lóg-iny-a-al) önh. m. lóginyált. L.

LÓGINYÁZIK.
LÓGINYÁZÁS, (lóg-iny-a-az-ás) fn. tt. lóginyá-

zás-t, tb. —ok. Azon egy helyen ide s tova mozgás.

LÓGINYÁZIK, (lóg-iny-a-az-ik) k. m. löginyáz-

tam, —tál, — ott. Azon egy helyen ide s tova mozog,

pl. a növény, ág, kóró stb. Székely és Szathmárme-

gyei szó.

LÓGNÁZIK, (lóg-na-az-ik) k. m. lógnáz-tam,

— tál, —ott. A Bodrogközben am. hintázik és lóg;

tehát kivált ez utóbbi értelemben öszveüt lóginyázik

szóval. Törzse : lógna s lóginya , hangokban is

egyeznek.

LÓGÓ, (lóg-ó) mn. és fn. tt. lógó-t. Általán,

ami bizonyos tartalékpontról aláfelé nehézkedve inog,

vagy általában ingatag állapotban van. Lógó rongyok.

Magas székrl lógó lábak. Lóg a vitorlafa. Lógóra

ereszteni a kantárszárt. Különösen mint fn. mellék-

rúd a kocsi vagy lovas szekér oldalán, melyhez a

harmadik vagy negyedik lovat fogják, midn egy

széltében két lónál többet fognak be. Lógóra fogni

a csikót. Lógónak mondják, mert rendesen kötelén

vagy lánczon szokott lógni, és mozogni. Átv. ért. ló-

góban lenni, am. henyélni, semmit sem csinálni; leg-

fölebb csak úgy könnyeden, mellékesen tenni vala-

mit, mint a lógóra fogott csikó, melyet nem igen szo-

rít a kocsis, hogy meg ne rontsa. V. ö. LÓGÓS.

LÓGÓHAL, (lógó-hal) ösz. fn. Halfaj, mely

hosszú evez szárnyainál fogva nagyot vet magán, s

mintegy repülni látszik. (Exocoetus).

LÓGONY, (lóg-ony) fn. tt. lógony-t, tb. —ok.

Némelyek által használt kifejezés a ,pendulum' ma-

gyarítására, mely mások szerént : inga. Ama mellett

szól a székely lóginyázik v. lókonyázik , és azon kö-

rülmény, hogy a lefüggést inkább a ,lóg* szó fejezi ki.

LÓGONYÓRA, (lógony-óra) ösz. fn. Olyan óra,

mely lógony segítségével jár.

LÓGONYSULY
,

(lógony-suly) ösz. fn. A ló-

gonyra akasztatni szokott súlyos test.

LÓGÓRÚD, (lógó rúd) ösz. fn. 1. LÓGÓ, fn.

LÓGÓS, (lóg-ó-os) 1) mn. tt. lógós-t v. —at,

tb. — ák. Ami függ állapotánál fogva ingatag, ide-

oda mozgékony. Lógós czafrangok, salangok. 2) Fn.

tt. lógós-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Különösen mond-

ják lóról, melyet lógórudra fognak. Lógós csikó. Ló-

gós ló. 3) Mint melléknév mondatik kocsiról, hintóról,

melynek korbája szíjakon vagy tollakon lóg, és inga-

tag. Lógós kocsin járni. 4) Átv. ért. valamely ügy-

ben, dologban, állapotban mellékes személy, ki nél-

kül épenséggel ellehetni, vagy el kellene lenni. Ló-

gós hivatalnok, szolga. Lógós van férje mellett, azaz

szeret, az olasz cicisbeo.

LÓGÓSAN, (lóg-ó-os-an) ih. Lógó állapotban,

nem feszesen, hanem aláereszkedve, lefityegve. Lúgo-

sán tartani a kantárszárt, a gyeplöt. V. ö. LÓGÓS.

LÓGÓSLÁNCZ, (lógós-láncz) ösz. fn. Láncz,

mely a kocsihoz vagy szekérhez van akasztva, s a ló-

gós ló annál fogva húzza a kocsit vagy szekeret.

LÓGÓSRÚD, (lógós rúd) ösz. fn. Rúd, mely a

kocsihoz vagy szekérhez van ersítve, a lógós ló an-

nálfogva húzza a kocsit vagy szekeret.

LÓGÓSUT, (lógós-út) ösz. fn. A járt szekérút

mellett, vagy mentében azon vonal, melyen a lógós-

ló megy.

LÓGÓSZÍJ, (lógó-szíj) ösz. fn. 1) Széles ért.

valamely eszközül, vagy czifraságul szolgáló szíj, mi-

dn lógó állapotban van. A jubászbunda lógószíjai.

Lógószij a szrön. 2) Különösen a lógós kocsikon és

hintókon azon saíjak, melyek a korbát tartják, hogy

el ne billenjen.

LÓGYÓGYÁSZ, (ló-gyógyász) 1. LÓORVOS.
LOH, elavult vagy elvont gyöke 1) lohad, lo-

haszt, 2) lohog, lohol származékoknak. Ezeknek jelen-

tései nyomán indulva, úgy találjuk, hogy a loh 1-s
értelemben am. le, s azon lo gyökelemü szókkal áll

rokonságban, melyek aláfelé hajlást, mélyedést, süp-

pedést, lelógást jelentenek, mint : lom, lomha, lomb,

lomp, lompos; minél fogva loh ezen értelemben am.

lapulás, lappadás, alássállás, lenyomulás. Egyezik

vele a német Loh, midn ingoványt, söppedéke3, mo-

csáros helyet jelent, és midn am. tímárok cserféle

csávája, melylyel a bröket puhítják. Ellenben a 2 -ik

értelemben t. i. lohog és lohol igék jelentésében am.

el, és hangutánzónak tekinthet. Midn a.német Loh,

Lohe, lohen lángolást jelent, rokon vele a magyar

lob, lobog. (V. ö. LOB.) A fenn kitett jelentéseknél

fogva loh, am. lapulás, alászállás, lenyomulás, és ha-

ladás. 1. LOHAD, LOHASZT; és LOHOL.
LOHAD

,
(loh-ad) önh. m. lohad-tam, — tál,

— t. Mondják dagadt, puffadt, teli öbl testrl, mely

nyomás által, vagy béltartalmának fogyatkozása miatt

magasságából veszt, és alább száll. Lohad a duda,
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ha kimegy belle a szusz. Lohad a testen lev daganat,

ha kifoly a geny. Lohad az erszény, midn kiszedik

belle a pénzt. Lohad a has, néhutt másképen : ejt-

zik, megejtzik. Más rokon értelm kifejezéssel : apad,

lappad. Innen : lohad a víznek árja, midn apad. El-

lentéte : hovad, dagad, puffad. Átv. ért. mondjuk oly

indulatokról, melyek a vért mintegy feldagasztják, de

ismét elbbi rendes állapotra lecsillapodni engedik a

kedélyt. Lelohad a harag, düh, bosz.

„Haragja lohadton meglohada, s feukölt

Szíve nem trhette az alán fetrengt."

Buda halála (Arany J.).

LOHADÁS, (loh-ad-ás) fn. tt. lohadás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Állapot, midn valamely da-

gadt, puffadt, töltött testtömeg lohad. V. ö. LOHAD.

LÓHAJHÁSZ, (ló-hajhász) ösz. fn. Lóalkusz,

ki mások számára vásárlás végett lovakat keres, és

utánok kérdezsködik, tudakozódik. V. ö. HAJHÁSZ.

LOHAJTÁS, (ló-hajtás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki lovat vagy lovakat hajt.

LOHAJTÓ, (ló-haj tó) ösz. mn. és fn. Aki lovat

vagy lovakat hajt.

LÓHALÁL
,

(ló-halál) ösz. fn. A legsebesebb

lovaglás vagy kocsizás, melyben a lovat mintegy ha-

lálra hajtják. Innen a mondás : lóhalálában hajta-

ni, sietni. Nem bízzák ebre a lóhalált. (Km.).

LÓHANGYA, (ló-hangya) ösz. fn. A hangyák

legnagyobb faja.

LOHARA, (lóhara) ösz. fn. Lótakaró, pokrócz,

darócz vagy posztó, melylyel a lovat hideg ellen be-

terítik.

LOHASZT, (loh-asz-t) áth. m. lohaszt ott, htn.

—ni v. — ani, par. lohaszsz. Eszközli, hogy valamely

dagadt, puffadt, teli test lohadjon , azaz megapadjon,

alább szálljon. A geny kinyomása által lelohasztani

a gylt daganatot. V. ö. LOHAD. Átv. ért. a hara-

got, dühöt, boszút lecsillapítja. Kertelés által lelo-

hasztani valakinek haragját.

LOHASZTÁS , (loh-asz-t-ás) fn. tt. lohasztást,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki

valamit lohaszt.

LÓHÁT, (ló-hát) ösz. fn. A ló nev állatnak

háta. Lóháton járni, jönni, menni. Átv. ért. sietve,

sürgetve. Lóháton végezni valamit. Lóhátról beszélni

am. kevélyen , rátartólag, magát nagyra tartva. Az

ilyenrl szokás mondani : Nem lehet vele gyalog be-

szélni.

LOHÁTAS, (ló-hátas) ösz. mn. Aki lovon, ló-

háton megyén, vagy akit lóháton küldenek valahová.

Lóhátas ember, máskép : lovas ember.

LÓHER v. LÓHERE, fló-her v. -here) ösz. fn.

A kétfalkások seregébl és tízhímeaek rendébl való

növénynem ; csészéje ötfogu , hüvelye a csészénél

ritkán valamivel hoszszabb , ki nem uyiló, egy-két

magvu, ritkán több. Virága többnyire gombos, né-

hány fajban fihéres fürtös. Levelei hármasak. (Tri-

folium). Igen sokféle fajai vannak. Az ismeretesbek :

kék, somkóró, gyökerez vagy fehér, réti, piros , here-

hura lóhere stb. A közéletben a kék csigacsö-nek is

lóhere a neve ; mely máskép : német lóhere, luczerna

;

vad lóhere. Here nevét vagy gombos bugájától kapta,

mely némileg a ló heréjéhez (tökéhez) hasonló, vagy

talán a sarjat, kinövést jelent hír, húr (gólyahír,

tyúkhúr) szókkal egy eredet.

LÓHERÉLÖ, (ló-herél) ösz. fn. Személy, ki

csdörcsikókat és lovakat herél.

LÓHERLEVÉL, (ló-her-levél) ösz. fn. A lóher

nev növénynek levelei , melyek egy nyelén hárma-

sával vaunak. A négylevelü lóher igen nagy ritka-

ság, s a babonás nép hiedelme szerént , aki ilyet

talál, szerencse éri , egyszersmind bizonyos titkok

mélyébe lát.

LÓHERTERMESZTÉS, (ló-her-termesztés) ösz.

fn. Földmivelés neme, mely a lóhertermést tzi vagy

tzte ki czélul.

LÓHEVEDER, (ló-heveder) ösz. fn. Szíjból

csinált, vagy kenderbl sztt öv, melylyel a ló hasát

átkötik, különösen melylyel a lóterítt és nyerget

megersítik. Szorosra fogni, megereszteni a hevedert.

Máskép : hasaló v. hasló.

LÓHIDLÁS, (ló-hidlás) ösz. fn. Hidlás a lóól-

ban vagy istállóban.

LÓHINNYOGÁS, (ló-hinnyogás) ösz. fn. A
lónak élesebb hangú nyerítése

,
pl. midn a nemi

ösztön ingerli.

LOHÓ, KIS—, NAGY—, faluk Bereg m.

;

helyr. Lohó-ra, —n, —ról.

LOHOG
,

(loh-og) gyak. önh. m. lohog-tam,

—tál, —ott. 1) Sebesen, szinte lélekszakadva megy.

2) Mondják esrl , midn sebesen hull, mintha sza-

kadna. 3) Mondják a fürdrl, midn a vízben hány-

kolódik. Mind három értelemben alapfogalom az élénk,

erösebbféle mozgás , melyet a lo gyökelem fejez ki.

V. ö. LOHOL, 2).

LOHOGÁS, (loh-og-ás) fn. tt. lohogás-t , tb.

—ok, harm. szr. —a. Állapot vagy cselekvés, midn
valami vagy valaki lohog.

LOHOL, (loh-ol) áth. és önh. m. lohol-t. 1)

Valakit v. valamit ver, ütöget, páhol, vagy mint képes

kifejezéssel mondják, puhít, megpuhít. E szóban alap-

fogalom azon loh , mely apadást, alászállást jelent,

mert amit jól megloholnak, azaz megvernek, az meg-

puhul, szétterül, s vékonyabbá lesz
,

pl. a cséplvel

vert szalma. 2) Önhatólag szokott értelme: siet , el-

siet
;
pl. ellohol , s ekkor gyöke lenne a haladó v.

siet mozgást jelent lo (= el) , s rokon a lohog

igével.

LOHOLÁS, (loh-ol-ás) fn. tt. loholás-t, tb. —ok,

harm. szr. —a. Cselekvés, midn valaki lohol.

LOHOS, (loh-os) mn. tt. lohos-t v. — at, tb.

— ak. Lobos a vízi madár, különösen vízi vad akkor,

midn a vedlés idfjéu tollait veszti, mi miatt repülni

nem tud. (Németül : mause, rauche). V. Ö. LOHO-

SOD1K.
96*
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LOHOSAN
,

(loh-os-au) ih. Lohos állapotban.

V. ö. LOHOS, LOHOSODIK.
LOHOSODÁS, (loh-os-od-ás) fn. tt. lohosodás l,

tb. — ok. Állapot, midn a vízimadár lohosodik.

LOHOSODIK, (loh-os-od-ik) k. m. lohosod-lam,—tál, —olt. Alsó-Tiszamellékea mondják vízi ma-

dárról, midn tollait hányja. Alapfogalomban egye-

zik az apadást , lappadást v. lapulást jelent lohad

igének gyökével. (Németül : mausen). V. ö. LOHAD.
LÓIDOMÁR, (ló-idomár) sz. fn. Személy, ki

lovakat valamire, pl. lovaglásra, kocsizásra ügyesek-

ké, képesekké tesz, lóiskolázó.

LÓIDOMÍTÓ, (ló-idomító), 1. LOIDOMAR.
LÓIGA

,
(ló-iga) sz. fn. Igaforma, kemény,

hoszszukás kerek lószerszám , melyet a vontató ló

nyakába vetnek, s ennél fogva húz. A magyar nép-

nél ennek nincs keleté, mert lovait egyszer hámba
fogja. A németek , tótok , s más több népek hasz-

nálják.

LOISKOLA, (ló-iskola) sz. fn. Hely, melyben

a lovak emberi használatra , fkép lovaglásra alkal-

masakká képeztetnek.

LOISMERO, (ló-ismer) sz. mn. és fn. Sze-

mély, ki a lovakat különféle tekintetben ismerni és

különböztetni tudja, milyenek : a fajta, nemzetség,

kor, jó és hibás tulajdonságok, ha jó-e a ló nyerges-

nek v. kocsiba ? ha nem kehes , nem taknyos, nem
bokros-e ? stb.

LÓISTÁLLÓ, (ló-istálló), 1. LÓÓL.

LÓITATÓ, (ló-itató) ösz. mn. Amibl lovakat

itatni szoktak. Leitató válu, dézsa, sajtár.

LÓJÁRÁS, (ló-járás) ösz. fn. 1) Valamely ló-

nak magatartása a menésben. 2) Hely, hol a lovak

járnak, pl. midn a hajót vontatják.

LÓJÁROM, (ló-járom) ösz. fn. 1. LÓIGA.

LÓJÁROMBÖR, (ló-járom-br) ösz. fn. Bn
melybl a lójármot készítik, vagy ha ez fából van,

azon br, melylyel a járomfát behúzzák.

LÓJÁROMCSINÁLÓ
,

(ló-járom-csináló) ösz.

fn. Kézmives, ki lójármokat készít.

LÓJÁROMSZARV
,

(ló-járom-szarv) ösz. fn.

Szaruforma ágak , melyek némely lójáromból fölfelé

nyúlnak.

LOJASZOL, (ló-jászol) ösz. fn. Lábakon álló

váluforma, keskenyebbféle jászol , a lovak számára,

mely fölé létraforma rácsot akasztanak. A zabot, ab-

rakot rendesen a váluban , a szénát pedig vagy más
ilyféle takarmányt a rácsban szokás feladni. Külön-

bözik tle az alacsonyabb , de szélesebb öbl ökör-

jászol.

LOK, 1. LÓK, (1).

LÓK, (1), fn. tt. lók-ot, harm. szr. —ja. A szé-

kelyeknél am. két hegy közötti völgyecske, alacsony

hely. Kriza Jánosnál rövid o-val : lolc. Rokonai a

szintén mélyedést jelent lyuk, lék, lik, s a német
Loch. Vékony hangon lök v. löké csakugyan a széke- I

lyekuél am. lyukas térség magas helyen, azaz hegyek

között. Az is lehet, hogy lanka szóval áll viszony-

ban mius pank, pók. Az érsekújvári határban is egy

gödrös helynek neve Lök s a közöttök elhúzódó or-

szágutat löki töltésnek hívják. ,Lók* nevét több hely-

ségek viselik, melyek közöl a Sopronvármegyei Lók

völgyben fekszik, s valószínleg a többi is ilyetén

fekvésétl kapta nevét. V. ö. LÉK.
LÓK, (2), falvak Bihar, Sopron m. puszta So-

mogy megyében; KIS— , NAGY— , falvak Fehér

megyében ; helyr. Lókon, —ra, —ról.

LÓKA, (ló-ka) fn. tt. lókat. 1) Lovacska, kis

ló. 2) Ülpad, lócza. V. ö. LÓCZA.
LÓKALODA, (ló-kaloda) ösz. fn. A lókovácsok

készülete, vagyis ketreezforma alkotványa, melybe a

szilaj lovat beleszorítják, és föl is csigázzák, hogy

megpatkolhassák.

LÓKAPOR, (ló- kapor) ösz. fn. Bösövéuy faja,

nedves, és mocsáros helyeken term, különösen pedig

az árkokban tenyész kaporforma növény, melyet a

lovak szeretnek. (Phellandrium aquaticum). Máskép :

vízi kapor ; növénytani néven : vízi bösövény.

LÓKCZA, falu Árva m. ; helyr. Lókczá-ra, —n,

— ról.

LOKE, Kemenesalján am. indulj, eredj, meuj.

(Lévai László). Els része kétségtelenül azonos ló-

d-úl vagy pedig ,lót' ige gyökével, utóbbi részérl

azt véljük, hogy az hasonló a láddék v. látdék szóban

lev ék toldalékhoz, amely mintegy annyit tesz : lá-

tod-é he V tehát lóké is annyi volna : lótsz-é he ? azaz

lódulsz-é he ?

LÓKEFE, (ló-kefe) ösz. fn. Kurta, kemény sör-

téjü kefe, melylyel a lovakat tisztogatják.

LÓKÉPEZDE, (ló-képezde) 1. LOISKOLA.
LÓKERESKÉDÉS,(ló-kereskédés) ösz. fn. Üzér-

kedés, midn valaki lovakat vásárol, hogy ismét, ha

lehet, nyereséggel eladja, lókupeczkedés.

LÓKERESKÉDÖ, (ló-keresked) ösz. fn. Üzér,

ki nyerészkedés végett lovakat vesz és ad. Ki ez üzér-

kedést kicsinyben gyakorolja, az lókupecz, aki pedig

némi mesterkéléssel, csalással teszi, az lócsiszár.

LÓKERGECS, (ló-kergecs) ösz. fn. Oly lóked-

vel személyrl mondják, ki mulatságból, szenvedély-

bl kocsizgatva a lovakat kergetni szereti.

LOKK, falu Bihar m. ; helyr. Lokk-ra ,
—on,

—-ról.

LOKÓD v. LAKOD, erdélyi falu Udvarhely

székben; helyr. Lokód-ra, — on, — ról.

LÓKONYÁZIK, hihetleg lóyinyázik szóból mó-

dosult, melylyel egy jelentés. L. LÓGINYÁZIK.
LÓKOS, puszta Nógrád m. ; helyr. Lakosra,

— on, — ról.

LOKOTY, puszta Bereg m.; helyr. Lokoty-ra,—on, —ról.

LÓKOVÁCS, (ló-kovács) ösz. fn. Kovács, ki a

lópatkoláshoz, és lóorvosláshoz különösen ért.

LÓKÖ, (ló-k) ösz. fn. Knemü kemény álkép-

zdmény, mely néha a lónak gyomrában, epe- vagy

hudholyagjában támad.
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LÓKÖKÖRCSÍN, (ló-kökörcsín) ösz. fn.Növény-

faj a kökörcsinek nemébl, máskép : Leánykökörcsin.

(Anemone Pulsatilla).

LÓKÖMENY, (ló-kömény) ösz. fu. L. LOKA-
POR.

LÓKÖRMÜ SZATTYÚ, L LÓKÖRÖMFÜ.
LÓKÖRÖM, (ló-köröm) ösz. fn. A lónak kerek-

ded alakú, vastag, hasítatlan körme, máskép : pa-

tája. Megfaragni a lókörmöt, mieltt a patkót ráütik.

Keményt lágy lóköröm.

LÓKÖRÖMFÜ, (ló körömfü) ösz. fn. Köznépi

neve a lókörmü szattyú-nak ; másképen szintén köz-

néven : marti lapu, kis édes lapu. (Tussihigo farfara).

LÓKÖRÖMHÁZ, (ló-köröm-ház) ösz. fn. A ló-

körömnek töve, melybl a pata kin, 1. KÖRÖMHÁZ.
Kovácsok nyelvén jelenti az egész körmöt, mennyi-

ben a lábfejnek mintegy takaróul, s ház gyanánt

szolgál.

LOKÖTÖ, (ló-köt) ösz. fn. Tolvaj, ki más lovát

ellopja. Nevét hihetleg onnan vette, hogy az ily

tolvajok rendszerént lóháton járnak, s a lopott jószá-

got saját lovuk mellé kötik, vagy mivel a tulajdonos

szabad ménesébl kifogják s kötfék alá veszik.

LOKUKO, (ló-kukó) ösz. fn. Kukó-, azaz to-

jásalaku lóganaj , lóczitrom.

LOKUT, falu Veszprém m. ; helyr. Lóhátra,

—on, —ról.

LÓKÜKÖRCS, (ló-kükörcs) ösz. fu. L. LEÁNY-
KÖKÖRCSIN.

LÓLÁB, (ló- láb) ösz. fn. A ló nev állatnak

lába. Ilyen lábbal szokták festeni és faragui az Ör-

dögöt is, mi a régiek erdei istenétl látszik származ-

ni. A természetrajzban a káma nev kagylónak egyik

faja. (Chema hippopus).

LÓLÁBU, (ló-lábu) ösz. mn. Aki vagy ami lábá-

nak olyforma állása, alkata van, mint a lóénak.

LÓLÉGY, (ló-légy) ösz. fn. Légyfaj, mely kü-

lönösen a lovakat, kivált nyárban lepi meg, és nyug-

talanítja.

LÓLENCSE, ló-lencse) ösz. fn. 1. LEDNEK v.

LENDEK.
LÓLOPÁS, (ló-lopás) ösz. fn. Lónak vagy lo-

vaknak eltolvajlása, orzása. Némely pusztai legények

igen hajlandók a lólopásra.

LOM, fn. tt. lom-ot, harm. szr. —ja. Széles ért.

mint az alábbi különös értelmezésekbl kitnik, alá

lógó test, lefityeg valami, s ez értelemben egyezik

a lóg, lohad szók gyökével, mennyiben ezek is aláfe-

lé mozgást jelentenek. Innen egészen magyar erede-

t a lom-b, mely am. zöld galy, lehajló ágacska; lom-

ha, tunya ember, ki fejét, kezeit lógatja, magát el-

hagyja ; lom-p, a ruhának lelógó része vagy rongya,

innen lom-p- os, oly bugyogó, melynek ülepe lelóg

;

van lompos méz is, mely nyulósan lecsepeg; lomcs,

(loncs) mindenféle mocsok, szenny, mely a ruhához

ragad, különösen nedv, melytl az átázott ruha lefi-

tyeg. Maga a gyökszó lom jelent oly nedvet is vagy

nedves mocskot, mely valamely testrl lecsepeg vagy

fagyos állapotban lelóg
,

pl. midn a dérré fa-

gyott köd vagyis zúzmara a fák ágairól lefityeg, kom-

nak mondatik. (Szabó D.). A székelyek még követ-

kez értelmekben is használják, ú. m. jelenti a) az

erdei vén fák derekáról lefityeg mohát, mely télnek

idején egy sing hosszúságra is szakadozólag nyúlik

le. (Szabó Elek); b) a posztónak barkáját, azaz sz
rét; innen lomos Kriza J. szerént am. szrboritékos,

és lomatlan am. szörboritéktalau ; Incze József sze-

rént pedig mondják : szép lomos posztó, szép lomja van

mint a selyem; miken értik azt a szrt, mely a posztó-

nyirés vagy simítás után még a posztón marad. Átv.

ért. am. nagyjában öszvekötözött holmi pogyász, ösz-

vehányt mindenféle, melynek végei lom gyanánt ki-

lógnak a kötésbl vagy rakásból. Ikerítve : limlom.

Egyezik vele némileg a rokon hangú lam, lamos. A
német : Lump, Lümmel, Lumpen szinte rokonok vele.

LOMÁNY , erdélyi falu Szászsebes székben

;

helyr. Lomány-ba, —ban, —ból.

LÓMARJ, (ló-marj) Ösz. fn. A lónak két els

lapoczkája fölött lev csomós hús. Ebbe szokott kap-

ni a farkas, midn a lovat oldalról megtámadja. A
szarvasmarhánál tárj v. tarja. Székelye3en : lómorj.

V. ö. MARJ.
LOMB, (lom-b) fu. tt. lomb-ot, harm. szr. —ja.

Kicsiny, lombocska. 1) A zöldell fának bokros leve-

l ága, mely többé- kevesbbé aláfelé lóg. Egyezik

ugyan vele a német Laub, de elemeire bontva (lom-b)

egészen magyar eredet. V. ö. LOM. Lombokból csi-

nált szín. A szél ingatja a fák lombjait. 2) Székely

tájszólás szerént a kutyának lelógó hosszú szre, hon-

nan az ily kutyát egyszeren lombos-nak nevezik, más-

utt lompos; ugyanez eléjön lombi alakban is. Mind-

két jelentésben alapfogalom a lógás. V. ö. LOM.

LOMBA, (lomb a) fn. tt. lomhát. Falusi su-

hanezok veszedelmes játékneme. Levernek t. i. egy

vastag czölöpöt, annak fels végére (csapjára) egy

lyuknál fogva keresztben akasztanak egy hosszú do-

rongot, két végére ráülnek, és úgy köröskörül forgat-

tatják magukat. E tréfa néha kéz- és nyaktörésscl

jár. Máskép : bolondlomba, ördögló, ördöglova, ördög

szekere, ördöglomba. Ettl némileg különböznek : ló-

ba, lóga, hintóka, himba, hinta. Magát a játszást né-

hutt kollázás-uak hívják.

LOMBAGÁT, (lomb-agát) ösz. fn. Agátkö, me-

lyen falombokhoz hasonló rajzok látszanak.

LOMBÁR, (lom b-a ár) fn. tt. lombár-t , tb.

— ok. Ökör neve, melynek szarvai két felé kihaj Iá-

nak, s mintegy a lomhához hasonlók. Bérczy Károly

szerént szétálló terebélyes agancs, melynek ellenke-

zje : buga, kukora. V. ö. LOMBA.
LOMBÁSZ, (lomb-ász) fu. tt. lombászt, tb.

— ok, harm. szr. —a. A német Laubfrosch után kép-

zett uj szó, a magyarosabb eredet zöldbéka v. leve-

libéka jelentéssel.

LOMBÁZ, (lom-b-a-az) önh. m. lombáz-tam,

—lál
t

— //
i par.

—2. Lombajétékot vagyis lomban

játszik. V. ö. LOMBA.
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LOMBÁZÁS, (loin-b-a-az-ás) fn. tt. lombázás-t,

tb. —ok. Cselekvés, midn valaki lombán játszik. V.

ö. LOMBA.

LOMBDÍSZ, (lomb- dísz) ösz. fn. Lomb, mely

diszül szolgál a fákon vagy erdben.

LOMBFÜZÉR, (lomb-füzér) ösz. fn. Zöld lom-

bokból, zöld levelekbl kötött koszordféle füzér.

LOMBI, (lom-b-i) mn. tt. lombit. A székelyek-

nél am. lombos szr, különösebben ökör neve. Csá

lombi

!

LOMBIK, (lombik) fn. tt. lombik-ot , harm.

szr. —ja. A szeszéget kazánok csöve, melyen az

égetett nedv kifoly, s melynek vége rendesen alá gör-

bed. Eredetileg magyar származtatással lehet lombék,

s az ék képz a szójárás szerént rövid ik-re változott

mint : szurdék szurdik, kuczék kuczik ; különben egye-

zik vele az arab alenhik.

LOMBKOSZORÚ, (lomb-koszorú) ösz. fn. Lom-
bokból fzött, kötött koszorú.

LOMBKÖ, (lomb k) ösz. fn. Kfajok, melyek

lapjain falombhoz hasonló czifraságok fejldtek ki.

(Dendrites).

LOMBOS, (lom b-os) ma. tt. lombos-t v. — at,

tb. — ak. 1) Mondjuk fáról, melynek ágai zöld leve-

lekkel benttek, különösen, midn az ághegyekeu fü-

zéresen nnek a levelek. Lombos hársfák. 2) A nö-

vénytanban szoros értelemben lombos a fa, midn
egy csomó levél a törzszsel vagy a nyéllel kisebb

nagyobb mértékben oly egész növényt képez, melyen
a törzs és a levél nyele szorosan egygyé olvadnak,

ezek rendszerént legyezalakulag terülnek ki, mint a

harasztokon láthatni ; de tágabb értelemben minden
olyan laposan kiterült level fákat értenek alatta,

melyek leveleiket szszel vagy tavaszszal elhullatván

ismét új leveleket hajtanak. Ilyenek erdei fáink leg-

nagyobb részben, nielyrk ellentétei a tlevel fák.

3) A székelyeknél így nevezik a hosszú szr ku-

tyát, komondort, kuvaszt ; mely egyebütt szokottau :

lompos.

LOMBOSODÁS, (lom-b-os-od-ás) fn. tt. lombo-

todás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Lombok alakulá-

sa. V. ö. LOMBOSODIK.

LOMBOSODIK, (lom-b-os-od-ik) k. m. lombo-

sodtam, —tál, — ott. Mondjuk fákról, midn leveleik

kizöldelnek, különösen ha zöld ágaikon sürü füzérek

alakúinak.

LOMBOZ, (lom-b oz) áth. és önh. m. lomboz-

tam, —tál, — ott, par. — z. 1) Lombokkal föd, takar,

ékesít. Belombozni az ablakokat. A lovat nagy meleg-

ben, s a legyek ellen fellombozni. 2) A lombokat ver-

desi pl. agancsaival erdben a szarvas.

LOMBOZÁS, (lomb-oz-ás) fn. tt. lombozást,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki v.

valami lomboz.

LOMBOZAT, (lomboz at) fn. It. lombozatot,
harm. szr. — a. 1) Valamely fa lombjainak öszvege.

Hársfák, ernyö-akáczok sürü lombozata. Erd lombo-

zata. 2) Lombokból csinált födél, takaró, pl. ebédl-

sátor lombozata. 3) Lombforma czifraság , faragás,

rajz.

LOMBSÁTOR, (lomb-sátor) ösz. fn. Sátorfor-

ma készület lombokból ; vagy pedig a lombok oly

alakulása, hogy sáíort képeznek.

LOMBTALAN, (lom-b-talan) mn. tt. lombta-

lan-t, tb. — ok. Ritka level, vagy épen csupasz, szá-

raz águ. A tölgyek, bükkök, fzfák stb. télen lombta-

lanok. Határozóként ain. lomb nélkül, lombtalanul.

LÓMENTA, (ló menta) ösz. fn. A menta nem
növényekhez tartozó faj ; máskép : fejér-, v. hegyes-,

v. vadmenta, néhutt : bárzing v. bárzsing; növényta-

ni néven : bárzing menta. (Mentha silvestris).

LOMHA, (lom-ha) mn. tt. lomhát. Tunya, to-

honya, lusta, ki elhagyja magát, ki aláeresatett fej-

jel, kezekkel megy. A lomhaság általán a tagok tes-

pedésében, hanyatlásában, lehajlásában mutatkozik.

V. ö. LOM és H betühang.

LOMHÁLKODÁS, (lom-h-a-al-kod-ás) fn. tt.

lomhálkodást, tb. — ok, harm. szr. —a. Lomha, ma-

gaviselet, tunyálkodás.

LOMHÁLKODIK, (lom h-a al-kod-ik) k. m.

lomháikod- tam, —tál, — ott. Lomha állapotban léte-

zik folytonosan, lomhán viseli magát, tunyálkodik,

lustálkodik. V. ö. LOMHA.
LOMHÁN, (lom-h-a-an) ih. Lomha, tunya módon

LOMHÁS, (lom-ha-as) mn. tt. lomhás-at v. — t,

tb. — ak. Lomha természet.

LOMHASÁG, (lom-h-a ság) fn. tt. lomhaság ot,

harm. szr. —a. Lomha állapot vagy tulajdonság, lus-

taság, tunyaság. V. ö. LOMHA.
LOMHÍT, LOMHIT, (lom-h a-ít) áth. m. lom-

hit-ott, htn. —ni v. — ani, par. —s. Lomhává, azaz

lustává, tunyává, restté tesz. A teli has lomhítja az

embert.

LOMHÍTÁS, LOMHITÁS, (lom-h-a-ít-ás) fn. tt.

lomhítás-t, tb. — ok. Lomhává tevés.

LOMHÚL, LOMHUL, (lom-h a úl) önh. m.

lomhul-t. Lomhává lesz. Dologtalanság, kényelmes élet

miatt lomhúlni.

LOMHÚLÁS, LOMHULÁS, (lom-h-a-úl-ás) fn.

tt. lomhúlás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Lomhává
levés.

LOMKÖD, (lom-köd) ösz. fn. Téli köd , midn
a testeket meglep nedvek megfagynak , s vékony

csapformában aláfityegnek, pl. a fákról , az emberek

bajuszáról, szakálláról, állatok söréuyéröl , szrérl

stb. Máskép : zúzmara.

LÓMONYUSZILVA, (ló-monyu szilva) ösz. fu.

Nagyfaju, húsos , a ló monyához némileg hasonlít-

ható szilva.

LOMOS, (lom-os) mn. tt. lomos t v. — at, tb.

— ak. Általán, aminek lomja vau, mirl lomok lóg-

nak. Lomos agg fák , melyekrl mohok fityegnek.

Lomos posztó, melynek barkája, azaz szre van. Lo-

mos ruha , melyrl a nedv csepeg , vagy lóguak a

rongyok. Használják ökörnevül is , máskép : lamos.
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Különösen am, zúzmarás, melyre ráfagyott a téli köd.

Lomos bajusz, szakái, hajfürt.

LOMOSAN, (lom-os-an) ih. Lomos állapotban.

LOMOTOL, (lom-ot-ol) önh. m. lomotolt. L.

LOMOZ, 2).

LOMOTOZ
, (lom-ot-oz) önh. m. lomotoz-tam,—tál, —ott. L. LOMOZ, 2).

LOMOZ, (lom-oz) áth. és önh. m. lomoz-tam,—tál, — ott
,

par. — z. 1) Lommal bemocskít , be-

szennyez , nedvesít. Az esben belomozni a ruhát.

2) Onhatólag am. lomok közt keresgél vagy neszel.

Lomoz a sr gazban vagy nádasban csörtet róka.

(Bérczy Károly); máskép: lomotol v.lomotoz.V. ö.LOM.

LOMOZÁS, (lom-oz-ás) fn. tt. lomozás-t , tb.—ok, harm. szr. —a. Lommal bemocskítás. Lomok
közt neszelés.

LOMOZIK, (lom-oz-ik) k. m. lomoz tam, — tál,

— ott, par. lomozzál. Mondják hideg idrl, midn
lomköddel , zúzmarával jár. Olyan forma képzés,

mint : esik, havazik.

LOMP, (lom-p) fn. tt. lomp-ot, harm. szr. —ja.

Molnár Al. szerént latinul sacconia , mely zacskót

vagy zacskó, zseb gyanánt lógó valamit jelent. Szabó

Dávidnál am. kalap módra öszve vert posztó neme.

Ha származékát (lompos) veszszük tekintetbe , am.

lelógó, alábugyogó ruharész. A p , valamint a lomb

szóban a 6, úgy látszik nem egyéb, kifejlett u hang-

nál, mi elbb v, majd b és p ajakhangokká változott

által : lom-u, lom-v, lom-b v. lom-p. Egyébiránt a b

mint toldalékhang, valamint a német nyelvben, kivált

a régiben az m végzetü szóknál igen divatos, mint :

Wurm, Wurmb, darum, darumb stb. , úgy a magyar

lomp szóban is lehetséges, hogy a p nem egyéb, mint

toldalékhang, és az egész lomb v. lomp szó csak nyo-

matékosabban kifejezett lom , azaz lógó valami. Ha-

sonló hozzá hangban és értelemben a német Lump,

Schlumper és Schlamm.

LOMPOS, (lom-p-os) mn. tt. lompos-t v. — at,

tb. — ak. Mondják lotyogó fityeg ruháról, s oly em-

berrl, ki ilyen ruhában jár. Különösen jelent nagy,

s alálógó ülepü nadrágot. Lompos bugyogó, nadrág.

A lomposba rezeit. (Pázmán Kai. 211 1.). Lompos méz

am. nyúlósan lecsepeg méz. V. ö. LOMP.
LOMPOSAN, (lom-p-os-an) ih. Lompos álla-

potban.

LOMPOSKODÁS, (lom-p os-kod-ás) fn. tt. lom-

poskodás-t, tb. — ok. Lomposan öltözködés, lompos

öltözet viselése.

LOMPOSKODIK, (lom-p os-kod-ik) k. m. lom-

poskod-tam, — tál, — ott. Lomposan öltözködik vagy

lompos öltözetet visel.

LOMPOSODÁS, (lom-p-os od-ás) fn. tt. lompo-

sodás-t, tb. — ok. Lorapossá levés.

LOMPOSODIK, (lom-p-os-od-ik) k. in. lompo-

sod-tam,— tál,—ott. Lompossá leszen. V. ö. LOMPOS.
LOMPOSSÁG, (lom-p-o.s ság) fn. tt. lompossá-

got, harm. szr. —a. Lompos tulajdonság ; lompos ma-

gaviselet.

LOMNA, faluk Árva és Zemplén m. ; helyr.

Lomná-ra, —n, — ról.

LOMNICZ, HOLLÓ—,KAKAS— ,faluk Szepes

m.; helyr. Lomnicz-ra, —-on, —ról.

LOMPÉRT, falu Kraszna m. erdélyi falu Kolos
in.; helyr. Lompért-ra, — on. —ról.

LOMTÁR, (lom-tár) ösz. fn. Tartó vagy kama-
ra, melybe mindenféle limlomot behánynak. (Rum-
pelkammer).

LOMUNKA, (ló-munka) ösz. fn. Munka, melyet

lovakon, lovak által tesznek pl. nyomtatás. Átv. ért.

ers emberi munka, kézi munka, melynél megerteti
valaki magát,mint az igás lovat.

LÓNÁTHA, (ló-nátha) ösz. fn. Lóbetegség, mi-

dn a ló orrából és szájából fehér vagy sárgás, és

nyúlós nedv foly ki, egyszersmind az állkapocs miri-

gyei megdagadnak. Van jónemü nátha, mely mintegy
kilencz nap lefolyta után elmarad; és rósz nem nátha,

mely taknyosságba megy által, és gyógyíthatatlan.

LONCS, (lon-cs) fn. tt. lomcso-t, harm. szr.—a.

Czafat, különösen nedves, mocskos czafat a ruhán, pl.

midn a ruha átázik, s merevenségét, keménységét

elvesztvén aláfityeg. Elemezve lomcs, a ,lom' tör-

zsöktl.

LONCSOS, (lom-cs-os) mn. tt. loncsos-t v.—at,

tb. — ak. Nedvtl, mocsoktól lustos, piszkos. Sárban,

esben loncsos lett a ruha. Loncsos konyhaszolgáló.

Rokon hozzá : lustos.

LONCSOSAN, (lom-cs-os-an) ih. Loncsos mó-
don ; loncsos állapotban.

LONCSOSÍT, LONCSOSIT, (lom cs-os-ít) áth.

m. loncsosít-ott, htn. — ni v. —ani, par. —s. Lon-
csossá tesz. V. ö. LONCSOS.

LONCSOSÍTÁS, LONCSOSITÁS, (lom-cs-os-

ít-ás) fn. tt. loncsositás-t, tb. —ok. Loncsossá tevés.

LONCSOSKODÁS
,

(lom-cs-os-kod-ás) fn. tt.

loncsoskodást, tb. — ok. Loncsos öltözetben járás.

LONCSOSKODIK
,

(lom-cs -os-kod-ik) k. m.

loncsosköd-tam, — tál, — ott. Loncsos öltözetben jár.

LONCSOSODÁS, (lom-cs-os-od-ás) fn. tt. lon-

csosodás-t, tb. — ok. Loncsossá levés.

LONCSOSODIK, (lom-cs-os-od-ik) k. m. loncso-

sod-tam, —tál, —ott. Loncsossá leszen. V. ö. LON-
CSOS.

LONCSOSSÁG, (lom-cs-os-ság) fn. tt. loncaossá-

got. Loncsos állapot ; loncsos tulajdonság.

LONCSOSÚL, LONCSOSUL,(lom-cs-os-úl) önh.

m. loncsosúlt. L. LONCSOSODIK.
LONCZ, fn. tt. loncz-ot, harm. szr. — a. Az öt-

hímesek seregébl, és egyanyások rendébl való nö-

vénynem, melynek bokrétája a magzat fölött egy

szirmú, nyakas, öt vagy három hasábu, melyek hol

egyenlk, hol egyenetlenek, bogyója sokraagvu. Cser-

je. (Lónk-er). Magyar nevét közelebb a latinból vet-

te, latin neve pedig Lonicer nev növénytudós tiszte-

letére alakíttatott. Fajai felfutók és gyalogok. Neve-

zetesbek : jerikói loncz, a közéletben : jerikói rózsa,
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szulák, kecskeszakállfü. (Lonicera caprifolium) ; fel-

futó ; ükörkeloncz, máskép a közéletben : veres ükörlce,

ikeres cseresznye, kutya cseresznye. (L. xylosteum)
;

gyalog ; tatár loncz szintén gyalog ; stb.

LONCZMETÉNG, (loncz-meténg) ösz. fn. A me-

téngek nemébl való növényfaj, mely a börvénme-

téngtl abban különbözik, hogy szára felálló, félredü-

lö. (Vinca major).

LÓNEMESÍTÉS, (ló-nemesítés) ösz. fn. Lóte-

nyésztés, midn valaki kitn fajokra igyekszik szert

tenni, s azokat állandósítani.

LÓNEMESÍTÖ, (ló-nemesítö) ösz. mn. és fn.

Személy, aki, avagy intézkedés, tenyésztési mód,mely

által valaki kitn fajokra igyekszik szert tenni.

LONÉV, (ló-név) ösz. fn. Valamint más házi

ál'atoknak, gy a lovaknak is az emberek egyedi ne-

veket adnak, melyek gyakran emberi (férfi vagy ni)

keresztnevek, sokszor pedig azoknak küls vagy bel-

s sajátságaikról vétetnek. Láss többeket LÓ czikk

alatt.

LONGH, falu Sáros m ; helyr. Longh-ra, — on,

—ról.

LONGODÁR, falu F. Fehér m. ; helyr. Longo-

dár-ra, — on, —ról.

LÓNKA, falu Máramaros, SZÉLES— , -ugyan-

azon m. ; helyr. Lonká-ra, —n, —ról.

LONKABALMOCS,puszta Máramaros m.; helyr.

— balmocs-ra, — on, —ról.

LONTO, falu Hont m. ; helyr. Lontó-ra, — n,

—ról.

LONTY, (lon-ty) fn. tt. lontyot. L. LONCS.
LÓNYA, (1), fn. tt. lányát. A hathímesek sere-

gébl és sokanyások rendébl, való növénynem; csé-

széje kicsiny, háromfogu vagy nincs is, bokrétája hat

szirmú, tokja három rekeszü, hírom águ. (Helonias).

Magyar nevét a latin után alakították. Hegyi lánya.

(Helonias borealis).

LÓNYA, (2), NAGY—, KIS -, faluk Bereg m.;

helyr. Lánya- ra, — n, — ról.

LÓNYABÁNYA, falu Nógrád m.; helyr. —bá-

nyá-ra, —n, —•ról.

LONYAK, (ló-nyak) ösz. fn. A ló nev állatnak

nyaka, vagy olyanforma nyak, mint a lóé. Lányokat

a festesz ha ragazztana emberi fhöz. (Horácz a Pi-

sókhoz, Czuczor.).

LÓNYAVALYA, (ló-nyavalya) ösz. fn. 1. LÓ-
BETEGSÉG.

LÓNYERÍTÉS, (lónyerítés) ösz. fn. A lónak

sajátságos hangja, midn azt mondják róla, hogy

nyerít. V. ö. NYERÍT.
LONYOM, (ló-nyom) ösz. fn. Nyom, melyet a

men lónak körme hagy maga után. Szeinélyr. lovam

nyoma, lovad nyoma stb.

„Fújd el jó szél. fújd el

Hosszú utam porát

,

Hogy meg ne találják

Fakó lovam nyomát." (Népd.).

LOOB
,
(olvasd LÓB) puszta Fehér m. ; helyr.

Loob-ra, —on, —ról.

LOÓCZ, (olvasd. Lócz) falu Bars m. ; helyr.

Loócz-ra, — on, —ról.

LÓÓL, (ló-ól) ösz. fn. 01, melyben lovak tar-

tatnak.

LÓORVOS, (ló-orvos) ösz. fn Állatorvos, vagy ló-

kovács, ki a lovak betegségeit orvosolja.

LÓORVOSLÁS, (ló-orvoslás) ösz fn. A beteg

lónak gyógyítása.

LÓORVOSSÁG, (ló-orvosság) ösz. fn. Orvosság

vagy gyógyszer, melyet bizonyos lóbetegségek ellen

szokás használni. Gúnyos átv. ért. embernek beadott

igen ers és nagy adagú orvosság.

LOOSTOR, (ló-ostor) ösz. fn. Ló vagy lovak

hajtására használtatni szokott ostor.

LOP, (lo p) áth. m. lop-tam, — tál, — ott. Más-

nak jószágát, az illet birtokos tudta és engedelme

nélkül, alattomban elviszi vagy elhajtja, és elsajátít-

ja. Pénzt, drágaságokat lopni. Ruhát, fát, gabonát lopni.

Ökröt, tehenet, lovat, juhot, disznót, ludat, tyúkot lopni.

A szolga meglopta az urát, Kilopni más zzebéböl a

pénzt. A fáról lelopni a gyümölcsöt. Ellopni a másét.

„ Szegény legény vagyok én,

Csikót tinót lopok én."

„Úgy ég a tüz ha lobog
,

Úgy élek én ha lopok

,

Ha nem lopok, cserélek
,

Még sem igazán élek."

Pusztai népdalok.

Aki más jószágát erszakkal, különösen a birtokos

vagy más valamely személy ellen használt erszak-

kal viszi el, az rabol. Minthogy a lopásnak két fö

sajátsága van, úgymint az elvivés és alattomosság
;

innen a lop ige íöbbféle részletes értelemben hasz-

náltatik. Gyöngédebb jelentéssel: idt lopni vala-

kitl, másnak idejét ellopni, am. letartóztatni, akadá-

lyozni, hogy bizonyos idt munkára ne fordíthasson,

megtenni, hogy ideje elveszszen. A kedves bájoló nk
ellopják a férfiak szivét, am. magok után vonzzák.

Ellopni magát a társaságból, am. titkon eltnni. Lop-

va tenni valamit, am. alattomosan. Valamely irónak

munkáját meglopni, am. annak eszméjét , lelemé-

nyeit sajátja gyanánt általvenni.

Ez igének gyökeleme : lo, melyhez a p egysze-

r képz gyanánt járult, és pedig cselekv értelemmel.

így lett az alacsonra lapulót jelent le gyökbl le-p, a

szertemenést, válást jelent té gyökbl té-p, a to v.

do távolt jelentbl to-b v. dob, a sza gyökbl szab.

Mi a lop igének lo gyökét illeti, ez azon szók gyö-

kével áll rokonságban, melyek könnyd , s mintegy

suttonyos mozgású tovább menést, vagy olyan inga-

dozást, helybl indulást jelentenek, mint: ló, lót, láb,

lóbál, lóg, lódul, lódít. A magyar t. i. a lopással a tá-

voztatás, eltüntetés, elmozdítás fogalmat kapcsolta

öszve. Némelyek a lap szóval hozzák viszonyba, mint-



1537 LOPACSOL LOPKOD LOPKODÁS—LOPÓZIK 1538

hogy aki lop, az mintegy lapulva, lappangva, vagyis

magát meghúzva, rejtezkedve igyekszik és szokta

czélját érni. Népies, némileg tréfás kifejezésekkel a

lop máskép : csen, szerez, csip, ötön vesz (azaz öt uj-

jával) ; tolvajok nyelvén : szerencsét megy próbálni,

am. lopni megy.

LOPACSOL, (lop-acs-ol) önh. m. lopacsolt. A
székelyeknél am. lopdos ; 1. ezt.

LOPACSOLÁS, (lop-acs-ol-ás) fn. tt. lopacso-

lás-t, tb. — ok. Lopdosás.

LOPADÉK, (lop-ad-ék) fn. tt. lopadék-ot, harm.

Bzr. — a. Ellopott jószág. A lopadékot az orgazdá-

nál keresni. Törzsöke az elavult lopad, am.lopás által

elvesz, mely lopdos (= lopodos) igetörzsökéül is te-

kinthet.

LOPÁJ v. LOPÁLY, fn. tt. lopáj-t v. lopály-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. A székelyeknél am. a hegy-

oldalaknak behorpadása. Alkalmasint a lapály, tájdi-

vatosan lapaj szónak módosulata.

LOPAKODÁS, (lop-a-kod-ás) fn. tt. lopakodás-t,

tb. —ok. L. LOPÓDZÁS.
LOPAKODIK, (lop-a-kod-ik) k. m. lopakod-tam,

—tál, —ott. 1. LOPÓDZIK.
LOPÁS, (lop- ás) fn. tt. lopás-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. Cselekvés, midn valaki lop, valamint azon

állapot és életmód, melyet valaki mint tolvaj üz. Lo-

páson érni a tolvajt. Lopásból élni.

LÓPATA, (ló-pata) ösz. fn. 1. LÓKÖRÖM, és

v. ö. PATA.
LÓPATKÓ, (ló-patkó) ösz

;

fn. Patkó, melyet a

ló patájára ütnek. V. ö, PATKÓ.
LOPDOS, (lop-dos) áth. m. lopdos-tam, — tál,

— ott. Gyakran vagy apránként lop. A gyümölcsöt a

fákról mind ellopdosták.

LOPDOSÁS, (lop dos-ás) fn. tt. lopdosás-t, tb.

— ok. Gyakori vagy apránkénti lopás.

LÓPÉRJE, (ló-pérje) ösz. fn. A komócsinok ne-

mébl való növényfaj, melynek füzére hengeres, szá-

ra felálló, polyvája prémes. Máskép növénytani né-

ven : mezei komócsin , köznépi nyelven : macska-

farku perje. (Phleum pratense).

LOPÉSZ
,

(lop-ész) fn. tt. lopész-t , tb. —ok,

harm. szr. — a. Kemenesalon am. lopó, tolvaj. E táj-

szóból kitnik, hogy az ász ész képz igékbl is al-

kothat neveket. Ilyen a nyerészkedik igének nyerész

törzsöke, továbbá merész, hunyász, és mások.

LOPHÁGY, falu Szatmár m.; helyr. Lophágy-

ra,—on, —ról.

LÓPIACZ, (ló-piacz) ösz. fn. Piacz, vagyis vá-

sártér, melyen lovakat árulnak.

LOPICSKÁL, (lop-ics-ka-al) áth. m. lopicskált.

Több és csekélyebb érték tárgyat lopdos. Székely

szó. V. ö. LOPDOS.
LOPICSKÁLÁS, (lop-ics-ka-al-ás) fn. tt. lo-

picskálás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Többszöri, és

csekélyebb érték tárgyak lopása.

LOPKOD, (lop-kod) áth. m. lopkod-tam, —tál,

—ott. L. LOPDOS.
AKAJ>. NAGV BZÓtAh. UI. KT

LOPKODÁS, (lop-kod-ás) 1. LOPDOSÁS.

LOPÓ, (lop-ó) mn. és fn. tt. lopó-t. Aki lop.

Leginkább a lopott jószág nevével öszvetéve hasz-

náltatik, pl. lisztlopó, tyúklopó, lólopó, mely esetben

önállólag fnevet képez. Régente fnévül magában is

használtatott: „Hogy az eb veszteg hallgatna, az lo-

pó ad vala neki egy darab kenyeret." Pesti G. me-

séi. Átv. ért. lopótök am. nyakas tök, melylyel bort

s más folyadékot szívnak a hordóból. 1. LOPÓ-
TÖK.

LOPÓCSKA, (lop-ó-acs-ka) fn. tt. lopócskát. Kis

lopó.

LOPOCSKÁL
,
(lop-ocs-ka-al) 1. LOPICSKÁL.

LOPOCSKOL, (lop-ocs-kol) 1. LOPICSKÁL.

LOPÓDZÁS, (lop-ó-d-oz-ás) fn. tt. lopódzás-t,

tb. — ok Alattomosan, suttonban menés valahová v.

valahonnan.

LOPÓDZIK, (lop-ó-d-oz-ik) k. m. lopódz-tam,—tál v. —ottam, — ottál, —ott, htn. — ni v. —ani.

Suttonban, titkon, alattomosan megy valahová, vagy

valahonnan. A tolvaj éjjel belopódzik a házba. Ész-

revétlenül ellopódzni a társaságból. A nyomozott go-

nosztev kilopódzott a városból.

LOPÓDZKODÁS, (lop-ó-d-oz-kod-ás) fn. tt. lo-

pódzkodás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valaki lo-

pódzkodik.

LOPÓDZKODIK, (lop-ó-d-oz-kod-ik) k. m. lo-

pódzkod-tam, —tál, —ott, htn. — ni. Nagy óvatosság-

gal, vigyázattal, mint a tolvaj szokott, becsuszszan va-

lahová, vagy kimegyen valahonnan. Be-, ki-, ello-

pódzkodik.

LOPOGAT, (lop-og-at) gyak. áth. m. lopogat-

tam, —tál, —ott, par. lopogass. Gyakran vagy ap-

ródonként lop. A kamrából lisztet, zsirt, a szekrénybl

pénzt lopogatni. A htelen cseléd addig-addig lopogat,

mig rajta érik. V. ö. LOP. Máskép : csip-töl csipeget,

csew-tl cseneget.

LOPOGATÁS, (lop-og-at-ás) fn. tt. lopogatás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valaki

lopogat.

LÓPOKRÓCZ, (ló-pokrócz) ösz. fn. Pokrócz,

melylyel a lovakat, kivált hideg ellen beterítik.

LÓPOSZ, (ló-posz) ösz. fn. Alma nagyságú,

gombalaku fejér növény kaszálókon s erdkben, mely-

blmegérvén idvel füstölg szürkés fekete hamuforaaa

por j ki ha gázolják. (Kriza J.). Máskép : pöfeteg,

néhutt: puhatag, banyaposz.

LÓPOSZOGÓ, (ló-poszogó) 1. LÓPOSZ.

LOPÓTÖK, (lopó-tök) ösz. fn. Hosszú nyakú

tök, melyet kifúrnak, magvait kiveszik, és szivatyú

gyanánt használják borkeze lök stb. Kabakja azonkí-

vül, hogy nyakas és fejes, fáshéju ; levelei szívesek,

kerekdeden tompák, szröskék, apró fogasak, vállban

alul két ikrával jegyesek, puhák, büdösek. Máskép :

szívótok. (Cucurbita lagenaria).

LOPÓZIK , LOPÓZKODIK , 1. LOrÓDZIK
LOPÓDZKODIK.

97
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LOPPAL, (lop-val) tájdivatos kiejtés a szabá-

lyosabb lopva helyett. T. i. az ország több vidékein,

nevezetesen fels Duna mentében, Mátyusföldén stb. a

va ve határozó helyett val vei képzvel élnek, mint

:

irva, irval v. irral,mondva, mondval v. monddal, verve,

vervel v. vérrel, fizetve, fizetvel stb. pl. Már minden

földem be van vettél v. veivel, e helyett : vetve. Az egész

öszveg ki van fizetvel.

„Láttunk a szilvásban, midn loppal ettél."

Faludi.

„Nem tudta, mitév legyen e dologgal?

Míg Detre kacsintva vágott neki loppal."

Buda halála (Arany J.).

LÓPRÜSSZENTÉS, (ló-prüsszentés) sz. ín. A
lónak orrából kitoluló légrázkodás, mely a prüsszen-

téshez hasonló.

LÓPRÜSZKÖLÉS
,

(ló-prüszkölés) sz. fn. A
lónak egymásután többszöri prüsszentése.

LOPTA, táj divatos, lapta v. labda helyett.

LOPVA, (lop-va) ih. 1) Mint tolvaj, lopás által.

Lopva szerezte, amije van. 2) Alattomban, titkon, sut-

tomban, észrevétlenül. Lopva kimenni a városból; el-

lentéte : nyilván, mások szemeláttára. Csak úgy lopva

jár a városban, hogy észre ne vegyék.

LOPVANSZ, (lopva-nszö) ösz. fn. Linné

rendszere szerént a növények azon serege, melyhez oly

növények tartoznak, melyeknek szembetn virágjok

nincs, és terméseikben nemz részeket vagy épen

nem, vagy csak nagyító üvegen lehet némileg látni.

(Cryptogama). Ezek 1) Harasztok (Filices). 2)

Mohok (Musci.), 3) Moszatok (Algae.), 4) Gombák
(Fungi.)

;

LÓRA, ni kn. Eleonóra, módosítva: Laura. Gö-

rög eredet, s jelent könyörült.

LÓRÁNT, (1), fn. tt. lóránt-ot, harm. szr. —ja.

Pápa vidéki tájszó, s am. ozsonna, vagy mint Mátyus-

földön nevezik, harmadebéd, Szabó D. szerént : dél-

esti falat. Idegen származatunak látszik. (Szlávul

:

Olovrant).

LÓRÁNT, (2), férfi keresztnév, am. Roland, a

német nyelvészek szerént jelentése : Ruhmland.

LÓRÁNTHÁZA, falu Szabolcs m.; helyr. —há-
zá-ra, — n, —ról.

LÓRÁNTOZ, (lóránt-oz) önh. m. lórántoz-tam,

—tál, —ott, par. —». 1. OZSONNÁZ.
LÓRÉ, (ló-ré) falu Pest m, ; helyr. —ré-be,

— ben, —böl,v. —re, — n, —röl.

LÓRÉPONOR, falu Bihar m.; helyr. —Ponor-
ra, — on, —ról.

LÓRI, 1. LÓRA.
LÓROBOT

,
(ló-robot) ösz. fn. A régi úrbéri

rendszerben azon úrdolga, melyet a jobbágy lovas

szekérrel vagy ekével tartozott végezni.

LÓROM, fn. tt. lórom-ot, harm. szr. —ja. A
hathímesek seregéböl,és háromanyások rendébl való

növénynem ; csészéje három level, bokrétája három

szirmú, magva egy, három él . auyaszáia kett vagy

három (Rumex). E nem alá íartoznak a sóskák, me-
lyek között a lósóska is foglaltatik, s talán innen

lórom am. ló-rom, félig a magyar ló félig a latin ru-

mex-hól alkotva.

LOSÁD, erdélyi falu Hunyad m. ; Losád-ra,—on, —ról.

LOSÁRD, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Lo-

sárd-ra, — on, —ról.

LÓSLÁNG, fn. tt. lóslángot. A hordónak ége-

tett büdös kvel füstölése. Nem egyéb mint a német

jEinschlag* módosítása ; néhutt : ánslóg.

LOSONCZ, mváros Nógrád, és falu Pozsony m.;

helyr. Losoncz-ra, —on, —ról.

LOSONCZAPÁTFALVA, helység Nógrád me-

gyében; helyr. Apátfalvá-n, — ra, — ról.

LOSONCZTUGÁR, mváros Nógrád megyében
;

helyr. Tugár-on, —ra, — ról.

LÓSÓSKA, (ló-sóska) ösz. fn. 1. SÓSLÓROM.
LOSORENY, (ló-sörény) ösz. fn. Azon ers szr-

bl álló fürtök, melyek a ló nyakát fölül benövik, és

alácsüggenek.

LOSSONCZ, 1. LOSONCZ.
LÓSTOL, (lo-os-t-ol) önh. m. lóstol-t. Különö-

sen Szála és Vasvármegyében am. házról házra jár

evés ivás végett ; továbbá kószál, kóborol. E jelenté-

seibl kitetszik , hogy gyöke a menést jelent lo

gyökelem s rokon a lót igével.

LÓSTOLÁS, (lo-os-t-ol-ás) fn. tt. lóstolás-t, tb.

—ok. Cselekvés, midn valaki lóstol.

LÓSZAMÁR, (ló-szamár) ösz. fn. 1. ÖSZVÉR.

LÓSZÉMSZILVA,(ló-szém-szilva) ösz. fn. Nagy-

szemü gömböly vörös szilva, mely némileg lószem-

hez hasonló.

LÓSZERSZÁM, (ló-szerszám) ösz. fn. Általán,

mind azon szerek, melyekkel a nyerges vagy igás lo-

vat fölszerelik. Ilyenek a nyerges lovaknál : nyereg,

terít v. csábrág v. csótár, heveder, kengyel, farma-

tring, kantár. A kocsis-, v. szekereslovaknál : nyakló,

hám, kantár, gyepl stb. Úri, paraszt lószerszám. Far-

hámos, salangos, bogláros lószerszám.

LÓSZÖR, (ló-szr) ösz. fn. Széles ért. a lónak

mindenféle szre, mely az egész testet belepi. A ló-

szörböl kivakarni, kikefélni a port. Sima, fényes, gu-

banczos lóször. Különösen a lónak sörényében és far-

kában lev szrszálak. Lószörböl kötött gyrk. Ma-

dárfogó hurkot lószörböl csinálni. A pamlagot kitömni

lószörref. Használtatik melléknévül is, am. lószörböl

való. Lóször láncz, szita.

LÓT, (lo-ot vagy lo-at) önh. m. lót-ott, par. lóss,

htn. — ni. Lohol, szalad. Rendesen a fut igével pá-

rosodva használtatik : lót-fut, s am. szilaj, vad ló, v.

csikó módjára futkos, ide-oda szaladgál. Lótott-fu-

tott, lótni-futni. Eredetére legközelebb rokona a lódit

és lódul, gyöke : lód ; továbbá a német los, melyrl

azt mondja Adelung, hogy kétségtelenül a lasz, las-

sen, ledig szók nemzetségéhez tartozik, amennyiben

azt jelenti : schlaff (lágy, lottyadt, petyhüdt) ; és
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eredetileg mind azon szókhoz, melyekben a sebes

mnzgás az alapfogalom. V. ö. LO gyökelem.

LÓTA, puszta Somogy m.; helyr. Lótá-ra, —n,

—ról
LÓTAKARMÁNY, (ló-takarmány) sz. fn. Ta-

karmány, mely különösen a lovak eleségét teszi, mint

:

széna, lóhere, bükkön, zab.

LÓTAKARÓ, (ló-takaró) sz. fn. Általán, akár-

mily szövet, melylyel a lovat vagy ékességül, vagy

hideg es, por ellen beterítik, pl. csótár, lópokrócz.

LÓTAKNYOSSÁG, (ló-taknyosság) ösz. fn. 1.

LÓNÁTHA.
LÓTÁP, (ló-táp) ösz. fn. L. LÓTAKARMÁNY.
LÓTÁS, (lót-ás) fn. tt. lótás-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. Loholás, szaladás. V. ö. LÓTÁSFUTÁS.
LÓTÁSFUTÁS, (lótás-futás) ösz. fn. Ide-oda

szaladgálás, kivált valamely sürgs dologban, ügyben.

LÓTEJ, (ló-tejj ösz. fn. Az anyakanczának te-

je. A tatárok szeszes italt is készítenek a lótejbl.

LÓTENYÉSZTÉS, (ló-tenyésztés) ösz. fn. A me-

zei gazdaságnak azon neme vagy foglalkodása, mely

úgynevezett ménesek által a lovak szaporítását, ille-

tleg nemesítését tzte ki feladatul.

LÓTENYÉSZT, (ló-tenyészt) ösz. fn. Gazda,

ki különösen lovak szaporítására fordítja figyelmét,

költségét, és fáradságát.

LÓTERÍT, (ló-terítö) ösz. fn. 1. LÓTAKARÓ.
LÓTETU, (ló -tet) ösz. fn. Bogárfaj, mely mint-

egy két hüvelyknyi hosszú, a föld alatt lakik, s a

gabona, és más növények gyökereit elrágja. Ló jel-

zjét, mint több bogarak és növények, onnan kapta,

mert a maga nemében nagy, mint : lódarázs, lólégy,

lótorma, lósóska stb.

LÓTH, KIS—, NAGY—, faluk Bars m.; helyr.

Lóth-ra, — on, —ról.

LOTHÁRD, falu Baranya m.; helyr. Lothárd-

ra, — on, —ról.

LÓTI, (lo.ot-i) mn. tt. lóti-t, tb.

—

ak.klótó ige-

név kicsinyített alakban. Innen : lóti-futi am. lótó fu-

tó, pl. gyerek, csikó.

LÓTOLVAJ. (ló-tolvaj) ösz. fn. 1. LÓKÖTÖ.
LÓTORMA, (ló-torma) ösz. fn. Növényfaj a bér-

ese nemek közöl ; levelei szárnyasak, levélkéi tojás-

kerek-láncsásak, épek, virágai felállók, fejérek. Más-

kép szintén a közéletben : nagy palaczkaf, erösf ;

növénytani néven : lótormabércse. (Clematis erecta).

Tormának mondják, mert levelei a közönséges tor-

máéboz hasonlók.

LOTTÉRIA, fn. tt. lottériát. Idegen, különösen

a franczia loterie után a közdivatba átment szó, mely

ismét a lot, (olasz lottó, német Loos, régi német hlóz

stb.) zzóból alakult ; magyarosan sorsjáték. L. ezt.

LOTTI, tt. lottit. A közéletben kicsinyzje a

Charlotte (olvasd : Sarlotte, magyarosan : Sarolta),

máskép : Caroline (Karolina) ni keresztnévnek. Még

tovább kicsinyezve : Loitika.

LOTTYAD ; LOTTYAN, stb. 1. LOTYTYAD,
LOTYTYAN stb.

LOTY, hangnév, mely egyszersmind azon moz-

gás fogalmát rejti magában, mely által bizonyos híg

test lágy ty hangot ad. Innen átvitt értelemben a lá-

gyulás, petyhüdés jelentésével bir. Származékai : lö-

työg, lotytyan, lolytyant. Kicsinyített jelentéssel : lity,

honnan : lityloty, ikerített szó. V. ö. LITY, és LÓT.

LOTYADÉK, (loty-ad-ék) fn. tt. lotyadék-ot. L.

LÖTYE.
LOTYÓ, (loty-ó) fn. tt. lotyó-t. Valamivel lá-

gyabb s kíméletesebb kifejezés, mint a kurva, szajha,

ringyó. Hangra és értelemre hasonló hozzá a dunántúli

szotyka, azaz elemezve : szotyogó. A logyog és szotyog

t. i. körülbelül egy- értelmek. Úgy látszik, hogy a

képes kifejezéseket kedvel nép vagy azért nevezte

az ily személyeket lotyóknak, mert faraikat fintor-

gatni, s testeiket lóbálni, mintegy lotyogtatni sze-

retik; vagy a lotytyadságtól azaz lágyság v. pety-

hüdtségtl ; vagy végre lotyó talán am. lótó t. i. fér-

fiak után járó, futó nszemély. A finn nyelvben luuti.

Egyébiránt v. ö. LÓT.

LOTYOG, (loty-og) gyakor. önh. m. totyogtam,

— tál, —ott. Mondjuk híg testrl, midn az valamely

öblös edényt egészen be nem töltve ide-oda mozog,

egyszersmind némi lágy hangot ad, melyet a magyar

ty-ve\ talált jónak kiejteni. Magas hangon : lötyög.

Valamivel keményebb hangra mutat a locsog. Lotyog

a rázott kannában a tej. Lotyog az öszvezuzott leves

szilva. Kettztetve : lityeg-lotyog.

LOTYOGÁS, (loty-og-ás) fn. tt. lotyogás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Állapot, midn valamely híg

test lotyog.

LOTYTYAD, (loty-u-ad =loty-v-ad) önh. m.

lotytyad-tam, — tál, v. —ott. Dunán túl am. puhul,

lágyul, híggá vagy nedvessé, levessé lesz
;
petyhüdik.

Lotytyad a beteges ember húsa. Lotylyad az igen el-

érett szilva, szölö, ha kivált megtörik. Vékony han-

gon : letytyed, letyved, letyhed.

LOTYTYADÁS, (loty-u-ad-ás v. loty-v-ad-ás)

fn. tt. lotytyadás-t, tb. —ok. Puhulás, lágyulás; híg-

gá levés.

LOTYTYADT, (loty-u-ad-t) mn. tt. lotytyadt-

at. Megpuhult, meglágyult, híggá, nedvessé levessé

lett
;
petyhüdt. Lotytyadt csecsek. Lotytyadt szilva.

LOTYTYAN, (loty-u-an ==loty-v-an> önh. m.

lotytyan-t. Valamely híg, vagy leves test loty hangot

adva megmozzan. Lotytyan a rázott edényben a víz.

Lotytyant a sár, midn követ dobtak bele. Mondják

azon testrl is, mely valamely nedvbe esvén hangot

ad. Lotytyan a vízbe ejtett edény , darabhús. Alig

lotytyant meg a szájában. (Szabó D.).

LOTYTYANÁS, (loty-u-an-ás) fn. tt. lotytya-

nás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A megütdött nedv-

nek, híg, leves testnek mintegy loty hangadása.

LOTYTYANT, (loty-u-an-t =loty-v-an-t) áth.

m. lotytyant-ott, htn. —ni, v. —ani, par. —s. Esz-

j

közli, hogy valami lotytyanjon. Átv. ért. valamit he-

\
behurgyán kimond. Kilotytyantotta, hogy ....

97*
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LOUSZTATO, (ló-úaztató) ösz. fn. Kijelölt hely,

öböl valamely patakban, folyóban, tóban, hol a lo-

vakat úsztatni szokták.

LÓÜSTÖK, (ló-üstök) ösz. fn. A ló sörényének

legfels, és rendesen a homlokra nyúló fürtjei. A
közéletben, kivált ragozáskor, elválasztva használják.

Meghúzkálni a fáradt ló Üstökét.

LOVACSKA, (lo-v-acska) fn. tt. lovacskát. Ki-

csi vagy kedves ló. Édes lovacskám.

LOVAD, Ácshoz tartozó puszta Komárom m.;

helyr. Lovad- on, — ra, —ról.

LOVAG, (lo-v-ag) fn. tt. lovagot, harm. szr.

—ja. 1) Lóháton járó, lovon ül. Ellentéte : gyalog.

Innen: lovagolni, am. lóháton járni. A „lovag" és

„gyalog" szókban az ag og képz' az as os képznek

módosított alakja, mintha volna lovas, gyalos. 2) Kü-

lönösen am. lovas vitéz, vagy egyszeren katona,

mert a magyar katona seredetileg csak lovas volt

;

honnna a hadi közmondás : lóra katona, tehénre haj-

dú. Lovagokból és gyalogokból álló hadsereg, Lovag-

hadnagy. Lovagsereg. Lovagviadal. 3) A középkorban

jelentett nemes osztálybeli személyt, ki háborúban

lóháton szolgált, s fegyvervisel apródok, vagy lová-

szok kisérték, és honn saját várában vagy birtokán

korlátlan uralmat gyakorlott. Szorosb ért. a kö-

zépkori lovagok azok voltak, kik lekötelezték ma-

gukat a nk, a vallás és haza védelmére, s maga-

sabb rangon állottak, mint a közönséges nemesek. A
fölvétel ezen nemesi osztályba sajátnemü szertartá-

sokkal ment végbe, melyek között egyik jellemz

volt a sarkantyú felütése, és kardnak, paizsnak áta-

dása. Egyébiránt nálunk magyaroknál ez értelemben

vett lovagok inkább vitéz nevén neveztettek. Hason-

lóan vitéz név alatt ismeretesek azon középkori kato-

narendek, melyek tagjai szerzetesféle eskü által kö-

telezték le magukat a vallás és haza védelmére, milye-

nek voltak a máltai rend lovagjai vagyis vitézei. V.

ö. REND, VITÉZ. 4) Átv. ért. lovagnak mondatik

oly nemes jellem személy, ki a régi lovagok tulaj-

donságaival bir, különösen hsies és büszke, de egy-

szersmind finom magaviselet, s ki fleg a gyengébb

nem irányában megelz, szolgálatra kész, udvarias.

Innen társadalmi nyelven az úri hölgy a szolgálatá-

ra, udvarlására lev urat lovagjának nevezi. Megfe-

lel ennek némileg a régies dalia és levente.

LOVAGBIRTOK, (lovag-birtok) ösz. fn. A régi

hbéri rendszerben oly birtok, melyet valamely nemes

személy azon lekötelezéssel birt, hogy fejedelmét és

hazáját, illetleg a koronát személyesen, és a tör-

vényben meghatározott számú katonáival az ellenség

ellen védeni kész leszen.

LOVAGDA, (lo-v-ag-da) fn. tt. lovagdát. Újabb

kori szó, s am. lovagló tér, vagy kör, melyben lova-

kat és lovaglókat képeznek, idomítanak; ló- és lovag-

lóiskola. A da helyképsökéut áll.

LOVAGDAL, (lovag-dal) ösz. fn. Lovagoknak
éltök módjára vonatkozó dala.

LOVAGESZKÖZ, (lovag- eszköz) ösz. fn. Esz-

köz, vagyis szerszám , melyet a népek , és nem-

zetek különféle szokása szerént a lovagok fölszerelé-

sül használnak, vagy használtak, milyenek : nyereg,

zabolás kantár, szügyel, drótpánczél stb.

LOVAGHARISNYA, (lovag-harisnya) ösz. fn.

Némely külföldi lovagok harisnyája, lovagnadrágul

használva, milyen volt az úgynevezett salavárdi is

nálunk magyaroknál, mely csak az ülepet és ezom-

bokat takarta be. V. ö. HARISNYA.

LOVAGHÁZ, (lovag-ház) ösz. fn. Ház, mely-

ben lovagolni tanulnak ; máskép: lovagda vagy lo-

varda.

LOVAGHÜBÉR, (lovag-hbér) ösz. fn. 1. LO-
VAGBIRTOK.

LOVAGI, (lo-viag-i) mn. tt. lovagi-t, tb. — ak.

Lovagot illet, lovaghoz való, arra vonatkozó. Lovagi

kötelesség, udvariság. Lovagi büszkeség, magaviselet.

V. ö. LOVAG.

LOVAGIAS, (lo-v-ag-i-as) mn. tt. lovagias-t, v.

—

at, tb. —ak. Különösen mondják oly magatartás-

ról, és viseletrl, mely a hajdani nemes lovagok tu-

lajdonságaira emlékeztet. Lovagias jellem, bátorság,

vitézség, büszkeség. Lovagias udvariság, nötisztelés.

Lovagias öltözék
,
fegyverzet. Lovagias mulatságok,

versenyzések, viadalok. E szóban az as képz a lovagi

törzsszó jelentésének hasonló éltelmet ad. Épen ily

viszony van az úri és úrias (úrihoz hasonló) magyar,

magyaros, erdélyi, erdélyies, vörös, vöröses stb. között.

LOVAGIASAN, (lo-v-ag-i-as-an) ih. 1. LOVA-
GILAG.

LOVAGIASSÁG, (lo-v-ag-i-as-ság) fn. tt. lova-

giasság-ot, harm- szr. —a. Azon tulajdonságok ösz-

vege, melyek valakit lovagiassá tesznek, vagy azon

minemüség, melynél fogva valakit lovagiasnak hi-

vunk. Az ismeretlen hölgyet lovagiasságból védelmezni,

s a rajta elkövetett sérelmet megbszülni. V. ö. LOVA-
GIAS.

LOVAGILAG, (lo-v-ag-i-lag) ih. A nemesebb

értelemben vett lovagok módjára, azaz vitézül, bát-

ran, nemeslelküleg ; udvariasan. A nök irányában lo-

vagilag viselni magát. A megsértett becsületet lovagi-

lag védelmezni.

LOVAGISÁG, (lo-v-ag-i-ság) fn. tt. lovagiság-

ot, harm. szr. — a. Lovagi tulajdonság, milyen : ne-

mes büszkeség , becsületvágy, udvariság, hölgyek

iránti tisztelet. V. ö. LOVAGIASSÁG.

LOVAGJÁTÉK, (lovag-játék) ösz. fn. Harczi

játék neme, melyet a középkori lovagok részént mu-

latságból,részént hadigyakorlat gyanáut,vagy verseny-

képen ztek, mi rendesen lóháton, paizszsal és dárdá-

val, néha gyalog is történt.

LOVAGJÓSZÁG, (lovag-jószág) ösz. fn. 1. LO-
VAGBIRTOK.

LOVAGKORBÁCS, (lovag-korbács) ösz. fn. Ki-

sebbféle korbács, melyet lovaglás közben használnak

a hátas ló kormányzása végett.
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LOVAGKONTOS, (lovag-köntös) ösz. fn. Kön-

tös, milyet különösen a külföldi lovagok, vagy vitéz-

rendbeliek viseltek. Továbbá az urak és hölgyek sa-

játságos öltönye, melyet lovagláskor vesznek ma-
\

gukra.

LOVAGLÁS, (lo-v-ag-ol-ás) fn. tt. lovaglás-t, I

tb. — ok, harm. szr. —a. Lóháton, és pedig akár

nyeregben, akár szrén ülve járás, kelés. Lovaglást i

tanulni, s abban gyakorolni magát. Hosszú lovaglásban !

kifáradni. V. ö. LOVAGOL.

LOVAGLÓ, (lo-v-ag-ol-ó) mn. tt. lovagló-t. 1) j

Mondjuk személyrl, ki lóháton jár. Lovagló uracsok,
\

nök. Lovagló csikósok. 2) Mondjuk helyrl, vagy lo-

vagláshoz tartozó holmiról. Ez értelemben öszvetéve
i

irjuk : lovaglótér, lovaglóruha, lovaglóostor stb.

LOVAGLÓHELY , LOVAGLÓTÉR, (lovagló-
j

hely v. — tér) ösz. fn. Azon térvonal, vagy kör, me-

lyen versenyzés , vagy gyakorlat végett lovagolni

szoktak.

LOVAGMÜVÉSZ, (lovag-müvész) ösz. fn. Sze-

mély, ki a lovaglást mvészileg érti és gyakorolja.

LOVAGOL,(lo-v-ag-ol)önh. m.lovagol-t, v. lovag-
\

ltt, htn. — ni, v. lovaglani. Lóháton megy vagy jár.
[

Igekötökkel egyesülve : kilovagol, lóháton kimegy,
;

kisétál; ellovagol, lovon eltávozik; fellovagol a hegy- i

re, lelovagol a völgybe. Használtatik áthatóul is tárgy- i

esetés névvel. Szilaj csikót, paripát lovagolni. Körül-

lovagolni a ménest, határt. Kilovagolni magát , am.

fáradtig vagy elégségig lovagolni. Átv. ért. nádpari-
'

pán, vesszparipán lovagolni, am. hiú reménynél fog-
!

va magát nagyra tartani, a valóság helyett árnyékon
\

kapkodni. Szüntelen egy dolgon lovagolni, azaz vita-
j

tásban valamely ügyben mindig csak azon egy tár-

gyat avagy indokot emlegetni, s vitatkozásait, állitá

sait egyedül arra építeni.

LOVAGOLHATÓ, (lo-v-ag-ol-hat-ó) mn. tt. lo-
j

vagolható-t. 1) Amit nyerges ló gyanánt használni le-
j

het. Lovagolható csikó, monyas, kancza. Szilajsága
j

miatt nem lovagolható vad mén. 2) Mondják helyrl,
|

útról, melyen lóháton járni lehet. Némely helyek csak
\

lovagolhatok, nem kocsizhatok.

LOVAGOLHATATLAN.LOVAGOLHATLAN,
\

(lo-v-ag-ol-hat-[at]-lan) mn. tt. lovagolhatatlan-t, tb.

— ok. Amit nyergesül használni nem lehet; vagy ahol
'

lóháton járni, elmenni lehetetlen. Lovagolhatatlan szi-

laj, bokros ló. Lovagolhatatlan meredek, gödrös út.

LOVAG ÖRS, (lovag-örs) ösz. fn. Lovag vagyis

lovaskatona által elfoglalt rállomás.

LOVAGREGÉNY, (lovag-regény) ösz. fn. Re-
j

gény, melynek alaptárgyát valamely középkori lovag

kalandjai teszik, s mely a középkori lovagok élet-
!

módját, lakásait stb. festi.

LOVAGREND, (lovag-rend) ösz. fn. 1) Általán

am. nemesi rend, azaz valamely ország nemeseinek

öszves férfi személyzete, vagy mint mi magyarok ne-

veztük : karok és rendek. 2) 1. VITÉZREND.

LOVAGSÁG, (lo-v-ag-ság) fn. tt. lovagság-ot,

harm. szr. —a. 1) A lovagoknak, mint nemesi rend-

nek testülete, öszvege, szokottan : nemesség. 2) Maga

azon nemesi rang, melynél fogva valaki a lovagrend-

hez tartozik.

LOVAGSARKANTYÚ, (lovag- sarkantyú) ösz.

fn. Sarkantyú, milyent a régi lovagok viseltek, vagy

melynek ünnepélyes felütésével lovagnak avattak fel

valakit.

LOVAGSARU, (lovag-saru) ösz. fn. Hosszú, ke-

mény szárú saru, milyet kivált a német lovaskato-

nák, nevezetesen a vértesek viseltek, vagy milyen a

postakocsisoké, kik nyeregbl hajtanak.

LOVAGSZERSZÁM, (lovag-szerszám) ösz. fn.

1. LOVAGESZKÖZ.
LOVAGSZOBOR, (lovag- szobor) ösz. fn. Szo-

borm, mely valamely személyt lóháton ülve ábrá-

zol. Valamely jeles vitéz emlékét lovagszoborral örö-

kíteni.

LOVAGTEREM, (lovag-terem) ösz. fn. Terem,

melyben a hajdani lovagok öszvegyülekezni szoktak;

továbbá a régi lovagok várainak termei. Fegyverekkel

ékesített lovagterem. Némely külföldi, jelesen német

óvárakban ma is láthatni emlékül fentartott ilyetén lo-

vagteremeket.

LOVAGUL, (lo-v-ag-ul) ih. Lovag módra, lo-

vag képében, úgy, mint lovag. Valakit lovagul tisz-

telni. Magát lovagul viselni. Alapjául a nemesebb ér-

telemben vett lovag szolgál.

LOVAGVESSZ, (lovag-vessz) ösz. fn. Vesz-

szöhöz hasonló, félig mereven, félig hajlékony rövid

szijostor, milyet az úri lovagok tartanak kezökben.

LÓVAKARÓ, (ló-vakaró) ösz. fn. Vasból ké-

szült, s fogakkal ellátott kefeforaaa eszköz, melylyel

a ló szre közé vegyült port, sarat kitisztítják.

LOVAL, (lo-v-al) áth. m. loval-t. Átv. ért. va-

lakit biztatás, nógatás, sürgetés által rábeszél vala-

mire, s mintegy ló gyanánt mozgásba, buzgalomba

hoz. Fellovalni valakit.

LOVANCZ, (lo-v-ancz) fn. tt. lovancz ot, harm.

szr. —a. Újabbkori szó, s am. lovas, lóháton járó ; s

különösebben ha az ifjoncz, ujoncz szók jelentése után

értelmezzük, am. ujoncz-, tanuló-, vagy ifjú lovas.

LOVAR, (lo-v-ar) fn. tt. lovar- 1, tb. — ok, harm.

szr. — a v. —ja. Mesterséges lovag, mülovag, ki

úgy tanulta és gyakorolja a lovaglást, mint mestersé-

get vagy mvészetet (Jockey) ; vagy aki különösen

abból nyilvános mutatványokat szokott rendezni és

adni. Úrlovar (gentleman jockey).

LOVARDA, (lo-v-ar- da) fn. tt. lovardát. Oly

hely,hol a lovarmesterséget vagy mvészetet tanulják,

vagy pedig nyilvánosan mutogatják.

LOVAREGYLET, (lovar-egylet) ösz. fn. Tulaj-

donosok s ügykedvelk társulata, mely különösen a

gyepre és lóversenyzésre vonatkozó minden ügyeket

j

kölcsönösen megállapított szabályok szerént intéz és

|

igazgat.
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LOVAS, (1), (lo-v-as) mn. tt. lovas-t, v. — at,

tb. —ak. 1) Lovakkal bíró, bvelked. Lovas gazda.

Lovas ország, vidék. 2) Lovon járó, szolgáló, dolgo-

zó. Lovas kerül, cssz. Lovas utazók. Lovas posta.

Lovas robot. Ellentéte : gyalog.

LOVAS, (2), (lo-v-as) fn. tt. lovas-t, tb. —ok.

Személy, ki lovon jár, szolgál, vagy katonáskodik.

Lovasokat látok közeledni. Beállni a lovasok közé. Az
alföldi csikósok jó lovasok.

LOVAS, (3), falu Szála, puszta Veszprém m.;

helyr. Lovas-ra, —on, — ról.

LÓVÁSÁR, (ló-vásár) sz. fn. Vásár, melyben
lovakat adnak és vesznek.

LOVASBAK, (lovas-bak) sz. fn. Hajósoknál
azon faoszlop vagy czobor a kukajárón, melyhez a lo-

vaskötelet foglalják. (Kenessey Albert.)

LOVASBERÉNY, mváros Fejér megyében 5

helyr. Berény-be, — ben, — böl.

LOVASCSAPAT, (lovas-csapat) sz. fn. Lova-
sokból, nevezetesen lovas katonákból álló csapat. So-

kaságra nézve határozatlan, de mindig valamely lo-

vastestnek kisebb vagy nagyobb részét jelenti.

LOVASCSATA, (lovas-csata) sz. fn. Csata,

melyet lovasokból álló ellenfelek vívnak.

LOVASDI, (lo-v-as-di) fn. tt. lovasdi-t, tb. — k.

1) Laptázó gyermekek, és suhanczok játéka, midn a

nyertesek a vesztesekre ülnek, s a laptát egymásnak

úgy adogatják , aki el nem kapja, az lóvá lesz, az

alatta lev pedig lovassá. 2) Vesszparipán játszás .

LOVASEZRED, (lovas-ezred) sz. fn. Lovas-

katonákból álló hadi test, melyet ezrednek nevezünk.

V. ö. EZRED. Magyar, német lovasezred.

LOVASGÁT, puszta Heves m,; helyr. — gát-ra,—on, — ról.

LOVASHAJÓ, (lovas-hajó) sz. fn. Lovakkal
vontatott vagy vontatni szokott hajó.

LOVASHAD, (lovas-had) sz. fn. Lovaskato-

nákból álló hadsereg, hadcsapat.

LOVASÍT, (lo-v-as-ít) áth. m. lovaslt-ott, htn.— ni, v. — ani, par. — s.Meg lovasít, régies, ehelyett:

lóval ellát. „Migh magokat is meghlovaséthatják."

Gr. Eszterházy Miklós nádor. 1642-bl. (Tört. Tár.

VIII K. 166 1.).

LOVASKAPITÁNY, (lovas-kapitány) ösz. fn.

Kapitány, vagy százados, kinek felügyelése, és köz-

vetlen vezénylete alatt egy század lovaskatona áll.

LOVASKÁZIK, (lo-v-as-ka-az-ik) k. m. lovas-

káz-tam, —tál, —ott. Kedvtöltésböl lovagol. Mond-
ják a gyermekek is, midn lovasdit játszanak.

LOVASKERÜL, (lovas-kerül) ösz. fn. Ha-
tárra, erdre felügyel kerül, vagy cssz, ki lóhá-

ton jár.

LOVASKÖTÉL, (lovas-kötél) ösz. fn. Hajósok-

nál vonókötél, melylyel lovak valamely uszát (úszó

müvet, mint hajót stb.) húznak. (Kenessey Albert).

LOVASODIK, (lo-v-as-od-ik) k. m. lovasod-tam,

—-tál, — ott. Régiesen meglovasodik am. lovat kap

vagy szerez. „Tehát vegye be egy részét azoknak a

fegyvereseknek s rendelje bizonyos quartirokban

ököt, hogy lovasodhassanak megh. " Gr. Eszterházy

Miklós nádor 1641-ben. (Történelmi Tár. VIII. K.

152. 1.).

LOVASORS, (lovas-örs) ösz. fn. rállomás, me-

lyet lovaskatona foglal el , vagy rálló lovaskatona.

LOVASPANDÚR, (lovas-pandúr) ösz. fn. 1.

LOVASPOROSZLÓ.

LOVASPOROSZLÓ, (lovas-poroszló) ösz. fn.

Megyei, városi, vagy mezei rendrséghez tartozó po

roszló, ki különösen a csavargókat s úgynevezett

szegény legényeket lóháton hajhászsza, üldözi ; más-

kép : lovaspandúr.

LOVASSÁG
,

(lo-v-as-ság) fn. tt. lovasság-ot,

harm. szr. —a. Lovas katonákból álló testület vagy-

is a lovas katonák öszvesen véve. A lovasság számát

szaporítani. A lovasságtól áttenni valakit a gyologság-

hoz. A lovasságot a csatarend szárnyaira állítani. Az

ágyukat lovassággal födözni.

LOVASSÁGI, (lo-v-as-ság-i) mn. tt. lovassági-t,

tb. — ak. Lovasságot illet, ahhoz tartozó, arra vo-

natkozó. Lovassági tábornok. Lovassági rendszabály.

LOVASSZÁZAD, (lovas-század) ösz. fn. Mint-

egy száz emberbl álló lovascsapat.

LOVASSZÁZADOS, (lovas-százados) 1. LO-
VASKAPITÁNY.

LOVASSZOBOR, (lovas-szobor) 1. LOVAG-
SZOBOR.

LOVASVADÁSZ, (lovas-vadász) ösz. fn. Lóhá-

ton járó vadász.

LOVASVONTATÓ, (lovas-vontató) ösz. fn. Ha-

jósok nyelvén azon egyén, ki a hajóknak lovakkal

vontatásával foglalkodik.

LOVÁSZ, (1), (lo-v-ász) fn. tt. lovász-t, tb. —ok,

harm. szr. — a. Általán szolga, ki lovakkal bánik, pl.

ki lovakat riz a mezn. Különösen az úri ménesek-

nél, és ólakban ;i lóbánáshoz ért férfi, ki ha al-

sóbb rend, lovászlegény, ha pedig tiszti rangú, lo-

vászmester. Királyi, herczegi lovászok.

LOVÁSZ, (2), falu Szerem megyében; helyr.

Lovászon, — ra, — ról.

LOVASZÁD, falu Vas m.; helyr. Lovaszád-ra,
— on, — ról.

LOVÁSZAPRÓD, (lovász-apród) ösz. fn. Apród,

ki nyargaló urát lóháton kíséri.

LOVÁSZHETÉNY , falu Baranya m. ; helyr.

Lovászhetény-be, — ben, —böl.

LOVÁSZI, faluk Nyitra és Szála m.; helyr. Lo-

vászi-ba, — ban, — ból.

LOVÁSZINAS, (lovász-inas) ösz. fn. Gyerkcze,
fiatal suhancz, ki mint lovászságot tanuló forgolódik

az úri ólakban és lovak körül.
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LOVÁSZLEGÉNY, (lovász-legény) ösz. fn. Gya-

korlott, kitanult lovász, ki a lovászinasnál fölebb, a

lovászmesternél alábbvaló.

LOVÁSZMESTER, (lovász-mester) ösz. fn. Ud-

vari tiszt, ki valamely uraság istálós, kocsis, és nyer-

ges lovaira felügyel, s alsóbb rend lovászoknak pa-

rancsol. A nagy udvaroknál van flovászmester is. A
fejedelmeknél a flovászmester egyik frangbeli sze-

mély az udvari méltóságok között.

LOVATLAN, (lo-v-atlan) mn. tt. lovatlan- t, tb.

—ok. 1) Akinek lova, vagy lovai nincsenek. Lovatlan

gazda. 2) Mondják országról, vagy vidékrl, mely lo-

vakat nem tenyészt, vagy lovak nélkül szkölködik.

LOVAZ, (lo-v-az) önh. m. lovaz-tam, — tál,

— ott, par. — z. Lovon jár, lovagol. Különösen hasz-

nálják a játszó fiúk , midn úgynevezett lovasait

játszanak.

LOVAZÁS, (lo-v-az-ás) fn. tt. lovazás-t, tb. —ok.

Lovon járás ; vagy lovasdijátszás.

LÓVERSENY, (ló-verseny) ösz. fn. L. LÓFUT-
TATÁS.

LOZONY, falu Zemplén m.; helyr. Lozony-ba,

— ban, — bál.

LOZS, NAGY— , mváros, KIS—
,
puszta Sop-

ron m.; helyr. Lozs-ra, — on, —ról.

LÓZSÁLYA, (ló-zsálya) ösz. fn. Növényfaj a

zsályák nemébl, melynek levelei szívformák, csip-

kés fogasak, gyürüi tömöttek, egymástól ritkásan

állanak, anyaszára az alsó ajakhoz hajlik, virága kék.

(Salvia verticillata).

LO, elvont gyökelem, mely, mint származékai-

ból kitetszik, jelent általán mozgást, s megfelel neki

a vastaghangu lo gyökelem , melybl szintén moz-

gásra vonatkozó származékok erednek, és az el és le

önálló gyökök. 1) -0 képível, vagy inkább a gyök-

hangzónak megnyújtásával lett belle : l, azaz vala-

mit sebes mozgásba hoz, elszállni kényszerít. 2) Egy-

szer A-val, lök am. sebes taszítással magától távolít,

elmozdít. 3) -Od képzvel: lö-öd, öszvehúzva löd, mint

Zo-ból lód, s a lód törzsbl lódít, lódul, és a löd törzs-

bl lödör, lödöri, ldörög, azaz csavarog, csavargó,

tekerg, szüntelen mozgásban lev. 4) -Oz képzvel

Vóz, lözér, azaz csélcsap, zabolátlan nyelv, kinek ha-

tártalanul jár a szája. Ide tartoznak a lönye, lre és

lötye szók is, melyekben ugyan alapfogalom a híg,

folyó, nedvet jelent lé, de szintén megegyeznek a

fenn említettekkel, mivel a lének szükséges kellékét

szinte a mozgékonyság teszi.

A lö hangutánzásra mutat a löbög származék-

ban, de olyanra, mely szinte mozgás által támad. Ide

tartozik a tájdivatos löcsölödik, mely nem csak a víz-

nek locsogását jelenti, hanem a tsstnek hányakodá-

sát is.

LO, (1), (lö-) áth. Ragozva : lövök, lösz, lövünk,

lötök, lnek. Els múlt : lövék, lövél, lve stb. Máso-

dik múlt : ltt. Jöv : lövend, parancsoló lj, htn. lni.

1) Szoros ért. valamely fegyverneraüvel, fleg régibb

fajta szerrel, pl. íjjal, parittyával egy más rugalmas

testet, pl. nyilat, kavicsot taszítás által sebes mozgás-

ba hozva eltávolít. A puska- v. lpor feltalálása után

a puska- s ágyunemüekre is alkalmaztatott. Íjjal nyi-

lakat, •parittyával kavicsokat, puskával golyókat lni,

kilni^ ellni. Néha tárgyesetes név nélkül, mely csak

alattomban értetik, egyszeren am. a fennemlített

cselekvést elköveti, vagy gyakorolja. A vadakra, az

ellenségre lni. Puskából , ágyúból lni. Ünnepély

alkalmával mozsarakból lni. Fába , czélba , tár-

csába lni. Levegbe lni. Belni a várba. Kilni a

bástyák mögöl. A töltött fegyverekbl egymásután lni.

Valakihez hozzá lni. Rálni a futó nyúlra. 2) Az
elbbivel öszvefügg s átható értelemben am. a fenn-

említett, és hasonló fegyvernemü eszközök által vala-

mit talál, sért, öl. Az erdben vadakat, a csatában em-

bereket lni. Valakit véletlenül fejbe, agyon lni. Aki

madarat akar lni, nem pengeti Íját. (Km.). A fecskét

röptében lelni. Nem azé a madár', aki lelövi, hanem

aki megeszi. (Km.). Tréfás átv. ért. bakot lni, am. hi-

bát követni el, mely a kitzött czél ellen van. 3) Szé-

les, és némileg átv. ért. valamit, repül fegyver gya-

nánt valamely szk helyrl, vagy távolságról kitaszít,

eltávolít. Fecskendvel kilni a vizet. Csbl fúvás ál-

tal golyócskákat lni valakire. Az ugrókút kilövi a vi-

zet. A nap messze lövi tüzes sugarait. 4) Népbabona

szerént lnek a boszorkányok, midn valakit hirtelen

bizonyos betegségbe ejtenek, kirl azt mondják, hogy

bele ltt a boszorkány.

E szóban tehát mindenütt alapfogalom a sebes

mozgás, s általános rokonságban van azon lo, le, li,

gyökü szókkal, melyekben ugyanazon vagy rokon ér-

telem rejlik ; továbbá a német los, schleudern, schlen-

dern, finn lyyn, lyön (= ferio, ico) stb. szókkal. V.

ö. LO, LÖ.

LÖ, (2). ALSÓ—, FELS—, NÉMET—, fa-

luk Vas m.; helyr. Lö-re, — n, — röl.

LÖB, elvont gyöke löbög szónak és származé-

kainak. L. LÖBÖG.
LÖB

,
puszta Pest m. ; helyr. Löb-re , —ön,—röl.

LÖBÖG, (löb-g) gyak. önh. m. löbögtem, — tél,—ött. 1) Ijedés miatt reszket, remeg. Balatonmellék

i

tájszó. 2) Ugyanazon vidéken mondják nedvrl, mi-

dn nyomás, vagy mozgatás következtében bizonyos

tompa hangot hallat, pl. a posványos föld löbög a lé-

p lábak alatt ; a viz löbög a gyomorban, máskép : lö-

työg, lotyog. Mindkét értelemben alapfogalom a moz-

gás, mely a másodikban hangosan nyilatkozik.

LÖBÖGÉS, (löb-ög-és) fn. tt. löbögés-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Remegés, reszketés ; lötyögés.

LÖBÖGTET, (löb-ög-tet) áth. Eszközli, hogy

valami lobogjon. V. ö. LÖBÖG.
LCS, elvont gyöke lcsbl, löcskél, és löcskölö-

dik szóknak ; 1. ezeket. Mély hangon lcs.

LCS, (1), (le-öcs v. le-ös) fn. tt. lcs-öt, harm.

szr. — e. Többé kevesbbé görbe fa, melynek egyik

vége a szekér oldalának fels részét a kidöléi ellen
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tartja, az alsó vége pedig karikás, és a tengelyt öved-

zi.A magyar a löescsel különösön a görbeség fogalmát

kapcsolja öszve, innen löesláb am. görbe láb, lcs ke-
[

zü am. görbe kez, lcs orrú, kinek orra közepe ki-

görbed. Odább állott a lcs árával (km.), azaz elta-

karodott. A lcs finnül : luukka, és németül a szeke-

reken : Leiste, melynek több mellékjelentéseit egybe-
i

vetvén Adelung, azt a Latte, (lécz) Laden szókkal ro-
|

konítja, miszerént a magyarban is hasonló volna

hozzá a lécz. Molnár A. latinozata szerént subscus in

cwrra,mintegy alozó, vagyis az oldalról lefelé eresztett

fa. Valószinü, hogy a magyar lcs gyöke le, melybl

lett le-ös melléknév, öszvehúzva lös, végre lcs. Nem
lehet kétkedni róla, hogy a magyarban az s és cs

j

gyakran fölcserélödnek, mint : csajka, sajka, csuta,

suta ; a szók közepén : szökösö, szökcsö, szürösöl, szr-
,

csöl, lépesö, lépcs ; továbbá oly szók végén, melyek
j

melléknevekbl lettek fnevek, mint : bogás(kóró), <

bogács(kóró), tanás tanács, kovás kovács, babos babócs,
;

stb. E szerént a lcs am. lefelé hajló t. i. fa le-ös, lös,

lcs. Afelhérczet pedig onnan nevezte a magyar,

mert azon szokott a lovas szekérre fellépni. V. ö.

FELHÉRCZ.

LCS, (2), falu Baranya m. ; helyr. Löcs-r9,

—ön, — röl.

LCSBL, (löcs-b-öl) áth. m. löcsbölt. A kap-

nikbányai tájszólásban am. lucskol (Lrincz Károly).

LÖCSBÖLÉS, (lcs-b-öl-és) fn. tt. löcsbölés-t,

tb. —ék. Lucskolás.

LCSE, fn. tt. Lcsé/] helyr. Löcsé-re, —én,

—röl. Sz. kir. város a Szepességben, németül Leut-

schau, mit a földleirók onnan magyaráznak, hogy e

városban hajdan mint Lengyelország felé néz vég-

helyen, lestorony létezett, melyet a németek mint

odavaló lakosok Leutschau-n&k neveztek. Hát ha a

szászok bejövetele eltt Les volt a neve, s ebbl

lett csupán önhangzó cserével: Löse, Lcse t

LCSEI, (lcse-i) mn. tt. löcsei-t, tb. —ek. L-
csére való, onnan származott, ott kelt. A magyar köz-

mondások között hires a lcsei kalendáriom, minthogy

a történelem szerént itt látott az els magyar kalen-

dáriom napvilágot, honnan a legújabb idkig némely,

nevezetesen a gyri magyar kalendáriomok czimlap-

ján ez állott: A régi lcsei formára. Hét országra szól,

mint a régi lcsei kalendáriom. (Km.).

LÖCSKÁMVA, (löcs-kámva) 1. LÖCSKÁVA.

LCSKAVA, (lcs-káva) ösz. fn. Azon vaska-

rika a lcs alsó végén, mely a tengelyt övedzi, s a

kerékszeggel oda foglaltatik.

LÖCSKÉL, (löcs-ke-el v. löcs-ge-el) önh. 1.

LÉCSKÁL.

LÖCSKÖL, (löcs-ög-öl) áth. m. löcskölt. Lugos-

sy J. szerént Szathmárban am. a mély hangú locskol,

v. locsol. Ne löcskölj.

LÖCSKÖLÉS, (löcs-ög-öl- és) fn. tt. löcskölés-t,

tb ék. Locskolás v. locsolás. V. ö, LÖCSKÖL.

LÖCSLÁB, (lcs láb) ösz. fn. Olyan görbeségü
láb, mint a lcs.

LÖCSLÁBU, (lcs-lábu) ösz. mn. Kinek görbe,

kacsos, a lcshöz hasonló lábszárai vannak, külö-

nösen, melyek a térdnél befelé hajlanak.

LCSÖL, (löcs-öl) elvont törzsöke ,löcsöldik'

szónak.

LÖCSÖLDÉS, (locs-öl-ó'-d-és) fn. tt. löcsölö-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Állapot, midn valaki

vagy valami löcsöldik.

LÖCSÖLDIK, (löcs-öl--d-ik) belsz. m. löcsö-

löd-tem, —tél, — ött. Gyr tájékán am. hányjaveti

magát, hánykolódik. Gyökeleme a gyors mozgást je-

lent lö. Különösen nedvekre alkalmazva am. a mély-

hangu locsolódik. Löcsöldik a víz.

LÖCSÖS, (lcs-ös) mn. tt. löcsös-t v. —et , tb.—ek. 1) Löescsel ellátott. Löcsös szekér. Különbözte-

tésül a rakonczás- tói, melynek oldalait két felül úgy-

nevezett rakonczák tartják. 2) Görbe , meghajlott,

mint a lcs.

LÖCSÖZ, (lcs-öz) áth. m. löcsöz-tem ,
—tél,—ött, par. —2. 1) Lcscsel fölkészít. A szekeret meg-

löcsözni. 2) Valakit lcscsel ver, megver. Meglöcsöz-

ték egymást.

LÖCSÖZÉS
,

(lcs-öz-és) fn. tt. löcsözés-t , tb.— ék. Lcscsel fölkészítés. Lcscsel megverés.

LÖCZEL, (l-czél) ösz. fn. Czél, vagyis kitzött

ponttábla stb., hová a lövést irányozni kell ; máskép :

tárcsa. Régiesen : tárgy.

LÖD
, (1), (lö-öd) elvont törzs , melybl lödör,

ldörög, lödörödik, s löding erednek. Megfelel neki a

vastaghangu lód, ú. m. a lódul, lódít származékok

törzse. A löd eredetileg elavult ige , keményebben

löt, mint lúd lót, honnan lódul am. lódóvá , azaz ló-

tóvá lesz, lódít, lótóvá tesz. E szerént löd mintegy

indulás mozgó állapotba ; s gyakorlatos r képzvel :

lödör, oly személy, ki folytonos mozgásban van, csa-

vargó ; ldörög, ide s tova hányódik
5
„lgérez" szó-

ban pedig a d g-vé változott.

LÖD, (2), KIS—, falu, VAROS—, mváros

Veszprém m. ; helyr. Löd-re, —ön, —röl.

LDE, (l-de) fn. tt. lödét. Szokottabban : lö-

völde. L. ezt.

LÖDING, (lö-öd-in-g ld-in-g) fn. tt. löding-ét,

harm. szr. —je v. — e. Felsri tájszó Vasvármegyé-

ben, s jelent pillét, lepkét. Szabó Dávidnál : lövöldék.

Valamint a pille és lepke szókban alapfogalom az il-

legés, lebegés, hasonlóan a lding gyökeleme ugyanaz

a mozgást jelent löcsöldik, lödör, ldörög, lödörö-

dik, folytonos mozgásra vonatkozó szó lö gyökelemé-

vel ; ezért másképen : lependék, azaz lebendék. V.

ö. LÖ.

LÖDÖR, (ld-ör) fn. tt. lödör-t, tb. —ök. Csa-

vargó, tekerg, ide-oda csapongó személy, lótó-futó,

koslató. Alakzatra hasonlók hozzá a rokonértelmü

kóbor, kódor. Átv. ért. a ló vaszorája; talán onnan,

hogy rajta a vizet mintegy kilövi.
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LODORI, (ld-ör-i) mn. és fn. tt. lödöri-t , tb.

— ek. Tántorogva ide-oda dülöng, ki úgy lép, mint-

ha taszigálnák. V. ö. LODÖR.

LÖDÖRÍT, LÖDÖRIT, (löd-ör-it) áth. m. lödö-

rít-ett , htn. — ni, v. —eni. Ide-oda lökve, taszítva

lódít.

LÖDÖRÍTÉS, LÖDÖRITÉS; (löd-ör-ít-és) fn.

tt. lödörítés t, tb. — ék. Ide oda lökve, taszítva ló-

ditás.

LÖDÖRÖDÉS, (löd-ör-öd és) fn. tt. ldörödés-t,

tb. — ék. Tántorogva menés.

LÖDÖRÖDIK, (ld-r-öd-ik) k. m. lödöröd-tem,

— tél, — ött. Tántorogva megy, mintha majd ide

majd oda taszigálnák. A részeg ember jobbra balra

lödörödik. Belödörödött a szobába.

LDÖRGÉS, (löd-ör-ög-és) fn. tt. lödörgés-t,

tb. —ék. Tántorogva ide-oda hányódás.

LDÖRÖG, (löd ör-Ög) gyak. Önh. m. ldörög-

tem, — tél, v. lödörgöltem, lödörgöttél, ldörgött, htn.

—ni, v. lödörgeni, v. lödörgni. Tántorogva ide oda

hányódik, mint az istentaszította gyügék, vagy része-

gek. V. ö. LÖDÖR.

LÖDÖS, falu Vas m ; helyr. Lödos-re , - ön,

— röl.

LDÖZ, (l d-öz) gyakor. áth. és Önh. m. lö-

döz-tem, —tél, — ött, par. —a. Ez igében a közép d

cselekvést jelent képz. Értelme : gyakran vagy

folytonosan l. Puskából, ágyúból ldözni. A gyakorló

katonák ersen ldöznek. Vadakat ldözni. A verebe-

ket lelödözni a fáról. Kilödözni a bástyák mögöl. Be-

ldözni a várba. V. ö. LÖ.

LÖDÖZÉS, (l-d öz és) fn. tt. lödözés-t, tb.—ék,

harm. szr. —e. Gyakori, vagy folytonos lövés. Az

ágyúk lödözéseit messze hallani. A csatát lödözéssel

kezdeni. A vadászok lödözéseire felriadnak a vadak.

V. ö. LDÖZ.
LFEGYVER, (lfegyver) ösz. fn. Fegyve-

rek, melyekbl, vagy melyekkel lni szoktak, milye-

nek a régies kézij
,

parittya , s az ujabb pisztoly,

puska, mozsár, taraczk, ágyú.

LÖFOGYASZTÁS, (l fogyasztás) ösz. fn. Va-

dászok nyelvén a vadállomáuy elre meghatározott

bizonyos részének, pl. százalékának lelövése. (Bérczy

Károly).

LÖG , a löd nek gyakoritó mása ,10'gérez*

szóban.

LÖGÉR-PATONY , falu Pozsony m. ; helyr.

— Patony-ba, —ban, — ból.

LÖGERÉZ
,

(lg-ér- éz) önh. m. lögériz-tem,

—tél, — étt, par. —z. Több vidéken divatos tájszó,

am. ide s tova csavarog ; a székelyeknél : lógároz.

V. ö. LDÖRÖG, LÖG.

LÖGÉRÉZÉS, (lg-ér- éz-és) fn. tt. lögérezés-t,

tb. — ék. Ide-oda csavargás.

LÖGÖR, puszta Komárom m.; helyr. Lögör-re,

—ön, — röl.

A.KAD. NAUY BZÓTÁB III. KÖT.

LOGYAPOT, (lö-gyapot) ösz. fn. Egy rész füs

tölg salétromsavba és két rész tömény (concentráltj

kénsavba mártott, aztán vízben kimosott s megszárí-

tott gyapot, mely ég testtel érintve, vagy 100 fo-

kig hevítve csaknem nagyobb sebességgel lobban fel

mint a lpor és lövésre is alkalmas.

LÖüíYMÖR, (lögy- vagy löty-mö-r) fn. tt. lögy-

mört, tb. —ök. A Tiszai vidéken am. lötybölt vala-

mi, ltyelék, ltye ; 1. LÖTYE.
LÖGYÜSZÜ

,
(l-gyüszü) ösz. fn. Lásd : LÖ-

!

KUPAK.
LÖHÁZ, (l ház) ösz. fn. L. LÖVÖHÁZ.
LHELY, (l-hely) ösz. fn. L. LÖVÖHELY.
LIRANY

,
(l-irány) ösz. fn. Kitzött pont

vagy czél, mely felé a lövés történik vagy igazittatik.

LÖJT, (lej-t-ö) fn. tt. lejtt. Székelyes tájszó-

lás szerént am. lejt ; tehát gyöke közelebbrl az

\
alámen irányt jelent le. L. LEJT.

LÖK, (1), (lök) áth. m lök-tem, —tél, —ött.

\
Általán, valamely szilárd testet neki lódított eszköz-

, zel, vagy valamely taggal megtaszít, magától távolít.

I

Alapfogalom benne a távolító sebes mozdítás, s ro-

|

kon a l igéhez. Különösen. 1) Valamely szúró esz-

! közt taszít egy más testbe. Valakinek szivébe lökni a

i trt, kardot. Késsel kilökni a szemet. A dárdát a futó

! ellenség hátába lökni. A szilaj tinó meglöki szarvával

j

a bérest. Ez értelemben rokon vele a szúrást jelent

mintegy megfordított öklel, és az ök elébe b tétetvén :

, bök. 2) Valamit neki feszített, és neki taszított er-

!
vei elvet magától. Ököllel, könyökkel ellökni valakit.

i
Kupjátékban kilökni a tekegolyót. A vetodárdát az el-

j
lenség után lökni. A balmot ököllel magasra lökni.

i Könyökkel kilökni az ablakot, am. kitörni. A finnben

lykkdtin am. lökök ; s talán nem hibázunk, ha a gö-

rög nXrjGGO), 7iXt]yrj
}
német schlagen stb. szókat is

ide sorozzuk.

Használtatik önhatólag is tárgyesetes név nél-

kül, mely esetben am. a fennemlített cselekvést gya-

korolja, vagy véghez viszi. A kupjátékban legelször a

nyertes szokott lökni.

LÖK, (2) 1. LÖK.
LÖK, (3), TISZA— , falu Szobolcs m. ; helyr.

Lök- ön, —re, —röl.

LÖK, (1), (le--k) fn. tt. lök-öt. A székelyek-

nél Kriza J. szerént am. likas térség magas helyen.

Szabó Elek szerént : löké. Csaknem egészen egyezik

vele mély hangon : lók, rokon lék, lik, lyuk szókkal.

Szabó Dávidnál lök rövid ö-velam. lapácz, egyenes föld.

Kriza Jánosnál lok szintén rövid o-val van írva. Molnár

Albertnél pedig Zö&am.locusdeclivis/Abhang), ugyan-

az ami lejt. Egyébiránt v. ö. LÓK, és LÖKÉ.
LÖK, (2), GARAM—, falu Bars m.: helyr. Lök-

re, — ön, —röl.

LÖK, (3), régies ,levék' helyett.

„Nagyobb búmra de jut eszemben
,

Állhatatlan lök hitemben."

Brandenburgi Katalin (Bethlen G. 2-ik felesége)

siralma 1630. (Thaly K. gyjt).
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LOKDECSEL, LÓKDICSEL, (lök-d-écs-el) ki-

csinyezve gyakor. áth. m. lökdécsel-t. Kisebbféle gya-

kori lökéseket tesz.

LÖKDÉCSELÉS, LÖKDICSELÉS, (lök-d-ics-

el-és) fn. tt. Vökdécselé8-t, tb. — ék, harm. szr. — e.

Kisebbféle gyakori lökések.

LÖKDÖS, (lök-öd-Ö8) gyak. áth. m. lökdös-tem,

— tél, —ött, par. — s. Törzsöke az egyszer gyakor-

latos lököd, mint bök bököd, csap csapod, melyekbl

leszen : bökdös, csapdos. Gyakran ismételve, vagy

folytonosan lök, azaz szúr, taszít valamit. A sürü em- ,

bértömegen átvergdni akaró könyökeivel lökdösi az

útjában levket.

LÖKDÖSÉS, (lök-öd-ös-és) fn. tt. lökdösés-t, tb.

— ék. harm, szr. —e. Cselekvés, midn valaki lökdös.

LÖKDÖZ, (lök-öd-öz) áth. 1. LÖKDÖS.

LÖKDÖZÉS, (lök-öd-öz-és) fn. L. LÖKDÖ-
SÉS.

LÖKÉ, LÖKÉ, (le k- v. le--ke) fn. tt. lökét,

Székelyes tájszólás szerént am. lyukas térség maga-

sabb helyen. Elemezve : le-ö-ke, az alá mutató le (in-

fra) gyöktl. Ugyanazt jelenti a rövidebb lök. Lásd :

LÖK.
LÖKÉS, (lök-és) fn. tt. lökés-t, tb. —ék, harm.

szr. — e. Cselekvés, mely által valamit lökünk. Dár-

dalökés. Egy lökéssel levetni valakit a lépcskön. Kö-

nyöklökéssel beütni az ablakot. Kilenczes lökést tenni

a kupjátékban. V. ö. LÖK.
LÖKET, (lök-et) fn. tt. löket-ét, harm. szr. — e.

A lökés eredménye ; vagy lökés elvont értelemben.

LÖKINT, (lök-int) áth. m. lökintétt. A ,lök'

igének kicsinyzje, s am. gyöngén vagy alig érint-

ve lök.

LÖKINTÉS, lök-int-és) fn. tt. lökintés-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki lökint.

LÖKKEN, (lök-ü-en =lök-v-en) önh. m. lök-

ken-t. Mondják szilárd testrl, midn valamely kül-

erönek sebes mozditása által mozzanatba jön. Lök-

ken a szekér, midn hirtelen gödörbe megy a kereke, s

a benne ülök is meglökkennek Rokon vele : bökken.

LÖKKENÉS, (lökü-enés, lök-v-en és) fn. tt.

lökkenés t, tb. — ék, harm. szr. — e Állapot, midn
valaki vagy valami lökken.

LÖKKENÖ, (lök-ü-en- ö) mn. és fn. tt lökkenö-t.

Ami hirtelen mozdítás, rázás következtében megmoz-

zan, ami lökög. V. ö. BÖKKEN.
LÖKKÉNT, (lök-ü en-t =lök-v-en-t) áth m.

lökkent-étt, htn —ni v. — eni, par. — s. Valamit se-

bes, hirtelen taszítás, szúrás stb. által lökkenvé tesz,

azaz eszközli, hogy egyet lökkenjen. A gödrös út a

szekeret, a szekér pedig a rajta ült meglökkenti. Ha
neki lökkentem (vetem) magamat. (Szabó D.). V. ö.

LÖKKEN. Páriz Pápai értelmezése : plánum ingredi-

tur, szkebb értelm, s egyedül a menésben lev sze-

kér , vagy ember mozzanására vonatkozik , melyet a

magasról mélyre, alacsonyra szállás okoz, s ezen ér-

telemben önható.

LÖKKENTES, (lök-ü en-t-és) fn. tt. lökkentés-t,

tb. —

—

ék, harm. szr. — e. Lökkenvé tétel.

LÖKÖD, (lök-öd) gyak. áth. m. lököd-tem, — tél,

—ott. Gyakran ismételve lök valamit v. valakit.

Szomszédját könyökével lökdi. Képzésre és jelentésre

rokona : bököd. V. ö. LÖK.

LÖKÖDÉS, (lök öd-és) fn. tt. löködést, tb. — ék,

harm. szr. —e. Ismételt, vagy gyakori lökés. V. ö.

LÖKDÖSÉS.
LÖKÖDÉS, (lök--d-és) fn. tt. löködést, tb.—ék, harm. sz. — e. Állapot, midn valami vagy va-

laki lökdik. V. ö. LÖKDIK.
LÖKDIK

,
(lök--d-ik) belsz. m. lököd-tem,

— tél, —ött. Mondják mozgásban lev testrl, midn
akaratlanul, szenvedleg vetdik, majd ide majd oda

ütdik, pl. a sokaság között tolakodó ember. A meg-

ütközött márványgolyók visszalöködnek.

LÖKÖG
,

(lök-ög) gyak. önh. m. lökög-tem,

—-tél, — ött. Lökés, taszítás, rázás következtében

mozog. Rázós, gödrös utón lökög a szekér, és ami a

szekerén van. Rokon, a lágy s híg test mozgására vo-

natkozó lötyög.

LÖKÖGÉS, (lök-ög-és) fn. tt. lökögés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valami lökög.

LÖKÖGTET, (lök-ög-tet) mivelt. és gyak. m.

lökögtet-tem ,
— tél, — étt, par. lökögtess. Eszközli,

hogy valami lökögjön. A likacsos, kátyús út lökögteti

a szekeret. Rokon hozzá a lágy, híg test mozgatását

jelent lötyögtet, lotyogtat.

LÖKÖGTETÉS, (lök-ög-tet- és) fn. tt. lökögte-

tés-t, tb. — ék. Cselekvés, midn valami valamit lö-

kögtet.

LÖKÖS, férfi keresztnév. Leustachius.

LÖKÖSHÁZA, falu Gömör, puszta Arad m.
;

helyr. —házá-ra, —n, —ról.

LKUNYHÓ, (l-kuoyhó) ösz. fn. Kunyhó,

vagy rejtekhely, honnan a vadász lelvés végett a va-

dakra les vagy vár. (Schieszhütte).

LÖKUPAK, (l-kupak) ösz . fn. Az ujabbkori

felszerelés puskákhoz való kis rézkupak, melybe

belülrl gyúlékony anyag van öntve. Ily kupak, ha

azt a puskapor fölött lev likas hengerkére te-

szik, a sárkány lecsapódására elsül, és a lport meg-

gyújtja Még újabb találmány szerént az ily kupa-

kok helyett tforma eszköz használtatik.

LÖLLE v. LÉLLE, falu Somogy m. ; helyr.

Löllé-re, — n, — röl.

LÖMENT, (l-ment) ösz mn. Mondjuk általán

oly helyrl, mely bizonyos ldöz teleptl, vagy pont-

tól oly távolságra fekszik, hová az illet lfegyverek

golyói, gránátjai, bombái stb. el nem hatnak. Város

trom alatt a körülfekv városnak löment házaiba vo-

nulnak a lakosok. Löment helyrl nézni az ostromot,

az ütközetet.

LÖMENTEN, (lö-menten) ösz. ih. Löment v.

lmentes állapotban.

LOMENTES, (l- mentes) ösz mn. 1. LÖMENT.
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LOMENTESEN, (l-mentesen) 1. LOMENTEN.
LÖN v. LÖN, 1. LÉN.
LONY, Szabó Dávidnál az, ami a divatossabbá

lett Lény. L. ezt.

LÖNYE, (le -nye) fn. tt. lönyét. A székelyek-

nél am. eldarabolt lepény, vagy laska szilvalébe márt-

va, vagy megmákozva, és megmézezve. Legvalószí-

nbb, hogy leves tulajdonságától kapta nevét, s gyö-

ke le, melybl lett le-ö, (= l) s innét lönye. Hogy a

lé máskép lö is, kitnik a lötye szóból, mely máskép :

létye, leves, híg sár. Szabó D. szerént jelent lomhát

is, mely értelemben alapfogalom benne a testnek lan-

katag elhagyása, leeresztése, s gyöke szintén az alá

mutató le, s mély hangon egyezik vele az átvitt értel-

m lanyha, tájdivatosan : lánya.

LÖPENZ, (l-pénz) ösz. fn. Altalán pénz, mely-

be a lpor kerül, midn lnek vele, pl. a lövdében

;

vagy díj, melyet a ltt vadért az illet vadász kap.

LPOR, (l por) ösz. fn. Kénbl, salétromból,

és szénbl készített gyúlékony por, melyet lövésre

használnak. Köznyelven : puskapor. Finom, apró sze-

m, goromba lpor. Puskába, ágyúba való lpor. L-
porral /elvettetni a várfalat.

LPORKAMRA, (l-por-kamra) ösz. fn. Kamra,

melyben lport tartanak elzárva. így nevezik a hajók

alsó részében azon helyet is, melyben a puskapor

áll. Hadi nyelven. 1) A felállított ágyuütegek mel-

lett ásott gödör, hová a ldözéshez szükséges készle-

tet teszik. 2) Az álliknak azon helye, hová a fol-

vettetésre szánt lport ládákban vagy zsákokban le-

rakják, melyet azután futótz által gyújtanak fel. 3)

A mozsarakban és taraczkokban azon hátulsó üreg,

melybe a lport helyezik.

LPORMALOM
,
(l-por-malom) ösz. fn. Ma-

lom, melyben a lpornak való anyagot apróra rlik.

LÖPORMÉRTÉK, (l-por- mérték) ösz. fn. Mér-

ték, melylyel a bizonyos fegyver töltésére szükséges

lport mérik. Ily mértéket szoktak viselni magukkal

a vadászok, melybe épen annyi por fér, amennyi egy

töltésre kell.

LPOROS
,

(l-poros) ösz. mn. 1) Amiben l-

port tartanak, hordanak. Lporos torony, kamra, hor-

dó, zsák, tülök. Lporos szekér. 2) Lporral behintett.

Lporos serpeny. Lporos katonakenyeret enni.

LPORSZÉM. (l-por-szém) ösz. fn. A lporrá

alakított anyagból egy-egy szem. Finomabb vagy go-

rombább lporszemek.

LPORSZITA, (lö-por- szita) ösz. fn. Szita a l-

pormalomban, melyen a lpornak való megrlött

anyagot áteresztik, s megtisztítják.

LPORTÁR, (l-por- tár) ösz. fn. Gyuladás el-

len biztosított épület, melyben lport tartanak. A l-

portárt villámhárítókkal ellátni.

LPORTARTÓ, (l-portartó) ösz. Fából, csont-

ból, brbl stb. készült eszköz, melyben a puskaport

tartják.

LOPORTORONY, (l por-torony) ösz. fn. To-

ronyforma lportár.

LPORTÜLÖK, (l-por- tülök) ösz. fn. Tülök,

azaz szaru, melyben a vadászok lport visznek ma-
gukkal.

LPORZACSKÓ, (l por-zacskó) ösz. fn. Álta-

lán zacskó, melyben lport tartanak. A pattantyú-

soknál am. lporral töltött, és gyujtóc9Ó'vel ellátott

zacskó, melyet a mozsarakból szoktak kilni.

LRE, (mintegy lé-er am. lé, azaz víz erej ?

mely a tájszótár szerént vizbor is) ; fn. tt. lrét. Csi-

ger, vizbor, vagyis azon nedv, mely a kisajtolt, ki-

csömöszölt törkölyre öntött vízbl képzdik, s némi

boríze van. Máskép : csiger. Innen gúnyosan jelent

igen savanyú, vagy szesztelen, vagy vizes roszféle

bort. Minthogy a lre nem egyéb, mint boriz lé,

valószínleg gyöke egy a lé- vél vagy lé gyökelemé-

vel s am. lé-er v. lé erej öszvehúzva lre, lágyab-

ban : léle, löle, Alapfogalomban megegyeznek vele

lönye és lötye is. Adelung szerént a német nyelvben

Lauer (der) szintén azt jelenti amit a magyar lre,

mely a közéletben néha Glaur, Leir, Lurke, Lorke

stb. Ugyan azt is mondja, hogy a hason jelentés

latin és olasz lóra, kétségtelenül a német lau (un-

schmackhaft) és flau szókból vétetett. A latin szó-

könyvek szerént : lóra vagy lorea, melyhez hasonló

a görög dsvTtQÍag,mely származtatásban s némileg ér-

telemben is körülbelül am. a magyar máslás (svtSQog,

mint tudjuk am. második); úgy hogy ha idegen nyelv-

hez kell folyamodnunk, Adelung ellenére, a görögöt

tartjuk eredetinek, a ö* könnyen változhatván l hang-

gá,mínt lacryma = dxQV/xa szóban is.

LRÉS, (1), (lre-es) mn. tt. lörés-t v. — et,

tb. —ek. Lrét tartalmazó ; lrének való. Lrés hordó.

Lrés kád.

LRÉS, (2), (lrés) ösz. fn. A váraknak úgy-

nevezett mellvédéin, vagyis elfalain és elbástyáin,

azon nyilas, vagyis lyuk, melyen által kisebb és na-

gyobb lfegyverekbl kifelé ldöznek.

LÖRINCZ,(a latin Laurentius után, ez pedig hi-

hetleg laurea szótól, mely borostyánkoszorút jelent);

férfi kn. Lörincz ét. Laurentius. Szent Lörincz vérta-

nú. Lörincz-körte, mely Lörincz napja közül érik. E
nevet több helységek viselik Magyar- és Erdélyor-

szágban. Népies közmondás, hogy Liörincz bele hu-

gyozik a vízbe, azaz már hlni kezd a viz, s nem ta-

nácsos fürdeni benne. Némelyek szerént az úgy ne-

vezett ebnapok v. ebhönapok Margit napján kezdd-
nek, Lrinczkor pedig végzdnek.

LRINCZFALA
,

puszta Gömör m. ; helyr.

—falá-ra, —n, —ról.

LRINCZFALVA, erdélyi falu Maros székben;

helyr. —falvá-ra, — n, —ról.

LÖRINCZI, falu Nógrád, puszta Pest és Torda

m.; helyr. Lörinczi-be, —-ben, — bi.

LRTNCZKE, falu Abauj m. ; helyr. Lörincz-

ké-re, — n, — r8l.
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LRINCZRÉVE, erdélyi falu A -Fehér m.

;

helyr. —révé-re, —ra, —röl.

LÖRINTE, puszta Veszprém m.; helyr. Lörinté-

re, —n, — röl.

LÖSZÉK, (lö-szék) ösz. fn. Rejtekhely, honnan

a vadász lelövés végeit a vadakat ülve várja vagy le-

si. (Kanzel).

LSZER, (ló'-szer) ösz. fn. Altalán a lövéshez

szükséges , vagy használtatni szokott mindennem

szerek , készületek. Különösen ,
lfegyverek , mint

ágyú, taraczk, mozsár, puska, pisztoly, továbbá :

bombák, golyók, gránátok, kartácsok, sörét, szaty-

ma
;

lö- v. puskapor, stb.

LSZERSZEKÉR, (l szer-szekér) ösz. fn. Ha-

di szekér, melyen lport, golyókat, bombákat stb.

visznek az ágyuütegek után.

LTÁVOL,(lö-távol) ösz. fn. Tértávolság a lövés

tárgya és löv között. Ltávolban van pl. a vad, ha

elejthet ; ha nem, ltávolon kivül ; így a zerge ltá-

volban van, ha kampóji kivehetk. (Bérczy Károly).

LTÉR
,

(l-tér) ösz. fn. Lásd : LÖVÉSZ-
HELY.

LTET, (l-tet) régies miveltet, a mai lövet

helyett. „Kapós várát az török ersen löteti." Levél

!555-böl. (Szalay A. 400 m 1.).

LÖTÖK, (l tok) ösz. fn. L. LKUPAK.
LTT, régies és tájdivatos, lett helyett. Ltt

dolog = lett dolog. V. ö. LESZ.

LTTSEB, (ltt-seb) ösz. fn. Seb, melyet valakj

lövés által kapott, különböztetésül a vágás, szúrás

törés, zúza sáltal kapott sebektl.

LÖTTYED
,

(löty-ü-ed) önh. Lásd : LÖTY
TYED.

LÖTTYEN, 1. LÖTYTYEN.
LÖTTYENT, 1. LÖTYTYENT.

LÖTY, (lÖ-ty) elvont gyök, melybl lötye, lö-

työg, lötyögtél, lötyögs, lötytyed, lötytyen stb. szár-

mazékok erednek. Mély hangon : loty. Rokonai : lety,

lity. Jelenti valamely rázott, hányt vetett testnek

mozgását , különösen a mozgásba hozott , s ideoda

ütd híg testnek lágyabbféle hangját. Innen a lety,

lity, loty, löty valóságos hangjátéki változatok, mi-

lyenek nyelvünkben igen nagy számmal vannak. A
lö gyökelemben tulajdonkép a mozgás, a ty képzben
pedig a lágy hang alapfogalma rejlik.

LÖTYBELÉK, 1. LÖTYBÖLÉK.

LÖTYBÖL, (löty-b-öl) áth. m. lötybölt. Lásd :

LÖTYKÖL.
LÖTYBÖLÉK, (löty-böl-ék) fn. tt. lötybölékét.

A kapnikbányai szójárásban, Lrincz Károly szerént

am. lévegyiték, kotyfolék, keverék ; tehát egyezik

lötye szóval.

LTYE, (lty-) fn. tt. lötyél. Leves vagy lö-

työg híg sár, vagy ganéj. Szélesb ért. akármily ke-

vert vagy kotyfolt sürüféle csúnya nedv. Máskép a

tájdivatok szerént : lötyedék, v. lotyadék, v. locsadék,

lögymör c's lölybelék. Gyökeleme azon mozgást je-

lent le, melybl ered a lé és le-ö (l), mint a fe

gyökbl fé és fe-ö {iá). A ty azon tulajdonságát fe-

jezi ki a híg lének, melynél fogva érintésre némi

lágy hangot ad, tehát lötyög, letyeg, lotyog ; a lty
egyszersmind iget, melybl lett lötyö, módosítva lö-

tye, mint kutyó kutya, retyö mutyó, retye mutya, pa-

rittó (parintó, perint) parittya stb.

LÖTYEDÉK, (löty-ed ék) fn. tt lötyedéket. L.

LTYE.
LÖTYKE, (loty-ög-e == löty-ög-) mn. tt. löty-

két. A székelyeknél am. lötyögs.

LÖTYKÖL, (löty- ög- öl) áth. m. lötykölt. Higra

kever. Székely szó.

LÖTYKÖLÉS, (lötyög- öl-éri) fa. tt. lötykölés-t,

tb. —ek. Hígra keverés.

LÖTYÖG, (lötyög) gyak. önh. m. lötyögtem,

— tél, —ott. Mondják ideoda mozgó testrl, különö-

sebben hígról, lágyról, levesrl, midn mozgásba hoz-

va lötyféle hangot ad. Lötyög az összetörödött gyü-

mölcs, ha rázódik a szekér. Módosulatai : letyeg, li-

tyeg, lotyog. Rokona a német letschen, v. leitschen, pl.

Letschbirne am. lötyög körte, mely ha megérik, bel-

seje csaknem egészen nedvvé válik. Gyakran öszve-

téve vagy ikerítve használják fityeg szóval. Csak lö-

työg-fityeg rajta a ruha. (Szabó D.).

LÖTYÖGÉS, (lötyög és) fn. tt. lötyögés-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valamely híg

test lötyög.

LÖTYÖGS, (löty-ög--ös) mn. tt. lötyögs t,

v. — et, tb. — ek. Ami lötyög tulajdonsággal bir.

Lötyögs ülepii török nadrág. Lötyögs szilva. V. ö.

LÖTYÖG.
LÖTYÖGTET, (lö-ty-ög-tet) mivelt. m. lötyög

tet-tem, — tél, —étt, par. lötyögfess. Rázás, taszigá-

lás által eszközli, hogy valami lötyögjön. V. ö. LÖ-

TYÖG.
LÖTYÖGTETÉS, (löty-ög-tet-és) fn. tt. lötyög-

tetés-t, tb. — ék. Cselekvés, midn valaki valamit lö-

työgtek

LTYÖNFITTY, (ltyön fitty) ösz. vagyis né-

mileg ikerített fn. A székelyeknél am. hitvány, gyá-

va. Hasonló hozzá : kótyonfitty v. kótyomfitty

LÖTYTYED, (löty ü-ed löty-ved) önh. m.

lötytyedt. Meghigúl. Székely szó.

LÖTYTYEDÉS, (löty-ü-ed- és) fn. tt. lötytye-

dést, tb. —ék. Meghigúlás.

LÖTYTYEN, (löty-ü-en löty-v-en) önh. m. löty-

tyen-t, htn. —ni. Egy a vastaghangu lolylyan igé-

vel, azon árnyéklati különbséggel, mely a vékony és

vastaghangu s rokon értelm szók között általán len-

ni szokott. L. LOTYTYAN, s V. ö. LÖTY.

LÖTYTYENÉS, (löty-ü-en-és löty-v en-és) fn.

tt. lötytyenés-t, tb. — ék. Állapot, midn valami löty-

tyen.

LÖTYTYENT, (löty ü-en-t) áth. löttyent- ét, htn.

—ni v. zseni: lásd: LOTYTYANT.
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LVADÁSZ, (l-vadász) ösz. fn. Vadász, ki

ón és löponal szabályszerüleg gyakorolja a vadá-

szatot.

LÖVEDÉK, (IS ved-ék) fn. tt. lövedék-ét, harm.

szr. —e. Azon szer, melyet valamely lfegyverbl

kilnek, pl. golyó, bomba, kartács ; valamint általán

azon fegyverszerek , melyeket lövés vagy hajtás,

vagy lökés által távolítnak el, mint a nyilak , vet
dárdák, parittyakövek. Továbbá a lövés nyoma, az

általa okozott rés, törés. Az ostromlott várfalakon

látszanak a lövedékek nyomai. Gyöke az önállólag

nem divatozó löved önható. Ily képzésüek : maradék,

ami marad, fakadék, ami kifakadt, repedek, szaka-

dék Btb.

LÖVEG, (löveg) fn. tt. löveg-ét, harm szr.

— e v. —je. Általán lövszer. Nehéz lövegek, pl. ágyuk.

Könny lövegek.

LÖVEL, (l-v-el) áth. m. lövel t. A lö igének

hatályosabb módosulata, mely az elltt, vagy elvetett

tárgynak folytonos sebességét látszik kifejezni A
nyári nap tüzes sugarakat lövel a földre. Egö pillana-

tokat lövelni valakire.

„Boszút lovel tekintete."

Kisfaludy K.

írják kettztetve is lövell, de erre szükség nincs, leg-

fölebb élbeszédben nagyobb hangaatosság végett

használható. Midn önhatólag, tárgyesetes név nél-

kül vétetik, am. valami sebesen száll, elszáll, mintha

kiltték volna. Az ugrókút vize magas ivded sugárban

kilövel. Azonban e jelentésben inkább ik-esen és ket-

tztetett Z-vel használjuk : lövellik.

LÖVELÉS, (lö-v-el-és) fn. tt. lövelés-t,th. —ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, midn valamely testet se-

bes mozgással tova taszít. A világosság fénysuga-

rainak lövelésében legnagyobb sebességet fejt ki. Külön-

bözik : töveilés, mint lövel és lövellik is különböznek.

LÖVELKÉDIK, (lö-v-el ég-éd-ik) k. m. lövel-

kéd-tem, — tél, -- élt. Mintegy maga erejébl löveli

ki magát. Lövelkedik az ugrókútnak vagy forrásnak

vize. Lövelkednek a nap sugarai.

LÖVELLÉS, (lö-v-el-1-és) fn. tt. lövellés-t, tb.

—ék. Állapot, midn valamely test igen sebes moz-

gással távolodik. A nap sugarainak lövellése igen nagy

sebességgel történik.

LÖVELLIK, (lö-v-ell-ik) k. m. lövellett , htn.

—ni, v. —eni. Mondjuk némely sebesen kiltt, azaz

szenvedöleg repül vagy terjed testekrl, melyek

kiltt nyil vagy golyó gyanánt szállnak. A kettzte-

tett l vagy hangzatosság végett czúsztatott be, vagy

a lövel szóhoz lik öszvetett képz járult. V. ö. LÖ-

VEL. Lövellik az ugrókút vízsugara. Lövellik a kel

nap világa.

LÖVÉR, erdélyi falu Torda m. ; helyr. Lövérre,

— én, —röl.

LÖVÉS,(lö-v-és)fn. tt. lövés-t, tb. — e'^harm. szr.

—e. 1) Cselekvés, midn valaki bizonyos fegyverrel

lö.Az ágyukból valamely innepély alkalmával száz lövést

tenni. Magát lövésben gyakorolni. Lövésre szólítani a

katonákat. 2) A fennemlített cselekvésnek módja,

mértéke, neme. Sebes, sürü lövés. Ers, gyönge lövés.

Agyú
,
puskalövés. Egy lövésre való lpor, szatyma. Ez

értelemben szabatosabb : lövet.

LÖVÉSNYI, (lö-v-és-nyi) mn. tt. lövésnyi-t, tb.—ék. 1) Egy lövésre szükséges, vagy elegend. Egy
lövésnyi puskapora sincsen. 2) Oly távolságra fekv,

mennyire bizonyos lövszerbl lni lehet, 'z ellentá-

borok két ágyulövésnyire ftküsznek egymástól. Mór
csak egy pziskolövésnyire vagyunk a falutól.

LÖVÉSTÁV, v. —TÁVOL, (lövés-táv v. —tá-
vol) ösz. fa. L. LTÁVOL.

LÖVÉSZ, (lövész) fn. tt. lövész-t, tb. — ék,

harm. szr. — e. Szélesb ért. minden ember, ki fegy-

vernemíí szenei szokott lni. Szorosb ért. személy,

kinek kitzött hivatása, vagy mestersége, vagy ke-

resetmódja kézi lszerekkel, különösen puskákkal l-

ni. Legszorosb értelemben lfegyverrel vadászó vagy

czélba löv. E szót közönségesen fel szokták cserél-

ni a vadász szóval, holott a mondottak szerént lövész

lehet valaki, anélkül, hogy vadász legyen.

LÖVÉSZEGYESÜLET, (lövész-egyesület) ösz.

fn. Oly személyek egyesülete, kik részént mulatság-

ból, részént gyakorlat végett bizonyos helyen, és id-

ben gyülekezve czélba ldözni szoktak. Lövészegye-

sülelek több népes városban léteznek.

LÖVÉSZEGYLET, (lövész- egylet) ösz. fn. L.

LÖVÉSZEGYESÜLET.
LÖVÉSZET, Oö-v ész- et) fn. tt. lövészet-ét, harm.

szr. — e. A lövészi mesterségnek gyakorlata, vagy

ismerete. Lövészettel foglalkodni. mulatni magát.

LÖVÉSZHÁZ, (lövész-ház) ösz. fn. Nyilvános,

vagyis középület, melyben valamely lövészegyesület

tagjai öszvejönni, s magukat a lövésben gyakorolni

szokták. Ujabb nyelven : lövdé, lövöhely.

LÖVÉSZHELY, (lövész-hely) ösz. fn. Szoros

értelemben a lövészháznak lényeges kelléke, azon pá-

lyatér, mely a lövháztól a tárcsa vagyis czéltábla

helyéig nyúlik.

LÖVÉSZKIRÁLY, (lövész király) ösz. fn. A
lövészegyesületben azon személy, ki a lóversenyben

leginkább kitüntette magát, s kinek az egyesületek

szabályai szerént a többi tagok fölött bizonyos el-

nyei vagy diszjelei és szabadalmai vannak.

LÖVÉSZMESTER, (lövész- mester) ösz. fn. Né-

mely lövészegyesületeknél az illet egyesület fnöke.

Szélesb ért. lövészeket tanító és gyakorló mcst.T.

LÖVÉSZPÁLYA, (lövész-pálya) ösz. fn. L LÖ-

VÉSZHELY.
LÖVÉSZ SOR, (lövész-sor) ösz. fn. A hajtó va-

dászatokon szétállitott lövészek vonala.

LÖVÉSZTÁRS, (lövész-társ) ösz. fn. A lövész-

egyesület tagjai egymás irányában lövésztársak.

LÖVÉSZTÁRSASÁG , LÖVÉSZTÁRSULAT,
(lövész-társaság v. —társulat) ösz. fn. L. LOVESZ-

EGYESÜLET.
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LÖVÉSZTÉR, (lövész-tér) ösz. fn. L. LOVESZ-

HELY.
LÖVET, (1), (lö-v-et) miv. m. lövet-tem, —tél,

—itt, par. lövess. Eszközli , hogy valamire ljenek.

A várat, várost lövetni. Régiesen : lötet.

LÖVET, (2), (lö-v-et) fn. tt. lövet-ét, harm. szr.

— e. 1) Lövés, mint végrehajtott cselekedet, vagyis

a lövésnek eredménye. Minden ágyulövetre megráz-

kódnak az ablakok. Az ágyulöveteket több mérföldre

elhallani. Néhány lövetre való port, és szatymát vinni

magával. 2) Azon szer , melyet kilnek , vagy mely

kilni való. A várfalakon látszanak a lövetek nyomai.

LÖVÉTE v. LÖVÖTE, erdélyi falu Udvarhely

sz.; helyr. Lövété-re, — n, —röl.

LVONAL, (l-vonal) ösz. fn. Vonal, mely a

leszkztl a kitzött czél felé nyúlik.

LÖVETVONAL, (lövet-vonal) ösz. fn. L. L-
VONAL.

LÖV, (1), (lö-v-) mn. és fn. tt. lövö-t. 1) Sze-

mély, ki l, különösen kinek a ldözés szenvedélye,

vagy mestersége, vagy hivatása, máskép : lövész. Jó

löv. A népmesékben eléfordúl messzelövö, kinél azon-

ban a jó futó még sebesebb. 2) Mondjuk tárgyakról,

szerekrl, fegyverekrl, melyeket lnek, vagy me-

lyekbl lnek. Löv czél, löv dárda, löv fegyver,

löv lyuk, a várfalon, löv por. Egyébiránt ezeket rö-

vidítve, és öszvetéve használhatni : löczél, lödárda,

lfegyver, lölik, lpor stb.

LÖV, (2), mváros Sopron m. faluk Szabolcs,

EGER— , Borsod m.; helyr. Lövö-re, -—n, —röl.

LÖVDÉ, (lö-v-ö-de) fn. tt. lövdét, 1. LÖV-
HELY, LÖVÖHÁZ.

LÖVFUTRINKA, (löv-futrinka) ösz. fn. A
futrinkák nemébl való bogárfaj, mely, ha megta-

pintják a hasát, alfelén némi gyönge pattanásu han-

got egyszersmind kékes párát bocsát ki. (Carabus

crepitans).

LÖVHÁZ, (löv-ház) Ösz. fn. Épület, melyben

a lövészek czélba lövés végett öszvegyülekeznek.

LÖVÖHELY, (löv-hely) ösz. fn. Mind nyilt

mind födött hely, illetleg épület, hol a lövészek ma-

gukat a czélba lövésben gyakorolják.

LÖVÖLDE, (lö-v-öl-de) fn. tt. lövöldét. L. LÖ-

VHELY.
LÖVÖLDÉK, Szabó Dávidnál am. lepke, pil-

langó ; alkalmasint vagy löding vagy lependék szóból

van elferdítve.

LÖVÖLDÖZ, (l-v-öl-d-öz) áth. és önh. m. V-

völdöz-tem, —tél, —öit, par. —z. Törzsöke lövöl tu-

lajdonkép : lövel, s e szerént am. löveldez, az elavult

löveld igének gyakorítója. 1) Tárgyesetes viszonynév

vei bizonyos fegyver által többször kil valamit. Az

ágyúkból bombákat, kartácsokat lövöldözni. Továbbá,

valamit gyakran lszerekkel talál, megczéloz. A vár-

falakat lövöldözni. Oszvelövöldözni a vár alatti épüle-

teket. 2) Önhatólag, am. gyakori, folytonos lövéseket

tesz. A szembe állott ellenség egymás ellen lövöldöz.

Agyukból, mozsarakból lövöldözni. Hadi gyakorlat al-

kalmával vaktöltésekkel lövöldöznek. Egyszerbben

:

ldöz, az elavult löd törzsöktl, 1. LDÖZ.
LÖVÖLDÖZÉS, (l-v-öl-d-öz- és) fn. tt. lövöldö-

zés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn egy

vagy több ember lövöldöz. Csatázok, vadászok lövöl-

dözései. V. ö. LÖVÖLDÖZ.
LÖVÖLIK, (löv-lik) ösz. fn. 1. LRÉS.
LÖVRÉS, (löv-rés) ösz. fn. 1. LRÉS.
LÖVÖUGORKA, (löv-ugorka) ösz. fn. A mag-

rugó (momordica) nem növény egyik faja ; indája

kacstalan ; levelei szívesek, borzasak, durva tapinta-

túk, tompák, fogasak
;
gyümölcse körkörded-borzas,

kis ugorka forma , magvait a végin lövi ki ; innen a

neve ; növénytani néven : ugorkás magrugó. (Momor-

dica elaterium).

LÖZÉR, (lö-öz-ér) fn. tt. lözér-t, tb. — ék, harm.

szr. — e. Sándor J. szerént am. trágár beszéd, ki-

csapongó, korlátlan nyelv ember. Szabó Dávid sze-

rént : ldörg, lézzeg, csélcsap. Ha e szóban alap-

fogaimul veszszük a kicsapongást, úgy azon szókkal

áll hang- és fogalmi rokonságban , melyek különösen

rendetlen mozgást , ide oda csapongást jelentenek,

milyenek : löbög, löding, lödör, ldörög ; ugyanez az

értelme lözér szónak , mint imént láttuk , Szabó D.

szerént is. Ennél fogva gyöke : lö, melybl öz kép-

zvel lett lö öz, löz , mint /tí-bl füz , nyu-ból nyúz ;

azután ér névképzvel lözér , mint fz füzér , nyúz

nyúzár , csisz csiszár, vez vezér ; ugyanabból szárma-

zik lödör is , mely mind hangban , mind értelemben

rokon lözér szóval. Egyébiránt némely gúnyos szók

osztályába tartozik, milyenek : csuhér, trágár, döhér,

nyüzgér, ledér, folyár, kontár.

LU , elvont gyökelem, több származékokban

nem egyéb,mint a gömbölybb ajakkal ejtett lo. Ilye-

nek lucsk locsk, lucskos locskos, lumha lomha, lust lost,

lustos lostos, lumbifc lombik. A többi származékokat

1. saját rovataik alatt.

LUBICZKOL, (lubicz-k-ol) önh. m. lubiczkolt.

A vizet kezével, lábával csapkodja, pl. a gyermek a

fürdben, ügyetlen úszó vagy valaki játékból a tóban,

folyóban.

„Lennék én folyó víz

De csak úgy ha szeretm

Kis halacska volna

,

Habjaimban úszna föl s le

Vígan lubiczkolva." Petfi.

Hangokban is rokon l eltét nélkül ,eviczkel', továb-

bá magas hangon ,lipiczkel' szóval.

LUBICZKOLÁS, (lub-icz-k-ol-ás) fn. tt. lubicz-

kolás-t, tb. — ok. Kézzel lábbal csapkodás a vizben.

LUBLÓ v. LUBLYÓ, mváros Szepes m.; helyr.

Lubló-ra, —n, — ról.

LUBNYA, falu Ung m.; helyr. Lubnyára, —n
t

—ról.

LUBÓCZ, falu Sáros m.; helyr. Lubóczra, —n,

—ról.
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LUCS, hangnév, mely egyszersmind mozgást

jelent. Származékai lucsok v. lucsk, lucskos, lucskosít,

lucskosúl. Ugyanazon jelentés, mint lcs. Rokonai

:

lecs, lics, lcs.

LUCSK, (lucs-k v. lucs-ok) fn. tt lucsk-ot, harm.

szr. —a. Olyféle, kivált tisztátalan nedv, pl. moslék,

csáva, sárvíz, mely a ruhára locsog, s azt csúnyává,

mocskossá teszi. A nevezö'esetben könnyebb kiejtés

végett : lucsok. Egy értelm vele : lust. A k vagy

olyan toldalék, mint a viaszk, tövisk, taraczk, pilinczk

szókban, vagy pedig ok képz, minthogy lucsok önál-

lólag is divatozik.

LUCSKA, faluk Bars, Szepes, Torna, Ung. m.;

helyr. Lucská-ra, — n, — ról.

LUCSKOL, (lucs-k-ol) áth. m. lucskolt. Lucsok-

kal valamit be- v. elpiszkol. Ellucskolni vagy öszve-

lucskolni ruháját.

LUCSKOLÁS, (lucs-k- ol-ás) fn. tt. lucskolás-t,

tb. — ok. Cselekvés, midó'n valaki valamit lucsokkal

be- v. elpiszkol.

LUCSKOLÓDÁS, (lucs-k-ol-ó-d-ás) fu. tt. lucs-

kolódás-t, tb. —ok. Maga magának vagyis a magán
lev ruhának lucsokkal bepiszkolása: általában lucs-

kos dologban forgolódás, mi által valaki akár magát,

akár másokat, akár minden rajta és körülte levt

lucskossá teszen.

LUCSKOLÓDIK
,

(lucs-k-ol-ó-d-ik) belsz. m.

lucskolód-tam, — tál, — ott. Lucskos dologban for-

golódik, mi által akár magát, akár másokat, akár

minden rajta és körülte levt lucskossá teszen.

LUCSKOS, (lucs-k-os) mn. tt. lucskos-t,\. •— ai,

tb. — ak. Mondjuk ruhanem testekrl, midn a rajok

locsogott, vagy esett víztl, harmattól, különösen va-

lamely tisztátalan nedvtl átáznak és mocskosak lesz-

nek. Lucskos szoknya, pendely, gatya, kötény. Innen

az ily ruhájú személyre alkalmazva : lucskos konyha-

szolgáló, lucskos tímárok, lucskos kenderáztatok, szü-

retelök. Mondják más testekrl is, különösen gyü-

mölcsfélékrl, midn levk kifakad. Lucskos szilva,

baraczk, körte. A nedves idrl is : lucskos id, mint-

hogy abban könnyen belucskolja magát az ember.

Atv. ért. tisztátalan, szemérmetlen, másokat mocsko-

ló beszéd. Lucskos szájú, nyelv emberek. Egy értel-

m vele : lustos.

LUCSKOSAN, (lucs-k-os-an) ih. Lucskos álla-

potban.

LUCSKOSÍT, LUCSKOSIT, (lucs-k-os-ít) áth.

m. lucskosít ott, htu, —ni, v. — ani, par. — s. Vala-

mit lucskossá tesz. A sárban ugrándozó gyermekek

belucskositják ruháikat.

LUCSKOSÍTÁS, LUCSKOSITÁS, (lucs k-os-

ít-ás) fn. tt. lucskosítás-t, tb. — ok, harm. szr. —a.

Cselekvés, midn valamit lucskosítnak.

LUCSKOSODÁS, (lucs-k- os-od-ás) fn. tt. lucs-

kosodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Állapot midn
valami vagy valaki lucskossá lesz.

LUCSKOSODIK
,

(lucs-k-os-od-ik) k. m. lucs-

kosod-tam, —tál, — ott. Lucskossá teszi magát, vagy

lucskossá lesz. V. ö. LUCSKOS.
LUCSKOSÚL, (lucs-k-os úl) önh. m. lucskosúlt.

1. LUCSKOSODIK.
LUCSOK, (lucs- ok) fn. tt. lucsk-ot, 1. LUCSK.
LUCSONY, falu Mosony m.; helyr. Lúcsonyba,

— ban, — ból.

LÚCZ , TISZA— , falu Zemplén m. ; helyr.

j

Lúcz-ra, —on, —ról.

LUCZA, (1), (latin eredet, jelentése: világos)

|

ni kn. tt. Luczát. Lucia.

„Hej Lucza , Panna megy a kútra

,

„Hej piros alma, hull az útra."

Népdal.

I
Lucza napja , u. m. december tizenharmadika a

i

népéletben többfélekép nevezetes; 1) A gazdasszo-

! nyok és szolgálók fejeiket bebugyolálva s mesze-

i lvel kezökben estéden házalni , s a tyúkok alfe-

: lét megtapogatni szokták , hogy hiedelmök sze-

|

rint annál többet tojjanak. A Lucza napi háza-

j

lást néhutt Dunán túl paláczolás-nak hívják. 2)

i

Lucza napjától kezdve tizenkét napig vigyáznak az

!
idjárásra, s azt hiszik, hogy amilyen az els nap,

,
olyan lesz a jöv év els hava, amilyen a második

nap, olyan lesz a második hó, és úgy tovább. Ezt

I Lucza kalendáriom á-nak nevezik. 3) A babonaked-
' velk, vagy pajzánkodúk e napon egy kis szék ké-

szítéséhez fognak , s karácson böjtjéig mindennap

, csinálnak valamit rajta, úgy hogy csak ezeu napra

legyen kész. E székrl azt regélik, hogy ha mestere

karácsonéjjel éjféli misekor a templomba viszi, és

' ráül, a boszorkányokat megismeri, minthogy az ol-

tárnak hátat fordítanak. E széket Luczaszék-nék hív-

ják, melyrl közmondás : Lassan készül, mint a Lucza

széke.

LUCZA, (2), erdélyi falu Fogaras vidékében

,

helyr. iMczá-ra, —n, — ról.

LÚCZFA, (lúcz-fa) ösz. fn. A fenyk vagy to-

bostermök neme alá tartozó fák faja; levelei laposak,

csorbás végek, két oldalra fésüfogasan állók ; toboz-

\ pikkelyei rálapultak, alul két völgyeit fehér vonás

megyén levelein végig. Máskép : szurkos feny, lúcz-

1 feny, lúczfa, lúzfenyö. (Pinus picea). ,Lúcz' v. ,lúz'

nevet alkalmasint szurkos v. terpentines, tehát ned-

ves tulajdonságától kapta, mely értelemben rokon

volna a nedves mocskot jelent lucs v. lus szóval

;

tehát azt tenné : lucskos v. lustos feny. Némelyek a

jelicza, jedlicza szláv szókkal rokonítják.

LÚCZFENYÖ, (lúcz-fenyö) ösz. fn. 1. LÚCZFA.
LUCZIN, falu Nógrád m. ; helyr. Luczin-ba,

—ban, —ból.

LUCZVER, Göcsejben ara. a szokottabb lidércz,

máskép ugyanott és túl a Dunán : ludvércz, néhutt

:

lodovércz. L LIDÉRCZ.
LÚD, fn. tt. ludat, harm. szr. hídja v. luda. Ki-

csinyezve : halacska. Közisméretü úszó madár, sár-

gavörös uszóhártyával lábain, sárgavörös kanálféle
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csrrel, és hosszú nyakkal. Rendes kiáltása: ga ga !

ha haragszik: szisz, pisz. A vad lúd szine vegyítve

hamvas és barna, hasa fehéres, lábai sárgák, s a

vándor madarak közé tartozik. A szelíd, vagyis házi

lúd a vaduál nagyobb, és jobbára fehér, néha ham-

vas tarka. A himet különösen gunár-nak hívják. A
ludak, kiválr a vadak, a guuár vezérlete alatt egymás
után szeretnek repülni és lépni, honnan a közmon-

dás : Úgy mennek, mint a ludak. Átv. ért. jelent

együgyt, ostobát. Innen a közmondat : lúddá lett v.

lúddá tették, azaz elbolondították, kijátszották. Ha-
zánkban a iúd igen közönséges lévén több közmon-

dásokra adott alkalmat, ilyenek : Sok lúd, disznót gyz.

Tengeren innen, tengeren túl csak lúd a lúd. Lúdtól

tarnál a liba. rizkedik mint lúd az eszterhától. Nin-

csen olyan mint a lúd, nem kell neki gyalog út. Gágog
mint a lúd. Ludak törvénye : kiki magának. Folton-

ként szállingóznak, mint a ludak. Olyan mint a szár-

nyaszegttt lúd. Legyen lúd, ha kövér, együk meg ha

fehér. Lúdra szénát kár vesztegetni (km.).

„Nyolczan vannak ami hidaink
,

Három fehér , három fekete.

Guuár a ketteje

,

Szabad a mezeje." Népd.

Ludakat nevelni, koppasztani, hizlalni, Ölni. Kövér,

sovány lúd. Szent Márton lúdja, melyet e szentnek

napján szoktak ölni, s hátgerinczéböl, vagy mellcsont-

jából a legközelebbi tél minemüségét akarják meg-

jövendölni. Dunán túl nagyságra nézve híresek a

kádártai ludak Veszprémvármegyében.

A magyar a lúd szóban, úgy látszik azon han-

got utánozta, melyet e madár nyelvének lebegtetésé-

vel ejt ki lulu; valamint a liba szóban a li li han-

gokat ; a német Gans a ga ga ! torokhangot vette

alapul, hasonlóan a szláv gusz és húsz, melyekhez

hasonló a magyar himlúd neve gunár , a görög yrjv

szóval együtt. V. ö. LIBA.

Hangmértanilag , ragozatlan állapotban jobb

mindig hosszan irni, és ejteni, lúd. Oszvetételben a

különféle tájszokások szerént hosszan is, röviden is
;

midn pedig ragot vagy képzt vészen föl, ha ez ön-

hangzón kezddik, rendszeréut csak röviden használ-

ják, pl. lud-at, ludak, lud-acska, lud-as, de az éles

önhangzók és minden mássalhangzók eltt hosszú

marad : lúd-é, lúd-ért, lúd-ig, lúd-nak, lúd-ból stb. az

ékvesztknek általános szabálya szerént.

LUDACSKA, (lúd acs-ka) kicsinyzö fn. tt. lu-

dacskát. Kis lúd.

LUDAD, falu Vas m. ; helyr. Ludad-ra, —on,—ról.

LUDÁNY, ALSÓ — , FELS— , falvak Nógrád

és Nyitra m. ; helyr. Ludány-ba, — ban, — bál.

LÚDAPRÓLÉK, (lúd-aprólék) ösz. fn. A leölt

lúdnak némely apróbb részei , ú. m. szárnya, lába,

nyaka, zúzája és mája, melyeket a szakácsok és sza-

kácsnk leginkább ris- és köleskásával szoktak elké-

szíteni.

LUDARUS, (lúd-árus) ösz. fn. Személy, illet-

leg kofa , ki eleven vagy leölt és koppasztott luda-

kat árul.

LUDAS, (1), (lud-as) mn. tt. ludas t v. —at,

tb. — ak. 1) Ludakkal bvelked, hol ludak tanyáz-

nak. Ludas vidék. Ludas tó, ludas rét, ludas mez'ö.

2) Lúdáruló. Ludas embe -. 3) Lúdhússal készített.

Ludas kása, máskép tréfásan : szoktató kása , mely-

lyel t. i. az épen most érkezett vendégnek kedves-

kednek. Ellentéte : kitoló kása, hús nélkül. Azonban

néha tréfásan az elkészül vendégnek adott húsos

kását is mondják kitoló kásának.

LUDAS, (2), (ludas) fa. tt. ludas-t , tb. — ok.

Valamely csíny elkövetésében részes. Magára vesz

mindent, mint a ludas asszony. (Kin.). Verbczy hár-

mas könyve (II. r. 30. czím) szerént oly ember, kit

hamis esküvésen értek, s mint ilyet tauusági képes-

ségtl stb. megfosztottak. Szabó D. szerént is am.

hiteszegett; továbbá : számkivetett, gyalázatos, le-

veles

Honnan vette a ,ludas' szó ezen értelmet, most

nehéz meghatározni. A ,Corpus juris'-nak jegyzetek-

kel kisérve kiadója (Szegedi János) a csácsogástól

(gágogástól) és hitben való állhatatlanságtól (ob gar-

rulitatem et lubrictim fidem) véli származtat e névnek.

LUDAS, (3), falu Heves m. ; helyr. Ludas-ra,

— on, —ról.

LUDASDI, (lud-as-di) fn. tt. ludasait, tb. —ak.

Játék a gyermekek között , mely így megy végbe :

Egy fiú karvaly vagy ölü névvel külön válik , egy

mint gunár elre áll
, a többi sorjában utána öszve

fogódzik, a karvaly igyekszik közölök egyet elkapni,

de a gunár védi ; ha egyet mégis elkap , azt váltság

mellett adja vissza. E játék természetébl kitnik,

hogy inkább libásdi-nak kellene mondani, mert nagy

ludakat a karvaly vagy ölü nem ragad el.

LUDASER, puszta Pozsony m.; helyr. — ér-re,

— en, — r'öl.

LUDASKASA, (ludas-kása) ösz. fn. Lúdapró-

lékkal fzött , s jól megzsírozott ris- vagy köleskása.

Ha az imént érkezett kedves vendégnek adják fel,

tréfásan szoktatókása a neve. V. ö. KÁSA.
LÚDBR, (lúd-bör) ösz. fn. 1) A lúd nev

madárnak bre. 2) Átv. ért. mondják emberbrrl,

mely nem sima , hanem olyan , mint a koppasztott

lúdé, azaz hoportyagos. Azt tartják, hogy aki sok

lúd bússal él, lúdbre lesz.

LÚDBORÜ, (lúd-brü) ösz. mn. Hoportyagos

vagy bibircsós br. V. ö. LUDBOR.
LUDGAR, férfi keresztnév; tt. Ludgárt, tb.

—

ok.

Ludugerus.

LÚDGEGE
,

(lúd-gége) ösz. fn. A lúd nev
madárnak gyrs alakzatú gégéje. Innen átv. ért.

levesbe való tészta , mely a lúd gégéjéhez némileg

hasonló , minthogy belül üres, és külseje gyrs.
LÚDHÚR, (lúd-húr) ösz. fn. Növénynem az öt-

hímesek seregébl és kétanyások rendébl , melynek

csészéje ötlevelü, bokrétája ötszirmu, hímszála há-
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rom— hét ; tokja egyrekeszü. Virága fehér. Határos

az olocsánnal, csillaghúrral, homokhúrral. (Alsine).

Fajai : gyönge (média) és gyepi (segetalis). Nevét való-

színleg szárainak húrformájától kapta. A németben is

némely ilyetén növények neve : Darm, pl. Eilhner-

darm. Egyébiránt rokonítható a növénysarjatjelent her

(lóher), hir (gólyahír) és ser (sereng=sarju) szókkal is.

LÚDKETRÉCZ, (lúd- ketrecz) ösz. fn. Ketrecz,

melybe a ludakat zárják, különösen, hol a hizlalás

alatt levket tartják, mely a lehetségig szoros szo-

kott lenni, hogy nem mozoghatván annál inkább

meghízzanak.

LÚDKOSÁR, (lúd-kosár) ösz. fn. Körülbelül

két lábnyi átmérj kerek kosár hámozatlan vesz-

szbl, melynek karimája mintegy tíz hüvelyknyi

vagy egy lábnyi magas. Ilyenbe szokás a kotlós lu-

dakat ültetni ; különben egyéb hasznát is veszik. Kü-

lönbözik tle a tyúkkosár, tyúkUltetö , és galamb-

kosár.

LÚDLÁB, (lúd-láb) ösz. fn. A lúd nev madár

lába, melynek kitn sajátsága, hogy hártyás ter-

tyedt talpa van. Innen átv. ért. emberrl is mond-

ják, hogy lúdlábu, ha t. i. talpa széles, és sarka ala-

csony. Tiri piri, lúdláb, arról szokták mondani,

aki oly dolgok körül foglalatoskodik , melyek-

bl semmi sem lesz.

LÚDLÁBU, (lúd-lábu) ösz. mn. Mondják em-

berrl, vagy lóról is, ha talpa egészen lapos, tertyedt.

Máskép : lúdtalpu, tállábu.

LÚDLÁBFÜ, (lúd-láb-fü) ösz. fn. Lásd : LIBA-

TOP.
LÚDMÁJ

,
(lúd- máj) ösz. fn. A lúd nev

madár mája, mely a hizlaltakban igen nagyra szo-

kott nni, s közkedvességü étket nyújt.

LÚDMELL, (lúd-mell) ösz. fn. A lúdnak melle,

mely kivált a hízottban nagy és kidudorodó. Innen

átv. ért. mondjuk férfi mellrl is, mely csöcsös és

dudorú.

LÚDMELLU, (lúd-mell) ösz. mn. Kinek kö-

vér, dudorú, csöcsös melle van, mint a hízott lúdnak.

Férfiról mondják.

LÚDMÉRÉG, (lúd-mérég) ösz. fn. A tojáson

ül, vagy anyalúdnak sziszegéssel, és csipéssel mu-

tatkozó haragja azok ellen, kikrl sejti, hogy tojá

sait vagy fiait bántani akarják. A gunárnak is, mint

a nstény védjének van lúdmérge. A libából is ki-

tör a lúdméreg. (Km.). Átv. ért. mondják hirtelen ha-

ragra pattanó nkrl és gyermekekrl. Elfutotta öt,

v. kitört belle a lúdméreg.

LÚDMÉRGES, (lúd- mérges) ösz. mn. Kiben

lúdméreg van.

LÚDMONY, (lúd- mony) ösz. fn. Ritkán hasz-

nált szó a szokottabb lúdtojás helyett. Hol a tojást

általán tyukmonynak v. tikmonynak hívják, ott hal-

lani ezt is : lúdtikmony, mi világos jele annak, hogy
kik így beszélnek, a szók elemi jelentésére már töb-

bé nem ügyelnek. Ily képtelen szók : kökeresztfa,

AKAD. NAGY SZÓTAB. m. KÖT.

arany vasmacska, náddal zsúpolni a házat, s némely
mások.

LÚDNYAK, (lúd-nyak) ösz. fn. A lúdnak hosz-
szu nyaka. Innen az embert is, kinek hosszú vagy
vékony nyaka van, lúdnyakunak mondják. A goly-
vás emberek, ha vastag nyakuk miatt csúfoltatnak,

a nem golyvásokat gimárnyakuak-nsk csúfolják visz-

sza. Jobb egy lúdnyak, két tyúknyaknál, közmondásos
példa a nehéz kiejtés szószerkezetre.

LÚDÓL, (lúd-ól) ösz. fn. Ól, illetleg ketrecz,

melybe annak idején a ludakat zárják.

LUDOR, ritka használatú férfi keresztnév; am.
Rudolf; 1. ezt.

LÚDPÁSZTOR, (lúd pásztor) ösz. fn. Személy,
ki ludakat riz, különösen , ha ezeknek kis libáik

vannak : libapásztor.

LÚDPÁZSIT v. LÚDPÁZSINT, (lúd-pázsit v.

—pázsint) ösz. fn. L. LIBAPIMPÓ.
LÚDPECSENYE,

f

(lúd-pecsenye) osz. fn. Lúd-
hús sülve, lúdsült. Az Almoskönyv szerint, álomban
lúdpecsenyét enni, jó.

LÚDPÉHÉLY, lúd-péhély) ösz. fn. Lásd :

LÚDPIH.
LÚDPIH, (lúd-pih) ösz. fn. A lúdnak finomabb-

féle, száratlan, puha tollacskái, máskép : pöhöly. A
pih, pihe, pöhöly szókban a könny elfúhatóság alap-

fogalma rejlik , valamint a latin : pluma , német

:

Pflaum szókban is.

LÚDPIMPÓ, (lúd-pimpó) ösz. fn. Növényfaj a

pimpók nemébl, máskép : libapimpó, köz néven : pi-

pefü, lúdpázsit, ezüstös hátú fü, vad varádics. (Poten-

tilla anserina).

LÚDPOSZ, (lúd-posz) Ösz. fn. Az úgynevezett

pöfetegek nemébl egyik faj, mely gömböly, tönk-

telen, sima br, s megérve fölül szétfeslik. Van pik-

kelyes, és tüskés br fajtája is. (Lycoperdon bovis-

ta). Máskép : méhszédítö, v. banyaposz. Posznak mond-

ják, mert ha megérett, és kevéssé megnyomják, posz-

szan, és szétporlik. V. ö. POSZ.
LÚDSÜLT, (lúd-sült) ösz. fn. 1. LÚDPECSE-

NYE.
LÚDSZAR, (lúd-szar) ösz. fn. A lúdnak saját-

ságos formájú, és szinü ganaja.

LÚDSZÁRNY, (lúd-szárny) ösz. fn. A lúd nev
vízimadár szárnya, melyet röptében szétterjeszt.

LÚDSZARSZINÜ, (lúd-szar-szinü) ösz. mn. Oly-

féle zöld szinü, mint a lúdszar.

LÚDTALPÚ, (lúd-talpú) ösz. mn. 1) Lapos,

tertyedt talpú. 2) Szlfaj neve.

LÚDTETÜ, (lúd-tetü) Ösz. fn. Különös tetüfaj,

mely néha a ludakat nagy számmal meglepi, megkop-

pasztja, kivált melleiken, st gyakran megdögleszti.

A tyúkokat emészt ilynem féreg neve : tyúktetü.

LÚDTOLL, (lúd- toll) ösz. fn. Általán, a lúd tes-

tét takaró sajátnemü szrféle héjak, melyek a maguk
nemében igen könnyek. Különösen a szárnytollak,me-

lyek között az els kemény, de rövid csöv, a má-

sodik leghosszabb és iró pennának legalkalmasabb,
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megjárja a harmadik is, a két utána következ vé-

konyabb, és lágyabb. A tollnak van szára és szre.

A vastagabbfélék csövesek is, mi a repülést és úszást

elsegíti. A gyapjufinomságu apró tollacskák neve :

pih, pihe, v. p'ököly. V. ö. TOLL.

LÚDVÉG, erdélyi falu Kolos m. ; helyr. Lúd-

vég-re, — én, —rl.

LÚDVÉR, (lúd-vér) ösz. fn. A megölt lúdnak

vére, melyet vöröshajmával sütve meg szoktak enni.

LUDVÉRCZ, túl a Dunán divatos tájszó. L.

LIDÉRCZ.
LUDZSIR, Oúd-zsír) ösz. fn. Zsír, melyet a kö-

vér lúdból kisütnek. Lúdzslrral készített rátotta, csu-

sza, káposztásbéles.

LUDZSÍROS, (lúd-zsíros) ösz. mn. Lúdzsírral

készített ; amiben lúdzsírt tartanak 5 lúdzsírral el-

piszkolt. Lúdzsíros kása, káposzta, pirítós. Lúdzsíros

köcsög, szke. Lúdzsíros kötény.

LUG, Sándor J. szerént elavult fn. melynek

hogy léteznie kellett, mutatja származéka, a lugas v.

lúgos. Jelent ligetet vagyis völgybeli, hegyek közti

alacson síkságon tenyész erdcskét, srséget. Ezen

fogalmaknak felelnek meg a Sándor által felhozott

latin lucus, saltus, nemus. E szóban alapfogalom az

alantiság, a mélyebb fekvés, mely tekintetben megfelel

neki a székelyeknél divatozó lók, v. lok v. lök, azaz he-

gyek között leereszked völgyecske, vagy térség. Ro-

kon vele a vékonyhangu liget gyöke lig. V. ö. LIGET,

és LÓK, LEK. A lug szónak e szerént els jelentése

volna : alattiság, völgy, mélység, második pedig az

ily helyeket belep erdség, csalitok, srségek, buja

sarjadzások. Gyökeleme azon lu, mely majd lo majd

la alakban több szavainknak alaltias, mélyed jelen-

tést kölcsönöz, milyenek luk (lyuk), lohad, lomha,

lomp, lajha, lankad, lap, lapos, laska. Ezen lu rokon

az alá mutató le szóhoz, melynek vastaghangon meg-

felel a fordított aZ-ból lelt la, miszerént, hogy a fen-

említett szókat elemezzük, luk am. al-k vagy le ok,

alámen nyilas, mélyedés, lohad am. al-had, v. le had

alászáll, lomha am. al-m-ha tagjait, testét tunyán le-

ereszt, lomp am. al-omp, alálógó, lankad am. al-an-

og-ad, aláfelé ereszkedik, lap am. al-p, alacsonyan

elterül, laska am. al-as-ka, alacsonyra, laposra nyúj-

tott tészta. Hogy az a u rokon hangok egymással

föl cseréltetnek, ime néhány példa : adu, odu, wdu;

boglya, boglya, Érsekújvárt : b?/glya ; bogár, E.-uj-

várt : bagár, bwgár; kapar, kopor, kwpor; tal, tol, ta-

szít, toszit, twszkol
;
parányi, porányi

;
por, pwrha

;

lankad, lomha, hímha ; sajtó, sotú, swtú ; konya, k-o

nya, kwnya, s több mások.

LÚG, fn. tt. lúg-ot, harm. szr. —ja. Általán am.

holmi növénysavakkal vegyített, és csípssé tett víz.Kü-

lönösen oly víz, mely egy ideig hamun állott, s a benne

lev savakat felolvasztotta és magába vette. Lúgot csi-

nálni. A ruhát lúgba mártani, lúgban kifzni. LAgban

megpuhítani a nyers fonalat, taplót. A lúgból ki lehet

Yonni a felolvasztott sórészecskéket, ha t. i. a vizet

elpárologtatják, s így nyerik az ügynevezett Hgsót.

Sajátságos lúgot készítenek a szappanosok, szcsök,

tobakok, tímárok. Minthogy a lúg csips rretsz szokott

lenni, innen jelent csípsséget, élességet is. Mintha

lúggal forrázták volna le, am. igen az elevenére ha-

tottak, ^í keser füvet lúggal forrázzák le. (Km.).

A lúg németül : Lauge, lengyelül : lug, csehül :

lauch, dánul : lud, svédül : lut, latinul : líxivium,

melybl az olasz : liscia, franczia : lessive, és spa-

nyol lexia. Adelung véleménye szerént e szóban a

mosás, szélesb ért. a folyó testnek alapfogalma az

uralkodó, mely megvan a luo lavo igékben is. Mi
magyarok ide tehetjük, hogy a lúg rokon a mozgásba

hozott és átáztató nedvet jelent lucs, lcs, lucskos,

locskos, locsol, vékony hangon : lecs, lecseg, lics, licseg,

lcs, löcsög szókkal. Ide tartoznak a lam lom, lamos

lomos. E szerint mind azon gyökök, melyek különfé-

le módosulattal a fennemlitett nyelvekben elszórva

és egyenként léteznek, a magyarban együtt, és ösz-

vesen megvannak, vagy legalább a ,lúg' szó nem
olyan nyelvünkben, mely számos egyénü magyar szó-

családdal nem állana rokonságban.

LUGAS, (lug-as) mn. tt. lugas- 1, v. — at, tb.

— ak. 1) Aminek szoros ért. vett lúgja vagy lókja s

lókjai, azaz völgyei, mélyedései, lapályai vannak. Lu-

gas hegyek (Saltuosus). 2) Fákkal, vagy bokrokkal,

cserjékkel, ágakkal bvelked, bentt ; ágas, vesz-

szs, lombos. Innen : lugas szl, melyet nem met-

szenek, hanem venyigéjét felnni hagyják ; higas fa,

lombos, sürü hajtású erdei fa ; lugas szín, lugas út,

melyet felnöv s öszvehajlott zöld ágak képeznek.

Használtatik fnévül is, s ekkor tárgyesete :
— t, tb.

— ok. A lugasban sétálni. Lugas alatt ülni. Különö-

sen, boltosán összehajtott faágakból vagy szölövesz-

szkbl alakított ernys hely. A szl, vagy kert kö-

zepén végig vonuló higas. E nevet Lúgos alakban sok

helységek viselik Magyarországban, hihetleg a ha-

táraikban létez, vagy egykor létezett ligetektl.

Legközelebb áll hozzá a latin : lucus. Eredetére néz-

ve 1. LUG.

LUGASSZIN, (lugas-szín) ösz. fn. Sudarasan

felnöv vesszkbl, gályákból, venyigékbl alakitott

boltozat, mely alatt ülni, vagy sétálni lehet.

LUGASSZL, (lugas-szl) ösz. fn. Szlt-
kék, melyeket nem metszenek, hanem venyigéji-

ket magasra felnni, s elterepélyesedni, lombosodni

hagyják.

LUGASÚT, (lugas-út) ösz. fn. Lugas sorokkal

kerített, lombos ágakkal födött út.

LÚGHAMU, (lúg-hamu) ösz. fn. Hamu, melyet

vízbe áztatnak, hogy lúg legyen belle. V. ö. LÚG.

LÚGKOSÁR, (lúg-kosár) ösz. fn. Kosár, mely-

be a lúgos zsákot vagy ruhát teszik, midn levét le-

szrik.

LUGNEMU, (lúg-nemü) ösz.mn. Ami bizonyos

tulajdonságaira nézve, pl. hogy növénysavas, hogy

csips, a lúgok közé tartozik. Lúgnem meszes vagy
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cseres csáva a tímároknál, szcsöknél. Lúgnem láb-

víz. V. ö. LÚG.
LÚGOS, (1), táj divatos, Lugas helyett. 1. ezt.

LÚGOS, (2), puszta Vasmegyében ; ALSÓ—

,

FELS—, faluk Bihar, NÉMET— , OLÁH— , iker

mváros Krassó m., NYÍR— , falu Szabolcs m.; helyr.

Lugos-ra, —on, —ról.

LÚGOS, (lúg-os) mn. tt. lúgos-t, v. — at, tb.—ak. 1) Lúggal leöntött, áztatott, készített. Lúgos

ruha, fonalak. 2) Amiben lúgot tartanak. Lúgos kád,

szapuló, sajtár.

LUGOSHELY, falu Krassó m.; helyr. —hely-

re, —én, —röl.

LÚGOZ, LÚGOZ, (lúg-oz) áth. m. hígoz-tam,

— tál, —ott, par. —z. Valamit lúggal megöntöz, áz-

tat, puhít, tisztít, készít. Lúgozni a zsíros, mocskos

vászonruhákat. Lúgozni a nyers fonalat, taplót. Más-

kép : szapul, a szapu szótól, minthogy a lúgozást na-

gyobbféle szapu, vagy szapuló nev faedényben szok-

ták tenni.

LÚGOZÁS, LUGOZÁS, (lúg-oz-ás) fn. tt. lúgo-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midó'n bi-

zonyos szöveteket, bröket, vagy nyers terményeket

lgvízzel áztatnak, puhítanak, mosogatnak stb. A
ruhanemüekre nézve máskép : szapulás.

LÚGOZÓ, LÚGOZÓ, (1), (lúg-oz-ó) mn. tt. lú-

gozó-t. Azon faedény mellékneve, melyben lúgozni

szoktak. Lúgozó kád, szapu, szapuló, dézsa, cseber.

Oszvevonva : lugzó. Használják magában fó'névileg

is ; mely több vidéken : szapuló.

LÚGOZÓ, (2), falu Arad m.; helyr. Lugozóra,
— n, — ról.

LUGOZÓDÉZSA, LUGOZÓKÁD, 1. LUGZÓ-
DÉZSA, LUGZÓKÁD.

LUGOZÓRUHA, 1. LÚGRUHA.
LÚGRUHA, (lúg-ruha) ösz. fn. Gorombábbfé-

le vászonleped, melylyel a lúgzószaput belülrl be-

vonják, s a lúgnak való hamut bele töltik.

LÚGSÓ, (lúg-só) ösz. fn. Köz életben a lúgvíz-

ben feloldott só, mely a víznek kipárologtatása után

szilárd testté alakul. (Káli, Alkáli). Minthogy az ily

só a növények hamvaiból fejlik ki, innen növényi

lúgsó-rx&k is mondják. (Alkáli vegetabile), különböz-

tetésül az ásványi lúgsó-tól, mely a konyhasóban, és

ásványos vizekben kénsavval, szénsavval stb. vegyül-

ve létezik. (Soda, natrum.). Mindkettt ismét tzálló

lúgsó-n&k nevezik, külÖnböztetésül az illanó lúgsótól

(ammóniáktól).

LÚGSZÜRO, (lúg-szr) ösz. fn. Szr gyanánt

szolgáló ruha, leped, melyen az átázott hamuról a

vizet leszivárogtatják.

LÚGZÁS, LUGZÁS, 1. LÚGOZÁS.

LÚGZÓ, LUGZÓ, (lúg-oz-ó) mn. 1. LÚGOZÓ.

LÚGZÓDÉZSA, (lúgzó-dézsa) ösz. fn. Dézsa,

melyben lúgozni, azaz szapulni szoktak, vagy mely-

be a lúgzó csöbörbl, szapulóból a lúgvíz leszivárog.

LUGZÓKÁD, (lúgzó-kád) ösz. fn. Kádféle edény

melyben különösen a timár- vagy szücslúgot készitik

és tartják.

LUK, (1), 1. LÉK, LIK, LYUK.
LUK, (2) ÖRDÖG -, falu Somogy m. ; helyr.

— Lukra, — on, —ról.

LUKA, (1), férfi kn. 1. LUKÁCS.
LUKA, (2), faluk Nyitra, Zemplén m. ; helyr.

Luká-ra, —n, —ról.

LUKACS, LUKACSOS, LUKAD, stb. 1. LYU-
KACS, LYUKACSOS, stb.

LUKÁCS
,

(eredetileg a hellén : Xevxog am.

világos, fényl) , férfi kn. tt. Lukács- ot. Lucas. Szent

Lukács evangyelista. Szent Lukács íródeákja am.

ökör, ostoba, minthogy ezen evangyelista mellé ökör-

fejet szoktak festeni. Oly gúnynév , mint Isten lova,

azaz szamár.

LUKÁCSFALVA, faluk Kvár vidékén, és To-

rontál m. ; helyr. —falvára, — n, —ról.

LUKÁCSHÁZA, falu Vasm ; helyr. —házá-ra,

—n, — ról.

LUKAFA, falu Szála m., puszták Somogy m.
5

helyr. Lukafá-ra, — n, —ról.

LUKMA, fn. tt. lukmát. Baranyai tájszólás sze-

rént, bor és gabona, melyet a hívek illet papjoknak

járandóságul adnak. Talán am. lakma, lakoma, azaz

lakmára, evésre , ivásra szükséges adomány ? Hogy
az eredeti a több szavainkban w-ra változik, például

szolgáljanak : adu, udu, baglya, buglya, satu, sutu,

kapar, kupor, s több mások. A törökben eléfordul

:

lokma am. falat ; szelet (morceau, bouchée ; espéce

de beignet. Hindoglu).

LULOK, fn. tt. lulkot, harm. szr. —a. A bódi-

tók nemébl való növényfaj. Növénytani néven :

maszlagos nadragulya. (Atropa belladonna). Talán a

latin lolium (temulentum) után képeztetett ?

LUNKA, faluk Bihar , Zaránd m. , erdélyi falu

Doboka és Küküllö m. ; helyr. Lunká-ra, — n,—ról.

LUNKÁNY , falu Krassó, erdélyi falu Hunyad

m. 5 helyr. Lunkány-ba, —ban, — ból.

LUNKASÁG v. LANKASÁG, lapályos erdség

Arad megyében ; máskép : Erdöhát. V. ö. LAN-
KASÁG.

LUNKORA, falu Zaránd m. ; helyr. Lunkorá-

ra, — n, — ról.

LUNKSÓRA, falu Zaráud megyében ; erdélyi

falu Hunyad m. ; helyr. —sórá-ra, —n, —ról.

LUPOCS, falu Nógrád m. ; helyr. Lupocs-ra,

—on, — ról.

LUPSA, erdélyi faluk Fogaras vidékében és

Torda megyében ; helyr. Lupsára, —n, —ról.

LURKÓ , a tiszai vidéken divatos szó , mely

másutt : kópé. Nagy lurkó = nagy kópé. Eredete ho-

mályos. Van ugyan a latinban ilyen szó , de az ott

nagy-ehett jelent. Inkább származhatott a ,luridus'

szóból, mint ezt a rósz diákságban használják.
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LUS, elvont gyöke 1) lust, lustos ; 2) lusta,

lusnya szóknak és származékaiknak. Azonos az els

esetben lucs v. lcs gyökkel; a másodikban lassú szó

gyökével.

LUSKA , erdélyi falu B.-Szolnok m. ; helyr.

Luská-ra, —n, —ról.

LUSNYA, (lus-nya) mn. tt. lusnyát. A tiszai

vidéken am. lusta v. tunya és ronda egyszersmind,

tunyaságból ronda. Olyanforma jelentés , mint ná-

lunk a német köz életbéli schlampet. V. ö. RUSNYA.

LUSNYÁLKODÁS, (lus-nya-al-kod-ás) fn. tt.

lusnyálkodás-t, tb. — ok. Lustaságból ronda maga-

viselet.

LUSNYÁLKOD1K
,

(lus-nya-al-kod-ik) k. m.

lusnyálkod-tam ,

— tál ,
—ott. Lustaságból rondán

viseli magát.

LUSNYÁN, (lus-ny-a-an) ih. Lustán v. tunyán

egyszersmind rondán.

LUSNYASÁG, (lus-nya- ság) fn. tt. lusnyaságot.

Lusta és egyszersmind ronda magaviselet.

LUST, (lus-t) fn. tt. lust-ot, harm. szr. —ja.

Nedvtl átázott állapota valamely testnek. Különösen

mondják nedves, mocskos ruháról. Az esben mer
lust lett a ruhám. Innen ered : lustos, mely tulajd. és

átv. értelemben mocskosat jelent. E jelentésekbl

kitnik , hogy gyöke lucs (= lcs), melybl t tolda-

lékkal lett lucst, s könnyebb kiejtéssel lust. Egy ér-

telm vele a lucsk, melybl eredt lucskos, azaz locsk,

locskos. Azon szavaink közé tartozik, melyekben a

vég t hihetleg toldalék , mint a fost, fostos, választ,

araszt, bibaszt, esperest stb. szókban. V. ö. LISZT.

LUSTA, (lus-t-a) mn. tt. lustát. Lomha, dolog-

talan. Mondjuk általán emberrl , és más állatokról,

kivált melyek munkára használtatnak, midn elhagy-

ják magukat, tunyák, s a munka alatt hamar lankad-

nak, elfáradnak. Lusta lónak korbács az abrakja.

(Km.). E szóban alapfogalom a testnek, és mköd
ernek lankatag állapota, s rokon közelebbrl lusnya,

továbbá lomha, lajha, lankad, lassú, a persában lus,

a latinban némileg lassus, a finnben lessu, letto, lais-

ka stb. szókkal. Képzésre hasonló a serte, perte, kör-

te, kosta nevekhez, melyek gyökei ser, per, kör, kós,

(kosz, honnan kósza, kószál), melyekbl lett serd,perd,

kord, kósd, mind elavult ige , azután, serdö, perdö,

kördö, kósdó, serde, perde, körde, kósda, végre serte,

perte (sürög, forgó, sereg, pereg) mint Debreczcn

vidékén mondják, túl a Dunán setre v. sedre; körte,

kosta (csavargó) honnan a Pápa vidéki kósternyál.

így alakult a lus gyökbl lusd, lusdó, lusda, lusta.

LUSTÁLKODIK, (lus-t a-al-kod-ik) k. m. lus-

táikod-tam ,
— tál, — ott. Folytonos vagy gyakori

lusta, henye, tunya, lomha, dologtalan állapotban

van. Aki tehát lustálkodik, az testi és lelki erejét

vesztegelni engedi, magát elhagyja, s nem munkál-

kodik. V. ö. LUSTA.

LUSTÁN, (lus-t a-an) ih. Lusta, tunya módon.

LUSTASÁG
,

(lus'-t-a-ság) fn. tt. lustaság- ot,

harm. szr. — a. Tunya, henye, lomha, rest, hanyag

állapot, vagy tulajdonság. V. ö. LUSTA.
LUSTÍT, LUSTIT, (lus-t-a-ít) áth. m. lustit-

ott, htn. —ni v. — ani
}

par. — s. Lustává tesz. Az

igen kényelmes, dologtalan élet ellustítja az embert.

Az igen teli has lustítja az állatot. V. ö. LUSTA.
LUSTÍTÁS, LUSTITÁS, (lusta ít-ás) fn. tt.

lustitás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által valakit vagy valamit lustává tesznek. V. ö.

LUSTA.
LUSTOS, (lus-t-os) mn. tt. lustos-t, v. — at, tb.—ak. 1) Mondják ruháról, mely nedvtl, kivált mocs-

kostól átázott. Lustos ing, gatya, szoknya, pendely,

nadrág. 2) Emberrl, kinek ruhája mocskos, átázott.

Lustos mosónk, konyhaszolgálók, szüretelök. Tréfásan

a mustos pecsenyét is lustosnak mondják. 3) Átv.

ért. lustos nyelv, lustos száj, lustos beszéd, lustos tréfa,

am. csúnya, szemtelen dolgokat mondó, rágalmazó,

mások becsületét mocskoló. Megegyezik vele : lucs-

kos. V. ö. LUST, LUCSK.
LUSTOSAN, (lus-t os-an) Nedvtl átázva, be-

mocskolva, rondán, tisztátalanul. Lustosan járni. A

börvakaró tímárok, szcsök lustosan mennek haza a

talpról. Nem szégyenled magadat ily lustosan járni f

Egyértelm vele : lucskosan.

LUSTOSÍT, LUSTOSIT, (lus-t-os-ít) áth. m.

lustosít-ott, htn. — ni, v. —ani, par. — «. Lustossá

tesz, locskosít.

LUSTOSÍTÁS, LUSTOSITÁS, (lus-t- os-ít-ás)

fn. tt. lustosítás-t, tb. — ok. harm. szr. — a. Cselek-

vés, mely által valaki lustossá tétetik. V. ö. LUS-

TOS.
LUSTOSODÁS, (lus-t-os-od-ás) fn. tt. lustoso-

dást, tb. —ok, harm. szr. — a. Lustossá levés.

LUSTOSODIK, (lus-t-os-od-ik) k. m. lustosod-

tam, —tál, — ott. Mintegy saját maga által lustos

állapotúvá lesz. V. ö. LUSTOS.

LUSTOSSÁG, (lus-t- os- ság) fn. tt. lustosság-ot,

harm. szr. —a. Lustos állapot, vagy tulajdonság.

Némely munkáknál a lustosságot lehetetlen elkerülni.

E cselédet lustossága miatt el nem lehet trni. Nyel-

vének lustosságától minden ember fél. V. ö. LUSTOS.

LUSTOZ, (lus-t-oz) áth. m. lustoz-tam, —tál,

— ott, par. —z. Lusttal becsúnyít, bemocskol vala-

mit v. valakit. V. ö. LUST.

LUSTOZÁS, (lus-t-oz-ás) fn. tt. lustozás-t, tb.

—ok, harm. szr. — a. Cselekvés, melynél fogva va-

lakit vagy valamit lustoznak, azaz lusttal mocskol-

nak, csúnyítnak.

LUSTÚL, LUSTUL, (lus-t-a-úl) önh. m. lus-

túl-t. Lustává lesz, azaz válik. Sok heverésben lustúl a

ló. Lustúl az igen elhízott ember. V. ö. LUSTA.

LUSTÚLÁS, LUSTÚLÁS, (lusta úl-ás) fn.tt.

lustúlás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Állapot, melyben

az vau, aki vagy ami lustává leszen, olyanná válik.

V. ö. LUSTA.
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LUTERÁNUS, LUTHERÁNUS, {Luther nevé-

rl) fn. tt. lutheránus-t, tb. — ok. Ágostai hitvallást

követ keresztény.

LUTRI, fn. tt. lutrit. Tájdivatos, lottéria he-

lyett ; 1. ezt.

LÚZFA, (lúz-fa) sz. fn. 1. LÚCZFENYÖ.

LUZSNYA, LUZSNYÁLKODIK, stb. 1. LUS-
NYA, LUSNYÁLKODIK.

LUZSOK, falu Baranya m.; helyr. Luzsokra,

— on, — ról.

LÜ elvont gyökelem lük igében és származé-

kaiban s nem egyéb, mint a hegyesebb ajakkal kiej-

tett lö, miért lük am. lök, lüktet am. löktet, stb.

LÜ, tájdivatosan ejtve lö helyett, 1. ezt.

LÜBÖG
,

(lüb-ög) önh. m. lübög-tem, —tél,

— ott. A ,lobog' szó módosulata ; mondják különö-

sen a hajóvitorláról, ha t. i. annak éle (vagy oldalti

széle : széle fölülrl alá) a szél irányával egy vonal-

ba esvén, a vitorla majd ide majd oda vág át és csat

tog. Gyakran egy értelemben használják a német

lábbern és wappern szókkal, melyekkel azon hangot

akarják kifejezni, melyet ily csapkodó vitorlánál hal-

lunk. (Kenessey Albert).

LÜBÖGÉS, (lüb-ög-és) fn. tt. lübögés-t, tb.—ék. Vitorla lobogása.

LÜBÖGTET, (lüb-ög-tet) miv. m. löbögtet-tem,—tél,—élt. Eszközli, hogy lübögjön. A szél lübögteti

a vitorlát.

LÜBÖGTETÉS, (lüb-ög-tet-és) fn. tt. lübögte-

tés-t, tb. —ék. Lübög állapot eszközlése.

LÜGET v. LÜGET, (lü-g-et) áth. m. lüget-tem,

—tél, — étt, par. lügess. Valamit taszigál , dobál.

Azonos lö igével, s mintha volna, löget, lövöget. Az ö

t. i. tájszokás szerént gyakran ít-re szokott változni.

Rokon hozzá : lököd.

LÜK, (lü-k) áth. m. lüktem, —tél, —ölt. Ro-

kon lök szóval. Különösen kölüben vagy mozsár-

ban üt, tör, zúz valamit. Kendermagot lükni. Szár-

mazékai : lükés, lükög (máskép : lökg), lüktet, lüktetés,

lükü.

LÜKÉS, (lük-és) fn. tt. lükés-t, tb. — ék, harrn.

ezr. —e. Cselekvés, mely által valaki lük, azaz lökve

tör, zúz valamit. V. ö. LÜK.

LÜKGET, (lük-ög-et) miv. m lükgetlem, — tél,

— étt, par. lükgess. Eszközli, hogy valami lükögjön.

V. ö. LÜKÖG.

LUKI, (1), faluk Nyitra, Bihar m.; helyr. Lü-

ki-be, — ben, —667.

LÜKI,(2), (lük-i) mn. tt. lüki-t, tb. —ek. Kis töm-

pe, törpe, zömök. Máskép : lyüki, luki ember. E szó

valószínleg átv. értelm, a mozsarat jelent lükü

szótól. A magyar nép t. i. a tömpe termet embert

mozsárhoz szokta hasonlítani. Olyan mint a mozsár.

Ide vág azon népies mesemondat : Tömpe zsidó égbe

néz, mit jeleni ez t Felelet : mozsarat ; mert a mozsár

alacsony zömök, és szája az égfelé áll. Megegyezik

vele a Kemenesalon tájdivatos : gyki, mely azon-

ban eredetre nézve inkább a gyük (gyök) v. törzsök-höz

vagyis tuskó-hoz hasonlítja a törpét.

LÜKKEN, (lük-ü-en lü-k-v-en) önh. m. lük-

ken-t. Egyszeren toppan, lábával mintegy ráüt va-

lamire. Innen átv. ért. am. rátalál, rábukkan. Elélük-

ken a székelyeknél am. véletlenül eléáll.

LÜKKENÉS, (lük-ü-en-és lük-v-en-és) fn. tt.

lükkenés-t, tb. —ék. Toppanás. Rábukkanás. Elélük-

kenés am. véletlenül eléállás.

LÜKKENO, (lük-ü-en-, lük-ven-) mn. és fn.

tt. lkkenöt. Ami vagy aki lükken, különösen kátyú,

útgödör.

LÜKÖ, 1. LÜKÜ.

LÜKÖG, (lük-ög) gyakor. önh. m. lükög-tem,—tél, — ott. Mondják 6ánta emberrl, ki biczegve

lép, mintha egyik lábával a földet lükné, azaz lök-

né, ütné. Továbbá am. hirtelen mozgással ütdik,

vergdik, pl. fejfájáskor lükög a vér. Lükög a víz, ha

csapkodják a tartójában. Lükög belül az ember ujja,

ha nagyon öszveszorítják. (Szabó D.). Ugyancsak

Szabó D. szerént másképen : lökög. V. ö. LÜKTET.

LÜKÖGÉS
,

(lük-ög-és) fn. tt. lükögés-t , tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés vagy állapot, midn
valaki vagy valami lükög.

LÜKTET, (lüktet) mivelt. m. lüktet-tem,—tél,

— étt, par. lüktess. Eszközli, hogy valami lökjön.

Lüktetni az olajtöröt. Lábait lüktetni. Önhatólag am.

biczegve lép, sántikál, mintha lábával a földet lökné,

ütné. Önhatólag mondják a rendkívüli mozgásban

lev vérrl is. Fejében, ereiben lüktet a vér. Földren-

géskor is szokták annak egyes lökésérl mondani.

LÜKTETÉS, (lük-tet-és) fn. tt. lüktetés-t, tb.

—ék, harm. szr. —>e. 1) Cselekvés, midn valamit

lüktetnek. 2) Állapot , midn a vér rendkívüli s

mintegy ideoda ütd mozgásban van. Erezni a vérér

lüktetését. Továbbá, am. biczegés, tántorogva lépés.

Végre földrengéskor annak egyes lökése vagy lö-

ködése.

LÜKÜ, (lü-k-ü) fn. tt. lükü-t. Zúzó, tör eszköz,

mozsár, melyben bizonyos testeket, növénymagokat

üt, lök géppel átalakítanak, vagy olajt ütnek bel-

le, (lök). Fordítva : külü v. kölü. Ilyen a kásalükü,

azaz fél öl hosszúságú, kupásan kivésett vastag fa,

melyben kását készítenek.

LÜKÜTÖL, (lük-üt-öl) önh. m. lükütölt. A gyer-

mekrl mondják, midn magát lógatja , mire neki

azt szokták mondani : lüküt lüküt, jó mozsár. (Kri-

za János).

LÜLE, falu, KIS— ,
puszta Bars in.; helyr. Lü-

lé-re, — n, — röl.

Az L-bcu van 4120 czikk.
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LY.
LY, kisded alakhan ly, huszadik bet a magyar

ábéczerendben. Az öszvetett vagyis elegyhanguak

egyike, kiejtve a keményebb Z-nek lágyított módosu

lata, az l és j hangok legszorosabb egybeolvadásából

alakulván, honnan a hanyag kiejtésben majd Z-vel,

majd,;'-vei cseréltetik fel, mint : gólya góla, gója; go

lyó, goló, gojó
;
folyó, foló, fojó

;
galy, gal, gaj ; ve-

szély, veszel, veszéj ; dagályos, dagálos, dagájos, stb.

Az ily hangoztatást müveit beszédben, nevezetesen

szószéken, színpadon helyeselni nem lehet. E mással

hangzóval kezdd gyökszó csak kett van nyel-

vünkben : lyány
;
mely inkább tájdivatos a szokottabb

leány helyett, és lyuk, máskép lik. Ellenben fölös

számmal eléfordúl 1) mint középképz, ú. m. boglya,

béklyó, csáklya, csereklye, csermelye, cseplye, csorosz-

lya, csobolyó, dereglye, derelye, furulya, gödölye, gó-

lya, gomolya, gombolyag, gömböly, hályog, hólyag,

imolya, kopolya, korcsoly

a

}
kesely, kuruglya, merek-

lye, máglya, nyavalya, nyoszolya, nyoszolyó, polyva,

pólya, szugolya, tályog, vályog stb. 2) némely gyök-

szók végén: boly,foly, galy, hely, moly, mély, súly,

süly, 3) igékbl származott nevek képzjiben : aka-

dály, aszály, bögöly (bök), fogoly, kopály, osztály,

szegély, szipoly, veszély s ez újabbkori alkotásuak-

ban : aggály, borzadály, engedély, függély, hatály, la-

kály, rejtély, sirály, szabály, szenvedély, vetély. stb.

4) névgyökökbl alkotott nevek képzjiben : ally,

czikkely, guzsaly, göböly, hüvely, kesely, körtély, lapály,

pehely, sertély, seregély, székely, szapoly, szugoly, sze-

mély, terepély, Verebély, s ezen újabb koriakban : be-

szély, erély, estély, eszély, egély, kedély, kétely, szeszély

stb. Ide tartozik az önálló mi gyökbl képzett : mily,

5) elavult vagy elvont gyökökbl származott nevek

képzjiben: apály, bagoly, csekély, dagály, fekély, go-

moly, görvély, homály, hovály, hömpöly, harkály, kar-

valy, komoly, konkoly, köpöly, kevély, nadály, ragály,

segély, negély, sordély, viszály, továbbá a me, i, el-

vont gyökökbl eredt : mely, ily, oly. 6) Kölcsönzött

idegen szókban az l, r, és n változata, ú. m. bokály,

borbély, bordély, Drinápoly, fertály, Gergely, kara-

bély, kristály, Keresztély, kvártély, Károly, kastély,

Mihály, mordály, muskatály, légely, Nápoly, persely,

sindely, sámoly, tarsoly, tégely, stb.

—LY, képz, 1. —ALY képz és Elbeszéd
142. 1.

LYÁNY, fn. tt. lyány-t, tb. — ok, harm. szr.—a. Kicsiny, lyányka v. lyányocska. E szó az or-

szág tájai szerént különféleképen módosul. Az ly a

le sajátlag éles e-vel, lé szótagból módosulva ,leány'

lett: lyány. Hol^'-ezni szeretnek, ott még lágyabban :

jány, hol a lágyítás nem oly divatos, ott lány. Leg-

több helyen, kivált túl a Dunán, valamint az irói

nyelvben is: leány. A népdalokban és más verseze-

tekben a versmértékhez alkalmazkodik, pl.

„Mikor viszi a leány a vizet

,

Akkor leli a szerelemhideg."

„Tudtam én azt , tudom is
,

Hogy a leány mind hamis."

„Lágy a kenyér
,
pirítani nem lehet

,

Kicsin a lány , férjhez kérik nem mehet."

„De ahol a hü lány terem
,

Azt a földet nem ismerem

Sehol sem."

így más költinknél is :

„Mint a hadak útja, vegyesen csillaggal

,

Szeli az ég boltját gyöngyhimü szalaggal

:

Úgy lepi átlátszón a földet uszályok

,

Közzüle ragyogván csillagszem lyányok."

Buda halála (Arany Jánostól).

Jelentésére és elemzésére nézve 1. LEÁNY.

LYÁNYÁG, 1. LEÁNYÁG.

LYÁNYASSZONY, 1. LEÁNYASSZONY.

LYÁNYCSÉCSÜ, 1. LEÁNYCSÉCSÜ.

LYÁNYFÜZ, 1. LEÁNYFÜZ
LYÁNKA, 1. LEÁNYKA.
LYÁNYKAMADÁR, l. BARÁZDABILLEGE

TÖ, v. BILLEGÉNY.

LYÁNYKÉRÉS ; LYÁNYKÉRÖ, 1 LEÁNY-
KÉRÉS. LEÁNYKÉR.

LYÁNYKODIK, 1. LEÁNYKODIK.

LYÁNYKOR, 1. LEÁNYKOR.
LYÁNYKÖKÖRCSIN, 1. LEÁNYKÖKÖRCSIN.

LYÁNYLILIOM, 1. LEÁNYLILIOM.

LYÁNYNÉZÉS, LYÁNYNÉZ, 1. LEÁNYNÉ
ZÉS, LEÁNYNÉZ.

LYÁNYOS; LYÁNYOZ stb. 1. LEÁNYOS;
LEÁNYOZ stb.

LYÁNYSEREG, (lyány sereg) ösz. fn. Több

leány egy csoportban vagy együttvéve.

LYÁNYSOM, 1. LEÁNYSOM.
LYÁNYSZEGFÜ, 1. LEÁNYSZEGPÜ.
LYUBA, puszták, Abauj m ; helyr. Lyubá-ra,

—n, — ról.

LYUGGAT, LYUGGATÁS, lásd : LYUKGAT,
LYUKGATÁS.

LYUK, fn. tt. lyuk-at, harm. szr. — a, v. —ja.

Kicsiny, lyukacs és lyukacska. Mélyedés vagy nyilas

valamely testben vagy testen. Orrlyuk. Lyuk a föld-

ben, fában, ruhán, ajtón. Kulcslyuk. Annyi mint ara-

táskor a lyuk (km.), t. i. a tarlóban a levágott szal-

ma vége mind lyukas. Olyan a lyuk, ha házzá adsz

fogy, ha belle elveszesz n'ö. (Km.). Bedugni egy lyu

kat am. egy szükséget pótolni. Az ország különféle

tájai szerént majd keményen : luk, majd egészen lá-

gyítva : juk, majd vékonyan lik. Kettztetve : liklyuk.

Van szeglyuk is. Bvebben s különösen elemzésére

nézve 1. LIK, LÓK. Egyébiránt a nyelvünkben diva-
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tozó hasonlat szerént választó vonalt lehetne húzni a

lik és lyuk között, ha t. i. liknak neveznök a kisebb,

lyuknak a nagyobbféle mélyedést vagy nyilast. Ily

különbség létezik a csip csup, dirib darab, fit fa-

lat, szig szug, s több mások között, midn a vékony

vagy magas önhangzók valamivel kisebbet, keveseb-

bet, a vastagok vagy mélyek nagyobbat, többet je-

lentenek.

LYUKACS, (lyuk-acs) kicsiny, fn. tt. lytikacs-

ot, harm. szr. —a. Kicsiny, lyukacska. Aránylag

vagy magában véve kis lyuk. 1. LIKACS, és v. ö.

LYUK. Különösen az állati brökön azon igen szk,

és szabad szemmel alig látható nyiláskák, melyeken

által a test kipárolog, s az izzadság kiszivárog. (Pori).

LYUKACSKA, (lyuk-acs-ka) kétszeresen ki-

csiny, fn. tt. lyukacskát. Igen kis lyuk. V. ö. LIK,

LIKACS.
LYUKÁCSOL, (lyuk-aes-ol) áth. m. lyukacsol-t.

Valamely testen egy vagy több lyukacsot csinál.

Lyukacsolni a reszelönek való lemezt. Thegygyei lyu-

kacsolni a papirt. V. ö. LYUKACS.
LYUKACSOLÁS, (lyuk-acs-ol-ás) fn. tt. lyu-

kacsolást, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely-

nél fogva valamely testen lyukacsokat csinálnak.

LYUKACSOLAT, (lyuk-acs- ol-at) fn. tt. lyuka-

cslátót, harm. szr. —a. Valamely testen csinált,

fúrt lyukacsok öszvege. Reszel lytikacsolata.

LYUKACSOS, (lyuk ácsos) mn. tt. lyukacsos-t,

v. — at, tb. —ak. Amiben lyukacsok vannak, mi

sok helyen ki van fúrva, szúrva, bökve stb. Lyuka-

csos gerenda, melyet a szúférgek kirágicsáltak. Lyu-

kacsos bélü kenyér. Lyukacsos deszka, fal. Lyukacsos

kövek, gombák. Lyukacsos bör.

LYUKACSOSÁN, (lyuk-acs-os-an) ih. Lyuka-

csos állapotban, lyukacsosai vagy lyukacsokkal.

LYUKACSOSÍT, LYUKACSOSIT, (lyuk ács-

os ít) áth. m. lyukacsosít-ott, htn. —ni, v.

—

ani, par.—s. Lyukacsossá tesz, vagyis több helyen kifúr, ki-

szúr, kibök, kiás, kirág stb. V. ö. LYUKACSOS.

LYUKACSOSÍTÁS^YUKA CSOSITÁS, (lyuk-

acs-os-ít-ás) fn. tt. lyukacsosítás-t, tb. —ok. Lyuka-

csossá tevés.

LYUKACSOSODÁS
,
(lyuk-acs-os-od-ás) fn. tt.

lyukacsosodás-t , tb. —ok. Lyukacsossá levés.

LYUKACSOSODIK, (lyuk-acs-os-od-ik) k. m.

lyukacsosod-tam, —tál, — ott. Mintegy önmagától,

vagy visszahatólag lyukacsossá válik, olyanná téte-

tik. A timsóval sütött kenyér lyukacsosodik. A viselt

ruha mállik és lyukacsosodik. A túlérett gombák lyu-

kacsosodnak. V. ö. LYUKACSOS.

LYUKACSOSSÁG, (lyuk-acs-os-ság) fn. tt. lyu-

kacsosságot, har;n. szr. —a. Állapot, vagy tulajdon-

ság, midö'n valamely test lyukacsos. Lyukacsossága

miatt zötyögös út. A testek egyik tulajdonsága a lyu-

kacsosság. V. ö. LUKACSOS.
LYUKAD, LYUKADÁS, 1. LIKAD, LIKA-

DÁS.

LYUKAL, (lyuk-al) áth. m. lyukalt. Valamely
testen lyukat csinál, szúr, fúr, bök stb. Lyukaim a
t fokát, a puska csövét. Bab-, kukoricza-, virágülte-

téskor lyukalni a földet.

LYUKALÁS, (lyuk-al-ás) fn. tt. lyukalás-t, tb.—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valaki lyukai.

LYUKALÓ, (iyuk-al-ó) mn. és fn. tt. lyukalót.

Ki lyukakat csinál, különösen személy, ki ültetéskor

teszi ezt.

LYUKAS, 1. LIKAS.

LYUKASGYÖKÉR, (lyukas-gyökér) lásd : LI-

KASÉR.
LYUKASÍT, LYUKASIT, (lyuk-as-ít) k\h. m.

lyukasitott, hfn. — ni, v. —ani, par. —s. Lyukassá
tesz valamit. V. ö. LYUKAS, LIKAS.

LYUKASÍTÁS, LYUKASITÁS, (lyuk-as-ít-ás)

fn. tt. lyukasítás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselek-

vés, midn valaki lyukasít.

LYUKASKO, puszta Heves ra.; helyr. — köre,

— n, —röl.

LYUKASLEVELÜFÜ, 1. LIKASLEVELÜFÜ.
LYUKASODÁS, LYUKA SODIK, 1. LIKASO-

DÁS, LIKASODIK.

LYUKASOS, (lyuk as-os) mn. tt. lyuknsos-t, v.—at, tb.

—

ak. Amiben sok a lyuk. Itt a képz kettz-

tetve van, mint az édeses, keveses, kicsided és némely
más szókban. Egyébiránt a fennkitett szóról azt is lehet

állítani, hogy egy a lyukacsos- val.

LYUKASSÁG, (Jyuk-as ság) fn. tt. lyukasság-

ot, harm. szr. —a. Lyukas állapota vagy tulajdon-

sága valamely testnek , illetleg térnek.

LYUKASZT, LYUKASZTÁS, 1. LIKASZT,
LIKASZTÁS.

LYUKASZTÓVAS, (lyukaszfó-vas) ösz. fn. Ál-

talán, árforma eszköz vasból, melylyel némely kéz-

mivesek lyukakat szúrnak. Különösen, a szíjgyártók

ilyféle ára, melylyel a szíjakat, bröket lyukgatják.

LYUKAZ, (lyuk-az) áth. m. lyukaz-tam, —tál,—ott. Lyukat, vagy lyukakat csinál, alakít valamin.

LYUKAZÁS, (lyuk-az-ás) fn. tt. lyukazás-t, tb.—ok. Lyuk vagy lyukak csinálása, alakítása.

LYUKBAHÁNYÓSKA , (lyukba-hányóska) 1.

LYUKBAVETÖSDI.

LYUKBAVETSDI, ( lyukba-vetsdi) ösz. fn.

Gyermekek játéka, midn határozott távolságról bi-

zonyos lyukba gombokat, vagy kövecseket, vagy

pénzt is hánynak, s aki bele talál, az a nyertes. Más-

kép : lyukba hányóska.

LYUKGAT, (lyuk-og-at) gyak. áth. m. lyuk-

gat-tam, — tál, —ott, par. lyukgass. Valamely testen

lyukakat csinál. Tvel, árral, szeggel lyukgatni valamit.

LYUKGATÁS, (lyuk-og-at-ás) fn. tt. lyukga-

tás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn va-

lamely testen lyukakat fúrnak, szúrnak, böknek, sza-

kasztanak stb.
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LYUKGATO, (lyuk-og-at-ó) mn. tt. lyukgalót.

Aki lyukgat ; vagy amivel lyukgatnak. Lyultgató

vésil.

LYUKTÁGUTÓ, (lyuk-tágitó) ösz. fn. Eszköz

némely mesterembereknél, mely által a kicn lyukat

nagyobbá teszik. Ilyen pl. a keztyüsök hengerded va-

sa, melylyel a keztyük szk ujjait kifeszítik.

LYUKÚ, LYUKÚ, (lyuk ú) mn. tt. lyukú-t, tb.

— k v. —ak. Bizonyos tulajdonságú lyukkal v. lyu-

kakkal ellátott. Kis lyukú töfok. Sok lyukú róka
,

egér. Sürü lyukú szita, rosta. Szk, tág, mély lyukú

sebek.

LYUKVESÜ, (lyuk-vésü) ösz. fn. Vésüféle

szerszám, melylyel némely mesteremberek, különösen

asztalosok, bodnárok, ácsok a munkába vett fán lyu-

kakat vésnek.

LYUTTA, falu Ung m ; helyr. Lyuttá-ra, —n,

—ról.

LYÜKI, 1. LUKI, (2).

Az Ly-ben van 61 czikk.

A III-ik kötetbeli czikkek öszvege:

Az







PH
2625
C95

köt. 3

Czuczor, Gergely István
A magyar nyelv szótára

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET



*A>

^.^^t £>*.

% f^'v?

^

"V — '-y

J i^Sl?


	czf_1-2.kötet_egyben
	czf_3.kötet_egyben_új

